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

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

କେବଳ I

କେବଳ II

ଉଭୟ I ଏବଂ II

କେବଳ I

କେବଳ II

ଉଭୟ I ଏବଂ II

I କେବଳ II

I କେବଳ III

II କେବଳ III

କେବଳ I

କେବଳ II

ଉଭୟ I ଏବଂ II

Alternative
4

Correct
Alternative

ନିମ୍ନ ଉକ୍ତି ଗୁଡକ
ି /ମ୍ଧ୍ୟରୁ କକଉଁଟ/ି କକଉଁଗୁଡକ
ି
ସତ୍ୟ ଅକଟ/ଅଟନ୍ତି ?
I. ଏହା ଠିକ୍ ଭାବକର କବାଧ କହାଇଛି କେ
1

ବୀମ୍ା ଏକ ‘ପ୍ରତ୍ିଶ୍ରୁତ୍’ି ଅକଟ
II. ପଲି ସୀ କସହି ପ୍ରତ୍ିଶ୍ରୁତ୍ର
ି ଏକ ସାକ୍ଷୀ

I େିମ୍ବା II ମ୍ଧ୍ୟରୁ
କେୌଣସି ଟି ନୁ କ େଁ

3

ଅକଟ

ନିମ୍ନ ଉକ୍ତି ଗୁଡକ
ି /ମ୍ଧ୍ୟରୁ କକଉଁଟ/ି କକଉଁଗୁଡକ
ି
ସତ୍ୟ ଅକଟ/ଅଟନ୍ତି ?
I. ଏକ ବୀମ୍ାକର୍ତ୍ତା କକକତ୍ ଭଲ ଭାକବ
ପ୍ରଦଶ୍ରତନ କକର, ଏହାକୁ ଏହା ଦାବୀ ପ୍ରତ୍ିଶ୍ରୁତ୍ି
2

କୁ କକକତ୍ ଭଲ ଭାକବ ରକ୍ଷା କକର, ଏହା
ଦ୍ୱାରା ମ୍ୂଲୟାଙ୍କନ କରାୋଏ

I େିମ୍ବା II ମ୍ଧ୍ୟରୁ
କେୌଣସି ଟି ନୁ କ େଁ

1

II. ବୀମ୍ାକର ଏକମ୍ାତ୍ର ହାର ନିର୍ଦ୍ତାରଣ
କାରକ କହଉଛି ବୀମ୍ା କମ୍ପାନୀର ଦାବୀ
ପ୍ରଦାନ କ୍ଷମ୍ତ୍ା

ବିନୟ
ି ାମ୍କ (IRDAI) କହଉଛି ଦାବୀ
ପ୍ରକ୍ରିୟାକର ଏକ ମ୍ୂଖ୍ୟ କେକକହାଲଡର କାରଣ
ଏହାର ଉକେଶ୍ରୟ କହଉଛି :
I. ବୀମ୍ା ପରିକବଶ୍ର କର ଅନୁ ଶ୍ରାସନ ରକ୍ଷା
3

କରିବା
II. ବୀମ୍ାକର୍ତ୍ତାମ୍ାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ତକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ

I, II ଓ III

2

କରିବା
III. ବୀମ୍ାକର୍ତ୍ତାମ୍ାନଙ୍କ ଦୀର୍ତାବଧି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ୍ କରିବା

ନିମ୍ନ ଉକ୍ତି ଗୁଡକ
ି /ମ୍ଧ୍ୟରୁ କକଉଁଟ/ି କକଉଁଗୁଡକ
ି
ସତ୍ୟ ଅକଟ/ଅଟନ୍ତି ?
I. ବୀମ୍ା ଅଭିକର୍ତ୍ତା/କରାକରମ୍ାନଙ୍କ ମ୍ୂଖ୍ୟ
ଉକେଶ୍ରୟ କହଉଛି ବୀମ୍ା ପଲି ସୀ ବିକ୍ରି କରିବା
4

II. ବୀମ୍ା ଅଭି କର୍ତ୍ତା/କରାକରମ୍ାନଙ୍କ ଠାରୁ
ଏକ ଦାବୀ ର ର୍ଟଣାକର ଗ୍ରାହକମ୍ାନଙ୍କୁ

I େିମ୍ବା II ମ୍ଧ୍ୟରୁ
କେୌଣସି ଟି ନୁ କ େଁ

3

କସବା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ମ୍ଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଶ୍ରା
ରଖ୍ାୋଏ

1

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

କେବଳ I

କେବଳ II

ଉଭୟ I ଏବଂ II

Alternative
4

Correct
Alternative

ନିମ୍ନ ଉକ୍ତି ଗୁଡକ
ି /ମ୍ଧ୍ୟରୁ କକଉଁଟ/ି କକଉଁଗୁଡକ
ି
ସତ୍ୟ ଅକଟ/ଅଟନ୍ତି ?
I. ଏକ ଦାବୀର କସବା କକବଳ ବୀମ୍ା
କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଧିକୃ ତ୍ ଏକ ତ୍ୃତ୍ୀୟ ପକ୍ଷ
ପ୍ରଶ୍ରାସକ (TPA) ର କସବା କସବା
5

ମ୍ଧ୍ୟମ୍କର ପ୍ରଦାନ କରାୋଏ
II. ଏକ ଦାବୀର କସବା ନିକେ ବୀମ୍ା କମ୍ପାନୀ

I େିମ୍ବା II ମ୍ଧ୍ୟରୁ
କେୌଣସି ଟି ନୁ କ େଁ

2

ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ବୀମ୍ା କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଧିକୃ ତ୍
ଏକ ତ୍ୃତ୍ୀୟ ପକ୍ଷ ପ୍ରଶ୍ରାସକ (TPA) ର
କସବା ମ୍ାଧ୍ୟମ୍କର ପ୍ରଦାନ କରାୋଏ

ଏେ ______________ କେତ୍ରକର,
ଗ୍ରା େ ଭର୍ତ୍ତି େିମ୍ବା ଚିେତ୍ସ
ି ା ସମ୍ୟକର
ଖର୍ଚ୍ଚଗୁଡେ
ି ର କେୟ ପ୍ରୋନ େକର ନା ିଁ ׀
6

କନଟୱେଚ ଡାକ୍ତରଖାନା ବୀମ୍ାେର୍ତ୍ତଚା /TPA
ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଏେ ପୂବ-ଚ ସ୍ୱୀେୃ ତି ଆଧାରକର

“ପ୍ରଥକମ୍ ଉପଚାର
ପ୍ରତିପର୍ତ୍ତ
ୂ ି ୋବୀ

ନଗେ ୀନ ସୁବଧ
ି ା

ପବ
ୂ ଚ-ସ୍ୱୀେୃ ତ ୋବୀ

େର, ପକର କେୟ

2

ପ୍ରୋନ େର” ୋବୀ

କସବା ପ୍ରୋନ େକର ଏବଂ ପକର ୋବୀର
ସମ୍ାଧାନ ପାଇେଁ ବୀମ୍ାେର୍ତ୍ତଚା /TPA ପାଖକର
େସ୍ତାବିଜଗୁଡେ
ି ୁ ଉପସ୍ଥାପିତ େକର ׀
ଏେ ___________ କେତ୍ରକର, ଗ୍ରା େ
ତାର ନିଜ ସଂସାଧନ ଠାରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାେୁ
7

କେୟ ପ୍ରୋନ େକର ଏବଂ ତାପକର ସ୍ୱୀୋର୍ଯଚୟ

ପ୍ରତିପୂର୍ତ୍ତି ୋବୀ

ନଗେ ୀନ ସୁବଧ
ି ା

ୋବୀର କେୟ ପ୍ରୋନ ପାଇେଁ ବୀମ୍ାେର୍ତ୍ତଚା /

ର୍ଯିବା ସମ୍ୟକର
କେୟ ପ୍ରୋନ ୋବୀ

“ପ୍ରଥକମ୍ ଉପଚାର
େର, ପକର କେୟ

1

ପ୍ରୋନ େର” ୋବୀ

TPA ପାଖକର ତା’ ୋବୀ ଫାଇଲ େକର ׀
8

ନିମ୍ନ ମ୍ଧ୍ୟରୁ କକଉଁଟ ି ଦାବୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରର୍ମ୍
କସାପାନ ଅକଟ ?

େସ୍ତାବିଜ ଗୁଡେ
ି ର

ପଞ୍ଜି େରଣ

ୋବୀର କୋଡିଙ୍ଗ୍

ସୂଚନା

I,II ଏବଂ IV

II,III ଏବଂ IV

I, III ଏବଂ IV

I, II, III ଏବଂ IV

ତୃତୀୟ ପେ

ବୀମ୍ା

ଉପକରାକ୍ତ ମ୍ଧ୍ୟରୁ

ପ୍ରଶାସେ

ଅଭି େର୍ତ୍ତଚା/କରାେର

ସମ୍ସ୍ତ

ସତୟାପନ

3

TPA ନିମ୍ନ କସବାଗୁଡକ
ି ୁ ପ୍ରଦାନ କକର
I. ନଗଦହୀନ ସୁବଧ
ି ା
II. ତ୍ର୍ୟ ସଂକଳନ ଏବଂ ବିକେଷଣ
9

III.ଗ୍ରାହକମ୍ାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ 24 ର୍ଣ୍ଟାର
କଲ କସଣ୍ଟର ଏବଂ ସହାୟତ୍ା

4

IV. ଡାକ୍ତରଖ୍ାନାଗୁଡକ
ି ର କନଟୱକତ ଏବଂ
ଅନୟାନୟ କମ୍ଡିକଲ ସୁବଧ
ି ା

10

ନିମ୍ନ ମ୍ଧ୍ୟରୁ କେଉେଁମ୍ାକନ ବୀମ୍ା ୋବୀ
ପ୍ରକ୍ରିୟାକର କେକ୍ କ ାଲଡର ଅଟନ୍ତି ?

ବିନୟ
ି ାମ୍େ

4

2

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

I,II ଏବଂ IV

II, III ଏବଂ IV

I, III ଏବଂ IV

I, II, III ଏବଂ IV

4

ୋବୀର ପଞ୍ଜି େରଣ

ୋବୀର କୋଡିଙ୍ଗ

ୋବୀ ସୂଚନା

କୋଠରୀ ଭଡା

ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଧି ଚାଜଚ

େନସଲଟାଣ୍ଟ ଚାଜଚ

କେବଳ I

କେବଳ II

ଉଭୟ I ଏବଂ II

I, II ଏବଂ IV

II, III ଏବଂ IV

I, III ଏବଂ IV

I, II, III ଏବଂ IV

4

4

8

12

24

4

ନିମ୍ନ ବିବରଣୀଗୁଡକ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ କକଉଁଗୁଡକ
ି ୁ
ଡିସଚାେତ ସାରାଂଶ୍ରକର ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ କରାୋଏ ?
I. କରାଗୀର ନାମ୍, ବୟସ, ଲି ଙ୍ଗ ଏବଂ
ବିବରଣ
11

II. ଭର୍ତ୍ି ଓ ଡିସଚାେତ ର ତ୍ାରିଖ୍ ଏବଂ ସମ୍ୟ
III. ଭର୍ତ୍ି ସମ୍ୟକର କରାଗୀର ଅବସ୍ଥ୍ା,
ତ୍ାପମ୍ାତ୍ରା, ପଲସ, ରକ୍ତଚାପ ଇତ୍ୟାଦିର
ବିବରଣ ଏବଂ ଭର୍ତ୍ିର କାରଣ
IV. କରାୋଇଥିବା ଅନୁ ସନ୍ଧାନ /ୋଞ୍ଚ

12

ନିମ୍ନ ମ୍ଧ୍ୟରୁ କେଉେଁଟି ଗ୍ରା େ ଏବଂ ୋବୀ ବଳ
ମ୍ଧ୍ୟକର ସଂପେଚ ର ପ୍ରଥମ୍ େୃ ୋନ୍ତ ଅକଟ ?

ୋବୀ େସ୍ତାବିଜ
ଗୁଡେ
ି ର ସତୟାପନ

3

ଏେ ଡାକ୍ତରଖାନା ବିଲ କର, ଡିଉଟି
13 କମ୍ଡିେଲ ଅଫି ସରର ଚାଜଚେୁ କେଉେଁ ଶୀର୍ଚେ

ବିବଧ
ି ଚାଜଚ

1

ଅନ୍ତଗଚତ ଅନ୍ତଭଚୁକ୍ତ େରାର୍ଯିବ ?
ନିମ୍ନ ଉକ୍ତି ଗୁଡକ
ି /ମ୍ଧ୍ୟରୁ କକଉଁଟ/ି କକଉଁଗୁଡକ
ି
ସତ୍ୟ ଅକଟ/ଅଟନ୍ତି ?
I. ଏକ କୋେନାବର୍ଦ୍ ହସ୍ପିଟାଲାଇକେଶ୍ରନ
କକ୍ଷତ୍ରକର, ଗ୍ରାହକ ବୀମ୍ା କମ୍ପାନୀକୁ ସୂଚୀତ୍
14

କରି ପାକର କେ କସ ହସ୍ପିଟାଲାଇକେଶ୍ରନ
ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କୋେନା କରୁଛି

I େିମ୍ବା II ମ୍ଧ୍ୟରୁ
କେୌଣସି ଟି ନୁ କ େଁ

3

II. ଏକ ଡାକ୍ତରଖ୍ାନାକର େରୁରୀକାଳୀନ
ଭର୍ତ୍ି କକ୍ଷତ୍ରକର, ହସ୍ପିଟାଲାଇକେଶ୍ରନ କହବା
ପକର ସୂଚନା ଦିଆୋଇପାକର

TPA ର କଲ କସଣ୍ଟର ___________
ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତ୍ର୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ:
I. ପଲି ସୀ ଅନ୍ତଗତତ୍ ଉପଲବ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ
ଲାଭ
II. ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦାବୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ
15 କାେତୟ ପର୍ଦ୍ତ୍ି
III. କସବା ଓ ନଗଦହୀନ ହସ୍ପିଟାଲାଇକେଶ୍ରନ
ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମ୍ାଗତଦଶ୍ରତନ
IV. କନଟୱକତ ଡାକ୍ତରଖ୍ାନା ସମ୍ବନ୍ଧକର
ସୂଚନା

ଏେ ଡାକ୍ତରଖାନାକର ଜରୁରୀୋଳୀନ ଭର୍ତ୍ତି
16

କେତ୍ରକର, ଭର୍ତ୍ତିର ____________ ଘଣ୍ଟା
ମ୍ଧ୍ୟକର ବୀମ୍ା େମ୍ପାନୀେୁ ସୂଚନା କେବା
ଆବଶୟେ ଅକଟ ׀

3

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ନିମ୍ନ ଚୟାକନଲ/ମ୍ାଧ୍ୟମ୍ ଗୁଡେ
ି ମ୍ଧ୍ୟକର ୋ ା
17

ଜରିଆକର ଏେ ବୀମ୍ା େମ୍ପାନୀେୁ
ଡାକ୍ତରଖାନା କର ଭର୍ତ୍ତିର ସୂଚନା

ଫୟାକ୍ସ

େଲ କସଣ୍ଟର େୁ
କଫାନ େରିବା

ଇ କମ୍ଲ

ଉପକରାକ୍ତ ମ୍ଧ୍ୟରୁ
କେୌଣସି ବି

4

େିଆର୍ଯାଇପାକର ?
ଏେ ୋବୀ କପ୍ରାକସସ୍ େରିବା ପାଇେଁ ୋବୀ
େଳ ଦ୍ୱାରା ବୟବ ାର େରାର୍ଯାଉଥିବା
ଆଭୟନ୍ତରୀଣ େସ୍ତାବିଜ ଫମ୍ଚାଟ ସନ୍ଦଭଚକର
18

ଉର୍ତ୍ତର େିଅନ୍ତୁ  ׀ନିମ୍ନ ମ୍ଧ୍ୟରୁ କେଉେଁଟ ି
ସାଧାରଣତଃ କେବଳ ଏେମ୍ାତ୍ର ଶୀଟ

େସ୍ତାବିଜ ସତୟାପନ

ଗୁଣବର୍ତ୍ତା ର୍ଯାଞ୍ଚ/

ଉପକରାକ୍ତ ମ୍ଧ୍ୟରୁ

ଶୀଟ

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଫମ୍ଚାଟ

ସମ୍ସ୍ତ

କେବଳ I

କେବଳ II

ଉଭୟ I ଏବଂ II

କେବଳ I ଏବଂ II

କେବଳ I ଏବଂ IV

I,II ଏବଂ IV

I,II, III ଏବଂ IV

4

କନୈତେ
ି ତା

ରୁଗଣତା

ସଙ୍କଟ ଚୟନ

ସମ୍ଭାବୟତା

2

ର୍ଯାଞ୍ଚ ଶୀଟ

1

କ ାଇଥାଏ .କର୍ଯଉେଁଠାକର ସଂପୂର୍ଣ୍ଚ
କପ୍ରାକସସିଙ୍ଗ୍ ଟିପ୍ପଣୀଗୁଡେ
ି ୁ େୟାପଚର
େରାର୍ଯାଏ ?
ନିମ୍ନ ଉକ୍ତି / ଗୁଡକ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ
କକଉଁଟ/ି କକଉଁଗୁଡକ
ି ସତ୍ୟ ଅକଟ/ଅଟନ୍ତି ?
I. ର୍କର ସିେମ୍କର ଏକ ଦାବୀ କୁ ପଞ୍ଜି କୃ ତ୍
କରାଗକଲ, ବୀମ୍ାକର୍ତ୍ତାର ଆକାଉଣ୍ଟ କର
ତ୍ାହା ପାଇଁ ଏକ ରିେଭତ ସୃ େି କହାଇର୍ାଏ
II. ର୍କର ଏକ ରିେଭତ ରାଶ୍ରି ସୃ େି
19 କହାଇଗକଲ, ଏହି ରାଶ୍ରିକୁ ଉଚ୍ଚ ସୀମ୍ା ରୂକପ
ଫ୍ରି ଜ୍ କରାୋଇର୍ାଏ ୋହାର ଉପକର ଦାବୀ

I େିମ୍ବା II ମ୍ଧ୍ୟରୁ
କେୌଣସି ଟି ନୁ କ େଁ

1

ପ୍ରଦାନ କରାୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ  ׀ଅବଶ୍ରୟ
ଏହି ରାଶ୍ରିକୁ ନିମ୍ନ ଆକ଼େ ସଂକଶ୍ରାଧିତ୍
କରାୋଇପାକର େଦି ବାସ୍ତବ କଦୟ ପ୍ରଦାନ
ରାଶ୍ରି ରିେଭତ ରାଶ୍ରିଠାରୁ କମ୍ କହାଇର୍ାଏ

ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦାବୀକୁ କପ୍ରାକସସ କରାେିବା
ପାଇଁ, ନିମ୍ନ ମ୍ଧ୍ୟରୁ କକଉଁଗୁଡକ
ି ସବୁ ଠୁ
ମ୍ହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ଦସ୍ତାବିେ ଅଟନ୍ତି ?
20

I. କରାଗର ଦଲି ଲୀୟ ପ୍ରମ୍ାଣ
II.ପ୍ରଦାନ କରାୋଇଥିବା ଚିକତ୍ସ
ି ା
III.ଆନ୍ତଃ-କରାଗୀ ଅବଧି
IV. ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ରିକପାଟତ

21

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ବୀମ୍ା ___________ ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ
ଉପକର ପର୍ଯଚୟକବଶିତ ׀

4

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ସଙ୍କଟ

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ସଙ୍କଟ

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିେୂଳ

କେକତେ ଅନୁ େୂଳ

ୋରେ, କର୍ଯପରିେି

ୋରେ କର୍ଯପରିେି

ଅଧିେ ଓଜନ େିମ୍ବା

େମ୍ ବୟସ, ସ୍ୱସ୍ଥ

େମ୍ ଓଜନର କ ବା

ଜୀବନକଶୈଳୀ

ୋରଣରୁ ହ୍ରାସ

ୋରଣରୁ ବୃ ଦ୍ଧି

କ ାଇଥାଏ

ପାଇଥାଏ

Correct
Alternative

ଏ ାେୁ ଏେ ବୟକ୍ତି
କରାଗ େିମ୍ବା
ଅସୁସ୍ଥତା କର
ପୀଡିତ କ ବାର

22

ଏ ା ସଙ୍କଟ ଚୟନ

ସମ୍ଭାବନା ଓ ସଙ୍କଟ

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ/ୋୟଗ୍ର ଣ ସମ୍ବନ୍ଧକର ନିମ୍ନ ଉକ୍ତି

ଏବଂ ସଙ୍କଟ ମ୍ୂଲୟ

ରୂକପ ପରିଭାର୍ିତ

ମ୍ଧ୍ୟରୁ କେଉେଁଟି ସଠିକ୍ ଅକଟ ?

ନିଦ୍ଧଚାରଣ ର ପ୍ରକ୍ରିୟା

େରାର୍ଯାଇପାକର

ଅକଟ

ର୍ଯା ାଦ୍ୱାରା ଚିେତ୍ସ
ି ା
େିମ୍ବା
ସ୍ପିଟାଲାଇକଜଶନର

1

ଆବଶୟେ
କ ାଇପାକର
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ/ଦାୟଗ୍ରହଣ ___________
23

ର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅକଟ :
I. ସଙ୍କଟ ଧାରଣ

କେବଳ I ସତୟ

ଉଭୟ I ଏବଂ II

ଉଭୟ I ଏବଂ II

କେବଳ II ସତୟ

ଅକଟ

ସତୟ ଅକଟ

ମ୍ିଥୟା ଅକଟ

ଅକଟ

କେବଳ I ସତୟ

କେବଳ II ସତୟ

ଉଭୟ I ଏବଂ II

ଉଭୟ I ଏବଂ II

ଅକଟ

ଅକଟ

ସତୟ ଅକଟ

ମ୍ିଥୟା ଅକଟ

ସଙ୍କଟ ବିମ୍ୁଖତା

ସଙ୍କଟ ଚୟନ

ରୁଗଣତା

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ

4

କନୈତେ
ି ତା

ସଙ୍କଟ ଚୟନ

ରୁଗଣତା

ସମ୍ଭାବୟତା

3

କେବଳ I

I ଏବଂ II

I ଏବଂ III

I,II ଏବଂ III

3

କେବଳ III

I ଏବଂ II

I ଏବଂ III

I,II ଏବଂ III

1

2

II. ସଙ୍କଟ ମ୍ଲ
ୂ ୟ ନିର୍ଦ୍ତାରଣ
ସଠିକ୍ ଉକ୍ତି କୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ
I. ରୁଗଣତ୍ା କକକତ୍କ ପ୍ରତ୍ିକୂଳ କାରକ, େର୍ା
ଅଧିକ ଓେନ କିମ୍ବା କମ୍ ଓେନର କହବା,
କକକତ୍କ ନିେେ
ି ଅତ୍ୀତ୍ ଓ ବର୍ତ୍ତମ୍ାନ କରାଗ
24 କିମ୍ବା କେର ବୟକ୍ତି ଗତ୍ ଇତ୍ିହାସ କାରଣରୁ
ବୃ ର୍ଦ୍ି କହାଇର୍ାଏ ׀

3

II. ରୁଗଣତ୍ା କକକତ୍କ ଅନୁ କୂଳ କାରକ, େର୍ା
କମ୍ ବୟସ, ସ୍ୱସ୍ଥ୍ େୀବନକଶ୍ରୈଳୀ ଇତ୍ୟାଦି
କାରଣରୁ ହ୍ରାସ କହାଇର୍ାଏ ׀
____________ ସଙ୍କଟେୁ ସଠିକ୍ ରୂକପ
25

ମ୍ୂଲୟାଙ୍କନ େରିବାର ଏବଂ ସର୍ତ୍ତଚାବଳୀ ର୍ଯା ା
ଉପକର ବୀମ୍ା ସୁରୋର ସ୍ୱୀେୃ ତି େିଆର୍ଯାଏ
ତା ାେୁ ନିର୍ଣ୍ଚୟ େରିବାକର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅକଟ ׀
___________ ଏେ ବୟକ୍ତି କରାଗୀ େିମ୍ବା

26

ଅସୁସ୍ଥ କ ବାର ସମ୍ଭାବନା ଓ ସଙ୍କଟ, େୁ
ର୍ଯା ାଦ୍ୱାରା ଚିେତ୍ସ
ି ା େିମ୍ବା ସ୍ପିଟାଲାଇକଜଶନ
ର ଆବଶୟେ ୁ ଏ, ତା ାେୁ ସୂଚୀତ େକର ׀
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମ୍ା ରୁଗଣତ୍ା ପ୍ରି ମ୍ିୟମ୍ସବୁ
___________ ପାଇଁ ଅଧିକ କହାଇର୍ାଏ

27

:
I. ଶ୍ରିଶ୍ରୁମ୍ାନଙ୍କ
II. ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ େୁବକ/େୁବତ୍ୀମ୍ାନଙ୍କ
III.45 ଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କମ୍ାନଙ୍କ
ଏକ ବୟକ୍ତି ର ଏକ ଦୀର୍ତସମ୍ୟର କରାଗ କର
ଆକ୍ରାନ୍ତ କହବାର ସମ୍ଭାବନା

28

___________ ଠାକର ଅଧିକ କହାଇର୍ାଏ
I. ଶ୍ରିଶ୍ରୁମ୍ାନଙ୍କ
II. ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ େୁବକ/େୁବତ୍ୀମ୍ାନଙ୍କ
III.45 ଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କମ୍ାନଙ୍କ

5

S.
No.

29

Question Body
କମ୍ଡିେଲ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ _____________
ଆକଡ ଗତି େରିପାକର ׀

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

କନୈତେ
ି ଆପେ

ମ୍କନାବଳ ଆପେ

କ୍ରିମ୍ ସ୍କି ମ୍ିଙ୍ଗ୍

ପ୍ରତିେୂଳ ଚୟନ

3

କେବଳ I

I ଏବଂ II

I ଏବଂ III

I,II ଏବଂ III

2

କେବଳ I ସତୟ

କେବଳ II ସତୟ

ଉଭୟ I ଏବଂ II

ଉଭୟ I ଏବଂ II

ଅକଟ

ଅକଟ

ସତୟ ଅକଟ

ମ୍ିଥୟା ଅକଟ

କେବଳ I

I ଏବଂ II

I ଏବଂ III

I,II ଏବଂ III

2

କେବଳ I

I ଏବଂ II

I ଏବଂ III

I,II ଏବଂ III

3

କେବଳ I

I ଏବଂ II

I ଏବଂ III

I,II ଏବଂ III

2

ନିମ୍ନ କାରକଗୁଡକ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ କିଏ ରୁଗଣତ୍ାକୁ
ପ୍ରଭାବିତ୍ କକର ?
30 I. ଆୟୁ
II. ଲି ଙ୍ଗ
III. ଆୟ
ସଠିକ୍ ଉକ୍ତି କୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ
I. ସଂକ୍ରମ୍ଣ ଓ ଦୁ ର୍ତଟଣା ର ବର୍ଦ୍ିତ୍ ସଙ୍କଟ
କାରଣରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ େୁବାମ୍ାନଙ୍କ ଅକପକ୍ଷା
ଶ୍ରିଶ୍ରୁ ଓ ପିଲାମ୍ାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଗଣତ୍ା ପ୍ରି ମ୍ିୟମ୍
31

ଅଧିକ ହୁ ଏ ׀
II. 45 ଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କମ୍ାନଙ୍କ ପାଇଁ

3

ରୁଗଣତ୍ା ପ୍ରି ମ୍ିୟମ୍ ଅକପକ୍ଷାକୃ ତ୍ ଅଧିକ ହୁ ଏ,
କେକହତ୍ୁ ଏକ ବୟକ୍ତି ର ମ୍ଧୁକମ୍ହ ଭଳି ଏକ
ଦୀର୍ତସମ୍ୟ ର କରାଗକର ଆକ୍ରାନ୍ତ କହବାର
ସମ୍ଭାବନା ଅତ୍ୟଧିକ କହାଇର୍ାଏ ׀

କସହି ଅଭୟାସଗୁଡକ
ି ୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ୋହା
ରୁଗଣତ୍ା ସଙ୍କଟକୁ ବୃ ର୍ଦ୍ି କରିପାକର ׀
32 I. ତ୍ମ୍ାଖ୍ୁ ର କସବନ
II. ମ୍ଦୟ ର କସବନ
III. କୋଗ ଅଭୟାସ କରିବା
କସହି ବୟବସାୟଗୁଡକ
ି ୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ
କେଉଁଥିକର ଦୁ ର୍ତଟଣାର ସଙ୍କଟ ଅଧିକ ର୍ାଏ ׀
33 I. ବଳାେର
II. ଏକ୍ସ-କର କମ୍ସିନ ଅପକରଟର
III. ଡ୍ରାଇଭର
କସହି ବୟବସାୟଗୁଡକ
ି ୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ
କେଉଁଥିକର ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ ର୍ାଏ ׀
34 I.ଏକ୍ସ-କର କମ୍ସିନ ଅପକରଟର
II. ଖ୍ଣି ଶ୍ରମ୍ିକ
III. କୋଗ ପ୍ରଶ୍ରିକ୍ଷକ

6

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

ପ୍ରବୃ ର୍ତ୍ତି, କର୍ଯଉେଁମ୍ାକନ

ର୍ଯଥାଥଚ ରୂକପ

ଏେ ବୟକ୍ତି ର କରାଗ

ସକନ୍ଦ େରନ୍ତି େିମ୍ବା

ସଙ୍କଟ ର

େିମ୍ବା ଅସୁସ୍ଥତାକର

ଜାଣନ୍ତି କର୍ଯ ଆଗ୍ର

ମ୍ଲ
ୂ ୟାଙ୍କନ େରିବାର

ପୀଡିତ କ ବାର

ସ ତ
ି ସୀମ୍ା କନବା

ଏବଂ ସର୍ତ୍ତଚାବଳୀେୁ

ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ

ପାଇେଁ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକର

ନିର୍ଣ୍ଚୟ େରିବାର

ସଙ୍କଟ ର୍ଯା ା ଦ୍ୱାରା

ଲାଭ ପାଇବା ପାଇେଁ ,

ପ୍ରକ୍ରିୟା ର୍ଯା ା

ଚିେତ୍ସ
ି ା େିମ୍ବା

କସମ୍ାନଙ୍କ ଏେ

ଉପକର ବୀମ୍ା

ସ୍ପିଟାଲାଇକଜଶନ

ସୁରୋ ସ୍ୱୀେୃ ତ

ଆବଶୟେ

େରାର୍ଯିବ

କ ାଇପାକର

ପ୍ରବୃ ର୍ତ୍ତି, କର୍ଯଉେଁମ୍ାକନ

ର୍ଯଥାଥଚ ରୂକପ

ଏେ ବୟକ୍ତି ର କରାଗ

ସକନ୍ଦ େରନ୍ତି େିମ୍ବା

ସଙ୍କଟ ର

େିମ୍ବା ଅସୁସ୍ଥତାକର

ଜାଣନ୍ତି କର୍ଯ ଆଗ୍ର

ମ୍ୂଲୟାଙ୍କନ େରିବାର

ପୀଡିତ କ ବାର

ସ ତ
ି ସୀମ୍ା କନବା

ଏବଂ ସର୍ତ୍ତଚାବଳୀେୁ

ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ

ପାଇେଁ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକର

ନିର୍ଣ୍ଚୟ େରିବାର

ସଙ୍କଟ ର୍ଯା ା ଦ୍ୱାରା

ଲାଭ ପାଇବା ପାଇେଁ ,

ପ୍ରକ୍ରିୟା ର୍ଯା ା

ଚିେତ୍ସ
ି ା େିମ୍ବା

କସମ୍ାନଙ୍କ ଏେ

ଉପକର ବୀମ୍ା

ସ୍ପିଟାଲାଇକଜଶନ

ସୁରୋ ସ୍ୱୀେୃ ତ

ଆବଶୟେ

େରାର୍ଯିବ

କ ାଇପାକର

ପ୍ରବୃ ର୍ତ୍ତି, କର୍ଯଉେଁମ୍ାକନ

ର୍ଯଥାଥଚ ରୂକପ

ଏେ ବୟକ୍ତି ର କରାଗ

ସକନ୍ଦ େରନ୍ତି େିମ୍ବା

ସଙ୍କଟ ର

େିମ୍ବା ଅସୁସ୍ଥତାକର

ଜାଣନ୍ତି କର୍ଯ ଆଗ୍ର

ମ୍ୂଲୟାଙ୍କନ େରିବାର

ପୀଡିତ କ ବାର

ସ ତ
ି ସୀମ୍ା କନବା

ଏବଂ ସର୍ତ୍ତଚାବଳୀେୁ

ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ

ପାଇେଁ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକର

ନିର୍ଣ୍ଚୟ େରିବାର

ସଙ୍କଟ ର୍ଯା ା ଦ୍ୱାରା

ଲାଭ ପାଇବା ପାଇେଁ ,

ପ୍ରକ୍ରିୟା ର୍ଯା ା

ଚିେତ୍ସ
ି ା େିମ୍ବା

କସମ୍ାନଙ୍କ ଏେ

ଉପକର ବୀମ୍ା

ସ୍ପିଟାଲାଇକଜଶନ

ସୁରୋ ସ୍ୱୀେୃ ତ

ଆବଶୟେ

େରାର୍ଯିବ

କ ାଇପାକର

ସଙ୍କଟ ଚୟନ

ପ୍ରତିେୂଳ ଚୟନ

Correct
Alternative

ଏ ା ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ
େରୁଥିବା ସଙ୍କଟର
ମ୍ାତ୍ରା ଅନୁ ସାକର
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ବୀମ୍ା ପାଇେଁ
ପ୍ରକତୟେ ପ୍ରସ୍ତାବର
ମ୍ୂଲୟ ନିଦ୍ଧଚାରଣ
35

‘ସଙ୍କଟ ଚୟନ’ ସମ୍ବନ୍ଧକର ନିମ୍ନ ଉକ୍ତି ମ୍ଧ୍ୟରୁ

ଏବଂ ତାପକର

କେଉେଁଟ ି ସଠିକ୍ ଅକଟ?

ବୀମ୍ାର ସ୍ୱୀେୃ ତ ି
େିଆର୍ଯିବ େି ନା ିଁ
ଏବଂ ର୍ଯେି େିଆର୍ଯିବ
କେଉେଁ ସର୍ତ୍ତଚାବଳୀ
ଉପକର, ଏ ାେୁ
ନିର୍ଣ୍ଚୟ େରିବାର

କସ ି କଲାେମ୍ାନଙ୍କ

ାନି ଅନୁ ଭୂତି
େରିବାର ସମ୍ଭାବନା

1

ଅଧିେ ଅକଟ ׀

ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଏ ା ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ
େରୁଥିବା ସଙ୍କଟର
ମ୍ାତ୍ରା ଅନୁ ସାକର
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ବୀମ୍ା ପାଇେଁ
ପ୍ରକତୟେ ପ୍ରସ୍ତାବର
ମ୍ୂଲୟ ନିଦ୍ଧଚାରଣ
36

‘ବିପରୀତ ଚୟନ’ ସମ୍ବନ୍ଧକର ନିମ୍ନ ଉକ୍ତି

ଏବଂ ତାପକର

ମ୍ଧ୍ୟରୁ କେଉେଁଟ ି ସଠିକ୍ ଅକଟ?

ବୀମ୍ାର ସ୍ୱୀେୃ ତ ି
େିଆର୍ଯିବ େି ନା ିଁ
ଏବଂ ର୍ଯେି େିଆର୍ଯିବ
କେଉେଁ ସର୍ତ୍ତଚାବଳୀ
ଉପକର, ଏ ାେୁ
ନିର୍ଣ୍ଚୟ େରିବାର

କସ ି କଲାେମ୍ାନଙ୍କ

ାନି ଅନୁ ଭୂତି
େରିବାର ସମ୍ଭାବନା

2

ଅଧିେ ଅକଟ ׀

ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଏ ା ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ
େରୁଥିବା ସଙ୍କଟର
ମ୍ାତ୍ରା ଅନୁ ସାକର
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ବୀମ୍ା ପାଇେଁ
ପ୍ରକତୟେ ପ୍ରସ୍ତାବର
ମ୍ୂଲୟ ନିଦ୍ଧଚାରଣ
37

‘ରୁଗଣତା’ ସମ୍ବନ୍ଧକର ନିମ୍ନ ଉକ୍ତି ମ୍ଧ୍ୟରୁ

ଏବଂ ତାପକର

କେଉେଁଟ ି ସଠିକ୍ ଅକଟ ?

ବୀମ୍ାର ସ୍ୱୀେୃ ତ ି
େିଆର୍ଯିବ େି ନା ିଁ
ଏବଂ ର୍ଯେି େିଆର୍ଯିବ
କେଉେଁ ସର୍ତ୍ତଚାବଳୀ
ଉପକର, ଏ ାେୁ
ନିର୍ଣ୍ଚୟ େରିବାର

କସ ି କଲାେମ୍ାନଙ୍କ

ାନି ଅନୁ ଭୂତି
େରିବାର ସମ୍ଭାବନା

4

ଅଧିେ ଅକଟ ׀

ପ୍ରକ୍ରିୟା
_____________ ର ଅଥଚ କ ଉଛି କର୍ଯ
ଆକବେେ, କର୍ଯଉେଁମ୍ାକନ ସମ୍ାନ ମ୍ାତ୍ରାର
38 ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ୁ ଅନ୍ତି, କସମ୍ାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ

ସଙ୍କଟ ବଗଚୀେରଣ

ଇେୁ ଇଟି

2

ରୂକପ ସମ୍ାନ ପ୍ରି ମ୍ିୟମ୍ ବଗଚକର ରଖିବା
ଉଚିତ୍ ׀
7

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ସଙ୍କଟ ବଗଚୀେରଣ

ଇେୁ ଇଟି

ସଙ୍କଟ ଚୟନ

ପ୍ରତିେୂଳ ଚୟନ

1

___________ କ ଉଛି ଏେ ପ୍ରକ୍ରିୟା
କର୍ଯଉେଁଠି କସମ୍ାକନ ସମ୍ମୁଖୀନ କ ଉଥିବା
ି ର ମ୍ାତ୍ରା ଆଧାରକର
39 ସଙ୍କଟ ଗୁଡେ
ବୟକ୍ତି ମ୍ାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍କଟ ବଗଚକର
ବଗଚୀେୃ ତ ଏବଂ ଆବଣ୍ଟିତ େରାର୍ଯାଏ ׀
ଏ ା ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ
େରୁଥିବା ସଙ୍କଟର
ମ୍ାତ୍ରା ଅନୁ ସାକର
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ବୀମ୍ା ପାଇେଁ
ପ୍ରକତୟେ ପ୍ରସ୍ତାବର
ମ୍ୂଲୟ ନିଦ୍ଧଚାରଣ
40

‘ସଙ୍କଟ ବଗଚୀେରଣ’ ସମ୍ବନ୍ଧକର ନିମ୍ନ ଉକ୍ତି

ଏବଂ ତାପକର

ମ୍ଧ୍ୟରୁ କେଉେଁଟ ି ସଠିକ୍ ଅକଟ?

ବୀମ୍ାର ସ୍ୱୀେୃ ତ ି
େିଆର୍ଯିବ େି ନା ିଁ
ଏବଂ ର୍ଯେି େିଆର୍ଯିବ
କେଉେଁ ସର୍ତ୍ତଚାବଳୀ
ଉପକର, ଏ ାେୁ
ନିର୍ଣ୍ଚୟ େରିବାର

କସ ି କଲାେମ୍ାନଙ୍କ

କସ ି ପ୍ରକ୍ରିୟା

ପ୍ରବୃ ର୍ତ୍ତି, କର୍ଯଉେଁମ୍ାକନ

ର୍ଯଥାଥଚ ରୂକପ

କର୍ଯଉେଁଠି

ସକନ୍ଦ େରନ୍ତି େିମ୍ବା

ସଙ୍କଟ ର

ବୟକ୍ତି ମ୍ାନଙ୍କୁ

ଜାଣନ୍ତି କର୍ଯ ଆଗ୍ର

ମ୍ୂଲୟାଙ୍କନ େରିବାର କସମ୍ାକନ ସମ୍ମୁଖୀନ

ସ ତ
ି ସୀମ୍ା କନବା

ଏବଂ ସର୍ତ୍ତଚାବଳୀେୁ

କ ଉଥିବା

ପାଇେଁ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକର

ନିର୍ଣ୍ଚୟ େରିବାର

ସଙ୍କଟଗୁଡେ
ି ର

ଲାଭ ପାଇବା ପାଇେଁ ,

ପ୍ରକ୍ରିୟା ର୍ଯା ା

ମ୍ାତ୍ରା ଆଧାରକର

କସମ୍ାନଙ୍କ ଏେ

ଉପକର ବୀମ୍ା

ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍କଟ

ସୁରୋ ସ୍ୱୀେୃ ତ

ବଗଚକର ବଗଚୀେୃ ତ

େରାର୍ଯିବ

ଏବଂ ବିନର୍ଦ୍ଦ
ି େ
ି

ାନି ଅନୁ ଭୂତି
େରିବାର ସମ୍ଭାବନା
ଅଧିେ ଅକଟ ׀

4

େରାର୍ଯାଏ

ପ୍ରକ୍ରିୟା
ନିମ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମ୍ା ଉତ୍ପାଦଗୁଡକ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ କିଏ
ହସ୍ପିଟାଲାଇକେଶ୍ରନ (ଡାକ୍ତରଖ୍ାନାକର ଭର୍ତ୍ି)
କୋଗଁୁ ବୟୟ କରାୋଇଥିବା ବାସ୍ତବ
41 କମ୍ଡିକଲ ଖ୍ଚ୍ଚତ ର କଦୟ ପ୍ରଦାନ କକର ?

I େିମ୍ବା II ମ୍ଧ୍ୟରୁ

କେବଳ I

କେବଳ II

ଉଭୟ I ଏବଂ II

କେବଳ I

I ଏବଂ II

I ଏବଂ III

I,II ଏବଂ III

କେବଳ I ସତୟ

କେବଳ II ସତୟ

ଉଭୟ I ଏବଂ II

I େିମ୍ବା II ମ୍ଧ୍ୟରୁ

ଅକଟ

ଅକଟ

ସତୟ ଅଟନ୍ତି

କେୌଣସି ଟି ନୁ କ େଁ

I. କ୍ଷତ୍ିପର୍ତ୍
ୂ ି ସୁରକ୍ଷା

କେୌଣସି ଟି ନୁ କ େଁ

1

II.ନିଶ୍ଚିତ୍ ଲାଭ ସୁରକ୍ଷା

ଏକ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ତ କରାଗ ସୁରକ୍ଷା ନିମ୍ନ
କରାଗ/ଗୁଡକ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ କାହା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା
ପ୍ରଦାନ କକର ?
42 I.କରାକ୍

3

II.ଆେମା
III.କୟାନସର

ସଠିକ୍ ଉକ୍ତି କୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ
I.କ୍ଷତ୍ିପୂର୍ତ୍ି ସୁରକ୍ଷା ହସ୍ପିଟାଲାଇକେଶ୍ରନ
କୋଗଁୁ ବୟୟ କରାୋଇଥିବା ବାସ୍ତବ
43

କମ୍ଡିକଲ ଖ୍ଚ୍ଚତର କଦୟ ପ୍ରଦାନ କକର ׀
II. ନିଶ୍ଚିତ୍ ଲାଭ ସୁରକ୍ଷା ହସ୍ପିଟାଲାଇକେଶ୍ରନ

3

ଅବଧି ପାଇଁ ପ୍ରକତ୍ୟକ ଦିନ ପାଇଁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ୍
ରାଶ୍ରିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କକର ׀

8

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

କେବଳ I ସତୟ

କେବଳ II ସତୟ

ଉଭୟ I ଏବଂ II

ଉଭୟ I ଏବଂ II

ଅକଟ

ଅକଟ

ସତୟ ଅଟନ୍ତି

ମ୍ିଥୟା ଅଟନ୍ତି

କେବଳ I

I ଏବଂ II

II ଏବଂ III

I,II ଏବଂ III

4

କେବଳ I

I ଏବଂ II

II ଏବଂ III

I,II ଏବଂ III

4

ସଠିକ୍ ଉକ୍ତି କୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ
I.େଦି ବୀମ୍ା ସୁରକ୍ଷା ଲାଭ ଆଧାରକର ହୁ ଏ,
କତ୍କବ ଏହା ହସ୍ପିଟାଲାଇକେଶ୍ରନ ସମ୍ୟକର
କରାୋଇଥିବା ସମ୍ସ୍ତ ଖ୍ଚ୍ଚତ କିମ୍ବା ଖ୍ଚ୍ଚତ
କରାୋଇଥିବା ରାଶ୍ରିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ
44 ׀
II.େଦି ବୀମ୍ା ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷତ୍ିପୂର୍ତ୍ି ଆଧାରକର

4

ହୁ ଏ, କତ୍କବ ବୀମ୍ା ପଲି ସୀକର ଉଲି ଳଖିତ୍
ଏକ ନିେେ
ି ର୍ଟଣା ର୍ଟିବା ଅବସରକର
ରାଶ୍ରିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାେି ବ ׀

ନିମ୍ନ ମ୍ଧ୍ୟରୁ କକଉଁଟ ି / କକଉଁଗୁଡକ
ି ଦିବସ
କସବା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ ଅକଟ /ଅଟନ୍ତି ?
45

I.ଚକ୍ଷୁ ସେତରୀ
II.କକକମ୍ାକର୍ରାପି
III.ଡାଏଲି ସିସ୍

ନିମ୍ନ ମ୍ଧ୍ୟରୁ କକଉଁଟ/ି କକଉଁଗୁଡକ
ି
ହସ୍ପିଟାଲାଇକେଶ୍ରନ ପୂବତବର୍ତ୍ତୀ ଖ୍ଚ୍ଚତଗୁଡକ
ି ର
ଉଦାହରଣ ଅକଟ/ଅଟନ୍ତି ?
46 I.ଔଷଧସବୁ
II.ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଶ୍ରୁଳ୍କ
III.ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷଣସବୁ

କବୈୟକ୍ତି େ ସୁରୋ
ଅନ୍ତଗଚତ ବୀମ୍ିତ
କ ାଇଥିବା ଏେ
ବୟକ୍ତି ଅବଲମ୍ବି ତ

ପ୍ରକତୟେ ବୀମ୍ିତ

ତା’ ବୟସ ଓ

ବୟକ୍ତି ପାଇେଁ ଚୟନ

ପଲି ସୀ ଅନ୍ତଗଚତ

ଚୟନିତ ବୀମ୍ା ରାଶି

େରାର୍ଯାଇଥିବା ଏେ

ବୀମ୍ିତ ପ୍ରକତୟେ

ଏବଂ ଅନୟ କେୌଣସି

ଭିନ୍ନ ବୀମ୍ା ରାଶି

ବୟକ୍ତି ପଲି ସୀ

ମ୍ୂଲୟ ନିଦ୍ଧଚାରଣ

ଥିବା କେବଳ
ଚାଲୁ ଥିବା ଅବଧିକର
ଶାଶୁ ନି
ଶ୍ୱଶୁ
ମ୍ନରଉକ୍ତି
, ଗୁଡେ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ ସବୁ ଗୁଡେ
ି ସତୟ ଅକଟ :
47 କବୈୟକ୍ତି େ ସୁରୋ ସମ୍ବନ୍ଧକର ___________ ବୟତୀତ
ଏେମ୍ାତ୍ର ପଲି ସୀ
ତା’ ବୀମ୍ା ରାଶିର
ଅବଲମ୍ବି ତ ଭାଇ
ଅନ୍ତଗଚତ ପ୍ରକତୟେ
ସବଚାଧିେ ମ୍ାତ୍ରା
ଭଉଣୀ ଇତୟାେି
ଅବଲମ୍ବି ତ ବୀମ୍ିତ
ପର୍ଯଚୟନ୍ତ ୋବୀ
ପାଇେଁ ସୁରୋ ଚା ିଁ
େୁ ସୁରୋ ପ୍ରୋନ
େରିପାକର
ପାରିବ ନା ିଁ
େରିବା ସମ୍ଭବ ଅକଟ

ୋରେ ଅନୁ ସାକର
ପ୍ରକତୟେ ବୀମ୍ିତ

1

ବୟକ୍ତି ପାଇେଁ
କବୈୟକ୍ତି େ ସୁରୋ
ଅନ୍ତଗଚତ ପ୍ରି ମ୍ିୟମ୍
ଲାଗୁ େରାର୍ଯି ବ

ବିଭୀର୍ିୋ ଆଧାରିତ

ସୁପର ଟପ୍-ଅପ୍
ି ପଲି ସୀ ଅବଧି କର ଉର୍ଚ୍
ସ୍ପିଟୋଟକର୍ଯାଗୟ
ାଲାଇକଜଶନ ଗୁଡେ
ି ର ଏେ ଶୃ ଙ୍ଖଳା ପକର
କେସକ
ୋଟକର୍ଯାଗୟେୁ
ାଲଡ ପ୍ଳାନ କ୍ରସ୍ େରି
କୋ-କପ
ବାର ସ୍ୱୀେୃ
ପ୍ଳାନତ ି େିଅନ୍ତି, କସଗୁ2ଡେ
ି ୁ _______
48 ଟପ୍-ଅପ୍ ପ୍ଳାନ କର୍ଯଉେଁଗୁଡେ
ପ୍ଳାନ
ପ୍ଳାନ
ନିମ୍ନ ମ୍ଧ୍ୟରୁ କକଉଁଟ ି /କକଉଁଗୁଡକ
ି ନିଶ୍ଚିତ୍
ଲାଭ ବୀମ୍ା କୋେନାର ଉଦାହରଣ ଅକଟ /
ଅଟନ୍ତି ?
49

I.ଡାକ୍ତରଖ୍ାନା କଦୈନକ
ି ନଗଦ ବୀମ୍ା
କୋେନା

କେବଳ I

I ଏବଂ II

II ଏବଂ III

I,II ଏବଂ III

2

II.ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ତ କରାଗ ବୀମ୍ା କୋେନା
III.ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କୋେନା
9

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

କେବଳ I

I ଏବଂ II ଏକତ୍ର

II ଏବଂ III ଏକତ୍ର

I, II ଏବଂ III

2

କେବଳ I

I ଏବଂ II

II ଏବଂ III

I,II ଏବଂ III

4

କେବଳ I ସତୟ

କେବଳ II ସତୟ

ଉଭୟ I ଏବଂ II

ଉଭୟ I ଏବଂ II

ଅକଟ

ଅକଟ

ସତୟ ଅଟନ୍ତି

ମ୍ିଥୟା ଅଟନ୍ତି

କେବଳ I ସତୟ

କେବଳ II ସତୟ

ଉଭୟ I ଏବଂ II

ଉଭୟ I ଏବଂ II

ଅକଟ

ଅକଟ

ସତୟ ଅଟନ୍ତି

ମ୍ିଥୟା ଅଟନ୍ତି

କେବଳ I

I ଏବଂ II

II ଏବଂ III

I, IIଏବଂ III

ଡାକ୍ତରଖ୍ାନା କଦୈନକ
ି ନଗଦ ପଲି ସୀକର,
____________ଉପକର ଏକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତ ସୀମ୍ା
ପ୍ରଦାନ କରାୋଏ :
50

I.ପ୍ରକତ୍ୟକ କରାଗ ପାଇଁ କଦୈନକ
ି ନଗଦ
ପ୍ରଦାନ
II.ପଲି ସୀର ଅବଧି
III. ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଶ୍ରୁଳ୍କ

ଡାକ୍ତରଖ୍ାନା କଦୈନକ
ି ନଗଦ ପଲି ସୀ
____________ ରୂକପ କ୍ରୟ
କରାୋଇପାକର :
I.ଏକ ଅନାଶ୍ରିତ୍/ସ୍ୱତ୍ନ୍ତ୍ର ପଲି ସୀ
51 II.ଏକ ନିୟମ୍ିତ୍ କ୍ଷତ୍ିପୂର୍ତ୍ି ପଲି ସୀ ସହିତ୍
ଆଡ୍ ଅନ୍ ସୁରକ୍ଷା
III.ଏକ ନିୟମ୍ିତ୍ ଡାକ୍ତରଖ୍ାନା ଖ୍ଚ୍ଚତ ପଲି ସୀ
ସହିତ୍ ପରିପୂରକ ସୁରକ୍ଷା
ସଠିକ୍ ଉକ୍ତି କୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ
I.ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ତ କରାଗ ପଲି ସୀଗୁଡକ
ି
ସାଧାରଣତ୍ଃ 21 ବଷତଠାରୁ 65 ବଷତର
ଆୟୁ ବଗତର ବୟକ୍ତି ମ୍ାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ର୍ାଏ
52 ׀
II. ଏହି ସବୁ ପଲି ସୀ ଅନ୍ତଗତତ୍ ପ୍ରଦାନ

1

କରାୋଉଥିବା ବୀମ୍ା ରାଶ୍ରି ବହୁ ତ୍ କମ୍ ଅକଟ
׀

ସଠିକ୍ ଉକ୍ତି କୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ
I.କହଲର୍ ପ୍ଳସ୍ ଲାଇଫ୍ କକମ୍ବା ଉତ୍ପାଦଗୁଡକ
ି
ଦୁ ଇଟି ବୀମ୍ାକର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସଂେୁକ୍ତ ରୂକପ
ଡିୋଇନ କରାୋଇର୍ାଏ ଏବଂ ଉଭୟ
ବୀମ୍ାକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିତ୍ରଣ ଚୟାକନଲଗୁଡକ
ି ର
53 ମ୍ାଧ୍ୟମ୍କର ବିପଣନ କରାୋଏ
II.କହଲର୍ ପ୍ଳସ୍ ଲାଇଫ୍ କକମ୍ବା

1

ଉତ୍ପାଦଗୁଡକ
ି ପାଇଁ, ଦାବୀଗୁଡକ
ି
ବୀମ୍ାକର୍ତ୍ତାମ୍ାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂେୁକ୍ତ ରୂକପ
ସଂଚାଳିତ୍ କରାୋଏ

ନିମ୍ନମ୍ଧ୍ୟରୁ କକଉଁଟ ି ପୟାକକେ ପଲି ସୀର ଏକ
ଉଦାହରଣ ଅକଟ?
54

I.କହଲର୍ ପ୍ଳସ୍ ଲାଇଫ୍ କକମ୍ବା ଉତ୍ପାଦ
II.କଦାକାନୀ ପଲି ସୀ

3

III.ଗୃ ହସ୍ଥ୍ ପଲି ସୀ

10

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

କେବଳ I ସତୟ

କେବଳ II ସତୟ

ଉଭୟ I ଏବଂ II

ଉଭୟ I ଏବଂ II

ଅକଟ

ଅକଟ

ସତୟ ଅଟନ୍ତି

ମ୍ିଥୟା ଅଟନ୍ତି

କେବଳ I ସତୟ

କେବଳ II ସତୟ

ଉଭୟ I ଏବଂ II

ଉଭୟ I ଏବଂ II

ଅକଟ

ଅକଟ

ସତୟ ଅଟନ୍ତି

ମ୍ିଥୟା ଅଟନ୍ତି

ଅଙ୍ଗୁ ଠର
ି ଟିପ ାନି

ପାେର ଅଙ୍ଗୁ ଳି ାନି

Correct
Alternative

ସଠିକ୍ ଉକ୍ତି କୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ
I. େନ ଆକରାଗୟ ବୀମ୍ା ପଲି ସୀକୁ ସମ୍ାେର
ଦରିଦ୍ର ବଗତମ୍ାନଙ୍କୁ ଶ୍ରସ୍ତା କମ୍ଡିକଲ ବୀମ୍ା
ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିୋଇନ କରାୋଇଛି ׀
55 II.େନ ଆକରାଗୟ ବୀମ୍ା ପଲି ସୀର ସୁରକ୍ଷା
କବୈୟକ୍ତି କ କମ୍ଡିକେମ୍ ପଲି ସୀ ଭଳି ଅକଟ

1

ଏବଂ କସଥିକର ସଂଚିତ୍ କବାନସ ଓ ଡାକ୍ତରୀ
ୋଞ୍ଚକୁ ମ୍ଧ୍ୟ ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ କରାୋଇଛି ׀

ସଠିକ୍ ଉକ୍ତି କୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ
I.େନ ଆକରାଗୟ ବୀମ୍ା ପଲି ସୀ କକବଳ
ବୟକ୍ତି ମ୍ାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଅକଟ ଏବଂ
ପରିବାର ସଦସୟମ୍ାନଙ୍କ ପେତୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ୍
କରାୋଇପାରିବ ନାହିଁ ׀
56 II.ତ୍ିନି ମ୍ାସରୁ ପାଞ୍ଚ ବଷତର ପିଲାମ୍ାନଙ୍କୁ େନ
ଆକରାଗୟ ବୀମ୍ା ପଲି ସୀ ଅନ୍ତଗତତ୍ ସୁରକ୍ଷିତ୍

2

କରାୋଇପାକର େଦି େକଣ କିମ୍ବା ଉଭୟ
ପିତ୍ାମ୍ାତ୍ାଙ୍କୁ ତ୍ାଙ୍କ ସହିତ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ
କରାୋଏ ׀

ସମ୍ସ୍ତ ଚାକରାଟି
57 ନିମ୍ନ ମ୍ଧ୍ୟରୁ କେଉେଁଟି ସ୍ଥାୟୀ ସଂପୂର୍ଣ୍ଚ ବିେଳାଙ୍ଗତା ର ଏେ ଉୋ ରଣ ଅକଟ ?ଅଙ୍ଗୁ ଳି ାନି
ଅଙ୍ଗର ପାରାଲି ସିସ୍

1

ସଠିକ୍ ଉକ୍ତି କୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ
I.ବୀମ୍ାକର୍ତ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କସବା ଭି ତ୍ରକୁ ଏକ
ନଗଦହୀନ ପ୍ରକବଶ୍ରର ସୁବଧ
ି ା ପ୍ରଦାନ କକର
ଏବଂ ସ୍ୱୀକାେତୟ ରାଶ୍ରିକୁ କନଟୱକତ
ପ୍ରଦାନକାରୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂକପ ପ୍ରଦାନ କକର
58 ׀
II. ନଗଦହୀନ ସୁବଧ
ି ା ଅନ୍ତଗତତ୍, ବୀମ୍ିତ୍କୁ

କେବଳ I ସତୟ

କେବଳ II ସତୟ

ଉଭୟ I ଏବଂ II

ଉଭୟ I ଏବଂ II

ଅକଟ

ଅକଟ

ସତୟ ଅଟନ୍ତି

ମ୍ିଥୟା ଅଟନ୍ତି

ଖୁଚୁରା ଗ୍ରା େ

େକପଚାକରଟ

ସରୋରୀ କର୍ଯାଜନା

ଖୁଚୁରା ଗ୍ରା େ

େକପଚାକରଟ

ସରୋରୀ କର୍ଯାଜନା

1

ପଲି ସୀ ସୀମ୍ା ବାହାର ର ରାଶ୍ରି ଓ ଖ୍ଚ୍ଚତ ସବୁ
ପାଇଁ କଦୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପକ଼େ ୋହାକୁ
ପକର ବୀମ୍ାକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିର୍ାଏ ׀

59

60

କବୈୟକ୍ତି େ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ବୀମ୍ା ସୁରୋଗୁଡେ
ି
____________ େୁ ପ୍ରୋନ େରାର୍ଯାଏ ׀
ସମ୍ୂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ବୀମ୍ା ସୁରୋଗୁଡେ
ି
____________ େୁ ପ୍ରୋନ େରାର୍ଯାଏ ׀

ଉପକରାକ୍ତ ଗୁଡେ
ି
ମ୍ଧ୍ୟରୁ ସବୁ ଗୁଡେ
ି
ଉପକରାକ୍ତ ଗୁଡେ
ି
ମ୍ଧ୍ୟରୁ ସବୁ ଗୁଡେ
ି

1

2

11

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

କେବଳ II

I ଏବଂ II

I ଏବଂ III

I,II,III ଏବଂ IV

4

ନିମ୍ନ ମ୍ଧ୍ୟରୁ କକଉଁଟ ି ବୀମ୍ାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଫମ୍ତ
ସହିତ୍ ଆରମ୍ଭ ହୁ ଏ ?
I. ପରମ୍ ସଦ୍ଭାବର ସିର୍ଦ୍ାନ୍ତ
61 II. କ୍ଷତ୍ିପୂର୍ତ୍ିର ସିର୍ଦ୍ାନ୍ତ
III. ଆବଶ୍ରୟକୀୟ ସୂଚନାର ପ୍ରକଟୀକରଣର
କର୍ତ୍ତବୟ
Iv. ପ୍ରତ୍ୟାସନର ସିର୍ଦ୍ାନ୍ତ
ପ୍ରସ୍ତାବକକୁ ତ୍ା’ ଦ୍ୱାରା ପୂବତରୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ
କହାଇଥିବା ସମ୍ସ୍ତ ହାନିର ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ବିବରଣୀ
ର କର୍ାଷଣା କରିବା ପାଇଁ କୁ ହାୋଏ,
କସଗୁଡକ
ି ବୀମ୍ିତ୍ କହାଇର୍ାଉ ଅର୍ବା କହାଇ
ନ ର୍ାଉ ׀ଏହି ସୂଚନା କାହିଁକି ଆବଶ୍ରୟକ ହୁ ଏ

ପକୂ ବଚ ଚଳିତ

?

ସଙ୍କଟର

I. ଏହା ବୀମ୍ାକର୍ତ୍ତାକୁ ବୀମ୍ାକର୍ତ୍ତାର
62 ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ବୀମ୍ିତ୍ ଅତ୍ୀତ୍କର ସଙ୍କଟର

କେବଳ I

କେବଳ II

ପରିଚାଳନ କିପରି କରିଛ,ି ଏହା ବିଷୟକର

ଉଭୟ I ଏବଂ

ସଙ୍କଟାଙ୍କନକର

IIସତୟ ଅଟନ୍ତି

ାନିଗୁଡେ
ି ର ଗ୍ର ଣ

3

େରିବାେୁ କେୌଣସି

ସୂଚନା କଦବ

ଭୂମ୍ିୋ ନ ଥାଏ

II. ସଙ୍କଟାଙ୍କକମ୍ାକନ କସଭଳି ଉର୍ତ୍ର ରୁ
ସଙ୍କଟକୁ ଅଧିକ ଉର୍ତ୍ମ୍ ରୂକପ ବୁ ଝି ପାରିବ
ଏବଂ ସଙ୍କଟ ନିରୀକ୍ଷଣର ଆକୟାେିତ୍ କରିବା
କିମ୍ବା ଅଧିକ ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବା
ଉପକର ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି କନଇ ପାରିବ
କର୍ଯଉେଁଠି ଏେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଫମ୍ଚର ଉପକର୍ଯାଗ
େରାର୍ଯାଏ ନା ,ିଁ ବୀମ୍ାେର୍ତ୍ତଚା କମ୍ୌଖିେ େିମ୍ବା
ଲି ଖିତ ରୂକପ ପ୍ରାପ୍ତ କ ାଇଥିବା ସୂଚନାେୁ
63

କରେଡଚ େରିବ, ଏବଂ ଏ ାେୁ

3 େିନ

7 େିନ

10 େିନ

15 େିନ

କରାଚର କିମ୍ବା ଲି କଫେଟ୍ ଆକାରକର ର୍ାଏ

କେବଳ I ସତୟ

କେବଳ II ସତୟ

ଉଭୟ I ଏବଂ II

ଉଭୟ I ଏବଂ II

ଏବଂ କସଭଳି ସମ୍ଭାବୟ କକ୍ରତ୍ାମ୍ାନଙ୍କୁ ଏକ

ଅକଟ

ଅକଟ

ସତୟ ଅଟନ୍ତି

ମ୍ିଥୟା ଅଟନ୍ତି

କେବଳ I

କେବଳ I ଏବଂ II

କେବଳ II ଏବଂ III

I, II ଏବଂ III

_____________ର ସମ୍ୟାବଧି ମ୍ଧ୍ୟକର

4

ପ୍ରସ୍ତାବେ ସ ତ
ି ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ େରିବ ଏବଂ
ସୂଚନାେୁ ଏ ାର େଭର କନାଟ େିମ୍ବା
ପଲି ସୀକର ସମ୍ମିଳିତ େରିବ
ନିମ୍ନ ଉକ୍ତି /ଗୁଡକ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ
କକଉଁଟା/କକଉଁଗୁଡକ
ି ବିବରଣୀପଞ୍ଜି କା
ପରିକପ୍ରକ୍ଷୀକର ସଠିକ୍ ଅକଟ/ ଅଟନ୍ତି ?
I. ଏକ ବିବରଣୀପଞ୍ଜି କା ସାଧାରଣତ୍ଃ ଏକ
64

1

ଉତ୍ପାଦ ପରିଚତ୍
ି କରିବାର ଉକେଶ୍ରୟ ସାଧନ
କକର
II. ବିବରଣୀପଞ୍ଜି କାର ୋରୀ ଆଇଆରଡିଏ
ଆଇନ 1999 ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ୍ ହୁ ଏ
ବିବରଣୀପଞ୍ଜି କାକର ନିମ୍ନ ମ୍ଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ
ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ କରାେିବା ଉଚିତ୍ ?
65

I. ଲାଭଗୁଡକ
ି ର ପରିସର
II. ବୀମ୍ା ସୁରକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର

4

III. ବୀମ୍ା ସୁରକ୍ଷାର ୱାକରଣ୍ଟି, ବୟତ୍ିକ୍ରମ୍ ଓ
ସର୍ତ୍ତାବଳୀ
12

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

କେବଳ I ସତୟ

କେବଳ II ସତୟ

ଉଭୟ I ଏବଂ II

ଉଭୟ I ଏବଂ II

ଅକଟ

ଅକଟ

ସତୟ ଅଟନ୍ତି

ମ୍ିଥୟା ଅଟନ୍ତି

ଅବୋନ

ପ୍ରତିଫଳ/ଲାଭ

ଶୁଳ୍କ

ଅଂଶୋନ

କେବଳ I ସତୟ

କେବଳ II ସତୟ

ଉଭୟ I ଏବଂ II

ଉଭୟ I ଏବଂ II

ଅକଟ

ଅକଟ

ସତୟ ଅଟନ୍ତି

ମ୍ିଥୟା ଅଟନ୍ତି

କେବଳ I ସତୟ

କେବଳ II ସତୟ

ଉଭୟ I ଏବଂ II

ଉଭୟ I ଏବଂ II

ଅକଟ

ଅକଟ

ସତୟ ଅଟନ୍ତି

ମ୍ିଥୟା ଅଟନ୍ତି

ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା

ତିନି େିନ

ପାଞ୍ଚ େିନ

ସାତ େିନ

Correct
Alternative

ରାଇ଼େର ସମ୍ବନ୍ଧକର ବିବରଣୀପଞ୍ଜି କାକର
ଉଲି ଳଖିତ୍ ସୂଚନା ମ୍ଧ୍ୟରୁ କକଉଁଟ ି ସଠିକ୍ ଅକଟ
?
I. କସମ୍ାନଙ୍କ ଲାଭଗୁଡକ
ି ର ପରିସର
ସମ୍ବନ୍ଧକର ଉତ୍ପାଦ ଉପକର ସ୍ୱୀକାେତୟ
ି ୁ ମ୍ଧ୍ୟ ସ୍ପେ ରୂକପ ଉଲି ଳଖିତ୍
66 ରାଇ଼େରଗୁଡକ
କହବା ଉଚିତ୍

1

II. ଏକତ୍ରିତ୍ ରୂକପ ସମ୍ସ୍ତ ରାଇଡର
ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରି ମ୍ିୟମ୍ ମ୍ୂଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦର
ପ୍ରି ମ୍ିୟମ୍ର 50% ଠାରୁ ଅଧିକ କହବା ଉଚିତ୍
ନୁ କହଁ
ପ୍ରି ମ୍ିୟମ୍ କହଉଛି ଏକ ବୀମ୍ା ଚୁକ୍ତି ଅନ୍ତଗତତ୍,
67

ବୀମ୍ାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କୁ ବୀମ୍ିତ୍ କରିବା ପାଇଁ
ବୀମ୍ିତ୍ ଦ୍ୱାରା ବୀମ୍ାକର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରଦାନ

2

କରାୋଉଥିବା ____________
ପ୍ରି ମ୍ିୟମ୍ ସମ୍ବନ୍ଧକର ନିମ୍ନ ଉକ୍ତି /ଗୁଡକ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ
କକଉଁଟା / କକଉଁଗୁଡକ
ି ସତ୍ୟ ଅକଟ/ଅଟନ୍ତି ?
I. ବୀମ୍ା ଅଧିନିୟମ୍ 1938 ର ଅନୁ ଭାଗ
64 VB ଅନୁ ସାକର, ବୀମ୍ା ସୁରକ୍ଷାର ଆରମ୍ଭ
68 କହବା ପୂବତରୁ, ଅଗ୍ରୀମ୍କର ପ୍ରି ମ୍ିୟମ୍ କଦବାକୁ
ପକ଼େ

1

II. ଏହି ଅନୁ ଭାଗ ଭାରତ୍କର ଅଣ-େୀବନ
ବୀମ୍ା ଉକଦୟାଗକର ଏକ ବିକଶ୍ରଷ ଲକ୍ଷଣ
ଅକଟ

ପ୍ରି ମ୍ିୟମ୍ ସମ୍ବନ୍ଧକର ନିମ୍ନ ଉକ୍ତି /ଗୁଡକ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ
କକଉଁଟା/କକଉଁଗୁଡକ
ି ସତ୍ୟ ଅକଟ/ଅଟନ୍ତି ?
I. ବୀମ୍ା ଅଧିନିୟମ୍ର ଅନୁ ଭାଗ 64 VB
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ୍ କକର କେ କେକତ୍କବକଳ ବୀମ୍ା
କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରି ମ୍ିୟମ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ଏ,
69

କସକତ୍କବକଳ କକବଳ ଏକ କବୈଧ ବୀମ୍ା
ଚୁକ୍ତି ସଂପୂର୍ଣ୍ତ କହାଇପାକର

3

II. ବୀମ୍ା ଅଧିନିୟମ୍ର ଅନୁ ଭାଗ
64VBସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ୍ କକର କେ କେକତ୍କବକଳ
ବୀମ୍ା କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରି ମ୍ିୟମ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ଏ,
କସକତ୍କବକଳ କକବଳ ବୀମ୍ା କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା
ସଙ୍କଟକୁ ଧାରଣ କରାୋଇପାକର
କର୍ଯଉେଁଠି ଏେ ବୀମ୍ା ଅଭିେର୍ତ୍ତଚା ଏେ
ବୀମ୍ାେର୍ତ୍ତଚା ପେରୁ ବୀମ୍ା ପଲି ସୀ ଉପକର
ପ୍ରି ମ୍ିୟମ୍ ସଂଗ୍ର େକର, କସ କସଭଳି ସଂଗ୍ର
70

େରାର୍ଯାଇଥିବା ପ୍ରି ମ୍ିୟମ୍େୁ ତା’ େମ୍ିଶନେୁ ନ
ୋଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଚ ରୂକପ ବୟାଙ୍କ ଓ କପାୋଲ ଛୁ ଟି

1

େିନଗୁଡେ
ି ବୟତୀତ
ସଂଗ୍ର ର___________ ମ୍ଧ୍ୟକର ଜମ୍ା
େରିବ
13

S.
No.

Question Body

Alternative
1

ଏେ ବୀମ୍ା ପଲି ସୀ କନବାେୁ ପ୍ରସ୍ତାବ
71

କେଉଥିବା କେୌଣସି ବୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋନ
େରିବାେୁ ଥିବା ପ୍ରି ମ୍ିୟମ୍ େୁ ନିମ୍ନ ପଦ୍ଧତିଗୁଡେ
ି

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

କେୌଣସି
ନଗେ

ମ୍ଧ୍ୟରୁ କେଉେଁଟକି ର େରାର୍ଯାଇପାକର ?
ର୍ଯେି ପ୍ରସ୍ତାବେ/ପଲି ସୀଧାରୀ କନଟ୍ ବୟାଙ୍କି ଂ

ମ୍ାନୟତାପ୍ରାପ୍ତ
ବୟାଙ୍କି ଂ କର୍ଯାଗୟ

କପାୋଲ ମ୍ନି ଅଡଚର

ଉପକରାକ୍ତ ମ୍ଧ୍ୟରୁ
କେୌଣସିଟି ବି

4

ସାଧନ

େିମ୍ବା କକ୍ରଡିଟ/କଡବିଟ୍ ୋଡଚ ଜରିଆକର
ପ୍ରି ମ୍ିୟମ୍ ପ୍ରୋନ େରିବା ପାଇେଁ ଚୟନ େକର,
72

ରାଶିପ୍ରୋନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂକପ

ପ୍ରସ୍ତାବେ/

_____________ ନାମ୍କର ଜାରୀ

ପଲି ସୀଧାରୀ

େରାର୍ଯାଇଥିବା କନଟ୍ ବୟାଙ୍କି ଂ େିମ୍ବା

ପ୍ରସ୍ତାବେ/ପଲି ସୀଧା ପ୍ରସ୍ତାବେ/ପଲି ସୀଧା
ରୀ େିମ୍ବା କେୌଣସି

ରୀ େିମ୍ବା କେୌଣସି

ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ

ପରିବାର ସେସୟ

ଉପକରାକ୍ତ ମ୍ଧ୍ୟରୁ
କେୌଣସିଟି ବି

1

କକ୍ରଡିଟ୍/କଡବିଟ୍ ୋଡଚ ଜରିଆକର େରାର୍ଯିବା
ଉଚିତ୍ ׀
XYZ ପ୍ରାଇକଭଟ ଲି ମ୍ିକଟଡ ଏେ ବୀମ୍ା
ସୁରୋ ପାଇେଁ ଆକବେନ େରିଛ ି  ׀ପ୍ରର୍ଯୁଜୟ
ବାସ୍ତବ ାର ନିଦ୍ଧଚାରିତ େରିବା ପାଇେଁ
ପରିସରେୁ ନିରୀେଣ େରାର୍ଯାଉଛି ଏବଂ
73

ସଠିକ୍ ପ୍ରି ମ୍ିୟମ୍େୁ ଅନ୍ତିମ୍ ରୂପ େିଆର୍ଯାଇ
ନା ିଁ  ׀କସଭଳି ପରିେୃଶୟକର, କର୍ଯଉେଁଠି

ସର୍ତ୍ତଚ ଓ ୱାକରଣ୍ଟି
ବୀମ୍ା ପ୍ରମ୍ାଣପତ୍ର

େଭରକନାଟ

ଅସ୍ଥାୟୀ ପଲି ସୀ

ଅନ୍ତଗଚତ ଅସ୍ଥାୟୀ

2

ପଲି ସୀ

ପଲି ସୀର ପ୍ରସ୍ତୁ ତେ
ି ରଣ ବିଚାରଧୀନ ଅଛି
ଏବଂ ବୀମ୍ା ସୁରୋେୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂକପ ପ୍ରୋନ
େରିବାେୁ ଅଛି, ବୀମ୍ା େମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନ
ମ୍ଧ୍ୟରୁ କେଉେଁଟାେୁ ଜାରୀ େରାର୍ଯାଇପାକର ?
କଭର କନାଟଗୁଡକ
ି ୁ ନିମ୍ନ ମ୍ଧ୍ୟରୁ କକଉଁ
କକ୍ଷତ୍ରକର ମ୍ୂଖ୍ୟତ୍ଃ ବୟବହାର କରାୋଏ ?
74

I. ସାମ୍ୁଦ୍ରିକ ବୀମ୍ା
II. ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମ୍ା

I ଏବଂ II

III ଏବଂ IV

I ଏବଂ IV

II ଏବଂ III

3

III. େୀବନ ବୀମ୍ା
IV. କମ୍ାଟର ବୀମ୍ା

ଜଟିଳ ପଲି ସୀଗୁଡେ
ି କସ ି ପଲି ସୀଗୁଡେ
ି

କସ ି ପଲି ସୀଗୁଡେ
ି

କେତ୍ରକର

କେତ୍ରକର କର୍ଯଉେଁଠି

କର୍ଯଉେଁଗୁଡେ
ି କର

ପ୍ରର୍ଯୁଜୟ ବାସ୍ତବ ାର

େୀଘଚ ଚୁକ୍ତି ପୂବଚ

ନିଦ୍ଧଚାରିତ େରିବା

ଆକଲାଚନା ଜଡିତ

ପାଇେଁ ପରିସରେୁ

ଥାଏ

ନିରୀେଣ େରାର୍ଯାଏ

I. ଏକ କଭର କନାଟକୁ ୋମ୍ପ କରାୋଏ

କେବଳ I ସତୟ

କେବଳ II ସତୟ

ଉଭୟ I ଏବଂ II

ଉଭୟ I ଏବଂ II

II. କଭର କନାଟର ଶ୍ରବ୍ଦାବଳୀ ସ୍ପେ କକର

ଅକଟ

ଅକଟ

ସତୟ ଅଟନ୍ତି

ମ୍ିଥୟା ଅଟନ୍ତି

ନିମ୍ନ ପରିେୃଶୟ ଗୁଡେ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ କେଉେଁଥିକର,
75 ଏେ େଭର କନାଟ ଜରିଆକର ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂକପ
ଏେ ବୀମ୍ା ସୁରୋ ପ୍ରୋନ େରାର୍ଯାଇପାକର ?

କେତ୍ରକର କର୍ଯଉେଁଠି
ସଠିକ୍ ପ୍ରି ମ୍ିୟମ୍ର
ଅନ୍ତିମ୍ ରୂପ େିଆ

ଉପକରାକ୍ତ ମ୍ଧ୍ୟରୁ
କେୌଣସି ଟି ବି

4

ର୍ଯାଇ ନ ଥାଏ

ଏକ କଭର କନାଟ ସମ୍ବନ୍ଧକର ନିମ୍ନ
ଉକ୍ତି /ଗୁଡକ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ କକଉଁଟା/କକଉଁ ଗୁଡକ
ି
ସତ୍ୟ ଅକଟ/ଅଟନ୍ତି ?
76

2

କେ ଏହା କସହି ବଗତର ବୀମ୍ା ପାଇଁ
ବୀମ୍ାକର୍ତ୍ତାର ପଲି ସୀର ସାଧାରଣ ସର୍ତ୍ତ ଓ
ପ୍ରତ୍ିବନ୍ଧର ଅନ୍ତଗତତ୍ ଅଛି

14

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

କେବଳ I ସତୟ

କେବଳ II ସତୟ

ଉଭୟ I ଏବଂ II

ଉଭୟ I ଏବଂ II

ଅକଟ

ଅକଟ

ସତୟ ଅଟନ୍ତି

ମ୍ିଥୟା ଅଟନ୍ତି

େଭର କନାଟ

ବୀମ୍ା ପ୍ରମ୍ାଣପତ୍ର

ୱାକରଣ୍ଟି େସ୍ତାବିଜ

ପୃ ଷ୍ଠାଙ୍କନ େସ୍ତାବିଜ

2

ଅଗ୍ନି ବୀମ୍ା

କମ୍ାଟର ବୀମ୍ା

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ବୀମ୍ା

ସମ୍ପର୍ତ୍ତି ବୀମ୍ା

2

ଏକ କଭର କନାଟ ସମ୍ବନ୍ଧକର ନିମ୍ନ ଉକ୍ତି /
ଗୁଡକ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ କକଉଁଟା/ କକଉଁ ଗୁଡକ
ି ସତ୍ୟ
ଅକଟ/ଅଟନ୍ତି ?
I. େଦି ସଙ୍କଟ କକୌଣସି ୱାକରଣ୍ଟି ଦ୍ୱାରା
77

ପରିଚାଳିତ୍ ହୁ ଏ, କତ୍କବ କଭର କନାଟକର
ଉକଲଳଖ୍ କରାେି ବ କେ ବୀମ୍ା କସଭଳି

1

ୱାକରଣ୍ଟି ଅନ୍ତଗତତ୍ ଅଛି
II. କଭର କନାଟକୁ ସମ୍ମତ୍ ବୟାଙ୍କ ଧାରା,
କର୍ାଷଣାପତ୍ର ଧାରା ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ବିକଶ୍ରଷ
ଧାରା ଅନ୍ତଗତତ୍ କରାୋଇପାରିବ ନାହିଁ
କମ୍ାଟର ପଲି ସୀଗୁଡେ
ି କେତ୍ରକର, ଏେ
78

____________ କସ ି ପରିକପ୍ରେୀକର
ବୀମ୍ାର ପ୍ରମ୍ାଣ ପ୍ରୋନ େକର କର୍ଯଉେଁଠି
ପ୍ରମ୍ାଣ ଆବଶୟେ କ ାଇ ପାକର ׀
______________ କର, ପଲି ସୀ

79

ଅତିରିକ୍ତ, ପରିଚାଳନା ଆଇନ ଦ୍ୱାରା
ଆବଶୟେ କ ଉଥିବା ଅନୁ ସାକର ଏେ ବୀମ୍ା
ପ୍ରମ୍ାଣପତ୍ର ଜାରୀ େରାର୍ଯାଏ ׀

କେୌଣସି ପ୍ରମ୍ାଣପତ୍ର
କମ୍ାଟର ବୀମ୍ା କକ୍ଷତ୍ରକର, ବୀମ୍ା ପ୍ରମ୍ାଣପତ୍ର
80

ନିମ୍ନ ପାଇଁ ବୀମ୍ାର ପ୍ରମ୍ାଣ ପ୍ରଦାନ କକର :
I. ପଲି ସୀ

ଆବଶୟେ ନା ିଁ
କେବଳ I

କେବଳ II

ଉଭୟ I ଏବଂ II

II. ପଞ୍ଜି କରଣ ଅଧିକାରୀ

କର୍ଯକ ତୁ ପଲି ସୀ
େସ୍ତାବିଜ ବୀମ୍ାର

3

ର୍ଯକଥେ ପ୍ରମ୍ାଣ
ଅକଟ

ବୀମ୍ାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜରିଆକର ସଂଚାଳିତ
81

େରିବାେୁ ଥିବା ସବଚ ପୁରାତନ ପ୍ରୋରର
ସଙ୍କଟଗୁଡେ
ି ଥିଲା __________ ୋରଣରୁ

ସମ୍ୁଦ୍ରକର

କେନ େୁ ଘଚଟଣା

ସଡେ େୁ ଘଚଟଣା

ଲାଭ ଆବଣ୍ଟନ

ଇେୁ ଇଟି ଆବଣ୍ଟନ

ଅଂଶୋନ ଆବଣ୍ଟନ

କେବଳ III

I ,II େିମ୍ବାIII

II େିମ୍ବା IV

େୁ ଃସା ସିେ ୋର୍ଯଚୟ

ଭୂମ୍ିେମ୍ପ

3

କ ାଇଥିବା ାନିସବୁ :
ଆଗୋଳକର, ୟୁ କରାପକର ବୟବସାୟୀ ସଂଘ
େିମ୍ବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି ଶିପିଙ୍ଗ୍ (କନୌ-ପରିବ ନ)
ାନି, ନିଆେଁ, ସେସୟମ୍ାନଙ୍କ ମ୍ୃ ତୁୟ, େିମ୍ବା
82 ପଶୁଧନ ର ାନି ୋରଣରୁ କ ାଇଥିବା
ାନିଗୁଡେ
ି ୁ ସେସୟମ୍ାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏେ

ୋକଗଚା ମ୍ୂଲୟ
ଆବଣ୍ଟନ

3

___________ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ଜରିଆକର ୋର୍ଯଚୟ
େରୁଥିକଲ ׀
• ଆଗକାଳକର, ୟୁ କରାପକର ବୟବସାୟୀ
ସଂର୍ କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥ୍ାଗୁଡକ
ି ___________
କାରଣରୁ କହାଇଥିବା ହାନିଗୁଡକ
ି ୁ
ସଦସୟମ୍ାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ କଶ୍ରୟରିଙ୍ଗ୍
ଆଧାରିତ୍ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ େରିଆକର କାେତୟ
83
କରୁଥିକଲ:
I.ଶ୍ରିପିଙ୍ଗ୍ (କନୌ-ପରିବହନ) ହାନି
II. ନିଆଁ
III. ସଦସୟମ୍ାନଙ୍କ ମ୍ୃ ତ୍ୁୟ
IV. ପଶ୍ରୁଧନ ର ହାନି

I, II,III, ଓ IV

4

15

S.
No.

Question Body

• ଆଗକାଳକର, ବୟବସାୟୀମ୍ାକନ
ଲଣ୍ଡନକର ଲୟଡସ କଫି ହାଉସକର ସାମ୍ୁଦ୍ରିକ
ବିପର୍ତ୍ିଗୁଡକ
ି କୋଗଁୁ, ୋହାେକର
ନିଆେଉଥିବା କସମ୍ାନଙ୍କ େିନଷ
ି ପତ୍ରର
ହାନିସବୁ ଆବଣ୍ଟିତ୍ କରିବାକର ସମ୍ମତ୍ କହବା
ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ୍ କହଉଥିକଲ, ୋହା ଅନ୍ତଗତତ୍
84 କକର:
I. ଉଚ୍ଚ ସମ୍ୁଦ୍ରକର ଡକାୟତ୍ି କରୁଥିବା
େଳଦସୁୟ
II. େିନଷ
ି ଗୁଡକ
ି ୁ ନେ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ିକୂଳ
ସାମ୍ୁଦ୍ରିକ ପାଗ
III. କକୌଣସି ବି କାରଣରୁ ୋହାେ ବୁ ଡେ
ି ି ବା
େୀବନ ବୀମ୍ା କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମ୍, 1912
ନିମ୍ନ ମ୍ଧ୍ୟରୁ କାହା ପାଇଁ ଏକ ବୀମ୍ାଙ୍କକ
ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମ୍ାଣୀକରଣ କରିଥିକଲ:
85 I. ପ୍ରି ମ୍ିୟମ୍-ହାର ସାରଣୀ
II. କମ୍ପାନୀମ୍ାନଙ୍କର ଆବର୍ତ୍ିକ ମ୍ୂଲୟାଙ୍କନ
III. ପରିକଶ୍ରାଧକ୍ଷମ୍ତ୍ା ମ୍ାେିନ
IV. ନୂତ୍ନ ଉତ୍ପାଦଗୁଡକ
ି ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

କେବଳ III

I େିମ୍ବା II

I େିମ୍ବା III

I, II ଓ III

4

କେବଳ I

କେବଳIII

I ଏବଂ II

II ଏବଂ III

3

ଜୀବନ ବୀମ୍ା ର
ଜୀବନ ବୀମ୍ା
ବୀମ୍ାର ଜାତୀୟେରଣ ସମ୍ବନ୍ଧକର ନିମ୍ନ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ ____________
86 ଉକ୍ତି ଗୁଡେ
ବୟତୀତ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଟନ୍ତି :

ବୟବସାୟେୁ 1

ଭାରତୀୟ ଜୀବନ

କସକପେମ୍ବର 1956 ବୀମ୍ା ନିଗମ୍ (LIC)
1956 କର ଗଠିତ୍
କର ଜାତୀୟେରଣ
କହାଇଥିଲା
େରାର୍ଯାଇଥିଲା

ଜାତୀୟେରଣ

1956 ଠାରୁ

ସମ୍ୟକର,

1999 ପର୍ଯଚୟନ୍ତ,

ଭାରତକର ଜୀବନ

ଭାରତକର ଜୀବନ

ବୀମ୍ା ବୟବସାୟ

ବୀମ୍ା ବୟବସାୟ

େରୁଥିବା 170

େରିବା ପାଇେଁ LIC

ଭବିର୍ୟତ ନିଧି

ପାଖକର ଏେମ୍ାତ୍ର

ସଂସ୍ଥା ଓ 75

ଅଧିୋର ଥିଲା

3

େମ୍ପାନୀ ଥିକଲ
ସାଧାରଣ ବୀମ୍ା
ବୟବସାୟର
ଜାତୀୟେରଣ
1972 କର
ସାଧାରଣ ବୀମ୍ା
ବୟବସାୟ
ଜାତୀୟେରଣ
ବୀମ୍ାର ଜାତୀୟେରଣ ସମ୍ବନ୍ଧକର ନିମ୍ନ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ ______________
87 ଉକ୍ତି ଗୁଡେ
ବୟତୀତ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଟନ୍ତି :

ଅଧିନିୟମ୍
(GIBNA) ର
ଅନୁ କମ୍ାେନ ସ ତ
ି ,
ଅଣ-ଜୀବନ ବୀମ୍ା
ବୟବସାୟ େୁ
ଜାତୀୟେରଣ
େରାଗଲା

ସାଧାରଣ ବୀମ୍ା
ବୟବସାୟର
ଜାତୀୟେରଣ
ସମ୍ୟକର,
ଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ
ବୀମ୍ା ନିଗମ୍ (GIC)
ଏବଂ ଏ ାର
ଚାରିକଗାଟି
ସ ାୟେ େମ୍ପାନୀର
ସ୍ଥାପନା େରାଗଲା

ସମ୍ୟକର,
ଭାରତକର ଅଣଜୀବନ ବୀମ୍ା
ବୟବସାୟ େରୁଥିବା
75 ଭବିର୍ୟତ ନିଧି
ସଂସ୍ଥା ଓ 170
ସାଧାରଣ
ବୀମ୍ାେର୍ତ୍ତଚା ଥିକଲ

ଭାରତୀୟ ଜୀବନ
ବୀମ୍ା ନିଗମ୍ (LIC)
1956 କର ଗଠିତ

3

କ ାଇଥିଲା

କର୍ଯଉେଁମ୍ାନଙ୍କୁ
ଭାରତୀୟ GIC ର
ଚାକରାଟି ସ ାୟେ
େମ୍ପାନୀର ଗଠନ
ସ ତ
ି ମ୍ିଶାଇ
େିଆଗଲା

16

S.
No.

Question Body

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କସବା, ସରକାରଙ୍କ ସକମ୍ତ୍ ଅକନକ
ଏକେନିସ ଓ ପ୍ରାବଧାନକର୍ତ୍ତାମ୍ାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା,
____________ କରିବାକୁ ପ୍ରଦାନ
କରାୋଉଥିବା କସବାଗୁଡକ
ି ର ଏକ ସମ୍ହ
ୂ
88 ବୟତ୍ୀତ୍ ଅନୟ କିଛ ି ନୁ କହଁ : I.
କଲାକମ୍ାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କପ୍ରାତ୍ସାହନ
II. କଲାକମ୍ାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରଖିବା III.
କଲାକମ୍ାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୋଞ୍ଚ କରିବା IV.
କଲାକମ୍ାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୁନରୁର୍ଦ୍ାର କରିବା

89

ସ୍ୱାସ୍ଥୟକସବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କ ବାପାଇେଁ ଏ ା
ନିଶ୍ଚିତ ରୂକପ କ ବା ଉଚିତ୍ :

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

କେବଳ IV

I ଏବଂ IV

II, III ଏବଂ IV

I, II, III ଏବଂ IV

4

ବୟାପେ

ପର୍ଯଚୟାପ୍ତ

ଶସ୍ତା

ସମ୍ସ୍ତ ପ୍ରୋରର
ଏେ ବୟକ୍ତି ର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ
90

____________ ବୟତୀତ ନିମ୍ନ ଉକ୍ତି ଗୁଡେ
ି

ସ୍ଥିତ ି ବୟକ୍ତି ବୟକ୍ତି

ମ୍ଧ୍ୟରୁ ସବୁ ଗୁଡେ
ି ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି :

ମ୍ଧ୍ୟକର ଭିନ୍ନ ଭି ନ୍ନ
କ ାଇଥାଏ

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସମ୍ସୟା ପାଇେଁ
ସମ୍ାନ ସ୍ତରକର
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ କସବା
ଇନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରେଚର
ଉପଲବ୍ଧ େରାଇବା
ସମ୍ଭବ ନୁ କ େଁ
ସମ୍ସ୍ତ ପ୍ରୋରର

ଏେ ବୟକ୍ତି ର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ
91

ସମ୍ାନ ସ୍ତରକର
ସ୍ୱାସ୍ଥୟକସବା
ଇନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରେଚର
ଉପଲବ୍ଧ େରାଇବା
ସମ୍ଭବ ଓ ଆବଶୟେ
ଅକଟ
ସମ୍ସ୍ତ ପ୍ରୋରର

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସମ୍ସୟା ପାଇେଁ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସମ୍ସୟା ପାଇେଁ

4

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ କସବା
ସୁବଧ
ି ାସବୁ
କଲାେସଂଖୟା ପାଇେଁ
କରାଗ ଘଟିବାର

3

ସମ୍ଭାବୟତା ଉପକର
ପର୍ଯଚୟକବଶିତ କ ବା
ଉଚିତ୍
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ କସବା
ସୁବଧ
ି ାସବୁ

ସମ୍ାନ ସ୍ତରକର

କଲାେସଂଖୟା ପାଇେଁ

ସ୍ୱାସ୍ଥୟକସବା

ସ୍ୱାସ୍ଥୟକସବା

କରାଗ ଘଟିବାର

ଇନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରେଚର

ଇନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରେଚର

ସମ୍ଭାବୟତା ଉପକର

ଉପଲବ୍ଧ େରାଇବା

ଉପଲବ୍ଧ େରାଇବା

ପର୍ଯଚୟକବଶିତ କ ବା

ସମ୍ଭବ ଅକଟ

ଆବଶୟେ ନୁ କ େଁ

ଉଚିତ୍

କେବଳ III

II ଏବଂ III

I ଏବଂ III

I, II ଏବଂ III

4

କେବଳ III

II ଏବଂ III

I ଏବଂIII

I, II ଏବଂ III

4

ସ୍ଥିତ ି ବୟକ୍ତି ବୟକ୍ତି

ମ୍ଧ୍ୟରୁ ସବୁ ଗୁଡେ
ି ଠିକ୍ ଅଟନ୍ତି :

ମ୍ଧ୍ୟକର ଭିନ୍ନ ଭି ନ୍ନ
କ ାଇଥାଏ

ଏକ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ଏକ େିଲଳା କିମ୍ବା ଏକ ରାେୟ
କକୌଣସି ବି କକ୍ଷତ୍ରକର କହଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକସବା
ସୁବଧ
ି ା ପ୍ରତ୍ିସ୍ଥ୍ାପିତ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ରୟକତ୍ା
କସହି କକ୍ଷତ୍ରର ସୂଚକ କୁ ହାୋଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କସବା କାରକ ଗୁଡକ
ି ଉପକର ନିଭତର
93
କରିବ, କେପରିକ:ି
I. ବିକଳାଙ୍ଗତ୍ା ହାର
II. କଲାକମ୍ାନଙ୍କ ସାମ୍ାେିକ ଓ ମ୍ାନସିକ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
III. କଲାକମ୍ାନଙ୍କ ସାଧାରଣ କପୌେିକତ୍ା ସ୍ଥ୍ିତ୍ ି

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସମ୍ସୟା ପାଇେଁ

ସବୁ ଗୁଡେ
ି

ସମ୍ାନ ସ୍ତରକର

____________ ବୟତୀତ ନିମ୍ନ ଉକ୍ତି ଗୁଡେ
ି

ଏକ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ଏକ େିଲଳା କିମ୍ବା ଏକ ରାେୟ
କକୌଣସି ବି କକ୍ଷତ୍ରକର କହଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକସବା
ସୁବଧ
ି ା ପ୍ରତ୍ିସ୍ଥ୍ାପିତ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ରୟକତ୍ା
କସହି କକ୍ଷତ୍ରର ସୂଚକ କୁ ହାୋଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କସବା କାରକ ଗୁଡକ
ି ଉପକର ନିଭତର
92
କରିବ, କେପରିକ:ି
I. େନସଂଖ୍ୟା ର ଆକାର
II. ମ୍ୃ ତ୍ୁୟ ହାର
III. ରୁଗଣତ୍ା ହାର

ସମ୍ସ୍ତ ପ୍ରୋରର

ଉପକରାକ୍ତ ମ୍ଧ୍ୟରୁ

2

17

S.
No.

Question Body

ଏକ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ଏକ େିଲଳା କିମ୍ବା ଏକ ରାେୟ
କକୌଣସି ବି କକ୍ଷତ୍ରକର କହଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକସବା
ସୁବଧ
ି ା ପ୍ରତ୍ିସ୍ଥ୍ାପିତ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ରୟକତ୍ା
କସହି କକ୍ଷତ୍ରର ସୂଚକ କୁ ହାୋଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କସବା କାରକ ଗୁଡକ
ି ଉପକର ନିଭତର
କରିବ, କେପରିକ:ି
94 I. ପରିକବଶ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରକ କେପରିକି
ଏହା ଏକ ଖ୍ଣି କକ୍ଷତ୍ର କିମ୍ବା ଏକ ଔକଦୟାଗିକ
କକ୍ଷତ୍ରକର ଅଛି
II. କକକତ୍କ ମ୍ାତ୍ରାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କସବା ପ୍ରଣାଳୀ
ବୟବହୃ ତ୍ କହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି
III. ସାମ୍ାେିକ-ଆର୍ିକ କାରକ କେପରିକି
ସମ୍ର୍ତତ୍ା
ପ୍ରାଥମ୍ିେ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧକର ନିମ୍ନ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ ___________ ବୟତୀତ
95 ଉକ୍ତି ଗୁଡେ
ସବୁ ଗୁଡେ
ି ଠିକ୍ ଅଟନ୍ତି :

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

କେବଳ III

II ଏବଂ III

I ଏବଂIII

I, II ଏବଂ III

4

PHC ଗୁଡେ
ି ୁ
ପ୍ରକତୟେ 5000
ଜନସଂଖୟା ପାଇେଁ
ସ୍ଥାପିତ େରାର୍ଯାଇଛି

PHC ଗୁଡେ
ି ପ୍ରାୟ
ଛଅ ଉପ-

ସମ୍ସ୍ତ PHC

କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡେ
ି ର

ବା ୟକରାଗୀ କସବା

କରଫରାଲ ୟୁ ନଟ
ି

ପ୍ରୋନ େରନ୍ତି

ଅଟନ୍ତି

ଅଧିୋଂଶ PHC କର
ଚାରି ଠାରୁ ଛଅ
ଆନ୍ତଃ-କରାଗୀ

1

ଶର୍ଯୟା ଥାଏ
ଏେ PHC ଏେ
ମ୍ ଳ
ି ା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ

ପ୍ରାଥମ୍ିେ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧକର ନିମ୍ନ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ ___________ ବୟତୀତ
96 ଉକ୍ତି ଗୁଡେ
ସବୁ ଗୁଡେ
ି ଠିକ୍ ଅଟନ୍ତି :

PHC ଗୁଡେ
ି ୁ
ପ୍ରକତୟେ 30000
ଜନସଂଖୟା ପାଇେଁ
ସ୍ଥାପିତ େରାର୍ଯାଇଛି

PHC ଗୁଡେ
ି ପ୍ରାୟ
ଛଅ ଉପକେନ୍ଦ୍ରଗୁଡେ
ି ର
କରଫରାଲ ୟୁ ନଟ
ି
ଅଟନ୍ତି

େମ୍ଚେର୍ତ୍ତଚା, ର୍ଯିଏ
ଅଧିୋଂଶ PHC କର ସ ାୟେ ନସଚ ମ୍ିଡଚାରି ଠାରୁ ଛଅ

ୱାଇଫ୍ (ANM)

ଆନ୍ତଃ-କରାଗୀ

ରୂକପ ମ୍ଧ୍ୟ ପରିଚତ
ି

ଶର୍ଯୟା ଥାଏ

ଏବଂ ଏେ ପୁରୁର୍

4

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ େମ୍ଚେର୍ତ୍ତଚା
ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ
ୁଏ

ପ୍ରାଥମ୍ିେ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧକର ନିମ୍ନ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ ___________ ବୟତୀତ
97 ଉକ୍ତି ଗୁଡେ
ସବୁ ଗୁଡେ
ି ଠିକ୍ ଅଟନ୍ତି :

PHC ଗୁଡେ
ି ୁ
ପ୍ରକତୟେ 30000
ଜନସଂଖୟା ପାଇେଁ
ସ୍ଥାପିତ େରାର୍ଯାଇଛି

PHC ଗୁଡେ
ି
େମ୍ୁୟନିଟ ି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ

ସମ୍ସ୍ତ PHC

କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡେ
ି ପାଇେଁ

ବା ୟକରାଗୀ କସବା

କରଫରାଲ ୟୁ ନଟ
ି

ପ୍ରୋନ େରନ୍ତି

ଅଟନ୍ତି

ଅଧିୋଂଶ PHC କର
ଚାରି ଠାରୁ ଛଅ
ଆନ୍ତଃ-କରାଗୀ

2

ଶର୍ଯୟା ଥାଏ

ମ୍ାନେଣ୍ଡ ଅନୁ ସାକର
ପ୍ରକତୟେ PHC କର

ପ୍ରାଥମ୍ିେ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧକର ନିମ୍ନ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ ___________ ବୟତୀତ
98 ଉକ୍ତି ଗୁଡେ
ସବୁ ଗୁଡେ
ି ଠିକ୍ ଅଟନ୍ତି :

PHC ଗୁଡେ
ି ୁ
ପ୍ରକତୟେ 30000
ଜନସଂଖୟା ପାଇେଁ
ସ୍ଥାପିତ େରାର୍ଯାଇଛି

ଅନୂୟନ 30 ଶର୍ଯୟା,

PHC ଗୁଡେ
ି ପ୍ରାୟ
ଛଅ ଉପ-

ସମ୍ସ୍ତ PHC

କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡେ
ି ର

ବା ୟକରାଗୀ କସବା

କରଫରାଲ ୟୁ ନଟ
ି

ପ୍ରୋନ େରନ୍ତି

ଅଟନ୍ତି

କଗାଟିଏ
ଅପକରଶନ
ଥିଏଟର, ଏକ୍ସ-କର

4

କମ୍ସିନ, ପ୍ରସବ
ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଏବଂ
ଲାକବାକରକଟାରୀ
ସୁବଧ
ି ା ଥିବା ଉଚିତ୍
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1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
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ମ୍ାନେଣ୍ଡ ଅନୁ ସାକର
ପ୍ରକତୟେ CHC କର
ଅନୂୟନ 30 ଶର୍ଯୟା,
େମ୍ୁୟନିଟ ି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ କେନ୍ଦ୍ର (CHC) ସମ୍ବନ୍ଧକର
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ ____________
99 ନିମ୍ନ ଉକ୍ତି ଗୁଡେ
ବୟତୀତ ସବୁ ଗୁଡେ
ି ଠିକ୍ ଅଟନ୍ତି :

CHC ଗୁଡେ
ି ୁ

CHC ଗୁଡେ
ି 4

ପ୍ରକତୟେ 30000

PHC ପାଇେଁ

ଜନସଂଖୟା ପାଇେଁ

କରଫରାଲ ୟୁ ନଟ୍
ି

ସ୍ଥାପିତ େରାର୍ଯାଇଛି

ଅଟନ୍ତି

CHC ଗୁଡେ
ି
ବିକଶର୍ଜ୍ଞ କସବା
ସୁବଧ
ି ା ପ୍ରୋନ େରନ୍ତି

କଗାଟିଏ
ଅପକରଶନ
ଥିଏଟର, ଏକ୍ସ-କର

1

କମ୍ସିନ, ପ୍ରସବ
ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଏବଂ
ଲାକବାକରକଟାରୀ
ସୁବଧ
ି ା ଥିବା ଉଚିତ୍

ମ୍ାନେଣ୍ଡ ଅନୁ ସାକର
ପ୍ରକତୟେ CHC କର
ଅନୂୟନ 30 ଶର୍ଯୟା,
େମ୍ୁୟନିଟ ି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧକର ନିମ୍ନ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ ____________
100 ଉକ୍ତି ଗୁଡେ
ବୟତୀତ ସବୁ ଗୁଡେ
ି ଠିକ୍ ଅଟନ୍ତି :

CHC ଗୁଡେ
ି ୁ

CHC ଗୁଡେ
ି 6 ଉପ-

ପ୍ରକତୟେ 1 ଲେ

କେନ୍ଦ୍ର ପାଇେଁ

ଜନସଂଖୟା ପାଇେଁ

କରଫରାଲ ୟୁ ନଟ
ି

ସ୍ଥାପିତ େରାର୍ଯାଇଛି

ଅଟନ୍ତି

CHC ଗୁଡେ
ି
ବିକଶର୍ଜ୍ଞ କସବା
ସୁବଧ
ି ା ପ୍ରୋନ େରନ୍ତି

କଗାଟିଏ
ଅପକରଶନ
ଥିଏଟର, ଏକ୍ସ-କର

2

କମ୍ସିନ, ପ୍ରସବ
ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଏବଂ
ଲାକବାକରକଟାରୀ
ସୁବଧ
ି ା ଥିବା ଉଚିତ୍

ଦଲି ଲୀକରଣ
ଉକେଶ୍ରୟକର

ସଙ୍କଟ ସ୍ୱୀକୃ ତ୍ି ଏବଂ
ସଂପୃ କ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଓ
ପ୍ରତ୍ିବନ୍ଧ ଉପକର
ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ନିଅନ୍ତି

ବିନୟ
ି ାମ୍କ
ଆବଶ୍ରୟକତ୍ାସବୁ ର
ଅନୁ ପାଳନ କରିବା
ପାଇଁ

ଗ୍ରାହକ କସବାକୁ
ଉନ୍ନତ୍ କରିବା ପାଇଁ

2

ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ସ୍ୱୀକୃ ତ୍ି

ଚୁକ୍ତି ର ପକ୍ଷମ୍ାନଙ୍କ
କ୍ଷମ୍ତ୍ା

ମ୍ୁକ୍ତ ସମ୍ମତ୍ି/ସ୍ୱୀକୃ ତ୍ି

ପ୍ରତ୍ିଫଳ

4

ଭୂଲ ଚିତ୍ରଣ

ବଳ ପ୍ରକୟାଗ

କପଟ

2

କସହି ଚୟନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ୋହାକୁ ଏକ
104 କବୈଧ ଚୁକ୍ତି ରୂକପ ବିକବଚନା
କରାୋଇପାକର ׀

ରକମ୍ଶ୍ର ତ୍ା’
ବନ୍ଧୁ ଠାରୁ ଏକ ଶ୍ରସ୍ତା
ମ୍ୂଲୟକର (throw
away) ଏକ
ସମ୍ପର୍ତ୍ି କିକଣ

ରକମ୍ଶ୍ର ଏକ
ଚୁକ୍ତି କର ପକଶ୍ର
କେକତ୍କବକଳ କସ
ଏକ ଉର୍ତ୍ମ୍
ମ୍ାନସିକ ସ୍ଥ୍ିତ୍କି ର ନ
ର୍ାଏ

ରକମ୍ଶ୍ର ଏକ
ଚୁକ୍ତି କର ପଶ୍ରିବା
ପାଇଁ ଏକ
ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ
ଦିଏ

ମ୍କହଶ୍ରକୁ ଏକ
ଚୁକ୍ତି କର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ୍
କରାଇବା ପାଇଁ
ରକମ୍ଶ୍ର ମ୍ିର୍ୟା
ସୂଚନା ଦିଏ

1

105 େୁ ଆ ଏବଂ ବୀମ୍ା ମ୍ଧ୍ୟକର ତ୍ୁ ଳନା କରନ୍ତୁ ׀

େୁ ଆକଖ୍ଳକର
କକୌଣସି
େୁ ଆକଖ୍ଳ ଓ ବୀମ୍ା
ବୀମ୍ାକୋଗୟ ହିତ୍
ଉଭୟ ସମ୍ାନ ଅକଟ
େଡିତ୍ ର୍ାଏ ନାହିଁ
କିନ୍ତୁ ବୀମ୍ାକର ର୍ାଏ

ବୀମ୍ାକର କକବଳ
ଲାଭ କୋଗୟ
ପରିଣାମ୍ ର୍ାଏ
କେକତ୍କବକଳ କି
େୁ ଆକଖ୍ଳର
ପରିଣାମ୍ ହାନି
କହାଇପାକର

େୁ ଆକଖ୍ଳ କବୈଧିକ
ରୂକପ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନୀୟ
କହାଇର୍ାଏ କିନ୍ତୁ
ବୀମ୍ା ନୁ କହଁ

2

ବୀମ୍ାକର୍ତ୍ତାମ୍ାକନ କାହିଁକି ତ୍ର୍ୟ ସୂଚନା
101
ଆବଶ୍ରୟକ କରନ୍ତି ?

102

ଏକ କବୈଧ ଚୁକ୍ତି ର କକଉଁ ତ୍ତ୍ତ୍ୱ ବୀମ୍ା
ପ୍ରି ମ୍ିୟମ୍ ସହିତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ରକଖ୍?

କସହି ଚୟନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ୋହାର ସମ୍ବନ୍ଧ
ଅସତ୍ୟ ଉକ୍ତି ଗୁଡକ
ି ସହିତ୍ ର୍ାଏ, କେଉଁଗୁଡକ
ି
103
ଚିତ୍ରଣ
କକୌଣସି କପଟପୂର୍ଣ୍ତ ଉକେଶ୍ରୟକର
କରାୋଇର୍ାଏ ׀
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ଏହି ଚୁକ୍ତି ଗୁଡକ
ି
କଗାଟିଏ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ୍ କରାୋଏ
ଏବଂ ଅନୟ ପକ୍ଷ
କକବଳ ଏହାକୁ
ସ୍ୱୀକାର କିମ୍ବା
ଅଗ୍ରାହୟ କରି ପାକର

ଏହି ଚୁକ୍ତି ଗୁଡକ
ି
କଗାଟିଏ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା
ଏହି ଚୁକ୍ତି ଗୁଡକ
ି ୁ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ୍ କରାୋଏ
ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମ୍ାନିବା
ଏବଂ ଅନୟ ପକ୍ଷକୁ
ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ
ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର
କରିବାକୁ ପକଡ

2

ରକମ୍ଶ୍ର ତ୍ା’ କମ୍ପାନୀକୁ ବିକକି ଦବା ପୂବତରୁ
କମ୍ପାନୀର ବାଲାନସ ଶ୍ରୀଟ କର ମ୍ିର୍ୟା ହିସାବ
107
ଭୂଲ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ୍ କଲା  ׀ତ୍ା’କାେତୟକୁ ନିମ୍ନ ବିକଳ୍ପଗୁଡକ
ି
ମ୍ଧ୍ୟରୁ କଗାଟିଏକର ବଗତୀକୃ ତ୍ କରନ୍ତୁ ׀

େବରଦସ୍ତୀ/ବଳ
ପୂବତକ

ଭୂଲ ଚିତ୍ରଣ

କପଟ

4

108 େୀବନ ବୀମ୍ାର ବିଷୟ ବସ୍ତୁ କ’ଣ ?

ପ୍ରି ମ୍ିୟମ୍

ମ୍ାନବ େୀବନ

ସମ୍ପର୍ତ୍ି

ସଦ୍ଭାବ

2

ସମ୍ୟ ମ୍ଧ୍ୟକର
ପ୍ରି ମ୍ିୟମ୍ର ପ୍ରଦାନ

ଏକ ବୀମ୍ା ପ୍ରସ୍ତାବ
ଏକ ବୀମ୍ା ପ୍ରସ୍ତାବ
ଫମ୍ତକର ସମ୍ସ୍ତ
ଫମ୍ତକର ସମ୍ସ୍ତ
ଆବଶ୍ରୟକୀୟ ତ୍ର୍ୟ
ଆବଶ୍ରୟକୀୟ ତ୍ର୍ୟ
ସୂଚନାର ମ୍ିର୍ୟା
ସୂଚନା ପ୍ରକଟ କରିବା
ପ୍ରକଟ କରିବା

ଏକ ବୀମ୍ା ପ୍ରସ୍ତାବ
ଫମ୍ତକର ସମ୍ସ୍ତ
ଅନାବଶ୍ରୟକୀୟ
ସୂଚନା ପ୍ରକଟ କରିବା

2

106

ଆମ୍ ପାଇଁ “ନିଷ୍ଠାର ଚୁକ୍ତି ” ର ସାରାଂଶ୍ର
କରନ୍ତୁ ׀

ଏକ ପରିଦୃଶ୍ରୟ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ୋହା
109 ୟୁ କବରିମ୍ା ଫାଇଡସର ସିର୍ଦ୍ାନ୍ତକୁ ପ୍ରଦଶ୍ରିତ୍
କକର ׀

ଏହି ଚୁକ୍ତି ଗୁଡକ
ି
ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ୍ କରାୋଏ
ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କୁ
ସ୍ୱୀକୃ ତ୍ି କଦବାକୁ
ପଡିବ

େୀବନ ବୀମ୍ା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିମ୍ନ ଦୁ ଇ ଉକ୍ତି କୁ
କଦଖ୍ନ୍ତୁ ଏବଂ ସତ୍ୟ (ଗୁଡକ
ି ୁ ) ଚୟନ କରନ୍ତୁ
I: ବୟସ ତ୍ର୍ୟ ସୂଚନା ଅକଟ ଓ
କକବଳ ଉକ୍ତି II
110 ସଙ୍କଟାଙ୍କନର ସର୍ତ୍ତଗୁଡକ
ି ୁ ପ୍ରଭାବିତ୍
କକବଳ ଉକ୍ତି I ସତ୍ୟ
ସତ୍ୟ ଅକଟ
କରିପାକର
II: େଦି ବୟସ ଅଲଗା କବାଲି େଣାପକଡ,
କକବଳ ପ୍ରଭାବ ପକ଼େ ପ୍ରି ମ୍ିୟମ୍ ହାର ଉପକର

111

ସାଧାରଣ ଆଇନ ଅନ୍ତଗତତ୍ ଏକ ଅନୁ ବନ୍ଧ
କନୈରାଶ୍ରୟ
ନିଭାଇବା ପାଇଁ ଏକ କାରଣ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ׀

କସହି ଦସ୍ତାବିେର ନାମ୍ କୁ ହନ୍ତୁ ୋହାକୁ ବୀମ୍ା
ଚୁକ୍ତି ର ସର୍ତ୍ତଗୁଡକ
ି ୁ ଉକଲଳଖ୍ କରିବା ପାଇଁ
112 ବୟବହାର କରାୋଏ କେକତ୍କବକଳ ଏହା
ପଲି ସୀ
କ୍ରୟ କରାୋଏ  ׀ସବୁ ଠୁ େର୍ାର୍ତ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ
କରନ୍ତୁ ׀
େୀବନ ବୀମ୍ାର ବିଷୟ ବସ୍ତୁ କର ଥିବା
113 ବୀମ୍ିତ୍ର ହିତ୍ ର ନାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ  ׀ସବୁ ଠୁ
କାଳ୍ପନିକ ହିତ୍
େର୍ାର୍ତ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ׀
ବୀମ୍ାକର୍ତ୍ତା ଓ ବୀମ୍ିତ୍ ମ୍ଧ୍ୟକର ଥିବା
114 ରାେିନାମ୍ାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ବର୍ଣ୍ତନା କରିକବ
? ସବୁ ଠୁ ଉପେୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ׀

115

ସାଧାରଣତ୍ଃ ବୀମ୍ା ଚୁକ୍ତି କର ଓ କବୈଧିକ
ଚୁକ୍ତି ମ୍ଧ୍ୟକର ମ୍ୂଖ୍ୟ ପାର୍ତକୟ କହଉଛି କେ:

ଶ୍ରୀ ରାେନଙ୍କୁ କସହି ବିଷୟ ସମ୍ୟ ଉପକର
ପରାମ୍ଶ୍ରତ ଦିଅନ୍ତୁ କେକତ୍କବକଳ େୀବନ
116
ବୀମ୍ା ପରିକପ୍ରକ୍ଷୀକର ବୀମ୍ାକୋଗୟ ହିତ୍
ରହିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ׀

ଉକ୍ତି I କିମ୍ବା ଉକ୍ତି
ଉଭୟ, ଉକ୍ତି I ଏବଂ
IIକକଉଁଟ ି ବି ସତ୍ୟ
II ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି
ନୁ କହଁ

1

ଭୂଲ

ଭୂଲ ଚିତ୍ରଣ

ଲୁ ଚାଇବା

3

ରାେିନାମ୍ା

ପ୍ରାଧିକରଣ

ଅନୁ କମ୍ାଦନ

1

ସର୍ତ୍ତ ହିତ୍

ବୀମ୍ାକୋଗୟ ହିତ୍

ପ୍ରତ୍ିପୂର୍ତ୍ି / କ୍ଷତ୍ି ପୂର୍ତ୍ି
ହିତ୍

3

ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ
ରାେିନାମ୍ା

ଆକସ୍ମି କ / ସମ୍ଭାବୟ
ରାେିନାମ୍ା

4

ମ୍ଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରାେିନାମ୍ା ଅସ୍ଥ୍ାୟୀ ରାେିନାମ୍ା

ବୀମ୍ା ଚୁକ୍ତି ଗୁଡକ
ି
ପରମ୍ ସଦ୍ଭାବର
ଚୁକ୍ତି ଅଟନ୍ତି

କକବଳ ପଲି ସୀ
କନବା ସମ୍ୟକର

ବୀମ୍ା ଚୁକ୍ତି ଗୁଡକ
ି
କବୈଧିକ ରୂକପ
ପ୍ରବର୍ତ୍ତନୀୟ ଚୁକ୍ତି
ଅଟନ୍ତି

ବୀମ୍ା ଚୁକ୍ତି ଗୁଡକ
ି
ବୀମ୍ା ଚୁକ୍ତି ଗୁଡକ
ି
କକୌଣସି ବି
ସବତଦା ଲାଭ ଦାୟକ ବିନୟ
ି ମ୍ର ଅଧୀନ
ହୁ ଅନ୍ତି
ହୁ ଅନ୍ତି ନାହିଁ ୋହା ବି
କହଉ

1

କକବଳ ଦାବୀ
କରିବା ସମ୍ୟକର

ପଲି ସୀ କନବା
ସମ୍ୟକର ଓ ଦାବୀ
କରିବା ସମ୍ୟକର

େୀବନ ବୀମ୍ା
କକ୍ଷତ୍ରକର କକୌଣସି
ବୀମ୍ାକୋଗୟ ହିତ୍
ଆବଶ୍ରୟକ ହୁ ଏ ନାହିଁ

1

20

S.
No.

Question Body

Alternative
1

କୁ ମ୍ାରୀ ଅନିତ୍ାଙ୍କୁ କସହି ବିଷୟ /ସମ୍ୟ
ଉପକର ପରାମ୍ଶ୍ରତ ଦିଅନ୍ତୁ କେକତ୍କବକଳ
117
ସମ୍ପର୍ତ୍ି ବୀମ୍ା ପରିକପ୍ରକ୍ଷୀକର ବୀମ୍ାକୋଗୟ
ହିତ୍ ରହିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ׀

କକବଳ ପଲି ସୀ
କନବା ସମ୍ୟକର

ମ୍କହଶ୍ର ତ୍ା’ ର୍ର ଉପକର ଏକ ବୀମ୍ା
ପଲି ସୀ ନିଏ  ׀ପଲି ସୀ କନବାର ଦୁ ଇ ମ୍ାସ
118 ପକର କସ ତ୍ା’ ର୍ରକୁ ବିକ୍ରି କରିଦଏ
ି  ׀େଦି
ର୍ର ଉପକର କିଛ ି କ୍ଷତ୍ି ପହୁ କଞ୍ଚ, ମ୍କହଶ୍ର
ଦାବୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କହାଇ ପାରିବ କି?

ହଁ, କାରଣ
ବୀମ୍ାକୋଗୟ ହିତ୍
ପଲି ସୀ କନବା
ସମ୍ୟକର ଉପସ୍ଥ୍ିତ୍
ଥିଲା

ଶ୍ରୀ ରାେନ ଏକ କର୍ା଼ୋ ଉପରୁ ଖ୍ସି ପଡିକଲ
ଏବଂ କାଦୁ ଅ ଉପକର ପଡିଗକଲ  ׀ତ୍ାଙ୍କୁ
କାଦୁ ଅ ଉପକର ଦୀର୍ତ ସମ୍ୟ ଧରି ପଡି
ରହିବାକୁ ପଡିଲା କାରଣ ପଡିବାକର ତ୍ାଙ୍କ
କଗାଡ ଭାଙ୍ଗି ୋଇଥିଲା  ׀ଏହା ଫଳକର କସ
119 ଗମ୍ଭୀର ନିକମ୍ାନିଆକର ଆକ୍ରାନ୍ତ କହାଇଗକଲ ନିକମ୍ାନିଆ
׀
ତ୍ାଙ୍କୁ ଏକ ପାଖ୍ ଡାକ୍ତରଖ୍ାନାକର ଚିକତ୍ସ
ି ା
କରାଗଲା କେଉଁଠି କସ ନିକମ୍ାନିଆ କାରଣରୁ
ମ୍ୃ ତ୍ୁୟବରଣ କକର  ׀ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକର ମ୍ୃ ତ୍ୁୟର
ଆସନ୍ନ/ନିକଟସ୍ଥ୍ କାରଣ କ’ଣ ?

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

କକବଳ ଦାବୀ
କରିବା ସମ୍ୟକର

ପଲି ସୀ କନବା
ସମ୍ୟକର ଓ ଦାବୀ
କରିବା ସମ୍ୟକର

ସମ୍ପର୍ତ୍ି ବୀମ୍ା
କକ୍ଷତ୍ରକର କକୌଣସି
ବୀମ୍ାକୋଗୟ ହିତ୍
ଆବଶ୍ରୟକ ହୁ ଏ ନାହିଁ

3

ହଁ, େଦି ର୍ରର
ବର୍ତ୍ତମ୍ାନର ମ୍ାଲି କ
ଅନୁ ମ୍ତ୍ି ଦିଏ

ହଁ, େଦି ତ୍ାର ର୍ର
ବିକ୍ରି କରିବାର
କଗାଟିଏ ବଷତ
ମ୍ଧ୍ୟକର କ୍ଷତ୍ି
କହାଇର୍ାଏ

ନା, କାରଣ
କକୌଣସି
ବୀମ୍ାକୋଗୟ ହିତ୍
ନାହିଁ

4

ପତ୍ନ କାରଣରୁ
ସୃ େି କହାଇଥିବା
କଗା଼େର କ୍ଷତ୍

ଡାକ୍ତରମ୍ାନଙ୍କ
ଅବକହଳା

ଡାକ୍ତରଖ୍ାନା ଚିକତ୍ସ
ି ା

2

ନା, ରକମ୍ଶ୍ର ତ୍ା’
ବନ୍ଧୁ ର େୀବନ
ଉପକର ବୀମ୍ା କ୍ରୟ
କରି ପାରିବ ନାହିଁ
କକଭି ଅଟ
ଏମ୍ପଟରର
(caveat
Empter) ସିର୍ଦ୍ାନ୍ତ
କାରଣରୁ

3

ଅଥଚ ମ୍ନ୍ତ୍ରଣାଳୟ

3

ନା, ରକମ୍ଶ୍ର ତ୍ା’
ନା, ରକମ୍ଶ୍ର ତ୍ା’
ବନ୍ଧୁ ର େୀବନ
ରକମ୍ଶ୍ର ବିବାହିତ୍ ଏବଂ ତ୍ାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଙ୍କ େୀବନ ହଁ, ରକମ୍ଶ୍ର ତ୍ା’
ବନ୍ଧୁ ର େୀବନ
ଉପକର ବୀମ୍ା କ୍ରୟ
ଉପକର ଏକ େୀବନ ବୀମ୍ା କିଣିବା ପାଇଁ
ବନ୍ଧୁ ର େୀବନ
ଉପକର ବୀମ୍ା କ୍ରୟ
120
କରି ପାରିବ ନାହିଁ
ଚାହଁାନ୍ତି  ׀କସ ଏପରି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ର୍ତ କି ଉପକର ବୀମ୍ା କ୍ରୟ କରି ପାରିବ ନାହିଁ
କାରଣ କସଇଠି
ନାହିଁ, ନିର୍ଣ୍ତୟ କରନ୍ତୁ ׀
କରିପାକର
କାରଣ କସ
ବୀମ୍ାକୋଗୟ ହିତ୍
ବିବାହିତ୍ ଅକଟ
ନାହିଁ

121

122

ନିମ୍ନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ େିଏ ଭାରତକର
ବୀମ୍ା େମ୍ପାନୀମ୍ାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ େକର?
ନିମ୍ନ ମ୍ଧ୍ୟରୁ କେଉେଁ କଗାଟିେ ଆଇଆରଡିଏ
ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ

ୁ ଏ ନା ିଁ ?

RBI ଏବଂ ଅଥଚ
ମ୍ନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏେତ୍ର
ମ୍ିଶି
ତୃତୀୟ ପେ
ପ୍ରଶାସେମ୍ାକନ

SEBI ଏବଂ AMFI
ଏେତ୍ର ମ୍ିଶି

ଆଇଆରଡିଏ

CASA (currentsavings
ବୀମ୍ା କରାେରମ୍ାକନ
account)
ଅଭି େର୍ତ୍ତଚାମ୍ାକନ

େକପଚାକରଟ
ଅଭି େର୍ତ୍ତଚାମ୍ାକନ

3

ଆଇଆରଡିଏ ଦ୍ୱାରା
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ

123

ନିମ୍ନ ଉକ୍ତି ଗୁଡେ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ କେଉେଁ କଗାଟିେ ସତୟ
ଅକଟ?

ଆଇଆରଡିଏ

େରାର୍ଯାଇଥିବା

ଭାରତୀୟ ଚୁକ୍ତି

େମ୍ପାନୀମ୍ାନଙ୍କୁ

ବିନୟ
ି ମ୍ାବଳୀ ଏ ା

ଆଇନ ଏବଂ

କସମ୍ାନଙ୍କ

ବୀମ୍ା ବିନୟ
ି ମ୍ର

ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ େକର କର୍ଯ

କେଶର ଅନୟାନୟ

ପଞ୍ଜି େରଣପରଠାରୁ

ମ୍ୂଖୟ ଉକର୍ଦ୍ଦଶୟ

ବୀମ୍ା େମ୍ପାନୀମ୍ାକନ

ଆଇନର

ନିୟନ୍ତ୍ରିତ େକର

ପଲି ସୀଧାରେେୁ

ଆଥିେରୂକପ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ

ପ୍ରାବଧାନଗୁଡେ
ି ର

ଏବଂ ନିକବଶ,

ସୁରୋ ପ୍ରୋନ

ସଂଗଠନ ରୂକପ

ଅନୁ ପାଳନକର,

ଆୋଉଣ୍ଟିଂ ଇତୟାେି

େରିବା

ନୁ କ େଁ ବରଂ

ବୀମ୍ା ପୂର୍ଣ୍ଚରୂକପ

ଭଳି କସମ୍ାନଙ୍କର

ସାମ୍ାଜିେରୂକପ

ଏେ ଆଇନଗତ

ସମ୍ସ୍ତ ମ୍ୂଖୟ

ୋୟି ତ୍ୱବାନ

ଚୁକ୍ତି ଅକଟ

ୋର୍ଯଚୟେଳାପେୁ

ସଂଗଠନ ରୂକପ

1

ନିରୀେଣ େକର I

ଥିବା ଉଚିତ୍ I

21

S.
No.

Question Body

Alternative
1

ଏ ା ସୁନଶ୍ଚ
ି ିତ
େରିବାପାଇେଁ କର୍ଯ
124

ବୀମ୍ା ବିନୟ
ି ମ୍ର ମ୍ୂଖୟ ଉକର୍ଦ୍ଦଶୟ େ’ଣ ଅକଟ
? ସବୁ ଠୁ ସଠିକ୍ ଉର୍ତ୍ତରେୁ ଚୟନ େରନ୍ତୁ I

ଗ୍ରାମ୍ୀଣ କେତ୍ର ଓ
ଜନସଂଖୟାର େୁ ବଚଳ
ଭାଗ ଆବଶୟେୀୟ
ବୀମ୍ା ସୁରୋ ପ୍ରାପ୍ତ
େରୁଛନ୍ତି

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ଏ ା ସୁନଶ୍ଚ
ି ିତ
େରିବା ପାଇେଁ କର୍ଯ

ଏ ା ସୁନଶ୍ଚ
ି ିତ

ବୀମ୍ା େମ୍ପାନୀମ୍ାକନ

େରିବା ପାଇେଁ କର୍ଯ

ର୍ଯକଥେ ଲାଭ ଜାତ

ବୀମ୍ା ସୁରୋେୁ

େରୁଛନ୍ତି ର୍ଯା ା

ଭାରତର ପ୍ରକତୟେ

ଫଳକର କସମ୍ାକନ

ନାଗରିେ ପାଖେୁ

େୀଘଚାବଧି ପର୍ଯଚୟନ୍ତ

ପ୍ରସାରିତ କ ାଇଛି

ପଲି ସୀଧାରେେୁ
ସୁରୋ ପ୍ରୋନ

4

େରିବା ପାଇେଁ

ତିଷ୍ଠି ପାରିକବ
ସଂର୍ଯୁକ୍ତ ରୂକପ

ନିମ୍ନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ କେଉେଁ କଗାଟିେ
125 ଭାରତକର କବୈୟକ୍ତି େ ଅଭିେର୍ତ୍ତଚାରୂକପ ୋର୍ଯଚୟ

ଜୀବନ ବୀମ୍ା ନିଗମ୍
ଅଥଚ ମ୍ନ୍ତ୍ରଣାଳୟ

ଭାରତ ସରୋର

େରିବା ପାଇେଁ ଲାଇକସନସ ଜାରୀ େକର ?

(LIC) ଓ ସାଧାରଣ

ଆଇଆରଡିଏ

4

ବୀମ୍ା ନିଗମ୍
(GIC)

126

127

ନିମ୍ନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ କେଉେଁ କଗାଟିେ
ଭାରତକର ପୁଞ୍ଜି ବଜାରେୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ େକର ?
ନିମ୍ନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ କେଉେଁ କଗାଟିେ
ଭାରତକର ବୟାଙ୍କଗୁଡେ
ି ୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ େକର ?

RBI

SEBI

IRDA

AMFI

2

RBI

SEBI

IRDA

AMFI

1

ଅଥଚ ମ୍ନ୍ତ୍ରଣାଳୟ

2

ସଂର୍ଯୁକ୍ତ ରୂକପ
ନିମ୍ନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ ୋ ାଦ୍ୱାରା ତୃତୀୟ
128 ପେ ପ୍ରଶାସେ (TPA) ମ୍ାକନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ
ୁ ଅନ୍ତି ?

ଜୀବନ ବୀମ୍ା
ପରିର୍େ ଓ

ଆଇଆରଡିଏ

ସାଧାରଣ ବୀମ୍ା

ଭାରତୀୟ ବୀମ୍ା
କରାେର ସଂଘ

ପରିର୍େ
ନିମ୍ନ ମ୍ଧ୍ୟରୁ କେଉେଁଟି କେଶର ମ୍ୂଳଭୂତ ବୀମ୍ା
ି ମ୍ ଅକଟ, ର୍ଯା ା ଭାରତକର ବୀମ୍ା
129 ବିନୟ
ବୟବସାୟେୁ ପରିଚାଳିତ େକର ?

ଜମ୍ା ବୀମ୍ା ଓ
ବୀମ୍ା ଅଧିନିୟମ୍,

ଆଇଆରଡିଏ

କକ୍ରଡିଟ ଗୟାକରଣ୍ଟି

1938

ଅଧିନିୟମ୍, 1999

ନିଗମ୍ ଅଧିନିୟମ୍
1961

ସବଚସାଧାରଣ
ୋୟି ତ୍ୱ ବୀମ୍ା

2

ଅଧିନିୟମ୍, 1991

କସ ି ବୀମ୍ା ଅଭିେର୍ତ୍ତଚା କର୍ଯଉେଁମ୍ାକନ ଉଭୟ
ଜୀବନ ବୀମ୍ାେର୍ତ୍ତଚା, ସାଧାରଣ ବୀମ୍ାେର୍ତ୍ତଚା ଓ
130

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ବୀମ୍ାେର୍ତ୍ତଚାପାଇେଁ ଅଭିେର୍ତ୍ତଚାରୂକପ ୋର୍ଯଚୟ
େରିବାପାଇେଁ ଲାଇକସନସ ଧାରଣ େରିଥାନ୍ତି,

କରାେର

େକପଚାକରଟ

ତୃତୀୟ ପେ

ସଂର୍ଯୁକ୍ତ ବୀମ୍ା

ଅଭି େର୍ତ୍ତଚା

ପ୍ରଶାସେ

ଅଭି େର୍ତ୍ତଚା

SEBI

IRDA

AMFI

4

କସମ୍ାନଙ୍କୁ __________________
େୁ ାର୍ଯାଏ I
ବୀମ୍ା ଉକେୟାଗେୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ବିେଶିତ
131

େରିବାପାଇେଁ ଏେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଧିେରଣ ରୂକପ
2000 କର ______________ େୁ

RBI

3

ସଂସ୍ଥାପିତ େରାର୍ଯାଇଥିଲା I
ନିମ୍ନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ କେଉେଁ କଗାଟିେ

ସଂର୍ଯୁକ୍ତ ରୂକପ

ଉଭୟ ବୀମ୍ାେର୍ତ୍ତଚା ଏବଂ ମ୍ଧ୍ୟସ୍ଥମ୍ାନଙ୍କ

ଜୀବନ ବୀମ୍ା

ଭାରତୀୟ

ପରିର୍େ ଓ

ପଲି ସୀଧାରେ ସଂଘ

ସାଧାରଣ ବୀମ୍ା

(PAI)

ି ୁ ଅନୁ ବନ୍ଧିତ େରି
132 ଉପକର େର୍ତ୍ତଚବୟଗୁଡେ
ପଲି ସୀଧାରେମ୍ାନଙ୍କ ସ୍ୱାଥଚର ସୁରୋ ପାଇେଁ
ବିନୟ
ି ମ୍ାବଳୀ ନିଦ୍ଧଚାରିତ େରିଛ ି ?
ନିମ୍ନ ଆଇନ ମ୍ଧ୍ୟରୁ ୋ ା ପାଖକର ବୀମ୍ା
ି ର ନିରୀେଣ
133 େମ୍ପାନୀମ୍ାନଙ୍କ ୋର୍ଯଚୟବିଧିଗୁଡେ
ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇେଁ ପ୍ରାବଧାନସବୁ ର ଛ
ି ି?

ସଂର୍ଯୁକ୍ତ ରୂକପ
ଆଇଆରଡିଏ

ଆଇଆରଡିଏ

କକ୍ରଡିଟ ଗୟାକରଣ୍ଟି

ଅଧିନିୟମ୍, 1999

ନିଗମ୍ ଅଧିନିୟମ୍,
1961

ଏବଂ ସାଧାରଣ

3

ବୀମ୍ା ନିଗମ୍

ପରିର୍େ
ଜମ୍ା ବୀମ୍ା ଓ

ଜୀବନ ବୀମ୍ା ନିଗମ୍

ସବଚସାଧାରଣ
ୋୟି ତ୍ୱ ବୀମ୍ା
ଅଧିନିୟମ୍, 1991

ବୀମ୍ା ଅଧିନିୟମ୍,
1938

1

22

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ବୀମ୍ା ସ୍କି ନ
ି ୍
ି ଙ୍ଗ

ପ୍ରତିେୂଳ ଚୟନ

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ତୁଟି

ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ୀୋ

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

କେଣୀ 10

କେଣୀ 12

ସ୍ନାର୍ତ୍ତେ

ସ୍ନାତକୋର୍ତ୍ତର

2

I-A , ନାମ୍ାଙ୍କି ତ

A. I-A, ଅପିଲୀୟ

I-B, ନାମ୍ାଙ୍କି ତ

I-B, ଅପିଲୀୟ

ଅଧିୋରୀ

ଅଧିୋରୀ

ଅଧିୋରୀ

ଅଧିୋରୀ

ର୍ଯେି ବୀମ୍ା ଫାମ୍ଚ କସ ି ଆକବେେମ୍ାନଙ୍କୁ
ସ୍ୱୀୋର େକର କର୍ଯଉେଁମ୍ାକନ ସାଧାରଣ ସଙ୍କଟ
ଠାରୁ ଅଧିେ ସଙ୍କଟକର ଥାଆନ୍ତି େିମ୍ବା
କସମ୍ାକନ ବୀମ୍ାକର୍ଯାଗୟ କ ାଇ ନ ଥାନ୍ତି,
134

େିନ୍ତୁ କସମ୍ାନଙ୍କ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତ ି ସମ୍ବନ୍ଧକର
ତଥୟେୁ ଲୁ ଚାଇଥାନ୍ତି େିମ୍ବା ମ୍ିଥୟା ତଥୟ
ପ୍ରୋନ େରିଥାନ୍ତି ର୍ଯା ାଦ୍ୱାରା କସମ୍ାକନ
ବୀମ୍ା ପାଇ ପାରନ୍ତି, କତକବ ଏ ାେୁ
______________ େୁ ାର୍ଯିବ I ସବୁ ଠୁ
ସଠିକ୍ ଉର୍ତ୍ତରେୁ ଚୟନ େରନ୍ତୁ I

135

ବୀମ୍ା ଅଧିନିୟମ୍ ______________ କର
ଲାଗୁ କ ାଇଥିଲା I
ଆଇଆରଡିଏ ଅଧିନିୟମ୍, 1999 ଅନ୍ତଗଚତ

136 ଆଇଆରଡିଏ ବର୍ଚ ______________
କର ସଂସ୍ଥାପିତ କ ାଇଥିଲା I
ବୀମ୍ା ଅଧିନିୟମ୍, 1938
______________ ଅନ୍ତଗଚତ ଏେ ବୀମ୍ା
137 ପଲି ସୀ କନବା ପାଇେଁ ଏେ ଉତ୍ କପ୍ରରଣ
ରୂକପ ରିକବଟ୍ (ଛାଡ଼) ର ଉପକର୍ଯାଗେୁ
ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ େରିଛ ି I
ବୀମ୍ା ଅଧିନିୟମ୍, 1938
138

139

_____________ ଅନ୍ତଗଚତ ବୀମ୍ା
ପଲି ସୀଗୁଡେ
ି ର ନାମ୍ିତୀେରଣ ପାଇେଁ
ନିୟମ୍ାବଳୀ ବିନର୍ଦ୍ଦ
ି େ
ି େରିଛ ି I
ବିନର୍ଦ୍ଦ
ି େ
ି ବୟକ୍ତି ର ସବଚନମ୍
ି ନ କଶୈେଣିେ
କର୍ଯାଗୟତା କ ଉଛି
ଏେ ବୀମ୍ାେର୍ତ୍ତଚାଙ୍କ ବୀମ୍ା ଅଭିେର୍ତ୍ତଚା ରୂକପ
ନିର୍ଯୁକ୍ତି ପାଇବାେୁ ଚା ୁ ଥି
େଁ ବା ଏେ ଆକବେନ

140 ବୀମ୍ାେର୍ତ୍ତଚାଙ୍କ ------------------ ପାଖକର
ଫମ୍ଚ ----------- କର ଏେ ଆକବେନ

1

ୋଖଲ େରିବାେୁ ପଡିବ I
ପୂର୍ଣ୍ତାଙ୍ଗ ଅଭିକୋଗ ପ୍ରବନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ
141 ______________ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ
କରାୋଇଛି ׀

142

ନିମ୍ନ ମ୍ଧ୍ୟରୁ କକଉଁଟ ି ଏକ କବୈଧ ଉପକଭାକ୍ତା
ଅଭି କୋଗ ପାଇଁ ଆଧାର କହାଇପାକର ?

ଭାରତ୍ୀୟ
ବୀମ୍ାଧାରକ ସଂର୍

ଆଇଆରଡିଏ

େୀବନ ବୀମ୍ା
ପରିଷଦ

ଭାରତ୍ ସରକାର

2

କଦାକାନୀ ଉତ୍ପାଦ
ଉପକର କକୌଣସି
ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ନ କଦବା

ପୟାକକେ ଉପକର
MRP ଅନୁ ୋୟୀ
କଦାକାନୀ ଦ୍ୱାରା
ଚାେତ କରାୋଇଥିବା
ମ୍ୂଲୟ

କଦାକାନୀ ଏକ
ନିେେ
ି ଉତ୍ପାଦ
କୋଗାଇବାକର
ବିଫଳ ହୁ ଏ

ଉପକଭାକ୍ତା ଦ୍ୱାରା
କିଣାୋଇଥିବା
େିନଷ
ି ଏକ କିମ୍ବା
ଅଧିକ ତ୍ୂଟର
ି
ଶ୍ରୀକାର ହୁ ଏ

4

ଉପକଭାକ୍ତା ଦ୍ୱାରା
କିଣାୋଇଥିବା
େିନଷ
ି ଏକ କିମ୍ବା
ଅଧିକ ତ୍ୂଟର
ି
ଶ୍ରୀକାର ହୁ ଏ

କଦାକାନୀ ଏକ
ନିେେ
ି ଉତ୍ପାଦ
କୋଗାଇବାକର
ବିଫଳ ହୁ ଏ

ଏକ ପକ୍ଷପାତ୍ୀ
ବୟାପାର ପ୍ରର୍ା କିମ୍ବା
ନିୟନ୍ତ୍ରିତ୍ ବୟାପାର
ପ୍ରର୍ା ଗ୍ରହଣ
କରାୋଇଛି

3

କଲାକପାଳ

IGMS
(Integrated
Grievance
ରାେୟ ଆକୟାଗ
Management
System)

କଦାକାନୀ ଦ୍ୱାରା
ନିମ୍ନ ମ୍ଧ୍ୟରୁ କକଉଁଟ ି ଏକ କବୈଧ ଉପକଭାକ୍ତା ଚାେତ କରାୋଇଥିବା
143 ଅଭି କୋଗ ପାଇଁ ଆଧାର କହାଇପାରିବ ନାହିଁ ମ୍ଲ
ୂ ୟ ପୟାକକେକର
?
ପ୍ରଦଶ୍ରିତ୍ ମ୍ୂଲୟଠାରୁ
ଅଧିକ ଅକଟ

ନିମ୍ନ ମ୍ଧ୍ୟରୁ କକଉଁଟ ି ବୀମ୍ା ଉକଦୟାଗକର
144 ଅଭି କୋଗ ନିବାରଣକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା
ପାଇଁ ଏକ ଉପକରଣ ଅକଟ ?

ୋତ୍ୀୟ ଆକୟାଗ

3
23

S.
No.

Question Body

ନିମ୍ନ ଉପକଭାକ୍ତା ବିବାଦ ନିବାରଣ
145 ମ୍ାଧ୍ୟମ୍ଗୁଡକ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ କାହା ପାଖ୍କର ସିଭିଲ
କକାଟତର ଶ୍ରକ୍ତି ଅଛି ?
ନିମ୍ନ ଉପକଭାକ୍ତା ବିବାଦ ନିବାରଣ
ମ୍ାଧ୍ୟମ୍ଗୁଡକ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ କାହା ପାଖ୍କର ରାେୟ
146
ଆକୟାଗ ଉପକର ନିରୀକ୍ଷଣାତ୍ମକ ଅଧିକାର
ଅଛି ׀
ନିମ୍ନ ମ୍ଧ୍ୟରୁ କିଏ, ବୀମ୍ିତ୍ ଓ ବୀମ୍ାକର୍ତ୍ତାଙ୍କ
ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମତ୍ିକର, ବିବାଦ
ପରିକପ୍ରକ୍ଷୀକର ଉଲି ଳଖିତ୍ ସର୍ତ୍ତ ମ୍ଧ୍ୟକର ଏକ
147
ମ୍ଧ୍ୟସ୍ଥ୍ ଓ ଉପକଦୋ ରୂକପ କାେତୟ
କରିପାକର ? ସବୁ ଠୁ ଉପେୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପର
ଚୟନ କରନ୍ତୁ ׀
େଦି ଏକ ଗ୍ରାହକ େିଲ୍ଲା କଫାରମ୍ ଦ୍ୱାରା
ଦିଆୋଇଥିବା ଏକ ଆକଦଶ୍ର କର ଦୁ ଃଖ୍ୀ
148 (ଅପକୃ ତ୍) ହୁ ଏ କତ୍କବ କସ କସଭଳି
ଆକଦଶ୍ର ବିରୁର୍ଦ୍କର କକଉଁଠି ଅପିଲ
କରିପାରିବ ?
େଦି ଏକ ଗ୍ରାହକ ରାେୟ ଆକୟାଗ ଦ୍ୱାରା
ଦିଆୋଇଥିବା ଏକ ଆକଦଶ୍ରକର ଦୁ ଃଖ୍ୀ
149 (ଅପକୃ ତ୍) ହୁ ଏ କତ୍କବ କସ କସଭଳି
ଆକଦଶ୍ର ବିରୁର୍ଦ୍କର କକଉଁଠି ଅପିଲ
କରିପାରିବ ?
ନିମ୍ନ ଅଧିନିୟମ୍ ମ୍ଧ୍ୟରୁ କକଉଁଟ ି ଭାରତ୍କର
ଉପକଭାକ୍ତାଙ୍କ ବିବାଦର ସମ୍ାଧାନ ପାଇଁ
150 ଉପକଭାକ୍ତା ପରିଷଦ ଓ ଅନୟାନୟ
ପ୍ରାଧିକରଣର ସ୍ଥ୍ାପନା ପାଇଁ ପ୍ରାବଧାନ ରଖ୍ନ୍ତି
?
151

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

େିଲଳା କଫାରମ୍

ରାେୟ ଆକୟାଗ

ୋତ୍ୀୟ ଆକୟାଗ

ଉପକରାକ୍ତ ମ୍ଧ୍ୟରୁ
ସମ୍ସ୍ତ

4

େିଲଳା କଫାରମ୍

ୋତ୍ୀୟ ଆକୟାଗ

କଲାକପାଳ

ଉପକରାକ୍ତ ମ୍ଧ୍ୟରୁ
କକଉଁଟ ି ବି ନୁ କହଁ

2

ବୀମ୍ା ଅଭିକର୍ତ୍ତା

କଲାକପାଳ

ବୀମ୍ାକର୍ତ୍ତା

ବୀମ୍ା କରାକର

2

କଲାକପାଳ

କକୌଣସି ଅପିଲ
କରା ୋଇ ପାରିବ
ନାହିଁ

1

କଲାକପାଳ

କକୌଣସି ଅପିଲ
କରାୋଇ ପାରିବ
ନାହିଁ

2

ରାେୟ ଆକୟାଗ

ୋତ୍ୀୟ ଆକୟାଗ

େିଲଳା କଫାରମ୍

ୋତ୍ୀୟ ଆକୟାଗ

ବୀମ୍ା ଅଧିନିୟମ୍,
1938

ଉପକଭାକ୍ତା ସୁରକ୍ଷା
ଆଇଆରଡିଏ
ବୟାଙ୍କି ଂ ବିନୟ
ି ମ୍ନ
(ସଂକଶ୍ରାଧନ)
ଅଧିନିୟମ୍, 1999 ଅଧିନିୟମ୍, 1949
ଅଧିନିୟମ୍, 2002

4

ଉପକରାକ୍ତ ମ୍ଧ୍ୟରୁ
କକୌଣସଟି ବି ନୁ କହଁ

2

ନିମ୍ନ ମ୍ଧ୍ୟରୁ କାହାର ରାେୟ ଆକୟାଗ ଉପକର
େିଲଳା କଫାରମ୍
ନିରୀକ୍ଷଣାତ୍ମକ ଅଧିକାର ଅଛି ?

ୋତ୍ୀୟ କମ୍ିଶ୍ରନ

କଲାକପାଳ

ଅଭି କୋଗ କକ୍ଷତ୍ରକର ସକବତାଚ୍ଚ ରାଶ୍ରିପରିମ୍ାଣ
ଟ. 100 ଲକ୍ଷ
152 କ’ଣ ଅକଟ ୋହା କଲାକପାଳ ଦ୍ୱାରା
ଟ 10 ଲକ୍ଷ ପେତୟନ୍ତ ଟ. 20 ଲକ୍ଷ ପେତୟନ୍ତ ଟ. 50 ଲକ୍ଷ ପେତୟନ୍ତ
ପେତୟନ୍ତ
ଦିଆୋଇପାରିବ ?

ଏକ ଉପକଭାକ୍ତା ନୟାୟାଳୟକର ଏକ
ଅଭି କୋଗ ଫାଇଲ କରାେିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା
153
ସମ୍ବନ୍ଧକର ନିମ୍ନ ଉକ୍ତି ମ୍ଧ୍ୟରୁ କକଉଁଟ ି ଭୂଲ
ଅକଟ ?

Correct
Alternative

ନିକେ
ଅଭିକୋଗକର୍ତ୍ତା
ବୟତ୍ୀତ୍ ଅନୟ କକହି
ରାେୟ କିମ୍ବା ୋତ୍ୀୟ
ଆକୟାଗ ନିକଟକର
ଅଭିକୋଗ ଦାଖ୍ଲ
କରି ପାରିବ ନାହିଁ

କକୌଣସି ବୟକ୍ତି େିଏ
କକୌଣସି େିନଷ
ି କୁ
ଉପକଭାକ୍ତା ସୁରକ୍ଷା (ସଂକଶ୍ରାଧନ)
ଏକ ପ୍ରତ୍ିଫଳ
ଅଧିନିୟମ୍, 2002 ଅନୁ ୋୟୀ ‘ଉପକଭାକ୍ତା’ ବଦଳକର କ୍ରୟ
154
ର ପରିଭାଷାକର ନିମ୍ନ ମ୍ଧ୍ୟରୁ କକଉଁମ୍ାନଙ୍କୁ
କକର ଏବଂ କସଭଳି
ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ କରାୋଇନାହିଁ ?
େିନଷ
ି ର କକୌଣସି
ଉପକୋଗକର୍ତ୍ତାକୁ
ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ କକର

2

ରାେୟ କିମ୍ବା ୋତ୍ୀୟ
ଆକୟାଗ ନିକଟକର
ଏକ ଅଭି କୋଗ
ଦାଖ୍ଲ କରିବା ପାଇଁ
କକୌଣସି ଶ୍ରୁଳ୍କ ନାହିଁ

ଅଭି କୋଗ
ବୟକ୍ତି ଗତ୍ ରୂକପ
ଦାଖ୍ଲ
କରାୋଇପାକର
କିମ୍ବା ଡାକ ଦ୍ୱାରା
ମ୍ଧ୍ୟ ପଠାୋଇପାକର

ଏକ ଅଭି କୋଗ
ଦାଖ୍ଲ କରିବା
ଉକେଶ୍ରୟ ପାଇଁ
କକୌଣସି ଓକିଲର
ଆବଶ୍ରୟକତ୍ା ନାହିଁ

1

କକୌଣସି ବୟକ୍ତି
ୋହାକୁ ଏକ
ପ୍ରତ୍ିଫଳ ବଦଳକର
କକୌଣସି କସବା
ଭଡାକର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ଏ
କିମ୍ବା ଉପଲବ୍ଧ ହୁ ଏ

କକୌଣସି ବୟକ୍ତି
ୋହାକୁ କକୌଣସି
କସବା ଉପଲବ୍ଧ ହୁ ଏ
ଏବଂ କସ କସହି
କସବାର
ଲାଭଗ୍ରହୀତ୍ା ମ୍ଧ୍ୟ
ଅକଟ

ଏକ ବୟକ୍ତି େିଏ
େିନଷ
ି କୁ ପୁନଃବିକ୍ରୟ
କିମ୍ବା କକୌଣସି
ବୟାପାରିକ ଉକେଶ୍ରୟ
ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ଏ

4
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Alternative
4

Correct
Alternative

କସଭଳି ସୁପାରିଶ୍ର
ପ୍ରାପ୍ତିର 15 ଦିନ
ମ୍ଧ୍ୟକର ଲି ଖିତ୍
ରୂକପ
ସୁପାରିଶ୍ରଗୁଡକ
ି ୁ
ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ
ହୁ ଏ

ବୀମ୍ିତ୍ ଦ୍ୱାରା
ଦିଆୋଇଥିବା
ସ୍ୱୀକୃ ତ୍ି ପତ୍ରର ଏକ
ନକଲକୁ ବୀମ୍ାକର୍ତ୍ତା
ପାଖ୍କୁ ପଠାଇବା
ଉଚିତ୍ ଏବଂ ତ୍ାଙ୍କ
ଲି ଖିତ୍ ପୁେିକରଣ
କସହି ସ୍ୱୀକୃ ତ୍ି ପତ୍ରର
ପ୍ରାପ୍ତିର 15 ଦିନ
ମ୍ଧ୍ୟକର ମ୍ାଗିବା
ଉଚିତ୍

1

ଟ. 100

ଦାବୀ ରାଶ୍ରିର
2.5% କିମ୍ବା ଟ.
500 କେଉଁଟା ବି
କମ୍ କହବ

ଦାବୀ ରାଶ୍ରିର 1%

ୋତ୍ୀୟ ଆକୟାଗ
ନିକଟକର ଗ୍ରାହକ
ଅଭି କୋଗ ଦାଖ୍ଲ
କରିବାପାଇଁ
କକୌଣସି ଶ୍ରୁଳ୍କ କଦୟ
ନୁ କହଁ

4

ୋତ୍ୀୟ ଆକୟାଗ

କଲାକପାଳ

ଆଇ େି ଏମ୍ ଏସ

ରାେୟ ଆକୟାଗ

3

ନିମ୍ନ ଉପକଭାକ୍ତା ବିବାଦ ନିବାରଣ
158 ମ୍ାଧ୍ୟମ୍ଗୁଡକ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ କିଏ େିଲଳା କଫାରମ୍
ଠାରୁ ଅପିଲଗୁଡକ
ି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ?

ରାେୟ ଆକୟାଗ

ୋତ୍ୀୟ ଆକୟାଗ

ଆଇଆରଡିଏ

କକୌଣସି ଅପିଲ
କରାୋଇ ପାରିବ
ନାହିଁ

1

ନିମ୍ନ ଉପକଭାକ୍ତା ବିବାଦ ନିବାରଣ
ମ୍ାଧ୍ୟମ୍ଗୁଡକ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ କିଏ କକୌଣସି ରାେୟ
159 ଆକୟାଗଙ୍କ ଆକଦଶ୍ର ବିରୁର୍ଦ୍କର
କରାୋଇଥିବା ଅପିଲଗୁଡକ
ି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି
?

େିଲଳା କଫାରମ୍

ୋତ୍ୀୟ ଆକୟାଗ

ଆଇଆରଡିଏ

କକୌଣସି ଅପିଲ
କରାୋଇ ପାରିବ
ନାହିଁ

2

େଦି ଏକ ପଲି ସୀଧାରୀ ଏକ ଅଭିକୋଗ
ବିରୁର୍ଦ୍କର ବୀମ୍ା କମ୍ପାନୀଠାରୁ ଟ 20 ଲକ୍ଷ
160
ପେତୟନ୍ତ କ୍ଷତ୍ିପୂରଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାକହଁ ,
କତ୍କବ କସ କକଉଁଠି ଆପର୍ତ୍ି କରିବ ?

େିଲଳା କଫାରମ୍

ରାେୟ ଆକୟାଗ

ୋତ୍ୀୟ ଆକୟାଗ

ଆଇଆରଡିଏ

1

Question Body

କଲାକପାଳ ଅନୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ରୟକ
155 ଥିବା ସୁପାରିଶ୍ରଗୁଡକ
ି ସମ୍ବନ୍ଧକର ନିମ୍ନ
ଉକ୍ତି ଗୁଡକ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ କକଉଁଟି ଭୂଲ ଅକଟ ?

େଦି େକଣ ପଲି ସୀଧାରୀ ୋତ୍ୀୟ ଆକୟାଗ
ନିକଟକର ଏକ ଅଭିକୋଗ ଦାଖ୍ଲ
156 କରିବାପାଇଁ ଚାକହଁ , କତ୍କବ କକକତ୍
ପରିମ୍ାଣକର ଶ୍ରୁଳ୍କ ତ୍ା’ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନକୋଗୟ
କହବ ?
157

ନିମ୍ନ ମ୍ଧ୍ୟରୁ କକଉଁଟ ି ବୀମ୍ା ଅଭିକୋଗ
ତ୍ର୍ୟର ଏକ କକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭଣ୍ଡାର ଅକଟ ?

161

Alternative
1

କସଭଳି ଏକ
ଅଭିକୋଗର
ପ୍ରାପ୍ତିର 6 ମ୍ାସ
ମ୍ଧ୍ୟକର
ସୁପାରିଶ୍ରସବୁ
କରାେିବା ଉଚିତ୍

Alternative
2

ନକଲସବୁ ଉଭୟ
ଅଭି କୋଗକର୍ତ୍ତା
ଏବଂ ବୀମ୍ା
କମ୍ପାନୀଙ୍କ ପାଖ୍କୁ
ପଠାଇବା ଉଚିତ୍

Alternative
3

4

?

162

4
?

163

. .

.

.

4

_________

-

164

2

׀
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__________
165

4

, 1998
׀

_________

166

1

________

-

167

4

׀

?
(i)
(i)

168 (ii)

(iii)

(ii)

(iii)

(i)

3

(iii)

,

“
, 1998” ________

169

(i)

׀

12-

91

11-

98

13-

-97

14-

83

2

?
170

(i)

(i)

(i)
(ii)

(iii)

(i)
(iii)

1

(ii)
(iii)
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?
171

(i)

(i)
(ii)

(i)

(iii)

(ii)

(i)
(iii)

3

(iii)

( .

. .) ________

?
172

(i)

(i)
(ii)

(i)
(iii)

(ii)

(iv)

(iii)

4

(ii)

(iii)

(iv)

,

173

2

(

?

)

174

(

?

175

176

4

)

_________

(

׀

)

, 1998 _________

3

3

׀

27

S.
No.

Alternative
1

Question Body

177

11-

?

-74

Alternative
2

24-

Alternative
3

-68 24-

-86

Alternative
4
22-

68

Correct
Alternative

3

178

2
?

_______

179

180

181

18

4

?

________

ଆଧୁନକ
ି ସମ୍ୟକର ବୀମ୍ାର ଉତ୍ପର୍ତ୍ି ସ୍ଥ୍ଳ
ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ׀

ନିମ୍ନ ମ୍ଧ୍ୟରୁ କକଉଁଟକ
ି ୁ ସାଧାରଣ ଭାକବ
182 ବୀମ୍ାକୁ ବର୍ଣ୍ତନା କରିବା ପାଇଁ ବୟବହାର
କରାୋଇପାକର ?

(

?

କବବିକଲାନର
ହୟାଙ୍ଗି ଙ୍ଗ ଗାକଡତନ

ଗରିବମ୍ାନଙ୍କୁ
ଆର୍ିକ ସହାୟତ୍ା
କଦବା

କଲାକମ୍ାନଙ୍କ
ହାନିର ସର୍ତ୍ତ
ଲଗାଇବା

ବୀମ୍ା ପରିକପ୍ରକ୍ଷୀକର ସମ୍ୁଚ୍ଚୟକରଣର
ସିର୍ଦ୍ାନ୍ତ ର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ׀

ସମ୍ାନ ପ୍ରକାରର
ପରିସମ୍ପର୍ତ୍ି ଥିବା ଓ
ସମ୍ାନ ପ୍ରକାରର
ସଙ୍କଟ ର ସମ୍ମୁଖ୍ୀନ
କହଉଥିବା
କଲାକମ୍ାନଙ୍କୁ
ଏକତ୍ରିତ୍ କରିବା

4

12

)

କରାମ୍ର ଭାଟିକାନ
ସିଟ ି

କରାକଡସର ବାସିନ୍ଦାମ୍ାକନ ଏକ ବୟବସାୟ
ଆପଣାର କକଲ ୋହାଦ୍ୱାରା, େଦି ବିପର୍ତ୍ି
ସମ୍ୟକର କେଟିସନିଙ୍ଗ କାରଣରୁ କିଛ ି
େିନଷ
ି ର ହାନି କହାଇଗଲା, େିନଷ
ି ର
183
ପୁଞ୍ଜିବାଦ
ମ୍ାଲି କମ୍ାକନ (େଦିଓ କସମ୍ାକନ କିଛ ି ହରାଇ
ନ ଥିକବ ) କିଛ ି ଅନୁ ପାତ୍କର ହାନିକୁ ବହନ
କରିକବ  ׀ଏହି ପରିଦୃଶ୍ରୟକର କକଉଁ ତ୍ର୍ୟର
ଦୃ ୋନ୍ତ ଦିଆୋଇଛି ?

184

18

12

1

4

ଲଣ୍ଡନର ଲୟଡସ
କଫି ହାଉସ

ନୁ ୟୟକତର ବିଗ୍
ଏପଲ
ଅଳ୍ପ କକକତ୍କଙ୍କ
ଅନୟମ୍ାନଙ୍କ ହାନିରୁ ହାନିକୁ ଅକନକଙ୍କ
ଲାଭ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆବଣ୍ଟିତ୍
କହବା

3

4

ସମ୍ାେବାଦ

ପାରସ୍ପରିକ ବୀମ୍ା

ଅତ୍ୟାଚାର

3

ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର
ପରିସମ୍ପର୍ତ୍ି ଥିବା ଓ
ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର
ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖ୍ୀନ
କହଉଥିବା
କଲାକମ୍ାନଙ୍କୁ
ଏକତ୍ରିତ୍ କରିବା

ସମ୍ାନ ପ୍ରକାରର
ପରିସମ୍ପର୍ତ୍ି ଥିବା
କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ
ପ୍ରକାରରସଙ୍କଟର
ସମ୍ମୁଖ୍ୀନ କହଉଥିବା
କଲାକମ୍ାନଙ୍କୁ
ଏକତ୍ରିତ୍ କରିବା

ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର
ପରିସମ୍ପର୍ତ୍ି ଥିବା
କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର
ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖ୍ୀନ
କହଉଥିବା
କଲାକମ୍ାନଙ୍କୁ
ଏକତ୍ରିତ୍ କରିବା

1
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ଚୀନ ସରକାର
ଅନିବାେତୟ କକଲ
ପୁରାତ୍ନ ସମ୍ୟକର, ଚୀନ୍୍ର ବୟାପାରିମ୍ାକନ
କେ େିନଷ
ି ଗୁଡକ
ି
ଚୀନ୍୍ର କପାତ୍ଗୁଡକ
ି
ବିଶ୍ୱାସ ର୍ାତ୍କ (Treacherous)
ବହୁ ବଧ
ି କନୌକଛାଟ କଛାଟ ଥିକଲ
ନଦୀଗୁଡକ
ି କଦଇ େଳୋତ୍ରା କରିବା
ପରିବହନ କମ୍ପାନୀ
185
ଓ କସମ୍ାକନ
ସମ୍ୟକର କସମ୍ାନଙ୍କ େିନଷ
ି ସବୁ କୁ ବିଭିନ୍ନ
ମ୍ାନଙ୍କ ମ୍ଧ୍ୟକର
ଓେନିଆ େିନଷ
ି
କନୌକାକର ରଖ୍ୁଥିକଲ  ׀ବିକେଷଣ କରନ୍ତୁ
ବିତ୍ରଣ କରାେିବା
କନଉଥିକଲ ׀
କାହିଁକି ?
ଉଚିତ୍ ୋହା ଦ୍ୱାରା
ବୟବସାୟର ସମ୍ାନ
ବିତ୍ରଣ କହବ

ଚୀନ୍୍ର
ବୟାପାରୀମ୍ାକନ
କସମ୍ାନଙ୍କ
େିନଷ
ି ସବୁ କୁ
ବହୁ ବଧ
ି କପାତ୍କର
ରଖ୍ୁଥିକଲ କାରଣ
ଏହା ସମ୍ପୂଣତ ହାନି
ବିରୁର୍ଦ୍କର ବୀମ୍ା
ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା

ଚୀନ୍୍ର
ବୟାପାରୀମ୍ାକନ
କସମ୍ାନଙ୍କ
େିନଷ
ି ସବୁ କୁ
ବହୁ ବଧ
ି କପାତ୍କର
ରଖ୍ୁଥିକଲ କାରଣ
ଏହା ଶ୍ରସ୍ତା ଥିଲା

3

186

187

188
189

190

Question Body

ଏଇଠି ଉକଲଳଖ୍ କରାୋଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ସୂଚୀ
ମ୍ଧ୍ୟରୁ ଏକ ଅଣ–କଭୌତ୍ିକ ପରିସମ୍ପର୍ତ୍ିକୁ
ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ׀
ମ୍ନୀଷ ତ୍ା’ ବୀମ୍ା ଉପକଦୋକୁ ବୀମ୍ାର
ମ୍ୂଖ୍ୟ ଉକେଶ୍ରୟ ବିଷୟକର ପଚାକର ׀
ନିମ୍ନକର ଦିଆୋଇଥିବା ବିକଳ୍ପଗୁଡକ
ି ମ୍ଧ୍ୟରୁ
ବୀମ୍ାର ମ୍ୂଖ୍ୟ ଉକେଶ୍ରୟ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକର
ମ୍ନୀଷର ସହାୟତ୍ା କରନ୍ତୁ ׀
ଆମ୍କୁ କୁ ହନ୍ତୁ ବୀମ୍ାର ପ୍ରତ୍ିପାଦନକର କ’ଣ
ମ୍ାଗତଦଶ୍ରତନ କକର ׀
ସଙ୍କଟ ପ୍ରବନ୍ଧନର ନିମ୍ନ ପର୍ଦ୍ତ୍ିଗୁଡକ
ି ମ୍ଧ୍ୟକର
କକଉଁଟା ସ୍ୱୟଂ- ବୀମ୍ା ନାମ୍କର ମ୍ଧ୍ୟ
ପରିଚତ୍
ି ?

ଆପଣ କକକତ୍କବକଳ ବୀମ୍ା କନବା ପାଇଁ
ଚୟନ କରିକବ ?

Alternative
1

କାର

ର୍ର

ସଦ୍ଭାବ

ଶ୍ରୀତ୍ ତ୍ାପ ନିୟନ୍ତ୍ରକ
(ଏୟର-କଣ୍ଡିଶ୍ରନର)

3

ଅକନକଙ୍କ
ହାନିସବୁ କୁ
ଅକନକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଆବଣ୍ଟିତ୍ କରିବା

ଅକନକଙ୍କ
ହାନିସବୁ କୁ
କକକତ୍କଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଆବଣ୍ଟିତ୍ କରିବା

କକକତ୍କଙ୍କ
ହାନିସବୁ କୁ
ଅକନକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଆବଣ୍ଟିତ୍ କରିବା

ପୂବତାନୁ ମ୍ାନ

3

ବିପଦ

କ୍ଷତ୍ିପୂର୍ତ୍ି

ହାନି

ସଙ୍କଟ

4

ସଙ୍କଟ ପରିହାର

ସଙ୍କଟ ଧାରଣ

ସଙ୍କଟ ହ୍ରାସ ଓ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ସଙ୍କଟ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ

2

ଆକସ୍ମିକ ର୍ଟଣା
ର୍ଟିଥିବା ପକର

କେକତ୍କବକଳ
ର୍ଟଣା ର୍ଟିବାର
ସମ୍ଭାବୟତ୍ା କମ୍
ର୍ାଏ କିନ୍ତୁ ଗମ୍ଭୀରତ୍ା
ଅଧିକ ର୍ାଏ

କେକତ୍କବକଳ
ର୍ଟଣା ର୍ଟିବାର
ସମ୍ଭାବୟତ୍ା
ଗମ୍ଭୀରତ୍ା ସହିତ୍
କମ୍ ର୍ାଏ

କେକତ୍କବକଳ
ଆପଣ ନିେ
ହିସାବକର ଆକସ୍ମି କ
ର୍ଟଣାର ହାନିସବୁ କୁ
ଅର୍ତ ସହାୟତ୍ା
କଦଇ ପାରିକବ

2

ୋତ୍ୀୟ ବୀମ୍ା
କମ୍ପାନୀ ଲି ମ୍ିକଟଡ

3

ୋତ୍ୀୟ ବୀମ୍ା
କମ୍ପାନୀ ଲି ମ୍ିକଟଡ

2

ସଙ୍କଟ ଲର୍ୁକରଣ

3

2

4

ବକମ୍ବ ମ୍ୁୟଚୁୟଆଲ
ଦି ଓରିଏଣ୍ଟାଲ
ଟ୍ରାଇଟନ
ନିମ୍ନ ମ୍ଧ୍ୟରୁ କକଉଁଟ ି ପ୍ରର୍ମ୍ ଭାରତ୍ୀୟ ବୀମ୍ା
ଏସୁୟରାନସ
191
ଲାଇଫ ଇନସୁୟରାନସ ଇନସୁୟରାନସ କମ୍ପାନୀ
କମ୍ପାନୀ ଅକଟ ?
କସାସାଇଟି
କମ୍ପାନୀ ଲି ମ୍ିକଟଡ ଲି ମ୍ିକଟଡ
ଲି ମ୍ିକଟଡ
ଭାରତ୍କର େୀବନ ବୀମ୍ା କମ୍ପାନୀର
ଭାରତ୍ୀୟ
ୋତ୍ୀୟକରଣ ଫଳକର ଗଠିତ୍ କହାଇଥିବା
ଭାରତ୍ୀୟ ସାଧାରଣ ଭାରତ୍ୀୟ େୀବନ
192
ଓରିଏଣ୍ଟଲ ବୀମ୍ା
ସରକାରୀ କକ୍ଷତ୍ର େୀବନ ବୀମ୍ା କମ୍ପାନୀର
ବୀମ୍ା ନିଗମ୍
ବୀମ୍ା ନିଗମ୍
କମ୍ପାନୀ
ନାମ୍ କହନ୍ତୁ ׀
କେକତ୍କବକଳ େକଣ ବୟକ୍ତି ବୀମ୍ା କ୍ରୟ
କକର, କସ ପ୍ରକୟାଗ କରିଥିବା ସଙ୍କଟ
193
ସଙ୍କଟ ପରିହାର
ସଙ୍କଟ ଧାରଣ
ସଙ୍କଟ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ
ପ୍ରବନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀର ବିଷୟକର ଆକଲାଚନା
କରନ୍ତୁ ׀

ବୀମ୍ା : ଏକ
ର୍ଟଣା ବିରୁର୍ଦ୍କର
ସୁରକ୍ଷା ୋହା ର୍ଟିବ
ବୀମ୍ା ଓ ନିଭତର ପ୍ରତ୍ିଶ୍ରୃତ୍ି ମ୍ଧ୍ୟକର ପାର୍ତକୟର
194
ନିଭତର ପ୍ରତ୍ିଶ୍ରୃତ୍ି :
ଆକଲାଚନା କରନ୍ତୁ ׀
ଏକ ର୍ଟଣା
ବିରୁର୍ଦ୍କର ସୁରକ୍ଷା
ୋହା ର୍ଟିପାକର

ବୀମ୍ା: ଏକ ର୍ଟଣା
ବିରୁର୍ଦ୍କର ସୁରକ୍ଷା
ୋହା
ର୍ଟିପାକର
ନିଭତର ପ୍ରତ୍ିଶ୍ରୃତ୍ି :
ଏକ ର୍ଟଣା
ବିରୁର୍ଦ୍କର ସୁରକ୍ଷା
ୋହା ର୍ଟିବ

ଉଭୟ ବୀମ୍ା ଓ
ନିଭତର ପ୍ରତ୍ିଶ୍ରୃତ୍ି
ସମ୍ାନ େିନଷ
ି କୁ
ସୂଚୀତ୍ କକର

ବୀମ୍ା: ଏକ ର୍ଟଣା
ବିରୁର୍ଦ୍କର
ଗୟାକରଣ୍ଟିେୁକ୍ତ
ସୁରକ୍ଷା ୋହା
ର୍ଟିପାକର
ନିଭତର ପ୍ରତ୍ିଶ୍ରୃତ୍ି :
ଏକ ର୍ଟଣା
ବିରୁର୍ଦ୍କର ସୁରକ୍ଷା
ୋହା ର୍ଟିପାକର ଓ
ୋହା ଗୟାକରଣ୍ଟିେୁକ୍ତ
ନୁ କହଁ

ଶ୍ରୀ କପାଦାର ଅଗ୍ନି କାଣ୍ଡ କୋଗଁୁ କ୍ଷତ୍ିର
ସମ୍ଭାବନା କମ୍ କରିବାକୁ ତ୍ାଙ୍କ ର୍କର
ଇନସୟୟକଲକଟଡ (ବିଦୁୟତ୍କରାଧୀ) ୱାଇରିଙ୍ଗର
195
ସଙ୍କଟ ପରିହାର
ଉପକୋଗ କରିଛନ୍ତି  ׀ଏଠି ବୟବହାର
କରାୋଇଥିବା ସଙ୍କଟ ପ୍ରବନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ
ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ׀

ସଙ୍କଟ ଧାରଣ

ସଙ୍କଟ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ

ସଙ୍କଟ ହ୍ରାସ ଓ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
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S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ମ୍ିସ୍ ସାହିନ ଗନ୍ତବୟ କଦଶ୍ରକର ହିଂସା କୋଗଁୁ
ଏକ ବୟବସାୟ ୋତ୍ରାକର ଇରାକ େି ବାପାଇଁ
196
ସଙ୍କଟ ଅର୍ତ କୋଗାଣ ସଙ୍କଟ ଧାରଣ
ମ୍ନା କକର  ׀ଏଠି ବୟବହାର କରାୋଇଥିବା
ସଙ୍କଟ ପ୍ରବନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ׀

ସଙ୍କଟ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ

ସଙ୍କଟ ହ୍ରାସ ଓ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

1

ସୁକରଶ୍ର ଏକ େୀବନ ବୀମ୍ା ପଲି ସୀ କ୍ରୟ
କରିଛ ି ୋହାଦ୍ୱାରା ତ୍ାର ଅକାଳ ମ୍ୃ ତ୍ୁୟ
କକ୍ଷତ୍ରକର ତ୍ା’ ପରିବାରର ସଦସୟମ୍ାନଙ୍କୁ
197
କାହାରି ଉପକର ବି ନିଭତର କରିବାକୁ ପଡିବ
ନାହିଁ  ׀ଏଠି ଉପକୋଗ କରାୋଇଥିବା
ସଙ୍କଟ ପ୍ରବନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ׀

ସଙ୍କଟ ଧାରଣ

ସଙ୍କଟ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ

ସଙ୍କଟ ହ୍ରାସ ଓ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

3

ମ୍ିସ୍ ସ୍ମିତ୍ା ମ୍ରାମ୍ତ୍ିକର ଉପକୋଗୀ
କହବାପାଇଁ ଏକ ରିେଭତ ଫଣ୍ଡ ସ୍ଥ୍ାପିତ୍ କରିଛ ି
198 େଦି ର୍ରଟି କକୌଣସି କାରଣରୁ ନେ
ସଙ୍କଟ ଅର୍ତ କୋଗାଣ ସଙ୍କଟ ଧାରଣ
କହାଇୋଏ  ׀ଏଠି ଉପକୋଗ କରାୋଇଥିବା
ସଙ୍କଟ ପ୍ରବନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ׀

ସଙ୍କଟ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ

ସଙ୍କଟ ହ୍ରାସ ଓ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

2

ବୀମ୍ା ହାନିର
ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ
କକର

ବୀମ୍ା ଏକ ହାନି
ର୍ଟଣାକର ବୀମ୍ିତ୍କୁ
କ୍ଷତ୍ିପୂର୍ତ୍ି ପ୍ରଦାନ
କକର

4

ସମ୍ପର୍ତ୍ିଟ ି ସହରଠାରୁ
ପକଡାଶ୍ରୀକର ଥିବା
କକକତ୍ ଦୂରକର
ସମ୍ପର୍ତ୍ିସବୁ ଉପକର
ଅଛି, ଏହା ନିରୂପଣ
ମ୍ଧ୍ୟ ଦୃ େି ପକାଇବା
କରିବା

1

ସଙ୍କଟ ପରିହାର

199 ନିମ୍ନ ଉକ୍ତି ମ୍ଧ୍ୟରୁ କକଉଁଟି ଠିକ୍ ?

ବୀମ୍ା ପରିସମ୍ପର୍ତ୍ିକୁ
ନେ କହବାଠାରୁ
ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ

ଆପଣ ଏକ ବୀମ୍ା ସକବତକ୍ଷକ  ׀ବୀମ୍ାକର୍ତ୍ତା
200 ପକ୍ଷରୁ ବୀମ୍ା ପୂବତରୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଏକ
ସମ୍ପର୍ତ୍ିର ସକବତକ୍ଷଣ ଓ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିକବ ?

ମ୍ୂଲୟ ନିର୍ଦ୍ତାରଣ
ପରିକବଶ୍ରକୁ କଦଖି
ଉକେଶ୍ରୟକର
ସମ୍ପର୍ତ୍ିର ମ୍ୂଲୟ
ସଙ୍କଟକୁ ମ୍ୂଲୟାଙ୍କନ
ନିରୂପଣକର ପହଞ୍ଚିବା
କରିବା

ବୀମ୍ା ହାନିସବୁ ର
ନିବାରଣ କକର
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