
1) : పస� � ుత వృ��

a) ?  �ాల�ీ జ��� �ేయబ��న ��ట� నుం�� � వృ��  ల� ఏ�ై�� మ�ర�� ఉన��� అవ�ను ల�దు

 అవ�ను అ��ే, దయ�ే�ి �వ�ాల� ఇవ�ం��:

 b) ��త �మ� క��ంచబ��న వ��� � పస� � ుతం ఏ�ై�� అ����గ�మ�, �ా��� ల��� �ాయ�ల�� ప��ేయల�� �� ి�ల� 

ఉ����ా ల��� ఇతర���  �ాధనమ� ల��� స�యమ� ఉంట� తప� �ర� ఈ �ాల�ీ ���ంద ప�� �ాదనల� సమ���ం���డ� 

ప� �ేయగ���నట� ��ా ప��� � ��ా�ల� ప� �ేయల�క�� త�����ా? అవ�ను ల�దు   

 అవ�ను అ��ే, దయ�ే�ి �వ�ాల� ఇవ�ం��:

 c) ��త �మ� క��ంచబ��న వ��� � పస� � ుతం ఏ�ై�� అ����గ�మ�, �ా���, అ�ేతన �� ి� ల��� అంగ��ౖకల�మ��� బ�ధపడ�త�����ా ల��� ఏ�ే� శస�  �

���త� �ే�ంచు������ా? అవ�ను ల�దు

 అవ�ను అ��ే, దయ�ే�ి �వ�ాల� ఇవ�ం��:

2) ��త �మ� క��ంచబ��న వ��� � ఈ �ాల�ీ జ��� �ేయబ��న ��ట� నుం�� ��లవ� ���లల� తప� ____ ���లక� �ం� ��రత�ేశమ� బయట��� 

పయ� �ణ�ం���ా ల��� అక��ే గ���ా�ా? అవ�ను ల�దు 

 అవ�ను అ��ే, దయ�ే�ి �వ�ాల� ఇవ�ం��:

3) ఎత� �:                ��ం.�. బర�వ�:               ��ల�ల�.

��త �మ� క��ంచబ��న వ��� � �క� బర�వ� గత ౨ సంవత��ాలల� ౫ ��ల�లక� �ం� ������ం�� ల��� త�� �ం��? అవ�ను ల�దు

 అవ�ను అ��ే, దయ�ే�ి �వ�ాల� ఇవ�ం��:

4) a) ��త �మ� క��ంచబ��న వ��� � మద�మ� ���స� ు����ా మ��య�/ల��� �ిగ��ట� �/���ల� ��� గ�త�����ా ల��� 

�� �ాక�/ ���ట�� ఉన� మ�� ప����ాల��ౖ�� �సు��ంట�����ా? అవ�ను ల�దు

 అవ�ను అ��ే, దయ�ే�ి �ా�ా��� ప��మ�ణమ�ను కనబరచండ:

                           మద��ానమ� �� గ��� గ�ట

b) , , , ,LSD,��త �మ� క��ంచబ��న వ��� � ఎప���ై�� ������  ���ా�� ల��� ఇతర మత� � ప����ాలను  మ�����ా��

?   ల��� ఒక ���స��� ����క� ��ా ���షన� సూ�ం�న మందుల� తప� ఇతర ఉ�ే��ర�ాలను �సు������ా అవ�ను ల�దు

 అవ�ను అ��ే, దయ�ే�ి �వ�ాల� ఇవ�ం��:

���ష���న అ����గ�మ��� ఉన� �ా���� అదనప� �ారమ� �

�ాల�ీ ��ర� ��ర� :

�ాల�ీ నంబర� :

�ే��  :

సంప�� �ంచు నంబర� :

ఇ-���� �ర���మ� :

���డర� �క� �ేర��

మ��ళల ��లక అ����గ� ���డర�గ�� ప�1*

i��లక అ����గ� ���డర�

మ��ళల ��లక అ����గ� ���డర�గ�� ప�2*

��లక అ����గ� ���డర�

మ��ళ సంర�ణ ���డ� గ�� ప� 2*

మ��ళ సంర�ణ ���డ� గ�� ప�1*

ఇతరమ� (దయ�ే�ి కనబరచం��)

��లక అ����గ�మ� �ారణం�ా �ీ��యం మ��ీ 



౫) ��త �మ� క��ంచబ��న వ��� � �క� త��దండ�� ల�/�� దర�ల�/�� ద��మణ�ల� ఎవ����� గ�ం�ె జబ��, �� ట�, అ��క రక��� ట�, 

మధు��హ�ా�� � ����ట�, �ా�న��, ����� �ా��� ల��� ప��ాతమ� ల��� మ���ే� హంట�ం� స��'� �ా��,�  �ా��ి�� ి� �ా��� 

ల��� మ�త�� ిం��ల �ా��� ల��� క�ట�ంబపర���న ���వ� సంబం��త �� ��� �ి� వంట� వంశ �ారంపర�/క�ట�ంబ �ారంపర� 

ర�గ�తల��  బ�ధప�� ��ా ల��� �ాట��� మరణ�ం���ా? అవ�ను ల�దు

 అవ�ను అ��ే, దయ�ే�ి �వ�ాల� ఇవ�ం��:

6) గడ�న ౫ సంవత��ాల �ాలమ�ల� ��త �మ� క��ంచబ��న వ��� � :

a) ��ల�గ� ���లక� �ం� బ�ధ��ట� �న �ామ�న� జ�రమ�, జల�బ�, ల��� ఇ� ����ంజ� వంట� �ాట��� �ాక, మ���ే� �

అ����గ� ��త�మ� ఎవ����� ��ౖదు���� ల��� ��ౖద� ఆ��గ� అ���సక�లను సంప�� �ం���ా? అవ�ను ల�దు

 అవ�ను అ��ే, దయ�ే�ి �వ�ాల� ఇవ�ం��:

 b) ఏ�ే� అ����గ�ం, �ా��� ల��� �ాయ�ల ��సం ఎప���ై����ౖద� సల� ఇవ�బ��య�����ా ల��� గర�వ��ా, పస� �ా��� ల��� 

మ�మ�ల� �ెక� క� తప� ఇతర���  ఒక ఆసుప�� ల��� ��ౖద��ాల యందు ఇ�-����ంట��ా �ేర�బ�� ఉం�����ా?  అవ�ను ల�దు

 అవ�ను అ��ే, దయ�ే�ి �వ�ాల� ఇవ�ం��:

 c) ఏ�ే� ECG, X-��, రక� ప��� ల��� ఇతర ట�స�ులను �ే�ంచు������ా ల��� �ే�ంచు��ంట�����ా?  అవ�ను ల�దు

 అవ�ను అ��ే, దయ�ే�ి �వ�ాల� ఇవ�ం��:

7) ��త �మ� క��ంచబ��న వ��� ��� ఎప���ై�� ఏ�ే� గ�ం�ె సమస�, ���ప� ట�న��, మధు��హ �ా���, �ా�స సంబం��త సమస�ల�, �య, అ�ర� 

ర�గ�త, మ�త � సంబం��త సమస�, ఒక క�ర�ప�, ల��� మ���ే� మ�న�ిక ర�గ�త��� ప��� ల��� ���త� జ����న��? అవ�ను ల�దు

 అవ�ను అ��ే, దయ�ే�ి �వ�ాల� ఇవ�ం��:

8) ��త �మ� క��ంచబ��న వ��� ��� ఎప���ై�� ఎ��� (AIDS)��రక� ల��� ���.ఐ.� ��ౖర� ఉ���� సూ�ం�ే ���ార ప��� 

��రక� సల� ఇవ�బ��న��? అవ�ను ల�దు

 అవ�ను అ��ే, దయ�ే�ి �వ�ాల� ఇవ�ం��:

9) ఈ �ాల�ీ జ��� �ేయబ��న ��ట� నుం�� ��త �మ� క��ంచబ��న వ��� ��� ఏ�య�� ��త �మ� కం��� ��ట�� ల��� 

ఇతర �మ� కం��� �ే �మ� ��రక� ప�� �ాదన, ల��� �ాల�ీ ప�నర�ద�రణ, ల��� ఆ��గ� �మ� �ా��� ��యడం �ా�,

ఆధు�క��ంచడం �ా� ల��� ఉన��కరణ �ేయడం �ా� జ����ం��? అవ�ను ల�దు

 అవ�ను అ��ే, దయ�ే�ి �వ�ాల� ఇవ�ం��:

10) ఏ�య�� ��త �మ� కం��� ��ట�� ల��� ఇతర �మ� కం���వద�  పస� � ుతమ� ��త �మ� క��ంచబ��న వ��� ��� �ెం��న 

ఏ�ే� �మ� ప�� �ాదన ��ం��ంగ�ల� ఉన���? అవ�ను ల�దు

 అవ�ను అ��ే, దయ�ే�ి �వ�ాల� ఇవ�ం��:

11) : ��త �మ� క��ంచబ��న మ��ళల ��రక�

a) ?  పస� � ుతమ� �ర� గర�వ�య� అవ�ను ల�దు

 అవ�ను అ��ే, దయ�ే�ి గర�మ� �క� వ�వ��� �ా� యం�� (�ా�ాలల�): 

 b) �ర� గర���రణక� సంబం��ం� ఉత�న����న �క��ల మ�లం�ా �ా� ల��� మ���ే� �� ీ సంబం��త ర�గ�తల ��సం �

ప���� ప����ధన వల�  ల��� ���త� వల�  �ర� బ�ధపడ�త�����ా? అవ�ను ల�దు

 అవ�ను అ��ే, దయ�ే�ి �వ�ాల� ఇవ�ం��:



�ే��: 

�ాల�ీ��ర� సంతకమ�:

స�లమ�: D D  M  M  Y  Y Y Y

��ౖ పశ� �లక� ���ే ఇవ�బ��న సమ�����ల��య� సత�మ�, సంప�ర�మ� మ��య� �ాస��ాల� ఇందుమ�లం�ా ��ను ధృ�క��స� ు���ను.

��ను అం��క��స� ు���ను:

 1) ఈ ���డర�ను ��ను సమ���ం�న �ారణమ� �ేత �ా� ల��� ఈ ���డర� ��రక� �ీ��యమ�ను ��ను ���ా�� �ే�ిన �ారణమ� �ేత �ా� ఈ 

ప�� �ాదనను కం��� ఆ���ంచునంత వరక� మ��య� ఈ ప�� �ాదన �క� �ే�� త�ా�త �మ� �ేయబ��న వ��� � �క� �మ� �� ి� యందు ఏ 

మ�ర��ల� ��ట� �ేసు��నంత వరక� ఏ�య�� ��త �మ� కం��� ��ట�� (“�� కం���”) ఎట�వంట� ప���� ిత�లల�నూ బ�ధ�తను వ��ంచబ� దు 

అ� ��ను సమ��స� ు���ను.

��క���ష�

 2) ఈ ప�� �ాదన పట�  కం��� జ���� ��� �షణను ప�� ��తం �ేయగల �ార�ర�పమ� ��ల�� �ాస��ాల��ంట�� �ాస��ాల��ా ఈ ప�� �ాదన యందు 

��ల���ంచడ���న��. ఈ ప�� �ాదనక� సంబం��ం� అల� ��ల��� �ేయడంల� �ఫల���నట� ��ా �ె��ిన��, కం����� క�దుర����న� ఒడంబ��క పరం�ా ఈ 

ప�� �ాదన కం��� �క� ఐ��కం�ా �ెల� �బ�ట� �ా�ద� ���ంచడం జర�గ�త�ంద� అర�ం �ేసు��వడ���న��. 

సంబంధం ల�దను పక� టన 

 “ఈ �ా�ా�ట� యంద� అం�ాల �క� అను�ాదమ�ల� ఏ�ే� అసమ�� ఉన���డల ��ం��/ఇం�� �� ��షలల� పచ� ు��ంచబ��న ఈ �ా�ా�� �షయ�ల�(��సును 

బట� � ఉండవచు�)IRDAIసర���ల� నం:IRDAI/ల�ౖ�/ల�ౖ� �����/2013/73�ే��29,ఏ�ి�� 2014” ప�� ారమ� అం�మం�ా వ�� ��� ా�. 
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