
ప�చయం:

��� 19 �పతు�  �ల�లoద� �ద� ��తల� ఎన�డు ��
�ధం�  దుష��� �లకు ����ం�.మ� ముఖ�ం�
�క�ంగుల�న �ల�ల� ��� 19 ప��వం ఎకు�వ�
ప�ం� �ల�లంద�� ��� హకు�ను ప�ర�ం� �సన చట�ం
ఉన�ప���, 5-19 సంవత��ల మధ� �క�ంగులు�న
�ల�లు (�డబు� ��ల�- ����� ��  �స����, ��
�క�ంగులు�న �ల�లు) �లుగవ వంతు, మ�యు 5
సంవత��ల �ల�ల� మూ�ంట �లుగు వంతుల మం�
అ���కం� ఏ �ఠ�ల� �ర�దు (యు���, 2019).
�రత�శం� �డబు� ��లు - ఇతర �ల�ల కం� ���క-
ఆ��కం� �నుకబ�న ఉన� కుటుం�ల� (క��ణూ��,
2008) ఎకు�వ� ఉ��రు. �రత�శం� 72% �క�ంగులు
 �� �ణ �� ం�ల� �వ�సు� ��రు (యు���, 2019). అ�క
�డబు� ��లకు �ద�  అందక�వడ��  �ద�కం కూ� ఒక
�రణం.

ఈ అధ�యనం �, �రత�శం� ��� 19 మహ���
సమయం� �ద�ను అం�ంచడం � ��ధ �క��లున�
���రు� ల ప���క స�ళ�ను �ం�ప��ము. మహ���
సమయం� �డబు� ��లు, �� కుటుం�లు మ�యు
ఉ���యుల ���ల� ఇతర అంత��లను �ము
న�దు ��ము. ఆ��క మ�యు ఆ�గ�, ఆ�రం, �ద�
సంర�ణ మ�యు �న��సం సమస�లు - మ�యు ���
�� ��� �� �క� �కు�లు. అదనం�, �కల� రంగం��
ప��శం� ఉన� �ర స�జ సంస�లు, మ�యు ప�భుత�
అ��రుల� సంప��ం�ల ��� - �ము ��� మం��త�
�ఖలు (�ంద�ం మ�యు �ష��ం �ండూ) మ�యు ���క
��యం మ�యు ���రత మం��త� �ఖలు (�ంద�ం
మ�యు �ష��ం �ండూ) చర� �సు�గల ��రు�లను
అంద�యడం జ��ం�.

��� ���19 మహ���� ప��స�ందనలు మ�యు
���క-ఆ��క దుర�ల��లను ప�ష��ంచడం జ��ం�
మ�యు �ల�లoద�� �వ� �కుం� �ద� అం�ం�
�షయం� �డ�డుతుం�. ఆంధ�ప���, క�� టక, �రళ
మ�యు త�ళ�డు�� �లుగు ��� �ల� 164 మం�
���రు� లు మ�యు �� త��దండు� లు / సంర�కులు, 50
మం� ఉ���యులు, 10 ��� ��� ఆర���ష��
(�ఎ�ఓ) మ�యు 5 ప�భుత� అ��రుల నమూ��. 2020
���ంబ� మ�యు అ�� బ� మధ� ఇంటరూ��లు జ���.

సంర�కులు గృహ �ధ�తల వలన ఒ��� �� �లను
�ం�ర� ���ం�రు, �� �న�క ��������బ���ం�
�ల�ల ��యసు�- ఆ�గ�ం, �న��సం మ�యు �నచర�కు
అంత�యం క��ం�, �ంతమం� �ల�లు మూర� వం�
అ����లకు �ద� ��త�లను ����యవల� వ��ం�
�� ��రణ �ద� ప��లు మ�యు �న��స ��త�ను
�ర�ంచు�వ�� వ��ం�.
అంత�యం క��ం� �త�కృ��లు (day to day
activities) �ల�ల �న�క ఆ����� ప���తం ���,
ముఖ�ం� �� �కల�ం ఉన��రు.

త�న �ధ� అ��స �మ�� అందు�టు� �క�వడం
��ట� ప�క�లు మ�యు �-��� ఇంట��� �ను�లు
�� మత�క�వడంమ�యు త��దండ�లకు ���రు� లకు
�ం��క ప��� నం �క�వడం.
తరగతులకు �జ� అ�నప��� �టలు అర�ంకక�వడం
ఉ�ధ�యులు ఇ��న �ంవ�� �య�క�వడం
దృ��  మ�యు ���� ��లు ఉన� ���రు� లు  �దన
మ�యు �రు�కు� పధతులు TLM (teaching and
learning methods)  �క� ప���క�న సమస�లను
���ం�రు.
�� �కల�ం ఉన� �ల�లు వ���గత శ�ద� , ���క పరస�ర
చర� మ�యు �నచర�కు ఎకు�వ అవసర�న ���ం�రు.
�కల�ం ఉన� �ల�లు �� �కల�ం భ��  అనుబ�లుకూ� 
 �రడం జ��ం�.

ఇంటరూ�� ��ర కను�న� ముఖ�
�ష�లు:

�ధ�రు� లు మ�యు సంర�కులు
ఎ�� కుటుం�లు ఉ���లు ���వడం ఆ�యం నష��వడం,
���న అ��లు, �షణ స��క�వడం మ�యు �ద�
సంర�ణను �ంద�క�వడం వం�� ఎదు����రు.
కుటుం�లు �� ధ�క �వలకు ప�భుత� స�య పథ�ల�
ఆ�రపడటం మ�యు పథ�ల �ంద అర�తలను పం��
�యడం� ��� అంత��లు ఏర�డటం వం��
���ంచబ�� �, ఇ�ం� భయంకర�న ప���తుల� ఇం��
�ల�ల మధ� వనరుల ���ం�ను ప���తం ��ం�.

��� 19మహ��� సమయం� ఉప��ం�న �ద� �ధ�
పద�తులు అ�క �ర�ల వల� �క��లున��ల�లకు
అందు�టు� ��:
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��ంశం



ప�భుత� ఉ���యులు, మ�యు �ఎ�ఓలు ల�
కలు��� ఉన� �ఠ�ల��  ఉ���యులు, �ధ�తర
�ర�క��ల �రుగుదలను, ��� -19 స�యక ప��
ప���కం� స�యపడుతు��టు �వ�ం�రు. ఈ ప����
���టు �ఠ�ల�  �దు.
ఉ���యులు ఆ��క అభద�తను ఎదు����రు అన�
�తం ���ం���  �ప�ం మ�యు �ం�� �� �నరుద�రణల
గు�ం� అ����� ఒప�ం�లను ����యడం వం��
ఎదురు���రు.
ఉ���యులు ఆ� �� �ధ� ���లను అమలు
�యడం� ���రు� లు ఎదురుకున�ఇబ�ందులు ప�క�లు
మ�యు ఇంట��� క �డకం, �ం��క ప��� నం; �త�
�� లను ���� �య��� �సుకున� ప�యత�ం
మ�యు సమయం.
ఉ���యులు త��దండు� ల �క� �� ��హం�
ఆ�రప�� రుమ�యు ��ట� �ధ� ���లకు
సమస�ల� �క�ంగులు మ�యు �� సంర�కుల
సమస�లను �వ�ం�రు.

ఉ�ధ�యులు
�ధ�తర �ర�క��లు, ఉ��గ అభద�త మ�యు,
��ంచ��� ��ట� �ధ� పద�తులను ఉప��ంచడం�
సమస�లను ఉ�ధ�యులు �వ�ం�రు

��ట� �� లు �ండు-�ర�ం పరస�ర చర�కు ప��త
అవ��లను అం��� �. �ందరు ఉ���యులు
గృ�లను సందర���� ప�య��ంచ�, �ర�
సంక��ంచవచ�� ప�జలు భయపడుతున�ందున ��
మం�� కమూ���లు �� ఇళ��� అనుమ�ంచ�దు.
�డబు� ��ల �ద�కు �ర�దర��లు �� ��ణ,
ఉ���యులకు �� �యబడ�దు(�రళ �న�).

��� 19 మహ��� �� రంభం నుం� �డబు� ��ల �ద�కు 
 దూరమవడం, �ధుల త��ం� మ�యు మ��ం�ను �ఎ�ఓలు
���ం��. అ��ధం� ప�భుత� అ��రులు ఆ�రం మ�యు
ఆ�గ� సంర�ణ కం� �ద�కు �� �న�త ఇవ��ద�
సూ�ం�రు.��� �ల�, ���రు� లు మ�యు ఉ���యులకు
��ట� �ద� �క� �� ముఖ�త  మ�యు సమర�త గు�ం� 
 ఆం�ళనలను వ�క�ం ��రు

��ంశం:

��రు�లు:

�గ��ములు  ఆ�న ���రు� లు, త��దండు� లు,
ఉ���యులు,  మ�యు ప�భుత� అ��రులు సంప��ం�ల
��ర �యబ�న ఈ అధ�యనం �క� ఫ��ల ఆ�రం�,
�ద�, ���క భద�త అం�ం� �షయం� �ము ��రు�లను
అం�సు� ��ము. ప�భుత� ���ల� సమన�యం మ�యు
ప�భుత�ం మ�యు �ఎ�ఓలు ల మధ� సమన�యం�
�డ�డుతుం�.

ఈ అధ�యనం� కను�న�� �లుగు ��� �ల నమూ� �క�
అనుభ�లకు ప��తం ఉన��� ఇతర �ష��లకు �క��లున�
�ల�లకు  �ద� అం�ం� �షయం� సమస�లను
ప�ష��ంచడం� ��రు�లు ఇతర ��� �లకు �����శం
��� �. ��రసుల� ���-19 మహ��� వలన
�క��లున� �ల�లకు ఏర�� ���క-ఆ��క దుర�ల��లను
�ర���క �ద�� �ర���� కూ� ఉప�గపడు��.

��రసులను ప��నం� ��� మం��త� �ఖలు (�ంద�ం
మ�యు �ష��ం �ండూ) మ�యు �క�ంగుల ��గ క�షనరు� ,
ఆ�గ�ం మ�యు �ం�క సం�మ ���ల� స� ���క
��యం మ�యు ���రత మం��త� �ఖలు  (�ంద�ం మ�యు
�ష��ం) ఇవ�డం.
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��ంశం:

1.�ద� ���ం� మ�యు �డబు� ��లకు అ�క సంఖ�� �ర�డం.

చట�ం: అనుగుణం� ��రు�

ఆ� �డబు� �� చట�ం, 2016 �� ��� 16 (iii) (���
సంస�ల ��� �డబు� ��లకు ‘స�తుక�న వస�’
క��ంచడo).
ఆ� �డబు� �� చట�ం, 2016 �� ��� 17 (ఎ)
(�డబు� ��లను గు��ంచ��� క�మం తప�కుం� స��లు
�ర��ంచడం, �� అవస�లు మ�యు అ�
ఎంతవరకు ఉప�గ పడుతు��� �లుసు�వడం)

��� సమయం � ఉప��ం� �ధ� �తులను
అంచ� �య��� త��దండు� లు మ�యు
�డబు� ��ల� సంప��ంచడం

�� �కల�ం ఉన� �ల�లకు ప���క �ఠ�లలు మ�యు
�న��స �ం�� లకు ప��శం అవసరం. �ర���క అ��గ�ం,
తకు�వ �గ��ధక శ�� ఉన� �ల�లు (బహ�� �ర� ��న
ప� ప��దం ఉం� మ�యు �� నుం� మ�ంత �వ�ం�
�ధపడుతు��రు) మ�యు 5 సంవత��ల కం� తకు�వ
వయసు� ఉన� �ల�లు ఇం� �ఠ�లలకు ��� �కూడదు.

చట�ం: అనుగుణం� ��రు�

RTE చట�ం, 2009 �� ��� 8 (ఎ�) (ప�� �డ�  ప��శ,
�జరు మ�యు �� థ�క �ద�ను ��� �యడం
మ�యు  త�న ప�భు�� అ��

�ద�ను మధ�� ఆ�� అవ�శం ఉన� �ల�లను
గు��ంచడం  మ�యు �� � �యడం  �� మహ���
సమయం� �ద�ను �����న �రు: �క��లు ఉన�
�ల�లు; �న� �బుటు� �లు క��న ఆడ�ల�లు ; ��
ఆ��కం� బల�న�న కుటుం�ల�� �ల�లు;
వలస�రుల �ల�లు; ��జన సం�లు.
COVID-19 �� ��� ను అనుస�ం�  CWD ల �సం
�స�ళ��  / ��స �ఠ�లలను ��� �రవం�.

1.2  �రంతర �ద� మ�యు �న��సం (అవసర�న �ట) ఉం�� ��� �ఠ�లలకు �సుకు�వడం.

RPWD చట�ం, 2016 �� ��� 16 (viii) (CWD లకు
మ�యు �� ‘అ�ండరు�  / సంర�కులకు’ ర��
�క��లు క��ంచడం)

�కల�ం �రణం� ప��తం �యబ�న �క��లు ఉన�
�ల�లకు ర�� అవస�లకు �� �న�త ఇవ�డం.

1.1 �ణ�త� �� పడకుం� ము�ము� పరస�ర చర�కు  అవసరమ�� అవస�లకు గు��ంచడం

RPWD చట�ం, 2016 �� 16 (ii) ��ను�  (భవ�లు,
�� ంగణం మ�యు ��ధ �క��లను అందు�టు��
�సుకు�వడం�).
RPWD చట�ం, 2016 �� ��� 17 (సమగ� �ద�ను
�� త��ంచ��� మ�యు సులభతరం �య���
���ష�  చర�ల �సు���).
RTE చట�ం, 2009 �� ��� 8 (�) (��క
సదు��లను క��ంచడం).
�డూ��� ఆ� ��� �� “ఒక �ఠ�ల �సం
�బంధనలు మ�యు ప���లు” (��ధ అవస�ల�
CWD లకు ��క సదు��లు మ�యు TLM
అందు�టు� ఉం�� చూడటం)

�ండు చ�� ల అమలు ��� �ఠ�లలు మ�యు
అంగ� ���  ��కం� క�� అడ�ంకులను
�ల�ంచడం.
దృ�� , ���� �పం ఉన� �ల�లకు అందు�టు� ఉం�
�ధం� TLM �ఠ�లలు ఉ��య� ��� �ంచు�డం.
త�న ��క సదు��లను �� �ంచడం: ���ట�
�క��లున� �ల�లకు ��ం� లు, �ళ��  ప���తం ��
��రక రుగ�తలు; స�యక ప�క�లు / ��ం� ��� �
అందు�టు� ఉన� మరుగు���  �� �రు�  ప��ంత స�లం
ఉం�� చూసు�వడం.
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చట�ం: అనుగుణం� ��రు�

�ఠ�ల �ద�� ఐ�� �సం ��య ��నం �క�
��� 4.6, 2012 (ప���క అవస�లున� �ల�ల �రకు)

సూ�� ఎడు��ష�, 2012 ��  ఐ�� �సం �షన� �ల�
�క� న�న�న �న��మర� మ�యు దర�సు� ను
��� �ంచు�వడం.

మ�ంత కలు���, ఇంట���� మ�యు సమర�వంతం� ఉండ���
బహ�ళ కమూ���ష� ��� లను ఉప��ంచడం
సందర�నల ���, ��� �� ���ం� అనువర��ల ���
���రు� లు మ�యు ఉ���యుల మధ� �ండు-�ర�ం పరస�ర
చర�ను �� రం�ంచడం.
TLM ��� ��కం� ��ంచడం మ�యు �ధ��న �ట ఇం�
సందర�నల వం� �శ�మ �ధ� పద�తులను ఉప��ంచడం ���
వ���గత ప�క�లు మ�యు �-��� ఇంట��� � ఆ�రపడ���
త��ంచడం.

1.3 ��ట� �� �ద�ను అందు�టు� రూ�ం�చడం మ�యు కలు��� �దం� �ం��

ఆ� �డబు� �� చట�ం, 2016 �� ��� 17 (సమగ�
�ద�ను �� త��ంచ��� మ�యు సులభతరం ��
చర�ల�)
RPWD చట�ం, 2016 �� ��� 40 (��న�
ప���వంతుల గల ��� స��ర కమూ���ష�
మ�యు �ం��క ప��� ��� �ంద���
ప���లను రూ�ం�ంచడం�)
RPWD చట�ం, 2016 �� ��� 42 (ఇన���ష� అం�
కమూ���ష� ���ల� �� ప�త�)

��ణులు మ�యు ఇతర ��� �ల� సంప��ం�ల
��� ఇప��వరకు ఉప��ం�న TLM �క� 
 లభ�తను అంచ� �యడం. ఉ�హరణకు, ���జ�
��ల �సం గురు�  �� ����తలను అవసర�న
�ట �ందడం �సం మ�యు ఇప��� ఉన�
ప���లను నవ�క�ంచ��� సంప��ం�లకు
ఉప�గపడ��.
�దు�� �తలు, �లవ�న ఇంట���, �ం� ����
�ద�న �� �రణం� క�� సమస�లు త��ంచ���
�� �� సులు �కుం� ముం� ���� ��న ���లు
�� ���జ� ��లను అం�ంచం�.�ధ��న �ట
�నుకబ�న కుటుం�లకు ప�క�లు / ఇంట���
అం�ం� అవ���� అంచ� �యడం

���రు� లు మ�యు ఉ���యుల క�� సమస�లను
ప�ష��ంచం�.

RPWD చట�ం, 2016 �� ��� 17 (సమగ� �ద�ను
�� త��ంచ��� మ�యు సులభతరం �� చర�ల�)
RTE చట�ం, 2009 �డూ�� � “�ఠ�ల�  �భందనలు 
 మ�యు ప���లు”

�ధ� ��నం� సంబంధం �కుం� RTE చట�ం ప��రం
స��లు మ�యు స�యక ప�క�లను అం�ంచడo.
�ం��కo �డకం� ఉ���యులకు ��ణ ఇవ�డం మ�యు
���ష�  �కల�ం ఉన� �ల�లకు ��ంచడం.

���రు� లు మ�యు ఉ���యుల క�� సమస�లను
ప�ష��ంచం�.
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��ంశం:

1.4 �డబు� �� �క� �ధ� పద�తుల� సంబడం �కుం� సం�ర�ం�  సమస�లను ప�ష��ంచడం

చట�ం: అనుగుణం� ��రు�

ఆ� �డబు� �� చట�ం, 2016 �� ��� 17 (�) (�కల�ం
వ�� ల�� �ల�లకు త�న �ష��  ��ంచ��� అర�త
ఉన� ఉ���యులను �య�ంచడం�

ప�ధమం అ�� �ఠ�ల��  ప���క అ��పకుల �సం
మ�యు తకు�వ�� ం�ల� ���� పర�ను� � ��లు
�రవడం.

RTE చట�ం, 2009 �� ��� 29 (�ఠ�లల �సం
రూ�ం�ం�న ���ం�లు �ల�ల సర���ప� అ�వృ���
�హదప�� �)

�లబ� ����వడం  ముఖ�ం �కుం� �� �� �� ��
�ల�లకు ��ం� �శ� �ధ� పద�తులు కను���
�� �కల�ం ఉన� �డబు� ��ల� ఒ���� త��ంచ��� ��ధ
�లబ� లను అం�ంచవచు�

�న�క, ���క-����గ, �న�క �ం�క ��యసు��
స� �ల�ల �ద�కు ఉప�గ�� సమగ� �����
�� త��ంచడం సహ ���ం�లు మ�యు ���తర
�ర�క��లను �ర���� తరగతులు అ���క �ధనకు
�ం� ఉం�ల చూ�డం

చట�ం: అనుగుణం� ��రు�

RPWD చట�ం, 2016 �� ��� 16 (viii) (సమగ� �ద�
�� ��� సంస�ల ���)
RPWD చట�ం, 2016 �� ��� 25 (ఆ�గ� సంర�ణ�)

�డబు� ��లు  �ద� సంర�ణకు �ం�� చూసు���
ముఖ�ం� �కల�ం �రణం� ప��తం �యబ�న ��న�
ప���వంతులకు  మ�యు �� సంర�కులు ర�� �క��లు
మ�యు �రుమూల �� ం�ల� ఉన���� కూ� 
 ఉ�హరణకు : ప�� ర��, ప���క భ��లు (ఇ-�� వం��)

2. ఆ�గ�ం, �షణ, ఇతర స�య పథ�లు మ�యు ముందసు�  �ర�లు�  అంత��లను
త��ంచం�:

ఆ� �డబు� �� చట�ం, 2016 �� ��� 24 (3) (ఎ�)
(��� ఆ�య �క��ల ��ంద ��న� ప���వంతులకు 
 స��లు మ�యు ఉపకర�లు, మందులు  మ�యు
���షణ �వలు మ�యు శస���త�లు ఉ�తం�
ఇవ�డం�)
RPWD చట�ం, 2016 �� ��� 25 (2) (i) (ప�కృ�
�ప���లు మ�యు ఇతర ప��ద ప���తుల
సమయం� ఆ�గ� సంర�ణ�)
RPWD చట�ం, 2016 �� ��� 25 (�) (�� �లను
ర�ం� అత�వసర ��త�లు మ�యు ���ల�
అవసర�న �ద� సదు��ల�)

�ర���క అ��గ�ం� �ధపడుతున� �ల�లు
��రణం� ఉప��ం� ఔష�ల ���ట��
సృ��ంచం� మ�యు �� �కం� �� �� � లభ�మగు
�ధం� చుసు���. ఉ�హరణకు, మూర� ఉన�
�ల�లకు మందులకు �� �న�త ఇ���.

ఆ� �డబు� �� చట�ం, ��� 24 ప��రం (���క భద�త�) ��� �లు బల�న�న  కుటుం�లకు ���క భద�త క��ం�� చూ�ల�,
�కల�ం, �ంగం, వయసు� మ�యు ���క-ఆ��క �పథ�ం �క� �భజనకు �రణమ� ���ం�.

2.1 తకు�వ ఆ�య కుటుం�లకు �యూత ��� �ధం� ఈ వ�వస�లను బ��తం �య�.

���  19 మ�యు �ద�  రంగం � �క�ంగుల�న �ల�ల � �ర��ం | �లుగు �ష��ల� కను�న� �ష�లు



��ంశం:

ఆ� �డబు� �� చట�ం, 2016 �� ��� 27 (3) (ప�భుత�
మ�యు �� �క అ��రులు �డబు� ��ల �సం
రూ�ం�ం� ���ల � ��న� ప���వంతుల �సం
ప��� ప�భు��తర సంస�లను సంప��ం��)

పథ�ల అమలును �రుగుపరచ��� ప�భుత�ం
మ�యు �ఎ�ఓల మధ� సమన����
క�మబ��క�ంచడం ��� �వలు �రుగుపడ��.

RPWD చట�ం, 2016 �� ��� 17 (సమగ� �ద�ను
�� త��ంచ��� మ�యు సులభతరం �� చర�ల�)

�రూప� అర�త ప���ల� ఉన� పథ�ల �సం ఒక
��రణ దర�సు�  ప���య ��� ఖరు�లను త��ంచడం
మ�యు ప��జ�లను �ం� ��నం (ప�త��
మ�యు ప��)  ��� ��లను �రుగుపడ��.
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