ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం

డా.వై యస్ ఆర్ కంటి వలుగు
మొదటి దశ
ఆరోగ్య సిబ్బంది - ప్రాథమిక కంటి పరీక్షలకు సూచనలు
1. బాగా వలుత్ురుగా ఉన్న గదిని కంటి ప్రీక్షల కొరకు ఎంపిక చేసుకోవాలి.

2. విజన్ కిట్ లోని ‘E’ చార్్ న్ు గదిలో / వరండాలో వలుత్ురు ఉన్న వైప్ు ఉంచాలి.

3. ‘E’ చారు్కు ఎదురుగా 3 మీటరల దూరమున్ు విజన్ కిట్ లోని టేప్ సహాయముతో
కొలిచి అకకడ ఒక గురుున్ు ఉంచాలి.

4. ‘E’ చార్్ న్ుంచి ఎదురుగా 3 మీటరల దూరములో ఉంచిన్ గురుు దగగ ర పాఠశాల
విదాారథి ని ఉంచి చూప్ు ప్రీక్షన్ు నిరవహంచాలి.

5. విదాారథి కంటి అదద ములు వాడుచున్నటల యితే, కంటి అదద ములు ఉంచి చూప్ు ప్రీక్ష
నిరవహంచాలి.

6. మొదట కుడి కంటిని, త్రువాత్ ఎడమ కంటిని వేరువేరుగా చూప్ు ప్రీక్ష
నిరవహంచాలి.

7. కుడి కన్ున ప్రీక్ష చేయున్ప్ుుడు, ఎడమ కన్ున మీద ఎటువంటి వత్తు డి కలుకుండా
మూసి ఉంచాలి.

8. అలాగే ఎడమ కన్ున ప్రీక్షచేయున్ప్ుుడు, కుడి కన్ునమీద ఎటువంటి వత్తు డి
కలుకుండా మూసి ఉంచాలి.

9. కుడి కన్ున, ఎడమ కన్ున వేరువేరుగా చూప్ు ప్రీక్ష కొరకు ఎదురుగా ఉన్న చార్్
లోని

ముందువప్
ై ు ఉన్న

పెదద

“E”

4 అక్షరాలలో 3 అక్షరాలు, వన్ుకవప్
ై ు

ఉన్న చిన్న ”E” 4 అక్షరాలలో 3 అక్షరాలు సకరముగా చెపిున్చో చూప్ు బాగా
ఉన్నటు్, చెప్ుకపో తే దృష్ి్లోప్ము ఉన్నటు్గా గురథుంచాలి.

10. సకరమంగా ఉంటే పారథమిక కంటి ప్రీక్షప్ుసు కంలో N – అని, చెప్ుకపో తే AB అని
న్మోదు చేయవలెన్ు.

11. త్దుప్రథ ప్రత్త విదాారథి కుడి, ఎడమ కన్ునలన్ు టారథిలెైట్ సహాయముతో ఏమైనా
లోపాలు (ఎరుప్ు, మలల , కంటిప్ూత్ మొదలగున్వి) కొరకు ప్రీక్ించాలి.

12. చూప్ు ప్రీక్షన్ు, టారథిలెైట్ ప్రీక్ా వివరాలన్ు మొదటి దశ - విదాారథి మడికల్
రథకారుు – I (కారుు) మీద న్మోదు చేసి సంత్కము చేసి పాఠశాల విదాారథి చేత్తకి
ఇవవవలెన్ు. సకరమంగా ఉంటే పారథమిక కంటి ప్రీక్షప్ుసు కంలో N – అని, చెప్ుకపో తే
AB అని న్మోదు చేయవలెన్ు.

13. పాఠశాల విదాారథి ని త్దుప్రథ

కంటి ప్రీక్షల కొరకు రథఫరల్ చేయబడిన్చో ఆ

విషయానిన విదాారథికి తెలియచేయాలి.

14. పారథమిక కంటి ప్రీక్షల వివరాలన్ు సూకల్ స్రని
ీ ంగ్ రథకారుు – I (ప్ుసు కము) లో
కూడా న్మోదు చేయవలెన్ు.

15. ఆశా సూకలు ప్ుసు కము లోని వివరాలన్ు, “వై యస్ ఆర్ కంటి వలుగు” ప్రతేాక
వబ్ సెైట్ (http://drysrkv.ap.gov.in) లో పారథమిక / ప్ట్ ణ ఆరోగా కేందరంల లోని
కంప్ూాటరల దావరా

యూసర్ id (user id), పాస్ వర్ు (password) ల

సహాయముతో సంబంధిత్
న్మోదు (upload) చేయాలి.

ఏ ఎన్ యం (ANM) జాగరత్ుగా త్ప్ుులు లేకుండా

