జయవంతన బ
ౖ  , ఎ
ి  ి మయ  ామ స!సు టల
$ౖ  &ా
వ'ం()లంట* ఎల+
బ
ౖ   , ఎ
ి  ి మయ  ామ స!సు టల
$ౖ  ,సం &-/
. :
షయ+ల1
అ3)4యమ 1 : పచయం
అ3)4యమ:
ౖ   ను జయవంతం&ా నడనపటం ఎల+ :
అ3)4యమ బ
•

 9భ;త

•

<= >? 9భ;త

•

 @A?BంC

•

 స!DయE కG4టH

•

 ప;KషE

•

కసI మ LకM &NపO అనుభవం

ిసIJ

అ3)4యమ 3 : సంQాRSంచుటక1 నూతన అవాUాల1 కDOంచటం ఎల+ :
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అ3)4యమ 1 : పచయం :
ఇంట-qC r ఇం(sయ+ Kడh ల+ంట]RS ఎందుకంట* మtr ల1వ మయ శrvవంతం&ా "ఏxే ఉప`&ంa)K R)yr
మ+త;@ aెDzంa)D” అA? పదn { Vద ఆR)య+yq>ా!D అA? R)yకనుగణమ&ా aే ిన ఆల~చన మ+త;.@ ామE స!
ంట ఇE ఇం(sయ+ ౖబ  ల1 yజన ఉR)హరణల1 ఎందుకంట* ఇం(sయ+- Yౖ ిం Kడh ఇంట-qC r ఒక మ+ర మ
ల+ంట]RS R)నరnం ర 10/ 15 /20 ఒక గంటక1 .
ఏxేA?, ఈ 

ౖబ  గం ^ా3)రణన మ+ట*టంట*

ౖబ  ల1 ణంQx) మయ >ాట]r భష4

వ'ండదy. ఈ yజమ మందు మందు ఇం(sయ+ ల~ వ'నq ఇంట-qC LకM అవృRSn y AమRS&ా త&ం>?సv ుంRS, కసI మ
సంఖ4 ప(sQవటం, ఈ గమ >ౖప'&ా గవరqంC ఆnకం&ా క1ం&Qవటం జరdగతంRS.
ఈ స>ాళmనyqంట]t x; ి>? ,ి 36 % కంట* ఎక1MవమంRS రయల1 ఇంా అకMడకM()

ౖబ  లR)!ా ఇంట-qC r

మ+ర మ కDOం, ఇంట-qC , ిసIJ ఆ ఇం(sయ+ ల~ క నన పంRెంR)రdల1&ా aేసv ుంRS.
అధ4యA)ల¢ సూసుvA)qయంట* 15-24 మధ4 వయసు గల వ4క1vల1 తరచు&ా వసుvA)qరd మయ 40 % కంట* ఎక1Mవ
ఉRో4గసుvల1 ఈ ౖబ  ను కమమ&ా ఉప`&సv ుA)qరd. అంతకంట* ఎక1Mవ&ా, a)ల+ గంటల1 xె వ'ంచటం వలన
>ారమంతట]ల~ ఏడ¥ల1 మయ >ాQfరdగ>ాకనుకGలన ప;Rేశమల~ ఒక నుం(s అంద¦ అందుబట§ల~

వ'ం(ేధం&ా

ౖబ  సులభన మ+ర మ కDOసుvందy.

ఈ సంగతలtq పశమ
 r >ం(s&తను కDOసుvA)q, ఒక నq దర¨నమ Vద దృ©ిI yDYిx,ే - గవ-qÑ27 షE K/
Qా;జ-¬I, కసI మ ఇE

ౖC, స<య సహారమ వలన

ౖబ  ల1 a)ల+ xేDక&ా నq బ®;Bం QాంC నుం(s Yదn

వ4వస¯ &ామ+, ఎకM(ైxే అyq వయసుల >ాr మయ స!సుల1 అందుబట§ల~ వ'ం(ే ధం&ా అంట* Qfరdగ>ాr
స<యా&ాÑబv సIgి-C....ద4... ప;య+ణమ... అవసరతల1...Aiదం...ఆnకపరన Qf;డ¬I ల¢R) ఇతర ^ాం°±క
అవసరతల1ల+ంట].
 @A?BంC ^ా²'I>? ఇE ^ాIh aేయటం, కG4టH

ిసIJ, ³గh ^ా²'I>? [దల´ౖన >ాట]ల~ సంRేహyవృ{v aేయటం, వలన

 ను మంతమమ&ా మయ సురsతం&ావ'ంచటyr Rోహదం aేసv ుంRS అంxేాక స!లOన RొంగతA)ల1 త&ంచటం
వలన  ను సులభం&ా @A?B aెయ4వచు¶ మయ మఖ4ం&ా చటI పరం&ా కG().
R)4 స!సులను పచయం aేయట R)!ా కG() స!సు ఆఫం ను Yంచు,వచు¶ (కంప¸4ట A?రd¶,వటం, ం&z ష
మ+టzడటం, ట§4ట¹యh స! , దూరద4), - గవ-q స!సుల1, ట;>h స!సుల1, యట]DటH స!సుల1 (»h YjంC)
();¼ అం/ Yి¬ స!సు (½య స!సుల1) [దల´ౖన,  ల~r ావటyr Rోహదపడx), ఆఆ ప¸ఉప`&ంaే>ాr
మయ Yి ి ఉప`&ంaే>ా.r
@మ మ+ శrvవంచన ల¢క1ం() ౖబ 

ిఎ

ి ^దరవమx

ప;సv ుత Yరdగదలను గంన పÀాMరమల1, jవల1 మయ

ి ిఏఓఐ >ాx కల ి ఒక >?RSక&ా సమ+a)రమ మయ

ౖబ  ల~ అందుబట§ల~ వ'ం(ే UÁష
 I న ÂÃణల1, ఆల+గన

ఒక½కరd స<యం aేసుక1ంటÄ సÅదరవంx Yర&ాలy మయ వృRSn ల~r ా>ాలy తR)!ా ఇం(sయ+ల~ ఇంట-qC
aÆచు¶క1y Yర&ాలy Qాట§పడ¥తA)qమ.
a)పI  2 : బ
ౖ   ను జయవంతం&ా న(sYంి చటం ఎల+
V >ా4Qాాyq జయవంతం&ా న(sYించటyr మఖ4న మ+ర @టంట* Vరd yర!హణ) ధరలను త&ంచంటం, ఇRS V
ల+yq అను<4ం&ా Y&ల+ aేసv ుంRS. V కసI మ అవసాలVద V దృ©ిI ^ాం మయ >ా అంచA)లను కలవటం వలన
Vరd V కసI మ ను ఎంచుక1y >ారd {& మరల మరల వ^ాvరy Vక1 yశ¶యత కల1గతంRS.
@మ V

ౖబ  జయవంతం&ా నడపటyr ½yq మఖ4న షయ+లను Vx పంచుక1ంట§A)qమ.

ఏ.  9భ;త
[దట]RS మయ మఖ4నRS, ౖబ  స!ంతR)రdy&ా Vరd సు,వల ిన జÇగxేv
 టంట*  9భ;త. tC &ా ¦zE &ా
మయ ^Èకర4ం&ా V  వ'ంట* ఖ¶తం&ా ఎక1Mవ కసI మ ను ఆకÉసv ుంRS. స-.న చలz దనమ, ^Èకర4వంతన క1¶ల1
మయ మం ల´ౖట]ం  ల~పల వ'ంట* V కసI మ a)ల+ jప' ల~పల¢ వ'ంటరd మయ Vరd ఎక1Mవ సంQాRSంచు,వచు¶.
 బయట ఎపÊడూ జÇగతv
 &ా E ట$E aేసv ూ మయ బ&ా &ాD వ¶ సురsతమ&ా వ'ం(ేల+ పసాలను వ'ంxే
ఎవ-.A) ల~పలr వ^ాvరd.
».
». <Ë >? 9భ;త
ప;{ కసI మ V  ల~r వaే¶టపÊడ¥ V కంప¸4ట మయ ఇంట-qC కAÃE ఎట§వంట] సమస4 ల¢క1ం() నడ¥^ాvయA?
ఆల~చనx వ^ాvరd. ఒక>?ళ అ కనక అల+ aేయకQxే, Vరd మty Q&Nట§I,వట@ ాదు అRే సమయమల~ ఒక మం
కసI మ y కG() Q&Nట§Iక1ంటరd. అందు, V  జయం, V &NపO పyరd, ఇంట-qC కAÃE x Yి ి చకM&ా పyaేయటం
Vద ఆ3)రప(sవ'ంట§ంRS.
<= >? భద;త
V <= >? ను yR)నం&ా ఆకంaే >ౖర లనుం(s మ+h >? బÌRSంప'ల1, ^ాOJ, ౖO>?, gి©ిం ఎట¬ మయ ఇతర

క1ట;లనుం(s ాQాడటం a)ల+ అవసరం, స-.న ^ా²'I>? ను V

ిసIJ ల~ కD& వ'ండటం వలన Vరd ల¢ట*I అ¼ (ేC మయ

సQI xెచు¶,వటyr Rోహదం aేసv ుంRS.
V <= >? ను ఇంా భద;పరa)లంట*

•

gౖ >h, య+ంటH>ౖర మయ య+ంటH ౖO>? Q;&ాJ
ను V కంప¸4ట ల~ ఇE ^ాIh aేయటం R)!ా.


•

ఆట¹@ట]¬ (ౌE ల~/ మయ ఆధుA)తన

కG4టH ^ా²'I>? ను ఇE ^ాIh aేయట R)!ా V కంప¸4ట ను

ాyÎగ aేయవచు¶.

•

ట$ంపర gౖh ను కమమ&ా  jయటం వలన మయ ^ాMyం V

•

V

•

V ©ీE ల~ నుం(s కమమ&ా Ñ±సI మయ క1¦ ను xÒల&ంచుట R)!ా.

ిసIJ ల~ నుం(s మ+D ియ >Ï

ిసIJ ల~ r >ౖర ావటyr అవాశమంRS.

ౖC ను బz¬ aేయటం R)!ా.

సన
Ó ^ా²'I>?, <= >? మయ  ల~ అవసరతల1 అంRSంచటం
V బ(ెË C Vరd C aే ిన >ా4Qాాyq వసv ుంRS, ాt అకMడ ½yq ప;3)నన బZ ి¬ అవసరతల1 వ'ంట ( <= >?,
^ా²'I>? మయ య+కస ) ఇవtq  నడపటyr ా>ాD.
 ల~ వ'నq ప;{ కంప¸4ట ¦ ఈ rం ద వ!బ(sన ^ామ+& ఖ¶తం&ా ా>ాD
^ాప'I>?

•

A)ణ4న ఆపట]ం ిసIJ ^ా²'I>? ల+ంట] ఎJఎ ం(ో Vక1 భద;తను మయ నమకx)!yq అంRSంచడం..

•

^ా3)రణమ&ా ఉప`&ంaే ^ా²'I>? ల+ంట] ల´ౖ E కD&న ,^ా²'I ఆgీసు ల¢R) ఏRైA) R)yr త&నట§వంట] ఓYE
^ా²'I>? కసI మ ను ఎక1Mవ&ా ఆకÉంచటyr మయ >ా ధ అవసాలను ర¶టyr ఉప`గపడ¥తంRS.
<ర= >?

•

,Qా; స : బ&ా >?గమ&ా వ'ం(ే Qా; స V కంప¸4ట ల~ వ'ండటం వలన

ీO/ >?గమ&ా మయ V

కసI మ త!ర&ా >ాళm అYిz షE aేసు,వటyr, >Ï YjÔలనుం(s ల~/ మయ gౖh (ౌE ల~/ >?గమ&ా
aేసు,వటyr Õలవ'తంRS.
1GHz 32Ñ
32Ñ»C ( x86 ) ( x 64 ) Qా; స ^ా3)రణమ&ా V కసI మ r మం అనుభ×{y^ాv. R)yr మ+రd&ా,
Vరd నÕనన Qా; స ఎంYికaేసు,>ాD. ( కtసం 800 ఎJ ÑØÙ జ-/ ).

•

<= (sM (ెÚ
ౖ : V కంప¸4ట r త&నట§వంట] <= (sM ^IB

jO ల~ ^ాvరన ^ా²'I>? Q;&ాJ
ఇE ^ాIh


aేసుక1A? ధం&ా ^I ల~ వ'ం()D. అRS ాక1ం(), V కసI మ కG() jO వ'ంa)D.

•

మ : ఈ ల~z కసI మ >?గమ మయ ఎక1Mవ మ వ'నq Yి ి వ'ంట*, అంత >?గమ&ా కసI మ కG()
gౖh చూసు,వటyr ల¢R) Q;&ాJ
ఓYE aేయటyr అవాశమంట§ంRS. ఇం½క ప;`జన@టంట* అRS ల~(sం

ట$ౖJ ను తక1Mవ aేయ+D మయ

•

రమ&ా
ి¯
aేయగల&ాD, ప;{ Yి ిr కtసం 512 ఎJ » మ వ'ం()లనుక1ంట.

మ+yట : ఒక>?ళ ^ాధ4xే, Vరd eాzC

ీÛÜE ను అంRSంచవచు¶. a)ల+ సులల~ మ+yట ౖ 17-19 అంగÞßల1

వ'A)q, అకMడ a)ల+ సంఘటనలల~ ఎకM(ైxే ఎక1Mవ ఎం/ &ం వ'ంట§ంRో కసI మ >ాట]r Yదn

ీÛE
Ü Vద

aెDzంచటyr షI పడ¥తA)qరd.
ిఆ ట] (s Yjz  a)ల+ ఎgrIÚ ఆపÉ A? ాt అy ఏ ా4Ù ను సుక1ావ', Yదn గRS మయ తక1Mవ ల~ సుక1ంట*
బగంట§ంRS.

•

100Mbps AC వM ారd= : V Yీ;యJ Ð &/
 కంప¸4ట ,సం eాI ఈధ AC >?గమ&ా వ'ండటyr AC వM
ా= అందaేసv ుA)q.

•

Õ(s`ారd= : Yిక¶ చూ jటపÊడ¥ , ఆటల1 ఆ(ేటపÊడ¥ ల¢R) Õ(s` కంట¹;h ా= R)!ా కంట¹;h aేసv ునq
Õ(s` >ాÙ aేసv ునqపÊడ¥ దృశ4 అనుభ×{ చకM&ా వ'ం()D. Vరd ఎంYిక aేసుక1నq ఆపÉ E బట]I V కసI మ r
UÁష
 I న R)yy అంRSవ!గలరd.

^Èం/ ా= : V  ల~

ీOక వ'ండటం Vక1 షI ం ల¢కQA), V షE ల~ ^Èం/ ారd=ల1 వ'ండటం వలన కసI మ

కంప¸4ట ల~ పz  aే ,ి &J, మ×Õ మయ ల´ౖÚ మ×4B¬ ల¢R) >ారd ఓఐYి R)!ా >ా

jqÑ±తలను ల¢R) eా4³x

మ+టzడటyr అవాశం వ'ంట§ంRS.
(s&ాల1
మ³IV(sయ+ ¦బâ= మయ ఆYిIకh మã :ఆYిIకh మã పyy a)ల+ చకM&ా yర!Ñ±ంచటనr మయ మ³IV(sయ+ ¦ బâ=
కసI మ ^ా3)రణ మ×4B¬ మయ ¦ బâ= నుం(s Õ(s` కంట¹;h aేయటyr ఒక మ+ర మ &ా ఉపకసv ుంRS.
.ి  @AB
? ంC :
V

ౖబ  ఒక సÓన పదn {ల~ yర!Ñ±ంచటం అవసరం, R)yr నమకన ^ా²'I>? @A?BంC ,R)yR)!ా, -r

మ+ Qf;డక1Ix సురsతన »Dz ం మయ

కG4టH

ిసIJ, మయ (ె³ ారd= @A?B aేయటyr Õలవ'తంRS.

మం  @A?BంC ^ా²'I>? స!లO RొంగతA)ల1 త&ంచటం, మయ మం yర!హణ మయ ఇE ^ాIDం వలన
కసI మ మధ4ల~ ఒక ధృఢన నమాyq కD&ంచట@ ాక >ారd Kస&ంచబడటం ల¢దy xెల1సుక1ంటyr Rోహదం aేసv ుంRS.
Vx Qాట§ మం »Dz ం స
ి I J కG() అంRSంచగల&ాD :

•

పట]షIన »Dz ం మయ -ంటh C

C- అ¼ మయ ఒవ -./.

•

అ(sy I ట
j å ]Ú ()æ బâరd= R)!ా అyqకంప¸4ట ల~ త!తగ{న ఆధుA)తన మ+రdOల1

•

మం >ా4Qార yరçయ+ల1 సుల1వ'&ా సు,వటyr Yి; ఇE ^ాIh= QIం

(s.  మనుగడ / కG4టH స
ి IJ :
A?షనh

కG4టH షయమల~, ప;సv ుతం  r

కG4టH Bల´E

ిసIJ వ'ండటం a)ల+ అవసరం. మం  Bల´E ిసIJ

సుల1వ'&ా @A?B aేయటyr మయ  ల~yr వaే¶ కసI మరంద ారd=ల1 E ట$E aేయటyr మయ
అనవసరన వ4క1vల దృ©ిIమరల¶టyr అంxే ాక మం కసI మ r ఒక సురsతన ప;Rేశమల~r వa)¶మA? gీDం
కDOంచటyr Rోహదం aేసv ుంRS.
గరdvంచు,వల న
ి మఖ4న QాంC :

•

అyq వM I ష
j E ల~ ల+ంట]>? <= >? ాE gిగషE వ'ందy మయ >ాట]y జÇగతv
 &ా yర!Ñ±సv ూ ,
ఉప`&ంచటyr సుల1వ'&ా, అంట* ఒక య×yeాటHy కD&వ'ందy కసI మ క1 ఒక yశ¶యత కD&ంa)D.
కమమ&ా ఆధుA)తన Q;&ాJ
ను తరచు&ా ఉప`&ంచటం R)!ా ఎపOట]కపÊడ¥ V కంప¸4ట ను నూతనం&ా

వ'ంa)D.

•

ౖబ  ల~ ావల ిన Qా;ధక అవసరతల1 :

o

Yి;ంట

o

^ాMన

o

>Ï ాJ

o

ÑØ/ eE మయ ,eE

o

యఎ » మ ా= మయ ధరాల´ౖన (ేట బh
ి(Ñ
s ఆ డబ
z è ల¢R) (s(s బరq

o
o

అE ఇంటరOటబh పవ సYéz ( యYిఎ )

o

^Èకర4వంతన క1¶ల1

o

అత43Sక A)ణ4త గల ల´ౖట]ం

o
o

 ల~పల సÓన చలz దనమ

.  ప;KషE
ఏ మ+-MC జయ+y-.A) ప¸v వరణx కG(sన Qాzyం మయ బయటక1 సుక1ావటంల~ ఆ3)రప(sవ'ంట§ంRS.
V >ా4Qాాyq Yంచు,>ాలంట*, ½తv కసI మ ను ఆకÉంaే షయ+yq ప;కMనY(sx,ే Vక1 [దట పట]షIన
ప;ణ)êక కD&వ'ం(s మయ కసI మ దగ రనుం(s నమకx)!yq సంQాRSంచు,వటం, ఒకaే{x >ాr
స<యపడటం, ఇం½క aే{x >ారd తమక1 aే ిన స<య+yq ఇతరdలక1 తమ Aiట]R)!ా మంy ప;a)రం aేయటం,
ఇల+ కసI మ ను ఆకÉంచటం a)ల+ అవసరంÑమయ V QటHy ఇల+ నq {ల~మలను Vరd
ఎదుMవచు¶.
ఏRైA) ప;Kషనh య+rIటH సుక1A? మందు, [టI [దట] ట jMటంట* V ఏయ+ గంన స-.న అవ&ాహన. (
V  వ'ం(ే ఏయ+ అకMడ Vరd xెచు¶క1A? V కసI మ ).
Vరdనq ప;Rేశమ గం బ&ా వరమ&ా అరëం aేసు,వటం వలన ( ఎyq - ి(ెyÉయh ాంYz ¬ ల1, ాల¢Ôల1,
సూMh, <సOటh, QాM, మ+-MC [దల´ౖన ) ఇపÊడ¥ Vరd V ట-C r అనుగణన మ+-Mట]ం
య+rIటHy ఎంYికaేసుక1y మయ అకMడవ'నq జనులR)!ా V శrv^ామాëèలx >ా4Qాాyq జయవంతం
aేసు,గలరd.
V కసI మ గం Vక1 xెDయటం మయ అంచA) >?యటం ( కమమ&ా వaే¶>ారd, సందాìyqబట]I వaే¶>ారd,
బ&ా ఉప`&ంaే>ారd [దల´ౖన ) >ావలన Vరd ప;ణ)êక >?సు,వటyr మయ ప;xే4క ార4కమ+లను
ఆచరణల~ YటI టyr, అంxేాక ప;xే4క వాల>ాr ప;xే4కమ&ా aేయటyr, R)yవలన V జయమLకM C
Yరగటyr అవాUాల1 ఎక1M>íx).
Vరdనq ప;Rేశమ మయ కసI మ LకM పట§I Vద ఆ3)రప(s, Vరd V >ా4Qాాyq Yంచు,వటyr ావల ిన ప;ణ)êకను
>?సు,వచు¶. @మ >ా4Qాాyq వృRSn aేయటyr ావల ిన >ాట]గం చ¶ంన ½yq మ+ాలను ఇకMడ సుvA)qమ.
•

ఆఫ : Vరd కసI మ r ప;Kషనh ఆఫ అన&ా కసI మ r ఆకృ{r త&న ధ రాల´ౖన >ాట]A)3)రం aేసుక1y
అన&ా ప;xే4క సూ
I (ెంC ఆఫ, ీyయ ిట]జ-E (s^ÈMంC, హౌ >ౖ (s^ÈMంC ల+ంట] ఇ¶ జయవంతం&ా
నడపవచు¶.

•

ంబ ©ి Q;&ాJ
: Vక1 ధ రాల´ౖన ంబ ©ి¼ Q;&ాJ
లను అ>?టంట*, ఉత ట;యh ంబ ©ి¼ ల¢R)


అంతవరక1వ'నq కసI మ r Qా4³ ంబ ©ి¼ పచయం aేయవచు¶. Rîyవలన V కసI మ దగ ర బÌరdక1
Q నమకx)!yq Yంచు,వచు¶.

•

ఇతర >ా4Qాాలx కల ి Q;x)Ñ±ంaే ప;a)రమ aేయటవలన ½తv కసI మరz ను సంQాRSంచు,వటyr
స<యపడ¥తంRS.

•

కసI ï= ల, ðయ
éz
మయ QాJ Yz C Õట]y తయ+రdaే ి స&ా పంచటం వలన ½తv >ారd ల~yr
ావటyr Rోహదప(sన>ారవ'x)రd.

• ల~కh V(sయ+ ఔC ల´C R)!ా ప;a)రమ aేయం(sÑ(s`, ^ా¯yr >ాాv ప{;కల1, బh మయ కమ×4yటH
@గజ-ౖE V దృ©ిIy ^ాంaేల+ aేసv ుంRS.
•

తరచు&ా వaే¶ కసI మ r (s^ÈMంC ల¢R) కGపE ఆఫ aేయం(s. Vరd QటHల1 ల¢R) >ారd=ల1 ల+ంట] ఏాOట§
aేయవచు¶. ( ఉR). బÌI కసI మ ఆ RS మం ) ల¢R) తరచు&ా వaే¶ కసI మ r ంబ ©ి¼ కz బòల1 ఏాOట§
aేయం(s.
ఎ.
ఎ. కసI మ LకM &NపO అనుభవమ
V ల~ కసI మ ఎపÊ(ైxే &NపO&ా gీh అవ'x)(ో అపÊడతడ¥ మరల మరల V దగ రక1 వ^ాvడ¥. కసI మ క1 మం
అనుభవం కDOంచటyr a)ల+ రాల´ౖన పదn తలను సృ©ిIంచవచు¶. >ాట]ల~ ½yq మఖ4న >ాట]y V కసI మ
అనుభ×{ aెంRS చు¶క1y మయ >ా అవసర సమయమల~ V

jవల1 అందుబట§ల~ వ'A)qయy గvం

Vదగ రక1 వaే¶ ల+గ aేయ+D.
½yq సల<ల1 :
•

కంప¸4ట మయ ఇంట-qC ఉప`&ం ^ా3)రణ సమస4లను రdసూ
v V సహాాyq Qf(s&ంచం(s.

•

ఇంట-qC ఎ¬ Qzర బ®;జ LకM ప;{ కంప¸4ట ల~ అరdచుల DసుIను ¦ వ= ప;ారం&ా >ారv ల1, ¦డ
 ల1,
మ×4B¬, gిh, ద4 [దల´ౖన >ాట]y తయ+రd aే ి వ'ంa)D.

•

ఆE ల´ౖE జÇÏ DసుI స¶ ంజE Vద వ'ంa)D.

•

[బÌౖh a)Ëం I ష
j E అంRSంa)D

•

ఖ¶తం&ా V >ాæ ర J మం&ా మయ 9భ;ం&ా వ'ంa)ా అy yశ¶యపరdచు,>ాD.

•

V  ల~ ఆ<రమ మయ Qాtయ+లను కG() అందaేయ+D.

ప;3)నన ఆల~చA?టంట* Vరd కసI మ r ావల ినవtq ¶ >ాళlm ^Èకర4మ&ా gీh అxే , >ారd a)ల+ాలం Vx
వ'ంటరd మయ ఎక1Mవ మt ఖరd¶ Yడx)రd.
అ3)4యమ 3 : నూతన సంQాదA)వాశమలను కDOంచటం ఎల+
ౖబ  ను జయవంతం&ా న(sYింa)లంట*, Vరd V ఇంట-qC మ+ర మ R)!ా V కసI మ r ఆఫం Qf(s&ంచటం
మయ V కసI మ ఎక1Mవ మt Vx కD ి ఖరd¶ aేయవచ¶y >ాr yశ¶యత కDOంచం(s.
ఎక1Mవ Qf;డ¬I అమటం మయ జంx) కసI మ y ఆకÉంచటం R)!ా, Vరd ధ రాలను సుక1ావటం R)!ా ఆnక
ప {ల~
ి¯
కGడ మం మ+రdOy చూడగలమ.
ఏ. స! ఆఫం ను YంచటంÑ
ంచటంÑల1>న
ౖ స!సులను జతపరచటం
ఎక1Mవ >-.టH స!సుల1 మయ Qf;డ¬I ను Vరd ఆఫ aేయటం వలన, ఎక1Mవ కసI మ y ఆకÉంచటyr ట$E
aేయటyr Õల1ంట§ంRS. ఆల~చA?టంట*, అకMడప;{ ఒకM అవసరతల1 ర¶టyr a)Dనyq jవల1A)q. కసI మ V 
క1 ావటం వలన [దట య×జ నుం(s &మ >ానుం(s V(sయ+ ఆసక1vల1 >ానుం(s R)4రdëల1 >ా నుం(s ఎంట
Y;నూ4 >ా వ'ం(s హౌ >ౖ మయ ఇంా ఎక1Mవ. ఎంత ఎక1Mవ కసI మ V (ో దగ రక1 వ^ాv అyq అవాUాల1 Vరd

కDO jv ఆ ధం&ా Vరd gీల1, >ా4Qార Qf;డ¬I మయ ఇతర ల1>ౖన స!సులను జత aేయటం R)!ా ఆnక పరం&ా Vరd
Yరగటyr మ+ర మ xెరన>ారవ'x)రd.
V >ా4Qాాyq ఆnకం&ా Yంచు,వటyr కల అవాUాలను ½yq ఉR)హరణలx Vక1 rంద సూంచటనRS :

•

ల+¼ ట¼ ఉప`&ంaే>ాr Qా వ= సురsతన >-ౖ gౖ జóE మయ <C ^ాOC r
 C
ô aే^v ారd :
>-ౖ gౖ స!సుల1 అంRSంచటం వలన ^ాvరన ంBల~ య×జ , R)4రdnలనుం(s ఉRో4గసుvల1, ప;xే4కం&ా Yదn
నగాలల~ ల¢R) ప;మఖ Õధులల~ వ'నq  లల~ ఎవ-.xే తమ స!ంత షE ా>ాలనుక1ంట§A)q >ాy ఈ
ధం&ా ఆకÉంచవచు¶,
మం ఆహ!నప¸తన మయ చకMట] >ాx)వరణమ కమమ&ా వaే¶ కసI మ r కDOంచటం వలన >ారd
^Èకర4మ&ా gీh అవట@ ాక మరల ావటyr అవాశమంట§ంRS. Vరd ఇంా ల1>ౖన ల+ల1 జతaే ి
అంRSంచటం అంట* ^ా²'I>? అYిz షE మయ కసI మ క1 ప;xే4కమ&ా RSన, >ార మయ Aల>ా C / QాzE
ను ఆఫ aేయటం వలన >ారd మరల V దగ రక1 ావటyr ఉxేv జపన>ారవ'x)రd.

•

కంప¸4ట సQరdI R)!ా ఆఫ
V స!ంత

:

ిసIJ న(sYించటం మయ E ట$E aేయటం, వలన కసI మ r నqన కంప¸4ట]ం

మయ కనDIం స!  ఆఫ aేయటం వలన ఎవ-.xే ంట¹z కంప¸4ట వ'A)q` ల¢R) ½తv >ాట]y
½నటyr చూసుvనq>ాr స<యం aేయవచు¶. ఈ స!సుల1 వలన అత43Sr మ+ËE అవాUాల1 మయ >ాట]x
Qాట§ అ¼ (ేట]ం, (ేట కవ, ఇE ^ాIల¢షE మయ ాE gిగషE ల+ంట] >ాట]y డ¥దుల aే ి
ఉప`గపడవచు¶.

•

»BA కర^ాOం(ెE మయ ప;జంట*షE స!  :
Vరd xేDక&ా >ాడటyr ఉప`&ంaే ట$ంYjz C మయ Aౖప'ణ4ం గల >ాaేత aేంనట§
z &ా మ+-MC టHయh
కసI మ r స<యప(ే rz¼ ఆI ల+ంట] »BA ల´ట, ప;జంట*షE, సIgిC, ðయ,
éz
బ4న, »BA ా=
[దల´ౖన. Vరd అంRSంచవచు¶. Vరd కసI మ r ావల ినy అల+ r
 ôC aే ి అంRSంచటం వలన, Vరd
సంQాRSంచటyr ఒక ½తv పం3)ను xెన>ారవ'x)రd.

•

Yిం; ట]ం,
, eాrం మయ ^ాMyం :
బZ ి¬ >ా4Qాాyr ావల ిన ఆgీసు సరఫా aే j ^ాvరన వసుvవ'లను మయ కనూèమ స!  ల+ంట]వ
Yి;ంట]ం, ల+A?ట]ం, బÌౖం(sం, eట¹ ాYీం, eాrం, eట¹ ఎ(sట]ం మయ ^ాMyం >ాట]y అమవచు¶.

•

-õ4J కక
 G4లJ Õట$ ( 
ి ) మయ కవం ల´ట స!  :
a)లమంRS జÇÏ >దుక1MA?>ారd ౖబ  ను BC aే^v ారd జÇÏ వాల,సం. Vరd అపÊడ¥ >ాr ావల ిన
-õ4J అంRSంచటం మయ కవ ల´ట ట$ం¼ ల¢C మయ వృ{v స!సులను అంRSం >ాళm జÇÏ >దుక1ల+ట
సులభతరం aేయవచు¶. Vరd ల~కh -.ట ల¢R) >ా4Qారసుvలr ఈ స!సుల1 అంRSంచటం R)!ా Vరd
గసుvలవట@ాక ( ఆnక పరన ప తలను
ి¯
¶నqం aేయటyr ), ల¢R) V

ిబòంRSల~ ఎవAౖA) ఈ

దరఖ+సుvల1 తయ+రdaేయటyr స<యం&ా Ôతం ¶ Yట§I,వచు¶.

•

>ంC Qా  మయ కనI ట]C
- :

•

నగరమల~ జ& సంఘటనల1 ల¢R) కనI ల¢R) మ×Õ Õట]y కG() Qా ల+ంట] అమవచు¶.

•

ఆ<రమ,
ౖ  మయ RSనప{;కల1 :
ఆ<రమ, Qాtయ+ల1 @గజ-E
ఈ అదనప' ఐటJ కసI మ ను ఎంకB aేయ()yr, ఆÑ±!yంaే >ాx)వరణమను కల1గaేయటం అంxేాక
కసI మ a)ల+

jప' వ'ం(ేల+ aేసv ుంRS.

•

();¼ బ- మయ ½య స!  :
Vరd ఏాOట§ aే ిన >ా4Qార jవల1 ½న^ా&ంa)లంట* Vరd ఇంట-qC  ల~ ();¼ బ¬ ల1 అందుబట§ల~
వ'ంa)D మయ Vరd ½య స!సు >ాx గసుvల>ా!D.

•

ఎంట ట$E
ౖ ంC స!  :
Vరd మ×4B¬ (ౌE ల~/, ి(s బqం మయ eట¹ , Õ(s` ©jం. aేయవచు¶, ఆధుA)తనన, ప; ిöSn aెంRSన
&J

•

ి(s మయ (s(sలx Qాట§ కంQfAంC, YE (ైÚ, మ ా= మయ ారd= డ కG() అమవచు¶.

మఖ4న ట]¼ ఆE ల´E
ౖ >ా4లG4 య+(ె/ స!  ( ఏఎ )--- ఒక ఏఎ య+&&
  x నqQాట] అ÷ంట]ం
 ట
మయ ఎక1Mవ ాలమ సంబంధం కD& వ'ండటం a)ల+ మఖ4ం.
మఖ4ం.

•

ఉప`గప(ే స!సుల1,
!సుల1, ట;>h ట]C
- బrం స!సులను అందaేసv ుంRS :
[బÌౖh ø)Ë, »h YjంC, -.h ఎ ట]-C బrం ల+ంట] స!సుల1 R)!ా a)ల మంRS  / ిఎ లr
ఆకÉంచబ(s మయ ఫ'C బh Yరdగx).

ఆE ల´E
ౖ R)4 వ
j ల1
ఆE ల´ౖE ద4 అA?RS ఇం½క rలz jవ అRS Yి ి అవసరతను YంచుతంRS మయ  /

ిఎ

ి ల~ గంటలA)3)రమ aేసుక1y

½తv 3)4రdnలను సుక1వaే¶ షయంల~ జÇగతv
 సుక1ంట§ంRS.
ఆëకపరన Qf;డ¬I ను అంRSంచటం :
-(
 sC ారd= ఇనూ-E ³/, ©j అYిz షE సులభమ aేయట [దల´ౖన.  /

ిఎ

ి r a)ల+ ఫ'C బh మయ

ఆëకమ&ా ÑØ¶ంaే అవాశమ కలదు.
». V కసI మ బZ y Yంచు,ం(s
V కసI మ బZ y Yంచ½నుట ½రక1, V ప;సv ుత y`గR)రdడ¥ మరల వaే¶టట§
z చూసు,>ాD మయ ½తv

jవల1

మయ ఆఫం x y`గR)రdలను ఆకÉంచటంల~ జయవంతంా>ాD.
V కసI మ బZ y సv ంచడం ½తv సంవ4తగల ఆR)య ఆవాUాలక1 తల1ప'ల1 xెరdచు,నుటక1 &NపO మ+ర ం. Vరd

jవల1

అంRSంaే నqరాల´ౖన y`గR)రdల అంUాలను పùDంచడం R)!ా, Vరd అదనప' jవలను గvంచగల1గx)రd, V
>ా4Qారం మంత జయవంతం ావటyr >ాట]y కల1ప',వడం R)!ా స<యం Qfందుx)రd.
@మ ఈ rం ద అల+ంట] ½yq అంUాలను చ¶సు
v A)qమ:
A)qమ
[దట] ^ా వaే¶ y`గR)రdల1:
y`గR)రdల1
ఎవ-.xే కంప¸4టరz క1 మయ ఇంట-qC క1 ½తv >ారd [దట] ^ా వaే¶ y`గR)రdల1. >ారd ౖబ  y ఉప`&ం
ఈh మయ అE ల´ౖE ^- లను య+- R)!ా

jqÑ±తలx మయ క1ట§ంబం x కమ×4yC aేయటyr ఆసrv

చూప'x)రd. ఈ అంశం a)ల+ Yదn RS మయ అపతన సంవ4తను చూప'తంRS. V [దట] ^ా వaే¶
y`గR)రdలక1 కంప¸4ట ÂÃణ మయ స<యం అంRSంచడం R)!ా Uా!సంx కంప¸4ట]ం Qా;రంంచటyr అవసరన
ఆవశ4క Aౖప'ణ)4లను వృRSë aేయ+D. [దట&ా, V  y సంద¨ంaే ఈ సంవ4తగల y`గR)రdల ఎక1Mవ&ా ఉనqపÊడ¥,
>ారం [తv ం V Yి ి అకG4Yt y Vరd Yంచు,వచు¶. -ండవRS&ా, Vరd ఇల+ంట] y`గR)రdలక1 >ా ాజభrv మయ
>ా4Qాాyq ^ా!3îనం aేసు½y నమకన సల<R)రd(s&ా ఆ Qా;ంతంల~ చూడబడx)రd,
[దట]^ా వaే¶ y`గR)రdలక1 Vరd ట]y అంRSంచడం వలz ఆకÉంచవచు¶:
చవచు¶

•

ఒక ^Èఖర4వంతన,

jqహప¸ర!కన >ాx)వరణం - a)ల+మంRS ప;జల1 ½తv Aౖప'ణ)4లను A?ర¶క1A?టపÊడ¥

జంక1x)రd మయ కంప¸4ట మఖ4ం&ా [దట]^ా వaే¶ y`గR)రdలక1 ఒ{v (sy కD&సv ుంRS. ఇల+ంట]
y`గR)రdలను V మ+ర ంల~ ^Èకర4వంత&ా ఉం(ేటట§
z చూ jv >ారd {& ావటyr Yj;Yింపబడx)రd.

•

మãDక కంప¸4ట ÂÃణ - [దట] ^ా వaే¶ y`గR)రdల1 ఇంట-qC ల~ కంప¸4ట y ఎల+ ఉప`&ంa)D
A?రd¶,వడం మయ మãDక సమ+a)ాyq కను&Nనటం >ాr కంప¸4ట y Qా;రంంచటyr స<యపడx).

•

ఇంట-qC ఇవ!õYj అyq

jవల అంట* ఉRో4గ అA?!షణ, కమ×4yC, »ల1zల aెDzంప', జ!షను
z మయ ఇంా

ఎక1Mవ - ల+ంట] ప;`జA)లను y`గR)రdడ¥ y`&ంచు,A?టట§
z yçత ఇంట-qC ÂÃణను Vరd కD&
ఉం()D.

•

Vరd ప;శqలక1 జ>ాబల1 ఇaే¶ xెDకల

•

aేయ+Dన మయ aేయకGడన మయ సంsYకరణ,
ీv
ÀాI కC, ఇంట-qC ÂÀాIa)రం కల1ప' ½y yయమ+ల
LకM

ిబòంRS x అE- ౖC మదë త మయ టMలను అంRSంa)D.

“ఎ ట§ జ-/ ”ఇంట-qC  పద,శం, వvంaే

ౖబ చటI ం ను Yి ిల మందు అ{rంచడం R)!ా

y`గR)రd(sr స<యపడx).

•

మãDక కంప¸4ట వనల1 మయ Aౖప'ణ)4లను A?Oంaే సv ృత UÁణ
 ల~ ఆE ల´ౖE ,రdలను V y`గR)రdyr
అంRSంచం(s.

ఉప`గప(ే టMల1:
టMల1
Vరd ½తv y`గR)రdలను ఆకÉంaేందుక1 ధ రాల´ౖన స½తv ార4కల+Qాలను yర!Ñ±ంa)D ఉR).:

•

Vరd మ3)4<qాలంల~ ప;xే4కం&ా హౌ >ౖÚ ½రక1 ప;xే4క ఇంట-qC A?రd¶½A? ,రdను yర!Ñ±ంచవచు¶ మయ
>ాr వంటల

•

ౖటz § ల¢R) >ా Yిలzల ఇంట]పyr స<యప(ే [దల´ౖన >ాట]y >ాr చూYించం(s.

Vరd V Qా;ంతంల~y యవక1లను ఇంట-qC >ాr ఏధం&ా ప;`జనా అA?R)yVద చర¶క1 Yిల1వం(s.
వ`జనుల1, >ాr సమ+a)రం ,సం

ౖC Vద A?Oంచడం ల¢R) >ాr ఉప`గప(ే / ఆసrvగల చూYించగల

ప;xే4కన వÓజనుల బృంR)yq కD& ఉండం(s.
QాUాక>?తvల1 & వృ{v yప'ణల1:
yప'ణల1
ఈ ల~z a)ల+మంRS వృ{v yప'ణల1 >ా >ా4Qాాyq ఇంట]నుం(ే న(sYిసv ుA)qరd మయ
అల+ంట] ప;జలక1 అ3Sక >?గంకల

ర
ి¯
న ఇంట-qC

ౖబ  R)!ా కల1సుvA)qరd.

jవల1 అవసరం. ఈ y`గR)రdల అంశం

ౖబ  లను >ా >ా4Qాాల

LకM అyqఅంUాల,రక1 yర!Ñ±^v ారd. >ా4Qార ప;ణ)êకల1 రంచటం ,సన, కz ంC లx కమ×4yట]ం -.A), మ+-Mట]ం
టHయh తయ+రdaేయటy-.A), ల¢R) >ా4Qార పనుల LకM >ౖ3)4yq బయటక1 యటy-.A) అంట* Yి;ంట]ం, ాYీం
మయ eాrం ల+ంట] yర!Ñ±^v ారd.
Vరd QాUాక>?తvల1 మయ వృ{yప'ణలను Õట] R)!ా ఆకÉంచవచు¶:
చవచు¶

•

వృ{v yప'ణల ,రక1

jవల1 ాా4లయ ప;Rేశం ల+&ా ప;వంతం&ా ఉం()D, అ3Sక->?గవంతన ఇంట-qC య+-

మరయ >ౖ ల´ Yి;ంట]ం ను V  కD& ఉం()D.

•

V  ల~ <C ^ాOC నుం(s య+- aేయగల Qా వ= Q;ట$I/
- >ౖ-gౖ ఇంట-qC కAI
r ట]y ల¢R) దగ ల~y
ఇంట]ాా4లయ+లనుం(ైA) అంRSంa)D.

•

ఇల+ంట] y`గR)రdల1 పyaే j వృ{v yప'ణల >ాx)>ారణ)yq ఏరOరa)D మయ >ా >ా4Qాాyq yర!Ñ±ంa)D.

•

>ా4Qార ఉతv ాల1, Y; ంట*షE, సIgిC, Yయ,
éz
బ4న మయ >ా4Qార ా= ల+ంట] Q;Yషనh- ల1rం
మ+-Mట]ం టHయh ను y`గR)రdడ¥ తయ+రdaేయటyr Vరd ఈÔ-ట§-య×ï ట$ంYjz C మయ rz¼ ఆI
y అంRSంa)D.

•

సరIgిషE ార4కమ+లను అంRSంచం(s. అందువలz >ారd మయ >ా ఉRో4గల1 ఉతOR)కత ^ాపû >? ల~
Qా;Õణ4ంగల>ారd&ా తయ+రవ'x)రd.

•

Yి;ంట]ం, eా4rం, Qట¹ాYీం, ల+A?ట]ం, బÌౖం(sం, ^ాMyం మయ ఇతర >ా4Qార jవలను ఇవ!õపం(s.

•

ార4లయ+yr సరఫాలను అంట*

ి(sల1 మయ (s(sల1, YE (ైవz ', మ ారd=ల1 మయ ా= డ ల+ంట]

ఇవ!õపం(s.
ఉప`గప(ే టMల1:
టMల1
అవసరxే, Qా;ంయ మయ ట;>Dం వృ{v yప'ణలక1 >ా >ా4Qార అవసాలను Aర>?ర¶టyr ల¢ట$I ^ాపI >? మయ
ఇంట-qC ^ామరëèం x

ిదnం&ా ఉనq ల+¼ ట¼ లను ఎపÊడూ అRెn క1 ఇవ!ం(s.

AiR)yq ,రdక1A?>ారd:
ారd
ఈ y`గR)రdల అంశం Aiదం ,రdక1 మ+త;@

ౖబ  లను >ాడ¥క1ంటరd -

ిyమ+ల1 చూడటం, సం&x)yq (ౌE ల~/

aేయడం, ఇంట-qC y సÎ aేయడం, eట¹లను ^ాME ,ఎ(sC మయ పంచు,వటం, jqÑ±తలక1 మయ క1ట§ంబyr ఈ
h aేయటం, బz >ాడడం, ల´ౖÚ ø)C, ^షh Aట!M గ×¼
మయ (s` ాAÎ-E ల+ంట] AiR)లను

>ాడ¥x)రd.ఇల+ంట] y`గR)రdల1 సv ృతన V(sయ+ను త!తం&ా (ౌE ల~డ aేయగD& >?గవంతన షE మయ
అ3Sక >?గం గల ఇంట-qC y ఇషI పడx)రd.
Aiదం ,రdక1A?>ాr Õట]y అంRSంచడం R)!ా ఆకÉ^v ారd.
రd.:
•

>ా బÌౖh (s` ,రక1 ప;జÇదరణQfంRSన Qాటల1, ిyమ+ల1, (s`ల1, ం&Iను
z , >ాh Yjపరdz, ీÛÜE

jవరdz

మయ ^ా¼I >?రzను (ౌE ల~/ aేయటyr య+-.
•

తÃణ సంRేశం మయ ఈ h ఉప`&ంచటyr మయ

ౖyం అ¼ ,సం >ాడటyr xేD-.న, దశ తరd>ాత

ధశ ను ఇషI పడx)రd.
•

Vరd మంRే (ౌE ల~/ aే ిన టయh LకM

jకరణ ను ఎపÊడ¥ y`గR)రdల <ం/

టక1 బRSD

aే ినపÊడ¥ ø)Ë aేయవచు¶.
•

ఆ(s`మయ (s` ానÎ-yం ½రdక1 మం

•

Qట¹ ఎ(sట]ం, ^ాMyం మయ

jO.

ం(sం ల~ స<యం.

 ల~ ఈ వర ప' y`గR)రdలక1 yçత వనరdలను అంRSంచవచు¶:
(ౌE ల~/:
ల~/ యయ » QI, ()ట -బh, ా= డ, బÌౖh ^ా²I >?.
ఆ(s` మయ (s` ాAO-yం:
ం >Ï ాJ,  ంజ, ల´ౖÚ స! .
eట¹ ఎ(sటం] :
 ఆ(s`/(s` బh మయ కనవరI, ఎ(sట]ం టÄh, V(sయ+ Yjz య, యh Yjz య ల¢R) Yిచü
@A?జ, మ×Õ @క, సువh సూ
I (s` ల+ంట] ఏ ఇతర ^ా¼I >?రz d.

ఉప`గప(ే టMల1:
టMల1
Yీ;ల+E జరqDI మయ V(sయ+ వ4క1vలను ఆకÉంచటyr, eట¹ ఎ(sట]ం మయ ^ాMyం ,సం ఒక ప;RేUాyq అంrతం
aేయటం R)!ా eట¹ మయ (s` జరqDసుI ,రdక1 సë లం సృ©ిIంa)D. ఆసrvగల జరqDసుI మయ gిh @క r (s`
ఎ(sట]ం మయ ^ా²I >?రzను YంYిచటంల~ స<య+yq Vరd అంRSంa)D.
&మ:

&మ ఆటల1 ఆడ()yr ఒంట&ా ల¢R) అE ల´ౖE

jqÑ±తలx

ౖబ ఫ'M తరdచు&ా వ^ాvరd. ^Èఖర4వంతన >ాx)వరణ

ప;వం మయ >?గవంతన షను
z >ాy ఎక1Mవాలం ఆటల1 ఆడ()yr, a)ట]ం ల´ౖÚ, Dం ల¢R) V(sయ+ను
చూడ()yr  ల~ కG¶టyr Yj;Yిసv ుంRS. ఈ y`గR)రdల1 తరdచు&ా స½తv &ా(ెË C కD& ఉం(ే చపలత
v ల1. &మ
Aiదం aేత Yj;Yింపబడx)రd ాy

ౖబ  ల~ అంRSంaే ^ాం°ýక ల1వలను ఇషI పడx)రd.

Vరd &మ y Õట] R)!ా ఆకÉంచవచు¶.
చవచు¶.:
•

ప;జÇదరణ QfంRSన &ం ట$ౖట]h r య+-

•

&మ >ా

jqÑ±తలx కD ి ఉం(ే ఒక ప;xే4కన “&ం జóE” మయ eాI -Yj= &ం y ఆనంRS^v ారd. &మ

^ా3)రణం&ా శబnల1 aే j>ారd ాబట]I ఇRS V -గ4ల y`గR)రdలక1 ఇబòంRS కD&ంచక1ం() ఉంట§ంRS.
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