
�ానుక�ల మ�న�ిక ఆ���ా���
������ �ా��రణ దశలల�
��ం�� ం��ంచు��వడం
ఆ��గ�కర���న ��తం ��రక� ఉపయ�క����న అల�ాట��

�ాయ�ధ ద��ల ��ౖద� క���ాల �ా�� 
��గ�ా�మ�ం��

��రత ప�భ������� ప���న �ా�ీ� �య సల���ర� 
�ా�ా�లయం



���ా �ద� �� వడం
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మ�న�ిక ఆ���ా��� 
��ర�గ�పరచ����� 
మ��య� ��మం�ా 
ఉంచట���� ప����� 
���� �ా��రణ 
చర�లను �సు��ం��

క�మం తప�క�ం�� 
�ా�య�మం �ేయడం

మధ�ం (ఆల���) మ��య� మ�దక 
ద��ా�లను (డ���) మ����యడం

���నం �ేయ���� 
��ా ���� �ేయడం

�ామ��కం�ా సంబం����
 క���వ�ండడం

           మ�ందు గ���� సమయ���/
���య� ఎ�� �� జ� ను త���ంచడం

��త�  ��ౖప�ణ��లను 
��ర����వడం

ఆ��గ�కర���న 
ఆ��ా���సు��వడం

ప�కృ��� 
సంబం����క���ఉండడం

i i

��� �



1. మం� �ద�ను �� ందం�� ∙ ప���� �శ�బ�ం�ా, �కట��ా మ��య� �ా� చక��ా ప�స��ం�ే  (��ంట�ల�ష�) 
�ా��వరణంల� �ద��� ం��

∙ �ద��� వ����� ఒక �ా��రణ ��డూ�� ను ��ట�� ��ం�� అల��� ప����� ఒ�� 
సమయంల� �ద��� వ����� మ��య� ��ల��వ�����  ప�య��ంచం��

∙ �ద��� �� మ�ందు ఆల��� (మధ��ానం) మ��య� ���ి� ల��� 
ఉ�ేజ��� క���ం�ే ఇతర ఔష��లక� దూరం�ా ఉం���

∙ �ా��రక శ�మ అ���� �ాఢ���న మ��య� ���ా ంత���న �ద�  
�ేసు� ం�� కనుక క�మం తప�క�ం�� �ా�య�మం �ేయం��

∙�ద��� �� మ�ందు TV ట�� చూడటం ల���             ఉప���ంచడం 
ల�ంట�� మ�ను��ం��

�ద� ల��

ఇ�� ఈ �ద� ల�� చక�ం అ���� వ�క�� లను ఎల� ప����తం �ేసు� ం�� అ����

 7‐8 గంటల�      10 గంటల�
��ద�ల� క�సం �ిల�ల� క�సం

�ద� �� �ా��న సమయం 
��సం �ి�ార��ల�

(ప�� �ా�� 8 గంటల��ప� 
�ద��� �ా�)
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ప����� మనసు� మ��య� శ���ా��� ���ా ం� ఇవ������ 
�ద��� �� సమయంల� ప���భ�తను �ాట�ంచం��. త��నంత �ద� 
ల�క�� వడం అ���� ఒ���� చ��ా ��(��ౖ���) సృ�ి�సు� ం��

అల�ి�� వడం

����ా�� �ార�కల��ాలను 
�ర���ంచల�క�� వడం

స���� ల�ద� 
అ��ించడం

�ం�ంచడం/
ఒ���� 

��ా రంభమవ�త�ం��

i i

వ�� �

�� �



�ారంల� 1                    ఒక �స�ర� ‐�వ�త�� 
ల���                     బల���న �వ�త�� ఏ���� 
(�ాయ�స��త) �ా��రక శ�మ �ేయ��.

75 ���ాల�

కదల����� ఇబ�ం��ప�ే వయసుల� ��ద��ార� 
ప���� క�ం�� ఉండట���� �ార� �లబడగ���ల� 
�ేయ����� స���� �� �ా��రక శ�మను 
�ేయ�� ఒక �ారంల�.

2. క�మం తప�క�ం�� �ా�య�మం 
�ెయ�ం��

��ద�ల�

�ిల� ల�

��ద��ార�

క�సం �ేయ���న �ా�య�మం ��ౖ ప�పంచ ఆ��గ� సంస�  �ి�ా��:

�ా�య�మం �ే���

క�మం తప�క�ం�� 
�ా�య�మం �ే�� వ�క�� ల�, 
�ేయ��ా�� కంట� తక��వ 
మ�న�ిక ఆ��గ� 
సమస�లను 
అనుభ��ా� ర�.
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మ�న�ిక ఆ��గ� 
��రం అ���� అ��కం�ా 

ఉంట�ం��

మ�న�ిక ఆ��గ� 
��రం అ���� 
తక��వ�ా 
ఉంట�ం��

�ా�య�మం �ేయక�� �ే

ప�����                     �స�ర� ‐బల���న 
‐�వ�త క���న �ా��రక శ�మ �ేయ��

150 ���ాల�

60 ���ాల�

i i
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మధ�ం (ఆల���) మ��య� మ�దకద��ా�ల (డ���) 
మ�న�ిక ఆ��గ� సమస�లను ��ంచుత�ం��, ఇ�� �ాట���ౖ ఆ��రపడటం �క� 
ప��క�ల చ�ా� �� సృ�ి�సు� ం��. *  ఈ ��‐వ�సనం��ౖ మ���� �వ�ాల ��సం ఈ NIMHANS document  ప��� �� చూడం�� 

ప���ి�త�లను మ��య� అ���శను క��� ఉన� వ�క�� లను 

�� (ల�దు/�ాదు) �ెప�డం ��ర����ం��! ��ట��ా�� ఒ������ ల�నవ�వదు�

�ామ��క మ��య� సృజ��త�క �ార�కల��ాల��  �ాల�� నం��

ఇ�� మధ�ం (ఆల���)/మ�దకద��ా�ల (డ��) దు�����గ చక�ం వ�క�� లను ఎల� ప����తం �ేసు� ం�� అ����

3. మధ�ం (ఆల���) మ��య� మ�దక ద��ా�లను 
(డ���) మ����యం��

మ�న�ిక ఆ��గ� 
సమస�లను 
అనుభ�ంచడం

మధ�ం (ఆల���)/
మ�దకద��ా�లను 

ఉప���ం�ేల� �ేసు� ం��

������కం�ా �ాట�నుం�� 
                          , �ా� 

మ�న�ిక ఆ��గ� సమస�లను 
మ�త�ం �వ�తరం �ేసు� ం��

మధ�ం (ఆల���)/
మ�దకద��ా�ల 

(డ��)�ాడ�ా����ంచుత�ం��

��� ��గం

 

త�� ం��ం�ం�, 

త�� ం��ం�

i i



4. ���నం �ేయ���� ��ా ���� �ెయ�ం�� COVID‐19 మహమ���� సమయంల� 
ఎదు���వట���� �మ�� �� (NIMHANS) 
�ేత సృ�ి�ంచబ��న ��ంట� ఫ� ��ా (NICY) 
తరగత�లను �ర� సంద���ంచవచు�: 
https://nimhansyoga.in/
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ఒక ��కర�వంత���న �ి��ల� క����వడం 
ల��� ��ంద పడ���వడం ����ా 

��ా రం�ంచం��, కళ�� మ�సు��ం��, 
��మ����ా ఊ�ి�� �ీల����ం�� 

మ��య� � �ా�స��ౖ దృ�ి� ��ట�ం��.

��ా పద�త�ల�‐ఆస��ల� (భం��మల�), ��ా ణ�య�మం (ల��ైన �ా�స) 
మ��య� ���� (���నం/����ట�ష� ) ‐ మ�న�ిక ఆ���ా��� ��ర�గ�పర��ా� �. 
ప����� క�సం 15 ���ాల� ���నం �ేయం��, అల��� �������� ఆస��ల�� 
క��ి �ేయం��. ఇం�ా గ�ర�� ంచు��ం��, ఈ ఆచరణను ఒక అల�ాట��ా 
మ�ర����వ�����, ��� అ���సం ( ��ా ����) �ేసూ� వ�ంట�, ��ండ� ��లల సమయం 
పడ�త�ం��!

i i



5. �ామ��కం�ా సంబం���� క���వ�ండం��
క�ట�ంబం మ��య�                 సమయం గడపం�� మ��య� �ర� 
�జం�ా శ�ద�  వ��ం�ే �ారణ�ల ��సం స�చ�ంద ��వ �ేయం��. 
అర�వంత���న �ామ��క సంబం��ల� అ��� మ�న�ిక ఆ���ా��� 
గణ�యం�ా ��ర�గ�పర��ా� �.

∙  ఏ�ై�� �న�����, పంచు��వ����� �ష�పటం�ా ఉండం��
∙  � చుట�� పక�ల �ా���� దయ మ��య� �ానుభ�� క��� ఉండం��
∙  స����త�ల�/క�ట�ంబ సభ��ల�� క�మం తప�క�ం�� సంబం��ల� క���వ�ండం��
∙ ఒక��ళ �ర� బయట��� ��ళ�ల�క�� �ే �ా��/���� ��� ల� క���� అవ�ం��
∙ �ర� ఆనం��ం�ే సం������ �నం��
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�ామ��క 
సంబంధం

తక��వ ఆం�ోళన
/��ాశ

సమ�జం పట�  
నమ�కం మ��య� 

సహ�ారం

���యసు�

i i

���� గ 

ఇ�� �ామ��క అనుసం��నం మ�న�ిక ఆ���ా���� ఎల� మద�త� ఇసు� ం�� అ����

�� ��ల�



6. ��త�  ��ౖప�ణ��లను ��ర����ం��
��త�  ��ౖప�ణ��లను ��ర����వడం ఆత���ా�సం మ��య� 
ఆత���ర�ా�� ��ంచుత�ం��. ఇ�� ��దడ�ల� �ానుక�ల 
                 ������ిం�ే ఉ�ే�శ� ��వనను అం��సు� ం��.
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���దంల� �ాల�� నం�� మ��య� సర�� 
సంబం��త �ార�కల��ాలల� ఆడం��. 

ఆ�� దకర���న                        ������ిం�ే 
�న� �న� అనుభ�ాల� క��� సంప�ర� 

���యసు�ను ��� త����ా� �.

ఇట�వంట� ��త�  ��ౖప�ణ��లను 
ఎంచు��ం��‐�ా� �� తయ���, 
��� �ం�, �ానం (�ిం��ం�), 

నృత�ం (�����), వంట, ����ం� 
�దల�ౖన�.

���� �ల�

���� �ల� 



7.          మ�ందు గ���� సమయ���/
���య� ఎ�� �� జ� ను త���ంచం��

∙ ∙ �� ష� ���య� ����ా�� ప���తం �ేయం��
∙ TV (ట��)/ఆ� ల�ౖ� �ార�ల� �దల�ౖన�ాట��� ఎక��� � �ావ���� 

ప���తం �ేయం��.
∙ ���య� ����ా�� �ామ��క పరస�ర చర�ల�� భ��� �ేయం��
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���య� �క� 
అ� ���గం

ఇ�� ���య�క� అ��ా ఎక��� � �ావడం వ�క�� లను ఎల� ప����తం �ేసు� ం�� అ����

�� ష� ���య�ను ఎక��వ�ా �ాడటం వల�  అ�� ఒ����, ఆం�ోళన, ��ాశక� 
�����సు� ం��. �ార�ల� మ��య� ఇతర ���య� నుం�� ప�న�ావృతమ��� 
ప��క�ల �షయ�లక�క� ఆం�ోళన�ావడం అ���� మ�న�ిక ఆ���ా��� 
ప��క�లం�ా ప����తం �ే�� వ����క                     సృ�ి�సు� ం��.

ఆం�ోళన, 
��ాశ

అర�వంత���న 
�ార�కల��ాల��ౖ 

తక��వ సమయం గడపటం

�ామ��క 
ఒంట��తనం

��� �

���� �ల�



8. ఆ��గ�కర���న ఆ��ా�� �సు��ం��
��దడ� ఆ���ా��� �ా�ాడ���వ����� సమత�ల� 
ఆ�రం‐క�ర�ాయల�, తృణ�����ల�, ��� ట�� 
మ��య� పండ�  �క� కల�కల� �నం��.

�� ష�ాల ల��ాల� ��ాశ, అలసట, అ�జ��  ��ణత మ��య� ఇతర 
మ�న�ిక ఆ��గ� సమస�లక� �ారణమవ���య� �ే�ం��.
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మ���� �వ�ాల ��సం Dietary guidelines (ఆ�ర మ�ర�దర��ాల) 
క� �ం� �ేయం��

��ద��ా�� ��రక� 
సమత�ల����న 
����ా�� ఆహరం��ౖ

��షన� ఇ���ట��� ఆ� 
నూ�ట��ష�, ఐ�ిఎంఆ�(ICMR) 

�క� �ి�ార��ల�

���క� �త�ం 25 ��ా

చ�� ర�

�ాల� మ��య� 
�ాల� ఉత�త�� ల�

�ాల� 1 ½ కప�� ల��� ట�/
�ా�ీ/��ర�గ� ����ా ప�త��ం�ా/

ప���ం�ా

�ాఖ��ర (���) ��� ట�� 
(పప�������ల�)

1 కప�� పప��

మ�ం�ా�ర 
(���‐���) ��� ట��

పప�������ల ½ కప�� ���ా��, 
గ�డ�� /మ�ంసం/����/�ేపల�� 

ప����మ��యం �ేయం�� 

��వ��ల�/
నూ��ల�
�త�ం 35 ��ా /
��� క��ిం�ే 

��వ��ల�

తృణ�����ల� 
మ��య� �ల�� ట��

4 ��ట��(చ�ా�ల�), 
4 కప��ల అన�ం

పండ��
�ీజన� �ా �ొ����� ���యం��1

క�ర�ాయల�

7½ కప��ల ��� క���, సల�డ�  
�క� 7‐8 మ�క�ల�

1 కప�� = 200 �.�.

i i



9.  ప�కృ��� సంబం���� క���వ�ండం��
సహజ �ా��వరణంల� సమయం గడపడం అ���� ��ాశ మ��య� 
ఆం�ోళనను త���సు� ం��. ఇంట�ల�పల ��ం�ే (ఇం�ో�) �క�లను 
సంర��ంచడం క��� మ�న�ిక ఆ��గ�ం��ౖ �ానుక�ల ప���వం 
చూప�త�ం��.

ఇంట� బయట ఆక�పచ� ప��ే�ాలల� �ా�ా��� క�సం ��ండ� 
గంటల� గడప����� ప�య��ంచం��. క�ం��లల� ��ట��న 

�క�ల�� ఇంట��  ఒక �న� ఆక�పచ� ��ా ం����
 సృ�ి�ంచం��.
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�ా��ం��మన� 
��వన

ఒ���� / ప��క�ల 
���ాలల� తగ�� దల అనుసం��నం మ��య� 

ఆత���ా�సం 
�క� ��వన

సంర�ణ మ��య� 
��ంపకం

ఇ�� ��ర�గ�త�న� �క�ల� �ానుక�ల                చ��ా �� ఎల� సృ�ి��ా� � అ����

���రణ మ��య� 
ఉ�ే�శ�ం �క� 

��వన

 ���� గ 



ప�పంచ ఆ��గ� సంస�
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ప�� ఒక�ర� ��తంల� మ�న�ిక ఆ��గ� 
సమస�లను అనుభ��ా� ర�. 
మ�న�ిక ఆ��గ� 
ల�ఘ�ా����ం�� ం��ంచ����� వ����గత 
చర�లను �సు��వడం మ��య� 
అవసర���నప��డ� బ�హ� 
స�య��� �� ందడం వంట�� 
అట�వంట� సమస�లను 
ఎదు���వ���� సులభతరం 
�ే�ా� �.

� మ�న�ిక ఆ���ా��� �ర���ం �ేయవదు�

మ�న�ిక ఆ��గ�ం అ����
అ�జ�� త�క 

�ాం��క
�ా��రక

���యసు�ను ప����తం 
�ేసు� ం��

���� గ

�ానుక�ల మ�న�ిక ఆ��గ�ం అ���� 
మనుష�ల� �ా�� �ామ�ా�� �� �ార� 
గ���ంచ�����, ��తంల�� �ా��రణ 

ఒ��ళ�ను ఎదు���వట����, ��ా�ణ�త�కం�ా 
ప��ేయ����� మ��య� �ా�� సంఘ�లక� 

�ోహదపడట���� �ల� క��సు� ం��.



మ�న�ిక ఆ��గ� సమస�లను 
క���ఉన� �ా���� స�యం �ేయం��

మ�న�ిక ఆ��గ� సమస�ల�� 
సంబంధం ఉన� �ా���� అనవసర���న 
మచ� మ��య� అవమ�నం, �ార� 
ప�జల నుం�� స�యం ��రక� 
అడగక�ం�� �����సు� ం��.
ఒక��ళ అల�ంట� సమస�లను ఎదు���ంట�న��ార� 
ఎవ����� �క� �ె���� , �ానుక�ల మ�న�ిక 
ఆ���ా��� ��ం�� ం��ం�ే ��శ�ా అడ�గ�ల� ��యమ� 
�ా��� �� � త���ంచం��.

. 

�నం�� - ఆ వ����              దగ� ర�ా, �ానుభ����, మ��య� ��� ��ా� రణ  
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ప�పంచ ఆ��గ� సంస�

మ�న�ిక ఆ��గ� 
సమస�లక� 

గ����న �ా����ౖ �వ�ను 
చూపవదు�

�ే��సు��క�ం�� �నం��
�ా�� అవస�ాల� మ��య� సంబం��లను గ���ం� ప���ంచం�� - 
��ధ అవస�ాల� మ��య� ఆం�ో ళనలను అంచ�� ��యం�� మ��య� ప��స�ం��ంచం�� ‐ 
              , �ా��రక, �ామ��క మ��య� ఆచరణ�త�క (ఉ��. �ిల� ల సంర�ణ) వంట��
ధృ�క��ంచం�� - �ర� ఆ వ����� అర�ం �ేసుక����ర� మ��య� నమ��త����ర� 
 చూ�ించం��. అతను / ఆ�� �ా��� �ం��ంచు��వద� � ఆ వ������ భ���ా ఇవ�ం��
భద�తను ��ర�గ�పరచం�� - ఆ వ����� �� నుం�� ర��ంచ����� ఒక ప�ణ��క 
గ���ం� 
మద� త� - సమ���రం, ��వల� మ��య� �ామ��క మద� త� �� ంద����� అవ�ాశం 
అం��ంచడం ����ా ఆ వ������ స�యం �ేయం��

క ళం కం

 ��� �        

���� గ

చ�� ంచం�



ల�ణ�లను �ర���ం �ేయవదు� !

NIMHANS

మ�న�ిక ఆ��గ� సమస�ల� 
అ��క ర�ాల��ా క��ి�ా� �. 
ఈ సం����లను గ����ంచ���� 
��ర����వడం అ���� 
�ానుక�ల మ�న�ిక 
ఆ���ా��� 
��ం�� ం��ంచ����� 
ఒక మ�ఖ����న దశ.
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ఆక�ల� మ�ర��ల�

కలవరప�ే  ప�వర�న

తక��వ ఆస���  �ా� �ల�

�వ����న భయం

�స��య
త

ఆం�ోళన

ప�
���
ాన
�� 
��
వన

��
ాక�

/ �
ర��
� ప
�వర
�న

�ామ
��క

 ఉప
సంహ

రణ

కష�ం�ా ఏ�
ాగ�త వ��ంచడం

��ారం ల��� ���కమ�
�ద�ల� ఇబ�ం��



గ�ర�� ంచు��ం��!! 
మ�న�ిక ఆ��గ� 
సమస�లను అనుభ�ంచడం 
అ���� �ా��రణ��. ��� 
��ారణ మ��య� ���త� ��సం 
ప����� �న� చర�ల� 
�సు��వడం ����ా �ర� � 
మ�న�ిక ఆ���ా��� 
�యం��ంచవచు�.
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మ�న�ిక ఆ��గ� సమస�లను 
ఎదు���వట���� బయట� 
మద�త� అవసరమ��� 
వ�క�� ల ��సం అ��క వనర�ల� 
అందుబ�ట�ల� ఉ����.
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ఒక��ళ �క� మ�న�ిక ��భక� ఏ�ై�� సం��తం 
అ��ి���  �ర� ����� దగ�రవ�త����ర� 
��ా� ��ంచు��ం��!



ప�భ�త� మ��య�  

ప�భ�త� 
NIMHANS �ాం�ే��ాల� ��ం�ేష�

��ంట�� ఇ���ట��� ఆ� ��ౖ��య�ట��, �ాం�
1800‐345‐1849
సమయం: 24 గం ���� ల�ౖ� నం.
మనస�త���త�ల�� ��ర��ా మ�ట�� డవచు� 

��ంట�� ���� ల�ౖ� నంబ� 
9820466726
గంటల�: �ారంల� 7 ���ల�, 24 గంటల� 
��షల�: ఇం����, ��ం��.
http://www.aasra.info/helpline.html
(ఇందుల� 17 �ా�ా� � ల� మ��య� 3 య�ట�ల ��సం ఆత�హత�ల ��ారణ ���� ల�ౖ� �ై��క��� సమ���రం ఉం��)

జ��య మ���� గృహ ��ంస క�ష� ����‐ల�ౖ�‐ �� � 181 స��
080‐25497777
sahaihelpline@gmail.com
��షల� ‐ ఇం����, ��ం��, త�ళం, �ెల�గ�, కన�డ
సమయం: ఉదయం 9.30 ‐ �ాయంత�ం 5.30

������� మ��య� �ిల�ల
���� ల�ౖ� 1098
వయసు�ల� : 0‐18 సంవత��ాల�
సమయం: 24x7 �� ల�ౖ�
��షల�: అ�� ��షలల� ల�సు� ం��

ఆత�హత�, ��ాశ మ��య� వ�సనం ���� ల�ౖ� నంబర��

�ేశంల�� ��ల� ��ా ం��ల��  ప��ేసు� న� 29 సంస�ల సమ����ా�� క��� ఉం��
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ఇ� మ�న�ిక ఆ��గ�ం��ౖ అందుబ�ట�ల� ఉన� ���� ప�భ�త� మ��య� NGO (ప�భ���ేతర) వనర�ల�. 
��రత�ేశం అంతట� మ�న�ిక ఆ��గ�ం ��సం ఇం�ా ��ల� సంస�ల� మ��య� ����ాల� ప��ేసు� ����

                మ��య� ఇతర సంస�ల 

08046110007

మ��ళల ��రక� �మ�� �� ������ట� ��ంట� ����  ���� ల�ౖ� నంబ�‐ 
8105711277
పగల� మ��య� సమయం: బయట�నుం�� వ�� చూ�ించుక�� ������ �� 
��గ�ల ��రక�                 ��వల� అందుబ�ట�ల� ఉ���� ప�� 
�క��ారం ఉదయం 9 నుం�� మ���హ�ం 2 గంటల మధ�
Phone – 080 – 26995547 
Email: perinatalnimhans@gmail.com
https://www.mohfw.gov.in/pdf/MentalHealthIssuesCOVID19NIMHANS.pdf

https://nimhans.ac.in/

(http://www.perinatalpsynimhans.org/)

https://cipranchi.nic.in/ http://www.aasra.info/helpline.html

https://indianhelpline.com/SUICIDE‐HELPLINE/

7304599836/37
సమయం ‐ 24x7
��షల� ‐ ఇం����, ��ం��, గ�జ�ా� (ఇతర ��షల ��సం, �ా�� ����ష� సల���ర�లక� 
బ��� �ేయబడ���)
��� ఆ��రం�ా:  Gujrat 
help@vandrevalafoundation.com

�ప��� తర ���  �� ��ప��� తర ���  �� ��ప��� తర ���  �� �

���  �� ����  �� �
���  �� ����  �� ����  �� �

�ప��� తర�ప��� తర

i i

�ప�� క�న



��రత�ేశంల� మ�న�ిక ఆ��గ�ం ��రక� వనర�ల� మ��య� స�య��� అం��ం�ే అ��క �బ�ౖ� అనువర���ల��  (య���) ఇ� ����.
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మ�న�ిక ఆ��గ�ం��ౖ �బ�ౖ� అ�ి� ��ష��



ఈ దశలను అనుస��ంచడం 
����ా, �ర� ��మ����ా 
�ానుక�ల మ�న�ిక 
ఆ���ా��� మ��య� 
సంప�ర����న �������
అ�జ�� ,                 , 
�ామ��క 
మ��య� �ా��రక 
ల�ఘ�ా����ంచు��వచు�.

Building Positive Mental Health_Off ce of the Principal Scientif c Adviser, GOI 19 i i

మ�ర��క� అనుగ�ణం�ా ఉండటం

ఆత���రవం క��� ఉండటం

ఆ�
��ా
��
�� �

�ా �
�న
�త

 ఇ
వ�
డం

సంఘ����  ��డ�డటం

�ల
���ౖన

���
ా అ
ను�

�వడ
ం

సమ
త�ల
� �
��
���

 గడ
పడ
ం

సుర��తం
�ా ఉ���

మ�� 

��వన

ఆ��గ�కర
���న సంబం�

�ల� 

క���వ�ం
డటం

ఆత���ా�సం క���వ�ండటం

ఒ����� ఎదు���వడం

���� గ



��తం �క� �ా��రణ ఒ��ళ�ను ఎదు���ం��

�ాయ�ధ ద��ల ��ౖద� క���ాల �ా�� 
��గ�ా�మ�ం��

Vertiver SustainabilityFoundation
Knowledge and Design Partner:

��రత ప�భ������� ప���న �ా�ీ� �య 
సల���ర� �ా�ా�లయం

�ానుక�ల 
మ�న�ిక 
ఆ���ా��� 
��ంచు��ం��

సంఘ���� ��డ�డం��

��ా�ణ�త�కం�ా ప� �ేయం��

ప���� �ామ�ా�� లను గ���ంచం��

Translation by Spoken Tutorial 
IIT Bombay


