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ఒక #ోషం'ా ల*+,-ంచక/ం01 అ34 ప67స9ందనలక/ ఏకప= >ీ@య #BదుD బFటH అనుమ7ంచబడKతMం#B. 

 
>NOP QRSTU QVంW +Xరక/ +,Z[ బ\ ]̂ _ద ప67స9ందక/0`+, ప6శ4ల/ ఇవ@బడd1e లf#1 ప67స9ందక/0`+, వg+,hగతం'ా 

లf#1 jk l #1@mా nగoర'ా చదవవచుp. ఒకqTళ లభgం అed,ే సమuv1రం ఇvేp వg+,h AD83 QVeంటwౖl vేయడం 

qాంఛzయం. ఒకqTళ ఇl jార{] లభgం +ానటZedే, AD83 m|'}+, ఇవ@వచుp. 

 
ఇl jార{] క/ ఇ~pనప�9డK, m|'} m�టHల� మuర�9 గ�m}ం~ ప67స9ందక/0`3 3m}�ష�ం'ా అడగం0.̀ 

 
ప67 ఐట� +Xరక/ అత0 ̀లf#1 ఆQV �ామర��ంల� మuర�9లను m�W vేయమ3 m|'}3 అడగం0,̀ మm}మ�ఖgం'ా 

m|'}+, ఇ~pనప�9డK, ఎలuంట� 3m}�ష�  +ారణం ఇవ@క/ం01ST. 

 
ఒకqTళ ప67స9ందక/0`+, nగoర'ా చ#B� �3�ిం~నటZedే, q�ౖదుgడK ఆ పదబం�134 జ�గ�తh'ా ప#1ల�Z 3+, చ#B�, అ�జ��  

సమసgల వలZ  క�'� మuర�9లను గమ3ంచమ3 పటH� బట�డం మ�ఖgం( �ాm�రక సమసgల/ +ాదు). వg+,hగత ఐట� ల 

మధg m�ం0ో  ఆలసgం ఉం01�. 

 
మuర�9 +Xరక/ ఎలuంట� టwౖ� ల*ౖl అవసరం లfదు. 

 
తM#B �k -ర� అST#B "అవ�ను, ఒక మuర�9"'ా మu]- vేయబడ̂ ఐట� ల సంఖg �క-  తhం. 
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2005:65:559-564) 
 

0¡QVంట�ం¢ ర�గ{తను 3mా� m}ంచ013+, >ీ£¤3ం¢ పm�= సm}¥k దు. ఏ#ేQV¦S1, అ§̈మ]© qాg�B, qాసు-ల] ~తhq�ౖకలgం, 

ల*ª బF0¡ ~తhq�ౖకలgం మm}య� ఫ6ంట¬టwం¥k రO ~తhq�ౖకలgంd స® అSTక �ా�1రణ 0¡QVంట�ం¢ qాgధులd సంబంధం 

ఉన4 ¥6ా రంభ అ�జ��  మuర�9లను గ�m}hంచడంల� ఎ08̀ v1లu సు34తం'ా ఉంటHం#B. 

 
బల °̄నQV¦న m�ంU ల�3 �k -] ల/ (#Bగ�వ చూడం0)̀ తదుపm} మ#Bంప� �క- అవసmా34 dె�యజ��ాh e. 

"�ా�1రణ" �³�ణ´ల�3 �k -ర�Z  0¡QVంట�ం¢ 0`జ�ర̂] �ాధgం +ాద3 సూ~సుh S14e, +ాz ¥6ా రంభ qాg�B ¥k6 >Nµ>ి¶ ను 

d>ిప�చpలfమ�. #ో·ా3+, ఇతర ఆబ¸¨+,�¹ వనర�ల/ ఉన4 సందmాºల�Z , మm}ంత అధుS1తన మ#Bంప�క/ ®_ 

ఇవ@బడKతMం#B. 

 
0ెవల[ QVంW మm}య� qా�0ేషl »డO© ల� vేరpబడ̂ 995 మం#B వgక/h ల �క- +,Z3కO m�>N]p ఫ�d1ల 

ఆ�1రం'ా, #Bగ�వ �¼m½-న4 కటF¾ ¥ాeంW ల/ ప6జంW vేయబ01^ e: 

• 0 – 1: +ామl >Nl© 



• 2 లf#1 అంతకంట¿ ఎక/-వ: అ�జ��  బల °̄నత  
అనుసం�1నQV¦ ఉండం0` 

 
సమuv1రÀvేp వg+,h+, (qాంÁత) లf#1 m|'}+, ఇ~pS1, AD8 ఈ 

+,�ం#B ల=ణ1లను క�'} ఉంటHం#B: 

• సు34తతh Ãం > 84% 

• 80% > >N9షల*ౖజ�షl 

• ¥ాÄట�¹ �ి60`+,�¹ qాలÅg > 85% 

• S�'}ట�¹ �ి60`+,�¹ qాలÅg > 70% 

• క]@ �క- #Bగ�వ ÆFగం: 0.908; 95% >ీఐ: 0.888- 
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అనుమ% &'()*క 

 
HాIింగLM kశ>k,6mలయం వృ,6o పmం మ%Cయq rతsHtౖకలmం మధm vేQ6ను గq%CsంచQ6*!x ఎ*+,- అం0ాల సమ456%ాత8క 

ఇంటర=>?ను ఉపz{CంచQ6*!x మ%Cయq ప/నర$త5�%  iేయ+YP)B అనుమ�P మం�ర$ iేసు% ంRS, ఇ,- ఇకgడ 

అందుబ~ట�ల� ఉనd #ిQRఎ�\�  ఖr�తం{ా క*#ిసుs ం,-, Htౖదm సంర�ణ ల�,6 ప%C0�ధనల� rతsHtౖకలmం గq%Cంr rతsHtౖకలmం 

ప%C0�ధన �కg ఎట�వంట� మ4ర�� ల�,6 మ4ర�� ల�కfంQ6 ("ఉ,ే�శmం").  ,�* ఉ,ే�శmం (1) వృ,6o పmం మ%Cయq 

rతsHtౖకలmం మధm vేQ6ను గq%CsంచQ6*!x ఎ*+,- అం0ాల సమ456%ా*d అమ8డం, పం#ిణ� 5ేయడం ల�,6 మ4%C�QR 

5ేయడం, ఇంటర=>? *ర>��ంచడం ల�,6 ఏ,ౖె�6 అధmయనం ల�,6 Hాm�ార kలfవకf ,6* !ా#ీలను జ�QRంచడం !ాదు; (ii) 

అనుHా,6లv� స� ఏHtౖ�6 ఉత�నd రచనలను సృIిLంచడం; ఎ/ల�,6 (3)  ఏRౖెIY ఔష�Yలను అమ�డం )�రకW 

మ4=�Vట�ం� టno వలm వృ,6o పmం మ%Cయq rతsHtౖకలmం మధm vేQ6ను గq%Csంచడం !�రకf ఎ*+,- �ాXంట�  

సమ456%ాత8క ఇంటర=>?ను  ఉపvG>ంచడం. !��.శ. 8 �కg అ*d !ా#ీలf ఈ !x�ం,- ��టEసును క�{C ఉ�6dX: 

"అనుమ�v� ప�నర�8,- ంచబQRం,-. !ా#ీ%&'( 2005. ,- అ%ా8ంP ఇంటర=>?, వృ,6o పmం మ%Cయq rతsHtౖకల4m*d H¡ర� 

5ేయQ6*!x ఎ*+,- �ాXంట�  సమ456%ాత8క ఇంటర=>?, +[\ ]%Cల�* ,- యA*వ%CDటE ఆG HాIింగLM, VWXం( 

లYXZ నుంQR !ా#ీ%&'( 5ేయబQRన [ాధనం. అ*d హకfgలf %Cజi> 5ేయబQ6j X."  ఏRౖెIY ఇతర పjvజనం )�రకW 

వృ,6o పmం మ%Cయq rతsHtౖకలmం మధm వmv6m[ా*d గq%Csంచడం !�రకf ఎ*+,- అం0ాల ఇM ¢ార8i ఇంటర=>? 
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