Insurance Agents (Life) Question Bank - Oriya
S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

1

ଏକ ଜୀବନ ବୀମା ପଲି ସୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ତର୍ଗୁକ୍ତ
କରାଯାଇଥିବା ଅଣପ୍ରତିଯଯାର୍ୀତା ଧାରା
ବୀମାକର୍ତ୍ଗା
ଅନ୍ତର୍ଗତ କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ?

ବୀମିତ

ବୀମା ଅର୍ି କର୍ତ୍ଗା

ବୀମା ଦଲାଲ

2

2

ବୀମା ଅଧିନିୟମର ଧାରା 45
(ଅଣବିବାଦାସ୍ପଦ ଧାରା) ବୀମିତକୁ ବୀମିତ
ଦ୍ୱାରା ଦାବୀର ଅଗ୍ରାହୟତାଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା
ଯର୍ାଟିଏ ବର୍ଗ
ପ୍ରଦାନ କଯର, ଯଦି ପଲି ସୀ
_____________ ସଂପୂର୍ଣ୍ଗ କରିସାରିଛ ି ׀
ସବୁ ଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ׀

ତିନି ବର୍ଗ

ପାଞ୍ଚ ବର୍ଗ

ସାତ ବର୍ଗ

2

3

ଅତ୍ମହତୟା ଧାରା ଅନୁ ସାଯର, ଯଦି ବୀମିତ
ପଲି ସୀ ଜାରୀ ଯହବାର 3 ବର୍ଗ ପଯର
କିଛ ି ନୁ ଯହେଁ
ଆତ୍ମହତୟା କାରଣରୁ ମରିଯାଏ, ଲାର୍ଗ୍ରହୀତା
ଦାବୀ ରୂଯପ କ’ଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଯବ ?

(2 X ବୀମିତ ଦ୍ୱାରା
ବୀମିତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦନ
ପ୍ରଦାନ
ପଲି ସୀର ସଂପୂର୍ଣ୍ଗ
କରାଯାଇଥିବା
କରାଯାଇଥିବା
ପ୍ରତୟକ୍ଷ ମୂଲୟ
ପ୍ରି ମିୟମ
ପ୍ରି ମିୟମ )

4

4

ପ୍ରଥମ ପ୍ରି ମିୟମ ପ୍ରାପ୍ତି ର ମହତ୍ୱ କ’ଣ?

ମୁକ୍ତ ଅବଯଲାକନ
ସମୟ ସମାପ୍ତ
ଯହାଇଛି

ପଲି ସୀ ଆରମ୍ଭ
ପଲି ସୀର
ଯହାଇଯାଇଛି ଯବାଲି ରଦ୍ଦକରଣ ଏଯବ
ଏହା ପ୍ରମାଣ ଅଯଟ ଯହାଇପାରିବ ନାହିଁ

ପଲି ସୀ ଏକ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି
ନର୍ଦ ମଲ
ୟ
ଅଜଗ
ନ
ୂ
କରିଛ ି

2

5

ଯସହି ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଯାହା
ବୀମାକର୍ତ୍ଗା ଓ ବୀମିତ ମଧ୍ୟଯର ଏକ
ଅନୁ ବନ୍ଧର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ׀

ପ୍ରସ୍ତାବ ଫମଗ

ଦାବୀ ଫମଗ

ପଲି ସୀ ଦସ୍ତାବିଜ

4

6

ଏକ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ପଲି ସୀ ଦସ୍ତାବିଜ ଯଲଖିବାକୁ
ଯଦି ଜଟିଳ ର୍ାର୍ା ବୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ
ବୀମିତ ସପକ୍ଷଯର
ଏହାଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିଅଥଗକତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁ ଏ,
ସାଧାରଣତଃ ଏହାର କ’ଣ ଅଥଗ ଲର୍ାଯାଏ ?

ପଲି ସୀକୁ
ନିଷ୍କ୍ରିୟ/ଶୂନୟ ବିଚାର
କରାଯିବ ଏବଂ
ବୀମାକର୍ତ୍ଗାଙ୍କୁ
ବୀମାକର୍ତ୍ଗା ସପକ୍ଷଯର
ବୀମିତକୁ ସୁଧ
ସହିତ ପ୍ରି ମିୟମକୁ
ଯଫରସ୍ତ କରିବାକୁ
କୁ ହାଯିବ

ପଲି ସୀକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ /
ଶୂନୟ ବିଚାର
କରାଯିବ ଏବଂ
ବୀମାକର୍ତ୍ଗାଙ୍କୁ
ବୀମିତକୁ ଯକୌଣସି
ସୁଧ ବିନା
ପ୍ରି ମିୟମକୁ ଯଫରସ୍ତ
କରିବାକୁ କୁ ହାଯିବ

1

7

ବୟସର ର୍ୂଲ ବକ୍ତବୟ ସମବନ୍ଧଯର ମାନୟ
ବିକଳ୍ପର ଚୟନ କରନ୍ତୁ
I: ବୟସର ନୂୟଯନାକ୍ତି ର ପରିଣାମ ମୂଳ
ପଲି ସୀକୁ ଏକ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିବା ରାଶିଯର
ଯକବଳ I
ପୁନଃବୀମିତ କରିବା ଯହବ
II: ବୟସର ଅତୁ ୟକ୍ତି ର ପରିଣାମ
ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରି ମିୟମ ପ୍ରଦାନର ଯଫରସ୍ତ
ଯହବ

ଯକବଳ II

I ଏବଂ II

I କମବା II ମଧ୍ୟରୁ
ଯକଉେଁଟ ି ବି ନୁ ଯହେଁ

3

8

ନିମନ ମଧ୍ୟରୁ ଯକଉେଁଟ ି ଏକ ମାନକ ପଲି ସୀ
ଦସ୍ତାବିଜର ଏକ ଅଂଶ ନୁ ଯହେଁ ?

ମାନକ ପ୍ରାବଧାନ

ପଲି ସୀ ବିଯଶର୍
ପ୍ରାବଧାନ

ପଲି ସୀ ଅପବର୍ତ୍ଗନ
(forfeiture)
ପ୍ରବଧାନ

4

9

ବୀମାକର୍ତ୍ଗା ଓ ବୀମିତ ମଧ୍ୟଯର ଚୁକ୍ତି ର ପ୍ରମାଣ
ପ୍ରସ୍ତାବ ଫମଗ
ଦିଅନ୍ତୁ ׀

ଦାବୀ ଫମଗ

ମଯନାନୟନ ଫମଗ

ପଲି ସୀ ଦସ୍ତାବିଜ

4

ଏକ ମାନକ ପଲି ସୀ ପ୍ରାବଧାନର ଏକ
10
ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ׀

ପଲି ସୀ ଅନୁ ସୂଚୀ

ଏକ ମହିଳା, ଯିଏ
ଚୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିବା
ସମୟଯର ଜନମ
ଯଦବା ପ୍ରତୟାଶା
ଆତ୍ମହତୟାର ଧାରା
ରଯେ, ତାର
ର୍ର୍ଗଧାରଣ ଯଯାର୍େଁୁ
ମୃ ତୁୟକୁ ପ୍ରତିବାଧିତ
କରୁଥିବା ଏକ ଧାରା

ମଯନାନୟନ ଫମଗ

ପଲି ସୀଧାରୀକୁ
ଯକଯତକ ଯରାର୍କୁ
ଯକବଳ ସୁବଧ
ି ା
ପ୍ରତିବାଧିତ କରୁଥିବା
ଯଦଉଥିବା ଏକ
ଏକ ଧାରା
ଧାରା

2

1

S.
No.

11

Question Body

ଏକ ପଲି ସୀ ବିଯଶର୍ ପ୍ରାବଧାନର ଏକ
ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ׀

Alternative
1

ପ୍ରି ମିୟମ ପ୍ରଦାନ

ନିମନ ଫମଗର୍ୁଡକ
ି ମଧ୍ୟରୁ ଯକଉେଁଟ ି ଏକ ମାନକ
12 ବୀମା ପଲି ସୀ ଦସ୍ତାବିଜର ପ୍ରଥମ ର୍ାର୍ ଅଯଟ ପଲି ସୀ ଅନୁ ସୂଚୀ
?

Alternative
2

Alternative
3

ବୟସର ର୍ୂଲ - ଉକ୍ତି ଦାବୀ ପ୍ରାବଧାନ

Alternative
4

Correct
Alternative

ଏକ ମହିଳା, ଯିଏ
ଚୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିବା
ସମୟଯର ଜନମ
ଯଦବା ପ୍ରତୟାଶା
ରଯେ, ତାର
ର୍ର୍ଗଧାରଣ ଯଯାର୍େଁୁ
ମୃ ତୁୟକୁ ପ୍ରତିବାଧିତ
କରୁଥିବା ଏକ ଧାରା

4

ମାନକ ପ୍ରାବଧାନ

ବିଯଶର୍ ପଲି ସୀ
ପ୍ରାବଧାନ

ଦାବୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା

1

ପଲି ସୀ ଦସ୍ତାବିଜକୁ
ଏକ ସୁଯଯାର୍ୟ
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଯହବାକୁ
ପଡିବ କିନ୍ତୁ
ର୍ାରତୀୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ
ଅଧିନିୟମ
ଅନୁ ସାଯର
ଅନିବାଯଗୟ ରୂଯପ
ଷ୍ଟାମ୍ପଯୁକ୍ତ ଯହବା
ଉଚିତ୍

ପଲି ସୀ ଦସ୍ତାବିଜକୁ
ଏକ ସୁଯଯାର୍ୟ
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଯହବା
ଆବଶୟକ ନୁ ଯହେଁ
କିନ୍ତୁ ର୍ାରତୀୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ
ଅଧିନିୟମ
ଅନୁ ସାଯର
ଅନିବାଯଗୟ ରୂଯପ
ଷ୍ଟାମ୍ପଯୁକ୍ତ ଯହବା
ଜରୁରୀ ନୁ ଯହେଁ

ପଲି ସୀ ଦସ୍ତାବିଜକୁ
ନା ଏକ ସୁଯଯାର୍ୟ
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଯହବା
ଆବଶୟକ ନା
ର୍ାରତୀୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ
ଅଧିନିୟମ
ଅନୁ ସାଯର ଏହା
ଅନିବାଯଗୟ ରୂଯପ
ଷ୍ଟାମ୍ପଯୁକ୍ତ ଯହବା
ଆବଶୟକ

2

ବୀମା କମ୍ପାନୀ ସର୍ତ୍ଗ
ଜୀବନ ବୀମିତର
ବୀମା କମ୍ପାନୀ
ଚଳିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ଚୁକ୍ତି ଯର ଯକୌଣସି
ଯ ାର୍ଣା
ବୀମା ଚୁକ୍ତି ର ସମାପ୍ତି
ପରିବର୍ତ୍ଗନ ନ କରି
ଆଧାରଯର
ଯହବ
ଏକ ଡୁପ୍ଳି ଯକଟ
ନୂତନୀକୃ ତ ସର୍ତ୍ଗ ଓ
ପଲି ସୀ ଜାରୀ କରିବ
ଚୁକ୍ତି ସହିତ ଏକ
ଡୁପ୍ଳି ଯକଟ ପଲି ସୀ
ଜାରୀ କରିବ

ବୀମା କମ୍ପାନୀ
ଚୁକ୍ତି ଯର ଯକୌଣସି
ପରିବର୍ତ୍ଗନ ନ କରି
ଏକ ଡୁପ୍ଳି ଯକଟ
ପଲି ସୀ ଜାରୀ
କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯକବଳ
ଏକ ଯକାଟଗ ଆଯଦଶ
ପଯର

1

ପ୍ରଥମ ପ୍ରି ମିୟମ ପଯର ପରବର୍ତ୍ଗୀ
ପ୍ରି ମିୟମର୍ୁଡକ
ି ର ପ୍ରାପ୍ତିଯର ନିମନ
15
ଦସ୍ତାବିଜର୍ୁଡକ
ି ମଧ୍ୟଯର ଯକଉେଁଟକ
ି ୁ ବୀମା
କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଜାରୀ କରାଯିବ ?

ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ
ପ୍ରି ମିୟମ ରସିଦ

ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରି ମିୟମ ପୁନଃସ୍ଥ୍ାପନା
ରସିଦ
ପ୍ରି ମିୟମ ରସିଦ

ନୂତନୀକରଣ
ପ୍ରି ମିୟମ ରସିଦ

4

ପଲି ସୀ ଏକ ର୍ୟାଯରଣ୍ଟିଯୁକ୍ତ ସମପଗଣ ମୂଲୟ
ଅଜଗନ କରିବା ପାଇେଁ, ବିନୟ
ି ମ ହିସାବଯର
16
ପ୍ରି ମିୟମସବୁ କୁ ଯକଯତ ସମୟ ଧରି ନିଶ୍ଚିତ
ରୂଯପ ଯପୟ କରାଯି ବା ଉଚିତ ?

2 କ୍ରମାର୍ତ ବର୍ଗ

4 କ୍ରମାର୍ତ ବର୍ଗ

3 କ୍ରମାର୍ତ ବର୍ଗ

5 କ୍ରମାର୍ତ ବର୍ଗ

3

ଅନୁ ର୍ାର୍ 38

ଅନୁ ର୍ାର୍ 39

ଅନୁ ର୍ାର୍ 45

3

13 ସଠିକ୍ ଉକ୍ତି କୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ׀

14

କ’ଣ ଯହବ ଯଦି ବୀମିତ ବୟକ୍ତି ମଳ
ୂ ଜୀବନ
ବୀମା ପଲି ସୀ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ହଜାଇଦିଏ ?

ପଲି ସୀ ଦସ୍ତାବିଜକୁ
ଏକ ସୁଯଯାର୍ୟ
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଯହବାକୁ
ପଡିବ କିନ୍ତୁ
ର୍ାରତୀୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ
ଅଧିନିୟମ
ଅନୁ ସାଯର
ଅନିବାଯଗୟ ରୂଯପ
ଷ୍ଟାମ୍ପଯୁକ୍ତ ଯହବା
ଜରୁରୀ ନୁ ଯହେଁ

ଏକ ବୀମା ପଲି ସୀ ପାଇେଁ ବୀମା
17 ଅଧିନିୟମ,1938 ର __________
ଅନୁ ର୍ାର୍ 10
ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାମୀତିକରଣକୁ ସ୍ୱୀକୃ ତି ଦିଆଯାଏ ׀
ଯସହି ପରିସ୍ଥ୍ିତକ
ି ୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଯାହା
18 ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଲି ସୀଧାରୀ ଏକ ନିଯୟାଜିତ କୁ
ନିଯୁକ୍ତ କରିବାର ଆବଶୟକ ପଡିପାଯର ׀

ବୀମିତ ଏକ
ନାମୀତ ଏକ
ପଲି ସୀଧାରୀ ଏକ ପଲି ସୀଧାରୀ
ଅପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଅଯଟ ଅପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଅଯଟ ସୁସ୍ଥ୍ ମସ୍ତି ଷ୍କର ନୁ ଯହେଁ ବିବାହିତ ନୁ ଯହେଁ

2

2

S.
No.
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Question Body

ଅନୁ ଗ୍ରହ ସମୟାବିଧିର ଉଯଦ୍ଦଶୟର ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
ଦିଅନ୍ତୁ ׀

_____________ ବୟତୀତ ନିମନ
20 ଉକ୍ତି ର୍ୁଡକ
ି ମଧ୍ୟରୁ ନାମୀତିକରଣ ସମବନ୍ଧଯର
ସବୁ ର୍ୁଡକ
ି ସତୟ ଅଟନ୍ତି ׀

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ଏହା ଏକ
ଏହା ଯସହି
ସମୟାବଧି ପ୍ରଦାନ
ସମୟାବଧି ଅଯଟ
କଯର ଯାହା ମଧ୍ୟଯର
ଏହା ପଲି ସୀଧାରୀକୁ
ଯାହା ମଧ୍ୟଯର
ପଲି ସୀଧାରୀ ନିଶ୍ଚିତ
ତା’ ପ୍ରି ମିୟମ ପ୍ରଦାନ
ପଲି ସୀଧାରୀ
ରୂଯପ ଯକୌଣସି
କରିବାକୁ ଅତିରିକ୍ତ
ପଲି ସୀକୁ ରଦ୍ଦ
ଅର୍ି ଯଯାର୍
ସମୟର ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ଦିଏ
କରିପାଯର ଯଦି ଯସ
ପରିଯପ୍ରକ୍ଷୀଯର ଏକ
ତାହା ଚାଯହେଁ ନାହିଁ
ଆପର୍ତ୍ି ଉଠାଇବା
ଉଚିତ

ପଲି ସୀଧାରୀ ନିଶ୍ଚିତ
ରୂଯପ ତା’ ବାକି
ଯଦୟ ପ୍ରି ମିୟମ
ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ

2

ପଲି ସୀ
ନାମୀତିକରଣ ରଦ୍ଦ
ହୁ ଏ ନାହିଁ ଯଦି
ପଲି ସୀଟି ଏକ ଋଣ
ପ୍ରତିବଦଳଯର
ବୀମାକର୍ତ୍ଗାକୁ
ସମନୁ ଯଦଶିତ
କରାଯାଏ

ସମଗ୍ର ଦାବୀ
ଉପଯର ଏକ
ନାମୀତିର ସଂପୂର୍ଣ୍ଗ
ଅଧିକାର ରଯହ

4

ପଲି ସୀଯର ଏକ
ପଲି ସୀ କ୍ରୟ
ପୃ ଷ୍ଠାଙ୍କନ ଯଦଇ
ସମୟଯର କିମବା ତା
ନାମୀତିକରଣକୁ
ପଯର ନାମୀତିକରଣ
ପରିବର୍ତ୍ଗନ
କରାଯାଇପାଯର
କରାଯାଇପାଯର

ଯଦି ଅନୁ ଗ୍ରହ
ଯଦି ପ୍ରି ମିୟମସବୁ
ଯଦି ପ୍ରି ମିୟମସବୁ
ସମୟର ସମାପ୍ତି
ଏକ ପଲି ସୀ ଯକଯତଯବଯଳ ବୟପର୍ତ
ଯଦି ପଲି ସୀର
21
ଯଦୟ ତାରିେଯର
ଯଦୟ ତାରିେ ପୂବଗରୁ ପଯର ମଧ୍ୟ ପ୍ରି ମିୟମ
ଯହାଇଛି ଯବାଲି ମାନି ନିଆଯାଏ ?
ସମପଗଣ କରାଯାଏ
ପ୍ରଦାନ କରା ନ ଯାଏ ପ୍ରଦାନ କରା ନ ଯାଏ ପ୍ରଦାନ କରା ଯାଇ
ନ ଥାଏ
ପଲି ସୀ ଏକ ବର୍ଗରୁ
ଏକ ପରିସ୍ଥ୍ିତ ି ର୍ଠିତ କରନ୍ତୁ ଯାହା
ପଲି ସୀ ବୟପର୍ତ
ପଲି ସୀ ଏକ ବର୍ଗ
ଅଧିକ ଯହବ
ପଲି ସୀ ଉପଯର
22 ପୁନଃପ୍ରଚଳନଯର ବୀମା ଯଯାର୍ୟତାର ପ୍ରମାଣ ଯହବା ଏକ ସପ୍ତାହ
ଯହଲା ବଳବର୍ତ୍ର
ବୟପର୍ତ
ଋଣ ଯନବା I
ଆବଶୟକ କରିପାଯର ׀
ଯହାଇଯାଇଛି
ଅଛି
ଯହାଇଯାଇଛି
ଋଣକୁ ପରିଯଶାଧ
ଯକୌଣସି ପରିମାଣର ବୀମିତ ଋଣର ସର୍ତ୍ଗ
ଯକୌଣସି ଋଣଧାରର
ପଲି ସୀ ଋଣର ସପକ୍ଷଯର ଏକ ଯବୈଧ ଯୁକ୍ତି
କରିବାକୁ ଯକୌଣସି
23
ବି ଋଣ ସହଜଯର
ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧର ନିର୍ଣ୍ଗୟ
ଆବଶୟକତା ନାହିଁ /
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରନ୍ତୁ ׀
ଯବୈଧିକ
ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଯହବ
ଯନଇପାଯର
ସମପାର୍ଶ୍ଗୀ କର
ଆବଶୟକତା ନାହିଁ
ଅନୁ ଗ୍ରହ ସମୟର
ଅନୁ ଗ୍ରହ ସମୟାବଧି ସମବନ୍ଧୀୟ ସଠିକ ଉକ୍ତି ର
ଅନୁ ଗ୍ରହ ସମୟର
ମାନକ ଦୀ ଗତା
24 ଚୟନ କରନ୍ତୁ ׀ସବୁ ଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପର
ମାନକ ଦୀ ଗତା ତିନି
ଯର୍ାଟିଏ ମାସ କିମବା
ଚୟନ କରନ୍ତୁ ׀
ମାସ ଅଯଟ
31 ଦିନ ଅଯଟ

25

ନିମନ ପରିବର୍ତ୍ଗନର୍ୁଡକ
ି ମଧ୍ୟରୁ କାହାପାଇେଁ
ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଅନୁ ମତି ମିଳିବ?

27

ଏକ ପଲି ସୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯକଯତ ଜଣ ବୟକ୍ତି ଙ୍କୁ
ନାମୀତ କରାଯାଇପାରିବ ?

ଠିକ୍ ଯର୍ାଟିଏ

2

3

ଅନୁ ଗ୍ରହ ସମୟର
ମାନକ ଦୀ ଗତା
ଯର୍ାଟିଏ ପକ୍ଷ ଅଯଟ

1

ପଲି ସୀ ଲାର୍ ସହିତ
ପଲି ସୀ ଠାରୁ ଲାର୍
ବୀମା ରାଶିଯର ବୃ ଦ୍ଧି
ରହିତ ପଲି ସୀକୁ
ପରିବର୍ତ୍ଗନ

1

ପଲି ସୀ ସହିତ
ସଂଶ୍ଳି ଷ୍ଟ ନର୍ଦ
ମୂଲୟ ଯଦି ଅନୂୟନ
3 ବର୍ଗ ପାଇେଁ
ପ୍ରି ମିୟମ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛି

ପଲି ସୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ
ଉପଲବ୍ଧ ସବଗନମ
ି ନ
କ୍ଷତିପୂରଣ

ପଲି ସୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ
ଯକୌଣସି ସମୟଯର
ଉପଲବ୍ଧ କ୍ଷତିପୂରଣ

2

ଠିକ୍ ଦୁ ଇଟି

ଠିକ୍ ତିଯନାଟି

ଏକ କିମବା ଏକାଧିକ

4

ଏକ ର୍ୂସମ୍ପର୍ତ୍ି ସୃ ଷ୍ଟି
କରିବାକୁ

2

ପଲି ସୀକୁ ଦୁ ଇ କିମବା
ପ୍ରି ମିୟମ ପ୍ରଦାନ
ଅଧିକ ପଲି ସୀଯର
ଅବଧିର ବିସ୍ତାରଣ
ଆବଣ୍ଟିତ କରିବା

ପଲି ସୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ
26 ସମପଗଣ ମଲ
ୟର
ସି
ଦ୍ଧ
ାନ୍ତକୁ
ବୟାେୟା
କରନ୍ତ
ୁ
׀
ଉପଲବ୍ଧ ସବଗାଧିକ
ୂ
କ୍ଷତିପୂରଣ

ଅନୁ ଗ୍ରହ ସମୟର
ମାନକ ଦୀ ଗତା
ଯର୍ାଟିଏ ସପ୍ତାହ
ଅଯଟ

3

ବୀମିତ ମୃ ତୁୟ
ଟଣାଯର ପଲି ସୀ
ପଲି ସୀକୁ ଅଧିକାର
ପଲି ସୀକୁ ସମପଗଣ
28 ନାମୀତିକରଣର ଉଯଦ୍ଦଶୟର ବିବରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ׀
ଟଙ୍କାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା
ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ
କରିବାକୁ
ପାଇେଁ ଏକ ବୟକ୍ତି କୁ
ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ

3

S.
No.

29
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ସମୁଯଦଶନର (assignment)
ଉଯଦ୍ଦଶୟର ବିବରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ׀

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

ବୀମିତ ମୃ ତୁୟ
ଟଣାଯର ପଲି ସୀ
ପଲି ସୀକୁ ଅଧିକାର
ପଲି ସୀକୁ ସମପଗଣ
ଟଙ୍କାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା
ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ
କରିବାକୁ
ପାଇେଁ ଏକ ବୟକ୍ତି କୁ
ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ

Alternative
4

Correct
Alternative

ଏକ ର୍ୂସମ୍ପର୍ତ୍ି ସୃ ଷ୍ଟି
କରିବାକୁ

1

ବାକି ରହିଥିବା
ପ୍ରି ମିୟମକୁ କିସ୍ତିଯର
ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ

2

ଏକ ନୂତନ ପଲି ସୀ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରନ୍ତୁ
ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭ
ପଲି ସୀର ସାଧାରଣ ପୁନଃପ୍ରଚଳନଯର ଜଡିତ
ତାରିେ ବୟପର୍ତ
30 ଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବୟାେୟା କରନ୍ତୁ
ପଲି ସୀର ମଳ
ୂ
׀
ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିେର
ଦୁ ଇ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟଯର
ଯହବ

ସୁଧ ସହିତ ବାକି
ରାଶିର ପ୍ରଦାନ

ପୁନଃପ୍ରଚଳନ
ଉଯଦ୍ଦଶୟଯର
ପ୍ରତିଫଳ ରୂଯପ
ବୟପର୍ତ ପଲି ସୀ
ଉପଯର ଏକ ଋଣ
ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ׀

ନିମନ ଦସ୍ତାବିଜ ମଧ୍ୟରୁ ଯକଉେଁଟକ
ି ୁ ଏକ ମାନକ
ବିଦୟାଳୟ ତୟାର୍
31 ବୟସ ପ୍ରମାଣ ଦସ୍ତାବିଜ ରୂଯପ ସ୍ୱୀକାର
ପ୍ରମାଣପତ୍ର
କରାଯାଏ ନାହିଁ ?

ପାସଯପାଟଗ

ଜନମ ପତ୍ରିକା

ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ
ପ୍ରମାଣପତ୍ର

3

ବିପରୀତ ଚୟନ
ଯହଉଛି
ବିପରୀତ ଚୟନ
ଯଲାକମାନଙ୍କ
ଯହଉଛି ଯସହି
ପ୍ରବୃ ର୍ତ୍ି, ଯଯଉେଁମାଯନ
ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାକୁ
ସଯେହ କରନ୍ତି କିମବା
ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ିତ
ଜାଣନ୍ତି ଯଯ ଆଗ୍ରହ
କରିବାପାଇେଁ
ସହିତ ବୀମା
ବୟବହାର କରାଯାଏ ପାଇବା ପାଇେଁ ଓ
ଯଯ ଅଯନୈତକ
ି
ପ୍ରକ୍ରିୟାଯର ଲାର୍
ଅର୍ିକର୍ତ୍ଗାମାନଙ୍କୁ
ପାଇବା ପାଇେଁ,ଏକ
ଚୟନ କରିବାଯର
ହାନି ଅନୁ ର୍ବ
ଏହା ଯଶର୍ ହୁ ଏ ନାହିଁ କରିବାର ଯସମାନଙ୍କ
ଅବସର ଅଧିକ
ଅଯଟ

ବିପରୀତ ଚୟନ
ଯହଉଛି ଯସହି
ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାକୁ
ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ିତ
କରିବା ପାଇେଁ
ବୟବହାର କରାଯାଏ
ଯଯ ଏହା ବୀମା
ଉତ୍ପାଦ ସବୁ ଆରମ୍ଭ
କରିବାଯର ଯଶର୍
ହୁ ଏ ନାହିଁ ଯାହା
ପ୍ରତୟାଶିତ
ପଲି ସୀଧାରୀମାନଙ୍କ
ପାଇେଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି

ବିପରୀତ ଚୟନ
ଯହଉଛି ଯସହି
ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାକୁ
ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ିତ
କରିବା ପାଇେଁ
ବୟବହାର କରାଯାଏ
ଯଯ ଏହା
ପଲି ସୀଧାରୀମାନଙ୍କ
ଠାରୁ ଏକତ୍ରିତ
କରାଯାଇଥିବା
ପ୍ରି ମିୟମସବୁ କୁ
ପ୍ରସାରିତ କରିବା
ପାଇେଁ ର୍ୂଲ ନିଯବଶ
ଉତ୍ପାଦସବୁ ଚୟନ
କରିବାଯର ଯଶର୍
ହୁ ଏ

2

ନିମନ ବୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ବୀମା
କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ସଙ୍କଟ ଯବାଲି
33
ବିଚାର କରାଯାଏ ? ସବୁ ଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ
ବିକଳ୍ପକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ׀

ଯସହି ବୟକ୍ତି ମାଯନ
ଯଯଉେଁମାଯନ
ନିୟମିତ ରୂଯପ
‘ପାନ ମସଲା’
ୋଆନ୍ତି

ମଦୟତୟାର୍ୀ

ଯସହି ବୟକ୍ତି ମାଯନ
ଯଯଉେଁମାଯନ
ନିୟମିତରୂଯପ
ଆମିର୍ ୋଦୟ
ୋଆନ୍ତି

3

ନିମନ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ତା’ ବୟବସାୟଯର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
34 ଆପଦର ସମ୍ମୁେୀନ ଯହାଇପାଯର ଯବାଲି
ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ?

ଯସହି ବୟକ୍ତି ମାଯନ
ଯଯଉେଁମାଯନ
ଉପଶମକ ଏବଂ
ଅନୟାନୟ
ଉଯର୍ତ୍ଜକର
ପ୍ରର୍ାବର
ଅଧୀନଯର ଥାଆନ୍ତି

ଯଯାର୍ ନିଯଦ୍ଦଗଶକ

ଫି ଲମ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କଳାକାର ରାତ୍ରିକ୍ଳବର ନର୍ତ୍ଗକୀ

32

‘ବିପରୀତ ଚୟନ’ ସମବନ୍ଧଯର ନିମନ ଉକ୍ତି
ମଧ୍ୟରୁ ଯକଉେଁଟ ି ସଠିକ୍ ଅଯଟ ?

ନିମନ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ତା’ ବୟବସାୟଯର ଦୁ ଗଟଣା
ଧ୍ୱଂସସାଧନ
ସମବନ୍ଧୀୟ ଆପଦର ସମ୍ମୁେୀନ ଯହାଇପାଯର
35
ଡାକ୍ତରୀ ବୟବସାୟି କ ପଯଗୟଟକ ମାର୍ଗଦଶଗକ (Demolition)
ଯବାଲି ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ? ସବୁ ଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ
କାଯଗୟକୁ ଶଳୀ ବୟକ୍ତି
ବିକଳ୍ପର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ׀
_____________ ନିହତ
ି ଅଥଗ ଏହା
ଅଯଟ ଯଯ ଯଦି ଏକ ଦର୍ତ୍ ସମୟାବଧି
ମଧ୍ୟଯର ଏକ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି କାରଣଯଯାର୍େଁୁ ବୀମିତ
36
ବରଣ କଯର, ମୃ ତୁୟ ଲାର୍ର ଯକବଳ ଏକ
ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିବା ରାଶି ପ୍ରଦାନଯଯାର୍ୟ
ଯହାଇପାଯର ׀

ମୃ ତୁୟ ହାର

ଗ୍ରହଣାଧିକାର

ବିପରୀତ ଚୟନ

େଣିର ଧୂଳିର
ସମ୍ମୁେୀନ ଯହଉଥିବା
ବୟକ୍ତି
ମାଯକଗଟଙ୍ଗ
ି
ଏକିିକୁୟଟିର୍ ଯିଏ
ନିୟମିତ ରୂଯପ
କାଯଗୟ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର
ଥାଏ

ବନ୍ଧକ

4

3

2

4

S.
No.

Question Body

ସଙ୍କଟାଙ୍କନର ସାଂଖିକ ମୂଲୟ ନିଦ୍ଧଗାରଣ
37 ପଦ୍ଧତି ସମବନ୍ଧଯର ନିମନ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଯକଉେଁଟ ି
ର୍ୁଲ ଅଯଟ ?

38

ସଙ୍କଟାଙ୍କନର ମୂଲୟାଙ୍କନ ପଦ୍ଧତି ସମବନ୍ଧଯର
ନିମନ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଯକଉେଁଟି ର୍ୂଲ ଅଯଟ ?

ବିମଳ ଏକ 32 ବର୍ଗୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ, ଅଣଧୂମ୍ରପାନକାରୀ, ମଦୟତୟାର୍ୀ ବୟକ୍ତି ଅଯଟ,
ଯିଏ ABC ଲି ମିଯଟଡ ବୀମା କମ୍ପାନୀଠାରୁ
39 ଏକ ଜୀବନ ବୀମା ପାଇେଁ ଆଯବଦନ କଯର ׀
ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ସଙ୍କଟ ସ୍ୱୀକୃ ତି
ସମବନ୍ଧଯର ନିମନ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଯକଉେଁଟ ି ସତୟ
ଯହବ ?

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ତର୍ଗତ
ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ତର୍ଗତ
ସଙ୍କଟାଙ୍କକମାଯନ
ସଙ୍କଟାଙ୍କକମାଯନ
ଯକୌଣସି ବି
ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ
ସକାରାତ୍ମକ କିମବା
କିମବା ବିପରୀତ
ଅନୁ କୂଳ କାରକ
କାରକ ପାଇେଁ ଯୁକ୍ତ
ପାଇେଁ ଯୁକ୍ତ
ମୂଲୟାଙ୍କନ ଅଙ୍କ
ମୂଲୟାଙ୍କନ ଅଙ୍କ
ନିଦ୍ଧଗାରିତ କରନ୍ତି
ନିଦ୍ଧଗାରିତ କରନ୍ତି

ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ତର୍ଗତ
ଏର୍ଳି
ଦିଆଯାଇଥିବା
ଯମାଟ ଅଙ୍କ ସଂେୟା
ନିର୍ଣ୍ଗୟ କରିବ
ଯକଯତ ଅତିରିକ୍ତ
ମୃ ତୁୟ ହାର
(EMR)
ମୂଲୟାଙ୍କନ, ତାକୁ
ଦିଆଯାଇଛି

ଯଦି ଅତିରିକ୍ତ ମୃ ତୁୟ
ହାର EMR ଅତି
ଯବଶୀ ହୁ ଏ,
ବୀମାକୁ ଅଗ୍ରାହୟ ବି
କରାଯାଇପାଯର

2

4

ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ତର୍ଗତ
ବୟକ୍ତି - ସାଯପକ୍ଷ
ନିର୍ଣ୍ଗୟର ଉପଯଯାର୍
କରାଯାଏ

ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ
ବିଯଶର୍ରୂଯପ ଜଟିଳ
ଯକ୍ଷତ୍ରର୍ୁଡକ
ି ଯର
ଉପଯଯାର୍ କରାଯାଏ

ଏହି ପଦ୍ଧତିଯର
କମ୍ପାନୀ ଯମଡିକାଲ
ଡାକ୍ତରଙ୍କ କୁ ଶଳୀ
ମତ ଚାହିଁପାଯର

ଏହି ପଦ୍ଧତିଯର
ସଙ୍କଟାଙ୍କକ
ବିପରୀତ
କାରକର୍ୁଡକ
ି ୁ ଯୁକ୍ତ
କିମବା ବିଯୁକ୍ତ
ମୂଲୟାଙ୍କନ ଅଙ୍କ
ଯଦଇପାଯର

ସଙ୍କଟକୁ ସାମାନୟ
ହାର ସ୍ୱୀକାର
କରାଯିବ

ସଙ୍କଟକୁ
ସାରଣୀର୍ୁକ୍ତ
ପ୍ରି ମିୟମ ହାର
ଉପଯର ଏକ
ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲୟ
ସହିତ ସ୍ୱୀକାର
କରାଯିବ

ସଙ୍କଟକୁ ପ୍ରତୟାର୍ୂତ
ରାଶି ଉପଯର ଏକ
ଗ୍ରହଣାଧିକାର ସହିତ
ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବ

ସଙ୍କଟକୁ ଏକ
ପ୍ରତିବନ୍ଧାତ୍ମକ ଧାରା
ସହିତ ସ୍ୱୀକାର
କରାଯିବ

1

ସଙ୍କଟକୁ
ଅଯପକ୍ଷାକୃ ତ କମ
ହାରଯର ସ୍ୱୀକାର
କରାଯିବ

ସଙ୍କଟକୁ
ସାରଣୀର୍ୁକ୍ତ
ପ୍ରି ମିୟମ ହାର
ଉପଯର ଏକ
ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲୟ
ସହିତ ସ୍ୱୀକାର
କରାଯିବ

ସଙ୍କଟକୁ ଅଗ୍ରାହୟ
କରାଯିବ

3

ଯଲାକମାନଙ୍କ
ପ୍ରବୃ ର୍ତ୍ି, ଯଯଉେଁମାଯନ
ସଯେହ କରନ୍ତି କିମବା
ଜାଣନ୍ତି ଯଯ
ଆଗ୍ରହସହିତ ବୀମା
ପାଇବାପାଇେଁ ଓ
ପ୍ରକ୍ରିୟାଯର ଲାର୍
ପାଇବା ପାଇେଁ, ଏକ
ହାନି ଅନୁ ର୍ବ
କରିବାର ଯସମାନଙ୍କ
ଅବସର ଅଧିକ
ଅଯଟ

ଏହା ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ
କରୁଥିବା ସଙ୍କଟର
ତୀବ୍ରତା ସମବନ୍ଧୀୟ
ଜୀବନ ବୀମା ପାଇେଁ
ପ୍ରଯତୟକ ପ୍ରସ୍ତାବର
ମୂଲୟାଙ୍କନ ଏବଂ
ତାପଯର ବୀମାର
ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ଦିଆଯିବ କି
ନାହିଁ ଓ ଯକଉେଁ
ସର୍ତ୍ଗଯର ଦିଆଯିବ,
ଏହା ନିର୍ଣ୍ଗୟ
କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା

ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଯଉେଁଥିଯର
ଯସହି
ଆଯବଦକମାନଙ୍କୁ
ଯଯଉେଁମାଯନ ସମାନ
ପ୍ରକାରର ସଙ୍କଟ
ତୀବ୍ରତାର ସମ୍ମୁେୀନ
ହୁ ଅନ୍ତି, ସଦୃ ଶ
ପ୍ରି ମିୟମ ବର୍ଗଯର
ରୋଯାଏ

1

ବିପରୀତ - ଚୟନ

ଯନୈତକ
ି ଆପଦ

ସମାନତା

4

ଯଦି ବ୍ରିଯଜଶ, ଏକ 40 ବର୍ଗ ବୟସର ବୟକ୍ତି ,
ତାକୁ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ‘ଅବ-ମାନକ
ସଙ୍କଟକୁ ସାମାନୟ
40 ସଙ୍କଟ’ ରୂଯପ ଅନୁ ର୍ବ କରାଯାଏ, ଯତଯବ ହାର ସ୍ୱୀକାର
ବୀମା କମ୍ପାନୀଦ୍ୱାରା ସଙ୍କଟ ସ୍ୱୀକୃ ତି ସମବନ୍ଧଯର କରାଯିବ
ନିମନ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଯକଉେଁଟି ସତୟ ଯହବ ?

41

ସଙ୍କଟ ବର୍ଗୀକରଣର ଅଥଗ କ’ଣ ? ସବୁ ଠୁ
ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ׀

ଯସହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଯଉେଁ
ଥିଯର ଯବୈୟକ୍ତି କ
ଜୀବନସବୁ
ସମ୍ମୁେୀନ ଯହଉଥିବା
ସଙ୍କଟସବୁ ର
ତୀବ୍ରତା ଉପଯର
ନିର୍ଗର କରି
ଯସମାନଙ୍କୁ
ବର୍ଗୀକୃ ତ ଏବଂ
ସମନୁ ଯଦଶିତ
କରାଯାଏ

_____________ ର ଅଥଗ ଯହଉଛି ଯଯ
ଯସହି ଆଯବଦକ, ଯଯଉେଁମାଯନ ସମାନ
42 ତୀବ୍ରତର ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁେୀନ ହୁ ଅନ୍ତି,
ସଙ୍କଟର ଚୟନ
ଯସମାନଙ୍କୁ ସମାନ ପ୍ରି ମିୟମ ବର୍ଗଯର
ଅନ୍ତର୍ଗୁକ୍ତ କରାଯିବା ଆବଶୟକ ׀

5

S.
No.

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ଅବ-ମାନକ ଜୀବନ
ର୍ୁଡକ
ି ଯର ଯସହି
ବୟକ୍ତି ମାଯନ
ସମ୍ମିଳିତ ହୁ ଅନ୍ତି
ସଙ୍କଟ ବର୍ଗୀକରଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ‘ଅବ-ମାନକ
ଯଯଉେଁମାନଙ୍କ
ଜୀବନ’ ସମବନ୍ଧଯର ନିମନ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଯକଉେଁଟ ି ପ୍ରତୟାଶିତ ମୃ ତୁୟ
43
ଠିକ୍ ? ସବୁ ଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପର ଚୟନ
ହାର, ମୃ ତୁୟ ହାର
କରନ୍ତୁ ׀
ସାରଣୀ ଦ୍ୱାରା
ପ୍ରଦଶିତ ଯହାଇଥିବା
ମାନକ
ଜୀବନର୍ୁଡକ
ି
ଅନୁ ରୂପ ହୁ ଏ

ଅବ-ମାନକ ଜୀବନ
ର୍ୁଡକ
ି ଯର ଯସହି
ବୟକ୍ତି ମାଯନ
ସମ୍ମିଳିତ ହୁ ଅନ୍ତି
ଯଯଉେଁମାନଙ୍କ
ପ୍ରତୟାଶିତ ମୃ ତୁୟ
ହାର, ମାନକ
ଜୀବନ ର୍ୁଡକ
ି ଠାରୁ
ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଗରୂଯପ
କମ ଥାଏ ଏବଂ
ଯସଥିପାଇେଁ ଏକ
ଅଯପକ୍ଷାକୃ ତ କମ
ପ୍ରି ମିୟମ ଚାଜଗ
କରାଯାଇପାଯର

ଅବ-ମାନକ
ଜୀବନର୍ୁଡକ
ି ଯର
ଯସହି ବୟକ୍ତି ମାଯନ
ସମ୍ମିଳିତ ହୁ ଅନ୍ତି
ଯଯଉେଁମାନଙ୍କ
ପ୍ରତୟାଶିତ ମୃ ତୁୟ
ହାର, ହାରାହାରି
କିମବା ମାନକ ଜୀବନ
ର୍ୁଡକ
ି ଠାରୁ
ଅଯପକ୍ଷାକୃ ତ ଯବଶୀ
ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି
ବୀମାଯଯାର୍ୟ
ଯବାଲି ବିଚାର
କରାଯାଏ

ଅବ-ମାନକ ଜୀବନ
ର୍ୁଡକ
ି ଯର ଯସହି
ବୟକ୍ତି ମାଯନ
ସମ୍ମିଳିତ ହୁ ଅନ୍ତି
ଯଯଉେଁମାନଙ୍କ ହାନି
କିମବା ପ୍ରତୟାଶିତ
ଅଧିକ ମୃ ତୁୟହାର
ଏଯତ ଯବଶୀ ଥାଏ
ଯଯ ଯସମାନଙ୍କୁ ଏକ
ପ୍ରଦାନଯଯାର୍ୟ
ମୂଲୟଯର ବୀମା
ସୁରକ୍ଷା ଦିଆ ଯାଇ
ନ ପାଯର

3

Declined
Declined
ଜୀବନର୍ୁଡକ
ି ଯର
ଜୀବନର୍ୁଡକ
ି ଯର
ଯସହି ବୟକ୍ତି ମାଯନ
ଯସହି ବୟକ୍ତି ମାଯନ ସମ୍ମିଳିତ ହୁ ଅନ୍ତି
ସମ୍ମିଳିତ ହୁ ଅନ୍ତି
ଯଯଉେଁମାନଙ୍କ ହାନି
ସଙ୍କଟ ବର୍ଗୀକରଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ 'Declined
ଯଯଉେଁମାନଙ୍କ
କିମବା ପ୍ରତୟାଶିତ
ଜୀବନ’ ସମବନ୍ଧଯର ନିମନ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଯକଉେଁଟ ି
44
ପ୍ରତୟାଶି ମୃ ତୁୟ ହାର, ଅଧିକ ମୃ ତୁୟହାର
ଠିକ୍ ? ସବୁ ଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପର ଚୟନ
ମୃ ତୁୟ ହାର ସାରଣୀ ଏଯତ ଯବଶୀ ଥାଏ
କରନ୍ତୁ ׀
ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦଶିତ
ଯଯ ଯସମାନଙ୍କୁ ଏକ
ଯହାଇଥିବା ମାନକ ପ୍ରଦାନ ଯଯାର୍ୟ
ଜୀବନର୍ୁଡକ
ି
ମୂଲୟଯର ବୀମା
ଅନୁ ରୂପ ହୁ ଏ
ସୁରକ୍ଷା ଦିଆ ଯାଇ
ନ ପାଯର

Declined
ଜୀବନର୍ୁଡକ
ି ଯର
ଯସହି ବୟକ୍ତି ମାଯନ
ସମ୍ମିଳିତ ହୁ ଅନ୍ତି
ଯଯଉେଁମାନଙ୍କ
ପ୍ରତୟାଶିତ ମୃ ତୁୟ
ହାର, ହାରାହାରି
କିମବା ମାନକ ଜୀବନ
ର୍ୁଡକ
ି ଠାରୁ
ଅଯପକ୍ଷାକୃ ତ ଯବଶୀ
ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି
ବୀମାଯଯାର୍ୟ
ଯବାଲି ବିଚାର
କରାଯାଏ

Declined
ଜୀବନର୍ୁଡକ
ି ଯର
ଯସହି ବୟକ୍ତି ମାଯନ
ସମ୍ମିଳିତ ହୁ ଅନ୍ତି
ଯଯଉେଁମାନଙ୍କ
ପ୍ରତୟାଶିତ ମୃ ତୁୟ
ହାର, ମାନକ
ଜୀବନ ର୍ୁଡକ
ି ଠାରୁ
ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଗ ରୂଯପ
କମ ଥାଏ ଏବଂ
ଯସଥିପାଇେଁ ଏକ
ଅଯପକ୍ଷାକୃ ତ କମ
ପ୍ରି ମିୟମ ଚାଜଗ
କରାଯାଇପାଯର

2

ଗ୍ରହଣାଧିକାରର
ଅଥଗ ଯହଉଛି ଯଯ
ଯଦି ଜୀବନ ବୀମିତ
ଏକ ଦର୍ତ୍
ସମୟାବଧି ମଧ୍ୟଯର
ଯଦି ଏକ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ବୀମା ରାଶି ଉପଯର ଏକ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି
45 ଗ୍ରହଣାଧିକାର ସହିତ ଏକ ସଙ୍କଟକୁ ସ୍ୱୀକାର କାରଣଯଯାର୍େଁୁ ମୃ ତୁୟ
କଯର, ଯତଯବ ଏହାର ଅଥଗ କ’ଣ ?
ବରଣ କଯର, ମୃ ତୁୟ
ଲାର୍ର ଯକବଳ
ଏକ ହ୍ରାସ
କରାଯାଇଥିବା ରାଶି
ପ୍ରଦାନଯଯାର୍ୟ
ଯହାଇପାଯର

ଗ୍ରହଣାଧିକାରର
ଅଥଗ ଯହଉଛି ଯଯ
କମ୍ପାନୀ ସଙ୍କଟକୁ
ସାରଣୀର୍ୁକ୍ତ ହାର
ତୁ ଳନାଯର କମ
ହାରର ପ୍ରି ମିୟମଯର
ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି

ଗ୍ରହଣାଧିକାରର
ଅଥଗ ଯହଉଛି ବୀମା
ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଏକ
ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ସମୟାବଧି
ପାଇେଁ ବିଳମ୍ବି ତ
କରାଯାଉଛି

1

ମୃ ତୁୟ ଦାବୀ

ପରିପକ୍ୱତା ଦାବୀ

4

ଅନୁ ବୃଦ୍ଧି (Rider)
ଲାର୍

ପ୍ରତିବନ୍ଧାତ୍ମକ
ସମନୁ ଯଦଶନ

1

Question Body

ଗ୍ରହଣାଧିକାରର
ଅଥଗ ଯହଉଛି ଯଯ
ସଙ୍କଟକୁ ଏକ
ସୀମିତ ସମୟାବଧି
ପାଇେଁ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା
ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି

ଯଯଯତଯବଯଳ ଏକ ବୀମାକର୍ତ୍ଗା ଅବଧିର
ସମାପ୍ତିଯର ବୀମିତକୁ ଏକ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ରାଶି
ପ୍ରଦାନ କରିବାଯର ପ୍ରତିଶୁତି ଦିଏ, ଯଦି
46
ଜୀବିତ ଲାର୍ ପ୍ରଦାନ ପଲି ସୀର ସମପଗଣ
ବୀମିତ ପ୍ଳାନର ସଂପୂର୍ଣ୍ଗ ଅବଧି ପାଇେଁ ଯସ
ଜୀବିତ ରଯହ, ଯତଯବ ଦାବୀକୁ
____________ କୁ ହାଯାଏ ׀
ଯଦି ବୀମା କମ୍ପାନୀ ପଲି ସୀର ସମୟାବଧିଯର
ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ଅନ୍ତରାଳଯର ଆବର୍ତ୍ିକ ଯଦୟ ପ୍ରଦାନ
47 କଯର, ଯତଯବ ଏହି ଯଦୟସବୁ
ଜୀବିତ ଲାର୍ ପ୍ରଦାନ ସମପଗଣ ମୂଲୟ
____________ ଅନୁ ସାଯର ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଏ ׀

6

S.
No.

Question Body

ଏକ ଜୀବନ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ପଲି ସୀ
ସମୟାବଧି ମଧ୍ୟଯର ବୀମିତର
ଡାକ୍ତରୋନାଯର ର୍ର୍ତ୍ି ଅବସରଯର ତାକୁ
48
ଚିକତ୍ସ
ି ାେଚ୍ଚଗ ପ୍ରଦାନ କଯର  ׀ଏହା
____________ ର ଏକ ଉଦାହରଣ
ଅଯଟ ׀

Alternative
1

Alternative
2

ଜୀବିତ ଲାର୍ ପ୍ରଦାନ ସମପଗଣ ମୂଲୟ

Alternative
3

ଅନୁ ବୃଦ୍ଧି (Rider)
ଲାର୍

Alternative
4

ପ୍ରତିବନ୍ଧାତ୍ମକ
ସମନୁ ଯଦଶନ

Correct
Alternative

3

ଯସହି ତାରିେର୍ୁଡକ
ି
ଉପଯର ଆଧାର
ABC ବୀମା କମ୍ପାନୀ କୃ ଷ୍ଣକୁ ଜୀବିତ ଦାବୀର
କରି ଦାବୀକୁ
ପଲି ସୀଯର ଅନୁ ବନ୍ଧ
ପ୍ରାବଧାନ ଥିବା ଏକ ବୀମା ଯଯାଜନାର
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରାଯିବ
ସର୍ତ୍ଗ ଅନୁ ଯାୟୀ
49 ପ୍ରସ୍ତାବ ଯଦଇଛି  ׀କମ୍ପାନୀ ଜୀବିତ ଦାବୀକୁ
ଯଯଉେଁର୍ୁଡକ
ି
ଦାବୀକୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ିତ
ଯକମିତ ି ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବ? ସବୁ ଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ
ପଲି ସୀର
କରାଯିବ
ବିକଳ୍ପକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ׀
ଆରମ୍ଭଯର ହିଁ
ନିଦ୍ଧଗାରିତ
କରାଯାଇଥାଏ

ପଲି ସୀଧାରୀ ଦ୍ୱାରା
ତା’ଦାବୀର
ଦାବୀ ଆସିବ
ସମଥଗନଯର ପ୍ରଦାନ
ଯଯଯତଯବଯଳ
କରାଯାଇଥିବା
ପଲି ସୀଧାରୀ ଚୁକ୍ତି କୁ ଡାକ୍ତରୀ ଓ ଅନୟାନୟ
ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇେଁ
ଯରକଡଗ ଉପଯର
ନିର୍ଣ୍ଗୟ ନିଏ
ଆଧାର କରି
ଦାବୀର୍ୁଡକ
ି ୁ
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରାଯିବ

1

ଯସହି ତାରିେର୍ୁଡକ
ି
ଉପଯର ଆଧାର
କବିତା ABC ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ ଅବଧି
କରି ଦାବୀକୁ
ବୀମା ଯଯାଜନା ସହିତ ଏକ CI (Critical ପଲି ସୀଯର ଅନୁ ବଦ୍ଧ
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରାଯିବ
illness) ରାଇଡର କ୍ରୟ କରିଛ ି  ׀କମ୍ପାନୀ ସର୍ତ୍ଗ ଅନୁ ଯାୟୀ
50
ଯଯଉେଁର୍ୁଡକ
ି
CI ରାଇଡର ପାଇେଁ ଦାବୀକୁ ଯକମିତ ି
ଦାବୀକୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ିତ
ପଲି ସୀର
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବ? ସବୁ ଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପକୁ
କରାଯିବ
ଆରମ୍ଭଯର ହିଁ
ଚୟନ କରନ୍ତୁ ׀
ନିଦ୍ଧଗାରିତ
କରାଯାଇଥାଏ

ପଲି ସୀଧାରୀ ଦ୍ୱାରା
ତା’ ଦାବୀର
ଦାବୀ ଆସିବ
ସମଥଗନଯର ପ୍ରଦାନ
ଯଯଯତଯବଯଳ
କରାଯାଇଥିବା
ପଲି ସୀଧାରୀ ଚୁକ୍ତି କୁ ଡାକ୍ତରୀ ଓ ଅନୟାନୟ
ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇେଁ
ଯରକଡଗ ଉପଯର
ନିର୍ଣ୍ଗୟ ନିଏ
ଆଧାରକରି
ଦାବୀର୍ୁଡକ
ି ୁ
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରାଯିବ

4

ଏକ ______________ ଯହଉଛି
ଏକ ଦାବୀ ଯାହା ବୀମାକର୍ତ୍ଗା ଚୁକ୍ତି ଯର ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି
51
କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶୁତକ
ି ୁ ପୂରଣ କରିବା
ଉଚିତ୍ ׀

52

ପଲି ସୀର ‘ସମପଗଣ’ ସମବନ୍ଧଯର ନିମନ ଉକ୍ତି
ମଧ୍ୟରୁ ଯକଉେଁଟ ି ର୍ୂଲ ଅଯଟ ?

ର୍ମ୍ଭୀର ଯରାର୍ (critical illcess)
ରାଇଡର ସମବନ୍ଧଯର ନିମନ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ
53
ଯକଉେଁଟ ି ର୍ୂଲ ଅଯଟ ? ସବୁ ଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ
ବିକଳ୍ପର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ׀

ଦାବୀ

ପରିତୟାର୍

ପୂବଗରୁ ବେ କରିବା

ଅର୍ି ଯଯାର୍

1

ସମପଗଣ ମୂଲୟ
ଯାହା ବୀମିତକୁ
ପ୍ରଦାନଯଯାର୍ୟ ହୁ ଏ
ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଥିବା
ପ୍ରି ମିୟମସବୁ ର କିଛ ି
ପ୍ରତିଶତ ଅଯଟ

ଏକ ପଲି ସୀକୁ
ସମପଗଣ କରାଯାଇ
ପାଯର ଯକବଳ ଯଦି
ଏହା ପରିଯଶାଧ
କରାଯାଇଥିବା
ମୂଲୟ ହାସଲ
କରିଥିବ

ବୀମିତକୁ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଥିବା
ବାସ୍ତବ ସମପଗଣ
ମୂଲୟ ସବଗଦା ଯମାଟ
ସମପଗଣ ମୂଲୟ
ଅଯପକ୍ଷା କମ ଥାଏ

ପଲି ସୀ ଚୁକ୍ତି କୁ
ବୀମିତ ଦ୍ୱାରା
ଯସ୍ୱଚ୍ଛାଯର ସମାପ୍ତି
କଯଲ ସମପଗଣ
ମୂଲୟ ପ୍ରଦାନ
ଯଯାର୍ୟ ହୁ ଏ

3

ଏକ ର୍ମ୍ଭୀର
ଯରାର୍ର ନିଦାନ
ଯହବା ଅବସରଯର,
ପଲି ସୀସର୍ତ୍ଗ
ଅନୁ ଯାୟୀ ଏକ
ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ରାଶି ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଏ

ଯରାର୍ ବୀମା
କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା
ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି
କରାଯହାଇଥିବା
ର୍ମ୍ଭୀର
ଯରାର୍ର୍ୁଡକ
ି ର
ସୂଚୀଯର ସୂଚୀର୍ୁତ
ଯହବା ଉଚିତ

CI ଅନୁ ବୃଦ୍ଧି ଯହଉଛି
ଯସହି ଦାବୀର୍ୁଡକ
ି ର
ଏକ ଉଦାହରଣ
ଯାହା ପଲି ସୀ
ଅବଧିଯର ଟିପାଯର

ଜୀବନ ବୀମା
ପଲି ସୀ ଚୁକ୍ତି
ଅନୁ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ
କରାଯିବା ପଯର
ସମାପ୍ତ ଯହାଇଯାଏ

4

ନିଯମଶ ଏକ 20 ବର୍ଗୀୟ ୟୁ ନଟ
ି ଲି ଙ୍କଡ ବୀମା
ଯଯାଜନା କିଣିଲା  ׀ପଲି ସୀ ଅବଧି ମଧ୍ୟଯର ସମପଗଣ ମୂଲୟ
54
ନିଯମଶ ମୃ ତୁୟ ବରଣ କରିବା ଅବସରଯର,
ପ୍ରଦାନ କରାଯି ବ
ନିମନ ମଧ୍ୟରୁ ଯକଉେଁଟକ
ି ୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ?

ବୀମା ରାଶି କିମବା
ବାକି ଯଦୟ ରାଶିକୁ
ଫଣ୍ଡ ମୂଲୟ ମଧ୍ୟରୁ
କାଟି ପ୍ରି ମିୟମସବୁ କୁ
କମକୁ ପ୍ରଦାନ
ଯଫରାଇ ଦିଆଯି ବ
କରାଯିବ

ବୀମା ରାଶି କିମବା
ଫଣ୍ଡ ମୂଲୟମଧ୍ୟରୁ
କମକୁ ପ୍ରଦାନ
କରାଯିବ

4

ଯସହି ସମୟାବଧି ଯକଯତ ଅଯଟ ଯଯଯତ
ସମୟ ପଯଗୟନ୍ତ ବୀମା କମ୍ପାନୀଦ୍ୱାରା ଏକ
55 ପଲି ସୀକୁ ତୟାର୍ କରାଯାଇପାଯର ଯଦି
15 ଦିନ ପଯଗୟନ୍ତ
ବୀମିତଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବଯର ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥୟ
ସୂଚନାର୍ୁଡକ
ି ମିଥୟା ଯହବ ?

6 ମାସ ପଯଗୟନ୍ତ

3 ବର୍ଗ ପଯଗୟନ୍ତ

4

1 ବର୍ଗ ପଯଗୟନ୍ତ

7

S.
No.

Question Body

ଆଇଆରଡିଏ ବିନୟ
ି ମନ, 2017
ଅନୁ ସାଯର, ଯସହି ନିଦ୍ଧଗାରିତ ସମୟାବଧି
ଯକଯତ ଅଯଟ ଯାହା ମଧ୍ୟଯର ଏକ ଜୀବନ
56 ବୀମା ପଲି ସୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାବୀକୁ ନିଶ୍ଚିତ
ରୂଯପ ପ୍ରଦାନ କରାଯି ବ କିମବା ଅସିଦ୍ଧି
କରାଯିବ, ଯଦି କମ୍ପାନୀଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ
ଆବଶୟକୀୟ କାର୍ଜପତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ଯହାଇଛି ׀

Alternative
1

Alternative
4

Correct
Alternative

3 ମାସ ମଧ୍ୟଯର

3

ନିଯୁକ୍ତିକର୍ତ୍ଗାଙ୍କ
ପ୍ରମାଣପତ୍ର

ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ରିଯପାଟଗ

2

ବାକି ଯଦୟ ରାଶିକୁ
କାଟିବା ପଯର
ପ୍ରି ମିୟମ

ବୀମା ରାଶି କିମବା
ଫଣ୍ଡ ମୂଲୟ ମଧ୍ୟରୁ
କମ

ବୀମା ରାଶି କିମବା
ଫଣ୍ଡ ମୂଲୟ ମଧ୍ୟରୁ
ଅଧିକ

4

ପରିପକ୍ୱତା ଦାବୀ

ଜୀବିତ ଲାର୍

ସମପଗଣ ମଲ
ୂ ୟ

1

ନିଯୁକ୍ତିକର୍ତ୍ଗାଙ୍କ
ରିଯପାଟଗ

3

ଏଫ. ଆଇ. ଆର

2

ରାହୁ ଲ ABC ବୀମା କମ୍ପାନୀଠାରୁ 20
ବର୍ଗର ସମୟାବଧି ପାଇେଁ ବୀମା ସୁରକ୍ଷା
କିଣିଥିଲା 20 ବର୍ଗ ସଂପୂର୍ଣ୍ଗ ଯହଯଲ, କମ୍ପାନୀ
ପ୍ରି ମିୟମ ଯଯାଜନାର
62
ସହଯଯାର୍ୀ ଯଯାଜନା
ୟୁ ଲିପ
ରାହୁ ଲକୁ ପରିପକ୍ୱତା ଦାବୀ ରୂଯପ ନିଧି
ପ୍ରତିଫଳ
ମୂଲୟ ପ୍ରଦାନ କଯର  ׀ଯକଉେଁ ପ୍ରକାରର
ଯଯାଜନା ରାହୁ ଲ ଯନଇଥିଲା ?

ମନି ବୟାକ୍ ଯଯାଜନା

3

ବିଶାଳ 25 ବର୍ଗର ସମୟାବଧି ପାଇେଁ ଟ 50
ଲକ୍ଷର ବୀମା ଯନଇଥିଲା  ׀ପରିପକ୍ୱତା
ସମୟଯର, ପଲି ସୀ ଅବଧି ସମୟଯର ପ୍ରାପ୍ତ
ପ୍ରି ମିୟମ ଯଯାଜନାର
63
ସହଯଯାର୍ୀ ଯଯାଜନା
ୟୁ ଲିପ
ଯହାଇଥିବା ଜୀବିତ ଲାର୍କୁ କାଟି ପରିପକ୍ୱତା
ପ୍ରତିଫଳ
ଦାବୀକୁ ବୀମାକର୍ତ୍ଗା ପ୍ରଦାନ କଯର? ଯକଉେଁ
ପ୍ରକାରର ଯଯାଜନା ବିଶାଳ ଯନଇଥିଲା ?

ମନି ବୟାକ୍ ଯଯାଜନା

4

ସୁଧୀର ABC ବୀମା କମ୍ପାନୀଠାରୁ ଟ 25
ଲକ୍ଷର ବୀମା ସୁରକ୍ଷା 20 ବର୍ଗ ପୂଯବଗ
ଯନଇଥିଲା  ׀ପରିପକ୍ୱତା ସମୟଯର, କମ୍ପାନୀ
ପ୍ରତୟାର୍ୂତ ରାଶି ସହିତ ଯଦୟ (ବାକି
ପ୍ରି ମିୟମ ଯଯାଜନାର
64
ସହଯଯାର୍ୀ ଯଯାଜନା
ୟୁ ଲିପ
ରହିଥିବା ପ୍ରି ମିୟମ) କାଟି ସଂକଳିତ ଯବାନସ
ପ୍ରତିଫଳ
କୁ ପରିପକ୍ୱତା ଦାବୀ ରୂଯପ ସୁଧୀରକୁ ପ୍ରଦାନ
କଯର  ׀ଯକଉେଁ ପ୍ରକାରର ଯଯାଜନା ସୁଧୀର
ଯନଇଥିଲା ?

ମନିବୟାକ୍ ଯଯାଜନା

1

କପିଳ 25 ବର୍ଗର ସମୟାବଧି ପାଇେଁ ଟ 25
ଲକ୍ଷର ବୀମା ଯନଇଥିଲା  ׀କପିଳ ପଲି ସୀ
ଅବଧି ମଧ୍ୟଯର ଏକ କାର ଦୁ ଗଟଣାଯର
ମୃ ତୁୟବରଣ କଲା ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ତା’
65
ନାମୀତକୁ ବୀମା ରାଶି ସହିତ ସଂକଳିତ
ଯବାନସକୁ ପ୍ରଦାନ କଯର  ׀ଯକଉେଁ ପ୍ରକାରର
ଦାବୀକୁ ବୀମା କମ୍ପାନୀଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ
କରାର୍ଲା ?

ଜୀବିତ ଲାର୍

2

59

20 ଦିନ ମଧ୍ୟଯର

Alternative
3

30 ଦିନ ମଧ୍ୟଯର

ଜୀବନ ବୀମିତର ମୃ ତୁୟର ପରିକଳ୍ପନା
ଯକ୍ଷତ୍ରଯର, ନାମୀତ ଦ୍ୱାରା ନିମନ
57
ଦସ୍ତାବିଜର୍ୁଡକ
ି ମଧ୍ୟରୁ ଯକଉେଁଟକ
ି ୁ ଉପସ୍ଥ୍ାପିତ
କରିବା ଆବଶୟକ ଅଯଟ ?
ବ୍ରିଯଜଶ ABC ବୀମା କମ୍ପାନୀଠାରୁ ଏକ 20
ବର୍ଗୀୟ ୟୁ ଲିପ କ୍ରୟ କଯର  ׀ଯଦି ପଲି ସୀ
ପରିପକ୍ୱତା ପୂବଗରୁ ବ୍ରିଯଜଶର ମୃ ତୁୟ ହୁ ଏ
58
ଯତଯବ ବୀମା କମ୍ପାନୀକୁ
______________ ରାଶି ପ୍ରଦାନ
କରିବାକୁ ପଡିବ ׀

15 ଦିନ ମଧ୍ୟଯର

Alternative
2

ମୁୟନିସିପାଲ
ଏକ ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ
କଯପଗାଯରଶନ ଠାରୁ
ଯକାଟଗ ଠାରୁ ନିର୍ଣ୍ଗୟ
ମୃ ତୁୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର

ସମପଗଣ ମୂଲୟ

ନିମନ ମଧ୍ୟରୁ ଯକଉେଁଟକ
ି ୁ ଯକବଳ ନାମୀତ କିମବା
ମୃ ତୁୟ ଦାବୀ
ଅନୁ ଯଦଶିକୁ ପ୍ରଦାନ ଯଯାର୍ୟ ଯହାଇପାରିବ ?

ସ୍ୱାର୍ାବିକ ମୃ ତୁୟ ତୁ ଳନାଯର ଦୁ ଗଟଣାଜନିତ
ମୃ ତୁୟଯର ନିମନଯର ଦଶଗାଯାଇଥିବା
60
ଦସ୍ତାବିଜର୍ୁଡକ
ି ମଧ୍ୟରୁ ଯକଉେଁ ଅତିରିକ୍ତ
ଦସ୍ତାବିଜ ଜମା କରାଯି ବ?

ଶବ ସଂସ୍କାର
ଚିକତ୍ସ
ି ାକରୁଥିବା
ଯପାଷ୍ଟମଟଗମ
(ଯପାତିବା ଅଥବା
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରିଯପାଟଗ
ଦାହ) ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର

ବୀମିତର ସ୍ୱାର୍ାବିକ ମୃ ତୁୟ ଅବସରଯର ନିମନ
ଦସ୍ତାବିଜର୍ୁଡକ
ି ମଧ୍ୟରୁ ଯକଉେଁ ଦସ୍ତାବିଜ
61
ନାମୀତ ଦ୍ୱାରା ଜମା କରାଯିବ?ସବୁ ଠୁ
ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ׀

ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ରିଯପାଟଗ ମୃ ତୁୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର

ପରିପକବତା ଦାବୀ

ମୃ ତୁୟ ଦାବୀ

ଯପାଷ୍ଟମଟଗମ
ରିଯପାଟଗ

ଅନୁ ବୃଦ୍ଧି ଲାର୍

8

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ବିନୟ
ି ାମକ
ଆବଶୟକତାସବୁ ର
ଅନୁ ପାଳନ କରିବା
ପାଇେଁ

ଗ୍ରାହକ ଯସବାକୁ
ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇେଁ

2

66

ବୀମାକର୍ତ୍ଗାମାଯନ କାହିଁକି ତଥୟ ସୂଚନା
ଆବଶୟକ କରନ୍ତି ?

ଦଲି ଲୀକରଣ
ଉଯଦ୍ଦଶୟଯର

ସଙ୍କଟ ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ଏବଂ
ସଂପୃ କ୍ତ ସର୍ତ୍ଗ ଓ
ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଉପଯର
ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ନିଅନ୍ତି

67

ଏକ ଯବୈଧ ଚୁକ୍ତି ର ଯକଉେଁ ତତ୍ତ୍ୱ ବୀମା
ପ୍ରି ମିୟମ ସହିତ ସମବନ୍ଧ ରଯେ?

ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ସ୍ୱୀକୃ ତ ି

ଚୁକ୍ତି ର ପକ୍ଷମାନଙ୍କ
କ୍ଷମତା

ମୁକ୍ତ ସମ୍ମତି/ସ୍ୱୀକୃ ତ ି

ପ୍ରତିଫଳ

4

ର୍ୂଲ ଚିତ୍ରଣ

ବଳ ପ୍ରଯୟାର୍

କପଟ

2

ରଯମଶ ଏକ
ଚୁକ୍ତି ଯର ପଯଶ
ଯଯଯତଯବଯଳ ଯସ
ଏକ ଉର୍ତ୍ମ
ମାନସିକ ସ୍ଥ୍ିତଯି ର ନ
ଥାଏ

ରଯମଶ ଏକ
ଚୁକ୍ତି ଯର ପଶିବା
ପାଇେଁ ଏକ
ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ
ଦିଏ

ମଯହଶକୁ ଏକ
ଚୁକ୍ତି ଯର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ
କରାଇବା ପାଇେଁ
ରଯମଶ ମିଥୟା
ସୂଚନା ଦିଏ

1

ଜୁ ଆଯେଳ ଯବୈଧିକ
ରୂଯପ ପ୍ରବର୍ତ୍ଗନୀୟ
ଯହାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ
ବୀମା ନୁ ଯହେଁ

2

ଏହି ଚୁକ୍ତି ର୍ୁଡକ
ି
ଯର୍ାଟିଏ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଏ
ଏବଂ ଅନୟ ପକ୍ଷ
ଯକବଳ ଏହାକୁ
ସ୍ୱୀକାର କିମବା
ଅଗ୍ରାହୟ କରି ପାଯର

ଏହି ଚୁକ୍ତି ର୍ୁଡକ
ି
ଯର୍ାଟିଏ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା
ଏହି ଚୁକ୍ତି ର୍ୁଡକ
ି ୁ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଏ
ଉର୍ୟ ପକ୍ଷ ମାନିବା
ଏବଂ ଅନୟ ପକ୍ଷକୁ
ପାଇେଁ ବାଧ୍ୟ
ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର
କରିବାକୁ ପଯଡ

2

ରଯମଶ ତା’ କମ୍ପାନୀକୁ ବିକଯି ଦବା ପୂବଗରୁ
କମ୍ପାନୀର ବାଲାନସ ଶୀଟ ଯର ମିଥୟା ହିସାବ
72
ର୍ୂଲ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କଲା  ׀ତା’କାଯଗୟକୁ ନିମନ ବିକଳ୍ପର୍ୁଡକ
ି
ମଧ୍ୟରୁ ଯର୍ାଟିଏଯର ବର୍ଗୀକୃ ତ କରନ୍ତୁ ׀

ଜବରଦସ୍ତୀ/ବଳ
ପୂବଗକ

ର୍ୂଲ ଚିତ୍ରଣ

କପଟ

4

73 ଜୀବନ ବୀମାର ବିର୍ୟ ବସ୍ତୁ କ’ଣ ?

ପ୍ରି ମିୟମ

ମାନବ ଜୀବନ

ସମ୍ପର୍ତ୍ି

ସଦ୍ଭାବ

2

ସମୟ ମଧ୍ୟଯର
ପ୍ରି ମିୟମର ପ୍ରଦାନ

ଏକ ବୀମା ପ୍ରସ୍ତାବ
ଏକ ବୀମା ପ୍ରସ୍ତାବ
ଫମଗଯର ସମସ୍ତ
ଫମଗଯର ସମସ୍ତ
ଆବଶୟକୀୟ ତଥୟ
ଆବଶୟକୀୟ ତଥୟ
ସୂଚନାର ମିଥୟା
ସୂଚନା ପ୍ରକଟ କରିବା
ପ୍ରକଟ କରିବା

ଏକ ବୀମା ପ୍ରସ୍ତାବ
ଫମଗଯର ସମସ୍ତ
ଅନାବଶୟକୀୟ
ସୂଚନା ପ୍ରକଟ କରିବା

2

ଯସହି ଚୟନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଯାହାର ସମବନ୍ଧ
ଅସତୟ ଉକ୍ତି ର୍ୁଡକ
ି ସହିତ ଥାଏ, ଯଯଉେଁର୍ୁଡକ
ି
68
ଚିତ୍ରଣ
ଯକୌଣସି କପଟପୂର୍ଣ୍ଗ ଉଯଦ୍ଦଶୟଯର
କରାଯାଇଥାଏ ׀
ଯସହି ଚୟନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଏକ
69 ଯବୈଧ ଚୁକ୍ତି ରୂଯପ ବିଯବଚନା
କରାଯାଇପାଯର ׀

ରଯମଶ ତା’
ବନ୍ଧୁ ଠାରୁ ଏକ ଶସ୍ତା
ମୂଲୟଯର (throw
away) ଏକ
ସମ୍ପର୍ତ୍ି କିଯଣ

70 ଜୁ ଆ ଏବଂ ବୀମା ମଧ୍ୟଯର ତୁ ଳନା କରନ୍ତୁ ׀

ବୀମାଯର ଯକବଳ
ଜୁ ଆଯେଳଯର
ଲାର୍ ଯଯାର୍ୟ
ଯକୌଣସି
ପରିଣାମ ଥାଏ
ଜୁ ଆଯେଳ ଓ ବୀମା
ବୀମାଯଯାର୍ୟ ହିତ ଯଯଯତଯବଯଳ କି
ଉର୍ୟ ସମାନ ଅଯଟ
ଜଡିତ ଥାଏ ନାହିଁ
ଜୁ ଆଯେଳର
କିନ୍ତୁ ବୀମାଯର ଥାଏ ପରିଣାମ ହାନି
ଯହାଇପାଯର

71

ଆମ ପାଇେଁ “ନିଷ୍ଠାର ଚୁକ୍ତି ” ର ସାରାଂଶ
କରନ୍ତୁ ׀

ଏକ ପରିଦୃଶୟ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଯାହା
74 ୟୁ ଯବରିମା ଫାଇଡସର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପ୍ରଦଶିତ
କଯର ׀

ଏହି ଚୁକ୍ତି ର୍ୁଡକ
ି
ଉର୍ୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାଯାଏ
ଏବଂ ଉର୍ୟଙ୍କୁ
ସ୍ୱୀକୃ ତି ଯଦବାକୁ
ପଡିବ

ଜୀବନ ବୀମା ସମବନ୍ଧୀୟ ନିମନ ଦୁ ଇ ଉକ୍ତି କୁ
ଯଦେନ୍ତୁ ଏବଂ ସତୟ (ର୍ୁଡକ
ି ୁ ) ଚୟନ କରନ୍ତୁ
I: ବୟସ ତଥୟ ସୂଚନା ଅଯଟ ଓ
ଯକବଳ ଉକ୍ତି II
75 ସଙ୍କଟାଙ୍କନର ସର୍ତ୍ଗର୍ୁଡକ
ି ୁ ପ୍ରର୍ାବିତ
ଯକବଳ ଉକ୍ତି I ସତୟ
ସତୟ ଅଯଟ
କରିପାଯର
II: ଯଦି ବୟସ ଅଲର୍ା ଯବାଲି ଜଣାପଯଡ,
ଯକବଳ ପ୍ରର୍ାବ ପଯଡ ପ୍ରି ମିୟମ ହାର ଉପଯର

76

ସାଧାରଣ ଆଇନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଅନୁ ବନ୍ଧ
ଯନୈରାଶୟ
ନିର୍ାଇବା ପାଇେଁ ଏକ କାରଣ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ׀

ର୍ୂଲ

ଉକ୍ତି I କିମବା ଉକ୍ତି
ଉର୍ୟ, ଉକ୍ତି I ଏବଂ
IIଯକଉେଁଟ ି ବି ସତୟ
II ସତୟ ଅଟନ୍ତି
ନୁ ଯହେଁ

1

ର୍ୂଲ ଚିତ୍ରଣ

3

ଲୁ ଚାଇବା

9

S.
No.

Question Body

Alternative
1

ଯସହି ଦସ୍ତାବିଜର ନାମ କୁ ହନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ବୀମା
ଚୁକ୍ତି ର ସର୍ତ୍ଗର୍ୁଡକ
ି ୁ ଉଯଲେେ କରିବା ପାଇେଁ
77 ବୟବହାର କରାଯାଏ ଯଯଯତଯବଯଳ ଏହା
ପଲି ସୀ
କ୍ରୟ କରାଯାଏ  ׀ସବୁ ଠୁ ଯଥାଥଗ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ
କରନ୍ତୁ ׀
ଜୀବନ ବୀମାର ବିର୍ୟ ବସ୍ତୁ ଯର ଥିବା
78 ବୀମିତର ହିତ ର ନାମ ଦିଅନ୍ତୁ  ׀ସବୁ ଠୁ
କାଳ୍ପନିକ ହିତ
ଯଥାଥଗ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ׀
ବୀମାକର୍ତ୍ଗା ଓ ବୀମିତ ମଧ୍ୟଯର ଥିବା
79 ରାଜିନାମାକୁ ଆପଣ କିର୍ଳି ବର୍ଣ୍ଗନା କରିଯବ
? ସବୁ ଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ׀

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ରାଜିନାମା

ପ୍ରାଧିକରଣ

ଅନୁ ଯମାଦନ

1

ସର୍ତ୍ଗ ହିତ

ବୀମାଯଯାର୍ୟ ହିତ

ପ୍ରତିପର୍ତ୍
ୂ ି / କ୍ଷତି ପର୍ତ୍
ୂ ି
ହିତ

3

ଅପରିବର୍ତ୍ଗନୀୟ
ରାଜିନାମା

ଆକସ୍ମି କ / ସମ୍ଭାବୟ
ରାଜିନାମା

4

ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ଗୀ ରାଜିନାମା ଅସ୍ଥ୍ାୟୀ ରାଜିନାମା

ବୀମା ଚୁକ୍ତି ର୍ୁଡକ
ି
ବୀମା ଚୁକ୍ତି ର୍ୁଡକ
ି
ଯକୌଣସି ବି
ସବଗଦା ଲାର୍ ଦାୟକ ବିନୟ
ି ମର ଅଧୀନ
ହୁ ଅନ୍ତି
ହୁ ଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ବି
ଯହଉ

1

ସାଧାରଣତଃ ବୀମା ଚୁକ୍ତି ଯର ଓ ଯବୈଧିକ
ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟଯର ମୂେୟ ପାଥଗକୟ ଯହଉଛି ଯଯ:

ବୀମା ଚୁକ୍ତି ର୍ୁଡକ
ି
ପରମ ସଦ୍ଭାବର
ଚୁକ୍ତି ଅଟନ୍ତି

ବୀମା ଚୁକ୍ତି ର୍ୁଡକ
ି
ଯବୈଧିକ ରୂଯପ
ପ୍ରବର୍ତ୍ଗନୀୟ ଚୁକ୍ତି
ଅଟନ୍ତି

ଶ୍ରୀ ରାଜନଙ୍କୁ ଯସହି ବିର୍ୟ ସମୟ ଉପଯର
ପରାମଶଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଯଯତଯବଯଳ ଜୀବନ
81
ବୀମା ପରିଯପ୍ରକ୍ଷୀଯର ବୀମାଯଯାର୍ୟ ହିତ
ରହିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ׀

ଯକବଳ ପଲି ସୀ
ଯନବା ସମୟଯର

ଯକବଳ ଦାବୀ
କରିବା ସମୟଯର

ପଲି ସୀ ଯନବା
ସମୟଯର ଓ ଦାବୀ
କରିବା ସମୟଯର

ଜୀବନ ବୀମା
ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଯକୌଣସି
ବୀମାଯଯାର୍ୟ ହିତ
ଆବଶୟକ ହୁ ଏ ନାହିଁ

1

ଯକବଳ ଦାବୀ
କରିବା ସମୟଯର

ପଲି ସୀ ଯନବା
ସମୟଯର ଓ ଦାବୀ
କରିବା ସମୟଯର

ସମ୍ପର୍ତ୍ି ବୀମା
ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଯକୌଣସି
ବୀମାଯଯାର୍ୟ ହିତ
ଆବଶୟକ ହୁ ଏ ନାହିଁ

3

ହେଁ, ଯଦି ରର
ବର୍ତ୍ଗମାନର ମାଲି କ
ଅନୁ ମତି ଦିଏ

ହେଁ, ଯଦି ତାର ର
ବିକ୍ରି କରିବାର
ଯର୍ାଟିଏ ବର୍ଗ
ମଧ୍ୟଯର କ୍ଷତି
ଯହାଇଥାଏ

ନା, କାରଣ
ଯକୌଣସି
ବୀମାଯଯାର୍ୟ ହିତ
ନାହିଁ

4

ପତନ କାରଣରୁ
ସୃ ଷ୍ଟି ଯହାଇଥିବା
ଯର୍ାଡର କ୍ଷତ

ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ
ଅବଯହଳା

ଡାକ୍ତରୋନା ଚିକତ୍ସ
ି ା

2

ନା, ରଯମଶ ତା’
ବନ୍ଧୁ ର ଜୀବନ
ଉପଯର ବୀମା କ୍ରୟ
କରି ପାରିବ ନାହିଁ
ଯକର୍ି ଅଟ
ଏମ୍ପଟରର
(caveat
Empter) ସିଦ୍ଧାନ୍ତ
କାରଣରୁ

3

ଅର୍ଥ ମ୍ନ୍ତ୍ରଣାଳୟ

3

80

କୁ ମାରୀ ଅନିତାଙ୍କୁ ଯସହି ବିର୍ୟ /ସମୟ
ଉପଯର ପରାମଶଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଯଯତଯବଯଳ
82
ସମ୍ପର୍ତ୍ି ବୀମା ପରିଯପ୍ରକ୍ଷୀଯର ବୀମାଯଯାର୍ୟ
ହିତ ରହିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ׀

ଯକବଳ ପଲି ସୀ
ଯନବା ସମୟଯର

ମଯହଶ ତା’ ର ଉପଯର ଏକ ବୀମା
ପଲି ସୀ ନିଏ  ׀ପଲି ସୀ ଯନବାର ଦୁ ଇ ମାସ
83 ପଯର ଯସ ତା’ ରକୁ ବିକ୍ରି କରିଦଏ
ି  ׀ଯଦି
ର ଉପଯର କିଛ ି କ୍ଷତି ପହୁ ଯଞ୍ଚ, ମଯହଶ
ଦାବୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଯହାଇ ପାରିବ କି?

ହେଁ, କାରଣ
ବୀମାଯଯାର୍ୟ ହିତ
ପଲି ସୀ ଯନବା
ସମୟଯର ଉପସ୍ଥ୍ିତ
ଥିଲା

ଶ୍ରୀ ରାଜନ ଏକ ଯ ାଡା ଉପରୁ େସି ପଡିଯଲ
ଏବଂ କାଦୁ ଅ ଉପଯର ପଡିର୍ଯଲ  ׀ତାଙ୍କୁ
କାଦୁ ଅ ଉପଯର ଦୀ ଗ ସମୟ ଧରି ପଡି
ରହିବାକୁ ପଡିଲା କାରଣ ପଡିବାଯର ତାଙ୍କ
ଯର୍ାଡ ର୍ାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା  ׀ଏହା ଫଳଯର ଯସ
84 ର୍ମ୍ଭୀର ନିଯମାନିଆଯର ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯହାଇର୍ଯଲ ନିଯମାନିଆ
׀
ତାଙ୍କୁ ଏକ ପାେ ଡାକ୍ତରୋନାଯର ଚିକତ୍ସ
ି ା
କରାର୍ଲା ଯଯଉେଁଠି ଯସ ନିଯମାନିଆ କାରଣରୁ
ମୃ ତୁୟବରଣ କଯର  ׀ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଯର ମୃ ତୁୟର
ଆସନ୍ନ/ନିକଟସ୍ଥ୍ କାରଣ କ’ଣ ?

ନା, ରଯମଶ ତା’
ନା, ରଯମଶ ତା’
ବନ୍ଧୁ ର ଜୀବନ
ରଯମଶ ବିବାହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଙ୍କ ଜୀବନ ହେଁ, ରଯମଶ ତା’
ବନ୍ଧୁ ର ଜୀବନ
ଉପଯର ବୀମା କ୍ରୟ
ଉପଯର ଏକ ଜୀବନ ବୀମା କିଣିବା ପାଇେଁ
ବନ୍ଧୁ ର ଜୀବନ
ଉପଯର ବୀମା କ୍ରୟ
85
କରି ପାରିବ ନାହିଁ
ଚାହେଁାନ୍ତି  ׀ଯସ ଏପରି କରିବା ପାଇେଁ ସମଥଗ କି ଉପଯର ବୀମା କ୍ରୟ କରି ପାରିବ ନାହିଁ
କାରଣ ଯସଇଠି
ନାହିଁ, ନିର୍ଣ୍ଗୟ କରନ୍ତୁ ׀
କରିପାଯର
କାରଣ ଯସ
ବୀମାଯଯାର୍ୟ ହିତ
ବିବାହିତ ଅଯଟ
ନାହିଁ

86

ନିମ୍ନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡକ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ କିଏ ଭାରତରର
ବୀମ୍ା କମ୍ପାନୀମ୍ାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରର?

RBI ଏବଂ ଅର୍ଥ
ମ୍ନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକତ୍ର
ମ୍ିଶି

SEBI ଏବଂ AMFI
ଏକତ୍ର ମ୍ିଶି

ଆଇଆରଡିଏ

10

S.
No.

87

Question Body

ନିମ୍ନ ମ୍ଧ୍ୟରୁ ରକଉଁ ରଗାଟିକ ଆଇଆରଡିଏ
ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁ ଏ ନାହିଁ ?

Alternative
1

ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ
ପ୍ରଶାସକମ୍ାରନ

Alternative
2

Alternative
3

CASA (currentsavings
ବୀମ୍ା ରରାକରମ୍ାରନ
account)
ଅଭି କର୍ତ୍ଥାମ୍ାରନ

Alternative
4

କରପଥାରରଟ
ଅଭି କର୍ତ୍ଥାମ୍ାରନ

Correct
Alternative

3

ଆଇଆରଡିଏ ଦ୍ୱାରା
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ

88

ନିମ୍ନ ଉକ୍ତି ଗୁଡକ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ ରକଉଁ ରଗାଟିକ ସତୟ
ଅରଟ?

ଆଇଆରଡିଏ

କରାଯାଇଥିବା

ଭାରତୀୟ ଚୁକ୍ତି

କମ୍ପାନୀମ୍ାନଙ୍କୁ

ବିନୟ
ି ମ୍ାବଳୀ ଏହା

ଆଇନ ଏବଂ

ରସମ୍ାନଙ୍କ

ବୀମ୍ା ବିନୟ
ି ମ୍ର

ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରର ରଯ

ରଦଶର ଅନୟାନୟ

ପଞ୍ଜି କରଣପରଠାରୁ

ମ୍ୂଖ୍ୟ ଉରେଶୟ

ବୀମ୍ା କମ୍ପାନୀମ୍ାରନ

ଆଇନର

ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରର

ପଲି ସୀଧାରକକୁ

ଆର୍ିକରୂରପ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ

ପ୍ରାବଧାନଗୁଡକ
ି ର

ଏବଂ ନିରବଶ,

ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ

ସଂଗଠନ ରୂରପ

ଅନୁ ପାଳନରର,

ଆକାଉଣ୍ିଂ ଇତୟାଦି

କରିବା

ନୁ ରହଁ ବରଂ

ବୀମ୍ା ପୂର୍ଣ୍ଥରୂରପ

ଭଳି ରସମ୍ାନଙ୍କର

ସାମ୍ାଜିକରୂରପ

ଏକ ଆଇନଗତ

ସମ୍ସ୍ତ ମ୍ୂଖ୍ୟ

ଦାୟି ତ୍ୱବାନ

ଚୁକ୍ତି ଅରଟ

କାଯଥୟକଳାପକୁ

ସଂଗଠନ ରୂରପ

1

ନିରୀକ୍ଷଣ କରର I

ଥିବା ଉଚିତ୍ I

ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ିତ
କରିବାପାଇଁ ରଯ
89

ବୀମ୍ା ବିନୟ
ି ମ୍ର ମ୍ୂଖ୍ୟ ଉରେଶୟ କ’ଣ ଅରଟ
? ସବୁ ଠୁ ସଠିକ୍ ଉର୍ତ୍ରକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ I

ଗ୍ରାମ୍ୀଣ ରକ୍ଷତ୍ର ଓ
ଜନସଂଖ୍ୟାର ଦୁ ବଥଳ
ଭାଗ ଆବଶୟକୀୟ
ବୀମ୍ା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ
କରୁଛନ୍ତି

ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ିତ
କରିବା ପାଇଁ ରଯ

ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ିତ

ବୀମ୍ା କମ୍ପାନୀମ୍ାରନ

କରିବା ପାଇଁ ରଯ

ଯରର୍ଷ୍ଟ ଲାଭ ଜାତ

ବୀମ୍ା ସୁରକ୍ଷାକୁ

କରୁଛନ୍ତି ଯାହା

ଭାରତର ପ୍ରରତୟକ

ଫଳରର ରସମ୍ାରନ

ନାଗରିକ ପାଖ୍କୁ

ଦୀର୍ଥାବଧି ପଯଥୟନ୍ତ

ପ୍ରସାରିତ ରହାଇଛି

ପଲି ସୀଧାରକକୁ
ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ

4

କରିବା ପାଇଁ

ତିଷ୍ଠି ପାରିରବ
ସଂଯୁକ୍ତ ରୂରପ

ନିମ୍ନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡକ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ ରକଉଁ ରଗାଟିକ
90 ଭାରତରର ରବୈୟକ୍ତି କ ଅଭିକର୍ତ୍ଥାରୂରପ କାଯଥୟ

ଜୀବନ ବୀମ୍ା ନିଗମ୍
ଅର୍ଥ ମ୍ନ୍ତ୍ରଣାଳୟ

ଭାରତ ସରକାର

କରିବା ପାଇଁ ଲାଇରସନସ ଜାରୀ କରର ?

(LIC) ଓ ସାଧାରଣ

ଆଇଆରଡିଏ

4

ବୀମ୍ା ନିଗମ୍
(GIC)

91

92

ନିମ୍ନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡକ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ ରକଉଁ ରଗାଟିକ
ଭାରତରର ପୁଞ୍ଜି ବଜାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରର ?
ନିମ୍ନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡକ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ ରକଉଁ ରଗାଟିକ
ଭାରତରର ବୟାଙ୍କଗୁଡକ
ି ୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରର ?

RBI

SEBI

IRDA

AMFI

2

RBI

SEBI

IRDA

AMFI

1

ଅର୍ଥ ମ୍ନ୍ତ୍ରଣାଳୟ

2

ସଂଯୁକ୍ତ ରୂରପ
ନିମ୍ନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡକ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ କାହାଦ୍ୱାରା ତୃତୀୟ
93 ପକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ (TPA) ମ୍ାରନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ
ହୁ ଅନ୍ତି ?

ଜୀବନ ବୀମ୍ା
ପରିଷଦ ଓ

ଆଇଆରଡିଏ

ସାଧାରଣ ବୀମ୍ା

ଭାରତୀୟ ବୀମ୍ା
ରରାକର ସଂର୍

ପରିଷଦ
ନିମ୍ନ ମ୍ଧ୍ୟରୁ ରକଉଁଟି ରଦଶର ମ୍ଳ
ୂ ଭୂତ ବୀମ୍ା
ି ମ୍ ଅରଟ, ଯାହା ଭାରତରର ବୀମ୍ା
94 ବିନୟ
ବୟବସାୟକୁ ପରିଚାଳିତ କରର ?

ଜମ୍ା ବୀମ୍ା ଓ
ବୀମ୍ା ଅଧିନିୟମ୍,

ଆଇଆରଡିଏ

ରେଡିଟ ଗୟାରରଣ୍ି

1938

ଅଧିନିୟମ୍, 1999

ନିଗମ୍ ଅଧିନିୟମ୍
1961

ସବଥସାଧାରଣ
ଦାୟି ତ୍ୱ ବୀମ୍ା

2

ଅଧିନିୟମ୍, 1991

11

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

କରପଥାରରଟ

ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ

ସଂଯୁକ୍ତ ବୀମ୍ା

ଅଭି କର୍ତ୍ଥା

ପ୍ରଶାସକ

ଅଭି କର୍ତ୍ଥା

SEBI

IRDA

AMFI

Correct
Alternative

ରସହି ବୀମ୍ା ଅଭିକର୍ତ୍ଥା ରଯଉଁମ୍ାରନ ଉଭୟ
ଜୀବନ ବୀମ୍ାକର୍ତ୍ଥା, ସାଧାରଣ ବୀମ୍ାକର୍ତ୍ଥା ଓ
95

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ବୀମ୍ାକର୍ତ୍ଥାପାଇଁ ଅଭିକର୍ତ୍ଥାରୂରପ କାଯଥୟ
କରିବାପାଇଁ ଲାଇରସନସ ଧାରଣ କରିର୍ାନ୍ତି,

ରରାକର

4

ରସମ୍ାନଙ୍କୁ __________________
କୁ ହାଯାଏ I
ବୀମ୍ା ଉରଦୟାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ବିକଶିତ
96

କରିବାପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଧିକରଣ ରୂରପ
2000 ରର ______________ କୁ

RBI

3

ସଂସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା I
ନିମ୍ନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡକ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ ରକଉଁ ରଗାଟିକ

ସଂଯୁକ୍ତ ରୂରପ

ଉଭୟ ବୀମ୍ାକର୍ତ୍ଥା ଏବଂ ମ୍ଧ୍ୟସ୍ଥମ୍ାନଙ୍କ

ଜୀବନ ବୀମ୍ା

ଭାରତୀୟ

ପରିଷଦ ଓ

ପଲି ସୀଧାରକ ସଂର୍

ସାଧାରଣ ବୀମ୍ା

(PAI)

ି ୁ ଅନୁ ବନ୍ଧିତ କରି
97 ଉପରର କର୍ତ୍ଥବୟଗୁଡକ
ପଲି ସୀଧାରକମ୍ାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ
ବିନୟ
ି ମ୍ାବଳୀ ନିର୍ଦ୍ଥାରିତ କରିଛ ି ?
ନିମ୍ନ ଆଇନ ମ୍ଧ୍ୟରୁ କାହା ପାଖ୍ରର ବୀମ୍ା
ି ର ନିରୀକ୍ଷଣ
98 କମ୍ପାନୀମ୍ାନଙ୍କ କାଯଥୟବିଧିଗୁଡକ
ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାବଧାନସବୁ ରହିଛ ି ?

ସଂଯୁକ୍ତ ରୂରପ
ଆଇଆରଡିଏ

ଆଇଆରଡିଏ

ରେଡିଟ ଗୟାରରଣ୍ି

ଅଧିନିୟମ୍, 1999

ନିଗମ୍ ଅଧିନିୟମ୍,
1961

ଏବଂ ସାଧାରଣ

3

ବୀମ୍ା ନିଗମ୍

ପରିଷଦ
ଜମ୍ା ବୀମ୍ା ଓ

ଜୀବନ ବୀମ୍ା ନିଗମ୍

ସବଥସାଧାରଣ
ଦାୟି ତ୍ୱ ବୀମ୍ା
ଅଧିନିୟମ୍, 1991

ବୀମ୍ା ଅଧିନିୟମ୍,
1938

1

ଯଦି ବୀମ୍ା ଫାମ୍ଥ ରସହି ଆରବଦକମ୍ାନଙ୍କୁ
ସ୍ୱୀକାର କରର ରଯଉଁମ୍ାରନ ସାଧାରଣ ସଙ୍କଟ
ଠାରୁ ଅଧିକ ସଙ୍କଟରର ର୍ାଆନ୍ତି କିମ୍ବା
ରସମ୍ାରନ ବୀମ୍ାରଯାଗୟ ରହାଇ ନ ର୍ାନ୍ତି,
99

କିନ୍ତୁ ରସମ୍ାନଙ୍କ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତ ି ସମ୍ବନ୍ଧରର
ତର୍ୟକୁ ଲୁ ଚାଇର୍ାନ୍ତି କିମ୍ବା ମ୍ିର୍ୟା ତର୍ୟ

ବୀମ୍ା ସ୍କ୍ିନ
ି ୍
ି ଙ୍ଗ

ପ୍ରତିକୂଳ ଚୟନ

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ତୁଟି

ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ୀକ୍ଷା

3

1 ଜୁ ନ 1938

1 ଜୁ ଲାଇ 1938

1 ଜୁ ନ 1939

1 ଜୁ ଲାଇ 1939

3

1999

2000

2002

2003

2

ଅନୁ ଭାଗ 38

ଅନୁ ଭାଗ 41

ଅନୁ ଭାଗ 45

ଅନୁ ଭାଗ 64VB

2

ଅନୁ ଭାଗ 39

ଅନୁ ଭାଗ 41

ଅନୁ ଭାଗ 45

ଅନୁ ଭାଗ 64VB

1

ରେଣୀ 10

ରେଣୀ 12

ସ୍ନାର୍ତ୍କ

ସ୍ନାତରକାର୍ତ୍ର

2

ପ୍ରଦାନ କରିର୍ାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ରସମ୍ାରନ
ବୀମ୍ା ପାଇ ପାରନ୍ତି, ରତରବ ଏହାକୁ
______________ କୁ ହାଯିବ I ସବୁ ଠୁ
ସଠିକ୍ ଉର୍ତ୍ରକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ I
100

ବୀମ୍ା ଅଧିନିୟମ୍ ______________ ରର
ଲାଗୁ ରହାଇଥିଲା I
ଆଇଆରଡିଏ ଅଧିନିୟମ୍, 1999 ଅନ୍ତଗଥତ

101 ଆଇଆରଡିଏ ବଷଥ ______________
ରର ସଂସ୍ଥାପିତ ରହାଇଥିଲା I
ବୀମ୍ା ଅଧିନିୟମ୍, 1938
______________ ଅନ୍ତଗଥତ ଏକ ବୀମ୍ା
102 ପଲି ସୀ ରନବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ ରପ୍ରରଣ
ରୂରପ ରିରବଟ୍ (ଛାଡ଼) ର ଉପରଯାଗକୁ
ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରିଛ ି I
ବୀମ୍ା ଅଧିନିୟମ୍, 1938
103

104

_____________ ଅନ୍ତଗଥତ ବୀମ୍ା
ପଲି ସୀଗୁଡକ
ି ର ନାମ୍ିତୀକରଣ ପାଇଁ
ନିୟମ୍ାବଳୀ ବିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି କରିଛ ି I
ବିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ବୟକ୍ତି ର ସବଥନମ୍
ି ନ ରଶୈକ୍ଷଣିକ
ରଯାଗୟତା ରହଉଛି

12

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

I-A , ନାମ୍ାଙ୍କି ତ

A. I-A, ଅପିଲୀୟ

I-B, ନାମ୍ାଙ୍କି ତ

I-B, ଅପିଲୀୟ

ଅଧିକାରୀ

ଅଧିକାରୀ

ଅଧିକାରୀ

ଅଧିକାରୀ

Correct
Alternative

ଏକ ବୀମ୍ାକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ବୀମ୍ା ଅଭିକର୍ତ୍ଥା ରୂରପ
ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହଁୁଥିବା ଏକ ଆରବଦନ
105 ବୀମ୍ାକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ------------------ ପାଖ୍ରର
ଫମ୍ଥ ----------- ରର ଏକ ଆରବଦନ

1

ଦାଖ୍ଲ କରିବାକୁ ପଡିବ I
ପୂର୍ଣ୍ଗାଙ୍ଗ ଅର୍ିଯଯାର୍ ପ୍ରବନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ
106 ______________ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଛି ׀

107

ନିମନ ମଧ୍ୟରୁ ଯକଉେଁଟ ି ଏକ ଯବୈଧ ଉପଯର୍ାକ୍ତା
ଅର୍ି ଯଯାର୍ ପାଇେଁ ଆଧାର ଯହାଇପାଯର ?

ର୍ାରତୀୟ
ବୀମାଧାରକ ସଂ

ଆଇଆରଡିଏ

ଜୀବନ ବୀମା
ପରିର୍ଦ

ର୍ାରତ ସରକାର

2

ଯଦାକାନୀ ଉତ୍ପାଦ
ଉପଯର ଯକୌଣସି
ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ନ ଯଦବା

ପୟାଯକଜ ଉପଯର
MRP ଅନୁ ଯାୟୀ
ଯଦାକାନୀ ଦ୍ୱାରା
ଚାଜଗ କରାଯାଇଥିବା
ମୂଲୟ

ଯଦାକାନୀ ଏକ
ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ଉତ୍ପାଦ
ଯଯାର୍ାଇବାଯର
ବିଫଳ ହୁ ଏ

ଉପଯର୍ାକ୍ତା ଦ୍ୱାରା
କିଣାଯାଇଥିବା
ଜିନର୍
ି ଏକ କିମବା
ଅଧିକ ତୂଟର
ି
ଶୀକାର ହୁ ଏ

4

ଉପଯର୍ାକ୍ତା ଦ୍ୱାରା
କିଣାଯାଇଥିବା
ଜିନର୍
ି ଏକ କିମବା
ଅଧିକ ତୂଟର
ି
ଶୀକାର ହୁ ଏ

ଯଦାକାନୀ ଏକ
ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ଉତ୍ପାଦ
ଯଯାର୍ାଇବାଯର
ବିଫଳ ହୁ ଏ

ଏକ ପକ୍ଷପାତୀ
ବୟାପାର ପ୍ରଥା କିମବା
ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବୟାପାର
ପ୍ରଥା ଗ୍ରହଣ
କରାଯାଇଛି

3

ଜାତୀୟ ଆଯୟାର୍

ଯଲାକପାଳ

IGMS
(Integrated
Grievance
ରାଜୟ ଆଯୟାର୍
Management
System)

ଜିଲୋ ଯଫାରମ

ରାଜୟ ଆଯୟାର୍

ଜାତୀୟ ଆଯୟାର୍

ଉପଯରାକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ
ସମସ୍ତ

4

ଜିଲୋ ଯଫାରମ

ଜାତୀୟ ଆଯୟାର୍

ଯଲାକପାଳ

ଉପଯରାକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ
ଯକଉେଁଟ ି ବି ନୁ ଯହେଁ

2

ବୀମା ଅର୍ିକର୍ତ୍ଗା

ଯଲାକପାଳ

ବୀମାକର୍ତ୍ଗା

ବୀମା ଯବ୍ରାକର

2

ରାଜୟ ଆଯୟାର୍

ଜାତୀୟ ଆଯୟାର୍

ଯଲାକପାଳ

ଯକୌଣସି ଅପିଲ
କରା ଯାଇ ପାରିବ
ନାହିଁ

1

ଯଲାକପାଳ

ଯକୌଣସି ଅପିଲ
କରାଯାଇ ପାରିବ
ନାହିଁ

2

ଯଦାକାନୀ ଦ୍ୱାରା
ନିମନ ମଧ୍ୟରୁ ଯକଉେଁଟ ି ଏକ ଯବୈଧ ଉପଯର୍ାକ୍ତା ଚାଜଗ କରାଯାଇଥିବା
108 ଅର୍ି ଯଯାର୍ ପାଇେଁ ଆଧାର ଯହାଇପାରିବ ନାହିଁ ମଲ
ୂ ୟ ପୟାଯକଜଯର
?
ପ୍ରଦଶିତ ମୂଲୟଠାରୁ
ଅଧିକ ଅଯଟ

ନିମନ ମଧ୍ୟରୁ ଯକଉେଁଟ ି ବୀମା ଉଯଦୟାର୍ଯର
109 ଅର୍ି ଯଯାର୍ ନିବାରଣକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା
ପାଇେଁ ଏକ ଉପକରଣ ଅଯଟ ?

110

111

112

113

114

115

116

ନିମନ ଉପଯର୍ାକ୍ତା ବିବାଦ ନିବାରଣ
ମାଧ୍ୟମର୍ୁଡକ
ି ମଧ୍ୟରୁ କାହା ପାେଯର ସିର୍ିଲ
ଯକାଟଗର ଶକ୍ତି ଅଛି ?
ନିମନ ଉପଯର୍ାକ୍ତା ବିବାଦ ନିବାରଣ
ମାଧ୍ୟମର୍ୁଡକ
ି ମଧ୍ୟରୁ କାହା ପାେଯର ରାଜୟ
ଆଯୟାର୍ ଉପଯର ନିରୀକ୍ଷଣାତ୍ମକ ଅଧିକାର
ଅଛି ׀
ନିମନ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ, ବୀମିତ ଓ ବୀମାକର୍ତ୍ଗାଙ୍କ
ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମତିଯର, ବିବାଦ
ପରିଯପ୍ରକ୍ଷୀଯର ଉଲି େଖିତ ସର୍ତ୍ଗ ମଧ୍ୟଯର ଏକ
ମଧ୍ୟସ୍ଥ୍ ଓ ଉପଯଦଷ୍ଟା ରୂଯପ କାଯଗୟ
କରିପାଯର ? ସବୁ ଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପର
ଚୟନ କରନ୍ତୁ ׀
ଯଦି ଏକ ଗ୍ରାହକ ଜିଲ୍ଲା ଯଫାରମ ଦ୍ୱାରା
ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଆଯଦଶ ଯର ଦୁ ଃେୀ
(ଅପକୃ ତ) ହୁ ଏ ଯତଯବ ଯସ ଯସର୍ଳି
ଆଯଦଶ ବିରୁଦ୍ଧଯର ଯକଉେଁଠି ଅପିଲ
କରିପାରିବ ?
ଯଦି ଏକ ଗ୍ରାହକ ରାଜୟ ଆଯୟାର୍ ଦ୍ୱାରା
ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଆଯଦଶଯର ଦୁ ଃେୀ
(ଅପକୃ ତ) ହୁ ଏ ଯତଯବ ଯସ ଯସର୍ଳି
ଆଯଦଶ ବିରୁଦ୍ଧଯର ଯକଉେଁଠି ଅପିଲ
କରିପାରିବ ?
ନିମନ ଅଧିନିୟମ ମଧ୍ୟରୁ ଯକଉେଁଟ ି ର୍ାରତଯର
ଉପଯର୍ାକ୍ତାଙ୍କ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇେଁ
ଉପଯର୍ାକ୍ତା ପରିର୍ଦ ଓ ଅନୟାନୟ
ପ୍ରାଧିକରଣର ସ୍ଥ୍ାପନା ପାଇେଁ ପ୍ରାବଧାନ ରେନ୍ତି
?

3

ଜିଲୋ ଯଫାରମ

ଜାତୀୟ ଆଯୟାର୍

ବୀମା ଅଧିନିୟମ,
1938

ଉପଯର୍ାକ୍ତା ସୁରକ୍ଷା
ଆଇଆରଡିଏ
ବୟାଙ୍କି ଂ ବିନୟ
ି ମନ
(ସଂଯଶାଧନ)
ଅଧିନିୟମ, 1999 ଅଧିନିୟମ, 1949
ଅଧିନିୟମ, 2002

4

ଉପଯରାକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ
ଯକୌଣସଟି ବି ନୁ ଯହେଁ

2

ନିମନ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ରାଜୟ ଆଯୟାର୍ ଉପଯର
ଜିଲୋ ଯଫାରମ
ନିରୀକ୍ଷଣାତ୍ମକ ଅଧିକାର ଅଛି ?

ଜାତୀୟ କମିଶନ

ଯଲାକପାଳ

13

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

ଅର୍ି ଯଯାର୍ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ସଯବଗାଚ୍ଚ ରାଶିପରିମାଣ
ଟ. 100 ଲକ୍ଷ
117 କ’ଣ ଅଯଟ ଯାହା ଯଲାକପାଳ ଦ୍ୱାରା
ଟ 10 ଲକ୍ଷ ପଯଗୟନ୍ତ ଟ. 20 ଲକ୍ଷ ପଯଗୟନ୍ତ ଟ. 50 ଲକ୍ଷ ପଯଗୟନ୍ତ
ପଯଗୟନ୍ତ
ଦିଆଯାଇପାରିବ ?

ଏକ ଉପଯର୍ାକ୍ତା ନୟାୟାଳୟଯର ଏକ
ଅର୍ି ଯଯାର୍ ଫାଇଲ କରାଯିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା
118
ସମବନ୍ଧଯର ନିମନ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଯକଉେଁଟ ି ର୍ୂଲ
ଅଯଟ ?

ନିଯଜ
ଅର୍ିଯଯାର୍କର୍ତ୍ଗା
ବୟତୀତ ଅନୟ ଯକହି
ରାଜୟ କିମବା ଜାତୀୟ
ଆଯୟାର୍ ନିକଟଯର
ଅର୍ିଯଯାର୍ ଦାେଲ
କରି ପାରିବ ନାହିଁ

ଯକୌଣସି ବୟକ୍ତି ଯିଏ
ଯକୌଣସି ଜିନର୍
ି କୁ
ଉପଯର୍ାକ୍ତା ସୁରକ୍ଷା (ସଂଯଶାଧନ)
ଏକ ପ୍ରତିଫଳ
ଅଧିନିୟମ, 2002 ଅନୁ ଯାୟୀ ‘ଉପଯର୍ାକ୍ତା’ ବଦଳଯର କ୍ରୟ
119
ର ପରିର୍ାର୍ାଯର ନିମନ ମଧ୍ୟରୁ ଯକଉେଁମାନଙ୍କୁ
କଯର ଏବଂ ଯସର୍ଳି
ଅନ୍ତର୍ଗୁକ୍ତ କରାଯାଇନାହିଁ ?
ଜିନର୍
ି ର ଯକୌଣସି
ଉପଯଯାର୍କର୍ତ୍ଗାକୁ
ଅନ୍ତର୍ଗୁକ୍ତ କଯର

ଯଲାକପାଳ ଅନୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆବଶୟକ
120 ଥିବା ସୁପାରିଶର୍ୁଡକ
ି ସମବନ୍ଧଯର ନିମନ
ଉକ୍ତି ର୍ୁଡକ
ି ମଧ୍ୟରୁ ଯକଉେଁଟି ର୍ୂଲ ଅଯଟ ?

ଯଦି ଜଯଣ ପଲି ସୀଧାରୀ ଜାତୀୟ ଆଯୟାର୍
ନିକଟଯର ଏକ ଅର୍ିଯଯାର୍ ଦାେଲ
121 କରିବାପାଇେଁ ଚାଯହେଁ , ଯତଯବ ଯକଯତ
ପରିମାଣଯର ଶୁଳ୍କ ତା’ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନଯଯାର୍ୟ
ଯହବ ?
122

ନିମନ ମଧ୍ୟରୁ ଯକଉେଁଟ ି ବୀମା ଅର୍ିଯଯାର୍
ତଥୟର ଏକ ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ର୍ଣ୍ଡାର ଅଯଟ ?

Correct
Alternative

2

ରାଜୟ କିମବା ଜାତୀୟ
ଆଯୟାର୍ ନିକଟଯର
ଏକ ଅର୍ି ଯଯାର୍
ଦାେଲ କରିବା ପାଇେଁ
ଯକୌଣସି ଶୁଳ୍କ ନାହିଁ

ଅର୍ି ଯଯାର୍
ବୟକ୍ତି ର୍ତ ରୂଯପ
ଦାେଲ
କରାଯାଇପାଯର
କିମବା ଡାକ ଦ୍ୱାରା
ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇପାଯର

ଏକ ଅର୍ି ଯଯାର୍
ଦାେଲ କରିବା
ଉଯଦ୍ଦଶୟ ପାଇେଁ
ଯକୌଣସି ଓକିଲର
ଆବଶୟକତା ନାହିଁ

1

ଯକୌଣସି ବୟକ୍ତି
ଯାହାକୁ ଏକ
ପ୍ରତିଫଳ ବଦଳଯର
ଯକୌଣସି ଯସବା
ର୍ଡାଯର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ଏ
କିମବା ଉପଲବ୍ଧ ହୁ ଏ

ଯକୌଣସି ବୟକ୍ତି
ଯାହାକୁ ଯକୌଣସି
ଯସବା ଉପଲବ୍ଧ ହୁ ଏ
ଏବଂ ଯସ ଯସହି
ଯସବାର
ଲାର୍ଗ୍ରହୀତା ମଧ୍ୟ
ଅଯଟ

ଏକ ବୟକ୍ତି ଯିଏ
ଜିନର୍
ି କୁ ପୁନଃବିକ୍ରୟ
କିମବା ଯକୌଣସି
ବୟାପାରିକ ଉଯଦ୍ଦଶୟ
ପାଇେଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ଏ

4

ଯସର୍ଳି ସୁପାରିଶ
ପ୍ରାପ୍ତିର 15 ଦିନ
ମଧ୍ୟଯର ଲି ଖିତ
ରୂଯପ
ସୁପାରିଶର୍ୁଡକ
ି ୁ
ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ
ହୁ ଏ

ବୀମିତ ଦ୍ୱାରା
ଦିଆଯାଇଥିବା
ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ପତ୍ରର ଏକ
ନକଲକୁ ବୀମାକର୍ତ୍ଗା
ପାେକୁ ପଠାଇବା
ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ
ଲି ଖିତ ପୁଷ୍ଟିକରଣ
ଯସହି ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ପତ୍ରର
ପ୍ରାପ୍ତିର 15 ଦିନ
ମଧ୍ୟଯର ମାର୍ିବା
ଉଚିତ

1

4

ଯସର୍ଳି ଏକ
ଅର୍ିଯଯାର୍ର
ପ୍ରାପ୍ତିର 6 ମାସ
ମଧ୍ୟଯର
ସୁପାରିଶସବୁ
କରାଯିବା ଉଚିତ

ନକଲସବୁ ଉର୍ୟ
ଅର୍ି ଯଯାର୍କର୍ତ୍ଗା
ଏବଂ ବୀମା
କମ୍ପାନୀଙ୍କ ପାେକୁ
ପଠାଇବା ଉଚିତ

ଟ. 100

ଦାବୀ ରାଶିର
2.5% କିମବା ଟ.
500 ଯଯଉେଁଟା ବି
କମ ଯହବ

ଦାବୀ ରାଶିର 1%

ଜାତୀୟ ଆଯୟାର୍
ନିକଟଯର ଗ୍ରାହକ
ଅର୍ି ଯଯାର୍ ଦାେଲ
କରିବାପାଇେଁ
ଯକୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଯଦୟ
ନୁ ଯହେଁ

ଜାତୀୟ ଆଯୟାର୍

ଯଲାକପାଳ

ଆଇ ଜି ଏମ ଏସ

ରାଜୟ ଆଯୟାର୍

3

1

ନିମନ ଉପଯର୍ାକ୍ତା ବିବାଦ ନିବାରଣ
123 ମାଧ୍ୟମର୍ୁଡକ
ି ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଜିଲୋ ଯଫାରମ
ଠାରୁ ଅପିଲର୍ୁଡକ
ି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ?

ରାଜୟ ଆଯୟାର୍

ଜାତୀୟ ଆଯୟାର୍

ଆଇଆରଡିଏ

ଯକୌଣସି ଅପିଲ
କରାଯାଇ ପାରିବ
ନାହିଁ

ନିମନ ଉପଯର୍ାକ୍ତା ବିବାଦ ନିବାରଣ
ମାଧ୍ୟମର୍ୁଡକ
ି ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଯକୌଣସି ରାଜୟ
124 ଆଯୟାର୍ଙ୍କ ଆଯଦଶ ବିରୁଦ୍ଧଯର
କରାଯାଇଥିବା ଅପିଲର୍ୁଡକ
ି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି
?

ଜିଲୋ ଯଫାରମ

ଜାତୀୟ ଆଯୟାର୍

ଆଇଆରଡିଏ

ଯକୌଣସି ଅପିଲ
କରାଯାଇ ପାରିବ
ନାହିଁ

2

ଯଦି ଏକ ପଲି ସୀଧାରୀ ଏକ ଅର୍ିଯଯାର୍
ବିରୁଦ୍ଧଯର ବୀମା କମ୍ପାନୀଠାରୁ ଟ 20 ଲକ୍ଷ
125
ପଯଗୟନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବା ପାଇେଁ ଚାଯହେଁ ,
ଯତଯବ ଯସ ଯକଉେଁଠି ଆପର୍ତ୍ି କରିବ ?

ଜିଲୋ ଯଫାରମ

ରାଜୟ ଆଯୟାର୍

ଜାତୀୟ ଆଯୟାର୍

ଆଇଆରଡିଏ

1

126

?
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Alternative
1
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Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

127

Correct
Alternative

4
?
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128

.

-

.

4

_________

-

129

2

׀
__________
130

4

, 1998
׀

_________

131

1

________

-

132

4

׀

?
(i)
(i)

133 (ii)

(iii)

(i)
(ii)

(iii)

(i)
(iii)

3

,

15

S.
No.

Question Body

“
, 1998” ________

134

׀

Alternative
1

Alternative
2

12-

11-

91

Alternative
3

98

13-

-97

Alternative
4

14-

Correct
Alternative

83

2

?
135

(i)

(i)

(i)

(iii)

(ii)

(i)
(iii)

1

(ii)
(iii)

?
136

(i)

(i)
(ii)

(i)

(iii)

(ii)

(i)
(iii)

3

(iii)

( .

. .) ________

?
137

(i)

(i)
(ii)

(i)
(iii)

(ii)
(iii)

(iv)

4

(ii)

(iii)

(iv)

,

138
?

(

2

)
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S.
No.

Alternative
1

Question Body

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

139

140

4

(

?

)

_________

(

׀

)

3

, 1998 _________

141

Correct
Alternative

3

׀

142

11-

?

-74

24-

-68 24-

-86

22-

68

3

143

2
?

_______

144

145

146

18

4

?

________

ଆଧୁନକ
ି ସମୟଯର ବୀମାର ଉତ୍ପର୍ତ୍ି ସ୍ଥ୍ଳ
ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ׀

ନିମନ ମଧ୍ୟରୁ ଯକଉେଁଟକ
ି ୁ ସାଧାରଣ ର୍ାଯବ
147 ବୀମାକୁ ବର୍ଣ୍ଗନା କରିବା ପାଇେଁ ବୟବହାର
କରାଯାଇପାଯର ?

(

?

18

12

4

12

)

ଯରାମର ର୍ାଟିକାନ
ସିଟ ି

ଯବବିଯଲାନର
ହୟାଙ୍ଗି ଙ୍ଗ ର୍ାଯଡଗନ

ର୍ରିବମାନଙ୍କୁ
ଆଥିକ ସହାୟତା
ଯଦବା

ଯଲାକମାନଙ୍କ
ହାନିର ସର୍ତ୍ଗ
ଲର୍ାଇବା

1

4

ଲଣ୍ଡନର ଲୟଡସ
କଫି ହାଉସ

ନୁ ୟୟକଗର ବିଗ୍
ଏପଲ
ଅଳ୍ପ ଯକଯତକଙ୍କ
ଅନୟମାନଙ୍କ ହାନିରୁ ହାନିକୁ ଅଯନକଙ୍କ
ଲାର୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆବଣ୍ଟିତ
ଯହବା

3

4

17

S.
No.

Question Body

Alternative
1

ଯରାଯଡସର ବାସିୋମାଯନ ଏକ ବୟବସାୟ
ଆପଣାର କଯଲ ଯାହାଦ୍ୱାରା, ଯଦି ବିପର୍ତ୍ି
ସମୟଯର ଯଜଟିସନିଙ୍ଗ କାରଣରୁ କିଛ ି
ଜିନର୍
ି ର ହାନି ଯହାଇର୍ଲା, ଜିନର୍
ି ର
148
ପୁଞ୍ଜିବାଦ
ମାଲି କମାଯନ (ଯଦିଓ ଯସମାଯନ କିଛ ି ହରାଇ
ନ ଥିଯବ ) କିଛ ି ଅନୁ ପାତଯର ହାନିକୁ ବହନ
କରିଯବ  ׀ଏହି ପରିଦୃଶୟଯର ଯକଉେଁ ତଥୟର
ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି ?

149

ବୀମା ପରିଯପ୍ରକ୍ଷୀଯର ସମୁଚ୍ଚୟକରଣର
ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ׀

ସମାନ ପ୍ରକାରର
ପରିସମ୍ପର୍ତ୍ି ଥିବା ଓ
ସମାନ ପ୍ରକାରର
ସଙ୍କଟ ର ସମ୍ମୁେୀନ
ଯହଉଥିବା
ଯଲାକମାନଙ୍କୁ
ଏକତ୍ରିତ କରିବା

Alternative
2

151

152

153
154

155

ଆପଣ ଯକଯତଯବଯଳ ବୀମା ଯନବା ପାଇେଁ
ଚୟନ କରିଯବ ?

କାର

Alternative
4

Correct
Alternative

ସମାଜବାଦ

ପାରସ୍ପରିକ ବୀମା

ଅତୟାଚାର

3

ର୍ିନ୍ନ ପ୍ରକାରର
ପରିସମ୍ପର୍ତ୍ି ଥିବା ଓ
ର୍ିନ୍ନ ପ୍ରକାରର
ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁେୀନ
ଯହଉଥିବା
ଯଲାକମାନଙ୍କୁ
ଏକତ୍ରିତ କରିବା

ସମାନ ପ୍ରକାରର
ପରିସମ୍ପର୍ତ୍ି ଥିବା
କିନ୍ତୁ ର୍ିନ୍ନ
ପ୍ରକାରରସଙ୍କଟର
ସମ୍ମୁେୀନ ଯହଉଥିବା
ଯଲାକମାନଙ୍କୁ
ଏକତ୍ରିତ କରିବା

ର୍ିନ୍ନ ପ୍ରକାରର
ପରିସମ୍ପର୍ତ୍ି ଥିବା
କିନ୍ତୁ ର୍ିନ୍ନ ପ୍ରକାରର
ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁେୀନ
ଯହଉଥିବା
ଯଲାକମାନଙ୍କୁ
ଏକତ୍ରିତ କରିବା

1

ଚୀନ୍ର
ବୟାପାରୀମାଯନ
ଯସମାନଙ୍କ
ଜିନର୍
ି ସବୁ କୁ
ବହୁ ବଧ
ି ଯପାତଯର
ରେୁଥିଯଲ କାରଣ
ଏହା ସମ୍ପୂଣଗ ହାନି
ବିରୁଦ୍ଧଯର ବୀମା
ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା

ଚୀନ୍ର
ବୟାପାରୀମାଯନ
ଯସମାନଙ୍କ
ଜିନର୍
ି ସବୁ କୁ
ବହୁ ବଧ
ି ଯପାତଯର
ରେୁଥିଯଲ କାରଣ
ଏହା ଶସ୍ତା ଥିଲା

3

ସଦ୍ଭାବ

ଶୀତ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରକ
(ଏୟର-କଣ୍ଡିଶନର)

3

ଚୀନ ସରକାର
ଅନିବାଯଗୟ କଯଲ
ପୁରାତନ ସମୟଯର, ଚୀନ୍ର ବୟାପାରିମାଯନ
ଯଯ ଜିନର୍
ି ର୍ୁଡକ
ି
ଚୀନ୍ର ଯପାତର୍ୁଡକ
ି
ବିର୍ଶ୍ାସ ାତକ (Treacherous)
ବହୁ ବଧ
ି ଯନୌଯଛାଟ ଯଛାଟ ଥିଯଲ
ନଦୀର୍ୁଡକ
ି ଯଦଇ ଜଳଯାତ୍ରା କରିବା
ପରିବହନ କମ୍ପାନୀ
150
ଓ ଯସମାଯନ
ସମୟଯର ଯସମାନଙ୍କ ଜିନର୍
ି ସବୁ କୁ ବିର୍ିନ୍ନ
ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର
ଓଜନିଆ ଜିନର୍
ି
ଯନୌକାଯର ରେୁଥିଯଲ  ׀ବିଯଶ୍ଳର୍ଣ କରନ୍ତୁ
ବିତରଣ କରାଯିବା
ଯନଉଥିଯଲ ׀
କାହିଁକି ?
ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା
ବୟବସାୟର ସମାନ
ବିତରଣ ଯହବ
ଏଇଠି ଉଯଲେେ କରାଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ସୂଚୀ
ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଅଣ–ଯର୍ୌତିକ ପରିସମ୍ପର୍ତ୍ିକୁ
ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ׀
ମନୀର୍ ତା’ ବୀମା ଉପଯଦଷ୍ଟାକୁ ବୀମାର
ମୂେୟ ଉଯଦ୍ଦଶୟ ବିର୍ୟଯର ପଚାଯର ׀
ନିମନଯର ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପର୍ୁଡକ
ି ମଧ୍ୟରୁ
ବୀମାର ମୂେୟ ଉଯଦ୍ଦଶୟ ଚିହ୍ନଟ କରିବାଯର
ମନୀର୍ର ସହାୟତା କରନ୍ତୁ ׀
ଆମକୁ କୁ ହନ୍ତୁ ବୀମାର ପ୍ରତିପାଦନଯର କ’ଣ
ମାର୍ଗଦଶଗନ କଯର ׀
ସଙ୍କଟ ପ୍ରବନ୍ଧନର ନିମନ ପଦ୍ଧତିର୍ୁଡକ
ି ମଧ୍ୟଯର
ଯକଉେଁଟା ସ୍ୱୟଂ- ବୀମା ନାମଯର ମଧ୍ୟ
ପରିଚତ
ି ?

Alternative
3

ର

ଅଯନକଙ୍କ
ହାନିସବୁ କୁ
ଅଯନକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଆବଣ୍ଟିତ କରିବା

ଅଯନକଙ୍କ
ହାନିସବୁ କୁ
ଯକଯତକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଆବଣ୍ଟିତ କରିବା

ଯକଯତକଙ୍କ
ହାନିସବୁ କୁ
ଅଯନକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଆବଣ୍ଟିତ କରିବା

ପବ
ୂ ଗାନୁ ମାନ

3

ବିପଦ

କ୍ଷତିପୂର୍ତ୍ି

ହାନି

ସଙ୍କଟ

4

ସଙ୍କଟ ପରିହାର

ସଙ୍କଟ ଧାରଣ

ସଙ୍କଟ ହ୍ରାସ ଓ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ସଙ୍କଟ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ

2

ଆକସ୍ମିକ ଟଣା
ଟିଥିବା ପଯର

ଯଯଯତଯବଯଳ
ଟଣା ଟିବାର
ସମ୍ଭାବୟତା କମ
ଥାଏ କିନ୍ତୁ ର୍ମ୍ଭୀରତା
ଅଧିକ ଥାଏ

ଯଯଯତଯବଯଳ
ଟଣା ଟିବାର
ସମ୍ଭାବୟତା
ର୍ମ୍ଭୀରତା ସହିତ
କମ ଥାଏ

ଯଯଯତଯବଯଳ
ଆପଣ ନିଜ
ହିସାବଯର ଆକସ୍ମି କ
ଟଣାର ହାନିସବୁ କୁ
ଅଥଗ ସହାୟତା
ଯଦଇ ପାରିଯବ

2

ଜାତୀୟ ବୀମା
କମ୍ପାନୀ ଲି ମିଯଟଡ

3

ଜାତୀୟ ବୀମା
କମ୍ପାନୀ ଲି ମିଯଟଡ

2

ସଙ୍କଟ ଲ ୁକରଣ

3

ବଯମବ ମୁୟଚୁୟଆଲ
ଦି ଓରିଏଣ୍ଟାଲ
ଟ୍ରାଇଟନ
ନିମନ ମଧ୍ୟରୁ ଯକଉେଁଟ ି ପ୍ରଥମ ର୍ାରତୀୟ ବୀମା
ଏସୁୟରାନସ
156
ଲାଇଫ ଇନସୁୟରାନସ ଇନସୁୟରାନସ କମ୍ପାନୀ
କମ୍ପାନୀ ଅଯଟ ?
ଯସାସାଇଟି
କମ୍ପାନୀ ଲି ମିଯଟଡ ଲି ମିଯଟଡ
ଲି ମିଯଟଡ
ର୍ାରତଯର ଜୀବନ ବୀମା କମ୍ପାନୀର
ର୍ାରତୀୟ
ଜାତୀୟକରଣ ଫଳଯର ର୍ଠିତ ଯହାଇଥିବା
ର୍ାରତୀୟ ସାଧାରଣ ର୍ାରତୀୟ ଜୀବନ
157
ଓରିଏଣ୍ଟଲ ବୀମା
ସରକାରୀ ଯକ୍ଷତ୍ର ଜୀବନ ବୀମା କମ୍ପାନୀର
ବୀମା ନିର୍ମ
ବୀମା ନିର୍ମ
କମ୍ପାନୀ
ନାମ କହନ୍ତୁ ׀
ଯଯଯତଯବଯଳ ଜଯଣ ବୟକ୍ତି ବୀମା କ୍ରୟ
କଯର, ଯସ ପ୍ରଯୟାର୍ କରିଥିବା ସଙ୍କଟ
158
ସଙ୍କଟ ପରିହାର
ସଙ୍କଟ ଧାରଣ
ସଙ୍କଟ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ
ପ୍ରବନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀର ବିର୍ୟଯର ଆଯଲାଚନା
କରନ୍ତୁ ׀

18

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

2

ବୀମା : ଏକ
ଟଣା ବିରୁଦ୍ଧଯର
ସୁରକ୍ଷା ଯାହା ଟିବ
ବୀମା ଓ ନିର୍ଗର ପ୍ରତିଶୃତି ମଧ୍ୟଯର ପାଥଗକୟର
159
ନିର୍ଗର ପ୍ରତିଶୃତି :
ଆଯଲାଚନା କରନ୍ତୁ ׀
ଏକ ଟଣା
ବିରୁଦ୍ଧଯର ସୁରକ୍ଷା
ଯାହା ଟିପାଯର

ବୀମା: ଏକ ଟଣା
ବିରୁଦ୍ଧଯର ସୁରକ୍ଷା
ଯାହା
ଟିପାଯର
ନିର୍ଗର ପ୍ରତିଶୃତ ି :
ଏକ ଟଣା
ବିରୁଦ୍ଧଯର ସୁରକ୍ଷା
ଯାହା ଟିବ

ଉର୍ୟ ବୀମା ଓ
ନିର୍ଗର ପ୍ରତିଶୃତ ି
ସମାନ ଜିନର୍
ି କୁ
ସୂଚୀତ କଯର

ବୀମା: ଏକ ଟଣା
ବିରୁଦ୍ଧଯର
ର୍ୟାଯରଣ୍ଟିଯୁକ୍ତ
ସୁରକ୍ଷା ଯାହା
ଟିପାଯର
ନିର୍ଗର ପ୍ରତିଶୃତ ି :
ଏକ ଟଣା
ବିରୁଦ୍ଧଯର ସୁରକ୍ଷା
ଯାହା ଟିପାଯର ଓ
ଯାହା ର୍ୟାଯରଣ୍ଟିଯୁକ୍ତ
ନୁ ଯହେଁ

ଶ୍ରୀ ଯପାଦାର ଅଗ୍ନି କାଣ୍ଡ ଯଯାର୍େଁୁ କ୍ଷତିର
ସମ୍ଭାବନା କମ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଯର
ଇନସୟଯଲଯଟଡ
(ବିଦୁୟତଯରାଧୀ) ୱାଇରିଙ୍ଗର
ୟ
160
ସଙ୍କଟ ପରିହାର
ଉପଯଯାର୍ କରିଛନ୍ତି  ׀ଏଠି ବୟବହାର
କରାଯାଇଥିବା ସଙ୍କଟ ପ୍ରବନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ
ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ׀

ସଙ୍କଟ ଧାରଣ

ସଙ୍କଟ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ

ସଙ୍କଟ ହ୍ରାସ ଓ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

4

ମିସ୍ ସାହିନ ର୍ନ୍ତବୟ ଯଦଶଯର ହିଂସା ଯଯାର୍େଁୁ
ଏକ ବୟବସାୟ ଯାତ୍ରାଯର ଇରାକ ଯି ବାପାଇେଁ
161
ସଙ୍କଟ ଅଥଗ ଯଯାର୍ାଣ ସଙ୍କଟ ଧାରଣ
ମନା କଯର  ׀ଏଠି ବୟବହାର କରାଯାଇଥିବା
ସଙ୍କଟ ପ୍ରବନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ׀

ସଙ୍କଟ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ

ସଙ୍କଟ ହ୍ରାସ ଓ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

1

ସୁଯରଶ ଏକ ଜୀବନ ବୀମା ପଲି ସୀ କ୍ରୟ
କରିଛ ି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ଅକାଳ ମୃ ତୁୟ
ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ତା’ ପରିବାରର ସଦସୟମାନଙ୍କୁ
162
କାହାରି ଉପଯର ବି ନିର୍ଗର କରିବାକୁ ପଡିବ
ନାହିଁ  ׀ଏଠି ଉପଯଯାର୍ କରାଯାଇଥିବା
ସଙ୍କଟ ପ୍ରବନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ׀

ସଙ୍କଟ ଧାରଣ

ସଙ୍କଟ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ

ସଙ୍କଟ ହ୍ରାସ ଓ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

3

ମିସ୍ ସ୍ମିତା ମରାମତିଯର ଉପଯଯାର୍ୀ
ଯହବାପାଇେଁ ଏକ ରିଜର୍ଗ ଫଣ୍ଡ ସ୍ଥ୍ାପିତ କରିଛ ି
163 ଯଦି ରଟି ଯକୌଣସି କାରଣରୁ ନଷ୍ଟ
ସଙ୍କଟ ଅଥଗ ଯଯାର୍ାଣ ସଙ୍କଟ ଧାରଣ
ଯହାଇଯାଏ  ׀ଏଠି ଉପଯଯାର୍ କରାଯାଇଥିବା
ସଙ୍କଟ ପ୍ରବନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ׀

ସଙ୍କଟ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ

ସଙ୍କଟ ହ୍ରାସ ଓ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

2

ବୀମା ହାନିର
ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ
କଯର

ବୀମା ଏକ ହାନି
ଟଣାଯର ବୀମିତକୁ
କ୍ଷତିପୂର୍ତ୍ି ପ୍ରଦାନ
କଯର

4

ସମ୍ପର୍ତ୍ିଟ ି ସହରଠାରୁ
ପଯଡାଶୀଯର ଥିବା
ଯକଯତ ଦୂରଯର
ସମ୍ପର୍ତ୍ିସବୁ ଉପଯର
ଅଛି, ଏହା ନିରୂପଣ
ମଧ୍ୟ ଦୃ ଷ୍ଟି ପକାଇବା
କରିବା

1

ସଙ୍କଟ ପରିହାର

164 ନିମନ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଯକଉେଁଟି ଠିକ୍ ?

ବୀମା ପରିସମ୍ପର୍ତ୍ିକୁ
ନଷ୍ଟ ଯହବାଠାରୁ
ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ

ଆପଣ ଏକ ବୀମା ସଯବଗକ୍ଷକ  ׀ବୀମାକର୍ତ୍ଗା
165 ପକ୍ଷରୁ ବୀମା ପୂବଗରୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଏକ
ସମ୍ପର୍ତ୍ିର ସଯବଗକ୍ଷଣ ଓ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଯବ ?

ମୂଲୟ ନିଦ୍ଧଗାରଣ
ପରିଯବଶକୁ ଯଦଖି
ଉଯଦ୍ଦଶୟଯର
ସମ୍ପର୍ତ୍ିର ମୂଲୟ
ସଙ୍କଟକୁ ମୂଲୟାଙ୍କନ
ନିରୂପଣଯର ପହଞ୍ଚିବା
କରିବା

166

ମୂଳତଃ କିଏ ମାନବ ଜୀବନ ମୂଲୟର ପ୍ରସ୍ତାବ
ଯଦଇଥିଯଲ?

ସାଧାରଣ ର୍ାଯବ ଏକ ପରିସମ୍ପର୍ତ୍ିର ବର୍ଣ୍ଗନା
167 କରନ୍ତୁ  ׀ସବୁ ଠୁ ଯଥାଥଗ ବିକଳ୍ପକୁ ଚୟନ
କରନ୍ତୁ ׀

168

କ୍ଷତିପୂର୍ତ୍ିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ___________
ଉପଯର ଲାର୍ୁ ହୁ ଏ ׀

ନିମନ ମଧ୍ୟରୁ ଯକଉେଁଟାକୁ ସାଧାରଣ ଯଲାଯକ
169 ସମ୍ମୁେୀନ ଯହଉଥିବା ସଙ୍କଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ
ବର୍ଗୀକୃ ତ କରା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ?

ଉଇଲି ଅମ
ଫଲକନର
ଏକ ପରି ସମ୍ପର୍ତ୍ି
ତାହା ଅଯଟ ଯାହା
ସହଜଯର ଉପଲବ୍ଧ
ହୁ ଏ

ବୀମା ହାନିସବୁ ର
ନିବାରଣ କଯର

ଅଥଗନୀତିଜ୍ଞ ଆଡାମ
ସ୍ମିଥ
ଏକ ପରିସମ୍ପର୍ତ୍ି
ତାହା ଅଯଟ ଯାହା
ଏକ ପରିସମ୍ପର୍ତ୍ି
ଯକୌଣସି ପ୍ରତିଫଳ
ତାହା ଅଯଟ ଯାହା
ଯଦଇ ନ ଥାଏ ଏବଂ
ମୂଲୟ କିମବା ପ୍ରତିଫଳ
ଯକବଳ
ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ
ଉପଯଯାର୍ୀତା
ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ
ମି. ଏନ ମାଲଯହାତ୍ରା

ଯପ୍ରା. ହୁ ଯବନର

4

ଏକ ପରିସମ୍ପର୍ତ୍ି
ତାହା ଅଯଟ ଯାହାକୁ
ଯକହି ନିଜର କରି
ପାଯର ନାହିଁ

2

ଜୀବନ ବୀମା

ସାଧାରଣ ବୀମା

ଜୀବନ ବୀମା ଓ
ସାଧାରଣ ବୀମା

ନା ଜୀବନ ବୀମା
ନା ସାଧାରଣ ବୀମା

2

ଦୀ ଗ ଜୀବନ
ବଞ୍ଚିରହିବା

ଅତିଶୀଘ୍ର ମୃ ତୁୟ
ବରଣ କରିବା

ସ୍ୱାର୍ାବିକ
ଉପଯଯାର୍ ଓ ନଷ୍ଟ

ବିକଳାଙ୍ଗତା ସହିତ
ବଞ୍ଚି ରହିବା

3

19

S.
No.

Question Body

ଯସହି ଦୁ ଇଟି କାରକ ଯାହାକୁ HLV
170 ନିଦ୍ଧଗାରିତ କରିବା ସମୟଯର ବିଚାର କରିବା
ଆବଶୟକ, ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ׀
ନିମନ ପଦ୍ଧତିର୍ୁଡକ
ି ମଧ୍ୟରୁ ଯକଉେଁଟ ି ଏକ
ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ଅଯଟ ଯାହା ଏକ ବୟକ୍ତି
171
ପାଇେଁ ଆବଶୟକ ଯହଉଥିବା ବୀମାର
ନିଦ୍ଧଗାରଣ କଯର ?
ଯସହି ଟକ, ଯାହା ଜୀବନ ବୀମା
172 ବୟବସାୟର ଏକ ଅଂଶ ନୁ ଯହେଁ, ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ
କରନ୍ତୁ ׀
173

କୁ ହନ୍ତୁ କି ନିମନ ବିକଳ୍ପର୍ୁଡକ
ି ମଧ୍ୟରୁ ଯକଉେଁଟ ି
ଏକ ପରିସମ୍ପର୍ତ୍ି ଯହାଇପାରିବ ନାହିଁ ׀

“ଅବଧି ବୀମା କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ତରକୁ
ଅନୟ ଯକଉେଁଠି ନିଯବଶ କରନ୍ତୁ” ପଛଯର
174
ଯକଉେଁ ତକଗ ଥିଲା ? ସବୁ ଠୁ ଯଥାଥଗ ବିକଳ୍ପକୁ
ଚୟନ କରନ୍ତୁ ׀

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ୋଦୟ
ଉପାଜଗନକାରୀର
ଶୁଦ୍ଧ ଉପାଜଗନ ଓ
ପରିବାର ସଦସୟ
ସଂେୟା

ୋଦୟ
ଉପାଜଗନକାରୀର
ଶୁଦ୍ଧ ଉପାଜଗନ ଓ
ବାର୍ିକ ସୁଧ ହାର

ୋଦୟ
ଉପାଜଗନକାରୀର
ଶୁଦ୍ଧ ଉପାଜଗନ ଓ
ତାର କାଯଗୟର
ପ୍ରକାର

ୋଦୟ
ଉପାଜଗନକାରୀର
ଶୁଦ୍ଧ ଉପାଜଗନ ଓ
କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା
ବୀମା

2

ମାନବ ସମ୍ପର୍ତ୍ି ମୂଲୟ

ଜୀବନ ଅବଧି
ପ୍ରତିଜ୍ଞପ୍ତି

ମାନବ ଜୀବନ ମୂଲୟ

ର୍ବିର୍ୟତ ଜୀବନ
ମଲ
ୂ ୟ

3

ପରିସମ୍ପର୍ତ୍ି

ସଙ୍କଟ

ପାରସ୍ପରିକତା ର
ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

ଅନୁ ମାନ

4

ବାୟୁ

କାର

ସଦ୍ଭାବ

1

ଅବଧି ବୀମା
ଯହଉଛି ସଯବଗାର୍ତ୍ମ
ପ୍ରକାରର ବୀମା

ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରି ମିୟମକୁ
ଅନୟାନୟ ନିଯବଶ
ସାଧନଯର ନିଯବଶ
କରିବା ଅଧିକ
ପ୍ରତିଫଳ ପ୍ରଦାନ
କରିପାଯର

ପଲି ସୀଧାରୀ
ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରି ମିୟମକୁ ଅଣ-ଅବଧି
ଇକୁ ୟଟିଯର ନିଯବଶ ବୀମାଯର ନିମନତମ
କରି ଅଧିକ ସଙ୍କଟ ଲାର୍ ଥାଏ
ଯନଇ ପାଯର

2

ର

175

__________ ବୟତୀତ ନିମନ ମଧ୍ୟରୁ
ସମଯସ୍ତ ନର୍ଦ ବୀମା ଚୁକ୍ତି ର ଲାର୍ ଅଟନ୍ତି ׀

ସଂଚୟ କରିବା
ଅନୁ ଶାସନ
ଅନ୍ତରଯର ବସାଏ

ନିରାପଦ ଓ
ସୁରକ୍ଷିତ ନିଯବଶ

ଆୟ କର ଲାର୍

ନିମନତମ ଲାର୍

4

176

__________ ବୟତୀତ ନିମନ ମଧ୍ୟରୁ
ସମଯସ୍ତ ନର୍ଦ ବୀମା ଚୁକ୍ତି ର ହାନି ଅଟନ୍ତି ׀

ନିମନତମ ଲାର୍

ନିରାପଦ ଓ
ସୁରକ୍ଷିତ ନିଯବଶ

ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର
କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରର୍ାବ
ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତିଫଳ

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ
ବର୍ଗର୍ୁଡକ
ି ର କମ
ସଂଚୟ

2

ପାରସ୍ପରିକତା
ପାରସ୍ପରିକତାକୁ
ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯର୍ାଟିଏ
ସମୁଚ୍ଚୟକରଣ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ଅଯନକକୁ
କୁ ହାଯାଏ
ଆମ ନିଧିସବୁ ର
ପ୍ରବାହ ହୁ ଏ

ପାରସ୍ପରିକତା
ଜଣକର ଅକାଳ
ମୃ ତୁୟ କାରଣରୁ
ଉପୁଜଥି
ି ବା ଆଥିକ
ହାନି ବିରୁଦ୍ଧଯର
ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ
କଯର  ׀ଏହି ହାନି
ଏକ ଯକାର୍ ରଖିବା
ଦ୍ୱାରା ବହନ
କରାଯାଏ ଓ
ସମାଧାନ କରାଯାଏ
ଯାହା ଅଯନକ
ବୟକ୍ତି ଙ୍କ ଅଂଶଦାନକୁ
ସମୁଚ୍ଚୟକରଣ
କଯର ଯଯାଉେଁମାଯନ
ଜୀବନ ବୀମା
ଚୁକ୍ତି ଯର ପ୍ରଯବଶ
କରିଥିଯବ

3

ଟ. 13,00,000

ଟ. 15.00,000

1

177 ନିମନ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଯକଉେଁଟି ର୍ୂଲ ?

ପାରସ୍ପରିକତା
ଅନ୍ତର୍ଗତ, ବିର୍ିନ୍ନ
ବୟକ୍ତି ଙ୍କ ନିଧିସବୁ କୁ
ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ

ରାଜନ ବାବୁ ବର୍ଗକୁ ଟ. 1,20,000
ଉପାଜଗନ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଉପଯର ଟ
178 24,000 େଚ୍ଚଗ କରନ୍ତି  ׀ମଯନକରନ୍ତୁ ସୁଧର ଟ. 12,00,000
ହାର 8% (0.08 ରୂଯପ ଅର୍ିବୟକ୍ତ) ଅଯଟ ׀
ଏହି ପରିଯପ୍ରକ୍ଷୀଯର HLV ନିଦ୍ଧଗାରଣ କରନ୍ତୁ ׀

ଟ. 14,00,000

20

S.
No.

Question Body

Alternative
1

ରଯମଶ 55 ବର୍ଗ ବୟସର ଅଟନ୍ତି ଓ
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତି ପାଇେଁ 5 କାଯଗୟକାଳୀନ ବର୍ଗ
ବାକି ଅଛି  ׀ବର୍ତ୍ଗମାନ ତାଙ୍କ ବାର୍ିକ ଆୟ ଟ
5,00,000 ଅଯଟ ଏବଂ ଯସ ଟ
179 15,00,000 ର ଜୀବନ ବୀମା ପଲି ସୀ
ଟ. 20,00,000
କିଣିଛନ୍ତି  ׀ଯଦି ଯସ ଚଳିତ ବର୍ଗଯର ହିଁ
ଅକାଳଯର ମୃ ତୁୟବରଣ କରନ୍ତି, ଯତଯବ ତାଙ୍କ
ପରିବାରଙ୍କୁ ଜୀବନ ବୀମା କମ୍ପାନୀଠାରୁ
ଯକଯତ ମିଳିବ ?

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ଟ. 15,00,000

ଟ. 10,00,000

ଟ. 500,000

2

ପ୍ରତିଶୃତି ଚୁକ୍ତି
ଅନ୍ତର୍ଗତ
ବୀମା ପରିଯପ୍ରକ୍ଷୀଯର ନିର୍ଗର ପ୍ରତିଶୃତର
ି ଚୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନଯଯାର୍ୟ
180
ଓ କ୍ଷତିପର୍ତ୍
ି
ର
ଚ
କ୍ତି
ମଧ୍ୟଯର
ପାଥଗ
କ
ୟ
ଦଶଗ
ାନ୍ତୁ  ׀ଲାର୍କୁ ଟଣା
ୁ
ୂ
ଟିବା ପଯର
ନିଦ୍ଧଗାରିତ କରାଯାଏ

ପ୍ରତିପୂର୍ତ୍ି ଚୁକ୍ତି
ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଥମରୁ
ପ୍ରଦାନଯଯାର୍ୟ
ଲାର୍କୁ ନିଦ୍ଧଗାରିତ
କରାଯାଇଥାଏ

ପ୍ରତିଶୃତ ି ଚୁକ୍ତି
ଅନ୍ତର୍ଗତ
ପ୍ରଦାନଯଯାର୍ୟ
ଲାର୍କୁ ଟଣା
ଟିବା ପୂବଗରୁ
ନିଦ୍ଧଗାରିତ
କରାଯାଇଥାଏ

ପ୍ରତିପୂର୍ତ୍ି ଚୁକ୍ତି
ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯକୌଣସି
ଲାର୍ ପ୍ରଦାନଯଯାର୍ୟ
ନୁ ଯହେଁ ଯଦି ଟଣା
ଯଟ

3

କୁ ପ୍ରାଜକ୍ତା ବାର୍ିକ ଟ 2,40,000 ଉପାଜଗନ
କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଉପଯର ବାର୍ିକ ଟ
181 1,00,000 େଚ୍ଚଗ କରନ୍ତି  ׀ବଜାର ସୁଧ ହାର ଟ. 15,00,000
7% ଅଯଟ  ׀HLV ପଦ୍ଧତିଯର ପ୍ରାଜକ୍ତାର
ଜୀବନ ବୀମା ରାଶି ନିଦ୍ଧଗାରଣ କରନ୍ତୁ ׀

ଟ. 20,00,000

ଟ. 10,00,000

ଟ.24,00,000

2

ଟୁଥିବା ଟଣାର
ସମ୍ଭାବୟତା ଉର୍ୟ
ଜୀବନ ଓ ସାଧାରଣ ବୀମା ପରିଯପ୍ରକ୍ଷୀଯର
ଜୀବନ ଓ ସାଧାରଣ
182 ଏକ ଆକସ୍ମିକ ଟଣାର ସମ୍ଭାବୟତାର ତୁ ଳନା ବୀମା ଯକ୍ଷତ୍ରଯର
କରନ୍ତୁ ׀
ପୂରା ସମୟଯର
ଅପରିବର୍ତ୍ଗନୀୟ
ରଯହ

ଟୁଥିବା ଟଣାର
ଟୁଥିବା ଟଣାର
ଟୁଥିବା ଟଣାର ସମ୍ଭାବୟତା ଜୀବନ
ସମ୍ଭାବୟତା
ସମ୍ଭାବୟତା ଜୀବନ ବୀମା ଯକ୍ଷତ୍ରଯର
ସାଧାରଣ ବୀମା
ବୀମା ଯକ୍ଷତ୍ରଯର
ବୃ ଦ୍ଧି ହୁ ଏ ଓ
ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ବୃ ଦ୍ଧି ହୁ ଏ ବୃ ଦ୍ଧି ହୁ ଏ ଓ
ସାଧାରଣ ବୀମା
ଓ ଜୀବନ ବୀମା
ସାଧାରଣ ବୀମା
ଯକ୍ଷତ୍ରଯର
ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ହ୍ରାସ ହୁ ଏ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ହ୍ରାସ ହୁ ଏ ଅପରିବର୍ତ୍ଗନୀୟ
ରଯହ

4

ନିମନ ଦୁ ଇ ଉକ୍ତି କୁ ବିଯଶ୍ଳର୍ଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ
ସତୟ ଯର୍ାଟିକୁ (ର୍ୁଡକ
ି ୁ ) ନିଦ୍ଧଗାରିତ କରନ୍ତୁ:
ଉକ୍ତି I: ସାଧାରଣ ବୀମା ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଆକସ୍ମିକ
183
ଉକ୍ତି Iସତୟ ଅଯଟ
ଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ର୍ାଯବ ଯଟ  ׀ଉକ୍ତି II:
ଜୀବନ ବୀମା ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଆକସ୍ମିକ ଟଣା
ନିଶ୍ଚିତ ର୍ାଯବ ଯଟ ׀

ଉକ୍ତି II ସତୟ ଅଯଟ

ଉକ୍ତି I ଓ II ସତୟ
ଅଟନ୍ତି

ଉକ୍ତି I ଓ II ମିଥୟା
ଅଟନ୍ତି

2

ଏକ ଯଶ୍ରଣୀର ବୀମାର ପରାମଶଗ ଦିଅନ୍ତୁ
184 ଯାହା ସଦିଚ୍ଛା ହ୍ରାସ ପାଇେଁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ
କଯର ׀

ଜୀବନ ବୀମା

ସମ୍ପର୍ତ୍ି ବୀମା

ଦାୟି ତ୍ୱ ବୀମା

ବୟକ୍ତି ର୍ତ ବୀମା

3

ଯୁବା ବୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ବୃ ଦ୍ଧ ବୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ
185 ତୁ ଳନାଯର କାହିଁକି କମ୍ ଜୀବନ ବୀମା କିସ୍ତି
ଚାଜଗ କରାଯାଏ ?

ଯୁବା ବୟକ୍ତି ମାଯନ
ଯୁବା ବୟକ୍ତି ମାଯନ
ଯସମାନଙ୍କ ଅଳ୍ପ
ଯସଯତ ବୀମା
ଆୟ ଯଯାର୍େଁୁ ଅଧିକ
ଆବଶୟକ କରନ୍ତି
ମୂଲୟର ଜୀବନ
ନାହିଁ ଯଯଯତ ବୃ ଦ୍ଧ
ବୀମା କିଣିବାଯର
ଯଲାକମାଯନ କରନ୍ତି ସମଥଗ ଯହାଇ
ପାରନ୍ତି ନାହିଁ

ମୃ ତୁୟ ହାର ବୟସ
ସହିତ ପ୍ରତୟକ୍ଷରୂଯପ
ସମାନୁ ପାତିକ ଅଯଟ
׀

ମୃ ତୁୟ ହାର ବୟସ
ସହିତ
ବିପରୀତରୂଯପ
ସମାନୁ ପାତିକ ଅଯଟ

4

___________ ଯଯାଜନା ଜଡିତ କଯର
ଆପଣ କାଯଗୟକାଳୀନ ଜୀବନ ପରବର୍ତ୍ଗୀ
186 ସମୟ ପାଇେଁ ଯକଯତ ସଂଚୟ କରିବା ଉଚିତ ର୍ୂସମ୍ପର୍ତ୍ି
ଓ ଯସହି ଫଣ୍ଡସବୁ କୁ ଆପଣ ଯକଉେଁଠି ନିଯବଶ
କରିବା ଉଚିତ ׀

କର

ଶିକ୍ଷା

ଅବସରଗ୍ରହଣ

4

ଯସହି ପଦର ସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରନ୍ତୁ ଯାହାକୁ
ଏକ ଅଥଗ ବୟବସ୍ଥ୍ାଯର ଏକ ସମୟାବଧି ଯର
ଜିନର୍
ି ଓ ଯସବାର ମୂଲୟର ସାଧାରଣ
187
ସ୍ତରଯର ବୃ ଦ୍ଧିକୁ ସୂଚୀତ କରିବାଯର
ଉପଯଯାର୍ କରାଯାଏ  ׀ସବୁ ଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ
ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ׀

ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି

ଅପସ୍ଫୀତି

ସ୍ଫୀତିସ୍ଥ୍ିରତା

2

ଉଚ୍ଚମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି

21

S.
No.

Question Body

ଆପଣଙ୍କ ପାେଯର ଥିବା ଜିନର୍
ି ର ମୂଲୟ
ବିଯୟାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଋଣର ମୂଲୟ, ତାକୁ
188
ସୂଚୀତ କରିବା ପାଇେଁ ଯକଯତ ପଦ ବୟବହୃ ତ
ହୁ ଏ ?

189

ଆପଣଙ୍କ ନିଯବଶ ପ୍ରତିଫଳ ଉପଯର
ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ପ୍ରର୍ାବର ଆକଳନ କରନ୍ତୁ ׀

Alternative
1

ଯନଟ ମୂଲୟ

ଆୟ ବିବରଣ

ନିଯବଶ ପ୍ରତିଫଳ
ଉପଯର
ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର
ଯକୌଣସି ପ୍ରର୍ାବ
ନାହିଁ

ନିଯବଶ ପ୍ରତିଫଳ
ଉପଯର
ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଏକ
ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରର୍ାବ
ଅଛି

ନିମନ ବିକଳ୍ପର୍ୁଡକ
ି ୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ
ଅଥଗକୁ ଏକ ବୟାଙ୍କ
ତାହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଏକ ଋଣ
190
ଜମାଯର ନିଯବଶ
ପ୍ରବନ୍ଧନ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ନୁ ହେଁ  ׀ସବୁ ଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପ
କରିବା
ଚୟନ କରନ୍ତୁ ׀
ଜୀବନର ଯସହି ଅବସ୍ଥ୍ାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ
191 ଯଯଯତଯବଯଳ ଏକ ବୟକ୍ତି ତା’ ଦୀ ଗାବଧି
ସଂଚୟକୁ ସବୁ ଠୁ ଯବଶୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବ ׀
192

ଆଥିକ ଯଯାଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଏକ
ଉର୍ତ୍ମ ସମୟ ବିର୍ୟଯର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତୁ ׀

ଏକ ଚଳିତ ନର୍ଦ ପ୍ରବାହ ବିବରଣୀ ଓ
ବାଲାନସ ଶୀଟ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିବା ଆଥିକ
193
ଯଯାଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଯକଉେଁ ଅବସ୍ଥ୍ାର
ସହାୟତାଯର ଆଯସ ?
ଚଳିତ ଆୟ ଓ ବୟୟ ପ୍ରବାହ ର ଏକ
194 ବିଯଶ୍ଳର୍ଣ କରିବାକୁ __________
କୁ ହାଯାଏ ׀

Alternative
2

Alternative
3

ଆଥିକ ଯଯାଜନା

ନିଯବଶ ପ୍ରତିଫଳ
ଉପଯର
ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଏକ
କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରର୍ାବ
ଅଛି
ଯକ୍ରଡିଟ କାଡଗ
ଆପଣଙ୍କ ର ପାଇେଁ ମାଧ୍ୟମଯର
ବନ୍ଧକ ଦ୍ୱାରା ଅଥଗ
ଉପଯଯାର୍ୀତା
ବୟବସ୍ଥ୍ା କରିବା
ବିଲର୍ୁଡକ
ି ର ରାଶି
ପ୍ରଦାନ କରିବା

197

3

ଏକ ର କିଣିବା
ପାଇେଁ ଏକ ର୍ୃ ହ ଋଣ
ଯନବା

1

ଅବସରଗ୍ରହଣ
ପରବର୍ତ୍ଗୀ ଅବସ୍ଥ୍ା

4

ଅବସରଗ୍ରହଣ
ପରବର୍ତ୍ଗୀ ଅବସ୍ଥ୍ା

ବିବାହ ପଯର

ପ୍ରଥମ ଯବତନ ପ୍ରାପ୍ତି
ବାଲୟାବସ୍ଥ୍ାଯର
ଯହବା ପଯର

ଆଥିକ ଲକ୍ଷୟର
ବିକାଶ

ଚଳିତ ଆଥିକ ସ୍ଥ୍ିତକ
ି ୁ ବିକଳ୍ପ ସବୁ ର
ନିଦ୍ଧଗାରିତ କରିବା
ମଲ
ୂ ୟାଙ୍କନ କରିବା

ଯନଟ ମୂଲୟ
ବିଯଶ୍ଳର୍ଣ

ବଯଜଟ ପ୍ରସ୍ତୁ ତକ
ି ରଣ

ଧନ ଉତ୍ପନ୍ନ

ଅବସର ଗ୍ରହଣ ଯଯାଜନାର ବିତରଣ
ଅବସ୍ଥ୍ାଯର କ’ଣ ଯଟ?

ଏକ ସମୂହ ପାଇେଁ
ସଂଚୟ କରିବାକୁ
ସମୂହକୁ
ନିୟମିତ ରୂଯପ ଅଳ୍ପ ସୁଦୃଢୀକରଣ
ସଂଚୟସବୁ
କରାହୁ ଏ
କରାଯାଏ

ସଙ୍କଟ ସହନ/ଉଦାରତା ର ବୟାେୟା
199 କରନ୍ତୁ  ׀ସବୁ ଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ
କରନ୍ତୁ ׀

ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିଯବଶ
ପ୍ରତିଫଳକୁ
ଯପ୍ରାତ୍ସାହିତ କଯର

କିଯଶାରାବସ୍ଥ୍ା

ବୀମା କ୍ରୟ କରିବା ପଛଯର କ’ଣ ଉଯଦ୍ଦଶୟ
ଥାଏ?

କର ଯଯାଜନାର ଉଯଦ୍ଦଶୟ ବିର୍ୟଯର
198 ବିବରଣ ଦିଅନ୍ତୁ  ׀ସବୁ ଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପ
ଚୟନ କରନ୍ତୁ ׀

1

ଏଯବ ଏଯବ
ବିବାହିତ

ବୟକ୍ତି ର୍ତ ଆଥିକ
ଯଯାଜନା

େଚ୍ଚଗସବୁ ର ପ୍ରବନ୍ଧନ

Correct
Alternative

ଯନଟ ବଯଜଟ

ବାଲୟାବସ୍ଥ୍ା

ନିମନ ମଧ୍ୟରୁ ଯକଉେଁଟ ି ସବଗନମ
ି ନ ସମ୍ଭାବୟ ପଦ୍ଧତି
ଏକ ଆଥିକ
ଏକ ବୃ ହତ ବୟାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ନିଜର
195 ଅଯଟ ଯାହାଠାରୁ ବୟକ୍ତି ର୍ତ ଅଥଗର ଜ୍ଞାନ ଥିବା
ଯଯାଜନାକାରୀ
ନିଯଦ୍ଦଗଶକ ଯହବା
ଆଥିକ ନିର୍ଣ୍ଗୟ ଯନବା
ଯଯାର୍େଁୁ ଆପଣ ଲାର୍ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି ?
ଯହବା
196

Alternative
4

3

ଏକ ଆଥିକ
ଯଯାଜନାକୁ ଲାର୍ୁ
କରିବା

2

ସଯମବଦନଶୀଳତା
ବିଯଶ୍ଳର୍ଣ

2

ଅନୟ ଏକ ଆଥିକ
ଯଯାଜନାକାରୀର
ପରାମଶଗକୁ
ମୂଲୟାଙ୍କନ କରିବା
ଆୟ କର ଲାର୍
ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା

ଅନିଶ୍ଚିତତା
ବିରୁଦ୍ଧଯର ସୁରକ୍ଷା
ଅବସରଗ୍ରହଣ
ପରବର୍ତ୍ଗୀ ଆୟ
ଆବଶୟକତାସବୁ କୁ
ପୂରଣ କରିବାକୁ
ଅଧିକ ସଙ୍କଟ
ଯକାର୍ ସମହ
ୂ କୁ
ନିଯବଶ କରାଯାଏ
ଟଙ୍କା ଉଠାଇବ କିମବା
ବାର୍ିକୀଯର
ପରିବର୍ତ୍ିତ
କରାଯାଏ

1

3

3

କର ପରିହାର

ଯସହି ପ୍ରକାରଯର
ଆପଣଙ୍କ ନିଯବଶର
କରର ପ୍ରାବଧାନ
ଯଯାଜନା କରନ୍ତୁ
କରନ୍ତୁ
ଯଯପରିକି ସବଗାଧିକ
ଲାର୍ ଲାର୍ୁ ଯହବ

ଠିକ ସମୟଯର କର
ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ

2

ସଙ୍କଟର ପ୍ରକାର
ଯାହା ଜଯଣ
ଯନଇପାଯର

ନିଯବଶ କରିବା
ସମୟଯର ଜଯଣ
ବହନ କରିବାକୁ
ଚାହେଁୁଥିବା ସଙ୍କଟ
ପରିମାଣ

ସଙ୍କଟ ପ୍ରବନ୍ଧନର
ସାଧନ

ଜଯଣ ତା’ ନିଯବଶ
ପାଇେଁ ସଙ୍କଟ ବହନ
କରିବାକୁ ଚାହେଁୁଥିବା
ସମୟ

2

ଏକମାତ୍ର ରାଶିର
ବର୍ତ୍ଗମାନର ମୂଲୟ

ଏକମାତ୍ର ରାଶିର
ର୍ବିର୍ୟତ ମୂଲୟ

ଜମା ର୍ୁଡକ
ି ର
ଶୃଙ୍ଖଳାର
ର୍ବିର୍ୟତର ମୂଲୟ

2

ଚକ୍ରବୃ ଦ୍ଧି କରିବା

ପ୍ରତିଫଳର
ଅର୍ୟନ୍ତରୀଣ ହାର

ସରଳ ସୁଧ

2

ଯସହି ନିଦ୍ଧଗାରଣ ପଦ୍ଧତିର ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ
ଯାହାକୁ ଏକ ବୟକ୍ତି ର୍ବିର୍ୟତ ପାଇେଁ ଏକ
200
ସରଳ ସୁଧ
ବାଞ୍ଛିତ ରାଶିର ଚଳିତ ମୂଲୟ ନିଦ୍ଧଗାରଣ
କରିବାଯର ବୟବହାର କରାଯାଏ ׀
ର୍ବିର୍ୟତ ମୂଲୟ ନିଦ୍ଧଗାରଣଯର କ’ଣ ଜଡିତ
ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ (ଛୁ ଟ)
201 ଥାଏ ? ସବୁ ଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ
ଯଦବା
׀

22

S.
No.

Question Body

ଆଥିକ ଯଯାଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥ୍ାର
202
ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ ׀

Alternative
1

ର୍ାରତଯର, ସଂପୂର୍ଣ୍ଗ ଜୀବନ ଯଯାଜନା
206
____________ ׀

207

ଏକ ବୀମା ଉତ୍ପାଦ କ୍ରୟ କରିବା ପଛଯର
ମୂେୟ ଉଯଦ୍ଦଶୟର ବିବରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ׀

ସଂପୂର୍ଣ୍ଗ ଜୀବନ ବୀମା ପାଇେଁ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରି ମିୟମ ଅବଧି ବୀମା ପାଇେଁ
208
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରି ମିୟମ ଠାରୁ
___________ ଅଯଟ ׀

Alternative
3

212

Correct
Alternative

ମୂଲୟାଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ଓ
ଚଳିତ ଆଥିକ ସ୍ଥ୍ିତର
ି
କାଯଗୟପ୍ରଣାଳୀର
ବିଯଶ୍ଳର୍ଣ କରନ୍ତୁ
ସଂଯଶାଧନ କରନ୍ତୁ

3

ଯକବଳ II

ଯକବଳ III

I,II ଏବଂ III

4

ବୟାଙ୍କ ଜମା

ସୁନା

ଲକର

ଜୀବନ ବୀମା

1

ବୟାଙ୍କ ଜମା

ଯଶୟର

ବଣ୍ଡ

ଜୀବନ ବୀମା

4

ବୀମିତ ମୃ ତୁୟଯର
ମୃ ତୁୟ ଲାର୍ ପ୍ରଦାନ
କରନ୍ତି

ଅବସର ଗ୍ରହଣ
ପଯର ମୃ ତୁୟ ଲାର୍
ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି

80 ବର୍ଗ ବୟସ
ପଯର ମୃ ତୁୟ ଲାର୍
ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି

30 ସଫଳ ବାର୍ିକ
ପ୍ରି ମିୟମ ପ୍ରଦାନ
ପଯର ମୃ ତୁୟ ଲାର୍
ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି

1

କର ଯଯାଜନା

ନିଯବଶ ସୁରକ୍ଷା

ଏକ ବୟକ୍ତି ର
ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ
କ୍ଷମତାର ଆଥିକ
ମୂଲୟର ହାନି
ବିରୁଦ୍ଧଯର ସୁରକ୍ଷା

ଧନ ସଂଚୟ

3

ଅଯପକ୍ଷାକୃ ତ କମ

ସମାନ

ଅଯପକ୍ଷାକୃ ତ ଅଧିକ ଅତୟନ୍ତ କମ

3

ଏହାକୁ ଏକ ସଂପର୍ଣ୍
ୂ ଗ
ଜୀବନ ବୀମା
ଏହା ପରିପକ୍ୱତାଯର
ଏକ ଅବଧି ବୀମା ଯଯାଜନାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ଗକୁ ଏହା ଯହଉଛି ସବୁ ଠୁ
209
ଯଯାଜନାଯର
ଯକୌଣସି ପ୍ରତିଫଳ
ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ׀
ଶସ୍ତା ପ୍ରକାରର ବୀମା
ପରିବର୍ତ୍ିତ
ପ୍ରଦାନ କଯର ନାହିଁ
କରାଯାଇପାଯର
ଯସହି ପଲି ସୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଯଯଉେଁଠି
210 ପ୍ରତୟାର୍ୂତ (ବୀମିତ) ର ଜୀବନସାରା
ପ୍ରି ମିୟମ ଯଦୟ ଯଯାର୍ୟ ଯହାଇଥାଏ ׀
ଏକ ର୍ୁଣ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଜୀବନ
211 ବୀମା ପଲି ସୀର୍ୁଡକ
ି ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ
କରାଯାଇପାଯର ׀

Alternative
4

ଏକ ଆଥିକ
ଯଯାଜନାକୁ ଲାର୍ୁ
କରନ୍ତୁ

ଆଥିକ ଲକ୍ଷୟକୁ
ବିକଶିତ କରନ୍ତୁ

ଇଣ୍ଟରଯନଟ ଆଥିକ ଯଯାଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟାଯର
କିପରି ସହାୟତା କଯର ତାହାର ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ
ଦିଅନ୍ତୁ ׀
I: ଆଥିକ ଯଯାଜନାର ବିର୍ିନ୍ନ ଦିର୍ ସମବନ୍ଧୀୟ
203 ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଯର
ଯକବଳ I
II: ବିର୍ିନ୍ନ ନିଯବଶ ଉତ୍ପାଦର କାଯଗୟ
ସଂପାଦନ ସମବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଅପଯଡଟ କଯର
III: ଆଥିକ ନିର୍ଣ୍ଗୟ ଯନବାଯର ସହାୟତା
ଯଦବାପାଇେଁ ଯକାଯଟଶନ ପ୍ରଦାନ କଯର ।
ଯସହି ଉତ୍ପାଦକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଯାହାକୁ
204 କାରଦାର ସମବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦରୂଯପ ବର୍ଗୀକୃ ତ
କରାଯାଇପାଯର ׀
ଯସହି ଉତ୍ପାଦକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଯାହାକୁ
ଆକସ୍ମିକ ଉତ୍ପାଦରୂଯପ ବର୍ଗୀକୃ ତ
205
କରାଯାଇପାଯର  ׀ସବୁ ଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପକୁ
ଚୟନ କରନ୍ତୁ ׀

Alternative
2

ଏକ ଆୟ
ପ୍ରତିସ୍ଥ୍ାପନ
ଯଯାଜନା ରୂଯପ
ଏହା ସୁବଧ
ି ାଜନକ
ଅଯଟ

3

ସଂପୂର୍ଣ୍ଗ ଜୀବନ

ବୃ ର୍ତ୍ିଦାନ/
ବଯୋବସ୍ତୀ ଜୀବନ

ଏନୁ ଇଟି ପଲି ସୀ

ମନି ବୟାକ୍

1

ଅପୃଥକ୍କରଣୀୟତା

ବିର୍ମତା

ଅସ୍ପଶଗର୍ମୟତା

ସଯବଗାର୍ତ୍ମ ପ୍ରତିଫଳ

3

ବଧଗମାନ ଅବଧି
ବୀମା

ପ୍ରି ମିୟମ ପ୍ରତିଫଳ
ଥିବା ଅବଧି ବୀମା

ନିଦ୍ଧଗାରିତ ପ୍ରତିଫଳ
ଥିବା ଅବଧି ବୀମା

1

ଅବଧି ବୀମାକୁ ଏକ
ଅନାଶ୍ରିତ/ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ପଲି ସୀ ତଥା ଅନୟ
ଏକ ପଲି ସୀ ସହିତ
ଏକ ଅନୁ ବୃଦ୍ଧି ରୂଯପ
କ୍ରୟ କରାଯାଇପାଯର

ଏକ ଅବଧି ବୀମା
ଯଯାଜନାଯର
ଯକୌଣସି ପ୍ରାବଧାନ
ନାହିଁ କି ଏହାକୁ ଏକ
ସଂପୂର୍ଣ୍ଗ ଜୀବନ
ବୀମା ଯଯାଜନାଯର
ପରିବର୍ତ୍ିତ
କରାଯାଇପାରିବ

3

ବନ୍ଧକ ବିଯମାଚନ ବୀମା ___________ ହ୍ରାସବାନ ଅବଧି
ର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଯଟ ׀
ଥିବା

ସମସ୍ତ ଅବଧି ବୀମା
ଅବଧି ବୀମା ସାରା ଯଯାଜନା ଏକ
ଯସହି ବିକଳ୍ପକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଅବଧି
ଜୀବନ
ଅନ୍ତନିମିତ
213
ବୀମା ଯଯାଜନା ପରିଯପ୍ରକ୍ଷୀଯର ସତୟ ଅଯଟ  ׀ନୂତନୀକରଣତା
ବିକଳାଙ୍ଗତା
ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଆଯସ ଅନୁ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ
ଆସନ୍ତି

23

S.
No.

Question Body

ଏକ ଅବଧି ବୀମା ଯଯାଜନାଯର ଥିବା
ପରିବର୍ତ୍ଗନ ବିକଳ୍ପ ପଲି ସୀକୁ ନିମନ
214
ବିକଳ୍ପର୍ୁଡକ
ି ମଧ୍ୟରୁ ଯକଉେଁଥିଯର ପରିବର୍ତ୍ିତ
କରିବା ପାଇେଁ ବୟବହୃ ତ ଯହାଇପାଯର ׀

Alternative
1

ସଂପୂର୍ଣ୍ଗ ଜୀବନ
ଯଯାଜନା

ଯସହି ପଲି ସୀର ନାମ କୁ ହନ୍ତୁ ଯାହା ଶୁଦ୍ଧ
ଜୀବନ ବୀମାକୁ ଏକ ସଂଚୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ
ବନ୍ଧକ ବିଯମାଚନ
215 ମିଶାଇ ଦିଏ  ׀ଯଦି ବୀମିତ କିଛ ି ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି
ପଲି ସୀ
ସମୟ ପାଇେଁ ଜୀବିତ ରଯହ ଯତଯବ ଯସ
ପଲି ସୀ ପ୍ରତୟକ୍ଷ /ଅଙ୍କି ତ ମୂଲୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଯହବ ׀

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ବନ୍ଧକ ବିଯମାଚନ
ୟୁ ନଟ
ି ଲି ଙ୍କଡ ବୀମା
ମନି ବୟାକ୍ ଯଯାଜନା (ହ୍ରାସବାନ ଅବଧି
ଯଯାଜନା
ବୀମା)

1

ବଧଗମାନ ଅବଧି
ପଲି ସୀ

ସଂପୂର୍ଣ୍ଗ ଜୀବନ
ପଲି ସୀ

4

2

ହ୍ରାସବାନ ଅବଧି
ପଲି ସୀ

ଲାର୍ ସ୍ଥ୍ିତ ପଲି ସୀସବୁ କୁ ବର୍ଣ୍ଗନା କରିବା
216 ପାଇେଁ ବୟବହୃ ତ ଯହଉଥିବା ପଦର ସୂଚୀ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରନ୍ତୁ ׀

ସୁଧ ପ୍ରଦାନ
କରୁଥିବା ପଲି ସୀ

ସହଯଯାର୍ୀ ପଲି ସୀ ଡିର୍ିଯଡଣ୍ଡ ପଲି ସୀ

ଯବାନସ
ଆବଣ୍ଟନକାରୀ
ପଲି ସୀ

217 ଏକ ସ୍ପଶଗର୍ମୟ ଉତ୍ପାଦର ବର୍ଣ୍ଗନା କରନ୍ତୁ ׀

ଏକ ସ୍ପଶଗର୍ମୟ
ଉତ୍ପାଦ ଯସହି
ଯର୍ୌତିକ ବସ୍ତୁ ସବୁ କୁ
ସୂଚୀତ କଯର
ଯାହାକୁ ସ୍ପଶଗ ଦ୍ୱାରା
ଅନୁ ର୍ବ କରାଯାଇ
ପାଯର ନାହିଁ

ଏକ ସ୍ପଶଗର୍ମୟ
ଉତ୍ପାଦ ଯସହି
ଯର୍ୌତିକ ବସ୍ତୁ ସବୁ କୁ
ସୂଚୀତ କଯର
ଯାହାକୁ ସ୍ପଶଗ ଦ୍ୱାରା
ପ୍ରତୟକ୍ଷରୂଯପ
ଅନୁ ର୍ବ
କରାଯାଇପାଯର

ଏକ ସ୍ପଶଗର୍ମୟ
ଉତ୍ପାଦ ତାହା ଅଯଟ
ଯାହାର ଅସୀମ
ମୂଲୟ ଥାଏ

ଏକ ସ୍ପଶଗର୍ମୟ
ଉତ୍ପାଦ ତାହା ଅଯଟ
ଯାହାର ଯକୌଣସି
ମୂଲୟ ନାହିଁ

2

218 ଏକ ଅସ୍ପଶଗର୍ମୟ ଉତ୍ପାଦର ବର୍ଣ୍ଗନା କରନ୍ତୁ ׀

ଏକ ଅସ୍ପଶଗର୍ମୟ
ଉତ୍ପାଦ ଯସହି
ଉତ୍ପାଦକୁ ସୂଚୀତ
କଯର ଯାହାକୁ
ପଯରାକ୍ଷ ରୂଯପ
ଅନୁ ର୍ବ
କରାଯାଇପାଯର

ଏକ ଅସ୍ପଶଗର୍ମୟ
ଉତ୍ପାଦ ଯସଯହ
ଯର୍ୌତିକ ବସ୍ତୁ ସବୁ କୁ
ସୂଚୀତ କଯର
ଯାହାକୁ ସ୍ପଶଗ ଦ୍ୱାରା
ପ୍ରତୟକ୍ଷ ରୂଯପ
ଅନୁ ର୍ବ
କରାଯାଇପାଯର

ଏକ ଅସ୍ପଶଗର୍ମୟ
ଉତ୍ପାଦ ତାହା ଅଯଟ
ଯାହାର ଅସୀମ
ମୂଲୟ ଥାଏ

ଏକ ଅସ୍ପଶଗର୍ମୟ
ଉତ୍ପାଦ ତାହା ଅଯଟ
ଯାହାର ଯକୌଣସି
ମୂଲୟ ନାହିଁ

1

କ୍ଷତିପୂରଣ ଯସହି
ସମାନ ରଯହ

କ୍ଷତିପୂରଣ
କ୍ଷତିପୂରଣ
ଅଯପକ୍ଷାକୃ ତ ଅଧିକ ଅଯପକ୍ଷାକୃ ତ କମ
ଯହବ
ଯହବ

ଯକୌଣସି କ୍ଷତିପୂରଣ
ନ ଥିବ

2

କାର

ସାବୁ ନ

ଜୀବନ ବୀମା

ର୍ୃ ହ

3

ସଂସାଧନ ର୍ୁଡକ
ି ର
ଅସ୍ଥ୍ାୟୀ ଆବଣ୍ଟନ

ସଂସାଧନ
ଆବଣ୍ଟନର
ବିବଧ
ି କରଣ

2

ଆପଣ ଅନୟର୍ୁଡକ
ି ର ତୁ ଳନାଯର ଆପଣଙ୍କ
ଜୀବନ ବୀମା ପଲି ସୀ ପାଇେଁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର
ପ୍ରି ମିୟମ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି  ׀ଆପଣଙ୍କ ମୃ ତୁୟ
219 ଟିଯଲ ଲାର୍ଗ୍ରହୀତାକୁ (ଅନୟସବୁ
ତୁ ଳନାଯର) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା
କ୍ଷତିପୂରଣ ଉପଯର ଏହାର ପ୍ରର୍ାବ କ’ଣ
ଯହବ ?
___________ ଏକ ଅସ୍ପଶଗର୍ମୟ
220
ଉତ୍ପାଦର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଯଟ ׀

221

ସଂସାଧନ ସବୁ ର ଅନ୍ତଃ-ପାଥିବ ବିତରଣ
_________ କୁ ସୂଚୀତ କଯର ׀

ନିମନ ଦର୍ତ୍ ବିକଳ୍ପର୍ୁଡକ
ି ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଅଣ222 ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବନ ବୀମା ଉତ୍ପାଦ ଚିହ୍ନଟ
କରନ୍ତୁ ׀
ନିମନ ଦର୍ତ୍ ବିକଳ୍ପର୍ୁଡକ
ି ମଧ୍ୟରୁ ଏକ
223 ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବନ ବୀମା ଉତ୍ପାଦ ଚିହ୍ନଟ
କରନ୍ତୁ ׀

ଯଯପଯଗୟନ୍ତ ସମୟ
ସମୟ ମଧ୍ୟଯର
ଠିକ୍ ଅଛି ସଂସାଧନ
ସଂସାଧନ ର୍ୁଡକ
ି ର
ର୍ୁଡକ
ି ର ଆବଣ୍ଟନ
ଆବଣ୍ଟନ
ବିଳମ୍ବି ତ କରିବା
ଅବଧି ବୀମା

ସାବଗଯର୍ୌମ ଜୀବନ
ବୀମା

ସଂପୂର୍ଣ୍ଗ ଜୀବନ ବୀମା

ବୃ ର୍ତ୍ିଦାନ /
ବଯୋବସ୍ତୀ ବୀମା

2

ଅବଧି ବୀମା

ସାବଗଯର୍ୌମ ଜୀବନ
ବୀମା

ପରିବର୍ତ୍ଗନୀୟ
ଜୀବନ ବୀମା

ୟୁ ନଟ
ି ଲି ଙ୍କଡ ବୀମା

1

ପ୍ରଥମ ବର୍ଗ ପଯର
ନୁ ୟନୀକୃ ତ ପ୍ରି ମିୟମ

ପ୍ରଥମ ବର୍ଗ ପଯର
ନିୟମିତ ପ୍ରଦାନ

2

CAPEX ପାଇେଁ
ଅଥଗର ଉପଯଯାର୍
କରାହୁ ଏ

ଯସବା ବୀମାକର୍ତ୍ଗାଙ୍କ
ଋଣଯର ଅଥଗର
ଉପଯଯାର୍ କରାହୁ ଏ

2

ସାବଗଯର୍ୌମ ଜୀବନ ବୀମା ପଲି ସୀର ମୂେୟ
ପ୍ରଥମ ବର୍ଗ ପଯର
224 ନବୀନତା ମଧ୍ୟରୁ ଯର୍ାଟିଏର ବିବରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଯକୌଣସି ପ୍ରି ମିୟମ
 ׀ସବୁ ଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ׀
ନାହିଁ

ପରିବର୍ତ୍ଗନୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ଉତ୍ପାଦ
225 ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ସଂଚୟ ୋତାର ନର୍ଦକୁ କାହିଁକି
ର୍ୟାଯରଣ୍ଟି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ?

ସରକାରୀ ଋଣଯର
ଅଥଗ ନିଯବଶ
କରାଯାଏ

ପ୍ରଥମ ପଲି ସୀ ବର୍ଗ
ପଯର ସଂପୂର୍ଣ୍ଗ
ରୂଯପ ନମନୀୟ
ପ୍ରି ମିୟମ
ମୁୟଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ
ଜରିଆଯର ଷ୍ଟକ୍ ଯର
ଅଥଗ ନିଯବଶ
କରାଯାଏ ଯଯଉେଁଠି
ଯକୌଣସି ର୍ୟାଯରଣ୍ଟି
ନାହିଁ

24

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2
ସମପଗଣ ମୂଲୟ
ନିଦ୍ଧଗାରଣ କରିବାର
ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଦୃ ଶୟମାନ
ପଦ୍ଧତି

Correct
Alternative

4

ୟୁ ଲିପ ର୍ୁଡକ
ି
ଯସମାନଙ୍କ ସର୍ତ୍ଗ,
େଚ୍ଚଗ ଓ ସଂଚୟ
ଟକ ସମବନ୍ଧଯର
ପାରଦଶଗୀ ଅଟନ୍ତି

ୟୁ ଲିପର୍ୁଡକ
ି ସମୂହ
କରାଯାଇଥିବା
ଉତ୍ପାଦ ଅଟନ୍ତି

3

ପରିବର୍ତ୍ଗନୀୟ
ଜୀବନ ବୀମା

ସଂପୂର୍ଣ୍ଗ ଜୀବନ ବୀମା

ବୃ ର୍ତ୍ିଦାନ/ବଯୋବସ୍ତୀ
ବୀମା

2

ନିଦ୍ଧଗାରିତ/ସ୍ଥ୍ିର
ପ୍ରତିଫଳ

ଧନ ସଂଚୟ

ପୁଞ୍ଜିର ସୁରକ୍ଷା

3

ଅଯଯଥଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା

ନର୍ଦ ମୂଲୟ ଟକ
ସୀମିତ ପ୍ରତିଫଳ
ଉର୍ତ୍ମ ରୂଯପ
ହାର
ନିରୂପିତ ନୁ ଯହେଁ

ଅଧିକ ଉପାଜଗନ

_________ ବୟତୀତ ୟୁ ଲିପ (ULIP)
227
ସମବନ୍ଧଯର ସମସ୍ତ ଉକ୍ତି ମିଥୟା ଅଯଟ :

ପଲି ସୀଧାରୀ ଲାର୍
/ପ୍ରତିଫଳ ଜୀବନ
ନିଯବଶ ସଙ୍କଟକୁ
ବୀମା କମ୍ପାନୀର
ବୀମାକର୍ତ୍ଗା ଦ୍ୱାରା
ଅନୁ ମାନ ଓ ସ୍ୱନିର୍ଣ୍ଗୟ
ବହନ କରାଯାଏ
ଉପଯର ନିର୍ଗର
କଯର

ଏକ ଅଣ-ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବନ ବୀମା
ଅବଧି ବୀମା
ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତୁ ׀
ଅଣ-ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବନ ବୀମା ଉତ୍ପାଦର୍ୁଡକ
ି
ଅଯନକ ନିଯବଶଙ୍କ ଏକ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ଉଯଦ୍ଦଶୟ
229
ର୍ୟାଯରଣ୍ଟିଯୁକ୍ତ ଲାର୍
ସାଧନ କଯର  ׀ସବୁ ଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପ
ଚୟନ କରନ୍ତୁ ׀
ଯକୌଣସି ଦର୍ତ୍
ନିମନ ମଧ୍ୟରୁ ଯକଉେଁଟ ି ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବନ
ସମୟ ବିେୁଯର
230 ବୀମା ଉତ୍ପାଦସବୁ ର ଏକ ସୀମାବଦ୍ଧତା ନୁ ହେଁ ସମପଗଣ ମଲ
ୂ ୟକୁ
? ସବୁ ଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ׀
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବା
କଷ୍ଟକର ଅଯଟ

Alternative
4

ଉର୍ତ୍ମ ରୂଯପ
ପ୍ରତିଫଳର ହାର
ନିଦ୍ଧଗାରିତ ନର୍ଦ ଓ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବା
ସଂଚୟ ମଲ
ୟ
ଟକ
ସହଜ
ନୁ ଯହେଁ
ୂ

ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବନ ବୀମା ଉତ୍ପାଦର୍ୁଡକ
ି ର
226
ଏକ ସୀମା ବଦ୍ଧତା ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ׀

228

Alternative
3

2

231 ସଠିକ୍ ଉକ୍ତି ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ׀

ଏକ ପରିବର୍ତ୍ଗନୀୟ
ଜୀବନ ବୀମା
ପଲି ସୀଯର,
ବୀମିତର ପସେ
ଅନୁ ସାଯର ମାସିକ
/ବାର୍ିକ ପ୍ରି ମିୟମ
ର୍ି ନ୍ନ ର୍ି ନ୍ନ
ଯହାଇପାଯର

ଏକ ପରିବର୍ତ୍ଗନୀୟ
ପରିବର୍ତ୍ଗନୀୟ
ଜୀବନ ବୀମା
ଜୀବନ ବୀମା ଏକ ପଲି ସୀଯର ନିଯବଶ
ସ୍ଥ୍ାୟୀ ଜୀବନ ବୀମା ସଂଙ୍କଟକୁ
ପଲି ସୀ ଅଯଟ
ବୀମାକର୍ତ୍ଗା ବହନ
କଯର

ପଲି ସୀ ସ୍ଥ୍ିର/
ନିଦ୍ଧଗାରିତ
ର୍ୟାଯରଣ୍ଟିଯୁକ୍ତ
ପ୍ରତିଫଳ ଦିଏ
ଯଯଉେଁସବୁ କୁ
ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି
କରାଯାଇଥାଏ

2

ଅଣ-ପାରମ୍ପରିକ ବୀମା ଉତ୍ପାଦର୍ୁଡକ
ି
ସମବନ୍ଧୀୟ ଦୁ ଇଟି ଯକ୍ଷତ୍ରର ନାମ କୁ ହନ୍ତୁ
232
ଯଯଉେଁଠି ଗ୍ରାହକମାଯନ ଯସମାନଙ୍କ ଚୟନ
ପ୍ରଯୟାର୍ କରିପାରିଯବ ׀

ପ୍ରି ମିୟମ ଓ ଲାର୍
ସଂରଚନାକୁ
ପରିବର୍ତ୍ଗନ କରନ୍ତୁ
ଏବଂ ପ୍ରି ମିୟମ
ଲାର୍କୁ ଯକମିତ ି
ନିଯବଶ କରିଯବ,
ଚୟନ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରତିଫଳ ହାରକୁ
ପରିବର୍ତ୍ଗନ କରନ୍ତୁ
ଏବଂ ପ୍ରି ମିୟମ
ଲାର୍କୁ
ଯକଯତଯବଯଳ
ନିଯବଶ କରିଯବ,
ଚୟନ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରତିଫଳ ହାରକୁ
ପରିବର୍ତ୍ଗନ କରନ୍ତୁ
ଏବଂ ପ୍ରି ମିୟମ
ଲାର୍କୁ ଯକମିତି
ନିଯବଶ କରିଯବ,
ଚୟନ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରତିଫଳ ହାର ଓ
ପ୍ରି ମିୟମ
ସଂରଚନାକୁ
ପରିବର୍ତ୍ଗନ କରନ୍ତୁ

1

ଇଂଲାଣ୍ଡ

ଫ୍ରାନସ

ଜମଗାନୀ

1

ୟୁ ନଟ
ି ସଂଯୁକ୍ତ
ନିଯବଶ ପଲି ସୀ
ଜୀବନ ବୀମା
ଉତ୍ପାଦର ଇକ୍ୱିଟ ି
ସହିତ ପରସ୍ପର
ସମବନ୍ଧ

ୟୁ ନଟ
ି ସଂଯୁକ୍ତ
ବୀମା ପଲି ସୀ

ୟୁ ନୟ
ି ନ ସଂଯୁକ୍ତ
ବୀମା ପଲି ସୀ

3

ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂଚୟ
ଟକର ସମାହାର

ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂଚୟ
ଟକର ବିଚ୍ଛନ୍ନ
ି ତା

4

ରାଜୟର ସରକାରୀ
ଟ୍ରଷ୍ଟି

ବୀମାକର୍ତ୍ଗା

ବୀମିତ

2

MWP ଅଧିନିୟମ ଯକଉେଁ ଅନୁ ର୍ାର୍ ଏକ
237 ଜୀବନ ବୀମା ପଲି ସୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପତ୍ନୀ ଓ
ଅନୁ ର୍ାର୍ 38
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲାର୍ର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଯର ?

ଅନୁ ର୍ାର୍ 39

ଅନୁ ର୍ାର୍ 6

ଅନୁ ର୍ାର୍ 45

3

MRI ର୍ୃ ହ ଋଣ ଯନଇଥିବା ବୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ
238 ପାଇେଁ ____________ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ
କଯର ׀

ଆଥିକ

ଯର୍ୌତିକ

ସ୍ପଶଗର୍ମୟ

2

ସାବଗଯର୍ୌମ ଜୀବନ ପଲି ସୀ ପ୍ରଥଯମ ଯକଉେଁଠି
ୟୁ .ଏସ୍.ଏ.
ପ୍ରବର୍ତ୍ିତ ଯହଲା ?
ୟୁ ନଟ୍
ି ବିହୀନ ବୀମା
234 ULIP ପଦର ସଂପ୍ରସାରଣ କରନ୍ତୁ ׀
ପଲି ସୀ
ଜୀବନ ବୀମା
ଜୀବନ ବୀମା ଉତ୍ପାଦର୍ୁଡକ
ି unଉତ୍ପାଦର ବଣ୍ଡ
235
bundling ଅଥଗ କ’ଣ ?
ସହିତ ପରସ୍ପର
ସମବନ୍ଧ
233

MWP ଅଧିନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ପଲି ସୀ
କାଯଗୟକାରୀ କରାର୍ଲା  ׀ଯଦି ପଲି ସୀଧାରୀ
ପଲି ସୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାର୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଓ
236 ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇେଁ ଏକ ବିଯଶର୍ ଟ୍ରଷ୍ଟି
ନିଯୁକ୍ତ ନ କଯର, ପଲି ସୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରାପ୍ତ
ରାଶିକୁ ___________ କୁ
ଯଦବାଯଯାର୍ୟ ଯହାଇଯାଏ ׀

ନିକଟତମ ସମ୍ପକଗୀୟ

ସାମାଜିକ

25

S.
No.

Question Body

Alternative
1

କିମୟାନ ଯହଉଛି ଏକ ଅବଧି ବୀମା ପଲି ସୀ କମ୍ପାନୀର
239 ଯଯଉେଁଠି ବୀମା ରାଶିକୁ ____________ ବୟବସାୟିକ
ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ ׀
ଲାର୍ଦାୟିକତା
240 କିଏ ଏକ କିମୟାନ ଅଯଟ ?

241

ଏକ କିମୟାନ ବୀମା ପଲି ସୀ ଯନବାର
ଲାର୍ସବୁ କୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ׀

ବନ୍ଧକ ବିଯମାଚନ (ମୁକ୍ତି) ବୀମାକୁ ଏଠି
242 ଉଲି େଖିତ ବିକଳ୍ପର୍ୁଡକ
ି ମଧ୍ୟରୁ ଯର୍ାଟିଏ
ଅନ୍ତର୍ଗତ ବର୍ଗୀକୃ ତ କରନ୍ତୁ ׀
MWP ଅଧିନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଯଗୟକାରୀ
କରିଥିବା ପଲି ସୀ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର, ପଲି ସୀ
243
ରାଶିସବୁ କୁ ___________ କୁ ଯଦବା
ଯଯାର୍ୟ ଯହବ ׀

246

କିମୟାନ ବୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁରକ୍ଷା ହାନିକୁ
ଚୟନ କରନ୍ତୁ ׀

କିମୟାନ ବୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଥିବା କର ପ୍ରବନ୍ଧ କ’ଣ ଅଯଟ ?

କମଗଚାରୀ ସଂେୟା

ଯସହି ବୟକ୍ତି ଯିଏ
ଯସହି ବୟକ୍ତି ଯାହା
ବୟବସାୟି କ
ପାେଯର ଅଫି ସ
କାଯଗୟପ୍ରଣାଳୀଯର
ତାଲାର ଚାବି ରଯହ
ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଗ ଅଯଟ
ବୟବସାୟ
ବୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ
ଅବିଚ୍ଛନ୍ନ
ି ତା ମୂଲୟ
ମୂଲୟ ପୁରା କଯର
ପୁରା କଯର

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ସି.ଇ.ଓ. ଙ୍କ
ବୟକ୍ତି ର୍ତ ଆୟ

ସମସ୍ତ କମଗଚାରୀଙ୍କ
ବୟକ୍ତି ର୍ତ ଆୟ

1

ଯସହି ବୟକ୍ତି ଯିଏ
ବୟବସାୟ ତୟାର୍
କଲା

ଯସହି ବୟକ୍ତି ଯିଏ
ବୟବସାୟଯର
ଯଯାର୍ ଯଦବାକୁ
ଇଚ୍ଛୁକ

2

କମଗଚାରୀ ସଂର୍ତିକୁ
ଯପ୍ରାତ୍ସାହିତ କଯର

2

ବୟବସାୟ
ପ୍ରତିପ୍ରାପ୍ତି ମୂଲୟ
ପୁରା କଯର

ବଧଗମାନ ଅବଧି
ବୀମା

ହ୍ରାସବାନ ଅବଧି
ବୀମା

ପରିବର୍ତ୍ଗନୀୟ
ଜୀବନ ବୀମା

ସାବଗଯର୍ୌମ ଜୀବନ
ବୀମା

2

ଟ୍ରଷ୍ଟି

ନିଯୁକ୍ତ

ସମନୁ ଯଦଶିତ/
ପ୍ରତିନଧି
ି

ନାମୀତ

1

ବୟବସାୟି କ
ଲାର୍ଦାୟି କତା

ବୟବସାୟି କ
ଇତିହାସ

ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସୂଚକ

2

ତୁଟ ି ଓ ବିଯଲାପନ
ଯଯାର୍େଁୁ ଟିଥିବା
ହାନି

ସାଧାରଣ ଦାୟି ତ୍ୱ

2

ପ୍ରି ମିୟମସବୁ
କରଯଯାର୍ୟ ଅଟନ୍ତି

ପଲି ସୀ
ପ୍ରତିଫଳସବୁ
କରଯଯାର୍ୟ ଅଟନ୍ତି
(heavily
taxable)

2

ଯସହି କାରକକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଏକ
244 କିମୟାନ ବୀମା ପଲି ସୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୀମା ରାଶି କିମୟାନ ଆୟ
ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ ׀

245

Alternative
2

ସମ୍ପର୍ତ୍ି ଯଚାରୀ

ପଲି ସୀ
ପ୍ରତିଫଳସବୁ କର
ବିମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି

ବିସ୍ତୃତ ସମୟାବଧି
ସମବନ୍ଧୀୟ ହାନି
ଯଯଯତଯବଯଳ ଏକ
କି – ବୟକ୍ତି କାଯଗୟ
କରିବାଯର ଅସମଥଗ
ହୁ ଏ
ପ୍ରି ମିୟମସବୁ କୁ
ବୟବସାୟି କ େଚ୍ଚଗ
ରୂଯପ ବିଚାର
କରାଯାଏ ଏବଂ
ଯସସବୁ କର ବିମକ୍ତ
ୁ
ଅଟନ୍ତି

ଯଦି ଆପଣ ଏକ କିମୟାନ ବୀମା ପଲି ସୀ
ଯନବାର ଆବଶୟକ କରନ୍ତି, ଯତଯବ
247 ଆଯବଦନ ପତ୍ରକୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଇେଁ
ବୀମାକର୍ତ୍ଗାଦ୍ୱାରା ମର୍ାଯାଉଥିବା ସୂଚନା କ’ଣ
ଅଯଟ ?

ବୟବସାୟର ଅଡିଟ
କରାଯାଇଥିବା
ଆଥିକ ବିବରଣ
ଏବଂ ଫାଇଲ
କରାଯହାଇଥିବା
ଆଇ.ଟି. ରିଟର୍ଣ୍ଗ

CEO ଙ୍କ ଯବତନ

CEO ଙ୍କ ନାମ

ସମସ୍ତ କମଗଚାରୀଙ୍କ
ନାମ

1

248 MRI ପଦର ବିସ୍ତାରଣ କରନ୍ତୁ ׀

ସବଗାଧିକ
ବିର୍ଶ୍ସନୀୟ ବୀମା

ବନ୍ଧକ ବିଯମାଚନ
ବୀମା

ଅଥଗ ବିଯମାଚନ
ବୀମା

ଅଥଗ ବିର୍ଶ୍ସନୀୟ
ବୀମା

2

ପଲି ସୀ ସମୟାବଧି
କାହିଁକି MRI (Mortgage
ମଧ୍ୟଯର ସୁରକ୍ଷା
249 Redemption Insurance) କୁ ହ୍ରାସ
ଅପରିବର୍ତ୍ଗନୀୟ
ଯହଉଥିବା ଅବଧି ବୀମା କୁ ହାଯାଏ ?
ରଯହ

ପଲି ସୀ ଅବଧି
ସହିତ ସଂରକ୍ଷଣ
ହ୍ରାସ ପାଏ

ପଲି ସୀ ଅବଧି
ସହିତ ସଂରକ୍ଷଣର
ବୃ ଦ୍ଧି ହୁ ଏ

ପଲି ସୀ ଅବଧି
ସହିତ ପ୍ରି ମିୟମର
ବୃ ଦ୍ଧି ହୁ ଏ

2

କିମୟାନ ବୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୀମା ରାଶିକୁ
250 ନିଦ୍ଧଗାରଣ କରିବା ପାଇେଁ କ’ଣ ଯଦଖିବାକୁ
ପଡିବ?

କିମୟାନର ଅତୀତ
ଆଥିକ ବିବରଣ

ବୟବସାୟର ଅଡିଟ
କରାଯହାଇଥିବା
ଆଥିକ ବିବରଣ ଓ
ଆଇ.ଟି. ରିଟର୍ଣ୍ଗ

କିମୟାନର ଆଇ.ଟି.
ରିଟର୍ଣ୍ଗ

3

II ଏବଂ III

I ଏବଂ IV

I, II, III ଏବଂ IV

4

କିମୟାନର ଚଳିତ
ଆଥିକ ବିବରଣ

ନିମନମଧ୍ୟରୁ ଯକଉେଁର୍ୁଡକ
ି ସମୁଦାୟ ପ୍ରି ମିୟମକୁ
ନିଦ୍ଧଗାରଣ କରିବା ପାଇେଁ ଟକ ଅଟନ୍ତି ?
I: ଯନଟ ପ୍ରି ମିୟମ
251
I ଏବଂ II
II: େଚ୍ଚଗ ଯଲାଡ କରିବା
III: ଆକସ୍ମିକତା ର୍ୁଡକ
ି ପାଇେଁ ଯଲାଡ କରିବା
IV: ଯବାନସ ଯଲାଡ କରିବା

26

S.
No.

252

Question Body

ଏକ ବୀମା ପଲି ସୀ ପରିଯପ୍ରକ୍ଷୀଯର
“ପ୍ରି ମିୟମ” ପଦ କାହାକୁ ସୁଚାଏ ?

Alternative
1

ବୀମାକର୍ତ୍ଗା ଦ୍ୱାରା
ଅଜିତ ଲାର୍

ବୀମାକର୍ତ୍ଗାମାନଙ୍କ ପାଇେଁ ପୁଞ୍ଜି ଯଯଥଷ୍ଟତା
ଯନଟ ସୁଧ ଆୟ
253 ମାନଦଣ୍ଡ ଥିବାର ଉଯଦ୍ଦଶୟଯର ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ
ବୃ ଦ୍ଧି କରିବାପାଇେଁ
׀

254

ଜୀବନ ବୀମାଯର ମୂଲୟ ନିଦ୍ଧଗାରଣର ଅଥଗ
କ’ଣ ?

ଏକ ଜୀବନ ବୀମା
କମ୍ପାନୀର ଲାର୍
ନିଦ୍ଧଗାରଣ କରିବାର
ପ୍ରକ୍ରିୟା

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ପଲି ସୀ କ୍ରୟ କରିବା
ପାଇେଁ ବୀମିତ ଦ୍ୱାରା
ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଥିବା ମୂଲୟ

ଏକ ପଲି ସୀ
ଉପଯର
ବୀମାକର୍ତ୍ଗାର ମାଜିନ
(ଲାର୍)

ଏକ ପଲି ସୀ
ଉପଯର ଏକ
ବୀମାକର୍ତ୍ଗା ଦ୍ୱାରା
କରାଯାଇଥିବା େଚ୍ଚଗ

2

ବର୍ତ୍ଗମାନ ଓ
ର୍ବିର୍ୟତର
ଆବଶୟକତାର୍ୁଡକ
ି ର
ଲାର୍ଦାୟି କତା ବୃ ଦ୍ଧି
ଧ୍ୟାନ ଯଦବା ପାଇେଁ
କରିବା ପାଇେଁ
ଯଯଥଷ୍ଟ ଧନ
ସଂରକ୍ଷଣର
ଯଦୋଯଦଖି କରିବା

ର୍ରିବ
ଯଲାକମାନଙ୍କ ପାଇେଁ
ବୀମା ପାଇେଁ ଆଥିକ
ସହାୟତା ଯଦବା

3

ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା
ଏକ ଜୀବନ ବୀମା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଜୀବନ
କମ୍ପାନୀଯର ଯବାନସ ବୀମା କମ୍ପାନୀଯର
ନିଦ୍ଧଗାରଣ କରିବାର ସମସ୍ତ ବିଦୟମାନ
ପ୍ରକ୍ରିୟା
ପଲି ସୀର ମୂଲୟକୁ
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରାଯାଏ

4

ପଲି ସୀ ଉନ୍ନତକରଣ ପଲି ସୀ ନୂୟନକରଣ

1

4

ଏକ ଜୀବନ ବୀମା
ପଲି ସୀ ପାଇେଁ ଶୁଦ୍ଧ
ପ୍ରି ମିୟମ ନିଦ୍ଧଗାରଣ
କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଯସହି ବିକଳ୍ପକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ପଲି ସୀ ଅଜିତ ସମପଗଣ
ପଲି ସୀଧାରୀ ଦ୍ୱାରା
255 ଅପସରଣ (withdrawal)
ମଲ
ୟ
ପ୍ରତି
ବ
ଦଳଯର
ପ୍ରି ମିୟମ ପ୍ରଦାନର
ୂ
କୁ ହାଯାଇପାଯର ׀
ପଲି ସୀର ସମପଗଣ ବିଚ୍ଛନ୍ନ
ି ତା

ପଲି ସୀ ଆବଣ୍ଟନ
ଚାଜଗ

ନିଯବଶ ସଙ୍କଟ
ପ୍ରି ମିୟମ

ମୃ ତୁୟହାର ଚାଜଗ

ଆଇଆରଡିଏ ଦ୍ୱାରା
ଅନିବାଯଗୟ
କରାଯାଇଥିବା
ହିସାବଯର ବୀମା
କମ୍ପାନୀର ଗ୍ରାମୟ
ଦାୟି ତ୍ୱ ପୂରଣ
କରିବା ପାଇେଁ
ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା

ବୀମା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପରିଯପ୍ରକ୍ଷୀଯର
257 ଉପଯଯାର୍ରୁ ଅତିରିକ୍ତକୁ ନିରୂପିତ କରିବାର
ଏକ ପଦ୍ଧତିର ସୂତ୍ରୀକରଣ କରନ୍ତୁ ׀

ନର୍ଦ ବାହୟ ପ୍ରବାହ
ଉପଯର ନର୍ଦ
ଅନ୍ତଃପ୍ରବାହର
ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲୟ

ନର୍ଦ ଅନ୍ତଃପ୍ରବାହ
ଉପଯର ନର୍ଦ
ବାହୟପ୍ରବାହର
ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲୟ

ପରିସମ୍ପର୍ତ୍ିର୍ୁଡକ
ି
ଉପଯର
ଦାୟି ତ୍ୱସବୁ ର
ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲୟ

ଦାୟି ତ୍ୱସବୁ ଉପଯର
ପରିସମ୍ପର୍ତ୍ିର୍ୁଡକ
ି ର
ଅତିରିକ୍ତ ମଲ
ୟ
ୂ

4

_________ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର, ଯର୍ାଟିଏ ବୀମା
କମ୍ପାନୀ ଯବାନସକୁ ମୂଳ ଲାର୍ ଓ ପୂବଗରୁ
258
ସଂଲଗ୍ନ ଯହାଇଥିବା ଯବାନସସବୁ ର ପ୍ରତିଶତ
ରୂଯପ ପ୍ରକାଶ କଯର ׀

ପ୍ରତୟାବର୍ତ୍ଗୀ ଯବାନସ ଚକ୍ରବୃ ଦ୍ଧି ଯବାନସ

ଅନ୍ତିମ ଯବାନସ

ସ୍ଥ୍ାୟୀତ୍ୱ ଯବାନସ

2

ନିମନ ଉଲି େଖିତ ବିକଳ୍ପର୍ୁଡକ
ି ମଧ୍ୟରୁ ଯସହି
ଯର୍ାଟିକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଜୀବନ ବୀମା
259
ପ୍ରି ମିୟମ ନିଦ୍ଧଗାରଣ କରିବାଯର ଏକ କାରକ
ନୁ ଯହେଁ ׀

ମୃ ତୁୟ ହାର

ସଂରକ୍ଷଣ

ପ୍ରବନ୍ଧନ େଚ୍ଚଗ

2

256

_________ ବୟତୀତ ନିମନମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ
ULIP ପ୍ରି ମିୟମର ଟକ ଅଟନ୍ତି ׀

ରିଯବଟ (ଛୁ ଟ)

27

S.
No.

Question Body

260 ସତୟ ଉକ୍ତି ର୍ୁଡକ
ି ୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ׀

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ଏକ ଯନଟ
ପ୍ରି ମିୟମର ବିଯଶର୍
ଯଲାଡିଙ୍ଗ୍ ର 3 ର୍ାର୍
ଥାଇପାଯର :
କ) ପ୍ରି ମିୟମସବୁ
ପାଇେଁ ଏକ
ଅପରିବର୍ତ୍ଗନୀୟ ରାଶି
େ) ପ୍ରଯତୟକ
‘1000 ବୀମା
ରାଶି’ ପାଇେଁ ଏକ
ଅପରିବର୍ତ୍ଗନୀୟ
ରାଶି ଏବଂ ର୍)
ପ୍ରଯତୟକ ପଲି ସୀ
ପାଇେଁ ଏକ
ଅପରିବର୍ତ୍ଗନୀୟ ରାଶି

ଏକ ଯନଟ
ପ୍ରି ମିୟମର ବିଯଶର୍
ଯଲାଡିଙ୍ଗ୍ ର 3 ର୍ାର୍
ଥାଇପାଯର :
କ) ପ୍ରି ମିୟମସବୁ ର
ଏକ ପ୍ରତିଶତ
େ) ପ୍ରଯତୟକ
‘1000 ବୀମା
ରାଶି’ ପାଇେଁ ଏକ
ଅପରିବର୍ତ୍ଗନୀୟ
ରାଶି ଏବଂ ର୍)
ପ୍ରଯତୟକ ପଲି ସୀ
ପାଇେଁ ଏକ
ଅପରିବର୍ତ୍ଗନୀୟ ରାଶି

ଏକ ଯନଟ
ପ୍ରି ମିୟମର ବିଯଶର୍
ଯଲାଡଙ୍ଗ୍ ର 3 ର୍ାର୍
ଥାଇପାଯର :
କ) ପ୍ରି ମିୟମସବୁ
ପାଇେଁ ଏକ
ଅପରିବର୍ତ୍ଗନୀୟ ରାଶି
େ) ପ୍ରଯତୟକ
‘1000 ବୀମା ରାଶି
’ ପାଇେଁ ଏକ
ପରିବର୍ତ୍ଗନୀୟ
ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ର୍)
ପ୍ରଯତୟକ ପଲି ସୀ
ପାଇେଁ ଏକ
ଅପରିବର୍ତ୍ଗନୀୟ ରାଶି

ଏକ ଯନଟ
ପ୍ରି ମିୟମର ବିଯଶର୍
ଯଲାଡିଙ୍ଗ୍ ର 3 ର୍ାର୍
ଥାଇପାଯର :
କ) ପ୍ରି ମିୟମସବୁ
ପାଇେଁ ଏକ
ପରିବର୍ତ୍ଗନୀୟ ରାଶି
େ) ପ୍ରଯତୟକ
‘1000 ବୀମା
ରାଶି’ ପାଇେଁ ଏକ
ପରିବର୍ତ୍ଗନୀୟ ରାଶି
ଏବଂ ର୍) ପ୍ରଯତୟକ
ପଲି ସୀ ପାଇେଁ ଏକ
ପ୍ରତିଶତ ରାଶି

2

ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ
ଦିଆଯାଇଥିବା
ବର୍ତ୍ଗମାନ ମୂଲୟ

ବଜାର ମୂଲୟ

ପୁସ୍ତକ ମୂଲୟ

4

ଅନ୍ତିମ ଯବାନସ

ସ୍ଥ୍ାୟୀତ୍ୱ ଯବାନସ

2

ବୀମା ରାଶି ଓ
ପଲି ସୀ ଯଯାଜନା

3

ବୀମାକର୍ତ୍ଗା ଓ
ମୁୟଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ
ଯଯଉେଁଠି ଅଥଗକୁ
ନିଯବଶ କରାଯାଏ

1

ବୀମା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିସମ୍ପର୍ତ୍ିସବୁ ର
ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ
ମୂଲୟ ନିଦ୍ଧଗାରଣ ପରିଯପ୍ରକ୍ଷୀଯର, ଯକଉେଁ
261
ଦିଆଯାଇଥିବା
ମୂଲୟଯର ଜୀବନ ବୀମାକର୍ତ୍ଗା ଏହାର
ର୍ବିର୍ୟତ ମୂଲୟ
ପରିସମ୍ପର୍ତ୍ିସବୁ କ୍ରୟ କିମବା ଅଜିତ କରିଛ ି ?
ଯକଉେଁ ପ୍ରକରଣଯର ଏକ କମ୍ପାନୀ ଯବାନସ
ମୂଳ ଲାର୍ ଓ ପୂବଗରୁ ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇଥିବା
262
ଯବାନସର୍ୁଡକ
ି ର ପ୍ରତିଶତ ରୂଯପ ପ୍ରକାଶ
କଯର?

ପ୍ରତୟାବର୍ତ୍ଗୀ ଯବାନସ ଚକ୍ରବୃ ଦ୍ଧି ଯବାନସ

ଦୁ ଇଟି ପଲି ସୀ ଯବୈଶଷ୍ଟ
ି ୟର ନାମ କୁ ହନ୍ତୁ ଯାହା
ପଲି ସୀ ଯଯାଜନା ଓ ପଲି ସୀ ଯଯାଜନା ଓ ବୀମା ରାଶି ଓ
263 ଉପଯର ବୀମାକର୍ତ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରି ମିୟମ ଉପଯର
ସଙ୍କଟ ସୁରକ୍ଷା
ପ୍ରି ମିୟମ ପ୍ରକାର
ପ୍ରି ମିୟମ ପ୍ରକାର
ରିଯବଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାଯର ׀

ୟୁ ଲିପ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ମୃ ତୁୟ ସଙ୍କଟକୁ କିଏ ବହନ
264
ବୀମାକର୍ତ୍ଗା
କଯର ?

ପଲି ସୀର ସର୍ତ୍ଗଯର
ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି
କରାଯାଇଥିବା
ରୂଯପ ବୀମିତ କିମବା
ବୀମାକର୍ତ୍ଗା

ବୀମିତ

ଯସହି ପରିଦୃଶୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ଯଯଉେଁଠି ବୀମିତ ଅତିରିକ୍ତ
ବୀମିତ ଏକ ମାନକ ବୀମିତ ଏକ ଅଣ- ବୀମିତ ଅନୟ ବୀମା
265 ବୀମାକର୍ତ୍ଗା ବୀମିତ ଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରି ମିୟମ ଚାଜଗକୁ ବହନ
ସଙ୍କଟ ଅଯଟ
ମାନକ ସଙ୍କଟ ଅଯଟ କ୍ରୟ କରିଛ ି
ଚାଜଗ କରିପାଯର ׀
କରିବା ପାଇେଁ ସମଥଗ
________ ଯହଉଛି ମାନକ ବୟସ
ରାଶନ କାଡଗ
ପ୍ରମାଣର ଏକ ଉଦାହରଣ ׀
ଏକ ପଲି ସୀର ମୁକ୍ତ ଅବଯଲାକନ ସମୟାବଧି
267 _________ ଦିନ ପାଇେଁ ଜାରୀ ସ୍ଥ୍ାୟୀ
ରଯହ ׀

ଜନମପତ୍ରିକା

266

15

ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ
ପ୍ରମାଣପତ୍ର

ପାସଯପାଟଗ
30

45

3

3
60

1

ମନି ଲଣ୍ଡରିଙ୍ଗ ଯହଉଛି ଏହାର ________
268 ଆଧାରକୁ ଲୁ ଚାଇ ________ ଧନକୁ ଏକ ଅଯବୈଧିକ, ଅଯବୈଧିକ ଯବୈଧିକ, ଯବୈଧିକ
ଅଥଗବୟବସ୍ଥ୍ାକୁ ଆଣିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ׀

ଅଯବୈଧିକ, ଯବୈଧିକ

ଯବୈଧିକ, ଅଯବୈଧିକ

1

___________ କୁ ଅର୍ିକର୍ତ୍ଗାର
ରିଯପାଟଗଯର ଉଯଲେେ କରିବାର ଆବଶୟକତା
269
ଥାଏ  ׀ସବୁ ଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପର ଚୟନ
କରନ୍ତୁ ׀

ହୃ ଦୟ ସମବନ୍ଧୀୟ
ବିର୍ୟ

ଚଳିତ ଟଣାବଳୀ
ସମବନ୍ଧୀୟ ବିର୍ୟ

ବୟକ୍ତି ର୍ତ ଅର୍ି ଳାର୍
ସମବନ୍ଧୀୟ ବିର୍ୟ

1

ବୟକ୍ତି ର୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ

ଉଚ୍ଚତା, ଓଜନ,
ରକ୍ତଚାପ ର୍ଳି
ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣ
ସମବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀ

ଡାକ୍ତରୋନାଯର
ର୍ର୍ତ୍ିକରଣ ସମବନ୍ଧୀୟ
ବିବରଣୀ

3

_________ କୁ ଡାକ୍ତର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ
ରିଯପାଟଗଯର ଯରକଡଗ ଓ ଉଯଲେେ କରାଯାଏ
270 ଯାହାକୁ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ରିଯପାଟଗ
କୁ ହାଯାଏ  ׀ସବୁ ଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପର ଚୟନ
କରନ୍ତୁ ׀

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଅର୍ୟାସ ଓ
ବୟବସାୟ, ଆୟ ଓ
ପରିବାର ବିବରଣୀ
ସମବନ୍ଧୀୟ ବିର୍ୟ

ଆଥିକ ବିବରଣୀ

28

S.
No.

Question Body
ବୀମା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଯଯାର୍
କରାଯାଉଥିବା ଔପଚାରିକ ଯବୈଧାନିକ
ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଉତ୍ପାଦ
ସମବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କଯର  ׀ସବୁ ଠୁ
ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ׀
ଯସହି ଲକ୍ଷଣକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଏକ
ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ରିଯପାଟଗଯର ଯାଞ୍ଚ
କରାଯିବ ׀
ମାନୟ ଯଯାଡିକୁ ଅଲର୍ା କରନ୍ତୁ
ବୟସ ପ୍ରମାଣର ପ୍ରକାର:
I. ମାନକ
II. ଅଣ-ମାନକ
ବୟସ ପ୍ରମାଣ
କ: ପାସଯପାଟଗ
େ: ଜନମପତ୍ରିକା
ର୍: ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ନିମନ ମଧ୍ୟରୁ ଯକଉେଁଟ ି ଏକ KYC ଦସ୍ତାବିଜ
ନୁ ଯହେଁ ?

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ପ୍ରସ୍ତାବ ଫମଗ

ପ୍ରସ୍ତାବ ଯକାଟ

ସୂଚନା /ସାରାଂଶ

ବିବରଣୀ ପୁସ୍ତିକା

4

ପ୍ରସ୍ତାବକର
ର୍ାବପ୍ରବଣ
ବୟବହାର

ଉଚ୍ଚତା, ଓଜନ ଓ
ରକ୍ତଚାପ

ସାମାଜିକ ସ୍ଥ୍ିତ ି

ସତୟନିଷ୍ଠା

2

Iେ

I ର୍

II କ

Iକ

4

ଫଯଟାଗ୍ରାଫ୍

ବୟସ ପ୍ରମାଣ

ଠିକଣା ପ୍ରମାଣ

ଜନମ ପତ୍ରିକା

4

ମଯହଶ ଏକ ଡ୍ରର୍ ବୟବସାୟୀ ଅଯଟ  ׀ତାର
ଏକ ନିୟମିତ ଚାକିରୀ ନାହିଁ  ׀ଡ୍ରର୍ସ ବିକ୍ରୀ
ଠାରୁ ଯସ ଟ 10 ଲକ୍ଷ ଅଜଗନ କଲା  ׀ଯସ
ଏହି ଟଙ୍କାଯର ଏକ ର କିମବା କାର କିଣି
ପାରିବ ନାହିଁ  ׀ଯଦି ଯସ ତାହା କଲା,
ସରକାର ସେିହାନ ଯହଯବ ଏବଂ ଡ୍ରର୍
ବୟବସାୟୀର ଅନୁ ସନ୍ଧାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ
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କପଟ
କରିଯଦଯବ  ׀ଯତଣୁ ଡ୍ରର୍ ବୟବସାୟୀ ଏକ
ବାର/ ମଦୟଶାଳା ଯୋଯଲ ଏବଂ
ମଦୟଶାଳାରୁ ବହୁ ତ ଲାର୍ ଯହଉଛି ଯବାଲି
ଯଦୋଇବାକୁ ୋତାର୍ୁଡକ
ି ୁ ଯମାଟା କଯର,
ଏବଂ ଧନ ଉପଯର ତା କର ପ୍ରଦାନ କଯର ׀
ଏହା ଯହଉଛି___________ ର ଏକ
ଉଦାହରଣ ?

ର୍ୂଲ ଚିତ୍ରଣ

ମନି ଲଣ୍ଡରିଙ୍ଗ

କର ଯଧାକାବାଜି

3

ନିମନଯର ଉଲି େଖିତ ପରିଦୃଶୟର୍ୁଡକ
ି ୁ ଯଦେନ୍ତୁ
ଏବଂ ଯସର୍ୁଡକ
ି ୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ
ଯାହାକୁ AML ଯପ୍ରାଗ୍ରାମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫୋର୍
କରିବା ଆବଶୟକ ׀
I: ଜଯଣ ଗ୍ରାହକ ତାର ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ପ୍ରଦାନ କରିବାଯର ଅବଜ୍ଞା କରିବା ପାଇେଁ
ଯର୍ାଟିଏ କାରବାରକୁ ରଦ୍ଦ କଯର ଏବଂ କମ
ରାଶିର ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରବାର କରିବା ପାଇେଁ
ଅନୁ ଯରାଧ କଯର ׀
276 II: ଜଯଣ ଗ୍ରାହକ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଧରଣର ଯକବଳ I
ଉଚ୍ଚ ଡଲାର କାରବାର ପାଇେଁ ଅନୁ ଯରାଧ
କଯର ଏବଂ କାରବାର ପାଇେଁ କିମବା ନର୍ଦର
ଆଧାରର କାରଣର ବୟାେୟା କରି ପାଯର
ନାହିଁ ׀
III: ଏକ ଗ୍ରାହକ ଅଧୀର ଦିଯଶ ଏବଂ
ଆପଣଙ୍କ ଯରକଡଗ ରଖିବା ବିର୍ୟଯର
ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଶନସବୁ ପଚାଯର
IV: ଏକ ଗ୍ରାହକ ଏକ ର୍ଣକ (teller) କୁ
ଲାଞ୍ଚ ଯଦବାପାଇେଁ ଯଚଷ୍ଟା କଯର

ଯକବଳ II

ଯକବଳ III

I, II, III ଏବଂ IV

4

271

272

273

274

29

S.
No.

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ଆଇଆରଡିଏ ଏହାର ବିନୟ
ି ମନଯର ଏକ
ଉପଯର୍ାକ୍ତା ଉପଯଯାର୍ୀ ପ୍ରାବଧାନ ରଖିଛନ୍ତି
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ଯାହାକୁ ମୁକ୍ତ ଅବଯଲାକନ ସମୟାବଧି
କୁ ହାଯାଏ  ׀ଏହାର ବର୍ଣ୍ଗନା କରନ୍ତୁ ׀

ଏକ ମୁକ୍ତ
ଅବଯଲାକନ
ସମୟାବଧି
ବୀମିତକୁ ଏକ
ପ୍ରାବଧାନ ପ୍ରଦାନ
କଯର ଯଯଉେଁଠି ତାକୁ
ପ୍ରି ମିୟମ ଯଦବା
ଆବଶୟକ ହୁ ଏ ନାହିଁ

ଏକ ମୁକ୍ତ
ଅବଯଲାକନ
ସମୟାବଧି
ବୀମିତକୁ ଏକ
ପ୍ରାବଧାନ ପ୍ରଦାନ
କଯର ଯଯଉେଁଠି ଯସ
ପଲି ସୀକୁ ଯଫରସ୍ତ
କରିପାରିବ ଯଦି ଯସ
ଏହାକୁ ପସେ ନ
କଲା

ଏକ ମୁକ୍ତ
ଅବଯଲାକନ
ସମୟାବଧି
ବୀମିତକୁ ଏକ
ପ୍ରାବଧାନ ପ୍ରଦାନ
କଯର ଯଯଉେଁଠି ଯସ
ଦାବୀ ଉପସ୍ଥ୍ାପିତ
କରିପାରିବ

ଏକ ମୁକ୍ତ
ଅବଯଲାକନ
ସମୟାବଧି
ବୀମିତକୁ ଏକ
ପ୍ରାବଧାନ ପ୍ରଦାନ
କଯର ଯଯଉେଁଠି ଯସ
ପଲି ସୀଯର
ନାମିତକ
ି ରଣ ଯଯାର୍
କରିପାରିବ

2

278 ର୍ାରତର ବୀମା ବିନୟ
ି ାମକର ନାମ କୁ ହନ୍ତୁ ׀

ବୀମା ବିନୟ
ି ାମକ ଓ ବୀମା ଓ ସଙ୍କଟ
ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ପ୍ରବନ୍ଧନ ସଂସ୍ଥ୍ାନ

ର୍ାରତୀୟ ବୀମା
ସଂସ୍ଥ୍ାନ

ଜାତୀୟ ବୀମା
ଏକାଯଡମୀ

1

ଯନୈତକ
ି ଆପଦ

ନର୍ଦ ମୂଲୟ

ପଲି ସୀ ଦସ୍ତାବିଜ

2

ଅଣ –ଡାକ୍ତରୀ
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ

ଅଣ – ବିପରୀତ
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ

ସାଧାରଣ
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ

2
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Question Body

ବୀମା ପରିଯପ୍ରକ୍ଷିଯର ସଙ୍କଟ ଉପଯର ପ୍ରର୍ାବ
ପ୍ରତୟକ୍ଷ ମୂଲୟ
ପକାଉଥିବା କାରକକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ׀

ଅଯନକର୍ୁଡଏ
ି ପ୍ରସ୍ତାବ ସଙ୍କଟାଙ୍କି ତ
ଯହାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିନା ଡାକ୍ତରୀପରୀକ୍ଷଣଯର
280 ବୀମା ପାଇେଁ ସ୍ୱୀକୃ ତ ଯହାଇଥାନ୍ତି  ׀ଏହି
ସୁସ୍ଥ୍ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ
ପ୍ରକାରର ସଙ୍କଟାଙ୍କନକୁ __________
କୁ ହାଯାଏ ׀

30

