
 

                 షమషయ రిశుహారము – తురణయ శూహమరథయము  
ఈ మోడ్యులును  6 ఫాగములుగహ  విభజించి తెలుషుకోఴచ్ుు.  

1. షమషు మిష్హార అఴషరము . 
2. షమషు నిరవచ్నము.  
3. షమషు యొక్ా అనేక్ ధృకోాణములు  
4. షమషుల కహరణములు  
5. భినన ఆలోచ్నలు . 
6. .షమషుల నివహరణా ద్దతులు.  

     ఇింటిలోగహని మనము చేసే ఉద్యుగములో కహని కొనిన షమషులు ఉతననమఴుతాభ .ఈ 

షమషులను  మిష్హామిించ్డ్ము చాల  అఴషరము. కొనినసహరలు  మనము షమషు అనుకొననద్ ి

అషలు షమసేు కహక్నుో ఴచ్ుు. ఴృతి్తలొ మించిష ుమోగత్త ఉిండాలింటే షమషులను 
మిష్హారము చేయాయౌ.  షమషులను ఎుడ్య ఒక్ క్రమద్ధత్తలొ మిష్హారము చేయాయౌ.  

షమషయ తురవచనము: సహమాజక్ రబ ైనద్ెైనా, ఆమిధక్ రబ ైనద్ెైనా, శహషిర సహింకేత్తక్ 

రబ ైనద్ెనైా రజలు ఏద్ెతైే అవహoచ్నీయబ నై సిత్త అని ఫావిించి షమిద్ిదద్ాద లను క్ుింటామో 
ద్ానిని షమషు అనఴచ్ుు. షరళంగహ ఙెతృహలంటే శూహమాజిక షంబoధాలలో   ఏరడే ఘరషణ లేదా 
భేదాలను షమషయ అనఴచుు.  

షమషయ యొకా అనేక ధృక్కాణములు : 
        ఒక అటవీ శహఖాధిక్హరి 2500 మొకాలు నాటడాతుకి్ తురణయంఙారు. ఇటటి  మొకాలను 
షకాల్ ఆఴరణలల నాటదడాతుకి్ తురనయంచి కలెకిర్ గహరిఙే ఉత్త రువలు ఇంఙారు. మొకాలు 
నాటబడినాయ. క్ ంత్ క్హలాతుకి్ ఆ మొకాలు వహడితోృ యాయ. దీతుకి్ అనేక క్హరణాలు ఉనానయ 

.కలెకిర్ గహరు త్దుర ిఈ విశయాతున  రిఴయయ ఙేయలేదు. అటవీ శహఖాధిక్హరి వరదధ  ెటిలేదు . 
మొకాలు నాటేటపడు ితూీల్ీ ను మరియు విదాయరుథ లను విశహవషములలకి్ తీషుక్కలేదు. 



మొకాలకు తూరు తోృ యమతు ితుీతృహల్, గహర్్ కు ఙెనా  అత్ను తూరు తృో యుటలల వరదధ  
కనరచ లేదు. ఇలా ఙాలా క్కణాలు ఉoటాయ.  

 

 

షమషయల  క్హరణాల విశలోశణ:  

        షమషులు ఴచిునుడ్య అషలు షమషు ఎక్ాడ్ ఉననద్ని  గుమిిించ్డ్ము, 
షమయానుగుణింగహ మించి నిరణయము చయేడ్ము,నిరణయాలను క్డ్బింద్ిగహ అమలు 
చేయడ్ము చయేాయౌ.  

         ఒక్ారల గహని, షమూసముగహని మిసితులను ఫేమీజు వేషుకొని వహటికి ఒక్ క్రమ ద్దత్తలో 
మిష్హారము క్నిెటటడ్మును షమషయ రిశుహారము ( problem solving ) అనఴచ్ుు.  

       షమూసములోని అింద్రల ఴుక్ుి లక్ు మధు షతసoబింధాలు  అఴషరము అభనటికీ 

అింద్రలగహని లేద్ా ఒక్ారల గహని మిష్హారమునక్ు చేసే రయతాననిన   అింద్రల ఒుకోవహయౌ .  

       అషలు షమషును గుమిిించి మిష్హారము చేయాలింటే  క్రమ ద్దత్తలో సహగహయౌ. షమషు 
ఏమి, షమషు ఎక్ాడ్ , షమషు ఎడ్య , షమషు కహరణము ఎఴరల అన ేనాలుగు రవనల 

క్రమింలో సహగహయౌ.  

ఉద్ాసరణక్ు  షవచు భారత్ అభియాన్ కహరుక్రము ఒక్ గహర మములో తీషుకొింటే. అధికహరలలు  
ఎనిన  రయతానలు చేసనటికీ కొనిన గహర మాల రజలను కహలక్ృతాులక ై అరలబయటిక ి

వెలు క్ుoడా నిమోధిించ్లేక్ నుో తునానరల .  
ెదద షమషయ(major problem): ఒక్ గహర మమును  కహలక్ృతాులు ఆరలబయట 

తీరలుకొనుట నుిండ ిూమిి  విముకిి (ODF) గహ రక్టిించ్ లేక్ నోు ఴుట.  

 షమషయ ఏమిటట (WHAT): ఎననన  మరలగు ద్ొడ్ు ను నిమిమించినటకీి రజలు కహలక్ృతాులు 
తీరలుకొనుటక్ు ఇింకహ ఆరలబయటక్ు వెళుతునానరల . 
ఎకాడ( WHERE): గహర మానికి 500మీటరు  ద్ూరoలొ రజలు ఈ షమషు ఴషుి ననద్ ి



ఎపడు (WHEN): మరలగుక్ు వెళ్ళినుడ్య ఎఴమ ైనా చ్ూడ్క్ుిండా సహధారణింగహ ఈ 

షమషు తెలువహరలజామున మమియు షింధాు షమయమున ఎక్ుాఴగహ ఉింట ింద్ి.ద్ీనిని  బటిట  

రజలు ఇద్ి సగుు డే విశయమని ఫావిషుి నానరని తెలుషుి ననద్ి.  

ఎఴరు (WHO): ఆరలబయలోు  కహలక్ృతాులు తీరలుక్ునే  వహరింతా సహధారణింగహ ెద్ద  వహమే. 

బడ ిలు లు వెళురల.  
షమషయ ఏమిటట- అరిఴుతుననద్ేమింటే రజల రఴరినలో మారల మహవహయౌ. 

షమషయ ఎకాడ అంటే- గహర మానికి 500 మీటరు ద్ూరములో అింటే రజలక్ు  గహర మ మివుభరత 

టు    అఴగహసన ఉననద్ని తెలుషుి ింద్ి. 
ఎపడు అంటే – తెలువహరలు జామున మమియు సహయింతర షమయమున అింటే రజలు గట ి

వేళలోు  ఆరలబయటిక ివలెు డానికి  సగుు డ్యతునానరని అరిబ ైనద్ి.  
ఎఴరు అంటే: గహర మములోని ఴయోజనులు .అింటే నుహత ద్ధతులను వహరల ఴద్లు కోలేక్ 

నుో తునానరని అరిము. వహమిని నుహట ద్దతులు ఴడ్లు కొనలేా చేయాయౌ. ఈ షమషు 
మిష్హామహనికి కొతి ద్దతులు  నుహటిించాయౌ. గహర మ రువేక్షణ క్మిట ి షభుులు, బడి లులు 
రజలు ఈ విధింగహ వెళిక్ుిండా వహమిెై తుఘా  ఉించాయౌ.  

          అింద్ుకే షమషు మూల కహరణాలను విశలుషించాయౌ .షమషుక్ు కహరణాలు అనేక్ము 
ఉిండ్ఴచ్ుు. అింద్ులో కొనినoటిక ిమిష్హార మామహు లు అింతక్ు ముింద్ ేఉిండ్ఴచ్ుు. కొనినoటిక ీ

అషలు కహరణాలు వతెుకొాని షమషు మిష్హార మామహు లు అనేవషoచాయౌస ఉింట ింద్ి. ఇింద్ుక  ై
ఎింద్ుక్ు (WHY), ఎింద్ుక్ు (WHY), ఎింద్ుక్ు (WHY) విధానము ద్ావమహ షమషుక్ు 
మిష్హార మామహు లు వెతుక్ ఴచ్ుును.  
ఉదాసరణ:  ఒక్ కహమహులయములో ఒక్ షహాయక్ుని ద్గుర అనేక్బ ైన పెైల్సస 
ఉనానయనుక్ుoద్ాము. ద్ానికి కహరణము వెతకహలింటే . 

1. షహాయక్ుడ్య తన పెైల్సస ను మిష్హారము చేయలేక్ నుో తునానడ్య-ఎందుకు  . 



2. సబబింద్ిెై అధిక్ఫారము డిింద్ి - ఎందుకు . 
3. సబబింద్ి షమిగహు  ని చేయడ్ములేద్ు -ఎందుకు . 

సబబింద్ిెై ఎింద్ుక్ు అధకి్ ఫారము డిింద్ి .అింటే ఉిండ్ఴయౌసనoత సబబoద్ి లేరల.  
కొనిన నోు స్టట  లు ఖాళీగహ ఉనానభ .సబబింద్ి షమయిగు శిక్షణ లేక్నోు ఴచ్ుు.  

సబబింద్ి యింద్ుక్ు షమగిహు  నిచేయడ్ములేద్ు – వహమికి షమిభ ైన శిక్షణ లేద్ు . 
      ఇలా ఒకొాక్ా షమషు బయటిక ి ఴచిు వహటికి మిష్హారమామహు లు క్నుకొానే వీలు 
ద్ొరలక్ుతుింద్ి. షమషులక్ు క్రమ ద్దత్తలో అించెలించలెుగహ  మిష్హామహలు వెతకహయౌ. 

 

      SCAMPER విధాన  ద్దత్తలో షమషు మషి్హార విధానములు  చ్ూద్ాద ము.  
S- SUBSTITUTE –ిత్ాయమానయ రిశుహార దధ తి : ద్ే ద్ే తలభ తేి  షమషుక్ు 
రతాుమానయ మిష్హార మామహు లను వెతకహయౌ. ఉద్ాసరణక్ు : బి .టి. మోడ్ (తారల మోడ్ ) 

ఴమహా కహలములో నీరల అగుటఴలన ూమిిగహ నుహడ్భ రజలక్ు అసౌక్రుములు క్లుగుతాభ. 

అలాoట ి చోట కహింకీరట్ లేద్ా రబబర్ మోడ్ లను వయేుట రతాుమానయ మిష్హారము 
అఴుతుింద్ి. 
C-COMBINE- షంయుకత రిశూహార దధ తి: ఒక్ ాకా  షమషయకు ఒక్ ే ఒక రిశుహారము 
ఉండఴచుు.  క్ తునశూహరుో  ఆలలచనల షమాశృరము అయన షంయుకత రిశుహారము 
ఉండఴచుు. ఉదా : తౄో న్ ,కె్మెరహ, శూహానర్, ఇంటరెనట్ ఇంక్హ ఇత్ర అనేక నులకు అనుఴపగహ 
ఉనన మొబ ైల్ తోౄ న్  అతు ఙెఴచుు. 

A-ADAPT– అనుషరణ రిశుహార దధ తి : క్ తున షమషయలకు శూహధారణoగహ ఒక్ ేరిశుహార 

మారగము ఉంటుoద.ి దాతు మనము అనుషరించఴచుు.క్ తునశూహరుో  షమషయల రిశుహారహతుకి్  

క్ త్త  ఆలలచనా విధానాలు ,శూహంకే్తిక విశయాలను అనుషరించఴచుు.  

ఉదా : మరుగు దొ డోలొ  సంగల్ ట్ విధానము ఉండేది డాతుకి్ బదులుగహ డబల్ ట్  దద తిలల 
మరుగుదొ డుో  తురిిషుత నానరు. దీతు ఴలన షమయము, తూరు, ఆరితకఴనరులు ఴయరథము క్హకుండా 
చకడఴచుు. ెైగహ ఆరహగ తుక్ ఎరుఴప లభిషుత ంది . 



M-MODIFY- మారు రిశుహార దధ తి :  ిషుత త్ము తృహటటషుత నన రిశుహారము 
షరితోృ కతృో త్ే అందులల మారు ఙసే  ఉత్ననమెైన షమషయకి్ రిశుహారము చకఴచుు. ఉదా : 
ిభుత్వము ఇషుత నన గహయస్ షతీడీ అంత్కు మునుప గహయస్ కంెతూలకు బదియ్ అయయయది. దాతు 

ఴలన ిజలకు ిభుత్వము గహయస్ షతీడీ ఇషుత నన విశము త్యెౌయక తోృ యయది. ఇలాంటట 
అతృో స త్ొలగించుటకు ిభుత్వము ిషుత త్ దధ తి లొ మారుప ఙేస , గహయస్ షతీడ ీ

వితుయోగదారుల బాయంకు ఖాత్ాలలల జమ ఙయేషుత ననది . ిజలకు షతీడీ డాక్ిన షంత్ోశం 

ఉంటుననది. 
E-ELIMINATE- త్ొలగింప రిశుహార దధ తి : ఒక షమషయకు  ఒక్ ే దధ తి  

ఉయోగడ్పడు  మరియు ఴ మరొక విధంగహ  వితుయోగడనపడు త్ొలగింఙ ే దద తిలల 
రిశుహారము కనుగొన ఴచుును.  

ఉదా : ఇంత్కు మునుప కే్బుల్ తౄో న్ ఉంది ,త్ానక ఉననఙోటటకి్ తౄో న్ తీషుకురహఴడాతుకి్ వీలు 
లేక , తౄో న్ ఉననఙోటటకే్ వెయో మాటాో డాయౌీ ఴఙుేది. ఇది వితుయోగ దారులకు అశూౌకరయంగహ 
ఉండేది . దాతుత్ో అద ిక్హరెలెస్ తౄో న్ ల  ఆవిశారణకు నాoది యౌకి్ంది . కే్బుల్ తౄో నుో  త్ొలగించి , 

వహటట శూహథ నములల క్హరెలెస్ తౄో న్ ఴఙాుయ . 

R-REDUCE- త్గిగ ంచు రిశుహార దధ తి : క్ తున శూహరుో  ఉనన వహటటతు త్గ్ిగంఙాదుి దావరహ 
రిశుహారములు షకచించఴచుు . ఉదా : ెయిళి లలను ,మధాయసన భోజన థకములలను 
ఆశృరము ఴృదా క్హకుండా త్గిగoచడము దావరహ రిశుహారము షకచించఴచుు.  

DIVERGENT  THINKING  (విభినన ఆలలచనలు ):  షమషయలకు మూష తోృ సన 

రిశుహార మారహగ లు తృహటటంచుట  మాతు  విభినన త్రశృ  ఆలలచనలత్ో  రిశుహారములు వెత్క్హయౌ  

. ఉదా : దకరంగహ ఉనన ఒక క్హలేజీకి్  వళెిడాతుకి్ విదాయరుథ లకు అందుబాటులల ఒకటట లేదా 
రెండు బషుీలు ఉండడము , అవి ఴచిునా కి్రకి్ారిస ఉండడము , ఒక్ ాకాశూహరి బషుీ శూహి పా 

దకరంగహ తులడo ఙేత్ అశూౌకరహయతుకి్ గురయ  విదాయరుథ లు అనేక శూహరుో  గొడఴకు దిగడము , 
బషుీ సబబంది షమెి ఙేయడము , బషుీల అదాద లు గలగొటటి  నశిము కయౌగిoచడము ఴంటట 



చరయలకు తృహలడవేహరు. విదాయరుథ లె ై  కే్షులు బుక్ ఙేస శిక్ించడముదావరహ ఆ షమషయ 
శహవవత్ంగహ రిశుహారము క్హదు. ెైగహ విదాయరుథ ల భవిశయత్తత  నావనము అఴపత్తంది. అలాoటట  
విదాయరుథ లు  అశూహంఘిక వకుత లకు ఉయోగడి మరో షమషయగహ మారుత్ారు  . ఈ  

రిశుహారము ఴలో  ియోజనులేక తృో గహ ఇత్ర షమషయలకు దారితీషుత ంది. కి్రయాశీలత్గల  

అధిక్హర ిఉింటే వెింటనే కహలేజీ యాజమనుoతో చ్మిుించి, విద్ాురలి లతో షమావేవము  ఏమహట  
చేస ,ఏ షమయములో విద్ాురలి లక్ు షమషు ఏరడ్యతుింద్ి , ఉనన మసిితులోు  ఎలాoటి ఆమిధక్ 

ఫారము డ్క్ుిండా  ఎలా మిశామిించాయౌ అనన విశయములో అింద్మిని ఫాగసహవముులను  
చేస షలహా తీషుకోఴడ్o , షమషు ఴచిునుడ్య  కహలేజీ యాజమానుo  ద్ావమహ గహని , 

విద్ాురలి లతో ఒక్ క్మిటీ వేస ఆ క్మిట ీ అధుక్షుడ్య షమషు షమాచామహనిన బషుస 
యాజమానాునికి తెయౌయ జేసలేా ఏమహట  చేస అట  విద్ాురలి లక్ు షమషు లేక్ుిండాను 
మమియు బషుస నిరవసణ షింషిక్ు ఎలాింటి నశటము క్లుగక్ుిండా ఏమహట  చయేఴచ్ుు. ఇలా  
విభినన ఆలోచ్నలతో షమషుక్ు శహవవత మిష్హారము సహధిించ్ఴచ్ుు. 

 


