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హఔుులు భిజయలు ఙేమఫడరు బ 

ఈ కోయల్నలై ూభిౄ హఔుులు ఇనా్ూభెన్్ ఇన్ లిటృట్ ఆఫ్ ఇెండిమా, భ ెంఫయ థే.  ఎలాెంటి భిలతేలలు నా 
ఈ కోయల్లలని ఏ పలగనిై ునయలతత్తౄ  ఙేమభదఽ.  

ఈ కోయల్ ఇనా్ూభెన్్ ఇన్ లిటృట్ ఆఫ్ ఇెండిమా నియుళ ెంఙే ఆభోఖ నౄభా ఏజెెంటు  భీక్షలఔు యౘజయబయ 
అబయల లు అబలెంచడెం కోసఫే తమాయల ఙేమఫడిెంథి. ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ఆమోదెం ను ెంథిన నుఠ్ఔరభెంనలై 
ఆదరయడిెంథి. ధరమయఫ ైన యథోయథరలఔు థరభితీలే క్షెంలల తుడె పలయౖలు లేథర భియౖుభలనఽ 
అెంథిెంఙే ఉథెేశ్ెం థీనికి లేదఽ.  
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భ ెందఽభాట 

నౄభా భిశ్రభ వభా లణో సెంాథిెంచిన తభుత యబ్ మాఖరగెటయలు  కోసెం ఈ కోయల్ యభగిరని సెంస  యౄను ెంథిెంచిెంథి. 

ఐఆర్ డిఏఐ ఆమోదెం ను ెంథిన నుఠ్ఔరభెం ఆదరయెంగ ఈ కోయల్ యభగిర యౄను ెంథిెంచఫడిెంథి. 
 

కఫటిి  ఏజెెంటలు  తభ ను ా లషనల్ కెభీర్ నఽ సభెైన దిఱికోణెంలల అయెం ఙేసఽఔుని, భ ెందఽఔు తీసఽఔుయమలు లా ఈ యథర 
కోయల్ జీయత, యదరయణ, ఆభోఖ నౄభాఔు సెంఫెందిెంచి నుాథనేఔ జఞా ధరనిై అెంథిసఽౄ ెంథి. నౄభా యనుయెం చఽయలకెైన 

యణరవయణెంలల యఖ తేనైెందఽన వకిౄఖత అధమనెం, నౄభా సెంసలు అెంథిెంఙ ే అెంతయాత యక్షణలల 
నులుెంచఽకోవడెం థరుభ చటిెం, ఆచయణలలు  ఙోటల ఙేసఽఔుెంటలనై భాయలల ఖ భిెంచి ఎటిఔుడె 
అవగహన ఔయౌగి ఉెండరలధే యషమానిై ాణేఔెంగ ఙెనవసయెం లేదఽ.  
 

ఈ కోయల్ ధరలుఖ  పలగలుగ యబజిెంచఫడిెంథ.ి ధరమసాణరా లు, జీయతనౄభా, ఆభోఖ నౄభా, యదరయణ 

నౄభాలఔు సెంఫెందిెంచిన యౕభిిఔలణో నుటల యబ్ మాఖరగెటయలు  నిమెంతాణ అెంరలు ఇెందఽలల ను ెందఽయచఫడి 

ఉధరైబ. యథర కోయల్లల నభూధర ాశ్ైలనఽ జోడిెంచడెం థరుభ యలువ జోడిెంు ఙేఔభిెంథి. ఇథి భీక్షలల 
అనఽసభిెంఙే యదరనెం, ారైతాెంలల ఔనినెంఙే ఆఫ ెకిివ్ తయయౘ ాశ్ైల యకల ఖ భిెంచి ఒ పలవననఽ అెంథిసఽౄ ెంథి. 

యక్షణలల అెందఽఔునై జఞా ధరనిై ునశ్చయణ ఙేసఽకోవడరనికి, భభిెంత ఖటిి గ భనసఽలల నిలఫ టలి కోవడరనికి 
ఔడర ఈ నభూధర ాశ్ైలు సహఔభిెంచఖలయల.  
 

ఈ ఫలధతనఽ భాఔు అగిెంచినెందఽఔు ఐఆర్ డిఏఐఔు ధనయథరలు ణెలుుఔుెంటలధరైెం. ఈ కోయల్నఽ చథియ, 

భీక్షలల ఉతీౄ యలృ లు కయలని భా సెంస  ాత్త ఔుభికీ యపలకెంక్షలు ణెలుుఔుెంట ెంథి.  

 

ఇనా్భెన్్ ఇన్ లిటృట్ ఆఫ్ ఇెండిమా 
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అదరమెం 1 

నౄభా భిచమెం 

 

అదరమెం భిచమెం 

నౄభాలల భ్యౌకెంరలనఽ భచిమెం ఙేమడెం, నౄభా భణిరభ ఔరభెం ఎలా జభిగిెంథ,ీ ఈభోజు ఏ యధెంగ 
నిఙేసఽౄ ెంథి యవభిెంచడెం ఈ అదరమెం ఉథేెశ్ెం. ఊళ ెంచని సెంగటనల కయణెంగ ఆభిఔ సెంఫెంధఫ ైన 
నయౖి యౌై ఎదఽభోువలల వచిచనుడె  నౄభా ఎలా యమడెతేెంథో, భిస్కు ఫథియ్ యధనెంగ ఏ యధెంగ 
లేవలెంథసిఽౄ ెంథో  నైయల ధేయలచఔుెంటలయల. 

ధేయలచఔుధే అెంరలు  

 

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

C. భిసఽు నియుహణ దేతేలు   
D. భిసఽు నియుహణ యధనెంగ  నౄభా   
E. సభాజెంలల నౄభా  నుతా  
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A. జీయత  నౄభా – చభితా  భభిమ  భిణరభ ఔరభెం 

ఎడె ఏెం జయలఖ తేెంథో  ణెయౌమని అనియచత్త ధలకొనై ాెంచెంలల భనెం జీయసఽౄ ధరైెం. భనెం ఎధనై యకల 
దఽభుయౄలు యెంటలెంటలెం: 

 భైెళ్ైు  ఢీకొటిడెం;  

 వయదలలు  ాజలు కొటలి ఔునోు వడెం;  

 బూఔెంనులు ణచెిచనలటిిన యయౖదెం;  

 మవున నుామెంలల ఉనైయయల అకలెంలల ఆఔల్ఔ భయణరనికి ఖ భ ికవడెం 

చితాెం 1: భన చఽటృి  జభిగై యయధ యకల దఽయఘటనలు  

 

ఇలాెంటి సెంగటనలు భనలల ఆెంథోళ్న భభిమ , బమనలటిడరనికి కయణఫేనేట?ి 

కయణెం ఙరలా యదరయణెం.  

i. నటినదటగ ఙెకోవలలెంథేనేటెంట,ే అలాెంటి సెంగటనలు జయలఖ ణరమని భ ెందఽగ భనెం 
ఊళ ెంచలేెం. ఏథెైధర ఔ సెంగటన జయలఖ తేెందని భ ెందఽగ భనెం ఊళ ెంచఖయౌగిణ,ే థరనిై 
ఎదఽభోువడరనికి భ ెందఽ నఽెంచీ సనైదేెంగ ఉెంటలెం.  
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ii. అలాగై భెెండో  సెంఖత్త ఏనేటెంట,ే భ ెందఽగ ఊళ ెంచలేని అలాెంటి సెంగటనలు ఆఔల్ఔెంగ 
సెంబయెంచడెం వలు  తయచఽగ ఆభిఔ నషిెం, అెంతేలేని యయౖదెం సెంబయయౄ బ.   

అటలవెంటి సెంగటనల ాపలయనికి ఖ భెైన వఔుౄ ల సయౘమభ నఔు ఫలధని ెంచఽఔుని, యసయ సయౘమ 
సహకభలు అెంథిెంచఽకొధే వవసని ఔయౌగి ఉనై ఏ సభాజెం అబధర ఫలసటగ నిలవడరనికి భ ెందఽఔు 
భవచఽచ. 

నౄభా ఙేమడభధ ే ఆలలచన యేలాథ ి ఏళ్ు  కిరతెం ధరటిథే .కనీ, భనెందభకి,ీ ఈధరడె ణెయౌలన యనుయ యౄెం 
థరయౌచన నౄభా ఆయయౌయెంచిెంథ ిభాతాెం కైవలెం ఖత భెెండె, భూడె శ్ణరఫలె ల కిరతఫే.  

1. నౄభా చభితా     

కీర.ూ .౩౦౦౦ నఽెంచీ నౄభా ఏథో  ఔ యౄనణేర భనఽఖడలల ఉెంటృ వయోౄ ెంథి .యయధ యకల ధరఖభిఔతలలు  ఎధనై 
శ్ణరఫలె లనుటల తభలల ణరభ  సభఔయలచకోవడెం భభిమ  ెంచఽకోవడెం అధ ేలథరే ెంణరనిై అభలు ఙేరయల. 
అెంటే  కొెంతభెంథి సబ ల నయౖి లనఽ ఆ సభాజఞనిక ిఙెెంథని యయెందయౄ బభిెంఙయేయల. ఈ లలైథరే ెంత్తఔ పలవన 
ఎనిై యదరలుగ అనుబెంచఫడిెంథో  ఇఔుడ భియౕయౌథరె ెం. 

2. మ ఖ మ గల నఽెంచీ వసఽౄ నై నౄభా   

ఫలనృలలనిమా  
యనుయసఽౄ లు 

ఫలనృలలనిమా యనుయసఽౄ ల దఖాయ ెంద ణరా లు (అగిరఫ ెంటలు ) ఉెండయే .థరని 
ాకయెం, ఒడ సయలఔు నషినోు బధర, థ ెంగియౌెంచఫడధిర, ఋణథరతలు తభకచిిచన 
ఋణరలనఽ భా ఙేలేెందఽఔు యయల అదనెంగ కొెంత య భ ్ ఙెయౌుెంఙయేయల .యటిని 
‗ధౌకదరయ యలణరలు‘ (bottomry loans) అధేయయల. ఈ అగిరఫ ెంటు  ాకయెం, 

ఒడని గనీ లేథర ఒడలల సయలఔుని గనీ తనకా నలటిి తీసఽఔుధే ఋణెం, త్తభిగి ఆ 
ఒడ ఙేయలకోవలలన ఖభానిక ిసఽయక్షితెంగ ఙేయలఔుెంటేధ ేఙెయౌుెంచడెం జభిగైథ.ి 

ఫయౄచ్, సాయత్ 
యనుయలలు 

పలయతథేశ్ ఒడలలు  యౕరలెంఔ, ఈజిుి , గీరఔు థరేలఔు ామాణ ెంఙ ే ఫయౄచ్, సాయత్ 
యనుయలలు ఔడర ఫలనృలలనిమా యనుయసఽౄ లు నుటిెంఙ ేదేతేలే నుటిెంఙయేయల. 

గీరఔులు గీరఔులు కీర.శ్. 7వ శ్ణరఫెెం చివయలల భయణ ెంచిన ఔుటలెంఫ సబ లక ి అెంత్తభ 
సెంయుభలు జయడెం కోసెం కయలణ సెంసలు నుాయెంనెంఙరయల. ఇెంఖుెండె లాెండీు  
య లలైటీలు ఔడర ఆ లక్షెంణోధ ేధలకొలఫడరు బ. 
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భోడ్స్(Rhodes)యసఽలు భోడ్స్(Rhodes)యసఽలు భభో యధఫ ైన దేత్త అవలెంనృెంఙరయల .థరని ాకయెం, 

యతుయ భిలతేలలు  జెటిిసనిెంగ్1 వలు  కొెంత సయలఔు  నషినోు వలల వచిచనుడె, 
సయలఔు మజభానఽలు (సయలఔు నషినోు నియయల ఔడర) కొెంత నిషత్తౄ లల ఆ 
నయౖి నిై బభిెంఙేయయల.   

ఙెైధర వయౄఔులు నుాచీన కలెంలల ఙెైధర వయౄఔులు కొనిై బమెంఔయఫ నై ాభాథరలణో ఔడిన 
నథభీాభా లలు  ామాణ ెంఙరయౌ్ వచిచనుడె తభ సయలఔుని యేభైుయల ఫో టలు  లేథర 
ఒడలలు  సభెిెంఙయేయల .ఔయేళ్ ఆ డవలలల ఏథెైధర ఔ డవ భ నిగినుో ణ,ే 

సయలఔుని నుక్షిఔెంగధ ే కోలలవడెం జయలఖ తేెంథ ి త, నతౄెం సయలఔుని 
నషినోు వడెం జయఖదఽ. సెంబయెంచిన నయౖి నిై సబ లెంణర ెంచఽఔుెంటలయల కఫటిి, 

ఆ యధెంగ నషిెం తఖ ా తేెందని యయల పలయెంఙయేయల. 

3. ఆధఽనిఔ నౄభా పలవనలు 

పలయతథేశ్ెంలల జీయత  నౄభా పలవన పలయతథశే్ెంలలని ఉభ్డి ఔుటలెంఫ వవసలల అక్షభలా ాత్తనృెంనృసఽౄ ెంథి. 
మ ఖమ గలుగ ఈ వవస  జీయత  నౄభాక ిఅతేతౄభ యౄెంగ ఙెుకోవచఽచ. ఔుటలెంఫెంలల ఔ సబ ని 
దఽయదిషిఔయఫ ైన భయణెం వలు  సెంబయెంఙ ే ఔయౖి య్ై, నయౖి య్ై అథే ఔుటలెంఫెంలలని నేఖణర సబ లెంణర 
ెంచఽఔుెంటలయల. అెందఽవలు  ఔుటలెంఫెంలల ాత్త ఔుయౄ ణరభ  అథివయఔు భాథిభిగధ ే సఽయక్షితెంగ ఉనైటలి  
పలయెంచడెం జయలఖ తేెంథ.ి  

ఆధఽనిఔ మ ఖెంలల ఉభ్డ ి ఔుటలెంఫ వవస  యచిినైఫ ై, చినై ఔుటలెంఫలలు ఆయయౌయెంచడెంణో నిత  
జీయతెంలల తలెణేౄ  త్తౄ ళ్ైు  భెటిిెంమాబ. ఈ భిసత్త బదాత కోసెం ాణరభాైమ వవసలు ఆయయౌయెంఙేెందఽఔు 
థరభి తీలెంథి. వకిౄఖత జీయత  నౄభాకి ఖల ఆవశ్ఔతనఽ ఇథి ధొకిు ఙెనెంథి. 

i. లాబడ్స్ :ాసఽౄ తెం నడెసఽౄ నై నౄభా యనుయెం నటినదట లెండన్ లలని లాబడ్స్ క హౌస్కలల 
నుాయెంబఫ ైెంథి .అఔుడ యనుయసఽౄ లెంణర ఔ ఙోటక ి ఙేభైయయల .సభ దా ామాణెంలల సెంబయెంఙ ే
ాభాథరలలు  జభిగై వసఽౄ  నయౖి లనఽ యసయెం ెంచఽకోవడరనిక ి అెంగీఔభిెంఙేయయల .సభ దాెం భధలల 
సభ దా థ ెంఖల థరుభ ఒడ థోచఽకోఫడడెం, లేథర యణరవయణెంలల వఙేచ ాత్తఔల భాయలలు, సయలఔు 
నుడెైనుో వడెం లేథర సభ దాెం అలు ఔలలు లెం అవడెం వలు  ఒడ భ నిగినుో వడెం వెంటి నయౖి లు ‗సభ దా 
ాభాథరల‘ (భాభీకల నలయల్్) కయణెంగ   సెంబయెంఙయే.  

                                                 
1

జెటిి సనిెంగ్ (Jettisoning) ఙేమడభెంట,ే ఒడ ఫయలవు తగిాెంచి, భయు ఫలలెన్్ (సెంతేయౌత ల త్త) లలకి ణెఙేచెందఽఔు ఒడలల కొెంత సయలఔు  సభ దాెంలలక ిడయేమడెం. 
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ii. లెండన్లల 1706లల య నెంచఫడని అనేఔఫ ల్య లలైటీ పర్ ఎ నలర్నలటలవల్ఎషభనె్్ ఔెంనలనీ 
ాెంచెంలల నటినదటి జీయత  నౄభా సెంసగ పలయెంఫడెణోెంథ.ి  

4. పలయతథేశ్ెంలల నౄభా చభితా    

a) పలయతథేశ్ెం : పలయతథేశ్ెంలల ఆధఽనిఔ నౄభా 1800 లేథర సఽభాయల ఆ భధ కలెంలల కొనిై యథేయౕ 
ఇనా్యయు ఏజెనీ్లు సభ దా నౄభా  నదలునలటిడెంణో నుాయెంబఫ ైెంథి.  

థ ి ఒభిమెంటల్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 
ఔెంనలనీ యౌనేట డ్స 

ఇథి ఇెంగీుషే ఔెంనలనీ పలయతథశే్ెంలల నటినదటగ ధలకొలఫడిన 
జీయత నౄభా సెంస .     

ట ైటైన్  ఇనా్భనె్్ ఔెంనలనీ 
యౌనేట డ్స 

ఇథి పలయతథేశ్ెంలల ధలకొలఫడని  నటినదటి ధరన్-లెైఫ్ నౄభా 
సెంస . 

ఫలెంఫ ే భూచఽవల్ ఎషభెన్్    
య లలైటీ యౌనేట డ్స 

ఇథ ి పలయతథశే్ు  నటినదటి  నౄభా సెంస . ఇథి భ ెంఫ  ై
(ఫ ెంఫలబ)లల నదటియభిగ 1870 లల ధలకొలఫడిెంథి.  

ధేషనల్ ఇనా్భనె్్ ఔెంనలనీ 
యౌనేట డ్స 

ఇథి పలయతథేశ్ెంలల ఎెంణో కలెం కిరెందట ధలకొలఫడని నౄభా సెంస . 
థీనిై 1906లల య నెంచఫడిెంథ,ి ఇథి ఇెంక యనుయెం యగిసాౄ ధే ఉెంథి. 

ఆ తభుత సుథేయౕ ఉదభ పయౌతెంగ, శ్ణరనెృ ఆయెంబెంలల భభెధనై పలయతీమ ఔెంనలనీలు య నెంచఫడరు బ. 

కీలకెంశ్ెం 

1912 లల జీయత నౄభా యనుభనిై నిమెంత్తాెంచడెం కోసెం జీయత నౄభా సెంసల చటిెం, నుాయడెెంట్ నిది చటిెం 
జఞభ ీ ఙేమనౄడరు బ. జీయత నౄభా సెంసల చటిెం, 1912లల ఔెంనలనీల నానేమెం భైట్ టేఫ ల్్, నభిమాడిఔల్ 

భూలాెంఔనెం నౄభాఖణఔుని (మాఔుచూభ)ీ థరుభ ాభాణీఔభిెంఫడడెం (సభిిల ై ఙేమఫడడెం) తనిసభ ి

ఙేలెంథి. అబణ,ే ఈ యషమెంగ పలయతీమ, యథయేౕ ఔెంనలనీల భధ అసభానత, యవక్ష కొనయగబ. 

పలయతథేశ్ెంలల నౄభా సెంసలనఽ నిమెంత్తాెంచడరనికి నటినదటగ ఙేమఫడని చటిెం నౄభా చటిెం 1938.  ఈ 
చటిెం కలానఽఖ ణెంగ భాయలలు ఙసేఽఔుెంటృ ఇటకి ీ అభలలు ధ ే ఉెంథ.ి నౄభాలలని నిఫెంధనల ాకయెం 
ాబ తుెం థరుభ ఔ నౄభా ఔెంట ా లర్ నిమనేెంఫడణరడె. 

b) జీయత నౄభా జఞతీమఔయణ : జీయత నౄభాయనుయెం 1 లలనలిెంఫయల 1956 న జఞతీమఔయణ ఙేమఫడిెంథ.ి 

పలయతీమ జీయత నౄభా సెంస  (ఎల్ఐల) య నెంచఫడిెంథ.ి థీనికిఖల 170 ఔెంనలనీలు, అలాగై 75 నుాయడెెంట్ 
నిది య లలైటీలు ఆధరటకి ిపలయతథేశ్ెంలల జీయత నౄభా యనుయెం ఙేసఽౄ ెండేయ. 1956 నఽెంచి 1999 వయఔు LIC 

కి పలయతథేశ్ెంలల జీయత నౄభా యనుయెం ఙేమడరనిక ిఆధరడె ాణేఔ హఔుులు ఉెండయే.      
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c) ధరన్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ జఞతీమఔయణ : 1972 లల యదరయణ నౄభా యనుయ జఞతీమఔయణ చటిెం (GIBNA) 

అభలుభచిిన తభుత జీయణేతయ నౄభా (ధరన్-లెైఫ్) యనుయెం జఞతీమఔయణ ఙేమఫడిెంథ,ి అలాగై 
యదరయణ నౄభా కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా (GIC)నీ, థరని ధరలుఖ  అనఽఫెంధ సెంసయ్ై ఏభటల ఙేరయల. 
ఆ సభమెంలల, పలయతథశే్ెంలల జీయణేతయ నౄభా యనుయెంలల ఉనై 106 నౄభా సెంసయ్ై పలయతథేశ్ెంలలని 

GIC  ధరలుఖ  అనఽఫెంధసెంసల (subsidiaries) ణోనా యయ్నెం ఙేమఫడరు బ. 

d) భలలో ణరా  ఔనేట ీ -ఐఆర్డీఏ (IRDA): ఈ భిశ్రభని అనవిథిే ఙేమడరనిక ి నుో ట ీ అధే అెంరనికి భయు 
భిచమెం ఙేమడెంణో సయౘ అధేఔ యకల భాయలలు అధేుఱెంచి, యటిని లనూయల్ ఙేమడరనిక ి 1993లల 
భలలో ణరా  ఔనేట ీఏభటల ఙేమఫడిెంథి ఈ ఔనేట ీ  తన నియేథిఔనఽ 1994 లల సభభిెంచిెంథి .1997 లల 
నౄభా నిమెంతాణ అదికయ సెంస(IRA) య నెంచఫడిెంథి. ఇనా్భెన్్ భెఖ లేటభీ & డెవలప్ఫ ెంట్ చటిెం 

1999 (ఐఆభీుఏ) ఆమోదెం ను ెందడెంణో, అథ ిఏనాల్ 2000లల జీయత, జీయణేతయ నౄభా భిశ్రభలు భెెండిెంటిక ీ
ఇనా్భెన్్ భెఖ లేటభీ & డవెలప్ఫ ెంట్ అతరభిట ీ (ఐఆభీుఏ), ఔ చటిఫదేఫ నై, నిమెంతాణ యపలఖెం 
(భెఖ లేటభీ ఫలడీ)గ యౄను ెందడరనిక ిథరభి తీలెంథ.ి 

5. ధేటి కలెంలల జీయత  నౄభా భిశ్రభ   

ాసఽౄ తెం పలయతథశే్ెంలల ఈ కిరెంద నేభపునఫడు  24 జీయత  నౄభా సెంసలు నిఙసేఽౄ ధరైబ: 

a) పలయతీమ జీయత నౄభా సెంస (LIC) ఔ నృు క్ యెంఖ సెంస . 

b) నలైైయేటల యెంఖెంలల 23 జీయత  నౄభా సెంసలు ఉధరైబ.  

c) పలయత ాబ తుెం థరుభ నడఫడెతేనై తనులా యపలఖెం ఔడర తనులా జీయత  నౄభా థరుభ జీయత  
నౄభా యనుయెంలల ఉెంథ.ి కనీ అథి నిమెంతాణ సెంస  భది ినఽెంచి నేనయౘబెంచఫడిెంథ.ి  
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లుమ భకీ్ష  1 

పలయతీమ నౄభా భిశ్రభక ిఈ కిరెంథి యటిలల నిమెంతాణ సెంస ఏథ?ి 

I. ఇనా్భెన్్ అతరభిట ీఆఫ్ ఇెండిమా 
II. ఇనా్భెన్్ భెఖ లేటభీ అెండ్స డెవలప్ఫ ెంట్ అతరభిట ీ

III. లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ కభపభషైన్ ఆఫ్ ఇెండిమా   
IV.  యదరయణ నౄభా కభపభషైన్ ఆఫ్ ఇెండమిా 
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B. నౄభా ఎలా ని ఙసేఽౄ ెంథ ి 

ఆధఽనిఔ యణ జెం ఆలౄ  మాజభానణర సాతాెం నైద య నెంచఫడిెంథి .ఔ ఆలౄ  యలువ కోలలబనుడె 
(నషిెం లేథర ధరశ్నెం కయణెంగ) ఆ మజభాని ఆభిఔెంగ నషినోు ణరడె. అబణ,ే ఆ కోవక ిఙెెంథిన ఆసఽౄ లునై 

ఇెంకెెందభో మజభానఽల దఖాయ నఽెంచి చినై నణరౄ లలు  లేఔభిెంచిన య భ ్ణో ఔ ఉభ్డ ినిద ిఖనఽఔ ఏభటల 
ఙేలేౄ, ఆ నణరౄ నిై, నషినోు బన దఽయదిషివెంతేలఔు నషి భియౘయెంగ ఙెయౌుెంఙేెందఽఔు ఉయోగిెంచవచఽచ.  

భభోభాటలల ఙెనులెంటే, ఔ నిభెిషి ఆభిఔ నషిెం భభిమ  థరని యవయధరనీై నౄభా మెంణరా ెంఖెం థరుభ  
ఔ వకిౄ నఽెండ ిఅధేఔభెంథ ివఔుౄ లఔు ఫథియ్ ఙేమవచఽచ.   

నియుచనెం  

ఆ యధెంగ, నౄభాని ఔ నిభెిషి యదరనెంగ కొెందయల దఽయదిషివెంతేలఔు సెంబయెంఙే నయౖి యౌై, అలాెంటి 
అనియచత సెంగటనలు/భిలతేలలు  ఉనై అధేఔభెంథి వఔుౄ లఔు ెంనణీ ఙేమడెంగ నియుచిెంచవచఽచ.     

చితాెం 2: నౄభా ఎలా ని ఙసేఽౄ ెంథ ి  

 

అబణ ేఇఔుడో యషమెం ఖభనిెంఙరయౌ. 

i. ణరఫ ెంణో ఔషిడ ి సెంనుథిెంచిన డఫ ోని అలాెంటి ఉభ్డ ి నిదిని ఏభటల ఙేమడరనిక ి  ాజలు 
ుఔుెంటలభ?  

ii. ణరభ  అెందజసైఽౄ నై తభ వెంతే యలసఽభ లు (చెంథరలు) ఙెయౌుెంచిధర ఆయెంచిన ాయోజధరనిక ై

యటిని ఉయోగిసఽౄ ధరైయని యభెలా నభ్ఖలయల?    

iii. తభ ఙెయౌుెంులు భభ ీఎఔుువగ ఉధరైయో, భభ ీతఔుువగ ఉధరైయో యభెలా ణెలుసఽకోఖలయల?  
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కచిచతెంగ ఎవభో ఔయల ఈ యషమెంలల ఙపయవ ఙేమాయౌ, ఈ ాకిరమని వవలఔభిెంఙరయౌ, ఈ ాయోజనెం కోసెం 

సెంగెం సబ లెందభినీ ఔ ణరా టినైథిక ియనెంఙరయౌ. ఆ ‗ఎవభో ఔభై‘ ఈ ‗నౄభా సెంస . ఆ ఏయయచడరనికి ాత్త 

వకీౄ ఙేమవలలన తన వెంతే యలసఽభ  ఎెంణో సెంలే నిభ భిసఽౄ ెంథి భభిమ   నషినోు బన యభికి ఙెయౌుెంచడరనిక ి
ఏభటలు  ఙసేఽౄ ెంథి. 

నౄభా సెంస  (ఇనా్యర్) ఔడర వఔుౄ ల యరుయనీై, అలాగై సెంగెం యరుయనీై ను ెంథరయౌ. 

1. నౄభా ఎలా ని ఙసేఽౄ ెంథ ి 

a) నదటగ, ఇయ ఔ ఆభిఔ యలువ ఔయౌగిన ఆలౄ  అబ ఉెండరయౌ. ఆ ఆలౄ  యటిలల ఏ కోవకెైధర ఙెెంథ ి
ఉెండ చఽచ.: 

i. పౌత్తఔ వసఽౄ వు (physical) కయల కవచఽచ, నృయౌుెంగ్ కవచఽచ) లేథర 
ii. పౌత్తఔ వసఽౄ వు కనిథ ి(non-physical) నేయల ాత్తషీలు (goodwill) లేథర 
iii. వకిౄఖతెం  (ఔళ్ైు,కళ్ైు,ఙేతేలు అవమయలు, శ్భీయెంలల ఇతయ అవమయలేయైధర) 

b) ఏథెైధర ఔ నిభెిషి సెంగటన జయఖడెం వలు  ఆలౄ  థరని యలువ కోలలవచఽచ. నషిెం జభిగై అవకశ్ెం 

ఉెండడరనిై భిస్కు అని అెంటలయల. భిస్కు ఈయెంట్కి ఖల కయణరనిై ‗ఆద‘(peril) అెంటలయల. 

c) ‗సనైఔయణ‘ లేథర ‗ూయౌెంగ్‘ (pooling) అధే సాతాెం ఉెంథ.ి  ూల్లల యయధ యకల వఔుౄ లనఽెంచి 

లేఔభిెంచఫడిన వకిౄఖత యలసఽభ లు (యటిధ ే ‗ననాేమెంలు‘అని ఔడర అెంటలయల) ఉెంటలబ. ఈ 
వఔుౄ లు ఔడర అథే యఔఫ ైన ఆలౄ  భిసఽులు సెంబయెంచఖల అవకరలునైయభెై ఉెంటలయల. 

d) ఇలా సనైఔభిెంచఫడని నిదనిి ఆద (peril) వలు  నషినోు బన కొథిె భెంథకి ియభ ినయౖి నిై ూభిెంఙ ే
యధెంగ నషిభియౘయెంగ ఉయోగియౄ యల.  

e) ఇలా నిధఽల (పెండ్స్)ని సనైఔభిెంచి, కొెందయల దఽయదిషివెంతేలఔు నషిభియౘయెంగ ఙెయౌుెంఙ ేసెంసధ ే

నౄభా సెంస  అెంటలయల.   

f) ఈ థఔెంలల నులగా ధే ాత్త ఔు వకిౄణోనా, నౄభా సెంస  (ఇనా్యర్) నౄభా ెందెం (ెందెం ) 
లలకి ాయేయసఽౄ ెంథ.ి అలా నులగా ధేయయల నౄభాథరయల (నౄభాథరయల)అవుణరయల.  

2. నౄభా పలభనిై తగాిసఽౄ ెంథ ి 

భిస్కు పలయభెంటే, ఔ నషిబభితఫ ైన భిలత్త/సెంగటన సెంబయెంచినుడె, పయౌతెంగ బభిెంచవలల వచిచన 

కయలచలు, నయౖి లు, యైఔలాలని అయెం. 

చితాెం 3: ఔ వకిౄ మోమాయౌ్న భిస్కు పలయెం 



11 
 

 

ఎవభికెధైర భెెండె యకల భిస్కు ఫలధతలు ఉెంటలబ : 1.  నుాథనేఔ 2 భాధనేఔ. 

a) నుాథనేఔ భిసఽు  పలయెం 

నుాథనేఔ భిసఽు  పలయెం అెంటే, ూర్ భిస్కు సెంగటనల పయౌతెంగ, ఇెంటిక ిసెంఫెందిెంచిన వసఽౄ వుల 
(అలాగై, యనుయ మూనిటు )నఽ నషినోు వడెం. అలాెంటి నయౖి లు తయచఽగ ాతక్షెంగ చాలేెందఽఔు 
ఔనినయౄ బ, లెకిుెంుకి యలుగ ఉెంటలబ కఫటిి థరనిక ినౄభా ఙెయౌుెంు జయలఖ తేెంథి. 

ఉథరహయణ 

ఔ నూఔిభీ అగిై ాభాదెం వలు  కయౌనుో ణ,ే థరనిలల నుడబనుో బన లేథర నయెంచినుో బన యటిని అెంచధర 
యేమవచఽచ. అలా నషినోు బనయభికి నషిభియౘయెం ఙెయౌుెంచవచఽచ. 

ఔ వకిౄ ఖ ెండ ె ఆభైషన్ (యౘరి్ సయెభీ) ఙేబెంచఽఔుెంటే, థరనిక ి అబయ యైద కయలచలు ణెలుసఽఔుని, 

థరనిక ిభియౘయెం ఙెయౌుెంచడెం జయలఖ తేెంథి.   

అదనెంగ భభకిొనిైభోక్షెంగ ఔయౌగై నయౖి లు(indirect losses) ఔడర ఉెండవచఽచ.   

ఉథరహయణ 

అగిై ాభాదెం వలు  యనుయ కయఔలానులఔు ఆటెంఔెం ఔయౌగిెంథే అనఽఔుెంథరెం. ఆ ాభాదెం ఆ యనుయ 
లాపలల నయౖి నిక ి థరభితీమవచఽచ. అుడె అలాెంటి నయౖి నిై ఔడర అెంచధర యేమవచఽచ, ఆ నషిెం 
ను ెంథిన వకిౄక ిభియౘయెం ఔడర ఙెయౌుెంచవచఽచ.    

b) భాధనేఔ భిసఽు పలయెం 

సభ,ై ఔయేళ్ అలాెంటి సెంగటధేథ ీజయఖఔనోు ణ,ే ఎటలవెంటి నషిభూ ఉెండదని అనఽఔుెంథరెం. అుడె ఆ 
ఆద సెంబయెంచడరనికి అవకశ్ెం ఉనైయయల అెంటే, అవుణరయల అధే సభాదరనెం వసఽౄ ెంథ.ి కఫటిి, 
ఎవభికెధైర నుాథనేఔ నుాదరనణర (నలైైభభీ) పలయఫే కఔుెండర,  భాధనేఔ నుాదరనణర (లలఔెండభ)ీ పలయెం 
ఔడర ఉెంటలెంథ.ి     
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భిసఽులల భాధనేఔ నుాదరనణర (లలఔెండభ)ీ (secondary burden) పలయెం: నషి లత్తకి ఖ భెైనుడె 
అబయ కయలచలు, కోలుకోలేని భిలత్తలల డినుో మాభని ఖరళ ెంచడెం వలు  ఔయౌగై భానలఔ వత్తౄ డ,ి శ్రభ 

థీనిలలక ివయౄ బ. ఔయళే్ ఆ సెంగటన నిజెంగ జయఖఔనోు బధర, పలభలు ఉతనైభవుణరబ. 

భనెం ఇఔుడ కొనిై యకల పలభల ఖ భిెంచి భియౕయౌథరె ెం: 

i. నదటగ, బమెంవలాు , ఆెంథోళ్న వలాు  పౌత్తఔఫ నై, భానలఔఫ నై త్తౄడ ి ఉెంటలెంథ.ి భనిఱ 
భనిఱకీ ఈ ఆెంథోళ్న య బలలు  ణేడరలు ఉెంటలబ. కనీ నణరౄ నిక ిఆెంథోళ్న అధేథ ిఉెంటలెంథ.ి అథ ి

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

ii. భెెండవ యషమెం ఏభెంటే, ఎవభికెధైర నషిెం సెంబయసఽౄ ెంథర, లేథర అధే యషమెం నిశ్చమెంగ 
ఙెలేభ . కఫటిి, తలవని తలెంుగ జభిగై అలాెంటి యతుయ సెంగటనలలు  భనయౌై 
ఆదఽకోవడరనిక ి ఔ నిది థరచినలటలి కోవడెం ణెయౌయనై ని. అలాెంటి నిది ఔటి ఏయయలచఽకోయలెంట ే
కొెంత కయలచ ఇనేడ ిఉెంటలెంథ.ి ఉథరహయణక,ి అలాెంటి  నిధఽలు దావ యౄెంలల ఉెంటలబ. యటిక ి
భఫడ(ిత్తభిగి వఙచే నతౄెం) తఔుువగ ఉెంటలెంథ.ి    

భిసఽుని నౄభా సెంసక ి ఫథయి్ ఙేమడెం వలు  భనిఱ ారెంతెంగ ఉెండఖలుఖ ణరడె, నిధఽలనఽ నిలు 
ఙేసఽౄ నైటలి గ పలయెంచి, ఔ ఔున నలటిఖలడె. తన యనుభనిై భభిెంత ాపలవవెంతెంగ ఙేమడఫ లాగో 
ాణరయఔ ఙసేఽఔుెంటలడె. అసలు ఈ కయణరల కోసఫే నౄభా అవసయెం ఉెంటలెంథి. 

లుమ భకీ్ష 2 

ఈ కిరెంథి యటిలల భాధనేఔ నుాదరనత (secondary burden) భిసఽు పలయెం ఏథ?ి 

I. యనుయ ఆటెంకనిక ికయలచ 

II. థెఫోత్తనైవసఽౄ వుల ధయ  
III. బయషతేౄ లల సెంబయెంఙే నయౖి యౌై తటలి కోవడెం కోసెం ఔ సదఽనుమెంగ నిలు నిదిగ ఔున నలటిడెం  
IV. ఖ ెండెనుో టల పయౌతెంగ ఆసఽత్తాక ిఅబయ కయలచలు 
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C. భిసఽు నియుహణలల యయధ యదరధరలు  

ఎలాెంటి భిసఽు భిలతేలకెైధర నౄభా ఔుట ే సభెనై భియౖుయభా అని ఎవభెధైర ాయైెంచవచఽచ. థీనిక ి

సభాదరనెం ‗కదఽ‘.  

ణరభ  ఎదఽభపుధ ేభిసఽులనఽ ఫథియ్ ఙేమడరనిక ివఔుౄ లు అవలెంనృెంఙ ేఅధేఔ యకల దేతేలలు  నౄభా ఙేమడెం 

ఔటి. ఇఔుడ యయల తభ   భిసఽులనఽ ఔ నౄభా సెంసఔు ఫథియ్ ఙేయౄ యల. అబణే భసిఽులణో 
వవహభిెంచడెంలల కొనిై యకల దేతేలుధరైబ. యట ిఖ భిెంచి ఈ కిరెంద యవభిెంచఫడెణోెంథ:ి 

1. భిసఽు తనెంచఽకోవడెం (Risk avoidance) 

భిసఽుని నిమెంత్తాెంచడెం థరుభ ఔ నషి భిలత్తని తనెంచఽకోవడెం ―భిస్కు తనెంచఽకోవడెం‖ అవుతేెంథ.ి ఆ 

యధెంగ ఎవభెైధర తభక ిసెంఫెందిెంచి నషిెం జభిగై అవకశ్ెం ఉనై ఆలౄ, వకిౄ లేథర ఔ ని (మాకిియటీ) క ి

నషిెం జయఖఔుెండర తనెంచవచఽచ.  

ఉథరహయణ 

i. కొఔుభకి,ి కొనిై నిభెిషిఫ ైన తమాభీ భిసఽులనఽ ఎవభికో కెంటలా కి్క ి ఇచిచ ఆ భిసఽులనఽ బభిెంచడరనిక ి
ఇషిెం ఉెండదఽ కఫటిి అలా ఙేలేెందఽఔు యళ్ైు  త్తయసుభియౄ యల. 

ii. కొుఔుయల ఇెంటి ఫమట కలు నలటిడరనికి యహలెంచయల హడలెత్తౄ  నుో ణరయల. యళ్ుక ి ఎఔుడ ాభాదెం 
జయలఖ తేెంథోనని బమెం లేథర యథేశ్ెంలల ఉెండగ జఫ ో ఙసేఽౄ ెందధ ేబమెంణో ఎఔుడకి ామాణెం ఙేమయల.  

కనీ భిస్కు తనెంచఽకోవడెం అెంటే భిస్కు ని ధగిటివ్ గ యౘెండలి్ ఙేమడభని అయెం ఙేసఽకోయయౌ. కొెందయల కొనిై 

యకల భిసఽులు తీసఽఔుెంటేధ ే వకిౄఖత, యభాజిఔయఫ నై అనవిథిే  జయలఖ తేెంథి. అలాెంటి కయఔలానుయౌై 
వదెనఽఔుెంటే, వఔుౄ ల, సభాజభూ ఔడర అలాెంటి  భిసఽులు ణెచిచ నలటిే  లాపలయౌై కోలలవలల వసఽౄ ెంథి. 

2. భిసఽు నిలుుదల (Risk retention) 

కొఔుయల భిస్కు ాపలయనిై నిమెంత్తాెంచఽకోవడరనికి ామత్తైయౄ యల. ఆ యధెంగ భిస్కునీ, థరని దఽషొయౌణరయ్ై 

బభిెంఙరలని నియృబెంచఽఔుెంటలయల. ఇథ ిలుమ  నౄభా లేథర లలల్ొ ఇనా్భనెఽ్ అవుతేెంథ.ి  

ఉథరహయణ 

ఔ యనుయ సెంస తన అనఽబయనిై ఫటిి, కొెంత భినేత్త వయఔ చినై నయౖి లు బభిెంఙ ేయభయూెం ఉెంథో లేథో  
నిభే భిెంచఽకోఖలదఽ. థరనివలు  వఙచే భిసఽు ఔడర తధ ేబభిెంచడరనిక ినియృబెంచఽఔుెంటలెంథ.ి   
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3. భిసఽు తగాిెంు (reduction) భభిమ  నిమెంతాణ 

భిస్కు తనెంచఽకోవడెం ఔెంట ే ఔడర థరనిై తగాిెంచఽకోయలనీ, అదఽు ఙేమాలనీ ఆలలచిెంచడెం ఎఔుువ 
ఆచయణరత్ఔఫ నై భభిమ  సభెైన దేత్త. అెంటే, థరనయెం ఔయేళ్ నషిఫే ఖనఽఔ జభిగైలా ఉెంటే, ఆ యధెంగ 
నషిెం జయఖఖయౌగై అవకరలనఽ ఫలగ తగాిెంచడరనిక,ీ భభమి / లేథర థరని ాపలవతీవాతనఽ తగాిెంచడరనికి 
చయలు తీసఽకోవడెం. 

కీలకెంశ్ెం 

అలాెంటి సెందభౌలు తలెతౄఔుెండర చాలేెందఽఔు తీసఽఔుధ ేచయలధే ‗నషి నియయణ చయలు అెంటలయల. అలాగై 

నయౖి నిై తగాిెంచడరనిక ి తీసఽఔుధే చయలని ‗నషిెం తగాిెంు (Loss Reduction)చయలు‘ అెంటలయల.    

భిస్కు తగాిెంు అెంటే, ఈ కిరెంథ ియదరధరలలు  ఏథో ఔటి లేథర అెంతఔెంట ేగనీ ఎఔుువ దేతేయౌై అభలు ఙలే, 
భిసఽు తయచఽదధరనీై (frequency) భభిమ  /లేథర నయౖి ల భభిాణరనిై (sizes of losses) తగాిెంచడెం 

ఔడర పలఖఫ  ైఉెంటలెంథ:ి 

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

డెైైవయుఔు, నూో ర్ు యౌఫి్ట ఆభైటయలు  నదలెైనయభికి ళెలె్టలు  ధభిెంచడెం, లట్ ఫ లి్ లు ఔటలి కోవడెం వెంటి 
యషమాలనల ై తగిన యక్షణ నదలఖ నయ.  

ఉథరహయణఔు, సాులుక ియమలు  నలు లఔు జెంక్ పుడ్స త్తనవదెని ఙెడెం. 

b) చఽటలి ాఔుల యణరవయణెంలల భాయలలు ఙేమడెం (Making Environmental changes)- 

―పౌత్తఔ‖ భిలతేలు అనవిథిే ఙేమడెం వెంటియ. ఉథరహయణఔు, తలుుక ిఖటిి ణరమాలు యేమడెం, 

కిటికీలఔు ఇనఽ చఽవులు లేథర షటియలు  యేమడెం, ఙోయ ాఫో ధఔెం, అగిై ాఫో ధఔెం భెంటలాభై 
యధనెం ఏభటల ఙేమడెం వెంటియ. ఔ భషిరెం తన ాజల ఆభోఖ య బని కనుడరు నిక ి కలుష 
నియయణక,ీ భపదగ ఉనై ధుని య బలనఽ నిమెంత్తాెంచడరనిక ీచయలు ఙేటివచఽచ, భ ెందఽ జఞఖరతౄ  
చయగ భలేభిమా భెందఽని చలు డెం వలు  యది యనెంచఔుెండర ఉయోఖడెతేెంథ.ి 

c) ాభాదఔయఫ ైన లేథర యౘనిఔయఫ ైన కయఔలానులు – మెంతా పలగల, భిఔభల ఉయోగిెంఙ ే

సభమెంలలనా, ఇెంక ఇతయణరా  అధేఔఫ ైన భిసఽు సెంబయెంఙ ే అవకశ్ెం ఉనై  నఽలు ఙేల ే

సెందయౌెంలలనా భిస్కు తగాిెంఙ ేామతైెం ఙేమడెం. 

ఉథరహయణఔు, ఆభోఖఔయఫ ైన జీవన యదరనెం అవలెంనృెంచడెం, సభెైన సభమానికి సభెనై ఆయౘయెం 
తీసఽకోవడెం, అధరభోఖెం వఙచే అవకరయౌై ఫలగ తగాిెంచడరనికి సయౘమడణరబ. 
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d) యేయలఙేమడెం (Separation), భిసఽులనఽ నిమెంత్తాెంచడరనిక,ి ఆలౄ క ి సెంఫెందిెంచిన యేభైుయల 
వసఽౄ వుయౌై క ైఙోట కఔుెండర, యేభైుయల ాథరేలలు  ఉెండేలా చాసఽకోవడెం ఔ దేత్త. థీనిలల ఉనై 

కీలఔ పలవన ఏనేటెంట,ే ఔ ఙోట ఏథెైధర ాభాదెం జభిగినటు బణ,ే థరని దఽష ర్పలవెం నతౄెం ఆలౄ  
అెంతటి నైథర డఔుెండర కైవలెం ఆ ఔుఙోటిక ైభినేతఫ  ైఉెంటలెంథి.  

ఉథరహయణక,ి యి ఔు నయౖి యౌై  (loss of inventory) తగాిెంఙరలనఽఔునైుడె యేభైుయల గిడు ెంఖ లలు  
నిలు ఙేమాయౌ. అుడె ఆ గిడు ెంఖ లలు  ఏథో  ఔ గిడు ెంగి సయలఔుని ధరశ్నెం ఙేమాయౌ్ వలేౄ , ఆ నషిెం 
అెంతటిణోధ ేసభినోు తేెంథ ికఫటిి, నషి ాపలయనిై ఫలగ తగాిెంచడెం యధడెతేెంథ.ి 

4. భిసఽుకి నలటలి ఫడి నలటిడెం(భసి్కు లైధరని్ెంగ్)   

ఇథ ి నయౖి లు సెంబయెంచఫో బయ అవకశ్ెం ఉనైుడె అెందజైల ే నిధఽల సదఽనుమా (నిధఽల నుోా యజన్) నిై 
ఖ భిెంచి ణెయౌమజైసఽౄ ెంథ.ి   

a) లుమ నలటలి ఫడి థరుభ భిస్కు నిలుుదల- ఇెందఽలల ఎలాెంటి నయౖి లు సెంబయెంచిధర, లుమ ఙెయౌుెంు 
జయలఖ తేెంథ.ి ఈ ాకిరమలల ఔ సెంస తన నిధఽలు అబధర, లేథర అుగ ణెచిచన నిధఽలధధైర తన 

య ెంత పలయెం నైథ ేభిసఽు అెంచధర ఙేసఽఔుని నలటలి ఫడి నలటిడెం జయలఖ తేెంథ.ి ఇథ ిలుమ (లలల్ొ) నౄభాగ 
నలవఫడెణోెంథ.ి ఆ సెంస ఔడర, తనక ియలెైనెంత చినై నయౖి నిై భాతాఫే అటిేఫ టలి కోవడెం కోసెం, నషిెం 

యొఔు ాపలయనిై తఔుువ ఙేమడరనిక ి యయధ యకలెైన భిసఽు తగాిెంు దేతేలు నుటిెంచడెంలల 
నిభఖైఫ  ైఉెంటలెంథ.ి    

b) భిస్కు ఫథియ్,  భిస్కు నిలుుదలకి ాణరభాైమ యదరనెం. నయౖి లనఽ భభో నుభిీక ి  ఫథియ్ ఙేల ే ఫలధత 

ఔడర భిస్కు ఫథియ్లల ఉెంటలెంథ.ి ఇఔుడ ఔ మాదిచిిఔ గటన (లేథర ఆద) పయౌతెంగ తలెణేౄ  
నయౖి లనఽ భభపఔభిక ిఫథియ్ ఙమేఫడణరబ.  

నౄభా అధేథి భిస్కు ఫథియ్క ిసెంఫెందిెంచిన ాదరన యౄనులలు  ఔుట.ి నౄభా నషి భియౘయెం థరుభ అనియచత్తణో 
ఔడ ిఉనై ఙోట నియచత లత్తని  ాయశే్నలటిడరనిక ిఅెంగీఔభిసఽౄ ెంథ.ి 

నౄభా Vs  యౘనై  

యణ జయెంగ నిఙేసఽౄ నై ఔెంనలనీలు నౄభా భభిమ  యౘనై (ఎషభెనఽ్), ఈ భెెండె   ఆభిఔ ఉతతేౄ య్ై 
(లైధరనిిమల్ ను ా డఔుి లు) అెంథసిఽౄ ధరైబ.  ఇటీవలధే ఈ భెెండిెంటికీ భధ ణడేర భభిెంత అసషిెంగ భాభిెంథి. 
థరథరు ఈ భెెండిెంటినీ కొెంతవయఔు కై యధఫ ైనయగ పలయెంచఫడెతేధరైబ.  అబణే ఈ భెెండిెంటికీ భధ 
ఖల సాక్ష్ వణరయలు ఈ కిరెంద చభిచెంచఫడరు బ.  
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సెంబయెంఙే అవకశ్ెం ఉనై సెంగటనకి యక్షణ ఔయౌెంచడెం నౄభా అవుతేెంథ,ి కనీ బయషతేౄ లల తఔుెండర 
జభిగై సెంగటనకి యౘనై (అషభనె్్) అెంథిసఽౄ ెంథి. నౄభా భిసఽుకి యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి. యౘనై భాతాెం 
తనిసభిగ జభిగై అెంరనిై యక్షణ ఙసేఽౄ ెంథి. ఉథర. భయణెం. అథి తనిసభిగ సెంబయెంఙేథి. అథి ఎుడె 
సెంబయసఽౄ ెంథో  భాతాెం నిశ్చమెంగ ఙెలేభ . యౘనై నులలలు జీయత యక్షణణో సెంఫెంధెం ఔయౌగి ఉెంటలబ.    

చితాెం 4: నౄభాథరయల (ఇనా్ర్ు) కి నౄభా సెంస  నషిభియౘభనిై ఎలా ఙయెౌుసఽౄ ెంథ ి
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భిసఽు ఫథియ్క ిభభ ికొనిై భాభా లు ఔడర ఉధరైబ. ఉథరహయణక,ి ఔ సెంస ఔ ఖూర ులల పలఖఫ ైనుడె, 
నయౖి యౌై లైధరన్్ ఙలేేెందఽఔు ఆ భిస్కు నేభెెంట్ ఖూర ుకి ఫథియ్ ఙమేఫడెతేెంథి.   

ఆ యధెంగ నౄభా దేతేలలు  భిసఽు ఫథియ్ ఔ దేత్త. 

 

 

లుమ భకీ్ష 3 

ఈ కిరెంథి యటిలల భసి్కు ఫథియ్ దేత్త ఏథ?ి 

I. ఫలెంఔు క్్డ్స డినుజిట్(FD) 

II. నౄభా 
III. ఈకిుటీ ఱేయలు  
IV. భిమల్ ఎలేిట్ 
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D. భిసఽుని నియుళ ెంచడెంలల ఔ యధనెంగ నౄభా  

అసలు భనెం భిస్కు ఖ భిెంచి ఎుడె భాటలు డిధర, అథ ినిజెంగ వచిచన నషిెం కదఽ, నషిెం వఙచే అవకశ్ెం 

ఉనై భిలత్త ఖ భిెంఙనేని ఖభనిెంఙరయౌ. ఆ యధెంగ అథ ి ఎుడె వసఽౄ ెంథో భ ెందఽగ ఊళ ెంచఖయౌగై 

నషిభనైభాట (expected loss).  భ ెందఽగ ఊళ ెంచఖయౌగై ఈ నషిెం ధయ (భిస్కు ధయ ఎెంత ఉెంథో  ఇథ ీఅెంణే 
ఉెంటలెంథ)ి భ కెంగ భెెండె కయకల పయౌతెం:  

i. నౄభా ఙేమఫడెతేనై ఆద సెంబయెంచడెం థరుభ ఔయౌగై నషిెం యొఔు సెంపలవత.    

ii. పయౌతెంగ వఙచే అనఽబయెంఙరయౌ్ వఙచే ాపలవెం (impact) లేథర జభిగై నతౄెం నషిెం. 

భిస్కు కయలచ ధేయలగ సెంపలవత భభిమ  నషిెం...ఈ భెెండిెంటి వలు  వఙేచ నణరౄ నికి  అనఽలలభానఽనుతెంలల 
నలయలఖ తేెంథ.ి ఏథి ఏఫ ైధర, నషిెం వచిచన నతౄెం ఙరలా ఎఔుువగ ఉధరై...భయు త్తభిగి ఆ భిసఽు జభిగై 

సెంపలవత తఔుువగ ఉధరై...భిసఽు కయలచ తఔుువగ ఉెంటలెంథ.ి   

చితాెం 5: నౄభా ఙేలే భ ెందఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోవలలన కొనిై అెంరలు  

 

1. నౄభా ఙేలే భ ెందఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోవలలన కొనిై అెంరలు   

ఔ వకిౄ నౄభా ఙేమాలా లేథర అని నియృబెంచఽకోవడరనిక ి భ ెందఽ, ఔయళే్ నషిెం బభెింఙరయౌ్న భిలణ ే
తలెత్తౄ ణ ే  బభిెంఙరయౌ్న నషిెం ధయణో భిసఽు ఫథియ్ నయౖి నిై తభెంతట ణరభ  నుో యౌచ చాసఽకోవడెం అవసయెం. 

భిసఽు ఫథియ్ ధయ నౄభా నానేమెం అవుతేెంథ.ి ఇథ ి భ నఽట ి నేభలల నేభపునై భెెండె కయకల వలు  
నిభే భితభవుతేెంథ.ి నషి సెంపలవత ఙరలా తఔుువగనా, కనీ ఆ నషి ాపలవెం ఙరలా ఎఔుువగనా ఉెంటే, 
నౄభాకి అథి ఉతౄభ సెందయౌెం. అబణ ేఇటలవెంటి సెందభౌలలు , థరని నౄభా [ననాేమెం] థరుభ  భిసఽు ఫథియ్ 
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ఙేల ే ధయ ఙరలా తఔుువగ ఉెండగ, థరనిై ఎవభిక ి యయలగ బభిెంఙరయౌ్న ధయ భాతాెం ఙరలా ళెచఽచగ 
ఉెంటలెంథ.ి  

a) తఔుువ కోసెం ఎఔుువ భిసఽు ఙేమఔడదఽ : భిసఽు ఫథియ్ ధయక,ీ నియృబెంచిన భసిఽు యలువక ీభధ 
ఔ ళేతేఫదేఫ నై సెంఫెంధెం (భీజనఫ ల్ భిలేషన్ఱప్) ఉెండరయౌ.   

ఉథరహయణ 

నైభపఔ యదరయణఫ నై ఫలల్నలన్ని నౄభా ఙేమాలనఽఔుెంటలభ? అనఽకోయల. అథో  అయెం లేని ని. 

b) నైయల కోలలఖయౌగిన థరని ఔధరై ఎఔుువ భిసఽు ఙేమఔడదఽ : అలాగై, ఔ సెంగటన వలు  
సెంబయెంఙ ేనషి పయౌతెం ఫలగ యభీతెంగ ఉెండ,ి అెంటే థరథరు అథి  థియలా ఎత్తౄ ెంఙేథిగ ఉెంటే, 

అలాెంటి భిస్కుని బభిెంచడెం ఏభెంత యసౄ యఔ దిఔథెం(realistic) కదఽ, సభెైెంథీ కదఽ. 

ఉథరహయణ 

ఔ నలదె చభ యల యథిే ఔభ్గయెం (oil refinery) ధుెంసఫ ైన లేథర థెఫోత్తనై భిలతేలలు  ఏెం 
జయలఖ తేెంథ?ి ఔ ఔెంనలనీ  ఆ నయౖి నిై బభిెంచఖలుఖ తేెంథర?   

c) భిసఽు వలు  ఔయౌగై భిణరభాలనఽ జఞఖరతౄగ ఖభనిెంచెండ ి : సెంగటన సెంపలవత (probability, 
సెంగటన జభిగై తయచఽదనెం) అత్త తఔుువగ ఉెండ,ి థరని పయౌతెంగ సెంబయెంచఫో బయ నషి తీవాత  

(ాపలవెం, impact) ఫలగ ఎఔుువగ ఉెండేలా ఉెంటే, అలాెంటి ఆసఽౄ లనఽ నౄభా ఙేమడెం 

అతేతౄభెం.   

ఉథరహయణ 

ఎవభెైధర, అెంతభిక్ష ఉఖరయౘనిై నౄభా ఙేమఔుెండర ఉెండఖలుఖ ణరభ?    

 

లుమ భకీ్ష  4 

ఈ కిరెంథ ియటిలల ఏ సెందయౌెం నౄభాక ిఅనఽవుగ ఉెంటలెంథ?ి 

I. ఔుటలెంఫెంలల సెంనుథిెంఙ ేఏకెైఔ వకిౄ అకలెంగ చనినుో వడెం  

II. ఔ వకిౄ తన డఫ ో యలెట్ (యల్) ని నోు గపటలి కోవడెం 

III. యి క్ ధయలు ఆఔల్ఔెంగ డినుో వడెం  
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IV. ాఔిత్త సహజెంగ ఔ ఇలుు  జీయృ లత్తలల ఉెండడెం వలు  ధయనఽ కోలలవడెం  

 

E. సభాజెంలల నౄభా నుతా  

థేశ్ ఆభికనవిథిేలల నౄభా సెంసల నుతా ఙరలా భ కఫ ైనథ.ి అయ థేశ్ సెందనఽ సెంయక్షిెంచడరనిక,ీ థిలెంగ 
బదాయచడరనిక ీ కీలఔఫ ైన య బలల సహఔభిసఽౄ ధరైబ. అయ సహఔభిసఽౄ నై  యదరధరలలు  కొనిై ఈ కిరెంథ ి

యధెంగ ఉధరైబ.   

a) యట ి నలటలి ఫడెలు సభాజఞనికి నలదె ఎతేౄ న ాయోజనెం ఙేఔభిచ నలడణరబ. అతదిఔ నణరౄ లలు  
ధనలేఔయణ జయడెం, అలాగై ఆ నణరౄ నిై నానేమెంల యౄెంలల ఔ నిదిగ ఏభటల ఙమేడెంలలధ ే
నౄభా సెంస  దిఢతుెం థరగి ఉెంటలెంథి .   

b) ఈ నిధఽలు (పెండ్స్)  నులలథరయలల ాయోజనెం కోసెం సనైఔభిెంచఫడ,ి అటిేఫ టిి ఉెంచఫడణరబ. 

నౄభా సెంసలు ఈ కోణరనిై దిఱిలల ఉెంచఽకోయయౌ్ ఉెంటలెంథ.ి ఈ నిధఽలణో ఎలాెంటి లాయథేయలెైధర  
జయనులని యయల తలుచఔునైుడె యయల తీసఽఔుధ ే నియృమాలనీై ఆ సెంగానిక ి ఉయోఖడేలా 
ఉెండరయౌ. ఇథ ినలటలి ఫడెలఔు ఔడర వభిౄసఽౄ ెంథి .అెందఽక ైయజమవెంతెంగ నడిఙ ేనౄభా సెంసలు తభ 
నలటలి ఫడెలనఽ, యి క్్, ఱేయు వెంటి ఊయౘజనిత యనుభలలల నలటివు. 

c) నౄభా వవస  ఔ వకిౄక,ీ అతని ఔుటలెంఫలనిక,ీ భిశ్రభక,ీ అలాగై యణ జఞనిక,ీ సెంగానికి... ఇెంక 
ఙెనులెంటే, నతౄెం థేరనిక ై అధేకధేఔ ాతక్ష, భోక్ష ాయోజధరలనఽ ఔలుఖజసైఽౄ ెంథ.ి వఔుౄ లు, 
సెంసలు - నౄభాథరయలు   గ యభిదెయౄ ధేయలగ ాయోజనెం ను ెందఽణరయల. ఎెందఽఔెంట ే ాభాదెం వలు  
కవచఽచ లేథర భ ెందఽగ ఊళ ెంచని ఏ సెంగటన థరుభధైధర కవచఽచ, అథ ి ణఙెేచ నషిెం, థరని 

వలు  ఔయౌగై దఽషొయౌణరల నఽెంచి యయల సెంయక్షిెంచఫడరు యల. ఆ యధెంగ నౄభా  భిశ్రభలల నలటలి ఫడిని 
కనుడెతేెంథ,ి  భభిెంతగ యసౄ భిెంచడెం కోసెం నలటలి ఫడి యడెదల ఙసేాౄ  ఉెంటలెంథ,ి అలాగై 

యనుభనీై, భిశ్రభనీ ఇెంక అనవిథిే  ఙేసఽౄ ెంథ.ి 

d) నౄభా వకిౄ బయషతేౄ క ి సెంఫెందిెంచిన బమానీై, ఆెంథోళ్ననీ, ఆదఽభె నీ ణొలగిసఽౄ ెంథ,ి  యనుయ 
సెంసలలల ఉచిత నలటలి ఫడిని నోుా త్ళ సఽౄ ెంథ,ి ఉనై వనయలయౌై సభయవెంతెంగ నోుా త్ళ సఽౄ ెంథ.ి ఆ 

యధెంగ నౄభా యణ జ, నుభిరర నేఔ అనవిథిేని నుోా ణర్ళ ెంచడెంణోనుటల ఉథోఖ అవకరలనఽ 
ఔయౌసఽౄ ెంథ,ి  ఆభోఖఔయఫ ైన ఆభిఔ వవస, జఞతీమ ఉణరదఔత అనవిథిేక ిథోహదెం ఙేసఽౄ ెంథ.ి  
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e) నౄభా ఙేమదగిన ాభాథరల (నలభిల్్) వలు  సెంబయెంచఫో బయ నషిెం లేథర నుడవడరనిై భ ెందఽగ 
నౄభా ఙేమనిథ ేఔ ఫలెంఔు లేథర ఆభిఔ సెంస  యటినైద ఋణరలనఽ భెంజూయల ఙేమదఽ.  యటిలలు  
ఙరలా సెంసలు నులలని అదను బదాతగ నలటిభని టలి ఫడణరబ.    

f) భిస్కుకి అెంగీకయెం ణెయౌన ే భ ెందఽ, నౄభా సెంసలు నౄభా ఙేమాయౌ్న ఆలౄ ని భీక్షిెంచడరనిక,ి 

యషమానిై నియతెంగ భియౕయౌెంచడరనిక ీ  ఔ అయోతఖల ఇెంజనీయలు , నిుణ ల ఫిెంథరనిై 

ెంుతేెంథ.ి భైటిెంగ్ అవసభల కోసెం యయల భిస్కుని అెంచధర యేమడఫే కఔ, నౄభాథరయలని ఆఔభిిెంఙ ే
తఔుువ భైటు లల ఉనై ననాేమెం ఖ భిెంచి ఔడర ణెయౌమజైసాౄ , భిసఽులల ఉనై యయధ యకల ఫ యలగైెన 
అవకరల ఖ భిెంచి లనూయల్ ఙేయౄ యల.    

g) థేరనిక ియథేయౕ భాయఔదావెం సెంనుథిెంచి నలటిే సెంసగ,  నౄభా ఎఖ భత్త యనుయెం, ధౌఔ యనుయెం, 

ఇెంక ఫలెంకిెంగ్ సభీుసఽలణో సభానఫ ైన భెంక్లల ఉెంటలెంథ.ి పలయతీమ నౄభా సెంసలు 30 ఔధరై 
ఎఔుువ థరేలలల నిఙసేఽౄ ధరైబ. యట ి కయఔలానులు భన థేరనిక ి యథయేౕ భాయఔదావెంని 
సభఔయచడఫే భోక్ష ఎఖ భతేలఔు నుాత్తనిధెం వళ సఽౄ ధరైబ.   

h) నౄభా సెంసలు (నౄభా సెంస  .) అగిై ాభాదెం వలు  సెంబయెంఙ ే నయౖి నిై నిభోదిెంఙే (లైర్ లాస్క 

నాయనిన్ ) ఒడలల యభానఽ నయౖి నిై నిభోదిెంఙే  (కభోా  లాస్క నయానిన్)  నుభిరర నేఔ బదాత, భోడెు  బదాత 

ఔయౌెంఙే అధేఔ ఏజెనీ్లు, సెంసలణో సనిైళ త సెంఫెందరలు ఔయౌగి ఉెంటలబ. 

సభాఙరయెం   

నౄభా భభిమ  యభాజిఔ బదాత 

a) ఇడె యభాజిఔ బదాత ఔయౌెంచడెం భయౖి ర నిక ి ఔ తనిసభ ి ఫలధతగ  ఖ భిౄెంచఫడిెంథ.ి   ఈ 

ాయోజనెం కోసెం భషిరెం ఆమోథిెంచిన లు చటలి లలల,  తనిసభిగధన లేథర సుచిెందెంగధన నౄభాని 

ఔ యభాజిఔ బదాణర  యధనెంగ ఉయోగిెంచడెం ఔడర ఉెంథ.ి ఆ యధెంగ తభ వెంతే యభాజిఔ 
ఫలధతయౌై ధయయేయచడరనికి కొనిై నిభెిషిఫ నై యభాజిఔ బదాణర థకలలల కైెందా, భషిర ాబ ణరులు   
నానేమెంలనఽ ఙెయౌుయౄ బ. 1948లల ఙేమఫడని థ ిఎెంనుు బస్క లేిట్ ఇనా్ూభనె్్ మాకి్, లేిట్ ఇనా్భెన్్ 
కభపభషైన్ అలాగై నుభిరర నేఔ ఉథోఖ లు, యభ ిఔుటలెంఫలలలు  నౄభా ఙేమఫడని యభిక ివఙచే అధరభోఖెం, 

యైఔలెం, ాసాత్త, అలాగై భయణరనిక ి సెంఫెందిెంచిన కయలచలనఽ ఙెయౌుసఽౄ ెంథ.ి ాబ తుెం ఖ భిౄెంచిన కొనిై 

నుభిరర నేఔ నుాెంణరలలు  ఈ థఔెం నియుళ ెంచఫడెతేెంథ.ి  
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b) ాబ తుెం థరుభ నుాయోజిత(యన్ర్) ఙేమఫడు  యభాజిఔ బదాణర థకలలల నౄభా సెంసలు ఔ 

కీలఔఫ ైన నుతా నోు ఱయౄ బ. ెంట నౄభా థకనిై (RKBY) యభాజిఔ ఫలధత ధయయేయచడెంలల 
ఙెుకోదఖా చయగ నేభపునవచఽచ. ఈ థఔెం నౄభా ఙేలన భెైతేలఔు భాతాఫే కఔ ఆ సెంగానికి ఔడర 
ాతక్షెంగధన, భోక్షెంగధన లనేృ ఔయౌగైలా ఙసేఽౄ ెంథ.ి    

c) గర నైణ ఔుటలెంఫలలఔు యభాజిఔ బదాతనఽ అెంథిెంచడఫ ే అెంత్తభ లక్షెంగ యౄను ెంథిెంచఫడని గర నైణ 

నౄభా థకలనీై ఔ యణ జ నుాత్తథిఔన నడెయౄ బ.   

d) ాబ తు థకలఔు ఈ యధఫ నై భదెతేనివుడఫే కఔుెండర, యభాజిఔ బదాణ ేఅెంత్తభ లక్షెంగ నౄభా 
యక్షణ అెంథసిాౄ , నౄభా భిశ్రభ సుమెంగ ఔడర యణ జయఫ నై థకలనఽ అెంథిసఽౄ ెంథ.ి   

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

లుమ భకీ్ష   5 

ఈ కిరెంథ ియటిలల నౄభా సెంస  (నౄభా సెంస  ) నడని ేఏ నౄభా థఔెం ాబ తుెం థరుభ నుాయోజితెం(యన్ర్) 
ఙేమఫడలేదఽ?  

I. లేిట్ ఇనా్భెన్్ కభపభషైన్ ఉథోఖ లు  
II. ెంట నౄభా థఔెం 

III. జన ఆభోఖ 
IV. నలైవనీై 

 

యభెంశ్ెం  

 నౄభా అెంటే ―భిస్కు సనైఔయణ థరుభ భిస్కు ఫథియ్‖.  

 ఈధరడె అభలలు  ఉనై నౄభా  అసలు నటినదటియభిగ  లెండన్ లల ఉనై లాబడ్స్ క హౌస్కలల 
నుాయెంబఫ ైెంథి.   

 నౄభా ఏభటలలల ఈ కిరెంథ ిఅెంరలు ఇనేడ ిఉెంటలబ. ఉథరహయణక,ి : 

 ఆలౄ  (Asset) 

 భిసఽు (Risk) 

 ఆద (Peril),  
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 ెందెం (Contract) 

 నౄభా సెంస (Insurer) 

 నౄభాథరయల (Insured) 

 క ైయధఫ నై ఆసఽౄ లు ఔయౌగి క ైయధఫ నై భిస్కులఔు లలనబయ అవకశ్ెం ఉనైయయల ఔయౌల ఔ ఉభ్డి 
నిదికి తలా కొెంత యేసఽకోవడఫే సనైఔయణ.  

 నౄభా కఔుెండర, ఇతయ భిసఽు నియుహణ యదరధరలలు  ఇయ ఔడర ఉెంటలబ: 

 భిసఽు తనెంచఽకోవడెం 

 భిసఽు నిమెంతాణ  

 భిసఽు నిలుుదల  

 భిసఽు లైధరని్ెంగ్   

 భిసఽు ఫథియ్ 

 ఫలగ ఖ యలౄ ెంచఽకోదఖా నౄభా నిమభాలు: 

 నోు గపటలి కోఖయౌగిన థరనిఔెంటే ఎఔుువ భిస్కు ఙేమఔెండ ి   

 భిసఽు వలు  సఽభాయలగ వఙేచ పయౌణరయౌై నియతెంగ అయెం ఙేసఽకోెండ ి   

 తఔుువ కోసెం ఎఔుువ భిసఽు ఙమేఔెండ ి  

కీలఔఫ ైన థరలు 

1. భిస్కు 

2. సనైఔయణ (ూయౌెంగ్) 
3. ఆలౄ  
4. భిస్కు పలయెం  

5. భిస్కు తనెంచఽకోవడెం 

6. భిస్కు అదఽు 
7. భిసఽు నిలుుదల 

8. భిస్కు లైధరని్ెంగ్ 

9. భిస్కు ఫథియ్ 
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లుమ భకీ్ష - జయఫ లు  

జయఫ  1  

సభెైన ాణరభాైమెం II. 

పలయతథేశ్ెంలల నౄభా భిశ్రభని నిమెంత్తాెంఙ ేసెంస  ఇనా్భనె్్ భెఖ లేటభీ అెండ్స డెవలప్ ఫ ెంట్  అతరభిట.ీ 

జయఫ  2  

సభెైన ాణరభాైమెం III. 

బయషతేౄ లల సెంపలవ నయౖి యౌై తటలి కోవడెం కోసెం నిధఽల నిలు ఙేసఽౄ నైటలి గ పలయెంచి, కొెంత నతౄెం ఔున 
నలటిడఫే భిసఽులల భాధనేఔ నుాదరనణర పలయెం. 

జయఫ  3  

సభెైన ాణరభాైమెం II. 

నౄభా అధేథి  ఔ భిసఽు ఫథియ్ యదరనెం. 

జయఫ  4  

సభెైన ాణరభాైమెం I. 

ఔుటలెంఫెంలల సెంనుథిెంఙ ేఏకెైఔ వకిౄ అకలెంగ చనినుో బ, ఆ ఔుటలెంఫెం తనెంతట ణరనఽగ నుో ఱెంఫడరయౌ్న 
భిలత్త వలేౄ , ఆ సెందయౌెం నౄభా కొనఽగోలుఔు కయఔెం. 

జయఫ  5  

సభెైన ాణరభాైమెం III. 

జన ఆభోఖ నౄభా థఔెం నౄభా సెంసల థరుభ నడఫడెతేెంథ.ి థీనిక ి ాబ తుెం నుాయోజితెం (యన్ర్) 
ఙేమదఽ.   
\ 

 

 

 

 

లుమ భకీ్ష -జయఫ లు 

ాశ్ై 1  

సనైఔయణ థరుభ జభిగై భిసఽు ఫథియ్ని ఇలా నలుయౄ యల  ________. 
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I. ను దఽు (లేయెంగ్్ ) 
II. నలటలి ఫడెలు 
III. నౄభా 
IV. భిసఽు తగాిెంు (mitigation ) 

ాశ్ై 2  

భిసఽు సెంబయెంఙ ేఅవకరయౌై తగాిెంఙేెందఽఔు తీసఽఔుధ ేచయలనఽ ఇలా నలుయౄ యల _____. 

I. భిసఽు నిలుుదల  
II. నషిెం నియయణ (Loss prevention) 
III. భిసఽు ఫథియ్ 

IV. భిసఽు తనెంచఽకోవడెం 

ాశ్ై 3  

భిసఽుని నౄభా సెంస  (నౄభా సెంస  ) ఔు ఫథియ్ ఙేమడెం వలు , అథి  ___________ ని యధెం ఙేసఽౄ ెంథ.ి 

I. భన ఆసఽౄ ల ఖ భిెంచి నియుక్షెంగ ఉెండడెం 

II. నషిెం సెంబయలేౄ  నౄభా నఽెంచి డఫ ో తీసఽకోవడెం  

III. భన ఆసఽౄ లు ఎదఽభోువలలన ఫలఫ ైన భిసఽులనఽ టిిెంచఽకోఔుెండర ఉెండడెం 

IV. భనసఽని ారెంతెంగ ఉెంచఽఔుెంటృ, యనుయెం కోసెం భభిెంత ాపలవవెంతఫ ైన ాణరయఔలు యేసఽకోవచఽచ.  

ాశ్ై 4  

ఆధఽనిఔ నౄభా యనుయెం భూలాలు ఇఔుడ ఔనఽగపనఫడరు బ __________. 

I. ధౌకదరయ (ఫలటభభీ) 
II. లాబడ్స్   
III. భోడ్స్ (Rhodes)  
IV. భలలో ణరా  ఔనేట ీ  

ాశ్ై 5  

నౄభా యషమెంలల భిస్కు నిలుుదల ఈ లత్తని సాచిసఽౄ ెంథ.ి 

I. నషిెం లేథర థఫెోత్తనడరనిక ిఅవకశ్ెం లేఔనోు వడెం 

II. నషిెం ఔయౌగిెంచిన సెంగటన అెంత యలుయనైథ ికఔనుో వడెం 

III. నౄభా థరుభ ఆలౄ కి యక్షణ ఔయౌెంచఫడటెం  
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IV. ఆ వకిౄ భిసఽునీ, థరని ాపలయయ్ై బభిెంచడరనిక ినియృబెంచఽకోవడెం 

 

 

 

ాశ్ై 6  

ఈ కిరెంథ ియటిలల ఏథి నిజెం? 

I. నౄభా ఆలౄ ని యక్షిసఽౄ ెంథ ి 

II. నౄభా థరని నషిెం నియభిసఽౄ ెంథ ి 

III. నౄభా నషిెం అవకరలనఽ తగాిసఽౄ ెంథ ి 

IV. ఆలౄ  నషిెం జభిగిణే నౄభా ఙెయౌుసఽౄ ెంథ ి

ాశ్ై 7  

కొుఔు ఇెంటి యలువ యౄ.20, 000, యలువ ఙేల ే400 ఇళ్ైు ఉెండగ, ాత్త సెంవత్యెం సఖటలన 4 ఇళ్ైు 
ఙపున కయౌనుో త,  యౄ.80, 000 యభూళ ఔ నషిెం వచిచనుడె. ఈ నషిెం బభీౄ ఙమేడరనిక ిాత్త ఇెంటి 

మజభాని ఎెంత యభిిఔ సహకయెం యసేఽకోయయౌ? 

I. యౄ.100/-   

II. యౄ.200/-    

III. యౄ.80/-  

IV. యౄ.400/- 

ాశ్ై 8  

ఈ కిరెంథ ియటిలల ఏథ ిసభెనైథ?ి 

I. ‗కొథిెభెంథ‘ి నయౖి లనఽ ‗అధేఔభెంథ‘ి కి ెంఙ ేయదరనెం నౄభా    
II. ఔ వకిౄక ివచిచన భిసఽుని భభో వకిౄక ిఫథియ్ ఙేల ేదేత్త నౄభా   
III. ‗అధేఔభెంథ‘ి నయౖి లనఽ ‗కొథిెభెంథ‘ి కి ెంఙ ేయదరనెం నౄభా   
IV. కొథిెభెంథ ిలాపలలనఽ అధేఔభెంథిక ిఫథియ్ ఙలే ేయదరనెం నౄభా    

ాశ్ై 9  

భిసఽు అెంగీఔభిెంఙే భ ెందఽ, నౄభా సెంస  ఆలౄనల ైభియౕలన భభిమ  తనిఖీ ఏభటల ఙేసఽౄ ెంథ.ి ఎెందఽఔు ? 

I. భైటిెంగ్ కోసెం భిసఽులనఽ అెంచధర యేమడరనిక ి   

II. నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆ ఆలౄని ఎలా  కొనఽగోలు ఙరేడో ఔనఽగపధెేందఽఔు   



27 
 

III. ఇతయ నౄభా సెంసలు ఔడర ఆ ఆలౄ ని  తనిఖీ ఙేరభైమో ణెలుసఽకోవడరనిక ి  

IV. ను యలఖ  ఆలౄని ఔడర నౄభా ఙమేవచఽచధేమో ణెలుసఽకోవడరనిక ి 

  

ాశ్ై 10  

ఈ కిరెంథ ియటిలల నౄభా ాకిరమని ఫలగ వభిృెంచఖల ాణరభాైమఫేథ?ి 

I. అధేఔభెంథకి ివఙేచ నయౖి లనఽ కొథిెభెంథిక ిెంచడెం  

II. కొథిెభెంథిక ివఙచే నయౖి లనఽ అధేఔభెంథిక ిెంచడెం   

III. కొథిెభెంథిక ివఙచే నయౖి లనఽ ఔుడిక ైెంచడెం   

IV. భబతీ థరుభ నయౖి లనఽ ెంచఽకోవడెం   

 

లుమ భకీ్ష - జయఫ లు 

జయఫ  1  

సభెైన ాణరభాైమెం III. 

భిసఽు  సనైఔయణ థరుభ భిసఽు  ఫథియ్ని  నౄభా అెంటలయల. 

జయఫ  2  

సభెైన ాణరభాైమెం II. 

భిస్కు సెంబయెంఙ ేఅవకరలనఽ తఔుువ ఙేమడరనిక ితీసఽఔుధే చయలనఽ నషి నియయణ (loss prevention) 

చయలని అెంటలయల.  

జయఫ  3  

సభెైన ాణరభాైమెం IV. 

భిసఽుని నౄభా సెంసక ిఫథియ్ ఙేమడెం థరుభ,  భనసఽని ారెంతెంగ ఉెంచఽఔుెంటృ, యనుయెం కోసెం భభిెంత 
ాపలవవెంతఫ ైన ాణరయఔలు యేసఽకోవచఽచ.  

జయఫ  4  

సభెైన ాణరభాైమెం II. 

ఆధఽనిఔ నౄభా యనుయెం భూలాలు లాబడ్స్లల ఔనఽగపనఫడరు బ.   

జయఫ  5  
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సభెైన ాణరభాైమెం IV. 

నౄభా యషమెంలల ‗భిసఽు నిలుుదల‘ (భిట నిన్) అెంటే, ఔ వకిౄ భిసఽునీ, థరని ాపలయయ్ై బభిెంచడరనిక ి

నియృబెంచఽకోవడెం. 

జయఫ  6  

సభెైన ాణరభాైమెం IV. 

ఆలౄ  నషిెం జభిగిణ ేనౄభా ఙెయౌుసఽౄ ెంథ.ి 

జయఫ  7  

సభెైన ాణరభాైమెం II. 

ాత్త ఇెంటి మజభాని యల. 200 వెంతేన సహకయెం అెంథిెంఙరయౌ్ వసఽౄ ెంథ.ి 

జయఫ  8  

సభెైన ాణరభాైమెం I. 

‗కొథిెభెంథ‘ి నయౖి లనఽ ‗అధేఔభెంథ‘ి కి ెంఙ ేయదరనెం నౄభా. 

జయఫ  9  

సభెైన ాణరభాైమెం I. 

ఔ నౄభా సెంస భిసఽుని లుఔభిెంఙేభ ెందఽ భిసఽునఽ అెంచధర యేమడరనిక ిభైటిెంగ్ ఔటలి యౌ్ ఉెండడెం వలు  థరని 
అెంచధర ఔటిేెందఽఔు ఔ భిరోధన నియుళ సఽౄ ెంథి.   

జయఫ  10  

సభెైన ాణరభాైమెం II. 

నౄభాని కొెందయల దఽయదిషివెంతేలఔు సెంబయెంఙ ేనయౖి యౌై, అలాెంటి అనియచత సెంగటనలు/భిలతేలలు  ఉనై 
అధేఔభెంథ ివఔుౄ లఔు ెంనణ ీఙేలే ఔ ాకిరమగ  నియుచిెంచవచఽచ.   
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అదరమెం 2 

యనియోఖథరయలని లేవలు 
అదరమ భిచమెం 
యనియోఖథరయలని లేవలనఽ ఖ భిెంచి ఈ అదరమెంలల నైయల ధేయలచఔుెంటలయల. యనియోఖథరయలలఔు 
లేవలెంథిెంచడెంలల ఏజెెంటు  నుతానఽ ఖ భిెంచి ఔడర నైయల ధేయలచఔుెంటలయల. నౄభా నులలథరయలలఔు అెందఽఫలటలలల 
ఉనై లు సభసల భియౖుయ చయల ఖ భిెంచి నైయల ధేయలచఔుెంటలయల. ఇెంక యనియోఖథరయలణో ఎలా 
భాటలు డరలల, ఎలా అతనిణో సెంఫెంధెం ఏయయచఽకోయలల ఔడర నైయల ధేయలచఔుెంటలయల. 

అబసన పయౌణరలు 
 

A. యనియోఖథరయల లేవలు – యదరయణ పలవనలు 
B. యనియోఖథరయలఔు ఫ యలగైెన లవేలు అెంథిెంచడెంలల నౄభా ఏజెెంటల నుతా 

C. సభసల భియౖుయెం 

D. సభాఙరయ ాకిరమ 

E. పలఱేతయ సభాఙరయెం 

F. ధైత్తఔ ావయౄన 

 
ఈ అదరమానిై అధమనెం ఙేలన అనెంతయెం నైయల ఈ థిఖ వయ ఙేమఖయౌగి ఉెండరయౌ: 
  
1. యనియోఖథరయల లేవల నుాదరనతనఽ యవభిెంచఖలఖడెం 

2. లేవల ధరణతనఽ వభిృెంచడెం 

3. నౄభా భిశ్రభలల లేవల నుాదరనతనఽ భియౕయౌెంచడెం 

4. భెంచి లేవలెంథిెంచడెంలల నౄభా ఏజెెంటల నుతానఽ ఖ భిెంచి చభిచెంచడెం 

5. నౄభాలల సభసల భియౖుయ యదరనెం నుతానఽ సనైక్షిెంచడెం 

6. సభాఙరయ ాకిరమనఽ యవభిెంచడెం 

7. పలఱేతయ సభాఙరయెం నుాదరనతనఽ యవభిెంచడెం 

8. ధైత్తఔ ావయౄననఽ లనూయల్ ఙేమడెం 
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A. యనియోఖథరయల లేవలు – యదరయణ పలవనలు 
1. యనియోఖథరయల లేవలు ఎెందఽఔు? 

ఏ యనుభనికెైధర జీయఔనఽ అెంథిెంఙేథి యనియోఖథరయలలే. ఏ యనుయభూ యభిని నియుక్షెంగ చాడజఞలదఽ. నలైగ 
ఇతయ ఉతతేౄ ల యషమెంలల ఔెంటే నౄభాలల యనియోఖథరయల లేవలు భభిమ  సెంఫెందరలఔు ఙరలా ఎఔుువ 
నుాదరనత ఉెంటలెంథి. 
 
ఇతయ యసౄవ సయలఔుల ఔెంటే నౄభా యెంఖెం ఙరలా ననైఫ ైన లేవ కవడఫే ఇెందఽఔు కయణెం. 
 
కయల కొనఽగోలు ఔెంటే నౄభా కొనఽగోలు ఎలా ననైఫ ైనథో  భననేుడె చాథరె ెం. 
 

కయల కయల నౄభా 

ఇథి ఔెంటికి ఔనిెంఙే వసఽౄ వు. థీనిై 
చాడవచఽచ. ట సి్క డైైెవ్ ఙేమవచఽచ. 
అనఽబూత్త ఙెెందవచఽచ.  

ఇథి ఔ ెందెం. బయషతేౄ లల కయలఔు అనఽకోని ాభాదెం 
వెంటిథేఫ ైధర జభిగిణే థరనివలు  సెంబయెంఙే నషిెం, లేథర 
డరఫేజీలఔు భియౘయెం ఙెయౌుెంచడెం థీని ఉథెేశ్ెం. అలాెంటి 
దఽయదిషిఔయ సెంగటన జభిగైథరక నౄభా లనేృని ఎవయౄ 
చాడలేయల, ణరఔలేయల, అనఽబూత్త ఔడర ఙెెందలేయల. 

కయల కొనఽగోలుథరయలఔు కొనఽగోలు 
సభమెంలల కసౄ  భెంచి అనఽబూత్త 
ఔలగలధే ఆశ్ ఉెంటలెంథి. అథి 
యసౄ యఔఫ ైనథి, థరనిై అయెం ఙేసఽకోవడెం 
ఔడర సఽలువు. 
 

నౄభా కొనఽగోలు తక్షణ ఆనెంథరనిై ఆయెంచి ఙేలేథి కదఽ. నలైగ 
ఏఫ ైధర ాభాదెం జయఖవఙేచమోననై బమెంణో/ఆెంథోళ్నణో 
ఙేలేథి. 
నౄభా లనేృని అెందఽకోయలని ఏ యనియోఖథరయల ఔడర 
పలయెంచడెం జయఖదఽ. 

కయలనఽ నూఔిభీలల తమాయల ఙేల, 
యౖో యౄభ లల ఉెంచి యఔరబెంచి భోడెు నలై 
యనియోగియౄ యల. 
తమాభీ, యఔరమెం, యడఔభధే భూడె 
ాకిరమలు భూడె ననైఫ ైన కలాలు, 
సలాలలు  ఙోటలఙేసఽఔుెంటలబ. 

నౄభా యషమెంలల భాతాెం థరని ఉతత్తౄ , యడఔెం ఏఔకలెంలల 
జభిగినోు వడరనిై చాడవచఽచ. ఇథే నౄభా లేవలనిైెంట ు నా ఉెండే 
అథిుతీమ లక్షణెం. 
 

 
యనియోఖథరయల నిజెంగ అనఽబూత్త ఙెెంథేథి లేయ అనఽబూత్తని. అథి సెంతినౄ ఔయెంగ లేఔనుో ణే అసెంతినౄ కి థరభి 
తీసఽౄ ెంథి. ఔయేళ్ ఆ లేవ అెంచధరలనఽ నేెంచిణే యనియోఖథరయల ఆనెందడణరడె. ాత్త సెంస  లక్షెం ఔడర ఇలా 
యనియోఖథరయలలనఽ ఆనెందయచడఫే. 
 
2. లేవల ధరణత 

 
నౄభా ఔెంనలనీల లఫోెంథి (అెంటే యటి ఏజెెంటు ణో సయౘ) ళెచఽచ ధరణతణో ఔడిన లేవలు అెంథిెంచడెం థరుభ 
యనియోఖథరయలనఽ ఫలగ సెంణోషనలటిడెం నౄభా ఔెంనలనీలఔు ఙరలా అవసయెం. 
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కనీ ఈ ళెచఽచ ధరణతణో ఔడిన లేవ అెంటే ఏనేటి? థరని లక్షణరలేనేటి? 

 
లేవల ధరణతఔు చియభిచితఫ ైన మోడల్ (“లలర్ు కుల్”గ నలుయౄ యల) భనఔు కొనిై సషితలనఽ ఇవుఖలదఽ. 
లేయ ధరణతఔు సెంఫెందిెంచిన ఐదఽ ాదరన సాచిఔల ళైెలెైటలు : 

  
a) యశ్ుసనీమత: యౘనై ఇచిచన లేవలనఽ ఆదరయడఖయౌగైలా, ఔచిచతతుెంణో అెంథిెంచఖల యభయూెం. 

ఙరలాభెంథి యనియోఖథరయలలు లేయ ధరణతఔు సెంఫెందిెంచిన ఐదఽ అెంరలలు నా యశ్ుసనీమతనఽ అత్త 
కీలఔఫ ైన అెంశ్ెంగ పలయయౄ యల. యశ్ుసనీమత ుధరథినలైధే నభ్ఔెం ఏయడెతేెంథి. 
 

b) సెందన: యనియోఖథరయలలఔు లేవలెంథిెంఙేెందఽఔు, యభికి అవసయఫ ైన లేవలనఽ అెంథిెంఙేెందఽఔు 
యలుగ తక్షణెం సెంథిెంఙేెందఽఔు లఫోెంథి సనైదేతనఽ ఇథి సాచిసఽౄ ెంథి. యేఖెం, ఔచిచతతుెం, లేవలు 
అెంథిసఽౄ నై సెందయౌెంగ దిఔథెం వెంటియటిని ఫటిి  థీనిై అెంచధర యేమవచఽచ. 
 

c) యౘనై: సభీుస్క ను ా యైడయు  జఞా నెం, యభయూెం, లేవలలు  భిదఽతుెం భభిమ  నభ్ఔెం, యరుయలనఽ 
ాత్తపయౌెంచఖలఖడెం వెంటియటిని సాచిసఽౄ ెంథి. లఫోెంథి తభ అవసభలనఽ ఎెంత ఫలగ అయెం 
ఙేసఽఔుధరైయల, ఎెంత ఫలగ యటిని తీభచయనై యటి ఆదరయెంగ యనియోఖథరయల ఙేలే భథిెంు 
ఆదరయెంగ థీనిై లెకిుయౄ యల. 
 

d) యనఽబూత్త: భానయమ కోణరనిై ఫటిి  థీనిై వభిృయౄ యల. యనియోఖథరయల టు  చానే జఞఖరతౄ , వకిౄఖత 
య బలల అెంథిెంఙే లేవలలు  ఇథి ాత్తపయౌసఽౄ ెంథి. 
 

e) ఔనిెంఙేయ: యనియోఖథరయల చాడఖల, యనఖల, ణరఔఖల పౌత్తఔ భవయణ కయకలఔు నుాత్తనిధెం 
వళ సఽౄ ెంథి. ఉథరహయణఔు నౄభా ఔెంనలనీ కభలమానికి యయునుడె థరని లగకైషన్, లే ఓట్, 
భియబాత, ఎఔుడి వసఽౄ వులు అఔుడ ఉెండటెం, లఫోెంథిల ను ా లషనయౌజెం వెంటియ యనియోఖథరయలనలై 
గప ాపలవెం చాుణరబ. ఈ పౌత్తఔ అెంరలు ఙరలా భ కెం. ఎెందఽఔెంటే లేవలనఽ అనఽబూత్త 
ఙెెంథేెందఽఔు భ ెంథే యనియోఖథరయలనలై డే ణొయౌ, రశ్ుత ాపలవెం ఇథే. 

 
3. యనియోఖథరయల లేవ భభిమ  నౄభా 
 
నౄభా భిశ్రభలలని ఏ ాకాత అభ్కల ఉతత్తౄ థరయలలధైధర యయల అతేనైత య ధరనికి ఎలా ఙేభభో, అఔుడ 
ఎలా కొనయఖఖలుఖ తేధరైభో అడఖెండి. నైఔు క ై సభాదరనెం లనెంఙే అవకశ్భ ెంథి. ాసఽౄ త 
యనియోఖథరయలల భదెతే వలేు  యనుభనిై యయల నిభి్ెంచఽఔుని నలెంచఽకోఖయౌగయల. 
 
యభి ఆథరమెంలల ఙరలా పలఖెం కెంటలా ఔుి ల భెనఽవల్ వలు  వఙేచ ఔనేషను  థరుభధే సభఔయలతేెందని ఔడర 
నైఔు అయభవుతేెంథి. కొతౄ  యనియోఖథరయలలనఽ సెంనుథిెంచఽఔుధేెందఽఔు యభి ఔుబెంటలు  ఔడర వనయలగ 
భాయణరయల. 
  
యభి యజమ యహసఫేనేటి? 

 
సభాదరనెం ఙరలావయఔ ఔటే. తభ యనియోఖథరయలలఔు లేవలు అెంథిెంఙేెందఽఔు ఔటలి ఫడే తతుెం. 
  
యనియోఖథరయలనఽ ఆనెందెంగ ఉెంచడెం ఏజెెంటలఔు, ఔెంనలనీకి ఎలా ఉఔభిసఽౄ ెంథి? 

 
ఈ ాశ్ైఔు సభాదరనెం ఙెనేెందఽఔు అసలు యనియోఖథరయల ణరలఔు జీయత కలు యలువనఽ ఔయభి చాలేౄ  
ఫేలు. 
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యనియోఖథరయల జీయతకలు యలువనఽ యనియోఖథరయలణో థీయఘకలెంలల ఫ యలగైెన సెంఫెందరనిై ఏయయచఽకోవడెం 
థరుభ ను ెందఖల ఆభిఔ ాయోజధరల నతౄెంగ నియుచిెంచవచఽచ. 
 
చితాెం 1: యనియోఖథరయల జీయత  కలు యలువ 

 
  
తన యనియోఖథరయలలణో సనిైళ త సెంఫెందరలు ఏయయచఽఔుని ఫ యలగైెన లేవలు అెంథిెంఙే ఏజెెంటల భెంచి ఖ డ్స 
యల్ నఽ, ఫలా ెండ్స యలువనఽ ఏయయచఽఔుెంటలడె. అథి యనుయ యసౄయణఔు ఉఔభిసఽౄ ెంథి. 

నేభ్యౌై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 1 
యనియోఖథరయల జీయత కలు యలువ అెంటే ఏనేటి? 

I. యనియోఖథరయలఔు తన జీయత కలెం నతౄెంలల లేవలు అెంథిెంఙే ఔరభెంలల ఏయడే వమాల నతౄెం 

II. ఔయౌెంచిన యనుయెం ఆదరయెంగ యనియోఖథరయలఔు ఇఙేచ భెంఔు 
III. యనియోఖథరయలణో థీయఘకయౌఔ సెంఫెందరలు ఏయయచఽకోవడెం థరుభ యదిెంచఖయౌగై ఆభిఔ లాపలలు 
IV. యనియోఖథరయలఔు అెంథిెంచఖల ఖభిషి నౄభా 
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B. యనియోఖథరయలఔు గప లేవలు అెంథిెంచడెంలల నౄభా ఏజెెంటల నుతా 

యనియోఖథరయలఔు ఔ ఏజెెంటల గప లేవలు ఎలా అెంథిెంచఖలడో  భననేుడె చాథరె ెం. యనియోఖథరయల లేవల 
నుతా అభ్ఔెం వథెే నదలవుతేెంథి. అఔుడి నఽెంచి కెంటలా ఔుి  కలెం ను డవుధర కొనయఖ తేెంథి. ఇెందఽలల 
థిఖ వ దశ్లుెంటలబ. కెంటలా ఔుి  భభిమ  ాత్త దశ్లలనా నోు ఱెంఙే నుతాలలు  కొనిై కీలఔ దశ్లనఽ భనెం ఇుడె 
చాథరె ెం. 
 
1. అభ్ఔు నుబెంట్ – అతేతౄ భ సలయౘ 

 
లేయ నుబెంట్ నిజఞనికి అభ్ఔు నుబెంటే. జీయణేతయ నౄభా నులలల కొనఽగోలులల అత్త కీలఔ అెంరలలు  
కొనఽగోలు ఙేమాయౌ్న ఔవభైజీ (సమ్ అషర్ు) నణరౄ నిై నిభే భిెంచడెం ఔడర ఔటి. 
 
కఫటిి  భనసఽలల ఔ భ్యౌఔ పలవననఽ ఉెంచఽకోవడెం ఙరలా భ కెం. భిసఽునఽ ఇతయణరా  ఫేధేజ్డ ఙేమఖయౌగిన 
సెందభౌలలు  నౄభానఽ లనూయల్ ఙేమఔెండి. పలయత నషిెం నౄభా వమెం ఔెంటే ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంటలెందని 
నౄభాథరయల ఔచిచతెంగ నిభే భిెంచఽకోఖలఖడెం ఙరలా భ కెం. 
ఔయేళ్ నానేమెం ఙెయౌుెంులు ఖనఽఔ ఆ ాభాదెంలల ఇనేడి ఉనై నయౖి ల ఔెంటే ఎఔుువగ ఉెంటే అలాెంటి 
భిసఽునఽ బభిెంచడఫే ఫేలు. 
 
భభోయైు, ఏథైెధర దఽయదిషిఔయ సెంగటన జభిగిణే అథి ఆభిఔ పలభనికి థరభి తీలేథైెణే ఖనఽఔ థరనికి నౄభా 
ఙేబెంచఽకోవడఫే ఉతౄ భెం. 
 
నౄభా అవసయభా లేథర అనైథి భిలతేలనలై ఆదరయడెతేెంథి. ఔయేళ్ ఔ ఆలౄ కి ఏథైెధర ఉణరతెం వలు  నషిెం 
లేథర డరఫేజీ జభిగై అవకశ్ెం ఙరలా తఔుువగ ఉెంటే థరనికి నౄభా ఙేబెంచఽకోవడెం ఔెంటే ఆ భిసఽునఽ 
బభిెంచడఫే ఫేలు. అలాగై సదయల వసఽౄ వు యలువ గపగ లేఔనుో ణే ఔడర థరనికి నౄభా ఙేబెంచఔనోు వడఫే 
ఫేలు. 

ఉథరహయణ 

వయద భ ెంు ఙరలా ఎఔుువగ ఉెండే నుాెంతెంలల నివలెంఙే యయల వయదల ఫలభి నఽెంచి ఔవభైజీ తీసఽకోవడెం 
ఉమ ఔౄెంగ ఉెంటలెంథి. 

భభోయైు అలాెంటి భిసఽు అతెంత తఔుువగ ఉెండే నుాెంతెంలల ఉెండే మజభానికి అలాెంటి నౄభా 
నలదెగ అవసయెం కఔనోు వచఽచ. 

పలయత్ లల థర్ు నుభిీకి మోటలయల యహన నౄభా చటి ాకయెం తనిసభి. కఫటిి  అసలు ఈ నౄభా అవసయభా, 
కథర అనై చభైచ అసెంఫదేెం. 
 
ఎవభెైధర యహధరనిై కొనఽగోలు ఙేలే క్షెంలల, థరనిై భోడెు నలై నడనులెంటే థర్ు నుభిీకి నౄభా తీసఽకోవడెం 
తనిసభి. అథే సభమెంలల కయలఔు ాభాదెం జయఖడెం వలు  ఔయౌగై య ెంత నయౖి నికి ఔవభైజీ తనిసభి 
కఔనుో బధర థరనిై ఔడర తీసఽకోవడెం ఙరలా ఉతౄ భెం. 
  
జభిగై నషిెంలల కొెంత పలగనిై యహన మజభాధే బభిెంఙే క్షెంలల తగాిెంు నౄభానఽ తీసఽకోవడెం అతనికి, అెంటే 
నౄభాథరయలఔు ఆభిఔెంగ యసఽలుఫలటలగ ఉెంటలెంథి. కభపభైట్ యనియోఖథరయలఔబణే ననై ాయోజధరలు 
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ఉెండవచఽచ. నూఔిభీ ఔవభైజీ నఽెంచి నదలుఔని లఫోెంథి, కయలు , లమనృయౌటీ ఎక్్ నోు జర్ వెంటియధనై అెందఽలల 
ఉెంటలబ. అెందఽకై తీసఽకోయయౌ్న నులలల యషమెంలల యభికి సభెైన సలయౘ అవసయెం. 
 
ఙరలా జీయణేతయ నులలలు సా లెంగ భెెండె యపలగల కిెంథికి వయౄ బ: 
 

 ధేమ్ు  నలభిల్ నులలలు 
 అనిై భిసఽుల నులలలు 

 
యటిలల భెెండోయ ఙరలా కభీథైెనయ. ఎెందఽఔెంటే అయ అనిై యకలెైన నయౖి లనా ఔవర్ ఙేయౄ బ. భ కెంగ నులలలల 
నేనయౘబెంచని యటిని. కఫటిి  భఖల ఙరలా ాభాథరలనఽ ఔవర్ ఙేమఖల ధేమ్ు  నలభిల్ నులలలనఽ 
తీసఽకోవడఫే ఎఔుువ లాబథరమఔెం కఖలదఽ. థరనిథరుభ నానేమెంలనఽ ఆథర ఙేసఽకోవచఽచ. థరెంణోనుటల 
నౄభాథరయలఔు అవసభదరభిత ఔవర్ ఔడర అెందఽతేెంథి. 
 
నౄభాథరయలఔు అతేతౄభ లేవలు అెంథిెంచినుడే ఏజెెంటల నిజెంగ ఔనైషన్   ఆభెిెంచడెం నదలు నలడెతేెంథి. 
అెందఽకై భిసఽునఽ తగాిెంచఽకోవడరనికి ాభాణ దేత్తగ నౄభా అెందఽఫలటలలల ఉెంటలెంథి. కఔనోు ణే భిసఽునఽ 
తగాిెంచఽకోవడెం, లేథర నయౖి నిై నియభిెంచఽకోవడెం వెంటి నౄభా వమానిై తగాిెంచఽకోఖల ఇతయణరా  సదఽనుమాలు 
ఔడర ఎధనై అెందఽఫలటలలల ఉధరైబ. ఈ యషమానిై ఏజెెంటల ఔడర నితెం భనసఽలల ఉెంచఽకోవడెం 
అవసయెం. 
 
ఉథరహయణఔు నౄభాథరయల దికోుణెం నఽెంచి చాలేౄ  థీనికి సెంఫెందిెంచి తలెతౄఖల కొనిై ాశ్ైలు: 
 

 తగాిెంులనఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోఖయౌగిణే నానేమెంనఽ ఎెంతవయఔు తగాిెంవచఽకోవచఽచ?  

 నానేమెంలనఽ తగాిెంచఽకోఖయౌగిణే ఎెంతఫేయఔు నషి నియయణ జయఖవచఽచ? 

 
ఔ జీయణేతయ నౄభా సెంస  లేల్్ య్న్ గ యనియోఖథరయల వదెఔు యమలు టుడె అతని యషమెంలల తన నుతా 
ఏనేటనై థరనినలై ఆఫ  కొనిై ాశ్ైలు యేసఽకోయయౌ. అఔుడికి ణరనఽ కైవలెం అభ్కనిై ూభిౄ ఙేలేెందఽఔు 
భాతాఫే యమ్ౄ ెంథర, లేథర కఖల నౄభాథరయలఔు యమడి, భిసఽులనఽ ఫ యలగా  నియుళ ెంచఽకోవడెంలల అతనికి 
యమడే కోచ్ భభిమ  పలఖయునేగధర? 
 
యనియోఖథరయల కోణెం ననైెంగ ఉెంటలెంథి. యచిచెంచిన ాత్త యౄనుబకీ ఖభిషి నతౄెంలల నౄభా ను ెంథరలనై 
మావ అతనిలల ఎఔుువగ ఉెండదఽ. కనీ భిసఽునఽ యౘెండిల్ ఙేలే వమానిై తగాిెంచఽకోయలధే ఎఔుువగ అతనఽ 
ఆయయౄ డె. కఫటిి  యనియోఖథరయల సభసెంణర అతనఽ సుమెంగ నిపలబెంచఽకోలేని, యదిగ నౄభా 
అవసయభబయ భిసఽులనఽ ఖ భిౄెంచడఫే. 
 
భభోలా ఙెనులెంటే నౄభా ఏజెెంటల నుతా కైవలెం లేల్్ య్న్ ఔెంటే ఎఔుువగ ఉెంటలెంథి. ఆఫ  భిసఽు 
భథిెంుథరయల, అెండర్ భెైటర్ , భిస్కు నియుహణ కౌధ్లర్, అవసభనికి తగిన భియౖుభలనఽ సాచిెంఙే డిజైెనర్ 
భభిమ  నౄభాథరయలణో సెంఫెందరలనఽ నలెంను ెంథిెంచఽఔుధే ఫ యలగైెన వకిౄ వెంటి అనిై నుతాల ఫేలుఔలబఔగ 
ఉెండరయౌ్న అవసయెం ఙరలా ఉెంటలెంథి. 
 
2. ానోు జల్ దశ్ 

 
నౄభా కోసెం ానోు జల్ నఽ నిెండెంలల యనియోఖథరయలఔు ఏజెెంటల సహఔభిెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి. అెందఽలల నేభపునై 
అనిై అెంరలఔ నౄభాథరభై ఫలధత వళ ెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి. ానోు జల్ నూయెం ణరలఔు యవభలనఽ ఖ భిెంచి 
అదరమెం 5లల సయవయెంగ చభిచెంచడెం జభిగిెంథి. 
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ానోు జల్ నూయెంలలని ాత్త ాశ్ైఔ ూభిౄయ బలల సభాదరధరలు నిెండెం ఙరలా అవసయభని ాత్తనుదనథరయలఔు 
ఏజెెంటల చఔుగ యవభిెంచడెం ఙరలా ఙరలా కీలకెంశ్ెం. లేదెంటే కెుబెం ఏఫ ైధర తలెణేౄ  సెందయౌెంలల ానుో జల్ 
నూయెంలల సభెైన, సెంూయృ సభాఙరయెం ఇవుఔనోు బన క్షెంలల అథి యనియోఖథరయల కెుబెంనఽ ాభాదెంలల 
డేమఖలదఽ. 
 
కొనిైయయలు  నులలని ూభిౄ ఙేమడరనికి భభిెంత అదను సభాఙరయెం ఔడర అవసయెం కవచఽచ. అలెంటుడె 
ఆ యషమానిై యనియోఖథరయలఔు ధేయలగ గనీ, లేథర ఏజెెంటల/సలయౘథరయల థరుభ గనీ నౄభా ఔెంనలనీ 
యవభిెంచవచఽచ. ఎలా ఙెనధర ఔడర, అవసయఫ ైన అనిై అెంరలనా ూభిౄ ఙేమడెం యనియోఖథరయలఔు ఙరలా 
అవసయెం. 
 
3. అెంగీకయ దశ్ 

 
a) ఔవర్ ధనట్ 

 
ఔవర్ ధనట్ ఖ భిెంచి అదరమెం ―5‖లల ూభిౄగ యవభిెంచడెం జభిగిెంథి. అవసయఫ ైన ాత్తయభీ నౄభాథరయలఔు 
ఔవర్ ధనట్ నఽ నౄభా ఔెంనలనీ యదిగ జఞభీ ఙేలేలా చాలే ఫలధత ఏజెెంటలథే. ఈ యషమెంలల కుగ ఉెండటెం 
నౄభాథరయల ాయోజధరలు నౄభా ఔెంనలనీ భభిమ  ఏజెెంటల ఙేతేలలు  సఽయక్షితెంగ ఉధరైమని ఙెడఫే. 

 
b) నులల డరఔుఫ ెంట్ జఞభీ 

  
నులల జఞభీ అధేథి యనియోఖథరయలణో ఫ యలగైెన సెంఫెందరలనఽ ఏయయచఽకోవడరనికి ఏజెెంటలఔు భభో నలదె 
అవకశ్ెం. ఔయేళ్ ఔెంనలనీ నిఫెంధనలు ఖనఔ అనఽభత్తలేౄ  నులల ణరా నిై వకిౄఖతెంగ నౄభాథరయలఔు 
అెందజైమాయౌ్ ఉెంటలెంథి. అబణే థరనిై లేఔభిెంచి, యనియోఖథరయలఔు అెందజైమడెం భెంచి ఉనుమెం. 
 
నులలని ధేయలగ నోు సఽి  థరుభ ెంుతేెంటే ఖనఔ నులల డరఔుఫ ెంట్ నఽ ెంగధే ఎవభెైధర ఔయల 
యనియోఖథరయలనఽ సెంాథిెంచడెం తనిసభి. యనియోఖథరయలఔు అెంథిన తాెంలల ఏఫ ైధర అసషిత ఉెంటే 
థరనిై ఖ భిెంచి అతనికి యవభిెంఙేెందఽఔు ఇథి ఔ అవకశ్ెం. లు యకలెైన నులల సదఽనుమాలనఽ ఖ భిెంచి 
యవభిెంఙేెందఽఔు ఔడర ఇథి సభెైన సెందయౌెం. భభిమ  యనియోఖథరయల ఉయోగిెంచఽకోఖల నులలథరయల 
హఔుులు భభిమ  సదఽనుమాలనఽ ఖ భిెంచి ఔడర యవభిెంచవచఽచ. అభ్కనికి నేెంచిన లేవలనఽ 
అెందజైయౄ భని యనియోఖథరయలఔు నౄభా ఔెంనలనీ ఇలాెంటి తన చయల ణెయౌమజైలనటలి  అవుతేెంథి. 
 
యనియోఖథరయలఔు అనిై యకలుగ లేవలెంథియౄ నని యగె నెం ఙేమడెంణో నుటల ూభిౄ భదెతే 
అెందజైమడరనికి ఇథి ఔ సెందయౌెం. 
 
ఏజెెంటల లేవల థరుభ లనేృ ను ెందఖల ఇతయ వఔుౄ ల నేయునఽ ఖ భిెంచి యఔఫ  ఙేమడెం తభుత్త తయుఫదేఫ ైన 
దశ్ అనిెంచఽఔుెంటలెంథి. ఔయేళ్ ఔుబెంటల ఖనఽఔ తనెంత ణరనఽగ ఈ వఔుౄ లనఽ ఔలుసఽఔుని, ఏజెెంటలనఽ 
యభికి భిచమడెం ఙేమఖయౌగిణే యనుయెంలల థీనిై ఔ గప భ ెందడెఖ గ పలయెంఙరయౌ. 

 
c) నులల భెనఽవల్ 

 
జీయణేతయ నులలలనఽ ఏటల భెనఽవల్ ఙేబెంచఽకోయయౌ్ ఉెంటలెంథి. అథే ఔెంనలనీలల కొనయఖడభా, లేథర 
ఔెంనలనీ భాయడభా అనైథి నియృబెంచఽకోఖల యౌలబెం ాత్త భెనఽవల్ సభమెంలలనా యనియోఖథరయలఔు 
ఉెంటలెంథి. ఏజెెంటల భభిమ  నౄభా ఔెంనలనీ నౄభాథరయల భనసఽలల తభ టు  ఏభటల ఙేసఽఔునై ఖ డ్సయల్ 
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ఔు భభిమ  నభ్కనికి ఇథి కీలఔ భీక్ష అని ఙెవచఽచ. నౄభాథరయల తీసఽఔునై నులల ఖడెవు పలాధర 
ణేథీన భ గిమనఽెందని, భెనఽవల్ ఙేబెంచఽకోయలని అతనికి ఖ యలౄ  ఙేమాయౌ్న చటియఫ ైన ఫలధణేనై 
నౄభా ఔెంనలనీకి లేఔుధరై... భభద కోసెం అలా ఖ యలౄ  ఙేమడెం ఆభోఖఔయఫ ైన యనుయ దేత్తగ భిఖణన 
ను ెందఽణోెంథి. ఇెందఽలల పలఖెంగ ఎక్్ నలైభీ  ణేథీకి ధల భ ెందఽగ “భెనఽవల్ ధనటీసఽ”నఽ నౄభా ఔెంనలనీ జఞభ ీ
ఙేసఽౄ ెంథి. కఫటిి  భెనఽవల్ ణేథీకి ఙరలా భ ెందఽగధే నౄభాథరయల వదెఔు ఏజెెంటల యళ్ుడెం, భెనఽవల్ 
సనైనయోౄ ెందని ఙెడెం ఙరలా అవసయెం. తథరుభ అెందఽఔనఽఖ ణెంగ నౄభాథరయల చయలు తీసఽఔుెంటలడె. 
  
ఔుబెంటలనఽ ఏజెెంటల అుడుడె ఔలుసాౄ  ఉెండటెం వలు  యసయెం సఫెందరలు ఫలలనేతెం అవుత 
ఉెంటలబ. ెండెఖలు, నౄభాథరయల ఔుటలెంఫెంలల ఏయైధర యబకభలునైుడె ఏజెెంటల యపలకెంక్షలు 
ణెలుుత ఉెండటెం ఫేలు. అలాగై ఔషికలెం, ఇఫోెందఽలు ఉనైుడె ఆదఽఔుెంటృ ఔడర ఉెండరయౌ. 

 
4. కెుబెం దశ్ 

 
కెుబెం భియౖుయ సభమెంలల ఏజెెంటల నోు ఱెంఙరయౌ్న నుతా ఙరలా కీలఔఫ ైనథి. కెుబభ ఔు కయణఫ ైన గటన 
ఖ భిెంచి తక్షణెం నౄభా ఔెంనలనీకి ణెయౌమజైమడెం భభిమ  ఆ సెందయౌెంగ నుటిెంఙరయౌ్న అనిై నిఫెంధనలు, 
దెతేలనా యనియోఖథరయల నుటిెంఙేలా చాడటెం ఏజెెంటల యది.థరెంణోనుటల నయౖి నిై భథిెంు ఙేలేెందఽఔు 
భిరోధనలు ఏఫ ైధర అవసయభబయ క్షెంలల యటికి ఏజెెంటల సహఔభిెంఙరయౌ ఔడర. 
 

నేభ్యౌై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 2 
నౄభా అవసయభా, కథర అనై చయచఔు ణరయే లేని సెందభౌనిై ఖ భిౄెంచెండి. 
I. ఆలౄ  నౄభా 
II. యనుయ ఫలధత నౄభా 
III. థర్ు నుభిీ లమనృయౌటీకి మోటలయల నౄభా 
IV. అగిైాభాద నౄభా 
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C. భదఽల భియౖుయెం 

1. సనైక్ష 

 
యనియోఖథరయలఔు ఏఫ ైధర భదఽలునైుడె యటిని భిషుభిెంఙరయౌ్న సభమఫే అతెంత ళెచఽచ 
నుాదరనభ నై యేళ్. భదఽలుెంటే యటిని భిషుభిెంచఖల లేవలలు  యైపలెం (నౄభా ఔెంనలనీ భికయలు లనఽ 
సభిఙేమడెంలల ఆలసెం నదలుఔుని కెుబభ నఽ యలెైనెంత తుయగ భిషుభిెంచఔనోు వడెం థరక ఏథైెధర 
కవచఽచ) యనియోఖథరయలఔు ఆఖరహెం ణెనసఽౄ ెంథి. ఇథి ఔథలల ఔ పలఖెం భాతాఫే. 
 
నలైగ అలాెంటి యైపలానికి ఇఙేచ యకాధరల థరుభ యనియోఖథరయలలు భభిెంతగ ఆఖరహో దఖ ర లవుణరయల. లేయ 
యైపలెం పయౌతెంగ తలెతౄఖల పలయోథేుగలు, తత్ెంఫెందిత ఉథేుగలు భెెండె యకలుగ ఉెంటలబ: 
 

 ణొలుత ఇఔుడ సజఞవుగ లేయనై పలవన తలెతేౄ తేెంథి. ణరభ  మోసనోు మాభనై పలవన ఔడర 
వసఽౄ ెంథి 

 భెెండో  యౌెంగ్ ఏనేటెంటే అహెం థెఫో త్తనడెం. తభనఽ నానత భిఙరయని పలయెంచడెం 

 
యనియోఖథరయల సెంఫెంధెంలల భదఽ అధేథి ఙరలా కీలఔఫ ైన “సతరోధన సభమెం”; ఈ యషమెంలల నౄభా 
ఔెంనలనీ సజఞవుగ వవహభిెంచఖయౌగిణే ఖనఽఔ నిజఞనికి ఇథి యభికి ఔ అవకశ్ెం. థీనిథరుభ యనియోఖథరయల 
నభ్కనిై భభిెంతగ ఫ యలఖ  యలచఽకోవచఽచ. ఈ యషమెంలల భానయమ సయశ ఙరలా భ కెం. ణరనఽ ఙరలా 
యలుయైన యడని యనియోఖథరయలలు పలయెంచఽఔుధేలా ఇలాెంటి సెందభౌలలు  నౄభా ఔెంనలనీ ావయౄన ఉెండరయౌ. 
 
నైయల ఖనఔ ను ా లషనల్ నౄభా సలయౘథరయల అబణే ఇలాెంటి ఉదెంతెం అసలు తలెతౄఔుెండర భ ెందఽగధే జఞఖరతౄ  
డణరయల. ఔయేళ్ అలాెంటిథేఫ ైధర తలెత్తౄ ణే ఈ యషమానిై ఔెంనలనీలలని సెంఫెందిత అదికభి దిఱికి తీసఽకెమాౄ యల. 
ఖ యలౄ ెంచఽకోెండి. ఔెంనలనీలలని భభై ఇతయ వఔుౄ లఔ ఔుబెంటల సభసల యషమెంలల నైఔునైెంత మాజభానెం 
ఉెండదఽ! 
  
భదఽలు/ఇఫోెందఽలధేయ నిజఞనికి యనియోఖథరయల ాయోజధరలఔు నైయల ఎెంతగ యలువ ఇయౄ భో 
చానెంచఽఔుధేెందఽఔు నైఔు ఔ చఔుని అవకశ్ెం.  ఏజెెంటల ఖ డ్స యల్ భభిమ  ఫ యలగైెన యనుభనిై 
నలెంను ెంథిెంచఽఔుధేెందఽఔు ఈ భదఽలు/ఇఫోెందఽలు నిజఞనికి ఖటిి  ుధరదఽల వెంటియ. ాత్త నులల తాెం చివభ 
భదఽల భియౖుభనికి ఙేటలి యౌ్న చయలనఽ ఖ భిెంచి సయవయఫ ైన యవయణ ఉెంటలెంథి. డరఔుఫ ెంట్ 
సదఽనుమాలనఽ ఖ భిెంచి యనియోఖథరయలలఔు యవభిసఽౄ నైుడే ఈ యషమానిై యభి దిఱికి తీసఽకెమాు యౌ్ 
ఉెంటలెంథి. 
 
భ్ఖిఔ ాఙరయెం (భెంఙెైధర/ఙెడైెధర) యఔరమాలలు నా, లేవలు అెంథిెంచడెంలలనా ఙరలా కీలఔ నుతా నుో ఱసఽౄ ెంథి. 
భెంచి లేవలు అెంథిెంచఖయౌగిణే యటిని ను ెంథిన యయల థరని ఖ భిెంచి ఔనీసెం భభో 5 ఖ భికి ఙెఫ ణరయల. అథే లేయ 
యైపలెం తలెత్తౄ ణే భాతాెం థరని ఖ భిెంచి ఔనీసెం భభో 20 భెంథికి ఙెఫ ణరయల! 
 
2. సనైఔిత భదఽల నియుహణ వవస  (ఐజీఎెంఎస్క) 
 
ఈ సనైఔిత భదఽల నియుహణ వవస  (ఐజీఎెంఎస్క)నఽ ఐఆభీుఏ ణెయనలైకి ణెచిచెంథి. నౄభా భదఽల 
ఖణరెంకలనఽ ను ెందఽభిచి, నౄభా భిశ్రభలల యటి భియౖుయ తీయలణెనఽైలనఽ ఎటిఔుడె నియతెంగ 
ఖభనిెంఙే కైెంథీాఔిత వవస  ఇథి. 
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నులలథరయలలు ఈ వవసలల నమోదఽ ఙేసఽకోవచఽచ. అెందఽకోసెం తభ నులల యవభలనఽ ను ెందఽభిచి, తభ 
భదఽలనఽ నమోదఽ ఙేమాయౌ. ఆ తభుత భదఽలనఽ సెంఫెందిత నౄభా ఔెంనలనీకి ెండెం జయలఖ తేెంథి. ఈ 
భదఽలనఽ, యటి భియౖుభనికి టేి  సభమానిై ఐజీఎెంఎస్క భిశ్ియౌసాౄ  ఉెంటలెంథి. ఈ భదఽలనఽ ఈ 
థిఖ వ చియలధరభాలల నమోదఽ ఙేమవచఽచ: 
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx 
 
3. యనియోఖథరయల భియక్షణ చటిెం, 1986 

 

ఈ చటలి నిై “యనియోఖథరయలల ాయోజధరలఔు ఫ యలగైెన బదాత ఔయౌెంఙేెందఽఔు భభిమ  యనియోఖథరయలల 
యయథరల భియౖుభనికి యనియోఖథరయలల కౌని్ళ్ైు  భభిమ  ఇతయ సెంసలనఽ ఏభటల ఙేలేెందఽఔు కయయౌ్న 
సదఽనుమాలు ఔయౌెంఙేెందఽఔు” అభలలు కి తీసఽఔుభవడెం జభిగిెంథి. ఈ చటలి నిై యనియోఖథరయల భియక్షణ చటిెం, 
2002ణో సవభిెంఙరయల. 
 

a) ఈ చటిెం భిదిలల నియుచధరలు 
 

ఈ చటిెంలల ను ెందఽభిచిన కొనిై నియుచధరలు ఇలా ఉధరైబ: 
 

నియుచనెం 

“లేవ” అెంటే యడఔెంథరయలలఔు అెందఽఫలటలలల ఉనై ఏ వయృన అబధర. భభిమ  ఫలెంకిెంగ్, లైధరని్ెంగ్, యయణర, 
నౄభా, నుాలలలెంగ్, యదఽత్ లేథర ఇతయణరా  ఇెంధన సయపభ, ఫో భిుెంగ్, లేథర లాడెిెంగ్, లేథర భెెండా, ఇెంటి నిభ్ణెం, 
యధనదెం, అభూజ్డ ఫ ెంట్, యభౄ , ఇతయ సభాఙరయ సభైు వెంటి వయృన. కనీ ఙరభెీలు తీసఽకోఔుెండర ఉచితెంగ ఙేలే 
లేవలు భభిమ  వకిౄఖత లేయ కెంటలా ఔుి లల లేని అెంరలు థీని భిదిలలకి భవు. 

 

నౄభానఽ లేవగ ఇెందఽలల ను ెందఽయచడెం జభిగిెంథి 

 

“యనియోఖథరయల” అెంటే ఈ థిఖ వ నేభపునై ఏ వకిౄ అబధర: 
 

i. ఏథైెధర ాత్తపలెం ఙెయౌుెంచి వసఽౄ వులనఽ కొనఽగోలు ఙేలధర. అలాెంటి వసఽౄ వుల యడఔెంథరయల ఔడర. కనీ 
అలాెంటి వసఽౄ వులనఽ భీ లేల్ థరుభ గనీ, భభై ఇతయ యణ జ అవసయెం కోసెం గనీ లేఔభిెంచిన వకిౄ ఈ 
భిదిలలకి భడె. లేథర 

ii. ఇలాెంటి లేవలనఽ అథెెఔు తీసఽఔుధరై, లేథర ఏథైెధర ాత్తపలానికి ఫదఽలుగ అలాెంటి లేవలనఽ 
ను ెంథిధర. 

 

“లలెం” అెంటే ఏథైెధర లలెం, అసెంూయృత, లలెం, ధరణతలల లలెం, చటియెంగ గనీ, ఇతయణరా  గనీ 
నియుళ ెంఙరయౌ్నెంత ధరణతనఽ నియుళ ెంచనోు వడెం వెంటియ థీని భిదిలలకి వయౄ బ. 

 

“భదఽ” అెంటే యౌఖితూయుఔెంగ ఈ థిఖ వ అెంరలణో ఙేలన ఆభోణ: 
 

i.  అసభెంజసఫ ైన యనుయ దేత్త, లేథర నిఱదే వయౄఔ దేత్తని అనఽసభిలేౄ  
ii. అతనఽ కొనఽగోలు ఙేలన సయలఔులు ఔటి గనీ, అెంతఔెంటే ఎఔుువ గనీ లలనుల నులెైణే 
iii. అతనఽ అథెెఔు తీసఽఔునై, లేథర ను ెంథిన లేవలలు  ఏ యఔఫ ైన లలనులు గనీ తలెత్తౄ ణే 

iv. వసాలు ఙేలన ధయ చటియెంగ కామెం ఙేలన థరనిఔెంటే, లేథర నుకైజీ నల ైఉనైథరని ఔెంటే ఎఔుువగ 
ఉెంటే 

http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
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నుాణరనికి, బదాతఔు యౘనిఔయఫ ైన వసఽౄ వులనఽ చటియఫ ైన నిఫెంధనలఔు యయలదేెంగ అభ్జూనణే, అెందఽలల 
ఔయౌనన యటి ఖ భిెంచి, యటిని యడరయౌ్న దేతేలు, యటి ాపలయనిై ఖ భిెంచి ఫళ యెంఖెంగ ఉెంఙరయౌ్నెంతగ 
సభాఙరభనిై ఉెంచఔనోు ణే  
 
“యనియోఖథరయలని యయదెం” అెంటే  భదఽఔు ఖ భెైన వకిౄ తననలై ఙేలన ఆభోణలనఽ కొటిి నుభైమడెం, యటిని 

సయలు ఙేమడెం వెంటియ జయఖడెం.  
  

 

b) యనియోఖథరయలని యయథరల భియౖుయ సెంసలు 
 
యనియోఖథరయలని యయథరల భియౖుయ సెంసలనఽ ాత్త జిలాు , భషిర భభిమ  జఞతీమ య బలల ఏభటల 
ఙేయౄ యల. 
 
i. జిలాు  నోూ యెం: యౄ.20 లక్షల థరక యలుయైన వసఽౄ వులు, లేథర లేవలఔు సెంఫెందిెంచిన భదఽలనఽ 

లుఔభిెంఙే అదికయెం, భిది ఈ నోూ భనికి ఉెంటలబ. తన ఆథేరల అభలు కోసెం ఉతౄయలులు/డికీరలనఽ 
సెంఫెందిత లయల్ కోయలి ఔు ెంనే అదికయెం జిలాు  నోూ భనికి ఉెంటలెంథి. 

 
ii. భషిర ఔనైషన్  : థీనికి లసలెైన, అనలెట్, యయేక్షణ భిది ఉెంటలెంథి. జిలాు  నోూ యెం నఽెంచి అనళ్ునఽ 

ఔడర ఇథి లుఔభిసఽౄ ెంథి. యౄ.20 లక్షలఔు నేెంచిన, యౄ.100 లక్షల లలు యలుయైన వసఽౄ వులు, లేథర 
లేవలు, భియౘభలఔు సెంఫెందిెంచిన భదఽలనఽ, కెుబభ లనఽ లుఔభిెంఙే అదికయెం, భిది ఈ 
నోూ భనికి ఉెంటలబ. ఇతయ అదికభలు తథితభలు జిలాు  నోూ భనిై నోు యౌ ఉెంటలబ. 

 
 
 
 
iii. జఞతీమ ఔనైషన్  : ఈ చటిెం కిెంద ఏభటల ఙేలన అతేనైత సెంస  జఞతీమ ఔనైషన్ . థీనికి లసలెైన, 

అనలెట్ భభిమ  యయేక్షణ అదికభలుెంటలబ. భషాట ఔనైషన్   ఇచిచన తీయలలనలై అనళ్ునఽ ఇథి 
ఆలకిసఽౄ ెంథి. అెంణేగఔ యౄ.100 లక్షలనఽ నేెంచిన వసఽౄ వులు/లేవల యయథరలఔు సెంఫెందిెంచిన 
కెుబభ లనఽ యఙరయణఔు లుఔభిసఽౄ ెంథి. భషాట ఔనైషన్ నలై థీనికి యయేక్షణ భిది ఉెంటలెంథి. 

 
ఈ భూడె సెంసలఔ లయల్ కోయలి  అదికభలుెంటలబ. 
 
c) భదఽ థరకలు దేత్త 

 
నలైన నేభపునై ఈ భూడె భియౖుయ సెంసలఔ భదఽ థరకలు దేత్త ఙరలా సఽలువుగ ఉెంటలెంథి. 
ఇెందఽఔు గనీ, అనలు థరకలుఔు గనీ ఎలాెంటి జూ ఔటలి యౌ్న ని లేదఽ. అథి భషాట ఔనైషన్   అబధర, 
జఞతీమ ఔనైషన్   అబధర సభై. 
 
భదఽలనఽ భదఽథరయల సుమెంగ గనీ, లేథర తన అదీఔిత ఏజెెంటల థరుభ గనీ థరకలు ఙేమవచఽచ. 
యటిని వకిౄఖతెంగ యయు గనీ, లేథర నోు సఽి  థరుభ గనీ థరకలు ఙేమవచఽచ. ఈ భదఽల థరకలుఔు 
లామర్ వెంటియభి అవసయఫేనై ఉెండదఽ. 
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d) యనియోఖథరయలల నోూ యెం ఉతౄయలులు 
 
భదఽ ఙేలన వసఽౄ వులలు  భదఽలల నేభపునై లలనులుధరైమని గనీ, లేవలనఽ ఖ భిెంచి భదఽలల 
ఙేలన ఆభోణలు యలజువమామని గనీ నోూ యెం ఖనఽఔ సెంతినౄ  ఙెెంథిణే అవతయౌ క్షానిై ఈ థిఖ వ యటిలల 
ఏథో  ఔటి గనీ, ఔటి ఔెంటే ఎఔుువ గనీ ఙేమాయౌ్ెంథిగ ఆథేరలు జఞభీ ఙేమవచఽచ. 
 
i. భదఽథరయలఔు ధయనఽ త్తభిగివుడెం, (లేథర నౄభా అబణే నానేమెంనఽ), భదఽథరయల ఙెయౌుెంచిన 

ఙరభెీలనఽ త్తభిగివుడెం 

ii. అవతయౌ క్షెం నియుక్షెం వలు  భదఽథరయలఔు ఔయౌగిన నషిెం, లేథర గమానికి భియౘయెంగ కొెంత 
నణరౄ నిై ఙెయౌుెంచడెం 

iii. భదఽ ఙేలన లేవలలు ని లలనులనఽ ణొలగిెంచడెం 

iv. అసభెంజసఫ ైన, లేథర నిఱదే యనుయ దోయణ లనఽ ఆనేమడెం, లేథర ునభవితెం ఙేమఔనోు వడెం 

v. సభినుో బయ కయలచలనఽ ఙెయౌుెంచడెం 

 
e) యనియోఖథరయల యయథరలలు  యకలు 
 
ఈ భూడె నోూ భల భ ెందఽఔు వఙేచ యనియోఖథరయల యయథరలలు  నౄభా యనుయెం యషమెంలల ఙరలావయఔు ఈ 
థిఖ వన నేభపునై ాదరన యపలగల భిదిలలకి వయౄ బ: 
 
i. కెుబెం భియౖుభలలు  ఆలసెం 
ii. కెుబెంలనఽ భిసుభిెంచఔనోు వడెం 
iii. కెుబెంల త్తయసుయణ 
iv. నషి తీవాత 
v. నులల నిమభ నిఫెంధనలు తథితభలు 

 
4. నౄభా అెంఫ డ్స్ భన్  
 
నౄభా చటిెం, 1938 కిెంద నుౌయలల భదఽల భియౖుయ నిఫెంధనలు, 1998 నవెంఫర్ 11న జఞభీ ఙేలన 
భజతాెంలల 1998లల కైెందాెం నేభపుెంథి. ఈ నిఫెంధనలు జీయత, జీయణేతయ నౄభాలనిైెంటికీ, అనిై వకిౄఖత 
నౄభాలఔు, అెంటే వకిౄఖత హో థరలల తీసఽఔునై నౄభాలఔు వభిౄయౄ బ. 
 
నౄభా ఔెంనలనీల యషమెంలల కెుబెం భియౖుభనికి సెంఫెందిెంచిన భదఽల భియౖుయెం అెంరలనఽ తఔుువ 
కయలచలల, సభయెంగ, నియౖక్షిఔ దేత్తలల జభిగైలా చాడటెం యటి లక్షెం. 
 
నౄభాథరయల భభిమ  నౄభా ఔెంనలనీల యసయ అెంగీకయెంణో నలైన నేభపునై నిఫెంధనల భిదిలల భధవభిౄగ 
భభిమ  కౌధ్లర్ గ అెంఫ డ్స్ భన్ వవహభియౄ యల. 
 
భదఽలనఽ అెంగీఔభిెంఙరలా, త్తయసుభిెంఙరలా అధే యషమెంలల అెంఫ డ్స్ భన్ నియృమఫే అెంత్తభెం. 
 

a) అెంఫ డ్స్ భన్ ఔు భదఽ 
 
అెంఫ డ్స్ భనఽు ఙేలే ఏ భదఽ అబధర యౌఖితూయుఔెంగ, నౄభాథరయల సెంతఔెంణో గనీ, అతని 
చటియఫ ైన యయసఽల సెంతఔెంణో గనీ, అెంఫ డ్స్ భన్ ఔు అతని భిదికి లలఫడి ఉెండరయౌ. నౄభా ఔెంనలనీ 
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రక/కభలమెం ఔడర ఆ భిదిలల ఉెండరయౌ. భదఽణో నుటల థరనిై ఫలభిఙే అనిై ణరా లు ఉెండరయౌ. 
నషిెం సుపలవెం, తీవాత భభిమ కోయలతేనై భియౘయెం వెంటివనీై ఉెండరయౌ. 
 
ఈ థిఖ వ సెందభౌలలు  అెంఫ డ్స్ భనఽు భదఽలు ఙేమవచఽచ: 
 

i. భదఽథరయల ఖతెంలలధే నౄభా ఔెంనలనీకి యౌఖితూయుఔెంగ నభదఽ ఙేల, భభిమ  ఆ ఔెంనలనీ: 
 

 భదఽనఽ త్తయసుభిెంచిధర, లేథర 
 ధల లలు ఆ భదఽఔు ఎలాెంటి ఫదఽల ఇవుఔనోు బధర 
 నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి వచిచన సభాదరనెంణో భదఽథరయల సెంతినౄ  ఙెెందఔనోు బధర 

 
ii. నౄభా ఔెంనలనీ త్తయసుభిెంచిన ధరటి నఽెంచి ఏడరథి లలల భదఽ జభిగి ఉెండరయౌ 

 

iii. భదఽ ఏ కోయలి లలనా, ఇెంకైథెైధర భధవభిౄ యపలఖెంలలనా నలెండిెంగ్ లల ఉెండభదఽ. 
b) అెంఫ డ్స్ భన్ లనూయల్లు 
 
అెంఫ డ్స్ భన్ అనఽసభిెంఙరయౌ్న కొనిై యధఽలు/ను ా ట కల్్ ఇలా ఉెంటలబ: 
 

i. భదఽ అెంథిన ధల భోజుల లలలు లనూయల్లు ఙేమాయౌ 

ii. ాతేలనఽ భదఽథరయలణో నుటల నౄభా ఔెంనలనీకి ఔడర ెంనుయౌ 

iii. లనూయల్లనఽ యటిని ఙేలన 15 భోజులలు గ అెంగీఔభిెంఙరయౌ 

iv. నౄభాథరయల ణరలఔు అెంగీకయ లేక ణరలఔు ాత్తని నౄభా ఔెంనలనీకి ెంనుయౌ. థరనిై లుఔభిెంచిన 15 

భోజులలు ల ఆ ఫేయఔు యౌఖితూయుఔ ధఽా యఔయణ ఇయుయౌ. 
 

యయదెం భధవభిౄతుెం థరుభ భియౖుయెం కఔనోు ణే అెంఫ డ్స్ భన్ ణరనఽ సభెంజసభని పలయెంచిన 
నణరౄ నిై నౄభాథరయలఔు భియౘయెంగ ాఔటియౄ డె. అబణే అథి అతనఽ ను ెంథిన నయౖి నిై బభీౄ ఙేమడరనికి 
అవసయఫ ైన థరనిఔెంటే ఎఔుువగ భాతాెం ఉెండదఽ. 
 

c) అెంఫ డ్స్ భన్ అయయలు లు 
 

అెంఫ డ్స్ భన్ అయయలు లనఽ థిఖ వ నిఫెంధనలు యయేక్షియౄ బ: 
  
i. అయయలు  యౄ.20 లక్షలఔు నేెంచి ఉెండభదఽ (ఎక్్గైరఱమా ఙెయౌుెంులు భభిమ  ఇతయ కయలచలణో ఔయౌన) 
ii. అయయలు నఽ భదఽ లుఔయణ జభిగిన 3 ధలల లలల ాఔటిెంఙరయౌ. తేథి, సెంూయృ భియౖుయెంగ అలా 

అయయలు నఽ అెందఽఔునైటలి గ ధల భోజులలు ల భదఽథరయల యౌఖితూయుఔెంగ అెంగీఔభిెంఙరయౌ. 
iii. నౄభా ఔెంనలనీ ఔడర సదయల అయయలు నఽ అెంగీఔభిెంఙరయౌ. అెంగీకయ లేక అెందఽఔునై 15 భోజులలు ల ఆ 

ఫేయఔు అెంఫ డ్స్ భన్ ణో యౌఖితూయుఔెంగ నేభపుధరయౌ. 
iv. ఔయేళ్ నౄభాథరయల ఖనఽఔ సదయల అయయలు నఽ అెంగీఔభిసఽౄ నైటలి గ యౌఖితూయుఔెంగ నేభపునఔనుో ణే 

నౄభా ఔెంనలనీ ఆ అయయలు నఽ అభలు ఙేమఔనుో వచఽచ. 
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నేభ్యౌై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 3 
యనియోఖథరయల భియక్షణ చటిెం, 1986 ాకయెం ఎవభిని యనియోఖథరయలగ నేభపునలేయల? 

I. సయలఔులు/లేవలనఽ వకిౄఖత యడఔెం కోసెం అథెెఔు తీసఽఔునై యభిని 

II. త్తభిగి యఔరబెంఙే ఉథెేశ్ెంణో సయలఔులనఽ కొధే వకిౄని 

III. సయలఔులనఽ భభిమ  లేవలనఽ కొెంత ాత్తపలానికి ఫదఽలుగ కొనఽగోలు ఙేల, యటిని యడే యభిని 

IV. ాత్తపలెం లేఔుెండర లేవలనఽ యడేయభిని 
 

 

D. సభాఙరయ ాకిరమ 

 
యనియోఖథరయల లేవలలు  సభాఙరయ ధైుణరలు 
 
ని ాథేశ్ెంలల ాపలవవెంతెంగ ని ఙేమడరనికి ఏజెెంటల లేథర లేయ ఉథోగికి ఉెండరయౌ్న అత్త భ కఫ ైన 
ధైుణరల జఞనృణరలల యఫి్ట లుల్్ ఔటి. 
 
నిభెిషి నిని చఔచక ఙేలే యౘర్ు లుల్్ భాథిభిగ కఔుెండర ఈ యఫి్ట లుల్్ అధేయ ఇతయ లఫోెంథిణో భభిమ  
యనియోఖథరయలలణో ని నుాెంతెంలలనా, ఫమటల ాపలవవెంతెంగ భాటలు డటెం తథితభలఔు సెంఫెందిెంచిన 
ధైుణరలు. సభాఙరయ ధైుణరలనఽ ఈ యఫి్ట లుల్్ లల ఙరలా భ కఫ ైన ధైుణరలుగ ఙెవచఽచ. 
 
1. సభాఙరయెం భభిమ  యనియోఖథరయల సెంఫెందరలు 
 
సెంతిుౄ లెైన, లామల్ యనియోఖథరయలలనఽ సెంనుథిెంచఽకోవడరనికి యనియోఖథరయల లేవ ఙరలా కీలఔఫ ైన అెంశ్ెం. 
కనీ అథి భాతాఫే ఙరలదఽ. యనియోఖథరయలలు ఔడర భనఽషేలే. యభిణో ఔెంనలనీ ఙరలా టిషిఫ ైన సెంఫెందరలు 
ఏయయచఽకోయయౌ్ ఉెంటలెంథి. 
అెంత్తభెంగ ఔెంనలనీని యనియోఖథరయల ఏ యధెంగ చాయౄ డనై అెంరనిై లేవ భభిమ  సెంఫెంధ అనఽబయలు 
భెెండా ఫలగ ాపలయతెం ఙేయౄ బ. 
  
ఆభోఖఔయఫ ైన సెంఫెందరనిై ఏయయచడెంలల అవసభబయథి ఏనేటి? 

 
థీని కైెందా య నెంలల ఉెండేథి నభ్ఔఫే. అథే సభమెంలల కొనిై ఇతయ అెంరలు ఔడర ఉెంటలబ. నభ్కనిై 
నలెంను ెంథిెంచడెంలల యటిథి ఔడర భ క నుణాే. యటనిైెంటి ఖ భిెంచి భననేుడె చాథరె ెం. 
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చితాెం 1: యరుస కయకలు 

 
 
 
 

i. ాత్త సెంఫెంధభూ ఆఔయిణణోధే నదలవుతేెంథి: 
 
యనియోఖథరయలఔు ఇషేి డె కఖయౌగి భభిమ  యనియోఖథరయలణో సత్ెంఫెంధెం ధలకొలుకోఖయౌగి ఉెండరయౌ. ఈ 
ఆఔయిణ  తయచా అతనినలై యేమఖయౌగై ణొయౌయభి ాపలవెం (పసి్క ఇెంనలాషన్) నలైధే ఆదరయడి ఉెంటలెంథి. 
యనియోఖథరయల సెంసణో గనీ, థరని ాత్తనిధఽలణో గనీ ణొయౌయభి సభాయేశ్ఫ ైనుడె అతనికి ఔయౌగై పలవన 
అనైభాట. ఏ భనసఽధైధర ణెభిఙేెందఽఔు ణొయౌ ణరళ్ెం ఙెయ ఈ ఆఔయిణే. ఇథి లేఔుెండర సెంఫెంధెం 
ఏయయచఽకోవడెం థరథరుగ అయధఫే. ఔ లేల్్ య్న్ యనియోఖథరయలలఔు నచచలేదనఽకోెండి. ఆఫ   
తన లేల్్ కెభీర్ లల ుభోఖత్త యదిసఽౄ ెందని నైయల పలయసఽౄ ధరైభ? 
 
ii. సెంఫెంధెంలల భెెండో  అెంశ్ెం ాజెన్్ – అవసయఫ ైనుడె అఔుడ ఉెండటెం: 

 
ఫహృర థీనికి అతేతౄభ ఉథరహయణ యయహెం. పలయఔు ఙరలా అవసయఫ ైనుడె బయౄ అెందఽఫలటలలల 
ఉెండడర? అలాగై యనియోఖథరయల సెంఫెంధెంలల ఔడర అవసయఫ ైనుడె ఔెంనలనీ గనీ, థరని ాత్తనిది గనీ 
అతనికి అెందఽఫలటలలల ఉధరైభ లేభ అనైథి ఙరలా కీలఔెం. యనియోఖథరయల అవసభలఔు ఆమన గనీ, 
ఆఫ  గనీ ూభిౄయ బలల అెందఽఫలటలలల ఉధరైభ? 

 
అబణే కొనిైయయలు  ూభిౄగ ాజెెంట్ గ ఉెండఔనుో వడెం, యనియోఖథరయలల ఆకెంక్షలఔు ూభిౄయ బలల ధరమెం 
ఙేమఔనోు వడెం వెంటి ఉదెంణరలు ఔడర ఙోటలఙేసఽకోవచఽచ. అుడె ఔడర ఔయేళ్ యనియోఖథరయలణో ఖనఔ 
సభిగ భాటలు డఖయౌగిణే ఫలఫ ైన సెంఫెందరనిై కొనయగిెంచవచఽచ. చఔుగ, ఫలధణరమ తెంగ, తనఔు ఫలధత 
ఉెందనై పలవననఽ అవతయౌ యభికి అయభబయలా ఙెఖయౌగిణే ఙరలు. 
 
నలై నుబెంటు నీై ఇలా ఉధరైబ: 
 

 ఏయయఙే భ దా లేథర 
 ాజెెంట్ గ  ఉెండే లేథర యధే దేత్త లేథర 
 తథరుభ అవతయౌ యభికిఙేచ సెంథేశ్ెం 

 
ఇవనీై సభాఙరయెంలలని ననై కోణరలు. భభిమ  ఔరభయక్షణ భభిమ  ధైుణరలు అవసయఫ ైన అెంరలు. 
ఔయధెంగ భనెం ఏెం ఙెఫ ణరభనైథే చివభికి అవతయౌ యభి ఆలలచననఽ, చాలే దోయణ ని ాపలయతెం ఙేసఽౄ ెంథి. 
 



 

44 

 

కొతౄ  యనియోఖథరయలనఽ సెంనుథిెంచఽకోవడరనికి యచిచెంఙరయౌ్న కయలచణో నోు యౌలేౄ  ఉనై యనియోఖథరయలని 
నిలఫ టలి కోవడరనిక ి అబయ నతౄెం ఙరలా తఔుువ. అెందఽకై ఔెంనలనీలనీై యలెైనెంత వయఔ ఫలఫ నై 
యనియోఖథరయల సెంఫెందరలనలైధే ఎెంతగధన దిఱి  నలడణరబ. యనియోఖథరయల  సెంఫెంధెం లు టచ్ నుబెంటు  వదె 
జయలఖ తేెంథి. ఉథరహయణఔు యనియోఖథరయలల నౄభా అవసభలనఽ అయెం ఙేసఽకోవడెం, ఔవభైజీలనఽ యవభిెంచడెం, 
నూభలనఽ అెందజైమడెం వెంటియ. కఫటిి  యటిలలని ాత్త నుబెంట్ వథరె  యనియోఖథరయలణో ఫలఫ ైన సెంఫెందరలు 
ఏయయచఽకోవడరనికి ఏజెెంటలఔు ఎధనై అవకరలుెంటలబ. 
2. సభాఙరయ ాకిరమ 
 
సభాఙరయెం అెంటే ఏనేటి? 

 
అనిై సభాఙరభలఔ ఔ యహఔుడె కయయౌ. అతనఽ సభాఙరభనిై ఙేయయేయౄ డె. అలాగై థరనిై అెందఽఔుధే 
యడె ఔడర కయయౌ. అెందఽఔునై వకిౄ ఆ సభాఙరభనిై అయెం ఙేసఽఔునైుడె ఈ ాకిరమ సెంూయృఫ ైనటలి  
లెఔు. 
 
చితాెం 1: సభాఙరయెంలల యకలు 

 
 
సభాఙరయెం ఙరలా యకలుగ ఉెండవచఽచ 

 
 భ్ఖిఔ 

 యౌఖిత 

 భ్ఖికైతయ 

 యౘవపలయల యమెంణో ఙేలేథి 

 
ఎదఽభెదఽయలగ, నోూ న్లల, నోు సఽి , లేథర ఇెంటభెైట్... సభాఙరయ ాయయెం ఎలాగైెధర ఉెండవచఽచ. అథి నూయ్ల్, లేథర 
ఇన్ నూయ్ల్ ఔడర కవచఽచ. థరనిలలని అెంశ్ెం, సెంథేశ్ెం, లేథర యడిన భాధభెం వెంటియ ఏయైధర కవచఽచ... 
సభాఙరయ యభెంశ్ెం భాతాెం తనఔు అెంథిన సభాఙరభనిై చివభికి థరనిై లుఔభిెంచిన వకిౄ ఎలా అయెం 
ఙేసఽఔుధరైడనై థరనిై ఫటేి  ఉెంటలెంథి. 
 
తన భిలవయుఔు సభాఙరభనిై ఎుడె, ఎలా ెంనులనైథి నియృబెంచఽకోవడెం ఏ యనుయెంలల అబధర ఙరలా 
కీలకెంశ్ెం. 
 
సభాఙరయ ాకిరమనఽ థిఖ వన చాడఫ ైనథి. 
 
నిఫెంధనలనఽ ఔ చితాెం థరుభ చాుథరెం 
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చితాెం 1: సభాఙరయ ాకిరమ 
 

 
 

నియుచనెం 
 
i. భూలెం: సభాఙరయ భూలెం యౄెంలల ఏజెెంటల ణరనఽ ఏెం ఙెఫ తేధరైనఽ, ఏెం ఙెనులనఽఔుెంటలధరైనధే 

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

 
ii. సెంథేశ్భధేథి ఎవభెైధర వఔౄెం ఙేమాలని పలయెంఙే సభాఙరయెం. 
 
iii. ఎన్ కోడిెంగ్ అధేథి ఎవభెైధర ఔ యౄెంలల ఫథియ్ ఙేల, అనెంతయెం అవతయౌ వకిౄ సభిగ డీ కోడ్స ఙేల అయెం 

ఙేసఽఔుధే సభాఙరయెం. ఎన్ కోడిెంగ్ యపలెం ఎవభెైధర ఎెంత ఫలగ సభాఙరభనిై ఙెఖయౌగయల, 
అయోభమానిై ఎెంతగ నియభిెంచఖయౌగయల అనైథరనినలైధే ఆదరయడి ఉెంటలెంథి. ఇథి జయగలెంటే 
ఎవభికెైధర తభ రరో తలనఽ అయెం ఙేసఽకోవడెం ఙరలా భ కెం. ఇెందఽలల యైపలెం అనుయెం ఙేసఽకోఖల 
సెంథేరలనఽ అెందజైమడరనికి థరభ ితీమవచఽచ. 

 
iv. సెంథేరనిై ఆ ఉథెేశ్ెం కోసెం ఎెంచఽఔునై ఏథైెధర యహఔెం థరుభ ెంుణరయల. అథి వకిౄఖతెంగ జభినే 

సభాయేరల వెంటి భ్ఖిఔ యహఔెం, ట యౌనోూ న్, లేథర యడియో కనొభెని్ెంగ్ వెంటిథేథైెధర కవచఽచ. లేదెంటే 
లేకలు, ఇ-ఫ బళ్ైు , ఫ మోలు, నియేథిఔల వెంటి యౌఖిత యౄెంలలని సభాఙరయెం కవచఽచ. 

 
v. డీకోడిెంగ్ అధేథి తభఔు అెంథిన సభాఙరభనిై ఖభయ నెం వదె నిభెిషి దేత్తలల యకానిెంచి అయెం 

ఙేసఽఔుధే దశ్. డీకోడిెంగ్ (లేథర సభాఙరభనిై ఎవభెైధర ఎలా అెందఽఔుెంటలనైథి) ఎన్ కోడిెంగ్ లల (ఎలా 
ఙెఫ ణరయనై థరనిలల) ఙరలా కీలకెంశ్ెం. 

 
vi. భిలవర్: చివయగ సభాఙరభనిై అెందఽఔుధే భిలవర్/భిలవయలు  ఉెంటలడె/ఉెంటలయల.  యయల వకిౄ, లేథర వఔుౄ లు 

కవచఽచ. ఆ రరో తలలు  ాత్తయభికీ తభయైన ఆలలచనలుెంటలబ. నభ్కలు, పలయలుెంటలబ. అవనీై ఆ 
సభాఙరభనిై యయల ఎలా లుఔభియౄ యల, తదనఽఖ ణెంగ ఎలా ావభిౄయౄ యధే థరనినలై ాపలవెం చాుణరబ. 
సభాఙరభనిై ెంనే వకిౄ తనిసభిగ ఏ సెంథేరనిై ెంనులనై యషమెంలల ఈ కయకలనఽ ఖ భిెంచి 
ఆలలచన ఙేమాయౌ్న అవసయెం ఉెంటలెంథి. 

vii. డ్స ఫలక్: సభాఙరభనిై ెంననుడె, అెందఽఔునైుడె భ్ఖిఔ, లేథర భ్ఖికైతయ సెంథేరల 
యౄెంలల లలెండర్ ఔు భిలవర్ ఔ డ్స ఫలక్ నఽ ెంుణరడె. థరనిై అతనఽ ఙరలా జఞఖరతౄ గ ఖభనిెంచి అయెం 
ఙేసఽకోయయౌ. ఎెందఽఔెంటే సభాఙరభనిై ఎలా లుఔభిెంచి, థరనినలై చయలు ఎలా తీసఽఔునైథీ అయెం 
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ఙేసఽకోవడరనికి ణోడడేథి అయే. అవసయఫ ైణే సెంథేరనిై భాయచఖల, లేథర ునర్ యౌఖిెంచఖల అవకశ్ెం 
ఔడర ఉెంటలెంథి. 

 

 
3. సభయ సభాఙరభనికి అడు ెంఔులు 
 
సభయ సభాఙరభనికి అడు ెంఔులు నలై ాకిరమలలని ాత్త దశ్లలనా ఎదఽయల కవచఽచ. ెంనే వకిౄ (లలెండర్) నఽ 
ఖ భిెంచి ఏయయచిన అననుామెం వలు , లేథర సెంథేరనిై సభిగ యౄను ెంథిెంచఔనుో వడెం వలు , లేథర ఙరలా తఔుువ 
గనీ, భభీ ఎఔుువ గనీ ఙెడెం వలు , లేథర భిలవర్ ణరలఔు సెంసుిత్తని లలెండర్ అయెం ఙేసఽకోఔనుో వడెం వలు  
సభాఙరయెం వకీరఔయణఔు ఖ భి కవచఽచ. ఇలాెంటి అడు ెంఔులనిైెంటినీ ణొలగిెంచడఫే అసలు సయలు. 

నేభ్యౌై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 4 
ఆభోఖఔయఫ ైన సెంఫెందరనిై ఏయయచనిథి ఏనేటి? 

I. ఆఔయిణ 

II. నభ్ఔెం 

III. సభాఙరయెం 

IV. అనఽభానెం 
 

E. భ్ఖికైతయ సభాఙరయెం 

ఏజెెంటల అయెం ఙేసఽకోయయౌ్న కొనిై పలవనలనఽ భననేుడె చాథరె ెం. 

కీలకెంశ్ెం 

 
నదటే గప భ దా యేమడెం  (పసి్క ఇెంనలాషన్)  

 
ఏ సెంఫెందరనికెైధర ఆఔయిణే ణొయౌ ుధరథి అని భననేటికై చారెం. నేభ్యౌై ఇషిడని యనియోఖథరయల 
నఽెంచి నైయల యనుభనిై ఎలా ఆయెంచఖలయల! నిజఞనికి ఙరలాభెంథి యభిని నైయల నదటియభి ఔయౌలనుడె 
నేభ్యౌై కైవలెం ఔు చాులల, లేథర కొథెి లలఔను  వవదిలలధే నేభ్యౌై అెంచధర యేయౄ యల. అలా నైనలై యయల 
ఏయయచఽఔుధే అననుామెం నై వసౄ ైదరయణ, యౘవపలయలు, భాటతీయల తథితభలనలై ఆదరయడి ఉెంటలెంథి. పసి్క 
ఇెంనలాషనఽు  ఎటికీ ఉెండినోు ణరమని ఖ యలౄ ెంచఽకోెండి. ఫ యలగైెన పసి్క ఇెంనలాషన్ యేమడరనికి కొనిై ఉమ ఔౄఫ ైన 
టిప్్: 
 

i. నితెం సకలెంలల యళ్ుెండి. కొథెి నినేయౖల భ ెందఽగధే యమలు లా నుు న్ ఙేసఽకోెండి. తథరుభ కఖల 
ఆలయలనిైెంటినీ భిహభిెంచడరనికి యలుెంటలెంథి. 

ii. నేభ్యౌై నైయల అనఽయైన భీత్తలల ఉెంచఽకోెండి. నైయల ణొయౌయభిగ ఔలవఫో తేనై వకిౄ నేభ్యౌై 
అటిథరక ఎయఖడె. కఫటిి  యదరయణెంగ నై అనమభెధే్ నై ఖ భిెంచి యభికి ణొయౌ ఔు  అెందజైసఽౄ ెంథి. 

 
 సభెైన పసి్క ఇెంనలాషన్ యేమడరనికి నై అనమభెన్్ థోహదడెణోెంథర? 

 ఆ సెందయౌెం కోసెం నైయల ఙేసఽఔునై వసౄ ైదరయణ సభిగ ఉెంథర? 

 నై ఔటిెంగ్, ఱేయెంగ్, దఽసఽౄ లు, ఫేఔప్ తథితభలనీై ఫలఖ ధరైమా? 
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iii. చఔుని, గెయౌఙే చియలనవుు. నైయల ఔయౌలన వకిౄ  నేభ్యౌై యెంటధే నఙేచలా ఙేసఽౄ ెంథి. 
 

iv. ఒనలన్ గ, ఆత్యరుసెంణో, యనఽఔలెంగ ఉెండటెం 

 నై యౘవపలయలు యరుయనిై ాత్తపయౌసఽౄ ధరైమా? 

 నైయల చఔుగ నఽెంచఽని, ఔళ్ులలకి చాసాౄ , ఖటిి  ఔయఙరలనెంణో లఔభిసఽౄ ధరైభ? 

 కొథెినుటి యభయులు ఎదఽభెైధర, లేథర సభాయేశ్ెం నైయల అనఽఔునైటలి గ యఖఔనోు బధర ఔడర 
యనఽఔలెంగధే ఉెంటలభ? 

v. అవతయౌ వకిౄనలై ఆసకిౄ చాడెం – ఇథి ఙరలా కీలకెంశ్ెం. అవతయౌ వకిౄనలై నిజెంగ ఙరలా ఆసఔౄెంగ 
ఉెండరయౌ. 
 
 ఔ వకిౄగ యనియోఖథరయల ఖ భిెంచి అయెం ఙేసఽకోవడరనికి నైయల కసౄ  సభమెం యచిచయౄ భ? 

 అతనఽ/ఆఫ  ఙెఫ తేనై థరనినలై శ్రదే చాుణరభ? 

 నైయల యనియోఖథరయలఔు ూభిౄగ అెందఽఫలటలలల ఉధరైభ? లేఔ సఖెం సభమెం నుటల నోూ ధను ధే 
ఖడినుభ? 

  

1. యౘవపలయలు 
యౘవపలయలెంటే నై ఔదయౌఔలు, సెంకైణరలు, భ క ఔవయఔలు. నైయల భాటలు డే, నడిఙే, ఔయలచధే భభిమ  
నఽెంచఽధే దేతేలనీై నై ఖ భిెంచి అవతయౌ యభికి ఎెంణో కొెంత ఙెఫ ణరబ. భన లలల ఏెం జయలఖ ణోెంథో  ఔడర 
టిి యౄ బ. 
 
ఙెఫ తేనై థరెంట ు  కైవలెం కొెంత భాతాఫే ఎవభెైధర యెంటలయని అెంటలెంటలయల. భనెం ఙెనిథే భన ఖ భిెంచి 
ఙరలా ఎఔుువగ అవతయౌ యభికి ఙెఫ తేెందనైభాట. కఫటిి  యౘవపలయల యషమెంలల ఙరలా జఞఖరతౄ గ ఉెండరయౌ. 
 

a) నభ్ఔెం 

 
ఎలా ఔనిెంఙరయౌ, ఆత్యరుసెంణో ఉెండరయౌ,  నైయల లభిమస్క గ యెంటలధరైయనై పలవననఽ అవతయౌ వకిౄకి 
ఎలా ఔయౌగిెంఙరలనై థరనినలై కొనిై టిప్్ ఇయగో: 
 

 బెంగిభ – నిటలయలగ, బ జఞలు యనఔుు యలేలా నఽెంఙోవడెం 

 ధేయలగ ఔళ్ులలకి చాడటెం – “నవుు” భ కెంణో 
 అవయసఫ ైన, ఉథెేశ్ూయుఔ లలైఖలు 

 
b) నభ్ఔెం 

 
తయచా లేల్్ య్న్ నఽ రరో త నభ్డె. కఫటిి  అతని భాటలు సహజెంగధే గయౌకి నోు తేెంటలబ. తనఽ 
ఙెఫ తేనై థరనిటు  ఆఫ  లని్మర్ అనై పలవననఽ ఆఫ  యౘవపలయలు ఔయౌెంచవు భభి. అెందఽకై 
ఙెఫ తేనై థరెంట ు  నిజఞబతీ లేదనై పలవననఽ ఔయౌగిెంఙే కొనిై యౘవపలయల టు  జఞఖరతౄఖ ఉెండటెం ఫేలు. 
యటి జఞనృణరనఽ థిఖ వ ఇవుడెం జభిగిెంథి: 
 

 ఔళ్ులలకి ఔళ్ైు  నలటిి  ఎఔుువగ చాడఔనోు వడెం, లేథర శ్యయేఖెంగ ఆయడెం 

 భాటు డేుడె ఙేబ లేథర యేళ్ైు  భూత్త భ ెందఽ ఉెంచఽకోవడెం 

 పౌత్తఔెంగ అవతయౌ వకిౄ నఽెంచి దాయెంగ జభిగినటలి గ ఔభోచవడెం 

 రుస భైటల నలయఖడెం 
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 యెంఖ  భాయడెం; భ కెం లేథర ఫ డ నుాెంతెం ఎయరగ కవడెం 

 ఙెభట నలయఖడెం 

 ఔెంఠ్సుయెం భాయడెం, నచ్ తదతభలు భాయడెం, భాటికీ గపెంతే సయలె కోవడెం 

 సుభనిై భెందాెం నఽెంచి తఔుువ య బలల ఉెంచఽత ధభ్థిగ, సషిెంగ భాటలు డటెం 

 
డిలని్వ్ధస్కని, సభిగ యనడెం లేదధే పలవననఽ ఔయౌగిెంఙే కొనిై యౘవపలయలు: 

 

 ఙేబ ఔదయౌఔలు శ్భీభనికి దఖాయగ ఉెండటెం 

 భ క ఔవయఔలు ఙరలా తఔుువగ ఉెండటెం 

 శ్భీభనిై అవతయౌకి త్తన ఉెంచడెం 

 ఙేతేలనఽ ెంటి భ ెందఽ కర స్క ఙేసఽకోవడెం 

 ఔళ్ుణో నలదెగ చాడఔనుో వడెం, లేథర కిెంథికి చాడటెం 

 

ఔయేళ్ యనియోఖథరయల ఖనఽఔ యటిలల ఏయైధర యౘవపలయలు చాుతేెంటే, ఫహృర నేభ్యౌై నైయల ఔయభి 
తనిఖీ ఙేసఽఔుని, యనియోఖథరయల భనసఽలల ఏెం జయలఖ ణోెంథో  ఆలలచిెంఙరలని అయెం. 
 
2. యధే ధైుణరలు 
సభాఙరయ ధైుణరలలు  ఎవభెైధర ఫలగ దిఱి  నలటలి యౌ్న, నలెంచఽకోయయౌ్న భూడో  వయాెంగ యధే ధైుణరలనఽ 
ఙెుకోవచఽచ. ఇయ “నిధైవభెైధర అయెం ఙేసఽకోయలెంటే భ ెందఽగ నఽవుు యభిని అయెం ఙేసఽకోయయౌ” అధే 
ాకాత వకిౄఖత ధైుణ సాతాెంనలై ఆదరయడి ఉెంటలబ. 
నైయల ఎెంత ఫలగ యనఖలయధేథి నై విత్తౄ  ఫలధతలనఽ నైయల ఎెంత ఫలగ నియుభిౄెంచఖలయనై థరనినలై ఙరలా ాపలవెం 
చాుతేెంథి. భభిమ  ఇతయలలణో నై సెంఫెందరల ణరలఔు ధరణత నైద ఔడర. అెందఽకై కొనిై ఫ యలగైెన యధే 
కిటలఔులనఽ ఇుడె భనెం చాథరె ెం. 

 
 
 
a) చఽయలగా  యనడెం: 
 
అెంటే భనెం కైవలెం అవతయౌ యయల ఙెఫ తేనై థరలనఽ భాతాెం యనడెంణో సభినలటిఔుెండర ఆ భాటల 
థరుభ ఆ వకిౄ ఇవుదలచఽఔునై సెంథేరనిై ఔడర ూభిౄగ అయెం ఙేసఽకోవడరనికి ామత్తైెంచడెం 
అనైభాట. 
 
చఽయలగా  యనడరనికి సెంఫెందిెంచిన కొనిై అెంరలనఽ భననేుడె చాథరె ెం. అయ:- 

 
i. శ్రదే చాడెం 

 

వఔౄ ఙెఫ తేనై థరనినలై భనెం నియెంతయెం దిఱి  నలటలి యౌ. ఇసఽౄ నై సెంథేరనిై లుఔభిెంఙరయౌ. అలా 
లుఔభిెంచినటలి గ ఔనిెంఙరయౌ. భ్ఖికైతయ పలవ ాయయెం ఔడర నై ఖ  భిెంచి ఙరలా “ఖటిి గధే” 
భాటలు డెతేెందనై యసౄ యనిై నితెం ఖ యలౄ  నలటలి కోెండి. ఇలా శ్రదే చాడరనికి సెంఫెందిెంచిన కొనిై 
అెంరలు ఇలా ఉెంటలబ:- 

 

 వఔౄనఽ ధేయలగ చాడటెం 

 దిఱి  భయుెంఙే ఆలలచనలనఽ ఔుఔు ధటిడెం 

 వత్తభైకిెంఙరలధే దోయణ కి భానలఔెంగ లదేెం కఔనోు వడెం 
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 ఫమటి అడు ెంఔులనిైెంటినీ ఔున నలటిడెం (అెంటే నై నఫ ైల్ నఽ లలైలెెంట్ మోడ్స లల నలటిడెం 
వెంటియ) 

 వఔౄ ణరలఔు యౘవపలయలనఽ ఔడర “యనడెం” 

 
ii. నైయల యెంటలధరైయని అయభబయలా ఙేమడెం: 

 

నై యౘవపలయల యడఔెం ఙరలా కీలఔఫ ైన నుతా నోు ఱసఽౄ ెంథి. ఉథరహయణఔు నైయల ఇలా ఙేమవచఽచ: 
 

 అుడుడా నవువచఽచ. తలవచఽచ. 
 ఒనలన్ గ ఉెండే, అవతయౌ యయల నైణో లేుచిగ భాటలు డేలా ఙేలే ఫ యలగైెన బెంగిభనఽ 

ఎెంచఽకోవచఽచ 

 అవునఽ, ఆ, ఆ, వెంటి చినై చినై యకలనఽ అుడుడా యడవచఽచ. 
 

iii. డ్స ఫలక్ ఇవుడెం: 
 

భనెం యధేథరెంట ు  ఙరలావయఔు భన వకిౄఖత లియు  థరుభ వకీరఔయణఔు లలనవుతేెంథి. అెంటే వకిౄఖత 
అెంచధరలు, తీయలలు, భనఔుెండే నభ్కల వెంటియటి థరుభ అనైభాట. అెందఽకై యధే వకిౄగ  నైయల ఈ 
లియునఽ ఖ భిెంచి నియెంతయెం జఞఖయౄఔెంగ ఉెండరయౌ. అవతయౌ వకిౄ నిజఞనికి ఙెఫ తేనైథేనేట  సభిగ అయెం 
ఙేసఽఔుధే ామతైెం ఙేమాయౌ. 

 ఇెందఽకోసెం అవతయౌ వకిౄ సెంథేరనిై నైయల యరలుఱెంఙరయౌ్ భవచఽచ. ఙెనెంథేనేట  సభిగ 
నిభే భిెంచఽఔుధేెందఽఔు ాశ్ైలు యేమాయౌ్ భవచఽచ. 

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

 ఇఔ భూడో  భాయాెం, అుడుడా వఔౄనఽ ఆన, ఆమన అటిథరక భాటలు డిన భాటల 
ణరలఔు యభెంరనిై ఆమన భాటలలు ధే ఙెన, అవుధర అని అడఖటెం. 

ఉథరహయణ 

 
సషిత కోసెం అడఖటెం – ధేనఽ యనైథరనిై ఫటిి , ధేనిలా అనఽకోవడెం ఔభెకైిధర, భా ఆభోఖ నుు ను లల కొనిైెంటి 
ణరలఔు లనేృనల ైనైఔు కొనిై సెంథేయౘలునైటలి ధరైబ, నైయల భభిెంత సషిెంగ ఙెఖలభ? 
 
వఔౄ థరలనఽ సభిగా  ఆమన ఙెననటలి గధే త్తభిగి ఙెడెం – అెంటే నైయల ఙెఫ తేనైథి, “భా ఆభోఖ నుు నఽు  
నైఔు ఆయెంచినెంత ఆఔయిణీమఫ ైన లాపలలనఽ ఇవుజూడెం లేథర” – ధేనఽ నేభ్యౌై సభిగధే అయెం 
ఙేసఽఔుధరైధర? 
 

iv. తీయభిగ ఉెండఔనుో వడెం: 
 

చఽయలగా  యనడెంలల అత్త నలదె అడు ెంఔులలు  ఔటి, తీయభిగ భాయజూడటెం భభిమ  వఔౄ యషమెంలల 
భ ెందఽగధే ఏయయచఽఔునై అననుామాలఔు యలువనివుడెం. థీని పయౌతఫేనేటెంటే, వఔౄ ఙెఫ తేనై 
థరనిై యెంటృ ఔడర, థరనికి తనథైెన యవక్షాూభిత యకానెం ఇవుడెం ఙోటలఙేసఽకోవచఽచ. 
 
ఇలాెంటి తీయభితనెం వలు  నైయల వఔౄనఽ భాటలు డఔుెండర ఙేమడెం జయఖవచఽచ. థరనిై సభమానిై వితర 
ఙేమడెంగ ఔడర నైయల పలయెంచవచఽచ. నలైగ వఔౄ తన సెంథేరనిై సషిెంగ యనిెంచఔభ ెంథే 
అతనిై/ఆఫ నఽ భధలలధే ఆనేల, నైయల నై యదన నదలు నలటిడమో, కెండిెంఙేెందఽఔు థిఖడమో 
జయఖవచఽచ. 
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ఇథి వఔౄనఽ ూభిౄగ భెచచగపడెతేెంథి. అతనిఙేచ సెంథేరనిై నైయల ూభిౄగ అయెం ఙేసఽకోఔుెండర ఙేసఽౄ ెంథి. 
చఽయలగా  యనడభెంటే: 

 
 ాశ్ై అడిగై భ ెందఽ వఔౄ భాటలు డెతేనై ాత్త అెంరనీై ూభిౄ ఙేమనివుడెం 

 ఎదఽయల యదనలణో వఔౄఔు భధలల అెంతభమెం ఔయౌగిెంచఔనోు వడెం 

 
v. సభెైన తీయలలల సెంథిెంచడెం: 

 
చఽయలగా  యనడభెంటే కైవలెం వఔౄ ఙెఫ తేనై థరనికి ఙెయ ఖాడెం ఔెంటే ఙరలా ఎఔుువనైభాట. యెంటలనై 
వకిౄ భాటలు, లేథర ఙేతల థరుభ ఏథో  ఔ యఔెంగ సెంథిలేౄధే సభాఙరయ ాయయెం ూయౄబనటలి  లెఔు. 
వఔౄనఽ నయటలగ అడెు కోఔుెండర, గౌయవెంగ చాడరలెంటే అెందఽఔు అనఽసభిెంఙేెందఽఔు కొనిై దేతేలనఽ 
యౄను ెంథిెంచడెం జభిగిెంథి. అయ: 

 
 భభదూయుఔెంగ, నై సెందనలలు  నిజఞబతీగ ఉెండటెం 

 అవతయౌ వకిౄకి నై ఒనలన్ ధస్క నఽ గౌయవూయుఔెంగ ణెయౌమజైమడెం 

 నేభ్యౌై అవతయౌ వకిౄ ఎలా చాడరలని నైయల పలయయౄ భో, అవతయౌ వకిౄని ఔడర నైయల అలాగై 
చాడటెం 

 
vi. ఫలగ యనడెం: 

 
ఫలగ యనడభెంటే నేభ్యౌై నైయల అవతయౌ వకిౄ నుతాలలకి ాయేశ్నలటికోవడెం, భభిమ  అతనఽ/ఆఫ  
అనఽబూతేలనఽ నేభ్యౌై యభిలాగై పలయెంచఽఔుెంటృ అనఽబూత్త ఙెెందడెం. 
    
యనఽబూత్తమ తెంగ యనడెం యనియోఖథరయలఔు గపగ లేవలెంథిెంచడెంలల ఙరలా కీలఔఫ ైన అెంశ్ెం. 
యనియోఖథరయలఔు ఏయైధర సభసలునైుడె, లేథర అతనఽ/ఆఫ  తీవాఫ ైన ఫలధలలు  ఉనైుడె థీనికి 
నుాదరనెం ఎెంతగధన నలయలఖ తేెంథి. 
  
యనఽబూత్తమ తెంగ (ఎెంతీ) యనడభెంటే, అవతయౌ వకిౄ ఙెఫ తేనై థరనిణో నైయల ఏకీబయెంచఔనోు బధర 
యయల ఙెఫ తేనై థరనిై ూభిౄ శ్రదేణో, ఒనఔగ యనడెం. వఔౄఔు నై  అెంగీఔిత్తని కఔనోు బధర, ఔనీసెం 
ుకోలునఽ చానెంచడెం ఇఔుడ ఙరలా ాదరనెం. “అవునవునఽ”, “అలాగ” వెంటి థరలనఽ భధ 
భధలల అనఽవుగ యడటెం థరుభ థీనిై సఽలువుగ యదిెంచవచఽచ. 

నేభ్యౌై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 5 

కిెంథియటిలల ఏథి చఽయలగా  యనడెంలల పలఖెం కదఽ? 

I. ఫలగ శ్రదే చాడెం 

II. ఫలగ తీయభితనెంణో ఉెండటెం 

III. యనఽబూత్తమ తెంగ యనడెం 

IV. సభెైన భీత్తలల సెంథిెంచడెం 
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F. ధైత్తఔ ావయౄన  

 
1. భియౕలన 

 
ఇటీవయౌ కలెంలల యనుయ మాజభాధరలనఽ ఖ భిెంచి ఙరలా తీవాఫ ైన ఆెంథోళ్నలనఽ యనిసఽౄ ధరైబ. 
ఎెందఽఔెంటే అయెంచుత ావయౄనఔు సెంఫెందిెంచిన భదఽలు ఫలగ నలభిగినోు తేధరైబ. ాెంచెంలలని అత్త నలదె 
ఔెంనలనీలలు  ఔడర కొనిై తుడె ణరా లనఽ సభభిెంచడెం థరుభ భభిమ  తుడె ఆడిట్ సభిికైషను  థరుభ 
మోసెం ఙేలన ఉదెంణరలు యలుఖ  చాసఽౄ ధరైబ. ఫలెంఔుల నిధఽలనఽ యటి మాజభాధరలే తభ సనిైళ తేలలు  
కొెందభి నేభశ్నఽ తినౄభిఙేెందఽఔు దఽభిునియోఖయలసఽౄ నై తీయలఔు ఔడర కొదవ లేదఽ. అదికయలలు ఔడర తభ 
వకిౄఖత లనేృ కోసెం అదికభనిై యడెఔుెంటలధరైయల. యది నియుహణలల నిఔుచిచగ ఉెంటలయని అెంణర నభ్ఔెం 
నలటలి ఔునై వఔుౄ లే ఆ నభ్కనిై వభ ్ ఙేసఽౄ ధరైయల. వ్ మకిౄఖత అనవిథేి మావ భభిమ  నేభశ్ 
యచచలయడిగ నలభిగబ. 
  
పయౌతెంగ యనుయెంలల “ధైత్తఔత”గ ఙెవగిన అనిై అెంరలనలైధర జయఫ థరభీతనెం భభిమ  కభపభైట్ నులన 
తథితభలలనలై చయచ ధరధరటిక ీ నలయలఖ ణోెంథి. “సభాఙరయ హఔుు చటిెం” భభిమ  “ాజఞ ాయోజన యజెం” 
భాథిభిగధే లు ఇతయ భాభా లు ఫ యలగైెన జయఫ థరభీతనెం భభిమ  నులనలనఽ యదిెంఙేెందఽఔు ఫేలు 
భాభా లుగ భాభబ. 
 
ధైత్తఔ ావయౄన అధేథి థరనెంతట అథే సఽభినులనఔు ఫలటలు యలసఽౄ ెంథి. ఎవభెైధర తన ఫలధతనఽ చితౄయథేిణో 
నియుభిౄలేౄ  అఔుడ సఽభినులన థరనెంతటథే ఉెంటలెంథి. అధైత్తఔ ావయౄన అధేథి ఇతయల టు  అత్త తఔుువ శ్రదే, 
యభీతఫ ైన ఆత్ శ్రదేఔు సాచిఔ. ఎవభెైధర తభ అదికయ భిదిని దఽభిునియోఖభిచి సులాబెం కోసెం ామతైెం 
ఙేసఽౄ ధరైయెంటే అఔుడ అధైత్తఔ ావయౄన ఉనైటేి  లెఔు. సుాయోజధరల ఖ భిెంచి టిి ెంచఽకోవడెం తు కదఽ. 
కనీ అెందఽకోసెం ఇతయలల ాయోజధరలనఽ ఔడర ణెంగ నలటిడఫే తు. 
 
నౄభా అధేథి నభ్ఔెంనలై ఆదరయడు  యనుయెం. మాజభాన భభిమ  ధైత్తఔ అెంరలు ఈ నౄభా యనుయెంలల 
అతెంత నుాదరనెం సెంతభిెంచఽఔునై అెంరలు. అెందఽకై ఇఔుడ నభ్ఔ థాోహభెంటే మోసగిెంచడరనికి సభానెం. 
నలైగ అథి తు ఔడర. కైవలెం నౄభానఽ అభ ్ఔుధే ఉథెేశ్ెంణో ఆరవహృలఔు తుడె సభాఙరయెం ఇచిచధర, 
లేథర సాచిెంచిన నౄభా నుు న్ ఆరవహృల అవసభలనిైెంటినీ తీభైచథి కఔనోు బధర ను యనుటల జయలఖ తేనైటేి  
లెఔు. 
 
ఇతయలల ాయోజధరల ఔెంటే సుాయోజధరలే భ కభని పలయెంచినుడె అనియయెంగ అధైత్తఔ ావయౄన 
ఙోటలఙేసఽఔుెంటలెంథి. లు నిఫెంధనలలు  ఐఆభీుఏ నేభపునై ధైత్తఔ ావయౄధరవయ ధైత్తఔ ావయౄననఽ నలెంను ెంథిెంఙే 
థిశ్గ ఉనైథే (అదరమెం 4లల చభిచెంచడెం జభిగిెంథి). 
 
నిఫెంధనలనఽ ఏ యధెంగనా ఉలు ెంఘ ెంచఔుెండర జఞఖరతౄ  డేెందఽఔు నిఫెంధధరవయలలని ాత్త నిఫెంధననా 
ణెలుసఽకోవడెం ఙరలా భ కెం. థరనిఔెంటే భ కెంగ, నౄభా ఔెంనలనీ భభిమ  థరని ాత్తనిధఽలు ఖనఽఔ 
ఆరవహృల ాయోజధరలధే నితెం భనసఽలల ఉెంచఽఔుెంటే అనిై నిఫెంధనలనా యయల తభెంత ణరభ గధే 
అనఽసభిసఽౄ నైటలి  లెఔు. అథే నౄభా ఔెంనలనీ అదికయలలు కైవలెం ఆరవహృల ాయోజధరలఔు ఫదఽలు తభ 
యనుయ లక్షాల టు  ఎఔుువ శ్రదే చాుతేెంటే ఔచిచతెంగ ను యనుటలు  జయలఖ ణరబ. 
 
2. లక్షణరలు 
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ధైత్తఔ ావయౄన ణరలఔు కొనిై లక్షణరలు: 
 

a) ఔుబెంట్ ణరలఔు అతేతౄ భ ాయోజధరలనఽ తభ లుమ ాయోజధరల ఔెంటే నల ై య బలల 
ఉెంచఽకోవడెం 

 
b) ఔుబెంటలఔు, అతని వవయౘభలఔు సెంఫెందిెంచిన యనుయ భభిమ  వకిౄఖత సభాఙరయెం అెంతటినీ 

అతెంత భ కఫ ైనథిగ భిఖణ ెంచడెం భభిమ  థరనిై ూభిౄయ బలల గోెంగ ఉెంచడెం 

 
c) ఔుబెంటలు  యభికి ఫలగ ాయోజనఔయఫ ైన నియృమఫే తీసఽఔుధేెందఽఔు యలుగ అనిై అెంరలనా 

ూభిౄగ, భభిమ  సభెైన యధెంగ యభికి యలు డిెంచడెం 

 
ఈ థిఖ వ సెందభౌలలు  ధైత్తఔ ావయౄన థెఫోత్తధే ాభాదెం ను ెంచి ఉెంటలెంథి: 
 

a) భెెండె నుు ను లల ఔథరని ఔెంటే ఔటి తఔుువ నానేమెం, లేథర ఔనైషన్   ఉెంటే యటి భధ ఏథో  
ఔథరనిైఎెంనఔ ఙేసఽకోయయౌ్ ఉెండటెం 

 
b) ాసఽౄ తభ నై నులలని యదఽె  ఙేసఽఔుని తభ కొతౄ  నులలని తీసఽకోయయౌ్ెంథిగ లనూయల్ ఙేమాలనై 

ఉతే్ఔత. 
 

c) నౄభా ఔెంనలనీకి ణెయౌలేౄ  ఖనఽఔ ఔుబెంటల, లేథర కెుబెం లనేృథరయలల ాయోజధరలనలై ాత్తఔల ాపలవెం 
చాఖల సెందభౌల ఖ భిెంచి ణెయౌలనోు వడెం 

నేభ్యౌై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 6 

థిఖ వ యటిలల ధైత్తఔ ావయౄన ణరలఔు లక్షణెం కనిథేనేటి? 

I. ఔుబెంటలు  తభఔు ాయోజనఔయఫ ైన నియృమెం తీసఽఔుధేెందఽఔు యలుగ అవసయఫ ైన సభాఙరయెం నణరౄ నీై 
యలు డిెంచడెం 

II. ఔుబెంటల ణరలఔు యనుయ భభిమ  వకిౄఖత సభాఙరయెం ణరలఔు గోతనఽ నుటిెంచడెం 

III. ఔుబెంటల ాయోజధరల ఔెంటే సుాయోజధరలకై నలదెనట యేమడెం 

IV. సుాయోజధరల ఔెంటే ఔుబెంట్ ాయోజధరలనఽ భ ెందఽెంచడెం 
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యభెంశ్ెం 

a) యనియోఖథరయల లేవలు భభిమ  సెంఫెందరల నుతా భభై ఇతయ యనుభలలు  ఔధరై ఔడర నౄభా యనుయెంలల 
ఙరలా కీలఔెంగ ఉెంటలెంథి. 
 

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

c) యనియోఖథరయల జీయత కలు యలువనఽ అతనిణో థీయఘకయౌఔ నుాత్తథిఔన టిషిఫ ైన సెంఫెందరనిై 
ఏయయచఽకోవడెం థరుభ యదిెంచఖల ఆభిఔ లాపలల నతౄెం యలువగ ఙెవచఽచ. 
 

d)  యనియోఖథరయల లేవ యషమెంలల నౄభా ఏజెెంటల నుతా ఙరలా ఙరలా కీలఔఫ ైనథి. 
 

e) సనైఔిత భదఽల నియుహణ వవస  (ఐజీఎెంఎస్క)నఽ ఐఆభీుఏ నదలు నలటిి ెంథి. ఇథి భదఽలఔు 
సెంఫెందిెంచి కైెంథీాఔిత ఖణరెంఔ కైెందాెంగ భభిమ  భిశ్రభలల భదఽల భియౖుభనికి తీసఽఔుెంటలనై 
చయలనఽ యయేక్షిెంఙే  కైెందాెంగ ని ఙేసఽౄ ెంథి. 
 

f) నౄభాథరయల భభిమ  నౄభా ఔెంనలనీ ఇయలవుభి అెంగీకయెం ఫేయఔు నిమభ నిఫెంధనలఔు లలఫడి యభికి 
భధవభిౄగ వవహభిెంచవచఽచ. 
 

g) చఽయలగా  యనడభెంటే శ్రదే చాడెం, డ్స ఫలక్ ఇవుడెం, భభిమ  సజఞవుగ సెంథిెంచడెం. 
 

h) ధైత్తఔ ావయౄన అెంటే సుాయోజధరల ఔెంటే యనియోఖథరయల ాయోజధరలఔు నలదెనట యేమడెం.  
 

కీలఔ థరలు 
a) లేవల ధరణత 

b) యనఽబూత్త 

c) సనైఔిత భదఽల నియుహణ వవస  (ఐజీఎెంఎస్క) 
d) యనియోఖథరయల భియక్షణ చటిెం, 1986 

e) జిలాు  యనియోఖథరయలల నోూ యెం 

f) నౄభా అెంఫ డ్స్ భన్  
g) యౘవపలయలు 
h) చఽయలగా  యనడెం 

i) ధైత్తఔ ావయౄన 
 

 



 

54 

 

లుమ భీక్ష ాశ్ైలఔు సభాదరధరలు 
జయఫ  1 

సభెైన ఎెంనఔ III. 
 

యనియోఖథరయలణో థీయఘకయౌఔ నుాత్తథిఔన టిషిఫ ైన సెంఫెందరనిై ఏయయచఽకోవడెం థరుభ యదిెంచఖల ఆభిఔ 
లాపలల నతౄెం యలువనఽ యనియోఖథరయల జీయత కలు యలువ గ ఙెవచఽచ. 
జయఫ  2 

సభెైన ఎెంనఔ III. 
 

థర్ు నుభిీకి మోటలయల నౄభా అధేథి ఔ ఫలధత. భభిమ  చటిాకయెం తనిసభి. కఫటిి  థరనినలై చభైచ 
అనవసయెం. 
జయఫ  3 

సభెైన ఎెంనఔ II. 
 

యనియోఖథరయలల భియక్షణ చటిెం, 1986 ాకయెం వసఽౄ వులనఽ త్తభిగి యఔరబెంఙే ఉథెేశ్ెంణో కొధే వకిౄని 
యనియోఖథరయలగ భిఖణ ెంచలేయల. 
జయఫ  4 

సభెైన ఎెంనఔ IV. 

 

అనఽభానెం ఆభోఖఔయఫ ైన సఫెందరనిై ఏయయచజఞలదఽ. 
జయఫ  5 

సభెైన ఎెంనఔ II. 
 

భభీ తీయభితనెంణో ఉెండటెం చఽయలగా  యనడెంలల పలఖెం కజఞలదఽ. 
జయఫ  6 

సభెైన ఎెంనఔ III. 

ఔుబెంటల ాయోజధరల ఔెంటే సుాయోజధరలఔు నలదెనట యేమడెం ధైత్తఔ ావాతన కదఽ. 
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లుమ భీక్ష ాశ్ైలు 
ాశ్ై 1 
_____________ ఔనిెంఙే వసఽౄ వు కదఽ. 
I. ఇలుు  

II. నౄభా 
III. నఫ ైల్ నోూ న్ 

IV. జీన్్ జత 

 

ాశ్ై 2 
_______________ అధేథి లేయ ధరణతఔు సాచిఔ కదఽ. 
I. ణెయౌయడి 

II. యశ్ుసనీమత 

III. యనఽబూత్త 

IV. సెంథిెంఙే తతుెం 

 

ాశ్ై 3 
పలయత్ లల _______________ నౄభా తనిసభి. 
I. మోటలయల థర్ు నుభిీ ఫలధత 

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

ాశ్ై 4 
నౄభాథరయల ణరలఔు నౄభా కయలచలనఽ తగాిెంఙేెందఽఔు ఔ దేత్త __________ 

I. ునఃనౄభా 
II. తగాిెంు 
III. సహ నౄభా 
IV. భిఫేటల 
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ాశ్ై 5 
తన నౄభా నులలకి సెంఫెందిెంచి భదఽ ఉనై యనియోఖథరయల ఐఆభీుఏనఽ ............ థరుభ సెంాథిెంచఖలడె. 
I. ఐజీఎెంఎస్క 

II. జిలాు  యనియోఖథరయలల నోూ యెం 

III. అెంఫ డ్స్ భన్  
IV. ఐజీఎెంఎస్క లేథర జిలాు  యనియోఖథరయలల నోూ యెం లేథర అెంఫ డ్స్ భన్  

 

ాశ్ై 6 
యనియోఖథరయలల భియక్షణ చటిెం యటిని చాసఽౄ ెంథి: 
I. నౄభా ఔెంనలనీలనలై వఙేచ భదఽలు 
II. దఽకణథరయలలనలై వఙేచ భదఽలు 
III. ఫలా ెండ్స నల ైవఙేచ భదఽలు 
IV. నౄభా ఔెంనలనీలు, ఫలా ెండెు  భభిమ  దఽకణథరయలలనలై వఙేచ భదఽలు 
 

ాశ్ై 7 
యౄ.20 లక్షల థరక యలుయైన లేవలు, వసఽౄ వులు భభిమ  నషిభియౘభనికి సెంఫెందిెంచిన అెంరలనఽ 
యఙరయణఔు ఙేటేి  భిది ___________ ఔు ఉెంటలెంథి. 
I. ళైెకోయలి  
II. జిలాు  నోూ యెం 

III. భషిర ఔనైషన్   
IV. జఞతీమ ఔనైషన్   
 

ాశ్ై 8 
యనియోఖథరయల సెంఫెంధెంలల ణొయౌ ాపలవెం ఇలా  ఏయడెతేెంథి: 
I. ఆత్యరుసెంణో ఉెండటెం థరుభ 
II. సకలెంలల యళ్ుడెం థరుభ 
III. ఆసకిౄ చాడెం థరుభ 
IV. సభమానికి యళ్ుడెం, ఆసకిౄ చాడెం భభిమ  ఆత్యరుసెంణో ఉెండటెం థరుభ 
 

ాశ్ై 9 
సభెైన యకనఽ ఎెంచఽకోెండి: 
I. నౄభానఽ యఔరబెంఙేుడె ధైత్తఔ ావయౄన అయధెం 

II. నౄభా ఏజెెంటు ఔు ధైత్తఔ ావయౄన అనవసయెం. 
III. ఏజెెంటల భభిమ  నౄభా ఔెంనలనీ భధ యరుయనిై నలెంను ెంథిెంచడెంలల ధైత్తఔ ావయౄన ఉయోఖడెతేెంథి. 
IV. ధైత్తఔ ావయౄననఽ కైవలెం ఉనైత య బ ఫేధేజ్డ ఫ ెంట్ నఽెంచి భాతాఫే ఆయెంచఖలెం. 
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ాశ్ై 10 
చఽయలగా  యనడభెంటే: 
I. వఔౄ టు  శ్రదే చాడెం 

II. అుడుడా తలడెం, నవుడెం 

III. డ్స ఫలక్ ఇవుడెం 

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

 

లుమ భీక్ష సభాదరధరలు  
జయఫ  1 
సభెైన ఎెంనఔ II. 
నౄభా అధేథి ఔనిెంచని వసఽౄ వు. 
జయఫ  2 

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

సభెైన ఎెంనఔ I. 
మోటలయల థర్ు నుభిీ ఫలధత నౄభా పలయతథేశ్ెంలల తనిసభి. 
జయఫ  4 

సభెైన ఎెంనఔ II. 
నౄభాథరయల ణరలఔు నౄభా వమానిై తగాిెంఙేెందఽఔు అెందఽఫలటలలల ఉనై ఔ భాయాెం నులలలల తగాిెంు కు జు. 
 
జయఫ  5 

సభెైన ఎెంనఔ I. 
నౄభా నులల యషమెంలల భదఽలునై యనియోఖథరయల ఐజీఎెంఎస్క థరుభ ఐఆభీుఏనఽ సెంాథిెంచవచఽచ. 
జయఫ  6 

సభెైన ఎెంనఔ IV. 

యనియోఖథరయల భియక్షణ చటిెం నౄభా ఔెంనలనీలు, దఽకణథరయలలు భభిమ  ఫలా ెండు నలై వఙేచ భదఽలనఽ 
భిషుభిసఽౄ ెంథి. 
జయఫ  7 

సభెైన ఎెంనఔ II. 
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యౄ.20 లక్షల థరక యలుయైన వసఽౄ వులు, లేవలు, లేథర నషిభియౘభలఔు సెంఫెందిెంచిన అెంరలనలై జిలాు  నోూ భనికి 
భిది ఉెంటలెంథి. 
జయఫ  8 

సభెైన ఎెంనఔ IV. 

యనియోఖథరయల సెంఫెంధెంలల యరుసెంణో ఉెండటెం, సకలెంలల ఙేయలకోవడెం, భభిమ  ఆసకిౄ చాడెం థరుభ 
ఫ యలగైెన ణొయౌ ాపలవెం (పసి్క ఇెంనలాషన్) యేమడెం యధడెతేెంథి. 
జయఫ  9 

సభెైన ఎెంనఔ III. 
ధైత్తఔ ావౄ న ఏజెెంటల భభిమ  నౄభా ఔెంనలనీ భధ నభ్కనిై నుదఽగపలడరనికి ఉయోఖడెతేెంథి. 
జయఫ  10 

సభెైన ఎెంనఔ IV. 

చఽయలగా  యనడభెంటే వఔౄ ఙెఫ తేనై థరని టు  శ్రదే చాడెం, అుడుడా తలడెం భభిమ  
నవుడెం, భభిమ  డ్స ఫలక్ ఇవుడెం. 
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అదరమెం 3 

భదఽల భియౖుయ మెంణరా ెంఖెం  

అదరమెం భచిమెం   

నియెంతయెం నలయలఖ తేనై యనియోఖథరయల అెంచధరలు భభమి  అసెంతినౄ ఔయెంగ నడెసఽౄ నై లేయ ాభాణరల 
ాసఽౄ త ధేథెంలల నౄభా భిశ్రభ అత్త ాదరనఫ నై లయే భిశ్రభగ ఉెంథి. ఇెందఽలల నియెంతయ ఉణరదఔ 
ఆయషుయణ, యనియోఖథరయల లేవలల అణరధఽనిఔ యెంకైత్తఔతని ఉయోగిెంచడెం వలు  యదిెంచిన గప అనవిథిే  
ఔనినసఽౄ ధరై, ఈ భిశ్రభ యనియోఖథరయల అసెంతినౄ కి ఖ భెైెంథి. ఈ భిశ్రభ టు  యనియోఖథరయలకి ఙరలా చినై 
చాు ఉెంథి. ఈ భిలత్తని దిఱిలల నలటలి ఔుని ాబ తుభూ, థరనిణోఫలటల భెఖ లేటర్  తయపు నఽెంచి అధేఔ 
కయఔరభాలు ఙేటిఫడరు బ.  

నౄభా సెంస  యనియోఖథరయలకి అెంథిెంఙే యయధ లేవలఔు టర్ై అభౌెండ్స (ని నదలెై భ గిలే భధ కలెం, 
turnaround times లేథర TAT) సభమానికి, ఐఆర్ డీఏ (IRDA) నిమభ నిఫెంధనలు యదిెంచిెంథి. ఇయ 
ఐఆర్ డీఏ (IRDA) లల నులలథరయు  సెంక్షభై నిఫెంధనలు (Protection of Policyholders‘ Interests 

Regulations), 2002 నేభిట యదిెంఫడరు బ. నౄభా సెంసలకి ఔ ాపలవవెంతఫ నై భదఽ భియౖుయ 
మెంణరా ెంఖెం  (grievance redressal mechanism) అవసయెం. అెందఽకై IRDA థరనికి సెంఫెందిెంచి ఔడర 
కొనిై భాయాదయశఔ సాణరా లనఽ ఏయయచిెంథి.  

ధేయలచఔుధ ేఅెంరలు   

 

A. భదఽల భియౖుయ మెంణరా ెంఖెం  – యనియోఖథరయలల కోయలి లు, అెంఫ డ్స్భన్ (Ombudsman) 
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A. భదఽల భియౖుయ మెంణరా ెంఖెం  – యనియోఖథరయలల కోయలి లు, అెంఫ డ్స్భన్ (Ombudsman) 

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

సనైఔిత భదఽల నియుహణ వవస  (IGMS)నఽ ఐఆభీుఏ (IRDA)నుాయెంనెంచిెంథ.ి నౄభా భదఽల 
ఖణరెంకలనఽ ను ెందఽభిఙే సఽయక్షిత య నెంగ ఉెంటృ నౄభా భిశ్రభలల యట ి భియౖుయ తీయలణనెఽైలనఽ 
యయేక్షిెంఙే యధనెంగ ఉెంటలెంథ.ి 

నులలథరయలలు ఈ వవసలల నమోదఽ ఙసేఽకోవచఽచ. అెందఽకోసెం తభ నులల యవభలనఽ ను ెందఽభచిి, తభ 
భదఽలనఽ నమోదఽ ఙేమాయౌ. ఆ తభుత భదఽలనఽ సెంఫెందిత నౄభా సెంసక ిెండెం జయలఖ తేెంథ.ి 

భదఽల భియౖుయ మెంణరా ెంఖెం (Grievance redressal mechanism) 

ఈ భదఽలనఽ,యటి భియౖుభనికి టిిన సభమానిై IGMS భియౕయౌసాౄ  ఉెంటలెంథ.ి ఈ భదఽలనఽ  ఈ 
కిరెంథ ిURL యౌెంఔులల నమోదఽ ఙేమవచఽచ: 

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

2. యనియోఖథరయల భియక్షణ చటిెం, 1986The Consumer Protection Act, 1986 

కీలకెంశ్ెం 

ఈ చటలి నిై “యనియోఖథరయలల ాయోజధరలఔు ఫ యలగైెన బదాత ఔయౌెంఙేెందఽఔు భభిమ  యనియోఖథరయలల 
యయథరల భియౖుభనిక ియనియోఖథరయలల కౌని్ళ్ైు  భభిమ  ఇతయ సెంసలనఽ ఏభటల ఙలేేెందఽఔు కయయౌ్న 
సదఽనుమాలు ఔయౌెంఙేెందఽఔు” అభలలు కి తీసఽఔుభవడెం జభిగిెంథ.ి ఈ చటలి నిై యనియోఖథరయల భియక్షణ 
(సెంసుయణ) చటిెం, 2002ణో సవభిెంఙరయల. 

చటిెంలల కొనిై నియుచధరలు ఈ కిరెంథ ియధెంగ ఇవుఫడరు బ: 

నియుచనెం 

―లేవ (Service)‖ అెంటే ఫలెంకిెంగ్, లైధరని్ెంగ్, యయణర, నౄభా, నుాలలలెంగ్, యదఽత్ లేథర ఇతయణరా  ఇెంధన 
సయపభ, ఫో భిుెంగ్, లేథర లాడిె ెంగ్, లేథర భెెండా, ఇెంటి నిభ్ణెం, యధనదెం, అభూజ్డఫ ెంట్, యభౄ , ఇతయ 
సభాఙరయ సభైు వెంటి యటిని యడఔెంథరయలలఔు అెందఽఫలటలలలకి తీసఽకొఙచే యదరనెం ఖ భిెంచిన వయృనగ 
పలయెంఙరయౌ. కనీ ఙరభెీలు తీసఽకోఔుెండర ఉచితెంగ ఙేల ే లేవలు భభిమ  వకిౄఖత లయే ెందెంలల లేని 
అెంరలు థీని భిదిలలక ిభవు. నౄభానఽ లేవగ ఇెందఽలల ను ెందఽయచడెం జభిగిెంథ ి
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―యనియోఖథరయల (Consumer)‖ అెంటే ఈ థిఖ వ నేభపునై ఏ వకిౄ అబధర:  

 ఏథెైధర ాత్తపలెం ఙెయౌుెంచి వసఽౄ వులనఽ కొనఽగోలు ఙలేధర. అలాెంటి వసఽౄ వుల యడఔెంథరయల ఔడర. 
కనీ అలాెంటి వసఽౄ వులనఽ త్తభిగి అభ్డెం థరుభ గనీ, భభ ై ఇతయ యణ జ అవసయెం కోసెం గనీ 

లేఔభిెంచిన వకిౄ ఈ భదిిలలక ిభడె. లేథర 
 ఇలాెంటి లవేలనఽ అథెెఔు తీసఽఔుధరై, లేథర ఏథెైధర ాత్తపలానిక ి ఫదఽలుగ అలాెంటి లేవలనఽ 

ను ెంథిధర. లవేల లనెృ ను ెంథినయయల ఔడర ఇెందఽలల ఔలఫడరు యల. 

―లలెం (Defect)‖ అెంటే ఔ ెందెం అనఽసభిెంచి గనీ లేథర ఏ లేవని సెంఫెందిెంచి గనీ ఔ వకిౄ ఏథెైధర 
లలెం, అసెంూయృత, లలెం, ధరణతలల లలెం, చటియెంగ గనీ లేథర ఇతయణరా  గనీ నియుళ ెంఙరయౌ్నెంత 
సహజెంగ భభిమ  దేత్తగ నియుళ ెంచనోు వడెం వెంటియ థీని భిదిలలక ివయౄ బ.  

―భదఽ (Complaint)‖ అెంటే యౌఖితూయుఔెంగ ఈ థిఖ వ అెంరలణో ఙలేన ఆభోణ: 

 అధరమఫ ైన యనుయ యదరనెం లేథర నిఱదే వయౄఔ యదరధరనిై అనఽసభిలేౄ  
 అతనఽ కొనఽగోలు ఙేలన సయలఔులు ఔటి గనీ, అెంతఔెంట ేఎఔుువ గనీ లలనుల నులెైణ ే

 అతనఽ అథెెఔు తీసఽఔునై, లేథర ను ెంథిన లవేలలు  ఏ యఔఫ ైన లలనులు గనీ తలెత్తౄ ణ ే

 వసాలు ఙలేన ధయ చటియెంగ కామెం ఙేలన థరనిఔెంట,ే లేథర నుకజైీ నల ై ఉనైథరని ఔెంట ే

ఎఔుువగ ఉెంటే 

 నుాణరనిక,ి బదాతఔు యౘనిఔయఫ ైన వసఽౄ వులనఽ చటియఫ ైన నిఫెంధనలఔు యయలదేెంగ 
అభ్జూనణ,ే అెందఽలల ఔయౌనన యట ి ఖ భిెంచి, యటిని యడరయౌ్న దేతేలు, యట ి ాపలయనిై 
ఖ భిెంచి ఫళ యెంఖెంగ ఉెంఙరయౌ్నెంతగ సభాఙరభనిై ఉెంచఔనుో ణే 

―యనియోఖథరయలని యయదెం (Consumer dispute)‖ అెంటే  భదఽఔు ఖ భెనై వకిౄ తననలై ఙలేన 
ఆభోణలనఽ కొటిినుభైమడెం, యటిని సయలు ఙేమడెం వెంటియ జయఖడెం. 

a) యనియోఖథరయలని యయథరల భియౖుయ సెంసలు (Consumer disputes redressal agencies) 

―యనియోఖథరయలని యయథరల భియౖుయ సెంస‖లనఽ ాత్త జిలాు , భషిర భభిమ  జఞతీమ య బలల    ఏభటల 
ఙేయౄ యల. 

i. జిలాు  నూో యెం (District Forum) 

 యౄ. 20 లక్షల థరక యలుయనై వసఽౄ వులు, లేథర లేవలు భభిమ  నషిభియౘభనిక ి

సెంఫెందిెంచిన భదఽలనఽ లుఔభిెంఙే అదికయ భది ిఈ నూో భనిక ిఉెంటలబ. 
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 తన ఆథేరల అభలు కోసెం ఉతౄయలులు/డికీరలనఽ సెంఫెందిత లయల్ కోయలి ఔు ెంన ేఅదికయెం జిలాు  
నూో భనికి ఉెంటలెంథ.ి    

ii. భషిర ఔనేషన్ (State Commission) 

 థీనిక ి లసలెైన, అనలెట్ (అనలు ునభిుఙరయణ అదికయెంఖల), యయకే్షణ భిద ి ఉెంటలెంథ.ి 
జిలాు  నూో యెం నఽెంచి అనళ్ునఽ ఔడర ఇథ ిలుఔభిసఽౄ ెంథ ి   

 జిలాు  నూో యెం నఽెంచి అనళ్ునఽ ఔడర ఇథ ిలుఔభిసఽౄ ెంథ.ి   
 యౄ. 20 లక్షలఔు నేెంచిన, యౄ. 100 లక్షల లలు యలుయనై వసఽౄ వులు/లవేలు, భియౘభలఔు 

సెంఫెందిెంచిన భదఽలనఽ, కెుబభ లనఽ లుఔభిెంఙ ేఅదికయెం, భది ిఈ నూో భనిక ిఉెంటలబ. 
 ఇతయ అదికభలు భభిమ  అతరభిట ీతథితభలు జిలాు  నూో భనిై నుో యౌ ఉెంటలబ. 

iii. జఞతీమ ఔనేషన్ ( National Commission) 

 ఈ చటిెం కిెంద ఏభటల ఙేలన అతేనైత సెంస  జఞతీమ ఔనేషన్. 
 థీనిక ి లసలెైన, అనలెట్ (అనళ్ుఔు సెంఫెందిెంచిన కోయలి ) భభిమ  యయకే్షణ 

అదికభలుెంటలబ.  
 భషాట ఔనేషన్ ఇచిచన తీయలలనల ై అనళ్ునఽ ఇథ ి ఆలకిసఽౄ ెంథ.ి అెంణేగఔ యౄ. 100  లక్షలనఽ 

నేెంచిన వసఽౄ వులు/లేవలు భభిమ  భియౘభల యయథరలఔు సెంఫెందిెంచిన కెుబభ లనఽ 
యఙరయణఔు లుఔభిసఽౄ ెంథ.ి  

 భషిర ఔనేషన్ నల ైథీనిక ియయకే్షణ భది ిఉెంటలెంథ.ి   

ఈ భూడె సెంసలఔ లయల్ కోయలి  అదికభలుెంటలబ.   
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చితాెం 1: భదఽ థరకలు దేత్త  (Channels for grievance redressal) 

 

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

నలైన నేభపునై ఈ భూడె భియౖుయ సెంసలఔ భదఽ థరకలు దేత్త ఙరలా సఽలువుగ ఉెంటలెంథ.ి 
ఇెందఽఔు గనీ, అనలు థరకలుఔు గనీ ఎలాెంటి జూ ఔటలి యౌ్న ని లేదఽ, అథ ిభషాట ఔనేషన్ అబధర, 
జఞతీమ ఔనేషన్ అబధర సభ.ై భదఽలనఽ భదఽథరయల సుమెంగ గనీ, లేథర తన అదీఔిత ఏజెెంటల 
థరుభ గనీ థరకలు ఙేమవచఽచ. యటిని వకిౄఖతెంగ యయు గనీ, లేథర నోు సఽి  థరుభ గనీ థరకలు 
ఙేమవచఽచ. ఈ భదఽల థరకలుఔు లామర్ వెంటి యభ ిఅవసయఫేనై ఉెండదఽ. 

c) యనియోఖథరయలల నూో యెం ఉతౄయలులు Consumer Forum Orders 

భదఽ ఙలేన వసఽౄ వులలు  భదఽలల నేభపునై లలనులుధరైమని గనీ, లవేలనఽ ఖ భిెంచి భదఽలల 
ఙేలన ఆభోణలు యలజువమామని గనీ నూో యెం ఖనఽఔ సెంతినౄ  ఙెెంథిణ ే అవతయౌ క్షానిై ఈ థిఖ వ 
యటిలల ఏథో  ఔటి గనీ, ఔటి ఔెంట ేఎఔుువ గనీ ఙేమాయౌ్ెంథిగ ఆథేరలు జఞభ ీఙేమవచఽచ. 

vi. భదఽథరయలఔు ధయనఽ త్తభిగివుడెం, (లేథర నౄభా అబణ ే ననాేమెంనఽ), భదఽథరయల ఙెయౌుెంచిన 
ఙరభెీలనఽ త్తభిగివుడెం 
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vii. అవతయౌ క్షెం నియుక్షెం వలు  భదఽథరయలఔు ఔయౌగిన నషిెం, లేథర యౘనిక ిభియౘయెంగ కొెంత నణరౄ నిై 
ఙెయౌుెంచడెం 

viii. భదఽ ఙేలన లేవలలు ని లలనులనఽ లేథర లలటలనఽ ణొలగిెంచడెం 

ix. అధరమఫ ైన, లేథర నిఱదే యనుయ దోయణ లనఽ ఆనేమడెం, లేథర ునభవితెం ఙేమఔనుో వడెం 

x. నుభిీలఔు తగిన కయలచలనఽ ఙెయౌుెంచడెం 

f) భదఽల సుపలవెం 

ఈ భూడె నూో భల భ ెందఽఔు వఙేచ యనియోఖథరయల యయథరలలు  నౄభా యనుయెం సెంఫెందిెంచి ఙరలావయఔు 
ఈ థిఖ వన నేభపునై ాదరన యపలగల భదిిలలక ివయౄ బ: 

vi. కెుబమ్ భియౖుభలలు  ఆలసెం 

vii. కెుబభ లనఽ భిసుభిెంచఔనోు వడెం 

viii. కెుబభ ల త్తయసుయణ 

ix. నషి తీవాత 

x. నులల నిమభాలు, షయతేలు తథితభలు 

3. నౄభా అెంఫ డ్స్ భన్  (The Insurance Ombudsman)  

నౄభా చటిెం, 1938 లలని అదికభల కిెంద నుౌయలల భదఽల భియౖుయ నిమభాలనఽ(Redressal of 

Public Grievances Rules) 1998 నవెంఫర్ 11న జఞభ ీఙలేన భజతాెం(official gazette)లల 1998లల 
కైెందా ాబ తుెం నేభపుెంథ.ి ఈ నిమభాలు జీయత, యదరయణ నౄభాలనిైెంటిక,ీ అనిై వకిౄఖత నౄభాలఔ, అెంటే 
వకిౄఖత హో థరలల తీసఽఔునై నౄభాలఔు వభిౄయౄ బ. 

నౄభా సెంసల యషమెంలల కెుబమ్ భియౖుభనిక ి సెంఫెందెించిన భదఽల భియౖుయెం అెంరలనఽ తఔుువ 
కయలచలల, సభయెంగ, నియౖక్షిఔ దేత్తలల జభిగైలా చాడటెం యట ిలక్షెం. 

నౄభాథరయల భభిమ  నౄభా సెంసల యసయ అెంగీకయెంణో నలనై నేభపునై నిఫెంధనల భిదిలల భధవభిౄగ 
భభిమ  కౌధ్లర్ గ అెంఫ డ్స్ భన్  వవహభియౄ యల. 

నభదఽనఽ అెంగీఔభిెంఙరలా లేథర త్తయసుభిెంఙరలా అధ ేయషమెంలల అెంఫ డ్స్ భన్  నియృమఫే అెంత్తభెం. 

a) అెంఫ డ్స్ భన్ ఔు భదఽ (Complaint to the Ombudsman) 

అెంఫ డ్స్ భన్ ఔు ఙలే ే ఏ భదఽ అబధర యౌఖితూయుఔెంగ, నౄభాథరయల సెంతఔెంణో గనీ లేథర అతని 
చటియఫ నై యయసఽల సెంతఔెంణో గనీ, ఙలే ఉెండరయౌ. నౄభా సెంస  రక/కభలమెం ఔడర ఆ 
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అెంఫ డ్స్ భన్  భిదిలల ఉెండరయౌ. భదఽణో నుటల థరనిై ఫలభఙి ే అనిై ణరా లు ఉెండరయౌ. నషిెం 
సుపలవెం, తీవాత భభిమ  కోయలతేనై భియౘయెం యొఔు అెంచధర వెంటివనీై ఉెండరయౌ. 

ఈ థిఖ వ సెందభౌలలు  అెంఫ డ్స్ భన్ ఔు భదఽలు ఙేమవచఽచ: 

iv. భదఽథరయల ఖతెంలలధే నౄభా సెంసక ియౌఖితూయుఔెంగ నభదఽ ఙేల, భభిమ  ఆ ఔెంనలనీ: 
 భదఽనఽ త్తయసుభిెంచిధర, లేథర 
 భదఽథరయలక ి నౄభా సెంస  ఆ భదఽ అెందఽఔునై ధల లలు ఎలాెంటి ఫదఽల 

ఇవుఔనోు బధర  
v. నౄభా సెంస  నఽెంచి వచిచన సభాదరనెంణో భదఽథరయల సెంతినౄ  ఙెెందఔనుో బధర  
vi. నౄభా సెంస  త్తయసుభిెంచిన ధరట ినఽెంచి ఏడరథ ిలలల భదఽ జభిగి ఉెండరయౌ 

vii. భదఽ ఏ కోయలి లలనా లేథర యనియోఖథరయల నోూ యెంలలనాలేథర  ఇెంకథైెైధర భధవభిౄ యపలఖెంలలనా 
నలెండిెంఖ లల ఉెండభదఽ 

b) అెంఫ డ్స్ భన్  లనూయల్లు  (Recommendations by the Ombudsman) 

అెంఫ డ్స్ భన్  అనఽసభిెంఙరయౌ్న కొనిై యధఽలు/ను ా ట కల్్ ఇలా ఉెంటలబ: 

v. భదఽ అెంథిన ధల భోజుల లలల లనూయల్లు ఙేమాయౌ 

vi. ాతేలనఽ భదఽథరయలణో నుటల నౄభా సెంసక ిఔడర ెంనుయౌ 

vii. లనూయల్లనఽ, యటిని అెందఽఔునై 15 భోజులలు గ భదఽథరయల అెంగీఔభిెంఙరయౌ. 
viii. నౄభాథరయల ణరలఔు అెంగీకయ లేక ాత్తని నౄభా సెంసక ి ెంనుయౌ. థరనిై లుఔభిెంచిన 15 

భోజులలు ల ఆ ఫేయఔు యౌఖితూయుఔ ధఽా యఔయణ ఇవుభని కోభయౌ. 

c) తీయల(Award) 

భధవభిౄతుెం (intermediation) థరుభ యయదెం భియౖుయెం కఔనుో ణే, అెంఫ డ్స్భన్ నౄభాథరయలక ి
ధరమసభ్తెంగ పలయెంచిన ఔ తీయల ఇయౄ డె. అథ ి నౄభాథరయలక ి నషిెం ఔవర్ ఙేమడరనిక ి
అవసయఫ నైెంత భాతాఫే ఉెంటలెంథి.  

అెంఫ డ్స్ భన్  అయయలు లనఽ థఖి వ నిమభాలు యయేక్షయిౄ బ : 

v. అయయలు యౄ.20 లక్షలఔు నేెంచి ఉెండభదఽ (ఎక్్ గైరఱమా ఙెయౌుెంులు భభిమ  ఇతయ కయలచలణో 
ఔయౌన) 
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vi. అయయలు నఽ భదఽ లుఔయణ జభిగిన 3 ధలల లలల ాఔటిెంఙరయౌ. తేథి భభిమ  సెంూయృ 
భయిౖుయెంగ అలా అయయలు నఽ అెందఽఔునైటలి గ ధల భోజులలు ల భదఽథరయల యౌఖితూయుఔెంగ 
అెంగీఔభిెంఙరయౌ. 

vii. నౄభా సెంస  ఔడర సదయల అయయలు నఽ అెంగీఔభిెంఙరయౌ. అెంగీకయ లేక అెందఽఔునై 15 భోజులలు ల ఆ 
ఫేయఔు అెంఫ డ్స్ భన్  ఔు యౌఖితూయుఔెంగ ెంనెంఙరయౌ. 

viii. ఔయళే్ నౄభాథరయల ఖనఽఔ సదయల అయయలు నఽ అెంగీఔభిసఽౄ నైటలి గ యౌఖితూయుఔెంగ 
నేభపునఔనోు ణ ేనౄభా సెంస  ఆ అయయలు నఽ అభలు ఙేమఔనుో వచఽచ. 

లుమ భకీ్ష  1 

యౄ. 20 లక్షల థరక యలుయనై లేవలు, వసఽౄ వులు భభిమ  నషిభియౘభనిక ి సెంఫెందిెంచిన అెంరలనఽ 
యఙరయణఔు ఙేటిే భది ి___________ ఔు ఉెంటలెంథ.ి 

V. జిలాు  నూో యెం 

VI. భషిర ఔనైషన్ 

VII. జిలాు  భిషత్ 

VIII. జఞతీమ ఔనైషన్ 
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యభెంశ్ెం 

 సనైఔిత భదఽల నియుహణ వవస  (IGMS)నఽ ఐఆభీుఏ (IRDA)నుాయెంనెంచిెంథ.ి నౄభా భదఽల 
ఖణరెంకలనఽ ను ెందఽభిఙే సఽయక్షిత య నెంగ ఉెంటృ నౄభా భిశ్రభలల యట ి భియౖుయ తీయలణనెఽైలనఽ 
యయేక్షిెంఙే యధనెంగ ఉెంటలెంథ.ి    

 యనియోఖథరయల యయథరల భియౖుయ ఏజెనీ్లు ాత్త జిలాు , భషిర, జఞతీమ య బలల ధలకొలఫడరు బ.    

 నౄభా యనుభనికి సెంఫెందెించినెంత వయఔ, యనియోఖథరయల యయథరలు అతదిఔెంగ కెుబభ ల 
భియౖుయెంలల జభిగై జఞెం, కెుబమ్ లు భియౖుయెం ఙేమఔనోు వడెం, కెుబభ ల త్తయయుయెం, నషి నతౄెం  
(quantum of loss), నులల నిమభ నిఫెంధనల వెంటి యపలగలఔు ఙెెంథి ఉెంటలబ.  

 నౄభా సెంస , నౄభాథరయలల షయతేలు యసయ అెంగీకయెంణో సాచిెంచఫడు  కొనిై నిఫెంధనలఔు లలఫడ ి
అెంఫ డ్స్ భన్ ఔ భధవభిౄగనా, సలయౘథరయలగనా వవహభిెంచవచఽచ.  

 భధవభిౄతుెం (intermediation) థరుభ యయదెం భియౖుయెం కఔనుో ణే, అెంఫ డ్స్భన్ నౄభాథరయలక ిఔ 
అయయలు  నుస్క ఙేయౄ డె. ధరమసభ్తెంగ పలయెంచిన ఔ తీయల ఇయౄ డె. అథ ి నౄభాథరయలకి నషిెం ఔవర్ 
ఙేమడరనిక ిఅవసయఫ నైెంత భాతాఫే ఉెంటలెంథ.ి 

 

కీలఔ థరలు 

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

2. యనియోఖథరయలల యక్షణ చటిెం (The Consumer Protection Act) 1986 

3. జిలాు  నూో యెం 

4. భషిర ఔనైషన్ 

5. జఞతీమ ఔనైషన్   
6. ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్ భన్ 
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లుమ భకీ్షఔు సభాదరనెం  

సభాదరనెం I 

సభెైన జయఫ  I. 

జిలాు  నూో యెంకి యౄ. 20 లక్షల థరక యలుయైన వసఽౄ వులు, లేథర లేవలు భభిమ  నషిభియౘభనిక ి

సెంఫెందిెంచిన భదఽలనఽ లుఔభిెంఙే అదికయ భది ిఉెంటలెంథ.ి   

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలు 

ాశ్ై 1  

IGMS కి యసౄ యణ యౄెం 

I. ఇనా్భెన్్ జనయల్ ఫేధేజ్డఫ ెంట్ లసిమ్   
II. ఇెండిమన్ జనయల్ ఫేధేజ్డఫ ెంట్ లసిమ్   
III. ఇెంటిగైరట డ్స గీరయన్్ ఫేధేజ్డఫ ెంట్ లసిమ్   
IV. ఇెంటియౌజెెంట్ గీరయన్్ ఫేధేజ్డఫ ెంట్ లసిమ్   

ాశ్ై 2  

యౄ. 20 లక్షల నఽెంచి  100 లక్షల  థరక యలుయనై లవేలు, వసఽౄ వులు భభమి  నషిభియౘభనిక ి
సెంఫెందిెంచిన అెంరలనఽ యఙరయణఔు ఙేటిే భిద ి___________ ఔు ఉెంటలెంథ.ి 

I. ళైెకోయలి  
II. భషిర ఔనేషన్  

III. జఞతీమ ఔనేషన్   

IV. జిలాు  భిషత్   

ాశ్ై 3  

ఈ కిరెంథ ియటిలల ఏథ ిఙెలుు ఫలటబయ యనియోఖథరయల భదఽక ిఆదరభనిై ఏయయచలేదఽ? 

I. యౖు మజభాని ఔ ఉతత్తౄ క ిMRP(ఖభిషి చిలు య ధయ) ధయ ఔెంట ేఎఔుువగ వసాలు ఙేమడెం  

II. యౖు మజభాని ఔ యపలఖెంలల అతేతౄభ ఉతత్తౄ  ఖ భిెంచి సలయౘ ఇవుఔనోు వడెం  

III. ఔ భెందఽ లయనల ైఎలభెీ ళెచచభిఔ ఇవుఔనోు వడెం  
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IV. లలెం ఉనై ఉతతేౄ లు  

ాశ్ై 4  

ఔ యనియోఖథరయల నౄభా నులలక ిసెంఫెందిెంచి భదఽ ఙమేాలనఽఔుెంటే ఈ కిరెంథి యటలిల ఏథ ిఅతేతౄభ 
ఎెంనఔ ఏథి? 

I. నుో య్సఽ 
II. సఽనాెం కోయలి   
III. ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్భన్  

IV. జిలాు  కోయలి   

ాశ్ై 5  

ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్భన్కి నుాెంతీమ లేథర నుాథేయఔ భదిిక ిసెంఫెందిెంచి ఈ కిరెంథ ియటిలల సభెైన యవయణ ఏథ?ి 

I. ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్భన్కి జఞతీమ భది ి(jurisdiction) ఉెంటలెంథ ి

II. ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్భన్కి భషిర భది ి ఉెంటలెంథ ి

III. ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్భన్కి జిలాు  భది ిఉెంటలెంథ ి 
IV. ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్భన్ ఔ నిభెిషిఫ ైన నుాెంతీమ భనిేతేలణో భాతాఫే నిఙేయౄ డె.  

ాశ్ై 6  

ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్భన్కి భదఽని ఎలా అెందజైమాయౌ? 

I. యా తూయుఔఫ ైన భదఽ అెందజమైాయౌ  
II. నూో నఽలల భ్ఖిఔెంగ భదఽ ఙేమాయౌ  

III. భ కాభ ఖిగ ధనటణిో భదఽ ఙేమాయౌ  

IV. యభౄ త్తాఔ ాఔటన థరుభ భదఽ ఙేమాయౌ   

ాశ్ై 7  

ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్భన్ని ఏ సభమెంలలు ఔలుసఽకోయయౌ? 

I. నౄభాసెంస  థరుభ భదఽ త్తయసుభిెంచఫడిన భెెండేళ్ులలు  
II. నౄభాసెంస  థరుభ భదఽ త్తయసుభిెంచఫడిన భూడళే్ులలు   
III. నౄభాసెంస  థరుభ భదఽ త్తయసుభిెంచఫడిన ఏడరథిలలు 
IV. నౄభాసెంస  థరుభ భదఽ త్తయసుభిెంచఫడిన ఔ ధలలలు 
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ాశ్ై 8  

అెంఫ డ్స్భన్కి భదఽ ఙేమడెంలల ఈ కిరెంథ ియటిలల ఇథ ిభ ెందఽగ ఙేమవలలన అవసయెం ఉెండదఽ? 

I. భదఽ ‗వకిౄఖతఫ నై యౄుభైకలలు  (Personal Lines‘ నౄభాఔు సెంఫెందిెంచి ఔ వకిౄ థరుభ అబ 
ఉెండరయౌ.  

II. నౄభాసెంస  థరుభ భదఽ త్తయసుభిెంచఫడిన 1ఏడరథిలలు భదఽ ఙేమాయౌ. 
III. భదఽథరయల అెంఫ డ్స్భన్ని ఔయౌల ేభ ెందఽ ఔ యనియోఖథరయల నూో యమ్ని ఔలయయౌ  

IV. కవలలన నతౄెం నషిభియౘయెం యౄ.20 లక్షల లలు ఉెండరయౌ. 

ాశ్ై 9  

అెంఫ డ్స్భన్కి భదఽ ఙేమడరనిక ిఏఫ ైధర జు/ చరభెీలు అవసయభవుణరమా? 

I. యల.100 ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథ ి 

II. ఎలాెంటి జుగనీ, చరభెీలుగనీ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ  
III. భియ్ఫ్ నతౄెంలల 20% జుగ కచిచతెంగ ఙెయౌుెంఙరయౌ  

IV. భియ్ఫ్ నతౄెంలల 10% జుగ కచిచతెంగ ఙెయౌుెంఙరయౌ   

ాశ్ై 10  

ఔ నలైైయేటల నౄభాసెంసనల ైభదఽ ఙేమవఙరచ? 

I. భదఽలు కైవలెం ాబ తు నౄభాసెంసలనలధై ేఙేమవచఽచ  

II. అవునఽ, నలైైయేటల నౄభాసెంసనల ైభదఽలు ఙేమవచఽచ.  
III. లెైఫ్ లలకి ర్లల ఉెండ ేనలైైయేటల నౄభాసెంసలనల ైభదఽలు ఙేమవచఽచ     
IV. ధరన్-లెైఫ్ లలకి ర్లల ఉెండ ేనలైైయటేల నౄభాసెంసలనల ైభదఽలు ఙేమవచఽచ     

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలక ిజయఫ లు 

జయఫ  1  

సభెైన ఎెంనఔ III. 

IGMS కి యసౄ యణ యౄెం ఇెంటిగైరట డ్స గీరయన్్ ఫేధేజ్డఫ ెంట్ లసిమ్ 

జయఫ  2  

సభెైన ఎెంనఔ II. 
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యౄ. 20 లక్షల నఽెంచి 100 లక్షల థరక యలుయనై లేవలు, వసఽౄ వులు భభిమ  నషిభియౘభనిక ిసెంఫెందిెంచిన 
అెంరలనఽ యఙరయణఔు ఙేటిే భిద ిభషిర ఔనేషన్ ఔు ఉెంటలెంథ.ి 

జయఫ  3  

సభెైన ఎెంనఔ II. 

యౖు మజభాని ఔ యపలఖెంలల అతేతౄభ ఉతత్తౄ  ఖ భిెంచి సలయౘ ఇవుఔనోు వడెం  ఙెలుు ఫలటబయ 
యనియోఖథరయల భదఽక ిఆదరభనిై ఏయయచలేదఽ.    

జయఫ  4  

సభెైన ఎెంనఔ III. 

నౄభాఔెంనలనీ ఏ నుాెంత భిదిలలని ఇనా్భనె్్ అెంఫ డ్స్ భన్ భిదిలలక ి వసఽౄ ెంథో  చాల, ఆ అెంఫ డ్స్భన్కి 
యనియోఖథరయల భదఽ ఙేమాయౌ.  

జయఫ  5  

సభెైన ఎెంనఔ IV. 

ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్భన్ ఔ నిభెిషిఫ ైన నుాెంతీమ భనిేతేలణో భాతాఫే నిఙేయౄ డె.   

జయఫ  6  

సభెైన ఎెంనఔ I. 

ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్భన్కి భదఽని యా తూయుఔఫ ైన భదఽ అెందజైమాయౌ  

జయఫ  7  

సభెైన ఎెంనఔ III. 

నౄభాసెంస  థరుభ భదఽ త్తయసుభిెంచఫడని ఏడరథిలలు భదఽథరయల ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్భన్ని 
సెంాథిెంఙరయౌ.   

జయఫ  8  

సభెైన ఎెంనఔ III. 

అెంఫ డ్స్ భన్ ని ఔయౌలే భ ెందఽ భదఽథరయల యనియోఖథరయల నూో యమ్ ని ఔలవ వలలన అవసయెం లేదఽ.   

జయఫ  9  

సభెైన ఎెంనఔ II. 



  

72 

 

అెంఫ డ్స్భన్కి భదఽ ఙేమడరనిక ిఎలాెంటి జుగనీ, చరభెీలుగనీ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ 

జయఫ  10  

సభెనై ఎెంనఔ II. 

అవునఽ, నలైైయేటల నౄభాసెంసలనల ైభదఽ ఙేమవచఽచ. 
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అనఽఫెంధెం  

పలయతథేశ్ెంలల ాసఽౄ తెం నిఙలే ేజీయత నౄభా సెంసల జఞనృణర   

1. ఫజఞజ్డ ఎయౌమెంజ్డ లెైఫ్  ఇనా్భెన్్ 

2. నృభు  సన్ లెైఫ్  ఇనా్భెన్్ 
3. HDFC యి ెండర్ు లెైఫ్  ఇనా్భెన్్ 
4. ICICI ూూ డెనిిమల్ లెైఫ్  ఇనా్భెన్్ 
5. ING యరై లెైఫ్  ఇనా్భెన్్ 
6. లెైఫ్  ఇనా్భనె్్ కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా 
7. భాక్్ లెైఫ్  ఇనా్భెన్్ 
8. PNB ఫ ట్లెైఫ్ ఇెండిమా ఇనా్భెన్్ 
9. కోటక్ భళ ెంథరా  ఒల్ు  భూచఽవల్ లెైఫ్  ఇనా్భనె్్ 
10. SBI లెైఫ్  ఇనా్భనె్్ 
11. టలటల AIA లెైఫ్  ఇనా్భెన్్ 
12. భిలమన్్ లెైఫ్  ఇనా్భనె్్ 
13. అయయ లెైఫ్  ఇనా్భెన్్ 
14. సయౘభ ఇెండిమా లెైఫ్  ఇనా్భెన్్ 
15. యౕరభమ్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 
16. పలయతీ Axa లెైఫ్  ఇనా్భెన్్ 
17. పూచర్ జనభయ్ ఇెండమిా లెైఫ్  ఇనా్భెన్్ 
18. IDBI లడయల్ లెైఫ్  ఇనా్భెన్్ 
19. కెనభ HSBC ఒభిమెంటల్ ఫలెంక్ ఆఫ్ కభర్్ లెైఫ్  ఇనా్భనె్్ 
20. ఏగన్ భెయౌగభ ై(Aegon Religare) లెైఫ్  ఇనా్భనె్్  
21. DLF నుానైభిక (Pramerica) లెైఫ్  ఇనా్భనె్్ 
22. యి ర్ మూనిమన్ డె-ై ఇచీ (Dai-ichi) లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 
23. ఇెండిమా పసి్క లెైఫ్  ఇనా్భెన్్ 
24. ఎడెయ్ుస్క ట కయిో (Edelweiss Tokio) లెైఫ్  ఇనా్భనె్్ 
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       4 

యబ్ మాఖరగెటయలు  భెఖ లేటభీ కోణరలు 
యబ్ మాఖరగెటయలు   
  

యబ్ మాఖరగైటర్ నిమెంతాణలు 2013 డిలలెంఫర్ 3న అభలలు కి వచిచెంథి.  
 

కిెంద ఉనైయ థీనికి సెంఫెందిెంచిన నియుచధరలు. 
 

1. నియుచధరలు: 

a. ―చటిెం‖ అెంటే ఎటిఔుడె సవభిెంచిన నౄభా చటిెం, 1938 (1938లల 4).  
b. ఈ నిమెంతాణలకోసెం ―ెందెం‖ అెంటే యబ్ మాఖరగైటర్ భభిమ  నౄభా సెంస  భధ ఔుథిభిన ెందెం అని 

అయెం.;   
c. ―అతరభిటీ‖ అెంటే ఇనా్భెన్్ భెఖ లేటభీ అెండ్స డెవలప్ ఫ ెంట్ మాకి్ 1999 (1999లల 41)లలని 3వ లలక్షన్ 

కిెంద యౌలపలల కిెంద ఏభటల ఙేలన ఇనా్భెన్్ భెఖ లేటభీ అెండ్స డెవలప్ ఫ ెంట్ అతరభిటీ అని అయెం;  

d. ఈ నిమెంతాణల ాయోజనెం కోసెం ―దాయ భాభెుటిెంగ్‖ అధేథి యనియోఖథరయలడె పౌత్తఔెంగ అబయన లేథర 
అభ్ఔెం, అభ్ఔెం భ గిెంు ాథేశ్ెంలల లేఔుెండర, ట యౌనోూ న్ లేథర ఎస్కఎమ్ఎస్క లేథర ఈఫ బల్ లేథర 
ఇెంటభెైట్ లేథర యబ్ లేవల థరుభ జభిగై అబయన లేథర నౄభా ఉతతేౄ ల అభ్ఔెం లేథర లేవల ాయోజనెం 
కోసెం యౄను ెంథిెంచిన ాకిరమనఽ నియుచిసఽౄ ెంథి;  

e. ఈ నిమెంతాణల ాయోజనెం కోసెం ―య్డ్స‖ అెంటే యబ్ మాఖరగైటర్ యబ్ లలైట్ ఔు ాయేశ్ెం ఔయౌగి, ధయలనలై సభాఙరయెం 
లేథర నౄభా ఉతతేౄ ల యయషీతలు, ాయోజధరలనఽ ను ెందడెంకోసెం ఏ యఔఫ ైన భిచమ సభాఙరభనిై 
సభభిెంచిన వకిౄకి సెంఫెందిెంచిన సభాఙరయెం అని అయెం;  

f. ఈ నిమెంతాణల ాయోజనెం కోసెం ―య్డ్స తమాభీ‖ అెంటే నౄభా ఉతతేౄ లనఽ అబభిెంఙేెందఽఔు యమలల భ ెందఽ 
నౄభా కొధే ఉథెేశ్ెం ఉెంథర అని నిభే భిెంచఽకోవడెం కోసెం ఆనేక్షథరయలల యవభలనఽ లేఔభిెంఙే ాకిరమ;   

g. ఈ నిమెంతాణల ాయోజనెం కోసెం ―య్డ్స నియుహణ వవస‖ (LMS) అెంటే యబ్ మాఖరగైటర్ యబ్ లలైట్ నఽెంచి 
లుఔభిెంచిన యఙరయణలనఽెంచి లనెంచిన య్డు  భికభిుెంగ్, లిభిెంగ్, యేయౌడేటిెంగ్, గైరడిెంగ్, ెంనణీ, నూలలఅప్, 
సెంూయృతకోసెం యబ్ మాఖరగైటర్ అభలు ఙేలే యఫి్ట యేర్ నఽ సాచిసఽౄ ెంథి;   

h. ఈ నిమెంతాణల ాయోజనెం కోసెం ―ఓట్ యో భి్ెంగ్‖ అెంటే అతరభిటీ నేభపునై భిది ఫేయఔు యబ్ మాఖరగైటయలు  
ఙేటిఖయౌగిన కయఔలానులు అని అయెం. 

i. ―వకిౄ‖ అెంటే  
1. ఔెంనలనీల చటిెం, 1956 (1956లలని 1) కిెంద యౄను ెంథిెంచిన ఔెంనలనీ; లేథర  
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2. భినేత ఫలధత పలఖయుభ చటిెం 2008 (2009లలని 6) కిెంద యౄను ెంథిన భినేత ఫలధత 
పలఖయుభెం. లభా (నూభిన్ ఎకై్చెంజ్డ ఫేధేజ్డ ఫ ెంట్ చటిెం), 1999 (1999లలని 42)లలని లలక్షన్ 2లలని 
కు స్క (డఫ ు ూ) కిెంద నియుచిెంచినటలి గ పలయతథేశ్ెం ఫమట ఉనై సెంస/వకిౄ ఇెందఽలల పలఖయునేగ 
ఉెండభదఽ. ఆ ాకయెం భిజిషిర్ ఙేలన యథేయౕ భినేత ఫలధత పలఖయుభెంగ ఉెండభదఽ.; లేథర  

3. యబ్ మాఖరగైటర్ గ ని ఙేలేెందఽఔు అతరభిటీ ఆమోదెం ను ెంథిన భభై ఇతయ వకిౄగ ఉెండభదఽ;  

j. "భ క అదికభి" అెంటే  
1. ఒ కభపభైట్ సెంస  అబణే యబ్ మాఖరగైటర్ కయఔలానులఔు ఫలధత వళ ెంఙే డైెభెఔిర్/ పలఖయునే; లేథర 
2. యబ్ మాఖరగైటర్ నఽలనఽ ఙేటిడరనికి ాణేఔెంగ నిమనేెంచిన భ క కయనియుహఔ అదికభి;  

k. ఈ నిమెంతాణల ాయోజనెం కోసెం ―అబయన‖ అెంటే నౄభా నులలని కొధేెందఽఔు ఆనేక్షథరయలనికి నచచఙెనే 
ఉథెేశ్ెంణో నౄభా సెంస  లేథర భధవభిౄ థరుభ ఆనేక్షథరయలని సెంాథిెంఙేథిగ ఙెవచఽచ;  

l. ఈ నిమెంతాణల ాయోజనెం కోసెం ―ట య్ కలర్‖ అెంటే ట య్ భాభెుటిెంగ్, దాయ భాభెుటిెంగ్ సెంఫెందిత నిని 
ఙేటేి ెందఽఔు ట య్ భాభెుటర్ నిమనేెంచిన వకిౄ అని అయెం;  

m. ఈ నిమెంతాణల ాయోజనెం కోసెం ―ట య్ భాభెుటర్‖ అెంటే (ఎటిఔుడె సవభిెంచఫడే) ట యౌకెం ఔభభిిమల్ 
ఔభూనికైషన్్ ఔసిభర్ నలాపభెన్్ భెఖ లేషన్్ 2010లలని భూడో అదరమెం కిెంద ట యౌకెం భెఖ లేటభీ 
అతరభిటీ ఆఫ్ ఇెండిమా వదె నమోదఽ ఙేసఽఔునై సెంస  అని అయెం;   

n. ఈ నిమెంతాణల ాయోజనెం కోసెం ―యబ్ మాఖరగైటర్‖ అెంటే ఈ నిమెంతాణల కిెంద అతరభిటీ లెైలలనఽ్ ను ెంథిన 
వకిౄ అని అయెం;   

o. ―యబ్ లలైట్‖ అెంటే ఒ ెంటభి యబ్ డ ఫ ైన్ నఽెంచి లేవలు అెంథిెంచిన సెంఫెందిత యబ్ నేజీల ఔయల. ఒ యబ్ లలైట్ నఽ 
ఔనీసెం ఔ యబ్ సయుర్ నఽెంచి హో సి్క ఙేమవచఽచ. మూనినూెం భియో ర్్ లగకైటర్ అని ఙెనే ఒ ఇెంటభెైట్ 
చియలధరభా థరుభ ఇెంటభెైట్ లేథర ఒ నలైైయేట్ య నిఔ ఏభిమా ధట్ వర్ు లాెంటి ఒ ధట్ వర్ు భాయాెంలల మాకె్స్క 
ఙేమవచఽచ. ఈ నిమెంతాణల ాయోజనెంకోసెం ―యబ్ లలటై్‖ దెంలలధే యబ్ నోు యిల్ భభిమ /లేథర నఫ ైల్ లలైట్ 
ఉెంటలెంథి.;   

p. ఈ నిమెంతాణల ాయోజనెంకోసెం ―అదికభిఔ యబ్ లలైట్‖ అెంటే యబ్ మాఖరగైటర్ నఽలకోసెం య ెంతెంగ డ ఫ ైన్ 
నేయునఽ భిజిషిర్ ఙేసఽఔుని, ాణేఔెంగ ఉయోగిసఽౄ నై యబ్ లలైట్(లు) అని అయెం;  

q. ఈ నిమెంతాణలలు  నియుచిెంచనటికీ, నౄభా చటిెం 1938(1938లలని 4), ఇనా్భెన్్ భెఖ లేటభీ అెండ్స 
డెవలప్ ఫ ెంట్ అతరభిటీ చటిెం, 1999 లేథర యటికి సెంఫెందిెంచి భభైథైెధర నిమెంతాణలలు  నియుచిెంచి, ఇెందఽలల 
ఉయోగిెంచిన థరలు, పలవ వకీౄఔయణలఔు ఆ చటలి లు, నిమెంతాణలలు ని అభ లే వభిౄయౄ బ..   

 

2. యబ్ మాఖరగైటర్ లెైలలనఽ్ ను ెందడెంకోసెం అయోత ాభాణరలు:  
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a. యబ్ మాఖరగైటర్ లెైలలనఽ్/ునయలదేయణ భెంజూయల కోసెం, దయకాసఽౄ థరయల నిఫెంధనలనఽ ధయయేభైచలా చాడరయౌ 
కనీ కిెంథి యటికి భినేతెం కభదఽ:  
i. దయకాసఽౄ థరయల అెంటే నిమెంతాణ 1(i) కిెంద నియుచిెంఙే వకిౄ.    
ii. ఔెంనలనీ ఫ నభెండెం ఆఫ్ అయో లబయషన్ లేథర దయకాసఽౄ థరయలల ఇతయ దయౄ యేజులు నౄభా ఉతతేౄ ల 

యబ్ ఔడిఔ యనుభనిై ాదరన అెంశ్ెంగ ఔయౌగి ఉెండరయౌ.  

iii. దయకాసఽౄ థరయల ాథరన అెంశ్ెం (నౄభా ఉతతేౄ ల యబ్ ఔడిఔ) ఔధరై ఇతయ యనుయెంలల దయకాసఽౄ థరయల 
నులుెంచఽకోభదఽ;   

iv. అతరభిటీ యౄను ెంథిెంచిన సెంఫెందిత నిమెంతాణల కిెంద నౄభా ఏజెెంట్, కభపభైట్ ఏజెెంట్, సాక్ష్ నౄభా 
ఏజెెంట్, టినఏ, సభైుమర్, నషి భథిెంుథరయల, లేథర భభైథైెధర నౄభా భధవభిౄగ దయకాసఽౄ థరయల 
లెైలలనఽ్, నమోదఽ ను ెంథి ఉెండభదఽ.  

v. దయకాసఽౄ థరయల నౄభా సెంసణో సాచన ఏభటలనఽ ఔయౌగి ఉెండభదఽ.   
vi. దయకాసఽౄ థరయల ఏ సభమెంలలనా నౄభా సెంస , నౄభా ఫాో ఔర్, కభపభైట్ ఏజెెంట్, సాక్ష్ నౄభా ఏజెెంట్, 

టినఏ, సభైుమర్, లేథర నషి భథిెంుథరయల లేథర ఇతయ నౄభా భధవభిౄకి సెంఫెందిెంచిన వకిౄగ 
ఉెండభదఽ.  

b. భెఖ లేటర్ నేభపునై అవసయఫ ైన అయోతనఽ భ క అదికభి ఔయౌగి ఉెండరయౌ.  
c. యబ్ మాఖరగైటర్ భ క అదికభి నదట 50 ఖెంటల నుటల యక్షణ ను ెంథి, ఆ తభుత ాత్త భూడేళ్ుకోయభి 25 

ఖెంటల నుటల ునయలదేయణ యక్షణ ను ెంథి ఉెండరయౌ.  

d. భ క అదికభి/ డైెభెఔియలు / ామోటయలు / యటలథరయలలు/ పలఖయుభ లు/ కీలఔ నియుహణ లఫోెంథి అతరభిటీ 
ఎటిఔుడె ధనటిలై ఙేలన ట్ అెండ్స నుార్ నిఫెంధనలనఽ ధయయేభచయౌ.   

e. యబ్ మాఖరగైటర్ నిమెంతాణ సెంస  నేభపునై ఫలధతలనఽ, ావయౄధర నిమభావయని ఉలు ెంఘ ెంచభదఽ.   
f. నులలథరయలల ాయోజనెం కోసఫే లెైలలనఽ్ భెంజూయల ఙేసఽౄ ధరైభధే అనృనుామానిై అతరభిటీ ఔయౌగి ఉెంటలెంథి.   

 

3. లెైలలనఽ్ భెంజూయల కోభై దయకాసఽౄ .   

 

a. యబ్ మాఖరగైటర్ లెైలలన్్ కోయలత దయకాసఽౄ  ఙేసఽఔుెంటలనై దయకాసఽౄ థరయలడె నిభేిషీ దయకాసఽౄ  తాెంలల 
అతరభిటీకి దయకాసఽౄ  ఙేసఽకోయయౌ.  

b. ఇనా్భెన్్ భెఖ లేటభీ అెండ్స డెవలప్ ఫ ెంట్ అతరభిటీ నేయలణో ళైెదభఫలద లల ఙెలుు ఫలటబయలా త్తభిగి 
ఙెయౌుెంచఖయౌగైలా యౄ. థి యేలఔు ఫలెంఔు డరా ఫి్ట  నఽ దయకాసఽౄ ణో నుటల జతయఙరయౌ.   

c. అవుట్ యో భి్ెంగ్, ట యౌభాభెుటిెంగ్ యేడెఔలు/సదఽనుమెం కోసెం అనఽభత్త కోయలతేనై దయకాసఽౄ లు దయకాసఽౄ  
తాెంలల ాణేకిెంచి థరనిని ాయౄ యెంఙరయౌ.   

d. యబ్ అగిరగైటర్ గ లెైలలనఽ్ భెంజూయల కోయలతేనై దయకాసఽౄ థరయల ఈ నిమభాల కిెంద సెంఫెందిత యపలగల కిెంద 
నిఫెంధనలనఽ ూభిౄ ఙేమడెంణో నుటల ఈ నిమభాల కిెంద ాయౄ యెంచిన నిఫెంధనలనఽ ధయయేభచయౌ.   
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e. యబ్ అగిరగైటర్ గ లెైలలనఽ్ భెంజూయల కోసెం నలటలి ఔుెంటలనై దయకాసఽౄ  యషమెంలల వభిౄెంచఖల యౌలపలలు 
భభిమ  ఈ నిమెంతాణల ాకయెం అతరభిటీ వవహభిెంఙరయౌ.   

f. ఈ నిమెంతాణలలల ాయౄ యెంచిన అయోత ాభాణరలు, అవసభలనిైటినీ ధయయేభైచ ఔరభెంలల అతరభిటీ యబ్ 
ఆగిరగైటర్ గ ని ఙేలేెందఽఔు దయకాసఽౄ థరయలడికి లెైలలనఽ్ భెంజూయల ఙేమాయౌ.  

g. ఔయభి ఉయోగిెంచిన లెైలలనఽ్ ఈ నిమెంతాణల ాకయెం సలలెండ్స లేథర యదఽె  కఔుెంటే థరనిని జఞభీ ఙేలన 
భూడేళ్ు  వయఔు ఙెలుు ఫలటల అవుతేెంథి.   

h. అనిై యకలుగ ూభిౄ ఙేమని దయకాసఽౄ  త్తయసుయణఔు ఖ యబయ అవకశ్భ ెంథి.   

4. లెైలలనఽ్ ునయలదేయణ కోభై దయకాసఽౄ :  

a. యనుభనిై కొనయగిెంచడెంలల ఆసకిౄ ఔనఫభిఙే యబ్ ఆఖరగైటయలు  అెంతఔు భ ెందఽ లెైలలనఽ్ ఖడెవు భ గిలేెందఽఔు 
ఔనీసెం 30 భోజుల భ ెందఽ ునయలదేయణకోసెం అతరభిటీకి దయకాసఽౄ  ఙేసఽకోయయౌ. లెైలలనఽ్ ునయలదేయణ కోసెం 
సభభిసఽౄ నై దయకాసఽౄ ణో నుటల యౄ. థి యేల  జు ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి. అవుట్ యో భి్ెంగ్, ట య్భాభెుటిెంగ్ 
నఽలు/సదఽనుమెం కోసెం అనఽభత్త కోయలతేనై దయకాసఽౄ థరయలలు దయకాసఽౄ  తాెంలల ాణేకిెంచి థరనిని 
ాయౄ యెంఙరయౌ.   

b. లెైలలనఽ్ కలాతీతఫ ైన తభుత యబ్ ఆఖరగైటర్ నఽలనఽ ఙేటేి ెందఽఔు ఏ యబ్ ఆఖరగైటర్ ఔు అనఽభత్త ఉెండదఽ.  
ఖభనిఔ: లెైలలనఽ్ ఖడెవు భ గిలన 90 భోజులలు ు దయకాసఽౄ  ునయలదేయణ దయకాసఽౄ నఽ సభభిెంఙేెందఽఔు యబ్ 

అగిరగైటర్ నఽ అనఽభత్తయౄ యల.  
a. వభిౄెంచఖల యౌలపలల ాకయెం ఈ నిమెంతాణల కిెంద అతరభిటీ యబ్ ఆఖరగైటర్ లెైలలనఽ్ ునయలదేయణ దయకాసఽౄ నఽ 

భియౕయౌసఽౄ ెంథి.   

b. లెైలలనఽ్ ునయలదేయణనఽ కోయలఔుెంటలనై యబ్ ఆఖరగైటర్ ఎటిఔుడె అతరభిటీ ఖ భిౄెంచిన సెంస  నఽెంచి ఔనీసెం 
25 ఖెంటల నుటల తిమయటిఔల్, నుాకిిఔల్ యక్షణనఽ ను ెంథేలా చాడరయౌ.   

c. లెైలలనఽ్ ునయలదేయణకోసెం నేభపునై నిఫెంధనలనిైటినీ దయకాసఽౄ థరయలడె ధయయేభచయని అతరభిటీ సెంతినౄ  
ఙెెంథిణే, లెైలలనఽ్నఽ భూడేళ్ు  కలానికి ునయలదేభిెంచి, దయకాసఽౄ థరయలఔు ఆ సభాఙరభనిై ెంనెంఙరయౌ.   

d. యబ్ ఆఖరగైటర్ ఇథివయఔటి లెైలలనఽ్ కలెంలల ూభిౄగ/నుక్షిఔెంగ నలదెగ యనుయెం ఙేమలేదని ఔనఽగపెంటే, 
లెైలలనఽ్నఽ ునయలదేభిెంచడరనికి అతరభిటీ త్తయసుభిెంచవచఽచ.   

 

5. యబ్ ఆఖరగైటర్ ఉథో ఖ లు:   
a. నౄభా అబయన, భియౕలనలల నులుెంచఽఔుెంటలనై యబ్ ఆఖరగైటర్ వదె ని ఙేలే ఉథోఖ లు ఎటిఔుడె 

అతరభిటీ ఖ భిౄెంచిన సెంస  నఽెంచి ఔనీసెం 25 ఖెంటల నుటల తిమయటిఔల్, నుాకిిఔల్ యక్షణనఽ ను ెంథి, ఆ యక్షణ 
భ గిెంులల ుణేలలని ధేషనల్ ఇనా్భెన్్ అకడెనై లేథర అతరభిటీ ఖ భిౄెంచిన భభైథైెధర ఇతయ సెంస  
నియుళ ెంఙే భీక్షలల ఉతీౄయలృ లు కయయౌ.   

b. యనుభనిై అబభిెంఙేెందఽఔు యబ్ ఆఖరగైటర్ యనియోగిెంచిన ట య్కలయలు  యబ్ ఆఖరగైటయు ఉథోఖ లుగ ఉెంటృ, 
అతరభిటీ సాచిెంచిన యక్షణనఽ ను ెంథి ఉెండరయౌ. 
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c. తభ తయున ని ఙేసఽౄ నై ఉథో ఖ ల అనిై యకల తను ులఔు యబ్ ఆఖరగైటభైు  ఫలధత వళ ెంఙరయౌ.  

 

6. యభిిఔ యలసఽెం:   

a. ాత్త యబ్ ఆఖరగైటర్ యౄ. 5యేల యభిిఔ లెైలలనఽ్ జు ఙెయౌుెంఙరయౌ..   
b. యభిిఔ లెైలలనఽ్ యలసఽెంనఽ యబ్ మాఖరగైటర్ యభిిఔ కాణర తనిఖీ కభయల జభిగిన థిళేనఽ భోజులలు ు లేథర 

లలనలిెంఫర్ 30లలల ఏథి భ ెంథో అుడె ఙెయౌుెంఙరయౌ.  

c. జునఽ అకౌెంట్ నేబా డరా ఫి్ట థరుభ ఇనా్భెన్్ భెఖ లేటభీ అెండ్స డెవలప్ ఫ ెంట్ అతరభిటీ నేయలణో 
ళైెదభఫలద లల ఙెలుు ఫలటల అబయలా ఙెయౌుెంఙరయౌ.  
 

7. నలటలి ఫడి అవసభలు  
a. యబ్ ఆఖరగైటర్ అధేథి 1956 ధరటి ఔెంనలనీల చటిెం కిెంద భిజిషిర్ అబన ఔెంనలనీ అబణే యబ్ మాఖరగైటర్ 

నలటలి ఫడిని ఈకిుటీ యటలల యౄెంలల జఞభీ ఙేల, ను ెందవచఽచ.  

b. ఎలు యేళ్లా యబ్ ఆఖరగైటర్ యౄ. థి లక్షల నిఔయ యలువనఽ ఔయౌగి ఉెండరయౌ.    
c. కాణర ుసౄకల కభయల తభుత ఏటల చరయిర్ు అకౌెంటెంట్ తగిన భీత్తలల ధియఔభిెంచిన నిఔయ యలువ ధివణరా నిై 

అతరభిటీకి యబ్ ఆఖరగైటర్ సభభిెంఙరయౌ.    
 
 

8. ను ా లషనల్ ఇెండెనేటీ ఇనా్భెన్్ 

a. అతరభిటీ లెైలలనఽ్ భెంజూయల ఙేలనెంత కలెం ాత్త యబ్ ఆఖరగైటర్ ఒ ను ా లషనల్ ఇెండెనేైటీ ఇనా్భెన్్ ఔవర్ నఽ 
ఔయౌగి ఉెండరయౌ. ఈ ను ా లషనల్ ఇెండెనేైటీ ఇనా్భెన్్ నులలని అతరభిటీ లెైలలనఽ్ ఇచిచన నౄభా సెంసనఽెంచి 
తీసఽకోయయౌ.  
 

భిజినల్ లెైలలనఽ్ జఞభీ ఙేలన ణేథీనఽెంచి ఆయల ధలలలు ు ఇలాెంటి యౘనైని సభభిెంఙేెందఽఔు కొతౄ గ లెైలలనఽ్ 
ను ెంథిన యబ్ ఆఖరగైటర్ నఽ కొనిై సెందభౌలలు  అతరభిటీ అనఽభత్తెంఙే భిలతేలలు  ఇథి యధడెతేెంథి.  

 

9. యబ్ ఆఖరగైటయు యధఽలు, నఽల.  

a) యబ్ ఆఖరగైటర్ ఙేమాయౌ్నయ  

i. యబ్ ఆఖరగైటయుణో ెందెం ఙేసఽఔునై నౄభా సెంసలఔు సెంఫెందిెంచిన ాదయశన సభాఙరయెం అెంథిెంచడెం.  

ii. నౄభా సెంసలఔు య్డ్స తమాభీ ఉథెేశ్ెంకోసెం కయఔరభాలు ఙేటిడెం.  

iii. ఆఖరగైషన్ యబ్ లలైట్(లు)/నోు యిళ్ైు , య్డ్స ఫేధేజ్డ ఫ ెంట్ లసిమ్, యబ్ లలైటు నఽ/నోు యిళ్ైు /య్డ్స ఫేధేజ్డ ఫ ెంట్ 
లసిమ్ లనఽ నియుళ ెంఙే డేటల లలెంటయలు  లాెంటి సభాఙరయ వవసలు (యౘర్ు యేర్, యఫి్ట యేర్) పలయతథేశ్ెంలల  
ఎటిఔుడె అభలలు  ఉెంటలనై యదరయణెంగ అెంగీఔభిెంచిన సభాఙరయ బదాణర ాభాణరలఔు 
అనఽఖ ణెంగ ఉెండేలా చాడరయౌ.  
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iv. 128 నృట్ ఎన్ కిరిన్ లాెంటి సఽయక్షిత లేమర్ డేటల ఎన్ కిరిన్ ట కైలజీస్క నఽ ఉయోగిెంచి నౄభా సెంసలు, 
ఇతయలలఔు య్డు నఽ, ఇతయ డేటలనఽ ెంనణీ ఙేలేలా చాడరయౌ. 

v. నౄభా సెంస  తయున నానేమెం వసాలు ఙేమడరనికి నౄభా సెంస  అెంగీకభనిై యబ్ ఆఖరగైటర్  
ను ెంథినుడె నౄభా సెంసలఔు నానేమెం వసాలు, ఫథియ్కి ఆభీోఐ లెైలలనఽ్ ను ెంథిన ఙెయౌుెంు గైట్ యేలనఽ 
భాతాఫే ఉయోగిెంఙరయౌ. 

vi. Ensure to get the information systems (both hardware and software) including the 
aggregation website(s) / portals, Lead Management System and the Data Centers 
hosting the website(s) / Portal(s) / Lead Management System Audited by CERT-In 
empanelled Information Security Auditing organisations once in a financial year and 
submit a copy of the Audit Certificate/Report to IRDA and the insurers with whom 
the web aggregator has entered into an agreement, within 15 days from the date of 

receipt of the same. ఆఖరగైషన్ యబ్ లలైట్(లు)/నోు యిళ్ైు , య్డ్స ఫేధేజ్డ ఫ ెంట్ లసిమ్, యబ్ 
లలైటు నఽ/నోు యిళ్ైు /య్డ్స ఫేధేజ్డ ఫ ెంట్ లసిమ్ లనఽ నియుళ ెంఙే డేటల లలెంటయలు  లాెంటి సభాఙరయ వవసల (యౘర్ు 
యేర్, యఫి్ట యేర్)ఔు ఏడరథికోయభి లలరి్ ఇన్ ఎెంనుధల్ ఙేలన ఇనొభై్షన్ లలఔభిటీ ఆడిటిెంగ్ సెంసలణో 
తనిఖీ జభిన, తనిఖీ ధివతాెం/నియేథిఔ ాత్తని ఐఆర్ డిఏఔు యబ్ ఆఖరగైటర్ ెందెం ఙేసఽఔునై నౄభా 
సెంసలఔు సభభిెంఙేలా చాడరయౌ.  

 b) యబ్ ఆఖరగైటర్ ఙేమభనియ:   

i. ఇతయ ఆభిఔ సెంసల ఉతతేౄ లు లేథర లేవలు/యబ్ లలైట్ లలని ఎఫ్ఎెంలజి లేథర భభైథైెధర ఉతత్తౄ  లేథర లేవఔు 
సెంఫెందిెంచిన సభాఙరభనిై ాదభిశెంచడెం   

ii. నౄభా ఉతత్తౄ  లేథర లేవ సయౘ ఏథేని ఉతత్తౄ  లేథర లేవ, ఇతయ ఆభిఔ ఉతతేౄ లు లేథర లేవ/లేథర యబ్ 
మాఖరగైటయు యబ్ లలైట ు ని ఏథేని ఉతత్తౄ  లేథర లేవఔు సెంఫెందిెంచిన ఏ యఔఫ ైన డిస్క నేు  అడుయెబజిెంగ్ 
అబధర సభై. 

iii. కొనిై నేనయౘబెంులణో య్డ్స తమాభీ/ఉతత్తౄ  నోు యౌఔ తథితభలకోసెం అధేఔ యకలెైన యబ్ లలైటలు  లేథర 
ఇతయ ఆమోదెం ను ెంథిన/ను ెందని/లెైలలనఽ్ ను ెందని సెంసలు/యబ్ లలైటు నఽ నియుళ ెంచడెం. 

iv. ఉతత్తౄ  నోు యౌఔ తథితభలకోసెం ఇతయ ఆభిఔ/యణ జ/భాభెుటిెంగ్ లేథర అభ్ఔెం లేథర లేవ సెంసల 
యబ్ లలైటు నఽ నియుళ ెంచడెం లేథర ఇతయ యభాజిఔ భాధభ లలైటలు  తథితభలనఽ నియుళ ెంచడెం.   

v. కిెంథి నిమెంతాణలు నేనయౘబెంచి నౄభా యనుయెంలల నులుెంచఽఔుధే ఏథేని సెంసఔు య్డు నఽ 
ెంనెంచడెంకోసెం ఏథేని దేత్తలల నిఙేమడెం. 

 

c) యబ్ ఆఖరగైటయు భిపలష 

i) ఐఆర్ డీఏ లెైలలనఽ్ ను ెంథిన ఇనా్భెన్్ యబ్ ఆఖరగైటర్ నఽ ఇతయ లెైలలనఽ్ ను ెందని నౄభా సెంఫెందిత సెంసలఔు 
ఙెెంథిన యబ్ ఆఖరగైటయుణో జనెం యేయలగ చాలేలా కయఔలానులనఽ ాత్తనృెంనృెంఙే ఇనా్భెన్్ ఫాో కిెంగ్ ఔెంనలనీ 
నేయలణో యబ్ ఆఖరగైటయుెందయౄ ‗ఇనా్భెన్్ యబ్ ఆఖరగైటర్‘ లేథర ‗ఇనా్భెన్్ యబ్ ఆఖరగైటయలు ‘ అధే థరనిై 
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ఔయౌగిఉెంటలయల. యబ్ ఆఖరగైటయలు గ వవహభిెంఙేెందఽఔు లెైలలనఽ్ కోయలఔుధే కొతౄ  దయకాసఽౄ థరయల ఔెంనలనీలు దయకాసఽౄ  
భిపలయౖ అవసభలఔు అనఽఖ ణెంగ లేఔుెంటే భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడదఽ.  

 

ii) లెైలలనఽ్ ను ెంథిన ాత్త యబ్ ఆఖరగైటర్ అతరభిటీ వదె నేయల నమోదఽ సభమెంలల చానన యటలథరయలలెందభికీ ఉతౄయ 
ాతేతౄభలనఽ, భిజిషిర్ ఆస్క, కభపభైట్ ఆస్క చియలధరభానఽ, ఐఆర్ డిఏ లెైలలనఽ్ ధెంఫర్, లెైలలనఽ్ ఙెలుు ఫలటల 
కలానిై ాదభిశెంఙరయౌ.  

 

iii) అతరభిటీ భ ెందసఽౄ  అనఽభత్త లేఔుెండర తభ ఉతౄయ ాతేతౄభలు/ఔయతాెం/లెటర్ ళెడు లల భభై ఇతయ నేయలనఽ 
ఉయోగిెంఙేెందఽఔు ఇనా్భెన్్ యబ్ ఆఖరగైటయలు  అనఽభత్తెంచఫడయల.  
 

11. యబ్ ఆఖరగైటర్ ణో నౄభా సెంస  ెందెం:  

a. యబ్ ఆఖరగైటర్ నఽెంచి య్డెు  ను ెంథరలని కోయలఔుెంటలనై నౄభా సెంస  అతరభిటీ ఆమోదెం ను ెంథిన యబ్ ఆఖరగైటర్ ణో ఒ 
―ెందెం‖ ఔుదఽయలచకోయయౌ. అథి తనిసభిగ కిెంథి యవభలనఽ ఔయౌగి ఉెండరయౌ:  

i) ెంచఽకోయయౌ్న య్డు ఔు కలఔరభెం, ెంనణీ యదరనెం  
ii) ెందెం ఙేసఽఔుెంటలనై ఇయల క్షాలు నిమెంతాణ, ఇతయ చటిఫదె అవసభలఔు ఔటలి ఫడరయౌ  

iii) ెంచఽకోయయౌ్న యననైడేటల భూలకలనఽ ఖ భిౄెంచడెం (అెంటే ఆనేక్షథరయల/ఔుబెంట్ నేయల, భిచమెం 
యవభలు తథితభలు)  

iv) ెందెం ఙేసఽఔునై తభుత యబ్ ఆఖరగైటర్ ఔు అెంగీకయెం ను ెంథిన ఉతతేౄ ల నానేమెం, యయషీత 
టిి ఔలనఽ అెంథిెంఙేెందఽఔు కలఔరభెం, యటిని ఎటిఔుడె ణరజఞ యచడెం.  

b. నౄభాసెంస , యబ్ ఆఖరగైటర్ ల భధ ఔుథిభై ెందెం, ఆ ణేథీ నఽెంచి భూడేళ్ు  నుటల ఙెలుు ఫలటల కఖలదఽ. 
అబణే అటివయఔు యబ్ ఆఖరగైటర్ లెైలలనఽ్ ఙెలుు ఫలటల ఔయౌగి ఉెండరయౌ.  

c. ెందెం ఔుథిభిన ణేథీ నఽెంచి థిళేనఽ భోజులలు  యబ్ ఆఖరగైటర్ ెంథరనిై అతరభిటీ వదె థరకలు ఙేమాయౌ.   

 

12. యబ్ లలైట్ లల ఉతత్తౄ  నోు యౌఔల ాదయశన: 

a. యబ్ ఆఖరగైటయలు  హోెం నేజీలల కిెంథి యవభలనఽ ఫలగ చానసాౄ  ఒ ఖభనిఔనఽ యలు డిెంఙరయౌ: 

i. ఆనేక్షథరయల/సెందయశఔుడి యవభలు నౄభా సెంసణో ెంచఽకోఫడెణరబ.   

ii. ―నౄభా అధేథి అబయనఔు సెంఫెందిెంచిన వవయౘయెం భాతాఫే‖  

iii. ―ఈ యబ్ లలైట్ లల ాదభిశెంచిన సభాఙరయెం తభ ఔెంనలనీ ెందెం ఔుదఽయలచఔునై నౄభా సెంసలఔు 
సెంఫెందిెంచినయే‖  

b. యబ్ ఆఖరగైటయలు  ాదభిశసఽౄ నై ఉతత్తౄ  సభాఙరయెం యశ్ుసనీమఫ ైనథి, ూభిౄగ నౄభా సెంసల నఽెంచి 
లుఔభిెంచినయ భాతాఫే.   
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c. యబ్ ఆఖరగైటయలు  తభ యబ్ లలైట ు  నౄభా ఉతతేౄ ల భైటిెంగ్ లు, భెంకిెంగ్ లు, సభయనలు, అతేతౄ భ అభ్కలనఽ 
ాదభి్ెంచభదఽ. యబ్ ఆఖరగైటయు యబ్ లలైట ు ని యషమెం నిషక్షనుతెంగ, సహజఫ ైన యసౄవెంగ ఉెండరయౌ. అయ 
నౄభా సెంసలనఽ లేథర యటి ఉతతేౄ లనఽ తభ సెంనుదకీమాలలు కనీ లేథర తభ యబ్ లలైటు లలని భభై ాథేశ్ెంలల 
కనీ యభభిశెంఙేలా ఉెండభదఽ.  

 

13. నుభిణోఱఔెం.   

కిెంథి యౌలపలలఔు అనఽఖ ణెంగ యబ్ ఆఖరగైటయుఔు ఏ యౄెంలల అబధర నౄభాసెంసలు నుభిణోఱఔెం ఙెయౌుెంఙరయౌ: 

a. యబ్ ఆఖరగైటర్ ఒ దిఢఫ ైన ఎల్ ఎమ్ ఎస్క నఽ ఏభటల ఙేల, నలైనఽనై నిమెంతాణ 14లల ఉనైటలి గ నౄభా 
సెంసలఔు య్డు నఽ ెంనణీఙేమాయౌ. ఇలాెంటి య్డు కోసెం నౄభా సెంస  ఎలాెంటి చరభెీలు ఙెయౌుెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ.   

b. తభ యబ్ లలైట ు ని నోు యౌఔ ణరా లలు  ాదభిశెంచిన ాత్త ఉతత్తౄకోసెం ఏడరథికి యౄ. 50యేలఔు నేెంచని ఫ్ు ట్ యలసఽెం.   

c. యబ్ ఆఖరగైటర్ తభ థరుభ లేఔభిెంచిన నులలల యషమెంలల నౄభా లేవలనఽ అెంథిెంచడెం కోసెం నఽలనఽ 
అవుట్ యో ర్్ ఙేమవచఽచ. ఇలాెంటి సెందభౌలలు  నౄభా సెంస  యబ్ ఆఖరగైటయుఔు యబ్ ఆఖరగైటయుణో ఔుథిభిన లేయ 
ెంథరల ాకయెం నియృబెంచిన అయవెంతఫ ైన లేయ యలసఽెంలనఽ ఙెయౌుెంచవచఽచ.  

d. అతరభిటీ యలు డిెంచిన సాచనల ాకయెం తన యబ్ లలైట్ నఽెంచి తమాభైెన య్డు  ఆదరయెంగ నౄభా అబయన కోసెం యబ్ 
ఆఖరగైటర్ ట య్భాభెుటిెంగ్/దాయ భాభెుటిెంగ్ యదరధరలనఽ ఉయోగిెంచవచఽచ. యబ్ ఆఖరగైటర్ అెంథిెంఙే ఇలాెంటి 
లేవల థరుభ లేఔభిెంచిన నులలకోసెం నౄభా సెంస  నిమనేెంచఽఔునై భభై ఇతయ నౄభా భధవభిౄ కి అలాెంటి 
నులలని లేఔభిెంచినెందఽఔు ఙెయౌుెంచిన నుభిణోఱఔెం ఔయౌన నౄభా చటిెం, 1938లలని లలక్షన్ 42 ఇలలని నిఫెంధనల 
ాకయెం అతరభిటీ ఎటిఔుడె సాచిెంచిన భినేతేలనఽ నేెంచభదఽ.  
 

14. ధనటీసఽణో లెైలలనఽ్ యదఽె , సలలనిన్ —   

a. తగిన ధనటీసఽ ఇచిచ, యఙరయణఔు తగిన అవకశ్ెం ఇచిచన తభుత యబ్ ఆఖరగైటర్ లెైలలనఽ్నఽ కిెంథి కయణరలణో 
యదఽె  ఙేమవచఽచ లేథర సలలెండ్స ఙేమవచఽచ. —  

i)    ఇనా్భెన్్ భెఖ లేటభీ అెండ్స డెవలప్ ఫ ెంట్ అతరభిటీ చటిెం, 1938 (1938లల 4), ఇనా్భెన్్ భెఖ లేటభీ 
చటిెం (1999లల 41) లేథర నిమభ, నిఫెంధనలలలని అెంరలనఽ ఉలు ెంఘ ెంచినడె; 

ii) యబ్ ఆఖరగైటయు ఫలధతలఔు అనఽఖ ణెంగ ని ఙేమడెంలల, ట య్ భాభెుటిెంగ్, దాయ భాభెుటిెంగ్ 
కయఔలానులనఽ నియుళ ెంచడెంలల యపలఫ ైణే;  

iii) నలైన నేభపునై ావయౄధర నిమభావయకి ఔటలి ఫడడెంలల యపలఫ ైణే.  

iv) లెైలలనఽ్నఽ ను ెందడెంకోసెం తుడె లేథర అయసౄ వ సభాఙరభనిై ాదభిశలేౄ , లేథర లెైలలనఽ్నఽ ను ెందడెంకోసెం 
సభభిెంచిన దయకాసఽౄ లల యసౄ యలనఽ యలు డిెంచడెంలల యపలఫ ైణే;   

v) అథరభిటీ కోభినటలి గ ఇనా్భెన్్ యబ్ ఆఖరగైటర్ గ తన కయఔలానులఔు సెంఫెందిెంచిన ఏథేని సభాఙరభనిై 
ాదభిశెంచడెంలల యపలఫ ైణే లేథర లెైలలనఽ్ ఙెలుు ఫలటల కలెంలల అతరభిటీకి తుడె సభాఙరయెం అెంథిెంచిధర 
లేథర యసౄయలనఽ యలు డిెంచడెంలల గోత నుటిెంచిధర, యపలఫ ైణే; 
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vi) అతరభిటీ కోయలఔునైటలి గ కలానఽఖ ణ భిటర్ై లనఽ సభభిెంచఔుెంటే;  
vii) అతరభిటీ నియుళ ెంచిన భిరోధన లేథర యఙరయణఔు సహఔభిెంచఔుెంటే;   
viii) నులలథరయలల భమదఽలనఽ భిషుభిెంచడెంలల యపలఫ ైణే లేథర థరనికి సెంఫెందిెంచి అతరభిటీకి 

సెంతినౄ ఔయఫ ైన సభాదరనెం ఇవుడెంలల యపలఫ ైణే;   

ix) ఆనేక్షథరయలడికి లేథర ఆనేక్షథరయలడి డైెభెఔియులల ఎవభికెైధర లేథర ఇతయ ఉథోఖ లఔు లేథర భిచమఔయౄగ 
వవహభిసఽౄ నై ఎవభైెధర వకిౄకి భిఫేటలు  లేథర ాలలపలలలల నులుెంచఽఔుెంటే;   

x) అతరభిటీ నేభపునైటలి గ అవసయఫ ైనటలి గ జు ఙెయౌుెంచడెంలల యపలఫ ైణే.  

xi) అతరభిటీ నేభపునై యౌలపలలఔు అనఽఖ ణెంగ నలటలి ఫడి అవసభలనఽ నియుళ ెంచడెంలల యపలఫ ైణే.  

xii) భ క అదికభి నిమెంతాణలల ాయౄ యెంచిన నిఫెంధనలనఽ ధయయేయచడెంలల యపలఫ ైణే   

xiii) తుథోవ టిి ెంఙే కల్ లు, ఔటఫ ైన కల్ ల భాయాెంలల తభెంత ణరభ గ లేథర కల్ లలెంటయు థరుభ 
యనుభనిై ను ెందడెంలల యబ్ ఆఖరగైటర్ నులుెంచఽఔుెంటే;   

b. యబ్ అఖరగైటర్ ఏభటల భాతాఫే ఔెంనలనీల ఖూర ెం లేథర యటి అయో లబయటు  థరుభ నిధఽలనఽ భయుెంఙేెందఽఔు 
ఏకెైఔ భాయాభ ెందని అతరభిటీ పలయెంఙే భిలతేలలు , అథి తగిన యఙరయణలు జభినన తభుత యబ్ ఆఖరగైటర్ ఔు 
భెంజూయల ఙేలన లెైలలనఽ్నఽ యదఽె  ఙేమవచఽచ.  

c. తగిన ధనటీసఽ ఇచిచ, యఙరయణఔు కయయౌ్నెంత అవకశ్ెం ఇచిచన తభుత లెైలలనఽ్ సలలనిన్ ఔు ఖ భెైన యబ్ 
ఆఖరగైటర్ ఆ సలలనిన్ నఽ ఉసెంహభిెంఙే వయఔు యబ్ అఖరగైటర్ గ తనఔు ఇచిచన లెైలలనఽ్ థరుభ ఏథేని కొతౄ  
యనుభనిై అబభిెంచడెంకనీ భభై ఇతయ నఽలనఽ నియుళ ెంచడెం కనీ ఙేమభదఽ..  
 

15. కాణర, భికయలు లు తథితభల నియుహణ.  

a. ాత్త యబ్ ఆఖరగైటర్ ాత్త కాణర ఏడరథికి లదేెం ఙేసఽకోయయౌ్నయ —   

i) ాత్త కాణర కలెం చివభోు  ఫలలెన్్ ఱట్ లేథర వవయౘభల నియేథిఔ;  

ii) ఆ కలానికి లాబ, నయౖి ల కాణర;   
iii) నఖదఽ/నిది ాయహ నియేథిఔ;   

iv) అతరభిటీ కోయలఔునైటలి గ యబ్ ఆఖరగైటయు అదను ాఔటనలు.   
ఖభనిఔ: ఈ నిమెంతాణల ాయోజనెంకోసెం, కాణర ఏడరథిలల ఏనాల్ వ ణేథీన నదలెై, తభుత ఏడరథి భాభిచ 31న 
భ గిలే క్షెంలల ధైెండె ధలలుగ ఉెంటలబ. (ఏనాల్ 1 తభుత నదలెైణే అెంతఔధరై తఔుువ), కాణరలనఽ నతౄ  
నుాత్తథిఔన నియుళ ెంఙరయౌ.  
 

b. ాత్త యబ్ ఆఖరగైటర్ అతరభిటీకి అకౌెంటిెంగ్ సెంవత్యెం ూయౄబనటి నఽెంచి 90 భోజులలు ు తనిఖీ ఙేలన ఆభిఔ 
నియేథిఔ ాత్తని సభభిెంఙరయౌ. థరెంణో నుటల ఆడిటయు  నియేథిఔ, ఆడిటయు యకలు, భియౕలనలు ఏథైెధర ఉెంటే, 
యనుయ ావయౄన, కాణరల లత్త, అతరభిటీ వదె థరకలు ఙేలన అలాెంటి కాణరలఔు సెంఫెందిెంచి అలాెంటి 
భియౕలనలనఽ తథితభలనఽ ఔడర సభభిెంఙరయౌ.  



 

83 

 

c. ఆడిటర్్ నియేథిఔ ణేథీ నఽెంచి 90 భోజులలు ు ాత్త యబ్ ఆఖరగైటర్ ఆ నియేథిఔలల చానన తన లలనులనఽ 
సభిఙేసఽఔుధేెందఽఔు చయలు ఙేటిి , అతరభిటీకి థరనికి తఖాటలి  సభాఙరయెం అెంథిెంఙరయౌ.   

d. కాణర ుసౄకలు, నియేథిఔలు, దయౄ యేజు తథితభలనఽ యబ్ ఆఖరగైటర్ ాదరన కభలమెం లేథర యయల 
నిమనేెంచిన ఇతయ రకా కభలమెం వదె నియుళ ెంచి, అతరభిటీకి సభాఙరయెం అెంథిెంఙరయౌ. అథి అతరభిటీ 
అదికయలల తనిఖీకోసెం యభి తయున అనిై నిథిధరలలు నా అెందఽఫలటలలల ఉెండరయౌ.  

e. ఈ నిమెంతాణలలు  సాచిెంచిన యధెంగ నియుళ సఽౄ నై ఎలకిా నిక్ భికయలు లు, ుసౄకలు, దయౄ యేజులు, నియేథిఔలు, 
ెంద ఖభనిఔలు తథితభలనిైటినీ  యబ్ ఆఖరగైటర్ యటికి సెంఫెందిెంచిన ఏడరథి చివభి నఽెంచి ఔనీసెం థేళ్ు  
నుటల అలాగై బదాయఙరయౌ. అబనటికీ, ధరమ యయథరలు తలెత్తౄన సెందభౌలలు  యటికి సెంఫెందిెంచిన 
డిజిటల్ భికయలు లు/దయౄ యేజులు కోయలి  థరుభ ఆ కైసఽలు భియౖుయభబయ వయఔు యగిెంఙరయౌ. 

f. ాత్త యబ్ ఆఖరగైటర్ కిెంద నేభపునైటలి గ నౄభా యభి భికయలు లనఽ నియుళ ెంఙరయౌ:  

i) తమాయల ఙేల, ెంనణీ ఙేలన య్డెు   

ii) నులలలుగ భాయలచఔునైయ్డెు   

iii) లుఔభిెంచిన, భిషుభిెంచిన భదఽలు  
iv) నోు యౌఔకోసెం యబ్ లలైట్ లల ాదభిశెంచిన ఉతతేౄ లు  
v) ాదభిశెంచిన ఉతతేౄ లఔు లుఔభిెంచిన నుభిణోఱఔెం  

vi) నులలలుగ భాయలచఔునై య్డు  కోసెం లుఔభిెంచిన నుభిణోఱఔెం  

vii) అవుట్ యో భి్ెంగ్ కయఔలానుల నఽెంచి లుఔభిెంచిన నుభిణోఱఔెం  

viii) నౄభా సెంసల నఽెంచి లుఔభిెంచిన ఇతయ నుభిణోఱఔెం (యవభలనఽ ాయౄ యెంచఽ)   
 

16. ఙెలుు ఫలటల లెైలలనఽ్ లేఔుెండర యబ్ ఆఖరగైటర్ గ ని ఙేలే వకిౄనలై చయ—  

i) ఈ నిమభాల నుాయెంబ ణేథీ నఽెంచి ఈ నిమభాల కిెంద అతరభిటీ లెైలలనఽ్ జఞభీ ఙేలేౄ  తనెంచి, ఏ వకిౄ 
ఔడర యబ్ ఆఖరగైటర్ గ ని ఙేమలేయల..  

ii) ఈ నిమభాల కిెంద ఙెలుు ఫలటల లెైలలనఽ్ లేఔుెండర యబ్ ఆఖరగైటర్ గ ని ఙేలే ఏ వకిౄనలైన అబధర ధేయ 
చయలు తీసఽకోవడరనికి ఎలాెంటి సభాఙరయెం లేఔుెండర, చటిెం కిెంద ఒ వకిౄనలై అతరభిటీ చయలు 
తీసఽకోవచఽచ.    
 

17. భదఽ ధివతాెం  

ాత్త యబ్ ఆఖరగైటర్ భ క అదికభి అతరభిటీకి ాత్త ఆభిఔ సెంవత్యెం చివయలల ఆ ఆభిఔ సెంవత్యెం సెందయౌెంగ ఈ 
నిమభాలలలని యౌలపలలఔు అనఽఖ ణెంగ ఉెంటలయని నిభే భిెంఙే ధివణరా నిై సభభిెంఙరయౌ.  
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అదరమెం 5 

జీయత  నౄభా యొఔు చటిఫదేఫ ైన లథరే ెంణరలు 
 

అదరమెం భిచమెం 

ఔ జీయత  నౄభా ెంథరనిై రలెంఙ ేఅెంరలేనేట  ఈ  అదరమెంలల, భనెం చభిచయౄ ెం. ఈ  అదరమెం 

జీయత  నౄభా ెందెంలల ఖల ాణేఔ లక్షణరల ఖ భిెంచి ణెయౌమజసైఽౄ ెంథ.ి 

ధేయలచఔుధే అెంరలు  

 

A. నౄభా ెంథరలు  – చటిఫదేఫ ైన అెంరలు భభిమ  ాణేఔ లక్షణరలు  
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A. నౄభా ెంథరలు  – చటిఫదేఫ ైన అెంరలు, ాణేఔ లక్షణరలు 

1. నౄభా ెంథరలు  – చటిఫదేఫ ైన అెంరలు 

a) నౄభా ెందెం   

నౄభా ఔ ెందెం ఙేసఽఔునైఅగిరఫ ెంటల. నౄభా సెంస  నిభెిషిఫ నై, ాణేఔఫ ైన భసిఽులకి ఔ ధయకి లేథర 
నానేమెంకి ఆభిఔ బదాత ఔయౌెంచడరనికి అెంగీఔభిసఽౄ ెంథి. ెందెం ఙేసఽఔునై అగిరఫ ెంటల ఔ నౄభా నులల 
యౄెం తీసఽఔుెంటలెంథ.ి 

b) నౄభా ెందెంలల ఉెండే చటిఫదేఫ నై అెంరలు 

ఇుడె భనెం ఇఔుడ కొనిై యకల నౄభా ెందెం లక్షణరల ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంథరెం. నౄభా ెంథరలని 
రలసఽౄ నై కొనిై ధరమయఫ ైన లథరే ెంణరయౌై ఇుడె చాథరె ెం. 

కీలకెంశ్ెం 

ఇయల నుభిీల భధ ఉెండే ఔ ెంద అగిరఫ ెంటల చటియఫ నై చయలు తీసఽకోవడరనికి అనఽయైనథి. ఇెండిమన్ 
ెందెం మాకి్ 1872 ాకయెం నౄభా ెంథరలణో సయౘ పలయతథేశ్ెంలలని అనిై ెంథరలనఽ రలసఽౄ ెంథి.   

ఔ నౄభా నులల నౄభా సెంస  అధే ఔెంనలనీ, నౄభాథరయల అధే నులలథరయల -  భెెండె నుభిీల భధ ఏయడ ే
ెందెం. ఇథి పలయతీమ ెందెం చటిెం 1872లల ను ెందఽయచిన షయతేలనఽ ూభిౄ ఙసేఽౄ ెంథి.  

చితాెం 1: నౄభా ెందెం  

 

 

 

c) ఙెలుు ఫలటబయ ెందెంలలని అెంరలు   
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చితాెం 2:  ఙెలుు ఫలటబయ ెందెంలలని అెంరలు   

 

ఙెలుు ఫలటబయ ెందెంలలని అెంరలు  :  

i. ాత్తనుదన భభిమ  ఆమోదెం  
ఔ వకిౄ భభపఔ వకిౄక ిఏథెైధర ఔ ని ఙేమడరనిక ితన ఇయౖి నిై ణెయౌనధర లేథర ఏ యషమాధైైధర అలా 
ఙేమవదెని యభిెంచిధర ఆ నిక ి అవతయౌ వకిౄ సభ్త్త ను ెంథ ే ఉథేెశ్ెంణోధ ే ఙేలేౄ , అథ ి ఔ ఆపర్ లేథర 
ాత్తనుదన ఙసేఽౄ నైటలి  భఖిణ ెంచఫడెతేెంథ.ి యదరయణెంగ, ాత్తనుదఔుడె (proposer) థరుభ 
ాత్తనుదన ఙమేఫడెతేెంథ.ి నౄభా సెంస  థరుభ అెంగీఔభిెంచఫడెతేెంథ.ి 

ఆపర్ ఇవుఫడెతేనై ఔ వకిౄ తన లుఔిత్తని ణెయౌమజలైనటిే.  అెందఽవలు  అెంగీఔభిెంచినటిే. 
లుఔభిెంచఫడిన ాత్తనుదన యగె నెం అవుతేెంథి. 

లుఔిత్త ాత్తనుదఔుడకిి ణెయౌమజైమాయౌ్న అవసయెం ఉెంథి. పయౌతెంగ ఔ ెందెం యౄెం థరలుచతేెంథ.ి  

ఔ ాత్తనుదఔుడె నౄభా నులల నిఫెంధనయౌై అెంగీఔభియౄ డె. అతడె డినుజిట్ నణరౄ నిై ఙెయౌుెంచడెం 
థరుభ తన అెంగీకభనిై ణెయౌమజైయౄ డె. ాయౄ వనకి లుఔిత్త లనెంచిన తభుత, అథి నదట ి
నానేమెంగ భాయలతేెంథి. అుడె ఆ ాత్తనుదన  నులలగ భాయలతేెంథ.ి 

ఔయళే్ ఏథెధైర షయతే నలటిఫడనిటు బణే, అథి కౌెంటర్  ఆపర్ అవుతేెంథి. 
నులల ఫలెండె ెంథరనికి యక్షెం అవుతేెంథ.ి 

ii. భిఖణన (Consideration) 
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భిఖణన అెంటే ెంద నుభిీలకి కొెంత యసయ ాయోజనెం ఉెండేలా ఉెండరయౌ.  నౄభాథరయల నఽెంచి 
నానేమెం ఔ భిఖణన, అలాగై అథి నషిభియౘయెం ఙేయౄ భధే యగె నెం నౄభా సెంస  నఽెంచి ఔ భిఖణన.  
iii. నుభిీల భధ అగిరఫ ెంటల  
ఇయల క్షాల క ైయషమానిై క ైఅయెంలల అెంగీఔభిెంఙరయౌ. భభోలా ఙెనులెంటే, ఇయల నుభిీల భదర ఔ 

సభనుమ దోయణ లల ―అెంగీకయెం‖ (consensus ad-idem) ఉెండరయౌ. నౄభా సెంస, నులలథరయల క ై

యషమానిై క ైఅయెంలల అెంగీఔభిెంఙరయౌ. 

iv. లేుఙరి అెంగీకయెం (Free consent) 

ఔ ెందెంలలక ిాయేయసఽౄ నైుడె లేుఙరి అెంగీకయెం (free consent) ఉెండరయౌ. 

ఈ కయణెం కనుడె అెంగీకయెం లేుచిగ ఇచిచనటలు  ఙెఫడెతేెంథ ి  

 నియోెంధెం 
 అనఽచిత ాపలవెం 

 మోసెం (నూాడ్స) 
 తుగ ణెయౌమజమైడెం 
 ను యనుటల 

ఔ అగిరఫ ెంటల సభ్త్త నియోెంధెం నైథర, మోసెం లేథర భామ వలాు  సెంబయెంచినుడె, ఆ అగిరఫ ెంటల 
ఙెలు దఽ.  

v. నుభిీల యభభ ూలు 
ెంథరనిక ి ఙెెంథని భెెండె నుభిీల ెందెంలలక ి ాయయేెంచడరనిక ి   చటిఫదేెంగ అయలో లెై ఉెండరయౌ. 
నులలథరయల ాయౄ వననల ై సెంతఔెం ఙేల ే సభమానిక ి ఫేజయల వమసఽ్ ఔయౌగి ఉెండరయౌ, అలాగై అతడ ి
భానలఔ ఆభోఖెం ఫలఖ ెండరయౌ, అెంణే కఔుెండర అతడె చటిాకయెం అనయలో డిగ ఉెండకదఽ. ఉథరహయణక,ి 
ఫ ైనయలు  నౄభా ెంథరలలలక ిాయయేెంచ భదఽ.  
vi. చటిఫదేత 

ెంద వసఽౄ వు చటియఫ ైనథ ి అబ ఉెండరయౌ. ఉథరహయణకి, చటియయలదెఫ నై చయల కోసెం ఏ నౄభా 
లనెంచదఽ. వసఽౄ వు లేథర భఖిణన చటియయలదెఫ నై అటలవెంటి అెంగీకయెం ఙెలు దఽ. ఒ నౄభా ెందెంలల 
వసఽౄ వు చటిఫదేఫ నై వసఽౄ వు. 
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కీలకెంశ్ెం 

i. నియోెంధెం - ధేయూభిత యదరధరల థరుభ త్తౄడ ిఙేమడెం జయలఖ తేెంథ.ి  

ii. అనఽచిత ాపలవెం (Undue influence) - భభపఔ ఇషిెంనల ైఆదితెం ఙెలాబెంఙ ేయభయూెం ఉనై ఆఫ , 
ఇతయలల నఽెంచి అనఽచితఫ నై  ాయోజనెం ను ెందడరనిక ితన హో థరని  యడినుడె.    

iii. మోసభ  (Fraud) - ఔ వకిౄ భభపఔభిని ఔ నుాత్తనిధెం థరుభ అతనఽ లేథర ఆఫ  నిజభని నఫే్లా 
ఙేలేెందఽఔు నేాభైనయౄ డె. యసౄ యయౌై ఉథేెశ్ూయుఔెంగ థరచినలటిి గనీ లేథర యటనిి తుగ 
ణెయౌమజైమడెం వలు  గనీ  అలాెంటి మోసెం  తలెతేౄ తేెంథి.  

iv. ను యనుటల Mistake - ఔభి జఞా నెంలల లలెం లేథర ఔ యషమెం leda ఔ సెంగటనని యశ్ులెంచడెం 
లేథర యవభిెంచడెంలల లలెం. ఇథ ిెందెం యషమభ  ఖ భిెంచిన  అవగహనలలనా భభిమ  అెంగీకయ 
తాెంలలనా లలెం తలెణేౄ లా ఙేసఽౄ ెంథ.ి 

2. నౄభా ెంథరలు  – ాణేఔ లక్షణరలు (Special features) 

a) ఉఫ భిరభ లైడ్స్ (Uberrima Fides) లేథర భిూయృ యరుసెం (Utmost Good Faith) 

ఒ నౄభా ెందెం నుటిెంఙ ేనుాథనేఔ సాణరా లలు  ఇథ ిఔటి. థీనిై ఉఫ భిరభ లడై్స్ అని ఔడర అెంటలయల. అెంటే 
ెందెంలల ఉనై ాత్త నుభిీ నౄభా యషమానిక ిసెంఫెందిెంచిన అనిై భ కఫ నై యసౄయల యలు డిెంఙరయౌ.   

భెంచి నభ్కని (good faith) కీ,  భిూయృ యరుసెం (utmost good faith) కీ ఙరలా ణడేర ఉెంథ.ి 

యదరయణెంగ యణ జయఫ నై అనిై ెంథరల లాయథయేలనీై భెంచి నభ్ఔెం నైథ ేజభిగినుో త ఉెంటలబ .
యటిలలు  ఎఔుడర మోసెంగనీ ,ఔటెంగనీ ఉెండవు. భెంచి నభ్కనిై నుటిెంఙరయౌ్న ధరమయఫ ైన (legal) 
ఫలధత భాతాఫే కఔ, అభ్ఔెంథరయల, కొనఽగోలుథరయలకి ెందెం ఖ భిెంచి ఎలాెంటి సభాఙరయభూ 
యలు డిెంచఔడదధ ేనిఫెంధన నుటిెంచనవసయెం లేదఽ.  

ఇఔుడ ―కొనఽగోలుథరయలనిథ ే ఫలధత‖ (Caveat Emptor) నిమభెం నుటిెంచఫడిెంథ.ి అెంటే. 
కొనఽగోలుథరయలని ళచెచభిెంచడెం.  

ెందెంలల ఉనై నుభిీలు ెందెంలల ఉనై యషమెం ఖ భిెంచి ఎెంణో నియతెంగ భియౕయౌెంఙరయౌ. అలాగై ఔ నుభిీ 
భభపఔ నుభిీని తు ణోా వ టిిెంచనెంతవయఔ ,సభాదరధరలు నిజఞబతీగధ ే ఇవుఫడు ెంత వయఔ, అవతయౌ 
నుభిీ ెంథరనిై తనెంచఽఔుధే (avoid)  ారలై ఉెండదఽ. 
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భిూయృ యరుసెం (Utmost Good Faith): నౄభా ెంథరలు యయధ యకల యషమాయౌై ఆదరయెంగ 
ఙేసఽఔుని నడెయౄ బ.. ెందెం యషమెం ఔనినెంచనథ.ి నలైగ ధేయలగ  భియౕయౌెంచిధర లేథర నౄభా సెంస  
అనఽబవెం థరుభ గనీ అెంత సఽలబెంగ ణెయౌల ేఅవకశ్ెం లేదఽ. అలాగై అధేఔ యసౄయలు, యట ిసుపలవయెంగ  
ాత్తనుథిెంచినయభ ి (proposer)కి భాతాఫే  ణెయౌల ఉెండవచఽచ. అెందఽక ై నౄభా సెంస  తయచఽగ సభాఙరయెం 
కోసెం ాత్తనుదఔులనల ైూభిౄగ ఆదరయడ ిఉెంథ.ి  

అెందఽవలు  నౄభా యషమభ  ఖ భిెంచిన భ కఫ ైన సభాఙరయెం  (material సభాఙరయెం ) అెంణర నౄభా 
సెంసలఔు ణెయౌమదఽ కఫటిి థరనిై సెంూయృెంగ యలు డిెంఙరయౌ్న చటియఫ ైన ఫలధత ాత్తనుదఔుడెక ిఉెంథ.ి 

ఉథరహయణ 

డేయడ్స ఔ జీయత నౄభా నులల  కోసెం ఔ ాత్తనుదన (ానుో జల్) ఙేరడె. నులల  కోసెం దయకాసఽౄ  ఙసేఽఔుధ ే
సభమెంలల, డేయడ్స డమాఫ టసి్కణో ఫలధడెతేధరైడె, యద ినియయణఔు చికిత్ తీసఽఔుెంటలధరైడె.  కనీ 
డేయడ్స జీయత నౄభా సెంసఔు ఈ యసౄయనిై యలు డిెంచలేదఽ. జీయత నౄభా సెంస  జఞభీ అెందఽవలన డయేడ్సక ి
భ నలైొ ఏళ్ు  వమసఽ. అెందఽవలు  జీయత  నౄభా సెంస  డయేడ్సని యైద భకీ్ష ఙేబెంచఽకోభని అడఖఔుెండరధ ే

అతడిక ి నులల  జఞభ ీ ఙేలెంథ.ి కైవలెం కొనిై సెంవత్భలలలధే, డయేడ్స ఆభోఖెం భభిెంత క్షీణ ెంచిెంథ.ి అతడిని 
ఆసఽత్తాలల ఙేభచయల. డయేడ్స ఇఔ కోలుకోలేదఽ. తభుత కొథిె  భోజులలు  అతడె భయణ ెంఙరడె. జీయత నౄభా సెంసక ి
ఔ థరయ ఙేమఫడిెంథ.ి   

జీయత నౄభా సెంస  థరయ త్తయసుభిెంచడెం చాల, డేయడ్స  ధరనేనీ ఆశ్చయడరు డె. నౄభా సెంస  థరని 
భిరోధనలల డేయడ్స నులల కోసెం దయకాసఽౄ  ఙేల ేధరటిక ై భధఽఫేహెంణో ఫలధడెతేనైటలు గనా, అలాగై ఈ 
యసౄ యనిై ఉథేెశ్ూయుఔెంగధ ే డేయడ్స థరచి నలటిినటలి గనా ణేయౌెంథ.ి అెందఽవలు  నౄభా ెందెం ఙెలు దని 
ాఔటిెంచఫడిెంథ,ి అెంణేకఔ థరయ  ఔడర త్తయసుభిెంచఫడిెంథ.ి   

భ కఫ ైన సభాఙరయభెంటే నౄభా సెంసలు ఈ కిెంథి యటనిి నియృబెంచఽఔుధేెందఽఔు యలుగ ఇఙేచసభాఙరయెం 

: 

 యయల భిసఽుని అెంగీఔభిెంచవఙరచ లేథర?  
 ఔయళే్ అెంగీఔభిలేౄ  ననాేమెం ఏ భైటలలల ఉెండరయౌ? యటిక ిఎలాెంటి నిమభ నిఫెంధనలు ఉెండరయౌ? 

ఈ ఫలధత కైవలెం ాత్తనుదఔుడెక ి ణెయౌలన భ కఫ నై యసౄయలకై (material facts) కఔ, అతడె 
ణెలుసఽకోవలలన పౌత్తఔయఫ ైన యసౄయలక ి ఔడర వభిౄసఽౄ ెంథి. భిూయృ యరుయనిక ి సెంఫెందిెంచిన ఈ 
చటియఫ నై ఫలధత యదరయణ ధరమభిదిలలకి వసఽౄ ెంథ.ి 



 

90 

 

ఉథరహయణ 

ఔ ాత్తనుదన ఙలే ే ాత్తనుదఔుడె యలు డ ి ఙేమాయౌ్న పౌత్తఔ యసౄ యలలు  కొనిై ఉథరహయణయౌై ఇఔుడ 
భియౕయౌథరె ెం:   

i. జీయత   నౄభా: వకిౄఖత యదైయఫ ైన చభితా, వెంశ్నుయెంయెంగ వసఽౄ నై యధఽల లక్షణరలు, 
ధాభనునెం, భదనునెం వెంట ిలక్షణరలు, నిక ియళ్ుఔ నుో వడెం, వమసఽ, అలయటలు ాత్తనుదఔుడె 
ఆథరమ యవభలు వెంటి  ఆభిఔ సభాఙరయెం,  భ ెందఽగ ఉనై జీయత   నౄభా  నులలలు, విత్తౄ  
నదలెైనయ. 

ii. లైర్(Fire)నౄభా: బవన నిభ్ణెం, బవధరనిై ఉయోగిసఽౄ నై తీయల,  బవనెం వమసఽ,  ఆ 
నుాెంఖణెంలల ఉనై వసఽౄ వుల సుపలవెం, నదలెైనయ.   

iii. ఫ భెైన్ (Marine) నౄభా: యభాగిర యవభలు, నుకిెంగ్ యదరనెం  నదలెైనయ. 

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

ఆ యధెంగ నౄభా ెంథరలు  అదిఔ ఫలధత లలఫడ ిఉధరైబ. ఇఔ నౄభా యషమానిక ివలేౄ , భెంచి యరుసెం 

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

నియుచనెం  

అడిగిధర, అడఖఔనోు బధర,  ాత్తనుథిసఽౄ నై భిసఽుక ిఖల అనిై యకల భ కఫ నై యసౄయయ్ై సుచిెందెంగ, 
కచిచతెంగ, యలు డిెంచడఫే, "ఉఫ భిరభ లడై్స్" పలవనగ నియుచిెంచఫడిెంథ.ి    

భిూయృ యరుసెం ెందెంలలని నుభిీలెవభిఙణేర సభిగ నుటిెంఫడఔనోు ణ,ే ఆ ెందెం నఽెంచి యభిదెభిలల 
ఎవభెైధర తనెంచఽకోవచఽచ. అెంటే థనీయెం భ కెంగ ఒ నౄభా ెందెంలలక ి వఙచేయభెవయౄ అనఽచితెంగ 
ాయోజధరలు అెందఽకోయలని అనఽకోభదఽ.   

నౄభాథరయల నౄభా ెందెం కోసెం ఏథెైధర పౌత్తఔ యసౄయనిక ి సెంఫెందిెంచి ఎలాెంటి అయసౄ వ సభాఙరయెం 
ఇవుఔడదని పలయెంచఫడెతేెంథ.ి నౄభాథరయల అనిై యషమాలఔు  సెంఫెందిెంచిన యసౄ యలనా యలు డిెంఙరయౌ.  
ఈ ఫలధణ ే ఔనఽఔ లేఔుెంటే నౄభా తీసఽకొనై వకిౄ  భిసఽుని ాపలయతెం ఙలే ే కొనిై నిభెిషిఫ ైన యసౄయయౌై 
అణచియేమడరనిక,ీ అనఽచిత ాయోజనెం అెందఽకోవడరనిక ీామత్తైెంఙ ేఅవకశ్ెం ఉెంథ.ి   

అెండర్ భెైటర్ సభెైన భిసఽు అెంచధర  యసేఽఔుధేలా, నులలథరయల తన ఆభోఖెం, ఔుటలెంఫ చభితా, ఆథరమెం, విత్తౄ  
నదలెైన యషమాలలు  ఎలాెంటి థరభిఔెం లేఔుెండర యసౄవ లత్తని నిజఞబతీగ  యలు డిెంఙరయౌ. అెండర్ భెైటిెంగ్ ఙేల ే
అెండర్ భైెటర్ నియృమానిై ాపలయతెం ఙలేే యధెంగ ాత్తనుదన తాెంలల యషమాలు ఙెఔనోు వడెం గనీ, 
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తుగ ఙెడెం (misrepresentation) గనీ జభిగిణ,ే ఆ ెంథరనిై యదఽె  యచడరనికి  నౄభా సెంసక ి
అదికయెం ఉెంథ.ి 

చటిెం అనిై పౌత్తఔ యసౄయలనఽ ఫళ యాతెం ఙేమడెం ఔ ఫలధతగ యదిెంచిెంథ.ి   

ఉథరహయణ 

ఇటీవల కొెంతకలెంగ ఔ ఎగెిఔటివ్ ళెైర్ ట నిన్ ణోనా, సులెంగ ఖ ెండెనుో టలణోనా ఫలధడెతేధరైడె. 
అెందఽవలన అతడె ఫ డిఔల్ నులల తీసఽకోయలనఽఔుధరైడె. అతడె తన యసౄయఔ భిలత్తని యలు డిెంచలేదఽ. 
ఆ యధెంగ నౄభా సెంస  నౄభాథరయలడె యసౄయలనఽ వకీరఔభిెంచి ఙేలన ాత్తనుదనలనఽ లుఔభిెంచడెం వలు  
మోసనుో తేెంథి. 
ఔ వకిౄక ిఖ ెండెలల యెంధాెం ఉెంథ,ి ఆ యషమానిై ానుో జల్ నూయెంలల అతడె యలు డిెంఙరడె. ఆ యషమెం నౄభా 
సెంస  థరుభ లుఔభిెంచఫడిెంథ.ి భ ెందఽ నఽెంచీ ఉనై యధఽలక ి ఔనీసెం 4 ఏళ్ు  వయఔ ఔవభైజి ఉెండదధ ే
యషమెం ాత్తనుదఔుడె (ానుో జర్, నౄభా ఙలే ేవకిౄ) కి  ణెయౌమజైమఫడలేదఽ. ఇథ ినౄభా సెంస  థరుభ తు 
ణోా వ టిిెంచఫడని యసౄయనిక ిఉథరహయణ.  

b) భ కఫ ైన యసౄ యలు  (Material facts) 

నియుచనెం  

ఔ భిస్కు ని అెంగీఔభిెంచవచచని నియృబెంచడెంలల ఔ నౄభా  అెండర్ భెైటర్ తీయలనీ, అలాగై  నానేమెం భైటల, 
ఇెంక ఇతయ నిమభ నిఫెంధనయ్ై ాపలయతెం ఙేలే యసౄయనిై భ కఫ ైన యసౄవభ గ (Material fact) 
నియుచిెంచఫడిెంథి.   

అెంతఔు భ ెందఽ యలు డిెంచని యసౄవెం పౌత్తఔయఫ ైనథెధైర లేథర అధే ఆ యషమానికి సెంఫెందిెంచిన 
భిలతేలనల ై ఆదరయడ ి ఉెంటలెంథి, అథ ి ధరమయ నెంలల భాతాఫే చివభిక ి నియృబెంఫడరయౌ. నౄభాథరయల 
భిసఽుని ాపలయతెం ఙలే ేనిజఞలు యలు డిెంఙరయౌ. 

నౄభాలల యలు డిెంఙరయౌ్న పౌత్తఔ యసౄయలలు  కొనిై యకయౌై ఇఔుడ భియౕయౌథరె ెం : 

i. ఔ నిభెిషిఫ నై భిసఽు ఎఔుువగ జభిగై అవకశ్ెం ఉనైదని సాచిెంఙే యసౄయలు  
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ఉథరహయణ 

ాభాదఔయఫ ైన కభోా (ఒడ సయలఔు) సభ దా భాయాెంలల తీలకళె్ుఫడటెం; అధరభోగనికి సెంఫెందిెంచిన ఖత 
చభితా    

ii. అనిై నౄభా సెంసల నఽెంచీ ఉనికిలల ఉన  ైఖత నులలలనీ, యట ి ాసఽౄ త లత్తని  తీసఽకోవడెం 

iii. నౄభా ానుో జల్ నూయెం లేథర అను కషైన్ లలని ాశ్ైలనీై భ కఫ నైయగ భిఖణనలలక ి
తీసఽకోఫడణరబ. ఎెందఽఔెంట ే ఇయ నౄభా యషమెంలల యయధ యకల దికోుణరలఔు, యతేౄ  జభిగై 
అవకరనిక ి సెంఫెందిెంచినయ అబ ఉెంటలబ.  యటిక ి నిజఞబతీగ సభాదరననేయుయౌ.  అనిై   
యవభల ూభిౄగ నిెంఫడరయౌ.   

కొనిై యకల పౌత్తఔ యసౄ యయౌై యలు డిెంచనవసయెం లేదఽ. అలాెంటి కొనిై ఉథరహయణలు ఈ కిరెంద 
ఇవుఫడిధరబ.   

సభాఙరయెం  

యలు డ ిఙేమనవసయెం లేని పౌత్తఔ యసౄయలు (Material Facts that need not be disclosed) 

అెండర్ భెైటర్ థరుభ నిభెిషిెంగ యఙరయణ ఙేమఫడఔనుో ణ ే భాతాెం, ాత్తనుదఔుడె ఈ కిరెంథ ి యసౄయలనఽ 
యలు డిెంచనవసయెం లేదఽ: 

i. భిస్కుని  తగాిెంచడరనిక ిఅభలు ఙేలన చయలు   
ఉథరహయణ:  అగిైభాఔ మెంతాెం ఏభటల ఙసేఽకోవడెం 

ii. నౄభాథరయలక ిణెయౌమని లేథర దిఱికిభని నిజఞలు  
ఉథరహయణ: ఔ వకిౄ, అదిఔ యఔౄనోు టలణో ఫలధడెతేధరైడె. కనీ అతడికి నులల తీసఽఔుధ ేసభమానిక ి
ణెయౌమదఽ. అలాెంటి సెందయౌెంలల అతడినల ైయసౄవెం యలు డిెంచలేదని ఆభోణ యేమడెం జయఖదఽ.   
iii. కొథిెగ తయుఫదేఫ నై శ్రదేణో ఔనఽకోుఖయౌగిన యసౄయలు   
భ కఫ ైన యసౄయలఔు సెంఫెందిెంచిన ాత్త చినై అెంరనీై థరచఔుెండర ఙెడెం అవసయెం. అెండర్ భెైటర్  
ఆ యషమాల ఖ భిెంచి తగినెంత జఞఖరతౄగ ఖభనిెంచి కవలలన సభాఙరభనిై అడగయౌ.   
iv. ధరమయఫ నై యషమాలు (Matters of law) 

ాత్త ఔుయౄ తభ థేశ్ ధరమెం ఖ భిెంచి ణెలుసఽకోవలలన అవసయెం ఉెంథ.ి   
ఉథరహయణ: నేాలుడె యభాగిరని నిలు ఙలేేటుడె ఆ ఊభి చటలి లు 
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v. నౄభా సెంస ఆసకిౄ చానెంచని (లేథర ఏ సభాఙరభనిై ఇఔనల ైణెలుసఽకోనవసయెం లేదని యడిచినలటిిన  

సభాఙరయెం) 

యటిని చానెంచి నౄభా సెంస ఆ సభాదరధరలు అసెంూభిౄగ ఉధరైమెంటృ తన ఫలధతని తనెంచఽకోలేదఽ 
(డసి్కఔుబమ్ ఙేమలేదఽ).  

యలు డిెంఙరయౌ్న యద ిఎుడె ఉెంటలెంథ?ి  

జీయత నౄభా ెంథరల యషమెంలల ాత్తనుదన అెంగీఔభిెంచఫడ,ి నులల జఞభ ీ అబయ వయఔ చయచలు జభిన ే
కలావద ి (నభిమడ్స) అెంణర యవభలు యలు డిెంఙరయౌ్న యద ి ఉెంథ.ి ఔయభ ి నులల  అెంగీఔభిెంచిన తభుత, 
నులల ట ర్్ నడెసఽౄ నై సభమెంలల వఙేచ ఎలాెంటి పౌత్తఔ యసౄ యలనా యలు డిెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ.    

ఉథరహయణ 

యౕర భజన్ థిళనేఽ ఏళ్ు  కలావద ి (ట ర్్) కోసెం ఔ జీయత నౄభా నులల తీసఽఔుధరైయల.  నులల తీసఽఔునై 
ఆభైళ్ు  తయలయత, భజన్కి ఖ ెండెక ి సెంఫెందిెంచి కొనిై సభసలు తలెణరౄ బ. థరెంణో అతడె ఏథో  శ్సౄ ైచికిత్ 
ఙబేెంచఽకోయయౌ్ వచిచెంథ.ి. యౕర భజన్  ఈ యసౄయనిై నౄభా సెంసక ియలు డిెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ.   

అబణ ే సకలెంలల నానేమెంలు ఙెయౌుెంచడెంలల యైపలెం వలు  నులల  యదెబన (lapsed condition) లత్తలల 
ఉెండగ, ఆ నులలథరయల నులల  ెంథరనిై ునయలదేభిెంచడరనిక ి ామత్తైలేౄ , అలాెంటి ునయలదేయణ 
సభమెంలల థరనిై ఔ నా నులలగ భిఖణ ెంచి, అనిై యకల పౌత్తఔ భభిమ  సెంఫెందిత యసౄ యలనిైెంటినీ 
యలు డిెంఙరయౌ.     

నభ్కనిై వభ ్ ఙేమడెం Breach of Utmost Good Faith 

ఇుడె భనెం అనుయఫ ైన నభ్కనిై వభ ్ ఙలే ే భిలతేయౌై ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంథరెం. అలాెంటి 
ఉలు ెంగన యలు డఙిేమఔనోు వడెం(non-disclosure) లేథర తు సాచన (misrepresentation) లలు  థేని 
థరుభధైధర జయఖవచఽచ.   

యలు డఙిేమఔనోు వడెం Non-Disclosure:  యదరయణెంగ, నౄభా సెంస  ఎలాెంటి ాణేఔఫ నై యఙరయణ 
ఙేమఔనుో ణే, నౄభా ఙలేన వకిౄ పౌత్తఔ యసౄ యల ఖ భిెంచి భ్నెంగ ఉెండే సెందయౌెంలల ఇథి జయలఖ తేెంథి. 
నౄభా సెంస   అడిగై ాశ్ైలక ితనెంచఽఔుధ ేయధెంగ  ఙెనే సభాదరధరలు, యలు డి ఙలేన సణరలు నియుక్షెంగ 
ఉధరై [అథి ఆ వకిౄ ఉథేెశ్ూయుఔెంగ ఙేమఔనోు బధర] లేథర ానోు జర్ ఆ యసౄయనిై పౌత్తఔ యసౄవెంగ తయౌచి 
ఉెండఔనోు బధర. అలాెంటి కైసఽలల అమణే అతడె అభామఔునిగధే పలయెంచఫడణరడె. అథే ఔ యసౄయనిై 
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కయలని ఙెఔుెండర థరలేౄ , అథి ఉథేెశ్ూయుఔెంగ థరచినటిే భిఖణ ెంచఫడెతేెంథి. అతడె మోసెం 
ఙేమడరనికై అలా ఙేరడని పలయెంచఫడెతేెంథి.        

తు సాచన Misrepresentation: ఔ  నౄభా ెందెం ఖ భిెంచి సెంాథసిఽౄ నై సభమెంలల ఙలే ే
యవయణనఽ (లేిట్ ఫ ెంట్) నియేదన (representation) అెంటలయల. అథి ఔ కచిచతఫ ైన సత ావచనెం 

(definite statement of fact) లేథర యశ్ుసనీమఫ ైన ఔథనెం, ఉథేెశ్ెం లేథర అెంచధరగ 
పలయెంచఫడెతేెంథ.ి యసౄయనిై అనఽసభిెంచి, యవయణ ాదరనెంగ యసౄ వభని నియౄనతెం కయయౌ. అథే ఔ 
యరుసెం (belief) లేథర ఔ అెంచధర (expectation) అబనుడె, అథి భెంచి నభ్ఔెం(good faith) 
నఽెంచి ఉదౌయెంచి ఉెండరలని పలయెంచఫడెతేెంథ.ి  

తు సాచన (Misrepresentation) భెెండె యకలుగ ఉెంటలెంథి : 

i. అభామఔెంగ ఙేలే తు సాచన (Innocent Misrepresentation) కచిచతెం కని యవయణలు 
ఇయ మోసూభిత ఉథేెశ్ెం లేఔుెండర ఇచిచనయ.     

ii. మోసూభితఫ ైన తు సాచన (Fraudulent Misrepresentation) అెంటే,  నౄభా సెంసని 
మోసెం ఙలేేెందఽఔు ఙేల ేఉథేెశ్ెంణో, సతెం టు  నియుక్ష దోయణ  వళ సాౄ  ఙెనే అఫదేు యవయణలు.    

మోసెం ఙేమడరనికి, కయలని నిజెం థరలేౄ , లేథర మోసూభితఫ ైన ఔథధరల వలు  యదరయణెంగ ఔ నౄభా 
ెందెం, ఙెలు ఔుెండర నుో తేెంథి.       

c) నౄభా ఙేమదఖా ఆసకిౄ Insurable interest  

ఉెండటెం ాత్త నౄభా ెంథరనికి ఔ భ కఫ ైన అెంశ్ెం. ఇథి నౄభా ఙేమడరనికి భ ెందఽగ కవలలన ఔ 
ధరమయఫ నై అయోతగ పలయెంచఫడెతేెంథి.   జూదు అగిరఫ ెంట్ (gambling or wager agreement)కీ, 
ఇనా్భెన్్ కీ ఖల పేదఫేనేట  చాథరె ెం.    

i. జూదెం -నౄభా 

నేకటధ ే తీసఽఔుెంథరెం. అెందఽలల ఔయల గెలుయౄ యల, భభపఔయల ఒడినుో ణరయల.  ఔ భనిఱ ెంథెెం 
ఔడెతేధరైడె ఔనఽఔ గెలుు, ఒటనే అని ఉెంటలబ. కనీ ఆ వకిౄక ి ఆ ఆటలల గెలవడఫే త ఆ 
ఆటలల భభెలాెంటి ఆసకిౄ గనీ, సెంఫెంధెం గనీ ఉెండవు. ధరమయెంగ చాలేౄ  ెంథేలు ఔటిడెం, 
జూదభాడడెం చటిఫదేెంగ వవహభిెంఙరయౌ్న చయలు కవు. అలాెంటి ెందెంలెైయైధర ధరమయయలదేఫ నై 
అెంరలుగ భిఖణ ెంచఫడణరబ. అలాెంటి లత్తలల ఏ వకిౄ అబధర తన ఇెంటిని ెంథెెంలల నలడణి,ే అతడె 
నేకటలల ఒడినుో ణ,ే అవతయౌ నుభిీ తన ాయోజధరలు దకిుెంచఽకోవడెం కోసెం కోయలి ని ఆశ్రబెంచలేదఽ.   
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ఇుడె ఔ ఇెంటి ఖ భిెంచీ, అథి కయౌనోు బన సెంగటన ఖ భిెంచీ చాథరె ెం. ఇెంటిని నౄభా ఙేలే వకిౄకి తన 
ఇెంటికి సెంఫెందిెంచి ఔ ధరమయఫ ైన సెంఫెంధెం ఉెందెంటే అథి – ఇలేు .  అతడె ఆ ఇెంటికి మజభాని, 
అథి నషినోు బధర, నుడెైనుో బధర అతడె ఆభిఔయెంగ ఫలధడణరడె. ఈ మాజభాన సెంఫెంధెం 
సయుసుతెంతాఫ నైథి. థరనికి అగిై ాభాదెం జయఖడెం, జయఖఔనోు వడెంణో సెంఫెంధెం లేదఽ. ఆ సెంఫెంధెం 
(భిలేషన్ ఱప్) వలు ధే అతడె నషినోు వడెం జభిగిెంథి. ఆ సెంగటన [అగిై ాభాదెం లేథర థ ెంఖతనెం] వలు   
జభిగై నయౖి నికి అతడె ఆ ఇెంటిని నౄభా ఙేబెంఙరడర లేథర అధేథరనిణో సెంఫెంధెం లేదఽ.     

ఔయల గెయౌచీ, భభపఔయల ఒడినుో త ఉెండే నేకటలాగ కఔుెండర,  అగిై ాభాదెం వలు  ఔటే యవయనెం 
ఉెంటలెంథి – అథి ఇెంటి మజభానికి నషిెం.  

జభిగిన నయౖి నిక ిఏథో  యధెంగ నషిభియౘయెం ను ెంథేెందఽఔు మజభాని నౄభా తీసఽఔుెంటలడె. 

నౄభా ఙేలే వకిౄకి అతడి ఇలుు గనీ, అతడి డఫ ోగనీ నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం (insurable interest) 
అవుతేెంథి. నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం అలౄ తుెంలల ఉెంటేధే, ఔ నౄభా ెందెం ఙెలుు ఫలటల అవుతేెంథి. 
థరనికి ధరమయఫ నై అెంరలు ఔడర వభిౄయౄ బ. 

ఉథరహయణ 

చెందారలకర్క ిఔ ఇలుు  ఉెంథ.ి అతడె థరని నైద యౄ. 15 లక్షలు ఫలెంఔు నఽెంచి యలణెం తీసఽఔుధరైడె. ఈ 
కిరెంథ ిాశ్ైల నైద దిఱి నలటిిెండ:ి 

 అతడె ఆ ఇెంటిక ినౄభా ఙేమదలుచఔుెంట,ే నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ఏఫ ైధర థరనిక ిఉెంథర?  
 ఫలెంఔుక ిఇెంటి యషమెంలల నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ఏఫ ైధర ఉెంథర?  
 అతడి ను యలఖ వకిౄ ఖ భిెంచిన సభాఙరయెం ఏనేట?ి 

యౕరనియసన్ కి పలయ, ఇదెయల నలు లు, విదఽే లెైన తయౌుదెండెా ల ఉధరైయల. ఈ కిరెంథ ి ాశ్ైల నైద దిఱి 
నలటిిెండ:ి 

 యయల ఆభోఖెంగ ఉెండడరనిక ిసెంఫెందిెంచి నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ఏఫ ైధర అతడిక ిఉెంథర?  
 యభిలల ఎవభధిైధర ఆసఽత్తాలల ఙేభచయౌ్ ఉెంటే, అతడె ఆభిఔెంగ ఏఫ ైధర నషినోు ణరడర?  
 అతడి ను యలగిెంటి నలు ల సెంఖణేనేట?ి అతడిక ి యళ్ు  యషమెంలల నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ఏఫ ైధర 

ఉెంటలెంథర?   

ఇఔుడ నౄభా యషమానికీ, నౄభా ెందెం యషమానికీ ఖల ణేడర ఖ భిెంచి ణెలుసఽకోవడెం అవసయెం.    
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నౄభా యషమెం నౄభా ఙేమఫో బయ ఆలౄ కి సెంఫెంధఫ ైనథి. థరని సహజెంగ ఉెండరయౌ్న యలువ  థరనిక ి
ఉెంటలెంథి.   

కనీ నౄభా ెందెం యషమెం నౄభాథరయలకి ఆ నిభెిషి ఆలౄ  నైద ఎెంతనుటి ఆభిఔ ఆసకిౄ (financial 

interest) ఉెందధే అెంశ్ెం నైద ఆదరయడి ఉెంటలెంథి. నౄభా ఙలేన వకిౄక ిఆ ఆలౄ  నైద ఆభిఔ ఆసకిౄ ఉెంథ ి
కఫటిే, నౄభా ఙేమడరనిక ి తగిన ధరమయఫ నై హఔుుని ఔయౌగి ఉెంటలడె. నౄభా నులలని అతెంత 

నిఫదేఫ ైన అయెంలల (in the strictest sense) ఙెుకోయలెంటే, అథి కైవలెం ఔ ఆలౄ ని భాతాఫే కఔ ,
నౄభా ఙలేన వకిౄక ిఆ ఆలౄ  టు  ఖల ఆసకిౄని ఔడర భియక్షసిఽౄ ెంథి. 

చితాెం 3: యదరయణ చటిెం ాకయెం నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం  

 

ii. నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ాతక్షెంగ ఔనఫడరయౌ్న సభమెం (Time when insurable interest 

should be present)  

జీయత  నౄభాలల నులల తీసఽఔుధ ే సభమెంలల నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ాతక్షెంగ ఔనఫడరయౌ. ఫ భెైన్ 
నులలల వెంటి యటి యషమెంలల త యదరయణ నౄభాలల,  నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం నులల 
తీసఽఔునైుడా, అలాగై కెుబమ్ ఙేలేటుడా ాతక్షెంగ ఔనఫడరయౌ.   

d) దఖాభి కయణెం (Proximate Cause) 

నౄభాలల నుటిెంచఫడ ేధరమసాణరా లలు  అనిైటిలలకీ చివభ ిసాతాెం, దఖాభి కయణెం (proximate cause).  

దఖాభి కయణ సాతాెం నౄభాలల ఙరలా కీలఔఫ ైనథ.ి ఇథ ి నషిెం లేథర డేఫేజి ఎలా సెంబయెంచిెంథో  చాడరయౌ. ఆ 
యధెంగ అథి నౄభా ఙేమఫడని ాభాథరలలు క ివసఽౄ ెంథో  భథో  నిభే భిెంచఽకోయయౌ. 
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అథి నౄభా ఙేమఫడని ాభాథరలలు  (peril) కి వలేౄధ,ే  నౄభా సెంస  ఫలధత వళ సఽౄ ెంథ.ి నౄభా ఙేమఫడు  
ాభాదఫే తక్షణ కయణఫ ైణ,ే ఆ నౄభా సెంస  ఙెయౌుెంులు ఙసేఽౄ ెంథ.ి అలా కఔనుో ణ,ే ఙేమదఽ.   

ఈ నిమభెం ాకయెం, నౄభా సెంస  అతెంత ాదరనఫ నై కయణఫేనేట , ఏ సెంగటన తభుత ఏ సెంగటన 
జభిగి ఆ నషిెం సెంబయెంచిెంథో  చాసఽౄ ెంథ.ి సెంగటనఔు అత్త యెంటధ ే ఉనై ఆ ఔు అెంత్తభ కయణెం వయక ై
భినేతెం కఔ నషిెం సెంబయలేు లా ఙలేన నతౄెం సెంగటనల యెంయ కోసెం యతేఔుతేెంథ.ి   

నేఖణర కయణరయౌై సఽదాయ(remote) కయణరలుగ వభాీఔభియౄ ెం. అయ దఖాభి కయణరల ఔెంట ేననైెంగ ఉెంటలబ. 
దాయెం కయణరలు ఉెండ చఽచ గనీ ఆ సెంగటన జయఖడరనిక ినేయాకలు అబయెంతగ యట ిాపలవెం ఉెండదఽ.  

నియుచనెం  

దఖాభి కయణెం (Proximate cause) గప చఽయలగా , ాపలవవెంతఫ ైన కయణెంగ నియుచిెంఫడిెంథ.ి ఎెందఽఔెంట ే
అెంత్తభ పయౌతెం ఙేయడరనిక ి అథ ి అధేకధేఔ సెంగటనయౌై యెంయగ తీలకళె్ైౄ ెంథ.ి అలా యళ్ుడెంలల ఏ ఔు 
సెంగటనక ీ థరనెంతట అథ ి యడిగ, ఔ కొతౄ  కయణెంగ ఙపచఽచఔుని వచిచ,  నదలవడరనికీ, కొనయఖడరనిక ీ
తగినెంత ఫలెం ఉెండదఽ    

జీయత  నౄభా ెంథరలకి దఖాయ కయణెం లథరే ెంతెం ఏ యధెంగ అనుబసఽౄ ెంథ?ి యదరయణెంగ, జీయత  నౄభా 
భయణ కయణెంణో  సెంఫెంధెం లేఔుెండర ఙెయౌుెంు అెంథిసఽౄ ెంథ ికఫటిి, దఖాయ కయణెం లథరే ెంతెం అనుమెం కదఽ. 
అబధర, ఎధనై జీయత  నౄభా ెంథరలు ాభాదెం ాయోజనెం భైెడయునఽ అెంథసిఽౄ ధరైబ. ఇెందఽలల ాభాదెం 
వలు  భయణెం సెంబయలేౄ  కొెంత అదను య భ ్ ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి. అలాెంటి లత్తలల, భయణెం ాభాద 
కయణెంగధ ే జభిగిెంథర అని భియౕయౌసాౄ , కయణరనిై సషిెంగ నిభే భిెంచఽకోవలలన అవసయెం ఉెంటలెంథ.ి దఖాయ 
కయణెం లథరే ెంతెం ఇలాెంటి సెందభౌలకి సభిగా  వభిౄసఽౄ ెంథి.   

సెంరలుషణ (Adhesion) ెందెం  

సెంరలుషణ ెంథరలు, అవతయౌ నుభిీని  కైవలెం ెంథరనిై లుఔభిెంచడరనికో, త్తయసుభిెంచడరనికో భాతాఫే 
భినేతభబయ అవకశ్నేసాౄ , ఎఔుువ ఫేయభాడ ేాయోజధరలు ఖల (greater  bargaining  advantage) 
నుభిీ ఙేత తమాయలఙేమఫడణరబ. ఇఔుడ నౄభా  ఔెంనలనీకి ెంథరనికి సెంఫెందిెంచిన అనిై నిమభ 
నిఫెంధనలలు  అనిై యకలగనా ఫేయభాడే శ్కిౄ ఉెంటలెంథి.     

థీనిై తటసెం ఙేమడరనిక,ి ఔ  ా -లుక్ (free-look)  వవది భచిమెం ఙేమఫడిెంథ.ి అుడె  
నులలథరయల నులల తీసఽఔునై తభుత, తనఔు అెంగీకయెం కఔనోు ణే, నులల డరఔుఫ ెంటలని అెందఽఔునై 15 
భోజుల లలు యదఽె  ఙసేఽఔుధే ాణరభాైమెం ఔయౌగి ఉెంటలడె. ఆ యషమానిై అతడె ఆ ఔెంనలనీక ి
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యా తూయుఔెంగ ణెయౌమఫయఙరయౌ. అుడె కయలచలు, చరభెీలు తగాిెంచఽఔుని నానేమెం యనకిు త్తభిగి 
ఇవుఫడెతేెంథి.     

నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి  1 

ఈ కిరెంథి యటిలల ఏథి నియోెందరనిక ిఉథరహయణ? 

I. యఫేష్ ఔనీస యషమ భిజఞా నెం లేఔుెండర ఔ ెంథరనికి సెంతఔెం ఙేమడెం   

II. ెందెం నైద సెంతఔెం ఙేమఔనోు ణే భళేష్ని చెంుణరనని యఫేష్ ఫ థిభిెంచడెం   
III. ెందెంనల ైభళేష్ సెంతఔెం ఙెమడరనిక ియఫేష్ తన ను ా లషనల్ లుఔుఫడిని ఉయోగిెంచడెం 

IV. ెందెంనల ైభళేష్ సెంతఔెం ఙెమడరనిక ియఫేష్ సభాఙరయెం తుడె అెంథిెంచడెం 

 

నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి  2 

ఈ కిరెంథ ిఎెంనఔలలు  థేనిక ియఫేష్ నౄభా ఙేమడెం యధెం కదఽ?  

I. యఫేష్ ఇలుు    
II. యఫేష్ పలయ  
III. యఫేష్ లేైళ తేడె   
IV. యఫేష్ తయౌుదెండెా లు   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 

 

యభెంశ్ెం 

 నౄభా సెంస  నౄభా ెందెం తాభ లల కొనిై యకల ాణేఔ భిసఽులకి ఆభిఔ బదాత ఔయౌెంచడరనిక ి
నియృబెంఙే ఔ ధయ లేథర భిఖణనని నానేమెం అని అెంటలయల.   

 ెందెం  అెంటే ఇయల నుభిీల భదర చటిఫదేెంగ అభలబయ ఔ అగిరఫ ెంటల.   

 అెంరలు  ఙెలుు ఫలటబయ ెందెంలల ఇయ ఔడర ఉెంటలబ:  

i. ాత్తనుదన భభిమ  అెంగీకయెం 

ii. భిఖణన,  

iii. ఏకీఔిత అవగహనణో ఏకననుామెం Consensus ad-idem,  

iv. లేుఙరచ అెంగీకయెం (Free consent) 
v. నుభిీల యభయూెం 

vi. వసఽౄ వు చటిఫదేత 

 నౄభా ెంథరలలల ాణేఔ లక్షణరలలల ఇయ ఔడర ఉధరైబ: 

i. భిూయృ యరుసెం (Uberrima fides)  
ii. నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం (Insurable interest)  
iii. దఖాభి కయణెం (Proximate cause)  

కీలఔఫ ైన థరలు 

1. ాత్తనుదన భభిమ  అెంగీకయెం 

2. ధరమయఫ నై భిఖణన (Lawful consideration) 

3. ఏకీఔిత అవగహనణో ఏకననుామెం (Consensus ad idem) 

4. భిూయృ యరుసెం Uberrima fides 

5. భ కఫ ైన యసౄ యలు  Material facts 

6. నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం(Insurable interest)  

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

జయఫ  1  

సభెైన ాణరభాైమెం II. 

ెందెం నైద సెంతఔెం ఙేమఔనోు ణే భళషే్ నఽ చెంుణరనని యఫేష్ ఫ థిభిెంచడెం నియోెందరనికి ఉథరహయణ.  

జయఫ  2  

సభెైన ాణరభాైమెం III. 

యఫేష్ ఔు అతడి లేైళ తేడి జీయతెం నైద నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ఉెండదఽ. కఫటిి థరని నైద అతడె నౄభా 
ఙేమలేదఽ.   

 

లుమ భకీ్ష – ాశ్ైలు 

ాశ్ై 1  

ఙెలుు ఫలటబయ ెందెంలల ఏ అెంశ్ెం నానేమెంణో పలఖెంగ ఉెంటలెంథి? 

I. ాత్తనుదన భభిమ  అెంగీకయెం 

II. భిఖణన  
III. లేుఙరచ అెంగీకయెం 

IV. ెంథరనికి నుభిీల యభయూెం 

ాశ్ై 2  

ఎలాెంటి మోసూభిత ఉథేెశ్ెంణోధన ఙేమఫడఔనోు బధర కచిచతెంగ లేని యవయణలనఽ _____________ 

అనఽసెందరనిసఽౄ ెంథి.  

I. తుగ ణెయౌమజమైడెం 

II. చెంథర (చెంథర)  
III. ాత్తనుదన  
IV. నుాత్తనిధెం 

ాశ్ై 3  

________________ ధేయూభితఫ ైన యదరధరల థరుభ త్తౄ డిలల ఔ అెంతభౌఖెంగ ఉెంటలెంథి.  
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I. మోసెం  
II. అనఽచితఫ నై ాపలవెం 

III. నియోెంధెం 

IV. ను యనుటల 

ాశ్ై 4  

ఈ కిరెంథి యటిలల జీయత  నౄభా ెంథరలఔు సెంఫెందిెంచి ఏథ ియసౄవెం? 

I. అయ ధనటి భాటలల ఉెండ ేెంథరలు, అయ చటిఫదేఫ ైన అభలుకి లలఫడవు  
II. అయ చటిఫదేఫ నై అభలుకి లలఫడి ధనటి భాటలల ఉెండ ేెంథరలు. 
III. ఇెండిమన్ ెందెం  మాకి్, 1872 ాకయెం అయ ఇయల నుభిీల (నౄభా సెంస  భభిమ  నౄభాథరయల) భధ 

ఉెండే ెంథరలు   
IV. అయ జూదు ెంథరలు వెంటియ  

ాశ్ై 5  

ెందెం యషమెంలల ఈ కిరెంథ ియటిలల ఙెలు ని భిఖణన ఏథ?ి 

I. డఫ ో 

II. ఆలౄ  
III. లెంచెం 

IV. నఖలు 

ాశ్ై 6  

ఈ కిరెంథి యటిలల  జీయత  నౄభా ెందెం లలకి ాయేయెంఙే అయోత లేని నుభిీ ఏథి? 

I. యనుయ మజభాని  
II. ఫ ైనర్ 

III. ఖిళ ణ  
IV. ాబ తు ఉథో గి 

ాశ్ై 7  

ఈ కిరెంథి యటిలల  ―ఉఫ భిరభా లడై్స్‖ లథరే ెంణరనిై చానెంఙే చయ ఏథ?ి 

I. ఔ నౄభా ాత్తనుదన తాెంలల ణెయౌలన యైద భిలతేలనఽ ఖ భిెంచి అఫదేెం ఙెడెం 
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II. ఔ నౄభా ాత్తనుదన తాెంలల పౌత్తఔ యసౄయల ఖ భిెంచి యలు డెించఔనోు వడెం  
III. ఔ నౄభా ాత్తనుదన తాెంలల ణెయౌలన పౌత్తఔ యసౄ యల ఖ భిెంచి యలు డిెంచడెం   
IV. సకలెంలల ననాేమెం ఙెయౌుెంచడెం 

ాశ్ై 8  

నౄభా ాయోజధరెంరనిై దిఱిలల నలటలి ఔుెంటే ఈ కిరెంథి యటిలల ఏథి సభికదఽ? 

I. ఔుభాయలని కోసెం తెండిా నౄభా నులల ఙేమడెం  
II. పలభబయౄలు ఔభి కోసెం భభపఔయల నౄభా ఙేమడెం  
III. లేైళ తేలు ఔభి కోసెం భభపఔయల నౄభా ఙేమడెం  
IV. మజభాని ఉథోఖ ల కోసెం నౄభా ఙేమడెం  

ాశ్ై 9  

జీయత  నౄభా యషమెంలల తనిసభిగ నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ఎుడె ఉెండరయౌ?  

I. నౄభా తీసఽఔుధే సభమెంలల 
II. కెుబమ్ ఙలేే సభమెంలల 
III. జీయత  నౄభా యషమెంలల నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం  అవసయెం లేదఽ  
IV. నులల కొనఽగోలు ఙలేే సభమెంలల లేథర కెుబమ్ సభమెంలల  

ాశ్ై 10  

ఈ కిరెంథి ధేథెంలల భయణరనిక ిఏథి దఖాభి కయణెం (proximate cause) అవుతేెంథ?ి 

అజయ ఖ యరు యుభ ీ ఙేసఽౄ ెంటే కిరెంద డరు డె. అతడి యనఽైూస యభిగిెంథి. అతడె అలాగై ఙరలాలేు నీట ి
భడెఖ లల డ ి ఉధరైడె. థరనిణో అతడిక ి నఽమోనిమా వచిచెంథి. అతడనిి యౘలటల్ లల ఙేభచయల కనీ 
చివభికి నఽమోనిమా వలు  అతడె చనినుో మాడె.  

I. నఽమోనిమా  
II. యనఽైూస యయఖడెం  
III. ఖ యరెం నైద నఽెంచి కిరెంద డడెం   
IV. ఆభషైన్ 
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లుమ భకీ్ష -జయఫ లు 

జయఫ   1  

సభెైన ాణరభాైమెం II. 

ఙెలుు ఫలటబయ ెంథరనికి ననాేమఫే భిఖణన (consideration). 

జయఫ   2  

సభెైన ాణరభాైమెం I. 

ఎలాెంటి మోసూభితఫ ైన ఉథేెశ్ెం లేఔనోు బధర తుగ ణెయౌమజైమడెం వళ ెంచడెం తు యవయణలఔు 
థరభితీసఽౄ ెంథి.  

జయఫ   3  

సభెైన ాణరభాైమెం III. 

ధేయూభితఫ నై యదరధరల థరుభ ఇఙచే త్తౄ డి నియోెంధెంలల ఔ అెంతభౌఖెంగ ఉెంటలెంథి.  

జయఫ   4  

సభెైన ాణరభాైమెం III. 

పలయత ెంద  చటిెం, 1872 ాకయెం, జీయత  నౄభా ెంథరలు  ఇయల నుభిీల (నౄభా సెంస  భభిమ  
నౄభాథరయల) భధన ఉెండే ెంథరలు.  

జయఫ   5  

సభెైన ాణరభాైమెం III. 

ఔ ెంథరనికి లెంచెం ఙెలుు ఫలటబయ భిఖణన కదఽ. 

జయఫ   6  

సభెైన ాణరభాైమెం II. 

ెందెం  ఔ జీయత  నౄభా ెంథరనికి ఫ ైనయలు  అయలో లెైన నుభిీలు కదఽ. 

జయఫ   7  

సభెైన ాణరభాైమెం III. 

ఔ నౄభా ాత్తనుదన తాెంలల ణెయౌలన పౌత్తఔ యసౄయల ఖ భిెంచి యలు డిెంచడెం ―భిూయృ యరుసెం‖ 
లథరే ెంణరనిై చానెంఙే చయ    
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జయఫ   8  

సభెైన ాణరభాైమెం III. 

నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం లేదఽ కఫటిి, లేైళ తేలు యసయెం నౄభా తీసఽకోలేయల  

జయఫ   9  

సభెైన ాణరభాైమెం I. 

జీయత  నౄభా యషమెంలల నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం నౄభా తీసఽకొధే సభమెంలలధే ఉెండరయౌ.  

జయఫ   10  

సభెైన ాణరభాైమెం III. 

అజయ భయణరనికి ఖ యరెం నైద నఽెంచి డడెం దఖాయ కయణెం అవుతేెంథి. 
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యపలఖెం 2 
జీయత నెభా 
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అదరమెం 6 

జీయత  నౄభాలల ఇనేడి ఉనై అెంరలు ఏనేటి  
 

అదరమెం  భిచమెం 

నౄభా ాకిరమలల ధరలుఖ  అెంరలు  ఇనేడ ిఉధరైబ.   

 ఆలౄ   
 నౄభా ఙేమఫడు  భిసఽు   

 సనైఔయణ లథరే ెంతెం (The principle of pooling)  
 ెందెం 

జీయత  నౄభాలల ఖల యయధ లక్షణరల (లక్షణరల)ని భియౕయౌథరె ెం. ఈ అదరమెంలల నౄభాకి సెంఫెందిెంచి నలైన 
ణెయౌనన అెంరల ఖ భిెంచి సెంక్షిౄ ెంగ యవభిెంచఫడెతేెంథ.ి  

ధేయలచఔుధే అెంరలు  

 

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

1. ఆలౄ   –  భానవ జీయత యలువ (HLV) 

ఆలౄ  అెంటే అథ ఔ యఔఫ ైన సెంద అనీ,  థరనిక ిఆభేిఔ యలువ, భఫడ ి(return) ఉెంటలెందధే యషమెం భనెం 
ఇటిక ై అయెం ఙసేఽఔుధరైెం. ఎధనై యకల సెందలక ి యలువని కచిచతఫ ైన ఆభిఔ థరలలు ధే (monetary 

terms) లెకిుయౄ యల. అలాగై నషి యలువ (loss of యలువ ) ని ఔడర లెకిుెంచవచఽచ.  

ఉథరహయణ 

ఔ కయలక ి ాభాదెం అబెంథ.ి ఆ నషిెం యలువ యల.. 50,000 లుగ అెంచధర యేమడెం జభిగిెంథ.ి కయల 
మజభానిక ినౄభా సెంస   ఈ నయౖి నిక ినషిభియౘయెం ఙెయౌుసఽౄ ెంథ.ి  

అబణ ేఔ భనిఱ చనినుో ణ ేఆ నషిెం నణరౄ నిై ఎలా అెంచధర యేయౄ యల? 

అతడి యలువ  50,000 యౄనుమలా? లేఔ యల. 5,00,000 యౄనుమలా?  

ఔ యనియోఖథరయలని ఎుడె ఔయౌలధర నౄభా ఏజెెంటల ఈ నల ై ాశ్ైక ి సభాదరనెం ఙెనుయౌ్ ఉెంటలెంథ.ి థీని 
ఆదరయెంగ ఏజెెంట్ ఆ యనియోఖథరయలడిక ి ఎెంత నౄభా లనూయల్ ఙేమవచచధేథ ి నియృమభవుతేెంథ.ి నిజఞనిక ి
ఔ జీయత  నౄభా ఏజెెంటల ధేయలచకోవలలన ణొయౌ నుఠ్ెం ఇథ.ే  

అబణ,ే అదిషివరతౄ , డెఫ ైౌ ఏళ్ు  కిరెందట ను ా లసర్ హఫ నర్అనవిథిేభిచిన ఔ ఖణన (measure) ఉెంథ.ి ఈ 
ఖణనని భానవ జీయత యలువ (HLV) అధే నేయలణో ాెంచభెంణర ఉయోగిసఽౄ ధరైయల. 

HLV లథరే ెంతెం భానవ జీయణరనిై ఆథరమెం సెంనుథిెంఙ ే ఔ యధఫ నై సెంద లేఔ ఆలౄగ పలయసఽౄ ెంథ.ి ఆ 
యధెంగ అథి ఔ వకిౄ బయషతేౄ లల సెంనుథిెంచఖల నిఔయ సెంనుదన ఆదరయెంగ భానవ జీయత యలువనఽ 
భిఖణనలలక ితీసఽఔుెంటలెంథ.ి నిఔభథరమెం (Net earnings) అెంటే ఔ వకిౄ బయషతేౄ  సెంవత్భలలు  ాత్త 
సెంవత్యభూ ఎెంత సెంనుథిెంచఖలడని పలయెంచఫడెణోెంథో  ఆ నతౄెంలలెంచి అతడ ి కయలచలు నుో నా నేగిలే 
నతౄెం య భ ్. ఆ యధెంగ ఈ నతౄెం ఔ ఔుటలెంఫెంలల సెంనుథిెంఙ ే వకిౄ అకల భయణరనిక ి ఖ భెైణ ే ఆ 
ఔుటలెంఫలనిక ివఙేచ నిఔయ ఆభిఔ నయౖి నిై సాచిసఽౄ ెంథ.ి ఈ య భ ్ని సభెైన వడీు  భైటలకి నలటలి ఫడిగ నలటిి, ఇలా 
సెంబయెంఙ ేనయౖి యౌై తగాిెంచఽకోవచఽచ.  

HLVని నియృబెంచడరనిక ిఔ సయళ్ఫ ైన సా లఫ నై నిమభెం (thumb rule) ఉెంథ.ి అథేనేటెంట,ే సెంనుథిెంఙ ే
వకిౄ ఫాత్తక ిఉెండఔనోు బధర, ఔ ఔుటలెంఫెం తనక ికవలలన యభిికథరమానిై  థరనిక ిను ెందఖల వడీు  భైటలణో 
పలఖయౘభిెంఙరయౌ.    
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ఉథరహయణ 

యౕర భజన్ సెంవత్భనిక ియల. 1,20,000 సెంనుథియౄ డె. తన కయలచలఔు యల. 24,000 ఉయోగియౄ డె 

అతడె అకల భయణెం ఙెెంథనిటు బణ,ే అతడ ిఔుటలెంఫలనిక ివఙేచ నషిెం ాత్త సెంవత్భనిక ీయల. 96,000 లు. 

వడీు  భైటల8% ఉెందనఽఔుెంట,ే(0.08 గ చానెంచఫడిెంథ)ి. 

HLV = 96000 / 0.08 = యల.. 12,00,000 

ఔ వకిౄ తనక ి కవలలన సెంూయృ బదాత కోసెం ఎెంత నౄభా కయలల నిభే భిెంచడరనిక ి HLV 

సయౘమడెతేెంథ.ి ఏ భినేత్తకి నేెంచిణే జీయత  నౄభా ఊయౘజనితభ్తేెంథో  ఔడర అథి (HLV) 
ణెయౌమజైసఽౄ ెంథి.  

యదరయణెంగ, ఔయల ఙేమాయౌ్న నౄభా నతౄెం యభి యభిికథరమానిక ి 10 నఽెంచి 15  భెటలు  ఎఔుువగ 
ఉెండరలని భనెం ఙెవచఽచ. నలైన ణెయౌనన ఉథరహయణలల, యౕర భజన్ సెంవత్భనిక ియౄ. 1.2 లక్షలు భాతాఫే 
సెంనుథిసాౄ , యౄ. 2 కోటు క ి నౄభా కోయలతేధరైడెంటే ఎవభికెధైర సెంథహేెం వసఽౄ ెంథ.ి అబణ ే కొనఽగోలు ఙలే ే
నౄభా నతౄెం అధేథి ఆ వకిౄ ఎెంత నౄభా ఙేమఖలడె, భభమి  ఎెంత నౄభా కొధరయౌ అనఽఔుెంటలధరైడె అధ ే
యషమాల నైద ఆదరయడ ిఉెంటలెంథి.      

2. భిసఽు  

భనెం నలనై ఖభనిెంచినటలి గ, భానవ జీయణరనిై ఔ ఆలౄగ యలువఔటిి, ఆ యలువని ధరశ్నెం ఙలేన లేథర 
తగాిెంచిన భిసఽు సెంగటనలు జభిగినుడె జీయత నౄభా యక్షణనెంథిసఽౄ ెంథ.ి భూడె యకల సెందభౌలలు  
అలాెంటి నషిెం సెంబయెంచవచఽచ. యదరయణ ాజలు ఎదఽభపుధ ేకొనిై యకల యెంత భిలతేలు ఉెంటలబ.  

చితాెం 1:  యదరయణ ాజలు ఎదఽభపుధ ేకొనిై యకల యెంత భిలతేలు  
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అబణ ేయదరయణ నౄభా ఆలౄ ని ాపలయతెం ఙేల ేభిసఽులణో యలక్షణెంగ వవహభిసఽౄ ెంథ ి– ఉథర. అగిై ాభాదెం 
(fire), సభ దాెంలల సయలఔు నషినోు వడెం, థ ెంఖతనెం, ఔనైు థ ెంఖతనెం, కయల ాభాథరలు.  ఇయ నేయల, ాత్తషీ 
(goodwill) ని థఫెోతీల ే సెంగటనలఔు ఔడర యక్షణ ఔయౌయౄ బ. ఇయ జయఫ థరభీ నౄభా యపలఖెంలల యక్షణ 
ఔయౌెంచఫడణరబ. 

చివభిగ వకిౄఖతెంగ ాపలవెం చానెంఙ ేఈ భిసఽుయౌై వకిౄఖత భిసఽులని అెంటలయల. యటిని ఔడర   యదరయణ 
నౄభా బదాత ఔయౌసఽౄ ెంథ.ి  

ఉథరహయణ 

ాభాదెం వలు  జభిగిన నయౖి లక ిాభాద నౄభా బదాత ఔయౌసఽౄ ెంథ.ి   

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

యదరయణ నౄభా జీయత  నౄభా 
నషిభియౘయెం : యదరయణెంగ వకిౄఖత 
ాభాద  నౄభా నేనయౘ నేగియౌన యదరయణ 
నౄభా నులలలనీై  నషిభియౘయ 
ెంథరలు. 

జీయత  నౄభా నులలలు యౘనై ెంథరలు, 
నషిభియౘయెం అెంటే అగిై ాభాదెం వెంటియ 
సెంబయెంచినుడె నౄభా సెంస  జభిగిన నయౖి నిక ి
సెంఫెందిెంచిన కచిచతఫ ైన నణరౄ నిై అెంచధర యలే, 
ఎఔుువ లేథర తఔుువలు కఔుెండర, సభిగా  అెంణ ే
నణరౄ నీై  నషిభియౘయెం  గ ఙయెౌుెంచడెం.  
 జీయత  నౄభాలల ఇలా ఔుదయదఽ. భయణెం సెంబయలేౄ , 
ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నతౄెం పలానిై     నదట ు  ెందెం 
భసఽఔుధ ే సభమెంలలధ ే నిభే భిెంచఫడరయౌ. ఆ యధెంగ 
జీయత  నౄభా నులలలు తయచఽగ జీయత  యౘనై 
ెంథరలని నలవఫడణరబ. నౄభా ఙలేన వకిౄ 
భయణ ెంచినుడె ధరనేనీలు లేథర లనెృథరయలలఔు  యౘనై 
ఇచిచన నతౄెం ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథ.ి 

 

అనియచత్త (Uncertainty): యదరయణ నౄభా 
ెంథరలలల అనియచత్తగ ఉనై భిసఽు 

ఈయెంటల (సెంగటన)కి బదాత 

జీయత  నౄభా యషమెంలల, భయణెం సెంబయసఽౄ ెంథర లేథర 
అధే యషమెంలల నిశ్చమెంగ ఙెలేని లత్త అెంటృ 
ఉెండదఽ. ుటిిన ాత్త భనిఱ  భయణ ెంచఔ తదఽ. 
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ఔయౌెంచఫడెతేెంథ.ి ఔ ఇలుు  అగిై 
ాభాథరనిక ిఖ యవుతేెంథర లేథర, ఔ కయలక ి 
ాభాదెం సెంబయెంచవఙరచ లేథర అనై 
సెంఖత్త భ ెందఽగ ఎవయౄ ఙెలేయల. 

కఔనుో ణ ే ఆ భయణెం ఎుడ సఽౄ ెందధ ే సెంఖణ ే ఇఔుడ 
నిశ్చమెంగ ఙెలేభ . ఆ యధెంగ జీయత  నౄభా 
అకల భయణెం సెంబయెంచినుడె ఆ భిసఽుక ి బదాత 
ఔయౌసఽౄ ెంథ.ి    

 

సెంపలవతలల నలయలఖ దల (ncrease in 

probability) : యదరయణ నౄభాలల, అగిై 
ాభాదెం, బూఔెంెం వెంటి ాభాథరలు జభిగై 
సెంపలవత కలెంణో ఫలటల నలయఖవు.   

జీయత  నౄభా యషమెంలల వమసఽణోఫలటల భయణెం 
సెంబయెంఙ ేసెంపలవత నలయలఖ తేెంథ.ి  

b) జీయత  నౄభా భిసఽు సుపలవెం 

యదరయణెంగ భయణెం వమసఽని ఫటిి ఉెంటలెంథ ికఫటిి, చినైవమసఽలల ఉనైయభిక ితఔుువ నతౄెంలల 
నానేమల, విదఽే లఔు ఎఔుువ నతౄెంలల నానేమెంలు నిభే భిెంచఫడణరబ. పయౌతెంగ, విదఽే లెైధర సభ,ై 
భెంచి ఆభోఖెంణో ఉనైయయల లుమ్నఽెంచి తుకోయలనీ, అధరభోఖెంగ ఉనై సబ లు భాతాెం ఇెంక 
అెందఽలలధ ే కొనయగలనీ అనఽఔుెంటలయల. పయౌతెంగ నౄభా సెంసలు తీవాఫ నై సభసయౌై ఎదఽభోుయయౌ్ 
వచిచెంథ.ి అయ నౄభాథరయు థరుభ జీయణరెంతెం ననాేమెంలు ఙెయౌుెంఙ ే యధెంగ ెంథరలనఽ అనవిథిే  
భిచిెంథ.ి ఇథ ికై యధఫ నై (సభతేలఫ నై) ననాేమెంలు అనవిథిే  కవడరనిక ిథరభితీలెంథ.ి 

3. సభతేల నానేమెంలు 

కీలకెంశ్ెం 

సభతేల నానేమెం అెంటే వమసఽణో ఫలటల నలయఖఔుెండర ెంద సభమెం అెంణర లయెంగ ఉెండ ే ననాేమెం.     

అెంటే థరని అయెం నదటి సెంవత్యెంలల వసాలు ఙలేన ననాేమెంలు  ఆ వమసఽలలు  చనినుో బయయభ ికెుబమ్ 
నణరౄ లనఽ ఙెయౌుెంచడరనికి అవసయభబయ నణరౄ ల ఔధరై ఎఔుుయ ే ఉెంటలబ. తభుత ఏళ్ులల వసాలు ఙేల ే 

నానేమెంలు ఎఔుువ వమసఽ వచిచన తభుత భయణ ెంచిన కెుబమ్ నణరౄ లనఽ ఙెయౌుెంచడరనికి అవసయఫ నై 
య భ ్ ఔెంట ేతఔుువ ఉెంటలెంథ.ి  ఈ భెెండిెంటి సఖటల యలుయ ేసభతేల ననాేమెం అవుతేెంథ.ి అెంటే థీనయెం 
తఔుువ వమసఽలలు  ఎఔుువ నణరౄ లలు  ఔటిఫడు  ననాేమెంలు భ థనిే వమసఽలలు  ననాేమెంల లలటల (deficit) 
ని బభీౄ (compensate) ఙేయౄ మనైభాట. 

సభతేల నానేమెం లక్షణెం ఈ కిరెంద ఉదహభిెంచఫడిెంథ.ి  
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చితాెం 2: సభతేల నానేమెం 

 

సభతేల నానేమెంలు అెంటే, జీయత  నౄభా ెంథరలు  10, 20 లేథర అెంతఔెంట ే ఎఔుువ సెంవత్భల 
నుటల యలక్షణెంగ నడిఙ ే నౄభా ెంథరలని ఔడర అయెం. అలాగై యదరయణ నౄభా యలక్షణెంగ అల 
కలావదిక ిఙెెంథిెంథ,ి ఔ సెంవత్యెంలల కలెం భ గిలనుో తేెంథ.ి  

కీలకెంశ్ెం 

ెంథరనికి సెంఫెందిెంచి ాత్త సెంవత్యెం వసాలు ఙేల ే ననాేమెంలు  నౄభా సెంస  తన నులలథరయల 
ాయోజనెం కోసెం యశ్ుసనీమెంగ అటిేఫ డెతేెంథ.ి ఆ యధెంగ వసాలు ఙేమఫడని య భ ్ని ―భిజర్ు‖ అని 
నలుయౄ యల. ఔ నౄభా సెంస  ఈ భిజర్ు లేథర నిలునిదిని నౄభా సెంస  బయషతేౄ లల నియుళ ెంఙరయౌ్న ఫలధతల 
కోసెం ఉెంచఽతేెంథ.ి ఈ అదను నతౄెం థరుభ ―జీయత నిద‖ి అధే నేయలణో ఔ నిద ి ఏయడెతేెంథ.ి జీయత 

నౄభా సెంసలు ఈ నిదిని నలటలి ఫడ ినలటిి, వడీు  సెంనుథియౄ బ.  

a) సభతేల  ననాేమెంలల ఇనేడ ిఉనై అెంరలు (Components) 

సభతేల నానేమెం లల భెెండె అెంరలు ఇనేడ ిఉధరైబ. 

i. నదటథి,ి ట ర్్ లేథర బదాత (ట ర్్  లేథర  protection) అెంశ్ెం. ఇథ ిభిసఽు ధయక ియసౄ వెంగ ఎెంత 
ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంథో  కైవలెం ఆ పలఖెం (portion) ననాేమెం భాతాఫే. 

ii. భెెండోథ,ి నఖదఽ యలువ  అెంశ్ెం. ఇథ ినులలథరయల ఙేలన అదను ఙెయౌుెంు నణరౄ య్ై సనైఔభిెంచడెం 
వలు  ఏయడెతేెంథ.ి ఇథ ిను దఽు పలగనిై ఏయయలసఽౄ ెంథ.ి  



 

112 

 

అెంటే థీనయెం థరథరు అనిై జీయత నౄభా నులలలలు నా బదాత, ను దఽు, ఈ భెెండా ఔయౌల ే ఉెంటలబ.    
నానేమెంలల నఖదఽ యలువ అెంశ్ెం ఎెంత ఎఔుువగ ఉెంటే, ఆ నౄభా నులల ను దఽు ఆదరభిత నౄభా నులలగ 
పలయెంచవచఽచ.  

4. భిసఽు సనైఔయణ లథరే ెంతెం 

జీయత  నౄభా సెంసలు ెందెం ఆభిఔ సెంసలుగ వభాీఔభిెంచఫడరు బ. అెంటే, నులలథరయలకి ఙెయౌుెంఙరయౌ్న 
ాయోజధరలు తయచా ెందెం ఇవుఫడని యౘనైల యౄెం థరలాచబ. అనిైటిఔధరై భ కెంగ, ఆభిఔ 
బదాతని అెంథియౄ మధ ే పలవెం ఉెంథ ి కఫటిి, జీయత  నౄభా భభిమ  నెంఛనఽు  సెంాథరమఫదేఫ ైన భతీ్తలల 
కొనఽగోలు (కొనఽగోలు) ఙేమఫడణరబ. ఈ యధఫ నై బదాత సభెనై ెంథరల పయౌతెంగనా, అలాగై నౄభా 
సెంసలు ఙెయౌుెంులు ఙేమఖల లత్తలలధ ే ఉధరైమని నిభ భిెంచఽకోవడరనిక ి  నిభెిషిఫ ైన బదాణర చయలు 
(safeguards) నుటిెంచఫడడెం వలు నా ఏభటవుతేెంథ.ి ఈ యధఫ నై నిభ్ణెం అననత లేథర సనైఔయణ 
లథరే ెంతెం అభలు ఙేమడెం వలాు  యధడెతేెంథ.ి  

ఆభిఔ భాభెుటు లల భిసఽుని తగాిెంఙే కీలకెంరలలు  అధననత (భూచఽవలెైజషైన్) ఔటి. అలాెంటి భభో 
కీలకెంశ్ెం యసౄ ితీఔయణ (Diversification) భ్యౌఔెంగ ఈ భెెండిెంటిక ీణడేర ఉెంథ.ి  

యసౄ ితీఔయణ అధననత   
ఈ యసౄ ితీఔయణ (డెవైభి్కషైన్) కిరెంద నిధఽలు   
యయధ యకల ఆసఽౄ ల యౄెంలల యసౄ భిెంచి ఉెంటలబ  
(ఖ డు నఽ యేభైుయల ఫ టిలలు  ఉెంచడెం). 

అధననత లేథర సనైఔయణలల, యేభైుయల వఔుౄ లఔు 
సెంఫెందిెంచిన నిధఽలు ఔయౌల ఉెంటలబ (అనిై ఖ డు నీ 
కై ఫ టిలల ఉెంచడెం). 

యసౄ ితీఔయణలల నిధఽలు ఔ భూలయ నెం నఽెంచి 
యేభైుయల లక్షాలఔు ావళ యౄ బ.      

అధననతలల యేభైుయల భూలయ ధరల నఽెంచి ఔ లక్షెం 
యైు ావళ యౄ బ. 
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చితాెం 3: అధననత  

అధననత  (యేభైుయల భూలయ ధరల నఽెంచి ఔ లక్షెం యైు ావళ యౄ బ.) 

 

జీయత  నౄభాలల అధననత  లేథర సనైఔయణ లథరే ెంతెం భెెండె యలక్షణఫ ైన భీతేలలు  నుతా నోు ఱసఽౄ ెంథ.ి 

i. నదట ి నుతాలల అథి ఔ వకిౄ అకల భయణెం ఙెెంథణిే వఙచే ఆభిఔ నయౖి నిక ి బదాత ఔయౌెంచడెం. ఈ 
నషిెం బ జఞనికెతేౄ ఔుని జీయత  నౄభా ెందెంలల ఙేభిన భభెెంణో భెంథి అెందజలైే చెంథరల 
(చెంథరలు)ణో ఏయడే నిది థరుభ ఆ సభసని భషిుభిెంచడెం. 

ii. భిసఽు సనైఔయణ లథరే ెంతెం భయణ భిసఽుని నేెంచి ఉెంటలెంథ.ి అథి సనైఔయణనీ,    అలాగై ఆభిఔ 
భిసఽుని ఔడర సభసిభానెం ఙేమడెంలల ఔడర ఔయౌెంచఽఔుెంటలెంథి. ఇథి నానేమెంలనఽ నిధఽలనీ, 
తతొయౌతెంగ యేభైుయల సభమాలలు  వఔుౄ ల థరుభ యయధ యకల ెంథరలఔు అనఽసభిెంచి ఉెండే 
భిసఽులనఽ సనైఔభిెంచడెం థరుభ యధడెతేెంథ.ి ఆ యధెంగ  ఇథ ి యయధ తభలఔు ఙెెంథని 
నులలథరయలల యషమెం. ఈ సనైఔయణ పయౌతెంగ, భిలతేలు ఫలఖ ధరై, ఫలగోలేఔనోు బధర జీయత 
నౄభా సెంస  కై యధఫ నై ఫో నస్క (a uniform bonus) ఙేలేలాగనా, కలెం ఖడిఙేకొథీె  లాపలలు 
అెంథిెంఙ ేయషమెంలల అథి భభిెంత ఫ యలగైెన ని తీయల ఔనఫభఙిేలా ామత్తైెంచడెం, నిభే భిెంచఽకోవడెం 
జయలఖ తేెంథ.ి 
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5. జీయత  నౄభా ెందెం  

చితాెం 4: జీయత  నౄభా ెందెం  

 

జీయత  నౄభాలల చాడరయౌ్న చివభి అెంశ్ెం ెందెం. నిభే భిత నతౄెం అధే దెం వలు  థరనికి నుాభ కత 
వసఽౄ ెంథి. ఔ యహఔెంగ ఆభిఔ బదాత ఔయౌసాౄ  జీయత  నౄభా ఆ నణరౄ నికి ెందయెంగ యౘనై 
ఇవుఫడెతేెంథి. యౘనై అెంశ్ెం థరుభ ఔడర జీయత  నౄభా ఔఠినఫ ైన భభిమ  ఔటలి థిటిఫ ైన యయకే్షణల 
భధ నడఫడెతేెందధే యషమెం అయభవుతేెంథి.  

జీయత నౄభా సెంసలు యనుయెం ఙేమడరనికి షయతేగ, చటిఫదేఫ నై నిలులు ఉెంచఽకోవడెం అవసయెం. యభి 
నిధఽల నలటలి ఫడెలనఽ యయకే్షిెంఙ ేనిఫెంధనలు యభిక ిఉెండ ిఉెండ చఽచ. యయల తభ నానేమెంలు తగినెంతగ 
ఉధరైమనీ, అలాగై  నులలథరయలల య భ ్ని ఏ యధెంగ కయలచ ఙేమఫో తేధరైభో యయకే్షెింఙ ేనిఫెంధనలఔు 
అనఽఖ ణెంగ ఉధరైభనీ నిభే భిెంచఽకోవలల ఉెంటలెంథి.   

ఇతయ ఆభిఔ సెంసలణో నుో యౌచ చాలేౄ , నులలథరయలలఔు అెంథిెంఙ ేాయోజధరలనీై సభినోు బయ యధెంగ ఉధరైమా 
లేథర అధే కీలఔఫ ైన ాశ్ై తయచా చయచనీమాెంశ్ెంగధ ేఉెంట ెంథ.ి భనెం ఖ యలౄ ెంచఽకోవలలనథభేెంటే, జీయత  
నౄభా ెంథరలు, భిసఽు ఔవర్ నీ, అలాగై ఔ ను దఽు అెంరనీై ఔడర ఔయౌగి ఉెంటలబ. ఈ లక్షణెం థీనిై 
ఆభిఔ ఉతత్తౄ గ ఙేల ఆభిఔ యపణ  (భాభెుట్) లల నేఖణర ఆభిఔ  ఉతతేౄ ల సయసన నిలఫ టిిెంథ.ి నిజఞనిక ిజీయత  
నౄభా యక్షణ సెంఫెంధఫ నై ఉతత్తౄ గ ఔధరై, సెందలెంథిెంఙ ేభాయాెంగ ఎఔువ యలువ ఔయౌగి ఉెంథ.ి  

ఇఔుడ భయణ ాయోజనెం (డెత్ ఫ నిట్ ) యౌలబెం భాతాఫే ఔయౌెంఙ ేకలావది నౄభాక,ి నఖదఽ యలువ లేథర  
ను దఽు అెంరనిై ఔయౌగి ఉనై ను దఽు నులలలక ీభధ ఖల ణేడర ఏనేట  ణెలుసఽకోయయౌ. కలావది నౄభాక ి
నానేమెం తఔుువగ ఉెంటలెంథ,ి కనీ ను దఽు నులలలల ననాేమెం ఙరలా ఎఔుువగ ఉనైటికీ, ఔ వకిౄ 
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ను దఽులల ఔ భ క బూనేఔగ భాయణరబ. అెంటే థీనయెం నఖదఽ యలువక ిఎఔుువ అవకరల ధయ : ఔ 
వకిౄ తన య భ ్నఽ యేభై ఙోట నలటలి ఫడి నలటిఔ, అవకరలనఽ వదఽలుకోవడెం వలన బభిెంఙే ధయ అవకరల 
ధయనఽ సాచిసఽౄ ెంథి.  

నిజఞనిక ిసెంాథరమఫదేఫ నై జీయత  నౄభా ను దఽు ెంథరలు ఎదఽభపుెంటలనై ాదరన సయళ్ైు  ―కలావద ి
నౄభాని కొనెండ.ి ణేడర (difference) ని ఎఔుడెైధర నలటలి ఫడ ినలటిెండ‖ి అధే యదనక ిాత్తపలెంగ వచిచెంథ.ి ఔ 

నౄభా సెంస  నఽెంచి కలావద ి నౄభా కొనఽగోలు ఙేమడఫే భెంచిదనీ, నేఖణర (ఫలలెన్్)  ననాేమెంలనఽ 
ఎఔుువ లాపలయౌై (భఫడెలు) సెంనుథిెంచి నలటిే యధధరలలు  (instruments) నలటలి ఫడ ి నలటివచచధ ే యదనలు 
ాభ కెంగ యనవఙరచబ. 

సెంాథరమఫదేఫ ైన  నఖదఽ యలువ  నౄభా ెంథరలకి అనఽఔలెంగనా, ాత్తఔలెంగనా, వచిచన 
యదనయౌై ఒయభి ఇఔుడ చాడడెం ఎెంణెైధర సభెంజసెం. 

a) లాపలలు  

i. చభితాలలక ిణొెంగి చాలేౄ , ఇథెెంణో సఽయక్షితఫ ైన నలటలి ఫడ ిఅని నియౄనతఫ ైెంథ.ి థీని నఖదఽ యలువలు, 
లాపలలు ఔ ఔనీస భైటలలల ఉెంటలమనీ, ెంద సభమెంలల నలభిగై అవకరలు ఉెంటలమనీ బభోయ 
ఇయౄ బ.  

ii. ఔరభెం తఔుెండర ననాేమెం ఙెయౌుెంఙరయౌ ఔనఽఔ ాత్త ఔుభీై తనిసభిగ ను దఽు (లేయెంగ్్ ) 
ఙేలేెందఽఔు ఔ ాణరయఔ యేసఽఔుధేలా నోుా త్ళ యౄ బ. ను దఽభకి ి అవసయెం అబన ఔరభయక్షణ 
అలవడెతేెంథ.ి 

iii. నలటలి ఫడ ి  నియుహణక ి సెంఫెందిెంచిన అనిై యకల జఞఖరతౄల తీసఽకోవడెం థరుభ నౄభా సెంస  ఈ  
ఫలధత నఽెంచి వకిౄక ియడెదల ఙేసఽౄ ెంథ.ి 

iv. అథి దావయౄెంలలకి భాయలచకొననిసఽౄ ెంథ.ి నౄభాథరయలలలనఽ తీసఽకోవచఽచ లేథర నులల యదఽె ఙసేఽఔుని 
, ఆ యధెంగ థరనిై నఖదఽలా భాయలచకోవచఽచ.  

v. నఖదఽ యలువ  యకనికి ఙెెంథిన జీయత  నౄభా భభిమ  సెంవత్భథరమాయౌై ఇఙచే నౄభా  భెెండిెంటిక ి
ఆథరమ నఽై భబతీ లనసఽౄ ెంథి.  

vi. భ కెంగ నౄభాథరయల థియలా తీలనుడె లేథర అతడె చనినుో బనుడె ఈ నౄభా యలువ 
ఋణథరతల నఽెండి కొెంతవయఔు తనెంచఽఔుధే అవకశ్ెం ఉెంథి..  
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b) నయౖి లు  

i. యనకే్షెంగ నిఔయ లాపలయౌై (భఫడెలు) అెంథిసఽౄ ెంథ ి కఫటిి ఇథ ి అనిై యకల నిఔభథరమ 
నలటలి ఫడెలనలధైర ఉెండే  దాయోలోణెం క్షీణ ాపలయనిై (corrode effect) ఔయౌగి ఉెంటలెంథ.ి 

ii. ళైె భాభెుటిెంగ్ ఇెంక ఇతయ జీయత  నౄభా నులలల నుాయెంనఔ వమెం (initial costs), ఖత  
ఏడరథిలల నలభిగిన నఖదఽ నణరౄ నిై తగాిసఽౄ ెంథ.ి 

iii. ఆభిఔ యణ లల  ఉనై నేఖణర యధధరల (instruments) ఔెంట ేతఔుువగ ఉెండ చఽచ గనీ భఫడకి ి
భాతాెం యౘనై (గయెంట)ీ ఉెంటలెంథి. తఔుువ భఫడకిి కయణెం యనుయెం ఙేమఔనుో వడెం అబణే, ఇథ ి
భిసఽుని ఔడర తగాిసఽౄ ెంథ.ి  

లుమ భకీ్ష   1 

ఆభిఔ యణ లల యసౄ ితీఔయణ భిసఽులని ఎలా తగాిసఽౄ ెంథ?ి 

I. అధేఔ వనయలల (sources) నఽెంచి నిధఽలనఽ సనైఔభిెంచడెం, యటిని కై ఙోట నలటలి ఫడి నలటిడెం 

II. యయధ వభా లఔు ఙెెంథిన ఆలౄ లల యయధ యకలుగ నిధఽలని నలటలి ఫడి నలటిడెం  
III. నలటలి ఫడెలలు  కలవవది ఉెండలేా చాసఽకోవడెం   

IV. సఽయక్షితఫ నై ఆసఽౄ లలు  నలటలి ఫడ ినలటిడెం  
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యభెంశ్ెం  

a) సెంద అెంటే భఫడి యలువ నలభిగై లేథర భఫడి ఇఙేచ ఆలౄ . 

b) HLV లథరే ెంతెం భానవ జీయణరనిై ఔ యఔఫ ైన ఆలౄ  లేథర ఆథరమెం సెంనుథిెంఙే సెంద. ఆ యధెంగ ఔ 
వకిౄ బయషతేౄ లల నిఔయెంగ ఎెంత సెంనుథియౄ డని ఔ అెంచధర ఉెంటలెంథో , థరనిై ఫటిి భానవ జీయత 
యలువని నిభే భిెంచడెం జయలఖ తేెంథి.   

c) సభతేల ననాేమెం అెంటే నిభే భిెంచఫడని నానేమెం. అథ ి వమసఽణో ఫలటల నలయఖదఽ. కనీ ెంద  
కలభెంణర అెంతటల లయెంగ ఉెంటలెంథి. 

d) ఆభిఔ యణ లల భిసఽుని తగాిెంచడరనిక ి అధననత అధేథి ఔ కీలకెంశ్ఫ ైణే, యసౄ ితీఔయణ అధేథి భభో 
కీలకెంశ్ెం. 

e) ఔ జీయత  నౄభా ెందెంలల యౘనై అెంశ్ెం జీయత  నౄభా  ఔఠినఫ ైన నిమభ నిఫెంధనల (stringent 

regulation) కీ, కచిచతఫ ైన యయేక్షణ (strict supervision) కీ లలఫడి ఉనై అెంశ్భనీ అయెం 
అవుతేెంథ.ి 

 

కీలఔఫ ైన థరలు 

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

4. అధననత  
5. యసౄ ితీఔయణ  
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లుమ భకీ్ష - జయఫ లు  

జయఫ  I  

సభెైన జయఫ    II. 

యయధ యకల ఆసఽౄ లనల ైనలటలి ఫడెలు నలటిడెం థరుభ ఆభిఔ యణ లల భిసఽులు తగాిెంచడఫే యసౄ ితీఔయణ లక్షెం.   

 

లుమ భకీ్ష - జయఫ లు 

ాశ్ై 1  

ఈ కిరెంథ ియటిలల ఏథి జీయత  నౄభా  యనుయ అెంశ్ెం కదఽ? 

I. ఆలౄ   
II. భిసఽు 

III. అధననణర లథరే ెంతెం  
IV. భబతీ  

ాశ్ై 2  

HLV లథరే ెంణరనిై యౄను ెంథిెంచినథి ఎవయల? 

I. డర. భాభిిన్ లుథర్ కిెంగ్  

II. యయన్ ఫలట్   
III. ను ా . హఫ నర్  

IV. జఞభెి యో యస్క   

ాశ్ై 3  

ఈ కిరెంద నేభపునై ఏ నౄభా నుు ను లల ను దఽు అెంశ్ెం ఔనీసెంగ లేథర అసలు లేఔుెండర ఉెంథ?ి  

I. కలావది నౄభా నులల 

II. ఎెండోఫ ెంట్  నులల   
III. నతౄెం జీయత  నులల  
IV. భనీ ఫలక్ నులల  

ాశ్ై 4  
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ఈ కిరెంథి యటిలల థేనిై ఔ ఆలౄ గ భిఖణ ెంచలేభ ? 

I. కయల 
II. భానవ  జీయతెం 

III. గయౌ 

IV. ఇలుు  

ాశ్ై 5  

ఈ కిరెంథి యటిలల ఏథి భిసఽుల కిరెంద వభాీఔభిెంచఔడదఽ ? 

I. మ ఔౄవమసఽ్లల భయణ ెంచడెం 

II. ఙరలా చినై వమసఽలల భయణ ెంచడెం   
III. ాఔిత్త సహజెంగ యతిలెం, జీయృెం కవడెం   
IV. యైఔలెంణో జీయెంచడెం 

ాశ్ై 6  

ఈ కిరెంథి యటిలల ఏ యవయణ సభెనైథ?ి 

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 యషమెంలల యక్షణ ఔయౌెంచఫడని భసిఽు సెంగటన నియచతఫ నైథి  
IV. యదరయణ నౄభా యషమెంలల భిసఽు సెంగటన జభిగై అవకశ్ెం కలెంణోనుటల నలయలఖ తేెంథి  

ాశ్ై 7  

ఔ వకిౄకి అవసయఫ ైన నౄభాని నియృబెంచడెంలల ఈ కిరెంథి యటిలల ఏ దేత్త సెంాథరమఫదేఫ ైనథ?ి 

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

ాశ్ై 8  

మవుననుామెంలల ఉనై వఔుౄ లఔు విదఽే ల ఔెంట ేతఔుువ జీయత  నౄభా ననాేమెం వసాలు ఙేమడరనిక ిఈ 
కిరెంథి యటిలల సభిగా  సభినోు బయ యవయణ ఏథ?ి  
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I. మవుననుామెంలల ఉనై వఔుౄ లు ఙరలావయఔ ఆదరయడి ఉెంటలయల  
II. విదఽే లు ఎఔుువ ననాేమెం ఙయెౌుెంచఖల లత్తలల ఉెంటలయల   
III. భయణెం (మోభి యౌటీ) వమసఽక ిసెంఫెందిెంచిన అెంశ్ెం 

IV. భయణెం అనియయెంగ వమసఽకి సెంఫెందిెంచిన అెంశ్ెం 

ాశ్ై 9  

ఈ కిరెంథి యటిలల ఏ ాయోజనెం నఖదఽ యలువ  నౄభా ెంథరలఔు ఙెెంథనిథి ? 

I. అతెంత సఽయక్షితఫ నై నలటలి ఫడి  
II. ను దఽు ఔరభయక్షణ అలయటల ఙేసఽౄ ెంథ ి 

III. అల  భఫడెలు  
IV. ఆథరమ  నఽై  లాపలలు  

ాశ్ై 10  

ఈ కిరెంథి యటిలల నఖదఽ యలువ  నౄభా ెంథరలఔు ాయోజనఔయఫ ైనథథేి ? 

I. లాపలలు దాయోలోణ క్షీణ ాపలయనిక ి(corrode effect) ఖ భ ిఅవుణరబ.  
II. నదటి సెంవత్భలలల తఔుువ నిధఽలు 
III. తఔుువ భఫడెలు 
IV. సఽయక్షితఫ నై  నలటలి ఫడి  

 

లుమ భకీ్ష - జయఫ లు 

జయఫ  1  

సభెైన ాణరభాైమెం IV. 

జీయత  నౄభా  యనుయెంలల  ఆలౄ, భిసఽు, అధననణర లథరే ెంతెం, జీయత  నౄభా ెందెం అెంరలు.  

భబతీ జీయత  నౄభా  యనుయెంలల అెంశ్ెం కదఽ. 

జయఫ  2  

సభెైన ాణరభాైమెం III. 

ను ా . హఫ నర్  భానవ  జీయత  యలువ  (HLV) అధే లథరే ెంణరనిై ఆయషుభిెంఙరయల. 

జయఫ  3  
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సభెైన ాణరభాైమెం I. 

కలావది నౄభాలల ను దఽు (లేయెంగ్్ ) అెంశ్ెం లేదఽ. 

జయఫ  4  

సభెైన ాణరభాైమెం III. 

గయౌని ఆలౄ  అని ఙెడెంగనీ, వభాీఔభిెంచడెంగనీ ఔుదయదఽ.  

జయఫ  5  

సభెైన ాణరభాైమెం III. 

ాఔిత్త సహజెంగ జీభృ వసక ిఙయేలకోవడెం ఔ ాకిరమ. భిసఽులలకి భదఽ.  

జయఫ  6  

సభెైన ాణరభాైమెం II. 

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

జయఫ  7  

సభెైన ాణరభాైమెం III. 

భానవ  జీయత  యలువ అధే దేత్త ఔ వకిౄక ిఅవసయభబయ నౄభా ని లెకిుెంఙే దేత్త.  

జయఫ  8  

సభెైన ాణరభాైమెం III. 

భయణెం (మోభి యౌటీ) వమసఽకి సెంఫెందిెంచిన అెంశ్ెం, అెందఽవలు  మ వఔులు అెంత తుయగ భయణ ెంఙ ే
అవకశ్ెం లేదఽ కఫటిి యభిక ివిదఽే లణో నోు యౌలేౄ  తఔుువ నానేమెంలు ఉెంటలబ.  

జయఫ  9  

సభెైన ాణరభాైమెం III. 

నఖదఽ యలువ  నౄభా ెంథరలలల తఔుువ భఫడ ిఔ నషిెం. 

జయఫ  10  

సభెైన ాణరభాైమెం IV. 

 నఖదఽ యలువ  నౄభా ెంథరలలల సఽయక్షితఫ ైన  నలటలి ఫడి ఔ లాబథరమఔఫ ైన అెంశ్ెం. 
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అదరమెం 7 

ఆభిఔ ాణరయఔ 

 
అదరమెం భిచమెం 

జీయత  నౄభా ఆభిఔ బదాతని సభఔభైచ నుతా నోు ఱయోౄ ెందని ఖత అదరమాలలు  భనెం చభిచెంఙరెం.  ాజలెంణర 
భ కెంగ బదాతని కోయలఔుెంటలయల. వయౄభానెంలలనా, బయషతేౄ లలనా వఙచే యయధ అవసభయౌై తీయలచఔుధ ే
నినేతౄెం  తభ ఆథరమానీై, సెందయ్ై కైటలబెంచి నలటలి లని చాలే వఔుౄ లు భ కెంగ టిిెంచఽఔుధే అెంశ్ెం 
బదాత. కఫటిి జీయత నౄభాని ―వకిౄఖత ఆభిఔ ాణరయఔ‖ అధే యసౄ ితఫ నై ధేథెంలల అయెం ఙేసఽకోయయౌ. ఆభిఔ 
ాణరయఔ అెంరనిై భిచమెం ఙేమడఫే ఈ అదరమెం ఉథేెశ్ెం. 

ధేయలచఔుధే అెంరలు  

 

A. ఆభిఔ ాణరయఔ, వకిౄఖత జీయత చఔరెం  
B. ఆభిఔ ాణరయఔ నుతా   
C. ఆభిఔ ాణరయఔ  - యకలు  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

123 

 

A. ఆభిఔ ాణరయఔ, వకిౄఖత జీయత చఔరెం  

1. ఆభిఔ ాణరయఔ అెంటే ఏనేటి? 

భనలల ఙరలాభెంథినే భన జీయణరలలు  ఙరలా పలగనిై డఫ ో నుో ఖ ఙమేడరనికై కయలచ నలడణరభ . ఔనీసెం 
ఇుడెైధర భనెం సెంనుథిెంచిన డఫ ోని భన కోసెం ఎలా ఉయోగిెంచఽకోయలల చాథరె భా? ఈ లక్షానిై 
ఙేయలకోవడరనికి ఆభిఔ ాణరయఔ  ఔ గప యదరనెం.   ఇుడె భనెం కొనిైనియుచధరలనఽ భియౕయౌథరె ెం:  

నియుచనెం  

i. ఆభిఔ ాణరయఔ ఔభి జీయత లక్షాయౌై ఖ భిౄెంఙే ఔ ాకిరమ. ఇలా ఖ భిౄెంచిన లక్షాయౌై ఆభిఔ లక్షాలుగ 
భాభిచ, ఔ వకిౄ యొఔు ఆభిఔ సెందని ఆ లక్షాలు యదిెంచడరనికి సయౘమడేలా నియుళ ెంచఽకోయయౌ.    

ii. ఆభిఔ ాణరయఔ ఔ ాకిరమ. థీని థరుభ భనెం అనఽఔుెంటలనై లక్షాలు, అెంచధరలనా, జీయతెంలల 
అనఽకోని భీత్తలల ఎదఽయబయ అవసభయ్ై తీయలచకోవడరనికి ఔ భోడ్స భాప్ గీమవచఽచ. ఇెందఽలల ఔ వకిౄ 
యొఔు నిఔభథరమెం (net worth), బయషతేౄ  ఆభిఔ అవసభయౌై అెంచధర యేమడెం, ఆథరమానిై 
అెంతటినీ సఔరభెంగ నియుళ సాౄ , ఆ అవసభయౌై తీయలచకోవడెం జయలఖ తేెంథి. 

iii. ఆభిఔ ాణరయఔ  ఔ వకిౄ తన లక్షాలనఽ ఙేయలఔుధేలా, తన కోభిఔలనఽ యసౄయలుగ యౄను ెంథిెంచఽఔుధేలా 
ఙేసఽౄ ెంథి. 

iv. ఔ వకిౄ ాసఽౄ త అవసభలు ఎలా ఉధరైయో, బయషతేౄ లల ఎలాెంటి అవసభలు ఉెంటలమా, ఆ 
యషమాలనిైెంటి నలైధర ఆభిఔ ాణరయఔ దిఱి  నలడెతేెంథి. ఔ వకిౄ యొఔు భిసఽు ను ా లైల్, అలాగై  
ఆథరమెం, దిఱిలల ఉెంచఽఔుని ఔ యఔఫ ైన భోడ్స భాప్ యేమడరనికీ, ఈ బయషతేౄ  అవసభయౌై 
తీయలచఔుధేెందఽఔ ఉయోగిసఽౄ ెంథి.  

జీయణరనిై తఔుువ భానలఔ త్తౄడణిో అదఽౌతెంగ తీభిచథదిఽె ఔుధే ఔరభెంలల ఆభిఔ ాణరయఔ ఙరలా కీలఔఫ ైన 
నుతా నోు ఱసఽౄ ెంథ.ి జఞఖరతౄగ ాణరయఔ యేసఽఔుెంటే, అథి నైఔు నుాదరనతలు నిభే భిెంచఽకోవడరనిక,ీ అలాగై 
నిలఔడగ యయధ లక్షాయౌై యదెించడరనికీ ఉయోఖడెతేెంథ.ి   
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చితాెం 1: లక్షాలలు  యకలు (Types of Goals)  

 

i. ఇయ సులకయౌఔ లక్షాలు :  LCD TV లలట్ కొనడెం లేథర ఔుటలెంఫ సఫేతెంగ టృర్ కి యళ్ుడెం  

ii. అయ భధకయౌఔ లక్షాలు కవచఽచ : ఇలుు  కొనడెం  లేథర యథయేౕ మాతాకి యళ్ుడెం  

iii. థీయఘకయౌఔ లక్షాలలు  ఇయ ఔడర ఉెంటలబ : చదఽవు లేథర సెంణరధరనికి యయహెం ఙేమడెం లేథర దయ 
యయభణఔు జఞఖరతౄ  ఙేమడెం  

2.  వకిౄఖత జీయత చఔరెం  

ఈ ాెంచెం ఔ ధరటఔ యెంఖభని సఽాలదే ధరటఔ యచబత యయౌమెం ఱేక్ లమర్ అధరైడె. నిజఫే.  భనిఱ 
ుటిిెంథి నదలు చనినుో బయ భోజు వయఔ అతడె జీయతెంలలని యయధ దశ్లలు  అధేఔ యకల నుతాలు నుో ఱెంఙరయౌ్ 
ఉెంటలెంథ ి– యథరభిగ, సెంనుదనయలడిగ, పలఖయునేగ, తయౌు తెండెా లుగ, అనిై యౌఔభల అెంథిెంఙరయౌ్న 

యడిగ, నలు లు నలై చదఽవులు, ఉథోగలఔు యయునోు ణే యళ్ు  కోసెం థిఖ లు ఙెెంథే యళ్ైు గ, దయ యయభణ 
సనైనునికి వసఽౄ నై కొథీె  ఖడఙి ేకలానిై యయధ పలయలణో త్తలకిెంఙయేడిగ...   

ఈ దశ్యౌై ఈ కిరెంద  ఇచిచన భైకాచితాెం లల ఉదహభిెంఙరయల. 

చితాెం 2: ఆభిఔ జీయత చఔరెం  
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జీయత దశ్లు భభిమ  నుాభ కతలు   

a) యథరభేిగ (20 -25 వమసఽ వయఔు) : ఈ దశ్లల అతడె లేథర ఆఫ  జఞా ధరనీై, ధైుణరయ్ై 
ఫ యలఖ యలచఔుెంటృ ఉణరదఔ నుౌయలడిగ (productive citizen) యౄను ెంథరయౌ.  భానవ యలువ 
నలెంచఽకోవడరనికి దిఱి  కైెంథీాఔభిెంఙరయౌ.  చదఽవు కోసెం నలటలి ఫడి నలటిడరనికి నిధఽలు అవసయెం. 
ఉథరహయణఔు, ఔ సఽాలదేఫ ైన ఫేధేజ్డ ఫ ెంట్ సెంసలల ఎెంనృఎ (MBA)  ఙేమడరనికి ఙరలా 
ఎఔుువ డఫ ో జుల యౄెంలల కయలచ నలటిడరనికి లదేెంగ ఉెండడెం  

b) సెంనుదనయలడిగ (25 ఏళ్ు  తభుత): ఈ దశ్లల భనిఱ ఔ ఉథోఖెం యతేకోుయయౌ. అతడె లేథర 
ఆఫ  తన అవసభలకి సభిడర చాసఽఔుెంటృ, ఇెంక అదనెంగ నేగియౌనథరనిై అదను 
య భ ్గ పలయెంఙరయౌ. ఈ దశ్లల ఔుటలెంఫ నిభ్ణరనికి సెంఫెందిెంచిన ఫలధతలు వయౄ బ. అలాగై 
కొెంత ను దఽు, నలటలి ఫడి వెంటి అెంరల యైు ఔడర అతడె దిఱి  యభిెంచి, భఫో బయ భోజులలు  తన 
అవసభలనఽ తీయలచకోవడరనిక ి యలుగ ఆలౄ  అభయలచకోవడరనికి ామత్తైయౄ డె. ఉథరహయణఔు, 
ఔ ఫహృళ్జఞత్త సెంసలల ఉథోఖెం ఙేసఽౄ నై మ వఔుడె ఔ ఖిహ యలణెం ను ెంథి, తన డఫ ోని 
ఇెంటి నైద నలటలి ఫడి నలటిడెం 

c) పలఖయునే (యయహెం ఙేసఽఔునై తభుత 28 - 30): ఈ దశ్లల మ వతీ మ వఔులు  నలయు 
ఙేసఽఔుెంటలయల. ఈ దశ్లల ఎవభికెైధర ఆత్తథెం ఇవువలలన సెందభౌలు వయౄ బ కఫటిి, 
ఔుటలెంఫెం కోసెం ఇలుు  ఔటిడెం, ఈ సెందయౌెంగ ఏయధైర అులు ఙేమాయౌ్ వలేౄ  తీయలచకోవడెం, ఔ 
య ెంత ఇలుు , యలెైణే ఒ కయల, ఇెంక యయధ యకల యనిభమ వసఽౄ వులు (consumer durables), 
నలు ల బయషతేౄ  కోసెం ఏథెైధర ాణరయఔ లదేెం ఙేమడెం నదలెైనయ.  

d) తయౌుదెండెా లుగ (28 నఽెంచి 35 వయఔు): ఈ వమసఽలల పలభబయౄలు ఔభో, ఇదెభో సెంణరధరనిక ి
జన్నియౄ యల. యయల తభ సెంణరధరనిై చాల ఎెంణో ఖభిుయౄ యల. అయ జీయతెంలల ఙరలా యలక్షణఫ ైన 
సెంవత్భలు; ఈ సభమెంలల తయౌుదెండెా ల నుతాలల వఔుౄ లు తభ సెంణరనెం ఆభోఖెం కోసెం, 
చదఽవుల కోసెం యళ్ుని భెంచి సాుళ్ులల ఙేయచడరనికి ఆభటడడెం నదలెైన ఫలధతలలు  
తలభ నఔలుగ ఉెంటలయల.  

e) సఔల యౌఔయ ాథరతగ (Provider) (35 ఏళ్ు  నఽెంచి 55 వయఔు): ఈ వమసఽలల నలు లు టీధజేి 
(కౌభాయ దశ్)లల ాయేయయౄ యల. సెంకిుషిఫ ైన ళైెసాులు చదఽవులు థరటి కలేజీలలు  ాయేయయౄ యల. ధేట ి
జీయతెంలల ఎదఽయబయ సయళ్ునఽ ఎదఽభోువడరనికి, నలు లు యెంకైత్తఔయెం (ట కిైఔల్)గనా, 
విత్తౄ యెం (ను ా లషనల్)గనా తగిన అయోత సెంనుథిెంఙరలెంటే తయౌుదెండెా లు నలు ల చదఽవుల నైద 
ఎెంణో ఎఔుువ డఫ ో కయలచ నలటలి యౌ్ వయోౄ ెంథి. ఉథరహయణకి, ఐథళే్ు  నుటల యగై ఔ ఫ డిఔల్ కోయల్ 
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ఙెనెంచడరనికి యభీతెంగ కయచవుతేెంథి. పలయతీమ సెంాథరమెంలల ఙరలా భెంథి ఆడనలు లు 
మవున నుామెంలలకి భగధే తయౌుదెండెా లు యభికి యయయౘలు ఙేలేయౄ యల. పలయతీమ ఔుటలెంఫలలలు  
అలా యయయౘలు ఙేమడభధరై, యభ ి జీయణరలకి లయతుెం ఔయౌెంచడభధరై ఎెంణో సెంకిుషిఫ ైన 
యషమెం. నిజఞనికి ఈధరడె పలయతీమ ఔుటలెంఫలలలు నలు ల యయహెం, చదఽవు అధే అెంరలు 
ను దఽు ఙేమడరనికి నటి నదటి నేాయణగ నిలుసఽౄ ధరైబ.    

f) ఫ ెంఖడే సెంయక్షఔునిగ (Empty Nester)  (55 ఏళ్ు  నఽెంచి 65 వయఔు): అసలు ఎెంని  ధసిర్ 
అధే దెం చాలేౄధే థరని అయెం భనఔు ఫో ధడెతేెంథి. నలు లు ఎగిభినోు బన ఖూడె (ఇలుు )లా 
కాయగ ఉెండడభనైభాట. ఈ సభమెంలల నలు లఔు నలయుళ్ైు  అబనోు ణరబ.  లేథర యళ్ైు  
ఉథోగల నినేతౄెం తయౌుదెండెా లనఽ వథియౌ యేభై ాథేరలఔు తయయౌ యయునోు ణరయల. థరథరు ఈ దశ్క ి
ఙేయలఔుధసేభికి, వకిౄ తన ఋణ ఫలధత  [ఖిహ యలణెం, ఇెంక ఇతయ తనకా ఋణరలు] లు 
తీయలచఔుని, తన దయ యయభణ సభమానికి ఔ నిది ఔడఫ టలి కోయయౌ. ఈ దశ్లలధే విథరే ెంలల 
వఙచే BP, భధఽఫేహెం వెంటి డజీెనభైటివ్ యధఽలు (degenerative ailments) భనిఱని 
చఽటలి భ టిి, భనిఱ జీయణరనిై యలఖ్తలభమెంగ ఙేయౄ బ. కఫటిి ఆభిఔ యుతెంతాూెం, ఆథరమ 
బదాత ఈ దశ్లల ఙరలా అవసయెం ఆభోఖ సెంయక్షణ అుడె అతెంత యలుయైన అెంశ్ెంగ 
భాభినోు తేెంథి.    

g) దయ యయభణ – సెందర కలెం (the twilight years) (60 ఏళ్ు  నఽెంచి ఆ తభుత) :  భనిఱ 
చఽయలఔుగ ని ఙేలే వమసఽ నఽెంచి భిట రై్ అబనుో ణరడె. అలాగై, ఇఔ ఇుడె జీయణరవసభలఔు 
సభిడర డఫ ో ఙలేన ను దఽు నఽెంఙే ఎఔుువగ తీసఽకోవడెం జయలఖ తేెంథి. ఇఔుడ 
జీయణరవసభల నైథర, తన జీయత పలఖయునే నైథర దిఱి  కైెంథీాఔభిెంచడెం జయలఖ తేెంథి. ఈ దశ్లల 
ఆభోగనికి సెంఫెందిెంచి సెంకిుషిఫ ైన సభసలు, ఆథరమయఫ ైన అనియచత్త, ెంటభితనెం వెంటి 
సభసలు యెంటలడణరబ. ఈ దశ్లల జీయణరనిై ఉతౄమోతౄభెంగ ఖడనులధే అనయలచికి ఎఔుువ 
యలువనియౄ యల.  ఇటథిరక ఔలలు ఔనై యషమాల, ఇటవియఔ యదెించని 
యషమాల...అెంటే భనసఽక ి ఫలగ ఇషిఫ నై ని ఙేమడెం గనీ, యయౘయ మాతా లేథర ఔ 
తీయమాతాఔు యళ్ుడెంగనీ ఙేయౄ యల.  అసలు వమసఽ నైభై కొథీె  జీయణరనిై ఆనెందెంగ ఖడెుణరభ, 
లేదెంటే యఙరయెంలల యళ్ుథసీఽౄ ెంటలభ అనైథి ఆ సెంవత్భలలు  అవసభలకి తగిన యౌలబెం ఎెంత 
ఫలగ సభఔయలచకోఖయౌగభధ ేఅెంశ్ెం నైథే ఆదరయడి ఉెంటలెంథి.      
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భనెం నలైన చాలన యధెంగ, ఈ ఆభిఔ జీయత చఔరెం భూడె దశ్లలు  నడెసఽౄ ెంథ ి 

యథరభి దశ్ ఈ నదటి దశ్ ఉథో ఖెం భఔభ ెందఽ ఔ యలక్షణఫ ైన యథరభి దశ్.  ఔ 
ఉణరదఔత ధేభిచన ధరఖభిఔుడగి ఫలధతలు తీసఽఔుధేెందఽఔు సభామతౄభబయ 
దశ్ ఇథి. ఈ వమసఽలల అధేఔ యదరలెైన ధైుణరయ్ై, భానవ నలటలి ఫడి యలువనీ 
నలెంను ెంథిెంచఽకోయయౌ.   

ఉథోఖ దశ్ 18 నఽెంచి 25 ఏళ్ు  వయఔు ఉెండే ఈ దశ్లల, లేఔ అెంతఔు భ ెంథే ఎఔుడో  ఔ ఙోట 
ఉథోఖెం నదలవుతేెంథి. ఈ జీయతెం 35 నఽెంచి 40 ఏళ్ు  వయఔ కొనయఖ తేెంథ.ి 

ఈ సభమెంలల, వకిౄ ణరనఽ యనిభమెం ఙేసఽఔుధథేరని ఔధరై ఎఔుువ 
సెంనుథియౄ డె. ఆ యధెంగ ను దఽు ఙేమడెం, నిధఽలనఽ నలటలి ఫడెలుగ నలటిడెం 
జయలఖ తేెంథి.   

దయ యయభణ దశ్ ఈ ాకిరమలల భనిఱ తన పలయ జీయతెంలల దయ యయభణ అబ, ఉథో ఖెం 
భానియలేన తభుత, కొనిై అవసభలు తీయలచకోవడెం కోసెం, తభుత్త కలెంలల ఔ 
ఆథరమెంగ ఉెండడెం కోసెం కొెంత సెందనీ, ఆసఽౄ లనఽ ఔడఫ డణరడె.     

3. ఔ వకిౄ  యయధ ఆభిఔ సెంసల ఆసఽౄ లనఽ కొనఽగోలు ఙలే ను దఽు ఙేమాయౌ్న అవసయెం ఏనేటి?  

ను దఽు ఙేల ఆసఽౄ లనఽ కొనఽగోలు ఙేమాయౌ్న కయణఫేనేటెంటే, ఔ వకిౄ జీయతెంలలని ాత్త దశ్లలనా, 

(అతనఽ లేథర ఆఫ ) ఔ నిభెిషిఫ ైన నుతా నియుళ ెంఙరయౌ్ వసఽౄ ెంథి. అుడె తలెణేౄ  యయధ యకల అవసభల 
కోసెం నిధఽలనఽ సభఔయలచకోయయౌ. 

ఉథరహయణ 

ఔ వకిౄకి యయహఫ ైెంథి. తనెంతట ణరనఽగ నిలఫడరలెంటే, అతడికి ఔ ఇలుు  కయయౌ. నలు లు 
నలయలఖ తేనైకొథీె  యళ్ు  ఉనైత యద కోసెం ఙరలా డఫ ో కయయౌ్ ఉెంటలెంథి. అలాగై ఆ వకిౄ నడవిమసఽ 
థరటలడెంటే, అతడకిి ఆభోఖ సెంఫెంధఫ నై వమెం కోసెం తగినెంత యౌలబెం ఉెండేటలి  చాసఽకోయయౌ.    అలాగై, 
దయ యయభణ జభిగిన తభుత జీయతెం ఖడడరనికి తగినెంత ను దఽు  నతౄెం ఉెంటే, ఆభికవసభల కోసెం 
నలు ల నైద ఆదరయడనవసయెంగనీ, యభికొఔ అదను పలయెంగ భాభయౌ్న అవసయెం లేదఽ. లేుఙరి 
సుతెంణరా లణో, హృెంథరగ జీయెంచడెం ఙరలా భ కెం. 

 

 



 

128 

 

 

ను దఽులల భెెండె యకల నియృమాలు సనే్యతఫ ై ఉెంటలబ.  

i. యనిభమానిై యబథర యమేడెం (Postponement of consumption): వయౄభాన, బయషత్ 
యనిభమాల భధ వనయలయౌై కైటలబెంచఽకోయయౌ.    

ii. దావయౄెం నఽెండి దాయెంగ ఉెండడెం (Parting with liquidity(లేథర యెంటధే కొనఽగోలు ఙేలే శ్కిౄ) 
ఎఔుువ దావయౄ ఆసఽౄ ల (liquid assets)కి ఫదఽలుగ తఔుువ దావయౄ ఆసఽౄ యౌై కొనఽగోలు ఙేమడెం. 
ఉథరహయణకి, ఔ జీయత నౄభా నులలని కొనఽగోలు ఙేమడభెంటే, తఔుువ యౌకిుడిటీ ఉనైఆలౄ  ెందెం 
కోసెం డఫ ోని భాయచడెం (exchanging money).  

ఆభిఔ ాణరయఔలల భెెండె యకల నియృమాలు ఔయౌల ఉెంటలబ.  ఎవభెైధర తభ బయషతేౄ  బదాెంగ ఉెండడెం కోసెం  
ాణరయఔ ఙసేఽకోయయౌ్న అవసయెం ఉెంథి. అలాగై, బయషతేౄ లల తలెణేౄ   యయధ అవసభలనఽ తీయచడెం కోసెం తగిన 
ఆసఽౄ యౌై ణెయౌయగ ఎెంనఔ ఙేసఽఔుని, యటిలల నలటలి ఫడి ఉెండరయౌ.  

అవసభలు, యటనిి తీయలచకోవడరనికి తగిన ఆసఽౄ ల ఖ భిెంచి భభిెంత నియతెంగ అయెం ఙసేఽకోవడరనికి ఔ వకిౄ 
జీయతెంలలని దశ్లనఽ ఈ కిరెంథి యధెంగ ఉదహభిెంచడెం జభిగిెంథి. 

కీలకెంశ్ెం 

జీయత దశ్లు   

ఫలల దశ్ ఇథి యథరభిగ, అపలసఔుడిగ ఉెంటృ యషమ జఞా నెం నలెంచఽఔుధే దశ్  
మవునెం, యయహెం కని 
దశ్ 

జీవధననుది సెంనుథిెంచఽఔుెంటలడె కనీ, ఇెంక ెంటభిగధే జీయతెం 
ఖడెుతేెంటలయల  

మవునెం, యయహఫ నై 
తభుత దశ్ 

జీయత పలఖయునే వయౄ యల 

యయహఫ ై, చినై నలు లునై 
దశ్   

తయౌుదెండెా లవుణరయల  

యయహఫ ై, నలదె నలు లునై 
దశ్   

ఔుటలెంఫలనిై నుో ఱెంఙరయౌ. నలు ల యథరఫ దఽే యౌై ఖ భిెంచి ాణేఔెంగ 
టిిెంచఽకోయయౌ. నలు లు నలయలఖ తేనై కొథీె  యళ్ు  అవసభయౌై ఖభనిెంచి 
తీయలసాౄ  ఉెండరయౌ.   

ఔుటలెంఫెం తభుత్త/దయ  
యయభణ భ ెందఽ దశ్ 

నలు లు సుతెంతేా లెైనుడె, చదఽవులు, ఉథో గల కోసెం ఔుటలెంఫలనిై వథయిౌ 
దాయెంగ యయునుడె, నలు  క్షులు ఖూడె వథియౌ యమలౄ  నలదె క్షులు డే ఫ ెంఖ 
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వెంటి అనఽబూత్త ఈ దశ్లల ఔలుఖ తేెంథి. 
దయ  యయభణ దశ్ జీయతెంలల సెందర సభమెం ఖడెుత ఉెండడెం. ణరభ  ఙసేఽఔునై ను దఽు 

నణరౄ లణో, ఈ దశ్లల తలెణేౄ  అవకశ్ెం ఉనై అవసభలు తీయలచఔుని, 
హృెంథరగ తలెతేౄ ఔుని జీయెంచవచఽచ లేథర అలాెంటి అవకశ్ెం లేఔనోు ణ ే
భభపఔభినల ైథరనధభ్లనల ైఆదరయడ,ి కలెం యళ్ుథీమాయౌ్ ఉెంటలెంథి.  

 

4. వకిౄఖత అవసభలు 

భనెం నల ైజీయత చకర నిై చాలేౄ , భనిఱక ిభూడె యకల అవసభలు తలెతేౄ ణరమని భనక ిఅయభవుతేెంథ.ి 
ఇయ ేభూడె యకల ఆభిఔ ఉతతేౄ లఔు ఊతనేయౄ బ.   

a) పలయ లాయథయేలు నుాయెంనెంచడెం (Enabling future transactions) 

జీయత చఔరెంలలని యయధ దశ్లలు  వయౄ మని ఊళ ెంచఖయౌగై కయలచల రలరణ  (భైెంజ్డ)నఽ తటలి కోవడరనిక ి
అవసయభబయ నిధఽల నఽెంచి నదటి యఔెం అవసభలు తలెతేౄ ణరబ. ఈ అవసభలు భెెండె 
యకలుగ ఉెంటలబ: 

i. నిభెిషి లాయథయే అవసభలు (Specific transaction needs): తనిసభిగ వనయలలు 
అవసయభబయ కొనిై నిభెిషి జీయత సెంగటనలఔు అనఽసెందరనిెంచడఫడ ి ఉెంటలబ. 
ఉథరహయణక,ి ఉనైత యదఔు డఫ ో థరచడెం / ఆదరయడ ి ఉనైయభ ి నలయుళ్ైు  ఙేమడెం; లేథర 
ఔ ఇలుు గనీ లేథర ఖిహో ఔయణరలు (consumer durables) ఏయైధర కొనడెం 

ii. యదరయణ లాయథయే అవసభలు: ఏ నిభెిషి ాయోజధరల కోసభూ కఔుెండర, ాసఽౄ తెం నలటివలలన 
కయలచలల నఽెంచి కొెంత నణరౄ నిై ఔుక ి నలటిి ఉెంఙరయౌ – ఇలాెంటి నిధఽలక ి ాజఞదయణ ను ెంథిన 
నేయల ‗పలయ కలానికి ఙెెంథని కైటలబెంులు.‘ 

b) అనఽకోని కయలచలు తటలి కోవడెం (Meeting contingencies) 

ఊళ ెంచలేని (Contingencies) జీయత సెంగటనలు ాసఽౄ త ఆథరమెంలల పలఖెం కనియ, తథరుభ  నలదె 
ఎతేౄ న నిధఽలు నిఫదేెంగ కయలచ నలటలి యౌ్ భవచఽచ. అెందఽక ైభ ెందఽగ నిధఽలు అవసయభబయ భిలత్తక ి
థరభి తీమవచఽచ. భయణెం,  అశ్ఔౄత లేథర నియలథోఖెం వెంటియ ఈ కోవఔు ఙెెందఽణరబ. ఇలాెంట ి
సెంగటనల వలేు  ఆథరమ నషిెం వసఽౄ ెంథ.ి అగిై ాభాదెం వెంటి ఇతయ యకలక ిఙెెంథని నయౖి లు, సెంద 
నయౖి నిక ిథరభి తీయౄ బ. అలాెంటి సెందభౌలు జభిగై అవకరలు తఔుువగ ఉనైుడా, కనీ అథి జభిగిణ ే
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వఙచే నషి ాపలవెం అతెంత తీవాఫ నైథిగ ఉనైుడా ఆ అవసభయౌై నౄభా థరుభ తీయలచకోయయౌ. 
ాణరభాైమెంగ అలాెంటి ఊళ ెంచలేని సెందభౌలక ినిక ివఙచేెందఽఔు నలదె నతౄెంలల చభసఽౄ  (యౌకిుడ్స 
ఎలల్ట్్)ల నిదనిి ాఔున నలటలి యౌ్న అవసయెం ఉెంథ.ి 

c) సెందలు ఔడఫ టిడెం (Wealth accumulation) 

అనిై యకల ను దఽు నణరౄ ల, నలటలి ఫడెల నిజఞనిక ి కొెంత సెందని సిఱిెంచడరనిక ి థరభితీయౄ బ. 
ఫేెం ఔడఫ టిడెం ఖ భిెంచి భాటలు డిన ాత్తయభీ థరని ఉథేెశ్ెం, ాదరనెంగ ఔ ాయోజధరనిై తీసఽఔుధ ే
ఉథేెశ్ెంణో నలటిిన నలటలి ఫడ ి అనీ, అలాగై అనఽఔలఫ ైన భాభెుట్ అవకరల పయౌతెంగ ాయోజనెం 
ను ెందడభధ ే వకిౄ కోభిఔనీ సాచిసఽౄ ెంథ.ి భభోలా ఙెనులెంటే, ాదరనెంగ సెందని ఔడఫ టిే కోభిఔ 
ఉెండఫటిే ను దఽు భభిమ  నలటలి ఫడెల యైు భనిఱ దిఱి యభియౄ డె. 

ఈ కోభిఔనఽ ఊయౘజనిత నేాయణగ నలుసఽౄ ధరైయల, ఎెందఽఔెంట ే ఎఔుువ భఫడ ి సెంనుథిెంచడరనిక ి ఔ వకిౄ 
నలటలి ఫడ ినలటిే భ ెందఽ కొనిై యకల భిసఽులు తీసఽకోవడరనిక ిఇషిడణరడె. అదిఔ భఫడ ిసెంనుథిెంఙరలని 
ఎెందఽఔు కోయలఔుెంటలయెంట,ే అథ ి ఔ ఔ వకిౄ సెందనీ లేథర నిఔయ యలువనీ భభిెంత యేఖెంగ విథిే  
ఙేసఽౄ ెంథ.ి లేుఙరి యుతెంణరా ూల,  సయళ్ైు  ఎదఽభపుధ ే యహసెం, శ్కిౄ, ాపలవెం వెంటి గప లక్షణరలనీై 
భ డిడ ిఉెంటలబ కఫటిే, అెందయౄ సెందని కోయలఔుెంటలయల.  

5. ఆభిఔ ఉతతేౄ లు 

నలైన భనెం అనఽఔునై అవసభలఔు అనఽఖ ణెంగ ఆభిఔ యణ లల భూడె యకల ఉతతేౄ లు ఉధరైబ:  

లాయథయేల  ఉతతేౄ లు సభెైన సభమెంలల భభిమ  భిభాణెంలల తగిన కొనఽగోలు శ్కిౄ (డఫ ో, 
యౌకిుడిట)ీని ఔలుఖజలై ేఫలెంక్ డినుజిటలు  భభిమ  ఇతయ ను దఽు యధనలు. 

నౄభా వెంటి ఔెంటిజెనీ్  
ఉతతేౄ లు   

ఈ ఉతతేౄ లు భ ెందఽగ ఊళ ెంచలేని ఆఔల్ఔ సెంగటనలు జభిగినుడె 
సెంబయెంఙ ేపలభ ీనయౖి ల నఽెండ ిభనఔు యక్షణనఽ అెంథియౄ బ.   

సెందలు ఔడఫ టిే 
ఉతతేౄ లు   

ఱేయలు , ఇెంక అదిఔ భఫడనిిఙచే ఫలెండెు  లేథర భిమల్ ఎలేిట్ వెంటియ ఇలాెంటి 
ఉతతేౄ లఔు ఉథరహయణలు. ఇఔుడ నలటలి ఫడ ి నలటిడభెంటే, అథ ి భభిెంత 
డఫ ో  సెంనుథిెంచడెం కోసఫే.   

ఔ వకిౄ యదరయణెంగ నలనై అనిై అవసభలనా నేశ్రభెంగ ఔయౌగి ఉెంటలడె. అెందఽవలు  అతడె భూడె యకల  
ఉతతేౄ ల అవసయెం ఔయౌగి ఉెంటలడె. థీనిై ఖ భిెంచి  ఔుు ౄ ెంగ ఙెనులెంటే, ఇలా ఙెవచఽచ: 

i. ను దఽు అవసయెం – నఖదఽ అవసభలు కోసెం  
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ii. నౄభా అవసయెం   – అనియచత భిలతేలనఽ తటలి కోవడరనిక ి  

iii. నలటలి ఫడ ిఅవసయెం   – సెంద సిఱిక ి

6. భిసఽు ను ా లైల్ - నలటలి ఫడెలు 

ఔ వకిౄగ జీయత చఔరెంలల నదట మ ఔౄవమసఽ్లల,  సెంనుదనయలడిగ భాభ,ి నడవిమసఽక ిఙేయలఔుని, ఆ 
తభుత ఉథోఖెంలలని చివభ ిసెంవత్భల వయఔు ఎలా యయధ దశ్ల ఖ ెండర ామాణ యౄ డో  అలా , భిసఽు ను ా లైల్, 
లేథర భిసఽులు తీసఽఔుధ ేయైకభ ిఔడర భాయలక ిలలనవుతేెంథ.ి 

ఇెంక ఎెంణో జీయతెం భ ెందఽనై మ వఔులు, కొెంఙెెం దాఔుడె సుపలవెంణో ఉెంటృ, యలెైనెంత సెందలు 
ఔడఫ టిేెందఽఔు ామతైెం ఙేమడరనిక ి యహలయౄ యల. కలెం ఖడఙి ే కొథీె  వకిౄ నలటిే నలటలి ఫడ ి సఽయక్షితెంగ 
ఉెండరలనీ, యటనిైెంటినీ ఫలలనేతెం ఙేమాలధ ే ఉథేెశ్ెంణో నలటలి ఫడెలు నలటిడెంలల భభిెంత శ్రదే, ణెయౌయ, 
అాభతౄత ాదభిశయౄ డె. 

చివయగ, దయ యయభణ కలెం సనైనసఽౄ ెంటే, వకిౄ ఙరలా సెంాథరమఫదేెంగ ఉెండడెం నదలునలడణరడె. 
దయ యయభణ జభిగిన తభుత ఖడఙి ేసెంవత్భలలు  కయలచ నలటలి కోవడరనిక ిఔ నిద(ిభూలనిద)ి ఉెండరయౌ.  ఈ 
సభమెంలల నలు ల కోసెం ఆసఽౄ లు సెంనుథిెంచడెం లేథర థరధరల యౄెంలల ఫహృభత్త ఇవుడెం ఖ భిెంచి 
ఆలలచిెంచవచఽచ. 

ఔ వకిౄ నలటలి ఫడ ిర ైయౌ ఔడర భిసఽు ను ా లైల్ణో ఔయౌల జతగ అడెగైమడరనిక ితగిన యవకశ్ెం లనసఽౄ ెంథ.ి అథ ి
ఈ కిరెంద యవభిెంచఫడిెంథ.ి 

చితాెం 3:  భిసఽు ను ా లైల్ - నలటలి ఫడి ర ైయౌ  

      భిసఽు ను ా లైల్        నలటలి ఫడి  ర ైయౌ 
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నైఔు నైభ ైభకీ్షిెంచఽకోెండ ి1  

భ ెందఽగ ఊళ ెంచని సెంగటనలక ి బదాత కయలెంట,ే నైయల ఈ కిరెంథి యటిలల ఏెం తీసఽకోభని లనూయసఽ 
ఙేయౄ యల? 

I. నౄభా 
II. ఫలెంఔు ఎఫ్డ ీ(FD)ల వెంటి లాయథేయల (Transactional) ఉతతేౄ లు 
III. ఱేయలు   
IV. డిఫ ెంచయలు   

 

B. ఆభిఔ ాణరయఔ నుతా 

1. ఆభిఔ ాణరయఔ 

ఆభిఔ ాణరయఔ అధేథ ి కెుబమ్ ట్కి ాసఽౄ తెంలలనా, పలయ కలెంలలనా తలెణేౄ  అవసభయౌై ఖ భిెంచి జఞఖరతౄగ 
భిఖణ ెంచఫడ,ి థరని ధరణతనీ, యలువనీ భూలాెంఔనెం ఙేల ే ఔ ాకిరమ. అలాగై కోయభి అనఽఔునై 
భభోయభి ఊహక ి అెందని యధెంగ ఎదఽయబయ యయధ యకల అవసభయౌై ఖ భిెంచి భ ెంథ ే ఔ అెంచధరక ి
భవడరనిక ి  వకిౄ తీసఽకోఖయౌగై భిసఽు ను ా లైల్, భభిమ  ఆథరమానిై అెంచధర యలే, యయధ యకల ఆభిఔ 
ఉతతేౄ యౌై లనూయల్ ఙేమడెం జయలఖ తేెంథ.ి   

ఈ కిరెంథ ియటణిో సయౘ యయధ ఆభిఔ ాణరయఔ అెంరలు: 

 నలటలి ఫడెలు నలటిడెం – ఆసఽౄ ల కైటలబెంులు యహలెంచఖయౌగిన భిసఽుని ఫటిి,  

 భిసఽు నియుహణ ,  
 దయ యయభణ  ాణరయఔ,  
 నఽై, అలాగై ఎలేిట్ ాణరయఔ, 

 యయధ అవసభలక ికవలలన డఫ ో సభఔయలచకోవడెం 

ఆభిఔ ాణరయఔ ఖ భిెంచి ఔు భ ఔులల ఙెనులెంటే, అథి 360 డిగీరల ాణరయఔ (ాణరయఔ). 
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చితాెం 4: ఆభిఔ ాణరయఔ అెంరలు  

 

2. ఆభిఔ ాణరయఔ నుతా 

ఆభిఔ ాణరయఔ అధేథ ిఔ కొతౄ  దేణేనై (డలినేు న్) కదఽ. ఇథ ిభన ూభీుఔుల దఖాయ నఽెంచీ వసఽౄ నై దేణ.ే 
థీనిై యయల ఙరలా సయళ్ఫ ైన యౄెంలల అనఽసభిెంఙరయల. యభిక ి ఙరలా భనిేతఫ ైన నలటలి ఫడ ి

ఎెంనఔలు(options) ఉెండయే ఆభోజులలు . కొనిై దరఫలె ల కిరతెం ఈకిుటీ నలటలి ఫడ ిఅెంటే, అతదిఔ రతెం ాజలు 
ఔ జూదెంణో సభానెంగ పలయెంఙేయయల. లేయెంగ్్ ని ఎఔుువగ ఫలెంఔు డినుజిటలు , నోు సిల్ ను దఽు థకలు, 
ఇెంక ఇతయ నిఔభథరమ భాభా లలు కి భయుెంఙరయల. కనీ ఈధరటి భన సభాజెం భభిమ  యనియోఖథరయలలు 
(ఔషిభయలు ) ఎదఽభపుెంటలనై సయళ్ైు  యేయల తయయౘలల ఉధరైబ. యటిలల కొనిైెంటి ఖ భిెంచి చాథరె ెం.: 

i. ఉభ్డ ిఔుటలెంఫలల యచిినైత (Disintegration of the joint family) 

ఉభ్డ ి ఔుటలెంఫెం నఽెండి తయౌుదెండెా లు, యభ ి నలు లు భాతాఫే ఉెండ ే చినై ఔుటలెంఫలని (nuclear 

family) కి థరభి తీలెంథ.ి ఈ యలక్షణఫ ైన ఔుటలెంఫ నలదె, సెంనుదనయలడెనై ఔుటలెంఫ సబ డె, తన 
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కోసెం, తన ఔుటలెంఫ సెంక్షభైెం కోసెం ఫయలవు ఫలధతలనీై వళ ెంఙరయౌ. ఈ కయణెం వలు  వకిౄ ఎధనై 
యకలుగ ఆలలచిెంచి సభెనై ాణరయఔ యేసఽకోవలల వసఽౄ ెంథ.ి అలాగై, ఈ యషమెంలల ను ా లషనల్ లైధరనిిమల్ 
నుు నర్నఽెంచి కొెంతవయఔు సలయౘలు తీసఽకోవచఽచ ఔడర.   

ii. ఫహృళ్ (Multiple) నలటలి ఫడ ిఅవకరలు(choices) 

సెందని సిఱిెంచడరనిక ి ఈభోజు భన దఖాయ ఙరలా యకలెైన నలటలి ఫడి యధధరలుధరైబ. కఔనుో ణ ే
యటనిైెంటిలలనా తటలి కోవలలన  భిసఽు య బలలనా, లాపలలలలనా ణడేరలుెంటలబ. ఔ వకిౄ తన 
ఆభిఔ లక్షాయౌై యదిెంచడరనిక,ి యటిక ిఙేమాయౌ్ ఉనై భిసఽు ఆదరయెంగ, ణెయౌయగ ఆలలచిెంచి, సభెనై ఙోట 

నలటలి ఫడి నలటిేెందఽఔు నియృమాలు తీసఽకోయయౌ. ఆభిఔ ాణరయఔ ఆలౄ  కైటలబెంులక ిసయౘమడెతేెంథ.ి  

iii. భాభినోు తేనై జీయత ర ైలులు (styles) 

తక్షణ సెంతినేౄ  (Instant gratification) ఈధరట ి జీవన భీత్తగ ఔనఫడెణోెంథ.ి భానవులు ఆధఽనిఔ 
నఫ ైల్ నోూ నఽు , కయలు , యరలఫ ైన బవెంతేలు, సఽాలదేఫ ైన ఔుఫ ోలలు  సబణరులు నదలెైనయ 
కోయలఔుెంటలధరైయల. ఈ కోభిఔలు తీయలచకోవడరనిక ి యయల తనిసభిగ పలభ ీ నణరౄ లలు  అయలవులు 
ణెచఽచకోయయౌ్ ఉెంటలెంథ.ి చివభికి ఖడిెంఙ ేఆథరమెంలల అతదిఔ పలఖెం ఋణరలు తీయచడరనికి సభినోు తేెంథ,ి 
పయౌతెంగ ను దఽు ఙేమడరనిక ిఖల అవకరలు ఫలగ తగాినోు ణరబ. ఆభిఔ ాణరయఔ అెంటే అయెం ఔ వకిౄ 
తనఽ ఙేల ే కయలచలల అనవసయఫ ైనయటిని తగాిెంచఽఔుని ాసఽౄ త జీవన ాభాణరయౌై నియుళ ెంచఽకోవడెం, 
థరనిణో ఫలటల భఫో బయ భోజులలు  భభిెంత ఫ యలగైెన జీయతెం ఖడడరనిక ిుధరదఽలు యేసఽకోవడభధ ేభెెండె 
లక్షాయ్ై ాణరయకఫదేెంగ యౄను ెంథిెంచఽకోవడరనికిగనఽ తగిన అవగహన, లుమ ఔరభయక్షణణో 
ఫ లఖడఫ.ే  

iv. దాయోలోణెం 

కొెంత కలావదిలల ఆభిఔ (ఎకననై) యెంగ వసఽౄ వులు, లేవల ధయలు యదరయణ య బ నఽెంచి నలయఖడఫే 
దాయోలోణెం. ఇథి డఫ ో యలువని తనెం ఙేసఽౄ ెంథి. పయౌతెంగ భనిఱ ఔషిడి సెంనుథెించిన య భ ్ 
వసఽౄ వుల కొనఽగోళ్ుఔు సభినోు ని భిలత్త వసఽౄ ెంథి. వకిౄ కొనఽగోలు శ్కిౄ క్షీణ సఽౄ ెంథ.ి దయ యయభణ కలెంలల 
వకిౄకి ఔరభెంగ వఙేచ ఆథరమెం తగాి నోు బనుడె భభిెంత బమెంఔయఫ ైన నయఔెం చానసఽౄ ెంథి. అుడె 
యభికి ఉెండే ఆథరమభలాు  ఖతెంలల ఙేలన కొథిెనుటి ను దఽు భాతాఫే. అెందఽకై తభుత్త సెంవత్భలలు  
దాయోలోణ భిలతేయౌై తటలి కోయలెంటే, వకిౄకి ఆభిఔ ాణరయఔ యమడెతేెంథి.   

v. భ ెందఽగ ఊళ ెంచలేని సెందభౌలు,  అవసభలు (Other contingencies and needs) 
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ఆభిఔ ాణరయఔ అెంటే, వఔుౄ లు అధేఔ యకలెైన అవసభలు, సయళ్ైు  ఎదఽభపుధేలా సయౘమెం ఙేలే గప 
యదరనెం.  ఉథరహయణకి, యైద చికిత్ జభిగై సభమెంలల తలెణేౄ  ఎధనై యకల అతవసయ కయలచలు,     లేథర 
భ ెందఽగ భనిఱ ఊళ ెంచని కొనిై భిలతేలు అతడికి ఎదఽయవుణరబ. అలాగై, వఔుౄ లు  తభ నఽై 
ఫలధతయౌై ణెయౌయగ నియుళ ెంచఽకోయలని ఔడర పలయయౄ యల.  

 

తభ ఎలేిట్ కి సెందలు, ఆసఽౄ లు ఉెండేలా నిభే భిెంచఽకోయలనీ, తభ భయణరనెంతయెం తభ నామఫ ైన, 
సనిైళ తఫ ైన వఔుౄ లఔు అయ ఙెెంథరలనీ ఔడర వఔుౄ లు కోయలఔుెంటలయల. అలాగై భనిఱ జీయెంచిధర, 
భయణ ెంచిధర తనిసభిగ నుటిెంఙరయౌ్న కొనిై యకల నిభెిషి యభాజిఔ, భతయఫ నై ఔటలి ఫలటలు , ధభ్ల 
వెంటి ాణేకవసభలు ఉెంటలబ.  యటనిైెంటినీ యదిెంచడఫే ఆభిఔ ాణరయఔ యదరనెం.  

3. ఆభిఔ ాణరయఔ నుాయెంనెంఙ ేసభెైన సభమఫేథ?ి  

ఇథ ి కైవలెం ఐశ్ుయవెంతేలక ి భాతాఫేధర? నిజఞనిక,ి నదట ి జీతెం అెందఽఔునైట ి నఽెంఙ ే ఆభిఔ ాణరయఔ 
నుాయెంనెంచడరనిక ిఉతౄభ సభమెం.  భాభూలుగ అబణ,ే ఔ వకిౄ ఇలా తనిసభిగ ాణరయఔ  ఎుడె 
నదలునలటలి యౌ అధే థరనికి నిఫెంధన ఏథీ లేదఽ.  

అబణ ేఇఔుడో  కీలఔఫ ైన లథరే ెంణరనిై భనెం అనఽసభిెంఙరయౌ  –  భన నలటలి ఫడెలు ఎెంత ఎఔుువ కలావదిలల 
ఉెంటలయో, అయ అెంతగ నలయలఖ ణరబ. 

కఫటిి, భనెం ఎెంత భ ెందఽగ ను దఽు నుాయెంనెంచిధర తు లేదఽ.  అుడె భన నలటలి ఫడెలఔు ఖభిషీ 
సభమెంలల వఙేచ ాయోజనెం లనసఽౄ ెంథి. అలాగై, ాణరయఔ అధేథి ఫలగ సెంనైయలలఔు భాతాఫే కదఽ. 
ాణరయఔ అెందభికీ అవసయఫే. ఎవభ ి భిసఽు సహన యభభ ూనికి అనఽఖ ణెంగ యయల ఆభిఔ లక్షాయౌై 
నలటలి ఔుెంటృ, నలటలి ఫడ ియహకలలు  అెంకితపలవెంణో ను దఽు  ఙేసాౄ , యటిని యదిెంచడరనికి ాత్త ఔుయౄ ఔ 
ఔరభయక్షణరమ తఫ నై యదరనెం అవలెంనృెంఙరయౌ. ఆభిఔ ాణరయఔని భ ెందఽగ ఊళ ెంచఔుెండర, ఎట ి
అవసభలనఽ అుడే ఆఔల్ఔెంగ ఎదఽభపుెంటృ ఉెండడెం వఔుౄ యౌై ఆభిఔెంగ తన థిశ్లలక ినడనిెంఙే ాదరన 
కయణభవుతేెంథి.  

నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి  2 

 ఆభిఔ ాణరయఔ నదలు నలటిడరనిక ిసభెనై సభమెం? 

I. దయ యయభణ తభుత 

II. నదట ిజీతెం అెందఽఔునైటి నఽెంఙ ే
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III. యయహఫ నై తభుత 

IV. ఫలగ డఫ ో సెంనుథిెంచిన తభుత 

 

C. ఆభిఔ ాణరయఔ - యకలు 

ఇుడె భనెం ఆభిఔ ాణరయఔ యేమడరనిక ి సెంఫెందిెంచి ఔ వకిౄ ఙేమవలలన యయధ యకల నఽలేనేట  
చాథరె ెం. 

చితాెం 5: ఆభిఔ ాణరయఔ సలయౘ లేవలు (Advisory Services) 

 

యౌలబెం ఔయౌగిన యయధ యకల సలయౘ లవేలేనేట  ఔయభి చాథరె ెం. అలాెంటి యెంగలనఽ భనెం తీసఽకోవచఽచ.  

 నఖదఽ ాణరయఔ 

 నలటలి ఫడ ి ాణరయఔ 

 నౄభా ాణరయఔ 

 దయ యయభణ  ాణరయఔ 

 ఆలౄ  ాణరయఔ  

 నఽై  ాణరయఔ  

1. నఖదఽ ాణరయఔ 

నఖదఽ ాయయౘనిై నియుళ ెంచడెంలల భెెండె ాయోజధరలు ఉధరైబ.  

i. నదటథి,ి అనఽకోని లేథర అతవసయ భిలత్తలల వచిచ డ ే అవసభల కోసెం, చయ (యౌకిుడ్స) ఆలౄ  
నిలులనఽ ధలకొలుకోవడెం, నియుళ ెంచడెంణో సయౘ, ఔ వకిౄ తనఽ ఙేల ేఆథరమ వమాయౌై నతౄెం 
వవయౘభయౌై నియుళ ెంచఽకోయలనఽకోవడెం. 
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ii. భెెండవథ,ి ఔ వకిౄ ఔ ఔరభానఽయయెంగ (systematically) నఖదఽని సిఱిెంచి, నలటలి ఫడకి ి
అవసయఫ నై అదను (surplus) నఖదఽని కొనయగిెంచఽకోవడెం. 

ఇఔుడ నటినదట ఙేమాయౌ్న ధేనేటెంట,ే ఔ ఫడెెట్ తమాయల ఙేసఽకోవడెం.  అుడె ాసఽౄ త ఆథరమ, 

వమాల ఆదరయెంగ థరనిై యరలుఱెంచఽకోయయౌ. ఇెందఽఔుగనఽ వఔుౄ లు బయషతేౄ లల ఙేమాయౌ్న కొనిై 
అయవెంతఫ ైన లక్షాయౌై భ ెందఽగ నిభే భిెంచఽకోయయౌ. అలా ఙేలేౄ , యయల ాసఽౄ తెం కయలచ ఙసేఽౄ నై యదరధరలనఽ 
కొనయగిలేౄ , ఆ లక్షాలఔు ఙేయలవవుణరభ లేథర అధే యషమెం ఖభనిెంచఽకోవడరనిక ియలవుతేెంథ.ి   

భెెండవ ని, ఖత ఆయల ధలలుగ తభక ి వసఽౄ నై ఆథరమెం, నలడెతేనై కయలచలు చాసఽకోవడెం. ఇలా 
చాసఽఔుెంటే, ఔరభెం తఔుెండర (regular) ఙేమాయౌ్ వసఽౄ నై కయలచలేయ, ఏఔనతౄెంగ నలడెతేనై 
కయలచలేయ అయెం ఙేసఽకోవచఽచ. కయలచయౌై యయధ యకలుగ వభాీఔభిెంచవచఽచ. అలాగై యటిని లయ (క్్ డ్స) 
వమెంగనా, ఎటిఔుడె భాయలతేనై కయలచలుగనా ఔడర వభాీఔభిెంచవచఽచ. ఔ వకిౄకి లయ వమెం 
అెంటే నిఔయెంగ నలటలి యౌ్న కయలచల నైద నిమెంతాణ ఉెండఔనోు వచఽచ. కనీ అలయ (variable) వమెంనల ై
యచక్షణరదకియెం ఉయోగిెంచడెం థరుభ థరనిై తయచా తగాిెంచఽకోవచఽచ లేథర యబథర యమేవచఽచ.  

ఇఔ భూడో  ని నతౄెం సెంవత్భనిక ి సభిడర ధలసభ ి ఆథరమభూ, కయౄచ, ఈ భెెండిెంటినీ భ ెందఽగ 
అెంచధర యేసఽకోవడెం. ఖతెం ఖ భిెంచిన యరలుషణ, బయషతేౄ  ఖ భిెంచిన ఊహణో ఎవభెధైర ఈ నఖదఽని ఎలా 
కయలచఙేమాలల ాణరయఔ లదేెం ఙేసఽకోవచఽచ.  

నఖదఽ ాణరయఔ ాకిరమ (నుోా లలస్క )లల యలెైనెంత ఎఔుువ యచక్షణరూభితఫ ైన (discretionary) ఆథరమెం 
(ఇన్ ఔెం) కోసెం ఔ వూహెం యచిెంచఽకోవడెం భభపఔ పలఖెం. 

ఉథరహయణ 

ఔ వకిౄ ణరనఽ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న యలణరయౌై త్తభిగి ునయలదేభిెంచఽకోవచఽచ.  

ఔ వకిౄ ణరనఽ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న కెరడిట్ కయలు  యలణరయౌై ల భీఔభిెంచఽఔుని (consolidate), అల వడీు క ిఇఙచే ఫలెంఔు 
యలణెం తీసఽఔుని యటిని తీయలచకోవచఽచ. 

ఔ వకిౄ తన నలటలి ఫడెయౌై భభిెంత ఆథరమెం సెంనుథిెంచడరనిక ియలుగ త్తభిగి కైటలబెంచఽకోవచఽచ.  

2. నౄభా ాణరయఔ 

కొెంతభెంథి వకిౄఖతఫ నై ఆభిఔ లక్షాయౌై ఙేయలకోవడరనికి కొనిై నిభెిషి భిసఽుయౌై ఎదఽభోువడరనికి లదేడణరయల. 
అలాెంటి భిసఽులఔు తగిన నౄభాని అెంథిెంఙే యధెంగ నౄభా ాణరయఔ యచిెంచఽకోవచఽచ.   
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ఇఔుడ భనెం ఙేమాయౌ్న ఫిహతౄయ ామతైెం (టలస్కు) ఏనేటెంట,ే ఎెంత నౄభా కయయౌ్ ఉెంథో ,  ఏ నులల 
భనకి ఫలగ అనఽఔలెంగ ఉెంటలెంథో  నియృబెంచఽకోవడెం.  

i. సెంనుదనయలడె అకలెంలల భయణ ెంచినటు బణే ఆదరయడుయభికి అవసయఫ ైన, ఆథరమెం, కయలచలు, 
ఫటిి జీయత  నౄభాని నియృబెంచవచఽచ.   

ii. ఏ సభమెంలలధైధర ఔుటలెంఫెం నినేతౄెం అవసయభబయ అతవసయ యదై లవేల కయలచలనఽ ఆసఽత్త ా
కయలచలనఽ ఫటిి, ఆభోఖ నౄభా అవసభయౌై అెంచధర యమేవచఽచ.    

iii. చివయగ, ఔభి ఇలుు /యహనెం/నూఔిభీ నదలెైన ఆసఽౄ లఔు నయౖి నిైెంచి యక్షణ ఔయౌెంఙ ే నౄభాని 
తీసఽకోవడరనికి, యట ియకనీై (type), భిభాణర (quantum)నీై దిఱిలలకి తీసఽకోయయౌ.  

3. నలటలి ఫడి  ాణరయఔ 

నలటలి ఫడి నలటిడరనికి ఇథే సభైెన భాయాభని ఙెడరనికైనై లేదఽ.  ఏథి సభెైనథీ అనై ాశ్ైకి కొుఔు భనిఱ 
కొుఔు భాథిభిగ జయనృయౄ డె.  నలటలి ఫడి ాణరయఔ ఔ వకిౄ తీసఽకోఖయౌగిన భిసఽు య బ, అతడికి ఖల ఆభిఔ 
లక్షాలు భభిమ  ఆ లక్షాలనఽ ఙేయలకోవడరనికి టిే కలానిై ఫటిి అతడికి అతెంత అనఽఔలఫ ైన నలటలి ఫడి, 
ఆలౄ  కైటలబెంుల వూయౘయౌై నిభే భిెంచఖయౌగై ఔ ాకిరమ.  

a) నలటలి ఫడ ిభనేతేలు (నలభనైటయలు )   

చితాెం 6: నలటలి ఫడ ిభనేతేలు 
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ఇఔుడ నటినదటి భనేత్త ఔ నిభెిషిఫ నై నలటలి ఫడి భినేత్తని నియుచిెంచవచఽచ. అెందఽలల ఇయ ఔడర 
ఉధరైబ: 

i. భిసఽు సహన శ్కిౄ (tolerance): ఔ వకిౄ నలటలి ఫడ ి కొనఽగోలు ఙేమడెంలల ఎెంత భిసఽు 
తీసఽకోవడరనికి  లదేెంగ ఉధరైడో  ణెయౌనే ాభాణెం.  

ii. కలభనిేత్త (Time horizon): ఔ ఆభిఔ లక్షెం యదెించడరనికి టిే కలావది. కలభినేత్త 
లక్షానిై యదిెంచడరనికి యడే నలటలి ఫడి యహకయౌై (vehicles) ాపలయతెం ఙసేఽౄ ెంథి.  కలభినేత్త 
ఎెంత సఽథీయఘఫ నైథిగ ఉెంటే, అలావది (యౖరి్ ట ర్్) ఫలధత (liability) అెంత తఔుువ టిిెంు 
ఉెంటలెంథ.ి అెందఽకై ఎవభైెధర నలటలి ఫడెలు నలటిడరనికి చభసఽౄ ల (యౌకిుడ్స ఎలల్ట్్) ఔెంట,ే అదిఔ 
భఫడెల సెంనుథిెంచి నలటిే సఽథీయఘకలు నలటలి ఫడెలులే భెంచివని పలయయౄ యల. 

iii. యౌకిుడిట ీ(Liquidity): తఔుువ భినేత్తలల నలటలి ఫడి నలటిే యభయూెం ఉనై వఔుౄ లు లేథర  ఆథరమ, 
వమాలు అనియచతెంగ ఉనై యయల లేథర ఔ ాణేఔెంగ ఔ వకిౄఖతఫ ైన లేథర యనుయయఫ ైన 
వమెం నినేతౄెం నలటలి ఫడి నలటిినయయల తభ నలటలి ఫడెలఔు దావయౄెం(liquidity)గ ఉెండరలనీ 

లేథర  తభ నలటలి ఫడనిి యలువ నషినోు ఔుెండర నఖదఽ యౄెంగ భాయలచఔుధే యభయూెం ఉెండరలనీ 
పలయయౄ యల. 
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iv. యఔరమయౕలత (భాభెుటనృయౌటీ) : ఔ ఆలౄ ని కొనఽగోలు ఙేమడరనికీ లేథర అభ్డరనికఉీెండే యౌలబత.  

v. యసౄ ితీఔయణ: నలటలి ఫడెల భిసఽుయౌై తగాిెంచడరనికి వకిౄ ఎనిై యకల యననై భాభా లనఽ అధుేఱయౄ డో , 
ఎెంత యసౄ ితెంగ నలటలి ఫడెలు నలడణరడో  ఆ యనేౄ  యసౄ ితీఔయణ.  

vi. నఽై ఖభనిెంు (considerations): ఙరలా యకల నలటలి ఫడెలు నిభెిషి ఆథరమ నఽై  
ాయోజధరయౌై అెంథియౄ బ. అెందఽవలన యయధ యకల నలటలి ఫడెలు నఽై తభుత భఫడెలు ఎలా 
వయౄ యో చాయౄ యల. 

b) సభెైన నలటలి ఫడ ియహకల ఎెంనఔ 

ఆ తభుత దశ్లల నలై భనేతేల దియౖి ూ సభైెన నలటలి ఫడి యహకలనఽ అధేుఱెంఙరయౌ.  అసలెైన ఎెంనఔ వకిౄ 
ఆయెంఙే భఫడి  నైథర, భిసఽు నైథర ఉనై అెంచధరల నైద ఆదరయడి ఉెంటలెంథి.  

పలయతథేశ్ెంలల ఎధనై యకల ఉతతేౄ లు ఉధరైబ. యటనిి భనెం నలటలి ఫడెల లక్షాలఔు భిఖణనలలక ి
తీసఽకోవచఽచ. యటిలల ఈ కిరెంద ఉతతేౄ యౌై భియౕయౌెంచెండ:ి 

 ఫలెంఔు నిఔభథరమ డినుజిటలు  / కభపభైటలు  

 తనులా కభలము (నోు సి్క ఆస్క) చినై నణరౄ ల ను దఽు థకలు  
 ఱేయు  నృు క్ ఇషలు  
 డిఫ ెంచయలు   లేథర ఇతయ లలఔభటిీలు 
 భూచఽవల్ పెండెు   

 జీయత  నౄభా సెంసల మూనిట్ యౌెంక్ు నులలలు నదలఖ నయ  

4. దయ యయభణ  ాణరయఔ  

ఔ వకిౄ దయ యయభణ తభుత కయలచల కోసెం ఎెంత నతౄెం థరఙరయౌ్న అవసయెం ఉెంథో  నియృబెంఙే ాకిరమ 
అథి. అథి అధేఔ యకల అవసభయౌై ఆదఽఔుధేెందఽఔు యయధ దయ యయభణ యఔలాల (థకల)నైద 
ఆదరయడి ఉెంటలెంథి .  

చితాెం 7: దయ యయభణలల దశ్లు 
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దయ యయభణ  ాణరయఔలల భూడె యకల దశ్లు అెంతయాతెంగ ఉెంటలబ.  

a) ఔడఫ టిడెం (Accumulation): ఈ లక్షెం కోసెం కొెంత నలటలి ఫడిని ఔుకి ఫ టిి, యయధ యకల 
వూయౘల థరుభ నిధఽలు  ఔడఫ టిడెం.  

b) సెంాథరమఫదేత (Conservation): అెంటే, ఔ వకిౄ నలటిిన నలటలి ఫడెలు నలెంచడరనిక ి గప 
ామతైెం ఙేమడభ   భభమి  ఆ వకిౄ భూలధనెం (principal) అతనఽ  ఉథోఖెం ఙేసఽౄ ెండగధ ే
ఖభిషిెంగ నలభిగైటటలి  చాసఽకోవడెం .   

c) ెంనణ ీ (Distribution): దయ యయభణ తభుత ఔడర ఆథరమెం అవసభలనఽ తీయలచకోవడెం 

కోసెం అసలు య భ ్  (థరనిై భనెం భూలనిది లేథర ధసి్క ఎగ్ అని నలుయౄ ెం) ని ఉసెంహయణలు / 

మానఽట ీఙెయౌుెంులుగ   భాభైచ అనఽఔలఫ ైన దేత్తని ెంనణీ అెంటలయల .   

5. ఎలేిట్ ాణరయఔ 

ఔ వకిౄ భయణెం తభుత అతడ ిఎలేిట్ని అదికభిఔెంగ సెంఔరనేెంఙేలా ఫథియ్ ఙేలేెందఽఔు యలే ేాణరయఔ. ఇెందఽలల 
ధరనేధషేన్, అలాగై అగిెంత (assignment)  లేథర యలుు  తమాభ ీవెంటి యయధ ాకిరమలు ఉధరైబ. ఔభి 
సెందనీ, ఆసఽౄ య్ై యభ ి తదనెంతయెం, యభ ి కోభిఔ ాకయఫే, సజఞవుగ ెంనణ ీ ఙేమఫడ ి భభిమ  / లేథర 
ఉయోఖయచఫడెతేధరైమని నిభే భిెంచఽకోవడఫే ఇెందఽలల భ క ఉథేెశ్ెం .  

6. నఽై  ాణరయఔ  

చివయగ, ాసఽౄ త నఽై చటలి ల నఽెండి నఽై నేనయౘబెంుల యొఔు ఖభిషి ాయోజనెం ను ెంథేటటలు  నఽై 
ాణరయఔ యమేఫడెతేెంథి అథే యధెంగ నఽై చటలి లు నఽెండ ి ఆథరమ, వమాల భభిమ  నలటలి ఫడెల 
ాణరయఔఔు ూభిౄ భబతీల  ాయోజనెం ను ెందడెం ఎలా అధే అెంరనిై ఖ భిౄెంచడరనికి ఈ ాణరయఔ  
జయలఖ తేెంథ.ి సభమెం తగాిెంచడరనిక ీలేథర ాసఽౄ త లేథర బయషత్ ఆథరమ నఽై ఫలధతల (లమనృయౌటీలు) 
కీ వూహ నిభ్ణెం ఙసేఽకోవడెం ఔడర ఇెందఽలల పలఖఫే. అబణ ే నఽైల ఎఖయతే కఔ, నఽైయౌై 
తగాిెంచడరనిక ిచాడడఫే ఈ యరలుషణ ాయోజనభని ఇఔుడ  ఖభనిెంఙరయౌ. 

ఔ వకిౄ తన నలటలి ఫడెయౌై సభికొతౄ  భాభెుట్ భిలత్తక ి  అనఽవుగ భాయల ఙసేఽకొని, ఫలలనేతఫ ైన నఽై 
భబతీ ాయోజనెం ఔయౌసఽౄ నై అవకరయౌై యతేకోువడెం థరుభ, తన ఆథరమానీై, ను దఽుని నలెంచఽఔుధ ే
అవకశ్ెం ఉెంథ.ి అతడలా ఙేమఔనుో ణే ఆ డఫ ో నఽై అదకియలలఔు యయునోు తేెంథ.ి   

జీయత  నౄభా  ఏజెెంటలు  తయచా తభ కెుబమ్ టలు , బయషతేౄ లల కఫో బయ (నోుా లలకిివ్) యనియోఖథరయలలఔు , 
కైవలెం నౄభా అవసభల కోసఫే కఔ యభిఔునై ఇతయణరా  ఆభిఔ అవసభలు ఔడర తీభైటటలు  సభ చితఫ నై 
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సలయౘ ఇవువలల వసఽౄ ెంథ.ి అెందఽకై నలనై యవభిెంచిన యధెంగ, ఏ నౄభా ఏజెెంటలకెైధర ఆభిఔ ాణరయఔ ఖ భిెంచీ, 
అెందఽలల ఉనై యయధ యకల ఖ భిెంచీ భెంచి భిజఞా నెం ఉెండడెం అతడి విత్తౄ క ి ఎెంణో యలువని 
ణెచిచనలడెతేెంథ.ి   

నైభ ైభీక్షిెంచఽకోెండ ి 3 

ఈ కిరెంథి యటిలల నఽై ాణరయఔ లక్షెం కనిథథే?ి 

I. ఖభిషి  (Maximum) నఽై ాయోజనెం (ఫ నిట్)  
II. ణెయౌయనై నలటలి ఫడెల పయౌతెంగ తగాై నఽై పలయెం 

III. నఽై ఎఖయేత 

IV. నఽై భబతీల వలు  ఔయౌగై నతౄెం ాయోజనెం 

 

యభెంశ్ెం  

 ఆభిఔ ాణరయఔక ిఙెెంథని ఔ యదరనెం: 

 తభ జీయత లక్షఫేనేట  ఖ భిౄెంచడెం   
 ఇలా ఖ భిౄెంచిన లక్షాయౌై ఆభిఔ లక్షాలుగ అనఽవథిెంచడెం  

 ఔ వకిౄ తన లక్షాలనఽ యదిెంఙే  యధెంగ తన ఆభిఔ వవయౘభయౌై నియుళ ెంచడెం   

 వకిౄఖత జీయత చఔరెం ఆదరయెంగ భూడె యకల ఆభిఔ ఉతతేౄ లు అవసయభవుణరబ.  ఇయ ఈ యషమాలలు  
థోహదడణరబ: 

 బయషతేౄ లల లాయథేయలనఽ  నుాయెంనెంచడెం 
 అనఽకోని కయలచలనఽ తటలి కోవడెం  
 సెందలనఽ ఔడఫ టిడెం  

 భాయలతేనై యభాజిఔ యద ియదరధరయౌై ఫటిి ఉభ్డ ిఔుటలెంఫలలు ఙెలాు ఙదెఽభైెనోు తేనై   ఈ తయలణెంలల 
ఆభిఔ ాణరయఔ అవసయెం భభిెంత ఎఔుువగ ఉెంటలెంథ.ి ఈధరడె అధేఔ యకల నలటలి ఫడ ి అవకరలు , 
భాయలతేనై జీయత ర ైలులు నదలెైనయ ఔడర ఆభేిఔ ాణరయఔ అవసభనిై నలెంచఽతేధరైబ .    

 నదట ిజీతెం అెందఽఔునైటి నఽెంఙ ేఆభిఔ ాణరయఔ నుాయెంనెంచడరనిక ిఉతౄభ సభమెం    

 ఆభిఔ ాణరయఔ సలయౘ లవేలలు  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. భిసఽు సాచఔ చితాెం (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  

సభెైన ాణరభాైమెం I. 

నౄభా ఊళ ెంచలేని సెంగటనలఔు బదాతనఽ అెంథిసఽౄ ెంథ.ి  

జయఫ  2  

సభెైన ాణరభాైమెం II. 

ఔ వకిౄ తన నదట ిజీతెం అెందఽఔునైట ినఽెంఙ ేఆభిఔ ాణరయఔ నుాయెంనెంఙరయౌ.  

జయఫ  3  

సభెైన ాణరభాైమెం III. 

నఽై ఎఖయేత నఽై ాణరయఔఔు లక్షెం కదఽ.  

లుమ భకీ్ష –ాశ్ైలు  

ాశ్ై 1  

ఔ చఽయలకెనై భిసఽు ను ా లైల్ ఉనై  వకిౄ సెంద _______ నలటలి ఫడ ిర ైయౌని అనఽఔభిెంఙ ేఅవకశ్ెం ఉెంథ.ి 

I. ఏకీఔయణ లేథర ల భీఔయణ (Consolidation) 

II. ఫహృభత్త ఇవుడెం (Gifting) 

III. ఔడఫ టిడెం (Accumulation) 

IV. కయలచనలటిడెం (Spending) 

ాశ్ై 2  

ఈ కిరెంథ ియటిలల  సెంద ఔడఫ టిే ఉతత్తౄ  కనిథథే?ి  

I. ఫలెంక్ ఋణరలు   
II. ఱేయలు  
III. కలావది నౄభా నులల  
IV. ను దఽు కాణర  

 

ాశ్ై 3  
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ను దఽు  భెెండె నియృమాల నేశ్రభ పయౌతెంగ భిఖణ ెంచవచఽచ. ఈ కిరెంద జఞనృణర నఽెండ ియటనిి ఎెంచఽకోెండి.   

I. భిసఽు నిలుుదల భభిమ  తగాిన యనియోఖెం  

II. ఫహృభత్త ఇవుడెం, అలాగై  ఔడఫ టిడెం  

III. వమభ  భభిమ  ఔడఫ టిడెం  

IV. యనియోఖెం యబథర భభిమ  యౌకిుడిటీక ిదాయెం కవడెం  

ాశ్ై 4  

జీయతెంలలని ఏ దశ్లల ఔ వకిౄ ఖతెంలల ఙేలన ను దఽుని ఙరలా ఫ చఽచఔుెంటలడె? 

I. దయ యయభణ తభుత (Post దయ యయభణ ) 
II. సెంనుదనయలడిగ ఉనైుడె (Earner) 

III. అపలసఔుడిగ ఉనైుడె (Learner) 

IV. అుడే యయహఫ ైనుడె (Just married) 

ాశ్ై 5  

నలటలి ఫడి భినేత్తక,ీ భఫడెలకీ భధన ఖల సెంఫెంధెం ఏనేట?ి 

I. ఆ భెెండిెంటికీ సెంఫెంధఫే లేదఽ   
II. నలటలి ఫడి భినేత్త నలదెథెణై ేభఫడెలు ఔడర ఎఔుువగ ఉెంటలబ   

III. నలటలి ఫడి భినేత్త ఎఔుుయణైే భఫడెలు తఔుువగ ఉెంటలబ   

IV. నలటలి ఫడి భినేత్త ఎఔుుయణైే  భఫడెలు నైద నఽై అెంత ఎఔుువగ ఉెంటలెంథ ి  

ాశ్ై 6  

ఈ కిరెంథి యటిలల లాయథయేల ఉతతేౄ ల వభాీఔయణలలక ివఙేచథథే?ి 

I. ఫలెంక్ డినుజిటలు   

II. జీయత  నౄభా 
III. ఱేయలు  
IV. ఫలెండెు  

ాశ్ై 7  

ఈ కిరెంథి యటిలల ఔెంటిెంజెనీ్ ఉతతేౄ ల వభాీఔయణలలక ివఙేచథథే?ి 
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I. ఫలెంఔు డినుజిటలు  

II. జీయత  నౄభా 
III. ఱేయలు  
IV. ఫలెండెు   

ాశ్ై 8  

ఈ కిరెంథి యటిలల  సెంద నుో ఖ ఙేల ే(wealth accumulation)ఉతతేౄ ల వభాీఔయణలలక ివఙచేథథే?ి 

I. ఫలెంఔు డినుజిటలు  

II. జీయత  నౄభా 
III. యదరయణ నౄభా 
IV. ఱేయలు  

ాశ్ై 9  

కలెం ఖడెసఽౄ నై కొథీె   ఆభేిఔ వవసలల వసఽౄ వులు భభిమ  లేవల ధయలు  యదరయణ య బ ఔెంట ేనలయఖడభెంటే 
__________. 
I. ఆభిఔ భాెందెం (డఫి్ేు షన్) 
II. దాయోలోణెం 

III. యి గ్ఫ్ేు షన్ (Stagflation)  

IV. ళెైర్ దాయోలోణెం 

ాశ్ై 10  

ఈ కిరెంథ ియటిలల ఏథి యచక్షణరూయుఔఫ ైన (discretionary) ఆథరమెం నలెంచడరనిక ిఔ వూహెం కదఽ? 

I. యలణ ునభిైభ్ణెం (Debt restructuring) 

II. ఋణ ఫథియ్ 

III. నలటలి ఫడ ిునభిై భ్ణెం 

IV. నౄభా కొనఽగోలు (purchase) 
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లుమ భకీ్ష -జయఫ లు 

జయఫ  1  

సభెైన ాణరభాైమెం III. 

తీవాఫ నై భిసఽు ను ా లైల్ ని ఔయౌగి ఉనై వకిౄ సెందలు ఔడఫ టిే నలటలి ఫడ ిర ైయౌనిఅనఽసభిెంఙ ేఅవకశ్ెం ఉెంథ.ి   

జయఫ  2  

సభెైన ాణరభాైమెం II. 

ఱేయలు  సెందని ఔడఫ టిే  ఉతత్తౄ .   

జయఫ  3  

సభెైన ాణరభాైమెం IV. 

ను దఽు అెంటే యనియోగనిై యబథర యేమడెం, అలాగై యౌకిుడిటీణో యేయలకవడెం, ఈ భెెండిెంటి ఔలబఔ.   

జయఫ  4  

సభెైన ాణరభాైమెం I. 

దయ యయభణ తభుత ఔ వకిౄ ఖతెంలల ఙేలన ను డెుఔు  ఙరలా సెంణోఱయౄ డె.   

జయఫ  5  

సభెైన ాణరభాైమెం II. 

నలటలి ఫడ ియలౄ యృెం ఎెంత నలదెథెైణ ేఅెంత లాపలలు ఉెంటలబ.    

జయఫ  6  

సభెైన ాణరభాైమెం I. 

ఫలెంఔు డినుజిటు ని లాయథేయ ఉతతేౄ ల కిరెంద వభాీఔయణ ఙేమవచఽచ.   

జయఫ  7  

సభెైన ాణరభాైమెం II. 

జీయత నౄభాని  ఆఔల్ ఔ ఉతత్తౄ  కిరెంద వభాీఔయణ ఙేమవచఽచ.   

జయఫ  8  

సభెైన ాణరభాైమెం IV. 
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ఱేయుని సెంద ఔడఫ టిే ఉతతేౄ లు కిరెంద వభాీఔయణ ఙేమవచఽచ.   

జయఫ  9  

సభెైన ాణరభాైమెం II. 

కలెం ఖడెసఽౄ నై కొథీె   ఆభేిఔ వవసలల వసఽౄ వులు భభిమ  లేవల ధయలు యదరయణ య బ ఔెంటే 
నలయఖడభెంటే దాయోలోణెం. 

జయఫ  10  

సభెైన ాణరభాైమెం IV. 

ఈ కిరెంథ ియటిలల యచక్షణరూయుఔఫ ైన (discretionary) ఆథరమెం నలెంచడరనికి నౄభా కొనఽగోలు  ఔ వూహెం 

కదఽ. 
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అదరమెం 8 

జీయత  నౄభా ఉతతేౄ లు – I 

 

అదరమెం భిచమెం 

ఈ అదరమెం నేభ్యౌై జీయత  నౄభా ఉతతేౄ ల ాెంచెంలలకి తీసఽఔుని యళ్ైౄ ెంథ.ి  భ ెందఽ యదరయణ 

ఉతతేౄ ల ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంథరెం. ఆ తభుత  జీయత  నౄభా ఉతతేౄ ల అవసయఫేనేట , భన జీయత 

లక్షాలనఽ యదిెంచడెంలల యట ి నుతా ఏనేట  చాథరె ెం. చివయలల కొనిై సెంాథరమఫదేఫ నై  జీయత  నౄభా 
ఉతతేౄ ల ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంథరెం. 

ధేయలచఔుధే అెంరలు  

 

A. జీయత  నౄభా ఉతతేౄ ల ఖ భిెంచి ఔుు ౄ ెంగ  
B. సెంాథరమఫదేఫ ైన  జీయత  నౄభా ఉతతేౄ లు 
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A. జీయత  నౄభా ఉతతేౄ ల ఖ భిెంచి ఔుు ౄ ెంగ   

1. ఔ ఉతత్తౄ  అెంటే ఏనేట ి? 

అసలు భ ెందఽగ ఉతత్తౄ  అెంటే ఏనేట  అయెం ఙేసఽకోవడెంణో నదలునలడథరెం. చఔుగ ాఙరయెం ఙలే 
భాభెుట్ లలకి తీసఽఔుని వచిచ అభ్ఫడెతేనై వసఽౄ వు అధే అయెంలల ఉతత్తౄ   ాజలెందభిక ీభిచమెం ఉనై 

దఫే. 'ను ా డఔుి ' (ఉతత్తౄ) అధే దెం 'భిను ా డాస్క' (సిఱిెంచడెం) అెంటే 'తీసఽఔుని భవడెం' లేథర సిఱిెంచడెం 
అధే అయెం నఽెంచి వచిచెంథ.ి భభోలా ఙెనులెంటే, ఔ ఉతత్తౄ  నిభెిషిఫ నై ఔషిెం, ఎధనై సెంకిుషిఫ నై 

ామణరైల పయౌతెం. 

ఔ సయలఔు ాయోజనెం లేథర ఉయోఖెం అథి ఫలఖ ెండడెం నైద కఔ, థరని లక్షణరయౌై ఫటిి ఉెంటలెంథ.ి ఇథ ే

భనక ి భాభెుట్ దిఔథెం ణెసఽౄ ెంథ.ి భాభెుటిెంగ్ కోణెం (standpoint) నఽెంచి చాలేౄ  ఔ ఉతత్తౄ  అధేఔ 

ఖ ణరల సభాయౘయెం. యయధ ఖ ణఖణరలునై యకలు లేథర క ైలక్షణరలు ఖల ఉతతేౄ ల యయధ ఔటిలనఽ ఔయౌన 
ఔటిడెం థరుభ సెంసలు భాభెుట్నేు స్కలలని తభ ఉతత్తౄ  సభయణ అధేఔ యకల యలక్షణతయౌై చానయౄ బ.   

ఔ ఉతత్తౄ  (భాభెుటిెంగ్ అభ లలు  ఉయోగిెంచినటలి ) క,ీసయలఔుఔు ఉనై ణడేర ఏనేటెంట,ే ఔ ఉతత్తౄ ని 

యేయలయచవచఽచ. సయలఔు (commodity) ని యేయలఙేమలేభ . అెంటే థనీయెం, క ై వభా నికి ఙెెంథిధర సభ,ై 

ఉతతేౄ లు (ను ా డఔుి లు) యయధ ఔెంనలనీల థరుభ అభ్ఫడణరబ భభిమ  ఔ థరనిణో ఔటి నుో యౌచనుడె 
యేభైుయల లక్షణరలు ఔయౌగి ఉెంటలబ.  

ఉథరహయణ 

కలేా ట్, కోు జప్, నుోా నేస్క యయధ యకల ఫలా ెండ్సలఔు ఙెెంథని క ై కైటగిభీక ి ఙెెంథని టృత్నేసఽి లు. కనీ ఈ 

ఫలా ెండు ఔు ఙెెంథని ాతీ ఔు టృత్నేసి్కక ీ యట ి ాణేఔఫ నై లక్షణరలు (features) ఉెంటలబ. అయ నేఖణర 
యటిఔెంటే యేయలగ ఉెంటలబ.  

ఔ ఉతత్తౄ  థరనిఔథ ే ఔ భ గిెంు కదఽ. అథ ి నేఖణర లక్షాయౌై సెంతినౄ  భఙి ే ఔ యధనెం భాతాఫే. 

ఔలా ఙెనులెంటే ఈ కోణెంలల ఉతతేౄ లు సభసని భషిుభిెంఙే యధధరలు. అయ అవసభయ్ై, కోభిఔయ్ై 

సెంతినౄ  యలయౄ బ. ఔ లక్షానిై యదిెంఙేెందఽఔు ఉతత్తౄ  ఎెంతవయఔ సభెైనథో,  అథి ఆ ఉతత్తౄ  లక్షణరలనల ై
ఆదరయడ ిఉెంటలెంథ.ి 

ఉతతేౄ లు ఇలా ఉెంటలబ : 

i. ాతక్ష (Tangible): ఇథ ి పౌత్తఔ వసఽౄ వుయౌై ఉదహభిసఽౄ ెంథి. యటిని సయశణో అనఽబూత్త ఙెెందడరనిక ి
యలుెంటలెంథ.ి (ఉథరహయణక,ి ఔ కయల లేథర ఔ ట యౌయజన్ లలట్) 
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ii. భోక్ష (Intangible): ఇయ ఔెంటికి ఔనినెంచని వసఽౄ వులు. యటిని భోక్షెంగ అనఽబూత్త ఙెెంథరయౌ్ెంథ.ే     

జీయత  నౄభా ఉతత్తౄ  అలా భోక్షఫ నై (intangible) ఉతణేౄ. ఔ జీయత  నౄభా ఏజెెంటల తన 
యనియోఖథరయలఔు   ఔ నిభెిషిఫ ైన జీయత  నౄభా ఉతత్తౄ  లక్షణరలనల ై అవగహన ఔయౌెంచి, ఆ నౄభా అతడి 
కోసెం ఏెం ఙేమఖలుఖ తేెంథ,ీ అథి యనియోఖథరయలఔు ఉనై యలక్షణఫ నై అవసభయౌై ఎలా తీయలసఽౄ ెంథో 
ణెయౌమజైమాయౌ్న ఫలధత ఉెంథ.ి     

2. జీయత  నౄభా ఉతతేౄ ల లక్షెం, అయ యక్షణ ఔయౌెంఙ ేఅవసభలు  

భిసఽు ఉనైఙోటలాు  అథి ఆెంథోళ్నక ి థరభి తీసఽౄ ెంథ.ి అబణ,ే భన భానవ జఞత్త భిసఽుని అజభాబఱ 

ఙేమడెం, ఔనీసెం థరనిై అయెం ఙసేఽఔుని, భ ెందఽగ ఊళ ెంచడరనిక,ీ థరని కోసెం లదేెంగ ఉెండడెం కోసెం 

ామతైెం ఙసేఽౄ ెంథ.ి అెంతర్జఞా నెం, భిసఽు భఔుెండర చాసఽఔుెంటృ యక్షణ ఔయౌగి ఉెండరలధే ఆలలచధ ే  నౄభా 
సిఱిక ికీలఔఫ ైన కయణెంగ ఉెంథ.ి 

భన భానవ జఞత్త యభాజిఔ నుాణ లెం. భనెం భనలాెంటి యళ్ుణోనా, భనయౌై నేానేెంఙేయళ్ుణోనా భన 

జీయణరనిై ెంచఽఔుెంటలెం. భనెం అతెంత యలుయనై ఆసఽౄ లు ఔడర సెంనుథియౄ ెం- భన భానవ నలటలి ఫడ ి - 

అథి భన ఉణరదఔ యభభ ూనిక ి భూల వనయల. కనీ జీయతఫ ధైర, భానవుడ ి క్షైభఫ ైధర అనియచత్తణో 
ఔడెఔునై వవయౘయెం. భయణెం, జఫ ో ఙేమడెం వెంటి దఽస్ెంగటనలు భన ఉణరదఔ యభభ ూయౌై 

అతలాఔుతలెం ఙేలేయౄ బ. ఆ యధెంగ భన భానవ నలటలి ఫడ ియలువని క్షణీ ెంచినుో బయలా ఙయేౄ బ.  

జీయత  నౄభా ఉతతేౄ లు వకిౄ ఉణరదఔ యభభ ూలకి సెంబయెంఙే ఆభిఔ యలువ నయౖి నిక ి యక్షణని అెంథిెంచి, 
తననల ైఆదరయ డు  యభికిగనీ లేథర తనఔుగనీ యట ిాయోజధరయౌై అెందఽఫలటలలలక ివఙేచటలి  ఙేయౄ యల. అసలు 
‗జీయత నౄభా‘లల ‗నౄభా‘ అధ ేదెం ఔ వకిౄ తనక ిభయణెం సెంబయెంచిధర లేథర రశ్ుత యైఔలెం ఏయడిధర 
సెంబయెంఙ ేఆభిఔ నషిెం నఽెంచి తననీ, తన ఔుటలెంఫలనిై యక్షిెంచఽఔుధ ేఅవసభనిై ఖ భిెంచి ణలెుుతేెంథ.ి 

నౄభా ఙేమడరనిక ి ను దఽు, నలటలి ఫడి వెంటి ఇతయ కయణరలు ఉనైటికీ భయణెం లేథర బమెంఔయఫ నై 
యదికి  యక్షణ ఔయౌెంచడెం అతెంత యదరయణ కయణెంగ నభేపునవచఽచ. నౄభా ఉతతేౄ ల ఉథేెశ్ెం, నిభేిషిెంగ 
ఙెనులెంటే, ఔ నౄభా ఙేలన వకిౄ, తన నేగియౌన జీయతకలెంలల సెంనుథిెంఙే ఆలౄ  యలువ లేథర సిఱియౄ డధ ే
సెంద యలువ,ఆ వకిౄ ఆథరమెం సెంనుథిెంఙే యభభ ూనికి ెంద సభమెంలల నషిెం లేథర ధరశ్నెం 
జభిగినుడె, తనఔు లేథర తన నామఫ నై యభికి, ఆ యలువ బభీౄ ఙేమడరనికి లేథర నషిభియౘయెం ఙేమడరనిక ి
ఙేలథేిగ ఙెవచఽచ. నదటి నానేమెం ఙెయౌుెంచిన యెంటధే ఇథి జీయత నౄభా ఙేలన వకిౄ నేయల నైద 
ఆలౄ (ఎలేిట్) యౄను ెంథిెంచడెం జయలఖ తేెంథ.ి 
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అసలు ఔ జీయత నౄభా నులలలల కీలఔఫ ైన అెంశ్ఫేనేటెంటే,  అతడికి ఎలాెంటి దఽయదిషిఔయఫ ైన యషమెం 
జభిగిధర ఆ వకిౄక ి సనైెంగ ఉెండ ే ఆతీ్మ ల భనసఽక ి ారెంతత, ధభ్థ ి ఔయౌెంచడెం.  అలాగై జీయత 
నౄభా ను దఽు ఙేమడెంలలనా, సెందయౌై ఔడఫ టిడెంలలనా యయషిఫ ైన యహఔెంగ ఉెంటృ భభో యధఫ ైన 
నుతా ఔడర నోు ఱసఽౄ ెంథ.ి ఈ అయెంలల, నౄభా ఔ సఽయక్షితఫ ైన నలటలి ఫడిగనా, నిభెిషిఫ ైన భైట్లల భఫడ ి
ఇఙచేథిగనా ఔడర ఉెంటలెంథ.ి 

భయణెం లేథర యద ి సెంబయెంచినుడె బదాత ఔయౌెంఙ ే యధనెం ఔెంట ే ఔడర జీయత నౄభా యలువ ఙరలా 
ఎఔుువ. థీధొైఔ ఆభిఔ ఉతత్తౄ గ ఔడర చాడరయౌ. ఇథ ి కైవలెం ఔ అథిుతీమఫ నై భిూయృ ఉతత్తౄ లా 
భాతాఫే ఉెండదఽ. ఆభిఔ యలువ ఔయౌగిన ఆసఽౄ ల నోు రి్నూో యౌయోక ి ఉెండరయౌ్న అధేఔ లక్షణరలలల  ఆభిఔ ఉతత్తౄ  
ఔడర ఔటి. ాసఽౄ తెం ఆయయౌయెంఙ ే భాభెుట్నేు స్కలల, యనియోఖథరయుక ి కైవలెం ాణరభాైమ జీయత నౄభా 
ఉతతేౄ ల యకలే కఔ జీయత నౄభాని అెంథిెంఙ ేఅధేఔ యకలెైన డినుజిటలు , ఫలెండెు , యి క్్, ఇెంక భూచఽవల్ 
పెండు  వెంటి ఫహళ్ (multiple) ాణరభాైమాలు (choices) ఔడర అెందఽఫలటలలల ఉెంటలధరైబ.  

ఈ సెందయౌెంలల, అసలు జీయత నౄభా యలువ ాత్తనుదన (value proposition) ఏనేట  భనెం అయెం 
ఙేసఽకోవలల ఉెంటలెంథ.ి యనియోఖథరయలడ ి అవసభలఔు ఔ జీయత నౄభాని భియౖుయెంగ అవగహన ఔయౌగి 
ఉెండడెం నైథే యనియోఖథరయల యలువ ఆదరయడ ిఉెంటలెంథ.ి    

 అథి సభెైన భియౖుభనిై అెంథయోిౄ ెంథర? లేథర ―అథి ాపలవవెంతెంగ ఉెంథర?‖  

 థరని కభథీెెంత? లేథర ―అథి సభయవెంతఫ నైథేధర?‖  

ఖత భెెండె శ్ణరఫలె లుగ ఉతతేౄ లనఽ అెంథిెంచడెంలల జీయత నౄభా భిశ్రభ యరలషఫ నై ఆయషుయణలు జభనిెంథ.ి 
ఈ ామాణెం భయణ ాయోజనెం ఔయౌెంఙ ేఉతతేౄ లణో నుాయెంబఫ ైెంథ.ి కనీ కలాెంతయెంలల ఇథ ిఅధేఔ యకలలు  
జీయెంచి ఉెండ ే సభమెంలల అెంథే ాయోజనెంగ భలచఫడిెంథ.ి ఉథర. ఎెండోఫ ెంట్, యఔైల ాయోజధరలు 
(disability benefits), నుాణరెంతఔ యద ి(dread disease) యక్షణ, ఇెంక ఎధనై అదనెంగ ఙేయచఫడరు బ.   

అథే యధెంగ ‗లాపలలలు  పలఖయుభెం తీసఽకోవడెం (participating in profit)‘ అధే ఔ 
సెంాథరమఫదేఫ ైన  ఉతత్తౄ  నఽెండి ‗భాభెుట్ యౌెంక్ు ‘ నులలయౌై ఆయషుభిెంచఫడరు బ. ఇెందఽలల నౄభాథరయలని 
అతడి నలటలి ఫడ ి ఆసఽౄ యౌై ఎెంచఽకోవడెంలలనా, నియుళ ెంచడెంలలనా నులగా ధరయౌ్ెంథగి ఆయౘునిెంచడెం 
జయలఖ తేెంథ.ి  జీయత  నౄభా ఉతతేౄ లు నియచత ాయోజధరయౌై ఇఙచే నులలల సభూహెం య బ నఽెంచి, 
నులల  థరయలడె తన జీయత దశ్లఔు అనఽఔలెంగనా, భాయలతేనై అవసభలఔు అనఽఖ ణెంగనా, అతడె 
తటలి కోఖల యభభ ూనిక ి అనఽఔలెంగనా యయధ ాయోజధరలు, యటణిోఫలటల అధేఔ యకలెైన ధయఔు 
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సెంఫెందిెంచిన అెంరలు (కసి్క కెంనోు ధెంటలు ) ఔడర పలఖఫ ై ఉెండే యధెంగ సయళ్ఫ ైన నులలల సభ హెంగ 
భాయల ఙెెందఽణరబ. 

3. జీయత  నౄభా ఉతతేౄ లలల భైెడయలు   

జీయత  నౄభా ెంథరలు తభ యనియోఖథరయు అవసభయౌై భిషుభిెంచడరనికి యయధ ాయోజధరయౌై 
అెంథిెంఙేెందఽఔు ఏ యధెంగ ాత్తనుదన ఙసేఽౄ ధరైయో భనెం నలైన చారెం. జీయత  నౄభా సెంసలు అెంథిెంఙ ే
నౄభా యలువ నలభిగై యధెంగ అధేఔ యకలెైన భెైడర్్ నఽ అెంథిెంఙరయల.   

భెైడర్ అెంటే ఎెండరర్్ ఫ ెంట్ థరుభ ఙేయచఫడే ఒ యలక్షణ తయయౘ యౌలబెం. అుడథి ెందెంలల పలఖఫ  ై
నుో తేెంథి. యదరయణెంగ భెైడర్్ నఽ ఒ యధఫ నై ఉ (సను ఫ ెంటభీ) ాయోజనెంగధన లేథర ఔ నులల  థరుభ 
అెంథిెంచఫడే భయణరనెంతయెం వఙేచ ాయోజను నణరౄ నిై నలెంచఽకోవడరనికో ఉయోగియౄ యల. 

భెైడర్్ నఽ నలై పలఖెంలల యయధ యకలుగ అలెంఔభిెంచఫడని నజఞె ణో నుో యౌచ చాథరె ెం. యథరలథర నజఞె  ఏ అదను 
భెైడయౄ్ లేని నులల వెంటిథ.ి కనీ నలై పలఖెంలల యయధ యకలుగ అలెంఔభిెంచఫడని నజఞె  యనియోఖథరయలఔు 
వకిౄఖతెంగ కవలలన అవసభలు తీభ ైయధెంగ యయధ యకలుగ అెంథిెంచఫడే భెైడభోతి ఔడని నులల వెంటిథ.ి 
ఔ లెంగిల్ నుు న్ లల వకిౄకి ఖల యయధ యకల అవసభయౌై తీయచడరనిక ిభెైడర్్ యమడణరబ.  

చితాెం 1: భెైడర్్ ఎెంనఔ 

 

ఔ యి ెండర్ు జీయత నౄభా ెందెంణో ఫలటల భెైడర్్ అెంఖ యైఔలెం యక్షణ, ాభాద యక్షణ, అలాగై కిరటిఔల్ 
ఇల్ ధస్క (నుాణరెంతఔఫ ైన అధరభోఖెం) ఔవర్ వెంటి అదను ాయోజధరయౌై అెంథిెంచఖలవు. ఈ భెైడర్్ ఔు 
ఎెంచఽఔుని, ఆమా ాయోజధరలఔుగనా యటికి అదను ననాేమెం ఙెయౌుెంచడెం థరుభ నులలథరయల యటనిి 
లబయలచఽకోవచఽచ.   
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నైభ ైభీక్షిెంచఽకోెండ ి 1 

ఈ కిరెంథి యటిలల భోక్ష(ఔెంటికి ఔనినెంచని) ఉతత్తౄ  ఏథ?ి 

I. కయల  
II. ఇలుు   
III. జీయత  నౄభా 
IV. సఫ ో  
 

B. సెంాథరమఫదేఫ ైన  జీయత  నౄభా ఉతతేౄ లు 

ఈ అదరమెంలల భనెం జీయత  నౄభా ఉతతేౄ లలు  కొనిైసెంాథరమఫదేఫ నై యకయౌై ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంథరెం. 

చితాెం 2: సెంాథరమఫదేఫ ైన  జీయత  నౄభా ఉతతేౄ లు 

 

1. కలావది నౄభా నులలలు  

కలావది నౄభా ెందెంలల నేభపునైటలి  ఒ నిభెిషిఫ నై కలెంలలధే ఙెలుు ఫలటల అవుతేెంథ.ి కలావది అధథే ి
యభానమాన ామాణెం(airplane trip) అెంత అత్త తఔుువ సభమభూ కవచఽచ. లేథర నలప ై ఏళ్ు  సఽథీయఘ 
కలెం ఔడర కవచఽచ. 
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బదాత (Protection)ని 65 లేథర 70 ఏళ్ు  వయఔ యసౄ భిెంచఽకోవచఽచ. ఔ సెంవత్యెం కలావద ి నులలలెైణ ే
ఆలౄ , ఆఔల్ఔ ాభాథరల నౄభా ెంథరల భాథిభిగధే ఉెంటలబ. అలాెంటి నులల కిరెంద లుఔభిెంచఫడని 
నానేమెంలనిైెంటినీ ఔెంనలనీ థరుభ భయణెం (మోభి యౌటీ) భిసఽుకి సెంనుథిెంచిన ధయ (cost) గధే 
పలయెంచఫడెతేెంథ.ి నౄభాథరయలకి ఇథి అదనెంగ ఎలాెంటి ను దఽు లేథర నఖదఽ యలువ అెంరనిై నలెంచదఽ. 

a) ఉథేెశ్ెం (Purpose) 

ఔ జీయత నౄభా ఖల వకిౄ అకలభయణెం ఙెెంథణి,ే అతడి ఔుటలెంఫ సెంయక్షణఔు అెందఽఫలటలలల ఉెండేలా 
కొెంత య భ ్ ఉెంఙరలధ ే జీయత నౄభా  నుాథనేఔఫ నై ఆశ్మానిై ఔ కలావది జీయతకల నౄభా 
ధయయేయలసఽౄ ెంథ.ి భనక ి భనెంగ ఎెంచఽఔుధరైలేథర రలౄ ైమెంగ లెకిుెంచిధర ఈ నతౄెం య భ ్ తన 
నామఫ ైనయభకి ినౄభాథరయలడ ిభానవ జీవన యలువ (human life value) కి నుాత్తనిధెం వళ సఽౄ ెంథ.ి 

ఔ జీయత నౄభా నులల  ఆథరమ ాణరభాైమ థఔెం (income replacement plan)గ ఔడర 
నికొసఽౄ ెంథ.ి నులల  వవదిలల అదిషిెం ఫలఖ ెండఔ భయణెం సెంబయలేౄ , ఆ ాయోజధరనిై నౄభాథరయలనల ై
ఆదరయడుయభిక ి భ ెందఽగ నియుచిెంచఫడు  కలావద ి వయఔ ఔ నలదె నణరౄ ల యౄెంలల (lump-sum 

amount) కఔుెండర ధలయభీగ, ణెైైభాలఔెంగ లేథర అలాెంటి కలావధఽలలు  ఙెయౌుెంచడెం జయలఖ తేెంథ.ి     

b) అెంఖ యైఔలెం (Disability) 

యదరయణెంగ ఔ కలావది నౄభా నులల భయణరనిై భాతాఫే ఔవర్ ఙేసఽౄ ెంథ.ి అబణ,ే ాదరన నులల 
నైద అెంఖయైఔల యక్షణ భెైడభిై ఔడర కొని, కలావది నౄభా వవదిలల ఎుడెైధర సభ,ై అలాెంటి 
ాభాదఔయఫ ైన సభసలఔు ఖ భెైణ,ే నౄభా సెంస  ఆ ాయోజనథరయల సెంఫెందీఔులు/నౄభాథరయల వకిౄక ి
ఔడర ఆ య భ ్ని అెంథసిఽౄ ెంథ.ి ఔయేళ్ నౄభాథరయల కలవవది తభుత భయణ లేౄ , నిమనేత ఖడెవు  
ూయౄబనోు బెంథి కఫటిి, అుడిఔ ఎలాెంటి ాయోజధరలు ఉెండవు.    

చితాెం 3: అెంఖ యైఔలెం   
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c) కలావది నౄభా భైెడభా  

లెైఫ్ ట ర్్లల బదాత యదరయణెంగ ాణేఔఫ నై నులలగ  అెంథిెంచఫడెతేెంథి. కనీ ఔ నులలలలని 
భెైడర్ థరుభ ఔడర అెంథిెంచఫడెతేెంథి.   

ఉథరహయణ 

భయణ ాయోజన యౌలబెం (నుోా యజన్) ఔయౌగి ఉనై ఔ నెంఛనఽ నుు ధను , నెంఛనఽ నదలు కఔ భ నఽన ే
నౄభాథరయల భయణ లేౄ  ఆ నతౄెం ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథ.ి  

d) ునయలదేయణ (Renewability) 

కలావది నౄభాలలని నతౄెం సభమెం అెంణర యదరయణెంగ ననాేమెంలు ఔ నిభేిషి యభిిఔ భైటల ాకయెం 
ఉెండేటటలు  నియృబెంచఫడణరబ . కొనిై నులలలకి కలావద ి చివభకి ి భెనా (ునయలదేయణ) ఙేసఽఔుధ ే
అవకశ్ెం  (option) ఉెంటలెంథి; అబణ,ే ఈ ఉతతేౄ లలు  వకిౄ వమసఽ, ఆ దశ్లల ఆ వకిౄ 
ఆభోగనీైనులల ునయలదెయణ కలావదిని దిఱిలల ఉెంచఽఔుని నానేమెంని భిఖణ ెంచడెం జయలఖ తేెంథ.ి. 

e) భాభిడి (Convertibility) 

భాయచదగిన కలావది నులలలు ఔ నులల హో లుర్ని కొతౄగ ఎలాెంటి నౄభా అయోత 
యలజువు(insurability)నీ చాఔుెండరధ ేఔ కలావది నౄభా నులలని  ―హో ల్ లెైఫ్‖ వెంటి ఔ రశ్ుత 
నులలగ భాయలచకోవడరనిక ిఅనఽభత్తసఽౄ ెంథ.ి రశ్ుత నఖదఽ నౄభా కోయలఔుెంటృ, ణరణరుయౌఔెంగ ఎఔుువ 
నానేమెంలు ఙెయౌుెంచలేనియభిక ి ఈ ాయోజనెం యమడెతేెంథ.ి కలావది నులల  రశ్ుత నౄభాగ 
భాయచఫడని తభుత, కొతౄ  నానేమెం భైటల ఎఔుువగ ఉెంటలెంథ.ి  

f) ఏకెైఔ యఔరమ ాత్తనుదన (USP)  

కలావది యౘనైలలని అథిుతీమ యఔరమ ాత్తనుదన (unique selling proposition) లేథర 
యనియోఖథరయలలనఽ యరలషెంగ ఆఔభిిెంఙే లక్షణెం ఏనేటెంటే అథి తఔుువ ధయలల లబభవుతేెంథ.ి థీనిలల 
ఔ వకిౄ భనిేతఫ ైన ఫడెెట్లల ఔడర యనకే్షిఔెంగ (relatively) పలభ ీ నణరౄ లలు  జీయత నౄభాని 
కొనఽగోలు ఙేమడరనిక ిఅవకశ్ెం ఉెంటలెంథ.ి ఆ యధెంగ  నౄభా నానేమెం ఙెయౌుెంులఔు ఙరలా భినేతఫ నై 
ఫడెెట్ ఖల ఒ సెంనుదనయలడె తనఔు అకల భయణెం సెంబయలేౄ , తన సనిైళ తేలక,ీ నేానేెంఙేయభిక ీఆభిఔ 
బదాత ఉెండేలా చాలేెందఽఔు ఇథ ఔ గప నుు న్ అవుతేెంథ.ి    

g) యైయదరలు (Variants) 
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కలావది నౄభా లల అధేఔ యకల యైయదరలు (Variants) కి అవకశ్ెం ఉెంథ.ి  

చితాెం 4:   కలావది నౄభా యైయదరలు 

 

i. కలావదిలల నౄభా నణరౄ నిై తగాిెంచఽకోవడెం:   

ఈ నులలలలల కలెం ఖడిఙే కొథీె , భయణెం వలు  వఙేచ ాయోజన నతౄెం (భయణ ాయోజనెం )తఖ ా త 
ఉెంటలెంథి. ఆ యధెంగ, ఔ థేళ్ు  డికీరజిెంగ్ కలావది నులల  తీసఽఔుెంటే, అథి డతె్ ఫ నిట్గ నదట ి
సెంవత్యెం యల. 1,00,000 అెంథిసఽౄ ెంథ.ి నులలక ి ాత్త ఏడరథ ీ యల. 10,000 ఙపున తగాిసాౄ , చివయగ, 
థో  సెంవత్యెంలల సఽధరై కి వసఽౄ ెంథ.ి ాత్త బయటల థీనిక ి ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నానేమెం నతౄెం భాతాెం క ై
యధెంగధ ేఉెంటలెంథ.ి   

తఖ ా త వఙచే కలావది నౄభా నులలలు తనకా యడనిెంచఽకోవడెం , ఇెంక కెరడిట్ జీయత నౄభాగ 
యఔరబెంచఫడణరబ     

 తనకా యడనిెంచఽకోవడెం (Mortgage redemption): ఇథ ి ఔ తఖ ా త వఙేచ కలావద ి
నౄభా నులల.  ఇథ ి ఫలక ీ ఉనై తనకా యలణెం నైద డికీరజిెంగ్ (తఖ ా త వఙచే) నణరౄ నిక ి
తగినెంత భభిాణెంలల డెత్ అభ్ెంట్ని అెంథిసఽౄ ెంథ.ి ఇలాెంటి యలణరలలు ,  ాత్త ధలా ఙెయౌుెంఙరయౌ్న 
సభాన ధలసభి ననాేమెంలు (EMI) ఙెయౌుెంు నేగియౌన అసలు (principal) నతౄెం నఽెంచి 
ఔరఫేన  తగాిెంచఫడెతేెంథ.ి థనీిలల ఏభటల ఙేమఫడ ే నౄభాలల భయణ ాయోజనెంగ ను ెంథే 
య భ ్ ఇెంక ఔటివలలన నేఖ లు నణరౄ నికి (principal) సభానభవుతేెంథ.ి తనకా 
(తనకా) కలావదిక ి అనఽఖ ణెంగ నులల  కలావది ఉెంటలెంథి నానేమెంల కలావది అెంణర 
యదరయణెంగ సభానెంగధ ే ఉెంటలెంథ.ి తనకా యడనిెంచఽకోవడెం కొనఽగోలు ఙేమడభధేథ ి
తనకా యలణరనికి తయచఽగ  ఉెండే ఔ  షయతే.    
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 కెరడిట్ జీయత  నౄభా  ఔ యఔఫ ైన కలావది నౄభా నుు న్.  అు తీసఽఔునై వకిౄ ఆ  అు 
త్తభిగి ఙెయౌుెంచఔ భ ెంథే చనినుో ణ,ే యలణెం ఫకబ నణరౄ నిై ఙెయౌుెంచడరనిక ి ఇథ ి
యౄను ెంథిెంచఫడిెంథ.ి తనకా భిడభిన్ లా ఇథ ి యదరయణ డికీరజిెంగ్ ట ర్్ అషభనెఽ్. ఇథ ి
ఎఔుువగ యలణ సెంసలక ి యభూళ ఔ నౄభాగ అభ ్డె,ై ఆ సెంసల నఽెంచి అు ఙేల ే యభ ి
జీయణరలకి నౄభా యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి . అథి ఆట నఫ ైల్, అలాగై  వకిౄఖత యలణరలకి ఔడర 
అెంథిెంచఫడెతేెంథ.ి నులల కలావది లలు నౄభా ఙేబెంచఫడని ఋణఖరళ త చనినుో ణ,ే ఈ 
నులలల కిరెంద ాయోజనెం తయచఽగ ఋణథరత (lender) లేఔ అు ఇఙేచ వకిౄ (creditor) కి 
ధేయలగ అెంథిెంచఫడెతేెంథ.ి    

ii. కలావది నౄభా నలెంచఽకోవడెం  

థీని నేయలలలధ ే ఉనైటలి  ఈ నుు న్ భయణ ాయోజధరనిై అెంథిసఽౄ ెంథ.ి ఇథ ి నులల  ట ర్్ణో ఫలటల విథిే 
ఙెెందఽత ఉెంటలెంథ.ి  ఈ నతౄెం నులల ట ర్్లల ఙెఫడిన యభభాలలల ఔ నిభెిషిఫ నై నతౄెం లేథర 
రతెంలల నలయలఖ తేెంథ.ి ాణరభాైమెంగ భ క యలువ నతౄెం జీవన ాభాణ ధయ (cost of living 

index)ఔు అనఽఖ ణెంగ నలభిగై అవకశ్ెం ఉెంథ.ి యదరయణెంగ యక్షణ నతౄెం నలభిగిణ,ే నానేమెం ఔడర 
నలయలఖ తేెంథ.ి     

iii. నానేమెంలనఽ యసఽ ఙేలే కలావది నౄభా 

భభో యధఫ ైన నులల  పలయతథేశ్ెంలల ఫలగ ాజఞదయణ ను ెంథిెంథ.ి ఇెందఽలల ననాేమెంల యసఽణో 
కలావది నౄభా లబభవుతేెంథి. ఈ నుు న్ నులలథరయలక ి ఙరలా సెంతినౄ  ఔలుఖజైసఽౄ ెంథ.ి ఎెందఽఔెంట ే
అతడె/ఆఫ  కలావది ూయౄబయవయఔు జీయెంచి ఉనైెందఽవలు  కోలలబయథి ఏనై ఉెండదఽ. సహజెంగ 
ఇటలవెంటి నులలలఔు ఙెయౌుెంఙే నానేమాలు, యటణిో సభానఫ నై కలావది నౄభా ఔయౌగి వుెండి, 
నానేమాలు యసఽ ఇవుని యటిఔెంటే ఎఔుువుగ ఉెంటలబ. 

h) సెంఫెందిత సెంగటనలు (Relevant scenarios) 

కలావది ఇనా్భెనఽ్ ఈ కిరెంథ ిభిలతేలఔు ఫలగ సభినోు తేెంథ:ి  

i. తనకా యడినెంచఽకోవడెం లేథర లలఔులేటివ్ నలటలి ఫడ ి సెందయౌెంలల నౄభా యక్షణ అవసయెం కైవలెం 
ణరణరుయౌఔఫే అనఽఔునైుడె  

ii. ఔ ను దఽు థకనిక ిఅదను నౄభా ఉెండరలనఽఔునైుడె, ఉథరహయణక,ి ఔ మ ఔౄ వమసఽ్ 
తెండిా, తననల ైఆదరయడిన యభిక ిఎథిగై వమసఽ్లల అదను యక్షణ ఔయౌెంచడెం కోసెం ఔ డికీరజిెంగ్ 
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కలావది యౘనై కొనడెం. రశ్ుత నౄభా కొధే ఆభేిఔ యభయేూెం లేనుడె , భాయచదగిన కలావద ి
నులలని ఔ ాణరభాైమెంగ సాచిెంచవచఽచ .  

iii. ―ఫ  ైకలావది అెండ్స ఇధుసి్క థ ి భెసి్క‖ లాసలల పలఖెంగ కొనఽగోలుథరయల ఔ నౄభా సెంస  నఽెంచి 

తఔుువ ధయలల భాతాఫే కలావది ఇనా్భెన్్ యక్షణ తీసఽకోయలనఽఔునైుడె, పయౌతెంగ నేగియౌన 
నానేమెంల ణేడరని భభెఔుడెధైర భభిెంత ఆఔయిణమీఫ ైన నలటలి ఫడ ి ఆిన్లల నలటలి లనఽఔునైుడె. 
అబణ ేఆ నులలథరయల అలాెంటి నలటలి ఫడెలలు  ఇనేడి ఉనై  భిసఽుయౌై ఔడర  బభిెంఙరయౌ.   

i) భిఖణనలు (Considerations) 

కలావది యౘనై నులలలకి యటి ధయ ఆదరయెంగ నోు టీలల అనఽఔలత వసఽౄ ెంథి . భ కెంగ ఇథి  యభిిఔెంగ 
భెనఽవల్ ఙలే ే ట ర్్ నులలల యషమెంలల చాడవచఽచ. అయ యట ి సభతేల నానేమెం నులలల ఔెంట ే
ఙరలా తఔుువ.  

అలాెంటి ఔ ఏడరథి ట ర్్ నుు ను ణో వఙచే సభస ఏనేటెంట,ే భయణెం (మోభి యౌటీ) ధయలు వమసఽ నలభిగై 
కొథీె  నలయలఖ ణరబ. ఆ యధెంగ అయ    తఔుువ కలెం  నౄభా ాణరయఔ టు  ఆఔయిణ ఔయౌగిన యభికి ఫలగ 
నచఽచణరబ. 
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కీలకెంశ్ెం 

కలావది నులలల భనిేతేలు 

అథే సభమెంలల భనెం కలావది నౄభా నులలల భినేతేయౌై ఔడర ణెలుసఽకోయయౌ. నులల   ఖడెవు 
థరటి నుో బన తభుత జీయత నౄభా యక్షణ కోసెం, భభిెంత రశ్ుత నౄభా యక్షణ కోసెం చాసఽౄ నైుడ ే 
ాదరనెంగ సభస  వసఽౄ ెంథ.ి నులల మజభాని ట ర్్ భ గిలన తభుత నౄభా  కియలు  లేఔుెండర 
ఉెండవచఽచ. అెందఽవలన 65 లేథర 70 ఏళ్ు  వమసఽలల కొతౄ  నులల  తీసఽకోవడెం యధెం కదఽ. తభ  
అధరభోఖెం వలన సెందలు హభిెంచఽకొనినుో బయ భిలతేల నఽెంచి యక్షిెంచఽకోవడెం కోసెం లేథర తభ 
యయసతుెంగ గప సెంద వథియౌ యళ్ుడెం కోసెం వఔుౄ లు భభిెంత రశ్ుత నులలలు కోయలఔుెంటలయల. 
అలాెంటి భిలతేలఔు ట ర్్  అషభనెఽ్ ని ఙేమదఽ. 

2. నతౄెం జీయతకల నౄభా (Whole life Insurance)  

కలావది యౘనై నులలలు ణరణరుయౌఔ నౄభాకి ఉథరహయణలు. యటిలల యక్షణ ణరణరుయౌఔెంగ (ట ెంయభీ) కొెంత 
కలావద ి (నభిమడ్స) వయక ై లనసఽౄ ెంథి. కనీ    హో ల్ లెైఫ్ నౄభా నులల రశ్ుత జీయత  నౄభా నులలక ి
ఉథరహయణ. భభోలా ఙెనులెంట,ే ఇెందఽలల ఔ నిభీృత కలానికి యక్షణ ఉెండదఽ. కనీ నౄభాథరయల ఎుడె 
చనినుో బధర సభ,ై నౄభా సెంస  భయణ ాయోజధరనిై ఙెయౌుయౄ నని ఆపర్ ఙేసఽౄ ెంథ.ి యయల జీయణరెంతెం లేథర ఔ 
నిభెిషి కలావది వయఔ ననాేమెంలు ఙెయౌుసాౄ  ఉెండరయౌ. అథ ిభినేతెంగధే ఉెంటలెంథి. నలైగ అథి జీయత కలెం 
ఔెంటే తఔుుయే.        

హో ల్ లెైఫ్ నులల నౄభాథరయల భయణెం వయఔ ఙెలాభణ లల ఉెంటలెంథి కఫటిి, హో ల్ లెైఫ్ నానేమెంలు ట ర్్  
నానేమెంల ఔధరై ఎఔుువగ ఉెంటలబ.  అెందఽవలు  అథి ఎలు ుడా భయణ ాయోజధరనిై ఙెయౌుెంచడరనిక ై
ఉెంటలెంథ.ి నౄభా సెంస  తనఔు కవలలన నౄభా ట ర్్ వమెం నణరౄ నీై ననాేమెం నఽెంచి తీసఽఔునై 
తభుత, నేగియౌన డఫ ోని నులలథరయల తయపున నలటలి ఫడ ినలడెతేెంథ.ి థీనిైనఖదఽ-యలువ (cash-value) 
అెంటలయల. థీనిైెంచి అతవసయెంగ ఎఔుువ నతౄెంలల డఫ ో కవలల వలేౄ , ఆ వకిౄ నులల  యలణెం యౄెంలల 
నఖదఽని యత్డరా  ఙేసఽకోవచఽచ లేథర ఆ నులలని సభెెండర్ ఙేల అెంత నణరౄ నిక ినఖదఽ యలువ ను ెందవచఽచ. 

ఇెంక నేగియౌ ఉనై యలణరల యషమెంలల, నౄభాథరయల భయణరనెంతయెం ఙెయౌుెంఙ ే ఙెయౌుెంు (న ే అవుట్) నఽెంచి 
నతౄెం యలణరనీై, థరని వడీునీ తగాిెంచఽఔుెంటలయల.    

ఔుటలెంఫెంలల ణరనఽ అకల భయణెం ఙెెంథిధర తన నామఫ ైన యయల ఆభిఔయఫ నై అబదాణర పలయనిక ి
ఖ భికఔడదని ఆలలచిెంఙ ేాదరన సెంనుదనయలడె దిఱి యభిెంఙరయౌ్న భెంచి నుు న్ ఈ హో ల్ లెైఫ్ నులల. ఈ 
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వకిౄ హో ల్ లెైఫ్ నులలక ి ఔటలి యౌ్న అతదిఔ నానేమెంలనఽ నిలఔడెనై భీత్తలల, సఽథీయఘకలెం ఔటిఖలుఖ ణరడె. 
అలాగై ఆ నులల  అతడె/ఆఫ  ఎుడె చనినుో ణరయనై థరనిణో నినేతౄెం లేఔుెండర, భయణ ాయోజధరనిై 
ఔడర అెంథిెంఙరలని కోయలఔుెంటలడె. అథే సభమెంలల అవసయఫ ైణ,ే ఈ హో ల్ లెైఫ్ నౄభా నులలలలని నఖదఽ 
యలువ (cash value)ని ఉయోగిెంచఽఔుని దయ యయభణ అవసభలు ఔడర తీయలచఔుెంథరభని అతడె 
పలయయౄ డె.  

తభుత్త తభనికి అెంథిెంచడరనికి ను దఽు, సెంద ఔడఫ టిడెం వెంటి అెంరలణో ఔుటలెంఫ సెంయక్షణలల హో ల్ 
(Whole Life Insurance) లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ ఔ కీలఔఫ ైన నుతా నోు ఱసఽౄ ెంథ.ి యయసతుెం – తన పలయ 
తభలఔు తన  యయసతుెంగ సెంద వథియౌ యమాు లధ ేఆకెంక్ష ైజీయత నౄభా నులలలు ఇెంటియౌునుథిక ీఎఔుువగ 
ఉెండేలా చాసఽకోవడభెంటే, అథ ిఔుటలెంఫెం టలు , నలు ల టలు  ఆ వకిౄకి ఖల అనఽఫెందరనిై నిభే భిసఽౄ ెంథి.    

3. ఎెండోఫ ెంట్  అషభెనఽ్  

నిజఞనిక ిఔ ఎెండోఫ ెంట్  అషభెనఽ్  ెందెం భెెండె నుు ను  కెంనృధషేన్ :  

 నౄభాథరయల   ట ర్్ కలావదిలలధే భయణ లేౄ , యగె నెం ఙలేన (అషర్ు) సమ్ (నతౄెం) ని ఙెయౌుెంఙే నుు న్ 
కలావది నౄభా  నుు న్   

 ఔ ూర్ ఎెండోఫ ెంట్  నుు న్ అబణ,ే నౄభాథరయల ట ర్్ చివభోు  ఫాత్తక ిఉెంటే ఈ నతౄెం ఙెయౌుసఽౄ ెంథ.ి   

ఆ యధెంగ ఈ ఉతత్తౄ  భయణ ెంచిధర, జీయెంచి ఉధరై ాయోజనఔయఫ నై అెంశ్ెంగ ఉెంటలెంథి. ఆభిఔ దికోుణెం 
నఽెంచి చాలేౄ ,  ెందెం అధథే ిడికీరజిెంగ్ (తఖ ా తేెండ)ే కలావది నౄభా, ఇెంకీరజిెంగ్ (నలభిగై) నలటలి ఫడ ిఎయౌఫ ెంట్ 
(అెంశ్ెం) ల ఔలబఔ. నులల కలావది ఎెంత తఔుువగ ఉెంటే, అెంత ఎఔుువగ నలటలి ఫడ ిఅెంశ్ెం ఉెంటలెంథి.  

ట ర్్, నలటలి ఫడ ి అెంరల ఫేలు ఔలబఔ హో ల్ లెైఫ్ లలనా, ఇెంక ఇతయ జీయత నఖదఽ యలువ ెంథరల 
(cash value contracts)  లలనా ఔడర ఉెంటలబ. అబణ ే ఇథ ి ఎెండోఫ ెంట్ అషభెనఽ్ ెంథరలలల 
భభిెంత ఎఔుువ నుాభ కతని ఔయౌగి ఉెంటలెంథ.ి ఇెందఽవలు    కొెంత కలావద ిఖడిచిన తభుత ఔ నిభెిషిఫ ైన 
య భ ్ నతౄెం ఔడఫ టిేెందఽఔు ఇథ ిాపలవవెంతఫ నై యహఔెంగ ఉెంథ.ి   

అకల భయణెం సెంబయలేౄ , నౄభా యౌఔయెం థరుభ బదాత ఔయౌెంచఫడ ే ఈ ఎెండోఫ ెంట్ నుు న్ భ్యౌఔెంగ ఔ 
ను దఽు కయఔరభెం. ఔభి ను దఽు ాణరయఔలఔు నౄభాని జోడిెంచడెం థరుభ యభ ిఆభిఔయఫ ైన ాణరయఔలఔు 
ణరనఽ నియచతణరునీై, బభోయనీ ాథరనెం ఙేల ే  యసౄయనిై ఈ థఔెం యనియోఖథరయుఔు ణెయౌమజసైఽౄ ెంథ.ి 
ఎెండోఫ ెంట్ బదాతణో ఔడని,  ను దఽు నణరౄ నిై ఔడఫ టిే ఔ తనిసభ ి(compulsory) దేత్త. ణెయౌయనై 
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నలటలి ఫడెలు, ఆలౄ  ఫలధతల నియుహణ యక్షణని అెంథియౄ బ.  అలాగై భభ ీ అెంత తనిసభికని (semi-

compulsory) ననాేమెంల సుపలవెం ను దఽు ఙేలనెందఽఔు తగిన నుోా ణర్హక (ఇధ్ెంటివ్)లనఽ అెంథియౄ బ.  

వమసఽ నలభిగిన తభుత లేథర చదఽవు వెంటి కొనిై ాణేఔఫ నై లక్షాల కోసెం అవసయఫ ైన నిద ి15 ఏళ్ైు  ూభిౄ 
కగధ ే ఙేత్తక ి అెందఽతేెందెంట,ే లేథర ఔ వకిౄ తన ఆడనలు లఔు అబయ యయహ కయలచల కోసెం ఏభటల 
ఙేసఽకోయయౌ్న నిది కోసెం ఔ నియచతఫ ైన దేత్తగ పలయెంచి ాజలు ఎెండోఫ ెంట్ నుు ను నఽ కొెంటలయల. ఈ 
లక్షాలణో ఆటలాడెకోవడరనికి లేదఽ, కచిచతెంగ ఙేయౄ మో లేథో  అనై నైభాెంస లేదఽ. ఈ లక్షాలు 
తనిసభిగ ధయయేభిచతీయవలలనయ.ే 

ఏథెైధర ఔ తనకా (ఇెంటి)యలణెం  తీసఽకోవడరనిక ి ఈ యలణరనిై నేెంచిెంథ ి లేదఽ. భయణెం సెంబయెంచిన 
సెందయౌెంలల త్తభిగి ఙెయౌుెంులల ఉెండ ేఅనియచత్తని నోు గపటిి ఇథ ియలణరనిక ీబదాత ఔయౌసఽౄ ెంథ,ి అబణ,ే ఎెండోఫ ెంట్ 
కైవలెం అసలు (principal) ని భాతాఫే ఙెయౌుెంచడరనికి సభినోు తేెంథి .  

ఈ నులల ఎుడా చినై నణరౄ ల ను దఽు (thrift savings)ని నుోా త్ళ ెంచిెంథ.ి ాత్త ధల/ణెైైభాలఔెం/యభిిఔ 
ఆథరమానిైెంచి అదను య భ ్ని ఔున నలటిి, బయషతేౄ  టు  ఔ నిఫదేత ఔయౌగినయభిక ి ఎెండోఫ ెంట్ 
అదఽౌతఫ నై భచఫలటయౌై చానసఽౄ ెంథ.ి 

నానేమెంలనఽ నఽై భబతీ కోసెం  తగాిెంునిఙచే యౌలబెం ఉెండడెం వలు  ఈ నుు న్ ఙరలా ఆఔయిణీమెంగ 
ఔనినసఽౄ ెంథ.ి  

అలాగై పలయతథేరనికి సెంఫెందిెంచి ఈ నులలని MWPA (Married Women‘s Property Act) కిరెంద 
యౄను ెంథిెంచిన ఔ టాసఽి లల నలటిే యౌఔయెం ఔడర ఉెంథ ి - ఈ డఫ ోని కైవలెం నులల  ాయోజనథరయల 
(beneficiary) క ి భాతాఫే ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథ.ి కఫటిి ఆ యధెంగ అథి నౄభాథరయల ఆలౄ  నైద యలణథరతల 
(creditors) థరయల నఽెంచి యక్షిెంఫడెతేెంథ.ి 

చివయగ, ఎధనై ఎెండోఫ ెంట్ నులలలు 55-65 ఏళ్ు  భధ వమసఽలల ూభిౄ అవుణరబ.  నౄభాథరయల 
అతడి/ఆఫ  దయ యయభణని ాణరయఔ ఙసేఽౄ నైుడె,  దయ యయభణ ధరటిక ికవలలన ను డెుఔు భభిెంత 
అదను బభోయనీై, ఉయోగనీై ఔయౌెంఙేెందఽఔు ఇలాెంటి నులలలు ఙరలా ఉయోఖఔయెంగ ఉెంటలబ.  

a) యైయదరలు (Variants) 

ఎెండోఫ ెంట్ అషభనెఽ్క ిఖల నిభెిషిఫ నై యయైదరలు ఈ కిరెంద చభిచెంచఫడరు బ.  

i. భనీ ఫలక్ నుు న్  
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పలయతథేశ్ెంలల ాజఞదయణ ను ెంథిన యైయధఫ నై ఎెండోఫ ెంట్ నుు ను లల భనీ ఫలక్ నుు న్ ఔటి. ఇథ ఔ 
యలక్షణఫ ైన ఎెండోఫ ెంట్ నుు న్. ఇెందఽలల  నిభెిషి కలావధఽలలు  (నభిమాడిక్ ఇన్యి ల్ఫ ెంటలు ) నౄభా 
నతౄెం (యగె నెం ఙేలన య భ ్) నఽెంచి ఔ పలఖెం యనకిు ఇయౄ యల. నేగియౌన నణరౄ నిై ట ర్్ చివయలల 
ఇయౄ యల.  

ఉథరహయణ 

20 ఏళ్ు  వయఔ తీసఽఔునై ఔ భనీ ఫలక్ నులల భనఽఖడ ాయోజనెం (survival benefit) గ 5, 10, 
15 ఏళ్ుక ి ఔయభ ి యౘనై ఇవుఫడని నతౄెం (సమ్ అషర్ు)లల 20% య భ ్ని యనకిు అెంథిసఽౄ ెంథ.ి 
నేగియౌన (ఫలలెన్్)  40% య భ ్ని 20 ఏళ్ు  కలవవది ూభిౄ అబన తభుత ఙెయౌుసఽౄ ెంథ.ి    

అషర్ ఙేలన వకిౄ కలావద ి (ట ర్్)లల 18 ఏళ్ు  కై భయణ లేౄ , అటకి ైనౄభాసెంస  భ క యలువ (face 

value) లల 60% ఙెయౌుెంచినటికీ, థరనిణో సెంఫెంధెం లేఔుెండర, నౄభా ఙేమఫడని నతౄెం, అలాగై జభ 
అబన ఫో నస్కలు ఔడర ఙెయౌుెంచఫడణరబ.     

ఈ నుు ను లల ఖల దావత (liquidity) అెంటే, నఖదఽని యనకిు త్తభిగివుడెం (cash back) అధే అెంశ్ెం వలు  
యటిక ిఙరలా ాజఞదయణ లనెంచిెంథ.ి ఎెందఽఔెంట ేఅలా ఙేమడెం వలు  ాజలక ిఖల అల కలావద ి (short 
term), భధ కలావద ి (medium term) క ి ఙెెంథని అవసభయౌై యయల తీయలచకోఖలుఖ ణరయల. అలాగై 
యటిణో ఫలటల ఈ నులలలలు  కలావద ి (term) లలల ఎుడెైధర వకిౄ భయణ లేౄ  లనెంఙ ే యక్షణ ఔడర 
ఉెంటలెంథ.ి     

ii. లాపలలలు  నులగా ధ ే(Par) భభిమ  నులగా నని(non-par) లుభ లు  

―నుర్‖ (Par)అధే దెం జీయత నౄభా సెంస  లాపలలలు  నులుెంచఽఔుధ ే యదరధరయౌై సాచిసఽౄ ెంథ.ి అలాగై 
―ధరన్-నుర్‖ (Non – Par)అధే దెం లాపలలలు  నులుెంచఽకోని యదరధరయౌై సాచిసఽౄ ెంథ.ి ఈ భెెండె యకల 
యదరధరల సెంాథరమ జీయత నౄభాలల అెందఽఫలటలలల ఉధరైబ.  

అనిై యెంాథరమ నులలలలలనా, నులలథరయలల నఽెంచి అెందఽఔునై ననాేమెం సనైఔయణ ఙేమఫడని 
నౄభా నిధఽలని ఔఠినఫ నై నిమెంతాణరదికయలల యయేక్షణ (tight regulatory supervision)లల 
సాచిెంచిన నిఫెంధనల ాకయెం నలటలి ఫడెలు నలటిడెం జయలఖ తేెంథ.ి ఆ యధెంగ లాపలలలు  నులగా ధే నులలల 
నులలథరయలలు విథిే  (growth)లల యౘనైూయుఔఫ నై (guaranteed) పలగనిై గనీ, లేథర నౄభా సెంస 
థరుభ సిఱిెంచఫడ ేనేఖ ళ్ు  (surpluses)లల పలఖెం గనీ ను ెందఽణరయల.    
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కనీ లాపలలలు  నులగా నని ఉతతేౄ లనఽ అనఽఫెంధ యథేిఔ (linked platform) లేథర ఔ అననఽఫెంధ యథేిఔ 
(non-linked platform) లల అెంతభౌఖెంగ ాత్తనుథిెంచవచఽచ. ఈ అదరమెంలల, భనెం అననఽఫెంధ 
యేథిఔ నులలల ఖ భిెంచి చాథరె ెం. యలక్షణఫ నై ఈ లాబ (నుాట్) ాణరయఔలలు  ాయోజధరలు లయెంగ 
ఉెంటలబ, ెందెం (ెందెం) సభమెంలలధ ేయౘనై ఇవుఫడణరబ. నులలథరయలడె ఈ ాయోజధరలక ి
భాతాఫే త భభ ిబయ ఇతయ ాయోజధరలక ీఅయోత ఉెండదఽ.   

ఉథరహయణ 

ఔ వకిౄ ట ర్్లల ాత్త సెంవత్యెం నౄభా నతౄెంలల 2% అదను  య భ ్ని కచిచతభ గ అెంథిసఽౄ నై 
ఇయయ ై సెంవత్భల ఎెండోఫ ెంట్ నులల  తీసఽకోవచఽచ. ఇెందఽలల సమ్ అషర్ు, థరనిణో ఫలటల సమ్ 
అషర్ులల 40% అదను నతౄెం ఫ చాభిట ీఫ నిట్గ లనసఽౄ ెంథ.ి    

సెంాథరమ ధరన్-నుర్ నులలలనల ై ఐఆర్డీఏ (IRDA) ఏయభిచిన కొతౄ  భాయాదయశకలు, ాకయెం ఏథెధైర 
ాణేఔఫ ైన సెంగటన జభిగినుడె ఙెయౌుెంచవలలన ాయోజధరలు ఏనేట  నుాయెంబెంలలధే సషిెంగ 
నేభపుధరయౌ్ ఉెంటలెంథ,ి థరనిక ిఏ ఇతయ నుాభాణ ఔతణోనా సెంఫెంధెం ఉెండదఽ.   

అథేయధెంగ  నులల  ట ర్్లల నిమనేత (regular) వవదలిల జభబయ అదను ాయోజధరలు ఏయైధర 
ఉెంటే, నుాయెంబెంలలధ ేసషిెంగ నేభపుధరయౌ్ ఉెంటలెందనీ, థరనిక ిఏ సాచీ ఫ ెంచ్భార్ు (నుాభాణ ఔత) ణోనా 
సెంఫెంధెం ఉెండదనీ అయ సషిెంగ ఙెుౄ ధరైబ.  భభోలా ఙెనులెంటే, ఈ నులలలనల ై వఙచే భఫడ ి ఏ 
యధెంగ వయోౄ ెంథో  ఔడర నుాయెంబెంలలధ ే యలు డిెంఙరలని థీనయెం. ఈ యధెంగ నులలథరయల భిటర్ై(నిఔయ 
భఫడ)ిని లెకిుెంచఽకోవచఽచ, నులల కయలచలు అెంచధర యలే ఇతయ భాభా లణో ఔడర నుో యౌచ చాసఽకోవచఽచ.  

iii. Par లేథర లాపలలణో ఔడని నులలలు  

లాబయళ త లేథర యౘనై నుు ను లా కఔుెండర, ఈ నులలలు లాపలలలు  నులుెంచఽఔుధ ేయౌలబెం ఔయౌెంఙరబ. 
నుాట్ నులలలలు  ఇతయ నులలల ఔెంటే ఎఔుువ నానేమెం ఉెంటలెంథి. లాపలలనఽ ఫో నస్క లేథర డయిడెెండ్స 
యౄెంలల ఙెయౌుెంచడెం జయలఖ తేెంథ.ి ఫో నస్కలు యదరయణెంగ భివయినభీ ఫో నస్కల లాగ ఙెయౌుయౄ యల. యటనిి 
సమ్ అషర్ులల ఔ నిషత్తౄ గ ాఔటియౄ యల (ఉథరహయణకి, 70 యేల యౄనుమల నౄభా నతౄెం 
అనఽఔుెంథరెం). అుడె భివయినభీ ఆదరయెం (నులల  కలావద ి భ గిలన తభుత గనీ, భయణెం లేథర 
ఫ చాభిట ీలేథర సభెెండర్) గ అదను ాయోజధరలు ఙెయౌుెంచఫడణరబ.  
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ఔయభ ి జత ఙలేేౄ  కచిచతెంగ ఉెండ ే భివయినభీ ఫో నస్కలు భాతాఫే కఔ, నౄభా సెంస  ట భి్నల్ ఫో నస్కలు 
ఔడర ాఔటిెంచవచఽచ. అయ నౄభా సెంస  అడను దడను ను ెంథ ే కొనిై లాపలలలు  నఽెంచి అెందవచఽచ. కనీ 
యటిక ియౘనై లేదఽ.  

మ ధైట డ్స కిెంగ్ డమ్ లలని కైనటల్ భాభెుటు లల నలటలి డ ి నలటిి అడను దడను అతదిఔెంగ వచిచడ ే
గయౌయటల లాపలయౌై నులలథరయలలణో పలఖయుభెం ెంచఽఔుధే యధనెంగ ట భి్నల్ ఫో నస్క లు అనవిథిే  
ఙెెంథరబ. ఇలాెంటి చయలు పలయతథశే్ెంలలనా, ఇెంక ఇతయ అనవిథిే  ఙెెంథని భాభెుటు లలనా 
అనఽసభిెంచఫడరు బ. 

సభాఙరయెం  

లాపలలలు  నులుెంచఽకోవడెంలల డియడెెండ్స దేత్త (Dividend method of profit participation) 

USA వెంటి కొనిై నిభెిషి భాభెుటు లల లాపలలనఽ డయిడెెండు  యౄెంలల ెంచఽణరయల.  డయిడెెండెనఽ జభ 
ఙేమడెంలల భెెండె యకల యదరధరలుధరైబ.  

i. ―నోు రి్ నుో యౌయో ఫ థడ్స‖ (Portfolio Method) ఔ సెంాథరమఫదేఫ నై దేత్త. ఇెందఽలల నులల 
థరయలలెందభికీ ఔెంనలనీ థరుభ నియుళ ెంఫడే నోు రి్ నోు యౌయోనలై వఙేచ నతౄెం నలటలి ఫడి  భఫడ ి
(return) ని యభి వెంతే యబజిెంఫడే అదను య భ ్ (divisible surplus)గ జభ 
ఙేమఫడెతేెంథ.ి ఇటీవయౌ కలెంలల నలటిిన నలటలి ఫడి వచిచన భఫడి భైటలనఽ  నఽెంచి ఖత సెంవత్భలలు  
ఔెంనలనీ నలటలి ఫడి నలటిిన భనీస్క నలై సెంనుథిెంఙే భఫడి భైటలనఽ యేయల (డిలిెంగిుష్) ఙేమడరనిక ిఎలాెంటి 
ామతైభూ ఙేమఫడలేదఽ. ఆ యధెంగ ఈ నోు రి్ నోు యౌయో దేత్త ఏఔభీత్త భఫడి భైటు ణో కలాెంతయెంలల 
ల భీఔభిెంచఫడిెంథి. కలెం ఖడెసఽౄ నై కొథీె  భిసఽులు ూల్ అవుణరమధే లథరే ెంతెం థీనిక ి
అనుబెంచఫడిెంథి. ఆ యధెంగ అథి మూనినూయెం భివయినభీ ఫో నస్క ఫ కనిజెంణో సభాన య బ 
(analogous)లల ఉెంథి.   

ii. ―ఔభెెంట్ భనీ ఫ థడ్స‖ (Current Money Method) భెెండవ యఔెం దేత్త. ఇెందఽలల నలటలి ఫడ ి
నలటిిన సభమెం భభిమ  థరని భఫడి భైటలనలై వఙచే భఫడి ఆదరయడి ఉెంటలెంథి. సఽయక్షితెంగ 
ఉెంచఫడెతేెంథి. థీధేై లలగె్ెంట డ్స లేథర కైనటల్ ఫలు క్ ఫ థడ్స అెంటలయల.  అెంటే ఇెందఽలల యయధ యకల 
నలటలి ఫడ ి ఫలు క్్ కి యయధ యకలెైన భఫడెలు లనయౄ బ. 

ఆ యధెంగ సెంాథరమఫదేఫ నై లాపలలణో ఔడిన (నులగా ధే) నులలలు జీయత నౄభా కభలమాల నలటలి ఫడ ి
ాదయశనఔు  కొెంత ఆదరభనిై అెంథిసఽౄ ధరైబ. కఔనుో ణే ఆ సెంఫెంధెం ధేయలగ లేదఽ. నులలథరయల నిధఽలక ి
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ఉనై ఆసఽౄ లు, అుల ఆదరయెంగ నిమనేతకలెం(యదరయణెంగ యభిిఔ)లల జభిగై భథిెంు థరుభ లాపలలు 
ను ెందఽణరడె. 

ఔ సెంస  ాఔటిెంఙే నేఖ లు. ఆ సెంస  నౄభా ఖణఔుడి అెంచధరలు భభిమ  భిఖణనలలకి తీసఽఔునై కయకల 
నైద ఆదరయడి ఉెంటలెంథి. ఔయేళ్ నేఖ లు ాఔటిెంచిధర, నులలథరయలల భధ థరని కటైలబెంు  ఔెంనలనీ 
ఫేధేజ్డ ఫ ెంట్ నియృమెం నైద ఆదరయడి ఉెంటలెంథి. యటనిైట ివలాు  నులలలఔు ఔలఫడే ఫో నస్క లు  నలటలి ఫడ ి
ాదయశన ఆదరయెంగ భాతాఫే ఉెండే యధెంగ సెంసలు జఞఖరతౄ  వళ యౄ బ.  

కలాెంతయెంలల నలటలి ఫడనిలై భఫడ ి సజఞయనై భతీ్తలల వఙచేలా చాసఽకోవడఫే ఇఔుడ అెంతభిైళ తెంగ థరగిన 
భ్యౌఔఫ ైన దేత్త. ట భి్నల్ ఫో నస్క ల, కెంనుౌెండ్స ఫో నస్క ల నదలెైన ఈకిుటీ నలటలి ఫడెయౌఙేచ నలదె నతౄెం 
ాయోజధరలు (larger slice of the benefits)   నులలథరయలఔు ఆనెంథరనిై ఔయౌగియౄ బ. అబణే ఇలాెంటి 
ఫో నస్క లు ాఔటిెంఙే నౄభా కభలమాల యచక్షణరదికయెంనలై ఇయ ఆదరయడి ఉెంటలబ. 

 చివయగ, యలువ భథిెంు తభుత ఫో నస్క లు యదరయణెంగ సెంవత్భనికి ఔయభై ాఔటియౄ యల. కఫటిి,  
అయ ఆసఽౄ ల యలువలల భోజుయభీ ళెచఽచతఖ ా లనఽ (daily fluctuations) ాత్తనృెంనృెంచవు.   

ఆ యధెంగ, ాయోజధరలు (నౄభా నతౄెం భభిమ  ఫో నస్క ల), ఇెంక నానేమెంలణో సయౘ, ఆ ఉతత్తౄ   లేథర  
నుు న్ నిభ్ణెం ఎలా ఉెండరయ్ అని నియృబెంచి  జీయత  నౄభా సెంసలు తమాయలఙలేే సెంాథరమఫదేఫ ైన 
నుాట్్ (నులగా ధ)ే నులలలు ఔ ఉతతేౄ ల తభనికై నుాత్తనిధెం వళ సఽౄ ధరైబ. నలటలి ఫడి  భాభెుట్ లల జీయత  
నౄభా సెంస  అతదిఔ భఫడెలు సెంనుథిెంచిధర ఔడర, థరని ఫో నస్క లు లేథర డియడెెండెు  ధేయలగ ఈ భఫడెలణో 
సెంఫెంధెం ఉెండరయౌ్న అవసయెం లేదఽ.  

ఔ నులలథరయల లేథర  నౄభాథరయలకి ఖల ాయోజనఫేనేటెంటే, నులలథరయల తన అవసభలఔు తగిన 
కచిచతఫ నై నిభీృత నిధఽలు ను ెందడెం కోసెం నియచతఫ ైన నలటలి ఫడి నలటిడరనికి ఈ నుు ను నఽ తగిన యధధరలుగ 
ఎెంచఽఔుెంటలడె. అయ ఔ వకిౄ నలటలి ఫడి నోు రి్ నోు యౌయోకి సెంఫెందిెంచిన నతౄెం (overall) నుో రి్ నోు యౌయో 
భిసఽుని తగాిెంచడరనికి యమడణరబ.   

కీలకెంశ్ెం 

ఐఆర్ డీఏ(IRDA) సెంాథరమఫదేఫ నై  ఉతతేౄ లఔు సాచిెంచిన కొతౄ  భాయాదయశకలు 

ఈ భాయాదయశకయౌై అనఽసభిెంచి, సెంాథరమఫదేఫ నై  నుు ను  ఉతత్తౄ  డిజెనై్ థరథరుగ అలాధే ఉెంటలెంథి.   

a) కొతౄ  సెంాథరమఫదేఫ నై ఉతతేౄ లు (traditional products) అతదిఔ డెత్ ఔవర్ ని ఔయౌగి ఉెంటలబ.  
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i. లెంగిల్  ననాేమెం నులలలకి అథి 45 ఏళ్ు  లలు యభికి లెంగిల్ నానేమెంలల 125%  45 ఏళ్ైు  థరటిన 
యభికి లెంగిల్ నానేమెంలల 110% ఉెంటలెంథి. 

ii. భెఖ లర్ నానేమెం నులలలక ి45 ఏళ్ు  లలు యభికి ఙెయౌుెంఙే యభిిఔ ననాేమెంనలై యక్షణ 10 భెటలు , 45 
ఏళ్ైు  థరటిన యభిక ిఏడె భెటలు  ఎఔుువ ఉెంటలెంథి.  

b) సెంాథరమఫదేఫ ైన నులల యషమెంలల ఔనీస భయణ ాయోజన నతౄెం, అలాగై ఇెంక ఏయైధర ఉెంటే 
అదను ాయోజధరలు. 

c) నులలలల నేభపునై యధనెంగ, ఖతెంలల ఙెయౌుెంచి ఉెండఔనోు ణే, నౄభా నతౄెం కి అదనెంగ, ఫో నస్క / అదను 
ాయోజధరలు, అలాగై చనినుో బయ భోజు వయఔ జభబన య భ ్ని భయణెం సెంబయెంచినుడె ఙెయౌుెంఙరయౌ.   

d) ఈ నులలలు భెెండె యకల (యైయదరలు, variants) లల లబభవుతేధరైబ. ఔటి, నులగా ధ ే
(participating), భెెండె నులగా నని (non-participating) నులలలు.  

i. నులగా ధ ేనులలలఔు ఫో నస్క నలటలి ఫడనిలై భఫడి నైద ఆదరయడి ఉెంటలెంథి, కనీ అథి ాఔటిెంచని లేథర 
యౘనై ఇవుని ఫో నస్క. కనీ ఔయభి ాఔటిెంచిన ఙలేన తభుత అథి యౘనై అవుతేెంథి.  యదరయణెంగ 
నులలథరయల భయణ లేౄ ధన లేథర ఫ చాభిటీ ాయోజనెం సభమెంలలధన ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథ.ి ఈ ఫో నస్క 
ని భివయినభీ ఫో నస్క అని ఔడర అెంటలయల.  

ii. నులగా నని (non-participating) నులలల యషమెంలల భఫడి నులల నదలు కఔ భ ెంథే యలు డి 
ఙేమఫడెతేెంథి.  

నైభ ైభీక్షిెంచఽకోెండ ి2 

ఔ ూభిౄకలు జీయత నౄభాకి ఙెయౌుెంఙే నానేమెం, ఔ కలావది నౄభాకి ఙెయౌుెంఙ ే ననాేమెం ఔెంట ే

_____________. 

I. ఫలగ ఎఔుువ 

II. తఔుువ 

III. సభానెం 

IV. ఙెుకోదగినెంత ఎఔుువ (Substantially higher) 
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యభెంశ్ెం  

 ఔ జీయత నౄభా ఉతత్తౄ   ఔ వకిౄ యొఔు ఉణరదఔ యభభ ూలక ి ఖల ఆభిఔ యలువ నయెంచినుో ఔుెండర 
బదాతనిసఽౄ ెంథి. అథి అతడనిలై ఆదరయడు యళ్ుకిగనీ లేథర తన సుెంణరనికి గనీ లబభవుతేెంథి.   

 అసలు ఔ జీయత నౄభా నులలలల కీలఔఫ ైన అెంశ్ఫేనేటెంటే,  అతడిక ి ఎలాెంటి దఽయదిషిఔయఫ ైన 
యషమెం జభిగిధర ఆ వకిౄక ిసనైెంగ ఉెండ ేఆతీ్మ ల భనసఽక ిారెంతత, ధభ్థ ిఔయౌెంచడెం.  

 కలావది నౄభా ెందెంలల నేభపునైనిభెిషి సభమానిక ిభాతాఫే ఙెలుు ఫలటబయ యక్షణనఽ అెంథిసఽౄ ెంథ.ి  

 కలావది నౄభా యొఔు అథిుతీమఫ ైన యఔరమ ాత్తనుదన (USP) ఏనేటెంటే థరని తఔుువ ధయ    ఔ 
భినేత ఫడెెట్ లల యనకే్షెంగ నలదె నణరౄ లలు  జీయత నౄభా  కొనఽగోలు ఙలేేెందఽఔు ణోడడెతేెంథ.ి  

 కలావది యౘనై నులలలు  ణరణరుయౌఔ యౘనైకి ఉథరహయణలు. అెందఽలల ణరణరుయౌఔ కలావద ి (నభిమడ్స) 
వయక ై నౄభా యక్షణ అెందఽఫలటలలల ఉెంటలెంథ.ి జీయతకలు నులలక ిఉథరహయణ . 

 ఔ ఎెండోఫ ెంట్ అషభనెఽ్ ెందెం నిజఞనిక ిభెెండె నుు ను  ఔలబఔ. - ఔ  ట ర్్  అషభెనఽ్  నుు న్ 

నౄభాథరయల కలావదిలల  భయణ ెంచిన సెందయౌెంలల ూభిౄ యౘనై నణరౄ నిై ఙెయౌుసఽౄ ెంథ.ి అలాగై ఔ 
అచచఫ నై ఎెండోఫ ెంట్ నుు న్ నౄభాథరయల నులల కలావద ిచివభి థరక జీయెంచి ఉెంటే ఙెయౌుసఽౄ ెంథ.ి  

కీలఔఫ ైన థరలు 

1. కలావది నౄభా 
2. జీయతకలు నులల  

3. ఎెండోఫ ెంట్  అషభెనఽ్  
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  

సభెైన ాణరభాైమెం III. 

జీయత నౄభా ఔెంటిక ిఔనినెంచని (intangible) ఉతత్తౄ .    

జయఫ  2  

సభెైన ాణరభాైమెం I. 

జీయతకలు నౄభా కోసెం ఙయెౌుెంచిన నానేమెం కలావది నౄభాకి ఙెయౌుెంఙ ే నానేమెం ఙయెౌుెంు ఔెంట ే ఫలగ 
ఎఔుువగ ఉెంటలెంథ.ి 

 

లుమ భకీ్ష - జయఫ లు 

ాశ్ై 1  

ఔ నులలథరయల భయణ ెంచిన సెందయౌెంలల, అతడ ితనకాక ి___________   జీయత నౄభా ఙయెౌుసఽౄ ెంథ.ి 

I. ట ర్్  
II. తనకా   
III. నతౄెం (Whole) 

IV. ఎెండోఫ ెంట్  

ాశ్ై 2  

ఎెంత ________ ననాేమెంని నైయల నై జీయత నౄభాక ిఙెయౌుయౄ భో, నైయల భయణ ెంచిన సెందయౌెంలల లనేృథరయలనిక ి
ఙెయౌుెంఙ ేభియౘయెం అెంత ________ఉెంటలెంథ.ి 

I. ఎఔుువ, ఎఔుువ 

II. తఔుువ, ఎఔుువ   
III. ఎఔుువ, తఔుువ 
IV. యేఖెం, నిథరనెం 

ాశ్ై 3  

ఈ కిరెంథ ియటిలల ఔ కలావది నౄభా నుు న్కి సెంఫెందిెంచి ఏ ఎెంనఔ సభెనైథ?ి 
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I. కలావది నౄభా నులలలు జీయత కలెంనుటల కొనయగిెంు ఙసేఽకోఖయౌగై (renewability) ఎెంనఔణో 
వయౄ బ 

II. అనిై కలావది నౄభా నులలలు  ఔ అెంతభిైభి్త భెైడర్  సదఽనుమెంణో వయౄ బ  
III. కలావది నౄభాని  ాణేఔఫ ైన నులలగనా,  భభమి  భభో నులలణో భెైడర్గనా కొనఽగోలు 

ఙేమవచఽచ.  

IV. ఔ కలావది నౄభా నుు న్ని నతౄెం జీయత నౄభా (జీయతకలు నౄభా నుు న్గ  భాయచఖయౌగై  సదఽనుమెం 
లేదఽ   

ాశ్ై 4  

ట ర్్ తగాిెంచఽఔుధ ేనౄభాలల ఙయెౌుెంచిన ననాేమెంలు కలఔరఫేణర ____________ ఉెంటలబ. 

I. నలయలఖ ణరబ  

II. తఖ ా ణరబ 

III. లయెంగ ఉెంటలబ 

IV. త్తభిగి ఙెయౌుెంులు జయలఖ ణరబ  

ాశ్ై 5  

ఔ కలావది నులలలల ఉెండ ే భాభిడ ి ాణరభాైమానిై ఉయోగిెంచి నైయల థరనిై __________ గ 
భాయలచకోవచఽచ. 

I. నతౄెం జీయత  నులల (జీయతకలు) 
II. తనకా (Mortgage) నులల  
III. ఫలెంక్  FD  

IV. ట ర్్ తగాిెంచియలే ేనులల  

ాశ్ై 6  

జీయత  నౄభా ఉతత్తౄ క ిఖల నుాధనేఔ ాయోజనెం ఏనేట ి? 

I. నఽై భబతీలు (rebates) 

II. సఽయక్షితఫ నై నలటలి ఫడ ిభాయాెం (avenue) 

III. ఔ వకిౄ యొఔు ఉణరదఔ యభభ ూలక ి ఖల ఆభిఔ యలువ నయెంచినుో ఔుెండర బదాతనివుడఫే ఔ జీయత 
నౄభా ఉతత్తౄ  యనఽఔ ఖల నుాథనేఔ ాయోజనెం. 

IV. సెంద ఔడఫ టిడెం   
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ాశ్ై 7  

ఈ కిరెంథి యభిలల ట ర్్ నుు న్ ని కొనభని సాచన ఇవుడరనికి ఎవయల ఫలగ నుణరయల? 

I. నౄభా కలావది (ట ర్్) తభుత డఫ ో అవసయెం ఉనై వకిౄ 
II. నౄభా అవసయెం ఉెండి, ఎఔుువ ఫడెెట్ ఉనై వకిౄ  
III. నౄభా అవసయెం ఉెండి, తఔుువ ఫడెెట్ ఉనై వకిౄ   
IV. భఫడి ఫలగ వఙచే నౄభా ఉతత్తౄ  అవసయెం ఉనై వకిౄ 

ాశ్ై 8  

ట ర్్  అషభెనఽ్ తగాిెంచడరనికి సెంఫెందిెంచి ఈ కిరెంథి యటిలల ఏ యవయణ తు? 

I. నులల కలవవదణిో భయణ ాయోజనెం నతౄెం తగాినోు తేెంథి  
II. నులల కలెం ఖడఙిే కొథీె  ననాేమెం నతౄెం తగాినోు తేెంథి 
III. నానేమెం య బ నులల కలవవది అెంణర క ైలత్తలల ఉెంటలెంథ.ి  
IV. నులల కలవవదిలల నౄభా నతౄెం తగాిెంచఽకొధే నులలలు తనకా యడినెంఙ ేనులలలు ఔ ఉథరహయణ.  

ాశ్ై 9  

ఎెండోఫ ెంట్ నుు న్కి  అషభెనఽ్ సెంఫెందిెంచి ఈ కిరెంథ ియటిలల సభెైన యవయణ ఏథ?ి  

I. థీనిలల భయణ ాయోజనెం అెంశ్ెం భాతాఫే ఉెంథ ి  

II. ఇథ ిఔ జీవన (survival) ాయోజనెం అెంశ్ెం భాతాఫే ఉెంథ ి

III. థీనిలల డెత్ ఫ నిట్ణో ఫలటల జీవన ాయోజన అెంశ్ెం ఔడర ఉెంథ.ి 
IV. ఇథ ిఔ ట ర్్ నుు న్ని నుో యౌ ఉెంటలెంథి.   

ాశ్ై 10  

ఈ కిరెంథ ియటిలల ఔ ఎెండోఫ ెంట్ అషభనెఽ్ నుు న్క ిఔ ఉథరహయణ ఏథ?ి 

I. తనకా యడినెంచఽఔుధ ే(Mortgage Redemption) నుు న్  

II. కెరడిట్ జీయత  నౄభా నులల  

III. భనీ ఫలక్ నుు న్  

IV. నతౄెం జీయత  నుు న్ (Whole Life Policy) 

 



 

172 

 

లుమ భకీ్ష - జయఫ లు 

జయఫ  1  

సభెైన ాణరభాైమెం II. 

నులలథరయల  భయణ ెంచిన సెందయౌెంలల, తనకా జీయత నౄభా  ఙెయౌుసఽౄ ెంథ.ి 

జయఫ  2  

సభెైన ాణరభాైమెం I. 

ఎెంత ఎఔుువ నానేమెంని నైయల నై జీయత నౄభాక ి ఙెయౌుయౄ భో, నైయల భయణ ెంచిన సెందయౌెంలల లనేృథరయలనిక ి
ఙెయౌుెంఙ ేభియౘయెం అెంత అదిఔెంగ ఉెంటలెంథ.ి  

జయఫ  3  

సభెైన ాణరభాైమెం III. 

కలావది నౄభాని  యి ెండ్స-ఎలలన్  నులలగనా,  భభిమ    భభో నులలణో భెైడర్గనా కొనఽగోలు 
ఙేమవచఽచ. 

జయఫ  4  

సభెైన ాణరభాైమెం III. 

కలావదిలల నౄభా తగాిెంచఽకొధ ేనులలలలల , ఙెయౌుెంచిన నానేమెంలు కలఔరఫేణర లయెంగ ఉెంటలబ.  

జయఫ  5  

సభెైన ాణరభాైమెం I. 

ఔ ట ర్్ నులలలల ఉెండ ే భాభిడ ి ాణరభాైమానిై ఉయోగిెంచి నైయల థరనిై నతౄెం జీయత  నులలగ 
భాయలచకోవచఽచ. 

జయఫ  6  

సభెైన ాణరభాైమెం III. 

ఔ వకిౄ యొఔు ఉణరదఔ యభభ ూలక ిఖల ఆభిఔ యలువ నయెంచినుో ఔుెండర బదాతనివుడఫ ేఔ జీయత నౄభా 
ఉతత్తౄ  యనఽఔ ఖల నుాథనేఔ ాయోజనెం. 

జయఫ  7  

సభెైన ాణరభాైమెం III. 
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తఔుువ ఫడెెట్ ఔయౌగి ఉనై వకిౄ నౄభా కయలనఽఔుెంటే, ట ర్్ నుు న్ ఔ భెంచి ఎెంనఔ. 

జయఫ  8  

సభెైన ాణరభాైమెం II. 

నులల కలెం ఖడఙిే కొథీె  ననాేమెం తఖ ా త ఉెంటలెంథి . 

జయఫ  9  

సభెైన ాణరభాైమెం III. 

ఎెండోఫ ెంట్ అషభెనఽ్ నుు న్ లల భయణ ెంచిధర, జీయెంచిధర ఆ ాయోజనెం ను ెంథే అెంశ్ెం ఉెంథ.ి  

జయఫ  10  

సభెైన ాణరభాైమెం III. 

భనీ ఫలక్ నుు న్ ఔ  ఎెండోఫ ెంట్  అషభెనఽ్  నుు న్ క ిఉథరహయణ. 
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అదరమెం 9 

జీయత నౄభా ఉతతేౄ లు – II 

 

అదరమెం భిచమెం  

ఈ అదరమెం నైఔు సెంాథరబయతయ(non-traditional) జీవన నౄభా ఉతతేౄ ల ాెంచెం ఖ భిెంచి భిచమెం 
ఙేసఽౄ ెంథ.ి భనెం నదటగ సెంాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతేౄ లక ి ఖల భనిేతేలేనేట  భియౕయౌెంచడెం 
దఖాయ నఽెంచీ నదలునలడథరెం. ఆ తభుత  సెంాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతేౄ లు ఎెందఽఔు నిక ివయౄ యో 
చాథరె ెం. చివయగ, భాభెుట్లల ాసఽౄ తెం లబభబయ యయధ యకల సెంాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతేౄ ల  
ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంథరెం.   

ధేయలచఔుధే అెంరలు   

 

A. సెంాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతేౄ లనల ైఔ అవగహన   
B. సెంాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతేౄ లు  
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A. సెంాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతేౄ లనల ైఔ అవగహన 

1. సెంాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతేౄ లు  –ఉథేెశ్భ  , అవసయెం (Purpose and need) 

ఖత అదరమాలలు , భనెం కొనిై యకల సెంాథరమ జీయత నౄభా ఉతతేౄ ల ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుధరైెం. అయ 
నౄభాణో ఫలటల ను దఽు అెంరనిై ఔడర ఔయౌగి ఉధరైమని అయెం ఙేసఽఔుధరైెం. ఈ ఉతతేౄ లనఽ తయచఽగ 
ఆభిఔ యణ లల  అెంతభౌఖెంగ భిఖణ ెంచడెం, నలటలి ఫడ ిసనైఔభిెంచఽకోవడరనిక ిఖల నేఖణర భిఔభలణో యటిని 
నుో యౌచ చాడడెం జయలఖ తేెంథ.ి    

ను దఽు, నలటలి ఫడెల యషమెంలల భనెం ఫలగ ఖ భిౄెంఙరయౌ్న అెంశ్ెం ఏనేటెంట,ే  వనయలల ణరణరుయౌఔ 
కైటలబెంుని సభయవెంతెంగ, ాపలవవెంతెంగ యదిెంచడెం (inter-temporal allocation of 

resources).   

i. వనయలల ణరణరుయౌఔ కైటలబెంు అెంటే యయధ కలభిభాణరలలల కైటలబెంు అని అయెం. ఇఔుడ 
ాపలవవెంతెం  (effective) అధే దెం జీయత చఔరెంలల యయధ దశ్లలు  ఉతనైభబయ  యయధ 

అవసభలనఽ సెంతినౄ  యచడరనికి అెందఽఫలటలలల ఉెండే తగిననిై నిధఽలని  సాచియోౄ ెంథ.ి  

ii. సభయవెంతఫ నై కైటలబెంు (Efficient allocation) అధే భభో  దెం బయషతేౄ లల భభిెంత 

యేఖవెంతెంగ అెందఽఫలటలలల వఙేచ భభినిై నిధఽలని  సాచిసఽౄ ెంథ.ి   ఔ నిభెిషి భిసఽుకి ఎెంత ఎఔుువ 
భఫడి ఉెంటే, ఆ  నలటలి ఫడ ిఅెంత సభయవెంతఫ ైనథెై ఉెంటలెంథ.ి 

జీయత నౄభా నులలలఔు సెంఫెందిెంచి ఆలలచిెంఙరయౌ్న ఔ కలీఔఫ ైన అెంశ్ెం ఏనేటెంట,ే  ఆభిఔ యణ  ాథశే్ెంలల 
ఇతయ ఆసఽౄ లణో  నోు యౌలేౄ  థీని భఫడి నుో టగీ ఇవుడెం సభసగ భాభిెంథ.ి భనెం ఖత అదరమెంలల చభిచెంచిన 
సెంాథరమ జీయత నౄభా నఖదఽ యలువ ాణరయఔలఔు సెంఫెందిెంచిన కొనిై లక్షణరలనఽ భియౕయౌెంచడెం ఇఔుడ 

ఉయోఖఔయెంగ ఉెంటలెంథ.ి యటిని ఫెండిల్ు  నులలలు అని నలుయౄ యల.  యట ినిభ్ణెం ఔ ఔటి ఔటిిన ఫెండిల్ లా 
ఉెండడెం, ాయోజధరల,  ననాేమెం  కై నుకజైీలల ఇవుఫడడఫే అెందఽఔు కయణెం.   

2. సెంాథరమ ఉతతేౄ ల భినేతేలు  

నియతెంగ భియౕయౌలేౄ  ఈ కిరెంథి అెంరలు యషమెంలల జఞఖరతౄ  వళ ెంచవలల ఉెంటలెంథి :  

a) నఖదఽ యలువ అెంశ్ెం (Cash value component): భ ెందఽగ, అలాెంటి నులలలలు  ను దఽు లేథర 
నఖదఽ యలువ అెంశ్ెం ఖ భిెంచి అెంత ఫలగ నియుచిెంచఫడలేదఽ. ఇథి నౄభా నిలవ (actuarial 

reserve) నతౄెం నైద ఆదరయడ ిఉెంటలెంథ.ి భయు ఇథి జీయత నౄభా సెంస  థరుభ నియృబెంఫడని 
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భయణరలు, వడీు  భైటలు , కయలచలు భభిమ  ఇతయ కొలఫదెలు థరుభ ఖ భిౄయౄ యల. ఈ అెంచధరలు ఙరలా 
ఏఔక్షెంగ ఉెంటలబ .   

b) భఫడ ి భైటల (భఫడి భైటల): భెెండవథ,ి ఈ నులలలనల ై భఫడి భైటల ఎెంత ఉెండరలల యౄఢిగ 
నియృబెంచడెం అెంత సఽలబెం కదఽ. ఇలా ఎెందఽఔు జయలఖ తేెందెంట ే "యత్ నుాట్ నులలస్క" కిరెంద 

ాయోజధరల యలువ కచిచతెంగ ఎెంత ఉెంటలెంథి, అని ెందెం భ గిలన తభుత భాతాఫే 
ణెలుసఽౄ ెంథ.ి అలాగై, నౄభా సెంస  యొఔు కచిచతఫ నై కయలచలు ఔడర యలు డి ఙేమఫడవు.  భఫడ ి
భైటల ఖ భిెంచిన సషిత లేఔనోు వడెం ఔడర ఇతయ  ను దఽు యహకలణో నుో యౌచ చాసఽఔుధేెందఽఔు 
ఇఫోెంథ ి ఔయౌగిసఽౄ ెంథ.ి సహజెంగధే అలాెంటి నుో యౌఔ చాసఽఔుెంటే త ఔ జీయత నౄభా ఎెంత  
సభయవెంతఫ నై ను దఽు యధనమో ఎవయౄ ఙెలేయల  

c) సభెెండర్  యలువ (Surrender value): సభెెండర్ యలువ: ఇఔ భూడవ సభస ఏనేటెంట,ే ఈ 

ెంథరలలు  (ఏ సభమెంలల అబధర సభ)ై జభిగై నఖదఽ భభిమ  సభెెండర్ యలువలు (cash and 

surrender values),  (నౄభా నిలవ నతౄెం భభిమ  నులల ఆలౄ  యటల నుోా  - భైటల (నిషత్తౄ  
అనఽయయెంగ) వెంటి కొనిై యలువలనల ై ఆదరయడ ి ఉెంటలబ. ఈ యలువలు ఙరలా ఏఔక్షెంగ 
నియృబయౄ యల. ఔ సభెెండర్ యలువకి భవడెంలల దేత్త ఔెంటికి  ఔనినెంచదఽ.  

d) లనేృ లేథర ఆథరమెం (Yield): చివభిగ ఈ నులలలనల ై ఆథరమ సభస ఉెంథ.ి   నలటలి ఫడెలనల ై
అాభతౄఫ నై నిమభ నిఫెంధనలు భభమి  ఖటిి యయకే్షణ ఉెండడెం,  నౄభా సెంస  యొఔు  
నలటలి ఫడ ినితీయలని ఫో నస్క లు యెంటధ ే  ాత్తనృెంనృెంచఔనోు వడెం అధే ఈ భెెండె కయణరల వలాు  భభిెంత 
భిలు నలటలి ఫడెల నఽెంచి భవలలనెంత అతదిఔ లనేృ (yields)(ఆథరమెం) ఈ నులలలఔు 
భఔనోు వచఽచ.  

3. భాయలలు (shifts) 

సెంాథరమ జీయత నౄభా థకల భనిేతేలు సషిెం కవడెంణో, జీయత నౄభాసెంసల ఉతత్తౄ  యౄఔలనలల 
అధేఔ యకల భాయలలు ఏయడరు బ. యట ిఖ భిెంచి ఈ కిరెంద ఇవుఫడిెంథ:ి 

a) అన్ ఫెండలి్ఙేమడెం (Unbundling) 

ఈ దోయణ లల యక్షణ (protection)భభిమ  ను దఽు అెంరలు యడి యడిగ ఉెంటలబ. పయౌతెంగ అుడె 
ఈ భెెండిెంటి అసషిఫ నై  ఔలబఔ ఔెంట,ే యక్షణ లేథర ను దఽులలు  ఏథో  ఔ థరని త్తౄడికి భాతాఫే 
ఉతతేౄ ల అనవిథిే  లలనవుతేెంథి.  అెందఽవలేు  మ ధైట డ్స లేిట్్ వెంటి భాభెుటు లల,  ట ర్్ నౄభా థరనిై 
ునభయషుభిెంచడెం జభిగిెంథ.ి పయౌతెంగ   అథి అఔుడ మూనివయ్ల్ అషభెన్్, యేభిమఫ ల్ 
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యౘనైవెంటి కొతౄ  ఉతతేౄ లఔు థరభితీమగ, మ ధైట డ్స కిెంగ్ డమ్, భభిమ  ఇతయ భాభెుటు లల మూనిట్ 

యౌెంక్ు నౄభా నలయలఖ దలనఽ చారబ.   

b) నలటలి ఫడ ియౌెంకైజి (Investment linkage) 

భెెండవ దోయణ  నలటలి ఫడ ి యౌెంక్ ఉనై ఉతతేౄ ల యైుఔు భళ్ుడెం. ఇెందఽలల నలటలి ఫడ ి నితీయల సాచిఔ 
(index)ణో నులలథరయలల ాయోజధరలు (benefits)ఆదరయడి  ఉెంటలబ. యవయనెంగ జీయత నౄభా 
థెంలల ఔ భాయల ఙోటలఙసేఽఔుెంథ.ి మూనిట్ యౌెంక్ అబ ఉనై  కొతౄ  ఉతతేౄ లు థరుభ జీయత నౄభా 
సెంసలు  తభఔెంటృ ఔ కొతౄ  నుతా ఉెందని సాచిెంఙరబ. ఇుడె జీయత నౄభా సెంసలు 
సభయవెంతఫ నై నిది ఫేధేజయలు : యయల  కైవలెం ఆభిఔ బదాతని అెంథిెంఙే  యభిగ భాతాఫే నేగియౌనోు ఔుెండర 
అదిఔ నుో టీ లనేృ భైటల (high competitive rate of yield), అెంథిెంఙేెందఽఔు లదేెంగ ఉధరైయల.   

c) నుయదయశఔత (Transparency) 

అన్ ఫెండ్స యౌెంగ్ ఔడర భఫడి (భఫడ)ి భైటలనీ, ణరభ  అెంథిెంచిన లవేలఔు గనఽ ఔెంనలనీల థరుభ యేమఫడ ే
జుల (కయలచలు నదలబనయ)నా ఫలగ సషిెంగ ఔనఫడటేటలు  ఙేలెంథి. ఆ యధెంగ అనిై యషమాల 
సషిెంగ యవభిెంచఫడరు బ, యటిని ఔథరనిణో భభపఔథరనిై నోు యౌచ చాసఽకోవచఽచ ఔడర.   

d) నుాభాణ కైతయ ఉతతేౄ లు (Non-standard ఉతతేౄ లు ) 

ఔఠినఫ ైన ఉతతేౄ ల నఽెండ ి  అనఽయైన ఉతతేౄ ల థిశ్గ  భాయల ఙెెందడెం ధరలలా  ాదరన దోయణ . అథ ి
నుాభాణ కైతయ ఉతతేౄ ల యైు జయలఖ తేనై భాయలగ ఔడర చాడఫడిెంథ.ి భనెం ఔ నుాభాణ కైతయ 
ఉతత్తౄ  ఖ భిెంచి  భాటలు డెతేనుడె, అథ ి ఔ నులల యొఔు యౄఔలన, ాయోజధరలని ఫటిి ఔ 

యనియోఖథరయల తనఔు అనఽయనై  య బకి సెంఫెందిెంచిన థరనిై ఎెంచఽఔుధ ే యలుెంటలెంథ.ి  

యనియోఖథరయలలు  ఈ యషమెంలల చఽయలఔుగ నులగా ధరయౌ్న భెెండె అెంరలు ఉధరైబ  

 నానేమెంలు భభిమ  ాయోజధరల నిభ్ణెం నిభే యణ ఙేమడెం, భాయచడెం జయలఖ తేనైుడె   
 నానేమెం ను ా లడ్స్ (ఆథరమానిై) ఎలా నలటలి ఫడి నలటలి లల ఎెంచఽకోయయౌ్ వచిచనుడె  

4. ఆఔయిణ – తీయలతేనై అవసభలు (The appeal – Needs met) 

ాెంచయౄ ెంగ ఆయయౌయెంచిన కొతౄ  యఔెం ఉతతేౄ ల ఆఔయిణఔు సెంఫెందిెంచిన ాదరన వనయలలు ఈ కిరెంద 

ఇవుఫడరు బ: 
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a) నలటలి ఫడ ిలాపలలణో ధేయలగ అనఽసెందరనెం (Direct linkage with the investment gains): 

నటినదట, జీయత నౄభా సెంసలు ఆరవహఫ ైన, నభ్ఔఫ ైన భూలధన భాభెుట్ లల నలటలి ఫడ ి

నలటిి సెంనుథిెంచి తమాయల ఙేల ే నలటలి ఫడ ి లాపలలణో ాతక్ష సెంఫెంధెం ఔయౌగి ఉెండేెందఽఔు అవకశ్ెం 
ఉెండథే.ి నలటలి ఫడ ి యౌెంక్ ఙేమఫడని నౄభా నులలలక ి ఙెుకోదగిన భభో అత్త భ కఫ నై అెంశ్ెం 
ఏనేటెంట,ే సులకయౌఔెంగ ఈ భాభెుటు  నఽెంచి వఙచే భఫడెలు ఈకిుటీ భాభెుటు లల కొనిై ళెచఽచ 

తఖ ా లు ఉెండవచఽచగనీ, థీయఘకయౌఔెంగ చాలేౄ , భభై ఇతయ బదాెంగ ఉెండే లయ ఆథరమెం యధనల 

ఔధరై, ఇయ ే అదిఔ ఆథరమానిైయౄ బ. తభ నలటలి ఫడ ి నోు యలి నోు యౌయోలు  సభయేవెంతెంగ 
నియుళ ెంచఽకోఖయౌగిన జీయత నౄభా సెంసలు తభ యనియోఖథరయలలఔు అతేనైతఫ ైన భఫడెలనఽ 
ఉతత్తౄ  ఙేల, ఆ యధెంగ అదిఔ యలువ (high value) ఉతతేౄ లనఽ అనవిథిే  ఙేమఖలుఖ ణరబ.  

b) దాయోలోణరనిై నేెంచిన భఫడెలు (Inflation beating returns): ను దఽునలై దాయోలోణెం 

ాపలవెం లనేృ యొఔు (yield) నుాభ కత నఽెండ ి వచిచెంథ.ి  దాయోలోణెం ఔభి సెందకి ఖల 

కొనఽగోలు శ్కిౄని క్షమెం ఙేసఽౄ ెందని భన అెందభికీ ణెలుసఽ. కఫటిి, ఈధరడె ఔ యౄనుబకి  ఉనై 
యలువ థళిేనఽ సెంవత్భల తభుత 30 నలైసల యలువ భాతాఫే ఉెంటలెంథి. ఆ యధెంగ చాలేౄ , 
ఈధరట ి 100 యల. నలటలి ఫడ ి   యలువ థళిేనఽ సెంవత్భల తభుత ఔనీసెం 300 యౄ. కి నలభిగిణేధ ే

ఈధరడె ఉనై యలువ ఉెంటలెంథ.ి అెంటే, ఔ జీయత నౄభా నులల లనేృ భైటల దాయోలోణెం భైటల ఔెంట ే

ఎఔుువగ ఉెండరయౌ అయెం. నలటలి ఫడ ియౌెంక్ు నౄభా నులలలు యెంాథరబఔ జీయత నౄభా నులలల ఔెంట ే
ఎఔుువ సభయవెంతఫ ైనయగ భ ెందడెఖ  యేమఖయౌగిెంథి ఈ అెంశ్ెంలలధే.   

c) యసఽలుఫలటలు  (Flexibility): ఇయ కయలని కోయలకోవడెంలల భూడో  కయణెం యట ి యసఽలుఫలటలు . 
నులలథరయలలు ఇుడె కొనిై భినేతేల లలల ణరభ  ఙెయౌుెంచగోభై నానేమెం నతౄెం, యయధ యకల 
భయణ ాయోజధరలు, నఖదఽ యలువల నణరౄ యౌై నియృబెంచఽకోవచఽచ. నలటలి ఫడణిో సెంఫెంధెం  ఖల  
ఉతతేౄ లలు  యభికి నలటలి ఫడెలనఽ ఎెంనఔ ఙేసఽకొధే అవకశ్ెం ఔలదఽ. అలాగై ణరభ  ఏ నేశ్రభ 
నిధఽలలల తభ నానేమెంలనఽ నలటలి ఫడిగ నలటిి ాయోజధరలు ను ెంథరలనఽఔుెంటలధరైభో 
నియృబెంచఽకోవచఽచ. అెంటే నులలథరయలలు జీయత నౄభాలల తభ నలటలి ఫడ ినల ైఅతదిఔ నిమెంతాణ ఔయౌగి 
ఉెంటలయని అయెం.  

d) నఖదఽ యలువ లేఔ భధెంతయ యలువ (Surrender value): చివయగ, ఔ నిభెిషి కలెం తయలయత 
(ఉథర. భూడె నఽెంచి ఐదఽ సెంవత్భలు) ఔ ధరభభాతాు సభెెండర్ జుని నేనయౘబెంచిన 

తయలయత ఈ నులలల నఽెంచి ఉసెంహభిెంచఽఔుధ ేఅవకశ్ెం ఔడర నులలథరయలలఔు ఔయౌెంచఫడిెంథి. 
నులల ఖడెవు (వవది)ూభిౄ కఔభ ెంథే  అలాెంటి సభెెండర్ లేథర నఖదఽగ భాయల థరుభ  లనెంఙ ే
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నతౄెం, ఖతెంలలని  సెంాథరమ నులలలు కిెంద లబభబయ సభెెండర్ యలువల ఔెంట ేఫలగ ఎఔుువగ 
ఉెంటలెంథ.ి   

ఈ నులలలు ఙరలా ాజఞదయణ ను ెంథరబ. ఎెంణోభెంథ ి నలటలి ఫడిథరయలలకి ఖల సెంకిుషిఫ నై లక్షాలనఽ 
ఙేయలకోఖయౌగబ కఫటిే,  అయ పలయతథేశ్ెం సయౘ  అధేఔ థేరలలు  సెంాథరమ ఉతతేౄ లు య ధరనిై 
ఆఔరనేెంచఽకోవడెం నదలెైెంథ ి ఔడర – అనగ సెంద ఔడఫ టలి లధ ే లక్షాలు భభిమ  యటకిోసెం 
సభయవెంతఫ నై నలటలి ఫడ ి యహకలక ి డిభాెండెనఽ  . ఉథరహయణఔు, మ ధైట డ్స లేిట్్ లల "మూనివయ్ల్ 

లెైఫ్" వెంటి ఉతతేౄ లు జీయతనౄభా సెంసలఔు భనీ కైనటల్ భాభెుటు లలల ాసఽౄ త వడీు  భైటు  ాకయెం ఎఔుువ 
లాపలలనఽ సెంనుథిెంచడఫే కఔ ఆ లాపలలనఽ ఙరలా తుయగ నులలథరయలలఔు ఙేభినటలు  ఙేయబ.   

నానేమెంల యసఽలుఫలటల, భ కయలువ యౌలబెంణో  నులలథరయల అతని లేథర ఆఫ  ాణేఔ భిలతేలఔు 
సభినోు బయటటలి  నానేమెంలనఽ సయలె ఫలటల ఙసేఽకోవడరనిక ి యలు ఔయౌగిెంథి. భ ెందఽగ ఉసెంహభిెంచఽఔుధరై 
నేత్తనైభని నషిెం ఉెండదధ ేయౌలబెం నులలథరయలడె ఇఔనల ైథీయఘ కలావధఽల (long periods) కి అతని లేథర 
ఆఫ  డఫ ోని ఫెందిెంచి ఉెంచవలలన అవసయెం లేఔుెండర ఙలేెంథి.  

నైభ ైభీక్షిెంచఽకోెండ ి1 

ఈ కిరెంథి యటిలల సెంాథరబయయ జీయత నౄభా ఉతత్తౄ  ఏథ?ి   

I. టర్్ యౘనై లేథర కలావది యౘనై (Term assurance) 

II. మూనివయ్ల్ జీయత నౄభా   
III. ఎెండోఫ ెంట్ నౄభా   
IV. ూభిౄకలు జీయత నౄభా (హో ల్  లెైఫ్ ఇనా్భనె్్)   

 

B. సెంాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతేౄ లు  

1. కొనిై యకల యెంాథరబయతయ ఉతతేౄ లు (Some non-traditional ఉతతేౄ లు ) 

ఈ అదరమెంలలని నేగియౌన నభేలలు  పలయత భాభెుట ు నా, భభి కొనిై ఙోటలు  ఉదౌయెంచిన కొనిై సెంాథరబయయ 

జీయత నౄభా ఉతతేౄ ల ఖ భిెంచి  చభిచథరె ెం.   

a) మూనివయ్ల్లెైఫ్ (Universal life) 

మూనివయ్ల్ జీయత నౄభా 1979 లల మ ధైట డ్స లేిట్్ లల ాయశే్నలటిఫడ,ి ఙరలా తుయలల ఎనప ై దశ్ఔెం 

నదట ిసఖెంలలధ ేఙరలా ాజఞదయణ ను ెంథిన ఔ నులల.   
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ఐఆర్డీఏ (IRDA) సయలుూలర్  నవెంఫయల 2010 ాకయెం, “అనిై యకల మూనివయ్ల్లెైఫ్ను ా డఔుి ల 
యేభిమఫ ల్ ఇనా్భెనఽ్ ను ా డఔుి లు (VIP)గ నలవఫడణరబ.”.  

సభాఙరయెం  

మూనివయ్ల్లెైఫ్ ఖ భిెంచి (About Universal Life) 

నానేమెంలు, భ కయలువలు, భయణ లాబ యలువలు, అధేఔ యకల ధయ కయకల (నలైైలెంగ్ నూఔియు)ణో ఎధనై  
యసఽలుఫలటలు  ఔయౌగిన మూనివయ్ల్లెైఫ్ ఇనా్భనె్్ అధేథ ి ఔ యఔఫ ైన రశ్ుత జీయత నౄభా ెంథరనిై 
ఙెలుు ఫలటలలల ఉెంచడరనికి సెంాథరబఔ నఖదఽ యలువ నులలలకి  ఔ నిభెిషి నతౄెం లేథర నిభీృత కలావధఽలలు  
ఙెయౌుెంఙే ఆస్క ననాేమెం అవసయభవుతేెంథ.ి మూనివయ్ల్లెైఫ్ నులలలు నౄభా యక్షణకెై అతడె లేఔ ఆఫ  
ఔటిే నానేమెం నణరౄ నిై ఔ భినేత్తలలల నిభే భిెంచఽఔుధేెందఽఔు నులలథరయలలఔు అవకశ్ెం ఔయౌయౄ బ. 
నానేమెం లలజైు నలదెథెనైకొథీె , అెంథిెంచఫడే యక్షణ, అలాగై నులల నఖదఽ యలువ ఔడర అెంత పలభీగనా 
ఉెంటలెంథ.ి  

మూనివయ్ల్లెైఫ్లల ాదరనెంగ నదలెైన కొతౄ  దేత్త ఏభెంటే, నదట ి నులల సెంవత్యెం తభుత   
నానేమెంల యషమెంలల ూభిౄ యసఽలుఫలటలని భచిమెం ఙమేడెం జభిగిెంథ.ి ఇెందఽలల నతౄెం నానేమెంలు 
నులల నియుహణ కయలచలకి సభినోు ణరమా లేథర అధేథి నిభ భిెంచఽఔుెంటే ఙరలు. అెంటే నులల నఖదఽ యలువ 
భయణవమెం (mortality charges), కయలచయౌై ఙెయౌుెంచడరనికి సభినోు బనెంతవయఔ అథ ి ఙెలుు ఫలటలలల 
ఉెంటలెందని అయెం.   

నానేమెం యసఽలుఫలటల (flexibility) నులలథరయలడి లక్ష యలువకి నేెంచి అదను ననాేమెంలు ఔటిేెందఽఔు 
అనఽభత్తసఽౄ ెంథ.ి నానేమెం ఙెయౌుెంుల యషమెంలల భనెం నానేమెంని ఔటిఔనోు బయెందఽఔ, లక్షయలువక ి
తఔుువ ఔటిేెందఽఔ ఔడర అనఽభత్తెంచఫడిెంథ.ి  

నిభ్ణరలలు  ఖల యసఽలుఫలటల (Flexibility of strechur ) ఔడర నులలథరయలడిని అెందఽఫలటలలల ఉనై 
నఖదఽ యలువ నఽెంచి కొెంత నతౄెం యనఔఔు తీసఽకొని వసఽౄ ెంథి.. త్తభిగి ఆ నతౄెం ఔటలి యౌ్న అవసయెంగనీ, థరని 
నైద ఎలాెంటి వడీు  అబధర ఙయెౌుెంఙరయౌ్న అవసయెంగనీ లేదఽ. నఖదఽ యలువ ఆ నణరౄ నికి తగాిెంచఫడెతేెంథ.ి  

యసఽలుఫలటల అెంటే భయణ లాపలలు సయలె ఫలటల ఙేమఫడణరమనీ, భ క యలువలని భాయవచఽచననీ   ఔడర 
అయెం.  
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కనీ ఈ తయయౘ నులల తుగ అభ్ఫడిెంథ.ి నిజఞనిక,ి అఫ భిక వెంటి భాభెుటు లల పలయ యనియోఖథరయలలని, 
‗కైవలెం కొనిై నుాయెంబ నానేమెం ఙెయౌుెంులు ఙేలేౄ  ఙరలు, ఆనల ై నులల  థరని సెంయక్షణ పలభనిై అథే 
వళ సఽౄ ెంద‘ధే నిఫెంధన ఫలగ ఆఔభిిెంచిెంథి. నలటలి ఫడనిలై  భఫడి  తగినెంతగ ఉెంటే భాతాఫే  నఖదఽ యలువలు 
నియుళ ెంచఫడణరమని, నులల అభలులలఉెంటలెందధే యషమానిై ఇఔుడ యయల యలు డిెంచలేదఽ.  

ఎనప ైలలు ని భెెండో  అయే పలఖెంలల నలటలి ఫడెల ాత్తపలాల క్షణీత నఖదఽ యలువల క్షీణతక ిథరభితీలెంథ.ి నానేమెం 

ఙెయౌుెంులు కొనయగిెంచడెంలల యపలఫ నై  నులలథరయలలు తభ నులలలు యదెవడెం (lapse), ఇఔనల ై ఎలాెంటి 

జీయత నౄభా యక్షణర లేఔనోు వడెం చాల  థిఫ ్యనోు మాయల.    

చితాెం 1: సెంాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతేౄ లు  

 

పలయతథేశ్ెంలల, ఐఆభిుఏ నిఫెంధనల ాకయెం ఈ కిరెంద నేభపునై భెెండె యకల  సెంాథరబయతయ ను దఽు జీయత 

నౄభా ఉతతేౄ లు భాతాఫే అనఽభత్తెంచఫడరు బ: 

 యేభిమఫ ల్ నౄభా థకలు (యేభిమఫ ల్ ఇనా్భెన్్ నుు న్్)  
 మూనిట్ యౌెంక్ు నౄభా థకలు (మూనిట్ యౌెంక్ు ఇనా్భెన్్ నుు న్్) 

i. అలయ (యేభిమఫ ల్) జీయత నౄభా   

భ ెందఽగ మ ధైట డ్స లేిట్్ లలనా, ఇెంక  ఇతయ భాభెుటు లలనా భిచమెం ఙేమఫడు   అలయ జీయత నౄభా 
ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంటే  ఉయోఖఔయెంగ ఉెంటలెంథ.ి  

ఈ నులల నటినదట మ ధైట డ్స లేిట్్ లల 1977 లల భచిమెం ఙేమఫడిెంథి. అలయ జీయత నౄభా  ఔ 
యధఫ నై  "హో ల్ లెైఫ్" నులల. ఇెందఽలల నులల భయణ ాయోజనెం భభిమ  నఖదఽ యలువ నానేమెంలు 
జభ ఙేల ే ఔ ాణేఔ నలటలి ఫడ ి కాణర నలటలి ఫడ ి నితీయల ాకయెం ళెచఽచతఖ ా లఔు లలనవుతేెంథి. ఆ 
యధెంగ,  ఈ నులల వడీు  భైటలగనీ, లేథర ఔనీస నఖదఽ యలువక ి సెంఫెందిెంచి  గనీ ఎటలవెంటి యౘనైలు 
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అెంథిెంచదఽ. లథరే ెంతయెంగ ఙెుకోయలెంట ే నఖదఽ యలువ (cash value) సఽధరై అబనుో వచఽచ, 
నిజెంగ అలా అబణ ేఅుడె నులల యదెబనోు తేెంథ.ి    

సెంాథరమ నఖదఽ యలువ నులలలఔు ఖల ణడేర ఇఔుడ ఙరలా సషిెంగ ణెలుసఽౄ ెంథి. ఔ సెంాథరమ 

నఖదఽ యలువ నులలకి ఉెండ ే భ క యలువ నులల  వవది నతౄభెంతటికీ క ై య బలల ఉెంటలెంథి. 
నఖదఽ యలువ ఔ నిభెిషి య బలల నానేమెంలు భభిమ  వడీు  ఆథరమాలణో ఔయౌల నలయలఖ తేెంథ.ి నులల 

నిలులఔు భదెతేగ ఉెండే ఆసఽౄ లు, నౄభా సెంస  తనఽ గభెెంటీ ఇఙేచ ఉతతేౄ ల  నిధఽలనఽ నియుళ ెంఙే 
ఔ యదరయణ నలటలి ఫడ ి కాణర (general investment account) లల పలఖెంగ ఏయడేెందఽఔు 
భదెతేనియౄ బ. ఈ ఆసఽౄ యౌై సఽయక్షితఫ నై నలటలి ఫడెల రక (portfolio) లల ఉెంచఽణరయల. నౄభాసెంస  ఆ 
యధెంగ ఈ కాణరలల  ఆసఽౄ ల నైద అదిఔ భఫడిని  సెంనుథిెంఙేెందఽఔు ఆయెంచవచఽచ. 

థీనిక ి యయలదేెంగ, ఔ యేభిమఫ ల్ జీయత నౄభా నులలకి నుాత్తనిధెం వళ ెంఙ ే ఆసఽౄ లనఽ థరని యదరయణ 

నలటలి ఫడ ికాణరలల పలఖెం కని ఔ  ాణేఔఫ నై నిద ి(separate నిది ) లల ఉెంచఫడణరబ. అఫ భికలల 
థీనిై ఔ ాణేఔ కాణరగ నలుసఽౄ ధరైయల, అథే కనెడరలల థీనిక ియబజిెంచఫడని (segregated) కాణర అధే 
నేయలెంథ.ి అధేఔ యేభిమఫ ల్ నులలలు 

అధేఔ ాణేఔ కాణరలలు ెంచి ఎెంచఽకోవడరనిక,ీ అలాగై ఔనీసెం  ఏడరథికి ఔయభి యయల తభ ఎెంనఔ 

భాయలచకోవడరనిక ినులలథరయలయౌై అనఽభత్తెంఙరబ. 

నణరౄ నిక,ి జీయత నౄభా సెంసకి ఙెెంథిన  ాణేఔ  కాణరల థరుభ నిది ఙేమఫడని నఖదఽ యలువలు ఖల 
నులల ఔటి ఉెంథి.  నలటలి ఫడ ి అనఽబవెం ాత్తనృెంనృెంఙేలా అెందఽలల భయణ ాయోజధరలు,  నఖదఽ 
యలువలు   భాయలత ఉెంటలబ.  ఈ నులల ఔడర ఔనీస భయణ ాయోజన యౘనై అెంథిసఽౄ ెంథ.ి యటిక ి
సెంఫెందిెంచిన భయణ భైటల (మోభి యౌటీ ), భిసఽు వమాలు నౄభా సెంస  బభిసఽౄ ెంథ.ి సెంాథరబఔ హో ల్ 
లెైఫ్ కిరెంద నానేమెంలు లౄ యెంగ ఉెంటలబ. ఆ యధెంగ, సెంాథరబఔ హో ల్లెైఫ్ నులలలణో ఖల 
ాదరనఫ నై ణడేర ఏనేటెంట,ే నలటలి ఫడ ికయఔెం (investment factor). 

తభ ఆసఽౄ లనఽ ణరభ  కోయలఔునై యేభైుయల నిధఽలలల నలటలి ఫడిగ ఉెండరలనీ, తభ నోు రి్నుో యౌయోక ిఙెెంథని 
అనఽఔలఫ ైన నలటలి ఫడ ి ాదయశనణో ధేయలగ ణరఫే ాయోజనెం ను ెంథరలని  కోయలఔుధయేభకిి యేభిమఫ ల్ 
లెైఫ్ నులలలు ఇషిఫ నై ాణరభాైమెంగ భాభబ. ఈ నులలని కొనడరనిక ిఖల ాదరనఫ ైన నిఫెంధన 
ఏనేటెంట,ే కొనఽగోలుథరయల నులలనల ై ఖల నలటలి ఫడ ి భిసఽుని బభిెంచడరనిక ి ఖల యభయూెం ఔయౌగి ఉెండరయౌ, 
అెందఽఔు తన అెంగీకయెం ణెయౌమజైమాయౌ. అెంటే, ఈకిుటీ/డెనృట్ నలటలి ఫడెలు, భాభెుట్ ళెచఽచ తఖ ా ల 
యషమెంలల ఫలగ భజిఞా నెం ఉెండ,ి ఆ లతేలలు  యౌఔయవెంతెంగ భసలఖయౌగై వఔుౄ లే ఈ యలక్షణఫ నై 
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యేభిమఫ ల్ లెైఫ్ నులలలనఽ కొధరలని  థనీయెం. థరనిక ి లనెంఙ ే ాజఞదయణ – భాభెుట్ నలభిగినుడె 
నులలకి ాజఞదయణ ఎఔుువగనఽ, యి క్ భభిమ  ఫలెండ్స ధయలు తనెం అబనుడె తఔుువుగనఽ 
ఉెంటలెంథి. భాభెుట్ లత్తఖతేల నైద ఆదరయడ ిఉెంటలెందధ ేఅెంశ్ెం భాతాెం ఇఔుడ సఽసషిెం. యేభిమఫ ల్ 
లెైఫ్ని అఫే్ సభమెంలల ఈ ళెచఽచతఖ ా యౌై ఔడర దిఱిలల ఉెంచఽకోయయౌ.   

ii. మూనిట్కి అనఽసెందరనిెంఫడిన నౄభా (Unit linked నౄభా) 

అధేఔ భాభెుటు లల సెంాథరబఔ థకల య ధరనిై ఆఔరనేెంచఽఔుని, ULIP‘s గ నలవఫడ ేమూనిట్ యౌెంక్ు
నులలలు, అతదిఔ ాజఞదయణ ను ెంథిన ాభ క ఉతతేౄ లలల ఔటిగ ఉధరైబ. ఈ థకలు 
ఇెంఖుెండెలల యదరయణ ఈకిుటీ ఱేయలు , ఇెంక అదిఔ భూలధన భఫడిలల జీయత నౄభా సెంసలు ఖణనీమఫ ైన 
నలటలి ఫడెలు నలటిినలత్త వచిచన పయౌతెంగ ాయశే్నలటిఫడరు బ పయౌతెంగ లాపలలు ఆభెిెంఙరబ. ఈ దశ్లల 
ఈకిుటీలలు  పలభీగ నలటలి ఫడెలు నలటలి యౌ్న అవసయభూ, నులలథరయలలక ి భభిెంత పాపలవవెంతెంగనా, 
సభాన దేత్తలలనా ాయోజధరలని అెంథిెంఙరయౌ్న అవసయభూ ఔనినెంచిెంథ.ి  

నుాట్ (పలఖయుభ లబయ) నులలలు జీయత నౄభా నలటలి ఫడ ి నితీయలక ికొెంత నిదయశనెంగ నిలుయౄ బ. 
అబణ ే ఈ యౌెంకైజి ాతక్షెం కదఽ. ఆ నులలథరయలఔు వఙచే ఫో నస్క  నౄభా భూలాెంఔనెం ఔటిే నౄభా 
ఖణఔుని (valuation actuary) అెంచధరలు, కయకలనల ై ఆదరయడ ి ఆసఽౄ ల (assets), అుల 
(liabilities) భభిమ  పయౌతెంగ ాఔటిెంచఫడిన నేఖ లునలైధర ఔరభెంగ ఙేలే (యదరయణెంగ యభిిఔ) 
భూలాెంఔనెం (యేలుబయషన్) నల ైఆదరయడ ిఉెంటలెంథ.ి     

ెందెం కిరెంద అెంథిెంచఫడ ే యౘనైల కోసెం ఙేల ే భూలాెంఔన ాకిరమ (valuation process) ఙరలా 
సెంకిుషిఫ ైనథ.ి పయౌతెంగ ఫో నస్క  నౄభా సెంస  భూలాదరయఫ నై (underlying) ఆసఽౄ ల యలువనఽ ధేయలగ 
ాత్తనృెంనృెంచదఽ. నేఖ లు(అదనెం) ాఔటిెంచఫడిధర, నౄభా సెంస  థరనిై ఫో నస్కకి కైటలబెంచఔనుో వచఽచ, 
కనీ నలయలఖ దల, యసౄ యణఔు అవకరనిైఙచే సుతెంతా ఆసఽౄ లు ( ా ఎలల్ట్్)లనఽ నిభి్ెంచడరనిక ి
నియృబెంచఽకోవచఽచ.  

థీనెంతట ి వలు , నులలలఔు ఫో నస్క  ఔలడరనికి నలటలి ఫడ ి నితీయలని అతదిఔ యౌఔయవెంతెంగ, సఽదాయ 
దేత్తలల అనఽసభిసఽౄ ెంటలబ.  

ఆభిఔ సెంవత్యెం చివయలల నలటలి ఫడకి ి చఔుట ి భఫడెలు వయౄ మధ ే అెంశ్ెం సెంాథరబఔ నులలలనఽ 
రలెంఙ ేభ్యౌఔఫ ైన అెంశ్ెం(basic logic)గ ఉెంటలెంథ.ి అబణ ేఈకిుటీలు, ఇతయ అతదఔి లనేృ ఙేఔభైచ 
నలటలి ఫడెల నఽెంచి వఙేచ ట భి్నల్ ఫో నస్కల, కెంనుౌెండ్స ఫో నస్కల నులలథరయలలఔు ఎఔుువ ఆనెంథరనిై 
అెంథియౄ బ. అబణ ే ఈ ఫో నస్కలు ఔడర యటిని ాఔటిెంఙ ే నౄభా కభలమెం యచక్షణరదికయెంనల ై
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ఆదరయడ ి ఉెంటలబ. అలాగై, భూలాెంఔనెం యభిిఔ నుాత్తథిఔన ఙేమఫడెతేెంథ ి కఫటిి, ఫో నస్కలు 
యదరయణెంగ ఏడరథిక ి ఔయభి ాఔటిెంచఫడణరబ. ఆ యధెంగ ఆసఽౄ ల యలువలల భోజుయభ ీ వఙేచ 
ళెచఽచతఖ ా లు భఫడెలనలై ాత్తనృెంనృెంచవు.  

నలైన ణెయౌనన భనిేతేయౌై అదిఖనేెంచడరనిక ి మూనిట్ యౌెంక్ునులలలు సహఔభియౄ బ. ఫకబ 
ఙెయౌుెంచవలలన ణథేీక ి నులలథరయలని కాణరఔు జభ ఙేమఫడ ే  మూనిటు  యలువ ఆదరయెంగ  ఈ 
ెంథరలలల ాయోజధరలు ూభిౄగధన, నుక్షిఔెంగధన నిభే భిెంఫడణరబ.    

ఆ యధెంగ, మూనిట్ యౌెంక్ునులలలు ఔ జీయత నౄభా సెంస  యొఔు నలటలి ఫడ ిాదయశన యొఔు లాపలలనఽ 
యనఽయెంటధ,ే ధేయలగ నఖదఽ ఙేసఽఔుధేెందఽఔు తగిన యధధరలనఽ అెంథిసఽౄ ధరైబ. యదరయణెంగ, ఈ 
మూనిటలు  ఔెంనలనీ థరుభ నియుళ ెంఫడ ేఔ నిభెిషి అదీఔిత మూనిట్ టాసి్క లేథర ఔ యపలజిత (లలగెరగైట డ్స 
అెంతయాత నిదిక ిసెంఫెందిెంచినయ ైఉెంటలబ. ఈ మూనిటు ని ఔ లెంగిల్ ననాేమెం ఔటిడెం థరుభ గనీ లేథర 
నిమభఫదేఫ నై నానేమెం ఙెయౌుెంుల థరుభ గనీ కొనఽగోలు ఙేమవచఽచ.   

మ ధైట డ్స కిెంగ్డమ్లలనా, ఇతయ భాభెుటు లలనా, ఈ నులలలు నౄభా అెంశ్ెం జతఙమేఫడిన నలటలి ఫడ ి
యహకలుగ అనవిథిే  ఙేమఫడ,ి ల భీఔభిెంఫడరు బ. యట ి నిభ్ణెం సెంాథరబఔ నఖదఽ యలువ 
ెంథరల (conventional cash value contracts) ఔెంట ే ఙరలా ణడేరగ ఉెంటలెంథ.ి సెంాథరబఔ 
నఖదఽ యలువ ెంథరలు ఫెండిల్ు , అెంటే ఏఔనతౄెం అెంరలు ఔయౌన ఉనైయ. యటిలల ట ర్్ (కలావద)ి, 
వమాలు, ను దఽు అెంరలఔు సెంఫెందిెంచిన నుయదయశఔత ఉెండదఽ. కనీ తథిుయలదేెంగ, మూనిట్ యౌెంక్ు
ెంథరలు అన్ఫెండిల్ు , అెంటే ఏ అెంరనిక ిఆ అెంశ్ెం సషిెంగ యవభిెంఫడ ిఉెంటలెంథ.ి నౄభా ఔటిడరనిక ి
ఙెయౌుెంఙరయౌ్న జులు, కయలచల అెంరల ఖ భిెంచి నిభెిషిెంగ, సషిెంగ యవభిెంఫడ ే యట ి నిభ్ణెం 
నుయదయశఔఫ ైనథ.ి   

చితాెం 2: నానేమెం ఫేాక్-అప్  break-up) 
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ఔయభ ి నానేమెం నఽెంచి ఈ జులు తగాిెంచఫడరు మెంటే, కాణర నిలు, అలాగై థరనిైెంచి వఙచే 
ఆథరమానిై ఔడర మూనిటు లల నలటలి ఫడ ి నలటిడెం జయలఖ తేెంథ.ి భ ెందఽగ నిభే భిెంఫడని కొనిై 
మూనిటు  ాదయశన సాచిఔ (index of performance) భిపభెన్్ణో  ఈ మూనిటు  యలువ 
ల భీఔభిెంఫడెతేెంథ.ి  

 ఇఔుడ కీలఔఫ ైన అెంశ్ెం ఏనేటెంట,ే ఈ యలువ భ ెందఽగధే అనఽఔునై ఔ నిమభెం లేథర ఔ 
సాణరా నిై ఫటిి నియుచిెంచడెం జయలఖ తేెంథ.ి యలక్షణెంగ ఈ మూనిటు  యలువ, నిఔయ ఆలౄ  యలువ థరుభ 
ణెలుసఽౄ ెంథ,ి పెండ్సనలటలి ఫడ ి నలటిిన ఆసఽౄ ల భాభెుట్  యలువని నిఔయ ఆలౄ  యలువ (net asset value 

(NAV) ాత్తనృెంనృసఽౄ ెంథ.ి ఈ సాణరా నిై అనఽసభిెంచి ఇదెయల యేభైుయల వఔుౄ లక ి క ై యధఫ ైన లాపలలు 
ఙెయౌుెంచఫడవచఽచ.    

ఆ యధెంగ నులలథరయల ాయోజధరలు జీయత నౄభా సెంస  అెంచధరలు, ఊహలు, యచక్షణనల ై ఆదరయడి 
ఉెండవు.   

మూనిట్ యౌెంక్ునులలల యషమెంలల అతెంత ఆఔయిణీమఫ నై లక్షణెం ఏభెంటే, మూనిట్ థరయలడె యటిలల 
యయధ యకల నిధఽలలల నఽెంచి తనక ి కవలలన లనేృ ఙేఔయలసఽౄ ెందని పలయెంచిన నిదిని  ఎెంచఽకోవచఽచ.  
ాత్త పెండ్సనేయరత ఆసఽౄ లఔు సెంఫెందిెంచి యయధ యకలెైన నోు యలి నోు యౌయోలనఽ ఔయౌగి ఉెంటలెంథ.ి నలటలి ఫడథిరయల 
ఆ యధెంగ డెనృట్, ఫలలెన్్డ్స, ఈకిుటీ పెండు ఔు ఙెెంథని యసౄ ితఫ నై ఎెంనఔలలు  కవలలనథరనిై 
ఎెంచఽకోవచఽచ. డెనృట్ నిది అెంటే, ఔ వకిౄ యొఔు అతదిఔ నానేమెంల నలటలి ఫడ ిగిలి్్భభిమ  ఫలెండ్స్
వెంటి డెనృట్ లలఔభిటీలలల నలటిఫడెతేెందని అయెం. ఈకిుటీ నిది అెంటే మూనిటు నఽ ాదరనెంగ ఈకిుటీ 
యౄెంలలధ ే ఉెంచడెం జయలఖ తేెందని అయెం. ఈ భెెండె ాదరన కైటగిభీలలు నా భయు ఇెంక ఇతయ యకలఔు 
ఙెెంథని ాణరభాైమాలు ఙరలా ఉెండవచఽచ ఔడర.  

ఈకిుటీ నిది  డెనృట్  నిది  ఫలలెన్్డ్స పెండ్స భనీ భాభెుట్  పెండ్స 

ఈ నిది డఫ ోలల 
ాదరన పలఖెం 
ఈకిుటీలలనా, 
ఈకిుటీ సెంఫెందిత 
యధధరలలు నా 
నలటలి ఫడ ి
నలడెతేెంథ.ి    

ఈ నిది డఫ ోలల 
ాదరన పలఖెం ాబ తు 
ఫలెండు లలనా, 
కభపభైట్ 
ఫలెండు లలనా, క్్డ్స 
డినుజిటు లలనా 
నలటలి ఫడ ినలడెతేెంథ.ి     

ఈ నిది  ఈకిుటీ, 
డెనృట్ల నేశ్రభ 
యధధరలలు నా 
నలటలి ఫడ ి
నలడెతేెంథ.ి    

ఈ నిది భ కెంగ 
ట ాజభీ నృలుు లు, 
డినుజిట్ సభిికెటలు , 
ఔభభిిమల్ నేర్ 
న. యటనిల ై 
నలటలి ఫడ ి
నలడెతేెంథ.ి    
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ఔ వకిౄ గోర త్ యి క్్లల అతదిఔెంగ నలటలి ఫడ ి నలటిిన గోర త్ పెండ్సలేథర కైనటల్ గెబన్ణో ఆథరమానిై 
ఫలలెన్్ ఙేల ే ఫలలెన్్డ్స పెండ్స, ఈ భెెండిెంటిలల ఏథో  ఔటి ఎెంచఽకోవచఽచ. అలాగై ఔ వకిౄ, ఏయో కొనిై 
నిభెిషి యెంగలు, భిశ్రభలలు  భాతాఫే నలటలి ఫడ ి నలటిే లలఔియల్పెండ్స్ని ఔడర ఎెంచఽకోవచఽచ. ఎెంచఽఔునై 
ాత్త ఎెంనక థరనిఔునై భిస్కు ను ా లైల్నీ, నలటలి ఫడ ి అవసభనీై ాత్తనృెంనృసఽౄ ెంథ.ి అలాగై, ఔటి లేథర 
అెంతఔెంట ే ఎఔుువ నిధఽల నితీయల అనఽఔునైెంత అదఽౌతెంగ లేదని ఖభనిలేౄ , అుడె ఔ యఔఫ ైన 
నిది నఽెంచి భభపఔ యఔఫ ైన పెండ్సకి భాభినోు బయ యౌలబెం ఔడర అెంథిెంచఫడెతేెంథ.ి   

ఈ ఎెంనఔలనీై ఔ అయోతని ఔయౌగి ఉెంటలబ. ఔ సభయవెంతఫ ైన నోు యలి నోు యౌయోని నియుళ సఽౄ ెందధ ే
అెంచధరలునై ఔ నౄభాసెంస , మూనిటు  యలువని ఖ భిెంచి భాతాెం ఎలాెంటి గయెంటీల ఇవుదఽ.  ఆ 
యధెంగ అథ ిఈ అెంశ్ెంలలధ ేనలటలి ఫడ ిభిసఽుక ిసెంఫెందిెంచిన అత్త నలదె పలఖెం నఽెంచి యభ కిౄ ను ెంథినటిే. ఆ 
భిసఽు మూనిట్ థరయలడె బభిెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథ.ి అబణ,ే నౄభా సెంసక ిభయణ సెంఫెందిత (mortality), 
వమ సెంఫెందిత భిసఽులు (expense risk)బభిెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి.  

 అలాగై, సెంాథరబఔ నులలలలా కఔుెండర, మూనిట్ యౌెంక్ు నులలలు ఔనీస నానేమెం ఆదరభితెంగ ని 
ఙేయౄ బ త, నౄభా నతౄెం నైద ని ఙేమవు. థీనిై నౄభాథరయల  అతడె లేథర ఆఫ  నిమనేత 
కలావధఽలలు  (regular intervals) ఙలే ే నానేమెం నతౄెంనల ై ఆదరయడ ి నియృబెంచఽఔుెంటలడె. 
ఙెయౌుెంచఫడిన ననాేమెంలక ికొనిై భెటు  నౄభా యక్షణ ఉెంటలెంథ.ి నౄభాథరయలక ిఅతదిఔ, అతల (higher 

and lower) యక్షణలలల ఏథ ి కయలల ఎెంచఽఔుధ ే అవకశ్ెం ఉెంథ.ి నానేమెం భెెండె అెంరలనఽ ఔయౌగి 
ఉెంటలెంథ.ి ట ర్్ అెంశ్ెం ఇథి గయెంటీడ్స నిది (UK లల థీనిై లలి భిుెంగ్ నిది అెంటలయల) లఔు అనుబెంఙే 
అవకశ్ెం ఉెంథ.ి ఇథ ిభయణెం సెంబయలేౄ  ఔనీస నణరౄ నికి యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథ.ి నౄభా సెంస  థరుభ నానేమెం 
పెండ్సలల నేగియౌన నణరౄ నిై కైనటల్ భాభెుట ు , ాణేకిెంచి యి క్ భాభెుట్లల నలటలి ఫడ ి నలటిిన మూనిటు  
కొనఽగోలుక ిఉయోగిెంచడెం జయలఖ తేెంథ.ి 

అుడె భయణెం సెంబయలేౄ  వఙచే భయణ ాయోజనెం నౄభా నతౄెం లేథర ఔ వకిౄ కాణరలల ఖల నిద ి
యలువ ఔెంట ే ఏథి ఎఔుువగ ఉెంటే అథి ఇవుఫడెతేెంథ.ి ఔ వకిౄ కాణరలల ఖల మూనిటు  సెంకణో, 
మూనిట్ధయని ఖ ణ లేౄ  నిది యలువ వసఽౄ ెంథ.ి  
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నైభ ైభకీ్షిెంచఽకోెండ ి2 

ఈ కిరెంథ ియటిలల ఏ యవయణ తు? 

I. యేభిమఫ ల్ జీయత నౄభా ఔ ణరణరుయౌఔ జీయత నౄభా నులల 

II. యేభిమఫ ల్ జీయత నౄభా ఔ రశ్ుత జీయత నౄభా నులల  

III. ఈ నులల నఖదఽ యలువ కాణరనఽ ఔయౌగి ఉెంటలెంథ ి  
IV. ఈ నులల ఔనీస భయణ ాయోజనెం యౘనై అెంథసిఽౄ ెంథ ి  
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యభెంశ్ెం  

 జీయత నౄభా నులలల యషమెంలల భిఖణనలలకి తీసఽకోయయౌ్న భ కఫ నై అెంశ్ెం ఏనేటెంటే, ఆభిఔ 
భాభెుట్ ాథశే్ెంలల ఉనై ఇతయ ఆసఽౄ లణో నోు యౌచ చాలేౄ , నుో టీ (competitive) భఫడి భైటల ఇవుఖలఖడెం.   

 కొనిై సెంాథరబయతయ ఉతతేౄ లలు  ఉనై అన్ ఫెండిు ెంగ్, నలటలి ఫడి యౌెంకజైి, నుయదయశఔత (transparency) 
వెంటి దోయణ లు యటిని ఉనైత య బకి యమలు లా ఙేరబ. 

 యసఽలుఫలటలనై నానేమెంలు, యసఽలుఫలటల ఖల భ క యలువ, భయణ ాయోజనెం నణరౄ లు, తన ధయ 
కయకల అన్ ఫెండిు ెంగ్ వెంటి యయధ లక్షణరలణో ఔడని మూనివయ్ల్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ ఔ యఔఫ ైన 
రశ్ుత జీయత నౄభా.  

 యేభిమఫ ల్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ ఔ యఔఫ ైన ―హో ల్లెైఫ్‖ నులల. ఈ నులలలల నానేమెంలు జభ 
ఙేమఫడని ఔ ాణేఔ నలటలి ఫడ ికాణరక ిఙెెంథని నలటలి ఫడ ినితీయలని ఫటిి భయణ ాయోజనెం భభిమ  
నఖదఽ యలువలు ళెచఽచతఖ ా లకి ఖ యవుణరబ.   

 అధేఔ భాభెుటు లల మూయౌప్్ గ నలవఫడే మూనిట్ యౌెంక్ు నులలలు అతెంత ాజఞదయణ ను ెంథి, అత్త 
ాభ కఫ నై  ఉతతేౄ లణో సెంాథరబఔ నుు ను  య ధరనిై ఆఔరనేెంఙరబ.  

 జీయత నౄభా సెంస  నలటలి ఫడి నితీయల యొఔు లాపలలనఽ ధయేలగనా భభిమ , యెంటధే నఖదఽ ఙసేఽఔుధ ే
యధనెంగ మూనిట్ యౌెంక్ు నులలలు ఉయోఖడణరబ.    

 

కీలఔ థరలు 

1. మూనివయ్ల్ లెైఫ్ ఇనా్భనె్్   
2. అలయ (Variable) లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 
3. మూనిట్ యౌెంక్ు నౄభా   
4. నిఔయ ఆలౄ  యలువ (Net asset value) 
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లుమ భకీ్షకి జయఫ లు  

జయఫ   1  

సభెైన ఎెంనఔ  II. 

మూనివయ్ల్ లెైఫ్ ఇనా్భనె్్  ఔ  సెంాథరబయతయ జీయత నౄభా ఉతత్తౄ .  

జయఫ   2  

సభెైన ఎెంనఔ  I. 

―అలయ (Variable)జీయత నౄభా ణరణరుయౌఔ జీయత నౄభా నులల‖ అధే యవయణ తు. 

సభెైన యవయణ  ―అలయ (Variable)జీయత నౄభా రశ్ుత జీయత నౄభా నులల.‖ 

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలు  

ాశ్ై 1  

వనయలల అెంతయ ణరణరుయౌఔ కైటలబెంు (inter-temporal allocation) థేనిై సాచిసఽౄ ెంథ?ి 

I. సభెైన సభమెం వఙేచ వయఔు వనయలలు కైటలబెంు యబథర   
II. కలఔరఫేణర వనయలల కైటలబెంు   
III. వనయలల ణరణరుయౌఔ కైటలబెంు   
IV. వనయలల కైటలబెంు యననీైఔయణ (Diversification) 

ాశ్ై 2  

ఈ కిరెంథి యటిలల సెంాథరమ జీయత నౄభా ఉతతేౄ లఔు ఖల ఔ భినేత్త  ఏథి ? 

I. ఈ నులలలనలై భఫడెలు  ఎఔుువగ ఉెంటలబ   

II. సభెెండర్ యలువఔు ఙేయలకోవడరనికి అనఽసభిెంఙే సషిఫ ైన,  దయశనీమఫ ైన (visible) దేత్త  

III. ఫలగ నియుచిెంచఫడని నఖదఽ భభిమ  ను దఽు యలువ అెంశ్ెం   

IV. భఫడి భైట్ నిభే భిెంచడెం అెంత  సఽలబెం కదఽ   

ాశ్ై 3  

మూనివయ్ల్ లెైఫ్ నులల నటినదట ఎఔుడ భిచమెం ఙమేఫడిెంథ?ి 

I. మూఎస్కఏ 



 

190 

 

II. గైరట్ నృాటన్  

III. జయ్నీ 

IV. నూాన్్ 

ాశ్ై 4  

యభిలల యేభిమఫ ల్ జీయత నౄభా కొనఽగోలు ఙలే ేఅవకశ్ెం ఎవభికి ఎఔుువగ ఉెంథ?ి  

I. నిభెిషి భఫడి కయలనఽఔుధే ాజలు  
II. భిసఽుని ఇషిడనియయల, ఈకిుటీలల భ నఖనియయల 
III. ఈకిుటీల భిజఞా నెం, థరనిటు  యౌఔయవెంతఫ ైన పలవన ఔయౌగినయయల  
IV. యదరయణెంగ మ వఔులు  

ాశ్ై 5  

ULIP‘ ల ఖ భిెంచి ఈ కిరెంథ ియవయణలలల ఏథ ిు? 

I. మూనిటు  యలువ భ ెందఽగధ ేఔ కచిచతఫ నై సాతాెం (formula) థరుభ నియృబెంచఫడెతేెంథ ి 

II. ఇధుసి్క ఫ ెంట్ భిసఽు నౄభా సెంస  బభిెంచదఽ 
III. మూయౌప్్ (ULIP‘s) లల ట ర్్ (కలావద)ి, వమాలు, ను దఽు అెంరలఔు సెంఫెందిెంచిన నుయదయశఔత 

ఉెండదఽ.   
IV. మూయౌప్్  ఫెండిల్ు  ఉతతేౄ లు  

ాశ్ై 6  

కిరెంథి యటిలల ఇథ ిత నేఖణర అనీై యేభిమఫ ల్ జీయత నౄభా యొఔు లక్షణరలే: 

I. యసఽలుఫలటల ననాేమెం ఙెయౌుెంులు  
II. నఖదఽ యలువ యౘనై ఇవుఫడదఽ  
III. ను దఽు నేఖ లు ఎఔుడ నలటలి ఫడ ినలటలి లల నులల మజభాని ఎెంచఽఔుెంటలడె  
IV. ఔనీస భయణ ాయోజనెం యౘనై ఉెంటలెంథ ి 

ాశ్ై 7  

యయుత్తాఔ జీయత నౄభా (universal జీయత నౄభా) సెంఫెందిెంచి ఈ కిరెంద యటిలల ఏథి సభెైనథ?ి 

యవయణ I: ఇథ ినులల మజభానిని ఙెయౌుెంులు భాయలచఔుధేెందఽఔు అనఽభత్తసఽౄ ెంథ ి  

యవయణ II: నులల మజభాని నఖదఽ యలువనల ైభాభెుట్ ఆదరభిత  భఫడిభైటల సెంనుథిెంచవచఽచ   
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I. I ు  
II. II ు  
III. I భభిమ  II ు  
IV. I భభిమ  II తు 

ాశ్ై 8  

మూయౌప్్ యషమెంలల ఇథి త నేఖణర అనీై సభెైనయ:ే 

I. మూనిట్ థరయలడె యయధ యకల నిధఽల భధ ఎెంచఽకోవచఽచ   

II. జీయత నౄభా సెంస  మూనిట్ యలువలకి  ూచీఔతేౄ  (guarantee) అెంథిసఽౄ ెంథ ి 

III. లెంగిల్ ననాేమెం ఙెయౌుెంు లేథర ఔరభెంతని ననాేమెం ఙెయౌుెంుల థరుభ మూనిటు నఽ కొనఽగోలు 
ఙేమవచఽచ.   

IV. నౄభా కయలచల అెంరలఔు సెంఫెందిెంచి మూయౌప్్ నులల నిభ్ణెం నుయదయశఔెంగ ఉెంటలెంథ ి

ాశ్ై 9  

ఐఆభిుఏ నిఫెంధనల ఫేయఔు, ఔ నౄభా సెంస  పలయతథశే్ెంలల ఈ కిరెంద యటిలల ఏ యెంాథరబయతయ ను దఽు జీయత 

నౄభా ఉతతేౄ లఔు అనఽభత్తని ఇసఽౄ ెంథ?ి 

ఎెంనఔ I: మూనిట్ యౌెంక్ు ఇనా్భెన్్ నుు న్్ 

ఎెంనఔ II: యేభిమఫ ల్ ఇనా్భెన్్ నుు న్్ 

I. I భాతాఫే 

II. II భాతాఫే 

III. I భభిమ  II భెెండా 

IV. I కదఽ II కదఽ 

ాశ్ై 10  

జీయత నౄభా ఉతతేౄ లు అన్ ఫెండ్స యౌెంగ్ ఏనే సాచిసఽౄ ెంథ?ి 

I. నౄభా ఉతతేౄ లణో ఫలెండు   సహసెంఫెంధెం   

II. నౄభా ఉతతేౄ లణో ఈకిుటీల  సహసెంఫెంధెం   

III. యక్షణ భభిమ  ను దఽుల నేశ్రభెం   
IV. యక్షణ భభిమ  ను దఽు అెంరల యబజన   
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లుమ భకీ్ష ాశ్ైలకి జయఫ లు  

జయఫ   1  

సభెైన ఎెంనఔ  II. 

వనయలల అెంతయ ణరణరుయౌఔ కైటలబెంు కలఔరఫేణర వనయలల కైటలబెంుని సాచిసఽౄ ెంథి.   

జయఫ   2  

సభెైన ఎెంనఔ  IV. 

సెంాథరబఔ జీయత నౄభా ఉతతేౄ లలల భఫడి భైట్ నిభే భిెంచడెం అెంత  సఽలబెం కదఽ. 

జయఫ   3  

సభెైన ఎెంనఔ  I. 

మూనివయ్ల్ లెైఫ్ నులల నదట అఫ భికలల నుాయెంనెంచఫడిెంథి.  

జయఫ   4  

సభెైన ఎెంనఔ  III. 

యేభిమఫ ల్ జీయత నౄభా కొనఽగోలు ఙేల ే అవకశ్ెం ఈకిుటీల భిజఞా నెం, థరనిటు  యౌఔయవెంతఫ ైన పలవన 
ఔయౌగినయభకిి ఎఔుువగ ఉెంథి.  

జయఫ   5  

సభెైన ఎెంనఔ  III. 

మూనిటు  యలువ భ ెందఽగధే ఔ కచిచతఫ నై సాతాెం థరుభ నియృబెంచఫడెతేెంథి. 

జయఫ   6  

సభెైన ఎెంనఔ  I. 

యేభిమఫ ల్ జీయత నౄభా యషమెంలల నానేమెం ఙెయౌుెంులు లయెంగ ఉెంటలబ, యసఽలుఫలటల ఉెండదఽ.  

జయఫ   7  

సభెైన ఎెంనఔ  III. 

భెెండె లేిట్ ఫ ెంటృు  ు. మూనివయ్ల్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ లల యసఽలుఫలటలనై నానేమెం ఙెయౌుెంు ఔ 
లక్షణెం.  ఈ యఔఫ ైన జీయత నౄభా నులల మజభానిని కొనిై భాభెుట్ ఆదరభిత సాచీలఔు ఎఔుువ భఫడి భైట్ 
సెంనుథిెంచఽఔుధేెందఽఔు అనఽభత్తసఽౄ ెంథి.    
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జయఫ   8  

సభెైన ఎెంనఔ  II. 

జీయత నౄభా సెంస  మూయౌప్్ యషమెంలల మూనిట్ యలువలఔు యౘనై అెంథిెంచదఽ.  

జయఫ   9  

సభెైన ఎెంనఔ  III. 

ఐఆర్ డీఏ నిఫెంధనల ాకయెం, పలయతథేశ్ెంలల అనఽభత్తెంచిన సెంాథరబయతయ ను దఽు జీయత నౄభా 
ఉతతేౄ లలల మూనిట్ యౌెంక్ు ఇనా్భెన్్ నుు న్్ భభిమ  యేభమిఫ ల్ ఇనా్భెన్్ నుు న్్ భెెండా ఉధరైబ. 

జయఫ   10  

సభెైన ఎెంనఔ  IV. 

యక్షణ, ను దఽు అెంరలనఽ యేయల ఙేమడభెంటే జీయత నౄభా ఉతతేౄ లనఽ అన్ ఫెండిు ెంగ్ ఙేమడభని అయెం. 
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అదరమెం 10 

జీయత నౄభా వభిౄెంులు 
 

అదరమెం భిచమెం 

జీయత నౄభా కైవలెం వఔుౄ ల అకల భయణరనిక ి బదాత ఔయౌెంఙేథ ి భాతాఫే కదఽ. థరనిక ి ఇతయ వభిౄెంులు 
ఔడర ఙరలా ఉధరైబ. థరనిై నౄభా ాయోజధరలు ఉనై టాసి్కలనఽ ఏభటలఙేమడరనిక ిఉయోగిెంచవచఽచ; 

థరనిై భిశ్రభలల భ కభబన లఫోెంథిని ఔవర్ ఙసేాౄ  ఔ నులల తమాయల ఙేమడరనిక ి
ఉయోగిెంచవచఽచ. అలాగై, తనకాల యడెదలఔు యనియోగిెంచవచఽచ. జీయత నౄభాక ి ఖల ఈ యయధ యకల 
వభిౄెంులు ఖ భిెంచి ఇఔుడ సెంక్షిౄ ెంగ ణెలుసఽఔుెంథరెం. 

ధేయలచఔుధే అెంరలు 

 

A.   జీయత నౄభా  వభిౄెంులు 
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A. జీయత నౄభా వభిౄెంులు 

1. యయళ త భళ ళ్ల సెంద చటిెం (Married Women‘s Property Act)   

జీయత నౄభా నులల  కిరెంద యభిికథరమాలణో సయౘ ఫథియ్/ యయసతు ాయోజధరలనల ై ఎలేిట్సఽెంఔెం 
అనుబెంచఫడడెం థరుభ  ఔ జీయత నౄభా నులలలు భభిమ  యభిిఔభ లలల టాసి్కల పలవన తనిసభ ి
ఙేమఫడిెంథ.ి పలయత థేశ్ెంలల ఎలేిట్సఽెంఔెం ఎత్తౄయేమఫడగ, టాసి్కల పలవనక ి ఇెంకెెంత భాతాభూ నుాదరనత 
లేఔనోు బెంథ.ి ఈ యషమానిై భభిెంత లలతేగ అయెం ఙేసఽకోవడెం భెంచిథ.ి  

యయళ త భళ మా సెంద చటిెం, 1874, లలక్షన్ 6  ఔ జీయత నౄభా నులల  కిరెంద పలయ భభిమ  నలు లకి 
బదాతని అెంథిసఽౄ ెంథ.ి యయళ త భళ మా సెంద చటిెం (Married Women‘s Property), 1874, లలక్షన్ 6 

ఔ టాసి్కని యౄను ెంథిెంచడరనిక ిఔడర అనఽభత్తసఽౄ ెంథ.ి   

చితాెం 1:  MWP చటిెం కిరెంద లనేృథరయలలు (Beneficiaries) 

 

అథి తన య ెంత జీయణరనిక ి వభిౄెంఙ ే యధెంగ తీసఽఔునై నౄభా నులలని నిభే భిసఽౄ ెంథ.ి ఏ యయహెం ఙేసఽఔునై 
వకిౄ అబధర కచిచతెంగ అతడె అలా ఙలేథే ి తన పలయ లేథర అతడ ి పలయ భభిమ  నలు లు లేథర యభిలల 
ఎవభో ఔభి ాయోజనెం కోసభని నిభే భిెంచఽఔుెంటలయనీ భభిమ  అతడి పలయ ాయోజనెం కోసభని 
నభ్ఫడెత లేథర అతడి పలయ భభిమ  నలు లు లేథర యభిలల ఎవభో ఔభిక ి ాఔటిెంచిన ఆసకిౄక ి
అనఽఖ ణెంగనా, భభమి  టాసి్క ఏ లక్షఫ ైధర నేగియౌ ఉనైెంతవయఔ అథి ఆ బయౄఔు లేథర అతడి యలణథరతలఔు 
లేథర అతడి ఎలేిట్లల పలఖెంగ యౄను ెంథిెంఙ ేఅదికభనిక ిలలఫడ ిఉెండదనీ తీభ్నిసఽౄ ెంథ,ి  

a) MWP చటిెం కిరెంద నులల లక్షణరలు 

i. ాత్త నులల ఔ ాణేఔఫ ైన టాసఽి  (separate Trust). పలయ గనీ లేథర నలు యడె గనీ  (18 ఏళ్ు  
వమసఽక ినలైఫడ)ి ధయ్ఔయౄగ ఉెండవచఽచ.  
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ii. ఈ నులలనల ైకోయలి  జుౄ లు, ఋణథరతలు, చివభకి ిటలి థరయలఔు ఔడర నిమెంతాణ ఉెండదఽ.    
iii. ధయ్ఔయౄలఔు కెుబమ్ డఫ ో ఙయెౌుెంచఫడెతేెంథ.ి  
iv. ఈ నులలని సభెెండర్ ఙేమడెం ఔుదయదఽ భభిమ , ధరనేధషేన్లేథర అలలనై్ఫ ెంట్ ఙేమడెం 

అనఽభత్తెంచఫడదఽ.  
v. ఔయళే్ నులలథరయలడె ఆ నులల  కిరెంద లాపలలు లుఔభిెంచడరనిక,ీ యటనిి నియుళ ెంచడరనిక ీ  ఔ 

ాణేఔ  ధయ్ఔయౄని నిమనేెంచఔనుో ణ,ే నులల  కిరెంద సఽయక్షితెం ఙేమఫడు  నతౄెం ఏ నౄభా 
కభలమెంలల తీసఽకోఫడిెంథో  ఆ నౄభా కభలమెం ఉనై భషిర అదికభిఔ ధయ్ఔయౄక ిఙెయౌుెంచవలల 
ఉెంటలెంథ.ి  

b) ాయోజధరలు (Benefits) 

టాసఽి  యదఽె  ఙేమభని, సెంసుయణలఔు ఖ భికని ఔ టాసి్క దయౄ యేజు థరుభ ఏభటల ఙమేఫడెతేెంథ,ి 
థరనిణో ఫలటల ఔటి లేథర అెంతఔెంటే ఎఔుువ నౄభా నులలలణో నిభి్ెంఫడెతేెంథ.ి లెైఫ్ నులల  కిరెంద 
ాయోజధరలు ఉెంటలబ కఫటిి, టాసఽి  ఆలౄ  నియుహణ కోసెం ఔ ధయ్ఔయౄని నిమనేెంఙరలనైథ ి ఇఔుడ 
కీలకెంశ్ెం. నౄభా నులలలనఽ నియుళ ెంచడరనిక ి టాసఽి ని నిభి్ెంచడెం థరుభ, నులలథరయల నులల  కిరెంద, 
తన హఔుులనఽ వదఽలుఔుెంటలడె భభిమ  నౄభాథరయల భయణెం సెంబయెంఙరఔ ధయ్ఔయౄ నౄభా లాపలలనఽ 
నలటలి ఫడ ి నలడణరడె, అలాగై, టాసఽి ని ఔయల లేథర అెంతఔెంట ే ఎఔుువ లనేృథరయలల కోసెం టాసఽి  నులధర 
వవయౘభలు చాసఽౄ ెంటలడె. 

జీయత పలఖయునే భభిమ  నలు ల ాయోజనెం కోసెం టాసఽి ని నిభి్ెంచడెం వవయౘయెంలల ఉెంటృ వయోౄ ెంథ.ి ఏ 
చటిఫదేఫ నై వకిౄ అబధర ఇెందఽలల లనేృథరయలలు కవచఽచ. టాసఽి ని నిభి్ెంచడభెంటే, లనేృథరయలడె 
ఫ ైధరభిటీలల ఉధరైడె కఫటిి, నులల లాపలలు ణెయౌయగ నలటలి ఫడ ినలటిఫడరు మనీ, పలయ యలణథరతల నఽెంచి 
లాపలలు యక్షిెంచఫడణరమని అయెం.   

2. ాదరన వకిౄ నౄభా (Key man insurance) 

యనుయ నౄభాలల ాదరన వకిౄ (Keyman) నౄభా ఔ ాదరన యౄెం.  
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నియుచనెం  
ాదరన వకిౄ నౄభా నులలని యనుయెంలల అతెంత ాదరనఫ ైన వకిౄ భయణెం లేథర ని ఙేమలేని అసభయత 
వలు  సెంబయెంఙ ేఆభిఔ నయౖి యౌై ూడెచఔుధేెందఽఔు నషిభియౘయెం ఇవుడరనిక,ి యనుయెం థరుభ తీసఽఔుధ ేనౄభా 
నులలగ వభిృెంచవచఽచ.    

 

సెంక్షిౄ ెంగ ఙెనులెంటే, ాదరన వకిౄ నౄభా ఔ జీయత నౄభా. అథ ి యనుయ బదాత ాయోజధరల కోసెం 
ఉయోగిెంచఫడెతేెంథ.ి ఆ నులల  కలావద,ి యనుభనిక ి క ీ య్న్ (ాదరన వకిౄ) ఉయోఖెం ఉనైెంత 
కలెం వయక ైఉెంటలెంథ,ి అెంతఔు నేెంచి అథి కొనయఖదఽ. ాదరన వకిౄ నౄభా నులలలు యదరయణెంగ యనుయెం 
థరుభ సుెంతెం ఙేసఽకోఫడెణరబ. అలాగై ాదరన ఆథరమ ఉతత్తౄథరయౄ, యనుయెం సజఞవుగ కొనయఖడరనిక ి
కయఔుడెైన వకిౄ లేఔనోు వడెం వలు  ఉదౌయెంచిన యనుయ నయౖి యౌై ూడచడఫే థరని లక్షెం. ాదరన వకిౄ నౄభా 
యసౄ వెంగ తలెత్తౄ న నయౖి యౌై బభీౄ ఙేమదఽ కనీ నౄభా నులల ాకయెం నిభేిషి నఖదఽ నణరౄ నిై నషిభియౘయెంగ 
ఙెయౌుసఽౄ ెంథ.ి 

ఙరలా యనుభలఔు నలదె నణరౄ లలు  లాపలలు భవడరనికి కయఔులుగ ఉెండ ే ఔ ాదరన వకిౄ ఉెంటలయల. 
యళ్ుఔునై అథిుతీమఫ ైన ధైుణరలు, ఔషిడ ేభనసౄ తుెం, ణెయౌయణేటలు, సెంసక ినుాణెం నోు సఽౄ ెంథ.ి  ఔ వకిౄ 
యొఔు అథిుతీమఫ నై జఞా నెం, యలుయనై లేవలు ఔెంనలనీక ిఙరలా కీలఔభని ఔ మజభాని పలయలేౄ , అతడె ఆ 
కీ య్న్కి జీయత లేథర ఆభోఖ నౄభా నులల తీసఽకోవచఽచ.     

కీ య్న్ (ాదరన వకిౄ) లేఔనుో బన సెందయౌెంలల మజభాని కయలచయౌై బభీౄ ఙేసఽకోవడరనిక ి (ణరణరుయౌఔ 
యమెం అయలవు ణచెఽచకోవడెం లేథర ఔ యయసఽడిని నిమనేెంచఽకోవడెం), అలాగై నయౖి లు (యయసఽలు యక్షణ 
ను ెంథేవయఔ యనుయ లాయథయేలు క్షీణదశ్లల ఉెండడెం) వెంటి ఇఫోెందఽలనఽ తటలి కోవడరనిక ిఇలా ఙేయౄ డె.     

ాదరన వకిౄ అధేథ ికలావది నౄభా నులల. ఇెందఽలల నౄభా నతౄెం ాదరన వకిౄ య ెంత ఆథరమానిై ఫటిి కఔ, 
ఔెంనలనీ లాబథరమఔత (profitability) ని అనఽసభెించి ఉెంటలెంథ.ి నానేమెం ఔెంనలనీ థరుభ 
ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథ.ి నతౄెం నానేమెం అెంణర యనుయ కయలచగ పలయెంచఫడెతేెంథ ి కఫటిి, ఇథ ి సభయతఖల 
నఽై నేనయౘబెంు దేత్త. ఔయళే్ ాదరన వకిౄ భయణ లేౄ , ఆ ాయోజనెం ఔెంనలనీక ి ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథ.ి 
వకిౄఖత నౄభా నులలలఔు ననైెంగ, ాదరన వకిౄ నౄభాలల భయణ ాయోజధరనిై ఆథరమెంగ పలయెంచి టలక్్ 
యేమఫడెతేెంథ.ి  

నౄభా సెంస ఆడిట్ ఙేమఫడని ఆభేిఔ యవయణలు భభిమ  సభభిెంచిన ఆథరమనఽై భిటర్ై్ని చాల 
నౄభానతౄభ నఽ అెంచధర యేసఽౄ ెంథ.ి యదరయణెంగ, ాదరన వకిౄ నౄభాక ికవలలన అయోత సెంనుథిెంచడెం కోసెం 
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ఔెంనలనీ  తనిసభిగ లాపలలలు  ఉెండరయౌ. కనీ కొనిై సెందభోలలల నౄభా సెంసలు, నయౖి లణో ఉనైటికీ 
భెంచి నిధఽలణో నుాయెంబఫ నై కొనిై కొతౄ  ఔెంనలనీలఔు, నేనయౘబెంులనియౄ బ.   

a) కీ ఫేన్ (ాదరన వకిౄ ) ఎవయల కవచఽచ ? 

ధేయలగ యనుయెంణో సెంఫెంధెం ఉెండ,ి  అతడె లేఔనోు వడెం వలు  ఆ యనుభనిై ఆభిఔ త్తౄ డకిి ఖ భ ిఙలే ే
వకిౄ ఎవభెధైర, కీలఔఫ ైన వకిౄ అవుణరడె.  ఉథరహయణఔు, ఆ వకిౄ ఔెంనలనీ డెైభెఔిర్ కవచఽచ, ఔ 

పలఖయునే, ఔ ాదరనఫ నై లేల్్ య్న్, ాభ క నుాజెఔుి  ఫేధేజర్, లేథర నిభెిషి ధైుణరలు లేథర 
జఞా నెంణో వవహభిసాౄ ,  ాణేకెించి ఔెంనలనీ ఙరలా యలువగ ఎెంఙే వకిౄ ఎవభెధైర కవచఽచ.   

b) నౄభా ఙేమదఖా నయౖి లు (Insurable losses) 

ఈ కిరెంథ ినయౖి లక ిక ీయ్న్ (ాదరన వకిౄ) నౄభా నషి భియౘయెం ఙెయౌుసఽౄ ెంథ ి: 

i. యసౄ భిెంచిన (extended) కలానికి సెంఫెందిెంచి ఔ కీలఔఫ నై వకిౄ నిఙమేలేని లత్త ఉనైుడె 
వఙచే నయౖి లు, ణరణరుయౌఔ లఫోెంథిని అెంథిెంచడరనిక,ీ అలాగై, అవసయఫ ణై,ే ాణరభాైమ 
(replacement) నిమాభఔెం, యక్షణలఔు ఆభిఔ సహకయెం అెంథిెంచడరనిక.ీ     

ii. లాపలలనఽ యక్షిెంచడరనిక ి నౄభా. ఉథరహయణఔు, ఔ ాదరనఫ ైన వకిౄ ాఫేమెం ఉనై ఏ యనుయ 

నుాజఔుి క ిసెంఫెందిెంచి అబధర నషిూభిత అభ్కల నఽెంచి వచిచన నషిూభిత ఆథరమెం, ఆలసెం 

లేథర యదఽె  పయౌతెంగ వచిచన నయౖి లు, యసౄ భిెంఙేెందఽఔు అవకరలు నయెంచినుో వడెం, ాణేఔ ధైుణరలు 
లేథర భజిఞా నెం కోలలవడెం.     

3. తనకా యడెదల నౄభా (MRI) 

నైయల ఔ ఆలౄ ని కొనఽగోలు ఙలేేెందఽఔు యలణెం తీసఽఔుెంటలధరైయని అనఽఔుెంథరెం. ఋణ ఏభటలలల పలఖెంగ, 
ఫలెంఔు థరుభ తనకా యడెదల నౄభా నులలకి ఙెయౌుెంచవలలన అవసయెం ఉెంథ.ి  

a) MRI అెంటే ఏనేట?ి 

ఇథ ిఇెంటి యలణెం  తీసఽఔునై ఋణఖరళ తలక ి  ఆభిఔ యక్షణ అెంథిెంఙ ేఔ నౄభా నులల. భ్యౌఔెంగ ఔ 
తనకాథరయల (mortgagor) తనఽ తీసఽఔునై తనకా ఋణెం ూభిౄగ ఙెయౌుెంచఔుెండరధ ే అతడె / ఆఫ  
చనినుో ణ ే నేగియౌన నణరౄ నిై ఙెయౌుెంచడరనిక ి తీసఽకోఫడ ే తనకా యభ కిౄ నౄభా ఔ తగాై కలావది జీయత 
నౄభా.  థీనిై యలణ యక్షఔ నులల అని ఔడర నలవవచఽచ. నులలథరయల ఊళ ెంచని యధెంగ అకల భయణెం 
ఙెెంథణి,ే అతడి యలణరలు తీయచడెంలల అతడినలై ఆదరయడుయభికి సయౘమడణరబ కఫటిి ఈ థఔెం 
వమసఽ్ భయున యభికి అనఽఔలెంగ ఉెంటలెంథి.   
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b) లక్షణరలు (Features) 

నులల  సభెెండర్ యలువ లేథర ఫ చాభిట ీ ాయోజధరలనలై  ాపలవెం చాుతేెంథ.ి నులల  కలెం అెంణర 
లయెంగ ఉెండే ఔ కలావద ి నౄభా నులలలా కఔ ఈ నులల  కిరెంద నౄభా యక్షణ ాత్త సెంవత్యెం 

తగాినోు తేెంథి.    

లుమ భకీ్ష  1 

తనకా యడెదల నౄభా యనఔ ఖల ఉథేెశ్ెం ఏనేట?ి 

I. తనకా భైటలు  ఙౌఔగ లబయచడెం 

II. ఇెంటి యలణ ఖరళ తలకి  ఆభిఔ యక్షణ అెంథిెంచడెం   

III. ణరఔటలి  నలటిిన  ఆలౄ  యలువని యక్షిెంచడెం   

IV. ఙెయౌుెంచఔనోు ణే యుదీధరదకియ ణొలగిెంునఽ తనెంచఽకోవడెం (Evade eviction in case of default) 
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యభెంశ్ెం  

 యయళ త భళ మా సెంద చటిెం, 1874, లలక్షన్ 6  ఔ జీయత నౄభా నులల కిరెంద పలయ భభమి  నలు లక ి
లాపలల బదాతని అెంథిసఽౄ ెంథ.ి   

 MWP చటిెం కిరెంద ాపలయతభబయ నులలనల ైకోయలి  జుౄ లు, ఋణథరతలు, చివభిక ినులలథరయలనఔు ఔడర 
నిమెంతాణ ఉెండదఽ.  

 యనుయ నౄభాలల ాదరన వకిౄ నౄభా ఔ ాదరనఫ నై యౄెం. థీనిై భయణెం లేథర యనుయెంలల అతెంత 
భ కఫ ైన వకిౄ భయణెం లేథర అసభయేత వలు  సెంబయెంఙ ే ఆభిఔ నయౖి యౌై ూడెచఔుధేెందఽఔు, 
నషిభియౘయెం ఇవుడరనిక ియనుయెం థరుభ తీసఽఔుధ ేనౄభా నులలగ వభిృెంచవచఽచ.  

 భ్యౌఔెంగ ఔ తనకాథరయల (mortgagor) తనఽ తీసఽఔునై తనకా ఋణెం ూభిౄగ ఙయెౌుెంచఔుెండరధ ే
అతడె / ఆఫ  చనినుో ణ ే నేగియౌన నతౄెం ఙెయౌుెంచడరనిక ి తీసఽకోఫడ ే తనకా యభ కిౄ నౄభా ఔ యలువ 
తఖ ా తేెండే కలావది జీయత నౄభా.   

  

కీలఔ థరలు 

1. యయళ త భళ ళ్ల సెంద చటిెం 

2. ాదరన వకిౄ నౄభా 
3. తనకా (తనకా) యభ కిౄ (తనకా యడనిెంచఽకోవడెం ) నౄభా 
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లుమ భకీ్షకి జయఫ లు  

జయఫ   1  

సభెైన ఎెంనఔ  II. 

MRI ఇెంటి యలణెం తీసఽఔునైయభిక ియక్షణ ఔయౌగిసఽౄ ెంథ.ి 

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలు  

ాశ్ై1  

ాదరన వకిౄ  నౄభా నులలలల నౄభా నతౄెం యదరయణెంగ ఈ కిరెంథి యటిణో యౌెంక్ అబ ఉెంటలెంథి? 

I. ాదరన వకిౄ  ఆథరమెం   
II. యనుయెం లాబథరమఔత (Business profitability) 

III. యనుయ చభితా   
IV.  దాయోలోణ సాచీ (Inflation index) 

ాశ్ై2  

తనకా యభ కిౄ (తనకా యడనిెంచఽకోవడెం ) నౄభా (MRI) ని కిరెంథ ియధెంగ వభాీఔభిెంచవచఽచ. ________. 

I. నలభిగై కలావది జీయత నౄభా  
II. తగాై కలావది జీయత నౄభా  
III. భాయలతేెండే జీయత నౄభా  
IV. మూనివయశల్ లెైఫ్ యౘనై లేథర సయు యౄ  జీయత నౄభా  

ాశ్ై3  

ఈ కిరెంథియటిలల ఏ నయౖి లు ాదరన వకిౄ  నౄభా కిెంద ఔవర్ ఙమేఫడణరబ? 

I. ఆలౄ  థ ెంఖతనెం  (Property theft) 

II. కీలఔఫ ైన వకిౄ ని ఙేమలేని భిలత్త ఉనై కలావదికి సెంఫెందిెంచిన నయౖి లు 
III. యదరయణ ఫలధత (liability) 

IV. లలనులు భభిమ  యడచిినలటిడెం కయణెంగ ఔయౌగిన నషిెం 
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ాశ్ై4  

ఔ నులల MWP చటిెం కిరెంద ఙేమఫడిెంథి. ఔయళే్ నులలథరయలడె ఆ నులల కిరెంద  లాపలలు లుఔభిెంచడరనిక ీ

భభిమ  నియుళ ెంచడరనిక ీ ఔ ాణేఔ ధయ్ఔయౄ (ధయ్ఔయౄ)ని నిమనేెంచఔ నుో ణే, నులల  కిరెంద సఽయక్షితెం 

ఙేమఫడు  నతౄెం _____________ కి ఙెయౌుెంచవలల ఉెంటలెంథ.ి 

I. వకిౄకి అత్త దఖాయ ఫెంధఽవు   
II. భషిర అదికభిఔ ధయ్ఔయౄ  (Official Trustee of the State)  

III. నౄభా సెంస 
IV. నౄభాథరయల   

ాశ్ై5  

భళషే్ అయలవు ణెచిచన నలటలి ఫడనిల ైఔ యనుయెం నడనిసఽౄ ధరైడె. అతడి ఆఔల్ఔ భయణెం తభుత, అతడిక ి
అు ఇచిచన యళ్ుెంణర భళషే్ ఆసఽౄ లనఽ కెైవసెం ఙేసఽకోవడరనికి ఙేతధనైనిై ామణరైలు ఙసేఽౄ ధరైయల. ఈ 
కిరెంద యటిలల ఏ ఆసఽౄ లనఽ యలణథరతల కెైవసెం ఙసేఽకోలేయల? 

I. భళషే్ నేయలణో ఉనై సెంద   

II. భళషే్ ఫలెంఔు కాణరలు   
III. MWP చటిెం 6 లలక్షన్  కిరెంద కొనఽగోలు ఙలేన కలావది జీయత నౄభా నులల  

IV. భళషే్ ఔు సుెంతెంగ ఉనై భూచఽవల్ నిధఽల   

ాశ్ై6  

MWP చటిెం కైసఽలఔు సెంఫెందెించి కిరెంథ ిఎెంనఔలలు  ఏథి నిజెం? 

యవయణ I: ఫ చాభిట ీకెుబమ్ లు ఙెక్లు నులలథరయలలఔు ఙెయౌుయౄ యల 

యవయణ II: ఫ చాభిట ీకెుబమ్ లు ఙెక్లు ధయ్ఔయౄలఔు ఙెయౌుయౄ యల 

I. I ు  
II. II ు  
III. I భభిమ  II భెెండా ు  
IV. I ు కదఽ II ు కదఽ    

ాశ్ై7  

MWP చటిెం కైసఽలఔు సెంఫెందెించి  కిరెంథి ఎెంనఔలలు  ఏథ ినిజెం? 



 

203 

 

యవయణ I: భయణ కబెమ్ లు ధరనేనీలఔు అనఽఔలెంగ భయిౖుయెం ఙేమఫడణరబ. 

యవయణ II: భయణ కెబమ్ లు ధయ్ఔయౄలఔు అనఽఔలెంగ భయిౖుయెం ఙేమఫడణరబ. 

I. I ు  
II. II ు  
III. I భభిమ  II భెెండా ు  
IV. I ు కదఽ II ు కదఽ    

ాశ్ై8  

అజయ తన ఉథోఖ లఔు నౄభా నానేమెం ఙెయౌుయౄ డె. ఈ కిరెంథ ియటిలల ఏ నౄభా ననాేమెంని ఉథోగిక ిఙెయౌుెంచిన 
భియౘయెం (compensation) గ నేనయౘబెంచఽకోవడరనికి యలు లేదఽ? 

ఎెంనఔ  I: ఉథోగిక ి ాయోజధరలణో ఙెయౌుెంచవలలన ఆభోఖ నౄభా  

ఎెంనఔ II: అజయ క ిాయోజధరలణో ఙెయౌుెంచవలలన ాదరన వకిౄ  జీయత నౄభా 

I. I భాతాఫే 

II. II భాతాఫే 

III. I భభిమ  II భెెండా ు  
IV. I ు కదఽ II ు కదఽ    

ాశ్ై9  

తభ ఆలౄని కొలేు టయల్గ ఔుదఽవ నలటిిన యలణఖరళ తల వదె వడీు  వసాలు ఙేల, ఆలౄ  యుదీధరనిై భాతాెం యభిక ై

వదలడరనిై_____________ అెంటలయల. 

I. లలఔభిటీ   
II. తనకా (Mortgage) 

III. అదిఔ వడీు  (Usury) 

IV. లలఔభిటీగ నలటిఫడు  తనకా (Hypothecation) 

ాశ్ై10  

ఈ కిరెంద నులలలలు  ఏథి ఇెంటి యలణెం తీసఽఔునైయభిక ియక్షణ ఔయౌగిసఽౄ ెంథ?ి 

I. జీయత నౄభా 
II. యఔలాెంఖ  (Disability) నౄభా 
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III. తనకా యభ కిౄ (తనకా యడినెంచఽకోవడెం ) నౄభా 
IV. యదరయణ నౄభా  

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలకి జయఫ లు  

జయఫ  1  

సభెైన ఎెంనఔ  II. 

ాదరన వకిౄ  నౄభా నులలలల కిరెంద నౄభా నతౄెం యదరయణెంగ యనుయెం లాబథరమఔతణో యౌెంక్ అబ 

ఉెంటలెంథ ి

జయఫ  2  

సభెైన ఎెంనఔ  II. 

తనకా యభ కిౄ (తనకా యడినెంచఽకోవడెం ) నౄభాని (MRI) డికీరజిెంగ్ టర్్ లెైఫ్ ఇనా్భెనఽ్గ 
వభాీఔభిెంచవచఽచ.  

జయఫ  3  

సభెైన ఎెంనఔ  II. 

కీలఔఫ ైన వకిౄ ని ఙేమలేని భిలత్త ఉనై కలావదకి ిసెంఫెందిెంచిన నయౖి లు ాదరన వకిౄ  నౄభా  కిరెంద 

ఔవర్ ఙేమఫడణరబ   

జయఫ  4  

సభెైన ఎెంనఔ  II. 

ఔయళే్ నులలథరయలడె ఆ నులల  కిరెంద  లాపలలు లుఔభిెంచడరనిక ీ భభిమ  నియుళ ెంచడరనిక ీ ఔ ాణేఔ 

ధయ్ఔయౄ (ధయ్ఔయౄ)ని నిమనేెంచఔ నుో ణే, నులల కిరెంద సఽయక్షతిెం ఙేమఫడు  నతౄెం భషిర అదికభిఔ ధయ్ఔయౄక ి
ఙెయౌుెంచవలల ఉెంటలెంథ.ి 

జయఫ  5  

సభెైన ఎెంనఔ  III. 

MWP చటిెం 6 లలక్షన్  కిరెంద కొనఽగోలు ఙలేన ట ర్్ జీయత నౄభా నులలని యలణథరతలు కెైవసెం ఙసేఽకోలేయల 

జయఫ  6  

సభెైన ఎెంనఔ  II. 
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ఫ చాభిట ీకెుబమ్ లు ఙెక్లు ధయ్ఔయౄలఔు ఙెయౌుయౄ యల.   

జయఫ  7  

సభెైన ఎెంనఔ  II. 

భయణ కబెమ్ లు ధయ్ఔయౄలఔు అనఽఔలెంగ భియౖుయెం ఙమేఫడణరబ. 

జయఫ  8  

సభెైన ఎెంనఔ  II. 

అజయక ి ాయోజధరలణో ఙయెౌుెంచవలలన ాదరన వకిౄ  జీయత నౄభాని ఉథోగిక ి ఙెయౌుెంచిన భియౘయెం 
(compensation) గ నేనయౘబెంచఽకోవడరనిక ియలు లేదఽ. 

జయఫ  9  

సభెైన ఎెంనఔ  II. 

తభ ఆలౄ ని కొలేు టయల్గ ఔుదఽవ నలటిిన యలణఖరళ తల వదె వడీు  వసాలు ఙలే, ఆలౄ  యుదీధరనిై భాతాెం 
యభిక ైవదలడరనిై తనకా (తనకా) అెంటలయల. 

జయఫ  10  

సభెైన ఎెంనఔ  III. 

ఈ కిరెంద నులలలలు  తనకా యభ కిౄ (తనకా యడినెంచఽకోవడెం ) నౄభా ఇెంటి యలణెం తీసఽఔునైయభిక ి యక్షణ 

ఔయౌగిసఽౄ ెంథ.ి  
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అదరమెం 11  

జీయత నౄభా ధయ నియృబెంచడెం భభిమ  భూలాెంఔనెం  

 

అదరమెం భిచమెం 

జీయత నౄభా ెంథరలలల ధయ ఎలా నియృబయౄ యల, యట ి వలు  వఙేచ ాయోజధరలు ఏనేట  నుఠ్ఔులక ి
ణెయౌమజైమడఫే ఈ అదరమెం లక్షెం. నదటగ భనెం అసలు ననాేమెం ఇెంత ఉెండరలని ఎలా నిభే భియౄ భో 
ణెలుసఽఔుని, ఆ తభుత నేఖ లు నిద(ిsurplus) భభిమ  ఫో నస్కల ఖ భిెంచిన యరలయౖలు ణెలుసఽఔుెంథరెం. 

ధేయలచఔుధే అెంరలు 

 

A. నౄభా ధయ నియృబెంచడెం- భ్యౌఔ అెంరలు 
B. నేఖ లు భభిమ  ఫో నస్క  
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A. జీయత నౄభా ధయ ఔటిడెం – భ్యౌకెంరలు    

1. నానేమెం  

యదరయణ పలషలల నానేమెం అెంటే ఔ నౄభా నులలని కొనఽగోలు ఙలేేెందఽఔు నౄభాథరయల థరుభ ఙెయౌుెంచఫడ ే
ధయని సాచిసఽౄ ెంథ.ి యదరయణెంగ అథ ి నౄభా నతౄెం(యౘనై ఇవుఫడిన నతౄెం)లల ాత్త యబ యల.క ీ ఉెండ ే
నానేమెం భైట్గ ాఔటిెంచఫడెతేెంథ.ి ఈ ననాేమెం భైటలు  నౄభా సెంసల వదె భైటు  టేఫ ళ్ు  యౄెంలల 
లబభవుణరబ.  

చితాెం 1: నానేమెం 

 

ఈ టిిఔల (టేఫ ల్్)లల భ థిాెంచఫడని భైటు ని "ఆసఽ నానేమెంలు" గ నలుయౄ యల. కై య బలల ఉెండ ేయభిిఔ 

నానేమెంలు ఇయ ాత్త సెంవత్యెం ఙెయౌుెంచఫడరయౌ్ ఉెంటలబ. ఇయ ఙరలా సెందభౌలలల కలావది నతౄెం క ై
యధెంగ కొనయఖ త, యభిిఔ భైటలగ చానెంచఫడణరబ.  

ఉథరహయణ 

ఔ నిభెిషి వమసఽలల ఇయయ ైఏళ్ునుటల ఉెండే ఎెండోఫ ెంటల నులలకి  నానేమెం యల. 4,800గ ఉెంటే, థరనయెం యల. 
4,800 నణరౄ నిై ఇయయ ైసెంవత్భలనుటల ాత్త ఏడరథ ీఙెయౌుెంఙరయౌ్ వుెంటలెంథ.ి   

నదట ి కొనిై సెంవత్భలనుటల భాతాఫే  ననాేమెంలు ఙయెౌుెంచడెం యధడే నులలలు కొనిై ఉెంటలబ. 
ఔెంనలనీలు లెంగిల్ నానేమెం ెంథరలు ఔయౌగివుెంటలబ. యటిక ి ెందెం నుాయెంబెంలల క ై ఔుయభి  
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నానేమెం ఙెయౌుెంచవలల ఉెంటలెంథి. ఈ నులలలు యదరయణెంగ నలటలి ఫడెల (investment oriented) కోసెంగ 
నిఙేసఽౄ ెంటలబ. 

2. నేనయౘబెంులు (Rebates) 

జీయత నౄభా సెంసలు ఔడర ఙెయౌుెంచవలలన నానేమెం నైద  కొనిై యకల భబతీలు అెంథిెంచవచఽచ. 

అటలవెంటి భబతీలు భెెండె ఉధరైబ: 

 నౄభా నతౄెం కోసెం (For sum assured)  

 నానేమెం ఙెయౌుెంఙే యదరనెం కోసెం (For mode of premium) 

a) నౄభా నతౄెంక ిభిఫేటల (Rebate for sum assured) 

అదిఔ నణరౄ లలు  నౄభా నతౄెంనులలలనఽ కొనఽగోలు ఙేలన యభికి నౄభా నతౄెంలల భిఫేటల 
అెంథిెంచఫడెతేెంథ.ి అదిఔ యలువ నులలలఔు లేవలు అెంథిసఽౄ నైుడె నౄభా సెంస  ణరనఽ 
సెంనుథిెంచఫో బయ లాపలలలు  కొెంత యనియోఖథరయలనిక ి అెంథిెంఙరలధే ఉథేెశ్ెంణోధే ఇలా ఙమేఫడెతేెంథి. 
థీనికి యదరయణ కయణెం ఉెంథ.ి ఔ నౄభా సెంస  లేవఔు సెంఫెందిెంచి యౄ. 50,000 నులలకెైధర, 
యౄ.5,00,000 నులలకెైధర డరయౌ్న శ్రభ భెెండిెంటికీ ఔటే. పయౌతెంగ ఈ నులలల తమాభీ కయలచ ఔడర 
అథే ఉెంటలెంథ.ి కనీ అదిఔ నతౄెం యౘనైఇఙచే నులలలు భభిెంత ననాేమెంనీ, అలాగై భభిెంత లాపలయ్ై 
అెంథియౄ బ. 

b) నానేమెం ఙెయౌుెంఙే యదరధరనిక ిభిఫేట్   

నానేమెం ఙెయౌుెంఙే యదరధరనిక ిభిఫేట్  అథేయధెంగ ఔ భిఫేటల ఔడర అెంథిెంచవచఽచ. జీయత నౄభా సెంసలు 
నానేమెంలనఽ  యభిిఔ, అయే యభిిఔ, ణెైైభాలఔ లేథర ధలయభ ీయ బలలు   ఙెయౌుెంచఫడేలా అనఽభత్తెంచవచఽచ. 

ఎెంత తయచఽగ ననాేమెంలు ఙెయౌుెంచఫడిణ,ే ఆ లేవ ధయ ఔడర అెంత అదిఔెంగనా ఉెంటలెంథి. యభిిఔ 

భభిమ  అయేయభిిఔ మోడ్స్ (దేతేలు) యషమెంలల సెంవత్యెంలల కై ఔయభ ిలేఔయణ, లెఔులు చాడడెం 
ఉెంటలెంథ.ి అబణ,ే ణెైైభాలఔ భభిమ  ధలయభ ీ ఙెయౌుెంు దేతేలలల ఈ ాకిరమ భభెింత తయచఽగ 
జయలఖ తేెంథ.ి  ణెైైభాలఔ లేథర ధలసభ ిఙెయౌుెంు దేతేలణో నోు యౌలేౄ , అయేయభిిఔ లేథర యభిిఔ ననాేమెంలు ఆ 

యధెంగ నియుహణ కయలచలలు  ను దఽు ఙలేేలా ఙేయౄ బ.  అెంణకేఔుెండర, యభిిఔ మోడ్స (యదరనెం)లల, నౄభా 
సెంస  ఈ నణరౄ నిై  సెంవత్యెం నతౄెం ఉయోగిెంచఽఔుని, వడీు  సెంనుథిెంచఖలదఽ. అెందఽక ై  నౄభా 
సెంసలు ఔ భిఫేటల (తగాిెంు) ని అనఽభత్తెంచడెం థరుభ యభిిఔ, అయయభిిఔ ఙెయౌుెంు దేతేలలల 
ఙెయౌుెంులు జయభని నోుా త్ళ సఽౄ ెంథ.ి అలాగై, అయ ధలయభీ ఙయెౌుెంు దేత్తలల ఙెయౌుెంులక ీఉెండ,ే అదను 
నులధరయఫ నై (నియుహణ) కయలచయౌై బభీౄ ఙేమడరనికీ ఔడర కొెంఙెెం అదనెంగ వసాలు ఙయేౄ యల. 
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3. అదను చరభెీలు (Extra charges) 

అదను భిసఽుఔయౌగిెంఙే ఏ భ కఫ ైన కయకల ాపలవభూ లేని ఔ నౄభా ఙేమఫడిన వఔుౄ ల ఖూర ుక ి
టలఫ లర్ ననాేమెం వసాలు ఙేమఫడెతేెంథి. ఇటలవెంటి వఔుౄ ల జీయణరలనఽ యి ెండర్ు లెైఫ్్ (నుాభాణ ఔ 

జీయణరల)ని నలుయౄ యల. వసాలు ఙేమఫడ ేఈ భైటలు  యదరయణ భైటు ని నలుయౄ యల. 

నౄభా కోసెం ాత్తనుథిెంఙే ఔ వకిౄ, జీయణరనికి ాభాదెం ఔయౌగిెంఙే ఖ ెండ ె జఫ ోలు లేథర భధఽఫేహెం వెంటి 

కొనిైయకల ఆభోఖ సభసలణో ఫలధడెత ఉెంటే, ఆ వకిౄ లెైఫ్ ని ఇతయ యి ెండర్ు లెైఫ్్ ణో నోు యౌలేౄ , 
సబ్ యి ెండర్ు లెైఫ్ గ పలయెంచడెం జయలఖ తేెంథి. అుడె నౄభా సెంస ళెల్ౄ  ఎక్్టలా  భాయాెం థరుభ అదను 
నానేమెంని యదిెంచవచఽచ. అథేయధెంగ సయుస్క యధరయల వెంటి ాభాదఔయ విత్తౄ లల నిభఖైఫ ైన యభిక ి

విత్తౄ యఫ నై అదను నణరౄ నిై యదిెంచవచఽచ.  ఈ యధఫ నై అదను నణరౄ లు ఔలవడెంణో ఈ  
నానేమెంలు  టలఫ లర్ ననాేమెం ఔెంట ేఎఔుువగ ఉెంటలబ. 

అలాగై, ఔ నౄభా సెంస  అదను ననాేమెం ఙెయౌుెంచినయభికి నిభెిషి అదను ాయోజధరలు ాత్తనుథిెంచవచఽచ. 

ఉథరహయణ 

జీయత  నౄభా సెంస  ఔ డఫ ల్ ాభాదెం ాయోజనెం (DAB) ని అెంథిెంచవచఽచ.  (ాభాదెం వలు  భయణెం 
సెంబయలేౄ  ఇెందఽలల కెుబమ్ గ నౄభా నణరౄ నిక ి భెటిిెంు నతౄెం అెందజైమఫడెతేెంథ)ి. థీనికోసెం అదను 
నానేమెం నౄభా నతౄెంలల ాత్త యబకీ ఔ యౄనుబ అదనెంగ వసాలు ఙమేఫడెతేెంథి.   

అలాగై నౄభా నతౄెంలల ాత్త యబక ీఅదనెంగ ఙెయౌుెంచి రశ్ుత యైఔల ాయోజనెం (Permanent Disability 

Benefit (PDB) అధే ాయోజనెం యనియోగిెంచఽకోవచఽచ. 

4. నానేమెంని నిభే భిెంచడెం  

ఇుడె భనెం జీయత  నౄభా సెంసలు ననాేమెం టేఫ ళ్ులల ఇచిచన భైటు ని ఎలా నిభే భిెంచి ఉెంటలభో చాథరె ెం. 
ఈ ఫయలవు ఫలధతలు ఔ మాఔుచూభీ (నౄభా ఖణఔుడె, actuary)థరుభ నియృబెంఫడణరబ. ట ర్్ 
ఇనా్భెనఽ్నులలలు, హో ల్ లెైఫ్ భభిమ  ఎెండోఫ ెంట్ నులలలు వెంటి సెంాథరబఔ జీయత నౄభా 
నులలలలల ననాేమెం నిభే యణ ఙేలే యదరనెంలల ఈ కిరెంథి అెంరలు భిఖణనలలకి తీసఽఔుెంటలయల :  

 భయణెం (Mortality)  
 వడీు  (Interest)  
 నియుహణ కయలచలు (Expenses of management) 
 నేఖ లు (Reserves) 
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 ఫో నస్క  లలడిెంగ్ (Bonus loading) 

చితాెం 2:  ననాేమెంలల ఉెండ ేఅెంరలు (Components) 

 

ధట్ నానేమెంని నదటి భెెండె అెంరలు నిభి్యౄ బ. నతౄెం లేథర ఆస్క నానేమెం ను ెందడరనికి ధట్ 
నానేమెం నైద నేఖణర అెంరలు లలడ్స  ఙేమఫడణరబ. 

a) మోభి యౌటీ భభిమ  వడీు  (Mortality and Interest) 

మోభి యౌటీ ననాేమెంలలల నటినదటి అెంశ్ెం. అథి ―మోభి యౌటీ టేఫ ల్‖ ని ఉయోగిెంచి 
నిభే భిెంఫడెతేెంథి. ఆ టిిఔలల యయధ యకల వమసఽలలు  భయణ ెంచిన యభి భైటలని అెంచధర యలే 
ఉెంటలెంథి.  

ఉథరహయణ 

35 ఏళ్ుకి మోభి యౌటీ భైటల  0.0035 గ ఉెంటే, 35 ఏళ్ు  వమసఽలల ఫాత్తకి ఉనై ాత్త 1000 భెంథకి,ీ 3.5 

భెంథి (లేథర 10,000 భెంథికీ 35భెంథ)ి  35 – 36 భధ వమసఽలల భయణ సఽౄ ధరైయని అయెం. 

ఈ టేఫ ల్ ని యయధ వమసఽలఔు మోభి యౌటీ వమానిై లెఔు ఔటిడరనికి ఉయోగియౄ యల. ఉథరహయణఔు, 
35 ఏళ్ు  వమసఽ వకిౄకి భైటల 0.0035 అెంటే నౄభా ధయ 0.0035 x 1000 (నౄభా నతౄెం ) = యౄ. 3.50 

నౄభా నతౄెం లల ాత్త యబక.ి  
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ఈ ధయని ―భిసఽు నానేమెం‖ అని ఔడర నలుయౄ యల. నలదె వమసఽలల ఉనైయభకిి భిసఽు నానేమెం 

ళెచఽచగ ఉెంటలెంథి.  

యయధ వమసఽలలు  ఉనై వఔుౄ ల వకిౄఖత భిసఽు నానేమెంలనఽ సెంక్షైెం ఙేమడెం థరుభ , 35 నఽెంచి 55 
వయఔు ఉనై ఔ ూభిౄ వవద ిలేథర కలావదికి, ఙెయౌుెంచఫడెతేెందని అెంచధర యలేే కెుబమ్ ల నణరౄ నిై 
భనెం ను ెందవచఽచ. ఈ కెుబమ్ ల నతౄెం ధయ భనఔు ఔ నులలలల బయషతేౄ  ఫలధతయౌై (future 

liabilities) అెంథిసఽౄ ెంథి. భభోలా ఙెనులెంటే, అథి భనకి బయషతేౄ లల కెుబమ్ లనఽ ఙెయౌుెంచడరనికి ఎెంత 
డఫ ో అవసయభవుతేెంథో  ణయెౌమజసైఽౄ ెంథి.    

―ధట్ నానేమెం‖ ఎెంత వసఽౄ ెంథో  చాడడరనికి బయషతేౄ  కెుబమ్ ధయలకి ాసఽౄ త యలువని అెంచధర 
యేమడెం నదటి అడెఖ . బయషతేౄ లల ఙెయౌుెంచవలలన కెుబమ్ లకి ఈధరడె భన ఙతే్తలల ఎెంత నతౄెం 
ఉెండరలల చాసఽకోవడరనికి ాసఽౄ త యలువని అెంచధర ఔటలి యౌ. ాసఽౄ త యలువని అెంచధర ఔటిే ాకిరమ తభుత 
భనెం చాడరయౌ్న తదఽభి ననాేమెం నిభే యణ, అెంశ్ెం, ―వడీు‖. 

వడీు  అెంటే లెంుల్ గ బయషతేౄ లల ఔటివలలన కెుబమ్ ఙెయౌుెంుల ాసఽౄ త యలువ వదె భనెం ఊళ సఽౄ నై 
డియౌుెంట్ భైటల.   

ఉథరహయణ 

ఐథళే్ు  తభుత నౄభా ధయని ఔటిడరనికి భన దఖాయ ాత్త యబక ియౄ. 5 యౄనుమలు ఉెండి, థరని నైద వడీు  
భైటల 6% గ అనఽఔుెంటే, ఐథళే్ు  తభుత ఔటిఫో బయ యౄ. 5 ాసఽౄ త యలువ 5 x 1/ (1.06)5 = 3.74 
అవుతేెంథ.ి 

6%  కఔుెండర భనెం 10% ఊళ లేౄ, ాసఽౄ త యలువ కవైలెం 3.10 అవుతేెంథ.ి ఇెంకోలా ఙెనులెంటే, 
అెంచధర యలేే వడీు  భైటల అదిఔఫ ైన కొథీె , ాసఽౄ త యలువ తఖ ా త ఉెంటలెంథి.   

భన భియౕలనని ఫటిి, భయణ భైటల, వడీు  అధే భెెండె ాదరధరెంరల నఽెంచి భనెం ధయేలచఔుధే భెెండె 
భ కఫ ైన యషమాలు ఏనేటెంటే, 

 మోభి యౌటీ టేఫ ల్ లల భయణ భటైల నలభిగిన కొథీె , నానేమెంలు ఔడర నలయలఖ త ఉెంటలబ  
 అెంచధర యలేన వడీు  భైటల ఎఔుుయైనకొథీె ,  నానేమెం తఖ ా త వసఽౄ ెంథ ి

నౄభా ఖణఔులు లేథర మాఔుచూభీలు ఙరలా ణెయౌయగ ఉెంటలయల, కొెంఙెెం నుత దేతేల, సెంాథరమాలణో 
వవహభిెంఙయేయల. అెందఽకై యయల మోభి యౌటీ భైటు ని యసౄ వెంగ జభిగై థరనిఔధరై ఙరలా యలక్షణెంగ యసౄయఔ 
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అనఽబవెంలల ఉనైథిగ పలయసఽౄ నై థరనిఔధరై అదిఔెంగ పలయయౄ యల.  యయల తభ నలటలి ఫడెల నఽెంచి 
సెంనుథిెంచఖలభని ఆయెంఙే థరని ఔెంటే తఔుువ వడీు  భైటలని ఊళ ెంచఽఔుెంటలయల.  

నిఔయ (Net) నానేమెం  

బయషతేౄ  కెుబమ్ ఫలధతలఔు తగాిెంు  ఇవుఫడని ాసఽౄ త యలువ ―ధట్ లెంగిల్ ననాేమెం‖ని ఇసఽౄ ెంథ.ి 

ధట్ లెంగిల్ నానేమెం నఽెంచి, భనెం ―ధట్ లెవల్ మానఽవల్ నానేమెం‖ ణెచఽచకోఖలెం. నానేమెం 
ఙెయౌుెంు వవదిలల ఙెయౌుెంఙరయౌ్న ఙెయౌుెంుయౌై సభానెం ఙేలథేి ఆ ధట్ లెంగిల్ నానేమఫే.   

నతౄెం (Gross) ననాేమెం  

చితాెం 3: లలడిెంగ్ నణరౄ నిై నిభే భిెంచడరనిక ిభాయాదయశఔ సాణరా లు  

 

నిఔయ (net) ననాేమెం ు స్క లలడిెంగ్ నతౄెం ఔయౌన గర స్క ననాేమెం అెంటలయల. ఇెందఽలల లలడెింగ్ నణరౄ నిై  
నిభే భిెంఙే భ ెందఽ దిఱిలల ఉెంచఽకోవలలన భూడె యకల భిఖణనలు (considerations) లేథర 
భాయాదయశఔ సాణరా లు ఉధరైబ : 

i. సభ చితతుెం (Adequacy) 

నతౄెం అనిై నులలల నఽెంచీ వఙచే లలడిెంగ్ నతౄెం సెంసకి సెంఫెందిెంచిన నతౄెం నియుహణ కయలచలనఽ 
ఔవర్ ఙేమడరనికి తగినెంతగ ఉెండరయౌ. అథి బదాణర భదిిలల ఉెండరయౌ. చివయగ అథి లాపలలఔు లేథర సెంస  
నేఖ లుకి ణోడడరయౌ.  

ii. సభానత (Equity) 

నులల యఔెం, వమసఽ, కలావది నదలెైన అెంరల ఆదరయెంగ, యయధ యకల నులలల కయలచలు, బదాణర 
భిధఽలు నదలెైనయ సభానెంగ (equitably) యబజిెంచఫడరయౌ. ఇఔుడ ఉథేెశ్ెం ఏనేటెంటే, ాత్త 
తయఖత్తకి ఙెెంథిన నులల, తన కయలచయౌై తధే బభిెంచఽకోయయౌ. అెందఽవలన యలెైనెంత ఫేయఔు, ఔ తయఖత్తక ి
ఙెెంథని నులల ఇెంకొఔ థరనికి సనృ్డీ (భబతీ) ఇవునవసయెం లేదఽ.  
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iii. నుో ట ీతతుెం (Competitiveness) 

పయౌతెంగ లబభబయ నతౄెం (gross) నానేమెంలు సెంసని నుో టీ ఇవుఖల యభయేూెం నలెంచఽఔుధేలా 
ఙేమాయౌ. లలడిెంగ్ భభీ ళెచఽచగ ఉెంటే, అథి నులలలనఽ భభీ ళెచఽచ ధయలఔు తీలకళె్ైౄ ెంథి. థరనిణో 
ాజలు థరనిై కొనలేయల.  

b) కయలచలు భభిమ  నిలులు (Expenses and reserves) 

జీయత  నౄభా సెంసలు కయఔలానులు కొనయగిెంచడరనికి అబయ యయధ యకల కయలచలలు  ఇయ ఔడర 
ఉెంటలబ: 

 ఏజెెంటు  యక్షణ భభిమ  నిమాభఔెం (Agents training and recruitment)  
 ఏజెెంటు  ఔనైషనఽు  (Commissions of agents)  
 లఫోెంథి జీణరలు  
 కభలమ వసత్త (Office accommodation) 
 కభలమ యభాగిర (Office stationery)  
 ఎలకిిాలటీ చరభెీలు (Electricity charges) 
 ఇతయ చిలు య కయలచలు నదలెైనయ   

ఇవనీై నౄభా సెంసల థరుభ లేఔభిెంచఫడే ననాేమెంల నఽెంఙే ఙయెౌుెంఙరయౌ. ఈ కయలచలు నిఔయ 

నానేమెంకి లలడిెంగ్ ఙేమఫడణరబ.  

ఔ జీయత  నౄభా సెంసకి భెెండె యకల కయలచలు ఉెంటలబ: 

i. నదటథిి, ―కొతౄ  యనుయ కయలచలు (New Business Expenses)‖ అధే నేయలణో 
వవహభిెంఫడెణోెంథి. ఇయ ెందెం నదలబయ దశ్లలధే ఉెంటలబ.  

ii. భెెండవ యఔెం కయలచయౌై, ―భెనఽవల్ కయలచలు (Renewal Expenses)‖ అెంటలయల. ఇయ తభుత్త 
సెంవత్భలలు  నలటిే కయలచలు.  

నుాయెంనఔ లేథర కొతౄ  యనుయ కయలచలు ఎఔుువగ ఉెంటలబ. అెంచధరలనఽ నేెంచి యసౄయఔ అనఽబయలు 
తటలి కోలేనియగధే ఉనైుడె ఔడర తభ వెంతే ఫలధతలు ధయయేయచడరనికిగనఽ జీయత  నౄభా సెంసలు 
చటిఫదేెంగ నిభెిషి భదిిలల నేఖ లులు ఉెంఙరయౌ్న అవసయెం ఉెంథి. భజియలులుగ నియుహణ ఙేమాయౌ్న 
అవసయెం ఉనై భాభెిను ణో సయౘ నుాయెంనఔ కయలచలు  వసాలు ఙేసఽఔునై నుాయెంనఔ నానేమెంల ఔెంటే 
యలక్షణఫ ైన భతీ్తలల ళెచఽచగ ఉెంటలబ.  
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ఆ యధెంగ సెంస  త్తౄడిని ఎదఽభపుెంటలెంథి. థీధేై నాతన యనుయ త్తౄడి (business strain) అెంటలయల. 
తదఽభి యభిిఔ నానేమెంల నఽెంచి భాతాఫే నుాయెంనఔ కయలచలనఽ వసాలు ఙేమడెం జయలఖ తేెంథ.ి 
థీనయెం ఏనేటెంటే, జీయత  నౄభా సెంసలు నుాయెంబ సెంవత్భలలు  కయలచలు భఫటలి కోఔ భ ెంథ ేఅతదిఔ 
సెంకలల తభ నులలలు యదఽె  కవడెంగనీ, లాప్్ కవడెంగనీ తటలి కోలేవు. కొతౄ  యనుయ త్తౄడ ిఅెంటే 
భభో అయెం ఏభెంటే, జీయత నౄభా సెంసలక ి అయ లాపలల ఫలట టిేవయఔ కొధేైళ్ునుటల ఔ అనవిథిే  
ఙెెంథ ేకలావద ి(gestation period) కయయౌ.   

కయలచలు ఔడర కయలచ యకనిై ఫటిి, యయధ యకలుగ నియృబెంఫడణరబ.  

i. ఉథరహయణకి, ఏజెనీ్ ఫేధజేయలు  / డెవలప్ ఫ ెంట్ ఆసయుఔు ఇవుఫడే ఔనైషనఽు  భభిమ  
నుోా ణర్హకలు (incentives) యలక్షణెంగ, సెంనుథిెంఙ ే నానేమెంలలల  కొెంత రతెంగ 
నియృబెంచఫడణరబ.  

ii. భభో యైు, ఫ డిఔల్ ఎగె నేనయు జు, నులల యి ెంులు వెంటి కయలచలు నౄభా నతౄెం లేథర నులల 
భ కయలువలని ఫటిి భాయలతేెంటలబ.  అయ నౄభా నతౄెం ణో ఔయౌగి ఉనై సెంఫెందరనిై ఫటిి 
భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడణరబ. 

iii. ఇఔ భూడో  వభా నికి ఙెెంథని కయలచలు జీణరలు భభిమ  అథెెల భాథిభిగ ఒవర్ ళెడ్స్. ఇయ 
యదరయణెంగ కయఔలానుల భిభాణరనిై ఫటిి భాయలతేెంటలబ. కఫటిి అయ తనిసభిగ లేవ 
ఙేమఫడని నులలల సెంకనలై ఆదరయడి ఉెంటలబ. నులలల సెంకయెంగ యనుయ భభిాణెం ఎెంత 
యసౄ ితఫ ైనథెణైే, ఒవర్ ళడె్స కయలచలు అెంత ఎఔుువగ ఉెంటలబ.  

నలై వభాీఔయణని ఆదరయెంగ ఙసేఽఔుని, ఔ నిఔయ నానేమెంక ి ఔ యలక్షణ లలడిెంగ్ భూడె పలగలుగ 
ఉెంటలెంథి  

i. నానేమెంలల కొెంత  రతెం 

ii. నిఔయ నానేమెంకి ఔలఫడని, ాత్త ‗1000 నౄభా నతౄెం‘ (లేథర భ క యలువ నతౄెం, face 

amount) కి ఙెెంథని ఔ నిభేిషి నతౄెం   

iii. ాత్త నులలకి ఔ నిభేిషి నతౄెం (constant amount)  

 

నులలల యదఽె  భభిమ  ఆఔల్ఔ కయలచలు (Lapses and contingencies) 
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జీయత  నౄభా సెంస నులల కలభినేత్త సెందయౌెంగ తలెతౄవచఽచనని అెంచధర యలేన లాపలలు,  వమ 
చరభెీలు ఔవర్ ఙేమడరనికి నిఔయ ననాేమెం భభిమ  లలడిెంగ్ కయలచలు యౄను ెంథిెంచఫడరు బ. 

ెందెం యౄను ెంథిెంఙే దశ్లల ఊళ ెంచినయటికి , నిజ జీయణరనఽబయనికీ భధ ణడేర ఉెండే భిసఽుని ఔడర 
నౄభా సెంస నియెంతయెంగ ఎదఽభపుెంటలెంథి.   

నులల యదఽె లు భభిమ  భధెంతయ భ గిెంులు భభపఔ భిసఽు వనయల.  లాప్్ అెంట ే నులలథరయల 
నానేమెంల ఙెయౌుెంుని భానియేమడెం. యత్ డరా మల్్ యషమెంలల, నులలథరయల నులలని సభెెండర్ 
ఙేయౄ డె. నులల థరుభ సెంనుథిెంచఫడిన నఖదఽ యలువని అెందఽఔుెంటలడె.  

లాు్లు ఔ ఙరలా తీవాఫ నై సభసని తీసఽకొయౄ బ. ఎెందఽఔెంట ేఅయ యలక్షణెంగ నదటి భూడళే్ులలధ ే
అలా జయలఖ ణరబ. నలైగ యచితాెంగ ెందెం నదలెైన నదటి సెంవత్యెంలలధే అతదిఔ సెంగటనలు 
అలా జయలఖ ణరబ.  ఇలాెంటి య్కైజి పయౌణరలు తలెతేౄ ణరమధే ఉథేెశ్ెంణోధే జీయత  నౄభా సెంసలు ఔ 
లలడిెంగ్ ని ాయశే్నలటలి బ. 

నానేమెంలక ిభ ెందఽగ కొనిై అెంచధరల ఆదరయెంగ ఇెంత నానేమెం ఙెయౌుెంఙరలని నిభే భిలేౄ , అథి యసౄయఔ 
అనఽబవెంణో సభినోు లని అవకశ్ెం ఔడర ఉెంటలెందధ ేయషమానిై ఎదఽభోువడరనిక ిజీయత  నౄభా సెంసలు 
భ ెందఽ నఽెంచీ లదేెంగ ఉెండరయౌ. అలాెంటి అనఽకోని కయలచ( contingency) భెెండె కయణరలుగ 
ఉతనైెం కవచఽచ.  

i. నదట, ఆ అెంచధరలే తు కవచఽచ. ఉథరహయణక,ి జీయత  నౄభా సెంస ఉయోగిెంఙ ేమోభి యౌటీ 
(భయణ భైటల) టేఫ ల్ ాసఽౄ త మోభి యౌటీని ాత్తనృెంనృెంచఔనోు వచఽచ లేథర దాయోలోణ కయకనిై 
తటలి కోవడరనిక ితగినటలి గ యౄను ెంథిెంచి ఉెండఔనోు వచఽచ.  

ii. భెెండవ కయణెం, అెంచధరలనఽ ణరయలభాయల ఙసేాౄ  జభిగై ళెచఽచతఖ ా లు మాదియచఔెంగ జయఖవచఽచ.  

నల ైయకనిక ిఙెెంథని భిసఽులనఽ నియభిెంచడరనిక ిభూడె భాభా లు ఉధరైబ.  

i. భిసఽులని యనియోఖథరయలఔు ఫథియ్ఙమేడెం, ఉథరహయణక,ి మూయౌప్్ (ULIP‘s) వెంటి నలటలి ఫడ ియౌెంక్ 
అబ ఉనై ఉతతేౄ లలు , తఔుువ భఫడెలు భవచఽచనధ ేభిసఽుని యనియోఖథరభై బభిెంఙరయౌ.  

ii. భెెండవ భాయాఫేభెంటే, ునభీో భా సెంసలల ఔ నులలని భీఇనా్ర్ ఙేబెంచవచఽచ. భయణ భిసఽు 
ునభీో భా సెంస  బభిసఽౄ ెంథ.ి  
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iii. భూడవథ,ి అతెంత యదరయణెంగ ఉయోగిెంఙ ే భభో థరభి ఉెంథ.ి అథ ి నానేమెంలల ఔ లలడిెంగ్ 
భాభెిన్ని ఙపనెంచడెం. ఇథ ిఅెంచధరక,ీ యసౄవ అనఽబయనిక ీభధ ఖల ణేడరని సభిజసైఽౄ ెంథ.ి   

c) లాపలలణో ఔడని నులలలు భభిమ  ఫో నస్క  లలడిెంగ్  

ఫ ైైన్ కోభీో అధ ేమాఔుచూభ ీ(నౄభా ఖణఔుడె) లాపలల నులలలు ఎలా ఉతనైభవుణరమని అెంటలధరైభో 
ఇఔుడ చాథరె ెం.   

―సఽభాయల భెెండె వెందల సెంవత్భల కిరతెం జీయత నౄభా నదలెైనుడె, మోభి యౌటీ (భయణ భైటల) అత్త 
ాదరనఫ నై అనియచత్త (uncertainty). థరనిక ి అదను ననాేమెంలు వసాలు ఙేమడభధ ే భియౖుయెం 
ఔనఽగపనఫడిెంథ.ి అబణ ేయయల భ ెంథ ేఙరలా అదనెంలల ఉధరైయధ ేయభిక ిణెయౌమలేదఽ. కఫటిి, అులు 
తీయచడెం ఎలాగో అెంచధర యేమఫడిెంథ.ి ఇఔ అుడె తగినెంత అనఽబవెం ఔడఖటలి ఔునై తభుత, అలాగై  
లేఔభిెంచిన ననాేమెంలు అసలు ఎలా ఉెండరయౌ అధే అెంచధర యేలే అనఽబవెం వచిచన తభుత, ఫో నస్కలనఽ 
ఙేభైచ భాయాెం థరుభ నులల హో లుర్కి ఆ అదనెం లేథర థరనిలల కొెంత పలగనిై త్తభిగి అెంథిెంచవచచని 
అయఫ ైెంథి. ఈభోజున ఔనినసఽౄ నై నుాట్  నులలల  సెంాథరమెం అఔుడ నఽెంచి ఉతనైఫ ైెంథ.ి..‖ 

లాపలలలు  నులుెంచఽకోవడెం వలు  ఔడర ననాేమెంలలల ―ఫో నస్క  లలడిెంగ్ (Bonus Loading)‖ అధే 
అెంశ్ెం నదలెైెంథి ననాేమెంలుగ భాభిచ, అనఽకోని కయలచలఔు ఆదఽఔుధ ే ఔ అదను యౌఔభనిై 
ఔలుఖజైసఽౄ ెంథ.ి అలాగై అథ ినులలక ిభవలలన వెంతే గ నేఖ లు ెంనణ ీని ఫో నస్కగ అెంథిసఽౄ ెంథ.ి ఈ 
ఫో నస్క  లలడిెంగ్ లక్షణెం అధే ఔ కయణెం వలు  జీయత  నౄభా సెంసలు యట ి థీయఘకయౌఔ ఋణరల నఽెంచి 
యభ కిౄ  భభిమ , తగినెంత భూలధధరనిై (capital adequacy) ఖ భిెంచి యరుసెంగ ఉెంటలబ. 

ఔ లెఔులల థీనిై భనెం ఇలా ఙెవచఽచ: 

నతౄెం నానేమెం (Gross నానేమెం) = నిఔయ నానేమెం (Net ననాేమెం) + కయలచలఔు లలడిెంగ్ 
(Loading for expenses) + అనఽకోని కయలచలఔు లలడిెంగ్ (Loading for contingencies) + ఫో నస్క  
లలడిెంగ్ (Bonus loading) 

నల ైలలడిెంగ్్ అనీై ఔయౌన నతౄెం నానేమెం (GP) లల K  రతెం ఉధరైమనఽఔుెంటే, ధట్ ననాేమెం (NP)ని 
గ ఇవుగ భనెం gross ననాేమెంని ఔనఽగపనవచఽచ.       

GP = NP + K (GP) 

ఉథరహయణక,ి ఔ ఎెండోఫ ెంట్ నులలక ి ధట్ లెంగిల్ నానేమెం యౄ. 380. లలడిెంగ్ కయఔ ( loading 

factor) ఫ ైన K 50% అబణ,ే అుడె నతౄెం (gross) నానేమెం యౄ. 760 అవుతేెంథ.ి 
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లుమ భీక్ష 1  

నులల లాప్్ (భధెంతయ భ గిెంు) అెంటే అయెం ఏనేట ి? 

I. నులలథరయల నులలక ినానేమెం ఙెయౌుెంు ూభిౄ ఙేమడెం  

II. నులలథరయల నులలక ినానేమెం ఙెయౌుెంు భాని యేమడెం   

III. నులల ఫ చాభిటీని ను ెందడెం   
IV. నులల భాభెుట్ నఽెంచి యనకిు తీసఽకోఫడడెం 

 

B. నేఖ లు నిది భభిమ  ఫో నస్క    

1. నేఖ లు నిది భభిమ  ఫో నసఽనఽ నిభే భిెంచడెం (Determination of surplus and bonus)  

ాత్త జీయత నౄభా సెంస  తన ఆసఽౄ లు, అుల (its assets and liabilities) ఔు ఔ కలవవద ి
భూలాెంఔనెం అెంటే, నిభీృత సభమాలలు  యలువ ఔటలి ఔుధ ే ఫలధత ఙేడెతేెంథ.ి అలా యలువ ఔటిిెంచడెంలల 
భెెండె లక్షాలు ఉెంటలబ: 

i. జీయత  నౄభా సెంసక ి ఖల ఆభిఔ లత్తఖతేలు అెంచధర యసేఽకోవడెం. భభోలా ఙెనులెంటే,  అథి 
ఋణరలు తీభైచ భిలత్తలల ఉెంథర లేథర అని నిభే భిెంచఽకోవడెం  

ii. అెందఽఫలటలలల ఉనై నేఖ లు య భ ్ (surplus)ని నులలథరయలలకి / ఱేర్ హో లుయుకి ెంచడెం  

నియుచనెం  

నేఖ లునిది (Surplus) అెంట,ే ఆసఽౄ ల యలువ, అుల యలువ ఔెంట ే ఎఔుువగ ఉెండడెం. థీని వత్తభఔై 
భిలత్తని త్తౄడ(ిstrain) అెంటలయల.  

ఇఔ భనెం జీయత నౄభాలల నేఖ లునిద(ిఅదనెం) అధే పలవన సెంస(firm)కి వఙచే లాబెం (profit)  ఔెంట ేఏ 
యధెంగ ననైెంగ ఉెంటలెంథో  చాథరె ెం.  

యదరయణెంగ సెంసలక ి లాబెంనల ై భెెండె యకల పలవనలు ఉెంటలబ. అకౌెంటిెంగ్ అయెంలల లాబెం  ఔ నిభెిషి 
అకౌెంటిెంగ్ నభిమడ్సలల అబయ కయలచఔధరై థరని నఽెండ ివఙచే ఆథరమెం ఎఔుువ (excess of income over 

outgo) అధే అభ నిైసఽౄ ెంథ.ి అథ ి లాబెం భభిమ  నషి కాణర(profit and loss account)లల పలఖెం 
అవుతేెంథ.ి లాబెం సెంస  ఫలలెన్్ఱట్లల పలఖెంగ ఔడర ఉెంటలెంథి – అథి ఇవువలలన డఫ ో ఔెంట ేఆసఽౄ లు 
ఎఔుువగ ఉెండడెం (excess of assets over liabilities) అని నియుచిెంచవచఽచ. ఫలలెన్్ఱట్ లాబెం 
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భభిమ  నషిెం కాణరలల లాపలలనఽ ఔడర ాత్తనృెంనృసఽౄ ెంథ.ి ఈ భెెండె ఉథరహయణలలు నా, లాపలలనఽ 
ఖ భిౄెంచడరనిక ిఔ (ex-post approach) నుత దిఱికోణరనిై తీసఽకోవడఫ ైనథ.ి  

ఉథరహయణ 

XYZ అధే సెంస  లాపలలు 31 భాభిచ 2013 ధరటికి కయలచలు తీలయేమగ థరని ఆథరమెం లేథర ఆ ణథేీక ిథరని 
అులు తగాిెంచిన ఆసఽౄ లుగ చానెంచఫడినథ.ి  

ఈ భెెండె ఉథరహయణలలు నా, లాబెం సషిెంగ నియుచిెంచఫడిెంథ ిభభిమ  ణెలుసఽౄ ెంథి.   

ఔ జీయత నౄభాని యలువ ఔటిే యషమెంలల అులు (liabilities), ఆసఽౄ ల (assets) ఔు భనెం ఇలాెంటి 
యదనని అనుబెంచఖలభా?  

ఇలాెంటి సెందయౌెంలల, నేఖ లునిదిని ఈ యధెంగ నియుచిెంచవచఽచ  

నేఖ లునిద(ిSurplus) = ఆసఽౄ లు (Assets) – అులు (Liabilities) 

ఔ ఫలు క్ నులలల కోసెంగ ఉతనైభబయ అులు (liabilities) పలయ కెుబమ్ ల, ాసఽౄ త యలువగనా 
భభిమ  కయలచలు భ ెందఽగ ఊళ ెంచిన ఇతయ న ే అవుట్్ (పలభ ీ ఙెయౌుెంులు) నఽెంచి ఈ నులలలనల ై
పలయకలెంలల అెందఽఔుెంటలభని అెంచధర ఉనై నానేమెంల ాసఽౄ త యలువని తగాిెంచి నిభే భిెంచఫడణరబ. 

చితాెం 4: ఆసఽౄ లనఽ యలువ ఔటిే భాభా లు (Ways of Valuing Assets) 
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ఆసఽౄ ల యలువ ఔటిడరనిక ిఈ భూడె యదరధరలలు  ఏథెైధర ఔ థరనిై అనఽసభియౄ యల.  

i. ఫ క్ యలువ నైద(At Book Value)  

ఏ యలువ దఖాయ జీయత  నౄభా సెంస ఆసఽౄ లనఽ కొనఽగోలు ఙలేన లేథర సెంనుథిెంచిెంథో  థరని యలుయ ేఫ క్ 
యలువ.  

ii. భాభెుట్  యలువ నైద (At Market Value) 

జీయత  నౄభా సెంస  ఆసఽౄ ల యలువ భాభెుట్ నేు స్క లల ఎెంత ఉెంథో  అథ.ి  

iii. తగాిెంు ఙేమఫడని ాసఽౄ త యలువ (Discounted Present Value) 

యయధ ఆసఽౄ ల థరుభ వఙేచ బయషతేౄ  ఆథరమానిై అెంచధర యేమడెం, యటిని ాసఽౄ త యలువఔు 
తగాిెంచడెం.  

అుల యలువని కచిచతెంగ ఇెంత అని నిభే భిెంచడెం ఙరలా సభస. ఎెందఽఔెంట,ే బయషతేౄ లల ఏెం 
జయలఖ తేెంథో  ఎవయౄ ఙెలేయల. బయషతేౄ  అుల (liabilities) ాసఽౄ త యలువని అెంచధర యలేేటుడె 
అుల యలువ భయణ భైటల (మోభి యౌటీ), వడీు , కయలచలు, నిలఔడదనెం(persistency) వెంటి కయకలనలై 
ఆదరయడ ి ఉెంటలెంథ.ి అెందఽవలు ధ ే జీయత నౄభాలల భనెం లాపలలు (profits), అధ ే థరనిై 
ఉయోగిెంచఔుెండర, నేఖ లునిద(ిsurplus) అధే థరనిై ఉయోగిెంచడెం జయలఖ తేెంథ.ి  

ఆ యధెంగ నేఖ లునిది అధేథ ి అులు, ఆసఽౄ ల (assets and liabilities) ల యలువని ఏయధెంగ 
నియృబయౄ యల అధే థరనినలై ఆదరయడి ఉెంటలెంథ.ి 

i. ఔ జీయత  నౄభా సెంస థరని భూలాెంఔనెం లల ఙరలా సెంాథరమఫదేెంగ (conservative)  గ 
ఉెంటే, అుడె అులు (liabilities) ఎఔుువగ అెంచధర ఙేమఫడి, ఆసఽౄ లు తఔుువగ అెంచధర 
ఙేమఫడణరబ. పయౌతెంగ, ాఔటిెంఙే నేఖ లు తగాినోు తేెంథి. అెంటే ాసఽౄ త నులలథరయలలెందభికీ ఙరలా 
తఔుువ ఫో నస్క లు లబభవుణరబ. కనీ ఇలా ఙేమడెం వలు  నౄభా సెంస  ఫలెం ుెంజుకోవడరనిక ి
ఔడర థోహదడెతేెంథ.ి అలా జయఖడరనికి కయణఫేభెంటే, అసలు ఉనై నేఖ లు నిద ి
ాఔటిెంచఫడిన నేఖ లునిది  ఔెంటే అదిఔెంగ ఉెంటలెంథి. కఫటిి అతదిఔ యౌలపలలు (higher 

provisions) ఏయ ఉధరై యటిని బయషతేౄ  కోసెం అటిేఫ టిి ఉెంచడెం జయలఖ తేెంథి.  ఇథి బయషతేౄ  
నులలథరయలలఔు ఫేలు ఙసేఽౄ ెంథి. 

ii. భభో ాఔు, ఆసఽౄ లు, అులనఽ ఉథరయెంగ భూలాెంఔన ఙలేేౄ , థరనికి కచిచతెంగ ాత్తఔల పయౌతెం 
వసఽౄ ెంథి. బయషతేౄ  నులలథరయలల కయలచణో ాసఽౄ త నులలథరయలలు   లాబడణరయల.   
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జీయత నౄభా సెంస , ాసఽౄ త నులలథరయలలు, పలయ నులలథరయలల భధ సభెైన సభతఔెం  యదిెంఙరయౌ. 

2. నేఖ లు నిదిని  కైటలబెంచడెం (Allocating the surplus) 

ఔ జీయత  నౄభా సెంస  తనఽ ఊళ ెంచిన థరని ఔెంటే, థరని యసౄ వ అనఽబవెం ఫ యలగా  ఉెంటే, థరని పయౌతెంగ 
నేఖ లు ఉతనైభవుతేెంథి. లాపలల  ెంథరల కిరెంద జీయత  నౄభా సెంస  అలాెంటి (యసౄవ, ఊళ ెంచిన  
పయౌణరల భధ ఖల) అనఽఔలఫ ైన ణేడర లనెంఙే ాయోజధరనిై లాపలలలు  నులుెంచఽకోవడరనికి ఇషిెం 
చానెంచి, లాపలలణో ఔడని నులలలు కొనఽగోలు ఙలేన  నులలథరయలలఔు అెంథిెంచడరనికి సఽభ కెంగ 
ఉెంటలెంథి.   

అథే సభమెంలల, నేఖ లు నిది అధేథి సెంస  భ్యౌఔెంగ నలటిిన భూలధనెం (థరని ఈకిుటీ లేథర నిఔయ యలువ) 
నఽెంచి థరనికెై అథే నలయఖఖయౌగైటటలు  ఙేలే  వనయల ఔడర ఈ అయెంలల చాలేౄ , జీయత  నౄభా సెంస నేఖ లు, తన 
లాపలలనఽ ెంనణీ ఙేమఔుెండర తనకై అటిేఫ టిి ఉెంచఽఔుధే ఔ యదరయణ సెంసని నోు యౌ ఉెంటలెంథి.  యటిని ‗నియౌన 
ఉెంచిన ఆథరమాలు లేథర థరచిన ఆథరమాలు (retained earnings)‘ గ నలుయౄ యల. అయ తభ సెంస  
ఆభిఔెంగ ఫలలనేతెం కవడరనిక ిణోడడణరబ.  

ఇుడె భనెం నిభే భిెంచఫడని నేఖ లు నిది  ఎలా కైటలబెంఙరలల చాథరె ెం. 

a) ఋణెం ఙెయౌుెంఙ ేయోౄ భతక ికవలలనయ (Solvency requirements) 

నదటగ,  అులఔు అదనెంగ ఉనై ఆసఽౄ లలల కొెంత పలగనిై, పలయ కలెంలల అనఽకోఔుెండర జభిగై 
ాత్తఔల భిలతేలనఽ దిఱిలల ఉెంచఽఔుని, నులలథరయలల యక్షణ కోసెం తీల ఔున ఉెంఙరయౌ. భ కెంగ 
ఊళ ెంచిన యషమాలఔ, జభిగిన యసౄయఔ అనఽబయనికీ భధ ఖల ఎలాెంటి ఇఫోెంథిఔయఫ నై 
భిలతేలధైధర ఎదఽభపుధేెందఽఔు, తగిన యౌఔభనిై ఇఙచే యధెంగ  ాఔున ఉెంచఫడని నేఖ ల నిధఽలలల 
పలగనిై ఋణెం తీయచఖయౌగై శ్కిౄ భిది (solvency margin) గ నియుచిెంచవచఽచ.     

b) ఉచిత ఆసఽౄ లు(Free assets) 

(ెంనణ  కోసెం) కైటలబెంఫడని  నేఖ లు నిది  ఔయౌగి ఉెండటెం వలన భభో ాయోజనెం ఏనేటెంటే, 
ఉచిత ఆసఽౄ ల య బని నలెంచడెం. ఉచిత ఆసఽౄ లు ఫలదయఫెంథీ లేనియ. భభోలా ఙెనులెంటే, అయ ఎలాెంటి 
అుల తీయచనవసయెం లేనియ. జీయత  నౄభా సెంస  యటిని తనఔు నచిచన యధెంగ 
ఉయోగిెంచఽకోవచఽచ.  జీయత  నౄభా సెంసలు అలాెంటి ఉచిత ఆసఽౄ యౌై భెెండె కయణరల కోసెం 
నియుళ ెంఙరయౌ్ వసఽౄ ెంథి.  
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i. నదట, ఔెంనలనీలక ికొతౄ  యనుయెం ఙేమడరనికి తగినెంత నలటలి ఫడి కయయౌ. అయ కొతౄ  యనుయ త్తౄడనిి 
తటలి కోవడరనికి ఎలా లైధరనఽ్ ఙేమాయౌ్ వసఽౄ ెంథో  భనెం ఇెంతఔు భ ెంథే చారెం.   

ii. ఉచిత ఆసఽౄ లు జీయత  నౄభా సెంసకి అయ నలటలి ఫడి వూయౘల ఖ భిెంచి ఆలలచిెంచఽఔుెంటలనై 
సభమెంలల లేుచిని ఔయౌగి ఉెండేలా చాసాౄ , భెంచి శ్కిౄ యభభ ూలనియౄ బ. అతదిఔ భభిమ  నుో ట ీ
భఫడెలు ఉణరదన ఙేమాయౌ్న ఔెంనలనీలఔు ఇయ నుాణరదరయభవుణరబ.  

ఔయభి ఖనఽఔ నేఖ లు నిది ాఔటిెంచఫడిణే,  జీయత  నౄభా సెంసల యొఔు నులలథరయలల  (ఱేర్ హో లుయు 
ఎవభెైధర ఉెంటే, యభి భధ ెంనణీకి ఔ పలగనిై వథియౌ)భధ థరనిై ెంనణీ ఙేమడెం తదఽభి అెంశ్ెం 
అవుతేెంథి. పలయతథశే్ెంలల ెంనణీ యషమెంలల ―ఫో నస్క  ఫ కనిజెం‖ ాజఞదయణ ను ెంథని యదరనెం. థనీిలల 
నేఖ లు ని ఫో నస్క  యౄెంలల ెంనణీ ఙేమడెం జయలఖ తేెంథి. ఈ యదరనెం నృాటన్, పలయతథేశ్ెం, ఇెంక ఇతయ 
థేరలలు  ాజఞదయణ ను ెంథిెంథి.  

3. ఫో నస్క  (Bonus) 

ఔ ెందెం కిరెంద ఙెయౌుెంఙరయౌ్న భ్యౌఔఫ నై ాయోజనెం కి ఫో నస్క  అదనెంగ ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి. యలక్షణెంగ 
అథి ఔనీస నౄభా నతౄెం లేథర ఔనీస నెంఛనఽకి ాత్త సెంవత్యెం అదనెంగ ఔనినసఽౄ ెంథి. అెంటే,  ఉథరహయణఔు, 
ాత్త యబకీ యౄ. 60 లు (లేథర నౄభానతౄెం  లల 60%)గ ఔనినసఽౄ ెంథి. 

ఫో నస్క  లల అతెంత యదరయణ యౄెం భివయినభీ ఫో నస్క  (reversionary bonus). ఔ ెందెం ూభిౄ 
సభమెం ఔెంనలనీ, ాత్త బయటల అలాెంటి ఫో నస్క  ని ాఔటిసఽౄ ెందని అెంచధర యేమఫడెతేెంథి. ఔయభ ి

ాఔటిెంచిన తభుత అయ జత ఙేమఫడణరబ. యటిని యనకిు తీసఽకోవడరనికి ఔుదయదఽ. అయ ఔెంనలనీ 
ఫలధతలలు (liabilities) అెంతభౌఖెంగ భాభినోు ణరబ. యటధిే ‗భివయినభీ‘ ఫో నస్క లని అెంటలయల. ఎెందఽఔెంట ే ఆ 
ెందెం భయణెం లేథర ఫ చాభిటీ థరుభ ఔుబెంగ  భాభినుడే ఙేమఫడనిుడే, నులలథరయల థరనిై 
అెందఽఔుెంటలడె. 

ఫో నస్క లు సభెెండర్ నలై ఔడర ఙయెౌుెంచఫడవచఽచ. అలాెంటి సెందభౌలలల, ఫో నస్క అయోత ను ెందడరనికి ఆ ెందెం 
తనిసభిగ కొెంత నిభే భిత కలావది (ఉథరహయణకి 5 ఏళ్ైు  అనఽఔుెంథరెం) ూభిౄ ఙేమాలని నిఫెంధన 
యదిెంచఫడెతేెంథి.  
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భివయినభీ ఫో నస్కలలల యకలు (Types of reversionary bonuses) 

చితాెం 5: భివయినభీ ఫో నస్కలలల యకలు   

 

i. యభాన భివయినభీ ఫో నస్క(Simple Reversionary Bonus) 

ఔ ెందెం కిరెంద ఔనీస నఖదఽ లాబరతెంగ ఈ ఫో నస్క  ని ాఔటిెంచడెం జయలఖ తేెంథి. ఉథరహయణఔు, 
పలయతథేశ్ెంలల థీనిై ాత్త యబ నౄభా నణరౄ నికి కొెంత నతౄెంగ ాఔటిెంచడెం జయలఖ తేెంథ.ి 

ii. కెంనుౌెండ్స ఫో నస్క(Compound Bonus) 

ఇఔుడ సెంస  ఫో నస్క  ని ఔనీస లాబభ  భభిబ భ ెందఽ జత ఙేలన ఫో నస్క లనలై రతెంగ ాఔటిసఽౄ ెంథ.ి   ఆ 
యధెంగ అథి ఔ ఫో నస్క  నైద ఫో నస్క  అవుతేెంథి. థరనిై ఔనీస నౄభా నతౄెం  భభమి  జత ఙలేన 
ఫో నస్క లనలై 8 రతెంగ వఔౄెం ఙేమవచఽచ.  

iii. ట భి్నల్ ఫో నస్క(Terminal Bonus) 

నేయల సాచిసఽౄ నైటలు గధే, ఈ ఫో నస్క  ఔ ెంథరనికి థరని ెందెం సభానౄ  (భయణెం లేథర 
ఫ చాభిటీ) అబనుడె జత ఙేమఫడెతేెంథి.  ఈ ఫో నస్క  భఫో బయ సెంవత్భలఔు ఎలాెంటి 
యగె నభూ ఙేమఔుెండర (భివయినభీ ఫో నస్క లలల జభిగినటలి ) జయలఖ తేనై సెంవత్భనికి ఙెెంథని 
కెుబమ్ లఔు భాతాఫే ాఔటిెంచఫడెతేెంథి. ఆ యధెంగ  2013కి ాఔటిెంచిన ట భి్నల్ ఫో నస్క   2013-14 
భధ ఉతనైఫ నై కెుబమ్ లఔు భాతాఫే త తభుత్త సెంవత్భలఔు భాతాెం వభిౄెంచదఽ.  
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చివయగ, ట భి్నల్ ఫో నస్క లు ెంథరలు ెందెం కలవవది  నైద ఆదరయడి ఉెంటలబ.  కఫటిి, 
కలవవది  నలభిగినకొథీె , అయ ఔడర నలయలఖ ణరబ. ఆ యధెంగ 25 సెంవత్భలు నడిచిన ఔ ెందెంలల  
ట భి్నల్ ఫో నస్క  15 సెంవత్భలు నడచిిన ెందెం ట భి్నల్ ఫో నస్క  ఔెంటే అదిఔెంగ ఉెంటలెంథి.  

ఱేయలు , ఆసఽౄ లలు  నలభిగిన నలటలి ఫడ ి పయౌతెంగ సెంనుథిెంచిన యసౄవ యౄెంథరలచని పలభీ లాపలల 
(unrealised gains) ణో ఎలా వవహభిెంఙరలల ణెయౌమఔుెండర నుో బన సభసక ి ట భి్నల్ ఫో నస్క లు 
(UKలల) ఔ భియౖుయెంగ ఉదబెంఙరబ. యటిని క ైఔుయభి (one off) ఙెయౌుెంుఙేమటెం థరుభనా, 
ఔ సభమెంణోనా భ డనిలటిి ఔడర జీయత నౄభా సెంసలు ఈ ఫో నస్కలనఽ ఎలా కొనయగిెంఙరలధరై 
సభసక ి భియౖుయెం చానుబ. నులలథరయలల భధ సభానతుెం సెంనుథిెంచి నలటిే భాభా లుగ ఔడర 
అయ యౄను ెంథరబ.  

4. చెంథర దేత్త (Contribution Method) 

ఉతౄయ అఫ భికలల నేఖ లునిదనిి ెంనణ ీఙేమడరనిక ి―చెంథర (Contribution)‖ యదరధరనిై నుటిెంచఫడిెంథ.ి 
ఈ యదరనెంలల, నేఖ లునిదిని భూడె యదరలుగ భిఖణ ెంచడెం జయలఖ తేెంథ.ి అదనెంగ నేగియౌన వడీు 
(excess interest), మోభి యౌటీ ను దఽు (mortality savings), అలాగై కయలచక,ీ ఇెంక ఇతయ లలడిెంగ్్క ీ
అనఽఖ ణెంగ ఎథిగై ను దఽు (savings).    

ఆ యధెంగ ఔ సెంవత్యెం నుటల మోభి యౌటీ (భయణ భైటల), వడీు , కయలచలఔు అనఽఖ ణెంగ ఏెం జయలఖ తేెందని 
ఊళ ెంచఫడిెంథో , యసౄ వెంగ ఏెం జభిగిెంథో , ఈ భెెండిెంటి భదర ఉనై ణేడర నేఖ లునిదకి ిథరభి తీసఽౄ ెంథ.ి  

ాఔటిెంచిన డియడెెండ్స్ని ఉయోగిెంచడరనిక ి ఈ ధరలుఖ  భాభా లలు  ఏథో  ఔ భాభా నిై ఉయోగిెంచడెం 
జయలఖ తేెంథ.ి  

i. నఖదఽగ  డియడెెండ్స్ యౄెంలల థరనిై ఙెయౌుెంచవచఽచ.  

ii. పలయ నానేమెంలఔు సయలె ఫలటల యౄెంలలనా, పలయ నానేమెంలలల తగాిెంు (reduction) గనా 

iii. నులలక ి ఔలఫడే జుౄ  ఙమేఫడని (non-forfeitable) నలబడ్స అప్ ఎడషిన్్ని (paid up 
additions)కొనఽగోలు ఙలేేెందఽఔు అనఽభత్తెంచడెం భూడో  దేత్త.   

iv. చివభిగ, నులలకి జభఅబయటలు  వడీుణో సయౘ ఔడఫ టలి కోవడరనిక ి డియడెెండెు  
అనఽభత్తెంచఫడణరబ. అథి నులలథరయల ఇషిెంనలనై లేథర ెందెం చివభోు ధధైర తీసఽకొనవచఽచ.  

 

5. మూనిట్  యౌెంక్ ఙేమఫడిన నులలలు (Unit Linked Policies) 
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నలైన చభిచెంచి యధెంగ, సెంాథరబఔ ―లాబెంణో ఔడని (With Profit)‖ నులలలు, అయ ఙయెౌుెంచిన ఫో నస్కల 
భభిమ    జీయత  నౄభా సెంస నలటలి ఫడ ినితీయలల భధ ఔ ఫెంధెం ఔయౌగి ఉెంటలబ. కనీ అథ ిాతక్ష ఫెంధెం 
కదఽ. నౄభా సెంస  యొఔు ఆసఽౄ లు, అులు (assets and liabilities) నిమనేత కలెంలల భూలాెంఔనెం 
జభిగైటుడె  ాఔటిెంఙ ే నేఖ లుథరుభ నులలథరయలని ఫో నస్క నిభే భిెంఫడెతేెంథ.ి  పయౌతెంగ, ఫో నస్క  
నిభ్ణెం నౄభా సెంస అెంతయాత ఆసఽౄ ల యలువని ధేయలగ ాత్తనృెంనృెంచదఽ. 

భయల  ఔ భూలాెంఔనెంకిరెంద ఫో నస్కలు యదరయణెంగ సెంవత్భనిక ి ఔయభ ై ాఔటిెంచఫడణరబ. 
సహజెంగ అయ ఆసఽౄ ల యలువలల భోజుయభ ీవఙేచ ళెచఽచతఖ ా లనఽ ాత్తనృెంనృెంచవు. మూనిట్ యౌెంక్ు నులలలు 
సభిగా  నలనై ఙనెన కొనిై భనిేతేయౌై అదిఖనేెంచడరనిక ైయౄను ెంథిెంచఫడరు బ.   

అయ ఉతతేౄ ల యౄఔలనక ి యేభై భాయాెంలల యమాౄ బ, ఔ యననైఫ నై లథరే ెంణరల సభాయౘభనిై(set of 

principles) అనఽసభియౄ బ. 

a) మూనిట్  యలువ ాకయెం ఙేమడెం (Unitising) 

నులలథరయల కాణరకి  కెుబమ్ ఙెయౌుెంు ఙెయౌుెంఙరయౌ్న ణేథకీ ి  జభ ఙేమఫడని మూనిటు  యలువ థరుభ 
యట ి ాయోజధరయౌై (benefits) నతౄెంగగనీ, నుక్షిఔెంగగనీ నిభే భిెంఫడడఫే ఈ నులలలక ి ఖల 
యలక్షణఫ ైన లక్షణెం. ఎఔుువ సెంకలల సభ పలగలుగ ఙేమఫడు  ఔ నలటలి ఫడ ినిదథిరుభ ఔ మూనిట్ 
సిఱిెంచఫడెతేెంథ.ి   

b) నుయదయశఔ (Transparent) నిభ్ణెం  

ఔ మూనిట్ యౌెంక్ుఉతత్తౄ క ి ఙెెంథని నౄభా యక్షణ భభిమ  కయలచలఔు అబయ జులు నిభెిషిెంగ 
నేభపునఫడణరబ. ననాేమెం నఽెంచి ఔయభ ి ఈ జులు తగాిెంచఫడరు మెంటే, కాణరలల నేగియౌన థరనిని 
భభిమ  థరని నైద ఆథరమానీై మూనిటు లల నలటలి ఫడ ి నలటిడెం జయలఖ తేెంథ.ి ఈ మూనిటు  యలువని 
భ ెంథ ే నియృబెంచఫడు  నితీయల సాచిఔ (pre-determined index of performance)ని ఫటిి 
నియృబెంచడెం జయలఖ తేెంథ.ి 

అథి భ ెందఽగధే ఙెఫడిన ఔ నిమభెం లేథర సాతాెం థరుభ నియుచిెంచఫడిెంథి. ఈ సాణరా నిై 
అనఽసభిెంచడెం థరుభ ఇదెయల సుతెంతా వఔుౄ లు, కైలా అెంచధర యేమఫడని లాపలలని ను ెందఽణరయల. 
ఇెంకోలా ఙెనులెంటే, నులలథరయలల లాపలలు జీయత నౄభా సెంస  అెంచధరలు భభిమ  యచక్షణరదకిభలనల ై
ఆదరయడి ఉెండవు.  

c) ధయ ఔటిడెం (Pricing) 
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ఎెండోఫ ెంటల వెంటి సెంాథరబఔ ధకలలల,  కొధరయౌ్న నౄభా నణరౄ నిై నౄభాథరయల నియృబయౄ డె. ఈ 

నౄభానణరౄ నికి యౘనై ఉెంటలెంథ.ి నానేమెం నియృబెంచఫడ ి ఉెంటలెంథ.ి  కొనిై యకల మోభి యౌటీ, వడీు , 
వమెం ఖ భిెంచిన అెంచధరల ాకయెం, ఈ నణరౄ నిై ఙెయౌుెంచడరనిక ిఅథి సభినోు తేెంథ.ి యసౄయఔ అనఽబవెం, 
నానేమెం నిభే యణ సభమెంలల యేసఽఔునై అెంచధరల ఔెంట ే ఫ యలగా  ఉెంటే, ఆ ాయోజధరనిై ఫో నస్క  
యౄెంలల అెంథిెంచడెం జయలఖ తేెంథ.ి  

మూనిట్ యౌెంక్ు నులలల కిరెంద నౄభా తీసఽఔునై అతడె/ఆఫ  నిమనేత కలాెంతభళ్లల  ఎెంత ననాేమెం 
నతౄభ నఽ ఙెయౌుెంచఖలడో   నియృబెంచఽఔుెంటలయల. ఔనీస నతౄెం ఙెయౌుెంఙరయౌ్న అవసయెం ఉెంథ ి కఫటిి, 
నానేమెం యయధ యకలుగ భాయవచఽచ. ఙెయౌుెంచఫడని ననాేమెంల ఖ ణకలలు  నౄభా యక్షణ లనసఽౄ ెంథ.ి 
ఉథరహయణక,ి అథి యభిిఔ ననాేమెంకి థ ిభెటలు  ఉెండవచఽచ. 

నానేమెం భూడె పలగలుగ యబజిెంచవచఽచ  

i. నదటథి,ి ఔ నులల కైటలబెంు జు (policy allocation charge (PAC) అెందఽలల ఏజెెంటల 
ఔనైషనఽ, నులల నిభే యణ ధయలు, నులధర కయలచలు, (administrative costs) ఇెంక చటిఫదెఫ నై 
యదిెంులు (statutory levies) ఉెంటలబ. 

ii. భెెండో  అెంశ్ెం, మోభి యౌటీ జు. ఇథ ిభిసఽు ఔవయల అెంథిసఽౄ నెందఽఔు అబయ కయలచ  
iii. ఈ నల ై భెెండె కయలచలనా చాసఽఔునై తభుత నానేమెంలలల నేగియౌన నణరౄ నిై మూనిటు  

కొనఽగోలుక ికైటలబెంచఫడెతేెంథ.ి  

సెంాథరబఔ భభిమ  మూయౌప్ (ULIP) థకలు భెెండిెంటిలల  PAC ననాేమెంల నిషత్తౄ  నుాయెంబ 
సెంవత్భలలు  ఙరలా ళెచఽచగ ఉెంటలెంథ.ి సెంాథరమఔ నులలలలల జులు కైటలబెంచఫడి, నులల కలెం 
అెంతటికీ యనయౄ బ. మూయౌప్్ (ULIPs) యషమెంలల అబణే అయ నుాయెంనఔ నానేమెంల నఽెంఙ ే
తగాిెంచడెం జయలఖ తేెంథి. అెంటే నుాయెంనఔ దశ్లలు ధే, నలటలి ఫడి కోసెం కైటలబెంచిన నణరౄ నిై ఈ జులు 
ఖణనీమెంగ తగాిెంఙేయౄ బ. అెందఽకై ఈ ాయోజధరల యలువ, ఙెయౌుెంచిన ననాేమెంలణో నోు యౌలేౄ , ఙరలా 
తఔుువగ ఉెంటలబ. ఇెంక ఙెనులెంటే, అథి ెందెం నదలెైన ణొయౌ సెంవత్భలలు  ఙెయౌుెంచిన 
నానేమెంల ఔధరై ఙరలా తఔుువ ఉెంటలెంథి.  

d) నలటలి ఫడ ిభిసఽుని బభిెంచడెం   

చివయగ, మూనిటు  యలువ  జీయత  నౄభా సెంస నలటలి ఫడెల యలువ నైద ఆథరయడ ిఉెంటలబ కఫటిి, ఈ 
మూనిట్ యలువలు ఊళ ెంచిన థరని ఔధరై తఔుుయనైుో బయ ాభాదెం ఉెంథ.ి పయౌతెంగ భఫడెలు ఫలగ 
తఔుువగ గనీ, థరథరు వత్తభైఔెంగ గనీ ఉెంటలబ. ఔ జీయత  నౄభా సెంస , ఇలాెంటి నలటలి ఫడెయౌై 



 

226 

 

అత్త సభయవెంతఫ ైన యదరనెంలలనా, యయేఔెంణోనా నియుళ సఽౄ ెందధ ే అని ఊళ సఽౄ ెంటే, అథ ి మూనిట్ 
యలువలక ి యౘనై ఔడర ఇవుదఽ. భభో భాటలల ఙెనులెంటే, నలటలి ఫడి భసిఽు నులలథరయల/ మూనిట్ 
థరయలడె బభిెంఙరయౌ. జీయత  నౄభా సెంస మోభి యౌటీ (భయణ భైటల) భభిమ  కయలచ భిసఽులనఽ బభిసఽౄ ెంథ.ి  

లుమ భకీ్ష   2  

మూయౌప్్ యషమెంలల నలటలి ఫడి భిసఽుని ఎవయల బభియౄ యల? 

I. నౄభా సెంస 
II. నౄభాథరయల  
III. లేిట్  (భజెం లేథర ాబ తుెం ) 
IV. ఐఆర్ డీఏ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

యభెంశ్ెం 

 యదరయణ పలషలల,  నానేమెం అధే దెం, ఔ నౄభా నులల కొనఽగోలు కోసెం నౄభాథరయల థరుభ ఙెయౌుెంచఫడ ే

ధయని సాచిసఽౄ ెంథ.ి  
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 జీయత నౄభా నులలల నానేమెం నిభే భిెంఙే ాకిరమ భయణరలు (mortality), వడీులు (interests), 
నియుహణ కయలచలు (expense management ) భభిమ  నిలుల (reserves) భియౕలననలై ఆదరయడ ి
ఉెంటలెంథ.ి   

 సా ల (Gross) నానేమెం అెంటే నిఔయ ననాేమెం ు స్క లలడిెంగ్ గ నలవఫడ ేనతౄెం.   

 లాప్్  (lapse) అెంటే నులలథరయలడె నానేమెంలనఽ ఙెయౌుెంచడెం భాధేయౄ డని అయెం. ఉసెంహయణల 

యషమెంలల, నులలథరయలడె  నులల  సభెెండర్ ఙేల, నులల సెంనుథిెంచిన నఖదఽ యలువ (cash value) 
నఽెండ ిఔ నతౄెం అెందఽఔుెంటలడె.   

 నేఖ లు (Surplus) అధేథి ఔ జీయత నౄభా సెంస  (life నౄభా సెంస) యసౄవ అనఽబవెం తనఽ అెంచధర 
యేలన థరనిఔెంట ేఫలఖ ధరైనధ ేపయౌతెం నఽెంచి ఉదబసఽౄ ెంథి.   

 ఋణ ఙెయౌుెంుల(solvency requirements)ఔు కవలలన అవసభయౌై నియుళ ెంచడెం, ఉచిత ఆసఽౄ లు 
నదలెైనయ నలెంచఽకోవడరనికి నేఖ లు కైటలబెంు (Surplus allocation) జయలఖ తేెంథి.   

 ఫో నస్క  లల అతెంత యదరయణ యౄెం భివయినభీ ఫో నస్క . 

కీలఔ థరలు 

1. నానేమెం 

2. తగాిెంు (Rebate) 
3. ఫో నస్క  
4. నేఖ లు (Surplus) 
5. భిజయలు (Reserve) 
6. లలడిెంగ్ (Loading) 
7. భివయినభీ ఫో నస్క  
 
 
 

లుమ భకీ్షకి జయఫ లు  

జయఫ  1  

సభెైన ఎెంనఔ  II. 
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నులలథరయల ఔ నులలక ిననాేమెం ఙెయౌుెంు భాధలేేౄ  థరనిై నులల లాప్్ (policy lapse) కవడెం అెంటలయల.  

జయఫ  2  

సభెైన ఎెంనఔ  II. 

మూయౌప్్ యషమెంలల నౄభాథరయల నలటలి ఫడి భిసఽుని బభియౄ డె.  

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలు  

ాశ్ై 1  

ఔ నౄభా నులలక ిసెంఫెందిెంచి  ―నానేమెం‖ ఏెం సాచిసఽౄ ెంథ?ి 

I. నౄభా సెంస థరుభ యదిెంచిన లాబెం 

II. నులల కొనఽగోలు కోసెం నౄభాథరయల థరుభ ఙెయౌుెంచఫడ ేధయ    

III. ఔ నులలనలై నౄభా సెంస భాభెినఽు    

IV. ఔ నులలనలై నౄభా సెంస  యచిచెంఙ ేకయలచలు   

ాశ్ై 2  

జీయత నౄభా నానేమెంని ఈ కిరెంథి యటిలల ఏ అెంశ్ెం  నియృబెంచదఽ? 

I. భయణ భైటల (Mortality) 

II. భిఫేటల   
III. భిజయలులు   
IV. నియుహణ కయలచలు 

ాశ్ై 3  

ఔ నులల ఉసెంహయణ (policy withdrawal) అెంటే ఏనేటి? 

I. నులలథరయల థరుభ ననాేమెం ఙెయౌుెంు నియౌనయేత (Discontinuation)   

II. ఆభెిత (acquired) సభెెండర్ యలువకి నులల సభెెండర్ ఙేమడెం   

III. నులల య బ నలెంచడెం (upgrade) 

IV. నులల య బ తగాిెంచడెం (downgrade) 

ాశ్ై 4  

నేఖ లు(surplus) లేథర నేఖ లుని కిరెంథయిటిలల ఏథి ఫలగ నియుచిెంచఖలదఽ? 
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I. అదిఔ ఫలధతలు (Excessive liabilities) 

II. అదిఔ టభోైవర్   

III. ఆసఽౄ ల ఔధరై యలువ ఎఔుువ   

IV. ఫలధతల ఔధరై  ఆసఽౄ ల యలువ ఎఔుువ 

ాశ్ై 5  

ఈ కిరెంథి యటిలల ఏథి మూయౌప్ నానేమెంలలల ఔ పలఖెం కదఽ? 

I. నులల కైటలబెంు జు  
II. నలటలి ఫడి భిసఽు  ననాేమెం 

III. భయణ భైటల (Mortality) జు  
IV. యభాజిఔ బదాణర జు  

ాశ్ై 6  

జీయత నౄభా సెంసలు ___________ ఆదరయెంగ ఙెయౌుెంచవలలన ననాేమెంనల ై కొనఽగోలుథరయలఔు భిఫేటల 
అెంథిెంచవచఽచ. 

I. కొనఽగోలుథరయల ఎెంనఔ ఙసేఽఔునై నౄభానతౄెం  
II. కొనఽగోలుథరయల ఎెంచఽఔునై నులల యఔెం 

III. కొనఽగోలుథరయల ఎెంనఔ ఙసేఽఔునై నులల కలవవద ి

IV. కొనఽగోలుథరయల ఎెంనఔ ఙసేఽఔునైఙెయౌుెంు యదరనెం (నఖదఽ, ఙెక్, కయలు ) 

ాశ్ై 7  

నానేమెం నియృబెంచడెంలల ఉయోగిెంఙే కీలకెంరలలు  వడీు  భైటలు  ఔటి. ఈ కిరెంథి యటిలల వడీు  భైటు క ిసెంఫెందిెంచి 
ఏ యవయణ సభెనైథ?ి 

I. వడీు  భైటల ఎెంత తఔుువగ అెంచధర యమేఫడణి ేననాేమెం అెంత తఔుువగ ఉెంటలెంథ ి 

II. వడీు  భైటల ఎెంత ఎఔుువగ అెంచధర యమేఫడణి ేననాేమెం అెంత ఎఔుువగ ఉెంటలెంథ ి

III. వడీు  భైటల ఎెంత ఎఔుువగ అెంచధర యమేఫడణి ేననాేమెం అెంత తఔుువగ ఉెంటలెంథ ి

IV. వడీు  భైటలు  ననాేమెంలనఽ ాపలయతెం ఙేమవు 

ాశ్ై 8  

ఈ కిరెంథి యటిలల ఏ యవయణ సభెనైథ?ి 
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I. ఔ ధట్ ననాేమెంకి ఔ యలక్షణ లలడిెంగ్ లల 3 పలగలు ఔయౌగి ఉెంటలబ: a)  నానేమెంలనలై  ఔ లయఫ ైన 

నతౄెం b) ాత్త ఔ ‗1000 నౄభానణరౄ నికి ఔ లయఫ నై నతౄెం భభిమ  c) నులల  నైద ఔ లయ 

నతౄెం 

II. ఔ ధట్ ననాేమెంక ిఔ యలక్షణ లలడిెంగ్లల 3 పలగలు ఔయౌగి ఉెంటలబ: a)  నానేమెంనలై కొెంత  రతెం 

b) ాత్త „1000 నౄభానణరౄ నికీ ఔ లయఫ నై నతౄెం భభమి  c) నులల ాకయెం ఔ లయ నతౄెం 

III. ఔ ధట్ నానేమెంక ిఔ యలక్షణ లలడిెంగ్లల 3 పలగలు ఔయౌగి ఉెంటలబ: a)  ననాేమెంల కోసెం ఔ 

రతెం b) ాత్త „1000 నౄభానణరౄ నిక ీఔ లయఫ ైన రతెం భభిమ  c) నులల నైద ఔ లయ నతౄెం 

IV. ఔ ధట్ నానేమెంక ిఔ యలక్షణ లలడిెంగ్లల 3 పలగలు ఔయౌగి ఉెంటలబ: a) ననాేమెంలనల ై కొెంత  రతెం 

b) ాత్త „1000 నౄభానణరౄ నికి ఔ లయఫ నై రతెం భభిమ  c) నులల ాకయెం ఔ లయఫ నై నతౄెం.  

ాశ్ై 9  

నౄభా సెంసల థరుభ ఆసఽౄ ల యలువ భిఖణనఔు సెంఫెందెించి__________ నల ై జీయత నౄభా సెంస  థరని 

ఆసఽౄ లనఽ కొనఽగోలు ఙేమడెం లేథర ను ెందడెం ఙసేఽౄ ెంథ.ి 

I. తగాిెంఫడిన బయష యలువ (Discounted future value) 

II. తగాిెంచఫడిన ాసఽౄ త యలువ (Discounted present value) 

III. భాభెుట్  యలువ 

IV. ుసౄ ఔ యలువ (book value ) 

ాశ్ై 10  

__________ యషమెంలల, ఔ సెంస  ఫో నస్క నీ, నుాధనేఔ లాబెంనలై భభిమ   అలాగై అటికై జోడిెంచఫడని 
ఫో నస్క లనలై కొెంత రతెంగ వకీౄఔభిసఽౄ ెంథి. 

I. భివయినభీ ఫో నస్క  
II. కెంనుౌెండ్స  ఫో నస్క  
III. ట భి్నల్  ఫో నస్క  
IV. నలభి్లలినీ్  ఫో నస్క  

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలక ిజయఫ లు 

జయఫ  1  

సభెైన ఎెంనఔ  II. 

నులల కొనఽగోలు కోసెం నౄభాథరయల థరుభ ఙెయౌుెంచఫడ ేధయని నానేమెం అెంటలయల. 
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జయఫ  2  

సభెైన ఎెంనఔ  II. 

భిఫేటల జీయత నౄభా నానేమెంని నియృబెంఙే అెంశ్ెం కదఽ.  

జయఫ  3  

సభెైన ఎెంనఔ  II. 

ఆభెిత (acquired) సభెెండర్ యలక ిఫదఽలుగ నులల సభెెండర్ ఙేమడరనిై నులల ఉసెంహయణ అెంటలయల. 

జయఫ  4  

సభెైన ఎెంనఔ  IV. 

ఫలధతల ఔధరై ఆసఽౄ ల యలువ ఎఔుువగ ఉెండడెం నేఖ లునిదిని నియుచిెంఙే ఔ యదరనెం. 

జయఫ  5  

సభెైన ఎెంనఔ  IV. 

మూయౌప్ నానేమెంలల నులల కైటలబెంు జు,  నలటలి ఫడ ిభిసఽు  ననాేమెం, భయణ భైటల (Mortality) జు 
అెంరలు ఉెంటలబ. 

జయఫ  6  

సభెైన ఎెంనఔ  I. 

జీయత నౄభా సెంసలు కొనఽగోలుథరయల ఎెంనఔ ఙేసఽఔునై నౄభా నతౄెం ఆదరయెంగ ఙెయౌుెంచవలలన ననాేమెంనల ై
కొనఽగోలుథరయలఔు భిఫేటల అెంథెించవచఽచ. 

జయఫ  7  

సభెైన ఎెంనఔ  III. 

వడీు  భైటల ఎెంత ఎఔుువగ అెంచధర యేమఫడణి ేననాేమెం అెంత తఔుువగ ఉెంటలెంథ.ి 

 

జయఫ  8  

సభెైన ఎెంనఔ  II. 

ఔ ధట్ నానేమెంక ిఔ యలక్షణ లలడిెంగ్ లల 3 పలగలు ఔయౌగి ఉెంటలబ: a)  ననాేమెంలలల కొెంత రతెం b) 

ాత్త 1000 నౄభా నణరౄ నికి ఔ లయఫ ైన నతౄెం భభిమ  c) నులల ాకయెం ఔ లయ నతౄెం. 

జయఫ  9  
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సభెైన ఎెంనఔ  IV. 

నౄభా సెంసల థరుభ ఆసఽౄ ల యలువ భిఖణనఔు సెంఫెందిెంచి ుసౄ ఔ యలువనల ైజీయత నౄభా సెంస  థరని 

ఆసఽౄ లనఽ కొనఽగోలు ఙేమడెం లేథర ను ెందడెం ఙసేఽౄ ెంథ.ి 

జయఫ  10  

సభెైన ఎెంనఔ  II. 

కెంనుౌెండ్స  ఫో నస్క  యషమెంలల, ఔ ఔెంనలనీ నుాథనేఔ ాయోజనెం భభిమ  ఫో నస్కనీ, అటిక ైజోడిెంచఫడిన 

ఫో నస్క లనలై కొెంతరతెంగ ాఔటిసఽౄ ెంథ.ి 



 
 

233 

 

అదరమెం 12 

డరఔుఫ ెంటేషన్ – ాత్తనుదన దశ్ 

 

అదరమెం భచిమెం 

జీయత నౄభా భిశ్రభలల భనెం నలదె సెంకలల ణరా లు, దయౄ యేజులణో వవహభిెంచవలల ఉెంటలెంథి. నౄభా 
సెంస , నౄభాథరయల భధ సెంఫెంధెంలల సషితనఽ తీసఽఔుభవడెం కోసెం ఇయ కయయౌ్ ఉెంటలెంథి. ఈ 
అదరమెంలల, ాత్తనుదన దశ్లల నులుెంచఽఔుధే అధేఔ యకల డరఔుఫ ెంటలు , యటి నుాభ కతనఽ చభిచథరె ెం.  
భనెం భిఖణనలలకి తీసఽకోనఽనై దయౄ యజేులలల కిెంద నేభపునైయ ఉధరైబ  

i. యషమ యవయణ తాెం 

ii. ాత్తనుదన తాెం 

iii. ఏజెెంట్ నియథేిఔ  
iv. యైద భకీ్షథరయల నియేథిఔ  
v. ధైత్తఔ అనుమ నియథేిఔ  

vi. వమసఽ నిభే యణ 

vii. నై యనియోఖథరయలనఽ ణెలుసఽకో (KYC) డరఔుఫ ెంటలు  

ధేయలచఔుధే అెంరలు 

 

A. జీయత నౄభా – ాత్తనుదన దశ్ డరఔుఫ ెంటేషన్ 
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A. జీయత నౄభా – ాత్తనుదన దశ్ డరఔుఫ ెంటేషన్ 

1. నుాలలఔిస్క 

నియుచనెం 

యషమ యవయణ తాెం అధేథి తభ ఉతత్తౄ  ఖ భిెంచిన యవభలనఽ అెంథిెంఙే యధెంగ నౄభా సెంసలు 
ఉయోగిసఽౄ నై ఒ అదకిభిఔ చటిఫదేఫ నై దయౄ యజేు.  

ఒ నులల కొనఽగోలుఔు సెంఫెందిెంచి నియృమెం తీసఽఔుధే భ ెందఽ థరనికి సెంఫెందిెంచిన సభాఙరభనిై పలయ 
నులలథరయలడె ణెలుసఽఔుధే యధెంగ యభికి అవసయఫ నై యసౄ యలనిైటినీ యషమ యవయణ తాెం ఔయౌగి 
ఉెండరయౌ.  

జీయత నౄభా సెంస  తన ాత్త నౄభా థకలలల కొుఔు థరనిలల ఉయోగిసఽౄ నై యషమ యవయణ ణరా లలల 
కిెంథి యటి ఖ భిెంచి నేభపుని ఉెండరయౌ: 

i. నిమభ, నిఫెంధనలు 

ii. ాయోజధరల భిద ి– యౘనై ఔయౌగినయ, యౘనై లేనియ 

iii. హఔుు ాయోజధరలు (అదికభలు) 

iv. నేనయౘబెంులు 

v. థఔెం పలఖయుభెం ఔయౌగినథర, పలఖయుభెం లేనిథర 

యషమ యవయణ తాెం అధేథి ఔెంనలనీ ఉతతేౄ ల ఖ భిెంచి పలయ నులలథరయల ఫలగ ణెలుసఽకోవడరనికి సయౘమడ ే
ఒ భిచమ దయౄ యజేు లాెంటిథి.  

2. ాత్తనుదన తాెం 

నౄభా నులల అధేథి నౄభా సెంస , నౄభా నులలథరయల భధ ఔుథిభై ఒ చటిఫదేఫ నై ెందెం. భభై ఇతయ 
ెందెంలల కయయౌ్ ఉనైటలి గధే, ఇెందఽలల ఔడర ాత్తనుదన, థరనికి ఆమోదెం అెంరలు ఉెంటలబ. 
ాత్తనుదననఽ తమాయల ఙేమడెం కోసెం ఉయోగిెంఙే దయకాసఽౄ  దయౄ యేజునఽ యదరయణెంగ ‗ాత్తనుదన తాెం‘ 
అని అెంటలయల. ాత్తనుదన తాెంలల నేభపునై అనిై యషమాల ఇయల క్షాలు నుటిెంచవలల ఉెంటలెంథ.ి 
అెందఽలలని యషమాలనఽ నుటిెంచఔుెంటే, కెుబమ్ భియౖుయెం సెందయౌెంలల తీవా యవయధరలఔు థరభి తీసఽౄ ెంథి.  
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నియుచనెం 

ఐ.ఆర్.డి.ఏ (నులలథరయలల ాయోజధరల సెంయక్షణ) నిమెంతాణలు, 2002 కిెంద ాత్తనుదన తాెం కిెంథి యధెంగ 
నియుచిెంచఫడిెంథి.: 

―నులలని అెంగీఔభిెంఙరలా, త్తయసుభిెంఙరలా అని నియృమెం తీసఽకోవడరనికి, భిస్కు నఽ ఙేటిడరనికి, అలాగై భిస్కు నఽ 
అెంగీఔభిెంఙే సెందయౌెంలల, భెంజూయల ఙేమాయౌ్న యక్షణ ధయలు, నిమభ, నిఫెంధనలనఽ నిభే భిెంచడరనికి నౄభా 
సెంసఔు యలు ఔయౌెంఙే ఔరభెంలల నౄభాకోసెం భిస్కు ఔు సెంఫెందిెంచి నౄభా సెంసఔు అవసయఫ నై యరలష సభాఙరయెం 
నణరౄ నిై ాత్తనుదఔుడె నిెంనుయౌ్న తాెం అని థీనికి అయెం.‖ 

ఈ నిమెంతాణల ఉథేెశ్ెంలల ―భ క యసౄవెం‖ అధేథి నౄభా సెంస  యక్షణ ఔయౌెంఙరయౌ్న భిస్కు ఔు సెంఫెందిెంచిన 
యవభలనఽ ధొకిు ఙనెే సెందయౌెంలల ఔయౌగి ఉెండరయౌ్న అనిై భ కఫ ైన, అణరవశ్ఔఫ ైన, సెంఫెందిత 
సభాఙరభనిై ఔయౌగి ఉెండరలధే థరనిని సాచిసఽౄ ెంథి.  

ఖభనిెంఙరయౌ్నయ 

ాత్తనుదన ణరా నిై ఐ.ఆర్.డి.ఏ నియుచిెంచినటికీ, ఆ తాెం యౄఔలన భభిమ  తా యషమానిై నౄభా 
సెంస  యచక్షణకై యడచిినలటిిెంథి. అబనటికీ, నులలథరయలలు, భధవయలౄ లు, అెంఫ డ్స్ ఫ న్, నౄభా సెంసల 
నఽెంచి లుఔభిెంచిన ాత్తసెందనల నుాత్తథిఔన ఈ ణరా నిై, ాత్తనుదన తాెం యషమాలనఽ నుాభాణీఔభిెంచడెం 
తనిసభి అని ఐ.ఆర్.డి.ఏ పలయెంచిెంథి.  

ఐ.ఆర్.డి.ఏ నిమెంతాణలు (జీయత నౄభా కోసెం నుాభాణ ఔ ాత్తనుదన తాెం), 2013నఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ జఞభీ 
ఙేలెంథి. ఐ.ఆర్.డి.ఏ థరని ఆఔిత్తని, యషమానిై సాచిెంచినటికీ, అదను సభాఙరభనిై కోయడెం కోసెం 
నౄభా సెంసలఔు యసఽలుఫలటలనఽ ఔయౌెంచిెంథి. ాత్తనుదన తాెంలల కైవలెం ాత్తనుదఔుడె, నౄభా ఙేమడరనిక ి
ాత్తనుథిెంచిన జీయత కలానిక ి సెంఫెందిెంచినయ భాతాఫే కఔ,  నులలని అబభిెంచి, ఈ ణరా నిై నిెండెంలల 
సయౘమడిన భధవభిౄకి సెంఫెందిెంచిన సభఖర సాచనలనఽ ఔడర ఔయౌగి ఉెంటలెంథి.  

3. ఏజెెంట్ నియథేిఔ 

ఏజెెంట్ అధే వకైౄ నుాథనేఔ నౄభాెంఔన ఔయౄగ ఉెంటలయల. నులలథరయల ఖ భిెంచిన, భిస్కు అెంచధరఔు సెంఫెందిెంచిన 
భ కఫ ైన యసౄయలు, యవభలు అనిైటినీ ఏజెెంట్ తన నియేథిఔలల యలు డిెంఙరయౌ్న అవసయభ ెంథి. ఆభోఖ 
యషమాలు, అలయటలు , విత్తౄ , భఫడి, ఔుటలెంఫ యవభలనిైటినీ ఈ నియేథఔిలల ాయౄ యెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి.  

 

4. యైద భకీ్షఔుడి నియథేిఔ 
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లు సెందభౌలలు , నౄభా ఙమేాయౌ్న వకిౄ జీయణరనిై నౄభా సెంస  నిమనేెంచిన యైదఽడె భీక్షిెంఙరయౌ్ 
ఉెంటలెంథి. ఎతేౄ , ఫయలవు, యఔౄనోు టల, ఖ ెండె లత్త తథితభలు లాెంటి పౌత్తఔ యరలష అెంరలు తథితభలఔు 
సెంఫెందిెంచిన యవభలనిైటినీ డరఔిర్ భికయలు  ఙలే, యైద భీక్షఔుడి నియథేిఔగ నయౌఙే తన నియథేిఔలల 
ాయౄ యయౄ యల.  
నౄభా కోసెం వఙేచ ఙరలా ాత్తనుదనలనఽ, యదై భకీ్ష లేఔుెండరధే నౄభాెంఔన ఙలే అెంగీఔభిెంఙే యషమానిై 
భనెం ఖభనిెంఙరయౌ. యటిని యదై భీక్ష అవసయెం లేని కైసఽలుగ ఙెఫ తేెంటలయల. యదై భీక్ష లేని ెందెం 
కిెంద ాత్తనుదననఽ భిఖణ ెంచలేఔుెంటే, యైద భీక్షఔుడి నియేథిఔ ాణేకిెంచి కయయౌ్ వసఽౄ ెంథి. ఎెందఽఔెంటే, 
ాత్తనుథిెంచిన య భ ్ లేథర ాత్తనుథితథరయల వమసఽ ఎఔుువగ ఉెండడమో, ాత్తనుదన తాెంలల యలు డిెంచిన 
కొనిై నిభేిషి లక్షణరలఔు యదై భీక్షఔుడి భీక్ష, నియేథఔి కయయౌ్న భిలతేలలు  ఇలా జయఖవచఽచ.  
ఇలా ఙేమడెం థరుభ నౄభాెంఔన ఔయౄ నౄభా ఙేమనఽనై వకిౄ ాసఽౄ త ఆభోఖ లత్త ఖ భిెంచిన యవభలనఽ 
అెందఽఔుెంటలడె.  

5. ధైత్తఔ అనుమ నియథేిఔ 

జీయత నౄభా అధేథి ఔ వకిౄకి, నౄభా సెంసకి భధ ఔుథిభిన ెందెం. ఆ ెందెం ాకయెం నౄభా 
ఙేసఽఔునై వకిౄ నులల కలెం భధలల చనినోు ణే, ణరనఽ యక్షణ ఔయౌెంచిన వకిౄకి భ ెందఽగ నభేపునై నణరౄ నిై 
నౄభా సెంస  ఙెయౌుసఽౄ ెంథి. జీయత నౄభానఽ కొనఽగోలు ఙలేే సభమెంలల, భనెం దయకాసఽౄ  నిెండెం, ధియఔయణ 
కోసెం థరనిని సభభిెంచడెం సయౘ లు యకల దేతేలనఽ నుటిెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి. భిస్కు నఽ ాపలయతెం 
ఙేసఽౄ ెందని నౄభాెంఔన ఔయౄ ాదరనెంగ భిఖణనలలకి తీసఽఔుధే అెంశ్ెంగ ధైత్తఔ అనుమానిై ఙెవచఽచ.  

నియుచనెం 

ఔ జీయత నౄభా నులలని కొనై పయౌతెంగ కెుబమ్ ట్ ావయౄన భాభై అవకరనిై ధతై్తఔ అనుమెం అని 
అెంటలయల. అలాెంటి భాయల నషిెం యటిలేు  అవకరనిై నలెంచఽతేెంథి.  
 

ఉథరహయణ 

జఞన్ డో  ఇటవీల ఒ జీయత నౄభా నులల కొధరైయల. ఆ తభుత ఆమన బూభెండలెంలలధే అతెంత ాభాదఔయ 
ఖఖన యయౘయ ాథేశ్ెంగ పలయెంఙే ాథరేనికి ఖఖనతల యయౘభనికి ఫమలు థేభయల. ఇథవియలల ఆమన ఇలాెంటి 
యహయలు ఙలేేెందఽఔు అెంగీఔభిెంఙే యయల కయల. 
య ెంత జీయణరనిై లేథర భభపఔ వకిౄ జీయణరనిై భ గిెంచడెం లాెంటి చయల థరుభ జీయత నౄభా కొనఽగోలు నఽెంచి 
లాబెం ను ెంథరలని కోయలతేనై వఔుౄ లఔు అవకశ్ెం ఇవుఔుెండర యక్షణ ఔయౌగి ఉెండరలని జీయత నౄభా సెంసలు 
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కోయలఔుెంటలబ. కఫటిే, ఇలాెంటి అనుమెం ఉెంథర అని సాచిెంఙే ఏథేని కయఔెం కోసెం జీయత నౄభా నౄభాెంఔన 
ఔయౄలు భియౕయౌసఽౄ ెంటలయల. 

ఈ ాయోజనెం కోసఫే, నౄభా సెంస  అదికభి థరుభ ధైత్తఔ అనుమ నియథేిఔనఽ ను ెంథరలని ఔెంనలనీ 
కోయలఔుెంటలెంథి. ఈ నియథేిఔనఽ ూభిౄ ఙేలే భ ెందఽ, నియథేిసఽౄ నై అదికభి ాత్తనుదనథరయల ఖ భిౄెంునఔు 
సెంఫెందిెంచి సుమెంగ సెంతినౄ  ఙెెంథరయౌ. నియథేిఔ ూభిౄ ఙేలే భ నఽు ాత్తనుథిత థరయలనఽ ఆమన ఇెంటిలలధ ే
ఔలవడరనికి నఖ ా చానుయౌ. నౄభా అెంథిెంచనఽనై వకిౄకి సెంఫెందిెంచిన ఆభోఖెం, అలయటలు , విత్తౄ , భఫడ,ి 
యభాజిఔ ధేథెం, ఆభిఔ లత్త తథితభల ఖ భిెంచి నియథేఔి సభభిెంచనఽనై అదికభి సుతెంతా యఙరయణ 
జయనుయౌ.  

6. వమసఽ నిభే యణ 

జీయత నౄభాలల వమసఽణో నుటే భయణ భసిఽు ఔడర నలయలఖ తేెందధే యషమానిై భనెం ఇటికై చారెం. 
కఫటిి, నౄభా ఙేమాయౌ్న వకిౄ భిస్కు ను ా లైల్ నఽ నిభే భిెంచడరనికి వమసఽనఽ ఔడర నౄభా సెంసలు ఒ కయఔెంగ 
తీసఽఔుెంటలెంథి. థరనికి తఖాటలి  కోు వయోఫిెంథరనికి అనఽయైన ననాేమెంనఽ వసాలు ఙసేఽౄ ెంథి. అెందఽవలన 
వమసఽ నిభే యణఔు సెంఫెందిెంచిన సభ చిత దయౄ యేజునఽ భీక్షిెంచడెం థరుభ వమసఽ ధియఔయణ ఙేమడెం. 
అెందఽవలు  జీయత నౄభాలల నుాభ కతనఽ ఔయౌగి ఉెంటలెంథి.  

ఙెలుు ఫలటల వమసఽ నిభే యణలు నుాభాణ ఔెం కవచఽచ లేథర నుాభాణ కైతయెం కవచఽచ.  

a) నుాభాణ ఔ వమసఽ నిభే యణ తాెం 

కొనిై ణరా లనఽ నుాభాణ ఔ వమసఽ నిభే యణ యక్షాలుగ భిఖణ యౄ యల: 

i. నుఠ్రల లేథర ఔమారల ధివతాెం 

ii. భ నిలల్ భికయలు ల నఽెంచి తీసఽకొచిచన జనన ధివతాెం 

iii. నుస్క నోు యలి  
iv. నున్ కయలు  
v. సభీుస్క భిజిషిర్ 

vi. ఫలనిజెం ధివతాెం 

vii. జనన ణథేీని ఔయౌగి ఉనై ఔుటలెంఫ ఫ ైనృల్ నఽెంచి ధియఔభిెంచిన యవభలు 
viii. యక్షణ లఫోెంథి అబణే ఖ భిౄెంు కయలు  
ix. భోభన్ ఔతోయౌక్ చభచి జఞభీ ఙలేన యయహ ధివ తాెం 



 

238 

 

b) నుాభాణ కైతయ వమసఽ ధియఔయణలు 

నలైన నేభపునై నుాభాణ ఔ వమసఽ ధియఔయణలు లేఔనోు ణే, జీయత నౄభా సెంస  నుాభాణ కైతయ వమసఽ 
నిభే యణ యక్షానిై అనఽభత్తెంచవచఽచ. కొనిై దయౄ యేజులు నుాభాణ కైతయఫ ైన వమసఽ ధియఔయణలుగ 
భిఖణ ెంచఫడెణరబ: 

i. జఞతఔ చఔరెం 

ii. భైషన్ కయలు  
iii. లుమ ాఔటన భాయాెంలల సభభిెంచిన అడయట్ (ాభాణ తాెం) 
iv. గర భ ెంఙరమతీ ధివతాెం 

చితాెం1 : ఙెలుు ఫలటల అబయ వమసఽ ధియఔయణ 

 

7. మాెంటీ భనీ లాెండభిెంగ్ (AML) 

నియుచనెం 

అఔరభఫ ైన భూలాలనఽ థరచి నలటిడెం థరుభ చటిఫదేెంగ ఔనినెంఙేటటలు  ఆభిఔ వవసలలకి అఔరభ య భ ్నఽ 
తీసఽఔువఙచే దెత్తని భనీ లాెండభిెంగ్ అని అెంటలయల. భనీ లాెండభిెంగ్ కయఔలానులఔు గా లు యేమడెం 
కోసెం పలయత ాబ తుెం న.ఎెం.ఎల్.ఏ 2002నఽ నుాయెంనెంచిెంథ.ి 
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భనీ లాెండభిెంగ్ కయఔలానులనఽ నిమెంత్తాెంచి, భనీ లాెండభిెంగ్ నఽెంచి నోు ఖ  ఙలేన ఆలౄ ని జుౄ  ఙసేఽకోవడెం 
కోసెం భనీ లాెండభిెంగ్ నిభోధఔ చటిెం (న.ఎెం.ఎల్.ఏ), 2002నఽ 2005 నఽెంచి అభలలు కి వచిచెంథి. భనీ 
లాెండభిెంగ్ ఔ ధేయభనీ, ఆ ధభేనికి నులడని యభికి భూడె నఽెంచి ఏడళే్ు వయఔు ఔఠిన కభగయ యక్ష, యౄ. 
ఐదఽ లక్షల వయఔు అభధ యలసఽభ  యదిెంచఫడెతేెందని ఆ చటిెం నేభపుెంథి.  

ాత్త నౄభాసెంస  ఔ ఏ.ఎెం.ఎల్ (A.M.L) యదరధరనిై ఔయౌగి, థరనికి తఖాటలి  ఐ.ఆర్.డి.ఏ వదె ఒ ాత్తని థరకలు 
ఙేమాయౌ. ఏ.ఎెం.ఎల్ (A.M.L) నోుా గర ెంలల కిెంథి అెంరలు ఉెండరయౌ: 

i. అెంతయాత యదరధరలు, దేతేలు, నిమెంతాణలు 
ii. భ క అభలు అదికభి నిమాభఔెం 

iii. ఏ.ఎెం.ఎల్ కభలనలై ఏజెెంటు  నిమాభఔెం, యక్షణ 

iv. అెంతయాత తనిఖీ/నిమెంతాణ 

8. నై యనియోఖథరయలడిని ణెలుసఽకోెండి (KYC) 

నై యనియోఖథరయలడనిి ణెలుసఽకోెండి అధేథి తభ కెుబమ్ టు  ఖ భిౄెంునఽ ధియఔభిెంచఽకోవడెం కోసెం ఒ 
యనుయ సెంస  ఉయోగిసఽౄ నై ాకిరమ. ఖ భిౄెంు ఙౌయెం, ఆభిఔ మోసెం, భనీ లాెండభిెంగ్ లాెంటి యటిని 
నియభిెంచడెం కోసెం యనియోఖథరయలలనఽ సభఖర సభాఙరయెం అెంథిెంఙరలని ఫలెంఔులు, నౄభా సెంసలు 
ఎఔుువగ డిభాెండ్స ఙసేఽౄ ెంటలబ.  

భనీ లాెండభిెంగ్ కయఔలానుల కోసెం ధేయ శ్ఔుౄ లు ఉయోగిెంచఽకోవడెం నఽెంచి ఆభిఔ సెంసలనఽ 
కనుడటఫే నై యనియోఖథరయలడిని ణెలుసఽకోెండి భాయాదయశకల భ కోథేెశ్ెం.  

కఫటిి, నౄభా సెంసలు తభ యనియోఖథరయలల యసౄవ ఖ భిౄెంునఽ నిభే భిెంచఽకోయయౌ్న అవసయభ ెంథి. నై 
యనియోఖథరయలడిని ణెలుసఽకోెండి దేత్తలల పలఖెంగ కిెంథి యటిణో నుటల ాత్తనుదఔులు ాత్తనుదన తాెం 
సభభిెంఙేలా ఏజెెంటలు  చాడరయౌ.: 

i. నూో ట లు 
ii. వమసఽ నిభే యణ యలజువు 
iii. చియలధరభా యలజువు – డెైైయెంగ్ లెైలలన్్, నుస్క నోు రి్, ట యౌనోూ న్ నృలుు , ఔభెెంటల నృలుు , ఫలెంఔు నుసఽ ుసౄ ఔెం 

తథితభలు. 
iv. ఖ భిౄెంు యలజువు – – డెైైయెంగ్ లెైలలన్్, నుస్క నోు రి్, ఒటయల ఐ.డి. కయలు , నున్ కయలు  తథితభలు. 
v. అదిఔ యలువణో ఔడని లాయథేయల యషమెంలల అబణే, ఆథరమ యలజువు దయౄ యేజులు. 
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9. లేుఙరి భియౕలన కలెం 

ఔ వకిౄ ఒ కొతౄ  జీయత నౄభా నులలని కొని, నులల ఫలెండెనఽ లుఔభిెంఙరయనఽఔుెంథరెం. ఆ తభుత థరనిని 
భియౕయౌెంచినుడె, ణరనఽ కోయలఔునై నిమభ, నిఫెంధనలు అెందఽలల లేదని ఆమన 
ణెలుసఽఔుధరైయనఽఔుెంథరెం.  

ఆఫ /అతనఽ ఏెం ఙేమవచఽచ? 

ఈ సభసటు  శ్రదే తీసఽఔుధేలా ఒ యనియోఖథరయల ళ త సదఽనుమానిై ఐ.ఆర్.డి.ఏ తన నిఫెంధనలలు  
ను ెందఽయచిెంథి. ―లేుఙరి భియౕలన కలెం‖ లేథర ―చలు ఫడే కలెం‖గ నేభపుధే సదఽనుమానిై అథ ి
ఔయౌెంచిెంథి.  

నులలథరయల ఒ నులలని కొనైటికీ, థరనిని వదెనఽఔుెంటే ఈ కలెంలల అతడె, కిెంథి నిఫెంధనల ాకయెం 
థరనిని అతడె/ఆఫ  త్తభిగి ఇచిచ, ణరభ  ఙెయౌుెంచిన య భ ్నఽ త్తభిగి ను ెందవచఽచ.: 

i. నులల ఫలెండెనఽ లుఔభిెంచిన థిళేనఽ భోజులలు ు అతడె/ఆఫ  ఈ అవకరనిై 
ఉయోగిెంచఽకోవచఽచ.  

ii. అతడె/ఆఫ  థనీినలై ఔెంనలనీకి భతూయుఔెంగ సభాఙరభనిై అెంథిెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి.  
iii. యసఽఙలేే ననాేమెం నఽెంచి నౄభా యక్షణ కోసెం సభ చిత భసి్కు నానేమెం, యదై భకీ్షల కోసెం నౄభా 

సెంస  నలటిిన కయలచ, యి ెంప్ డాటీ కయలచలు సయలె ఫలటల ఙేమఫడెణరబ.  

ఈ లేుఙరి భయిౕలన కలెం అధేథి జీయత నౄభా నులలథరయలలఔు యరలష అదికయెంగ అెందఽఫలటలలలక ి
తీసఽఔుభఫడిెంథి. నులలథరయల నులల ఫలెండెనఽ లుఔభిెంచిన ణేథీ నఽెంచి థిళనేఽ భోజుల కలెంలలు ఈ 
అవకరనిై యయల ఉయోగిెంచఽకోవచఽచ.  

నేభ్యౌై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండ ి 1 

నులలథరయల ఒ నులలని కొని, థరనిని వదెనఽఔుెంటే, అతడె/ఆఫ  _____ కలెంలల థరనిని త్తభిగి ఇచిచ, 
య భ ్నఽ త్తభిగి ను ెందవచఽచ.  

I. ఉచిత యరలుషణ 

II. లేుఙరచ భియౕలన 

III. యదఽె  

IV. ఉచిత ామతైెం 
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యభెంశ్ెం 

 యవయణ తాెం అధేథి ఉతత్తౄ  ఖ భిెంచిన యవభలనఽ అెంథిెంచడరనికి నౄభా సెంసలు ఉయోగిసఽౄ నై ఒ 
అదికభిఔ చటి ఫదే దయౄ యేజు.  

 ాత్తనుదన ఙలేేెందఽఔు ఉయోగిెంఙే దయకాసఽౄ  తాెం యదరయణెంగ ‗ాత్తనుదన తాెం‘గ 
నలువఫడెతేెంథి.  

 ఏజెెంట్ తన ఏజెెంట్ నియేథిఔలల ఆభోఖెం, అలయటలు , విత్తౄ , ఆథరమెం భభిమ  ఔుటలెంఫ యవభలనఽ 
ాయౄ యెంఙరయౌ్న అవసయభ ెంథ.ి  

 డరఔిర్ యదై భియౕలఔుల నియథేిఔగ నయౌఙే తన నియథేిఔలల ఎతేౄ , ఫయలవు, యఔౄనోు టల, ఖ ెండె లత్త తథితయ 
పౌత్తఔ లక్షణరలఔు సెంఫెందిెంచిన యవభలనఽ నమోదఽ ఙలే, ాయౄ యెంఙరయౌ.  

 ధైత్తఔ అనుమెం అధేథి ఒ జీయత నౄభా నులలని కొనై పయౌతెంగ కెుబమ్ ట్ ావయౄన భాయవచచధే యకనిక ి
సెంఫెందిెంచినథి. ఇలాెంటి భాయల నషిెం అవకరనిై నలెంచఽతేెంథి.  

 నుాభాణ ఔ వమసఽ నిభే యణ యక్షాలుగ భిఖణ సఽౄ నై కొనిై దయౄ యేజులలు  నుఠ్రల, ఔమారల ధివణరా లు, 
ుయనులఔ భికయలు లు లాెంటి యటి నఽెంచి తీసఽఔువచిచన జనన ధివతాెం ఔడర ఉధరైబ.  

 ాత్త నౄభా సెంస  ఒ ఏ.ఎెం.ఎల్ యదరధరనిై ఔయౌగి ఉెండరయౌ్న అవసయభ ెంథి. థరనికి తఖాటలి  ఐ.ఆర్.డి.ఏ 
వదె ఒ ాత్తని థరకలు ఙేమాయౌ. ఏ.ఎెం.ఎల్ కయఔరభెంలల అెంతయాత యదరధరలు, దేతేలు, నిమెంతాణలు 
ఙేయచఫడి, భ క అభలు అదకిభిని నిమనేెంఙరయౌ.  

నౄభా సెంసలు తభ యనియోఖథరయలల యసౄ వ ఖ భిౄెంునఽ నిభే భిెంచఽకోయయౌ్న అవసయభ ెంథి. నై 
యనియోఖథరయలనఽ ణెలుసఽకోెండి KYC దయౄ యేజులు అనగ దేత్తలల పలఖెంగ చియలధరభా యక్షెం, నున్ కయలు , 
నూో ట లు తథితయ నై యనియోఖథరయలనఽ ణెలుసఽకోెండి (KYC)దేత్తలల పలఖెంగ తీసఽకోయయౌ్న అవసయభ ెంథి. 
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కీలఔ థరలు 

1. యవయణ తాెం 

2. ాత్తనుదన తాెం 

3. ధైత్తఔ అనుమెం 

4. నుాభాణ ఔ భభిమ  నుాభాణ కతైయ వమసఽ నిభే యణ యక్షాలు 
5. మాెంటీ భనీ లాెండభిెంగ్ 

6. నై యనియోఖథరయలనఽ ణెలుసఽకోెండి (KYC) 

7. లేుఙరచ భియౕలన కలెం 
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నేభ్యౌై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండికి సభాదరధరలు 

జయఫ  1 

సభెైన ఎెంనఔ II. 

నులలథరయల ఒ నులలని కొని, థరనిని వదెనఽఔుెంటే, అతడె/ఆఫ  థరనిని లేుఙరచ భియౕలన కలెంలల త్తభిగి 
ఇచిచ, య భ ్నఽ త్తభిగి ను ెందవచఽచ.  

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలు 

ాశ్ై 1 

కిెంథి యటిలల నుాభాణ ఔ వమసఽ నిభే యణ యక్షానికి ఉథరహయణగ థేనిని ఙెవచఽచ? 

I. భైషన్ కయలు  
II. జఞతఔచఔరెం 

III. నుస్క నోు యలి  
IV. గర భ ెంఙరమతీ ధివతాెం 

ాశ్ై 2 

కిెంథి యటిలల థేనిని ధతై్తఔ అనుమెంగ ఙెవచఽచ? 

I. నౄభా కొనఽగోలు తభుత నలభిగిన భిస్కు ావయౄన 

II. నౄభా కొనఽగోలుఔు భ ెందఽ నలభిగిన భిస్కు ావయౄన 

III. నౄభా కొనఽగోలు తభుత తగాిన భిస్కు ావయౄన 

IV. నౄభా ఙేలన తభుత ధేయూభిత చయలలు  నులుెంచఽకోవడెం 

ాశ్ై 3 

యైద భియౕలఔుడి నియథేిఔలల కిెంద ఉనై ఏబయ అెంరలనఽ భియౕయౌయౄ యల? 

I. ాత్తనుదఔుడి పలయోథేుఖ ావయౄన 

II. ఎతేౄ , ఫయలవు, యఔౄనోు టల 
III. యభాజిఔ హో థర 
IV. నిజఞమతీ 
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ాశ్ై 4 

__________ అధేథి ఉతత్తౄ  ఖ భిెంచిన యవభలనఽ అెంథిెంచడెం కోసెం నౄభా సెంసలు ఉయోగిసఽౄ నై ఒ 
అదికభిఔ చటిఫదే దయౄ యజేు. 

I. ాత్తనుదన తాెం 

II. ాత్తనుదన కోట్ 

III. సభాఙరయ డరకెట్ 

IV. యవయణల తాెం 

ాశ్ై 5 

ాత్తనుదననఽ తమాయల ఙేమడరనికి ఉయోగిెంఙే దయకాసఽౄ  దయౄ యజేునఽ యదరయణెంగ __________ అని 
అెంటలయల. 

I. దయకాసఽౄ  తాెం 

II. ాత్తనుదన తాెం 

III. భిజిలేి రషన్ తాెం 

IV. సబతు తాెం 

ాశ్ై 6 

కిెంద ఇచిచన వమసఽ నిభే యణ యక్షాలలల, నౄభా సెంసలు నుాభాణ కైతయఫ ైనయగ వభాీఔభిెంచిన ఔ థరనిని 
ఖ భిౄెంచెండి. 

I. నుఠ్రల ధివతాెం 

II. యక్షణ లఫోెంథి యషమెంలల ఖ భిౄెంు కయలు  
III. భైషన్ కయలు  
IV. ఫలనిజెం ధివతాెం 

ాశ్ై 7 

భనీ లాెండభిెంగ్ అధేథి చటిఫదేెంగ సెంనుథిెంచినటలి గ చానే యధెంగ డఫ ో _______ భూలానిై థరచి నలటిి, 
ఆభిఔ వవసలలకి _______ డఫ ోనఽ తీసఽఔుని వఙచే ాకిరమ. 

I. చటియయలదేెం, చటియయలదేెం 



 

245 

 

II. చటిఫదేెం, చటిఫదేెం 

III. చటియయలదేెం, చటిఫదేెం 

IV. చటిఫదేెం, చటియయలదేెం 

ాశ్ై 8 

నులలణో నులలథరయల సెంతినౄ  ఙెెందని క్షెంలల, అతడె/ఆఫ  లేుచి భియౕలన కలెంలలు త్తభిగి 
ఇఙచేమవచఽచ. అెంటే నులలని లుఔభిెంచిన _______ భోజులలు ు.  

I. 60 భోజులు 
II. 45 భోజులు 
III. 30 భోజులు 
IV. 15 భోజులు 

ాశ్ై 9 

లేుఙరి భియౕలన కలెం సెందయౌెంలల నులలథరయల త్తభిగిచిచన నులలకి సెంఫెందిెంచి కిెంథి ాఔటనలల ఏథ ి
సభబి ైనథ?ి  

I. నౄభా సెంస  నానేమెంలల 100% రణరనిై త్తభిగి ఇసఽౄ ెంథి.  
II. నౄభా సెంస  నానేమెంలల 50% రణరనిై త్తభిగి ఇసఽౄ ెంథి. 
III. నౄభా యక్షణ కోసెం సభ చిత భిస్కు నానేమెం, యదై భీక్షల కోసెం నౄభా సెంస  నలటిిన కయలచ, యి ెంప్ డాటీ 

కయలచలు సయలె ఫలటల ఙలేన తభుత నానేమెం యసఽ ఙేమఫడెతేెంథి.  
IV. నౄభా సెంస  నానేమెం నణరౄ నిై జుౄ  ఙసేఽౄ ెంథి.  

ాశ్ై 10 

కిెంథి యటిలల ఙెలుు ఫలటబయ చియలధరభా యలజువు ఏథ?ి 

I. నున్ కయలు  
II. ఒటర్ ఐ.డి. కయలు  
III. ఫలెంఔు నుస్క ుసౄఔెం 

IV. డెైైయెంగ్ లెైలలన్్ 
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లుమ భకీ్ష ాశ్ైలఔు సభాదరధరలు  

జయఫ  1 

సభెైన ఎెంనఔ III. 

నుాభాణ ఔ వమసఽ నిభే యణఔు యక్షానికి నుస్క నోు యలి  ఒ ఉథరహయణ అవుతేెంథి. 

జయఫ  2 

సభెైన ఎెంనఔ I. 

నౄభా కొనఽగోలు ఙలేన తభుత భిలు ావయౄన నలయఖడరనిై ధతై్తఔ అనుమెంగ ఙెవచఽచ.  

జయఫ  3 

సభెైన ఎెంనఔ II. 

యైద భీక్షఔుడి నియథేిఔలల తనిఖీ ఙేలే యషమాలలు  ఎతేౄ , ఫయలవు, యఔౄనోు టలలు ఔడర ఉెంటలబ.  

జయఫ  4 

సభెైన ఎెంనఔ IV. 

యవయణ తాెం అధేథి ఉతత్తౄ  ఖ భిెంచి యవభలనఽ అెంథిెంచడెం కోసెం నౄభా సెంసలు ఉయోగిెంఙే అదికభిఔ 
చటిఫదే దయౄ యజేు.  

జయఫ  5 

సభెైన ఎెంనఔ II. 

ాత్తనుదన ఙమేడరనికి ఉయోగిెంచిన దయకాసఽౄ  దయౄ యేజునఽ యదరయణెంగ ాత్తనుదన తాెం అెంటలయల.  

జయఫ  6 

సభెైన ఎెంనఔ III. 

భైషన్ కయలు నఽ నుాభాణ కైతయ వమసఽ నిభే యణ యక్షెంగ వభాీఔభియౄ యల.  

జయఫ  7 

సభెైన ఎెంనఔ I. 
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భనీ లాెండభిెంగ్ అధేథి చటిఫదేెంగ సెంనుథిెంచినటలి  ఔనినెంఙేలా డఫ ో చటియయలదే భూలానిై థరచి నలటిడెం 
థరుభ అఔరభాయెన య భ ్నఽ చటియయలదేెంగ ఆభిఔ వవసలలకి తీసఽఔువఙచే ాకిరమ.  

జయఫ  8 

సభెైన ఎెంనఔ IV. 

నులల యషమెంలల నులలథరయల సెంతినౄ  ఙెెందని క్షెంలల, అతడె/ఆఫ  లేుఙరి భయిౕలన కలెంలలు నులలని 
త్తనెంవచఽచ. అెంటే, నులల ఫలెండెనఽ లుఔభిెంచిన థళేినఽ భోజులలు ు.  

జయఫ  9 

సభెైన ఎెంనఔ III. 

లేుఙరచ భయిౕలన కలెం సెందయౌెంగ, నులలథరయల త్తన ెంనన నులలకి సెంఫెందిెంచి, యక్షణనలై ఆ కలానిక ి
సెంఫెందిెంచిన సభ చిత భిస్కు నానేమెం, యదై భీక్షల కయలచలు, యి ెంప్ డాటీ కయలచలనఽ సయలె ఫలటల ఙేలన 
తభుత నౄభా సెంస  ననాేమెంనఽ త్తభిగి ఙెయౌుసఽౄ ెంథి.  

జయఫ  10 

సభెైన ఎెంనఔ II. 

నున్ కయలు  ఔ ఙెలుు ఫలటల చియలధరభా యలజువు కదఽ. 
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అదరమెం 13 

డరఔుఫ ెంటేషన్ – నులల దశ్- I 

 

అదరమెం భచిమెం 

ఈ అదరమెంలల, ఔ ాత్తనుదన ఔ జీయత నౄభా నులలగ తమాయబయ సభమెంలల ఉెండే అధేఔ యకల 
దయౄ యేజుల ఖ భిెంచి భనెం చభిచెంచనఽధరైెం.  

ధేయలచఔుధే అెంరలు 

 

A. నులల దశ్ డరఔుఫ ెంటేషన్ 
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A. నులల దశ్ డరఔుఫ ెంటేషన్ 

1. నదటి నానేమెం యయౕదఽ 

నదటి ననాేమెం యయౕదఽ (FPR)నఽ జీయత నౄభా సెంస  జఞభీ ఙేలనటి నఽెంచి ఒ నౄభా ెందెం 
నుాయెంబభవుతేెంథి. నులల ెందెం నుాయెంబఫ ైెందనడరనికి FPR యక్షెంగ నిలుసఽౄ ెంథి.  

నదటి నానేమెం యయౕదఽ కిెంథ ిసభాఙరభనిై ఔయౌగి ఉెంటలెంథ.ి: 

i. నౄభా ఙేలన వకిౄ నేయల, చియలధరభా 
ii. నులల సెంక 
iii. ఙెయౌుెంచిన ననాేమెం నతౄెం 

iv. నానేమెం ఙెయౌుెంు దేత్త, కల వవద ి

v. నానేమెం ఙెయౌుెంు తదఽభి ఖడెవు ణేథ ీ 

vi. భిస్కు నుాయెంబభబయ ణథే ీ 

vii. నులల తేథి భిఔుత ణేథ ీ 

viii. తేథి ననాేమెం ఙెయౌుెంు ణథే ీ 

ix. నౄభా నతౄెం 

FPRనఽ జఞభీ ఙేలన తభుత, ాత్తనుదఔుడి నఽెంచి తదఽభి నానేమెంలనఽ లుఔభిెంచిన తభుత, నౄభా సెంస  
తభుత్త వయలస నానేమెం యయౕదఽలనఽ జఞభీ ఙసేఽౄ ెంథి. ఈ యయౕదఽలనఽ భినావల్ నానేమెం యయౕదఽ(RPR) లుగ 
నలుసఽౄ ధరైయల.. RPR అధేయ నానేమెం ఙెయౌుెంునఔు సెంఫెందిెంచి ఏథేని యయథరలు తలెత్తౄ ణే, ఙెయౌుెంు 
యలజువుగ ని ఙేయౄ బ.  

2. నులల ఫలెండె 

నులల ఫలెండె అధథేి నౄభాణో భ డిడని అతెంత భ కఫ ైన ఆదరయెం. నౄభా ఙేలన యయల, నౄభా సెంసక ి
భధ ెందెం ఔుథిభిెందనడరనికి ఇథే యక్షెం. ఇథి తనెంతట ణరనఽ ెందెం కదఽ. నులల ఫలెండెనఽ 
నులలథరయల నోు గపటలి ఔుధరై, అథి నౄభా ెందెంనలై ఎలాెంటి ాపలవెం చాదఽ. ెంథరనికి ఎలాెంటి 
భాయలలు ఙమేఔుెండర నౄభా సెంస  ఒ నఔలు నులలని జఞభీ ఙేసఽౄ ెంథి.  నులల ఫలెండెనలై అయోత ఔయౌగిన అదికభ ి
సెంతఔెం నలటలి యౌ్ ఉెంటలెంథి. అలాగై, పలయతీమ యి ెంుల చటిెం ాకయెం థరనినలై భ దా యేమాయౌ్ ఉెంటలెంథి.  

నుాభాణ ఔ నులల ఫలెండెలల ాణేకిెంచి భూడె పలగలుెంటలబ: 

a) నులల ఱలడాల్ 
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నులల ఱలడాల్ అధేథ ి నదటి పలఖెంగ ఉెంటలెంథి. నులల భ క నజేీలల యదరయణెంగ థనీిని 
ఔనఽగపనవచఽచ. జీయత నౄభా ెంథరల ఱలడాళ్ైు  యదరయణెంగ కై యఔెంగ ఉెంటలబ. అయ యదరయణెంగ 
కిెంథి సభాఙరభనిై ఔయౌగి ఉెంటలబ.: 

చితాెం 1: నులల ఫలెండెలలని పలగలు 

 

i. నౄభా సెంస  నేయల 
ii. నిభెిషీ నులలకి సెంఫెందిెంచిన కొనిై ాణేఔ యవభలు కిెంథి యధెంగ: 

 నులల మజభాని నేయల, చియలధరభా 
 ుటిిన ణథేీ, చివభి ుటిిన భోజు ధరటికి వమసఽ 
 నులల థఔెం భభిమ  నులల ెందెం కలవవద ి

 నౄభా ఙేలన నతౄెం 

 నానేమెం నతౄెం  

 నానేమెం ఙెయౌుెంఙే కల వవద ి

 నుాయెంబభబయ ణథేీ, భిఔుత ణేథీ భభిమ  చివభి ననాేమెం ఖడెవు ణథే ీ

 నులల లాపలలణోధర లేథర లాపలలు లేఔధర 
 ధరనేనీ నేయల 
 నానేమెం ఙెయౌుెంు యదరనెం – యభిిఔెం; అయ సెంవత్యెం; ణెైైభాలఔెం; ధలయభ;ీ జీతెం నఽెంచి 

తగాిెంచడెం థరుభ 
 నులల సెంక – నులల ెంథరనికి సెంఫెందిెంచిన యయషీ సెంక ఔడర ఇథే.  

iii. ఙెయౌుెంునలై నౄభా సెంస  యగె నెం. నౄభా ెందెంలల ఇథి ఖ ెండెలా ఉెంటలెంథి.  
iv. అదికభఔి సెంతఔ హో థర ఔయౌగిన యభి సెంతఔెం, నులల యి ెంు 
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v. య నిఔ నౄభా అెంఫ డ్స్ ఫేన్ చియలధరభా. 

b) నుాభాణ ఔ నిఫెంధనలు 

నులల ఫలెండెలలని భెెండో  పలగనిై నుాభాణ ఔ నులల  షయతేలణో తమాయల ఙేరయల. ాణేఔెంగ 
నేనయౘబలేౄ  తనెంచి, యదరయణెంగ ఇయ అనిై జీయత నౄభా ెంథరలలలనా ఉెంటలబ. యటిలల కొనిై 
షయతేలు  కల భినేత్త, లెంగిల్ నానేమెం, లేథర పలఖయుభ బయతయ (లాపలలలల) నులలలు లాెంటి 
కొనిై షయతేలు నిభేిషి యకల ెంథరలఔు వభిౄెంచఔనోు వచఽచ. ఈ నుాభాణ ఔ షయతేలు ెందెం కిెంద 
వభిౄెంచఖల హఔుులు, యరలష అదికభలు భభిమ  ఇతయ నిఫెంధనలనఽ నియుచియౄ బ.  

c) నిభేిషి నులల నిఫెంధనలు 

నులల ఫలెండె భూడో  పలఖెం వకిౄఖత నులల ెంథరనికి ాణేకిెంచిన నిభేిషి నులల నిఫెంధనలనఽ ఔయౌగి 
ఉెంటలెంథి. ఇయ ఫలెండె భ కెంనలనై భ థిాెంచఫడవచఽచ. లేథర జోడిెంు యౄెంలల ాణేఔెంగ 
ఙపనెంచఫడవచఽచ.  
లాప్్ అబన భిలతేలలు  అనఽఖరహకలెం, జుౄ  ఙమేఫడని కలెం లాెంటి నుాభాణ ఔ నులల 
నిఫెంధనలనఽ ెందెం తయచా చటిఫదేెంగ అెంథిసఽౄ నైటికీ యదరయణెంగ కొనిై నిభేిషి నిఫెంధనలు 
నౄభా సెంస , నౄభా థరయల భధ ఔుథిభై నిభేిషి ెంథరనికి అనఽసెందరనెం ఙేమఫడి ఉెంటలబ.   

ఉథరహయణ 

ెందెం ఔుదఽయలచఔుధే సభమెంలల ఖయౌెం కయణెంగ ఒ భళ ళ్ భయణ ెంచవచచధే థరనిని నిభోదిెంఙ ే
షయతే.  

థీనికి సెంఫెందిెంచిన సభఖర షయతేలు అదరమెం 13లల ాయౄ యెంచఫడరు బ.  

లుమ భకీ్ష 1 

నదటి నానేమెం యయౕదఽ (FPR) థేనికి సెంకైతెంగ నిలుసఽౄ ెంథ?ి ఫలగ కచిచతఫ నై ఐచిచకనిై ఎెంచఽకోెండి.  

I. లేుచి భియౕలన కలెం భ గిలనుో బెంథ ి

II. నులల ెందెం నుాయెంబఫ ైెందనడరనికి ఇథి యక్షెంగ నిలుసఽౄ ెంథి.  
III. నులలని ఇఔ యదఽె  ఙమేలేయల.  
IV. నులల ఔ నిభేిషి నఖదఽ యలువనఽ సెంనుథిెంచఽఔుెంథి.  
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యభెంశ్ెం 

 జీయత నౄభా సెంస  నదటి నానేమెం యయౕదఽ (FPR) జఞభీ ఙేలనుడె నౄభా ెందెం 
నుాయెంబభవుతేెంథి. FPR అధేథి నులల ెందెం నుాయెంబఫ ైెందనడరనికి యక్షెంగ నిలుసఽౄ ెంథి.  

 నులల ఫలెండె అధథేి నౄభాణో భ డిడని అతెంత భ కఫ ైన దయౄ యజేు. నౄభా ఙసేఽఔునై యభిక,ి 
నౄభా సెంసకి భధ ఔుథిభిన ెంథరనికి ఇథి యక్షెంగ నిలుసఽౄ ెంథి.  

 నుాభాణ ఔ నులల ఫలెండె ాణేకిెంచి నులల ఱలడాల్, నుాభాణ ఔ నిఫెంధనలు, నులలలలని నిభేిషి 
నిఫెంధనలు అధే భూడె పలగలనఽ ఔయౌగి ఉెంటలెంథి.  

కీలఔ థరలు 

1. నదటి నానేమెం యయౕదఽ (FPR) 

2. నులల ఫలెండె 
3. నులల ఱలడాల్ 

4. నుాభాణ ఔ నిఫెంధనలు 
5. ాణేఔ నిఫెంధనలు 
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లుమ భకీ్ష జయఫ లు  

జయఫ  1 

సభెైన ఎెంనఔ II. 

FPR అధేథి నులల ెందెం నుాయెంబఫ ైెందనడరనికి యక్షెం.  

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలు  

ాశ్ై 1 

కిెంథి దయౄ యజేులలు  ఏయ నౄభా సెంస , నౄభాథరయలఔు భధ ెందెం ఔుథిభిెందనడరనికి యక్షెంగ నిలుసఽౄ ెంథ?ి 

I. ాత్తనుదన తాెం 

II. నులల ఫలెండె 
III. యవయణ తాెం 

IV. కెుబమ్ నూయెం 

ాశ్ై 2 

ఒ నిభేిషిఫ ైన నులల  ఫలెండెనఽ యౄను ెంథిెంచడరనికి సెంకిుషిఫ ైన పలషనఽ ఉయోగిెంచి, అథి సెంథిఖేత 
ఔలుఖజైలేౄ , థరనిని ఏ యధెంగ భిఖణ ెంఙరయౌ? 

I. నౄభా ఙేసఽఔునై యభికి అనఽఔలెంగ 
II. నౄభా సెంసఔు అనఽఔలెంగ 
III. నులలని ఙెలుు ఫలటల కనిథిగ ాఔటిెంజలై, నౄభా ఙలేన యభికి వడీుణో సయౘ ననాేమెంనఽ త్తభిగి 

ఙెయౌుెంఙరయౌ్ెంథిగ నౄభా సెంస  ఆథయేెంచఫడెతేెంథి.  
IV. నులలని ఙెలుు ఫలడె కనిథిగ ాఔటిెంజలై, నౄభా ఙేలన యభికి ఎలాెంటి వడీు  లేఔుెండర నానేమెంనఽ త్తభిగి 

ఙెయౌుెంఙరయౌ్ెంథిగ నౄభా సెంస  ఆథయేెంచఫడెతేెంథి.  

ాశ్ై 3 

నులల ఫలెండెనఽ ఫలగ యవభిెంచఖల దేత్తని ఎెంనఔ ఙబే.  

I. ఇథి నౄభా ెంథరనికి యక్షెంగ నిలుసఽౄ ెంథి.  
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II. ఔెంనలనీ నఽెంచి నౄభా నులలని కొనఽగోలు ఙేమడెంలల నౄభా థరయల ఆసకిౄ వఔౄ భిచినెందఽఔు ఇథి యక్షెంగ 
నిలుసఽౄ ెంథి.  

III. ఫలెంఔులు, ఫోా ఔయలు , ఇతయ పలఖయుభ సెంసలణో వవహభిెంఙే సభమెంలల ఒ నౄభా సెంస  అనఽసభిెంఙ ే
నులల (దేతేలు)ఔు ఇథి యక్షెంగ నిలుసఽౄ ెంథి.  

IV. ఇథి నదటి నానేమెం ఙెయౌుెంు సెందయౌెంగ నౄభా సెంస  జఞభీ ఙేలే యయౕదఽ.  

ాశ్ై 4 

కిెంథి ాఔటనలలు  ఏథి సభైెెంథ?ి 

I. నులల ెందెం నుాయెంబఫ ైెందనడరనికి ాత్తనుదన తాెం యొఔు అెంగీకయెం యక్షెంగ నిలుసఽౄ ెంథి.  
II. నులల నుాయెంబఫ ైెందనడరనికి నానేమెం అెంగీకయెం యొఔు  యక్షెంగ నిలుసఽౄ ెంథి.  
III. నులల ెందెం నుాయెంబఫ ైెందనడరనికి నదటి ననాేమెం యయౕదఽ యక్షెంగ నిలుసఽౄ ెంథి.  
IV. నులల ెందెం నుాయెంబఫ ైెందనడరనికి ననాేమెం ధయ ఙెడెం(కోట్) అధేథి యక్షెంగ నిలుసఽౄ ెంథి.  

ాశ్ై 5 

నదటి నానేమెం తభుత నౄభా సెంస  లుఔభిెంచిన తదనెంతయ నానేమెంల కోసెం, ఔెంనలనీ __________నఽ 
జఞభీ ఙసేఽౄ ెంథ.ి 

I. భియైవల్ ననాేమెం యయౕదఽ (ునభెీవన నానేమెం యయౕదఽ) 
II. భియిో భైషన్ ననాేమెం యయౕదఽ (ునయలదేయణ ననాేమెం యయౕదఽ) 
III. భీఇన్ యవయణ నానేమెం యయౕదఽ (ునఃయ న ననాేమెం యయౕదఽ) 
IV. భినావల్ ననాేమెం యయౕదఽ (నయఔయణ నానేమెం యయౕదఽ) 

ాశ్ై 6 

నౄభా ఙేలన వకిౄ అసలు నౄభా నులల ఫలెండెనఽ నోు గపటలి ఔుెంటే ఏెం జయలఖ తేెంథ?ి 

I. ెంథరనికి ఎలాెంటి భాయలలు ఙేమఔుెండర నౄభా సెంస  ఒ నకియ్ నులలని జఞభీ ఙసేఽౄ ెంథి.  
II. నౄభా ెందెం భ గిెంునఔు వసఽౄ ెంథి.  
III. నౄభా ఙలేన వకిౄ ాసఽౄ త ఆభోఖ ాఔటనల నుాత్తథిఔన కొతౄ  నిమభ, నిఫెంధనలణో ఒ నఔలు నులలని 

నౄభా సెంస  జఞభీ ఙసేఽౄ ెంథి.  
IV. కోయలి  ఆథేరల తభుత భాతాఫే ెంథరనికి ఎలాెంటి భాయలలు ఙేమఔుెండర, ఒ నఔలు నులలని నౄభా 

సెంస  జఞభీ ఙేసఽౄ ెంథి.  
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ాశ్ై 7 

కిెంథి ాఔటనలలు  ఏథి సభైెెంథో  ఙెెండ?ి 

I. నులల దయౄ యజేునలై అయోత ఔయౌగిన అదికభి సెంతఔెం ఙేమాయౌ్ ఉెంటలెంథి. అబణే పలయత భ దాణ చటిెం 
ాకయెం తనిసభిగ భ దా యమేాయౌ్న అవసయెం లేదఽ.  

II. నులల దయౄ యేజునలై అయోత ఔయౌగిన అదికభి సెంతఔెం ఙేమాయౌ్ ఉెంటలెంథి. అబణే పలయత భ దాణ చటిెం 
ాకయెం తనిసభిగ భ దా యమేాయౌ్ ఉెంటలెంథి.  

III. నులల దయౄ యేజునలై అయోత ఔయౌగిన అదికభి తఔ సెంతఔెం ఙేమాయౌ్న అవసయెం లేదఽ. అబణే పలయత 
భ దాణ చటిెం ాకయెం తనిసభిగ భ దా యేమాయౌ్ ఉెంటలెంథి.  

IV. నులల దయౄ యేజునలై అయోత ఔయౌగిన అదికభి తఔ సెంతఔెం ఙమేాయౌ్న అవసయెం కనీ, పలయత భ దాణ చటిెం 
ాకయెం తనిసభిగ భ దా యమేాయౌ్న అవసయెం కనీ లేదఽ.  

ాశ్ై 8 

కిెంథి యటిలల ఒ నుాభాణ ఔ నౄభా నులల ఫలెండె నదటి పలఖెంగ నియౌఙేథి ఏథి? 

I. నులల ఱలడాల్ 

II. నుాభాణ ఔ నిఫెంధనలు  
III. నిభేిషి నులల నిఫెంధనలు 
IV. కెుబమ్ దేత్త 

ాశ్ై 9 

ఒ నుాభాణ ఔ నౄభా నులల ఫలెండెలల, నుాభాణ ఔ షయతేల యపలఖెం కిెంథి యటిలల థేనిని ఔయౌగి ఉెంటలెంథ?ి 

I. నుాయెంబ ణథేీ, భిఔుత ణథేీ భభిమ  చివభి ననాేమెం ఖడెవు ణథే ీ

II. ధరనేనీ నేయల 
III. ెందెం కిెంద వభిౄెంచఖల హఔుులు, యరలష అదికభలు భభమి  ఇతయ నిఫెంధనలు 
IV. అదికభిఔ సెంతఔెం థరయల సెంతఔెం భభిమ  నులల యి ెంు.  

ాశ్ై 10 

―ెందెం భలే సభమెంలల ఖయౌెం కయణెంగ ఒ భళ ళ్ ఙరవు సెంబయెంచఖలదని ఎదఽయల చాలే  భిలత్తని 
నియభిెంచఖల షయతే‖ నుాభాణ ఔ నులల ఫలెండెలలని ఏ యపలఖెం కిెంద ను ెందఽయచఫడెతేెంథి? 
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I. నులల ఱలడాల్ 

II. యదరయణ నిఫెంధనలు  
III. నుాభాణ ఔ నిఫెంధనలు  
IV. నిభేిషి నులల నిఫెంధనలు 

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలఔు జయఫ లు  

జయఫ  1 

సభెైన సభాదరనెం II. 

నులల ఫలెండె అధేథి నౄభా సెంస , నౄభా థరయల భధ ఔుథిభిన ెంథరనికి యక్షెంగ నిలుసఽౄ ెంథి.  

జయఫ  2  

సభెైన సభాదరనెం I. 

ఒ నిభేిషిఫ నై నులల ఫలెండెనఽ యౄను ెంథిెంచడరనికి సెంకిుషిఫ ైన పలషనఽ ఉయోగిెంచి, అథి అనఽభాధరనిై 
ఔలుఖజైలేౄ , అథి యదరయణెంగ నౄభా ఙేలన వకిౄకి అనఽఔలెంగ భిఖణ ెంచఫడెతేెంథి.  

జయఫ  3 

సభెైన సభాదరనెం I. 

నులల ఫలెండె అధేథి నౄభా ెంథరనికి యక్షెం కఖలదఽ.  

జయఫ  4 

సభెైన సభాదరనెం III. 

నదటి నానేమెం యయౕదఽ అధథేి నులల ెందెం నుాయెంబఫ ైెందనడరనికి యక్షెం.  

జయఫ  5 

సభెైన సభాదరనెం IV. 

నదటి నానేమెం తభుత నౄభా సెంస  లుఔభిెంఙే తదనెంతయ నానేమెంలకోసెం, ఔెంనలనీ భినావల్ నానేమెం 
యయౕదఽనఽ జఞభీ ఙేసఽౄ ెంథి.  
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జయఫ  6 

సభెైన సభాదరనెం I. 

నౄభా ఙేలన వకిౄ తన అసలు జీయత నౄభా నులల ఫలెండెనఽ నోు గపటలి ఔుెంటే, నౄభా సెంస  ెంథరనికి ఎలాెంటి 
భాయలలు ఙేమఔుెండర నఔలు నులలని జఞభీ ఙేసఽౄ ెంథి.  

జయఫ  7 

సభెైన సభాదరనెం II. 

నులల ఫలెండెనలై అదకియఔెంగ అయలో లెైనయయల సెంతఔెం ఙలే, పలయత భ దాణర చటిెం ాకయెం భ దా యేమాయౌ.  

జయఫ  8 

సభెైన సభాదరనెం I. 

నులల ఱలడాల్ అధథేి ఒ నుాభాణ ఔ నౄభా నులలలల నదటి పలఖెంగ నిలుసఽౄ ెంథి.  

జయఫ  9 

సభెైన సభాదరనెం III. 

నౄభా నులల ఫలెండెలలని నుాభాణ ఔ షయతేల యపలఖెం ెందెం కిెంద వభిౄెంచఖల హఔుులు, యరలష 
అదికభలు, ఇతయ నిఫెంధనలనలై సభాఙరభనిై ఔయౌగి ఉెంటలెంథి.  

జయఫ  10 

సభెైన సభాదరనెం IV. 

―ెందెం భలే సభమెంలల ఖయౌెం కయణెంగ ఒ భళ ళ్ ఙరవు సెంబయెంచఖలదని ఎదఽయల చాలే  భిలత్తని 
నియభిెంచఖల నిఫెంధన‖ నుాభాణ ఔ నులల ఫలెండెలలని నిభేిషి నులల నిఫెంధనల యపలఖెం కిెంద 
ను ెందఽయచఫడెతేెంథి. 
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అదరమెం 14 

డరఔుఫ ెంటేషన్-నులల దశ్- II 

 

అదరమెం భచిమెం 

ఈ అదరమెంలల, నులల ఫలెండెలల ను ెందఽయచిన నిఫెంధనలు భనెం చభిచెంచనఽధరైెం. ఈ అదరమెంలల 
చభిచెంచనఽనై నిఫెంధనలలు  అనఽఖరహథనిభ లు, నులల కలాతీతెం, కనుడెకోవడెం తథితభలఔు సెంఫెందిెంచి 
కొనిై భ కఫ ైన నిఫెంధనలు ఔడర ఉధరైబ.  

ధేయలచఔుధే అెంరలు 

 

A. నులల షయతేలు భభిమ  యరలష అదికయభ లు  
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A. నులల షయతేలు, యరలష అదికయభ లు  

1. అనఽఖరహ థనిభ లు   

నానేమెంలనఽ ఇటి ణథేీ వయఔు ఙెయౌుెంచి, నులల అభలులల ఉెండే క్షెంలల ాత్త జీయత నౄభా ెందెం 
భయణరనెంతయ ాయోజధరలనఽ అెంథిెంచడరనికి ఔటలి ఫడేలా నిఫెంధనలు ఉెంటలబ. ―అనఽఖరహ కలెం ‖ షయతే 
నానేమెం ఫకబ డని తభుత ఙెయౌుెంునఔు నులలథరయలఔు అదను సభమెం ఇసఽౄ ెంథి.  

భ కెంగ ఖభనిెంఙరయౌ్నయ 

అనఽఖరహ కలెం నుాభాణ ఔ నిడయి ధల భోజులు లేథర 31 భోజులు. నానేమెం ఙెయౌుెంుకోసెం నియృబెంచిన ఖడెవు 
ణేథీ భయలసటి భోజు నఽెంచి అనఽఖరహ కలెం భోజులు లెకిుెంచఫడవచఽచ. నానేమెం ఙెయౌుెంు జయని కయణెంగ 
కలాతీతఫ ైన నులలని అనఽఖరహకలెంలల అభలులల ఉెంఙేెందఽఔు ఈ నిఫెంధన యలు ఔయౌసఽౄ ెంథి.  

ఔయళే్, ననాేమెం ఫకబ అలాగై నియౌచి ఉెండి ఈ కలెంలల నులలథరయల చనినోు ణే, నౄభా సెంస  భయణరనెంతయ 
ాయోజధరలఔు అెంథిెంఙే య భ ్నఽెంచి నానేమెం య భ ్నఽ తగాిెంచఽఔుెంటలయల. అనఽఖరహ కలెం ూయౄబన 
తభుత ఔడర ననాేమెంలనఽ ఙెయౌుెంచఔుెండర అలాగై నియౌచి ఉెంటే, నులల  కలాతీతఫ ైెంథిగ 
భిఖణ ెంచఫడెతేెంథి. కఫటిి భయణరనెంతయ ాయోజధరలనఽ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న ఫలధత  నౄభా సెంసనలై ఉెండదఽ. 
జుౄ  ఙేమఫడిన నిఫెంధనల కిెంద వభిౄెంచఖల య భ ్ భాతాఫే ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి. కఫటిి నౄభాథరయల 
అనఽఖరహ కలెంలల ఉచిత నౄభానఽ ను ెందఽణరయని ఙెవచఽచ.  

2. కలాతీతెం భభిమ  ునయలదేయణ/ునయలజెీవెం 

అనఽఖరహ కలెం లలు నానేమెంనఽ ఙెయౌుెంచఔుెంటే, నులల కలాతీతెం కవచచధే యషమానిై భనెం ఇథవియక ై
చారెం. యబ యయౄ ఏనేటెంటే ఆచయణీమెంగ రశ్ుతఫ ైన జీయత నౄభా ెంథరలనీై కలాతీతఫ ైన నులలల 
ునయలదేయణ (ునయలజెీయనిై)నఽ అనఽభత్తసఽౄ ధరైబ.  

నియుచనెం 

ునయలదేయణ అధేథి నానేమెంలు ఙెయౌుెంచని కయణెంగ లేథర జుౄ  ఙమేఫడని నిఫెంధనలు యేటి కిెంథెధైర 
యదెబన నులలని అభలలు కి ణఙెేచెందఽఔు ఒ జీయత నౄభా సెంస  అనఽసభిెంఙే ాకిరమ.  

అబనటకిీ, నులల ునయలదేయణ అధథేి నౄభా ఙలేన యభి నుయౌట ఫేషయతే హఔుుగ ఉెండదఽ. థరనిని కిెంథ ి
నిభేిషి షయతేలణో భాతాఫే ూభిౄ ఙేసఽకోవచఽచ.:  
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i. నౄభాథరయల కోసెం భిస్కు లల ఎలాెంటి నలెంు ఉెండదఽ: నులల  ునయలదేయణ పయౌతెంగ నౄభా సెంసకి 
భిస్కు లల నలెంు ఉెండదఽ.  

ii. భిజయలు యౄఔలన: నులలథరయల వడీుణో నుటల ఎలాెంటి కలాతీత ననాేమెంల నణరౄ నిై ఙెయౌుెంఙరయౌ 
అెంటే, ఆ నతౄెం, నులల కలాతీతెం కఔుెంటే సిఱిెంచఫడే నిలు య భ ్ ఎెంత ఉెంటలెంథో , అెంణే నిలు 
య భ ్ జభ అబయెంత.  

iii. నిభేిషి కలెం భిదిలలు దయకాసఽౄ  ునయలజెీవెం: ఇలాెంటి ునఃయ న కోసెం నిఫెంధనలలల నేభపునై 
కల భినేత్తలలు ునయలజెీవన దయకాసఽౄ నఽ నులల మజభాని ూభిౄ ఙేమాయౌ. పలయత థేశ్ెంలల 
నిభేిషి కలభిది లలు, అెంటే కలాతీతెం అబన ణథేి నఽెండి ఐథళే్ు  లలు ునయలదేయణ ాపలయతెం 
కయయౌ.  

iv. నియెంతయ నౄభా యోఖత యొఔు సెంతినౄ ఔయ యక్షెం: నియెంతయెం నౄభా ఙేమఖల అయోత నౄభాథరయలఔు 
ఉెందని ణెయౌనే సెంతినౄ  ఔయౌగిెంఙే యక్షానిై నౄభా సెంసఔు అెంథిెంఙరయౌ. యళ్ు  ఆభోఖెం సెంతినౄ ఔయెంగ 
ఉెందని ఙెడఫే కఔ, ఆభిఔ భఫడి, ధైత్తఔ యలువలు ఖణనీమెంగ క్షీణ ెంచలేదని ఔడర సెంతినౄ  
ఔయౌగిెంఙరయౌ.  

v. వడీుణో నుటల ఖడెవు భ గిలన ననాేమెంల ఙెయౌుెంు: ాత్త నానేమెం ఖడెవు ణేథీ నఽెంచి ఖడెవు 
భ గిలన అనిై నానేమెంలనఽ వడీుణో నుటల నులల మజభాని ఙెయౌుెంఙరయౌ్న అవసయభ ెంథ.ి  

vi. ఫకబ డని యలణెం ఙెయౌుెంు: ఫకబ డిన నులల యలణరనిై నౄభా థరయల ఙెయౌుెంఙరయౌ. లేథర అభలలు  
ఉనై యలణ ఫకబల కయణెంగ నియౌచినోు బన యటిని ునయలదేభిెంచఽకోయయౌ.  

నలై షయతేలనిైటిలలనా ఫహృర అతెంత భ కఫ ైనథి ునయలజెీవెం సభమెంలల నౄభా ఙేమఖల అయోతకి 
అవసయఫ నై యక్షెం.  కోయలఔుెంటలనై యక్షెం యఔెం ఆమా వకిౄఖత నులల భిలతేలనైద ఆదరయడ ి
ఉెంటలెంథి. ఙరలా తఔుువ కలెం నులల కలాతీతఫ ైన భిలత్తలల ఉెంటే, నౄభా ఙమేఖల యోఖతకి ఎలాెంటి 
యక్షాదరయెం లేఔుెండర లేథర భెంచి ఆభోఖెంణోధే ఉనైటలి  నౄభాథరయల నఽెంచి ధియఔయణ అెందఽఔుధేలా యదరయణ 
ాఔటననఽ భాతాఫే లుఔభిెంచి, నులలని నౄభా సెంస  ునయలదేభిెంచవచఽచ.  

కొనిై నిభేిషి భిలతేల కిెంద నౄభా సెంసకి యదై భీక్షనఽ లేథర నౄభా ఙేమఖల యోఖతకి సెంఫెందిెంచిన 
యక్షెం కయయౌ్ భవచఽచ: 

i. అనఽఖరహ కలెం ఙరలా కలెం కిెందటే భ గిల, నులల సఽభాయల ఏడరథి కలెంగ కలాతీత లత్తలల 
ఉనై సెందయౌెంలల. 
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ii. భభో సెందయౌెం ఆభోఖెం లేథర ఇతయ సభస ఉెండవచచని నౄభా సెంసఔు ఏయడే అనఽభానెం. నౄభా 
ఙేలన య భ ్ లేథర నులల భ క యలువ ఙరలా ఎఔుువగ ఉెండే క్షెంలల ణరజఞ యదై భీక్ష అవసయెం 
ఉెండవచఽచ.  

నులల ునయలజెీవెం కోసెం నులలథరయల నలదె నతౄెంలల డఫ ో (నుత నానేమెం ఫకబలు, వడీు )ని ఙెయౌుెంఙరయౌ్ 
వఙచే భిలత్త ఉనైెందఽన, అసలు నులలని ునయలజెీవెం ను ెంథేలా ఙేమడభా లేదెంటే ఒ కొతౄ  నులలని 
కొనడెం భెంచిథర అధే యషమెంనలై ాత్త నులలథరయల నియృమెం తీసఽకోయయౌ. ునయలజెీవఫే ఙరలావయఔు 
ాయోజనఔయెం. ఎెందఽఔెంటే, కొతౄ  నులల కొధరలెంటే ునయలజెీవెం ణథేీలల నౄభా థరయలకి నిెండని వమసఽ 
నుాత్తథిఔన అదిఔ నానేమెంనఽ ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి.  

a) నులల ునయలజెీవ చయలు 

నులల ునయలజెీయనిై ూభిౄ ఙేమడరనికి కొనిై భాభా లనఽ భనెం ఇుడె భియౕయౌథరె ెం. యదరయణెంగ, 
నదటి ఙెయౌుెంచని ననాేమెం ణేథీ నఽెంచి నిభేిషి కలెం (ఐథళే్ైు  అనఽఔుెంథరెం) లలు ునయలజెీవెం 
ఙేమాయౌ్ఉెంటే ఆ కలాతీత నులలని భనెం ునయలజెీయెంజసైఽకోవచఽచ.  

i. యదరయణ ునయలజెీవెం 

నానేమెం ఫకబలనఽ వడీుణో నుటల ఙెయౌుెంచి, ునయలజెీయెంజసైఽకోవడరనిై యదరయణ యౄెం అని 
అెంటలయల. థీనిని యదరయణ ునయలజెీవెం అని నలుయౄ యల. నులల సభెెండర్ యలువనఽ సెంనుథిెంచినుడె 
ఇథి అభలలు కి వసఽౄ ెంథి. నౄభా సెంస  ఆభోఖ లత్త ాఔటన లేథర యైద భీక్ష లాెంటి నౄభా ఙేమఖల 
యోఖతకి సెంఫెందిెంచిన ఇతయ యక్షాదరభనిై కోయలతేెంథి.  

ii. ాణేఔ ునయలజెీవెం 

భూడళే్ు  ఔధరై తఔుువ కలెం వయఔు నులల నడచి ఉెండ,ి ఔనీస సభెెండర్ యలువనఽ (జభ అబన 
నిలులు లేథర నఖదఽ యలువ ఙరలా తఔుువగ ఉెంటే) సెంనుథిెంచఔుెండర, కలాతీత సభసమెం ఎఔుువగ 
ఉెంటే? అనగ నానేమెం ఙెయౌుెంచని ణథేీ నఽెంచి ఏడరథి లేథర అెంతఔధరై ఎఔుువ సభమెం తభుత 
ునయలజెీవెం కోసెం వఙేచ భిలతేలలు  ఏెం ఙేమాయౌ?  

థరనిని ునయలజెీయెంజైమడరనికి ాణేఔ ునయలజెీవెం అని నయౌఙే థఔెం ఔ భాయాెం. (ఉథరహయణఔు అథ ి
ఎల్.ఐ.ల ఆఫ్ ఇెండమిాలల అభలులల ఉెంథి). ఇఔుడ కలాతీతఫ ైన నులల నుాయెంబెం అసలు ణేథకీి భెెండె 
సెంవత్భల లలు నుాయెంబ ణేథీ ఉెండేలా ఒ కొతౄ  నులలని భలనటలి  ఉెంటలెంథి. నులల తీసఽఔునై 
సభమెంలల కొనిై జీయణరలఔు వభిౄెంఙే అసలు నిభేిషి కలావదనిి భిఔు ణథేీ థరటభదఽ.  
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ఉథరహయణ 

అసలు నులల 40 ఏళ్ు  వమసఽలల తీసఽకోఫడి, కొతౄ  నుాయెంబ ణేథీ 42 ఏళ్ు  వమసఽలల అబణే భభిమ  ఆ 
నులల అయయై ఏళ్ు  వమసఽ ఔలాు  భ గిెంఙరయౌ్న కల భినేత్తలల  ఉెంటే ునయలజెీవ నులల కలభనిేత్త 
ఇయయై నఽెంచి థెెనినేథళే్ుఔు ఔుథిెంచఫడెతేెంథి. నుత ననాేమెం, కొతౄ  ననాేమెం భధ ణేడరనఽ థరనిక ి
సెంఫెందిెంచి ఙెయౌుెంఙరయౌ్న వడీుణో నుటల ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథ.ి  

iii. యలణ సళ త ునయలజెీవెం 

యలణెంణో ఔడని  ునయలజెీవెంగ ఎల్.ఐ.ల, భభిమ  ఇతయ ఔెంనలనీల వదె ునయలజెీవెం కోసెం భూడో 
యదరనెం ఔడర అెందఽఫలటలలల ఉెంథి. ఇథి కవైలెం ునయలజెీవెం భాతాఫే కదఽ ఇెందఽలల భెెండె యకల 
లాయథయేలు ఉధరైబ: 

 ఏఔకలెంలల యలణెం భెంజూయల భభిమ   
 నులల ునయలజెీవెం 

నానేమెం ఫకబలు భభిమ  వడీుని యదరయణ ునయలజెీవెం కిెంద లెకిుయౄ యల. ునయలజెీవ ణేథీ ధరటకి ి
నులల కిెంద ను ెందడరనికి యోఖత ఔయౌగిన యలణెం ఔడర నిభే భిెంచఫడెతేెంథి. ఈ యలణరనిై ునయలజెీవ 
ాయోజధరల కోసెం భిఖణ ెంఙే య భ ్గ ఉయోగిెంచఽకోవచఽచ. నానేమెం ఫకబలు, వడీు  కోసెం యలణెం 
థరుభ సయలె ఫలటల ఙలేన తభుత ఔడర ఇెంక ఏథెైధర య భ ్ నేగియౌ ఉెంటే, అథి నులలథరయలఔు 
ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి. సషిెంగ ణెలుసఽకోయయౌ్న యషమఫేనేటెంటే, ునయలజెీవ ణథేీ ధరటికి సభెెండర్ 
యలువనఽ సెంనుథిెంచఽఔునై నులలలఔు భాతాఫే యలణ సదఽనుమెం భభిమ  ునయలజెీవెం 
అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి.  

iv. యబథర ునయలజెీవెం 

చివయగ, నులలథరయల ననాేమెం ఫకబలనఽ నలదె నతౄెంలల ఙెయౌుెంఙే లత్తలల కనీ, ాణేఔ ునయలజెీవ  
థఔెం కిెంద నులల ునయలజెీయెంజసైఽఔుధే భిలత్తలల కనీ లేనుడె యబథర ునయలజెీవెం  
అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి. ఇలాెంటి సెందయౌెంలల యదరయణ ునయలజెీవ థఔెం కిెంద ననాేమెం ఫకబలు 
యదరయణ దెత్తలలధే లెకిుెంచఫడెణరబ.  

ఙెయౌుెంఙే యదరధరనిై ఫటిి (ణెైైభాలఔెం లేథర అయ సెంవత్యెం), నౄభా ఙలేన వకిౄ ఔ అయ సెంవత్యెం లేథర 
భెెండె ణెైైభాలఔ ననాేమెంలు ఙెయౌుెంఙరయౌ్ భవచఽచ. ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నేఖణర  ఫకబలనఽ ాసఽౄ త నులల 
యభిికోత్వ ఏడరథి భభిమ  ఆ తభుత భెెండె ూభిౄ నులల యభిికోత్యలు సయౘ భెెండె సెంవత్భలు 
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లేథర అెంతఔధరై ఎఔుువ కలానికి నానేమెం ఖడెవు ణథేలీలల బయషత్ ననాేమెంలణో ఔయౌన ఙెయౌుెంఙ ే
యధెంగ యసౄ భియౄ యల. అబణే ునయలజెీవ సభమెంలల నులల కిెంద ఎలాెంటి యలణ ఫలకీ ఉెండభదధే షయతే 
యదిెంచఫడవచఽచ.  

భ కెంగ ఖభనిెంఙరయౌ్నయ 

కలాతీత లత్తలల నులలలు ఉెండడెం వలు  నౄభా సెంసఔు కనీ, నులలథరయలఔు కనీ ఫేలు ఙలేే అవకశ్ెం 
లేనెందఽన కలాతీత నులలల ునయలజెీవెం అధేథి జీయత నౄభా సెంసలు చఽయలగా  నోుా త్ళ ెంఙరలని 
కోయలఔుధే ఒ భ కఫ నై లయే కయఔరభభ .  

3. జుౄ  కని –నిఫెంధనలు  

పలయతీమ నౄభా చటిెం (లలక్షన్ 113) కిెంద ను ెందఽయచిన కధొఔ భ కఫ నై నిఫెంధన ఏనేటెంటే, 
తదనెంతయ ననాేమెంల ఙెయౌుెంు థరుభ ూభిౄ య బలల తభ నులలలనఽ నిలఫ టలి కోలేని భిలతేలలు  ఔడర 
అథి (ఆ నిఫెంధన) నులలథరయలలఔు కొనిై ాయోజధరలనఽ లనెంఙేటటలు  ఙసేఽౄ ెంథ.ి ఇఔుడ వభిౄెంజసైఽౄ నై 
తయుెం ఏనేటెంటే, నులల కిెంద జభ అబన నఖదఽ యలువనఽ నులలథరయల కెుబమ్ ఙసేఽకోవచఽచ.  

పలయతథేశ్ెంలల ఉనై చటిెం ాకయెం ఔనీసెం వయలసగ భూడె సెంవత్భలు ననాేమెంలు ఙెయౌులేౄ , ఆ నులల 
తనిసభిగ సభెెండర్ యలువనఽ ఔయౌగి ఉెంటలెంథి. నులలని సభెెండర్ ఙేమఔుెంటే, తగాిెంచిన ఙెయౌుెంు యలువణో 
ఒ నులలగ అథి భిఖణ ెంచఫడెతేెంథి. నులల నిఫెంధనలు యదరయణెంగ చటిెం ాకయెం ఉనై థరనిఔధరై 
భభిెంత ఉథరయఫ ైన సభెెండర్ యలువనఽ అెంథియౄ బ.  

a) సభెెండర్ యలువలు 

జీయత నౄభా సెంసలు యదరయణెంగ యయధ సెందభౌలలు  సభెెండర్ యలువలనఽ జఞనృణర భిఙే ఙరరి్  నఽ, 
సభెెండర్ యలువలనఽ లెకిుెంచడెం కోసెం ఉయోగిెంఙే దేత్తని ఔయౌగి ఉెంటలబ. ఈ సాతాెం నౄభా యఔెం 
భభిమ   ధఔెం, నులల  వమసఽ, నులల నానేమెం ఙెయౌుెంు కలెం నిడయిని భిఖణనలలక ి
తీసఽఔుెంటలెంథి. సభెెండర్ ఙసేఽౄ నై సభమెంలల నులలథరయల ఙేత్తకి అెంథే యసౄవ నఖదఽ నతౄెం నులలలల 
సాచిెంచిన సభెెండర్ యలువ ఔధరై ననైెంగ ఉెండవచఽచ.  

థీనికి కయణెం ఙెయౌుెంచిన యలువల జోడిెంులు, ఫో నస్క లు లేథర డియడెెండ్స నణరౄ లు, భ ెందఽగ ఙెయౌుెంచిన 
నానేమెంలు  లేథర ననాేమెంలలల కాయలు, నులల యలణరలు నదలఖ నయ నైఔు నుానౄ ెంఙే సభెెండర్ యలువ 
నఽెంచి ఔడిఔలు, తీలయేతలఔు థరభి తీమవచఽచ. నులలథరయల అెంత్తభెంగ లుఔభిెంఙేథి ఒ నిఔయఫ ైన 
సభెెండర్ యలువ. సభెెండర్ యలువ అధేథి ఙయెౌుెంచిన యలువలల కొెంత రతెంగ ఉెంటలెంథి.  
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ఙెయౌుెంచిన ననాేమెంల రతెంగ వఙచే సభెెండర్ యలువనఽ గయెంటీడ్స సభెెండర్ యలువ అని అెంటలయల.  

b) నులల యలణరలు 

నఖదఽ యలువనఽ నుో ఖ  ఙసేఽఔుధే జీయత నౄభా నులలలు నులల నఖదఽ యలువనఽ యలణెం కోసెం యౘనైగ 
ఉయోగిెంచఽకోవడెం థరుభ, డఫ ోనఽ యలణెంగ ను ెంథే హఔుునఽ నులలథరయలఔు భెంజూయల ఙేలే నిఫెంధన 
ఔయౌగి ఉధరైబ. నులల యలణెం యదరయణెంగ నులల సభెెండర్ యలువలల కొెంత రతెం (అెంటే 90రతెం) 
వయఔు భనిేతెం ఙేమఫడెతేెంథి. నులలథరయల యలణరనిై తన య ెంత కాణరనఽెంచి తీసఽఔుెంటలధరైడని  
ఖ యలౄ ెంచఽకోయయౌ. నులల సభెెండర్ ఙలేేౄ , ఆమన లేథర ఆఫ  ఆ య భ ్నఽ ను ెందడరనికి అయలో లుగధే 
ఉెంటలయల.  

అలాెంటి సెందయౌెంగ, ఎట లు ననా,  నౄభా ఔడర యదఽె  ఙేమఫడెతేెంథి. థనీికి ఫదఽలుగ నులల నైద 
యలణెం తీసఽకోవడెం  థరుభ నులలథరయలలు తభ అవసభనిై తీయలచకోవడఫే కఔుెండర నౄభా 
ాయోజధరనిై ఔడర ను ెందవచఽచ. నౄభానఽ సజీవెంగ ఉెంచఽతధే నిధఽలనఽ య భ ్ ఙసేఽఔుధే యలునఽ 
ఔడర ఒ యలణెం అెంథిసఽౄ ెంథి. యలణెం అధేథి అతవసయ నిధఽలు కయయౌ్ వచిచన భిలతేలలు  భనెం 
ఔుబెంటలఔు (కాణరథరయలఔు) తీసఽకోయలని లనూయల్ ఙలేేథి కనీ అతడె లేథర ఆఫ నఽ నై ఔుబెంటలగ 
అలాగై నిలఫ టలి కోయలని కోయలఔుధేథి.  

యదరయణ యణ జ యలణెంణో నోు యౌచణే, నులల యలణెం భెెండె యషమాలలు  యేయల డెతేెంథ:ి 

నులల యలణెం యణ జ యలణెం 

యలణెం త్తభిగి ఙెయౌుెంఙరలని చటిఫదెఫ ైన ఫలధత ఉెండదఽ: 
నులల మజభాని యలణరనిై త్తభిగి ఙెయౌుెంఙరయౌ్న చటిఫదేఫ నై 
ఫలధతనఽ  ఔయౌగి ఉెండడె. యళ్ైు  ణరభ  ఎెంచఽఔునై సభమెంలల 
యలణెం నణరౄ నిై కనీ, నుక్షిఔెంగ కనీ ఙెయౌుెంచవచఽచ. యలణెం త్తభిగి 
ఙెయౌుెంచఔుెంటే, నౄభా సెంస  ఆ ఫకబ డని యలణెం నణరౄ నిై, వడీుని 
యభికి ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నులల ాయోజనెం నఽెంచి తీలయేయౄ యల.  

యణ జ యలణెం యలణ లుఔయౄ-
యలణథరత సెంఫెందరనిై 
ఏయయలసఽౄ ెంథి. ఇెందఽలల యలణ 
లుఔయౄ తనిసభిగ యలణథరతఔు 
య భ ్  ఙెయౌుెంఙరయౌ్న 
చటిఫదెఫ నై ఫలధత ఉెంటలెంథ.ి  

యలణ తనిఖీ అవసయెం లేదఽ: 
నౄభా సెంస  యసౄవెంగ తన య ెంత నిధఽలనఽ నులలథరయలఔు ఇవుడెం 
లేదఽ కఫటిి, నులలథరయల యలణెం కోసెం దయకాసఽౄ  ఙసేఽఔునై 
సభమెంలల అతనినలై యలణ ఙెయౌుెంు యభయూ తనిఖీ ఙేమాయౌ్న 
అవసయెం ఉెండదఽ. యలణెం అయోత ఔయౌగిన నణరౄ నిై (అెంటే నలనై 

యలణ లుఔయౄ యలణ ఙెయౌుెంు 
యభభ ూనిై యలణ థరత ూభిౄగ  
భకీ్షియౄ యల.  
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నేభపునైటలి  సభెెండర్ యలువలల 90 రతెం) థరటఔుెండర ఉెంథర అని 
భాతాఫే నౄభా సెంస  చాసఽకోయయౌ్ వసఽౄ ెంథి.  

నౄభా సెంస  తభ యదరనెంలల పలఖెంగ ఎటిఔుడె ఇలాెంటి యలణరలనలై నిఫెంధనలు భభిమ  
షయతేలనఽ  భాభైచ హఔుునఽ ఔయౌగి ఉెంటలెంథి. యలణరనిై భెంజూయల ఙేమడరనికి నులలని యౘనైగ 
ఉెంచఽతేనైెందఽన, నులలని నౄభా సెంసఔు అనఽఔలెంగ సభయణ ఙేమాయౌ్ ఉెంటలెంథి. నౄభా థరయల 
చనినుో బనుడె నౄభా య భ ్నఽ లుఔభిెంచడరనిక ి భభపఔభిని నులలథరయల నిమనేలేౄ , ఈ 
ధరనేధషేన్ నఽ ఆ తభుత నులలలల ఙలేే అలలైన్ ఫ ెంట్ థరుభ యదఽె  ఙేమలేయల.  

నులలలలని ధరనేనీ హఔుు నౄభాథరయల ాయోజనెం ఉనైెంతఫేయ  ాపలవెం అవుతేెంథి.  

ఉథరహయణ  

నులల కిెంద ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నతౄెం  భయణరనెంతయ కెుబమ్ యౄ. 2.5 లక్షలుగ ఉెండే యధెంగ అయలె న్ ఒ 
జీయత నౄభా నులలని కొనఽగోలు ఙేరడె. నులల కిెంద అయలె న్ నతౄెం  ఫకబ యలణెం, వడీు  ఔయౌన యౄ. 1.5 
లక్షల వయఔు ఉెంటలెంథి.  

ఇలాెంటి భిలతేలలు  అయలె న్ చనినోు ణే, ఆమన నేభపునై ధరనేనీ (నిమఔుౄ డె)నేగియౌన యౄ. లక్షనఽ 
ను ెందడరనికి అయలో లు కఖలడె.  

నౄభా సెంసలు యదరయణెంగ నులల యలణరలనలై వడీు  యదియౄ బ. యటిని ఆయల ధలలకోయభి, లేథర ఏడరథికోయభి 
ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి. వడీు  ఙరభెీలు ఙెయౌుెంచని క్షెంలల అయ నులల యలణెంలల పలఖభవుణరబ, అలాగై 
ఫకబడిన యలణెంలల ఙేయచఫడెణరబ.  

నానేమెంలు సకలెంలల ఙెయౌుెంచఫడి, నులల అభలులల ఉనైెంతకలెం యదరయణెంగ ఈ జభ అబన నఖదఽ 
యలుయే యలణరనిై, వడీు  ఙరభెీలనఽ ఙెయౌుెంచడరనికి సభినోు తేెంథి. అబణే, నులల కలాతీతఫ నై లత్తలల ఉెండి, కొతౄ  
నానేమెంలు వసాలు కఔనుో ణే ఫకబ యలణెం, ఙయెౌుెంచని వడీు  (నతౄ  అు) ఔయౌన, నులల నఖదఽ యలువ 
నతౄెం ఔధరై ఎఔుువగ ఉెండే భిలత్త ఏయడఖలదఽ.  

నౄభా సెంస  అలాెంటి భిలత్తని అనఽభత్తెంచదనైథి సఽసషిెం. ఇలాెంటి భిలత్త తలెణేౄ  భ ెంథే, నౄభా 
సెంసలు యదరయణెంగ “భ ెందఽగధే భ గిెంఙే చయ” అధే చయనఽ ఙేడెణరబ. భ ెందఽగ భ గిెంఙే చయనఽ 
ఙేటిఫో తేధరైభధే యషమానిై నులలథరయలఔు ణెయౌనేలా ధనటీసఽ ెంనెంచఫడెతేెంథి. నులల యదఽె  ఙమేఫడి, 
నేగియౌన నఖదఽ యలువనఽ యలణరనికి, ఙెయౌుెంఙరయౌ్న ఫకబకి సయలె ఫలటల ఙేమఫడెతేెంథ.ి ఏథెైధర అదను 
య భ ్ ఉెంటే, అథి నులలథరయలఔు ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి.  
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4. ాణేఔ నులల నిఫెంధనలు భభిమ  అెంగీకభలు 

a) ధరనేధషేన్ 

i. ధరనేధషేన్ అధేథి జీయత నౄభాథరయల  తన భయణరనెంతయభ , జీయత నౄభానతౄభ నఽ, నౄభా 
సెంస  ఙెయౌుెంచడరనికి, ాత్తనుథిెంఙే వకిౄ లేథర వఔుౄ ల నేయలు .  

ii. నౄభా థరయల ఔయల లేఔ అెంతఔధరై ఎఔుువ భెంథనిి తభ ధరనేనీలుగ నిమనేెంచఽకోవచఽచ.  
iii. ధరనేనీలఔు ఙెలుు ఫలటల య భ ్ ెంనణీని ను ెందఖల హఔుు ఉెంటలెంథి. థరనికి సెంఫెందిెంచిన 

హఔుు ఔయౌగిన యభి తయున ధయ్ఔయౄగ య భ ్నఽ బదాభిఙే హఔుు  
iv. నులల కొధే సభమెంలల అబధర, ఆ తభుత అబధర ధరనేధేషన్ ఙేమవచఽచ.  
v. నౄభా చటిెం 1938లలని లలక్షన్ 39 కిెంద, తభ య ెంత జీయతెం నైద నులల తీసఽఔునై వకిౄ తభ 

భయణెం సెందయౌెంగ నులల య భ ్నఽ లుఔభిెంచడరనికి ఔ వకిౄ లేథర వఔుౄ లనఽ ధరనేధేట్ 
ఙేసఽకోవచఽచ.  

నులలలల భభో ఎెండరయల్ఫ ెంటల ఙేమడెం థరుభ ధరనేధషేన్ నఽ భాయచవచఽచ.  

భ కెంగ ఖభనిెంఙరయౌ్నయ 

ధరనేధషేన్ అధేథి నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ చనినోు ణే, నులల  య భ ్నఽ లుఔభిెంఙే హఔుునఽ భాతాఫే 
ధరనేనీకి ఇసఽౄ ెంథి. కెుబమ్  ూభిౄ (లేథర నుక్షిఔెం) యషమెంనలై ధరనేనీకి ఎలాెంటి హఔుు ఉెండదఽ.  

ధరనేనీ ఫ నైర్ గ ఉెండే భిలతేలలు , నులలథరయల ఒ నిమనేతేడనిి నిమనేెంఙరయౌ్న అవసయెం ఉెంథ.ి 
ఇలా నిమనేతేలెైన వకిౄ నిమనేతేడిగ ని ఙేలేెందఽఔు తన అెంగీకభనిై ణెలుుత, నులల 
ఫలెండెనలై తన సెంతఔెం ఙేమాయౌ్ ఉెంటలెంథి. ధరనేనీకి ఫ ైధరభిటీ తీభిన సభమెంలల నిమనేతేలు తభ 
హో థరనఽ కోలలణరయల. జీయతనౄభా ను ెంథిన వకిౄ ఏ సభమెంలల అబధర నిమనేతేడిని భాయచవచఽచ. 
నిమనేతేడిగ నేభపునఔ, ధరనేనీ ఫ ైనర్ అబణే, భయణరనెంతయ కెుబమ్  నులలథరయల యొఔు చటిఫదే 
యయసఽలఔు ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథ.ి  

ఔభి ఔధరై ఎఔుువ భెంథి ధరనేనీలనఽ నిమనేెంచి ఉెంటే, భయణరనెంతయ కెుబమ్ నఽ యభకిి ఉభ్డిగ, 
లేథర ఫత్తకి ఉనై యభికి ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి. కోు ధరనేనీకి నిభేిషి యటల ఏథీ నేభపునఫడదఽ. నులల 
నుాయెంబఫ ైన తభుత ఙలేే ధరనేధషేను నఽ ాపలవయౕలెం ఙేమడెం కోసెం నౄభా సెంసలఔు ణెలనుయౌ్ 
ఉెంటలెంథి.  
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చితాెం 3: ధరనేధషేన్ ఔు సెంఫెందిెంచిన నిఫెంధనలు  

 

b) అలలైన్ ఫ ెంట్ 

అలలైన్ ఫ ెంట్ అధే దెం యదరయణెంగ భతూయుఔఫ నై ఆలౄ  ఫథియ్ని నియుచిసఽౄ ెంథి. ఫటలుడర థరుభ 
ఫథియ్కి ఇథి ననైెంగ ఉెంటలెంథి.ఆలౄ  యొఔు మాజభానెంలల, అలాెంటి ఆలౄ కి సెంఫెందిెంచి ఔయౌగి ఉెండ ే
యయధ హఔుులు, ఔయల లేథర ఎఔుువ భెంథి వఔుౄ లు ఔయౌగి ఉెంటలయల .  

అలలైన్ ఫ ెంట్ ఙేలనుడె, అలలైన్ ఫ ెంటలై నులల యలణెం కోసెం నౄభా సెంసకి ఙలేేౄ  తనెంచి, నేగియౌన 
సెందభౌలలల ధరనేధేషన్ యదఽె  ఙేమఫడెతేెంథి.  

జీయత నౄభా నులల అలలనై్ ఫ ెంట్  ఙేమఫడిెంథి అెంటే నులలలలని (ఆలౄ గ) హఔుుథరయలల హఔుునఽ, నేయల 
హఔుునఽ, ాయోజధరనిై ఔ వకిౄ నఽెంచి భభో వకిౄకి ఫథియ్ ఙేలే చయ ఈ హఔుులనఽ ఫథయి్ ఙేలే వకిౄని 
అలలైనర్ అని, హఔుులు ఫథియ్ ఙేమఫడు  వకిౄని అలలైనీ అని నలుసఽౄ ధరైయల.  
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చితాెం 2:  అలలైన్ ఫ ెంట్ 

 

పలయతథేశ్ెంలల అలలనై్ ఫ ెంట్  ాకిరమ నౄభా చటిెంలలని లలక్షన్ 38 అదీనెంలలకి వసఽౄ ెంథి. అలలైన్ ఫ ెంట్   అభలు 
జభిగిన తభుత అలలైనీ ఆ అగిెంచిన ఆలౄ కి సెంఫెందిెంచి సఔల నేయల హఔుులు, ాయోజధరలనఽ ఔయౌగి, 
అలలైనర్ ఔధరై అలలైనీకి ఫ యలగైెన నేయల హఔుులు ఔయౌగి ఉెండభదనై నిఫెంధనలఔు అనఽఖ ణెంగ నులల 
మజభాని అవుణరయల.  

చివభి నిఫెంధన ఎెంణో భ కఫ ైెంథి. నౄభా ఙేలన యయల త్తయసుభిెంచిన ఏథెైధర కయణెంణో అలలైనీ కెుబమ్ 
ను ెందడరనికి అయలో లు కయల. అలలైన్ ఫ ెంట్   కోసెం నుభిీలు ెంథరనికి అయలో లెై ఉెండరయౌ భభిమ  
చటిఫదేఫ నై అనయోతలఔు ఖ భి కభదఽ.  

ఇెందఽలల భెెండె యకలెైన అలలనై్ ఫ ెంట్ లుధరైబ.  

చితాెం 3: అలలైన్ ఫ ెంట్   యకలు 

 

 

 

 

 

 

 

 

అలలైన్ ఫ ెంట్   యకలు 

షయతేలణోఔడిన అలలైన్ ఫ ెంట్ 0  సెంూయృ 
అలలైన్ ఫ ెంట్  
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నిఫెంధనలణో ఔడని అలలైన్ ఫ ెంట్   సెంూయృ అలలనై్ ఫ ెంట్   
నిఫెంధనలణో ఔడని అలలనై్ ఫ ెంట్   థరుభ భిఔుత 
ణేథనీ నౄభా థరయల జీయెంచి ఉధరై లేథర అలలనైీ 
భయణ ెంచిధర నులల నౄభాథరయలఔు త్తభిగి వఙచే 
యలునఽ ఔయౌసఽౄ ెంథి.  

సెంూయృ అలలనై్ ఫ ెంట్   థరుభ అలలైనర్ హఔుులు, 
నేయల హఔుులు, ాయోజధరలు ూభిౄగ అలలైనీక ి
ఫథియ్ ఙేమఫడెణరబ. ఎలాెంటి భిలతేలలు నా 
ఆసఽౄ లనలై అలలనైర్ హఔుులు యనఔుు త్తభిగి భదఽ. 
కఫటిి నులల ూభిౄగ అలలైనీకి ఙెెంథి  ఉెంటలెంథి. 
ఇలాెంటి భిలతేలలు  అలలనైర్ అెంగీకయెం లేఔుెండర ఆ 
నులలని తభఔు ఇషిెం వచిచన భీత్తలల ఙేసఽఔుధ ే
హఔుు అలలైనీకి ఉెంటలెంథి.  

సెంూయృ అలలైన్ ఫ ెంట్   అధేథ ి ఙరలా వయఔు యణ జ సెంఫెంధఫ ైన భిలతేలలు  చాసఽౄ ెంటలెం. ఇెందఽలల 
నులలని ఖిహ యలణెం లాెంటి ఒ యలణెం కోసెం నులలథరయల ణరఔటలి  నలటిి ఉెంటలయల.  

ఙెలుు ఫలటల అలలైన్ ఫ ెంట్ ఔు నిఫెంధనలు 

ఔ అలలైన్ ఫ ెంట్  ఙెలుు ఫలటలఔు అవసయఫ నై నిఫెంధనలనఽ భననేుడె చాథరె ెం. 

i. నదటగ ఙెనులెంటే, థరనిని అభలు ఙేసఽౄ నై వకిౄ (అలలైనర్) అగిసఽౄ నై నులలకి సెంఫెందిెంచి 
ూభిౄ హఔుు, ట ైటిల్ భభిమ  అగిెంఙే ాయోజనెం ఔయౌగి ఉెండరయౌ.  

ii. భెెండోథిగ, ఆ అలలనై్ ఫ ెంట్  నేాభ, ఆనుమత లాెంటి యలుయనై భిఖణన భదెతే ఔయౌగి ఉెండరయౌ.  

iii. భూడోథిగ, అలలనై్ ఫ ెంట్  అధేథి అభలులల ఉనై ఏ చటిెం థరుభ ఔడర వత్తభైకిెంచఫడభదఽ. 
ఉథరహయణఔు, భభో థేశ్ెంలల నివలసఽౄ నై ఒ యథేయౕ జఞతీమ డకిి నులల అలలనై్ ఫ ెంట్ అధథేి భాయఔ 
నిమెంతాణ నిఫెంధనలనఽ అత్తఔరనేెంచవచఽచ.  

iv. అలలైనీ భభో అలలనై్ ఫ ెంట్ ఔు ఔడర లదేెం కవచఽచ కనీ ఆమన జీయత నౄభా ఙలేన యయల కనెందఽన 
ధరనేధషేన్ ఙేమలేయల.  

అలలైన్ ఫ ెంట్ భతూయుఔెంగ ఉెండరయౌ. థరనిని ఔనీసెం ఔ యక్షి సెంతఔెం భభిమ  దియఔయణ ఙేమాయౌ. 
ట ైటిల్ ఫథియ్ యసౄవెం నులలలల అెంగీకయెం యౄెంలల నిభేిషీెంగ నేభపునఫడరయౌ. నులలథరయల అలలైన్ ఫ ెంట్   
ధనటీసఽనఽ నౄభాసెంసఔు ఇయుయౌ్న అవసయభ ెంథి. నౄభా సెంస  ఇలాెంటి భతూయుఔ ధనటీసఽ 
అెందఔుెంటే, నులల ట ైటిల్ నలై అలలైనీకి ఎలాెంటి హఔుు ఉెండదఽ.  
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ఎెండరభె్మెంట్ కోసెం ధనటీసఽ భభిమ  నులల ఫలెండెనఽ లుఔభిెంచిన తభుత, జీయత నౄభా సెంస  
అలలైధ్ెంటలనఽ ాపలయతెం ఙలే  భిజిషిర్ ఙేసఽౄ ెంథి. అలలనై్ ఫ ెంట్ నఽ భిజిషిర్ ఙలేే సభమెంలల ఔెంనలనీ ఎలాెంటి 
ఫలధతనఽ  తీసఽకోదఽ లేథర థరని యలువ, చటిఫదే ాపలవెం ఖ భిెంచి అననుామెం వఔౄయచదధే యషమానిై 
ఖభనిెంఙరయౌ. అలలనై్ ఫ ెంట్   ణేథీ జీయత నౄభా సెంస  ుసౄ కలలు  భికయలు  ఙేలన యధెంగ థరని సెంఫెందతి 
కభలమెం అలలనై్ ఫ ెంట్  భభిమ   ధనటీసఽనఽ లుఔభిెంచిన ణథేీ ాకయఫే ఉెంటలెంథి. ధనటీసఽ, అలలైన్ ఫ ెంట్   
యేభైుయల ణేథీలలల అెంథి ఉెంటే, చివయగ లుఔభిెంచిన థరని ణథేబీయ భిజిలేి రషన్ ణేథీగ భిఖణ ెంచఫడెతేెంథి.  

నులల అభలులల ఉనై సభమెంలల నులలథరయల/నౄభా ఙసేఽఔునై వకిౄకి నులలలల ాయోజధరనిై ఒ 
అలలైనీ త్తభిగి అగిెంచవచఽచ. ఇలాెంటి త్తభిగి అలలైన్ ఫ ెంట్ సభమెంలల కెుబమ్ తుయగ భియౖుయెం కోసెం 
ఒ ణరజఞ ధరనేధేషన్ లేథర అలలైన్ ఫ ెంట్ నఽ ఙేమాలని నులలథరయల/నౄభాథరయలఔు సాచిెంచఫడెతేెంథి.  
భయు ఙెనులెంటే, షయతేలణో ఔడని అలలైన్ ఫ ెంట్   యషమెంలల, నులల ట ైటిల్ నఽ అలలనైీ భయణ లేౄ  నౄభా 
ఙేలన వకిౄకి త్తభిగి వసఽౄ ెంథి. భభోయైు, అలలనై్ ఫ ెంట్   సెంూయృఫ ైెంథిగ ఉెంటే, ట ైటిల్ భిత్త ఙెెంథిన అలలనైీ 
లభలౄ లల ఙేయలతేెంథి.  

చితాెం 4: నౄభా నులలల అలలైన్ ఫ ెంట్ ఔు సెంఫెందిెంచిన షయతేలు 

 

 

 

 

ధరనేధషేన్ Vs. అలలనై్ ఫ ెంట్ 
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వణరసెం నుాత్తథిఔ  ధరనేధషేన్ అలలైన్ ఫ ెంట్ 

ధరనేధషేన్ లేథర అలలనై్ ఫ ెంట్ 
అెంటే ఏనేట?ి  

ధరనేధషేన్ అధేథి భితే థరయనఽ 
(డెత్ కెుబమ్ నఽ) లుఔభిెంఙేెందఽఔు ఒ 
వకిౄ నిమాభకనికి సెంఫెందిెంచిన 
ాకిరమ.  

అలలైన్ ఫ ెంట్ అధేథి నౄభా 
నులల ట ైటిల్ నఽ భభో వకిౄ 
లేథర సెంసఔు ఫథియ్ ఙలేే 
ాకిరమ.  

ధరనేధషేన్ లేథర అలలనై్ ఫ ెంట్ నఽ 
ఎుడె ఙేమవచఽచ? 

ధరనేధషేన్ నఽ ాత్తనుదన 
సభమెంలల లేథర నులల 
నుాయెంబఫ ైన తయలయత ఙేమవచఽచ.  

అలలైన్ ఫ ెంట్ నఽ నులల 
నుాయెంబఫ ైన తయలయత 
సభమెంలల భాతాఫే 
ఙేమఖలయల.  

ధరనేధషేన్ లేథర అలలనై్ ఫ ెంట్ నఽ 
ఎవయల ఙేమవచఽచ? 

ధరనేధషేన్ నఽ నౄభాథరయల తన య ెంత 
జీయతెంనలై తీసఽఔునై నులలనలై 
భాతాఫే ఙేమఖలడె.  

అలలైన్ ఫ ెంట్ నఽ నులల 
మజభాని ఙేమవచఽచ. అెంటే 
నౄభా ఙేలన యభై నులలథరయల 
అబణే యయల కనీ, లేదెంటే 
అలలైనీ కనీ ఙేమవచఽచ.  

ఇథి ఎఔుడ వభిౄసఽౄ ెంథ?ి  నౄభా చటిెం, 1938 వభిౄెంచఖల ఙోట 
భాతాఫే ఇథి వభిౄసఽౄ ెంథి.  

ఇథి ఆలౄ  ఫథియ్కి సెంఫెందిెంచి 
ఆమా థేశ్ెంలలని చటలి ల 
ాకయెం ాెంచ యౄ ెంగ 
వభిౄసఽౄ ెంథి.  

నులలనలై నులలథరయలఔు త్తభిగి 
టలి  ఉెంటలెంథర? 

నులలథరయల ట ైటిల్  నఽ త్తభిగి 
నిలఫ టలి ఔుెంటలయల. అలాగై నులలనలై 
నిమెంతాణ ఉెంటలెంథి. నులల కెింద 
థరయ యలేే హఔుు ధరనేనీకి ఉెండదఽ. 

భీ అలలైన్ ఫ ెంట్ అభలబయ 
వయఔు నులలథరయల నులల కిెంద 
హఔుు, ట ైటిల్, ాయోజధరనిై 
కోలలణరయల, నులల కిెంద థరయ 
యేలే హఔుు అలలైనీకి ఉెంటలెంథి.  

యక్షి అవసయెం ఉెంటలెంథర? యక్షి అవసయెం లేదఽ.  యక్షి అవసయెం తనిసభి.  
యళ్ుఔు ఏథనేి హఔుులు 
ఉెంటలమా? 

నులలనలై ధరనేనీకి ఎలాెంటి హఔుులు 
లేవు.  

అలలైనీకి నులలనలై ూభిౄ 
హఔుులు ఉెంటలబ. నులల 
కిెంద థరయ ఔడర యేమవచఽచ.  

థరనిై యనఔుు తీసఽకోవఙరచ? నులల కలవవది ఏ సభమెంలల 
అబధర ధరనేధషేన్ నఽ 
ఉసెంహభిెంచఽకోవడెం లేథర యదఽె  
ఙేమడెం ఙమేవచఽచ.  

ఔుయభి అలలనై్ ఫ ెంట్ ఙేలేౄ , 
థరనిని యదఽె  ఙేమలేయల కనీ 
త్తభిగి అలలైన్ ఙేమఖలయల.  

ఫ ైనర్ యషమెంలల: ధరనేనీ ఫ నైర్ అబణే, 
నిమనేతేడిని నిమనేెంఙరయౌ్ 
ఉెంటలెంథి.  

అలలైనీ ఫ ైనర్ అబణే, 
సెంయక్షఔుడనిి నిమనేెంఙరయౌ్ 
ఉెంటలెంథి.  

ధరనేనీ లేథర అలలనైీ చనినుో ణే ఏెం ధరనేనీ చనినుో ణే, నులల హఔుులు షయతేలణో ఔడని అలలనై్ ఫ ెంట్ 
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జయలఖ తేెంథ?ి నులలథరయలఔు లేథర ఆమన చటిఫదే 
యయసఽలఔు త్తభిగి యళ్ైతేెంథి.  

ఙేసఽఔునై వకిౄ చనినోు బయ 
భిలతేలలు , అలలనై్ ఫ ెంట్ 
నిఫెంధనల నుాత్తథిఔన 
నులలనలై హఔుులు నౄభా ఙలేన 
యభికి త్తనఇవుఫడెణరబ. 
సెంూయృ అలలనై్ ఫ ెంట్ 
ఙేసఽఔునై వకిౄ చనినోు బయ 
భిలతేలలు , ఆమన చటిఫదే 
యయసఽలు నులలనలై హఔుులు 
ను ెందఽణరయల.  

జీయత నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ 
చనినోు బన తభుత కెుబమ్ 
ఙెయౌుెంు జభిగై భ ెందఽ ధరనేనీ 
లేథర అలలైనీ చనినుో ణే ఏెం 
జయలఖ తేెంథ?ి  

భితే థరయనఽ (డెత్ 
కెుబమ్ )భియౖుయెం  భ ెందఽగ 
ధరనేనీ చనినోు ణే, డతె్ కెుబమ్  జీయత 
నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ చటిఫదే 
యయసఽలఔు ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథ.ి  

లలటిల్ ఫ ెంట్ భ ెందఽగ అలలైనీ 
చనినుో ణే, నులల య భ ్ అలలనైీ 
చటిఫదే యయసఽలఔు 
ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి కనీ అలలైనర్ 
అబన నౄభాథరయలఔు ఙెెందదఽ.  

యలణథరతలు నులలని జుౄ  
ఙేమవఙరచ? 

నులలలల ధరనేధషేన్ ఉెంటే నౄభా 
నులలని యలణథరతలు జుౄ  
ఙేమవచఽచ.  

యలణథరతలనఽ మోసెం ఙేమడెం 
కోసెం అలలైన్ ఫ ెంట్ నఽ ఙేయయని 
చానలేౄ  తనెంచి, యలణథరతలు 
నులలని జుౄ  ఙేమలేయల.  

c) నులల నఔలు  

ఔ  జీయత నౄభా నులల ఫలెండె ఒఔ యగే ధరనికి యక్షెం భాతాఫే నిలుసఽౄ ెంథి. నులల ఫలెండెనఽ 
నోు గపటలి కోవడమో, ధరశ్నెం ఙసేఽకోవడమో జభిగిధర ఏ యఔెంగనా ెందెం కిెంద తన ఫలధతనఽ ఔెంనలనీ 
యడచిినలటిడెం యధెం కదఽ. జీయత నౄభా సెంసలు యదరయణెంగ నులల ఫలెండె నోు గపటలి ఔుధే సెందయౌెంలల 
అనఽసభిెంఙే నుాభాణ ఔ దెతేలనఽ ఔయౌగి ఉెంటలబ.  

నులలఫలెండె నోు గపటలి కోవడరనికి ఙనెనథి  అనఽభానిెంచడరనికి ఏథేని కయణభ ెంథర అని యదరయణెంగ 
కభలమెం భియౕయౌసఽౄ ెంథి. నులల నోు బనదని, థరనిని భభై ఇతయ దేత్తలలనా ఉయోగిెంచలేదధ ే
యషమానికి సెంతినౄ ఔయఫ ైన యక్షెం సభభిెంఙరయౌ్న అవసయెం భవచఽచ. యదరయణెంగ హఔుుథరయల 
ూచీణో కనీ, ూచీ లేఔుెండర కనీ సభభిెంఙే నషి భియౘయ ఫలెండ్స నలై కెుబమ్ భియౖుయెం ఙమేఫడవచఽచ.  

ఙెయౌుెంు తుయలల ఙేమాయౌ్ ఉెండి, ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నతౄెం ఎఔుువగ ఉెంటే, నోు గపటలి ఔునై యషమానిై 
ణెలుడెం కోసెం యసౄ ితఫ నై యనౄ  ఔయౌగిన ఒ జఞతీమ త్తాఔలల ాఔటన ఙేమాలని ఔడర నౄభా 
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కభలమెం కోయవచఽచ. ఎవుభి నఽెంచి ఔడర అబెంతయెం ఉెండదని నిభే భిెంచఽఔునై తభుత ఒ నులల 
నఔలు జఞభీ ఙేమవచఽచ.  

d) భివయౄన (భాయల) 

నులల నిమభ, నిఫెంధనలలు  భాయలలనఽ ఙేమాలని నులలథరయలలు కోయవచఽచ. నౄభా సెంస , నౄభా 
ఙేసఽఔునై వకిౄ ఇదెయౄ అెంగీఔభిలేౄ  ఇలాెంటి భాయలలు ఙలేే నిఫెంధన ఉెంథి. ననాేమెం ఙెయౌుెంఙే యదరనెంలల 
భాయల, నియోెంధ సుపలవెం ఔయౌగిన భాయలలు నేనయౘబెంచి, యదరయణెంగ నులల నదటి ఏడరథిలల 
భాయలలు అనఽభత్తెంచఫడఔనుో వచఽచ. నియోెంద సుపలవెం ఔయౌగిన భాయలలు ఎలాెంటివెంటే-  

 నేయల లేథర/ చియలధరభాలల భాయల;  

 వమసఽ ఎఔుువ లేథర తఔుువ అని నియౄణ అబణే, థరనిని త్తభిగి అెంగీఔభిెంచడెం;  

 జెంట ాభాద ాయోజనెం లేథర రశ్ుత అెంఖయైఔలెం ాయోజనెం తథితభల భెంజూయల కోసెం 
అబయన. 

తదనెంతయ సెంవత్భలలు  సవయణలు అనఽభత్తెంచఫడవచఽచ. నులలనలైధర, లేథర ఒ ాణేఔ కగితెంనలైధర 
తగిన అెంగీకభనిై సభభిెంచడెం థరుభ ఈ భాయలలలల కొనిైటిని ాపలయతెం ఙేమవచఽచ. నులల 
షయతేలలల యసౄ యఔ భాయల ఙమేాయౌ్న అవసయభ నై ఇతయ భాయలలఔు ాసఽౄ త నులలలనఽ యదఽె  ఙలే, 
కొతౄ  నులలలనఽ జఞభీ ఙేమాయౌ్ భవచఽచ.  

అనఽభత్తెంచఫడని భాయలల ాదరన యకలు కొనిై కిెంద ఇవుఫడరు బ 

i. కొనిై తయఖతేల నౄభా లేథర కలభినేత్తలల  భాయల (భిస్కు నలయఖని భిలతేలలు ) 
ii. నౄభా ఙేలన య భ ్లల తగాిెంు 
iii. నానేమెం ఙెయౌుెంు దెత్తలల భాయల 

iv. నులల నుాయెంబ ణేథీలల భాయల 

v. భెెండె లేఔ అెంతఔధరై ఎఔుువ నులలలుగ నులలని యడథీమడెం 

vi. అదను ననాేమెం లేథర నిమెంత్తాత నిమభెంలనఽ తీలయేమడెం   
vii. లాపలలు లేఔనోు బయ నులల నఽెంచి లాపలలు ఔయౌగిన నులలకి భాయల 

viii. నేయలలల సవయణ  
ix. కెుబమ్ ఙయెౌుెంులల ాణరభాైమ భియౖుయెం భభిమ   భెటిిెంు ాభాద ాయోజనెం భెంజూయల  

ఈ భాయలలు యదరయణెంగ  భసి్కు  నలెంఙయేగ ఉెండవు. నులలలలల అనఽభత్తెంచని ఇతయ భాయలలు ఔడర 
ఉధరైబ. ఇయ నానేమెం తగాిెంు ాపలవెం ఔయౌగిన భాయలలుగ ఉెండవచఽచ. థీనికి ఉథరహయణలుగ 
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నానేమెం ఙెయౌుెంు కలభినేత్త ను డిగిెంు, లాబఔయఫ ైన ధకల నఽెంచి లాపలలు లేని ాణరయఔలఔు 
భాయల, ఔ యఔఫ ైన నౄభా తయఖత్త నఽెంచి భిస్కు నఽ నలెంఙే భభో యఔఫ ైన నౄభా తయఖత్తకి భాయల భభిమ  
నౄభానతౄెం నలయలఖ దల.   

ాత్తఙోటల నౄభా సెంసలు యదరయణెంగ తభ నులల ఫలెండెలల  ఉెండే థరల ఔయలనఽ ఎెంచఽకోవడరనిక ి
అనఽభత్తెంచఫడెణరబ. అబణే ఆమోదెం కోసెం అయ చటి నిమెంతాణ సెంసఔు సభభిెంచఫడెణరబ.  

లుమ భకీ్ష 1  

ఎలాెంటి సెందభౌల కిెంద నులలథరయల ఒ నిమనేతేడిని నిమనేెంఙరయౌ్న అవసయెం ఉెంటలెంథి? 

I. నౄభా ఙేలన వకిౄ ఫ ైనర్ అబణే,  
II. ధరనేనీ ఫ నైర్ అబణ ే

III. నులలథరయల భానలఔ లత్త సభిగా  లేఔుెంటే 

IV. నులలథరయల అయయతేడెణై ే

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

యభెంశ్ెం 

 అనఽఖరహ కలెం నిఫెంధన ననాేమెం ఫకబగ భాభిన తభుత థరనిని ఙెయౌుెంఙేెందఽఔు నులలథరయలఔు 
అదను సభమానిై ఇసఽౄ ెంథ.ి  
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 ునఃయ న అధేథి ననాేమెంలు ఙెయౌుెంచని కయణెంగ లేథర కధొఔ జుౄ  ఙేమఫడని నిఫెంధనల కిెంద 
కొనయగిెంచడెం వలు  యదెబన నులలని త్తభిగి అభలలు కి ణఙెేచెందఽఔు జీయత నౄభా సెంస  అవలెంనృెంఙ ే
ాకిరమ.  

 యదరయణ యణ జ యలణెంణో నోు యౌచణే, నులల యలణెం భెెండె యషమాలలు  ననైెంగ ఉెంటలెంథి. నదటిథి, 
నులల మజభాని ఆ యలణరనిై త్తభిగి ఙెయౌుెంచడెం కోసెం చటిఫదేెంగ ఫలధత ఔయౌగి ఉెండయల. నౄభా సెంస  
నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ యలణ ఙయెౌుెంు యభభ ూనిై తనిఖీ ఙమేాయౌ్న అవసయెం లేదఽ.  

 ధరనేధషేన్ అధథేి జీయత నౄభాథరయల, తనఽ భయణ లేౄ , జీయత నౄభా సెంస  నౄభానతౄభ నఽ ఙెయౌుెంచడరనికె,ై 
ాత్తనుథిెంఙే వకిౄ లేథర వఔుౄ ల నేయలు .  

 జీయత నౄభా నులలలల అలలనై్ ఫ ెంట్ అధేథి నులలలల (ఆలౄ గ) హఔుు, ట ైటిల్, ాయోజధరల హఔుులనఽ 
ఔ వకిౄ నఽెంచి భభో వకిౄకి ఫథియ్ ఙలేే చయనఽ సాచిసఽౄ ెంథి. హఔుులనఽ ఫథియ్ ఙలేే వకిౄని అలలైనర్ అని. 
ఆలౄ ని ఎవభి నేయలఔు ఫథియ్ ఙమేఫడెతేెంథో  ఆ వకిౄని అలలనైీ అని నలుయౄ యల.  

 భాయల అధేథి నౄభా సెంస  భభిమ  నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ ఇదెభి అెంగీకభనిై ఫటిే జయలఖ తేెంథ.ి 
యదరయణెంగ, కొనిై యదరయణఫ ైన భాయలలనఽ నేనయౘబెంచి, నేగియౌన భాయలలనఽ నదటి ఏడరథ ి
అనఽభత్తెంచఔనోు వచఽచ. 

 

కీలఔ థరలు 

1. అనఽఖరహ కలెం 

2. నులల కలాతీతెం 

3. నులల ునయలజెీవెం  
4. సభెెండర్ యలువ 

5. ధరనేధషేన్ 

6. అలలైన్ ఫ ెంట్ 

 
 

నేభ్యౌై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండికి జయఫ లు  

జయఫ  1 
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సభెైన సభాదరనెం II. 

ధరభనీ ఫ నైర్ అబనుడె నులలథరయల ఒ నిమనేతేడిని నిమనేెంఙరయౌ్న అవసయెం ఉెంథి.  

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలు  

ాశ్ై 1 

కిెంథి ాఔటనలలు  ధరనేధషేన్ ఔు సెంఫెందిెంచి ఏ ాఔటన తు? 

I. యలణెం కోసెం నౄభా సెంసఔు నులలని అలలనై్ ఙలేేౄ , నులల ధరనేధషేన్ యదఽె  ఙేమఫడదఽ.  
II. నులల కొనఽగోలు సభమెంలల  లేథర తదనెంతయ సభమెంలల ధరనేధషేన్ ఙేమవచఽచ.  
III. నులలలల అెంగీకయెం ఙేమడెం థరుభ ధరనేధషేన్ నఽ భాయచవచఽచ.  
IV. నతౄెం కెుబమ్ నలనై ధరనేనీకి సయు హఔుులు ఉెంటలబ.  

ాశ్ై 2 

యౘనై ఔయౌగిన సభెెండర్ యలువనఽ సెంనుథిెంచఽఔుధే ఔరభెంలల, ఎెంత కలెం నుటల ననాేమెంనఽ చటి ాకయెం 
ఙెయౌుెంఙరయౌ? 

I. ఔనీసెం భెెండె వయలస సెంవత్భల వయఔు ననాేమెంలనఽ ఙెయౌుెంఙరయౌ.  
II. ఔనీసెం భూడె వయలస సెంవత్భల వయఔు ననాేమెంలనఽ ఙయెౌుెంఙరయౌ.  
III. ఔనీసెం ధరలుఖ  వయలస సెంవత్భల వయఔు ననాేమెంలనఽ ఙయెౌుెంఙరయౌ.  
IV. ఔనీసెం ఐదఽ వయలస సెంవత్భల వయఔు ననాేమెంలనఽ ఙెయౌుెంఙరయౌ.  

ాశ్ై 3 

నులలని కలాతీతఫ ైనటలి  ఎుడె పలయయౄ యల? 

I. నానేమెంలనఽ ఖడెవు ణథేీ ధరటికి ఙెయౌుెంచఔుెంటే 

II. నానేమెంలనఽ ఖడెవు ణథేీకి భ ెందఽ ఙెయౌుెంచఔుెంటే 

III. నానేమెంనఽ అనఽఖరహ వవది తభుత ఔడర ఙెయౌుెంచఔుెంటే,  
IV. నులలని సభెెండర్ ఙేలేౄ  

ాశ్ై 4 



  

277 

 

నౄభా నులల అనఽఖరహ వవదకిి సెంఫెందిెంచి కిెంథి ాఔటనలలు  ఏథి సభైెెంథ?ి 

I. అనఽఖరహ వవది నుాభాణ ఔ నిడియ ధల భోజులు. 
II. అనఽఖరహ వవది నుాభాణ ఔ నిడియ 30 భోజులు 
III. అనఽఖరహ వవది నుాభాణ ఔ నిడియ ధల భోజులు లేథర 30 భోజులు  
IV. అనఽఖరహ వవది నుాభాణ ఔ నిడియ ధల భోజులు లేథర 31 భోజులు. 

ాశ్ై 5 

ఖడెవు ణథేీలలు ననాేమెం ఙెయౌుెంచఔుెండర, నులలథరయల అనఽఖరహ వవది భధలల చనినుో ణే ఏెం 
జయలఖ తేెంథ?ి 

I. ఖడెవు ణథేీ ధరటికి ననాేమెం ఙెయౌుెంచని కయణెంగ నౄభా సెంస  ఆ నులలని ఙెలు నిథిగ భిఖణ ెంచి, 
కెుబమ్ నఽ త్తయసుభిసఽౄ ెంథి.  

II. నౄభా సెంస  కెుబమ్ నఽ ఙెయౌుెంచి, చివభి ఙెయౌుెంచని ననాేమెంనఽ భా ఙసేఽౄ ెంథి.  
III. నౄభా సెంస  చివభి ఙయెౌుెంచని ననాేమెంనఽ, కెుబమ్  నఽెంచి తగాిెంచి ఙెయౌుసఽౄ ెంథి.  
IV. ఙెయౌుెంచని ననాేమెంణో నుటల థరనికి ఫలెంఔు ను దఽు వడీు  భైటల ఔధరై భెెండె రతెం ఔధరై ఎఔుువ వడీుణో 

ఔయౌన తీసఽఔుని నేగియౌన కెుబమ్ య భ ్నఽ నౄభా సెంస  ఙెయౌుసఽౄ ెంథి.  

ాశ్ై 6 

కలాతీతఫ ైన నులల ునయలజెీవెం  సెందయౌెంగ, కిెంథి లక్షణరలలు  థేనిని నౄభా సెంస  అతెంత నుాభ కెం 
ఔయౌగినథిగ భిఖణ సఽౄ ెంథ?ి ఫలగ కచిచతఫ నై సభాదరధరనిై ఎెంచఽకోెండి. 

I. ునయలజెీవెం  సభమెంలల నౄభా ఙేమఖల అయోతకి యక్షెం.  
II. నౄభా సెంసకి భిస్కు లల నలెంునఔు థరభితీలే నులల ునయలజెీవెం 

III. ఙెయౌుెంచని ననాేమెంలు వడీుణో నుటల ఙెయౌుెంు  
IV. నిభేిషి కల భినేత్త భిదిలలు ునయలజెీవెం  దయకాసఽౄ నఽ నౄభా ఙేలన యయల సభభిెంచడెం  

ాశ్ై 7 

ఔ  నౄభా నులల కోసెం, ధరనేధేషన్ నఽ నౄభా చటిెం, 1938లలని _________ కిెంద అనఽభత్తయౄ యల.  

I. లలక్షన్ 10 

II. లలక్షన్ 38 

III. లలక్షన్ 39 
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IV. లలక్షన్ 45 

ాశ్ై 8 

నౄభా సెంస  నఽెంచి యలణెం తీసఽఔునై నులలకి సెంఫెందిెంచి కిెంథి ాఔటనలలు  ఏథి సభికథో  ఙెెండ?ి 

I. నులలని నౄభా సెంసకి అనఽఔలెంగ అలలైన్ ఙేమాయౌ్ ఉెంటలెంథి.  
II. నౄభా సెంసకి అనఽఔలెంగ నులలని అలలనై్ ఫ ెంట్ ఙలేనెందఽన అలాెంటి నులల ధరనేధషేన్ యదెవుతేెంథి.  
III. నులలలలని నౄభా సెంస  ాయోజనెం భిది వయఔు ధరనేనీ హఔుులు థఫెోత్తెంటలబ.  
IV. నులల యలణెం యదరయణెంగ నులల సభెెండర్ యలువ రణరనికి భినేతెం ఙేమఫడెతేెంథి.  

ాశ్ై 9 

నౄభా నులల అలలనై్ ఫ ెంట్ ఔు సెంఫెందిెంచి కిెంథి ాఔటనలలు  ఏథ ిసభికథో  ఙెెండ?ి 

I. సెంూయృ అలలైన్ ఫ ెంట్ యషమెంలల, అలలైనీ చనినుో బన సెందయౌెంగ నులల ట ైటిల్ భిత్త ఙెెంథని అలలనైీ 
లభలౄ లల పలఖభవుతేెంథి.  

II. ఒ జీయత నౄభా నులల అలలైన్ ఫ ెంట్  అధేథి నులల (ఆలౄ లా)లలని హఔుు, ట ైటిల్, ాయోజనెం హఔుులనఽ 
ఔ వకిౄ నఽెంచి భభో వకిౄకి ఫథియ్ ఙలేే చయనఽ సాచిసఽౄ ెంథి.  

III. నులలథరయల అలలైన్ ఫ ెంట్ ఔు సెంఫెందిెంచిన ధనటీసఽనఽ నౄభా సెంసఔు ఇవుడెం తనిసభి. 
IV. సెంూయృ అలలనై్ ఫ ెంట్ యషమెంలల, నులల కలభనిేత్త సభమెంలల నౄభా ఙలేన వకిౄ చనినోు బయ 

భిలతేలలు  నులల ాయోజధరలు త్తభిగి నౄభా ఙేలన వకిౄ ాయోజఔులఔు త్తన ెంనెంచడెం తనెంచి, 
నులల ఖడెవుకలెం వయఔు ూభిౄగ అలలైనీకి సెంఫెందిెంచినథగిధే ఉెంటలెంథి.  

ాశ్ై 10 

కిెంథి భాయలలలల థనేిని నౄభా సెంస  అనఽభత్తసఽౄ ెంథ?ి 

I. నులలని భెెండె లేఔ అెంతఔధరై ఎఔుువ నులలలుగ యడగపటిడెం 

II. నానేమెం ఙెయౌుెంు కలెం నలెంు 
III. లాబథరమఔ నులలనఽెంచి లాబ యళ త నులలకి భాయల 

IV. నౄభా ఙేలన య భ ్లల నలెంు 
 

లుమభకీ్ష ాశ్ైలఔు జయఫ లు  

జయఫ  1 
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సభెైన సభాదరనెం IV. 

ధరనేనీకి కెుబమ్ లల ూభిౄగ (లేథర నుక్షిఔెంగ) ఎలాెంటి హఔుు ఉెండదఽ.  

జయఫ  2 

సభెైన సభాదరనెం II. 

నులల యౘనై ఔయౌగిన సభెెండర్ యలువనఽ సెంనుథిెంచఽఔునఽటఔు  నానేమెంలనఽ ఔనీసెం భూడె వయలస 
సెంవత్భలు ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి.  

జయఫ  3 

సభెైన సభాదరనెం III. 

అనఽఖరహ వవది సెందయౌెంగ నానేమెంనఽ ఙెయౌుెంచఔుెంటే, నులల కలాతీతఫ నైటలి  పలయయౄ యల.  

జయఫ  4 

సభెైన సభాదరనెం IV. 

అనఽఖరహ అవది నుాభాణ ఔ నిడయి ధల భోజులు లేథర 31 భోజులు 

జయఫ  5 

సభెైన సభాదరనెం II. 

నులలథరయల ఖడెవు ణేథీ ధరటికి ననాేమెం ఙెయౌుెంచఔుెండర, అనఽఖరహ అవది సభమెంలల చనినోు ణే, ఙెయౌుెంచని 
నానేమెంనఽ తీలయలేన తభుత నౄభా సెంస  నేగియౌన కెుబమ్ నఽ ఙెయౌుసఽౄ ెంథి.  

జయఫ  6 

సభెైన సభాదరనెం I. 

కలాతీతఫ ైన నులల ునయలజెీవెం సెందయౌెంగ, ునయలజెీవెం సభమెంలల నౄభా ఙేమఖల అయోతకి యక్షానిై 
నౄభా సెంస  అతెంత నుాభ కెం ఔయౌగిన లక్షణెంగ భిఖణ సఽౄ ెంథి.  

జయఫ  7 

సభెైన సభాదరనెం III. 

నౄభా నులల కోసెం, ధరనేధషేన్ నఽ నౄభా చటిెం 1938లలని 39వ లలక్షన్ కిెంద అనఽభత్తయౄ యల.  
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జయఫ  8 

సభెైన సభాదరనెం II. 

II సభాదరనెం సభికదఽ.  

నౄభా సెంస  నఽెంచి యలణెం తీసఽఔునై నులలకి సెంఫెందిెంచి, నౄభా సెంసకి అనఽఔలెంగ అలలైన్ ఫ ెంట్ ఙలేన 
కయణెంగ ధరనేధషేన్ యదఽె  ఙమేఫడదఽ.  

జయఫ  9 

సభెైన సభాదరనెం IV. 

IV సభాదరనెం సభికదఽ.  

ూభిౄ అలలనై్ ఫ ెంట్ యషమెంలల, నులల భిఔుత వయఔు అలలనైీకి సెంఫెందిెంచినథిగధే ఉెంటలెంథి. నులల కలెం 
సభమెంలల నౄభాథరయల చనినోు బయ భిలత్త ఏయడణిే, నులల నౄభా ఙేలన వకిౄ లనెృథరయలలఔు త్తభిగి ఙేయదఽ. 
అలలైనీకై నులల ాయోజధరలనలై హఔుులు ఉెంటలబ.  

జయఫ  10 

సభెైన సభాదరనెం I. 

నులలని భెెండె లేథర భభనిిై నులలలుగ యడథలీే భాయలనఔు అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి. 
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అదరమెం 15 

నౄభాెంఔన 
అదరమెం భచిమెం 

అవకశ్భ నై యనియోఖథరయల నఽెంచి ాత్తనుదననఽ ను ెంథనిెంత భాణరా న ఒ జీయత నౄభా ఏజెెంట్ ని 
ఆగినోు దఽ. ఆ ాత్తనుదననఽ నౄభా సెంస  అెంగీఔభిెంచి, నులలగ యౄుథదిఽె కోయయౌ్న అవసయెం ఉెంటలెంథి.  

ాత్త జీయత నౄభా ాత్తనుదన యసౄ వెంగ ఒ ాయేశ్భాభా నిై థరటి యమాు యౌ్ ఉెంటలెంథి. ఆ ాకయెం జీయత నౄభా 
సెంస  ఆ ాత్తనుదననఽ అెంగీఔభిెంఙరలా, అలా అబణే ఎలాెంటి నిఫెంధనల కిెంద అధే యషమెంనలై నియృమెం 
తీసఽకోయయౌ. ఈ అదరమెంలల, భత యషమాల ాకిరమ, ఆ ాకిరమలల పలఖెంగ ఉనై అెంరల ఖ భిెంచి భభినిై 
యవభలు ణెలుసఽఔుెంథరెం. 

ధేయలచకొధే అెంరలు  

 

A. నౄభాెంఔన – నుాథనేఔ పలవనలు 
B. ఆభోఖ-బయతయ నౄభాెంఔన (ఫ డిఔల్ సభిికైటల కఔుెండర నౄభాెంఔన ) 
C. ఆభోఖయఫ నై నౄభాెంఔన (ఫ డిఔల్ సభిికైటలణో నౄభాెంఔన ) 
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A. నౄభాెంఔన   – నుాథనేఔ పలవనలు 

1. నౄభాెంఔన ఉథేెశ్ెం 

నౄభాెంఔన యొఔు ఉథేెరనిై భియౕయౌెంచఽట  థరుభ భనెం నుాయెంనృథరె ెం. ఇఔుడ భెెండె ఉథేెరలుధరైబ.  
i. వత్తభైఔ ఎెంనఔనఽ  నిభోదిెంచఽట లేఔ నౄభాసెంసఔు వత్తభైఔ ఎెంనఔనఽ నిభోదిెంచఽట  
ii. భిస్కు లనఽ వభాీఔభిెంచడరనికి, భిస్కు ల భధ సభానతుెం ఉెండలేా చాడడెం కోసెం 

నియుచనెం 

భిస్కు ల ఎెంనఔ అధే దెం జీయత నౄభా కోసెం ాత్త ాత్తనుదననఽ భూలాెంఔనెం ఙలే అథి నుాత్తనిధెం వళ ెంఙ ే
భిస్కు య బ ఆదరయెంగ, నౄభా భెంజూయల ఙేమాలా, అలా అబణే ఎలాెంటి నిఫెంధనల కిెంద అధే యషమెంనల ై
నియృమెం తీసఽఔుధే ాకిరమనఽ నియుచిసఽౄ ెంథి.  
వత్తభైఔ ఎెంనఔ అధథేి నషిెం ఎఔుువగ ఉెండే అవకశ్ెం ఉెందని అనఽభానిెంచి  లేథర ణెలుసఽఔుని నౄభా కోసెం 
ఆతేయతణో కోయలఔుెంటృ ఆ ాకిరమలల లాపలనిై ను ెంథరలధే  ాజల దోయణ ని సాచిసఽౄ ెంథి.  

ఉథరహయణ 

జీయత నౄభా సెంసలు ణరభ  ఎవభికి నౄభా అెంథిెంఙరలధే యషమెంనలై ఎెంనఔణో లేఔుెంటే, ఖ ెండె యధఽలు లేథర 
కన్ర్ లాెంటి తీవాఫ నై జఫ ోల ఫలభిన డి, ఎఔుువ కలెం ఫత్తకై అవకశ్ెం లేదని పలయెంచిన వఔుౄ లు నౄభా 
కొధరలని కోయలకోవచఽచ.  
భభో భాటలల ఙనెులెంటే, ఔ  నౄభా సెంస  ఎెంనఔనఽ ాయోగిెంచఔుెంటే అథి ఆ ాకిరమలల తుడె ఎెంనఔలు 
జభిన, నయౖి ల ఫలభని డే ాభాదభ ెంథి.  
2. భిస్కు  ల భధ సభానతుెం 

భిస్కు ల భధ సభానణరునిై భనెం ఇుడె ణెలుసఽఔుెంథరెం. కై య బ భిస్కు ఔు ఖ యబయ 
దయకాసఽౄ థరయలలనఽ కై నానేమెం తయఖత్తలల నలటిడరధేై ―సభానతుెం‖ అని అెంటలయల. వసాలు ఙమేాయౌ్న 
నానేమెంలనఽ నిభే భిెంచడరనికి ఔ  భయణ భైటల టిిఔనఽ జీయత నౄభా సెంసలు ఎలా ఉయోగియౄ మధ ే
యషమానిై భనెం ఇథవియకై చారెం. నుాభాణ ఔ జీయణరల భయణ అనఽబయనిై, సఖటల భిస్కు లనఽ ఆ టిిఔ 
చానసఽౄ ెంథి. జీయత నౄభానఽ తీసఽకోవడరనికి ాత్తనుథిెంచిన యయల ఔడర యభిలల నలదె సెంకలల ఉధరైయల.  

a) భిస్కు వభాీఔయణ 
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సభానణరునిై భ ెందఽఔు తీసఽఔుయళ్ుడెం కోసెం, నౄభాెంఔన ఔయౄ భిస్కు వభాీఔయణ అని నయౌఙ ేఒ ాకిరమనఽ 
అనఽసభియౄ యల. అెంటే, వకిౄఖత జీయణరలనఽ వభాీఔభిెంచి, అయ ఔయౌగిెంఙే భిస్కు ల య బని ఫటిి యననై భిస్కు 
తయఖతేలుఔు కైటలబయౄ యల. ఇలాెంటి భిస్కు తయఖతేలు ధరలుఖ  ఉధరైబ.  

చితాెం 1: భిస్కు వభాీఔయణ 

 

i. నుాభాణ ఔ జీయణరలు 

భయణ భైటల టిిఔ సాచిెంచిన నుాభాణ ఔ జీయణరల భయణభైటలఔు అనఽఖ ణెంగ భయణ ెంచఖలయని పలయెంఙ ే
యయల థీని కిెందఔు వయౄ యల.  

ii. నుాదరన భిస్కు లు 

నుాభాణ ఔ జీయణరలఔధరై భ ెందఽగ భయణ ెంచఖలయని పలయెంఙే అవకశ్ెం తఔుువగ ఉెందని పలయెంఙే 
యయల థీని కిెందఔు వయౄ యల. కఫటిి తఔుువ నానేమెం యదిెంచఫడెతేెంథి.  

iii. తఔుువ ాభాణరల జీయణరలు 

సఖటల లేథర నుాభాణ ఔ జీయణరల ఔధరై భ ెందఽగ భయణ ెంఙ ేఅవకరలు ఎఔుువగ ఉనైటికీ, నౄభా 
ఙేమఖల భిదిలలధే ఉనై యయల ఇెందఽలలకి వయౄ యల. ఎఔుువ (లేథర అదను) ననాేమెంలణో నౄభా 
ఙేసఽకోవడెం కోసెం యభిని అెంగీఔభిెంచవచఽచ లేథర కొనిై నిమెంతాణలనఽ యదిెంచవచఽచ.  

iv. త్తయసుభిెంచఖల జీయణరలు  

అెందఽఫలటల ధయఔు నౄభా యక్షణ ఇవులేనెంత తీవా య బలల భ ెందఽగ భయణ ెంఙే అవకరలు ఎఔుువగ 
ఉనై యదిఖరసఽౄ లు థీని కిెందఔు వయౄ యల. ఒ శ్సౄ ై చికిత్ తయయౘ ఆభోఖ భిణరభాలఔు యయల ఇటీవయౌ 
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కలెంలల ఖ భైె ఉెండడెంణో కొనిై సెందభౌలలు  ఒ వకిౄ ాత్తనుదన ణరణరుయౌఔెంగ ఔడర నిభఔభిెంచఫడ ి
ఉెండవచఽచ.  

3. ఎెంనఔ ాకిరమ 

నౄభాెంఔన   లేథర ఎెంనఔ ాకిరమ భెెండె దశ్లలు  ఙోటల ఙసేఽఔుెంటలెందని ఙెవచఽచ: 

 క్షైతా య బలల 
 నౄభాెంఔన యపలఖెం య బలల  

చితాెం 2 :నౄభాెంఔన   లేథర ఎెంనఔ ాకిరమ 

 

a) క్షైతాెం లేథర నుాథనేఔ య బ 

క్షైతా య బ నౄభాెంఔననఽ నుాథనేఔ నౄభాెంఔన అని ఔడర నలవవచఽచ. ఇెందఽలల పలఖెంగ నౄభా యక్షణనఽ 
భెంజూయల ఙేమడరనికి దయకాసఽౄ  థరయల అయలో డేధర అని నియృబెంచడెం కోసెం ఏజెెంట్ లేథర ఔెంనలనీ ాత్తనిద ి
సభాఙరభనిై లేఔభిెంచడెం జయలఖ తేెంథి. నుాథనేఔ నౄభాెంఔన లేకభిగ ఏజెెంట్ కీలఔ నుతా నోు ఱయౄ యల. 
నౄభా ఙేమనఽనై వకిౄ జీయతెం ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుధే అవకశ్ెం ఏజెెంట్ కై ఎఔుువగ ఉెంటలెంథి.  
ఙరలా నౄభాసెంసలు ాత్తనుథెింఙే జీయణరనికి సెంఫెందిెంచి నిభేిషి సభాఙరయెం, అననుామెం, లనూయల్లు 
భభిమ  ఏజెెంట్ ఒ యవయణ లేథర ఒ గోత నియథేిఔనఽ ూభిౄ ఙేమాలని కోయలకోవచఽచ.  
ధైత్తఔ అనుమ నియథేిఔ అని నయౌఙే ఇథే యఔఫ ైన నియథేిఔనఽ జీయత నౄభా సెంస  అదకిభి నఽెంచి ఔడర 
కోయవచఽచ. ఈ నియేథిఔలు యలక్షణెంగ జీయత నౄభా ఙేసఽకోనఽనై వకిౄకి సెంఫెందిెంచిన విత్తౄ , ఆథరమెం, 
ఆభిఔ లత్త, కాత్త లాెంటి అెంరలనఽ యలు డియౄ బ.  

మోయలనలై యయకే్షణ, నుాథనేఔ నౄభాెంఔన ఔయౄగ ఏజెెంట్ నుతా.  

భిస్కు ఎెంనఔఔు సెంఫెందిెంచి ఙరలావయఔు నియృమాలు ాత్తనుదన తాెంలల ాత్తనుదఔుడి థరుభ యలు డిెంచిన 
యసౄ యల నైథే ఆదరయడి ఉెంటలబ. ఈ యషమాలు నిజెం కయ, ఉథేెశ్ూయుఔెంగ మోసుచచడెం కోసఫే 
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యటిని వెంచనణో ను ెందఽభఙిరభ అని ణెలుసఽకోవడెం నౄభాెంఔన యపలఖెంలల ఉెంటలనై నౄభాెంఔన లేకభికి 
ఔషిెం కవచఽచ.  
ఇఔుడ ఏజెెంట్ నుతా ఎెంణో కలీఔెం. ఇఔుడ ను ెందఽయచిన యసౄ యలు నిజెం అని ధియఔభిెంచఽకోఖల అవకశ్ెం 
ఏజెెంట్ కై అెందభిఔధరై ఎఔుువగ ఉెంటలెంథి. జీయత నౄభా కోసెం ాత్తనుథిసఽౄ నై వకిౄణో ాతక్షెంగ, వకిౄఖతెంగ 
భిచమాలు ఏజెెంట్ ఔు ఉనైెందఽన ఏథేని ఉథేెశ్ూయుఔెంగ యలు డిెంచని యషమాలు, తుథోవ టిిెంచడెం 
కోసెం తుగ ను ెందఽయచడెం లాెంటి యటిని ఆమన యయేక్షెించఖలయల.  

b) నౄభాెంఔన యపలఖ య బ  

భెెండో  య బ అబన నౄభాెంఔన యపలఖెంలల లేథర కభలమ య బలల జయలఖ తేెంథి. ఇెందఽలల పలఖెంగ 
లలషయౌసఽి లు, ఇలాెంటి నిలల ధైుణెం ఔయౌగిన యయల నులగా ెంటలయల. సెంఫెందిత వకిౄక ి జీయత నౄభా 
ాత్తనుదననఽ అెంగీఔభిెంఙరలా, అలాగైెణే ఏ నిఫెంధనల ఫేయఔు అధే యషమెంనలై నియృమెం తీసఽకోవడెం కోసెం 
థరనికి సెంఫెందిెంచిన డేటల నణరౄ నిై యయల భియౕయౌయౄ యల.  

4. నౄభాెంఔన దేతేలు 

చితాెం 3 : నౄభాెంఔన దేతేలు 

 

నౄభాెంఔన ఔయౄలు థనీికోసెం భెెండె యకల దేతేలనఽ ఉయోగిెంచవచఽచ: 

నియృమ దేత్త సెంకాయఫ నై దేత్త 

ఈ దేత్తలల, యషమాత్ఔ నియృమానిై 
ఉయోగియౄ యల. భ కెంగ సెంకిుషిఫ ైన కైసఽలల 
నియృమెం తీసఽఔుధేటుడె థనీిని 
ఉయోగియౄ యల.  

ఈ దేత్తలల నౄభాెంఔన ఔయౄలు అనిై వత్తభైఔ, ాత్తఔల 
కయకల కోసెం యనఽఔల భైటిెంగ్ నుబెంటు నఽ 
కైటలబయౄ యల. (అలాగై నుజిటివ్ లేథర యనఽఔల 
అెంరలఔు వత్తభైఔ నుబెంటు నఽ కైటలబయౄ యల). 

ఉథర: తీవా భధఽఫేహెంణో ఫలధడెతేనై వకిౄక ి
నౄభా ఇయులా భభిమ  ఏబయ నిఫెంధనల కిెంద 
అధే యషమెంనలై నియృబెంచడెం,  

 

ఇలాెంటి భిలతేలలు , యపలఖెం ఫ డిఔల్ భెపభీగ 
ఙెనే ఒ యైదఽడి నఽెంచి ధైుణ సలయౘనఽ 
తీసఽకోవచఽచ.  

ఇలా కైటలబెంచిన ఙలేన నతౄ  నుబెంటు  సెంక థరనిక ి
అదను భయణ భైటిెంగ్ (EMR అని ఔడర 
నలువఫడెతేెంథి) ఎెంత ఇఙరచయధే యషమానిై 
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నియృబసఽౄ ెంథి. EMR ఎెంత ఎఔుువగ ఉెంటే, యభ ి
జీయతెం అెంత తఔుువ నుాభాణ ఔెంగ ఉెంటలెంథి. EMR 
ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంటే, నౄభానఽ ఔడర 
నిభఔభిెంచవచఽచ.  

నౄభాెంఔన  నియృమాలు 

చితాెం 4: నౄభాెంఔన నియృమాలు 

 

నౄభాెంఔన కోసెం ాత్తనుథిెంచిన జీయణరనికి సెంఫెందిెంచి నౄభాెంఔన ఔయౄలు తీసఽఔుధే లు యకల నియృమాల 
ఖ భిెంచి భనెం ణెలుసఽఔుెంథరెం.  

a) యదరయణ భైటు  (OR) ఔు అెంగీకయెం అధేథి అతెంత యదరయణ నియృమెంగ ఉెంటలెంథి. భిస్కు నఽ యదరయణ 
లేథర నుాభాణ ఔ జీయణరనికి వభిౄెంచఖల నానేమెం భైట్ వథేె  అెంగీఔభియౄ యధే యషమానిై ఈ భైటిెంగ్ 
సాచిసఽౄ ెంథి.  

b) అదను భైట్ ణో అెంగీకయెం: తఔుువ ాభాణెం ఔయౌగిన భిస్కు లనఽ  ఔయౌగి ఉనై ఎఔుువ భెంథ ి
యషమెంలల ఇలాెంటి భాభా ధేై ఙరలావయఔు అనఽసభియౄ యల. ఇెందఽలల నానేమెం టిిఔ భైట్  ఔధరై కసౄ  
ఎఔుువ నణరౄ నిై వసాలు ఙయేౄ యల.  

c) యౘనై ఇచిచన య భ ్ఔు య్న్(దరయణరదకియతణో  అెంగీకయెం: య్న్ అధేథి కెుబమ్ సెందయౌెంగ 
ఙెయౌుెంఙరయౌ్న ాయోజనెం య భ ్నఽ (నుక్షిఔెంగ లేథర నతౄెంగ) జీయత నౄభా సెంస  కొెంత 
అటిినలటలి కొధే యకనికి ఙెెంథనిథ.ి  
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ఉథరహయణ: నౄభా కోసెం ాత్తనుథిెంచిన ాత్తనుథిెంచిన వకిౄ క్షమ లాెంటి యదికి ఖ భెై, కోలుఔునై  
భిలత్తలల థనీిని అభలు ఙమేవచఽచ. నిభేిషి కయణెంణో జీయత నౄభా ను ెంథిన వకిౄ నిభీృత కలెంలలు 
చనినోు ణే, తగాిెంచిన భయణ ాయోజధరనిై (డెత్ ఫ నిట్)భాతాఫే ఙెయౌుెంచఫడవచఽచ  అని య్న్ 
అెంతభయేభ .  

d) నిమెంతాత నిఫెంధనణో అెంగీకయెం: కొనిై యకల అనుమాల యషమెంలల, ఒ నిమెంత్తాత ఉ 
నిఫెంధననఽ అభలు ఙేమవచఽచ. ఇథి కొనిై నిభేిషి సెందభౌలలు  భయణెం సెంబయలేౄ  భయణ 
ాయోజధరనిై భినేతెం ఙసేఽౄ ెంథి.  

ఉథరహయణగ ఖయౌెం థరయౌచన సభమెంలల యదిెంఙే ఉ నిఫెంధననఽ ఙెవచఽచ. అెంటే ాసవెం 
జభిగిన భూడె ధలల చనినోు వడెం జభిగిణే, ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నౄభా య భ ్నఽ ఇథి భినేతెం ఙసేఽౄ ెంథి.  

e) నిభఔభిెంచడెం లేథర యబథర యేమడెం: చివయగ, ఒ జీయత నౄభా నౄభాెంఔన ఔయౄ నౄభా కోసెం వచిచన 
ాత్తనుదననఽ నిభఔభిెంఙరలని లేథర త్తయసుభిెంఙరలని నియృబెంచవచఽచ. కొనిై ఆభోఖ/ఇతయ లక్షణరలు 
ఉెండి అయ భిస్కు భిలత్తని ఖణనీమెంగ నలెంఙే తీవాతనఽ ఔయౌగినుడె ఇథి జయలఖ తేెంటలెంథి.  

ఉథరహయణ: కన్ర్ ణో ఫలధడెతేనై ఒ వకిౄ కోలుఔుధే అవకశ్ెం తఔుువగ ఉనైుడె నౄభా 
ాత్తనుదననఽ త్తయసుభిెంచడరనికి కయఔుడెైన వకిౄ అవుణరయల.  

ఇథే యఔెంగ, భిలత్త ఫ యలఖ డి, ఙరలా అనఽఔలెంగ భాభై సభమెం వయఔు భిస్కు అెంగీకభనిై 
యబథర యలేే అవకశ్ెం ఔడర కొనిై సెంగటనలలు  ఉెండవచఽచ.  

ఉథరహయణ 

అుడే ళ సిభెఔినై ఆభైషన్ ఙేసఽఔునై ఒ భళ ళ్ శ్సౄ ై చికతి్ అనెంతయ సభసలు ూభిౄ అబయ వయఔు 
యలు ఔయౌెంఙేలా, ఆఫ  జీయతెంనలై నౄభానఽ అనఽభత్తెంచడరనికి కొనిై ధలల వయఔు ఆగలని కోయవచఽచ.  

లుమ భకీ్ష 1  

కిెంథి యటిలల ఎలాెంటి సెందభౌనిై ఒ జీయత నౄభా సెంస  నిభఔభిెంచడెం లేథర యబథర యమేడెం జయఖవచచని 
పలయసఽౄ ధరైయల? 

I. ఆభోఖఔయఫ ైన 18 ఏళ్ు  వకిౄ 
II. ఊఫకమెం ఔయౌగిన వకిౄ 
III. ఎబడ్స్ ణో ఫలధడెతేనై వకిౄ 
IV. య ెంతెంగ ఎలాెంటి భఫడి లేని ఖిళ ణ  
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B. యైద భకీ్ష లేని నౄభాెంఔన  

1. ఫ డిఔల్ కఔుెండర నౄభాెంఔన  

జీయత నౄభా ాత్తనుదనలలు  ఙరలా వయఔు, నౄభా ఙేమాయౌ్న వకిౄ యొఔు నౄభా ఙేమఖల అయోతని 
భీక్షిెంచడరనికి ఎలాెంటి యైద భీక్ష లేఔధే నౄభా కోసెం ఎెంనఔ ఙేమడెం జయఖవచఽచ. ఇలాెంటి కైసఽలనఽ యైద 
భీక్ష లేని ాత్తనుదనలు (ధరన్ ఫ డిఔల్ ాత్తనుదనలు)అెంటలయల.  

యైద భీక్షలు అత్త తఔుువ సెందభౌలలు  భాతాఫే (అెంటే థోవెంతే) ాత్తఔల అెంరలనఽ ఔయౌగి 
ఉెంటలధరైమధే కయణెంణో యదై భకీ్ష లేని నౄభాెంఔననఽ అభలు ఙేసఽౄ ధరైయల. ాత్తనుదనలల ఇచిచన 
సభాదరధరలు లేథర ాత్తనుద వకిౄ లలలవు భికయలు లు, ఇతయ దయౄ యేజులలు  ఇచిచన సభాదరధరల నఽెంచి నేగియౌన 
యటిని ణెలుసఽకోవచఽచ.  

అయలో డెైన డరఔిర్ ణో యదై భీక్షనఽ నియుళ ెంచడరనికి ఆ డరఔిర్ ఔు జు ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి. ఇలాెంటి భీక్షనఽ 
నియుళ ెంచఔుెండర ఙేమడెం థరుభ ఆథర అబయ య భ ్ ఒ యైద భీక్షనఽ తనెంచడెం పయౌతెంగ తలెణేౄ  
అదను భయణ కెుబమ్ ల కాణరలల నౄభా సెంసఔు ఏయడే నషిెంఔధరై ఎఔువ. కఫటిే, జీయత నౄభా సెంసలు 
యైద భకీ్షఔు టలి టిఔుెండర నౄభానఽ భెంజూయల ఙేలే దేత్తని అవలెంనృసఽౄ ధరైబ.  

2. ధరన్ – ఫ డిఔల్ నౄభాెంఔనఔు షయతేలు   

అబనటకిీ, యదై భకీ్ష లేని నౄభాెంఔన కొనిై షయతేలు నుటిెంచవలలెంథిగ కోయలతేెంథ.ి  

i. నదటగ, ని ఙేలే భళ ళ్లు లాెంటి కొనిై నిభేిషి తయఖతేలఔు ఙెెంథని యయల భాతాఫే అయలో లు 
కవచఽచ.  

ii. నౄభా ఙేలే య భ ్నలై ఖభిషీ భినేతేలనఽ యదిెంచవచఽచ. ఉథరహయణఔు, ఐదఽ లక్షలు థరటి నౄభా 
ఙేలన యభికి యదై భీక్షనఽ ఙబేెంఙరయౌ్న అవసయెం ఏయడవచఽచ.   

iii. ాయశే్ వమసఽ భినేత్త నిఫెంధననఽ అభలు ఙేమవచఽచ. ఉథరహయణఔు, నలప ై లేథర 45 ఏళ్ు  ఔధరై 
ఎఔుువ వమసఽ ఔయౌగిన యయల తనిసభిగ యదై భీక్ష ఙేబెంచఽకోయయౌ్ ఉెంటలెంథి.  

iv. కొనిై నౄభా ధకలఔు సెంఫెందిెంచి ఆెంక్షలు యదిెంచఫడెణరబ- ఉథరహయణఔు కల వవద ినౄభానఽ 
ఆభోఖ బయతయ(ధరన్ ఫ డిఔల్ ) యపలఖెం కిెంద అనఽభత్తెంచఔనోు వచఽచ.  

v. నౄభా ఖభిషీ కల వవదిని ఇయయై ఏళ్ు  వయఔు/ అయయై ఏళ్ు  వయఔు భినేతెం ఙేమవచఽచ.  
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vi. జీయణరల తయఖత్త: ధరన్ ఫ డిఔల్ నౄభానఽ వఔుౄ ల కొనిై నిభేిషి తయఖతేలఔు ఔడర 
అనఽభత్తెంచవచఽచ. ఉథరహయణఔు, ధరన్ ఫ డిఔల్ యటిని ఏడరథి నుటల లవే అెంథిెంచిన ఖ భిౄెంు 
ను ెంథిన సెంసల ఉథో ఖ లఔు అెంథిెంఙరయౌ.  ఔెంనలనీలు ఉథో ఖ లఔు సెంఫెందిెంచిన సభైెన లలలవు 
భికయలు లనఽ ఔయౌగి ఉెండడఫే కఔ, ఉథోగి యదై లత్తని సఽలబెంగ భియౕయౌెంచవచచధేలా నిభీృత కలెంలల 
యైద భీక్షలనఽ ఔడర అయ జభినసఽౄ ెండవచఽచ.  

3. నౄభాెంఔనలల భైటిెంగ్ కయకలు  

భైటిెంగ్ కయకలు అధేయ ఆభిఔ భిలత్త, జీవన ర ైయౌ, అలయటలు , ఔుటలెంఫ చభితా, ఆభోగనికి సెంఫెందిెంచిన 
వకిౄఖత చభితా, భభిమ  నౄభా ఙేసఽకోఖల వకిౄ జీయతెంలల ఆదనఽ ఔయౌగిెంచి, భిస్కు నఽ నలెంచవచచధే వకిౄఖత 
సెందభౌలఔు సెంఫెందిెంచిన యయధ కోణరలనఽ సాచియౄ బ. నౄభాెంఔనలల పలఖెంగ ఈ అనుమాలనఽ, యటి వలు  
ఔయౌగై ాపలయనిై ఖ భిౄెంచి, థరనికి అనఽఖ ణెంగ భిస్కు నఽ వభాీఔభిెంచడెం జయలఖ తేెంథి.  

ఔ వకిౄ జీయతెంలలని లక్షణరలు ఎలా భిస్కు నల ై ాపలవెం చాుతేెందధే యషమానిై భనెం అయెం ఙేసఽకోయయౌ. 
సా లెంగ ఙెనులెంటే, యటిని- ధైత్తఔ అనుమానికి కయణభబయయ, పౌత్తఔ (యైద) అనుమాలఔు కయణభబయయ 
అని భెెండె యకలుగ యబజిెంచవచఽచ. జీయత నౄభా సెంసలు ఆమా భిలతేలఔు తఖాటలి  యయధ వభా లుగ తభ 
నౄభాెంఔనని యబజిెంచఽఔుెంటలబ. ధైత్తఔ అనుమానికి కయణభబయ ఆథరమెం, విత్తౄ , జీవనర ైయౌ, అలయటలు  
లాెంటి కయకలనఽ ఆభిఔ నౄభాెంఔనెంలల పలఖెంగ భథిెంు ఙేసఽౄ ెండగ, ఆభోగనికి ఙెెంథని యైద అెంరలనఽ 
ఆభోఖ యఫ ైన నౄభాెంఔనలల పలఖెంగ భథిెంు ఙేయౄ యల.  

a) భళ ళ్లఔు నౄభా 

భళ ళ్లు యదరయణెంగ భఖయభి ఔధరై ఎఔుువ కలెం జీయయౄ యల. అబనటికీ ధైత్తఔ అనుమానికి 
సెంఫెందిెంచి యయల కొనిై సభసలనఽ ఎదఽభోువచఽచ. ఎెందఽఔెంటే, పలయతీమ సభాజెంలల ఙరలా భెంథ ి
భళ ళ్లు ఇటికీ ుయలయౖదిఔ దఽలత్తకి, యభాజిఔ థోనడకీి ఖ యవుతేధరైయల. వయఔటై ఙరవులు 
లాెంటి దఽస్ెంగటనలు ఈ ధరటికి ఔడర జయలఖ తధ ే ఉధరైబ. భళ ళ్ల థీభఘ మ భె మానిై 
ాపలయతెం ఙలేే భభో కయఔెంగ ఖయౌెం థరలచడరనికి సెంఫెందిెంచిన సభసల నఽెంచి తలెతౄవచఽచ.  

భళ ళ్ల యొఔు నౄభా అయోత నౄభా అవసయెం, ననాేమెంలు ఙెయౌుెంఙే యభయూెం నుాత్తథిఔన ఉెంటలెంథి. 
కఫటిి, నౄభా సెంసలు తభ య ెంత భఫడిని సెంనుథిెంఙే యభికి భాతాఫే ూభిౄ నౄభానఽ ఇయులని 
నియృబెంచఽకోవచఽచ. భళ ళ్లలు ని ఇతయ వభా లనలై భాతాెం భినేతేలు యదిెంచవచఽచ. అథే యధెంగ, ఖభిౌణ ీ
భళ ళ్లనలై ఔడర కొనిై షయతేలనఽ యదిెంచవచఽచ.  
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b) ఫ ైనయలు  

ఫ ైనయుఔు య ెంతెంగ ెందెం ఙేసఽఔుధే శ్కిౄ ఉెండదఽ. కఫటిి ఫ ైనర్ జీయతెంనలై ఒ ాత్తనుదననఽ యళ్ు  తయౌు, 
తెండిా లేథర చటిఫదేఫ నై సెంయక్షఔుడి హో థర ఔయౌగిన భభో వకిౄ సభభిెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి. యదరయణెంగ 
ఫ ైనయుఔు య ెంతెంగ సెంనుదన ఏథీ ఉెండదఽ కఫటిి నౄభా అవసయెం ఉెంథర అధే యషమానిై ఔడర నిభే యణ 
ఙేసఽకోయయౌ్న అవసయెం ఉెంథి.  

ఫ ైనయుఔు నౄభా యషమానిై భియౕయౌెంఙే సభమెంలల యదరయణెంగ కిెంథి షయతేలనఽ కోయవచఽచ:  

i. యభికి సభిగా  నలభిగిన శ్భీయ నిభ్ణెం ఉెంథర  
నుో షకయౘయ లలెం, లేథర ఇతయ ఆభోఖ సభసల కయణెంగ శ్భీయ నిభ్ణెం సభిగా  ఎదఖఔుెంటే 
తీవాఫ నై భిస్కు లనఽ ఔయౌగి ఉెంటలెంథి.  

ii. సభైెన ఔుటలెంఫ చభితా, వకిౄఖత చభితా  

ఇఔుడ ాత్తఔల సాచిఔలు ఉెంటే, అథి భిస్కు లనఽ ఔలుఖజైయౄ బ.  
iii. ఔుటలెంఫలనికి తగినెంతగ నౄభా ఙేయభ  

ఫ ైనయుఔు నౄభానఽ యదరయణెంగ నౄభా సెంసుిత్త ఔయౌగిన ఔుటలెంఫలలు అనఽసభిసఽౄ ెంటలబ. కఫటిి 
తయౌుదెండెా లు జీయణరనిై నౄభా ఙేసఽకోఔుెండర, చిధరైభి జీయతెంనలై నౄభా కోసెం ఙలేే ాత్తనుదననఽ 
లుఔభిెంఙే సభమెంలల అాభతౄెంగ ఉెండఔతదఽ. తయౌుదెండెా లు ఎెందఽఔు నౄభా తీసఽకోలేదధ ే
యషమానిై నౄభాెంఔన లేకభి నిభే భిెంచఽకోయయౌ్న అవసయెం ఉెంథి. నౄభా నణరౄ నిై ఆ 
తయౌుదెండెా లఔు ఔడర భ డినలటలి యౌ.  

c) పలభీ నతౄెంలల యౘనై య భ ్ 

నౄభా ఙేమాలని ాత్తనుదన ఙలేన యభి యభిికథరమెంణో నోు యౌచణే, నౄభా నతౄెం పలభీగ ఉెంటే నౄభాెంఔన 
లేకభి ఙరలా అాభతౄెంగ ఉెండరయౌ. యదరయణెంగ నౄభా నతౄెం ఔ వకిౄ యభిికథరమెం ఔధరై థి, 
ధైెండె భెటలు  ఎఔుువగ ఉెంటలెందని పలయయౄ యల. ఔయేళ్ ఆ నిషత్తౄ  థీనిఔధరై ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంటే, 
నౄభా సెంస  ాయోజధరలఔు వత్తభైఔెంగ ఎెంనఔ జభిగై అవకరనిై అథి నలెంచఽతేెంథి.  
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ఉథరహయణ  

యౄ. ఐదఽ లక్షల యభిికథరమెం ఔయౌగిన ఒ వకిౄ యౄ. భూడె కోటు ఔు జీయత నౄభా యక్షణ కోసెం ాత్తనుదన 
ఙేలేౄ , అథి ఆెంథోళ్నఔు కయణెంగ నిలుసఽౄ ెంథి.  

అత్హతనఽ భ ెందఽగ ఊళ ెంచడెం, లేథర ఆభోఖెం థరయలణెంగ క్షీణ ెంఙే అవకరలునైెందఽధే ఇలా 
ఙేసఽౄ ధరైయధే అనఽభాధరలు తలెతౄఖలవు. ఇఔ భూడో  కయణెంగ అభ్ఔెం థరయలడె అత్తగ తుడె 
యఔరమాలు జయడెం వలేు  ఇెంత పలభీ య భ ్ఔు నౄభా ఙసేఽౄ ధరైయని పలయెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి.  

యౘనై ఇచిచన పలభీ య భ ్ల వలు  నానేమెంలు ఔడర పలభీగ ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి. అలాగై అలాెంటి పలభీ 
నానేమెంలనఽ అలాగై కొనయగియౄ భ అధే ాశ్ై ఔడర తలెతేౄ తేెంథి. అెందఽవలు  నౄభా ఙేలే నణరౄ నిక ి
భినేత్త యదిెంచటెం యయేఔవెంతభవుతేెంథి.  నౄభా కోసెం ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నానేమెం వకిౄ యభిిఔ భఫడిలల 
భూడో  వెంతేకై భినేతెం ఙమేాయౌ్ వసఽౄ ెంథి.  

d) వమసఽ  

భయణెం భసి్కు ఔు వమసఽఔు ఙరలా దఖాభి సెంఫెంధెం ఉెందధే యషమానిై భనెం ఈ కోయల్లల ఇటిక ై
చారెం. వమసఽ ఎఔుువగ ఉనై వఔుౄ లఔు నౄభా యషమానిై భియౕయౌెంఙే సభమెంలల నౄభాెంఔన ఔయౄ 
ఙరలా జఞఖరతౄగ వవహభిెంఙరయౌ్న అవసయభ ెంథి.  

ఉథరహయణ 

మాప ై ఏళ్ు  వమసఽ తభుత నదటి యభిగ నౄభానఽ ాత్తనుథసిఽౄ నైుడె, ధైత్తఔ అనుమెం ఖ భిెంచి 
అనఽభానిెంఙరయౌ్న అవసయభ ెంథి. అలాగై ఇథివయకై ఎెందఽఔు నౄభా తీసఽకోలేథో  యఙరయణ జయనుయౌ్న 
అవసయెం ఔడర ఉెంథి.  

వమసఽ నలయలఖ తేెండడెంణో నుటల సెంఔరనేెంఙే, ఖ ెండె జఫ ోలు, భూతా నెండరలు ని ఙేమఔనోు వడెం 
లాెంటి ాభాదఔయఫ నై యధఽలు జభిగై అవకరలనఽ, విథరే  దశ్లల అయ భభిెంత ఎఔుువబయ 
యషమానిై ఔడర భనెం ఖభనిెంఙరయౌ.  
పలభీ య భ ్లఔు/ఎఔుువ వమసఽ ఔయౌగిన యభికి, లేథర భెెండిెంటి ఔలబఔలల నౄభా కోభైెందఽఔు 
ాత్తనుదనలనఽ సభభిెంఙే సభమెంలల జీయత నౄభా సెంసలు కొనిై ాణేఔ నియథేిఔలనఽ ఔడర 
కోయవచఽచ.   
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ఉథరహయణ 

ఇలాెంటి నియథేిఔలఔు ఉథరహయణలుగ ఇ.ల.జి; ఇ.ఇ.జి చరతీ ఎక్్ భై, యఔౄెంలల చకెుయ భీక్షలఔు 
సెంఫెందిెంచిన యటిని ఔడర ఙెవచఽచ. ఈ భీక్షలు జీయత నౄభా ఙేమాలనఽఔుధ ే వకిౄ ఆభోఖెం 
ఖ భిెంచిన యవభలనఽ ఆమన ాత్తనుదనలల ఇచిచన సభాదరధరలు, లేథర యదరయణ యైద భీక్ష అెంథిెంఙ ే
యవభలఔధరై లలతేగ ఫమటనలడెణరబ.  

వమసఽ ధియఔయణనఽ భయిౕయౌెంచిన తభుత వమసఽనఽ అెంగీఔభిెంచడఫే నౄభాెంఔన ాకిరమలల 
భ కఫ ైన పలఖెంగ ఙెవచఽచ. భెెండె యకలెైన వమసఽ ధియఔయణలుధరైబ.  

 నుాభాణ ఔెం  
 నుాభాణ కైతయెం  

నుాభాణ ఔ వమసఽ ధియఔయణలనఽ యదరయణెంగ ాబ తు అదికభి జఞభీ ఙసేఽౄ ెంటలయల. థీనిక ి
ఉథరహయణలుగ ఙెనులెంటే  

 ుయనులఔ సెంగెం లేథర ఇతయ ాబ తు యెంఖ సెంస  జఞభీ ఙలేే జనన ధివతాెం.  
 నుఠ్రల నఽెంచి ఫమటఔు వఙచేటుడె ఇఙచే ధివతాెం;  

 నుస్క నోు యలి ; ఇెంక  
 ఉథోఖ సెంస  ఇఙచే ధివతాెం 

ఇలాెంటి ధియఔయణలు అెందఽఫలటలలల లేఔుెంటే, నుాభాణ కతైయ వయో ధియఔయణనఽ తీసఽఔుభయలని 
ాత్తనుదఔుడిని కోయవచఽచ. థీనికి ఉథరహయణలుగ జఞతఔ చఔరెం; లుమ ాఔటన లాెంటి యటిని ఙెవచఽచ.  

నుాభాణ ఔ వయో ధియఔయణ అెందఽఫలటలలల లేని సభమెంలల నుాభాణ కైతయ వయో ధియఔయణనఽ యెంటధ ే
అెంగీఔభిెంచఔడదఽ. ఙరలా సెందభౌలలు  నౄభా ధఔెం, యౘనై కలభినేత్త, ఖభిషీ ఫ చాభిటీ వమసఽ, 
యౘనై ఇచిచన ఖభిషీ య భ ్ఔు సెంఫెందిెంచి, జీయత నౄభా సెంసలు కొనిై నిఫెంధనలనఽ యదయిౄ బ.  

e) ధైత్తఔ అనుమెం 

కొనిై భిలతేలు లేథర వకిౄ యొఔు ఆభిఔ లత్త, జీవనర ైయౌ, అలయటలు , సభాజెంలల ఖ భిౄెంు, భానలఔ 
ఆభోఖ లత్త లాెంటి లక్షణరలు ఆ వకిౄ ఉథేెశ్ూయుఔెంగ భిస్కు నఽ నలెంచఽఔుధే చయలలు  నులు 
ెంచఽఔుెంటలధరైధే సెంకణైరలనఽ అెంథిెంచినుడె ధతై్తఔ అనుమెం అధేథి ఉనైటలు  ఙెవచఽచ. ఇలాెంటి 
ధైత్తఔ అనుమానిై సాచిెంఙే అధేఔ కయకలు ఉెండవచఽచ.  
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ఉథరహయణ 

ఔ ాత్తనుదననఽ నౄభా ఙలేన వకిౄ నియస ాథరేనికి ఙరలా దాయెంలల ఉనై రకలల సభభిెంఙ ే
సభమెంలల  

నియస ాథరేనికి సనైెంలలధ ేఅయోత ఔయౌగిన యదై భియౕలఔుడె అెందఽఫలటలలల ఉనైటికీ, యేభపఔఙోట 
యైద భకీ్ష జభనిెంచినుడె  

నౄభా ఙేమఖల ఆసకిౄ సషిెంగ లేనటికీ, భభపఔభి జీయతెంనలై నౄభా ాత్తనుదన తీసఽఔుభవడెం లేథర 
ధరనేనీ, నౄభా ాత్తనుథిెంచిన వకిౄనలై ఆదరయడే సనై ఫెంధఽవు కని తయలణెంలల ఔడర ఇలాెంటి ధైత్తఔ 
అనుమెం తలెతౄవచఽచ.  

ాత్త సెందయౌెంలలనా ఒ యఙరయణ జయనుయౌ్ ఉెంటలెంథి. చివయగ, నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄణో ఏజెెంట్ ఔు 
సెంఫెంధెం ఉెంటే, ధతై్తఔ అనుమెం నియథేిఔనఽ ఏజెనీ్ ఫేధేజర్/డవె్ లప్ ఫ ెంట్ ఫేధజేర్ లాెంటి రక 
అదికయలల నఽెంచి కోయవచఽచ.  

f) విత్తౄ  

విత్తౄ  యఫ నై అనుమాలనఽ కెింథి ఆదరభలలు  యేటినఽెంఙెధైర ణలెుసఽకోవచఽచ: 

 అనఽకోని ాభాదెం 

 ఆభోఖ అనుమెం 

 ధైత్తఔ అనుమెం 

చితాెం 5 : విత్తౄ  యఫ నై అనుమాలఔు భూలాలు  
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i. అనఽకోని ాభాథరల అనుమాలు తలెతౄడరనికి ాభాద భిస్కు లల చిఔుుఔుధే కొనిై నిభేిషి 
ఉథోగలలల ఉెండడఫే కయణెం. ఈ యపలఖెంలల అధేఔ యకల ఉథోగలుధరైబ. ఉథరహయణగ 
ఙెనులెంటే- సయుస్క ఔమాకయలలు, ఉభితీలే లఫోెంథి, బవనెం ఔయౌచయేత నిుణ లు, లనీ సిెంట 
ఔమాకయలలు ఈ కోవ కిెందకై వయౄ యల.  

ii. ఆభోఖయఫ నై అనుమాలు తలెతౄడరనికి ఆభోఖ యఫ ైన సభసలఔు థరభి తీలే భిలత్తని 
ఔయౌెంఙే ఉథోఖ సుపలవెం కయణెంగ నిలుయోౄ ెంథి.  

ఆభోఖ అనుమభ లు యయధ యకలుగ ఉెంటలబ.  

 భిక్షా నడడెం లాెంటి కొనిై నఽలు తీవాఫ నై పౌత్తఔ శ్రభనఽ ఔయౌగి, రుస ధరమాల వవసనలై 
ాపలవెం చాుతేెంథి.  

 ఖనఽలలు ని దఽభ ్ లాెంటి యషూభిత థరభే లఔు లేథర యయమణరలు, అణ  దరభి్ఔత లాెంటి 
కన్ర్ నేాభనైత (కన్ర్ నఽ ఔయౌగిెంఙేథి) థరభ లఔు   ఖ యబయ యభిని భెెండవ భిలత్త కిెంద 
ఙెవచఽచ.  

 తీవా యకోచ అసుసతతనఽ ఔలుఖజైలే బూఖయౌ య యెంగలు లేథర జలఖయౌెం లాెంటి అదిఔ 
నడనెం ఔయౌగిన యణరవయణరలలు  తలెణేౄ  అనుమానిై భూడవ యఔఫ ైన అనుమెంగ 
ఙెవచఽచ.   

 చివయగ, కొనిై ఉథో ఖ భిలతేలు (కె.న.ఒ ఉథో గలలల ఔెంూటర్ భ ెందఽ అలాగై లటలఔు 
అతేఔుునోు వడెం లేథర అదిఔ శ్ఫెెం ఔయౌగిన ాథరేలలు  ని ఙేమడెం లాెంటియ) కొనిై శ్భీయ 
పలగలనఽ థీయఘకలెంలల అఙేతనెంగ ఙేమవచఽచ.  

iii. ధైత్తఔ అనుమెం అధేథి ధేయూభిత శ్ఔుౄ లు లేథర భాదఔ దాయలు, ఆలుయౘల్ లాెంటి యైు 
థేనికెధైర లదేడే లేథర యనైభ  ఔలుఖ జైలే నఽలలు  ఉనైుడె తలెతేౄ తేెంథి. థీనిక ి
ఉథరహయణగ ఒ ధైట్ ఔుబ్ లల డరన్ర్ నఽ లేథర ఒ భదెం ఫలర్ లల నిఙేలయేభిని  లేథర ధేయూభిత 
సెంఫెందరలు ఔయౌగినటలి  అనఽభానభ నై ఒ యనుయయతేౄ  అెంఖయక్షఔుడె లాెంటి యభిని 
ఙెవచఽచ. సార్ యి ర్ యధనద ఔమాకయలలు లాెంటి కొెందయల వఔుౄ ల వితేౄ లు యభిని తీవాెంగ 
ఫ ైభభినెంఙే జీవనర ైలుల యైు తీసఽఔుయళ్ువచఽచ కనీ అథి కొనిై యయలు  యయౖదెంగ భ గిల ే
అవకశ్ెం ఔడర ఉెంథి.  

విత్తౄ  అధేథి ాభాదఔయెంగ నేభపునై ఉథో ఖ యపలగలలల థేని కిెంథెైధర వలేౄ , నౄభా కోసెం దయకాసఽౄ  
ఙేసఽఔుధే వకిౄ యదరయణెంగ ఔ విత్తౄ యఫ నై ారైవయని ూభిౄ ఙేమాయౌ్న అవసయెం ఉెంటలెంథి. ఆ 
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ారైవయలల ఆమన ఉథోగనికి సెంఫెందిెంచిన నిభేిషి యవభలనఽ, అెందఽలల పలఖెంగ నియుళ ెంఙరయౌ్న 
ఫలధతలు, ఎదఽయబయ భసి్కు లఔు సెంఫెందిెంచిన యవభలనఽ అడెఖ ణరయల. విత్తౄ  కోసెం భైటిెంగ్ నఽ ఔడర 
లయఫ ైన అదను య భ ్ యౄెంలల యదియౄ యల. (ఉథరహయణఔు, యబ యౄనుమల నౄభానణరౄ నికి భెెండె 
యౄనుమలు). నౄభా ఙలేన వకిౄ విత్తౄ ని భాయలచఔునైుడె ఇలాెంటి అదను య భ ్నఽ తగాిెంచడమో 
లేథర తీలయేమడమో ఙేమవచఽచ.  

g) జీవనర ైయౌ భభిమ  అలయటలు   

జీవనర ైయౌ భభిమ  అలయటలు  అధేయ వకిౄఖత లక్షణరలనఽ యసౄ ితెంగ ఔవర్ ఙేయౄ బ. వఔుౄ ల 
జీవనర ైలులలల భిస్కు ఔు ఖ భి ఙమేవచచని సాచిెంఙే ఈ లక్షణరలలల ఏయైధర ఔనినలేౄ ,  యదరయణెంగ, ఏజెెంటు  
యహస నియేథిఔలు, ధతై్తఔ అనుమ నియథేిఔలలల యటిని ాయౄ యయౄ యని పలయయౄ యల. ాణేకిెంచి, భూడె 
అెంరలు ఙరలా భ కఫ నైయ: 

i. ధాభనునెం, ను గఔు ఉయోఖెం: ను గఔు సుమెంగ భిస్కు ణో ఔడెఔునైథి భాతాఫే కఔ, ఇతయ 
యైదయఫ నై భిస్కు లనఽ నలెంచడెంలల ఔడర అథి ణోడడెతేెంథి అధే యషమెం ఇుడె ఫలగ 
ఖ భిౄెంు ను ెంథిెంథి.  ఔెంనలనీలు ధాభనున నమా లఔు, ధాభనునెం ఙేమని యభికి యేభైుయల భైటు నఽ 
యదియౄ బ. అెంటే, ధాభనున నామ లు ఎఔుువ ననాేమెంనఽ ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి. అలాగై ఖ టలు, 
నున్ భయలా లాెంటి యటి థరుభ ను గఔునఽ ఇతయ యౄనులలు  ఉయోగిెంచిధర ాత్తఔల భయణ 
భైటిెంగ్ లఔు థరభితీయౄ బ.  

ii. భదనునెం: ఆలుయౘల్ నఽ తఔుువ భభిాణెంలల అుడుడా లయేెంచడెం అనుమెం కదఽ. లు 
థేరలలు ని యభాజిఔ జీయతెంలల అథి అెంగీఔభిెంచఖయౌగిన పలఖెంగ ఔడర ఉెంట ెంథి. అబనటిక,ీ 
థీయఘకలెంనుటల థరనిని నియెంతయెం లేయసాౄ వలేౄ , అథి భయణ భిస్కు నలైన ఖణనీమఫ ైన ాపలయనిై 
చాఖలదఽ. ఎఔుువ కలెం నుటల ఎఔుువ మోణరదఽలల భదెం లేయెంచడెం వలు  కలేమ నితీయల 
థెఫోత్తనడఫే కఔ, జీయృ వవసనలై ఔడర ాపలవెం డెతేెంథి. అథి భానలఔఫ ైన సభసలఔు ఔడర 
థరభి తీసఽౄ ెంథి.  
భదెం లేయెంచడెం వలు  ాభాథరలు, ళ ెంస, ఔుటలెంఫెంలల సభసలు, ఆత్నానతణో ఔుెంగినోు వడెం, 
ఆత్హతలు లాెంటియ జభిగై అవకరలు ఔడర ఉధరైబ. ాత్తనుదన తాెంలల ఆ వకిౄ భదెం 
లేయెంచడరనిై సాచిలేౄ , నౄభాెంఔన లేకభి భభినిై యవభలనఽ ణెలుసఽఔుని, యనియోఖెం య బ, థరని 
పయౌతెంగ ఏథెైధర సభసలు వచిచన సెంకణైరల ఆదరయెంగ థరనినలై నియృమెం తీసఽకోయయౌ్ భవచఽచ.  

iii. థరభే ల దఽభిునియోఖెం: భాదఔ దాయలు, భతేౄ  థరభే లు, ఇెంక అలాెంటి నిఱేదిత ఉణే్ రయకలు 
లాెంటి యటిని ఉయోగిెంచడెం  థరభే ల (భాదఔదాయల) దఽభిునియోఖెంని  సాచిసఽౄ ెంథి. యటిలల 
కొనిై చటియయలదెఫ ైనయ ఔడర, యటిని ఉయోగిెంచడెం అధేథి ధేయూభిత చయనఽ, ధైత్తఔ 
అనుమానిై సాచిసఽౄ ెంథి. ాత్తనుదఔుడె భాదఔదాయలనఽ ఉయోగిసఽౄ ధరైయధే అనఽభానెం 
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ఏయడణిే, ఆ దఽభిునియోగనిై భియౕయౌెంచడెం కోసెం నౄభాెంఔన ఔయౄ అధేఔ యకలెైన భీక్షలనఽ 
కోయవచఽచ. ఇలాెంటి సెందభౌలలు  నౄభా అధేథి ఙరలావయఔు త్తయసుభిెంచఫడెతేెంథి .  

లుమ భకీ్ష 2  

కిెంథి యటిలల ఏథి ధైత్తఔ అనుమానికి ఉథరహయణ కఖలదఽ? 

I. సిెంట్ ాదభిశెంఙే సభమెంలల సిెంట్ ఔమాకయలడె చనినోు ణరయల.  
II. నౄభా ఙేలనెందఽన ఒ వకిౄ ఎఔుువ భభిాణెంలల(యభీతెంగ ) భదెం లయేసఽౄ ధరైయల. 
III. నౄభా ఙేలన వకిౄ సభిగా  నానేమెం ఙెయౌుెంులు జయలేదఽ 
IV. నులల ఫలెండెలల ాత్తనుదఔుడె అఫదేెం ఙెనుయల.  

 

C. యైదయఫ నై నౄభాెంఔన  

1. యైదయఫ నై నౄభాెంఔన  

ఇఔ భనెం నౄభాెంఔన ఔయౄ నియృమానిై ాపలయతెం ఙేలే కొనిై యైదయఫ ైన కయకల ఖ భిెంచి చభిచథరె ెం. ఇయ 
యదరయణెంగ యైదయఫ నై నౄభాెంఔన థరుభ భథిెంు యమేఫడెణరబ. యటికి ఙరలావయఔు యైద భయిౕలఔుడ ి
నియథేిఔ కయయౌ్ భవచఽచ. భీక్షిెంఙరయౌ్న కొనిై కయకల ఖ భిెంచి భనెం భియౕయౌథరె ెం.  

చితాెం 6 : నౄభాెంఔన ఔయౄ నియృమానిై ాపలయతెం ఙలేే యైద యఫ ైన కయకలు 

 

a) ఔుటలెంఫ చభితా 
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భయణ భసి్కు లల ఔుటలెంఫ చభితా ాపలవెం ఖ భిెంచి భూడె కోణరలలు  అధమనెం ఙేమఫడెతేెంథి.  

i. యయసతుెం : కొనిై యధఽలు భ ెందఽ తయెం నఽెంచి తభుత్త తభనికి సెంఔరనేెంచవచఽచ. అెంటే, 
తయౌుదెండెా ల నఽెంచి నలు లఔు. 

ii. ఔుటలెంఫ సఖటల ఆమ భె మెం : ఖ ెండె యధఽలు లేథర కన్ర్ లాెంటి కొనిై యధఽల కయణెంగ 
తయౌుదెండెా లు తుయగ చనినోు ణే, యభి సెంణరనెం ఔడర ఎఔుువ కలెం జీయెంచఔనుో వచచనడరనికి అథి ఒ 
సెంకైతెంగ నిలుసఽౄ ెంథి.  

iii. ఔుటలెంఫ యణరవయణెం : భూడోథి ఏనేటెంటే, ఔుటలెంఫెం నివలసఽౄ నై యణరవయణెం యధఽలఔు, ఇతయ 
భిస్కు లఔు ఖ భి ఙలేథేిగ ఉెండడెం.  

కఫటిి ాత్తఔల ఔుటలెంఫ చభితానఽ ఔయౌగిన వఔుౄ ల ాత్తనుదనలనఽ నోుా త్ళ ెంఙే భ ెందఽ జీయత నౄభా 
సెంసలు జఞఖరతౄగ ఉెండరయౌ్న అవసయెం ఉెంథి. యటికోసెం అదను నియథేిఔలు ణనెెంచఽకోవచఽచ. ఇలాెంటి 
యషమాలలు  అదను భయణ  భైటిెంగ్ నఽ యదిెంచవచఽచ.  

b) వకిౄఖత చభితా 

వకిౄఖత చభితా అధథేి నౄభా ఙేసఽకోనఽనై వకిౄ యొఔు భానవ శ్భీయెంలలని యయధ వవసలఔు ఖతెంలల 
ఏయడని సభసలనఽ సాచిసఽౄ ెంథి. జీయత నౄభా కోసెం ఇఙచే ాత్తనుదన తాెం ాణేకిెంచి జీయత నౄభా 
ఙేసఽకోనఽనై వకిౄ యటిలల థనేికెైధర చికిత్ ను ెంథరభ అధే యషమానిై ణెలుసఽఔుధేలా ాశ్ైలనఽ ఔయౌగి 
ఉెంటలెంథి.  
కొనిై సభసలు యైద భకీ్షఔుడి నియథేిఔలు లేథర ఏథెధైర ాణేఔ నియేథిఔలనఽ అడఖడెం థరుభ ఔడర 
ణెలుసఽకోవచఽచ. నుాణరెంతఔ యధఽలుగ భిణనేెంఙే కొనిై ాదరనఫ నై యధఽలుగ కిెంథి యటనిి 
ఙెవచఽచ.  
i. ఖ ెండ,ె యఔౄధరళ్ సెంఫెందిత యధఽలు ఖ ెండెనఽ, యఔౄ వవసనఽ ాపలయతెం ఙేయౄ బ. అెంటే ఖ ెండె నోు టల, 

క్షయతెం, యఔౄయావెం లాెంటియ.  
ii. రుస ధరమాల వవస  యధఽలు అెంటే క్షమ లాెంటియ  

iii. అత్తగ ఔణరల ఉతత్తౄ , ునయలతత్తౄ  వలు  కన్ర్ లాెంటి నుాణరెంతఔ ఔణ తేలఔు థరభి తీయౄ బ.  
iv. భూతానెండరల వవస  సభసలలల భూతా నెండరలు, ఇతయ భూతా పలగలు ఉెంటలబ. ఇయ 

భూతానెండరలనఽ ని ఙేమఔుెండర ఙలే, భయణరనికి థరభి తీయౄ బ.  
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v. అెంతయావ (ఎెండోకిరన్) వవస  సభసలు ఙరలావయఔు భనెందభికీ ణెయౌలన భధఽఫేయౘనిై 
ఔలుఖజైసఽౄ ెంథి. యఔౄ ాయహెంలల చకెుయ య బని (లేథర ఖూు కోజ్డ భిణరభానిై) నిమెంత్తాెంచడెం కోసెం 
తగినెంత ఇనఽ్యౌన్ నఽ తమాయలఙేలే యభభ ూనిై శ్భీయెం ను ెందఔుెంటే, ఇథి తలెతేౄ తేెంథి.  

vi. జీయృ వవస  యధఽలు కిెంద గలి రక్ అల్యలు , లభోలస్క ఆఫ్ థి యౌవర్ లాెంటియ ఉధరైబ.  
vii. ధరడీ వవసఔు సెంఫెందిెంచన యధఽలు 

c) వకిౄఖత లక్షణరలు  

యది ఏయడే భిణరభానికి ఇయ ఔడర భ కఫ ైన సాచిఔలుగ నిలుయౄ బ.  

i. శ్భీయ నిభ్ణెం 

ఉథరహయణఔు, ఔ వకిౄ నిభ్ణెంలల ఆమన ఎతేౄ , ఫయలవు, చరతీ, ను త్తౄ  ఔడెు చఽటలి కొలత ఉెంటలెంథి. 
ఆమా వమసఽ, ఎతేౄ నఽ ఫటిి, ఔ నుాభాణ ఔ ఫయలవు నియుచిెంచఫడెతేెంథి. నుాభాణ ఔ ఫయలవుణో నుో యౌచణ ే
ఫయలవు భభీ ఎఔుువగనా, లేథర భభీ తఔుువగనా ఉెంటే, ఆ వకిౄని అత్త ఫయలవు ఔయౌగిన యడిగధన, 
లేథర తఔుువ ఫయలవు ఔయౌగిన యడిగధన భనెం ఙెఖలెం.  

అథే యధెంగ, ఒ యదరయణ వకిౄలల చరతీ ఔనీసెం ధరలుఖ  లలెంటి నైటయు వయఔు నలయగయౌ. అలాగై ను త్తౄ  ఔడెు 
చఽటలి కొలత ఆ వకిౄ యడలు ఙలేన చరతీ ఔధరై ఎఔుువగ ఉెండభదఽ.  

ii. యఔౄ నోు టల 

భభో సెంకైతెంగ ఆ వకిౄ యఔౄనోు టలనఽ ఙెవచఽచ. యటిలల భెెండె ాభాణరలుెంటలబ 

 హిదమ సెంకోచెం (ఊయెవ యఔౄ నడనెం ) 
 హిదమ యకోచెం (నిభై యఔౄ నడనెం ) 

వమసఽనఽ ఫటిి యదరయణ యఔౄనోు టల భీడిెంగ్ లనఽ ణెలుసఽకోవడెం కోసెం ఒ సఽలబఫ నై దేత్త ఏనేటెంటే,  

హిదమ సెంకోఙరనిక:ి 115 + వమసఽలల 2/5  

హిదమ యకోఙరనిక:ి 75 + వమసఽలల 1/5  

కఫటిి, వమసఽ నలప ై ఏళ్ుబణే, యదరయణ యఔౄనోు టల య బలల హిదమ సెంకోచెంలల 131గనా, 
యకోచెంలల 83గనా ఉెండరయౌ.  
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యసౄ వ భీడిెంగ్ లు నలనై ఔనఫయచిన యలువల ఔధరై ఎఔుువగ ఉెంటే, ఆ వకిౄ అదిఔ యఔౄనోు టల, ళైెర్ 
ట నిన్ నఽ ఔయౌగి ఉధరైయని ఙెవచఽచ. అలాగై అథి ఙరలా తఔుువగ ఉెంటే, థరనిని ళైెనోు ట నిన్ అని 
ఙెవచఽచ. ళైెర్ ట నిన్ అధఔే యకల తీవా యవయధరలనఽ ఔయౌగి ఉెంటలబ .  

శ్భీయ వవసలలని యఔౄ ాయహెం నడధరనిై ఔడర ల్్ భైట్ సాచిసఽౄ ెంథి. ల్్ భైటలు  నినేయౖనికి మాప  ై
నఽెంచి 90 సెందనల వయఔు భాయలతేెంటలబ. సఖటలన 72గ ఉెంటలెంథి.  

iii. భూతాెం– యయషి ఖ యలతుెం (ణరయతభ యెందాత ) 

చివయగ, వకిౄ భూతాెంలలని ణరయతభ యెందాత భూతా వవసలలని యయధ యకల లవణరల భధ 
సభతేలతనఽ సాచిెంచవచఽచ. అథి ఆ వవస  సభిగా  ని ఙమేఔనుో వడరనిై సాచిెంచవచఽచ.  

లుమ భకీ్ష 3  

యైదయఫ నై నౄభాెంఔనలల యయసతు చభితా ఎెందఽఔు నుాభ కెం ఔయౌగి ఉెంటలెంథి?  

I. సెంనై తయౌుదెండెా లు ఆభోఖఔయఫ ైన యయవులనఽ ఔయౌగి ఉెంటలయల.  
II. తయౌుదెండెా ల నఽెంచి నలు లఔు కొనిై యధఽలు యనయౄ బ.  
III. నియలనేద తయౌుదెండెా లు నోు షఔ లలెం ఔయౌగిన చినై నలు లనఽ ఔయౌగి ఉెంటలయల.  
IV. ఔుటలెంఫ యణరవయణెం ఒ భ కఫ ైన కయఔెం కఖలదఽ.  
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యభెంశ్ెం 

 సభానణరునిై నుోా త్ళ ెంచడెం కోసెం, నౄభాెంఔన ఔయౄ భిస్కు వభాీఔయణలల నులుెంచఽఔుెంటలయల. ఇెందఽలల 
వఔుౄ ల జీయణరలనఽ వభాీఔభిెంచి, యభికి ఉనై భిస్కు ల య బని ఫటిి యయధ భిస్కు తయఖతేలుగ యభిని 
యడథీయౄ యల.  

 నౄభాెంఔన లేథర ఎెంనఔ ాకిరమ అధేథి భెెండె య బలలు  ఙోటల ఙేసఽఔుధథేి అని ఙెవచఽచ.: 

 క్షైతా య బలల భభిమ   
 నౄభాెంఔన యపలఖెం య బలల  

 నౄభా ాత్తనుదనల నౄభాెంఔన ఙేలే సభమెంలల నియృమ దేత్త లేథర సెంకాయఫ ైన దేత్తని యసౄ ితెంగ 
ఉయోగిసఽౄ ెంటలయల.  

 నుాభాణ ఔ భైటు ణో నుాభాణ ఔ భిస్కు, లేథర ాభాణెం తఔుుయనై భిస్కు ల కోసెం అదనెంగ ఙరభెి ఙమేడెం లాెంటి 
నౄభాెంఔన నియృమాలనఽ నౄభాెంఔన ఔయౄలు తీసఽఔుెంటలయల. కొనిై సెందభౌలలు  నౄభా ఙలేన నతౄెంనల ై
ణరణరుయౌఔ హఔుుణో  అెంగీఔభియౄ యల లేథర నిమెంత్తాత ఉ నిఫెంధనల నుాత్తథిఔన అెంగీకయెం 
జయలఖ తేెంథి. భిస్కు నలదెథెణైే, ాత్తనుదననఽ త్తయసుభిెంచడెం లేథర యబథర యేమడెం ఙేయౄ యల.  

 ఎఔుువ సెంకలల జీయత నౄభా ాత్తనుదనలు నౄభా ఙలేే యభిఔునై నౄభా ఙలేే అయోతని భియౕయౌెంచడెం 
కోసెం ఎలాెంటి యైద భకీ్ష నియుళ ెంచఔధే ఎెంనఔ ఙేమఫడవచఽచ. ఇలాెంటి ాత్తనుదనలనఽ (ధరన్ 
ఫ డిఔల్)ఆభోఖ బయతయ ాత్తనుదనలుగ నేభపుెంటలయల.  

 ఆభోఖ బయతయ నౄభాెంఔన కోసెం కొనిై భైటిెంగ్ కయకలు  

 వమసఽ  
 నలదె నౄభా నతౄెం  
 ధైత్తఔ అనుమెం తథితభలు. 
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 ఆభోఖయఫ నై నౄభాెంఔన (ఫ డిఔల్ )భిఖణ ెంఙరయౌ్న కొనిై కయకలు  

 ఔుటలెంఫ చభితా,  

 యయసతు భభిమ  వకిౄఖత చభితా తథితభలు.  

 

 

కీలఔ థరలు 

1. నౄభాెంఔన  
2. నుాభాణ ఔ జీయతెం 

3. ధరన్ ఫ డిఔల్ నౄభాెంఔన  
4. భైటిెంగ్ కయఔెం 

5. ఫ డిఔల్ నౄభాెంఔన  
6. వత్తభైఔ ఎెంనఔ 
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నేభ్యౌై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండికి జయఫ లు  

జయఫ  1 

సభెైన సభాదరనెం III. 
ఎబడ్స్ ణో ఫలధడెతేనై ఒ వకిౄకి ఙరలావయఔు జీయత నౄభా యక్షణనఽ త్తయసుభిెంఙే అవకశ్భ ెంటలెంథి.  

జయఫ  2 

సభెైన సభాదరనెం II. 

నౄభా ఙేసఽఔునై కయణెంగధే యభీతెంగ భదెం లేయెంఙే వకిౄని ధతై్తఔ అనుమానిక ి ఒ ఉథరహయణగ 
ఙెవచఽచ.  

జయఫ  3 

సభెైన సభాదరనెం II. 

కొనిై నిభేిషి యధఽలు తయౌుదెండెా ల నఽెంచి సెంణరనెంఔు సెంఔరనేయౄ బ కఫటిి, యయసతు చభితానఽ 
ఆభోఖయఫ నై నౄభాెంఔన సెందయౌెంగ భిఖణనలలకి తీసఽకోయయౌ్న అవసయభ ెంథి.  

లుమ-భీక్ష ాశ్ైలు  

ాశ్ై 1 

ఒ నౄభా సెంసలల నౄభాెంఔన ఔయౄ నుతాని కిెంథి యటిలల ఏథి సాచిసఽౄ ెంథ?ి 

I. నుాలలస్క కెుబమ్ లు 
II. భిస్కు ల అెంగీకయెంనలై నియృమెం 

III. ఉతత్తౄ  యౄఔలన యసఽౄ యయౌ 

IV. యనియోఖథరయలల సెంఫెందరల ఫేధేజర్ 

ాశ్ై 2 
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కిెంథి యటిలల ఏథి నౄభాెంఔన నియృమెం కదఽ? 
I. నుాభాణ ఔ భైటు లల భిస్కు అెంగీకయెం 

II. భిస్కు త్తయసుిత్త 

III. భిస్కు యబథర యేమడెం  
IV. కెుబమ్ త్తయసుిత్త 

ాశ్ై 3 

కిెంథి యటిలల  నుాభాణ ఔ వమసఽ ధియఔయణ కనిథి ఏథ?ి 

I. నుస్క నోు రి్ 

II. ఫడి యడచిి వఙేచటుడె జఞభీ ఙేలే ధివతాెం 

III. జఞతఔ చఔరెం 

IV. జనన ధివతాెం 

ాశ్ై 4 

కిెంథి యటిలల ఏ షయతే వకిౄ నౄభా ఙేమఖల యోఖత ాత్తఔలెంగ ాపలయతెం ఙేసఽౄ ెంథ?ి 

I. భోజు యభీ జఞగిెంగ్ 

II. నిఱదేిత థరభ ల దఽభిునియోఖెం 

III. యో భభితనెం 

IV. నఽలు యబథర యమేడెం 

ాశ్ై 5 

కిెంద ఉనై ఏ నౄభాెంఔన దేత్తలల ఔ నౄభాెంఔన ఔయౄ అనిై ాత్తఔల లేథర వత్తభైఔ కయకలఔు యనఽఔల 
భైటిెంగ్ నుబెంటు నఽ (అలాగై యనఽఔల లేథర అనఽఔల కయకలఔు ాత్తఔల నుబెంటు నఽ) అగియౄ యల? 
I. నియృమెం 

II. భధవభిౄతు 
III. సెంకాయఫ నై  
IV. ఏఔ చయ 

ాశ్ై 6 
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భిస్కు వభాీఔయణ కిెంద, భయణ టిిఔ సాచిెంచిన నుాభాణ ఔ జీయణరల భయణభైటలఔు 
అనఽఖ ణెంగభయణ ెంచఖలయధే వఔుౄ లనఽ ___________ యపలఖెం ఔయౌగి ఉెంటలెంథి.  
I. నుాభాణ ఔ జీయణరలు 
II. నుాదరన భిస్కు లు 
III. తఔుువ ాభాణెం ఔయౌగిన జీయణరలు 
IV. త్తయసుిత జీయణరలు 

ాశ్ై 7 

అభిత ఖయౌవత్త. ఆఫ  ఒ కలభినేత్త నౄభా యక్షణ కోభయల. అభితఔు నౄభా ఇవుడరనికి కిెంథి యటిలల 
థేనిని నౄభాెంఔన ఔయౄ అతేతౄభఫ ైనథిగ ఎెంచఽఔుెంటలయల? ఫలగ సభినోు బయ ఐచిచకనిై ఎెంచఽకోెండి.  
I. యదరయణ భైటు లల అెంగీకయెం 

II. అదను ననాేమెంణో అెంగీకయెం 

III. త్తయసుిత ాత్తనుదన  
IV. నిమెంత్తాత ఉ నిఫెంధనణో అెంగీకయెం 

ాశ్ై 8 

కిెంథి నౄభా ాత్తనుదనలలు  ఏథి ఆభోఖ బయతయ నౄభాెంఔనెం కిెంద అయోత ను ెంథే అవకశ్ెం లేదఽ? 
I. ఐ.టి ఔెంనలనీలల యఫి్ట యరే్ ఇెంజనీర్ గ ని ఙేసఽౄ నై 26 ఏళ్ు  సయత  
II. ఫ ఖ ా  ఖనిలల ని ఙేసఽౄ నై మాప ై ఏళ్ు  భళేష్ 

III. ఫలెంఔులల ని ఙసేాౄ , యౄ. కోటికి నౄభా యక్షణ కోసెం దయకాసఽౄ  ఙేసఽఔునై 28 ఏళ్ు  సతీష్ 

IV. డినురి్ ఫ ెంటల్ యిో ర్ లల ని ఙేసాౄ , థళే్ు  కలభినేత్తణో ఔడిన ఎెండోఫ ెంట్ నౄభా ాణరయఔకోసెం 
దయకాసఽౄ  ఙసేఽఔునై 30 ఏళ్ు  ాయణ్  

ాశ్ై 9 

ఱధర తీవా భధఽఫేహెంణో ఫలధడెతేధరైయల. ఆఫ  ఒ జీయత నౄభా ాణరయఔ కోసెం దయకాసఽౄ  ఙేసఽఔుధరైయల. 
ఈ సెందయౌెంలల, నౄభాెంఔన ఔయౄ ఙరలావయఔు నౄభాెంఔనెం కోసెం ____________నఽ ఉయోగియౄ యల. ఫలగ 
కచిచతఫ నై సభాదరధరనిై ఎెంచఽకోెండి.  
I. నియృమ దేత్త 

II. సెంకాయఫ నై దేత్త 

III. భధఽఫేహెం లాెంటి అసుసత నౄభాెంఔనెంలల ాదరన నుతా నోు ఱెంచదఽ కఫటిి నలై దెతేలలు  ఏథెైధర సభై.  
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IV. భధఽఫేహెం కసైఽలనఽ ూభిౄగ నిభఔభిసఽౄ నైెందఽన నలనై దెతేలేయ కవు.  
ాశ్ై 10 

సెంణోష్ ఔ కలభినేత్త నౄభా ాణరయఔ కోసెం దయకాసఽౄ  ఙేసఽఔుధరైయల. ఆమన చనినోు ఖలయని పలయెంఙే భైటల 
సఖటల నుాభాణ ఔ జీయణరలఔధరై ఙరలా తఔుువగ ఉెంథి. కఫటిి తఔుువ ననాేమెం ఙరభెి యదిెంచవచఽచ. భిస్కు 
వభాీఔయణలల సెంణోష్ నఽ ___________ కిెంద వభాీఔభిెంచవచఽచ.  
I. నుాభాణ ఔ జీయణరలు 
II. నుాదరన భిస్కు లు 
III. తఔుువ ాభాణెం ఔయౌగిన జీయణరలు 
IV. త్తయసుభిెంచిన జీయణరలు 

 

లుమభకీ్ష ాశ్ైలఔు జయఫ లు  

జయఫ  1 

సభెైన సభాదరనెం II. 

భిస్కు ల అెంగీకయెంనలై నౄభాెంఔన ఔయౄ నియృబయౄ యల.  

జయఫ  2 

సభెైన సభాదరనెం IV. 

కెుబమ్ త్తయయుయెం అధేథి నౄభాెంఔన నియృమెం కదఽ.  

జయఫ  3 

సభెైన సభాదరనెం III. 

జఞతఔ చఔరెం అధేథి ఒ నుాభాణ ఔ వమసఽ ధియఔయణ కదఽ. 

జయఫ  4 

సభెైన సభాదరనెం II. 

నిఱదేిత భాదఔదాయల దఽభిునియోఖెం ఔ వకిౄ నౄభా ఙేమఖల యోఖతనలై ాత్తఔల ాపలవెం చాుతేెంథి.  

జయఫ  5 
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సభెైన సభాదరనెం III. 

నౄభాెంఔనెంలలని సెంకాయఫ నై భైటిెంగ్ దేత్త అనిై ాత్తఔల లేథర వత్తభైఔ కయకలఔు యనఽఔల భైటిెంగ్ 
నుబెంటు నఽ (యనఽఔల లేథర అనఽఔల కయకలఔు ాత్తఔల నుబెంటు నఽ) కైటలబసఽౄ ెంథ.ి  

 

జయఫ  6 

సభెైన సభాదరనెం I. 

భిస్కు వభాీఔయణ కిెంద, నుాభాణ ఔ జీయణరలు భయణ టిిఔ సాచిెంచిన నుాభాణ ఔ జీయణరల భయణభైటల 
అనఽఖ ణెంగ చనినుో ఖలయధే యభి జీయణరలనఽ ఔయౌగి ఉెంటలెంథి.  

జయఫ  7 

సభెైన సభాదరనెం IV. 

అభిత యషమెంలల, ఆమన ఖయౌెం థరయౌచన భిలత్తని దిఱిలల నలటలి ఔుని నౄభాెంఔన ఔయౄ నిమెంత్తాత నిఫెంధన 
కిెంద నౄభా ఇవుడరనిై ఎెంచఽకోవచఽచ. ఈ నిమెంత్తాత ఉ నిఫెంధన అధేథి ాసవెం జభిగిన భూడె ధలలలు ు 
చనినోు బయ భిలత్త ఏయడణిే నౄభా ఙెయౌుెంునఽ భినేతెం ఙేసఽౄ ెంథి.  

జయఫ  8 

సభెైన సభాదరనెం II. 

భళషే్ వమసఽ ఎఔుువగ (50 ఏళ్ైు ) ఉెండడెంణో నుటల యఫి్ట యేర్, ఫలెంకిెంగ్ భిశ్రభ తథితభలణో నోు యౌచణ ే
ఆమన విత్తౄ  ఎఔుువ భసి్కు ణో ఔడెఔునైెందఽన ఆమన నౄభా ాత్తనుదన ధరన్ ఫ డిఔల్ నౄభాెంఔన కిెంద 
అయోత ను ెందదఽ.  

జయఫ  9 

సభెైన సభాదరనెం I. 

తీవాఫ నై భధఽఫేహెంణో ఫలధడెతేనై ఱధర లాెంటి ఒ సెంకిుషిఫ ైన కసైఽ వవహభిెంఙే సభమెంలల, 
నౄభాెంఔన ఔయౄ  నౄభాెంఔనెం కోసెం ధరమ నియృమ దేత్తని ఉయోగియౄ యల.  

జయఫ  10 

సభెైన సభాదరనెం II. 
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భిస్కు వభాీఔయణ కిెంద, సెంణోష్ నఽ నుాదరన భిస్కు ల కిెంద వభాీఔభియౄ యల. 
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అదరమెం 16 

జీయత నౄభా నులల కిెంద ఙెయౌుెంులు  
 

అదరమెం భచిమెం 

ఈ అదరమెం కెుబమ్ పలవన, కెుబభ లనఽ ఎలా నిభే భిెంచఽకోయలధే యటిని ఈ అదరమెం యవభిసఽౄ ెంథి. 
అలాగై కెుబభ లలలని యకలనఽ ఔడర ఈ అదరమెం యవభిసఽౄ ెంథి. చివయగ, భయణ కెుబమ్ భియౖుభనిక ి
సభభిెంఙరయౌ్న ణరా ల ఖ భిెంచి, నౄభా సెంస  థరుభ త్తయయుభనికి ఖ భైెన కెుబమ్ నఽెంచి లనెృథరయలడిని 
యక్షిెంఙేెందఽఔు ఉనై యక్షణ ఔవఙరలనఽ (యయద యళ త ఉ నిఫెంధన, నులలథరయలల ాయోజధరల యక్షణ 
నిమెంతాణలు) నైయల ణెలుసఽఔుెంటలయల. అబణే, నౄభా ఙసేఽఔునై యయల ఎలాెంటి భ కఫ నై యసౄవ 
సభాఙరభనిై థరచి నలటిఔుెండర ఉెండరయౌ.  

ధేయలచఔుధే అెంరలు 

 

A. కెుబభ ల యకలు భభిమ  కెుబభ ల దత్త  
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A. కెుబభ ల యకలు భభిమ  కెుబభ ల దేత్త 

1. కెుబభ ల పలవన 

నులల కెుబమ్ ఔు థరభితీలనుడే నౄభా సెంస , నౄభా నులలకి అసలు భీక్ష ఎదఽయవుతేెంథి. కెుబమ్ 
భియౖుయెం జభిగి, ాయోజధరలనఽ ఙెయౌుెంచినుడే జీయత నౄభా యసౄవ యలువ నియృబెంచఫడెతేెంథి.   

నియుచనెం 

ఔ కెుబమ్ అధథేి ెందెంలల నేభపునై యగె నెం ధయయేభచలని నౄభా సెంసనఽ కోభై ఔ డభిాెండ్స.  

ఔ జీయత నౄభా ెందెం కెింద వచిచన కెుబమ్  అధేథి నౄభా ెందెం కిెంద యక్షణ ఔయౌెంచిన ఔటి లేథర 
అధేఔ యకల సెంగటనలు ఙోటల ఙేసఽకోవడెం థరుభ నేాభైనెంచఫడెతేెంథి. కొనిై కెుబభ లలల, ెందెం 
కొనయఖ తేెంథి. భభికొనిైటిలల ెందెం యదెవుతేెంథి.  

చితాెం 1: భిస్కు సెంగటన భభిమ  కెుబమ్ 

 

 

కెుబమ్ లు భెెండె యకలుగ ఉెంటలబ:  

i. నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ సజీవెంగ ఉనైుడె ఙెయౌుెంఙే సభైెువల్ కెుబమ్ లు  
ii. భయణ కెుబమ్ 

చితాెం 2: కెుబభ లలల యకలు 

  

 

 

 

 

 

కెుబభ లలల యకలు  
సభైెువల్ కెుబమ్ లు 

భయణ కెుబమ్ లు 
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భయణ కెుబమ్ అధథేి నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ చనినోు బన తభుణే అభలలు కి వసఽౄ ెంథి. సభైెువల్ కెుబభ లఔు 
ఔటి లేఔ అధేఔ యకల సెంగటలు కయణరలుగ నిలుయౄ బ.  

ఉథరహయణ 

సభైెువల్ కెుబభ లనఽ నేాభైనెంఙే సెంగటనలఔు ఉథరహయణలు: 

i. నులల ఫ చాభిటీ; 

ii. భనీ ఫలక్ నులలకిెంద ఫ ైలుభబని ఙేయలఔునైుడె ఙెయౌుెంచవలలన యబథర; 
iii. భెైడర్ ాయోజనెంగ నులల కిెంద యక్షణ ఔయౌెంచిన తీవా అసుసత; 

iv. నులలథరయల లేథర అలలైనీ థరుభ నులల సభెెండర్; 

 

2. కెుబమ్ ఉదెంతెం సెంబయెంచిెంథర అని నిభే భిెంచఽకోవడెం  

i. సభైెువల్ కెుబమ్ ఙెయౌుెంు కోసెం, నులలలల నియృబెంచిన నిఫెంధనల ాకయఫే సెంగటన జభిగిెందధే 
యషమానిై నౄభాసెంస  నిభే భిెంచఽకోయయౌ్న అవసయెం ఉెంథి.  

ii. ఫ చాభిటీ కెుబమ్ లు భభిమ  భనీ ఫలక్ యబథర కెుబమ్ లు ెందెం నుాయెంబెంలలధే 
నిభే భితభవుతేనై ణథేీల నుాత్తథిఔధే ఉెంటలనైెందఽన యటిని సఽలబెంగ నిభే భిెంచఽకోఖలెం.  

ఉథరహయణఔు, భనీఫలక్ నులల కిెంద ెందెం లదేెం ఙసేఽౄ నై సభమెంలలధే ఫ చాభిట ీణేథీలు, 
సభైెువల్ ాయోజధరల యబథరలనఽ ఙెయౌుెంచఫడే ణేథీలనఽ యౄను ెంథిెంఙరయౌ.  

iii. సభెెండర్ యలువ ఙెయౌుెంులధేయ ఇతయ కెుబమ్ ఙెయౌుెంులఔధరై ననైెంగ ఉెంటలబ. ఇతయ 
కెుబభ లలా కఔుెండర, ెంథరనిై యదఽె  ఙేల, ెందెం కిెంద తభఔు ఙెయౌుెంఙరయౌ్న య భ ్నఽ 
ఉసెంహభిెంచఽఔుధేలా నులలథరయల లేథర అలలైనీ నియృమెంణో సెంగటన నేాభైనెంచఫడెతేెంథ.ి సభెెండర్ 
ఙెయౌుెంులలల ఫ చాభిటీ భ ెందఽగ ఉసెంహయణ వలన అభధ యలసఽభ  ఔడర ఉెంటలెంథి. కఫటిి 
ూభిౄ కెుబమ్ ఙెయౌుెంఙరయౌ్ వచిచన భిలత్తలల ఙెయౌుెంచఫడే నతౄెం ఔధరై ఇథి తఔుువగ ఉెంటలెంథి.  

iv. తీవా అసుసత కెుబమ్ లు అధేయ నులలథరయల తన కెుబభ లఔు భదెతేగ అెంథిెంఙే యదై, ఇతయ 
భికయలు ల నుాత్తథిఔన నిభే భిెంచఫడెణరబ.  

నులల తీవా అసుసత కెుబమ్ భైెడర్ నఽ ఔయౌగి, అలాెంటి నులలని అలలైన్ ఙేల ఉెంటే కిుషిఫ ైన భిలత్త 
తలెతేౄ తేెంథి. తీవా అసుసత ాయోజనెం అధేథి నులలథరయలఔు అలాెంటి అసుసత ఏయడినుడె 
యళ్ు  కయలచలనఽ ఙెయౌుెంఙేెందఽఔు నులలథరయలఔు యలు ఔయౌసఽౄ ెంథి. ఈ నులలని అలలనై్ ఙలేేౄ , అనిై 
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ాయోజధరలు అలలైనీకి ఙయెౌుెంచఫడెణరబ. ఇథి చటిఫదేెంగ సభెైనథి అబనటికీ, ఉథేెయెంచిన 
ాయోజధరనిై అథి ఙేయలకోఔనోు వచఽచ. ఇలాెంటి భిలత్తని నియభిెంఙే చటలి నికి, ఔ షయతేణో ఔడని 
అలలైన్ ఫ ెంట్ థరుభ అలలైన్ ఙమేఫడే ాయోజధరల నియృబెంచడరనికి నులలథరయలలఔు అవగహన 
ఔయౌెంచడెం ఙరలా భ కెం.  

ఫ చాభిటీ లేథర భయణ కెుబమ్ లేథర సభెెండర్ లు ెందెం కిెంద ఔయౌెంచిన నౄభా యక్షణ యదఽె ఔు థరభి 
తీయౄ బ. ఇఔ ఎెంత భాతాభూ నౄభా యక్షణ అెందఽఫలటలలల ఉెండదఽ. కెుబమ్ యసౄవెంగ ఙయెౌుెంచఫడిెంథర లేథర 
అధేథరెంణో థీనికి సెంఫెంధెం లేదఽ. కెుబమ్ ఙెయౌుెంచని భిలత్త అధథే ి ెంథరల కిెంద నౄభా యక్షణ 
కొనయగిెంునఔు యౘనై ఇవుదఽ.  

3. కెుబభ లలల యకలు 

నులల కలవవదిలల కిెంథి ఙెయౌుెంులు సెంబయెంచవచఽచ: 

a) సభెైువల్ ాయోజనెం ాయోజధరలు 

నిభీృతకలెంలల ఙెయౌుెంులనఽ నులల కలవవదిలల నేభపునై సభమాలలు  నౄభా సెంస  నౄభా ఙేలన వకిౄక ి
ఙెయౌుసఽౄ ెంథి. ాత్త సభైెువల్ ాయోజనెం యబథర తభుత ఙెయౌుెంచిన ఙెయౌుెంులనఽ ఎెండరర్్ ఫ ెంట్ థరుభ, 
నులల ఫలెండ్స త్తనెంఫడెతేెంథి.  

b) నులల సభెెండర్  

నులలని ఫ చాభిటీకి భ ెందఽగధే భ గిెంచఽకోయలని నులలథరయల ఎెంచఽఔుెంటలయల. ఇథి సుచిెందెంగ 
యదఽె  ఙసేఽఔుధే నులల ెందెం అవుతేెంథి. ఙెయౌుెంచవలలన యలువనఽ సెంనుథిెంచఽఔునై తభుణ ే
నులలని సభెెండర్ ఙేమఖలయల.  నౄభాథరయలఔు ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నణరౄ ధేై సభెెండర్ యలువ అని అెంటలయల. 
ఇథి యదరయణెంగ ఙెయౌుెంచిన ననాేమెంలలల కొెంత రతెంగ ఉెంటలెంథి. ఔనీస యౘనై ఔయౌగిన సభెెండర్ యలువ 
(GSV) ఔడర ఉెంటలెంథి కనీ నౄభాథరయలఔు ఙెయౌుెంఙే యసౄ వ యలువ GSV ఔధరై ఎఔుువగ ఉెంటలెంథి.  

c) భెైడర్ ాయోజనెం  

నిభే భిెంచిన నిమభాలు భభమి  షయతేల ాకయెం ఔ నిభేిషి సెంగటన ఙోటల ఙసేఽఔుెంటే నౄభా సెంస  
తమాయల ఙేలన భైెడర్ కిెంద ఙెయౌుెంు జయలఖ తేెంథి. 
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ఔ తీవా అసుసత భైెడర్ కిెంద, తీవా అసుసత నిభే యణ అబన భిలతేలలు , ఔ నిభేిషి నణరౄ నిై 
నిఫెంధనల ాకయెం ఙెయౌుెంయౄ యల. నౄభా సెంస  నేభపునై తీవా అసుసత జఞనృణరలల ఈ అసుసతనఽ ఔవర్ ఙలే 
ఉెండరయౌ.  

యౘలటల్ కైర్ భెడైర్ కిెంద, నౄభా ఙలేన వకిౄ ఆసత్తాలల చికతి్ ను ెంథిన సభమెంలలని చికతి్ కయలచలనఽ 
నిమభ, నిఫెంధనల ఫేయఔు నౄభా సెంస  ఙెయౌుసఽౄ ెంథి.  

భైెడర్ ఙెయౌుెంులు జభినన తభుత ఔడర నులల ెందెం కొనయఖ తేెంథి.  

కిెంథి కెుబమ్ ఙెయౌుెంులనఽ నౄభా ెందెంలల నేభపునై నులల కలెం భ గిెంులల జయలుణరయల.  

d) ఫ చాభిటీ కెుబమ్ 

ఇలాెంటి కెుబభ లలల, ఆ నౄభా ాణరయఔ కలెం చివభి వయఔు నౄభా ఙేలన వకిౄ నుాణరలణో ఉెంటే, 
కలభినేత్త భ గిెంులల నిభేిషీెంగ నేభపునై నణరౄ నిై నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄకి ఙెయౌుయౄ భని నౄభా సెంస  
యగె నెం ఙసేఽౄ ెంథి. థీనిధే ఫ చాభిటీ కెుబమ్ అని అెంటలయల.  

i. పలఖయుభ ాణరయఔ: ఫ చాభిటీ కెుబమ్ కిెంద, ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నతౄెం అధేథి అథి పలఖయుభెం 
అబణే, యౘనై ఇచిచన య భ ్నఽ, థరెంణో నుటల లనెంఙే ఫో నస్క లనఽ ఔడి, అెందఽలలనఽెంచి ఫకబ 
డని ననాేమెం య భ ్నఽ, నులల యలణరలనఽ, థరనికి యదిెంచిన వడీుని తీలయేమగ వఙేచ య భ ్.   

ii. భఫడి ఆఫ్ నానేమెం (ఆర్.ఒ.న) ాణరయఔ: కొనిై సెందభౌలలు , నులల ఫ చార్ అబన సభమెంలల 
కలవవదిలల ఙెయౌుెంచిన నానేమెంలుయసఽ ఙేమఫడణరబ.  

iii. మూనిట్ యౌెంక్ు ఇనా్భెన్్ నుు న్ (మూయౌప్): మూయౌప్ ల యషమెంలల అబణే, నౄభా సెంస  నిద ి
యలువనఽ ఫ చాభిటీ కెుబమ్ గ ఙెయౌుసఽౄ ెంథి.  

iv. భనీ-ఫలక్ నుు న్: భనీ-ఫలక్ నుు న్ లల అబణే, నౄభా సెంస  నులల కలభినేత్త సెందయౌెంగ 
ఙెయౌుెంచిన సభెైువల్ ాయోజధరలనఽ తీలయేలన తభుత నేగియౌన ఫ చాభిటీ కెుబమ్ నఽ ఙయెౌుసఽౄ ెంథి.  

కెుబమ్ నఽ ఙెయౌుెంచిన తభుత నౄభా ెందెం యదెవుతేెంథి.  

e) భయణ కబెమ్  

నౄభా ఙలేన వకిౄ తన నులల  కల భినేత్త సెందయౌెంగ ాభాదవరతేౄ  లేథర భభో యఔెంగ చనినోు ణ,ే 
పలఖయుభెం ఔయౌగి ఉెంటే, యౘనై ఇచిచన య భ ్నఽ, నుో ఖబన ఫో సన్ లనఽ ఔయౌన, తభుత నేగియౌన 
నులల యలణెం, ననాేమెం, వడీుని అెందఽలలనఽెంచి తీలయలేేౄ  వఙచే య భ ్నఽ ఙెయౌుసఽౄ ెంథి. థీనిధే భయణ 
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కెబమ్ అని అెంటలయల. ఆమా భిలత్తని ఫటిి ధరనేనీకి లేథర అలలైనీకి లేథర చటిఫదే యయసఽడికి ఇథ ి
ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి.  భయణెం పయౌతెంగ వచిచన భయణ కబెమ్ ెందెం భ గిెంునఽ సాచిసఽౄ ెంథి.  

భయణ కెుబమ్ అెంటే: 

 యౕగర కెుబమ్(నులల కలవవదికి భూడళే్ు  లలు) లేథర  
 భాభూలు భయణ కెుబమ్ (భూడళే్ు  ఔధరై ఎఔుువ) 

ధరనేనీ లేథర అలలైనీ లేథర చటిఫదే యయసఽడె భయణెం ఙోటల ఙేసఽకోవడరనికి కయణెం, ణేథీ, ఙోటలనఽ 
ణెలునుయౌ్ ఉెంటలెంథి.  

i. భయణ కెుబమ్ కోసెం సభభిెంఙరయౌ్న ణరా లు 

కెుబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙలేే భిలత్తని ఔయౌెంచడెం కోసెం నౄభా సెంసఔు లనెృథరయలడె కెింథి ణరా లనఽ 
సభభిెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి.: 

 ధరనేనీ థరుభ కెుబమ్ తాెం 

 దహనెం లేథర కననెం ధివతాెం 

 చికిత్ అెంథిెంచిన యదైఽడి నఽెంచి ను ెంథిన ధివతాెం 

 ఆసత్తా నఽెంచి ను ెంథని ధివతాెం 

 ఔెంనలనీ మాజభానెం నఽెంచి ను ెంథిన ధివతాెం  
 ాభాదెం వలన భయణెం సెంబయెంఙే క్షెంలల కోయలి  థరుభ ధియఔభిెంచఫడిన నుాథనేఔ దభుౄ  

నియథేిఔ (ఎఫ్.ఐ.ఆర్), ధరమ యఙరయణ నియేథిఔ, శ్వ ెంచధరభా నియథేిఔ(నోు సి్క-భాభిెమ్ భినోు రి్), 
అెంత్తభ నియేథిఔలాెంటి నుో య్సఽ నియథేిఔల కనలు. 

కెుబమ్ తాెం 
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 భయణ ధియఔయణగ ుయనులఔ అదికయలలు సభభిెంచిన భయణ ధివతాెం.  

చితాెం 3: భయణ కెుబమ్ కోసెం సభభిెంఙరయౌ్న ణరా లు 

ii. భయణ కెుబమ్ త్తయసుయణ 

భయణ కెుబమ్ నఽ ఙెయౌుెంచవచఽచ లేథర త్తయసుభిెంచవచఽచ. కెుబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేలే సభమెంలల, ాత్తనుథిత 
థరయల ఏథెైధర యవయణలు ఇఙరచయని కనీ, నులలకి సెంఫెందెించిన యసౄయఔ సభాఙరభనిై ణొకిునలటలి యని 
కనీ నౄభా సెంస  ఖ భిౄలేౄ , ెందెం ఙెలుు ఫలటల కదఽ. నులల కిెంద ను ెంథే అనిై ాయోజధరలనఽ 
కోలలయయౌ్ వసఽౄ ెంథి.  

iii. లలక్షన్  45: యయద యళ త ఉనిఫెంధన 

అబనటకిీ, ఈ అభధ యలసఽభ  (కెుబమ్ త్తయసుయణ) నౄభా చటిెం, 1938 లలని లలక్షన్ 45లలఫడ ి
ఉెంటలెంథి.  

భయణ కెుబమ్ కోసెం 
సభభిెంఙరయౌ్న 

ణరా లు 

ధరనేనీఙే కెుబమ్ నూయెం 

సభాది లేథర దహన సెంయుయ ధఽా వతాెం 

యైదెం ఙేసఽౄ నై డరఔియలఙే ధఽా వతాెం 

ఆసఽత్తాఙే ధఽా వతాెం 

ఉథోఖ మజభానిఙే ధఽా వతాెం 

ాభాదెంలల భయణ ెంచినటు బణే 
కోయలి ఙే ధఽా యఔభిెంచఫడని నుో య్సఽ 

నియేథిఔలు 
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భ కెంగ ఖభనిెంఙరయౌ్నయ 

లలక్షన్ 45 ఙనెేథనేేటెంటే : 

జీయత నౄభా నులల అభలలు కి వచిచన భెెండళే్ు  కలెం భ గిలన తభుత ఏ నౄభా నులలని ఔడర 
ాత్తనుదనలల ఇచిచన యవయణ లేథర యైథరదకిభి లేథర భెపభీ లేథర నౄభా ఙేలన వకిౄ లేైళ తేడె జఞభీ 
ఙేలన ఏథెధైర నియేథిఔలల ఉనై యవయణ, నులల జఞభీ ఙేమడరనికి కయణఫ నై ఏథెధైర ఇతయ దయౄ యేజు సభిగా  
లేదని, తుగ ఉెందని ఙఫె త, ఆ నులలని నౄభా సెంస  ాయైెంచడెం సభికదఽ. అలా ాయైెంఙరలెంటే, 
ఆ యవయణ భ కఫ ైన యసౄ వెం ఆదరయెంగ ఉెందని, యలు డిెంఙరయౌ్న యషమాలనఽ ణొకిునలటిి, నులలథరయల 
మోసూభితెంగ తమాయల ఙేరయని, ణరనఽ ఇచిచన యవయణ తు అధే యషమెం నులలథరయలఔు నులల 
యేలే సభమెంలలధే ణెలుసఽననీ, యలు డిెంఙరయౌ్న యషమాలనఽ అథి ణొకిునలటిిెందధే యషమెం ఔడర 
ణెలుసఽనని నియౄనెంఙే యక్షాలనఽ నౄభా సెంస  చానెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి.  

యవయణ :  

నులలథరయల భ కఫ నై యసౄవ సభాఙరభనిై అణచి నలడణిే, నులల జఞభీ అబనటినఽెంచి భెెండళే్ు  
వయఔు ఏ సభమెంలల అబధర ాత్తనుదనలలని యసౄ యఔ సభాఙరయెం తుగ ఉెంటే నౄభా సెంస  థరనిని 
యదఽె ఙేసఽకోవచఽచ.  

భెెండేళ్ు  కలెం అధేథి యనియోఖథరయలని నుయౌట యేచి, చాడరయౌ్న సభమెంగ నిలుసఽౄ ెంథి. ఈ కలెం తభుత 
అబణే, నులలథరయల మోసూభిత యవయణ ఇచిచ భ కఫ ైన యసౄ వ సభాఙరభనిై ణొకిునలటలి యనీ, 
ఇచిచన యవయణ తని ఔడర ఆమనఔు ణెలుసఽనధే యషమానిై నియౄనెంఙరయౌ్న ఫలధత నౄభా 
సెంసథే. భెెండళే్ు  కలెం భ గిలేౄ , తగిన యక్షానిై ను ెంథిన తభుణే నౄభా సెంస  నులలని యదఽె ఙసేఽకోఖలయల.  

iv. భయణెం సెంబయెంచిెందని పలయెంచఽట 

కొనిై సెందభౌలలు  ఔ వకిౄ ఎఔుడ ఉధరైభో ణెయౌమఔుెండర ఔనినెంచఔుెండర నోు మాయని ణెలుసఽౄ ెంథి. 
ఇలాెంటి కైసఽలలు  ఏడళే్ు  వయఔు ఆమన ఖ భిెంచిన ఆచాకీ ణయెౌమఔ నుో ణే, ఆమన చనినుో బ ఉెంటలయని 
పలయెంఙేెందఽఔు పలయత యక్షాదరభల చటిెం యలు ఔయౌసఽౄ ెంథి. నౄభా ఙేలన వకిౄ ఔనినెంచడెం లేదని, 
ఆమన చనినోు బ ఉెంటలయని పలయెంఙరలని ధరనేనీ లేథర యయసఽలు కెుబమ్ ఙేలేౄ , నౄభా సెంసలు తగిన 
ధరమయ నెం నఽెంచి డకిీరని తీసఽఔుభయలని కోయలణరబ. భయణ ెంఙరయధే పలవనణో కోయలి  డికీర ఙలేవేయఔు 
నానేమెంలు ఙెయౌుెంఙరయౌ్న అవసయెం ఉెంథి. అబనటికీ భబతీ కిెంద ఏడళే్ు  కలానికి నానేమెంలనఽ 
నౄభా సెంసలు భా ఙేమవచఽచ.  
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4. జీయత నౄభా నులలకి కెుబమ్ యదరనెం 

ఐ.ఆర్.డి.ఏ (నులలథరయలల ాయోజధరల సెంయక్షణ), నిమెంతాణలు 2002 కిెంథి యటిని ఔయౌగివుధరైబ: 

నిమెంతాణ 8: జీయత నౄభా నులలకి సెంఫెందిెంచి కెుబభ ల దేత్త 

i. కెుబమ్ ఔు భదెతేగ సభభిెంఙేెందఽఔు యదరయణెంగ అవసయఫ ైన నుాథనేఔ దయౄ యజేులనఽ జీయత 
నౄభా నులల నేభపుెంటలెంథి.  

ii. కెుబమ్ నఽ లుఔభిెంచిన సభమెంలల ఔ జీయత నౄభా సెంస  ఎలాెంటి జఞెం లేఔుెండర నుాలలస్క 
ఙేమాయౌ. ఏయైధర ాశ్ైలు లేథర అవసయఫ నై నూభలనఽ యలెైనెంతవయఔు అదను కెుబమ్ లుఔభిెంచిన 
15 భోజులలు ు యడియడిగ కఔుెండర, ఔుయభిగ అడగయౌ.   

iii. సెంఫెందిెంచిన అనిై ణరా లు, అవసయఫ నై యవయణలనఽ తీసఽఔునై 30 భోజులలు ు ఔ జీయత నౄభా 
నులల కిెంద కెుబమ్ ఙెయౌుెంచఫడరయౌ. లేథర యయథరనికి తగిన కయణరలనఽ చానుయౌ. అబనటికీ, 
నౄభా సెంస  అననుామెం ాకయెం, కెుబమ్ దభుౄ ఔు థరభితీలే భిలతేలలు  అథి దభుౄ నఽ 
నుాయెంనెంచి, యధఫ ైనెంత తుయగ భ గిెంఙరయౌ. ఏ యఔెంగనా కెుబమ్ నఽ థరకలు ఙలేన సభమెం 
నఽెంచి ఆయల ధలలు థరటభదఽ.  

iv. చటిెంలలని 47వ లలక్షన్ ాకయెం, ఙెయౌుెంు కోసెం కెుబమ్ లదేఫ ై, ఙెయౌుెంు అెందఽకోయయౌ్న వకిౄ 
ఖ భిెంచి ఏథెైధర కయణరల వలు  సఔరభఫ ైన ఖ భిౄెంు లేఔ, ఙెయౌుెంు జయఔనోు ణే, ఙెయౌుెంు 
అెందఽకోయయౌ్న వకిౄ ాయోజధరనిై కనుడడెం కోసెం ఆ నణరౄ నిై జీయత నౄభా సెంస  తన వదె 
ఉెంచఽకోయయౌ. అలాెంటి నణరౄ నికి ఱలడాల్ ఫలెంఔులలని ను దఽు ఫలెంఔు కాణరఔు వభిౄెంఙ ేవడీు  భైటల 
(అనిై ణరా లు, సభాఙరభనిై సభభిెంచిన 30భోజుల నఽెంచి అభలలు  ఉెంటలెంథి) వభిౄసఽౄ ెంథి.  

v. ఉ-నిఫెంధన (iv)లల నేభపునైథి కఔుెండర భభథైెైధర కయణెంకోసెం కెుబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙమేడెంలల 
నౄభా సెంస  తయున జఞెం జభిగిణే, జీయత నౄభా సెంస  కెుబమ్ నఽ సనైక్షిెంచిన ఆభిఔ సెంవత్యెం 
నుాయెంబెంలల ఉనై ఫలెంఔు వడీు  భైటల ఔధరై భెెండె రతెం ఎఔుువ వడీుని కెుబమ్ నతౄెంనలై ఙలెు ెంఙరయౌ్ 
ఉెంటలెంథి.  

 

 

5. ఏజెెంట్ నుతా 
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ధరనేనీ/చటిఫదే యయసఽడె లేథర లనేృథరయలఔు కెుబమ్ ణరా లనఽ సఔరభెంగ నిెండెంలలనా, యధఫ నై అనిై 
లేవలనఽ ఏజెెంట్ అెంథిెంఙరయౌ. యటిని జీయత నౄభా సెంస  కభలమెంలల సభభిెంచడెంలలనా సయౘమడరయౌ.  

ఫలధతలనఽ నియుభిౄెంచడెం భాతాఫే కఔ, అలాెంటి భిలత్త నఽెంచి సథరౌవన తమాయవుతేెంథి. తథరుభ 
అఔుడ యనుభనిై సెంనుథిెంచఽకోవడరనికి ఏజెెంట్ ఔు భభో గప అవకశ్ెం లనసఽౄ ెంథి. లేథర చనినోు బన 
ఔుటలెంఫెం నఽెంచి బయషతేౄ లల అవకరలు లనయౄ బ.  

లుమ భకీ్ష 1 

కెుబమ్ పలవననఽ కిెంథి యవయణలల ఏ యవయణ సభెైెంథో  ఙెెండ?ి ఫలగ కచిచతఫ నై సభాదరధరనిై 
ఎెంచఽకోెండి.  

I. ఔ కెుబమ్ అధథేి ెందెంలల నేభపునై యగే నభ నఽ నౄభా సెంస  ధయయేభచలని ఙలేే అబయన.  
II. ఔ కెుబమ్ అధథేి ెందెంలల నేభపునై యగే నభ నఽ నౄభా సెంస  ధయయేభచలని ఙలేే డభిాెండ్స. 
III. ఔ కెుబమ్ అధథేి ెందెంలల నేభపునై ఔటలి ఫలటలనఽ నౄభా సెంస  ధయయేభచలని ఙేలే డిభాెండ్స. 
IV. ఔ కెుబమ్ అధథేి ెందెంలల నేభపునై ఔటలి ఫలటలనఽ నౄభా సెంస  ధయయేభచలని ఙేలే అబయన. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

యభెంశ్ెం 

 ఔ కెుబమ్ అధథేి ెందెంలల నేభపునై యగె ధరనిై నౄభా సెంస  ధయయేభచయౌ్న డభిాెండ్స.  
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 ఔ కెుబమ్ అధేథి సభైెువల్ కెుబమ్ లేథర భయణ కెుబమ్. భయణ కెుబమ్ అధథేి నౄభా ఙసేఽఔునై వకిౄ 
చనినుో బనుడె భాతాఫే వసఽౄ ెంథి సభైెువల్ కెుబమ్ లు ఔటి లేథర ఎఔుువ సెంగటనల వలు  
జయలఖవచఽచ.  

 సభైెువల్ కెుబమ్ ఙెయౌుెంు కోసెం, నులలలల నేభపునై షయతేల ాకయెం ఆ సెంగటన జభిగిెంథర అని నౄభా 
సెంస  నిభే భిెంచఽకోయయౌ్ ఉెంటలెంథి.  

 నులల కలయనేత్తలల కిెంథి ఙయెౌుెంులు జయఖవచఽచ: 

 సభైెువల్ ాయోజనెం ఙెయౌుెంులు 
 నులల సభెెండర్  
 భెైడర్ ఫ నిట్ 

 ఫ చాభిటీ కెుబమ్ 

 భయణ కెుబమ్ 

 నౄభా చటిెంలలని లలక్షన్ 45 (యయద యళ త ఉనై నిఫెంధన) నులల భెెండళే్ైు  ూభిౄ ఙసేఽఔుని, నౄభా ఙలేన 
వకిౄ ఎలాెంటి భ కఫ నై యసౄవ సభాఙరభనిై ధొకిు నలటిఔుెంటే, నౄభా సెంస  కెుబమ్ త్తయయుయెం నఽెంచి 
నౄభా ఙేలన వకిౄని యక్షిసఽౄ ెంథి.  

 ఐ.ఆర్.డి.ఏ (నులలథరయలల ాయోజధరల యక్షణ) నిమెంతాణలు, 2002 కిెంద, ఐ.ఆర్.డి.ఏ కెుమమ్ ల 
సెందయౌెంగ నౄభా ఙేలన వకిౄకి లేథర లనేృథరయలఔు యక్షణ ఔవచెంగ/సెంయక్షణి గ ని ఙలేేెందఽఔు 
నిమెంతాణలనఽ యౄను ెంథిెంఙరబ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

నేభ్యౌై నైయల ాయైెంచఽకోెండికి జయఫ లు  

జయఫ  1 



 

319 

 

సభెైన సభాదరనెం II. 

కెుబమ్ అధథేి ెందెంలల నభేపునై యగే ధరనిై నౄభా సెంస  ధయయేభచయౌ్న డభిాెండ్స. 

 

లుమ-భీక్ష ాశ్ైలు 

ాశ్ై 1 

నులలల జఞనృణర కిెంద ఇవుఫడిెంథి. ఏ యఔఫ ైన నులల కిెంద కెుబమ్ ఙెయౌుెంునఽ నిభీృతకలెంలల ఙేలే ఙెయౌుెంుల 
యౄెంలల జయలుణరయల? 

I. భనీ-ఫలక్ నులల 

II. మూనిట్ యౌెంక్ నౄభా నులల 
III. భఫడి ఆఫ్ నానేమెం నులల 

IV. కలభనిేత్త నౄభా నులల 

ాశ్ై 2 

భళేశ్ తీవా అసుసత భైెడర్ ణో ఔడిన ఔ జీయత నౄభా నులలని కొధరైయల. ఆమన ఔయణ్ నేయలఔు నులలని 
ూభిౄగ అలలనై్ ఙేరయల. భళేశ్ ఔు ఖ ెండె నోు టల వచిచెంథి. తీవా అసుసత భైెడర్ కెుబమ్ కిెంద యౄ. 50యేలు 
ఉధరైబ. ఈ యషమెంలల ఙెయౌుెంు ఎవభికి జయనుయౌ? 

I. భళేశ్  
II. ఔయణ్ 

III. భళేశ్, ఔయణ్ లఔు సభానెంగ ఙెయౌుెంు జయనుయౌ.  
IV. యభిదెభికీ కదఽ. ఎెందఽఔెంట ే భళేశ్ ఔు ఖ ెండెనుో టల వచిచెంథి కనీ నులల ఔయణ్ నయేలఔు అలలైన్ 

ఙేమఫడిెంథి.  

ాశ్ై 3 

ాయణ్ కయల ాభాదెంలల చనినోు మాయల. భయణ కెుబమ్ కోసెం లనేృథరయల దయౄ యజేులనఽ సభభిెంఙరయౌ. కిెంథ ి
దయౄ యేజులలల సహజ భయణెంణో నోు యౌచణే ాభాద భయణెం యషమెంలల సభభిెంఙరయౌ్న అదను దయౄ యజేు 
ఏథో  ఙెెండ?ి  

I. కననెం లేథర దహన ధివతాెం 

II. చికిత్ ఙలేన యైదఽడె జఞభీ ఙలేన ధివతాెం  
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III. ఔెంనలనీ మజభాని ఇచిచన ధివతాెం 

IV. ధరమ యఙరయణ నియథేిఔ  

ాశ్ై 4 

కిెంథి యటిలల ఏ భయణ కెుబమ్  నఽ యౕగర భయణ కెుబమ్ గ భిఖణ యౄ యల? 

I. నౄభా ఙేలన వకిౄ నులల అభలలు  ఉనై భూడళే్ులలు భయణ లేౄ  
II. నౄభా ఙేలన వకిౄ నులల అభలలు  ఉనై ఐథళే్ులలు భయణ లేౄ  
III. నౄభా ఙేలన వకిౄ నులల అభలలు  ఉనై ఏడేళ్ులలు భయణ లేౄ  
IV. నౄభా ఙేలన వకిౄ నులల అభలలు  ఉనై థళే్ులలు భయణ లేౄ  

ాశ్ై 5 

సభైెువల్ కెుబభ లనఽ నేాభైనెంఙే కొనిై సెంగటనలు కిెంద ఇవుఫడరు బ. కిెంథి ాఔటనలలు  ఏథి సభైెెంథో 
ఖ భిౄెంచెండ?ి 

I. కలవవది నౄభా నులల ఫ చాభిటీ సెందయౌెంగ ఙెయౌుెంఙే కెుబమ్ 

II. భనీఫలక్ నులల కిెంద ఫ ైలుభబని ఙేయలఔునైుడె ఙెయౌుెంచఖల యబథర 
III. భెైడర్ ాయోజనెంగ నులల కిెంద యక్షణ ఔయౌెంచఫడు  తీవా అసుసతకోసెం ఙయెౌుెంఙే కెుబమ్  
IV. నులలథరయలడి ఎెండోఫ ెంట్ నులల సభెెండర్ ఙలేనుడె ఙయెౌుెంఙే సభెెండర్ యలువ  

ాశ్ై 6 

ఫ ైలు భబని ఙేయలఔునైుడె భనీఫలక్ నులల కిెంద ఙేలన ఙెయౌుెంునఽ ఏ యఔభన కెుబమ్ కిెంద 
వభాీఔభియౄ యల? 

I. భయణ కెుబమ్  
II. ఫ చాభిటీ కెుబమ్  
III. కలవవది సభెైువల్ కెుబమ్  
IV. సభెెండర్ కెుబమ్ 

 
 

 

ాశ్ై 7 
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శ్ెంఔర్ థళే్ు  మూనిట్ యౌెంక్ ఇనా్భెన్్ ాణరయఔనఽ కొధరైయల. ఫ చాభిటీకి భ ెంథే ఆమన చనినోు ణే, కిెంథ ి
యటిలల ఏ యఔఫ ైన నులల ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథ?ి 

I. యౘనై ఇచిచన య భ ్ లేథర నిది యలువలల తఔుువ 

II. యౘనై ఇచిచన య భ ్ లేథర నిది యలువలల ఎఔుువ 

III. ఫలెంఔు ను దఽు డినుజిట్ ణో నోు యౌచణే భెెండె రతెం అదిఔ వడీుణో ఙెయౌుెంచిన ననాేమెంలు త్తభిగి 
ఇవుఫడెణరబ.  

IV. సభెెండర్ యలువ 

ాశ్ై 8 

కెుబభ ల వభాీఔయణ ఆదరయెంగ (యౕగరెం లేథర యౕగరెం కనిథ)ి, ననైెంగ ఉనైథథేో  ఙెెండ?ి 

I. కలభనిేత్త ాణరయఔనఽ కొనై ఆయల ధలల తభుత యభ చనినుో మాయల.  
II. కలభనిేత్త నౄభా ాణరయఔనఽ కొనై ఏడరథినైయ తభుత భధనజ్డ చనినుో మాయల.  
III. కలభినేత్త నౄభా ాణరయఔనఽ కొనై భెెండెనైయ ఏళ్ు  తభుత భధనజ్డ చనినోు మాయల.  
IV. కలభినేత్త నౄభా ాణరయఔనఽ కొనై ఐదఽనైయ ఏళ్ు  తభుత ాయణ్ చనినోు మాయల.  

ాశ్ై 9 

నౄభా ఙలేన వకిౄ భయణెం సెందయౌెంగ లనేృథరయలలెందయౄ యదరయణ భయణ కెుబమ్ కోసెం సభభిెంఙరయౌ్న 
దయౄ యేజుల జఞనృణర కిెంద ఇవుఫడిెంథి. ాభాదెంలల భయణ ెంఙ ేభిలతేలలు  అదనెంగ సభభిెంఙరయౌ్న యటిలల 
కిెంద ఉనై యటిలల ఏథి ఉెంటలెంథ?ి  

I. ధరమ యఙరయణ నియథేిఔ  
II. కెుబమ్ తాెం 

III. దహనెంభ లేథర కననెం ధివతాెం 

IV. యౘలటల్ ధివతాెం 

ాశ్ై 10 

ఐ.ఆర్.డి.ఏ (నులలథరయలల ాయోజధరల యక్షణ) నిమెంతాణలు, 2002 ాకయెం, ఔ జీయత నౄభా నులల కిెంద 
ఙేలే కెుబమ్ సెంఫెందిత ణరా లు భభిమ  అవసయఫ నై యవయణలనఽ లుఔభిెంచిన భోజులలు ు ఙెయౌుెంచఫడరయౌ 
లేథర యయథరనికి ఖ భెై ఉెండరయౌ.  

I. 7 భోజులు  
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II. 15 భోజులు  
III. 30 భోజులు 
IV. 45 భోజులు 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలఔు జయఫ లు  

జయఫ  1 

సభెైన సభాదరనెం I 

భనీఫలక్ నులల యషమెంలల కెుబమ్ ఙయెౌుెంునఽ నిభీృత కల వవది ఙెయౌుెంుల యౄెంలల జయలుణరయల.  

జయఫ  2 

సభెైన సభాదరనెం II 

ఈ సెందయౌెంలల నులలని సెంూయృ నుాత్తథిఔన ఔయణ్ నఽ అనఽఔలెంగ అలలైన్ ఙేమఫడిెంథి ఔనఽఔ యౄ. 
50యేలనఽ ూభిౄగ ఔయణ్ ఔు ఙెయౌుయౄ యల.   

జయఫ  3 

సభెైన సభాదరనెం IV 

సహజ భయణెంణో నుటల ాభాద భయణెం సెందయౌెంగ ఔడర , ధరనేనీ ఇఙేచ కెుబమ్ తాెం లాెంటి 
దయౄ యేజులు, కననెం లేథర దహన ధివతాెం, చికిత్ అెంథిెంచిన యైదఽని నఽెంచి ను ెంథిన ధివతాెం, యౘలటల్ 
ధివతాెం, ఔెంనలనీ మజభాని ఇచిచన ధివతాెం తథితభలనఽ సభభిెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి.  

సహజ భయణెంణో నోు యౌచణే, ాభాద భయణెం సెందయౌెంగ ాథభ దభుౄ  నియథేిఔ (ఎఫ్.ఐ.ఆర్), ఇెంకెుసి్క 
భినోు రి్, నోు సి్క- భాయిమ్ భినోు రి్, లైనల్ భినోు రి్ తథితభలనఽ అదను దయౄ యజేులుగ సభభిెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి.  

జయఫ  4 

సభెైన సభాదరనెం I 

నులల కల వవదిలల భూడళే్ు  లలు నౄభా ఙేలన వకిౄ చనినోు ణే, భయణ కెుబమ్  యౕగర భయణ కెుబమ్ గ 
భిఖణ ెంచఫడెతేెంథి.  

జయఫ  5 

సభెైన సభాదరనెం I 
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సభాదరనెం I సభి. కలభనిేత్త నులల ఫ చాభిటీ సెందయౌెంగ ఎలాెంటి కెుబమ్ ఙెయౌుెంచఫడదఽ.  

జయఫ  6 

సభెైన సభాదరనెం III 

ఫ ైలుభబని ఙేయలఔునైుడె భనీఫలక్ నులల కిెంద జభిన ేఙెయౌుెంునఽ కల వవది సభైెువల్ కెుబమ్  కిెంద 
వభాీఔభిెంచఫడెతేెంథి.  

జయఫ  7 

సభెైన సభాదరనెం II 

మూయౌప్ నులల ఫ చాభిటీక ి భ ెందఽ శ్ెంఔర్ చనినుో ణే, యౘనై య భ ్ లేథర నిది యలువలల ఏథి ఎఔుువ 
అబణే అథి ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథ.ి  

జయఫ  8 

సభెైన సభాదరనెం IV 

సభాదరనెం IV యేయలగ ఉెంటలెంథి ఎెందఽఔెంటే అథి యౕగరెంకని కెుబమ్ గ భిఖణ ెంచఫడెతేెంథి. సభాదరనెం I, 
II, IIIలు యౕగర కెుబమ్ లుగ భిఖణ ెంచఫడెణరబ.  

జయఫ  9 

సభెైన సభాదరనెం I 

ాభాదెంలల చనినోు బయ సెందయౌెంలల సభభిెంచడరనికి యఙరయణ నియథేిఔ (ఇెంకెుసి్క భినోు రి్) అదనెంగ కయయౌ్ 
ఉెంటలెంథి. నౄభా ఙలేన వకిౄ చనినోు ణే, లనేృథరయలలెంణర కెుబమ్ తాెం, కననెం లేథర దహన ధివతాెం, 
యౘలటల్ ధివతాెంనఽ సభభిెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి.  

జయఫ  10 

సభెైన సభాదరనెం III 

ఐ.ఆర్.డి.ఏ నిమెంతాణలు (నులలథరయలల ాయోజధరల యక్షణ) 2002 ాకయెం, జీయత నౄభా నులల కిెంద 
కెుబమ్ నఽ సెంఫెందిత ణరా లు, యవయణలనిైటినీ లుఔభిెంచిన ణేథీ నఽెంచి 30 భోజులలు ు ఙెయౌుెంఙరయౌ లేథర 
యయథరసదెంగ భిఖణ ెంఙరయౌ. 
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యపలఖెం 3 
ఆభోఖ నెభా 
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అదరమెం 17 

ఆభోఖ నౄభా భిచమెం 

 

అదరమెం ఉనోు థరఘ తెం 

కలెంణో నుటల నౄభా ఎలా యఔలెంచిెందధే యషమానిై ఈ అదరమెం నైఔు ఙెఫ తేెంథి. ఆభోఖ సెంయక్షణ అెంటే ఏనేటి, 
ఆభోఖ సెంయక్షణ య బలు, ఆభోఖ సెంయక్షణలలని యయధ యకలనఽ ఔడర అథి యవభిసఽౄ ెంథి. పలయతథేశ్ెంలలని ఆభోఖ 
సెంయక్షణ వవస , థరనిని థెఫో తీసఽౄ నై కయకల ఖ భిెంచి ఔడర నైయల ణెలుసఽఔుెంటలయల. చివయగ, పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ 
నౄభా ఎలా యఔలెంచిెంథీ, పలయతథేశ్ెంలలని ఆభోఖ నౄభా యణ లల నుతా నోు ఱసఽౄ నై యయధ సెంసల ఖ భిెంచి ఔడర ఇథి 
యవభిసఽౄ ెంథి.  

అపలస పయౌణరలు 

 

A. నౄభా చభితా భభిమ  పలయతథశే్ెంలల నౄభా భిణరభఔరభెం 

B. ఆభోఖ సెంయక్షణ అెంటే ఏనేటి 
C. ఆభోఖ సెంయక్షణయ బలు 
D. ఆభోఖ సెంయక్షణలలనియకలు 
E. పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ వవసలనఽ థఫెో తీసఽౄ నై కయకలు 
F. ఆభోఖ సెంయక్షణ- యుతెంతాెం తభుత ుభోఖత్త 

G. ఆభోఖ నౄభాయణ  

ఈ అదరమానిై చథియన తభుత, నైఔు తనిసభిగ ఉెండే యభభ ూలు: 

1. నౄభా ఎలా యఔలెంచిెందధే యషమానిై అయెం ఙేసఽఔుెంటలయల.  
2. ఆభోఖ సెంయక్షణ పలవననఽ,  ఆభోఖ సెంయక్షణలలని యయధ యకలనఽ, య బలనఽ యవభిెంచఖలుఖ ణరయల.  
3. పలయతథేశ్ెంలలని ఆభోఖ సెంయక్షణనఽ థెఫోతీసఽౄ నై కయకల ఖ భిెంచి, యుతెంతాెం తభుత యదిెంచిన ుభోఖత్త ఖ భిెంచి 

ణెలుసఽకోఖలుఖ ణరయల.  
4. పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ నౄభా భిణరభఔరభెం ఖ భిెంచి చభిచెంచఖలుఖ ణరయల.  
5. పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ నౄభా యణ  ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంటలయల.  
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A. నౄభా చభితా భభిమ  పలయతథశే్ెంలల నౄభా భిణరభఔరభెం 

నౄభా అధేథి ఏథో ఔ యౄెంలల యేల సెంవత్భల కిెందటే ఉనికిలల ఉనైటలి  ణెలుయోౄ ెంథి. ఏళ్ు తయఫడిగ యయధ 
ధరఖభిఔతలు తభనఽణరభ  సభూహెంగ ఙేసఽఔుని, తభ సభూహెంలలని కొెంతభెంథి సబ లఔు ఏయడే అనిై యకల 
నయౖి లనఽ ెంచఽఔుధే పలవననఽ అనఽసభిసాౄ  వఙరచయల. అబనటికీ ధేడె భనఔు ణెయౌలన యౄెంలల జయలఖ తేనై 
నౄభా యనుయెం భెెండె, భూడె శ్ణరఫలె ల కిెందటే నదలెైెంథి.  

1. ఆధఽనిఔ యనుయ నౄభా 

నౄభా పలవన థరుభ అనిైటిఔధరై భ ెందఽగ ఙేటిి న భిస్కు లుగ సభ దాెంలల ఙేలే దఽయ్హసెం వలు  ఔయౌగిన నయౖి లనఽ 
ఙెవచఽచ. థీనిధే ఫ భైెన్ భిస్కు అని అెంటలయల. కఫటేి  యయధ యకల నౄభాలలల ఫ భైెన్ నౄభానఽ నదటిథిగ ఙెవచఽచ.  

అబనటికీ, ఆధఽనిఔ నౄభా నదటి యఔెం ఐభోనులలని యనుయ సభాజఞలు, సెంగాలు, ాణేకిెంచి ఇటయ్లల యక్షణ 
యౄెంలల అభలలు కి వచిచెంథి. ఈ సభాజఞలు ధౌఔ యయణర నయౖి లు, అగిై ాభాదెం, సబ ల భిత్త, నుాణ ల నషిెం లాెంటి 
యటి థరుభ ఏయడే నయౖి ల సభమెంలల సయౘమెం అెంథిెంఙేలా చెంథర నుాత్తథిఔన ని ఙేరబ. ధేడె భనఔు ణెయౌలన 
అగిై ాభాద నౄభా 1501లల యౘెంఫరా్ లల ఉనికిలల ఉనైటలి  ఔనినెంచిెంథి.  

ఇెంగు ెండ్స ఔు సెంఫెందిెంచినెంతవయఔు, 1666లల సెంబయెంచిన గైరట్ లైర్ ఆఫ్ లెండన్ లల ఆ నఖయెంలలని ఙరలాపలఖెం, 13యేలఔు 
నలైగ ఇళ్ైు  ధుెంసెం కవడెం నౄభా యెంగనికి ఊునిచిచెంథి. థీెంణో 1680లల లైర్ ఆస్క నేయలణో నదటి అగిై ాభాద 
నౄభా ఔెంనలనీని నుాయెంనెంఙరయల.  

లాయ డ్స్: ధేడె ఆచభిసఽౄ నై నౄభా యనుయెం భూలాలు లెండన్ లలని లాయ డ్స్ క హౌస్క భోజుల ధరటియ. అఔుడ 
సభాయేశ్భవుత వచిచన వయౄఔులు సభ దాు ఆదల కయణెంగ ధౌఔలలు  తయయౌెంఙే తభ సయఔులఔు ఏయడే నయౖి లనఽ 
యసయెం ెంచఽకోవడరనికి అెంగీఔభిెంఙరయల. నడి సభ దాెంలల థోనడీలఔు నులడే సభ దా థ ెంఖలు, సభ దా యణరవయణెం 
సభిగా  లేఔ వసఽౄ వులు ధరశ్నెం కవడెం, ఏథో కయణెంగ డవ భ నిగినోు వడెం లాెంటి సభ దాు ఆదల వలు  ఇలాెంటి 
ాభాథరలు జయలఖ తేెండేయ.  

2. పలయత థేశ్ెంలల ఆధఽనిఔ యనుయ నౄభా చభితా 

పలయత థేశ్ెంలల ఆధఽనిఔ నౄభా 1800 నుాయెంబెంలల లేథర థరనికి సనై కలెంలలధన నుాయెంబఫ ైెంథి. యథేయౕ నౄభా సెంసల 
ఏజెనీ్లు ఫ భైెన్ నౄభా యనుభనిై నుాయెంనెంఙరయల. నదటి జీయత నౄభా ఔెంనలనీని 1818లల ఇెంగు ెండ్స ఔు ఙెెంథిన 
ఒభిమెంటల్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ ఔెంనలనీ యౌనేట డ్స ఏభటల ఙేలెంథి. పలయతథేశ్ెంలల నదటి జీవన నౄభా బయతయ ఔెంనలనీని 
టిాటన్ ఇనా్భెన్్ ఔెంనలనీ యౌనేట డ్స ఏభటల ఙేలెంథి. ఈ భెెండా ఔలఔణరౄ లలధే ఏభటమాబ.  

నటినదటి ూభిౄ య బ పలయతీమ నౄభా ఔెంనలనీ ఫలెంఫే భూచఽవల్ అషభెన్్ య లలైటీ యౌనేట డ్స నేయలణో 1870లల 
భ ెంఫయ లల ఏభట ైెంథి. తదనెంతయెం ఆ శ్ణరఫెెం ూయౄబయసభిఔలాు  సుథేయౕ ఉదభెం ఊెందఽఔునై పయౌతెంగ అధేఔ 
ఇతయ పలయతీమ ఔెంనలనీలు ఔడర ఏభటమాబ.  
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నౄభా యనుభనిై నిమెంతా్తెంచడెం కోసెం 1912లలజీయత నౄభా ఔెంనలనీల చటిెం, బయష నిది చటలి లనఽ ఆమోథిెంఙరయల. 
జీయత నౄభా ఔెంనలనీల చటిెం 1912  నానేమెం భైట్ టిి ఔలనఽ, నిభీృత కల వవదిలల నిుణ ల థరుభ ఔెంనలనీలనఽ 
భథిెంు యేమడరనిై తనిసభి ఙేలెంథి. అబనటికీ, పలయతీమ, యథేయౕ ఔెంనలనీల భధ పేదపలవెం అలాగై 
కొనయగిెంథి.  

పలయతథేశ్ెంలల ఇటికీ కొనయఖ తేనై అతెంత ుభతన నౄభా ఔెంనలనీ అబన ధేషనల్ ఇనా్భెన్్ ఔెంనలనీని 1906లల 
య నెంఙరయల.  

భిలతేల అవసభనిై ఫటిి ,పలయతీమ నౄభా భిశ్రభనఽ ాబ తుెం యయేక్షిసాౄ , జఞతీమఔయణ ఙేమడెం, ఆ తభుత 
నలైైయేటీఔభిెంచడెం అెంటృ కిెంథి భీత్తలల కొనయఖ త వచిచెంథి: 

a) జీయత నౄభా జఞతీమఔయణ 

జీయత నౄభా యనుభనిై 1956 లలనలిెంఫర్  1న జఞతీమఔయణ ఙేలన పయౌతెంగ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా 
(ఎల్.ఐ.ల) ఏభట ైెంథి. ఆ సభమానికి పలయత థేశ్ెంలల 170 ఔెంనలనీలు, 75 బయష నిది సెంగాలు జీయత నౄభా 
యనుభనిై యగిసాౄ  వఙరచబ. 1956 నఽెంచి 1999 వయఔు, పలయత థేశ్ెంలల జీయత నౄభా యనుభనిై ఙేటేి  ూభిౄ  
హఔుు ఎల్.ఐ.ల ఙేత్తలలధే ఉెండేథి.  

b) జీయత బయతయ నౄభా జఞతీమఔయణ 

జనయల్ ఇనా్భెన్్ నృజిధస్క ధేషధైలేజైషన్ మాకి్ (GIBNA) 1972లల ఆమోదెం ను ెందడెంణో జీయత బయతయ నౄభా ఔడర 
జఞతీమఔయణ ఙేమఫడిెంథి. థీెంణో జనయల్ ఇనా్భెన్్ కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా (జి.ఐ.ల), థరని ఉ సెంసలు 
ఏభటమాబ. ఆ సభమెంలల, పలయత థేశ్ెంలల జీయత బయతయ నౄభా యనుయెం ఙేసాౄ  వచిచన 106 నౄభా సెంసలు 
పలయత థేశ్ెంలల జి.ఐ.ల ధరలుఖ  ఉ సెంసలలు  యయ్నభమాబ.  

c) భలలో ణరా  ఔనేటీ భభిమ  ఐ.ఆర్.డి.ఏ 

నలైైయేటల సెంసల యెంఖ ాయేశ్ెం యౄెంలల నుో టీ అెంశ్ెం భయు ణెయనైదఔు భవడెం సయౘ భిశ్రభ అనవిథేికోసెం ఙేమాయౌ్న 
భాయలలనలై అధేుషణ ఙేల, లనూయల్ ఙేమడెం కోసెం 1993లల భలలో ణరా  ఔనేటీని ఏభటల ఙేరయల. ఆ ఔనేటీ 1994లల తన 
నియేథిఔనఽ సభభిచిెంథి. థీెంణో 1997లల ఇనా్భెన్్ భెఖ లేటభీ అతరభిటీ (IRA) ఏభట ైెంథి.  

d) నుయౌలథరయలల ాయోజధరలనఽ కనుడడెంణో నుటల నౄభా భిశ్రభనఽ నిమెంతా్తసాౄ , నుోా త్ళ సాౄ , ఔరభఫదేెంగ 
విథేి ఙెెంథేలా చాడడెం కోసెం ఇనా్భెన్్ భెఖ లేటభీ అెండ్స డెవలప్ ఫ ెంట్ మాకి్ 1999నఽ  ఆమోథిెంచడెంణో ఇనా్భెన్్ 
భెఖ లేటభీ అెండ్స డెవలప్ ఫ ెంట్ అతరభిటీ (IRDA) ఒ చటిఫదే సెంసగ 2000 ఏనాల్ లల ఏభట ైెంథి.  

e) జి.ఐ.ల ునయుూవలఔయణ 
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జి.ఐ.లని ఒ జఞతీమ భీ ఇనా్భెర్ గ భాభిచ, థరని ధరలుఖ  ఉ సెంసలనఽ సుతెంతా ఔెంనలనీలుగ ునయుూవలఔభిెంఙరయల. 
జి.ఐ.ల నఽెంచి ధరలుఖ  ఉ సెంసలనఽ2002 జూలెై నఽెంచి యేయల ఙేలేలా ఒ నృలుు నఽ 2000 డిలలెంఫయలలల నుయుఫ ెంటల 
ఆమోథిెంచిెంథి. తథరుభ కిెంథి సెంసలు ఏభటమాబ. 

 ధేషనల్ ఇనా్భెన్్ ఔెంనలనీ యౌనేట డ్స 

 థి ఒభిమెంటల్ ఇనా్భెన్్ ఔెంనలనీ యౌనేట డ్స 

 థి నా ఇెండిమా అషభెన్్ ఔెంనలనీ యౌనేట డ్స  
 మ ధైటడ్స ఇెండిమా ఇనా్భెన్్ ఔెంనలనీ యౌనేట డ్స.  

f) ధేటి జీయత నౄభా భిశ్రభ 

 ―జీయత నౄభా‖ ఔెంనలనీలుగ ధేడె 28 నౄభా ఔెంనలనీలు నమోదఽ ఙేసఽఔుధరైబ. ఆ జఞనృణర కిెంద ఇవుఫడిెంథి.  

g) ధేటి జీయత బయతయ నౄభా భిశ్రభ 

―యదరయణ నౄభా‖ ఔెంనలనీలుగ 28 నౄభా ఔెంనలనీలు నమోదఽ ఙేసఽఔుధరైబ. 

i. అగిరఔలచర్ ఇనా్భెన్్ ఔెంనలనీ యౌనేట డ్స అధేథి ెంట నౄభా/గర నైణ నౄభాఔు సెంఫెందిెంచిన భిస్కు ల కోసెం ఏభట ైన 
ఒ ాణేఔ నౄభా సెంస .  

ii. ఎక్్ నుో రి్ కెరడిట్ అెండ్స గయెంటీ కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా అధేథి ఎఖ భత్త యలణరనికి సెంఫెందిెంచిన భిస్కు ల కోసెం 
ఏభట ైన ఒ ాణేఔ నౄభా సెంస .  

iii. ఐదఽ సుతెంతా ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీలు ఉధరైబ.  

iv. నేగియౌన ఔెంనలనీలు అనిై యకల యదరయణ నౄభా యనుభనిై నియుళ యౄ బ.  

జీయత నౄభాఔెంనలనీల జఞనృణర: 

1. ఏజిమన్ భెయౌగైర్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

2. అయయ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

3. ఫజఞజ్డ అయౌమాెంజ్డ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

4. పలభిౄ మాక్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

5. నృభు  సన్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

6. కెనభ ళెచ్ ఎస్క నౄల ఒనౄల లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

7. డీళెచ్ ఎఫ్ ఎల్ నుాఫ భిక లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

8. ఎడెల్ యస్క లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 
9. ఎకెై్డ్స లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

13. ఐడీనౄఐ లడయల్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

14. ఇెండిమా పసి్క లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

15. కోటక్ భళ ెంథరా  ఒల్ు  భూచఽవల్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

16. లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ కభపభైషన్ 

17. ఫేక్్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

18. నఎన్ నౄ ఫ ట్ లెైఫ్ 

19. భిలమన్్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

20. సయౘభ ఇెండిమా లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

21. ఎస్క నౄఐ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 
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10. పూచర్ జనయయౌ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

11. ళెచ్ డీఎఫ్ ల యి ెండరర్ు లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

12. ఐలఐలఐ ుూ డెనిిమల్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

22. యౕరభమ్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

23. యి ర్ మూనిమన్ డరయ-ఇచిచ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

24. టలటల ఏఐఏ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

 

தனித்தியங்கும் உடல்நலக் காப்பீட்டு நிறுவனங்களின் பட்டியல் 

 

1. ఫజఞజ్డ అయౌమాెంజ్డ జనయల్ ఇనా్భెన్్ 

2. పూచర్ జనయయౌ జనయల్ ఇనా్భెన్్ 

3. ఒభిమెంటల్ ఇనా్భెన్్ 

4. టలటల ఏఐజి జనయల్ ఇనా్భెన్్ 

5. యి ర్ ళెల్ౄ  ఇనా్భెన్్ 

 

 

பபாது காப்பீட்டு நிறுவனங்களின் பட்டியல்: 

 

1. అగిరఔలచర్ ఇనా్భెన్్ ఔెంనలనీ  

2. ఫజఞజ్డ అయౌమాెంజ్డ జనయల్ ఇనా్భెన్్ 

3. పలభిౄ మాక్ జనయల్ ఇనా్భెన్్ 

4. ఙోళ్భెండలెం ఎెంఎస్క జనయల్ ఇనా్భెన్్ 

5. ఎక్్ నుో రి్ కెరడిట్ అెండ్స గయెంటీ కభపభైషన్ 

6. పూచర్ జనయయౌ జనయల్ ఇనా్భెన్్ 

7. ళెచ్ డీఎఫ్ ల ఎభోా  జనయల్ ఇనా్భెన్్ 

12. భాగ్ ళెచ్ డీఐ జనయల్ ఇనా్భెన్్ 

13. ధేషనల్ ఇనా్భెన్్ 

14. నా ఇెండిమా అషభెన్్  

15. ఒభిమెంటల్ ఇనా్భెన్్ 

16. యళేజఞ ఔనౄఈ జనయల్ ఇనా్భెన్్ 

17. భిలమన్్ జనయల్ ఇనా్భెన్్ 

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

9. ఇనోూ ు ట కియో జనయల్ ఇనా్భెన్్ 

10. ఎల్ అెండ్స టీ జనయల్ ఇనా్భెన్్ 

11. యౌఫభిీ యడియోకన్ జనయల్ ఇనా్భెన్్ 

19. ఎస్క నృఐ జనయల్ ఇనా్భెన్్ 

20. యౕరభమ్ జనయల్ ఇనా్భెన్్ 

21. టలటల ఏఐజి జనయల్ ఇనా్భెన్్ 

22. మ ధైటడ్స ఇెండిమా ఇనా్భెన్్ 

23. మూనివయశల్ యో ెంనోు  జనయల్ ఇనా్భెన్్ 
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B. ఆభోఖ సెంయక్షణ అెంటే  

―ఆభోఖఫే భయౘపలఖెం‖ అధే భాటనఽ భనెం థేథే యెంటలధరైెం. యసౄ వెంగ ఆభోఖెం అెంటే అయెం ఏనేటని 
ణెలుసఽకోవడరనికి ఎుడైెధర ామత్తైెంఙరభ? ‗రభీయఔ ఆభోఖెం‘ అధే అభ నిైఙేచ ―హో మల్ౄ‖ దెం నఽెంచి ‗ళెల్ౄ‘ దెం 
నియుచిెంచఫడిెంథి.  

నుత భోజులలు , ఆభోగనిై ‗బఖవెంతేడె ఇచిచన వయెం‘గ భిఖణ ెంఙే యయల. అసుసత అధేథి ఆ వకిౄ ఙేలన నునుల వలు  
జభిగిెందని నఫే్యయల. అసుసత యనఽఔ కయణరలనఽ కీర.ూ 460-370 భధ జీయెంచిన ళ నోు కైరట్్ ణెయౌనుయల. భవయణెం, 

నుభియదెూెం, వకిౄఖత యబాత, ఆయౘయుటలయటు ఔు సెంఫెందిెంచిన యయధ కయణరల వలు  అసుసతఔు ఖ యవుతేధరైయని 
ఆమన ఙెనుయల.  

ళ నోు కైరట్్ ఔధరై ఎధనై శ్ణరఫలె ల కిెందటే పలయతీమ ఆమ భైుద వవస  ఉనికిలల ఉెంథి. ధరలుఖ  దాయలెైన యఔౄెం, సఽు 
నలైతయసెం, నలుు నలైతయసెం, రలుష్ెంల సెంకిు షిఫ ైన సభతేలతగ ఆభోగనిై భిఖణ ెంఙరయల. ఈ దాయల భధ 
సభతేలత కొయవడడఫే అసుసతనఽ ఔలుఖజైసఽౄ ెందని పలయెంఙరయల. ఆ భోజులలు  నురచత థేరలఔు ణెయౌమని సెంకిు షిఫ ైన 
శ్సౄ ై చికిత్లనఽ ఙేలన గనత పలయతీమ యైద నణరభహృడైెన సఽయర తేడికై దఔుుతేెంథి.  

కొెంత కలానికి, ఆధఽనిఔ యైదెం ఔ సెంకిుషీఫ ైన రసౄ ైెంగ అవతభిెంచిెంథి. ఆధఽనిఔ యైదెం ఆ తభుత ఎెంతభాతాభూ 
అసుసతఔు భినేతెం కలేదఽ. యధఽల నియయణ, ధరణతణో ఔడిన జీయణరనిై నుోా త్ళ ెంఙేథిగ భాభిెంథి. ఆభోగనికి 
సెంఫెందిెంచి 1948లల ాెంచ ఆభోఖ సెంస  ఙేలన నియుచనెం అనిై వభా ల ఆమోదెం ను ెంథిెంథ.ి ―ఆభోఖెం అధేథి పౌత్తఔ, 

భానలఔ, యభాజిఔయఫ ైన సెంూయృ ఆభోఖ ల ణే కనీ కైవలెం యది లేఔనుో వడెం భాతాఫే కదఽ‖ అని ఆ సెంస  
నేభపుెంథి. ఆభోగనికి సెంఫెందిెంచి ఆమ భైుదెం లాెంటి పలయతీమ యైద వవస  ఎటి నఽెంఙో ఇలాెంటి సెంూయృ దిఱిని 
ను ెందఽయచఽఔుెంథి. 

నియుచనెం 

ాెంచ ఆభోఖ సెంస  (WHO): ఆభోఖెం అధేథి పౌత్తఔ, భానలఔ, యభాజిఔయఫ ైన సెంూయృ ఆభోఖ ల ణే కనీ కైవలెం 
యది లేఔనోు వడెం భాతాఫే కదఽ. 

ఆభోఖ నిభే యకలు 

కిెంథి కయణరలే ఎవభైెధర వకిౄ ఆభోగనిై నిభే భియౄ మని యదరయణెంగ అెందయౄ యశ్ులసఽౄ ధరైయల.: 

 

 

a) జీవన ర ైయౌ కయకలు 

జీవన ర ైయౌ కయకలు అధేయ ఙరలావయఔు సెంఫెందిత వకిౄ నిమెంతాణలలధే ఉెంటలబ. అెంటే, భినేతేలఔు లలఫడిన 
యమాభెం, ఆయౘయెం, ఆెంథోళ్నలనఽ నియభిెంచడెం, భెంచి ఆభోగనికి థరభితీలే చయలు. ఇఔ ధాభనునెం, భాదఔ 
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దాయల లేవనెం, సఽయక్షితెం కని లలక్్ లాెంటి ఙెడె జీవన ర ైలులు భభిమ  అలయటలు , చలనెం లేని జీవన ర ైయౌ 
(ఎలాెంటి యమాభెం లేనిథి) కన్ర్, ఎబడ్స్, ళైెర్ ట నిన్, భధఽఫేహెం లాెంటి అధేఔ యకల యధఽలనఽ 
ఔలుఖజైయౄ బ.  

ఇలాెంటి ావయౄననఽ నిమెంతా్తెంచడెం, ాపలయతెం ఙేమడెంలల ాబ తుెం కీలఔ నుతా నుో ఱసఽౄ నైటికీ (భాదఔ 
దాయలనఽ లేయెంచిన యభిని ఫ బల్ ను ెందడరనికి యలులేని జైెలు యక్షణో యక్షిెంచడెం, ను గఔు ఉతతేౄ లు తథితభలనలై 
అదిఔ నఽైలు యదిెంచడెం లాెంటియ), ఔ వకిౄ తీసఽఔుెంటలనై వకిౄఖత ఫలధణే జీవన ర ైయౌ కయకల వలు  ఔయౌగై 
యధఽలనఽ నిమెంతా్తెంచడెంలల నియృమాత్ఔ నుతా నోు ఱసఽౄ ెంథి. 

b) భవయణ కయకలు 

సఽయక్షితఫ ైన ణరఖ నీయల, నుభియదేూెం, నోు షకలు ఆభోగనికి అతెంత భ కఫ ైనయ. యటిలల లలటల ఏయడిణే 
ాెంచెం నలుభూలలా, భ కెంగ వయేభాన థేరలలు  ాసఽౄ తెం భనెం చాసఽౄ నై యధెంగ తీవాఫ ైన ఆభోఖ 
సభసలఔు థరభ ి తీయౄ బ. వకిౄఖత యబాత సభిగా  లేఔనుో వడెం వలు  ఇన్ ఫ్ూు బ ెంజఞ, చికెన్ నుక్్ లాెంటి 
అెంటలయధఽలు యనయౄ బ. భవయణ యబాత సభిగా  లేఔనోు వడెం వలు  భలేభిమా, డెెంఖూ లాెంటి యధఽలు 
యనసఽౄ ెండగ, కొనిై తమాభీ భిశ్రభలలు  ని ఙేలే వఔుౄ ల వలు  ఔయౌగై భవయణ కయకల వలు  ఔడర కొనిై 
యధఽలు ఏయడెణరబ. అెంటే ఆస్క ఫ యి స్క తమాభ ీ కభి్ఔులఔు ఆస్క ఫ యి స్క లాెంటి విత్తౄ యఫ ైన ఆదలు, ఫ ఖ ా  
ఖనఽలలు  ని ఙేలే యభికి ఔయౌగై రుస ధరమాలు లాెంటి సభసలు.  

c) జనఽయఫ ైన కయకలు 

జనఽవుల థరుభ చిధరైయలలఔు యభి తయౌుదెండెా ల నఽెంచి యధఽలు ాయేయెంచవచఽచ. ఇలాెంటి జనఽ కయకలు జఞత్త, 

పౌగోయఔ ాథేశ్ెం, చివయఔు సభూయౘల ఆదరయెంగ ఔడర ాెంచెం నలుభూలలా ాజల భధ యననైఫ ైన ఆభోఖ 
దోయణ లనఽ ఔలుఖజైసఽౄ ధరైబ.  

ాజల ఆభోఖ లత్తనలైధ ే ఆమా థేరల యభాజిఔ, ఆభిఔ ుభోఖత్త ఆదరయడి ఉెంటలెందని సషిెంగ ణెలుయోౄ ెంథి. 
ఆభోఖఔయఫ ైన జధరపల ఆభిఔ కయఔలానునికి ఉణరదఔఫ ైన భానవ వనయలనఽ అెంథిెంచడఫే కఔ పలయతథేశ్ెం లాెంటి 
అనవిథేి ఙెెందఽతేనై థేరనికి భభిెంత కీలఔఫ ైన అభూలఫ ైన వనయలలనఽ ఔడర లేుచిగ అెందఽఫలటలలల ఉెండేలా 
ఙేసఽౄ ెంథి. వకిౄఖత య బలల, అసుసత అధేథి జీవధననుది యెంగ నయౖి నిై ఔలుఖజైమఖలదఽ. భోజుయభీ నిణరవసయ 
చయలనఽ ఙేమలేఔనుో వడెం థరుభ ాజలనఽ నేదభిఔెంలలకి ధటిి , చివయఔు ఆత్హతలఔు ధడెతేెంథి.  

అెందఽవలు  ాెంచయౄ ెంగ ాజల ఆభోఖెం, సెంక్షైభానిై అెంథిెంచడెం కోసెం ాబ ణరులు చయలు తీసఽఔుెంటలధరైబ. 
తథరుభ నుౌయలలెందభిక ీ ఆభోఖ సెంయక్షణనఽ సఽలబెంగ అెందఽఫలటలలల ణెఙేచెందఽఔు చయలు ఙేడెణోెంథి. కఫటేి  ఆభోఖ 
సెంయక్షణనలై నలడెతేనై కయలచ ఆ థేశ్ జీడీన (సా ల థేయౕయోతత్తౄ )లల ఖణనీమెంగ ఉెంటలెంథి.  

ఇథి యేభైుయల భిలతేలఔు తఖాటలి  యేభైుయల యకల ఆభోఖ సెంయక్షణ అవసయెం ఉెంటలెంథర అధే ాశ్ైనఽ తలెణేౄలా ఙేసఽౄ ెంథి. 
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C. ఆభోఖ సెంయక్షణ య బలు  

ఆభోఖ సెంయక్షణ అధేథి ాజల ఆభోగనిై కనుడేెందఽఔు, నియుళ ెంఙేెందఽఔు, యయేక్షిెంఙేెందఽఔు, ునయలదేభిెంఙేెందఽఔు 
ాబ తుెం సయౘ యయధ ఏజెనీ్లు, లేయ సెంసలు, అెంథిెంఙే లేవల ఔయల. ఆభోఖ సెంయక్షణ ాపలవయౕలెంగ ఉెండరలెంటే 
కిెంథి అెంరలు తనిసభి. 

 ాజల అవసభలఔు తఖాటలి  

 సభఖరత 

 సభ చితెంగ  
 సఽలబెంగ అెందఽఫలటల 
 ఙౌఔ ధయ 

వకిౄ ఆభోఖ లత్త ఆమా వఔుౄ లనఽ ఫటిి  భాయలతేెంటలెంథి. అనిై యకల ఆభోఖ సభసలఔు కై య బలల భ్యౌఔ 
వసతేలనఽ అెందఽఫలటలలల ఉెండేలా ఙేమడెం యధడేథి కదఽ. అలాెంటి అవసయెం ఔడర లేదఽ. ాజలఔు ఏయడవచచని 
పలయెంఙే యధఽలనఽ ఫటిి  ఆభోఖ సెంయక్షణ సదఽనుమాలు ఉెండరయౌ. ఉథరహయణఔు, ఔ వకిౄ ఏడరథిలల ఎఔుువ 
సెందభౌలు జుయెం, జలుఫ , దఖ ా , చయ్ సభసలు లాెంటి యటికి ఖ భికవచఽచ. జలుఫ , దఖ ా ణో నోు యౌచణే ళెట ైటిస్క 
నౄణో యళ్ైు  ఫలధడే అవకరలు ఙరలా తఔుువ.  

అథేయధెంగ, ళెట ైటిస్క నౄణో  నుో యౌచణే ఖ ెండె జఫ ోలు, కన్ర్ లాెంటి తీవా అసుసతణో ఆ వకిౄ ఫలధడే అవకరలు 
తఔుువ. కఫటిి , ఏ నుాెంతెంలల అబధర అెంటే గర భఫ ైధర, జిలాు  అబధర, భషిరఫ ైధర ఆభోఖ సెంయక్షణ సదఽనుమాలు 
అధేయ ఆ నుాెంతెంలలని యయధ ఆభోఖ సెంయక్షణ కయకలనలై ఆదరయడి ఉెంటలబ: 

 జధరపల భిభాణెం 

 భయణ భైటల 

 జఫ ోల భైటల 

 అెంఖయైఔల భైటల 

 ాజల యభాజిఔ, భానలఔ ఆభోఖెం 

 ాజల యదరయణ నోు షఔ లత్త 

 ఒ ఖని నుాెంతెం లేథర ఒ నుభిరర నేఔ నుాెంతఫ ైణే భవయణ కయకలు 

 అవకశ్భ నై ఆభోఖ సెంయక్షణ లేయ వవస . అెంటే, ఖ ెండె జఫ ోల నిుణ లు లెు లలు  లదేెంగ 
ఉెండఔనుో వచఽచ కనీ జిలాు  టిణెంలల ఉెంటలయల.  

 ఆభోఖ సెంయక్షణ వవస  ఎెంత ఫేయ ఉయోగిెంచఫడవచఽచ 
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 బభిెంఙే యభయూెం లాెంటి యభాజిఔ, ఆభిఔ కయకలు.  

నలై కయకల ఆదరయెంగ, నుాథనేఔ, భాధనేఔ, ఉనైత య బ ఆభోఖ సెంయక్షణ కైెంథరా లనఽ ఏభటల ఙేమడెంనలై ాబ తుెం 
నియృమెం తీసఽఔుెంటలెంథి. ాజలఔు ఙౌఔగ, సఽలబెంగ అెందఽఫలటలలల ఉెండఖల సభ చిత ఆభోఖ సెంయక్షణనఽ ఏభటల 
ఙేలేెందఽఔు చయలు తీసఽఔుెంటలెంథి.  
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D. ఆభోఖ సెంయక్షణ యకలు 

ఆభోఖ సెంయక్షణనఽ కిెంథి యధెంగ యసౄ ితెంగ వభాీఔభిెంచఽకోవచఽచ: 

1. నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ 

ఏథేని అసుసతఔు ఖ భైెనుడె భోగి నదటగ సెంాథిెంఙే యైదఽలు, నయల్లు, భభై ఇతయఫ ైన చినై కిునిక్ లలల 
అెంథిెంఙే లేవలధే నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ నియుచిసఽౄ ెంథి. అెంటే, ఔ ఆభోఖ వవస  భిదిలల భోఖ లెందభికీ నుాథనేఔ 
ఆభోఖ సెంయక్షణ అధేథి నదటి దశ్ అని ఙెవచఽచ.  

అనవిథేి ఙెెంథిన థేరలలు  ఆభోఖ సభసలు ాఫయౌ, జటిలఫ ై, థీయఘకయౌఔెం లేథర తీవాఫ ైనథిగ భాయఔభ నఽనే యటిని 
ఎదఽయలుధే యధెంగ నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణఔు అతెంత నుాభ కతనఽ ఇయౄ యల. నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ సెంసలు 
నిభోధఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ, టీకలు, అవగహన, ఆభోఖ కౌధ్యౌెంగ్ లాెంటి యటినలై ఔడర దిఱిని కైెంథాీఔభిసఽౄ ెంథి. 
అవసయఫ ైనుడె తదఽభి య బ లలషయౌసఽి ల దఖాయఔు యమాులని భోగికి సాచియౄ యల.  

ఉథరహయణఔు, జుయెం కోసెం ఒ వకిౄ యైదఽడిని సెంాథిెంచినుడె అథి డెెంఖూ జుభనికి సాచిఔగ భీక్షల థరుభ 
ణేయౌణే, నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణథరయల ఆమనఔు కొనిై భెందఽలనఽ భల ఇవుడెంణో నుటల ాణేఔ యక్షణ కోసెం ఒ 
ఆసతా్తలల ఙేభలని ఔడర సాచియౄ యల. నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ సెందభౌలలు  ఙరలావయఔు యైదఽడె యభి ఔుటలెంఫ 
యైదఽడిగధే వవహభియౄ యల. ఔుటలెంఫెంలలని సబ లెంణర ఏథేని చినై అసుసతకోసెం ఔడర యైదఽడిని సెంాథియౄ యల.  

ఈ దేత్త జనఽయఫ ైన కయకల ఆదరయెంగ యది లక్షణరలనఽ భల, తగిన భీత్తలల యైద సలయౘ ఇవుడెంలల ఔడర 
యైదఽడికి సయౘమడెతేెంథి. ఉథరహయణఔు, భోగి తెండాి భధఽఫేహ చభితానఽ ఫటిి  భధఽఫేయౘనిై యధఫ ైనెంత వయఔు 
చినై వమసఽ నఽెంఙే నియభిెంఙేెందఽఔు జీవన ర ైయౌ టు  జఞఖరతౄ గ ఉెండరలని ఆమనఔు డరఔిర్ సలయౘ ఇవుఖలయల.  

గర నైణ య బలల, నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ కైెంథరా లనఽ ాబ తు, నలైైయేటల సెంసలు భెెండా ఏభటల ఙేరబ. జధరపలనఽ 
ఫటిి  ాబ తు నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ కైెంథరా లనఽ ఏభటల ఙేసఽౄ ధరైయల. ాసఽౄ తెం గర భ య బలల ఏథో యౄెంలల ఇయ 
ఉధరైబ.  

2. భాధనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ 

యదరయణెంగ భోగిణో నదటగ సెంఫెంధెం లేని యైద నిుణ లు, ఇతయ ఆభోఖ నిుణ లు అెంథిెంఙే ఆభోఖ సెంయక్షణ 
లేవలు భాధనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ కిెందఔు వయౄ బ. తీవాఫ ైన అసుసతఔు కొెంతకలెం నుటల చికిత్ తీసఽకోవడెం, కొనిై 
సెందభౌలలు  తీవా చికిత్ లేవలు (ఐలమ ), ఆెంఫ లెన్్ సదఽనుమాలు, నుతరలజీ, యది నిభే యణ భీక్షలు, ఇతయ యైద 
లేవలు సయౘ ఆసతా్తలల ఉెంటృ (అమణే తనిసభి కదఽ) చికిత్ అెందఽకోయయౌ్ ఉెంటలెంథి.  

ఙరలా సెందభౌలలు  నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ సెంసలు, యైదఽడే భోఖ లనఽ ఈ భాధనేఔ సెంయక్షణఔు ెంనయౄ యల. కొనిై 
సెందభౌలలు  అబణే, భాధనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ లేయ సెంసలే సభఖరఫ ైన లేవలు అెంథిెంఙే ఔరభెంలల 
‗అెంతయాత‘నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ సదఽనుమాలనఽ ఔడర నియుళ సఽౄ ెంటలబ.  
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ఙరలావయఔు ఈ భాధనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ లేయ సెంసలు జన సెంకనఽ ఫటిి  ణరలుక/ఫలు క్ య బలల ఉెంటలబ.  

3. ఉనైత య బ ఆభోఖ సెంయక్షణ 

ఉనైత య బ ఆభోఖ సెంయక్షణ అధేథి యదరయణెంగ ఆసతా్తలల ఉెంటృ చికిత్ అెందఽఔుధే యభికోసెం ఉథెేయెంచిన ాణేఔ 
సలయౘలణో ఔడిన ఆభోఖ సెంయక్షణ. నుాథనేఔ/భాధనేఔ లేయ సెంసల భాయాదయశనెంణో భోఖ లు ఇఔుడఔు వసఽౄ ెంటలయల. 
ఈ ఉనైత య బ ఆభోఖ సెంయక్షణ లేయ సెంసలు ఙరలావయఔు భషిర భజదరనఽలలు , కొనిై జిలాు  కైెంథరా లలు నా ఉధరైబ.  

భాధనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ లేయ సెంసల భిదిని థరటి ఆధఽనిఔ యైద సదఽనుమాలు, యైద నిుణ లనఽ ఔయౌగిన యటిని 
ఉనైత య బ ఆభోఖ సెంయక్షణ లేయ సెంసలఔు ఉథరహయణలుగ ఙెవచఽచ. అెంటే ఆెంకలజీ (కన్ర్ చికిత్), 
అవమవ భాభిడీ సదఽనుమాలు. ఎఔుువ భ ు ఔయౌగిన ఖభిౌణీ లలషయౌసఽి లు లాెంటియ.  

ఆభోఖ సెంయక్షణ య బ నలభిగై కొథెీ ఆ సెంయక్షణణో భ డిడిన కయలచలు ఔడర నలయలఖ తేెంటలబ. నుాథనేఔ ఆభోఖ 
సెంయక్షణఔు అబయ కయలచలనఽ ఙెయౌుెంచడెం జధరనికి పలయెం కఔుధరై, భాధనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ పలభనిై బభిెంచడరనికి 
కసౄ  ఇఫోెంథి డెణరయల. ఉనైత య బ ఆభోఖ సెంయక్షణఔు అబణే భభీ పలయెంగ పలయయౄ యల. ఆభోఖ సెంయక్షణఔు 
సెంఫెందిెంల యయధ య బలలు  ఏభటల ఙేలే భ్యౌఔ వసతేలు ఔడర ఆమా థేరలలు , గర నైణ-టిణ నుాెంణరలలల యేభైుయలగ 
ఉెంటలబ. యభాజిఔ-ఆభిఔ కయకలు ఔడర థరనిని ాపలయతెం ఙేయౄ బ.  
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E. పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ వవసలనఽ థఫెోతీసఽౄ నై కయకలు 

పలయతథేశ్ ఆభోఖ వవస  ఖతెంలలనా, ఇుడా అధేఔ యకలెైన సభసలనఽ, సయళ్ునఽ ఎదఽయలుెంటృ వయోౄ ెంథి. 
అెంతయాతెంగ ఇయ ఆభోఖ సెంయక్షణ వవస  సుపలయనిై, భిదిని, వకిౄఖత య బలల అవసభలనఽ, వవలఔిత య బలల 
ఆభోఖ సెంయక్షణ సెంసనఽ థెఫోతీసఽౄ ధరైబ.  ఆ యవభలనఽ కిెంద చాథరె ెం: 

1. జనఖణన రసౄ ైెం, జధరపల సెంఫెందిత దోయణ లు 

a) ాెంచెంలలధే అతదిఔ జధరపల ఔయౌగిన థేరలలు  పలయతథేశ్ెం భెెండవ అత్త నలదెథేశ్ెం.  

b) ఇథి జధరపల నలయలఖ దలణో భ డిడిన సభసలఔు భనయౌై ఖ భ ిఙేసఽౄ ెంథి.  

c) నేదభిఔెం య బ ఔడర యైద సెంయక్షణఔు ాజలు ఙెయౌుెంచఖల యభయూెంనలై ాపలవెం చాుణోెంథి.  

2. యభాజిఔ దోయణ లు 

a) టిణీఔయణ నలయఖడెం వలలు , గర నైణ నుాెంణరల నఽెంచి ాజలు టిణ నుాెంణరలఔు యళ్ుడెం వలు  ఆభోఖ సెంయక్షణ 
లేవలనఽ అెంథిెంచడెంలల సయళ్ైు ఎదఽయవుతేధరైబ.  

b) గర నైణ నుాెంణరలలు నా ఆభోఖ సభసలు ఉధరైబ. ాదరనెంగ యైద లేవలు లనెంచఔనోు వడెం, అెందఽఫలటలలల 
లేఔనుో వడెం, ధయలు ఎఔుువగ ఉెండడరనిై కయణరలుగ ఙెవచఽచ.  

c) తనెంతణరనఽగ యమాభెం ఙేలే అవసభనిై తగాిెంఙే భీత్తలల ఔయలచని ని ఙేలే జీవనర ైయౌలలకి భభిెంతగ 
ఙపచఽచఔునోు వడెం భధఽఫేహెం, అదిఔ యఔౄనుో టల లాెంటి కొతౄ  యఔెం యధఽలఔు థరభ ితీసఽౄ ధరైబ.  

3. జీయతకలెం అెంచధర 

a) జీయతకలెం అెంచధర అధేథి ధేడె ుడెతేనై నలు లు ఎెంతకలెం జీయెంచఖలయధే యషమానిై సాచిసఽౄ ెంథి.  

b) జీయతకలెం అెంచధర అధేథి యుతెంతాూెం వచిచన భోజులలు  భ నలై ఏళ్ైు గ ఉెండగ, ఇుడథి అయయై ఏళ్ునఽ 
థరటిెంథి. అబణే ఇెంత ను డయటి జీయత కలెంలల ధరణతఔు సెంఫెందిెంచిన సభసలు భాతాెం భియౖుయెం 
కలేదఽ. 

c) ఇథి ‗ఆభోఖఔయఫ ైన జీయత కల అెంచధర‘ అధే కొతౄ  పలవనఔు థరభ ితీలెంథ.ి  
d) థీనివలు  జీభిబయటిాక్ (వయోదిఔ సెంఫెందితెం) యధఽలఔు భ్యౌఔ వసతేలనఽ ఏభటల ఙేమాయౌ్ వచిచెంథ.ి  
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F. పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ నౄభా భిణరభఔరభెం 

ఆభోఖ సెంయక్షణనలై యదరన నియృమాలు తీసఽకోవడెంనలై ాబ తుెం దిఱి  యభిసాౄ ధే, ఆభోఖ నౄభా థకలనఽ ఔడర అథి 
అభలలు  నలటిి ెంథి. ఆ తభుణే నౄభా ఔెంనలనీలు తభ ఆభోఖ నౄభా నులలలణో భ ెందఽకొఙరచబ. పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ 
నౄభా ఎలా అనవిథేి ఙెెంథిెందధే యషమెం కిెంద యవభిెంచఫడిెంథ:ి 

a) ఉథోఖ ల ాబ తు నౄభా థఔెం (ఇ.ఎస్క.ఐ)  

1947లల యుతెంతాెం వచిచన కొథెి భోజులకై అెంటే,1948లల ాయేశ్నలటిి న ఇ.ఎస్క.ఐ చటిెం థరుభ ఉథో ఖ ల ాబ తు 
నౄభా థకనిై నుాయెంనెంచడెంణోధే పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ నౄభా లాెంఛనెంగ నదలెైెంథి. సెంగటిత నలైైయేటల 
యెంఖెంలల ఉథోఖెం ఙేసఽౄ నై ఫూు  కలర్ కభి్ఔుల కోసెం ాయేశ్నలటిి న ఈ థఔెం తన య ెంత యైదరలలు, ఆసఽతేా ల 
ధట్ వర్ు థరుభ సభఖర ఆభోఖ లేవలనఽ అెంథియోౄ ెంథి.  

థీనికోసెం ఏభటల ఙేలన ESIC (ఎెంనుు బాస్క లిేట్ ఇనా్భెన్్ కభపభైషన్) తన య ెంత ఆసఽతేా లనఽ, 
యైదరలలనఽ నియుళ సఽౄ ెండడెంణో నుటల య ెంత సదఽనుమాలు తగినెంతగ లేనిఙోట ాబ తు, నలైైయేటల సెంసలణో 
ెంథరలు ఔుదఽయలచఔుెంట ెంథి.  

యౄ. 15యేల వయఔు సెంనుథిసఽౄ నై కభి్ఔులెందభిక ీ ఈ పలఖయుభ థఔెం కిెంద యక్షణ ఔయౌసఽౄ ధరైయల. ఈ థఔెం 
ాకయెం యేతనెంలల ఉథోగి 1.75రతెం, మాజభాన సెంస  4.75 రతెం యటల ఙెయౌుయౄ బ. యైద కయలచలలు  భషిర 
ాబ ణరులు 12.5రతెం యటలనఽ బభియౄ బ.  

థీనికిెంద లనెంఙే ాయోజధరలు: 

i. ESIS ఆసఽతేా లలల ఉచిత సభఖర ఆభోఖ సెంయక్షణ 

ii. ాసవకల ాయోజధరలు 

iii. అెంఖయైఔల ాయోజధరలు 

iv. అసుసత, కోలుఔుధే కలెం కయణెంగ సెంబయసఽౄ నై యేతన నయౖి లఔు నఖదఽ భియౘయెం 

v. కభి్ఔుడె భిత్త ఙెెంథిణే అెంతకిరమల కయలచలు 

అదీఔిత యైద లఫోెంథి, నలైైయేటల ఆసఽతేా ల నఽెంచి కొధే లేవలఔు ఔడర అథి ఙెయౌుెంులు జయలుణరబ. 2012 
భాభిచ ధరటి లెఔుల ాకయెం ESIS 65.5 నేయౌమను  లనెృథరయలలఔు యక్షణ ఔయౌయోౄ ెంథి.  

 

b) కైెందా ాబ తు ఆభోఖ థఔెం  

ESISనఽ ాయేశ్నలటిి న కొెంతకలానిఔలాు  కైెందా ాబ తు ఆభోఖ థఔెం (లజీళెచ్ ఎస్క) అభలలు కి వచిచెంథ.ి ఉనైత 
య బ అదికయలలుగ నిఙేలన నలనినయలు , యభి ఔుటలెంఫ సబ లు సయౘ కైెందా ాబ తు ఉథోఖ ల కోసెం 1954లల ఈ 
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థకనిై ాయేశ్నలటలి యల. యథరయల లఔు, యభి ఔుటలెంఫలలఔు సభఖర ఆభోఖ సెంయక్షణ లేవలనఽ అెంథిెంఙే ఈ థకనికి 
ఉథోఖ ల యటల సులెంగ ఉెండగ, ఎఔుువ రతెం యటలనఽ ఉథోఖ సెంలే  (కైెందా ాబ తుెం) ఙెయౌుయోౄ ెంథి.  

లజీళెచ్ ఎస్క య ెంత యైద రలలు, నుయ్ కిునిక్ లు, ఖ భిౄెంచిన నలైైయేటల ఆసఽతేా ల థరుభ ఈ లేవలనఽ అెంథిసఽౄ ధరైయల.  

అనిై యైద వవసలనఽ అనఽభత్తసఽౄ ెండగ, అతవసయ లేవలఔు అలలత్త లసిెంనఽ అనఽభత్తయోౄ ెంథి. భెందఽలు 
ఉచితెంగ అెంథిెంచడెంణో నుటల, తీవా అసుసతఔు ఖ భెైన భోఖ లఔు నుతరలజీ, భైడియోలజీ, ఇెంటికి యయు యైద లేవలు 
అెంథిెంచడెం లాెంటి యటిని, లలషయౌసి్క ఔన్లేి షన్ లనఽ అనఽభత్తసఽౄ ెంథి. 

ధలఔు యౄ. 15 నఽెంచి యౄ. 150ల యేతన లేులుఔు ాఖత్తయౕలెంగ భ డినలటిి నటికీ, ఉథోఖ ల యటల ఙరలావయఔు 
ధరభభాతాఫే.  

2010లల లజీళెచ్ ఎస్క 30 లక్షలఔు నలైగ లనెృథరయలలనఽ ఔయౌగిన ఎనినేథి లక్షలఔు నలైగ ఔుటలెంఫలలణో ఫలఫ ైన 
సబతు ుధరథిని ఔయౌగి ఉెంథి.  

c) యనుయ ఆభోఖ నౄభా 

నౄభా భిశ్రభ జఞతీబాఔయణ జయఖడరనికి భ ెందా, తభుత ఔడర యనుయ ఆభోఖ నౄభానఽ కొనిై జీయత బయతయ 
నౄభా సెంసలు అెంథిెంఙరబ. అబణే, నుాయెంబెంలల ఙరలావయఔు ఇయ నయౖి లధే ఔయౌగిెంఙరబ. ఎఔుువగ ఇయ కభపభైట్ 
ఔుబెంటు ఔు భాతాఫే అెందఽఫలటలలల ఉెండేథి. అథి ఔడర కొెంత భినేత్త వయక.ై  

పలయతీమ యణ లల వఔుౄ లఔు, యభి ఔుటలెంఫలలకోసెం నదటి నుాభాణ ఔఫ ైన ఆభోఖ నౄభా ఉతత్తౄని ధరలుఖ  
జఞతీమభమఫ ైన జీయత బయతయ నౄభా ఔెంనలనీలు (జనయల్ ఇనా్భెన్్ కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా ఉ సెంసలు) 
1986లల ఆయషుభిెంఙరబ. ాసవెం, భ ెందసఽౄ  యధఽలు లాెంటి కొనిైెంటిని నేనయౘబెంచి నిభేిషీ యభిిఔ భినేత్త 
వయఔు ఆసఽతా్త కయలచల కోసెం యక్షణ అెంథిెంఙేలా ఫ డీకెుబమ్ నేయలణో ఒ ఉతత్తౄని ాయేశ్నలటిి ెంథి. భాభెుట్ 
భిణరభఔరభెంలల థరనికి అధేఔ దశ్లలు  సవయణలు జభిగబ. చివయగ 2012లల థీనిై సవభిెంఙరయల. 

అబనటికీ, లు సవయణలనఽ ఙేటిి న తభుత ఔడర ఫ డికెుబమ్ ాసఽౄ త యయిను  ఆధుయెంలల ఆసఽతా్త కయలచల 
ూచీ ఆదరభిత యభిిఔ కెంటలా కైి ధేడె పలయతథేశ్ెంలల అతెంత జధరదయణ ను ెంథిన నలైైయేటల ఆభోఖ నౄభా యౄెంగ 
ఉెంట ెంథి. ఇథి ఎెంతగ జధరదయణ ను ెంథిెందెంటే నలైైయేటల ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లనఽ ఙరలా భెంథి తయచా 
‗ఫ డికెుబమ్ ఔవయలు ‘ అధే నలుసఽౄ ధరైయల. థరనిని నౄభా సెంసలు అెంథిెంఙే ఒ నిభేిషీ ఉతత్తౄ గ చాడడెం ఔధరై ఒ 
ఉతత్తౄ  యపలఖెంగధే పలయసఽౄ ధరైయల.  

2001లల నలైైయేటల సెంసలు నౄభా యెంఖెంలలకి భవడెంణో ఆభోఖ నౄభా ఫలగ యసౄ భిెంచిెంథి. అబనటికీ ఈ ధరటికి 
ఔడర ఇెంక పలభీ భాభెుట్ కొనయఖ ణోెంథి. యక్షణలలు  ఖణనీమఫ ైన భాయలలు, నేనయౘబెంులు, కొతౄ  మాడ్స-ఆన్ 
జోడిెంు యక్షణలు లాెంటి యటిని ాయేశ్నలటలి యల. యటి ఖ భిెంచి తభుత్త అదరమాలలు  చభిచథరె ెం.  

ధేడె, 300ఔు నలైగ ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లు పలయతీమ యణ లల అెందఽఫలటలలల ఉధరైబ. 
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G. ఆభోఖ నౄభా యణ  

ధేటి ఆభోఖ నౄభా యణ లల అధేఔ యకలెైన లేయ సెంసలు ఉధరైబ. యటిలల కొనిై ఆభోఖ సెంయక్షణ లేవలు అెంథిెంఙే లేయ 
సెంసలుగ ఉెండగ, నౄభా లేవలు, యయధ య బ భధవభిౄతు సెంసలు ఔడర ఉధరైబ. కొనిై నుాథనేఔ భ్యౌఔ 
సదఽనుమాలనఽ యౄను ెంథిసఽౄ ెండగ, ఇతయ సెంసలు ణోడరటల యౌఔభలనఽ అెంథిసఽౄ ధరైబ. కొనిై ాబ తు యెంఖెంలల 
ఉెండగ, భభికొనిై నలైైయేటల యెంఖెంలల ఉెంటలధరైబ. యటి ఖ భిెంచి కిెంద ఔుు ౄ ెంగ ఇవుఫడరు బ: 

A. భ్యౌఔ వసతేలు: 

1. ాబ తు ఆభోఖ యెంఖెం 

ాబ తు ఆభోఖ వవస  జఞతీమ య బ, భషిర య బ, జిలాు  య బలలల భాతాఫే కఔ భినేతెంగ గర భ య బలలనా ని 
ఙేయౄ బ. గర భాలలు  జఞతీమ ఆభోఖ యదరధరలనఽ అభలు ఙేమడరనికి గర నైణ ాజలు, ాబ తు భ్యౌఔ వసత్త భధ 
యయదిగ ని ఙేలేలా యభాజిఔ సుచిెంద లేవఔులనఽ నియోగిెంచఽఔుెంటలభ . యభిలల భ కఫ ైన యళ్ైు ః   

a) భానవ వనయలల అనవిథేి భెంతా్తతు రక అభలు ఙేసఽౄ నై నోు షఔ అనఽఫెంధ కయఔరభెం, ఇెంటగైరటడ్స ఙైెల్ు  
డెవ్ లప్ ఫ ెంట్ సభీుస్క కిెంద నమోదఽ ఙేసఽఔునై అెంఖన్ యడీ కయఔయౄలు (ాత్త యబ భెంథికి ఔయల ఙపున).  

b) సఽయక్షితేలెైన భెంతాయనఽలు (టి.నృ.ఎ), గర భ ఆభోఖ భాయాదయలశలు (ాబ ణరులలలని ఆభోఖ రకలలు  
ఇథివయఔటి థకలు).  

c) ఎన్.ళెచ్.ఆర్.ఎెం (జఞతీమ గర నైణ ఆభోఖ నేషన్) కిెంద సభాజెం థరుభ ఎనిైకెైన ఆర (ఖ భిౄెంు ను ెంథిన 
యభాజిఔ ఆభోఖ కయఔయౄ) సుచిెంద లేవఔులు. గర నైణ నుాెంణరలలు  ఆభోఖ యెంగనికి యయధఽలు ని ఙేలేెందఽఔు 
కొతౄగ యక్షణ ను ెంథిన గర భ య బ సుచిెంద ఆభోఖ కయఔయౄలు.  

ాత్త ఐదఽ యేల జధరపల ఔయౌగిన నుాెంణరలలల (యుత, గిభిజన, యనఽఔఫడిన నుాెంణరలలల భూడె యేల భెంథి) ఉకైెంథరా లు 
ఏభటల ఙేసఽౄ ధరైయల. ఆకి్యౌమభీ నర్్ నేడ్స యైఫ్ (ఏఎన్ ఎమ్) అని నయౌఙే ఒ భళ మా ఆభోఖ కయఔయౄ, ఒ ుయలష ఆభోఖ 
కయఔయౄ అఔుడ ఉెంటలయల.  

నుాథనేఔ ఆభోఖ కైెంథరా లు సఽభాయల ఆయల ఉ కైెంథరా లఔు ఔటి ఙపున ఉెంటలబ. ాత్త 30 యేల జధరపల ఔయౌగిన 
నుాెంణరలలల (యుత, గిభిజన, యనఽఔఫడిన నుాెంణరలలల 20 యేల భెంథి) ఉెంటలనై నుాెంణరలలు  సెంాథిెంుల కైెంథరా లుగ 
యటిని ఏభటల ఙేసఽౄ ధరైయల. నుాథనేఔ ఆభోఖ కైెంథరా లనీై ఫమటి నఽెంచి వఙేచ భోఖ లఔు లేవలు అెంథియౄ బ. ఙరలావయఔు 
ఈ కైెంథరా లలు  భోఖ లఔు చికిత్ అెంథిెంచడెం కోసెం ధరలుఖ  నఽెంచి ఆయల డఔలు ఔడర ఉెంటలబ. ఈ కైెందాెంలల ఔ 
యైథరదికభి, 14భెంథి నుభఫ డిఔల్ కభి్ఔులు (యభిలల ఔ ుయలష, భళ ళ్ ఆభోఖ సయౘమఔులు, ఒ నయల్- 
భెంతాయని, ఒ ాయోఖరల యెంకైత్తఔ నిుణ డె, ఒ నూయ్లసఽి , ఇతయ సయౘమ లఫోెంథి) ఉెంటలయల.  

యభూళ ఔ ఆభోఖ కైెంథరా లు (లళెచ్ ల) అధేయ ధరలుఖ  నుాథనేఔ ఆభోఖ కైెంథరా లఔు సెంఫెందిెంచిన నదటి భెపయల్ 
యపలఖెంగ ఉెంటృ ాణేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ లేవలు అెంథియౄ బ. ాత్త లక్ష జధరపలఔు ఔటిగ ఏభటల ఙేసఽౄ నై 
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లళెచ్ లలలని నిమభాల ాకయెం ఔనీసెం 30 డఔలు, ఔ ఆభైషన్ తిబయటర్ నఽ, ఎక్్ భై మెంణరా నిై, ాసవ ఖథి, 
లాఫభైటభీ యౌఔభలనఽ ఔయౌగి ఉెండరయౌ. ఈ కైెంథరా లలల ఒ శ్సౄ ై చికిత్ నిుణ లు, ఒ యదరయణ యైదఽలు, ఒ గైెనకలజిసఽి , 
ఒ చినై నలు ల యైదఽలు సయౘ ఔనీసెం నలుఖ యల లలషయౌసఽి లు  ఉెండరయౌ. యభిణో నుటల భభో 21భెంథి నుభ ఫ డిఔల్ 
లఫోెంథి ఉెంటలయల.  

గర నైణ ఆసఽతేా లు ఔడర ఏభటల ఙేరయల. సబ్ డియజనల్/ణరలుక ఆసఽతేా లు/లలయౖయౌటీ ఆసఽతేా లు (థేశ్ెంలల 
సఽభాయల 2000 ఆసఽతేా లు ఉనైటలి  అెంచధర యేరయల); 

లలయౖయౌటీ అెండ్స ఫో ధన ఆసఽతేా లు తఔుువ సెంకలలధే ఉధరైబ. యైద ఔమారలలు (ాసఽౄ తెం సఽభాయల 300 వయఔు 
ఉధరైబ), ఇతయ ఉనైత య బ ఆభోఖ కైెంథరా లు యటి కిెందఔు వయౄ బ. ఙరలావయఔు ఇయ జిలాు  టిణరలు, టిణ 
నుాెంణరలలల ఉెంటలబ. అబణే యటిలల కొనిై యయషీఫ ైన, ఆధఽనిఔ యైద లేవలనఽ అెంథిసఽౄ ధరైబ.  

ాబ ణరునికి ఙెెంథిన ఇతయ ఏజెనీ్లు, అెంటే భెైలేులు, యక్షణ భెంతా్తతు రక, ఒడ భైవులు, ఖనఽలు లాెంటి పలభీ రకల 
ఆసఽతేా లు, యైద రలలు ఔడర ఆభోఖ లేవలనఽ అెంథిెంచడెంలల నుతా నోు ఱసఽౄ ధరైబ. అబనటికీ, యటి లేవలు 
సెంఫెందిత సెంసలలల నిఙేలే ఉథోఖ లు, యటినలై ఆదరయడే యభికి భాతాఫే భినేతెం ఙేమఫడెణరబ.  

2. నలైైయేటల యెంఖ లేయసెంసలు 

పలయతథేశ్ెంలల నుాథనేఔ, భాధనేఔ, ఉనైత య బ అని భూడె యకల ఆభోఖ లేవలనఽ అెంథిెంఙే నలైైయేటల ఆభోఖ యెంఖెం 
ఙరలా పలభీ య బలల ఉెంథి. యటిలల సుచిెందెంగ, లాపలనేక్ష యళ తెంగ యైద లేవలు అెంథిెంఙే సెంసలు, వఔుౄ లణో నుటల 
భఫడి కోసెం నడినే కభపభైట్, టాసఽి లు, నుాకీిషనయలు , ాణేఔ లలషయౌసఽి  లేవలు, యది నియేయణ ాయోఖరలలు, ఓషధ 
దఽకణరలు, నకియ్ యైదఽలుధరైయల. పలయతథేశ్ెంలల సఽభాయల 77 రతెం భెంథి అలలత్త యైదఽలు నలైైయేటల యెంఖెంలలధే నుాకీిస్క 
ఙేసఽౄ ధరైయల. పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ యెంగ నలడెతేనై కయలచలలు  75 రణరనికి నలైగ నలైైయేటల యెంగనికై యళ్ైణోెంథి. జఞతీమ 
య బలల ఫమటి నఽెంచి చికిత్ అెందఽఔుెంటలనై భోఖ లలు  82 రతెం, ఆసఽతా్తలల ఉెంటృ చికిత్ అెందఽఔుెంటలనై భోఖ లలు  
52రతెం భెంథి నలైైయేటల యెంగధేై ఆశ్రబసఽౄ ధరైయల.2.  

ఇతయ యైద వవసలనఽ (ఆమ భైుద, లదే, మ ధరనీ, హో నేయోత్త) నుాకీిస్క ఙేసఽౄ నై యయల ఔడర పలయతథేశ్ెంలల నలదె 
సెంకలలధే ఉధరైయల. ఏడె లక్షల భెంథికి నలైగ ఈ యపలఖెంలలధే ఉధరైయల. యయెంణర ాబ తు యెంఖెంలలనా, నలైైయేటల 
యెంఖెంలలనా ఉధరైయల.  

ఆభోఖ సెంయక్షణనఽ లాబెం కోసెం అెంథిెంఙే నలైైయేటల సెంసలణో నుటల సభాజఞనికి ఆభోఖ సెంయక్షణ లేవలనఽ అెంథిెంచడెంలల 
ాబ ణేుతయ సెంసలు, సుచిెంద లేయ సెంసలు ఔడర నులుెంచఽఔుెంటలధరైబ.  

ఆభోఖ సెంఫెందిత కయఔలానులలు  ఏడె యేలఔు నలైగ సుచిెంద ఏజెనీ్లు నులుెంచఽఔుెంటలనైటలి  అెంచధర యేరయల. నలదె 
సెంకలల భాధనేఔ, ఉనైత య బ ఆసఽతేా లు ఔడర లాపలనేక్ష యళ త య లలైటీలుగ, టాసఽి లుగ నేయలు  నమోదఽ 
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ఙేసఽఔుధరైబ. నౄభా ఙేసఽఔునై వఔుౄ లఔు ఆసఽతా్తలల ఉెంటృ చికిత్ అెందఽకోవడెంలల భోఖ లఔు ఖణనీమెంగ 
సయౘమడెతేధరైబ.  

3. ఓషధ భిశ్రభ 

భెందఽలు, ఆభోఖ సెంఫెందిత ఉతతేౄ లనఽ అెంథిెంఙే సెంసల యషమానికి వలేౄ , పలయతథేశ్ెం అత్తనలదె ఓషధ భిశ్రభనఽ 
ఔయౌగి ఉెంథి. 1950లల యౄ.10 కోటు  భిశ్రభ అధే య బ నఽెంచి, ధేడె యౄ. 55యేల కోటు  యనుయెం (ఎఖ భతేలు సయౘ) అధే 
య బకి అథి ఎథిగిెంథి. ఆయల యేలఔు నలైగ ఉనై తమాభీ మూనిటు  థరుభ సఽభాయల మాప ై లక్షల భెంథికి అథి 
ఉథోగవకరలనఽ ఔయౌయోౄ ెంథి.  

ఓషధ యెంఖెం యయమణరల భెంతా్తతు రక కిెందఔు వసఽౄ ెండగ, ఈ భిశ్రభఔు కైెందా య బ ధయల నిమెంతాణ సెంసగ 
ధేషనల్ నూభ్షటిఔల్్ నలైైజిెంగ్ అతరభిటీ (ఎన్.న.న.ఏ) చినై సెంకలల ఓషదరలు భాతాఫే (500 ఫల్ు డాగ్ లలల 76) 
ధయ నిమెంతాణ కిెంద ఉెండగ, నేగియౌనవనీై లేుఙరిధయల భిదిలలధే ఉనైటికీ, ధయల నిమెంతాణ సెంస  ఙరలా 
జఞఖరతౄ గ యయేక్షిసఽౄ ెంథి. ాబ ణరుల ఓషధ నిమెంతాణ సెంసలు క్షైతా య బ లఫోెంథిని నియుళ యోౄ ెంథి. ఆ లఫోెంథి 
తభతభ ాథేరలలు  ధరణత, ఓషదరల ధయ, నూయల్లేషను నఽ యయేక్షిసఽౄ ెంథి.  

B. నౄభా లేయ సెంసలు: 

భ కెంగ యదరయణ నౄభా యెంఖెంలలని నౄభా ఔెంనలనీలు ఆభోఖ నౄభాలలని ఙరలా అెంరలనఽ అెంథిసఽౄ ధరైబ. ఇథివయకై 
యటిని జఞనృణరలల చానుెం. సుతెంతాఫ ైన ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీలు ఉెండడెం భభిెంత నోుా ణర్హనేఙేచథిగ ఉెంట ెంథి. ణరజఞ 
లెఔుల ాకయెం ఐదఽ సుతెంతా సెంసలు ఉధరైబ. ఆభోఖ నౄభా లేయ సెంస  ధట్ వర్ు నఽ నలెంఙే యధెంగ భభికొనిై సెంసలు 
ఔడర ాయేయెంచఫో తేధరైబ.  

C. భధవభిౄతు సెంసలు : 

నౄభా భిశ్రభలల పలఖెంగ లేవలు అెంథిసఽౄ నై లువుయల వఔుౄ లు, సెంసలు ఔడర ఆభోఖ నౄభా యణ లల పలఖెంగ 
నిలుయోౄ ెంథి. ఇలాెంటి భధవభిౄతు సెంసలనీై ఐ.ఆర్.డి.ఎ థరుభ యయేక్షిెంచఫడెణరబ. యటిలల కొనిై కిెంద 
ఇవుఫడరు బ : 

1. నౄభా ఫోా ఔయలు  వఔుౄ లు కవచఽచ. కభపభైటలు  కవచఽచ. నౄభా ఔెంనలనీలణో సెంఫెంధెం లేఔుెండర ని ఙేయౄ యల. నౄభా 
కోయలఔుధే యభి తయున నుాత్తనిధెం వళ సాౄ  అత్త ఙౌఔ నానేమెం భైటు ణో లనెంఙే అతేతౄ భఫ ైన నౄభా యక్షణలనఽ 
ను ెంథేలా నౄభా ఔెంనలనీలణో యభికి సెంఫెందరలు ఏయయలయౄ యల. నషిెం జభిగినుడె నౄభానఽ కెుబమ్  ఙేమడెంలలనా 
యయల సయౘమడెణరయల. ఇలాెంటి యనుభనిై నియుళ ెంఙే ఏథేని నౄభా ఔెంనలనీణో ఈ ఫాో ఔయలు  నౄభా యనుభనిై 
ఙేబెంచవచఽచ. యభికి నౄభా ఔెంనలనీలు నౄభా ఔనేషన్ యౄెంలల నుభిణోఱఔెం అెంథియౄ బ.  

2. నౄభా ఏజెెంటలు  యదరయణెంగ వఔుౄ లెై ఉెంటలయల. కొనిై సెందభౌలలు  కభపభైట్ ఏజెెంటలు గ ఔడర ఉెంటలయల. ఫాో ఔయులా 
ఏజెెంటలు  నౄభా ఔెంనలనీ ఎెంనఔలల లేుచిగ వవహభిెంచలేయల. యభికి ఏజెనీ్ భెంజూయల ఙేలన నౄభా ఔెంనలనీ తయున 
భాతాఫే నౄభా ఙేబెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి. ాసఽౄ త నిఫెంధనల ాకయెం, ఏజెెంట్ ఖభిషీెంగ ఔ యదరయణ నౄభా, ఔ 
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జీయత నౄభా ఔెంనలనీ, ఔ ఆభోఖ నౄభా, భభైథైెధర ఔ యెంగనికి ఙెెంథిన నౄభా సెంస  తయున భాతాఫే ని 
ఙేమఖలయల. యభికి ఔడర నౄభా ఔెంనలనీలు నౄభా ఔనేషన్ యౄెంలల నుభిణోఱఔెం అెంథియౄ బ.  

3. భదేభాయా నియుహఔులు (టి.న.ఏ) అధేయ 2001 నఽెంచి ఈ యనుయెంలలకి ాయేయెంచిన కొతౄ  యఔెం లేయ సెంసలు. యటికి 
నౄభానఽ యఔరబెంఙే అదికయెం ఉెండదఽ కనీ నౄభా ఔెంనలనీలఔు భినులధరయఫ ైన లేవలనఽ అెంథియౄ బ. ఆభోఖ 
నౄభా నులలని ఔయభి యఔరబెంఙరభెంటే, నౄభా ఙేలన వఔుౄ ల యవభలనఽ ఒ నిమాభఔ ట.ిన.ఏణో 
ెంచఽఔుెంటలయల. ఆ సెంస  డేటలఫేస్క నఽ లదేెం ఙేల, నౄభా ఙేలన వఔుౄ లఔు ఆభోఖ కయలు లనఽ జఞభీ ఙేసఽౄ ెంథి. ఇలాెంటి 
ళెల్ౄ  కయలు లు ఆసఽతేా లు, కిునిక్ లలల నఖదఽ యళ త యైద సదఽనుమాలు (యెంటధే డఫ ో ఙెయౌుెంచఔుెండర అెంథిెంఙే 
చికిత్) అెందఽకోవడరనికి యలు ఔయౌసఽౄ ెంథి. నౄభా ఙేలన వకిౄ నఖదఽ యళ త సదఽనుమానిై ఉయోగిెంచనటికీ, 
నృలుు లు ఙెయౌుెంచి, టి.న.ఏ నఽెంచి భీఇెంఫర్్ ఫ ెంట్ నఽ కోయవచఽచ. ట.ిన.ఏలు కెుబమ్ ల ాకయెం నౄభా ఔెంనలనీలు యటికి 
నిధఽలు ఙెయౌుయౄ బ. నానేమెంలల కొెంత రతెంగ జు యౄెంలల యటికి నుభిణోఱఔెం అెంథిెంచఫడెతేెంథి.  

4. నౄభా యఫ్భ చిమాలుఅెంటే ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నిమెంతాణల థరుభ యయేక్షిెంచఫడరయౌ్న అతేనైత కొతౄ  తయయౘ 
లేయ సెంసలు. యభి యబ్ లలైట్ భభిమ /లేథర ట య్భాభెుటిెంగ్ థరుభ, అవకశ్భ నై యభిణో ఎదఽభెదఽయలగ భఔధే 
దాయ భాభెుటిెంగ్ థరుభ యయల నౄభా యనుభనిై ఙేయౄ బ. తథరుభ ఆసకిౄ ఔయౌగిన యభికి సెంఫెందిెంచిన యవభలనఽ 
తమాయల ఙేల, ణరభ  ెందెం ఔుదఽయలచఔునై సెంసఔు అెంథియౄ బ. నుో యౌఔ కోసెం ఇలాెంటి నౄభా ఔెంనలనీల 
ఉతతేౄ లనఽ ఔడర యయల ాదభిశయౄ బ. ట య్ భాభెుటిెంగ్ నఽ నియుళ ెంచడరనికి, ఆన్ లెైన్ నుో యిల్ థరుభ నానేమెం 
వసాలు లాెంటి అవుట్ యో భి్ెండ్స నఽలు నియుళ ెంచడరనికి, యయధ యకల నులల సెంఫెందిత లేవల నియుహణఔు 
ఔడర అయ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ అెంగీకభనిై కోయవచఽచ. అయ అెంథిెంచిన సభాఙరభల నఽెంచి యనుయెంగ 
భలచఽఔునైయ, నౄభా ఉతతేౄ ల ాదయశన, అయ నియుళ ెంచిన అవుట్ యో భి్ెంగ్ లేవల ఆదరయెంగ యటికి నౄభా 
ఔెంనలనీలు నుభిణోఱఔెం ఙెయౌుసఽౄ ధరైబ.  

5. నౄభా భాభెుటిెంగ్ సెంసలు అధేయ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ యయేక్షిెంఙరయౌ్న భధవయలౄ ల కొతౄ  యౄనులు.  అలాెంటి 
ఉతతేౄ లనఽ భాభెుట్ ఙేమడరనికి, ెంనణీ ఙేమడరనికి, లేవలు అెంథిెంచడరనికి వఔుౄ లనఽ నిలనేెంచఽకోవడెం 
థరుభ అయ కిెంథి కయఔలానులనఽ నియుళ ెంచవచఽచ: 

నౄభా అభ్ఔెం కయఔలానులు: నుాదికయ సెంసఔు సభాఙరయెం కిెంద, ఏ సభమెంలల అబధర భెెండె జీయత, భెెండె 
యదరయణ, భెెండె ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీల నౄభా ఉతతేౄ లనఽ నౄభా యఔరమథరయలల (ఐ.ఎెం.ఎఫ్) థరుభ 
యఔరబెంచడరనికి. యదరయణ నౄభా యషమెంలల, సెంస  ఎటిఔుడె ఆమోథిెంచిన మోటలయల, ఆభోఖెం, వకిౄఖత 
ాభాదెం, ఔుటలెంఫెం, దఽకణథరయలలు భభిమ  ఇలాెంటి ఇతయ నౄభా ఉతతేౄ ల నేయలణో లైల్ అెండ్స మూజ్డ 
భాయాదయశకలలల ఇచిచన యధెంగ నౄభా ఉతతేౄ ల భీట ైల్ ఔరభెంలల భాతాఫే అబభిెంచడరనికి లేథర లేఔభిెంచడరనికి 
ఐ.ఎెం.ఎఫ్ అనఽభత్తెంచఫడెణరయల. నౄభా ఔెంనలనీలణో ఔుదఽయలచఔునై ెందెంలల ఏ భాయల అబధర సెంస  
భ ెందసఽౄ  ఆమోదెంణో ాసఽౄ త నులలథరయలలఔు లేవలు అెంథిెంచడరనికి తగిన ఏభటలు  ఙేమడెం థరుభ ఙేటివచఽచ.  



 

345 

 

నౄభా లేయ కయఔలానులు: ఈ లేయ కయఔలానులు నౄభా ఉతతేౄ లనఽ అబభిెంచడరనికి లేథర లేఔభిెంచడరనికి 
ెందెం ఔయౌగిన నౄభా ఔెంనలనీల కోసెం భాతాఫే. ఆ కయఔలానులు కిెంద ఇవుఫడరు బ:  

a. నౄభా ఔెంనలనీల ను యలఖ  లేవల కయఔలానులనలై నుాదికయ సెంస  జఞభీ ఙేలన భాయాదయశకలలల అనఽభత్తెంచిన 
యధెంగ నౄభా సెంసల ణెయయనఽఔ కయఔలానులనఽ ఙేటిడెం; 

b. నౄభా నిక్షైనుల ఆమోథిత వకిౄగ కవడెం ; 

c. లెైలలనఽ్ ఔయౌగిన సభైుమర్, నషిెం భథిెంుథరయలలనఽ ఉథోగలలు  నిమనేెంచఽకోవడెం థరుభ సభైు ఙేటిి , 
నయౖి నిై భథిెంు యేలే ని ఙేటిడెం నియుళ ెంచడెం; 

d. నుాదికయ సెంస  ఎటిఔుడె అనఽభత్తెంచిన భభైథైెధర నౄభా సెంఫెందిత కయఔలాెం. 

ఆభిఔ ఉతతేౄ ల ెంనణీ: కిెంథి నేభపునై ఇలాెంటి ఇతయ ఆభిఔ ఉతతేౄ లనఽ భాభెుట్ ఙేమడరనికి, ెంనణీ 
ఙేమడరనికి, లేవలు అెంథిెంచడరనికి అనఽభత్త ను ెంథిన వఔుౄ లెైన లైధరనిిమల్ సభీుస్క ఎకిెఔటివ్ లనఽ 
నిమనేెంచఽకోవడెం థరుభ ెంనణీ ఙేమడరనికి: 

a. లలనౄ నిమెంతాణలలని భూచఽవల్ పెండ్స ఔెంనలనీల భూచఽవల్ పెండెు ; 

b. PFRDA నిమెంతా్తెంచిన నలనిన్ ఉతతేౄ లు; 

c. లలనౄ లెైలలనఽ్ ను ెంథిన నలటలి ఫడి సలయౘథరయలలు ెంనణీ ఙేలన ఇతయ ఆభిఔ ఉతతేౄ లు; 

d. ఆర్.నృ.ఐ నిమెంతాణలల ఉనై ఫలెంఔులు/ఎన్.నృ.ఎఫ్.లల ఫలెంకిెంగ్/ఆభిఔ ఉతతేౄ లు; 

e. పలయత ాబ తుు తనులా రక అెంథిసఽౄ నై నౄభా బయతయ ఉతతేౄ లు; 

f. నుాదికయ సెంస  ఎటిఔుడె అనఽభత్తసఽౄ నై భభై ఇతయఫ ైన ఆభిఔ ఉతత్తౄ . 

D. భ కఫ ైన ఇతయ సెంసలు 

ఆభోఖ నౄభా యణ లల పలఖెంగ భభికొనిై సెంసలు ఔడర ఉధరైబ. అయ ఏనేటెంటే: 

1. ఇనా్భెన్్ భెఖ లేటభీ అెండ్స డెవలెప్ ఫ ెంట్ అతరభిటీ ఆఫ్ ఇెండిమా (ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ) అధేథి నౄభా భాభెుట్ లల 
జయలఖ తేనై యనుభనిై, సెంసలనఽ నిమెంతా్తెంఙే యధెంగ నుయుఫ ెంటల చటిెం థరుభ యౄుథిదఽె ఔునై నౄభా 
నిమెంతాణ సెంస . 2000లల అభలలు కి వచిచన ఈ చటిెం నిమెంతాణ ఫలధతలనఽ భాతాఫే కఔ నౄభా యనుభనిై 
అనవిథేి ఙేలే నిని ఔడర ఙేడెతేెంథి.  

2. జనయల్ ఇనా్భెన్్ అెండ్స లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ కౌని్ళ్ైు  అధేయ నౄభా సెంసల జీయత కలెం, భభిమ  యదరయణ నౄభా 
యనుభనిై యయేక్షిెంచడరనికి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐఔు లనూయల్లు ఔడర ఙేయౄ బ. 
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3. ఇనా్భెన్్ ఇనొభై్షన్ ఫూభో(ఐ.ఐ.నృ)నఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ 2009లల ామోట్ ఙేలెంథి. ఇథి ఙరలావయఔు నౄభా యెంగనికి 
ఙెెంథిన యభిణో ఏభట ైన ఒ నులఔ భెండయౌని ఔయౌగిన భిజిషిర్ య లలైటీ. ఇథి యరలుషణలనఽ లేఔభిెంచి, ధయల నియృమెం, 
యనుయ మ ఔుౄ ల యౄఔలన సయౘ డేటల ఆదరభిత భభిమ  రలౄ ైమ నియృమానికి యలు ఔయౌెంచడరనికి నౄభా 
యెంగనికి యయధ యపలగల య బ నియేథిఔలనఽ యౄను ెంథిసఽౄ ెంథి. యదరన తమాభీలల ాబ ణరునికి, నిమెంతాణ సెంసఔు 
సయౘమడడెంకోసెం యటికి కీలఔ ఇన్ ుటు నఽ ఔడర అథి అెంథిసఽౄ ెంథి. భిశ్రభ ాయోజధరల కోసెం ఈ ఫూభో అధేఔ 
యకలెైన నిభీృత కలవవధఽల, ఏఔ కల నియేథిఔలనఽ తమాయల ఙేలెంథి.  

యననై నౄభా నిక్షైనుల భధ ధనడల్ నుబెంట్ గ ని ఙేసాౄ , ఒ కొతౄ  కాణర యౄఔలన దశ్లల డీభాట్ కాణరల 
డీడాను కైషన్ లల సయౘమడే లలెంటాల్ ఇెండెక్్ సయుర్ నఽ ఐ.ఐ.నృ నియుళ సఽౄ ెంథి. లలెంటాల్ ఇెండెక్్ సయుర్ అధేథి నౄభా 
సెంస , నౄభా సెంస  నిక్షైెం భధ ాత్త నులలలలనా లాయథేయలఔు సెంఫెందిెంచిన టలా న్్ నేషన్/యౄటిెంగ్ సభాఙరయెం 
కోసెం ఎకై్ఛెంజిగ ఔడర ని ఙేసఽౄ ెంథి.  

ఐ.ఐ.నృ ఇటికై ఆభోఖ నౄభా యెంగనికి లేవలు అెంథిసఽౄ నై ‗నుాదరనత లేయ సెంస  ధట్ వర్ు‘లలని ఆసతేా లనఽ 
జఞనృణర యచడెం థరుభ తన ఆసతా్త యయషీ ఐ.డి భాసిర్ కయఔరభానిై ఆయషుభిెంచిెంథి.  

ణరజఞగ, టి.న.ఏలనఽ, నౄభా సెంసలనఽ, ఆసతేా లనఽ ఔయౌనే ఒ ఆభోఖ నౄభా గిరడ్స నఽ నియుళ ెంఙేెందఽఔు ఐ.ఐ.నృ 
ామణరైలు ఙేయోౄ ెంథి. చికిత్ కయలచలలు  నుయదయశఔత, ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లఔు సభైెన ధయ నియుళ ెంచడెం లాెంటి 
నౄభా కెుబమ్ ల నియుహణ వవసణో ఫమటఔు వఙేచలా ఆభోఖనౄభా యెంగనికి సయౘమడరలనైథే థీని 
ాదరధనథెేశ్ెం. 

4. యథర సెంసలు అెంటే అధేఔ యకల నౄభా, నియుహణ సెంఫెందిత యక్షణనఽ అెంథిెంఙ ే ఇనా్భెన్్ ఇన్ లిటృట్ ఆఫ్ 
ఇెండిమా, ధేషనల్ ఇనా్భెన్్ అకడెనై లాెంటియ భభిమ  బయషతేౄ లల ఏజెెంటలు  కయలనఽఔుధే యభిక ియక్షణ ఇఙేచ 
అధేఔ నలైైయేటల యక్షణ సెంసలు.  

5. నుాకీిస్క ఙేసఽౄ నై యైదఽలు ఔడర భిస్క ్ ్్్లనఽ అెంగీఔభిెంఙే సెందయౌెంగ ఔుబెంటు  నౄభా భిస్కు లనఽ భథిెంు 
యేమడెంలల నౄభా ఔెంనలనీలఔు, టి.న.ఏలఔు సయౘమడెతేధరైయల. కిు షిఫ ైన కెుబమ్ ల యషమెంలల నౄభా 
ఔెంనలనీలఔు సలయౘ ఇయౄ యల.  

6. ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్ ఫేన్, యనియోఖథరయల ధరమయ ధరలణో నుటల నుౌయ ధరమయ ధరలు లాెంటి చటిఫదే సెంసలు 
ఔడర ఆభోఖ నౄభా యణ లల యనియోఖథరయలల సభసలనఽ భిషుభిెంచడెంలల నుతా నోు ఱసఽౄ ధరైబ. 
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యభెంశ్ెం 

a) నౄభా ఏథో  యౄెంలల ఙరలా శ్ణరఫలె ల కిెందటే ఉనికిలల ఉెంథ.ి అబణే ఆధఽనిఔ యౄెం అధేథి కొనిై శ్ణరఫలె ల కిెందటే 
యౄుథిదఽె ఔుెంథి. ాబ తు నిమెంతాణణో పలయతథేశ్ెంలల నౄభా యెంఖెం అధేఔ దశ్లనఽ థరటలఔుని వచిచెంథి.  

b) నుౌయలల ఆభోఖెం ఙరలా భ కెం కఫటిి , ాబ ణరులు ఔ సభ చితఫ ైన ఆభోఖ సెంయక్షణ వవసనఽ 
యౄను ెంథిెంచడెంలల ాదరన నుతా నుో ఱసఽౄ ధరైబ.  

c) థేశ్ జధరపలఔు సెంఫెందిెంచిన అధేఔ కయకలనలై అఔుడ అెంథిెంఙ ేఆభోఖ సెంయక్షణ య బ ఆదరయడి ఉెంటలెంథ.ి  

d) అవసయఫ ైన యైద లేవల య బని ఫటిి  నుాథనేఔ, భాధనేఔ, ఉనైత య బ అధే భూడె యకలెైన ఆభోఖ సెంయక్షణ 
దేతేలు ఉెంటలబ. కోు య బని ఫటిి  ఆభోఖ సెంయక్షణ కయలచ నలయలఖ తేెంటలెంథి. ఉనైత య బ సెంయక్షణఔు 
ఎఔుువ కయచవుతేెంథి.  

e) జధరపల నలయలఖ దల, టిణీఔయణ లాెంటి య ెంతెంగ ఉనై జటిలఫ ైన సభసలనఽ ఎదఽయలుెంటలనైెందఽన 
పలయతథేరనికి తగిన ఆభోఖ సెంయక్షణ అవసయఫ ై ఉెంథ.ి  

f) ఆభోఖ నౄభా కోసెం భ ెందఽగ ాబ తుఫే థకలనఽ ాయేశ్నలటిి నటికీ, ఆ యెంటధే నలైైయేటల నౄభా ఔెంనలనీలు 
యణ జ నౄభాణో భ ెందఽకొఙరచబ.  

g) ఆభోఖ నౄభా యణ లల అధేఔ సెంసలు నుతా నోు ఱసఽౄ ధరైబ. కొనిై సెంసలు భ్యౌఔవసతేలనఽ సభఔయలచతేెంటే, 
భభికొనిై నౄభా లేవలనఽ అెంథిసఽౄ ధరైబ. ఫాో ఔయలు , ఏజెెంటలు , భదేభాయా నియుహఔులు లాెంటి భధవయలౄ లు ఆభోఖ 
నౄభా యనుభనికి లేవలు అెంథిసఽౄ ెండగ, ఇతయ నిమెంతాణ, యథరయఫ ైన, చటిఫదేఫ ైన సెంసలు ఔడర తభ 
వెంతే నుతానఽ నోు ఱసఽౄ ధరైబ. 

 

కీలఔ థరలు 

a) ఆభోఖ సెంయక్షణ 

b) యణ జ నౄభా 

c) జఞతీబాఔయణ 

d) నుాథనేఔ, భాధనేఔ, ఉనైత య బ ఆభోఖ సెంయక్షణ 

e) ఫ డీకెుబమ్ 

f) ఫాో ఔర్ 

g) ఏజెెంట్ 
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h) భదేభాయా నియుహఔుడె 

i) ఐ.ఆర్.డి.ఏ 

j) అెంఫ డ్స్ ఫేన్ 
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అదరమెం 18 

నౄభా డరఔుఫ ెంటషేన్ 

 

అదరమెం ఉనుో ధ్రఘ తెం 

నౄభా భిశ్రభలల, భనెం అధేఔ యకలెైన ణరా లు, దయౄ యేజులనఽ చాసఽౄ ెంటలెం. ఈ అదరమెం భనయౌై యయధ దయౄ యేజులు, 
నౄభా కెంటలా ఔుి లల యటి నుాభ కతనఽ ణెయౌమజెఫ ణరబ. ఇథి కోు తాెం యొఔు కచిచతఫ ైన సుపలవెం, యటిని ఎలా 
నిెంనుయౌ, నిభేిషీ సభాఙరభనిై కోభైెందఽఔు కయణరలనఽ ఔడర యవభిసఽౄ ెంథి.  

అపలస పయౌణరలు 

 

A. ాత్తనుదన ణరా లు 
B. ాత్తనుదనఔు అెంగీకయెం (ెంద తాెం) 
C. అవకరలు 
D. నానేమెం యయౕదఽ 
E. ఔవర్ ధనటలు  /నౄభా ధివతాెం / నుయౌల దయౄ యేజు 

F. నిఫెంధనలు భభిమ  యభెెంటీలు 
G. సభయనలు 
H. నులలల యవయణ 

I. ునయలదేయణ ధనటీసఽ 
J. భనీ లాెండభిెంగ్ నిభోధఔెం భభిమ  ధన మ వర్ ఔసిభర్ భాయాదయశకలు 
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ఈ అదరమానిై చథియన తభుత నైయల ఙేమఖయౌగినయ: 

a) ాత్తనుదన తాెంలల యషమాలనఽ యవభిెంచడెం. 
b) నుాలలఔిస్క నుాభ కతనఽ యవభిెంచడెం 

c) నానేమెం యయౕదఽ, 1938నౄభా చటిెంలలని 64VBలలక్షన్ నఽ యవభిెంచడెం. 
d) ఔవర్ ధనటలు , నౄభా ధివణరా నిై భథిెంు యేమడెం, యవభిెంచడెం.  
e) నౄభా నులల దయౄ యేజులల నిఫెంధనలు భభిమ  థరలనఽ యవభిెంచడెం.  
f) నులల నిఫెంధనలు, యభెెంటీలు, సభయననఽ చభిచెంచడెం.  
g) ఎెండరర్్ ఫ ెంటు నఽ ఎెందఽఔు జఞభీ ఙేరయని యవభిెంచడెం.  
h) నులల థరలనఽ ధరమ య ధరలలు  ఎలా చాయౄ యధ ేయషమానిై అయెం ఙేసఽకోవడెం.  
i) భినావల్ ధనటీసఽలనఽ ఎెందఽఔు జఞభ ీఙేయౄ యని భథిెంు యేమడెం.  
j) భనీ లాెండభిెంగ్ అెంటే ఏనేటి, ధన మ వర్ ఔసిభర్ భాయాదయశకలఔు సెంఫెందిెంచి ఏజెెంట్ ఏెం ఙేమాలధే యషమానిై 

ణెలుసఽకోవడెం. 
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H. ాత్తనుదన ణరా లు 

ఇెంతఔు భ ెందఽ ఙెననటలి గ, నౄభా అధేథి ఒ ెందెం. థరనిని భతూయుఔఫ ైన నులల య బకి ఔుథిెంఙరయల. నౄభా 
డరఔుఫ ెంటేషన్ నులలల జఞభీకి భినేతెం కదఽ. నౄభాథరయల, నౄభా సెంస  భధ ఫోా ఔయలు , ఏజెెంటలు  లాెంటి అధేఔ భెంథి 
భధవయలౄ లు ఉెండడెంణో ఆ భెెండె క్షాల ఎటికీ ఔలవలేఔనుో వచఽచ.  

నౄభా ఔెంనలనీ యనియోఖథరయల సభభిసఽౄ నై డరఔుఫ ెంటు  నఽెంఙే, యనియోఖథరయలడి ఖ భిెంచి, యభి అవసభల ఖ భిెంచి 
ణెలుసఽఔుెంటలెంథి. ఇలాెంటి డరఔుఫ ెంటలు  భిస్కు నఽ ఫ యలగా  అయెం ఙేసఽకోవడరనికి ఔడర నౄభా సెంసఔు సయౘమడెణరబ. 
కఫటిి , నౄభాథరయల, నౄభా సెంసల భధ అవగహన, సషితనఽ తీసఽఔువఙేచ ాయోజనెం కోసెం డరఔుఫ ెంటేషన్ 
కయయౌ్వసఽౄ ెంథి. నౄభా యనుయెంలల యనియోఖథరయలలఔు అనఽఔలెంగ ఉయోగిెంఙే నిభేిషీ దయౄ యేజులు ఉధరైబ.  

యనియోఖథరయలనికి అతెంత సనిైళ తఫ ైన వకిౄగ నౄభా ఏజెెంట్ యనియోఖథరయలనఽ ధేయలగ ఎదఽయలుని, యటికి సెంఫెందిెంచిన 
దయౄ యేజులలల తలెణేౄ  అనిై యకల అనఽభాధరలనఽ నియభిెంచి, యటిని నిెండెంలల సయౘమడరయౌ్ ఉెంటలెంథి. నౄభాలల 
ఉయోగిెంఙే కోు డరఔుఫ ెంట్ ాయోజధరనిై, నౄభాలల ఉయోగిెంఙే దయౄ యేజులలు  ఉనై నుాభ కతనఽ, సెంఫెందరనిై 
ఏజెెంటలు  అయెం ఙేసఽకోయయౌ. 

1. ాత్తనుదన ణరా లు 

ాత్తనుదన ణరా నిై డరఔుఫ ెంటేషన్ నఽ నుాథనేఔెంగ నదటి దశ్ అని ఙెనుయౌ. థీనిథరుయ నౄభాథరయల కిెంథి అెంరలనఽ 
యలు డియౄ యల.: 

 ణరనఽ ఎవయల 
 తనఔు ఏ యఔఫ ైన నౄభా కయయౌ 

 ణరనఽ నౄభా ఙేమాలనఽఔుెంటలనై యటి యవభలు 
 ఎెంత కలానికి 

నౄభా యషమ వవయౘభనికి సెంఫెందిెంచిన దావ యలువ, ాత్తనుథిత నౄభాఔు సెంఫెందిెంచిన అయవెంతఫ ైన సభాఙరభలధే 
యవభలు అని అెంటలయల.  

a) నౄభా సెంస  యేలన భిస్కు భథిెంు 

i. నౄభా సెంస  కిెంథ ి యషమాలనలై నియృమెం తీసఽఔుధేెందఽఔు యలుగ భిస్కు ఔు సెంఫెందిెంచి నౄభా సెంసఔు 
అవసయఫ ైన అయవెంతఫ ైన సభాఙరయెం నణరౄ నిై యవభిెంఙేెందఽఔు ాత్తనుథితథరయల ాత్తనుదన ణరా నిై 
నిెంనుయౌ్ ఉెంటలెంథ.ి: 

 

 నౄభానఽ భెంజూయల ఙేమడరనికి అెంగీఔభిెంచడభా లేథర త్తయసుభిెంచడభా  
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 భిస్క ్ ్ నఽ అెంగీఔభిెంఙే సెందయౌెంలల భెంజూయల ఙేలే యక్షణఔు సెంఫెందిెంచిన భైటలు , నిమభ, నిఫెంధనలనఽ 
నిభే భిెంచడెం 

నౄభాకోసెం ఇవుజూుతేనై భిస్కు నఽ అెంగీఔభిెంచడరనికి నౄభా ఔెంనలనీకి ఉయోఖడఖల సభాఙరభనిై ాత్తనుదన 
తాెం ఔయౌగి ఉెంటలెంథి. అతెంత గప యరుసెం సాతాెం, అయవెంతఫ ైన సభాఙరయెం యలు డిెంఙే ఫలధత అధేథి నౄభా 
కోసెం ాత్తనుదన తాెంణో నదలవుతేెంథి.  

అయవెంతఫ ైన సభాఙరభనిై యలు డిెంఙే ఫలధత నులల ఆయయౌయనికి భ ెంథే తలెతేౄ తేెంథి. నౄభా కలెం 
ూభిౄగనా, కెంటలా ఔుి  భ గిలన తభుత ఔడర అథి కొనయఖ తేెంథి. 

ఉథరహయణ 

In the case of Personal Accident policy, If the insured has declared in the proposal form that he 
does not engage in motor sports or horse riding, he has to ensure that he does not engage 
himself in such pursuits throughout the policy period. This is a material fact for the insurer who 

will be accepting the proposal based on these facts and pricing the risk accordingly. 

ాత్తనుదన ణరా లనఽ నౄభా సెంసలు యదరయణెంగ నౄభా ఔెంనలనీ నేయల, లలగో, చియలధరభా, నౄభా/ఉతత్తౄని 
ఉయోగిెంచనఽనై తయఖత్త/వయాెం లాెంటి యటిణో భ థాితఫ ై ఉెంటలబ. ాత్తనుదన తాెంలల ఒ భ థాిత ఖభనిఔనఽ 
జోడిెంఙే సెంాథరమెం నౄభా ఔెంనలనీలఔు ఉెంటలెంథి. అబనటికీ, థీనికి సెంఫెందిెంచి ఒ నుాభాణ ఔ లేథర ఆచయణ 
ఏథీ లేదఽ.  

ఉథరహయణలు 

ఇలాెంటి ఖభనిఔలఔు కొనిై ఉథరహయణలు: 

‗నౄభాథరయల భిస్కు భథిెంు యేమడరనికి సెంఫెందిెంచి యసౄయలనఽ యలు డిెంచఔనుో వడెం, తుడె సభాఙరభనిై 
అెంథిెంచడెం, మోయనికి నులడడెం, సహకయెం అెంథిెంచఔనోు వడెం లాెంటియ జఞభీ ఙేలన నులల కిెంద ఇసఽౄ నై యక్షణనఽ 
ఙెలు నిథిగ ఙేయౄ బ‘,  

‗ాత్తనుదననఽ ఔెంనలనీ అెంగీఔభిెంచి, ూభిౄ ననాేమెం ఙెయౌుెంఙే వయఔు ఔెంనలనీ భిస్కు భిదిలల ఉెండదఽ.‘. 

ాత్తనుదన తాెంలల ాఔటన: నౄభా ఔెంనలనీలు యదరయణెంగ ాత్తనుదన తాెం చివభోు  ాత్తనుదఔుడి సెంతఔెం ఔయౌగిన 
ాఔటననఽ జోడియౄ బ. ఇథి నూభనిై కచిచతెంగ నిెంనుయౌ్న ఫలధతనఽ నౄభాథరయలఔు ఇసఽౄ ెంథి. తథరుభ అఔుడ ఇచిచన 
యసౄ యలనఽ అయెం ఙేసఽఔుెంటలయల. ఇలా ఙేమడెం థరుయ యసౄ యలనఽ యవభిెంఙే ఔరభెంలల ఎలాెంటి యపేథరలఔు ఙోటలెండదఽ.  

ఇథి నౄభా థరయలఔు సెంఫెందిెంచి అతెంత గప యరుసెం, ూభిౄగ అయవెంతఫ ైన సభాఙరయెం యలు డి అధే ాదరన సాణరా నిై 
ధొకిు ఙెనేథిగ ఔడర ని ఙేసఽౄ ెంథి.  
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ఈ ాఔటన అతెంత గప యరుసెం అధే యదరయణ ధరమ సాణరా లనఽ అతెంత గప యరుసెం అధే కెంటలా ఔుి  ఫలధత 
య బకి భాయలచతేెంథి.  

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) ాత్తనుదన తాెంలల ాశ్ైల సుపలవెం 

ాత్తనుదన తాెంలల ాశ్ైల సెంక, సుపలవెం సెంఫెందిత నౄభా తయఖత్తకి సెంఫెందిెంచినటలి  యేయలడెతేెంథి.  

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.  
 

ాత్తనుదన భూలకలు 

i. ాత్తనుదఔుడినేయలూభిౄగ 
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ాత్తనుదఔుడె సషిెంగ తననఽ ణరనఽ ఖ యలౄ  నలటలి కోఖలగయౌ.కెంటలా ఔుి  ఔుదఽయలచఔునై వకిౄ ఖ భిెంచి ణెలుసఽకోవడెం 
నౄభా సెంసఔు భ కెం. కఫటిి  ఈ నులల కిెంద ాయోజధరలనఽ నౄభా ఙేలన వకిౄ భాతాఫే లుఔభిెంచఖలయల. నౄభా 
ఙేలన భిస్కు లల ాయోజధరనిై భభపఔయల ను ెంథి, కెుబమ్ ఙేసఽకోవచచధే భిలతేలలు  (చనినోు బన సెందయౌెంలల 
ణరఔటలి , ఫలెంఔు లేథర చటిఫదే యయసఽలు లాెంటియ) ఖ భిౄెంు అధేథి ఙరలా భ కఫ ైనథిగ భిఖణ ెంచఫడెతేెంథి.  

ii. ాత్తనుథితథరయల చియలధరభా భభిమ  సెంాథిెంు యవభలు 

నలైన నేభపునై కయణరలు ాత్తనుదఔుడి చియలధరభా, నూో న్ యవభలనఽ లేఔభిెంఙేెందఽఔు ఔడర వభిౄయౄ బ.  

iii. ాత్తనుదఔుడి విత్తౄ  ధైుణెం, జీవధననుది, యనుయెం 

ఆభోఖెం, వకిౄఖత ాభాద నౄభా లాెంటి కొనిై యషమాలలు  భిస్కు నఽ అయవెంతెంగ బభిెంఙేథిగ ఉనైెందఽన 
ాత్తనుదఔుడి విత్తౄ  ధైుణెం, విత్తౄ , యనుయెం లాెంటియటికి నుాభ కత ఉెంటలెంథి.  

ఉథరహయణ 

ఒ నుసి్క పుడ్స భెయి భెెంట్ ఔు ఙెెంథిన ఫటలుడర వకిౄ తన యనియోఖథరయలలఔు ఆయౘభనిై అెంథిెంచడెం కోసెం 
ఫ ైక్ లనలై తయచా అదిఔ యేఖెంణో ామాణెం ఙేమాయౌ్ ఉెంటలెంథి. అెందఽవలు  అథే భెయి భెెంట్ లలని అకౌెంటెంట్ ఔధరై 
ఎఔుువగ ాభాథరలఔు ఖ భి కవచఽచ.  

iv. నౄభా యషమ వవయౘయెం యవభలు భభిమ  ఖ భిౄెంు 

నౄభా కోసెం ాత్తనుథిెంచిన యషమ వవయౘభనిై ాత్తనుదఔుడె సషిెంగ నేభపుధరయౌ్ ఉెంథి.  

ఉథరహయణ 

ాత్తనుదఔుడె ఆమా భిలతేలనఽ ఫటిి  కిెంథి యటికి సెంఫెందిెంచిన యవభలనఽ నేభపుధరయౌ్ ఉెంథి: 

i. ఒ యథేయౕ ామాణెం (ఎవయల, ఎుడె, ఏ థేరనికి, ఏ ాయోజనెం కోసెం) లేథర 

ii. కైసఽనఽ ఫటిి  ఒ వకిౄ ఆభోఖెం (వకిౄ నేయల, చియలధరభా, ఖ భిౄెంుణో) తథితభలు. 

v. నౄభా ఙేలన య భ ్ నులల కిెంద నౄభా సెంస  ఫలధత వళ ెంఙే భినేత్తని సాచిసఽౄ ెంథి. అనిై ాత్తనుదన 
ణరా లలలనా సాచిెంచఫడరయౌ. 
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ఉథరహయణ 

ఆభోఖ నౄభా యషమెంలల, అథి నౄభా కోసెం ాత్తనుథిెంచిన యషమ వవయౘభనికి సెంఫెందిెంచిన దావ యలువ. 
ఆభోగనికి సెంఫెందిెంచి, అథి ఆసఽత్తా చికిత్ కయలచ కవచఽచ. అలాగై వకిౄఖత ాభాదెం యషమెంలల ాభాదెం 
కయణెంగ జీయణరనిై కోలలవడెం, అవమయనిై కోలలవడెం, చాు కోలలవడెం వలన నిభీృత నతౄెంగ ఇథ ి
ఉెంటలెంథి.  

vi. ఖత, వయౄభాన నౄభా 

ాత్తనుదఔుడె నౄభా సెంసఔు తన ఖత నౄభాల ఖ భిెంచి యవభలనఽ ణెలునుయౌ్ ఉెంటలెంథి. తన నౄభా చభితానఽ అయెం 
ఙేసఽకోవడరనికి ఇథి సయౘమడెతేెంథి. కొనిై భాభెుటు లల నౄభా సెంసలు నౄభా ఙేలన వకిౄకి సెంఫెందిెంచిన 
యవభలనఽ యహసెంగ ెంచఽఔుధే వవసలు ఉధరైబ.  

ఏథేని నౄభా సెంస  తన ాత్తనుదననఽ త్తయసుభిెంచిెంథర, ాణేఔ నిఫెంధనలనఽ యదిెంచిెంథర, ునయలదేయణ సభమెంలల 
ఎఔుువ నానేమెంనఽ ఙెయౌుెంఙరలని కోభిెంథర, ునయలదేభిెంఙేెందఽఔు త్తయసుభిెంచిెంథర, నులలని యదఽె  ఙేలెంథర అధే 
యవభలనఽ ఔడర ాత్తనుదఔుడె నేభపుధరయౌ్ ఉెంటలెంథి.  

నౄభా సెంసల నేయలు  సయౘ ఏథేని ఇతయ నౄభా సెంసణో ఉనై ాసఽౄ త నౄభా యవభలనఽ ఔడర యలు డిెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి. 
ాణేకిెంచి ఆలౄ  నౄభా యషమెంలల, యయధ నౄభా సెంసల నఽెంచి నులలలు తీసఽఔుధే నౄభాథరయల నషిెం యటియౌునుడె 
ఔటిఔధరై ఎఔుువ నౄభా సెంసల నఽెంచి కెుబమ్ కోయవచఽచ. కై భిస్కు కోసెం అధేఔ నౄభా నులలలనఽెంచి 
నౄభాథరయల ాయోజనెం ను ెందఔుెండర చాలేెందఽఔు ఈ సభాఙరయెం కయయౌ్ ఉెంటలెంథి.  

అెంణేకఔ, వకిౄఖత ాభాద నౄభా యషమెంలల కై వకిౄ తీసఽఔునై ఇతయ వకిౄఖత ాభాద నౄభా నులలల కిెంథి 
నౄభా ఙేలన నణరౄ నిై ఫటిి  నౄభా సెంస  యక్షణ భిది నణరౄ నిై భినేతెం ఙేమాలని కోయలఔుెంటలెంథి.  

vii. నషిెం అనఽబవెం 

నౄభా ఙేలన థరెంణో సెంఫెంధెం లేఔుెండర తనఔు సెంబయెంచిన నషిెం యవభలనఽ ూభిౄగ ాఔటిెంఙరలనఽ 
ాత్తనుదఔుడిని కోయలణరయల. ఇథి నౄభా యషమ వవయౘయెం ఖ భిెంచిన నౄభా సెంస  సభాఙరభనిై, ఖతెంలల భిస్కు నఽ 
నౄభాథరయల ఎలా నియుళ ెంఙరయధే యవభలనఽ అెంథిసఽౄ ెంథి. ఇలాెంటి సభాదరధరల నఽెంచి లేకయలలు భిస్కు  నఽ ఫ యలగైెన 
భీత్తలల అయెం ఙేసఽఔుని, భిస్కు తనిఖీలనఽ నియుళ ెంచడెంనలైన, భభినిై యవభలనఽ లేఔభిెంచడెంనలైన నియృమెం 
తీసఽకోఖలయల.  

viii. నౄభాథరయల ాఔటన 

నౄభా సెంసలఔు అయవెంతఫ ైన సభాఙరభనిై ూభిౄగ అెంథిెంఙరలనైథే ాత్తనుదన తాెం ాయోజనెం కవడెంణో, ఈ 
తాెం ణరనఽ ఇచిచన సభాదరధరలు నిజభని, కచిచతభని నౄభాథరయల ాఔటిెంచడెంణో నుటల నౄభా కెంటలా ఔుి ఔు 
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నూయఫే నుాత్తథిఔ అని ఔడర అెంగీఔభిసఽౄ నై ాఔటననఽ ఔడర ఔయౌగి ఉెంటలెంథి. ఏథేని తుడె సభాదరనెం 
ఇవుడెం వలు  నౄభానఽెంచి తుకోవడరనికి నౄభా సెంసఔు హఔుునఽ ాయథిసఽౄ ెంథి. సెంతఔెం, ణేథీ, కొనిై సెందభౌలలు  
ఏజెెంట్ లనూయల్ఔు సెంఫెందిెంచిన అనిై ాత్తనుదన ణరా లు కై యఔెంగ ఉెంటలబ.  

ix. ాత్తనుదన తాెం ఉయోగిెంచని ఙోట, నౄభా సెంస  ధనటి థరుభ లేథర భతూయుఔెంగ సభాఙరభనిై భికయలు  
ఙేసఽౄ ెంథి. తన ఔవర్ ధనట్ లేథర నులలలల ఇచిచన సభాఙరభనిై ను ెందఽయచి, అటినఽెంచి థిళేనఽ భోజులలు ు 
కలెంలల ాత్తనుదఔుడికి థరనిని నిభే భిసఽౄ ెంథి.  ఆ తభుత ాత్తనుదఔుడె ఏథైెధర అయవెంతఫ ైన సభాఙరభనిై 
యలు డిెంచలేదనీ, తుథోవ టిి ెంఙరయనీ, యక్షణనఽ భెంజూయల ఙేమడరనికి ఏథేని యసౄవ యషమెంనలై తుడె 
సభాఙరయెం అెంథిెంఙరయని నౄభా సెంస  ఙెనధర, థరనిని నియౄనెంఙే ఫలధత నౄభా సెంసనలైధే డెతేెంథి.  

భాట థరుభ లుఔభిెంచిన సభాఙరభనిై ఔడర ూభిౄగ భికయలు  ఙేమాయౌ్న ఫలధత నౄభా ఔెంనలనీకి ఉెంటలెందనీ, 
నూలలఅప్ థరుభ థరనిని ఏజెెంట్ దిఱిలల నలటలి కోయలధే అభ నిై ఇథి సాచిసఽౄ ెంథి.  

భ కాెంరలు 

ఆభోఖ నౄభా నులలకోసెం ాత్తనుదన తాెంలల కొనిై యవభలు కిెంద ఇవుఫడరు బ : 

1. ాత్తనుదన తాెం యక్షణ భిది, నేనయౘబెంులు, యౌలపలలు లాెంటి యక్షణ యవభలనఽ అెంథిెంఙే ఒ నుాలలఔిస్క నఽ 
ను ెందఽయచఽఔుెంటలెంథి. నుాలలఔిస్క అధేథి ాత్తనుదన తాెంలల పలఖెంగ ఉెంటలెంథి. ాత్తనుథితథరయల అెందఽలలని 
యషమాలనఽ ఖభనిెంచినటలి  సెంతఔెం ఙేమాయౌ్ ఉెంటలెంథి. 

2. ాత్తనుదన తాెం నేయల, చియలధరభా, విత్తౄ , ుటిి న ణేథీ, యౌెంఖెం, నౄభా ఙేలన కోు వకిౄణోనా ాత్తనుదఔుడికి ఉనై 
సెంఫెంధెం, సఖటల ధల ఆథరమెం, ఆథరమ నఽై నున్ ధెం. యైదఽడి నేయల, చియలధరభా, ఆమన అయోతలు, 
భిజిలిేరషన్ ధెంఫర్ ఔు సెంఫెందిెంచిన యవభలనఽ లేఔభిసఽౄ ెంథి. ఫలెంఔు థరుభ ధేయలగ కెుబమ్ య భ ్నఽ 
ఙెయౌుెంఙేెందఽఔు యలుగ  నౄభా ఙేలన వకిౄ ఫలెంఔు యవభలనఽ ఔడర ఈ భోజులలు  లేఔభిసఽౄ ధరైయల. 

3. థీెంణోనుటల, నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆభోఖ భిలత్తకి సెంఫెందిెంచిన ాశ్ైలు ఔడర ఉెంటలబ. నూయెంలలని ఈ 
యవయణరత్ఔ ాశ్ైలు ఖత కలు కెుబమ్ అనఽబవెం నుాత్తథిఔన ఉెంటలబ. భిస్కు నఽ సభిగా  భలేలా ఙేలేెందఽఔు 
యలు ఔయౌయౄ బ. 

4. ఏథేని నిభేిషీ యధఽలణో ఇఫోెంథిడెతేధరైభ అధే యషమానిై ూభిౄ యవభలణో నౄభా ఙేలన వకిౄ నూయెంలల 
నేభపుధరయౌ.  

5. అెంణేకఔ, ఏథేని ఇతయ అసుసత లేథర ఫలధడెతేనై యది, కొనయఖ తేనై ాభాద ాపలయనికి సెంఫెందిెంచిన 
యవభలనఽ కిెంథి యధెంగ కోయలణరయల: 

a. అసుసత/గమెం/చికిత్ సుపలవెం 

b. నదటి చికిత్ ణేథీ 
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c. చికిత్ అెంథిసఽౄ నై డరఔిర్ నేయల, చియలధరభా 
d. ూభిౄగ కోలుఔుధరైభ 

6. నౄభా సెంసలఔు యలు డిెంఙరయౌ్న ఏథేని అదను యషమాలనఽ నౄభా ఙేలన వకిౄ నేభపుధరయౌ. యైద చికిత్ 
కయలనఽఔునై ఏథేని అసుసత లేథర గమెం ఉనికికి సెంఫెందిెంచి ఏథేని యవభలు ణెయౌల ఉెంటే థరనిని ఔడర 
నేభపుధరయౌ. 

7. ఖత నౄభా, కెుబమ్ చభితా, భభై ఇతయ నౄభా సెంసణోనా ాసఽౄ తెం అదనెంగ నౄభా ఔయౌగి ఉెంటే  థరనికి 
సెంఫెందిెంచిన ాశ్ైలు ఔడర నూయెంలల ఉెంటలబ.  

8. ాత్తనుదఔుడె సెంతఔెం ఙేమాయౌ్న ాఔటన ాణేఔ యయషీతలనఽ ఔడర ధనట్ ఙేమాయౌ.  

9. ఏథేని ఆసఽతా్త/యైదఽడి నఽెంచి యైద సభాఙరభనిై కోయడరనికి నౄభా ఙేలన వకిౄ నౄభా సెంసఔు అెంగీకయెం 
ణెలుుత, అదికయనేసఽౄ ధరైయల. ఆ యైదఽడె ఏ సభమెంలల అబధర నౄభా ఙేలన వకిౄ రభీయఔ, భానలయ 
ఆభోగనిై థెఫోతీసఽౄ ెందని పలయెంఙే ఏ అసుసతనఽ అబధర భీక్షిెంచవచఽచ.  

10. నూయలలల పలఖెంగ ఉనై యవభలనఽ ణరనఽ చథియనని నౄభా ఙేలన వకిౄ నిభే భిెంచి, నిమభ, నిఫెంధనలఔు 
అెంగీకయెం ణెలనుయౌ.  

11. ాఔటనలలు  నియేథిఔల యసౄ యఔతఔు సెంఫెందిెంచిన యదరయణ యభెెంటీ, కెంటలా ఔుి  నుాత్తథిఔగ ాత్తనుదన తాెం 
ఉెంటలెంథి.  

యైద రక ారైవయ 

ాత్తనుదన తాెంలలని ాత్తఔల యైద చభితా యషమెంలల నౄభా ఙేలన వకిౄ భధఽఫేహెం, అదిఔ యఔౄనుో టల, చరతీ ధొన, 
హిదమానికి యఔౄధరమాలు సభిగా  ని ఙేమఔనోు వడెం లేథర హిదమానికి యఔౄెం సభిగా  ావళ ెంచఔనుో వడెం లాెంటి యధఽలఔు 
సెంఫెందిెంచిన ఒ సభఖరఫ ైన ారైవయని ూభిౄ ఙేమాయౌ్ ఉెంటలెంథి.  

యటికి ఒ సెంాథిెంు యైదఽడె ూభిౄ ఙేలన నూయెం భదెతే ఉెండరయౌ. ఈ నూయెంనఽ ఔెంనలనీ నుధల్ యైదఽడె భియౕలన ఙేయౄ యల. 
ఆమన అననుామెం, అెంగీకయెం, నేనయౘబెంు తథితభల ఆదరయెంగధే నియృమెం తీసఽకోఫడెతేెంథి.  

ాత్తనుదన తాెం, థరనికి సెంఫెందిెంచిన అనఽఫెందరల ాత్తని నులల దయౄ యేజుఔు జోడిెంఙరలని, థరనిని నౄభా థరయలఔు భికయలు ల 
కోసెం ెంనెంఙరలని ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ సాచియోౄ ెంథి.  

2. భధవభిౄతు నుతా 

భధవభిౄతు నుతా అధేథి భెెండె క్షాల టు  అెంటే నౄభాథరయల, నౄభా సెంస  టు  ఫలధత ఔయౌగి ఉెంటలెంథి.  

నౄభా ఔెంనలనీకి, నౄభాథరయలఔు భధ భధవభిౄగ నిఙేలే ఒ ఏజెెంట్  లేథర ఒ ఫోా ఔర్  నౄభా సెంస  నఽెంచి నౄభాథరయల భిస్కు 
ఖ భిెంచిన సభాఙరయెం నతౄెం అెంథిెంఙేలా చాడరయౌ్ ఉెంటలెంథి.  
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ఔుబెంట్ క్షాన ఔడర భధవభిౄకి ఫలధత ఉెంటలెందని ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నేభపుెంట ెంథి.  

 

భ కఫ ైన అెంరలు 

ఔుబెంట్ క్షాన భధవభిౄ ఫలధత 

―ఒ నౄభాసెంస  లేథర థరని ఏజెెంట్ లేథర ఇతయ భధ వభిౄ తన ాయోజధరలఔు అనఽఖ ణఫ ైన అతేతౄ భ యక్షణనలై నియృమెం 
తీసఽకోవడరనికి నౄభాథరయలఔు యలు ఔయౌెంఙేెందఽఔు ఉథెేయెంచిన ఒ ాత్తనుథిత యక్షణఔు సెంఫెందిెంచిన అయవెంతఫ ైన 
సభాఙరయెం నణరౄ నిై అెంథిెంఙరయౌ‖ అని ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నిఫెంధన సాచియోౄ ెంథి.  

నౄభా సెంస  లేథర తన ఏజెెంట్ లేథర ఒ నౄభా భధవభిౄ సలయౘ నైద ఔుబెంట్ ఆదరయడే క్షెంలల అలాెంటి వకిౄ 
ధరమసభ్తఫ ైన దేత్తలల ఔుబెంట్ ఔు సలయౘ ఇయుయౌ.  

ఏథేని కయణెంణో, ాత్తనుదన, థరనికి సెంఫెందిెంచిన ఇతయ ణరా లనఽ యనియోఖథరయల నిెంఔనోు ణే, ―ఆ నూయెం, 
దయౄ యేజులలలని యషమాలుతనఔు ూభిౄగ యవభిెంచఫడరు మని, ాత్తనుథిత కెంటలా ఔుి  నుాభ కతనఽ ూభిౄగ 
అయెం ఙేసఽఔుధరైనఽ‖ అని యనియోఖథరయల నఽెంచి ాత్తనుదన తాెం చివయలల ఒ ధివతాెం ను ెందఽయచవచఽచ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. ాత్తనుదన అెంగీకయెం (లేకభి) 

ఒ ూభిౄ ఙేలన ాత్తనుదన తాెం కిెంథి సభాఙరభనిై యసౄ ితెంగ ఇసఽౄ ెండడరనిై భనెం చాసఽౄ ధరైెం: 
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 నౄభాథరయల యవభలు 
 యషమ వవయౘయెం యవభలు 
 అవసయఫ ైన యక్షణ యఔెం 

 యనఽఔల, ాత్తఔలఫ ైన పౌత్తఔ యయయౖీ ెంరల యవభలు 
 నౄభా, నషిెం ూయు చభితా 

In the case of a health insurance proposal, the insurer may also refer the prospective customer 
e.g. above 45 years of age to a doctor and/or for medical check-up. Based on the information 
available in the proposal and, where medical check-up has been advised, based on the medical 
report and the recommendation of the doctor, the insurer takes the decision. Sometimes, 
where the medical history is not satisfactory, an additional questionnaire to get more 
information is also required to be obtained from the prospective client. The insurer then 
decides about the rate to be applied to the risk factor and calculates the premium based on 
various factors, which is then conveyed to the insured. 

ాత్తనుదనలనఽ యేఖెం, యభయూెంణో నౄభా సెంస  నుాలలస్క ఙేల, తథరుభ తీసఽఔుెంటలనై నియృమాలనఽ నిభీృత కలవవదిలల 
భతూయుఔెంగ ణెలుఫడెతేెంథి.  

అెండర్ భెైటిెంగ్ భభిమ  ాత్తనుదనల నుాలలలెంగ్ 

ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయాదయశకల ాకయెం, థళేినఽ భోజుల సభమెంలలు ాత్తనుదననఽ నౄభా సెంస  నుాలలస్క 
ఙేమాయౌ్ ఉెంటలెంథి. ఈ కలటిిఔనఽ ఖ యలౄ  టిి, అెంతయాతెంగ నూలల అప్ ఙేల, యనియోఖథరయల లేవ భాయాెంలల 
అవసయఫ నైుడె ఔుబెంట్/నౄభా ఙేలన వకిౄణో భాటలు డరయౌ్ ఉెంటలెంథి. ాత్తనుదననఽ భియౕయౌెంచి, 
అెంగీకయెం ఖ భిెంచి నియృమెం తీసఽఔుధే ఈ ూభిౄ ాకిరమనఽ అెండర్ భైెటిెంగ్ అని అెంటలయల.  

 

 

 

 

 

 

 

 

నేభ్య్ై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 1 

భాయాదయశకల ాకయెం, నౄభా ఔెంనలనీ నౄభా ాత్తనుదననఽ __________ 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. నానేమెం యయౕదఽ 

నానేమెం థిశ్గ యనియోఖథరయలఔు నానేమెం ఙెయౌుెంచినుడె, నౄభా సెంస  ఒ యయౕదఽనఽ జఞభ ీఙేమాయౌ్ ఉెంటలెంథి. ఏథేని 
నానేమెంనఽ భ ెందసఽౄ గ ఙెయౌుెంచిధర ఒ యయౕదఽ జఞభ ీఙేమఫడెతేెంథి. 
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నియుచనెం 

నానేమెం అధథేి నౄభా కెంటలా ఔుి  కిెంద నౄభా యషమ వవయౘభనిై నౄభా ఙేమడెం కోసెం నౄభాథరయల 
ఙెయౌుెంచడరనికి భిఖణ ెంఙే నతౄెం అని ఙెనుయౌ.  

1. భ ెందసఽౄ గ నానేమెం ఙెయౌుెంు (నౄభా చటిెం, 1938లలని లలక్షన్ 64 VB)  

నౄభా చటిెం ాకయెం, నౄభా యక్షణ నుాయెంపలనికి భ ెంథే నానేమెం ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి. ఇథి ఒ భ కఫ ైన సదఽనుమెం. 
నౄభా ఔెంనలనీ నానేమెంనఽ లుఔభిెంచినుడె ఒ ఙెలుు ఫలటల నౄభా కెంటలా ఔుి  ూభిౄ అవుతేెంథి, భిస్కు నఽ నౄభా ఔెంనలనీ 
అభలు ఙేలేలా చాసఽౄ ెంథి. ఈ యపలఖెం పలయతథేశ్ెంలల జీయత బయతయ నౄభా భిశ్రభలలని ఒ యయషీఫ ైన సదఽనుమెం 
కఖలదఽ.  

భ కఫ ైన అెంరలు 

a) నానేమెంనఽ భ ెందసఽౄ గ లుఔభిెంచఔుధరై, ఙెయౌుయౄ నని యౘనై ఇవుఔుధరై, నిభీృత దేత్తలల భ ెందసఽౄ గ 
ఙెయౌుెంచఔుధరై ఏ నౄభా సెంస  ఔడర ఎలాెంటి భిస్కు ఔ ఫలధత వళ ెంచదని నౄభా చటిెం 1938లలని లలక్షన్ 64 యనృ 
నేభపుెంట ెంథి.  

b) నౄభా సెంస  తయున నౄభా నులలనలై నానేమెంనఽ ఒ నౄభా ఏజెెంట్ వసాలు ఙేలనుడె ఆమన ఫలెంఔు, తనులా 
లలలవు భోజులలు  తనెంచి వసాలు ఙేలన నానేమెం నణరౄ నిై ఇయయై ధరలుఖాెంటలలలు తన ఔనేషన్ లాెంటి యటిని 
తగాిెంచఽకోఔుెండర ూభిౄగ నౄభా సెంసఔు ఫటలుడర ఙేమడమో, డినుజిట్ ఙేమడమో జయగయౌ.  

c) నానేమెం నఖదఽ లేథర ఙెఔుు యౄెంలల ఙెయౌుెంచిన ణేథీ నఽెంచి భాతాఫే భిస్కు భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేెందని 
ఙెఫడిెంథి.  

d) తనులా లేథర భనీఆయుర్ లేథర నుో సఽి లల ెంనన ఙెఔుు థరుభ నానేమెంనఽ ఙెయౌుెంఙే భిలతేలలు , ఆమా సెందభౌనిై 
ఫటిి  భనీ ఆయుర్ నఽ ఫ క్ ఙేలనుడె లేథర ఙెఔుునఽ నోు సి్క ఙేలన ణేథీధే భిస్కు భిఖణనలలకి తీసఽకోవచఽచ.  

e) నులల యదఽె  లేథర నిమభ, నిఫెంధనల ాకయెం లేఔ భభో యధెంగ భాభిడీ సభమెంలల నౄభాథరయలఔు ఙెయౌుెంఙరయౌ్న 
నానేమెం భీపెండ్స ఏథైెధర ఉెంటే నౄభా సెంస  కర స్క ఙేలన ఙెఔుు యౄెంలల, నుో సిల్ లేథర భనీ ఆయుర్ యౄెంలల ధేయలగ 
నౄభాథరయలఔు ఙెయౌుయౄ యల. నౄభా సెంస  నఽెంచి నౄభాథరయలఔు తగిన యయౕదఽనఽ అెందఽఔుెంటలయల. ఈ భోజులలు  నౄభాథరయల 
ఫలెంఔు కాణరఔు ధేయలగ జభ ఙేమడెం జయలఖ ణోెంథి. ఇలాెంటి భీపెండ్స ఎటిి  భిలతేలలు నా ఏజెెంట్ కాణరఔు జభ 
ఙేమఫడదఽ.  

నౄభా చటిెంలలని నిఫెంధనలు 58, 59 ాకయెం నానేమెం ఙెయౌుెంు ూయు నిఫెంధననలై నేనయౘబెంులు ఉధరైబ. 
నుాజెఔుి  నౄభాగ ధైెండె ఔధరై ఎఔుువ ధలలు నడిఙే నులలల యషమెంలల యబథరలనఽ ఙెయౌుెంచడెం ఔ దేత్త. 
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భ ెందసఽౄ గ కచిచతఫ ైన నానేమెంనఽ ఙెయౌుెంచని సెందభౌలలు  ఫలెంఔు గయెంటీ థరుభ లేథర నౄభా సెంసణో ఔుబెంట్ 
థరుభ నియుళ ెంచిన నఖదఽ డినుజిట్ కాణరఔు జభ ఙేమడెం థరుభ ఔడర జయలఖ తేెంథి.  

2. నానేమెం ఙెయౌుెంు దేత్త 

భ కఫ ైన అెంరలు 

నౄభా నులలని తీసఽకోవడరనికి ాత్తనుథిెంఙే ఏ వకిౄ థరుభ అబధర నానేమెం ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి లేథర నులలథరయల కిెంథి 
నేభపునై ఔటి లేఔ భభినిై ఎఔుువ దేతేలలు  ఙెయౌుెంచవచఽచ: 

a) నఖదఽ 

b) ఙెఔుులు, డిభాెండ్స డరా ఫ్ుి లు, నే ఆయుర్, పలయతథేశ్ెంలలని ఏ ఱలడాల్ ఫలెంఔులల తీలన ఫలెంఔర్్ ఙెఔుులు లాెంటి 
ఏథేని ఖ భిౄెంు ను ెంథిన ఫలెంకిెంగ్ యధధరలు; 

c) నోు సిల్ భని ఆయుర్; 

d) కెరడిట్, డెనృట్ కయలు లు; 

e) ఫలెంఔు గయెంటీ లేథర నఖదఽ యయౕదఽ; 

f) ఇెంటభెైట్; 

g) ఈ-ఫథియ్ 

h) ాత్తనుదఔులు లేథర నులలథరయల లేథర నౄభా ఙేలన వకిౄ ఇచిచన భాయాదయశకలణో ఫలెంఔు ఫథియ్ల థరుభ 
ాతక్షెంగ జభ ఙేమడరలు; 

i) ఎటిఔుడె అదికభిఔ ఆమోదెం ను ెంథిన  భభైథైెధర ఇతయ దేత్త లేథర ఙెయౌుెంు భాయాెంలల; 

ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయాదయశకల ాకయెం, ాత్తనుదఔుడె లేథర నులలథరయల ధట్ ఫలెంకిెంగ్ లేథర కెరడిట్/డెనృట్ 
కయలు  థరుభ ననాేమెం ఙయెౌుెంు జయనులని ఎెంచఽఔుెంటే, ధట్ ఫలెంకిెంగ్ కాణర లేథర అలాెంటి 
ాత్తనుదఔుడె/నులలథరయల నయేలలల జఞభీ ఙేలన కెరడిట్/డెనృట్ కయలు  థరుభ భాతాఫే ఙెయౌుెంు జయలఫడెతేెంథి.  

 

 

నేభ్యౌై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 2 

నానేమెం ఙెయౌుెంు ఙెఔుు థరుభ భాతాఫే జభిగై క్షెంలల కిెంద నేభపునై ాఔటనలలు  ఏథి నిజెం కఖలదఽ? 

I. ఙెఔుు నోు సఽి  ఙేలన ణేథీనఽెంచి భిస్కు భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడవచఽచ.  
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II. నౄభా ఔెంనలనీ ఙెఔుు డినుజిటలి  ఙేలన ణేథీనఽెంచి భిస్కు భిఖణనలలకి తీసఽకోవచఽచ.  

III. నౄభా ఔెంనలనీ థరుభ ఙెఔుు లుఔభిెంచిన ణేథీన భిస్కు నఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోవచఽచ.  

IV. ాత్తనుదఔుడె ఙెఔుు జఞభీ ఙేలన ణేథీనఽెంచి భిస్కు నఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోవచఽచ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. నులల దయౄ యజేు 

నులల దయౄ యేజు 

నులల అధేథి నౄభా కెంటలా ఔుి ఔు యక్షెంగ నియౌఙే ఒ అదికభిఔ దయౄ యేజు. ఈ దయౄ యేజుఔు పలయత భ దాణ చటిెం, 1899లలని 
సదఽనుమాల ాకయెం భ దా డరయౌ్ ఉెంటలెంథి.   
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ఒ యదరయణ నౄభా నులల ఏెం ఔయౌగి ఉెండరలధే థరనిని నేభపుని నులలథరయల ాయోజధరలనఽ యక్షిెంచడెం కోసెం 
యౄను ెంథిెంచిన ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయాదయశకలు: 

a) నౄభా ఙేలన వకిౄ  లేథర ణరఔటలి  ఫలెంఔు లాెంటి యషమ వవయౘయెంలల నౄభా ఙేమఖల ఆసకిౄని ఔయౌగిన భభై 
ఇతయ వకిౄ నేయలు  భభిమ  చియలధరభాలు 

b) నౄభా ఙేమఖల ఆలౄ  లేథర ఆసకిౄ ూభిౄ యవయణ 

c) నులల కిెంద నౄభా ఙేలన ఆలౄ  ాథేరలు లేథర నౄభా ఙేమఖల ఆసకిౄ సెంఫెందిత నౄభా ఙేమఖల యలువలు 

d) నౄభా కల వవది 

e) నౄభా ఙేమఖల నణరౄ లు 

f) యక్షణ ఔయౌసఽౄ నై ఆదలు భభిమ  నేనయౘబెంులు 

g) వభిౄెంచఖల ఏథేని నేఖ లు/నేనయౘబెంులు 

h) ఙెయౌుెంచఖల నానేమెం భభిమ  నానేమెంనఽ సయలె ఫలటలఔు యలుడే అెంశ్ెం, నానేమెం సయలె ఫలటల నుాత్తథిఔ 

i) నులల నిమభ, నిఫెంధనలు భభిమ  యభెెంటీలు 

j) నులల కిెంద కెుబమ్ ఙేమడరనికి అవకశ్నేఙేచెందఽఔు యలు ఔయౌెంఙే ఆఔల్ఔ సెంగటన జభిగిణే నౄభాథరయల 
తీసఽకోయయౌ్న చయ 

k) కెుబమ్ ఙేమడరనికి అవకశ్ెం ఔయౌెంఙే సెంగటన ఙోటల ఙేసఽఔుెంటే నౄభా యషమ వవయౘభనికి సెంఫెందిెంచి 
నౄభాథరయల ఫలధతలు, ఆ భిలతేలలు  నౄభా సెంస  హఔుులు.  

l) ఏథేని ాణేఔ నిఫెంధనలు 

m) తుడె యవయణ, మోసూభితెం, అయవెంతఫ ైన యషమాలనఽ యలు డిెంచఔనోు వడెం, నౄభా ఙేలన వకిౄ సహకయెం 
తీసఽకోఔనుో వడెం 

n) ఏథైెధర భైెడయలు  ఉెంటే, యటి యవభలు 

o) సభసల భియౖుయ మెంణరా ెంఖెం యవభలు, అెంఫ డ్స్ ఫేన్ చియలధరభా 

నులలణ ో నుటల కెుబమ్ నఽ తుభితఖత్తన భిషుభిెంచడరనికి యలు ఔయౌెంఙేల  ా అనఽసభిెంఙరయౌ్న యదరధరల యెంగ తలెణేౄ  
కెుబమ్ నఽ థరకలు ఙేమడరనికి సెంఫెందిెంచి ూభిౄ ఙేమాయౌ్న అెంరలనలై ఆమా భిలతేలలు  ఙోటల ఙేసఽఔుెంటలన  ైభాయలలఔు 
అనఽఖ ణెంగ నౄభ  ాథరయలఔు నౄభ  ాసెంస  సభాఙరయెం అెంథిెంఙరయౌ.  
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F. నిఫెంధనలు భభిమ  యభెెంటలీు 

ఇఔుడ, నులల థరలలల భెెండె భ కఫ ైన థరలు ఉయోగిెంచఫడెతేధరైబ. యటిని నిఫెంధనలు భభిమ  
యభెెంటీలు అని అెంటలయల.  

1. నిఫెంధనలు 



 

367 

 

నిఫెంధన అధేథి నౄభా కెంటలా ఔుి లల ెందెం నుాత్తథిఔనఽ యౄను ెంథిెంఙే యౌలబెం కఖలదఽ.  

ఉథరహయణలు : 

a. ఙరలావయఔు నౄభా నులలలలల ఉనై కధొఔ నుాభాణ ఔ భిలత్త ఏనేటెంటే : 

నౄభాథరయల కెుబమ్ నఽ ఏ యఔెంగ అబధర మోసూభితెంగ ఙేసఽఔుధరై, లేథర ఏథేని తుడె ాఔటనలు 
ఙేలధర, లేథర థరనిని ఉయోగిెంచఽఔుధరై లేథర ఏథేని తుడె భాభా లు అవలెంనృెంచిధర, తుడె యధధరలు 
ఉయోగిెంచిధర లేథర నులల కిెంద ఏథేని ాయోజనెం ను ెందడెం కోసెం ఆమన తయున భభెవభైెధర నుతా 
నోు ఱెంచిధర, లేథర దఽయలథేేశ్ెంణో నయౖి నిై, అనుమానిై కొని ణెచఽచఔుధరై, ఈ నులల కిెంద ఉనై అనిై 
ాయోజధరలనఽ కోలలణరయల.  

b. ఆభోఖ నులలలలని కెుబమ్ సభాఙరయ లత్తలల ఇలా ఉెండవచఽచ:  

ఆసఽతా్త నఽెంచి డిరచరె్ అబన నిభేిషీ భోజులలు ు కెుబమ్ థరకలు ఙేమఫడరయౌ. అబనటికీ, కొనిై ఔఠిన 
భిలతేలలు  ఈ నిఫెంధన భా భిఖణ ెంచఫడెతేెంథి. అెంటే నిభీృత కల వవదిలలు ఇలాెంటి ధనటీసఽ 
ఇవుడరనికి తనఔు లేథర భభై ఇతయ వకిౄకి యధెం కదని లేథర కెుమమ్ లైల్ ఙేమడరనికి యలు కదని ఔెంనలనీ 
సెంతినౄ  ఙెెంథినటలి  నియౄనతఫ ైణే థీనిని భియౕయౌెంచవచఽచ.  

నులల నిఫెంధలనఽ ఉలు ెంఘ లేౄ  నౄభా సెంస  నులలని యదఽె  ఙేమఖలదఽ.  

2. యభెెంటీలు 

నిభేిషీ భిలతేలలు  నౄభా సెంస  ఫలధతనఽ భినేతెం ఙేలేలా నౄభా కెంటలా ఔుి లల యభెెంటీలు ఉయోగిెంచఫడెణరబ. 
అనుమానిై తగాిెంఙేెందఽఔు నులలలల నౄభా సెంసలు ఔడర యభెెంటీలనఽ ఙేయలచణరబ. యభెెంటీ థరుభ, నౄభాథరయల నిభేిషీ 
కల వవదిలలుగధే కఔ నులల కలెంలలు ఔభచయౌ్న అవసయభ నై నిభేిషీ ఫలధతలనఽ ఙేడెణరయల. ఈ 
ఫలధతలణో నౄభాథరయల ఔటలి ఫడి ఉెండడెంనలై నౄభాథరయల ఫలధత ఆదరయడి ఉెంటలెంథి. భిస్కు నఽ నియుళ ెంచి, 
ఫ యలఖ యచడెంలల యభెెంటీలు ఒ అణరవశ్ఔ నుతా నుో ఱయౄ బ.  

యభెెంటీ అధేథి కెంటలా ఔుి  ఙెలుు ఫలటల కోసెం అక్షభలా ఔభచయౌ్న నిఫెంధనగ నులలలల నేభపునఫడెతేెంథి. యభెెంటీ 
అధేథి ఒ ాణేకిెంచిన డరఔుఫ ెంట్ కదఽ. ఔవర్ ధనట్, నులల దసౄ యేజులల ఇథి పలఖెంగ ఉెంటలెంథి. కెంటలా ఔుి ఔు (ఇతయ 
నిఫెంధనలఔు భ ెందఽగ ని ఙేమాయౌ) భ ెందఽగ ఉెండే నిఫెంధన. భిస్కు ఔు అథి అయవెంతఫ ైెంథర లేథర అధే థరనిని 
కచిచతెంగ, అక్షభలా నుటిెంఙరయౌ.  

యభెెంటీని ూభిౄ ఙేమఔుెంటే, ఉలు ెంగన అధేథి ఒ ాణేకిెంచిన నయౖి నికి కయణెం కదని సషిఫ ైనటికీ, నులలని నౄభా 
సెంస  ఙెలు నిథిగ ఙేమవచఽచ. అబనటికీ, ఆచయణలల, యభెెంటీ ఉలు ెంగన అధేథి ూభిౄగ యెంకైత్తఔ సుపలవెం ఔయౌగి, ఏ 
యఔెంగనా నయౖి నికి కయణెం కని భిలతేలలు  నౄభా సెంస  తభ యచక్షణ ఫేయఔు ఔెంనలనీ యదరనెం ాకయెం నిమభాలు, 
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భాయాదయశకలఔు అనఽఖ ణెంగ కెుబమ్ లనఽ నుాలలస్క ఙేమవచఽచ. ఇలాెంటి సెందయౌెంలల, నయౖి లనఽ భజీ కెుబమ్ లుగ 
భిఖణ ెంచి, యదరయణెంగ కెుబమ్  వెంద రణరనికి కఔ యధఫ ైనెంత ఎఔుువ రణరనికి భిషుభిెంచఫడెతేెంథి.  

A personal accident policy may have the following warranty: 

It is warranted that not more than five Insured Persons should travel together in the same 
air conveyance at one time. The warranty may go on to say how the claims would be dealt 
if there is a breach of this warranty. 

 

నేభ్యౌ్ నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 3 

యభెెంటీకి సెంఫెందిెంచి కిెంథి ాఔటనలలు  ఏథి సభైెెంథో ఙెెండి? 

I. యభెెంటీ అధేథి నులలలు నేభపునఫడఔుెండర అభలు ఙేలే నిఫెంధన.  

II. యభెెంటీ అధేథి నులలలల వకీౄఔభిెంచిన నిఫెంధన.  

III. యభెెంటీ అధేథి నులలలల వకీౄఔభిెంచి, నౄభాథరయలఔు యేయలగ సభాఙరయెం అెంథిెంచిన నిఫెంధన. ఇథి నులల 
దయౄ యేజులల పలఖెం కదఽ.  

IV. యభెెంటీ ఉలు ెంగన జభిగిణే, భిస్కు ఔు అయవెంతెం కఔుెంటే ఔడర కెుబమ్ ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. ఎెండరర్్ ఫ ెంటలు  

కొనిై అనుమాలఔు యక్షణ ఔయౌసాౄ , భభి కొనిైటిని నేనయౘబసాౄ  ఒ నుాభాణ ఔ యౄెంలల నులలలు జఞభీ ఙేమడెం అధేథి 
నౄభా సెంసలు అనఽసభిెంఙే దేత్త.  
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నియుచనెం 

నులలలలని కొనిై నిమభ, నిఫెంధనలనఽథరని జఞభీ సభమెంలల భాభచయౌ్న అవసయనలేౄ  ఎెండరర్్ ఫ ెంట్ అని 
నయౌఙే దయౄ యేజు థరుభ సవయణలు/భాయలలు ఙేమడరనికి థనీిని ఙేడెణరయల.  

ఇథి నులలకి జోడిెంచఫడి, అెందఽలల పలఖెంగ ఉెంటలెంథి. నులల భభిమ  ఎెండరర్్ ఫ ెంట్ ఔయౌలే కెంటలా ఔుి గ 
యౄుథిదఽె ఔుెంటలెంథి. భాయలలు/సవయణలనఽ భికయలు  ఙేలేెందఽఔు నులల అభలు జయలఖ తేనై కలెంలలనా 
ఎెండరర్్ ఫ ెంటు నఽ జఞభీ ఙేమవచఽచ.  

యసౄ యఔ సభాఙరయెం భాభినుడలాు , నౄభా ఙేలన వకిౄ నౄభా ఔెంనలనీకి సభాఙరయెం అెంథిెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి. థరనిని 
నౄభా ఔెంనలనీ ధనట్ ఙేసఽఔుని, ఎెండరర్్ ఫ ెంట్ థరుభ నౄభా కెంటలా ఔుి లల పలఖెంగ ను ెందఽయలసఽౄ ెంథి.  

ఒ నులల కిెంద యదరయణెంగ అవసయఫ ైన ఎెండరర్్ ఫ ెంటలు  కిెంథి యటికి సెంఫెందిెంచినయగ ఉెంటలబ: 

a) నౄభా ఙేలన య భ ్లల వణరయలు/భాయలలు 

b) అభ్ఔెం, ణరఔటలి  తథితయ భాభా లలు  నౄభా ఙేమఖల ఆసకిౄలల భాయల.  

c) అదను అనుమాల నఽెంచి యక్షణ/నులల కలెం ను డగిెంు కోసెం నౄభా ను డిగిెంు 

d) భిస్కు లల భాయల. అెంటే, అగిై ాభాద నౄభాలలని బవనెం నిభ్ణ భాయల, నియసెం లాెంటియ. 

e) భభో ాథేరనికి ఆలౄ  ఫథియ్ 

f) నౄభా యదఽె  

g) నేయల లేథర చియలధరభాలల భాయల. 

 

 

 

 

 

 

నభూధర ఎెండరర్్ ఫ ెంటలు   

యవభిెంఙరలధే ఉథెేశ్ెంణో, కొనిై ఎెండరర్్ ఫ ెంటు లలని థరల నభూధర కిెంద ను ెందఽయచఫడరు బ: 

నులల యదఽె  
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నౄభా ఙేలన వకిౄ అబయన ఫేయఔు, ఈ నులలలలని నౄభా <ణేథీ> నఽెంచి యదఽె  ఙేమఫడినథిగ ాఔటిెంచఫడెతేెంథి. నౄభా 
ఖడచిన ణొనే్థి ధలలుగ అభలులల ఉెంథి. నౄభా ఙేలన వకిౄకి ఎలాెంటి భీపెండ్స ఫకబ లేదఽ.  

 

Extension of cover to additional member in the Policy 

At the request of the insured, it is hereby agreed to include Miss. Ratna Mistry, daughter of the 
insured and aged 5 years with a sum insured of Rs. 3 lakhs in the policy with effect from <date>. 

నౄభాథరయలనఽెంచి అదను నానేమెం యౄ. …………………వసాలు ఙేలే అెంశ్ెం భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేెంథి.  

 

నేభ్యౌ్ నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 4 

జఞభీ సభమెంలల నులలలలని కొనిై, నిమభ, నిఫెంధనలు సవభిెంచఫడిణే, థరనిని __________థరుభ సవయణలు ఙేల, 
ఙేమవచఽచ.  

I. యభెెంట ై 

II. ఎెండరర్్ ఫ ెంట్ 

III. సవయణ 

IV. సవయణలు యధెం కవు 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. నులలల యవయణ 

నౄభా కెంటలా ఔుి లనఽ భతూయుఔెంగ వకీౄఔభియౄ బ. నౄభా సెంసలు నౄభా నులల థరలనఽ యౄను ెంథియౄ బ.యయధ 
ధరమయ ధరలు ఏయయచిన కొనిై నిభేిషీ నిభ్ణ, యవయణ నిఫెంధనల ాకయెం ఈ నులలలు యవభిెంచఫడెణరబ. ఈ 
నిభ్ణెంలలని అతెంత భ కఫ ైన నిఫెంధన అధేథి నుభిీల ఉథెేశ్ెం ఉెంటలెంథి. ఆ ఉథెేరనిై నులలలలధే భియౕయౌెంఙరయౌ్ 
ఉెంటలెంథి. నులలని అసషిఫ ైన దేత్తలల జఞభీ ఙేలేౄ , నౄభా ఙేలన వకిౄకి అనఽఔలెంగనా, నులలని నౄభా సెంస  
యౄను ెంథిెంచిెందధే యదరయణ సాతాెంనలై నౄభా సెంసఔు వత్తభైఔెంగనా కోయలి లల యవభిెంచఫడెతేెంథి.  
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నులలలలని థరలనఽ కిెంథి నిఫెంధనల ాకయెం అయెం ఙేసఽఔుని, యవభిెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి: 

a) ఒ వకీౄఔయణ లేథర భతూయుఔ నిఫెంధన యదిెంచిన నిఫెంధననఽ అదిఖనేసఽౄ ెంథి. అలా ఙేమడెంలల నిలఔడలేనే 
ఉెంటే తనెంచి ఇలాగై యఖ తేెంథి. 

b) నుాభాణ ఔ భ దాణ నులల నూయెం, ట ైప్ ఙేలన లేథర ఙేత్తణో భలన పలగల భధ నిఫెంధనలలు  ణేడర ఉెంటే, ట ైప్ 
ఙేలన లేథర ఙేత్తణో భలన పలగలనఽ ఆ ాణేకిెంచిన కెంటలా ఔుి లల నుభిీల ఉథెేశ్ెంగ భిఖణ ెంచఫడెతేెంథి. యటి 
అయెం అసలు భ థాిెంచిన థరల అభే నిై అదిఖనేసఽౄ ెంథి.  

c) ఎెండరర్్ ఫ ెంట్ కెంటలా ఔుి లలని ఇతయ పలగలణో యపేథిలేౄ , తదఽభి దయౄ యేజుగ ఆ ఎెండరర్్ ఫ ెంట్ అయెం నిలఫడి 
ఉెంటలెంథి.  

d) అసలు భ థాిెంచిన దజఞలెం నిలఔడగ లేని ఙోట ఇటలయౌక్్ లలని నిఫెంధనలు యటిని అదిఖనేయౄ బ.  

e) నులలలలని యషమెం భిదిలల ఉనై దజఞలెం ఔధరై నులల భాభెిన్ లల భ థాిెంచిన లేథర ట ైప్ ఙేలన 
నిఫెంధనలఔు ఎఔుువ నుాభ కత ఇవుఫడెతేెంథి.  

f) నులలకి జోడిెంచిన లేథర అత్తకిెంచిన నిఫెంధనలు నులల యషమెంలలని యదరయణ నిఫెంధనలు, నిఫెంధనలనఽ 
అదిఖనేయౄ బ.  

g) భ థాిత థరలు ట ైుణో భలన థరలు లేథర ఇెంక్ యఫోర్ యి ెంుణో భ థాిెంచిన థరలు 
అదిఖనేెంచఫడెణరబ.  

h) ట ైప్ ఙేలన లేథర యి ెంు యేలన దజఞలానిై ఙేత్త భత అదిఖనేసఽౄ ెంథి.  

 

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

 

 

భ కఫ ైన అెంరలు 

1. నులలల నిభ్ణెం 

ఒ నౄభా నులల అధేథి ఒ యనుయ కెంటలా ఔుి . ఇతయ కెంటలా ఔుి ల యషమెంలల ఉనైటలి గ కోయలి లు అనఽసభిెంఙే నిభ్ణ, 
యవయణలు నౄభా కెంటలా ఔుి లఔు వభిౄయౄ బ.  
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కెంటలా ఔుి  ఔుదఽయలచఔుెంటలనై నుభిీల ఉథెేశ్ెం అతెంత భ కఫ ైనదనైథి నిభ్ణెంలలని ాదరన నిఫెంధన. నులల 
దయౄ యేజుణో నుటల ాత్తనుదన తాెం, నిఫెంధనలు, ఎెండరర్్ ఫ ెంటలు , యభెెంటీలు తథితభలనఽెంచి ఆ ఉథెేశ్ెం 
లేఔభిెంచఫడరయౌ. ఇథి కెంటలా ఔుి లల పలఖెంగ ఉెంటలెంథి.  

2. దజఞలెంలలని అయెం 

ఇెందఽలల ఉయోగిసఽౄ నై థరలు యదరయణ భభిమ  ాజలు సఽలబెంగ ఖరళ ెంఙే భీత్తలల ఉెంటలబ. కిుెంటిలలని ఒ 
యభాన వకిౄ భాటలు డే భీత్తలల అెందఽలల థరలు ఉెండరయౌ. కఫటిి  ―అగిై‖ అధే థరనికి భెంటలు అధే అయెం వసఽౄ ెంథి.  

భభోయైున, యఔ నిభ్ణెంలల భభో యఔఫ ైన అయెం ధునిెంచఔుెంటే యనుయెం లేథర యణ జెంలల యదరయణఅయెం ఔయౌగిన 
థరలు ఆ అయెంణోధే నిభి్ెంచఫడెణరబ.  చటలి ల థరుభ థరలు నియుచిెంచఫడే ఙోట, ఆ నియుచనెం అయెం చటిెం ాకయెం 
ఉయోగిెంచఫడెతేెంథి. ఇెండిమన్ ననల్ కోడ్స లల ―ఙౌభనిై‖ ఉయోగిెంచడరనిై థీనికి ఉథరహయణగ ఙెవచఽచ.   

నౄభా నులలలలల ఉయోగిెంఙే అధేఔ థరలు యదరయణెంగ వభిౄెంఙే ఇథవియఔటి ధరమయఫ ైన నియృమాలఔు 
ఔటలి ఫడి ఉెంటలబ. ఇథి కఔుెండర, ఉనైత ధరమయ నెం తీసఽఔుధే నియృమాలఔు కిెంథ ి కోయలి  నియృమాలు 
ఔటలి ఫడి ఉెంటలబ. యైయలధెం ఉనైటలి  సెంకణైరలు ఉెంటే తనెంచి, యెంకతై్తఔ థరలు ఎుడా తభ యెంకతై్తఔ 
అభ నిై ఇయుయౌ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ునయలదేయణ ధనటీసఽ 

ఙరలావయఔు నౄభా బయతయ నులలలు యభిిఔ నుాత్తథిఔన జఞభీ ఙేమఫడెణరబ. 

నులల నిభీృత ణేథీలల ఖడెవు భ ఖ సఽౄ ెందధే యషమానిై నౄభాథరయలఔు ణెలునుయౌ్న చటిఫదేఫ ైన ఫలధత నౄభా సెంసఔు 
లేదఽ. అబనటికీ, నులల ునయలదేయణనఽ అయౘునిసాౄ  నౄభా సెంసలు ఖడెవు ణేథీకి భ ెందఽగ ఒ ునయలదేయణ 
ధనటీసఽనఽ జఞభీ ఙేయౄ యల. నౄభా ఙేలన నతౄెం, యసౄ వ నానేమెం తథితభలు లాెంటి నులల సెంఫెందిత యవభలనిైటినీ ఈ 
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ధనటీసఽ చానసఽౄ ెంథి. భిస్కు లలని ఏథేని అయవెంతఫ ైన సవయణలు ఉెంటే నౄభాథరయలఔు ణెయౌనే యధెంగ ఒ ఖభనిఔనఽ ఔడర 
ఙేభైచ సెంాథరమెంగ ఔడర థీనిని పలయెంచవచఽచ. 

ఉథరహయణఔు మోటలయల యహన ునయలదేయణ ఖభనిఔలల నౄభా ఙేలన నణరౄ నిై సవభిెంచఽఔుధే యషమెంనలై నౄభాథరయల 
దిఱి  నియౌనేలా ఙేమవచఽచ. ాసఽౄ త అవసభల ధేథెంలల (అెంటే నౄభాథరయల ాఔటిెంచిన యహన యలువ) 

నానేమెంనఽ భ ెందసఽౄ గ ఙెయౌుెంచని క్షెంలల ఎలాెంటి భిస్కు భిఖణ ెంచఫడదధే యషమెంనలై ఔడర నౄభాథరయల దిఱి  డేలా 
ఙేమాయౌ.  

నేభ్యౌై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 5 

ునయలదేయణ ధనటీసఽఔు సెంఫెందిెంచి కిెంథి ాఔటనలలు  ఏథి సభైెెంథో ఙెెండి? 

I. భాయాదయశకల ాకయెం నులల కల వవది భ గిలేెందఽఔు 30 భోజుల భ ెందఽగ నౄభా ఙేలన యభికి ునయలదేయణ 
ధనటీసఽ ెంనెంఙే చటిఫదేఫ ైన ఫలధత నౄభాసెంసలనలై ఉెంటలెంథి.  

II. భాయాదయశకల ాకయెం నులల కల వవది భ గిలేెందఽఔు 15 భోజుల భ ెందఽగ నౄభా ఙేలన యభికి ునయలదేయణ 
ధనటీసఽ ెంనెంఙే చటిఫదేఫ ైన ఫలధత నౄభాసెంసలనలై ఉెంటలెంథి.  

III. భాయాదయశకల ాకయెం నులల కల వవది భ గిలేెందఽఔు ఏడె భోజుల భ ెందఽగ నౄభా ఙేలన యభికి ునయలదేయణ 
ధనటీసఽ ెంనెంఙే చటిఫదేఫ ైన ఫలధత నౄభాసెంసలనలై ఉెంటలెంథి.  

IV. భాయాదయశకల ాకయెం నులల కల వవది భ గిలేెందఽఔు భ ెందఽగ నౄభా ఙేలన యభికి ునయలదేయణ ధనటీసఽ 
ెంనెంఙే చటిఫదేఫ ైన ఫలధత నౄభాసెంసలనలై ఉెంటలెంథి.  

 

 

 

 

J. మాెంటీ భనీ లాెండభిెంగ్ భభిమ  నై యనియోఖథరయలనఽ ణలెుసఽకోెండి భాయాదయశకలు 

చటి వత్తభైఔ కయఔలానుల థరుభ నిధఽలనఽ ను ెందఽతేనై ధేయసఽౄ లు థరనిని భనీ లాెండభిెంగ్ అని నయౌఙే ాకిరమ థరుభ 
చటిఫదేఫ ైన య భ ్గ భ ెందఽఔు తీసఽఔుయళ్ుఖలయల.  

భనీ లాెండభిెంగ్ అధేథి ధేయసఽౄ లు ధేయూభిత కయఔలానుల నఽెంచి వచిచన డఫ ో అసలు భూలానిై, థరని మజభానిని 
థరచినలటేి లా నిధఽలనఽ తయయౌెంఙేెందఽఔు యగిెంఙే ాకిరమ.  ఈ ాకిరమ థరుభ డఫ ో థరని ధేయ ఖ భిౄెంునఽ కోలలబ, 
ఙెలేు థిగ ఔనినసఽౄ ెంథి.  
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తభ య భ ్నఽ చటిఫదేెం ఙేసఽఔుధేెందఽఔు ఫలెంఔులు, నౄభా సెంసలు లాెంటి యటి ఆభిఔ లేవలనఽ ఉయోగిెంచడరనికి 
ధేయసఽౄ లు ామత్తైయౄ యల. తుడె ఖ భిౄెంులు ఉయోగిెంచి యయల లాయథేయలు నియుళ యౄ యల. ఉథరహయణఔు ఏథో  
యౄెంలల నౄభానఽ కొనఽగోలు ఙేల, ఆ య భ ్నఽ యనఔుు తీసఽఔునై తభుత అఔుడి నఽెంచి ఔనినెంచఔుెండర 
భామభవుణరయల.  

భనీలాెండభిెంగ్ లల ఙేలే ఇలాెంటి ామణరైలనఽ నియభిెంచడరనికి పలయత్ సయౘ ాెంచెం నలుభూలలా ాబ తు య బలలు  
ఖటిి  ఔిఱ జయలఖ ణోెంథి.  

భనీ లాెండభిెంగ్ నియయణ చటిెం భ యబథరనఽ 2002లల ాబ తుెం అభలలు కి ణెచిచెంథి. ఆ యెంటధే ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ జఞభీ 
ఙేలన భనీ లాెండభిెంగ్ నిభోధఔ భాయాదయశకలు నౄభా లేవలనఽ అబభిసఽౄ నై యనియోఖథరయలల నిజఫ ైన ఖ భిౄెంునఽ 
నిభే భిెంఙేెందఽఔు, అనఽభాధరసద లాయథేయలనఽ నియేథిెంఙేెందఽఔు, భనీలాెండభిెంగ్ ాఫేమెం ఔయౌగిన, ాఫేమెం 
ఔయౌగినటలి  ఊళ సఽౄ నై సెంగటనలనఽ భికయలు  ఙేలేెందఽఔు తగిన సాచనలు ఙేలెంథి.  

నై యనియోఖథరయల భాయాదయశకల ాకయెం, ాత్త యనియోఖథరయలనఽ కిెంథి దయౄ యేజుల లేఔయణ థరుభ సభైెన భీత్తలల 
ఖ భిౄెంఙరయౌ్ ఉెంథి:  

1. చియలధరభా భియౕలన 

2. ఇటీవయౌ నూో ట గర ఫ్ 

3. ఆభిఔ లత్త 

4. నౄభా కెంటలా ఔుి  ాయోజనెం 

కఫటిి  ఏజెెంట్ యనియోఖథరయలల ఖ భిౄెంునఽ ఏయభిఙేెందఽఔు నౄభా యనుయెంలలకి తీసఽఔువఙేచ సభమెంలలధే దయౄ యేజులు 
లేఔభిెంఙరయౌ్న అవసయభ ెంథి: 

 

1. వఔుౄ ల యషమెంలల–ూభిౄ నేయల, చియలధరభా, నోూ న్ ధెంఫయలు , వకిౄఖత ఖ భిౄెంు, చియలధరభా ఆదరయెం, ఙరన్ 
ధెంఫర్, ఎన్.ఇ.ఎఫ్.టి ాయోజధరల కోసెం ూభిౄ ఫలెంఔు యవభలు లాెంటియటిని లేఔభిెంఙరయౌ.  

2. కభపభైటు  యషమెంలల- ఇన్ కభపభైషన్ సభిికైట్, అయో లబయషన్ ఫ నభెండెం, నిఫెంధనలు, యనుయ లాయథేయ 
జభినేెందఽఔు వర్ ఆఫ్ అటలభీై, నున్ కయలు  ాత్త లాెంటి యటిని లేఔభిెంఙరయౌ.  

3. పలఖయుభ సెంసల యషమెంలల- భిజిషిర్ ఙేల ఉెంటే భిజిలిేరషన్ సభిికైట్, పలఖయుభ ెందెం, సెంస  
తయున యనుయ లాయథేయలు నియుళ ెంచడరనికి సెంస  పలఖయునే లేథర ఉథోగికి వర్ ఆఫ్ అటలభీై, ఆ వకిౄ 
ఖ భిౄెంు ఆదరయెం లాెంటి యటిని లేఔభిెంఙరయౌ.  

4. టాసఽి లు భభిమ  నూౌెండేషన్ ల యషమెంలల- పలఖయుభెం తయయౘలలధే ఉెంటలెంథి.  
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ఇలాెంటి సభాఙరయెం ఇతయ ఉతతేౄ లనఽ అభ్డెంలల ఔడర సయౘమడెతేెందనీ, సయౘమఔయ భాభెుటిెంగ్ యధనెంగ 
ఉెంటలెందధే యషమానిై ఖభనిెంఙరయౌ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

యభెంశ్ెం 

a) దయౄ యేజీఔయణ నదటి దశ్ ాత్తనుదన తాెం. థీని థరుభ నౄభా ఙేలన యయల తన ఖ భిెంచి, తనఔు కయయౌ్న నౄభా 
ఖ భిెంచి ణెలనుయౌ.  

b) అయవెంతఫ ైన సభాఙరభనిై యలు డిెంఙరయౌ్న ఫలధత నులల ఆయభౌయనికి భ ెంథే తలెతేౄ తేెంథి. నులల కలెం 
నణరౄ నికి అథి కొనయఖ తేెంథి.  

c) నౄభా ఔెంనలనీలు యదరయణెంగ ాత్తనుదఔుడె సెంతఔెం ఙేలన ాత్తనుదన తాెం చివయలల యగె న్ ాఔటననఽ జోడియౄ యల.  
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d) ఒ ాత్తనుదన తాెంలలని భూలకలు యదరయణెంగ కిెంథి యటిని ఔయౌగి ఉెంటలబ: 

i. ాత్తనుదఔుల ూభిౄ నేయల  
ii. ాత్తనుదఔుల చియలధరభా, నోూ న్ ధెంఫర్ యవభలు 
iii. ఆభోఖ నులలలబణే ఫలెంఔు యవభలు 
iv. ాత్తనుదఔుల విత్తౄ , జీవనెం లేథర యనుయెం 

v. నౄభా యషమ వవయౘయెం యవభలు, ఖ భిౄెంు 
vi. నౄభా ఙేలన య భ ్ 

vii. ఖత భభిమ  ాసఽౄ త నౄభా 
viii. నషిెం అనఽబవెం 

ix. నౄభా ఙేలన వకిౄ యగే న ాఔటన 

e) భధవభిౄగ వవహభిెంఙే ఒ ఏజెెంట్ నౄభాథరయల నౄభా సెంసఔు అయవెంతఫ ైన సభాఙరభనిై ూభిౄగ అెంథిెంఙేలా 
చాడరయౌ్న ఫలధతనఽ ఔయౌగి ఉెంటలయల.  

f) ాత్తనుదననఽ భియౕయౌెంఙే ాకిరమ, అెంగీకయెం ఖ భిెంచిన నియృమెం తీసఽకోవడరనిై అెండర్ భైెటిెంగ్ అని అెంటలయల.  

g) ఆభోఖ నులలలలల, నౄభాథరయలఔు ఒ యవయణ ుసౄ ఔెం ఔడర అెంథిెంచఫడెతేెంథి. ణరనఽ థరనిని చథియ, అయెం 
ఙేసఽఔుధరైనని ాత్తనుదనలల ఆమన ాఔటిెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి.  

h) నానేమెం అధేథి నౄభా కెంటలా ఔుి  కిెంద నౄభా యషమ వవహభనిై నౄభా ఙేమడెం కోసెం నౄభాసెంసఔు నౄభా 
ఙేలన వకిౄ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నతౄెంగ భిఖణ ెంచఫడెతేెంథి.  

i) నానేమెం ఙెయౌుెంునఽ నఖదఽ యౄెంలలనా, ఏథేని ఖ భిౄెంు ను ెంథిన ఫలెంకిెంగ్ యధనెం, నోు సిల్ భనీ ఆయుర్, కెరడిట్ 
లేథర డెనృట్ కయలు , ఇెంటభెైట్, ఇ-ఫథియ్, ాతక్ష కెరడిట్ లేథర ఎటిఔుడె అదికయ సెంస  ఆమోదెం ణెయౌనన ఇతయ 
భాభా ల థరుభ ఙెయౌుెంచవచఽచ.  

j) నులల తమాభీ నలెండిెంగ్ లల ఉనైుడె లేథర నౄభా కోసెం సెంాథిెంులు భ ెందఽఔు యఖ తేనైుడె ఒ ఔవర్ 
ధనట్ జఞభీ ఙేమఫడెతేెంథి. నోుా యజనల్ నుాత్తథిఔన నౄభా యక్షణనఽ అెంథిెంఙరయౌ్న అవసయెం ఉెంథి.  

k) యనుయెంలలని సభ దా యయణర భభిమ  మోటలయల యహన యనుభలలు  ఔవర్ ధనటలు  ఎఔుువగ 
ఉయోగిెంచఫడెతేధరైబ.  

l) అవసయెం ఉనై ఙోట నౄభా దివతాెం నౄభాఔు ఆదరయెంగ నిలుసఽౄ ెంథి.  

m) నులల అధేథి నౄభా కెంటలా ఔుి ఔు యక్షానిై అెంథిెంఙే ఒ లాెంఛననుామఫ ైన దయౄ యేజు.  

n) యభెెంటీ అధేథి కెంటలా ఔుి  ఙెలుు ఫలటల కోసెం అక్షభలా ఔటలి ఫడరయౌ్న నులలలల వకీౄఔభిెంచిన నిఫెంధన.  
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o) నులలలలని కొనిై నిమభ, నిఫెంధనలు జఞభీ సభమెంలల సవభిెంఙరయౌ్న అవసయెం ఏయడిణే, ఎెండరర్్ ఫ ెంట్ అని 
నయౌఙే దయౄ యేజు థరుభ భాయలలు/సవయణలనఽ ఏయయచడెం థరుభ యటిని అభలలు కి తీసఽఔుభవచఽచ.  

p) నిభ్ణ దశ్లల అతెంత భ కఫ ైన నిఫెంధన ఏనేటెంటే నుభిీల ఉథెేశ్ెం ఉెండరయౌ. నులలలలధే ఆ ఉథెేశ్ెం సషిెంగ 
ఔనినెంఙరయౌ.  

q) భనీ లాెండభిెంగ్ అెంటే ధేయ భాభా ల థరుభ ను ెంథిన డఫ ోనఽ చటిఫదే య భ ్గ భాయచడెం. థీనిణో నోు భడేెందఽఔు 
ాెంచెం నలుభూలలా భభిమ  పలయతథేశ్ెంలలనా చటలి లనఽ ాయేశ్నలటలి యల.  

r) నై యనియోఖథరయల ఖ భిెంచి ణెలుసఽకో భాయాదయశకలనఽ అనఽసభిెంచి, ఆ భాయాదయశకలఔు తఖాటలి  అవసయఫ ైన 
దయౄ యేజులనఽ ను ెంథరయౌ్న ఫలధత ఏజెెంట్ నలై ఉెంటలెంథి.  

కీలఔ థరలు 

a) నులల తాెం 

b) నానేమెం భ ెందసఽౄ  ఙెయౌుెంు 
c) యక్షణ ఖభనిఔ 

d) నౄభా ధివతాెం 

e) ునయలదేయణ ధనటీసఽ 
f) యభెెంటీ 
g) భిలత్త 

h) ఎెండరర్్ ఫ ెంట్ 

i) భనీ లాెండభిెంగ్ 

j) నై యనియోఖథరయలనఽ ణెలుసఽకోెండి 
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అదరమెం 19 

ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లు 
అదరమెం భచిమెం 

ఈ అదరమెం భనఔు పలయతథేశ్ెంలలని నౄభా ఔెంనలనీలు అెంథిెంఙే యయధ యకల ఆభోఖ నౄభా థకల ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుధే 
అవకశ్ెం ఔయౌయోౄ ెంథి. ఫ డీకెుబమ్ అధే ఔ ఉతత్తౄ  నఽెంచి యయధ యకలణో ఔడిన వెందలాథి ఉతతేౄ లు ఉెండడెంణో 
సభ చిత యక్షణనఽ ఎెంచఽఔుధేెందఽఔు యనియోఖథరయలఔు అధేఔ భాభా లుధరైబ.  వఔుౄ లు, ఔుటలెంఫెం, ఫిెంథరనిై 
భిదిలలకి తీసఽకోఖల యయధ యకల ఆభోఖ ఉతతేౄ ల యయయౖీ ెంరలనఽ ఈ అదరమెం యవభిసఽౄ ెంథి.  

అపలస పయౌణరలు 

 

A. ఆభోఖనౄభాఉతతేౄ లవభాీఔయణ 

B. ఆభోఖనౄభాలలాభాణీఔయణనలఐై.ఆర్.డి.ఏభాయాదయశకలు 
C. ఆసఽత్తాకయలచలూచీఉతత్తౄ  
D. టలప్అాక్షణలులేథరఎఔుువగతగాిెంుఇఙేచనౄభాాణరయఔలు 
E. లనిమభి్టిజనిుదరనెం 

F. లయాయోజనయక్షణలు –ఆసఽత్తానఖదఽ, తీవాఅసుసత 

G. థీయఘకయౌఔసెంయక్షణఉతత్తౄ  
H. అదనుఉతతేౄ లు 
I. నుకజైీనులలలు 
J. నేదవభా లకోసెంసాక్ష్నౄభా,ఆభోఖనౄభా 
K. భఱి రమసుయ ూనౄభాయోజ న 

L. ాదరన భెంత్తా సఽయక్ష నౄభా యోజన 

M. ాదరన భెంత్తా జన్ ధన్ యోజన 

N. వకిౄఖతాభాదభభిమ అెంఖయఔైలయక్షణ 

O. యథయేౕామాణనౄభా 
P. ఫిెందఆభోఖయక్షణ 

Q. ఆభోఖను దఽుకాణర 
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R. ఆభోఖనులలలలలనికీలఔనిఫెంధనలు 

ఈ అదరమానిై చథియన తభుత, నైయల ఙేమఖయౌగినయ: 

a) ఆభోఖ నౄభాలలని యయధ వభా లనఽ యవభిెంచఖలయల.  

b) ఆభోఖ నౄభాలల నుాభాణ కీఔయణనలై ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయాదయశకలనఽ యవభిెంచఖలయల.  

c) ధేడె పలయతీమ యణ లల అెందఽఫలటలలల ఉనై యయధ యకల ఆభోఖ ఉతతేౄ లనఽ చభిచెంచఖలయల.  

d) వకిౄఖత ాభాద నౄభానఽ యవభిెంచఖలయల.  

e) యథేయౕ ామాణ నౄభానఽ చభిచెంచఖలయల.  

f) ఆభోఖ నులలలలల కీలఔ థరలనఽ భభిమ  నిఫెంధనలనఽ అయెం ఙేసఽకోఖలయల.  
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A. ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ ల వభాీఔయణ 

1. ఆభోఖనౄభా ఉతతేౄ ల భిచమెం 

ఐ.ఆర్.డి.ఏలలని ఆభోఖ నౄభా నిమెంతాణలు ఆభోఖ యక్షణనఽ కిెంథి యధెంగ నియుచియోౄ ెంథి.  

నియుచనెం 

―ఆభోఖ నౄభా యనుయెం‖ లేథర ―ఆభోఖ యక్షణ‖ అెంటే అసుసత ాయోజధరలు లేథర బభోయ ఇచిచన 
ాయోజధరలు, థీయఘకయౌఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ, ామాణ నౄభా, వకిౄఖత ాభాద యక్షణ సయౘ యైద, శ్సౄ ై చికిత్ 
లేథర ఆసఽత్తా కయలచల ాయోజధరలనఽ అెంథిెంఙే నౄభా ెంథరలనఽ ాపలయతెం ఙమేడభని అయెం. 

పలయతీమ యణ లల అెందఽఫలటలలల ఉనై ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లు ఙరలావయఔు ఆసతా్తలల ఙేభి చికిత్ ను ెంథే భీత్తలల 
ఉెంటలబ. ఈ ఉతతేౄ లు ఆసతా్తలల ఙేభిన సభమెంలల ఒ వకిౄకి అవుతేనై కయలచలనఽెంచి  యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి. 
అెంణేకదఽ. ఆభోఖ సెంయక్షణఔు కయలచలు నలయఖడెం, శ్సౄ ై చికిత్ దేతేలు, భాభెుట్ లలకి కొతౄగ వచిచన భభిెంత కభీథైెన 
యెంకైత్తఔత, కొతౄ  తయెం భెందఽల వమెం కయణెంగ ఈ యఔఫ ైన కయలచలు ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంటృ, యభానఽడికి 
అెందనెంత దాయెంలల ఉెంటలధరైబ. యసౄ వెంగ, ఆభిఔెంగ లత్తభెంతేడైెన వకిౄకి ఔడర ఎలాెంటి ఆభోఖ నౄభా లేఔుెండర 
ఇెంత పలభీ య బలల కయలచలనఽ బభిెంచడెం ఔషిఫే కఖలదఽ.  

కఫటిి , భెెండె కయణరల వలు  ఆభోఖ నౄభానఽ భ కఫ ైనథిగ ఙెవచఽచ: 

 ఏథేని అసుసతఔు ఖ భైెన తయలణెంలల యైద యౌఔభల కోసెం ఙెయౌుెంచడరనికి ఆభిఔ యమెం అెంథిసఽౄ ెంథి.  

 అసుసత కయణెంగ ను దఽు య భ ్ తేడిచినలటలి ఔుని నోు ఔుెండర సెంయక్షిసఽౄ ెంథి.  

ఆసఽతా్త కయలచల నఽెంచి యక్షణ ఔయౌెంచిన నదటి భీట బల్ ఉతత్తౄ  అబన ఫ డికెుబమ్ నఽ 1986లల ధరలుఖ  ాబ తు 
యెంఖ సెంసలు ాయేశ్నలటలి బ. ఈ ఔెంనలనీలు చినై వమసఽలలధే ాత్తనుదనథరయలలఔు యరర ెంత జీయతకల యైద 
కయలచలనఽెంచి యక్షణ ఔయౌెంఙే యధెంగ బయష ఆభోఖ నులలని, ామాణ నౄభానఽ అెంథిెంఙే ఒవభీ్స్క ఫ డికెుబమ్ 
నులలని, నేద ాజల కోసెం జన ఆభోఖ నౄభా నులలని ఔడర ాయేశ్నలటలి బ.  

ఆ తభుత, నౄభా యెంఖెంలలకి నలైైయేటల సెంసలనఽ ఔడర అనఽభత్తెంచడెంణో ఆభోఖ నౄభా యణ  సయౘ యయధ యెంగలలు కి 
అధేఔ ఔెంనలనీలు ాయేయెంఙరబ. అథి జయఖడెంణో ఈ యనుయెం భభిెంత ఫలగ ుెంజుఔుెంథి. ఈ యక్షణలలు  అధేఔ యైయదరలు 
ఙోటల ఙేసఽఔుధరైబ. భభికొనిై కొతౄ  యక్షణలు ఔడర వఙరచబ.  

ధేడె, ఆభోఖ నౄభా యపలఖెం పలభీ య బకి యసౄ భిెంచిెంథి. ఆభోఖ నౄభా సెంసలు, జీయత నౄభా సెంసలణో నుటల థరథరు 
అనిై యదరయణ నౄభా సెంసలు వెందల సెంకలల ఉతతేౄ లనఽ అెంథిసఽౄ ధరైబ. అబనటికీ ఫ డికెుబమ్ నులల 
నుాథనేఔ ాయోజన నిభ్ణఫే అెంటే ఆసఽతా్త కయలచలనఽెంచి యక్షణ ఇటికీ అతెంత జధరదయణ ను ెంథిన నౄభా 
యౄెంగ యలలలుు ణోెంథి.  
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నౄభా నిమెంతాణ, అనవిథేి నుాదికయ సెంస  (ఆభోఖ నౄభా) నిమెంతాణలు, 2013 ాకయెం  
1. జీయత నౄభా ఔెంనలనీలు థీయఘకయౌఔ ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లనఽ అెంథిెంచవచఽచ, కనీ అలాెంటి ఉతతేౄ లఔు 

నానేమెం భూడేళ్ు  కల వవది భధ ఎలాెంటి భాయల జయఖఔుెండర ఉెండరయౌ. ఆ తభుత నానేమెంనఽ 
సనైక్షిెంచి, అవసయఫ ైణే సవభిెంచవచఽచ.  

2. జీయత బయతయ- ాణేఔ ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీలు వకిౄఖత ఆభోఖ ఉతతేౄ లనఽ ఏడరథి ఔనీస కల వవదిణోనా, 
ఖభిషీెంగ భూడేళ్ు  కల వవదిణోనా అెంథిెంచవచఽచ. ఈ కల వవది భధలల నానేమెంలల ఎలాెంటి భాయల 
ఉెండభదఽ. 

2. ఆభోఖ నులలల యయయౖీ ెంరలు 

ఆభోఖ నౄభా నుాథనేఔెంగ అసుసతణో వవహభిసఽౄ ెంథి కఫటిి  అసుసత వలు  ఔయౌగై కయలచలణో భ డిడి ఉెంటలెంథి. కొనిై 
సెందభౌలలు  ఒ వకిౄకి సెంఔరనేెంచిన యది థీయఘకయౌఔఫ ైనథి కవచఽచ. లేథర ఎఔుువ కలెం, జీయతకలభెంణర కొనయగైథి 
కవచఽచ. లేదెంటే భోజు యభీ కయఔలానులనలై ాపలవెం చానేెంతటి తీవాఫ ైనథి కవచఽచ. ాభాదెం వలు  ఔయౌగై గమాలు, 
థరనివలు  తలెణేౄ  అెంఖయైఔలెం వలు  ఔడర కయలచలు బభిెంఙరయౌ్భవచఽచ.  

ననైఫ ైన జీవన ర ైలులు ఔయౌగిన యయధ యకల యనియోఖథరయలల యభయూెం, ఆభోఖ లత్తని ఫటిి , యననై అవసభలు 
ఉెంటలబ. కోు యనియోఖథరయల యపలగనికి అెంథిెంఙరయౌ్న నౄభా ఉతతేౄ లఔు యౄఔలన ఙేలే సభమెంలల ఈ 
అెంరలనఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోయయౌ్ ఉెంటలెంథి. యభి అవసభలనిైటికీ యక్షణ ఔయౌెంఙే ఆభోఖ నౄభానఽ కొధే సభమెంలల 
సభఖరఫ ైన యక్షణ కయలని యనియోఖథరయలలు కోయలఔుెంటలయల. అథే సభమెంలల భభిెంత ఎఔుువ అెంగీకయెం, పలభీ 
భిభాణరనిై యదిెంచడెం కోసెం ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లనఽ ఙౌఔ ధయఔు అెందఽఫలటలలల ఉెంఙరయౌ్న అవసయభ ెంథి. 
యనియోఖథరయలలు సఽలబెంగ అయెం ఙేసఽఔుధేలా ఉెండడెంణో నుటల యటిని భాభెుట్ ఙేమడెం యఔరమ ఫిెంథరనికి ణేయౌఔగ 
ఉెండరయౌ.  

యనియోఖథరయలల భనసఽలనఽ గెలుచఽఔుధేెందఽఔు యననై యౄనులలల నౄభా ఔెంనలనీలు ఙేసఽౄ నై ామణరైలణో 
యౄను ెంథిసఽౄ నై ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లలు  నియృమాత్ఔ యయయౖీ ెంరలు కొనిై ఉధరైబ.  

3. ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ ల యసౄ ిత వభాీఔయణ 

ఉతత్తౄ  యౄఔలన ఎలా ఉధరై, ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లనఽ భూడె యపలగలుగ యసౄ ితెంగ వభాీఔభిెంచవచఽచ: 

a) ూచీ యక్షణలు 

ఆభోఖ నౄభా యణ లల ఎఔుువ పలగనిై ఈ ఉతతేౄ లే ఆఔరనేెంఙరబ. ఆసతా్తలల ఙేయడెం వలు  అవుతేనై యసౄవ 
యైద కయలచలనఽ ఇయ ఙెయౌుయౄ బ.  

b) లయ ాయోజఔ యక్షణలు 
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ఆసఽతా్త నఖదఽ అని ఔడర నయౌఙే ఈ ఉతతేౄ లు ఆసఽతా్తలల ఙేభినుడె అబయ కయలచల కోసెం భోజూ కొెంత 
నణరౄ నిై ఙెయౌుెంఙరయల. కొనిై ఉతతేౄ లు ఉతత్తౄలల ను ెందఽయచిన నిభీృత గైరడ్స శ్సౄ ై చికిత్ ాయోజధరనిై ఔడర ఔయౌగి 
ఉెంటలెంథి.  

c) తీవా అసుసత యక్షణలు 

ఇథి ఒ లయఫ ైన ాయోజన ాణరయఔ. ఖ ెండెనోు టల, క్షయతెం, కన్ర్ లాెంటి భ ెందఽగ నియుచిెంచిన తీవా అసుసత 
సెంబయెంచినుడె ఙెయౌుెంులు జయడరనికి ఏభటల ఙేలన ఒ ాణరయఔ.  

ాెంచ యౄెంగ ఆభోఖెం, అెంఖయైఔలెం నౄభా ఔలల యఖ తేెంథి కనీ పలయతథేశ్ెంలల వకిౄఖత ాభాద యక్షణనఽ 
సెంాథరమఫదేెంగ ఆభోఖ నౄభా నఽెంచి యేయలగ ఙేల యఔరబసాౄ  వసఽౄ ధరైయల.  

అెంణేకదఽ ఆభోఖ నౄభా యదరయణెంగ పలయతథేరనికి ఫమట సెంబయెంఙే కయలచలనఽ ఙేయలచకోదఽ. ఈ ాయోజనెం కోసెం, 

ఒవభీ్స్క ళెల్ౄ  ఇనా్భెన్్ లేథర టలా యల్ ఇనా్భెన్్ నేయలణో భభో ఉతత్తౄని కొధరయౌ్ ఉెంటలెంథి. ఇటీవలే నలైైయేటల సెంసల 
నఽెంచి వసఽౄ నై కొనిై కభీథైెన నౄభా ఉతతేౄ లు కొనిై నిమభ, నిఫెంధనలఔు లలఫడి యదరయణ ఆభోఖ నౄభా యక్షణలలధే 
యథేయౕ నౄభా యక్షణనఽ ఔడర ను ెందఽభిఙరబ.  

4. యనియోఖథరయల యపలఖెం నుాత్తథిఔన వభాీఔయణ 

లక్షెంగ ఙేసఽఔునై యనియోఖథరయల యపలగనిై దిఱిలల నలటలి ఔుని ఔడర ఉతతేౄ లఔు యౄఔలన జయలఖ ణోెంథి. 
ాయోజన నిభ్ణెం, ధయ, ెంద తాెం, భాభెుటిెంగ్ యేభైుయలగ ఉెంటలెంథి. యనియోఖథరయల యపలగల నుాత్తథిఔన 
వభాీఔభిెంలన ఉతతేౄ లు ఏయటెంటే: 

a) చిలు య యనియోఖథరయలలు, యభి ఔుటలెంఫ సబ లఔు ఇవుజూనే వకిౄఖత యక్షణ 

b) కభపభైట్ ఔుబెంటు  ఉథోఖ లు, ఫిెంథరలఔు, యభి సబ లఔు యక్షణ ఔయౌెంఙే ఫిెంద యక్షణ 

c) జధరపలలలని అటిడెఖ  వభా లఔు యక్షణ ఔయౌెంఙే ఆర్.ఎస్క.నృ.యై లాెంటి ాబ తు థకల కోసెం జన నులలలు. 
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B. ఆభోఖ నౄభాలల నుాభాణ కీఔయణనలై ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయాదయశకలు 

లెఔులేననిై భాయలలణో ఔడిన ఉతతేౄ లనఽ, యయధ నిఫెంధనలు, నేనయౘబెంుల ననైఫ ైన నియుచధరలణో లు 
నౄభా సెంసలు అెంథిసఽౄ ెండెంణో భాభెుట్ లల ఖెందయగోళ్ భిలత్త ధలకొని ఉెంథి. ఉతతేౄ లనఽ నోు లచడెం యనియోఖథరయలలఔు 
ఔషిభవుతేెండగ, యయధ ఔెంనలనీల ఉతతేౄ లనలై కెుబమ్ లనఽ ఙెయౌుెంచడరనికి థర్ు నుభిీ అడి్నిలిేరటయలు  ఇఫోెంథి 
డెతేధరైయల. అెంణేకదఽ. తీవా అసుసత నులలలలల, ఒ తీవా అసుసత అెంటే ఏనేటి, ఏథి కదఽ అధే యషమెంనలై 
సషిఫ ైన అవగహన లేదఽ. ఆభోఖ నౄభా భిశ్రభ కోసెం ఎలకిా నిక్ డేటలనఽ నియుళ ెంచడెం ఔడర ఔషితయభవుణోెంథి.  

నౄభా సెంసలు, లేయ సెంసలు, టి.న.ఏలు, ఆసఽతేా ల భధ ఖెందయగోమానిై, నౄభా ఙేసఽౄ నై ాజల సభసలనఽ 
ణొలగిెంచడెం కోసెం ఐ.ఆర్.డి.ఏ, లేయ సెంసలు, ఆసఽతేా లు లాెంటి యయధ సెంసలు, పలయత యణ జ, భిశ్రభల సభాక 
ఆభోఖ సలయౘ సెంగెం ఔలఖయౌల ఆభోఖ నౄభాలల ఒ యఔఫ ైన నుాభాణ కీఔయణనఽ అెంథిెంచడరనికి నడెెం నృగిెంఙరబ. 
ఉభ్డి అవగహన ాకయెం, ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఆభోఖ నౄభాలల నుాభాణ కీఔయణనలై 2013లల భాయాదయశకలనఽ జఞభీ ఙేలెంథి.  

నుాభాణ కీఔయణ కోసెం ఇుడె అెంథిెంచిన భాయాదయశకలు :  

1. యదరయణెంగ ఉయోగిెంఙే నౄభా థరలఔు నియుచధరలు 
2. తీవా అసుసతణో నియుచధరలు  
3. ఆసఽతా్త కయలచల ూచీ నులలలలల నేనయౘబెంచిన కయలచల జఞనృణర  
4. కెుబమ్ నూభలు, ూయు అదీఔిత నూభలు 
5. నృయౌుెంగ్ నూయ్టలు   
6. ఆసఽతేా ల డిరచరె్ యభెంశ్ెం 

7. టి.న.ఏలు, నౄభా సెంసలు, ఆసఽతేా ల భధ నుాభాణ ఔ ెంథరలు 
8. కొతౄ  నులలలఔు ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐనఽ ను ెందడరనికి నుాభాణ ఔ లైల్ భభిమ  యనియోఖ నూయ్ట్ 

ఆభోఖ లేయ సెంసలు, నౄభా భిశ్రభ లేవల ధరణతనఽ ఫ యలఖ యచడెంలల థీనిని ఒ నలదె భ ెందడెఖ గ ఙెవచఽచ. 
అయవెంతఫ ైన ఆభోఖ, ఆభోఖ నౄభా డేటల లేఔయణఔు ఔడర ఇథి ణోడడెతేెంథి.  
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C. ఆసఽత్తా కయలచ ూచీ ఉతత్తౄ   

ఆభోఖ నౄభా నులల ఆదరభిత ూచీ అధేథి పలయతథేశ్ెంలల ఒ అతెంత యదరయణ, అతదిఔెంగ అభ ్డబయ ఆభోఖ నౄభా 
నులల.  ాబ తు యెంఖ నౄభా సెంసలు 80లలల ాయేశ్నలటిి న ఫ డికెుబమ్ నులల అధేథి అనిైటిఔధరై భ ెందఽగ వచిచన 
నుాభాణ ఔఫ ైన ఆభోఖ ఉతత్తౄ . ఙరలాకలెంగ భాభెుట్ లల నియౌచిన ఏకెైఔ ఉతత్తౄ  ఔడర. ఈ ఉతత్తౄధే కొనిై భాయలలణో 
యయధ ఫలా ెండ్స నేయు కిెంద యయధ నౄభా సెంసలు భాభెుట్ ఙేసఽౄ నైటికీ, ఫ డీకెుబమ్ అధేథి థేశ్ెంలలధే అతదిఔెంగ 
అభ ్డవుతేనై ఆభోఖ నౄభాగ కొనయఖ ణోెంథి.  

ఆసఽతా్త కయలచల ూచీ ఉతతేౄ లు ఆసఽతా్తలల ఙేయలతేనైుడె సెంబయెంచఖల కయలచల నఽెంచి వఔుౄ లఔు యక్షణ 
ఔయౌసఽౄ ెంథి. ఙరలా సెందభౌలలు  ఆసఽతా్తలల ఙేయడరనికి భ ెందఽ, ఆ తభుత కొనిై నిభేిషీ భోజుల వయఔు ఔడర అయ యక్షణ 
ఔయౌయౄ బ కనీ ఆసఽతా్తలల ఙేయని కయలచలనఽ నేనయౘబయౄ బ.  

ూచీ నుాత్తథిఔన ఔయౌెంఙే ఇలాెంటి యక్షణ థరుభ ఆసఽతా్తలల ఙేయలతేనై సెందయౌెంగ నలడెతేనై కయలచ లేథర బభిసఽౄ నై 
వమానిభి ూభిౄగ లేథర నుక్షిఔెంగ ూచీ ఇసఽౄ ెంథి.  ాయోజన నుాత్తథిఔన నౄభా యక్షణణో నుో యౌచణే ఇథి ననైెంగ 
ఉెండవచఽచ. అెందఽలల ఏథైెధర సెంగటన ఙోటల ఙేసఽఔునైుడె (ఆసఽతా్తలల ఙేయడెం, తీవా అసుసత నిభే యణ కవడెం, 

అడి్షన్ లల ఉనై భోజూ లాెంటియ) నౄభా నులలలల నేభపునైటలి  య భ ్ ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి. యసౄ వ కయలచణో థీనికి 
సెంఫెంధెం ఉెండదఽ.  

ఉథరహయణ 

యగ  ఔుటలెంఫెం ఙరలా చినైథ.ి పలయ, థరైలుగైళ్ు  కొడెఔు ఉధరైయల. తన ఔుటలెంఫెంలల ాత్త సబ డకిి యక్షణ 
ఉెండేలా, కొుఔుభికి యౄ. లక్ష ఙపున యక్షణణో ఆమన ఒ ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి ఒ ఫ డికెుబమ్ 
నులల తీసఽఔుధరైయల. ఆసత్తౄలల ఙేభై భిలతేలలు  యౄ. లక్ష వయఔు యైద కయలచలనఽ యయల త్తభిగి ను ెందఖలయల.  

యగ నఽ ఆసత్తాలల ఙేభచయల. ఆమనఔు శ్సౄ ై చికిత్ ఙేమాయౌ్ వచిచెంథి. యౄ. 1.25 లక్షలఔు ఫ డిఔల్ నృల్ 
యేరయల. ాణరయఔ యక్షణ ాకయెం నౄభా ఔెంనలనీ యౄ. లక్ష ఙెయౌుెంచిెంథి. నేగియౌన నతౄఫ నై యౄ. 25యేలనఽ యగ  
తన జఫై  నఽెంచి తీల ఇయుయౌ్ వచిచెంథి.  

కోునౄభా సెంస  భాభెుట్ ఙేసఽౄ నై ఉతతేౄ లఔు వభిౄెం జైమఖల యక్షణ భినేతేలు, అదను నేనయౘబెంులు, 
ాయోజధరలు, కొనిై మాడ్స-ఆన్ లలల యైయదరలు ఉనైటికీ ూచీ ఆదరభిత ఫ డికెుబమ్ నులలలలని ాదరన 
యయయౖీ ెంరలు కిెంద యవభిెంచఫడరు బ. కిెంద ఇచిచనయ కైవలెం ఉతత్తౄ  ఖ భిెంచిన యసౄ ిత ఆలలచన భాతాఫే అని, థరని 
ఖ భిెంచిన భభిెంతగ ణెలుసఽకోయలెంటే సెంఫెందిత నౄభాథరయల ఉతత్తౄ  ఖ భిెంచి యవభలు ణెలుసఽకోయయౌ. He also 

nఇెందఽలల ఉయోగిసఽౄ నై కొనిై యైద భిపలష థరల ఖ భిెంచి ఔడర అవగహన ణెచఽచకోయయౌ్న అవసయభ ెంథి.  

1. ఆసతా్త లల ఙేభి చికిత్ అెందఽఔుధే కయలచలు 



 

385 

 

అసుసత/ాభాదెం సెంబయెంచినుడె ఆసతా్త కయలచలనఽ అబయ కయలచలనఽ ఙెయౌుెంఙే ఒ ూచీ నులల 

కయలచలనిైటిని ఙెయౌుెంచలేఔనోు వచఽచ. ఙరలావయఔు ఉతతేౄ లు ణరభ  అెంథిెంఙే కయలచలనఽ నియుచియౄ బ. యదరయణెంగ 
యటిలల ఉెండేయ : 

i. ఖథి, ఫో భిుెంగ్, నభి్ెంగ్ కయలచలనఽ ఆసఽతా్త/నభి్ెంగ్ హో మ్ ఙెననటలి  అెంథిసఽౄ ెంథి. ఇెందఽలల నభి్ెంగ్ 
సెంయక్షణ, ఆర్.ఎెం.ఒ చరభెీలు, ఐయ ఫ్ూు బడ్స లు/ యఔౄ భాభిడీ/ఇెంజెక్షన్ ఙేలే కయలచలు/ఇలాెంటి కయలచలు 

ii. తీవా ఆభోఖ సెంయక్షణ యపలఖెం (ICU) కయలచలు  

iii. శ్సౄ ై చికిత్ నిుణ లు, భతేౄ  భెందఽ ఇఙేచయయల, యైదఽలు, సలయౘథరయలలు, లలషయౌసఽి ల జు 

iv. భతేౄ  భెందఽ, యఔౄెం, ఆకి్జన్, ఆభైషన్ తిబయటర్ చరభెీలు, శ్సౄ ై చికిత్ ఉఔయణరలు.  

v. భెందఽలు, ఓషదరలు  

vi. డమాలలస్క, కీమోతెయన, భైడియోతెయన 

vii. నేస్క ఫేఔర్, ఆభో నేడిక్ ఇెంనుు ెంట్్, ఇన్ నూాకభిుమక్ యలుుల భాభిడీ, యసఽులర్ లలిెంటలు  

viii. సెంఫెందిత ాయోఖరల / యది నియేయణ భీక్షలు, చికిత్ఔు సెంఫెందిెంచిన ఇతయ యైద కయలచలు.  

ix. నౄభాథరయలఔు అవమవ భాభిడీ జభిగినుడె థరతఔు అబయ ఆసతా్త కయలచలు (అవమవ కయలచనఽ 
నేనయౘబెంచి)  

ఔ యదరయణ ఆసతా్తలల ఙేభై ూచీ యదరనెంలల ఆసఽతా్తలల ఖడినే సభమెం 24 ఖెంటలు నేెంచిణే భాతాఫే కయలచలనఽ 
బభిసఽౄ ెంథి. అబనటికీ యైద యెంకైత్తఔతలల ఙోటల ఙేసఽఔునై ఆధఽనిఔ భాయలలణో లు శ్సౄ ై చికిత్లఔు ఆసతా్తలల 
ఙేభయౌ్న అవసయెం భదఽ. ఇటి డేకైర్ యదరధరలుగ, భిలతేలనఽ ఫటిి  ాణేకిెంచిన డేకైర్ కైెంథరా లు, ఆసఽతేా లవథెే 
శ్సౄ ైచికిత్లు నియుళ సఽౄ ధరైయల. ధేతా చికిత్లు, కీమోతెయన, డమాయౌలస్క తథితభలనఽ డేకైర్ శ్సౄ ైచికిత్లుగ 
వభాీఔభిెంఙరయల. ఈ జఞనృణర భోజుభోజుఔు నలయలఖ ణోెంథి. యటికి ఔడర నులల కిెంద యక్షణ ఇవుఫడెణరబ.  

 

పలయతథేశ్ెంలల ఒ.న కయలచలు భినేతెంగధే ఉధరైబ. ఒ.న.డి యక్షణలనఽ అెంథిెంఙే ఇలాెంటి ఉతతేౄ లు ఙరలా తఔుువగ 
ఉధరైబ. అబనటికీ, ఫమటినఽెంచి వఙేచ భోఖ ల చికిత్ఔు అబయ కయలచలఔు, థరనికి సెంఫెందిెంచి యైదఽలనఽ 
సెంాథిెంచడెం, యదరయణ యైద భీక్షలు, దెంత, ఓషధ రల కయలచలణో భ డిడిన ఆభోఖ సెంయక్షణ కయలచలు.  

2. ఆసఽతా్తలల ఙేయఔభ ెందఽ, ఙేభిన తభుత కయలచలు 

i. ఆసఽతా్తలల ఙేయఔభ ెందఽ కయలచలు 

ఆసఽతా్తలల ఙేయడభనైథి అతవసఔ భిలతేలలు  ఙేభైథి కవచఽచ. భ ెందసఽౄ  ాణరయఔణో ఙేభైథి కవచఽచ. 
ాణరయఔఫదేఫ ైన శ్సౄ ై చికిత్ కోసెం భోగి యయణే, ఆసఽతా్తలల ఙేయఔభ ెందఽ ఆమనఔు అబయ కయలచలు.  
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నియుచనెం 

ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఆభోఖ నౄభా నుాభాణ కీయఔణ భాయాదయశకలు ఆసతా్తలల ఙేయఔభ ెందఽ కయలచలనఽ కిెంథి యధెంగ 
నియుచిసఽౄ ధరైబ:   

నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆసఽతా్తలల ఙేయడరనికి భ ెందఽ అబయ యైద కయలచలు, కిెంథి నిఫెంధనల ాకయెం: 

a) నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆసఽతా్తలల ఙేయడరనికి అబయ ఎలాెంటి యైద కయలచలఔు అవసయభధే నిఫెంధనలు నేభపుధరైభో 
అలాెంటి యైద కయలచలు 

b) ఆసఽతా్తలల ఙేభి చికిత్ ను ెందడరనికి నౄభా ఔెంనలనీ అనఽభత్తెంలన థరనిని ఫటిి న కెుబమ్  

ఆసఽతా్తలల ఙేయఔభ ెందఽ కయలచలలు  భీక్షలు, భెందఽలు, డరఔిర్ జు తథితభల యౄనులలు  ఉెంటలబ. ఆసఽతా్తలల 
ఙేయడరనికి సెంఫెందిెంచిన ఇలాెంటి కయలచలఔు ఆభోఖ నులలల కిెంద యక్షణ ఔయౌెంచఫడెణరబ.  

ii. ఆసఽతా్తలల ఙేభిన తభుత్త కయలచలు 

ఆసఽతా్తలల ఙేభిన తభుత, ఙరలా సెందభౌలలు  త్తభిగి య భ ్ ఙేసఽఔుధే, నూలలఅప్ ఙేలే కయలచలు ఉెంటలబ.  

నియుచనెం 

ఆసఽతా్తనఽెంచి డిరచరె్ అబన యెంటధే అబయ యైద కయలచలు కిెంథి నిఫెంధనల ఫేయఔు ఉెంటలబ.: 

a) నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆసఽతా్తలల ఙేయడరనికి అబయ ఎలాెంటి యైద కయలచలఔు అవసయభధే నిఫెంధనలు నేభపుధరైభో 
అలాెంటి యైద కయలచలు  

b) ఆసఽతా్తలల ఙేభి చికిత్ ను ెందడరనికి నౄభా ఔెంనలనీ అనఽభత్తెంలన థరనిని ఫటిి న కెుబమ్ 

ఆసఽత్తా నఽెంచి డిరచరె్ అబన తభుత కొనిై భోజుల వయఔు అబయ యదై కయలచలు యటి కిెందఔు వయౄ బ. 
కెుబమ్ లల పలఖెంగ యటిని భిఖణ యౄ యల. - 

ఆసఽతా్తనఽెంచి ఫమటఔు వచిచన కయలచలు భెందఽలు, ఓషదరలు, యైదఽల సనైక్షల యౄెంలల ఉెంటలబ. ఇయ 
ఆసఽతా్తలల తీసఽఔునై చికిత్ఔు సెంఫెందిెంచి ఉెంటలబ. ఆభోఖ నులలల కిెంద యటికి యక్షణ ఉెంటలబ.  

ఆసఽతా్తలల ఙేయఔభ ెందఽ, ఆసఽతా్త నఽెంచి డిరచరె్ అబన తభుత్త కయలచలు కోు నౄభా సెంసనఽ ఫటిి  
భాయలతేెంటలబ. యటిని నులలలల నియుచిెంచి ఉెంటలయల. ఙరలావయఔు యదరయణెంగ ఔనినెంఙే యక్షణలల ఆసఽతా్త నఽెంచి 
ఫమటఔు వచిచన తభుత భ నలై భోజుల వయఔు ఉెంటలెంథి.  

ఆసఽతా్తలల ఙేయడరనికి భ ెందఽ, ఆసఽతా్త నఽెంచి డిరచరె్ అబన తభుత అబయ కయలచలనఽ నులల కిెంద భెంజూయల 
ఙేలన యక్షణ కోసెం నౄభా ఙేలన నతౄెం య భ ్లల పలఖెంగ ఉెంటలబ.  

a) ఇెంటిలలధే యైద చికిత్  
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ఈ ాయోజధరనిై నులలథరయలలు యదరయణెంగ ఉయోగిెంచనటికీ, ఒ వకిౄఖత ఆభోఖ నులలలల ఆసఽతా్తలల 
ఙేయఔధే ఇెంటినఽెంఙే యైద చికిత్ అెందఽఔుధే కయలచలనఽ ఔడర భిఖణనలలకి తీసఽఔుధే సదఽనుమానిై వకిౄఖత 
ఆభోఖ నౄభా ఔయౌగి ఉెంథి. అబనటికీ, ఆసఽతా్తలల చికిత్ ను ెంథరయౌ్న నిఫెంధన ఉనైటికీ భోగి లత్త ాకయెం 
ఆమననఽ ఆసఽతా్తకి తయయౌెంచలేఔనోు వడెం లేథర ఆసఽతా్తలల తగిన వసత్త లేఔనుో వడెం వలు  అథి యధెం కఔనుో వచఽచ.  

ఈ యక్షణ యదరయణెంగ నౄభా ఙేలన వకిౄ బభిెంఙే నదటి భూడె నఽెంచి ఐదఽ భోజుల వయఔటి కయలచలఔు అబయ 
చికిత్ కయలచలనఽ అెంథిసఽౄ ెంథి. ఆయౄ మ, ఫలా ెంఙైెటీస్క, థీయఘ కయౌఔ భూతా నెండరల సభసలు, యధఽలు, అత్తయయెం 
లాెంటి నిభేిషీ థీయఘ కయౌఔ, యదరయణ యధఽలఔు, గయోి ర ఎెంట భిటిస్క, భధఽఫేహ సౄెంబన సభస, ళైెర్ ట నిన్, 

ఇన్ ఫ్ూు బ ెంజఞ,దఖ ా , జలుఫ , జుయెంలాెంటి అనిై యకల  యభైచధరలు లాెంటి అనిై యకల యధఽలఔు చికిత్లనఽ 
నేనయౘబసఽౄ ెంథి.  

b) యదరయణ నేనయౘబెంులు 

ఆసఽతా్త ూచీ యదరధరల కిెంద కొనిై యదరయణ నేనయౘబెంులు కిెంద ఇవుఫడరు బ. ఆభోఖ నౄభాలల 
నుాభాణ కీఔయణనలై ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ాణేకిెంచి అనఽఫెంధెంIVలల జఞభీ ఙేలన భాయాదయశకలలు  యవభిెంచిన ాత్తనుథిత 
నేనయౘబెంులనలై ఇయ ఆదరయడి ఉెంటలబ. ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ యబ్ లలైట్ లల అెందఽఫలటలలల ఉనై భాయాదయశకలణో 
యథరభి తననఽ ణరనఽ భిచమెం ఙేసఽకోయలని సాచిెంచఫడెతేధరైయల.  
లైల్ అెండ్స మూజ్డ ఆమోథిత నిఫెంధనల ాకయెం ఏథేని నేనయౘబెంులనఽ భా ఙేలధర, లేథర ఏథేని అదను 
నేనయౘబెంులనఽ యదిెంచిధర యటిని ాణేకిెంచి యనియోఖథరయల సభాఙరయ తాెం భభిమ  నులలలల యేభైుయలగ 
నేభపుధరయౌ్ ఉెంటలెందధే యషమానిై ఖభనిెంఙరయౌ. 

1. భ ెందఽగ ఉెంటలనై యధఽలు 

వకిౄఖత ఆభోఖ ాణరయఔల కిెంద ఇయ థరదుగ నేనయౘబెంచఫడెణరబ. అెంటే అనఽకోఔుెండర జభిగై ాభాదెంణో 
నౄభాథరయలఔు ఎఔుువ భిస్కు  నఽెంచి యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి. ఆభోఖ నౄభానఽ తీసఽఔుధే సభమెంలల అవసయఫ ైన 
భ కఫ ైన యవయణలలు  యక్షణ నౄభా అెందఽఔునై కోు వకిౄ యధఽలు/గమాల ూయు చభితా. నౄభా కోసెం 
ాత్తనుదనణో అెంగీఔభిెంచడెంనలై నియృబెంచడరనిభి నౄభాథరయలఔు ఇథి యలు ఔయౌసఽౄ ెంథి.  

 

నియుచనెం 

నుాభాణ ఔెంనలై ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయాదయశకలు కిెంథి యధెంగ నియుచిెంచఫడెతేధరైబ.  

―నౄభా సెంస  జఞభీ ఙేలన నదటి నులలకి 48 ధలలలు ు నైఔు అసుసత, గమెం, యది భిలతేలు ఏయైధర, యది 
చియౘైలు/సెంకైణరలుధరై లేథర నిభే యణ అబధర, లేథర యైద సలయౘ/చికిత్ తీసఽఔుధే ఎలాెంటి భిలత్త అబధర సభై‖.  
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నేనయౘబెంు ఏనేటెంట:ే ఔెంనలనీణో నదటి నులల అభలలు కి వచిచనటి నఽెంచి అలాెంటి వకిౄకి 48 ఖెంటల 
నియెంతయ యక్షణ వయఔు అనైటలి  నులలలల నియుచిెంచినటలి  ఏథనేి భ ెందసఽౄ  షయతే. 

1. ఫయలవు నిమెంతాణ కయఔరభాలు/ సయపభలు/ లేవలు 
2. ఔళ్ుథరె లు/ కెంటలకి్ లెనఽ్లు/ యనికిడి భిఔభలు తథితభల కయలచ. 
3. ఆసతా్తలల ఙేభయౌ్న అవసయెం లేని దెంత చికిత్ కయలచలు  
4. యౘభో్న్ భాభిడీ 
5. ఖిహ సెందయశన చరభెీలు 
6. వెంధతుెం/ఉపలథీఔయణ/ సయౘమఔ ఖయౌదరయణ యదరనెం 

7. ఊఫకమెం (యదిఖరసౄఫ ైన ఊఫకమెం సయౘ) చికిత్ 

8. భధనయది&భధనశ్చయ్ సెంఫెందిత సభసలు 
9. వకీరబవన సభసలఔు థిదఽె ఫలటల శ్సౄ ైచికిత్ 

10. లెైెంగిఔ సెంఔరనేత యధఽలఔు చికిత్ 

11. థరత భియౕలన చరభెీలు 
12. ాయేశ్/భిజిలిేరషన్ చరభెీలు 
13. భూలాెంఔనెం/యది నిభే యణ ాయోజధరల కోసెం ఆసతా్తలల ఙేయడెం 

14. ఆసతా్తలల ఙేయడరనికి కయణఫ ైన లేథర నిభే యణ అబన యదికి సెంఫెందిెంచని భీక్ష/చికిత్ఔు సెంఫెందిెంచిన 
కయలచలు 

15. ఒ భోగి ాత్తఔల యైయస్క ణో ఉనైటలి  నిభే భిెంచఫడినుడె  భభిమ /లేథర ళెచ్.ఐ.య/ఎబడ్స్ తథితభలణో 
ఫలధడెతేనైటలి  ాతక్షెంగ కనీ, భోక్షెంగ కనీ ఖ భిౄెంచఫడిణే అబయ కయలచలు 

16. లలిమ్ లలల్ ధరటడెం/ శ్సౄ ై చికిత్ భభిమ  నిలు 

17. మ దే భభిమ  అణ  సెంఫెందిత కయణరలు 
18. భిజిలిేరషన్ చరభెీలు, ాయేశ్ జులు, ట యౌనోూ న్, ట యౌయజన్ చరభెీలు, భూతారల చరభెీలు లాెంటి యైథేతయఫ ైన 

అెంరలనీై.  
19. ఏథైెధర కెుబమ్ ఙేమడరనికి ఙరలా నులలలలల ఆ నులల నదలెైన ధరటి నఽెంచి 30 భోజుల యేచి ఉెండే కలెం 

యదరయణెంగ వభిౄసఽౄ ెంథి. అబనటికీ ాభాదెం కయణెంగ ఆసతా్త నులెైనుడె ఇథి వభిౄెంచదఽ. 

ఉథరహయణ 

ఆసతా్తలల ఙేభై సెందయౌెంలల కయలచలనఽెంచి యక్షణకోసెం నైభ ఒ ఆభోఖ నౄభా నులలని తీసఽఔుధరైయల. ఆ నులలలల 
నుాథనేఔఫ ైన యేచిచాలే కలెం 30 భోజులు.  

దఽయదిషివరతేౄ , నులల తీసఽఔునై 20 భోజుల తభుత నైభఔు భలేభిమా యో కిెంథి. ఐదఽ భోజుల నుటల ఫ  ఆసఽతా్తలల 
ఉెంటృ చికిత్ ను ెంథరయౌ్వచిచెంథి. పలభీ య బలల ఆసఽతా్త నృలుు లు ఙెయౌుెంఙరయౌ్ వచిచెంథి.  
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నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి భీఇెంఫర్్ ఫ ెంట్ ఆఫ  కోయగ, నులల తీసఽఔునై 30 భోజుల యేచి చాలే కలెంలలు ఆసఽతా్తలల 
ఙేభినెందఽన కెుబమ్ నఽ ఙెయౌుెంచలేభెంటృ నిభఔభిెంచిెంథి.  

i. యేచి ఉెండే కలాలు: యలక్షణఫ ైన చికిత్ జఞెం కవచఽచ, ాణరయఔ యేల ఉెండవచఽచ అధే యధఽలఔు ఇథి 
వభిౄసఽౄ ెంథి. ఉతత్తౄ   ఆదరయెంగ, ఔెంటిను య, ఫ నిన్ నోుా లిేట్ ళైెర్ ట ా , ఫ ధరభగిమా, లైఫాో భయోభా కోసెం 
ళ లలి భెఔినై, ళెభిైమా, ళైెడాోలలల్, జనఽ సెంఫెందిత అెంతయాత యది, ఖ ద భాయాెంలల సఽి లా, నలలు, 
లలైనఽలటిస్క, తత్ెంఫెందిత సభసలు, నతౄ  ధరళ్ెంలల భళ్ు  ణొలగిెంు, కీళ్ు యతెం, కీళ్ు ధొులు, వయో 
సెంఫెందిత ఎభ ఔల ఫలళ నత లాెంటి యధఽలఔు యేచి ఉెండే కలెం ఔటి/భెెండె/భూడె సెంవత్భలు 
ఉెంటలబ.  

c) అెందఽఫలటలలలని ఔవభైజ్డ ఐచిికలు 

i. వకిౄఖత ఔవభైజ్డ 

నౄభా ఙేలన ఔ వకిౄ జీయత పలఖయునే, తననలై ఆదరయడిన నలు లు, తయౌుదెండెా లు, అతౄ , భాభలు, ణోఫ టలి వులు 
తథితయ ఔుటలెంఫ సబ లణో నుటల తనఔు ణరనఽ యక్షణ ఔయౌెంచఽకోవచఽచ. కొనిై నౄభా సెంసలు యక్షణ ఔయౌెంఙరయౌ్న 
ఆదరయడిన యభి యషమెంలల ఆెంక్షలు యదిెంచవు. నౄభా ఙేలన ాత్త వకిౄకీ ఎెంనఔ ఙేలన నౄభా య భ ్ణో ఔ ఏఔ 
నులల కిెంద ఇలాెంటి నౄభా ఙేలన ాత్త ఔుభికీ యక్షణ ఔయౌెంచడెం యధభవుతేెంథి. ఇలాెంటి యక్షణలలల, నులల 
కిెంద యక్షణ ఔయౌెంచిన కోు వకిౄ నులల అనలులల ఉనై కలెంలల ఖభిషీ నతౄెం వయఔు కెుబమ్ ఙేమవచఽచ. నౄభా 
ఙేలన ాత్త వకిౄ కోసెం యభి వమసఽ, ఎెంనఔ ఙేలన య భ ్, భభైథైెధర ఇతయ భైటిెంగ్ ాకయెం నానేమెం వసాలు 
ఙేమఫడెతేెంథి.  

ii. నూనేయ్ ఫో్ు టర్ 

నూనేయ్ ఫో్ు టర్ నుయౌల అని నయౌఙే యఔెంలల ఔుటలెంఫెం అెంటే జీయత పలఖయునే, ఆదరయడని నలు లు, 
ఆదరయడిన తయౌుదెండెా లు లాెంటి యభికి కై ఏఔ నతౄెంగ ఔుటలెంఫెం నణరౄ నికి నౄభా 
అెంథిెంచఫడెతేెంథి.  
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ఉథరహయణ 

నలుఖ యల సబ లు ఔయౌగిన యౄ. ఐదఽ లక్షల ఫో్ు టర్ నులలని తీసఽఔుెంటే ఆ నులల  కలెం సెందయౌెంగ 
ఔటిఔధరై ఎఔుువ ఔుటలెంఫ సబ లు ఙేలే కెుబమ్ ఔు లేథర ఔ ఔుటలెంఫెంలలని ఔ సబ డె ఙేలే అధేఔ 
కెుబమ్ లఔు అథి ఙెయౌుెంు జయలుతేెంథి. ఇవనీై ఔలల యౄ. ఐదఽ లక్షల నతౄ  ఔవభైజీని థరటభదఽ. నౄభాఔు 
ాత్తనుథిెంచిన ఔుటలెంఫెంలలని అతదిఔ వమసఽ ఔయౌగిన సబ డి వమసఽ ఆదరయెంగ నానేమెం 
ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి.  

ఈ నులలలలల యక్షణలు, నేనయౘబెంులు కై యఔెంగ ఉెంటలబ. అయవెంతఫ ైన నానేమెంలల ఉనైత య బలల 
ఎెంనఔ ఙేమఖల నౄభా య భ ్ఔు నతౄెం ఔుటలెంఫెం ఔవభైజీ ను ెందఽతేనైెందఽన నూనేయ్ ఫో్ు టర్ నులలలఔు 
భాభెుట్ లల జధరదయణ లనయోౄ ెంథి.  

d) ాణేఔ యయషీతలు 

ాసఽౄ త ఔవభైజీలఔు లు భాయలలు ఙేల, ఇథివయఔటి ఫ డికెుబమ్ ఉతత్తౄ  కిెంద అెంథిెంచిన నుాథనేఔ ూచీ యక్షణఔు 
కొతౄ  యలువ జోడిెంు యయషీతలు ఙేయచఫడరు బ. ఈ భాయలలనఽ భనెం చభిచయౄ ెం. కిెంద ాయౄ యెంచిన 
యయయౖీ ెంరలనిైటినీ అనిై ఉతతేౄ లు తీసఽఔుని యళ్ువని, కోు నౄభా సెంసనఽ, కోు ఉతత్తౄని ఫటిి  భాయవచచధే 
యషమానిై ఖభనిెంఙరయౌ.  

i. ఉ భినేతేలు భభిమ  యది నిభిషీ భినేత్త 

కటభకి్ లాెంటి కొనిై ఉతతేౄ లు యది నిభిషీ భినేత్తని ఔయౌగి ఉెంటలబ. కొనిైెంటిలల నౄభా ఙేలన య భ ్ఔు ఖథి 
అథెెనలై ఉ భినేతేలు భ డిడి ఉెంటలబ. అెంటే నౄభా ఙేలన య భ ్లల 1 రణరనిై భోజు అథెెఔు, 2 రణరనిై 
ఐ,ల.మ . చరభెీలఔు ఙెయౌుయౄ యల. ఐ.ల.మ . చరభెీలు, ఒ.టి చరభెీలు, సయెన్ జులు లాెంటి ఇతయ దఽె ల కిెంద కయలచలు 
ఎెంచఽఔుెంటలనై ఖథిణో భ డిడి ఉెండగ, ఖథి అథెె భినేత్త ఇతయ దఽె ల కిెంద ఔడర కయలచలనఽ 
నిమెంతా్తెంచడెంలల, తథరుభ నతౄ  ఆసఽతా్త యైద కయలచలనఽ తగాిెంచడెంలలనా సయౘమడెతేెంథి.  

ii. సహ-ఙెయౌుెంు (కో-నే అని జధరదయణ ను ెంథిెంథి) 

ఒ సహ-ఙెయౌుెంు అధేథి ఒ ఆభోఖ నౄభా నులల కిెంద ఉెండే కయలచ-పలఖయుభ అవసయెం. అథి అనఽభత్తెంచిన 
కెుబమ్ నతౄెంలల నిభేిషీ రణరనిై నులలథరయల/నౄభాథరయల బభిెంఙేలా ఙేసఽౄ ెంథి. సహ-ఙెయౌుెంు అధేథి నౄభా 
య భ ్నఽ ఎెంత భాతాభూ తగాిెంచదఽ.  

ఇథి తన ఐచిికలనఽ ఎెంనఔ ఙేసఽకోవడెంలల నౄభా థరయల ళెచచభిఔగ ఉెండేలా చాసఽౄ ెంథి. తథరుభ తభ నతౄ  
ఆసతా్త కయలచలనఽ సుచిెందెంగ తగాిెంచఽకోఖలయల.  

iii. తగాిెంచఖయౌగైయ 
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తగాిెంచఖయౌగైయ ఆభోఖ నౄభా నులల కిెంద ఒ కయలచ పలఖయుభ అవసయెం. నౄభా సెంస  ఏథేని ాయోజధరలు 
ఙెయౌుెంఙేభ ెందఽ ూచీ నులలల యషమెంలల అబణే నిభేిషీ యౄనుమల నణరౄ నికి, ఆసతా్త నఖదఽ నులలల 
యషమెంలల నిభేిషీ భోజులు/ఖెంటలఔు నౄభా సెంస  ూచీ వళ ెంచదఽ. తగాిెంు అధేథి నౄభా య భ ్నఽ తగాిెంచదఽ.  

నౄభా సెంసలు తగాిెంు వభిౄెంఙేథి ఏడరథిక, జీయణరనిక, సెంగటనక అధే యషమానిై నియుచిెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి. 
అలాగై వభిౄెంజైమాయౌ్న నిభేిషీ తగాిెంు.  

iv. కొతౄ  నేనయౘబెంులు ాయేశ్నలటిఫడి, ఆ తభుత ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ థరుభ నుాభాణ కీఔభిెంచఫడిెంథి: 

 జనఽయఫ ైన సభసలు భభిమ  లలిమ్ లలల్ ఇెంనుు ెంటేషన్/శ్సౄ ై చికిత్. 

 యది నిభే యణఔు ఉయోగిెంఙే లేథర ల.న.ఏ.న, ల.ఏ.న.డి, ఇన్ పూషన్ ెంప్ లాెంటి ఫలహ భభిమ  
లేథర భనిైకెైన లు యకల యైద/యైథేతయ ఉఔయణరలు, యఔర్, ఔరచస్క, ఫ లుి లు, కలయలు , కులు, 
ల ల్ెంట్ లు, లు ెంగ్ లు, ఫాేస్క లు, యి కిెంగ్ లు లాెంటి మాెంఫ లెన్్ యధధరలు, డమాఫ టిర్ పుట్ యేర్, 
ఖూు కోనైటర్, థభో్నైటర్, యటికి సెంఫెందిెంచిన అెంరలు లాెంటియ, ఇెంటిలల ఉయోగిెంచఖల తదనెంతయ 
యైద భిఔయెం లాెంటియ.  

 ఆసఽతా్త యదిెంచిన ఏయైధర సభీుస్క చరభెీలు, సర్ చరభెీలు, అడి్షన్ జులు, భిజిలిేరషన్ చరభెీలు తథితభలు  

 ఆసఽతా్తలల ఙేయడరనికి భ ెందఽ, డిరచరె్ అబన తభుత కలెంలల యైదఽల సెందయశనలు, 
అట ెండెెంట్/నభి్ెంగ్ చరభెీలు. 

ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐఔు ాభాణీఔభిెంచిన ఉభ్డి నేనయౘబెంు అెంరలుధరైబ. దమఙేల, చివభోు ని అనఽఫెందరనిై 
చాడఖలయల.  

v. జోన్ యభీ నానేమెం 

యదరయణెంగ, నానేమెం అధేథి నౄభా ఙేలన వకిౄ వమసఽనలై, ఎెంనఔ ఙేలన నౄభా య భ ్నలై ఆదరయడి ఉెంటలెంథి. 
నానేమెం వణరసెం కొనిై నిభేిషీ జోను లల అదిఔ కెుబమ్ ల కయలచణో ాయేశ్నలటిఫడెతేెంథి. అెంటే, ఢియ్ు, 
భ ెంఫయ లనఽ కొనిై ఉతతేౄ లఔు అతదిఔ నానేమెం జోన్ గ కొనిై నౄభా సెంసలు నేభపుెంటలధరైబ. 

vi. భ ెందఽగ ఉెంటలనై యధఽలఔు ఔవభైజీ 

నిమెంతాణ అవసభల ధేథెంలల ఖతెంలల నేనయౘబెంచిన ఖతకలు యధఽలు ధరలుగైళ్ు యేచి ఉెండే కలెంణో 
ాణేఔెంగ ాయౄ యెంచఫడెణరబ. కొనిై నౄభా ఔెంనలనీలు యడెదల ఙేలే కొనిై కభీథైెన ఉతతేు  ఆ కలానిై భెెండేళ్ు 
నఽెంచి భూడేళ్ు కలనికి తగాిెంఙరబ.  
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vii. ునయలదేయణ 

జీయతకలు ునయలదేయణనఽ కొనిై నౄభా సెంసలు ాయేశ్నలటలి బ. ాసఽౄ తెం థీనిని అనిై నులలలఔు ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ 
తనిసభి ఙేరబ.  

viii. డేకైర్ యదరధరనికి ఔవభైజీ 

యైద రసౄ ైెం అనవిథేి ఙెెందడెం వలు  డేకైర్ యపలఖెం కిెంద నలదె సెంకలల యదరధరలు ఙేభిన యషమెం ఔనినయోౄ ెంథి. ఖతెంలల 
డేకైర్ కిెంద ఔెంటిను య, డీ అెండ్స ల, డమాయౌలస్క, కీమోతెయన, యౌతోటిాన్, టలని్లెకోి నైలాెంటి ఏడె అెంరలనఽ 
ాణేఔెంగ ాయౄ యెంఙరయల. ఇుడె 150ఔు నలైగ యదరధరలనఽ థీని భిదిలలకి తీసఽఔువఙరచయల. ఈ జఞనృణర ఇెంక 
నలదెదవుణోెంథి.  

ix. నులల భ ెందఽ కయలచ తనిఖీ 

యైద భీక్ష కయలచనఽ ఇథివయలల అవకరలునై ఔుబెంటలు  బభిెంఙేయయల. ఇుడె ాత్తనుదన ెంద ణరా నికి 
అెంగీఔభిెంచఫడిణే, నౄభా సెంస  కయలచనఽ భీఇెంఫర్్ ఙేసఽౄ ెండడెంణో, ఈ భీఇెంఫర్్ ఫ ెంట్ 50 రతెం నఽెంచి వెంద రతెం 
భధ యేయలడెతేెంథి. ఆభోఖ తనిఖీ కయలచలలు  ఔనీసెం మాప ై రణరనిై నౄభా సెంస  బభిెంచడరనిై ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ 
తనిసభి ఙేలెంథి.  

x. ఆసఽతా్తలల ఙేయఔ భ ెందఽ, ఫమటఔు వచిచన తభుత్త యక్షణ కలెం 

ఆసఽతా్తలల ఙేయఔ భ ెందఽ, ఫమటఔు వచిచన తభుత్త యక్షణ కలానిై ఙరలావయఔు నౄభా సెంసలు భ కెంగ తభ 
కభీథైెన ఉతత్తౄలల అయయై నఽెంచి ణొెంప ై భోజులఔు నలెంచఽతేధరైబ. కొనిై నౄభా సెంసలు ఈ కయలచల ఖభిషీ భినేత్తని 
కెుబమ్ నతౄెంలల నిభేిషీ రణరనికి భ డినలడెతేధరైబ.   

xi. మాడ్స ఆన్ యక్షణలు 

మాడ్స-ఆన్ యక్షణల నేభిట యయధ కొతౄ  అదను యక్షణలనఽ కొనిై నౄభా సెంసలు ాయేశ్నలటలి బ. యటిలల కొనిై కిెంద 
ఇవుఫడరు బ.: 

 ాసాత్త యక్షణ: భీట ైల్ నులలల కిెంద ఇథివయలల ాసాత్త కయలచలనఽ ఇవుడెం లేదఽ. అబణే ఇుడె లు 
నౄభా సెంసలు యయధ యకలెైన యేచి ఉెండే కలెంణో యటిని అెంథిసఽౄ ధరైబ.  

 తీవా అసుసత యక్షణ:నుాణరెంతఔఫ ైనయ, కభీథైెన చికిత్లు అెంథిెంఙరయౌ్న నిభేిషీ యధఽలకోసెం కభీథైెన యఔెం 
ఉతతేౄ ల కిెంద ఔ ఐచిిఔెంగ ఇయ అెందఽఫలటలలల ఉధరైబ.  

 నౄభా ఙేలన య భ ్ ునయలదేయణ: కెుబమ్ ఙెయౌుెంచిన తభుత, అదనెంగ నానేమెం ఙెయౌుెంచడెం థరుభ అసలు 
భినేత్తకి నౄభా ఙేలన య భ ్నఽ (కెుబమ్ ఙెయౌుెంుణో తగాిెంఙేథి)ునయలదేభిెంచవచఽచ.  
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 ఆమ ష్-ఆమ భైుథిక్-యోగ-మ ధరని-లథరే -హో నేయోత్తలఔు యక్షణ: ఆసఽతా్త కయలచలలల కొెంత రతెం 
వయఔు ఆమ ష్ చికిత్ కోసెం అబయ కయలచలఔు కొనిై నులలలు యక్షణ ఔయౌయౄ బ.  

xii. యలువ జోడిెంు యక్షణలు 

కొనిై ూచీ ఉతతేౄ లలల కిెంద నేభపునైటలి  యలువ జోడిెంు యక్షణలు ఉెంటలబ. నౄభా ఙేలన నతౄెం య భ ్నఽ 
నేెంచఔుెండర నులల ఱలడాల్ లలని ాత్త యక్షణఔు నేభపునైటలి  నౄభా ఙేలన య భ ్ భినేత్త వయఔు ాయోజధరలు 
ఙెయౌుెంచఫడెణరబ. 

 ఫమటి భోఖ ల యక్షణ:పలయతథేశ్ెంలలని ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లనీై ఙరలావయఔు ఆసఽతా్తలల ఉెంటృ చికిత్ 
ను ెంథే కయలచలఔు భాతాఫే యక్షణ ఔయౌయౄ మధే యషమెం భనఔు ణెలుసఽ. కనీ ఇుడె కొనిై ఔెంనలనీలు కొనిై 
కభీథైెన ాణరయఔల కిెంద ఫమటి భోఖ లఔు భినేత యక్షణనఽ అెంథియౄ బ. 

 ఆసఽతా్త నఖదఽ: నిభేిషీ కలెం వయఔు ఆసఽతా్తలల ఉనైెందఽయల ాత్తభోజూ అబయ కయలచలకోసెం ఔ ఏఔ నతౄెం 
య భ ్నఽ అెంథిసఽౄ ెంథి. యదరయణెంగ ఈ కలెం భెెండె, భూడె భోజుల తగాిెంు నులలలనఽ నేనయౘబెంచి ఏడె 
భోజులఔు భెంజూయల ఙేమఫడెతేెంథి. కఫటిి , ఆసఽతా్తలల ఉెండే కలెం తగాిెంు కలానిై నేెంచి ఉెంటే భాతాఫే 
ాయోజధరనికి యలుెంటలెంథి. ఆసఽతా్తలల ఙేభై కెుబమ్ ఔు ఇథి అదనెం కనీ నులలలల నౄభా ఙేలన నతౄ ెం 
లలల ఉెంటలెంథి.  లేథర ఔ ాణేఔ ఉభినేత్తలలల ఉెండవచఽచ.  

 త్తభిగి ను ెంథే ాయోజనెం: అసుసత భభిమ /లేథర ాభాదెం వలు  ఆసఽతా్తలల ఉెండే కలెం థిభోజులఔు 
నేెంచఔుెంటే ఏఔ నతౄెం య భ ్ ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి.  

 థరతల కయలచలు: ఈ నులల నులలలల నియుచిెంచిన యధెంగ నిమభ, నిఫెంధనల ాకయెం ాదరన అవమవ 
భాభిడీ జభిగిణే థరతఔు కయలచల భీ ఇెంఫర్్ ఫ ెంట్ కోసెం అెంథిసఽౄ ెంథి.  

 ఆెంఫ లెన్్ భీఇెంఫర్్ ఫ ెంట్:నౄభా ఙేలన వకిౄ, నౄభా ఔయౌగిన వకిౄకి అబయ ఆెంఫ లెన్్ కయలచలు నులల 
ఱలడాల్ లల నేభపునైటలి  ఒ నిభేిషీ భినేత్త వయఔు భీఇెంఫర్్ ఙేమఫడెణరబ.  

 సయౘమఔుల కయలచలు:ఆసఽతా్తలల ఉనై సభమెంలల నౄభా ఙేలన వకిౄకి సయౘమఔులుగ ఉనై యభి 
ఆయౘభనికి, యయణరఔు అబయ కయలచలఔు యక్షణ ఔయౌెంచడరనికి ఉథెేయెంచినయ. నులల నిఫెంధనల ాకయెం నులల 
ఱలడాల్ లల నేభపునై భినేత్తకి లలఫడి ఏఔ నతౄెం ఙెయౌుెంు లేథర భీఇెంఫర్్ ఫ ెంట్ ఙెయౌుెంు ఙేసఽౄ ెంథి.  

 ఔుటలెంఫ నియుచనెం: కొనిై ఆభోఖ ఉతతేౄ లలు  ఔుటలెంఫలనికి నియుచనెంలల భాయలలు ఙోటల ఙేసఽఔుధరైబ. 
ఇథివయలల ాదరన నౄభాథరయల, జీయత పలఖయునే, ఆదరయ డిన నలు లఔు యక్షణ ఇవుఫడరు బ. ఇుడె 
తయౌుదెండెా లు, అణరౄ , భాభలఔు ఔడర అథే నులల కిెంద యక్షణ భెంజూయల ఙేమఫడెతేధరైబ.  
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D. టలప్ యక్షణలు లేథర అదిఔ తగాిెంు నౄభా ాణరయఔలు  

టలప్ యక్షణనఽ అదిఔ తగాిెంు నులల అని ఔడర అెంటలయల. అెంతభె తీమ యణ లల ఙరలాభెంథి అదిఔ సహ ఙెయౌుెంు 
నులలలఔు లేథర యక్షణ ను ెందని యధఽలు, చికిత్ఔు  అదనెంగ టలప్ యక్షణలనఽ కొెంటలెంటలయల. అబనటికీ 
పలయతథేశ్ెంలల టలప్ యక్షణనఽ నుాథనేఔెంగ అదిఔ నతౄెం నౄభా ఙేలన ఉతతేౄ ల కొయత సభసనఽ భిషుభిెంచడరనికై 
ాయేశ్నలడెతేధరైయల. అబణే ఇఔ ఎెంత భాతాభూ అథి కయణెం కదఽ. ఆభోఖ నులల కిెంద యక్షణఔు ఖభిషీ భినేత్త 
ఙరలాకలెంగ యౄ. లక్షలుగధే ఉెంథి. భభిెంత ఎఔుువ యక్షణ కయలనఽఔునై యభెవభైెధర భెటిి ెంు నానేమెం ఙెయౌుెంచి, 

భెెండె నులలలు కొధరయౌ్న నియోెంధెం ఏయడెతేెంథి. ఇథి నౄభా సెంసలు టలప్ నులలలనఽ అనవిథేి ఙేమడరనికి థరభి 
తీలెంథి. ఇథి నౄభా ఙేలన నతౄెం నిభేిషీ భినేత్తని థరటి ఎఔుువ నణరౄ లఔు యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి. (thresholdఅని 
నలుయౄ యల). 

ఈ నులల భభిెంత అయవెంతఫ ైన నానేమెంఔు లనసాౄ  నౄభా ఙేలన తఔుువ నతౄెంణో ఔలల, ని ఙేసఽౄ ెంథి. 
ఉథరహయణఔు, తభ మాజభాన సెంసల నఽెంచి యక్షణ ను ెంథే వఔుౄ లు ఔడర అదను యక్షణ కోసెం టలప్ యక్షణనఽ 
ఎెంచఽఔుెంటలయల. (నదటి నులలలల నౄభా ఙేలన య భ ్నఽ ాయేశ్ెంగ దిఱిలల నలటలి ఔుెంటలయల). ఎఔుువ కయలచణో ఔడిన 
చికిత్ జభిగై దఽయదిషిఔయఫ ైన సెందయౌెంలల ఇథి నౄభా ఙేలన వకిౄకి, ఔుటలెంఫలనికి సయౘమడెతేెంథి.  

టలప్ నులలకిెంద కెుబమ్ ను ెందడరనికి అయోతనఽ దకిుెంచఽకోవడరనికి యైద కయలచలు ాణరయఔ కిెంద ఎెంచఽఔునై 
తగాిెంచఖల (లేథర ాయేశ్ెం) యటిఔధరై ఎఔుువగ ఉెంటలబ. ఎఔుువగ తగాిెంచఖల ాణరయఔ కిెంద భీఇెంఫర్్  ఫ ెంట్ అధేథి 
అబయ కయలచగ ఉెంటలెంథి. అెంటే, తగాిెంచఖలథరనిఔధరై ఎఔుువ.  

ఉథరహయణ 

ఒ వకిౄకి ఆమన మజభాని యౄ. 3 లక్షలఔు యక్షణ ఔయౌెంఙరయల. యజ. 3 లక్షలనఽ నేెంచి, యౄ. థి లక్షల వయఔు టలప్ 
నులలని ఆమన ఎెంచఽకోవచఽచ.  

ఔయభి ఆసఽతా్తలల ఙేభినుడె అబయ కయలచ యౄ. ఐదఽ లక్షలు అబణే, నుాథనేఔ నులల యౄ. భూడె లక్షల యక్షణ 
భాతాఫే యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి. టలప్ యక్షణణో నేగియౌన యౄ. భెెండె లక్షలనఽ టలప్ నులల ఙెయౌుసఽౄ ెంథి.  

టలప్ నులలలు ఙౌఔగ లనసఽౄ ధరైబ. ఔ యౄ. థి లక్షల నులల కయలచ యౄ. భూడె లక్షల భినేత్తని థరటి, యౄ. 
థి లక్షల టలప్ నులలలఔధరై యౄ. థి లక్షలఔు తీలే నులలకి కయలచ ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంటలెంథి.  

ఈ యక్షణలు వకిౄఖత, ఔుటలెంఫ నుాత్తథిఔన ఉెంటలబ. ఔుటలెంఫెం భిదిలల ఉనై ాత్త సబ డికి నౄభా ఙేలన వకిౄఖత 
య భ ్ లేథర ఔుటలెంఫెం నణరౄ నికి నౄభా ఙేలన ఏఔ నతౄెం య భ ్లు ధేడె భాభెుట్ లల ఉధరైబ.  

ఆసఽతా్తలల ఙేభై ాత్త సెందయౌెంలలనా తగాిెంు నణరౄ నిై టలప్ ాణరయఔ థరటలయౌ్ వఙేచ భిలతేలలు  ఆ ాణరయఔనఽ 
కటలయోి ర ఫ్ ఆదరభిత అదిఔ తగాిెంు ాణరయఔ అని అెంటలయల. నలైన ఇచిచన ఉథరహయణలల ఙెయౌుెంచఖల కెుబమ్ యౄ. భూడె 
లక్షలనఽ థరటలతేెంథి.  
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అబనటికీ నులల కలెంలల వయలసగ ఆసఽతా్తలల ఙేయలత వచిచన అనెంతయెం థరటలయౌ్న తగాిెంునఽ అనఽభత్తెంఙే 
టలప్ ాణరయఔలు పలయత భాభెుట్ లల సఖటల ఆదరభిత తగాిెంు ాణరయఔలు అనీ, సార్ టలప్ యక్షణ అని 
నలువఫడెతేధరైబ. నలైన ఙెనన ఉథరహయణలల ాత్త కెుబమ్ జోడిెంచఫడెతేెందనీ, అథి యౄ. భూడె లక్షలనఽ థరటిణే 
టలప్ యక్షణ కెుబమ్ లనఽ ఙెయౌుెంచడెం నుాయెంనసఽౄ ెందని అయెం.  

ఙరలావయఔు నుాభాణ ఔ నిమభ, నిఫెంధనలు, ఆసఽతా్త ూచీ నులల నేనయౘబెంులు ఈ ఉతతేౄ లఔు వభిౄయౄ బ. 
నుాథనేఔ ఆభోఖ యక్షణనఽ ాబ తుఫే అెంథిెంఙే కొనిై భాభెుటు లల, నౄభా సెంసలు ఙరలావయఔు టలప్ యక్షణలనఽ 
భెంజూయల ఙేమడెంనలైధే దిఱి  యభియౄ బ.  
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E. వయోవిదఽే ల యదరనెం 

నిభేిషీ వమసఽనఽ థరటిన తభుత నౄభా యక్షణ ఔయయైన వయోవిదఽే లఔు యక్షణ అెంథిెంచడెం కోసెం ఈ ాణరయఔలఔు 
యౄఔలన ఙేమఫడిెంథి. (అెంటే అయయై ఏళ్ైు  థరటిన యభికి). ఔవభైజీ నిభ్ణెం, నేనయౘబెంులు ఆసఽతా్తలల 
ఙేయలతేనైుడె అభలు ఙేలే నులల తయయౘలలధే ఉెంటలబ.  

ఔవభైజీని, యేచి ఉెండేకలానిై ఏయయచి, విథరే  యధఽలనలై ాణేఔ శ్రదే తీసఽకోఫడెతేెంథి. ాయేశ్ వమసఽ ఙరలావయఔు 
అయయై ఏళ్ైు  థరటి, జీయతకలభెంణర అభలలు కి ఉెంటలెంథి. నౄభా ఙేలే నతౄెం రలరణ  యౄ. 50 యేల నఽెంచి యౄ. ఐదఽ లక్షల 
వయఔు ఉెంటలెంథి. నిభేిషీ యధఽలఔు వభిౄెంజైబయ యేచి ఉెండేకలెంలల వణరసెం ఉెంటలెంథి. ఉథరహయణఔు ఔ నౄభా సెంస  
ఔెంటి ను య చికిత్ఔు ఏడరథిని యేచి ఉెండే కలెంగ నేభపునవచఽచ. థరనికి భభో సెంస  భెెండేళ్ు కలనిై యేచి ఉెండే కలెంగ 
ఙెవచఽచ.  

ఆమా నౄభా సెంసఔు సెంఫెందిెంచి నిభేిషీ యధఽలఔు యేచి ఉెండే కలెం లేఔనోు వచఽచ. భభి కొనిై యధఽలఔు ఉెండవచఽచ. 
ఉథరహయణగ లలైనఽలటస్క నఽ కొనిై సెంసలు యేచి ఉెండే కలెం నిఫెంధనలలు  నలటిఔనోు వచఽచ. కనీ భభికొనిై సెంసలు యటిని 
ఙేయచవచఽచ.  

భ ెందఽగ ఉెంటలనై యదికి యేచి ఉెండే కలెం ఉెంటలెంథి లేథర కొనిై నులలలఔు భినేత్త ఉెంటలెంథి. ఆసఽతా్తలల ఙేయఔ 
భ ెందఽ కయలచలు ఆసఽతా్త కెుబమ్ లు, లేథర ఉ భినేతేలలు  ఏథి ఎఔుువగ ఉెంటే అలా  
ఙెయౌుెంచఫడెణరబ. కొనిై నులలలలల అయ 30/60 భోజులు కనీ,60/90 భోజుల నిభేిషీ కలెం భిదిలలు ఉెండే కయలచలు 
లాెంటి యలక్షణఫ ైన ూచీ ాణరయఔలనఽ అభలు ఙేయౄ బ.  

ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ వయోవిదఽే లుగ ఉనై నౄభాథరయలలఔు ాణేఔ సదఽనుమాలనఽ తనిసభి ఙేలెంథి.:  

1. వయోవిదఽే లఔు ఇవుజూుతేనై ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లఔు వసాలు ఙేలే నానేమెం ధరమ సభ్తెంగ, 
సభయనీమెంగ, నుయదయశఔెంగ, చటిఫదేెంగ భ ెందసఽౄ గ ఉెండరయౌ.  

2. నానేమెంఔధరై ఎఔుువగ వసాలు ఙేలే భత ెంద లలడిెంగ్ యషమెంలల నౄభాథరయలఔు సభాఙరయెం 
అెంథిెంఙరయౌ. నులలని జఞభీ ఙేలే భ ెంథే ఇలాెంటి లలడిెంగ్ లఔు నిభేిషీ సభ్త్తని ను ెంథరయౌ. 

3. కెుబమ్ ల సెంఫెందిత ఆభోఖ నౄభానఽ, వయోవిదఽే ల సభసలనఽ భిషుభిెంచడరనికి అనిై ఆభోఖ నౄభా 
సెంసలు, టి.న.ఏలు ఒ ాణేఔ చరధల్ నఽ ఏభచఽ ఙేసఽకోయయౌ. 
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F. లయ ాయోజఔ యక్షణలు- ఆసఽత్తా నఖదఽ, తీవా అసుసత 

ఆభోఖ నౄభా నులలలల నౄభా సెంసఔు అనిైటిఔధరై గప భ ు ఏనేటెంటే నులల ాయోజధరలనఽ అనవసయెంగ, 
అయయళ తభెంగ ఉయోగిెంచఽఔుధేలా ఙేమడఫే. ఆభోఖ నౄభా కిెంద భోగికి యక్షణ ఉెందని ణెలుసఽఔుని, యైదఽలు, 
సయెనఽు , ఆసఽతేా లు అత్తగ చికిత్ అెంథిెంఙే ామతైెం ఙేమవచఽచ. అనవసయఫ ైన యది నియేయణ, ాయోఖ భీక్షలనఽ 
ఙేటిి , అవసయఫ ైన నతౄెం ఔధరై చికిత్ కయలచనఽ ఎఔుువ ఙేయౄ బ. నౄభా సెంస  కయలచలనలై డే భభో నలదె ాపలవెంగ 
యైద కయలచలు నియెంతయెం నలయలఖ తేెండడెం, యదరయణెంగ నానేమెం భైటు లల నలెంు ఔధరై ఇయ ఎఔుువగ ఉెంటలబ.  

లయ ాయోజన యక్షణే థీనికి సభాదరనెం కఖలదఽ. నౄభా ఙేలన వఔుౄ లఔు తగినెంత యక్షణ ఔయౌసాౄ ధే ఈ ల య 
ాయోజధరలు ఒ అయవెంతఫ ైన కలానికి తన నులలకి సభైెన ధయ నియృబెంచడెంలల ఔడర సయౘమడెతేెంథి. ఈ 
ఉతత్తౄలల ఇ.ఎన్.టి, ఆౄ భాలజీ, అబ్ లలిటిాక్్, గైెనకలజీ తథితభలాు ెంటి ాత్త వవస  కిెంద యదరయణెంగ సెంబయెంఙే 
చికిత్లు ఉెంటలబ. నులలలల యటికి ఙెయౌుెంఙే ఖభిషీ నణరౄ నిై ఔడర నేభపుని ఉెంటలయల.  

నేభపునై చికిత్ కోసెం నౄభా ఙేలన వకిౄ  యచిచెంఙే య భ ్ఔు సెంఫెంధెం లేఔుెండర కెుబమ్ య భ ్నఽ ను ెందఽణరయల. ఈ 
చికిత్లలు  కోుథరనికి ఙెయౌుెంఙే య భ ్ యది లత్తకి చికిత్ అెంథిెంచడెం కోసెం అవసయఫ ైన అయవెంతఫ ైన కయలచ 
అధమనెంనలై ఆదరయడి ఉెంటలెంథి.  

నుకైజీ చరభెీలలల కిెంథి యకలెైన కయలచలు ఉెంటలబ: 

a) ఖథి అథెె,  

b) విత్తౄ  నిుణ ల జు,  

c) యది నిభే యణలు,  
d) ఓషదరలు,  
e) ఆసఽతా్తలల ఙేయఔ భ ెందఽ, ఫమటఔు వచిచన తభుత అబయ కయలచలు తథితభలు.  

ఉతత్తౄని ఫటిి  నుకైజీ చరభెీలలల ఆయౘయెం, యయణర, ఆెంఫ లెన్్ చరభెీలు ఔడర ఙేయచఫడెణరబ.  

ఆసఽతా్తలల ఙేయడెం, యదికి ఔవభైజీ ఉెందధే యలజువులు ఉెంటే ఙరలునెంటలనైెందఽన ఈ నులలల కిెంద కెుబమ్ నఽ నుాలలస్క 
ఙేమడెం ణేయౌఔ కఖలదఽ. థీని భిదిలల ఉనై చికిత్ల సెంక ఉతత్తౄలలని చికిత్ల నియుచధరల ఆదరయెంగ సఽభాయల 75 
నఽెంచి 200 వయఔు ఉెంటలెంథి.  

నులలలలని జఞనృణరలల ఙోటల దఔుని సయెభీలు/చికిత్ కోసెం నిభీృత నణరౄ నిై ఙెయౌుెంఙేెందఽఔు ఔడర వసత్త ఔయౌెంఙరయల. 
నులల కలెంలల యయధ చికిత్లఔు ఫహృళ్ కెుబమ్ లు యధడెణరబ. అబనటికీ చివయగ నులల కిెంద ఎెంనఔ 
ఙేలన నణరౄ నికి కెుబమ్ లు భినేతెం ఙేమఫడెతేధరైబ.  

లయ ాయోజఔ నౄభా ాణరయఔలు కిెంద ఇవుఫడరు బ: 

 ఆసఽతా్త భోజుయభీ నఖదఽ నౄభా ాణరయఔలు 
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 తీవా అసుసత నౄభా ాణరయఔలు  

1. ఆసఽతా్త భోజుయభీ నఖదఽ నౄభా నులల 

a) భోజుఔు నతౄెం భినేత్త 

ఆసఽతా్తలల ఙేభినుడె కోు భోజుఔు నౄభా ఙేలన వకిౄకి నిభీృత నణరౄ నిై ఆసఽతా్త నఖదఽ ఔవభైజీ అెంథిసఽౄ ెంథి. 
భోజు యభీ నఖదఽ ఔవభైజీ (ఉథరహయణఔు) యౄ. 1500 నఽెంచి యౄ. 5,000 వయఔు ఉెంటలెంథి. ఔ అసుసతణో నుటల 
నులల ఖడెవుకోసెం భోజుయభీ ఙెయౌుెంులల ఖభిషీ భినేత్తని అెంథిెంచడెం యదరయణెంగ యభిిఔ ాణరయఔలల యఖ తేెంథి.  

b) ఙెయౌుెంు భోజుల సెంక 

ఈ నులలలలలని కొనిై యకలలల, భోజుయభీ నఖదఽనఽ అనఽభత్తసఽౄ నై భోజుల సెంక అధేథి చికిత్ అెందఽఔుెంటలనై 
యదిణో భ డిడి ఉెంటలెంథి. చికిత్ల సభఖర జఞనృణర, కోు థరనికి ఫస వవది అధేథి కోు యఔఫ ైన 
యదరనెం/అసుసత కోసెం అనఽభత్తెంచిన భోజుయభీ నఖదఽ ాయోజధరనిై భినేతెం ఙేలేలా నియృబెంచఫడెతేెంథి.  

c) యయషీఫ ైన యక్షణ లేథర మాడ్స ఆన్ యక్షణ 

కొనిై సెంసలు అెంథిసఽౄ నైటలి గ ఆసఽతా్త భోజుయభీ నఖదఽ నులల ఒ యయషీఫ ైన నులలగ అెందఽఫలటలలల ఉెంథి.  
భభికొనిై సెందభౌలలు  అథి ఒ నియెంతయ ూచీ నులలకి మాడ్స-ఆన్ యక్షణగ అెందఽఫలటలలల ఉెంథి. ఙెయౌుెంు ఒ లయ 
నతౄెంగ ఉెంటృ, చికిత్ యసౄవ కయలచణో సెంఫెందిెంచని కయణెంగ ఈ నులలలు నౄభాథరయలఔు సయౘమడెణరబ. 
ఇథి ూచీ ఆదరభిత ఆభోఖ నౄభా ాణరయఔ కిెంద లుఔభిెంచిన ఏథేని యక్షణఔు అదనెంగ అెంథిెంఙరయౌ్న నులల కిెంద 
ఙెయౌుెంునఽ ఔడర అనఽభత్తసఽౄ ెంథి.  

 

 

d) అనఽఫెంధ యక్షణ 

నఖదఽ ాపలవయౕలెంగ ఉనైెందఽన ఈ నులలలు ఒ నియెంతయ ఆసఽతా్త కయలచలఔు ణోడడెణరబ. సెంగటన 
కయలచలకోసెం భియౘయెం అెంథిసఽౄ ెంథి. నేనయౘబెంులు, సహ ఙెయౌుెంు తథితయ ూచీ నులల కిెంద ఙెయౌుెంచని 
కయలచలనఽ ఔడర అెంథిసఽౄ ెంథి.  

e) యక్షణలలని ఇతయ యనఽఔలతలు 

నౄభా సెంస  దిఱి  కోణెం నఽెంచి చాలేౄ , ఈ ాణరయఔ ఒ యనియోఖథరయలడికి యవభిెంఙేెందఽఔు అనఽవుగ లు 
యనఽఔలతలనఽ ఔయౌగి ఉెంథి. కఫటిి  అభ్డెం ఙరలా సఽలబెం కఖలదఽ. యసౄ వ కయలచ  ఏఫ ైనటికీ ఆసఽతా్తలల 
ఉెంటలనై కలెంలల భోజుఔు నిభీృత నణరౄ నిై ఙెయౌుసఽౄ నైెందఽన అథి యైద కయలచల నలయలఖ దలనఽ తగాిసఽౄ ెంథి. అెంణేకఔ 
ఇలాెంటి నౄభా యక్షణలఔు ఆమోదెం, కెుబమ్ లలటిల్ ఫ ెంటలు  నిజెంగ ణేయౌఔ ఙేమఫడరు బ. 

2. తీవా అసుసత నులల 
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ఔయడెఖటిి న యది నఽెంచి యక్షణ లేథర నుాణరెంతఔ యక్షణగ ఔడర ఈ ఉతత్తౄని నలుసఽౄ ధరైయల.  

యైద రసౄ ైెంలల ఆధఽనిఔ భాయలలు ఙోటల ఙేసఽకోవడెంణో కన్ర్, క్షయతెం, ఖ ెండెనుో టల తథితయ నలదె 
యధఽల నఽెంచి జనెం ఫమటడెతేధరైయల. ఇథివయఔట ిభోజులలు  ఆ యధఽలు భయణరనికి థరభి తీలేయ. 
అెంణేకఔ, ఇలాెంటి నలనఽ అసుసతల నఽెంచి కోలుఔునై తభుత జీయత కలెం అెంచధర ఔడర ఫలగ 
నలభిగిెంథి. అబనటిక,ీ ఇలాెంటి ఒ నలదె అసుసత నఽెంచి కోలుకోవడెం వలు  చికిత్ఔు ఎఔుువ కయలచ 
కవడెంణో నుటల చికిత్ తభుత అబయ జీవన కయలచలు ఔడర ఫలగ నలయలఖ ణరబ. 

a) తీవా అసుసత నులల అధేథి తీవా అసుసత అని నయౌఙే నిభేిషీ యది నిభే యణనలై నలదె నతౄెంలల య భ ్ 
ఙెయౌుెంచడరనికి యౌలబెం ఉనై ఒ ాయోజఔ నులల.  

b) థరనిని అఫే్ యౄనులు: 

 ఒ యయషీఫ ైన నులలగలేథర  
 కొనిై ఆభోఖ నులలలలల ఒ మాడ్స-ఆన్ యక్షణగ లేథర  
 కొనిై జీయత నౄభా నులలలలల ఒ మాడ్స-ఆన్ యక్షణగ  

పలయతథేశ్ెంలల తీవా అసుసత ాయోజధరలనఽ యదరయణెంగ జీయత నౄభా సెంసలు జీయత నౄభా నులలలఔు భైెడయలు గ 
అభ ్తేెంటలబ. ఆ యక్షణలల యేఖయౕలఫ ైన CI ాయోజఔ ాణరయఔ, యయషీఫ ైన CI ాయోజన ాణరయఔ అెంటృ భెెండె 
యౄనుల యక్షణ అెందఽఫలటలలల ఉధరైబ. ఈ ాయోజధరనిై అఫే్ సభమెంలల యక్షణణో ఔడిన నియతఫ ైన నియుచనెం, 

సభైెన ెంద తాెం అధేయ ఙరలా భ కఫ ైనయ. ఖెందయగోమానిై నియభిెంచడెం కోసెం ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఆభోఖ నౄభా 
నుాభాణ కీఔయణ భాయాదయశకల కిెంద 20 అతెంత యదరయణ తీవా అసుసతలఔు నియుచధరలు నుాభాణ కీఔభిెంసఫడరు బ. 
(దమఙేల చివయలల ఉనై అనఽఫెందరనిై చాడఖలయల).  

అబనటికీ, జఞభీ దశ్లల ాత్తఔల ఎెంనఔఔు అవకరనిై (ఇెందఽలల ఈ నౄభానఽ తీసఽఔుని నషినోు బయ అవకశ్భ నై 
ఙరలాభెంథి) ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంటలెంథి. ాత్తనుదఔుల ఆభోఖ లత్తని నిభే భిెంచడరనికి ఇథి భ కెం. తగినెంత సభాఙరయెం 
లేఔనుో వడెంణో తీవా అసుసత ాణరయఔల ధయఔు త్తభిగి నౄభా తీసఽఔుధే యభీ డేటల థరుభ ణోడరటల లనసఽౄ ెంథి.  

c) తీవా అసుసత అధేథి ఙరలా ఎఔుువ కయలచఔు థరభితీలే ాదరన అసుసతలు భాతాఫే కవు. అెంఖయైఔలెం, 

అవమయలు కోలలవడెం, సెంనుదన కోలలవడెం లాెంటియ ఔడర యటి కిెందఔు వయౄ బ. ఆసఽతా్తనఽెంచి 
ఫమటఔు వచిచన తభుత థీయఘకయౌఔ యక్షణ కయయౌ్ ఉెంటలెంథి.  

d) ఒ తీవా అసుసత యదరనెం అధేథి ఒ ఆసఽతా్త ూచీ నులలకి అదనెంగ తీసఽకోఫడెతేెంథి. కఫటిి  ఇలాెంటి 
అసుసతణో ఫలధడే సబ డి ఔుటలెంఫ పలభనిై అదిఖనేెంఙేెందఽఔు ఈ నులల కిెంద భియౘయెం ణోడడెతేెంథి.  

e) యక్షణ ను ెంథే తీవా అసుసత అధేథి నౄభాథరయలలు, ఉతతేౄ ల భధ యేయలడెణరబ. అబనటికీ 
యదరయణఫ ైన యటిలల: 
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 నిభేిషీ తీవాత ఔయౌగిన కన్యలు  
 నియతఫ ైన భయోకభిుమల్ ఇన్ నూర్ క్షన్ 

 హిదమ యఔౄ ాసయణ వవస  శ్సౄ ై చికిత్ 

 ఖ ెండె యలుు భాభిడీ 
 నిభేిషీ తీవాత ఔయౌగిన కోభా 
 భూతా నెండ యైపలెం 

 రశ్ుత లక్షణరలనఽ ఔలుఖజైలే క్షయతెం 

 ాదరన అవమవెం/ ఎభ ఔ భజె భాభిడీ 

 ఫహృళ్ లలలలభోలస్క 

 మోటలర్ నాభన్ యది 

 అవమయల రశ్ుత క్షయతెం 

 నలదె ాభాథరల కయణెంగ సెంబయెంఙే రశ్ుత అెంఖయైఔలెం 

 

తీవా అసుసత జఞనృణర ల యెంగ ఉెండదఽ. భోజుభోజుఔు కొతౄ  యధఽలు ఫమటడెతేెంటలబ. కొనిై అెంతభె తీమ 
భాభెుటు లల నౄభాథరయలలు అయె్భర్్ యది లాెంటి భిలతేలఔు ఔడర యక్షణ ఔయౌెంచడెంలల  భిలతేలనఽ కీలఔెం 
భభిమ  అదనెంగ వభాీఔభిసఽౄ ధరైయల. కొనిై సెందభౌలలు  నానేమెం ఙరలా ఎఔుువగ ఉనైటికీ ‗ణరణరుయౌఔ 
అసుసత‘ ఔడర ఔవభైజీలల ఙేయచఫడెతేెంథి.  

f) యది నియేయణనలై ఒ పలభీ య భ ్ ఙెయౌుెంుకోసెం అతెంత తీవా అసుసత నులలలనఽ లు తీవా అసుసత నులలలు 
అెంథిసఽౄ ెండగ, కయలచల త్తభిగి ఙెయౌుెంు యౄెంలల భాతాఫే ఆసఽతా్తలల ఙేభై కయలచలనఽ అెంథిెంఙే నులలలు 
ఔడర ఉధరైబ. కొనిై ఉతతేౄ లు భెెండె యక్షణలనఽ ఔడర అెంథియౄ బ. నులలలల నేభపునై నలదె యధఽల 
నిభే యణనలై భోగి ఆసఽతా్తలల ఙేభై కయలచలు, పలభీ య భ ్ ఙెయౌుెంునఔు ూచీ అెంథిెంచఫడెణరబ.  

g) తీవా అసుసత నులలలు యదరయణెంగ 21 ఏళ్ు నఽెంచి 65 ఏళ్ు వమసఽ వయఔు వమసఽనై వఔుౄ లఔు 
యదరయణెంగ అెందఽఫలటలలల ఉెంటలబ.  

h) ఇలాెంటి యధఽలణో భ డిడిన థీయఘకయౌఔ యక్షణ అధేథి ఆభిఔ పలభనిై ఇలాెంటి నులల అెంథిసఽౄ నైెందఽన 
నులలకి ాదరన కయణెంగ ఉెండడెంణో ఈ నులలల కిెంద ఇవుజూనే య భ ్ కసౄ  ఎఔుువగ ఉెంటలెంథి.  

i) ఈ నులలల కిెంద యదరయణెంగ నౄభా ఙేలన య భ ్లల వెంద రణరనిై తీవా అసుసతనలై ఙెయౌుయౄ యల. కొనిై 
సెందభౌలలు  భియౘయెం నులల నిమభ, నిఫెంధనలు, అసుసత తీవాతనఽ ఫటిి  నౄభా ఙేలన య భ ్లల 25రతెం 
నఽెంచి వెంద రతెం వయఔు యేయలడెత ఉెంటలెంథి.  

j) అనిై తీవా అసుసత నులలలలల చాసఽౄ నై ఒ నుాభాణ ఔ  నిఫెంధన ఏనేటెంటే నులల కిెంద ఙెయౌుెంచఖల ఏథేని 
ాయోజధరనికి ఆ నులల అభలలు కి వచిచన తభుత 90 భోజుల సభమెం ఉెంటలెంథి. అలాగై కోలుఔుధేెందఽఔు 30 
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భోజుల వయఔు అభలలు  ఉెంటలెంథి. ఈ ాయోజధరనిై ―నుాణరనుమ ాయోజనెం‖గ అయోభమెం ఙెెందఔుెండర 
ఉెండేెందఽకై ఒ ―కోలుఔుధే ాయోజనెం‖గ యవయణ ఇఙేచ యధెంగ కోలుఔుధే నిఫెంధన ఙేయచఫడిెంథి. అెంటే, తీవా 
అసుసతనఽ అనఽసభిెంఙే ఔఠిన భిలతేలనఽ అదిఖనేెంఙేలా ాయోజనెం అెంథిెంచఫడెతేెంథి.  

k) తీవా అసుసత నులల తీసఽకోయలని కోయలఔుెంటలనై 45 ఏళ్ుఔు నలైఫడిన వఔుౄ లఔు ఔఠినఫ ైన యైద భీక్షలనఽ 
నియుళ ెంచనఽధరైయల. నుాభాణ ఔ నేనయౘబెంులు అధేయ ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లలు  ఉనైటలి గధే ఉెంటలబ. 
యేచి ఉెండే కలానిై ఆనే ఔరభెంలల యైద సలయౘనఽ కోయడెం లేథర అనఽసభిెంచడెంలల యైపలెం, యైద చికిత్నఽ 
జఞెం ఙేమడెంలల యైపలెం ాణేఔెంగ నేనయౘబెంచఫడెణరబ.  

l) నౄభా సెంస  నులలలల యక్షణ ను ెంథిన ఔటి లేథర భభినిై యధఽలఔు ఔుయభి భాతాఫే లేథర ఔ నిభేిషీ సెంక 
వయఔు భాతాఫే అధేఔ యయలు  నౄభా సెంస  భియౘయెం అెంథిెంచవచఽచ. నులల భ గిలన తభుత ఏథేని నౄభా 
ఙేలన వకిౄ యషమెంలల నులల కిెంద భియౘయెం ఙెయౌులేౄ  నులల భ గిలనోు తేెంథి.  

m) తీవా అసుసత నులలని ఔడర తవ ఉథోఖ లఔు నులలలు తీసఽకోవడరనికి భ కెంగ కభపభైటలు  లాెంటి 
ఫిెంథరలఔు అెంథిెంచఫడెణరబ.  
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G. థీయఘ కయౌఔ సెంయక్షణ నౄభా  

జీయత కలెం అెంచధర నలయఖడెంణో ధేడె ాెంచెంలల వయోదిఔుల జధరపల నలయలఖ ణోెంథి. ాెంచ యౄెంగ వయోదిఔుల 
జధరపల నలయలఖ తేెండడెంణో థీయఘ కయౌఔ ఆభోఖ సెంయక్షణఔు నుాభ కత ఔడర నలయలఖ ణోెంథి. వయోదిఔులఔు థీయఘకయౌఔ 
సెంయక్షణ అవసయెం ఉెండడెంణో నుటల యయల అెంఖయైఔలానికి సెంఫెందిెంచిన ఏ యఔఫ ైన సభసణో అబధర ఇఫోెంథి 
డెతేెంటలయల. థీయఘకయౌఔ సెంయక్షణ అెంటే ఎలాెంటి ణోడరటల లేఔ తభనఽ ణరభ  చాసఽకోలేని యభికి, బయషతేౄ లల ఏ 
యఔెంగనా ఆభోఖెం ఫలఖ డదనఽఔుధే యభికి వకిౄఖత లేథర చికిత్ సెంయక్షణఔు సెంఫెందిెంచిన అనిై యౄనులు అని అయెం.  

థీయఘ కయౌఔ సెంయక్షణఔు సెంఫెందిెంచి భెెండె యకల ాణరయఔలు ఉధరైబ: 

a) తభ బయషతేౄ  యైద కయలచలనలై శ్రదే తీసఽఔుధేెందఽఔు ఆభోఖఔయఫ ైన నౄభాథరయల కొనఽగోలు ఙేలన భ ెందసఽౄ  
ఙెయౌుెంు ాణరయఔలు  

b) నౄభాథరయలఔు థీయఘకయౌఔ సెంయక్షణ అవసయభ ెంటే పలభీ య భ ్ నానేమెంణో కొనఽగోలు ఙేలన తుభిత అవసభల 
ాణరయఔలు. 

అెంఖయైఔలెం తీవాత (భభిమ  ఎదఽయలచాసఽౄ నై కొనయగిెంు కలెం) ాయోజన భిభాణరనిై నియృబయోౄ ెంథి. థీయఘకయౌఔ 
సెంయక్షణ ఉతతేౄ లు పలయతీమ భాభెుట్ లల ఇెంక అనవిథేి ఙెెంథరయౌ్ వసఽౄ ెంథి.  

బయష ఆభోఖ నులల 

ధరలుఖ  ాబ తు యెంఖ నౄభా సెంసలు భాభెుటిెంగ్ ఙేలన బయష ఆభోఖ నులలని నదటి భ ెందసఽౄ  ఙెయౌుెంు నౄభా 
ాణరయఔ అని ఙెవచఽచ. 1990లల ాయేశ్నలటిి న ఆ నులల నుాథనేఔెంగ ఒ నౄభా ఙేలన వకిౄ తన ఉణరదఔ జీయతెం 
సెందయౌెంగ నానేమెం ఙెయౌుసాౄ  తన దయ యయభణరనెంతయెం కయయౌ్న ఆభోఖ సెంయక్షణ అవసభలనఽ ఙేటిడరనికి 
ఉథెేయెంచినథి. చనినోు బన తభుత ఔుటలెంఫ ాయోజధరలఔు ఫదఽలు బయషతేౄ  జీయతెంలల అవసయఫ ైన యైద 
కయలచలనఽెంచి యక్షణ ఔయౌెంఙే భీత్తలల ఒ జీయత నౄభా నులలని తీసఽకోవడెం లాెంటిథి.  

a) యబథర ఫ డీకెుబమ్ 

ఈ నులల అధేథి ఔ యఔెంగ యబథర యేలన లేథర బయష ఫ డీకెుబమ్ నులల లాెంటిథి. ఫ డీకెుబమ్ తయయౘలలధే 
యక్షణనఽ అెంథిసఽౄ ెంథి. ాత్తనుదఔులు 25-55 ఏళ్ు  భధ ఏ వమసఽలల అబధర ఈ థఔెంలల ఙేయవచఽచ.  

 

b) దయ యయభణ వమసఽ 

ఙేయలతేనై ణేథీ, ఎెంనఔ ఙేసఽఔునై దయ యయభణ వమసఽఔు భధ ధరలుగైళ్ు యభభెం సషిెంగ ఉెండేలధే 
నిఫెంధనణో 55-60 ఏళ్ు భధ దయ యయభణ వమసఽనఽ ఎెంచఽకోవచఽచ. నులల యయభణ ణేథీ  అెంటే, నులల 
కిెంద ాయోజనెం నుాయెంబభబయ ఉథెేశ్ెం కోసెం ఱలడాల్ లల నేభపునైటలి  ాత్తనుదననలై సెంతఔెం ఙేలే సభమెంలల 
నౄభాథరయల ఎెంచఽఔుధే వమసఽ అని అయెం. ఈ వమసఽనఽ భ ెందఽఔు తీసఽఔుభలేభ .  
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c) ూయు యయభణ కలెం 

ూయు యయభణ కలెం అెంటే ాత్తనుదన అెంగీకయ ణేథీ నఽెంచి నదలెై, ఱలడాల్ లల నేభపునైటలి  నులల యయభణ 
వమసఽణో భ గిలే కలెం. ఈ కలెం సెందయౌెంగ, నౄభా ఙేలన వకిౄ వభిౄెంఙే భిదికి లలఫడి యబథరలలల/కైయభి 
నానేమెంనఽ ఙెయౌుసఽౄ ధరైయల. నౄభా ఙేలన వకిౄకి కైయభి నలదె నతౄెంలల లేథర యబథరలలల నానేమెంనఽ ఙెయౌుెంఙే 
అవభశ్భ ెంటలెంథి.  

d) ఉసెంహయణ 

ఔయేళ్, నౄభాథరయల చనినోు బధర లేదెంటే దయ యయభణ వమసఽఔు భ ెందఽ కనీ, ఎెంచఽఔునై దయ యయభణ 
వమసఽ తభుత కనీ థఔెం నఽెంచి ఉసెంహభిెంచఽకోయలని కోయలఔుధరై నులల కిెంద ఎలాెంటి కెుబమ్ జయఖఔుెంటే 
సభ చిత నానేమెం భీపెండ్స అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి. ునయలదేయణలల జఞనునికి సెంతినౄ ఔయఫ ైన కయణెం ఉెంటే 
నానేమెం ఙెయౌుెంునఔు ఏడె భోజుల కయలణ సభమెం ఉెంటలెంథి.  

e) అలలైన్ ఫ ెంట్ 

అలలైన్ ఫ ెంట్ కోసెం ఈ థఔెం అెంథిసఽౄ ెంథి.  

f) నేనయౘబెంులు 

ఈ నులల ఫ డీకెుబమ్ లల ఉనైటలి గ నిభేిషీ యధఽలఔు భ ెందసఽౄ  యధఽల నేనయౘబెంు, 30 భోజుల యేచి ఉెండే 
కలెం, నదటి ఏడరథి ణోుడె ఉెండదఽ. ఇథి బయషత్ ఫ డీకెుబమ్ నులల కఫటిి , ఇథి కసౄ  యయేచనణో ఉెంటలెంథి.  

g) ఫిెంద నౄభా యఔెం  

నులలని ఫిెంద నౄభా నుాత్తథిఔన అెందఽకోవచఽచ. ఇలాెంటి సెందయౌెంలల ఫిెంద తగాిెంు సదఽనుమెం అెందఽఫలటలలల 
ఉెంటలెంథి.  

 

 

 

 

 

H. ఉభ్డ-ిఉతతేౄ లు 

కొనిై సెందభౌలలు  జీయతనౄభాఔు సెంఫెందిెంచిన ఉతతేౄ లు ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లణో ఔలల లనయౄ బ. భెెండె నౄభా 
సెంసలు ఔలల ఒ అవగహనఔు భవడెం థరుభ ఒ నుకైజీ దేత్తలల భభినిై ఉతతేౄ లనఽ భ ెందఽఔు తీసఽకెళ్ుడరనికి 
ఇథో భెంచి భాయాెం. 
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కఫటిి  ఆభోఖ నౄభా ళెల్ౄ  ు స్క లెైఫ్ కెంనౄ ఉతతేౄ లు అెంటే జీయత నౄభా ఔెంనలనీకి ఙెెంథిన జీయత నౄభా యక్షణ, జీయత 
బయతయ నౄభా సెంస  భభిమ /లేథర యయషీఫ ైన ఆభోఖనౄభా ఔెంనలనీ అెంథిెంఙే ఉతతేౄ ల ఔలబఔ అని అయెం.  

ఈ ఉతతేౄ లఔు భెెండె నౄభా సెంసలు సెంమ ఔౄెంగ యౄఔలన ఙేల, ఆ భెెండె నౄభా సెంసల ెంనణీ చరధళ్ు థరుభ 
భాభెుట్ ఙేమవచఽచ. ఇథి భెెండె ఔెంనలనీల భధ ఒ ెంథరనికి యలు ఔయౌసఽౄ ెందనైథి సషిెం. ఇలాెంటి ెందెం ఏ 
సభమెంలల అబధర ఔ జీయత నౄభా సెంస , ఔ జీయత బయతయ నౄభా సెంస  భధ భాతాఫే అనఽభత్తెంఫడెతేెంథి. 
భాభెుటిెంగ్, నులల లేవ, యదరయణ కయలచలనఽ ెంచఽకోవడెం లాెంటి భాభా లణో నుటల నులల లేయ భనేతేలు, 
నానేమెం ఫథియ్కోసెం ఇలాెంటి ఔెంనలనీల భధ ఒ అవగహన ెందెం ఙోటల ఙేసఽఔుెంటలబ. ఈ ెందెం కోసెం నౄభా 
సెంసలలు  ఏథైెధర ఔటి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ఆమోథరనిై కోయవచఽచ. ెందెం థీయఘకయౌఔ సుపలవెం ఔయౌగి ఉెండరయౌ. ాణేఔ 
సెందభౌలలు  ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ సెంతినౄ  ఙెెంథిణే తనెంచి, ెందెం నఽెంచి ఉసెంహభిెంచఽకోవడెం అనఽభత్తెంచఫడదఽ.  

ఉభ్డి ఉతతేౄ లకోసెం అవసయఫ ైన యధెంగ యయధ లేవలనఽ అెంథిెంచడరనికి ఒ ాయేశ్య నెంగ నులల లేవనఽ 
అనఽఔయౌతెం ఙేమడెంలల ఆ భెెండె నౄభా ఔెంనలనీలలల ఔటి ాదరన నౄభా సెంసగ వవహభిెంఙేలా యసయెం 
అెంగీఔభిెంచవచఽచ. ెంథరనికి యలు ఔయౌెంచడెం, నులల లేవ అెంథిెంచడెంలల ాదరన నౄభా సెంస  ాభ క నుతా 
నోు ఱసఽౄ ెంథి. అబనటికీ, నులలలల ఏ పలఖెం ాపలయతఫ ైెందధే థరని ఆదరయెంగ సెంఫెందిత నౄభా సెంసలు కెుబమ్ లు, 
ఔనేషన్ ఙెయౌుెంులనఽ నియుళ యౄ బ.  

'ఉభ్డి ఉతత్తౄ ' లైయౌెంగ్ ఎటిఔుడె జఞభీ ఙేసఽౄ నై నలైల్ అెండ్స మూజ్డ భాయాదయశకలనఽ అనఽసభిెంచి, వకిౄఖతెంగ 
భిషుభిెంచఫడెతేెంథి. భెెండె భిస్కు  ల కభీథైెన పలగలు యేభైుయలగ ఖ భిౄెంచఫడి, ూయు-అభ్ఔెం లత్త, అభ్ఔెం తభుత్త 
లతేలలల, నులల దయౄ యేజు, అభ్ఔెం యవభలు లాెంటి అనిై దయౄ యేజులలు నా నులలథరయలలఔు యలు డిెంచఫడెణరబ. 

వకిౄఖత నౄభా నులల, ఫిెంద నౄభా నుాత్తథిఔన ఔడర ఈ ఉతత్తౄని ఇవుజూవచఽచ. అబనటికీ, ఆభోఖ నౄభా 
ఫో్ు టర్ నులలలఔు సెంఫెందిెంచి, సుచిఫ ైన కలభినేత్త జీయత నౄభా ఔవభైజీ ఔుటలెంఫెంలలని సెంనుదనయలడైెన ఒ 
సబ డి జీయతెంనలై అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి. నౄభా ఙేమఖల వడీు , సెంఫెందిత నౄభా సెంసల ెంద నిఫెంధలఔు తఖాటలి  
వభిౄెంచఖయౌగైథిగ ఆభోఖనౄభా నులలని ాత్తనుథిెంచిెంథి ఔడర యభై అబ ఉెంటలయల.  

లేుచి భియౕలన ఐచిిఔెం అధేథి నౄభా సెంసఔు అెందఽఫలటలలల ఉెంటలెంథి. ఇథి ూభిౄగ ‗కోెంనృ ఉతత్తౄ ‘కి 
వభిౄెంజైమఫడెతేెంథి. అబనటికీ, ‗ఉభ్డి ఉతత్తౄ ‘లలని ఆభోఖ యపలఖెం సెంఫెందిత జీవనబయతయ/ాణేఔ ఆభోఖ 
నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి నులలథరయల ఐచిిఔెంలల థరని ునయలదేయణ హఔుునఽ ఔయౌగి ఉెండరయౌ.  

ఉభ్డి ఉతతేౄ ల భాభెుటిెంగ్ నఽ ాతక్షెంగ భాభెుటిెంగ్ చరధళ్ైు , భెెండె నౄభా సెంసలఔు ఉభ్డిగ వవహభిెంఙే 
ఫాో ఔయలు , అయబఔౄ వకిౄఖత, కభపభైట్ ఏజెెంటు  థరుభ ఙేటివచఽచ కనీ ఫలెంక్ భెపయల్ ఏభటు  థరుభ ఙేటలి యౌ్న అవసయెం 
లేదఽ. అబనటికీ, యయల ఆ భెెండె నౄభా ఔెంనలనీలఔు ఙెెంథిన ఏథేని ఉతతేౄ లనఽ భాభెుట్ ఙేలే అదికయెం ను ెంథిన 
భధవయలౄ లుగ ఉెండభదఽ.  
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ాణేకిెంచి భెెండెల నౄభా సెంసలు నులుెంచఽఔుధేటుడె ాత్తనుదన, అభ్ఔెం యవభలలు  కొనిై యషమాలనఽ 
యలు డిెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి. అెంటే కోు భిస్కు భభో భిస్కు  ణో యేయల డి ఉెంటలెంథర, ఎవయల కెుబమ్ లనఽ భిషుభియౄ యల, 
నౄభాథరయల ఐచిచఔెంలల భెెండా లేథర ఔ యక్షణ ునయలదేయణఔు సెంఫెందిెంచిన యషమాలు, లేయ సదఽనుమాలు లాెంటియ.  
భెెండె నౄభా సెంసల భధ డేటల ఙరలావయఔు ఏకీఔయణ అబ, అవసయఫ ైనుడె ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐఔు డేటల తమాయబయలా 
ఉెంటలెంథి కఫడిు  ఈ యనుభనికి ఐ.టి లసిెం ఙరలా దిఢెంగ, అతేఔులేు నిథిగ ఉెండరయౌ. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. నుకజైీ నులలలు 

నుకైజీ లేథర గపడెఖ  యక్షణలు ఔ ఏఔ దయౄ యేజు కిెంద యక్షణల ఫేళ్యెంునఽ అెంథిసఽౄ ెంథి.  

ఉథరహయణఔు, ఇతయ యనుయ యకలలల, హౌస్క హో లుర్్ (ఔుటలెంఫ) నులల, యౖప్ కీర్్ (దఽకణ మజభాని) నులల, 

ఆస్క నుకైజీ నులల లాెంటి యక్షణలు ఔడర ఉధరైబ. అెంటే కై నులల కిెంద బవధరలు, యషమాలు తథితభలు లాెంటి 
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యయధ పౌత్తఔ ఆసఽౄ లఔు యక్షణ కోయవచఽచ. ఇలాెంటి నులలలు నిభేిషీ వకిౄఖత కోణరలు లేథర యలణ యక్షణలనఽ ఔడర 
ఙేయలచకోవచఽచ.  

తీవా అసుసత యక్షణ ాయోజధరలనఽ, ూచీ నులలలణో ఔలడెం, చివయఔు జీయత నౄభా నులలలనఽ ఆసఽతా్త భోజుయభీ 
నఖదఽ ాయోజధరలణో ఔలడెం లాెంటి యటిని ఆభోఖ నౄభాలల నుకైజీ నులలకి ఉథరహయణలుగ ఙెవచఽచ.  

ామాణ నౄభా యషమెంలల, ఇవుజూనే నులల అధేథి ఆభోఖ నౄభాఔు యక్షణ ఔయౌెంచడఫే కఔ అసుసత/ాభాదెం వలు  
అబయ యైద కయలచలణో నుటల ాభాద భిత్త/ అెంఖయైఔలానికి, ఫలగైజీ తననుో వడెం, జఞెం కవడెం, నుస్క నోు యలి , 
దయౄ యేజులు నోు గపటలి కోవడెం, ఆలౄ/వకిౄఖత నయౖి ల యషమెంలల భూడో నుభిీ యలణెం,  ాయోజధరలనఽ ఔడర అెంథిసఽౄ ెంథి. 
ామాణరల యదఽె , ళైెజఞక్ నఽెంచి ఔడర యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. నేద వభా లఔు సాక్ష్ నౄభా భభిమ  ఆభోఖ నౄభా 

గర నైణ, నేద వభా లఔు ఙెెంథిన అలాథరమ వభా ల యక్షణనఽ దిఱిలల నలటలి ఔుని సాక్ష్ నౄభా ఉతతేౄ లఔు ాణేఔెంగ 
యౄఔలన జభిగిెంథి. అలాథరమ వభా లు భన జధరపలలల ఖణనీమెంగ ఉధరైయల. యదరయణెంగ ఎలాెంటి ఆభోఖ బదాత 
యక్షణ ఉెండదఽ. కఫటిి , యదరయణ భిస్కు లనఽ భిఖణనలలకి తీసఽఔుని, ఈ ాజలు కోలుఔుధేలా ఙేలేెందఽఔు ఙౌఔ నానేమెం, 

ాయోజన నుకైజీని ఔయౌగిన ఈ తఔుువ యలువ ఉతత్తౄని నుాయెంనెంఙరయల. సాక్ష్ నౄభానఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఫ ైకరో  ఇనా్భెన్్ 
భెఖ లేషన్్ 2005 యయేక్షియోౄ ెంథి.  
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ఐ.ఆర్.డి.ఏ సాక్ష్ నౄభా నిమెంతాణలు, 2005ఔు తఖాటలి  ఈ ఉతతేౄ లు తఔుువ నానేమెంణో వసఽౄ ధరైబ. ఇెందఽలల 
నౄభా ఙేలే య భ ్ యౄ. 30యేల ఔధరై తఔుువగ ఉెంటలెంథి. ఙరలావయఔు యయధ యభూళ ఔ సెంసలు లేథర ాబ ణేుతయ 
సెంసలు (ఎన్.జి.ఒలు) తభ సబ లకోసెం ఇలాెంటి యక్షణలనఽ తీసఽఔుెంటలబ. నౄభానఽ భభిెంత ఎఔుువ భెంథికి ఙేభైలా 
నౄభా సెంసలు తభ నులలలలల కొెంత పలగనిై సాక్ష్ నౄభా ఉతతేౄ లుగ అభా్లని ఐ.ఆర్.డి.ఏఔు ఙెెంథిన గర నైణ, 

యభాజిఔ యెంఖెం నిఫెంధనలలు  నేభపుని ఉధరైయల.  

సభాజెంలలని నియలనేద వభా లఔు లేవలు అెంథిెంచడెం కోసెం ాబ తు యెంఖ సెంసలు ాణేఔెంగ యౄను ెంథిెంచిన భెెండె 
నులలలు కిెంద యవభిెంచఫడరు బ: 

1. జన ఆభోఖ నౄభా నులల 

జన ఆభోఖ నౄభా నులలలలని యయయౖీ ెంరలు కిెంద ఇవుఫడరు బ: 

a. సభాజెంలలని నియలనేద వభా లఔు ఙౌఔగ యైద నౄభా అెంథిెంచడెం కోసెం ఈ నులల యౄను ెంథిెంచఫడిెంథి.  

b. వకిౄఖత ఫ డీకెుబమ్ నులల తయయౘలల ఈ ఔవభైజీ ఉెంటలెంథి. సెంచిత ఫో నస్భిమ  ఫ డిఔల్ భీక్ష ాయోజధరలు 
ఙేయచఫడవు.  

c. వఔుౄ లఔు, ఔుటలెంఫ సబ లఔు నులల అెందఽఫలటలలల ఉెంటలెంథి.  

d. ఐదఽ నఽెంచి 70 ఏళ్ులలు యభికి వభిౄసఽౄ ెంథి.  

e. ఔయల లేథర ఇదెయల తయౌుదెండెా లు concurrentlyయక్షణ ఔయౌగి ఉెంటే భూడె ధలల నఽెంచి ఐథేళ్ు లలు చిధరైయలలఔు 
యక్షణ ఔయౌెంచవచఽచ.  

f. నౄభా ఙేలన కోు వకిౄకి నౄభా య భ ్ యౄ. 5యేలఔు నిమెంతా్తెంచఫడిెంథి. ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నానేమెం కిెంథి టిి ఔ 
ాకయెం ఇవుఫడిెంథి.  

 

టిి ఔ 2.1 

నౄభా ఙేలన వకిౄ వమసఽ 46 ఏళ్ు వయఔు 46-55 56-65 66-70 

ఔుటలెంఫ నలదె 70 100 120 140 

జీయత పలఖయునే 70 100 120 140 

25 ఏళ్ు వయఔు ఆదరయడిన చిధరైభి 50 50 50 50 

ఆదరయడిన 2+1 చిధరైయలలు ఔయౌగిన ఔుటలెంఫెం 190 250 290 330 

ఆదరయడిన 2+2 చిధరైయలలు ఔయౌగిన ఔుటలెంఫెం 240 300 340 380 

 ఆథరమ నఽై చటిెంలలని 80 డి లలక్షన్ కిెంద నఽై ాయోజధరనికి నానేమెం అయోత ను ెంథిెంథి. 
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 లేయ నఽై నులలకి వభిౄెంచదఽ.  

2. మూనివయశల్ ళెల్ౄ  ఇనా్భెన్్ లుమ్(UHIS) 

వెంద లేథర అెంతఔధరై ఎఔుువ ఔుటలెంఫలలణో ఔడిన ఫిెంథరలఔు ఈ నులల వభిౄసఽౄ ెంథి. ఇటీవయౌ కలెంలల వకిౄఖత 
UHISనులలలు ఔడర జధరనికి అెందఽఫలటలలలకి వఙరచబ.  
ాయోజధరలు 
యయుజనీన ఆభోఖ నౄభా థఔెం ాయోజధరల జఞనృణర కిెంద ఇవుఫడరు బ.: 
 ఫ డిఔల్ భీఇెంఫర్్ ఫ ెంట్ 

కిెంథి ఉభినేతేలఔు లలఫడి ఒ వకిౄ/ఔుటలెంఫలనికి యౄ. 30యేల వయఔు ఆసఽతా్త కయలచల భీఇెంఫర్్ ఫ ెంట్ నఽ ఈ 
నులల అెంథిసఽౄ ెంథి. 

టిి ఔ 2.2 

యవభలు భినేత్త 

ఖథి, ఫస కయలచలు  భోజుఔు యౄ.150/- వయఔు 
ఐ.ల.మ లల అనఽభత్తలేౄ  భోజుఔు యౄ. 300/- వయఔు 
సయెన్, భతేౄ భెందఽ నిుణ డె, ఔన్లిెంట్, లలషయౌసఽి ల జు, 

నభి్ెంగ్ జు 

ఔ అసుసత/గమానికి యౄ. 4,500/- 

వయఔు 
అనలౄ లమా, యఔౄెం, ఆకి్జన్, ఒటీ చరభెీలు, భెందఽలు, యది నియేయణ 
యభగిర, ఎక్్ భ,ై డమాయౌలస్క, భైడియోతెయన, కీమోతెయన, నేస్క ఫేఔర్ 
కయలచ, ఔితా్తభ అవమవెం తథితభలు.  

ఔ అసుసత/గమానికి యౄ. 4,500/- 

వయఔు 

ఏథేని ఔ అసుసతఔు అబయ నతౄెం కయలచలు యౄ. 15,000/-వయఔు 
 వకిౄఖత ాభాద యక్షణ 

ాభాదెం కయణెంగ ఔుటలెంఫెంలల సెంనుదనయలడైెన మజభాని (ఱలడాల్ లల నేభపునైటలి గ) భిత్త ఙెెంథిణే ఔవభైజీ: యౄ. 
25,000/-. 

 అెంఖయైఔల యక్షణ  
ాభాదెం/అసుసత కయణెంగ ఔుటలెంఫెంలల సెంనుదనయలడైెన మజభాని ఆసఽతా్తలల ఙేభయౌ్ వలేౄ  భూడె భోజుల యేచి 
ఉెండే కలెం తభుత ఖభిషీెంగ 15 భోజుల వయఔు భోజుఔు యౄ. 50/-ల భియౘయెం ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి.  
 నానేమెం 

టిి ఔ 2.3 

హఔుుథరయల నానేమెం 

ఔ వకిౄకి ఏడరథికి యౄ. 365/- 

ఐదఽఖ యల సబ లు ఔయౌగిన ఒ ఔుటలెంఫలనికి  ఏడరథికి యౄ. 548/- 
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(నదటి భ ఖ ా యల నలు లు సయౘ) 

ఏడెఖ యల సబ లు ఔయౌగిన ఒ ఔుటలెంఫలనికి  
(భ ఖ ా యల నలు లు, ఇదెయల ఆదరడిన తయౌుదెండెా లు సయౘ) 

ఏడరథికి యౄ. 730/-  

థరభిదాూ భైక థిఖ వన నివలసఽౄ నై ఔుటలెంఫలలఔు నానేమెం 
సనృ్డీ 

థరభిదాూ భైకఔు థిఖ వన నివలసఽౄ నై ఔుటలెంఫలలఔు 
ాబ తుెం నానేమెం సనృ్డీని అెంథిసఽౄ ెంథి.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. భఱి రమ సుసూ నౄభా యోజన  

ాబ తుెం అధేఔ ఆభోఖ థకలనఽ ాఔటిెంచిెంథి. అెందఽలల కొనిై నిభేిషీ భయౖి ర లఔు వభిౄసఽౄ ెంథి. జధరనికి ఆభోఖ నౄభా 
థకల ాయోజధరలు అెంథిెంచడెం కోసెం నౄభా ఔెంనలనీలణో ఔలల ాబ తుెం భఱిరమ సుసూ నౄభా యోజననఽ అభలు 
ఙేలెంథి. థరభిదాూ భైకఔు థిఖ వన నివలసఽౄ నై (నృ.న.ఎల్) ఔుటలెంఫలలఔు ఆభోఖనౄభా యక్షణనఽ అెంథిెంచడెం కోసెం 
RSBYనఽ పలయత ాబ తు కభి్ఔ, ఉనుది ఔలన రక థీనిని ాయేశ్నలటిి ెంథి. 

భఱిరమ సుసూ నౄభా యోజన భ కాెంరలు కిెంద ఇవుఫడరు బ: 

a. ఔుటలెంఫ ఫో్ు టర్ నుాత్తథిఔన ాత్త నృ.న.ఎల్ ఔుటలెంఫలనికి నౄభా ఙేలన నతౄెం య భ ్ యౄ. 30యేలు  

b. భ ెందఽగ ఉెంటలనై యధఽలఔు యక్షణ 
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c. ఆసఽతా్తలల ఙేయడరనికి, డేకైర్ నుాత్తథిఔన శ్సౄ ై చికిత్ సుపలవెం ఔయౌగిన లేవలఔు సెంఫెందిెంచిన ఔవభైజీ. 

d. అయోత ఔయౌగిన యైద లేవలఔు సెంఫెందిెంచి నఖదఽ యళ త యక్షణ. 

e. య్రి్ కయలు  సదఽనుమెం. 

f. ఆసఽతా్తలల ఙేయడరనికి భ ెందఽ, డిరచరె్ అబన తభుత్త కయలచల సదఽనుమెం. 

g. ాత్త సెందయశనఔు యౄ. 100/- యయణర బతెం. 

h. కైెందా, భషిర ాబ ణరులు నౄభా సెంసఔు నానేమెం ఙెయౌుయౄ బ.  

i. నోు టీ నృడిుెంగ్ నుాత్తథిఔన భషిర ాబ తుఫే నౄభాసెంసలనఽ ఎెంనఔ ఙేసఽౄ ెంథి.  

j. ాబ తు, నలైైయేటల ఆసఽతేా ల భధ లనెృథరయల ఎెంనఔ.  

k. నానేమెం పలభనిై కైెందా, భషిర ాబ ణరులు 3:1నిషత్తౄలల ెంచఽఔుెంటలబ. కైెందా ాబ తుెం కోు ఔుటలెంఫలనికి 
ఖభిషీ నతౄెంగ యౄ. 565/-లనఽ ఙెయౌుసఽౄ ెంథి.  

l. భషిర ాబ తుెం యభిిఔ నానేమెంలల 25 రణరనిై, యౄ. 750-లనఽ నేెంచిన ఏథేని అదను నానేమెంనఽ ఙెయౌుసఽౄ ెంథి.  

m. భిజిలిేరషన్/ునయలదేయణ జుగ లనేృథరయల ఏడరథికి యౄ. 30/-లనఽ ఙెయౌుెంఙరయౌ్ వసఽౄ ెంథి.  

n. నియుహణ వమానిై భషిర ాబ తుెం బభిసఽౄ ెంథి.  

o. ఈ ాయోజనెం కోసెం ాత్త ాయోజనథరయలఔు యౄ. 60/-లు య్రి్ కయలు  అదను నతౄెంగ లనసఽౄ ెంథి.  

p. య్రి్ కయలు  జఞభీ ఙేలన ణేథీకి తభుత్త ధల ఔట  ణేథీ నఽెంచి ఈ థఔెం కయఔలానులు నుాయెంనసఽౄ ెంథి. కఫటిి , ఔ 
జిలాు లల ఫావభి ధలలల ఏభోజైెధర నుాయెంబ య్రి్ కయలు లు జఞభీ అబణే, ఈ థఔెం ఏనాల్ 1 నఽెంచి 
నుాయెంబభవుతేెంథి.  

q. ఆ థఔెం తభుత్త ఏడరథి 31 భాభిచ వయఔు అెంటే ఏడరథి నుటల కొనయఖ తేెంథి. ఆ జిలాు లల అథి ఆ థకనికి 
భ గిెంు ణేథీ కఖలదఽ. కఫటిి  జోఔెం ఙేసఽఔుధే కలెం ఔడర తభుత్త ఏడరథి భాభిచ 31గ ఉెంటలెంథి.  

ఱలడాల్ లల ాయౄ యెంచిన టి.న.ఏ లేథర నౄభా ఔెంనలనీ థరుభ కెుబమ్ లలటిల్ ఫ ెంట్ ఙేమఫడెతేెంథి. జఞనృణర యచిన 
ఆసఽతేా ల థరుభ యధఫ ైనెంత వయఔు నఖదఽ యళ తెంగ లలటిల్ ఫ ెంట్ ఙేమాయౌ్ ఉెంటలెంథి.  

ఏథేని ఔ అసుసతనఽ అసుసత కొనయగిెంు కలెంగ భిఖణ ెంచఫడెతేెంథి. ఆసఽతా్తలల చివభి ఔన్లేి షన్ ణేథీ 
నఽెంచి అయయై భోజులలు ు త్తభిగి ఖడెవు భ గిమడెం ఔడర అెందఽలల ఉెంటలెంథి.  
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L. ాదరన భెంత్తా సఽయక్ష నౄభా యోజన 

 

వకిౄఖత ాభాద నౄభా, అెంఔయైఔల యక్షణ నౄభానఽ ఔడర ఙేయలచఔుని ఇటీవల ాఔటిెంచిన PMSBY ఎఔుువ భెంథిని 
ఆఔభిిసఽౄ ెంథి. థఔెం యవభలు కిెంథియధెంగ ఉధరైబ : 

యక్షణ భిది: ఈ థఔెంలల నులుెంచఽఔుెంటలనై ఫలెంఔులలు  18 నఽెంచి 70 ఏళ్ులలు వమసఽనైలేయెంగ్్ ఫలెంక్ 
కాణరథరయలలెందయౄ ఇెందఽలల ఙేయవచఽచ. నులుెంచఽఔుధే ఫలెంఔులు యక్షణ కోసెం ఇలాెంటి ఫలెంఔుఔు ఒ భాసిర్ నులలని 
ఇవుజూనే జీయత బయతయ నౄభా సెంసణో ెందెం ఔుదఽయలచఔుెంటలబ. ఔ లేయెంగ్్ ఫలెంఔు కాణర థరుభ భాతాఫే ఏ 
వకిౄ అబధర ఇెందఽలల ఙేయడరనికి అయోత ఔయౌగి ఉెంటలయల. ఔటిఔధరై ఎఔుువ ఫలెంఔులలు  నేయల నమోదఽ ఙేసఽఔుెంటే, యళ్ుఔు 
అదను ాయోజనఫేథీ దఔుదఽ. యయల ఙెయౌుెంచిన అదను నానేమెంనఽ కోలలయయౌ్ వసఽౄ ెంథి. ఆదరర్  కయలు నఽ ఫలెంఔు 
అకౌెంట్ ఔు ాదరన కె.యై.ల (ధన మ వర్ ఔసిభర్)గ భిఖణ యౄ యల.  
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నమోదఽ యదరనెం /కలెం: ఈ యక్షణ 1జూన్ నఽెంచి 31 ఫే వయఔు ఏడరథి కలానికి అభలలు  ఉెంటలెంథి. థీనికోసెం ాత్త 
ఏడరథి నిభీృత నూభలలు  ణరభ  కయఔలానులు యగిెంఙే ఫలెంఔు కాణర నఽెంచి సుమెంఙరలఔెంగ డఫ ో జభ ఙేసఽఔుధే 
ఐచిికనిై ఏడర 31లలు ఇయుయౌ్న అవసయభ ెంథి. నదటి ఏడరథి థీనిని 2015 ఆఖసఽి  31 వయఔు ను డిగిెంచవచఽచ. 
ఆయషుయణ కయణెంగ ఙేభిఔ ణేథీని పలయత ాబ తుెం 2015 నవెంఫయెం 30 వయఔు ను డిగిెంచవచఽచ.  

ూభిౄ యభిిఔ నానేమెం ఙెయౌుెంు నైదట తభుత నిభేిషీ నిఫెంధనల ఫేయఔు ఙేయడెం యధడవచఽచ. ఖత అనఽబవెం 
నుాత్తథిఔన సవభిెంచవచచధే నిఫెంధనలణో థఔెం కొనయగిెంునఽ ఫటిి , నమోదఽ/లుమ-జభ కోసెం నియవదిఔ/సఽథీయఘ 
ఐచిికనిై దయకాసఽౄ థరయలలు ఇవువచఽచ. ఏ దశ్లల అబధర ఈ థఔెం నఽెంచి నిషలరనేెంచిన వఔుౄ లు దేత్తకి అతీతెంగ 
బయషతేౄ లల త్తభిగి ఙేయవచఽచ. ఏడరథికైడరథి అయోత యపలఖెంలలకి కొతౄగ ాయేయెంచిన యయల లేథర ఇథి వయఔు ఙేయఔ ాసఽౄ తెం 
అయోత ఔయౌగిన యయల థఔెం కొనయఖ తేెండగ బయషతేౄ లల ఎుడైెధర యయల ఙేయవచఽచ.  
నౄభా కిెంద ాయోజధరలు కిెంథి యధెంగ ఉధరైబ : 

 

ాయోజధరల టిి ఔ  నౄభా ఙేలన నతౄెం  

భయణెం యౄ. 2 లక్షలు 
ూభిౄగ భెెండె ఔనఽైలు త్తభగిి ను ెందలేని 
నషిెం లేథర భెెండె ఙేతేలు లేథర కళ్ైు  
ఉయోగిెంచడరనికి యలు లేఔనోు వడెం లేథర 
ఔ ఔెంటి చాునఽ, ఔ ఙెబ లేథర ఔ 
కలునఽ ఉయోగిెంచడరనికి యలు 
లేఔనోు వడెంణో ఏయడిన నషిెం. 

యౄ. 2 లక్షలు 

ూభిౄగ ఔ ఔెంటి చాు, లేథర ఔ ఙెబ 
లేథర ఔ కలు ఉయోగనిై త్తభిగి 
కోలుకోని భీత్తలల కోలలవడెం 

యౄ. 1 లక్ష 

 

ఙేభిఔ, ధరనేధేషన్ సదఽనుమెం ఎస్క.ఎమ్.ఎస్క, ఇఫ బల్ లేథర వకిౄఖత సెందయశన థరుభ అెందఽఫలటలలలకి వసఽౄ ెంథి. 
నానేమెం: ాత్త సబ డికి యౄ. 12/- యభిిఔ నానేమెం. ాత్త యభిిఔ యక్షణ కలెం జూన్ 1వ ణేథీ భ ెందఽ కై 
యబథరలల కాణరథరయల ను దఽు కాణరలలని ‗లుమ జభ‘ సదఽనుమెం నఽెంచి నానేమెం తగాిెంచఫడెతేెంథి. 
అబనటికీ, జూన్ 1 తభుత లుమ జభ జభిగై సెందభౌలలు  లుమ జభ జభిగిన తభుత్త ధల నదటి ణేథీ నఽెంచి 
యక్షణ అభలలు కి వసఽౄ ెంథి. లుమ జభ ఐచిికనిై ఇచిచనుడె పలఖయుభెం ఔయౌగిన ఫలెంఔులు నానేమెంనఽ అథే 
ధల జభ ఙేయౄ బ. అెంటే ఙరలావయఔు ాత్త ఏడరథి ఫేలలధే నానేమెం నణరౄ నిై యభి కాణరనఽెంచి తీలయేల, ఆ 
ధలలలధే నౄభా ఔెంనలనీకి ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నణరౄ నిై అెంథియౄ బ. 
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యభిిఔ కెుబమ్ ల నుాత్తథిఔన నానేమెం సనైక్షిెంచఫడెతేెంథి. అబణే నదటి భూడేళ్ులల నానేమెం నలెంు 
లేఔుెండర చాలేెందఽఔు ామణరైలు ఙేయౄ యల. 
యక్షణ యదఽె : సబ ల ాభాద యక్షణ కిెంథి కయణరలణో యదెవుతేెంథి : 

1. సబ డె 70 ఏళ్ు  వమసఽని ఙేయలఔుెంటే (సనై ుటిి న ణేథీ వమసఽ) లేథర  

2. ఫలెంఔుణో కాణర భ గిెంు లేథర నౄభానఽ అభలు ఙేలే భీత్తలల తగినెంత ఫలలెన్్ లేఔనోు వడెం లేథర  

3. ఔటిఔధరై ఎఔుువ కాణరలణో సబ డె యక్షణ ను ెంథే క్షెంలల నౄభా యక్షణ ఔ కాణరఔు భాతాఫే భినేతెం 
ఙేమఫడెతేెంథి. ఇతయ కాణరల థరుభ ను ెంథే యక్షణ యదెవుతేెంథి. యటికి ఙెయౌుెంచిన నానేమెంనఽ కోలలణరయల.  

ఖడెవు ణేథీలలు తగినెంత ఫలలెన్్ లేఔనుో వడెం లేథర భినులన యఫ ైన సభసలు లాెంటి ఏథేని యెంకైత్తఔ 
కయణరలణో నౄభా యక్షణనఽ నియౌనయేలేౄ , నియృబెంచిన నిఫెంధనలఔు తఖాటలి  ూభిౄ యభిిఔ నానేమెంనఽ ఙెయౌుెంచిన నైదట 
థరనిని ునయలదేభిెంచఽకోవచఽచ. ఈ కలెంలల భిస్కు యక్షణ ణరణరుయౌఔెంగ నియౌనయేమఫడెణరబ. భిస్కు యక్షణ 
ునయలదేయణ ూభిౄగ నౄభా ఔెంనలనీ యచక్షణనలై ఆదరయడిఉెంటలెంథి. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. ాదరన భెంత్తా జన్ ధన్ యోజన 

ణేయౌకెైన భాయాెంలల ఫలెంకిెంగ్ లేయెంగ్్ అెండ్స డినుజిట్ కాణరలు, య భ ్ ెంఔెం, యత్త, జభ, నౄభా, నలనిన్ లలల 
పలయతీమ నుౌయలలకోసెం ఈ ఆభిఔ సనే్యత ఉదభానిై పలయత ాదరన భెంతా్త నభైెందా మోథీ 2014 ఆఖసఽి  15న ఙేలన 
నదటి సుతెంతా థిన ాసెంఖెం సెందయౌెంగ ాఔటిెంచిన యధెంగ 2014 ఆఖసఽి  28న ఆయషుభిెంఙరయల. ఈ థఔెం వలు  ఏ 
యయెంలలనా నుాయెంనెంచననిై కాణరలు కై యయెంలల నుాయెంబఫ ై ాెంచ భికయలు  సిఱిెంచిెంథి. ఫలెంకిెంగ్ ాయహెంలల 
ఎఔుువ సెంకలల ాజలనఽ నేయతెం ఙేలే ఉథెేశ్ెంణే ఇథి ాయేశ్నలటిఫడిెంథి.  
ఏథేని ఫలెంఔు రక లేథర నృజిధస్క ఔభెయెండెెంట్ (ఫలెంఔు నేతా) దఽకణెంలల ఒ కాణరనఽ ణెయవవచఽచ. PMJDY కాణరలనఽ 
జీభో ఫలలెన్్ ణో ణెయలసఽౄ ధరైయల. అబనటికీ, కాణరథరయల ఙెఔుు ుసౄ ఔెం ను ెంథరలని కోయలఔుెంటే, యయల ఔనీస ఫలలెన్్ 
యోఖతలనఽ ధయయేభచయౌ్ ఉెంటలెంథి. 

PMJDY థఔెం కిెంద ాణేఔ ాయోజధరలు 

1. డినుజిటలి నలై వడీు . 
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2. యౄ. లక్ష యలువ ఙేలే ాభాద నౄభా యక్షణ 

3. ఔనీస ఫలలెన్్ అవసయెం లేదఽ. 

4. యౄ. 30యేల యలువ ఙేలే జీయత నౄభా యక్షణ 

5. థేశ్ెం నలుభూలలఔ సఽలబెంగ య భ ్ ఫథియ్ 

6. ాబ తు థకల లనెృథరయలలు ఈ కాణరలలల ాతక్ష నఖదఽ ఫథియ్ ను ెందఽణరయల.  

7. కాణరనఽ ఆయల ధలల నుటల సెంతినౄ ఔయెంగ నియుళ ెంచిన తభుత, ఒవర్ డరా ఫి్ట సదఽనుమెం 
అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి.  

8. నలనిన్, నౄభా ఉతతేౄ లు నుానౄ ెంచఫడెణరబ.  

9. ాభాద నౄభా యక్షణ 

10. యౄనే డెనృట్ కయలు  ఔనీసెం 15 భోజులఔు ఒ యభి థరనిని ఉయోగిెంఙరయౌ.  

11. యౄ. ఐదఽ యేల వయఔు ఒవర్ డరా ఫి్ట సదఽనుమెం. ఔ ఔుటలెంఫలనికి ఔభికి భాతాఫే. భళ ళ్లఔు నుాదరనత 
ఇవుఫడెతేెంథి.  

2015 ఫే 13న భికయలు  య బగ యౄ. 16,918.91 కోటు  ఫలలెన్్ ణో 15.59 కోటు  కాణరలు నుాయెంనెంచఫడరు బ. 
యటిలల 8.50 కోటు  కాణరలనఽ జీభో ఫలలెన్్ ణో ణెభిఙరయల. 

 

 

N. వకిౄఖత ాభాద భభిమ  అెంఖయైఔల యక్షణ  

అనఽకోని ాభాదెం సెంబయెంచినుడె ఙోటల ఙేసఽఔుధే భిత్తకి, అెంఖయైఔలానికి ఒ వకిౄఖత ాభాద (PA) యక్షణ 
భియౘయెం అెంథిసఽౄ ెంథి. ఈ నులలలు ఙరలా తయచఽగ ాభాద ాయోజనెంణో ఔడిన ఏథో  యఔఫ ైన యైద యక్షణనఽ 
అెంథియౄ బ.  

వకిౄఖత ాభాద నులలలల, ాభాద ాయోజనెం అధేథి నౄభా ఙేలన య భ ్లల వెంద రతెం ఙెయౌుెంు కగ,  అెంఖయైఔలెం 
సెంబయలేౄ , భియౘయెం యేయల డెతేెంథి. రశ్ుత అెంఖయైఔలానికి అబణే నౄభా ఙేలన య భ ్లల ఒ లయఫ ైన నణరౄ నిై 
భియౘయెంగ అెంథిసఽౄ ెండగ, ణరణరుయౌఔ యైఔలెం కోసెం యభెంతు భియౘభనిై అెంథిసఽౄ ధరైయల.  

యభెంతు భియౘయెం అెంటే భియౘయెం ఙెయౌుెంచఖల యభల యెంగ ఖభిషీ భినేత్తకి లలఫడి అెంఖయైఔలెం ఔయౌగిన ాత్త 
యభనికి నిభీృత య భ ్ అెంథిెంచఫడెతేెంథి.  

1. యక్షణ ఔయౌగిన అెంఖయైఔలెం యకలు 
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యదరయణెంగ ఈ నులల కిెంద యక్షణ ఔయౌగిన అెంఖయైఔలెం యకలు: 

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

ii. రశ్ుత నుక్షిఔ అెంఖయైఔలెం (PPD): అెంటే జీయతకలభెంణర నుక్షిఔెంగ అెంఖయైఔలెం. అెంటే ఙేత్త యేళ్ైు, కయౌ 
యేళ్ైు toes, phalanges తథితభలు. 

iii. ణరణరుయౌఔ సెంూయృ అెంఖయైఔలెం (TTD): అెంటే ఒ ణరణరుయౌఔ సభమానికి ూభిౄగ అెంఖయైఔలెం ఙెెందడెం అని 
అయెం. అెంఖయైఔలెం కలెంలల భఫడి కోలలవడరనికి యక్షణ ఔయౌెంఙే ఉథెేశ్ెంణో ఈ యక్షణ యపలఖెం ాయేశ్నలటిఫడిెంథి. 

ఙరవు యక్షణ లేథర ఙరవుణో నుటల రశ్ుత అెంఖయైఔలెం లేథర ఙరవుణో నుటల రశ్ుత యైఔలెం, ణరణరుయౌఔ 
సెంూయృ అెంఖ యైఔలానిై భాతాఫే ఔుబెంట్ ఎెంచఽఔుధే అవకశ్భ ెంటలెంథి.  

2. నౄభా ఙేలన య భ ్ 

వకిౄఖత ాభాద నులలలఔు నౄభా ఙేలన య భ ్ యదరయణెంగ సా ల భాస భఫడి నుాత్తథిఔన నియృబెంచఫడెతేెంథి. 
యలక్షణెంగ ఇథి సా ల భాస భఫడిలల అయయై భెటలు  అదిఔెంగ ఉెంటలబ. అబనటికీ, భఫడి య బని భిఖణనలలకి 
తీసఽకోఔుెండర కొనిై నౄభాసెంసలు నిభీృత ాణరయఔ నుాత్తథిఔన ఔడర అెంథియౄ బ. ఇలాెంటి నులలలలల యక్షణలలని ాత్త 
యపలగనికి నౄభా ఙేలన య భ ్ ఎెంచఽఔునై ాణరయఔ ాకయెం యేయలడెతేెంథి.  

3. ాయోజన ాణరయఔ 

ాయోజన ాణరయఔగ ఉనైెందఽన, వకిౄఖత ాభాద నులలలు ఎఔుువ భెంథిని ఆఔటలి కోవు. కఫటిి , ఔ వకిౄ యననై 
నౄభాథరయలలణో ఔటిఔధరై ఎఔుువ నులలలనఽ ఔయౌగి ఉెంటే, ాభాద భిత్త PTD లేథర PPD సెంబయెంచినుడె అనిై 
నులలల కిెంద కెుబమ్ లు ఙెయౌుెంచఫడెణరబ.  

4. యక్షణ భిది 

యైద కయలచలనఽెంచి యక్షణ ఇఙేచెందఽఔు ఈ నులలలు తయచా యసౄ భిెంచఫడెణరబ. ఇెందఽలల ఆసఽతా్తలల ఙేభిన కయలచలు, 
ాభాదెం తభుత అబయ ఇతయ యైద కయలచలు ఔడర భీఇెంఫర్్ ఙేమఫడెణరబ. ధేడె ఒ ాభాదెం జభిగిన యెంటధే 
అబయ యైద/ఆసఽతా్త కయలచలఔు యక్షణ ఔయౌెంఙే ఆభోఖ నులలలు ఉధరైబ. ఇలాెంటి నులలలు యధఽలఔు, యటి 
చికిత్ఔు యక్షణ ఔయౌెంచవు. థీనికి ఫదఽలు ాభాద సెంఫెందిత యైద కయలచలఔు భాతాఫే యక్షణ ఔయౌయౄ బ.  

5. యలువ ఆదరభిత ాయోజధరలు 

వకిౄఖత ాభాదెంణో నుటల లు నౄభా సెంసలు ాభాదెం కయణెంగ ఆసఽతా్తలల ఙేయలతేనైుడె అబయ ఆసఽతా్త 
నఖదఽ, భితథేహెం తయయౌెంు యయణర కయలచ, నిభీృత నతౄెంలల యద ాయోజనెం, యసౄ వ లేథర లయ భినేత్త నుాత్తథిఔన 
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ఆెంఫ లెన్్ చరభెీలలల ఏథి తఔుుయైణే అథి లాెంటి యలువ ఆదరభిత ాయోజధరలనఽ ఔడర ఙరలా సెంసలు 
ఇవుజూుతేధరైబ.  

6. నేనయౘబెంులు 

వకిౄఖత ాభాద యక్షణ కిెంద యదరయణ నేనయౘబెంులు: 

i. నులల నుాయెంపలనికి భ ెంథే ఉనై ఏథేని అెంఖయైఔలెం 

ii. భానలఔ సభసలు లేథర ఏథేని జఫ ో కయణెంగ భిత్త లేథర అెంఖయైఔలెం 

iii. సఽక యది, లెైెంగిఔెంగ యనెంఙే యధఽలు, ఎబడ్స్, లేథర భానలఔ యది వలు  ాతక్షెంగ, భోక్షెంగ ఔయౌగై 
యధఽలు 

iv. ఔ ాభాదెం నఽెంచి వఙేచయ తనెంచి భైడియో దరభి్ఔత, ఇన్ లక్షన్, యషెం ఙేయడెం వలు  సెంబయెంఙే భిత్త లేథర 
అెంఖయైఔలెం. 

v. నౄభా థరయల లేథర ఆమన ఔుటలెంఫ సబ లు ధేయ ఉథెేశ్ెంణో చటి ఉలు ెంగనఔు నులడడెం వలు  తలెణేౄ  ఏథేని 
గమెం.  

vi. మ దేెం, దఽభఔరభణ, యథేయౕ శ్తితు చయ, ఫెంథీలు (మ దే ాఔటన జభిగిధర, జయఖఔనోు బధర), నుౌయ మ దేెం, 

త్తయలఖ ఫలటల, యు వెం, లలైనిఔ, అదికయ దఽభఔరభణ,యుదీనెం, కెైవసెం, అభెసఽి లు, ఙెయఫటిడరలు లాెంటి యటిణో 
ాతక్షెంగ లేథర భోక్షెంగ సెంఫెంధెం ఔయౌగి ఉెండడెం వలు  తలెణేౄ  ాభాద గమెం వలు  జభిగై ఙరవు లేథర 
అెంఖయైఔలెం.  

vii. నౄభా ఙేలన వకిౄ హత లాెంటి థోషూభిత నయఫేధెం థరుభఫలదితేడబయ క్షెంలల. అబనటికీ ఙరలావయఔు 
నులలలలల ధేయూభిత కయఔలాెంలల నౄభా ఙేలన వకిౄ హతలల సుమెంగ నులుెంచఽకోఔుెంటే అథి ఒ 
ాభాదెంగ భిఖణ ెంచఫడి నులల కిెంద యక్షణ ఇవుఫడెతేెంథి.  

viii. భిత్త/అెంఖయైఔలెం/ఆసఽతా్తకి థరభి తీలే భిలత్త, ాతక్షెంగ కనీ, భోక్షెంగ కనీ, కయణెంణో, ఔు నుతా 
నోు ఱెంచిన లేథర అదిఔఫ ైన లేథర థీయఘకయౌఔఫ ైన యయ జననెం లేథర ఖయౌెం నఽెంచి లేథర థరని యవయనెంగ. 

ix. నౄభా ఔయౌగిన/నౄభా ఙేలన వకిౄ ఏథేని కీరడలల ఒ ను ా లషనల్ గ నులుెంచఽఔుధరై లేథర యక్షణ 
ను ెందఽతేనైుడె, ఏథేని థేరనికి ఙెెంథిన లలైనిఔ లేథర యమ ధ దమాలలు ని ఏథేని యపలఖెంలల రెంత్త ఫిెందెంలల 
కనీ, మ దే ఫిెందెంలల కనీ ని ఙేసఽౄ నైుడె 

x. ఉథెేశ్ూయుఔెంగ తననఽ ణరనఽ గమయచఽకోవడెం, ఆత్హతఔు నులడడెం, ఆత్హతఔు ామత్తైెంచడెం 
(భానలఔ లత్త ఫలఖ ధరై, లేఔుధరై) 

xi. యషథరభే లు లేథర భాదఔ దాయలు, భదెం లేయెంచడెం  
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xii. ఖఖన యయౘయెం లేథర ఫలనిెంగ్ లల నులుెంచఽఔుధే తయలణెంలల, యుణరభోహణ సభమెంలల, కిెందఔు థిగై 
సభమెంలల, ఏథేని యభానెంలల ామాణ ెంఙే సభమెంలల, ాెంచెంలల ఎఔుడైెధర చటిఫదే లెైలలనఽ్ ఔయౌగిన 
నుాభాణ ఔ యఔ యభానెంలల ఔ ామాణీఔుడిగ కఔుెండర (ధరమఫదేెంగ ఙెయౌుెంచడెం లేఔ భభోలా) ఫ లన్ ఙేలే 
సెందయౌెంలల  

ఙెలుు ఫలటల డైైెయెంగ్ లెైలలనఽ్ లేఔుెండర ఏథేని యహధరనిై నడడెం వలు  తలెణేౄ  నయౖి లనఽ నేనయౘబెంఙే నిభేిషీ 
నులలలు.  

వకిౄఖత ాభాద నులలలు వఔుౄ లఔు, ఔుటలెంఫలనికి, ఫిెంథరలఔు ఔడర ఇవుఫడెణరబ.  

ఔుటలెంఫ నుకైజీ యక్షణ 

ఔుటలెంఫ నుకైజీ యక్షణనఽ కిెంథి యదరనెంలల భెంజూయల ఙేయౄ యల.: 

 సెంనుదన యలడె (నౄభా ఙేలన వఔుౄ లు) భభిమ  సెంనుథిసఽౄ ెంటే జీయత పలఖయునే: ఔ వకిౄలల ఉెండే 
భీత్తలల యదరయణ భినేతేల భిదిలల కోయలఔునైటలి గ కొుఔుభికీ నౄభా ఙేలన సుతెంతా నలటలి ఫడి య భ ్   

 జీయత పలఖయునే (సెంనుదనయలలు కఔనుో ణే): సెంనుదనయలడె నౄభా ఙేలన నలటలి ఫడి య భ ్లల 
యదరయణెంగ 50రతెం థీనిని నిభేిషీఫ ైన ఖభిషీ భినేత్తకి భినేతెం ఙేమవచఽచ. ఉథర. యౄ. లక్ష లేథర యౄ. 
3లక్షలు.  

 (ఐదఽ నఽెంచి నుత్తకైళ్ైు  భధ) నలు లు: నిభేిషీ ఖభిషీ భినేత్త అెంటే కోు చిధరైభికి యౄ. 50యేలఔు లలఫడి 
సెంనుదనయలలెైన తయౌుదెండెా లు నౄభా ఙేలన నలటలి ఫడి య భ ్లల యదరయణెంగ 25రతెం 

ఖూర ప్ వకిౄఖత ాభాద నులలలు 

ఖూర ప్ వకిౄఖత ాభాద నులలలు అధేయ యదరయణెంగ యభిిఔ నులలలుగ భాతాఫే ఉెంటలబ. ఏడరథికోయభి భాతాఫే 
యటిని ునయలదేభిెంచఽకోవడరనికి అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి. అబనటికీ, జీయత బయతయ, ాణేఔ ఆభోఖ నౄభా సెంసలు 
ఏడరథి ఔధరై తఔుువ కలభినేత్త ఔయౌగిన ఖూర ు వకిౄఖత ాభాద ఉతతేౄ లనఽ అెంథిెంచవచఽచ. అెంణేకఔ ఏథేని నిభేిషీ 
సెంగటనలఔు ఔడర ఔవభైజీని అెంథిెంచవచఽచ.  

ఖూర ు నులలలలల ననైయకలు కిెంద ఇవుఫడరు బ: 

 మాజభాన సెంస  భభిమ  ఉథోగి సెంఫెంధెం 

ఈ నులలలు యక్షణ అెంథిెంచడెం కోసెం సెంసలఔు, సెంగానికి భెంజూయల ఙేమఫడెణరబ: 

o నేయల ఔయౌగిన ఉథోఖ లు 

o నేయలనలటిని ఉథోఖ లు 

 మాజభాన-ఉథోగి బయతయ సెంఫెంధెం 
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ఈ నులలలు యక్షణ అెంథిెంచడెం కోసెం సెంగాలు, య లలైటీలు, ఔుఫ ోలు లాెంటి యటికి భెంజూయల 
ఙేమఫడెణరబ.: 

o నేయల ఔయౌగిన ఉథోఖ లు 

o నేయలఙే ఖ భిౄెంు ను ెందని సబ లు 

(ఖభనిఔ: ఉథోఖ లు యేయలగ యక్షణ అెంథిెంచవచఽచ) 

ఎభ ఔలు యభిగినుడె వభిౄెంఙే నులల భభిమ  భోజుయభీ నఽలనఽ కోలలవడరనికి భియౘయెం 

ఇథి ఒ ాణేకిెంచిన వకిౄఖత ాభాద నులల. జఞనృణర యచిన ఎభ ఔ యయలఖ ళ్ు నఽెంచి యక్షణ ఔయౌెంచడెం కోసెం ఈ 
నులలకి యౄఔలన ఙేమఫడిెంథి.  

i. కెుబమ్ సెందయౌెంగ ాత్త ఎభ ఔ యయలఖ డెకి ాయౄ యెంచిన యధెంగ లయ ాయోజనెం లేథర నౄభా య భ ్ రతెం.  

ii. యక్షణ ను ెంథిన ఎభ ఔ యఔెం, తగియౌన థెఫో సుపలవెంనలై ాయోజనెం భిణరభెం ఆదరయడి ఉెంటలెంథి.  

iii. భభిెంత లలతేగ యవభిెంఙరలెంటే, ణేయౌకెైన యయలఖ డె ఔధరై జటిలఫ ైన యయలఖ డెఔు ాయోజన రతెం ఎఔుువగ 
ఉెంటలెంథి. ఇథి కఔుెండర యేయౌ ఎభ ఔణో నోు యౌచణే ణొడ ఎభ ఔఔు ఎఔుువ రతెం ాయోజనెం ఉెంటలెంథి.   

iv. థిన చయలనఽ కోలలవడెంణో నులలలల నియుచిెంచిన ల య ాయోజధరలఔు ఔడర ఈ నులల యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి. 
అెంటే త్తనడెం, యబాెం ఙేసఽకోవడెం, వసౄ ైదరయణ, భల, భూణరా లనఽ ఆుకోలేఔనోు వడెం లాెంటియ లేథర తన 
జీయణరనిై నియుళ ెంచఽకోవడెంణో భ డిడిన కయలచనఽ నౄభా థరయలఔు అెంథిెంఙే య బలలని చలనలేనే.  

v. ఆసఽతా్త నఖదఽ ాయోజనెం భభిమ  ాభాద భిత్త యక్షణనఽ ఔడర ఇథి అెంథిసఽౄ ెంథి. నౄభా ఙేలే నణరౄ లు, 
ఫ నిట్ ాయోజధరలలల వణరసెంణో అధేఔ యకల ాణరయఔలు అెందఽఫలటలలల ఉధరైబ.   
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O. అెంతభె తీమ ామాణ నౄభా 

1. నులల అవసయెం 

యనుయెం కోసెం, యయౘయ మాతా కోసెం, చదఽవుల కోసెం పలయతథేశ్ెం ఫమట త్తభిగై ఒ పలయతీమ డె అఔుడ ఫస ఙేలన 
సెందయౌెంగ ాభాథరనికి, గమానికి, అసుసతఔు ఖ యబయ ాభాదభ ెంథి. అఫ భిక, కెనడర లాెంటి థేరలలు  యైద 
సెంయక్షణ కయలచ ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంటలెంథి ఈ థేరలఔు యమలు  వకిౄ దఽయదిషిఔయెంగ ఏథేని ాభాదెం/అసుసతఔు ఖ భైెణే 
నలదె య బ ఆభిఔ సభసలనఽ  ఎదఽభోువలలభవచఽచ. ఇలాెంటి దఽయదిషిఔయ సెంగటనల నఽెంచి యక్షణ ను ెందడరనికి 
ామాణ నులలలు లేథర యథేయౕ ఆభోఖ, ాభాద నులలలు అెందఽఫలటలలల ఉధరైబ.  

2. ఔవభైజీ భిది 

ఇలాెంటి నులలలు నుాథనేఔెంగ ాభాదెం భభిమ  అసుసత ాయోజధరల కోసెం ఉథేేయెంచినయ. అబణే భాభెుట్ లల 
అెందఽఫలటలలల ఉనై లు ఉతతేౄ లు కై ఉతత్తౄ  భిదిలలల అధేఔ యక్షణల రలరణ ని ఔయౌగి ఉెంటలబ. ఇెందఽలల 
అెందఽఫలటలలల ఉనై యక్షణలు:  

i. ాభాద భిత్త/ అెంఖయైఔలెం 

ii. అసుసత/ాభాదెం కయణెంగ యైద కయలచలు 
iii. తీసఽకొచిచన ఫలగైజీ తననుో వడెం 

iv. తీసఽకొచిచన ఫలగైజీ భవడెంలల ఆలసెం 

v. నుస్క నోు యలి  భభిమ  దయౄ యేజులు తననోు వడెం 

vi. ఆలౄ/వకిౄఖత నయౖి లఔు భూడో  నుభిీ ఫలధత 

vii. ామాణరల యదఽె  
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viii. ళైెజఞక్ యక్షణ 

3. ాణరయఔల యకలు 

జనయెంజఔ నులలలుగ యనుయ, యయౘయ మాతా ాణరయఔలనఽ, చదఽవు ాణరయఔలనఽ, ఉథోఖ ాణరయఔలనఽ ఙెవచఽచ.  

4. ఈ నౄభానఽ ఎవయల అెంథిెంచవచఽచ 

యథేయౕ లేథర సుథేయౕ ామాణ నౄభా నులలలనఽ జీయత బయతయ భభిమ  ాణేఔ ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీలు భాతాఫే ాణేఔ 
ఉతత్తౄ గనా, ాసఽౄ త ఆభోఖ నులలకి అదను యక్షణగనా అెంథిెంచవచఽచ. అబణే అదను యక్షణకోసెం ఙెయౌుెంఙే 
నానేమెం లైల్ అెండ్స మూజ్డ  యదరనెం కిెంద నుాదికయ సెంస  ఆమోదెం ను ెంథి ఉెండరయౌ. 

5. నులలని ఎవయల తీసఽకోవచఽచ 

యనుయెం, యయౘయ మాతా, చదఽవుల కోసెం యథేరలఔు యమలు  ఏ పలయతీమ నుౌయలడైెధర ఈ నులలని తీసఽకోవచఽచ. పలయతీమ 
ఔెంనలనీలు యథేరలలు  ెంథరలనలై ెంనే ఉథో ఖ లఔు ఔడర యక్షణ లనెంచఖలదఽ.  

6. నౄభా ఙేలన నతౄెం భభిమ  నానేమెంలు 

యక్షణ అఫ భిక డరలయులల భెంజూయల ఙేమఫడెతేెంథి. యదరయణెంగ అథి లక్ష డరలయు నఽెంచి ఐదఽ లక్షల డరలయు భధ 
ఉెంటలెంథి. యైద కయలచలఔు యక్షణ ఔయౌెంఙే యపలగనికి, తయయౌెంు, సుథేరనికి త్తనెండెంాదరన యపలఖెంగ 
ఉెంట ెంథి. ఇతయ యపలగలఔు ఎస్క.ఐ అధేథి ఔనిషీ య బ. ఫలధత యక్షణకోసెం ఎదఽయల చాడఫడిెంథి. నానేమెంనఽ 
డరలయులల ఙెయౌుెంఙరయౌ్న ఉథోఖ ాణరయఔ యషమెంలల తనెంచి నేగియౌన యటికి నానేమెంలనఽ యౄనుబలలలధే 
ఙెయౌుెంచవచఽచ. ాణరయఔలధేయ యదరయణెంగ భెెండె యకలుగ ఉెంటలబ:  

 అఫ భిక/కెనడర నేనయౘబెంచి ాెంచ యౄెం 

 అఫ భిక/కెనడరణో నుటల ాెంచ యౄ ెం 

కొనిై ఉతతేౄ లు ఆలమా థేరలలు  భాతాఫే, ఐభోను థేరలలు  భాతాఫే అనైటలి  యక్షణ ఔయౌయౄ బ.  

1. కభపభైట్ నియెంతయ ామాణీఔుల ాణరయఔలు 

ఇథి ఒ కభపభైట్ సెంస  తయచా పలయతథేశ్ెం ఫమట యటిెంఙే తన కయ నియుహఔులఔు వకిౄఖత నులలలు తీసఽఔుెంటలనై 
ఒ యభిిఔ ాణరయఔ. ఏడరథిలల ఎఔుువ సెందభౌలు యథేరలఔు యమలు  వఔుౄ లు ఔడర ఈ యక్షణనఽ తీసఽకోవచఽచ. ాత్త యటన 
ఖభిషీ కల వవదినలైధర, ఏడరథిలల అెందఽఔుధే ఖభిషీ ామాణరల సెంకనలైధర భినేతేలుధరైబ.  

ఒ ఔెంనలనీ ఉథో ఖ లు ఏడరథిలల జభినే ామాణరల భోజుల అెంచధర ఆదరయెంగ భ ెందసఽౄ  నానేమెం ఙెయౌుెంఙే యభిిఔ ాఔటన 
నులల అధేథి ధేడె ఫలగ జధరదయణ ను ెంథిన యక్షణగ ఉెంటలెంథి.  
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ఉథోఖ ల యభీగ ామాణ భోజులనలై యభనికి/క్షెం భోజులఔు ాఔటనలు ఙేమఫడెణరబ. నానేమెం ఔడర భ ెందఽగ 
సయలె ఫలటల ఙేమఫడెణరబ. అదను భ ెందసఽౄ  నానేమెం ఙెయౌుెంుణో కాయ అబణే నులల ఉనై తయలణెంలల ని థిధరల 
సెంకనఽ నలెంచఽఔుధే యసలుఫలటల ఔడర ఇవుఫడిెంథి.  

యనుయ, యయౘయ మాతా ామాణరలఔు భాతాఫే నలై నులలలు భెంజూయల ఙేమఫడెతేధరైబ.  

ఒ.ఎెం.న కిెంద యదరయణ నేనయౘబెంులలల భ ెందఽగ ఉెంటలనై యధఽలు ఙేయచఫడరు బ. ఇథివయకై ఉనై యధఽలఔు 
యథేరలలు  చికిత్ తీసఽఔుధేెందఽఔు యక్షణ ను ెందలేయల.  

ఈ నులలల కిెంద ఆభోఖ సెంఫెందిత కెుబమ్ లు ూభిౄగ నఖదఽ యళ తఫ ై ఉెంటలబ. అెంటే ాత్త నౄభా సెంస  యథేరలలల 
నులలలఔు లేవలు అెంథిెంఙే యధెంగ ాదరన థేరలలు  ధట్ వర్ు ఔయౌగిన భభో అెంతభె తీమ లేయ సెంసణో ెందెం 
ఔుదఽయలచఔుని ఉెంటలెంథి.  

 

 

 

P. ఫిెంద ఆభోఖ యక్షణ 

1. ఫిెంద నులలలు 

అదరమెంలల ఇథివయలల యవభిెంచిన యధెంగ, ఒ సెంస  మజభాని, ఒ సెంగెం, ఒ ఫలెంఔు కెరడిట్ కయలు  యపలఖెంగ ఉెండే ఒ 
ఫిెంద మజభాని ఫిెంద నులల తీసఽఔుెంటలయల. ఇఔుడ ఒ లెంగిల్ నులల వఔుౄ ల ూభిౄ ఫిెంథరనికి యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి  

ఖూర ప్ ఆభోఖ నౄభా నులలలనఽ ఏ నౄభా ఔెంనలనీ అబధర అెంథిెంచవచఽచ. అబణే ఇలాెంటి ఉతతేౄ లనీై ఏడరథి కలెం 
ునయలదేయణ కెంటలా ఔుి లుగ ఉెండరయౌ. 
ఫిెంద నులలలు – ఆసతా్తలల ఙేభినుడె లనెంఙే యయయౖీ ెంరల ాణేకెంరలు. 
1. ఔవభైజీ భిది 

ఫిెంద ఆభోఖ నౄభాలలని అతెంత యదరయణ యౄెంలల ఉథోఖ లు, యభి ఔుటలెంఫ సబ లెైన జీయత పలఖయునే, నలు లు, 
తయౌుదెండెా లు, అణరౄ , భాభలఔు యక్షణ ఔయౌెంఙే యధెంగ మాజభానఽలు నులల తీసఽఔుెంటలబ. 

2. భ ెందఽగధే లదేఫ ైన యక్షణ 

ఫిెంద నులలలు ఙరలావయఔు ఆ ఫిెందెం అవసభలఔు తఖాటలి  భ ెందఽగ లదేెం ఙేలన యక్షణలుగ ఉెంటలబ. కఫటిి  ఫిెంద 
నులలలలల ఫిెంద నులల కిెంద యక్షణ అెంథిసఽౄ నై వకిౄఖత నులలలలని లు నుాభాణ ఔ నేనయౘబెంులనఽ చాడవచఽచ.  

3. ాసాత్త యక్షణ 
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ఫిెంద నులలలలని అతెంత యదరయణ నేనయౘబెంగ ాసాత్త యక్షణనఽ ఙెవచఽచ. థీనిని ాసఽౄ తెం కొనిై నౄభా సెంసలు 
భెెండె నఽెంచి భూడేళ్ు  యేచి ఉెండే కలెంణో వకిౄఖత నులలల కిెంద అెంథిసఽౄ ధరైబ. ఒ ఫిెంద నులలలల అథి యదరయణెంగ 
ణొనే్థి ధలల యేచి ఉెండే కలానిై భాతాఫే ఔయౌగి ఉెంటలెంథి. కొనిై సెందభౌలలు  అథి ఔడర భా ఙేమఫడెతేెంథి. 
ాసాత్త యక్షణ అధేథి ల-లలక్షన్ ాసవెం సయౘ చిధరైభి ాసవెం కోసెం ఆసఽతా్తలల ఙేభినుడె అబయ కయలచలనఽ 
అెంథిసఽౄ ెంథి. ఈ యక్షణనఽ ఔుటలెంఫెంనలై నౄభా ఙేలన ఫ ైతౄ  య భ ్ఔు లలఫడి యదరయణెంగ యౄ. నుత్తఔ యేల నఽెంచి మాప ై 
యేల వయఔు భినేతెం ఙేసఽౄ ధరైయల.  

4. చిధరైభికి యక్షణ 

వకిౄఖత ఆభోఖ నులలలలల చిధరైయలలఔు యదరయణెంగ భూడె ధలల వమసఽ నఽెంచి భాతాఫే యక్షణ ఔయౌయౄ యల. ఫిెంద 
నులలలలల, యయవులఔు నదటి భోజు నఽెంఙే యక్షణ లనసఽౄ ెంథి. కొనిై సెందభౌలలు  ాసాత్త యక్షణ భినేత్తకి లలఫడి 
ఉెంటలెంథి. భభికొనిై సెందభౌలలు  ఔుటలెంఫలనికి నౄభా ఙేలన ూభిౄ నణరౄ నికి యసౄ భిెంచఫడి ఉెంటలెంథి.  

5. భ ెందఽగ ఉెంటలనై యధఽలఔు యక్షణ, యేచి ఉెండే కలెం యదఽె  

భ ెందఽగ ఉెంటలనై యదిని ఔునఫ టిడెం, భ నలై భోజుల యేచి ఉెండే కలెం, భెెండేళ్ు యేచి ఉెండే కలెం, జనఽయఫ ైన 
యధఽలఔు ఈ భ ెందఽగ లదేెం ఙేలన ఫిెంద నులలలల యక్షణ ఉెండవచఽచ.  

6. నానేమెం ఖణన 

ఒ ఫిెంద నులలకి చరరె్ ఙేసఽౄ నై నానేమెం ఫిెంద సబ ల వయో యవభలు, ఫిెంద భిభాణెం, ఇెంక భ కెంగ ఫిెందెం 
యొఔు కెుబమ్ ల అనఽబవెంనలై ఆదరయడి ఉెంటలెంథి. అనఽబవెం ఆదరయెంగ ఏటల నానేమెం భాయలతేెండడెంణో ఙెయౌుెంచిన 
నానేమెంలఔు లలఫడి తన కెుబమ్ లనఽ నియుళ ెంచఽకోవడరనికి ఫిెంద నులలథరయల ాయోజధరనిై దిఱిలల 
నలటలి ఔుెంటలెండడెంణో నలైన నేభపునై అదను యక్షణలు ఫిెంథరలఔు లేుచిగ ఇవుఫడెణరబ.  

7. మాజభాన బయతయ ఉథోగి ఫిెంథరలు 

పలయతథేశ్ెంలల, నిమెంతాణ సదఽనుమాలు ఒ ఫిెంద నౄభా యక్షణనఽ తీసఽఔుధే ఉథెేశ్ెం కోసెం ఫిెంథరలనఽ ఏభటల 
ఙేమడరనిై ఔఠినెంగ నిఱేదిసఽౄ ధరైబ. ఉథోఖ లు కని యభికి ఫిెంద నులలలనఽ ఇఙేచటుడె ఫిెంద మజభానికి, 
థరని సబ లఔు భధ ఉనై సెంఫెందరనిై నిభే భిెంచడెం భ కెం కఖలదఽ.  
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ఉథరహయణ 

తన ను దఽు కాణరథరయలలు లేథర కెరడిట్ కయలు థరయలల కోసెం నులల తీసఽఔుధే ఒ ఫలెంఔు ఒ homogenous 

groupనఽ ఏయయలసఽౄ ెంథి. ఇెందఽలల తభ అవసభలఔు తగినటలి  యౄఔలన ఙేమఫడిన భ ెందసఽౄ  నులలల 
థరుభ ఒ పలభీ ఫిెందెం ాయోజనెం అెందఽకోఖలదఽ.  

ఇెందఽలల కోు వకిౄఖత కాణరథరయల నఽెంచి వసాలు ఙేలే నానేమెం కసౄ  తఔుువగ ఉెండవచఽచ కనీ ఒ ఫిెందెంగ నౄభా 
సెంసఔు లనెంఙే నానేమెం తగినెంతగ ఉెంటలెంథి. థీెంణో ఫలెంఔు ఫ యలగైెన నులల యౄెంలల తన కాణరథరయలలఔు ఫ యలగైెన 
నానేమెం భైటు ణో యలువనఽ జోడిెంచి అెంథిసఽౄ ెంథి.  

8. ధయల నియృమెం 

ఫిెంద నులలలలల, ఫిెంద భిభాణెంణో నుటల ఫిెంద కెుబమ్ ల అనఽబవెం ఆదరయెంగ నానేమెంనలై తగాిెంుణో 
తగాిెంుకోసెం సదఽనుమెం ఉెంథి. ూభిౄ ఫిెంథరనికి నులలలల యక్షణ ఉెండడెంణో ఫిెంద నౄభా ాత్తఔల ఎెంనఔ భ ునఽ 
తగాిసఽౄ ెంథి. ఫ యలగైెన నిఫెంధనల ఆదరయెంగ ఫేయభాడేెందఽఔు ఫిెందథరయల యలు ఔయౌసఽౄ ెంథి. అబనటికీ ఇటీవయౌ 
కలెంలల, నోు టీ కయణెంగ నానేమెంనఽ తగాిసఽౄ ెండడెం వలు  ఈ యపలఖెం అదిఔ నషి నిషత్తౄని చయ చాలెంథి. థీనివలు  కొనిై 
నౄభా సెంసలు కొెంతవయఔు నానేమెంనఽ, యక్షణనఽ సనైక్షిసఽౄ ెండగ భిలత్తని చఔుథిథరె యని ఇటికీ ాఔటిెంచలేని భిసత్త 
ధలకొెంథి.  

 

 

 

9. నానేమెం ఙెయౌుెంు 

మాజభాన సెంస  లేథర ఫిెంద మజభాని ఈ నానేమెంలనఽ ూభిౄగ ఙెయౌుెంచవచఽచ. అబణే ఇథి యదరయణెంగ 
ఉథోఖ లు లేథర ఫిెంద సబ ల నుతా నుాత్తథిఔధే ఉెంటలెంథి. అబనటికీ, మాజభాన సెంస/ఫిెంద మజభాని 
నానేమెం వసాలు ఙేల, సబ లెందభికీ యక్షణ ఔయౌెంఙేలా నానేమెం ఙెయౌుసఽౄ ెండడెణో అథి నౄభా సెంసణో కై ెందెం 
కిెందఔు వసఽౄ ెంథి.  

10. మాడ్స-ఆన్ ాయోజధరలు 

భ ెందఽగ లదేెం ఙేలన ఫిెంద నులలలు దెంత సెంయక్షణ, దిఱి  సెంయక్షణ, ఆభోఖ భీక్షలు లాెంటి యటికి యక్షణలు 
ఔయౌయౄ బ. కొనిై సెందభౌలలు  అదను నానేమెంలు లేథర నోుా ణర్హఔ ాయోజధరలణో తీవా అసుసత యక్షణ ఔడర 
లనయౄ బ.  

ఖభనిఔలు : 
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ఫిెంద ాభాదెం భభిమ  ఆభోఖ యక్షణలనఽ భెంజూయల ఙేమడరనికి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నిఫెంధనలనఽ యౄను ెంథిెంచిెంథి. ఇథి 
ఙెలు ని, డఫ ో సెంనుదనకోసఫే ఫిెంద నులల థకలనఽ ాయేశ్నలటేి  నమవెంచఔుల మోయనికి ఖ భి కఔుెండర వఔుౄ లనఽ 
సెంయక్షిసఽౄ ెంథి.  

ాబ తుెం థరుభ తభ లఫోెంథి అెందభికీ నులలలనఽ కొనఽగోలు ఙేసఽౄ ెండడెంణో ఇటీవల ాయేశ్నలటిి న ాబ తు ఆభోఖ నౄభా 
థకలు, జధరఔయిఔ ఉతతేౄ లనఽ ఔడర ఫిెంద ఆభోఖ యక్షణలుగ వభాీఔభిెంచవచఽచ.  

నియుచనెం 

ఫిెంద నియుచధరనిై కిెంథి యధెంగ యవభిెంచవచఽచ: 

a) కై ఉథెేశ్ెంణో ఔడిన వఔుౄ లనఽ ఫిెందెం ఔయౌగి ఉెండరయౌ. తభ తయున నౄభానఽ సభఔభైచెందఽఔు ఆ ఫిెందెంలలని 
ఫ జఞభిటీ సబ ల ఆమోథరనిై ఫిెంద నియుహఔుడె ఔయౌగి ఉెండరయౌ.  

b) నౄభానఽ ను ెంథే ాదరన ాయోజనెంణో ఎలాెంటి ఫిెందెం యౄను ెంథిెంఙరయౌ.  

c) చరభెి ఙేలన నానేమెం, లనసఽౄ నై ాయోజధరలు వకిౄఖత సబ లఔు జఞభీ ఙేలన ఫిెంద నులలలల సషిెంగ 
సాచిెంచఫడరయౌ.  

d) ఫిెంద తగాిెంులు వకిౄఖత సబ లఔు భయుెంచఫడెణరబ. వసాలు ఙేలే నానేమెం నౄభా ఔెంనలనీకి ఇఙేచథరనిఔధరై 
ఎఔుువగ ఉెండభదఽ.  

 

2. కభపభైట్ ఫపర్ అధే ఫో్ు టర్ ఔవర్ 

లు ఫిెంద నులలలలల, ాత్త ఔుటలెంఫెం నియుచిెంచిన నౄభా య భ ్ఔు యక్షణ ను ెందఽణరబ. అథి లక్ష యౄనుమల నఽెంచి 
ఐదఽ లక్షల వయఔు, ఇెంక కొనిై సెందభౌలలు  అెంతఔధరై ఎఔుువగ ఔడర ఉెంటలెంథి. ఔుటలెంఫలనికి నౄభా ఙేలన య భ ్ 
ఔభిగినోు ణే ఇలాెంటి భిలత్త తలెతేౄ తేెంథి. భ కెంగ ఒ ఔుటలెంఫ సబ డికి నలదె అసుసత ఏయడిన క్షెంలల ఇలా 
జయలఖ తేెంథి. ఇలాెంటి భిలతేలలు , ఫపర్ యక్షణ థరుభ ఉశ్భనెం లనసఽౄ ెంథి. ఇెందఽలల నౄభా ఙేలన ఔుటలెంఫెం 
అదను కయలచలనఽ ఈ నేఖ లు నతౄెం నఽెంచి అెందఽఔుెంటలయల.  

ఔుు ౄ ెంగ ఙెనులెంటే, నేఖ లు యక్షణ యౄ. థి లక్షల నఽెంచి కోటి యౄనుమలు, అెంతఔధరై ఎఔుువ య బ వయఔు 
భాయలతేెంటలెంథి. ఔుటలెంఫ నౄభా నతౄెం ఔభిగినోు బనుడె ఈ నణరౄ లనఽ నేఖ లునఽెంచి తీసఽఔుెంటలయల. 
అబనటికీ థీనిని ఉయోగిెంచఽకోవడెం అధేథి యదరయణెంగ నౄభా ఙేలన య భ ్ ఔయభి ఆసఽతా్తలల ఙేయగధే 
ఔభిగినోు బయెందఽఔు థరభితీలే నలదె జఫ ో/తీవా య బ అసుసతఔు భినేతెం ఙేమఫడిెంథి.  
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ఈ నేఖ లు నఽెంచి కోు సబ లు ఉయోగిెంచఽకోఖల నతౄెంనలై ఔడర భినేత్త ఉెంథి. ఙరలావయఔు నౄభా ఙేలన అసలు 
య భ ్ వయఔు ఉయోగిెంచఽకోవచఽచ. భధ య బ నులలలఔు ఇలాెంటి నేఖ లు యక్షణలు ఇవుఫడెణరబ. ఒ 
యరుసనుతేా డైెన లేకభి తఔుువ నౄభా నతౄెం ఔయౌగిన నులలలఔు ఈ యక్షణనఽ అెంథిెంచయల.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q. ాణేఔ ఉతతేౄ లు 

1. యధఽలఔు యక్షణలు 

ఇటీవయౌ కలెంలల, కన్ర్, భధఽఫేహెం లాెంటి నిభేిషీ యధఽలఔు ాణేకిెంచిన యక్షణలనఽ ఔడర నౄభా ఔెంనలనీలు 
ఙరలావయఔు పలయత భాభెుట్ లల ాయేశ్నలటలి బ. ఈ యక్షణ థీయఘకయౌఔఫ ైెంథి. అెంటే ఐదఽ నఽెంచి ఇయయై ఏళ్ు  కలెం వయఔు 
ఉెంటలెంథి. సుసత ాయోజనెం ఔడర ఇెందఽలల ఙేయచఫడిెంథి. అెంటే ఒ భెఖ లర్ యైద భీక్ష కోసెం నౄభా సెంస  ఙెయౌుెంు 
జయలుతేెంథి. యఔౄెంలల చకెుయ భిభాణెం, ఎల్.డి.ఎల్, యఔౄ నోు టల లాెంటి ఫ యలగైెన నిమెంతాణ కయకలఔు నులలలల భెెండో 
ఏడరథి నఽెంచి నానేమెంల తగాిెంు యౄెంలల నోుా ణర్హెం ఉెంటలెంథి. భభోయైు, సభిగా  నిమెంతా్తెంచఽకోఔనోు వడరనికి అదిఔ 
నానేమెం వసాలు ఙేయౄ యల.  

2. భధఽఫేహ భోఖ లఔు యక్షణ ఔయౌెంచడెం కోసెం యౄను ెంథిెంచిన ఉతత్తౄ  

26-65 ఏళ్ు  వమసఽనై వఔుౄ లు ఈ నులలని తీసఽకోవచఽచ. థీనిని 70 ఏళ్ు వయఔు ునయలదేభిెంచఽకోవచఽచ. నౄభా ఙేలే 
నతౄెం యౄ. 50 యేల నఽెంచి యౄ. ఐదఽ లక్షల వయఔు ఉెంటలెంథి. ఖథి అథెెనలై భినేత్త వభిౄసఽౄ ెంథి. భధఽఫేహ ఔెంటి 
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సభసలు, భూతా నెండరలు, భధఽఫేహెం కయౌ సభసలు, థరత కయలచలు సయౘ భూతా నెండరల భాభిడీ లాెంటి 
భధఽఫేహ యధఽలఔు ఆసఽతా్త కయలచలనఽ ఙెయౌుెంఙే ఉథెేశ్ెంణో ఈ ఉతత్తౄ  యౄను ెంథిెంచఫడిెంథి.  

నేభ్యౌై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 1 

ఆసఽతా్తలల ఙేయఔభ ెందఽ కయలచలఔు యక్షణ కలెం కోు నౄభా సెంసనఽ ఫటిి  భాయలత నులలలల 
నియుచిెంచఫడెతేనైటికీ, ఆసఽతా్తలల ఙేయఔ భ ెందఽ కయలచలనఽ ఙెయౌుెంచడెం కోసెం అతెంత యదరయణెంగ పలయసఽౄ నై 
కలెం________  

I. థిళేనఽ భోజులు 
II. భ నలై భోజులు 
III. నలప ై ఐదఽ భోజులు 
IV. అయయై భోజులు 

 

 

 

 

 

 

R. ఆభోఖ నులలలలల కీలఔ థరలు 

1. ధట్ వర్ు లేయ సెంస  

ధట్ వర్ు లేయ సెంస  ఒ ఆసఽతా్త/నభి్ెంగ్ హో మ్/డేకైర్ లలెంటర్ ఔు ాత్తనుథియౄ యల. నౄభా ను ెంథిన భోఖ లఔు నఖదఽ యళ త 
చికిత్ అెంథిెంచడెం కోసెం అథి ఒ నౄభా సెంస/టి.న.ఏణో ెందెం ఔయౌగి ఉెంటలెంథి. నౄభా సెంసలు/టి.న.ఏలు 
యదరయణెంగ ఉనైత య బ లేవఔు బభోయ ఇఙేచ ఇలాెంటి సెంసల నఽెంచి చరభెీలు, జులనలై యనఽఔల తగాిెంులనఽ 
కోయలఔుెంటలబ. ధట్ వర్ు ఫమట ఉనై లేయ సెంసల వదెఔు ఔడర భోఖ లు యళ్ువచఽచ కనీ అయ భభిెంత ఎఔుువ జునఽ 
వసాలు ఙేయౄ బ.  

2. నుాదరనెం ఔయౌగిన లేయ సెంస  ధట్ వర్ు   (PPN) 

ధరణఫ ైన చికిత్నఽ అత్త తఔుువ ధయఔు అెంథిెంఙేలా చాలేెందఽఔు నుాదరనెం ఔయౌగిన ఆసఽతేా ల ధట్ వర్ు నఽ 
యౄను ెంథిెంఙే అవకశ్ెం నౄభా సెంసఔు ఉెంథి. అనఽబవెం, యనియోఖెం, సెంయక్షణనఽ అెంథిెంఙే కయలచ, నుాత్తథిఔన నౄభా 
సెంస  థరుభ కొనిై సెంసలనఽ భాతాఫే ఈ ఫిెందెం ఎెంచఽకోయయౌ్ ఉెంటే థరనిని నుాదరనెం ఔయౌగిన లేయ సెంస  ధట్ వర్ు 
అని నలుసఽౄ ధరైభ .  
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3. నఖదఽ యళ త లేవ 

యది చికిత్ఔు అులు తీసఽకోవడఫే యలణరల ఫలభిన డడరనికి ఒ కయణెంగ ఉెంట ెందధే యషమెం అనఽబవూయుఔెంగ 
ణెయౌలెంథి. ఆసఽతేా లఔు ఎలాెంటి ఙెయౌుెంు జయఔధే యక్షణ భినేత్త వయఔు చికిత్ కయలచలనఽ ను ెంథేెందఽఔు నఖదఽ యళ త 
లేవ యలు ఔయౌయోౄ ెంథి. నౄభాథరయల ఙేమాయౌ్ెందలాు  ఒ ధట్ వర్ు ఆసఽతా్తని సెంాథిెంచి, నౄభా యలజువుగ తన ఆభోఖ 
కయలు నఽ సభభిెంచడఫే. ఆభోఖ లేవఔు నఖదఽ యళ త సదఽనుమానికి నౄభా సెంస  యలు ఔయౌసఽౄ ెంథి. ాయేయత నతౄ ెం 
కోసెం అథి ధట్ వర్ు సెంసఔు ధేయలగ డఫ ో ఙెయౌుసఽౄ ెంథి. అబనటికీ, నౄభాథరయల నులల భినేతేలనఽ థరటిన తభుత 
నేగియౌన నణరౄ నిై, నులల నిఫెంధనల ాకయెం నౄభా సెంస  ఙెయౌుెంచనవసయెం లేని కయలచలనఽ  ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి. 

4. థర్ు నుభిీ అడి్నిలిేరటర్ (TPA) 

ఆభోఖ నౄభాలల ఙోటల ఙేసఽఔునై ఒ ాదరన భిణరభెంగ థర్ు నుభిీ అడి్నిలిేరటర్ లేథర టి.న.ఏ ాయేరనిై ఙెవచఽచ. 
ఆభోఖ నౄభా కెుబమ్ లనఽ నియుళ ెంచడెంకోసెం ాెంచెం నలుభూలలా లు నౄభా సెంసలు సుతెంతా సెంసల లేవలనఽ 
యనియోగిెంచఽఔుెంటలధరైబ. ఈ ఏజెనీ్లు టి.న.ఏలు అని నలువఫడెతేధరైబ.   

పలయతథేశ్ెంలల, టి.న.ఏనఽ కిెంథి యషమాలణో ఔడిన ఆభోఖ లేవల యౌఔయెం కోసెం నౄభా సెంస  నిమనేెంచఽఔుెంథి.: 
i. తన నౄభా నులలకి నిదయశనెంగ ఒ ఖ భిౄెంు కయలు నఽ అెంథిెంచడెం, థరనిని అసఽతా్తలల ాయేరనికి 

ఉయోగిెంచవచఽచ.  
ii. ధట్ వర్ు ఆసఽతేా లలు  నఖదఽ యళ త లేవనఽ అెంథిెంచడెం 

iii. కెుబమ్ ల నుాలలలెంగ్ 

టి.న.ఏలు అధేయ ఆభోఖ కెుబమ్ లనఽ నుాలలస్క ఙేల, కభయల ఙేలేెందఽఔు నౄభా సెంసలు నిమనేెంచిన సుతెంతా సెంసలు. 
యయషీ ఖ భిౄెంు కయలు ల జఞభీ నఽెంచి నఖదఽ యళ త నుాత్తథిఔ లేథర భీఇెంఫర్్ ఫ ెంట్ నుాత్తథిఔన కెుబమ్ ల లలటిల్ ఫ ెంట్ 
వయఔు టి.న.ఏలు ఆభోఖ నులలథరయలలఔు లేవలు అెంథియౄ బ. థర్ు నుభిీ అడి్నిలిేరటయు శ్కనిై 2001లల ాయేశ్నలటలి యల. 
యభికి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ లెైలలనఽ్లు భెంజూయల ఙేల, నిమెంతా్తసఽౄ ెంథి. టి.న.ఏగ అయోత యదిెంఙేెందఽఔు ఔనీస నలటలి ఫడి, ఇతయ 
నిఫెంధనలనఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నియృబసఽౄ ెంథి.  

కఫటిి  ఆభోఖ కెుబమ్ ల లేవనఽ ఇుడె టి.న.ఏలఔు నౄభా సెంసలు ను యలఖ  లేవలుగ అెంథిసఽౄ ధరైబ. వసాలెైన 
నానేమెంలల ఐదఽ నఽెంచి ఆయల రణరనిై నుభిణోఱఔెంగ యటికి అెంథిసఽౄ ధరైబ.  

థర్ు నుభిీ అడి్నిలిేరటయలు  ఆసఽతేా లు, ఆభోఖ లేయ సెంసలణో అవగహన ెందెం ఔుదఽయలచఔుెంటలధరైబ. ధట్ వర్ు 
ఆసఽతేా లలల చికిత్ అెందఽఔుధే ఎవభైెధర వకిౄకి నఖదఽ యళ త లేవలు లనెంఙేలా చాసఽౄ ధరైబ. ఆసఽతేా లణో 
సభనుమెం ఙేసఽఔుెంటృ, ఆభోఖ కెుబమ్ లనఽ కభయల ఙేసాౄ , నౄభా సెంసలు, నౄభా థరయలల భధ అయ 
భధవయలౄ లుగ వవహభిసఽౄ ధరైబ.  

5. ఆసఽతా్త 
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ఒ ఆసఽతా్త అెంటే భోగిని లలల నలటలి ఔుని ఆభోఖ సెంయక్షణ చయలు ఙేడెత, అసుసత భభిమ  గమాల థిన యభీ 
చికిత్కోసెం ఏభటల ఙేలన సెంస  అని అయెం. భిలతేలఔు తఖాటలి  ఇథి య నిఔ అదికయలల థరుయ ఆసఽతా్తగ నమోదఽ 
ఙేమఫడి ఉెంటలెంథి. నమోదఽ ఙేసఽఔునై, అయోత ఔయౌగిన యైదఽడి యయేక్షణలల ఉెంటృ, కిెంద నేభపునై యధెంగ ఔనీస 
అయోతల భిదికి ూభిౄగ లలఫడి ఉెంటలెంథి: 

a) థి లక్షలఔధరై తఔుువ జధరపల ఔయౌగిన టిణరలలు  ఔనీసఽ థిళేనఽ డఔలు ఔయౌగి, ఇతయ నుాెంణరలలు  15 
డఔలు ఔయౌగి ఉెంటలెంథి; 

b) ఇయయై ధరలుఖాెంటల ని ఙేలే అయలో లెైన నభి్ెంగ్ లఫోెంథిని ఔయౌగి ఉెంటలెంథి; 

c) ఇయయై ధరలుఖాెంటల ని ఙేలే అయలో లెైన యైదఽలనఽ ఔయౌగి ఉెంటలెంథి; 

d) శ్సౄ ై చికిత్ యదరధరలనఽ య ెంతెంగ ఙేటేి ెందఽఔు అనఽవుగ ూభిౄగ ఉఔయణరలణో ఔడిన ఆభైషన్ 
తిబయటర్ నఽ ఔయౌగి ఉెంటలెంథి.; 

e) భోఖ ల భోజుయభీ భికయలు లనఽ నియుళ సఽౄ ెంథి. నౄభా ఔెంనలనీ అదికభిఔ లఫోెంథికి యటిని అెంథేలా ఙేసఽౄ ెంథి. 

6. యైదఽలు 

ఒ యైదఽడధే వకిౄ పలయతథేశ్ెంలలని ఏ భయౖి ర నికి ఙెెంథిన యైద భెండయౌ నఽెంచబధర ఒ ఙెలుు ఫలటల భిజిలిేరషన్ నఽ ఔయౌగి 
ఉెంటలయల. తథరుభ థరని భిదికి లలఫడి యైద విత్తౄని నుాకీిస్క ఙేలే హఔుునఽ ఔయౌగి ఉెంటలయల. తన లెైలలనఽ్ యసౄ ిత్త, యఙరయణ 
భిదికి లలఫడి యధఽలు నియుళ సఽౄ ెంటలయల. అబనటికీ, భిజిషిర్ు నుాకీిషనర్ నౄభాథరయలగ కభదనీ, లేథర యభి సనిైళ త 
ఔుటలెంఫ సబ డె కభదధే నిఫెంధననఽ యదిెంఙే లేుచి నౄభా ఔెంనలనీలఔు ఉెంటలెంథి .  

7. అయోత ఔయౌగిన నయల్ 

అయోత ఔయౌగిన నయల్ అెంటే నభి్ెంగ్ కౌని్ల్ ఆఫ్ ఇెండిమా లేథర పలయతథేశ్ెంలలని ఏ భషిరెంలలని నభి్ెంగ్ కౌని్ల్ 
నఽెంచబధర ఙెలుు ఫలటల భిజిలిేరషన్ నఽ ఔయౌగి ఉెండడెం. 

8. అయవెంతఫ ైన భభిమ  అవసయఫ ైన కయలచలు 

ఔ నిభెైయత పౌగోయఔ ాథేశ్ెంలల ఔ నిభెైయత యదికి చికిత్ కోసెం సభినోు తేెందని పలయెంఙే కయలచల భియౘయెం కోసెం నులల 
అెంథిసఽౄ నైెందఽన ఒ ఆభోఖ నౄభా నులలలల ఎుడా ఈ నిఫెంధన ఉెంటలెంథి. 

యదికి చికిత్ అెంథిెంఙేెందఽఔు యైదయెంగ అవసయఫ ైనయగ అబయ కయలచల యదరయణ నియుచనెం అథి జభిగై నుాెంతెంలల 
అథే యఔఫ ైన చికిత్ఔు అబయ యదరయణ చరభెీల య బని నేెంచదని, ఎలాెంటి నౄభా లేఔుెంటే ఙేమని చరభెీలనఽ అథి ఔయౌగి 
ఉెండదని ఙెఫ ణోెంథి.  

లేవలు, సయపభలఔు చరభెీలుగ అయవెంతఫ ైన చరభెీలనఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నియుచిసఽౄ ెంథి. ఇయ అసుసత/తగియౌన గమెం 
సుపలయనిై భిఖణనలలకి తీసఽఔుని నిభేిషీ లేయ సెంసఔు నుాభాణ ఔ చరభెీలుగ ఉెండడఫే కఔ, కైయఔఫ ైన, కై 
యౄెంలలని లేవలకోసెం ఆ పౌగోయఔ ాథేశ్ెంలల అభలు ఙేలే చరభెీలఔు అనఽఖ ణెంగ ఉెంటలబ. 
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ఈ నిఫెంధన లేయ సెంస  నృలుు ల నణరౄ నిై నలెంచనివుఔుెండర యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి. అెంణేకఔ యదరయణ యధఽలఔు చికిత్ 
కోసెం తఔుువ కయలచలఔు ఙేలేెందఽఔు ఫదఽలు కభీథైెన ఆసఽతేా లఔు యళ్ుడెం నఽెంచి నౄభాథరయలనఽ అడెు ఔుెంటలెంథి.  

 

 

9. కెుబమ్ ధనటీసఽ 

ాత్త నౄభా నులల కెుబమ్ ఖ భిెంచి యెంటధే సభాఙరయెం అెంథిెంఙరలని, దయౄ యేజు సభయణఔు నిభేిషీ కల భినేతేలనఽ 
సాచిసఽౄ ెంథి. ఆభోఖ నౄభా నులలలలల, యనియోఖథరయల నఖదఽ యళ త సదఽనుమానిై కోయలఔుధే క్షెంలల ఆసఽతా్తలల 
ఙేయఔ భ ెంథే సభాఙరయెం అెంథిెంచఫడెణరబ. అబనటికీ, భీఇెంఫర్్ ఫ ెంట్ కెుబమ్ ల యషమెంలల కొనిై సెందభౌలలు  
నౄభాదయల కెుబమ్ ఖ భిెంచి నౄభాసెంసలఔు సభాఙరయెం అెంథిెంఙరలధే యషమానిై టిి ెంచఽకోఔుెండర లు భోజులు/ధలలు 
ఖడచిన తభుత దయౄ యేజులనఽ సభభియౄ యల. నృలుు ల సభయణలల జఞెం నృలుు ల నణరౄ నిై నలెంచడరనికి, 
నౄభాథరయల/ఆసఽతా్త తథితభల మోయలఔు థరభి తీమవచఽచ. కెుబమ్ ల కోసెం సభెైన సదఽనుమాలనఽ ఙేమడెం నఽెంచి 
ఔడర ఇథి ాపలయతెం ఙేసఽౄ ెంథి. కఫటిి  నౄభా ఔెంనలనీలు యదరయణెంగ కెుబమ్ ల సతుయ సభాఙరయెంకోసెం త్తౄ డి 
ఙేసఽౄ ెంటలబ. కెుబమ్ దయౄ యేజు సభయణఔు కల భినేత్తని యదరయణెంగ డిరచరె్ ణేథీ నఽెంచి 15 భోజులుగ 
నియృబయౄ యల. ఇథి కెుబమ్ లనఽ తుభితఖత్తన, కచిచతఫ ైన భీత్తలల నియేథిెంఙేెందఽఔు యలు ఔయౌసఽౄ ెంథి. అెంణేకఔ 
అవసయఫ ైణే దభుౄ లు ఙేటేి ెందఽఔు ఔడర నౄభా సెంసఔు యలు ఔయౌసఽౄ ెంథి.  

నిభీృత వవదిని థరటిన తభుత కెుబమ్ సభాఙరయెం/తా సభయణ జభిగై క్షెంలల థరనికి ళేతేఫదేఫ ైన కయణభ ెంటే 
భియౕయౌెంఙరలని ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయాదయశకలు సాచిసఽౄ ధరైబ.  

10. ఉచిత ఆభోఖ భీక్షలు 

వకిౄఖత ఆభోఖ నులలలలల, కెుబమ్ యళ త నులలథరయలఔు ఏథో  యౄెంలల నోుా ణర్హఔెం ఇఙేచెందఽఔు, ఒ సదఽనుమెం 
యదరయణెంగ అెందఽఫలటలలల ఉెంటలెంథి. ధరలుఖ  నియెంతయ, కెుబమ్ యళ త నులల కలాల భ గిెంులల ఆభోఖ భీక్షల 
వమానిై త్తభిక ిఙెయౌుెంచడరనిక ినులలలు యౌఔయెం ఔయౌసఽౄ ధరైబ. ఇయ యదరయణెంగ అెంతఔుభ ెందఽ భూడేళ్ు కలెంలల 
నౄభా ఙేలన సఖటల య భ ్లల 1రతెంగ భినేతెం ఙేమఫడిెంథి.  

11. ఔుభ లేటివ్ ఫో నస్క 

కెుబమ్ యళ త నులలథరయలనఽ నోుా త్ళ ెంచడరనికి ాత్త కెుబమ్ యళ త ఏడరథికి నౄభా ఙేలన య భ ్నలై ఔుభ లేటివ్ 
ఫో నస్క నఽ అెంథిెంచడరనిై భభో యౄెంగ ఎెంచఽఔుెంథి. అెంటే, నౄభా ఙేలన య భ ్ ునయలదేయణ సభమెంలల ఒ లయ 
రతెం (ఉథరహయణఔు ఏటల ఐదఽ రతెం) ఫేయ నలయలఖ తేెందని అయెం. థి కెుబమ్ యళ త ునయలదేయణలఔు ఖభిషీెంగ 
50రతెం ఫేయ అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి. నౄభా ఙేలన వకిౄ నౄభా ఙేలన అసలు నణరౄ నికి నానేమెంనఽ ఙెయౌుయౄ యల. 
ఎఔుువ యక్షణనఽ అెంథియౄ యల. 
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ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయాదయశకల ాకయెం, సెంచిత ఫో నస్క నఽ ఆభోఖ నౄభా నులలల నుాత్తథిఔన ూచీనలై భాతాఫే 
అెంథిెంచవచఽచ. ాయోజన నులలలనలై (న.ఏ నులలలు నేనయౘబెంచి) ఎెంత భాతాభూ కదఽ. సెంచిత ఫో నస్క నితీయల 
నుాలలఔిస్క లల, నులల దయౄ యేజులల సయవయెంగ నేభపునఫడరయౌ. అెంణేకఔ, ఒ కెుబమ్ నఽ ఒ నిభేిషీ సెంవత్యెంలల ఙేలేౄ , 
నుానౄ ెంచిన భైటలలలధే సెంచిత ఫో నస్క  తగాిెంచఫడెతేెంథి. 

ఉథరహయణ 

యౄ. ఐదఽ యేల ననాేమెంణో ఒ వకిౄ యౄ. 3 లక్షలఔు నులల తీసఽఔుధరైడె. నదటి ఏడరథి ఎలాెంటి కెుబమ్ 
ఙేమఔుెంటే భెెండో  ఏడరథిలల అెంణే నానేమెం (యౄ. ఐదఽ యేలు) ఙెయౌుసఽౄ నైటిక,ీ అతని నౄభా నతౄెం యౄ. 
3.15 లక్షలఔు నలయలఖ తేెంథి. (అెంతఔుభ ెందఽ ఏడరథి ఔధరై ఐదఽ రతెం ఎఔుువ) ఇథి థళే్ు కెుబమ్ యళ త 
ునయలదేయణణో యౄ. 4.5 లక్షల వయఔు యళ్ుఖలదఽ.  

12. భాలుస్క/ ఫో నస్క 

కెుబమ్ లు లేఔుెండర ఆభోఖ నులలని నిలఫ టలి కోవడెం కోసెం నుోా ణర్హభెంథిసఽౄ నై భీత్తలలధే,  భాలుస్క అధే భభో 
ాణరభాైమ భాయాెం ఔడర ఉెంథి. ఒ నులల కిెంద కెుబమ్ లు ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంటే, భాలుస్క అధే నానేమెం 
లలడిెంగ్ నఽ ునయలదేయణ సభమెంలల వసాలు ఙేయౄ యల.  

ఆభోఖ నులల అధేథి యభాజిఔ ాయోజన నులల కవడెంణో వకిౄఖత ఆభోఖ నులలలనలై ఇటివయఔు భాలుస్క వసాలు 
ఙేమఫడలేదఽ.  

అబనటికీ, ఫిెంద నులలల యషమెంలల భాలస్క అధేథరనిని అయవెంతఫ ైన భినేతేలలు  కెుబమ్ నిషత్తౄని 
నిలఫ టలి కోవడెం కోసెం తగినెంత నతౄ  నానేమెంనఽ లలడ్స ఙేలే భాయాెంలల భాలస్క వసాలు ఙేమఫడెణరబ. భభోయైు 
నానేమెం ధయలల భెంచి అనఽబవెం ఏయడిణే నానేమెం భైట్ లల తగాిెంు ఫో నస్క యౄెంలల అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి.  

13. కెుబమ్ తగాిెంు ఉెండదఽ 

నౄభా ఙేలన య భ ్లల ఫో నస్క ఔు ఫదఽలు ాత్త కెుబమ్ యళ త సెంవత్భనికి నానేమెంలల తగాిెంు కోసెం కొనిై 
ఉతతేౄ లు అెంథిసఽౄ ధరైబ.  

14. సహ-ఙెయౌుెంు 

సహ-ఙెయౌుెంు అధేథి ఒ ఆభోఖ నులల కిెంద ాత్త కెుబమ్ లలని కొెంత పలగనిై నౄభాథరయల బభిెంచడెం అధే పలవన. ఇయ 
ఉతత్తౄ  ఆదరయెంగ నియోెంధఫ ైనయ కవచఽచ లేథర సుచిెందఫ ైనయ కవచఽచ. సహ-ఙెయౌుెంు అనవసయెంగ ఆసఽతా్తలల 
ఙేయడెం నఽెంచి నౄభాథరయలనఽ నియభిెంచడెం లాెంటి కొనిై ఔరభయక్షణలనఽ తీసఽఔువసఽౄ ెంథి.  
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సహ-పలఖయుభెం అధే నేఖ లు అని నయౌఙే ఒ నిభీృత య భ ్ కఖలదఽ. లేథర అథి అనఽభత్తెంచిన కెుబమ్ నతౄెంలల ఒ 
రతెం కవచఽచ. భాభెుట్ లలని కొనిై ఉతతేౄ లు నలదె శ్సౄ ై చికిత్లు లాెంటి నిభేిషీ యధఽలఔు లేథర యదరయణెంగ ఙేలే శ్సౄ ై 
చికిత్లు, లేథర ఒ నిభేిషీ వమసఽ థరటిన యభికి భాతాఫే సహ-ఙెయౌుెంు నిఫెంధనలనఽ అభలు ఙేయౄ బ. 

15. తగాిెంు/నేఖ లు 

ఆభోఖ నులలలలల నేఖ లుగ ఔడర నయౌఙే ఇథి నౄభా సెంస  కెుబమ్ ఙెయౌుెంచడరనికి భ ెందఽగ నౄభాథరయల ఙెయౌుెంఙరయౌ్న 
నిభీృత య భ ్ అని ఙెవచఽచ. అెంటే ఒ నులలలల తగాిెంు యౄ. థి యేలు అబణే, నౄభాథరయల భ ెందఽగ ాత్త నౄభా 
నషిెం ఙెయౌుెంులలనా భ ెందఽగ యౄ. థియేలు ఙెయౌుయౄ యల. థీనిని భభిెంత యవభిెంఙరలెంటే, కెుబమ్ యౄ. 80యేలు అబణే, 
నౄభా ఙేలన వకిౄ భ ెందఽగ యౄ. థియేలు బభిెంఙరయౌ. నౄభా సెంస  యౄ. 70యేలు ఙెయౌుసఽౄ ెంథి.  

తగాిెంు ఙేమఖయౌగినథి అధేథి ఆసతా్త నఖదఽ నులలలలల నౄభా సెంస  ఏథేని ాయోజధరలనఽ ఙెయౌుెంఙే భ ెందఽ వభిౄెంఙే 
నిభేిషీ భోజులు/ఖెంటల సెంకగ ఔడర ఉెండవచఽచ. 

16.  ఖథి అథెె ఆెంక్షలు 

ఒ కెుబమ్ సెంబయెంచినుడె నౄభా ఙేలన య ఫే్ ఙెయౌుెంచఖల ఖభిషీ నతౄెంగ ఉెండేలా లు ఉతతేౄ లు ఫళ యెంఖ 
భాభెుట ు  ఉెండగ, నౄభా ఙేలన య భ ్ణో థరనిని భ డినలటిడెం థరుయ నౄభాథరయల ఎెంచఽఔుధే అవకశ్ెంనలై  ధేడె లు 
ఉతతేౄ లు ఆెంక్షలు అభలు ఙేసఽౄ ధరైబ. ఖథి అథెెనఽ అనఽసభిెంచి ఆసఽతా్తలలని అనిై కయలచలు ఉెంటలమని అనఽబవెం 
ఙెఫ ణోెంథి. ఎఔుువ అథెె ఔయౌగిన ఖథిలల ఉెండడెం వలు  అనిై కయలచల దఽె లు థరనికి తఖాటేి  ఎఔుువగ ఉెంటలబ. కఫటిి , 
నౄభా ఙేలన నతౄెంలల 1 రణరనిై భోజుఔు అథెె భినేత్తగ యదిెంఙే నులలలల యౄ. లక్ష నౄభా ఔయౌగిన వకిౄ యౄ. యబని 
భాతాఫే భోజు ఖథి అథెెగ ను ెంథ ే హఔుునఽ ఔయౌగి ఉెంటలయల. థీనిై ఫటిి  కభీథైెన ఆసఽతేా లలల యలాసవెంతఫ ైన చికిత్ 
ను ెందగోభిణే, నులలని ఔడర తగినెంత నానేమెం ఙెయౌుెంచి, ఎఔుువ నణరౄ లఔు కొనఽగోలు ఙేమాయౌ్ ఉెంటలెంథి.  

17.  ునయలదేయణ నిఫెంధన 

ఆభోఖ నౄభా నులలల ునయలదేయణనలై ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఙేలన భాయాదయశకలు ఆభోఖ నులలలనఽ జీయతకలెం నుటల 
తనిసభిగ ునయలదేభిెంఙేలా ఙేసఽౄ ెంథి. నౄభా ను ెందడెం లేథర థరనికి సెంఫెందిెంచిన తదనెంతయ ాయోజధరలనఽ 
ను భెందడెంలల మోసూభితెం లేథర తుథోవ టిి ెంచడెం లేథర నౄభాథరయల (లేథర ఆమన తయున) ఫ థిభిెంు ఉెంటే ఆ 
కయణరలణో ఒ నౄభా ఔెంనలనీ ునయలదేయణనఽ త్తయసుభిెంచవచఽచ.  

18.  నిఫెంధన యదఽె  

యదఽె  నిఫెంధననఽ ఔడర నిమెంతాణ చటలి లు, నుాభాణ కీఔభిెంఙరబ. నౄభా థరయల తభనఽ తుథోవ టిి ెంఙరయని మోసెం 
ఙేరయని, యసౄ వ సభాఙరభనిై ఫమటనలటిలేదని, సహకయెం అెంథిెంచడెం లేదధే కయణరలణో నౄభా ఔెంనలనీ ఏ 
సభమెంలల అబధర నులలని యదఽె  ఙేమవచఽచ. 
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చివయగ ణెయౌలన చియలధరభాలల నౄభాథరయలఔు అకైలెడె్స ఫ ెంట్ ణో ఔడిన భిజిషిర్ నోు సఽి లల ఔనీసెం థిళేనఽ భోజుల 
సభమెంణో భతూయుఔఫ ైన ధనటీసఽ కయయౌ్ ఉెంటలెంథి. నౄభా సెంస  నులలని యదఽె  ఙేలేౄ  నులల కిెంద ఎలాెంటి 
కెుబమ్ నఽ ఙెయౌుెంచఔుెంటే, ఖడెవు తీయని నౄభా కలానికి సభెంగ చివభి నానేమెంఔు తఖాటలి  కొెంత నణరౄ నిై ఔెంనలనీ 
త్తభిగి ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి.  

నౄభా ఙేలన వకిౄ థరుభ యదఽె  జభిగిణే, తఔుువ కల వవది ధయలణో నానేమెం త్తభిగి ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి. అెంటే నౄభా 
ఙేలన వకిౄ నుోా భైటల ఔధరై తఔుువ రతెంణో నానేమెం భీపెండ్స నఽ ను ెందఽణరయల. కెుబమ్ ఙేల ఉెంటే, భీపెండ్స ఙెయౌుెంచఫడదఽ.  

19.  లేుఙరి సనైక్షా కలెం 

ఒ యనియోఖథరయల ఒ కొతౄ  నౄభా నులలని కొని, నులల దయౄ యేజునఽ లుఔభిెంచిన తభుత ణరనఽ కోయలఔునై నిమభ, 
నిఫెంధనలు లేవని ణెలుసఽఔుెంటే, ఆమన భ ెందఽనై భాభా లేనేటి? 

ఈ సభసనలై శ్రదే తీసఽకోవడరనికి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ తన నిమెంతాణలలు  ఒ యనియోఖథరయల ళ త యౌఔభనిై యౄను ెంథిెంచిెంథి. 
యనియోఖథరయల థరనిని త్తభిగి ఇచిచ, కిెంథి నిఫెంధనలఔు తఖాటలి  త్తభిగి ఙెయౌుెంునఽ అెందఽకోవచఽచ: 

1. ఇథి జీయత నౄభా నులలలఔు, ఔనీసెం ఔ ఏడరథి కలభినేత్త ఔయౌగిన ఆభోఖ నౄభా నులలలఔు భాతాఫే 
వభిౄసఽౄ ెంథి. 

2. యనియోఖథరయల ఈ హఔుునఽ నులల దయౄ యేజు లుఔభిెంచిన 15 భోజుల లలు ఉయోగిెంచఽకోవచఽచ.  

3. థీనిని నౄభా సెంసఔు ఆమన భతూయుఔెంగ ణెలనుయౌ్ ఉెంటలెంథి.  

4. నులలనలై ఎలాెంటి కెుబమ్ ఙేమఔ నోు ణే భాతాఫే నానేమెం భీపెండ్స అెందఽఫలటలలల ఉెంటలెంథి. థీనిని సయలె ఫలటల 
ఙేయౄ యల. 

a) యక్షణనలై ఆ కలానికి తఖాటలి  సభ చితఫ ైన భిస్కు నానేమెం  
b) యైద భీక్షలనలై నౄభాసెంసఔు అబయ కయలచలు భభిమ   
c) యి ెంు డాటీ చరభెీలు 

20.  ునయలదేయణఔు ఔయలణ కలెం 

నౄభా కొనయగిెంునఽ నియుళ ెంచడెం అధేథి ఆభోఖ నౄభా నులలలల ఒ భ కఫ ైన అెంశ్ెంగ నిలుయోౄ ెంథి. నులలలు 
ఎలాెంటి యభభెం లేఔుెండర ునయలదేభిెంచఫడిణే నులల కిెంద ాయోజధరలు నియుళ ెంచఫడెతేనైెందఽన, సకలెంలల 
ునయలదేభిెంచడెం అధేథి అతెంత నుాభ కత ఔయౌగినథిగ ఉెంట ెంథి.  

ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయాదయశకల ాకయెం, వకిౄఖత ఆభోఖ నులలల ునయలదేయణఔు 30 భోజుల ఔయలణ కలెం 
అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి.  
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ఇథివయఔటి నౄభానఽ ఖడెవు ణేథీనఽెంచి 30 భోజులలు ు ునయలదేభిలేౄ  కొనయగిెంు ాయోజధరలనీై నియుళ ెంచఫడెణరబ. 
యభభ కలెంలల ఏథేని కెుబమ్ లు ఉెంటే భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడవు.  

వకిౄఖత ఉతతేౄ లనలై ఆదరయడి ునయలదేయణఔు థీయఘకయౌఔ ఔయలణ కలానిై భెంజూయల ఙేలే యషమానిై భిఖణనలలకి 
తీసఽకోవచఽచ.  

ఐ.ఆర్.డి.ఏ జఞభీ ఙేలన ళెల్ౄ  భెఖ లేషన్్ అెండ్స ళెల్ౄ  ఇనా్భెన్్ యి ెండరభెడుజైషన్ కిెంద నలైనఽనై కీలఔ నిఫెంధనలు, 
నియుచధరలు, నేనయౘబెంులలల ఎఔుువ పలఖెం ాభాణీఔభిెంచఫడెణరబ. యటిని చాల, ఎటిఔుడె ఐ.ఆర్.డి.ఏ 
జఞబా ఙేలన భాయాదయశకలు, ఉతౄయలులనలై తభెంత ణరభ గ సభాఙరభనిై నయఔభిెంచఽకోయలని యథరయల లఔు 
సాచిెంచఫడెణోెంథి.  

నేభ్యౌై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 2 

ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయాదయశకల ాకయెం, వకిౄఖత ఆభోఖ నులలల ునయలదేయణ కోసెం________ ఔయలణ కలెం 
అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి.  

I. థిళేనఽ భోజులు 
II. భ నలై భోజులు 
III. నలప ై ఐదఽ భోజులు 
IV. అయయై భోజులు 

 
 
 
 

యభెంశ్ెం 

a) ఒ ఆభోఖ నౄభా నులల అధేథి ఊళ ెంచని భీత్తలల హఠతేౄ గ ాభాదెం జభిగి/అసుసతఔు ఖ భైె ఆసఽతా్త నులు 
కయయౌ్ వఙేచ భిలతేలలు  నౄభా ఙేలన వకిౄకి యక్షణనఽ అెంథిసఽౄ ెంథి.  

b) ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లనఽ ఆ నులల కిెంద యక్షణ ను ెంథే యభి సెంక నుాత్తథిఔన వకిౄఖత నులల, ఔుటలెంఫ ఫో్ు టర్ 
నులల, ఫిెంద నులలగ వభాీఔభిెంచవచఽచ.  

c) ఆసఽతా్త కయలచల నులల లేథర ఫ డీకెుమమ్ అసుసత/ాభాదెం సభమెంలల అబయ ఆసఽతా్త కయలచలనఽ త్తభిగి 
ఙెయౌుసఽౄ ెంథి.  

d) ఆసఽతా్తలల ఙేయఔ భ ెందఽ కయలచలు అెంటే ఆసఽతా్తలల ఙేయడరనికి కొనిై భోజుల భ ెందఽ (యదరయణెంగ 30 భోజులు) 
వయఔు అబయ యైద కయలచలు అని ఙెవచఽచ. కెుబమ్ లల పలఖెంగ థీనిని భిఖణ యౄ యల.  
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e) ఆసఽతా్త నఽెంచి ఫమటఔు వచిచన తభుత కయలచలు అెంటే ఆసఽతా్త నఽెంచి ఫమటఔు వచిచన తభుత కొనిై భోజుల 
(యదరయణెంగ 60 భోజులు) వయఔు అబయ యైద కయలచలు అని ఙెవచఽచ. కెుబమ్ లల పలఖెంగ థీనిని భిఖణ యౄ యల.  

f) ఔుటలెంఫ ఫో్ు టర్ నులలలల, జీయత పలఖయునే, ఆదరయడిన నలు లు, తయౌుదెండెా లు ఔుటలెంఫెం నణరౄ నికి కై 
నతౄెంగ నౄభాయ భ ్నఽ అెంథిసఽౄ ెంథి.  

g) ఆసఽతా్తలల ఙేభిన కోు భోజుఔు నౄభా ఙేలన వకిౄకి ఒ నిభీృత య భ ్నఽ ఒ ఆసఽతా్త భోజుయభీ నఖదఽ నులల 
అెంథిసఽౄ ెంథి.  

h) తీవా అసుసత నులల అధేథి తీవా అసుసత అని నయౌఙే నిభేిషీ యది నిభే యణనలై పలభీ నణరౄ నిై ఙెయౌుెంఙేెందఽఔు యలు 
ఔయౌెంఙే తీవా అసుసత నులల.  

i) ఎఔుువ తగాిెంు లేథర టలప్ యక్షణలు నిభేిషీెంగ ఎెంచఽఔునై ఒ నణరౄ నికి (ాయేశ్ెం లేథర తగాిెంచఖయౌగినథి అని 
అెంటలయల) నేెంచి నౄభా ఙేలన ఎఔుువ య భ ్ఔు యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి.  

j) లయ ాయోజధరల యక్షణ నౄభా ఙేలన వకిౄకి తగినెంత యక్షణ ఔయౌెంచడెంణో నుటల నౄభా సెంస  తన నులలకి సభైెన 
ధయనఽ నియృబెంచడెంలలనా సయౘమడెతేెంథి.  

k) ఊళ ెంచని ాభాథరలు ఎదఽభైెనుడె భయణెం భభిమ  అెంఖయైఔలెం ాయోజధరల యౄెంలల ఒ వకిౄఖత ాభాద 
(PA) యక్షణ భియౘభనిై అెంథిసఽౄ ెంథి.  

 

l) అవుట్ నేషెంట్ యక్షణలు దెంత చికిత్లు, దిఱి  సెంయక్షణ కయలచలు, యదరయణ యైద భీక్షలు లాెంటి ఆసఽతా్తలల 
ఙేభయౌ్న అవసయెం లేని యటికి అబయ యైద కయలచలనఽ అెంథియౄ బ.  

m) ఒ ఫిెంద నులలని ఒ సెంస , ఒ సెంగెం, ఒ ఫలెంఔు కెరడిట్ కయలు  యపలఖెంలాెంటి ఒ ఫిెంద మజభాని తీసఽఔుెంటలయల. 
ఇెందఽలల ఒ ఏఔ నులల అధేథి వఔుౄ ల ఫిెందెం నణరౄ నికి యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి.  

n) కభపభైట్ ఫో్ు టర్ లేథర ఫపర్ యక్షణ నతౄెం నౄభా ఙేలన ఔుటలెంఫ నణరౄ నికి నేెంచిన అదిఔ కయలచలనఽ బభిెంచడెంలల 
సయౘమడెతేెంథి.  

o) యథేయౕ ఫ డీకెుబమ్ / ామాణ నులలలు యథేరలలు  ఉెంటలనై సభమెంలల ఒ వకిౄ ాభాథరనికి, గమానికి ఖ భెైధర, 
అసుసత ఫలభిన డిధర యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి.  

p) కభపభైట్ ాకెుెంట్ టలా యలర్్ నుు న్ అధేథి ఒ యభిిఔ ాణరయఔ. ఇెందఽలల పలయతథేశ్ెం ఫమట తయచా ామాణరలు 
యగిెంఙే తన కయ నియుహఔుల కోసెం ఒ కభపభైట్ సెంస  వకిౄఖత నులలలనఽ తీసఽఔుెంటలెంథి.  

q) ాణేకిెంచి నౄభా ఙేలన యభిలల ఖెందయగోమానిై నియభిెంఙేెందఽఔు ఆభోఖ నౄభాలల ఉయోగిెంఙే అధేఔ థరలనఽ 
ఐ.ఆర్.డి.ఏ నుాభాణ కీఔభిెంచిెంథి.  
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నేభ్యౌై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి  

జయఫ  1 

సభెైన ఎెంనఔ II. 

ఆసఽతా్తలల ఙేయఔ భ ెందఽ కయలచల కోసెం యక్షణ కల వవది కోు నౄభా సెంసనఽ ఫటిి  భాయలతేెంటలెంథి. థరనిని 
నులలలల నియుచిసఽౄ ధరైయల. అతెంత యదరయణ యక్షణగ ఆసఽతా్తలల ఙేయడరనికి భ నలై భోజుల భ ెందఽ కలభెంటే 
సభినుో తేెంథి.  

జయఫ  2 

సభెైన ఎెంనఔ I. 

ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయాదయశకల ాకయెం, వకిౄఖత ఆభోఖ నులలల ునయలదేయణఔు 30 భోజుల ఔయలణ కలెం 
అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి.  

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలు 

ాశ్ై 1 

ఆసఽతా్త కయలచల నులలకి సెంఫెందిెంచి కిెంథి ాఔటనలలు  ఏథి సభైెెంథి? 

I. ఆసఽతా్త కయలచలఔు భాతాఫే యక్షణ ఇవుఫడెతేెంథి.  

II. ఆసఽతా్తలల ఙేయఔభ ెందఽ, ఆసఽతా్త నఽెంచి ఫమటఔు వచిచన తభుత కయలచలఔు యక్షణ  ఇవుఫడెతేెంథి.  

III. ఆసఽతా్తలల ఙేయఔభ ెందఽ, ఆసఽతా్త నఽెంచి ఫమటఔు వచిచన తభుత కయలచలఔు యక్షణ  ఇవుఫడెతేెంథి కఫటిి  
నౄభా ఙేలన వకిౄ చనినుో ణే ఔుటలెంఫ సబ లఔు ఒ నలదె నతౄెం ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి.  

IV. నదటి ఏడరథి నఽెంచి ఆసఽతా్త కయలచలఔు యక్షణ ఔయౌెంచఫడెతేెంథి. నదటి ఏడరథి ఎలాెంటి కెుబమ్ లు 
జయఔుెంటే భెెండో  ఏడరథి నఽెంచి ఆసఽతా్తలల ఙేయఔభ ెందఽ, ఆసఽతా్త నఽెంచి ఫమటఔు వచిచన తభుత కయలచలఔు 
యక్షణ ఔయౌెంచఫడెణరబ.  

 

 

ాశ్ై 2 



 

436 

 

కిెంథి ాఔటనలలు  ఏథి సభైెెంథో ఖ భిౄెంచెండి? 

I. భోగలణో వవహభిెంఙే ఆభోఖ నౄభా 

II. భయణెంణో వవహభిెంఙే ఆభోఖ నౄభా 

III. భోఖెం, భయణరలు భెెండిెంటిణో వవహభిెంఙే ఆభోఖ నౄభా 

IV. భోఖెం లేథర భయణెంలలల భెెండిెంటికీ సెంఫెందిెంచని థరనిణో వవహభిెంఙే ఆభోఖ నౄభా 

ాశ్ై 3 

ఆభోఖ నౄభాలల అెంథిసఽౄ నై నఖదఽ యళ త లేవఔు సెంఫెందిెంచి కిెంథి ాఔటనలలు  ఏథి సభైెెంథి? 

I. ఇథి పౌత్తఔఫ ైన ఔభెనీ్ ధనటు  ఫటలుడరనఽ తగాిెంచి, ఙెటు నఽ కనుడవచచధే భీత్తలల ఎలకిా నిక్ ఙెయౌుెంులనఽ 
నోుా త్ళ ెంచడరనికి నౄభా ఔెంనలనీలు నుాయెంనెంచిన భవయణ ళ త చచదన ఉదభెం.  

II. ాణేఔ థఔెం కిెంద నౄభా ఔెంనలనీకి ాబ తుెం ఙెయౌుెంు జయలుతేనైెందఽన నౄభాథరయలఔు ఉచిత కయలచణో లేవ 
అెంథిెంచఫడెతేెంథి కనీ ఎలాెంటి నఖదఽ ఙెయౌుెంచఫడదఽ.  

III. నౄభా ఔెంనలనీ నఖదఽనఽ ఆమోథిెంచనెందఽన ఙెయౌుెంులనీై ఇెంటభెైట్ ఫలెంకిెంగ్ థరుభ లేథర కయలు ల థరుభ భాతాఫే 
జయలఫడెతేెంథి.  

IV. నౄభాథరయల ఙెయౌుెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ. నౄభా ఔెంనలనీ ధేయలగ ఆసఽతా్తకి నృలుు  ఙెయౌుసఽౄ ెంథి.  

ాశ్ై 4 

ఆభోఖ నౄభాలల ఆసఽతేా లఔు సెంఫెందిెంచి PPN యొఔు సభైెన ూభిౄ యౄనునిై ఖ భిౄెంచెండి.  

I. నృు క్ నలాపర్ు ధట్ వర్ు 

II. నలాపర్ు ను ా యైడర్ ధట్ వర్ు  

III. నృు క్ నలైైయేట్ ధట్ వర్ు 

IV. ను ా యైడర్ నలాపభెనిిమల్ ధట్ వర్ు  

 

 

 

 

ాశ్ై 5 

కిెంథి యటిలల ఏ ాఔటన సభైెెంథో ఖ భిౄెంచెండి? 
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I. తన ఉథోఖ ల కోసెం ఒ సెంస  ఫిెంద నులలని తీసఽకోవచఽచ.  

II. తన యనియోఖథరయలల కోసెం ఒ ఫలెంఔు ఫిెంద నులలని తీసఽకోవచఽచ.  

III. ఒ దఽకణథరయల తన యనియోఖథరయలల కోసెం ఫిెంద నులలని తీసఽకోవచఽచ.  

IV. ఉథోఖ ల ఔుటలెంఫ సబ లనఽ ఙేయచడరనికి తన ఉథోఖ లకోసెం సెంస  ఒ ఫిెంద నులలని యసౄ భిెంచవచఽచ.  

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలఔు జయఫ లు  

జయఫ  1 

సభెైన ఎెంనఔ II. 

ఆసఽతా్త కయలచల నులలలల, ఆసఽతా్తలల ఉెండడెంణే నుటల ఆసఽతా్తలల ఙేయఔభ ెందఽ, ఫమటఔు వచిచన తభుత్త 
కయలచలఔు ఔడర యక్షణ ఔయౌెంచఫడెణరబ.  

జయఫ  2 

సభెైన ఎెంనఔ I. 

ఆభోఖ నౄభా భోగనికి (యది సెంగటన భైటల)ఔు సెంఫెందిెంచినథి. 

జయఫ  3 

సభెైన ఎెంనఔ  IV. 

నఖదఽ యళ త లేవ కిెంద నౄభాథరయల ఙెయౌుెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ. నౄభా ఔెంనలనీ ధేయలగ ఆసఽతా్తకి నృలుు లనఽ ఙెయౌుసఽౄ ెంథి.  

జయఫ  4 

సభెైన ఎెంనఔ II. 

PPN అెంటే నలాపర్ు ను ా యైడర్ ధట్ వర్ు. 

జయఫ  5 

సభెైన ఎెంనఔ III. 

ాఔటనలు I, II భభిమ  IV సభైెనయే. తన యనియోఖథరయలలఔు దఽకణథరయలడె ఫిెంద నౄభా తీసఽకోయల కఫటిి 
ాఔటన III తు.  
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అదరమెం 20 

ఆభోఖ నౄభాలల అెండర్ భెైటిెంగ్ 

 

అదరమెం ఉనోు థరఘ తెం 

ఈ అదరమెం ఆభోఖ నౄభాలల అెండర్ భైెటిెంగ్ ఖ భిెంచి నైఔు సభఖర భిజఞా ధరనిై అెంథిెంచడరనిై లక్షెంగ 
నలటలి ఔుెంథి. ఏ యఔఫ ైన నౄభాలలధైధర ూచీడడెం  ఙరలా భ కఫ ైన అెంశ్ెం. నౄభా నులల జఞభీలల ఇథి కీలఔ 
నుతా వళ సఽౄ ెంథి. అెండర్ భైెటిెంగ్ కి సెంఫెందిెంచిన నుాథనేఔ సాణరా లు, యధధరలు, దేతేలు, ాకిరమనలై ఈ 
అదరమెం నైకొఔ అవగహన ఔయౌసఽౄ ెంథి. ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనా్ూభెన్్ అెండర్ భైెటిెంగ్ ఔు సెంఫెందిెంచి ఔడర ఇథి 
నైఔు భిజఞా నెం ఔయౌసఽౄ ెంథి.  

అధమన పయౌణరలు 

 

A. అెండభైెూటిెంగ్అెంటేఏనేట?ి 

B. అెండభైెూటిెంగ్ – నుాథనేఔపలవనలు 
C. లైల్ అెండ్స మూజ్డ భాయాదయశకలు 
D. ఆర్.డి.ఏ.ఐ యొఔు ఇతయ ఆభోఖ నౄభా నిమెంతాణలు 
E. అెండభైెూటిెంఖ ుసెంఫెందిెంచిభ్యౌఔసాణరా లు, యధధరలు 
F. అెండభైెూటిెంఖ ర్కిరమ 

G. ఇఖూర నలోల్ౄఇనా్ూభెన్్ 

H. ఒవభీ్స్క టలా యల్ ఇనా్భెన్్ ెందెం 

I. వకిౄఖత ాభాద నౄభా ూచీ ెందెం 

ఈ అదరమెం చథియన తభుత, నైయల ఏెం ఙేమఖలఖ ణరయెంటే: 

a) అెండర్ భైెటిెంగ్ అెంటే ఏనేట  యవభిెంచఖలుఖ ణరయల.  
b) అెండర్ భైెటిెంగ్ ఔు సెంఫెందిెంచిన భ్యౌఔ పలవనలనఽ వభిృెంచఖలుఖ ణరయల 
c) అెండర్ భైెటయలు  అనఽసభిెంఙే సాణరా లనఽ, ఉయోగిెంఙే యయధ యధధరలనఽ యవభిెంచఖలుఖ ణరయల 
d) వకిౄఖత ఆభోఖ నులలల అెండర్ భైెటిెంగ్ సెంూయృ ాకిరమనఽ ఫ చఽచకోఖలుఖ ణరయల 
e) ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనా్ూభెన్్ నులలలనఽ ఎలా అెండర్ భైెట్ ఙేయౄ భో చభిచెంచఖలుఖ ణరయల 
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ఈ గటలి నిై భియౕయౌెంచెండి 

యఫి్ట యేర్ ఇెంజనీర్ గ నిఙేసఽౄ నై 48 ఏళ్ు భనీశ్ తనకొఔ ఆభోఖ నౄభా నులల తీసఽకోయలని 
నియృబెంచఽఔుధరైయల. ఆమధొఔ నౄభా ఔెంనలనీకి యమాుయల. యయల ఔ ాత్తనుదన నూభనిై ఆమన ఙేత్తకిఙరచయల. 
థరనిలలని అధేఔ యకల ాశ్ైలఔు ఆమన జయఫ  ఇయుయౌ్ ఉెంథి. అయ ఆమన థేహథరయలఢెం, ఆభోఖెం, 

భానలఔ ఆభోఖెం, భ ెందఽ నఽెంచి ఉనై జఫ ోలు,  ఔుటలెంఫ ఆభోఖ చభితా, అలయటలు  వగైెభలఔు 
సెంఫెందిెంచిన ాశ్ైలు.  

భనీశ్ నఽెంచి ఈ ాత్తనుదన నూభనిై తీసఽఔునై తభుత ఔడర యయల ఆమననఽ ఇెంక అధేఔ ణరా లు కోభయల. 
ఐడెెంటిటి, వమసఽ, చియలధరభాల నియౄణ ణరా లనఽ, భ నఽటి యైద భికయలు లనఽ సభభిెంఙరలని కోభయల. 
ఆభోఖ తనిఖీ భీక్ష, భభికొనిై యైద భీక్షలు ఙేబెంచఽకోయయౌ్ెంథిగ ఔడర యయల ఆమననఽ కోభయల. ఇథి 
ఆమననఽ నిసిహఔు లలనఽ ఙేలెంథి.   

తనని ణరనఽ ఆభోఖవెంతేనిగ, చఔుని ఆథరమ య బ ఔయౌగిన వకిౄగ సెంపలయెంచఽఔుధే భనీశ్ తన యషమెంలల, 
నౄభా ఔెంనలనీ అటలవెంటి కొలేు టి ఙరెంణరడె ాకిరమనఽ ఎెందఽఔు అనఽసభియోౄ ెంథో  ణెయౌమఔ ఆశ్చయనుో మాయల. ఈ 
లాెంఛధరలనీై ూయౄమాఔ, నౄభా ఔెంనలనీ ఆమనఔు అదిఔ కొలెసిభల్, అదిఔ యఔౄనోు టల ఉనైటలు  యైద భీక్షలలల 
ణేయౌెందని, ఇయ తదనెంతయ కలెంలల ఆమనఔు ఖ ెండె జఫ ోలు భఖల అవకరలనఽ నలెంచవచచని ణెయౌమజైలెంథి. 
యయల ఆమనఔు నులల ఇవుజూనుయల కనీ, ళెచఽచ నానేమెం కోభయల. ఆ నతౄెం తన నేతేా డె 
ఙెయౌుెంచినథరనిఔధరై ఎఔుువగ ఉెండడెంణో సదయల నులల తీసఽఔుధేెందఽఔు భనీశ్ త్తయసుభిెంఙరయల.  

ఇఔుడ, సదయల నౄభా ఔెంనలనీ, థరని అెండర్ భైెటిెంగ్ ాకిరమలల పలఖెంగ ఈ చయలనఽ అనఽసభియోౄ ెంథి. నషి ాభాద 
యక్షణ ఔయౌసఽౄ నైుడె, నౄభాసెంస  ఆ భిస్కు లనఽ సఔరభెంగ భథిెంు ఙేమాయౌ.  సళేతేఔఫ ైన భీత్తలల 
లాపలనిై ఖడిెంఙరయౌ. నషి ాభాథరనిై సభిగా  భథిెంు ఙేమఔనోు ణే, తభుత సదయల వకిౄ కెుబమ్ ఙేలేౄ ,  ఔెంనలనీకి 
అథి నషిెంగ భిణనేసఽౄ ెంథి. నలైగ, నౄభా సెంసలు నౄభా ఙేలన యయెందభి తయపున నానేమెంలనఽ వసాలు 
ఙేయౄ బ. యయల ఆ నణరౄ లణో ఔ టాసఽి  భాథిభిగ వవహభిెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి.    
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A. అెండర్ భెైటిెంగ్ అెంటే ఏనేటి? 

1. అెండర్ భెైటిెంగ్  

నౄభా నిదికి యటిలు ఖల నషి ాభాథరనికి తఖా నిషత్తౄలల తగినెంత నానేమెం ఙెయౌుెంచఖల వఔుౄ లకి నౄభా 
సదఽనుమెం ఔయౌెంచడరనికి నౄభా ఔెంనలనీలు ామత్తైయౄ బ. ాత్తనుదఔుని నఽెంచి ఇలా సభాఙరభనిై లేఔభిెంచి, 

అతని నఽెంచి భిస్కు ఏ ఫేయఔు ఉెండఖలథో యరలుఱెంఙే ాకిరమనఽ అెండర్ భైెటిెంగ్ అెంటలయల. ఈ ాకిరమ థరుభ 
లేఔభిెంచిన సభాఙరభనిై ఆదరయెం ఙేసఽఔుని, ఆ ాత్తనుదఔునికి నౄభా సదఽనుమెం ఔయౌెంఙరలల లేథో  యయల 
నియృబయౄ యల. ఔయేళ్ నౄభా సదఽనుమెం ఔయౌెంఙరలని నియృబలేౄ , యయల కొనిై షయతేలనఽ, నిఫెంధనలనఽ 
యదిెంచడఫే కఔ ఎెంత నానేమెం ఙెయౌుెంఙరలల ఔడర నిభెైయయౄ యల. అటలవెంటి భిస్కు తీసఽఔుెంటలనైెందఽఔు 
సళేతేఔఫ ైన భీత్తలల లాపలనిై ఖడిెంచఖలభా లేథర అని చాసఽఔుెంటలయల.     
ఆభోఖ నౄభా అధరభోఖ పలవననఽ ఆదరయెం ఙేసఽఔుని ఉెంటలెంథి. ఇఔుడ, అధరభోఖెం అెంటే, ఔ వకిౄ  అధరభోఖెం 
నులవడరనికి లేథర భోఖఖరసఽౄ డవడరనికి ఉనై భిస్కు, యటికి చికిత్ ఙేబెంచఽకోవడెం లేథర ఆసతా్తలల ఙేయడెంగ 
నియుచిెంచఽకోయయౌ. అధరభోగనిై ఙరలా వయఔు వమలే ాపలయతెం ఙేసఽౄ ెంథి. (యదరయణెంగ వయోజనఽలలల ఔధరై 
లనిమర్ నుౌయలలలలధే అధరభోఖెం తలెతేౄ తేెంథి. నేత్తనైభిన ఫయలవు లేథర ఫయలవు తఔుువగ ఉెండడెం, నిభెిషి 
యధఽలు లేథర అధరభోగలఔు సెంఫెందిెంచి వఔుౄ ల ఖత, వయౄభాధరల చభితా, ధాభనునెం వెంటి వకిౄఖత 
అలయటలు , ాసఽౄ త ఆభోఖ లత్త, ాత్తనుదఔుని విత్తౄ  భ కెంగ అథి ాభాదఔయఫ ైనథి కవడెం లాెంటి యయధ 
ఇతయ ాత్తఔల అెంరలు ఔడర అధరభోఖెం ఫలభినడఖల అవకరలనఽ నలెంచఽతేెంటలబ. వమసఽ తఔుువగ 
ఉెండడెం, ఆభోఖఔయఫ ైన జీవనర ైయౌ వెంటి నిభెిషి అనఽఔల అెంరల వలు  వతసౄెంగ అధరభోఖ అవకరలు 
తఖానఽఔడరవచఽచ.    

నియుచనెం 

భిస్కు ని సభ చితఫ ైన భీత్తలల భథిెంు ఙేల నౄభా సదఽనుమానిై ఏ షయతేల ఫేయఔు భెంజూయల ఙేమవఙోచ 
నియృబెంఙే ాకిరబయ అెండర్ భైెటిెంగ్. ఆ యధెంగ అథి భిస్కు ఎెంనఔ, భిస్కు యల యదరన నిభృ మఔ ాకిరమ అవుతేెంథి.  

2. అెండర్ భెైటిెంగ్ ఆవశ్ఔత  

నౄభా ఔెంనలనీకి అెండర్ భెైటిెంగ్ యధైభ ఔ లాెంటిథి. ఎెందఽఔెంటే, భిస్కు ని నియుక్షెంగ ఆమోథిెంచిధర లేఔ 
నానేమెంలనఽ తఖ  నణరౄ లలల లుఔభిెంచఔనుో బధర నౄభా ఔెంనలనీబయ థియమా తీమవచఽచ. అలా అని, భభీ 
ఆచితచి ఎెంనఔ ఙేసఽఔుధరై, నులలథరయలలనఽ భభీ జఞఖరతౄగ ఎెంనఔ ఙేసఽఔుధరై భిస్కు నఽ సభ భీత్తలల 
యసౄ భిెంజైలే యధెంగ నౄభా ఔెంనలనీ నలదె నిదిని సిఱిెంచఽకోఔుెండర నియభిెంచినటలు  అవుతేెంథి. ఔనఽఔ, భిస్కు కి 
యనుభనికి భధ సభైెన సభతఔెం యదిెంచడెం ఙరలా భ కెం. అలా ఙేలేౄధే, ఔెంనలనీ నోు టీ ఇవుడెంణోఫలటల 
లాపలలనఽ ఔడర సెంనుథిెంచఖలుఖ తేెంథి.    
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సెంఫెందిత నౄభా ఔెంనలనీ ణరత్తౄ వఔత, యదరధరలు, నయౖి నిై బభిెంచఖయౌగై యో భతల ననఽసభిెంచి ఈ సభతఔ 
ాకిరమనఽ అెండర్ భైెటర్ నియుళ యౄ యల. భిస్కు లనఽ వభాీఔభిెంచి, సభెైన ధయఔు అెంగీకయయోఖఫ ైన షయతేలనఽ 
యౄను ెంథిెంచడఫే అెండర్ భెైటర్ ఙేమాయౌ్న ని. భిస్కు ని అెంగీఔభిెంచడభెంటే, నులలథరయలఔు బయషతేౄ లల 
కెుబమ్ నఽ లలటిల్ ఙేల నలడణరభని యగె నెం ఙేమడఫేనని ఇఔుడ ఖభనిెంచఽకోవడెం ఙరలా భ కెం.  

3. అెండర్ భెైటిెంగ్  – భిస్కు భథిెంు  

ఔ ఫిెందెం లేథర వకిౄ ఖ ణఖణరలనఽ ఆదరయెం ఙేసఽఔుని భిస్కు నఽ ఎెంనఔ ఙేసఽఔుధే ాకిరబయ అెండర్ భైెటిెంగ్. భిస్కు 
య బని ఆదరయెం ఙేసఽఔుని భిస్కు నఽ అెంగీఔభిెంఙరలా లేథర అెంగీఔభిలేౄ  ఏ ధయఔు అెంగీఔభిెంఙరలని అధేథి అెండర్ 
భైెటర్ నియృబయౄ డె. ఎటిి  భిలతేలలలనా అెంగీకయ ాకిరమ నిషక్షనుతెంగనఽ, సభానతు నుాత్తథిఔ నైద 
యగయౌ. అెంటే, అలాెంటి ాత్త భిస్కు ని ఎలాెంటి క్షనుతెం లేఔుెండర సభానెంగ వభాీఔభిెంఙరయౌ. యదరయణెంగ ఈ 
వభాీఔయణనఽ నుాభాణ ఔ అెంగీకయ ఙరయలి ల థరుభ ఙేయౄ యల. ాత్త నుాత్తనిధ భిస్కు ని భిభాణరత్ఔెంగ భాభిచ, 

యటికి తఖాటలు గ నానేమెంలనఽ లెకిుయౄ యల.  
అధరభోఖెం ఫలభినడే, భితేయతడే  అవకశ్ెంనలై వమసఽ ాపలవెం చావచఽచకనీ, యదరయణెంగ 
భితేవుఔధరై ఙరలా కలెం భ ెంథే అధరభోఖెం తలుు తడెతేెందని, అథి తయచఽ ఫలదిెంఙే అవకరలు ఔడర 
ఉధరైమని ఖ యలౄ ెంచఽఔుని తీభయౌ. అెందఽఔధే, భయణరనెంతయెం ఇఙేచ థరనిఔధరై, ఆభోఖ నౄభా సదఽనుమెం 
యషమెంలల అెండర్ భెైటిెంగ్ నిఫెంధనలు, భాయాదయశఔసాణరా లు భభిెంత ఔటలి థిటిెంగ ఉెండడెం ఙరలా ణరభిుఔెంగ 
ఔనినసఽౄ ెంథి.  

ఉథరహయణ  

భధఽఫేహెంణో ఫలధడెతేనై వకిౄలల ఖ ెండె  లేథర భూతానెండరల సభసలు విథెి ఙెెంథే అవకరలు ఙరలా 
ఎఔుువగ ఉధరైబ. అతనికి నుాణరనుమెం లేఔనోు బధర ఆసతా్తనులబయ అవకరలు ళెచఽచ. నలైగ, నౄభా 
యక్షణ ఉనై కలెంలల ఆసతా్తనులబయ గటనలు ఎఔుువయయలు  ఙోటలఙేసఽకోవచఽచ. జీయత నౄభా అెండర్ భైెటిెంగ్ 
భాయాదయశఔసాతాెం ఈ వకిౄని ఒ మోసౄయల భిస్కు గ భాతాఫే భిఖణ ెంచవచఽచ. అబణే, యైద అెండర్ భెైటిెంగ్ 
అతనిని ఎఔుువ భిస్కు ణో ఔడిన వకిౄగ పలయెంచవచఽచ.       

లైధరనిిమల్ లేథర ఆథరమ ఆదరభిత అెండర్ భైెటిెంగ్ లల ఔధరై ఆభోఖ నౄభాలల యైద యెంగ లేథర ఆభోఖ యెంగ 
ఔనఽగపనై అెంరలనలై ఎఔుువ దిఱి  నలటేి  అవకశ్ెం ఉెంథి. అబణే, లైధరనిిమల్ అెండర్ భైెటిెంగ్ ని ఔడర నియుక్షెం 
ఙేమడరనికి లేదఽ. నౄభా ఔయౌెంచదగిన యధెంగ వడీు  భయయౌ. ాత్తఔల ఎెంనఔలు ఏయ లేఔుెండర 
చాసఽఔుధేెందఽఔు, ఆభోఖ నౄభాలల నియెంతయత కొనయగైటలు  చాసఽఔుధేెందఽఔు లైధరనిిమల్ అెండర్ భైెటిెంగ్ 
భ కెం.  

4. అధరభోఖెం ఫలభినడే అవకరనిై ాపలయతెం ఙేమఖల అెంరలు  
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భిస్కు ని భథిెంు ఙేలేటుడె అధరభోఖెం నులబయ అవకరనిై  ాపలయతెం ఙేమఖల అెంరలనఽ థిఖ వ నేభపునై 
యధెంగ ఙరలా జఞఖరతౄ గ భియౕయౌెంఙరయౌ : 

a) వమసఽ: వమసఽనఽ, భిస్కు య బని ఫటిి  నానేమెంలనఽ వసాలు ఙేయౄ యల. ఉథరహయణఔు, యయవులు, 
ఫలలలు ఇన్ లక్షనఽు , ాభాథరల ఫలభినడే అవకశ్ెం ఎఔుువగ ఉెంటలెంథి ఔనఽఔ మ వజనఽల అధరభోఖ 
నానేమెంల ఔధరై యయవులు, ఫలలల నానేమెంలు ఎఔుువగ ఉెంటలబ. అథే భాథిభిగ, 45 ఏళ్ైు 
థరటినయయల భధఽఫేహెం వెంటి థీయఘకల యదిణో ఫలధడే అవకశ్ెం, హఠతేౄ గ ఖ ెండ ెజఫ ోఔు ఖ యబయ 
అవకశ్ెం లేథర అలాెంటియే భభ ిఏయైధర ఇతయ అధరభోగల ఫలభినడే అవకశ్ెం ఙరలా ళెచఽచగ ఉెంటలెంథి 
ఔనఽఔ యయల ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నానేమెంలు ఎఔుువగ ఉెంటలబ.  

b) యౌెంఖెం: ఖయౌదరయణ సభమెంలల భళ ళ్లు అధరభోఖెం నులబయ అవకరలు భభిెంత నలయలఖ ణరబ. 
అబణే, భళ ళ్లఔధరై ుయలషేలు ఖ ెండెనోు టలఔు ఖ యబయ అవకరలు ఎఔుువ. అలాగై, అనుమఔయఫ ైన 
విత్తౄ  ఉథోగలలల ుయలషేలు ఎఔుువగ కొనయగై అవకశ్ెం ఉనైెందఽన ఉథో ఖ సెంఫెందిత ాభాథరలఔు 
భళ ళ్లఔధరై ుయలషేలు ఎఔుువ ఖ భికవచఽచ.   

c) అలయటలు : ఏ యౄెంలలధైధర సభ ైను గఔు, భదెం, లేథర భతేౄ  థరభ ల యనియోఖెం అధరభోఖ భిస్కు నలై 
ాతక్ష ాపలవెం చాుతేెంథి.  

d) విత్తౄ : కొనిై విత్తౄ , ఉథోగలలల ాభాథరలఔు అదను భిస్కు ఉెంటలెంథి. ఉథరహయణఔు డైైెవర్, ఫలు సిర్, 

ఏయబయటర్ వెంటియ. అలాగై, కొనిై ఉథోగలలు  ఆభోఖయఫ ైన భిస్కు లు ఎఔుువగ ఉెండవచఽచ. ఎక్్ భై 
ఫ ఱన్ ఆభైటర్, ఆజ్డ ఫ యి స్క భిశ్రభ కభి్ఔులు, ఖనఽల తవుఔెంథరయలలు వెంటియయల ఆ కోవలలకి వయౄ యల.  

e) ఔుటలెంఫ చభితా : ఉఫోసెం, భధఽఫేహెం, కొనిై యకల కన్యలు  వెంటి యధఽలనఽ జనఽయఫ ైన 
అెంరలు ాపలయతెం ఙేయౄ బ ఔనఽఔ థీనికి ఙరలా నుాదరనెం ఉెంథ.ి అధరభోఖెంనలై ఇథి ాపలవెం చాన 
తీయలతేెంథి. ఔనఽఔ భిస్కు నఽ ఆమోథిెంఙేటుడె థీనిై భిఖణనలలకి తీసఽఔుని తీభయౌ.  

f) రభీయఔ నిభ్ణెం : లావుగ, సనైగ లేథర ఒ మోసౄ యల శ్భీయెంణో ఉెండడెం ఔడర కొనిై వభా ల ాజలలల 
అధరభోఖెంణో భ డిడి ఉెండవచఽచ.  

g) ఖతెంలలని జఫ ో లేథర సయెభీ : ఖతెంలల వచిచన జఫ ో రభీయఔ ఫలళ నతనఽ నలెంచడరనికి కయణభబయ 
అవకశ్ెం ఉెంథర లేఔ ఆ జఫ ో త్తయఖఫ టేి  అవకశ్భ ెంథర అని ణెలుసఽకోయయౌ. ఉథరహయణఔు, 
భూతానెండరలలల భళ్ు సభస త్తయఖఫ టేి  అవకశ్భ ెంథి. అలాగై, ఔ ఔెంటిలలని కైటభకి్ భభో ఔెంటిలల 
కైటభకి్ వఙేచ అవకరనిై నలెంఙే యలుెంథి.  

h) ాసఽౄ త ఆభోఖ లత్త, ఇతయ అెంరలు లేథర సభసలు : భిస్కు య బని, నౄభా యోఖతనఽ 
ణెలుసఽఔుధేెందఽఔు ఇథి ఙరలా భ కెం. యవభలనఽ సభిగా  యలు డిెంచడెం, యైద భీక్ష థరుభ థీనిై 
నియౄనెంచవచఽచ.  
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i) భవయణెం, నియసెం : అధరభోఖెం నులుకఖల అవకరలనలై యటి ాపలవెం ఔడర ఉెంటలెంథి.   

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి  1 

అెండర్ భైెటిెంగ్ ాకిరమలల ఇనేడి ఉెండే అెంశ్ెం ఏభెంటే ___________. 

I. నౄభా ఉతతేౄ లనఽ భాభెుట్ ఙేమడెం 

II. ఔసిభయు నఽెంచి నానేమెంలు వసాలు ఙేమడెం 

III. భిస్కు ఎెంనఔ, భిస్కు ధయ నియృమెం  
IV. యయధ నౄభా ఉతతేౄ లనఽ యఔరబెంచడెం 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. అెండర్ భెైటిెంగ్ – నుాథనేఔ పలవనలు 

1. అెండర్ భెైటిెంగ్ లలని ాయోజనెం 
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అెండర్ భైెటిెంగ్ ాయోజధరనిై భియౕయౌెంచడెం థరుభ భనెం నుాయెంనథరె ెం. భెెండె ాయోజధరలుధరైబ 

i. వత్తభైఔ ఎెంనఔనఽ నియభిెంచడెం. అెంటే, నౄభా ఔెంనలనీకి వత్తభైఔెంగ నిఙేలే ఎెంనఔనఽ నిభోదిెంచడెం 

ii. భిస్కు లనఽ వభాీఔభిెంచి, భిస్కు ల భధ సభానతుెం ఉెండేటలు  చాడడెం 

నియుచనెం 

భిస్కు ల ఎెంనఔ అధే ద ఫెంధెం ఆభోఖ నౄభాఔు సెంఫెందిెంచిన ాత్త ాత్తనుదననఽ యరలుఱెంఙే ాకిరమనఽ 
సాచిసఽౄ ెంథి. ాత్తనుదన  నుాత్తనిధెం వళ సఽౄ నై భిస్కు య బని భియౕయౌెంచి నౄభా ఔయౌెంఙరలా లేథర అధేథి 
నియృబెంచడెం, ఇలేౄ  ఏ షయతేలనలై నౄభా ఇయులల నియృబెంచడెం థీనిలలకి వయౄ బ.  

వత్తభైఔ ఎెంనఔ (లేథర ాత్తఔల ఎెంనఔ)  ాజలలల ఔనినెంఙే దోయణ . ఆభోఖెం థఫెోత్తధ ే అవకశ్ెం 
ళెచఽచగ ఉెందని అనఽభానిెంచిన యయల లేథర ణెయౌసఽనైయయల తుయగ నౄభా ను ెందడరనికి ఆ ాకిరమలల 
లనేృ ను ెందడరనికి తహతహలాడణరయల.  

 

ఉథరహయణ 

ఎవభికి నౄభా ఔయౌెంఙరయౌ, ఏ యధెంగ నౄభానఽ ఇవుజూనుయౌ అధే థరనినలై నౄభా సెంసలు ఆచితచి 
వవహభిెంచఔనుో ణే, భధఽఫేహెం, అదిఔ యఔౄనోు టల, ఖ ెండె సభసలు లేథర కన్ర్ వెంటి తీవా భోగలణో 
ఫలధడెతేనైయయల, తుయలలధే ణరభ  ఆసతా్తనులు కఔతదని ణెయౌసఽనైయయల ఆభోఖ నౄభా ఔయౌెంచఽఔుని 
నౄభా సెంసలఔు నయౖి లు సిఱిెంచఖల అవకశ్ెం ఉెంథి.  

భభో యధెంగ ఙెనులెంటే, నౄభా సెంస  ఎెంనఔ యదరధరనిై నుటిెంచఔనోు ణే ఆభిఔెంగ థెఫోత్తని, ఆ 
ఔరభెంలల నయౖి ల నులబయ ాభాదభ ెంథి.  

2. భిస్కు లలల ఈకిుటీ 

ఇుడె భనెం భిస్కు ల భధ ఈకిుటీని భియౕయౌథరె ెం. ―ఈకిుటీ‖ అెంటే కై యఔఫ ైన భిస్కు ల య బలు ఉనై 
దయకాసఽౄ థరయలలనఽ కై నానేమెం తయఖత్తలల ఉెంచడెం. వసాలు ఙేలే నానేమెంలనఽ నిభే భిెంచడరనికి ఏథో ఔ 
యఔఫ ైన నుాభాణీఔయణ ఉెండరలని నౄభా సెంసలు కోయలఔుెంటలబ. అుడె ఒ మోసౄయల భిస్కు లునై వఔుౄ లు కై 
యఔఫ ైన నానేమెం ఙెయౌుయౄ యల. ళెచఽచ భిస్కు లణో ఉనై వఔుౄ లు ళెచఽచ నానేమెం ఙెయౌుయౄ యల. ఒ మోసౄ యల భిస్కు 
లునై అతదిఔ ాజఞనీకనికి నుాభాణీఔయణనఽ వభిౄెంజైమాలని నౄభా సెంసలు కోయలఔుెంటలబ. పయౌతెంగ, 
ఎఔుువ భిస్కు లునై వఔుౄ లు ఎెంత నానేమెం ఙెయౌుెంఙరలల నియృబెంఙేెందఽఔు, యభివలు  యటిలు ఖల నషి 
ాభాథరనిై భథిెంు ఙేలేెందఽఔు ణరభ  ఎఔుువ సభమానిై కైటలబెంచఖలుఖ ణరభని అయ పలయయౄ బ.   

a) భిస్కు ల వభాీఔయణ 
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సభాన యటల పలవననఽ తీసఽకొఙేచెందఽఔు అెండర్ భెైటర్, భిస్కు ల వభాీఔయణగ నేయలనై ాకిరమఔు థిఖ ణరడె. 
వఔుౄ లనఽ యయల ణెసఽౄ నై భిస్కు య బలనఽ ఆదరయెం ఙేసఽఔుని యయధ భిస్కు వభా లుగ యబజియౄ యల. అలాెంటి 
భిస్కు వభా లు ధరలుఖ ధరైబ.  

i. నుాభాణ ఔ భిస్కు లు 

ఊయౘజనిత అధరభోఖెం (అసుసతఔు ఖ యబయ) అవకశ్ెం ఒ మోసౄ యలగ ఉెందని పలయెంచిన వఔుౄ లనఽ ఈ 
కోవలల ఙేయలయౄ యల.   

ii. అదిఖణత భిస్కు లు 

ఒ మోసౄయల యభిఔధరై ఔడర యయల అధరభోఖెం నులబయ అవకరలు ఖణనీమెంగ తఔుువగ ఉెంటలబ. 
ఔనఽఔ యభి నఽెంచి తఔుువ నానేమెం వసాలు ఙేమవచఽచ.  

iii. నాన నుాభాణ ఔ భిస్కు లు 

ఒ మోసౄ యల యభిఔధరై ఔడర యయల అధరభోఖెం నులబయ అవకరలు ళెచఽచగ ఉెంటలబ. అబధర, యభికి 
నౄభా సదఽనుమెం ఔయౌెంచడరనిై భియౕయౌెంచవచఽచననినసఽౄ ెంథి.  యభి నఽెంచి ళెచఽచ (లేథర అదను) 
నానేమెంలు వసాలు ఙేల లేథర కొనిై షయతేలఔు లలఫడేటలు  ఙేల నౄభా సదఽనుమెం ఔయౌెంచవచఽచ.   

iv. భిస్కు ల  నిభఔయణ 

ఈ వయాెంలలని వఔుౄ ల ఫలళ నతలు, ఊయౘజనిత అదను అధరభోఖ అవకరలు ఙరలా ఎఔుువగ ఉనైటలు  
లెఔు. యయల బభిెంచఖయౌగిన వమానికి ఔెంనలనీ నౄభా సదఽనుమెం ఔయౌెంచలేఔనుో వచఽచ. కొనిై సెందభౌలలల 
ఔ వకిౄ నౄభా కోయడరనికి కొథెి భోజుల భ ెందఽ శ్సౄ ైచికిత్ ఙేబెంచఽకోవడెం లాెంటి యైద భిణరభానికి 
లలధైణే ఆ వకిౄ నౄభా ాత్తనుదననఽ ఔెంనలనీ ణరణరుయౌఔెంగ త్తయసుభిెంచవచఽచ. నౄభా ఔయౌెంచడరనికి 
నిభఔభిెంచవచఽచ.   

3. ఎెంనఔ ాకిరమ 

అెండర్ భైెటిెంగ్ లేథర ఎెంనఔ ాకిరమ భెెండె య బలలల ఙోటలఙేసఽఔుెంటలెందని ఙెవచఽచ: 

 క్షైతా య బలల   

 అెండర్ భైెటిెంగ్ యపలఖ య బలల   

 

భైకా చితాెం 1. అెండర్ భెైటిెంగ్ లేథర ఎెంనఔ ాకిరమ 
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a) క్షైతా లేథర నుాథనేఔ య బ 

క్షైతా య బ అెండర్ భైెటిెంగ్ ధే నుాథనేఔ అెండర్ భైెటిెంగ్ గ ఔడర ఙెుకోవచఽచ. ఔ దయకాసఽౄ థరయలనికి నౄభా 
యక్షణ భెంజూయల ఙేమవఙరచ లేథర అని నిభే భిెంఙేెందఽఔు ఏజెంట్ లేథర ఔెంనలనీ ాత్తనిది సభాఙరయెం 
లేఔభిెంచడెం థీని కిెందకై వసఽౄ ెంథి. నుాథనేఔ అెండర్ భైెటర్ గ ఏజెంట్ కీలఔ నుతా నుో ఱయౄ డె. కఫో బయ 
ఔుబెంట్ ఔు నౄభా ఇవుఙరచ లేథర అని ణెలుసఽకోఖల ఉతౄ భ లత్తలల ఏజెెంటే ఉెంటలడె.   

ాత్తనుదఔునికి సెంఫెందిెంచి ఏజెెంటలు  ఔ ణరా నిై ూభిౄ ఙేమాలని లేథర ఖ ౄ  నియేథిఔనఽ సభభిెంఙరలని 
కొనిై నౄభా ఔెంనలనీలు కోయవచఽచ. యభినఽెంచి నిభెిషి సభాఙరభనిై, అననుామానిై, లనూయల్లనఽ 
కోయవచఽచ.  

ఇథే యఔఫ ైన నియేథిఔ భభోటి ఉెంథి. థరనిై మోయల్ హజఞర్ు నియేథిఔ గ నలుయౄ యల. నౄభా ఔెంనలనీ అదికభి 
నఽెంచి థీనిై కోయవచఽచ. ఈ నియేథిఔలు ాత్తనుదఔుల విత్తౄ  యనుభలు, ఆథరమెం, ఆభిఔ లత్తఖతేలు,నేయల 
ాత్తషీల ఖ భిెంచి యవభిెంఙేయగ ఉెంటలబ. 

మోయల్ హజఞర్ు అెంటే ఏనేటి ? 

వమసఽ, యౌెంఖెం, అలయటలు  వెంటి అెంరలు ఆభోఖ భిస్కు కి ఉనై పౌత్తఔ ాభాథరనిై సాచిెంచవచఽచ. 
సనిైళ తెంగ భియౕయౌెంఙరయౌ్న అెంశ్ెం భభపఔటి ఉెంథి. అథి ఔుబెంట్ నఽెంచి ఔలఖఖల ధైత్తఔ యౘని. నౄభా 
ఔెంనలనీ థరనికి ఙరలా భూలెం ఙెయౌుెంచఽకోయయౌ్ భవచఽచ.  

 అనత్తకలెంలలధే శ్సౄ ైచికిత్ఔు ఖ యవుణరనని ణెయౌల ఔడర నౄభా ఔెంనలనీకి ఆ సెంఖత్తని యలు డిెంచఔుెండర 
ఎవభైెధర ఆభోఖ నౄభా తీసఽకోవడరనిై మోయల్ హజఞర్ు కి ఉథరహయణగ ఙెుకోవచఽచ. మోయల్ హజఞర్ు కి ఇథి 
భకషీ. తభుత య భ ్ కెుబమ్ ఙేసఽకోయలధే ఉథెేశ్ెంణోధే నౄభా తీసఽఔునైటలు  లెఔు.  
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నషిెం టు  ఉథరలన యైకభిని ఔయౌగి ఉెండడెం భభో ఉథరహయణ. ఆభోఖ నౄభా ఉెందధే కయణెంణో నులలథరయల 
తన ఆభోఖ భియక్షణ టు  నియుక్ష యైకభి వళ ెంచడరనికి నఖ ా  చావచఽచ. ణరనఽ ఆసతా్తనులెైధర నౄభా 
ఔెంనలనీ ఆ కయలచలనఽ బభిసఽౄ ెందని ఆభోగనిై లెఔు ఙేమఔనోు వచఽచ.  

‗సబయ ాభాదెం‘గ ఙెుఔుధే భభో తయయౘ ాభాదెం ఖ భిెంచి ఔడర ఇఔుడ ఎెంణెైధర ఙెుకోయయౌ్ ఉెంథి.  
యయల ఎలాెంటి మోయనికి నులడయల. కనీ, నలదె నణరౄ నికి నౄభా తీసఽఔుధరైనధే పలవనణో అతెంత 
వమథరమఔఫ ైన చికిత్ ఙేబెంచఽఔుధేెందఽఔు నుాదరనెం ఇయౄ యల. ఎఔుువ యలసఽభ  వసాలు ఙేలే 
ఆసతా్తలల ఖథిలల ఫస ఙేయౄ యల. నౄభా ఔనఽఔ ఙేమఔనుో ణే సదయల వకిౄ అెంతటి కభీథైెన ఆసతా్తకి యళ్ణరడర 
అధేథి సెంథేహఫే.   

వెంచధర భియౕలన నుాథనేఔ అెండర్ భెైటర్ గ ఏజెంట్ నుతా 

భిస్కు ఎెంనఔఔు సెంఫెందిెంచి ఙరలా వయఔు నియృమెం ాత్తనుదన నూయెంలల ాత్తనుదఔుడె యలు డిెంఙే యసౄ యలనలైధే 
ఆదరయడి ఉెంటలెంథి. అయ యసౄ యలల కథో  లేఔ ఔెంనలనీని మోసుఙేచ ఉథెేశ్ెంణో ాత్తనుదఔుడె కయలధే 
సణరలనఽ ఔనుఙరచభైమో ణెలుసఽకోవడెం అెండర్ భైెటిెంగ్ యపలఖెంలల నిఙేలే అెండర్ భైెటర్ కి ఔషిెం 
కవచఽచ.    

ఏజెంట్ ఇఔుడే ఖణనీమఫ ైన నుతా నోు ఱయౄ డె. తాెంలల యలు డిెంచినయ యసౄయలల కయో ణెలుసఽకోఖల ఉతౄ భ 
లత్తలల ఏజెంట్ ఉెంటలయల. ఎెందఽఔెంటే, ాత్తనుదఔునిణో ాతక్ష, వకిౄఖత భిచమెం ఏజెంట్ కైఉెంటలెంథి. ఔనఽఔ 
ాత్తనుదఔులు కయలని తుథోవ టిి ెంఙే ఉథెేశ్ెంణో యసౄ యలనఽ యలు డిెంచఔనుో ణే ఏజెంటలు  యటిని 
లఖటిఖలుఖ ణరయల.     

b) యపలఖ య బలల అెండర్ భెైటిెంగ్   

అెండర్ భైెటిెంగ్ లలని భెెండవ య బ యపలఖెం లేథర కభలమ య బలల ఉెంటలెంథి. ఇెందఽలల ాణేఔ 
నిుణ లు, ఈ యఔఫ ైన నిలల నుాయణెం ఉనైయయల నులగా ెంటలయల. ాత్తనుదనలల నుాదరనెం ఔయౌగిన డరటల 
అెంతటినీ యయల భియౕయౌయౄ యల. సదయల నౄభా ాత్తనుదననఽ ఆమోథిెంచవఙోచ లేథో  ఆమోథిలేౄ  ఏ షయతేలనలై 
ఆమోథిెంఙరలల నియృబయౄ యల.  
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C. లైల్ అెండ్స మూజ్డ భాయాదయశకలు 
 

ాత్త నౄభా సెంస  భాభెుటిెంగ్ ఙేలే భ ెందఽగ తన ఉతతేౄ లనఽ తమాయల ఙేమాయౌ్ ఉెంటలెందధే యషమానిై 
ఖ యలౄ ెంచఽకోయయౌ. ెంద లేకత యపలఖెం యధఽలలు  ఇథి ఔడర ఔటిగ ఉెంటలెంథి. థీనికోసెం ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ 
యౄను ెంథిెంచిన భాయాదయశకలు కిెంద యవభిెంచఫడరు బ: 

లక్షెంగ ఙేసఽఔునై యనియోఖథరయలల అవసభలనఽ, కోభిఔలనఽ, అెందఽఫలటలనఽ, ెంద తా భిఖణనలు, 
యసౄ వ ధయ నియృమెం, భాభెుట్ లలని నోు టీ భిలతేలు తథితభలనఽ దిఱిలల నలటలి ఔుని ాత్త ఔెంనలనీ తన 
ఉతతేౄ లఔు యౄఔలన ఙేసఽౄ ెంథి.కఫటిి  ుధరథి య బలల ఉధరై యనియోఖథరయలలు ఎెంచఽకోవడరనికి యననై 
యపలగలఔు ఎఔుువ ఐచిికలుెండడరనిై భనెం చాసఽౄ ధరైెం. ఆసతా్త కయలచల ూచీ ఉతతేౄ లు పలయతీమ 
భాభెుట్ లల ఆదితెం ఙెలాబసఽౄ ధరైబ.  

ాత్త కొతౄ  ఉతత్తౄని ాయేశ్నలటేి భ ెందఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ అనఽభత్త తీసఽకోయయౌ్న అవసయెం ఉెంథి. ఆ ఉతత్తౄని కిెంద 
నేభపునై యధెంగ ‗లైల్ అెండ్స మూజ్డ‘కిెంద నిమెంతాణ సెంస  వదె థరకలు ఙేమాయౌ్ ఉెంటలెంథి. ఔయభి థరనిని 
ాయేశ్నలడిణే, ఆ ఉతత్తౄని ఉసెంహభిెంచఽకోయలధరై భాయాదయశకలనఽ అనఽసభిెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి. లైల్ అెండ్స 
మూజ్డ భాయాదయశకలఔు సెంఫెందిెంచిన అనిై సదఽనుమాలు, నూభలు, భిటర్ై లణో యటికి నుాచఽయెం 
ఔయౌెంఙరలని యథరయల లఔు సలయౘ ఇవుఫడెణోెంథి.  
ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయాదయశకల ాకయెం ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లఔు లైల్ అెండ్స మూజ్డ యదరనెం: 

a) లైల్ అెండ్స మూజ్డ యదరనెం ాకయెం నుాదికయ సెంస  భ ెందసఽౄ  ఆమోథరనిై ను ెందఔుెంటే ఏ నౄభా సెంస  
ఔడర ఎలాెంటి నౄభా ఉతత్తౄని భాభెుట్ ఙేమలేదఽ.  

b) ఏథేని ఆమోదెం ను ెంథిన ఆభోఖ నౄభా ఉతత్తౄలల తదనెంతయ భాయల లేథర సవయణ ఏథైెధర ఉెంటే థరనికి 
ఔడర ఎటిఔుడె జఞభీ ఙేసఽౄ నై భాయాదయశకల ాకయెం నుాదికయ సెంస  భ ెందసఽౄ  ఆమోదెం 
తీసఽకోయయౌ్ ఉెంటలెంథి.  

1. నుాదికయ సెంస  ఆమోథిెంచినటలి గ ఒ నులలలల ఏథేని భాయల లేథర సవయణ ఙేమాలెంటే ఆ 
భాయల లేథర సవయణ అభలలు కి వఙేచెందఽఔు ఔనీసెం భూడె ధలల భెందఽగధే ాత్త 
నులలథరయలఔు థరని ఖ భిెంచిన సభాఙరయెం అెంథిెంఙరయౌ. ఆ భాయల లేథర సవయణ ఙేమడరనికి 
కయణరలనఽ, ాణేకిెంచి నానేమెంలల నలెంుఔు కయణెం, ఇలాెంటి నలెంు భినేత్తకి కయణరలనఽ ఈ 
ధనటీసఽ యలు డిెంఙరయౌ.  

2. నానేమెం సయౘ నులల నిఫెంధనల భాయల లేథర సవయణఔు అవకరనిై యవయణ తాెంలల 
యలు డిెంఙరయౌ.  
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c) లైల్ అెండ్స మూజ్డ దయకాసఽౄ  తాెం ఐ.ఆర్.డి.ఏ ాభాణీఔయణనఽ ఔయౌగి ఉెంటలెంథి. థీనిని డేటలఫేస్క తాెం 
భభిమ  యనియోఖథరయల సభాఙరయ తాెం సయౘ అధేఔ అనఽఫెందరలణో థరనిని ెంనెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి.  

యవయణ తాెం, నులలణో నుటల ాత్త నౄభాథరయలఔు ఇయుయౌ్న యనియోఖథరయల సభాఙరయ తాెంలల 
యక్షణఔు సెంఫెందిెంచిన యవభలు, నేనయౘబెంులు, కెుబమ్ ఙెయౌుెంులఔు థరభి తీలే భ ెందఽ యేచి 
ఉెండే కలెం, ఙెయౌుెంు భీఇెంఫర్్  ఫ ెంట్ నుాత్తథిఔన ఉెండరలా, నిభీృత య భ ్గ ఉెండరలా, ునయలదేయణ 
నిఫెంధనలు, ాయోజధరలు, సహ-ఙెయౌుెంు యవభలు, తగాిెంులు, యదఽె  నిఫెంధనలు తథితయ 
యవభలనఽ ఔయౌగి ఉెంటలెంథి.  

నుాదికయ సెంస  భ ెందసఽౄ  అనఽభత్త కోసెం లైల్ అెండ్స మూజ్డ దయకాసఽౄ నఽ నిమనేెంచిన నౄభా 
ఖణఔుడె, నౄభా ఔెంనలనీ లఈఒ ధివయఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి. నుాదికయ సెంస  థరుభ ఎటిఔుడె 
ెందెం ఙేసఽఔునైభీత్త నూయ్టు లల ఉెండరయౌ. అలాెంటి డరఔుఫ ెంటేషన్ ణో ఔలల ఉెండరయౌ.  

d) ఆభోఖ నౄభా ఉతత్తౄ  ఉసెంహయణ 

1. ఒ ఆభోఖ నౄభా ఉతత్తౄని ఉసెంహభిెంచఽకోవడరనికి, నౄభా సెంస  నుాదికయ సెంస  నఽెంచి 
భ ెందసఽౄ  అనఽభత్త ను ెంథరయౌ. ఉసెంహయణఔు కయణరలనఽ, ాసఽౄ త నులలథరయలలఔు ఙేలన 
ఏభటు ఔు సెంఫెందిెంచిన ూభిౄ యవభలనఽ అెంథిెంచి, ఈ అనఽభత్త ను ెంథరయౌ.  

2. బయషతేౄ లల ఉతతేౄ ల ఉసెంహయణ అవకరనిై నులల దయౄ యేజు సషిెంగ సాచిెంఙరయౌ. ఆ 
ఉతతేౄ ల ఉసెంహయణ వలు  నులలథరయలఔు అెందఽఫలటలలల ఉెంఙే ఐచిికలనఽ ఔడర నేభపుధరయౌ.  

3. ాసఽౄ త యనియోఖథరయల నౄభా సెంస  సభాఙరభనికి సెంథిెంచఔుెంటే, ునయలదేయణ ణేథీన నులల 
ఉసెంహభిెంచఽకోఫడెతేెంథి. థీెంణో నౄభాథరయల నుో యినృయౌటీ నిఫెంధనలఔు లలఫడి నౄభా సెంస  వదె 
అెందఽఫలటలలల ఉనై ఒ కొతౄ  నులలని నౄభాథరయల తీసఽకోయయౌ్ ఉెంటలెంథి.  

4. ఉసెంహభిెంచఽఔునై ఉతత్తౄని ఆనేక్ష ఔయౌగిన యనియోఖథరయలలఔు ఇవుజూభదఽ.  

e) ాయేశ్నలటిి న తభుత ఏ ఉతత్తౄకి సెంఫెందిెంచిన యవభలనిైటినీ ఔనీసెం ఏడరథికి ఔయభి నిమనేెంచిన 
నౄభా ఖణఔుడె సనైక్షిెంఙరయౌ. ఆ ఉతత్తౄ  ఆభిఔెంగ అభలు జభిగైథిగ లేఔుధరై, లేదెంటే ఏథేని 
యషమెంలల కొయతగ ఔనినెంచిధర, నిమనేెంచిన నౄభా ఖణఔుడె ఉతత్తౄకి తగిన భీత్తలల భాయల ఙేల, 
లైల్ అెండ్స మూజ్డ యదరనెం కిెంద సవయణఔు దయకాసఽౄ  ఙేమవచఽచ.  

f) ఒ ఉతత్తౄ  లైల్ అెండ్స మూజ్డ ఆమోదెం ను ెంథిన ఐథేళ్ు  తభుత నిమనేెంచిన నౄభా ఖణఔుడె యఔిత 
లత్త, లలెం, వడీు  భైటలు , దాయోలోణెం, కయలచఔు, ఇతయ సెంఫెందిత యవభల యెంగ ఆ ఉతత్తౄ  
యౄను ెంథిెంఙే సభమెంలల నేభపునై అసలు ఊయౘగధరలణో నోు యౌచణే, ఆ ఉతత్తౄ  నితీయలనఽ సనైక్షిెంచి, 
ఇథివయఔు ఙేలన ఊయౘగధరలలు  తగిన సభయనలు లేథర సవయణలు ఙేల, ణరజఞ ఆమోదెం కోభయౌ.  
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D. ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ యొఔు ఇతయ ఆభోఖ నౄభా నిమెంతాణలు 

లైల్ అెండ్స మూజ్డ భాయాదయశకలఔు అదనెంగ, ఆభోఖ నౄభా నిమెంతాణలఔు కిెంథియ ఔడర కయయౌ్ ఉెంటలెంథి: 
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a. అనిై నౄభా ఔెంనలనీలు ఒ ఆభోఖ నౄభా ెంద లేకన నులలని యౄను ెంథిెంచి, ఔెంనలనీ ఫో యలు  
ఆమోథరనిై ను ెంథరయౌ. ఒ ఆభోఖ నులలని కొనఽగోలు ఙేమడరనికి వభిౄెంచవచచధే యవయణ తాెంలల 
ాత్తనుదన ణరా నిై సాచిెంఙే ఇతయ యవభలలు  నులల ఔడర ఉెండరయౌ.  

b. ెంద ూచీ నులలని నుాదికయ సెంస  వదె థరకలు ఙేమాయౌ. అవసయఫ ై ఉెంటే, నులలని సవభిెంఙే 
హఔుునఽ ఔెంనలనీ నిలఫ టలి ఔుని ఉెంటలెంథి. కనీ ాత్త సవయణనఽ నుాదికయ సెంస  వదె థరకలు ఙేమాయౌ.  

c. ఆభోఖ నౄభాఔు సెంఫెందిెంచిన ఏ ాత్తనుదననఽ అెంగీఔభిెంచడెం అబధర, త్తయసుభిెంచడెం అబధర 
ఫో యలు  ఆమోథిెంచిన ెంద నులలనలైధే ఆదరయడి ఉెంటలెంథి. ఒ ాత్తనుదననఽ త్తయసుభిెంచడరనిై 
ఆనేక్షథరయలడికి భతూయుఔెంగ సభాఙరయెం అెంథిెంచి, త్తయసుయణఔు కయణరలనఽ భికయలు  ఙేమాయౌ.  

d. నానేమెంఔు నేెంచి ఏథేనీ అదనెంగ వసాలు ఙేలేలా ెందెం ఉెంటే నౄభాథరయలఔు సభాఙరయెం 
అెంథిెంఙరయౌ. నులలని జఞభీ ఙేలే భ ెందఽగ ఇలాెంటి పలభల కోసెం నులలథరయల నఽెంచి నిభేిషీ 
అెంగీకభనిై తీసఽకోయయౌ.  

e. విత్తౄ  భాయల, నులలలలని ఏథేని తదనెంతయ దశ్ లేథర థరని ునయలదేయణ సభమెంలలనా ఒ నౄభా 
ఔెంనలనీకి భభిెంత సభాఙరయెం కయలెంటే, నౄభాథరయల నిెంనుయౌ్న నుాభాణ ఔ ణరా లనఽ ఇథి 
సాచియౄ బ. ఈ ణరా లనఽ నులల దయౄ యేజులల పలఖెంగ ఙేయౄ బ. ఇలాెంటి సభాఙరయెం సభయణ 
కయయౌ్న సెందభౌలనఽ, అలాెంటి సెందయౌెంలల వభిౄెంఙే నిఫెంధనలనఽ సషిెంగ నేభపుెంటలబ.  

f. తభ సెంసలల తుభిత ాయేశ్ెం, కొనయగిెంు ునయలదేయణలు, నచిచన కెుబమ్ ల అనఽబవెం తథితభల 
కోసెం నులలథరయలలఔు కనఽఔయౌఙేచెందఽఔు మెంణరా ెంగలనఽ లేథర నోుా ణర్హకలనఽ నౄభా సెంసలు 
నియుచిెంచవచఽచ.  లైల్ అెండ్స మూజ్డ భాయాదయశకలలల ఆమోథిెంచినటలి గ యవయణ తాెం, నులల 
దయౄ యేజులలు  ఇలాెంటి మెంణరా ెంఖెం లేథర నోుా ణర్హకలనఽ భ ెందసఽౄ గ యలు డిెంఙరయౌ.  

 

ఆభోఖ నులలల నుో యినృయౌటీకి సెంఫెందిెంచిన భాయాదయశకలు 

జీయత, ఆభోఖ నౄభా నులలల నోు యినృయౌటీకి సెంఫెందిెంచి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ సషిఫ ైన భాయాదయశకలనఽ 
తీసఽఔువచిచెంథి. ఇయ కిెంథి యధెంగ యవభిెంచఫడరు బ: 

1. నోు యినృయౌటీని కిెంథి సెందభౌలలు  అనఽభత్తెంఙరయౌ.: 

a. ఔుటలెంఫ ఫో్ు టర్ నులలలు సయౘ జీయత బయతయ నౄభా ఔెంనలనీలు జఞభీ ఙేలన అనిై వకిౄఖత ఆభోఖ 
నులలలు. 

b. జీయత బయతయ నౄభా ఔెంనలనీ యొఔు ఏథేని ఖూర ప్ ఆభోఖ నౄభా నులల కిెంద యక్షణ ను ెంథే ఔుటలెంఫ 
సబ లు సయౘ వకిౄఖత సబ లఔు ఇలాెంటి ఖూర ప్ నులల నఽెంచి అథే నౄభా సెంసఔు ఙెెంథిన ఒ వకిౄఖత 
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ఆభోఖ నులలకి లేథర ఔుటలెంఫ ఫో్ు టర్ నులలకి భాభై హఔుు ఉెండరయౌ. ఆ తభుత యభికి తభుత్త 
ునయలదేయణలల నుో యినృయౌటీ హఔుు అెంథిెంచఫడెతేెంథి.  

2. నోు యినృయౌటీని నులలథరయల ునయలదేయణ సభమెంలలధే ఎెంచఽకోఖలయల కనీ నులల నడెసఽౄ నైుడె అలా 
ఙేమలేయల.  

3. తన నులలని, ఔుటలెంఫ సబ లెందభిణో నుటల నులలని ూభిౄగ భభో నౄభా ఔెంనలనీకి భాభచలని, కోయలఔుధే 
ఏ నులలథరయల అబధర ఆ నౄభా ఔెంనలనీకి ాసఽౄ తెం కొనయఖ తేనై నులల ునయలదేయణ ణేథీకి ఔనీసెం 45 
భోజుల భ ెందఽగ దయకాసఽౄ  ఙేసఽకోయయౌ.  

4. నానేమెం ునయలదేయణ ణేథీకి ఔనీసెం 45 భోజుల భ ెందఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నిభీృత తాెంలల నులలథరయల 
దయకాసఽౄ  ఙేసఽకోలేఔనుో ణే కొతౄ  నౄభా సెంస  నోు యినృయౌటీని ఇవువచఽచ లేథర ఇవుఔనుో వచఽచ.  

5. ఇలాెంటి సభాఙరయెం అెందఽఔునై తభుత, నౄభా ఔెంనలనీ దయకాసఽౄ  థరయలఔు ఒ ాత్తనుదన తాెం, ణరభ  
ఇవుజూుతేనై యయధ ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లఔు సెంఫెందిెంచిన ఉతత్తౄ  యవభలుణో ఔలల ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ 
భాయాదయశకలఔు అనఽఫెంధెం ‗1‘లల ను ెందఽయచిన ను యినృయౌటీ నూభనిై అెంథిెంఙరయౌ.  

6. నులలథరయల ాత్తనుదన తాెంణో నుటల నోు యినృయౌటీ నూభనిై ఔడర నిెంన, థరనిని నౄభా ఔెంనలనీకి 
సభభిెంఙరయౌ.  

7. నోు యినృయౌటీ నూభనిై లుఔభిెంచిన నైదట, కొతౄ  నౄభా ఔెంనలనీ ాసఽౄ త నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి యైద చభితా, 
సెంఫెందిత నులలథరయల కెుబమ్ చభితా లాెంటి అవసయఫ ైన యవభలనఽ కోయలతేెంథి. థీనిని ఐ.ఆర్.డి.ఏ యబ్ 
నోు యిల్ థరుభ ఙేడెణరయల.  

8. నోు యినృయౌటీనలై ఇలాెంటి అబయననఽ లుఔభిెంచిన నౄభా ఔెంనలనీ ఆ అబయననఽ లుఔభిెంచిన ఏడె భోజులలు ు 
ఐ.ఆర్.డి.ఐ యబ్ నోు యిల్ లల నేభపునైటలి గ నౄభా నులలల భాయలకోసెం డేటల నూభ్ట్ లల అవసయఫ ైన 
డేటలనఽ అెంథిసఽౄ ెంథి.  

9. ాసఽౄ త నౄభా సెంస  కొతౄ  నౄభా ఔెంనలనీకి నియృబెంచిన కలభినేత్త భిదిలల డేటల నూయ్ట్ లల అెంథిెంచడెంలల 
యపలఫ ైణే, అథి ఐ.ఆర్.డి.ఏ జఞభీ ఙేలన ఆథేరలనఽ ఉలు ెంఘ ెంచినటలి గ భిఖణ ెంచఫడెతేెంథి. తథరుభ 
1938 ధరటి నౄభా చటిెం కిెంద అభదరనిై ఆ నౄభా సెంస  ఙెయౌుెంఙరయౌ్ భవచఽచ.  

10. ాసఽౄ త నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి డేటలనఽ లుఔభిెంచిన తభుత, కొతౄ  నౄభా ఔెంనలనీ నులల ెంథరనిై భల, 
2002 ధరటి ఐ.ఆర్.డి.ఏ (నులలథరయలల ాయోజన సెంయక్షణ) నిమెంతాణలలు ని 4(6)ఔు తఖాటలి  నులలథరయలఔు 
తన నియృమానిై అెంథిెంచవచఽచ.  

11. నలై కల వవది భినేత్తలలు డేటలనఽ లుఔభిెంచిన నైదట నుాదికయ సెంసణో ఔెంనలనీ థరకలు ఙేలనటలి గ 
తన ెంద నులలకి తఖాటలి  15 భోజులలు ు అబభిెంచిన నులలథరయలఔు తన నియృమానిై నౄభా ఔెంనలనీ 
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ణెలుఔుెంటే, నౄభా ఔెంనలనీకి అలాెంటి ాత్తనుదననఽ త్తయసుభిెంఙే హఔుు ఉెండదఽ. ఆ ాత్తనుదననఽ 
అెంగీఔభిెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి  

12. ునయలదేయణ ణేథీలల కొతౄ  నౄభా సెంస  నఽెంచి నోు యినృయౌటీకి అెంగీకయెం పయౌతెం ఇెంక యేచి ఉెండరయౌ్ వఙేచ 
భిలత్తలల  

a. నులలథరయల అబభిలేౄ , ాసఽౄ తభ నై నులలని కొెంతకలెం వయఔు ను డిగిెంఙేెందఽఔు అనఽభత్తెంఙరయౌ. 
ఔనీసెం ధల వయఔు యగై ఆ కొెంతకలానికి నోుా  భైట్ నానేమెంనఽ అెంగీఔభిెంఙరయౌ.  

b. కొతౄ  నౄభా సెంస  నఽెంచి ఒ నిభే భిెంచిన నులలని లుఔభిెంఙే లేథర నౄభాథరయలనఽెంచి నిభేిషీెంగ 
భతూయుఔఫ ైన అబయన వఙేచ వయఔుాసఽౄ త నులలని యదఽె  ఙేమభదఽ.  

c. సెంఫెందిెంచిన అనిై సెందభౌలలు నా కొతౄ  నౄభా సెంస  తఔుువ సభమెం ఖడెవు ూభిౄణో సభిడేలా 
భిస్కు నుాయెంబెం ణేథీని భిఖణ ెంఙరయౌ. 

d. ఏకయణెం ఙేతధైధర ాసఽౄ త నౄభా సెంసణో భభిెంత ఎఔుువ సభమెం నులలని కొనయగిెంఙే ఉథెేశ్ెం 
నౄభా థరయలఔు ఉెంటే ఎలాెంటి కొతౄ  నిఫెంధన యదిెంచఔుెండర యదరయణ నానేమెంనఽ వసాలు ఙేమడెం 
థరుభ థరనిని కొనయగిెంఙేెందఽఔు అనఽభత్తెంఙరయౌ.  

13. నలైన నేభపునై యధెంగ నులలథరయల తఔుువ కలెం ను డిగిెంునఽ ఎెంచఽఔుని, కెుబమ్ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న క్షెంలల, 
ాసఽౄ త నౄభా సెంస  కెుబమ్ లనఽ అెంగీఔభిెంఙే క్షెంలల నులల ఏడరథిలలని నేగియౌన పలగనికి నానేమెంనఽ 
ాసఽౄ త నౄభా సెంసచరభెీ ఙేమవచఽచ. ఇలాెంటి సెందభౌలలు , నులలథరయల నేగియౌన కలానికి నానేమెంనఽ 
ఙెయౌుెంచి, ఆ ఏడరథికి ాసఽౄ త నౄభా సెంసణోధే కొనయగయౌ్న ఫలధత ఔయౌగి ఉెంటలయల.  

14. నోు భిిెంగ్ ఇన్ గ ఉనై ఒ నులలని అెంగీఔభిెంఙే ఔరభెంలల నౄభా సెంస  ఏథేని అదను లలడిెంగ్ చరభెీలనఽ లేథర 
నోు భిిెంగ్ ాయోజనెం కోసెం ాణేఔెంగ యదిెంచిన చరభెీలనఽ యదిెంచభదఽ.  

15. నోు యలి  ఙేలన నులలని అెంగీఔభిెంచడెంనలై భధవభిౄకి ఎలాెంటి ఔనేషన్ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ.  

16. ఇథివయకై ఉనై యధఽలఔు సెంఫెందిెంచి ాసఽౄ త నులల కిెంద యేచి ఉెండే కలెం ఇటికై ఖడిచినుో బన  
ఏథేని ఆభోఖ నౄభా నులల కోసెంభభిమ  కల భినేత్త నేనయౘబెంులనఽ భిఖణనలలకి తీసఽఔుని, 
కొతౄగ భాయలతేనై నులల కిెంద ఆ య బ వయఔు తగాిెంు ఙేమవచఽచ.  

ఖభనిఔ 1: కొతౄ  నులలలల నిభేిషీ యది లేథర చికిత్ కోసెం యేచి ఉెండే కలెం అథే యది లేథర చికిత్ కోసెం 
ఇథివయఔటి నులలలల ఉనై థరనిఔధరై ఎఔుువగ ఉెంటే, అదను యేచి ఉెండే కలానిై నుో భిిెంగ్ 
నులలథరయల సభభిెంఙరయౌ్న నుో యినృయౌటీ తాెంలల కొతౄ గ వసఽౄ నై నులలథరయలఔు సషిెంగ 
యవభిెంఙరయౌ.  



 

454 

 

ఖభనిఔ 2: ఖూర ు ఆభోఖ నౄభా నులలల యషమెంలల, ఇథివయఔటి నులల ఏథేని ాసఽౄ త యది 
నేనయౘబెంు/కలభినేత్త నేనయౘబెంులనఽ ఔయౌగి ఉెంథర లేథర అధేథరెంణో సెంఫెంధెం 
లేఔుెండర నిభిుభభ నౄభా యక్షణ కొనయఖ తేనై ఏళ్ు  సెంక ఆదరయెంగ నలైన నేభపునైటలి  వకిౄఖత 
సబ డికి కెరడిట్ ఇయుయౌ.  

17. ఇథివయఔటి నులల కిెంద నౄభా ఙేలన య భ ్ఔు, నలెంచిన నౄభా య భ ్ఔు నోు యినృయౌటీని వభిౄెంజైమాయౌ. 
నౄభాథరయల అబభిలేౄ , ఇథివయఔటి నులలల కిెంద ఇథివయఔటి నౄభా సెంస (ల) నఽెంచి నుో ఖబన  సెంచిత 
ఫో నస్క వయఔు వభిౄెంజైమాయౌ.  

ఉథరహయణగ ఙెనులెంటే–ఒ వకిౄ యౄ. 2 లక్షల ఎస్క.ఐనఽ ఔయౌగి, నౄభా సెంస  ఏణో యౄ. 50యేల ఫో నస్క నఽ 
నోు ఖ  ఙేసఽఔుధరైడనఽఔుెంథరెం. ఆమన నౄభా సెంస  నృకి భాభిణే ఆ ాత్తనుదననఽ ఆ సెంస  అెంగీఔభిలేౄ , 
నౄభా సెంస  నృ యౄ. 2.50 బలఔు వభిౄెంఙే నానేమెంనఽ వసాలు ఙేమడెం థరుభ యౄ. 2.50 లక్షల ఎస్క.ఐనఽ 
అతనికి అెంథిెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి. నౄభా సెంస  నృ వదె యౄ. 2.50 లక్షల ఉతత్తౄ  లేఔుెంటే, థరనికి సనైెంలల 
కసౄ  ఎఔుుయైన యు బ్ అెంటే యౄ. 3 లక్షల ఉతత్తౄని థరనికి తగిన నానేమెంనఽ వసాలు ఙేమడెం థరుభ 
నులలథరయలఔు అెంథిెంచవచఽచ.  అబనటికీ, నుో యినృయౌటీ యౄ. 2.50 లక్షల వయఔు అెందఽఫలటలలల 
ఉెంటలెంథి.  

18. నౄభా సెంసలు నులల ెందెంలల నులలథరయల ఆసకిౄని సషిెంగ తీసఽకోయయౌ. యవయణ ణరా లు, అభ్ఔెం 
ాఙరయ యభగిర, భభై యౄెంలల ఉనై ఇతయ దయౄ యేజులు ఏయటెంటే: 

a. ఆభోఖ నౄభా నులలలనీై నోు యిఫ ల్; 

b. ఇతయ నులలథరయల ాత్తనుదననఽ అెంగీఔభిెంచడెంలల జఞెం ఙేలే కయణెంగ నులల యక్షణఔు ఎలాెంటి 
బెంఖెం యటిలు ఔుెండర నియభిెంచడెం కోసెం ునయలదేయణ ణేథీని నోు యినృయౌటీని యనఽఔలతనఽ 
తీసఽకోవడరనికి భభో నౄభా సెంసనఽ సెంాథిెంచడరనికి నులలథరయల చయ నుాయెంనెంఙరయౌ.  

 

 

 

 

 

E. నౄభాలలని నుాథనేఔ సాణరా లు అెండర్ భైెటిెంగ్ యధధరలు  

1. అెండర్ భైెటిెంగ్ లల నుాదరనెం వళ ెంఙే నుాథనేఔ సాణరా లు  

ఏ యఔఫ ైన నౄభాలల అబధర, అథి జీయత నౄభా కవచఽచ లేఔ యదరయణ నౄభా కవచఽచ, భిస్కు లనఽ 
ఆమోథిెంచడెంణోఫలటలగ నుటిెంఙరయౌ్న చటియఫ ైన నిమభాలు కొనిై ఉధరైబ. ఈ నిమభాలు ఆభోఖ 
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నౄభాఔు ఔడర అెంణే సభానెంగ వభిౄయౄ బ. ఈ నిమభాలనఽ ఏభాతాెం ఉలు ెంఘ ెంచిధర నౄభా ఔెంనలనీ ఈ 
పలభనిై నియభిెంచఽఔుెంథరభని నియృబెంచఽకోవచఽచ. అథి నులలథరయలలనఽ అసెంతినౄ కి, నిసిహఔు లలనఽ 
ఙేసఽౄ ెంథి. ఆ భూల నిమభాలు ఏభెంటే:   

1. అతెంత నభ్ఔెం ఉెంచడెం నౄభానలై భఔుువ   

2. అెండర్ భెైటిెంగ్ ఔు ఉయోగిెంఙ ేయధధరలు 

ఇయ అెండర్ భైెటర్ ఉయోగిెంచఽఔుధే సభాఙరయ వనయలలు. భిస్కు వభాీఔయణ ఈ సభాఙరయెం నుాత్తథిఔగధే 
జయలఖ తేెంథి. అెంత్తభెంగ నానేమెంలు నియృమభవుణరబ. అెండర్ భైెటిెంగ్ కి థిఖ వ నేభపునైయ కీలఔఫ ైన 
యధధరలు : 

a) ాత్తనుదన నూయెం   

ఈ తాఫే కెంటలా ఔుి ఔు ఆదరయెం. ాత్తనుదఔుని ఆభోఖెం ఖ భిెంచిన కీలఔ సభాఙరయెం, (వమసఽ, విత్తౄ  
ఉథోగలు, శ్భీయ యౌషివెం, అలయటలు , ఆభోఖ లత్త, ఆథరమెం, నానేమెం ఙెయౌుెంు యవభలు వెంటి) 
వకిౄఖత యవభలణో ఔడెఔుని ఉెంటలెంథి. ఈ తాెం థరుభ లేఔభిెంఙే సభాఙరయెంలల కొనిై సయళ్ఫ ైన 
ాశ్ైలణోనుటల ూభిౄగ సభఖర సభాఙరభనిై భఫటేి  ారైవయ ఔడర ఉెంటలెంథి. ఔెంనలనీ ఇవుజూనే నౄభా, 
ఔెంనలనీ అవసభలు, యదరధరని ఔనఽఖ ణెంగ ఆ ారైవయ తమాయవుతేెంథి. నతౄెం వసఽౄ ఖత 
యసౄ యలనిైెంటినీ యలు డిెంఙేటలు గ ఙేల, థరనికి తఖాటలు గ నౄభా యక్షణ సదఽనుమెం ఔయౌయౄ యల. నులలథరయల 
ఏ యధఫ ైన ఉలు ెంగనఔు నులడిధర లేఔ  సభాఙరభనిై ఔననలటిి ధర అతని నులల యదెబయ అవకశ్ెం 
ఉెంథి.  

b) వమసఽ నియౄణెం  

నులలథరయల వమసఽ ఆదరయెంగ నానేమెంలు నియృబయౄ యల. ఔనఽఔ నమోదఽ సభమెంలల యలు డిెంచిన 
వమసఽనఽ సదయల అబభి వమసఽ నియౄణ తాెం థరుభ సభిచాసఽకోవడెం తనిసభి.   

ఉథరహయణ  

వమసఽ నియౄణ తాెంగ భిఖణ ెంచదగిన ణరా లు పలయతథేశ్ెంలల అధేఔెం యడెఔలల ఉధరైబ. కనీ, అవనీై 
చటియెంగ ఆమోదయోఖఫ ైనవని ఙెలేెం. ఙరలా వయఔు ఙెలుు ఫలటబయ ణరా లనఽ సా లెంగ భెెండె యకలుగ 
యబజిెంచవచఽచ. అయ థిఖ వ నేభపునై యధెంగ ఉెంటలబ: 

a) నుాభాణ ఔ వమసఽ నియౄణ : సాుల్ సభిికెట్, నుస్క నోు రి్,  నియసయ న సభిికెట్, నున్ కయలు  
వెంటియ కొనిై ఈ కోవలలకి వయౄ బ.  

b) నుాభాణ కైతయ వమసఽ నియౄణ : భైషన్ కయలు , యోటయల ఐ.డి, నలదెల ాఔటన, గర భ ెంఙరమతీ 
సభిికెట్ వెంటియ కొనిై ఈ కోవలలకి వయౄ బ.  



 

456 

 

c) లైధరనిిమల్ డరఔుఫ ెంటలు    

ాయోజనథరమఔఫ ైన నులలలనఽ ఇఙేచెందఽఔు, నమవెంచననఽ తగాిెంచఽఔుధేెందఽఔు ాత్తనుదఔుని ఆభిఔ 
లత్తని ణెలుసఽకోవడెం ఙరలా భ కెం. అబణే, యదరయణెంగ లైధరనిిమల్ డరఔుఫ ెంటు నఽ థిఖ వ నేభపునై 
యటి యషమెంలల భాతాఫే కోయణరయల.   

a) వకిౄఖత మాకి్డెెంట్ యక్షణలలు  లేథర  

b) ళెచఽచ నతౄు నౄభా యక్షణ కోభినుడె లేథర   

c) నౄభా నణరౄ నికి, ాఔటిత ఆథరమానికి, విత్తౄ , ఉథోగలఔు భధ ను ెంతన ఔుదయనుడె   

d) యైద నియేథిఔలు  

యైద నియేథిఔల అవసయెం నౄభా సెంస  నిఫెంధనలనలైన, అలాగై, యదరయణెంగ నులలథరయల వమసఽనలైన 
ఔడర ఆదరయడి ఉెంటలెంథి. కోుయభి కోయలఔుధే నౄభా నతౄెంనలై ఆదరయడి ఉెంటలెంథి. ాత్తనుదన నూయెంలల 
ఇచిచన కొనిై జయఫ లు కొెంత సభాఙరయెంణో ఔడెఔుని ఉెండి సదయల వకిౄ నఽెంచి యైద నియేథిఔలు 
కోయడరనికి థరభితీమవచఽచ.  

e) అభ్కల లఫోెంథి నియేథిఔలు  

అభ్కల లఫోెంథిని ఔడర ఔెంనలనీకి నిఙేలే అటిడెఖ య బ అెండర్ భైెటయలు గ చాడవచఽచ. యయల  
నియేథిఔలలు  ఇఙేచ సభాఙరయెం భ కెంగ భిఖణనలలకి తీసఽకోదగినథిగ ఉెండవచఽచ. అబణే, ఎనిై 
నులలలనఽ ఙేబలేౄ  అభ్కల లఫోెంథికి అెంతగ  నుోా ణర్హెం లనసఽౄ ెంథి ఔనఽఔ ఇఔుడ ాయోజధరల భధ 
గయిణ తలెతేౄ తేెంథి. థరనిై ఔెంనలనీ ఖభనిఔలలకి తీసఽకోయయౌ్ ఉెంటలెంథి.   

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి  2 

అెండర్ భైెటిెంగ్ లల అతెంత నభ్ఔెం ఉెంచడభధే సాణరా నిై అనఽసభిెంచవలలనయయల ఎవయెంటే  
___________. 

I. నౄభా ఔెంనలనీ  

II. నౄభా ఙేలే వకిౄ  

III. నౄభా ఔయౌసఽౄ నై వకిౄ, నౄభా తీసఽఔుెంటలనై వకిౄ ఇదెయౄ  

IV. యైద భీక్షఔులు 

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి  3 

నౄభానలై భఔుువ  థేనిై ాయౄ యయోౄ ెందెంటే  ____________. 
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I. నౄభా ఙేలే ఆలౄనలై వకిౄఔునై లైధరనిిమల్ ఆసకిౄని  

II. ఇటికై నౄభా ఙేలన ఆలౄని  

III. కై నయౖి నికి ఔ ఔెంనలనీకి నేెంచి ఎఔుువ ఔెంనలనీలు యక్షణ ఔయౌెంచినుడె నౄభా సెంసల యటలని  

IV. నౄభా సెంస  నఽెంచి భఫటిడరనికి యలునై నషిెం నణరౄ నిై  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. అెండర్ భైెటిెంగ్ ాకిరమ  

అవసయఫ ైన సభాఙరయెం అెందగధే, అెండర్ భెైటర్  నులల షయతేలనఽ నియృబయౄ డె. ఆభోఖ నౄభా యనుయెంలల 
అెండర్ భెైటిెంగ్ కి ఉయోగిెంఙే  యదరయణ నూభలు థిఖ వ నేభపునై యధెంగ ఉెంటలబ : 

1. ఫ డిఔల్ అెండర్ భెైటిెంగ్  

ఆభోఖ నౄభా నులలకి దయకాసఽౄ  ఙేసఽఔుధే వకిౄ ఆభోఖ లత్తని నియృబెంఙేెందఽఔు ాత్తనుదఔుల నఽెంచి యైద 
నియేథిఔలనఽ కోభై ాకిరబయ ఫ డిఔల్ అెండర్ భెైటిెంగ్. అలా లేఔభిెంచిన ఆభోఖ సభాఙరభనిై నౄభా సెంసలు 
యరలుఱయౄ యల. థరనిై ఫటిి  యక్షణనఽ ఇవుజూనులా వథరె , ఎెంత భినేత్త వయఔు నౄభా నణరౄ నిై ఏబయ షయతేలనలై 
ఇవుజూవచఽచ, నేనయౘబెంులేనేటి అధేయటిని నియృబయౄ యల. ఈ యధెంగ ఫ డిఔల్ అెండర్ భెైటిెంగ్ ఔ 
నులల ఆమోథరనిై లేథర నిభఔయణనఽ, నౄభా యక్షణ షయతేలనఽ నియృబసఽౄ ెంథి.   
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అబణే, యైద నియేథిఔలనఽ అెందఽకోవడెం, భియౕయౌెంచవలల భవడెం వలు  ఫ డిఔల్ అెండర్ భెైటిెంగ్ ఎఔుువ 
కయలచలణో ఔడిన ాకిరమ. అెంణేకదఽ. నౄభా సెంసలు ఫ డిఔల్ అెండర్ భెైటిెంగ్ నఽ ళెచఽచ య బలల 
ఉయోగిెంచఽఔుెంటే, యయల యనైలాెంటియభిని భాతాఫే తీసఽఔుెంటలధరైయని నిెందనఽ బభిెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి. భిస్కు 
తఔుువగ ఉనైయభి ాత్తనుదనలనఽ ఆమోథిెంచి ఇతయలలనఽ గయౌకి వథిలేసఽౄ ధరైయని యభయశలగయౄ బ. కఫో బయ 
ఔుబెంటు లల ఇథి నిభశ్ నిసిహలు భైకెతౄ డరనికి కయణభవుతేెంథి. కోభిన సభాఙరభనిై, యవభలనఽ 
సభఔయచడరనికి, ఙెనన యైద భీక్షలు ఙేబెంచఽఔుధేెందఽఔు ఎఔుువ భెంథి ఇషిడఔనోు ణే ఇనా్ూభెయు వదెఔు 
వఙేచ యభి సెంక తగాినోు తేెంథి.   

వకిౄఖత ఆభోఖ నౄభాలల అెండర్ భెైటిెంగ్ లల ఆభోఖ లత్త, వమసఽ భ కెంగ భిఖణనఔు వయౄ బ. ాసఽౄ త 
ఆభోఖ లత్త, వకిౄఖత, ఔుటలెంఫ యైద చభితా ణెయౌలేౄ  నులల తీసఽకోవడరనికి భ ెంథే ఉనై యధఽలనఽ లేథర యటి 
ణరలఔు లక్షణరలనఽ అెండర్ భెైటర్ ఙెఖలుఖ ణరడె. వకిౄ జీవన లత్తఖతేలు ణెయౌలేౄ  బయషతేౄ లల తలెతౄఖల 
ఆభోఖ సభసల ఖ భిెంచి ఔడర అవగహనఔు భవడెం ఔుదఽయలతేెంథ.ి సదయల వకిౄ బయషతేౄ లల ఆసతా్తలల 
ఙేభయౌ్ వసఽౄ ెంథర లేఔ శ్సౄ ైచికిత్ ఙేబెంచఽకోవలల ఉెంటలెంథర అని  భథిెంు ఙేమడెం యధభవుతేెంథి.  

అెంణేకదఽ. ఖతెంలల ఙేబెంచఽఔునై చికిత్లు, శ్సౄ ైచికిత్లు, ఆసతా్తనులవడరల ఖ భిెంచిన సభాఙరభనిై 
భఫటేి  యధెంగ ాత్తనుదన నూభలనఽ యౄను ెంథిెంచడెం ఔుదఽయలతేెంథి. ఖతెంలలని యది త్తయఖఫ డెతేెంథర, ాసఽౄ త 
లేథర బయషతేౄ లల సదయల వకిౄ ఆభోఖ లత్తనలైన, బయషతేౄ లల తలెతౄఖల సభసలనలైన థరని ాపలవెం ఎలా 
ఉెంటలెంథి అని అెండర్ భెైటర్ యరలుఱెంచడరనిక ిఇథి యమడెతేెంథి. కొనిై యధఽలఔు ాత్తనుదఔుడె భెందఽలు 
యడెత ఉెండవచఽచ. కనీ, అతనఽ తుయలలధే ఎనైడెైధర ఆస ర్త్తలల ఙేభయౌ్ భవచఽచ. భెందఽలు యడెతేధరై 
జఫ ోలు త్తభిగి వఙేచ అవకశ్భూ కొెందభలిల ఉెంటలెంథి.   

 

 

ఉథరహయణ  

ళైెర్ ట నిన్, నేత్తనైభని ఫయలవు/సా లకమెం, నలభిగిన చకుెయ య బలు వెంటి యైద లతేలు ఖ ెండె, 
భూతానెండరలు, నభల వవసలఔు వఙేచ జఫ ోలఔుగనఽ బయషతేౄ లల ఆసత్తాలల ఙేయఖల అవకశ్ెం 
ఎఔుువగ ఉెందని సాచియౄ బ. ఔనఽఔ ఫ డిఔల్ అెండర్ భైెటిెంగ్ ఔు భిస్కు నఽ భథిెంు ఙేలేటుడె 
ఇలాెంటి లతేలనఽ జఞఖరతౄగ భియౕయౌెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి.  

ఆభోఖ లత్తలల ాత్తఔల భాయలలు యదరయణెంగ 40 ఏళ్ైు నలైఫడిన తభుణే ఙోటలఙేసఽఔుెంటలబ. థీనికి 
ాదరనెంగ వమసఽ నైదడడఫే కయణెం. ఔనఽఔ 45 ఏళ్ు లలు వఔుౄ లకి నౄభా సెంసలు యైద భీక్షలనఽకనీ, 

నియేథిఔలనఽకనీ కోయయల. (కొనిై నౄభా సెంసలు 50 లేథర 55 ఏళ్ైు వఙేచెంత వయఔు ఔడర అలాెంటి భీక్షలఔు 
లలనఽకవలలెందని కోయఔనుో వచఽచ). ాత్తనుదఔులు యభి ఔుటలెంఫ డరఔిర్ నఽెంచి   ఆభోఖ లత్తనలై సెంతఔెంణో 
ఔడిన ాఔటననఽ ణెచఽచకోయలని ఔడర ఫ డిఔల్ అెండర్ భెైటిెంగ్ భాయాదయశఔసాణరా లు కోయవచఽచ.  
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పలయతీమ ఆభోఖ నౄభా యణ లల, వకిౄఖత ఆభోఖ నౄభా యషమెంలల ఫ డిఔల్ అెండర్ భెైటిెంగ్ లల వకిౄ వమలే 
ాదరన భియౕలధరెంశ్ెంగ ఉెంట ెంథి. 45 నఽెంచి 50 ఏళ్ైు నలైఫడి నదటియభి నౄభాఔు వసఽౄ నైయభిని భాతాఫే 
యదరయణెంగ కొనిై నుథలాజిఔల్ భీక్షలు ఙేబెంచఽకోయయౌ్ెంథిగ కోయలతేధరైయల. యభ ి ఆభోగనికి ఏయడఖల 
భ ునఽ అెంచధర యేలేెందఽఔు, ాసఽౄ త ఆభోఖ లత్తనలై సభాఙరభనిై ను ెందడరనికి అలా భీక్షలు 
ఙేబెంచఽకొభ్ెంటలధరైయల. ఈ భీక్షలు అుడెనై లేథర ఇథివయక ై ఉనై యైద లత్తఖతేల లేథర యధఽల 
ఖ భిెంచి సాచియౄ బ. 

ఉథరహయణ  

భాదఔ దాయలు, భదెం, ను గఔు యనియోగనిై ఔనినలటిడెం ఔషిెం కవచఽచ. ాత్తనుదఔులు ాత్తనుదన నూయెంలల 
ఆ సెంఖతేలనఽ యలు డిెంచడెం ఔడర ఙరలా అయలదఽ. యటిని యలు డిెంచఔనుో వడెం ఆభోఖ నౄభా అెండర్ భెైటిెంగ్ లల 
ాదరన సయల్ గ భిణనేయోౄ ెంథి. సా లకమెం ఔడర భభో సభస. ఇథి ాదరన ాజఞభోఖ సభసగ 
భిణనేెంఙేెందఽఔు లదేభవుణోెంథి. థీని నఽెంచి ఉతనైభబయ సభసలఔు తఖా యధెంగ ధయనఽ నియృబెంఙేటలు  
అెండర్ భెైటిెంగ్ యధధరలనఽ అెండర్ భైెటయలు  అనవిథేి ఙేసఽకోయయౌ్ ఉెంథ.ి   

2. యైథేతయ అెండర్ భెైటిెంగ్  

ఆభోఖ నౄభా కోసెం దయకాసఽౄ  ఙేలేయభిలల ఙరలా భెంథి ాత్తనుదఔులఔు యైద భీక్ష ఙేమాయౌ్న అవసయెం లేదఽ. 
యైద భీక్ష ఙేబలేౄ  థిెంట ఔట  వెంతే భెంథి యషమెంలల లేథర అెంతఔధరై తఔుువ భెంథి యషమెంలల 
భాతాఫే ాత్తఔల పయౌణరలు వయౄ మని ఔ మోసౄయల సఽనియతతుెంణో అెందభికీ ణెయౌలన యషమెం. నౄభా సెంసలు 
ఫ జఞభిటీ కైసఽలలు  యైద భీక్షనఽ తజిెంచవచఽచ.   

ఔయేళ్, ాత్తనుదఔులు అనిై వసఽౄ ఖత యసౄయలనఽ ూభిౄగ సత నిఫదేతణో యలు డిలేౄ , యటిని  ఏజెంట్ జఞఖరతౄ గ 
భియౕయౌలేౄ  ఔడర యైద భీక్ష ఙేబెంఙరయౌ్న అవసయెం ఙరలా వయఔు తగాినోు తేెంథి. యసౄ యనికి, యైద భీక్షల 
కయలచలనఽ, ఇతయ వమాలనఽ ఆథర ఙేమఖయౌగిణే, కెుబమ్ ల నిషత్తౄ లల కొథెిగ నలయలఖ దల ఔనినెంచిధర 
పయయలేదఽ. థీనివలు  ాత్తనుదఔునికి ఔడర అయౌఔయెం తఖ ా తేెంథి. 

అెందఽఔధే, ాత్తనుదఔుడె ఏ యధఫ ైన యైద భీక్షఔు లలనఽకయయౌ్న అవసయెం లేని కొనిై ఫ డిఔల్ నులలలణో 
నౄభా ఔెంనలనీలు భ ెందఽకొసఽౄ ధరైబ. అటలవెంటి కైసఽలలు , ఔెంనలనీలు యదరయణెంగ ఏ వమసఽలల, ఏ దశ్లల 
ఫ డిఔల్ అెండర్ భెైటిెంగ్ నియుళ ెంఙరలల సాచిెంఙే  ఫ డిఔల్ గిరడ్స నఽ సిఱిసఽౄ ధరైబ.  థరెంణో యనుభనికి భిస్కు కి 
భధ సభెైన సభతఔెం యదిెంఙ ేయధెంగ ఈ యైథేతయ భినేతేలనఽ జఞఖరతౄ గ యౄను ెంథిెంచఖలుఖ తేధరైయల. 
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ఉథరహయణ  

యైద భీక్షల సఽథీయఘ ాకిరమఔు లలనఽకఔుెండర ఎవయధరై యేచి ఉెండే కలాలు, నుాలలలెంగ్ లల జఞనులు 
లేఔుెండర సతుయెం ఆభోఖ నౄభా యక్షణనఽ కోయలఔుెంటే, యయల యైథేతయ అెండర్ భెైటిెంగ్ నులలని 
ఎెంచఽకోవచఽచ. యథైేతయ అెండర్ భైెటిెంగ్ నులలలల ననాేమెం భైటలు , నౄభా నణరౄ లనఽ యదరయణెంగ 
కొనిై ఆభోఖయఫ నై ాశ్ైలఔు ఇఙేచ జయఫ లనఽ ఆదరయెం ఙేసఽఔుని నియృబయౄ యల. ఆ ాశ్ైలు ఙరలా 
వయఔు వమసఽ, యౌెంఖెం, ధాభనునెం, రభీయఔ యౌషియలఔు సెంఫెందిెంచినయై ఉెంటలబ. ాకిరమ 
యేఖవెంతెంగ ూయౄవుతేెంథి. కనీ, యనకే్షెంగ చాలేౄ  ననాేమెంలు కసౄ  ఎఔుువగ ఉెండవచఽచ.    

3. సెంకా యచఔ భూల నిభృ మఔ దేత్త 

ఇథి అెండర్ భైెటిెంగ్ లల అనఽసభిెంఙే ఔ ాకిరమ. భిస్కు కి ఙెెంథిన ాత్త అెంశ్ెంనలైన సెంకలలల లేథర రణరలలల 
భథిెంులు ఙేయౄ యల.   

వమసఽ, ఆడ, భఖ, జఞత్త, విత్తౄ , నియసెం, భవయణెం, రభీయఔ యౌషివెం, అలయటలు , ఔుటలెంఫ, వకిౄఖత 
చభితాలనఽ భియౕయౌెంచి భ ెందఽగ నలటలి ఔునై కొలఫదె ాకయెం యటికి భాయలులు యేయౄ యల.   

4. అెండర్ భెైటిెంగ్ నియృమాలు 

ఖరళ ెంచిన సభాఙరభనిై జఞఖరతౄ గ భియౕయౌెంచి తగిన భిస్కు కైటగిభీలుగ వభాీఔభిెంచడెంణో అెండర్ భైెటిెంగ్ ాకిరమ 
ూయౄవుతేెంథి. నలైన నేభపునై యధధరలనఽ, తన నియృమానిై ఆదరయెం ఙేసఽఔని అెండర్ భైెటర్  భిస్కు ని థిఖ వ 
నేభపునై కైటగిభీలుగ యబజియౄ డె: 

a) నుాభాణ ఔ భైటు  వదె భిస్కు నఽ ఆమోథిెంచడెం  
b) అదను నానేమెం (పలయెం)ణో భిస్కు నఽ ఆమోథిెంచడెం. థీనిై ఔెంనలనీలు ఆచభిెంచఔనుో వచఽచ.  
c) నిభెైయెంచిన కల వవది /భిదికి  యక్షణనఽ యబథర యేమడెం   
d) నౄభా ఔవఙరనిై త్తయసుభిెంచడెం  
e) కౌెంటర్ అవకశ్ెం (ఆెంక్షలు యదిెంచడెం లేథర యక్షణలల కొెంత పలగనిై త్తయసుభిెంచడెం)   
f) ఎఔుువ తగాిెంులనఽ యదిెంచడెం లేథర సహ-ఙెయౌుెంు 
g) నులల కిెంద రశ్ుత నేనయౘబెంు (ల)నఽ యదిెంచడెం  

ఏ జఫ ోధైధర రశ్ుతెంగ నేనయౘబలేౄ , నులల సభిికెట్ నలై థరనిై నేభపుధరయౌ. నుాభాణ ఔ నులల 
నేనయౘబెంునఔు ణోడె ఇథి అదను నేనయౘబెంుగ భిణనేసఽౄ ెంథి. కెంటలా ఔుి లల పలఖెంగ భాయలతేెంథి.  

అెండర్ భైెటయలు  ధైుణ ణో వకిౄఖత భిస్కు లనఽ భథిెంు ఙేమడెం నౄభా ఔెంనలనీలఔు ఙరలా భ కెం. నౄభా 
వవసనఽ సభతఔెంలల ఉెంఙేథి అథే. కై యధఫ ైన భిస్కు నఽ ఎదఽభోుఖలభధే అెంచధరణో ఉనైయభిని ఔఙోట 
ఙేయచడరనికి, యయల ఎెంచఽఔునై యక్షణనఽ అెంథిెంచడరనికి, యభి నఽెంచి సభ నతౄెంలల నానేమెం వసాలు 
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ఙేమడరనికి అెండర్ భైెటిెంగ్ ఇనా్ూభెయుఔు యలు ఔయౌసఽౄ ెంథి. ఇఔుడ నులలథరయలఔు ఔయౌగై ాయోజనెం ఏభెంటే, 
సభ చితఫ ైన, నోు టీ ధయకి నౄభా అెందఽఫలటలలల ఉెండడెం. నౄభాసెంసఔు ఔడర అధరభోఖ అెంచధరలఔు తఖా 
యధెంగ తన నోు రి్ నోూ యౌయో అనఽబయనిై నియుళ ెంచఖల సభయత ఙేఔయలతేెంథి.   

5. యదరయణ లేథర నుాభాణ ఔ నేనయౘబెంులనఽ ఉయోగిెంచడెం 

ఙరలా పలఖెం నులలలు అెందయల సబ లఔు వభిౄెంఙే యధెంగ నేనయౘబెంులనఽ యదియౄ బ. ఇయ నుాభాణ ఔ 
నేనయౘబెంులుగ సఽభిచితెం. కొనిై సెందభౌలలల యటిధే యదరయణ నేనయౘబెంులుగ ఔడర 
నలుసఽౄ ెంటలయల. నుాభాణ ఔ నేనయౘబెంులనఽ అభలుయచడెం థరుభ నౄభా సెంసలు తభ సెందననఽ 
భినేతెం ఙేసఽఔుెంటలబ.   

భ ెందభి అదరమెంలల ఔడర యటి ఖ భిెంచి చభిచెంచఽఔుధరైెం. 

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి  4 

ఫ డిఔల్ అెండర్ భైెటిెంగ్ ఔు సెంఫెందిెంచి థిఖ వ నేభపునైయటిలల ఏథి తు? 

I. యైద నియేథిఔలనఽ లేఔభిెంచి భథిెంు ఙేమడెం ఎఔుువ కయలచణో ఔడిన ని.  

II. ఆభోఖ నౄభా ఫ డిఔల్ అెండర్ భైెటిెంగ్ లల ాసఽౄ త ఆభోఖ లత్త, వమసఽ కీలఔ అెంరలుగ ఉెంటలబ.  

III. ఆభోఖ భిస్కు చితాణ తమాభీకి ాత్తనుదఔులు యైద, నుథలాజిఔల్ భీక్షలు ఙేబెంచఽకోయయౌ్ ఉెంటలెంథి.  

IV. భిస్కు ఔు ఙెెంథిన ాత్త అెంశ్ెంనలైన రణరల యభీగ భథిెంు ఙేయౄ యల.  

భైకా చితాెం 1  అెండర్ భైెటిెంగ్ ాకిరమ  

అెండర్ భైెటిెంగ్ ాకిరమ 

సభాఙరభనిై లేఔభిెంచడెం 

భిస్కు భథిెంు &అెంచధర 

ాత్తనుథిత నూయెం 

వమసఽ ఆథరమానికి ఆదరయెం 

యైద నియేథిఔ 

ాసఽౄ త ఆభోఖ లత్త 

వమసఽ 

ఫ డిఔల్ అెండర్ భైెటిెంగ్ 
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యైథేతయ అెండర్ భెైటిెంగ్ 

సెంకాయచఔ భూలాెంఔన దేత్త 

యైద నియేథిఔల లుఔయణ, భియౕలన 

ఆభోఖ భీక్షలుెండవు కనీ యవభలనఽ యలు డిెంఙే యధెంగ ారైవయ 

భిస్కు ఔు సెంఫెందిెంచిన ాత్త అెంరనికి సెంకలనఽ లేథర రణరలనఽ కైటలబయౄ యల 

భిస్కు ల వభాీఔయణ, ఎెంనఔ 

నుాభాణ ఔ భిస్కు  

ఉ నుాభాణ ఔ భిస్కు 

నుాభాణ ఔ భైటు ఔు భిస్కు లనఽ ఆమోథిెంచడెం 

హచఽచ నానేమెం వదె భిస్కు నఽ ఆమోథిెంచడెం 

నిభీృత కలానికి యబథర యేమడెం 

భిస్కు నఽ త్తయసుభిెంచడెం 
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G. ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనా్ూభెన్్   

1. ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనా్ూభెన్్  

ఖూర ప్ ఇనా్ూభెన్్ ాదరనెంగ సఖటలల సాతాెం ఆదరయెంగ అెండర్ భిట న్ అవుతేెంథి. ఔ నుాభాణ ఔ ఖూర ప్ లలని 
సబ లెందయౄ ఔ ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనా్ూభెన్్ నులల కిెంద యక్షణ ను ెందడెం థరనిలలని ఆెంతయెం. ఈ ఖూర ప్ లలని 
వఔుౄ లు నౄభాసెంసఔు వత్తభైఔెంగ కైయభి అధరభోఖెం నులుకయధే నభ్ఔెం ఔడర అెందఽలల ఇనేడి ఉెంథి. ఆ 
యధెంగ ఔ ఖూర ునఔు ఆభోఖ నౄభానఽ ఆమోథిసాౄ  నౄభా సెంసలు ఔ సెంపలవతనఽ ఔడర భిఖణనలలకి 
తీసఽఔుెంటలబ. ఖూర ప్ లల కొథెి భెంథి సబ లకెైధర తీవా ఆభోఖ సభసలు ఉెండవచచని, అధరభోఖ సభసలు 
తయచఽ తలెతౄ వచచని నౄభా సెంసలఔు ణెలుసఽ.  

ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనా్ూభెన్్ అెండర్ భైెటిెంగ్ కి ఆ ఫిెందెంలలని యభి సుపలయలనఽ యరలుఱెంచడెం అవసయెం. ఆ ఫిెందెం 
ఇనా్ూభెన్్ ఔెంనలనీ యభి అెండర్ భైెటిెంగ్ భాయాదయశఔ సాణరా ల భిదిలలకి వసఽౄ ెంథర, అలాగై ఇనా్ూభెన్్ 
భెఖ లేటయలు  ఖూర ప్ ఇనా్ూభెన్్ నఔు నిభెైయెంచిన అెండర్ భైెటిెంగ్ భాయాదయశఔ సాణరా ల భిదిలలకి వసఽౄ ెంథర అని 
భథిెంు ఙేమడెంలల పలఖెంగ ఆ నిని నియుళ యౄ యల.    

ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనా్ూభెన్్ ఔు ఙెెంథిన నుాభాణ ఔ అెండర్ భైెటిెంగ్ ాకిరమ థిఖ వ నేభపునై అెంరలనలై ాత్తనుథిత 
ఖూర ప్ నఽ యరలుఱెంచవలల ఉెంథి : 

a) ఖూర ప్ యఔెం  

b) ఖూర ప్ భిభాణెం   
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c) భిశ్రభ యఔెం  

d) ఔవభైజీకి అయలో లెైన వఔుౄ లు  

e) నతౄెం ఖూర ు అెంతటికీ నౄభా యక్షణ ఔయౌసఽౄ ధరైభ లేఔ సబ లు ఐచిిఔెంగ యైథ లఖవఙరచ  

f) ఔవభైజి య బ  – అెందభికీ సభెంగ ఉెంటలెంథర లేఔ ననైెంగ ఉెంటలెంథర  

g) ఆడ, భఖ, వమసఽ, కై నుాెంతెంయభ లేఔ యయధ నుాెంణరలయభ, ఖూర ప్ సబ ల ఆథరమ య బలు, 
ఎెంనుు బా టభోైవయల భైటల, ఖూర ప్ హో లుర్ నతౄెం నానేమెం అెంతటినీ ఙెయౌుెంఙరభ లేఔ నానేమెం 
ఙెయౌుెంులల సబ లనఽ నులుెంచఽకోయయౌ్ెంథిగ కోభభ  అధే అెంరలణో ఫిెందెం నిభ్ణ భియౕలన  

h) యయధ పౌగోయఔ నుాెంణరలలల ఈ ఫిెంథరలు యసౄ భిెంచి ఉనైటు బణే ఆమా నుాెంణరలలల ఆభోఖ యక్షణ 
వమాలలల ఉనై ణేడరలనఽ భియౕయౌెంచడెం  

i) ఖూర ప్ ఇనా్ూభెన్్ నులననలై ఖూర ప్ హో లుర్ అనభణరనిై ణెలుసఽకోయయౌ. భూడవ క్షానికి ఙెెంథిన 
ఎడి్నిలిేరటర్ (ఇతడిని హో లుర్ ఎెంనఔ ఙేమవచఽచ లేథర నౄభాసెంస  ఎెంనఔ ఙేలన వకిౄకి ఆమోదెం 
ణెలువచఽచ) ణో నియుళ ెంఙరలా లేఔ ఆ ఫలధతనఽ నౄభాసెంసకై వథిలేమాలా అని అడగయౌ.  

j) ాత్తనుథిత ఖూర ప్ ఖతెంలల ఙేలన కెడుభ ల అనఽబయనిై భియౕయౌెంఙరయౌ  

ఉథరహయణ  

ఎబర్ ఔెండిషన్ు  ఆసఽలలల నిఙేలే ఖూర ప్ సబ లఔధరై ఖనఽలు లేథర నూఔిభీలలల నిఙేలే ఖూర ప్ సబ లఔు 
ఆభోఖభీణర భిస్కు ఎఔుువగ ఉెంటలెంథి. ఆ భెెండె ఖూర ులఔు ఉనై యధఽల ఫ డద సుయౄ సుపలయలలల 
(తథరుభ కెుబభు లల ఔడర) ఙరలా ణేడర ఉెండే అవకశ్భ ెంథి. ఔనఽఔ నౄభాసెంస  యటి ఔనఽఖ ణెంగధే భెెండె 
ఖూర ుల యభికి  ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనా్ూభెన్్ నులల ధయనఽ యేభైుయలగ నియృబసఽౄ ెంథి.   

అథే యధెంగ, ఐ.టి ఔెంనలనీల వెంటి ళెచఽచ టభోైవయల ఔయౌగిన ఖూర ుల యషమెంలల ాత్తఔల ఎెంనఔనఽ 
నియభిెంఙేెందఽఔు, నౄభా సఽసలు భ ెందఽజఞఖరతౄగ భభో కొలఫదెనఽ ాయేశ్నలటివచఽచ. నౄభాఔు అయోత 
సెంనుథిెంఙే భ ెందఽ  ఉథోఖ లు ను ా ఫేషనభీ కలానిై ూభిౄ ఙసేఽకోయలని కోయవచఽచ.  

ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనా్ూభెన్్ యనుయెంలల నోు టీ అదిఔెంగ ఉెండడెం వలు  ఖూర ప్ ఇనా్ూభెన్్ థకల ాయోజధరల 
యషమెంలల ఇనా్ూయయలు  ఖణనీమఫ ైన సయళ్తనఽ, నులలథరయలల అవసభలఔు తఖాటలు గ నడచఽఔుధే 
దేతేలనఽ ఆమోథిసఽౄ ధరైయల. మాజభాధరలు ఉథోఖ లఔు ఔయౌెంఙే ఖూర ప్ ఇనా్ూభెన్్ థకలలల 
ాయోజధరలనఽ కలఔరఫేణర నఖూడేయగ యౄను ెంథిసఽౄ ధరైయల. ఉథోఖ లు యేభై ఔెంనలనీలఔు వలసనుో ఔుెండర 
తభవథెే ఉెండి నిఙేలేెందఽఔు మాజభాధరనికి ఙెెంథిన భానవ వనయలల యపలఖెం థీనిధొఔ యధనెంగ 
ఉయోగిెంచఽఔుెంట ెంథి. నౄభా ఔెంనలనీల భధ నోు టీ పయౌతెంగధే తయచఽ సయళ్త ఏయడెణోెంథి. ఇతయ ఔెంనలనీల 
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ఖూర ప్ ఇనా్ూభెన్్ థకల ాయోజధరలణో సభానెంగ ణరనేఙేచ ాయోజధరల ఉెండేటలు  నౄభా ఔెంనలనీలు 
చాసఽఔుెంటలధరైబ. అెంతఔధరై ఫ యలగైెన ాయోజధరలు ఔయౌెంచఽెంఔు ఔడర భ ెందఽకొసఽౄ ధరైబ. 
నులలథరయలలనఽ హసౄ ఖతెం ఙేసఽఔుధేెందఽఔు, యనుభనిై తభయైునఔు భయుెంచఽఔుధేెందఽఔు అయ ఈ యధెంగ 
ఙేసఽౄ ధరైబ.   

2. మజభాని-ఉథోఖ ల ఖూర ుల ఔధరై యేభై యటిని అెండర్ భైెట్ ఙేమడెం  

సెంాథరమెంగ యభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా ను ెందఽతేనై ఖూర ులలల అతెంత యదరయణఫ ైనయ మజభాని-

ఉథోఖ ల ఖూర ులు. అబణే, ఆభోఖ యక్షణ వమానికి లైధరన్్ ఙేలే సభయ యహనెంగ ఆభోఖ నౄభా ఆమోదెం 
ను ెందడెంణో ఇుడె యయధ యకల ఖూర ులు అనవిథేి ఙెెంథరబ. ఈ ధేథెంలల, ఔ ఖూర ునఔు అెండర్ భైెట్ 
ఙేలేటుడె ఆ ఖూర ు సుయౄ సుపలయలనఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోవడెం ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనా్ూభెన్్ అెండర్ 
భైెటయుఔు ఙరలా భ కెం.   

మజభాని-ఉథోఖ ల ఖూర ులణోనుటల కభి్ఔ సెంగాలు, టాసఽి లు, య లలైటీలు, భయిౌుల్ ఎెంనుు మర్ ఖూర ులు, 
నూాెంఙైెజీ డీలయలు , ను ా లషనల్ అయో లబయషనఽు , ఔుఫ ోలు, ఇతయ పలా తితు సెంసలు వెంటి యయధ యకల ఖూర ులఔు 
నౄభా సెంసలు యభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా యక్షణనఽ ఔయౌసఽౄ ధరైబ.   

యయధ థేరలలలని ాబ ణరులు సభాజెంలలని నేద వభా లఔు ణరఫే యభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా యక్షణ 
సదఽనుమానిై ఔయౌసఽౄ ధరైబ. పలయతథేశ్ెంలల, కైెందా, భషిర ాబ ణరులు భెెండా యౌజనెంణో నేదలఔు 
ఆర్.ఎస్క.నృ.యై, మశ్లుని వెంటి యభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా థకలనఽ సభయయౕలతణో ఔయౌసఽౄ ధరైబ.   

అటలవెంటి యననై వభా లఔు వభిౄెంజైలే నుాథనేఔ అెండర్ భైెటిెంగ్ భియౕలధరెంరలు యదరయణ ఆమోథిత ఖూర ప్ 
అెండర్ భైెటిెంగ్ అెంరల భాథిభియే అబనటికీ, యటిఔునై అదను కోణరలలల కొనిై ఇయ: 

a) ఖూర ు భిభాణెం  (లలైజులల చినై ఖూర ు అబణే తయచఽ భాయలలఔు లలనఽకవచఽచ.) 

b) యయధ పౌగోయఔ నుాెంణరలలు  ఆభోఖ యక్షణ వమాలు యయధ య బలలు  ఉెంటలబ  

c) యభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా థఔెంలల ఖూర ులలని యయెందయౄ నులగా నఔనోు ణే ాత్తఔల ఎెంనఔ భిస్కు 
ఉెంటలెంథి 

d) ఖూర ులలని సబ లు నులలలల కొనయఖడెం  

ఙౌఔ ధయలఔు అటలవెంటి ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనా్ూభెన్్ ాయోజధరల అనఽఔలతనఽ య ెంతెం ఙేసఽఔుధేెందఽఔు 
అడు థిడు ెంగ ఖూర ులు ఏయడడెం ఎఔుుయైెంథి. యటిని ‗అవకశ్యద ఖూర ులు‘ గ అనవభిృెంచవచఽచ. అెందఽఔధే, 
యయధ ఖూర ుల టు  వవహభిెంచడెంలల నౄభా సెంసలు అనఽసభిెంచవలలన యదరధరనిై ఔరభఫదేెం ఙేలేెందఽఔు 
నౄభా నిమెంతాణ సెంస  ఐ.ఆర్.డి. ఖూర ప్ ఇనా్ూభెన్్ భాయాదయశఔ సాణరా లనఽ జఞభీ ఙేలెంథి. అలాెంటి 
మజభాధేతయ ఖూర ులలల ఉనైయటిలల కొనిై ఇయ : 
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a) ఎెంనుు మర్ సెంక్షైభ సెంగాలు  

b) నిభెిషి ఔెంనలనీ జఞభీ ఙేలన కెరడిట్ కయలు లు ను ెంథినయయల 

c) నిభెిషి యనుభనికి ఙెెంథిన ఔసిభయలు . యభికి అదను యౌఔయెంగ యనుయ సెంస  నౄభానఽ 
ఇవుజూుణోెంథి.  

d) ఫలెంఔు యలణ ఖరళ తలు, ను ా లషనల్ అయో లబయషనఽు  లేథర య లలైటీలు 

కయలచనఽ ఆథర ఙేమడెం, వకిౄఖత నులలలలల అెందఽఫలటలలల లేని ాయోజధరలనఽ ఙేజికిుెంచఽకోవడెం, 

సయళ్తణో ఔడిన యౄఔలన అనఽఔలతనఽ య ెంతెం ఙేసఽకోవడభధే ఏకెైఔ ఉథెేశ్ెంణో ఖూర ులుగ ఏయడే 
యదరధరనికి అడెు ఔటి యేలేెందఽకై ఖూర ప్ ఇనా్ూభెన్్ భాయాదయశఔ సాణరా లు వఙరచబ. అటలవెంటి ‗అవకశ్యద 
ఖూర ులు‘ తయచఽ నౄభా సెంసలఔు యౘని ఔయౌగిెంఙే భీత్తలల ాత్తఔల ఎెంనఔఔు, అెంత్తభెంగ ళెచఽచ కెడుభ ల 
నిషత్తౄకి థరభితీయౄ మని యకానిెంచడెం జభిగిెంథి. ఆయధెంగ, నిమెంతాణ సెంస  జఞభీ ఙేలన ఖూర ప్ ఇనా్ూభెన్్ 
భాయాదయశఔసాణరా లు నౄభా సెంసలు భాభెుట్ లల ఫలధణరమ తెంగ నడచఽఔుధేెందఽఔు సయౘమడణరబ. అయ 
ఖూర ు థకలఔు నియుహణర ాభాణరలనఽ ధలకొలడెం థరుభ, నౄభా ఔెంనలనీల అెండర్ భెైటిెంగ్ లలనఽ, 
యభ థరబఔ నౄభా థకల ఖ భిెంచిన ాఙరయెంలలనా  ఔరభయక్షణనఽ నుదఽకొలుణరబ.     
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H. ఒవభీ్స్క టలా యల్ ఇనా్భెన్్ ెందెం 

 

ఒవభీ్స్క టలా యల్ ఇనా్భెన్్ నులలల కిెంద ాదరన యక్షణ ఆభోఖ యక్షణే కఫటిి , ూచీ ెందెం యదరయణెంగ 
ఆభోఖనౄభా కోసెం యదరధరధేై అనఽసభిసఽౄ ెంథి.  

వకిౄఖత ఔెంనలనీ భాయాదయశకలఔు తఖాటలి  నానేమెం భైటిెంగ్ భభిమ  అెంగీకయెం ఉెంటలెంథి కనీ కొనిై భ క 
ఫ ైన భిఖణనలు కిెంద ఇవుఫడరు బ : 

1. నానేమెం భైట్ అధేథి ాత్తనుదఔుడి వమసఽ, యథేయౕ ామాణ కలవవదినలైన ఆదరయడి ఉెంటలెంథి.  

2. యథేరలలు  యైద చికిత్ కభీథైెనెందఽన, సుథేయౕ ఆభోఖ నౄభా నులలలణో నోు యౌచణే నానేమెం భైటలు  
యదరయణెంగ ఎఔుువగ ఉెంటలబ.  

3. యథేయౕ ఔెంనలనీలలల చాలధర, అఫ భిక, కెనడర థేరలలు  నానేమెం అతెంత ఎఔుువగ ఉెంట ెంథి.  

4. ాత్తనుదఔుడె యథేరలలు  యైద చికిత్ తీసఽకోవడరనికి నులలని ఉయోగిెంఙే అవకశ్ెం లేఔుెండర 
ఙేలేెందఽఔు తగిన జఞఖరతౄ  తీసఽకోయయౌ. కఫటిి  ఏథేని భ ెందఽగ ఉనై యది ఖ భిెంచి ాత్తనుదన దశ్లలధే 
ఙరలా జఞఖరతౄ గ భిఖణ ెంఙరయౌ.  
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I. వకిౄఖత ాభాద నౄభా ూచీ ెందెం 

వకిౄఖత ాభాద నులలల కోసెం ూచీ ెంద భిఖణనల ఖ భిెంచి కిెంద చభిచెంచఫడెణోెంథి: 

భైటిెంగ్ 

వకిౄఖత ాభాద నౄభాలల, నౄభా ఙేసఽౄ నై వకిౄ విత్తౄ  ాదరనెంగ భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేెంథి. యదరయణెంగ 
ఇెంటివదె, యదిలల వకిౄఖత ాభాథరలఔు ఖ యబయ యషమెం లాెంటి యటి ఖ భిెంచి భాటలు డడెం అెందయల వఔుౄ లఔు 
సెంఫెందిెంచి కై యఔెంగ ఉెంట ెంథి. కనీ విత్తౄ  ధైుణెం లేథర నిణో భ డిడిన భిస్కు లు ఙేసఽౄ నై ని 
సుపలయనిై ఫటిి  భాయలతేెంటలెంథి. ఉథరహయణఔు, బవన నిభ్ణెం జయలఖ తేనై సలెంలల ని ఙేలే లయల్ 
ఇెంజనీర్ ఔధరై ఆస్క ఫేధేజర్ ఔు భిస్కు తఔుువగ ఉెంటలెంథి.  

కోు విత్తౄ  ధైుణరనికి, లేథర నికి ఔ భైటల నియృబెంచడెం ఆచయణీమెం కదఽ. కఫటిి , వితేౄ లనఽ ఫిెంథరలుగ 
వభాీఔభిసఽౄ ధరైయల. కోు ఖూర ు కసౄ  అటల, ఇటలగ థరథరు కై యఔఫ ైన భిస్కు నఽ ాత్తనృెంనృయౄ బ. కిెంథి వభాీఔయణ 
వవస  ణేయౌకెైనథి భాతాఫే కఔ, ఆచయణలల యలు డేథిగ ఔనినయోౄ ెంథి. వకిౄఖత ఔెంనలనీలు తభ య ెంత వభాీఔయణ 
నుాత్తథిఔనఽ ఔయౌగి ఉెండవచఽచ.  

భిస్కు వభాీఔయణ 

విత్తౄ  నుాత్తథిఔన, నౄభా ఙేలన వకిౄణో భ డిడిన భిస్కు లనఽ భూడె ఖూర ులుగ వభాీఔభిెంచవచఽచ: 

 భిస్కు ఖూర ప్ I 

అకౌెంటెంటలు , డరఔియలు , లామయలు , ఆభిుట కి్ లు, ఔన్యిౌెంగ్ ఇెంజనీయలు , టీచయలు , ఫలెంఔయలు , భినులన యధఽలలు  
నులు ెంచఽఔుెంటలనై వఔుౄ లు, ణేయౌఔనుటి ాభాథరలనఽ ఔయౌగిన వితేౄ లలు  నుాథనేఔెంగ 
నులుెంచఽఔుెంటలనై వఔుౄ లు. 

 భిస్కు ఖూర ప్ II 
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యయేక్షణ యధఽలలు  భాతాఫే నులుెంచఽఔుధే నృలుయలు , కెంటలా ఔియలు , ఇెంజనీయలు , యటయైభీ డరఔియలు , మోటలయల 
కయు, ణేయౌఔనుటి యహధరల నలబడ్స డైైెవయలు , ఇథే యఔఫ ైన ాభాథరలు ఔయౌగిన వితేౄ లలు  నులు ెంచఽఔుధే 
వఔుౄ లు.  

భానయమ శ్రభలల నులుెంచఽఔుధే అెందయల వఔుౄ లు (ఖూర ప్ IIIకిెంద వఙేచ యయల నేనయౘబెంచి), నఖదఽ 
తీసఽకెమ్ు  ఉథోఖ లు, గభైజీ, మోటలర్ ఫ కనిక్ లు, మెంతాెం ఆభైటయలు , టాఔుు, లాభీ, ఇతయ పలభీ యహధరల 
డైైెవయలు , ను ా లషనల్ అథె్ు టలు , కీరడరకయలలు, కొమ ని ఙేలే నిుణ లు, ఇథే యఔఫ ైన ాభాథరలు ఔయౌగిన 
వితేౄ లలు  ని ఙేలే యయల.  

 భిస్కు ఖూర ప్ III 

బూఖయౌ ఖనఽలలు , నేలుడె ాథేరలలు  ని ఙేలే వఔుౄ లు, ళైె ట నిన్ సయపభణో ఔడిన యదఽత్ కైెంథరా లలు  ని 
ఙేలే కభి్ఔులు, జఞకీలు, సయుస్క లఫోెంథి, మోటలయల యహధరలు, ఖ భర లనలై భైలెంగ్ లల నులగా ధేయయల, నలదె 
య బ గైమ్ హెంటిెంగ్, యుణరభోహణ, యెంటర్ యో రి్్, లలైుబెంగ్, ఐస్క యౘకీ, ఫ లనిెంగ్, యౘెంగ్ గెడు డిెంగ్, 
భివర్ భఫ్ిెంగ్, నుో లల భభిమ  ఇథే యఔఫ ైన ాభాదెం ఔయౌగిన వితేౄ లు/కయఔలానులలు  నులుెంచఽఔుధే 
వఔుౄ లు.  

భిస్కు ఖూర ులనఽ ‗యదరయణఫ ైనయ‘, ‗భధ యఔఫ ైనయ‘, ‗తీవా య బ ఔయౌగినయ‘ అని ఔడర భూడె 
యకలుగ ఙెవచఽచ.  

వయో భినేతేలు 

యక్షణ ను ెందడరనికి ఔనిషీ, ఖభిషీ వయోభినేతేలు ఆమా ఔెంనలనీలనఽ ఫటిి  భాయలతేెంటలబ. యదరయణెంగ, 5 
ఏళ్ు  నఽెంచి 70 ఏళ్ు  వయఔు అధేథి యదరయణెం నిమభెంగ ఉెంటలెంథి. అబనటికీ, ఇటికై యక్షణ ఔయౌగిన 
వఔుౄ ల యషమెంలల ునయలదేయణ నానేమెం లలడిెంగ్ నఽ ఫటిి  70 ఏళ్ైు  ూయౄబన తభుత ఔడర ఎనప ై ఏళ్ు  వయఔు 
నులలలనఽ ునయలదేభిెంచవచఽచ.  

ునయలదేయణఔు లేథర ణరజఞ యక్షణఔు యదరయణెంగ ఎలాెంటి యైద భీక్షలు ఉెండవు. 

యైద కయలచలు 

యైద కయలచల యక్షణ కిెంథి యధెంగ ఉెంటలబ: 

 ఒ వకిౄఖత ాభాద నులలని ాభాదభీత్త శ్భీయ గమాలఔు సెంఫెందిెంచి నౄభా ఙేలన వకిౄకి అబయ యైద 
కయలచలఔు యక్షణ ఔయౌెంచడెంకోసెం అదను నానేమెం ఙెయౌుెంునలై ఎెండరర్్ ఫ ెంట్ థరుభ 
ను డిగిెంచఫడిెంథి.  

 ఈ ాయోజధరలు నులలల కిెంద ఇతయ ాయోజధరలఔు అదనెంగ ఙేయచఫడరు బ. 

 వకిౄని ఆసతా్తలల తనిసభిగ ఙేభిచెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ. 
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మ దేెం భభిమ  తత్ెంఫెంధ భిస్కు లు 

నుౌయ యధఽలలు  యథేరలలు  నిఙేలే పలయతీమ లఫోెంథి/నిుణ లఔు ఔడర అదను నానేమెంణో మ దే భిస్కు యక్షణ 
అెంథిెంచఫడెతేెంథి.  

 రెంత్త కలు లేథర యదరయణ కలెం సెందయౌెంగ జఞభీ ఙేలే న.ఏ నులలలు యదరయణ భైటల ఔధరై 50రతెం 
అదనెంగ ఉెంటలబ (అెంటే యదరయణ భైటలఔు 150రతెం) 

 అయదరయణ/బమాెంథోళ్నకలెం సెందయౌెంగ జఞభీ ఙేలే న.ఏ నులలలు (అెంటే యథేశ్ెంలల మ దే తయయౘ 
భిలతేలు ఇటికై సెంబయెంచిధర లేథర అనియయఫ ైధర/అెంటే పలయతీమ లు నుౌయ ఫలధతలలు  ని 
ఙేసఽౄ నై థేరలలు  అబధర) యదరయణ భైటల ఔధరై 150రతెం అదనెంగ ఉెంటలబ (అెంటే యదరయణ 
భైటలలల 250రతెం అని అయెం) 

ాత్తనుదన తాెం 

కిెంథి యటిణో ఆ నూయెం సభాఙరభనిై ఔయౌగి ఉెంటలెంథి: 

 వకిౄఖత యవభలు 

 పౌత్తఔ లత్త 

 అలయటలు  భభిమ  ఖత కలెం 

 ఇతయ లేథర ూయు నౄభాలు  

 ూయు ాభాదలు లేథర అసుసత 

 ాయోజధరల ఎెంనఔ లేథర నౄభా ఙేలన య భ ్ 

 ాఔటన 

నలైన నేభపునై అవసయఫ ైన యవభలు కిెంథి యధెంగ యవభిెంచఫడరు బ: 

 వమసఽ, ఎతేౄ , ఫయలవు, విత్తౄకి సెంఫెందిెంచిన ూభిౄ యవయణ, సఖటల ధల యేతనెం తథితభలఔు 
సెంఫెందిెంచిన వకిౄఖత యవభలు 

 కోయలఔునై నులలకి ాయేశ్థరయలల వయోభినేత్త లలలే ాత్తనుదఔుడె ఉధరైడర అధే యషమానిై 
వమసఽ సాచిసఽౄ ెంథి. యౌెంఖపేదెం, ఎతేౄ , వమసఽఔు సఖటల ఫయలవుణో ఔడిన టిి ఔణో ఫయలవు, ఎతేౄ  
నోు యౌచచాడఫడెతేెంత్త. సఖటల ఔధరై 15రతెం ఎఔుువ లేథర తఔుువగ ాత్తనుదఔుడె ఉెంటే భాతాఫే 
తదఽభి యఙరయణనఽ ఙేడెణరయల.  

 పౌత్తఔ దిఢతుెం లేఔనోు వడెం లేథర లలెం ఉెండడెం, థీయఘకయౌఔ యధఽలు తథితభలఔు సెంఫెందిెంచిన 
పౌత్తఔ లత్త. 
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 అవమయనిై లేథర చాునఽ కోలలబన ాత్తనుదఔులు ఆమోథిెంచిన సెందభౌలలు  ాణేఔ 
నిఫెంధనలలల భాతాఫే అెంగీఔభిెంచఫడవచఽచ. యయల కొనిై నిభేిషీ యకల ాభాథరలనఽ నియభిెంఙే 
యభయూెం తఔుువగ ఉెండడెం, నేగియౌన ఙెబ, కలు లేథర చాు లేథర ఔనఽై థెఫోత్తెంటే, 
అెంఖయైఔలెం య బ యదరయణెం ఔధరై ఎఔుువగ ఉెండే అవకశ్భ నైెందఽన అయదరయణ భిస్కు  లనఽ 
ఔయౌగి ఉెంటలయల. 

 గమెం తుయగ నమెం కఔనోు వడెం, అెంఖయైఔలెం అనవసయెంగ కొనయగై అవకశ్భ నైెందఽన 
భధఽఫేహెం అధేథి కోలుఔుధే య బని జఞెం ఙేసఽౄ ెంథి. గమాలు లేథర అసుసత బయషత్ ాభాద 
భిస్కు  లనఽ ాపలయతెం ఙేయౄ మా, అబణే ఎెంతవయఔు అధే యషమానిై నిభే భిెంఙే ఔరభెంలల ాత్తనుదఔుడి 
యైద చభితానఽ భియౕయౌెంఙరయౌ. భిస్కు  నఽ నౄభా ఙేమలేనిథిగ ఙేలే తీవాఫ ైన సుపలవెం ఔయౌగిన సభసలు 
ఙరలా ఉధరైబ. అెంటే ఖ ెండె ధరమాల సభస. 

 యుణరభోహణ, నోు లల, మోటలర్ భైలెంగ్, అకరో ఫేటిక్్ తథితయ ాభాదఔయఫ ైన ఖత చభితాఔు అదను 
నానేమెం కయయౌ. 

నౄభా ఙేలన య భ ్ 

ఒ వకిౄఖత నౄభా నులల అధేథి ాయోజనఔయ నులలలుగ ఉెండడెంణో నుటల ఔఠినఫ ైన ూచీకి ఖ యబయథిగ 
లేఔనుో వడెంణో ఆ నులలలఔు నౄభా య భ ్నఽ నియృబెంచడెంలల అాభతౄెంగ వవహభిెంఙరయౌ. ‗లాబథరమఔఫ ైన 
ఉథోఖెం‘ థరుభ ను ెందఽతేనై ఆథరమానిై భిఖణనలలకి తీసఽకోవడెంనలై శ్రదే చానుయౌ.భభో భాటలల 
ఙెనులెంటే, నౄభా ఙేలన య భ ్నఽ నిభే భిసఽౄ నై సభమెంలల ాత్తనుదఔుడికి జభిగిన ాభాదెం థరుభ 
థెఫోత్తనని భఫడిని భిఖణ ెంచభదఽ.  

యయధ నౄభా సెంసలు/ెంద లేకయలల భధ ఎస్క.ఐని నియృబెంఙే ఆచయణలలు  యక్షణఔు భెంజూయల ఙేలన 
కచిచతఫ ైన నతౄ ెం ూచీ ెంద లేకయలలనలై ఆదరయడి ఉెంటలెంథి. అబనటికీ, యదరయణెంగ భెంజూయల 
ఙేలన యక్షణ నౄభా ఙేలన వకిౄ యొఔు 72 ధలలు/ఆభైళ్ు  సెంనుదనఔు సభాన య బని నేెంచభదఽ.  

నులల అధేథి భూలధన ాయోజధరలకోసెం భాతాఫే అబణే ఈ ఆెంక్షనఽ కచిచతెంగ వభిౄెంజైమలేభ . 
అబనటికీ, ణరణరుయౌఔ ూభిౄ అెంఖయైఔల యక్షణ కోసెం, ఙెయౌుెంచఖల భియౘయెం యషమెంలల ఇథి ఙోటల 
ఙేసఽకోభదఽ. ఆ కలెంలల అదని సెంనుదనలఔు అథి అనఽవుగ ఉెండదఽ. యక్షణ అధేథి టి.టి.డికి యభెంతు 
భియౘయెం కోసెం అబణే, నౄభా ఙేలన య భ ్ యదరయణెంగ యళ్ు  యభిిఔ భఫడికి భెటిి ెంు య బని నేెంచభదఽ.  

లాబథరమఔఫ ైన ఉథోగలలు  లేని వఔుౄ లఔు అెంటే పలయలు, యథరయల లు తథితయలలఔు యక్షణ ఇఙేచ సభమెంలల 
భూలధన ాయోజధరలనఽ భాతాఫే అెంథిసఽౄ ధరైెం, ఎలాెంటి యభెంతు భియౘయెం ఙెయౌుెంచనవసయెం లేదధే 
యషమానిై నౄభా సెంసలు నిభే భిెంచఽకోయయౌ.  

ఔుటలెంఫ నుకైజీ యక్షణ 
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చిధరైయలలు, సెంనుదన లేని పలఖయునే కోసెం యక్షణ భయణరనికి, రశ్ుత అెంఖయైఔలానికి (ూభిౄగ లేథర 
నుక్షిఔెంగ) భాతాఫే భినేతెం ఙేమఫడెతేెంథి. అబనటికీ ఆమా ఔెంనలనీ నిఫెంధనల ఆదరయెంగ ట ఫ ల్ 
ఆఫ్ ఫ నిట్్ భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేెంథి. కొనిై ఔెంనలనీలు ఔ నిభేిషీ భినేత్త వయఔు ఔడర సెంనుదనలేని 
పలఖయునేకి టి.టి.డి యక్షణనఽ అనఽభత్తసఽౄ ెంథి.  

సా ల నానేమెంలల 5రతెం తగాిెంు యదరయణెంగభెంజూయల ఙేమఫడెతేెంథి.  

ఖూర ప్ నులలలు 

నౄభా ఙేసఽౄ నై వఔుౄ ల సెంక ఒ నిభేిషీ సెంకనఽ థరటిణే, అెంటే వెంద థరటిణే నానేమెంనఽెంచి ఒ ఖూర ప్ తగాిెంు 
అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి. అబనటికీ ఆ సెంక తఔుువగ ఉధరై అెంటే 25భెంథి ఉధరై, ఎలాెంటి తగాిెంు 
లేఔుెండర ఖూర ప్ నులల జఞభీ ఙేమఫడెతేెంథి.  

యదరయణెంగ, నేయలలేని నుాత్తథిఔన నులలలనఽ ఙరలా గప యలువ ఔయౌగిన ఔుబెంటు ఔు భాతాఫే జఞభీ 
ఙేమఫడెణరబ. ఇెందఽలల సబ డి ఖ భిౄెంు ఎలాెంటి అనఽభానెం లేఔుెండర సషిెంగ ఉెంటలెంథి.  

 

ఖూర ప్ తగాిెంు యోఖణర ాభాణరలు 

నేయల ఔయౌగిన ఖూర ుల యషమెంలల భాతాఫే ఖూర ు నులలలు జఞభీ ఙేమఫడెణరబ. ఖూర ప్ తగాిెంు భభిమ  
ఇతయ ాయోజధరలనఽ ను ెంథే ఉథెేశ్ెంణో, ాత్తనుథిత ఖూర ు కిెంథి యపలగలలు  థేనికిెంద అబధర ఉెండరయౌ: 

 ఉథోగినలై ఆదరయడిన యయల సయౘ మజభాని-ఉథోగి సెంఫెంధెం 

 భషిర/కైెందా ాబ ణరులు నానేమెం ఙెయౌుెంఙేభీత్తలల భ ెందఽగ ఖ భిౄెంచిన యపలగలు/ఖూర ులు 

 ఒ భిజిషిర్ు సహకయ సెంగెం సబ లు 

 భిజిషిర్ు లేయ ఔుబ్ ల సబ లు 

 ఫలెంఔులు/డైెనర్్/భాసిర్/యయ కెరడిట్ కయలు లు ఔయౌగిన యయల 

 ఫలెంఔులు/ఎన్.నృ.ఎఫ్.లలు జఞభీ ఙేలన డినుజిట్ ధివణరా లనఽ ఔయౌగిన యయల 

 ఫలెంఔులు/నృు క్ యౌనేట డ్స ఔెంనలనీల యటలథరయలలు 

నలై యపలఖల నఽెంచి యేయలడే భభైథైెధర యపలఖనికి సెంఫెందిెంచిన ాత్తనుదనల యషమెంలల సెంఫెందిత నౄభా 
సెంసల యెంకైత్తఔ యపలఖెం తీసఽఔునై నియృమానికి లలఫడి యటిని యరలుఱెంచవచఽచ.  

‗ఊయౘత్ఔ‘ ఖూర ు భిభాణెంనలై ఎలాెంటి ఖూర ప్ డియౌుెంట్ ఇవుఫడదఽ. నులల తీసఽఔుధే సభమెంలల ‗ఖూర ప్‘లల 
భిజిషిర్ ఙేసఽఔునై యసౄవ సబ ల సెంకనలై భాతాఫే డియౌుెంట్ భిఖణనలలకి తీసఽఔుని, లెకిుెంచఫడెతేెంథి.  

నౄభా య భ ్ 
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నౄభా య భ ్నఽ కోు నౄభా ఙేలన వకిౄకి యేయలగ నిభేిషీ నణరౄ లఔు ల యయచఫడవచఽచ. లేథర నౄభా ఙేలన 
వఔుౄ లఔు ఙెయౌుెంచఖల ాత్తపలాలఔు భ డినలటివచఽచ. 

‗అనీై లేథర ఏథీ కదఽ‘ సాతాెం ఒ ఖూర ప్ ఇనా్భెన్్ లల వభిౄసఽౄ ెంథి.థరనికి తఖాటలి  సభానఫ ైనa అదను 
నానేమెం లేథర భీపెండ్స ణో ఙేభిఔలు, తీలయేతలు ఙేమఫడెణరబ.  

నానేమెం 

భిస్కు ల వభాీఔయణ, ఎెంనఔ ఙేలన ాయోజధరల ాకయెం నేభపునై ఉథోఖ లఔు నానేమెంలల యేయలడెతేనై భైటలు  
వభిౄయౄ బ. కఫటిి  యక్షణ ను ెంథిన వఔుౄ ల విత్తౄకి తఖాటలి  భైటలు  యేయలడెణరబ.  

ఉథరహయణ 

ఇెంక ఙెనులెంటే, కై యఔఫ ైన విత్తౄని అనఽసభిెంఙే ఉథోఖ లెందభిణో ఔడినటలి  ఫలగ నియుచిెంచిన ఫిెంథరలఔు 
కై భైటల వభిౄసఽౄ ెంథి.  

నేభపునని ఉథో ఖ ల యషమానికి వలేౄ , మజభాని ణరనఽ నియుళ ెంఙే ాభాణీఔయణ భికయలు ల ఆదరయెంగ కోు 
వభాీఔయణలలని ఉథోఖ ల సెంకనఽ ాఔటిెంఙరయౌ్న అవసయెం ఉెంథి.  

ఒ సెంగెం, ఔుబ్ లు తథితభలలల నేభపునై సబ లఔు భిస్కు వభాీఔయణ ాకయెం నానేమెం భైటలు  వభిౄయౄ బ.  

సబతుెం యదరయణ సుపలవెం ఔయౌగినథైె, ఏథేని నిభేిషీఫ ైన విత్తౄ కి భినేతెం ఙేమనిథైెణే, ెంద ూచీ 
లేకయలలు భైటు నఽ వభిౄెంఙేమడెంలల తభ యయేచననఽ ఉయోగియౄ యల.  

ఆన్-డాటీ యక్షణలు 

ఆన్-డాటీ సెందయౌెంగ అెంథిెంఙే యక్షణ కిెంథి యధెంగ ఉధరైబ: 

 వకిౄఖత ాభాద యక్షణ నిమెంతా్తెంచిన యధఽల సభమాలఔు భాతాఫే కయయౌ్ ఉెంటే(అెంటే భోజుఔు 
24ఖెంటలు కదఽ). తగాిెంు నానేమెం అెంటే సభ చిత నానేమెంలల 75రతెం భాతాఫే వసాలు 
ఙేమఫడెతేెంథి.  

 ఉథోఖెంలల ఉనైుడె, థరని థరుభ ఉథోఖ లఔు ాభాదెం జభిగినుడె భాతాఫే ఈ యక్షణ 
వభిౄసఽౄ ెంథి. 

యధఽల-ఫమట యక్షణలు 

నిమెంతా్తెంచిన ఖెంటలఔు భాతాఫే యక్షణ వభిౄెంచినుడె, అెంటే ఉథోగి నిలల లేనుడె లేఔ భభిమ /లేథర  
అదికయ యధఽలు నియుళ ెంచనుడె ాభాదెం జభిగిణే, తగాిెంు నానేమెం అెంటే సభ చిత నానేమెంలల 
50రణరనిై వసాలు ఙేమవచఽచ.  
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భిత్త సభమెంలల యక్షణ నేనయౘబెంు 

వకిౄఖత ఔెంనలనీ భాయాదయశకలనఽ ఫటిి , ాభాద భిత్త ాయోజధరనిై నేనయౘబెంచి, ఖూర ు వకిౄఖత ాభాద 
నులలలనఽ జఞభీ ఙేమడెం యధడెతేెంథి.  

ఖూర ప్ డియౌుెంట్ భభిమ  ఫో నస్క/భాలలు 

కై నులల కిెంద ఎఔుువ భెంథి వఔుౄ లఔు యక్షణ ఔయౌసఽౄ నైెందఽన భినులన ని, కయలచ తఔుువగ ఉెంటలెంథి. 
అెంణేకఔ, ఖూర ులలని సబ లెందభికీ యదరయణెంగ నౄభా అెంథిెంచఫడెతేెంథి. నౄభాసెంసలఔు వత్తభైఔెంగ 
ాత్తఔల ఎెంనఔ ఉెండదఽ. కఫటిి , ఒ కొలభాధరనికి తఖాటలి  నానేమెంలల తగాిెంు అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి.  

కెుబమ్ ల అనఽబవెం ఆదరయెంగ ఖూర ు నులలల ునయలదేయణ కిెంద భైటిెంగ్ నిభే భిెంచఫడెతేెంథి.  

• ునయలదేయణ నానేమెంలల తగాిెంుణో నచిచనభీత్తలల అనఽబవెం అెంథిెంచఫడెతేెంథి. (ఫో నస్క) 

• కొలభాధరనిై ఫటిి , ునయలదేయణ నానేమెం (భాలస్క) లలడిెంగ్ థరుభ ాత్తఔల అనఽబయనికి 
జభిభాధర యదిెంచఫడెతేెంథి. 

• కెుబమ్ ల అనఽబవెం 70రతెంగ ఉెంటే ునయలదేయణఔు యదరయణ భైటలు  వభిౄయౄ బ. 

ాత్తనుదన తాెం 

• సబ ల థరుభ ూభిౄ ఙేమడెం కోసెం ఉెండే నూభలనఽ తీలయేల, ఔ దయౄ యేజునఽ భాతాఫే నౄభా ఙేలన 
వకిౄ ూభిౄ ఙేమడెం యడెఔగ కొనయఖ ణోెంథి. 

• ఏ సబ డా పౌత్తఔ థౌయోలెంణో కనీ యభి పలఖయుభానిై అెంగీఔభిెంచనిథిగ ఙేలే లలెంణో కనీ 
ఫలధడడెం లేదని ఆమన ఒ ాఔటన ఙేమాయౌ్న అవసయెం ఉెంథి. 

• కొనిై సెందభౌలలు  ఈ భ ెందసఽౄ  జఞఖరతౄ  ఔడర భా ఙేమఫడెతేెంథి. భిలత్త ఫలగ అయఫ ైనటలి గ 
భభిమ /లేథర యక్షణ ఔయౌెంచడరనికి భ ెందఽగ ఏయడిన అెంఖయైఔలెం, అలాెంటి అెంఖయైఔల లత్త 
పయౌతెంగ ఏయడే ఏథేని సెంచిత ాపలవెం నేనయౘబెంచఫడెతేెందధే సభయనణో సషిెం 
ఙేమఫడెతేెంథి.  

అబనటికీ, ఈ ఆచయణ ఆమా ఔెంనలనీల భధ యేయలడవచఽచ.  
 

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి  5 

1) ఖూర ప్ ళెల్ౄ  నౄభా లల, ఖూర ులలని ఏ సబ డైెధర ఔడర నౄభా సెంసఔు వత్తభైఔ ఎెంనఔగ భిణనేెంచవచఽచ.   

2) మజభాని-ఉథోఖ ల ఖూర ులఔు భాతాఫే యభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా వభిౄసఽౄ ెంథి.  

I. 1వ ాఔటన ు 2వ ాఔటన తు  
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II. 2వ ాఔటన ు 1వ ాఔటన తు  
III. 1వ ాఔటన 2వ ాఔటన భెెండా ు  
IV. 1వ ాఔటన 2వ ాఔటన భెెండా తు  

సభాఙరయెం  

భిస్కు ఫేధేజ్డ ఫ ెంట్ ాకిరమలల పలఖెంగ, అెండర్ భైెటర్ తన భిస్కు లనఽ ఫదయ్ ఙేమడెంలల భ కెంగ అత్త నలదె 
ఖూర ు నులలల యషమెంలల భెెండె దేతేలనఽ ఉయోగియౄ డె. అయ : 

కోఇనా్ూభెన్్: ఇథి భిస్కు నఽ ఔ నౄభా సెంస  నేెంచి ఆమోథిెంచడరనిై సాచిసఽౄ ెంథి. యదరయణెంగ ఇథి ాత్త 
నౄభా సెంసఔు భిస్కు లల కొెంత రణరనిై కైటలబెంచడెం థరుభ జయలఖ తేెంథి. ఆ యధెంగ, నులలని ఇదెయల నౄభా 
సెంసలు, నౄభా సెంస  ఎ 60%  యటలణో, నౄభా సెంస  నృ 40%  యటలణో   అెంగీఔభిెంచవచఽచ. యదరయణెంగ, నౄభా 
సెంస  ఎ య్డ్స నౄభా సెంస  అవుతేెంథి. నులలని జఞభీ ఙేమడెం, కెడుభ లనఽ లలటిల్ ఙేమడెంణో సయౘ నులలకి 
ఙెెంథిన అనిై అెంరలనఽ ఆ సెంస  చాసఽఔుెంటలెంథి. నౄభా సెంస  ఎ ఙెయౌుెంచిన కెడుభ లలల 40%   నణరౄ నిై నౄభా 
సెంస  నృ నౄభా సెంస  ఎకి ఙెయౌుసఽౄ ెంథి.     

భిఇనా్ూభెన్్: యయధ యకలు, లలైజులలలని భిస్కు లనఽ నౄభా సెంస  అెంగీఔభిసఽౄ ెంథి. అథి ణరనఽ లుఔభిెంచిన యయధ 
భిస్కు ల నఽెంచి ఎలా యక్షణ ను ెందఽతేెంథి ? అతనఽ తన భిస్కు లనఽ ఇతయ నౄభా ఔెంనలనీలఔు భిఇనా్ూర్ ఙేమడెం 
థరుభ యక్షణ ను ెందఽతేెంథి. భిఇనా్ూయర్ సెంసలు ఆ యధెంగ డెంఫడిఔలుగ నయౌఙే లయ ఏభటు  థరుభ లేథర ఏ 
కైసఽ కలేసఽ (థీనిై నూఔలేి టివ్ భిఇనా్ూభెన్్ అెంటలయల) నుాత్తథిఔన నౄభా సెంసల భిస్కు లనఽ అెంగీఔభియౄ బ. 
భిఇనా్ూభెన్్  ాెంచయౄ ెంగ జయలఖ తేెంథి ఔనఽఔ భిస్కు ఔడర సఽదాయ తీభలఔు యసౄ ితెంగ యనసఽౄ ెంథి.    

 

యభెంశ్ెం   

a) ఆభోఖ నౄభా అధరభోఖ పలవననఽ ఆదరయెం ఙేసఽఔుని ఉెంటలెంథి. ఔ వకిౄ అధరభోఖవెంతేడె లేథర 
భోఖఖరసఽౄ డె అబయెందఽఔునై అవకశ్ెంగ థరనిై నియుచియౄ యల.   

b) భిస్కు ఎెంనఔ, భిస్కు ధయల నియృమఫే అెండర్ భెైటిెంగ్ ాకిరమ.   

c) భిస్కు క ి యనుభనికి భధ సభెైన సభతఔెం యదిెంచడరనికి అెండర్ భెైటిెంగ్ అవసయెం. అలా సెంస  
లాబథరమఔతనఽ కనుడెఔుెంటృధే నోు టీని ఇవుడెం ఔడర యధభవుతేెంథి.   

d) ఔ వకిౄ అధరభోగనిై ాపలయతెం ఙేలే అెంరలలల వమసఽ, ఆడ, భఖ ణేడర, అలయటలు , విత్తౄ  ఉథోగలు, 
శ్భీయ నిభ్ణ తీయల, ఔుటలెంఫ చభితా, ఖత కలు అసుసత లేథర సయెభీ, ాసఽౄ త ఆభోఖ లత్త, నియస సలెం 
వెంటియ ఉధరైబ.   
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e) నౄభా సెంసఔు నషిెం యటిలేు  యధెంగ ాత్తఔల ఎెంనఔలు జయఖఔుెండర నియభిెంఙేెందఽఔు, సభెైన వభాీఔయణ 
జభిగి, భిస్కు లలల ఈకిుటీ యదిెంచడఫే అెండర్ భెైటిెంగ్ లలని ాయోజనెం.   

f) నౄభా ను ెందనఽనై కఫో బయ ఔుబెంట్ ఖ భిెంచి ణెలుసఽకోఖయౌగిన ఉతౄభ లత్తలల ఉెంటలడె ఔనఽఔ  ఏజెంటే 
నదటి య బ అెండర్ భెైటర్ అవుణరయల.  

g) నౄభాలలని భూల సాణరా లేభెంట ే: అతెంత నభ్ఔెం, నౄభానలై భఔుువ, నషిభియౘయెం, చెంథర, భాభిడి, 

సనై కయణెం  

h) అెండర్ భెైటిెంగ్ లలని కీలఔ యధధరలు : ాత్తనుథిత నూయెం, వమసఽ నియౄణ తాెం, లైధరనిిమల్ 
డరఔుఫ ెంటలు , యైద నియేథిఔలు, అభ్కల నియేథిఔలు.  

i) ఆభోఖ నౄభా నులలకి దయకాసఽౄ  ఙేసఽఔునై వకిౄ ఆభోఖ లత్తని నిభే భిెంఙేెందఽఔు నౄభా ఔెంనలనీలు 
ఉయోగిెంచఽఔుధే ాకిరబయ ఫ డిఔల్ అెండర్ భెైటిెంగ్.   

j) ాత్తనుదఔుడె ఏ యధఫ ైన యైద భీక్షఔు లలనఽకయయౌ్న  అవసయెం లేని ాకిరబయ యైథేతయ అెండర్ భెైటిెంగ్.  

k) అెండర్ భెైటిెంగ్ లల అనఽసభిెంఙే సెంకాయచఔ భూలాెంఔన దేత్తలల భిస్కు ఔు సెంఫెందిెంచిన ాత్త అెంరనిై 
భథిెంు ఙేల భాయలులు యేయౄ యల లేథర రణరలు కైటలబయౄ యల.    

l) అెందఽఔునై సభాఙరభనిై జఞఖరతౄ గ భథిెంు ఙేల, తగిన భిస్కు కైటగిభీలుగ వభాీఔభిెంచగధే అెండర్ భెైటిెంగ్ 
ాకిరమ ూయౄవుతేెంథి.  

m) ఖూర ప్ ఇనా్ూభెన్్ ాదరనెంగ సఖటలల సాణరా నిై ఆదరయెం ఙేసఽఔుని నిఙేసఽౄ ెంథి. ఔ నుాభాణ ఔ 
ఖూర ులలని సబ లెందభినీ యభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా నులల కిెందఔు తీసఽఔువచిచనుడె, ఖూర ులలని 
సబ లు నౄభా సెంసఔు నషిెం యటిలు ఖల యధెంగ వత్తభైఔ ఎెంనఔగ భిణనేెంచయని పలయయౄ యల.      
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నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండికి జయఫ లు   

జయఫ  1 

సభెైన ఎెంనఔ ఏదెంటే  III. 

భిస్కు ఎెంనఔ, భిస్కు లఔు ధయనఽ నియృబెంచడఫే అెండర్ భెైటిెంగ్ ాకిరమ.  

జయఫ  2 

సభెైన ఎెంనఔ ఏదెంటే  III. 

అెండర్ భెైటెంగ్ లలని అతెంత భెంచి నభ్ఔెం సాణరా నిై నౄభా ఔెంనలనీ, నులల తీసఽఔునై వకిౄ 
ఇదెయౄ నుటిెంఙరయౌ.  

జయఫ  3 

సభెైన ఎెంనఔ ఏదెంటే  I. 

ఇనా్ూయఫ ల్ ఇెంటభెసి్క అధ ే దఫెంధెం ఔ వకిౄ ఏ ఆలౄ కి నౄభా తీసఽకోఫో తేధరైడో ఆ ఆలౄనలై 
అతనిఔునై ఆభిఔ లేథర లైధరనిిమల్ భఔుువనఽ సాచిసఽౄ ెంథి. ఆ ఆలౄ కి ఏథెైధర నషిెం యటియౌుధర ఆ 
లైధరనిిమల్ నయౖి నిై తటలి కోఖలనధే దభీానఽ ఈ నౄభా ఔయౌసఽౄ ెంథి. 

జయఫ  4 

సభెైన ఎెంనఔ ఏదెంటే IV. 

భిస్కు ఔు సెంఫెందిెంచిన ాత్త అెంశ్ెంనలైన రణరలయెంగ, సెంకాయెంగ భథిెంునఽ సెంకాయచఔ 
భూలాెంఔన దేత్తలల యేయౄ యలకనీ, ఫ డిఔల్ అెండర్ భెైటిెంగ్ దేత్తలల కదఽ.  

జయఫ  5 

సభెైన ఎెంనఔ ఏదెంటే IV. 

ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనా్ూభెన్్ లల, ఔ ఫిెందెంలలని సబ లెందభనిీ ఔ యభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా నులల 
కిెందఔు తీసఽఔువచిచనుడె, ఆ ఫిెందెంలలని సబ లు నౄభా సెంస  ఔు నషిెం యటిలు ఖల యధెంగ 
వత్తభైఔ ఎెంనఔగ భిణనేెంచయల.    
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మజభాని-ఉథోఖ ల ఫిెంథరలకై కఔ,  కభి్ఔ సెంగాలు, టాసఽి లు, య లలైటీలు, విత్తౄ నిుణ ల 
సెంగాలు, ఔుఫ ోలు, ఇతయ పలా తితు సెంసల వెంటి యఔయకల ఖూర ులఔు ఔడర నౄభా సెంసలు 
యభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా యక్షణనఽ ఔయౌసఽౄ ధరైబ.     

 

సుమెం భీక్షా ాశ్ైలు   

ాశ్ై 1 

ఔ వకిౄ అధరభోఖెంనలై ాపలవెం చాని అెంశ్ెం ఏథి ? 

I. ఆడ, భఖ ణేడర  
II. జీయత పలఖయునే ఉథోఖెం  
III. అలయటలు   
IV. నియస నుాెంతెం  

ాశ్ై 2 

నషి భియౘయెం సాతాెం ాకయెం, నౄభా తీసఽఔునై వకిౄకి ఙెయౌుెంఙేథి __________. 

I. నౄభా ఙేలన నతౄెం ఫేయఔు యసౄ యఔ నయౖి ల నతౄెం  
II. యసౄ యఔ కయలచణో నినేతౄెం లేఔుెండర నౄభా ఙేలన నతౄెం 

III. భెెండె క్షాలు అెంగీకభనికి వచిచన ల య నతౄెం 

IV. నౄభా నతౄెంణో నినేతౄెం లేఔుెండర యసౄ యఔ నషిెం నతౄెం 

ాశ్ై 3 

దయకాసఽౄ థరయల ఖ భిెంచి అెండర్ భైెటర్ కి నదటగ ణెయౌనే నుాథనేఔ సభాఙరయ వనయల ఏదెంటే 
________________. 

I. వమసఽ నియౄణ ణరా లు  

II. లైధరనిిమల్ డరఔుఫ ెంటలు   

III. భ ెందభి యైద నియేథిఔలు  

IV. ాత్తనుదన నూయెం   

ాశ్ై 4  

అెండర్ భైెటిెంగ్ ాకిరమ ఎనైడె ూయౄవుతేెందెంటే ___________________. 
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I. ాత్తనుదఔుని ఆభోగనికి సెంఫెందిెంచిన భ కఫ ైన సభాఙరయెం, వకిౄఖత యవభలు ాత్తనుదన నూయెం 
థరుభ లేఔభిెంచినుడె 

II. ాత్తనుదఔునికి నియుళ ెంఙే యైద భియౕలనలు, భీక్షలనీై ూయౄబనుడె  

III. అెందఽఔునై సభాఙరభనిై జఞఖరతౄ గ భథిెంు ఙేల, తగిన భిస్కు కైటగిభీలుగ వభాీఔభిెంచినుడె  

IV. భిస్కు ఎెంనఔ, ధయ నియృెం తభుత ాత్తనుదఔునికి నులలని జఞభీ ఙేలనుడె.  

ాశ్ై 5 

సెంకాయచఔ భూలాెంఔన దేత్త ఖ భిెంచి థిఖ వ నేభపునై యటిలల ఏథి తు ? 

I. సెంకాయచఔ భూలాెంఔన దేత్త యక్షణ ను ెంథిన లఫోెంథి సయౘమెంణో ఔ పలభీ యనుయెంణో 
వవహభిెంచడరనికి ఎఔుువ యేగనిై సభఔయలసఽౄ ెంథి.  

II. ఫ డిఔల్ భిపభీలు లేథర నిుణ లు లేఔుెండర సెంకాయఫ ైన భాయలులనలై ఆదరయడి కిుషిఫ ైన లేథర 
సెంథేయౘసదదఫ ైన కైసఽలనఽ యరలుఱెంచడెం యధెం కదఽ.  

III. యైద రసౄ ైెం టు  ఎటలవెంటి నిభెిషి భిజఞా నెం లేని వఔుౄ లు ఈ దేత్తని ఉయోగిెంచఽకోవచఽచ.  

IV. ఇథి యయధ అెండర్ భైెటయు  నియృమాల భధ నిలఔడ ఉెండేటలు  చాసఽౄ ెంథి.  

 

సుమెం భీక్షా ాశ్ైలఔు జయఫ లు   

జయఫ  1 

సభెైన ఎెంనఔ ఏదెంటే  II. 

అధరభోఖెంనలై ాపలవెం చానే భ కఫ ైన అెంరలలల ఔ వకిౄ విత్తౄ  ఔటి అబనటికీ, అతని లేథర ఆఫ  
జీయత పలఖయునే విత్తౄ  ఉథోగలు ాపలవెం చావు.  

జయఫ  2 

సభెైన ఎెంనఔ ఏదెంటే  I. 
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నషి భియౘయెం సాతాెం ాకయెం, నులలథరయలనికి అబన యసౄ యఔ వమాలు లేథర యటియౌున నయౖి లనఽ 
ఙెయౌుయౄ యల. కనీ, ఆ నతౄెం నౄభా నణరౄ నికి లలఫడి ఉెంటలెంథి.  

జయఫ  3 

సభెైన ఎెంనఔ ఏదెంటే  IV. 

ఔ దయకాసఽౄ థరయల ఖ భిెంచి అెండర్ భెైటర్ కి ణెయౌనే నుాథనేఔ సభాఙరయ వనయల , అతని ాత్తనుదన 
నూయెం లేథర దయకాసఽౄ  నూయఫే. ాత్తనుదఔుని ఆభోగనికి సెంఫెందిెంచిన కీలఔ సభాఙరయెం, వకిౄఖత 
యవభలు అెందఽలల లేఔభిెంచి ఉెంటలబ.  

జయఫ  4 

సభెైన ఎెంనఔ ఏదెంటే III. 

అెందఽఔునై సభాఙరభనిై జఞఖరతౄగ భథిెంు ఙేల తగిన భసి్కు కైటగిభీలుగ వభాీఔభిెంచడెంణో అెండర్ 
భెైటిెంగ్ ాకిరమ ూయౄవుతేెంథి.   

జయఫ  5 

సభెైన జయఫ  ఏదెంటే  II. 

కిుషిఫ నై లేథర సెంథయేౘసదఫ నై కసైఽలనఽ భభిెంత జఞఖరతౄగ యరలుఱెంచడెం సెంకాయచఔ భూలాెంఔన 
దేత్త థరుభ యధభవుతేెంథి. ఎెందఽఔెంట,ే సెంథేయౘసద అెంరలఔు సెంఫెందిెంచి ఖణరనఽబయలు 
ణెయౌలన నుాభాణ ఔ యషమాలు, చరమలు సెంకాయెంగ వఔౄఫ ై ఉెంటలబ.    
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అదరమెం 21 

ఆభోఖ నౄభా కెుబభ ు  

 

అదరమెం ఉనోు థరఘ తెం  

ఈ అదరమెంలల భనెం ఆభోఖ నౄభాలల కెుబమ్ నియుహణ ాకిరమ, అవసయఫ ైన ణరా లు, కెుబమ్ భిజభిుెంగ్ 
ాకిరమల ఖ భిెంచి చభిచెంచఽఔుెంటలెం. యటిణోనుటల భనెం వకిౄఖత ాభాద నౄభా కిెంద ఙేలే కెుబమ్ ల 
నియుహణనఽ భనెం భియౕయౌయౄ ెం. టి.న.ఏల నుతానఽ అయెం ఙేసఽఔుెంటలెం.   

అధమన పయౌణరలు  

 

A. నౄభాలలకెుబమ్ లనియుహణ 

B. ఆభోఖనౄభాకెుబమ్ లనియుహణ 

C. ఆభోఖనౄభాకెుబమ్ లలలఅభెీలసభయణ 

D. కెుబమ్ లభిజభిుెంగ్ 

E. థభు ాభిీఎడి్నిలేి రటయు  (టి.న.ఏ) నుతా) 

F. కెుబమ్ ల నియుహణ – వకిౄఖత ాభాదెం 

G. కెుబమ్ ల నియుహణ- యథేయౕ ామాణ నౄభా 

ఈ అదరమానిై చథియన తభుత, నైయల ఏెం ఙేమఖలుఖ ణరయెంటే : 

a) నౄభా కెుబమ్ లలలని యయధ  యటలథరయలల ఖ భిెంచి యవభిెంచఖలుఖ ణరయల  
b) ఆభోఖ నౄభా కెుబమ్ లనఽ ఎలా నియుళ యౄ భో వభిృెంచఖలుఖ ణరయల   
c) ఆభోఖ నౄభా కెుబమ్ ల భియౖుభనికి అవసయభబయ యయధ ణరా ల ఖ భిెంచి చభిచెంచఖలుఖ ణరయల  
d) కెుబమ్ ల భిజయలులనఽ నౄభా సెంసలు ఎలా సభఔయలయౄ భో యవభిెంచఖలుఖ ణరయల  
e) వకిౄఖత ాభాద కెుబమ్ ల ఖ భిెంచి చభిచెంచఖలుఖ ణరయల  
f) టి.న.ఏల పలవననఽ, నుతానఽ అయెం ఙేసఽకోఖలుఖ ణరయల  
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A. నౄభాలల కెుబమ్ ల నియుహణ   

నౄభా అధేథి ‗యగె నెం‘ అని నులల ఆ యగె ధరనికి  ‗యక్షెం‘ అని అెందభికీ ణెయౌలెంథే. నౄభా ఙేలన తభుత 
అనఽకోఔుెండర ఏథైెధర ఙోటలఙేసఽఔుని నులల కిెంద కెుబమ్ ఙేమవలల వలేౄ  ఆ యగె నెం నిజఫ ైన భీక్షఔు 
ఖ యవుతేెంథి. ఔ నౄభా సెంస  నితీయల ఎెంత ఫలగ ఉెంథో  ఙెనులెంటే అథి కెుబమ్ ల యగె ధరలనఽ ఎలా 
నిలఫ టలి ఔుెందధే యషమానిై యరలుఱలేౄ  ణెయౌలనోు తేెంథి. నౄభా యెంఖెంలలని కీలఔఫ ైన భైటిెంగ్ అెంరలలల ఔటి, 
నౄభా ఔెంనలనీ ఔుెండే కెుబమ్ ల ఙెయౌుెంు యభయూఫే.   

1. కెుబమ్ ాకిరమలలని యటలథరయలలు  

కెుబమ్ లనఽ ఎలా నియుళ యౄ భో భనెం సయవయెంగ భియౕయౌెంచఫో బయ భ ెందఽ, అసలు కెుబమ్ ల ాకిరమలల ఆసకిౄ 
చానేయభెవభో భనెం అయెం ఙేసఽకోవలల ఉెంథి.   

చితాెం 1: కెుబమ్ ల ాకిరమలలని యటలథరయలలు  

నౄభా ఔెంనలనీ యటలథరయలలు 

అెండర్ భైెటయలు  

థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలిేరటయలు  

భెఖ లేటయలు  

ను ా యైడయలు /ఆసతేా లు 

నౄభా ఏజెంటలు /ఫాో ఔయలు  

యనియోఖథరయల 

కెుబమ్ ాకిరమలలని యటలథరయలలు 
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యనియోఖథరయల నౄభా కొధే వకిౄ నదటి యటలథరయల,‗కెుబమ్ ఖరళ త‘  అవుణరడె.  

 మజభానఽలు 
‗కెుబమ్ ల ఙెయౌుెంుథరయలలు‘ గ నౄభా ఔెంనలనీ మజభానఽలఔు ఇెందఽలల నలదె 
భూలెం ఉెంటలెంథి. నులల హో లుయు  నిధఽల నఽెంఙే కెుబమ్ లనఽ ఙెయౌుసఽౄ నైటికీ, 
ఙరలా కైసఽలలల యగె ధరనిై నిలఫ టలి కోవలలన ఫలధత ఉనైయయల యభై అవుణరయల.  

 అెండర్ భైెటయలు  కెుబమ్ లనఽ అయెం ఙేసఽఔుని, ఉతతేౄ లఔు యౄఔలన ఙేల, నులల షయతేలు, 
నిమభ నిఫెంధనలు, ధయలు వెంటి యటిని నియృబెంఙే ఫలధత నౄభా ఔెంనలనీ లలయౌ 
అెండర్ భైెటయుథి, నతౄెం నౄభా సెంసలథి.  

 భెఖ లేటర్  భెఖ లేటర్  (పలయత నౄభా నిమెంతాణ, అనవిథేి యదికయ సెంస )  థిఖ వ నేభపునై 
ఆశ్మాల యధనఔు ఔిఱ ఙేసాౄ  కీలఔ యటలథరయలగ ఉెంథి: 

 నౄభా భవయణెంలల ఔరభదేత్తని నియుళ ెంచడెం  
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 నులలథరయలల ాయోజధరనిై కనుడడెం   

 నౄభా సెంసల థీయఘకయౌఔ లైధరనిిమల్ ఆభోఖెం ఫలఖ ెండేటలు  చాడడెం.  

 థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలిేరటయలు    

లేయ భధవయలౄ లుగ భిచితఫ ైనయభై థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలిేరటయలు . ఆభోఖ నౄభా 
కెుబమ్ లనఽ యభై నుాలలస్క ఙేయౄ యల.  

నౄభా ఏజెంటలు    / ఫాో ఔయలు   నౄభా ఏజెంటలు  / ఫాో ఔయలు  నులలలనఽ యఔరబెంచడఫే కదఽ, కెుబమ్ ఙేమవలల 
వచిచన క్షెంలల  యనియోఖథరయలలఔు లేవ ఙేయౄ యని ఔడర ఆయెంచడెం జయలఖ తేెంథి.  

ను ా యైడయలు  / ఆసతేా లు  యనియోఖథరయలల కెుబమ్ అనఽబవెం యగ యగైటలు యయల చాయౄ యల. భ కెంగ 
ఆసతా్త టి.న.ఏల నునల్ లల ఉనైుడె, నఖదఽ ఙెయౌుెంచనవసయెం లేఔుెండర 
ఆసతా్తలల చికిత్ ను ెంథేటలు  నౄభా సెంస  చాసఽౄ ెంథి.  

ఆ యధెంగ కెుబమ్ లనఽ నియుళ ెంచడభెంటే, కెుబమ్ లఔు సెంఫెందిెంచిన ఈ యటలథరయలలలు ని ాత్త ఔుభి 
లక్షాలనఽ నియుళ ెంచడఫే అవుతేెంథి. అబణే, యభిలల కొెందభి లక్షాల భధ గయిణ తలెతౄ ఖల అవకశ్భూ 
ఉెందనఽకోెండి.  

2. నౄభా ఔెంనలనీలల కెుబమ్ ల నియుహణ నుతా 

ఈ భిశ్రభఔు ఙెెంథిన డరటల ాకయెం - ―యయధ నౄభా సెంసల ఆభోఖ నౄభా నషి నిషత్తౄ  65% నఽెంచి 120%  నలైన 
ఉెంథి. భాభెుట్ లల అతదిఔ పలఖెం 100%  నషి నిషత్తౄకి నలైన నిఙేయోౄ ెంథి‖.  ఆభోఖ నౄభా యనుయెంలల ఙరలా 
ఔెంనలనీలు నయౖి లణో నడెసఽౄ ధరైబ.  

థీనిై ఫటిి   ఔెంనలనీకి, నులలథరయలలఔు ఔడర ఉతౄ భ పయౌణరలు తీసఽకొఙేచెందఽఔు టిషిఫ ైన అెండర్ భైెటిెంగ్ 
యదరధరలు, సభయఫ ైన కెుబమ్ ల నియుహణ అనఽసభిెంచవలలన అవసయెం ఉెందని ణెలుయోౄ ెంథి.  

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి 1 

నౄభా కెుబమ్ ాకిరమలల థిఖ వ నేభపునైయభిలల ఎవయల యటలథరయల కదఽ ? 

I. నౄభా ఔెంనలనీ ఱేర్ హో లుయలు   

II. భానవ వనయలల యపలఖెం  

III. భెఖ లేటర్  

IV. టి.న.ఏ  
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B. ఆభోఖ నౄభా కెుబమ్ ల నియుహణ  

1. ఆభోఖ నౄభాలల ఎదఽయబయ సయళ్ైు  

ఆభోఖ నౄభా నోు రి్ నూో యౌయోలలని అసభానఫ ైన అెంరలనఽ లలతేగ అయెం ఙేసఽకోవడెం ఙరలా భ కెం. అుడే 
ఆభోఖ కెుబభు నఽ సభయెంగ నియుళ ెంచఖలుఖ ణరెం. అయ ఇయ: 
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a) నులలలలల అతదిఔ పలఖెం ఆసతా్త నులెైణే నషిభియౘయెం ఙెయౌుెంచడరనికి సెంఫెందిెంచినయే. ఇఔుడ యక్షణ 
ను ెందఽతేనైథి భనిఱ. ఇథి పలయోథేుఖబభితఫ ైన అెంరలనఽ భ ెందఽఔు ణెసఽౄ ెంథి. ఇతయ తయఖతేల 
నౄభాలల భనకిలాెంటియ యదరయణెంగ ఎదఽయలకవు.   

b) అధరభోగల తీయలణెనఽైలు, చికిత్ఔు యళ్ుడెంలల అనఽసభిెంఙే యైకభి, తదనెంతయెం డరఔిర్ ని 
ఔలవడెంలల పలయతథేశ్ెంలల ఙరలా యచితాఫ ైన భిలత్త ఔనినసఽౄ ెంథి. యటి పయౌతెంగ కొెందయల భభీ అత్త 
జఞఖరతౄ ణో ఉెంటే, భభికొెందయల తభ అధరభోఖెం, చికిత్ల టు  ఏభాతాెం ఔలత ఙెెందని లత్తలల ఉెంటలయల.  

c) ఆభోఖ నౄభానఽ వకిౄ కొనఽకోువచఽచ. కభపభైట్ సెంస  వెంటి ఖూర ు కొనవచఽచ. ఫలెంఔు వెంటి భిట ైల్ 
అభ్కల భాయాెం ఖ ెండర ఔడర నౄభా తీసఽకోవచఽచ. థీని పయౌతెంగ ఉతత్తౄని ల య వసఽౄ వుగ 
అభ ్తేనైటలు  ఔఔు ఔనినసఽౄ ెంథి. భభోఔు అథి యనియోఖథరయల అవసభలనఽ సెంతినౄయఙే 
యధెంగ తదనఽఖ ణెంగ థ యలఔుతేనైథిగ భాయలణోెంథి.  

d) ఆభోఖ నౄభా నులల కిెంద కెుబమ్ ఙేమడెం ఆసతా్త నులబయ చయనలైధే ఆదరయడి ఉెంథి. అబణే, 

యౌలబెం, ాణేఔ ధైుణెం, చికిణర్ దేతేలు, నృయౌుెంగ్ యదరధరలు, వసాలు ఙేలే ఙరభెీల యషమెంలల 
అథి డరఔియలు , సయెనఽు  కవచఽచ లేథర ఆస ర్తేలు కవచఽచ ఏఫ ైధర  నతౄెం ఆభోఖ లేవల సభయఔులు 
అెందభి భధ ఙరలా ణేడరలుధరైబ.  థీనివలు  కెుబమ్ లనఽ భిషుభిెంచడెం ఙరలా ఔషిభవుణోెంథి. 

e) ఆభోఖ యక్షణ యపలఖెం ఙరలా యేఖెంగ అనవిథేి ఙెెందఽణోెంథి. కొతౄ  యధఽలు, కొతౄ  లక్షణరలు 
ుటలి కొసాౄ ధే ఉధరైబ. థీెంణో నాతన చికిణర్ దేతేలు ఔడర అనవిథేి ఙెెందఽతేధరైబ. కీ-హో ల్ 
సయెభీలు, లేజయల చికిత్లు వెంటియటిని ఇెందఽఔు ఉథరహయణగ ఙెవచఽచ.   

ఇథి ఆభోఖ నౄభానఽ భభిెంత యెంకైత్తఔఫ ైనథిగ భాయలయోౄ ెంథి. అటలవెంటి యదరధరలణో ఔడిన నౄభా 
కెుబమ్ ల భియౖుయెం నియెంతయెం ఫ యలఖ డవలలన అవసయెం ఏయడెణోెంథి.  

f) ఈ అెంరలనిైెంటికీ నేెంచి, భానవ థేయౘనిై నుాభాణీఔభిెంచలేభధే యసౄ వెం ూభిౄగ నాతన కోణరనిై 
జోడియోౄ ెంథి. కై యదిణో ఫలధడెతేనై ఇదెయల వఔుౄ లు కై యఔఫ ైన చికిత్ ను ెంథిధర ఔడర 
సెంథిెంచడెంలల ణేడర ఉెంటలెంథి. యభికి యేభైుయల చికిత్లు అవసయడవచఽచ. ఆసతా్తలల ఉెండరయౌ్న 
కలెం యషమెంలల ఔడర ఇదెభి భదర ణేడరలుెండవచఽచ.  

ఆభోఖ నౄభా నుో రి్ నూో యౌయో యేఖెంగ విథేి ఙెెందఽణోెంథి. అటలవెంటి యేఖవెంతఫ ైన విథేి యసఽయలతేనై సయల్ వలు  
యఔయకల నులలల సెంక ఔడర యభీతెంగ నలభిగినోు ణోెంథి. ఆభోఖ నౄభా నులలలు యణ లల వెందలాథిగ 
ఉధరైబ. కై ఔెంనలనీ లలల ఔడర భనెం అధేఔ యకల నులలలనఽ చాడవచఽచ. ాత్త నులలకి లేథర కొనిై 
భాయలలణో థరనఽైెంచి ుటలి కొచిచన భభో నులలకి థరనిథైెన యలక్షణ ఉెంట ెంథి. థరనిణో కెుబమ్ నఽ 
భిషుభిెంచడరనికి భ ెందఽ సదయల నులలని నియతెంగ అధమనెం ఙేమవలల వయోౄ ెంథి.  
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ఆభోఖ నోు రి్ నోూ యౌయోలల విథేి సెంకాయఫ ైన సయల్ నఽ ఔడర యెంట ణెయోౄ ెంథి. ఔ ఔెంనలనీ 100,000 ఆభోఖ 
నులలలనఽ భిట ైల్ యనియోఖథరయలలఔు యఔరబెంచిెంథి అనఽఔుెంథరెం. ఈ నులలల కిెంద 300,000 భెంథి ఉెంటే, 
ఔెంనలనీ ఔనీసెం సఽభాయలగ 20,000 కెుబమ్ లనఽ ఙెయౌుెంఙేెందఽఔు లదేెం కవలల వయోౄ ెంథి!  నఖదఽ 
ఙెయౌుెంచనవసయెం లేఔుెండర లేవలు ను ెందవచచని నులలథరయలలు ఆయయౄ యల. కెుబమ్ లు యేఖెంగ లలటిల్ అయులని 
ఔడర కోయలఔుెంటలయల. థరెంణో ఆభోఖ నౄభా కెుబమ్ ల యపలగనిై నియుళ ెంచడెం ఖణనీమఫ ైన సయల్ గ 
భాభిెంథి.  

నలైగ, పలయతథేశ్ెంలల యఔరబసఽౄ నై ఆభోఖ నౄభా నులలల ాకయెం థేశ్ెం లలల ఎఔుడైెధర ఆసతా్తలల ఙేయవచఽచ. 
కెుబమ్ లణో వవహభిెంఙే ఫిెందెం తభ వదెఔు వచిచన కెుబమ్ నలై సెంథిెంఙేెందఽఔు థేశ్యౄెంగ అభలులల 
ఉనై యదరధరలనఽ తనిసభిగ ఆఔయెంు ఙేసఽకోయయౌ్ ఉెంథి.  

ఆభోఖ కెుబమ్ ల ఫేధేజర్ ధైుణరనిై, అనఽబయనిై, తనఔు అెందఽఫలటలలల ఉనై యయధ యధధరలనఽ 
ఉయోగిెంచఽఔుని ఈ సయళ్ునఽ ఎదఽభపుెంటలడె.  

అెంత్తభ యరలుషణఔు వలేౄ , ఆభోఖ నౄభానఽ అెంథిెంఙేయయల, ణరభ  అవసయెంలల ఉనై ఒ వకిౄకి అలాగై, సుమెంగ 
లేథర ఔుటలెంఫ సబ ల  అధరభోఖెం వలు  రభీయఔ, పలయోథేుఖబభితఫ ైన త్తౄ డిని ఎదఽభపుెంటలనైయభికి ణోడరటల 
నెంథిెంఙరభధే సెంతినౄని ను ెందఖలుఖ ణరయల.   

సభెైన కెుబమ్ నఽ, సభెైన వకిౄకి, సభెైన సభమెంలల అెంథిెంఙేటలు  చాడడఫే సభయఫ ైన కెుబమ్ ల నియుహణ 
అనినెంచఽఔుెంటలెంథి.  

2. ఆభోఖ నౄభాలల కెుబమ్ ల ాకిరమ 

కెుబమ్ నఽ నౄభా ఔెంనలనీబయ ఙెయౌుెంచవచఽచ. లేథర నౄభా ఔెంనలనీ అదీఔిత థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలిేరటర్ (టి.న.ఏ) థరుభ  
ఙెయౌుెంు జభిగైటలు  చాడవచఽచ.  

కెుబమ్ నఽ నౄభా సెంస/టి.న.ఏకి ణెయౌమఙేలనటి నఽెంచి నులలలలని షయతేల ాకయెం ఙెయౌుెంు జభిగైెంత 
వయఔు భధ కలెంలల ఆభోఖ కెుబమ్ సషిెంగ నియుచిెంచిన యయధ దశ్ల ఖ ెండర యఖ తేెంథి. యటిలల థేని 
నుాదరనెం థరనిథే.  

థిఖ వ నేభపునై ాకిరమలు ాణేకిెంచి ఆభోఖ నౄభా (యౘలటలెైజైషన్) నషిభియౘయ నులలలఔు సెంఫెందిెంచినయ. 
ఆభోఖ నౄభా యనుయెంలల ఇయే ాదరన పలఖెంగ ఉధరైబ.  

లయ ాయోజన నులల లేథర తీవా అసుసత నులల లేథర థైెనెంథిన నఖదఽ నులల వెంటి యేటి యషమెంలలధైధర సభై 
కెుబమ్ నఔు అనఽసభిెంఙే  యదరయణ ాకిరమ, జతయచవలలన ణరా లు కై భాథిభిగ ఉెంటలబ. కఔనుో ణే 
అటలవెంటి నులలలు భ ెందఽగ నఖదఽ ఙెయౌుెంచనవసయెం లేని సదఽనుమెంణో భఔనోు వచచధేథి యసౄవెం.  

నషిభియౘయ నులల కిెంద ఙేలే కెుబమ్ ఎలా ఉెండచఽచనెంటే : 
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a) నఖదఽ యళ త కెుబమ్  

ఆసతా్తలల ఙేభైటుడెకనీ, చికిణర్ సభమెంలలకనీ కయలచలనఽ యనియోఖథరయల ఙెయౌుెంచడె. నౄభా 
సెంస/టి.న.ఏ భ ెందభి అనఽభత్త ఆదరయెంగ ధట్ వర్ు లలని ఆసతా్త లేవలనఽ సభఔయలసఽౄ ెంథి. 
తభుత కెుబమ్ భియౖుయెం కోసెం ణరా లనఽ నౄభా సెంస/టి.న.ఏకి సభభిసఽౄ ెంథి.  

b) భిబెంఫయల్ఫ ెంటల కెుబమ్  

యనియోఖథరయల తన జైఫ లల య భ ్నఽ ఆసతా్తకి ఙెయౌుయౄ డె. తభుత అయోత ఫేయఔు కెుబమ్ నఽ ఙెయౌుెంు 
కోసెం నౄభా సెంస/టి.న.ఏకి సభభియౄ డె.  

భెెండె కైసఽలలలనఽ, నుాథనేఔ చయలు కై భాథిభిగ ఉధరైబ.  

 

భైకాచితాెం 1: కెుబమ్ ాకిరమ థిఖ వ చయలణో ఔడెఔుని ఉెంటలెంథి (ఇథే ఔరభెంలల ఉెండరలని లేదఽ) 
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కెుబమ్ ాకిరమ 

వయౄభానెం 

భిజిలిేరషన్ 

డరఔుఫ ెంటు  భియౕలన 

నృయౌుెంగ్ సభాఙరభనిై లేఔభిెంచడెం 
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కెుబమ్ ల కోడిెంగ్ 

భియౕలన/కెుబమ్ నలై ధరమ నియృమెం 

ఙెయౌుెంఙరయౌ్న తేథి నతౄెంనలై నియృమానికి భవడెం 

కెుబమ్ ఙెయౌుెంు 

అవసయఫ ైన ణరా లనఽ, అదను సభాఙరభనిై కోయడెం 

కెుబమ్ లనఽ త్తయసుభిెంచడెం 

భభిెంత సయవయ దభుౄ  కోసెం కెుబమ్ లనఽ అనఽభానిెంచడెం 

కెుబమ్ డరఔుఫ ెంటు  నియుహణ 

కెుబమ్ లనలై ఆడిట్  

 

a) వయౄభానెం 

యనియోఖథరయలఔు, కెుబమ్ ల ఫిెంథరనికి భధ నదటగ సెంఫెంధెం ఏయడేథి కెుబమ్ వయౄభానెం థరుభధే. 
ఆసతా్తలల ఙేభై సదఽనుమానిై యనియోగిెంచదలచఽఔుధరైనని యనియోఖథరయల ఔెంనలనీకి ణెయౌమఙేమవచఽచ. 
లేథర ఆసతా్తలల ఙేభిన తభుతధైధర భ కెంగ అతవసయ భిలతేలలు  ఆసతా్తలల ఙేభిన సెందభౌలలల ఆ 
తభుతధైధర ఆ సెంఖత్తని ణెయౌమజైమవచఽచ.  

ఇటీవయౌ కలెం వయఔు ఔడర కెుబమ్ ఙేమడెం ఖ భిెంచిన వయౄభానెం ఔ లాెంఛనెంగధే ఉెంటృ వచిచెంథి. 
అబణే, ఇటీవయౌ కలెంలల ఇనా్ూయయలు  ఆచయణయధఫ ైనెంత ఫేయఔు యలెైనెంత తుయగ ఆ వయౄభాధరనిై 
ణెయౌమజైమాలని టలి ఫటిడెం నుాయెంనెంఙరయల. భ ెందఽగ అనఽఔునై ాకయెం ఆసతాా్తలల ఙేయలతెంటే 
ఆసత్తలల ఙేయడరనికి భ ెంథే  ఆ సెంఖత్తని ణెయౌమజైమాయౌ. అతవసయ భిలత్తలల ఙేయవలల వలేౄ , ఙేభిన 24 
ఖెంటల లలగ ఆ సెంఖత్తని నౄభా ఔెంనలనీకి ణెలనుయౌ.  

ఆసతా్తలల ఙేభిన సభాఙరయెం సకలెంలల అెందఽఫలటలలలకి వలేౄ  ఆ యనియోఖథరయల ఆసతా్తలల ఙేభిెంథి సతమో 
కథో సభిచాసఽఔుధేెందఽఔు, ఔభికి ఫదఽలుగ ఔయల ఙేయలేదని లేథర వెంచన ఏనై లేదని 
నిభే భిెంచఽఔుధేెందఽఔు నౄభా సెంస/టి.న.ఏకి ణోడడెతేెంథి. కొనిై సెందభౌలలల కయలచలనలై ఆసతా్త 
మాజభానెంణో చభిచెంచడరనికి ఔడర యలుెంటలెంథి.  

నదటే వయౄభానెం అెంటే,‗జఞఫ  భల, ెంన, అథి అెంథినటలు  నిభే భిెంచఽకోవడెం‘ లేథర నూక్్ ఙేమడెం. 
ఔభూనికైషన్, ట కైలజీలలల అనవిథేి ుణభా అని ఇనా్ూయయలు /టి.న.ఏలు నడినే కల్ లలెంటయు థరుభ 
ఔడర వయౄభానెం ెండెం యధభవుణోెంథి. ఇయ 24 ఖెంటల ణెభిచి ఉెంటలబ. ఇెంటర్ ధట్, ఇ-ఫ బల్ 
లనఽ ఔడర ఉయోగిెంచఽకోవచఽచ.  
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b) భిజిలిేరషన్ 

కెుబమ్ నఽ ఔెంూటర్ లల ఎెంటర్ ఙేల ఔ భిపభెనఽ్ సెంకనఽ సిఱిెంచడఫే కెుబమ్ భిజిలిేరషన్ ాకిరమ. 
భిపభెనఽ్ సెంకణో కెుబమ్ లత్తని ఏ సభమెంలలధైధర ణెలుసఽకోవచఽచ. థీనిై కెుబమ్ నెంఫయల, కెుబమ్ 
భిపభెనఽ్ నెంఫయల లేథర కెుబమ్ ఔెంట ా లు నెంఫయల అెంటలయల. నుాలలలెంగ్ సెంస  ఉయోగిెంఙే ఔెంూటర్, 

ాకిరమలనఽ ఫటిి  కెుబమ్ నెంఫయల సెంకలలల ఉెండవచఽచ లేథర అక్షభలణో ఔడిన సెంకలలల ఉెండవచఽచ.  

కెుబమ్ వయౄభానెం అెంథి, నులల నెంఫయల సభిగా  ఉెండి, నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ యవభలణో అథి సభినోు బన 
యెంటధే యదరయణెంగ భిజిలిేరషన్ ూభిౄ ఙేల, భిపభెనఽ్ నెంఫయల ఇయౄ యల.  

ఔెంూటర్ లల కెుబమ్ నఽ భిజిసియల ఙేమగధే, అథే సభమెంలల నౄభా సెంస  కాణరలలల అెందఽఔు ఔ 
భిజయలునఽ సిఱియౄ యల. వయౄభానెం/భిజిలిేరషన్ సభమెంలల, కెుబమ్ కచిచతెంగ ఎెంత నతౄ మో లేథర 
అెంచధర నతౄెం ఎెంణో ణెయౌమఔనుో వచఽచ. ఔనఽఔ నుాయెంబ భిజయలు నతౄెం నుాభాణ ఔ భిజయలు (ఙరలా వయఔు 
ఙరభితాఔ సఖటల కెుబమ్ లలైజు అబ ఉెంటలెంథి) నతౄెం అవుతేెంథి. ఔయభి అెంచధర నతౄెం లేథర పలయెం 
అవచచని పలయసఽౄ నై నతౄెం ఖ భిెంచి ణెయౌమగధే, థరనిై ాత్తనృెంనృెంఙే యధెంగ భిజయలునఽ నలెంచఽతధన  
లేథర తగాిసాౄ ధన సవభియౄ యల.  

c) ణరా ల భియౕలన 

ఔయభి కెుబమ్ భిజిసియల కగధే, నుాలలలెంగ్ ఔు అవసయఫ ైన ణరా లనీై అెంథేటలు గ చాసఽకోవడెం తదఽభి 
చయ అవుతేెంథి.  

కెుబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేలేెందఽఔు థిఖ వ నేభపునైవనీై భ కఫ ైన అెంరలని ఖ యలౄ ెంచఽకోయయౌ: 

1. అసుసతఔు సెంఫెందిెంచిన డరఔుఫ ెంటభీ ఆదరయెం   
2. అెంథిెంచిన చికిత్   
3. ఇన్-నేషెంట్ గ ఉనై కలెం   
4. భీక్షల నియేథిఔలు   
5. ఆసతా్తకి ఙేలన ఙెయౌుెంు   
6. చికిత్ఔు సెంఫెందిెంచి తదఽభి సలయౘ   
7. ఇెంనుు ెంటలు  వెంటి యటికి సెంఫెందిెంచి ఙెయౌుెంు ఆదరభలు 

డరఔుఫ ెంటు నఽ భియౕయౌెంచిన తభుత, కెుబమ్ నుాలలసర్ భియౕయౌెంఙే అెంరల జఞనృణర ఔటలెంథి. ఙరలా 
ఔెంనలనీలు నుాలలలెంగ్ డరఔుఫ ెంటేషన్ లల అటలవెంటి ఙెక్ యౌసఽి  ఉెండడరనిై ఔ పలఖెంగ ఙేసఽఔుెంటలధరైబ.   

లలనెంచిన ణరా లనఽ ఈ దశ్లలధే ఖ భిౄయౄ యల. కొనిై ాకిరమలలు  ఈ దశ్లలధే యనియోఖథరయల/ఆసతా్త 
సభభిెంచని ణరా లనఽ కోయణరయల. ఙరలా ఔెంనలనీలు యనియోఖథరయలఔు అయౌఔయెం ఔలఖఔడదధే పలవనణో 
అదను సభాఙరయెం కోసెం అబభిెంచడరనికి భ ెంథే నదట అనిై ణరా లనఽ ూభిౄగ భియౕయౌయౄ బ.  
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d) నృయౌుెంగ్ సభాఙరభనిై లేఔభిెంచడెం 

కెుబమ్ నుాలలలెంగ్ వలమెంలల నృయౌుెంగ్ ఔడర భ కఫ ైన పలఖెం. ఆభోఖ నౄభా నులలలు యదరయణెంగ 
చికిత్ఔబయ వమాలఔు యయధ యపలగల కిెంద భినేతేలనఽ యదియౄ బ. అెంతఔునేెంచి భియౘభనిై 
ఙెయౌుెంచవనైభాట. చికిత్ఔబయ ఙరభెీలనఽ వభాీఔభిసఽౄ నై నుాభాణ ఔ యదరనెం ఇథి : 

 భిజిలిేరషన్, సభీుసఽ ఙరభెీలణో సయౘ యౄభ , ఫో యలు , నభి్ెంగ్ వమాలు.  
 ఐ.ల.మ  ఙరభెీలు, ఏ యధఫ ైన నియత యక్షణ కయఔలానులకెైధర.  
 ఆభైషన్ తిబయటర్ ఙరభెీలు, అధలౄఱమా, యఔౄెం, ఆకి్జన్, శ్సౄ ైచికిణర్ భిఔభలు, భెందఽలు, 

డమాగైలిక్ వసఽౄ వులు, ఎక్్ భ,ై డమాలలస్క, కీమోతెభీ, భైడియో తెయన, నేస్క ఫేఔర్, ఔితా్తభ 
అవమయలు వెంటియటికెైన కయలచలు. ఆభైషన్ లల పలఖెంగ అబన ఏ యైద కయలచలెైధర సభై.  

 సయెన్, అధలౄఱసఽి , ఫ డిఔల్ నుాకీిషనర్, ఔన్లెి ెంటలు , లలషయౌసఽి ల జులు.  
 అెంఫ లెనఽ్ ఙరభెీలు  
 యఔౄ భీక్ష, ఎక్్ భై, యునఽు  వెంటి భీక్షలకెైన ఙరభెీలు.  
 ఓషదరలు 

ఈ యపలగల కిెంద సభాఙరభనిై నోు ఖ  ఙేలేెందఽఔు యనియోఖథరయల సభభిెంచిన ణరా లనిైెంటినీ 
భియౕయౌయౄ యల. పయౌతెంగ, కెుబమ్ ల లలటిల్ ఫ ెంట్ నఽ కచిచతతుెంణో ూభిౄ ఙేమడెం ఔుదఽయలతేెంథి.  

ఆసతేా ల నృయౌుెంగ్ యదరధరనిై నుాభాణీఔభిెంఙేెందఽఔు ామణరైలు యఖ తేనైటికీ, ాత్త ఆసతా్త నృయౌుెంగ్ 
లల  థరనిథైెన దేత్తని థేనిధన అనఽసభిెంచడెం భియజు. ఈ యపలఖెంలల ఎదఽయవుతేనై సయళ్ైు ఇయ : 

 సభీుసఽ ఙరభెీలు లేథర ఆయౘయెం వెంటి భియౘయెం వభిౄెంచని అెంరల జఞనృణరలలకి ఖథి అథెె ఔడర భవచఽచ.  
 కై నృలుు  అబణే యయధ యపలగలయ ఉెండవచఽచ. భీక్షలఔు లేథర భెందఽలఔు అనిైెంటికీ ఔయౌన ఖ తౄ గ 

కై నతౄెంణో నృలుు  ఇవువచఽచ.  
 నుాభాణ కైతయ నేయునఽ ఉయోగిెంచడెం. ఉథరహయణఔు నభి్ెంగ్ ఙరభెీలనఽ సభీుసఽ ఙరభెీలుగ నలవడెం.  
 ―అలాెంటియే ఙరభెీలు‖―వెంటియ‖―అనఽఫెంధ వమాలు‖ వెంటి భాటలనఽ నృలుు లల ఉయోగిెంచడెం.  

నృయౌుెంగ్ సషిెంగ లేనుడె నుాలలసర్ కయలచలనఽ యడియడిగ చానెంఙరలని కోయవచఽచలేథర  అదను 
సభాఙరభనిై అడఖవచఽచ. థీనివలు  వభాీఔయణనలైన, కయలచల ఆమోదయోఖతనలైన ఏయైధర సెంథేయౘలుెంటే 
ణొలగినుో ణరబ.  

ఈ సభసనఽ భిషుభిెంఙేెందఽఔు, ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఆభోఖ నౄభా నుాభాణీఔయణ భాయాదయశఔసాణరా లనఽ జఞభీ 
ఙేలెంథి. అటలవెంటి నృలుు ల నూభ్ట్ నఽ, భియౘయెం లనెంచని అెంరల జఞనృణరనఽ అథి ల భీఔభిెంచిెంథి.  

నుకైజీ భైటలు   
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కొనిై యధఽల చికిత్ఔు ఙరలా ఆసతేా లు నుకైజీ భైటు ఔు అెంగీఔభిెంఙరబ. చికిణర్ యదరధరనిై 
నుాభాణీఔభిెంచి, వనయలలనఽ యనియోగిెంచఽకోవడెంలల ఆసతా్తఔునై యభయూెంనలై ఇథి ఆదరయడి ఉెంటలెంథి. 
ఇటీవయౌ కలాలలల, నాపర్ు ను ా యైడర్ ధట్ వర్ు లల, ఆర్.ఎస్క.నృ.యై యషమెంలల ఔడర, అధేఔ యదరధరలఔు 
ఙెెంథిన నుకైజీ వమాలనఽ భ ెంథే ల భీఔభిెంఙరబ.   

ఉథరహయణ  

a) కభిుమాక్ నుకైజీలు : మాెంజియోగర మ్, మాెంజియోనుు లి, ల.ఏ.నృ.జి లేథర ఒనలన్ యౘరి్ సయెర్, వెంటియ  

b) గైెనఔలాజిఔల్ నుకైజీలు: యదరయణ ాసవెం, లజైభిమన్ ాసవెం, ళ షిభెఔినై, వెంటియ  

c) ఆభపౄ నలడిక్ నుకైజీలు  

d) ఆౄ భలాజిఔల్ నుకైజీలు   

 సయెభీ తభుత సభసలు తలెత్తౄ ణే అబయ అదను వమాలఔు  ఈ నుకైజీలఔు నేెంచి కయచబణే యసౄయఔ 
నుాత్తథిఔన యటికై యేభైగ ఙరభెీలు వసాలు ఙేయౄ యల.  

నుకైజీల వలు  కొనిై అనఽఔలతలుధరైబ. యటిలల ఇనేడిఉనై వమెం ఇదనేతెంగ ణెలుసఽౄ ెంథి. 
చికిణర్ యదరధరలలల నుాభాణీఔయణ ఉెంటలెంథి. అటలవెంటి కెుబమ్ లనఽ భిషుభిెంచడెం సఽలబెం.  

e) కెుబమ్ ల కోడిెంగ్  

ఉయోగిసఽౄ నై యటిలల అతెంత భ కఫ ైన కోడ్స లలట్ ాెంచ ఆభోఖ సెంస  (డఫ ు ూ.ళెచ్.ఒ) తమాయల 
ఙేలెంథి. అథి యధఽల అెంతభె తీమ వభాీఔయణ (ఐ.ల.డి) కోడ్స లనఽ అనవిథేి ఙేలెంథి.  

యదిని నుాభాణీఔయణ నూభ్ట్ లల తీసఽఔుధేెందఽఔు ఐ.ల.డిని, ఆ యదికి చికిత్ ఙేలేెందఽఔు అనఽసభిెంఙే 
యదరధరనిై ఖరళ ెంఙేెందఽఔు ఔభెెంట్ ను ా లజర్ ట భి్ధరలజీ (ల.న.టి) కోడ్స నఽ ఉయోగిెంచఽఔుెంటలయల. 

ఇనా్ూయయలు  కోడిెంగ్ నలై ఆదరయడడెం ఔరఫేన ఎఔుువ అవుణోెంథి.  ఇనా్ూభెన్్ భెఖ లేటభీ అెండ్స డెవలప్ 
ఫ ెంట్ అతరభిటీ (ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ)లల పలఖఫ ైన ఇనా్ూభెన్్ ఇనపభై్షన్ ఫూభో (ఐ.ఐ.నృ) ఔ ఇన్ పభై్షన్ 
ఫలెంఔునఽ నుాయెంనెంచిెంథి. అటలవెంటి సభాఙరభనిై అఔుడ యరలుఱెంఙే అవకశ్భ ెంథి.  

f) కెుబమ్ నుాలలలెంగ్  

ఆభోఖ నౄభా నులలని చథియణే అథి ఔభభిిమల్ కెంటలా ఔుి  అని ణెలుసఽౄ ెంథి. అథే సభమెంలల, అెందఽలల 
యైద భిపలష ఉెంటలెంథి. ఙెయౌుెంచవలలన కెుబమ్ వచిచనుడె ఏ ఫేయఔు ఙెయౌుెంఙరలల యవభిసాౄ  అెందఽలల 
యైద థరలఔు నియుఙరలుెంటలబ. ఏ నౄభా నులలలలధైధర కెుబమ్ ల నుాలలలెంగ్ ఔు సెంఫెందిెంచిన కీలఔెం 
భెెండె భ క ాశ్ైలఔు జయఫ లనలై ఆదరయడి ఉెంటలెంథి. అయ : 

 నులల కిెంద ఈ కెుబమ్ నఽ ఙెయౌుెంచవఙరచ? 
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 ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంటే, నిఔయ నతౄెం ఎెంత ? 

ఈ భెెండె ాశ్ైలలల థేనికి జయఫ  ఇయులధరై నులలకి ఙెెంథిన అధేఔ షయతేలు, నిమభ నిఫెంధనలనఽ 
అయెం ఙేసఽకోయయౌ్ ఉెంటలెంథి. ధట్ వర్ు ఆసతా్తలల ఔనఽఔ చికిత్ ఙోటలఙేసఽఔుెంటే ఆ ఆసతా్తణో ఔుథిభిన భైటు  
ఖ భిెంచి ఔడర ణెయౌల ఉెండరయౌ.  

కెుబమ్ భియౕలధరయోత  

ఆభోఖ కెుబమ్ భియౕలనఔు యమలు ెందఽఔు థిఖ వ నేభపుెంటలనై అెంరలు సెంతినౄ ఔయెంగ ఉెండి తీభయౌ.  

i. ఆసతా్త నులెైన సబ డె నౄభా నులల గపడెఖ  కిెందఔు వచిచ ఉెండరయౌ.  

ఇథి సఽలబెంగ ఔనినసఽౄ ెంథి కనీ, నౄభా గపడెఖ  కిెంద ఉనై వఔుౄ ల నేయలు , (ఙరలా కైసఽలలల వమసఽ 
ఔడర) ఆసతా్తలల ఙేభిన సబ డి నేయల సభినోు లని సెందభౌలు భనఔు అధేఔెం ఎదఽయవుతేెంటలబ. ఫహృర 
అెందఽఔు కయణెం కఖల అెంరలు : 

నులలలల నేభపునై వకిౄ, ఆసతా్తలల ఙేభిన వకిౄ ఔభై అబ ఉెండేటలు గ చాసఽకోవడెం భ కెం. ఆభోఖ 
నౄభాలల ఈ యఔఫ ైన మోయలు సయుయదరయణెం.  

ii. నౄభా ఉనై కలెం లలలే నేషెంట్ ఙేభి ఉెండరయౌ.  

iii. ఆసతా్త నియుచనెం 

వకిౄని ఙేభిన ఆసతా్త  నులల కిెంద నియుచిెంచిన ―ఆసతా్త లేథర నభి్ెంగ్ హో మ్‖ నియుచనెం ాకయెం ఉనైథైె 
ఉెండరయౌ. లేఔనోు ణే కెుబమ్ ఙెయౌుెంచడెం ఔుదయదఽ.  

iv. డ నేలయౌమభీ యౘలటలెైజైషన్  

కొనిై నులలలు డ నేలయౌమభీ యౘలటలెైజైషన్ కి అెంగీఔభియౄ బ. అెంటే, యదరయణెంగ ఆసతా్త/నభి్ెంగ్ 
హో మ్ లల చికిత్ అవసయభబయ  అసుసతకి పలయతథేశ్ెంలల నియస ఖిహెంలలధే 3 భోజులఔు నేెంచి చికిత్ 
తీసఽకోవచఽచ.  

నులల ాకయెం డ నేలయౌమభీ యౘలటలెైజైషన్ కి యలుధరై, ఙెయౌుెంు ను ెంథరలెంటే : 

 నేషెంట్ లత్త అతనఽ/ఆఫ నఽ ఆసతా్త/నభి్ెంగ్ హో మ్ కి తయయౌెంచలేనిథిగ ఉెండరయౌ. లేథర 

 ఆసతా్త/నభి్ెంగ్ హో మ్ లల డఔల కొయత కయణెంగ నేషెంట్ నఽ తయయౌెంచలేఔనోు బ ఉెండరయౌ.  

v. ఆసతా్తలల ఉనై కలెం 

యదరయణెంగ ఇన్ నేషెంట్ గ ఆసతా్తలల 24 ఖెంటలు నేెంచి ఉెంటేధే ఆభోఖ నౄభా నులలలు ఆస ర్త్త 
కయలచలనఽ ఙెయౌుయౄ బ. ఔనఽఔ ఈ నిఫెంధననఽ సెంతినౄ  యఙేెందఽఔు ణేథీ, ఙేభిన సభమెంణోనుటల డిరచభెి 
సభమానిై నేభపునడెం ఔడర భ కెం.  



 

496 

 

డే-కైర్ చికిత్లు 

ఆభోఖ యక్షణ భిశ్రభలలని యెంకైత్తఔ అనవిథేిలు అధేఔ చికిణర్ యదరధరలనఽ సఽలబతయెం ఙేరబ. ఖతెంలల 
యటికి సెంకిు షిఫ ైన చికిత్లు, ఆసతా్తలల ఎఔుువ కలెం ఉెండవలలభవడెం అవసయభబయయ. 24 ఖెంటలు 
నేెంచి ఆసతా్తలల ఉెండవలలన అవసయెం లేఔుెండర  డే కైర్ నుాత్తథిఔన నియుళ ెంఙే యదరధరలు అధేఔెం 
అెందఽఫలటలలలకొఙరచబ.  

డే కైర్ యదరధరలలల ఙరలా పలఖెం భ ెంథే అెంగీకభనికి వచిచన నుకైజి భైటల నుాత్తథిఔయ. పయౌతెంగ 
వమాలలల ల యతుెం ఏయడిెంథి.  

vi. ఒ.న.డి  

ఓట్-నేషెంట్ గ ఔడర చికిత్/ఔన్లేి షను నలై నలటిి న కయలచలనఽ ఇఙేచ నులలలు కొనిై ఉధరైబ. నౄభా 
ఙేలన నిభెిషి నణరౄ నికి లలఫడి ఙెయౌుెంు ఉెంటలెంథి. యదరయణెంగ అథి యౘలటలెైజైషన్ నౄభా నతౄెం ఔన్ై 
తఔుువగ ఉెంటలెంథి.   

ఒ.న.డి కిెంద లనెంఙే నతౄెం నులలకి నులలకి భధ ణేడరగ ఉెంటలెంథి. అటలవెంటి భిబెంఫయల్ఫ ెంటు ఔు, 
24 ఖెంటల యౘలటలెైజైషన్ కు జు వభిౄెంచదఽ. 

vii. చికిణర్ యదరనెం/చికిణర్ దేత్త 

ఆసతా్తలల ఙేయడెం యదరయణెంగ అలలత్త చికిణర్ దేత్తణో భ డిడి ఉెంటలెంథి. అబణే, నేషెంట్ తీసఽకోదఖా 
ఇతయ చికిణర్ దేతేల ఉధరైబ. అయ : 

 మ ధరని  
 లదే   
 హో నేయోత్త 

 ఆమ భైుద  
 ాఔిత్త యైదెం వెంటియ.  

ఙరలా నులలలు ఈ చికిత్లనఽ నేనయౘబయౄ యల. కొనిై నులలలు యటిలల ఔటి భెెండె చికిత్లనఽ  ఉ 
భినేతేలణో ఆమోథియౄ బ.  

viii. భ ెందభ ినఽెంచి ఉనై యధఽలు 
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నియుచనెం  

భ ెందభై ఉనై యది థేనిై సాచిసఽౄ ెందెంటే ― నులల తీసఽకోవడరనికి 48 ధలల లలల 
అతనఽ/ఆఫ ఔు సఽవఔౄెంగ ణెయౌలధర లేథర ణెయౌమఔనోు బధర ఉనై ఎలాెంటి భిలత్త, జఫ ో లేథర 
గమెం లేథర సెంఫెందిత భిలత్త, భిలతేలఔు సెంఫెందిెంచిన సెంకైణరలు లేథర లక్షణరలు. 
ఖ భిౄెంచినయ/ లేథర యైద సలయౘ/చికిత్ తీసఽఔునైయ .‖ 

భ ెందయ నఽెంచి ఉనై జఫ ోలనఽ నేనయౘబెంచడరనికి కయణెం అథి నౄభా భ్యౌఔ సాణరా లఔు యయలదేెంగ 
ఉెండడెం. కామెం అనఽఔునైథరనికి నౄభా కిెంద యక్షణ ఔయౌెంచడరనికి లేదఽ.  

అబణే, ఈ సాణరా నిై వభిౄెంజైమడెం ఙరలా ఔషిెం. నౄభా ఙేసఽౄ నై సభమెంలల వకిౄకి అటలవెంటి లత్త 
ఉెంథర, ఖతెంలల యైదెం తీసఽఔుధరైభ అని లక్షణరలనఽ ఔనఽగపధేెందఽఔు ఔ ఔరభదేత్తలల యయధ అెంరలనఽ 
భీక్షిెంచవలల ఉెంటలెంథి. సదయల అధరభోఖెం ఎధరైళ్ైు ెంథి అధే థరనినలై యైద నిుణ ల భధ 
నధరైననుామాలుెంటలబ ఔనఽఔ ఏ కెుబమ్ ధైధర త్తయసుభిెంచడరనికి భ ెందఽ ఈ షయతేనఽ 
వభిౄెంజైలేటుడె  నదట జఫ ో ఎుడె ఫమటడిెందధే అననుామానిై జఞఖరతౄగ భియౕలనలలకి 
తీసఽకోయయౌ్ ఉెంటలెంథి.  

ఆభోఖ నౄభా భిణరభ ఔరభెంలల, ఈ నేనయౘబెంునఔు భెెండె సవయణలు వఙరచబ.  

 ఖూర ప్ ఇనా్ూభెన్్ యషమెంలల ఇథి ఔనినసఽౄ ెంథి. నౄభా సెంస  ఔు నషిెం యటిలు జైలే వఔుౄ లెవయౄ లేయధే 
పలవనణో ఇెందఽలల నతౄెం ఖూర ులలని సబ లెందభికీ నౄభా సదఽనుమెం ఔయౌయౄ యల. నతౄెం 
ాబ ణోుథోఖ లు, థరభిదాూ భైకఔు థిఖ వున ఉనై నతౄెం ఔుటలెంఫలలు, ఔ నలదె కభపభైట్ సెంసలలని 
నతౄెం ఉథోఖ ల ఔుటలెంఫలలు వెంటియభికి ఖూర ు నులలలనఽ వభిౄెంజైయౄ యల. నదటియభి నౄభాఔు 
వఙేచ కై ఔ ఔుటలెంఫెం ఔధరై నలైన ఙెుఔునైయభి టేు  నౄభా సెంసలు యనఽఔలెంగ 
వవహభియౄ బ. తగినెంత భూలెం లనయోౄ ెందధే నేనయౘబెంుణో ఈ నులలలు తయచఽ ఆ 
నేనయౘబెంునఽ ణొలగియౄ బ.  

 కొెంతకలెం నానేమెంనఽ వసాలు ఙేసఽఔుెంటృ వచిచన తభుత భ ెందఽ నఽెంచి ఉనై జఫ ోలఔు 
ఔడర నౄభా ఔయౌెంచడెంలల తు లేదధే పలవనణో భెెండవ సవయణనఽ ణెఙరచయల. ఔ వకిౄలల ఔ జఫ ో 
లక్షణరలుధరై, నిభెిషి కల వవదిలల అయ ాకోనెంచవధే నభ్ఔెం.  ఔనఽఔ థరనిై కామెంగ 
భిఖణ ెంచడరనికి లేదఽ.  

ix. నుాయెంబెంలల యేచి ఉెండే కలెం 

యదరయణ ఆభోఖ నౄభా నులల ఏథైెధర సభై (ఏథైెధర ాభాదెం ఫలభినడి ఆసతా్తలల ఙేభిణే తనెంచి) నదటి 
30 భోజులు థరటిన తభుత ఫమటడే అధరభోగలఔు భాతాఫే వభిౄసఽౄ ెంథి.  
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అథే యధెంగ, జఫ ోల జఞనృణరలు ఔడర ఉధరైబ. ఉథరహయణఔు :  

 కైటభకి్, 

 నృధైన్ నోుా యి టిక్ ళైెర్ ట ా , 

 ళ సిభెఔినై, 

 సఽి లా, 
  నలలు, 

 ళెభిైమా, 
  వభినౄజెం, 

 లలైనలలైటిస్క, 

 మోచి / తేెంటి కీలు భాభిడి వెంటియ.   

నుాయెంబ కలెంలల ఇయ తలెత్తౄధర నౄభా యక్షణ ఉెండదఽ. నుాయెంబ కలెం ఏడరథి లేథర భెెండేళ్ైు లేథర 
అెంతఔునేెంచిన సభమెం కవచఽచ. అథి కోు నౄభా ఔెంనలనీ నులలలల కోులా ఉెంటలెంథి.   

అధరభోఖెం యటిలల ఏథైెధర ఔటల అని కెుబమ్ నుాలలసర్ ఖ భిౄయౄ డె. అథి ఆమోదయోఖఫ ైన లత్తలలకై 
వసఽౄ ెంథర భథర అని భియౕయౌెంఙేెందఽఔు ఎెంతకలెంగ అతనికి యక్షణ లనయోౄ ెంథో  చాయౄ డె.  

x. నేనయౘబెంులు 

నులల కొనిై నేనయౘబెంులనిచిచెంథి. యటిని యదరయణెంగ ఏ యధెంగ వభాీఔభిెంచవచఽచనెంటే : 

 ాసాత్త ాయోజధరలు (అబణే, కొనిై నులలలలు  యటికీ ఇసఽౄ ధరైయల). 
 ఓట్ నేషెంట్, దెంత యైద చికిత్లు  
 ళెచ్.ఐ.య, యౘభో్న్ తెయన, సా లకమ చికిత్, సెంణరన యపలణర చికిత్, యౌెందభోథెీన 

శ్సౄ ైచికిత్లు వెంటి యక్షణ భిదిలలకి అధరభోగలు.  
 భదెం/భాదఔ దాయల యనియోఖెం కయణెంగ వఙేచ యధఽలు  
 పలయతథేశ్ెం ఫమట తీసఽఔుధే యైద చికిత్లు.  
 ళెచఽచ అనుమఔయ కయఔలానులు, ఆత్హణర మతైెం, అణ  దరభి్ఔ కలుషెం.  
 భీక్షలు/భియౕలనల కోసఫే ఆసతా్తలల ఙేయడెం.  

ఇటలవెంటి సెందభౌలలల కెుబమ్ లనఽ భియౕయౌెంఙే వకిౄ  భిలతేలనఽ నిభెిషిెంగ యవభిెంచడెం ఙరలా 
భ కెం. థీనివలు  లలషయౌసఽి  ధేయలగ అసలు యషమానికి భఖలుఖ ణరయల. కెుబమ్ నఽ త్తయసుభిెంచడరనిై 
ఎవభైెధర సయల్ ఙేలధర కోయలి  భియౕలనఔు ఔడర ఆ అెంశ్ెం ఫలెంగ నిలఫడఖలుఖ తేెంథి.  

xi. కెుబమ్ లఔు సెంఫెందిెంచిన షయతేల టు  యదేమత చాడెం. 

నౄభా తీసఽఔునైయయల కెుబమ్ ల యషమెంలల నుటిెంచవలలన కొనిై చయలనఽ ఔడర నౄభా నులల 
నియుచిెంచిెంథి. కెుబమ్ ఆమోదెం ను ెందడరనికి అెందఽలల కొనిై భ క నుతా వళ యౄ బ.  

యదరయణెంగ అయ థేనికి సెంఫెందిెంచినయై ఉెంటలమెంటే : 
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 నిభెిషి వవది లలల కెుబమ్ వయౄభాధరనిై ెండెం. వయౄభాధరనిై తుయగ ెండెంలలని 
నుాదరధరనిై భనెం ఇథివయకై ఖరళ ెంఙరెం. వయౄభానెం పలాధర వవది లలల ఔెంనలనీకి ఙేభలని 
నులలలలధే నేభపునవచఽచ.  

 నిభీృత కల వవది లలల కెుబమ్ డరఔుఫ ెంటు నఽ సభభిెంచడెం.  

 తుడె నుాత్తనిధెం, తుడె యవయణలు లేథర వసఽౄ ఖత యసౄయలనఽ యలు డిెంచఔనోు వడెం లాెంటి 
యటిలల నులుెంచఽకోఔనోు వడెం.  

g) ఙెయౌుెంచవలలన కెుబమ్ తేథి నతౄెంనలై నియృమానికి భవడెం 

ఔయభి కెుబమ్ నఽ ఆమోథిెంచిన యెంటధే, తదఽభి ఙేమాయౌ్న ని ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నణరౄ నిై 
నియృబెంచడఫే. థీనిై లెకిుెంచడరనికి, ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నణరౄ నిై నియృబెంఙే అెంరలనఽ భనెం అయెం 
ఙేసఽకోయయౌున అవసయెం ఉెంథి. అయ ఏభెంటే : 

 

i. నులల కిెంద సబ నికి అెందఽఫలటలలల ఉనై నౄభా నణరౄ నిై ణెలుసఽకోవడెం  

వకిౄఖత నౄభా నతౄెంణోఔడిన నులలలుెంటలబ. ఫో్ు టర్ నుాత్తథిఔనలై జఞభ ీ ఙేలనయ కొనిై ఉెంటలబ. 
యటిలల నౄభా నతౄెం ఔుటలెంఫెంలలని యయెందభికీ అెందఽఫలటలలల ఉెంటలెంథి. లేథర ఫో్ు టర్ నుాత్తథిఔనలైధే 
నులలలునైటికీ, ాత్త సబ నికి కొెంత భినేత్త ఉెండవచఽచ.  

ii. ఖతెంలల ఙేలన కెుబమ్ నఔు ఙెయౌుెంచినథి నోు గ నులల కిెంద సబ నికి అెందఽఫలటలలల ఉనై నేగియౌన 
నౄభా నతౄెం:  

ఇథివయఔు ఙెయౌుెంచిన కెుబమ్ లనఽ నేనయౘబెంచిన తభుత అెందఽఫలటలలల ఉనై నౄభా నతౄెం 
ఫలలెనఽ్నఽ లెకిుెంఙేటుడె, నఖదఽ ఙెయౌుెంచఔుెండర ఆసతేా లలల చికిత్ ను ెందడరనికి ఉనై అవకరనిై 
థేనిధైధర సదయల వకిౄ తదనెంతయెం యనియోగిెంచఽఔుధరైడర అని ఔడర భియౕయౌెంఙరయౌ.  

iii. ఉ –భినేతేలు 

ఖథి అథెె భినేత్త, నభి్ెంగ్ ఙరభెీలు వెంటి యటిని ఙరలా నులలలు నౄభా నతౄెంలల రతెం యౄెంలల లేథర 
ఔ భోజుఔునై భినేత్త యౄెంలల  నిభెిషిెంగ నేభపుెంటలబ. ఔన్లెి ెంట్ జు లేథర అెంఫ లెనఽ్ ఙరభెీల వెంటి 
యటి యషమెంలల ఔడర అలాెంటి భినేతేలు అభలులల ఉెండవచఽచ.  

iv. అధరభోగనికి సెంఫెందిెంచి నిభెిషి భినేతేలేఫ ైధర ఉధరైబయమో చాడరయౌ  

నులల పలాధర నణరౄ నిై నిభెిషిెంగ నేభపునవచఽచ. లేథర ాసాత్త కయలచ, ఖ ెండె జఫ ోలు వెంటి 
యధఽలఔబయ కయలచలనలై భినేత్తని యదిెంచవచఽచ.  

v. సెంఙరబత ఫో నస్క ఔు అయోత ఉెంథర లేథర అని భియౕయౌెంఙరయౌ 
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నులలథరయల కెుబమ్ యళ త ఫో నస్క (నులలథరయల అెంతఔు భ ెందఽ ఏడరథిలల ఎటలవెంటి కెుబమ్ ఙేమఔనుో ణే 
నఖూడే నతౄెం)కి అయలో డర కథర అని భియౕయౌెంఙరయౌ.  కెుబమ్ యళ త ఫో నస్క తయచఽ అదను నౄభా నతౄెం 
యౄెంలల ఉెంటలెంథి. అథి యసౄయనికి నేషెంట్/నులలథరయల నౄభా నణరౄ నిై నలెంచఽతేెంథి. అెంతఔుభ ెందఽ 
ఏడరథి చివయలల వచిచన కెుబమ్ ల వయౄభాధరలనఽ లెఔులలకి తీసఽకోఔనుో బ ఉెండడెం వలు  కొనిై 
సెందభౌలలల ఔుభ లేటివ్ ఫో నస్క నఽ తుగ నేభపునఖల అవకశ్భూ ఉెంథి.  

 

vi. భినేతేల ఫేయఔు ఇచిచన ఇతయ కయలచల నౄభా : 

ఇతయ భినేతేలు ఔడర ఉెండవచఽచ. ఉథరహయణఔు, ఆమ భైుద యైద దేత్తలల చికిత్ ను ెంథిణే, 

యదరయణెంగ భినేత్త ఙరలా తఔుువగ ఉెంటలెంథి. నులల తీసఽఔునై ధరలుగైళ్ు తభుత, ఆభోఖ భీక్షల 
కయలచలనఽ నిభెిషి భినేత్త ఫేయఔు భాతాఫే అనఽభత్తయౄ యల. ఆసతా్తలల ఉనైుడె ఇఙేచ ఙెయౌుెంులఔు 
ఔడర భోజుకిెంత అని ఔ భినేత్త ఉెంటలెంథి.  

vii. కో-నేఫ ెంట్ 

యదరయణెంగ ఇథి  ఙెయౌుెంునఔు భ ెందఽ నిభ భిత కెుబమ్ లలల సభ రతెంగ ఉెంటలెంథి.  సహ ఙెయౌుెంు 
కొనిై ాణేఔ భిలతేలలల భాతాఫే వభిౄెంఙేథిగ ఉెండవచఽచ. తయౌుతెండెా ల కెుబమ్ లఔు, ాసాత్త 
కెుబమ్ లఔు, భెెండవయభి నఽెంచి ఙేలే కెుబమ్ లఔు భాతాఫే అభలవచఽచ. ఔ నిభెిషి నణరౄ నికి నేెంచి 
ఉనై కెుబమ్ లలల ఔడర ఇథి అభలవచఽచ.  

ఙెయౌుెంచదఖ  నణరౄ నిై ఈ భినేతేలఔు సయలె ఫలటల ఙేలే భ ెందఽ, ఙెయౌుెంచనవసయెం లేని కయలచలనఽ 
నేనయౘబెంచి, ఙెయౌుెంచదగిన నిఔయ కెుబమ్  నణరౄ నిై లెఔుఖడణరయల.  

ఆభోఖ కెుబమ్ లల  ఙెయౌుెంులు ఉెండని అెంరలు 

అధరభోఖవెంతేనికి ఙేలే చికిత్ఔు అబయ వమాలనఽ ఎలా యబజిెంచవచఽచనెంటే : 

 నమెం ఙేమడరనిఔబయ కయలచలు   

 భియక్షణఔబయ కయలచలు   

యదిని నమెం ఙేమడరనిఔబయ కయలచలలల నతౄెం యైద వమాలు, యదరయణ సెంఫెందిత సదఽనుమాలు 
ఉెంటలబ. భభిెంత యౌఔయవెంతఫ ైన లేథర యలాసవెంతఫ ైన (ఔడర కవచఽచ) ఆసతా్తలల ఉెండేెందఽకెైన 
వమాలు ఔడర థీనికి ణోడె కవచఽచ.  

యదరయణ ఆభోఖ నౄభా నులల ఏథైెధర సభై యదిని నమెం ఙేమడరనికెైన కయలచలనఽ ఙెయౌుసఽౄ ెంథి. నిభెిషిెంగ 
నేభపుెంటే తనెంచి, యలాయనికెైన అదను కయలచలనఽ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ.  
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భిజిలిేరషన్ ఙరభెి, డరఔుఫ ెంటేషన్ ఙరభెీలు వెంటి ఇలాెంటి కయలచలనఽ చికిణే్తయ ఙరభెీలుగ వభాీఔభిెంచవచఽచ. 
నమెం ఙేమడెంణో ాతక్ష సెంఫెంధెం ఉనైయగ భిఖణ ెంచదగిన (ఉథరహయణఔు ఇన్ నేషెంట్ గ ఉనైుడె 
ఇఙేచ నిభెిషిెంగ నేభపునై ను ా టీన్ సను ఫ ెంట్) వెంటి అెంరలు. 

ఙెయౌుెంులు వభిౄెంచని అెంరల యషమెంలల  ఖతెంలల ాత్త టి.న.ఏ/నౄభా సెంసఔు య ెంతజఞనృణరలుెండేయ. 
ఇుడె ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ఆభోఖ నౄభా నుాభాణీఔయణ భాయాదయశఔ సాణరా ల ాకయెం యటిని ల భీఔభిెంఙరయల.  

ఙెయౌుెంచతగిన కెుబమ్  తేథి నతౄ ెం నిభే యణ ఔరభెం ఇలా ఉెంటలెంథి : 

టిి ఔ 2.1 

చయ  I ఖథి అథెె, ఔన్లెి ెంట్ జు వెంటి యయధ యపలగల కిెంద అనిై నృలుు లు, యలదఽల జఞనృణర తమాయల 
ఙేమాయౌ. 

చయ  II  ాత్త యపలఖెం కిెంద  కెుబమ్  ఙేలన నతౄెం నఽెంచి  ఙెయౌుెంులు వభిౄెంచనియటిని తీలేమాయౌ 

చయ  III  ాత్త యపలఖెం కిెంద వమానికి ఏయైధర భినేతేలుెంటే వభిౄెంజైమెండి 

చయ  IV నతౄెం ఙెయౌుెంచవలలన నణరౄ నిై లెఔుఖటిెండి. అథి నతౄ ెంనైథి నౄభా నతౄెం లలలే ఉెంథో 
లేథో  చాసఽకోెండి 

చయ  V  ఙెయౌుెంచవలలన నిఔయ కెుబమ్ నఽ నియృబెంఙేెందఽఔు కో-నే వభిౄలేౄ  థరనీై నేనయౘబెంచెండి 

h) కెుబమ్  ఙెయౌుెంు 

ఙెయౌుెంచవలలన కెుబమ్  నతౄెం లెకిుెంచగధే, కైసఽనఽ ఫటిి  యనియోఖథరయలఔు లేథర ఆసతా్తకి  ఙెయౌుెంు 
జయలుణరయల. ఆమోథిెంచిన కెుబమ్  నణరౄ నిై లైధరన్్/ఎకౌెంట్్ యపలగనికి ణెలుుణరయల. ఙెఔుు 
యౄెంలల లేథర యనియోఖథరయల ఫలెంఔు కాణరలలకి నఖదఽ ఫదయ్ థరుభ ఙెయౌుెంు ూయౄవుతేెంథి. 

ఙెయౌుెంునఽ ఆసతా్తకి జభినణే, అవసయఫ ైన నఽై నేనయౘబెంు ఏథైెధర ఉెంటే, ఙెయౌుెంు నఽెంచి 
నేనయౘబయౄ యల.  

ఙెయౌుెంునఽ థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలిేరటర్ నియుళ ెంచినుడె, ఙెయౌుెంు ాకిరమలల నౄభా సెంసల భధ ణేడర 
లుెండవచఽచ. టి.న.ఏల నితీయలనలై భభిెంత లలణైెన అవగహననఽ భ నఽ్ెందఽ ఔయౌెంచడెం జయలఖ తేెంథి.  

ఙెయౌుెంుల ణరజఞ యవభలనఽ ఎటిఔుడె ఔెంూటర్ లలకి ఎకిుసాౄ  ఉెండరయౌ. ఔసిభయలు  అడిగై ాశ్ైలఔు 
జయఫ యౌఙేచెందఽఔు ఇథి ఙరలా కీలఔెం. యదరయణెంగ ఈ యవభలనఽ ఔెంూటర్ థరుభ కల్ 
లలెంటర్/యనియోఖథరయల లేయ ఫిెంథరలణో ెంచఽఔుెంటలయల.  
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ఙెయౌుెంు జయఖగధే, కెుబమ్  లలటిల్ అబనటలు  భిఖణ యౄ యల. కెుబమ్ ల సెంక, లలటిల్ ఙేలన నతౄెం 
ఖ భిెంచి నిభీృత కల వవధఽలలు  ఔెంనలనీ మాజభాధరనికి, భధవయలౄ లఔు, యనియోఖథరయలలఔు, 
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐకి నియేథిఔలు ెంుణరయల. % లలటిల్ు, నిషత్తౄ గ ఙెయౌుెంులు వభిౄెంచని నతౄెం, కెుబమ్ లు 
లలటిల్ ఙేలేెందఽఔు టిి న సఖటల సభమెం వెంటియ యదరయణెంగ లలటిల్ ఙేలన కెుబమ్ ల యరలుషణలల 
ఉెంటలబ.  

i) డరఔుఫ ెంటు  లలటలణో వవహభిెంచడెం  / అదను సభాఙరభనిై కోయడెం 

కెుబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేలేెందఽఔు కొనిై భ క డరఔుఫ ెంటు నఽ భియౕయౌెంచవలల ఉెంటలెంథి. అయ : 

 అడి్షన్ ధనటల్ణో ఔడిన డిరచభెి యభెంశ్ెం, 

 ఆదరయెంగ నియౌఙే భీక్షల నియేథిఔలు, 
 యయధ యపలగల కిెంద అబన నణరౄ లనఽ చాుత తేథి ఏకీఔిత నృలుు , 

 నాలలరినఽు , నూయ్ల నృలుు లు, 
 ఙెయౌుెంు యలదఽలు, 
  కెుబమ్  నూయభ , 
  యనియోఖథరయల ఐడెెంటికైషన్. 

సభభిెంచిన ాత్త ధరలుఖ  కెుబమ్ లలలనా ఔటి నుాథనేఔ డరఔుఫ ెంటు  యషమెంలల అసెంూయృెంగ 
ఉెంట ెందని అనఽబవెం యలు డియోౄ ెంథి. థరెంణో సభభిెంచని ణరా లనఽ సభభిెంఙరలని యనియోఖథరయలఔు 
సాచిసఽౄ ధరైయల. యటిని కెుబమ్ ఔు జత ఙేలేెందఽఔు అతనికి కల భినేత్తని నియృబసఽౄ ధరైయల.  

అథే భాథిభిగ, కెుబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేసఽౄ నైుడె అదను సభాఙరయెం అవసయడవచఽచ. ఎెందఽఔెంటే: 

i. అెంథిెంచిన డిరచరె్ యభెంశ్ెం ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ సాచిెంచిన యధెంగ సభైెన నూయ్ట్ లల లేదఽ లేథర యది 
నియేయణఔు సెంఫెందిెంచిన కొనిై యవభలనఽ లేథర అసుసత చభితానఽ ణెలుసఽకోలేదఽ.  

ii. ఙేలన చికిత్నఽ తగినెంత యవయెంగ వభిృెంచఔనోు బ ఉెండవచఽచ లేథర యవయణ అవసయెం డవచఽచ.  

iii. డిరచభెి యభెంశ్ెం ాకయెం చాలనుడె చికిత్ భోఖ నిభే యణఔు అనఽఖ ణెంగ లేదఽ. భలన భెందఽలు 
చికిత్ ఏ జఫ ోఔు ఙేసఽౄ ధరైభో థరనికి సెంఫెందిెంచినయ కవు.  

iv. సభఔభిచన నృలుు లలల  కోభిన యధెంగ కయలచలనఽ థేనికిథరనికి చానెంచి ఉెండఔనోు వచఽచ.  

v.  వకిౄ వమసఽ భెెండె ణరా లలల సభినోు యౌ ఉెండఔనోు వచఽచ.  

vi. అడి్షనఽ ణేథీ/డిరచభెి ణేథీలు డిరచభెి యభెంశ్ెం, నృలుు లలల సభినోు యౌ ఉెండఔనుో వచఽచ.  

vii. కెుబమ్ నఽ అెంగీఔభిెంచడరనికి యౘలటలెైజైషనఽఔు సెంఫెందిెంచి భభిెంత సయవయ భియౕలన 
అవసయడవచఽచ. థరనికోసెం ఆసతా్తకి ఙెెంథిన లలయౌ కైసఽ నేయలు  అవసయభవుణరబ.  
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ఆ భెెండె సెందభౌలలలనా, యనియోఖథరయలఔు యౌఖితూయుఔెంగ ణెయౌమజైయౄ యల. లేథర యేటినలై అదను 
సభాఙరయెం అవసయమో కోయలత ఇఫ బల్ ఙేయౄ యల. ఙరలా కైసఽలలల, ఔెంనలనీ కోభిన సభాఙరభనిై 
యనియోఖథరయల సభఔయచఖలుఖ ణరడె. అబణే, కొనిై సెందభౌలలల ఉనేక్షిెంచడరనికి యలులేని 
సభాఙరయెం ఙరలా భ కఫ ైనథి అవసయెం డవచఽచ. కనీ, యనియోఖథరయల నఽెంచి థరనికి సెందన 
ఉెండఔనుో వచఽచ.  అటలవెంటి కైసఽలలల, కెుబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేమడరనికి సభాఙరయెం అవసయభని 
యనియోఖథరయలఔు భూడెయయలు  భిఫ ైెండయలు  ెంనయౄ యల. ఆ తభుతధే  కెుబమ్ నఽ భూలయేసఽౄ నైటలు  ధనటీసఽ 
ెంుణరయల.  

కెుబమ్  నుాలలస్క లల ఉనైుడె యగై ఉతౄయ ాతేతౄ భలలల జఞఫ ల నలైన ―నీచపలవెం లేఔుెండర‖ అధే 
భాటలనఽ నేభపుెంటలయల. ఈ ఉతౄ య ాతేతౄ భల తభుత ఔడర కెుబమ్ నఽ త్తయసుభిెంఙే హఔుు నౄభా 
సెంసఔు ఙెఔుుఙెదయఔుెండర ఉెండేెందఽఔు ధరమయఫ ైన ఆ నిమభానిై నుటియౄ యల.  

ఉథరహయణ  

కైసఽనఽ సభఖరెంగ అధమనెం ఙలేేెందఽఔు నౄభా సెంస  ఇన్ డోర్ కసైఽ నేయునఽ కోయవచఽచ. 
యదరనెం/చికిత్ నులల షయతేలఔు లలఫడి లేవని అతధొఔ నిభే యణఔు ఔడర భవచఽచ. నౄభా సెంస  
భభిెంత సభాఙరయెం కోసెం ఙలేన అబయననఽ అతనఽ కెుబమ్ నఽ ఆమోథిెంఙరడనడరనికి  సాచనగ 
భిఖణ ెంచడరనికి లేదఽ.  

ణరా లలలని లలటలలనఽ ఎదఽభోువడెం, అదను యవయణనఽ, సభాఙరభనిై కోయడెం కెుబమ్ ల నియుహణలల 
భ క సయల్. అవసయఫ ైన నతౄెం సభాఙరయెం లేనిథే కెుబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేమడరనికి ఉెండదఽ. అలా అని,   
సభాఙరయెం ఇెంక, భభిెంతగ కయలెంటృ తయచఽ అబభిసాౄ  యనియోఖథరయలనఽ అయౌఔభనికి ఖ భిఙేమడెం 
పలవెం అనినెంచఽకోదఽ.  

కైయభి కయయౌ్న సభాఙరభనిై అెంతటినీ కోయలత ఏకీఔిత జఞనృణరనఽ ెండెం, తభుత కొతౄ  
అవసభలు తలెతౄ ఔుెండర చాసఽకోవడెం సవఫ ైన యదరనెం అనినెంచఽఔుెంటలెంథి. 

j) కెుబమ్ లనఽ త్తయసుభిెంచడెం 

సభభిెంచిన కెుబమ్ లలల 10% నఽెంచి 15%  కెుబమ్ లు నులల షయతేలఔు లలఫడి ఉెండవని ఆభోఖ 
కెుబమ్ లలలని అనఽబవెం సాచియోౄ ెంథి. థీనికి యఔయకల కయణరలు ఉెండవచఽచ. యటిలల కొనిై ఏవెంటే : 

i. అడి్షనఽ ణేథీ నౄభా కలెం లలల ఉెండదఽ. 

ii. కెుబమ్ నఽ ఎవభికి కోయలతేధరైభో అతనఽ నౄభా గపడెఖ  కిెంద ఉనైయడైె ఉెండడె.  

iii. భ ెందభి నఽెంచి ఉనై జఫ ో కవడెం (అటలవెంటి భిలత్తని నులల నేనయౘబెంచి ఉెండవచఽచ). 
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iv. కెుబమ్  కోయడెంలల, సభెైన కయణెం లేఔుెండర, అనఽచిత జఞెం. 

v. కిరమాయౕల చికిత్ లేఔనోు వడెం; భీక్షల కోసఫే ఆసతా్తలల ఙేయడెం. 

vi.  ఏ అధరభోగనికి చికిత్ ఙేరభో అథి నులల కిెంద నేనయౘబెంచి ఉెండడెం.  

vii.  అధరభోగనికి భదెం, భాదఔ దాయల యనియోఖెం కయణెం కవడెం.  

viii.  ఆస ర్త్తలల 24 ఖెంటలు ఔడర లేఔనోు వడెం. 

కెుబమ్  త్తయసుయణ లేథర నిభఔయణ (అథి ఏ కయణెం భీణర అబధరకనీ) యనియోఖథరయలఔు 
యౌఖితూయుఔెంగ ణెయౌమజైమాయౌ. యదరయణెంగ, అటలవెంటి త్తయసుిత్త లేక నులలలలని ఏ 
షయతే/నిఫెంధన ఫేయఔు కెుబమ్ నఽ త్తయసుభిెంఙరభో సషిెంగ నేభపుెంటలెంథి.  

ఙరలా నౄభా సెంసలు ఇెందఽకొఔ ాకిరమనఽ అనఽసభియౄ బ. కెుబమ్ నఽ ఆమోథిెంచడరనికి అదికయెం ఉనై 
వకిౄఔధరై లనిమర్ అబన ఫేధేజయలఔు భాతాఫే కెుబమ్ నఽ త్తయసుభిెంఙే అదికయెం ఉెంటలెంథి.  ఎటలవెంటి 
త్తయసుితేలధైధర ూభిౄగ ధరమఫదేెంగ ఉెండేటలు  చాసఽఔుధేెందఽఔు, నులలథరయల కోయలి కెకిుణే యవయణ 
ఇచఽచఔుధేటలు  ఉెండేెందఽఔు ఈ యధఫ ైన ఏభటల ఙేసఽఔుెంటలయల.  

కెుబమ్ నఽ నిభఔభిలేౄ  నౄభా సెంస  ఔు యనత్త సభభిెంచడెంణోఫలటల భభికొెందభి వదెఔు యయు ధరమెం కోభై 
అవకశ్ెం నులలథరయలఔు ఉెంథి. యభెవయెంటే : 

 నౄభా ఆెంఫ డె్భన్ లేథర 

 యనియోఖథరయలల నోూ యెంలు లేథర 

 ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ లేథర 

 ధరమయ ధరలు. 

త్తయసుభిెంచిన ాత్త  కైసఽ యషమెంలలనఽ, యదరయణ ఔరభెంలల ధరమ భియౕలనఔు ఈ త్తయసుిత్త నిలుసఽౄ ెంథర 
అని లైలునఽ భియౕయౌయౄ యల. నిభఔయణనఽ సభభిెంచఽకోయయౌ్న సెందయౌెం తలెత్తౄ ణే ఉయోగిెంచఽఔుధేెందఽఔు 
డరఔుఫ ెంటు నఽ సఽయక్షితఫ ైన ఙోట బదాయలయౄ యల.  

k) భభిెంత సయవయ భిరోధన నినేతౄ ెం కెుబమ్ లనఽ అనఽభానిెంచడెం 

యనుభనికి ఙెెంథిన అనిై రకలలలనఽ వెంచన సభసనఽ ఎదఽభపుధేెందఽఔు ఇనా్ూయయలు  
ామత్తైసఽౄ ధరైయల. మోసూభిత కెుబమ్ ల సెంక ఎఔుువగ ఉెండడెంణో నౄభా సెంసలఔు ఆభోఖ నౄభా 
నలనఽ సయల్ గ భిణనేెంచిెంథి.  

ఆభోఖ నౄభాలల నులడే మోయలఔు కొనిై ఉథరహయణలు : 

i. భాయలవకిౄ సభస. నౄభా ఙేలన వకిౄ, చికిత్ ను ెంథిన వకిౄ యేభైుయల వఔుౄ లు కవడెం. 
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ii. ఆసతా్తలల ఙేయఔనుో బధర కెుబమ్  ఙేలేెందఽఔు డరఔుఫ ెంటు నఽ సిఱిెంచడెం.  

iii. ఆసతా్త యమెంణో లేథర మోసూభితెంగ సిఱిెంచిన ఫమట నృలుు లనఽ జత ఙేల కయలచలనఽ ఎఔుువ 
ఙేల చాడెం.  

iv. కొనిై భిలతేలలల భోఖనియృమానిఔబయ కయలచ ఎఔుువగ ఉెంటలెంథి ఔనఽఔ, ఓట్ నేషెంట్ గ ను ెంథిన 
చికిత్ని ఇన్ నేషెంట్/ఆసతా్తలల ఙేయడెంగ భాభిచ చాడెం.  

మోసగిెంఙే దేతేలు భోజుకొఔటి ఙపున కొతౄగ ుటలి కొసఽౄ ధరైబ ఔనఽఔ, క్షైతా య బలల భిలత్తని 
ఇనా్ూయయలు , టి.న.ఏలు నియెంతయెం భియౕయౌసాౄ , అటలవెంటి మోయలనఽ ఔనినలటిి , నిమెంతా్తెంఙే చయలనఽ 
యౄను ెంథిెంచఽకోయయౌ.  

భెెండె దేతేలనఽ ఆదరయెం ఙేసఽఔుని కెుబమ్ లనఽ భియౕలనఔు ఎెంనఔ ఙేయౄ యల : 

 భపటీన్ కెుబమ్ లు 

  టిాఖార్ు కెుబమ్ లు 

నిభెిషిరతెంలల కెుబమ్ లనఽ పౌత్తఔెంగ భియౕయౌెంఙరలని టి.న.ఏ లేథర నౄభా సెంస  అెంతయాత ాభాణరనిై 
నలటలి కోవచఽచ. నఖదఽ లేఔుెండర చికిత్ ను ెంథే నౄభా, భిబెంఫయల్ఫ ెంటల కెుబమ్ ల యషమెంలల ఈ రతెం 
యేభైుయలగ ఉెండవచఽచ.  

ఈ దేత్త కిెంద,  ఙెదఽయలభదఽయల నభూధర దేత్త ననఽసభిెంచి కెుబమ్ లనఽ ఎెంనఔ ఙేయౄ యల. నిభెిషి యలువ 
నేెంచి ఉనై కెుబమ్ లనిైెంటినీ భిరోదిెంఙరలని, ఆ భినేత్తఔధరై తఔుువగ ఉనై కెుబమ్ ల నభూధర 
ఔటినఽ యభికైషన్ ఔు ఙేటివచచని కొనిై నౄభా సెంసలు నిభెైయెంచవచఽచ.  

భెెండవ దేత్తలల, ాత్త కెుబమ్  కొనిై తనిఖీలఔు లలనవుతేెంథి. అథి సభైెన తీయలలల లేదని సెంథేహెం వలేౄ  
భిరోధనఔు థిఖవచఽచ. సెంథేయౘసదఫ ైనయ ఏవెంటే  

i. కెుబమ్ లల ఎఔుువ పలఖెం యైద భీక్షలఔు లేథర భెందఽలఔు సెంఫెందిెంచినథి అబనుడె 

ii. లలటిల్ ఫ ెంట్ కోసెం భభీ ఆతాెంగ ఉనై యనియోఖథరయల  

iii. థిథెినటలు గ ఉనై నృలుు లు వెంటియ. 

కెుబమ్  లసలెైనథి కదని అనఽభానిెంచినుడె, అథి ఎెంత చినై నణరౄ నిథి అబధర భిరోదియౄ యల. 

n. టి.న.ఏ అనఽసభిెంఙే నఖదఽయళ త లలటిల్ ఫ ెంట్ 

నఖదఽ యళ త సదఽనుమెం ఎలా నిఙేసఽౄ ెంథి ? ఆసతా్తణో టి.న.ఏ నౄభా సెంస  ఔుదఽయలచఔుధే ెందెం 
థీనికి ఖ ెండెకమ లాెంటిథి. ఇతయ యైద లేవల ను ా యైడయుణో ఔడర ెంథరలఔు అవకశ్భ ెంథి.  నఖదఽ 
యళ త సదఽనుమెం ఔయౌెంఙేెందఽఔు అనఽసభిెంఙే ాకిరమనఽ భనెం ఈ యపలఖెంలల చాడవచఽచ: 
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టిి ఔ 3.1 

 
 
 
 
 

చయ  1 

 ఆభోఖ నౄభా గపడెఖ  కిెంద ఉనై యనియోఖథరయల అధరభోఖెం నులమాడె లేథర గమడరు డె. 
ఆసతా్తలల ఙేభయౌ్న భిలత్త వచిచెంథి. అతనఽ/ఆఫ  (లేథర అతనఽ/ఆఫ  తయపున ఎవభెైధర) 
ఆసతా్తలలని నౄభా యపలఖెం వదెఔు యయు ణెలునుయౌ్న నౄభా యవభలు ఎలాెంటివెంటే : 

i. టి.న.ఏ నేయల, 

ii. అతని సబతు నెంఫయల, 

iii.  నౄభా సెంస  నేయల, వెంటియ. 

 
 
 
 
 
 
 

చయ 2 

ఆసతా్త సెంఔలనయఙే అవసయఫ ైన సభాఙరయెం ఎలాెంటిదెంటే : 

i.  అధరభోఖెం ఏనేటధేథి నియృబెంచడెం 

ii.  చికిత్, 

iii.  చికిత్ ఙేసఽౄ నై డరఔియల నేయల, 

iv. ఆస ర్త్తలల ఉెండవలల భవచచని ఙెఫ తేనై భోజుల సెంక, 

v.  అెంచధర వమెం 

 నఖదఽ యళ త అదీఔిత నూయెంగ నయౌఙే నూభ్ట్ లల థీనిై సభభియౄ యల. 

 
 
 
 
 
 
 

చయ  3 

నఖదఽ యళ త అదీఔిత నూయెంలల ఇచిచన సభాఙరభనిై టి.న.ఏ అధమనెం ఙేసఽౄ ెంథి.  ఇచిచన 
సభాఙరయెం, నులలలలని నిఫెంధనలు, ఆసతా్తణో ఔుథిభిన భైటలు  ఏయైధర ఉెంటే యటిని అథి 
సభిచాసఽఔుెంటలెంథి. నఖదఽ యళ త అదీఔిత్తని ఔయౌెంచవఙరచ లేథర, ఔయౌలేౄ  ఎెంత నణరౄ నికి 
ఔయౌెంచవచఽచ అధే థరనినలై ఔ నియృమానికి వసఽౄ ెంథి.  

నియృమానికి భవడరనికి టి.న.ఏ భభిెంత సభాఙరభనిై కోయవచఽచ. ఔయభి నియృమెం 
తీసఽఔుధరైఔ, జఞెం లేఔుెండర థరనిై ఆసతా్తకి ణెయౌమజైయౄ యల.  

ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ఆభోఖ నౄభా నుాభాణీఔయణ భాయాదయశఔ సాణరా ల కిెంద ఆ భెెండె నూభలనఽ ఇుడె 
ల భీఔభిెంఙరయల; చివయలల ఉనై అనఽఫెందరనిై చాడెండి).   

 
 

చయ  4 

 నేషెంట్ కాణరలల కెరడిట్ అబన టి.న.ఏ అదీఔితెం ఙేలన నణరౄ నిై దిఱిలల ఉెంచఽఔుని నేషెంట్ కి 
ఆసతా్త చికిత్ ఙేసఽౄ ెంథి. చికిణే్తయ కయలచలు తీసఽఔుధేెందఽఔు, నులల ాకయెం సహ-ఙెయౌుెంు 
అవసయెం ఏథైెధర ఉధరై డినుజిట్ ఙెయౌుెంచవలలెంథిగ సబ డిని కోయవచఽచ.  
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చయ  5 

 నేషెంట్ డిరచభెికి లదేఫ ైనుడె, నేషెంట్ కాణరలల టి.న.ఏ ఆమోథిెంచిన నతౄెం ఎెంత ఉనైథీ, 

నౄభా కిెంద యసౄవెంగ చికిత్ కయలచలు ఎెంతవయఔు ఙెయౌుెంచడరనికి యలునైథీ ఆసతా్త 
చాసఽఔుెంటలెంథి.  

కెరడిట్ తఔుువగ ఉెంటే, నఖదఽ యళ త చికిత్ఔు అదను కెరడిట్ ఆమోదెం కోసెం ఆసతా్త 
అబభిసఽౄ ెంథి.  

అబయననఽ టి.న.ఏ యరలుఱెంచి అదను నణరౄ నిై ఆమోథిసఽౄ ెంథి.  

 

చయ  6 

 

అధరమోథిత ఙరభెీలనఽ నేషెంట్ ఙెయౌుెంఙేల డిరచభెి అవుణరడె. డరఔుఫ ెంటేషన్ నఽ ూభిౄ ఙేలేెందఽఔు 
కెుబమ్  నూయెం నైద, నృలుు  నైద సెంతఔెం ఙేమవలలెంథిగ అతనిై కోయణరయల. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

చయ  7 

ఆసతా్త అనిై ణరా లనఽ ఏకీఔితెం ఙేల, నృలుు  నుాలలలెంగ్ కోసెం డరఔుఫ ెంటు నఽ టి.న.ఏకి 
సభభిసఽౄ ెంథి. అయ ఏవెంటే : 

i.  కెుబమ్  నూయెం 

ii. డిరచభెి యభెంశ్ెం / అడి్షనఽ ధనటల్  

iii.  టి.న.ఏ జఞభీ ఙేలన నేషెంట్/ాత్తనుదఔుని ఐడెెంటికైషన్ కయలు , నోూ ట  ఐ.డి ఆదరయెం. 

iv.  తేథి ఏకీఔిత నృలుు  

v.  సయవయ నృలుు  

vi.  భీక్షల నియేథిఔలు 

vii. నాలుిన్,  నూయ్ల నృలుు లు 

viii.  టి.న.ఏ ెంనన ఆమోథిత లేకలు 
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చయ  8 

థిఖ వ నేభపునై లాెంటి యవభలనఽ సభిచాలన తభుత టి.న.ఏ కెుబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేల, ఆసతా్తకి 
ఙెయౌుెంు జయవలలెంథిగ లనూయల్ ఙేసఽౄ ెంథి : 

i. ఆమోదెం ను ెంథిన వకిౄ చికిత్ ను ెంథిన నేషెంట్ ఔభై అని నిభే భిెంచఽకోవడెం. 

ii. ఆమోథరనిై థేనికి కోభభో నేషెంటలకి అథే చికిత్ ఙేరభ అని చాడడెం. 

iii. నేనయౘబెంచిన అధరభోగనికి ఙేలన చికిత్ వమాలు, నృలుు లల పలఖెంగ ఉెండఔుెండర 
చాసఽకోవడెం. 

iv.  ఆసతా్తకి ణెయౌమజైలన భినేతేలనిైెంటికీ అథి ఔటలి ఫడి ఉెంథో లేథో  చాడడెం. 

v.  ఆసతా్తణో ఔుదఽయలచఔునై భైటు ధే యేరభ అని చాల, నిఔయ ఙెయౌుెంు నణరౄ నిై లెఔుఖటిడెం.  

నఖదఽ యళ త సదఽనుమెంలలని యలువనఽ సెంథేళ ెంచవలలన ని లేదఽ. ఈ సదఽనుమానిై ఎలా ఉతౄ భెంగ 
యనియోగిెంచఽకోవఙోచ ణెలుసఽకోవడెం ఔడర నులలథరయలఔు ఙరలా భ కెం. ఖభనిెంచవలలన అెంరలు 
ఏనేటెంటే : 

i. ఔసిభయలు  నౄభా యవభలనఽ యసెం ణెలుసఽఔుని ఉెండరయౌ. అతనఽ/ఆఫ  ఖరళ ెంఙరయౌ్న అెంరలలల 
ఉనైయటిలల కొనిై : 

  టి.న.ఏ కయలు , 

 నులల ాత్త  

  నౄభా సదఽనుమ షయతేలు, నిమభ నిఫెంధనలు వెంటియ.  

ఇథి అెందఽఫలటలలల లేనుడె, అతనఽ టి.న.ఏని (24 ఖెంటల ళెల్ లెైన్ థరుభ) సెంాథిెంచి యవభలు 
కోయవచఽచ.  

ii. యనియోఖథరయల ఔన్యిౌెంగ్ డరఔియల సాచిెంచిన ఆసతా్త టి.న.ఏ ధట్ వర్ు లల ఉెంథో  లేథో  చాసఽకోయయౌ. 
అటలవెంటి చికిత్ఔు నఖదఽ యళ త సదఽనుమెం ఎఔుడ అెందఽఫలటలలల ఉెంథో అతనఽ/ఆఫ  టి.న.ఏని 
అడిగి ణెలుసఽకోయయౌ్న అవసయెం ఉెంథి. 

 

iii. ఆమన/ఆఫ  ూయు అదికభిఔ తాెంలలకి సభైెన యవభలు ాయేశ్నలటేి లా చాసఽకోయయౌ్న అవసయెం 
ఉెంథి. ఈ తాెం 2013లల జఞభీ ఙేలన ఆభోఖ నౄభాలల నుాభాణ కీఔయణ భాయాదయశకల ాకయెం 
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ థరుభ ాభాణీఔభిెంచఫడరు బ. సెందయౌెం సషిెంగ ణెయౌమఔుెంటే, టి.న.ఏ నఖదఽ యళ త 
సదఽనుమానిై నిభఔభిెంచడమో, ాశ్ైలనఽ లేవధతౄడమో జయఖవచఽచ.  
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iv. ఖథి అథెె వెంటియటికి యదిెంచిన భినేతేలఔు లేథర కైటభకి్ వెంటి నిభెిషి చికిత్లనలై ఉనై 
భినేతేలఔు తఖాటలు గధే ఆసతా్త ఙరభెీలు ఉెండేటలు గ అతనఽ/ఆఫ  చాసఽకోయయౌ. 

ఔయేళ్ నులల అనఽభత్తెంచిన థరనిఔధరై అతనఽ/ఆఫ  ఎఔుువ కయలచ నలటిదయౌలేౄ , కయలచలలల యభి యటల 
ఎెంత ఉెంటలెంథో భ ెందఽగ ణెలుసఽకోవడెం భెంచిథి.  

v. డిరచభెి ఖ భిెంచి యనియోఖథరయల టి.న.ఏకి భ ెందఽగ ణెయౌమజైమాయౌ. అదను ఆమోదెం ఏథైెధర 
అవసయఫ ైణే డిరచభెికి భ ెంథే థరనిై టి.న.ఏకి ెంవలలెంథిగ ఆసతా్తని అబభిెంఙరయౌ. థీనివలు  
నేషెంట్ ఆసతా్త వదె అనవసయెంగ ఎదఽయల చాలే ఫలధ తుతేెంథి.  

యనియోఖథరయల ఔ ఆసతా్తలల నఖదఽ యళ త చికిత్ కోసెం అబభిెంచి, ఆమోదెం ను ెంథి, నేషెంట్ నఽ 
భభోఙోట ఎఔుడో ఙేయచడరనికి నియృబెంచఽఔుధే అవకశ్భూ ఉెంథి. అటలవెంటి సెందభౌలలల, నఖదఽ యళ త 
ఆమోథరనిైయనియోగిెంచఽకోవడెం లేదధే సెంఖత్తని యనియోఖథరయల ఆసతా్తకి తఔుెండర ణెయౌమజైల, అథే 
యషమానిై టి.న.ఏకి ఔభూనికైట్ ఙేమవలలెంథిగ ఆసతా్తని కోభయౌ.  

 ఈ ని ఔనఽఔ ఙేమఔనుో ణే, ఆమోదెం ను ెంథిన నతౄెం యనియోఖథరయల నులలలల సెంనెంచినోు బ, తదఽభి 
అబయన ఆమోథరనికి అథి ఆటెంఔెంగ భిణనేెంచఖలదఽ.  
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C. ఆభోఖ నౄభా కెుబమ్ లలల అభెీల సభయణ 

ఇెంతఔుభ ెంథే యవభిెంచినటలు గ, ఆభోఖ నౄభా కెుబమ్ ల భియౕలనఔు అధేఔ యకల ణరా లు అవసయభవు ణరబ. 
ఆమోదయోఖఫ ైథేధర (ఙెయౌుెంచదగినథేధర?), కెుబమ్  ఏ ఫేయఔు ఉెంథి (ఎెంత నతౄెం?) అధే భెెండె భ కఫ ైన 
ాశ్ైలఔు జయఫ  ఇవుడెంలల ాత్త డరఔుఫ ెంట్ సయౘమడెతేెందని ఆయెంచడెం జయలఖ తేెంథి. 

ఔసిభయలు  సభభిెంచవలలన ణరా ల ఆవశ్ఔతనఽ యటిలల ఉెండవలలన అెంరలనఽ ఈ యపలఖెం యవభిసఽౄ ెంథి : 

1. డిరచభెి యభెంశ్ెం 

ఆభోఖ నౄభా కెుబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేమడరనికి అవసయఫ ైన యటిలల అతెంత భ కఫ ైనథిగ డిరచభెి యభెంరనిై 
ఙెవచఽచ. నేషెంట్ లత్త ఖ భిెంచి, అతనికి ఙేలన చికిత్ దేత్త ఖ భిెంచి ఈ తాెంలల ూభిౄ సభాఙరయెం ఉెంటలెంథి.  

ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నుాభాణ కీఔయణ భాయాదయశకల ాకయెం, నుాభాణ ఔ డిరచరె్ యభెంశ్ెం యవభలు కిెంథి యధెంగ 
ఉెంటలబ.: 

1. భోగి నేయల 
2. ట యౌనోూ న్ ధెం./ నఫ ైల్ ధెం. 
3. ఐ.న.డి ధెం. 
4. ాయేశ్ెం ధెం. 
5. చికతి్ అెంథిసఽౄ నై సలయౘథరయల/ల నేయల, నూో న్ ధెంఫర్, యపలఖెం/లలయౖయౌటీ 
6. సభమెంణో నుటల ాయేశ్ ణేథీ 

7. సభమెంణో నుటల డిరచరె్ ణేథీ 

8. ఎెం.ఎల్.ల ధెం / ఎఫ్.ఐ.ఆర్ ధెం. 
9. ాయేశ్ సభమెంలల ను ా యజనల్ యది నియేయణ 

10. డిరచరె్ సభమెంలల తేథి యది నియేయణ 

11. తేథి నిభే యణ కోసెం నుాదికయ సెంస  లనూయల్ ఙేలన యధెంగ ఐ.ల.డి-10 కోడ్స(లు) లేథర భభైథైెధర 
కోడెు ,  

12. కల వవదిణో ఔడిన భదఽలనఽ సభభిెంచడెం భభిమ  ాయేరనికి కయణెం 

13. అసుసతనఽ సభభిెంఙే యభెంశ్ెం 

14. ాయేశ్ సభమెంలల పౌత్తఔ భీక్షలల ణేయౌన కీలఔ యషమాలు 
15. భదనున, ధాభనున, భాదఔదావ లేవన చభితా, ఏథైెధర ఉెంటే 
16. భ కఫ ైన ఖత యైద, శ్సౄ ైచికిత్ చభితా, ఏథైెధర ఉెంటే 
17. యది నియేయణ లేథర చికిత్ఔు భ కఫ ైన/సెంఫెందిెంచిన ఔుటలెంఫ చభితా ఏథైెధర ఉెంటే. 
18. ఆసతా్తలల ఙేభిన సభమెంలల కీలఔఫ ైన భిరోధనల యభెంశ్ెం 

19. ఉదాయలు సయౘ ఆసతా్తలల ఉనై సభమెం, ఏథైెధర ఉెంటే. 
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20. డిరచరె్  అబనుడె యైదఽల సలయౘ 

21. చికిత్ అెంథిసఽౄ నై యైదఽడె/అదికభిఔ జటలి  యైదఽడి నేయల&సెంతఔెం 

22. భోగి/సయౘమఔుల నేయల&సెంతఔెం 

చఔుగ భలన డిరచభెి యభెంశ్ెం అధరభోఖెం/గమెం, లనెంచిన చికిత్ అయెం ఙేసఽకోవడెంలల కెుబమ్ నఽ నుాలలస్క 
ఙేలే వకిౄకి ఎెంతగధన సయౘమడెతేెంథి. తథరుభ లలటిల్ ఫ ెంట్ ాకిరమనఽ యేఖవెంతెం ఙేమడరనికి 
ణోడడెతేెంథి. కెుబమ్ లనఽ సభయెంగ నుాలలస్క ఙేమడరనికి డిరచభెి యభెంశ్ెంలల ఉెండవలలన అెంరల ఖ భిెంచి 
ఔడర ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నుాభాణీఔయణ భాయాదయశఔ సాణరా లు సాచిెంఙరబ. దఽయదిషివరతేౄ , నేషెంట్ చనినోు ణే, 
ఙరలా ఆసతేా లలల డిరచభెి యభెంరనిై భయణ యభెంశ్ెంగ నేభపుెంటలయల.  

ఎుడా డిరచభెి యభెంరనిై అసలు ాత్తధే సభభిెంచవలలెంథిగ కోయణరయల.  

2. భీక్షల నియేథిఔలు 

భోఖ నియృమానిై, చికిత్నఽ నోు యౌచ చాలేెందఽఔు భీక్షల నియేథిఔలు యమడణరబ. చికిత్ఔు ుభికొయౌన 
అసలెైన లత్తని అయెం ఙేసఽఔుధేెందఽఔు అవసయఫ ైన సభాఙరభనిై అయ సభఔయలయౄ బ. ఆసతా్తలల ఙేయడెం వలు  
భిలత్త ఏ యధెంగ ఫ యలఖ డిెంథీ ఔడర ణెలుసఽౄ ెంథి.  

భీక్షల నియేథిఔలలు  యదరయణెంగ ఏెం ఉెంటలమెంటే : 

a) యఔౄ భీక్ష నియేథిఔలు; 
b) ఎక్్-భై నియేథిఔలు;  
c) యున్ నియేథిఔలు   
d) ఫమాన్ నియేథిఔలు   

 అనిై భీక్షల నియేథిఔలలలనఽ నేయల, వమసఽ, యౌెంఖెం, భీక్ష ఙేలన ణేథీ వెంటియ ఉెండరయౌ. అయ ఔడర భిజనలే 
సభభిెంఙరయౌ. నిభెిషి అబయన ఫేయఔు నౄభా సెంస  ఎక్్-భై, ఇతయ ల్్ లనఽ యనియోఖథరయలఔు త్తభిగి 
అగిెంచవచఽచ.  

3. ఏకీఔిత, సయవయ నృలుు లు : 

నౄభా నులల కిెంద ఏెం ఙెయౌుెంఙరలధే థరనిని నియృబెంఙే దయౄ యేజుగ థీనిని ఙెవచఽచ. ఇథివయలల నృలుు  కోసెం 
ఎలాెంటి నుాభాణ కీఔయణ నూయ్ట్ లేదఽ. కనీ, ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నుాభాణ కీఔయణ భాయాదయశకలు సెంగటితఫ ైన, 
సభఖరఫ ైన నృలుు లకోసెం నూయ్ట్ నఽ అెంథిెంఙరబ. ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ యబ్ లలైట్ లల అెందఽఫలటలలల ఉనై యవభలనఽ 
అయెం ఙేసఽకోయలని యథరభి సాచిెంచఫడెతేధరైయల.  

సెంగటిత నృలుు  ూభిౄ దిరనిై సభభిసఽౄ ెండగ, సభఖరఫ ైన నృలుు  భెపభెన్్ కోడు ణో నుటల యడియడిగ 
యవభలనఽ అెంథిసఽౄ ెంథి.  
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సభఖరఫ ైన నృలుు నఽ ఉయోగిెంచి ఙెయౌుెంచలేని కయలచల భియౕలన ఙేటిఫడెణోెంథి. ఇెందఽలల ాయేశ్యళ త 
కయలచలనఽ సనై నణరౄ నికి ఙేభిచ, ఏ దఽె ఔు సెంఫెందిెంచినదధే థరనికిెంద తగాిెంు కోసెం 
ఉయోగిెంచఫడెతేెంథి.  

నృలుు లు అసలు యౄెంలల లుఔభిెంచఫడరయౌ. 

4. ఙెయౌుెంునఔు యలదఽ 

నషిభియౘయ కర ెంటలఔుి  అబనెందఽన ఆభోఖ నౄభా కెుబమ్  భిబెంఫయల్ఫ ెంటల ఔడర ఙెయౌుెంచిన నణరౄ నికిగనఽ 
ఆసతా్త నఽెంచి యదికయ యలదఽనఽ కోయలతేెంథి.  

నృలుు  నతౄెం, ఙెయౌుెంచిన నతౄెం సభానెంగ ఉెండరయౌ్న భాట నిజఫేకనీ, ఙరలా ఆసతేా లు ఙెయౌుెంఙరయౌ్న 
నతౄెంలల భబతీ లేథర డియౌుెంటల ఇయౄ బ. అటలవెంటి కైసఽలల, నేషెంట్ తయపున యసౄ వెంగ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న 
నణరౄ నిై ఙెయౌులేౄ  ఙరలునని  నౄభా సెంసఔు ఙెఫ ణరయల.  

యలదఽనలై నెంఫయల, యి ెంు ఉెండరయౌ. థీని అసలు ాత్తధే ఇయుయౌ.  

5. కెుబమ్  నూయెం 

కెుబమ్ తాెం అధేథి కెుబమ్ నుాలలలెంగ్ కోసెం లాెంఛన నుామఫ ైన, చటిఫదేఫ ైన అబయన. ఇథి 
యనియోఖథరయలఔు సెంతఔెంణో అసలు యౄెంలల సభభిెంచఫడెతేెంథి. కెుబమ్ ణరా నిై ఇుడె 
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నుాభాణ కీఔభిెంచిెంథి. ఇెందఽలల యసౄ ితెంగ ఉనైథేనేటెంటే: 

a) నౄభా ఙేలన ాదరన వకిౄ యవభలు భభిమ  కెుబమ్ ఙేలన థరనికి సెంఫెందిెంచిన నులల ధెంఫర్. 

b) నౄభా చభితా యవభలు 

c) ఆసతా్తలల ఙేభిన నౄభాథరయల యవభలు. 

d) ఆసతా్త, ఖథి యపలఖెం, అడి్షన్, డిరచరె్ ణేథీ, సభమెం, ాభాదెం అబణే నోు య్సఽలఔు ణెయౌనుభ, 
భెందఽల యదరనెం తథితయ యవభలు.  

e) కయలచల యబజన, ఆసతా్తలల ఙేయఔభ ెందఽ, ఫమటఔు వచిచన తభుత్త సభమెం, పలభీ నతౄెం కయలచ 
యవభలు/కెుబమ్ ఙేలన నఖదఽ ాయోజనెం సయౘ ఆసతా్తలల ఙేభినెందఽఔు కెుబమ్ యవభలు. 

f) జతయచిన నృలుు ల యవభలు 

g) భెంజూయల ఙేలన కెుబమ్ ఙెయౌుెంు కోసెం నౄభా ఙేలన ాదరన వకిౄ ఫలెంఔు కాణర యవభలు 
h) నులలథరయల నఽెంచి ాఔటన. 

కెుబమ్  నూయెంలల జఫ ో, థరనికి జభిగిన చికిత్ల సభాఙరయెం ఉెండడఫే కదఽ నులలథరయల డిఔుభైషన్ ఔడర 
ఉెండడెం వల్ చటియెంగ అతెంత భ కఫ ైన తాెం అవుతేెంథి.  
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కెుబమ్ ఔు ―అతెంత సత్ నభ్ఔెం లథరే ెంణరనిై‖ వభిౄెంజైసఽౄ నైథి ఈ డిఔుభైషధే. థీనిై ఔనఽఔ నులలథరయల 
ఉలు ెంఘ లేౄ , నులల కిెంద ఉనై తుడె నుాత్తనిధ కు జు అతనికి వభిౄెంఙే అవకశ్ెం ఉెంటలెంథి.  

6. ఐడెెంటిటీ ూూ ఫ్ 

భన జీయతెంలలని యయధ కయఔలానులలల ఐడెెంటిటీ ూూ ఫ్ యనియోఖెం భనఽభనఽ ఎఔుువ అవుణోెంథి. ఐడెెంటిటీకి 
సెంఫెందిెంచిన జనయల్ ూూ ఫ్ ఔ భ కఫ ైన ాయోజధరనిై ధయయేయసఽౄ ెంథి. నౄభా తీసఽఔునై వకిౄ, చికిత్ 
ఙేబెంచఽఔునై వకిౄ ఔభో కథో  సభిచాసఽఔుధేెందఽఔు ఇథి ఉయోఖడెతేెంథి.  

యదరయణెంగ కోభై ఖ భిౄెంు ణరా లు థిఖ వ నేభపునైయ అబ ఉెంటలబ : 

a) ఒటయల ఐడెెంటిటీ కయలు , 

b) డైైెయెంగ్ లెైలలనఽ్, 

c) నున్ కయలు , 

d) ఆదరర్ కయలు  వెంటియ. 

ఖ భిౄెంు ఆదరయెం కోసెం టలి ఫటిడెం వలు , నఖదఽ యళ త కెుబమ్ లలల, మోసెం ఙేల భాయల వఔుౄ లు చికిత్ 
ఙేబెంచఽఔునై కైసఽలు ఖణనీమెంగ తగా బ. ఆసతా్తలల ఙేయడరనికి భ ెంథే ఐడెెంటిటీ ూూ ఫ్ కోయలతేధరైయల. 
సభిచాల థరనిై నౄభా సెంసఔు లేథర టి.న.ఏకి సభభిెంఙరయౌ్న ఫలధతనఽ ఆసతా్తనలై నలటలి యల.   

భిబెంఫయల్ఫ ెంటల కెుబమ్ లలల ఐడెెంటిటీ ూూ ఫ్ ధయయేభైచ ాయోజనెం తఔుుయే.  

7. నిభెిషి కెుబమ్ లఔు అవసయఫ ైన డరఔుఫ ెంటలు  

కొనిై యకల కెుబమ్ లలల నలైన నేభపునైయ కఔ అదను డరఔుఫ ెంటలు  కొనిై అవసయభవుణరబ. అయ : 

a) ాభాద కెుబమ్ లలల, ఎఫ్.ఐ.ఆర్  లేథర భిజిసియలు  నోు య్స్క లిేషనఽఔు ఆసతా్త జఞభీ ఙేలన  ఫ డికో-య్ఖల్ 
సభిికెట్ అవసయడవచఽచ. అథి ాభాథరనికి ఖల కయణరనిై యవభిసఽౄ ెంథి. టలా క్ ాభాథరలలల 
అబణే, సదయల వకిౄ భదెం ణరగి ఉధరైడో లేథో  ఙెఫ తేెంథి.    

b) సెంకిుషిఫ ైన లేథర ళెచఽచ యలువణో ఔడిన కెుబమ్ లలల కైసఽ ఇన్ డోర్ ణరా లు అవసయడవచఽచ.  
ఆసతా్తలల ఉనైధరైళ్ైు థైెనెంథిన నుాత్తథిఔన నేషెంటలఔు ఙేలన అనిై చికిత్ల యవభలు ఆసతా్తలల 
నమోదఽ ఙేసాౄ  ఉెంటలయల. ఆ డరఔుఫ ెంటే ఇన్ డోర్ కైసఽ నేయల లేథర కైసఽ ఱటల అవుతేెంథి.  

c) అవసయఫ ైన ఙోటు  డమాలలస్క/కీమోతెయన/జియోతెయన ఙరయలి లు.  

d) ఆసతా్త నియుచధరనికి సభినుో బనటలు గ ఆసతా్త ఉెంథో లేథో  ణెలుసఽఔుధేెందఽఔు యౘలటల్ భిజిలిేరషన్ 
సభిికెట్.  
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కెుబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేలేెందఽఔు కెుబమ్ ల ఫిెందెం కొనిై ఆెంతయెంగిఔ డరఔుఫ ెంట్ నూభ్టు నఽ ఉయోగిసఽౄ ెంథి. 
అయ ఏవెంటే : 

i. డరఔుఫ ెంటలు  సభిచాడడరనికి భియౕలధరెంరల జఞనృణరలు, 

ii. భియౕలన/లలటిల్ ఫ ెంట్ ఱటల, 

iii. ాభాణరల తనిఖీలు/ఔెంట ా ల్ నూభ్ట్.  

 ఈ నూభ్టలు  నౄభా సెంసలనిైెంటిలలనఽ కై యధెంగ లేఔనోు బనటికీ, యదరయణెంగ ఉెండే అెంరల 
ఉథరహయణణో, ఈ డరఔుఫ ెంటు  ాయోజనెం ఖ భిెంచి భనెం అధమనెం ఙేథరె ెం.  

టిి ఔ 2.2 

1.  
డరఔుఫ ెంటల 
యభికైషన్ ఱటల 

అనిైెంటిఔధరై ఇథి సఽలబఫ ైనథి. యనియోఖథరయల ఇయ సభభిెంఙరడని 
నేభపుధేెందఽఔు డరఔుఫ ెంటు  జఞనృణరలల ఔ ఙెక్ భార్ు ఉెంటలెంథి. కొనిై 
నౄభా సెంసలు యనియోఖథరయలఔు ఎకైలెడె్స ఫ ెంట్ గ థీని ాత్తని 
సభఔభైచ యలుెంథి.  

2.  భియౕలన/నుాలలస్క ఱటల 

ఇథి యదరయణెంగ కై ఱటల అబ ఉెంటలెంథికనీ నతౄెం నుాలలలెంగ్ 
యవభలనిైెంటినీ ఇభ డెచఔుెంటలెంథి.  

a) యనియోఖథరయల నేయల, ఐడి నెంఫయల 

b) కెుబమ్  నెంఫయల, కెుబమ్ణరా లు అెందఽఔునై ణేథీ  

c) నులల యహెంగవలలఔనెం, లలక్షన్ 64యనృ యదేమత 

d) నౄభా నతౄెం, ఉయోగిెంచఽఔునై నౄభా నతౄెం 

e) ఆసతా్తలల ఙేభిన, డిరచభెి అబన ణేథీలు 

f) భోఖ నియృమెం, చికిత్ 

g) కెుబమ్  ఆమోదెం/కయణరనిై యవభిసాౄ  నుాలలలెంగ్ నలై యకలు 

h) కెుబమ్  నతౄెం భథిెంు 

i) నుాలలస్క ఙేలన యభి నేయుణో ణేథీలణో  కెుబమ్  చలనెం 

3.  
ాభాణరల 
భియౕలనలు / 

తేథి భియౕలన లేథర ాభాణరల నిమెంతాణర నూభ్ట్ ని కెుబమ్ ణో 
వవహభిెంచిన వకిౄ కఔుెండర యేభై వకిౄ నియుళ యౄ యల 
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నిమెంతాణర నూభ్ట్ ఙెక్ యౌసి్క, కెుబమ్  భయిౕలన ారైవయకి ణోనుటల ాభాణరల నిమెంతాణ 
/ఆడిట్ నూభ్ట్ లల ఉెండే సభఙరయెం యేటికి సెంఫెందిెంచినథైె ఉెంటలెందెంటే : 

a) కెుబమ్  లలటిల్ ఫ ెంట్, 

b) కెుబమ్ నఽ త్తయసుభిెంచడెం లేథర  

c) అదను సభాఙరయెం కోసెం అబయన ెండెం.  

 

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి 2 

ఇన్-నేషెంట్ ఔు జభిగై నతౄెం చికిత్ అెంతటినీ ూసఖ చఽచత ఆసతా్తలల నియుళ ెంఙేథి డరఔుఫ ెంట్ ఈ ఈ 
కిెంథి యటిలల ఏథి ? 

I. భీక్షా నియేథిఔ 

II.  లలటిల్ ఫ ెంట్ ఱటల 

III. కైసఽ నేయల 

IV. ఆసతా్త భిజిలిేరషనఽ సభిికెట్ 
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D. కెుబమ్ ల భిజభిుెంగ్  

1. భిజభిుెంగ్ 

ఇథి కెుబమ్ ల లత్తని ఫటిి  నౄభా సెంస  దఖాయలెండే ుసౄ కలలల కెుబమ్ లనిైెంటికి ఙేలే కైటలబెంు నణరౄ నిై 
సాచిసఽౄ ెంథి. ఇథి సఽలబెంగ ఔనినెంచవచఽచ కనీ, భిజభిుెంగ్ ాకిరమలల ఙరలా జఞఖరతౄగ వవహభిెంఙరయౌ. 
భిజభిుెంగ్ లల ఙేలే ఎటలవెంటి తనదఫ ైధర నౄభా సెంస  లాపలలనలైన, ఆభిఔ యో భత భాభెిన్ లెకిుెంునలైన ాపలవెం 
చాుతేెంథి.  

ధేటి కలు నుాలలలెంగ్ లసిెంలఔు ఏ సభమెంలలధైధర భిజయలులనఽ భథిెంు ఙేమఖల యభయూెం అెంతయాతెంగ 
నిభి్తఫ ై ఉెంట ెంథి.  

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి 3 

కెుబమ్ ల లత్తని ఫటిి  నౄభా సెంస  ుసౄకలలల కెుబమ్ లనిైెంటికి కైటలబెంచిన నణరౄ నిై ఏభెంటలయెంటే  
________. 

I.  ూయౌెంగ్  

II.  ను ా యజనిెంగ్ 

III.  భిజభిుెంగ్ 

IV.  ఇధులిెంగ్ 
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E. థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలేి రటయు  (టి.న.ఏ) నుతా  

1. పలయతథేశ్ెంలల టి.న.ఏల ాయేశ్ెం 

నౄభాయెంఖెంలల నలైైయేటల సెంసలఔు 2000 సెంవత్యెంలల థరుభలు ణెభిఙరయల. ఇథిఇలాఉెండగ,  నాతన నులలల 
భఔణో ఆభోఖ యక్షణ ఉతతేౄ లఔు గిభకీ నలయలఖ త వచిచెంథ.ి థరెంణో ఆభోఖ నౄభాలల నులలల యఔరమానెంతయ 
లేవలఔు ఔ భాభా నిై ాయేశ్నలటలి యౌ్న అవసయెం ఉెందని పలయెంఙరయల. విత్తౄయఫ ైన థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలిేరటయునఽ 
భిచమెం ఙేలేెందఽఔు ఇథి అవకశ్ెం ఔయౌెంచిెంథ.ి  

భిలత్త ఖభనిెంచిన ఇనా్ూభెన్్ భెఖ లేటభీ అెండ్స డెవలప్ ఫ ెంట్ అతరభిటీ (ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ) తన వదె లెైలలనఽ్ 
తీసఽఔునై ట.ిన.ఏలు యణ లల ాయేయెంఙేెందఽఔు అనఽభత్త ఇచిచెంథి. అబణే, యయల 2001 లలనలిెంఫర్ 17న ధనటిలై 
ఙేలన 2001 ధరటి  ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ (థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలిేరటయలు -ఆభోఖ నౄభా) నిఫెంధనలఔు ఔటలి ఫడి ఉెండరలని 
నేభపుెంథ.ి 

 నియుచనెం 

నిమభ నిఫెంధనల ాకయెం, 

"థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలేి రటర్ లేథర టి.న.ఏ అెంటే ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐణో 2001 ధరటి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ (థర్ు నుభిీ 
ఎడి్నిలేి రటయలు -ఆభోఖ లేవల) నిఫెంధనల ాకయెం లెైలలనఽ్ ను ెంథిన ఎవభెైధర కవచఽచ. ఆభోఖ లేవలనఽ 
అెంథిసఽౄ నైెందఽఔు నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి యలసఽభ  లేథర నుభిణోఱఔెం తీసఽఔుెంటలనైయభైె ఉెండరయౌ.  

"టి.న.ఏ అెంథిెంఙే ఆభోఖ లేవలు"  అెంటే ఆభోఖ నౄభా యనుభనికి సెంఫెందిెంచి ఔుథిభిన ెందెం కిెంద ఔ 
ఇనాూయర్ ఔు టి.న.ఏ అెంథిెంఙే లేవలు. అెంణేకనీ, నౄభా ఔెంనలనీ యనుయెంకనీ, ఆభోఖ నౄభా యనుభనిై 
ాతక్షెంగకనీ, భోక్షెంగకనీ ఇవుజూడెంకనీ అెందఽలలకి భవు. ఔ కెుబమ్ నఽ ఆమోథిెంఙరలా లేఔ 
త్తయసుభిెంఙరలా అని నియృబెంచడెంలల ఔడర యభి ాఫేమెం ఉెండదఽ.    

ఆ యధెంగ యఔరమానెంతయెం, నౄభా నులల జఞభీ అబన తభుత భాతాఫే టి.న.ఏ లేవల భిది నదలవుతేెంథి. 
ఔయేళ్ నౄభా సెంసలు టి.న.ఏలనఽ ఉయోగిెంచఽకోఔనోు ణే, సెంయ ఖత ఫిెందఫే ఆ లేవలనఽ అెంథిసఽౄ ెంథి.  

 

2. ఆభోఖ నౄభాలల యఔరమానెంతయ లేవ 

a) ఔయభి ాత్తనుదన (నానేమెం)నఽ ఆమోథిెంచిన తభుత, నౄభా యక్షణ నదలెైనటేు  లెఔు.  

b)  నులల లేవలెంథిెంఙేెందఽఔు టి.న.ఏని ఉయోగిెంచఽఔుధే క్షెంలల, యనియోఖథరయల, అతనఽ తీసఽఔునై 
నులల ఖ భిెంచిన సభాఙరభనిై నౄభా సెంస  టి.న.ఏకి ఫదయ్ ఙేసఽౄ ెంథి.  
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c) టి.న.ఏ సబ లనఽ నమోదఽ ఙేసఽఔుెంటలడె (నులలని తీసఽఔునైథి ాత్తనుదఔుడె అబణే, నులల 
కిెంద యక్షణ ను ెంథేయయల సబ లవుణరయల). పౌత్తఔ లేథర ఎలకిా నిక్ యౄెంలల కయలు  యౄెంలల అతనఽ 
సబతు ఐడెెంటికైషన్ జఞభీ ఙేమవచఽచ.  

d) నఖదఽ యళ త సదఽనుమానిై యనియోగిెంచఽఔుధేెందఽఔు, అలాగై, ఆసతా్తలల ఙేభైెందఽఔు లేథర 
తీసఽఔునై చికిత్ఔు ఆసతా్తకి నఖదఽ ఙెయౌుెంఙేటలు  ఙేసఽఔుధేెందఽఔు నులల అెండ అవసయఫ ైనుడె, 
కెుబమ్ లనఽ నుాలలస్క ఙేలేటుడె టి.న.ఏ సబతుెం ఉయోఖడెతేెంథి.  

e) కెుబమ్ నఽ లేథర నఖదఽ యళ త అబయననఽ టి.న.ఏ నుాలలస్క ఙేల, నౄభా సెంసణో ఔుదఽయలచఔునై 
ెందెం ఫేయఔు  తగిన కల వవది లలల లేవలనఽ ఔయౌసఽౄ ెంథి.  

లేవ లెంథిెంఙే సెంసగ టి.న.ఏ నేభిట నులలని కైటలబెంచిన క్షణెం నఽెంచి టి.న.ఏ నుతా నదలవుతేెంథి. నులల 
వవది ను డెఖూణరనఽ, కెుబమ్  ఙేమడరనికి నులల కిెంద అనఽభత్తెంచిన తదఽభి కలెం ఏథైెధర ఉెంటే ఆ 
కలెంలలనఽ లేవల అవసభలు తీయచడెం కొనయఖ తేెంథి.  

యేలాథి నులలలఔు లేవలెంథిసఽౄ నైుడె, భ కెంగ అథే నులలని ునయలదేభిెంచినుడె, అథే టి.న.ఏ నులలకి 
లేవలెంథిసఽౄ నైుడె ఈ కయఔలాెం నియెంతయెంగ యఖ త ఉెంటలెంథి.  

3. థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలిేరషన్ (టి.న.ఏ) లక్షాలు 

ఆభోఖ నౄభాలల థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలిేరషన్ పలవననఽ థిఖ వ నేభపునై లక్షాలనఽ దిఱిలల నలటలి ఔుని యౄను ెంథిెంఙరయని 
ఙెవచఽచ : 

a) ఆభోఖ నౄభా యనియోఖథరయలఔు అవసయఫ ైన సభమెంలల యలెైననిై అనిై భీతేలలు నా లేవలెంథిెంఙేటలు  
చాడడెం.  

b) నౄభా ఉనై నేషెంట్ కి ధట్ వర్ు ఆసతేా లలల నఖదఽ యళ త చికిత్నఽ నియుళ ెంచడెం.  

c) నౄభా ఔెంనలనీ నిమభ నిఫెంధనలు, భాయాదయశఔ సాణరా ల ఫేయఔు సభభిెంచిన కెుబమ్  
డరఔుఫ ెంటు నఽ సభ చిత భీత్తన యేఖెంగ భిషుభిెంచడరనికి యలు ఔయౌెంచడెం. 

d) ఆభోఖ నౄభా కెుబమ్ లు, సెంఫెందిత లేవల టు  వవహభిెంచడెంలల కయనిభుహఔ ధైుణరనిై 
సిఱిెంచడెం.  

e) సకలెంలల సభెైన భీత్తలల యనియోఖథరయలల అవసభలఔు సెంథిెంచడెం కోసెం.  

f) నౄభా తీసఽఔునై వకిౄ సభ చితఫ ైన వమానికి ాభాణరలణో ఔడిన ఆభోఖ యక్షణనఽ 
అెందఽఫలటలలలకి ణెచఽచకోయలని పలయయౄ డె. ఈ నౄభా భాభెుట్ లక్షానిైధయయేయచఖల భవయణరనిై 
సిఱిెంచడరనికి.  
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g) అధరభోఖెం, వమాలు, యది యదరధరలు, ఫస వవది వెంటి యటికి సెంఫెందిెంచిన డరటలనఽ 
జనిెంజైమడెం, నోు ఖ  ఙేమడెంలల సయౘమడేెందఽఔు.  

4. నౄభా సెంసకి టి.న.ఏకి భధఖల సెంఫెంధెం 

ఆభోఖ నౄభా నులలల యఔరమానెంతయ లేవల కోసెం ఙరలా నౄభా సెంసలు టి.న.ఏని ఉయోగిెంచఽఔుెంటలబ. 
భ కెంగ జీయత నౄభా యెంఖెంలలని సెంసలు ఔడర నులలకి భ ెందఽ యైద భీక్షల లేవలనఽ ఏభటల ఙేలేెందఽఔు 
టి.న.ఏల ఙేమూతనఽ కోయణరబ.  

నౄభా సెంసఔు, టి.న.ఏకి భధ సెంఫెంధెం ెందయఫ ైనథి. ఙరలా అవసభలు, ాకిరమణో ఈ కెంటలా ఔుి  
నిభి్తఫ ై ఉెంటలెంథి. ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ఆభోఖ నౄభా నుాభాణీఔయణ భాయాదయశఔ సాణరా లు ఇుడె కొనిై 
భాయాదయశఔ సాణరా లనఽ యదిెంచి, టి.న.ఏకి నౄభా ఔెంనలనీకి భధనఽెండే కెంటలా ఔుి నఔు ల భీఔభిెంచిన కొనిై 
కు జులనఽ సాచిెంచిెంథి.  

టి.న.ఏ నఽెంచి నౄభా సెంస  ఆయెంఙే లేవలు థిఖ వ నేభపునై యధెంగ ఉెంటలబ: 

A. ధట్ వభిుెంగ్ సభీుసఽల ను ా యైడర్ 

నౄభా తీసఽఔునై వఔుౄ ల ఆభోఖ కెుబమ్ లఔు నఖదఽ యళ త కెుబమ్  ఙెయౌుెంులు ఔయౌెంఙే లక్షెంణో థేశ్యౄెంగ 
ఆసతేా ల ధట్ వర్ు ణో టి.న.ఏ సెంఫెందరనిై నిభి్ెంచఽఔుెంటలెందని ఆయయౄ యల. ఆ సెంఫెంధెం టి.న.ఏకి ను ా యైడర్ కి 
భధ భాతాఫే కఔుెండర నౄభా సెంసనఽ ఔడర ఔలుుకొని ణైైెనుక్షిఔెంగ ఉెండరలని ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐకి ఙెెంథిన 
ఇటీవయౌ భాయాదయశఔసాణరా లు సాచిసఽౄ ధరైబ.  

అటలవెంటి ధట్ వర్ు ఆసతేా ల నఽెంచి నుకైజీలు, ఆసతా్తలల చికిత్లఔు సెంఫెందిెంచిన యయధ యది యధధరల 
కోసెం యయల చయచలు జభిన చఔుని ఱలడాలుు  భైటలు  లనెంఙేటలు  చాయౄ యల. ఇథి నౄభా ఔెంనలనీకి, నులలథరయలలఔు 
వమాలనఽ తగాిసఽౄ ెంథి.  

B. కల్ లలెంటర్ సభీులలస్క 

భతేా లు, యభెంణరలు, లలలవు థిధరలణో సయౘ అెంటే 24*7*365 అనిై యేళ్లలు నఽ ఙేయలకోఖయౌగిన యధెంగ ట ల్ ా 
నెంఫయుణో  టి.న.ఏ కల్ లలెంటర్ నఽ నియుళ సఽౄ ెందని యదరయణెంగ ఆయెంచడెం జయలఖ తేెంథి. టి.న.ఏ కల్ లలెంటర్ 
థిఖ వ నేభపునై అెంరలఔు సెంఫెందిెంచి సభాఙరభనిై సభఔయలసఽౄ ెంథి : 

a) నులల కిెంద అెందఽఫలటలలలనఽనై యక్షణ, సదఽనుమాలు. 

b) ఆభోఖ కెుబమ్ లఔు సెంఫెందిెంచి నుాలలసఽలు, యది యదరధరలు.  

c) లేవలు, నఖదఽ ఙెయౌుెంచనవసయెం లేఔుెండర ఆసతా్తలల చికిత్ ఙేబెంచఽకోవడరనికి సెంఫెందిెంచి 
సాచనలు. 

d) ధట్ వర్ు ఆసతేా లనలై సభాఙరయెం. 
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e) నులల కిెంద అెందఽఫలటలలలనఽనై ఫలలెనఽ్ నతౄెంనలై సభాఙరయెం. 

f) కెుబమ్  లత్తనలై సభాఙరయెం. 

g) కెుబమ్ ల యషమెంలల లలనెంచిన ణరా లనలై సలయౘలు.  

జఞతీమ ట ల్ ా నెంఫయల థరుభ, ఔసిభయలు  యదరయణెంగ భాటలు డే ాదరన పలషలలల ఔభూనికైట్ ఙేమఖయౌగిన 
యనియోఖథరయల లేయ లఫోెంథిణోనఽ కల్ లలెంటయల అెందఽఫలటలలల ఉెండరయౌ. అబణే, ఈ యఔఫ ైన ఏభటలు  నౄభా 
సెంసలఔు, టి.న.ఏలఔు భధ ఔుథిభై ెందెంనలై ఆదరయడి ఉెంటలబ.  

C. నఖదఽ యళ త మాకె్స్క సభీుసఽలు 

నియుచనెం 

"నఖదఽ యళ త సదఽనుమెం"  అెంటే, నులలలలని షయతేలు, నిమభ నిఫెంధనలఔు అనఽఖ ణెంగ 
నులలథరయలలు ను ెంథిన చికిత్కెైన కయలచలు, ఙెయౌుెంులనఽ భ ెందఽగ అదీఔితెం ఙేలన ఆమోదెం ఫేయఔు ధట్ 
వర్ు ను ా యైడర్ ఔు నౄభా సెంస  ధేయలగ జభినేెందఽఔు నులలథరయలలఔు నౄభా సెంస  ఔయౌెంఙే సదఽనుమెం.  

ఈ లేవనఽ ఔయౌెంఙేెందఽఔు, కెంటలా ఔుి  కిెంద నౄభా సెంస  ఙేమవలలన నఽలు ఏనేటెంటే : 

a) నులలకి సెంఫెందిెంచిన నతౄెం సభాఙరయభెంణర టి.న.ఏ వదె అెందఽఫలటలలల ఉెండరయౌ. టి.న.ఏకి థీనిై 
సభఔయచవలలన ఫలధత నౄభా సెంస థే.  

b) నులల కిెందఔు వచిచన సబ ల డరటలనఽ ఏ యధఫ ైన ను యనుటల లేథర కొయత లేఔుెండర ఖరళ ెంఙేెందఽఔు 
యలుగ అెందఽఫలటలలల ఉెంఙరయౌ. 

c) నులలకి, టి.న.ఏకి తభనఽ అనఽసెందరనయఙేటలు గ నులలథరయలలు ఔ ఐడెెంటిటీ కయలు నఽ ఉెంచఽఔుని 
తీభయౌ. అెంగీఔభిెంచిన నూభ్ట్ లల  ఈ ఐడెెంటిటీ కయలు నఽ టి.న.ఏ జఞభీ ఙేల తీభయౌ. సళేతేఔఫ ైన 
వవది లలల అథి సబ నికి ఙేభి తీభయౌ. నులల ఉనైకలభెంణర అథి ఙెలుు ఫలటల అబతీభయౌ.  

d) నఖదఽ యళ త సదఽనుమెం కోసెం అబభిసాౄ  సభఔభిచన సభాఙరభనిై ఆదరయెం ఙేసఽఔుని సదయల 
ఆసతాకి టి.న.ఏ నా-ఆథభెైజైషన్ లేథర లెటర్ ఆఫ్  గయెంటీ జఞభీ ఙేల తీభయౌ. అబణే, అధరభోఖ 
సుపలవెం, ాత్తనుథిత చికిత్, ఇనేడి ఉనై వమానికి సెంఫెందిెంచి అథి భభిెంత సభాఙరభనిై 
కోయవచఽచ.  

e) సభాఙరయెం సషిెంగ లేఔనుో బధర లేఔ అెందఽఫలటలలల లేఔనుో బధర, నఖదఽ యళ త అబయననఽ 
టి.న.ఏ త్తయసుభిెంచవచఽచ. కనీ, నఖదఽ యళ త సదఽనుమానిై నిభఔభిెంచినెంత భాణరా న చికిత్నఽ 
నిభఔభిెంచినటలు  అయెం కదని అథి సషిెం ఙేమాయౌ. సబ డె భ ెందఽ డఫ ో ఙెయౌుెంఙేల, తభుత 
కెుబమ్  థరకలు ఙేమవచఽచ. థరనిై థరని యోఖతలనఽ ఫటిి  భియౕయౌయౄ యల.  
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f) అతవసయ కైసఽలలల, భోగిని ఙేయలచఔునై 24 ఖెంటల లలలే వయౄభానెం ెంనుయౌ. నఖదఽ యళ త 
సదఽనుమ ఔలననలై తన నియృమానిై ణెయౌమజైమాయౌ.  

D. యనియోఖథరయలలణో సెంఫెంధెం, భిచమాల నియుహణ 

ఔసిభయలు  యభి సభసలనఽ ఙెుకోతగిన యధెంగ టి.న.ఏ ఔ మెంణరా ెంగనిై సభఔయచవలలన అవసయెం 
ఉెంథి. ఆభోఖ నౄభా కెుబమ్ లనఽ భియౕయౌెంచడెం, సభిచాడడెం యదరయణఫే. ఙరలా చినై రతెంలలధే ఆభోఖ 
నౄభా కెుబమ్ లనఽ త్తయసుభిెంచడెం జయలఖ ణోెందని ఇఔుడ ఖ యలౄ ెంచఽకోవడెం భ కెం. అయ ఔడర నులల 
షయతేలు, నిమభ నిఫెంధనల భిదికి ఆవలనఽనైయ.  

థరనికి ణోడె, కెుబమ్  ఙేలన నతౄెంలల కొెంత ఫేయకెైధర థరథరుగ అనిై ఆభోఖ నౄభా కెుబమ్ లు తగాిెంునఔు 
లలనవుణరబ. ఇలా కెుబమ్  నణరౄ లనఽ తగాిెంచడెం యనియోఖథరయలలనఽ అసెంతినౄ కి ఖ భి ఙేసఽౄ ెంథి. భ కెంగ 
అలా తగాిెంచడరనికి లేథర నిభఔభిెంచడరనికి ఖల కయణరనిై యనియోఖథరయలఔు సభైెన భీత్తలల యవభిెంచనుడె. 

అటలవెంటి సభసలనఽ యలెైనెంత తుయగ భిషుభిెంఙేటలు  చాలేెందఽఔు, టి.న.ఏ సభయఫ ైన సభసల భియౖుయ 
ఫేధేజ్డ ఫ ెంట్ యపలగనిై ఏభటల ఙేసఽఔుధేటలు  నౄభా సెంస  ఔిఱ ఙేమాయౌ్ ఉెంటలెంథి.  

E. నృయౌుెంగ్ సభీుసఽలు 

నృయౌుెంగ్ సభీుసఽల కిెంద, టి.న.ఏ  భూడె యధఽలనఽ నియుళ సఽౄ ెందని నౄభా సెంస  ఆయసఽౄ ెంథి. అయ : 

a) నుాభాణ ఔ నృయౌుెంగ్ యదరనెం. యయధ యపలగల కిెంద ఔవభైజి యనియోగనిై యరలుఱెంఙేెందఽఔు, నులలల 
ధయలనఽ నియృబెంఙేెందఽఔు ఔడర ఇథి నౄభా సెంసఔు యమడెతేెంథి.  

b) వసాలు ఙేలన నతౄెం నిజెంగధే అధరభోగనికి ఙేలన చికిత్ఔు అబయ నతౄఫేధర అని 
ధఽా యఔభిెంచఽకోవడెం.  

c) డమాఖైలస్క, ను ా లజర్ కోడ్స లనఽ తీసఽకోయయౌ. అుడే అనిై టి.న.ఏలఔు సెంఫెందిెంచి జఞతీమ లేథర 
అెంతభె తీమ ాభాణరలఔు అనఽఖ ణెంగ డరటలనఽ నుాభాణీఔభిెంచడెం ఔుదఽయలతేెంథి.  

థీనికి యక్షణ ను ెంథిన, ధైుణెం ఔయౌగిన లఫోెంథి టి.న.ఏలల ఉెండడెం అవసయెం. యభి కోడిెంగ్, సఽెంకలనఽ 
సభిచాడడెం, లేఔభిెంచిన నృయౌుెంగ్ డరటలనఽ నుాభాణీఔభిెంచడెం ణెయౌల ఉెండరయౌ.  

F. కెుబమ్  నుాలలలెంగ్-ఙెయౌుెంుల లేవలు 

టి.న.ఏలు అెంథిెంచడరనికి భ ెందఽకొఙేచ లేవలలల ఇథి అతెంత భ కఫ ైెంథి. టి.న.ఏ నౄభా సెంసఔు ఙేయౄ నని 
ఙెనే కెుబమ్  నుాలలలెంగ్ సభీుసఽలు యదరయణెంగ నదలు నఽెంచి తేద వయఔు ఉెంటలబ.  వయౄభాధరనిై 
భిజిసియల ఙేమడెం నఽెంచి  నుాలలస్క ఙేమడెం, ఆమోథరనిై లేథర ఙెయౌుెంునఽ లనూయల్ ఙేమడెం వయఔు ఉెంటలెంథి.   
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నౄభా సెంస  నఽెంచి అెందఽఔునై నిధఽల థరుభ కెుబమ్ ల ఙెయౌుెంు జయలఖ తేెంథి. అడరునఽ్ నఖదఽ యౄెంలల 
టి.న.ఏకి నిధఽలు సభఔయచవచఽచ లేథర నౄభా సెంస  తన ఫలెంఔు థరుభ యనియోఖథరయలఔు లేథర ఆసతా్తకి 
ధేయలగ ఙెయౌుెంచి కెుబమ్ నఽ భిషుభిెంచవచఽచ.  

టి.న.ఏ నఖదఽ దఽె లనఽ నియుళ సఽౄ ెందని, నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి అెంథిన నణరౄ ల ణరలఔు భిఔని్యౌబయషన్ నఽ 
తగిన కల వవధఽలలు  అెంథిసఽౄ ెందని ఆయెంచడెం జయలఖ తేెంథి. ఆమోథిత కెుబమ్ ల ఙెయౌుెంులఔు నేనయౘ ఆ 
దాయనిై భభి ఏ ఇతయ ాయోజధరలఔు యనియోగిెంచఔడదఽ.  

G. నియుహణ సభాఙరయ లేవలు  

కెుబమ్ ల నుాలలలెంగ్ నఽ టి.న.ఏ నియుళ సఽౄ ెంథి ఔనఽఔ, కెుబమ్ లఔు సెంఫెందిెంచిన నతౄెం సభాఙరయెం 
యడియడిగకనీ లేథర సభఱిగకనీ టి.న.ఏ వదె అెందఽఫలటలలల ఉెంటలెంథి. యయధ ాయోజధరల కోసెం నౄభా 
సెంసఔు ఆ డరటల అవసయభవుతేెంథి. అటలవెంటి డరటలనఽ కచిచతతుెంణో, నిభీృత కల వవధఽల నుాత్తథిఔన 
టి.న.ఏ సభఔయచవలల ఉెంటలెంథి.  

ఆ యధెంగ టి.న.ఏల లేవల భిది నౄభా సెంసలు జఞభీ ఙేలన ఆభోఖ నౄభా నులలలలల ఆథి నఽెంచి తేథి వయఔు 
ఉెంటలెందని ఙెవచఽచ. లేథర నిభెిషి నౄభా ఔెంనలనీణో ఔుథిభిన అవగహన ెందెం, అవసభల ఆదరయెంగ కొథెి 
కయఔలానులఔు ఔడర టి.న.ఏ కయ భిది భినేతెం కవచఽచ.  

H. టి.న.ఏ ాత్తపలెం  

ఈ లేవలెంథిెంచినెందఽఔుగనఽ, టి.న.ఏకి జు ఙెయౌుయౄ యల. థరనికి ఉయోఖడే నుాత్తథిఔలు ఇయ:  

a) యనియోఖథరయల నఽెంచి వసాలు ఙేలే నానేమెంలల (సభీుసఽ నఽై నేనయౘబెంచగ) కొెంత రతెం, 

b) నిభెైయెంచఽఔునై కల వవదిలల టి.న.ఏ లేవలఔు ాత్త వకిౄకి లయ నతౄెం ఙపున, లేథర 

c) టి.న.ఏ సభఔభిచన ాత్త సభీుసఽ లాయథేయకి ల య నతౄ ెం ఙపున. ఉథరహయణఔు, జఞభీ ఙేలన 
సబతు కయలు ఔు ఇెంత, కెుబమ్ నఔు ఇెంత ఙపున.  

ఆ యధెంగ టి.న.ఏ సభీుసఽల థరుభ, నౄభా సెంసలఔు అెందఽఫలటలలలకొఙేచయ ఏభెంటే : 

i.  నఖదఽ యళ త లేవలు 

ii.  డరటల సెంఔలనెం-యరలుషణ 

iii.  24 ఖెంటల కల్ లలెంటర్, యనియోఖథరయలలఔు ఙేమూత 

iv.  ఆసతేా ల ధట్ వర్ు, ఇతయ యైద సదఽనుమాలు 

v.  ఫేజర్ ఖూర ు యనియోఖథరయలలఔు అెండ 

vi.  యనియోఖథరయలలణో కెుబమ్ ల ఖ భిెంచి చభిచెంఙే యసఽలుఫలటల 
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vii. ఙరభెీలు, చికిణర్ యదరధరల ధయలనలై ఆసతేా లణో చభిచెంచఖల సదఽనుమెం 

viii.  యనియోఖథరయలలఔు లేవలనఽ సఽలబతయెం ఙేసాౄ  ట కైలజీ ఆదరభిత లేవలు 

ix.  అనఽభానిెంచిన కైసఽలనఽ సభిచాడడెం, దభుౄ  జయడెం 

x.  యయధ ఔెంనలనీలలల కెుబమ్ ల తీయలణెనఽైల యరలుషణ, వమాలు, నాతన చికిణర్ దేతేలు, నయన 
దోయణ లనలై కీలఔ సభాఙరభనిై అెంథిెంచడెం. మోయలనఽ నిమెంతా్తెంచడెం.  

xi.  లేవల యసౄయణ యేఖెంగ యఖడెం 
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F. కెుబమ్ ల నియుహణ – వకిౄఖత ాభాదెం 

1. వకిౄఖత ాభాదెం 

 నియుచనెం 

వకిౄఖత ాభాదెం అధథేి ఒ ాయోజన నులల. అథి ాభాద భిత్త, ాభాద అెంఖయైఔలెం 
(రశ్ుతెం/నుక్షిఔెం), ణరణరుయౌఔ సెంూయృ అెంఖయైఔలానికి యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి. నిభేిషీ ఉతత్తౄ ని ఫటిి 
ాభాద యైద కయలచలు, అెంత కిరమల కయలచలు, యథర కయలచలు తథితభలఔు ఔడర అదను 
ఔవభైజీని ఔయౌగి ఉెండవచఽచ.   

వకిౄఖత ాభాద నులల కిెంద యక్షణ ను ెంథే అనుమానిై ―ాభాదెం‖ అెంటలయల. 

 నియుచనెం 

ాభాదెం అధేథ ిహఠతేౄ గ, ఊళ ెంచని యధెంగ, ఎలాెంటి ఉథేెశ్ెం లేఔుెండర, ఫమటినఽెంచి కఔుెండర, 
ళ ెంయత్ఔ భాయాెంలల కఔుెండర, ఔెంటికి ఔనినెంఙథేిగ జభిగైథిగ నియుచిెంచఫడెతేెంథి.   

కెుబమ్్ ఫేధేజర్ అాభతౄెంగ వవహభిసాౄ , కెుబమ్ ాఔటన లుఔయణ సభమెంలల కిెంథి అెంరలనఽ 
భియౕయౌెంఙరయౌ : 

a) నులల కిెంద కెుబమ్ యక్షణ అెంథిసఽౄ నై వకిౄ 

b) నషిెం జభిగిన భభిమ  నానేమెం లుఔభిెంచిన ణేథీ ాకయెం నులల ఙెలుు ఫలటల అవుతేెంథి.  

c) నులల కలెం భిదిలలు నషిెం 

d) ―ాభాదెం‖ణో జభిగిన నషిెం భభిమ  అసుసత 

e) ఏథేని మోసూభిత టిాఖాయు  కోసెం భీయౕయౌెంచెండి. అవసయఫ ైణే భియౕలన ఙేబెంఙరయౌ.  

f) కెుబమ్ నఽ భిజిషిర్ ఙేల, థరనికోసెం నిలునఽ యౄను ెంథిెంఙరయౌ.  

g) ఆవయణ సభమానిై (కెుబమ్ సభీులెంగ్ సభమెం) నియుళ సాౄ , కెుబమ్ అనవిథేి కోసెం 
యనియోఖథరయలనికి సభాఙరయెం అెంథిెంఙరయౌ. 

 

2. కెుబమ్ ల భియౕలన 

కెుబమ్ సభాఙరయెంలల లేథర కెుబమ్ దయౄ యేజులనఽ లుఔభిెంచిన నైదట ఏథేని ళెచచభిఔ ఉెంటే కై సభమెంలల 
భియౕలనఔు విత్తౄ  ధైుణ భిరోధఔుడికి కెుబమ్ నఽ కైటలబెంచవచఽచ.  



 

525 

 

 ఉథరహయణ 

సనై యనిైళ త కెుబమ్ లు (నౄభా నుాయెంబెంలల సులకయౌఔెం భిదిలల కెుబమ్) 
 అెంఖయైఔలెం ఎఔుువ కలెం ఔయౌగి ఉెండే అదిఔ యభెంతు ాయోజన నతౄెం  
 కెుబమ్ దయౄ యేజులలు  యవక్ష 

 నౄభా ఙేలన కై వకిౄ నఽెంచి అధేఔ కెుబమ్ లు 
 భదనున సెంకైతెం 

 అనఽభానిత ఆత్హత 
 నౄభా ఙేలన వకిౄ యహధరనిై నడెుతేెండగ, అయేభతా్త సెంబయసఽౄ నై భోడెు  టలా క్ ాభాదెం 

 నుభ  కటల 
 ాయహెంలల ఖలు ెంతే 

 నలైనఽెంచి కిెంద డడెం 

 అనఽభానిత యది సెంఫెందిత కైసఽలు 
 యషూభితెం 

 హత 
 తటల గమెం 

 భెంచఽ ణరకిడీ అదిశ్ెం 

 భానవహననఽ తథితభలు. 

దభుౄ  ాదరధనథెేశ్ెం ఏనేటెంటే: 

a) నషికయణరనిై భీక్షిెంచడరనికి.  

b) నషిెం యసౄ ిత్త భభిమ  సుపలయనిై సషిెం ఙేమడరనికి  

c) యక్షాదరయెం లేఔయణ భభిమ  సభాఙరయెం ణెలుసఽకోవడరనికి. 

d) మోసూభిత భూలఔెం లేథర కెుబమ్ నణరౄ నిై ఎఔుువ ఙేల చానుభ అని ణెలుసఽకోవడరనికి. 

దమఙేల ఖభనిెంచఖలయల: దభుౄ  అసలు ఉథెేశ్ెం ఆ కైసఽఔు సెంఫెందిెంచిన యసౄ యలనఽ భియౕయౌెంచి, 
అవసయఫ ైన యక్షాలనఽ లేఔభిెంచడెం 

కెుబమ్ ల భియౕలఔుడె దభుౄ లల దిఱి  కైెంథాీఔభిెంఙరయౌ్న అెంశ్ెం ఖ భిెంచి భాయాదయశనెం ఙేమడెం భ కెం.  

 ఉథరహయణ 

కైసఽ భాయాదయశకనికి ఉథరహయణ :   

భోడ్స టలా క్ ాభాదెం 
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i. సెంగటన ఎుడె జభిగిెంథి– కచిచతఫ ైన సభమెం, ణేథీ, ాథేశ్ెం?ణేథీ భభిమ  సభమెం 

ii. నౄభా ఙేలన వకిౄ నుదఙరభ, ామాణీఔుడిగ/యహనెంలల ఔయలచని యళ్ైతేధరైభ లేథర ాభాథరనికి 
ఖ భెైన యహధరనిై నడెుతేధరైభ? 

iii. ాభాదెం ఖ భిెంచిన యవయణ, అథి ఎలా ఙోటల ఙేసఽఔుెంథి? 

iv. ాభాదెం జభిగిన సభమెంలల నౄభా ఙేలన వకిౄ భదెం లేయెంచి ఉధరైభ? 

v. ఙరవు ఉదెంతెంలల అబణే, చనినోు బన కచిచతఫ ైన సభమెం, ణేథీ, చనినోు వడరనికి భ ెందఽగ 
అెంథిెంచిన చికిత్, ఏ ఆసతా్తలల చనినోు మాయల లాెంటి యవభలు? 

ాభాథరనికి కయణెంగ పలయెంఙేథి : 

నౄభా ఙేలన వకిౄ యహనెం లేథర ఎదఽయలగ వచిచన యహనెంలల మెంతా యైపలెం (లిభిెంగ్, ఫాేక్ తథితభల 
యైలెం), యహన ఙోదఔుడికి ఏథేని అసుసత (ఖ ెండెనుో టల, ఔెండభలు టలి ఔునోు వడెంలాెంటియ) కయణెంగ, 
భద లేవనెం, యహథరయలల దఽలత్త, యణరవయణ లత్త, యహనెం యేఖెం తథితభల వలు . 

వకిౄఖత ాభాద కెుబమ్ లలల యధడే మోయలు, లగసఽఖ లఔు కొనిై ఉథరహయణలు: 

i. టి.టి.డి కలెంలల అత్త ఙేల చానెంచడెం. 

ii. అసుసతనఽ ాభాదెంగ నేభపునడెం. ఉథర. ఇెంటిలల కలు జఞభి డినటలి  భదఽ ఙేలన తభుత 
కయణరల వలు  ఔయౌగిన యనఽైధొనని వకిౄఖత ాభాద కెుబమ్ ఔు భాయచడెం 

iii. ఇథివయకై ఉనై ాభాథరలనఽ కొతౄ యగ నేభపుని కెుబమ్ ఙేమడెం, సహజ భయణరనిై ాభాద భిత్తగ 
నేభపునడెం లేథర ాభాదెం తభుత భ ెందఽగ ఉనై యది భయణరనికి థరభి తీమడెం లాెంటియగ 
దయౄ యేజులనఽ తుగ యౄను ెంథిెంచడెం 

iv. ఆత్హతలనఽ ాభాద భయణరలుగ చానెంచడెం 

భ కెంగ డెత్ కెుబమ్ లలల నులుెంచఽఔుధే సభమెంలల వకిౄఖత ాభాద కెుబమ్ భియౖుయెం కోసెం డిరచరె్ 
యౌచర్ అధేథి ఒ భ కఫ ైన దయౄ యేజుగ నిలుసఽౄ ెంథి. ాత్తనుదన సభమెంలలధే ధరనేనీ యవభలనఽ ను ెందడెం 
ఔడర ఎెంణో భ కెం. అథి నులల దయౄ యేజులల పలఖెంగ ఉెండరయౌ. 

3. కెుబమ్  డరఔుఫ ెంటేషన్ 

టిి ఔ  2.3 

భయణ కెుబమ్ 

 

a) కెుబమ్ థరయల ధరనేనీ/ఔుటలెంఫ సబ డి సెంతఔెంణో నుటల సభిగా  ూభిౄ ఙేలన 
వకిౄఖత ాభాద కెుబమ్ నుయెం 

b) నుాథనేఔ దభుౄ  నియేథిఔ (ఎఫ్.ఐ.ఆర్) అసలు లేథర అట సి్క ఙేలన ాత్త (అట సి్క 
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ఙేలన ఎఫ్.ఐ.ఆర్/శ్వెంచధరభా/ యఙరయణ ెంచధరభా) 
c) భయణ ధివతాెం అసలు లేథర అట సి్క ఙేలన ాత్త. 
d) శ్వెంచధరభా నియుళ లేౄ  అట సి్క ఙేలన ఆ నియేథిఔ ాత్త. 
e) మాెంటీ-భనీ లాెండభిెంగ్ దసౄ యేజుల అట సి్క ఙేలన ాత్త- నేయల భియౕలనకోసెం 

(నుస్క నుో రి్ / నున్ కయలు  /ఒటయల ఐ.డి / డైైెయెంగ్ లెైలలనఽ్), చియలధరభా 
భియౕలన కోసెం (ట య్నోూ న్ నృలుు  / ఫలెంఔు కాణర నియేథిఔ/ ఔభెెంటల నృలుు  / 

భైషన్ కయలు ). 
f) చటిఫదే యయసఽలెందయౄ తగిన భీత్తలల సెంతకలు ఙేల, ధనటభీ ఙేలనటలి గ 

అడయట్ భభిమ  ూచీ ఫలెండ్స నఽ ఔయౌగిన చటిఫదే యయసతు ధివతాెం 

రశ్ుత ూభిౄ 
అెంఖయైఔలెం (PTD) 

భభిమ  రశ్ుత నుక్షిఔ 
అెంఖయైఔలెం(PPD) 

కెుబమ్ 

a) తగిన భీత్తలల ూభిౄ ఙేల, కెుబమ్ థరయల సెంతఔెం ఙేలన వకిౄఖత ాభాద కెుబమ్ 
నూయెం. 

b) వభిౄెంఙే క్షెంలల అట సి్క ఙేలన నుాథనేఔ దభుౄ  నియేథిఔ ాత్త. 

c) నౄభా వకిౄ అెంఖయైఔలానిై ధియఔభిెంచడరనికి ఒ లయల్ సయెన్ లేథర తత్భాన 
హో థర ఔయౌగిన యైదఽలు నఽెంచి ను ెంథిన రశ్ుత అెంఖయైఔల ధివతాెం. 

ణరణరుయౌఔ ూభిౄ 
అెంఖయైఔలెం(TTD) 

కెుబమ్ 

a) అెంఖయైఔలెం యఔెం, అెంఖయైఔల కలానిై ాయౄ యసాౄ  చికిత్ అెంథిసఽౄ నై 
యైదఽడి నఽెంచి ను ెందఽతేనై యైద ధివతాెం. కచిచతఫ ైన లలలనఽ కలానికి 
సెంఫెందిెంచిన యవభలు ఇఙేచలా సెంస  మజభాని నఽెంచి ను ెంథిన లలలవు 
ధివతాెం ఆమన సెంతఔెం, లలుణో నుటల.  

b) నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ తన యదరయణ యధఽలనఽ ఙేలేెందఽఔు తగిన యభయూెం 
ఔయౌగి ఉనైటలి  చికిత్ అెంథిసఽౄ నై యైదఽడి నఽెంచి ను ెంథిన థేహథరయూూ 
ధివతాెం.  

నలైఔనిన జఞనృణర కైవలెం సాచధరత్ఔఫ ైనథి భాతాఫే. ఇెంక భచచలఔు సెంఫెందిెంచిన నూో ట లు, ాభాద 
సలానికి సెంఫెందిెంచిన నోూ ట )లాెంటి దయౄ యేజులు ఔడర ఆమా సెంగటనఔు సెంఫెందిెంచిన ాణేఔ వవయౘభల 
ఆదరయెంగ కయయౌ్ భవచఽచ. ాణేకిెంచి, దభుౄ  ఙేమాయౌ్న అనఽభానిత మోసు కోణెంణో ఔడిన 
సెందభౌలలు .    

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి 4 

రశ్ుత అెంఖయైఔలెం కెుబమ్ లల కిెంథి దయౄ యేజులలు  ఏయ సభభిెంఙరయౌ్న అవసయెం లేఔనోు వచఽచ? 

I. కెుబమ్ థరయల సెంతఔెం ఙేల, తగిన భీత్తలల ూభిౄ ఙేలన వకిౄఖత ాభాద కెుబమ్ నూయెం. 

II. వభిౄెంచఖయౌగిణే నుాథనేఔ దభుౄ  నియేథిఔ అట సి్క ఙేలన ాత్త. 
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III. నౄభా ఙేలన వకిౄ అెంఖయైఔలానిై ధియఔభిెంఙేెందఽఔు లయల్ యైదఽడె లేథర తత్భాన హో థర ఔయౌగిన 
యైదఽల నఽెంచి ను ెంథిన రశ్ుత అెంఖయైఔల ధివతాెం.  

IV. నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ తన యదరయణ యధఽలనఽ ఙేలేెందఽఔు తగిన యభయూెం ఔయౌగి ఉనైటలి  చికిత్ 
అెంథిసఽౄ నై యైదఽడి నఽెంచి ను ెంథిన థేహథరయూూ ధివతాెం.  
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G. కెుబమ్ ల నియుహణ- యథయేౕ ామాణ నౄభా  

1. యథేయౕ ామాణ నౄభా నులల 

యథేయౕ ామాణ నౄభా నులల యైథేతయ ాయోజధరలఔు యక్షణ ఔయౌెంఙే అధేఔ యపలగలనఽ ఔయౌగి ఉనైటికీ, యైద, 
అసుసత ాయోజనెం ఆ నులల కిెంద ాదరన యక్షణగ ఉనైెందఽన థరని ూచీ ెందెం, కెుబమ్ ల నియుహణ 
సెంాథరమఫదేెంగ ఆభోఖ నౄభా నోు రి్ నూో యౌయో కిెంథే ఉెంటలెంథి.  

ఈ నులల కిెంద యక్షణలనఽ కిెంథి యపలగలుగ యసౄ ితెంగ యబజిెంచవచఽచ. ఒ నిభేిషీ ఉతత్తౄ  కిెంద నేభపునై అనిై 
లేథర కొనిై ాయోజధరలఔు యక్షణ ఔయౌెంచవచఽచ.: 

a) యైద భభిమ  అసుసత యపలఖెం 

b) సుథేరనికి త్తన ెండెం భభిమ  కాయ ఙేబెంచడెం 

c) వకిౄఖత ాభాద యక్షణ 

d) వకిౄఖత పలయెం 

e) ఇతయ యైథేతయ యక్షణలు: 

i. మాతా యదఽె  

ii. మాతా జఞెం 

iii. మాతా అెంతభమెం 

iv. తననోు బన ఔధక్షన్ 

v. తీసఽకొచిచన ఫలగైజీ జఞెం  

vi. తీసఽకొచిచన ఫలగైజీ అదిశ్ెం కవడెం 

vii. నుస్క నోు యలి  కోలలవడెం 

viii. అతవసయ నఖదఽ అడరునఽ్ 

ix. ళైెజఞక్ అలయనఽ్ 

x. ఫ బల్ ఫలెండ్స నౄభా 

xi. ళైెజఞక్ యక్షణ 

xii. యన్ర్ సెంయక్షణ 

xiii. ఒథరయల సెందయశన 
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xiv. చదఽవులఔు అెంతభమెం 

xv. ఇెంటి ఙోభీ 

నేయలలల ఉనై యధెంగ, యథేరలఔు యమలు  ాజల కోసఫే ఈ నులల యౄను ెంథిెంచఫడిెంథి కఫటిి  నషిెం పలయతథేశ్ెం 
ఫమట జయలఖ తేెంథి. ఇలాెంటి భిలతేలలు  సభాఙరయెం అెంథిన యెంటధే తగిన భీత్తలల కెుబమ్ లఔు లేవలు 
అెంథిెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి. యథేయౕ ామాణ నౄభా యషమెంలల కెుబమ్ లేవ యదరయణెంగ థర్ు నుభిీ లేయ సెంస  
(సయౘమఔ సెంస ) నుతా ఔడర ఉెంటలెంథి. అథి అవసయఫ ైన ణోడరటల, సయౘమెం అెంథిెంచడెం కోసెం ాెంచ 
యౄ ెంగ ఒ ధట్ వర్ు నఽ ఏభటల ఙేసఽఔుని ఉెంటలెంథి.  

కెుబమ్ ల లేవలలల తనిసభిగ ఉెండరయౌ్నయ: 

a) 24*7 నుాత్తథిఔన కెుబమ్ ధనటికైషన్ నఽ యౄను ెంథిెంచడెం; 

b) కెుబమ్ నూయెం, యదరధరనిై ెంనెంచడెం;  

c) నషిెం జభిగిన యెంటధే ఏెం ఙేమాలధే థరనినలై యనియోఖథరయలఔు భాయా నిభెైశ్న ఙేమడెం;  

d) యైద, అసుసత కెుబమ్ ల కోసెం నఖదఽ యళ త లేవయౌై ను డిగిెంచడెం;  

e) సుథేరనికి త్తభిగి వఙేచెందఽఔు, భభిమ  కాయ ఙేలేెందఽఔు ఏభటలు  ఙేమడెం, అతవసయ నఖదఽ 
అడరున్్.  

2. సయౘమఔ ఔెంనలనీలు- యథేయౕ కెుబమ్ లలల నుతా 

సయౘమఔ ఔెంనలనీలు ాెంచెం నలుభూలలా తభ య ెంత కభలమాలనఽ, ఇథే యఔఫ ైన లేయ సెంసలణో 
ెంథరలనఽ ఔయౌగి ఉెంటలబ. నులల కిెంద యక్షణ ను ెంథిన చిలు య కయలచల యషమెంలల నౄభా ఔెంనలనీల 
యనియోఖథరయలలఔు ఈ ఔెంనలనీలు సయౘమెం అెంథియౄ బ.  

కెుబమ్ భిజిలిేరషన్ భభిమ  సభాఙరయెం కోసెం ఈ ఔెంనలనీలు అెంతభె తీమ ట ల్ ా ధెంఫయునఽ ఔయౌగిన 24*7 కల్ 
లలెంటర్ నఽ ఔయౌగి ఉెంటలబ. అయ కిెంథి లేవలనఽ అెంథియౄ బ. నిభేిషీ ఔెంనలనీలణో ెందెం, యక్షణ అెంథిెంఙే 
ాయోజధరలు తథితభలనఽ ఫటిి  లేవలనఽ వసాలు ఙేలే చరభెీలు యేయలగ ఉెంటలబ.  

a) యైద సయౘమఔ లేవలు: 

i. యైద లేవ సెంస  నియేదనలు 

ii. ఆసతా్త అడి్షన్ ఏభటల 

iii. అతవసయ యైదెం కోసెం కాయ ఏభటల  

iv. అతవసయ యైదెం కోసెం సుథేరనికి త్తనెంనే ఏభటల 
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v. అలౄ ఔలు సుథేరనికి ెంనే ఏభటలు  

vi. భభయశ సెందయశన ఏభటలు  

vii. ఫ ైనర్ ఫలలలఔు సయౘమెం/యక్షణ 

b) ఆసతా్తలల ఉనైుడె, ఫమటఔు వచిచన తభుత యైద భిలత్త యయేక్షణ ఙేమడెం 

c) అతవసయ ఓషదరల సయపభ 

d) నులల నిమభ, నిఫెంధనలఔు లలఫడి, నౄభా ఔెంనలనీ ఆమోదెంణో ఆసతా్తలల ఙేభినుడె అబయ యైద 
కయలచలఔు యౘనై ఇవుడెం. 

e) ూయు-మాతా సభాఙరయెం లేవలు భభిమ  ఇతయ లేవలు: 

i. యయలు భభిమ  టీకల అవసభలు 

ii. థౌతకభలమ నియేదన లేవలు 

iii. కోలలబన నుస్క నోు యలి , కోలలబన లగైజీ సహకయెం సయౘమఔ లేవలు 

iv. అతవసయ సెంథేశ్ టలా న్్ నేషన్ లేవలు  

v. ఫ బల్ ఫలెండ్స ఏభటల 

vi. ఆభిఔ అతవసయ లత్త సయౘమెం 

f) పలషనఽ అనఽవథిెంచి ఙెయభి నియేదన 

g) చటి నియేదన 

h) ధరమయథిణో అనుబెంట్ ఫ ెంట్ 

3. నఖదఽ యళ త యైద కైసఽల కోసెం కెుబమ్ ల నియుహణ 

నఖదఽ యళ త యైద కైసఽలు, భీఇెంఫర్్ ఫ ెంట్ యైద కైసఽలు, ఇతయ యైథేతయ కైసఽల కోసెం కెుబమ్ ల 

నియుహణయదరనెం యేయలగ ఉెంటలెంథి. అెంణేకదఽ ఇతయ థేరలణో నోు యౌచణే అఫ భికలల నఖదఽ యళ త యైద కైసఽల 

కోసెం కెుబమ్ ల నియుహణయేయలగ ఉెంటలెంథి. ఇుడె భనెం థరనిని దశ్ల యభీగ అధమనెం ఙేథరె ెం.  

a) కెుబమ్ ధనటికైషన్ 

నషిెం జభిగినుడలాు , భోగి ఆసతా్తలల ఙేభి, అడి్షన్ కౌెంటర్ లల నౄభా యవభలనఽ చానయౄ యల. సయౘమఔ 
ఔెంనలనీ ఆసతా్త నఽెంచి భభిమ /లేథర భోగి లేథర ఫెంధఽవులు/లేైళ తేల నఽెంచి కొతౄ  కైసఽ ధనటికైషన్ నఽ 
లుఔభిసఽౄ ెంథి. ఆ తభుత కెుబమ్ థరయలఔు కెుబమ్ యదరనెం యవభిెంచఫడెతేెంథి.  
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b) కైస్క నియుహణ దశ్లు : 

ఇథి కోు ఔెంనలనీని ఫటిి  భాయలతేెండవచఽచ. యదరయణ దశ్లు కిెంద ఇవుఫడరు బ: 

i. సయౘమఔ ఔెంనలనీ కైసఽ ఫేధేజర్ ాయోజధరలు, నౄభా ఙేలన య భ ్, నులల కలెం, నులలథరయల 
నేయలనఽ భియౕయౌసఽౄ ెంథి. 

ii. ఆ తభుత భోగి యైద భిలత్త, నృయౌుెంగ్ సభాఙరయెం, కయలచ అెంచధరలనలై ణరజఞ సభాఙరయెం 
ణెలుసఽకోవడెం కోసెం యైద భీక్ష/యైద ఖభనిఔలనఽ ను ెందడరనికి కైసఽ ఫేధేజర్ ఆసతా్తణో 
సెంాథియౄ యల. యైద భీక్షల ఖభనిఔలు, యైద కయలచ అెంచధరనఽ లుఔభిసఽౄ నై సయౘమఔ ఔెంనలనీ నౄభా 
సెంసఔు ణరజఞ సభాఙరభనిై అెంథిసఽౄ ెంథి.  

iii. కెుబమ్ అనఽభత్త నిభే భిెంచఫడి, నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి ఆమోదెం ను ెందడరనిై ఫటిి , ఆసతా్తకి ఙెయౌుెంు 
యౘనై ఏభటల ఙేమఫడెణరబ.  

iv. పలయతథేశ్ెంలల (నౄభా ఙేలన వకిౄ య నిఔ ాథేశ్ెం) భభిమ /లేథర నషిెం జభిగిన ాథేశ్ెంలల దభుౄ  
తనిసభి అధే భిలతేలు ఉెండవచఽచ. వకిౄఖత ాభాద కెుబమ్ ల యపలఖెంలల యవభిెంచినటలి గధే 
దభుౄ  ాకిరమ ఉెంటలెంథి. సయౘమఔ ఔెంనలనీ సయౘమెంణో లేథర నౄభా ఔెంనలనీ ాతక్ష సెంఫెందరల 
థరుభ యథేశ్ెంలల దభుౄ  అదికభి ఎెంనఔ ఙేమఫడెణరయల.  

v. చికిత్నఽ కొనయగిెంచడరనికి ఆమోథరనిై ను ెంథే ఔరభెంలల యైద భీక్షల సెంఫెందిత, కయలచల ణరజఞ 
సభాఙరయెం, ాఖత్త సభాఙరయెం తథితభలనఽ నౄభా సెంసఔు అెంథిెంచడెం కోసెం సయౘమఔ ఔెంనలనీ కైస్క 
ఫేధేజర్ ఆ కైసఽనఽ భోజుయభీ నుాత్తథిఔన యయేక్షిసఽౄ ెంటలయల.  

vi. భోగి డిరచరె్ అబన యెంటధే, కైస్క ఫేధేజర్ తేథి చరభెీలనఽ నిభే భిెంచడెం కోసెం ఆసతా్తణో ఙరలా 
జఞఖరతౄ గ ని ఙేయౄ యల.  

vii. నృలుు  సభైెన భీత్తలల భియౕయౌెంచఫడి, వడఫో ల, తనిఖీ ఙేలేలా సయౘమఔ ఔెంనలనీ చాసఽఔుెంటలెంథి. ఏథేని 
థోషెం ఔనినలేౄ , థరనిని సభి ఙేమడెం కోసెం ఆసతా్తలలని నృయౌుెంగ్ యపలఖెం దిఱికి తీసఽకెళ్ుఫడెతేెంథి.  

viii. ఆ తభుత లేయ సెంస , సయౘమఔ ఔెంనలనీ లేథర థరని సయౘమఔ ధయ నిభృ మఔ ఏజెెంట్ భధ ఔుథిభిన 
ెందెం ఫేయఔు తేథి నృలుు  త్తభిగి భథిెంు యేమఫడెతేెంథి. ఆసతా్తకి ఎెంత తుయగ ఙెయౌుెంునలై 
యౘనై ఇలేౄ  భీనలైైజిెంగ్ థరుభ అెంత ఎఔుువ ఫ యలగైెన డియౌుెంట్ ను ెంథే అవకశ్భ ెంటలెంథి.  

భీ-నలైైజిెంగ్ అధేథి అఫ భిక ఆభోఖ సెంయక్షణలలని యలక్షణఫ ైన సుపలవెం. అఫ భిక ఫమటి కైసఽలలు  ఇథి 
వభిౄెంచదని ఙెవచఽచ. అఫ భిక కైసఽలు, అఫ భిక ఫమటి కైసఽలలు  ఉనై ాదరన వణరసెం ఇథే.  

 

c) కెుబమ్ ల నుాలలలెంగ్ దశ్లు:  
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i. కెుబమ్ ల భథిెంుథరయల భీ నలైైజ్డ ఙేలన/అసలు నృలుు నఽ లుఔభిెంచి, లేవ ణేథీలఔు, అెంథిెంఙేన లేవలఔు 
యక్షణ ఉెంథర అధే యషమానిై భియౕయౌయౄ యల. చరభెీలు సభిగా  ఉధరైమా, చికిత్ నోుా ట కల్ ఔు తఖాటలి  
ఉధరైమా అని సభిచాడడెం కోసెం సయౘమఔ ఔెంనలనీ లుఔభిెంచిన నృలుు నఽ కెుబమ్ ల యపలఖెం తనిఖీ 
ఙేసఽౄ ెంథి. డియౌుెంట్ అధేథి త్తభిగి నిభే భిెంచఫడి, నృలుు  నుాలలస్క ఙేమఫడెతేెంథి.  

ii. ఆ తభుత భీనలైైజిెంగ్ ధనటికైషన్ ఱట్, ాయోజధరల యవయణ (ఇ.ఒ.నృ)ణో ఔయౌన ఙెయౌుెంుకోసెం ఆ నృలుు  
నౄభా సెంసఔు ెంనెంచఫడెతేెంథి.  

iii. నౄభా ఔెంనలనీ నృలుు నఽ లుఔభిెంచి, యెంటధే సయౘమఔ ఔెంనలనీకి ఙెయౌుెంు జభినేెందఽఔు ఆమోదెం 
ణెలుుతేెంథి.  

d) ఙెయౌుెంు ాకిరమ దశ్లు:  

i. య నిఔ కభలమెం థరుభ ఆసతా్తకి ఙెయౌుెంునఽ యడెదల ఙేలేెందఽఔు నౄభా సెంస  నఽెంచి సయౘమఔ 
ఔెంనలనీ అెంగీకభనిై లుఔభిసఽౄ ెంథి. 

ii. ఆభిఔ యపలఖెం ఙెయౌుెంునఽ యడెదల ఙేసఽౄ ెంథి.  

e) ఆసతా్తలల ఙేభై యదరధరలు 

i. జధరపలలల ఙరలాభెంథి నలైైయేటల నౄభా లేథర ాబ తు థకల థరుభ యశ్ుయౄ  ఆభోఖ యక్షణ ఔయౌగి 
ఉనైెందఽన పలయతథేశ్ెంలలని ఆసతేా లణో నుో యౌచణే యథేరలలు ని వవస , ాణేకిెంచి అఫ భిక, ఐభోనులలు  
వవస  యేయలడెతేెంటలెంథి. నౄభా ను ెంథిన వకిౄ ఒ ఙెలుు ఫలటల ఆభోఖ లేథర యథేయౕ ామాణ నౄభా 
నులలని అెంథిెంచిన యెంటధే ఙరలావయఔు ఆసతేా లు అనిై అెంతభె తీమ నౄభా ఔెంనలనీల నఽెంచి 
ఙెయౌుెంుల యౘనైని అెంగీఔభియౄ బ.  

ఙరలా థేరలలు  నౄభా యక్షణ నిభే యణ లేథర నఖదఽ డినుజిటలి  కయణరలణో చికిత్నఽ జఞెం ఙేలే భిలత్త 
ఉెండదఽ.  

ఆసతేా లు యెంటధే చికిత్నఽ నుాయెంనయౄ బ. నౄభా యక్షణ ఉెంటే, నౄభా నులల ఙెయౌుసఽౄ ెంథి. లేదెంటే 
చికిత్ ను ెందఽతేనై యళ్ైు  ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి. ఙెయౌుెంులు ఆలసఫ ైణే ఆసతేా లు చరభెీలనఽ నలెంఙే 
అవకశ్భ ెంటలెంథి.  

ఙెయౌుెంు యెంటధే జభిగిణే, ఆసతేా లు సతుయ ఙెయౌుెంుకోసెం అదిఔ డియౌుెంటు నఽ అెంథియౄ బ. ఆసతా్త 
నృలుు లనఽ తుయగ ఙెయౌుయౄ భని ఙెన, తగాిెంుల కోసెం భీ-నలైైజిెంగ్ ఏజెనీ్లు ఆసతేా లణో చయచలు 
జయలుణరబ.  

ii. సయౘమఔ ఔెంనలనీలు అెంథిెంచిన ట ల్ ా ధెంఫయులల ధట్ వర్ు ఆసతేా లు, యదరధరలఔు సెంఫెందిెంచిన 
సభాఙరయెం నౄభాథరయలలఔు అెందఽఫలటలలల ఉెంటలెంథి.  
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iii. ఆసతా్తలల ఙేభయౌ్న ఆవశ్ఔత ఏయడినుడె, నౄభాథరయల ఆ యషమానిై కల్ లలెంటర్ ఔు ణెయౌన, 
ఙెలుు ఫలటల ామాణ నౄభా నులలణో నిభేిషీ ఆసతా్తకి యమాు యౌ్ ఉెంటలెంథి.  

iv. నులల ఙెలుు ఫలటలనఽ తనిఖీ ఙేల, ఔవభైజీని భియౕయౌెంచడరనికి  ఆసతేా లు యదరయణెంగ సయౘమఔ 
ఔెంనలనీలు/నౄభా సెంసలనఽ సెంాథియౄ బ.  

v. నులలని ఆసతా్త అెంగీఔభిెంచిన యెంటధే నౄభాథరయల నఖదఽ యళ త నుాత్తథిఔన ఆసతా్తలల చికిత్ 
అెందఽఔుెంటలయల. 

vi. అడి్ట్ ఙేలే యోఖతనఽ నిభే భిెంచడరనికి నౄభా సెంస/సయౘమఔ సెంసఔు అవసయఫ ైన నుాథనేఔ 
సభాఙరయెం ఏనేటెంటే 

1. యది యవభలు 

2. ఏథేని ూయు చభితా, ఆసతా్త యవభలు, పలయతథేశ్ెంలల య నిఔ యైథరదికభి: 

 ఖత చభితా, ాసఽౄ త చికిత్, ఆసతా్తలల తదఽభి చయలు, తుభిత ఖత్తన ెండరనికి అబయన. 
 చికిత్ అెంథిసఽౄ నై యైదఽల నియేథిఔణో నుటల కెుబమ్ నూయెం 

 నుస్క నోు రి్ ాత్త 

 యైద సభాఙరయ తాెం యడెదల 

 

f) యైద కయలచలు భభిమ  యైథేతయ కెుబమ్ ల భీఇెంఫర్్ ఫ ెంట్: 

భీఇెంఫర్్ ఫ ెంట్ కెుబమ్ లనఽ యదరయణెంగ నౄభా ఙేలన యయల పలయతథేరనికి త్తభిగి వచిచన తభుత థరకలు 
ఙేయౄ యల. కెుబమ్ ణరా లనఽ లుఔభిెంచిన నైదట యదరయణ ాకిరమ ాకయెం కెుబమ్ నుాలలస్క ఙేమఫడెతేెంథి. 
ఙెయౌుెంునఽ యథేయౕ ఔభెనీ్లల జభినే నఖదఽ యళ త కెుబమ్ లలల జభిననటలి  కఔ నఖదఽ అనఽభత్తెంచిన 
కెుబమ్ లనిైటికీ ఙెయౌుెంులనఽ పలయతీమ యౄనుమలలలధే ఙేసఽౄ ెంటలయల.  

భీఇెంఫర్్ ఫ ెంట్ కెుబమ్ లనఽ నుాలలస్క ఙేలే సభమెంలల, దావ భాభిడీ భైటల పలయతీమ యౄనుమలలల 
అు పలభనిై లెకిుెంచడెం కోసెం నషిెం జభిగిన ణేథీ ాకయెం వభిౄెంజైమఫడెతేెంథి. ఆ తభుత ఙెఔుు 
లేథర ఎలకిా నిక్ ఫథియ్ థరుభ ఙెయౌుెంు జయలుణరయల.  

i. వకిౄఖత ాభాద కెుబమ్ ల యపలఖెంలల యవభిెంచినటలి గధే వకిౄఖత ాభాద కెుబమ్ లు నుాలలస్క 
ఙేమఫడెణరబ. 

ii. ఫ బల్ ఫలెండ్స కైసఽలు, ఆభిఔ ఎఫ యెనీ్ కైసఽలఔు సయౘమఔ ఔెంనలనీ భ ెందసఽౄ గధే ఙెయౌుెంచి, తభుత 
నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి కెుబమ్ ఙేసఽఔుెంటలెంథి.  

iii. అనిై ఇతయ కెుబమ్ లఔు అనఽసభిెంఙే యదరనెంలలధే అెంగీకయెం కని కెుబమ్ లఔు కెుబమ్ ల త్తయసుయణ 
అనఽసభిెంచఫడెతేెంథి.  
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g) యైద ాభాదెం భభిమ  అసుసత కయలచలఔు కెుబమ్ డరఔుఫ ెంటేషన్ 

i. కెుబమ్ తాెం 

ii. యైదఽడి నియేథిఔ 

iii. అడి్షన్/డిరచరె్ కయలు  అసలు 

iv. అసలు నృలుు లు/యయౕదఽలు/భెందఽచీటీ 

v. అసలు ఎక్్-భై నియేథిఔలు/ భోఖలక్షణరలఔు సెంఫెందిెంచినథి/దభుౄ  నియేథిఔలు 

vi. ాయేశ్ భభిమ  నిషలరభణణో నుస్క నోు యలి /యయ ాత్త 

నలై జఞనృణర సాచధరత్ఔెం భాతాఫే. నిభేిషీ కైసఽ యవభల ఆదరయెంగ లేథర ఆమా నిభేిషీ నౄభా సెంస  
అనఽసభిెంఙే కెుబమ్ లలటిల్ ఫ ెంట్ నులల/యదరనెం ఆదరయెంగ అదను సభాఙరయెం/దయౄ యేజులు కయయౌ్ 
భవచఽచ.  

నేభ్యౌై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 5 

________________ నఽ సయౘమఔ ఔెంనలనీ భ ెందసఽౄ గ ఙెయౌుెంచి, నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి ఆ తభుత కెుబమ్ 
ఙేసఽౄ ెంథి. 

I. ఫ బల్ ఫలెండ్స కైసఽలు 

II. వకిౄఖత ాభాద కెుబమ్ లు 

III. యథేయౕ ామాణ నౄభా కెుబమ్ లు 
IV. అెంగీకయ యోఖెంకని కెుబమ్ లు 
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యభెంశ్ెం 

a) నౄభా ఔ ‗యగె నెం‘. నులల ఆ ‗యగె ధరనికి యక్షెం‘.  నౄభానఽ ఉయోగిెంచఽకోవలల వఙేచ సెంగటన 
ఙోటలఙేసఽకోవడెం, నులల కిెంద కెుబమ్ నఔు థరభితీమడెం ఆ యగె ధరనికి అసలు భీక్షగ నిలుసఽౄ ెంథి.  

b) నౄభా ఔెంనలనీ కెుబమ్ ల ఙెయౌుెంు యభయూెం నౄభాలల భ క భైటిెంగ్ భనేతేలలల ఔటి. 

c) నౄభానఽ కొనఽగోలు ఙేలే ఔసిభయలు  నుాథనేఔ యటలథరయల, కెుబమ్  లుఔయౄలు ఔడర అవుణరయల.  

d) నఖదఽ యళ త కెుబమ్ లల ధట్ వర్ు ఆసతా్త నౄభా సెంస/టి.న.ఏ ఇచిచన భ ెందసఽౄ  అనఽభత్తని ఆదరయెం 
ఙేసఽఔుని యైద లేవలనఽ అెంథిసఽౄ ెంథి. తభుత కెుబమ్  భియౖుభనికి డరఔుఫ ెంటు నఽ సభభిసఽౄ ెంథి.  

e) భిబెంఫయల్ఫ ెంటల కెుబమ్ లల, యనియోఖథరయల తన జైఫ లల య భ ్నఽ నదట ఆసతా్తకి ఙెయౌుెంఙేల, 
తభుత ఙెయౌుెంు కోసెం కెుబమ్ నఽ నౄభా సెంస/టి.న.ఏ వదె థరకలు ఙేయౄ డె. 

f) యనియోఖథరయల కెుబమ్  వయౄభానెం ెండెంణో అతనికి కెుబమ్ ల భియౖుయ ఫిెంథరనికి భధ నదటగ 
సెంఫెంధెం ఏయడెతేెంథి.  

g) నౄభా కెుబమ్  యషమెంలల ఏథైెధర మోసెం జభిగినటలు  నౄభా ఔెంనలనీ అనఽభానిలేౄ , థరనిై దభుౄ నఔు 
ెంనసఽౄ ెంథి. ఈ దభుౄ  నౄభా సెంసలలనియయల లేథర టి.న.ఏ ఙేమవచఽచ. లేథర విత్తౄయఫ ైన దభుౄ  
సెంసఔు ఔడర అగిెంచవచఽచ.  

h) కెుబమ్ ల లత్తని ఆదరయెం ఙేసఽఔుని నౄభా సెంస  అనిై కెుబమ్ లఔు ుసౄకలలల ఙేలే నణరౄ ల  
కైటలబెంునఽ భిజభిుెంఖ  సాచిసఽౄ ెంథి.  

i) కెుబమ్ నఽ త్తయసుభిలేౄ , నులలథరయల నౄభా సెంసఔు త్తభిగి అభెీ నలటలి కోవడెంణోఫలటల ధరమెం కోయలత 
ఇనా్ూభెన్్ ఆెంఫ డ్స్ భన్ నఽ లేథర యనియోఖథరయలల నోూ యెంలనఽ లేథర చివయఔు య్ఖల్ అతరభిటీలనఽ ఔడర 
ఆశ్రబెంచవచఽచ.  

j) మోయలు ఎఔుువగ యౘలటలెైజైషన్ నషిభియౘయ నులలలలల ఙోటలఙేసఽఔుెంటలబ. కనీ, మోసూభిత 
కెుబమ్ లు ఙేలేెందఽఔు య్నల్ మాకి్డెెంట్ నులలలనఽ ఉయోగిెంచఽకోవడెం ఔడర ఉెంథి.  

k) టి.న.ఏ అధేఔ భ కఫ ైన లేవలనఽ నౄభా సెంసఔు అెంథిెంచి జుల యౄెంలల ాత్తపలెం ను ెందఽతేెంథి.  

 

సుమెం భీక్షా ాశ్ైలు 

ాశ్ై1 

 నౄభా కెుబమ్  ాకిరమ నుాథనేఔ యటలథరయలగ థిఖ వ నేభపునై యభిలల ఎవభిని భిఖణ యౄ యల? 
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I.  ఔసిభయలు  

II.  మజభానఽలు 

III.  అెండర్ భైెటయలు  

IV. నౄభా ఏజెంటలు  / ఫాో ఔయలు  

ాశ్ై 2 

గిభీశ్ సకై్ధర నౄభా కెుబమ్ నఽ నౄభా ఔెంనలనీ త్తయసుభిెంచిెంథి. ఆమనఔు నౄభా సెంసఔు త్తభిగి అభెీ 
నలటలి కోవడెంణోఫలటల అెందఽఫలటలలల ఉనై ఇతయ ాణరభాైమాలు ఏనేటి?  

I.  ాబ ణరునిై ఆశ్రబెంచడెం 

II. య్ఖల్ అతరభిటీలనఽ ఆశ్రబెంచడెం 

III.  నౄభా ఏజెంట్ నఽ ఆశ్రబెంచడెం 

IV.  కెుబమ్ నఽ త్తయసుభిలేౄ  ఙేమఖయౌగిెంథి ఏనై లేదఽ 

ాశ్ై 3 

భజీవ్ ఫ హణో సభభిెంచిన ఆభోఖ నౄభా కెుబమ్ నలై దభుౄ  ఙేలనుడె, భజీవ్ ఫ హణోకి ఫదఽలుగ అతని 
యో దయలడె భజైశ్ ఫ హణో చికిత్ కోసెం ఆసతా్తలల ఙేభినటలు  నౄభా ఔెంనలనీ ఔనఽగపెంథి. భజీవ్ ఫ హణో నులల 
ఔుటలెంఫ ఫో్ు టర్ థఔెం కిెంద తీసఽఔునైథి కదఽ. ఇథి  ___________ మోయనికి ఉథరహయణ. 

I.  వఔుౄ ల భాభిడి 

II.  డరఔుఫ ెంటు నఽ సిఱిెంచడెం 

III.  కయలచలనఽ ఎఔుువ ఙేల ఙెడెం 

IV.  ఓట్ నేషెంట్ గ తీసఽఔునై చికిత్నఽ ఇన్-నేషెంట్/ఆసతా్తలల ఙేయడెంగ భాభిచ చాడెం 

ాశ్ై 4 

ఆభోఖ నౄభా నులల కిెంద నియస ఖిహెంలలధే చికిత్ ను ెందడరనికి థిఖ వయటిలల ఏ భిలత్త యలు ఔయౌసఽౄ ెంథి? 

I.  అతనఽ/ఆఫ  భిలత్త ఆసతా్త/నభి్ెంగ్ హో మ్ ఔు తయయౌెంచదగినథిగధే ఉెంథి. కనీ, యళ్ుఔడదని 
పలయెంఙరయల 

II. నేషెంట్ నఽ ఆసతా్త/నభి్ెంగ్ హో మ్ ఔు తయయౌెంచడరనికి లేదఽ. ఎెందఽఔెంటే, యటిలల డఔలు కాయ లేవు 

III. ఆసతా్త/నభి్ెంగ్ హో మ్ లల భాతాఫే చికిత్ నియుళ ెంచడెం ఔుదఽయలతేెంథి. 
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IV.  ఆసతా్తలల 24 ఖెంటలఔు నేెంచి ఉెండవలల భవడెం 

ాశ్ై 5 

అధరభోగనిై నమెం ఙేమడరనికి అనఽసభిెంచిన యదరధరలనఽ ఈ థిఖ వ కోడ్స లలల ఏథి టిి  ఇసఽౄ ెంథి ? 

I.  ఐ.ల.డి 

II.  డి.ల.ఐ 

III.  ల.న.టి 

IV.  న.ల.టి 

 

 

సుమెం భీక్షా ాశ్ైలఔు జయఫ లు 

జయఫ  1 

సభెైన ఎెంనఔ  I. 

నౄభా కెుబమ్  ాకిరమలల ఔసిభభైు నుాథనేఔ యటలథరయలలు. 

 

జయఫ  2 

సభెైన జయఫ   II. 

నౄభా కెుబమ్  త్తయసుయణఔు ఖ భెైణే, నులలథరయలలు య్ఖల్ అతరభిటీలనఽ ఆశ్రబెంచవచఽచ.  

జయఫ  3 

సభెైన ఎెంనఔ  I. 

వఔుౄ ల భాయడికి ఇథి ఉథరహణ. నౄభా తీసఽఔునై వకిౄ, చికిత్ ను ెంథిన వకిౄ యేభైుయల. 

జయఫ  4   

సభెైన ఎెంనఔ  II. 

ఆసతా్త/నభి్ెంగ్ హో మ్ లలల డఔలు అెందఽఫలటలలల లేనుడె నేషెంటలనఽ తయయౌెంచలేని సెందయౌెంలల భాతాఫే 
ఆభోఖ నౄభా నులలలల నియస ఖిహెంలలధే చికిత్ ను ెంథే యలుెంథి.  

జయఫ  5 
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సభెైన ఎెంనఔ  III. 

ఔభెెంట్ ను ా లజర్ ట భి్ధరలజీ (ల.న.టి) కోడ్స లు అధరభోగనికి చికిత్ ఙలేన యదరధరలనఽ టిియౄ బ.  
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యపలఖెం 4 
యదరయణ నౄభా 
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అదరమెం 22 

నౄభా సాణరా లు 
 

అదరమెం భిచమెం 

ఈ అదరమెంలల భనెం నౄభా నితీయలని నిభెైయెంఙే నుాథనేఔ సాణరా ల ఖ భిెంచి ధేయలచఔుెంథరెం.  ఈ  అదరమెం 
భెెండె యపలగలుగ యబజిెంచఫడిెంథి. నదటి పలఖెంలల నౄభాకి సెంఫెందిెంచిన అెంరలు (elements), భెెండవ 
పలఖెం నౄభా ెంథరనికి సెంఫెందిెంచిన ాణేఔ లక్షణరల ఖ భిెంచి ణెయౌమజైసఽౄ ెంథి. 

ఈ అదరమెంలల నైయల ధేయలచఔుధే అెంరలు  
 

A. నౄభా అెంరలు 
B. నౄభా కెంటలా ఔుి –ధరమయఫ ైన అెంరలు 
C. నౄభా కెంటలా ఔుి –ాణేకెంరలు 
ఈ అదరమెం చథియన తభుత, నైయల ఇయ ఙేమఖలుఖ ణరయల : 
1. యయధ నౄభా అెంరలనఽ నియుచిెంచడెం  

2. ఔ నౄభా ెందు లక్షణరలనఽ నియుచిెంచడెం  

3. ఔ నౄభా యొఔు ాణేఔ లక్షణరలనఽ ఖ భిౄెంచడెం  
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A. నౄభా అెంరలు 
నౄభా ాకిరమలల ధరలుఖ  అెంరలు ఉెండడెం భనెం చాసఽౄ ధరైెం. 

 ఆలౄ  
 భిస్కు 

 భిస్కు ూయౌెంగ్ 

 నౄభా కెంటలా ఔుి  
ఇుడె భనెం నౄభా యదరనెంలలఖల యయధ అెంరలనఽ కొెంత యవయెంగ చాథరె ెం.  
1. ఆలౄ  

నియుచనెం 

ఔ ఆలౄ ని భనెం ఈ యధెంగ నియుచిెంచవచఽచ 'తన మజభానిక ి కొనిై ాయోజనెం, అలాగై ఆభేిఔ 
యలువ ణచెిచనలటిే ఏథెైధర, అథి ఆలౄ .'    

ఔ ఆలౄ  ఈ కిరెంథి లక్షణరలు ఔయౌగి ఉెండరయౌ: 

a) ఆభిఔ యలువ 
ఔ ఆలౄ కి ఆభేిఔ యలువ ఔయౌగి ఉెండరయౌ. యలువ భెెండె యదరలుగ ఉెండవచఽచ.    
a) ఆథరమ ఉతత్తౄ  : ఆలౄ  ఉణరదఔఫ ై ఉెండవచఽచ, అలాగై భఫడిని ఉతత్తౄ  ఙేలేథీ కవచఽచ.   

ఉథరహయణ 

నృలలుటలు  తమాభీక ిఉయోగిెంఙ ేఔ మెంతాెం, థరని మజభాని కోసెం నుయౌఙచే ఆవులాగ, భెెండె యకల 
ఆథరమానీై సభఔభిచ నలడెతేెంథ.ి  ఔ ఆభోఖవెంతఫ నై ఉథోగి ఔ సెంసఔు ఆలౄ లాెంటి యడె. 
b) అవసభలనఽ అెంథిెంచడెం: ఔ ఆలౄ  ఔభి, లేథర ఔ ఖూర ు అవసభలనఽ  సెంతినౄ యచడెం థరుభ తన 

యలువనఽ భభిెంతగ నలెంచఽఔుెంటలెంథి.  

ఉథరహయణ 

ఔ భిాజిభైటర్ చలు ఫయలసఽౄ ెంథ,ి ఇెంక ఆయౘయెం సెంయక్షిసఽౄ ెంథ,ి అథ ే కయల యషమెంలల అబణ ే
యౌఔయవెంతెంగనా, యయణర యౌలబెం అెంథిసఽౄ ెంథ.ి అథేయధెంగ అధరభోఖెం లేఔుెండర ఉెంటే ఎవభిక ి
యభిక,ీ ఔుటలెంఫలనిక ీఔడర ఇెంకసౄ  అదను యలువ వచిచ ఙేభినటిే.   

b) కొయత భభిమ  మాజభానెం 

గయౌ భభిమ  సాయకెంత్త సెంఖణేనేటి? అయ ఆసఽౄ లు కథర? 
జయఫ  'కదఽ' ఉెంథి.  
నిజఞనికి, కొనిై యషమాలు గయౌ భభిమ  సాయయయ్లాగై ఎెంణో యలుయైనయ. అయ లేఔుెండర భనెం జీయెంచలేెం. 
అబధర ఆలౄ  ఖ భిెంచి ఆభిఔయఫ ైన అయెంలల యటిని ఆసఽౄ లుగ భిఖణ ెంచయల. జయఫ ‗కదఽ‘.    
థీనికి భెెండె కయణరలు ఉధరైబ:   

యటి సయపభ సభిడినెంతగ ఉెంథి, థరనికెుడా కొయత ఉెండదఽ.  
యటిని ఏ ఔు వకీౄ సుెంతెం ఙేసఽకోలేయల, కనీ అయ ఉచితెంగ అెందభికీ అెందఽఫలటలలల ఉధరైబ. 
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ఔ ఆలౄ  అయోత ను ెందడరనికి అెంటే, థరని కొయత భభిమ  థరని మాజభాధరలు లేథర ఎవభి థరుభధైధర యుదీనెం 
అధే భెెండె భిలతేయౌై తఔ సెంతినౄ యఙరయౌ. 
c) ఆలౄ  నల ైనౄభా  
ఊళ ెంచని యధెంగ వఙేచ భ ులు, ఆదలు యేటివలు ధైధర కవచఽచ, కనీ నణరౄ నికి భాతాెం భనెం నౄభాలల 
ఆభిఔ నయౖి ల వయకై టిి ెంచఽఔుెంటలెం.  నుాఔిత్తఔ యతేౄ లు అెందఽలల పలఖెం కదఽ. కలాెంతయెంలల ఆలౄ  యడఔెం వలు  
వఙేచ నయౖి నిై నౄభా లబయలసఽౄ ెంథి    
నౄభా ఆలౄని నషినోు ఔుెండర లేథర నుడైెనోు ఔుెండరధన యక్షిెంచలేదని భనెం ఇఔుడ ఖభనిెంఙరయౌ.  ఔ ఇలుు  నౄభా 
ఙేమఫడిధర లేఔుధరై బూఔెంెం సయుధరశ్నెం ఙేసఽౄ ెంథి. నౄభా సెంస   ఆభిఔ నషి ాపలవెం తగాిెంచడరనికి భాతాఫే 
నౄభా నణరౄ నిై ఙెయౌుెంచవచఽచ.  
ఔ ెంద బెంఖెం వలు  నయౖి లు తలెతౄవచఽచ.   

ఉథరహయణ 

అవతయౌయైు థిఖ భత్తథరయల ఔయేళ్ ఆ వసఽౄ వులనఽ తీసఽకోవడరనిక ి ుకోఔనోు బధర లేథర 
ఙెయౌుెంులు ఎఖయేలధర పలభ ీఎతేౄ న మోసనుో బయథ ిఎఖ భత్తథరభ.ై   
d) జీయత నౄభా 
భన జీయణరల భాటేనేటి?  
అసలు యసౄ యనికి భన జీయతెం, భనెం నాేనేెంఙే యభి జీయతెం ఔధరై యలుయైనథి భభైథీ ఉెండదఽ. ఏథైెధర 
మాకి్డెెంట్ జభిగినుడె గనీ లేథర అధరభోఖెం ఙేలనుడెగనీ భన జీయణరలు తీవాెంగ 
ాపలయతభవుణరబ. 

ఈ ాపలవెం భెెండె యదరలుగ ఉెండవచఽచ : 
 భ ెందఽగ ఔ నిభెిషి యదికి యైద కయలచలు కవలల భవచఽచ.    
 భెెండవథి, భయణెం లేథర ఫలళ నత లేథర భెెండె కయణరల వలాు , ఆభిఔ ఆథరమాలలు  నషిెం ఉెండవచఽచ.  
ఈ యఔఫ ైన నయౖి లు ఆ వకిౄ లేథర నౄభా య్నల్ లెైనఽ్ నఽెంచి ఇనా్భెనఽ్ల థరుభ ఔవయల ఙేమఫడణరబ. 
యలువ [ఉథరహయణకి, ఆథరమెం ణెచిచనలటేి య, లేథర కొనిై అవసభలు తీభైచయ];  ఖల ఆలౄ  ఉెంటే నౄభా ఎవభికెైధర 
యధడెతేెంథి. ఆసఽౄ లు ఉెండేయభెవభైెధర నౄభా ఙేసఽకోవడెం యధడెతేెంథి.  అబణే [ఊళ ెంచలేని లేథర 
మాదిచిిఔెంగ జభిగై సెంగటనల] వలు  ఆభిఔెంగ నషిెం  [ధనయెంగ] సెంబయలేౄధే అలా ఙేమడరనికి 
యలవుతేెంథి. 

ఆ యధెంగ ఈ ఆసఽౄ యౌై యదరయణెంగ నౄభా పలషలల నౄభాకి సెంఫెందిెంచిన యషమెంగ ఉదహభియౄ యల 
 

2. భిస్కు  
నౄభా ాకిరమలల భెెండవ అెంశ్ెం భిస్కు పలవన. భనెం భిస్కు ని ఔ చరన్్ ఆఫ్ లాస్క (నషినోు బయ అవకశ్ెం) అని 
నియుచిెంచవచఽచ. ఆ యధెంగ,  భిస్కు అధేథి, ఔ సెంగటన జయఖడెం వలు , తలెణేౄ  నషిెం లేథర డేఫేజి ఖ భిెంచి 
ఉదహభిసఽౄ ెంథి. భన ఇలుు  కయౌనుో తేెందధన, లేథర భన కయల మాకి్డెెంట్ కి ఖ యవుతేెందధన భనెం భ ెందఽగ 
ఊళ ెంచలేెం. కనీ అలా జయఖచఽచ.   
భిస్కులకి ఉథరహయణలుగ ఙెుకోయలెంటే, ఇలుు  కయౌనోు వడెం వలాు , లేథర  థ ెంఖతనెం జయఖడెం వలాు  ఔయౌగై ఆభిఔ 
నషిెంగనీ, మాకి్డెెంట్ వలు  సెంబయెంఙే అెంఖ యైఔలెంగనీ భిస్కులధే ఙెనుయౌ.   
భిస్కు ని భెెండె యకలుగ  అభ లలు  అనుబెంచఽకోవచఽచ    
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i. నదటగ, ఆ నషిెం జయఖవచఽచ, జయఖఔనోు వచఽచ. కఫటిి  అలాెంటి సెంబవనీమతని ఔ 

ఖణ తపలవనలల ఔడర ణెయౌమజైమవచఽచ   

ఉథరహయణ 

ఇెంటికి నిు అెంటలఔుధే ాభాదెం జభిగై అవకరలు యబకి ఔటి ఉెంటలెందనఽఔుెంటే = 1/1000 = 0.001.  

భమ్కి యౘరి్ ఎటలక్ వఙేచ అవకరలు యబక ిభూడె ఉెంటలమనఽఔుెంటే = 3/1000 = 0.003 

భిస్కు నియెంతయెం  భోక్షెంగ సాచిెంఙేథి సెంపలవత (probability) ధే. థరని యలువ ఎుడా 0 భభిమ  1 
కి భధ ఉెంటలెంథి. ఇెందఽలల 0  కచిచతెంగ నషిెం జయఖదని ణెయౌమజైసఽౄ ెంథి. 1 కచిచతెంగ నషిెం 
జయలఖ తేెందని ణెయౌమజైసఽౄ ెంథి.   
ii. భెెండవ అెంశ్ెం, యసౄవెంగ నయౖి నిక ి థరభితీలే సెంగటన జభిగిణే అథి    ఆద  (ాభాదెం).  అథి 

నయౖి నికి కయణభవుతేెంథి.   

ఉథరహయణ 

ఆదలఔు ఉథరహయణలు, అగిై ాభాదెం, బూఔెంనులు, వయదలు, నడెఖ లు డడెం, థోనడ,ీ 

ఖ ెండెనుో టల నదలెైనయ   
భభి కలానఽఖ ణెంగ యతిలఫ ైనోు బయ భిలత్త ఉెంటే?  
నిజఞనికి ఏ ఔు వసఽౄ వూ చియకలెం అదఽౌతెంగ నిఙేమడభనైథి జయఖదఽ. ాత్త  ఆలౄ కీ ఔ నిభెిషిఫ ైన 
జీయతకలెం ఉెంటలెంథి. అెంతవయఔ అథి ని ఙేసఽౄ ెంథి, ాయోజధరలనఽ ఇసఽౄ ెంథి.    
బయషతేౄ లల థరని యలువ ూభిౄగ యనభవుతేెంథి.  ఇథి ఔ సహజలదేఫ ైన యదరనెం. భనెం భన 
నఫ ైల్్ నీ, భన యఱెంగ్ ఫ ఱను నీ, భన దఽసఽౄ య్ై ఉయోగిెంచలేని దశ్లల యడడెం భానియేమవచఽచ లేథర 
భాయలచకోవచఽచ. కఫటిి , సహజలదేెంగ వఙేచ నయౖి లు నౄభా థరుభ ఔవర్ అవవు. 

i. భిస్కు ఏ క్షణెంలలధైధర సెంబయెంఙే లత్తలల ఉెండడెం : ఆద వచిచనెంత భాణరా న నషిెం వచిచనటలి  కదఽ. 
భ ెంఫ ైలల నివలెంఙే ఔ వకిౄకి ఆెంధాాథేశ్లల కోయౄ  తీయెంలల భ ెంఙెతేౄ తేనై వయదలు ఎలాెంటి 
నయౖి నీై తీసఽఔుభవు. ఆలౄ  నషిెం భవడరనికి ఆ ఆలౄ  ఆద ాపలయనికి లలనబయ భిలత్తలల ఉెండరయౌ.    

ఉథరహయణ 

ఔ కయల మాకి్డెెంట్కి యక్షణ ఔయౌెంచడరనిక ి ఔ నౄభా సెంస  ఔ నిభెిషి సెంవత్యభెంతటిక ీ
‗మాకి్డెెంట్ అధే ఆదక ి లలనఽ కఖల లత్తలల ఉనై కయు‘ ఖూర ు నైద ఆసకిౄ చానసఽౄ ెంథ.ి అబణే 
భైలెంగ్ కోసెం ఉయోగిెంఙ ేకయల ఇలాెంటి ఖూర ులలకి ఙేయదఽ. యదరయణఫ ైన కయు ఔెంట ేఅలాెంటి కయలక ి
మాకి్డెెంట్ అబయ అవకరలు ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంటలబ కఫటిి, థరనిక ినౄభా ఙేమాలెంటే ‗భైలెంగ్ 
కయు‘ ఖూర ు ఔటి     ఏయడరయౌ.   

నౄభా నషిభియౘయెం అెంథిెంఙరలెంటే  భిస్కు కి ఎక్్ నోు జ్డ అబ ఉనైెంత భాణరా న సభినుో దఽ.   

ఉథరహయణ 

ఔ నూఔిభీ నుాెంఖణెంలల జభిగిన ఔ అగిై ాభాదెం అసలే భాతాెం నషిెం ఔయౌగిెంచఔుెండర ఉెండ ేఅవకశ్ెం 
ఉెంథ.ి 

ఔ ఆద పయౌతెంగ యసౄ వఫ నై ఆభిఔ (ధనయఫ ైన) నషిెం సెంబయెంచినుడె భాతాఫే నౄభా తన నుతా 
నోు ఱెంచడరనికి యెంఖెంలలకి వసఽౄ ెంథి.   
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ii. ఆదఔు లలనబయ య బలల ణేడర (భిస్కు ఎక్్ నోు జర్ డిగీర) :  భెెండె ఆసఽౄ లఔు అథే ఆదఔు లలధైధర 
యటికి వచిచన నషిెం లేథర నషిెం నతౄెంలల గప ణేడర ఔనిెంఙే అవకశ్ెం ఉెంథి.  

ఉథరహయణ 

నేలుడె యభాగిరని తీలకెళ్ైౄ నై ఔ యహధరనికి జభిగై అగిై ాభాదెం, నీళ్ు  టలెంఔర్ని తీలకెళ్ైౄ నై యహధరనికి 
జభిగై అగిై ాభాదెం ఔెంటే ఎధనై భెటలు  ఎఔుువగ నషిెం జయలఖ తేెంథి.   
అథేయధెంగ, నేఖణర నఖభలణో నుో లుచఔుెంటే, కలుషెంణో నిెండిన నఖయెంలల ఉెండే వకిౄకి ఉెండే రుస సభసలు 
ఎఔుువగ ఉెంటలబ. అలాగై యౘర్్ భైసఽలలు  నులగా ధే వకిౄకి, దఽకణెంలల వుెండే వకిౄ ఔెంటే ాభాదవరతేౄ  
సెంబయెంఙే గమాల భిస్కు ఎఔుువగ ఉెంటలెంథి.   
నౄభా సెంసలు ఆదఔు లలనబయ య బ (భిస్కు ఎక్్నుో జర్ య బ) ఎఔుువగ ఉనై అెంరలధ ే
ాదరనెంగ  తీసఽఔుెంటలబ. అథ ిఫలగ పలభీగ ఉెంటే థరనిై ఫలడ్స (యౘనిఔయఫ ైన) భిస్కు అని అెంటలెం.  

 

భిస్కు వభాీఔయణ ఆదరయెంగ 

 

a) ఎెంత డేఫేజి జభిగై అవకశ్ెం ఉెంథి  
అథి ఔ వకిౄ లేథర యనుయెం నైద చానెంఙే నషి య బ, ాపలవెం నైద ఆదరయడి ఉెంథి.  థరని ఆదరయెంగ  
భిస్కు సెంగటనలు లేథర భిలతేలు భూడె యకలుగ ఉెంటలమని ఖ భిౄెంచవచఽచ: 

i. సెంకిుషిఫ ైన లేథర యతుయఫ ైన 

ఆ నయౖి లు ఫలగ పలభీగ ఉెంటే;  అ భిలతేల పయౌతెంగ నతౄెం సయుధరశ్నఫ ైనుో బధర లేథర  థియలా 
తీలధర అయ యతుయఫ ైన భిలతేలు. 
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ఉథరహయణ 

 బూఔెంెం ఔ గర భానిై ూభిౄగ  ధరశ్నెం ఙేలెంథి    
 ఔ నలదె అగిై ాభాదెం కొనిై కోటు  యౄనుమలణో య నెంచఫడిన ఇన్సిలేషన్ని సయుధరశ్నెం ఙేలేలెంథి.   
 ఔ అతెంత యయౖదఔయఫ ైన భిలత్త, ఉథర. 9/11 ధరటి వయల్ు  టేాడ్స లలెంటర్ నలై జభిగిన ఉఖరయదఽల థరడిలల 

ఎెందభో గమడరు యల.  
 

ii. ాదరనఫ ైనయ 

ఇెందఽలల వఙేచ అవకశ్ెం ఉనై నయౖి లు ఙరలా ఖెంనెయఫ ైన ఆభేిఔ నయౖి లు. ఇయ యనుయ సెంసని తన 
కయఔలానులు కొనయగిెంచడరనికి అు ఙేమాయౌ్న దఽలత్తలలకి ధటిి యేయౄ బ 

 

   

ఉథరహయణ 

ఖ భా వ్ లలని అత్త నలదె భయి్ ధేషనల్  ఔెంనలనీలల జభిగిన ఔ అగిైాభాదెంలల 1 కోటి యల. యలుయైన ఔెంనలనీ 
యభానఽ (ఇధుెంటభ)ీ దఖేఫ ైెంథి. ఆ నషిెం ఙరలా పలభీగ ఉెంథి. కనీ ఆ నషిెం థియలా తీలేెంత పలభీ నషిెం కదఽ.  
ఔ ఫేజర్ కడిీై టలా న్్ నుు ెంట్ ఆభైషన్ కి నౄభా ఙబేెంచడెం ఔుదయదఽ 

iii. అాదరనఫ ైనయ (భాభెినల్) 
సెంబయెంచఫో బయ నయౖి లు అెంత భ కఫ ైనయ కవు, అెంణే కదఽ, వకిౄఖతెంగ అబధర, సెంసకి అటికై 
ఉనై ఆసఽౄ లు, ాసఽౄ త ఆథరమెం నైద అనవసయఫ ైన ఆభిఔ త్తౄళ్ైు  డనీమఔుెండర ఆ పలయెం 
తటలి కోవచఽచననైభాట. 

ఉథరహయణ 

ఔ ఫ ైనర్ కయల మాకి్డెెంట్ లల కయల ఔు పలఖెం కొథెిగ గీసఽఔునుో వడెం. థరనివలు  ఆ పలఖెంలల నలబెంట్ ఔడర 
నోు వడెం. లెండర్ కొథెిగ వెంఖడెం. 
ఔ వకిౄ జలుఫ , దఖ ా ణో ఫలధడడెం.   

b) భిస్కు యణరవయణ సుపలవెం (ధేచర్ ఆఫ్ భిస్కు ఎనిుభన్ ఫ ెంట్)   
భిస్కు లనఽ  వభాీఔభిెంచడరనికి భిస్కు యణరవయణ సుపలవెం భభపఔ ఆదరయెం. 
i. లయ (లిేటిక్) భిస్కు లు 
ఔ లయఫ ైన యణరవయణెంలల జభిగై సెంగటనలు లయ భిస్కు లనఽ ఉదహభియౄ బ. కలెం ఖడెసఽౄ నైకొథెీ అయ 
ఔ ఔరభదేత్తలల జయలఖ తేెంటలబ. యటిని భ ెందఽగ ఊళ ెంచడెం ఔడర యధఫే. ఆ యధెంగ యటికి 
నౄభా ఙేబెంచడెం ణేయౌఔ. అలాెంటి యలక్షణఫ ైన భిస్కు లఔు నుాఔిత్తఔ యతేౄ లే కయకలుగ ఉెంటలబ. 
ఉథరహయణలు: అగిై ాభాదెం (అగిై ాభాదెం), బూఔెంెం, భయణెం, మాకి్డెెంట్, అధరభోఖెం.   
ii. చయ (డైెననేక్) భిస్కు లు 
ఇయ ఆభిఔ, యభాజిఔ కయకల పయౌతెంగ యభాజిఔ యణరవయణరనిై ాపలయతెం ఙేలే ఆద (perils)లు. 
యటిని డైెననేక్ భిసఽులని అెంటలయల. ఎెందఽఔెంటే, ఇయ ఔ ఔరభఫదేఫ ైన భీత్తలల జయఖవు. యటిని లిేటిక్ (లయ) 
భిస్కు ల భాథిభిగ భ ెందఽ నఽెంచీ ఊళ ెంచడరనికి యలుెండదఽ. నలైగ ఇలాెంటి భిస్కు లు తయలచఽగ జఞతీమ, 
యభాజిఔ భిణరభాలనలై యయౄ యఫ ైన ాపలవెం చానయౄ బ. అలాగై, థీని ాపలవెం అతెంత యయౄ యఫ ైన లలక్షన్ 
నలై ఔడర ఉెంటలెంథి.  
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ఉథరహయణలు- నియలథో ఖ సభస, దాయోలోణెం, మ దే భభిమ  భజకీమ డిదఽడెఔులు.   
ఇనా్భెన్్ ఔెంనలనీలు యదరయణెంగ డైెననేక్ భిసఽులఔు ఇనా్ూభెన్్ ఙేమవు 
c) ఎవయల ాపలయతేలవుణరయల? 
ఔ నిభెిషిఫ ైన ఆద లేథర నషి సెంగటన వలు  ఫలదితేలెవభో చాడడెం భిస్కు లనఽ వభాీఔభిెంఙే భూడవ 
దేత్త. 

 

i. నుాథనేఔ  భిస్కు లు: ఇయ అతదిఔ జధరపలని ాపలయతెం ఙేయౄ బ. యటి దఽష ర్పలవెం అతెంత 
యతుయెంగ ఉెంటలెంథి. 

నుాథనేఔ భిసఽులు లేథర లసినేక్ భిసఽులఔు ఉథరహయణలు- మ థరే లు, ఔయలవులు, వయదలు, బూఔెంనులు, 
ఉఖరయథరల థరడెలు.   
ii. నిభెిషి భిస్కు లు: ఇయ ాణేఔెంగ కొెందయల వఔుౄ లనఽ భాతాఫే ాపలయతెం ఙేయౄ బ త నతౄ ెం 

ఔభూనిటీ లేథర ఖూర ుని ాపలయతెం ఙేమవు. ఔయేళ్ నషిెం గనీ వలేౄ  అథి నిభెిషి వఔుౄ లకై భినేతెం 
అవుతేెంథి త, ఔభూనిటీ లేథర ఖూర ుని ాపలయతెం ఙేమవు. 

నిభెిషి భిస్కు లఔు ఉథరహయణలు: ఇలుు  కయౌనోు వడెం లేథర ఆట నఫ ైల్ మాకి్డెెంట్ లేథర మాకి్డెెంట్ 
అబన తభుత ఆసఽతా్తలల ఙేయచడెం.  

ఔభభిిమల్ (యణ జ) ఇనా్భెన్్ నుాథనేఔ భభిమ  నిభెిషి భిస్కు లనఽ ఔవర్ ఙేసఽౄ ెంథి. 

d) పయౌణరలు / భిణరభెం / యభెంశ్ెం 

i. పయౌతెంలల లాబెంగనీ, నషిెంగనీ లేని ఔ భిలత్తని యవభిసఽౄ ెంథి లేఔులేటివ్ భిస్కు.    అలాెంటి 
యలక్షణఫ ైన భిస్కు కి ఉథరహయణలు- ఖ యరు ెంథరలు లేథర యి క్ భాభెుట్ లలఔులేషన్. అలాెంటి భిస్కు 

ని ఎవభైెధర లాబెం వసఽౄ ెందధే ఆశ్ణోధే ఙేయౄ యల.  
ii. సషిఫ ైన ఈ ూర్ భిస్కు వలు  వఙేచ పయౌణరలు నషిబభితెంగ గనీ, నషిెం లేఔుెండర గనీ ఉెంటలబ, 

త యటివలు  లాబెం భాతాెం ఎనైడా ఉెండదఽ.   
ఉథరహయణఔు, ఔ వయద లేథర ఔ అగిైాభాదెం సెంబయెంచనా వచఽచ లేథర సెంబయెంచఔనుో నా వచఽచ. 
అథి జభిగిణే నషిెం ఉెండదఽ.  జయఖఔనోు ణే నషిభూ ఉెండదఽ, లాబభూ ఉెండదఽ. అథేయధెంగ, ఔ వకిౄ 
తీవాఫ ైన యదిఖరసఽౄ డె కవచఽచ, కఔనుో నావచఽచ.  
నౄభా సషిఫ ైన భిస్కు లఔు భాతాఫే వభిౄసఽౄ ెంథి, అుడె వఙేచ నయౖి నిై బభిసఽౄ ెంథి.  లలఔులేటివ్ భిస్కు లు 
నౄభా ఙేమఫడవు.   
సహజెంగ సెంబయెంఙే భిస్కు లఔు  ఉథరహయణలు: 

 యయమన  – లైర్, నాేలుడె 
 సహజ – బూఔెంెం, వయద, తేనూనఽ 
 యభాజిఔ – అలు యలు , మోసెం, థ ెంఖతధరలు 
 యెంకైత్తఔ – ఫ ఱనభ ీనిఙేమఔనుో వడెం 

 వకిౄఖత – భయణెం, అెంఖ యైఔలెం,  అధరభోఖెం   
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యైభీతెం 
కఫటిి  కైవలెం ఆదకి ఎక్్ నోు జ్డ అబ ఉనైెంత భాణరా న అథి నషి కయణెం కదఽ. అలాగై, నషిెం 
సెంబయెంచిెందెంటే, అథి తీవాఫ ైనథి ఔడర కఔనోు వచఽచ. నషిెం లేథర థరని తీవాతనీ, అలాగై థరని ాపలయ (యలు) 
నిై ాపలయతెం ఙేలే భిలత్త లేథర భిలతేలు హజఞర్ు (యౘని) గ నలవఫడణరబ. నౄభాసెంసలు  భిస్కు ని 
అెంచధర యేలనుడె, యదరయణెంగ యౘనిఔయ సెందభౌల (హజఞర్ు లు)నఽ అనఽసభిెంచి నషినోు బన ఆలౄని 
ఉదహభియౄ యల. 
ఆసఽౄ లు, ఆదలు, ఆ ఆదలు ఏ కయణరల వలు  సెంబయెంఙరయో ఆ భిలతేల భధ ఉెండే సెంఫెందరనిై ఇఔుడ 
కొనిై ఉథరహయణల యౄెంలల ణెయౌమఫయచడెం జభిగిెంథి.  

ఆలౄ  ాభాదెం యైభీతెం 

జీయతెం  కైన్ర్  యభీతఫ ైన ధాభనునెం  

నూఔిభీ   అగిై ాభాదెం  నాేలుడె యభాగిరని టిి ెంచఽకోఔుెండర వథియౌ యేమడెం  

కయల  కయల మాకి్డెెంట్ డైైెవర్ నియుక్షెంగ ఫెండి నడడెం   

కభోా   తేనూనఽ   కభోా లల నీయల కయడెం,  నుడైెనుో వడెం; కభోా ని యటర్ ూూ ఫ్ ఔెంట ైనయులల నుక్ 
ఙేమఔనోు వడెం 

భ కాెంరలు 
ఆదల కయకలలు  యకలు  
a) పౌత్తఔ ఆద కయకలు పౌత్తఔ లత్తలల ఉెండి, నషిెం జభిగై అవకరనిై ఎఔుువ ఙేయౄ బ.  

ఉథరహయణ 

i. ఔ నృయౌుెంగ్ లల లలబూబషిఫ ైన యైభిెంగ్ జయఖడెం 

 
ii. యటర్ యో రి్్ లల నిభఖైెం కవడెం  

 
iii. నీ నుటల లేఔుెండర తీభిఔగ ఖడినే జీవన యదరనెం   

 

b) ధైత్తఔ యైభీతెం ఔ వకిౄ లలబూబషిఫ ైన వకిౄతుెం వలు  అతడె తయలచఽగ అయనీత్తకి నులడడెం లేథర 
అతడి వలు  జభిగై తీవాఫ ైన నయౖి లనఽ ణెయౌమజైసఽౄ ెంథి.   ఔ అయనీత్తయలడె మోసెం ఙేమవచఽచ. 
ఇనా్భెన్్ సదఽనుమానిై దఽభిునియోఖభిచి డఫ ో ఔడఫ టివచఽచ. 

ఉథరహయణ 

ధైత్తఔ యైభణీరనికి ఔ నుాభాణ ఔఫ ైన ఉథరహయణ ఙెుకోయలెంట,ే ఔ నూఔిభీకి నౄభా ఙబేెంచడెం, 
ఆ తభుత నౄభా నతౄెం ఔలెకి్ ఙేసఽకోవడెం కోసెం థరనిై కయౌచ యేమడెం లేథర ఔ ాదరనఫ నై ఆభోఖ 
సభస ఉెందని ణెయౌరఔ ఆభోఖ నౄభా తీసఽకోవడెం.  
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c) చటియఫ నై ాభాదెం ఆభేిఔ నయౖి లఔు ఙెయౌుెంులఔు ఫలధత డరయౌ్న సెందభౌలలు  థీనిై ఎఔుువగ 
ఉయోగియౄ యల. ధరమ వవస  లేథర భెఖ లేటభీ యణరవయణెంలల  కొనిై లక్షణరలు నయౖి లు యటిలేు లా 
ఙేయౄ బ, లేథర యటి తీవాతనఽ నలెంచఽణరబ. 

ఉథరహయణ 

మాకి్డెెంటలు  అబనుడె వభిుెంగ్ ఫ న్ కి నషిభియౘయెం (కెంనలధే్షన్) ఇఙేచ చటిెం అభలెైణ,ే 
ఇవువలలన నణరౄ నిై ఖణనీమెంగ ఙెయౌుెంచవలలన ఫలధత నలయలఖ తేెంథ.ి 

భిసఽులకీ, యటిణో భ డిడి ఉనై యైభీణరలకీ భధఖల సెంఫెంధెం ఖ భిెంఙే నౄభాలల ాదరనెంగ ఆలలచిసఽౄ ెంథి. 
యైభీణరల నలయలఖ దలనఽ ఫటిి , ాభాథరలు నలభిగి, నయౖి లు భభిెంతగ నలభిగైలా ఙేలేౄ , ఆసఽౄ లు, నౄభా ఔవభైజి 
[యటిధే నానేమెంలని అెంటలభ ]  కోసెం చరభెి ఙేమఫడే ధయ (price) ఆదరయెంగ వభాీఔభిెంచఫడిన యయధ భిస్కు  
కైటగిభీలు ఔడర ఇెంక నలయలఖ ణరబ. 
3. నౄభా ఖణ త సాతాెం (భిస్కు ూయౌెంగ్)    
నౄభాలలని భూడవ అెంశ్ఫ ైన ఔ ఖణ త సాతాెం, నౄభాని యధెం ఙేసఽౄ ెంథి. థీనిై భిస్కు ూయౌెంగ్ సాతాెం 
అెంటలయల.    

ఉథరహయణ 

ఉథరహయణకి, అగిై ాభాథరనికి ఖ భి అబయ భిసఽులల థరథరు ఔ 100000 ఇళ్ైు  ఉెంటే, ఆ భిసఽు వలు  వఙేచ 
సఖటల నషిెం  యల. 50000. అగిై ాభాదెం సెంబయెంచఖయౌగై అవకశ్ెం ాత్త  1000 ఇళ్ుకీ 2 [లేథర 0.002] 

ఉధరైబ. అెంటే, నషినోు బయ నతౄెం అభ్ెంటల యల. 10000000 [=50000 x 0.002 x 100000] అవుతేెంథి. 

ఔ నౄభా సెంస  లక్ష ఇళ్ులలు  ాత్త ఔు ఇెంటి నఽెంచీ యల. 100  కెంటిాఫూషన్తీసఽఔుని,  యటిని ఔ కభన్పెండ్స
గ ఔలెకి్ ఙేల ఉెంచిణే, ఆ అగిై ాభాదెం వలు  నషినుో బన కొథెిభెంథి దఽయదిషివెంతేలఔు ఙెయౌుెంచడరనికి 
సభినుో తేెంథి.  
ఈ కిరెంథి లెఔు థరుభ ాత్త ఔుయౄ ఎెంత చెంథర సహకయెం (కెంటిాఫూషన్) ఇయుయౌ్ ఉెంటలెంథో  ణెలుసఽౄ ెంథి.   

100000 x 100 = యల. 10000000 

నౄభా ఙేమఫడినయయెందభికీ ఈకిుటీ [సభానత] ఉెందని నిభే భిెంచఽకోయలెంటే, యళ్ుెందభి ఇళ్ొు  అథే యధఫ ైన 
భిలుి ఎక్్నోు జ్డఅబ ఉెండరయౌ. 

a) నౄభాలల అసలు ఈ సాతాెం ఎలా నిఙేసఽౄ ెంథి ?  

ఉథరహయణ 

రమ్కి నుు ెంట్, ఫ ఱనభీ, ఇెంక ఆలౄ  జఞనృణర (ఇధుెంటభీ)ణో సయౘ యల. 70 లక్షల యలువ ఙేలే ఔ నూఔిభీని ఔ 
నౄభా సెంసలల నౄభా ఙేథరె భనఽఔుెంటలధరైడె. ఆ నూఔిభీకి గనీ, థరనిలల ఉెండే యభాగిరకిగనీ జభిగై నషిెం లేథర 
డేఫేజి అగిై ాభాదెం లేథర ఇతయణరా  ఙేమఫడిన నౄభాల వలు  ాత్త   1000 [0.007] కీ 7 చరనఽ్లు ఉెంటలబ. 

ఈ యషమెం నేసిర్రమ్కీ అలాగై నౄభా సెంసకీ ఈ యషమెం ణెయౌమదఽ.  
యభి ను జిషను లల ణేడర ఎఔుడ ఉెంథి రమ్ఎెందఽఔు నౄభా ఙేబెంఙరలనఽఔుెంటలధరైడె? 
నేసిర్. రమ్ యైు నఽెంచి.   
నేసిర్ రమ్ కి జభిగై నషి సెంపలవత (0.007) థరథరుగ లేనటేి .  ఎెందఽఔెంటే  అథి అలాెంటి 1000 నూఔిభీలు 
ఉెంటే, సఖటలన 7 నూఔిభీలు నషి ాపలవెం ను ెంథే అవకరనిై సాచియోౄ ెంథి. ఆ నషిెం ను ెంథ ేఏడె నూఔిభీలలల తన 
నూఔిభీ ఉెండవఙోచ లేథో  అతనికెలా ణెలుసఽౄ ెంథి? నిజఞనికి పలాధర నూఔిభీ నషినోు తేెందని ఎవయౄ ఙెలేయల. 



 

550 

 

రమ్ ఔ అనియచత్త లత్తలల ఉధరైడని ఙెవచఽచ.  అతడికి బయషతేౄ  ణెయౌమఔనోు వడఫే కదఽ, అతడె థరనిై 
ఖ భిెంచి భ ెందఽ ఊళ ెంచలేడె ఔడర. అథే అతడి ఆెంథోళ్నకి కయణెం.   
నౄభా సెంస  యైు నఽెంచి 
ఇుడె భనెం  నౄభా సెంస   యైు నఽెంచి ఔడర ఈ యషమానిై చాథరె ెం.  రమ్ కి వఙేచ నషిెం భిస్కు ని 
ఎదఽభోువడరనికి అలాెంటి నషి లత్తని ఎదఽభపుధే యేలాథిభెంథిని ఔ ఖూర ుగ ఙేల, యభిఙేచ చెంథర సహకయెంణో 
నోు ఖబయ నిదిని ఉయోగిెంచవచఽచ.  ఆ యధెంగ ఆ సభసకి అథ ఔ భియౖుయెంగనా, నలైగ భ ెందఽగ 
ఊళ ెంచఖయౌగై యషమెంగనా ఉెంథి.  
రమ్ నూఔిభీ ఖ భిెంచి నౄభా సెంస  గనీ, రమ్ గనీ ఆెంథోళ్న డరయౌ్న అవసయెం లేదఽ. యబ 
నూఔిభీలలల     ఏడె నూఔిభీలు భాతాఫే నషినోు వడరనికి అవకశ్ెం ఉెంథి. అసలు యటిలేు   నయౖి లు 
ఊళ ెంఙే నయౖి లఔు దఖాయగధన లేథర ఊళ ెంచిన యధెంగధన ఉెంటే,  నౄభా సెంస  నుో ఖ  ఙలేన నిధఽల 
(ూయౌెంగ్ ఆఫ్ పెండ్స్) నఽెంచి తీల ఆ నయౖి లఔు ఙెయౌుెంచఖలదఽ.  
కఫటిి  అలాెంటి ాభాదెం వఙేచ నషి సెంపలవతకి ఎక్్ నుో జ్డ అబ, అలాెంటి భిసఽులలధే ూల్ అబ నౄభాథరయు  
నతౄెం ధెంఫయలకి నౄభా సెంస  ఆ భిస్కు నీ, థరని ాపలయనీై భిఖణ ెంచి, భిషుభిెంచఖలదఽ. 

 

 

b) భిస్కు ూయౌెంగ్ భభిమ  “లా ఆఫ్ లారె్ ధెంఫర్్” 
డేఫేజి సెంపలవత  [నల ైఉథరహయణలల  1000 కి 7 లేథర 0.007 ] ఔ ఫేలస్క  ) ఆదరయెం (ని యౄను ెంథిసఽౄ ెంథి .
ఆ ఆదరభనిై ఫటేి   నానేమెం నియృబెంఫడెతేెంథి. నౄభా సెంసకి ఎలాెంటి  భిస్కు నషిభూ ఉెండదఽ. 
యసౄ వెంగ జభిగిన అనఽబవెం ఔడర నౄభా సెంస  భ ెందఽగ ఊళ ెంచినటేి  జభిగిణే థరనికి నషిెం వఙేచ భిస్కు 

అెంటృ ఏనై ఉెండదఽ. అలాెంటి భిలత్తలల నౄభా సెంసఔు నౄభా ఙేమఫడిన వఔుౄ ల నఽెంచి వఙేచ 
నానేమెంల య ఫే్  ాభాద ఫలదితేలఔు ూభిౄ నషిభియౘయెం ఙెయౌుెంచడరనికి సభినోు తేెంథి. కనీ యసౄవెంగ 
జభిగిన అనఽబవెం నౄభా సెంస  భ ెందఽగ ఊళ ెంచినటలి  కఔుెండర ాత్తఔలెంగ జభిగిణే ఔలెకి్ ఙేమఫడిన  

నానేమెంలు  ఔుబమ్లు ఙెయౌుెంచడరనిక ిసభినోు వు.  
నౄభా సెంస  తనఽ భ ెందఽగ ఊళ ెంచిన యషమాయౌై ఎలా నిభే భిెంచఽఔుెంటలెంథి?  

ఇథి ―లా ఆఫ్ లారె్ ధెంఫర్్‖ అధే సాతాెం నైద ఆదరయడెతేెంథి. భిస్కుల ూల్ లలైజు నలభిగైకొథెీ, యసౄ వెంగ 
వఙేచ నయౖి ల సఖటల భ ెందఽగ అెంచధర యేలన లేథర ఊళ ెంచిన నషిెం సఖటలకి దఖాయగ ఉెంటలెంథి.    
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ఉథరహయణ 

ఔ చినై ఉథరహయణ ఙెనులెంటే  , ఔ ధరణ ెం ఫ భ్ ,ఫ యలసఽ డే సెంపలవత ½ గ ఉెంటలెంథి .కనీ 
ధరణేనిై ధరలుఖ  యయలు  నలైకి ఎఖ యయేలనుడె  ) టలస్క (యేలేౄ  అెందఽలల 2 యయలు  ఫ భ్ డెతేెందని ఎలా 
ఙెఖలెం?  

ఎఖభైలే సెందభౌలు ఎఔుువ ఉనైుడె ,అయ థరథరు అనెంణరనికి కి దఖాయగ ఉనైుడె భాతాఫే 
సఖటలన టలస్క యేలన ాత్త భెెండె యయుకీ ఔ యభి ఙపున ఫ భ్ డెతేెంథి.  
నౄభా సెంసలు తభ సఽల యతుెం కోసెం ఈ సాణరా నిై నుటిసాౄ   ,ఔ సభూహెంలల నౄభాథరయలు  అతదిఔ సెంకఔు 
ఙేయలఔునైుడ ే తభుణే ఔ నౄభా సెంస  యభికి నౄభా అెంథిసఽౄ ెంథి .అధేఔ వెందల యేల ఇళ్ుకి నౄభా ఙేలన నౄభా 
సెంస  కొనిై వెందల ఇళ్ుకి భాతాఫే నౄభా ఙేలన నౄభా సెంస  ఔెంటే తఔుువ దఽష ర్పలయనికి లలనవుతేెంథి.   

భ కాెంరలు 
ఔ భిస్కు ని నౄభా ఙేమడరనికి షయతేలు 
నౄభా సెంస  యైు నఽెంచి చాలేౄ  ఔ భిస్కు  ని ఎుడె నౄభా ఙేమాయౌ?  

నౄభా ఙేమదయౌచిన భిస్కు ని ఖ భిెంచి ఈ కిరెంథి ఫలఔు్లల ఆయల ఫిహతౄ యఫ ైన పలవనలు ఉధరైబ   

i. తగినెంత నలదె సెంకలల అథే యధఫ ైన ఎక్్నోు జర్మూనిటలు  నయౖి యౌై భ ెంథే  ఊళ ెంచడెం 
యధభవుతేెంథి. ఇథి లా ఆఫ్ లారె్ధెంఫర్్ సాతాెంణో యధభవుతేెంథి. ఇలా కఔుెండర భ ెందఽగ 
ఊళ ెంచడెం భాతాెం అయధెం. 

ii. భిస్కు థరుభ ఉతనైఫ ైన నషిెం కచిచతెం (definite) డెనిట్ గనా, ఖణన (measurable) కి 
యధభబయలాగనా ఉెండరయౌ. నిజఞనికి అసలు నషిెం యటియౌుెంథర లేథర, ఎెంత నషిెం యటియౌుెంథీ అధే 
యషమాలు ణెయౌమఔుెండర నషిభియౘయెం నియృబెంచడెం ఙరలా ఔషిెం.    

iii. భ ెందఽగ ఊళ ెంచని లేథర మాదిచిిఔెంగ సెంబయెంచిన నయౖి లు జయలఖ ణరయో, జయఖయో ణెయౌమని 
సెంగటన పయౌతెంగ జయలఖ ణరబ. ఆ సెంగటన నౄభా ఙేమఫడిన అెంశ్ెం అదఽులల ఉెండదఽ. ఏ నౄభా 
సెంయ  ఔడర  నౄభాథరయల కయలని ఙేలన నయౖి నిై ఔవర్ ఙేమదఽ.  

iv. కొథెిభెంథి నయౖి యౌై లువుభికి  ెంచడెం అధే సాతాెం ఔ నిభెిషిఫ ైన సభమెంలల ఔ చినై య్ెంట జిలల 
ఉనై నౄభాథరయల ఖూర ుకి వచిచన నయౖి లనఽ తీయచడరనికి భాతాఫే నిఙేసఽౄ ెంథి.   

v. ఆభిఔ యౌలబెం: సెంబయెంచఫో బయ నయౖి నికి అనఽఖ ణెంగ నౄభా ధయ ళెచఽచగ ఉెండరయౌ ; అలా కఔనోు ణే 

నౄభా అెంథిెంచడెం ఆభిఔెంగ యధెం కదఽ.  
vi. నృు క్ నులల: చివభికి కెంటలా ఔుి  నృు క్ నులలకీ, ధైత్తఔతకీ యయలదేెంగ ఉెండఔడదఽ. 
 

 

4. నౄభా కెంటలా ఔుి  
నౄభాలల ధరలలా  అెంశ్ఫ ైన కెంటలా ఔుి  అగిరఫ ెంట్థరుభ ాణేఔఫ ైన భిసఽులఔు కొెంత ధయ లేథర నానేమెంగ 
నలవఫడే కొెంత నతౄెం తీసఽఔుెంటృ, నౄభా సెంస  ఆభిఔ సెంయక్షణనివుడరనికి అెంగీఔభిసఽౄ ెంథి.  ఈ కెంటలా ఔుి  
ెందెం నౄభా నులల యౄెం తీసఽఔుెంటలెంథి. 

నై జఞా ధరనిై భీక్షిెంచఽకోెండి 1 

ఈ కిరెంథి యనిలల ఏథి నౄభా ఙేమదగిన భియో లలకి భదఽ? 
I. అగిై ాభాదెం 
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II. థ ెంగియౌెంచఫడిన సయలఔు  
III. థ ెంఖతనెం 

IV. ఒడ త్తయఖఫడడెం వలు  జభిగిన సయలఔు నషిెం  
  

 

B. నౄభా కెంటలా ఔుి  – య్ఖల్ దికోుణరలు   
1. నౄభా కెంటలా ఔుి క ిసెంఫెందిెంచిన య్ఖల్ దికోుణరలు 
ఇుడె భనెం  నౄభా కెంటలా ఔుి లల అెంతభౌఖఫ ైన కొనిై భ కఫ ైన చయు (లక్షణరల) ఖ భిెంచీ, ఆ తభుత 
యదరయణెంగ నౄభా కెంటలా ఔుి లనఽ నుయౌెంఙ ేయ్ఖల్ (ధరమయఫ ైన) లథరే ెంణరల ఖ భిెంచీ ణెలుసఽఔుెంథరెం.  
నౄభా సెంసక,ీ నౄభా ఙేమఫడిన వసఽౄ వుకీ భధ ఖల కెంటలా ఔుి లల ఉెండే నౄభాలలని అెంరల ఖ భిెంచి భనెం 
ఇెంతఔు భ ెందఽ చారెం.  
ఔ కెంటలా ఔుి  నుభిీల భధ ధరమయెంగ అభలబయ అగిరఫ ెంటల .నౄభా కెంటలా ఔుి లణో సయౘ పలయతథేశ్ెంలల 
ఉనై కెంటలా ఔుి లనీై నుోా యజెన్్ ఆఫ్ ఇెండిమన్ కెంటలా ఔుి  మాకి్, 1872 ాకయెం నడెయౄ బ.    
2. ఙెలుు ఫలటబయ కెంటలా ఔుి లల ఉెండే అెంరలు 
ఔ ఙెలుు ఫలటల అబయ ెందెం యొఔు అెంరలు:  

a) ాత్తనుదన (ఆపర్) భభిమ  ఆమోదెం:  
యదరయణెంగ, ఆపర్ని ాత్తనుథిెంఙేయభై తమాయల ఙేయౄ యల, అలాగై  నౄభా ఙేలనయయల ఆమోథియౄ యల 
b) ాత్తపలెం 

ాత్తపలెం ఔ ెందెం. ఇథి నుభిీల భధ కొనిై యసయ ాయోజధరలు ఉెండేలా చాసఽౄ ెంథి. నౄభా ఙేలన 
వకిౄ నానేమెం ఇవుడెం, అలాగై నషిభియౘయ యగె ధరనిై నౄభా సెంసలు ధయయేయచడెం అలాెంటి యసయ 
ాయోజనెం ఖల ాత్తపలాలే.  
c) నుభిీల భధ ెందెం 
భెెండె నుభిీలు ఆ యషమానిై అథే అయెంలల అెంగీఔభిెంఙరయౌ 
  

d) నుభిీల యభయూెం 
ెందెంలల ఉెండే భెెండె నుభిీల ెందెంలలకి ాయేయెంచడరనికి చటిఫదేెంగ సభయఫ ై ఉెండరయౌ. 
ఉథరహయణఔు, ఫ ైనయుఔు నౄభా ెంథరలలలకి ాయేశ్ెం లేదఽ.  
e) ధరమసభ్తెం 

ెందు లక్షెం చటియఫ ైనథైె ఉెండరయౌ. ఉథరహయణఔు,  స్ఖ ల్ు  వసఽౄ వులకి ఎలాెంటి నౄభా లనెంచదఽ.  

భ కెం 

i. నియోెంధెం 

ఇెందఽలల ధేయూభితఫ ైన వవయౘభలణో త్తౄ డి ఙేలే ామణరైలు ఉెంటలబ.   
ii. అనఽచిత ాపలవెం 

ఎదఽటియభినలై ఆదితెం ఙెలాబెంఙే  ఆఫ  తన హో థరనీ, శ్కిౄ యభభ ూలనీ ఉయోగిెంచి,  ాపలయతెం 
ఙేమడరనికీ లేథర అనఽచితఫ ైన ాయోజనెం ను ెందటలనికి ామత్తైెంచడెం. 
iii. మోసభ   
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ఔ వకిౄ భభపఔభిని ఔ నుాత్తనిధెం థరుభ అతనఽ లేథర ఆఫ  నిజభని నఫే్లా ఙేలేెందఽఔు నాేభైనయౄ డె.  
అలాెంటి మోసెం యసౄ యయౌై ఉథెేశ్ూయుఔెంగ థరచినలటిి  గనీ లేథర యటికి తు నుాత్తనిధెం ఔయౌెంచి గనీ 
ఙేయౄ యల.  
iv. ను యనుటల 
ఔ సెంగటనకి తీయల ఇవుడెంలల యకానిెంచడెంలల లలెం. ఇథి కెంటలా ఔుి  యషమభ  ఖ భిెంచిన  
అవగహనలలనా, కెంటలా ఔుి  ెందెంలలనా లలెం తలెణేౄ లా ఙేసఽౄ ెంథి. 
 

నై జఞా ధరనిై భీక్షిెంచఽకోెండి 2 

ఔ ఙెలుు ఫలటల అబయ నౄభా కెంటలా ఔుి లల ఈ కిరెంథి యటిలల ఏ అెంశ్ెం ఉెండఔడదఽ? 
I. ాత్తనుదన భభిమ  ఆమోదెం 
II. నియోెంధెం 
III. ాత్తపలెం 
IV. చటిఫదేత  
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C. నౄభా కెంటలా ఔుి  – ాణేఔ లక్షణరలు 
భనెం ఇుడె నౄభా కెంటలా ఔుి కి సెంఫెందిెంచి కొనిై ాణేఔఫ ైన  చయు  ఖ భిెంచి చాథరె ెం. 

1. నషిభియౘయెం (నషి భియౘయెం) 
నషి భియౘయెం సాతాెం ధరన్- లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ నులలలఔు వభిౄయౄ బ. అెంటే, నషిెం ను ెంథిన ఔ నులల హో లుయల, 
ఆ నషిెం ణెచిచనలటిి న సెంగటన జయఖఔభ ెందఽ ఎలాెంటి ఆభిఔ లత్తలల ఉెండేయభో, అలాెంటి లత్తకై తీలకెమలు ెందఽఔు 
అనఽవుగ, అతడికి లేథర ఆఫ కి నషిభియౘయెం ఇవుడెం జయలఖ తేెంథి.   ఆ నౄభా కెంటలా ఔుి  (నౄభా నులల 

యక్షెం థరుభ)  నౄభాథరయలకి ెందెంలల ఉనై నషిభియౘయెం త అెంతఔెంటే ఎఔుువ నషిభియౘయెం ఇవునని 
గయెంటీ ఇసఽౄ ెంథి.   
ఔ వకిౄ తన ఆసఽౄ లనఽ నౄభా ఙేమడెం థరుభ, లాబెం ఖడిెంఙరలనీ, యటియౌున నషిెం ఔెంటే ఎఔుువ 
భఫటలి కోయలనీ చాడఔడదధేథి నౄభా ణరత్తుఔ అవగహన. నౄభా సెంస  ఫలదితేడికి సెంబయెంచిన నయౖి నికి ఖల 
ఆభిఔ యలువని అెంచధర యేల, థరనికి అనఽఖ ణెంగ నషిభియౘయెం ఙెయౌుెంఙరయౌ.    

ఉథరహయణ 

భమ్ నౄభా ఙేమఫడిన యల. 10 లక్షల కభీదఽ ఙేలే తన ఇెంటిని పుల్ అభ్ెంట్కి నౄభా ఙేబెంఙరడె.   ఆ ఇెంటికి 
జభిగిన అగిై ాభాదెంలల సఽభాయల యల. 70000 యలువఖల య భ ్ నషిఫ ైనుో బెంథి.   నౄభా ఔెంనలనీ అతడికి 
యల. 70000 ఙెయౌుసఽౄ ెంథి. నౄభాథరయల అెంత ఔెంటే ఎఔుువ అభ్ెంటలని ఔుబెం ఙేమలేడె.  
ఇుడ భభో సెందభౌనిై భియౕయౌథరె ెం. ఇఔుడ ఆలౄని ూభిౄ అభ్ెంటల కోసెం నౄభా ఙేమఫడలేదఽ. అుడె ఆ 
వకిౄ ఙేబెంచిన నౄభాకి తఖా నిషత్తౄలల నషి భియౘయెం అెంథిెంచడెం జయలఖ తేెంథి. 
యల. 10 లక్షల కభీదఽ ఙేలే ఇలుు  యల. 5 లక్షలకి నౄభా ఙేమఫడిెంథి. అగిై ాభాదెం వలు  యల. 60000 నషిెం వలేౄ  
అతడె నతౄెం అభ్ెంటలకి ఔుబెం ఙేమఔడదఽ. ఇెంటి మజభాని తన ఆలౄని సఖెం యలువకై నౄభా ఙేరడె 
కఫటిి , అతడె నౄభా ఙేలన అభ్ెంటలలల కైవలెం 50% [యల. 30000] భాతాఫే ఔుబెం ఙేమాయౌ్ ఉెంటలెంథి. 

థీనిై అెండర్ ఇనా్భెన్్ అని ఔడర అెంటలయల. 
ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నషి భయిౘయెం, ఏ యఔఫ ైన నౄభా తీసఽఔుధరైయధ ేఅెంశ్ెం నైద ఆదరయడ ిఉెంటలెంథ.ి   

ధరన్- లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ నులలలలు  ఙరలా యకలు ఆలౄ  నౄభా, అలాగై ఆభిఔ ఫలధత లణో డీల్ ఙేసఽౄ ెంటలబ. యటిలల 
నషిభియౘయెంగ నషినోు బన నతౄెం అభ్ెంటల నౄభాథరయలకి ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి. అెంటే, నషినోు బన  లేథర 
డేఫేజి అబన ఆలౄ కి ాసఽౄ త భాభెుట్  ధయల ాకయెం యలువ తయలఖ దల తీలేల నషినోు బన నతౄెం అభ్ెంటల 
ఇవుడెం. 

నషి భియౘయెం ఔటి  లేథర అెంతఔెంటే ఎఔుువ యదరధరలలు  లలటిల్ ఙేసఽౄ ెంథి :  
 నఖదఽ (కష్) ఙెయౌుెంు   
 డేఫేజి  అబన వసఽౄ వు భినేయల ఙేమడెం. 
 నోు బన లేథర డేఫేజి అబన వసఽౄ వుకి ఫదఽలు యేభై వసఽౄ వు ఇవుడెం (భినేు స్కఫ ెంట్)  
 ునభిైభ్ణెం (భెయోి భైషన్, భీఇన్లిేట్ఫ ెంట్) ఉథరహయణకి, అగిై ాభాదెంలల కయౌనోు బన ఇెంటిని 

ునభిైభి్ెంచడెం 
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Diagram 1: నషి భియౘయెం 

 

కనీ, నషిెం జభిగిన సభమెంలల కొనిై యకల సఫ ె కి్ భాటర్ ఖ భిెంచి భాతాెం అెంత ణేయౌగా  అెంచధర యేమడెం 
అెంత ణేయౌకైనై కదఽ. ఉథరహయణకి, తయతభలుగ ఔుటలెంఫ యయసతుెంగ వసఽౄ నై అుయౄఫ ైన వసఽౄ వులు, 
లేథర అత్త అయలథైెన ఔమాకెండరల యషమెంలల గనీ ఔ ధయ నిభే భిెంచడెం ఎెంణో ఔషిఫ ైన యషమెం. అథేయధెంగ 
ఫ భైెన్ నౄభా నులలలు ఉధరైమెంటే, ాెంచయౄెంగ త్తయలఖ తేనై ఔ ఒడ భధథరభిలల ాభాథరనికి 
ఖ భెైెందెంటే ఎెంత నషిెం వచిచెంథో  అెంచధర యేమడెం   ఔషిెం.   
అలాెంటి సెందభౌలలల అగీరడ్స యేల సాతాెం ఉయోగిెంచఫడెతేెంథి. నౄభా సెంస, అలాగై నౄభా 
ఙేసఽఔునైయయల  నౄభా ఙేమవలలన ఆలౄ  యలువ నైద నౄభా కెంటలా ఔుి  థరుభ ఔ అెంగీకభనికి వయౄ యల. 
ఔయేళ్ నతౄెం నషిెం వలేౄ ,  నౄభా సెంస  agrees to pay the agreed amount of the నులలలల 
అెంగీఔభిెంచిన అభ్ెంటలని ఙెయౌుెంచడరనికి ుఔుెంటలెంథి. ఈ యఔఫ ైన నులలని ―అగీరడ్స యేల నులల‖ 

అెంటలయల. 
a) భాభిడి 
భాభిడి లేథర సఫ ా గైషన్నషి భియౘయ సాణరా నిై అనఽసభిసఽౄ ెంథి. 
భాభిడి అెంటే, నౄభా కి సెంఫెందిెంచిన అనిై యకల హఔుుల, భియౖుభల నౄభాథరయల నఽెంచి నౄభా 
సెంస  క ిఫథియ్ కవడెం.  

అెంటే, ఔయేళ్ భూడవ క్షెం (థర్ు నుభిీ) నియుక్షెం వలు  నౄభాథరయల ఆలౄ  నషినుో బ ఫలధడెతేెంటే, ఆ 
నయౖి నికి నౄభా సెంస , నషి భియౘయెం ఙెయౌుెంచి ఉెంటే, అలా నియుక్షెం ఙేలన భూడవ క్షెం నఽెంచి డేఫేజి 
కయలచలు ఔలెకి్ ఙేసఽకోఖయౌగై హఔుు నౄభా సెంసకి ఉెంటలెంథి. అలా వసాలు ఙేలే య భ ్ ఔడర  నౄభా 
ఔెంనలనీ థరుభ ఙెయౌుెంచఫడు  అభ్ెంటల వయకై భినేతఫ ై ఉెంటలెంథి. 
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భ కాెంరలు 
భాభిడి: నులల హో లుయలకి ఙెయౌుెంచిన ఔుబెం అభ్ెంటు నఽ నియుక్షెం వళ ెంచిన నుభిీ నఽెంచి భఫటలి ఔుధేెందఽఔు 
నౄభా ఔెంనలనీ అనఽసభిెంఙే యదరధరలలు  ఇథి ఔటి.   
థర్ు నుభిీకి ఫదఽలు ణరనఽ ఙెయౌుెంచిన నౄభా ఔెంనలనీకి నౄభాథరయల థరుభ జభిగిన హఔుుల ఫథియ్ అని ఔడర 
భాభిడిగ నియుచిెంచవచఽచ.   

ఉథరహయణ 

నేసిర్ కిరోర్ ఇెంటి యభానఽ లలెైున్ టలా న్్ నోు రి్ సభీుసఽలల యయుెంథి. ఆ వసఽౄ వులు డైైెవర్ నియుక్షెం వలు  యల. 
45000 కభీదఽ ఙేలే యభానఽ డేఫేజి అబెంథి. నౄభా సెంస  యల. 30000 భాభిడి వయకై భినేతఫ ైెంథి ఔనఽఔ 
నేసిర్ కిరోర్ కి నౄభా సెంస  యల. 30000 ఙెయౌుెంచిెంథి. తభుత ఆ అభ్ెంటల లలెైున్  టలా న్్ నోు రి్ సభీుసఽ నఽెంచి 
వసాలు ఙేసఽౄ ెంథి. 
ఉథరహయణఔు, నౄభా ఙేమఫడిన ఔుబెం అభ్ెంటల యల. 45,000/ లల నౄభా సెంస  యల. 40,000 
నషిభియౘయెం  ఇసఽౄ ెంథి. లలెైున్  టలా న్్ నోు రి్ సభీుసఽ నఽెంచి భాతాెం నౄభా సెంస  యల. 45,000/వసాలు 
ఙేల, నేగియౌన ఫలలెన్్ అభ్ెంటల యల. 5000 నౄభాథరయలకి ఇవుఫడణరబ. 

ఇలా ఙేమడెం వలు  నౄభాథరయల ఔ నయౖి నికి భెెండె యయలు , అెంటే, ఔయభి నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచీ, భభోయభి 
థర్ు నుభిీ నఽెంచీ నషి భియౘయెం ను ెందఔుెండర సభినోు తేెంథి. నషి భియౘయ (ఇెండెనేైటీ) కెంటలా ఔుి ల 
యషమెంలలధే భాభిడి (సఫోా గైషన్) తలెతేౄ తేెంథి.  

ఉథరహయణ 

నేసిర్ సఽభైష్ ఎబర్ కర ష్ లల భయణ ెంఙరడె. అతడి ఔుటలెంఫలనికి నౄభా సెంస  నఽెంచి యల. 50 లక్షలు 
ఇవువలలన అవసయెం ఉెంథి. అలాగై ఎబర్ లెైన్్ థరుభ యల. 15 లక్షల నషి భియౘయెం వసఽౄ ెంథి.   

b) కెంటిాఫూషన్ (కెంటిాఫూషన్ ) 
ధరన్ లెైఫ్ నౄభాకి ఈ సాతాెం వభిౄసఽౄ ెంథి. కెంటిాఫూషన్ కి నషి భియౘయ (ఇెండెనేైటీ) సాణరా నిై  
అనఽసభిసఽౄ ెంథి. అెంటే అయఫేనేటెంటే, ఔ ాభాదెంలల ను ెంథిన నయౖి నికి ఔయల ఔటి ఔెంటే ఎఔుువ యయలు  
లనేృ ను ెందఔడదఽ.    

నియుచనెం 

―కెంటాిఫూషన్ ‖ సాతాెం అెంటే, ఔయళే్ భ ెంథే నౄభా ఙమేఫడిన ఆలౄని ఔటి ఔెంటే  ఎఔుువ నౄభా 
ఔెంనలనీలఔు నౄభా ఙలేేౄ , ఆ నౄభా సెంసలనీై అెందజలైన నతౄెం ఔలుుఔుెంటే, ను ెంథని అసలు 
నయౖి నిై నేెంచఔడదఽ.   

ఔయేళ్ నౄభా ఙేలన వకిౄ తనఽ నౄభా ఙేలన అనిై సెంసల నఽెంచి ూభిౄ నౄభా య భ ్ తీసఽఔుెంటే, 
నౄభాథరయల నయౖి నిైెంచి ఔడర లాబడినటేి . ఇథి నషి భియౘయ సాణరా నిై ఉలు ెంఘ ెంచినటేు . 

 

 

ఉథరహయణ 

సెందయౌెం 1 
నేసిర్ యౕరనియస్క తన ఇెంటినైద భెెండె నౄభా ఔెంనలనీలలు  తీసఽఔునై ఔ లైర్ (అగిై ాభాదెం) నులల  యల. 24 

లక్షల యలువ ఙేసఽౄ ెంథి. అతడె కొుఔు ఔెంనలనీకీ యల.12 లక్షల యలువ ఖల నులల ఙేరడె. అతడి ఇలుు  ఔ అగిై 
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ాభాదెంలల నుక్షిఔెంగ థెఫోత్తనైుడె, యల. 6 లక్షల యౄనుమల నషిెం వచిచనటలి  అెంచధర యేమఫడిెంథి. 

అతడె భెెండె నౄభా సెంసలలు  ాత్త ఔుథరనికీ యల. 6 లక్షల ఙపున ఔుబెం ఙేరడె. అతడికి ఆ భెెండె నౄభా 
సెంసల యల. 6 లక్షల ఙపున ఙెయౌుెంచడరనికి ుకోలేదఽ. 
యళ్ైు  ఔ నియృమానికి వచిచ, తభలల ాత్త ఔుయౄ  50% నౄభా ఙెయౌుయౄ భనీ, ఆ యధెంగ జభిగిన నషిెంలల  50% 

అెంటే, ాత్త ఔుయౄ యల.3 లక్షల ఙపున నౄభాథరయలకి ఙెయౌుెంఙరయల. ఆ యధెంగ నౄభా ఙేలన యభికి సెంబయెంచిన 
యసౄ యఔ నషిెం ఔెంటే ఎఔుువ య భ ్ ఙెయౌుెంచినటలి  కలేదఽ.  
సెందయౌెం 2 
భిఱ.  X ఔెంనలనీ నఽెంచి యల. 2, 50,000ణోనా, అలాగై యల. 1, 50,000 ణో Y ఔెంనలనీలలనా తన కోసెం భెెండె 
ఫ డిఔుబెం నులలలు తీసఽఔుధరైడె. ఔ యది కయణెంగ భిఱకి యల.1,60,000 కయలచ అబెంథి.  ఈ నషి 
భియౘయెం యల. 1, 60,000 ని భెెండె ఔెంనలనీల ఔ నిషత్తౄ  అెంచధర ాకయెం ఆదరయెంగ (rateable 

proportion basis) ెంచఽఔుధరైబ. ఆ యధఫ ైన ెంఔెం ాకయెం  
X ఔెంనలనీ : 1, 60,000 x2, 50000/ (2, 50, 000 + 1, 50, 000) = యల. 1, 00.000 

Y ఔెంనలనీ : 1, 60,000 x 250,000/ (2, 50, 000 + 1, 50, 000) = యల. 60, 000 

2. ఉఫ భిరభా లైడ్స్ లేథర అతెంత భెంచి యరుసెం 
నభ్కనికీ, అతెంత భెంచి యరుసెం కీ ఙరలా ణేడర ఉెంథి. 

a) నభ్ఔెం 
యణ జయఫ ైన అనిై కెంటలా ఔుి ల లాయథేయలనీై యదరయణెంగ నభ్ఔెం నైథే జభిగినోు త ఉెంటలబ. 
యటిలలు  ఎఔుడర మోసెంగనీ, ఔటెంగనీ ఉెండవు. ఈ యధెంగ నభ్కనిై  ధరమయఫ ైన డాటీ 
నుటిెంచడఫే కఔుెండర, అభ్ఔెంథరయల (అభ్ఔెంథరయల) కొనఽగోలుథరయల (కొనఽగోలుథరయల ) కి  కెంటలా ఔుి  
ఖ భిెంచి ఎలాెంటి సభాఙరయభూ ఫళ యాతెం ఙేమఔడదధే నిఫెంధన నుటిెంచనవసయెం లేదఽ. 
ఇఔుడ “కైయమట్ ఎెంిర్” అెంటే, కొనఽగోలుథరయలని ళెచచభిెంచడెం (కొనఽగోలుథరయల) యౄలు 
నుటిెంచఫడిెంథి. 
కెంటలా ఔుి లల ఉనై నుభిీలు కెంటలా ఔుి లల ఉనై యషమెం ఖ భిెంచీ, అలాగై ఔ నుభిీ భభపఔ నుభిీని తు ణోా వ 
టిి ెంచనెంతవయఔ, సభాదరధరలు నిజఞబతీగధే ఇవుఫడణరబ. అుడె అవతయౌ నుభిీ కెంటలా ఔుి ని 
తనెంచఽఔుధే ఙేలే ారలై ఉెండదఽ. 
 

  

ఉథరహయణ 

నేసిర్ చెందారలకర్ ఔ TV యౖో యౄెంకి యమాు డె. అఔుడ ఎధనై చయుణో ఙరలా ఆఔయిణీమెంగ ఉనై TV చారడె. 
అెందఽలల ఉనై లేల్్ య్న్ తనఔునై అనుయఫ ైన అనఽబవెం ాకయెం ఆ నిభెిషి ఫలా ెండె అెంత యశ్ుసనీమఫ ైనథి 
కదనీ, అలాగై ఖతెంలల ఇతయ ఔషిభయుకి థరని వలు  సభసలు వఙరచమని ఔడర అతడికి ణెలుసఽ. కనీ, లేల్్ ని 
తలు కిరెందఽలు ఙేసఽౄ ెందని అతడె ఆ యసౄ యనిై యలు డిెంచడె.  
అతణ ృ  మోసగడిగ ఆభోణలు ఙేమవఙరచ?  
ఔయళే్ లేల్్ ఫేన్ ని ఆ ఫలా ెండ్స యశ్ుసనీమత ఖ భిెంచి యవభలు అడిగి ఉెంటే, అతడె థరనిై ఙరలా 
యశ్ుసనీమఫ నైదని ఙనెేౄ  భిలత్త యేయలగ ఉెండథేర?  
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b) అతెంత భెంచి యరుసెం  
నౄభా కెంటలా ఔుి లు యయధ యకల యషమాయౌై ఆదరయెంగ ఙేసఽఔుని నడెయౄ బ.     ాత్తనుదఔుడికి నౄభాకి 
సెంఫెందిెంచిన మావతేౄ  పౌత్తఔయఫ ైన యషమభెంతటినీ, ఆ సభాఙరయెం ణెయౌమని నౄభా సెంసలకి 
ణెయౌమజైమాయౌ.   
ఫ టీభిమల్ సభాఙరయభెంటే  నౄభా సెంసలు నియృబెంచఽఔుధేెందఽఔు యలుగ ఙేలే సభాఙరయెం:  

 యళ్ైు  భిస్కు ని లుఔభియౄ యల.  
 అలా అబణే నానేమెం ఏ భైటలలల ఉెండరయౌ? యటికి ఎలాెంటి నిమభ నిఫెంధనలు ఉెంటలబ? 

అతెంత భెంచి యరుయనికి కి ఈ య్ఖల్ డాటీ ఔ సయుయదరయణఫ ైన సాతాెం. ఈ డాటీ కైవలెం ానోు జర్కి 
ణెయౌలన పౌత్తఔయఫ ైన (ఫ టీభిమల్) యసౄ యలకై కఔ, అతడె ణెలుసఽకోవలలన పౌత్తఔయఫ ైన యసౄయలకి 
ఔడర వభిౄసఽౄ ెంథి.   
నెభా ెంథరలు (కెంటలా ఔుి లు) అతదిఔ ఫలధతకి లలఫడి ఉెంటలబ. ఇఔ ఇథి నెభా యషమానికి 
వఙేచసభికి భెంచి యరుసెంణో ఔడిన ెంథరలు అతెంత భెంచి యరుసెం ెంథరలు గ భాయణరబ. 
"అడిగిధర, అడఖఔనోు బధర,  ాత్తనుథిసఽౄ నై భిసఽుకి ఖల అనిై యకల పౌత్తఔ, యషమఖత యసౄ యయ్ై 
సుచిెందెంగ, కచిచతెంగ, యలు డిెంచడఫే, "ఉఫ భిరభ లైడ్స్" పలవనగ నియుచిెంచఫడిెంథి.    
ఔెంను ట్ డిస్కకోు జర్ (సెంూయృెంగ యలు డిెంచడెం) అని థేనిని అనవచఽచ?  
చటిెం అనిై పౌత్తఔ యసౄయలనఽ ఫళ యాతెం ఙేమడెం ఫలధతగ యదిెంచిెంథి.  

ఉథరహయణ 

i. నౄభాథరయల థరుభ యసౄ యల వకీరఔయణ   

ఇటీవల కొెంతకలెంగ ఔ ఎగెిఔటివ్ ళైెర్ట నిన్ణోనా, సులెంగ ఖ ెండెనుో టలణోనా ఫలధడెతేధరైడె.   
థరనిై ఆదరయెం ఙేసఽఔుని అతడె ఫ డిఔల్ నులల తీసఽకోయలనఽఔుెంటలడె. అతడి యసౄ యఔ భిలత్తని 
యలు డిెంచడె. ఆ యధెంగ నౄభా సెంస  నౄభాథరయలడి ఙేలన యసౄయలనఽ వకీరఔభిెంచి ఙేలన ాత్తనుదనలనఽ 
లుఔభిెంచడెం వలు  పూల్ అవుతేెంథి. 
 
 

ii. నౄభా సెంస  థరుభ యసౄయల వకీరఔయణ   

ఔ వకిౄక ిఖ ెండెలల యెంధాెం ఉెంథ,ి ఆ యషమానిై ానుో జల్ నూయెంలల అతడె లుఔభిెంఙరడె. ఆ యషమెం 
నౄభా సెంస  థరుభ లుఔభిెంచఫడిెంథ.ి భ ెందఽ నఽెంచీ ఉనై యధఽలక ిఔనీసెం 4 ఏళ్ు  వయఔ ఔవభజైి 
ఉెండదధ ేయషమెం ానుో జర్ (నౄభా ఙలే ేవకిౄ)క ిణెయౌమజైమలేదఽ.   

c) పౌత్తఔ ( ఫ టీభిమల్ ) యసౄవెం   
ఔ భిస్కుని అెంగీఔభిెంచవచచని నియృబెంచడెంలల ఔ నౄభా ఏజెెంట్ తీయలనీ, అలాగై  నానేమెం భైటల, ఇెంక 
ఇతయ నిమభ నిఫెంధనయ్ై ాపలయతెం ఙేలేథి పౌత్తఔ యసౄవభని నియుచిెంచఫడిెంథి.   
అెంతఔు భ ెందఽ యలు డిెంచని యసౄ వెం పౌత్తఔయఫ ైనథైెధర లేథర ఔ వకిౄఖత కైసఽకి సెంఫెందిెంచిన 
భిలతేలనలై ఆదరయడి లేఔనోు బధర, అథి ధరమయ నెంలల భాతాఫే చివభికి నియృబెంఫడరయౌ. నౄభాథరయల 
భిస్కు ని ాపలయతెం ఙేలే నిజఞలు యలు డిెంఙరయౌ.  
నౄభాలల యలు డిెంఙరయౌ్న పౌత్తఔ యసౄయలలు  కొనిై యకయౌై ఇఔుడ భియౕయౌథరె ెం: 
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i. నిభెిషి భిస్కు కి నుాత్తనిధెం ఙేలే యసౄయలకి యదరయణ యయౄల ఔధరై ఎఔుువగ ాఙరయెంలలకి వఙేచయౄ బ. 
ఉథరహయణలు: ాభాదఔయఫ ైన కభోా  సభ దా భాయాెంలల తీలకెళ్ుఫడెణోెంథి; అధరభోగనికి 
సెంఫెందిెంచిన ఖత చభితా 

ii. అనిై నౄభా సెంసల నఽెంచీ ఉనికిలల ఉనై ఖత నులలలనీ, యటి  ాసఽౄ త లత్తని  తీసఽకోవడెం జభిగిెంథి   
iii. నౄభా ానోు జల్ నూయెం లేథర అను కైషన్ లలని ాశ్ైలనీై ఫ టీభిమల్  కోసెం భిఖణనలలకి 

తీసఽకోఫడణరబ. ఎెందఽఔెంటే ఇయ నౄభా యషమెంలల యయధ యకల దికోుణరలఔు, భిస్కు ఎక్్నోు జర్కీ 
సెంఫెందిెంచి ఉెంటలబ.  యటికి నిజఞబతీగ సభాదరననేయుయౌ. అనిై యదరలా నిెంఫడరయౌ.   
 కిరెంద పౌత్తఔ యసౄయల (ఫ టీభిమల్ నూకి్్) ఔు కొనిై  ఉథరహయణలు ఇవుఫడెతేధరైబ.:  

ఉథరహయణ 

i. లైర్ ఇనా్భెన్్ (అగిై ాభాదెం నౄభా) 
 బవన నిభ్ణెం  

 ఆఔునలనీ్ (ఉనైఙోటల, అెంటే కభలమెం, నియసెం, యౖప్, గిడు ెంగి, ఫేనినూఔచర్ మూనిట్ 
నదలెైనయ)   

 నిలు ఙేలన /తమాయల ఙేమఫడు , అెంటే, ాభాథేతయ, ాభాదఔయ, అదను ాభాదఔయ వసఽౄ వుల  
సుపలవెం నదలెైనయ  

ii. ఫ భైెన్  నౄభా  
 నుకిెంగ్ యదరనెం, అెంటే, ఔ గోధ సెంచి లేథర భెెండె గోధ సెంచఽలు, కొతౄ  డాభ ్లలు  లేథర లలఔెండ్స 

యౘెండ్స డాభ ్లలు ధన, నదలెైనయ.  
 వసఽౄ వుల సుపలవెం ( ఉథర. మెంతా యభాగిర కొతౄ థైెధర లేథర లలఔెండ్స యౘెండ్స అబధర)   

 

 

iii. మోటర్  నౄభా  
 ఔనృక్ ఇెంజన్ యభయూెం (నలైైయేట్ కయల)  
 తమాభీ సెంవత్యెం  

 ఔ టాక్ (టనఽైలు) యహఔ యభయూెం   

 యహధరనిై ఉయోగిెంఙే ఉథెేశ్ెం   

 థరనిై ఉయోగిెంఙే పౌగోయఔ నుాెంతెం   

iv. వకిౄఖత  మాకి్డెెంట్ నౄభా      
 ఙేసఽౄ నై విత్తౄ  యొఔు అసలు సుపలవెం   

 వమసఽ  
 ను డవు , ఫయలవు  
 అెంఖ యైఔలాలు నదలెైనయ 

v. ఆభోఖ నౄభా   

 ఆభైషనఽు  ఏయైధర జభిగమా   
 ఔయేళ్ భధఽఫేహెం లేఔ ళైెభిెనిన్ ఉధరైమా   

vi.  జనయల్ నౄభా 
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 ఖతెంలల ఏ నౄభా సెంసలెైధర ానోు జయౌై త్తయసుభిెంఙరమా లేథర అదను నానేమెం యదిెంఙరమా, లేథర 
కైని్ల్ ఙేమఫడిెంథర, లేథర నులలని భెనా ఙేమడరనికి త్తయసుభిెంఙరమా 

 ఖతెంలల ానుో జర్ థరుభ బభిెంచఫడిన నయౖి లు   
 

భ కాెంరలు 
యలు డి ఙేమనవసయెం లేని యసౄయలు [నౄభా సెంస  థరుభ ాయైెంచఫడఔనుో ణే]   

అలాగై నౄభా ఏజెెంటు  థరుభ ఎెంకెైుభీ ఙేమఫడఔనోు ణే భాతాెం, ానుో జయల ఈ కిరెంథి యసౄ యలనఽ యలు డిెంచనవసయెం 
లేదఽ: 

i. భిస్కుని  తగాిెంచడరనికి అభలు ఙేలన చయలు 
ఉథరహయణ: అగిైభాఔ మెంతాెం అఔుడే ఉెండడెం.  

ii. నౄభాథరయలకి ణెయౌలన నిజఞలు 
ఉథరహయణ: ఔ వకిౄ, అదిఔ యఔౄనుో టలణో ఫలధడెతేధరైడె. కనీ అతడికి నులల తీసఽఔుధ ే
సభమానికి ణెయౌమదఽ. అలాెంటి సెందయౌెంలల అతడినలై యసౄవెం యలు డిెంచలేదని ఆభోణ యేమడెం 
జయఖదఽ.  

iii. కొథెిగ తయుఫదేఫ ైన శ్రదేణో ఔనఽకోుఖయౌగిన, ఏ యధెంగధైధర ఫమటికి ణెయౌలనోు బయ యసౄ యలలల ాత్త 
చినై అెంరనీై థరచఔుెండర ఙెడెం అవసయెం. నౄభా ఏజెెంటలు  ఆ యషమాల ఖ భిెంచి తభుత 
ఎుడైెధర సభాఙరయెం కవలలవలేౄ , అడగలని ఖ యలౄ ెంచఽకోయయౌ. 
 

iv. ధరమయఫ ైన యషమాలు: ాత్త ఔుయౄ బూధరమెం ఖ భిెంచి ణెలుసఽకోవలలన అవసయెం ఉెంథి.   
ఉథరహయణ: నాేలుడె యభాగిరని నిలు ఙేలేటుడె భ ని్ల్ సాణరా లు  

v. నౄభా సెంస  ఆసకిౄ చానెంచని [లేథర ఏ సభాఙరభనిై ఇఔనలై ణెలుసఽకోనవసయెం లేదని 
ణొలగిెంఙేలెంథో ] అెంరలు. యటిని చానెంచి నౄభా సెంస  ఆ సభాదరధరలు అసెంూభిౄగ ఉధరైమెంటృ 
తన ఫలధతని తనెంచఽకోలేదఽ (డిస్కఔుబమ్ఙేమలేదఽ). 

vi. ఔనినలటిఖయౌగై అవకశ్ెం ఉనై యసౄ యలు: ఉథర. ఔ నౄభా ఔెంనలనీ తయపున నులల తీసఽఔుధే భ ెందఽ 
యైద భీక్షలల పలఖెంగ ఔ ఫ డిఔల్ ఎగె నేనర్నౄన (BP) ఙెక్ ఙేయౄ డె. 

 

d) ధరన్-లెైఫ్ నౄభాలల డిస్కకోు జర్(యలు డిెంఙరయౌ్న) డాటీ (ఔయౄవెం) 

ధరన్-లెైఫ్ నౄభాలల, ఏయైధర భాయలయౌై ణెయౌమజైమాలా లేథర అధే యషమెం కెంటలా ఔుి  సాచిసఽౄ ెంథి. 
భిసఽుని ాపలయతెం ఙేలేలా భూల ెందెం (భిజినల్కెంటలా ఔుి )లల భభో యధెంగ భాయచఫడిణే, అడె 
థరనిై యలు డి ఙేమాయౌ్న ఔయౄవెం ఖ భిెంచిన ాయౄ వన వసఽౄ ెంథి. కెంటలా ఔుి  భ గిలనోు బనుడె పౌత్తఔ 
యసౄ యలనఽ యలు డిెంఙరయౌ్న ఫలధత ఔడర భ గిలనోు తేెంథి. నులల భెనఽవల్ సభమెంలల భిసఽులల 
ఎలాెంటి భాయబధర తలెత్తౄ ణే, భయు ఆ డాటీ ఙేమాయౌ్ ఉెంటలెంథి.     
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థరహయణ 

ఔ ఇెంటి మజభాని తన బవధరనీై, అెందఽలల ఉెండే వసఽౄ  యభాగిరనీ నౄభా ఙేబెంఙరడె.  
అతడె ఔ యయెంనుటల లలలవు నైద యమాు డె – యసౄ యలలు  ఎలాెంటి పౌత్తఔయఫ ైన (ఫ టీభిమల్ ) భాయౄ లేదఽ.    
కనీ అతడె ఆ బవెంత్త నైద భభో ఫో్ు యల యేల, ఫూటీ నుయుర్ నుాయెంనలేౄ , అథి భిలుి భాయచఖయౌగై 
యసౄ వెంగ భిఖణనలలక ితీసఽకోఫడెతేెంథ.ి 

e) నభ్కనిై వభ ్ ఙేమడెం 

ఇుడె భనెం అనుయఫ ైన నభ్కనిై వభ ్ ఙేలే భిలతేయౌై ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంథరెం. అలాెంటి 
ఉలు ెంగన ధరన్- డిస్కకోు జర్ లేథర తు సాచన లలు  థేని థరుభధైధర జయఖవచఽచ.   
i. ధరన్- డిస్కకోు జర్ 

 యదరయణెంగ, నౄభా ఔెంనలనీ ఎలాెంటి ాణేఔఫ ైన ఎెంకెైుభీ ఙేమఔనుో ణే, నౄభా ఙేలన వకిౄ పౌత్తఔ 
యసౄ యల ఖ భిెంచి భ్నెంగ ఉెంటే,  

 నౄభా ఔెంనలనీ  అడిగై ాశ్ైలకి తనెంచఽఔుధే యధెంగ  ఙెనే సభాదరధరలు 
 యలు డి ఙేలన సణరలు నియుక్షెంగ ఉధరై [అథి ఆ వకిౄ ఉథెేశ్ూయుఔెంగ ఙేమఔనోు బధర] లేథర 

ానోు జర్ ఆ యసౄ యనిై పౌత్తఔ యసౄవెంగ తయౌచి ఉెండఔనోు బధర. అలాెంటి కైసఽలల అమణే అతడె 
అభామఔునిగధే పలయెంచఫడణరడె. అథే ఔ యసౄ యనిై కయలని ఙెఔుెండర థరలేౄ , అథి 
ఉథెేశ్ూయుఔెంగ థరచినటేి  భిఖణ ెంచఫడెతేెంథి. అతడె మోసెం ఙేమడరనికై అలా ఙేరడని 
పలయెంచఫడెతేెంథి.   

 
 
 

ii. తు సాచన 

ఔ  ఇనా్భెన్్ కెంటలా ఔుి  ఖ భిెంచి సెంపలఱసఽౄ నై సభమెంలల ఙేలే ావచధరనిై (లిేట్ ఫ ెంట్) నుాత్తనిధెం 
అెంటలయల. అథి ఔ కచిచతఫ ైన సత ావచనెం లేథర యశ్ుసనీమఫ ైన ఔథనెం, ఉథెేశ్ెం లేథర అెంచధరగ 
పలయెంచఫడెతేెంథి.  
అథి సతఫ ైణే, అథి నుాభాణ ఔెంగ ఔడర యసౄవభని నియౄనతెం కయయౌ.  
అథే ఔ యరుసెం లేథర ఔ అెంచధర అబనుడె, అథి భెంచి యరుసెం నఽెంచి ఉదౌయెంచి ఉెండరయౌ. 

తు సాచన భెెండె యకలుగ ఉెంటలెంథి: 

 అభామఔెంగ ఙేలే తు సాచన అనియచతఫ ైన లిేట్ఫ ెంటు ణో ఔడి ఉెంటలెంథి. అయ మోసెం ఙేలే 
ఉథెేశ్ెంణో ఙెనే భాటలు కవు. అుడుడా భాతాఫే ధాభనునెం ఙేసాౄ , థరనిై ఔ 
అలయటలగ ఙేమని ఔ వకిౄ, తనఔునై అలయటలకి భిసఽుణో ఏథైెధర సెంఫెంధెం ఉెంటలెంథేమో 
ణెయౌమఔ, ఆ యషమానిై ానోు జల్ నూయెంలల ఆ యషమెం ాయౄ యెంచఔనోు వచఽచ.   

 మోసూభితఫ ైన తు సాచన అెంటే,  నౄభా ఔెంనలనీని మోసెం ఙేలేెందఽఔు ఙేలే ఉథెేశ్ెంణో, 
సతెం టు  నియుక్ష దోయణ  వళ సాౄ  ఙెనే అఫదేు లిేట్ ఫ ెంటలు .  ఉథర. ఔ ఙెబన్ యో ్ఔర్ తనఽ 
నియెంతయెం ధాభనునెం ఙేసాౄ ధే ఉెంటలనధే సతెం ఙెఔనోు వడెం.   

మోసెం ఙేమడరనికి, కయలని నిజెం థరలేౄ , అెంటే, మోసూభితఫ ైన ఔథధరలు, యసౄ యనిై వకీరఔభిెంచి ఙెనే 
తు ఔథధరల వలు  యదరయణెంగ ఔ ఇనా్భెన్్ కెంటలా ఔుి , య్ఖల్ గ నికి భఔుెండర నుో తేెంథి.  అలాెంటి 
సెందభౌలలు , అనుయఫ ైన నభ్ఔెం ణో ఙేలే కెంటలా ఔుి  ధరమఫదేెంగ యగినోు తేెంథి.  
ఉథర. ఔ నేభెెంట్ తన నృడు కి నూనేయ్ ఫో్ు టర్  నులలని ఔవర్ ఙేసఽౄ నై సభమెంలల, ఆ నృడు కి ఖ ెండెలల 
యెంధాెం సభస ఉనైటలి  ణెయౌమఔ నోు వచఽచ.  కనీ అతడికి మోసెం ఙేలే ఉథెేశ్ెం లేదఽ. 
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3. నౄభా ఙేమడరనికి ఆసకిౄథరమఔఫ ైన అెంశ్ెం  
ాత్త ఇనా్భెన్్ కెంటలా ఔుి కీ ఇనా్భెన్్ ఙేమడరనికి ధరమయఫ ైన అయోత, అెంటే ‗నౄభా ఙేమడరనికి 
ఆసకిౄథరమఔఫ ైన అెంశ్ెం‘ ఉెండరయౌ.   జూదు అగిరఫ ెంట్ కీ, ఇనా్భెన్్ కీ ఖల పేదఫేనేట  చాథరె ెం.   

a) జూదెం - ఇనా్భెన్్ 
నేకటధే తీసఽఔుెంటే, ఔయల గెలుయౄ యల, ఔయల ఒడినోు ణరయల.  ఔ భనిఱ ెంథెెం ఔడెతేధరైడె ఔనఽఔ 
గెలుు, ఒటభ లు సెంబయసఽౄ ధరైబ. కనీ ఔ వకిౄ ఆడే ఆట పయౌతెం ఏథైెధర, అెంటే ఆ ఆటణో ఎలాెంటి 
సెంఫెంధభూ లేఔనోు ణే, అతడె గెయౌచి ఉెండవచఽచ ఔడర.  
ెంథెెం ఔటిడెం లేథర, జూదభాడడెం కోయలి లల అభలబయ అెంశ్ెం కదఽ. అలాెంటి కెంటలా ఔుి లెైయైధర 
ధరమయయలదేఫ ైన అెంరలుగ భిఖణ ెంచఫడణరబ. అలాెంటి లత్తలల ఏ వకిౄ అబధర తన ఇెంటిని ెంథెెంలల 
నలడిణే, అతడె నేకటలల ఒడినోు ణే, అవతయౌ నుభిీ తన ాయోజధరలు దకిుెంచఽకోవడెం కోసెం కోయలి ని 
ఆశ్రబెంచలేదఽ.   

 

ఇుడె ఔ ఇెంటి ఖ భిెంచీ, అథి కయౌనుో బన సెంగటన ఖ భిెంచీ చాథరె ెం. ఇెంటిని నౄభా ఙేలే వకిౄకి తన 
ఇెంటికి సెంఫెందిెంచి ఔ ధరమయఫ ైన సెంఫెంధెం ఉెందెంటే అథి – కైవలెం ఇలేు .  అతడె ఆ ఇెంటికి 
మజభాని, అథి నషినుో బధర, నుడైెనుో బధర అతడె ఆభిఔయెంగ ఫలధడణరడె. ఈ మాజభాన 
సెంఫెంధెం సయుసుతెంతాఫ ైనథి. థరనికి అగిై ాభాదెం జయఖడెం, జయఖఔనోు వడెంణో సెంఫెంధెం లేదఽ. ఆ 
సెంఫెంధెం (భిలేషన్ ఱప్) వలు ధే అతడె నషినోు వడెం జభిగిెంథి. ఆ సెంగటన [అగిై ాభాదెం లేథర 
థ ెంఖతనెం] వలు   ఇనా్భెన్్ వసఽౄ ెంథర భథర అధే అెంశ్ెంణో జభిగై నయౖి నికి సెంఫెంధెం ఉెండదఽ.  
ఔయల గెయౌచీ, భభపఔయల ఒడినుో త ఉెండే నేకటలాగ కఔుెండర,  అగిై ాభాదెం వలు  ఔటే పయౌతెం 
ఉెంటలెంథి – అథి ఇెంటి మజభానికి నషిెం.  

జభిగిన నయౖి నికి ఏథో  యధెంగ నషిభియౘయెం ఇవువసఽౄ ెంథేమో నిభే భిెంచఽకోవడరనికి మజభాని ఇనా్భెన్్ 
ఔెంనలనీకి యమాౄ డె.  
నౄభా ఙేలే వకిౄకి అతడి ఇలుు గనీ, అతడి డఫ ోగనీ నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం అవుతేెంథి. నౄభా 
ాయోజధరెంశ్ెం అలౄతుెంలల ఉెంటేధే, ఔ ఇనా్భెన్్ కెంటలా ఔుి  ఙెలుు ఫలటల అవుతేెంథి. థరనికి 
ధరమయఫ ైన అెంరలు ఔడర అభలలు  ఉెంటలబ.   

భ కాెంరలు 
నౄభా ాయోజనెంలల భూడె భ కఫ ైన అెంరలు : 
1. నౄభా ఙేమఫడడరనికి అయోఫ ైన ఆలౄ , హఔుు, వడీు , జీయతెం లేథర టిషిఫ ైన ఫలధణరమ తఫ ైన వసఽౄ యై 

ఉెండరయౌ.  
2. అలాెంటి అయోఫ ైన ఆలౄ , హఔుు, వడీు , జీయతెం లేథర టిషిఫ ైన ఫలధణరమ తఫ ైన వసఽౄ వుధే   ఇనా్భెన్్ 

కి సెంఫెందిెంచిన యషమెంగ తీసఽఔుెంటలయల. 
3. నౄభా ఙేలన వకిౄ తనఽ నౄభా ఙేలన ఆలౄ , హఔుు, వడీు , జీయతెం లేథర ఋణరల నఽెంచి లేుచికి 

సెంఫెందిెంచిన బదాణర ాయోజధరనికి ఔ ధరమఫదేఫ ైన సెంఫెంధెం ఔయౌగి ఉెండరయౌ.  అథే యధెంగ, అతడె 
యటివలు  నషిెం, డేఫేజి, గమెం లేథర, అు ఙేమడెం వెంటి యటి వలు  వఙేచ ఆభిఔ నయౖి నికి ఔడర తధే 
ఫలధత వళ ెంఙరయౌ.   

\ 

 

ఉథరహయణ 

సెందయౌెం 1 
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నేసిర్ చెందారలకర్ కి ఔ ఇలుు  ఉెంథి. అతడె థరని నైద  యల. 15 లక్షల యౄనుమలు ఫలెంఔు నఽెంచి యలణెం 
తీసఽఔుధరైడె.    
అతడె ఆ ఇెంటికి నౄభా ఙేమదలుచఔుెంటే, నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ఏఫ ైధర థరనికి ఉెంథర?  
ఫలెంఔుకి ఇెంటి యషమెంలల నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ఏఫ ైధర ఉెంథర?  
అతడి ను యలఖ వకిౄ ఖ భిెంచిన సభాఙరయెం ఏనేటి? 
 

సెందయౌెం 2 

నేసిర్ యౕరనియసన్ కి పలయ, ఇదెయల నలు లు, విదఽే లెైన తయౌుదెండెా ల ఉధరైయల.  
యయల ఆభోఖెంగ ఉెండడరనికి సెంఫెందిెంచి నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ఏఫ ైధర అతడికి ఉెంథర?  
యభిలల ఎవభిధైధర ఆసఽతా్తలల ఙేభచయౌ్ ఉెంటే, అతడె ఆభిఔెంగ ఏఫ ైధర నషినోు ణరడె?  
అతడి ఇతయలల నలు లు ఎలాెంటియయల? యళ్ుకి నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ఏఫ ైధర ఉెంథర?   
 

ఇఔుడ నౄభా యషమానికీ, నౄభా కెంటలా ఔుి  యషమానికీ ఖల ణేడర ఖ భిెంచి ణెలుసఽకోవడెం అవసయెం.    
నౄభా యషమెం నౄభా ఙేమఫో బయ ఆలౄ కి సెంఫెంధఫ ైనథి. థరని సహజెంగ ఉెండరయౌ్న యలువ  థరనికి 
ఉెంటలెంథి.   
కనీ నౄభా కెంటలా ఔుి కి ఉెండే యషమెం, నౄభా ఙేమఫడిన ఆభిఔ అెంశ్ెం ఆ ఆలౄ లలధే ఉెంటలెంథి. ract on 

the other hand is the insured‘s లైధరనిిమల్  interest in that property. నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆ 
ఆలౄని నౄభా ఙేమడరనికి తగిన ధరమయఫ ైన హఔుుని ఔయౌగి ఉెండరయౌ. ఇనా్భెన్్ నులల థరని అతెంత 
నిఫదేఫ ైన అభ లలు  (in the strictest sense) కైవలెం ఆలౄని భాతాఫే కఔ, నౄభా ఙేలన వకిౄకి ఆలౄ  టు  
ఖల ఆసకిౄని ఔడర భియక్షిసఽౄ ెంథి.  

ఉథరహయణ 

నేసిర్ చెందారలకర్ తన ఇెంటిని తనకా నలటిి  (భాభిిగైజి లలనఽ) ఫలెంఔు నఽెంచి యల. 15 లక్షలు తీసఽఔుధరైడె.  
అతడె ఫలెంఔుకి త్తభిగి 12 లక్షల యౄనుమలు ఔటలి డె. ఇెంక నేగియౌన అభ్ెంటల భూడె లక్షలకీ థరనికి 
డరయౌ్న ఫలెంఔు వడీు  భాతాఫే డెతేెంథి.  
ఫలెంఔు ఔడర ఆ యధెంగ ఙయెౌుెంచని ఫలలెన్్ అభ్ెంటల కోసెం ఇెంటి నైద ఆభిఔెంగ ఆసకిౄ ఔయౌగి 
ఉెంటలెంథి.  నులలలల సహ-నౄభాథరయల (కో-ఇనా్ర్ు) గ ఙమేడెం జయలఖ తేెంథి. 

ఔయేళ్ ఎవభైెధర తభ ఆలౄ కి కయలని నిు నలటిి , ఆ నులల కిెంద నయౖి యౌై ఔుబమ్్ ఙేలేౄ , అలాెంటి 
ఔుబమ్్ సషిెంగ మోసూభితఫ ైనయ, ధరమయెంగ యటిని త్తయసుభిెంచవచఽచ ఔడర.  
b) నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం అఔుడెనైుడె 
అగిై ాభాదెం, మాకి్డెెంటల, ఆభోఖెం, టలా యల్ ఇనా్భెన్్ యషమాలలు  నౄభా ఙేమఖల అెంశ్ెం నులల 
సభమెంలలనా, నషిఫ ైన సభమెంలలనా ఎదఽయలగ ఔనఫడడెం అవసయెం.    
ళెల్ౄ  భభిమ  య్నల్  మాకి్డెెంట్ నౄభా యషమాలలు  అబణే, ానోు జయల వకిౄఖతెంగనా, ఔుటలెంఫలనికీ 
ఔడర  నౄభా ఙేమవచఽచ. ఎెందఽఔెంటే, ఔుటలెంఫెం మాకి్డెెంట్ నులబధర, యౘలటల్లల ఉెంచవలల 
వచిచధర అతడె / ఆఫ  ఆభిఔెంగ నషినోు ణరయల. అథే ఫ భైెన్ కభోా  నౄభా అబణే నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం నషిెం 
యటియౌున తభుణే అవసయభవుతేెంథి.  

4. దఖాభి కయణెం 
ధరన్-లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ నౄభాలల నుటిెంచఫడే సాణరా లలు  అనిైటిలలకీ చివభి సాతాెం, దఖాభి కయణెం.  
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ధరన్-లెైఫ్ ఇనా్భెన్్లల కెంటలా ఔుి  నులలలల నేభపునై ాభాథరల వలు  నయౖి లు యటియౌుణేధే నౄభా ఙేమఫడిన 

నషి భియౘయెం ఙెయౌుసఽౄ ెంథి. ఏ ఔుబమ్ యషమెంలలధైధర యటియౌున నయౖి నికి లేథర డేఫేజికి అసలు కయణఫేనేట  
నియృబెంచడఫే నుాథనేఔ చయగ పలయెంచడెం జయలఖ తేెంథి.  
దఖాభి కయణ సాతాెం నౄభాలల ఙరలా కీలఔఫ ైనథి. ఇథి నషిెం లేథర డేఫేజి ఎలా సెంబయెంచిెంథో  చాడరయౌ. ఆ 
యధెంగ అథి నౄభా ఙేమఫడిన ాభాథరలలు కి వసఽౄ ెంథో  భథో  నిభే భిెంచఽకోయయౌ. 
ఈ నిమభెం ాకయెం, నౄభా సెంస  అతెంత ాదరనఫ ైన, సభోుతుిషిఫ ైన కయణెం కోసెం చాసఽౄ ెంథి. ఏ సెంగటన 
తభుత ఆ నషిెం సెంబయెంచిెంథో , అెంటే ఆ నషిెం ఏ కయణెం వలు  జభిగిెంథో , ఆ ఔు అెంత్తభ కయణెం వయకై 
భినేతెం కఔ నషిెం సెంబయలేు లా ఙేలన నతౄెం సెంగటనల యెంయ కోసెం యతేఔుతేెంథి.  
దఽయదిషివరతౄ  నషిెం సెంబయెంఙరఔ,  కయణరలు యతఔఫో ణే, అవనీై వయసనలటిి  ఔ గపలుసఽఔటలి గ జభిగిన కొనిై 
సెంగటనయౌై చానయౄ బ. అవనీై జయఖడెం వలేు  అెంత్తభెంగ నషిెం యటిలేు లా ఙేలన ఆ దఽయదిషిఔయఫ ైన 
సెంగటన జభిగి ఉెంటలెంథి. కఫటిి , కొనిైయయలు  దఖాభి కయణరనిై యతఔఫో వడెం అయధెంగ ఉెంటలెంథి. 
ఉథరహయణఔు, ఔ అగిై ాభాదెం వలు  నీళ్ు  నలైు గియౌెంథి. నీళ్ువలేు  ఆ నలైు గిలెైధర, అగిై ాభాదఫే ఆ 
సెంగటనఔు దఖాయ కయణెంగ భిఖణ ెంచఫడెతేెంథి.   

నియుచనెం 

దఖాభి కయణెం గప చఽయలగా , ాపలవవెంతఫ నై కయణెంగ నియుచిెంఫడిెంథ.ి ఎెందఽఔెంట ే అెంత్తభ 
పయౌతెం ఙేయడరనిక ి అథి అధేకధేఔ సెంగటనయౌై యెంయగ తీలకళె్ైౄ ెంథ.ి అలా యళ్ుడెంలల ఏ ఔు 
సెంగటనక ీ థరనెంతట అథ ి యడిగ, ఔ కొతౄ  కయణెంగ ఙపచఽచఔుని వచిచ,  నదలవడరనిక,ీ 
కొనయఖడరనిక ీతగినెంత ఫలెం ఉెండదఽ.  
దఖాయ కయణెం సాతాెం అయెం ఙేసఽకోవడరనికి ఈ కిరెంథి భిలతేయౌై ఖభనిెంచెండి: 

ఉథరహయణ 

సెందయౌెం 1 
అజయ కయల థ ెంగియౌెంచఫడిెంథి. భెెండె భోజల తభుత నోు య్సఽలు థరనిైడేఫేజి అబన ఔెండిషన్లల ఔనినలటలి యల. 
థ ెంఖ ఆ కయలని ఙెటలి ఔు ఢీ కొటలి డని భిరోధనలల ణేయౌెంథి. అజయ ఆ కయలకి అబన డేఫేజిల కోసెం నౄభా 
ఔెంనలనీకి ఔుబెం ఙేమలేఔనోు మాడె. ఆ కయల „థ ెంగియౌెంఫడిన‟ కయణెంగ డేఫేజి అబెంథి. ఇనా్భెనఽ్ 
నులలలల „థ ెంఖతనెం‟ ఔ ాభాద (నలభిల్) కయణెంగ ఙేయచఫడలేదఽ. అెందఽకై నౄభా ఔెంనలనీ అతని ఔుబమ్
ఙెయౌుెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ.   
సెందయౌెం 2 
నేసిర్ నెంట  ఖ యరు యుభీ ఙేసఽౄ ెంటే కిరెంద డరు డె, కలు యభిగిెంథి, యౘలటల్కి యళ్ుఔ భ ెందఽ ఙరలా లేు 
తడిగ ఉనై ధేల నైద డి ఉధరైడె. ఆ ధేలెంణర తడిగ ఉనై కయణెంగ అతడికి జుయెం వచిచెంథి. అథి 
నమోనిమాకి థరభ ితీలెంథి. చివభికి ఆ కయణెం వలు  అతడె చనినుో మాడె. అతడె చనినుో వడరనికి నఽమోనిమా 
తక్షణ కయణెంగ ఉధరై నిజఞనికి అతడె కిరెందడినోు వడభధే సెంగటన దఖాభి కయణెం అవుతేెంథి.  థీనికి 
వకిౄఖత మాకి్డెెంట్ నౄభా లల పలఖెంగ ఈ ఔుబమ్ని ుఔుెంటలయల.  
 

అగిై ాభాదెం కయణెంగ నౄభాథరయల కొనిై యకలుగ నషినుో ణరడె. కని అలా నషినోు వడరనికి కయణెం అగిై 
ాభాదఫే అవుతేెంథి. కఫటిి , అలాెంటి నయౖి లు దఖాభి కయణెం వలు  ను ెంథరడని ఙెడరనికి లేదఽ.  
యవయౘభిఔెంగ చాలేౄ , అలాెంటి నయౖి లకి అగిై ాభాదెం నౄభా నులలల యౄెంలల యనుయెం ఙెయౌుసఽౄ ెంథి. 
అలాెంటి నయౖి లఔు ఉథరహయణ నయౖి లు  – 
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 భెంటయౌై ఆయడరనికి ఉయోగిెంచిన నీటి వలు  ఆలౄ  నషిెం సెంబయలేౄ   
 అగిైభాఔ లఫోెంథి భెంటయౌై ఆభైెందఽఔు ఔయౄవ నియుహణలల ఉెండగ, యభి నఽల వలు  ఆలౄ  నషిెం 

సెంబయలేౄ    
 భెంటలలు  ఉనై ఔ బవనెం నఽెంచి భభో బవధరనికి ఆలౄ  తయయౌసాౄ  ఉెండగ ఆలౄ  నషిెం సెంబయలేౄ    

నై జఞా ధరనిై భీక్షిెంచఽకోెండి 3 

నేసిర్ నెంట కి ఖ యరుయుభీ ఙేసఽౄ ెండగ, తడి ధేల నైద డడెం వలు  నఽమోనిమా వచిచెంథి.  ఆ 
నఽమోనిమాబయ నేసిర్ నెంట  భయణరనికి కయణఫ ైెంథి. ఇెందఽలల దఖాభి కయణఫేథి ? 
I. నఽమోనిమా  
II. ఖ యరభ   
III. ఖ యరు యుభీ ాభాదెం  
IV. దఽయదిషిెం  
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యభెంశ్ెం  

a) నౄభా ాకిరమలల ధరలుఖ  అెంరలు ఉెంటలబ (ఆలౄ , భిస్కు, భిస్కు ూయౌెంగ్ భభిమ   నౄభా కెంటలా ఔుి ). 
b) తన మజభానికి కొెంత లాబెం, ఆభిఔయఫ ైన యలువ ణెచిచనలటేి థరనిై ఆలౄ  అెంటలయల. 
c) నషినోు బయ అవకరనికి నుాత్తనిధెం వళ ెంఙేథి భిస్కు. 

d) నషిెం సెంపలవతని తీవాతయెం ఙేలే లత్త లేథర లతేలు లేథర నషి తీవాతని ాభాథరలుగ      నేభపునవచఽచ. 
e) నౄభాని యధభబయ నిగ ఙేలన ఖణ త సాతాెం  భిస్కు ూయౌెంగ్ సాతాెంగ నలవఫడెణోెంథి.  
f) ఙెలుు ఫలటబయ కెంటలా ఔుి  అెంరలలు  ాత్తనుదన భభిమ  ఆమోదెం,  నియోెంధెం,  ాత్తపలెం, చటిఫదేత, నుభిీల 

యభయూెం, నుభిీల భధ సభ్త్త ఔడర ఉధరైబ. 
g) ఊళ ెంచలేని సెంగటన జయఖడెం వలు  సెంబయెంచిన నషిెం ఎెంతఫేయఔు ఉెంథో , అెంత నషిభియౘయభూ 

నౄభాథరయలకి అెంథిెంచడెం జయలఖ తేెందని యౘనై ఇవుఫడెతేెంథి.   
h) భాభిడి (సఫ ా గైషన్), నౄభాకి సెంఫెందిెంచిన అనిై యకల హఔుుల, భియౖుభల నౄభా అెంరలఔు 

అనఽఖ ణెంగ, నౄభాథరయల నఽెంచి నౄభా సెంస  కి ఫథియ్ కవడెం.   
i) కెంటిాఫూషన్ సాతాెం అెంటే, కై ఆలౄని ఔటి ఔెంటే ఎఔుువ నౄభా ఔెంనలనీలఔు నౄభా ఙేలనుడె, నషి 

భియౘయెం ఇయుయౌ్నుడె ఆ నౄభా సెంసలనీై ఔయౌల, ఫలదితేడికి వచిచన నయౖి నికి నేెంచిన య భ ్ 
ఇవుఔడదఽ.   

j) నౄభా కెంటలా ఔుి లనీై ఉఫ భిరభా లైడ్స్ సాణరా నిై అనఽసభిెంచి నిఙేయౄ బ (కచిచతఫ ైన భెంచి నభ్ఔెం). 

k) ాత్త నౄభా కెంటలా ఔుి కీ ‗నౄభా ఙేమదగిన ఆఔయిణ‘ తనిసభిగ ఉెండరయౌ్న అెంశ్ెం. అథి నౄభాకి 
భ ెందఽగ కయయౌ్న ధరమయఫ ైన అెంశ్ెంగ ఔడర. 

l) దఖాభి కయణెం నౄభాలల ఔ కీలఔ సాతాెం.  అసలు నషిెం లేథర డేఫేజి ఎలా జభిగిెంథర, అలాగై అథి నిజఞనికి  
నౄభా ఙేమఫడిన ాభాథరనికి సెంఫెందిెంఙే జభిగిెంథర అధే అెంరలణో ఇథి భ డిడి ఉెంటలెంథి.   
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కీలఔ శ్ఫలె లు  
a) ఆలౄ  
b) భిస్కు  

c) యైభీతెం (హజఞర్ు) 
d) భిస్కు ూయౌెంగ్ 

e) ఆపర్ భభిమ  సభ్త్త 

f) ధరమయఫ ైన భియౕలన  

g) ఏకననుామెం 

h) భిూయృ యరుసెంణో (ఉఫ భిరభ లైడ్స్) 
i) పౌత్తఔ యసౄయలు (ఫ టీభిమల్  facts) 

j) నౄభా వసఽౄ వు 
k) భాభిడి 
l) సహకయెం (కెంటిాఫూషన్) 

m) దఖాభి కయణెం 
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లుమ భీక్ష -జయఫ లు 
జయఫ  1  

సభెైన ాణరభాైమెం II. 
థ ెంగియౌెంచిన సయలఔు ధరమయఫ ైన సాణరా నిై ఉలు ెంఘ ెంసఽౄ ెంథి ఔనఽఔ అథి నౄభా ఙేమదగిన భియో లలకి భదఽ. 
జయఫ  2 

సభెైన ాణరభాైమెం II. 
ెంథరనికి నియోెంధెం ఙెలుు ఫలటబయ అెంశ్ెం కదఽ. 
జయఫ  3 

సభెైన ాణరభాైమెం III. 
ఖ యరు యుభ ీ మాకి్డెెంట్ యషమాలఔు చలనెం ఔయౌెంచిెంథ.ి పయౌతెంగ అనఽకోఔుెండర నేసిర్ నెంట  
భయణెం సెంబయెంచిెంథ.ి ఇథి దఖాభి కయణెం.  

లుమ-భీక్ష ాశ్ైలు  
ాశ్ై 1 

ధైత్తఔ యైభీతెం (మోయల్ హజఞర్ు)  అెంటే : 
I. ఔ వకిౄ కైయఔిర్లల నిజఞబతీ లేథర నోు వడెం    
II. ఔ వకిౄలల ఉెండే నిజఞబతీ భభిమ  యలువలు   
III. దరభి్ఔ యరుయల భిస్కు   

IV. నౄభా ఙేమవలలన ఆలౄ  యైభీతెం  
ాశ్ై 2 

భిస్కు ణెయౌమజైసఽౄ ెంథి: 

I. ణెయౌమనియటి వలు  బమెం  
II. నషినోు బయ అవకశ్ెం   
III. నృు క్  ాథేశ్ెంలల చికఔులు 
IV. యైభీతెం  
ాశ్ై 3 

______________ అెంటే ఔ వకిౄ యయధ యకల ఆసఽౄ లలు  నలటలి ఫడి నలటిడెం. 

I. ూయౌెంగ్  
II. యైయధెం 

III. జూదెం 

IV. డైెననేక్ భిస్కు 

 

ాశ్ై 4 

_____________ ఆలౄ కి ఔ  ఉథరహయణ కదఽ. 
I. ఇలుు  

II. ఎెండ 

III. నుు ెంట్, ఫ ఱనభీ 
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IV. మోటర్  కయల 
ాశ్ై 5 

______________ భిస్కుకి ఉథరహయణ కదఽ. 
I. మాకి్డెెంట్ వలు  కయలకి డేఫేజి 

II. వయిునీట ివలు  కభోా కి డేఫేజి   
III. ఫలగ యడినెందఽవలు  కయల ట ైయలకి  డేఫేజి   

IV. అగిై ాభాదెం వలు  ఆలౄ కి డేఫేజి   

ాశ్ై 6 

బూఔెంనునికి ఔ ఉథరహయణ : 

I. యతుయ  భిస్కు 

II. శ్కిౄవెంతఫ ైన  భిస్కు 

III. ఉనుెంత  భిస్కు 

IV. లలఔులేటివ్ భిస్కు 

ాశ్ై 7 

ఈ లిేట్ఫ ెంట్ తభునికి సభినుో బయ జయఫ ని ఎెంచఽకోెండి 

లిేట్ ఫ ెంట్ : నౄభా ఆలౄని నషినోు ఔుెండరనా, లేథర డేఫేజి కఔుెండరనా కనుడలేదఽ. 
I. ు 

II. తు 

III. నుక్షిఔ సతెం 

IV. ు కఔనుో బ ఉెండవచఽచ 

ాశ్ై 8 

__________________అెంటే, నౄభా యషమానిై (సఫ ె కి్ ఫేటర్) ఫటిి , నౄభా ఙేమఫడినయభి నఽెంచి నౄభా 
సెంసకి హఔుులు భభిమ  భియౖుభల ఫథియ్.   
I. చెంథర సహకయెం (కెంటిాఫూషన్ ) 
II. భాభిడి  
III. ధరమయఫ ైన యైభీతెం  
IV. భిస్కు ూయౌెంగ్ 

 

ాశ్ై 9 

నౄభా సెంస  అడఖఔనోు ణే ఙెఔడని యసౄ యనికి ఉథరహయణ______________. 

I. నౄభాథరయల వమసఽ 
II. అగిైభాఔ మెంతాెం అఔుడే ఉెండడెం 

III. ఖ ెండె జఫ ో  

IV. ఇతయ నౄభా యవభలు 
ాశ్ై 10 

కెంటలా ఔుి  చభచ సభమెంలల _______________ ఇవుఫడిన తు  లిేట్ ఫ ెంట్ . 
I. తుగ సాచిెంచటెం  

II. కెంటిాఫూషన్   

III. ాత్తనుదన   
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IV. నుాత్తనిధెం     

 

లుమ-భీక్ష ాశ్ైలకి జయఫ లు 
జయఫ  1 

సభెైన ాణరభాైమెం I. 
మోయల్ హజఞర్ు అెంటే, నీత్త తడెం లేథర ఔ వకిౄ యొఔు వకిౄతు లక్షణరలు మోసూభితెంగ ఉెండడెం.   
జయఫ  2 

సభెైన ాణరభాైమెం II. 
‗భిస్కు‘ నషి అవకరనిై ణెయౌమజైసఽౄ ెంథి. 

జయఫ  3 

సభెైన ాణరభాైమెం II. 
యైయధెం  అెంటే, ఔ వకిౄ తన నలటలి ఫడెలనఽ యయధ యకల ఆసఽౄ లుగ యసౄ భిెంచడెం. 
జయఫ  4 

సభెైన ాణరభాైమెం II. 
ఎెండ ఆలౄగ వభాీఔభిెంఫడదఽ. ఎెందఽఔెంటే అథి కొయత, మాజభానెం అధే ట సి్కలల లబల్ అబనోు తేెంథి. 
జయఫ  5 

సభెైన ాణరభాైమెం III. 
ఎఔుువ యడఔెం వలు  వచిచన డేఫేజి భిస్కు గ భిఖణ ెంఫడదఽ. 
జయఫ  6 

సభెైన ాణరభాైమెం I. 
ఔ యతుయఫ ైన  భిస్కు కి ఉథరహయణ బూఔెంెం భిస్కు. 

 

జయఫ  7 

సభెైన ాణరభాైమెం I. 
నౄభా ఔ ఆలౄని నషిెం లేథర డేఫేజి నఽెంచి కనుడలేదఽ. 
జయఫ  8 

సభెైన ాణరభాైమెం II. 
భాభిడి (సఫ ా గైషన్), నౄభాకి సెంఫెందిెంచిన అనిై యకల హఔుుల, భియౖుభల నౄభా అెంరలఔు 
అనఽఖ ణెంగ, నౄభాథరయల నఽెంచి నౄభా సెంస  కి ఫథియ్ కవడెం. 

జయఫ  9 

సభెైన ాణరభాైమెం II. 
నౄభా కొధే సభమెంలల నిుని ఆభై మెంతాెం (లైర్ ఎక్్ టిెంగిుషర్ ) అఔుడే ఉెందధే యషమెం, యళ్ైు  అడిగిణే 
త ఙెనవసయెం లేదఽ. 
జయఫ  10 

సభెైన ాణరభాైమెం I. 
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ఔ కెంటలా ఔుి  చయచలల ఉెండగ తు  లేిట్ ఫ ెంట్ ఇవుడెం.   
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అదరమెం 23 

డరఔుఫ ెంటేషన్ 

అదరమెం భిచమెం 

నౄభా భిశ్రభలల, భనెం అధేఔ యకల నూభలు, డరఔుఫ ెంటలు  నదలెైనయటిణో డీల్ ఙేమవలల ఉెంటలెంథి. ఈ  
అదరమెం భనకి యయధ యకల డరఔుఫ ెంటు నఽ ఖ భిెంచీ,  నౄభా కెంటలా ఔుి లల యటి నుాభ కత ఖ భిెంచీ యవభిసఽౄ ెంథి. 

అలాగై ఏ నూయెం ఎలాెంటి సుపలవెం ఔయౌగి ఉెంటలెంథీ, థరనిై ఎలా నిెంనుయౌ్ ఉెంటలెంథీ, ఔ నిభెిషిఫ ైన సభాఙరయెం 
అడఖడరనికి కయణరలు ఏఫ ై ఉెండవచఽచనధే యషమెం నైద కచిచతఫ ైన సభాఙరయెం ఇసఽౄ ెంథి.    

ఈ అదరమెంలల నైయల ధేయలచఔుధే అెంరలు 
 
A. ానుో జల్ నూభలు 
B. ానుో జల్ కి అెంగీకయెం (యా తూయుఔెంగ) 
C. నానేమెం యలదఽ 
D. ఔవర్ ధనటల్ / నౄభా సభిికెట్ / నులల డరఔుఫ ెంట్ 

E. యయెంటీలు 
F. ఎెండరర్్ఫ ెంటలు  

G. నులలల ఉథేెరలనఽ యయభిెంచి ఙెడెం  
H. భెనఽవల్ ధనటీస్క  

ఈ అదరమెం చథియన తభుత నైయల ఇయ ఙేమఖలుఖ ణరయల: 
a) ానోు జల్ నూయెంని యవభిెంచఖలఖడెం    
b) నానేమెం యలదఽని యవభిెంచఖలఖడెం   
c) ఔవర్ ధనట్్నీ, నౄభా సభిికెట్నీ చఔుగ ణెలుసఽకోవడెం, యవభిెంచఖలఖడెం 

d) నౄభా నులల డరఔుఫ ెంట్లల ఉనై నిఫెంధనలనా, థరలనా యవభిెంచఖలఖడెం  

e) నులల యయెంటీలు భభిమ  ఎెండరర్్ఫ ెంటు నఽ యకానిెంచఖలఖడెం  
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A. ానోు జల్ నూభలు   
నౄభా డరఔుఫ ెంటేషన్ నఽ నౄభాథరయలఔు భభిమ  నౄభా సెంసఔు భధ అవగహన ఔుథిభెై ఉథెేశ్ెంణో అెందజైమడెం 
జయలఖ తేెంథి. నౄభా యనుయెం లల యెంాథరబఔెంగ యడే డరఔుఫ ెంటలు  కొనిై ఉధరైబ. యనియోఖథరయలఔు అత్త 
సనైెంలల ఉెండే వకిౄగ ఆఫ ణో నౄభా ఏజెెంటే భాటు డరయౌ్ ఉెంటలెంథి. సెంఫెందిత డరఔుఫ ెంటు ఔు సెంఫెందిెంచి ఆఫ   
అనఽభాధరలనిైెంటినీ నివిత్తౄ  ఙేమాయౌ్ ఉెంటలెంథి. భభిమ  థరనిై నిెండెంలల ఆఫ ఔు యమడరయౌ్ ఉెంటలెంథి. 
యనియోఖథరయల ఖ భిెంచి, ఆఫ  నౄభా అవసభలనఽ ఖ భిెంచి కైవలెం ఆఫ  సభభిెంఙే డరఔుఫ ెంటు  థరుభ భాతాఫే 
నౄభా ఔెంనలనీ  ఔ అవగహనఔు వసఽౄ ెంథి. భిసఽునఽ నౄభా సెంస  ఫ యలగా  అయెం ఙేసఽకోవడెంలల అయ 
ఉయోఖడణరబ. 
సెంఫెందిత ాత్త డరఔుఫ ెంట్ ణరలఔు నుాదరనతనఽ ఏజెెంటలు  అయెం ఙేసఽకోయయౌ. నౄభాలల యడే డరఔుఫ ెంటు లల ఉనై 
ాత్త సభాఙరయెం ణరలఔు సెంఫెందరనిై ఔడర ఫలగ అయెం ఙేసఽకోయయౌ. 
3. ానోు జల్ నూభలు  
డరఔుఫ ెంటేషన్ ణొయౌ దశ్ ానోు జల్ నూభలే. యటి థరుభ నౄభాథరయల ఈ కిెంథి యషమాలనఽ ణెయౌమజైయౄ డె: 

 ఆఫ  ఎవయల,   
 ఆఫ  నౄభా కోయలఔుెంట ెంథి, 
 ఆఫ  నౄభా థేనిై ఙేమదయౌచిెంథో , యవభలు, భభిమ   
 ఎెంత కలెంనుటల ఙేమదయౌచిెంథి 

ఈ యవభలు నౄభాఔు సెంఫెందిెంచి ఆభిఔ యలువ భభిమ  అనిై యసౄయలనఽ సాచియౄ బ. 
a) నౄభాసెంస  థరుభ భిస్కు అెంచధర 
i. భిస్కు జభిగిన సెందయౌెంలల నౄభా సెంస  నియృబెంచఽకోఖలఖడరనికి నౄభా సెంస  థరుభ కోయఫడెతేనై 

భ కఫ ైన సభాఙరయెం మావతౄ  నౄభా ానుో జర్ (నౄభాథరయల) థరుభ  ―ానుో జల్ నూయెం‖ లల 
నిెంఫడరయౌ : 

 అెంగీఔభిెంచడభా, లేథర త్తయసుభిెంచడభా భభిమ   
 భిసఽునఽ అెంగీఔభిెంఙే క్షెంలల, భైటు నఽ, జఞభీ ఙేలే ఔవభైజీ ణరలఔు నిమభ నిఫెంధనలనఽ 

నిభే భిెంచడెం 

నౄభా ఙేమదలచిన భిసఽునఽ అెంగీఔభిెంచడెంల నౄభా ఔెంనలనీకి ఉమ ఔౄఫ ైన సభాఙరయెం ానుో జల్ నూయెం 

లల ఉెంటలెంథి. నౄభా ానోు జల్ నూభనిై నిెంనేటుడె అతేనైత సదఽథెేశ్ెం, యసౄవ (ఫ టీభిమల్) 
సభాఙరయెం నణరౄ నీై యలు డియౄ భధే పలవన ఉెండరయౌ. 
ఫ టీభిమల్  సభాఙరయెం యలు డిెంఙరయౌ్న ఫలధత నులల అభలలు కి భవడరనికి భ ెంథే తలెతేౄ తేెంథి. 
భభిమ  కెంటలా ఔుి  భ గిలన అనెంతయెం ఔడర కొనయఖ తేెంథి (ఈ సాణరా నిై అదరమెం 2 లల యవయెంగ 
చభిచెంచడెం జభిగిెంథి) 
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ఉథరహయణ 

ఔయళే్ నౄభాథరయల అలాభనిై కొనయగిెంఙరయౌ్న అవసయభ ెంటే, లేథర తన ఫెంగయల ఆబయణరల 
యౖో యౄభ లల ఆట ఫేటిక్ అలాయెం వవసనఽ నృగిెంచఽకోయలని ఙెఫడి ఉెంటే, ఆ యషమానిై ఆమన 
యలు డిెంఙరయౌ అెంణే కదఽ, ఆ వవస  నులల నభిమడ్స కొనయగిెంత కలెం సభిగ, సజఞవుగ ని ఙేలేలా 
జఞఖరతౄలు ఔడర తీసఽకోయయౌ. ాత్తనుదననఽ అెంగీఔభిెంచడెంలల, తదనఽఖ ణెంగ భిసఽు ధయనఽ 
నియృబెంచడెంలల సదయల అలాయెం ఉనికి నౄభా సెంసఔు ఔ ఫ టీభిమల్ సభాఙరయెం అవుతేెంథ.ి 

ానోు జల్ నూభలనల ై నౄభా సెంసలు యదరయణెంగ నౄభా ఔెంనలనీ నేయల, లలగో, చియలధరభా భభిమ  థరనిై 
ఉయోగిెంఙే నౄభా వయాెం/తయయౘ/ఉతత్తౄ  వెంటి యవభలనఽ నేభపుెంటలబ. ానోు జల్ నూయెంలల ఔ భ థాిత 
ధనట్ నఽ జత ఙేమడెం నౄభా ఔెంనలనీలఔు భినుటి. అబణే ఈ యషమెంలల ఔ ాభాణీఔిత నూభ్ట్ గనీ, 
దేత్త గనీ లేవు.  

ఉథరహయణ 

ఇలాెంటి ధనట్్ ఔు కొనిై ఉథరహయణలు: 
‗భిసఽునఽ భథిెంు యేలేెందఽఔు కయయౌ్న ఫ టీభిమల్  సభాఙరభలనఽ యలు డెంచఔనోు వడెం, తుథోవ టిి ెంఙే 
సభాఙరయెం ఇవుడెం, మోసెం, లేథర నౄభాథరయల సయౘమ నిభఔయణ వెంటియ జఞభీ ఙేలన నులల లల ఉనై 
ఔవభైజీని యదఽె  ఙేయౄ బ‘, 

‗ానుో జల్ నఽ ఔెంనలనీ అెంగీఔభిెంచి, భభిమ  ూభిౄ నానేమెం ఙెయౌుెంచినెంత వయఔ ఔెంనలనీ  భిస్కు లల 
ఉెండదఽ‘. 

భ కఫ ైన అెంశ్ెం  
ఫ టీభిమల్ యసౄ యలు: ఔవర్ ఙేమాయౌ్న భిసఽునఽ నౄభా సెంస  అయెం ఙేసఽఔుధేెందఽఔు అత్త భ కఫ ైన  
అెంరయౌయ. భభోలా ఙెనులెంటే ఈ యసౄ యలనీై నౄభా ణరలఔు అనిై అెంరలఔ సెంఫెందిెంచినయ. థిఖ వ 
అెంరలఔు సెంఫెందిెంచి నౄభా ఔెంనలనీ నియృమానిై ాపలయతెం ఙేమఖయౌగినయ: 

i. నౄభా భిసఽునఽ అెంగీఔభిెంచడెం, లేథర త్తయసుభిెంచడెం,  
ii. ఙరభెి ఙేమాయౌ్న నానేమెం నణరౄ నిై నిభే భిెంచడెం, భభిమ  
iii. భిస్కు నఽ ఔవర్ ఙేలే భభిమ  నయౖి నిై ఙెయౌుెంఙే భాభా లఔు సెంఫెందిెంచిన భిసత్తతేలనలై ాణేఔ 

నిఫెంధనలనఽ కెంటలా ఔుి లలధే ను ెందఽయచడెం. 
 

ానోు జల్ నూయెంలల డిఔుభైషన్: నౄభా ఔెంనలనీలు యదరయణెంగ ానోు జల్ నూయెం చివభోు  ఔ డిఔుభైషన్ నఽ జత 
ఙేయౄ బ. థరనినలై నౄభా సెంస  సెంతఔెం ఙేసఽౄ ెంథి. నౄభాథరయల నూభనిై తులేు ఔుెండర నిెంనుడని, భభిమ  
అెందఽలల నేభపునై అెంరలనిైెంటినీ సభిగ అయెం ఙేసఽఔుధరైడని ఇథి ఙెఫ తేెంథి. తథరుభ ఔుబమ్  భమెంలల 
యసౄ యలనఽ తుగ యకానిెంఙరయధే యపేథరలఔు అవకశ్ెం లేఔుెండర ఙేసఽౄ ెంథి. నౄభాథరయల యషమెంలల 
అతేనైత సదఽథెేశ్భధే ాదరన సాణరా నిై ఇథి ూభిౄ ఙేసఽౄ ెంథి. 



 

575 

 

 

ఉథరహయణ 

ఇలాెంటి డిఔుభైషను ఔు ఉథరహయణలు: 
‗ఎఖ వ అెంరలనీై అనిై యషమాలలు నా యసౄ వఫేనని,  భభిమ  నౄభా దయకాసఽౄ ఔు సెంఫెందిెంచి నైఔు 
యలు డిెంచిన సభాఙరయభెంటృ ఏనై లేదని ధేనఽ/ఫేభ  ఇెందఽభూలెంగ ాఔటిసఽౄ ధరైెం.‘  
‗ధరఔు/భాఔు భభిమ  (నౄభాథరయల నేయల) భధ కెంటలా ఔుి ఔు ఈ డిఔుభైషధే నుాత్తథిఔ అని ధనేఽ/ఫేభ  
అెంగీఔభిసఽౄ ధరైెం.‘ 

b) ానోు జల్ నూయెంలల వఙేచ ాశ్ైల సుపలవెం 

ానోు జల్ నూయెం లల ఉెండే ాశ్ైల సెంక, సుపలవెం సెంఫెందిత నౄభా తయఖత్తని ఫటిి  భాయలతేెంటలబ. 
i. అగిై ాభాదెం నౄభా ానోు జల్ నూభలు యదరయణెంగ ఇళ్ైు , దఽకణరల వెంటి యథరలథర/ాభాణీఔిత 

భిస్కు ల ఔవభైజీకి ఉయోఖడేయ. పలభీ నుభిరర నేఔ భిస్కు ల యషమెంలల సదయల భిస్కు ఆయెంపలనిై థరనిై 
అెంగీఔభిెంఙే భ ెందఽ నౄభా సెంస  ఔయభి సభిచాసఽఔుెంటలెంథి. కొనిైయయలు  నిభెిషి సభాఙరయ లేఔయణ 
కోసెం ానుో జల్ నూయెం ణో నుటల ాణేఔ ారైవయని ఔడర యడణరయల. 
అగిై ాభాదెం నౄభా ానోు జల్ నూయెం ఇతయ అెంరలణో నుటల ఆలౄ  వయృననఽ ఔడర కోయవచఽచ. అెందఽలల 
థిఖ వ సభాఙరయెం ఉెండవచఽచ: 

 ఫమటి గోడలు భభిమ  నలై ఔు నిభ్ణెం, అెంతసఽ ల సెంక 
 బవనెంలలని ాత్త నోు యిన్ ఆఔునేషన్ భిలత్త 

 భ ుఔు థరభితీమఖల వసఽౄ వుల ఉనికి 
 ఉతత్తౄ  ాకిమ 

 ాత్తనుథిత నౄభా నణరౄ లు 
 నౄభా కలావది, నదలెైనయ. 

ii. మోటలర్ నౄభాఔు, యహనెం, థరని నితీయల, తమాభీ, మోమఖల యభయూెం, థరనిై మజభాని ఎలా 
చాసఽఔుెంటలడె, భభిమ  నౄభా చభితా తథితభలఔు సెంఫెందిెంచిన ాశ్ైలు ఉెండవచఽచ. 

iii. ఆభోఖ, వకిౄఖత ాభాద భభిమ  ామాణ నౄభా వెంటి వకిౄఖత అెంరల యషమానికి వలేౄ , 
ాత్తనుదనథరయల ణరలఔు ఆభోఖెం, జీవన ర ైయౌ, అలయటలు , భ ెందఽనఽెంచి ఉనై ఆభోఖ భిలతేలు, 
యైదయఫ ైన చభితా, వెంశ్నుయెంయెంగ వసఽౄ నై లక్షణరలు, ఖత నౄభా అనఽబయల వెంటియటిని 

ానోు జల్ నూభలలు  ఙేయలయౄ యల. 
iv. ఇతయ చిలు య నౄభా, ానుో జల్ నూభలు తనిసభి. భభిమ  సదఽథెేరనికి సెంఫెందిెంచిన ఉభ్డి చటి 

ఫలధతనఽ అయ అనఽవభిౄెంజైయౄ బ. 
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c) ానోు జల్ అెంరలు  
i.  ానుో జర్ ూభిౄ నేయల 
ానోు జర్ తననఽ ణరనఽ అసెంథిఖేెంగ ఖ భిౄెంచఖయౌగి ఉెండరయౌ. ఎవభిణో ెందెంలలకి ాయేయెంచిెంథీ నౄభా 
సెంసఔు ణెయౌల ఉెండటెం ఙరలా భ కఫ ైన అెంశ్ెం తథరుభ నులలలలని లాపలలు నౄభాథరయలఔు అెంథేెందఽఔు 
యలుెంటలెంథి. ఖ భిౄెంునఽ నియౄనెంచడెం భిస్కు నౄభాఔు సెంఫెందిెంచి యయసఽల ఖ భిౄెంులల ఔడర ఙరలా 
భ కఫ ైన అెంశ్ెం. (భయణెం సెంబయెంఙే సెందయౌెంలల తనకా, ఫలెంఔు, లేథర చటియఫ ైన యయసఽలు) 
భభిమ  ఔుబమ్ నఽ కోభయౌ్ ఉెంటలెంథి.  
ii. ానోు జర్ అడాస్క, కెంటలఔుి  యవభలు  
ఎఖ వ నేభపునై కయణరలు ానుో జర్ చియలధరభా భభిమ  కెంటలకి్ యవభల లేఔయణలఔు వభిౄయౄ బ.  
iii. ానోు జర్ విత్తౄ , ఉథోఖెం లేథర యనుయెం 

ఆభోఖ భభిమ  వకిౄఖత మాకి్డెెంట్ నౄభా వెంటి కొనిై సెందభౌలలు  ానోు జర్ విత్తౄ , లేథర యనుయెం ఙరలా 
భ కభవుణరబ. ఎెందఽఔెంటే భిస్కు నిభే యణలల అయే భ కెం కఖలవు. 

ఉథరహయణ 

ఔ నూసి్క పుడ్స భెయి భెెంట్ డెయౌవభ ీ భాన్. యనియోఖథరయలఔు ఆయౘయెం అెంథిెంఙేెందఽఔు అతనఽ నితెం 
ళెచఽచ యేఖెంణో తయచా మోటలయలలలైకళి్ునలై ామాణెం ఙేమాయౌ్ ఉెంటలెంథ.ి కఫటిి అథే భెయి భెెంట్ లల ని 
ఙేలే అకౌెంట ెంట్ వెంటియభణిో నోు యౌలేౄ  అతనఽ ాభాథరల ఫలభిన డే భసిఽు ఎఔుువ.  

iv. నౄభా యషమ యభెంరనికి సెంఫెందిెంచిన యవభలు, ఖ భిౄెంు   

నౄభా కోసెం ాత్తనుథిసఽౄ నై అెంశ్ెం ఏనేటనైథి ానోు జర్ సషిెంగ నేభపుధరయౌ్ ఉెంటలెంథి. 

ఉథరహయణ 

అథి ఈ కిెంథియటిలల ఏదనైథి ానోు జర్ నేభపుధరయౌ్ ఉెంటలెంథి: 
iii. నలైైయేట్ కభ [థరని ఖ భిౄెంుణో నుటల. అెంటే ఇెంజన్ నెంఫర్, ఙరలస్క నెంఫర్, భిజిలిేరషన్ నెంఫర్ వెంటియ] 

లేథర 
iv. నియస ఖిహభా [థరని ూభిౄ చియలధరభాణో భభిమ  ఖ భిౄెంు సెంకణో] లేథర 
v. యథేయౕ ామాణభా [ఎవయల, ఎుడె, ఏ థేరనికి, ఎెందఽఔు] లేథర 
vi. వకిౄఖతఆభోఖ నౄభాధర [వకిౄ నేయల, చియలధరభా, భభిమ  ఖ భిౄెంు] నదలెైనయ. కైసఽనఽ ఫటిి  

 

v. నౄభా భయ అధేథి నౄభా ఙేమఫడిన నణరౄ నిై ణెయౌమజైసఽౄ ెంథి. ఇెంక నులల ాకయెం నౄభా సెంస  
ఫలధత భినేత్తని ఔడర అనిై ానోు జల్ నూభలలు నా యదిగ నేభపుధరయౌ్ ఉెంటలెంథి. 

ఉథరహయణ 

ఆలౄ  నౄభా అబణ ేఖనఽఔ నౄభా ఙేమ ాత్తనుథిెంచిన ఆలౄ  ణరలఔు ఆభిఔ యలువనఽ నేభపుధరయౌ. ఆభోఖ 
నౄభా అబణే ఆస ర్త్త చికిత్ కయలచ కవచఽచ. ఇఔ వకిౄఖత ాభాద నౄభా అబణ ే ాభాదెంలల నుాణ 
నయౖి నిక,ి కళ్ైు  ఙేతేలు నుో బనెందఽఔు, లేథర చాు నుో బనెందఽఔు ఫదఽలుగ కొెంత లయ నతౄెం 
కవచఽచ. 

vi. ఖతెంలల నౄభా- ఇటి భోజులలు  నౄభా 
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ానోు జర్ తన ఖత నౄభా యవభలనఽ ఖ భిెంచి నౄభా సెంసఔు యదిగ ణెయౌమజైమాయౌ్ ఉెంటలెంథి. అతని నౄభా 
చభితానఽ అయెం ఙేసఽకోవడరనికి ఇథి ఉఔభిసఽౄ ెంథి. కొనిై భాభెుటు లల నౄభా సెంసలు నౄభాథరయల ణరలఔు 
యవభలనఽ గోెంగ ఇచిచుచఽచఔుెంటలెంటలబ. 
ఎుడైెధర ఏ నౄభా సెంస  అబధర తన ానోు జల్ నఽ త్తయసుభిెంచిెంథేమో, లేథర ాణేఔ నిఫెంధనలు 
యదిెంచిెంథో , యటివలు  నానేమెం నలభిగిెంథేమో, లేథర నులలని భెనా ఙేలేెందఽఔు త్తయసుభిెంచిెంథేమో, లేథర 
నులలని యదఽె  ఙేలెంథేమో నౄభా సెంసఔు ానోు జర్ యదిగ ణెయౌమజైమాయౌ్ ఉెంటలెంథి. 
ాస్కఽతతెం ఏ ఇతయ నౄభా సెంసత అబధర నౄభా ఉెంథేమో, ఉెంటే అలాెంటి సెంసల నేయునఽ ణెయౌమజైమాయౌ. 
భ కెంగ ఆలౄ  నౄభాలల నౄభాథరయల లు నౄభా సెంసల నఽెంచి నులలలు తీసఽకోవడెం ఏథైెధర నషిెం 
జభిగినుడె ఔటి ఔెంటే ఎఔుువ సెంసల నఽెంచి నౄభా ఔుబమ్  ను ెందడెం జయలఖ తెంటలెంథి. అెందఽకై 
అలాెంటుడె నౄభా సెంసలు యటల సాణరా నిై నుటిెంఙేెందఽఔు యలుగ ఈ సభాఙరయెం అవసయెం 
అవుతేెంథి. తథరుభ కై భిసఽుఔు ఔటికి నేెంచిన నులలల థరుభ నౄభాథరయల 
లాబడఔుెండర/నషినుో ఔుెండర ఉెంటలడె. 
నలైగ వవకిౄఖత ాభాద నౄభాలల ఔవభైజీ (నౄభా ఙేమఫడిన నతౄ ెం)ని ఇతయ నఏ నులలలలు ని నౄభా నతౄెం 
ఆదరయెంగ ఎెంణో కొెంత నణరౄ నికి భినేతెం ఙేలేెందఽఔు నౄభా సెంస  ామత్తైసఽౄ ెంథి. 

అపలసెం 

ఖత అదరమాలలు ని నౄభా సాణరా లనఽ ఔయభి త్తయగైమెండి. భభిమ  నషిభియౘయెం, యటల, అతేతౄభ 
సదఽథెేశ్ెం, యలు డి వెంటియటిని యలు డిెంఙేలా ానోు జల్ నూభనిై ఎలా యౄను ెంథియౄ భో ఖ యలౄ  ఙేసఽకోెండి. 
మోటలయల భభిమ  అగిై ాభాదెం ానుో జల్ నూయెం అెంరలనఽ అనఽఫెంధెం ఎ భభిమ  నృ లల ఇవుడెం జభిగిెంథి. 
దమచల ానుో జల్ నూభలనఽ జఞఖరతౄగ చదవెండి. భభిమ  యటిలలని అెంరల ాపలయనిై జఞఖరతౄగ 
అయెం ఙేసఽకోెండి. భభమి  నౄభా కెంటలా ఔుి ఔు యటి సెంఫెందరనిై ఔడర ణెలుసఽకోెండి. 

vii. నషి అనఽబవెం  
ానోు జర్ తనఔు యటియౌున నయౖి లఔు సెంఫెందిెంచిన ూభిౄ యవభలనఽ, యటికి నౄభా ఔవభైజీ ఉెంథర లేథర అనై 
యవభలనఽ ాఔటిెంఙరయౌ్ెంథిగ అతనిై కోయడెం జయలఖ తేెంథి. నౄభా సెంసఔు ఇథి అవసయఫ ైన 
సభాఙరభనిై ఇసఽౄ ెంథి. భభిమ  ఖతెంలల యటియౌున భిసఽులనఽ నౄభాథరయల ఎలా నిపలబెంచఽఔునైథీ అయెం 
ఙేసఽఔుధేలా ఙేసఽౄ ెంథి. కఫటిి  ఇలాెంటి సభాదరధరల థరుభ భిసఽునఽ అెండర్ భైెటయలు  ఫ యలగా  అయెం 
ఙేసఽఔుెంటలయల. భభిమ  భిస్కు తనిఖీలు జయడెం, లేథర భభినిై యవభలు లేఔభిెంచడెంనలై ఔ నియృమెం 
తీసఽఔెంఉటలయల. 
viii. నౄభాథరయల డిఔుభైషన్ 

ానోు జల్ నూయెం ఉథెేశ్ఫే నౄభా సెంసలఔు యలెైనెంత ఎఔుువగ యసౄ వ సభాఙరయెం అెందజైమడెం. కఫటిి  ఈ 
నూయెంలల నౄభాథరయల ణరనిచిచన సభాదరధరలు యసౄ వభని, ఔచిచతఫ ైనవని, ఈ నూయఫే నౄభా కెంటలా ఔుి ఔు 
నుాత్తథిఔ కఖలదని అెంగీఔభిసాౄ  డిఔుభైషన్ ఇయుయౌ్ ఉెంటలెంథి. తుడె సభాదరనెం ఏథైెధర ఇలేౄ  
కెంటలా ఔుి నఽ ఔున నలటిడరనికి నౄభా సెంసలఔు అదికయెం ఉెంటలెంథి. అనిై ానుో జల్ నూభలఔ సభానెంగ 
ఉెండే ఇతయ యపలగలలు  సెంతఔెం, ణేథీ భభిఉ కొనిైయయలు  ఏజెెంటల లనూయల్ వెంటియ ఉెంటలబ. 
ix. ానోు జల్ నూభనిై యడెకోని క్షెంలల నౄభా సెంసలు భఖిఔెంగ, యౌఖితూయుఔెంగ లేఔభిెంచిన 

సభాఙరభనిై నౄభా సెంసలు నమోదఽ ఙేసఽకోయయౌ. భభిమ  అటి నఽెంచి 15 భోజులలు ల ఆ 
సభాఙరభనిై ానుో జర్ ఔు అెందజైమడఫే గఔ ఔవర్ ధనట్ లల లేథర నులలలల ఔడర నేభపుధరయౌ. నమోదఽ  
ఙేమని ఏ సభాఙరయెం యషమెంలల అబధర థరని  ై యలజువు ఙేసఽకోయయౌ్న ఫలధత నౄభ  ా సెంస  నైథే 
ఉెంటలెంథి. సదయల సభాఙరభనిై నౄభాథరయల థరచినలటలి డని గనీ, తుడ  ెసభాఙరయెం అెందజైరడని గనీ, 
తుథోవ టిి ెంచజూరడని గనీ, భభ ైఇతయ దేత్తకెైధర నులడి నౄభ  ాఔవభైజీ ను ెంథరడని ఆభోనెంచజఞలదఽ. 
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అెంటే నౄభా ఔెంనలనీకి తనఔు భ్ఖిఔెంగ, ఇతయణరా  అెంథిన నతౄెం సభాఙరభనీై నమోదఽ ఙేమాయౌ్న 
ఫలధత ఉెంటలెంథి. నూలల అప్ యౄెంలల ఈ యషమానిై ఏజెెంటల దిఱిలల ఉెంచఽకోయయౌ్ ఉెంటలెంథి. 

4. భధవభిౄ నుతా 
భధవభిౄకి అటల నౄభాథరయల టు , ఇటల నౄభా సెంస  టు  ఇదెభి టలు  ఫలధత ఉెంటలెంథి. 
నౄభా ఔెంనలనీ  భభిమ  నౄభాథరయల భధ భధవభిౄగ వవహభిెంఙే ఏజెెంటల లేథర ఫాో ఔర్ ఔు నౄభాథరయలఔు 
నౄభా ఔెంనలనీ అెందజైలన భిసఽుఔు సెంఫెందిెంచిన ూభిౄ యసౄ వ సభాఙరభనిై అెందజైమాయౌ్న ఫలధత 
ఉెంటలెంథి. 

భధవభిౄకి నుాలలకి్ యషమెంలల ఫలధత ఉెంటలెందని ఐఆర్ డీఏ నిఫెంధనలు నేభపుెంటలధరైబ. 

భ కాెంరలు 
నులల తీసఽకోదలచిన వకిౄ టు  భధవభిౄ ఫలధత 
―ాత్తనుథిత ఔవభైజీ ఖ భిెంచిన ూభిౄ యసౄవ సభాఙరభనిై నౄభా సెంస  లేథర థరని ఏజెెంటల లేథర ఇతయ 
భధవయలౄ లు నులల తీసఽకోదలచిన వకిౄకి ణెయౌమజైమాయౌ. తథరుభ తన ాయోజధరలఔు సభినుో బయ అతేతౄ భ 
నౄభా ఔవభైజీని నులల తీసఽకోదలచిన వకిౄ ఎెంచఽఔుధేెందఽఔు యలు ఔయౌెంఙరయౌ’’ అని ఐఆర్ డీఏ నిఫెంధన 
నేభపుెంట ెంథి. 
నులల తీసఽకోదలచిన వకిౄ ఖనఽఔ నౄభా సెంస  లేథర తన ఏజెెంటల లేథర నౄభా భధవభిౄ సలయౘనలైధే ూభిౄగ 
ఆదరయడి ఉెంటే అుడె సదయల వకిౄ అతనికి తటస  పలవెంణో సలయౘ ఇయుయౌ్ ఉెంటలెంథి. 
ఏ కయణెంణోధధైర ానుో జల్ భభిమ  సెంఫెందిత ాణరలనఽ నులల  తీసఽకోదలచిన వకిౄ నిెంఔనోు ణ ే
ఆమా ణరా లలు ని అెంరలనఽ నులల తీసఽకోదలచిన వకిౄకి ూభిౄయ బలల చథియ యనిెంఙరనని, 
కెంటలా ఔుి   ణరలఔు నుాదరనతనఽ అతనఽ ూభిౄగ అయెం ఙేసఽఔుధరైడని నేభపుెంటృ ానుో జల్ నూయెం 

చివభోు  ఔ డిఔుభషైన్ ణరా నిై ఙయేచవచఽచ. 

నై జఞా ధరనిై భీక్షిెంచఽకోెండి 1 

సాతాెం కెంటిాఫూషన్  నుాదరనఫేనేటి? 
I. కెుబెంలలని కొెంత పలగనిై నౄభా సెంసణో నుటల నౄభాథరయల ఔడర ఔెంటిాఫూట్ ఙేలేలా ఇథి చాసఽౄ ెంథి. 
II. ఈ ూల్ లల పలఖెంగ ఉెండే నౄభాథరయలలెంణర ూల్ లలని సహపలఖ లు ఙేలన కెుబెంఔు యభి నానేమెం 

నిషత్తౄలల ఔెంటిాఫూట్ ఙేలేలా ఇథి చాసఽౄ ెంథి. 
III. కై వకిౄకి ఔవభైజీ ఇసఽౄ నై లు నౄభా సెంసలు ఔుణరటినలైకి వచిచ కెుబెం నణరౄ నిై నిభెిషి నిషత్తౄలల 

ఔెంటిాఫూట్ ఙేలేలా ఇథి చాసఽౄ ెంథి. 
IV. నౄభాథరయల ఔెంటిాఫూట్ ఙేలన నానేమెం ఏడరథి నతౄెంలల సభాన యబథరలలు  ఔెంటిాఫూట్ అబయలా ఇథి 

చాసఽౄ ెంథి. 
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B. ాత్తనుదనఔు అెంగీకయెం  
సెంూయృెంగ ూభిౄ ఙేలన ానుో జల్ నూయెం ఈ థిఖ వ సభాఙరభనిై ఇసఽౄ ెందని భనెం చారెం: 

 

 నౄభాథరయల యవభలు 
 నౄభా అెంశ్ు యవభలు 
 అవసయఫ ైన ఔవభైజీ తయయౘ 

 యనఽఔల భభిమ  ాత్తఔల పౌత్తఔ లక్షణరలు నిభ్ణెం తయయౘ భభిమ  ధరణత, వమసఽ, 
అగిైభాఔ భిఔభల ఏభటల, లలఔభిటీ తయయౘ నదలెైన యవభలు ఔడర., 

 నౄభా భభిమ  నయౖి లఔు సెంఫెందిెంచిన ఖత చభితా 

అెంగీకయెం ణెయౌనే భ ెందఽ భిసఽునఽ అెంచధర యేలేెందఽఔు భిస్కు యలువ, తయయౘలనఽ ఫటిి  భ ెందసఽౄ  తనిఖీ సభైునఽ 
ఔడర నౄభా సెంస  ఏభటల ఙేమవచఽచ. ానోు జల్ లల అెందఽఫలటలలల ఉనై సభాఙరయెం ఆదరయెంగ భభిమ  
భిస్కు తనిఖీ నియేథిఔలలని యవభల ఆథరయెంగ అదను ారైవయ భభిమ  ఇతయ డరఔుఫ ెంటు  ఆదరయెంగ నౄభా 
సెంస  నియృమెం తీసఽఔుెంటలెంథి. తభుత భిస్కు నూఔిర్ ఔు అభలు ఙేమాయౌ్న భైటలనఽ నౄభా సెంస  నియృబసఽౄ ెంథి. 
భభిమ  నౄభాథరయలఔు భ ెందఽగధే యవభిెంచిన లు ఇతయ అెంరల ఆదరయెంగ నానేమెంనఽ లెకిుసఽౄ ెంథి. 
ానోు జల్్ నఽ నౄభా సెంస  యేఖెంగ, సభయెంగ నుాలలస్క ఙేసఽౄ ెంథి. భభిమ  తీసఽఔునై అని  ై నియృమాలన  ా
యౌఖితూయుఔెంగ సభ చిత ఖడెవు లలల ణెయౌమజైసఽౄ ెంథి. 

నియుచనెం 

అెండర్ భెటైిెంగ్: నిభెైశ్కల ాకయెం ానుో జల్ నఽ ఔెంనలనీ  15 భోజులలు ల నుాలలస్క ఙేమాయౌ్ ఉెంటలెంథి. ఈ 
ట ైమ్ లెైను నఽ ఏజెెంటల ఖ యలౄ ెంచఽకోయలని యదరయణెంగ పలయసఽౄ ెంటలయల. అెంణేగఔ యటిని అెంతయాతెంగ 
నూలల అప్ ఙసేఽౄ ెండరయౌ. అవసయఫ నైుడె ఔసిభర్ సభీుస్క థరుభ నులల కొనదలచిన 
వకిౄ/నౄభాథరయలఔు ణెయౌమజసైఽౄ ెండరయౌ. ఇలా ానుో జల్ నఽ తనిఖీ ఙేల, భభిమ  అెంగీకయెంనల ై
తీసఽఔునై నియృమానిై అెండర్ భెైటిెంగ్ అెంటలయల.  

నై జఞా ధరనిై భీక్షిెంచఽకోెండి 2 

నిభెైశ్కల ాకయెం ానోు జల్ నఽ నౄభా ఔెంనలనీ  __________ భోజుల లలల నోుా లలస్క  ఙేమాయౌ. 
V. 7 భోజులు 
VI. 15 భోజులు 
VII. 30 భోజులు 
VIII. 45 భోజులు 
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C. నానేమెం లుఔయణ 

 

నియుచనెం 

నానేమెం అధేథ ి నౄభా ఙమేాయౌ్న అెంరనిక ి నౄభా కెంటలా ఔుి ల పలఖెంగ ఔవభైజీ ఇచిచనెందఽఔు 
నౄభాథరయల ఙెయౌుెంఙ ేాత్తపలెం లేథర నతౄెం. 

3. భ ెందసఽౄ గ నానేమెం ఙెయౌుెంు (నౄభా చటిెం, 1938లలని లలక్షన్ 64 యనౄ) 
నౄభా చటిెం ాకయెం, నానేమానిై భ ెందసఽౄ గధే, అెంటే నౄభా కెంటలా ఔుి  నదలబయ భ ెంథే ఙెయౌుెంఙరయౌ్ 
ఉెంటలెంథి. ఇథి ఔ భ కఫ ైన ను ా యజన్. నౄభా ఔెంనలనీ నానేమానిై అెందఽఔునై తభుత భాతాఫే 
ఙెలుు ఫలటబయ నౄభా కెంటలా ఔుి  ూయౄవుతేెంథి. భభిమ  భిస్కు నఽ నౄభా ఔెంనలనీ లుఔభిసఽౄ ెంథి. ఇథి 
పలయతథేశ్ెంలల జీయణేతయ నౄభా భిశ్రభ ణరలఔు ాణేఔ చర్. 

భ కాెంరలు 
f) నౄభా చటిెం-1938లలని లలక్షన్ 64 యనౄ ఏెం ఙెఫ ణోెందెంటే ఏ నౄభా సెంస  ఔడర భ ెందసఽౄ గ నానేమెం 

తనఔెందనిథే, లేథర అలా ఙెయౌుయౄ భని యౘనై ఇవునిథే, లేథర నిభే భిత దేత్తలల డినుజిట్ నఽ భ ెందసఽౄ గధే 
అెందజైయౄ భని అెంగీఔభిలేౄ  త భిస్కు నఽ అెంగీఔభిెంచభదని  నేభపుెంట ెంథి. 

g) నౄభా ఏజెెంటల నులల ణరలఔు నానేమెంనఽ నౄభా సెంస  తయపున వసాలు ఙేలే క్షెంలల ఆ నణరౄ నిై 
అతనఽ అలా వసాలు ఙేలన ఇయయై ధరలుఖ  ఖెంటలలు గ (ఫలెంఔు భభిమ  నోు సిల్ లలలవులు 
నేనయౘబెంచఽఔుని) సెంసఔు జభ ఙేమాయౌ. లేదెంటే నోు సి్క థరుభ నౄభా సెంసఔు జభ ఙేమాయౌ. తన 
ఔనేషన్ నఽ ఔడర ఆ నతౄెం నఽెంచి నేనయౘబెంచఽకోభదఽ. 

h) నఖదఽ లేథర ఙెఔుు యౄెంలల నానేమెం నఽ ఙెయౌుెంచిన ణేథీ నఽెంచి భాతాఫే భిస్కు నఽ లుఔభిెంఙేెందఽఔు నౄభా 
ఔెంనలనీ అెంగీఔభిెంఙరలని నేభపునడెం జభిగిెంథి. 
 

i) నానేమెం నఽ నోు సిల్ లేథర భనీ ఆయుర్ థరుభ లేథర ఙెఔుు థరుభ నోు సి్క ఙేమాయౌ. అలా భనీమాయుర్ నఽ ఫ క్ 
ఙేలన, లేథర ఙెఔుునఽ నోు సి్క ఙేలన ణేథీ నఽెంఙే భిస్కు నఽ లుఔభిెంచవచఽచ. 

j) నులలని యదఽె  ఙేసఽకోవడెం, లేథర నిమభ నిఫెంధనలనఽ భాయలచకోవడెం భభిమ  షయతేలు తథితభలనఽ 
భాయచడెం వలు  నౄభాథరయలఔు ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నానేమెం భీపెండ్స ఏఫ ైధర ఉెంటే నౄభా సెంస  థరనిై కర స్కు  ఙెఔుు, 
లేథర నోు సిల్/భనీ ఆయుర్ థరుభ నౄభాథరయలఔు ధేయలగ ఙెయౌుెంఙరయౌ. భభిమ  ఇెందఽఔు సెంఫెందిెంచి నౄభాథరయల 
నఽెంచి నౄభా సెంస  ఔ యలదఽ తీసఽకోయయౌ. భభిమ  ఆ భిపెండ్స నఽ ఎటిి  భిలతేలలు నా ఏజెెంటల కాణరఔు 
జభ ఙేమభదఽ. 

 

నలైన నేభపునై నానేమెం ణరలఔు భ ెందసఽౄ  షయతేఔు కొనిై నేనహబెంులనఽ నౄభా నిఫెంధనలు 58 

భభిమ  59లలు  ఉధరైబ. 
4. నానేమెం ఙెయౌుెంు దేత్త 

భ కాెంరలు 
నౄభా నులల తీసఽకోవడరనికి ాత్తనుథిసఽౄ నై వకిౄ, లేథర నులలథరయల నౄభా సెంసఔు ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నానేమెంనఽ 
కిెంద నేభపునై ఏథో  ఔ దేత్తలల, లేథర ఎఔుువ దేతేలలు  ఙెయౌుెంచవచఽచ: 

j) నఖదఽ; 
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k) పలయత్ లలని ఏథైెధర ఱలడాల్ు  ఫలెంఔు ణరలఔు ఙెఔుులు, డిభాెండ్స డరా ఫ్ుి లు, నే ఆయుయలు , ఫలెంఔర్్ 
ఙెఔుుల వెంటి ఏయైధర ఖ భిౄెంు ను ెంథిన ధగోఱమఫ ల్ ఇనఽతటా ఫ ెంటు  థరుభ; 

l) నోు సిల్ భనీమాయుర్; 

m) కెరడిట్ లేథర డెనృట్ కయలు లు; 
n) ఫలెంక్ గయెంటీ లేథర నఖదఽ జభ; 

o) ఇెంటభెైట్; 

p) ఇ-ఫథియ్ 

q) ానోు జర్ లేథర నులలథరయల సాచనల ఫేయఔు ాతక్ష కెరడిటలు  లేథర జీయత నౄభాథరయల ఫలెంఔు ఫథియ్ల 
థరుభ; 

r) కలానఽఖతెంగ సెంస  ఆమోథిెంచిన ఏథైెధర ఇతయ దేత్త థరుభ; 
ఐఆర్ డీఏ నిఫెంధనల ాకయెం ఔయళే్ ానుో జర్/నులలథరయల ఖనఽఔ నానేమెం ఙెయౌుెంునఽ ధట్ ఫలెంకిెంగ్ 
థరుభ, లేథర కెరడిట్/డెనృట్ కయలు  థరుభ ఙేమదలచఽఔుెంటే నేఫ ెంట్ నఽ కైవలెం సదయల 
ానుో జర్/నులలథరయల నేభిట ఉనై ధట్ ఫలెంకిెంగ్ కాణర, లేథర కెరడిట్/డెనృట్ కయలు  థరుభ భాతాఫే 
ఙేమాయౌ. 

 

నై జఞా ధరనిై భీక్షిెంచఽకోెండి 3 

ఔయేళ్ నానేమెం ఙెయౌుెంు ఙెఔుు థరుభ జభిగిణే థిఖ వ యకలలు  ఏథి సభెైనథి? 

V. ఙెఔుునఽ నోు సఽి  ఙేలన ణేథీ నఽెంచి భిస్కు నఽ లుఔభిెంచవచఽచ 

VI. ఙెఔుునఽ నౄభా ఔెంనలనీ జభ ఙేసఽఔునై ణేథీ నఽెంచి భిస్కు నఽ లుఔభిెంచవచఽచ 

VII. ఙెఔుునఽ నౄభా ఔెంనలనీ అెందఽఔునై ణేథీ నఽెంచి భిస్కు నఽ లుఔభిెంచవచఽచ 

VIII. ఙెఔుునఽ ానోు జర్ జఞభీ ఙేలన ణేథీ నఽెంచి భిస్కు నఽ లుఔభిెంచవచఽచ 
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D. ఔవర్ ధనట్్/ నౄభా సభిికెట్/నులల తాెం 

అెండర్ భెైటిెంగ్ ూయౄమాఔ నులలని జఞభ ీ ఙేమడరనికి కసౄ  సభమెం టివచఽచ. నులల ఏభటల నలెండిెంగ్ లల 
ఉెండగ లేథర నులల లేథర నౄభా సెంాథిెంులు జయలఖ తేనైుడె షయతేల నుాత్తథిఔన లేథర లేథర 
యసౄ వెంగ వభిౄెంఙరయౌ్న భైటలనఽ నియేభిెంఙేెందఽఔు నుాత్తథిఔలనఽ తనఖీ ఙేసఽౄ నైుడె నులలలల పలఖెంగ యక్షణ 
కోసెం ఔవర్ ధనట్ నఽ జఞభీ ఙేయౄ యల. ఔవర్ ణరలఔు వయృననఽ అథి అెందజైసఽౄ ెంథి. కొనిైయయలు  నౄభా సెంసలు ఔవర్ 
ధనట ఫదఽలు ను ా యజనల్ నౄభా ఔవర్ నఽ ధఽా యఔభిసాౄ  ఔ లేకనఽ జఞభీ ఙేమవచఽచ. 
ఔవర్ ధనట్ నల ైయి ెంులేనై ఉెండఔనోు బధర నౄభా ఙేలన సెంఫెందిత తయఖత్తకి సెంఫెందిెంచిన యదరయణ నిమభ 
నిఫెంధనలఔు అథి లలఫడి ఉెంటలెందని ఔవర్ ధనట్ లలని దజఞలెం సషిెం ఙేసఽౄ ెంథి. ఔయేళ్ భిస్కు నఽ యభెెంటీల 
థరుభ యయేక్షిసఽౄ ెంట ే అుడ  ె నౄభా సదయల యభెెంటీలఔు లలఫడి ఉెంటలెంథిన ఆ ఔవర్ ధనట్ లలధే నేభపునడెం 
జయలఖ తేెంథి. ఈ ఔవర్ ధనట్ ఔడర కొని  ైాణేఔ కు జులఔు (అయ వభిౄెంఙే క్షెంలల) లలఫడి ఉెంటలెంథి. ఉథరహయణఔు, 
అెంగీఔభిెంచిన ఫలెంక్ కు జ్డ, డిఔుభైషన్ కు జ్డ వెంటియ. 
ఔవర్ ధనట్ లల కిెంథ ియషమాలుెంటలబ: 

a) నౄభాథరయల నేయల భభిమ  చియలధరభా 
b) నౄభా ఙేమఫడిన నతౄెం 

c) నౄభా కలావది 

d) ఔవర్ ఙేలన భిస్కు 

e) భైటల భభిమ  నానేమెం: ఔయేళ్ భైటల ణెయౌమఔనోు ణే ఉజఞె బెంు నానేమెం 

f) ఔవర్ ఙేలన భిస్కు వయృన: ఉథరహయణఔు అగిై ాభాదెం ఔవర్ ధనట్ అధేథి బవనెం వయృనల ఖ భిౄెంు, 
థరని నిభ్ణెం, ఆఔునలనీ్ తథితభలు ఉెండవచఽచ. 

g) ఔవర్ ధనట్ ఔరభ సెంక 
h) జఞభీ ఙేలన ణేథీ 

i) ఔవర్ ధనట ఙెలుు ఫలటల యదరయణెంగ క్షెం కలానికి ఉెంటలెంథి. అయలదఽగ 60 భోజుల థరక ఔడర 
ఉెంటలెంథి 

ఔవర్ ధనటు నఽ ఫ భైెన్ భభిమ  మోటలర్ తయయౘ యనుభలలు  ఫలగ ఉయోగియౄ యల. 
 

1. ఫ భైెన్  ఔవర్ ధనటలు  
యటిని యదరయణెంగ లిభర్ నేయల, నుకైజీల సెంక, లేథర యలువ వెంటి నులల జఞభీకి అవసయఫ ైన యవభలు 
ఔచిచతెంగ ణెయౌమనుడె జఞభీ ఙేయౄ యల. ఎఖ భతేల యషమెంలల ఔడర ఔవర్ ధనట్ నఽ జఞభీ ఙేమవచఽచ. 
ఉథరహయణఔు ఎఖ భత్తకి ఉథెేయెంచిన నిభెిషి భిభాణెంలలని కభోా నఽ డరక్్ ఔు ెంనుయౌ్నుడె. అలాెంటుడె 
ఙరయౌనెంత ఱనెంగ్ భిభాణెం థ యఔడెంలల ఇఫోెంథి ఎదఽయవవచఽచ. లేదెంటే కోయలఔునై ఒడ థరుభ సయలఔు 
యయణర జయఖఔనుో వచఽచ. లేదెంటే నిభెిషి ఒడలల ెంనన సదయల సయలఔు భిభాణఫ ెంణో ణెయౌమఔనోు వచఽచ. 
ఇలాెంటి భిలతేలలు  ఔవర్ ధనట్ అవసయెం కవచఽచ. తనదనెంతయెం ూభిౄ యవభలు ణెయౌల, నౄభా ఔెంనలనీకి యటిని 
ణెయౌమజైలన అనెంతయెం భెఖ లర్ నులలని జఞభీ ఙేమవచఽచ. 
ఫ భైెన్ ఔవర్ ధనట్ లల థిఖ వ నేయునై తయయౘ థరలుెండవచఽచ: 

i. ఫ భైెన్  ఔవర్ ధనట్ సెంక 
ii. జఞభీ ణేథీ 

iii. నౄభాథరయల నేయల 
iv. Valid up to 
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అబభిెంచిన ఫేయఔు ఇెందఽభూలభ గ నైయల ఔెంనలనీ ణరలఔు యదరయణ నిఫెంధనలఔు లలఫడి యౄ. 
_____________కి నులల ఔవభైజీ ను ెంథరయల. 

a) కు జులు: ఇన్ లిటృట్ కభోా  కు జులు ఎ, నృ లేథర ల సెంస  కు జుల యర్ ఎస్క ఆర్ లల భిస్కు లణ  ోనుటల. కనీ 7 

భోజుల యదఽె  ధనటీసఽ నిఫెంధనణో నుటలగ. 
b) షయతేలు: నులల జఞభీకి ఱనెంగ్ డరఔుఫ ెంటు నఽ అెందఽఔునై నైదట ఱప్ ఫ ెంట్ యవభలనఽ సయపభ 

ఙేమాయౌ. డిఔుభైషన్ ఔు భ ెందఽ భభిమ /లేథర లిభర్ ఉభితలెంనలై ఱప్ ఫ ెంట్ ఔు నషిెం, లేథర డరఫేజీ 
జభిగినుడె నషిెం ణరలఔు యలువ భథిెంుఔు వసఽౄ వుల ాదరన ధయ భభిమ  యసౄ వెంగ బభిెంచిన 
ఙరభెీల వెంటియటిని ఙెయౌుయౄ భనై యగె నెం ఙేమాయౌ్న అవసయెం ఫలధఽలెైన యభికి  ఉెంటలెంథి. 

థేయౕమ యయణర యషమెంలల యదరయణెంగ నులలకి కయయౌ్న సెంఫెందిత డేటల నతౄెం అెందఽఫలటలలల ఉెంటలెంథి. 
కఫటిి  ఔవర్ ధనట్ అయలదఽగ త అవసయెం కదఽ. అబణే అుడుడె భాతాెం ఔవర్ ధనటు నఽ జఞభ ీ
ఙేసఽౄ ెంటలయల.  అనెంతయెం యయణరఔు సెంఫెందిెంచిన ూభిౄ యవభలణో ఔడిన నులలలనఽ జఞభ ీఙేయౄ యల. 
2. మోటర్  ఔవర్ ధనట్్ 
యటిని యదరయణెంగ సెంఫెందిత ఔెంనలనీలు యౄను ెంథిెంఙే మోటలయల ఔవర్ ధనటు  నియుహణ కు జుల యౄెంలల జఞభ ీ
ఙేయౄ యల: 
―నూయెంలల నేభపునై నౄభాథరయల అెందఽలల నేభపునై మోటలయల యహధరల నౄభాఔు ాత్తనుథిెంచి, భిస్కు ఔవభైజీ 
కోసెం ఔెంనలనీ నిఫెంధనల ాకయెం యౄ..…. నానేమానిై ఙెయౌుెంచిన నైదట ఔెంనలనీ  ణరలఔు యదరయణ నులల 

నూయెం అఔుడ వభిౄసఽౄ ెంథి. (థిఖ వ నేభపునై ఏయైధర ాణేఔ షయతేలఔు లలఫడి) యౌఖితూయుఔెంగ ఔెంనలనీ 
ధనటీలవుడెం థరుభ ఔవభైజీని యదఽె  ఙేలేౄ  త. అలాెంటుడె అెందఽలల నేభపునై నౄభా యదెవుతేెంథి. భభిమ  
భాభూలుగ అబణే ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నానేమెం నఽెంచి నౄభానఽ ఔెంనలనీ అెంథిెంచిన కలానికి అనఽఖ ణఫ ైన 
నిషత్తౄలల నేనయౘబెంచఽకోయయౌ’’ 
 
మోటర్  ఔవర్ ధనట్ యదరయణెంగ థిఖ వ నేభపునైఅెంరలణో ఔడెఔుని ఉెంటలెంథి: 

a) భిజిలిేరషన్ భార్ు భభిమ  సెంక, లేథర నౄభా ఙేమఫడిన యహను వయృన/ఔనృక్ 
కెనులటీ/కభీబెంగ్ కెనులటీ/ఫేక్/తమాభెైన సెంవత్యెం, ఇెంజన్ సెంక ఙరలస్క సెంక 

b) నౄభాథరయల నేయల భభిమ  చియలధరభా 
c) అభలలు కి వఙేచ ణేథీ భభిమ  నౄభా ఔవభైజీ నదలబయ సభమెం (for the purpose of the 

)సభమెం……, ణేథీ…… 

d) నౄభా భ గిలే ణేథీ 

e) నడినేెందఽఔు అనఽభత్త ఉనై వఔుౄ ల తయఖత్త, లేథర తయఖతేలు 
f) యడకనికి భినేతేలు 
g) అదను భిస్కు లు, ఏఫ ైధర ఉెంటే 

మోటర్  ఔవర్ ధనట్ యదరయణెంగ థరనిై మోటలయల యహధరల చటిెం, 1988లలని X భభిమ  XI అదరమెం లల 
నేభపునై నిఫెంధనఔు అనఽఖ ణెంగ జఞభీ ఙేమడెం జయలఖ ణోెందనై యషమానిై ను ెందఽభిచి ఉెంటలెంథి. 
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భ కాెంరలు 
ఔవర్ ధనట్ ఙెలుు ఫలటబయ ఖడెవునఽ కోుయభిక ిభభో 15 భోజుల కలానిక ిను డిగిెంచఽకోవచఽచ. కనీ ఏ 
భిలతేలలు నా ఔవర్ ధనట్ ణరలఔు నతౄెం ఙెలుు ఫలటబయ ఖడెవు భెెండె ధలల ఔెంట ే నేెంచడరనిక ి
యలేు దఽ. 
ధనట్: ఔవర్ ధనట్ లలని దజఞలెం కోు నౄభా సెంసనఽ ఫటిి  కోులా ఉెంటలెంథి 

ఔవర్ ధనటు  యడకనిై ఙరలా నౄభా ఔెంనలనీలు నియలయౄ బ. ాసఽౄ త ట కైలజీ నులల ణరా లనఽ తక్షణెం జఞభీ 
ఙేలేెందఽఔు యలు ఔయౌయోౄ ెంథి.  
3. నౄభా సభిికెట్– మోటర్  నౄభా 
యలజువులు అవసయఫ ైన సెందభౌలలు  నౄభా ఔవభైజీని ఈ నౄభా అెందజైసఽౄ ెంథి. ఉథరహయణకి మోటలర్ నౄభా లల 
నులల కి అదనెంగ మోటలయల యహధరల చటిెం ాకయెం అవసయఫ ైన ఫేయఔు నౄభా సభిికెట్ నఽ జఞభ ీఙేయౄ యల. ఈ 
సభిినకెట్ నోు య్స్క భభిమ  భిజిలిేరషన్ అదికయ వభా లఔు యలజువునఽ అెందజైసఽౄ ెంథి. నలైైయేట్ కయుఔు సెంఫెందిెంచిన 
నభూధర సభిికెట్ నఽ థరని లక్షణరలణో నుటలగ థిఖ వన ను ెందఽయచడఫ ైనథి. 
 
 
 

మోటలయల యహధరల చటిెం, 1988 

నౄభా సభిికెట్ 
సభిికెట్ సెం.                                 నులల సెం. 

1. భిజిలిేరషన్ భార్ు భభిమ  సెంక, భిజిలిేరషన్ సలెం, ఇెంజన్ సెం/ఙరలస్క సెం. /తమాభీ/తమాభీ 
సెంవత్యెం. 

2. ట ైప్ ఆఫ్ ఫలడీ/ల.ల./లటిెంగ్ కెనులటీ/ధట్ నానేమెం/ధేమ్ ఆఫ్ భిజిలిేరషన్ అతరభిటీ, 
3. పౌగోయఔ నుాెంతెం పలయత్. 
4. నౄభాథరయల ాఔటిత యలువ (ఐడీయ) 

5. నౄభాథరయల నేయల భభిమ  చియలధరభా, యనుయెం లేథర విత్తౄ . 
6. చటిెంలల నేభపునై ఫేయఔు నౄభా ఔవభైజీ నదలబయ ణేథీ. ……… ణేథీన ………. ఖెంటలఔు 
7. నౄభా భ గిలే ణేథీ: …………… అయేభతా్త 

8. నడినే అనఽభత్త ఉనై వఔుౄ లు, లేథర వఔుౄ ల తయఖత్త. 
థిఖ వ యటిలల ఏయైధర: 
(a) నౄభాథరయల: 
(b) నౄభాథరయల ఉతౄ యలునలై, లేథర అనఽభత్తనలై నడెుతేనై ఎవభెైధర ఇతయ వకిౄ 
నడెుతేనై సదయల వకిౄకి ాభాద సభమెంలల డైైెయెంగ్ లెైలలనఽ్ెండి భభిమ  అలాెంటి లెైలలనఽ్నఽ ఔయౌగి 
ఉెండఔుెండర నిఱేదిెంచిన వకిౄ కఔనోు ణే. ఇఔ లెయైర్్ లెైలలన్్ ఉనై వకిౄ ఔడర నడెుత ఉెండవచఽచ. 
భభిమ  అలాెంటి వకిౄ లలెంటాల్ మోటలయల యహధరల నిఫెంధనలు 1989లలని నిఫెంధన 3నఽ సెంతినౄ  యలసాౄ  
ఉెండరయౌ. 
యడకనికి భినేతేలు 
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థిఖ వ నేభపునైయ త ఏ ఇతయ యడకలధైధర ఈ నులల ఔవర్ ఙేసఽౄ ెంథి: 
(a) అథెె లేథర కనఽఔ; 

(b) వసఽౄ వులు మోసఽకెళ్ుడెం (వకిౄఖత లగైజీ నేనయౘ) 

(c) వవలఔిత భైలెంగ్, 
(d) భైస్క యేమడెం, 
(e) యేఖ భీక్ష 

(f) యశ్ుసనీమతనఽ భీక్షిెంఙే టామల్్ 
(g) మోటలర్ వయౄకనికి సెంఫెందిెంచిన ఏథైెధర ఉథెేశ్ెం 

ధేనఽ/ఫేభ  ఇెందఽభూలభ గ ధఽా యఔభిెంచఽనథి ఏభనగ, ఈ సభిికెట్ ఔు సెంఫెందిెంచిన నులల భభిమ  నౄభ  ా
సభిికెట్ మోటలర్ యహధరల చటిెం, 1988లలని అదరమెం X భభిమ  అదరమెం XI లలు ని నిఫెంధనలఔు 
అనఽఖ ణెంగ జఞభీ ఙేమఫడినథి. 
భియౕయౌెంచఫడినథి.....  
 

(అదీఔిత నౄభా సెంస) 
మోటర్  నౄభా సభిికెట్ నఽ సెంఫెందిత అదికయలల భియౕలధరయెం ఎుడా యహనెంణో నుటే ఉెంచఽకోయయౌ. 

4. నులల తాెం 

నులల అధేథి యదరయణెంగ నౄభా కెంటలా ఔుి ఔు యక్షెంగ ని ఙేలే ఔ అదికభిఔ తాెం. ఈ డరఔుఫ ెంట్ నలై పలయత 
యి ెంుల చటిెం, 1899లలని నిఫెంధనలఔు అనఽఖ ణెంగ యి ెంులు యేమాయౌ్ ఉెంటలెంథి. 
ఔ యదరయణ నౄభా నులల లల యదరయణెంగ థిఖ వ అెంరలుెంటలబ: 

p) నౄభాథరయల భభిమ  థీనిణో సెంఫెంధభ నై ఏ ఇతయ వఔుౄ ల ణరలఔు అబధర నేయల(యలు ) భభిమ  
చియలధరభా(లు) 

q) ఆలౄ , లేథర నౄభా ఙేమఫడిన అెంశ్ెం ణరలఔు ూభిౄ వయృన; 
r) నులలలల నౄభా ఙేమఫడిన ఆలౄ  ణరలఔు లగకైషన్/న్్ లేథర అవసయఫ ైన ఙోటు  నౄభా ఙేలన 

యలువలు; 
s) నౄభా కలావది; 

t) నౄభా ఙేమఫడిన నతౄెం; 

u) ఔవర్ ఙేలన బమాలు భభిమ  నేనయౘబెంులు; 
v) ఏయైధర వభిౄెంఙే అదధరలు/తగాిెంులు; 
w) ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నానేమెం భభిమ  సదయల నానేమెం సాతానుామెం, సయలె ఫలటు ఔు లలఫడేథి అబన 

సెందభౌలలు  నానేమెం సయలె ఫలటలఔు నుాత్తథిఔ; 

x) నులల నిఫెంధనలు, షయతేలు భభిమ  యభెెంటీలు; 
y)  నులల ాకయెం కెుబెంఔు థరభితీలే భిలత్త తలెత్తౄ నుడె నౄభాథరయల ఙేటలి యౌ్న చయలు; 
z) కెుబెంఔు థరభితీలే భిలత్త ఏథైెధర తలెత్తౄ నుడె నౄభా సఫ ె కి్ భాటర్ ఔు సెంఫెందిెంచి నౄభాథరయల 

ఫలధత భభిమ  అలాెంటి భిలతేలలు  నౄభా సెంస  హఔుులు; 
aa) ఏయైధర ాణేఔ షయతేలు; 
bb) తుడె నుాత్తనిధెం, మోసెం, యసౄయలు యలు డిెంచఔనోు వడెం, లేథర నౄభాథరయల సయౘమ నిభఔయణ 

వెంటి ఆదరభలణో నులల యదఽె ; 

cc) నులలకి సెంఫెందిెంచిన సభాఙరభనిై ెంనేెందఽఔు నౄభా సెంసౄ  చియలధరభా; 
dd) భైెడభైుఫ ైధర ఉెంటే యటి యవభలు; 
ee) సభసల నియయణ వవస  ఉెంటే థరని యవభలు భభిమ  అెంఫ డ్స్ భన్ చియలధరభా 
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ాత్త నౄభా సెంస  ఔడర కెుబెం ఙేసఽకోయయౌ్న వచిచనుడె నౄభాథరయల ఙేమాయౌ్న నఽలు, నిెంనుయౌ్న నూభల 
వెంటి నిఫెంధనలనఽ ఖ భిెంచి నౄభాథరయలఔు ఎటిఔుడె ణెయౌమజైసాౄ  ఉెండరయౌ. తథరుభ సదయల కెుబెంనఽ నౄభా 
సెంస  తుభితఖత్తన భిషుభిెంఙేెందఽఔు యలవుతేెంథి. 

నై జఞా ధరనిై భీక్షిెంచఽకోెండి 4 

ఔవర్ ధనటు  యషమెంలల థిఖ వ యకలలు  ఏథి సభెైనథి? 
I. ఔవర్ ధనటు నఽ జీయత నౄభాలల ఫలగ ఎఔుువగ యడణరయల 
II. ఔవర్ ధనటు నఽ అనిై తయయౘలెైన యదరయణ నౄభాలలు నా ఫలగ ఎఔుువగ యడణరయల 
III. ఔవర్ ధనటు నఽ ఆభోఖ నౄభాలల ఫలగ ఎఔుువగ యడణరయల 
IV. ఔవర్ ధనటు నఽ ఫ భైెన్ భభిమ  మోటలయల తయయౘ యదరయణ నౄభాలలు  ఫలగ ఎఔుువగ యడణరయల 
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E. యభెెంటీలు 
ఔ కెంటలా ఔుి  భిదిలల నౄభా కెంటలా ఔుి  ణరలఔు ఫలధతనఽ భినేతెం ఙేలేెందఽఔు యభెెంటీలనఽ యడణరయల. 
భ ునఽ భినేతెం ఙేసఽఔుధేెందఽఔు అనఽయైన యభెెంటీలనఽ నౄభా సెంసలు ను ెందఽయలయౄ బ. యభెెంటీ 
యమెంణో నౄభా కెంటలా ఔుి ఔు ఔ నుభిీ అబన నౄభాథరయల నిభెిషి కలావదిలల నుటిెంఙరయౌ్న కొనిై ఫలధతలనఽ 
ఙేడెతేెంథి. భభిమ  నౄభా సెంస  ఫలధత ఈ  ఫలధతలఔు నౄభాథరయల లలఫడటెంనలై ఆదరయడి ఉెంటలెంథి. 
భిస్కు నఽ ఫేధేజ్డ ఙేమడెంలల, ఫ యలఖ  యచడెంలల ఈ యభెెంటీలు అత్త భ కఫ ైన నుతా నోు ఱయౄ బ. 
యభెెంటీ అధేథి నులలలల ఫలయౘటెంగ నేభపునై కధొఔ షయతే. కెంటలా ఔుి  ఙెలుు ఫలటల కయలెంటే థరనిై తఙర 
తఔుెండర నుటిెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి. యభెెంటీ అధేథి యడి తాెం కదఽ. అథి ఔవర్ ధనట్ భభిమ  నులల ణరా లలు  
పలఖెం. కెంటలా ఔుి ఔు భ ెందసఽౄ  షయతే వెంటి ఫలధత అథి. థరనిై యదిగ తఙర తఔుెండర, ూభిౄయ బలల 
ఖభనిెంచి నుటిెంఙరయౌ్ెంథే. అథి భిస్కు ఔు థరభితీమఖలథర లేథర అనైథరనిణో థీనికి నినేతౄెం ఉెండదఽ. ఔయేళ్ 
యభెెంటీని ఉలు ెంఘ లేౄ  నులల నౄభా సెంసల ఇషిెం ఫేయఔు యదఽె ఔు యోఖభవుతేెంథి. సదయల ఉలు ెంగన థరుభ 
ఎలాెంటి నిభెిషి నషిభూ జయఖలేదని యలజుయైధర సభై! అబణే యడెఔలల భాతాెం యభెెంటీ ఉలు ెంగన కైవలెం 
యెంకైత్తఔ సుపలవభ నైథి అబణే, భభిమ  ఎలాెంటి నయౖి నికీ థరభి తీమనిథైెణే (నయౖి లెంట ే ాభాణేతయ 
భభిమ  భిషుభిెంచిన కెుబభ లు అనఽకోవచఽచ) నౄభా సెంసలు తభ యచక్షణ ఫేయఔు, ఔెంనలనీ యదరధరల 
నిభెైరలఔు లలఫడి సదయల కెుబభ లనఽ భిషుభిెంచవచఽచ. 
1. అగిై ాభాద నౄభా యభెెంటీలనఽ థిఖ వ నేభపునడెం జభిగిెంథి 

ాభాదఔయఫ ైన ఏ వసఽౄ వులనా నులల అభలలు  ఉనై కలెంలల దఽకణ సభ థరమెంలల నౄభాథరయల నిలు 
ఙేమభదని యభెెంటీ ఙేమడఫ ైనథి. 
నిశ్శఫె భిస్కు: నౄభాథరయల దఽకణ సభ థరమెంలల వయలసగ 30 లేథర అెంతఔెంటే ఎఔుువ భోజుల నుటల ఎలాెంటి 
ఉతౄత్తౄ  కయఔలానునీై ఙేటిభదని యభెెంటీ ఙేమడఫ ైనథి. 
లఖభెట్ లిర్ తమాభీ: 300 లలెంటీగైరడ్స ఔెంటే తఔుు ఫ్ు ష్ నుబెంట్ ఉనై ఎలాెంటి థరా వకలనా భిసభలలు  
యడభదని/నిలు ఙేమభదని యభెెంటీ ఙేమడఫ ైనథి. 
2. ఫ భైెన్  నౄభాలల యభెెంటీని కిెంథియధెంగ నియుచియౄ యల: ―ఇథ ఔ యగె నూయుఔ యభెెంటీ. అెంటే తథరుభ ఔ 

నిభెిషి అెంరనిై ఙేయౄ భని, లేథర ఙేమఫో భని యౘనైథరయల యౘనై ఇయౄ డె. లేథర నిభెిషి షయతేనఽ 
నుటియౄ భని, లేథర కయకల ఉనికిని అతనఽ ధఽా యఔభిెంచడెం గనీ, నిభఔభిెంచడెం గనీ ఙేయౄ డె‟‟ 

ఫ భైెన్  కభోా  నౄభాలల వసఽౄ వులనఽ (ఉథరహయణఔు టీ) టిన్ లెైన్ు  కైసఽలలు ధే నుక్ ఙేయౄ భెంటృ యభెెంటీని 
ను ెందఽయలయౄ యల. ఫ భైెన్  హల్ నౄభాలల ధౌఔ నిభెిషి నుాెంతెం ఖ ెండర యళ్ుఫో దెంటృ నౄభాథరయల యభెెంటీని 
ను ెందఽయలయౄ డె. ఔయేళ్ థీనిై ఉలు ెంఘ లేౄ  ఔవభైజీని అెంగీఔభిెంచడెంలల సెంసఔుెండే భిసఽునఽ భ ెంథే యలు డియౄ డె. 
ఔయేళ్ యభెెంటీ ఉలు ెంగన జభిగిణే ణొలుత అెంగీఔభిెంచిన భిసఽునఽ భాయచడెం జయలఖ తేెంథి. భభిమ  అలా 
ఉలు ెంగన జభిగిన ణేథీ నఽెంచి తదఽభి ఫలధతల నఽెంచి నౄభా సెంస  యభ ఔౄభవుతేెంథి. 
3. ఫెంథినోు టల నౄభాలల ఆలౄని నియెంతయెం కలాథరయల థరుభ సఽయక్షితెం ఙేయౄ భెంటృ యభెెంటీ ఙేమడెం 

జయలఖ తేెంథి. నౄభా ఔవభైజీ భైటలు , నిమభ నిఫెంధనలనీై కైవలెం సదఽ నులలకి జత ఙేలన 
యభెెంటీలనిైెంటికీ ఔటలి ఫడి ఉనైెంత కలెం భాతాఫే అభలలు  ఉెంటలబ. 

 

నై జఞా ధరనిై భీక్షిెంచఽకోెండి 5 

యభెెంటీ యషమెంలల థిఖ వ యకలలు  ఏథి సభెైనథి? 
I. యభెెంటీ అధేథి నులలలల నేభపునఔుెండరధే, థరనికి ఔటలి ఫడి ఉెండరయౌ్న షయతే 

II. యభెెంటీ అధేథి నులలలల ఫలయౘటెంగ నేభపుధే షయతే 
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III. యభెెంటీ అధేథి నులలలల ఫలయౘటెంగ నేభపునడఫే గఔ నౄభాథరయలఔు నులల తాెంలల పలఖెంగ కఔుెండర 
యడిగ ణెయౌమభిఙే షయతే  

IV. ఔయేళ్ యభెెంటీని ఉలు ెంఘ లేౄ  ఔడర, ఔయేళ్ అథి భిస్కు ఔు థరభి తీమని క్షెంలల కెుబెంనఽ ఙెయౌుెంచవచఽచ.  
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F. ఎెండరర్్ ఫ ెంటలు  

నులలలనఽ ాభాణీఔిత యౄెంలల జఞభీ ఙేమడెం నౄభా సెంసలఔు భియజు. నిభెిషి ాభాథరలనఽ ఔవర్ ఙేసాౄ , 
కొనిైెంటిని నేనయౘబసాౄ  యటిని జఞభీ ఙేయౄ యల. 

నియుచనెం 

ఔయళే్ నులల ణరలఔు నిభెిషి నిమభ నిఫెంధనలనఽ జఞభ ీసభమెంలల భాభచయౌ్న అవసయెం వలేౄ  
సదయల సవయణలనఽ/భాయలలనఽ ఎెండోర్్ ఫ ెంట్ అధే తాెంలల నేభపునడెం థరుభ ఙేయౄ యల. 
థీనిై నులలకి జత ఙేయౄ యల. భభిమ  అథి నులలలల పలఖభవుతేెంథి. నులల భభిమ  ఎెండరర్్ ఫ ెంట్ భెెండా 
ఔయౌన ఔు యక్షెంగ భాయణరబ. ఎెండరర్్ ఫ ెంటు నఽ నులల అభలలు  ఉనై సభమెంలల ఔడర భాయలలు/సవయణలనఽ 
నమోదఽ ఙేలేెందఽఔు జఞభీ ఙేమవచఽచ. 
 

యసౄ వ సభాఙరయెం భాభిన ఙోటలాు  థరనిై ఖ భిెంచి నౄభా ఔెంనలనీ కి నౄభాథరయల ణెయౌమయఙరయౌ. భభిమ  థరనిై 
ఎెండరర్్ ఫ ెంటు  థరుభ నౄభా కెంటలా ఔుి లల పలఖెంగ భాభచయౌ. 
ఎెండరర్్ ఫ ెంటలు  యదరయణెంగ నులలకి సెంఫెందిెంచిన థిఖ వ భిలతేలలు  అవసయభవుణరబ: 
 

a) నౄభా ఙేమఫడిన నతౄెంలల భాయలలు/ఙేయలలు 
b) యఔరమెం, తనకా తథితభల థరుభ నౄభా ఙేమదగిన ాయోజనెంలల భాయల, తథితభలు 
c) అదను ాభాథరలఔు/అదను కలానికి నౄభా ఔవభైజీ ను డిగిెంు 
d) భిస్కు లల భాయల. ఉథరహయణఔు నిభ్ణెంలల భాయల, లేథర అగిై ాభాద నౄభాలల అబణే బవన 

యుదీనెం 

e) భభో నుాెంణరనికి ఆలౄ  ఫథియ్ 

f) నౄభా యదఽె  

g) నేయల లేథర చియలధరభాలల భాయల తథితభలు 
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నభూధర 
ఇలలిేరషన్ నినేతౄెం ఎెండరర్్ ఫ ెంటు  ణరలఔు నభూధర దజఞలాలనఽ థిఖ వన త్తభిగి ఉటెంకిెంచడెం జభిగిెంథి: 
యదఽె  
నౄభాథరయల యజానౄ  ఫేయఔు ఈ నులల ణరలఔు నౄభానఽ .......... నఽెంచి యదఽె  ఙేసఽౄ నైటలి  ఇెందఽభూలభ గ 
ాఔటిెంచడఫ ైనథి. అబణే .......... ధలలఔు నలైగ నౄభా అభలలు  ఉనై కయణెంగ నౄభాథరయలఔు ఎలాెంటి 
భిపెండా లనెంచఫో దఽ. 
 

యి క్ యల ఔవర్ లల నలెంు: 
"నులలలల ఔవర్ ఙేలన యి క్ నఽ నలెంచిణే ఫేలధే యషమానిై నౄభాథరయలఔు సలయౘ ఇవుడెం జభిగిెంథి. కఫటిి  
అెందఽఔు అనఽఖ ణెంగ నౄభా ఔవభైజీ నణరౄ నిై యౄ..... ఔు నలెంచడెం జభిగిెంథి. తత్ెంఫెంధెంగ థిఖ వ నేభపునై 
ఫేయఔు చయచ జభిగిెంథి: 
 (యవభిెంచెండి) యల.  నలై 

(యవభిెంచెండి) యల.  నలై 
ాత్తపలెంగ అదను నానేమెం నఽ ఇెందభూలభ గ ఙరభెి ఙేమడెం జభిగిెంథి. 
థరెంణో యభిిఔ  నానేమెం యౄ. .………. అవుణోెంథి. 
నతౄెం నౄభా ఇుడె యౄ. ……. అవుణోెంథి. 
ఈ నులల ణరలఔు ఇతయ నిమభ నిఫెంధనలు, షయతేలఔు లలఫడి. 
 

ఫ భైెన్  నులలలల ఇతయ ాభాథరలనఽ ఔడర ఙేయలచత ఔవర్ నఽ ను డిగిెంచడెం 

నౄభాథరయల యజానౄ  ఫేయఔు ఎఖ వ నులలలల ఫాేకైజీ భిసఽులనఽ ఔడర ఙేభైచెందఽఔు ఇెందఽభూలభ గ 
అెంగీఔభిెంచడఫ ైనథి. 
ాత్తపలెంగ థిఖ వ నేభపున  ైఫేయఔు  యౄ. ........ ఫేయఔు నౄభాథరయలఔు అదను నానేమెం ఙరభెి ఙేమడఫ ైనథి. 
 

యయణర తయయౘలల భాయలలు 
ఎఖ వ నేభపునై నులల ఔన్ లలైన్ ఫ ెంట్ లల యౄ. ........ యలుయైన 2 ఫలభెళ్ు  సఽఖెంధ దాయలు ధౌఔ థరుభ యయణర 
ఙేమఫడియ. కఫటిి  థరనిై ఔడర ఔవర్ ఙేలేెందఽఔు నియృబెంచడఫ ైనథి. 
ాత్తపలెంగ నౄభాథరయలలఔు కొెంత నానేమెంనఽ ఙరభెి ఙేమడెం జభిగిెంథి. 
అదను నానేమెం…………… యౄ. ………… 

 

నై జఞా ధరనిై భీక్షిెంచఽకోెండి 6 

ఔయేళ్ నులల ణరలఔు నిభెిషి నిమభ నిఫెంధనలనఽ నులల జఞభీ సభమెంలల భాభచయౌ్ వలేౄ  __________ 

థరుభ సవయణలనఽ నేభపుెంటృ థరని  ైధయయేయలయౄ యల. 
I. యభెెం*ట ీ

II. ఎెండరర్్ ఫ ెంట్ 
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III. ఆలిభైషన్ 

IV. భాయలలు అయధెం 

 

G. నులలల యకానెం 

నౄభా కెంటలా ఔుి లనఽ యౌఖితూయుఔెంగ వఔౄయలయౄ యల. భభిమ  నౄభా నులల ణరలఔు దజఞలాలనఽ నౄభా 
సెంసలే యౄను ెంథియౄ బ. ఈ నులలలనఽ చఔుగ నియుచిెంచిన నిభ్ణ నిఫెంధనల థరుభ లేథర లు కోయలి ల 
థరుభ అటికై వవలతఫ ైన నిఫెంధనల ఆదరయెంగ నియుచిెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి. అత్త భ కఫ ైన నిభ్ణ 

నిఫెంధన ఏనేటెంటే నుభిీల ఉథెేరలఔు నుాదరననేయుయౌ. భభిమ  ఈ ఉథెేరనిై నులలలలధే చాడరయౌ. ఔయేళ్ 
జఞభీ ఙేలన నులల సెంథేయౘసద భీత్తలల ఉెంటే ఖనఽఔ థరనిై కోయలి లు నౄభాథరయలఔు అనఽఔలెంగ, భభిమ  
నౄభా సెంసఔు వత్తభైఔెంగధే యకానియౄ బ. నులలని నౄభా సెంలే  యౄను ెంథిెంచిెందనై యదరయణ సాతాెంనలై ఇథి 
ఆదరయడి ఉెంటలెంథి. 
నులల దజఞలాలనఽ థిఖ వ నేభపునై నిమభాలఔు అనఽఖ ణెంగ అయెం ఙేసఽకోవడెం, యకానిెంచడెం 
జయలఖ తేెంథి: 

a) ఫలయౘటఫ ైన నిమభెం అెంతభీున నిమభానిై ఒవర్ భెైడ్స ఙేసఽౄ ెంథి. అలా ఙేమడెంలల అలయత 
ఉనైుడె త. 
 

b) ాభాణీఔిత భ థాిత నులల భభిమ  ట ైప్ు , ఙేత్తభత ూయుఔ ాతేల భధ యైయలధఫేఫ ైధర ఉెంటే 
ట ైప్ు , ఙేత్తభత ూయుఔ ాతేలలలని పలగలధే నిభెిషి కెంటలా ఔుి లలని ఇయల నుభిీల ఫలయౘట ఉథెేశ్ెంగ 
భిఖణ యౄ యల. భభిమ  యటి అయెం మతరయ భ థాిత థరలనఽ ూయుక్షెం ఙేసఽౄ ెంథి. 
 

c) ఔయేళ్ ఏథైెధర ఎెండరర్్ ఫ ెంట్ ఖనఽఔ కెంటలా ఔుి  అభ నికి ననైెంగ ఉెంటే కెంటలా ఔుి  డరఔుఫ ెంట్ నఽ 
కదని అథే ఙెలుు ఫలటవుతేెంథి. 
 

d) అలయత ఉనై సెందభౌలలు  ఇటలయౌక్్ లల ఉెండే కు జులు యదరయణ భ థాిత కు జులనఽ ూయు క్షెం 
ఙేయౄ బ. 
 

e) నులలలలని భాభెిన నుాెంతెంలల ట ైప్, లేథర నాెంట్ ఙేలన కు జులఔు నులల ఫలడీలల ఉనై కు జుల ఔెంటే 
నుాదరననేయుయౌ. 
 

f) నులలకి అెంటిెంచిన, లేథర అటలచ్ ఙేలన కు జులు భాభెినల్ కు జులణో నుటల నులల ఫలడీలలని కు జులనఽ 
ఔడర ూయుక్షెం ఙేయౄ బ. 

g) భ థాిత థరలనఽ ట ైప్ భెైటిెంగ్ థరలు, లేథర యఫోర్ యి ెంప్ థరుభ భ థాిెంచిన థరలు ూయు క్షెం 
ఙేయౄ బ. 
 

h) ఇలా ట ైప్ ఙేల, లేథర యఫోర్ యి ెంప్ ణో భ థాిెంచిన థరలనఽ ఙేణోౄ  భలన థరలు ూయు క్షెం 
ఙేయౄ బ. 

 
i) చివయగ, ఇెంకైథైెధర సెంథిఖేత, లేథర సషిత లేనే ఉెంటే యదరయణ యఔయణ భభిమ  యభభ చిహై 

సాణరా లనఽ వభిౄెంజైమడెం జయలఖ తేెంథి. 
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భ కాెంరలు 
1. నులలల నిభ్ణెం 

నౄభా నులల అధేథి యణ జ  కెంటలా ఔుి  ణరలఔు యక్షెం. భభిమ  ఇతయ కెంటలా ఔుి ల భాథిభిగ యదరయణ 
నిభ్ణ భభిమ  యకాన నిఫెంధనలధే ఈ నౄభా కెంటలా ఔుి లఔు ఔడర కోయలి లు వభిౄెంజైయౄ బ. 
ాదరన నిభ్ణ సాతాెం ఏనేటెంటే కెంటలా ఔుి లలని ఇయల నుభిీల ఉథెేశ్భూ ఙెలుు ఫలటల కయయౌ. ఆ ఉథెేరనిై నులల 
తాెంలలధే నేభపుని ఉెండరయౌ. భభిమ  థరనికి జత ఙేలన ానోు జల్ నూయెం, కు జులు, ఎెండరర్్ ఫ ెంటలు , యభెెంటీల 
వెంటియటిలల భభిమ  కెంటలా ఔుి లలపలఖభబయ థరెంట ు  నేభపుని ఉెండరయౌ. 
2. దజలాల అయెం 
యడిన థరలనఽ యటిఔునై యదరయణ, నుులర్ అయెంలల తీసఽకోయయౌ. సదయల థరల అభ లనఽ యధఽలలు  
నివలెంఙే సఖటల నుౌయలడె యడే దజఞలెంగ పలయెంఙరయౌ. ఆ అయెంలల “అగిైాభాదెం” అెంటే భెంటలు, లేథర 
నిజఫ ైన కలుడె. 
భభోయైు యభాన యనుయ లేథర వయౄఔ అయభ ెండే థరలనఽ యఔు సెందయౌెం భభోలా ఙెఫ తేెంటే త ఆ 
అయెంలలధే తీసఽకోయయౌ. పలయత యక్షా స్ిత్తలల నేభపునై ―థ ెంఖతనెం‖ వెంటి థరలనఽ చటియెంగ నియుచిెంచి 

ఉెంటే ఆ అభ నిై భాతాఫే యడరయౌ. 

నౄభా నులలలలు  యడ ే ఙరలా థరలు ఖతెంలల లు ధరమయఫ ైన తీయలలలు  పలఖెంగ ఉధరైబ. 
భభిమ  అలాెంటుడె ఎఖ వ కోయలి లలు  వచిచన తీయలలు థిఖ వ కోయలి ల తీయలలనఽ ూయుక్షెం 
ఙేయౄ బ. యెంకైత్తఔ థరలు యదిగ తభ యెంకైత్తఔ అభ లధే ఇయుయౌ. అెందఽఔు యయలదేెంగ ఏఫ ైధర 
సాచనలు భ ెందఽగధ ేఇచిచ ఉెంటే త ఇథ ేవభిౄసఽౄ ెంథ.ి 
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H. భెనఽవల్ ధనటీసఽ 
ఙరలా జీయణేతయ నౄభా నులలలు యభిిఔ నుాత్తథిఔన నౄభా ఙేమఫడినయ అమ ెంటలబ. 
నౄభాథరయలఔు అతని నులల పలాధర ణేథీన భ గిమనఽెందని ణెయౌమజైమడెం థరుభ సలయౘ ఇయుయౌ్న 
చటియఫ ైన ఫలధత ఏనై నౄభా సెంసలఔు లేదఽ. కనీ భభద కోసభని, ఆభోఖఔయఫ ైన యనుయ యదరధరలలు  
పలఖెంగ నౄభా సెంసలు నులల భ గిెంు ణేథీకి భ ెంథే భెనఽవల్ ధనటీసఽ జఞభీ ఙేయౄ బ. నౄభాథరయల, యభిిఔ 
నానేమెం వెంటి సెంఫెందిత యవభలనీై ఆ ధనటీసఽలల ఉెంటలబ. భిసఽు ఔు సెంఫెందిెంచిన యసౄవ సభాఙరయెంలల 
భాయలలేఫ ైధర ఉెంటే యటిని ఖ భిెంచి ఔెంనలనీకి ణెయౌమజైమాలనై సలయౘ ఔడర ధనటీసఽలల ఉెండటెం భినుటి. 
మోటలర్ భెనఽవల్ ధనటీసఽలల ఉథరహయణఔు సవభిెంచిన నౄభా నణరౄ నిై ాసఽౄ త అవసభల ధేథెంలల 
నౄభాథరయల దిఱికి తీసఽకొఙేచ ామతైెం జయలఖ తేెంథి (అెంటే నౄభాథరయల ణరలఔు యహను ాఔటిత యలువ). 
నానేమెంనఽ భ ెందఽగధే ఙెయౌులేౄ  త భిసఽు నఽ బభిెంఙరయౌ్న చటియఫ ైన ఫలధత తభనలై ఉెండఫో దనై 
యసౄ యనిై ఔడర నౄభాథరయల దిఱికి తీసఽకెమాు యౌ్ ఉెంటలెంథి. 

నై జఞా ధరనిై భీక్షిెంచఽకోెండి 7 

భెనఽవల్ ధనటీసఽఔు సెంఫెందిెంచి థిఖ వ యకలలు  ఏథి సభెైనథి? 
I. నిఫెంధనల ాకయెం నులల భ గిెంు ణేథీకి 30 భోజుల భ ెంథే నౄభాథరయలఔు భెనఽవల్ ధనటీసఽ ెంనులనన 

చటియఫ ైన ఫలధత నౄభా సెంసలనలై ఉెంటలెంథి. 
II. నిఫెంధనల ాకయెం నులల భ గిెంు ణేథీకి 15 భోజుల భ ెంథే నౄభాథరయలఔు భెనఽవల్ ధనటీసఽ ెంనులనన 

చటియఫ ైన ఫలధత నౄభా సెంసలనలై ఉెంటలెంథి. 
III. నిఫెంధనల ాకయెం నులల భ గిెంు ణేథీకి 7 భోజుల భ ెంథే నౄభాథరయలఔు భెనఽవల్ ధనటీసఽ ెంనులనన 

చటియఫ ైన ఫలధత నౄభా సెంసలనలై ఉెంటలెంథి. 
IV. నిఫెంధనల ాకయెం నులల భ గిెంు ణేథీకి భ ెంథే నౄభాథరయలఔు భెనఽవల్ ధనటీసఽ ెంనులనన 

చటియఫ ైన ఫలధత ఏథీ నౄభా సెంసలనలై ఉెండదఽ. 
  

 

 

యభెంశ్ెం 

a) డరఔుఫ ెంటేషన్ లలని ణొయౌ నేజీగ యదిగ ానోు జల్ నూభలుెంటలబ. నౄభాథరయల తననఽ ఖ భిెంచి 
యటిథరుభధే ణెయౌమయలసఽౄ ెంథి 

 

b) యసౄ వ సభాఙరభనిై యలు డిెంఙరయౌ్న ఫలధత నులల నదలబయెందఽఔు భ ెంథే నదలవుతేెంథి. 
కెంటలా ఔుి  భ గిలన తభుత ఔడర కొనయఖ తేెంథి. 
 

c) నౄభా ఔెంనలనీలు యదరయణెంగ ానోు జల్ నూయెం చివభోు  ఔ డిఔుభైషన్ నఽ ను ెందఽయలయౄ బ. యటినలై నౄభా 
సెంస  సెంతఔెం ఙేసఽౄ ెంథి. 

 

d) ానోు జల్ నూయెంలలని అెంరలలు  ఈ కిెంథియ ఉెంటలబ: 
 

i. ానోు జర్ ూభిౄ నేయల 
ii. ానోు జర్ చియలధరభా భభిమ  కెంటలకి్ యవభలు 
iii. Proposer‘s ను ా లషన్ (occupation) లేథర యనుయెం 

iv. నౄభా ఙేమాయౌ్న అెంశ్ెం ణరలఔు యవభలు భభిమ  ఖ భిౄెంు 
v. నౄభా ఙేమఫడిన  నతౄెం 
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vi. ఖత భభిమ  ాసఽౄ త నౄభా 
vii. నషి అనఽబవెం 

viii. నౄభాథరయల డిఔుభైషన్ 

 

e) నౄభాథరయలఔు అెందజైలన భిస్కు ఔవభైజీని ఖ భిెంచి ూభిౄ యసౄ వ సభాఙరభనిై నౄభా సెంస  అెందజైమాయౌ్న 
ఫలధత భధవభిౄగ ని ఙేలే ఏజెెంటలనలై ఉెంటలెంథి. 
 

f) ానోు జల్ నఽ భియౕయౌెం, అెంగీఔిత్తనలై నియృమెం తీసఽఔుధే ాకిరమధే అెండర్ భెైటిెంగ్ అెంటలయల. 
 

g) నానేమెం అధేథి నౄభా కెంటలా ఔుి లల పలఖెంగ నేభపునై నౄభాెంరనికి నౄభా ఔవభైజీ ఇచిచనెందఽఔు నౄభా 
సెంసఔు నౄభాథరయల ఙెయౌుెంఙే ాత్తపలెం, లేథర నతౄెం. 
 

h) నానేమెం ఙెయౌుెంునఽ నఖదఽ ద యభ గనీ, ఖ భిౄెంచిన ఫలెంకిెంగ్ ధగోఱమఫ ల్ ఇన్ సఽి ర ఫ ెంట్ థరుభ గనీ, 
నోు సిల్ భనీమాయుర్, కెరడిట్ లేథర డెనృట్ కయలు , ఇెంటభెైట్, ఇ-ఫథియ్, ాతక్ష జభ లేథర కలానఽఖతెంగ 
అదీఔిత సెంస  ఆమోథిెంఙే ఏయైధర ఇతయ దేతేల థరుభ గనీ ఙేమవచఽచ. 
 

i) నులల తమాభీ నలెండిెంగ్ లల ఉనై సభమెంలల లేథర నౄభా ణరలఔు సెంాథిెంులు ఇెంక జయలఖ త 
ఉనైుడె భభిమ  ణరణరుయౌఔ నుాత్తథిఔన నౄభా ఔవభైజీని అెంథిెంచడెం అవసయఫ ైనుడె ఔవర్ ధనట్ 
నఽ జఞభ ీఙేయౄ యల. 
 

j) ఔవర్ ధనటు నఽ ఫ భైెన్ భభిమ  మోటలయల తయయౘ నౄభా యనుయెంలల ఙరలా యసౄ ితెంగ ఉయోగియౄ యల. 
 

k) యక్షెం అవసయఫ ైన సెందభౌలలు  నౄభా సభిికెట్ అధేథి నౄభా ఉనికికి యలజువుగ నిలుసఽౄ ెంథి. 
 

l) నులల అధేథి నౄభా కెంటలా ఔుి ఔు యక్షెంగ నియౌఙే తాెం. 
 

m) యభెెంటీ అధేథి నులలలలధే ఫలయౘటెంగ నేభపుధే షయతే. కెంటలా ఔుి  ఙెలుు ఫలటల కయలెంటే థరనిై ఔడర 
తఙర తఔుెండర ధయయేభచయౌ్ ఉెంటలెంథి. 
 

n) ఔయేళ్ నులలలలని నిభెిషి నిమభ నిఫెంధనలనఽ జఞభీ సభమెంలల సవభిెంఙరయౌ్న అవసయెం తలెత్తౄ ణే 
సదయల సవయణలు/భాయలలనఽ ఎెండరర్్ ఫ ెంట్ అని నయౌఙే తాెం జఞభీ థరుభ ఙేయౄ యల. 
 

o) నిభ్ణ నిఫెంధనలలని అత్త భ కాెంరలు ఏనేటెంటే ఇయల నుభిీల ఉథెేరలు యదిగ ఙెలుు ఫలటల కయయౌ. 
భభిమ  సదయల ఉథెేరలు నులలలలధే ఉెండి ఉెండరయౌ. 

 

కీలఔ శ్ఫలె లు 
a) నులల నూయెం 
b) నానేమెం భ ెందసఽౄ  ఙెయౌుెంు 
c) ఔవర్ ధనట్ 

d) నౄభా సభిికెట్  
e) భెనఽవల్ ధనటీసఽ 
f) యభెెంటీ 
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లుమ భీక్ష -జయఫ లు 

జయఫ  1 

సభెైన ాణరభాైమెం III. 
 

ఎధనై నౄభా సెంసలు అథే సఫ ె కి్ భాటర్ని ఔవర్ ఙేసఽౄ ధరైమని కెంటిాఫూషన్ సాతాెం నిభే భిసఽౄ ెంథి; ఔయౌల 
యెండి, అలాగై ఔుబెం అభ్ెంటలని నిషత్తౄలల సఫ ె కి్ భాటర్ వయఔ ఎక్్నోు జర్ కెంటిాఫూట్ ఙేమెండి.   

జయఫ  2  

సభెైన ాణరభాైమెం II. 
గైెడ్స లెైన్్ ాకయెం, నౄభా ఔెంనలనీ  నౄభా ాత్తనుదన (ానుో జల్) ని 15 భోజులలు  నోుా లలస్క ఙేమాయౌ. 

జయఫ  3  

సభెైన ాణరభాైమెం I. 
 

ఔయేళ్ నానేమెం ఙెయౌుెంు ఙెక్ థరుభ జభిగిణే, ఙెక్ నోు సి్క అబన డేట్ నఽెంచీ భిస్కు కొనయగిెంచఫడెతేెంథి. 

జయఫ  4 

సభెైన ాణరభాైమెం  IV. 

ఔవర్ ధనట్్ భ కెంగ ఫ భైెన్ (సభ దా), మోటర్ వభా లఔు ఙెెంథిన జనయల్ నౄభాకి ఙెెంథిన యషమెం. 

జయఫ  5  

సభెైన ాణరభాైమెం II. 
యయెంటీ అధేథి నులలలల సషిెంగ ణెయౌమభిచిన ఔ ఔెండిషన్.  

జయఫ  6  

సభెైన ాణరభాైమెం II. 
ఔయేళ్ నులల జఞభీ ఙేలేటుడె కొనిై నిమభ నిఫెంధనలు భాభచయౌ  ్ఉెంటే, ఆ ని ఎెండరర్్ ఫ ెంట్ థరుభ లలట్ 
ఙేమవచఽచ. 

జయఫ  7  

సభెైన ాణరభాైమెం IV. 

భెఖ లేషను  (నిమభాల) ాకయెం  నౄభా సెంసలనల ైయ్ఖల్ ఆనృు గైషన్ ఉెండదఽ  నౄభా ఙేమఫడని వకిౄక ి 
నులల ఎకెై్ార్ కఔ భ ెందఽ భెనఽవల్ ధనటీసఽ ెంనుయౌ్న అవసయెం లేదఽ. 
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లుమ-భీక్ష ాశ్ైలు 

ాశ్ై  1 

__________ ఔ నులల ాకయెం నౄభా సెంస  ఙెయౌుెంచవలలన నౄభా ఙేమఫడిన ఖభిషి నతౄెం.  

I. నౄభా ఙేమఫడిన నతౄెం 

II. నానేమెం 

III. సభెెండర్ యేల 
IV. నషిెం వచిచన అభ్ెంటల 

ాశ్ై 2  

_______________ ఔ కెంటలా ఔుి లల నౄభా ఙేమఫడిన వకిౄ థరుభ ఙెయౌుెంచఫడే య భ ్.  

I. ఔుబెం అభ్ెంటల 
II. సభెెండర్ యేల 
III. ఫ చాభిటీ అభ్ెంటల  
IV. నానేమెం 

ాశ్ై 3  

నౄభా కెంటలా ఔుి కి యక్షెంగ ఉెండే డరఔుఫ ెంట్  ________. 

I. నులల  

II. ఔవర్ ధనట్  

III. ఎెండరర్్ ఫ ెంట్  

IV. నౄభా సభిికెట్ 

ాశ్ై 4  

డిస్క కోు జర్ డాటీ ఈ సభమెంలల నదలవుతేెంథి  

I. నులల నదలు కఔభ ెంథే 
II. నులల నదలెై నోు బన తభుత 

III. నులల నదలు కఔ భ ెందఽ నఽెంచీ నులల కొనయగినెంతవయఔ ఉెంటలెంథి 

IV. అలాెంటి డాటీ అెంటృ ఏనై లేదఽ 

ాశ్ై 5 

ఫ టీభిమల్నూకి్    

I. నతౄెం ఫ టీభిమల్యలువ నులలలల ఔవర్ ఙేమఫడిెంథర 
II. భిస్కు అెంచధరకి అెంత భ కఫ ైనయ కదఽ 
III. అెండర్ భెైటర్ నియృమానిై ాపలయతెం ఙేయౄ బ కఫటిి  భ కఫ ైనయ  

IV. అెండర్ భెైటర్ నియృమానిై ాపలయతెం ఙేమవు కఫటిి  భ కఫ ైనయ కదఽ 
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ాశ్ై 6  

అగిై ాభాదెం ాత్తనుదన (ానోు జల్)  seeks to know 

I. తమాభీ (manufacture) ాకిరమ 

II. యిో యల ఙేమఫడిన ఫ టీభిమల్యవభలు    
III. బవన నిభ్ణెం  

IV. నలైవనీై 

ాశ్ై 7  

నానేమెం ఈ యధెంగ భిలవ్ ఙేసఽకోఫడదఽ    
I. కష్ థరుభ   
II. ఙెక్ థరుభ   
III. నుానేసభీ ధనటల థరుభ   
IV. కెరడిట్ కయలు  థరుభ  

ాశ్ై 8  

మోటర్  నౄభా సభిికెట్ 
I. భాెండేటభీ (తనిసభి)  
II. ఎుడా ఔడర ఉెంచఽకోయయౌ  

III. ఎుడా కయలలల ఉెంచఽకోయయౌ  

IV. ఎుడా ఫలెంఔు లాఔయలలల ఉెంచఽకోయయౌ  

ాశ్ై 9  

ఔ యయెంటీ 
I. నులలలల నేభపునఫడిన ఔ ఔెండిషన్  

II. థీనిై తనిసభిగ సభ్త్తెంఙరయౌ (Has to be complied with)  

III. a భభిమ  b 

IV. నలైయేయ కదఽ  

ాశ్ై 10  

మోటర్  నౄభా భెనఽవల్ ధనటీసఽ యభి థరుభ జఞభీ ఙేమఫడెతేెంథి  
I. నులల ఎకెై్ార్ అబయలలు నౄభాథరయల థరుభ    
II. నులల ఎకెై్ార్ అబయలలు నౄభాసెంస  థరుభ    
III. నులల ఎకెై్ార్ అబన తభుత నౄభాథరయల థరుభ 
IV. నులల ఎకెై్ార్ అబన తభుత నౄభా సెంస  థరుభ    
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లుమ-భీక్ష ాశ్ైలకి జయఫ లు 
జయఫ  1  

సభెైన ాణరభాైమెం I. 
నౄభా సెంస  ఔ నులల ాకయెం ఙెయౌుెంచవలలన నౄభా ఙేమఫడిన నతౄెం.  

జయఫ  2  

సభెైన ాణరభాైమెం IV. 

ఙెయౌుెంుధ ేనానేమెం అెంటలయల. ఇథి ఔ కెంటలా ఔుి లల నౄభా ఙేమఫడిన వకిౄ థరుభ ఙెయౌుెంచఫడే య భ ్.  

జయఫ  3  

సభెైన ాణరభాైమెం I. 
నౄభా కెంటలా ఔుి  ఉనైటలి  యక్షనేఙేచ డరఔుఫ ెంటే నులల. 

జయఫ  4  

సభెైన ాణరభాైమెం III. 
 

నులల నదలవఫో బయ భ ెంథే డిస్క కోు జర్ ఇవువలలన ఫలధత ఉెంటలెంథ.ి అథి నులల ఉనైెంతలేూ 
కొనయఖ తేెంథ.ి   

జయఫ  5  

సభెైన ాణరభాైమెం III. 
 

ఫ టీభిమల్ కి సెంఫెందిెంచిన యషమాలే ాదరనెం. ఎెందఽఔెంటే, అెండర్భెైటర్నియృమానిై ాపలయతెం ఙేలేయ ఆ 
అెంరలే.  

జయఫ  6  

సభెైన ాణరభాైమెం IV. 

 

అగిై ాభాదెం ాత్తనుదన (ానోు జల్)  తమభీ (manufacture) ాకిరమ ఎలా ఉెంథో , యిో యల ఙేలన ఫ టీభిమల్ 
యవభలు ఏనేట , నృయౌుెంగ్ నిభ్ణెం ఎలా ఉెంథో  చాడరలని పలయసఽౄ ెంథి.  

జయఫ  7  

సభెైన ాణరభాైమెం III 
 

నుానేసభీ ధనటల థరుభ నానేమెం భిలవ్ ఙేసఽకోఫడదఽ.  
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జయఫ  8  

సభెైన ాణరభాైమెం III. 
 

మోటర్  నౄభా సభిికెట్ని నియెంతయెం కయలలలధే ఉెంఙరయౌ.  

జయఫ  9  

సభెైన ాణరభాైమెం III 
 

ఔ నులలలల యయెంటీ ఔెండిషన్ ాణేఔెంగ నేభపునఫడరయౌ, అలాగై థరనికి అనఽఖ ణెంగ వవహభిెంఙరయౌ.  

జయఫ  10  

సభెైన ాణరభాైమెం II. 
నులల ఖడెవు భ గిలేలలగ మోటర్  నౄభాకి  నౄభా సెంస  థరుభ భెనఽవల్ ధనటీసఽ 
అెందజైమఫడెతేెంథ.ి    
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అనఽఫెందరలు 
అనఽఫెంధెం - ఎ  

 
మోటలయల నౄభా ానోు జల్ నూయెంe 

నలైైయేట్ కయల, థిుచఔర యహనెం- నుకైజీ నులల 
 
 
ానోు జర్ నేయల 

 

 
 
సెంాథిెంుల కోసెం చియలధరభా 
 
 
 

 
 
 

 
ట యౌనోూ న్: నూక్్ సెంక 
 

 Mobile No: 

 
ఇ-ఫ బల్ అడయస్క 
 

 

 
ఫలెంక్ కాణర సెం. (ఎస్క.నృ./ 
ఔభెెంట్) 

 

 Pan No: 

 
ళెచ్.న.ఏ./తనకా 
 

 

 
అవసయఫ ైన నులల తయయౘ 
 

నుకైజీ నులల  

 
నౄభా కలావది 
 

నఽెంచి సభమెం ...... ణేథీ: థరక 

 
యహనెం యవభలు 

 

 
నమోదఽ సెం 

ఇెంజన్ సెం. &ఙరలస్క సెం. తమాభైెన 
ఏడరథ ి

 
తమాభీ&

మోడల్/ఫల
డీ ట ైప్/ 

ఔనృక్ 
కెనులటీ 

లటిెంగ్ 
యభయూెం 

యెంఖ  యడే 
ఇెంధనెం 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
నమోదఽ అతరభిటీ – నేయల భభిమ  నుాెంతెం: 

 
 
యహను యలువ: 
 

ఇధరుబస్క 
యలువ 

 
ఎలకాిిక్/ఎలకిా ని
క్ యడి పలగలు 

ధరన్ ఎలకాిిక్ యడి 
పలగలు లలైర్ కర్/ట ైలైర్ 

ఎయ్జీ/లఎన్ 
జీ కిట్ 

నతౄ ెం 
యలువ 

ఐడీయ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

నౄభాథరయల ఖ భిౄెంు 

నౄభా ఙేబెంచిన యహను సభైెన ఖ భిౄెంు 
 

కెుబెం భియౖుయెం భభిమ  నానేమాలఔు ఇథే నుాత్తథిఔ 
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యహనెం చభితా  

ఖత నులల 
సెం 

 
ఔవభైజీ 
తయయౘ 

 
నౄభా ఔెంనలనీ 

నేయల & 

చియలధరభా 

 
ధన కెుబెం ఫో నస్క 

హఔుు 

 
నులల ఎక్్ 

నలైభీ ణేథీ 

 
ఖత 3 ఏళ్ు  

కెుబెం 
అనఽబవెం 

 
ణొయౌ కొనఽగోలు ణేథీ & 

నమోదఽ. 

 
 
 
 

      

యహను యడఔెం:: 
యడఔెం ఉథెేశ్ెం 

యహను నుభిుెంగ్ 
యవభలు 

 
డైైెవర్ యవభలు 

ఏటల త్తభిగై సఖటల కిలలనైటయలు  

సయథర ఔవర్ు గభైజ్డ య ెంణరనికి  

విత్తౄ ఖత అన్ ఔవర్ు గభైజీ నలబడ్స డైైెవర్  

యనుయెం/వయౄఔెం కెంనుౌెండ్స లలల ఫెంధఽవులు 
కభపభైట్ భోడెు  ఔుగ నేతేా లు  

 
 
 

డియౌుెంట్ & లలడిెంగ్: 
యలెెంటభీ ఎకె్స్క:తనిసభి నులల ఎకె్స్క ఔు అదనెంగ 
యలెెంటభీ ఎకె్స్క నఽ ఔడర ఎెంచఽఔుధేెందఽఔు నైయల 
సఽభ కఫేధర? 

అవునఽ/కదఽ– ఔయేళ్ అనఽవు అబణే థిుచఔర యహనెం నణరౄ నిై 
దమఙేల నేభపునెండి – యౄ.500/700/1000/1500/3000 నలైయేైట్ 

నైయల ఆట నఫ ైల్ అయో లబయషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా సబ డర 
అవునఽ/కదఽ                       ఔయేళ్ అవునఽ అబణే, దమఙేల ఙెెండి:                                                      

1. సెంస  నేయల 
2. సబతు సెం:       ఎక్్ నలైభీ ణేథీ:                 

యహధరనికి ఏఆర్ ఏఐ ఆమోదభ నై మాెంటీ తెఫి్ట 
భిఔభలు నృగిెంచి ఉధరైమా? 

అవుఉ/కదఽ. ఔయేళ్ అవునఽ అబణే, నృగిెంు ణరలఔు సభిికెట్ నఽ ను ెందఽయచెండి 
ఏఏఎస్క ఐ జఞభీ ఙేలనథి 

యహనెం సెంాథరబయతయ ఇెంధనెంణో నడెసఽౄ ెంథర అవునఽ/కదఽ. ఔయేళ్ అవునఽ అబణే, దమఙేల యవభలు ను ెందఽయచెండి 
యహనెం ఫయో పూమల్ కిట్ ణో నడెసఽౄ ెంథర/లైఫర్ 
ఖరలాస్క టలెంక్ నృగిెంచి ఉెంథర 

ఔయేళ్ అవునఽ అబణే, దమఙేల యవభలు ను ెందఽయచెండి 

టీననడీ ఔవర్ నఽ చటియఫ ైన భినేత్త అబన యౄ. 
6000/- ఔు భాతాఫే భినేతెం ఙేసఽకోదలఙరభ 

అవునఽ/కదఽ 

అవసయఫ ైన అదను ఔవభైజీలు 
యడి పలగల ఙోభీ (థిుచఔర యహధరలు భాతాఫే)  

డైైెవర్  ఔు చటియఫ ైన ఫలధత  

డైైెవర్  ఔు ఙెయౌుెంచిన నఏ  

తనిసభి: మజభాని డైైెవర్ ఔు వకిౄఖత ాభాద ఔవభైజీ 

మజభాని డైైెవర్ ఔు వకిౄఖత ాభాద ఔవర్ తనిసభి.దమఙేలన ధరనేధేషన్ యవభయౌవుెండి: 
 

(a) ధరనేనీ నేయల & వమసఽ: 
(b) సెంఫెంధెం                           : 

(c) అనుబెంటీ నేయల  
(ధరనేనీ ఫ ైనర్ అబణే) 

(d) ధరనేనీణో సెంఫెంధెం:  
 
(ఖభనిఔ: 1. మజభాని డైైెవర్ ఔు వకిౄఖత ాభాద ఔవభైజీ థిుచఔర యహధరలఔు యౄ.1,00,000/- భభిమ  నలైైయేట్ కయుఔు యౄ.2,00,000/- 

తనిసభి. 
2.యహనెం ఔెంనలనీ, పలఖయుభ సెంస , లేథర అలాెంటి కభపభైట్ సెంస  మాజభానెంలల ఉెండి, మజభాని డైైెవర్ ఔు ాపలవవెంతఫ ైన డైైెయెంగ్ 
లెైలలన్్ లేఔుెండర సదయల మజభాని డైైెవర్ ఔు తనిసభి నఏ ఔవభైజీని ఇవుడెం జయఖదఽ.  
 
నేభపునై వఔుౄ లఔు న.ఎ. ఔవభైజీ 

అెండర్ భైెటిెంగ్ కయకలు– భైటిెంగ్ నల ైాపలవెం rating 

అెంగీఔభిెంచిన భిసఽునఽ 
అయెం ఙేసఽకోవడెంలల 
సయౘమడెతేెంథి 

భిసఽు తగాిెంు/అదను భిసఽునఽ ణెలుసఽఔుధేెందఽఔు 

లలడిెంగ్ భభిమ  
డియౌుెంటిెంగ్ ఔసెం 

అెండర్ భెైటిెంగ్ 
కయకలనఽ ఔెంనలనీ 

నులల ాకయెం 
భిఖణ యౄ యల 

 
 

Additional coverage subject to additional 
premium 
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నేభ

పున
ై న

ఏ 
ఆఔ

ున
లెంట్

్ 

(ఐ
ఎెం

టీ-
1
5
) 

నేభపునై వఔుౄ లఔు వకిౄఖత ాభాద ఔవభైజీ ని ఙేభచలని పలయసఽౄ ధరైభ? 

నేయల ఎెంచఽఔునై లఎస్కఐ  

(యౄ.) 

ధరనేనీ సెంఫెంధెం 

1)    
2)    
3)    
అవునఽ/కదఽ, అవునఽ అబణే, నేయల భభిమ  ఎెంచఽఔునై కనటల్ సమ్ ఇనా్ర్ు (లఎస్కఐ): 

(ఖభనిఔ: ఔ వకిౄకి అెందఽఫలటలలల ఉెండే ఖభిషీ లఎస్కఐ నలైైయేట్ కయుఔు యౄ.2 లక్షలు భభిమ   మోటభైెజ్డు  థిుచఔర 
యహధరలఔు యౄ.1 లక్ష) 

 
 
నేయల ఙెని వఔుౄ లఔు/ నేయల ఙెని ామాణ ఔులఔు నఏ ఔవభైజీ  

మాడ్స ఆన్ ఔవర్ 

యన తయలఖ దల  

ఔయిల కయల  

యైద కయలచలు  

వకిౄఖత ాపలయలు  

ఇతయ యవభలు 
  

 

యహన యడఔెం య ెంత ఆవయణకై భినేతభా అవునఽ/కదఽ 
యహనెం యథేయౕ ఎెంఫలకి ఙెెంథినథర అవునఽ/కదఽ 
యహనెం యెంటేజీ కయలగ సభిిలై అబెంథర అవునఽ/కదఽ 
యహనెం ఖ డిు /యఔలాెంఖ ామాణ ఔుల కోసెం యౄను ెంథిెంచఫడిెంథర  అవునఽ/కదఽ, ఔయేళ్ అవునఽ అబణే దమఙేల ఆర్ 

టీఏ ఎెండరర్్ ఫ ెంటు  యవభలనఽ ను ెందఽయచెండి 

యహధరనిై డైైెయెంగ్ యక్షణ తయఖతేలఔు యడణరభ అవునఽ/కదఽ 
పౌగోయఔ నుాెంత కొనయగిెంు అవసయభా ధేనుల్, ఫెంగు థేశ్, బూటలన్, భాయె్వులు, నుకియ న్, 

యౕరలెంఔ. 
   
వన్ నేజీ నులల కయలనఽఔుెంటలధరైభ?   అవునఽ/కదఽ 
 
 
 

నౄభాథరయల డిఔుభైషన్ 

 
ధేనఽ/ఫేభ  ఇెందఽభూలభ గ ాఔటిసఽౄ నైథి ఏనేటెంటే, ఈ ానుో జల్ నూభనిై సభభిెంచిన అనెంతయెం ఏ అదను ఙేభిఔలెధైర, లేథర 
భాయలలెధైర ఙేలేౄ  యటిని తక్షణెం నౄభా ఔెంనలనీకి ణెయౌమజైమఖలెం. 
 
ధేనఽ/ఫేభ  ఖత నులల ఎక్్ నలైభీ ణేథీ నఽెంచి ఇటిథరక ధర/భా యహధరనికి ఎలాెంటి ాభాదభూ జయఖలేదని సషిెం ఙేసఽౄ ధరైెం. 
నానేమెం నఽ …………… వదె, …………… ణేథీన ఙెయౌుెంఙరభని ధేనఽ/ఫేభ  ధఽా యఔభిసఽౄ ధరైెం. 
  
నైయల నలైన నేభపునై నై యహధరనికి నౄభా కోసెం …………… (సభమెం) థరక ఎలాెంటి ాభాదెం నఽెంచీ తలెత్తౄ న నషిెం/డరఫేజీ/ఫలధత 
వెంటి నయౖి లఔు సెంఫెందిెంచి నైఔు ఎలాెంటి ఫలధతల లేవని అయెం ఙేసఽకోవడెం జయలఖ ణోెంథి. 
  
 
యహనెం ూభిౄ ఔెండిషన్ లల భభిమ  భోడెు నలై నడవఖల లత్తలల ఉెందని ధేనఽ/ఫేభ  ధఽా యఔభిసఽౄ ధరైెం. 
 
సలెం:  
 
ణేథీ:  
 

ానుో జర్ సెంతఔెం 

భైటిెంగ్నల ైాపలవెం ఉెండఖల సభాఙరయెం, భభిమ  
కొనిై ఖణరెంకల కోసెం ఔడర 

మాడ్స ఆన్ ఔవర్్ కొనయగబ 

అతేతౄ భ సదఽథెేశ్ 
సాతాెం ఆదరయెంగ 
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అనఽఫెంధెం - B  

ానుో జల్ నూయెం 
(ఈ నూయెం జఞభీని ఫలధత అెంగీకయెంగ భిఖణ ెంచభదఽ) 

 
యి ెండర్ు లైర్ భభిమ  లలషల్ నలభిల్్ నులల 

 
ఈ ానుో జల్ నఽ అెంగీఔభిెంచడెం ఔెంనలనీ నిమభ నిఫెంధనలనల ైఆదరయడి ఉెంటలెంథి. ానుో జల్ నఽ అెంగీఔభిెంచి నానేమానిై ఙెయౌుెంఙే థరక 
ఆలౄ కి ఔవభైజీ ఉెండఫో దఽ. 
 
ఏజెెంట్___________________________________________                ఔుబెంట్ కోడ్స: 
 
 
ానుో జర్ యవభలు          ానుో జర్ నఽ ఖ భిౄెంచడెంలల యమడణరబ. 

1. ానుో జర్ నేయల 
                                

                                
 

2. ానుో జర్ చియలధరభా           సెంాథిెంుల కోసెం భభిమ  కెుబెంలు ఉెంటే ఙెక్ ఙెయౌుెంుల కోసెం చియలధరభా ఇయౄ యల 
                          

                          

                          

 
నూో న్ ధెం.:-  నూక్్ ధెం.:-_____________________ 

 
 
(నఫ ైల్):-  (ఇ-ఫ బల్):____________________ 

 
 
ఔ   ఖ యలౄ నఽ వభిౄెంఙే ఙోటలాు  నలటిెండి 

 
అనిై ాశ్ైలఔ సెంూయృెంగ సభాదరననేయుయౌ. సలెం ఙరలఔనుో ణే దమఙేల సభాఙరభనిై అనఽఫెంధెం యౄెంలల ను ెందఽయచెండి: 
 

భిసఽునఽ అయెం ఙేసఽఔుెంటలనఽ 
 

3. థేనిైఔవర్ ఙేసఽౄ ధరైయల 
 

 

4. నులలని ఎవభి ేవర్ లల జఞభీ ఙేసఽౄ ధరైయల (ఆభిఔ 
సెంసలణో నుటల, నౄభా ఙేబెంచదఖా 
ాయోజనభ నై అెందభి నేయు జఞనృణర) 

 

5. ఇనేడి ఉనై భిసఽు 

   (నన్ కోడ్స ణో ఔడిన ూభిౄ నుో సిల్ చియలధరభా)  
Ttttt 

6. నౄభా కలావది 

 

నఽెంచి         థరక        

7. భ్యౌఔ ఔవభైజీ అెంశ్ెం నఽెంచి ఈ సభసలనిైెంటినీ 
ణొలగిెంఙరలని నైయనఽఔుెంటలధరైభ? 

 

a. తేనూనఽ, వయద, భ ెంు, ట ెంనలసి్క, లలైకోు న్, ఇతయ 
సభసల సభూహెం 

 
 

 

అవునఽ   

కదఽ  

 
b. అలు భి, థరడ,ి యౘనిఔయఫ ైన నషిెం 

                   

 

అవునఽ   

కదఽ  

c. ఉఖరయద ఔవభైజీ ను డిగిెంు 
(ఆర్ఎస్క ఎెండీని ఎెంచఽఔుెంటే థీనిై ఔడర 
ఎెంచఽకోవచఽచ) 

 
                 

 

అవునఽ   

కదఽ  

 

        

               

               

నౄభాథరయల ఖ భిౄెంు 

  

ఔవభైజీ ఙేయాయౌ్న నుాెంతెం 

భిసఽుల ఖ భిౄెంు 

అవసయఫ ైన ఔవభైజీ యషమెంలల నౄభాథరయల జఞఖరతౄ గ నియృమెం 
తీసఽకోయయౌ 

 

ానుో జర్ యనుయెం 

భైటిెంగ్ కోసెం ఆఔునలనీ్ యవభలు 
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అనఽఫెంధెం – నృ  
 

8. నై బవనెంణో నుటల ను ెంత్్ భభిమ  
ుధరదఽలనఽ ఔడర ఔవర్ 
ఙేమాలనఽఔుెంటలధరైభ? 

 
 

 

అవునఽ   

కదఽ  

ఏయైధర మాడ్స ఆన్ ఔవర్్ 
a. ఆభిుట ఔుి లు, సభైుమయలు , & ఔన్యిౌెంగ్ 

ఇెంజనీభిెంగ్ జులు (కెుబెం నతౄ ెంలల 
3% ఔెంటే ఎఔుువ) 

 

                 

 

అవునఽ   

కదఽ  

 
ఎస్కఐ =  

b. యతిలాల ణొలగిెంు (కెుబెం నతౄ ెంలల 
1% ఔెంటే ఎఔుువ) 

 
 

 

అవునఽ   

కదఽ  
 
ఎస్కఐ = 

c. కోల్ు  యిో భైజీ నుాెంఖణరలలు  నిలుల కీ్షణత 

             

 

అవునఽ   

కదఽ  
 
ఎస్కఐ = 

i.  నౄభా ాభాదెం వలు  ఎలకిిాక్ 
లేవల డర్ ణరలఔు ట భి్నల్ ఎెండ్స్ 
వదె ఔభెెంటల సయపభలల యైపలెం వలు   

                 

 

అవునఽ   

కదఽ  
 
ఎస్కఐ = 

 
ii. నౄభా ాభాదెం లల పలఖెంగ 

నౄభాథరయల నుాెంఖణెంలల కోల్ు  యిో భైజీ 
మెంణరా ఖలఔు ఉయౖోృ ఖరత భాయలల వలు  
జభిగై నయౖి లు, లేథర డరఫేజీ 
కయణెంగ 

 
                 

 

అవునఽ   

కదఽ  
 
ఎస్కఐ = 

 
 

 
d. కభిచచఽచ 

  

 

అవునఽ   

కదఽ  ఎస్కఐ = 

e. నౄభాథరయల య ెంత యహనెం 
ఖ దఽె కోవడెం వలు  జభిగిన నషిెం, నూో ర్ు 
యౌఫి్ట్ భభిమ  అెందఽలలెంచి జఞభిడు  
వసఽౄ వుల వలు  జభిగిన నషిెం 

 
                 

 

అవునఽ   

కదఽ  ఎస్కఐ = 

 
f. ఆఔల్ఔ అగిైాభాదెం 

  
                 

 

అవునఽ   

కదఽ  
 
ఎస్కఐ = 

 
g.  అదధరలు, భాయలలు లేథర 

యసౄ యణలనఽ నౄభా ఙేబెంచడెంలల 
యస్యణ 

 
 

 

అవునఽ   

కదఽ  

 
ఎస్కఐ = 

 
h. బూఔెంెం (అగిైాభాదెం & యౖక్) 

 

 

 
 

 

అవునఽ   

కదఽ  

 
ఎస్కఐ = 

 
i. యబలేజ్డ ఫ టీభిమల్ ఔవభైజీ 

 

 

 

అవునఽ   

కదఽ  
 
ఎస్కఐ = 

j. య్కైజీ భభిమ  ఔలుఱత ఔవభైజీ 

 

 

 

అవునఽ   

కదఽ  
 
ఎస్కఐ = 

 
k. యి ఔుల ణరణరుయౌఔ ణొలగిెంు 
 

 

 

అవునఽ   

కదఽ  
 
ఎస్కఐ = 

 
l. అథెె  నషిెం. 
 

 

 

అవునఽ   

కదఽ  
 
ఎస్కఐ = 

 
m. ాణరభాైమ వసత్తక ి అబన 

అదను కయలచలు 

 

 

అవునఽ   

కదఽ  
 
ఎస్కఐ = 

ఈ నణరౄ నిై ఈయో ాభాథరల కోసెం ఔవర్ ఙేమడఫ ైనథ ి

మాడ్స ఆన్ ఔవయు  కోసెం నౄభాథరయల జఞఖరతౄ గ నియృమెం తీసఽకోయయౌ 

నౄభాథరయల 
యనుయ 
ావిత్తౄ కి 

అనఽఖ ణెం
గ 

ఉెండేయటిధే 
ఎెంచఽకోయయౌ 
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n. ఆయెంబ కయలచలు 

 

 

 

అవునఽ   

కదఽ  
 
ఎస్కఐ = 

 
o. ఔభిగిన ఫ టభిమల్ నయౖి లు 

 

 

 

అవునఽ   

కదఽ  
 
ఎస్కఐ = 

9. ఇథే ఆలౄ ని భభై నౄభా ఔెంనలనీణో అబధర ఇథే 
నణరౄ నికి నైయల నౄభా ఙేసఽఔుధరైభ (ఙేసఽఔుెంటే, 
యవభయౌవుెండి) 

 

10. నౄభా ఔవభైజీని ఏ నౄభా ఔెంనలనీ అబధర 
త్తయసుభిెంచిెంథర, లేథర ఏయైధర ాణేఔ నిఫెంధనలనఽ 
యదిెంచిెంథర (అవునబణే, యవభయౌవుెండి) 

 

(నషిెం యవభలు) 
11. భ ఖ సఽౄ నై నులల కలావదిని నేనయౘబెంచి 

ఖత ధల భోజులలు  అబన నానేమెం/కెుబెం 
యవభలు 

 
నానేమెం 

 
కెుబభ లు 

   

   

   

 
 

లగకైషన్ లల ఔవర్ ఙేలన భిసఽులు ఏ తయయౘయ? 

 
 

 
12. నౄభా ఆలౄ :  

a. ఆయసెం, కభలమాలు, దఽకణరలు, హో టళ్ైు , వగైెభ  

b. నుభిరర నేఔ/ఉతత్తౄ  భిసఽులు  

c. నుభిరర నేఔ/ఉతత్తౄ  భిసఽుల ఫమట యోి భైజీ  

d. నుభిరర నేఔ/ఉతత్తౄ  భిసఽుల ఫమట టలెంఔులు/గస్క హో లుయలు   

e. నుభిరర నేఔ/ఉతత్తౄ  భిసఽుల ఫమట ఉనై మ టియౌటీలు  

f. ఆయసెం, కభలమాలు, హో టళ్ైు , వగైెభ   

13. ఔయేళ్ దఽకణెంగ యడిణే, దమఙేల అెందఽలల యడిన 
సయలఔులలు  థిఖ వ నేభపునై సయలఔుల జఞనృణరలలక ివఙేచయ ఏయైధర 
ఉధరైబయమో దమఙేల ధఽా యఔభిెంచెండి.  

   
అవునఽ అబణే, అలాెంటి సయలఔుల యలువ సయలఔుల నతౄ ెం 
యలువలల 5% ఔెంటే ఎఔుుయ:  
1. లలలులాబడ్స థరభ లు, 2.కబర్ లజ్డ, 3.కర ఔయలు  &  

భణరఫ లు, 4. ఏయైధర నేలుడె థరభ లు, 5. ఎెండెఖడిు /ఖడిు , 
6. జనధరయ, 7. యడి ధరయ, 8. అగాినలట ి లు, 9. నేతైెలేట డ్స 
థరా వఔెం, 10. ధైట ా  - లలలులలజ్డ, 11. నాధలు /  ఈథర్ /  

ఇెండలి రమల్ యలెుెంట్ భభిమ  32 డిగీరలఔు థిఖ వన భెండే 
సుపలవభ నై ఇతయ  థరా వణెం (భూలన భీక్ష) , 12. లల్ 
యేలన ట్ినఽలు, డాభ ్లలు  కఔుెండర యడి ఉనై, భెండే 
సుపలవభ నై ఫేస్క లణో ఔడిన 32 డిగీరలఔు థిఖ వన భెండే 
సుపలవభ నై నలబెంట్ లు (భూలన భీక్ష), లల్ యేలన 
ట్ినఽలు, డాభ ్లలు  కఔుెండర యడి ఉనై, 13. 32 డిగీరలఔు 
థిఖ వన భెండే సుపలవభ నై నలబెంట్ లు (భూలన భీక్ష) 

యభిైష్ లు,14. లల్ యేలన ట్ినఽలు, డాభ ్లలు  కఔుెండర యడి 
ఉనై కీటఔ ధరశ్న థరా వఔెం భభిమ  ుయలఖ  భెందఽలు 15. ఏ 
యఔఫ ైన యజిటఫ ల్ లైఫయలు  

 

14. ఔయేళ్ గోథరభ లు/గోడౌనఽు గ యడిణే (నూఔిభీ ఆవయణ ఆవల 
ఉనై) దమఙేలన అెందఽలల నిలు ఙేలన వసఽౄ వుల జఞనృణర 
ఇవుెండి 

 

15. నుభిరర నేఔ ఉణరదఔ యపలఖెంగ యడిణే, ానుో జ్డ ఙేలన  
నుాెంతెంలల ఉతత్తౄ  ఙేలన వసఽౄ వుల యవభలు ఇవుెండి 
(జతయఙరయౌ్న లు సదఽనుమాలణో ఔడిన ఫలు క్ నుు న్) 

 

16. నుభిరర నేఔ ఉణరదఔ యపలఖెంగ యడిణే, ఆ నూఔిభీ ని 
ఙేయోౄ ెంథర, కాయగ ఉెంథర అనై యవభలు ఇవుెండి. 

 

యటల సాణరా నిై వభిౄెంజైమడరనికి అవసయఫ ైన యవభలు 

భిసఽు ణరలఔు తీవాతనలై అెండర్ భైెటర్ ఔు అవగహన ఔయౌయౄ బ 

భిసఽు నఽ భథిెంు ఙేమడరనికి కెుబెం అనఽబవెం ఔ భ కఫ ైన కయఔెం 

ానుో జర్ యనుయ యవభలు 

భైటలఔు భిసఽు ఆఔునలనీ్ బయ నుాత్తథిఔ 

ఫేలక్ భైట్ భభిమ  ఔవభైజి 
నియృబెంచడరనికి భిసఽుల సుపలవెం 
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17. నృగిెంచిన అగిైభాఔ భిఔభలు 

 

 
దమఙేల థిఖ వ సలెంలల టిక్ ఙేమెండి: 
a. లు ఫలు క్ లనఽ జఞనృణర ఙేమెండి భభిమ  మోసఽకెళ్ుఖల 

అగిైభాకల తయయౘనఽ నేభపునెండి 

 
 
 
 

భిసఽుల చర్ నఽ ఫ యలగా  అయెం ఙేసఽకోవడరనికి 

 

 
 
మోసఽకెళ్ుఖల అగిైభాకలు 
 ట ాబలర్ ెంులు 
 అగిైభాఔ మెంతాెం 
 ళెైడరా ెంట్ వవస  
 ల ర్ెంఔుర్ వవస  
 క్్డ్స యటర్ లే ర్ లసిెం 

 

 

 

 

 

 

 
b. భిఔభలఔు యభిిఔ ఫ బెంట ధనస్క కెంటలా కి్ ఏఫ ైధర 

ఉెంథేమో నేభపునెండి 

 
 
 

 
 

అవునఽ 
  

 

కదఽ 
 

 

18. (బవనెం/మెంణరా లు/పభిైచర్ నృగిెంులు) 
 

 

 
a. భాభెుట్ యలువ నుాత్తథిఔ 

 
 

    
అవునఽ   

కదఽ  

 
b. ునఃయ న యలువ నుాత్తథిఔ 

 

 

    
అవునఽ   

కదఽ  

 
c. ళెచిచెంు అవసయభా 

 

    
అవునఽ   

కదఽ  

 
19. నిభ్ణ యవభలు 

 

a. యడిన యభగిరని దమఙేల నేభపునెండి  

i. గోడలు  

ii. ధేల  

iii. నల ైఔు  

b. బవనెం ఎతేౄ  నైటయలు ______________అెంతసఽౄ లు____________ 

 
 
 

c. బవనెం వమసఽ 

 
5 ఏళ్ు  ఔెంటే తఔుు                     5 – 15 ఏళ్ైు  
 
 
          15-2 5ఏళ్ైు                25 ఏళ్ు  ఔెంటే ఎఔుు 
 

 
ఖభనిఔ: ఙెఔుణో ఔడిన/ణరచ్ు  భభిమ /లేథర ఖడిు /ఎెండె ఖడిు /యదఽయల/నుు లిక్ వసౄ ైెం/ఆసల్ౄ /వసౄ ైెం/కధరుస్క/టలభయౌన్ భభిమ  “ఔఙరచ”గ 

నేభపుధ ేనిభ్ణెంణో ఔడిన గోడలు భభిమ /లేథర నలై ఔు 

 
20.  బవనెంయభీ యలువ లు (ఔఙరచ బవధరనిై ఔడర ఈ జఞనృణరలల దమఙేల ఙేయచెండి. భభిమ  అలాెంటి బవను వకిౄఖత యలువనఽ 

యౄ.లలు  నేభపునెండి) 

 
ఫలు క్ వయృన 

వమ
సఽ 

(ఏళ్ైు
) 

ఎతేౄ  

(నైటయలు
) 

నిభ్ణెం 
కు/ఔఙరచ 

నౄభా నతౄ ెం యౄెం. 

ను ెంత్ ణో 
నుటల 

బవనెం 
యౄ. 

మెంతా యడి 
పలగలు 

యౄ. 

ఎఫ్ & ఎఫ్, 

కభలమెం 
భభిమ  

ఇతయ 
భిఔభలు 

యౄ. 

యి క్& 

ాకిరమలల
ని యి క్్ 

** 
యౄ. 

నౄభా 
ఙేమాయౌ్న 
ఇతయ ఆలౄ  

యౄ. 

         
         

నతౄ ెం         
         
         

 
ఖభనిఔ: **  యదరయణ నుాత్తథిఔన ఔవర్ ఙేలన యి క్్ నఽ సాచిసఽౄ ెంథి. భభిమ  థిఖ వ నేభపునై ఎ, నృ, ల, భభిమ  డి ఔరభ సెంకల 
కిెందఔు భదఽ 

ాత్త ఫలు క్ ఔ ఔయౌెంచిన యక్షణ 

నయౖి లనఽ 
తగాిెంఙే చయలు. 

అెందఽకై 
డియౌుెంట్ 

ఇవువచఽచ 
 

నౄభాఔు ాత్తనుథిెంచిన నుాత్తథిఔ 

నౄభా నణరౄ నిై కామెం ఙేల 
& కెుబెంలనఽ 

భిషుభిఙేెందఽఔు ఇథ ే
నుా త్తథిఔగ ఉెంటలెంథ ి

 

అెండర్ భైెటిెంగ్ 

ాత్త ఫలు క్ యవభలఔ వభిౄెంఙే క్షెంలల ననై భైటిెంగ్ 
ఉెంటలెంథి 
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21. యి క్్ ఔు భాతాఫే ాణేఔ ఔవభైజీ 

థిఖ వ నేభపునై ఫలఔు్ల దమఙేల టిక్ ఙేమెండి భభిమ  ాత్త థరని ఎదఽయలగ నౄభా ఙేమాయౌ్న నణరౄ నిై 
ాత్తథరని ఎదఽయలగ నేభపునెండి 

A. ఫో్ు టర్ నుాత్తథిఔన: 
లు నుాెంణరలలు  యి క్ (నుాలలస్క ఫలు క్ లు, గోథరభ లు/గోడౌనఽు  భభిమ /లేథర ఆయలఫమట, వగైెభ...)లనఽ ఫో్ు టర్ 
నుాత్తథిఔన కై సమ్ అషర్ు లల ఔవర్ ఙేమవచఽచ 

నుాెంణరలు (నోు సిల్ చియలధరభా భభిమ  నన్ కోడ్స నతౄెం యౄ. 
 
 

 

B. ధఽా యఔయణ నుాత్తథిఔన  

యలువయెంగ భాభ ైయి క్ లనఽ (ధలయభీ) ధఽా యఔయణ నుాత్తథిఔన ఔవర్ ఙేయౄ యల. 
నుాెంణరలు (నోు సిల్ చియలధరభా భభిమ  నన్ కోడ్స నతౄెం యౄ. 

  
 

ఖభనిఔ: 

ఔనీస సమ్ అషర్ు యౄ. 1 కోటి భభిమ  సుల కయౌఔ నుాత్తథిఔన నులల ఇవుఫడదఽ. భెైలేు భిసభలలు  
నుాలలస్క లల ఉనై, నిలు ఙేలన యి క్ లఔు ఔవభైజీ ఇవుఫడదఽ. 
C. ఫో్ు టర్ ధఽా యఔయణ నుాత్తథిఔన:  

యలువ భాభై యి క్ లు భభిమ  లెంగిల్ సమ్ అషర్ు కిెంద లు నుాెంణరలలు  నిలు ఙేలే యి క్ లనఽ (ధలయభీ) 
ఫో్ు టర్ ధఽా యఔయణ నుాత్తథిఔన ఔవర్ ఙేమవచఽచ. 

నుాెంణరలు (నోు సిల్ చియలధరభా భభిమ  నన్ కోడ్స నతౄెం యౄ. 
 
 

 
 

ఖభనిఔ: 

1. ఔనీస సమ్ అషర్ు యౄ. 2 కోటలు  

2. భెైలేు భిసభలలు  నుాలలస్క లల ఉనై, నిలు ఙేలన 
యి క్ లఔు ఔవభైజీ ఇవుఫడదఽ. 

 

D. ఆయలఫమట ఉెంచిన యి క్ లు (నూఔిభీ ఆవయణ ఫమట ఉనై) 
ఆయలఫమట ఉెంచిన యి క్ ల యవభలు:  

నుాెంణరలు (నోు సిల్ చియలధరభా భభిమ  నన్ కోడ్స) నతౄెం యౄ. 
 
 
 

 
 

E. టలెంక్ నూమ్ భభిమ  గస్క హో లుయలు  (నూఔిభీ 
ఆవయణ ఫమట ఉనై) 

 

ఆయలఫమట ఉెంచిన యి క్ ల యవభలు:  

నుాెంణరలు (నోు సిల్ చియలధరభా భభిమ  నన్ కోడ్స) నతౄెం యౄ. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
యలెెంటభీ డిడఔిఫ ల్్ ఔు డియౌుెంటలు  
ను ెంథరలనఽఔుెంటలధరైభ  
 

 
      

    
అవునఽ   

కదఽ  

నై సభాదరనెం అవునఽ అబణే, తగాిెంఙరయౌ్న నతౄెం 
ఙరబస్క నఽ నేభపునెండి 

యల. 

ఔవర్ ఙేమఫడేెందఽఔు ఉనై యయధ ఆదరభలలు  కొనిై డాటీలు ానోు జర్ 
నియుళ ెంఙరయౌ. ఔుబెం లలటిల్ఫ ెంట్కి ఆదరయెం 
 

ాణేఔ యభెెంటీలు వభిౄయౄ బ 

భిసఽునఽ ఔవర్ ఙేమడెం భభిమ  సజఞవుగ భైట్ ఙేమడెం 
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డిఔుభైషన్ 

 
 
 

 
 
 
 
 
ధేనఽ/ఫేభ  ఇెందఽభూలభ గ ాఔటిసఽౄ నైథ ి ఏనేటెంట,ే ఈ ానుో జల్ నూయెంలల నేభపునై 
యషమాలనీై ధర భిజఞా నెం ఫేయఔు యసౄయలే. భభిమ  ధరఔు/భాఔు భభిమ  _____________ 

భధ కెంటలా ఔుి ఔు ఈ ధఽా వతాఫే నుాత్తథిఔగ ఉెంటలెందని ధేనఽ/ఫేభ  ఇెందఽభూలభ గ 
అెంగీఔభిసఽౄ ధరైెం. 
 
ఔయళే్ ఈ ాత్తనుథిత భిసఽుఔు నూభనిై సభభిెంచిన అనెంతయెం ఙేభిఔలు, భాయలలేఫ ైధర జభిగిణ ే
యటిని నౄభా ఔెంనలనీక ితక్షణెం ణెయౌమజైమడెం జయలఖ తేెంథ.ి 
 
ణేథ:ీ 
సలెం: 

ానుో జర్ సెంతఔెం & ఔెంనలనీ భ దా  

ఏజెెంటల లనూయల్లు: 
 

థిఖ  నేభపునైథ ినౄభా చటిెం, 1938 లలక్షన్ 41 ణరలఔు కన 

భిఫేటు నల ైనిఱధేెం 
 

1. ఏ వకిౄ ఔడర ఆలౄ , లేథర జీయత నౄభా నులల  తీసఽకోవడెం, భెనఽవల్, కొనయగిెంు వెంటియట ి
కోసెం నులలల చాఫడని ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నానేమెంనల ై ధేయలగ గనీ, భోక్షెంగ గనీ ఎలాెంటి 
భిఫేటలనా తనఔు భయయౌ్న ఔనేషన్ నఽెంచి నతౄెంగ గనీ, కొెంత గనీ ఇవుడరనిక ి గనీ, 
ఇవుజూడరనిక ి గనీ పలయతథేశ్ెంలల అనఽభత్త లేదఽ. అలాగై నులలని తీసఽఔుధ,ే కొనయగిెంఙ,ే 
భెనా ఙేసఽఔుధ ేఏ వకిౄ ఔడర అలాెంటి భిఫేటు నఽ అెంగీఔభిెంచభదఽ. కైవలెం నౄభాథరయల నిమభ 
నిఫెంధనలఔు లలఫడని, యభ ి ాచఽభిెంచిన నుాలలఔిస్క, లేథర టేఫ ల్్ లల నేభపున భిఫేటు ఔు భాతాఫే 
ఇెందఽఔు నేనయౘబెంు ఉెంటలెంథి. 
 

2. ఈ లలక్షన్ లల నేభపునై నిఫెంధనలనఽ నుటిెంచడెంలల యపలభబయ వకిౄ యౄ.ఐదఽ వెందల థరక 
జభిభాధరఔు నుతేా డవుణరడె. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

అతేతౄ భ సదఽథెేశ్ సాతాెం 
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అదరమెం 24 

నానేమెం భైటిెంగ్ తిమభీ, అనుమెం 
 

అదరమ భిచమెం 

అెండర్ భెైటిెంగ్   భభిమ  భైట్  ఫేకిెంగ్ ణరలఔు భ్యౌకెంరలనఽ ఈ అదరమెంలల నైయల ధేయలచఔుెంటలయల. 
భిసఽులఔు భైటిెంగ్ ఇఙేచ ాకిరమలల ఇనేడి ఉనై సభసలఔు సెంఫెందిెంచిన లు దేతేలనఽ ఔడర 
ధేయలచఔుెంటలయల. లు యకలెైన నౄభా నులలలలు  „సమ్ అషర్ు ‟నఽ నిభే భిెంచడఫ లాగో ఔడర ధేయలచఔుెంటలయల. 

అబసన పయౌణరలు 
 
A. అెండర్ భెైటిెంగ్   భ్యౌకెంరలు 
B. భైట్  ఫేకిెంగ్  
C. భైటిెంగ్ కయకలు 
D. సమ్ అషర్ు  
ఈ అదరమానిై అబలెంచిన తభుత నైయల ఈ కిెంథియ ఙేమఖయౌగి ఉెండరయౌ: 
 
1. అెండర్ భెైటిెంగ్   ణరలఔు భ్యౌకెంరలనఽ నియుచిెంచఖలఖడెం 

2. భైట్  ఫేకిెంగ్ ణరలఔు భ్యౌకెంరలనఽ యవభిెంచఖలఖడెం 

3. లు నులలలలు  „సమ్ అషర్ు ‟నఽ నిభే భిెంచఖలఖడెం 
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A. అెండర్ భెైటిెంగ్   భ్యౌకెంరలు 
ూయౌెంగ్ థరుభ భిసఽునఽ ఫేధేజ్డ ఙేమడెం నౄభా అధే పలవనలల ఇనేడి ఉెండే  సాతాభని ఖత అదరమాలలు  
భనెం చారెం. అెందఽలల నౄభా ఔెంనలనీలు ఔ ూల్ నఽ సిఱియౄ బ. లువుయల వఔుౄ లు/యణ జ/నుభిరర నేఔ 
సెంసలు/ఆయాధైజైషనఽు  ఙెయౌుెంచిన నానేమెంలు ఈ ూల్ లల పలఖెంగ ఉెంటలబ. 
 
ాత్త ఔుయౄ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నానేమెం నతౄెం భెెండె కయకల థరుభ నిభే యణ అబయ భైటలనలై ఆదరయడి 
ఉెంటలెంథి. ఆ కయకలు: 
 

 ఏథైెధర నషిెం (నౄభా భిదిలలని ాభాదెం వలు ) వలు  సెంబయెంచఖల నషిెం భభిమ  
 అలాెంటి నషిెం వలు  తలెతౄ ఖల నషిెం ణరలఔు అెంచధర యలువ 

ఉథరహయణ 
అగిైాభాదెం వలు  సెంబయెంఙే సఖటల నషిెం యలువ యౄ.100000 అనఽఔుెంథరెం. [థీనిై భనెం ఎల్ అని 
వవహభిథరె ెం] 

 
నషిెం జయఖఖల సఖటల, లేథర సభసభి సెంపలవత [న అని వవహభిథరె ెం] 100లల 1  [లేథర 0.01]. 

 
అలాెంటుడె సఖటల లేథర సభసభి అెంచధర నషిెం ఇలా వసఽౄ ెంథి: ఎల్ x న = 0.01 x 100000 = 1000 

 

యసౄ వెంగ జభిగై నయౖి లఔు భియౘయెం ఙెయౌుెంచడరనికి సభినోు బన భిభాణెంలల ూల్ ఉెండేటల నౄభా ఔెంనలనీ ఎలా 
జఞఖరతౄ  డెతేెంథి? 

 
భనెం భ ెంథే చాలన యధెంగ నతౄెం నౄభా వవసెంణర కై తయయౘ భిసఽులునై ఎఔుువ భెంథిని ూల్ గ 
ఙేమడెంణో ఔడి ఉెంటలెంథి. తథరుభ ఎఔుువ సెంక ణరలఔు సాతాెం ఇఔుడ ని ఙేసఽౄ ెంథి. భభిమ  నయౖి ల 
సెంక (లేథర తయచఽదనెం) భభిమ  నషిెం నతౄెం (తీవాత) సెంపలయతెంగ (అెంచధర యేమదగినథిగ) 
భాయలతేెంథి. 
 
కనీ సభస ఏనేటెంటే అనిై భిలతేల ఔలా ఉెండవు. కై తయయౘ [లేథర ‗ఏఔతయయౘ‘] భిసఽులణో ఔడిన 
ూల్ ఙరలా చినైథిగ ఉెండే అవకరలే ఎఔుువ. 
   
ఉథరహయణఔు కైలా ఉెండి, క ై తయయౘ ఫమటి యణరవయణెంలల ఉెండే ఇళ్ైు  నైఔు ఎనిై ఔనియౄ బ? ఙరలా 
కొనిై. ఔదా! 
 
ూల్ భిభాణెం నలయలఖ తేనై కొథెీ కై, లేథర కై తయయౘ సభసలఔు సెంఫెందిెంచిన ననై తయయౘ భిసఽులనఽ 
ఔడర అథి ఇభ డెచఔుధే అవకశ్ెం నలయలఖ తేెంథి. ఇలాెంటుడె నౄభా ఔెంనలనీకి ఔ డైెలభా వచిచ 
డెతేెంథి. 
 
భిసఽు ఊళ ెంచదగినథిగ ఉెండేెంత నలదెథి, అథే సభమెంలల కై యఔఫ ైన భిసఽులునైథీ, అెంటే కై తయయౘఔు 
ఙెెంథినథి అబన ూల్ నఽ సిఱిెంచడెం ఎలా? 
 
ఈ సభసఔు నౄభా ఔెంనలనీలు ఔ భియౖుయెం ఔనఽగపధరైబ. 
 
ఙరయౌనెంత నలదెగ ఉెండే ూల్ నఽ అయ సిఱియౄ బ. అథే సభమెంలల అెందఽలలధే లు సబ్ ూల్్ నఽ ఔడర 
ఏభటల ఙేయౄ బ. వకిౄఖత భిసఽులనఽ ఔ, లేథర లు సబ్ ూల్ లలల ఉెంచఽణరబ. భిసఽులనఽ యటి తీవాతల 
ఆదరయెంగ ననైఫ ైన యపలగలుగ యబజిెంచడెం థరుభ సబ్ ూల్్ నఽ ఏభటల ఙేమడెం జయలఖ తేెంథి. 
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ఉథరహయణ 
ఆలౄ  నౄభా యెంఖెంలల ఙెఔు నిభ్ణరలఔు నిెంటలఔుధే అవకశ్ెం భత్త నిభ్ణరలణో నోు యౌలేౄ  ఙరలా ఎఔుువ. కఫటిి  
ఙెఔు నిభ్ణరలఔు నౄభా ఔవభైజీ ఇయులెంటే ఎఔుువ నానేమెం అవసయెం. 
 
ఇథే పలవన ఆభోఖ నౄభాఔు ఔడర వభిౄసఽౄ ెంథి. ళైెనౄన, లేథర భధఽఫేహెంణో ఫలధడే వకిౄకి ఖ ెండెనుో టల వఙేచ 
ఆయుయెం ఔడర ఎఔుువగ ఉెంటలెంథి. 
ఔ యది చికిత్ఔు యదైయెంగ ళెచఽచ వమెం కఖల భిసఽునఽ ఔయభి చాథరె ెం. ళెైనౄన, లేథర 
భధఽఫేహెంణో ఫలధడే వకిౄక ిఆభోఖెం ఫలఖ నై వకిౄణో నోు యౌలేౄ  భిసఽు ననైెంగ ఉెంటలెంథ.ి 

భిసఽుల వభాీఔయణ భభిమ  అయ ఏ యపలఖెంలలకి వయౄ మని నిభే యణ ఙేలే ాకిరమ అధేథి భైట్  ఫేకిెంగ్ లల ఙరలా 
భ కఫ ైనథి. 
 
1. అెండర్ భెైటిెంగ్   ణరలఔు భ్యౌకెంరలు 

నియుచనెం 
నౄభా ఙేలేెందఽఔు ఆపర్  ఙేలన భిసఽు అెంగీకయయోఖఫేధర కథర, ఔయేళ్ యోఖఫే అబణే సదయల నౄభా 
ఔవభైజీని ఏ భైటలఔు, ఏ నిమభ నిఫెంధనలఔు లలఫడి అెంగీఔభిెంఙరయౌ అని ణేలేచ ాకిరబయ అెండర్  భెైటిెంగ్. 

 

యెంకైత్తఔయెంగ ఙెనులెంటే అెండర్ భెైటిెంగ్  లల థిఖ వ దశ్లుెంటలబ: 
i. ాభాదెం, భిసఽులనఽ నషిెం ణరలఔు తయచఽదనెం భభిమ  తీవాత నుాత్తథిఔన భథిెంు యేమడెం, 

ణేలచడెం 

ii. నులల ఔవభైజీ భభిమ  నిమభ నిఫెంధనల యౄఔలన 

iii. నానేమెం భైటు  నిభే యణ 

 
భిసఽునఽ అెంగీఔభిెంఙరలా, వథరె  అనైథి అెండర్ భెైటిెంగ్   ణొలుత నియృబసఽౄ ెంథి. 
 
భిసఽునఽ అెంగీఔభిెంఙరయౌ్న భైటలు , నిమభ నిఫెంధనలనఽ నిభే భిెంచడెం తభుత్త దశ్. 
 
అెండర్ భెైటిెంగ్   ధైుణరలధేయ సభెైన యక్షణ, క్షైతాయ బ అనఽబవెం, లలణెైన భియౕలన తథితభల థరుభ 
సభ నుభెిెంచఽఔుధేయ. ఇథో  నియెంతయ అబసన ాకిరమ. అగిైాభాద నౄభా అెండర్ భెైటర్  కయలెంటే  
అగిైాభాథరనికి కయణరలు, లు యకలెైన పౌత్తఔ వసఽౄ వులు, ఆసఽౄ లనలై అగిైాభాదెం ణరలఔు ాపలవెం, 
భిశ్రభ, పౌగోయఔ, యణరవయణ భిలతేల వెంటియటినలై భెంచి అవగహన ఉెండరయౌ. 
 
అలాగై సభ దా నౄభా అెండర్ భెైటర్  ఔు ఔడర సభ దా భాయాెం/భోడెు  భిలతేలు, కభోా /వసఽౄ వుల యయణర భభిమ  
నిలులలు  ఇనేడి ఉెండే సభసలు, ధౌఔలు భభిమ  యటి సభ దా మాన కౌశ్లెం వెంటియటినలై భెంచి అవగహన 
ఉెండరయౌ. 
 
ఆభోఖ నౄభా అెండర్ భెైటర్ ఔు ఔడర నౄభాథరయల ను ా లైల్, వమసఽ, యైదయఫ ైన అెంరలు, ట్  ధస్క య బలు  
భభిమ  ఔుటలెంఫ చభితాల ఖ భిెంచి ఫలగ ణెయౌల ఉెండరయౌ. భభిమ  భిసఽునలై ాత్త కయఔెం ణరలఔు ాపలయనిై 
ఔడర ఖణ ెంచఖయౌగి ఉెండరయౌ. 
 
a) అెండర్  భెైటిెంగ్, సభానతుెం భభిమ  యనుయ లయదక్షత (సలలిబననృయౌటీ) 
 
అనిై భిసఽుల సభానెం కదఽ. నౄభా యషమెంలల ఈ సఽలుయైన సాతాెం ఆదరయెంగధే జఞఖయౄఔ అెండర్ భెైటిెంగ్  
భభిమ  భిసఽుల వభాీఔయణ ణరలఔు ఆవశ్ఔత తలెతేౄ తేెంథి. కఫటిి  ాత్త భిసఽునా నషిెం యటిలు ఖల 
సెంపలవత, భభిమ  థరని తీవాతల అెంచధరల ఆదరయెంగ సజఞవుగ భథిెంు యేమాయౌ. భభిమ  ధయ 
నియృబెంచఖలగయౌ. 
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అనిై భిసఽుల సభానెం కవు ఖనఽఔ నౄభాథరయలలెందభినీ సభాన నానేమెం ఙెయౌుెంఙరయౌ్ెంథిగ ఔయడెం 
సభికదఽ. అెందఽకై అెండర్ భెైటిెంగ్  ఉథెేశ్ెం ఔడర భిసఽులనఽ వభాీఔభిెంచడఫే. తథరుభ ను ెంచి ఉెండే భిసఽుల 
లక్షణరల ఆదరయెంగ సభెైన నానేమెం భైటలనఽ యదిెంచడెం జయలఖ తేెంథి. 
 
ాత్త నౄభా ఔెంనలనీకి ఔడర తన ాసఽౄ త నులలథరయలల టు  ఔ ఫలధత ఉెంటలెంథి. ాసఽౄ త నులలల ణరలఔు 
ెంద ఫలధతలనిైెంటినీ అథి ధయయేభచయౌ్ ఉెంటలెంథి. ఔయేళ్ నౄభా ఔెంనలనీ ఖనఽఔ నౄభా ఔయౌెంచలేని 
భిసఽులఔు ఔడర నులలలు జఞభ ీ ఙేలేౄ , లేథర భిసఽులనఽ ఔవర్  ఙేలేెందఽఔు అవసయఫ ైన థరనిఔెంటే తఔుువ 
నానేమెంనఽ వసాలు ఙేలేౄ  కెంటలా ఔుి  ఫలధతలనఽ ధయయేయచడెంలల నౄభా ఔెంనలనీ యభభ ూనిై అథి ాభాదెంలలకి 
ధడెతేెంథి. 
 
భభోయైు భిసఽులఔు అవసయఫ ైన థరనిఔెంటే ళెచఽచ నానేమెంలనఽ వసాలు ఙేమాలని చాలే నౄభా ఔెంనలనీకి 
యనుయెం ఆయెంచినెంతగ జయఖఔనుో వచఽచ. అెంత్తభెంగ అథి యనుయెంలల కొనయఖడఫే ఔషితయెం కవచఽచ.కఫటిి  
సభానతుెం, లయదక్షతల దియౖి ూ అెండర్ భెైటిెంగ్  ాకిరమలనఽ తఙర తఔుెండర నుటిెంచడెం అవసయెం. 
 
అెండర్ భెైటిెంగ్  ణరలఔు ాదరన లక్షణరలు ఇలా ఉెంటలబ 

 
i. లక్షణరల ఆదరయెంగ భిసఽునఽ ఖ భిౄెంచడెం 

ii. ానోు జర్  నఽెంచి వఙేచ భిసఽు య బని నిభే భిెంచడెం 

iii. నౄభా యనుయెం సభయెంగ యగైలా జఞఖరతౄ  డటెం 

 
ఔు భ ఔులల ఙెనులెంటే నానేమెం ణరలఔు ఆమోదనీమత, సెంూయృత తథితయ నిమభాల ఆదరయెంగ 
అెండర్ భెైటిెంగ్  లక్షాలనఽ యదిెంచడెం జయలఖ తేెంథి. 

నై జఞా ధరనిై భీక్షిెంచఽకోెండి 1 
నౄభా భైట్  ఫేకిెంగ్ నఽ ాపలయతెం ఙేలే భెెండె కయకలనఽ ఖ భిౄెంచెండి. 
I. భిసఽు సెంపలవత భభిమ  తీవాత 

II. భిసఽు భూలెం భభిమ  సుపలవెం 

III. భిసఽు భూలెం భభిమ  సెంబయెంఙే సభమెం 

IV. భిసఽు సుపలవెం భభిమ  ాపలవెం 
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B. భైట్  ఫేకిెంగ్ భ్యౌకెంరలు 
భిసఽునఽ నౄభా ఔెంనలనీకి ఫథియ్ ఙేమడెంనలైధే నౄభా ఆదరయడి ఉెంటలెంథి. నౄభా నులలని కొనఽగోలు ఙేమడెం 
థరుభ ఆలౄని ఏ ాభాథరల ఫలభ ి నఽెంఙైెణే నౄభా ఙేరడో  అయ సెంబయెంఙే క్షెంలల తనఔు ఔయౌగై నయౖి నిై 
తగాిెంచఽకోఖలుఖ ణరడె. 

ఉథరహయణ 
ఔయల కయల నడెుతేధరైయనఽఔుెంథరెం. అథి ాభాదెంలల నుడబయ ఆయుయభ ెంటలెంథ.ి మజభానికి 
ఖనఽఔ మోటలయల నౄభా ఉెంటే కయలఔు నషిెం జభిగిణే భయభ్తే కయలచలనఽ నౄభా ఔెంనలనీబయ 
ఙెయౌుసఽౄ ెంథ.ి 

నౄభా కెుబభ లు, కయలచలు, భాభెిన్  లాబెం వెంటియటిని బయషతేౄ  ధయల నుాత్తథిఔన లెకిుెంఙే ాకిరమ 
ఔెంనలనీకి అవసయెం. థీధేై భైట్  ఫేకిెంగ్ అెంటలయల. 
  
భైట్  అధేథి నిభెిషి నౄభా యపలఖు ధయ. 
 
ఉథరహయణఔు బూఔెం ఔవభైజీకి భైట్  నఽ ఫ ైలుఔు యౄ.1.00గ నేభపునవచఽచ. 
 
నషిెం జభిగై సెంపలవత భభిమ  థరని భిభాణరలనఽ ఫటిి  భైటలు  భాయలతేెంటలబ. ాత్త భైటలనా ఖత దోయణ లు 
భభిమ  ాసఽౄ త యణరవయణెంలలని భాయలలనఽ చాల, బయషతేౄ లల తలెతౄఖల నయౖి లనలై అయ చాఖల 
ాపలయనిై ఫటిి  భైటలనఽ నిభే భియౄ యల. 

ఉథరహయణ 
నలైన నేభపునై బూఔెం నౄభా ఉథరహయణనఽ ఖభనిెంచెండి. యదిెంచిన ఙరభెీలు నూలి్ లెైన్  ఔు సనైెంలలనా 
భభిమ  ఇటలఔలణో ఔటిి న ఇెంటికి అబణే ఎఔుువగ ఉెంటలబ. ఎెందఽఔెంటే అయ నయౖి నికి ఖ యబయ ఆయుయెం 
కెంకీరట్  ఔటిడెం ఔెంటే ఙరలా ఎఔుువ. 
ఆభోఖ నౄభా ఉథరహయణనఽ ఖభనిెంచెండి. వమసఽ, జఞత్త, విత్తౄ , అలయటలు  నదలెైన ాత్త భిసఽు 
అెంరనికి సెంఫెందిెంచీ అెంకలెలు , రణరలలు  అెంచధరలు యౄను ెంథియౄ యల. యటిని భియౕయౌెంచి, భ ెంథ ే
నిభే భిెంచఽఔునై నుాత్తథిఔ ఆదరయెంగ అెంకెలయెంగ యటికి యో ుయలు  కైటలబయౄ యల. 
భైటలు  నానేమాలఔు సభానెం కవని ఖభనిెంచెండి. 
 
నానేమెం = (నౄభా నతౄెం) x (భైటల)   
 
1. భైటిెంగ్ లక్షాలు 
అటల నౄభా ఔెంనలనీ దిఱి  నఽెంచీ, ఇటల నౄభాథరయల కోణెం నఽెంచీ నౄభా ధయ సభెంజసెంగ, సభినోు బయెంతగ 
ఉెండేలా చాడటఫే భైట్  ఫేకిెంగ్ ణరలఔు భ్యౌఔ లక్షెం. 
 
నౄభా ఔెంనలనీ కోణెం నఽెంచి చాలేౄ  సభసభిలలని భైటలు  యదిగ కెుబెంలు, కయలచలు భభిమ  టలకై్షన్  వెంటియటికి 
సభినుో బయలా ఉెండరయౌ. అెంణేగఔ అనఽకోని ఉణరణరలఔు, ఇెంక లాపలనికి ఔడర సభినోు బయలా ఉెండరయౌ. 
 
ఇఔ నౄభాథరయల కోణెం నఽెంచి చాలేౄ  ఈ భైటలు  ఎలా ఉెండరలెంటే, కయలచలు, ఉణరణరలు, లాపలల వెంటి 
యటనిైెంటికీ ఔయౌన ఔడర ాభాథరల ఫలభి నఽెంచి యక్షణ కోసెం ణరనఽ కోయలఔునై నౄభా కోసెం ఙెయౌుెంఙే నానేమెం 
అవసయఫ ైన థరనిఔెంటే ఎ ఔుువగ ఉెండఔడదఽ. 
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భిసఽునఽ ాపలయతెం ఙేమఖల అనిై పలభీ కయకలనా భిఖణనలలకి తీసఽఔుెంటృ, అథే సభమెంలల అెంచధర 
భైటలనలై కైవలెం చినైనుటి ాపలవెం భాతాఫే చాఖల చినై చినై కయకలనఽ టిి ెంచఽకోఔనోు ణే అలాెంటి 
అగిైాభాద నానేమెం భైటు నఽ సభెంజసఫ ైనయగ పలయెంచవచఽచ. 
  
2. నానేమెం భైటలనఽ నిభే భిెంచడెం 

 
కైవలెం నానేమెం భైటలనఽ ఖత నషి అనఽబయల ఆదరయెంగ నిభే భియౄ యల. కఫటిి  ఖత నయౖి లఔు సెంఫెందిెంచిన 
ఖణరెంకలు భైటలనఽ లెకిుెంఙేెందఽఔు ఙరలా అవసయెం. 
 
భైటు నఽ నిభే భిెంఙేెందఽఔు భిసఽులఔు „ఖణరెంఔయఫ ైన యలువ‟నఽ ఇవుడెం అవసయెం. 

ఉథరహయణ 
ఔయేళ్ పలభీ సెంకలలని మోటలర్  లలైకిళ్ు  నషి అనఽబయనిై ఉథరహయణఔు ఖత థేళ్ు  కలానికి 
లేఔభిెంఙరయనఽఔుెంథరెం. అుడె యటి నషిెం కయణెంగ తలెత్తౄన నయౖి ల నతౄెం సెంక భనఔు వసఽౄ ెంథి. ఈ నషిెం 
నణరౄ నిై నతౄెం మోటలర్  లలైకిళ్ు  యలువలల రతెంగ నేభపునైుడె భిసఽుఔు భనెం „ఖణరెంఔయఫ ైన 
యలువ‟నఽ ఇవుఖలెం. థిఖ వ నేభపునై నూయల్లా థరుభ థీనిై సజఞవుగ వఔౄెం ఙేమవచఽచ: 
 
  ఎెం =      ఎల్        X      100 

     య 
ఎల్ అక్షయెం నతౄెం నయౖి ల సెంకనఽ భభిమ  య అక్షయెం మోటలర్  లలైకిళ్ునిైెంటి నతౄెం యలువనఽ సాచియౄ బ. 
 
భననేలా పలయథరె ెం: 

 
 మోటలర్  లలైకిల్ యలువ యౄ. 50,000/- 

 నషి అనఽబవెం: ఖత 10 ఏళ్ులల 1000 మోటలర్  లలైకిళ్ులల 50 మోటలర్  లలైకిళ్ైు  థ ెంఖతధరనికి ఖ యమాబ 

 థ ెంఖతధరల వలు  ఏటల సఖటలన ఐదఽ మోటలర్  లలైకిళ్ైు  ూభిౄగ నషిెంగ భాయలతేధరైబ 

 
నూయల్లానఽ వభిౄెంజైలేౄ  పయౌతెం ఇలా ఉెంటలెంథి: 

 
నయౖి లు (యౄ. 50,000 X 5) = యౄ. 2,50,000  

 
యలువలు (యౄ. 50,000 X 1000) = యౄ. 5,00,00,000 

అెంటే (ఎల్ / య) x 100   = [2,50,000 / 5,00,00,000] x 100 = 0.5%    

కఫటిి  మోటలర్  లలైకిల్ మజభాని ఙెయౌుెంఙే నానేమెం భైటల యౄ. 50,000/- లల సఖెం రతెం. అెంటే ఏటల యౄ. 

250/-. థీధేై „యసౄవ‟ నానేమెం అెంటలయల. 
 
కోు మోటలర్  లలైకిల్ ఔు యౄ. 250 లెఔున యౄ. 2.5 లక్షలు లేఔభిెంచడెం జభిగిెంథి. థరనిై ూభిౄగ నషిెం జభిగిన 
5 యహధరలఔు ఙెయౌుెంచడెం జభిగిెంథి. 
ఔయళే్ నలనై లెకిుెంచిన యసౄవ నానేమెంనఽ వసాలు ఙరేఔ అథి ఔ పెండ్స గ ఏయడెతేెంథి. కనీ 
అథి కైవలెం నయౖి లఔు ఙెయౌుెంులు ఙేమడరనికి భాతాఫే సభినోు తేెంథి. 
నలై ఉథరహయణలల నేఖ లెంటృ ఏనై లేదని భనఔు అయభవుణోెంథి. కనీ నౄభా కయఔలానులలు  భినులన 
(నియుహణ వమెం) భభిమ  యనుయ లేఔయణ వమాలు (ఏజెనీ్ ఔనేషన్ ) వెంటియ ఔడర ఇనేడి ఉెంటలబ. 
ఆఔల్ఔ పలభీ నయౖి లఔు ఔడర కసౄ  భాభెిన్  నఽ ఏభటల ఙేమడెం ఙరలా భ కెం. 
 
చివయగ, నౄభా యనుభనిై ఇతయ అనిై యనుభల భాథిభిగధే యణ జ నుాత్తథిఔన నియుళ యౄ యల. కఫటిి  
లాపలనికి ఔడర కసౄ  భాభెిన్  నఽ ఉెంచఽకోవడెం అవసయెం. యనుయెంలల నలటిి న నలటలి ఫడినలై అథి 
ాత్తపలభనైభాట. 
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కఫటిి , ఇతయ కయలచలు, నిలులు, లాపలలఔు కయయౌ్న ఫేయఔు రణరలనఽ జోడిెంచడెం థరుభ ‘యసౄ వ నానేమెం’ 
అధేథరనిై అవసయఫ ైన ఫేయఔు నలెంచఽణరయల. 
 
తేథి నానేమెం భైటల థిఖ వ నేభపుధే యటిణో ఔడి ఉెంటలెంథి: 

 
 నయౖి లఔు ఙెయౌుెంులు 
 నయౖి ల కయలచలు (ఉథర. సభైు జులు) 
 ఏజెనీ్ ఔనేషన్  
 నియుహణ కయలచలు 
 5 ూభిౄ నయౖి లు భవచచని పలయలేౄ  7 భవడెం వెంటి ఆఔల్ఔ పలభీ నయౖి ల కోసెం నిలులు 
 లాపలల భాభెిన్  

 
అబణే అనఽబవ కలానిై జఞఖరతౄగ ఎెంచఽకోవడెం ఙరలా భ కెం. అతెంత ఇటీవయౌ కలానికి సెంఫెందిెంచిన 
నషిు అనఽబయలనఽ భాతాఫే ఉయోగిెంఙరయౌ. ఎెంనఔ ఙేసఽఔునై కల యదిగ సభినోు బనెంత నషిు అనఽబవ 
ఖణరెంకలణో ఔడి ఉెండరయౌ. అుడే పయౌణరలఔు అవసయఫ ైన ఖణరెంఔయఫ ైన నుాదరనెం, యశ్ుసనీమత 
వయౄ బ. చివయగ, సదయల యనుయెం పలభీ నయౖి లు భఖల ఫలతే అబణే అనఽబవ కలెం యదిగ అలాెంటి పలభీ 
నషి సెంగటనణో ఔడర ఔడి ఉెండరయౌ. 
 
అవసయఫ ైన అనిై భైటిెంగ్ కయకలనా భిఖణనలలకి తీసఽఔునై నైదట భైటలు  సభినోు నెంత తఔుువగనా, భభీ 
ఎఔుువగనా, లేథర అధరమమెంగ, కై యఔఫ ైన భిసఽుల భధ యవక్షూభితెంగ ఉెండఔుెండర జఞఖరతౄ  
డవచఽచ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

నై జఞా ధరనిై నైయల  భీక్షిెంచఽకోెండి 2 
యసౄ వ నానేమెం అెంటే ఏనేటి? 
I. కైవలెం నయౖి లనఽ భాతాఫే ఙెయౌుెంఙేెందఽఔు సభినుో బయెంత భిభాణెంలల ఉెండే నానేమెం 

II. సభాజెంలలని అణగభిన వభా లఔు వభిౄెంఙే నానేమెం 

III. భినులధర కయలచలనఽ ఔడర లెకిుెంచిన తభుత్త నానేమెం 

IV. అతెంత ఇటీవయౌ అనఽబవ కలెం ఆదరయెంగ లెఔుఖటిి న నానేమెం 
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C. భైటిెంగ్ కయకలు 
భైటు నఽ నలెంఙేెందఽఔు భభిమ  భైటిెంగ్ నుు న్  నఽ నియృబెంఙేెందఽఔు అవసయఫ ైన అెంరలనఽ భైటిెంగ్ కయకలు 
అెంటలయల. భిసఽునఽ భభిమ  వసాలు ఙేమాయౌ్న ఙరభెీని నియృబెంఙేెందఽఔు నౄభా ఔెంనలనీలు ఈ „భైటిెంగ్ 
కయకల‟నఽ ఉయోగియౄ యల. 

  
 భ ెందఽగ ఫేస్క భైటలనఽ నిభే భిెంఙేెందఽఔు నౄభా ఔెంనలనీలు తభ అెంచధరలనఽ యడణరబ 

 తభుత ఆలౄ  నౄభా వెంటియటికెైణే ఫ యలగైెన అగిైాభాద యక్షణ వెంటి యనఽఔల లక్షణరలఔు అెంథిెంఙే 
డియౌుెంట్  నఽ నేనయౘబెంచి, మోటలయల ాభాథరలలు  డైైెవయుఔునై ాత్తఔల చభితా వెంటి ాత్తఔల 
లక్షణరలఔు యదిెంఙే అదను నణరౄ లనఽ ఔలడెం థరుభ ఆ భైటలనఽ నౄభా ఔెంనలనీలు సయలె ఫలటల 
ఙేయౄ బ. 

కీలకెంశ్ెం 
అెండర్ భెైటిెంగ్  ఔు సభాఙరయ వనయలలు 
 
ఏ సెంకాయఫ ైన (ఖణరెంఔయఫ ైన) యరలుషణలల ఔడర ఖణరెంఔ లేఔయణే ణొయౌ దశ్. భిసఽుఔు ధయ 
నియృబెంఙేటుడె సభెైన భథిెంు వఙేచెందఽఔు యలుగ యలెైనెంత ఎఔుువ సభాఙరభనిై అెండర్ భెైటర్  
లేఔభిెంఙరయౌ.  
 
సభాఙరయ వనయలలు: 

i. ానోు జల్ నూయెం లేథర అెండర్ భెైటిెంగ్  ాజెెంటేషన్  
 
ii. భిస్కు సభైులు 

 
iii. ఙరభితాఔ కెుబభ ల అనఽబవ ఖణరెంకలు: మోటలర్  యెంఖెంలల వెంటి కొనిై యనుయ తయఖతేలఔు అెండర్  

భైెటయలు  తయచా ఙరభితాఔ కెుబెంల అనఽబవ ఖణరెంకలనఽ ఉయోగిసఽౄ ెంటలయల. పలయ కెుబెంల 
అనఽబయలనఽ సాచిెంఙేెందఽఔు, తథరుభ సభెైన నానేమెంనఽ నియృబెంచఽఔుధేెందఽకై ఈ ఏభటల. 

కెుబెంలనఽ సభిగా  యకానిెంచడెం, ాపలవవెంతెంగ యడటెం ధయ నియృమ ాకిరమలల ఙరలా భ కెం. 
పలభీ నయౖి లు భ ెందఽగ అెంచధర యేమలేనియ, భభిమ  సుపలవభీణర తయచా ునభవితెం కనియ. 
కఫటిి లెకిుెంచడరనికి ఖణరెంఔయఫ ైన సభాఙరయెం ఎలు ుడా అెందఽఫలటలలల ఉెండఔనోు వచఽచ. లేథర 
యసౄ యఔఫ నై నుాత్తథిఔ కఔనోు వచఽచ. (ఆధఽనిఔ ఔెంూటయు భఔణో ఈ భోజులలు  పలభీ నుాఔిత్తఔ 
నయౖి లనఽ, యటి ాపలయలనఽ భ ెందఽగధే లెకిుెంచడరనికి లు లభ లేషన్  దేతేలనఽ 
ఉయోగిసఽౄ ధరైయల) 
 
1. ాభాదెం 

 
నౄభా భిపలషలల ాభాదెం అధే దెం నిభెిషి సభస వలు  నషిెం ఔయౌగిెంఙే, లేథర నయౖి నిై నలెంఙే భిలతేలఔు, 
లేథర లక్షణరలఔు సాచిఔ. ఆలౄ , లేథర వఔుౄ లు ఖ భికఖల లు యకలెైన ాభాథరలనఽ ఖ భిెంచి ూభిౄ భిజఞా నెం 
ఔయౌగి ఉెండటెం అెండర్ భెైటిెంగ్  ఔు ఙరలా ఙరలా అవసయెం. 
 
ాభాథరలనఽ పౌత్తఔ, ధైత్తఔ అని భెెండె యకలుగ వభాీఔభిెంచవచఽచ. పౌత్తఔ ాథరభెంటే నౄభా ఙేమఫడిన అెంశ్ెం 
ణరలఔు పౌత్తఔ అెంరలఔు నషిెం జయఖఖల ాభాథరనిై సాచిసఽౄ ెంథి. అథే ధైత్తఔ ాభాదభెంటే  భానవ 
ఫలళ నత (నిజఞబతీలేనే, నియుక్షెం వెంటి) వలు  లేథర యదరయణ యభాజిఔ, ఆభిఔ లత్తఖతేల వలు  తలెతౄ ఖల 
ాభాథరలనఽ సాచిసఽౄ ెంథి. కయనిభుహఔ య బలల భైట్  ఫేకిెంగ్ ాకిరమ పౌత్తఔ, భభిమ  ధైత్తఔ ాభాథరల 
భథిెంుణో ఔడెఔుని ఉెంటలెంథి. 
 
2. పౌత్తఔ ాభాథరలు 



 

617 

 

పౌత్తఔ ాభాథరనిై ానోు జల్ నూయెంలల ఇచిచన సభాఙరయెం ఆదరయెంగ అెంచధర యేమవచఽచ. సభైు థరుభ, లేథర 
భిసఽునఽ తనిఖీ ఙేమడెం థరుభ థరనిై ఫ యలగా  అెంచధర యేమవచఽచ. థిఖ వన నేభపునైయ లు యకలెైన 
నౄభాలఔు సెంఫెందిెంచిన పౌత్తఔ ాభాథరలఔు ఉథరహయణలు. 
 

a) అగిైాభాదెం 

 
i. నిభ్ణెం 

 
నిభ్ణెం అెంటే గోడలు, భభిమ  నలై ఔులల యడే నిభ్ణ యభగిరకి సాచిఔ. కెంకీరట్  బవనెం ఙెఔు బవనెం 
ఔెంటే ఫ యలగైెనథి. 
 
ii. ఎతేౄ  
 
అెంతసఽౄ ల సెంక ఎెంత నలభిగిణే ాభాదెం ఔడర అెంతగ నలయలఖ తేెంథి. ఎెందఽఔెంటే భెంటలనఽ ఆయడెంలల 
ఆ ఫేయఔు ఔషిెం ఔడర నలయలఖ తేెంథి. నలైగ పలభీ నషిెం యటియౌుణే నలై అెంతసఽౄ లు ఔుఔలే ాభాదెం ఔడర 
ఎఔుువ అెంతసఽౄ ల వలు  తలెతేౄ తేెంథి. 
 
iii. ఫో్ు భిెంగ్ సుపలవెం 
 
ఙెఔు ఫో్ు యలు  అగిైకి ఆజెం నోు యౄ మధే ఙెనుయౌ. నలైగ భెంటలెంటలఔుెంటే అయ ణేయౌగా  ఔుఔలుణరబ. 
తథరుభ వసఽౄ వులు, లేథర యభగిర నలై అెంతసఽౄ ల నఽెంచి డినోు వడెం థరుభ థిఖ వ అెంతసఽౄ లలు  ఆసఽౄ లఔు 
నషిెం ఔడర ఔలుఖ తేెంథి. 
 
iv. ఆఔునలనీ్ 
 
బవనెంలల ఏెం, లేఔ ఎవయల ఉెంటలనైథీ, ఎెందఽఔు యడెతేనైథీ ఔడర భ కెం. లు యకలెైన ాభాథరలు 
ఆఔునలనీ్ తయయౘణో భ డిడి ఉెంటలబ. 
 
v. ఇగిైషన్  ాభాదెం 

 
యయమధరలనఽ ఉతత్తౄ  ఙేలే లేథర పలభీ భిభాణెంలల యడే బవధరలలు  ఇగిైషన్  ాభాదెం ఫలగధే ఇనేడి 
ఉెంటలెంథి. ఉథరహయణఔు ఔల డినోు ఔు జులనయౕల ాభాదెం ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంటలెంథి. ఎెందఽఔెంటే 
భెంటలు ఖనఽఔ ఔుయభి అెంటలఔుెంటే అయ అత్త తుయగ ఔల నణరౄ నికీ నుఔుణరబ. కఫటిి  అెందఽలల 
ఉెంఙేయటికి అగిైాభాదెం జభిగినుడె ధరశ్నభబయ ాభాదెం ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంటలెంథి. 
ఉథరహయణఔు కగితెం, వసౄ ైెం వెంటియ కైవలెం భెంటలకై గఔ నీయల, యేడి వెంటియటికి ఔడర లలనబయ 
ాభాదభ ెంటలెంథి. 

 
vi. ఉతత్తౄ  ాకిరమ 

 
నఽలు ఔయేళ్ భతా్త సభమెంలల జయలఖ తేెంటే ఔితా్తభ థీనులనఽ యడరయౌ కఫటిి  ాభాదెం నలయలఖ తేెంథి. 
మెంణరా లనఽ నియెంతయెం యడెతధే ఉెంటలయల కఫటిి  భనడికి లలధై నుడబయ ాభాదభ ెంటలథి. అెంణేగఔ 
నియళ్ు  నిదాభతేౄ  తథితయ నియుక్షాల వలు  ఔడర ాభాథరనికి ఆయుయభ ెంటలెంథి. 

 
vii. భిలత్త 

 
ఇయలకెైన నుాెంతెంలల ఉెండటెం, ాభాదఔయఫ ైన భిసభలలు  ఉెండటెం, అగిైభాఔ కైెందాెం నఽెంచి దాయెంగ 
ఉెండటెం వెంటివనీై పౌత్తఔ ాభాథరలఔు ఉథరహయణలే. 

  
b) సభ దా 

 
i. ధౌఔ వమసఽ, భిలత్త 

 
నుత ధౌఔలఔు భిసఽులు ఎఔుువ. 
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ii. జయలుతేనై సభ దా మానెం 

 
ామాణ భాయాెం, లలడిెంగ్ భభిమ  అన్  లలడిెంగ్ భిలతేలు భభిమ  ధౌకశ్రమాలలు  నిలు సదఽనుమాల 
వెంటివనీై కయకలే. 
 
iii. నిలుల సుపలవెం 

 
ళెచఽచ యలువ ఉనై వసఽౄ వులు థ ెంఖతధరనికి ఖ భికవచఽచ; మెంణరా లు ామాణ సభమెంలల 
యభిగినుో వచఽచ. 
 
iv. నుకిెంగ్ దేత్త 

 
ఫలఖ లలు  నుక్ ఙేలన సయలఔుల ఔెంటే ఫేళ్ులల నుక్ ఙేలనయే ఫేలని పలయెంచడెం జయలఖ తేెంథి. భయు 
అెందఽలలనా లెంగిల్ ఫేల్ ఔెంటే డఫ ల్ ఫేల్ భభిెంత సఽయక్షితెం. 
 
యదరయణ ధరణతణో ఔడిన డాభ ్లలు ని దావ యౄ సయలఔులఔు పౌత్తఔ ాభాదెం ఎఔుువ. 

 
c) మోటలర్  యహనెం 

 
i. యహనెం వమసఽ, భిలత్త 

 
నుత యహధరలు ాభాథరలఔు ఖ యబయ ఆయుయెం ఎఔుువ. 

 
ii. యహధరల తయయౘ 
 
యో రి్్ కయుఔు పౌత్తఔ ాభాథరలఔు ఆయుయఫ ఔుువ. 
 
 
d) థ ెంఖతనెం 

 
i. నిలుల సుపలవెం 

 
ళెచఽచ యలువ ఉెండి, తఔుు భిభాణెంలల ఉెండే వసఽౄ వులు (ఉథరహయణఔు ఆబయణరలు), సఽలువుగ 
తీసఽకెళ్ుఖయౌగై వసఽౄ వులఔు భిసఽు ఙరలా ఎఔుువ. 
 
ii. భిలత్త 

 
నలై అెంతసఽౄ ల ఔెంటే గౌర ెండ్స ఫో్ు ర్ లల భిసఽు ఙరలా తఔుువ. భాయలభూల నుాెంణరలలు  ఉెండే నలైైయేట్  నియయలు 
ాభాదబభిణరలు. 
 
iii. నిభ్ణయఫ ైన ాభాదెం 

 
భభీ ఎఔుు తలుులు, కిటికీలుెంటే పౌత్తఔ ాభాదెం ఎఔుువ. 

  
e) వకిౄఖత ాభాదెం 

 
i. వకిౄ వమసఽ 
 
 భభీ విదఽే లెైన యయల ాభాథరల ఫలభిన డే ఆయుయెం ఎఔుువ. నలైగ ఔయేళ్ ాభాదెం జభిగిణే యయల 
కోలుకోవడరనికి ఔడర ఙరలా ఎఔుువ సభమెం డెతేెంథి. 
 

ii. ఆఔునేషన్  సుపలవెం 

 
ఖ యరు జఞకీలు, ఫ ైనిెంగ్ ఇెంజనీయలు , నియళ్ైు  వెంటియభికి పౌత్తఔ ాభాదెం ఙరలా ఎఔుువ. 
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iii. ఆభోఖ భభిమ  పౌత్తఔ భిలత్త 

 
భధఽఫేహెంణో ఫలధడెతేనై వకిౄ పౌత్తఔ ాభాథరనికి ఖ యబయ క్షెంలల శ్సౄ ైచికిత్ఔు సభిగ 
సెంథిెంచఔనోు వచఽచ. 
 
f) ఆభోఖ నౄభా 

    
i. వకిౄ వమసఽ 
 
తయచా అధరభోఖెం ఫలభిన డే ఆయుయెం చినై వమసఽ యభిలల తఔుువగ ఉెంటలెంథి. 
 
ii. వకిౄ ఆభోఖ భిలత్త. అెంటే ాసఽౄ తెం ఏఫ ైధర యదిణో ఫలధడెతేధరైడర 
 
iii. భదనునెం, లేథర ధాభనునెం 

 
iv. ఆఔునేషన్  సుపలవెం 

 
ను ఖ, దఽభ ్ వెంటియ నేత్తనైభి యలువడే నూఔిభీలలు  ని ఙేమడెం 
 

 
3. భైటిెంగ్ లల పౌత్తఔ ాభాథరలనఽ భిషుభిెంచడెం 

 
పౌత్తఔ ాభాథరల యషమెంలల అెండర్  భైెటయలు  థిఖ వ దేతేలనఽ ఉయోగియౄ యల: 
 

 నానేమెంనఽ నలెంచడెం 

 నులలనలై యభెెంటీలనఽ వభిౄెంజైమడెం 

 నిభెిషి కు జులనఽ వభిౄెంజైమడెం 

 అదధరలు/నేనయౘబెంులనఽ యదిెంచడెం 

 జఞభీ ఙేలన ఔవభైజీని భినేతెం ఙేమడెం 

 ఔవభైజీని నిభఔభిెంచడెం 

 
a) నానేమెం నలెంు (లలడిెంగ్) 

 
భిస్కు ఎక్్ నోు జర్  లల కొనిై ాత్తఔల లక్షణరలు ఔడర ఉెండవచఽచ. యటిని అెంగీఔభిెంఙేెందఽఔు కొెంత 
అదను నానేమెంనఽ వసాలు ఙేమాలని అెండర్  భైెటయలు  నియృబెంచవచఽచ. 
 
నానేమెం నలెంు నలెంచడెం థరుభ ళెచఽచ కెుబెంల సెంపలవతనఽ, లేథర ళెచఽచ కెుబెంలనఽ భిఖణనలలకి 
తీసఽఔుెంటలయల. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

620 

 

ఉథరహయణ 
  

i. నిభే భిత ాభాణరలనఽ నుటిెంఙే యభానమాన సెంసలు, లేథర ధౌఔల థరుభ యయణర అబయ సయలఔులఔు 
యదరయణ నానేమెం భైటు ధే వసాలు ఙేయౄ యల. కనీ వమలలైనోు బన, టధేైజీ తఔుువగ ఉనై ధౌఔలఔు 
భాతాెం అదను నానేమెం ఙరభెి ఙేయౄ యల. 

 
ii. వకిౄఖత ాభాద నౄభాలల నౄభాథరయల ఖనఽఔ యుణరభోహణ, భైలెంగ్, యేట వెంటియటిలల నులగా ధే యభైెణే 

అదను నానేమెం వసాలు ఙేయౄ యల. 
 
iii. ఆభోఖ నౄభాలల ఔయేళ్ అెండర్ భెైటిెంగ్  సెందయౌెంగ ాత్తఔల లక్షణరలేయైధర ఉెంటే అథి ఔడర నానేమెం 

నలెంుఔు థరభ ితీమవచఽచ. 
 

కొనిైయయలు  భభీ ాత్తఔల కెుబెంల నిషత్తౄ  ఉెంటే ఔడర నానేమెం నలెంు ఙోటలఙేసఽఔుెంటలెంథి. మోటలయల నౄభా, 
లేథర ఆభోఖ నౄభా నులలల వెంటియటి యషమెంలల ఇథి జయలఖ తేెంథి. 
  
ఇటీవయౌ ఐఆర్  డీఏ నిఫెంధనల ాకయెం వకిౄఖత కెుబెం ఆదరభిత నానేమెం నలెంు ఙెలు దఽ. థరనిై నుయదయశఔ 
నుాత్తథిఔ ఆదరయెంగ నతౄెం నోు యలి నోూ యౌయోఔ వభిౄెంజైమాయౌ్ ఉెంటలెంథి. 
 

b) యభెెంటీల యదిెంు 
 
పౌత్తఔ ాభాథరలనఽ తగాిెంఙేెందఽఔు అవసయఫ ైన యభెెంటీలనఽ నౄభా ఔెంనలనీలు ను ెందఽయలసఽౄ ెంటలబ. కొనిై 
ఉథరహయణలనఽ థిఖ వ ను ెందఽయచడెం జభిగిెంథి. 
 
 

ఉథరహయణ 
i. సభ దా యయణర 
 
సయలఔులనఽ (ఉథరహయణఔు టీ ను డి) టిన్  లెైన్ు  కైసఽలలు  నుక్ ఙేమాలధే యభెెంటీని ను ెందఽయలయౄ యల. 
 
ii. థ ెంఖతనెం 

 
ఆలౄని ఇయయై ధరలుఖ  ఖెంటలనుటృ యచ్ భన్  కలా కసఽౄ ెండరడనై యభెెంటీ 
 
iii. అగిైాభాదెం 

 
అగిైాభాద నౄభాలల భిసభలనఽ యదరయణ నియేళ్లఔు నేెంచి యడభదని యభెెంటీ జఞభీ ఙేయౄ యల. 
 
iv. మోటలయల యహధరలు 
 
యహధరనిై యేఖ భీక్షఔు, లేథర భైలెంఖ లఔు యడభదధే యభెెంటీని జఞభీ ఙేయౄ యల. 
 

c) కెుబెం/నషి నణరౄ లనఽ తగాిెంఙే కొనిై కు జులు 

ఉథరహయణ 
సభ దా యయణర: కొనిై పలగలఔు చినై నషిెం జభిగిధర కొనిై కభీథైెన మెంణరా లఔు ూభిౄగ నషిెం యటిలు వచఽచ. 
అలాెంటి మెంణరా లు భీనేు స్క ఫ ెంట్  కు జ్డ భిదిలలకి వయౄ బ. తథరుభ అెండర్ భెైటర్  ఫలధత కైవలెం మెంణరా నిై 
భీనేు స్క ఙేమడరనికి, నుయుర్ు  ఙేమడరనికి, లేథర యభిగిన పలగనిై అత్తకిెంచడరనికై భినేతెం అవుతేెంథి. 
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కసి్క నలైులు, యౘర్ు  ఫో యలు లు కొనిైయయలు  కైవలెం భూలల వదె నుడవుణరబ. కఫటిి  సభ దా నులలలలు  కసి్క 
నలైులు, యౘర్ు  ఫో యలు లు ఔటిెంగ్ కు జులఔు లలఫడి ఉెంటలబ. థరనిాకయెం నుడైెన పలగనిై కోలేల, నేఖణర పలగనిై 
భాతాఫే యడెకోయయౌ్ ఉెంటలెంథి. 
 
ఙరలాయయలు  యథేరల నఽెంచి థిఖ భత్త ఙేసఽఔునై సయలఔుల థేయౕమ ామాణరనికి సభ దా నౄభా 
అవసయభవుతేెంథి. అలాెంటి సయలఔుల నషిెం, లేథర డరఫేజీ వెంటియ యథేశ్ెం నఽెంచి వసఽౄ ెండగధే జభిగి 
ఉెండవచఽచ. కనీ ఫమటి భియౕలనలల ణేలఔనోు బ ఉెండవచఽచ. 
అలాెంటి భిసఽులనఽ వసఽౄ వులనఽ భైవులల థిఖగధే సజఞవుగ తనిఖీ ఙేలే షయతే నైద అెంగీఔభియౄ యల. 
నులల ఔడర అెంగీకభనికి భ ెందఽ సభైు ఙేమడరనికి లలఫడి ఉెంటలెంథి. 

 
d) అదధరలు/నేనయౘబెంుల యదిెంు 

 
నషిు నతౄెం నేభపునై అదధరలు/నేనయౘబెంులనఽ నేెంచిణే నేఖణర నణరౄ నిై „అదనెం‟ కు జు కిెంద 
ఙెయౌుయౄ యల. భినేత్త ఔెంటే తఔుువగ ఉెండే నషిెం ఙెయౌుెంుఔు అయోెం కదఽ. 

 
చినై కెుబెంలనఽ ణొలగిెంచడెం ఈ కు జుల లక్షెం. నౄభాథరయల ఔడర నషిెంలల కొెంత పలగనిై ఙెయౌుెంఙరయౌ్ 
వసఽౄ ెంథి కఫటిి  అతనఽ భభిెంత జఞఖరతౄ  వళ యౄ డె. భభిమ  నషి నియయణ చయలు తీసఽఔుెంటలడె. 

 
 
 

e) ఔవర్  భినేత్త 

ఉథరహయణ 
i. మోటలర్ : నుత మోటలయల యహధరనికి నౄభా ాత్తనుదననఽ యదరయణెంగధైణే అెంగీఔభిెంచయల. కనీ 

నౄభాథరయలలు భినేత ఔవభైజీని, అెంటే థర్ు  నుభిీ భిసఽులఔు భాతాెం ఇవుజూుణరయల. 
 

ii. వకిౄఖత ాభాదెం: ఖభిషి అెంగీఔిత వమసఽ థరటిన వకిౄఖత ాభాద ానోు జర్  ఔు ఔడర ఔవభైజీని 
అెంథిెంచవచఽచ. అబణే అథి ూభిౄయ బలల కఔుెండర కైవలెం డెత్  భిసఽుఔు (యైఔల లనేృణో నుటలగ) 
భాతాఫే ఇవువచఽచ. 

 
iii. ఆభోఖ: కొనిై ఆభైషన్  దేతేలు, లేథర భిలతేలలు  ఔవభైజీని భినేత య బకి భాతాఫే 

వభిౄెంజైయౄ భెంటృ నౄభా ఔెంనలనీ కొనిై భినేతేలు యదిెంచవచఽచ. ఉథరహయణఔు కటభకి్, లేథర ఐ లెన్్ 
దేతేలు. 

 

f) డియౌుెంటలు  

 
భిసఽు ఖనఽఔ యనఽఔలెంగ ఉెంటే తఔుువ భైటు నఽ వసాలు ఙేయౄ యల. లేథర డియౌుెంట్  ఇయౄ యల. 

  
అగిైాభాద నౄభాలల భిసఽు నలయలఖ దలఔు థిఖ వ లక్షణరలనఽ భిఖణనలలకి తీసఽఔుెంటలయల. 
 
i. భిసభలలు  ల ర్ెంఔుర్  వవస  ఏభటల 
ii. కెంనుౌెండ్స లల ళైెడరా ెంట్  వవస  ఏభటల 
iii. ఫకెటలు , మోసఽకెళ్ుఖల అగిైభాఔ యధధరలు భభిమ  భానఽవల్ లైర్  ెంుల ఏభటల 
iv. ఆట ఫేటిక్ లైర్  అలాయెం ఏభటల 
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ఉథరహయణ 
 

మోటలయల యహన నౄభాలల మోటలయల లలైకిల్ నఽ ఖనఽఔ నితెం లలైడ్స కర్  అటలచ్ ఙేల ామాణ సఽౄ ెంటే నానేమెంనలై 
డియౌుెంట్  అెందజైయౄ యల. ఎెందఽఔెంటే థరనివలు  యహధరనికి లయతుెం నలయలఖ తేెంథి ఖనఽఔ భిసఽు ఆ ఫేయఔు 
తఖ ా తేెంథి. 
 
సభ దా నౄభాలల „పుల్ లలడ్స‟ ఔెంట ైనర్  ఔు నానేమెంనలై డియౌుెంట్  ఇఙేచెందఽఔు నౄభా ఔెంనలనీ సఽభ కెంగ 
ఉెంటలెంథి. ఎెందఽఔెంటే థ ెంఖతనెం, యౖభిైజీ ాభాథరలనఽ అథి నియభిసఽౄ ెంథి. 
ఖూర ప్  వకిౄఖత ాభాద ఔవర్  లల నలదె ఖూర ప్  ఔు డియౌుెంటిు యౄ యల. ఎెందఽఔెంటే నులధరయఫ నై నిని, 
నౄభా ఔెంనలనీకి కయలచలనఽ అథ ిఫలగ తగాిసఽౄ ెంథ.ి 

 
g) ధన కెుబమ్్ ఫో నస్క (ఎన్  లనౄ) 

 
కెుబభ లు లేని ాత్త ఏడరథీ భెనఽవల్ సెందయౌెంగ కొెంత నణరౄ నిై ఫో నస్క గ ఇయౄ యల. భెనఽవల్ లల 
నానేమెంనఽ తగాిెంచడెం థరుభ థరనిై అనఽభత్తయౄ యల. అథి నతౄెం ఖూర ు ణరలఔు కెుబెం నిషత్తౄనలై 
ఆదరయడి ఉెంటలెంథి. 
 
అెండర్ భెైటిెంగ్  అనఽబయనిై ఫ యలఖ యలచఽఔుధేెందఽఔు ధన కెుబెం ఫో నస్క అధేథి ఙరలా శ్కిౄభెంతఫ ైన 
వూహెం. నలైగ ఇథి భైటిెంగ్ వవసలలు  ఔ పలఖెంగ భిఖణన ను ెందఽణోెంథి. నౄభాథరయల ణరలఔు ధైత్తఔ 
ాభాద కయకనిై ఔడర ఈ ఫో నస్క ఖ భిౄసఽౄ ెంథి. మోటలయల యహన నౄభాలల అబణే ఫ యలగైెన డైైెయెంగ్ 
ధైుణరలు చాడెం లేథర ఆభోఖ నౄభాలల అబణే ఫ యలగైెన ఆభోఖ శ్రదే చాడెం థరుభ కెుబెం జోయౌకి 
యళ్ునెందఽఔు ఇథి ాత్తపలెం వెంటిదనైభాట. 

 
h) త్తయసుయణ 

 
ఔయేళ్ ఇనేడి ఉనై పౌత్తఔ ాభాదెం ఙరలా ఎఔుుయైణే, సదయల భిసఽు నౄభా ఔయౌెంచజఞలనిదవుతేెంథి. 
థరనిై త్తయసుభియౄ యల. ఖత నషి అనఽబవెం, ాభాథరల భిజఞా నెం, సభఖర అెండర్ భెైటిెంగ్  యదరనెం ఆదరయెంగ 
ాత్త నౄభా తయఖత్తలలనా త్తయసుభిెంఙరయౌ్న భిసఽుల జఞనృణరనఽ నౄభా ఔెంనలనీలు యౄను ెంథిెంఙరబ. 

 
4. ధైత్తఔ ాభాదెం 

 
ధైత్తఔ ాభాదెం థిఖ వ దేతేలలు  తలెతౄవచఽచ: 
 

a) నిజఞబతీ లేనే 

 
అతెంత ఙెడు  ధైత్తఔ ాభాథరనికి అతెంత థరయలణఫ ైన ఉథరహయణ ఏనేటెంటే నౄభాథరయల ఎలాగైెధర నషిెం 
ఔలఖజైసఽఔుని, థరనికి నౄభానఽ కెుబెం ఙేసఽఔుధే ఉథెేశ్ెంణో నులల తీసఽకోవడెం. నిజఞబతీయలడైెన 
నౄభాథరయల ఔడర ఆభిఔయఫ ైన ఔయౖి లలు  ఉెంటే థ ెంఖ నయౖి నిై చానెంఙే ాలలపలనికి లలనఽ కవచఽచ. 

 
b) నియుక్షెం 

 
నషిెం టు  నిభిుౄతనఽ నియుక్షానికి ఉథరహయణగ ఙెవచఽచ. నౄభా ఉెంథి ఔథర అని నౄభా ఙేలన ఆలౄ  
యషమెంలల నియుక్షూభిత దోయణ ణో వవహభిెంచవచఽచ.  
 
ఔయేళ్ నౄభాథరయల ఖనఽఔ నౄభా ఙేలన ఆలౄ  యషమెంలల ఔయేళ్ థరనికి నౄభా లేఔనోు ణే తీసఽఔుధేెంతటి 
జఞఖరతౄ  తీసఽకోఔనోు ణే ధైత్తఔ ాభాదెం సెంతినౄ ఔయెంగ లేనటలి  లెఔు. 

 
c) నుభిరర నేఔ సెంఫెందరలు 
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మజభాని-ఉథోగి సెంఫెంధెం  ాత్తఔల ధైత్తఔ ాభాథరని(bad moral hazard ) కి ఙెెంథిన అెంశ్ెం ఇనేడి 
ఉెండచఽచ.. 
 
d) తుడె కెుబభ లు 
 
ఇలాెంటి ధైత్తఔ ాభాథరలు కెుబభ లు తలెత్తౄ నుడే వయౄ బ. నౄభాథరయల ఉథెేశ్ూయుఔెంగ నషిెం 
ఙేఔయలచకోఔనోు వచఽచ. కనీ నషిెం జభిగినుడె భాతాెం ఇెండెనేైటీ సాణరా నికై ూభిౄ యయలదేఫ ైన భీత్తలల 
సళేతేఔెం కనెంత ళెచఽచ భియౘభనిై కోయవచఽచ. 
 

ఉథరహయణ 
 

ఇలాెంటి ధైత్తఔ ాభాథరలఔు వకిౄఖత ాభాద నౄభాలల లు ఉథరహయణలు ఔనియౄ బ. భభినిై నౄభా 
ాయోజధరలు ను ెంథేెందఽఔు కెుబభ థరయలలు తభ డిజెఫ ల్ ఫ ెంట్  కలావదిని గమానిై ఫటిి  అవసయఫ ైన 
థరనిఔెంటే ఎఔుువగ యలెైనెంతగ ను డిగిెంఙేెందఽఔు నఖ ా  చాుతేెంటలయల. 
మోటలర్  కెుబభ లలు  ాభాదెం వలు  నుడెనై పలగనికి సెంతినౄ ఔయఫ ైన భీత్తలల భయభ్తే ఙేలే యలుధరై 
ఔడర థరనిై భాభిచ కొతౄథి యేమాయౌ్ెంథనేని, లేథర ాభాదెం వలు  జభిగిన నయౖి నికి సెంఫెంధెం లేని 
భయభ్తేలు ఔడర ఙేమాయౌ్ెంథేనని నౄభాథరయల టలి ఫటిడెం వెంటి సెందభౌలలు  ఇలాెంటి ాభాదెం 
తలెతేౄ తేెంథ.ి 

 
కో నేఫ ెంట్ , తగాిెంు, ఉ భినేతేల వెంటియటి థరుభ, ఆభోఖ నౄభాలల అబణే ధన కెుబెం ఫో నస్క వెంటి 
నోుా ణర్హకలు ఇవుడెం థరుభ ధైత్తఔ ాభాథరలనఽ ఫలగ తగాిెంచవచఽచ. 

సభాఙరయెం 
 
i. కో నేఫ ెంట్  (సహ ఙెయౌుెంు) 
 
నౄభా ఙేలన ఉదెంతెం జభిగిణే ఙరలా ఆభోఖ నులలలలు  నౄభాథరయల ఔడర సదయల నషిెంలల కొెంత నణరౄ నిై 
బభిెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి. ఉథరహయణఔు నౄభా నతౄెం యౄ. 20000 భభిమ  నులల ప్  యకయెం కో నేఫ ెంట్  నతౄెం 
10% అబణే నౄభాథరయల అెందఽలల యౄ.2000 ఙెయౌుయౄ డె. 
 
ii. సబ్ యౌనేట్్ (ఉ భినేతేలు) 
 
నలభిగినోు బయ నృలుు ల మోతనఽ తగాిెంచఽఔుధేెందఽఔు ాత్త తయయౘ కయలచలు, ఆభైషన్  దేతేలు, లేథర డరఔిర్  జుల 
వెంటియటినలై యడిగ కొెంత భినేత్తని నౄభా ఔెంనలనీ యదిెంచవచఽచ. 
 
iii. నేనయౘబెంు (డెడిఔిఫ ల్) 
 
థీనిై అదనెంగ ఔడర నలుయౄ యల. ఎెందఽఔెంటే ఇథి నౄభా ఔెంనలనీ కెుబభ నఽ ఙెయౌుెంఙేెందఽఔు భ ెందఽ 
నౄభాథరయల ఙెయౌుెంఙరయౌ్న లయ నతౄెం. ఉథరహయణఔు ఔ యౄ. 10000 నులలలల నేనయౘబెంు ఉెంటే, కెుబెం 
ఙేలన ాత్త నౄభా నషిెంలలనా నౄభాథరయల భ ెందఽగ యౄ. 1000 ఙెయౌుయౄ డె. 
 

నౄభాథరయల తయపు నఽెంచి ధైత్తఔ ాభాదెం ఉెంటలెందనై అనఽభానెం ఉనైుడె సదయల ానుో జల్్ నఽ ఏజెెంటల 
ఎటిి  భిలతేలలు నా నౄభా ఔెంనలనీకి తీసఽఔుభఔడదఽ. నలైగ అలాెంటి అెంరలనఽ ఆఫ  యెంటధే నౄభా ఔెంనలనీ 
అదికయలల దిఱికి తీసఽకెమాు యౌ. 
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5. సుల కల లేుల్్ 

 
యదరయణెంగ నానేమెం భైటు నఽ ధైెండె ధలల కలానికి కోట్  ఙేయౄ యల. ఔయేళ్ నులలని తఔుువ కలానికి 
తీసఽఔుెంటే నానేమెంనఽ ఔడర ాణేఔ లేుల్ నఽ వభిౄెంజైయౄ యల. థరధేై సుల కల లేుల్ అెంటలయల. 
  
ఈ లేుల్ ాకయెం సులకయౌఔ నౄభాఔు వసాలు ఙేమాయౌ్న నానేమెం ధైషత్తౄఔ నుాత్తథిఔ ాకయెం ఉెండదఽ. 

 
సుల కల లేుల్్ ఆవశ్ఔత 

 
a) నులలని జఞభీ ఙేలేెందఽఔు అబయ కయలచలు 12 ధలలకెైధర, తఔుువ కలానికెైధర థరథరుగ కైలా 

ఉెంటలబ కఫటిి  ఈ భైటు నఽ వభిౄెంజైయౄ యల. 
 

b) నలైగ యభిిఔ నులలలల భెనఽవల్ కైవలెం ఏడరథికి ఔయభై వసఽౄ ెంథి. అథే సులకయౌఔ నౄభాలలు  అబణే 
అథి భభిెంత తయచఽగ వసఽౄ ెంథి. అలాెంటుడె ధైషత్తౄఔ నానేమెంనఽ అనఽభత్తలేౄ  నౄభాథరయల 
కైవలెం ఈ సులకయౌఔ నౄభాలధే తీసఽఔుెంటృ, తథరుభ నానేమెంలనఽ యబథరలలు  ఙెయౌుెంఙే దోయణ కి 
థిగై ఆయుయభ ెంటలెంథి. 

         
c) నలైగ కొనిై నౄభాలు లక్షణరనిై ఫటిి  లజనల్ అమ ెంటలబ. అలాెంటి లజన్  లల యటి భిసఽు 

ఎఔుువగ ఔడర ఉెంటలెంథి. నలైగ కొనిైయయలు  భిసఽు అతదిఔెంగ ఉనై సభమెంలల నౄభాలనఽ 
తీసఽఔుెంటలయల. తథరుభ నౄభా ఔెంనలనీ ాయోజధరలఔు యయలదేెంగ నౄభా ఎెంనఔ జయలఖ తేెంథి. 
ఇలాెంటి ఎెంనఔలనఽ నిభోదిెంచడరనికై సులకయౌఔ నౄభాలనఽ యౄను ెంథిెంచడెం జభిగిెంథి. నలైగ యభిిఔ 
నౄభానఽ నౄభాథరయల యదఽె  ఙేసఽఔునైుడె ఈ సులకయౌఔ నౄభాలనఽ ఇవువచఽచ. 

 
6. ఔనీస నానేమెం 

 
నులల జఞభీ ణరలఔు నులధరయఫ ైన కయలచలు ఔవయబయలా ాత్త నులల కిెంద ఔనీస నానేమానిై ఙరభెి ఙేమడెం 
భినుటి. 
 

నై జఞా ధరనిై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 3 
ఏజెెంటల ధైత్తఔ ాభాథరనిై ఖ భిౄెంచినుడె ఆఫ  ఏెం ఙేమాయౌ? 

I. భ ెందఽలాగై నౄభానఽ కొనయగిెంఙరయౌ 

II. యషమానిై యెంటధే నౄభా ఔెంనలనీకి నియేథిెంఙరయౌ 

III. కెుబభ లలు  యటల అడగయౌ 

IV. టిి ెంచఽకోఔడదఽ 
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D. నౄభా నతౄెం (సమ్ అషర్ు ) 
నులల నిఫెంధనల ఫేయఔు నౄభా ఔెంనలనీ అెంథిెంఙే ఖభిషి నతౄెం ఇథి. అబణే ఇెండెనేైటీ భినేత్తని ఎెంచఽఔుధే 
భ ెందఽ నౄభాథరయల ఙరలా జఞఖరతౄగ వవహభిెంఙరయౌ. ఎెందఽఔెంటే కెుబెం సభమెంలల భీబెంఫర్్  ఙేలే ఖభిషి 
నతౄెం అథి భాతాఫే. 
 
నౄభా నణరౄ నిై ఎుడా నౄభాథరయల ఙేణే నిభే భితభవుతేెంథి. నులల ఫేయఔు ఫలధత ఉెండే నతౄెం ఔడర 
అథే. నులల ఫేయఔు ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నానేమెం ఎెంణో నిభే భిెంఙేెందఽఔు భైటలనఽ వభిౄెంజైలేథి ఔడర ఈ నతౄెం 
నైథే. 
  
నౄభా నతౄెం ఆలౄ  యలువనఽ యసౄయఔెంగ ాత్తనృెంనృెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి. ఔయేళ్ నౄభా నతౄెం ఎఔుువగ ఉెంటే 
నౄభాథరయలఔు లనేృ ఏనై ఙేఔయదఽ. అలాగై అల నౄభా ఙేలేౄ , అెంటే తఔుువగ ఉెంటే కెుబెం ధైషత్తౄఔెంగ 
తఖ ా తేెంథి. 
 
1. నౄభా నణరౄ నిై నియృబెంచడెం 
  
ాత్త యనుయ తయఖత్తలలనా నౄభాథరయలఔు ఈ థిఖ వ నుబెంటు నఽ అనఽసభిసాౄ  సలయౘ ఇయుయౌ్ ఉెంటలెంథి. నౄభా 
నణరౄ నిై నియృబెంచఽఔుధేుడె యటిని భనసఽలల ఉెంచఽకోయయౌ: 

 
a) వకిౄఖత ాభాద నౄభా:  ఔెంనలనీ ఇవుజూనే నౄభా నతౄెం (సమ్ అషర్ు ) లయ నతౄెం కవచఽచ, లేథర 

నౄభాథరయల ఆథరమెంనలై ఆదరయడి ఉెండవచఽచ. కొనిై నౄభా ఔెంనలనీలు నిభెిషి యైఔలానికి గనఽ 
నౄభాథరయల ధలయభీ యేతధరనికి 60 నఽెంచి 100 భెటలు  ఫ నిట్్ ఇవువచఽచ. అబణే ఖభిషి నణరౄ నికి 
భినేత్త, లేథర ఎఖ వ భినేత్త ఉెండవచఽచ. అెంణేగఔ భియౘభలు ఔడర ఔెంనలనీ, ఔెంనలనీకి 
భాయవచఽచ. ఖూర ప్  వకిౄఖత ాభాద నులలలలు  నౄభా నతౄెం సమ్ ఇనా్ర్ు  నఽ ాత్త నౄభాథరయలఔ 
యడిగ నిభే భిెంచవచఽచ. లేథర నౄభాథరయలఔు ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నణరౄ లఔు యౌెంఔు నలటివచఽచ. 

 
b) ఆభోఖ నౄభా: సమ్ ఇనా్ర్ు  ఔ నిభెిషి భైెంజ్డ లల అెందఽఫలటలలల ఉెంటలెంథి. ఇథి వయో భినేత్తనలై 

ఔడర ఆదరయడి ఉెంటలెంథి. ఉథరహయణఔు 25 -40 వయో భినేత్త ఉనై ఖూర ప్  ఔు నౄభా ఔెంనలనీ 10 

లక్షలు, లేథర అెంతఔెంటే ఎఔుువ సమ్ ఇనా్ర్ు  నఽ ఇవుజూవచఽచ. అథే 3 ధలల నఽెంచి 5 ఏళ్ు  
వయో ఖూర ప్  ఔు అథి 2 లక్షలల ఎెంణో ఉెండవచఽచ. 

 
c) మోటలర్  నౄభా: మోటలర్  నౄభా యషమెంలల సమ్ ఇనా్ర్ు  అధేథి నౄభాథరయల ాఔటిెంచిన యలువ 

(ఐడీయ)గ ఉెంటలెంథి. అథి యహను యలువ. ాసఽౄ తెం ఉతత్తౄ థరయల ఆ యహధరనికి నియృబెంచిన 
అభ్ఔు ధయ ఆదరయెంగ థీనిై తీసఽఔుెంటలయల. థరని నఽెంచి ఐఆర్  డీఏ నిఫెంధనల ఫేయఔు తయలఖ దల 
రణరనిై తీలేయౄ యల. ఉతత్తౄథరయల ాఔటిెంచిన ధయలల య నిఔ సఽెంకలు/నఽైలుెంటలబ. భిజిలిేరషన్  
భభిమ  నౄభా నణరౄ లుెండవు. 

 
ఐడీయ = (ఉతత్తౄ థరయల ాఔటిెంచిన అభ్ఔు ధయ – తయలఖ దల) + (ాఔటిెంచిన అభ్ఔు ధయలల ఇనేడి 
ఉెండని యడి పలగల కయలచ - తయలఖ దల) భభిమ  భిజిలిేరషన్  భభిమ  నౄభా నణరౄ లనఽ నేనయౘబయౄ యల. 
 
యడకనికి నికిభని, లేథర 5 ఏళ్ైు  థరటిన యహధరల ఐడీయని నౄభా ఔెంనలనీ, నౄభాథరయల యసయ 
అెంగీకయెం ఫేయఔు నియృబెంచఽఔుెంటలయల. అుడె తయలఖ దలఔు ఫదఽలుగ నుత కయు  ఐడీయని యహను 
ఔెండిషన్  నలై సభైుమయలు , కయల డీలయు వెంటియయల ఇఙేచ అెంచధరల ఆదరయెంగ నియృబెంచఽఔుెంటలయల. 
ఐడీయ అధేథి ఔయేళ్ యహనెం థ ెంఖతధరనికి ఖ భెైధర, నతౄెం నయౖి నికి ఖ భెైధర ఙెయౌుెంఙే భియౘయెం. కయల 
భాభెుట్  యలువఔు యలెైనెంత దఖాయగ ఉెండే ఐడీయని ను ెంథరలని ఖటిి గ లనూయల్ ఙేమడెం జయలఖ ణోెంథి. 
నౄభాథరయలఔు ఐడీయనలై 5% నఽెంచి 10% తఖ ా దలనఽ నౄభా ఔెంనలనీలు యదియౄ బ. తఔుువ ఐడీయ అెంట ే
తఔుువ నానేమెం ఔడర అని భభిచనుో వదఽె . 
 
d) అగిైాభాద నౄభా 
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అగిైాభాద నౄభా సమ్ అషర్ు  నఽ బవధరలు/నుు ెంటల, మెంణరా ెంలు, నృగిెంుల ునఃయ న యలువ 
ఆదరయెంగ నిభే భిెంచవచఽచ. యటిలల ఉెండేయటికి యటి భాభెుట్  యలువ ఆదరయెంగ ఔవభైజీ ఔయౌయౄ యల. యటి 
ధయ నఽెంచి తయలఖ దలనఽ తీలేలేౄ  అథి వసఽౄ ెంథి. 
 
e) నిలుల నౄభా 
 
నిలుల యషమెంలల సమ్ అషర్ు  అెంటే యటి భాభెుట్  యలువ. నషిెం జభిగినుడె, భ డి సయలఔులఔు 
నషిెం జభిగినుడె నౄభాథరయలఔు ఆ సయలఔులనఽ భాభెుట్  లల కొనఽగోలు ఙేమఖల ధయనఽ భీబెంఫర్్  
ఙేయౄ యల. 
 
f) సభ దా సయలఔు నౄభా 
 
ఇథి అెంగీఔభిెంచిన యలడ్స నులల. భభిమ  సమ్ అషర్ు  అధేథి కెంటలా ఔుి  సభమెంలల నౄభా ఔెంనలనీ 
భభిమ  నౄభాథరయల భధ ెందెం ఫేయఔు ఉెంటలెంథి. యదరయణెంగ అథి వసఽౄ వు ణరలఔు ధయఔు 
యయణరనఽ, అెంటే లఐఎఫ్ యలువనఽ ఔయౌనణే వఙేచ నతౄెం. 
 
g) ఫ భైెన్  హల్ నౄభా 
 
ఫ భైెన్  హల్ నౄభాలల సమ్ ఇనార్ు  అధేథి ెందెం నదట ు  నౄభా ఔెంనలనీకి భభిమ  నౄభాథరయలఔు 
భధ ఔుథిభై ెందెం ఫేయఔు ఉెంటలెంథి. హల్/ధౌఔనఽ సభిిలైడ్స యలమర్  తనిఖీ ఙేలన నైదట ఈ 
యలువనఽ నేభపుెంటలయల. 

 
 

h) ఫలధత నౄభా 
 
ఫలధత (లమనృయౌటీ) నులలలలు  సమ్ ఇనార్ు  అధేథి నుభిరర నేఔ యపలగల లమనృయౌటీ ఎక్్ నోు జర్  గ 
ఉెంటలెంథి. యటి ఎక్్ నోు జర్  తీవాత, పౌగోయఔ యసౄ యణల ఆదరయెంగ థరనిై నియృబయౄ యల. అదను 
ధరమయఫ ైన కయలచలు ఔడర కెుబెం భియౘయెంలల పలఖెం అబ ఉెండవచఽచ. సమ్ ఇనా్ర్ు  నఽ ఎఖ వ 
నేభపునై భనేతేల ఆదరయెంగ నౄభాథరభై నియృబయౄ యల. 

            

నై జఞా ధరనిై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 4 
ఔ డరఔియలఔు తనఔు వత్తభైఔెంగ వఙేచ నియుక్షు ఆభోణల ఫలభినఽెంచి కనుడెకోవడరనికి ఔ నౄభా థకనిై 
సాచిెంచెండి. 
I. వకిౄఖత ాభాద నౄభా 
II. ఫలధత నౄభా 
III. ఫ భైెన్  హల్ నౄభా 
IV. ఆభోఖ నౄభా 
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యభెంశ్ెం 

a) భిసఽులనఽ వభాీఔభిెంచి భభిమ  అయ ఏ యపలఖెంలలకి వయౄ యో నిభే భిెంఙే ాకిరమ భైట్  ఫేకిెంగోు  ఙరలా 
భ కఫ ైనథి. 
 

b) అెండర్ భెైటిెంగ్  అధేథి నౄభా కోభిన భిసఽు అెంగీకయయోఖభా, యోఖఫే అబణే ఏ భైటలఔు, నౄభా ఔవభైజీని 
అెంగీఔభిెంఙరయౌ్న నిమభ నిఫెంధనలేనేటి అనైయ ణేలేచథి. 
 

c) భైట్  అధేథి నౄభా మూనిట్  ణరలఔు ధయ. 
 

d) నౄభా ధయ ఙరయౌనెంతగ, సభెంజసెంగ ఉెండేలా చాడటఫే భైట్  ఫేకిెంగ్ లక్షెం. 
 

e) „యసౄ వ నానేమెం‟ అధేథరనికి ఇతయ కయలచలు, నిలులు భభిమ  లాపలలఔు ఙరయౌనెంతగ నణరౄ లనఽ 
ఔలుుణరయల. 
 

f) నౄభా భిపలషలల ాభాదెం అధే దెం నిభెిషి ాభాదెం వలు  నషిెం జభిగై ఆయుభనిై నలెంఙే అెంరలు, లేథర 
లక్షణరలనఽ సాచిసఽౄ ెంథి. 
 

g) తగాిెంులు/అదధరలనఽ ఙేభైచ కు జు చినై కెుబభ లనఽ ణొలగిెంఙేెందఽఔు ఉథెేయెంచినథి. 
 

h) ధన కెుబెం ఫో నస్క అధేథి అెండర్ భెైటిెంగ్  అనఽబయనిై ఫ యలఖ  భిఙే శ్కిౄభెంతఫ ైన వూహెం. ఇథి భైటిెంగ్ 
వవసలలు  అయపలజ పలఖెం. 
 

i) సమ్ అషర్ు  అధేథి నులల నిఫెంధనల ఫేయఔు నౄభా ఔెంనలనీ అెందజైలే ఖభిషి నతౄెం. 
 

 

కీలఔ థరలు 
 
a) అెండర్  భెైటిెంగ్ 

b) భైట్  ఫేకిెంగ్ 

c) పౌత్తఔ ాభాథరలు 
d) ధైత్తఔ ాభాథరలు 
e) ఇెండెనేైటీ 
f) లనేృ 

g) నానేమెం లలడిెంగ్ 

h) యభెెంటీలు 
i) తగాిెంులు 
j) అదనెం 
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నై జఞా ధరనిై నైయల భీక్షిెంచఽఔుధేెందఽఔు సభాదరధరలు 
జయఫ  1 

సభెైన సభాదరనెం I. 
 
భిస్కు ాపలవెం ణరలఔు సెంపలవత భభిమ  తీవాణే నౄభా భైట్  ఫేకిెంగ్. 
 
జయఫ  2 

సభెైన సభాదరనెం I. 
 
యసౄ వ నానేమెం అధేథి కైవలెం నయౖి లఔు భియౘయెం ఙెయౌుెంఙేెందఽఔు భాతాఫే సభినోు తేెంథి. కనీ నులధరయఫ ైన 
వమాలు, లాపలలఔు అథి ఙరలదఽ. 
జయఫ  3 
సభెైన సభాదరనెం II. 
 
నౄభా ఏజెెంటల ధైత్తఔ ాభాథరనిై లఖడిణే యెంటధే థరనిై నౄభా ఔెంనలనీ దిఱికి తీసఽకెమాు యౌ. 
జయఫ  4 

సభెైన సభాదరనెం II. 
ఫలధత నౄభా అధేథి డరఔియునఽ నియుక్షు ఆభోణల కెుబభ ల ఫలభి నఽెంచి కనుడఖలదఽ. 

లుమ భీక్ష సభాదరధరలు 
ాశ్ై 1 
భిసఽునఽ అెంగీఔభిెంఙరలా, వథరె  అధేథి నియృబెంఙేథి _____________  

I. అషర్ు  
II. అెండర్ భెైటర్  
III. ఏజెెంటల 
IV. సభైుమర్  
 
ాశ్ై 2 
_______________ అధేథి నిభెిషి నౄభా మూనిట్  ధయ. 

I. భైట్  
II. నానేమెం 

III. సమ్ అషర్ు  
IV. ఫో నస్క 

 

ాశ్ై 3 
కెుబభ లనఽ లైల్ ఙేలేయభికి నౄభా ఔెంనలనీ ఙెయౌుెంఙే ఖభిషి నతౄెం ___________. 

I. సమ్ అషర్ు  
II. నానేమెం 

III. భెైడర్  
IV. లాపలలు 
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ాశ్ై 4 
అెండర్ భెైటర్  ఔు సభాఙరయ వనయల కనిథి ______________. 

I. ానోు జర్  యభిిఔ కాణరలు 
II. ఆలౄ  ణరలఔు అెంగీకభనికి భ ెందఽ భిసఽు సభైు 

III. ానోు జల్ నూయెం 

IV. నౄభా ఔెంనలనీ ణరలఔు భిజిలిేరషన్  సభిికెట్  
 

ాశ్ై 5 
ాభాథరలు: 
I. నయౖి ల తీవాతనఽ నలెంఙే కయకలు 
II. నయౖి ల తయచఽదధరనిై నలెంఙే కయకలు 
III. నయౖి ల తీవాతనఽ ణరలఔు తీవాతనఽ నలెంఙే కయకలు 
IV. నయౖి ల తీవాతనఽ ణరలఔు తీవాతనఽ తగాిెంఙే కయకలు 
 

ాశ్ై6 
కిెంథియటిలల ఏథి సభెైనథి? 

 
పౌత్తఔ ాభాథరలు: 
I. భైట్  ఫేకిెంగ్ లల భ ఖెంమ కదఽ 
II. అెంచధర యేమజఞలనియ 

III. ఫలలెన్్ ఱట్  ఆదరయెంగ లెఔుఖటిఖలయ 

IV. ానోు జల్ నూయెంలల ఇచిచన సభాఙరయెం ఆదరయెంగ అెంచధర యేమఖయౌగినయ 

 

ాశ్ై 7 
మోటలర్  నౄభాలల యభెెంటీలలు  ఔటి: 
I. యహధరనిై భోజూ ఔడగయౌ 

II. యహధరనిై యేఖ భీక్షల కోసెం యడభదఽ 
III. వకిౄఖత లగైజీని మోసఽకెళ్ుడెం కోసెం యడభదఽ 
IV. యహధరనిై భోజుఔు 200 కి.నై. ఔెంటే ఎఔుువ త్తభదఽ. 
 

ాశ్ై 8 
తగాిెంు కు జు ఉథెేశ్ెం: 
I. కెుబెం ఙెయౌుెంులనఽ తనెంచఽకోవడెం 

II. చినై చినై కెుబెం ఙెయౌుెంులనఽ తనెంచడెం 

III. నులలథరయలనఽ యేదిెంచడెం 

IV. నానేమెంనఽ నలెంచడెం 
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ాశ్ై 9 
 
ల ర్ెంఔుర్  వవస  ఏభటల ఈ కిెంథియటికి యౘనై ఇసఽౄ ెంథి: 
I. భిసఽునఽ నలెంచఽతేెంథి 

II. భిసఽునఽ తగాిసఽౄ ెంథి 

III. భిసఽునఽ తగాిెంచదఽ, నలెంచదఽ 
IV. హౄడిెంగ్ భిసఽునఽ నలెంచఽతేెంథి 
ాశ్ై 10 
మోటలయల నౄభాలల నౄభాథరయల ణరలఔు ాఔటిత  యలువలల ఇనేడి ఉెండేయ: 
I. నమోదఽ 
II. తమాభీథరయల వమ ధయ 

III. తమాభీథరయల అభ్ఔు ధయ 

IV. ఆభిోటాభీ ధయ అెంశ్ెం 

 

లుమ భథిెంు ాశ్ైలఔు సభాదరధరలు  
జయఫ  1 
సభెైన సభాదరనెం II. 

 
భిసఽునఽ అెంగీఔభిెంచడభా, లేథర అనైథి అెండర్ భెైటర్  నియృబయౄ యల. 
 
జయఫ  2 

సభెైన సభాదరనెం I. 
 
భైటల అధేథి నిభెిషి నౄభా మూనిట్  ణరలఔు ధయ. 

 
జయఫ  3 
 
సభెైన సభాదరనెం I. 
 
సమ్ ఇనార్ు  అధేథి కెుబెం థరకలు ఙేలన యభికి ఔెంనలనీ ఙెయౌుెంఙే ఖభిషి నతౄెం. 
 
జయఫ  4 
 
సభెైన సభాదరనెం IV. 

 
నౄభా ఔెంనలనీ ణరలఔు భిజిలిేరషన్  సభిికెట్  అెండర్ భెైటర్  ఔు సభాఙరయ వనయల కదఽ. 
 
జయఫ  5 
 
సభెనై సభాదరనెం III. 
 
ాభాథరలధేయ నయౖి ల ాపలయనిై భభిమ  తీవాతనఽ ఫలగ నలెంఙే కయకలు. 
 
జయఫ  6 
 
సభెైన సభాదరనెం IV. 
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పౌత్తఔ ాభాథరలనఽ ానోు జల్ నూయెంలల ఇచిచన సభాఙరయెం ఆదరయెంగ అెంచధర యేమవచఽచ. 
 
జయఫ  7 
 
సభెైన సభాదరనెం II. 
 
మోటలర్  నౄభాలల యహధరనిై యేఖ భీక్షలఔు యడభదనైథి యభెెంటీలలు  ఔటి. 
 
జయఫ  8 
 
సభెైన సభాదరనెం II. 
 
తగాిెంు కు జు ఉథెేశ్ెం చినై చినై కెుబెంలనఽ ణొలగిెంచడెం. 
 
జయఫ  9 
 
సభెైన సభాదరనెం II. 
 
భిసభలలు  ల ర్ెంఔుర్  వవస  ఏభటల అగిైాభాద భిసఽునఽ తగాిసఽౄ ెంథి. 
 
జయఫ  10 
 
సభెైన సభాదరనెం III. 
 

మోటలయల నౄభాలల నౄభాథరయల ాఔటిత యలువలల తమాభీథరయల ణరలఔు అభ్ఔు ధయ ఔడర ఔయౌల 
ఉెంటలెంథ.ి 
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అదరమెం 25 

 

వకిౄఖత, భిట ైల్ నౄభా 
 

అదరమ భిచమెం 
యదరయణ నౄభాఔు సెంఫెందిెంచిన లు దిఔతరలనఽ, సాణరా లనఽ ఖత అదరమాలలు  భనెం ధేయలచఔుధరైెం. 
యదరయణ నౄభా ఉతతేౄ లనఽ ననైఫ ైన భాభెుటు ఔు ననైెంగ వభాీఔభియౄ యల. కొెందయల యటిని ఆలౄ , కజుయయి్, 
ఫలధత నౄభాలుగ వభాీఔభియౄ యల. కొనిైఙోటు  యటిని అగిైాభాద, సభ దా, మోటలయల, చిలు య నౄభాలుగ 
వభాీఔభియౄ యల. భిట ైల్ యనియోఖథరయలలు కొనఽగోలు ఙేలే వకిౄఖత ాభాద, ఆభోఖ, ామాణ, ఇెంటి, దఽకణథరయలల 
నౄభాలనఽ ఖ భిెంచి ఈ అదరమెంలల చభిచెంచడెం జభిగిెంథి. 

అబసన పయౌణరలు 
 
A. వకిౄఖత ాభాద నౄభా 
B. ఆభోఖ నౄభా 
C. యథయేౕ ామాణ నౄభా 
D. ఇెంటిథరయల నౄభా 
E. దఽకణథరయల నౄభా 
F. మోటలయల నౄభా 
 
ఈ అదరమానిై అధమనెం ఙేలన అనెంతయెం నైయల ఈ థిఖ వయ  ఙేమఖయౌగి ఉెండరయౌ: 
  
1. వకిౄఖత ాభాద నౄభా ఔవభైజీని యవభిెంచడెం 
2. ఆభోఖ నౄభా ఔవభైజీని చభిచెంచడెం 
3. ామాణ నౄభా ాత్తనుదననఽ లదేెం ఙేమడెం 
4. ఇెంటిథరయల నౄభానఽ యవభిెంచడెం 
5. దఽకణ నౄభానఽ లదేెం ఙేమడెం 
6. మోటలయల నౄభా ఖ భిెంచి చభిచెంచడెం 
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A. వకిౄఖత ాభాద నౄభా 
1. నౄభా ణరలఔు వకిౄఖత అెంరలేనేట ి

ఫహృర ఔ వకిౄకి ఉెండఖల ఆసఽౄ లలు  అతెంత అభూలఫ ైనథి ఆఫ  నుాణఫే. జీయతచఔరెంలల ఆఫ  లు దశ్ల 
ఖ ెండర యఖ తేెంథి. అెందఽలల పలఖెంగ నిభెిషి వమసఽ వచిచనుడె ఉథోఖెం ఙేమడెం, తథరుభ భోజుయభీ 
అవసభలఔు, యటిణో నుటల బయషతేౄ  ను దఽు కోసెం డఫ ో సెంనుథిెంచడెం నదలు నలడెతేెంథి. 
హఠన్యణెం, లేథర ఆభోఖ సభసల వలు , లేథర ాభాదెం వలు ధన యైఔలెం సెంబయలేౄ  అథి ఆఫ  ఆథరమానిై 
ూభిౄగ గనీ, లేథర ఙరలావయఔు గనీ ాపలయతెం ఙేమవచఽచ. నలైగ చికిత్ఔు ఫలగ కయలచ కవచఽచ. తథరుభ 
వకిౄ ణరలఔు ను దఽు నణరౄ లణో నుటల సెంద ఔడర అెందఽకోసెం ఔభిగినుో వచఽచ. అెందఽకై ఇలాెంటి 
నషిథరమఔ భిలతేల ఫలభి నఽెంచి కనుడే లక్షెంణో వకిౄఖత నౄభానఽ యౄను ెంథిెంచడెం జభిగిెంథి. 
2. వకిౄఖత ాభాద నౄభా 
ాభాథరల ఖ భిెంచి భనెం నితెం యభౄ  తా్తఔలలు  చదఽవుత ఉెంటలెం. భనెం ఫలదితేలెం కనెందఽఔు థేవుళ్ుఔు 
దెండెం నలటలి ఔుెంటృ ఉెంటలెం. కనీ ఔయేళ్ భనకై అలాెంటిథి జభిగిణే? అుడె భన భిల ణేనేటి? అలా 
ఆలలచిెంచడరనికి భనెం ఔు క్షణెం ఔడర కైటలబెంచెం. ఔదా! ాభాద భయణెం, లేథర తీవా గమాల వెంటియ 
సెంనుదధరయలనికి ఔయౌగిణే అథి ఆ ఔుటలెంఫలనికి తీవా ఆభిఔ ఔయౖి లు ఔలఖజైమవచఽచ. నలైగ వకిౄ ణరలఔు 
ఆథరమాయెన యభభ ూనిై అథి రశ్ుతెంగధన, ణరణరుయౌఔెంగధన ూభిౄగ నోు గపటివచఽచ. లేథర ఙరలావయఔు 
తగాిెంఙేమవచఽచ. అెందఽకై ాభాదెంలల ఇలాెంటి హఠన్యణెం, లేథర యైఔలెం వలు  తలెతౄ ఖల ఆభిఔ నయౖి ల ఫలభి 
నఽెంచి కనుడెఔుధేెందఽఔు వకిౄఖత ాభాద నౄభా యమడెతేెంథి. 
 
నౄభా భిపలషలల అసలు ాభాదెం అధే దభెంటే ఏనేట  భనెం భ ెందఽగ అయెం ఙేసఽఔుెంథరెం. 

నియుచనెం 
ాభాదెం అెంటే యదరయణెంగ హఠతేౄ థ,ి ఎదఽయల చాడనిథ,ి హఠతేౄ గ జభిగైథ,ి ఫమటిక ి ఔనిెంఙ ే
ళ ెంయత్ఔ కయకల వలు  ఔయౌగినథి అబన ఔ గటన. (కనీ యద,ి లేథర భోఖెం ఈ జఞనృణరలలకి 
భదఽ). తథరుభ రభీయఔ గమాలవుణరబ. అబణే భానలఔ గమాలు, నభలయఫ ైన, లేథర 
పలయోథేుఖయఫ నై సభసలు, డినలషాన్ , లేథర మాెంగెడెటీ వెంటియ ఈ జఞనృణరలలకి భవు. 
 

కఫటిి  యది వలు  భయణెం ఈ నులల భిదిలలకి భదఽ. 
 
a) భభి వకిౄఖత ాభాద నులల యేటిని ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి? 

 
యదరయణ వకిౄఖత ాభాద (న.ఎ.) నులలలు ఔవయ ఙేలేథి: 
 
iii. ాభాదెం వలు  సెంబయెంఙే భయణెం 

iv. రశ్ుత ూభిౄ యైఔలెం 

v. రశ్ుత నుక్షిఔ యైఔలెం  

vi. ణరణరుయౌఔ ూభిౄ యైఔలెం 

 
యదరయణెంగ నౄభా ఔెంనలనీలు యదరయణెంగ అవసయభబయ అనాహ భిలతేల కోసెం టేఫ ళ్ునఽ 
(నానేమెం భైటలు ), లేథర ప్ ఆను నఽ (ఔవభైజీ/లనేృ ణరలఔు యవభలు) యౄను ెంథియౄ బ. భభిమ  అలాెంటి 
అనాహ భిలతేల కోసెం ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నణరౄ లనఽ ఔడర నిభే భియౄ బ. కఫటిి  ఈ అనిై అనాహ 
భిలతేల కోసభూ నిభెిషిెంగ ఔవభైజీ అడగయౌ్న అవసయెం ానోు జర్  ఔు ఉెండదఽ. అబణే కొనిై „మాడ్స 
ఆన్ ‟ ఔవయలు  ఔడర ఉెంటలబ. ఇయ కొెందభికి అవసయభవుణరబ. కొెందభికి అవసయడవు. అదను 
నానేమాలు ఙెయౌుెంచడెం థరుభ ఈ అదను ఔవభైజీని ను ెందవచఽచ. ఆ నణరౄ లనఽ నౄభా ఔెంనలనీ 
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నియృబసఽౄ ెంథి. అెంఫ లెన్్ ఙరభెీలు, నలు ల కోసెం యథర నిది, యైద కయలచలు, ఔుటలెంఫ యయణర, థిఖ భత్త 
ఙేసఽఔుధే ఓషదరలు, అెంతకిరమల కయలచల వెంటియ ఇెందఽఔు ఉథరహయణలు. 

 
కొనిై నిభెిషి యనియోఖథరయలల యపలగల కోసెం కొనిై యకల ఇతయ ఔవభైజీలు ఔడర ఉధరైబ.  
 
యదరయణెంగ వకిౄఖత ాభాద నులలలు 24 ఖెంటల నుటృ ాెంచయౄెంగ అెందఽఫలటలలల ఉెండేలా 
నులలలనఽ ఆపర్  ఙేయౄ బ. నౄభాథరయల ఔనీస వయో భినేత్త 5 నఽెంచి 80 ఏళ్ు  థరక ఔెంనలనీ నిమభ 
నిఫెంధనలనఽ ఫటిి  ఉెంటలెంథి. ళెచఽచ వయో భినేత్త యభికి నానేమెం లలడిెంగ్ ణో గనీ, అథి లేఔుెండర గనీ 
ఉెంటలెంథి. 

 
యటిలల కొనిై దజఞలాలనఽ భననేుడె అయెం ఙేసఽఔుెంథరెం. 

నియుచనెం 
 
1. రశ్ుత సెంూయృ అెంఖయైఔలెం (నటీడీ): అెంటే కళ్ొు  ఙేతేల ధరలుఖూ జీయత కలెం నుటల ూభిౄగ ని 

ఙేమఔుెండర నోు వడెం. అెంటే యటికి క్షయతెం భవడెం, లేథర అయ్యఔ లత్తకి యళ్ుడెం, భెెండె ఔళ్ైు /భెెండె 
ఙేతేలు/భెెండె కళ్ైు , లేథర ఔ ఙేబ భభిమ  ఔ ఔనఽై లేథర ఔ ఔనఽై భభిమ  ఔ కలు, లేథర ఔ 
ఙేబ భభిమ  ఔ కలు ూభిౄగ నోు వడెం వెంటివనైభాట. 

 
2. రశ్ుత నుక్షిఔ అెంఖయైఔలెం (ననడీ): అెంటే జీయత కలెం నుటల నుక్షిఔెంగ అెంఖయైఔలెం ఔలఖడెం. 

ఉథరహయణఔు యేళ్ైు , ఫ టనయేళ్ైు , యేయౌ ఎభ ఔలు నోు వడెం. 
 
3. ణరణరుయౌఔ సెంూయృ అెంఖయైఔలెం (టీటీడీ): అెంటే కొెంతకలెం నుటల ూభిౄ అెంఖయైఔలెం ఔలఖడెం. అలా 

అెంఖయైఔలానికి ఖ భెైన సభమెంలల ఔయౌగై ఆథరమ నయౖి నికి ఔవభైజీ ఔయౌెంచడెం ఈ నులలల ఉథెేశ్ెం. 
 

 
భయణ లేౄ  ఇఙేచ నతౄెం భభిమ  నటీడీ వెంటియ సమ్ అషర్ు  ఙెయౌుెంుణో ఔడి ఉెంటలబ. ననడీ జభిగై 
క్షెంలల అెంథే భియౘయెం సమ్ అషర్ు లల కొెంత లయ రతెంగ ఉెంటలెంథి. ఇఔ యయు నుాత్తథిఔన 
నషిభియౘయభెంటే ఖభిషి ఎనిై యభల నుటల భియౘయెం ఙెయౌుెంఙే యలుెంటలెంథో  అనిై యభల నుటల యయెం 
నుాత్తథిఔన ఙెయౌుెంఙే లయ నతౄెం. కొనిై నౄభా ఔెంనలనీలు కైవలెం క్్ డ్స  ఫ నిట్  భాతాఫే 
ఇవుజూుతేధరైబ. 
 
 
 
b) యదరయణ నేనయౘబెంులు (ఔవభైజీ భిదిలల ఉెండనియ) 

 
ఈ కిెంథియటి వలు  ఔయౌగై యైఔలెం: 
  
i. లుమ గమాలు, లేథర ఆత్హత; 
ii. భదెం, లేథర ఓషదరల ాపలవెంలల జభిగై ాభాథరలు;  
iii. మ దేెం భభిమ  తత్ెంఫెందిత ఉణరణరలు 
iv. చటి యయలదేఫ ైన ని ఙేసఽౄ నైుడె, లేథర ధేయూభిత ఉథెేశ్ెంణో ఏథైెధర ఙేసఽౄ నైుడె ఔయౌగై 

గమాలు 
 

c) నులలని ఎవయల తీసఽకోవచఽచ? 

 
పలయతథేశ్ెంలల నివలెంఙే ఏ వకిౄ అబధర ఈ నులలలనఽ ఆఫ /అతని కోసెం భభిమ  తభనలై ఆదరయడిన 
ఔుటలెంఫ సబ ల కోసెం తీసఽకోవచఽచ. 
 
భానవ జీయణరనికి యలువఖటిడెం అతెంత ఔషిఫ ైన ని. కఫటిి  ఇెండెనేైటీ సాణరా నిై నఏ నులలలఔు 
భభీ ఔఠినెంగ వభిౄెంజైమడెం యధెం కదఽ. అబణే యటిని దఽయలథెేరలణో భభీ అడు గోలుగ ఎఔుువగ 
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లెఔుఖటిఔుెండర ఉెండేెందఽఔు యలుగ సమ్ అషర్ు  నఽ నిభే భిెంఙేెందఽఔు కొనిై ాభాణరలనఽ నుటిెంచడెం 
జయలఖ తేెంథి. 
 
నోు బన నుాణెం, లేథర నోు బన అవమవెం ణరలఔు యలువనఽ అెంచధర యేమడెం గనీ, బభీౄ ఙేమడెం గనీ 
అయధఫే. కఫటిి  అలాెంటి యైఔలాలఔు, ాభాథరలఔు ఙెయౌుెంఙే నణరౄ లనఽ ఫ నిట్్ అని గనీ, లేథర 
భియౘభలని గనీ అెంటలయల.  
 
d) నఏ నులలలల సమ్ అషర్ు  నఽ ఎలా నిభే భియౄ యల? 

 
ఔెంనలనీ ఇవుజూనే సమ్ అషర్ు  నఽ భయణరనికి యౄ. 5 లక్షలు, లేథర యౄ. భెెండె కళ్ొు  నోు గపటలి ఔుెంట ే
యౄ.2 లక్షలుగ నిభే భిెంచవచఽచ. లేదెంటే థరనిై నౄభాథరయల ఆథరమెం నుాత్తథిఔగ ఔడర 
నియృబెంచవచఽచ. కొనిై నౄభా ఔెంనలనీలు నిభెిషి యైఔలాలఔు నౄభాథరయల ధలయభీ యేతధరనికి 60 భెటు  నఽెంచి 
100 భెటు  థరక ఔడర ఇయౄ బ.  కొనిై ఇతయ నులలలు థరనికి ఫదఽలు యభిిఔ యేతధరనికి 8 నఽెంచి 10 భెటలు  
ఇయౄ బ. అబణే ఇలా ఙెలు ెంఙే ఖభిషి నణరౄ నికి భినేత్త ఔడర ఉెంటలెంథి. ఈ నులలల థరుభ డినలెండెెంట్  
ణరలఔు ఔుటలెంఫ సభ మలఔు ఔడర ఔవభైజీ ఇవువచఽచ. అెంటే డినలెండెెంట్  సెంణరనెం/డినలెండెెంట్  
పలఖయునే (యభికి సమ్ అషర్ు  లల కొెంత నిభెిషి రణరనిై నిభే భియౄ యల). 
 
నఏ నులలలు భభిమ  భియౘభల నిమభ నిఫెంధనలు ఔెంనలనీ, ఔెంనలనీకి, భభిమ  నులల, నులలకీ 
భాయవచఽచ. 
 
ఇయ ఫ నిట్  నుు నఽు  కఫటిి  నఏ నులలలలు  ఔెంటిాఫూషన్  ఏనై నలదెగ ఉెండదఽ. తథరుభ ఔయేళ్ ఔ వకిౄకి 
లు నౄభా ఔెంనలనీల నఽెంచి ఔటికి నేెంచి నులలలు ఉధరై ఔడర ాభాద భయణెం సెంబయెంచిధర, నటీడీ, 
ననడీ వెంటియ జభిగిధర అనిై నులలల ణరలఔు కెుబభ లనా యడిగ ఙెయౌుయౄ యల. 
 
 
e) నానేమెం 

 
నానేమెం లెకిుెంు వమసఽ, ఔుటలెంఫ సబ ల సెంక, నౄభాథరయల విత్తౄ  వెంటి లు అెంరలనలై ఆదరయడి 
ఉెంటలెంథి. ఇనేడి ఉనై ాభాద తీవాతనఽ ఫటిి  యటిని 1, 2 లేథర 3భిసఽు య బలుగ వభాీఔభిెంచవచఽచ. 
ఉథరహయణఔు డరఔియలు , ఆస్క ఎగెిఔటివ్లఔు తఔుువ భిసఽు ఉెందని పలయయౄ యల. అథే నిభ్ణ నుాెంతెంలల 
ని ఙేలేయభికి ళెచఽచ భిసఽు ఉనైటలి  భిఖణ యౄ యల. 
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కీలకెంశ్ెం 
 
నులల ఉథెేరనిై సషిెం ఙేలే కొనిై సదఽనుమాలు: 
 
i. ఔయేళ్ కై ాభాదెంలల ఙేబ, థరెంణోనుటల నుాణెం ఔడర నోు ణే నౄభా ఔెంనలనీ భాతాెం కైవలెం నుాణ నయౖి నికి 

భాతాఫే ఙెయౌుెంులు ఙేసఽౄ ెంథి త ఙేత్త నోు బనెందఽఔు ఙేమదఽ. 
 

ii. ఔయేళ్ ాభాదెం వలు  ణరణరుయౌఔ సెంూయృ యైఔలెం (టీటీడీ) ఔయౌగి, థరెంణోనుటల రశ్ుత నుక్షిఔ యైఔలెం 
(ననడీ) ఔడర ఔయౌగిణే ఆ భెెండిెంట ు  థేని ఫ నిట్  నతౄెం ఎఔుుయైణే థరనిై భాతయఫే నౄభా ఔెంనలనీ 
ఙెయౌుసఽౄ ెంథి త భెెండిెంటినీ కదఽ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

iii. ఔయేళ్ కై నులలలల పలఖెంగ ననై ాభాథరలలు  ఔటి ఔెంటే ఎఔుువ కెుబభ లు తలెత్తౄ ణే యటనిైెంటికీ 
భియౘయెం ఙెయౌుెంచడెం యలవుతేెంథి. కఔనుో ణే ఔెంనలనీకి ఉెండే ఙెయౌుెంు ఫలధత భాతాెం సమ్ అషర్ు  క ై
భినేతభవుతేెంథి. 
 

iv. ణరణరుయౌఔ సెంూయృ యైఔలెం యషమెంలల ఔయభి కెుబెంనఽ అెంగీఔభిెంఙరఔ ఆ నణరౄ నిై యదరయణెంగ 
యభల నుాత్తథిఔన కఔుెండర ఏఔనతౄెంగధే ఙెయౌుయౄ యల. 

 

 
f) ఖూర ప్  వకిౄఖత ాభాద నులల 

 
వకిౄఖత ాభాద నులలలనఽ నౄభా కోసెం కఔుెండర ఉభ్డి ఉథెేశ్ెం కోసెం ఉనికిలల ఉనై నలదె ఖూర ప్ లఔు 
జఞభీ ఙేయౄ యల. ఈ ఖూర ప్ లఔు యదిగ ఔవభైజీ యషమాలనఽ చాసఽఔుధేెందఽఔు ఔ కైెందాభ ెండరయౌ. 
ఉథరహయణఔు నౄభా కోసెం కఔుెండర ఇతయ ఉథెేశ్ెం కోసెం ఏభట ైన ఔ ఔెంనలనీ. ఆ నులలకి ఔెంనలనీ 
మజభాధే అడి్నిలిేరటర్ . 
 
ఇలాెంటి ఖూర ప్  నులలలలు  నౄభాథరయల యదరయణెంగ మజభాని, ఫలెంఔు, య లలైటీ వెంటియయల అబ ఉెంటలయల. 
ఇఔ నౄభాథరయల వఔుౄ లుగ ఉథోఖ లు, డినుజిట్థరయలలు, నమోథైెన సబ ల వెంటియయలెంటలయల. 
 
ఉథరహయణఔు  ఔ ఫలెంఔు తన కాణరథరయలలెందభికీ వకిౄఖత ాభాద ఔవభైజీ తీసఽకోవచఽచ. 
 
ఖూర ప్  నులలలఔు ఔవభైజీ, నేనయౘబెంులు, సదఽనుమాల వెంటియ యదరయణెంగ వకిౄఖత నులల ఔవభైజీ 
భాథిభిగధే ఉెంటలబ. ఇలాెంటి ఖూర ు నులలలఔు ఆ ఖూర ు భిభాణరనిై ఫటిి  ఙరలా నౄభా ఔెంనలనీలు 
ఖూర ప్  డియౌుెంటలు  ఇసఽౄ ెంటలబ. 
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నై జఞా ధరనిై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 1  
థిఖ వ యకలలు  ాభాథరనికి సెంఫెందిెంచి ఏథి సభెైనథి? 

I. ాభాదెం అెంటే యదరయణెంగ ఆఔల్ఔెం కనిథి, ఎదఽయల చాడనిథి, అనఽకోనిథి అబన ఉదెంతెం అబ 
ఉెంటలెంథి. 

II. ాభాదెం యదరయణెంగ ఆఔల్ఔెం, ఎదఽయల చాడనిథి, అనఽఔునైథి అబన ఉదెంతెం అబ ఉెంటలెంథి. 
III. ాభాదెం యదరయణెంగ ఆఔల్ఔెం, ఎదఽయల చాలనథి, అనఽఔునైథి అబన ఉదెంతెం అబ ఉెంటలెంథి. 
IV. ాభాదెం అెంటే యదరయణెంగ ఆఔల్ఔెం, ఎదఽయల చాడనిథి, అనఽకోనిథి అబన ఉదెంతెం అబ ఉెంటలెంథి. 
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B. ఆభోఖ నౄభా 
ఆభోఖ నౄభానఽ సఽలువుగ ఙెనులెంటే నౄభా ఔెంనలనీ భభిమ  నౄభాథరయల భధ ెందెంగ ఙెవచఽచ. 
ఇెందఽలల గమెం, లేథర యధఽల వలు  యైద చికిత్ అవసయఫ ైణే ఆసతా్త కయలచల కోసెం సమ్ అషర్ు  భినేత్త 
వయఔ డఫ ోలు ఙెయౌుెంఙేెందఽఔు నౄభా ఔెంనలనీ అెంగీఔభిసఽౄ ెంథి. 
 
భెంచి ఆభోఖ లేవలు భానవ హఔుు. అెందఽకై ఆభోఖ లేవలు అెందఽఫలటలలల ఉెండరలని, ఆ కయలచలు 
బభిెంచఖయౌగైలా ఉెండరలని అెంణర ఆయయౄ యల. పలయతథేశ్ెంలల ఇటీవయౌ కలెంలల ఆభోఖ లేవలు ఙరలా నుాదరనెం 
సెంతభిెంచఽఔుధరైబ. నలయలఖ తేనై ఆథరమెం, ఆభోఖ సిహ, ధయల సయయఔయణ భభిమ  నలైైయేట్  ఆభోఖ లేవల 
యెంఖెం యసౄయణఔు లైధరని్ెంగ్ వెంటియ భాయలఔు కయణభవుతేధరైబ. 
 
జీవన సయయ సెంఫెందిత యధఽల నలయలఖ దల, భ కెంగ టిణ పలయతథేశ్ెంలల ఎఔుువగ ఉనై ధేథెంలల 
ాపలవవెంతఫ ైన ఆభోఖ నౄభా ణరలఔు ఆవశ్ఔత ఙరలా ఙరలా కీలకెంశ్ెంగ భాయలత వయోౄ ెంథి. ఎెందఽఔెంటే 
యది ఫలభిన డటెం, లేథర ాభాదెం ఫలభిన డటెం ఆభిఔెంగ ఙరలా నలదె ఎదఽయల థెఫోఔు థరభ ి తీమవచఽచ. 
ఆసఽతేా లు అణరధఽనిఔ యైద సదఽనుమాలనఽ అెందజైసఽౄ ధరై, అెందఽఔు తఖాటేి  భోఖ లఔు ళెచఽచ జులనఽ 
అయ ఙరభెి ఙేసఽౄ ధరైబ. జధరపలలలని సెంనై వయాెం భెంచి ఆభోఖ లేవలనఽ అెందఽఔుధే యోౄ భత ఔయౌగి ఉధరై, 
నలయలఖ తేనై యైద కయలచలు ఆ సదఽనుమాలనఽ యదరయణ వకిౄకి అెందఔుెండర ఙేసఽౄ ధరైబ. 
 
ఆభోఖ నౄభా అధేథి ఇలాెంటి భిలతేల ఫలభి నఽెంచి కనుడే భిఔయెం. ఆభోఖ నౄభా ఆభోఖ లేవల కయలచలనఽ 
బభిెంఙేెందఽఔు ాణరభాైమ ఆభిఔ వనయలగ శ్యయేఖెంగ ఎదఽఖ ణోెంథి. ఈ ఆభోఖ నౄభా లేఔనోు ణే యైద యది, 
లేథర గమెం కయణెంగ ఆసతా్త నులు కయయౌ్ వచిచనుడె నృలుు లు ఙరలా పలభీగ భవచఽచ. కఫటిి  ఈ నౄభా 
ఔ భ కఫ ైన ఆభిౄఔ భిఔయెంగ భాభిెంథి. ఎెంణెైధర ఆభోఖఫే ఔథర భయౘ పలఖెం ! 
 
1. ఆభోఖ నౄభా నులలలనఽ అయెం ఙేసఽకోవడెం 

 
నౄభా ఔెంనలనీలు ఆభోఖ నౄభా కిెంద ఙరలా యకలెైన నులలలనఽ అెంథియౄ బ. ఇయ యైదఽలు, ఆసతేా ల 
కయలచలనఽ అెంథిెంచడెం నదలుఔుని కన్ర్  లేథర ఇతయ తీవాఫ ైన యధఽలఔబయ థీయఘకయౌఔ చికిత్ వెంటి నిభెిషి 
అవసభలనఽ తీయచడెం థరక ఙరలా యకలుగ ఉెంటలబ. 
 
ఇటీవయౌ కలెంలల లు జీయత నౄభా ఔెంనలనీలు ఆభోఖ యెంఖెంలలకి ాయేయెంఙరబ. అటిథరక ఈ యెంఖెంనలై 
యదరయణ నౄభా ఔెంనలనీలు భాతాఫే ఆదితెం ఙెలాబెంఙరబ. ఇుడె మ్ాయతెం కొనిై కైవలెం ఆభోఖ 
నౄభానఽ భాతాఫే ఔయౌెంఙే ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీలు ఔడర ఉధరైబ. పలయత్ లల ఆభోఖ నౄభాఔు ఉనై అనుయ 
అవకరలనఽ డిల టిడఫే యటి లక్షెం. 

సభాఙరయెం 
 
యి ెండ్స అలలన్  ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీలు 
 
i. పలయత్ లల ఆభోఖ నౄభా యెంఖెంలల ఉనై అదఽౌతఫ ైన విథేి అవకరలనఽ చాలన యి ెండ్స అలలన్  నౄభా 

ఔెంనలనీలు థేశ్ెంలల కయఔలానులు నదలునలటలి బ. 
 

ii. ఇలాెంటి ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీల ఏభటలనఽ నోుా త్ళ ెంఙేెందఽఔు ఐఆభీుఏ చయలు ఙేటిి ెంథి. అెందఽకోసెం 
భూలధన అవసభలనఽ ఔడర తగాిెంచిెంథి. 
 

iii. ననైఫ ైన యనియోఖథరయలల యపలగలఔు సిజధరత్ఔ నౄభా ఉతతేౄ లనఽ అెంథిెంచడెం వెంటి అవసభలనఽ 
ఈ ఔెంనలనీలు తీయచఖలవని ఆయెంచడెం జయలఖ ణోెంథి. 
 

iv. ఈ ఔెంనలనీలు అనుయఫ ైన లలషలెైజ్డు  ధైుణరనిై, భిరోధననఽ భన థేశ్ెంలలకి తీసఽకొఙరచబ. 
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v. ఆసతేా ల ఙెబనఽు  ఔడర నౄభా యనుయెంలలకి అడెఖ  నలటలి బ. 
 

vi. యి ెండ్స అలలన్  ఔెంనలనీలు గర నైణ లఔు ఔవభైజీ ఔయౌెంఙేెందఽఔు ఉథెేయెంచిన లు ాబ తు థకలలు  ఔడర 
పలఖయుభ లమాబ. 

 

 
2. ఆభోఖ నౄభా నులల యేటి యేటిని ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి? 

 
ఆభోఖ నౄభా నులల యదరయణెంగ ాభాదెం/యది/అధరభోఖెం వలు  ఆస ర్త్తనులెైణే ఆ కయలచలనఽ ఙెయౌుసఽౄ ెంథి. 
అబణే అయ నులల నఽెంచి రశ్ుతెంగ నేనయౘబెంచిన యధఽల జఞనృణరలల ఉెండఔడదఽ. 
 
ఔవభైజీ ఉెండే కయలచలు యదరయణెంగ ఇలా ఉెంటలబ: 

 
 యౄభ /ఫ ట్  కయలచ 

 వసత్త కయలచలు  
 నభి్ెంగ్ కయలచలు 
 డరఔియు  జులు 
 నభే యణ భీక్షలు 
 ఆభైషన్  తిబయటర్  కయలచలు భభిమ   
 సభెిఔల్ భిఔభలు తథితభలఔు సెంఫెందిెంచిన కయలచలు 

  
యి ెండర్ు  నుు న్  లల పలఖెంగ నా భభిమ  నోు సి్క యౘలటలెైజైషన్  కయలచలు భభిమ  నిభెిషి డే కైర్  దేతేలఔు ఔడర 
కొనిై నులలలలు  ఔవభైజీ ఔయౌయౄ యల. 
 
 
 
ఆభోఖ నౄభా ఔవభైజీ కోు నౄభా ఔెంనలనీలల కోులా ఉెంటలెంథి. కొనిై ఔెంనలనీలు ఐట్  నేఱలెంట్  (ఒన) చికిత్ఔు 
ఔడర ఔవభైజీని ాయేశ్నలటలి బ. ఔన్లేి షన్ , నూయ్ల నృలుు లు, నిభే యణ భీక్షలు, దెంత చికిత్ , ఔెంటి సెంఫెందిత 
లేవలు భభిమ  యభిిఔ ఆభోఖ భీక్షలణో నుటల ఇన్  నేఱలెంట్  చికిత్ కయలచలనఽ ఔడర ఙెయౌుసఽౄ ధరైబ. కొనిై 
నౄభా ఔెంనలనీలు తీవా అధరభోఖెం (కిరటిఔల్ ఇలెైస్క)ఔు మాడ్స ఆన్  లనఽ ఔడర అెందజైసఽౄ ధరైబ. 
 
కన్ర్ , యిో ర క్, కిడీై యైపలెం భభిమ  ఖ ెండెనోు టల వెంటి నలదె జఫ ోలఔు ఔడర ఔవభైజీ ఇయౄ బ. అబణే 
యటికోసెం కొనిై నిభెిషి నిఫెంధనలనఽ నుటిెంచడెంణో నుటల అదను నానేమెం ఔడర ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి. 
 

నియుచనెం 
 
ఆభోఖ నౄభాలల కొనిై యభాన నియుచధరలు: 
 
i. ఇన్  నేఱలెంట్ : ఆసతా్తలల ఙేభి చికిత్ ను ెంథే భోగి 

 
ii. ఓట్  నేఱలెంట్ : ఆసతా్తలల ఙేయఔుెండర/అడి్షన్  ను ెందఔుెండర యైద చికిత్ ను ెంథే భోగి 

 
iii. డే కైర్  లలెంటర్ : యెంకైత్తఔ భిజఞా నెం భభిమ  యైద రసౄ ై యజఞా నెం నలయలఖ తేెండటెంణో ఙరలా సెంకిుషిఫ ైన 

శ్సౄ ైచికిత్ దేతేలు ఇుడె ఙరలా సఽలబతయమాబ. అెందఽకై యటికి ఆసతా్తలల ఔ భోజు ఔెంటే 
ఎఔుువగ ఉెండటెం అవసయెం ఔడర ఉెండదఽ. 24 ఖెంటల లలు ఔడర ూయౄవుణరబ. ఉథరహయణఔు 
యౌతోటిాన్, కటభకి్ నదలెైనయ. ఇలాెంటి దేతేలనఽ అనఽసభిెంఙే లలెంటర్  నఽ డే కైర్  లలెంటర్  అెంటలయల. 

 

కీలకెంశ్ెం 
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ఆభోఖ నౄభాలల దజఞలెం 
 
i. థర్ు  నుభిీ అడి్నిలిేరటర్్ , లేథర TPA అెంటే, ఐఆభీుఏ (థర్ు  నుభిీ అడి్నిలిేరటర్్  – ఆభోఖ లేవలు) 2001 

నిఫెంధనల కిరెంద అతరభిటీ థరుభ లెైలలనఽ్ ఇవుఫడి, ఔ ఇనా్భెనఽ్ థరుభ కొెంత జు లేథర నుభిణోఱఔెం  
తీసఽఔుని నిఙేసాౄ  ఆభోఖ లేవలు అెందజైలే వకిౄ.  
 

ii. ధట్ వర్ు ను ా యైడర్  అెంటే నౄభా ఔెంనలనీ, లేథర టీనఏ భభిమ  నౄభా ఔెంనలనీ సెంమ ఔౄెంగ గనీ జఞనృణరలల 
ఉెంచఽఔునై ఆసతాలు, లేథర ఆభోఖ లేవలు అెంథిెంఙే సెంసలు. నౄభాథరయలలఔు నఖదఽ యళ త సదఽనుమెం 
థరుభ యైద లేవలనఽ అెంథియౄ బ. 
 

iii. నోు యినృయౌటీ. అెంటే వకిౄఖత ఆభోఖ నౄభా నులలథరయల (ఔుటలెంఫ ఔవభైజీణో ఔయౌన) భ ెందఽ నఽెంచీ ఉనై 
తన/తభ  యధఽలు, కలావది ణరలఔు నేనయౘబెంులు తథితభల ణరలఔు ణరనఽ సెంనుథిెంచఽఔునై 
కెరడిట్  నఽ ఔ నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి భభో నౄభా ఔెంనలనీకి, లేథర కై ఔెంనలనీలల ఔ నుు న్  నఽెంచి భభో నుు న్  ఔు 
భాయడరనికి ఉెండే సదఽనుమెం. అబణే ఇెందఽకోసెం ఖత నులలని ఎలాెంటి అెంతభమాల లేఔుెండర 
కొనయగిసాౄ  ఉెండటెం అవసయెం. అెంణేగఔ కై ఔెంనలనీలల నులల భధ భాయడెం నిఱదేెం. 
 

iv. చికిత్ అవసయభబయ భ ెందఽ నఽెంచీ ఉనై భిలతేలు (యధఽలు) లేథర భోగలు/గమాలఔు భ ెందఽగ 
నిభే భిెంచిన ఫేయఔు కొెంత యబటిెంగ్ నభిమడ్స అవసయెం. ఆ తభుణే యటికి ఔవభైజీ లనసఽౄ ెంథి. 
 

v. లనిమర్  లటిజన్ . అెంటే ఆభోఖ నౄభా నులల నదలబయ ణేథీ ధరటికి అయయై ఏళ్ైు , అెంతఔెంటే ఎఔుువ 
వమసఽనై వకిౄ. 
 

vi. ళెల్ౄ  ు స్క కెంనౄ నుాడకి్్ అెంటే జీయత నౄభా ఔెంనలనీ ణరలఔు ఈయత నౄభా ఔవభైజీ భభిమ  జీయణేతయ 
భభిమ /లేథర యి ెండ్స అలలన్  ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీ ణరలఔు ఆభోఖ ఔవభైజీ భెెండిెంటినీ అెంథిెంఙే ను ా డఔుి ల 
నేశ్రభెం. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

641 

 

సభాఙరయెం 
ఆసతా్త కయలచల ఔవభైజీ నినేతౄ ెం ాబ తు యెంఖ యదరయణ నౄభా ఔెంనలనీలు 1980ల చివభోు  భాభెుట్  లలకి 
ాయేశ్నలటిి న తభ ఆభోఖ నౄభా నులలలఔు „ఫ డికెుబమ్‟ అధే థరనిై కామెం ఙేరబ. కలఔరభెంలల అథే 
దెం పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ నౄభాఔు భమ దెంగ భాభిెంథి. ధేడె యనియోఖథరయలల ణరలఔు ననైఫ ైన 
అవసభలనఽ తీభైచెందఽఔు ననై యకలెైన ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లు అెందఽఫలటలలల ఉధరైబ. యటిని ననైఫ ైన 
నేయుణో యఔరబసఽౄ ధరై ఙరలాభెంథి యనియోఖథరయలలు యటిని ఇటికీ „ఫ డికెుబమ్‟ అధే నేయలణోధే నలుయౄ యల. 
 

a) ఔవభైజీ ఉెండనియ 

 
పలయత్ లల ఆభోఖ నౄభా నులలలు సభఖరఫ ైన ఆభోఖ నౄభా ఔవభైజీని అెందజైయౄ బ. ఔనీసెం 24 ఖెంటల 
యౘలటలెైజైషన్  అవసయఫ ైన థరథరుగ అనిై యకలెైన యధఽలు, గమాలు ఈ జఞనృణరలల వయౄ బ. యటికి 
ఎబడ్స్, ఎలిడీస్క భభిమ  భానలఔ సభసలు ుటలి ఔణో వచిచన లలనుల వెంటి కొనిై నేనయౘబెంులు 
ఉధరైబ. అబణే సుపలవభీణర సహజఫ ైన యధఽల చికిత్ఔబయ కయలచనఽ, లేథర యదరయణ ఆభోఖ 
భీక్షల కయలచనఽ, కస్టిక్ సయెభీ, నుు లిక్ సయెభీ, దెంత చ ఇకిత్, యౌెందయ చికిత్ వెంటియటికి ఔడర 
ఔవభైజీ ఉెండదఽ. 

  
b) యబటిెంగ్ నభిమడ్స్ 

 
భ ెందఽ నఽెంచీ ఉెండే యధఽలఔు (నఈడీ)లఔు యదరయణెంగ నిభెిషి యబటిెంగ్ నభిమడ్స (యదరయణెంగ 48 
ధలలు) ఉెంటలెంథి. కటభకి్ వెంటి నిభెిషి యధఽలఔు, భభిమ  ళ సిభెఔినై వెంటి దేతేలఔు ఏడరథి నఽెంచి 
ధరలుగైళ్ు  థరక ఉెంటలెంథి. అబణే నేనయౘబెంులు, ఈ యబటిెంగ్ నభిమడ్స లు కోు నౄభా ఔెంనలనీకి 
కోులా ఉెండవచఽచ. 

 

c) ాసాత్త కయలచలు 
 

ాసాత్త కయలచలనఽ ఙరలా నౄభా ఔెంనలనీలు నేనయౘబయౄ బ. అబణే కొెంత యబటిెంగ్ నభిమడ్స తభుత 
ాసాత్త కయలచలనఽ ఔడర ఙెయౌుెంఙే కొనిై నౄభా నులలలు ఇటీవల వసఽౄ ధరైబ. 

 
కొనిై నౄభా నుు ను లల అెంఫ లెన్్ ఙరభెీలు, కెుబభ లేు ని ాత్త 4 నఽెంచి 5 ఏళ్ుఔు ఔయభి ఉచిత యైద ఙెఔప్  
వెంటి సదఽనుమాలు ఔడర ఉెంటలబ. 

 
ళెచ్ ఐయ నుజిటివ్ వఔుౄ లఔు ఔడర ఔవభైజీ ఇఙేచ నౄభా ఔెంనలనీలు కొనిై ఉధరైబ. నలైగ కొనైబణే ధరన్  
అలలు త్త చికిత్లు ఔడర సమ్ ఇనా్ర్ు  లల కొెంత రణరనిై ఔవభైజీగ ఇయౄ బ. ఙరలా నౄభా ఔెంనలనీలు 
యసౄ ితఫ ైన నౄభా ఉతతేౄ ల రలరణ ని అెందఽఫలటలలల ఉెంచఽణరబ. 
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కీలకెంశ్ెం 
ఆసతా్త: ఆసతా్త అెంటే యధఽలు భభిమ /లేథర గమాలఔు ఇన్  నేఱలెంట్  భభిమ  డే కైర్  చికిత్ కోసెం ఏభట ైన 
ఏథైెధర సెంస . అథి య నిఔ చటలి లు, కిునిఔల్ ఎయి నృు ష్ ఫ ెంట్  (భిజిలిేరషన్  అెండ్స భెఖ లేషన్ ) చటిెం, 2010 కిెంద 
నమోథైె ఉెండరయౌ. భభిమ  నలైన నేభపునై చటిెం ఱలడాల్ లలని లలక్షన్  56(1)లల ఉనై నిఫెంధనలఔు అనఽఖ ణెంగ 
ఉెండరయౌ. థిఖ వ నేభపునై ఔనీస అయోత ాభాణరలనఽ ఔడర నుటిసాౄ  ఉెండరయౌ: 
 
i. అయలో లెైన నభి్ెంగ్ లఫోెంథి నియెంతయెం యధఽలలు  ఉెండరయౌ; 

 
ii. 10,00,000 ఔెంటే తఔుువ జధరపల ఉనై టిణరలలు  అబణే ఔనీసెం 10 ఇన్  నేఱలెంట్  ఫ డెు  భభిమ  ఇతయ 

అనిై నుాెంణరలలు  ఔనీసెం 15 ఇన్ నేఱలెంట్  ఫ డెు  ఉెండరయౌ; 
 

iii. అయలో లెైన యైద నిుణ లు నియెంతయెం యధఽలలు  ఉెండరయౌ; 
 

iv. య ెంతగ ూభిౄయ బ భిఔభలు, సదఽనుమాలణో ఔడిన ఆభైషన్  తిబయటర్  ఉెండరయౌ. అఔుడ ఆభైషనఽు  
ఙేమఖయౌగై సదఽనుమభ ెండరయౌ; 

 
v. భోఖ ల భోజుయభీ భికయలు లనఽ నియుళ ెంఙరయౌ. భభిమ  అయ నౄభా ఔెంనలనీ ణరలఔు అదీఔిత లఫోెంథికి 

అెందఽఫలటలలల ఉెండేలా చాడరయౌ 

 

 
3. డ నేలలభీ యౘలటలెైజైషన్  
 
కొనిై నౄభా ఉతతేౄ లు డ నేలలభీ యౘలటలెైజైషన్  ఫ నిట్్ ఆపర్  ఙేయౄ బ. ఇథి యదరయణెంగ అబణే ఔనీసెం 
భూడె భోజులఔు నేెంచి ఆసతా్త యైద లేవలు అవసయభబయ యధఽలు/గమాలఔు ఇెంట ు ధే తీసఽఔుధే చికిత్ఔు 
(పలయతథేశ్ భిదిలల) వభిౄసఽౄ ెంథి. థిఖ వ నేభపుధే ఏ భిలతేలలు  అబధర ఈ సదఽనుమానిై 
ఉయోగిెంచఽకోవచఽచ: 

 
i. భోగి ఆభోఖ భిలత్త దియౖి ూ అతనిై/ఆఫ నఽ ఆసతా్తకి/నభి్ెంగ్ హో మ్ ఔు తీసఽకెళ్ులేని భిలత్త ఉెంటే, 

లేథర 
 

ii. వసత్త సదఽనుమ లేనే కయణెంగ భోగిని ఆసతా్తకి/నభి్ెంగ్ హో మ్ ఔు తీసఽకెళ్ులేని భిలత్త ఉెంటే 
 
అబణే ఆసౄ భా, భధఽఫేహెం, ళైె నౄన వెంటి థీయఘకయౌఔ భోగలు, లేథర దఖ ా , జలుఫ , ఫ్ూు  వెంటి యదరయణ 
జఫ ోలు భభిమ  వెంశ్నుయెంయెంగ సెంకిరెంఙే యధఽలలఔు థీని నఽెంచి నేనయౘబెంు ఉెంథి. డ నేలలభీ 
యౘలటలెైజైషన్  ఔవభైజీకి నిజఞనికి నలదెగ ఉయోఖెం లేదని లు ఔెంనలనీలు పలయసఽౄ ధరైబ. అెందఽకై ఈ 
సదఽనుమానిై ఎణేౄరబ. డ నేలలభీ యౘలటలెైజైషన్  భినేత్తని సమ్ అషర్ు  లల కొెంత రతెంగ నిభే భియౄ యల. 
ఈ నతౄెం నతౄెం సమ్ అషర్ు  భినేత్తకి నేెంచఔుెండర ఉెంటలెంథి. 
 
ఇఔ నానేమెం అధేథి నౄభాథరయల వమసఽ భభిమ  సమ్ అషర్ు  నలై ఆదరయడి ఉెంటలెంథి. ఇథి యనియోఖథరయల 
ఆథరమెంలల నిషత్తౄగ కఔుెండర యనియోఖథరయల (లేథర ఉథోఖ ల ఖూర ప్ ) భిస్కు భిలత్త భథిెంు భభిమ  
అెందజైసఽౄ నై ఫ నిట్్ య బలనలై ఆదరయడి ఉెంటలెంథి. 
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4. ఔుటలెంఫ ఫో్ు టర్  నులలలు 
 
ఔుటలెంఫ ఫో్ు టర్  నులలలు ఆభోఖ నౄభా నులలలలు ధే భభో యఔెం. యటిలల సమ్ అషర్ు  అధేథి ఔుటలెంఫ 
సబ లెందభికీ వభిౄసఽౄ ెంథి. ఈ నూనేయ్ ఫో్ు టయలు  యదరయణెంగ బయౄ, పలయ, ఇదెయల నలు లఔు వభిౄెంఙేలా ఉెంటలబ. 
కొనిై నులలలు ఇదెభి ఔెంటే ఎఔుువ భెంథి నలు లఔు భభిమ  తయౌుదెండెా లఔు, అతౄ  భాభలఔు ఔడర ఔవభైజీ 
ఇయౄ బ. అబణే నతౄెం ఔుటలెంఫలనికీ ఔయౌన ఔవభైజీ సమ్ అషర్ు  ఔు భినేతఫ ై ఉెంటలెంథి. ఔుటలెంఫ ఫో్ు టర్  
నులలకి ఆ ఔుటలెంఫెం ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నతౄెం నానేమెం ధరన్  ఫో్ు టర్  నులలలలు  అబణే ఆ ఔుటలెంఫెంలలని ాత్త వకీౄ 
ఙెయౌుెంఙరయౌ్ వఙేచ నతౄెం ఔెంటే తఔుువగ ఉెంటలెంథి. 

ఉథరహయణ 

ఔ నౄభాథరయల తనఔు/, పలఖయునేకి భభిమ  తననలై ఆదరయడు  నలు ఔు కొుఔుభికీ యౄ.2 లక్షల సమ్ అషర్ు  
నై వకిౄఖత ఆభోఖ నులలలు తీసఽఔుధరైడనఽఔుెంథరెం. అుడె ఆఫ /అతడె కోు నులలకీ యౄ.2000 - 

యౄ.4000 థరక నానేమెం ఙెయౌుెంఙరయౌ్ వసఽౄ ెంథి. 
 
అథే నౄభాథరయల ఖనఽఔ యౄ. 5 లక్షల ఔుటలెంఫ ఫో్ు టర్  నులల తీసఽఔుెంటే ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నానేమెం వకిౄఖత 
నులలలఔు ఙెయౌుెంఙరయౌ్న యడి యడి నానేమెంల ఔెంటే తఔుువగ ఉెంటలెంథి. నలైగ నలైన ఙెుఔునై ఉథరహయణలలు  
వకిౄఖత నులలలలు  ఔవభైజీ కైవలెం యౄ. 2 లక్షలకై భినేతఫ ైణే, ఫో్ు టర్  నుు న్  లల అథి యౄ. 5 లక్షల థరక 
ఉెంటలెంథి. ఔుటలెంఫ సబ లలు  ఎవభికెైధర ఫలగ కయచబయ యైద చికిత్ అవసయెం డిణే ఇథి ఫలగ ఆదఽఔుెంటలెంథి. 
 

ఆభోఖ నౄభా నులలని వఔుౄ లు తభఔు, తభ ఔుటలెంఫలనికి, లేథర ఏథైెధర ఖూర ుఔు తీసఽకోవచఽచ. వమసఽనఽ 
ఫటిి  అయోత ాభాణరలు కోు నౄభా ఔెంనలనీలల కోులా ఉధరైబ. యదరయణెంగ 3 ధలల లయళ్ు  నఽెంచి 80 ఏళ్ు  
థరక, అెంతఔెంటే ఎఔుువ ఔడర ఔవభైజీ ఉెంటలెంథి. 
 
సమ్ ఇనార్ు  ఔడర నిభెిషి భైెంజ్డ లలల అెందఽఫలటలలల ఉెంటలథి. ఇథి వయో భినేత్తనలై ఔడర ఆదరయడి 
ఉెంటలథి. ఉథరహయణఔు 25 -40 ఏళ్ు  వయో భినేత్తకి నౄభా ఔెంనలనీ 10 లక్షలు, లేథర అెంతఔెంటే ఎఔుువ సమ్ 

ఇనార్ు  ఆపర్  ఙేమవచఽచ. అథే 3 ధలల నఽెంచి 5 ఏళ్ు  ఖూర ప్  ఔు అథి యౄ.2 లక్షలే ఉెండవచఽచ. 
 
నిఫెంధనలు కలానఽఖ ణెంగ భాయలత ఉెంటలబ. నలైగ లు నులలలఔు, నౄభాథరయల ఖూర ులఔు 
లుయదరలుగ వభిౄయౄ బ. నలైగ ఏజెెంటలు  ణరభ  యఔరబసఽౄ నై నులలలఔు వభిౄెంఙే నఽై నేనయౘబెంు 
ాయోజధరల యషమెంలల ఙరలా అవగహనణో ఉెండరయౌ. భాభెుట్  లల అెందఽఫలటలలల ఉనై ఇతయ నఽై 
నోుా ణర్హకలనలై ఔడర యభికి అవగహన ఉెండరయౌ. 

కీలకెంశ్ెం 
ఆభోఖ నౄభానఽ నోుా త్ళ ెంఙేెందఽఔు నులలథరయలలఔు ాబ తుెం లు నఽై నోుా ణర్హకలు ఇసఽౄ ెంథి. ఇయ నఽై 
భిఫేటలగ, లేదెంటే ఙెయౌుెంచిన నానేమానిై ఆథరమనఽై లెకిుెంు నఽెంచి నేనయౘబెంచడెంగ ఉెండవచఽచ. 
ఆభోఖ నౄభా నులలలఔు ఙెయౌుెంచిన నానేమానికి ఆథరమ నఽై చటిెం లలక్షన్  80డి కిెంద ఉనై నేనయౘబెంు 
ఔ భ కఫ ైన నోుా ణర్హఔెం. 
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5. నౄభాథరయల ఆసతా్త నులెైనుడె తీసఽకోయయౌ్న చయలు ఏనేటి? 
 
‗నఖదఽ యళ త సదఽనుమెం‘ అెంటే నులల నిమభ నిఫెంధనలనఽ అనఽసభిెంచి నౄభాథరయలఔు నౄభా ఔెంనలనీ 
అెంథిెంఙే సదఽనుమెం. ఇెందఽలల పలఖెంగ చికిత్ కోసెం నౄభాథరయల ఙేమాయౌ్న ఙెయౌుెంులనఽ ఔెంనలనీబయ నా 
ఆథభెైజైషన్  ఔు అనఽభత్త వచిచన ఫేయఔు ధేయలగ ధట్ వర్ు ను ా యైడర్ ఔు ఙెయౌుసఽౄ ెంథి. ఈ నఖదఽ యళ త 
యౘలటలెైజైషన్  లల నౄభాథరయలనఽ యభికి ణరభ  జఞభీ ఙేలే ఖ భిౄెంుకయలు లు/య్రి్ కయలు ల థరుభ ఔెంనలనీలు 
ఖ భిౄయౄ బ. నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి యభికి నా ఆథభెైజైషన్  ఔడర భవచఽచ. నఖదఽ యళ తభెంటే ఆసతా్తలల 
ఙేభైటుడె నౄభాథరయల ఎలాెంటి ఙరభెీల ఙెయౌుెంఙరయౌ్న అవసయెం ఉెండదఽ. భభిమ  ఆసతా్త నృలుు లనఽ ఔడర 
నౄభా ఔెంనలనీబయ ధేయలగ ఆసతా్తకి ఙెయౌుసఽౄ ెంథి. 
 
సెందయౌెం 1: నఖదఽ యళ త సదఽనుమెం 

 
i. నౄభాథరయల ధట్ వర్ు ఆసతాత్తకి యయు, చికిత్ ఙేబెంచఽకోయయౌ. 

 
ii. నౄభా ఔెంనలనీ, లేథర టీనఏ జఞభ ీఙేలన కయలు నఽ ధట్ వర్ు ఆసతా్తలల చానెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి. 

 
iii. య్రి్ కయలు  ఆదరయెంగ, లేథర నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి గనీ టీనఏ నఽెంచి గనీ నా ఆథభెైజైషన్  వచిచన 

నైదట గనీ నౄభాథరయలనఽ ఆసతా్త చికిత్ కోసెం ఙేయలచఔుెంటలెంథి. 
 

iv. కొనిై నౄభా ఔెంనలనీలఔు యౘలటలెైజైషన్  ఖ భిెంచి 48 ఖెంటల భ ెందఽ ధనటిలై ఙేమాయౌ్ ఔడర 
ఉెంటలెంథి. 

 
v. నులల యవభలనఽ సభిచాసఽఔునై నైదట నఖదఽ యళ త లలటిలె్ెంట్  నఽ నౄభా ఔెంనలనీ/టీనఏ 

ూభిౄఙేయౄ బ. 
 
సెందయౌెం 2: కెుబభ ల భీబెంఫర్్ ఫ ెంట్  
 
ఔయేళ్ నౄభాథరయల ఖనఽఔ నఖదఽ యళ త చికిత్ వదెనఽఔుెంటే ఆమన/ఆఫ  ధేయలగ ఆసతా్తకి ఙెయౌుెంులు 
ఙేమాయౌ్ ఉెంటలెంథి. అనెంతయెం ఆ నృలుు లనఽ నౄభా ఔెంనలనీకి/టీనఏఔు సభభిెంచిన నైదట కెుబభ లనఽ 
భీబెంఫర్్  ఙేయౄ యల. 

సభాఙరయెం 
నా ఆథభెైజైషన్  
 
i. అతవసయ భిలతేలలు  నేనయౘ నఖదఽ యళ త సదఽనుమెం ఇయులెంటే నౄభా ఔెంనలనీ గనీ, అథి నిమనేెంఙే 

టీనఏ గనీ చికిత్ ఇసఽౄ నై ధట్ వర్ు ను ా యైడర్ ఔు నా ఆథభెైజైషన్  ఇవుడెం అవసయభవుతేెంథి. ాభాణీఔిత 
నిభీృత నా ఆథభెైజైషన్  నూభనిై భభిమ  భీబెంఫర్్  ఫ ెంట్  కెుబెం నూభలనఽ ఐఆభీుఏ లనూయల్ ఙేసఽౄ ెంథి. 
ఇెందఽకోసెం యటిని వభిౄెంఙే ఫేయఔు యడెకోవచఽచ. 

 
ii. నిభెిషి ఆసతా్తలల నిభెిషి చికిత్ కోసెం, లేథర ఔయేళ్ నులలథరయల ఇటికై ఆసతా్తలల చికిత్ ను ెందఽత ఉెండి 

ఉెంటే థరని నినేతౄెం అతనికి/ఆఫ ఔు నా ఆథభెైజైషన్  జఞభీ ఙేలేౄ  భభిమ  ఆ తభుత ఆ ఆసతా్తని ధట్ వర్ు 
ను ా యైడర్  జఞనృణర నఽెంచి ణొలగిెంఙరలనై ాత్తనుదన వచిచధర ఔడర అథి ధట్ వర్ు ను ా యైడర్  జఞనృణరలల 
కొనయఖ తేనైటు బణే సదయల నులలథరయలఔు నఖదఽ యళ త చికిత్నఽ నౄభా ఔెంనలనీ అెందజైమాయౌ్ 
ఉెంటలెంథి. 
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సభాఙరయెం 
2013 ఫావభిలల ఐఆభీుఏ జఞభీ ఙేలన నిఫెంధనల ాకయెం అనిై ఆభోఖ నౄభా నులలలలు నా థిఖ వ నేభపునై 
సదఽనుమాలు/ఫ నిట్్ ఉెండరయౌ: 
 
i. ఉచిత భియౕలన కలావది. యనియోఖథరయల డరఔుఫ ెంటు నఽ అెందఽఔునై ధరటి నఽెంచి 15 భోజులుెండరయౌ. 

నులలని కొనయగిెంఙరలల వథెో  ఈ కలెంలల యనియోఖథరయల నియృబెంచఽకోవచఽచ. ఔయేళ్ వదెనఽఔుెంట ే
అటిథరక అబన కయలచలనఽ నేనయౘబెంచఽఔునై నైదట నానేమెంనఽ థరథరుగ ూభిౄగ యనఔుు 
ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి. 
 

ii. 30 భోజుల గైరస్క నభిమడ్స నులల ఎక్్ నలైర్  అమాఔ భెనఽవల్ కోసెం అనఽభత్తెంఙే అవది. 
 
iii. జీయత కల ఔవభైజీ  అనిై నులలలఔ ఇథి తనిసభి. నిభెిషి నౄభాథరయల యపలగలఔు ఖభిషి వయో భినేత్త 

ఉనై ాత్త నులలకీ వలస సదఽనుమానిై నౄభా ఔెంనలనీ ఔయౌగిెంఙరయౌ. తథరుభ యనియోఖథరయల తనఔు ననే 
ఇతయ ఔెంనలనీకి భాయవచఽచ. తనఽ అటిథరక నులల ఔవభైజీల ఉనై సెంవత్భల ణరలఔు అనఽబవెం 
ఔడర వభిౄసఽౄ ెంథి. 
 

iv. ఆభోఖ నులలలనిైెంటిలలనా ధరనేధేషన్  సదఽనుమెం ఉెండరయౌ. 
 

v. యనియోఖథరయల సభాఙరయ సభ్భీలల ాభాణీఔిత యదరనభ ెండరయౌ. 
 

vi. ాత్త ఉతత్తౄ ణో నుటలగ థరని ఫ నిట్్, నిమభ నిఫెంధనలనఽ ఖ భిెంచి ఔ నేజీలల భల ాదభిశెంఙరయౌ. 
 

 
6. ఖూర ప్  ఆభోఖ నౄభా నులల 

 
ఖూర ప్  ఆభోఖ నౄభా నులల అధేథి ఖూర ులు/సెంసలు/సెంసలు/కభపభైట్  సెంసలఔు (కైెందా నులధర యపలఖెం 
ఉెండి, నులల ఙేబెంచఽఔుధేెందఽఔు ఔనీస సెంకలల వఔుౄ లుెండరలనై నిఫెంధనలఔు లలఫడి) అెంథిెంఙే 
సదఽనుమెం. ఆ ఖూర ప్  యదిగ అనఽభత్తెంచిన ఖూర ుల యపలఖెంలల ఉెండరయౌ. 
ఖూర ప్  నులలని ఖూర ప్ /సెంస/సెంస/కభపభైట్  సెంస  నేయలణో (నౄభాథరయల అెంటలయల) జఞభీ ఙేయౄ యల. సబ లు 
భభిమ  యభి అయోతఖల ఔుటలెంఫ సబ ల నేయునఽ (నౄభాథరయల వఔుౄ లు) నులల ఱలడాల్ లల ను ెందఽయలయౄ యల. 
 
ఖూర ప్  అెంటే నూనేయ్ ఫో్ు టయలు , ఔభి ఔెంటే ఎఔుువ నౄభాథరయల వఔుౄ లునై నులలలు ఔడర ఔయౌలే ఉెంటలబ. 
నులల ఔవభైజీ యదరయణెంగ వకిౄఖత ఆభోఖ నౄభా నులలల ఔవభైజీ భాథిభిగధే (కొనిై నిమభ నిఫెంధనలఔు 
లలఫడి) ఉెంటలెంథి. 
 
అబణే కొనిై నౄభా ఔెంనలనీలు కొనిై నేనయౘబెంులు లేథర అదను ఔవభైజీలు ఇవువచఽచ. అబణే ఖూర ప్  
నులలలనలై నౄభా ఔెంనలనీలు అదను నిఫెంధనలు యదిెంఙే భిలతేలు ఔడర ఉెంటలబ. 
 
 

సభాఙరయెం 
ఖ భిౄెంు కయలు  భభిమ  య్రి్ కయలు  
 
i. నఖదఽ యళ త సదఽనుమెం ను ెంథరలెంటే నౄభాథరయలఔు నౄభా ఔెంనలనీలు నులల జఞభీ ఙేలన 15 భోజులలు ు 

ఖ భిౄెంు కయలు నఽ టీనఏ థరుభ గనీ, ధేయలగ గనీ జఞభీ ఙేయౄ బ. 
 

ii. ఖ భిౄెంు కయలు నలై యదరయణెంగ నులలథరయల నేయల భభిమ  నౄభా ఔెంనలనీ లలగో ఉెంటలబ. 
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iii. కయలు  ఙెలుు ఫలటల నులల నిమభ నిఫెంధనలఔు లలఫడి ఉెంటలెంథి. భభిమ  యటిని కలానఽఖతెంగ 
ునయైయఔయణ (భెనా) ఙేసాౄ ఉెంటలయల. ఖ భిౄెంు కయలు ఔు ఫదఽలుగ నౄభా ఔెంనలనీలు య్రి్ కయలు నఽ ఔడర 
జఞభీ ఙేమవచఽచ. 

 

నై జఞా ధరనిై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 2 
కిెంథియటిలల యేటికి డే కైర్  లలెంటర్  లల చికిత్ అెందజైయౄ యల? 

I. కన్ర్  
II. కైటభకి్ 

III. యిో ర క్ 

IV. ఖ ెండెనుో టల 
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C. యథేయౕ ామాణ నౄభా  
భనెం లలలవులు ఖడినేెందఽఔు గనీ, యనుయ నఽల నినేతౄెం గనీ యథేరలఔు యయునుడె భనఔు యదరయణెంగ 
తటిని యషమెం ఏనేటెంటే భనఔు ఏఫ ైధర సభస, ాభాదెం, ఇఫోెంథి తలెతౄవచచనై అెంశ్ెం. యథేయౕ 
ామాణెంలల ఉనై సభమెంలల నౄభా ఆసతా్తనులు కయయౌ్ వఙేచ ఆఔల్ఔ ాభాథరలు, యధఽల ఫలభిన చికిత్ 
కయలచలు పలభీగ ఉెండవచఽచ. భ కెంగ అఫ భిక భభిమ  కెనడర వెంటి థేరలలు . 
 
అెందఽకై ఈ అవసభలనఽ యథేయౕ ామాణ నౄభా తీయలసఽౄ ెంథి. థేయౕమ ామాణరలనఽ ఔడర ఔవర్  ఙేలే లు 
ామాణ నులలలుధరైబ. 
 
1. ామాణ నౄభా ఔవభైజీ ఏెం ఙేసఽౄ ెంథి? 

 
యదరయణ నౄభా ఔెంనలనీలు ామాణ నౄభా నులలలలు  పలఖెంగ యథేయౕ ామాణరలలు  ఎదఽయల కఖల అనిై యకల 
ఆఔల్ఔ భిణరభాలనా ఔవభైజీ ఔయౌయౄ బ. 
 
ఔవభైజీ ఉెండే కొనిై ాభాథరలు: 

 
 ాభాద భయణెం/యైఔలెం, 
 అతవసయ యౘలటలెైజైషన్ , 
 తయయౌెంు, 
 ళైెజఞక్ ఔవభైజీ, 
 అతవసయ దెంత ఉశ్భనెం, 
 ఙెక్ు ఫలగైజీలల ఆలసెం, నషిెం,  
 యటనలల ఆలసెం, లేథర యదఽె , 
 నుస్క నోు రి్ భభిమ  ఇతయ డరఔుఫ ెంటు  నషిెం, 

 ఆసఽౄ లఔు భభిమ  వకిౄఖత నయౖి లఔు థర్ు  నుభిీ ఫలధత వెంటియ. 
 
ెంటభిగ గనీ, ణోడెణో గనీ ామాణ ెంఙే యభికి లు నుు నఽు  అెందఽఫలటలలల ఉధరైబ. యౘయౌడే నుు న్్ లేథర 
లనిమర్  లటిజన్  లేథర నృజిధస్క ామాణ ఔులు (నృజిధస్క నుు న్్ ) లేథర చదఽవుకోవడరనికి యమలు  యథరయల లఔు 
భభిమ  యభి తయౌుదెండెా లఔు (యథర నుు నఽు ). 
 
కొనిై నౄభా ఔెంనలనీలు ఈ ఔవభైజీలు ఔయౌెంఙేెందఽఔు లనిమర్  లటిజను ఔు కొనిై యైద భీక్షలు జభినయౄ బ. 
కొనిై ఔెంనలనీలు వకిౄఖతెంగ ఔసిఫ ైజ్డు  ామాణ నౄభా అెందజైయౄ బ. ఉథరహయణఔు ఱలెంజెన్  అెంతభె తీమ యయనలై 
ామాణ ెంఙే యభికి ాణేఔ నులలలు.  
 
కభపభైట్  ాకెుెంట్  టలా యలర్్  నుు న్్ 
 
ఇథి యభిిఔ నులల. ఇెందఽలల పలఖెంగ కభపభైట్ /మజభాని ఏడరథిలల తయచా యథేయౕ ామాణరలు ఙేలే తభ 
ఉథోఖ లఔు వకిౄఖత నులలలు తీసఽఔుెంటలయల. అబణే ఈ నులల కిెంద ఔవభైజీ ను ెంథేెందఽఔు ాత్త యటనఔ 
ఉెండే ఖభిషి కలావదినలై ఖభిషి భినేతేలుెంటలబ. 
 
ఇటీవల ఫలగ ఆదయణ ను ెందఽతేనై ఔవభైజీ యభిిఔ డిఔుభైషన్  నులల. అెంచధర యేలన ని ఖెంటలు/భోజుల యథేయౕ 
ామాణెం ఆదరయెంగ ఇెందఽలల కొత భ ెందసఽౄ  నానేమెంనఽ ఔెంనలనీ తన ణరలఔు ఉథోఖ ల కోసెం ఙెయౌుసఽౄ ెంథి. 
ఉథోగియభీగ ామాణ భోజుల సెంకనఽ డిఔుభైషను నఽ యభలు/క్షాల నుాత్తథిఔనల యలు డియౄ యల. తదనఽఖ ణెంగ 
నానేమెంనఽ అడరునఽ్ నఽెంచి నేనయౘబెంచఽఔుెంటలయల. నులల అభలలు  ఉెండగ గనీ, ూయౄమాఔ గనీ భోజుల 
సెంకనఽ నలెంచఽఔుధే అవకశ్ెం ఔడర ఉెంటలెంథి. 
 
ఎఖ వ నులలలనఽ యనుయ భభిమ  యౘయౌడే ామాణరలఔు భాతాఫే అెందజైయౄ యల. 
 
2. నేనయౘబెంులు 
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యదరయణెంగ భ ెందఽ నఽెంచి ఉనై భోగలనఽ, యైద సలయౘలనఽ టిి ెంచఽకోఔుెండర ఙేలే ామాణరలఔు భభిమ  
యైద చికిత్ కోసెం ఙేసఽౄ నై ామాణరలనఽ ామాణ నౄభా నఽెంచి నేనయౘబయౄ యల. నలైగ ఆత్హత, భెందఽలు 
గనీ భదెం గనీ లేయెంచిన పయౌతెంగ భభిమ  ాభాదఔయఫ ైన కీరడలు/కయఔరభాలలు  నులగా నడెం వఙేచ 
యధఽలు/జభిగై గమాలనఽ ఔడర నేనయౘబయౄ యల. అబణే కీరడర కయఔరభాలఔు సెంఫెందిెంచిన యటనలఔు 
ఔడర భ ెందసఽౄ  డిఔుభైషన్  భభిమ  నానేమెం లలడిెంగ్ ణో ఔడిన నిభెిషి అూూ వల్ ఔు లలఫడి నౄభా ఔెంనలనీలు 
ఔవభైజీ ఔయౌెంచవచఽచ. 

ఖభనిఔ 
ఫలగైజీ నౄభానఽ యడిగ యి ెండ్స అలలన్  ఔవర్  గ ఔడర నౄభాథరయల తీసఽకోవచఽచ. ణేడర ఏనేటెంటే పలయత్ లల గనీ, 
అెంతభె తీమెంగ గనీ ామాణ సఽౄ నైుడె ఇథి అెందఽఫలటలలల ఉెంటలెంథి. 
 

 
3. సమ్ ఇనా్ర్ు  భభిమ  నానేమెం 

 
ఈ నులల కిెం దఔవభైజీ యదరయణెంగ ాెంచయౄ  నుాత్తథిఔన ఉెంటలెంథి. అబణే మూఎస్క ఏ భభిమ  
కెనడరలనఽ ఔవభైజీలల ఙేయచవచఽచ, లేథర నేనయౘబెంచవచఽచ. ఙరలా యథేయౕ ామాణ నులలలనఽ పలయత్  నఽ 
నేనయౘబయౄ బ. ాత్త తయయౘ నులలలలనా సమ్ అషర్ు  నఽ నౄభా ఔెంనలనీ ఇచిచన ఆిను  నఽెంచి ఎెంచఽఔుధే 
అవకశ్ెం ఇయౄ యల. 
 
యదరయణెంగ ఔవభైజీని అవసయఫ ైన నిభెిషి సెంక లలని భోజులఔు, ఔ భినేత్తకి లలఫడి ఇయౄ యల. ామాణ 
సభమెం నఽెంచి ఔవభైజీ నదలవుతేెంథి. పలయత్  ఔు త్తభిగి వఙరచఔ గనీ, ఔవభైజీ కలావది భ గిరఔ గనీ 
(భెెండిెంట ు  ఏథి భ ెంథెైణే అుడె) భ ఖ సఽౄ ెంథి. ఔవభైజీ నతౄెం వమసఽ, ామాణ భోజులు, సెందభిశసఽౄ నై 
థేరలనలై ఆదరయడి ఉెంటలెంథి. 
 
నానేమెం భైటలు  ఔవర్  తయయౘ/నుు న్ , వమసఽ, ామాణ కలావదినలై ఆదరయడి ఉెంటలబ. ఉథోఖ నినేతౄెం 
యథేరలఔు యళ్ైౄ నై యభికి, యనుయ ామాణ ఔులఔు, భటఔులఔు, యథరయల లఔు నానేమెంనఽ వసాలు ఙేలే 
యషమెంలల నిభెిషిఫ ైన నిమభ నిఫెంధనలు/దేతేలనఽ నౄభా ఔెంనలనీలు నుటిసఽౄ ెంటలబ. ఉనుది నుు ను లల 
నేనయౘ అనిై సెందభౌలలు నా నానేమెంలనఽ పలయత  యౄనుబలలు  ఙెయౌుెంచవచఽచ. ఉనుది నుు ను లల భాతాెం 
డరలయులల ఙెయౌుెంఙరయౌ. 
 
ఈ నులలలలు  ఆభోఖ సెంఫెందిత కెుబెంలు ూభిౄగ నఖదఽ యళ తెం. ఇెందఽకోసెం నౄభా ఔెంనలనీలు ఙరలా థేరలలు  
ధట్ వర్ు ఉనై ఔ అెంతభె తీమ సభీుస్క ను ా యైడర్  ణో సెంఫెంధెం నలటలి ఔుెంటలబ. 
 
 
 

నై జఞా ధరనిై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 3 
కభపభైట్  ాకెుెంట్  టలా యలర్్  నుు న్  ఔు సెంఫెందిెంచి థిఖ వ యకలలు  ఏథి సభెైనథి? 

I. అథి ఔ యటనకై భినేతెం 

II. 6 యటనలఔు గనీ, 6 ధలలఔు గనీ ఏథి భ ెంథెైణే థరనికి భినేతెం 

III. ఇథి ఫహృళ్ యటనలఔు వభిౄెంఙే యభిిఔ నులల. ఖభిషి యిమనల సెంకనలై భినేత్త ఉెంటలెంథి. 
IV. ఇథి ఫహృళ్ యటనలఔు వభిౄెంఙే యభిిఔ నులల. కనీ ణొయౌ కెుబెంణోధే భ ఖ సఽౄ ెంథి. 
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D. ఇెంటిథరయల నౄభా 
a. భిట ైల్ నౄభా ఉతతేౄ లు 
నిభెిషి ాయోజధరల ఔవభైజీ కోసెం తీసఽఔుధే భిట ైల్ నౄభా ఉతతేౄ లు కొనిై ఉధరైబ. ఇలాెంటి నౄభాలలు  కసౄ  
యణ జ, యనుయ ాయోజధరలు ఔడర ఉనైటికీ యటిని యదరయణెంగ వఔుౄ లకై యఔరబయౄ యల. కొనిై 
భాభెుటు లల యటిని „య్ల్ టికెట్ ‟ నులలలు, లేథర „భిట ైల్ నోుా డకి్్‟ అెంటలయల. ఇెంటి, మోటలయల కయలు , థిుచఔర 
యహధరలు, దఽకణరల వెంటి చినై యనుభల నౄభాలు థీని కిెంథికి వయౄ బ. ఈ నౄభాలనఽ యదరయణెంగ 
వకిౄఖత తయయౘ నౄభాలనఽ యఔరబెంఙే ఏజెెంటలు /ెంనణీ డీలభైు  యఔరబసఽౄ ెంటలయల. ఎెందఽఔెంటే భెెండె యపలగలలు నా 
ఉెండే యనియోఖథరయలలు కైలా ఉెంటలయల. 
 
b. ఇెంటిథరయల నౄభా 
 
a) భనఔు ఇెంటిథరయల నౄభా ఎెందఽఔు అవసయెం? 

కీలకెంశ్ెం 
‗నౄభా నులలలల నేభపునై ాభాథరలు’ 
 
i. ఇెంటిథరయల నౄభా నులల కైవలెం నౄభాథరయల ఆలౄ కి నులలలల నేభపునై ాభాథరలు, ఉదెంణరలఔు 

సెంఫెందిెంచిన నయౖి లఔు భాతాభ ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄ ెంథి. ఔవభైజీ ఉెండే ాభాథరలనఽ సషిెంగ నేభపుెంటలయల. 
 

ii. నేభపునై నయౖి ల నులలలనఽ ఙరలా ాభాథరలఔు ఔవభైజీ ఔయౌెంఙే సభఖర ఔవభైజీ, లేథర నలదె నులలలఔు 
ఫదఽలుగ తఔుువ కయలచణో తీసఽకోవచఽచ. 

 
'అనిై భిసఽులు’ 
 
i. ‘అనిై భిసఽులు’ అెంటే కెంటలా ఔుి  నిభెిషిెంగ నేనయౘబెంచని అనిై ాభాథరలఔ ఔవభైజీ ఉెంటలెంథి. 

ఉథరహయణఔు అనిై భిసఽుల ఇెంటిథరయల నులల వయదల ఔవభైజీని సషిెంగ నేనయౘబెంచని క్షెంలల 
వయదల వలు  జభిగై నషిెం ఫలభి నఽెంచి ఆ ఇెంటికి ఔవభైజీ ఉెంటలెంథి. 
 

ii. కైవలెం కెంటలా ఔుి లల సషిెంగ నేభపునై ాభాథరలనఽ భాతాఫే నేనయౘబెంఙే తయయౘ నౄభా నులల. యేటిని 
నేనయౘబయౄ భో సషిెంగ నేభపుెంటలయల. 
 

iii. అనిై భిసఽుల నౄభా సహజెంగధే అెందఽఫలటలలల ఉనై నులలలనిైెంటిలలనా అతెంత సభఖరఫ ైనథి. 
కఫటిి  ఇతయ తయయౘ నులలల ఔెంటే థీని కభీదఽ ఎఔుుయే. భభిమ  ఈ తయయౘ నౄభా ధయనఽ కెుబెం 
సెంపలవత ఆదరయెంగ లెకిుయౄ యల. 

 

 
ఇలు ెంటే ఔలలనఽ నిభి్ెంచఽఔుధే, జఞా కలనఽ జఞఖరతౄగ థిలయలచఽఔుధే అెందఫ ైన ఙోటల. భనలల ఙరలాభెంథికి 
య ెంత్తలు ధేథి ఔ సఽథీయఘ కలు ఔల. జీయత కలెంలల భనెం తీసఽఔుధే ఆభిఔ నియృమాలలు  అతెంత భ కఫ ైనథి. 
భనలల ఙరలాభెంథినే ఇెంటి కొనఽగోలు కోసెం ఖిహ యలణరనిై ఎెంచఽఔుెంటలెం. భనెం జీయతెంలల ఙేలే యలణరలలు  అత్త 
నలదెథి ఇెంటి యలణఫే.థరనికి థీయఘకలు ఔనేట్  ఫ ెంట్  కయయౌ. లలన్  తలఉకోవడరనికి భనెం నౄభా తీసఽకోయయౌ. 
ఎెందఽఔెంటే తీసఽఔుధే యలణరనికి గనఽ ఫలెంఔులఔు భనెం ఇయుయౌ్న లలఔభిటీ అథి. 
 
థీనిణో నుటల ఇెంట ు  ఉెండే వసఽౄ వులు ఔడర ఙరలా భ కెం. ఇెంట ు  పభిైచర్ , టీయ, ాజ్డ, యఱెంగ్ ఫ ఱన్  వెంటి 
కభీథైెన ఉఔయణరలు ఉెంటలబ. ఇఇెంక ఫెంగయల, యెండి ఆబయణరలు, నలబెంటిెంఖ లు, ఔుడ చిణరా ల వెంటి 
ఔమాఔితేలు ఔడర ఉెండ చఽచ. అగిైాభాదెం, బూఔెంెం, వయదలు సెంబయలేౄ  ఇవనీై నుడె కవచఽచ. లేదెంటే 
థ ెంఖతధరనికి ఖ భి కవచఽచ. ఇవనీై ఔుటలెంఫ ను దఽు నఽెంచి ఔషిడి కొనఽఔుునైయ అమ ెంటలబ. యటిని 
నోు గపటలి ఔుెంటే ఆభిఔెంగ ఔడర ఎెంణో నషిెం జయలఖ తేెంథి. అెందఽకై నలైన నేభపునై అనిై భిలతేలఔ తఖాటలి  
ఔవభైజీ ఔయౌెంఙే సభఖర నౄభా ఇెంటిథరయల నౄభా. 



 

650 

 

 
b) ఇెంటిథరయల నౄభా నులలలలు  యేటియేటిని ఔవర్  ఙేయౄ యల? 

సభాఙరయెం 
 
కైజీ లేథర గపడెఖ  నులలలు 
 
i. కైజీ లేథర గపడెఖ  నులలలు కై డరఔుఫ ెంట్  కిెంద లు యకల ఔవభైజీ కెంనృధేషను నఽ అెంథియౄ బ. 

 
ii. ఉథరహయణఔు ఇెంటిథరయల నులల, దఽకణథరయల నులల, ఆస్క నుకైజీ నులల వెంటియ. ఔ నులల కిెంద 

బవధరలు, యటిలలని వసఽౄ వుల వెంటి లు పౌత్తఔ ఆసఽౄ లఔు ఔవభైజీ ను ెందవచఽచ. 
 

iii. ఇలాెంటి నులలలలు  వకిౄఖత తయయౘ ఔవభైజీ ఫలధతలు ఔడర ఇనేడి ఉెండవచఽచ. 
 

iv. ఔవర్  ఙేలే నుకైజీలల అనిై వభా లఔ ఉభ్డి నిమభ నిఫధనలు ఉెండవచఽచ. థరెంణోనుటే నులలలలని 
నిభెిషి యపలగలఔు నిభెిషి నిఫెంధనలు ఔడర ఉెండవచఽచ. 

 

యెంటిథరయల నౄభా అధేథి ఇెంటి నిభ్ణరనిై, అెందఽలల ఉనైయటిని అగిైాభాదెం, గపడవలు, నలైులు 
ఫదెలవడెం, బూఔెంనుల వెంటియటి ఫలభి నఽెంచి కనుడెతేెంథి. నిభ్ణెంణో నుటల ఇెంటిలలని వసఽౄ వులనఽ ఔడర 
థ ెంఖతనెం, థోనడీ (ఫరా్ లభీ, హౌజ్డ ఫాేకిెంగ్, లాభె్నీ, తెఫి్ట) వెంటియటి ఫలభినఽెంచి ఔవభైజీ ఉెంటలెంథి. 
 
ఆబయణరలు ధభిెంచినుడె గనీ, థరచి ఉెంచినుడె గనీ యటికి ఇెంటిథరయల నౄభా కిెంద నౄభా ఔయౌెంచవచఽచ. 
ుభతన వసఽౄ వులఔు, ఔమాఔితేలఔు ఔడర ఔవభైజీ ఇవువచఽచ. 
 
వకిౄఖత ఫలగైజీ, యదఽత్  భభిమ  మాెంతా్తఔ యైపలెం భభిమ  ఖిహ భభిమ  యదఽత్  ఉఔయణరలఔు ఔడర 
ఇెంటిథరయల నౄభా ఔవభైజీ ఇసఽౄ ెంథి. కొనిై నౄభా ఔెంనలనీలు నలడల్ లలైకిలుు ఔడర ఔవభైజీ, వకిౄఖత ాభాద 

భభిమ  కభి్ఔుల భియౘయెం ఇయౄ బ. 
 
నయౖి లు యదరయణెంగ అగిైాభాదెం, నడెఖ నుటల, నేలుడె, యభానెం ఔలడెం/ఔలడెం (ఎఫ్ ఎల్ ఈఎక్్ 
ఏ)గ ఉెంటలబ; తేనూనఽ, భ ెంు (యి ర్్, ట ెంనలసి్క, ఫ్ు డ్స, ఇనెండేషన్ ) (యదరయణెంగ ఎస్క టీఎఫ్ ఐ అెంటలయల); 
భభిమ  థోనడీ. ఔవభైజీ కోు ఔెంనలనీకి, భభిమ  కోు నులలకి కోులా ఉెంటలెంథి. యలాసవెంతఫ ైన ఇళ్ునఽ 
య ెంతెం ఙేసఽఔుధే ళెచఽచ నిఔయ యలువ ఉనై వఔుౄ ల (ళెచ్ ఎన్  ఐలు) సెంకలల విథేి కయణెంగ ఈ నౄభా 
అవసయెం ధరధరటిక ీనలయలఖ ణోెంథి. 

ఖభనిఔ 
 
నేు ట్ , గు స్క భభిమ  టి.య. నౄభా ఔడర ఈ నౄభాలల ఔవర్  అవుతేెంథి. అబణే నౄభాథరయల కయలనఽఔుెంటే 
థీనిై యడిగ ఔడర తీసఽకోవచఽచ.  ఉఖరయథరనిై నులల నఽెంచి నేనయౘబయౄ యల. అబణే థరనికి ఔడర ఔవభైజీ 
ఇవువచఽచ. మ థరే లు భభిమ  తత్ెంఫెందిత ఉణరణరలు, తయలఖ దల, Wear and Tear; అాదరన నషిెం, 
అణ  నయౖి ల వెంటియటిని నేనయౘబయౄ యల. 
 

 
c) సమ్ ఇనా్ర్ు  భభిమ  నానేమెం 

కీలకెంశ్ెం 
 
సమ్ ఇనా్ర్ు  నఽ ఎలా నిభే భియౄ యల? 

 

Informatio
n 
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i. యదరయణెంగ సమ్ ఇనా్ర్ు నఽ నిభే భిెంఙేెందఽఔు భెెండె దేతేలుెంటలబ. ఔటి భాభెుట్  యలువ (ఎెంయ), 
భభిమ  భెెండోథి భీఇన్ లిేట్ ఫ ెంట్  యలువ (ఆర్  ఐయ). ఎెంయ యషమెంలల నషిెం జభిగిణే ఆలౄ నలై థరని 
వమసఽనఽ ఫటిి  డినాలబయషన్ (తయలఖ దల)నఽ వభిౄెంజైయౄ యల. ఈ దేత్తలల నౄభాథరయలఔు తన ఆలౄ ని త్తభిగి 
బభీౄ ఙేసఽకోవడరనికి అవసయఫ ైనెంత నతౄెం భియౘయెంగ లనెంచదఽ. 

 
ii.  ఆర్  ఐయ దేత్తలల ఆలౄని బభీౄ ఙేలేెందఽఔు యలుగ థరని కభీదఽనఽ సమ్ అషర్ు  భినేత్తకి లలఫడి 

నౄభాథరయలఔు ఔెంనలనీ అెందజైసఽౄ ెంథి. ఈ దేత్తలల తయలఖ దలనఽ యదిెంచయల. కఔనోు ణే ఔ నిఫెంధన 
ఏనేటెంటే కెుబభ నఽ ను ెంథరలెంటే నుడైెన ఆలౄని భయభ్తే ఙేమడెం/భీనేు స్క ఙేమడెం ఙేమాయౌ. ఆర్  ఐయ 
దేత్తని కైవలెం లభసఽౄ లఔు భాతాఫే వభిౄెంజైయౄ యని, నిలులు, యి క్్ ఇన్  నుాలలస్క వెంటి ఇతయ ఆసఽౄ లఔు 
కదని ఖభనిెంఙరయౌ.  

 

 
ఙరలా నులలలు ఇెంటి నిభ్ణరనిై థరని ునభిైభ్ణ యలువఔు (భాభెుట్  యలువఔు కదఽ) నౄభా ఙేయౄ బ. 
ునభిైభ్ణ యలువ అధేథి ఇలుు  నుడైెణే థరని ునభిైభ్ణరనికి అబయ కయలచ. భభోయైు భాభెుట్  యలుయేమో 
డిభాెండ్స, సయపభ వెంటి లు కయకలనలై ఆదరయడి ఉెంటలెంథి. 
 
సమ్ ఇనా్ర్ు  నఽ యదరయణెంగ నౄభాథరయల ఇెంటి నృలిప్  ఏభిమానఽ చదయు అడెఖ ఔు నిభ్ణ ధయణో 
ఖ ణ ెంచడెం థరుభ లెకిుయౄ యల. ఇెంటి ఉఔభలు – పభిైచర్ , డాయఫ ల్్, దఽసఽౄ లు, నుతాల వెంటియటిని 
భాభెుట్  యలువ ఆదరయెంగధే లెకిుయౄ యల. అెంటే అలాెంటి వసఽౄ వులకై తయలఖ దల తభుత ాసఽౄ త భాభెుట్  యలువ 
అనైభాట. 
 
నానేమెం అధేథి నౄభాథరయల యలువ భభిమ  తీసఽఔునై ఔవభైజీనలై ఆదరయడి ఉెంటలెంథి. 
 
 

నై జఞా ధరనిై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 4 
ఇెంటిథరయల నౄభా నులలకి సెంఫెందిెంచి థిఖ వ యకలలు  ఏథి సభెైనథి? 

I. ఙరలా ాభాథరలనఽ ఔవర్  ఙేలే సభఖర ఔవభైజీ నులలకి ఫదఽలుగ తఔుువ 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 తఔుువ కభీథైెన ాణరభాైమ నులలగ తీసఽకోవచఽచ. 

III. ధేమ్ు  నలభిల్ నులల లేథర సభఖర నులల సభాన ధయఔు వయౄ బ. 
IV. ఇెంటిథరయల నులల యషమెంలల కైవలెం ధేమ్ు  నలభిల్ నులల ని భాతాఫే కొనఽగోలు ఙేమఖలెం. సభఖర ఔవభైజీ 

నులలలనఽ అెందఽఫలటలలల ఉెండవు. 
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E. దఽకణథరయల నౄభా  
 
వయౄఔెం అధేథి ఒ ఆభిఔ కయఔలాెం. ాత్త ఓణర్ళ ఔ యనుభీ తన యనుయెం లాపలలు ణెచిచనలటలి లనఽఔుెంటలడె. 
భన థేశ్ెంలల ఙరలాభెంథికి దఽకణరలే ఆథరమ వనయలలు. అయ ఆథరమానిై సెంనుథిెంచి నలటిడఫే గఔ 
ఆసఽౄ లుగ ఔడర ని ఙేయౄ బ. దఽకణ మజభాని యనుభనికి సెంఫెందిెంచని, తన యనుభనికి అడు ెంకిగ 
భాయఖల అనిై ఆెంథోళ్నల ఫలభి నఽెంచీ దాయెంగ ఉెండరలని దఽకణథరయల పలయయౄ డె. ఔు దఽయదిషిఔయ గనట 
జభిగిధర యనుభనిై ఆభిఔెంగ తీవాెంగ థెఫో తీమఖలదఽ. ఏఔెంగ థియలాఔు, భూలయేతఔు థరభ ితీమవచఽచ. 
యనుభనిై త్తభిగి నుాయెంనెంచఽఔుధేెందఽఔు ుషులెంగ వనయలలు ఉెండేెందఽఔు దఽకణ మజభాని కభపభైట్  
సెంస  ఔడర కదఽ. అెందఽకై చినై దఽయఘటన జభిగిధర అథి ధేయలగ అతని/ఆఫ  యనుయ భూలయేతకై థరభ ి
తీసఽౄ ెంథి. అెంణేగఔ యభి ఔుటలెంఫలనిై ఔడర ఔుటలెంఫలనిై ఔడర ధరశ్నెం ఙేమఖలదఽ. నలైగ తీభచయౌ్న ఫలెంఔు 
యలణరలు ఔడర ఙరలా ఉెంటలబ. 
 
నలైగ కొనిైయయలు  దఽకణథరయల ణరలఔు కయఔలానుల వలు  నుౌయలలలు  ఎవభికెైధర వకిౄఖతెంగ తనఔు గనీ, తన 
ఆలౄ కి గనీ గమెం గనీ, నషిెం గనీ జయఖవచఽచ. అెందఽఔు భియౘభనిై ఙెయౌుెంఙరయౌ్న ఫలధత దఽకణథరయలథేనని 
కోయలి  ణేలచవచఽచ. ఇలాెంటి భిలతేలు ఔడర దఽకణథరయలనఽ ధరశ్నెం ఙేలేమఖలవు. కఫటిి  జీవధననుదిని 
సఽయక్షితెం ఙేసఽకోయయౌ్న అవసయెం ఙరలా ఉెంటలెంథి. 
 
దఽకణథరయల నౄభా నులలలనఽ యణ జ దఽకణెం/భిట ైల్ యనుయెం ణరలఔు లు అెంరలఔు ఔవభైజీ 
ఔయౌెంఙేెందఽఔు యలుగ యౄను ెంథిెంఙరయల. ుభతన వసఽౄ వుల దఽకణెం, క్షౌయ శ్ిల, ఫూటీనుయుర్ , ుసౄ కల 
దఽకణెం, డినురి్ ఫ ెంట్  యిో ర్ , డైైె కీునర్్ , గిఫి్ట దఽకణెం, నూయ్ల, లిేషనభీ దఽకణః, ఫ భ్ల దఽకణెం, అనుభెల్్ 
యిో ర్  వెంటి లు యకలెైన దఽకణరల నిభెిషి ాయోజధరలనఽ కనుడేెందఽఔు యలుగ ఈ నులల ఔసిఫ ైజ్డు  ఙేల 
ఉెంటలబ. 
 
1. దఽకణథరయల నౄభా యేటిని ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి? 

 
భిట ైల్ యనుయెం ణరలఔు నిభెిషి అెంరలనఽ ఔవర్  ఙేలేెందఽఔు యలుగ నులలని భాయలచకోవచఽచ. ఇథి 
యదరయణెంగ దఽకణ నిభ్ణరనికి, అెందఽలలని వసఽౄ వులఔు అగిైాభాదెం, బూఔెంెం, వయదలు, లేథర 
యౘనిఔయఫ ైన నషిెం; భభిమ  థోనడీ వెంటియటి వలు  జభిగై నయౖి నిై ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. యనుయ అెంతభమ యక్షణ 
ఔడర నౄభాలల పలఖెంగ ఉెండవచఽచ. ఆఔల్ఔ కెుబమ్ వలు  జభిగై ఆథరమ నషిెం, లేథర అదను కయలచలనఽ 
ఇథి ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. ఔవభైజీని నౄభాథరభై తన కయఔలానుల రలరణ ని ఫటిి  ఎెంచఽకోవచఽచ. 
 
నౄభాథరయల ఎెంచఽకోఖల అదను ఔవయలు  కోు నౄభా ఔెంనలనీలల కోులా ఉెండవచఽచ. అెందఽకై యటిని ఆమా 
జీయణేతయ నౄభా ఔెంనలనీల యబ్ లలైటు లల సభిచాసఽకోవచఽచ. 
 
యటిలల ఈ కిెంథియ ఉెంటలబ: 

 
i. థోనడీ, థ ెంఖతనెం: ఆసఽ వసఽౄ వుల థోనడీ, థ ెంఖతనెం (లాభె్నీ)లఔు ఔవభైజీ 

 
ii. మాెంతా్తఔ యైపలెం: యదఽత్ /మాెంతా్తఔ ఉఔయణరల యైపలానికి ఔవభైజీ 

 
iii. యదఽత్  ఉఔయణరలు, భిఔభలు: 

 
 యదఽత్  ఉఔయణరలఔు ఆల్ భిస్కు ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄ ెంథి 

 యదఽత్  య నల నయౖి నికి ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄ ెంథి 

 
iv. నఖదఽ నౄభా: థిఖ వ సెందభౌలలు  జభిగై ాభాథరలలు  డఫ ో నోు ణే అెందఽఔు ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄ ెంథి: 
 

 యనుయ నుాెంఖణెం నఽెంచి ఫలెంఔుఔు, లేథర ఫలెంఔు నఽెంచి యనుయ నుాెంఖణరనికి ఙేయయేతలల 
 యనుయ నుాెంఖణెంలలని ఫ ఔుసెం నఽెంచి 

 యనుయ నుాెంఖణెంలలని టిల్ (ఫలఔు్/డరా మర్ /కౌెంటర్ ) నఽెంచి 
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v. ఫలగైజీ: అదికభిఔ నఽలనలై ామాణెంలల ఉెండగ జభిగై ఫలగైజీ నయౖి నికి భియౘయెం 

 
vi. క్త్ నేు ట్  గు స్క భభిమ  రనిటభీ టిెంగ్్ ఔవయుఔు ాభాదెంలల జభిగై నయౖి నిై థిఖవ యటికి ఔవభజైీ 

ఇయౄ యల: 
 
 క్త్ నేు ట్  గు స్క 

 రనిటభ ీటిెంగ్్ 

 నిమాన్  లలైన్ /గోు  లలైన్ /హో భిుెంగ్ 

 
vii. వకిౄఖత ాభాద 

 
viii. ఉథోఖ ల థాోహెం/నిజఞబతీ లేనే: ఉథోఖ ల నిజఞబతీ లేనేణో ఔడిన చయల వలు  జభిగై నయౖి నికి 

ఔవభైజీ 
 

ix. చటియఫ ైన ఫలధత: 
 
 ఉనుది సెంఫెందిత నఽల వలు , ఆ ఔరభెంలల పలఖెంగ జభిగై నయౖి లఔు భియౘయెం 

 థర్ు  నుభిీలఔు చటియఫ ైన ఫలధత ణరలఔు ఔవభైజీ 

 
అగిైాభాదెం/థోనడీ/ఫలగైజీ/నేు ట్  గు స్క/డెయౌటీ గభెెంటీ/కభి్ఔుల భియౘయెం భభిమ  ాబ తు ఫలధత 
నులలలనఽ (యటి ఖ భిెంచి వఙేచ అదరమెంలల ణెలుసఽఔుెంటలయల) యడిగ ఔడర తీసఽకోవచఽచ. 
 
ఉఖరయద ఔవభైజీని ఔడర ఇవువచఽచ. నేనయౘబెంులు యదరయణెంగ ఇెంటిథరయల నౄభా భాథిభిగధే 
ఉెంటలబ. 
 
 

2. సమ్ ఇనా్ర్ు  భభిమ  నానేమెం 

 
నుభిరర నేఔ యపలగలు, లేథర కభలమాలు తభ ఆసఽౄ ల యలువనఽ చానెంఙే ుసౄకలనఽ, కాణరలనఽ 
నియుళ యౄ బ. కఫటిి  సమ్ అషర్ు  నఽ నిభే భిెంఙేెందఽఔు నలదెగ ఇఫోెంథి ఉెండదఽ. ఔయేళ్ దఽకణెం, ఇలుు  
అబణే భాతాెం ఇథి ఎుడా యధెం కఔనుో వచఽచ. 
 
ఇెంటిథరయల నౄభాలల ఇటికై నేభపునై ఫేయఔు యదరయణెంగ సమ్ అషర్ు  నఽ నిభే భిెంఙేెందఽఔు భెెండె 
దేతేలు, అెంటే భాభెుట్  యలువ భభిమ  భీఇన్ లిేట్ ఫ ెంట్ /భీనేు స్క ఫ ెంట్  యల దేతేలు ఉెంటలబ. 
 
నఖదఽ, ఫలగైజీ, వకిౄఖత ాభాదెం వెంటి అదను ఔవభైజీ కోసెం నానేమెం నతౄెం సమ్ అషర్ు  నలై భభిమ  
ఎెంచఽఔునై ఔవభైజీనలై ఆదరయడి ఉెంటలెంథి. 

నియుచనెం 

 
కొనిై భ కఫ ైన నియుచధరలు 
 

a) నౄభా ఙేలన ఇెంట ు కి థోనడీ (ఫర్  ఖుభీ) అెంటే ఆఔల్ఔ, అనఽభత్త లేని వఔుౄ ల ఫలవెంతు ఙపయఫలటల లేథర 
నిషలరభణ. అెందఽలలని వసఽౄ వులనఽ థోచఽకెమలు  ఉథెేశ్ెంణో, ఔనిెంఙే భాభా లలు  ఙపయఫలటల జభినన ఉెండరయౌ. 

 

b) ఇెంటిని ఫదెలు కొటిడెం. థ ెంఖతనెం ఙేలేెంఉదఔు తలుులు ఫదెలు కొటలి ఔుని అఔరభెంగ ఇెంట ు కి 
ాయేయెంచడెం. 

 
c) థోనడీ (భఫభీ) అెంటే నౄభాథరయల ఇెంట ు ని వసఽౄ వులనఽ థౌయెనెంగ, ళ ెంయత్ఔ దేతేలలు  నౄభాథరయల 

భభిమ /లేథర నౄభాథరయల ఉథోఖ ల నఽెంచి లాకెుళ్ుడెం 
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d) లేఫ్ (ఫ ఔుసెం). నౄభాథరయల ఇెంటిలల యలుయైన వసఽౄ వులనఽ థరఙేెందఽఔు ఏభటల ఙేసఽఔుధే టిషిఫ ైన 
నిభ్ణెం. అఔుడికి అెందభికీ అనఽభత్త ఉెండదఽ. 

 

e) థ ెంఖతనెం (తెఫి్ట). అధేథి నలైన నేభపునై అనిై యకల ధేభలఔ ఉభ్డి నేయల. యటిలల ఔ వకిౄ 
ఉథెేశ్ూయుఔెంగ, థ ెంఖతనెంగ ఇతయలల ఆలౄని యభి అనఽభత్త, లేథర అెంగీకయెం లేఔుెండర థరనిై 
యడెఔుధే, లేథర అభ ్ఔుని య భ ్ ఙేసఽఔుధే ఉథెేశ్ెంణో తీసఽఔుెంటలడె. ఈ థ ెంఖతనెం లాభె్నీని నోు యౌ 
ఉెంటలెంథి. 

 

నై జఞా ధరనిై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 5 
దఽకణథరయల నులలలల నౄభాథరయల అదను „క్త్ నేు ట్  గు స్క అెండ్స రనిటభ ీటిెంగ్్‟ ఔవభైజీని ఔడర ఎెంచఽకోవచఽచ. 
ఇథి థిఖ వ నేభపునై నయౖి లలు  యేటి ఫలభి నఽెంచి ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄ ెంథి? 

 

I. క్త్ నేు ట్  గు స్క 

II. రనిటభీ టిెంగ్్ 
III. నిమాన్  లలైన్్ 

IV. నలైవనీై 
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F. యహన నౄభా  
ఔయభి ఊళ ెంచఽకోెండి. ను దఽు ఙేలన డఫ ోనెంణర యచిచెంచి భభీ నైభో కొతౄ  కయల కొధరైయల. థరనిై 
నడినేెందఽఔు యమాు యల. ఉనైటలి ెండి ఎఔుడి నఽెంఙో నైఔు ఎదఽయలగ ఔ ఔుఔు దాసఽకొచిచెంథి. థరనిై 
తనెంఙేెందఽఔు లిభిెంగ్ నఽ ఔుయభిగ త్తనేరయల. డియైడర్  నైథికి దాసఽకెయు ఇెంకో కయలనఽ ఖ థెేరయల. ఔ 
వకిౄని గమభిఙరయల. అెంటే, ఔు థెఫోఔు నై కయల నుడవడఫే గఔ ాబ తు ఆలౄ  ఔడర నుడైెెంథి. భభో కయౄ 
నుడైెెంథి. ఇెంకో వకిౄకీ గమాలమాబ. 
 
ఈ భిలత్తలల నైఔు ఖనఽఔ కయల నౄభా లేఔనోు ణే కొతౄ  కయల కొధేెందఽఔు ఎెంతవుతేెంథో  నైఔు అెంత ఔెంటే ఎఔుువ 
డఫ ోలు కయచవుణరబ. 
 
 భభి అనిై ఙెయౌుెంులు ఙేలేెందఽఔు కయయౌ్నెంత డఫ ో నై దఖాయలెంథర? 

 నై నఽలఔు ఇతయ నుభిీ నౄభా ఙెయౌుెంఙరలా? 

 యభికి ఔడర నౄభా లేఔనుో ణే అుడేనేటి భిలత్త? 

 
అెందఽకై కయల నౄభానఽ భన థేశ్ చటిెం తనిసభి ఙేలెంథి. మోటలయల నౄభా ఇలాెంటియ జయఖఔుెండర 
నిభోదిెంచలేథేమో గనీ, అలాెంటియ జభిగినుడె నైఔు ఆభిఔెంగ యక్షణ ఔవఙరనిై అెంథిసఽౄ ెంథి. 
 
ాభాదఫే కఔుెండర నై కయల థ ెంఖతనెం ఫలభిన డవచఽచ. ాభాెంలల నుడె కవచఽచ. అగిైాభాదెంలల 
కయౌనోు వచఽచ. థరెంణో నైయల ఆభిఔెంగ నషినోు వచఽచ. 
 
పలయతథేశ్ నుాెంతీమ యయణర సెంస  వదె తన నేభిట నమోథైె ఉనై ాత్త యహధరనికీ థరని మజభాని యదిగ నౄభా 
ఙేబెంచఽకోయయౌ. 

కీలకెంశ్ెం 
తనిసభి థర్ు  నుభిీ నౄభా 
 
మోటలయల యహధరల చటిెం, 1988 ాకయెం ాబ తు భోడు నలై ాత్త యహన మజభానీ ాభాదెం వలు  జభిగై నుాణ నిెం, 
యైఔలెం, ఆలౄ  నషిెం వెంటియటికి ఙెయౌుెంఙరయౌ్న భియౘభలఔు ఙరయౌనెంత నణరౄ నికి నౄభా నులల తీసఽకోయయౌ్ెంథే. 
అలా నౄభా తీసఽఔునైెందఽఔు యలజువుగ నౄభా సభిికెట్  నఽ ఔడర యహనెంలల ఎుడా యెంట ఉెంచఽకోయయౌ. 
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1. మోటలయల నౄభా ఔవభైజీ 

 
భన థేశ్ెంలల యహధరల సెంక ఙరలా ఎఔుువ. భభెధనై కొతౄ  యహధరలు భోజూ భోడెుఔుుతేధరైబ. యటిలల 
ఙరలావయఔు ఙరలా కభీథైెనయ ఔడర. పలయతథేశ్ెంలల యహధరలనఽ తేఔుుగ నుభైమయని, కైవలెం ఙేతేలు 
భాయలసఽౄ ెంటలయని అెంటలెంటలయల. అెంటే నుత యహధరలు భోడు నలై కొనయఖ తేెండగధే భోజూ పలభీగ కొతౄయ ఔడర 
యటికి వచిచ ఔలుసఽౄ ెంటలబ. యటిని నడినేెందఽఔు భోడెు  యలౄయృెం మ్ాతయెం యహధరలఔు అనఽఖ ణెంగ నలయఖడెం 
లేదఽ. నలైగ భోడు నల ైనడిఙేయభి సెంక ఔడర నలయలఖ ణోెంథి. థేశ్ెంలల భోడెు  ాభాథరల సెంక నలయలగోతెందని నోు య్సఽ, 
ఆసతేల ఖణరెంకలు యలు డిసఽౄ ధరైబ.  ాభాద ఫలదితేలఔు కోయలి లు అెందజైలే భియౘభల సెంక ఔడర 
నలయలఖ ణోెంథి. యహధరల భయభ్తే ధయలు ఔడర పలభీగ నలయలఖ తేధరైబ. భన థేశ్ెంలల మోటలయల నౄభా 
ఆవశ్ఔతఔు ఇవనీై నిదయశధరలు. 
 
మోటలయల నౄభా అధేథి యహధరల నయౖి నికి భభిమ  ాభాదెంలల గనీ, ఇెంకై యధెంగ అబధర గనీ జభిగై 
డరఫేజీకి ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄ ెంథి. అెంణేగఔ తభ యహనెం వలు  ాభాథరనికి ఖ భెైన థర్ు  నుభిీకి చటియెంగ 
ఙెయౌుెంఙరయౌ్న భియౘభనిై ఔడర మోటలయల నౄభా ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. 
 
భన థేశ్ెంలల అనిై యహధరలఔ ఔవభైజీ ఉెందని నైయల అనఽఔుెంటలధరైభ? 

 
మోటలయల నౄభా అధేథి ాబ తు భోడు నలై నడిఙే ఈ కిెంథి అనిైయకల యహధరలఔ ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄ ెంథి: 

 
 సాుటయలు  భభిమ  మోటలర్  లలైకిళ్ైు  

 
 నలైైయేటల కయలు  

 
 అనిై యకల యణ జ యహధరలు: సయలఔులు, ామాణ ఔులనఽ తీసఽకెమలు య 

 
 కైరను  వెంటి ఇతయ తయయౘ యహధరలు 

 
 మోటలయల వయౄఔెం (యోౖ యౄభ లలు ని భభిమ  గభైజీలలు ని యహధరలు) 

సభాఙరయెం 
 

‗థర్ు  నుభిీ నౄభా‘ 
 
ఇథి ఇతయ నుభిీ ణరలఔ చటియఫ ైన చయల ఫలభి నఽెంచి యక్షణ కోసెం కొనఽగోలు ఙేలే నౄభా నులల. థర్ు  నుభిీ 
నౄభానఽ నౄభాథరయల (పసి్క నుభిీ) నౄభా ఔెంనలనీ (లలఔెండ్స నుభిీ) నఽెంచి తన చయల వలు  ఔయౌగై నయౖి నికి గనఽ ఇతయ 
నుభిీ (థర్ు  నుభిీ) ఙేలే కెుబభ ల ఫలభి నఽెంచి యక్షణ కోసెం కొనఽగోలు ఙేయౄ డె. 
 
థర్ు  నుభిీ నౄభానఽ ‗ఫలధత నౄభా‟ అని ఔడర అెంటలయల. 
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భాభెుట్  లల నుాచఽయెంలల ఉనై భెెండె భ క తయయౘల ఔవభైజీలనఽ థిఖ వ చభిచెంచడెం జభిగిెంథి: 
 
a) మాకి్ (లమనృయౌటీ) ఒనీు  నులల: మోటలయల యహధరల చటిెం ాకయెం ాబ తు భోడు నలై త్తభిగై ాత్త 

యహధరనికీ థర్ు  నుభిీ ఫలధత కోసెం నౄభా తనిసభి 
 
ఈ నులల కైవలెం థిఖ వ యటికి మజభాని ణరలఔు చటియఫ ైన ఫలధతలఔు ఙెయౌుెంులనఽ ఔవర్  
ఙేసఽౄ ెంథి: 

 
 థర్ు  నుభిీకి జభిగై గమాలు, భయణెం 

 థర్ు  నుభిీ ఆలౄ కి జభిగై నషిెం 

 
భయణెం, లేథర గమెం, లేథర నషిెం జభిగై క్షెంలల ఔవర్  ఙేలే లమనృయౌటీ అభినేతెంగ ఉెంటలెంథి. 
 
మోటలయల ాభాదెం వలు  థర్ు  నుభిీకి గమెం, లేథర భయణెం సెంబయెంఙే క్షెంలల భియౘయ కెుబభ లనఽ 
భదఽథరయల మోటలయల ాభాద కెుబెం టిాఫ నల్ (ఎెంఏలటీ)లల థరకలు ఙేమాయౌ్ ఉెంటలెంథి. 
 
b) నుకైజీ నులల/సభఖర నులల: (య ెంత నషిెం + థర్ు  నుభిీ ఫలధత) 
 
నలైన నేభపునైథే కఔుెండర నౄభా ఙేలన యహధరనికి నిభెిషి ాభాథరల వలు  (థీనిై మోటలయల యహధరలఔు 
య ెంత నషిభని అెంటలయల) నషిెం, లేథర డరఫేజీకి ఔడర ాఔటిత యలువ (ఐడీయగ నేభపుెంటలయల – థీనిై 5వ 
అదరమెంలల ఇటికై చభిచెంచడెం జభిగిెంథి)ఔు భభిమ  నులల ణరలఔు ఇతయ నిమభ నిఫెంధనలఔు 
లలఫడి ఔవభైజీ ఔయౌయౄ యల. అగిైాభాదెం, థ ెంఖతనెం, అలు యలు , ఫెంద, బూఔెంెం, వయదలు, ాభాదెం వెంటియ 
యటికి ఉథరహయణలు. 
 
కొనిై నౄభా  ఔెంనలనీలు ాభాద సలెం నఽెంచి వర్ు యౖప్  ఔు యహధరనిై మోసఽకెళ్ుడరనికి అబయ కయలచనఽ 
ఔడర ఙెయౌుయౄ బ. అగిైాభాద భభిమ /లేథర థ ెంఖతనెం బమాలఔు భాతాఫే భినేత ఔవభైజీ ఔడర 
అెందఽఫలటలలల ఉెంటలెంథి. ఇథి చటిాకయెం తనిసభి లమనృయౌటీ ఒనీు  నులలకి అదనెం. 
 
యహధరనికి నృగిెంచిన యడి పలగల నషిెం, డరఫేజీకి ఔడర నులల ఔవభైజీ ఇసఽౄ ెంథి. నలైైయేట్  కయల నులలలలు  
పలఖెంగ ామాణ ఔులఔు, నలబడ్స డైైెవర్  ఔు వకిౄఖత ాభాద ఔవభైజీ అెందజైసఽౄ ెంథి. యణ జ యహధరలలు  
అబణే ఉథోఖ లు భభిమ  ఙరభెీలు ఙెయౌుెంచని ామాణ ఔుల టు  చటియఫ ైన ఫలధత ాకయెం వకిౄఖత 

ాభాద ఔవభైజీ అెందజైసఽౄ ెంథి. నౄభాథరయలలు ఉచిత అతవసయ లేవలనఽ లేథర ఫాేక్ డౌన్  సభమెంలల 
ాణరభాైమ కయల యడఔెం సదఽనుమానిై ఔయౌయౄ యల. 

 
2. నేనయౘబెంులు 
 
ఈ నులలల కిెంద కొనిై భ కఫ ైన నేనయౘబెంులు యమర్  అెండ్స టిమర్ , ఫాేక్ డౌనఽు , అాదరన నషిెం, 
ఙెలుు ఫలటల కని డైైెయెంగ్ లెైలలనఽ్ ఉనైయయల నడినణే ఔయౌగై నషిెం, భదెం భతేౄ లల నడినణే ఔయౌగై నయౖి ల వెంటియ 
కొనిై భ కఫ ైన నేనయౘబెంులు. యహధరనిై „యడకనికి భినేతేలు‟ (ఉథరహయణఔు నలైైయేట్  కయలనఽ 
టలకీ్గ యడటెం) నఽ అత్తఔరనేెంచి యడటెం ఔడర నేనయౘబెంనే. 
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3. సమ్ అషర్ు  భభిమ  నానేమెం 

 
మోటలయల నులల కిెంద సమ్ ఇనా్ర్ు   నఽ నౄభాథరయల ణరలఔు ాఔటిత యలువ (ఐడీయ) అెంటలయల. 
 
యహనెం ఙోభీకి ఖ భెైధర, భయభ్తే ఙేమలేనెంతగ ాభాదెంలల నుడైెధర కెుబెం నణరౄ నిై ఐడీయ ఆదరయెంగ 
నియృబయౄ యల. యహను ఐడీయని ఆ ఫలా ెండ్స యహధరనికి తమాభీథరయల/డీలర్  ణరలఔు జఞనృణర ఙేల అభ్ఔు 
ధయనఽ ఫటిి  నియృబయౄ యల. భభిమ  ఱలడాల్ లల నేభపునై ఫేయఔు తయలఖ దలనఽ తీలేయౄ యల. 
 
5 ఏళ్ైు  థరటిన భభిమ  నుతఫడు  మోడల్ (అెంటే తమాభీథరయలలు తమాభీని నియౌనేలన మోడళ్ైు ) యహధరల 
ఐడీయని నౄభా ఔెంనలనీ భభిమ  నౄభాథరయల భధ ఉనై అవగహన ఫేయఔు నియృబయౄ యల. 
భైటిెంగ్/నానేమెం లెకిుెంు నౄభాథరయల ాఔటిత యలువ, ఔునృక్ కెనులటీ, పౌగోయఔ జోన్ , యహను వమసఽ 
వెంటియటి ఆదరయెంగ లెఔుఖడణరయల. 

నై జఞా ధరనిై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 6 
మోటలయల నౄభా నఽ ఎవభి నేయలణో తీసఽకోయయౌ? 
 

I. నుాెంతీమ యయణర సెంస  వదె యహనెం ఎవభి నేభిట నమోథైె ఉెంటే యభ ినేయలణో 
II. యహధరనిై నడినే వకిౄ మజభాని కఔుెండర ఇెంకెవభెైధర అబ ఉెంటే నుాెంతీమ యయణర సెంస  అనఽభత్తకి 

లలఫడి సదయల డైైెవర్  నేయలణో 
III. నుాెంతీమ యయణర సెంస  అనఽభత్తకి లలఫడి యహన మజభాని ఔుటలెంఫ సబ ని నేయలణో, మజభాని 

నేయలణో ఔడర 
IV. యహధరనిై నడినే వకిౄ మజభాని కఔుెండర ఇెంకెవభెైధర అబ ఉెంటే నుాథనేఔ నులలని మజభాని 

తీసఽఔుని, తభుత మాడ్స ఆన్  ఔవర్  నఽ భాతాెం యహధరనిై నడినే వకిౄ నేయలణో 
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యభెంశ్ెం 

a) యదరయణ వకిౄఖత ాభాద (నఏ) నులలలు యటిని ఔవర్  ఙేయౄ బ: 
 

i. ాభాద వలు  సెంబయెంఙే భయణెం 

ii. రశ్ుత సెంూయృ యైఔలెం 

iii. రశ్ుత నుక్షిఔ యైఔలెం 

iv. ణరణరుయౌఔ సెంూయృ యైఔలెం 

 

b) పలయతథేశ్ెంలల నివలెంఙే ఏ వకిౄ అబధర వకిౄఖత ాభాద నులలని తనకోసెం, తననలై ఆదరయడు  
ఔుటలెంనౄఔుల కోసెం తీసఽకోవచఽచ. 
 

c) వకిౄఖత ాభాద నులలలల నానేమెం లెకిుెంు వమసఽ, ఔుటలెంఫ సబ ల సెంక, నౄభాథరయల విత్తౄ  వెంటి 
లు అెంరలనలై ఆదరయడి ఉెంటలెంథి. ఇనేడి ఉనై ాభాదెం ఆదరయెంగ యటిని 1, 2 లేథర 3 వ య బ 
భిసఽు ఖూర ులుగ వభాీఔభియౄ యల. 
 

d) వకిౄఖత ాభాద నులలలనఽ నౄభా కోసెం కఔుెండర భభైథైెధర ఔ ఉభ్డి ఉథెేశ్ెం కోసెం అటికై ఉనికిలల 
ఉనై పలభీ ఖూర ులఔు ఔడర ఇయౄ యల. 
 

e) ఆభోఖ నౄభా నులలలల గమెం, జఫ ో వలు  ఆసతా్త నులె ైయైద చికిత్ తీసఽఔుెంటే అెందఽఔబయ కయలచలనఽ 
అెంగీఔభిెంచిన సమ్ అషర్ు  నణరౄ నికి నేెంచఔుెండర ఙెయౌుెంఙేెందఽఔు నౄభా ఔెంనలనీ మజభాని 
అెంగీఔభియౄ డె. 
 

f) ఔుటలెంఫ ఫో్ు టర్  నౄభా నులలలల సమ్ అషర్ు  అధేథి ఔుటలెంఫ సబ లెందభి భధ, అెంటే యదరయణెంగ 
బయౄ, పలయ, ఇదెయల నలు ల భధ ఫో్ు ట్  అవుతేెంథి. 
 

g) ఆభోఖ నౄభా నులలలు నఖదఽ యళ త సదఽనుమానిై అెంథియౄ బ. లేథర అథి అెందఽఫలటలలల లేని ఙోట 
నౄభాథరయలఔు కయలచలనఽ భీబెంఫర్్  ఙేయౄ బ. 
 

h) ామాణ నౄభా నులలలు యథేయౕ యటనలలు  తలెతౄ ఖల అనిై యకల సభసలఔ ఔవభైజీ ఔయౌయౄ బ. 
 

i) భపభైట్  ాకెుెంట్  టలా యలర్్  నుు న్  అధేథి ఏడరథిలల తయచా యథేయౕ ామాణరలు ఙేలే తభ ఉథోఖ లఔు 
కభపభైట్ /మజభాని తీసఽఔుధే వకిౄఖత నులల. 
 

j) ఇెంటిథరయల నౄభా నులల నౄభాథరయల ఆలౄ కి నులలలల నేభపునై ాభాథరలు, ఉదెంణరలఔు సెంఫెందిెంచిన 
నయౖి లఔు భాతాభ ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄ ెంథి. ఔవభైజీ ఉెండే ాభాథరలనఽ సషిెంగ నేభపుెంటలయల. 
 

k) ఇెంటిథరయల నౄభా ఇెంటి నిభ్ణరనికి భభిమ  థరనిలలని వసఽౄ వులఔు అగిైాభాథరలు, అలు యలు , నలైులు 
గియౌనుో వడెం, బూఔెంెం వెంటియటి ఫలభి నఽెంచి ఔవభైజీ ఇసఽౄ ెంథి. ఇెంటి నిభ్ణెంణో నుటల అెందఽలలని 
వసఽౄ వులఔు ఔడర థ ెంఖతనెం, థోనడీ, హౌజ్డ ఫాేకిెంగ్, లాభె్నీ భభిమ  తెఫి్ట వెంటియటి నఽెంచి యక్షణ 
ఔయౌసఽౄ ెంథి. 
 

l) నుకైజీ లేథర గపడెవు ఔవయలు  కై డరఔుఫ ెంట్  కిెంద లు ఔవభైజీల నుకైజీని అెంథియౄ బ. 
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m) ఇెంటిథరయల నౄభా నులలలల యదరయణెంగ సమ్ ఇనా్ర్ు  నఽ నిభే భిెంఙేెందఽఔు భెెండె దేతేలుెంటలబ: 
భాభెుట్  యలువ (ఎెంయ),  భభిమ  భెెండోథి భీఇన్ లిేట్ ఫ ెంట్  యలువ (ఆర్  ఐయ). 
 

n) దఽకణథరయల నౄభా యదరయణెంగ యదరయణెంగ దఽకణ నిభ్ణరనికి, అెందఽలలని వసఽౄ వులఔు 
అగిైాభాదెం, బూఔెంెం, వయదలు, లేథర యౘనిఔయఫ ైన నషిెం; భభిమ  థోనడీ వెంటియటి వలు  జభిగై 
నయౖి నిై ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. నలైగ యనుయ అెంతభమ యక్షణనఽ ఔడర దఽకణ నౄభా అెందజైమవచఽచ. 
 

o) మోటలయల నౄభా ాభాదెం వలు  గనీ ఇతయ కయణరల వలు  గనీ యహధరనికి జభిగై నయౖి నిై, లేథర డరఫేజీని 
ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. మజభానఽలు తభ యహనెంణో అబన ాభాదెం వలు  ఫలదితేలఔు చటిాకయెం 
ఙెయౌుెంఙరయౌ్న 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) ఇెంటిథరయల నౄభా 
g) దఽకణథరయల నౄభా 
h) మోటలయల నౄభా  
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నై జఞా ధరనిై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి సభాదరధరలు 
జయఫ  1 
 

సభెైన సభాదరనెం IV. 
ాభాదెం యదరయణెంగ ఆఔల్ఔ, ఎదఽయల చాడని, అనఽకోని ఉదెంణరనిై యవభిసఽౄ ెంథి. 
జయఫ  2 
 

సభెైన సభాదరనెం II. 
కటభకి్ నఽ డే కైర్  లలెంటర్  లల నమెం ఙేమవచఽచ. 
జయఫ  3 
 

సభెైన సభాదరనెం III. 
కభపభైట్  ాకెుెంట్  టలా యలర్  నుు న్  అధేథి ఒ యభిిఔ నులల. లు యటనలఔు వభిౄసఽౄ ెంథి. యటనల ఖభిషి 
సెంకనలై భినేత్త ఉెంటలెంథి. 
జయఫ  4 

 

సభెైన సభాదరనెం I. 
ధేమ్ు  నలభిల్ అధేథి ఙరలా ాభాథరలఔు సభఖర ఔవభైజీ ఇఙేచ సభఖయ ఔవభైజీ నులలలఔు ాణరభాైమెంగ 
తఔుువ కయలచణో తీసఽకోఖల నులల. 
జయఫ  5 

 

సభెైన సభాదరనెం IV. 
దఽకణథరయల నులల కిెంద నౄభాథరయల అదనెంగ „క్త్ నేు ట్  గు స్క భభిమ  రనిటభీ టిెంగ్్‟ ఔవభైజీని 
ఎెంచఽకోవచఽచ. క్త్ నేు ట్  గు స్క భభిమ  రనిటభ ీటిెంగ్్, నిమాన్  లలైన్్ ఔు జభిగై నయౖి నికి ఔవభైజీ ఇయౄ యల. 
జయఫ  6 

సభెైన సభాదరనెం I. 
మోటలయల నౄభానఽ పలయతథేశ్ నుాెంతీమ యయణర సెంస  వదె తన నేభిట నమోథైె ఉనై ాత్త యహధరనికీ థరని 
మజభాని యదిగ ఙేబెంచఽకోయయౌ. 
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లుమ భీక్ష ాశ్ైలు 
ాశ్ై 1 
 
వకిౄఖత ాభాద నౄభాలల ఈ థిఖ వయ ఔవర్  కవు 
 
I. భయణెం 

II. ఆత్హత 
III. రశ్ుత యైఔలెం 

IV. ఔ ఙేత్తని కోలలవడెం 

 

ాశ్ై 2 
 
వకిౄఖత ాభాద ఔవర్  భాతాఫే 

 

I. యథేయౕ ామాణరలుడె 
II. పలయత్ లల ామాణ ెంఙేుడె 
III. పలయత్ లల భభిమ  యథేరలలు  ామాణ ెంఙేుడె 
IV. పలయత్ లల భభిమ  ను యలఖ  థేరలలు  ామాణ ెంఙేుడె 
 
ాశ్ై 3 
 
ఆభోఖ నౄభా యదరయణెంగ యటిని ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి 

 
I. నా యౘలటలెైజైషన్  చికిత్  
II. నోు సి్క యౘలటలెైజైషన్  చికిత్ 

III. డ నేలలభీ చికిత్ 

IV. నలైయేయ కవు 
 
ాశ్ై 4 
 
ామాణ నౄభా ఔవర్  ఙేలేథి 

 
I. ఫలగైజీలల ఆలసెం 

II. అతవసయ యౘలటలెైజైషన్  
III. ఙెక్ు ఫలగైజీ లాస్క 

IV. నలైవనీై 

 
ాశ్ై 5 
 
ామాణ నౄభా ఔు సమ్ ఇనా్ర్ు  యటినలై ఆదరయడెతేెంథి 

 
I. వమసఽ 
II. యటనలలని భోజుల సెంక 
III. యటిెంఙరయౌ్న థేరలు 
IV. నలైవనీై 
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ాశ్ై 6 
ఇెంటిథరయల నౄభాలల 
 
I. ఫెంగయల భభిమ  యెండి ఆబయణరలఔు ఔవభైజీ ఉెంటలెంథి 

II. దఽకణెంలలని వసఽౄ వులఔు ఔవభైజీ ఉెంటలెంథి 

III. ఔుటలెంఫ మాజభానెంలలని కయుఔు ఔవభైజీ ఉెంటలెంథి 

IV. నోు సఽి  థరుభ ెంనన నుభి్ల్్ ఔు ామాణ సభమెంలల ఔవభైజీ ఉెంటలెంథి 
 
ాశ్ై 7 
 
ఇెంటిథరయల నౄభా యటిని ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి 
 
I. కైవలెం ఇెంటి నిభ్ణరనిై 

II. కైవలెం ఇెంటిలలని వసఽౄ వులనఽ 
III. నిభ్ణరనిై భభిమ  ఇెంటిలలని వసఽౄ వులనఽ 
IV. నిభ్ణరనికి భభిమ  ఇెంటిలలని వసఽౄ వులఔు కైవలెం నౄభాథరయల ఇెంట ు  లేని సభమెంలల 
 
ాశ్ై 8 
 
దఽకణథరయల నౄభాలల కిెంథి యటిలల యేటికి ఔవభైజీ ఉెండదఽ? 
 
I. మెంణరా ల ఫాేక్ డౌన్  ఔు 
II. యౘనిఔయఫ ైన నషిెం 

III. యనుయ అెంతభమెం 

IV. ఉథెేశ్ూయుఔెంగ నౄభాథరయల ఙేసఽఔునై నషిెం 

 
ాశ్ై 9 
 
దఽకణథరయల నౄభాలల థిఖ వ యటిలల యదరయణెంగ థేనికి ఔవభైజీ ఉెండదఽ? 

 
I. యనుయ నుాెంఖణెంలలని టిల్/కౌెంటర్  లల ఉనై డఫ ో 

II. ఫలెంఔు నఽెంచి యనుయ నుాెంఖణరనికి తయయౌసఽౄ నై డఫ ో 

III. యనుయ నుాెంఖణెంలలని ఫ ఔుసెంలల ఉనై డఫ ో  

IV. యనుయ నుాెంఖణరనికి యనియోఖథరయలలు తయయౌెంఙే డఫ ో 

 
ాశ్ై 10 
 
దఽకణ నౄభా యటిని ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి 

 
I. ఉథోఖ ల నిజఞబతీ లేనే చయలనఽ 
II. నౄభాథరయలల నిజఞబతీ లేనే చయలనఽ 
III. యనియోఖథరయలల నిజఞబతీ లేనే చయలనఽ 
IV. యలణథరతల నిజఞబతీ లేనే చయలనఽ 
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లుమ భీక్ష ాశ్ైలఔు సభాదరధరలు 
జయఫ  1 

సభెైన సభాదరనెం II. 

 
వకిౄఖత ాభాద నౄభాలల ఆత్హతఔు ఔవభైజీ లేదఽ 
జయఫ  2 

సభెైన సభాదరనెం III. 

 
వకిౄఖత ాభాద ఔవర్  కైవలెం పలయత్  భభిమ  యథేరలలు  ామాణరనికై 
జయఫ  3 

సభెైన సభాదరనెం IV. 

 
ఆభోఖ నౄభా నా యౘలటలెైజైషన్  చికిత్నఽ, నోు సి్క యౘలటలెైజైషన్  చికిత్నఽ, డ నేలలభీ కిత్నఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. 
జయఫ  4 

సభెైన సభాదరనెం IV. 

 
ామాణ నౄభా ఫలగైజీలల ఆలయనిై, అతవసయ యౘలటలెైజైషన్  నఽ భభిమ  ఙెక్ు ఫలగైజీ లాస్క నఽ ఔవర్  
ఙేసఽౄ ెంథి. 
జయఫ  5 

సభెైన సభాదరనెం IV. 

 
ామాణ నౄభాలల సమ్ ఇనార్ు  అధేథి వమసఽ, యటన భోజుల సెంక, యటిెంఙే థేరల సెంకనలై ఆదరయడి 
ఉెంటలెంథి. 
జయఫ  6 

సభెైన సభాదరనెం I. 

 
ఇెంటిథరయల నౄభాలల ఫెంగయల భభిమ  యెండి ఆబయణరలఔు ఔవభైజీ ఉెంటలెంథి.  
జయఫ  7 

సభెైన సభాదరనెం III. 

 
ఇెంటిథరయల నౄభా ఇెంటి నిభ్ణరనిై భభిమ  అెందఽలలని వసఽౄ వులనఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి 

 

జయఫ  8 

సభెైన సభాదరనెం IV. 

 
దఽకణథరయల నౄభాలల నౄభాథరయల ఉథెేశ్ూయుఔెంగ ఙేసఽఔుధే నయౖి నికి ఔవభైజీ ఉెండదఽ. 
 

 
జయఫ  9 



 

665 

 

సభెైన సభాదరనెం IV. 

 
దఽకణథరయల నౄభాలల యనియోఖథరయలల థరుభ యనుయ నుాెంఖణరనికి వఙేచ డఫ ోఔు యదరయణెంగ ఔవభైజీ 
ఉెండదఽ 
జయఫ  10 

సభెైన సభాదరనెం I. 

 
దఽకణ నౄభా ఉథోఖ ల నిజఞబతీ లేనే చయలనఽ ఔడర ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. 
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అదరమెం 26 

యనుయ నౄభా 
 

అదరమ భిచమెం 

 
ఖత అదరమెంలల భనెం వఔుౄ లు భభిమ  ఖిహ యనియోఖథరయలలఔు ఎదఽయబయ సభసలఔు వభిౄెంఙే యయధ 
యకలెైన నౄభా ఉతతేౄ ల ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుధరైెం. ఇఔుడ యక్షణ అవసయఫ ైన భభోయఔెం యనియోఖథరయలలు 
ఔడర ఉధరైయల. అయ యయధ యకలెైన వసఽౄ వులు భభిమ  లేవల కయఔలానులు నియుళ ెంఙే యణ జ లేథర 
యనుయ సెంసలు లేథర భిశ్రభలు. ఈ అదరమెంలల భనెం ఆ వయాెంయయల ఎదఽభపుధే నషి బమాలనఽ ఔవర్  ఙేలే 
నౄభాల ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంథరెం.  
 

అబసన పయౌణరలు 
 

A. ఆలౄ /అగిై ాభాద నౄభా 
B.  యనుయ అెంతభమాల నౄభా 
C. థోనడీ నౄభా 
D. నఖదఽ నౄభా 
E. యరుస యౘనై నౄభా  
F. ఫలెంఔుల ఇెండనెేైటీ నౄభా 
G. నఖల యనుయలల అచఽచల  నులల  
H. ఇెంజినీభిెంగ్ నౄభా  
I. భిశ్రభల అనిై నషి బమాల నౄభా  
J. ఫ భెైన్  నౄభా  
K. లమనృయౌటీ నులలలు 

 
 
ఈ అదరమానిై అబలెంచిన తభుత నైయల ఈ కిెంథియ ఙేమఖయౌగి ఉెండరయౌ: 
  
1. ఆలౄని సాచిెంచడెం / అగిై ాభాద నౄభా  
2. యవసధరల నషి (అగిై) నౄభానఽ నియుచిెంచడెం 

3. థోనడీ నౄభా ఔవర్  నఽ యౄను ెంథిెంచడెం 

4. నఖదఽ నౄభానఽ యవభిెంచడెం 

5. యరుస యౘనై నౄభానఽ నియుచిెంచడెం 

6. ఫలెంఔయు  ఇెంట నేైటీ నౄభానఽ నియుచిెంచడెం 

7. నఖల యనుయలల అచఽచల నులల  
8. ఇెంజినీభిెంగ్ భిశ్రభల భథిెంు 
9. భిశ్రభల అనిై నషి బమాల నౄభానఽ అననెంథిెంచడెం 

10. ఫ భైెన్  నౄభానఽ యభెంయౕఔభిెంచడెం  
11. లమనృయౌటీ నౄభా భథిెంు  
 



 

667 

 

 

A. ఆలౄ /అగిై ాభాద నౄభా 
 
యణ జ భిశ్రభలనఽ సా లెంగ భెెండె యకలుగ వభాీఔభిెంచవచఽచ: 

 
 సాక్ష్ భభిమ  భధ తయయౘ భిశ్రభలు (ఎస్కఎెంఈలు) భభిమ   
 పలభీ యనుయ భిశ్రభలు  

 
ఙరభితాఔెంగ, యదరయణ నౄభా యెంఖెం ఈ యనియోఖథరయలల అవసభలనఽ తీయచడెం థరుభ ఎఔుువగ అనవిథేి 
ఙెెంథిెంథి.  
 
యదరయణ నౄభా ఉతతేౄ లనఽ యణ జ భిశ్రభల నలుులఔు యభి అవసభలఔు సభినుో బయ నౄభానఽ జఞఖరతౄ గ 
యఔరబెంఙరయౌ. అెందఽఫలటలలల ఉనై ఉతతేౄ ల ఖ భిెంచి ఏజెెంటు ఔు సభెైన అవగహన ఉెండరయౌ. యదరయణ నౄభా 
ఉతతేౄ ల ఖ భిెంచి సెంక్షిౄెంగ ణెలుసఽఔుెంథరెం దెండి. 
 
ఆలౄ /అగిై ాభాద నౄభా 
 
అగిై ాభాద నౄభా నులల యణ జ భిశ్రభలణో నుటల ఆసఽౄ ల మజభానఽలు, టాసఽి లల ఆలౄ  లేథర ఔనైషన్  
ఔయౌగి ఉనైయయల, ఆసఽౄ లలు  ఆసకిౄని ఔయౌగి ఉెండే వఔుౄ లు / ఆభిఔ సెంసలఔు చఔుగ సభినుో తేెంథి. 
 
నిభెిషి ాథేశ్ెంలల ఉనై లయ భభిమ  చభసఽౄ లెైన బవధరలు, నఔులు భభిమ  మెంణరా లు, పభీైచర్ , టిి ెంగ్్ 
భభిమ  ఇతయ వసఽౄ వులు, నిలులు భభిమ  నుాలలస్క లల ఉనై నిలు, సయపభథరయల / యనియోఖథరయలడి 
ఆవయణలల ఉనై నిలుణో నుటల, భయభ్తేల కోసెం ణరణరుయౌఔెంగ ఆవయణ నఽెంచి ణొలగిెంచిన మెంణరా లనఽ 
నౄభా ఙేబెంచవచఽచ. యనుభనిై యదరయణ లత్తకి తీసఽఔుభవడరనికి థెఫోత్తనై ఆసఽౄ లనఽ ునర్  నిభి్ెంచడెం, 
ునయలదేభిెంచడరనికి ఆభిఔ యమెం ఎెంణో అవసయెం. ఇఔుడే అగిై ాభాద నౄభా తన నుతానఽ నోు ఱసఽౄ ెంథి. 
 
1. అగిై ాభాద నౄభా యేటిని ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి? 
 
అగిై ాభాద నౄభా ఔవర్  ఙేలే కొనిై యకల నషిబమాలనఽ కిెంద చాడవచఽచ.  
 
కిెంథి ాభాద సభమాలలు  యణ జ నయౖి లనఽ అగిై ాభాద నులల ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి:  

 అగిై ాభాదెం 

 నడెఖ నుటల 
 యయో ొటెం / అెంతయో ొటెం 

 థోనడీ మతైెం భభిమ  థేుషూభితెంగ నషిెం ఔలఖజైమడెం 

 నషి ాపలవెం 

 యభానెం ఔలడెం వలు  ఔయౌగై నషిెం 

 తేనూనఽ, గయౌయన, చఔరయతెం, ట ైపూన్ , హభికెన్ , ట యైడో , ఫ్ు డ్స భభిమ  వయదలు 
 బూఔెంెం 

 భ నిగినుో వడెం భభిమ  బూనే జఞభినుో వడెం భళ్ైు  జఞయడెం ఔడర 
 నీట ిటలెంఔులు, నలైులు భభిమ  ఉఔయణరలు నేయౌనోు వడెం భభిమ  అత్తగ కయడెం 

 క్షిణ  భీక్ష కయఔలానులు 
 ఆట ఫేటిక్ లాెంఔుర్్  ఏభటల ఙేలేటుడె య్కైజీలు  
 ను దలు కయౌనోు వడెం 
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 యనుయ నౄభానఽ వకిౄఖత భభిమ  భిట ైల్ లెైన్్ నఽెంచి యేయల ఙేలే భ కఫ ైన లక్షణరలు భెెండెధరైబ.  
 

ఎ) వఔుౄ ల  ఔెంటే సెంసలు లేథర యనుయ సెంసల నౄభా అవసభలు ఙరలా ఎఔుువ. థీనికి ాదరన కయణెం 
వఔుౄ ల ఆసఽౄ ల ఔెంటే యణ జ సెంసల ఆసఽౄ ల యలువ ఎెంణో ఎఔుువ. యభికి ఔయౌగై నషిెం సెంస  
వయౄభాధరనిై భభిమ  థరని బయషతేౄ  భనఽఖడనఽ థరయలణెంగ థెఫోతీలే అవకశ్ెం ఉెంథి. 

 
నృ) చటియఫ ైన, లేథర ఇతయ అవసభల నినేతౄెం యణ జ సెంసలఔు నౄభా డిభాెండ్స తయచా 

అవసయభవుతేెంథి. ఉథరహయణఔు నుు ెంటలు  భభిమ  ఆసఽౄ లనఽ ఫలెంఔు యలణెం థరుభ ఏభటల 
ఙేసఽఔునైుడె యటికి నౄభా ఙేబెంఙరలనైథి యలణ షయతేలలు  పలఖెంగ ఉెండవచఽచ. పలయత్ లల 
ఙరలా కభపభైట్  సెంసలు ఔెంనలనీలనఽ ను ా లషనల్ గ నడెుతేధరైబ. భభిమ  యటిలల ఙరలావయఔు 
ఫహృళ్ జఞత్త ఔెంనలనీలు. 
 
అయ ాెంచ య బ ాభాణరలనఽ కొనయగిెంచడెం ఙరలా అవసయెం.  యటిలల పలఖెంగ సభెైన భిసఽు 
నియుహణ దేతేలనఽ భభిమ  ఆసఽౄ ల భియక్షణఔు నౄభాలనఽ నుటిెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి. 

 
నలైన నేభపునై అనిై ాభాథరలనఽ నులల థరుభ ఔవర్  ఙేయౄ యల అబణే కొనిై నేనయౘబెంులుధరైబ.  
 
2. ఆ నేనయౘబెంులు ఏనేటి? 

 
ఆ నేనయౘబెంులు: 
 

ఎ) ఊళ ెంచదగిన ాభాథరల థరుభ ఔయౌగై నయౖి లు 
 
i. మ దేెం భభిమ  మ దేెం లాెంటి చయలు. 
ii. అణ  ాభాథరలు 
iii. అమానీఔయణెం భభిమ  భైడియోదరభి్ఔత 

iv. కలుషెం భభిమ  ఔలుఱతభవడెం వలు  ఔయౌగై నయౖి లు 
 

నృ) యదరయణ నౄభాలల ఇతయ నులలల థరుభ ఔవర్  అబయ ాభాథరలు 
 
i. మెంణరా లు నుడవడెం, 
ii. యనుయెంలల అెంతభమాలు 

 
అబణే కొనిై ాభాథరలనఽ అదను నానేమెం ఙెయౌుెంచడెం థరుభ ఔవర్  ఙేసఽకోవచఽచ. బూఔెంనులు, 
అగిైాభాదెం, యౖక్ వెంటియ ఇెందఽఔు ఉథరహయణ. ఔభెెంటల కోతల వలు  యౕతల గిడు ెంఖ లలు  నిలుల క్షీణత, యతిలాల 
ణొలగిెంు తథితభలఔు అబయ అదను వమెం, ఆభిుట కి్, ఔన్యిౌెంగ్ ఇెంజనీర్  జులు, కభిచచఽచ, అనఽకోని 
అగిైాభాదెం, య ెంత యహధరలు ఖ దఽె కోవడెం వలు  ఔయౌగై నషిెం వెంటియ ఔడర ఉథరహయణలు. 
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3. అగిై ాభాద నులలలల యకలు  
 
అగిై ాభాద నులలలనఽ యదరయణెంగ 12 ధలల కలానికి జఞభీ ఙేయౄ యల. కైవలెం నియయల కోసెం భాతాఫే నౄభా 
ఔెంనలనీలు థీయఘకయౌఔ నులలలనఽ, అెంటే 12 ధలల ఔెంటే ఎఔుువ కలానికి జఞభీ ఙేయౄ బ. కొనిైయయలు  సులకయౌఔ 
నులలలనఽ ఔడర జఞభీ ఙేయౄ యల. యటికి సుల లేుల్్ వభిౄయౄ బ. 
 
4. భాభెుట్  యలువ లేథర భీ ఇన్  లిేట్  యలువ నులలలు 
 
నషిెం జభిగై క్షెంలల నౄభా ఔెంనలనీ యదరయణెంగ భాభెుట్  యలువనఽ (అెంటే తయలఖ దల యలువనఽ) ఙెయౌుయౄ డె. 
భీఇన్ లిేట్  నులలలలు  భాతాెం నుడైెన ఆలౄ  ణరలఔు భీనేు స్క ఫ ెంట్  యలువనఽ ఙెయౌుయౄ యల. సమ్ ఇనా్ర్ు  ఔడర 
యదరయణ అగిైాభాద నులల భాథిభిగ భాభెుట్  యలువనఽ కఔుెండర భీనేు స్క ఫ ెంట్  యలువనఽ ాత్తపయౌెంఙరయౌ. 
 
భీఇన్ లిేట్  యలువ నులలలనఽ బవధరలు, నుు ెంటల, మెంణరా లు, పభిైచర్ , ఔచర్ , టిెంగ్ లు తథితభలఔు 
ఙేబయౄ యల. ఈ భీ ఇన్  లిేట్  యలువ నులలలనఽ యి క్ ల వెంటియటి ఔవభైజీకి జఞభీ ఙేమయల. ఎెందఽఔెంటే అయ 
భాభెుట్  యలువ ఆదరభిణరలు. 
 
5. డిఔుభైషన్  నులల 

 
గోథరభ లలు  ఉెంఙే నిలులనఽ ఈ డిఔుభైషన్  నులలల థరుభ ఔవర్  ఙేమవచఽచ. ఇెందఽలల సమ్ ఇనా్ర్ు  యదిగ 
నులల సభమెంలల గోథరభ లల నిలు ఙేయౄ యని పలయెంఙే అతెంత ఎఔుువ యలువ అబ ఉెండరయౌ. ఈ యలువనలైధే 
ను ా యజనల్ నానేమానిై ఙరభెి ఙేయౄ యల. నౄభాథరయల తన నిలుల యలువనఽ నులల అభలలు  ఉనై సభమభెంణర 
అెంగీఔభిెంచిన కలావధఽలలు  యదిగ యలు డిసాౄ  ఉెండరయౌ. నులల కలావది భ గిలే సభమెంలల నానేమెంణో 
నుటలగ థీనిై సయలె ఫలటల ఙేసఽకోవచఽచ.  
 
6. ఫో్ు టర్  నులలలు 
 
భభో తయయౘ నులల ఫో్ు టర్  నులల. ఈ నులలలనఽ కై సమ్ ఇనా్ర్ు  కిెంద యేభైుయల నిభెిషి సలాలలు  నిలు ఙేలన 
సయలఔులఔు జఞభీ ఙేమవచఽచ. అబణే యలు డిెంచని సలాలలు  ఙేలన నిలులఔు భాతాెం ఔవభైజీ ఉెండదఽ. ఇఔ 
నానేమెం భైటల ఔడర నౄభాథరయల నిలులలు  ఏ నుాెంతెంలల అబణే అతెంత ఎఔుువ భైటల వభిౄసఽౄ ెంథో  అథే 
ఉెంటెంఉథి. థరెంణోనుటల 10% లలడిెంగ్ ఔడర. సమ్ ఇనా్ర్ు  యేభైుయల నుాెంణరల భధ ఫో్ు ట్  అవుతేెంథి ఖనఽఔ ఈ 
నులలలనఽ ఫో్ు టిెంగ్ నులలలెంటలయల. 
 
నానేమెం భైటిెంగ్ థిఖ వ అెంరలనలై ఆదరయడి ఉెంటలెంథి: 
 

a) ఆఔునలనీ్ తయయౘ. నుభిరర నేఔభా, ఇతయణరా ధర. 
b) నుభిరర నేఔ కెంనలు ఔు్లల ఉనై అనిై ఆసఽౄ లఔ అఔుడ తమాయబయ ఉతతేౄ ల ఆదరయెంగ కై భైటలనఽ 

వభిౄెంజైయౄ యల. 
c) నుభిరర నేఔ కెంనలు ఔు్ల ఫమట ఉెండే సదఽనుమాలఔు కోు నుాెంతెంలలని ఆఔునలనీ్ సుపలయనిై ఫటిి  

భైటల ఉెంటలెంథి. 
d) యిో భైజీ నుాెంణరలఔు అఔుడ ఉెంఙే వసఽౄ వుల ణరలఔు ాభాథరల సుపలయనిై ఫటిి  భైటిెంగ్ ఉెంటలెంథి. 

 

e) మాడ్స ఆన్  ఔవయునఽ జత ఙేలేెందఽఔు అదను నానేమెం ఉెంటలెంథి. 
f) ఖత కెుబభ ల చభితా భభిమ  నుాెంఖణరలలు  ఉనై అగిైాభాద నియయణ సదఽనుమాల ఆదరయెంగ 

నానేమెంలల డియౌుెంట్  ఔడర ఉెంటలెంథి. 
g) నానేమానిై తగాిెంచఽకోయలెంటే అలు యలు , ఫెంద, ళ ెంసలు, ఉఖరయదల నయౖి ల ఔవయునఽ భభిమ  వయద 

ఖూర ు భభిమ  ాభాథరల ఔవభైజీలనఽ నేనయౘబెంచఽకోవచఽచ. 
 
భైటిెంగ్ యదరనెం ఔడర కోు నౄభా ఔెంనలనీకి కోులా భాయవచఽచ. 
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నై జఞా ధరనిై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 1 

 
యణ జ భిసఽులఔు తీసఽఔుధే అగిైాభాద నులల ________ ణరలఔు ాభాథరలనఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. 
I. నేలుడె 
II. ఇెంనుోు జన్  
III. నలై భెెండా 

IV. నలైయేయ కదఽ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

671 

 

B. యనుయ అెంతభమాల నౄభా 
 
ఈ తయయౘ నౄభానఽ యవయన నషిెం లేథర లాబ నషి నౄభా అెంటలయల. 
 
అగిైాభాద నౄభా అధేథి నౄభా ఙేలన బవనెం, నుు ెంటల, మెంణరా లు, ఔచయలు , టిెంఖ లు, వయౄఔ సయలఔుల 
వెంటియటికి థరభ ల లేథర ఆలౄ  నషిెం ణరలఔు భియౘయెం ఙెయౌుసఽౄ ెంథి. ఈ ాభాదెం వలు  నౄభాథరయల యనుయెం 
ూభిౄగ గనీ, నుక్షిఔెంగ గనీ అెంతభమానికి ఖ యవుతేెంథి. తథరుభ ఆ అెంతభమ కలెంలల లు యకలెైన 
ఆభిఔ నయౖి లఔు థరభి తీసఽౄ ెంథి.  
 
1. యనుయ అెంతభమ నులలలల ఔవభైజీ 

 
యవయన నషిెం (లఎలతిా  నులల (యనుయ అెంతభమెం (నౄ1) అధేథి సా ల లాబెంగ నేభపుధే థరని నయౖి నికి 
ఔవభైజీ ఇసఽౄ ెంథి. ఇెందఽలల నిఔయ లాబెం భభిమ  యి ెండిెంగ్ ఙరభెీలు, ఇెంక ఆభిఔ నయౖి లనఽ తగాిెంచఽఔుధేెందఽఔు 
యనుభనిై యలెైనెంత తుయగ త్తభిగి యదరయణ లత్తకి తీసఽకొఙేచెందఽఔు నౄభాథరయలఔు అబయ కయలచలు ఉెంటలబ. 
ఇఔ ఔవభైజీ ఉెండే ాభాథరలు, యటి నిమభ నిఫెంధనలు ూభిౄగ అగిైాభాద నులల భాథిభిగధే ఉెంటలబ. 

ఉథరహయణ 
 
ఔయేళ్ బూఔెంెం వచిచ కయు తమాభీ నుు ెంట్  ఔు నషిెం జభిగిెందనఽఔుెంథరెం. ఆ ఉతత్తౄ  నషిెం తమాభీథరయల 
ఆథరమెంనలై ాపలవెం చాుతేెంథి. ఆ నషిెంణో నుటల ఇతయణరా  అదను కయలచలు ఈ ాభాదెం వలు  
తలెతేౄ ణరబ. 
 

 
ఈ నులలని కైవలెం ాభాణ అగిైాభాద భభిమ  ాణేఔ ాభాథరల నులలణో ఔయౌన భాతాఫే తీసఽకోయయౌ. 
ఎెందఽఔెంటే ఈ నులల కిెంద కెుబభ లనఽ కైవలెం ాభాణ అగిైాభాద భభిమ  ాణేఔ ాభాథరల నులలణో 
ఔయౌన భాతాఫే అెంగీఔభియౄ యల. 
 

నై జఞా ధరనిై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 2 
యనుయ అెంతభమ నులలని కైవలెం ____________ణో ఔయౌన భాతాఫే తీసఽకోవచఽచ. 
I. ాభాణ అగిైాభాద భభిమ  ాణేఔ ాభాథరల నులల 
II. ాభాణ అగిైాభాద ఫ భైెన్  నులల 
III. ాభాణ భభిమ  ాణేఔ ాభాథరల నులల 
IV. ాభాణ ఇెంజనీభిెంగ్ భభిమ  ఫ భెైన్  నులల 
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C. థోనడీ నౄభా 
నూఔిభీలు, దఽకణరలు, కభలమాలు, గోథరభ లు, యేర్  హౌజుల వెంటి యనుయ నుాెంఖణరలలు  సయలఔులు, 
పభిైచర్ , ఔచయలు , భభిమ  లాక్ ఙేలన ఫ ఔుసెంలల ఉెండే నఖదఽ వెంటి థ ెంగియౌెంచఖల యటికి ఔయౌగై నయౖి నికి 
ఉథెేయెంచినథి. ఔవభైజీ అవకశ్ెం కైవలెం థోనడీ, హౌజ్డ ఫాేకిెంగ్ ఔు భాతాఫే భినేతెం. ఈ ఆసుభనిై థీనికి 
సెంఫెందిెంచిన థ ెంఖతనెం, లాభె్నీ, భఫభీ, డెకబటీ వెంటి ఇతయ ాభాథరల నఽెంచి యడిగ చాడరయౌ. ఈ 
నియుచనెం భిదిలల యటికి ఔవభైజీ ఉెండదఽ. 
  
1. థోనడీ నౄభాలల ఔవర్  ఙేలే భిసఽులు 
 

a) నుాెంఖణెంలలకి ఫలవెంతు, ళ ెంయత్ఔ ఙపయఫలటల వలు  జభిగై ఆలౄ  నషిెం, లేథర నషిెం. 
 

b) నౄభ ఆథరయల ఆలౄ కి, లేథర నుాెంఖణరలఔు థోనడీ థ ెంఖల వలు  ఔయౌగై నషిెం. నౄభా ఙేలన ఆలౄ  నౄభాథరయల 
నుాెంఖణెం నఽెంచి థోనడీకి ఖ భెైణే భాతాఫే ఔవభైజీ ఉెంటలెంథి. ఇతయ నుాెంతెం నఽెంచి థోనడీకి ఖ భెైణే 
ఉెండదఽ. 

 
2. కష్ ఔవర్  
 
థోనడీ నౄభాలల భ క పలఖెం కష్ ఔవర్ . నఖదఽనఽ కైవలెం థోనడీకి యలు కని సఽయక్షితఫ ైన ఫ ఔుసెంలల థరచి 
ఉెంచినుడె భాతాఫే అథి వభిౄసఽౄ ెంథి. నలైగ అథి అెంగీఔభిెంచిన తమాభీ, డిజైెన్  లణో ఔడి ఉెండరయౌ. కష్ 
ఔవర్ నఽ జఞభీ ఙేలేెందఽఔు వభిౄెంఙే యభాన నిఫెంధనలనఽ థిఖ వ ఇవుడెం జభిగిెంథి: 

 
a) ఫ ఔుసెం నఽెంచి నఖదఽనఽ థరనిై ణెయవడరనికి ఉయోగిెంఙే కీ థరుభ ణెయవడెం. ఆ కీ ని 

ళ ెంయత్ఔెంగ, లేథర ళ ెంసఔు థిఖ ణరభధే ఫ థిభిెంు థరుభ ఙేజికిుెంచఽకోయయౌ. థీనిై యదరయణెంగ 
‘క ీకు జు’గ నలుయౄ యల. 

 
b) ఫ ఔుసెంలల థరచి ఉెంచిన నఖదఽ ణరలఔు ూభిౄ యవభలనఽ జఞనృణర ఙేల ఉెంఙరయౌ. నౄభా ఔెంనలనీ 

ఫలధత అలా భికయలు లలు  చానెంచిన నఖదఽ నణరౄ నికి భాతాఫే భినేతెం. 

 

c) కొనిైయయలు  ఎఔుువ భిభాణెంలల ఉెండే తఔుువ యలుయైన నిలులు (త్తౄ  ఫేళ్ైు , త్తెండి గిెంజలు, చకెుయ 
వెంటి) యటి యషమెంలల కై సభమెంలల నతౄెం నిలునఽ భిమోట్  గ భిఖణ యౄ యల. థరని నఽెంచి థోనడీ 
ఙేమఖయౌగిన ఖభిషి సయలఔు యలువనఽ సెంపలయత ఖభిషి నషిెంగ పలయయౄ యల. ఆ నతౄెంనలైధే నానేమానిై 
వసాలు ఙేయౄ యల. కఔనుో ణే భిసఽు ఫలభి నఽెంచి నతౄెం నిలుఔ ఔవభైజీ ఔయౌయౄ యల. ఎెందఽఔెంటే భెెండో  
థోనడీ తక్షణెం జయఖఔనుో వచచని పలయయౄ యల. లేథర అలా జయఖఔుెండర నౄభాథరయల అదను బదాణర 
చయలు తీసఽఔుెంటలడని పలయయౄ యల. 

3. నేనయౘబెంులు  
 
ఉథోఖ లు, ఔుటలెంఫ సబ లు, లేథర నుాెంఖణెంలల చటిఫదేెంగ ఉెండఖల ఇతయ వఔుౄ లు ఙేలే థ ెంఖతనెం ఫలభి 
నఽెంచి ఈ నులల ఔవభైజీ ఔయౌెంచదఽ. అెంణేగఔ లాభె్నీ, యదరయణ థ ెంఖతధరలనఽ ఔడర ఔవర్  ఙేమదఽ. 
అగిైాభాద, లేథర నేు ట్  గు స్క నులల థరుభ ఔవభైజీ ఉెండే నయౖి లనఽ ఔడర నేనయౘబయౄ యల. 
 
4. ను డిగిెంులు 
 
ఈ నులలని అలు యలు , ఫెంద లు ఉఖరయద ాభాథరలఔు ఔడర అదను నానేమానిై వసాలు ఙేల వభిౄెంజైయౄ యల. 
  
5. నానేమెం 

 
థోనడీ నులలకి నానేమెం భైటలు  నౄభా ఙేలన ఆలౄ , నౄభాథరయల నఽెంచి ధైత్తఔ ాభాదెం, నిభ్ణెం భభిమ  
నుాెంఖణ నుాెంతెం, తీసఽఔునై బదాణర చయలు (ఉథరహయణఔు యచ్ భన్ , థ ెంఖల అలాయెం), ఖత కెుబభ ల చభితా 
వెంటియటినలై ఆదరయడి ఉెంటలెంథి. 
 



 

673 

 

ళెచఽచ యలువలణో ఔడిన ఉదెంణరలలు  ానోు జల్ నూయెంలల ఇచిచన యవభలఔు అదనెంగ అెంగీకభనికి భ ెందఽ 
నౄభా ఔెంనలనీ తనిఖీ ఔడర ఙేసఽౄ ెంథి. 
 
 
 

నై జఞా ధరనిై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 3 
 
థోనడీ నులలలల నానేమెం ______________నలై ఆదరయడెతేెంథి. 
I. నౄభాథరయల నులల సుపలవెం 

II. నౄభాథరయల ణరలఔు ధైత్తఔ ాభాదెం 

III. నిభ్ణెం భభిమ  నుాెంఖణు నుాెంతెం 

IV. నలైవనీై 

 



 

674 

 

 

D. నఖదఽ నౄభా   
నఖదఽ యౘెండిు ెంగ్ అధేథి ఏ యనుయెంలల అబధర అయపలజెం. ఫలెంఔులు, నుభిరర నేఔ యనుయ సెంసలనఽ నఖదఽ 
నషిెం ఫలభి నఽెంచి కనుడేెందఽఔు ఉథెేయెంచిన నులల ఇథి. నఖదఽఔు నుాెంఖణెంణో నుటల ఫమట ఔడర ాభాదఫే 
ను ెంచి ఉెంటలెంథి. థరనిై యత్ డరా  ఙేసఽౄ నైుడె, జభ  ఙేసఽౄ నైుడె, లేథర ఙెయౌుెంులు ఙేసఽౄ నైుడె, 
లేఔభిసఽౄ నైుడె చటియయలదేెంగ థ ెంగియౌెంఙే ాభాదభ ెంటలెంథి. 
 
1. నఖదఽ నౄభా ఔవభైజీ 

 
నఖదఽ, ఙెఔుులు/నోు సిల్ ఆయుయలు /నోు సిల్ యి ెంుల యషమెంలల జభిగై నయౖి నికి ఔవభైజీ ఔయౌెంఙేెందఽఔు నఖదఽ నౄభా 
నులలని యౄను ెంథిెంఙరయల. ఈ నులల యదరయణెంగ భెెండె యపలగలుగ ఔవభైజీ అెంథిసఽౄ ెంథి. 
 

a) యయణర లలక్షన్  
 

నఖదఽనఽ నౄభాథరయల, లేథర ఆఫ  అనఽభత్తెంచిన ఉథోఖ లు ఫమట తీసఽకెళ్ైౄ నైుడె థ ెంఖతనెం, 
థోనడీ, లేథర అలాెంటి యటివలు  జభిగై నయౖి నిై ఇథి ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. 

 
యయణర యపలఖెం భెెండె నణరౄ లనఽ నిభెిషిెంగ నేభపుెంటలెంథి: 
 

i. ఏ నయౖి నికెైధర నౄభాథరయల ఫలధత భినేత్త: నషిెం జభిగై సెందయౌెంలల నౄభా ఔెంనలనీ ఙెయౌుెంఙే ఖభిషి 
నతౄనేథి. 
 

ii. నులల కలావదిలల యయణర ఙేలే ఉజఞె బెంు నతౄెం: నానేమానిై లెఔుఖటేి ెందఽఔు వభిౄెంజైలే 
నానేమెం భైటలఔు ఇథి నుాత్తనిధెం వళ సఽౄ ెంథి. 

 
నులలలనఽ అగిైాభాద నౄభా తయయౘలల డిఔుభైషన్  నుాత్తథిఔన ఔడర అెందజైయౄ యల. తథరుభ యయణరలల 
ఉెండఖలదని పలయెంఙే నతౄెంనలై ను ా యజనల్ గ నానేమానిై నౄభా ఔెంనలనీ  వసాలు ఙేసఽౄ ెంథి. నులల 
భ గిలే సభమెంలల అటిథరక జభిగిన యసౄవ యయణర ఆదరయెంగ ఆ నణరౄ నిై సయలె ఫలటల 
ఙేసఽఔుెంటలయల. ఆ యయణర నణరౄ నిై నౄభాథరయల ాఔటియౄ డె. ఇఔ నానేమెం భైటల నఖదఽనఽ కై వకిౄ 
తీసఽకెళ్ైౄ ధరైడర, తీసఽకెమలు  భినేత్త, భభిమ  తీసఽకెయున దేత్త, దాయెం, థరభ,ి ఇతయ బదాణర అెంరల 
వెంటియటినలై ఔడర ఆదరయడి ఉెంటలెంథి. 

 
b) నుాెంఖణరల యపలఖెం 

 
నుాెంఖణ/ణరళ్ెం యేలన ఫ ఔుసెం నఽెంచి థోనడీ, హౌజ్డ ఫాేకిెంగ్ వెంటియటి వలు  జభిగిన నయౖి నికి ఈ యపలఖెం 
ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄ ెంథి. ఇతయ చయునీై ఎఖ వ అబసన పయౌతెం 3లల భనెం చభిచెంచిన థోనడీ నౄభా (యనుయ 
నుాెంఖణరల) భాథిభిగధే ఉెంటలబ. 
 

2. ను డిగిెంులు 
 
అదను నానేమెం ఙెయౌుెంచిన నైదట నులలని ఈ థిఖ వ యటిని ఔవర్  ఙేలేెందఽఔు ఔడర ను డిగిెంచవచఽచ: 
 

a) నఖదఽ తీసఽకెళ్ైౄ నై వఔుౄ లలు ని నిజఞబతీ లేనే 

b) గపడవలు, ఫెంద, ఉఖరయద భిసఽులు 
c) ెంనణీ భిసఽు. ఉథోఖ లఔు యేతధరలు ెంనణీ ఙేలే సెందయౌెంగ ఉెండే భిసఽు 

3. భ కఫ ైన నేనయౘబెంులు 
 
యటిలల ఈ థిఖ వయ ఉెంటలబ: 
 

a) ను యనుటలు , లేథర యస్యణల వలు  తలెణేౄ  యౖభిైజీ 

b) అదీఔిత వఔుౄ లు కఔుెండర ఇతయలలనఽ ననే్ అగిెంచిన నఖదఽ నోు వడెం. భభిమ  
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c) గపడవలు, ఫెంద, ఉఖరయదెం: అదను నానేమెం ఙెయౌుెంచడెం థరుభ థీనికి ను డిగిెంు యౄెంలల ఔవభైజీ 
ఇయౄ యల. 

 
4. నానేమెం 

 
నౄభాథరయల, అెంచధర యేలన నతౄెం నఖదఽ, ఏ సభమెంలల అబధర ఔెంనలనీ ణరలఔు ఫలధత, యయణర తయయౘ, 
ఇనేడి ఉనై దాయెం, తీసఽఔునై బదాణర చయల వెంటియటి ఆదరయెంగ నానేమానిై లెకిుయౄ యల. ఏడరథి ను వుధర 
తీసఽకెమలు  యసౄ వ నఖదఽనఽ ఫటిి , నులల భ గిలేెందఽఔు 30 భోజులలు ల నౄభాథరయల అెందజైలన డిఔుభైషన్  
ఆదరయెంగ నానేమెంనఽ సయలె ఫలటల ఙేయౄ యల. 

నై జఞా ధరనిై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 4 
 
నఖదఽ నౄభా నులల కిెంద ఈ థిఖ వ యటిలల థేనికి ఔవభైజీ ఉెంటలెంథి? 

I. ను యనుటలు , లేథర యస్యణల వలు  తలెణేౄ  యౖభిైజీ 

II. థోనడీ వలు  నుాెంఖణెం నఽెంచి జభిగై నఖదఽ నషిెం 

III. అదీఔిత వఔుౄ లు కఔుెండర ఇతయలలనఽ ననే్ అగిెంచిన నఖదఽ నోు వడెం 

IV. గపడవలు, ఫెంద, ఉఖరయదెం 
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E. యరుస యౘనై నౄభా 
ఉథోఖ లు ఙేలే మోసెం, యభి నిజఞబతీ లేనే వెంటి యైట్  కలర్  ధేభల వలు  ఔెంనలనీలు ఆభిఔెంగ ఫలగ 
నషినోు ణరబ. అెందఽకై నోూ యెభీ, నఖదఽ అహయణ, లాభె్నీ, దఽభిునియోఖెం, డీనూలి్ వెంటి యౄనులలు  ఉథోఖ లు ఙేలే 
మోసెం, యభి నిజఞబతీ లేనే వెంటి యటివలు  మజభానికి జభిగై నయౖి నికి భియౘభనిై యరుస యౘనై నౄభా 
అెందజైసఽౄ ెంథి. 
 
1. యరుస యౘనై నౄభా కిెంద ఔవభైజీ 
 
ధేయలగ నఖదఽ సెంఫెందితఫ ైన నయౖి లఔు భాతాఫే ఔవభజైీ ఉెంటలెంథి త యవయన నయౖి లనఽ ఇెందఽలల 
ఔలయల. 
 

a) నషిెం డఫ ో, లలఔభిటీలు, సయలఔుల యౄెంలల ఉెండరయౌ 

b) మోసూభిత చయ నిభెైయెంచిన ఫలధతల నియుహణ సెందయౌెంగ జభిగి ఉెండరయౌ; 
c) ఆ నయౖి నిై నులల భ గిలన 12 ధలలలు ు ఖ భిౄెంచి ఉెండరయౌ, లేథర ఉథోగి భయణెం, భజీధరభా, 

ణొలగిెంు సభమెంలల (ఏథి భ ెందఽగ అబణే అథి) ఖ భిౄెంచి ఉెండరయౌ. 
d) నిజఞబతీ లేని ఉథోగిని ఖనఽఔ త్తభిగి యధఽలలు కి తీసఽఔుెంటే థరనికి సెంఫెందిెంచి ఎలాెంటి ఔవభైజీ 

ఇవుఫడదఽ. 
 
2. యరుస యౘనై నౄభా యకలు 
 
యరుస యౘనై నులలలలు  లు యకలుధరైబ. యటిని థిఖ వ చభిచెంచడెం జభిగిెంథి: 
 

a) వకిౄఖత నులల 

 
ఈ తయయౘ నులలని కైవలెం వకిౄకి భాతాఫే గభెెంటీ ఇచిచన సెందయౌెంలల యడణరయల. ఉథోగి నేయల, హో థర, 
భభిమ  గభెెంటీ నణరౄ లనఽ నేభపుధరయౌ్ ఉెంటలెంథి. 

 
b) ఉభ్డి నులల 

 
గభెెంటీ వభిౄెంఙే ఉథోఖ ల నేయుణో ఔడిన ఱలడాల్ ఈ నులలలల ఉెంటలెంథి. థరెంణోనుటల ాత్త ఉథోగి 
యధఽలనా భభిమ  వకిౄఖత సమ్ ఇనా్ర్ు  లనా నేభపుెంటలయల. 

 
c) ఫో్ు టిెంగ్ నులల, లేథర ఫో్ు టర్  

 
ఈ నులలలల వఔుౄ ల నేయలు  భభిమ  యధఽలనఽ ఱలడాల్ లల ఙేభచయౌ్ ఉెంటలెంథి. కఔనుో ణే వకిౄఖత గభెెంటీ 
నణరౄ లఔు ఫదఽలుగ నిభెిషి గభెెంటీ నణరౄ నిై నతౄెం ఖూర ునలై „ఫో్ు ట డ్స‟ ఙేయౄ యల. ఎవభెైధర ఔ ఉథోగి 
యషమెంలల ఙేలే కెుబభ నఽ ఫో్ు ట డ్స గభెెంటీ నఽెంచి నేనయౘబయౄ యల (యసౄ వ నణరౄ నిై అదను 
నానేమెం ఙెయౌుెంు థరుభ భీ ఇన్  లిేట్  ఙేసఽకోని క్షెంలల). 
 
d) ను జిషను  నులల 

 
ఇథి ఉభ్డి నులల భాథిభిగధే ఉెంటలెంథి. ణేడర ఏనేటెంటే నేయునఽ యడటలనికి ఫదఽలుగ ఱలడాల్ లల 
ఉథోఖ ల „ను జిషను ‟నఽ యడణరయల. నిభెిషి నణరౄ నికి యటిని గభెెంటీ ఙేయౄ యల. 

 
 
 
 

e) ఫలు ెంకెట్  నులల 

 
ఈ నులల నేయలు , ను జిషను నఽ చాఔుెండర నతౄెం ఉథోఖ లెందభినీ ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. ఉథోగి యషమెంలల నౄభా 
ఔెంనలనీలు ఎలాెంటి యఙరయణల ఙేమవు ఔడర. ఇలాెంటి నులలలు ఙరలాభెంథి ఉథోఖ లుెండి, యభిని 
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ఖ భిెంచి మజభాధే ఫలగ యఙరయణ ఙేల ఉెండే ఔెంనలనీలఔు ఫలగ నుణరబ. అబణే మజభాని వదె ఉెండే 
భిపభెనఽ్లనఽ భాతాెం కెుబెం సభమెంలల నౄభా ఔెంనలనీకి యదిగ అెందజైమాయౌ్ ఉెంటలెంథి. ఈ నులలని 
కైవలెం నేయల ాకాతేలునై నలదె ఔెంనలనీలఔు భాతాఫే జఞభీ ఙేయౄ యల. 

 
3. నానేమెం  

 
నానేమెం భైటల యనుయ తయయౘ, ఉథోగి హో థర, తనిఖీల వవస  భభిమ  యయేక్షణలనలై ఆదరయడెతేెంథి. 

నై జఞా ధరనిై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 5 
 
యరుస యౘనై నౄభా ________________ఔు ఔవభైజీ ఇసఽౄ ెంథి. 
I. ఉథోఖ ల యరుస గాతేఔెం, నిజఞబతీ లేనే వలు  నషినుో బయ మజభానఽలఔు 
II. మజభానఽల యరుస గాతేఔెం, నిజఞబతీ లేనే వలు  నషినోు బయ ఉథోఖ లఔు 
III. థర్ు  నుభిీ యరుస గాతేఔెం, నిజఞబతీ లేనే వలు  నషినుో బయ మజభానఽలఔు, ఉథోఖ లఔు 
IV. ఔెంనలనీ మాజభానెం యరుస గాతేఔెం, నిజఞబతీ లేనే వలు  ఆభిఔెంగ నషినోు బయ యటలథరయలలఔు 
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F. ఫలెంఔుల ఇెండెనేైటీ నౄభా 
ఈ సభఖర ఔవభైజీ ఫలెంఔులు, ఎన్  నౄఎఫ్ లలు, డఫ ోణో ఔడిన కయఔలానులు నియుభిౄెంఙే ఇతయ సెంసల కోసెం 
యౄను ెంథిెంఙరయల. డఫ ో భభిమ  లలఔభిటీల యషమెంలల ఇనేడి ఉెండే ాణేఔ భిసఽులనఽ దిఱిలల ఉెంచఽఔుని 
థీనిై తమాయల ఙేరయల. 
 
1. ఫలెంఔుల ఇెండెనేైటీ నౄభా కిెంద ఔవభైజీ 

 
ఫలెంఔుల అవసభలఔు అనఽఖ ణెంగ ఈ నులలలల లు తయయౘలుధరైబ. 
 

a) నుాెంఖణెం లలల అగిైాభాదెం, థోనడీ, అలు యలు , ఫెంద వెంటియటి వలు  నషినోు బన, లేథర నుడైెన 
నఖదఽ లలఔభిటీలు 

 
b) ఉథోఖ ల నియుక్షెంణో నుటల ఏ కయణెంణో అబధర ఆలౄని నుాెంఖణెం ఫమట అదీఔిత వఔుౄ లు 

తీసఽకెళ్ైౄ నై సెందయౌెంలల జభిగై నషిెం 

 
c) డరా ఫ్ుి లు, క్్ డ్స  డినుజిట్  యలదఽలు, ఙెఔుుల నోూ యెభీ, లేథర ఆలిభైషన్  వెంటియ 

 
d) డఫ ో/లలఔభిటీలు లేథర తనకా నలటిి న వసఽౄ వుల యషమెంలల ఉథోఖ ల నిజఞబతీ లేనే 

 
e) భిజిసిర్ు  నుయ్ల్ సభీుసఽల డియచర్  లు 

 
f) అనలైైజయు  నిజఞబతీ లేనే 

 
g) ‗జనణర ఏజెెంటలు ‟ „ఙోటీ ఫచత్  యోజధర ఏజెెంటలు ‟ వెంటి ఫలెంఔు ఏజెెంటు  ఙేత్తలల ఉెండగ నషినుో బన 

య భ ్. 
 
ఈ ఔవభైజీని డిసువభీ నుాత్తథిఔన జఞభీ ఙేమడెం జయలఖ తేెంథి. అెంటే జభిగిన నయౖి నిై ఖ భిౄెంచిన నభిమడ్స నఽ 
ఫటిి  ఈ నులల ప్  యత్తసెంథిసఽౄ ెంథి. అెంణే త అథి జభిగినుడే అని కదఽ. కనీ యసౄ వ నషిెం జభిగిన 
సభమెంలల భాతాెం ఈ నౄభా ఔవభైజీ ఉెండి ఉెండరయౌ. 
 
యెంాథరబఔెంగ చాలేౄ , జభిగిన నయౖి నిై ఔనినలటిడరనికి 2 ఏళ్ు  భ ెందఽ జభిగిన నయౖి లనఽ భాతాఫే త్తభిగి 
ఙెయౌుయౄ యల. అథి ఔడర అలా నషిెం జభిగిన ణేథీ ఔటే భ ెందఽ నఽెంచీ నులల కొనయఖ త ఉెండి ఉెండరయౌ. 
 
2. భ కఫ ైన నేనయౘబెంులు 
 
యటిలల ఈ థిఖ వయ ఉెంటలబ: 
 

a) వయౄఔ నయౖి లు 
 

b) నియుక్షెం (యఫి్ట యేర్  ధేభలు భభిమ  పలఖయుభ లు/డైెభెఔియు  నిజఞబతీ లేనే) 
 
 
 

3. సమ్ ఇనా్ర్ు  
 
సమ్ ఇనా్ర్ు  నఽ ఫలెంక్ నిభే భిెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి. ఇథి యదరయణెంగ ణొయౌ 5 లలక్షను నలై ఫో్ు ట్  అవుత ఉెంటలెంథి. 
ఈ సమ్ ఇనా్ర్ు నఽ „ఫేలక్ సమ్ ఇనా్ర్ు ‟ అెంటలయల. ఇథి ఙరలదనఽఔుెంటే అదను సమ్ ఇనా్ర్ు నఽ ఔడర 
లలక్షన్  (1) భభిమ  (2) కోసెం కొనఽగోలు ఙేమవచఽచ. సమ్ ఇనా్ర్ు నలై ఔ తనిసభి భభిమ  ఆట ఫేటిక్ 
భీఇన్ లిేట్ ఫ ెంట్  నఽ ఔడర అదను నానేమెం ఙెయౌుెంచిన నైదట ఈ నులల అనఽభత్తసఽౄ ెంథి. 
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4. భైటిెంగ్ 

 
నానేమెం లెకిుెంు ఈ థిఖ వ అెంరలనలై ఆదరయడి ఉెంటలెంథి: 
 

a) ఫేలక్ సమ్ ఇనా్ర్ు  
b) అదను సమ్ ఇనా్ర్ు  
c) లఫోెంథి సెంక 
d) రకల సెంక 

నై జఞా ధరనిై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 6 
ఫలెంఔుల ఇెండెనేైటీ నులల యషమెంలల కిెంథియటిలల యేటికి ఔవభైజీ ఇవువచఽచ? 

I. నుాెంఖణెం లలల అగిైాభాదెం వలు  నషినోు బన, లేథర నుడైెన నఖదఽ లలఔభిటీలు 
II. ఙెఔుుల నోూ యెభీ, లేథర ఆలిభైషన్  వెంటియ 

III. డఫ ో యషమెంలల ఉథోఖ ల నిజఞబతీ లేనే 

IV. నలైవనీై 
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G. నఖల యనుయలల అచఽచల నులల 
 
ఇటీవయౌ కలెంలల ాెంచ వయౄఔెంలల ఆబయణరల యషమెంలల, భ కెంగ వజఞా ల యషమెంలల పలయత్  ధరమఔునిగ 
ఎథిగిెంథి. థిఖ భత్త ఙేసఽఔునై భ డి వజఞా లనఽ కోల, ఫ యలఖ  నలటిి  ఎఖ భత్త ఙేయౄ యల. ఈ నులల జూమలర్  
ణరలఔు భిసఽులనిైెంటినీ ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. ఎెందఽఔెంటే అతని యనుయెం ళెచఽచ యలువ, తఔుువ భిభాణెంలల 
ఉెండే ఆబయణరలు, ఫెంగయల, యెండి వసఽౄ వులు, వజఞా లు, యలుయైన భళ్ైు , భిసఽి  యచీల వెంటియటిణో ఔడెఔుని 
ఉెంటలెంథి. ఈ యలుయైన వసఽౄ వులనఽ పలభీ భిభాణెంలల నిలు ఙేమడెం, భభిమ  యటిని లు నుాెంఖణరల భధ 
తయయౌెంచడెం వెంటియ ఔడర అవసయెం.  
 
1. నఖల యనుయలల అచఽచల నులల ఔవభైజీ 
 
నఖల యనుయలల అచఽచల నులల ఇలాెంటి భిసఽులనఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. థీనిై ధరలుఖ  యపలగలుగ వభాీఔభిెంఙరయల. 
1వ యపలఖెం కిెంద ఔవభైజీ తనిసభి. నేఖణర యపలగలనఽ నౄభాథరయల తన ఇషిెం ఫేయఔు ఎెంచఽకోవచఽచ. ఇథి 
ఔ నుకైజీ నులల. 

 
a) యపలఖెం I: ఇథి నౄభాథరయల నుాెంఖణెంలల అగిైాభాదెం, నేలుడె, నడెఖ నుటల, థోనడీ, హౌజ్డ ఫాేకిెంగ్, 

హో లుప్ , తెఫి్ట, భఫభీ, అలు యలు , ఫెంద, ళ ెంయత్ఔ నషిెం, భభిమ  ఉఖరయదెం వెంటియటి వలు  జభిగై 
నయౖి లనఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. 

 
b) యపలఖెం II: నౄభా ఙేలన ఆలౄ  నౄభాథరయలణో నుటల నిభెిషిఫ ైన ఇతయ వఔుౄ ల అదీనెంలల ఉనైుడె 

జభిగై నయౖి లనఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. 
 

c) యపలఖెం III: ఇలాెంటి ఆలౄ  భిజిసిర్ు  నుయ్ల్ నోు సఽి లల, యమ  భాభా న యయణరలల ఉెండగ జభిగై 
నయౖి లనఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. 

 
d) యపలఖెం IV: వయౄఔెం భభిమ  నుాెంఖణెంలలని కభలమ పభిైచర్  భభిమ  టిెంగ్ లఔు యపలఖెం Iలల 

నేభపునై భిసఽులఔు ఔవభైజీ ఉెంటలెంథి. 
 
ాత్త యపలగనీై నానేమెం లెకిుెంు కోసెం యడిగ భైటిెంగ్ ఙే యౄ యల. 
 
2. భ కఫ ైన నేనయౘబెంులు: 
 

a) ఉథోఖ లు, ఏజెెంటలు , ఔటియలు , గోల్ు  ల్త్  ల నిజఞబతీ లేనే 

b) ాజఞ సెందయశన సెందయౌెంగ ఉెంచిన ఆలౄ  
c) యేసఽఔునైుడె/వకిౄఖత అవసభలఔు తీసఽకెళ్ైౄ నైుడె నోు ణే 

d) యనుయ యేళ్ల తభుత సఽయక్షితెంగ నలటిని ఆలౄ  
e) భతా్త ూట డిస్క నేు  యెండోలలు  నలటిి న ఆలౄ  
f) ఉథోఖ ల భభిమ  నౄభాథరయల ఔుటలెంఫ సబ ల నిజఞబతీ లేనేకి ఔవభైజీ ఉెండదఽ. యరుస యౘనై 

ఔవర్  నఽ ూభిౄ యక్షణ కోసెం నౄభాథరయల ఔడర తీసఽకోయయౌ. 
 
3. నానేమెం 

 
భిసఽులనఽ ాత్త కైసఽ లలనా ఫ భిట్  ఆదరయెంగ భైటిెంగ్ ఙేయౄ యల. ాత్త లలక్షన్  ఔ ననైెంగ నానేమెంనఽ 
వభిౄెంజైయౄ యల. యడిగ యచ్ భన్ , లల టీయ/అలాయెం వవస , ఎక్్ ఔు జివ్ యి ర ెంగ్ యౄభ , భభిమ  ఇతయణరా  
బదాణర వవసలఔు డియౌుెంటలు ెంటలబ. 
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నై జఞా ధరనిై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 7 
 
నఖల యనుయలల అచఽచల నులల కిెంద నౄభా ఙేలన ఆలౄ కి భిజిసిర్ు  నుయ్ల్ థరుభ ామాణెంలల ఉెండగ నషిెం 
జభిగిణే థరనిై ____________కిెంద ఔవర్  ఙేయౄ యల. 
I. లలక్షన్  I 
II. లలక్షన్  II 
III. లలక్షన్  III 
IV. లలక్షన్  IV 
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H. ఇెంజనీభిెంగ్ నౄభా 
 
ఇెంజనీభిెంగ్ నౄభా అధేథి యదరయణ నౄభా రక. అగిైాభాద నౄభా విథేిణో నుటలగ ఇథి ఔడర ఎథిగిెంథి. థీని 
భూలాలనఽ నుభిరర నేకీఔయణ విథేిలల చాడ చ్ఉ. థరనివలేు  నుు ెంటల భభిమ  మెంణరా ల కోసెం ాణేఔ నౄభా 
ఆవశ్ఔత ఏయడిెంథి. ఆల్ భిస్కు్ ఔవర్  కధ్ుి నఽ ఔడర ఇెంజనీభిెంగ్ నుాజెఔుి ల యషమెంలల అనవిథేి ఙేమడెం 
జభిగిెంథి. ాణేఔెంగ నేనయౘబెంచినయ త నేఖణర అనిై యకల నయౖి లఔ ఔవభైజీ ఉెంటలెందనైభాట. 
నిభ్ణెం నఽెంచి భీక్షల థరక నుు ెంటల కయఔలానులు నుాయెంనెంఙే థరక లు య బలలు  ఉనై ఉతతేౄ లఔు 
ఔవభైజీ ఉెంటలెంథి. ఈ నౄభాఔు యనియోఖథరయలలు నలదె, చినై నుభిరర నేఔ యపలగల యయలెంటలయల. యదఽత్  
భిఔభలునై మూనిటు ణో నుటల నలదె నుాజెఔుి లు ఙేటేి  కెంటలా ఔియలు  ఔడర ఇెందఽలలకి వయౄ యల. 
 
ఇెంజనీభిెంగ్ నౄభా నులలల యకలు 
 
ఈ తయయౘ నౄభా కిెంథికి వఙేచ నలదె నులలలనఽ భననేుడె సా లెంగ చాథరె ెం. 
 
1. కెంటలా ఔియు  ఆల్ భిస్కు్ (లఏఆర్ ) నులల 
 
చినై బవధరలు నదలుఔుని నలదె డరభ లు, బవధరలు, నృాడెిలు, య యెంగల వెంటియటిని నిభి్ెంఙే కెంటలా ఔియలు  
భభిమ  లయల్ ఇెంజనీభిెంగ్ నుాజెఔుి లలు  ఉనై యభి ాయోజధరలనఽ భియక్షిెంఙేెందఽఔు ఈ నులల యౄను ెంథిెంథి. 
ఇథి ఆల్ భిస్కు ఔవర్  ఇసఽౄ ెంథి.తథరుభ నౄభాథరయల ఆలౄ కి నిభ్ణ నుాెంఖణెంలల జభిగై ఎదఽయల చాడని, ఆఔల్ఔ 
నయౖి లఔు ఔవభైజీ ఉెంటలెంథి. థర్ు  నుభిీ ఫలధత భభిమ  ఇతభలఔు ఔడర వభిౄెంఙేలా థీనిై యసౄ భిెంచఽకోవచఽచ. 
యదిెంఙే నానేమెం నుాజెఔుి  సుపలవెం, వమెం, కలావది, పౌగోయఔ నుాెంతెం, భభిమ  ట లిెంగ్ నభిమడ్స లనలై 
ఆదరయడి ఉెంటలెంథి. 
 
2. కెంటలా ఔియు  నుు ెంట్  భభిమ  ఫ ఱనభ ీ(లనఎెం) నులల 

 
నిభ్ణ యనుయెంలల ఉనై కెంటలా ఔియుఔు నుతేెంథి. కైరనఽు , ఎక్్ ఔయేటయు  వెంటి యటనిైెంటికీ ఎదఽయల చాడని, 
ఆఔల్ఔ నయౖి ల ఫలభి నఽెంచి ఔవభైజీ ఇసఽౄ ెంథి. అయ ఈ థిఖ వ నేభపునై యధెంగ ఉెంటలబ: 
 

a) థోనడీ, థ ెంఖతనెం, ఆర్  ఎస్క ఎెండీటీ 
b) అగిైాభాదెం, నడెఖ నుటల, ఫమటి నేలుడె, బూఔెంెం, ఇతయ నుాఔిత్తఔ యతేౄ లు 
c) భానవ నియుక్షమమెం, జఞయలడె, డటెం, ఔుఔలడెం, ఖ దఽె కోవడెం వెంటియటి వలు  ని నుాెంతెం 

వదె జభిగై ాభాద డరఫేజీ  

  
నానేమెం అధేథి నుాెంఖణెంలల యడే భిఔభల తీయలనలై ఆదరయడి ఉెంటలెంథి. 
 
భిఔభలు నిలల ఉధరై, యరర ెంత్తలల ఉధరై, యబాభిఙేెందఽఔు, లేథర ఆ తభుత త్తభిగి నృగిెంఙేెందఽఔు ని 
ఙేసఽౄ ధరై ఔవభైజీ ని ఙేసఽౄ ెంథి. అయ కెంటలా ఔిర్  య ెంత నుాెంఖణరలలు  ఉనైుడె ఔడర ఔవభైజీ వభిౄసఽౄ ెంథి. 
 
3. ఎభెక్షన్  ఆల్ భిస్కు్ (ఈఏఆర్ ) నులల 

 
థీనిై యిో భైజీ ఔమ్ ఎభెక్షన్  (ఎస్క లఈ) నులల అెంటలయల. నిభ్ణెంలల ఉెండి, ఆ సభమెంలల లు ఫమటి భిసఽుల 
ఫలభిన డఖల నుాజెఔుి లఔు ఇథి నాని్ల్ ఔు లేథర కెంటలా ఔియుఔు నుతేెంథి. ఇథో  సభఖర నౄభా నులల. యభగిర 
లలైట్  వదె థిగిన దఖాభి నఽెంచి నదలుఔుని అనిై యకలెైన యటికీ నుాజెఔుి  కలావది ను డవుధర వభిౄసఽౄ ెంథి. 
నుాజెఔుి నఽ భీక్షిెంచి, య నెంచి, ని ఙేమడెం నదలు నలటిి ెంచి, అగిెంఙే థరక అనైభాట.  
 
వసాలు ఙేలే నానేమెం నుాజెఔుి  సుపలవెం, కయలచ, కలావది, పౌగోయఔ నుాెంతెం, ట లిెంగ్ నభిమడ్స లనలై ఆదరయడి 
ఉెంటలెంథి. 
 
అవసయఫ ైణే ఫ భైెన్  ఔవర్  నఽ ఔడర ఎయక్షన్  నులలణో నుటల జఞభ ీ ఙేయౄ యల. ామాణెం నఽెంచి భిఔభలు, 
యభగిరని నిభ్ణ సలానికి ఙేభైచథరక ఇథి వభిౄసఽౄ ెంథి. 
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4. మాెంతా్తఔ యైపల నులల (ఎెంనౄ) 
 
ఇథి మెంణరా లణో ని ఙేలే ాత్త భిశ్రభఔ నుతేెంథి. ఎెందఽఔెంటే మెంణరా ల యైపలెం వలు  నుు ెంటల 
భూలయేతఔు ఖ యబయ తీవా భిణరభాలుెంటలబ. జనభైటయలు , టలా న్్ నూయ్ర్  ఇతయ యదఽత్ , మాెంతా్తఔ, యౌఫ్ిెంగ్ 
భిఔభలు ఈ జఞనృణరలల ఉెంటలబ. 
 
ఏ కయణెంణో అబధర మాెంతా్తఔ, యదఽత్  యైపలెం వలు  జభిగై ఆఔల్ఔ, పౌత్తఔ నయౖి నికి (కొనిై నేనయౘబెంులు 
నేనయౘ) ఈ నులల ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి: 
 

a) ని ఙేసఽౄ నైుడె, యరర ెంత్తగ ఉనైుడె 
b) కీునిెంగ్, లేథర ఒవభయౌెంగ్ కోసెం యథీసఽౄ నైుడె 
c) కీునిెంగ్, లేథర ఒవభయౌెంగ్ సెందయౌెంగ లేథర ఆ తభుత భయు నృగిెంఙే సెందయౌెంగ 
d) నుాెంఖణెంలల అటృ ఇటృ త్తుతేనైుడె  

 
నానేమెంనఽ కోు మెంతాెం ణరలఔు భీ ఇన్  లిేట్  యలువనలై వసాలు ఙేయౄ యల. మెంణరా నిై నతౄెంగ నౄభా 
ఙేయౄ యల. భైటలు  మెంతాెం తయయౘనఽ ఫటిి  ఉెంటలబ. థరన్ ఇన యడే భిశ్రభ, థరని యలువ ఔడర ఉెంటలెంథి. యి ెండ్స 
ఫ ై సదఽనుమాలు, అెందఽఫలటలలల ఉనై లేర్  నుయలి లు భభిమ  కెుమమ్ చభితాలనఽ ఫటిి  డియౌుెంటలు  ఔడర 
ఇయౄ యల. 
 
5. ఫలబలర్  భభిమ  నలాజర్  నుు ెంట్  నులల 

 
ఇథి ఫలబలయునఽ భభిమ  ఆయభి ధౌఔలఔు థిఖ వ ాభాథరలఔు ఔవభైజీ ఇసఽౄ ెంథి: 
 

a) అగిైాభాదెం కఔుెండర ఫలబలయుఔు భభిమ /లేథర ఆయభి నుు ెంటు ఔు భభిమ  ఔున ఉనై నౄభా 
ఙేలన ఆలౄ కి జభిగై ఇతయణరా  నషిెం; భభిమ  
 

b) థర్ు  నుభిీ వఔుౄ లఔు పౌత్తఔ ాభాదెం, ఆలౄ కి నషిెం, ఫలబలయలు  భభిమ /లేథర ఆయభి నుు ెంటు లల అెంతయాత 
త్తౄ డి కయణెంగ జభిగై నేలుళ్ు  వలు  ఔయౌగై నషిెం ఫలభి నఽెంచి నౄభాథరయలఔు ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄ ెంథి. 

అగిైాభాద నులల, ఫలబలర్  నౄభా నులలలు యసయెం ఎక్్ ఔు జివ్ కఫటిి  సభెైన ఔవభైజీ కోసెం భెెండిెంటినీ 
తీసఽకోయయౌ్ ఉెంటలెంథి. అనిై ఇెంజనీభిెంగ్ నులలలలు నా సమ్ ఇనా్ర్ు  భీనేు స్క ఫ ెంట్  యలువగ ఉెండరయౌ. 
 
6. ఫ ఱనభీ లాస్క ఆఫ్ నుాట్్ (ఎెంఎల్ ఒన) నులల 

 
మాెంతా్తఔ యైపలెం లేథర ఫలబలయు నేలుడె వలు  పలభీ నయౖి లు జభిగై ఆయుయభ నై భిశ్రభలఔు ఈ నులల 
నుతేెంథి. 
 
యైపలెం, లేథర నషిెం భభిమ  ునఃయ నఔు భధ ఉెండే కలావది ఎఔుువగ ఉెంటే, ఆ సభమెంలల కోలలబయ 
లాపలనిై ఈ నులల భియౘయెంగ అెందజైసఽౄ ెంథి. టభోైవర్  తఖ ా దల, వభిుెంగ్ వమెం నలయలఖ దల వెంటియటిని 
ఔడర అెంథిసఽౄ ెంథి. ఇఔ యనుయ అెంతభమ నులల ణరలఔు నిమభ నిఫెంధనలు అగిైాభాద నులల నషిెంణో 
సభానెంగ ఉెంటలబ. యటిని ఖత అదరమాలలు  చభిచెంచడెం జభిగిెంథి. 
 
7. నిలుల క్షీణత నులల 

 
యౕతల గిడు ెంగి (వకిౄఖత లేథర సహకయెం సెంగెం) మజభానికి, లేథర నయెంచఖల థరభ ల నిలు కోసెం యటిని 
య్జునలై తీసఽఔుధే యభికి ఈ నులల నుతేెంథి. నుు ెంటల భిాజభైషన్  యైపలెం భభిమ  మాెంతా్తఔ యైపలెం వలు  
భభిమ  ఉయోౖృ ఖరత నలయలఖ దల వలు  భభిమ  ఆఔల్ఔ సభసల వలు  నిలులలు  నమోదబయ క్షీణతఔు ఇథి ఔవభైజీ 
ఔయౌసఽౄ ెంథి. 
 
 
 
8. యదఽత్  భిఔభల నులల 
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ఇథి లు యకలెైన యదఽత్  భిఔభలఔు, అెంటే లనమూ, కీఫో యలు లు, భానిటయలు , నాెంటయలు , మూనఎస్క, లసిమ్ 
యఫి్ట యేర్  వెంటియటిణో ఔడిన నతౄెం  ఔెంూటర్  వవస  వెంటియటికి ఔవభైజీ ఔయౌసౄెంఉథి. అెంణేగఔ ఎబర్  
ఔెండిషనిెంగ్, ళ టిెంగ్, యదఽత్  ఆథర వెంటి సయౘమ యభగిరకి ఔడర ఇథి వభిౄసఽౄ ెంథి. 
 
ఇథి అగిైాభాద నౄభా, మాెంతా్తఔ యైపల నౄభా భభిమ  థోనడీ నౄభాల ఔలఫో త. లలబూబషిఫ ైన డిజైెన్  
(యభెెంటీలల ఉెంటే ఔవభైజీ వభిౄెంచదఽ), నుాఔిత్తఔ యతేౄ లు; యోలేి జీ ళెచఽచతఖ ా ల వలు  లలబూబషిఫ ైన 
నితీయల, యౖక్ వెంటియ, థోనడీ, హౌజ్డ ఫాేకిెంఖ, థ ెంఖతనెం వెంటియటనిైెంటినీ ఈ నులల ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. 
 
 మజభాని, య్జుథరయల, అథెెథరయలలఔు ాత్త కైసఽలలనా ఫలధతలు, లమనృయౌటీల ఆదరయెంగ ఈ నులల వభిౄసఽౄ ెంథి. 
ఇెందఽలల యదరయణెంగ భూడె యపలగల నయౖి లుెంటలబ: 
 

a) యపలఖెం 1: భిఔభలఔు నషిెం, డరఫేజీ 

 
b) యపలఖెం 2: ఔెంూటర్  ఎక్్ టయైల్ యౘర్ు  డిసఽుల వెంటి ఎక్్ టయైల్ డేటలఔు నషిెం, డరఫేజీ 

 
c) యపలఖెం 3: నలభిగై ని వమెం. ాణరభాైమ భిఔభలనఽ  12, 26, 40 లేథర 52 యభల థరక 

అెందజైలేలా చాలేెందఽఔు. 
 
9. అడరున్్ లాస్క ఆఫ్ నుాట్  ఔవర్  (ఏఎల్ ఒన) లేథర డిలే ఇన్  యి యిప్  నులల (డీఎస్క మూ) 
 
ఇథి మాదిచిిఔ నయౖి ల వలు  ప్ ఆయజెఔుి  ఆలసఫ ైణే తలెణేౄ  ఆభిఔ నయౖి లనఽ ఇథి ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. నుాజెఔుి  వలు  
భయయౌ్న ఆఆమానిై నషినోు బన నౄభాథరయలఔు, అలాగై నుాజెఔుి లల తభ ాయోజధరలనఽ కోలలబయ 
సెంసలఔుఇథి నుతేెంథి. థీనిై ఎెంలఎఫ్/ఎఫ్ ఏఆర్ /లఏఆర్  నులలలఔు కొనయగిెంుగ  నుాజెఔుి  నదలబయ 
భ ెందఽ జఞభీ ఙేయౄ యల. 
 
టర్్ లలనఽ, డిఫ ెంచయునలై వడీు , యేతధరలు, జీణరల వెంటి ఇతయణరా  ఆభిఔ నయౖి లనఽ ఔడర ఈ నులల ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. 
భభిమ  ఱలడాల్ు  ణేథీఔలాు  యనుయెం జభిగి ఉెంటే భయయౌ్న, జయఖని కయణెంగ నషినోు బన నిఔయ లాపలనిై 
ఔడర ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. 
 
నానేమెం భైటిెంగ్ అధేథి లు కీలఔ కయకలనలై ఆదరయడి ఉెంటలెంథి. భీ ఇనా్భెన్్ సదఽనుమభూ ఉెంటలెంథి. 
అెంచధర యేలన సా ల లాబెం భభిమ  టభోైవర్  భభిమ  ఇెండెనేైటీ కలెం వెంటియ ఔడర ఙెయౌుెంఙరయౌ్న 
నానేమెం లెకిుెంులల కీలఔఫే. 

నై జఞా ధరనిై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 8 
 
డిలే ఇన్  యి యిప్  నులలని ______________ అని ఔడర అెంటలయల. 
I. ఫ ఱనభీ లాస్క ఆఫ్ నుాట్్ ఔవర్  
II. అడరున్్ లాస్క ఆఫ్ నుాట్్ ఔవర్  
III. కెంటలా ఔిర్్  ఆల్ భిసు ఔవర్  
IV. కెంటలా ఔిర్్  నుు ెంట్  అెండ్స ఫ ఱనభీ ఔవర్  
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I. భిశ్రభల అనిై నషి బమాల నౄభా 
పలయత్ లల ఎఔుడైెధర ఉనై నిభ్ణ భభిమ  నిలు సదఽనుమాలఔు కై నులల కిెంద ఔవభైజీ ఔయౌఙేెందఽఔు 
భిశ్రభల అనిై నషి బమాల నౄభా నులలని యౄను ెంథిెంఙరయల. సయలఔు నషిెం భభిమ  యనుయ అెంతభమాలఔు 
ఇథి ఔవభైజీ ఇసఽౄ ెంథి.  
ఈ నులల యదరయణెంగ థిఖ వ యటిని ఔయౌసఽౄ ెంథి: 
 
i. అగిైాభాదెం భభిమ  నౄభా దేతలలు  పలఖెంగ నేభపునై ఇతయ ాభాథరలు 

 
ii. థోనడీ (లాభె్నీ నేనయౘ) 

 
iii. మాెంతా్తఔ యైపలెం/ఫలబలర్  నేలుడె/యదఽత్  భిఔభల యైపలెం. 
 
iv. నలైన నేభపునై ాభాథరల వలు  ణెలెణేౄ  యనుయ అెంతభమెం 

 
(ఖభనిఔ: నలైన నేభపునై (ల) ణరలఔు ాభాథరల వలు  ణెలెణేౄ  యనుయ అెంతభమెం యదరయణెంగ నుకైజీలల 
ఉెండదఽ. కనీ ఆినల్ గ ఎెంచఽకోవచఽచ) 

 
 వకిౄఖత నులలణో నోు యౌలేౄ  అతెంత యసౄ ిత రలరణ ణో ఔడిన ఔవభైజీని ఈ నులల అెంథిసఽౄ ెంథి. 

 
 ఈ నులలకి నానేమెం భైటలు  తీసఽఔునై ఔవర్ , కెుబభ ల అనఽబవెం, ఎెంచఽఔునై తగాిెంులు, ఎెంఎల్ 

ఒనకి భిసఽు భథిెంు నియేథిఔ తథితభలనలై ఆదరయడి ఉెంటలబ. 
 

నై జఞా ధరనిై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 9 
 
థిఖ వ నేభపునై యటిలల ఏథి అనిై భిసఽుల నౄభాలల ఔవర్  కదఽ? 

I. అగిైాభాద నౄభా నులల ాకయెం అగిై ాభాదెం భభిమ  ాణేఔ ాభాథరలు 
II. లాభె్నీ 

III. మెంతా్తఔ యైపలెం 

IV. యదఽత్  భిఔభలు 
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J. ఫ భెైన్  నౄభా  
ఫ భైెన్  నౄభానఽ భెెండె యకలుగ వభాీఔభియౄ యల: ఫ భైెన్  సయలఔులు భభిమ  ఫ భైెన్  హల్ 
 
1. ఫ భైెన్  కభోా  నౄభా 
 
ఫ భైెన్  అధే దెం సభ దా దఽయఘటనల వలు  జభిగై సయలఔు నయౖి నిై సాచిెంచిధర  ఫ భైెన్  కభోా  నౄభా అెంతఔెంటే 
ఙరలా ఎఔుువ యటిధే ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. భెైలు, భోడెు , సభ దా, యమ  లేథర భిజిసిర్ు  నోు సి్క థరుభ థేయౕమెంగ, 
యథేరల నఽెంచి ఔడర యయణరలల ఉెండగ జభిగై సయలఔు నయౖి నికి ఇథి ఔవభైజీ ఇసఽౄ ెంథి. ఇఔ సయలఔుల తయయౘ 
ఔడర వజఞా లు నదలుఔుని ఇెంటి యభగిర, లఫ ెంట్ , త్తెండి గిెంజల వెంటి ఫల్ు వసఽౄ వులు,  నుాజెఔుి ల 
యషమెంలల డైెఫ నినల్ కభోా  వెంటి యటిథరక ఉెంటలెంథి. 
    
కభోా  నౄభా థేయౕమ వయాఔెంణో నుటల అెంతభె తీమ వయౄఔెంలల ఔడర కీలఔ నుతా నోు ఱసఽౄ ెంథి. ఙరలా అభ్ఔు 
కెంటలా ఔుి లలు  సయలఔులఔు కొనఽగోలుథరయల గనీ, అభ్ఔెంథరయల గనీ ఔచిచతెంగ నషిెం, డరఫేజీలఔు నౄభా 
ఙేబెంఙరలనైథి నిఫెంధనగ ఉెంటలెంథి. 
 
నౄభానఽ ాపలయతెం ఙేలేథెవయల: వసఽౄ వుల (ఔన్  లలైన్  ఫ ెంట్ ) కొనఽగోలుథరయల, లేథర అభ్ఔెంథరయల అభ్ఔు 
కెంటలా ఔుి నఽ అనఽసభిెంచి యటిని నౄభా ఙేబెంచవచఽచ. 
 
భభెైన నౄభా కెంటలా కి్లల అెంతభె తీమెంగ వభిౄెంఙే సదఽనుమాలుెండరయౌ. ఎెందఽఔెంటే థేరల సభిహదఽె లఔు 
అతీతఫ ైన నుాెంణరలలు  సయలఔులనఽ ఇథి ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. ఈ ఔవయునఽ అెంతభె తీమ చటలి లు భభిమ  నులలణో 
నుటలగ ఉెండే లు కు జులనఽ ఫటిి  చాయౄ యల.  
 
భ్యౌఔ నులల డరఔుఫ ెంట్ లల యదరయణ నిఫెంధనలుెంటలబ. నేనయౘబెంులు, ాణేఔ నేనయౘబెంులనఽ 
ఇన్  సిటృట్  కభోా  కు జులు (ఐలల)గ నయౌఙే ాణేఔ కు జుల థరుభ చాయౄ యల. యటిని ఇన్  లిటృట్  ఆఫ్ అెండన్  
అెండర్  భైెటయలు  యౄను ెంథియౄ యల. 
 

a) ఫ భైెన్  కభోా  నౄభా కిెంద ఔవభైజీ 

 
కభోా  నులలలు యదరయణెంగ సభ దామాన నులలలు. అెంటే సయలఔులనఽ ఔ నుాెంతెం నఽెంచి ఇెంకో 
నుాెంణరనికి యయణర ఙేలే సభమెంలల ఔవర్  ఙేయౄ బ. అబణే సయలఔు యక్షణ యషెంలల నౄభాథరయలఔు నితెం 
అవసయఫ ైన ఫేయఔు జ్డఞయఖతౄ లు తీసఽకోయయౌ్ ఉెంటలథి. ఈ నులలలలని ాదరన చర్  ఏనేటెంటే ఇథి 
అెంగీకయ యలువ నులల. నౄభా ఔెంనలనీ భభిమ  నౄభాథరయల అెంగీఔభిెంచిన యలువనఽ (మోసెం జభిగిెందని 
అనఽభానిలేౄ  త) తభుత భీ యలుబయట్  ఙేమడెం అయధెం. నలైగ ఇథి లేుచిగ అలలైన్  ఙేమఖల నులల 
కవడెం భభో యరలషెం. 

 
ఈ ఔవర్  యదరయణెంగ సయలఔులు నులలలల నేభపునై గోథరభ  నఽెంచి ఫమలేె భినుడె నదలవుతేెంథి. 
అభ్ఔు కెంటలా ఔుి లలని నిఫెంధనలఔు లలఫడి నులలలల నేభపునై ఖభానికి ఙేభిన తభుత భ ఖ సఽౄ ెంథి. 
 
వభిౄెంఙే నిమభ నిఫెంధనలనఽ యయేక్షిెంఙేథి: 

 
i. ఇన్  లాెండ్స టలా ని్ట్  కు జ్డ (ఐటీల) ఇన్  లాెండ్స టలా ని్ట్  ఔు ఎ, నృ లేథర ల 
ii. సభ దా ామాణరనికి ఇన్  లిటృట్  కభోా  కు జు(ఐలల) ఎ, నృ లేథర ల 
iii. యమ  ామాణరనికి ఇన్  లిటృట్  కభోా  (ఎబర్ ) కు జు- ఎ 

 
ఇన్  లిటృట్  కభోా  కు జు ల అధేథి ఔనీస ఔవర్  నఽ జఞభీ ఙేసఽౄ థి. సయలఔునఽ మోసఽకెళ్ైౄ నై ధౌఔ థిఖ వ 
కయణరల వలు  నయౖి నికి, ాభాథరనికి ఖ భెైణే ఇథి లనసఽౄ ెంథి: 

 
i. అగిైాభాదెం లేథర నేలుడె 
ii. టలి లు తడెం, త్తయఖఫడటెం 

iii. ఇభికినోు వడెం, ధేలఔు భవడెం, భ నఖడెం /ధౌఔ యషమెంలల) 
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iv. ఫమటి వసఽౄ వుణో ఖ దఽె కోవడెం 
 

ఇన్  లిటృట్  కభోా  కు జు నృ అధేథి ల ఔెంటే యసౄ ితఫ ైనథి. ల లల ఔవర్  ఙేలే  ్్యభాథరలణో నుటల థిఖ వ 
కయణరల వలు  ఔయౌగై నయౖి లనఽ ఔడర ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి: 

 
i. బూఔెంనులు, అగిై యుణరల నేలుడె, నడెఖ నుటల వెంటి నుాఔిత్తఔ యతేౄ లు (ఏయోజీ) 
ii. థేయౕమ యయణరలల నృాడెిలు ఔలడెం 

iii. భయౘసభ దా యయణరలల కొటలి ఔునుో వడెం, లు ెంగ్ లాస్క 

iv. Entry of water into the vessel. 
 

ఇన్  లిటృట్  కభోా  కు జు ఎ అధేథి అతెంత యసౄ ితఫ ైన ఔవర్ . నృ, ల లలు  నేభపునై అనిై నయౖి లు, 
డరఫేజీల ఏ కయణెంణో అబధర ఔడర ఇథి ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. కఔనోు ణే థిఖ వ నేభపునై కొనిై 
నేనయౘబెంులుెంటలబ: 

 
i. నౄభాథరయల ఉథెేశ్ూయుఔెంగ ఙేలన చయ వలు  జభిగై నషిెం, డరఫేజీ 

ii. యదరయణ య్కైజీ, ఖ ళ్ైు , యమర్  అెండ్స టిమర్ , యదరయణ ఫయలవు/భిభాణ నషిెం 

iii. అసభఖర నుకిెంగ్  

iv. అెంతయాత యైస్క 

v. ఆలయలు  
vi. మజభానఽలు థియలా తీమడెం వలు  నషిెం 

vii. అణ  యతేౄ లు 
 
ఈ నేనయౘబెంులు థేయౕమ, యమ , సభ దా యయణరలనిైెంటికీ ఉభ్డిగ వభిౄయౄ బ. ఇఔ ఫ ఖ ా , ఫల్ు 
ఆబల్, టీ ను డి వెంటి సయలఔుల యయణర యషమెంలల భభినిై ాణేఔ కు జులుధరైబ. ఫ భైెన్  ఔవర్  నఽ అదను 
నానేమెం ఙెయౌుెంచడెం థరుభ మ థరే లు, ఫెంద లు, అలు యలు , అెంతయలదేెం భభిమ  ఉఖరయథరలఔు ఔడర 
వభిౄెంజైసఽకోవచఽచ. ఫ భైెన్ , యైభానిఔ నులలలు భాతాఫే మ దే నయౖి లు, ాభాథరలఔు ఔవభైజీ అెంథియౄ బ. 
 
 

కీలకెంశ్ెం 
 
ఫ భైెన్  నులల కిెంద ఔవర్  ఙేలే భిసఽులనఽ, యి ెండర్ు  నులల నూభనిై, భభిమ  నులలణో నుటల ఉెండే లు 
కు జులనఽ సా లెంగ భూడె యపలగలుగ వభాీఔభిెంచవచఽచ: 
 
i. ఫ భైెన్  ాభాథరలు, 
ii. అన ాభాథరలు భభిమ  
iii. మ దేెం, ఫెంద, అలు యలు , అెంతయలదేెం, ఉఖరయద ాభాథరలు 
 

 
b) లు యకల ఫ భైెన్  నులలలు 

 
i. నిభెిషి నులల 

 
ఇథి లెంగిల్ ఱప్  ఫ ెంట్  నఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. ఇథి కైవలెం ఔ నిభెిషి ామాణెం, ఫ భైెధరనికి భాతాఫే 
ఙెలుు తేెంథి. నితెం ఎఖ భత్త థిఖ భత్త వయౄఔెంలల ఉెండి తభ సయలఔులనఽ థేయౕమ యయణరలల నితెం ెంనే 
యనుయలలఔు భాతాెం ఒనలన్  నులల వెంటి ాణేఔ ఏభటు ణో ఔడిన నౄభాలే ఉమ ఔౄెం. 

 
ii. ఒనలన్  నులల 
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థేయౕమెంగ యయణర ఙేలే సయలఔులనఽ ఈ నులల కిెంద ఔవర్  ఙేమవచఽచ. ఇథి ఏడరథి నులు అనిై యకల ఔన్  
లలైన్  ఫ ెంట్  లఔ ఙెలుు తేెంథి. యటిని ఖ భిెంచి నౄభా ఔెంనలనీకి నౄభాథరయల క్షానికి, ధలఔు, లేథర 
ణైైెభాలకనికి ఔయభి ణెయౌమజైమాయౌ్ ఉెంటలెంథి. 

 
iii. ఒనలన్  ఔవర్  

 
నిత యనుయభ ెండే నలదె ఎఖ భత్త, లేథర థిఖ భత్తథరయలలఔు ఒనలన్  ఔవర్  నఽ జఞభ ీఙేయౄ యల. ఔవర్  నిమభ 
నిఫెంధనలనఽ, నానేమెం భైటలనఽ ఏడరథి నుటల జభిగై యయణరలఔు సభిడర యదియౄ యల. ఒనలన్  ఔవర్  అధేథి 
నులల కదఽ. థీనినలై యి ెంు యేమయల. కైవలెం నౄభా సభిికెట్  జఞభీ ఙేయౄ యల. ఇఔ ాత్త డిఔుభైషన్  నలైధర యదిగ 
యి ెంు యేయౄ యల. 

 
iv. డాటీ భభిమ  నలభిగై యలువ నులల 

 
ఈ నులలలు సయలఔుల యలువ ఔసిమ్్ సఽెంఔెం ఙెయౌుెంు లేథర ఖభ య నెం వదె థిగై ధరటికి సయలఔుల 
భాభెుట్  యలువ నలయలఖ దల వెంటియటి వలు  కభోా  యలువ నలభిగిణే అదను నౄభానఽ ఈ నులలలు 
ఔయౌయౄ బ. 

   
 

v. యి యిప్  లల ఆలసెం 

 
ఙరలాభెంథి నౄభాథరయలలు ఈ ఔవభైజీని ఎెంచఽఔుెంటలయల. కొతౄ  నుాజెఔుి , లేథర భిఔభలఔు నషిెం, డరఫేజీ 
జభిగినుడె కొతౄ  భిఔభలఔు ఆయుర్  ఙేమాయౌ్ భవచఽచ. ఇథి నుాజెఔుి  భిూభిౄని ఆలసెం ఙేమవచఽచ. 
అుడె లాపలలు నోు వచఽచ. సకలెంలల నుాజెఔుి లు ూభిౄ కయలని పలయెంఙే ఆభిౄఔ సెంసలు ఈ భిసఽునఽ 
ఫభా కెంటలా ఔుి  భభిమ  ఫ భైెన్  (కభోా ) నౄభా నులల థరుభ ఔవర్  ఙేమాలని పలయయౄ బ. థీనిై ఫ భైెన్  
ఆలయలు, లేథర యి యిప్  ఆలయల వలు  ఏయడే యవయన నయౖి లఔు ఔడర ఔవభైజీగ అదనెంగ 
తీసఽకోవచఽచ. 

 
నానేమెం: భైటల సయలఔుల సుపలవెం, యయణర దేత్త, నుకైజీ తీయల, ామాణ భాయాెం, ఖత కెుబభ ల చభితా 
తథితభలనలై ఆదరయడెతేెంథి. అబణే ఎస్క ఆర్  లల భభిమ  మ దే ాభాథరలు (యథేయౕ కభోా ఔు) వెంట ి 
యసౄ భిెంచిన ఔవయలు  ాణేఔ నిఫెంధనల థరుభ చాడఫడణరబ. యటికి వసాలు ఙేలే నానేమానిై కైెందా 
ాబ తు కజఞధరఔు జభ ఙేయౄ యల. 

 
2. ఫ భైెన్  హల్ నౄభా 
 

హల్ అధే దెం ధౌఔ లేథర ఇతయ జల యయణర యధధరనికి ఉథెేయెంచినథి.  
 
ఫ భైెన్  హల్ నౄభానఽ లు థేరలఔు వభిౄెంఙే అెంతభె తీమ కు జుల థరుభ అభలు ఙేయౄ యల. ఇథి భెెండె 
యకలుగ ఉెంటలెంథి: 

 
a) నిభెిషి ామాణరనికి ఔవభైజీ: ఇెందఽలలని కు జులనఽ ఇన్  లిటృట్  యోబయజ్డ కు జులెంటలయల. 

 
b) కొెంత కలావదికి ఔవభైజీ: యదరయణెంగ ఏడరథికి ఉెంటలెంథి. ఇెందఽలల యడే కు జులనఽ ఇన్  లిటృట్  

(ట ైమ్) కు జులెంటలయల. 

సభాఙరయెం 
హల్ నౄభాలల థిఖ వ నౄభాలు ఔడర ఇనేడి ఉెంటలబ: 
 
i. ఫలభెిలు, లాెంచీలు, ామాణ ఔుల డవవల వెంటి థేయౕమ ధౌఔలు 
ii. డాెడెయలు  (మాెంతా్తఔ, లేథర మాెంతా్తకైతయ) 
iii. ఙేల డవలు (మాెంతా్తఔ, లేథర మాెంతా్తకైతయ) 
iv. ధరయక డవలు (మాెంతా్తఔ, లేథర మాెంతా్తకైతయ) 
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v. జెటీి లు భభిమ  యయలులు 
vi. నిభ్ణెంలల ఉనై డవలు 
 

 
ధౌఔ మజభానికి తన ధౌఔనఽ భాతాఫే గఔ నౄభా కలెంలల ఆభెిెంచఖల సయలఔు ఆథరమానిై ఔడర నౄభా 
ఙేబెంఙరయౌ్న అవసయెం ఉెంటలెంథి. థీనికి ణోడె ధౌఔ నృగిెంు తథితభలనఽ ఔడర ఆమన నౄభా ఙేబెంఙరయౌ. ఈ 
కయలచలనఽ డిస్కఫర్్ఫ ెంట్్ అెంటలయల. యటిని హల్ నులలణో నుటే అెంణే కలావదికి నౄభా ఙేయౄ యల. 

కీలకెంశ్ెం 
యైభానిఔ నౄభా: ఇథి ఔ సభఖర నులల. యభాధరలఔు అెందఽఫలటలలల ఉెంటలెంథి. యటికి జభిగై నషిెం, 
లేథర డరఫజేీక,ి భభిమ  థరని కయఔలానుల వలు  ామాణ ఔుల వెంటి థర్ు  నుభిీలఔు జభిగై నయౖి నికి 
ఔవభైజీ ఇసఽౄ ెంథ.ి 

నై జఞా ధరనిై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 10 
నౄభాలలని ఏ రక మ దే ాభాథరలఔు ఔవభైజీ ఇసఽౄ ెంథి? 

I. ఫ భైెన్  నులలలు 
II. యైభానిఔ నులలలు 
III. నలైయ భెెండా 

IV. నలై భెెండా కదఽ 
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K. లమనృయౌట ీనులలలు 
వకిౄ ఎెంత జఞఖరతౄయలడైెధర సభై, ాభాథరలనఽ ూభిౄగ నియభిెంచలేెం. అయ వఔుౄ లఔు గమాలు, ఆసఽౄ లఔు నషిెం 
ఔయౌగిెంచవచఽచ. అెంణేగఔ థర్ు  నుభిీకి ఔడర గమాలనఽ, యభి ఆలౄ కి నయౖి నిై ఔయౌగిెంచవచఽచ. అలా ఫలదితేలెైన 
యయల ఆ నయౖి నికి భియౘయెం డిభాెండ్స ఙేయౄ యల. 
 
తమాయల ఙేలన, యఔరబెంచిన ఉతత్తౄలల లలెం వలు  ఔడర యనియోఖథరయలఔు యౘని ఔయౌగి, తథరుభ లమనృయౌటీ 
తలెతౄవచఽచ. ఉథరహయణఔు ఙరకెుటలు , ఓషదరల వెంటియ. అలాగై తుడె యది నిభే యణ చికిత్ వెంటియ, తన 
ఔుబెంటలనఽ లామర్  తగ యౘెండిల్ ఙేమడెం వలు  ఔడర ఇలా జయఖవచఽచ. 
 
ఇలాెంటి ఉదెంణరలలు  థర్ు  నుభిీ అబన యనియోఖథరయలడె తనఔు జభిగిన నయౖి నికి భియౘయెం డిభాెండ్స ఙేయౄ డె. 
కఫటిి  థరనిై ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి. ఆ వమానిై, యయల యేలన కైసఽలలు  కోయలి లలు  యథిెంచఽకోవడరనికి అబయ 
కయలచనఽ బభిెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి. భభోలా ఙెనులెంటే లమనృయౌటీని ఙెయౌుెంచడెంలల ఆభిఔ నషిెం థరఖ ెంథి. అలాెంటి 
లమనృయౌటీ ఉనికి భభిమ  ఙెయౌుెంఙరయౌ్న భియౘయెం నణరౄ లనఽ లయల్ కోయలి  నియృబసఽౄ ెంథి. ఇథి 
నియుక్షమెంమ/మోసెం తథితభల కిెంథికి వసౄ ెంఉథి. లమనృయౌటీ నౄభా నులలలు ఇలాెంటి యటికి ఔవభైజీ 
అెంథియౄ బ. 
 
కొనిై లమనృయౌటీ నౄభా నులలలనఽ భననేుడె చాథరె ెం. 
 
చటియఫ ైన లమనృయౌటీ 
 
భియౘయెం ఙెయౌుెంఙరలని నేభపుెంటలనై చటలి లు కొనిై ఉధరైబ. అయ: 
 

 నృు క్ లమనృయౌటీ నౄభా చటిెం, 1991 భభిమ  
 ఉథోఖ ల భియౘయ చటిెం 1923 (2010లల సవభిెంచినథి) 

 
ఇలాెంటి లమనృయౌటీల ఫలభినఽెంచి యక్షణఔు ఔడర నౄభా  నులలలు అెందఽఫలటలలల ఉధరైబ. యటిని ఖ భిెంచి 
చాథరె ెం. 
 
1. ఔెంల్భీ నృు క్ లమనృయౌటీ నౄభా చటిెం 
 
అవతయౌ వకిౄ ను యనుటేనై లేఔనుో ణే అతనికి లమనృయౌటీని ఙెయౌుెంఙరలని నృు క్ లమనృయౌటీ నౄభా చటిెం, 1991 

నిభెైయయోౄ ెంథి. ాభాదఔయఫ ైన యటిని తీసఽకెమలు యయల యటి వలు  థర్ు  నుభిీ ఫలదితేనిగ భాభిణే, లేథర ఆలౄ  నుడైెణే 
ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి. ఇలాెంటి ాభాదఔయ వసఽౄ వుల నేయునఽ „చటిెం‟లల ను ెందఽభిఙరయల. 
 
కోు వకిౄకి ఙెయౌుెంఙరయౌ్న భియౘ నతౄెం థిఖ వ చానన యధెంగ నిభే భిెంచి ఉెంథి: 
 
ఙెయౌుెంఙరయౌ్న భియౘయెం 
 

నుాణరెంతఔ ాభాదెం యౄ. 25,000 

రశ్ుత సెంూయృ యైఔలెం యౄ. 25,000 

రశ్ుత నుక్షిఔ యైఔలెం యైఔల రణరనిై ఫటిి  యౄ.. 25,000లల రతెం 

ణరణరుయౌఔ నుక్షిఔ యైఔలెం ధలఔు యౄ. 1000 ఙపున ఖభిషిెంగ 3 ధలలు 

యసౄ వ యైద కయలచలు ఖభిషిెంగ యౄ. 12,500 థరక 

ఆలౄ కి జభిగిన యసౄవ నషిెం యౄ. 6,000 
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నానేమెం ఏఒఏ (ఏథైెధర ఔ ాభాదెం) భినేత్తనలై భభిమ  ఔుబెంట్  టభోైవర్  నల ై ఆదరయడి ఉెంటలెంథి. 
నానేమానికి సభాన నణరౄ నిై భవయణ సయౘమ  నిదికి నౄభాథరయల ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి. ఇథి ఈ నులల 
ణరలఔు ాణేఔత. ఔయేళ్ థర్ు  నుభిీలు ఙరలా ఎఔుువ సెంకలల పలదితేలుగ భాభి, యయెందభికీ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న 
భియౘయ నతౄెం ఏఒఏ భినేత్తని నేెంచిణే అుడె ఆ అదను నణరౄ లనఽ భవయణ నిది నఽెంచి ఙెయౌుెంులు 
ఙేయౄ యల. 
 
2. నృు క్ లమనృయౌటీ నులల (నుభిరర నేఔ/నుభిరర నేకైతయ భిసఽులు) 
 
ఈ తయయౘ నులల నౄభాథరయల ను యనుటల/నియుక్షెం వలు  థర్ు  నుభిీకి వకిౄఖత గమెం, లేథర ఆలౄ  యధరశ్నెం (టీననఐ 
లేథర టీననడీ) జభిగిణే తలెణేౄ  భియౘభనికి ఔవభైజీ ఇసఽౄ ెంథి. 
 
నుభిరర నేఔ భభిమ  నుభిరర నేకైతయ భిసఽులనఽ ఔవర్  ఙేలే యడి నులలలు ఔడర ఉధరైబ. హో టళ్ునఽ, లనిభా 
యౘళ్ునఽ, ఆడిట భిమాలనఽ, నియస సభ థరమాలనఽ, కభలమాలనఽ, లిేడిమాలనఽ, గోడౌను నఽ, 
దఽకణరలనఽ... ఇలా. ఇయ భియౘయెం ఙెయౌుెంఙరయౌ్న చటియఫ ైన ఫలధతనఽ పలయత థేశ్ చటలి లనఽ అనఽసభిెంచి 
టీననఐ/టీననడీలఔు సెంఫెందిెంచిన కెుబభ థరయల కయలచలు, జులు, ఇతయ కయలచలణో నుటల ఔయౌన 
ఙెయౌుెంఙరయౌ్న 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 యభీతెంగ ఉతత్తౄ  ఙేల ాజలఔు యఔరబసఽౄ నై ఙరలా యసౄ ితఫ ైన ఉతతేౄ ల రలరణ  (ఉథరహయణఔు కైన్ు  
ఆయౘభోతతేౄ లు, ఏభైట డ్స నీయల, ఓషదరలు, ఇెంజక్షనఽు , యదఽత్  ఉఔయణరలు మాెంతా్తఔ భిఔభలు, యయమాధరల 
వెంటియ) కయణెంగ నుాడకి్్ లమనృయౌటీ నౄభాఔు డిభాెండ్స నలభిగిెంథి. ఔయేళ్ ఈ ఉతతేౄ లలు  ఏథైెధర లలభ ెండి, 
అథి థర్ు  నుభిీ భయణరనికి గనీ, పౌత్తఔ గమానికి, లేథర అధరభోగనికి లేదెంటే ఆలౄ  నయౖి నికి థరభి తీలేౄ  అథి 
చివభికి కెుబభ ఔు థరభి తీమవచఽచ. అలాెంటుడె నౄభాథరయల ణరలఔు భియౘయ ఫలధతనఽ నుాడకి్్ 
లమనృయౌటీ నులలలు ఔవర్  ఙేయౄ బ. 
 
ఎఖ భతేలణో నుటల థేయౕమ యఔరమాలఔు ఔడర ఈ ఔవభైజీ అెందఽఫలటలలల ఉెంథి. 
 
4. యౌఫి్ట (థర్ు  నుభిీ) లమనృయౌటీ నౄభా 
 
యౌఫ్ుి ల యడఔెం, కయఔలానుల వలు  తలెతౄఖల థర్ు  నుభిీ లమనృయౌటీల ఫలభి నఽెంచి మజభానఽలఔు ఈ నులల 
యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి. ఇథి థిఖ వ తయయౘ చటియఫ ైన ఫలధతలనఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి: 
 

a) ఏ వకిౄకెైధర సెంబయెంఙే భయణెం/పౌత్తఔ గమాలు (నౄభాథరయల ణరలఔు ఉథోఖ లనఽ నేనయౘబెంచి) 
b) ఆలౄ  నషిెం (మజభాని ణరలఔు ఉథోఖ ల ఆసఽౄ లనఽ నేనయౘబెంచి) 

 
నానేమెం భైటలు  ఇెండెనేైటీ భినేత్తని, అెంటే ఎవభెైధర ఔ వకిౄ, లేథర ఔ ాభాదెం, లేథర ఔ ఏడరథికి... 
ఇలాెంటి యటినలై ఆదరయడి ఉెంటలబ. 
5. విత్తౄ ఖతఫ ైన లమనృయౌటీ 
 
విత్తౄ ఖతఫ ైన ఇెండెనేైటీలనఽ విత్తౄ  నియభికి తభ విత్తౄయఫ ైన ఫలధతల నియుహణలల ఙోటలఙేసఽఔుధే 
నియుక్షెం తథితభల కయణెంగ తలెతౄఖత చటియఫ ైన ఫలధతల ణరలఔు భిభాభలనఽ, నయౖి లనఽ 
ఙెయౌుెంఙేెందఽఔు యలుగ యౄను ెంథిెంఙరయల. ఇలాెంటి ఔవభైజీలు ఆసతేా ల యైదఽలు, ఇెంజనీయలు , ఆభిుట ఔుి లు, ఙరయిర్ు  
అకౌెంట ెంటలు , లైధరనిిమల్  ఔన్లెి ెంటలు , లామయలు , నౄభా ఫాో ఔయు  వెంటియభికి అవసయెం అవుణరబ. 
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6. డైెభెఔియు  భభిమ  అదికయలల లమనృయౌటీ నులల 
 ఔెంనలనీ ణరలఔు డైెభెఔియలు  భభిమ  అదికయలలు నభ్ఔెం, ఫలధతలణో ఔడిన హో థరలలు  ఉెంటలయల. కఫటిి  ఔెంనలనీ 
వవయౘభల యయేక్షణ, నియుహణలణో తభవలు  ఙోటలఙేసఽఔుధే ను యనుటు ఔు సెంఫెందిెంచి యటలథరయలలఔు, 
ఉథోఖ లఔు, యలణథరతలఔు, ఔెంనలనీ ణరలఔు ఇతయ వఔుౄ లఔు భియౘభల వెంటియ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న ఫలధత యభినలై 
డెతేెంథి. ఇలాెంటి లమనృయౌటీని ఔవర్  ఙేమడరనికి ఔడర ఔ నులలని యౄను ెంథిెంచడెం, ఔెంనలనీ ణరలఔు 
అెందయల డైెభెఔియుఔ జఞభీ ఙేమడెం జభిగిెంథి. 
 
7. ఉథోఖ ల భియౘయ నౄభా 
 యది నియుహణలల పలఖెంగ తలెణేౄ  ాభాథరలు, యధఽలు, లేథర గమాలఔు భియౘయెం ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నౄభాథరయల 
మజభాని ణరలఔు చటియఫ ైన ఫలధతఔు ఈ నులల యక్షణ ఔయౌసఽౄ థి. థీనిై కభి్ఔుల భియౘయ నౄభా అని 
ఔడర నలుయౄ యల. 
 
నౄభాలఔు సెంఫెందిెంచి భెెండె యకలు భాభెుట్  లల ఙరలా యడెఔలల ఉధరైబ: 
 

a) టేఫ ల్ ఎ: ఉథోఖ లఔు జభిగై ాభాథరల ాభాథరల ణరలఔు చటియఫ ైన లమనృయౌటీకి ఉథోఖ ల 
భియౘయ చటిెం, 1923 (కభి్ఔుల భియౘయ చటిెం, 1923), నలనఽ ాభాథరల చటిెం, 1855 భభిమ  
ఉభ్డి చటిెం కిెంద ఇెండెనేైటీ 

b) టేఫ ల్ నృ: ఉథోఖ లఔు జభిగై ాభాథరల ణరలఔు చటియఫ ైన లమనృయౌటీకి నలనఽ ాభాథరల చటిెం, 
1855 భభిమ  ఉభ్డి చటిెం కిెంద ఇెండెనేైటీ 

 
నానేమెం భైటలు  ానోు జల్ నూయెంలల నేభపునై ఫేయఔు ఉథోఖ ల అెంచధర యేతధరలనలై ఆదరయడి ఉెంటలబ. 
భభిమ  నానేమెంనఽ నులల భ గిలనుడె ాఔటిెంఙే యసౄ వ యేతధరల ఆదరయెంగ సయలె ఫలటల ఙేయౄ యల. 
 
ఈ థిఖ వ యటి ఔవభైజీకి ఔడర ఈ నులలని ఇవువచఽచ: 

i. ఉథోగి గమాలఔు మజభాని బభిెంఙే యైద భభిమ  ఆసతా్త కయలచలు (నిభెిషి నణరౄ ల వయఔు) 
ii. చటిెంలల నేభపునై విత్తౄయఫ ైన యధఽల లమనృయౌటీ 
iii. కెంటలా ఔియు  ఉథోఖ ల టు  లమనృయౌటీ 

 
 

నై జఞా ధరనిై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 11 
ాజఞ ఫలధత నౄభా చటిెం 1991 కిెంద యసౄ వ యైద కయలచల నినేతౄ ెం ఎెంత నతౄెం భియౘయెం ఙెయౌుయౄ యల?  
 

I. యౄ. 6,250 

II. యౄ. 12,500 

III. యౄ. 25,000 

IV. యౄ. 50,000 
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యభెంశ్ెం 

 
ఎ) అగిై ాభాద నౄభా అనిై యణ జ సెంసలఔు అలాగై ఆసఽౄ ల మజభానఽలఔు భభిమ  ఆసఽౄ లలు  ఆభిఔ 

ఆసకిౄని చానెంఙే వఔుౄ లు / ఆభిఔ సెంసలఔు చఔుగ సభినోు తేెంథి.  
 
నృ) అగిై ాభాద నులలలల యకలు:  
 

 భాభెుట్  యలువ లేథర ునయలదేయణ యలువ నులలలు  
 డిఔుభైషన్  నులల  
 ఫో్ు టర్  నులల  

 
ల) సెంఫెందిత నయౖి ల నులల (లఎల్) లేథర యనుయెంలల అెంతభమాలు(నృఐ) నులల సా ల లాబెంలల నయౖి నిై 

బభీౄ ఙేసఽౄ ెంథి – ఇెందఽలల నిఔయ లాబెంణో నుటల నౄభాథరయల ఆభిఔ నయౖి నిైయధఫ ైనెంత తుయగ 
తగాిెంచడరనికి నలటిి న అదిఔ వమెం నుాభాణ ఔ చరభెీల నఽెంచి యమోచనెం ఔయౌగియౄ బ.  

 
డి) యనుయ ఆవయణలెైన ఔభ్గభలు, దఽకణరలు, కభలమాలు, నిలు, వసఽౄ వులు, పభీైచర్  ఉెండే యేర్  హౌస్క 

భభిమ  గోథరెంలు భభిమ  ణరళ్ెం యేల ఉనై అయలలని నఖదఽ ఙోభీ తథితభల కోసెం థోనడీ నులల 
ఉథెేయెంచఫడినథి.  

 
డి) నఖదఽ నౄభా నులలనఽ నఖదఽ ఙెఔుులు/నోు సిల్ ఆయుయలు / నోు సిల్ యి ెంుల నియుహణలల తలెణేౄ  నయౖి లనఽ ఔవర్  

ఙేమడరనికి యౄను ెంథిెంచఫడరు బ.  
 
ఇ) నఖదఽ నౄభా నులల భెెండె లలక్షను  కిెంద ఔవభైజీ ఇసఽౄ ెంథి: యయణర లలక్షన్  భభిమ  ఆవయణ లలక్షన్ . 
 
ఎఫ్) యరుస  యౘనై నౄభా అధేథి ఉథోఖ లు నోూ యెభీ, ఙోభీలు, అహయణ, దఽభిునియోఖెం భభిమ  ఎఖయేత వెంటి 

నభ్ఔథోాహెం లేథర మోయలకయణెంగ తలెణేౄ  ఆభిఔ నయౖి లనఽ బభీౄ ఙేసఽౄ ెంథి.  
 
ళెచ్) యరుస  యౘనై నులల యకలు: వకిౄఖత నులల,  ఫో్ు టిెంగ్ నులల, ను జిషన్్ నులల భభిమ   ఫలెంకెుట్  

నులల.  
 
ఐ) ఫలెంఔర్్  ఇెండెనేైటీ నులల అధేథి నఖదఽఔు సెంఫెందిెంచిన కయఔలానులు నియుళ ెంఙే ఫలెంఔులు, 

ఎనిోఎ్ ల భభిమ  ఇతయ సెంసలు నఖదఽ భభిమ  లలఔుభిటీలఔు సెంఫెందిెంచి ఎదఽభపుధే ాణేఔఫ ైన 
నషిబమాలనఽ ఎదఽభపుధే సభఖరఫ ైన ఔవభైజీ.  

 
జె) ఇెంజినీభిెంగ్ నౄభా కిెందఔు వఙేచ ాదరనఫ ైన నులలలు: 
 

 కెంటలా ఔిర్్  అనిై నషి బమాల నులల  
 కెంటలా ఔిర్్  నఔులు & మెంణరా ల నులల  
 య నలల అనిై నషి బమాల నులల  
 మెంణరా ల భయభ్తేల నులల  
 ఫలబలర్  భభిమ  నలాజర్  నుు ెంట్  నులల  
 మెంణరా ల నషిెంణో కోలలబయ ఆథరమానికి నులల  
 నిలు క్షీణత నులల 

 ఎలకి నిక్ ఎకిుప్  ఫ ెంట్  నులల  
 భ ెందసఽౄ  ఆథరమ నయౖి నికి ఔవభైజీ  

 
 క)ె భిశ్రభల అనిై నషిబమాల నులలని భిశ్రభల ఆసఽౄ లెైన ఉతత్తౄ  భభిమ  నిలు యౌఔభలు భెెండిెంటికి, 

పలయతథేశ్ెంలలని ఏ సలెంలలధైధర కై నులలణో ఔవర్  ఙేమడరనికి యౄను ెంథిెంఙరయల.  
 
ఎల్) ఫ భైెన్  నౄభానఽ భెెండె యకలుగ వభాీఔభిెంచవచఽచ: ఫ భైెన్  కభోా  భభిమ  ఫ భైెన్  హల్.  
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ఎెం) కభోా  నులలలు అధేయ కీలకెంశ్ెంగ సభ దా మాతా నులలలు, అెంటే అయ ఔ సలెం నఽెంచి భభో సలానికి 
తయయౌెంఙేవయఔు వభిౄయౄ బ.  

 
ఎన్ ) యయధ యకలెైన ఫ భైెన్  నులలలు:  
 

 నిభెిషి నులల  
 ఫళ యెంఖ నులల  
 ఒనలన్  ఔవర్   
 నఽై భభిమ  యలువ నలెంు నౄభా  
 నుాయెంనెంచడెంలల ఆలసెం 

 
ఒ) ఫ భైెన్  హల్ అధేథి కీలకెంశ్ెంగ భెెండె యకలు: నిభెిషిఫ ైన సభ దా మాతానఽ ఔవర్  ఙేలేథి భభిమ  

నిభెైయెంచిన కలానికి వభిౄెంఙేెంథి.  
 
న) నృు క్ లమనృయౌటీ నులల అధేథి నౄభా ఙేబెంచిన వకిౄ తు/నియుక్షెం కయణెంగ భూడో  నుభిీ వకిౄకి థెఫో 

తఖలడెం లేథర ఆలౄ  యధుెంసెం కయణెంగ తలెణేౄ  ఙెయౌుెంుల ఫలధతనఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి.  
 
ఔ) ను ా డకి్ లమనృయౌటీ నులల అధేథి నౄభా ఙేబెంచఽఔునై వకిౄకి సెంఫెందిెంచి వసఽౄ వులల లలనుల కయణెంగ 

చనినోు వడెం, శ్భీభనికి థెఫో తఖలడెం లేథర ఆభోఖెం నుడవడెం లేథర భూడో  నుభిీ ఆసఽౄ లు థెఫోత్తనడెం 
వెంటి ఫలధతలనఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి.  

 
ఆర్ ) విత్తౄ ఖత యమోచధరలు విత్తౄ థరయలలఔు యభి విత్తౄ  యధఽలలు  నియుక్షెం కయణెంగ తలెణేౄ  నయౖి లఔు చటిఫదేఫ ైన 

ఙెయౌుెంుల నఽెంచి యక్షిెంచడరనికి యౄను ెంథిెంచఫడరు బ.  
 

 
 

కీలఔ థరలు 
ఎ) ఆలౄ కి అగిై ాభాద నౄభా  
నృ) థోనడీ నౄభా  
ల) నఖదఽ నౄభా  
డి) యరుస యౘనై నౄభా  
ఇ) ఫలెంఔుల ఇెండెనేైటీ నౄభా  
ఎఫ్) నఖల యనుయలల అచఽచల నులల  
జి) ఇెంజినీభిెంగ్ నౄభా  
ళెచ్) భిశ్రభల అనిై నషి బమాల నౄభా  
ఐ) ఫ భైెన్  నౄభా  
జె) హల్ నౄభా 
కె) లమనృయౌటీ నులస 
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నై జఞా ధరనిై నైయల భీక్షిెంచఽఔుధేెందఽఔు సభాదరధరలు 
జయఫ  1 
 

సభెైన సభాదరనెం III. 
యణ జ నషి బమాలఔు సెంఫెందిెంచి అగిై ాభాద నులల యయో ొటెం భభిమ  అెంతయో ొటెం తథితయ 
ాభాథరలనఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి.  
జయఫ  2  

 

సభెైన సభాదరనెం I. 
యనుయ అెంతభమాల నౄభా నులలనఽ నుాభాణ ఔ అగిై ాభాద భభిమ  ాణేఔ ాభాథరల నులలణో భాతాఫే 
ఔయౌన తీసఽకోవచఽచ.  
జయఫ  3  

సభెైన సభాదరనెం IV. 

 
థోనడీ నులలలల నానేమెం అధేథి వసఽౄ వుల సెంకనలై ఆదరయడి ఉెంటలెంథి. అెంటే నౄభా ఙేలన ఆలౄ , నౄభా 
ఙేబెంచఽఔునై వకిౄకి ధైత్తఔ ఔయౖి లు, ఆవయణ య నెం భభిమ  నిభ్ణెం, యక్షణ చయలు (ఉథర. కలాథరయల, 
థోనడీ ళెచచభిఔ అలాయెం), ఖత కెుబెంల అనఽబయలు తథితభలు.  
జయఫ  4  

సభెైన సభాదరనెం II. 
 
థోనడీ కయణెంగ ఔభి ఆవయణలల నోు బన నఖదఽ నయౖి నిై నఖదఽ నౄభా నులలలల ఔవర్  ఙేయౄ యల. థ నై్లు 
భభిమ  ఉఖరయదెం వెంటి యటికి ఔవర్  కయలెంటే అదనెంగ నానేమెం ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి.  
జయఫ  5  

సభెైన సభాదరనెం I. 
 
యరుస యౘనై నులల అధేథి ఉథోఖ ల యరుస గాతేఔ చయల వలు  మజభానికి ఔయౌగై ఆభిఔ నయౖి నిై బభీౄ 
ఙేసఽౄ ెంథి.  
జయఫ  6  

సభెైన సభాదరనెం IV. 

 
ఫలెంఔయి ఇెండెనేైటీ నౄభా నులల ఔవర్  ఙేలే అెంరలు: ఆవయణలల ఉనైుడె అగిై ాభాదెం వలు  నఖదఽ 
లలఔుభిటీలు థెఫోత్తనడెం లేథర నోు వడెం, నోూ యెభీ లేథర ఙెఔుులనఽ భాయల ఙేమడెం, నఖదఽఔు సెంఫెందిెంచి 
ఉథోఖ ల యరుస గాతేఔెం.  
జయఫ   7 

సభెైన సభాదరనెం III. 
నఖల దఽకణరథరయలల అచఽచల నులలలల నౄభా ఙేబెంచిన ఆలౄ  ఔ ఙోట నఽెంచి తయయౌెంఙేటుడె నషిెం ఔయౌగిణే 
లలక్షన్  III కిెంద ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. 

జయఫ  8  
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సభెైన సభాదరనెం II. 
 
యి రి్ అప్  నులల లల ఆలయనిై భయయౌ్న లాబెంలల భ ెందసఽౄ  నషిెం అని ఔడర అెంటలయల.  
జయఫ  9  

సభెైన సభాదరనెం II. 
 
జయఫ  10  

సభెైన సభాదరనెం II. 
 
భిశ్రభల అనిై నషి బమాల నౄభాలల థ ెంఖతధరలు ఔవర్  కవు. 
 
జయఫ  11  

సభెైన సభాదరనెం III. 
 
మ దే ాభాథరలనఽ లలైతెం ఔవర్  ఙేలే ఏకెైఔ నౄభా యపలఖెం ఫ భైెన్  భభిమ  యభానమానెం. 
 
జయఫ  12  

సభెైన సభాదరనెం II. 
ాజఞ ఫలధత నౄభా చటిెం 1991 ాకయెం యసౄవ యదై కయలచలఔు ఙెయౌుెంఙే భియౘయెం యౄ. 12,500. 
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లుమ భథిెంు ాశ్ైలు 
ాశ్ై 1 

ఇెంజినీభిెంగ్ నౄభాలల లఎఆర్  అెంటే  
I. మోటలయల కయల 
II. కెంటలా ఔియల అనిై నషిబమాలు 
III. ఔెంనలనీ అనిై నషిబమాలు  
IV. ఔెంనలనీల అనిై అవసభలు 
ాశ్ై 2 

ఉథోఖ ల అయరుస చయల నఽెంచి మజభాని తనని ణరనఽ _________ థరుభ నౄభా ఙేబెంచఽకోవచఽచ.  
I. ఉథోఖ ల భియౘయ నులల  
II. ాజఞ ఫలధత నౄభా నులల  
III. యరుస యౘనై నౄభా నులల  
IV. డిఔుభైషన్  నులల. 

ాశ్ై 3 

_________ అధేథి ఒడ శ్భీభనిై సాచిసఽౄ ెంథి.  
I. హల్  
II. కభోా  
III. నలైయల  
IV. జెటీి సన్   
ాశ్ై 4 

ఎబర్  కర ఫి్ట థెఫోత్తనడెం లేథర ఔయౌగై నయౖి నిై ఔవర్  ఙేలే నులల ______________. 

I. రసధరత్ఔ ఫలధత  
II. ఆలౄ  నౄభా  
III. ఎయబయషన్  నౄభా  
IV. నఖదఽ నౄభా  
ాశ్ై 5 

అదను ఔవభైజీ యౌఔయెం తీసఽఔునైటికీ అగిై ాభాద నౄభా నులల ___________ వలు  ఔయౌగై నయౖి నిై 
ఔవర్  ఙేమదఽ. 
I. వయదలు 
II. బూఔెంెం 

III. అగిైాభాదెం  
IV. మ దేెంలల యేలన ఫలెంఫ లు 
ాశ్ై 6 

సెంఫెందిత నషిెం (అగిై ాభాదెం) భిదిలలకి వఙేచయ: 

I. ఔభ్గయెం థెఫోత్తనడెం వలు  కోలలబయ ఆథరమెం  
II. ఖ డ్స యల్ ఔు ఔయౌగై నషిెం  
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III. మెంణరా లలు  యడే యభగిర  
IV. యథేయౕ భాయఔ దావెంలల వఙేచ ళెచఽచ తఖ ా ల వలు  ఔయౌగై నషిెం  
ాశ్ై 7 

థోనడీలల నానేమెం థీనినలై ఆదరయడి ఉెంటలెంథి: 

I. యక్షణ చయలు 
II. ఆవయణ ఉనై నుాెంతెం 

III. ఆలౄ  సుపలవెం  
IV. నలైవనీై 

ాశ్ై 8 

కెంటలా ఔిర్్  అనిై నషి బమాల నులల అధేథి ఔ యఔఫ ైన: 

I. అగిై ాభాద నౄభా 
II. జీయత నౄభా  
III. ఇెంజినీభిెంగ్ నౄభా  
IV. ఫ భైెన్  నౄభా  
ాశ్ై 9 

ఉథోఖ ల భియౘయ నులల అధేథి ఔ యఔఫ ైన  
I. ఙెయౌుెంుల నౄభా  
II. అగిై ాభాద నౄభా 
III. ధరయక సయఔు యయణర నౄభా 
IV. ఇెంజినీభిెంగ్ నౄభా  
ాశ్ై 10 

నఖదఽ నౄభా నులల భిదిలలకి వఙేచయ: 

I. ఙేత్తలల ఉనై నఖదఽ 
II. భూచఽవల్ పెండ్స్ లల నలటిి న నఖదఽ  
III. ను దఽు కాణరలల ఉనై నఖదఽ 
IV. నోు యి సఽలల జభ ఙేలన నఖదఽ.  
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లుమ భథిెంు ాశ్ైలఔు సభాదరధరలు  
జయఫ  1 

సభెైన సభాదరనెం II. 

 
ఇెంజినీభిెంగ్ నౄభాలల లఎఆర్  అెంటే కెంటలా ఔిర్్  ఆల్ భిస్కు్ 

జయఫ  2 

సభెైన సభాదరనెం III. 

 
యరుస యౘనై నౄభా నులల థరుభ మజభాని తనని ణరనఽ ఉథోఖ ల నభ్ఔ థాోహ చయల నఽెంచి నౄభా 
ఙేబెంచఽఔుెంటలయల.  
జయఫ   3 

సభెైన సభాదరనెం I. 

 
హల్ అధేథి ఒడ నిభ్ణరనికి సెంఫెందిెంచిెంథి.  
జయఫ   4 

సభెైన సభాదరనెం III. 

 
యభానెం థెఫో త్తెంటే లేథర థరనికి ఔయౌగై నయౖి నిై ఔవర్  ఙేలే నులలని యైభానిఔ నౄభా అెంటలయల.  
జయఫ   5 

సభెైన సభాదరనెం IV. 

 
అగిై ాభాద నౄభా అదను ఔవభైజీ నలటలి ఔునై మ దేెం లేథర ఫలెంఫ లు యేమడెం వలు  ఔయౌగై నయౖి నికి 
వభిౄెంచదఽ.  
జయఫ  6 

సభెైన సభాదరనెం I. 

 
తత్  సెంఫెంధ నషిెం(అగిై ాభాద నౄభా) ఔభ్గయెం థెఫోత్తనడెం వలు  ఔయౌగై నయౖి లనఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి.  
జయఫ   7 

సభెైన సభాదరనెం IV. 

 
థోనడీలల నానేమెం యక్షణ చయలు, ఆవయణ ఉనై నుాెంతెం, ఆలౄ  సుపలవెం తథితభలనలై ఆదరయడి ఉెంటలెంథి.  
 

జయఫ   8 

సభెైన సభాదరనెం III. 

 
కెంటలా ఔియు  అనిై నయౖి ల నులల అధేథి ఇెంజినీభిెంగ్ నౄభాలల ఔ యఔెం.  
 

జయఫ   9 

సభెైన సభాదరనెం I. 

 



 

700 

 

ఉథోఖ ల భియౘయ నౄభా అధేథి ఔయఔఫ ైన ఙెయౌుెంుల నౄభా.  
జయఫ   10 

సభెైన సభాదరనెం I. 

నఖదఽ నౄభా నులల ఙతే్తలల ఉనై నఖదఽఔు వభిౄసఽౄ ెంథ.ి 

 
 



 

701 

 

అదరమెం 27 

కెుబెంల యదరనెం 
 

అదరమ భిచమెం 
ఏ నౄభా ెందెంలల అబధర, థరని నదట ు  ఙేలన యగె నెం, అెంటే ఏఫ ైధర నషిెం జభిగిణే ఙెయౌుయౄ భని 
అెంగీఔభిెంఙే భియౘయఫే భూలెంగ ఉెంటలెంథి. నషిెం జభిగినటి నఽెంచి అవసయభబయ దేతేలు, డరఔుఫ ెంటు  
యటి ఖ భిెంచి ఈ అదరమెం ఙెఫ తేెంథి. తథరుభ కెుబెంల భియౖుయ ాకిరమ నణరౄ నీై అయెం ఙేసఽకోవడరనిై 
సఽలబతయెం ఙేసఽౄ ెంథి. నౄభా ఔెంనలనీ, లేథర నౄభాథరయల యైు నఽెంచి యయథరసదెంగ ఉెండే కెుబెంల యషమెంలల 
ఏెం ఙేమాలల ఔడర యవభిసఽౄ ెంథి. 

అబసన పయౌణరలు 
 

A. కెుబెంల భియౖుయ ాకిరమ 

ఈ అదరమానిై చథియన అనెంతయెం నైయల ఈ కిెంథియ ఙేమఖయౌగి ఉెండరయౌ: 
 
1. కెుబెం భియౖుయ యధఽల నుాభ కతనలై యథిెంచఖలఖడెం 

2. నషిెం ఖ భిెంచి సభాఙరయెం ఇవుడెం ణరలఔు దేతేలనఽ యవభిెంచడెం 

3. కెుబెం భిరోధన భభిమ  భథిెంులనఽ అెంచధర యేమఖలఖడెం 

4. సభైుమయలు  భభిమ  నషి భథిెంుథరయలల నుాభ కతనఽ యవభిెంచడెం 

5. కెుబెం నూభలలు ని అెంరలనఽ యవభిెంచడెం 

6. కెుబెంల సయలె ఫలటల భభిమ  భియౖుభలనఽ నియుచిెంచడెం 
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A. కెుబెంల భియౖుయ ాకిరమ 

1. కెుబెంలనఽ భిషుభిెంఙరయౌ్న ఆవశ్ఔత 

 
నౄభా ఔెంనలనీల అత్త ాదరన యది ఏథైెధర నషిెం సెంబయెంచినుడె నులలథరయలల కెుబెంలనఽ భిషుభిెంచడఫే. 
నులలథరయలలఔు నఖదఽ ఙెయౌుెంచడెం థరుభ గనీ, లేథర థర్ు నుభిీ ఙేలే కెుబెంలనఽ నౄభాథరయల తయపున ఙెయౌుెంచడెం 
థరుభ గనీ తక్షణెం, సభెంజసఫ ైన, సభానీఔితఫ ైన లేవలనఽ అెంథిెంచడెం థరుభ ఈ యౘనైని నౄభా ఔెంనలనీ 
ధయయేయలసఽౄ ెంథి. 
 
నౄభా ఙేలన ాభాథరల ణరలఔు నయౖి లనఽ ూచీ ఇఙేచెందఽఔు యలుగ భాభెుటిెంగ్ ఙేలే ఆభిఔ వవలే  నౄభా. 
నౄభా సదఽనుమఫే ఖనఔ లేఔనుో ణే అయెంఛనీమఫ ైన ాభాదెం/ఉదెంతెం జభిగినుడె థరని ణరలఔు నషిెం 
నఽెంచి కోలుఔుని యదరయణ లత్తకి ఙేయలఔుధే ాకిరమ ఙరలా ధభ్థిగ, సభినుో ని యధెంగ, ఔషితయెంగ ఉెండవచఽచ. 
 
ఔ జీయణేతయ నౄభా ఔెంనలనీ నిధరదెం ఇలా ఉెంటలెంథి. ―ఙెయౌుెంచఖయౌగిణే ఙెయౌుెంచెండి; త్తయసుభిెంఙరయౌ్ వలేౄ  
తఔుెండర త్తయసుభిెంచెండి‖. అథే సజఞయైన నౄభా యనుయ సాొభిౄ. 
 
కెుబెంలనఽ ను ా లషనల్గ భిషుభిెంచడరధేై ఏ నౄభా ఔెంనలనీకెైధర అత్త నలదె ాఙరయెంగ పలయెంచవచఽచ. 

a) టెంచనఽగ 
 

నౄభాథరయల కభపభైట్ ఔుబెంట ైధర, లేథర వకిౄఖత ఔుబెంట ైధర, లేథర నషి భిభాణెం చినైథైెధర, లేథర 
నలదెథైెధర... కెుబెంలనఽ టెంచనఽగ ఙెయౌుెంచడెం ఙరలా భ కెం. నషిెం జభిగిన అనెంతయెం నౄభాథరయలఔు 
యధఫ ైనెంత తుయలల భియౘయెం అెందడెం ఙరలా అవసయభనై యసౄ యనిై యదిగ అయెం ఙేసఽకోయయౌ. 

 
అతనికి ఖనఽఔ టెంచనఽగ డఫ ో అెంథిణే అథి అతనికి ూభిౄయ బలల ఉయోఖడెతేెంథి. అెందఽకై 
నౄభాథరయలఔు కెుబెం డఫ ో అతవసయఫ ైనుడే, అెంటే నషిెం జభిగిన యెంటధే ఙెయౌుెంచడెం నౄభా ఔెంనలనీ 
ఫలధత. 

  
b) ను ా లషనయౌజెం 

 
నౄభా అదికయలలు ాత్త కెుబభ నా థరని అయోతల ఆదరయెంగ భిఖణనలలకి తీసఽఔుెంటలయల. అెంణే త 
యవక్షణో గనీ, భ ెందఽగ ఏయయచఽఔునై అననుామాలణో అనిై డరఔుఫ ెంటు నా భియౕయౌెంచఔుెండరధే 
కెుబెంనఽ త్తయసుభిెంచఫో యల. ఈ థిఖ వ ాశ్ైలఔు సెంఫెందిెంచి అనిై యకలుగ యయల భియౕయౌయౄ యల. 
 
i. నషిెం నిజెంగ జభిగిెంథర? 

ii. జభిగిణే నషిెం ఙేఔభిచన ఆ ఉదెంతెం వలు  నిజెంగ డరఫేజీ యటియౌుెంథర? 

iii. ఆ ఉదెంతెం వలు  జభిగిన డరఫేజీ ఏ నుటిథి? 

iv. నయౖి నికి కయణఫేనేటి? 

v. ఆ నయౖి నికి నులలలల ఔవభైజీ ఉెంథర? 

vi. కెంటలా ఔుి /నులల నిఫెంధనల ఫేయఔు ఆ కెుబెం ఙెయౌుెంచదగినథేధర? 

vii. ఔయేళ్ అవుధైణే, ఙెయౌుెంచదగిన నతౄఫ ెంత? 

 
ఈ ాశ్ైలనిైెంటికీ సభాదరధరలనఽ నౄభా ఔెంనలనీ ఔనఽగపధరయౌ్ ఉెంటలెంథి. 
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కెుబెంలనఽ నుాలలస్క ఙేమడెం ఙరలా భ కఫ ైన అెంశ్ెం. నులల ాకయెం ఙెయౌుెంఙరయౌ్న కెుబెంలనిైెంటినీ 
యదిగ ఙెయౌుెంఙేలా, ఙెయౌుెంచజఞలని యటిని ఙెయౌుెంచఔుెండర ఉెండేలా అనిై కెుబెం  నూభలు, దేతేలు, 
ాకిరమలనఽ నౄభా ఔెంనలనీలు అత్త జఞఖరతౄ గ యౄను ెంథియౄ బ. 

  
ఔెంనలనీ తయపున నౄభాథరయలఔు ణెయౌలే ఏకెైఔ వకిౄ ఏజెెంటే. కఫటిి  సెంఫెందిత నూభలనిైెంటినీ సజఞవుగ 
నిెంనేలా, నయౖి నిై యలజువు ఙేలే డరఔుఫ ెంటు నిైెంటినీ జతభిచి, సాచిెంచిన దేతేలనిైెంటినీ నుటిెంచి, 
యకలెంలల ఔెంనలనీకి యటిని సజఞవుగ అెందజైమాయౌ. నషిెం జభిగై సెందయౌెంలల ఏజెెంటల యధఽలనఽ ఖ భిెంచి 
ఖతెంలలధే చభిచెంచడెం జభిగిెంథి. 

 
2. నయౖి నిై ఖ భిెంచి సభాఙరయనేవుడెం, ధనటీలవుడెం 

 
నషిెం యటియౌునుడె థరని ఖ భిెంచి నౄభా ఔెంనలనీకి తక్షణెం సభాఙరయెం ఇయులనైథి నులల నిఫెంధనలలు  
భ కఫ ైనథి. నయౖి నిై ణొయౌ దశ్లలధే నౄభా ఔెంనలనీ భథిెంు ఙేలేెందఽఔు యలు ఔయౌెంచడఫే ఈ తక్షణ ధనటీసఽ 
ఉథెేశ్ెం. ఆలసఫ ైణే నయౖి నికి సెంఫెందిెంచి యలుయైన సభాఙరయెం కోలలబయెందఽఔు అథి కయణెం కవచఽచ. 
థరెంణోనుటల నయౖి లఔు తగాిెంచఽఔుధే దేతేలనఽ సాచిెంఙేెందఽఔు నౄభా ఔెంనలనీకి ఇథి యలు ఔయౌసఽౄ ెంథి. అెందఽకై 
నషి ధనటీసఽనఽ యధఫ ైనెంత తుయగ ఇయుయౌ. 
 
ఆయెంబ తనిఖీ/సాలూటినీ అనెంతయెం కెుబెంఔు ఔ సెంకనఽ కైటలబెంచి థరనిై కెుబెంల భిజిసిర్ లల నమోదఽ 
ఙేయౄ యల. నులల సెంక, నౄభాథరయల నేయల, నషి అెంచధర, నషిెం యటియౌున ణేథీ వెంటి యవభలనీై అెందఽలల 
ఉెంటలబ. కెుబెం ఇుడె నోుా లలలెంగ్ఔు లదేెంగ ఉెందనై యవయెం ఔడర అెందఽలల ఉెంటలెంథి. 
 
కొనిై తయయౘ నులలలలు  (థోనడీ వెంటి) నోు య్సఽ వభా లఔు ఔడర ధనటీసఽ ఇయుయౌ్ ఉెంటలెంథి. కభోా , భెైల్ యయణర 
నులలలలు  భెైలేు రకఔు ఔడర ధనటలీయుయౌ. 
 
3. భిరోధన భభిమ  భథిెంు 
 

a) సనైక్ష 

 
నౄభాథరయల నఽెంచి కెుబెం నూయెం అెందగధే భిరోధన భభిమ  నషి భథిెంులనలై నౄభా ఔెంనలనీ నియృమెం 
తీసఽఔుెంటలెంథి. కెుబెం నతౄెం చినైథే అబణే నషి కయణెం, భిభాణరలనఽ భిరోదిెంఙే ఫలధతనఽ నౄభా 
ఔెంనలనీ ణరలఔు అదికయలలఔు అగియౄ యల. 

 
ఇతయ కెుబెంల భిరోధననఽ నషి భథిెంులల నిుణ లెైన సుతెంతా, లెైలలన్్డ్స ను ా లషనల్ సభైుమయుఔు 
అగియౄ యల. ఇథి నౄభా ఔెంనలనీ, నౄభాథరయల ఇదెభి ాయోజధరల భ డిడి ఉనై అెంశ్ెం కఫటిి , సుతెంతా 
నిుణ డి నియౖక్షిఔ అననుామెం ఇయల వభా లఔ ఆమోదనీమెంగ ఉెంటలెందని, ఏయైధర యయథరలు తలెత్తౄ ణే 
కోయలి లు ఔడర యటిని భిఖణనలలకి తీసఽఔుెంటలమని థీని ఉథెేశ్ెం. 
 

 

b) కెుబెంల భథిెంు 
 

అగిైాభాదెం యషమెంలల కెుబెంలనఽ నోు య్సఽ నియేథిఔ, భిరోధఔుల నియేథిఔ భభిమ  కయణెం 
ణెయౌమఔనోు ణే భభో సభైు నియేథిఔల ఆదరయెంగ కెుబభ లనఽ భథిెంు ఙేయౄ యల. వకిౄఖత ాభాద కెుబెంలఔు 
అట ెండిెంగ్ డరఔిర్ నఽెంచి ఔ నియేథిఔనఽ నౄభాథరయల సభభిెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి. ాభాద కయణెం, యది 
సుపలవెం, కయణెం, యైఔలెం ఎెంతకలెం ఉెంటలెంథి వెంటి యవభలనఽ అెందఽలల ను ెందఽయఙరయౌ. 
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నులల నిఫెంధనల ాకయెం సుతెంతా యైద భీక్షనఽ ఏభటల ఙేలే హఔుు నౄభా ఔెంనలనీకి ఉెంటలెంథి. 
―కభి్ఔుల భియౘయెం‖ కెుబభ లఔు భదెతేగ యైదయఫ ైన యక్షెం ఔడర అవసయభవుతేెంథి. 
యఖణెం వెంటియటికి సెంఫెందిెంచిన కెుబభ లనఽ యయైదఽని నియేథిఔ ఆదరయెంగ భథిెంు ఙేయౄ యల. 

సభాఙరయెం 

నయౖి నిై ఖ భిెంచి సభాఙరయెం ణెయౌమగధే ఈ థిఖ వ యటిని నౄభా ఔెంనలనీ తనిఖీ ఙేసఽౄ ెంథి: 
 
1. నషిెం, లేథర డరఫేజీ జభిగిన ణేథీన నౄభా నులల అభలలు  ఉెంథర? 

2. నషిెం, లేథర డరఫేజీ నౄభా ఔవభైజీ ఉనై ాభాదెం వలేు  జభిగిెంథర? 

3. ఆలౄ  (నౄభా ఔవభైజీ కిెంద ఉనైథి) ఆ నషిెం వలు  ాపలయతఫ ైెంథర? అథి నులల కిెంద ఔవభైజీలల ఉెంథర? 

4. నషి ధనటీసఽ ఆలసెం లేఔుెండర అెంథిెంథర? 
 

భయణెం భభిమ  వకిౄఖత నయౖి లఔు సెంఫెందిెంచిన మోటలర్ థర్ు నుభిీ కెుబభ లనఽ యైదఽని నియేథిఔ ఆదరయెంగ 
భథిెంు ఙేయౄ యల. ఈ కెుబభ లనఽ మోటలయల ాభాథరల కెుబభ ల టిాఫ నల్ థరుభ భిషుభియౄ యల. భభిమ  
కెుబెంథరయల వమసఽ, ఆథరమెం వెంటియటి ఆదరయెంగ భియౘయ నణరౄ నిై ఙెయౌుయౄ యల. 
 
థర్ు నుభిీ ఆసఽౄ ల నయౖి నికి సెంఫెందిెంచిన కెుబభ లనఽ సభైు నియేథిఔ ఆదరయెంగ భథిెంు ఙేయౄ యల. 
 

 య ెంత మోటలయల నషి కెుబభ లనఽ సభైుమయు  నియేథిఔ ఆదరయెంగ భథిెంు ఙేయౄ యల. 
 ఔయేళ్ థర్ు నుభిీ నషిెం ఔడర జభిగి ఉెంటే నోు య్సఽ నియేథిఔ అవసయెం కవచఽచ. 

 
 
 
 

సభాఙరయెం 
నషి భథిెంు, భిరోధన భెెండా యేభైుయల. అయోఫ ైన కెుబభ ధే సభభిెంఙరయని సభిచాసఽకోవడెం, నౄభా 
ఙేమదగిన ాయోజనెం లేఔనుో వడెం, యవభలనఽ, యలజువులనఽ థరచినలటిడెం, ఉథెేశ్ూయుఔెంగ నయౖి నిై 
చానెంచడెం వెంటియటిని నియభిెంచడెం వెంటియటి కోసెం భిరోధన ఙేయౄ యల. 
 

 
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 కెుబభ లనఽ నౄభా ఔెంనలనీలు య ెంతగ గనీ, జీయణేతయ నౄభా సెంసల తయపున థర్ు నుభిీ 
అడి్నిలిేరటయు  థరుభ గనీ భథిెంు ఙేయౄ బ. యైద నియేథిఔలు భభిమ  నిుణ ల అననుామాల ఆదరయెంగ 
భథిెంు ఉెంటలెంథి.నౄభా సభైుమయలు  భిరోధన ఫలధతలు ఔడర తీసఽఔుెంటలయల. ఔయేళ్ సభైుమర్ యలెైనెంత 
తుయగ నిలలకి థిగిణే అథి ఙరలా ఉఔభిసఽౄ ెంథి. కఫటిి  నయౖి నికి సెంఫెందిెంచి కెుబెం వచిచన యనఽయెంటధే 
సభైుమర్ నఽ నిమనేెంచడెం భినుటి. 
 
4. సభైుమయలు  భభిమ  నషి భథిెంుథరయలలు 
 

a) సభైుమయలు  
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సభైుమయలు  అెంటే ఐఆభీుఏ లెైలలనఽ్నై ను ా లషనల్్. యయల నిభెిషి యెంగలలు  తనిఖీలు, నయౖి ల భథిెంులల 
నిుణ లు. సభైుమయునఽ యదరయణెంగ నౄభా ఔెంనలనీబయ నిమనేెంచఽఔుెంటలెంథి. యభి జులు ఔడర తధే 
ఙెయౌుసఽౄ ెంథి. యభిని యదరయణ నౄభా ఔెంనలనీలు యదరయణెంగ కెుబభ లు తలెత్తౄనుడె 
నిమనేెంచఽఔుెంటలెంటలబ. కెుబెం ఙేలన ఆలౄని యయల తనిఖీ ఙేయౄ యల. నయౖి నిై, భభిమ  థరనికి థరభితీలన 
భిలతేలనఽ తనిఖీ ఙేయౄ యల. నషి తీవాతనఽ, భిభాణరనిై భథిెంు ఙేల నౄభా ఔెంనలనీకి నియేథిఔ 
సభభియౄ యల. 
 
భభినిై నయౖి లనఽ నియభిెంఙేెందఽఔు సభెైన చయలనఽ ఖ భిెంచి ఔడర నౄభా ఔెంనలనీకి యయల సలయౘ ఇయౄ యల. 
ఈ సభైుమయలు  నౄభా చటిెం, 1938 భభిమ  నౄభా నిఫెంధనలు 1939, భభిమ  ఐఆభీుఏ ణరలఔు నిభెిషి 
నిఫెంధనల ాకయెం నడెచఽఔుెంటలయల. “ామాణ నులల” లేథర “భభెైన్ ఒనలన్ ఔవర్” వెంటియటిలల యథేరలలు  
తలెణేౄ  కెుబెంలనఽ నులలలల నేభపునై యథేయౕ కెుబెం భియౖుయ ఏజెెంటు  థరుభ భథిెంు ఙేయౄ యల. 
 
ఈ ఏజెెంటలు  నయౖి నిై భథిెంు ఙేమడెంణో నుటల ఙెయౌుెంులు ఔడర ఙేయౄ యల. ఆ నణరౄ నిై జులణో నుటల 
యభికి నౄభా ఔెంనలనీ త్తభిగి ఙెయౌుసఽౄ ెంథి. ాణరభాైమెంగ కెుబెం ణరా లనిైెంటినీ నౄభా కెుబెం భియౖుయ 
ఏజెెంటలు  లేఔభిెంచి తభ భథిెంు నియేథిఔణో నుటలగ నౄభా ఔెంనలనీలఔు అెందజైయౄ యల. 

 
 
 

కీలకెంశ్ెం 

నౄభా చటిెం లలక్షన్ 64 మూఎెం 

 
ఇయయై యేల యౄనుమల ఔెంటే తఔుువ నణరౄ నికి సెంఫెందిెంచిన కెుబెం యషమెంలల అదీఔిత సభైుమర్ నఽ, లేథర 
నషి భథిెంుథరయలనఽ నిమనేెంచడెం నౄభా ఔెంనలనీకి యధెం కదఽ. అలా ఙేలేౄ  కెుబెం నతౄెం ఔెంటే ఆ కయలచలే 
ఎఔుువబయ ఆయుయభ ెంటలెంథి. అెందఽకై అెందఽకోసెం నౄభా ఔెంనలనీ ణరనఽ అయలో డని పలయెంచి ఎవభెైధర ఇతయ 
వకిౄని (సభైుమర్గ, లేథర నషి భథిెంుథరయలగ ణరణరుయౌఔెంగ నిఱేదరనికి ఖ భెైన వకిౄ కఔడదఽ) ఇలాెంటి 
నయౖి నిై సభైు ఙేలేెందఽఔు సభెంజసఫ ైన జు లేథర ాత్తపలెం ఙెయౌుెంచడెం థరుభ నిమనేెంచఽఔుెంటలెంథి. 
 

5. కెుబెం నూభలు 
 
కెుబెం నూయెంలలని అెంరలు ాత్త నౄభా యపలగనికీ భాయలత ఉెంటలబ. యదరయణెంగ నయౖి నికి థరభ ితీలన ూభిౄ 
భిలతేలు, నషి ణేథీ, సభమెం, కయణెం, తీవాత వెంటియటిని ణెలుసఽఔుధేలా కెుబెం నూభనిై యౄను ెంథియౄ యల. 
ఇతయ ాశ్ైలు కోు నౄభా యపలగనికీ కోులా ఉెంటలబ. 

ఉథరహయణ 

అగిైాభాద కెుబెం యషమెంలల కోభై సభాఙరభనికి సెంఫెందిెంచి కొనిై ఉథరహయణలనఽ థిఖ వ ఇవుడెం 
జభిగిెంథి: 
 

i. నౄభాథరయల నేయల, నులల సెంక భభిమ  చియలధరభా 
ii. అగిైాభాదెం జభిగిన ణేథీ, సభమెం, అెందఽఔు కయణెం భభిమ  థరభితీలన భిలతేలు 
iii. నుడైెన ఆలౄ  ణరలఔు యవభలు 
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iv. అగిైాభాదెం జభిగిన సభమెంలల ఆలౄ  ణరలఔు నిజఫ ైన యలువ. నౄభాలల లు ఐటెంలు ఔయౌల 
ఉెండి, యటికిెంద కెుబెం ఙేలనుడె. (కెుబెం యదిగ నషిెం జభిగిన సలెం, సభమెంలల ఆలౄ  ణరలఔు 
అసలు యలువ నుాత్తథిఔగ ఉెండరయౌ. తయలఖ దల, టిమర్ అెండ్స టిమర్ (నులలలల నేభపునై బవనెం, 
నుు ెంటల భభిమ  మెంణరా లనఽ “భీ ఇన్ లిేట్ యలువ” నుాత్తథిఔన నౄభా ఙేబలేౄ  త) వెంటియటిని 
తీలేరఔ లెకిుెంఙరయౌ. లాపలనిై ఇెందఽలల ఔలభదఽ) 

v. యలేుజ్డ యలువనఽ తగాిెంఙరఔ కెుబెం ఙేలన నతౄెం 

vi. అగిైాభాదెం జభిగిన నుాెంఖణెంలల భిలత్త, ఆఔునలనీ్ లత్త 

vii. నౄభాథరయల ఏ హో థరలల కెుబెం ఙేసఽౄ ధరైడె? మజభానిగధర, భాభిిగైజ్డ, లేథర నుడైెన ఆలౄలల ఏ ఇతయ 
వకిౄ ాయోజధరలెైధర భ డివడి ఉధరైమా? 

viii.  ఆ ఆలౄనలై ఇెంకైథైెధర నౄభా అభలలు  ఉెంథర? ఉెంటే యవభలు. 
ix. If any other insurance is in force upon such property if so, details thereof 

 

 
ఆ తభుత, ాఔటనలల నేభపునై యవభలనీై నిజఫేనని, ఔచిచతఫ ైనవని నేభపుెంటృ నౄభాథరయల ఔ డిఔుభైషన్ 
ఇయుయౌ్ ఉెంటలెంథి. థరనినలై అతనఽ సెంతఔెం ఙేల, ణేథీ యేమాయౌ. 
 
నౄభా ఔెంనలనీ ణరలఔు అగిైాభాద కెుబెం నూయెం నభూధరనఽ ఈ అదరమెంలలని “ఎగెినృట్ 1‖లల ఇవుడెం 
జభిగిెంథి. 
 
నౄభా ఔెంనలనీ కెుబెం నూయెం జఞభీ ఙేలనెంత భాణరా న కెుబెం ఙెయౌుెంు ఫలధతనఽ అథి అెంగీఔభిెంచినటలి  కదఽ. 
―యణౌట్ నాజుడిస్క‖ అధే భిభాయలుణోధే కెుబెం నూభలనఽ జఞభీ ఙేయౄ యల. 
 

a) అనఽఫెంధ ణరా లు 
 

కెుబెం నూయెంణో నుటల కెుబెంనఽ ఫలభిఙేెందఽఔు భభికొనిై ణరా లనఽ నౄభాథరయల సభభిెంచడెం గనీ, 
లేథర నౄభా ఔెంనలనీబయ లేఔభిెంచడెం గనీ ఙేమాయౌ్ ఉెంటలెంథి. 

 
i. అగిైాభాద కెుబభ లఔు అగిైభాఔ రక నియేథిఔ తనిసభి. 
ii. తేనూనఽ నయౖి నికెైణే యణరవయణ రక నియేథిఔనఽ కోయణరయల. 
iii. థోనడీ కెుబభ లలు  నోు య్సఽ నియేథిఔ అవసయెం కవచఽచ. 
iv. తీవా ాభాద కెుబభ లలు  కొభోనర్ భభిమ  నోు య్సఽ నియేథిఔలు అవసయడవచఽచ. 
v. మోటలయల కెుబభ లలు  డైైెయెంగ్ లెైలలనఽ్, భిజిలిేరషన్ ుసౄ ఔెం, నోు య్సఽ నియేథిఔ వెంటియటిని నౄభా ఔెంనలనీ 

తనిఖీ ఙేమాలని పలయసఽౄ ెంథి. 
vi. సభ దా యయణర కెుబభ లలు  డరఔుఫ ెంటు  సుపలవెం నతౄెం నషిెం, నిభెిషి సఖటల, థేయౕమ, లేథర యథేయౕ 

ామాణ కెుబభ లా అనైయటిని ఫటిి   భాయలత ఉెంటలెంథి. 
6. నషి భథిెంు భభిమ  కెుబభ ల భియౖుయెం 

కెుబభ ల భథిెంు అధేథి నౄభాథరయల కెుబెం ఙేలన నషిెం నౄభా సదఽనుమభ నై ాభాథరనికై జభిగిెంథర, 
యభెెంటీకి యగాతఫేథీ జయఖలేథర వెంటియటిని నిభే భిెంఙే ాకిరమ. 

 
కెుబభ ల భియౖుయెం సభానతుెం భభిమ  యభెంజయల నుాత్తథిఔనలై ఆదరయడి ఉెండరయౌ. జీయణేతయ నౄభా 
ఔెంనలనీకి కెుబభ లనఽ సభయెంగ భిషుభిెంచడఫే థరని లేవల ణరలఔు యభభ ూనికి గీటలభబ. ాత్త ఔెంనలనీకీ 
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కెుబభ ల నుాలలలెంగ్ ఔు తీసఽఔుధే సభమానికి సెంఫెందిెంచి తన లఫోెంథి అనఽసభిెంఙేలా నిభెిషి గైెడ్స లెైన్్ 
ఉెంటలబ. 
 
థీనిై యదరయణెంగ ―టర్ై అభౌెండ్స ట ైమ్‖ (టీఏటీ) అెంటలయల. కొనిై నౄభా ఔెంనలనీలు కెుబెం లిేటస్క నఽ 
నౄభాథరయల ఆన్ లెైన్ లల ఎటిఔుడె తనిఖీ ఙేసఽఔుధే సదఽనుమెం ఔడర ఔయౌెంఙరబ. కొనిై జీయణేతయ 
నౄభా సెంసలు కెుబభ ల యేఖవెంతఫ ైన భియౖుయెం కోసెం ాణేఔ హబ్ లనఽ ఔడర ఏభటల ఙేరబ. 
 
 
 

కీలకెంశ్ెం 

నౄభా కెుబెం ణరలఔు ాదరధరెంరలు 
 
i. జభిగిన నషిెం నౄభా నులల భిది లలల ఉెంథర లేథర అనైథి భ ెందఽగ నియృబెంఙరయౌ్న అెంశ్ెం. ఇఔ నషిెం 

నౄభా సదఽనుమభ నై ాభాదెం వలు  జభిగిెంథర, లేథర నేనయౘబెంచిన ాభాదెం వలు ధర అనైథి 
చటియఫ ైన నుాకి్ఫేట్ లథరే ెంతెం నియృబసఽౄ ెంథి. జభిగిన నషిెం నులల భిదిలలనిథేనని 
నియౄనెంచఽకోయయౌ్న ఫలధత నౄభాథరయలథే. అబణే ఔయేళ్ నషిెం నేనయౘబెంచిన ాభాదెం వలు  జభిగి 
ఉెంటే థరనిై నియౄనెంఙరయౌ్న ఫలధత భాతాెం నౄభా ఔెంనలనీథి. 

 
ii. నౄభాథరయల నౄభా నులల నిమభ నిఫెంధనలఔు ఔటలి ఫడరు డర, భ కెంగ “ఫలధత”ఔు భ ెందఽగ ఉెండే 

నిఫెంధనలనఽ నుటిెంఙరడర అనైథి నియృబెంఙరయౌ్న భెెండో  అెంశ్ెం. 
 
iii. ఇఔ భూడో  అెంశ్ెం యభెెంటీలఔు ఔటలి ఫడి ఉెండటలనికి సెంఫెందిెంచినథి. థీనిై సభైు నియేథిఔ ఫమట 

నలడెతేెంథి. 
 
iv. నులల అభలలు  ఉనై సభమెంలల నౄభాథరయల (ానుో జర్) అతేనైత సదఽథెేరనిై నుటిెంఙరడర అనైథి 

ధరలుగో అెంశ్ెం. 
 

v. నషిెం జభిగినుడె నౄభాథరయల యసౄ యనికి నౄభా లేని వకిౄ భాథిభిగధే ావభిౄెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి. అెంటే, 
భభోలా ఙెనులెంటే నయౖి నిై ఔనీస య బకి తగాిెంఙేెందఽఔు చయలు తీసఽకోయయౌ. ఇథి ఐథోథి. 

 
vi. ఇఔ ఆభో అెంశ్ెం, ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నణరౄ నిై నియృబెంఙేెందఽఔు సెంఫెందిెంచినథి. ఈ నతౄెం సమ్ అషర్ు ఔు 

లలఫడి ఉెంటలెంథి. అబణే ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నతౄెం ఈ థిఖ వ అెంరలనలై ఔడర ఆదరయడి ఉెంటలెంథి: 
 
 ాపలయతఫ ైన ఆలౄలల నౄభాథరయల ణరలఔు నౄభామ త ాయోజనెం నతౄెం 

 యలేుజ్డ యల 
 అెండర్ ఇనా్భెన్్ వభిౄెంు 
 కెంటిాఫూషన్ భభిమ  సఫ ా గైషన్ నిఫెంధనల వభిౄెంు 
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a) కెుబెం యకలు 
 

నౄభా నులలలలు  వఙేచ కెుబభ లనఽ థిఖ వ యకలుగ వభాీఔభియౄ యల: 
 

i. యి ెండర్ు కెుబభ లు 
 

ఇయ సషిెంగ నులల నిమభ నిఫెంధనలఔు లల ఫడి ఉెండే కెుబభ లు. కెుబెం భథిెంు థరని అవకశ్ెం, 
ఎెంచఽఔునై సమ్ ఇనా్ర్ు, లు తయయౘ నౄభాలలు  ను ెందఽభిచిన ఇెండెనేైటీ  దేతేల ఆదరయెంగ 
జయలఖ తేెంథి. 
 
నౄభా ఔెంనలనీ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న కెుబెం నతౄెం లు అెంరలనలై ఆదరయడి ఉెంటలెంథి. నషిెం జభిగినుడె ఙేలన 
యలుబయషన్, నౄభామ త ాయోజనెం, యలేుజ్డ యవకరలు, ఆథరమ నషిెం, యడఔెం నషిెం, తయలఖ దల, 
నులలని ఫటిి  భీనేు స్క ఫ ెంట్ యలువ వెంటియ యటిలల భ కఫ ైనయ. 

 
ii. ధరన్ యి ెండర్ు కెుబభ లు 

 
ఇయ నౄభాథరయల ఏథైెధర నిఫెంధననఽ, లేథర యభెెంటీని ఉలు ెంఘ ెంచిన ఉదెంణరలఔు సెంఫెందిెంచిన 
కెుబభ లు. ఈ కెుబభ ల భియౖుయెం జీయణేతయ నౄభా సెంసలు యౄను ెంథిెంచిన నిమభ నిఫెంధనలఔు 
లలఫడి ఉెంటలెంథి. 

 
iii. సఖటల లేథర సఖటల కు జు నిఫెంధన 

 
ఇథి కొనిై నులలలలు  నిఫెంధన. అసలు యలువ ఔెంటే తఔుువ సమ్ అషర్ు ఔు నౄభాథరయల తన ఆలౄని 
నౄభా ఙేబెంచడభనైభాట. థీధేై అెండర్ ఇనా్భెన్్ అెంటలయల. కెుబెం తలెత్తౄనుడె అెండర్ 
ఇనా్భెన్్ ఔు తగినటలి గ అసలు నషిెం నఽెంచి ధైషత్తౄఔెంగ తగాిెంచిన నతౄెం నౄభాథరయలఔు అెందఽతేెంథి. 

 
iv. నుాఔిత్తఔ యతేౄ లు – నలనఽ నయౖి లు 

 
తేనూనఽ, లలైకోు న్, వయదలు, భ ెంు, బూఔెంనుల వెంటి యటిని నుాఔిత్తఔ యతేౄ లుగ ఙెఫ ణరయల. ఇలాెంటియ 
సెంబయెంచినుడె ాపలయత నుాెంతెంలల నౄభా ఔెంనలనీకి ఉనై ఙరలా నులలథరయలలఔు తీవా నయౖి లఔు థరభ ి
తీమవచఽచ. 
 
ఇలాెంటి పలభీ నుాఔిత్తఔ నయౖి లు జభిగినుడె ఆ నుాెంణరనికి యెంటధే యమాు యౌ్ెంథిగ సభైుమర్ నఽ 
ుయభాబయౄ యల. తథరుభ నయౖి నిై తుయగ భథిెంు ఙేలేెందఽఔు, యలెైణే థరనిై ఔనీస య బకి 
తగాిెంచఽఔుధేెందఽఔు అవకశ్భ ెంటలెంథి. థరెంణోనుటే నౄభా ఔెంనలనీ అదికయలలు ఔడర సదయల నుాెంణరనిై 
సెందభిశయౄ యల. భ కెంగ జభిగిన నషిెం భిభాణెం ఙరలా ఎఔుువగ ఉనైుడె యళ్ైు  తఔుెండర 
యమాౄ యల. నషిెం ణరలఔు సుపలవెం, తీవాతలనఽ అఔుడిఔఔుడే తక్షణెం అెంచధర యేమడెం థీని ఉథెేశ్ెం. 

 
ఔయేళ్ సభైుమయుఔు ఖనఽఔ నయౖి నిై భథిెంు ఙేమడెంలల సభసలేఫ ైధర ఎదఽభెైణే భ ెందఽగ నుాథనేఔ 
నియేథిఔలనఽ సభభియౄ యల. థరెంణోనుటే నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి సాచనలు, సలయౘలు ఔడర ఆయయౄ యల. థరనిై 
ఫటిి  అవసయఫ ైణే నౄభాథరయలణో యళ్ైు  చభిచయౄ యల ఔడర. 
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v. ఆన్ అకౌెంట్ నేఫ ెంట్ 

 
నుాథనేఔ నియేథిఔలణో నుటలగ భయభ్తేలు, భీనేు స్కఫ ెంటలు  థీయఘకలెం నుటల కొనయగై క్షెంలల 
అుడుడె కొనిై భధెంతయ నియేథిఔలనఽ ఔడర సభభిెంచడెం జయలఖ తేెంథి. నషి భథిెంు 
ాకిరమలల ుభోఖత్తని ఖ భిెంచి నౄభా ఔెంనలనీకి ఔ అవగహన ఔయౌెంఙేెందఽఔు ఔడర ఈ భధెంతయ 
నియేథిఔలు ఉయోఖడణరబ. నౄభాథరయల ఖనఽఔ కయలనఽఔుెంటే ―ఆన్ అకౌెంట్ నేఫ ెంట్‖ 

ఙేమాయౌ్ెంథిగ లనూయల్ ఙేమడరనికి ఔడర ఇథి ఉయోఖడెతేెంథి. యదరయణెంగ నషిెం ఙరలా పలభీగ 
ఉెండి, భథిెంుఔు ఙరలా సభమెం టేి లా ఉనైుడె ఈ భిలత్త తలెతేౄ తేెంటలెంథి. 
 
కెుబెం సజఞవుగ ఉెందని ణేయౌణే కెుబెంథరయలఔు ఙెయౌుెంులు ఙేల, ఔెంనలనీ భికయలు లలు  తదనఽఖ ణెంగ ఎెంటీాలు 
నమోదఽ ఙేయౄ యల. సహ నౄభాథరయలలు, భీ ఇనా్యయలు  వెంటియభెవభెైధర ఉెంటే యభి నఽెంచి సభెైన ఫేయఔు 
భిఔవభీలు ఔడర ఙేయౄ యల. కొనిైయయలు  డఫ ో ఙెయౌుెంులనఽ ను ెంథే వకిౄ నౄభాథరయల అబ ఉెండఔనుో వచఽచ. 

ఉథరహయణ 

ఔయేళ్ అగిైాభాద నులల కిెంద ఉనై ఔ ఆలౄ  ఫలెంఔుఔు తనకాలల ఉెండి ఉెండవచఽచ. అుడె ―అగీరడ్స 

ఫలెంక్ కు జ్డ‖ ాకయెం కెుబెం డఫ ోనఽ ఫలెంఔుకై ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంటెంఉథి. అలాగై యహధరలఔు సెంఫెందిెంచిన 

―ట టల్ లాస్క‖ కెుబభ లలు  అథెె కొనఽగోలు ెంథరలఔు లలఫడి ఇలాెంటి కెుబభ లనఽ లైధరనిిమయుకై ఙెయౌుయౄ యల. 
 
సభ దా యయణర కెుబభ లనఽ నషిెం జభిగిన సభమెంలల తన నేభిట ఎెండరర్్ ఙేల ఉనై కెుబెంథరయలకై 
కెుబభ లనఽ ఙెయౌుయౄ యల. 
 

 
b) డిరచభెి యోచయలు  

 
కెుబెంనఽ కైవలెం నులలకి లలఫడి డిరచభెిని ను ెంథిన తభుణే భిషుభియౄ యల. కెుబభ ల కోసెం డిరచభెి యలదఽ 
నభూధరనఽ (వకిౄఖత ాభాద నౄభాలల)గమాల కోసెం ఈ థిఖ వ నేభపునై ఫేయఔు భల ఇయౄ యల: (ఇథి 
కోు ఔెంనలనీకి కోులా భాయవచఽచ) 

 

 
 

 
నౄభా ఙేలన వకిౄ నేయల 
 
కెుబెం సెం.    నులల సెం. 
 
___________ ఔెంనలనీ యౌనేట డ్స నఽెంచి లుఔభిెంచడఫ ైనథి.  
 
___________ భోజు జభిగిన ాభాదెం కయణెంగ ధరఔు/భాఔు ఔయౌగిన గమాలఔు భాఔు తేథి భభిమ  ూభిౄ 
భియౘయెం యౄ. ___________ అెంథినథి. ధర/భా కెుబెంలఔు సెంఫెందిెంచి లేథర బయషతేౄ లల ధేయలగ లేథర 
భోక్షెంగ ఆ కెుబెంఔు సెంఫెందిెంచి తలెణేౄ  అనిైెంటికి సెంఫెందిెంచి తేథి భభిమ  ూభిౄ భియౖుయెం జభిగిెందని, 
ఔెంనలనీ థరని ఫలధతలు ధయయేభిచెందని ధేనఽ/ఫేెం ఈ యయౕదఽ ఇసఽౄ ధరైెం.  
 
 
ణేథీ          (సెంతఔెం) 
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The wording of the discharge receipt for third party liability claims may be on the 
following lines:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I (Name of the claimant), of___________________________________ hereby 
acknowledge to have received the sum of Rs.________________ Which amount is paid 
by _________________________________________________ (name of the insured) in 
respect of the claim made by me upon him for bodily injuries and other losses sustained 
through an accident which occurred to me on or about the _________ day of 
___________ at _____________ and I agree that the sum is paid with a denial of liability 
on the part of the said ___________________________ (or any other person) in respect 
of the said occurrence and for damage whether now or hereafter to become manifest 
and to the intent that the said and all other persons be absolutely and finally discharged 
from the further and other claims of every nature and kind whatsoever by me or in my 
behalf arising out of the said occurrence.  
 
ణేథీ      సెంతఔెం     యక్షి 
 
 
(సాచన: ఈ థరలు నుాభాణ ఔఫ ైనయ కవు కనీ ఉథరహయణగ నేభపునఫడినయ భభిమ  సెందభౌనిై ఫటిి  
భాయణరబ). 

 
c) లలటిల్ ఫ ెంట్  తభుత్త చయలు 

 
కెుబభ ల భియౖుయెం తభుత అెండర్ భెైటిెంగ్ ఔు సెంఫెందిెంచి తీసఽఔుధే చయలు కోు యనుయ వభా నికీ 
కోలా ఉెంటలబ. 

 

ఉథరహయణ 

ఔ అగిైాభాద నులల కిెంద సమ్ అషర్ు నఽ ఙెయౌుెంచిన కెుబెం ఫేయఔు తగాిెంచడెం జయలఖ తేెంథి. అబణే నోుా  
భైటల నానేమెంనఽ ఙెయౌుెంఙే క్షెంలల ఙెయౌుెంచిన కెుబెం నఽెంచి తగాిెంచిన ఆ నణరౄ నిై భీ ఇన్ లిేట్ ఔడర 
ఙేమవచఽచ. 
 

వకిౄఖత ాభాద నౄభా నులలలల కనటల్ సమ్ ఇనా్ర్ు నణరౄ నిై ఙెయౌుెంచిన నైదట ఆ నులల 
యదెబనుో తేెంథి. 
 
అలాగై వకిౄఖత నభ్ఔథాోహు గయెంటీ నులల ఔడర కెుబెం ఙెయౌుెంు జభిగిన యెంటధే థరనెంతట అథే 
యదెవుతేెంథి. 
 

d) ఉదేయణ (యలేుజీ) 
 

ఉదేయణ (యలేుజీ) అెంటే యదరయణెంగ నుడైెన ఆలౄ కి సాచిఔ. నయౖి నిై ఙెయౌుెంచిన నైదట ఈ యలేుజీ నౄభా 
ఔెంనలనీకి ఙెెందఽతేెంథి. 
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ఉథరహయణ 

మోటలర్ కెుబభ నఽ ూభిౄ నషిెం నుాత్తథిఔన భిషుభిెంచిన నైదట నుడైెన యహధరనిై నౄభా ఔెంనలనీథరయలలే 
తీసఽఔుెంటలయల. ఇఔ అగిైాభాద కెుబభ లు, ధౌక యయణర కెుబభ ల వెంటియటిలల ఔడర ఈ యలేుజీ 
తలెతౄవచఽచ. 
 

సదయల యలేుజీని ఈ ఉథెేశ్ెం కోసెం యౄను ెంథిెంచని దేతేల థరుభ వథియౌెంచఽఔుెంటలయల. నయౖి నిై భథిెంు 
ఙేలే సభైుమయలు  ఔడర ఈ వథియౌెంచఽఔుధే భాభా లనఽ లనూయల్ ఙేసఽౄ ెంటలయల. 

 
e) భిఔవభీలు 

 
కెుబభ ల భియౖుయెం తభుత నౄభా కెంటలా ఔుి లఔు వభిౄెంఙే యలణథరత ఫథియ్ హఔుుల కిెంద నౄభా ఔెంనలనీలు 
నౄభాథరయలఔు ఉెంటే హఔుులఔు, భెఫ డీలఔు హఔుుథరయలలు అవుణరబ. అలాగై నయౖి నికి ఫలధఽడెైన థర్ు 
నుభిీ నఽెంచి భియౘయ నణరౄ లనఽ భిఔవర్ ఙేసఽఔుధేెందఽఔు ఔడర సెంఫెందిత చటలి లఔు లలఫడి యటికి 
హఔుుెంటలెంథి. అలా ఱనెంగ్ ఔెంనలనీలు, భెైలేులు, భోడెు  యహనథరయలలు, నోు యలి  టాసఽి  వభా ల వెంటియటి 
నఽెంచి నౄభా ఔెంనలనీలు నయౖి లనఽ భిఔవర్ ఙేసఽకోఖలవు. 

ఉథరహయణ 

ఔన్లలైన్ఫ ెంట్ డెయౌవభీ ఙేమని సెందభౌలలు  యయణరథరయలలే నయౖి నికి ఫలధత వళ ెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి. అలాగై, 
సఽయక్షితెంగ ధేలనలైకి థిగినటికీ తభుత ఔనినెంచఔుెండర నోు బన వసఽౄ వుల యషమెంలల నోు రి్ టాసి్క ఫలధత 
వళ ెంఙరయౌ్ ఉెంటలెంథి. ఇెందఽకోసెం కెుబెం భియౖుభనికి భ ెందఽగ యలణథరత భాయల లేకనలై తనిసభిగ 
నౄభాథరయలణో యి ెంు యేబెంచఽకోయయౌ. 
 

 
7. కెుబెంలఔు సెంఫెందిెంచిన యయథరలు 
 
ఎెంణో ామత్తైెంచినటికీ ఆలసెం లేథర కెుబెం ఙెయౌుెంచఔనోు వడరనికి (అసభ్త్త)కి కయణరలుెంటలబ. ఇెందఽఔు 
జభిగిన నయౖి నికి సెంఫెందిెంచి ధనటీసఽ అెందజైమడెంలల ఆలసెం లేథర యనియోఖథరయలలు దయౄ ర లనఽ 
సభభిెంచఔనోు వడెం కయణెం కవచఽచ. 
 
ఇయ కఔుెండర, ఙరలా యదరయణెంగ ఉెండే కయణరలలు  కొనిై:  

 
 యసౄ యలనఽ యలు డిెంచఔనోు వడెం  

 ఔవభైజీ కొయత  

 నేనయౘబెంచిన ాభాథరల వలు  నషిెం సెంబయెంచడెం 

 తగిన నణరౄ నికి నౄభా ఙేమఔనోు వడెం  
 యయెంటీ ఉలు ెంగన  

 తఔుువ నణరౄ నికి నౄభా ఙేమడెం, తయలఖ దల తథితభలణో భిభాణరనికి సెంఫెందిెంచిన అెంరలు 
 
నషిెం కయణెంగ తలెణేౄ  ఆభిఔ ఇఫోెందఽలణో నౄభాథరయలడె సతభవుతేనై సభమెంలల ఇవనీై ఔడర 
ఙరలావయఔు నౄభాథరయలడి ఔయౖి లఔు కయణభవుణరబ. 
అతడి ఔయౖి లనఽ తగాిెంచడరనికి, సభసలనఽ నేభపునడరనికి భభిమ  యయథరల భియౖుయ దేతేలు నులలలలధే 
నేభపునఫడి ఉెంటలబ. అగిై ాభాద నులలలు లేథర ఆసఽౄ ల యషమెంలల ―భధవభిౄతుెం‖ అధే షయతే 
నులలలలధే ఉెంటలెంథి. 



 

712 

 

  
ఎ) భధవభిౄతుెం 
 
ెంథరనిై థరటి తలెణేౄ  యయథరలనఽ భిషుభిెంఙే దేణే భధవభిౄతుెం. భధవభిౄణరునిై భధవభిౄతుెం 
భభిమ  ెంద చటిెం 1996 ాకయెం ఙేయౄ యల. ెందెం ఙెలుు ఫలటబయలా ఙేలే యదరయణ దేత్త లేథర 
అెందఽలలధే యయథరనిై భిషుభిెంచడెం లేథర ధరమ య ధరనికి యళ్ుడెం. ఇలాెంటి సభసలలు  ఙరలా ఆలసెం 
జయలఖ తేెంథి భభిమ  కయచవుతేెంథి. భధవభిౄతు చటిెం నుభిీలు ెందెంలలని యయథరనిై అయదరయణ 
దేత్తలల, తఔుువ వమెం భభిమ  భధవభిౄతు నలైైయేటల ాకిరమ థరుభ అెందజైలే యలు ఔయౌసఽౄ ెంథి. 
 

యయథరనికి సెంఫెందిెంచి నుభిీలు ఎెంనఔ ఙేసఽఔునై ఫేయఔు భధవభిౄతుెం కై భధవభిౄ లేథర ఎఔుువ 
భధవయలౄ ల థరుభ జయలఖ తేెంథి. కై భధవభిౄ ఉనైుడె నుభిీలు అతడి భాట యధరయౌ్ ఉెంటలెంథి. ఙరలా 
యణ జ నౄభా నులలలలు   భధవభిౄతు నిఫెంధన అని ఉెంటలెంథి ఇథి ఇలా నుాయెంబభవుతేెంథి యయథరలు 
ఙోటలఙేసఽఔుెంటే భధవభిౄతుెం థరుభ భిషుభిెంచఫడణరబ. అగిైాభాదెం వెంటి అనఽకోని గటనల 
నులలలలు నా భధవభిౄతు నిఫెంధన ఉెంటలెంథి. ఇెందఽలల నులల అెంగీఔభిెంచిన థరనికి భభిమ  ఙెయౌుసఽౄ నై 
నణరౄ నిక ి భధ ణేడర ఉెంటే ఆ ణేడరఔు సెంఫెందిెంచి భధవభిౄ వదెఔు యళ్ువచఽచ. యదరయణెంగ భధవభిౄ 
నియృమెం అెంత్తభెంగ భిఖణ ెంచఫడెతేెంథి. భభిమ  భెెండె నుభిీలు థరనికి ఔటలి ఫడి ఉెండరయౌ. 
 

భిలతేలు అధే దెం కోు నులలకి కోులా భాయలతేెంటలెంథి. యదరయణెంగ, ఇథి కిెంథి యధెంగ 
ఉెంటలెంథి: 

 

i. నుభిీలు నిమనేెంచిన ఏకెైఔ భధవభిౄ నియృమానికి యయథరనిై వథియౌ యేలనుడె లేథర  
కై భధవభిౄని నిమనేెంఙే యషమెంలల యభి భధ అెంగీకయెం ఔుదయనుడె కోు నుభిీ కోు 
భధవభిౄని నిమనేెంచవచఽచ.  
 

ii. ఈ ఇదెయల భధవయలౄ లు ఒ అెంనలైర్నఽ నిమనేెంచచఽచ, ఆమధే సభాయేరలనఽ ఏభటల ఙేయౄ యల. ఈ 
సభాయేరల దేత్త ధరమ య ధరలణో నోు యౌ ఉెంటలెంథి. ాత్త నుభిీ యభి కైసఽ ఖ భిెంచి ఙెఫ ణరయల. ఔయేళ్ 
అవసయఫ ైణే కౌని్ల్ యమెం తీసఽఔుెంటలయల. భభిమ  యక్షులనఽ యఙరభియౄ యల. 

 

iii. ఔయేళ్ ఇదెయల భధవయలౄ లు క ై నియృమానికి అెంగీఔభిెంచఔనోు ణే యషమానిై అెంనలైర్ భ ెందఽఔు 
తీసఽఔుయళ్ణరయల, అతధే నియృమెం తీసఽఔుెంటలయల. 

 

iv. ఇెందఽఔబయ వమానిై భధవభిౄ/భధవయలౄ లు లేథర అెంనలైర్ యభి యచక్షణ ఫేయఔు నియృబయౄ యల. 
 

ఫలధతలఔు సెంఫెందిెంచిన యయథరలనఽ ధరమ యయథరల థరుభ భిషుభిెంచఽకోయయౌ్ ఉెంటలెంథి. 

ఉథరహయణ 

ఔయళే్ నౄభా సెంస  నులల కెింద ఔవర్ కలేదెంటృ నయౖి నిై ఙెయౌుెంచడరనికి నిభఔభిలేౄ , ఆ అెంరనిై 
ధరమయ నెం ణేలుసఽౄ ెంథ.ి భయు ఔయళే్ నౄభా సెంస  యసౄయలు థరచి నలటిడెం వలు  నులల ఙెలు దని 
అెంటృ కెుబెం ఙెయౌుెంచడరనికి నిభఔభిలేౄ  (యధఫ నైెంత వయఔు నభ్ఔెంగధే ఉధరై ధరమ యధఽలనఽ 
ఉలు ెంఘ లేౄ ) ఆ అెంరనిై ధరమయ నెంలల భిషుభిెంచఽకోయయౌ. 

 
ఖభనిఔ: ధౌక యయణర నులలలలు  ఎలాెంటి భధవభిౄతు భిలతేలు ఉెండవు. 
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8. ఇతయ యయథరలలు  భియౖుయ దేతేలు ఉధరైబ 

 
ఐఆభీుఏ నిఫెంధనల ాకయెం అనిై నులలలు నౄభా సెంసణో ఏథేని కయణెంణో నౄభాథరయల సెంతినౄ  ఙెెందనుడె 
అెందఽఫలటలలల ఉనై సభసల భియౖుయ వవస  ఖ భిెంచి నౄభాథరయలఔు ణెయౌమజైమాయౌ. 
 
వకిౄఖత యనుయ ెంథరల కెుబెంల యషమెంలల అసెంతినౄ  ఙెెంథిన నౄభాథరయల అెంఫ డ్స్ భన్ నఽ 
సెంాథిెంచవచఽచ, ఆ అదికభి యవభలు నులలలల ఉెంటలబ. 

నేభ్యౌై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 1 

కిెంథి యటిలల ఏథి కెుబెంల ను ా లషనల్ లలటిల్ ఫ ెంట్ గ భిఖణ ెంచఫడదఽ? 

I. నయౖి నికి కయణఫ ైన యటికి సెంఫెందిెంచిన సభాఙరభనిై తీసఽకోవడెం 

II. ాత్తఔల అననుామెంణో కెుబెంల వదెఔు యళ్ుడెం 

III. ాభాదెం నౄభా ఙేలన ఆలౄ కై జభిగిెంథర అని అెంచధర యేమడెం 

IV. కెుబెం కిెంద ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నణరౄ నిై లెకిుెంచడెం 
  

 

నేభ్యౌై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 2 

భజ్డ ఔు కయల ాభాదెం జభిగిెంథి. అతని కయల మోటలయల నౄభా నులల కిెంద నౄభా ఙేమఫడిెంథి. ఇలాెంటి 
సభమెంలల కిెంథియటిలల భజు ఙేమాయౌ్ెంథి ఏనేటి? 

I. జభిగిన నయౖి నిై నౄభా సెంసఔు యధఫ ైనెంత తుయగ ణెయౌమజైమాయౌ 

II. నౄభా భెనఽవల్ సభమెంలల నౄభా సెంసఔు యషమెం ణెయౌమజైమాయౌ 

III. నలదె నతౄెంలల భియౘయెం అెందఽకోవడరనికి కయలనఽ భభిెంతగ ధుెంసెం ఙేమాయౌ 

IV. జభిగిన నయౖి నిై టిి ెంచఽకోవదఽె  
  

 

నేభ్యౌై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 3 

కెుబెంల భిరోధన భభిమ  కెుబెంల అెంచధరనఽ ఫేభీజు యేమెండి. 
I. కెుబెం భిరోధన భభిమ  అెంచధర భెెండా ఔడర సభానఫే 
II. భిరోధన కెుబెం ఙెలుు ఫలటలలల ఉెంథో  లేథో  నిభే భిసఽౄ ెంథి అథే అెంచధర ఎఔుువగ జభిగిన నషిెం అెందఽఔు 

కయణరలనలై ఎఔుువగ దిఱి  నలడెతేెంథి 
III. అెంచధర కెుబెం ఙెలుు ఫలటలనఽ నిభ భిెంచడరనికి ామత్తైసఽౄ ెంథి. అథే భిరోధన ఎఔుువగ జభిగిన నషిెం 

అెందఽఔు కయణరలనలై ఎఔుువగ దిఱి  నలడెతేెంథి  
IV. కెుబెం ఙెయౌుెంచడరనికి భ ెందఽ భిరోధన ఙేయౄ యల. భభిమ  కెుబెం ఙెయౌుెంచిన తభుత అెంచధర యేయౄ యల 

  
 

నేభ్యౌై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 4 

సభైుమయుఔు లెైలలని్ెంగ్ అతరభిటీ ఎవయల? 

I. సభైుమర్ అయో లబయషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా 
II. సభైుమర్ భెఖ లేటభీ భభిమ  డెవలప్ ఫ ెంట్ అతరభిటీ  
III. నౄభా భెఖ లేటభీ భభిమ  డెవలప్ ఫ ెంట్ అతరభిటీ 
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IV. పలయత ాబ తుెం 
  

 

 

నేభ్యౌై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 5 

తేనూనఽ కయణెంగ జభిగిన నయౖి నికి సెంఫెందిెంచిన కెుబెంల భియౕలనలల కిెంథి యటిలల ఎఔుువగ అవసయభబయ 
నియేథిఔ ఏనేటి? 

I. భయణ యఙరయణరదికభి నియేథిఔ 

II. అగిై ాభాద అదికభి నియేథిఔ 

III. నోు య్సఽల నియేథిఔ 

IV. యణరవయణ భిరోధన యపలఖెం నియేథిఔ 
  

 

నేభ్యౌై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 6 

జభిగిన నయౖి నికి సెంఫెందిెంచి నులల కిెంద నౄభా ఙేలన వకిౄ తయపున ఙెయౌుెంచిన నణరౄ నికి భూడో  నుభిీ నఽెంచి 
భియౘయెం ను ెంథే హఔుు నౄభా సెంసఔు ఏ సాతాెం కిెంద ఉెంటలెంథి? 

I. ఔెంటిాఫూషన్ 

II. యడెదల 

III. యలణథరత భాయల 

IV. ఇెండెనేైటీ 
  

 

నేభ్యౌై నైయల భీక్షిెంచఽకోెండి 7 

ఔయేళ్ నౄభా సెంస  నిభెిషి నయౖి నికి అథి నౄభా నులల కిెంద ఔవర్ కదెంటృ ఙెయౌుెంచడరనికి నిభఔభిలేౄ  ఆ 
అెంరలనఽ ఎవయల చాయౄ యల? 

I. నౄభా సెంస  నియృమఫే చివభిథి 

II. అెంనలైర్ 

III. భధవభిౄ 
IV. ధరమయ నెం 
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యభెంశ్ెం 

ఎ) విత్తౄ య ధైుణెంణో కెుబెంలనఽ భిషుభిెంచడెం నౄభా సెంసఔు అత్తనలదె ాఙరయెం వెంటిెంథి.  
 
నృ) నులల భిలతేల ాకయెం జభిగిన నయౖి నిై నౄభా సెంసఔు యెంటధే ణెయౌమజైమాయౌ.  
 
ల) ఔయేళ్ కెుబెం నతౄెం తఔుువగ ఉెంటే, ఎెంత నషిెం జభిగిెంథి, అెందఽఔు కయణరలనఽ నౄభా సెంస  అదికభి 

భిరోదిెంచి నియృబయౄ యల. కనీ ఇతయ కెుబెంల యషమెంలల అెంచధర యేమడెంలల ధైుణెం ను ెంథిన సుతెంతా 
అనఽభత్త ను ెంథిన సభైుమర్ ఙేయౄ యల.  

 
డి) యదరయణ కెుబెం దయకాసఽౄ లు జభిగిన నయౖి నికి సెంఫెందిెంచిన ూభిౄ సభఙరయెం, నషిెం జభిగిన ణేథీ, సభమెం, 

అెందఽఔు కయణరలు, జభిగిన నషిెం ఇలా అనిై యవభలు వఙేచలా యౄను ెంథిెంచఫడి ఉెంటలబ.  
 
ఇ) నౄభాథరయలఔు జభిగిన నషిెం నౄభా ఙేలన థరనికైధర భభిమ  ఇెందఽలల ఎలాెంటి యభెెంటీని అత్తఔరనేెంచలేదని 

నియృబెంచడరనికి ఙేలే ాకిరమనఽ కెుబెం అెంచధర అెంటలయల.  
 
ఎఫ్) నులల ఫలధత నఽెంచి తనసఽౄ నైటలు గ ణెయౌమజైలన తభుణే కెుబెంలనఽ భిషుభియౄ యల.  
 
జి) ెంథరలనఽ థరటి తలెణేౄ  యయథరలనఽ భిషుభిెంచడరనికి ఉయోగిెంఙే దేత్త భధవభిౄతుెం.  

 

కీలఔ థరలు 
ఎ) నషిెం సభాఙరభనిై అెంథిెంచడెం 

నృ) భిరోధన భభిమ  అెంచధర 
ల) సభైుమయలు  భభిమ  నషి భథిెంుథరయలలు 
డి) కెుబెం దయకాసఽౄ లు 
ఇ) సయలె ఫలటల భభిమ  భియౖుయెం 

ఎఫ్) కెుబెంల భియౖుయెంలల యయథరలు  
జి) భధవభిౄతుెం  

 
 

 



 

 

లుమ భీక్ష ాశ్ైలఔు సభాదరధరలు 
జయఫ  1  

సభెైన సభాదరనెం II. 
 

విత్తౄ ఖత భియౖుయ కెుబెంలలల కెుబెంఔు భ ెందఽగధే ాత్తఔల అననుామానికి భఔడదఽ.  
జయఫ  2 

సభెైన సభాదరనెం I. 
 

కెుబెంఔు సెంఫెందిెంచి సెంగటన జభిగిన యెంటధే యధఫ ైనెంత తుయగ యభి దిఱికి తీసఽకెమాు యౌ.  
జయఫ  3 

సభెైన సభాదరనెం II. 
కెుబెం ఙెలుు ఫలటలలల ఉెంథో  లేథో  భిరోధన నిభే భిసఽౄ ెంథి. అథే అెంచధర ఎఔుువగ నషిెం జభిగిణే అెందఽఔు కయణరలనలై 
ఎఔుువగ దిఱి  నలడెతేెంథి 

జయఫ  4 

సభెైన సభాదరనెం III. 
 

సభైుమయుఔు లెైలలన్్ ఇఙేచ అతరభిటీ ఐఆభీుఏ. 

జయఫ  5 

సభెైన సభాదరనెం IV. 

 

తేనూనఽ కయణెంగ జభిగిన నయౖి నికి సెంఫెందిెంచిన కెుబెంల భియౕలనలల యణరవయణ భిరోధన యపలఖెం నియేథిఔనఽ 
ఎఔుువగ అడెఖ తేెంటలయల.  
జయఫ  6 

సభెైన సభాదరనెం III. 
 

యలణథరత భాయల సాతాెం కిెంద నౄభా సెంస  నౄభా ఙేలన వకిౄ తయున భూడో  నుభిీ నఽెంచి జభిగిన నయౖి నికి సెంఫెందిెంచి 
నులల కిెంద ఙెయౌుెంచిన నణరౄ నికి భియౘయెం ను ెంథే హఔుునఽ ఔయౌగి ఉెంటలయల. 
జయఫ  7 

సభెైన సభాదరనెం IV. 

ఔయళే్ నౄభా సెంస  నిభెిషి నయౖి నికి అథ ి నౄభా నులల కిెంద ఔవర్ కదెంటృ ఙెయౌుెంచడరనికి నిభఔభిలేౄ  ఆ 
అెంరలనఽ ధరమ య నెం నియృబసఽౄ ెంథ.ి 
 

లుమ భీక్ష ాశ్ైలు 
ాశ్ై 1 
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జభిగిన నయౖి నిై ఎుడె ణెయౌమజైమాయౌ: 

I. నషిెం జభిగిన యెంటధే 
II. 15 భోజుల తభుత 

III. యధఫ ైనెంత తుయగ 
IV. నషిెం జభిగిన తభుత ఏ సభమెంలలధైధర 
 

ాశ్ై 2 

జభిగిన నయౖి నిై భిరోదిెంఙేథి: 

I. అనఽభత్త ను ెందని సభైుమర్ 

II. అనఽభత్త ను ెంథిన భభిమ  అయోత ఔల సభైుమర్ 

III. నౄభా సెంసల ాత్తనిది 

IV. ఇెంజినీభిెంగ్ డిగీర ఉనై ఏథేని వకిౄ 
 

ాశ్ై 3 

వకిౄఖత ాభాద కెుబెంలఔు సెంఫెందిెంచి ________ నియేథిఔ తనిసభి.  
I. సభైుమర్ 

II. డరఔిర్ 

III. నోు య్స్క 

IV. భయణ యఙరయణరదికభి 

 

ాశ్ై 4 

నౄభా చటిెం ాకయెం ________ నతౄెం నేెంచిన కెుబెంలఔు వకిౄఖత సభైుమర్ అవసయెం. 
I. యౄ. 40,000 

II. యౄ. 15,000 

III. యౄ. 20,000 

IV. యౄ. 25,000 

 
 

ాశ్ై 5 

ామాణ నౄభా నులలల యషమెంలల థేశ్ెం ఫమట కెుబెంలనఽ అెంచధర యేలేథి: 

I. పలయత సభైుమయలు  
II. నషిెం జభిగిన థేశ్ెంలలని య నిఔ సభైుమయలు  
III. నౄభా సెంస  య ెంత ఉథోఖ లు 
IV. నులలలల నేభపునై కెుబెం భియౖుయ ఏజెెంటలు  
 

ాశ్ై 6 
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అగిైాభాదెం కెుబెంల యషమెంలల అగిై ాభాద అదికభి నఽెంచి నియేథిఔ: 

I. అవసయెం లేదఽ 
II. నౄభాథరయలఔు ఐచిిఔెం 

III. తనిసభి 
IV. నోు య్సఽల నియేథిఔలల ఇథోఔ పలఖెం  
 

ాశ్ై 7 

టీఏటీ అెంటే ఏనేటి? 

I. ట ైమ్ భభిమ  టర్ై 

II. ఒ సభమెం వయఔు  
III. ట ైమ్ భభిమ  ట ైడ్స  
IV. టర్ై ఎభౌెండ్స ట ైమ్  
 

ాశ్ై 8 

నషిెం ఙెయౌుెంఙరయౌ్ వచిచనుడె థరని ఫలధత ఙేలేథి: 

I. సభైుమర్ 

II. నౄభాథరయల 
III. నౄభా సెంస  
IV. య నిఔ అదికయలలు 
 

ాశ్ై 9 

భధవభిౄతుెం అధేథి కెుబెం భియౖుయ ాకిరమ. థీనిై ______________ ఙేయౄ యల. 
I. ధరమయ నెంలల 
II. సభైుమయు  ఫిెందెం 

III. నుభిీలణో సెంఫెంధెం ఉనై యయల ఎెంనఔ ఙేలన భధవభిౄ(లు) 
IV. నౄభా సెంస  ఉథోఖ లే భధవభిౄగ వవహభియౄ యల. 
ాశ్ై 10 

యలణథరత భాయల హఔుు కిెంద నౄభా సెంసలు ఙెయౌుెంచిన నయౖి నిై యభ ినఽెంచి భిఔవభీ ఙేసఽకోవచఽచ: 
I. ధౌక సెంసలు భాతాఫే 

II. భెైలేులు భభిమ  భోడెు  యయణర సెంసలు భాతాఫే 

III. ఎబభెడున్్ భభిమ  ధౌక టాసఽి లు భాతాఫే 

IV. ధౌక సెంసలు భభిమ  భెైలేులు భభిమ  భోడెు  యయణర సెంసలు భభిమ  ఎబభెడున్్ భభిమ  ధౌక టాసఽి లు 
 

 

లుమ భీక్ష సభాదరధరలు  
జయఫ  1 
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సభెైన సభాదరనెం III. 
జభిగిన నయౖి నికి సెంఫెందిెంచిన సభాఙరభనిై యధఫ ైనెంత తుయగ ణెయౌమజైమాయౌ. 
జయఫ  2 

సభెైన సభాదరనెం II. 
జభిగిన నయౖి నికి సెంఫెందిెంచిన భిరోధననఽ అనఽభత్త ను ెంథిన భభిమ  అయోత ఔల సభైుమర్ ణో ఙేబెంఙరయౌ. 

జయఫ  3 

సభెైన సభాదరనెం II. 
వకిౄఖత ాభాద కెుబెంల యషమెంలల డరఔిర్ నియేథిఔ తనిసభి. 
జయఫ  4 

సభెైన సభాదరనెం III. 
నౄభా చటిెం ాకయెం యౄ.20,000 నేెంచిన కెుబెంలఔు సుతెంతా సభైుమర్ అవసయెం. 
జయఫ  5 

సభెైన సభాదరనెం IV. 

ామాణ నౄభా నులలలఔు సెంఫెందిెంచి థేశ్ెం ఫమట అెంచధర యేలే కెుబెంల యషమెంలల నులలలల నేభపునై కెుబెంల 
భియౖుయ ఏజెెంటలు  అెంచధర యేయౄ యల. 
జయఫ  6 

సభెైన సభాదరనెం III. 

అగిైాభాదెం కెుబెం యషమెంలల అగిైాభాద అదికభి నఽెంచి నియేథిఔ అవసయెం. 
 
జయఫ  7 

సభెైన సభాదరనెం IV. 

టిఎటి అెంటే టర్ై ఎభౌెండ్స ట ైమ్. 
జయఫ  8 

సభెైన సభాదరనెం III. 
నషిెం ఙెయౌుెంఙరయౌ్ వచిచనుడె థరని ూభిౄ ఫలధత నౄభా సెంసథే. 
జయఫ  9 

సభెైన సభాదరనెం III. 
భధవభిౄతుెం అధేథి కెుబెం భియౖుయ ాకిరమ థీనిని నుభిీలు ఎెంనఔ ఙేలన భధవభిౄ(లు) నియుళ యౄ యల. 
జయఫ  10 

సభెైన సభాదరనెం IV. 

యలణథరత భాయల థరుభ నౄభా సెంసలు జభిగిన నయౖి నిై ధౌక ఔెంనలనీలు భభిమ  భెలైేు భభిమ  భోడెు  యయణర భభిమ  
ఎబభెడున్్ భభిమ  నోు రి్ టాసి్క్ నఽెంచి భిఔవభీ ఙేసఽకోవడరనికి అనఽభత్తయౄ యల. 
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అగిైాభాద నౄభా కెుబెం నూయెం 
 

1. నౄభాథరయల నేయల భభిమ  చియలధరభా 
2. అగిైాభాద నులలలలు  ఇనేడి ఉనై అనిై నులలలఔ సెంఫెందిెంచిన యవభలనఽ దమఙేల ఇవుెండి. 

నులల 

సెంక 
ఔవర్ ఙేలన 

భిసఽు 

నుాెంతెం సమ్ ఇనా్ర్ు అెంచధర యేలన 

నషిెం నతౄ ెం 

(i) 
(ii) 
 

3. నౄభా నభిమడ్స 

4. నషిెం జభిగిన ణేథీ భభిమ  సభమెం 

5. నషిెం సుపలవెం భభిమ  కయణెం   

(నయౖి నికి థరభితీలన భిలతేలనఽ దమఙేల యవభిెంచెండి)  

 

6. అగిైాభాదెం/ాభాదెంలల నషిెం జభిగిన ఆలౄ కి భభైథైెధర నౄభా ఔెంనలనీణో ఔవభైజీ ఉెండి ఉెంటే ఆ యవభయౌవుెండి. 

 

7. నౄభాథరయల ూభిౄ మజభాని కని క్షెంలల ఆ ఆలౄ లల ఆమనఔు/యభికి ఉనై ాయోజధరల సుపలవెం భభిమ  ఇతయలల ాయోజధరల 

సుపలయనికి సెంఫెందిెంచిన యవభయౌవుెండి 

 

8. నయౖి నిై ఖ భిెంచి కిెంథియటికి యవభిెంఙరభ? 
(1) నుో య్సఽలఔు 
(2) అగిైభాఔ రకఔు 
 

9. ఇథే ఆలౄ కి ాసఽౄ త నులల అభలలు  ఉనై సభమెంలల ఖతెంలల ఏఫ ైధర కెుబెం తలెత్తౄ ెంథర? తలెత్తౄ  ఉెంటే కిెంథియటికి సెంఫెందిెంచిన 

యవభలు ఇవుెండి. 

(ఎ) కయణెం 

(నృ) ఉదెంతెం జభిగిన ణేథీ 

(ల) కెుబెం 

(డి) నులల జఞభీ ఙేలన కభలమెం 

(ఇ) ఙెయౌుెంచిన/ఫకబ ఉనై నతౄ ెం యౄ.లలు  
ఎఖ వన నేభపునై సభాఙరయభెంణర ధరఔునై భిజఞా నెం ఫేయఔు సభైెనథి, సెంూయృఫ ైనథి అని ధేనఽ దఽభూలభ గ ధఽా యఔభిసఽౄ ధరైనఽ. 

సలెం: 

ణేథీ:          నౄభాథరయల 
సెంతఔెం 
డియజనల్ ఆసర్/నౄఆర్./డీఒ నిెంనుయౌ 

అగిైాభాద కెుబెం సెం. ……………. 

రక/ డీఒ ఆర్ఒ కోడ్స 

సెం 

డియజనల్ ఆసర్ 

కోడ్స సెం 

ఏజెనీ్ కోడ్స 

సెం 

నానేమెం ఙెయౌుెంు 
యవభలు 

  

యలదఽ సెం నౄజీ/లడీ సెం ఙెయౌుెంు ణేథీ నతౄ ెం యౄ. 

       
 

నౄభాథరయల ఖ భిౄెంు 

ాత్త నులల ణరలఔు 
నతౄ ెం ఎస్కఐ భభిమ  
ఔెంటిాఫూషన్ 
అెంచధరఔు నషిభధేథి నులల అభలలు  

ఉనైుడే జభిగి ఉెండరయౌ 
 

నుాకి్ఫేట్ కయణెం ఔడర ఔెంటాిఫూషన్ 

షయతే కిెంద ఔవర్ ఙేల ఉెండరయౌ 
 

నయౖి నిై ధఽా యఔభిెంఙే అదను 
డరఔుఫ ెంటలు  

నౄభాథరయలఔు అతని నౄభామ త 
ాయోజధరల ఫేయఔు ఔవభైజీ ఉెంటలెంథి 
 

ధఽా యఔయణ కోసెం అదను సభాఙరయెం 
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