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

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ફક્ત I

ફક્ત II

બંને I અને II

ન I, ન II

3

ફક્ત I

ફક્ત II

બંને I અને II

ન I, ન II

1

I અને II

I અને III

II અને III

I, II અને III

2

ફક્ત I

ફક્ત II

બંને I અને II

ન I, ન II

3

ફક્ત I

ફક્ત II

બંને I અને II

ન I, ન II

2

નીચેનામાાંથી કય ાં વિધાન/વિધાનો
સાચા છે ?
I. તે બહ સારી રીતે સમજી શકાય છે
1

કે િીમો એક ‘ખાતરી’ છે
II. પોલિસી તે ખાતરીની ‘સાક્ષી’ છે

નીચેનામાાંથી કય ાં વિધાન/વિધાનો
સાચા છે ?
I. િીમો તેના િળતરની ખાતરીઓ
કેટિી જાળિે છે તેના પર તેની
2

કામગીરી કેટિી સારી છે તેન ાં
મ ૂલયાાંકન થાય છે
II. િીમામાાં એકમાત્ર મખ્ય રે ટટિંગ
પટરબળ િીમા કાં પનીની િળતર
ચકિિાની ક્ષમતા છે
િીમા વનયામક (ઇરડા) દાિાની
પ્રટિયામાાં મખ્ય ટિતધારક છે , કારણ
કે તેનો આશય છે ેઃ

3

I. િીમાન ાં િાતાિરણ જાળિવ ાં
II. િીમાકરતાના ટિત જાળિિા
III. િીમા કાં પનીઓના િાાંબા ગાળે
આવથિક સદ્ધરતા સવનવિત કરિી
નીચેનામાાંથી કય ાં વિધાન/વિધાનો
સાચા છે ?
I. િીમા એજન્ટ/બ્રોકરનો મખ્ય િેત

4

િીમા પોલિસીઓન ાં િેચાણ કરિાનો
છે
II. િીમા એજન્ટ/બ્રોકર દાિાના
ટકસ્સામાાં ગ્રાિકને સેિા આપશે તેિી
અપેક્ષા રાખિામાાં આિે છે
નીચેનામાાંથી કય ાં વિધાન/વિધાનો
સાચા છે ?
I. દાિાની સેિા િીમા કાં પનીએ
અવધકૃત કરે િ થડડ પાટી

5

એડવમવનસ્રે ટર (ટીપીએ) મારફતે જ
આપિામાાં આિે છે
II. દાિાની સેિા િીમા કાં પની દ્વારા કે
િીમા કાં પનીએ અવધકૃત કરે િ થડડ
પાટી એડવમવનસ્રેટર (ટીપીએ)
મારફતે મળી શકે છે

1

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

____________ના કેસમાં ગ્રાહક
હોસ્પિટલમાં ભરતી થતી વખતે કે
સારવારના સમયે ખર્ચની ચકુ વણી
"િહેલા

કરવી િડતી નથી. વીમા
6

કં િની/ટીિીએ િાસેથી પ ૂવચમજ
ં ૂરીના
આધારે નેટવકચ હોસ્પિટલ સેવાઓ

વળતરનો દાવો કેશલેસ સવુ વધા

પ ૂવચમજ
ં ૂર દાવો

સારવાર, િછી
ચકુ વણી"નો

2

દાવો

પ્રદાન કરે છે અને િછી દાવાની
િતાવટ માટે વીમા
ુ રત
કં િની/ટીિીએને દપતાવેજો સિ
કરે છે .
____________ના કેસમાં ગ્રાહક
િોતાના ખખપસામાંથી હોસ્પિટલને
તમે દાવો

ચકુ વણી કરે છે અને િછી
7

દાવાિાત્ર વળતરની રકમ

વળતરનો દાવો કેશલેસ સવુ વધા કરવા જાવ તેમ
ચકુ વો

મેળવવા વીમા કં િની/ટીિીએ
સમક્ષ દાવો કરે છે

8

દાવાની પ્રક્રિયામાં નીર્ેનામાંથી
પ્રથમ િગલ ં ુ કય ંુ છે ?

રજજપરેશન

દાવાની સંક્રહતા

જાણકારી

I, II અને IV

II, III અને IV

I, III અને IV

થડચ િાટી

વીમા

એડવમવનપરે ટર

એજન્ટ્સ/બ્રોકસચ

II, III અને IV

I, III અને IV

"િહેલા
સારવાર, િછી
ચકુ વણી"નો

1

દાવો

દપતાવેજોની
ખરાઈ

3

ટીપીએ નીચેની સેિાઓ પ્રદાન કરે
છે
I. કેશિેસ સવિધા
II. ડેટાન ાં સાંકિન અને અિિોકન
9

III. 24 કિાક કોિ સેન્ટર અને
ગ્રાિકોને સિાય

I, II, III અને IV

4

ઉિરોક્ત તમામ

4

I, II, III અને IV

4

IV. િોસ્સ્પટિ અને અન્ય તબીબી
સવિધાઓન ાં નેટિકડ

વીમા કં િનીના દાવાની પ્રક્રિયામાં
10 નીર્ેનામાંથી કોણ ક્રહતધારકો છે ?

વનયમનકાર

ટડસ્ચાર્જ સમરીમાાં નીચેનામાાંથી કઈ
વિગતો સામેિ છે ?
I. નામ, ઉંમર, જાવત અને દદીન ાં
િણડન
II. દાખિ થિાની અને રજા
11

મળ્યાની તારીખ અને સમય
III. દાખિ થિા સમયે દદીની

I, II અને IV

સ્સ્થવતની વિગત, દદીન ાં તાપમાન,
ધબકારા, બ્િડ પ્રેશર િગેરે અને
દાખિ થિાન ાં કારણ
IV. થયેિ તપાસ

2

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

ગ્રાિક અને દાિાની ટીમ િચ્ચે
12 સાંપકડ નો પ્રથમ સેત નીચેનામાાંથી
કોણ બને છે ?

દાવાની નોંધણી દાવાની સંક્રહતા

િોસ્સ્પટિના લબિમાાં કયા ખચડ િેઠળ
13

ફરજ પરના તબીબી અવધકારના
ચાજીસ સામેિ કરિામાાં આિશે?

Alternative
3
દાવાની
જાણકારી

Alternative
4

Correct
Alternative

દાવાના
દપતાવેજોની

3

ખરાઈ

કન્ટસલ્ટન્ટટ

િરચ ૂરણ

ર્ાજીસ

ર્ાજીસ

ફક્ત II

બંને I અને II

ન I, ન II

3

I, II અને IV

II, III અને IV

I, III અને IV

I, II, III અને IV

4

4

8

12

24

4

રૂમન ંુ ભાડું

પ્રક્રિયા ર્ાજીસ

ફક્ત I

1

નીચેનામાાંથી કય ાં વિધાન/વિધાનો
સાચા છે ?
I. આયોજીત િોસ્સ્પટિમાાં ભરતી
ના કેસમાાં ગ્રાિક િીમા કાં પનીને જાણ
કરી શકે છે કે તે િોસ્સ્પટિમાાં ભરતી
14

થઈને સારિાર િેિાની યોજના
ધરાિે છે
II. િોસ્સ્પટિમાાં એકાએક ભરતી
થિાના કેસમાાં િોસ્સ્પટિાઇઝેશન
પછી િીમા કાં પનીને જાણ કરિામાાં
આિશે
ટીપીએન ાં કોિ સેન્ટર નીચેના
સાંબવાં ધત માટિતી પ્રદાન કરશે:
I. પોલિસી િેઠળ ઉપિબ્ધ કિચ
અને િાભ
II. િેલથના દાિાઓ સાંબવાં ધત

15 પ્રટિયાઓ અને પદ્ધવતઓ
III. સેિાઓ અને કેશિેસ
િોસ્સ્પટિાઇઝેશન સાંબવાં ધત
માગડદશડન hospitalization
IV. નેટિકડ િોસ્સ્પટિ પરની માટિતી
િોસ્સ્પટિમાાં એકાએક દાખિ થિાના
કેસમાાં િીમા કાં પનીને દાખિ થયાના
16 ________ કિાકની અંદર જાણ
કરિી જરૂર છે .
નીચેની કઈ ચેનલસ મારફતે િીમા
17

કાં પનીને િોસ્સ્પટિમાાં દાખિ થયાની
જાણકારી આપી શકાશે?

ફેક્સ

કોલ સેન્ટટર િર
કોલ કરવો

ઇમેઇલ

ઉિરમાંથી કોઈ
િણ

4

િળતરની પ્રટિયા માટે દાિાની ટીમ
દ્વારા ઉપયોગમાાં િેિાયેિ આંતટરક
દસ્તાિેજની ફોમેટ્સના સાંદભડમાાં
18 જિાબ આપો. સામાન્ય રીતે
નીચેનામાાંથી કઈ વસિંગિ શીટ છે ,
જેમાાં સાંપ ૂણડ પ્રટિયાની નોંધ કરિામાાં

ર્કાસણી િત્રક

દપતાવેજ
ખરાઈ િત્રક

ુ વત્તાની
ગણ
ર્કાસણી/વનયંત્ર ઉિરોક્ત તમામ

1

ણ ફોમેટ

આિે છે ?

3

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ફક્ત I

ફક્ત II

બંને I અને II

ન I, ન II

1

ફક્ત I અને II

ફક્ત I અને IV

I, II અને IV

I, II, III અને IV

4

ુ ર
મત્ૃ યદ

રોગની સ્પથવત

સંભવવતતા

2

નીચેનામાાંથી કય ાં વિધાન/વિધાનો
સાચા છે ?
I. એક િખત વસસ્ટમમાાં દાિો
નોંધાઈ જાય પછી િીમા કાં પનીના
ખાતામાાં તે માટેના અનામત
ભાંડોળની વ્યિસ્થા થાય છે
II. એક િખત અનામત ભાંડોળ ઊભ ાં
19 થાય પછી આ રકમ મિત્તમ મયાડદા
તરીકે નક્કી થાય છે , જેનાથી િધારે
દાિાની ચકિણી ન થઈ શકે. જોકે
િાસ્તવિક ખચડ અનામત રકમ કરતાાં
ઓછો થયો િોય તો તેમાાં ઘટાડો થઈ
શકે છે

િળતરની પ્રટિયા આગળ િધારિા
નીચેનામાાંથી સૌથી મિત્તત્તિપ ૂણડ
દસ્તાિેજ કય ાં છે ?
20

I. લબમારીના પરાિાના દસ્તાિેજ
II. પ્રદાન કરિામાાં આિેિી સારિાર
III. ઇન-પેશન્ટ ગાળો
IV. તપાસના અિેિાિો
હેલ્થ વીમો

21 _________________ની વવભાવના
િર આધાક્રરત છે .

િસંદગી

તે વ્યસ્ક્તની

વીમાકરણના સંબધ
ં માં

ખબમાર

નીર્ેનામાંથી કય ંુ વવધાન સાચ ંુ છે ?

િડવાના
જોખમ અને

22

જોખમની

આ જોખમ

તેની શક્યતા

િસંદગીની

અને તેના

અને તેના

િગલે

મ ૂલ્યાંકનની

હોસ્પિટલમાં

પ્રક્રિયા છે

સારવાર
મેળવવાની
જરૂક્રરયાત

વીમાકરણ

વીમાકરણન ંુ

મેદપવીિણંુ કે

જોખમ ઓછી

ઓછા વજન

ઉંમર, પવપથ

જેવા વવવવધ

જીવનશૈલી

નકારાત્મક

વગેરે જેવા

િક્રરબળોના

ર્ોક્કસ અનકુ ળ
ૂ

કારણે જોખમમાં

િક્રરબળોના

ઘટાડો કરે છે

કારણે વધે છે

1

તરીકે
વ્યાખ્યાવયત છે
વીમાકરણ આ સંબવં ધત પ્રક્રિયા છે :
23

I. જોખમની પસાંદગી
II. જોખમની ટકિંમત

ફક્ત I સાચ ંુ છે

બંને I અને II

બંને I અને II

સાર્ા છે

ખોટા છે

ફક્ત II સાચ ંુ છે

2

4

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

ફક્ત I સાચ ંુ છે

ફક્ત II સાચ ંુ છે

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

બંને I અને II

બંને I અને II

સાર્ા છે

ખોટા છે

રોગની સ્પથવત

વીમાકરણ

4

રોગની સ્પથવત

સંભવવતતા

3

સાચ ંુ વવધાન ઓળખો
I. વિવિધ નકસાનકારક પટરબળોના
કારણે લબમાર પડિાન ાં પ્રમાણ િધે
છે , જેમ કે મેદસ્િી િોવ ાં કે િજન અવત
ઓછાં િોવ,ાં ચોક્કસ ભ ૂતકાળનો
વ્યસ્તતગત ઇવતિાસ અને િતડમાન
24 રોગ કે લબમારીઓ.
II. ઓછી ઉંમર, સ્િસ્થ જીિનશૈિી
િગેરે જેિા અનકળ
ૂ પટરબળોને
કારણે લબમાર પડિાના પ્રમાણમાાં
ઘટાડો થાય છે

3

_______________ જોખમની
ઉખર્ત આકારણી કરવાની અને
25 વીમાકવર્ મંજૂર કરવાની

જોખમ ટાળવ ંુ

શરતોનો વનણચય લેવાની પ્રક્રિયા છે .

જોખમમની
િસંદગી

________________ નો સંદભચ
આજીવવકા અને હોસ્પિટલમાં ભરતી
26 થવ ંુ િડે કે સારવાર લેવી િડે તેવી

ુ ર
મત્ૃ યદ

ખબમારીના જોખમ સાથે છે .

જોખમમની
િસંદગી

હેલ્થ વીમામાં ખબમારીના દર સાથે
સંકળાયેલા પ્રીવમયમ આ લોકો
27

માટે વધારે હોય છે :
I. નિજાત બાળકો
II. પખ્ત િયના યિાન િોકો માટે
III. 45 િર્ડથી િધ િય ધરાિતા
પખ્ત િોકો માટે
આ પ્રકારની વ્યસ્ક્તઓમાં ગંભીર

ફક્ત I

I અને II

I અને III

I,II અને III

3

ફક્ત III

I અને II

I અને III

I,II અને III

1

નૈવતક સંકટ

નૈવતક નકુ સાન

િીમ સ્પકવમિંગ

ફક્ત I

I અને II

I અને III

ખબમારી થવાની શક્યતા વધારે
હોય છે
28

I. નવજાત બાળકો
ુ ાન લોકો માટે
II. પખ્ુ ત વયના યવ
III. 45 વર્ચથી વધ ુ વય ધરાવતા
પખ્ુ ત લોકો માટે
તબીબી વીમાકરણ

29 ________________ તરફ દોરી
શકે છે .

નકુ સાનકારક
િસંદગી

3

નીર્ેનામાંથી કયા િક્રરબળો
ખબમારના પ્રમાણને અસર કરે છે ?
30 I. ઉંમર
II. જાવત
III. આિક

I,II અને III

2

5

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

ફક્ત I સાચ ંુ છે

ફક્ત II સાચ ંુ છે

ફક્ત I

Correct
Alternative

બંને I અને II

બંને I અને II

સાર્ા છે

ખોટા છે

I અને II

I અને III

I,II અને III

2

ફક્ત I

I અને II

I અને III

I,II અને III

3

ફક્ત I

I અને II

I અને III

I,II અને III

2

સાચ ંુ વવધાન ઓળખો
I. યિાન પખ્તોની સરખામણીમાાં
નિજાત વશશઓ અને બાળકોને ચેપ
િાગિાન ાં અને અકસ્માત થિાન ાં
જોખમ િધારે િોિાથી તેમન ાં લબમાર
પડિાના પ્રમાણન ાં પ્રીવમયમ િધારે
31 િોય છે .
II. 45 િર્ડથી િધ િય ધરાિતા
પખ્તો ડાયાબીટટસ જેિી ગાંભીર
લબમારનો ભોગ બનિાની શક્યતા
િધારે િોિાથી લબમારી પડિાના
પ્રમાણન ાં પ્રીવમયમ િધારે િોય છે .

3

નીર્ેનામાંથી કઈ આદત ખબમાર
િડવાન ંુ જોખમ વધારી શકે છે .
32 I. તમાકનો િપરાશ
II. શરાબનો િપરાશ
III. યોગની પ્રેક્તટસ
નીર્ેનામાંથી વ્યવસાયને ઓળખો,
જેમાં અકપમાતન ંુ જોખમ વધારે છે .
33 I. બ્િાસ્ટર
II. એતસ-રે મશીન ઓપરે ટર
III. ડ્રાઇિર
નીર્ેનામાંથી વ્યવસાયને ઓળખો,
જે પવાપ્યન ંુ ઊંચ ંુ જોખમ ધરાવે
34 છે .
I. એતસ-રે મશીન ઓપરે ટર
II. માઇનસડ
III. યોગ ઇન્સ્રતટર
‘જોખમની િસંદગી’ના સંબધ
ં માં
નીર્ેનામાંથી કય ંુ વવધાન સાચ ંુ છે ?

હેલ્થ વીમા
માટે ની દરે ક

વધારે નકુ સાન

અરજીન ંુ તેમાં

થવાની

રહેલા જોખમની શક્યતાની શંકા

35

જોખમની
ઉખર્ત

દ્રસ્ટટએ

કે જાણકારી

આકારણી

મ ૂલ્યાંકન

ધરાવતા

કરવાની પ્રક્રિયા

કરવાની અને

લોકોની વીમો

અને વીમો

િછી વીમોને

ઉતરાવવાની

કવર્ કઈ

મંજૂરી આિવી

અને આ

શરતે આિવ ંુ

કે નહીં અને

પ્રક્રિયામાં

જોઈએ તેનો

કઈ શરતે

વળતર પવરૂિે

વનણચય લેવાની

આિવી તેનો

લાભ લેવાની

પ્રક્રિયા

વનણચય લેવામાં

પ્રક્રિયા

વ્યસ્ક્તની
ખબમાર
િડવાની
શક્યતા અને
જોખમ અને

1

િછી
હોસ્પિટલમાં
સારવા લેવાની
જરૂક્રરયાત

આવે છે

6

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

‘નકુ સાનકારક િસંદગી’ના
સંબધ
ં માં નીર્ેનામાંથી કય ંુ વવધાન

હેલ્થ વીમા

સાચ ંુ છે ?

માટે ની દરે ક

વધારે નકુ સાન

અરજીન ંુ તેમાં

થવાની

રહેલા જોખમની શક્યતાની શંકા

36

જોખમની
ઉખર્ત

દ્રસ્ટટએ

કે જાણકારી

આકારણી

મ ૂલ્યાંકન

ધરાવતા

કરવાની પ્રક્રિયા

કરવાની અને

લોકોની વીમો

અને વીમા

િછી વીમાને

ઉતરાવવાની

કવર્ કઈ

મંજૂરી આિવી

અને આ

શરતે આિવ ંુ

કે નહીં અને

પ્રક્રિયામાં

જોઈએ તેનો

કઈ શરતે

વળતર પવરૂિે

વનણચય લેવાની

આિવી તેનો

લાભ લેવાની

પ્રક્રિયા

વનણચય લેવામાં

પ્રક્રિયા

વ્યસ્ક્તની
ખબમાર
િડવાની
શક્યતા અને
જોખમ અને

2

િછી
હોસ્પિટલમાં
સારવા લેવાની
જરૂક્રરયાત

આવે છે
‘ખબમારીના દર’ના સંબધ
ં માં
નીર્ેનામાંથી કય ંુ વવધાન સાચ ંુ છે ?

હેલ્થ વીમા
માટે ની દરે ક

વધારે નકુ સાન

અરજીન ંુ તેમાં

થવાની

રહેલા જોખમની શક્યતાની શંકા

37

જોખમની
ઉખર્ત

દ્રસ્ટટએ

કે જાણકારી

આકારણી

મ ૂલ્યાંકન

ધરાવતા

કરવાની પ્રક્રિયા

કરવાની અને

લોકોની વીમો

અને વીમા

િછી વીમાને

ઉતરાવવાની

કવર્ કઈ

મંજૂરી આિવી

અને આ

શરતે આિવ ંુ

કે નહીં અને

પ્રક્રિયામાં

જોઈએ તેનો

કઈ શરતે

વળતર પવરૂિે

વનણચય લેવાની

આિવી તેનો

લાભ લેવાની

પ્રક્રિયા

વનણચય લેવામાં

પ્રક્રિયા

વ્યસ્ક્તની
ખબમાર
િડવાની
શક્યતા અને
જોખમ અને

4

િછી
હોસ્પિટલમાં
સારવા લેવાની
જરૂક્રરયાત

આવે છે
_______________ એટલે એવા
અરજદારો, જે સમાન પ્રકારન ંુ
38 જોખમ ધરાવે છે અને તેમને
સમાન પ્રીવમયમના વગચમાં મ ૂકવા

જોખમન ંુ
વગીકરણ

ઇસ્ક્વટી

જોખમની

નકુ સાનકારક

િસંદગી

િસંદગી

જોખમની

નકુ સાનકારક

િસંદગી

િસંદગી

2

જોઈએ.
____________ પ્રક્રિયા છે , જેમાં
જોખમના પ્રમાણને આધારે
39 વ્યસ્ક્તને વગીકૃત કરવામાં આવે
છે અને જોખમના વવવવધ વગચમાં

જોખમન ંુ
વગીકરણ

ઇસ્ક્વટી

1

મ ૂકવામાં આવે છે .
7

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

‘જોખમના વગીકરણ’ સાથે
નીર્ેનામાંથી કય ંુ વવધાન સાચ ંુ છે ?

હેલ્થ વીમા
માટે ની દરે ક

વધારે નકુ સાન

અરજીન ંુ તેમાં

થવાની

રહેલા જોખમની શક્યતાની શંકા

40

જોખમની
ઉખર્ત

દ્રસ્ટટએ

કે જાણકારી

આકારણી

મ ૂલ્યાંકન

ધરાવતા

કરવાની પ્રક્રિયા

કરવાની અને

લોકોની વીમો

અને વીમા

િછી વીમાને

ઉતરાવવાની

કવર્ કઈ

મંજૂરી આિવી

અને આ

શરતે આિવ ંુ

કે નહીં અને

પ્રક્રિયામાં

જોઈએ તેનો

કઈ શરતે

વળતર પવરૂિે

વનણચય લેવાની

આિવી તેનો

લાભ લેવાની

પ્રક્રિયા

વનણચય લેવામાં

પ્રક્રિયા

વ્યસ્ક્ત કેટલ ં ુ
જોખમ ધરાવે
છે તેના આધારે
તેમને વગીકૃત
કરવાની અને

4

જોખમના
વવવવધ વગચ માં
સામેલ કરવાની
પ્રક્રિયા

આવે છે
નીર્ેનામાંથી કય ંુ હેલ્થ વીમા
ઉત્િાદન હોસ્પિટલાઇઝેશનના
41

કારણે વાપતવવક તબીબી ખર્ચની
ચકુ વણી કરે છે ?

ફક્ત I

ફક્ત II

બંને I અને II

ન I, ન II

1

ફક્ત I

I અને II

I અને III

I,II અને III

3

ફક્ત I સાચ ંુ છે

ફક્ત II સાચ ંુ છે

બંને I અને II

બંને I અને II

સાર્ાં છે

ખોટા છે

I. ક્ષવતપ ૂવતિન ંુ કવર્
II. પથાયી લાભન ંુ કવર્
ગંભીર ખબમારીન ંુ કવર્
નીર્ેનામાંથી કયા રોગ/રોગોને
42

કવર્ પ્રદાન કરે છે ?
I. પરોક
II. અપથમા
III. કેન્ટસર
સાર્ા વવધાનને ઓળખો
I. ક્ષવતપ ૂવતિન ંુ કવર્
હોસ્પિટલાઇઝેશનના કારણે થતા
વાપતવવક તબીબી ખર્ચની ચકુ વણી

43 કરે છે .
II. પથાયી લાભન ંુ કવર્

3

હોસ્પિટલાઇઝેશનના ગાળા માટે
દરરોજ વનવિત રકમની ચકુ વણી
કરે છે .
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S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

ફક્ત I સાચ ંુ છે

ફક્ત II સાચ ંુ છે

ફક્ત I

ફક્ત I

Correct
Alternative

બંને I અને II

બંને I અને II

સાર્ાં છે

ખોટા છે

I અને II

II અને III

I,II અને III

4

I અને II

II અને III

I,II અને III

4

સાર્ા વવધાનને ઓળખો
I. જો વીમાકવર્ લાભના આધારે
હોય, તો તે હોસ્પિટલાઇઝેશન
દરવમયાન ખર્ચ થતી રકમ કે
તમામ તબીબી ખર્ચને આવરી લેશે .
II. જો વીમાકવર્ ક્ષવતપ ૂવતિ
44 આધાક્રરત હોય, તો વીમા
ુ બ ર્ોક્કસ
િોખલસીમાં જણાવ્યા મજ

4

ઘટના ઘટતા રકમની ચકુ વણી
કરશે, વાપતવવક ખર્ચની ચકુ વણી
સાથે તેને સંબધ
ં નથી.

નીર્ેનામાંથી કય/ંુ કયા ડે કેર
પ્રક્રિયાન ંુ ઉદાહરણ છે ?
45 I. આંખની સર્જરી
II. કેમોથેરેિી
III. ડાયાલીવસસ
નીર્ેનામાંથી કય/ંુ કયા પ્રીહોસ્પિટલાઇઝેશન ખર્ચના
46

ઉદાહરણો છો?
I. દવા
II. ડૉક્ટરની ફી
III. તબીબી િક્રરક્ષણો
વ્યસ્ક્તગત કવર્ સાથે સંકળાયેલા
નીર્ે આિેલા વનવેદનો સાર્ા છે ,
વસવાય એક:

વ્યસ્ક્તગત
કવર્ હેઠળ
વ્યસ્ક્તગત
વીમાધારક
કાયદામાં

47

આવિત
માતાવિતાઓ,
વનભચર
ભાઈબહેનો
વગેરે માટે
કવર્ ન માગી
શકે

એક િોખલસી
હેઠળ દરે ક
વીમાકૃત
વ્યસ્ક્ત માટે
િસંદ કરાયેલી
અલગ
વીમાકૃત રકમ
સાથે
વીમાધારકના
દરે ક આવિતને
વીમાકવર્
પ્રદાન કરવ ંુ
શક્ય છે

વ્યસ્ક્તગત
િોખલસી હેઠળ
દરે ક
વીમાધારક
િોખલસીના
કાયચકાળ
દરવમયાન
મહત્તમ
વીમાકૃત રકમ
જેટલો દાવો
કરી શકે છે

કવર્ હેઠળ
દરે ક
વ્યસ્ક્તગત
વીમાધારકને
તેની ઉંમર અને
િસંદ કરે લી

1

વીમાકૃત રકમ
અને અન્ટય
રે ક્રટિંગ િક્રરબળો
માટે પ્રીવમયમ
ર્ાર્જ કરવામાં
આવશે
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S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

િોખલસીના ગાળા દરવમયાન
હોસ્પિટલમાં ભરતી થઈને િેણીબદ્ધ
સારવાર િછી કિાતથી વધારે
48 રકમની મંજૂરી આિતો ટોિ-અિ
યોજનાઓ ________________
તરીકે ઓળખાય છે .

સંકટ આધાક્રરત
ઊંર્ી

ુ ર ટોિ અિ
સિ

કિાતિાત્ર

પ્લાન

પ્રારં ખભક યોજના

સહચકુ વણી
યોજના

2

યોજના

નીર્ેનામાંથી કઈ
યોજના/યોજનાઓ પથાયી લાભ
વીમા યોજનાઓના ઉદાહરણ છે ?
I. હોસ્પિટલ રોજજિંદા રોકડ વીમા
49 યોજનાઓ

ફક્ત I

I અને II

II અને III

I,II અને III

2

ફક્ત I

I અને II

II અને III

I,II અને III

2

ફક્ત I

I અને II

II અને III

I,II અને III

4

ફક્ત I સાચ ંુ છે

ફક્ત II સાચ ંુ છે

બંને I અને II

બંને I અને II

સાર્ાં છે

ખોટા છે

II. ગંભીર ખબમારીની વીમા યોજના
III. સીવનયર વસક્રટઝન્ટસ પ્લાન

હોસ્પિટલ ડેઇલી કેશ િોખલસીમાં
મહત્તમ મયાચ દા નીર્ેની બાબત
િર પ્રદાન કરવામાં આવે છે ેઃ
50 I. ખબમારી દીઠ દરરોજ રોકડ
ચકુ વણી II. િોખલસીનો સમયગાળો
III. ડૉક્ટરની ફી
હોસ્પિટલ ડેઇલી કેશ િોખલસીની
ખરીદી આ રીતે કરી શકાશે:
I. પવતંત્ર િોખલસી
II. વનયવમત ક્ષવતપ ૂવતિ િોખલસીના
51

વધારાના કવર્ તરીકે
III. હોસ્પિટલના વનયવમત ખર્ચની
િોખલસી િર પ ૂરક કવર્ તરીકે

સાચ ંુ વવધાન ઓળખો
I. સામાન્ટય રીતે ગંભીર
ખબમારીઓની િોખલસી 21થી 65
52

વર્ચ વચ્ર્ેની વય ધરાવતી
વ્યસ્ક્તઓને મળે છે .

1

II. આ િોખલસીઓ હેઠળ વીમાકૃત
રકમ થોડી ઓછી હોય છે .
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S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

ફક્ત I સાચ ંુ છે

ફક્ત II સાચ ંુ છે

બંને I અને II

બંને I અને II

સાર્ાં છે

ખોટા છે

ફક્ત I

I અને II

II અને III

I,II અને III

ફક્ત I સાચ ંુ છે

ફક્ત II સાચ ંુ છે

બંને I અને II

બંને I અને II

સાર્ાં છે

ખોટા છે

ફક્ત I સાચ ંુ છે

ફક્ત II સાચ ંુ છે

બંને I અને II

બંને I અને II

સાર્ાં છે

ખોટા છે

તમામ ર્ાર

આંગળીઓ

આંગળીઓના

િગના અંગ ૂઠા

અંગોમાં લકવા

ુ ાવવી
ગમ

હાડકાને નકુ સાન

ુ ાવવા
ગમ

Correct
Alternative

સાચ ંુ વવધાન ઓળખો
I. વીમા પ્લસ જીવન સંયક્ુ ત
ઉત્િાદનો બે વીમા કં િનીઓ દ્વારા
સંયક્ુ તિણે તૈયાર કરવામાં આવે
છે અને બંને વીમા કં િનીઓની
53

વવતરણ ર્ેનલ દ્વારા તેન ંુ માકે ક્રટિંગ
કરવામાં આવે છે

1

II. જીવન પ્લસ લાઇફ સંયક્ુ ત
ઉત્િાદનો માટે દાવાઓન ંુ સંર્ાવન
વીમા કં િનીઓ દ્વારા સંયક્ુ તિણે
થાય છે
નીર્ેનામાંથી કય ંુ િેકેજ િોખલસીન ંુ
ઉદાહરણ છે ?
54

I. હેલ્થ પ્લસ જીવન સંયક્ુ ત
ઉત્િાદન

3

II. દુકાનદારોની િોખલસી
III. મકાનધારકોની િોખલસી
સાચ ંુ વવધાન ઓળખો
I. જન આરોગ્ય ખબમા િોખલસી
સમાજના ગરીબ વગચને સપતો
તબીબી વીમો પ્રદાન કરવા
55

બનાવવામાં આવ્યો છે .
II. વ્યસ્ક્તગત મેક્રડક્લેઇમ

1

િોખલસીની જેમ જન આરોગ્ય ખબમા
િોખલસીના કવર્માં સંખર્ત બોનસ
અને તબીબી ર્કાસણી િણ સામેલ
હોય છે .
સાચ ંુ વવધાન ઓળખો
I. જન આરોગ્ય ખબમા િોખલસી
વ્યસ્ક્ત માટે જ ઉિલબ્ધ હોય છે
અને તેના કુ ટંુ બના સભ્યોને લાભ
56 મળી શકતો નથી.
II. જન આરોગ્ય ખબમા િોખલસી

2

એક કે બંને માતાવિતાની સાથે
ત્રણથી િાંર્ વર્ચના બાળકોને િણ
કવર્ પ્રદાન કરી શકે છે .
નીર્ેનામાંથી કય ંુ કાયમી સંપ ૂણચ
57 વવકલાંગતાન ંુ ઉદાહરણ છે ?

1

11

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

ફક્ત I સાચ ંુ છે

ફક્ત II સાચ ંુ છે

ક્રરટેલ ગ્રાહકો

કોિોરે ટ

ક્રરટેલ ગ્રાહકો

કોિોરે ટ

ફક્ત II

I અને II

Alternative
3

Alternative
4

બંને I અને II

બંને I અને II

સાર્ાં છે

ખોટા છે

Correct
Alternative

સાચ ંુ વવધાન ઓળખો
I. વીમા કં િની દાખલ થવાની
રકમ માટે નેટવકચ પ્રદાતાને સીધી
ચકુ વણી અને હેલ્થ સેવાઓ
ુ ભ કરાવે છે .
કેશલેસ દ્વારા સલ
58

II. કેશલેસ સવુ વધા હેઠળ
વીમાધારક િોખલસીની મયાચદાથી

1

વધારે રકમ અને િાછળથી વીમા
કં િની દ્વારા ચકુ વવાિાત્ર ખર્ચની
ચકુ વણી કરે છે .

વ્યસ્ક્તગત હેલ્થ વીમા કવર્
59 _______________ને ઓફર થાય
છે .
ગ્ર ૂિ હેલ્થ વીમા કવર્
60 _______________ને ઓફર થાય
છે .

સરકારી
યોજનાઓ
સરકારી
યોજનાઓ

ઉિરોક્ત તમામ

1

ઉિરોક્ત તમામ

2

I, II, III અને IV

4

િીમાની દરખાસ્ત સાથે
નીચેનામાાંથી શાં શરૂ થાય છે ?
I. સિોચ્ચ વિશ્વાસનો વસદ્ધાાંત
61 II. ક્ષવતપ ૂવતિનો વસદ્ધાાંત

I અને III

III. આિશ્યક માટિતી જાિેર
કરિાની ફરજ
IV. પ્રવતસ્થાપનનો વસદ્ધાાંત
અરજદારને તેમના દ્વારા થયેિા
અગાઉ થયેિ નકસાનની સાંપ ૂણડ
વિગત જાિેર કરિાન ાં કિેિામાાં આિે
છે , પછી તે િીમાધારક િોય કે ન
િોય. આ માટિતીની શા માટે જરૂર છે ?

વતચમાન

I. આ િીમાકાં પનીને િીમાના વિર્ય

જોખમના

વિશે અને િીમાધારકે અગાઉ
જોખમન ાં વ્યિસ્થાપન કઈ રીતે કયું

62 િત ાં તેની માટિતી આપશે

II. આ પ્રકારના જિાબોમાાંથી
િીમાકતાડ ઓ જોખમને િધ સારી
રીતે સમજી શકે છે અને જોખમની
ચકાસણી િાથ ધરિા કે િધ વિગત

ફક્ત I

ફક્ત II

બંને I અને II
સાર્ા છે

વીમાકરણમાં
અગાઉની

3

નકુ સાની કોઈ
ભ ૂવમકા
ભજવતી નથી

મેળિિાનો વનણડય કરી શકે છે
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No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

3 ક્રદવસ

7 ક્રદવસ

10 ક્રદવસ

15 ક્રદવસ

4

ફક્ત I સાચ ંુ છે

ફક્ત II સાચ ંુ છે

બંને I અને II

બંને I અને II

સાર્ા છે

ખોટા છે

ફક્ત I

ફક્ત I અને II

ફક્ત II અને III

I, II અને III

ફક્ત I સાચ ંુ છે

ફક્ત II સાચ ંુ છે

બંને I અને II

બંને I અને II

સાર્ા છે

ખોટા છે

પ્રદાન

અવેજ

ફી

નોંધણી

જયાં દરખાપત ફોમચનો ઉિયોગ ન
થાય, ત્યાં વીમાકં િની મૌખખક કે
લેખખતમાં માક્રહતી મેળવી રે કોડચ
63

કરશે અને _________ની અંદર
તેની પસ્ુ ટટ કરશે, િછી અરજદાર
તેની કવર નોટ કે િોખલસીમાં આ
માક્રહતીને સામેલ કરશે
પ્રોસ્પેતટ્સના સાંબધ
ાં માાં નીચેનામાાંથી
કય ાં વિધાન/નો સાચ/ાં સાચા છે ?
I. સામાન્ય રીતે પ્રોસ્પેતટ્સ બ્રોશર કે
િીફિેટ સ્િરૂપે િોય છે અને આ

64

પ્રકારના સાંભવિત ગ્રાિકોને ઉત્તપાદન
પ્રસ્તત કરિાનો િેત પાર પાડે છે .
II. પ્રોસ્પેતટ્સનો ઇશ્ય ૂ ઇરડા કાયદા

1

દ્વારા સાંચાલિત છે

પ્રોસ્પેતટ્સમાાં નીચેનામાાંથી શાં
સામેિ કરવ ાં જોઈએ?
65

I. િાભની તક
II. િીમાકિચની મયાડદા

4

III. િીમાકિચની િોરન્ટી, અપિાદો
અને શરતો
પ્રોસ્પેતટ્સમાાં ઉલિેલખત
નીચેનામાાંથી કઈ માટિતી િધારાની
ઉમેરેિી શરતોના સાંબધ
ાં માાં સાચી છે ?
I. ઉત્તપાદન પર માંજૂર કરી શકાય
તેિી િધારાની ઉમેરેિી શરતો
તેમના િાભની તકના સાંબધ
ાં માાં
66 સ્પષ્ટપણે જણાિિી જોઈએ
II. તમામ િધારાની ઉમેરેિી

1

શરતોના સાંબધ
ાં માાં પ્રીવમયમ મખ્ય
ઉત્તપાદનના પ્રીવમયમના 50 ટકાથી
િધારે ન િોવ ાં જોઈએ

વીમાના કરાર હેઠળ પ્રીવમયમ
_________ છે , જે વીમાના
ૃ કરવા
67 વવર્યને વીમાકત

2

વીમાધારક દ્વારા વીમાકં િનીને
ચકુ વવામાં આવે છે .
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S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

ફક્ત I સાચ ંુ છે

ફક્ત II સાચ ંુ છે

બંને I અને II

બંને I અને II

સાર્ા છે

ખોટા છે

ફક્ત I સાચ ંુ છે

ફક્ત II સાચ ંુ છે

બંને I અને II

બંને I અને II

સાર્ા છે

ખોટા છે

24 કલાક

ત્રણ ક્રદવસ

િાંર્ ક્રદવસ

સાત ક્રદવસ

માન્ટયતાપ્રાપ્ત

િોપટલ મની

ઉિરોક્તમાંથી

બેસ્ન્ટકિંગ

ઓડચ ર

કોઈ િણ

Correct
Alternative

પ્રીવમયમના સાંબધ
ાં માાં નીચેનામાાંથી
કય ાં વિધાન/નો સાચ/ાં સાચા છે ?
I. િીમા ધારાની જોગિાઈ 64 VB
મજબ, િીમાકિચ શરૂ થાય તે
68

અગાઉ પ્રીવમયમ અગાઉથી ચકિવ ાં
પડે છે
II. ભારતમાાં આ જોગિાઈ નોન-

3

િાઇફ ઉદ્યોગની ખાસ વિશેર્તા છે

પ્રીવમયમના સાંબધ
ાં માાં નીચેનામાાંથી
કય ાં વિધાન/નો સાચ/ાં સાચા છે ?
I. િીમા ધારાની જોગિાઈ 64 VB
સવનવિત કરે છે કે જ્યારે
િીમાકાં પનીને પ્રીવમયમ મળે છે ,
ત્તયારે કાયદે સર િીમાકરાર પ ૂણડ થઈ
69 શકે છે
II. િીમા ધારાની જોગિાઈ 64 VB

3

સવનવિત કરે છે કે જ્યારે િીમાકાં પની
પ્રીવમયમ મેળિે છે ત્તયારે જ
િીમાકાં પની દ્વારા જોખમ ગ્રિણ કરી
શકાશે
જયાં વીમા એજન્ટટ વીમાકં િની
વતી વીમાની િોખલસી િર
પ્રીવમયમ એકત્ર કરે છે , ત્યાં તેણે
બેન્ટક અને િોપટ રજાના ક્રદવસોને
70

બાદ કરતા કલેક્શન કયાચના
_________ની અંદર તેન ંુ કવમશન

1

કાપ્યા વવના સંપ ૂણચ એકત્ર થયેલ ં ુ
પ્રીવમયમ વીમાકં િનીને જમા
કરાવવ ંુ િડશે
વીમા િોખલસી લેવા ઇચ્છતી કોઈ

કોઈ િણ

િણ વ્યસ્ક્તને નીર્ેનામાંથી કઈ
71 િદ્ધવત દ્વારા પ્રીવમયમની ચકુ વણી

રોકડ

કરવી િડશે?

4

વાટાઘાટ સાધન

અરજદાર/િોખલસીધારક
પ્રીવમયમની ચકુ વણી નેટ બેસ્ન્ટકિંગ

અરજદાર/િોખલ

કે િેક્રડટ/ડેખબટ કાડચ મારફતે કરવા
72

ઇચ્છે છે તેવા કેસમાં
_____________ના નામે ચકુ વણી
નેટ બેસ્ન્ટકિંગ એકાઉન્ટટ કે
િેક્રડટ/ડેખબટ કાડચ મારફતે થવી
જોઈએ.

અરજદાર/િોખલ
સીધારક

સીધારક અથવા
કોઈ િણ
લોહીના
સંબધ
ં માં

અરજદાર/િોખલ
સીધારક અથવા

ઉિરોક્તમાંથી

કુ ટંુ બન ંુ કોઈ

કોઈ િણ

1

િણ સભ્ય
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Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

XYZ પ્રાઇવેટ ખલવમટેડ વીમાકવર્
માટે અરજી કરે છે . સંકુલોની
કામર્લાઉ

ર્કાસણી લાગ ુ વાપતવવક દર નક્કી
કરવા થાય છે અને િોખલસીની
73 તૈયારી બાકી રહે છે તેમાં ર્ોક્કસ
પ્રીવમયમ નક્કી થત ંુ નથી તો

વીમાન ંુ
પ્રમાણિત્ર

કવર નોટ

કામર્લાઉ
િોખલસી

િોખલસી વનયમો
અને

2

વોરન્ટટીઓને
આવધન હોય છે

નીર્ેનામાંથી શંુ વીમાકં િની ઇશ્ય ૂ
કરી શકશે?
કિર નોટનો ઉપયોગ મખ્યત્તિે
નીચેનામાાંથી કયા કેસમાાં થાય છે ?
I. દટરયાઈ િીમો
74 II. િેલથ િીમો

I અને II

III અને IV

I અને IV

II અને III

3

III. જીિન િીમો
IV. મોટર િીમો
નીર્ેનામાંથી કઈ સ્પથવતમાં
વીમાકવર્ કવર નોટ મારફતે
કામર્લાઉ ધોરણે પ્રદાન કરી
75

શકાય છે ?

લાંબી વાટાઘાટ
સંકળાયેલી હોય
તેવી જક્રટલ
િોખલસીઓના
કેસમાં

લાગ ુ વાપતવવક
દર નક્કી કરવા
સંકુલ ર્કાસણી
થયા તેવી
િોખલસીઓના
કેસમાં

પ્રીવમયમની
રકમ નક્કી ન
થાય તેવી
િોખલસીઓના

ઉિરોક્તમાંથી
કોઈ િણ

4

કેસમાં

કિર નોટના સાંબધ
ાં માાં નીચેનામાાંથી
કય ાં વિધાન/નો સાચ/ાં સાચા છે ?
I. કિર નોટ સ્ટેમ્પ કરે િ િોય છે
II. કિર નોટન ાં િખાણ સ્પષ્ટ કરે છે
76

કે તે િીમાના તે િગડ માટે
િીમાકાં પનીની પોલિસીની સામાન્ય

ફક્ત I સાચ ંુ છે

ફક્ત II સાચ ંુ છે

ફક્ત I સાચ ંુ છે

ફક્ત II સાચ ંુ છે

શરતો અને વનયમોને આવધન છે

બંને I અને II

બંને I અને II

સાર્ા છે

ખોટા છે

બંને I અને II

બંને I અને II

સાર્ા છે

ખોટા છે

2

કિર નોટના સાંબધ
ાં માાં નીચેનામાાંથી
કય ાં વિધાન/નો સાચ/ાં સાચા છે ?
I. અગર જોખમ િોરન્ટીને આધીન
િીમીત િોય તો કિર નોટમાાં િીમો
િોરન્ટીને આધીન છે તેનો ઉલિેખ
77 િશે
II. કિર નોટ વિશેર્ તિોજેસ જેિા કે

1

એગ્રીડ બેંક તિોજ, ડીકિેરેશન
તિોજ ઈત્તયાદી માટે નિી કરી શકાય.
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Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

વીમાન ંુ

વોરન્ટટી

સમથચન

પ્રમાણિત્ર

દપતાવેજ

દપતાવેજ

મોટર વીમા

હેલ્થ વીમા

પ્રોિટી વીમા

Correct
Alternative

મોટર િોખલસીઓના કેસમાં
78

ુ ાવાની જરૂર િડી શકે તેવા
પર
ુ ાવો ________
કેસમાં વીમાનો પર

કવર નોટ

2

પ્રદાન કરે છે .
િોખલસી ઉિરાંત ___________માં
79

ુ બ વીમાન ંુ
સંર્ાખલત કાયદા મજ
પ્રમાણિત્ર ઇશ્ય ૂ કરવ ંુ જરૂરી છે .

ફાયર વીમા

2

મોટર િીમાના કેસમાાં િીમાન ાં
પ્રમાણપત્ર િીમાના પરાિા સ્િરૂપે

ુ ાવા
વીમાના પર

અિીં રજૂ કરિામાાં આિે છે :

તરીકે િોખલસી

I. પોિીસ
80

II. રજજસ્રેશન ઓથોટરટીઝ

દપતાવેજ
ફક્ત I

ફક્ત II

બંને I અને II

િયાચપ્ત પરુ ાવો

3

હોવાથી કોઈ
પ્રમાણિત્રની
જરૂર નથી
વીમાના વવભાવના મારફતે
શરૂઆતમાં જે જોખમોન ંુ સંર્ાલન
81 થત ંુ હત ંુ તે આ પ્રકારના

રેન અકપમાતો

રોડ અકપમાતો

નકુ સાનના કારણે થત ંુ હતેઃુ

દક્રરયામાં
દુેઃસાહસ

ધરતીકં િ

3

શરૂઆતના ક્રદવસોમાં યરુ ોિમાં
વેિારી જૂથો કે સોસાયટીઓ
જહાજના નકુ સાન, આગ, સભ્યોના
ુ ારાના નકુ સાન જેવા
82 મત્ૃ ય,ુ કે િશર્

નફાની વહેંર્ણી

કારણોસર સભ્યો દ્વારા ભંડોળના

ઇક્વટીની

સબસ્પિપ્શનની

કાગોના

વહેંર્ણી

વહેંર્ણી

મ ૂલ્યની વહેંર્ણી

I, II અથવા III

II અથવા IV

3

નકુ સાન દ્વારા __________ િર
સંર્ાખલત હતો.
શરૂઆતના ક્રદવસોમાં યરુ ોિમાં
વેિારી જૂથો કે સોસાયટીઓ આ
કારણોસર સભ્યોને થતા ભંડોળના
નકુ સાનના વહેંર્ણીના આધારે
83

સંર્ાખલત હતીેઃ
I. જહાજને નકુ સાન

ફક્ત III

I, II, III અથવા
IV

4

II. આગ
III. સભ્યોન ંુ મત્ૃ ય ુ
ુ ારાને નકુ સાન
IV. િશર્

16
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Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4
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Alternative

ફક્ત III

I અથવા II

I અથવા III

I, II અથવા III

4

ફક્ત I

ફક્ત III

I અને II

II અને III

3

શરૂઆતના ક્રદવસોમાં લંડનમાં
લોઇડ્સના કોફી હાઉસમાં એકત્ર
થતા વેિારીઓ દક્રરયાઈ સંકટના
કારણે જહાજ દ્વારા વહન થતી
ુ ને થતા
તેમની ર્ીજવપતઓ
નકુ સાનની વહેંર્ણી કરવા સંમત
84 થયા હતા, જેમાં સામેલ છે ેઃ
I. મધદક્રરયામાં ર્ાંખર્યાખગરી
II. દક્રરયામાં ખરાબ હવામાનને
ુ બગડી જવી
કારણે ર્ીજવપતઓ
III. કોઈ કારણસર જહાજ ડૂબી જવ ંુ

જીવન વીમા કં િની ધારો, 1912એ
વીજતજજ્ઞ દ્વારા પ્રમાણીકરણને
ફરજજયાત બનાવ્ય ંુ છે , જે
નીર્ેનામાંથી કઈ બાબતેેઃ
85

I. પ્રીવમયમ-દર કોટટકો
II. કં િનીઓન ંુ સમયાંતરે મ ૂલ્યાંકન
III. સોલવન્ટસી માજર્જન
IV. નવા ઉત્િાદનોન ંુ લોંખર્ગ

વીમાના રાટરીયકરણના સંબધ
ં માં

જીવન વીમાના

નીર્ે એક વસવાય તમામ વવધાનો

રાટરીયકરણ

સાર્ા છે :

સમયે,
જીવન વીમા

86

ભારતીય જીવન ભારતમાં જીવન

1956થી 1999
વચ્ર્ે

વ્યવસાયન ંુ

વીમા વનગમ

વીમા

એલઆઇસી

રાટરીયકરણ 1

(એલઆઇસી)ની

વ્યવસાયમાં

ભારતમાં જીવન

સપ્ટેમ્બર,

પથાિના

170 પ્રોવવડન્ટટ

વીમા વ્યવસાય

1956ના રોજ

1956માં થઈ

ફં ડ

કરવાનો

થય ંુ હત ંુ

હતી

સોસાયટીઓ

એકાવધકાર

અને 75

ધરાવતી હતી

3

કં િનીઓ
કાયચરત હતી

17
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Alternative
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Alternative
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જીવન વીમાના

વીમાના રાટરીયકરણના સંબધ
ં માં

રાટરીયકરણ

નીર્ે એક વસવાય તમામ વવધાનો

સમયે,

સાર્ા છે :
1972માં
સાધારણ વીમા
વ્યવસાય
રાટરીયકરણ
ધારા
(જીઆઇબીએન

87

Alternative
3

એ) સાથે નોનલાઇફ વીમા
વ્યવસાયન ંુ
રાટરીયકરણ
કરવામાં આવ્ય ંુ
હત ંુ

સાધારણ વીમા ભારતમાં જીવન
વ્યવસાયના

વીમા

રાટરીયકરણ

વ્યવસાયમાં

દરવમયાન

170 પ્રોવવડન્ટટ

ભારતીય

ફં ડ

જનરલ

સોસાયટીઓ

ઇન્ટપયોરન્ટસ

અને 75

કોિોરે શન

કં િનીઓ

(જીઆઇસી)

કાયચરત હતી

અને તેની ર્ાર

જેમને

િેટાકં િનીઓની

જીઆઇસીની

રર્ના કરવામાં

ર્ાર

આવી હતી

િેટાકં િનીની

ભારતીય જીવન
વીમા વનગમ
(એલઆઇસી)ની
પથાિના

3

1956માં થઈ
હતી

રર્ના કરીને
તેમાં વવખલન
કરવામાં આવી

હેલ્થકેર વવવવધ એજન્ટસીઓ અને
પ્રદાતાઓ દ્વારા પ ૂરી િાડવામાં
આવતી સેવાઓને સેટ છે , જેમાં
આ બાબતો સામેલ છે :
88 I. િોકોના સ્િાસ્્યને પ્રોતસાિન
II િોકોન ાં સ્િાસ્્ય જાળિવ ાં
III. િોકોના સ્િાસ્્યન ાં વનરીક્ષણ
IV. િોકોના સ્િાસ્્યન ાં પનેઃસ્થાપન

89

અસરકારક હેલ્થકેર માટે આ હોવ ંુ
જોઈએ:

ફક્ત IV

I અને IV

II, III અને IV

I, II, III અને IV

4

વવપત ૃત

િયાચપ્ત

વાજબી

ઉિરોક્ત તમામ

4

નીર્ે એક વસવાય તમામ વવધાનો
સાર્ા છે :

તમામ પ્રકારની તમામ પ્રકારની
દરે ક વ્યસ્ક્તના
પવાપ્યની

90

પવાપ્ય

પવાપ્ય

સમપયાઓ માટે સમપયાઓ માટે

સ્પથવત

સમાન હેલ્થકેર

સમાન હેલ્થકેર

અલગઅલગ

માળખ ંુ ઊભ ંુ

માળખ ંુ ઊભ ંુ

હોય છે

કરવ ંુ

કરવ ંુ શક્ય અને

વ્યાવહાક્રરક નથી

આવશ્યક છે

હેલ્થકેર
સવુ વધાઓ
વસવત માટે
રોગની
ઘટનાની

3

સંભવવતતા િર
આધાક્રરત હોવી
જોઈએ

18

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

નીર્ે એક વસવાય તમામ વવધાનો
સાર્ા છે :

તમામ પ્રકારની તમામ પ્રકારની
દરે ક વ્યસ્ક્તના
પવાપ્યની

91

પવાપ્ય

પવાપ્ય

સમપયાઓ માટે સમપયાઓ માટે

હેલ્થકેર
સવુ વધાઓ
વસવત માટે
રોગની

સ્પથવત

સમાન હેલ્થકેર

સમાન હેલ્થકેર

અલગઅલગ

માળખ ંુ ઊભ ંુ

માળખ ંુ ઊભ ંુ

હોય છે

કરવ ંુ

કરવ ંુ શક્ય અને

વ્યાવહાક્રરક નથી

આવશ્યક છે

ફક્ત III

II અને III

I અને III

I, II અને III

4

ફક્ત III

II અને III

I અને III

I, II અને III

4

ફક્ત III

II અને III

I અને III

I, II અને III

4

ઘટનાની

2

સંભવવતતા િર
આધાક્રરત હોવી
જોઈએ

ગામ કે જજલ્લો કે રાજય, કોઈ િણ
વવપતારમાં હેલ્થકેર સવુ વધાઓ
પથાવિત કરવાની જરૂક્રરયાત
સ ૂર્કાંકો તરીકે જાણીતા વવવવધ
92 હેલ્થકેર િક્રરબળો િર આધાક્રરત
હશે, જેમ કે:
I. િસવત
II. મત્તૃ યદર
III. લબમારીનો દર
ગામ કે જજલ્લો કે રાજય, કોઈ િણ
વવપતારમાં હેલ્થકેર સવુ વધાઓ
પથાવિત કરવાની જરૂક્રરયાત
સ ૂર્કાંકો તરીકે જાણીતા વવવવધ
હેલ્થકેર િક્રરબળો િર આધાક્રરત
93 હશે, જેમ કે:
I. વિકિાાંગતા દર
II. િોકોની સામાજજક સ્સ્થવત અને
માનવસક સ્િાસ્્ય
III. િોકોના પોર્ણની સાધારણ
સ્સ્થવત
ગામ કે જજલ્લો કે રાજય, કોઈ િણ
વવપતારમાં હેલ્થકેર સવુ વધાઓ
પથાવિત કરવાની જરૂક્રરયાત
સ ૂર્કાંકો તરીકે જાણીતા વવવવધ
હેલ્થકેર િક્રરબળો િર આધાક્રરત
94

હશે, જેમ કે:
I. પયાડિરણીય પટરબળો જેમ કે તે
ખાણનો વિસ્તાર છે કે ઔદ્યોલગક
વિસ્તાર
II. િેલથકેર વ્યિસ્થાનો કેટિો
ઉપયોગ થિાની શક્યતા છે
III. િાજબીપણાં જેિા સામાજજકઆવથિક પટરબળો

19

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

પ્રાથવમક

પ્રાથવમક

મોટા ભાગના

આરોગ્ય કેન્ટદ્રો

આરોગ્ય કેન્ટદ્રો

તમામ પ્રાથવમક

(PHCs) દર

(PHCs) આશરે

5000ની વસવત

છ િેટાકેન્ટદ્રો

માટે પથાવિત

માટે સંદભચ

કરવામાં આવે છે

એકમ છે

Correct
Alternative

પ્રાથવમક આરોગ્ય કેન્ટદ્રોના સંબધ
ં માં
નીર્ેના તમામ વવધાનો સાર્ા છે ,
વસવાય એક:
95

આરોગ્ય કેન્ટદ્રો
(PHCs)
આઉટિેશન્ટટ
સેવાઓ પ્રદાન
કરે છે

પ્રાથવમક
આરોગ્ય કેન્ટદ્રો
(PHCs) ર્ારથી

1

છ ઇન-િેશન્ટટ
િથારી ધરાવે છે

પ્રાથવમક આરોગ્ય કેન્ટદ્રોના સંબધ
ં માં
પ્રાથવમક

નીર્ેના તમામ વવધાનો સાર્ા છે ,

આરોગ્ય કેન્ટદ્ર

વસવાય એક:

(PHC) મક્રહલા
પ્રાથવમક
આરોગ્ય કેન્ટદ્રો
(PHCs) દર
30000ની

96

વસવત માટે
પથાવિત
કરવામાં આવે છે

આરોગ્ય
પ્રાથવમક

મોટા ભાગના

કાયચકતાચ ધરાવે

આરોગ્ય કેન્ટદ્રો

પ્રાથવમક

છે , જેને

(PHCs) આશરે

આરોગ્ય કેન્ટદ્રો

ઓક્ક્ઝલરી નસચ

છ િેટાકેન્ટદ્રો

(PHCs) ર્ારથી

વમડ-વાઇફ

માટે સંદભચ

છ ઇન-િેશન્ટટ

(એએનએમ)

એકમ છે

4

િથારી ધરાવે છે િણ કહેવાય છે
અને પરુ ુ ર્
આરોગ્ય
કમચર્ારી િણ
ધરાવે છે

પ્રાથવમક આરોગ્ય કેન્ટદ્રોના સંબધ
ં માં
નીર્ેના તમામ વવધાનો સાર્ા છે ,
વસવાય એક:
97

પ્રાથવમક

પ્રાથવમક

આરોગ્ય કેન્ટદ્રો

આરોગ્ય કેન્ટદ્રો

(PHCs) દર

(PHCs) એ

30000ની

ુ ાવયક
સામદ

વસવત માટે

આરોગ્ય કેન્ટદ્રો

પથાવિત

(CHCs) માટે

કરવામાં આવે છે સંદભચ એકમો છે

તમામ પ્રાથવમક
આરોગ્ય કેન્ટદ્રો
(PHCs)
આઉટિેશન્ટટ
સેવાઓ પ્રદાન
કરે છે

મોટા ભાગના
પ્રાથવમક
આરોગ્ય કેન્ટદ્રો
(PHCs) ર્ારથી

2

છ ઇન-િેશન્ટટ
િથારી ધરાવે છે
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પ્રાથવમક આરોગ્ય કેન્ટદ્રોના સંબધ
ં માં
નીર્ેના તમામ વવધાનો સાર્ા છે ,
વસવાય એક:

ુ બ
વનયમો મજ
દરે ક પ્રાથવમક
પ્રાથવમક
આરોગ્ય કેન્ટદ્રો
(PHCs) દર
30000ની

98

વસવત માટે
પથાવિત
કરવામાં આવે છે

આરોગ્ય કેન્ટદ્ર
પ્રાથવમક
આરોગ્ય કેન્ટદ્રો
(PHCs) આશરે
છ િેટાકેન્ટદ્રો
માટે સંદભચ
એકમ છે

તમામ પ્રાથવમક (PHC) ઓછામાં
આરોગ્ય કેન્ટદ્રો

ઓછા 30 બેડ,

(PHCs)
આઉટિેશન્ટટ

એક ઓિરે શન

સેવાઓ પ્રદાન

રે મશીન,

કરે છે

વથયેટર, એક્સ-

4

લેબર રૂમ અને
પ્રયોગશાળા
સવુ વધા ધરાવત ંુ
હોવ ંુ જોઈએ

ુ ાવયક આરોગ્ય કેન્ટદ્રોના
સામદ
સંબધ
ં માં નીર્ેના તમામ વવધાનો
ુ બ
વનયમો મજ

સાર્ા છે , વસવાય એક:

દરે ક
ુ ાવયક
સામદ

99

ુ ાવયક
સામદ

ુ ાવયક
સામદ

આરોગ્ય કેન્ટદ્રો

આરોગ્ય કેન્ટદ્રો

(CHCs) દર

(CHCs) 4

30000ની

પ્રાથવમક

વસવત માટે

આરોગ્ય કેન્ટદ્રો

પથાવિત

(PHCs) માટે

કરવામાં આવે છે સંદભચ એકમ છે

ુ ાવયક
સામદ
આરોગ્ય કેન્ટદ્રો
(CHCs) વવવશટટ
સારસંભાળ
સવુ વધાઓ
પ્રદાન કરે છે

આરોગ્ય કેન્ટદ્ર
(CHC) ઓછામાં
ઓછા 30 બેડ,
એક ઓિરે શન

1

વથયેટર, એક્સરે મશીન,
લેબર રૂમ અને
પ્રયોગશાળા
સવુ વધા ધરાવત ંુ
હોવ ંુ જોઈએ
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ુ ાવયક આરોગ્ય કેન્ટદ્રોના
સામદ
સંબધ
ં માં નીર્ેના તમામ વવધાનો
ુ બ
વનયમો મજ

સાર્ા છે , વસવાય એક:

દરે ક
ુ ાવયક
સામદ
ુ ાવયક
સામદ
આરોગ્ય કેન્ટદ્રો
(CHCs) દર 1

100

લાખની વસવત
માટે પથાવિત
કરવામાં આવે છે

ુ ાવયક
સામદ
આરોગ્ય કેન્ટદ્રો
(CHCs) 6
િેટાકેન્ટદ્રો માટે
સંદભચ એકમ છે

ુ ાવયક
સામદ
આરોગ્ય કેન્ટદ્રો
(CHCs) વવવશટટ
સારસંભાળ
સવુ વધાઓ
પ્રદાન કરે છે

આરોગ્ય કેન્ટદ્ર
(CHC) ઓછામાં
ઓછા 30 બેડ,
એક ઓિરે શન

2

વથયેટર, એક્સરે મશીન,
લેબર રૂમ અને
પ્રયોગશાળા
સવુ વધા ધરાવત ંુ
હોવ ંુ જોઈએ

િીમાકાં પનીઓને આિશ્યક

જોખમ

ત્યોની જરૂર શા માટે િોય છે ?

સ્િીકારિા
દસ્તાિેજીકરણ

101

ના િેત માટે

અંગે ના અને

વનયમનકારી

તેની સાથે

જરૂટરયાતો પ ૂણડ

સાંબવાં ધત શરતો

કરિા

ગ્રાિક સેિા
સધારિા

2

અને વનયમો
પર વનણડય િેિા
કાયદે સર કરારન ાં કય ાં પાસ ાં
102 િીમાના પ્રીવમયમ સાથે સાંબવાં ધત
છે ?

ઓફર અને
સ્િીકાર

કરાર સાથે
સાંબવાં ધત

મતત સાંમવત

અિેજ

4

બળજબરી

છે તરપીંડી

2

પક્ષોની ક્ષમતા

છે તરવપિંડીના આશય સાથે કરિામાાં
103

આિેિા ખોટા વનિેદન સાથે
સાંબવાં ધત વિકલપને ઓળખો.
કાયદે સર કરાર તરીકે િઈ શકાય
તેિા વિકલપને ઓળખો.

104

રજૂઆત

ખોટી રજૂઆત

રમેશ તેના

રમેશ યોગ્ય

વમત્ર પાસેથી

માનવસક

અત્તયાંત ઓછી

િાિતમાાં નિતો

ટકિંમતે સાંપવત્ત

ત્તયારે કરાર કયો

ખરીદે છે

છે

રમેશ કરાર
કરિા
અવધકારીને
િાાંચ આપે છે

મિેશને કરાર
પર િસ્તાક્ષર
કરાિિા રમેશ

1

ખોટી માટિતી
આપે છે
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સટ્ટો અને િીમા િચ્ચેની
સરખામણી કરો.
સટ્ટો કે જગાર
અને િીમો બાંને

105

એક જ છે

Alternative
2

Alternative
4

સટ્ટામાાં

િીમામાાં ફતત

િીમાપાત્ર ટિત

નફાકારક

સટ્ટો કાયેદસર

સાંકળાયેલ ાં

પટરણામ મળે

રીતે િાગ કરી

નથી, પણ

છે , જ્યારે

શકાય છે , પણ

િીમા માાં તે

સટ્ટામાાં નકસાન િીમો નિીં

િોયજ છે .

થઈ શકે છે

અમારા માટે "સાંિગ્નતાનો
કરાર(Contracts of Adhesion)"ને

આ કરારોના

આ કરારનો

સારાાંશમાાં કિો.

મસદ્દા બાંને

મસદ્દો એક પક્ષ

પક્ષો તૈયાર કરે તૈયાર કરે છે

106

Alternative
3

Correct
Alternative

2

આ કરારનો
મસદ્દો એક પક્ષ
તૈયાર કરે છે

આ કરારો બાંને

અને અન્ય

પક્ષો માટે

પક્ષને

બાંધનકતાડ છે

છે અને બાંનેને

અને બીજો પક્ષ

સ્િીકારિા પડે

તેને સ્િીકારી કે

છે

નકારી શકે છે

ભ ૂિ

બળજબરી

પ્રીવમયમ

માનિીય જીિન સાંપવત્ત

2

સ્િીકારિોજ
પડે છે .

રમેશ કાં પનીન ાં િેચાણ કરતા
અગાઉ તેના સરિૈયા સાથે ચેડાાં
107 કરે છે . તેના આ કત્તૃ યને નીચે

ખોટી રજૂઆત

ગોટાળો

4

શાખ

2

આપેિા વિકલપોમાાંથી એક
વિકલપમાાં િગીકૃત કરો.
108

જીિન િીમાનો વિર્ય શાં છે ?
એિી સ્સ્થવત પસાંદ કરો, જે સિોચ્ચ

િીમા દરખાસ્ત

વિશ્વાસના વસદ્ધાાંતને પ્રદવશિત કરો.

109

પ્રીવમયમની

ફોમડ પર તમામ

સમયસર

આિશ્યક

ચકિણી

િકીકતોનો
ખિાસો કરિો

િીમા દરખાસ્ત
ફોમડ પર તમામ
આિશ્યક
માટિતી
બનાિટી
આપિી

િીમા દરખાસ્ત
ફોમડ પર તમામ
અસાંબવાં ધત

2

માટિતીનો
ખિાસો કરિો

જીિન િીમાના સાંબધ
ાં માાં નીચેના
બે વિધાનો જઓ અને સાચ ાં
વિધાન પસાંદ કરો.
I: ઉંમર આિશ્યક માટિતી છે અને
110 િીમાકરણની શરતો પર અસર
કરી શકે છે

ફતત વિધાન I

ફતત વિધાન II

બાંને વિધાન I

સાચ ાં છે

સાચ ાં છે

અને II સાચા છે

િતાશા

ભ ૂિ

ખોટી રજૂઆત

ન તો વિધાન I
કે ન વિધાન II

1

સાચ ાં છે

II: જો ઉંમર અિગ િોિાની
જાણકારી મળે , તો પ્રીવમયમ રે ટ
પર જ તેની અસર થાય છે
સામાન્ય કાયદા િેઠળ કરારને
111 રદબાતિ કરિાન ાં કારણ પસાંદ

છપાિવ ાં

3

કરો.
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િીમો ઉતરાિતી િખતે કરારની
112

શરતોમાાં ઉપયોગી દસ્તાિેજ

પોલિસી

સમજૂતી

પ્રમાણભ ૂતતા

બાાંયધરી

1

અંદાજજત ટિત

સટ્ટાકીય ટિત

િીમાપાત્ર ટિત

ક્ષવતપ ૂવતિ ટિત

3

િચ્ચેના કરારને તમે કેિી રીતે

િચગાળાની

કામચિાઉ

િણડિશો? સૌથી યોગ્ય વિકલપ

સમજૂતી

સમજૂતી

િીમા કરારો

િીમા કરારો

િીમા કરારો

સિોચ્ચ

કાયદે સર િાગ

િાંમેશા

વિશ્વાસના

કરી શકાય

નફાકારક િોય

કરારો છે

તેિા કરારો છે

છે

જણાિો. સૌથી યોગ્ય વિકલપ પસાંદ
કરો.
જીિન િીમાના વિર્યમાાં

113 િીમાધારકન ાં ટિત જણાિો. સૌથી
યોગ્ય વિકલપ પસાંદ કરો.
િીમાકાં પની અને િીમાધારક
114

કાયમી સમજૂતી

પ્રાસાંલગક
સમજૂતી

4

પસાંદ કરો.
સાધારણ અને િીમા કરારોમાાં
કાયદાકીય કરારો િચ્ચે મખ્ય ફરક
115 એ છે કે:

જીિન િીમાના કેસમાાં િીમાપાત્ર
પોલિસી િેતી

ટિત ક્યારે અસ્સ્તત્તિમાાં િોઈ શકે છે
116

તેના પર શ્રી રાજનને સિાિ આપો. પોલિસી િેતી
િખતે જ

દાિો કરતી

િખતે અને

િખતે જ

દાિો કરિાના
સમયે

પ્રોપટી િીમાના કેસમાાં િીમાપાત્ર
પોલિસી િેતી

ટિત ક્યારે અસ્સ્તત્તિમાાં િોઈ શકે છે
117

તે મદ્દે અવનતાને સિાિ આપો.

પોલિસી િેતી

દાિો કરતી

િખતે અને

િખતે જ

િખતે જ

દાિો કરિાના
સમયે

િીમા કરારો
કોઈ પણ
વનયમનકારી

1

સાંસ્થાને આવધન
નથી
જીિન િીમાના
કેસમાાં
િીમાપાત્ર

1

ટિતની જરૂર ન
િોય ત્તયારે
જીિન િીમાના
કેસમાાં
િીમાપાત્ર

3

ટિતની જરૂર ન
િોય ત્તયારે

મિેશ તેના ઘર પર િીમા પોલિસી
ઉતરાિે છે . પોલિસી િીધાના
એકથી બે મટિના પછી તેઓ તેમન ાં
118 ઘર િેચી દે છે . િિે ઘરને કોઈ
નકસાન થિાના કેસમાાં મિેશને
િળતર મળી શકે?

િા, પોલિસી
િેતી િખતે
િીમાપાત્ર ટિત
િાજર િત ાં

િા, જો

િા, મકાન

મકાનના

િેચ્યાના એક

ના, કોઈ

િતડમાન

િર્ડની અંદર

િીમાપાત્ર ટિત

માલિક માંજૂરી

નકસાન થાય

િાજર નથી

આપે તો

તો

4
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Correct
Alternative

શ્રી રાજન ઘોડા પરથી
ખાબોલચયામાાં પડી જાય છે . તેમનો
પગ ભાાંગી જિાથી થોડો સમય
તેઓ ખાબોલચયામાાં પડ્ાાં રિે છે .
તેના પટરણામે તેમને ગાંભીર

પડિાથી

ન્ય ૂમોવનયા થઈ જાય છે . તેમને
119 નજીકની િોસ્સ્પટિમાાં સારિાર

ન્ય ૂમોવનયા

કરાિિામાાં આિે છે , જ્યાાં તેમન ાં

પગમાાં ઇજા

ડૉતટસડની

િોસ્સ્પટિમાાં

જળિાઈ

બેદરકારી

સારિાર

2

રિેિાથી

ન્ય ૂમોવનયાના કારણે મત્તૃ ય થઈ
જાય છે . આ કેસમાાં તેમના મત્તૃ યન ાં
સૌથી િધારે જિાબદાર કારણ કય ાં
છે ?

ના, ગ્રાિક

રમેશ પરલણત છે અને તેના
વમત્રના જીિન પર જીિન
િીમાકિચ ખરીદિા ઇચ્છે છે .
તેઓ આવ ાં કરી શકશે કે નિીં તે
120 ચકાસો.

ના, રમેશ તેના
િા, રમેશ તેના

વમત્રના જીિન

વમત્રના જીિન

પર િીમો ન

પર િીમો

ખરીદી શકે,

ખરીદી શકે છે

કારણ કે તે
પરલણત છે

ના, રમેશન

સાિધાન

તેના વમત્રના

િોિાના

જીિન પર

વસદ્ધાાંતના

િીમો ન ખરીદી કારણે રમેશ
શકે, કારણ કે

તેના વમત્રના

કોઈ િીમાપાત્ર

જીિન પર

ટિત નથી

િીમો ન ખરીદી

3

શકે

121

ભારતમાં વીમા કં િનીઓન ંુ

આરબીઆઈ

વનયમન કરતી સંપથા કઈ છે ?

અને નાણાં
મંત્રાલય
સંયક્ુ તિણે

સેબી અને
એમ્ફી

ઇરડા

નાણાં મંત્રાલય

3

કોિોરે ટ એજન્ટટ

3

સંયક્ુ તિણે

નીર્ેનામાંથી કઈ સંપથાન ંુ વનયમન
ઇરડા કરતી નથી?
122

થડચ િાટી
એડવમવનપરેટસચ

કરન્ટટ એકાઉન્ટટ વીમા બ્રોકસચ

સેવવિંગ્સ
એકાઉન્ટટ એજન્ટટ

25
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Alternative
1

નીર્ેનામાંથી કય ંુ વવધાન ખોટંુ છે ?

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ઇરડાએ
બનાવેલા
વનયમનો
સવુ નવિત કરે છે
કે
વીમા
વનયમનનો
ુ ય ઉદ્દે શ
મખ્

123

િોખલસીધારકોન ંુ
સંરક્ષણ
કરવાનો છે

વીમાકં િનીઓએ
નાણાકીય રીતે
મજબ ૂત
કં િનીઓ તરીકે
અસ્પતત્વ ન
ધરાવવ ંુ
જોઈએ, િણ
સામાજજક

વીમાકં િનીઓના
વીમો સંપ ૂણચિણે
કાયદાકીય
કરાર છે , જે
ભારતીય કરાર
ધારા અને
દે શના અન્ટય
કાયદાઓન ંુ
િાલન કરે છે

જવાબદારીઓ

રજજપરે શન
િછી ઇરડા તેન ંુ
વનયમન કરે છે
અને રોકાણ,
ક્રહસાબ વગેરે

1

જેવી તમામ
ુ ય
મખ્
કામગીરીઓ
િર નજર રાખે
છે

ધરાવતી સંપથા
તરીકે અસ્પતત્વ
ધરાવવ ંુ જોઈએ.
વીમાકં િનીઓ

ુ ય ઉદ્દે શ શંુ
વીમા વનયમનનો મખ્
છે ? સૌથી ઉખર્ત જવાબ િસંદ કરો.

124

ગ્રામીણ ક્ષેત્રો

િયાચપ્ત નફો

ભારતના

અને વસવતના

િેદા કરે તેવી

તમામ

નબળા વગોને

સવુ નવિતતા

નાગક્રરકોને

િોખલસીધારકન ંુ

િયાચપ્ત

કરવા, જેથી આ

વીમાકવર્ની

સંરક્ષણ કરવા

વીમાકવર્

કં િનીઓ લાંબા

સવુ નવિતતા

ુ ી ટકી
સવુ નવિત કરવા ગાળા સધ

4

કરવા

શકે
જીવન વીમા

નીર્ેનામાંથી કઈ સંપથા ભારતમાં
વ્યસ્ક્તગત એજન્ટટ તરીકે કામ

વનગમ

કરવા લાઇસન્ટસ ઇશ્ય ૂ કરે છે ?

(એલઆઇસી)
નાણાં મંત્રાલય

125

ભારત સરકાર

અને સાધારણ

ઇરડા

4

વીમા વનગમ
(જીઆઇસી)
સંયક્ુ તિણે
નીર્ેનામાંથી કઈ સંપથા ભારતમાં
126 મ ૂડીબજારન ંુ વનયમન કરે છે ?

આરબીઆઈ

સેબી

ઇરડા

એમ્ફી

2

આરબીઆઈ

સેબી

ઇરડા

એમ્ફી

1

નીર્ેનામાંથી કઈ સંપથા ભારતમાં
127 બેંકોન ંુ વનયમન કરે છે ?
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Question Body

Alternative
1

નીર્ેનામાંથી કઈ સંપથા થડચ િાટી

જીવન વીમા

એડવમવનપરે ટસચન ંુ વનયમન કરે છે ?

િક્રરર્દ અને
સાધારણ વીમા

128

Alternative
2

ઇરડા

િક્રરર્દ

Alternative
3

ભારતીય વીમા
બ્રોકસચ સંગઠન

Alternative
4

Correct
Alternative

નાણાં મંત્રાલય

2

સંયક્ુ તિણે
ક્રડિોખઝટ

નીર્ેનામાંથી દે શમાં કયો મ ૂળભ ૂત
વીમા કાયદો છે , જે ભારતમાં વીમા
129

વ્યવસાયન ંુ સંર્ાલન કરે છે ?

વીમા ધારો,

ઇરડા ધારો,

1938

1999

ઇન્ટપયોરન્ટસ

જાહેર

એન્ટડ િેક્રડટ

જવાબદારીનો

ગે રેટન્ટટી

વીમા ધારો,

કોિોરે શન

1991

2

એક્ટ, 1961
જીવન વીમાકં િની, સાધારણ
વીમાકં િની અને હેલ્થ વીમાકં િની
તરીકે કામ કરવાન ંુ લાઇસન્ટસ
130 ધરાવતા વીમા એજન્ટટ

દલાલો

__________________ ઓળખાય

થડચ િાટી

સંયક્ુ ત વીમા

એજન્ટ્સ

એડવમવનપરે ટસચ

એજન્ટટ

સેબી

ઇરડા

એમ્ફી

કોિોરે ટ

4

છે .
વર્ચ 2000માં_____________ ની
પથાિના વીમા ઉદ્યોગન ંુ વનયમન
131 કરવા અને તેને વવકસાવવા

આરબીઆઈ

3

પવતંત્ર ઓથોક્રરટી તરીકે થઈ હતી.
જીવન વીમા

નીર્ેનામાંથી કઈ સંપથાએ
વીમાકં િનીઓ અને વીમા

જીવન વીમા

મધ્યપથી સંપથાઓ બંને િર

િક્રરર્દ અને

132 િોખલસીધારકોના ક્રહતોન ંુ સંરક્ષણ

સાધારણ વીમા

કરવા વનયમો બનાવ્યાં છે ?

િક્રરર્દ
સંયક્ુ તિણે

વનગમ

િોખલસીહોલ્ડસચ
એસોવસએશન
ઓફ ઇસ્ન્ટડયા

(એલઆઇસી)
ઇરડા

અને સાધારણ

3

વીમા વનગમ

(િીએઆઈ)

(જીઆઇસી)
સંયક્ુ તિણે

133

નીર્ેનામાંથી કયો કાયદો વીમા

ક્રડિોખઝટ

કં િનીઓની કામગીરીન ંુ વનયંત્રણ

ઇન્ટપયોરન્ટસ

જાહેર

એન્ટડ િેક્રડટ

જવાબદારીનો

ગે રેટન્ટટી

વીમા ધારો,

કોિોરે શન

1991

અને વનરીક્ષણ કરવાની
જોગવાઈઓ ધરાવે છે ?

ઇરડા ધારો,
1999

વીમા ધારો,
1938

1

એક્ટ, 1961
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Alternative
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Alternative
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4
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Alternative

પ્રવતકળ
ૂ

વીમાકરણમાં

દરખાપત

િસંદગી

ચ ૂક

સમીક્ષા

1 જૂન 1938

1 જુલાઈ 1938

1 જૂન 1939

1 જુલાઈ 1939

3

1999

2000

2002

2003

2

કલમ 38

કલમ 41

કલમ 45

કલમ 64VB

2

કલમ 38

કલમ 41

કલમ 45

કલમ 64VB

1

ધોરણ 10

ધોરણ 12

પનાતક

અનપુ નાતક

2

I-A, વનયક્ુ ત

A.
I-A,
અિીલેટ

I-B, વનયક્ુ ત

I-B, અિીલેટ

અવધકારી

અવધકારી

જો વીમાકં િની સાધારણ જોખમથી
વધારે કે વીમાિાત્ર ન હોય તેવી
અરજીનો પવીકાર કરે , જેમાં
અરજદારને વીમો મળે એ માટે
134

વાપતવવક સ્પથવતથી અલગ ખોટી
માક્રહતી આિવામાં આવી હોય, તો

વીમા પિીવનિંગ

3

આ સ્પથવત _______________
તરીકે ઓળખાશે. સૌથી ઉખર્ત
વવકલ્િ િસંદ કરો

135

વીમા કાયદો ___________ના રોજ
અમલમાં આવ્યો હતો.
ઇરડા ધારા, 1999 હેઠળ ઇરડાની

136 પથાિના વર્ચ__________માં થઈ
હતી.
વીમા ધારો, 1938 _____________
હેઠળ વીમાિોખલસી લેવા પ્રોત્સાહન
137 તરીકે ક્રરબેટનો ઉિયોગ કરવા
પ્રવતબંધ મ ૂકે છે .
વીમા ધારો, 1938 ________ હેઠળ
138 વીમા િોખલસીઓના વારસદારના
વનયમો સ ૂર્વે છે .
139

ુ મ
વનદે વશત વ્યસ્ક્તની લઘત
શૈક્ષખણક લાયકાત છે
વીમાકં િનીના વીમા એજન્ટટ તરીકે
વનયક્ુ ત થવા ઇચ્ુક અરજદારે

140 વીમાકં િનીના -------------ને ફોમચ ------------માં અરજી રજુ કરવી િડશે.

અવધકારી

સાંકલિત ફટરયાદ વ્યિસ્થાપન

પોલિસીધારક

141 વ્યિસ્થા ________________

એસોવસયેશન

દ્વારા શરૂ કરિામાાં આિી છે .

142

શકે?

ઇરડા

ઓફ ઇક્ન્ડયા

ગ્રાિકની યોગ્ય ફટરયાદ માટે
નીચેનામાાંથી કયો આધાર ન બની

અવધકારી

દકાનદાર
ઉત્તપાદન પર
કોઈ ટડસ્કાઉન્ટ
ન આપે

જીિન િીમા
પટરર્દ

દકાનદાર દ્વારા

દકાનદાર

પેકેજ પર

ચોક્કસ

એમઆરપી

ઉત્તપાદન પ્રદાન

મજબ ચાર્જ

કરિામાાં

િેિા

વનષ્ફળ જિો

ભારત સરકાર

1

2

ગ્રાિકે ખરીદે િી
ચીજિસ્તઓમાાં
એકથી િધ

4

ખામી િોિી

28
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Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

ગ્રાિકની યોગ્ય ફટરયાદ માટે
નીચેનામાાંથી કયો આધાર ન બની
શકે?

Correct
Alternative

અયોગ્ય િેપારી
પેકેટ પર
અંટકત ટકિંમત
કરતા દકાનદાર

143

Alternative
4

દ્વારા િધારે
ભાિ િેિા

ગ્રાિકે ખરીદે િી
ચીજિસ્તઓમાાં
એકથી િધ
ખામી િોિી

દકાનદાર

કામગીરી કે

ચોક્કસ

પ્રવતબાંધાત્તમક

ઉત્તપાદન પ્રદાન

િેપારી

કરિામાાં

કામગીરી

વનષ્ફળ જિો

અપનાિિામાાં

3

આિી છે
િીમા ઉદ્યોગમાાં ફટરયાદ વનિારણ
144

પર નજર રાખિા માટેન ાં માધ્યમ
નીચેનામાાંથી કય ાં છે ?

રાષ્રીય પાંચ

િોકપાિ

IGMS

પ્રાદે વશક પાંચ

3

જજલિા ફોરમ

પ્રાદે વશક પાંચ

રાષ્રીય પાંચ

ઉપરોતત તમામ

4

જજલિા ફોરમ

રાષ્રીય પાંચ

િોકપાિ

ઉપરોતત તમામ

2

િીમા એજન્ટ

િોકપાિ

િીમા કાં પની

િીમા બ્રોકર

2

પ્રાદે વશક પાંચ

રાષ્રીય પાંચ

િોકપાિ

જજલિા ફોરમ

રાષ્રીય પાંચ

િોકપાિ

િીમા કાયદો,

ઇરડા કાયદો,

નીચેનામાાંથી કઈ ગ્રાિક વિિાદ
145 વનિારણ એજન્સી ટદિાની
અદાિતની સત્તા ધરાિે છે ?
નીચેનામાાંથી કઈ ગ્રાિક વિિાદ
146

વનિારણ એજન્સી પ્રાદે વશક પાંચ
પર વનરીક્ષણ રાખિાનો અવધકાર
ધરાિે છે ?
િીમાધારક અને િીમાકાં પની િચ્ચે
વિિાદ ઊભો થાય તો સાંદભડની
દ્રક્ષ્ટએ બાંને પક્ષ િચ્ચે પારસ્પટરક

147

સાંમવતથી કોણ મધ્યસ્થી અને
સિાિકારની ભ ૂવમકા ભજિી શકે ?
સૌથી યોગ્ય વિકલપ પસાંદ કરો.

જો ગ્રાિક જજલિા ફોરમના
148

આદે શથી અસાંતષ્ટ િોય, તો પછી
તે આ પ્રકારના આદે શ સામે ક્યાાં

કોઈ અપીિ ન
થઈ શકે

1

અપીિ કરી શકે?
જો ગ્રાિક પ્રાદે વશક પાંચના
149

આદે શથી અસાંતષ્ટ િોય, તો પછી
તે આ પ્રકારના આદે શ સામે ક્યાાં

કોઈ અપીિ ન
થઈ શકે

2

અપીિ કરી શકે?
નીચેનામાાંથી કયો કાયદો ભારતમાાં
ગ્રાિક વિિાદોની પતાિટ માટે
150 ગ્રાિક પટરર્દો અને અન્ય
સત્તામાંડળો સ્થાવપત કરિાની

1938

1999

જજલિા ફોરમ

રાષ્રીય પાંચ

બેક્ન્કિંગ

ગ્રાિક સાંરક્ષણ

વનયમન

(સધારણા)

કાયદો, 1949

કાયદો, 2002

4

જોગિાઈ ધરાિે છે ?
નીચેનામાાંથી કઈ પ્રાદે વશક પાંચ
151 પર નજર રાખિાનો અવધકાર
ધરાિે છે ?

િોકપાિ

ઉપરોતત એક
પણ નિીં

2

29
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Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

ફટરયાદના કેસમાાં િોકપાિ
152 મિત્તમ કેટિાાં રૂવપયાનો ચકાદો

રૂ 10 િાખ સધી રૂ 20 િાખ સધી રૂ 50 િાખ સધી

આપી શકે છે ?

Alternative
4
રૂ 100 િાખ
સધી

Correct
Alternative

2

ગ્રાિક અદાિતમાાં ફટરયાદ દાખિ
કરિાની પ્રટિયાના સાંબધ
ાં માાં
નીચેનામાાંથી કય ાં વિધાન ખોટાં છે ?

153

પ્રાદે વશક કે
રાષ્રીય પાંચ

પ્રાદે વશક કે

ફટરયાદ

સમક્ષ ફટરયાદી

રાષ્રીય પાંચ

વસિાય અન્ય

સમક્ષ ફટરયાદ

દાખિ કરી

કરિા કોઈ

કોઈ પણ

કરિા ફી

શકાશે અથિા

િકીિની જરૂર

વ્યસ્તત ફટરયાદ

ચકિિી પડતી

પત્ર દ્વારા

નથી

દાખિ ન કરી

નથી

મોકિી શકાશે

વ્યસ્તતગત રીતે ફટરયાદ દાખિ
1

શકે
ગ્રાિક સરક્ષા (સધારણા) કાયદા,
2002 મજબ ગ્રાિકની
‘વ્યાખ્યા’માાંથી નીચેનામાાંથી શાં
સામેિ નથી?

વિચારણા માટે
કોઈ પણ
ચીજિસ્તની
ખરીદી કરનાર
કોઈ પણ

154

વ્યસ્તત અને આ
પ્રકારની
ચીજિસ્તઓના

પનેઃિેચાણ કે
અિેજ પેઠે કોઈ

કોઈ પણ સેિા

અન્ય કોઈ

પણ સેિાનો

મેળિનાર અને

િાલણજ્જ્યક િેત

િાભ ઉઠાિનાર તે સેિાનો િાભ

માટે

કે મેળિનાર

ઉઠાિનાર કોઈ

ચીજિસ્તઓ

કોઈ પણ વ્યસ્તત

પણ વ્યસ્તત

મેળિનાર

4

વ્યસ્તત

કોઈ પણ
િપરાશકતાડ
િોકપાિે કરે િી ભિામણોન ાં

િીમાધારકે

પાિન કરવ ાં જરૂરી છે , જેના
સાંબધ
ાં માાં નીચે આપેિા કયો
વશષ્ટાચાર ખોટો છે ?

155

આ પ્રકારની
ફટરયાદ

ફટરયાદી અને

મળ્યાના 6

િીમા કાં પની

મટિનાની અંદર

બાંનેને નકિો

ભિામણો થિી

મોકિિી જોઈએ

જોઈએ

આ પ્રકારની

સ્િીકારપત્રની

ભિામણ

નકિ િીમા

કયાડ ના 15

કાં પનીને

ટદિસની અંદર

મોકિિી

ફટરયાદીએ

જોઈએ અને આ

ભિામણનો

પ્રકારનો પત્ર

િેલખતમાાં

મળ્યાના 15

સ્િીકાર કરિો

ટદિસની અંદર

પડશે

તેમની પક્ષ્ટ

1

માાંગિી જોઈએ

30
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Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

જો કોઈ પોલિસીધારક રાષ્રીય પાંચ
દાિાની

સમક્ષ ફટરયાદ કરિા ઇચ્છે , તો

રકમના 2.5%

તેમણે કેટિી રકમ ફી પેટે ચકિિી
156 પડશે?

રૂ. 100

અથિા રૂ. 500,
બેમાાંથી જે

રાષ્રીય પાંચ
દાિાની
રકમની 1%

ઓછી િોય તે

સમક્ષ ફટરયાદ
દાખિ કરિા

4

ફી ચકિિાની
જરૂર નથી

નીચેનામાાંથી કઈ િીમા ફટરયાદની
157 માટિતીની કેક્ન્દ્રય ભાંડાર છે ?

રાષ્રીય પાંચ

િોકપાિ

આઇજીએમએસ

પ્રાદે વશક પાંચ

પ્રાદે વશક પાંચ

રાષ્રીય પાંચ

ઇરડા

જજલિા ફોરમ

રાષ્રીય પાંચ

ઇરડા

જજલિા ફોરમ

પ્રાદે વશક પાંચ

રાષ્રીય પાંચ

ઇરડા

1

વિશ્વસવનયતા

સિાનભ ૂવત

ખાતરી

િેચાણના આંકડા

4

અગાઉની

િતડમાનની

સાંભવિત

અંદાજજત

4

3

નીચેનામાાંથી કઈ ગ્રાિક વિિાદ
158

વનિારણ એજન્સી જજલિા
ફોરમમાાંથી અપીિ પર સનાિણી

કોઈ અપીિ ન
થઈ શકે

1

કરી શકે છે ?
નીચેનામાાંથી કઈ ગ્રાિક વિિાદ
159

વનિારણ એજન્સી કોઈ પણ
પ્રાદે વશક પાંચ સામેની અપીિ પર

કોઈ અપીિ ન
થઈ શકે

2

સનાિણી કરી શકે છે ?
જો કોઈ પોલિસીધારક ફટરયાદ
સામે િીમાકાં પની પાસેથી રૂ.20
160

િાખ સધીન ાં િળતર મેળિિા
ઇચ્છે , તો તે ક્યાાં ફટરયાદ દાખિ
કરી શકે? સૌથી યોગ્ય વિકલપ
પસાંદ કરો.

161

નીચેમાાંથી શાં સેિા ગણિત્તાનો
સાંકેત નથી
નીચેમાાંથી કઈ બાબત ગ્રાિક

162 આજીિન મ ૂલય તરફ પ્રદાન આપતી
નથી
આઇજીએમએસ (IGMS)ન ાં સાચ ાં
163

વિસ્ત ૃત સ્િરૂપ પસાંદ કરો

ઇન્ડો-જમડન
મેનેજમેન્ટ સ્કિ
ૂ

સાંકલિત સરકારી
વ્યિસ્થાપન
પદ્ધવત

ઇક્ન્ડયન જીનોમ
મેવપિંગ સ્કીમ

સાંકલિત ફટરયાદ
વનિારણ

4

વ્યિસ્થા

____________ વનયમો અને
વનયમનોનો સેટ છે , જે

ફટરયાદીઓના

164 પોલિસીધારકોની ફટરયાદોન ાં

સાંચાિનની

અસરકારક વનિારણ કરિાના

પદ્ધવતઓ

ફટરયાદ

જોખમ ફટરયાદ

નકસાન

વનિારણ પ્રટિયા

પ્રટિયા

ફટરયાદ પ્રટિયા

એનબીએફસી

સેબી

કેન્દ્ર સરકાર

2

વનયમો અને માગડદવશિકા છે .
જાિેર ફટરયાદ વનિારણ વનયમો,
165 1998 તરીકે જાણીતા વનયમો

ઇરડા

4

__________ધરાિે છે .
31
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િેલખતમાાં એસાઇન્ટમેન્ટ કે રાન્સફર
પરના કારણો પોલિસીધારકને
િેલખતમાાં જણાિિામાાં આિે છે . આ
166 પ્રકારના વનણડયને _________
સમક્ષ અરજી સ્િરૂપે પડકારિામાાં

ફટરયાદ
વનિારણ

ગ્રાિક વનિારણ વિિેતા વનિારણ

િિીિટી
વનિારણ

અવધકારી

અવધકારી

ફટરયાદ

જોખમ ફટરયાદ

વનિારણ પ્રટિયા

પ્રટિયા

ફતત વનિેદન

વનિેદન (1)

ફતત વનિેદન

વનિેદન (1)

(1) સાચ ાં છે

અને (2) સાચા છે

(3) સાચ ાં છે

અને (3) સાચા છે

સત્તામાંડળ

1

અવધકારી

આિે છે .
િીમાધારક _____ િેઠળ
167

િોકપાિનો સાંપકડ કરીને વિિાદન ાં
વનરાકરણ કરી શકે છે

ફટરયાદોના
સાંચાિનની
પ્રટિયા

જાિેર ફટરયાદ
વનિારણના

4

વનયમો

નીચેમાાંથી કયો ગ્રાિક સરક્ષા
ધારાનો મખ્ય િેત છે ?
(1) િીમાધારકોના ટિતન ાં સાંરક્ષણ
(2) રોકાણકારોના ટિતન ાં સાંરક્ષણ
168 (3) ગ્રાિકની ફટરયાદન ાં સરળતાથી,
ઝડપથી અને લબનખચાડળ રીતે

3

વનિારણ કરવ ાં

“જાિેર ફટરયાદ વનિારણ વનયમો,
169 1998”, ________થી અમિમાાં

12-ઓતટોબર-91 11-નિેમ્બર-98

13-ટડસેમ્બર-97 14-સપ્ટેમ્બર-83

2

આવ્યાાં િતા.
નીચેનામાાંથી કયો જાિેર ફટરયાદ
વનિારણના વનયમોનો િેત છે ?
(1) વિિાદોની પતાિટ સાંબવાં ધત
170

ફટરયાદોની વનિારણનો િેત

ફતત વનિેદન

વનિેદન (1)

ફતત વનિેદન

વનિેદન (1)

(2) ગ્રાિકના ટિતન ાં સાંરક્ષણ

(1) સાચ ાં છે

અને (2) સાચા છે

(3) સાચ ાં છે

અને (3) સાચા છે

ફતત વનિેદન

વનિેદન (1)

ફતત વનિેદન

વનિેદન (1)

(1) સાચ ાં છે

અને (2) સાચા છે

(3) સાચ ાં છે

અને (3) સાચા છે

1

(3) ગ્રાિકની ફટરયાદો ધ્યાનમાાં િેિી

નીચેમાાંથી કઈ કામગીરી
િોકપાિની છે ?
(1) ગ્રાિકની ફટરયાદોન ાં વનિારણ
171 (2) ગ્રાિકના ટિતન ાં સાંરક્ષણ
(3) પોલિસીધારકની ફટરયાદોન ાં

3

વનિારણ
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વનિેદન (1)

વનિેદન (1)

વનિેદન (2)

ફતત વનિેદન

Correct
Alternative

નીચેનામાાંથી કયા પક્ષો િચ્ચે
વિિાદ ઉકેિિા ફટરિાદ વનિારણ
સત્તામાંડળ (જીઆરએ)ની રચના
કરિી જોઈએ તેિી ભિામણ પાંચ
દ્વારા કરિામાાં આિી છે ?
(1) િીમાધારક અને િીમાકાં પની
િચ્ચેનો વિિાદો
172 (2) િીમાધારક અને મધ્યસ્થી
સાંસ્થાઓ િચ્ચેના વિિાદો

અને (2) સાચા છે અને (3) સાચા છે અને (3) સાચા છે

(4) સાચ ાં છે

4

(3) િીમાકાં પની અને મધ્યસ્થી
સાંસ્થાઓ િચ્ચેના વિિાદો
(4) િીમાધારકો, િીમાકાં પની અને
મધ્યસ્થી સાંસ્થાઓ િચ્ચેનો કોઈ
પણ વિિાદ
ફટરયાદ

િીમાધારક અને િીમાકાં પની
173

િચ્ચેના વિિાદનો ઉકેિ કોણ
િાિશે?

ગ્રાિક જૂથ

વનિારણ
સત્તામાંડળ

ગ્રાિક સત્તામાંડળ

ગ્રાિક પાંચ

2

(જીઆરએ)
ફટરયાદ

િીમાકાં પની અને મધ્યસ્થી સાંસ્થાઓ
174

િચ્ચેના વિિાદનો ઉકેિ કોણ
િાિશે?

ગ્રાિક સત્તામાંડળ

ગ્રાિક જૂથ

ગ્રાિક પાંચ

વનિારણ
સત્તામાંડળ

4

(જીઆરએ)
ફટરયાદ

_______પાસે થડડ પાટી મોટર
175

વ્િીકિ િીમા અને મટરન િીમા
સાંબવાં ધત કેસ ઉકેિિાનો અવધરાર

ગ્રાિક પાંચ

ગ્રાિક સત્તામાંડળ

વનિારણ

ગ્રાિક જૂથ

3

ગ્રાિક માંચ

3

24-ટડસેમ્બર-68 24-ટડસેમ્બર-86

22-નિેમ્બર-68

3

ખાિી ઓરડામાાં

તમારો અિાજ

સત્તામાંડળ
(જીઆરએ)

નથી.
જાિેર ફટરયાદ વનિારણ વનયમો,
176 1998 ____ની વ્યિસ્થા ઊભી કરે

િીમા એજન્સી

િીમા સિેયસડ

િીમા િોકપાિ

છે .
177

ગ્રાિક સરક્ષા ધારો કઈ તારીખે
રચાયો િતો

11-એવપ્રિ-74

નીચેનામાાંથી કય ાં લબનશાક્બ્દક

િાથની ચેષ્ટા

178 કમ્યવનકેશનન ાં ઉદાિરણ નથી?

સાથે ઓકેનો
સાંકેત

179

વ્યસ્તતગત અંતર આ રીતે
વ્યાખ્યાવત કરિામાાં આિે છે

18 ઇંચથી 4 ફૂટ

ચેષ્ટા
12 ફૂટ અને
ઉપર

આભ ૂર્ણ પિેરવ ાં

18 ઇંચ સ્પશડ

ઉઠાિિો

4થી 12 ફૂટ

2

1
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લબનશાક્બ્દક કમ્યવનકેશન ____થી
કોઈ પણ

બને છે

ઉદાિરણ, જેમાાં
શબ્દો વસિાયની

શબ્દો વસિાય

િતડણ ૂક, જેનો

પ્રોત્તસાિન સાંદેશ

આશય સાંદેશ

180

શારીટરક સાંકેતો

મોકિનાર કે

પિોંચાડિાનો

તેને ગ્રિણ

િોય છે

કરનારના

તમામ માનિીય
વ્યિિાર.

4

મનનો અથડ
ઊભો કરે છે .
િીમા વ્યિસાયના આધવનક
181 સ્િરૂપના મ ૂળ સ્થાનને ઓળખો.

રોમમાાં િેટટકન

બેબીિોનમાાં

વસટી

ઝૂિતો બગીચો

િાંડનમાાં
િોઇડ્સ કોફી
િાઉસ

નીચેમાાંથી કયાનો ઉપયોગ
સામાન્ય રૂપે િીમાન ાં િણડન
182 કરિામાાં ઉપયોગ કરી શકાશે?

ગરીબોને સિાય િોકોના
પ્રદાન કરિા

નકસાનનો સટ્ટો

અન્યના
નકસાનમાાંથી
નફો કરિો

ન્ય ૂયોકડ માાં લબગ
એપિ

3

ઘણા િોકો દ્વારા
થોડા િોકોના
નકસાનની

4

િિેંચણી

રિોડ્સના રિેિાસીઓએ એિી
પ્રેક્તટસ અપનાિી િતી, જેમાાં સાંકટ
દરવમયાન જિાજન ાં સાંતિન
જાળિિા કેટિીક ચીજિસ્તઓ ફેંકી
દે િામાાં આિે, તો નકસાનીન ાં
183

ભારણ ચીજિસ્તઓના માલિકો
(ચીજિસ્તઓ ન ગમાિનાર િોકો

મ ૂડીિાદ

સમાજિાદ

પારસ્પટરક િીમો વનરાં કશતા

3

પણ) કેટિાાંક ટિસ્સામાાં િિેંચિામાાં
આિત ાં િત.ાં નીચેમાાંથી કય ાં લચત્ર
આ પ્રેક્તટસને સ ૂચિે છે ?

િીમાના સાંબધ
ાં માાં પ ૂલિિંગના
વસદ્ધાાંતને સમજાિો.

184

સમાન પ્રકારની વિવિધ પ્રકારની સમાન પ્રકારની
સાંપવત્તઓ અને

સાંપવત્તઓ અને

સાંપવત્તઓ, પણ

એકસરખ ાં

અિગઅિગ

અિગઅિગ

જોખમો

જોખમો

જોખમો

ધરાિતા

ધરાિતા

ધરાિતા

િોકોને એકત્ર

િોકોને એકત્ર

િોકોને એકત્ર

કરિા

કરિા

કરિા

વિવિધ પ્રકારની
સાંપવત્તઓ,
પરાં ત અને
એકસરખ ાં
જોખમ

1

ધરાિતા
િોકોને એકત્ર
કરિા
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પ્રાચીન સમયમાાં ચીનના
િેપારીઓ તોફાની જળમાગે પસાર
થતા િતા ત્તયારે તેમનો

ચીનની સરકારે

ચીનના

માિસામાન અિગ અિગ

આદે શ આપ્યો

િેપારીઓ જદી

જિાજોમાાં રાખતા િતા. શા માટે?

િતો કે

જદી િોડીઓમાાં

ચીનની િોડીઓ ચીજિસ્તઓની

તેમની

નાની િતી અને િિેંચણી એકથી ચીજિસ્તઓ
185

તેઓ ભારે

િધારે જિાજી

રાખતા િતા,

ચીજિસ્તઓન ાં

કાં પનીઓ િચ્ચે

કારણ કે તે

િિન કરતી િતી થિી જોઈએ

વ્યિસ્થા સાંપ ૂણડ

જેથી િેપારન ાં

નકસાન સામે

એકસમાન

િીમો પ્રદાન

વિતરણ થાય

કરતી િતી

કાર

મકાન

શાખ

િીમાનો મખ્ય િેત વિશે પ ૂછ્.ાં

ઘણા િોકોન ાં

ઘણા િોકોન ાં

થોડા િોકોન ાં

નીચે આપેિા વિકલપોમાાંથી

નકસાન અનેક

નકસાન થોડા

નકસાન ઘણા

િીમાનો મખ્ય િેત ઓળખિામાાં

િોકો િચ્ચે

િોકો િચ્ચે

િોકો િચ્ચે

મવનર્ની મદદ કરો.

િિેંચવ ાં

િિેંચવ ાં

િિેંચવ ાં

સાંકટ

ક્ષવતપ ૂવતિ

નકસાન

ચીનના
િેપારીઓ
એકથી િધારે
િોડીઓમાાં
તેમની
ચીજિસ્તઓ

3

મ ૂકતા િતા,
કારણ કે તે
વ્યિસ્થા સસ્તી
િતી

અિીં આપેિા વિકલપોની
186 યાદીમાાંથી લબન-ભૌવતક સાંપવત્ત

એર-કક્ન્ડશનર

3

સટ્ટો

3

જોખમ

4

ઓળખો.
મવનર્ે તેના િીમા સિાિકારને

187

188

189

આપણને િીમો ઉતરાિિા તરફ શાં
દોરી જાય છે .
જોખમન ાં વ્યિસ્થાપન કરિાની

જોખમની

નીચેમાાંથી કઈ પદ્ધવત સ્િ-

જિાબદારી

િીમાકરણ તરીકે પણ ઓળખાય છે .

જોખમ ટાળવ ાં

પોતાની રીતે
ઉઠાિિી

તમારે ક્યારે િીમો ઉતરાિિો

જ્યારે ઘટના

જોઈએ?

190

ઘટિાની
આકસ્સ્મક

સાંભવિતતા

ઘટના બન્યા

ઓછી િોય,

પછી

પણ નકસાનની
તીવ્રતા િધારે
િોય

નીચેનામાાંથી કઈ પ્રથમ ભારતીય
િીમાકાં પની છે ?
191

ધી ઓટરએન્ટિ
િાઇફ
ઇન્સ્યોરન્સ
કાં પની લિવમટેડ

જોખમ ઘટાડવ ાં
અને વનયાંવત્રત
કરવ ાં

જ્યારે ઘટના
ઘટિાની અને
તેના પટરણામે
ઓછાં નકસાન
થિાની
સાંભાિના િોય

જોખમન ાં
િસ્તાાંતરણ

2

જ્યારે તમે
આકસ્સ્મક
ઘટના ઘટે
ત્તયારે થનાર

2

નકસાનન ાં
િિન પોતાની
રીતે કરી શકો

બોમ્બે
ટરટોન

મ્યચ્યઅિ

નેશનિ

ઇન્સ્યોરન્સ

એસઅરન્સ

ઇન્સ્યોરન્સ

કાં પની લિવમટેડ

સોસાયટી

કાં પની લિવમટેડ

3

લિવમટે ડ
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S.
No.

Question Body
ભારતમાાં જીિન િીમાના
રાષ્રીયકરણના પટરણામે રચાયેિી

192 સરકારી ક્ષેત્રની જીિન
િીમાકાં પનીન ાં નામ જણાિો.

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

જનરિ

િાઇફ

ઓટરએન્ટિ

ઇન્સ્યોરન્સ

ઇન્સ્યોરન્સ

ઇન્સ્યોરન્સ

કોપોરે શન ઓફ

કોપોરે શન ઓફ

કાં પની ઓફ

ઇક્ન્ડયા

ઇક્ન્ડયા

ઇક્ન્ડયા

જોખમન ાં

જોખમન ાં

Alternative
4

Correct
Alternative

નેશનિ
ઇન્સ્યોરન્સ

2

કાં પની લિવમટેડ

જ્યારે કોઈ વ્યસ્તત િીમો ઉતરાિે
ત્તયારે તેના દ્વારા અપનાિિામાાં
193 આિતી જોખમ વ્યિસ્થાપન

જોખમ ટાળવ ાં

પદ્ધવત વિશે ચચાડ કરો.

સ્િવ્યિસ્થાપન િસ્તાાંતરણ

જોખમ ઓછ
કરવ ાં

3

ઇન્સ્યોરન્સ અને એશઅરન્સ
િીમો:

િચ્ચેના ફરકની ચચાડ કરો.
િીમો: ભવિષ્ય
ઘટનારી ઘટના
સામે નાણાકીય
સાંરક્ષણ

194

બાાંયધરી:
ભવિષ્યમાાં ઘટી
શકે તેિી ઘટના
સામે નાણાકીય
સાંરક્ષણ

િીમો: સાંભવિત

ભવિષ્યમાાં ઘટી

ઘટના સામે

શકે તેિી ઘટના
સામે નાણાકીય
સાંરક્ષણ
બાાંયધરી:
ભવિષ્યે

િીમો અને
બાાંયધરી એક
જ બાબત છે

ઘટનારી ઘટના
સામે નાણાકીય
સાંરક્ષણ

નાણાકીય
સરક્ષાની
ખાતરી

2

બાાંયધરી:
સાંભવિત ઘટના
સામે નાણાકીય
સરક્ષાની ખાતરી
નથી

શ્રી પોદ્દાર તેમના ઘરમાાં
ઇન્સ્યિેટેડ િાયટરિંગનો ઉપયોગ
કરે છે , જેથી આગ િાગિાના
195

કારણે નકસાન થિાની શક્યતા
ઓછી રિે. અિીં તેમણે જોખમન ાં

જોખમ ટાળવ ાં

જોખમન ાં

જોખમન ાં

સ્િવ્યિસ્થાપન િસ્તાાંતરણ

વ્યિસ્થાપન કરિા અપનાિેિી

જોખમમાાં
ઘટાડો અને

4

વનયાંત્રણ

પદ્ધવતને ઓળખો.
ઇરાકમાાં ટિિંસાના કારણે સ.શ્રી
શાિીને ત્તયાાં િેપારી પ્રિાસે જિાનો
196

ઇનકાર કરી દીધો છે . અિીં તેમણે
જોખમન ાં વ્યિસ્થાપન કરિા

જોખમ ટાળવ ાં

જોખમન ાં

જોખમન ાં

સ્િવ્યિસ્થાપન િસ્તાાંતરણ

અપનાિેિી પદ્ધવતને ઓળખો.

જોખમમાાં
ઘટાડો અને

1

વનયાંત્રણ

સરે શે જીિન િીમા પોલિસી ખરીદી
છે , જેથી તેન ાં કસમયે મ ૃત્તય થાય
તો તેના કટાં બીજનોને કોઈના પર
197 વનભડર ન રિેવ ાં પડે. અિીં તેમણે
જોખમન ાં વ્યિસ્થાપન કરિા

જોખમ ટાળવ ાં

જોખમન ાં

જોખમન ાં

સ્િવ્યિસ્થાપન િસ્તાાંતરણ

જોખમમાાં
ઘટાડો અને

3

વનયાંત્રણ

અપનાિેિી પદ્ધવતને ઓળખો.
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Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

સ્સ્મતાએ તેના ઘરમાાં કોઈ
કારણસર નકસાન થાય તો તેને
પિોંચી િળિા અનામત ભાંડોળ
198 ઊભ ાં કયું છે . અિીં તેમણે જોખમન ાં

જોખમ ટાળવ ાં

વ્યિસ્થાપન કરિા અપનાિેિી

જોખમન ાં

જોખમન ાં

સ્િવ્યિસ્થાપન િસ્તાાંતરણ

જોખમમાાં
ઘટાડો અને

2

વનયાંત્રણ

પદ્ધવતને ઓળખો.
નીચેનામાાંથી કય ાં વિધાન સાચ ાં છે ?

199

િીમો સાંપવત્તને

િીમો

નકસાન સામે

િીમો નકસાન

નકસાનની

સાંરક્ષણ પ્રદાન

અટકાિે છે

સાંભવિતતા

કરે છે

ઘટાડે છે

િીમો નકસાન
થાય તો
િીમાધારકને

4

તેની ભરપાઈ
કરે છે

તમે િીમા સિેયર છો. િીમાકાં પની
િતી તમે િીમો સ્િીકાર કરતા
અગાઉ સાંપવત્તનો સરિે અને
200 ચકાસણી શા માટે કરશો?

રે ટટિંગના િેત
માટે જોખમની
આકારણી કરિા

આસપાસન ાં
વનરીક્ષણ કરીને
સાંપવત્તન ાં યોગ્ય
મ ૂલયાાંકન કરિા

સાંપવત્ત શિેરથી

પડોશની

કેટિે દૂ ર છે તે

સાંપવત્તઓ જોિા

ચકાસિા

માટે

1
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