Insurance Agents (Health) Question Bank - Punjabi
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ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਿਆਂ ਦਿਚੋਂ ਦਿਹੜੇ ਦਿਆਨ
ਸਹੀਂ ਹਨ?
1

I. ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਦਿ ਿੀਮਾ ਇਿੱਿ

ਕੇਵਲ I ਸਹੀਂ ਹੈ

ਕੇਵਲ II ਸਹੀਂ ਹੈ

ਕੇਵਲ I ਸਹੀਂ ਹੈ

ਕੇਵਲ II ਸਹੀਂ ਹੈ

I ਅਤੇ II

I ਅਤੇ III

ਕੇਵਲ I ਸਹੀਂ ਹੈ

ਕੇਵਲ II ਸਹੀਂ ਹੈ

ਕੇਵਲ I ਸਹੀਂ ਹੈ

ਕੇਵਲ II ਸਹੀਂ ਹੈ

'ਿਾਅ ਾ' ਹੈ

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

ਨਾ ਤਾਂ I ਤੇ ਨਾ ਹੀ

ਸਹੀਂ ਹਨ

II

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

ਨਾ ਤਾਂ I ਤੇ ਨਾ ਹੀ

ਸਹੀਂ ਹਨ

ਸਹੀਂ ਹਨII

II ਅਤੇ III

I, II ਅਤੇ III

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

I ਤੇ II ਦੋਵੇਂ ਗਲਤ

ਸਹੀਂ ਹਨ

ਹਨ

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

I ਤੇ II ਦੋਵੇਂ ਗਲਤ

ਸਹੀਂ ਹਨ

ਹਨ

3

II. ਪਾਲਸੀ ਉਸ ਿਾਅ ੇ ਾ ਗਿਾਹ ਹੈ
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਿਆਂ ਦਿਚੋਂ ਦਿਹੜੇ ਦਿਆਨ
ਸਹੀਂ ਹਨ?
I. ਿੀਮਾਿਰਿਾ ਨੇ ਦਿਿੰ ਨਾ ਿਧੀਆ ਿਿੰ ਮ
ਿਰ ਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿ ਉਸ ਿਲੋਂ ਆਪਣੇ
2

ਾਅਿੇ ਿਾਅਦ ਆਂ ਨਿੰ ਪਰਾ ਿਰਨ ਉੱਿੇ
ਦਨਰਭਰ ਹੈ

1

II. ਿੀਮੇ ਦਿਚ ਮਿੱ ਖ ਰੇਦਟਿੰ ਗ ਿਿੱ ਥ ਹੈ ਿੀਮਾ
ਿਿੰ ਪਨੀ ਿਲੋਂ

ਾਅਦਿਆਂ ੇ ਭਗਿਾਨ

ਿਰਨ ੇ ਸਮਰਿੱ ਥ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਾਅਿਾ ਿਾਰਿਾਈ ਦਿਚ ਰੈਗਲੇ ਟਰ
(IRDAI) ਮਿੱ ਖ ਦਹਿੱ ਸੇ ਾਰ ਹੈ, ਦਿਉਂਦਿ
ਇਸ ਾ ਮਿੱ ਖ ਟੀਚਾ ਹੈ:
3

I. ਿੀਮਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਚ ਿਰਮ ਿਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣ
ਲਈ

2

II. ਿੀਮਾਿਰਿਾ ੇ ਦਹਿੱ ਿਾਂ ੀ ਸਰਿੱ ਦਖਆ
III. ਿੀਮਾਿਰਿਾਿਾਂ ੀ ਲਿੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ
ਦਸਹਿ ਨਿੰ ਯਿੀਨੀ ਿਣਾਉਣਾ
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਿਆਂ ਦਿਚੋਂ ਦਿਹੜੇ ਦਿਆਨ
ਸਹੀਂ ਹਨ?
I. ਿੀਮਾ ਏਜਿੰ ਟਾਂ/ ਲਾਲਾਂ ਾ ਮਿੱ ਖ
4

ਮਿਸ ਿੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਿੇਚਣਾ ਹੈ
II. ਿੀਮਾ ਏਜਿੰ ਟਾਂ / ਲਾਲਾਂ ਿੋਂ ਾਅਿੇ ੇ

3

ਿੇਸ ਦਿਚ ਗਾਹਿਾਂ ਨਿੰ ਸੇਿਾ ੇਣ ੀ
ਉਮੀ ਿੀਿੀ ਜਾਂ ੀ ਹੈ
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਿਆਂ ਦਿਚੋਂ ਦਿਹੜੇ ਦਿਆਨ
ਸਹੀਂ ਹਨ?
I. ਾਅਿੇ ਲਈ ਸੇਿਾ ਿੇਿਲ ਿੀਮਾ
ਿਿੰ ਪਨੀ ਿਲੋਂ ਪਰਮਾਦਣਿ ਿੀਿੇ ਸਿਿੰ ਿਰ
5

ਦਧਰ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਿਾਂ (TPA) ਿਲੋਂ ਹੀ ਦ ਿੱ ਿੀ
ਜਾਂ ੀ ਹੈ
II. ਾਅਿੇ ਲਈ ਸੇਿਾ ਿੀਮਾ ਿਿੰ ਪਨੀ ਿਲੋਂ

2

ਖ ਜਾਂ ਿੀਮਾ ਿਿੰ ਪਨੀ ਿਲੋਂ ਪਰਮਾਦਣਿ
ਿੀਿੇ ਿੀਜੀ ਦਧਰ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਿ (ਟੀਪੀਏ)
ਿਲੋਂ ਦ ਿੱ ਿੀ ਜਾਂ ੀ ਹੈ

1
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____________ ੇ ਿੇਸ ਦਿਚ ਗਾਹਿ
ਨਿੰ ਹਸਪਿਾਲ ਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਲਾਜ
ੇ ਸਮੇਂ ਖ਼ਰਚ ਾ ਭਗਿਾਨ ਿਰਨ ੀ

ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹਿੰ ੀ ਹੈ। ਨੈਟਿਰਿ
6

ਹਸਪਿਾਲ ਪਰਿ ਿੀਮਾਿਰਿਾ/ਟੀਪੀਏ
ਿੋਂ ਪਦਹਲਾਂ-ਮਨਜ਼ਰੀ ੇ ਮਿਾਿਿ ਸੇਿਾ

ਧਨ-ਵਾਪਸੀ

ਬਿਨ-ਨਕਦੀ

ਦਾਅਵੇ

ਸਹੂਲਤ

ਦ ਿੰ ੇ ਹਨ ਅਿੇ ਾਅਿੇ ੇ ਦਨਪਟਾਰੇ

ਪਬਹਲਾਂ ਤੋਂ

"ਇਲਾਜ ਪਬਹਲਾਂ,

ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ

ਭੁਗਤਾਨ ਿਾਅਦ

ਦਾਅਵਾ

ਬਵਚ" ਦਾਅਵਾ

2

ਲਈ ਿੀਮਾਿਰਿਾ/ਟੀਪੀਏ ਨਿੰ ਿਾਅ
ਦਿਚ ਸਿਾਿੇਜ਼ ਦ ਿੰ ੇ ਹਨ।
_____________ ੇ ਿੇਸ ਦਿਚ
ਗਾਹਿ ਆਪਣੇ ਸਰੋਿਾਂ ਿੋਂ ਹਸਪਿਾਲ ਨਿੰ
7

ਭਗਿਾਨ ਿਰ ਾ ਹੈ ਅਿੇ ਦਿਰ ਾਅਿੇ ੇ ਧਨ-ਵਾਪਸੀ

ਬਿਨ-ਨਕਦੀ

ਬਜਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਬਤਵੇਂ

ਭਗਿਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਾਅਿੇ ਨਿੰ

ਦਾਅਵੇ

ਸਹੂਲਤ

ਭੁਗਾਤਨ ਦਾਅਵਾ

ਰਬਜਸਟਰੇਸ਼ਨ

ਦਾਅਵਾ ਦੀ ਕੋਬ ਿੰ ਗ ਸੂਬਚਤ ਕਰਨਾ

I, II ਅਤੇ IV

II, III ਅਤੇ IV

I, III ਅਤੇ IV

ਤੀਜੀ ਬਧਰ

ਿੀਮਾ ਏਜਿੰ ਟ /

ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕ

ਦਲਾਲ

II, III ਅਤੇ IV

I, III ਅਤੇ IV

ਿੀਮਾਿਰਿਾ/ਟੀਪੀਏ ਿੋਲ ਿਾਇਲ

"ਇਲਾਜ ਪਬਹਲਾਂ,
ਭੁਗਤਾਨ ਿਾਅਦ

1

ਬਵਚ" ਦਾਅਵਾ

ਿਰ ਾ ਹੈ।

ਾਅਿਾ ਿਾਰਿਾਈਆਂ ਦਿਚੋਂ ਹੇਠ
8

ਦ ਿੱ ਦਿਆਂ ਦਿਚੋਂ ਦਿਹੜਾ ਪਦਹਲਾਂ ਿ ਮ
ਹੈ?

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ
ਜਾਂਚ

3

TPA ਅਿੱ ਗੇ ਦ ਿੱ ਿੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦ ਿੰ ੇ ਹਨ
I. ਨਿ ੀ ਰਦਹਿ ਸਹਲਿ
II. ਡਾਟਾ ਸਿੰ ਿਲਨ ਅਿੇ ਪੜਿਾਲ
9

III. ਗਾਹਿਾਂ ਲਈ 24 ਘਿੰ ਟੇ ਿਾਲ ਸੈਂਟਰ

I, II, III ਅਤੇ IV

4

ਿੇ ਸਹਾਇਿਾ
IV. ਹਸਪਿਾਲਾਂ ਿੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਿਲ
ਸਹਲਿਾਂ ਾ ਨੈਟਿਰਿ
ਿੀਮਾ ਾਅਿਾ ਿਾਰਿਾਈ ਦਿਚ ਅਿੱ ਗੇ
10 ਦ ਿੱ ਦਿਆਂ ਦਿਚੋਂ ਦਿਹੜੇ ਭਾਗੀ ਾਰਾਂ ਹਿੰ ੇ

ਰੈਗੂਲੇਟਰ

ਹਨ?

ਉੱਤੇ ਬਦਿੱ ਤੇ
ਸਭ/ਉਪਰੋਕਤ

4

ਸਾਰੇ

ਛਿੱ ਟੀ ਸਾਰ ਦਿਚ ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਿੇ ਦਿਚੋਂ ਦਿਹੜਾ
ਿੇਰਿਾ ਸ਼ਾਦਮਲ ਹਿੰ ੇ ਹਨ?
I. ਮਰੀਜ਼ ਾ ਨਾਂ, ਉਮਰ, ਦਲਿੰਗ ਿੇ
ਿਾਈਆਂ ਾ ਿੇਰਿਾ।
II. ਭਰਿੀ ਹੋਣ ਿੇ ਛਿੱ ਟੀ ੇਣ ੀ ਦਮਿੀ ਿੇ
11 ਸਮਾਂ।

I, II ਅਤੇ IV

I, II, III ਅਤੇ IV

4

III. ਭਰਿੀ ਹੋਣ ੇ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ ੀ
ਹਾਲਿ, ਿਾਪਮਾਨ, ਨਿਜ਼, ਿਲਿੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ
ਆਦ

ੇ ਿੇਰਿਾ ਅਿੇ ਭਰਿੀ ਹੋਣ ਾ

ਿਾਰਨ ਹਿੰ ਾ ਹੈ।

IV. ਿੀਿੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂਚਾਂ
ਅਿੱ ਗੇ ਬਦਿੱ ਤੇ ਬਵਚੋਂ ਬਕਹੜਾ ਗਾਹਕ ਤੇ
12 ਦਾਅਵਾ ਟੀਮ ਬਵਚਾਲੇ ਸਿੰ ਪਰਕ ਦਾ
ਪਬਹਲਾਂ ਮੌਕਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ?

ਦਾਅਵਾ
ਰਬਜਸਟਰ ਕਰਨਾ

ਦਾਅਵਾ ਦੀ ਕੋਬ ਿੰ ਗ

ਦਾਅਵਾ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ

ਦਾਅਵਾ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ

3

ਜਾਂਚ

2
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ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਿੱ ਲ ਬਵਚ, ਬ ਊਟੀ
13 ਮੈ ੀਕਲ ਅਬਧਕਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਰਬਚਆਂ ਨੂਿੰ

ਕਮਰਾ ਬਕਰਾਇਆ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਰਚੇ

ਸਲਾਹ ਖ਼ਰਚੇ

ਫੁਟਕਲ ਖ਼ਰਚੇ

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

I ਤੇ ਹੀ II ਦੋਵੇਂ

ਸਹੀਂ ਹਨ

ਗਲਤ ਹਨ

I, III ਅਤੇ IV

I, II, III ਅਤੇ IV

1

ਬਕਹੜੇ ਭਾਗ ਬਵਚ ਰਿੱ ਬਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਿਆਂ ਦਿਚੋਂ ਦਿਹੜੇ ਦਿਆਨ
ਸਹੀਂ ਹਨ?
I. ਪਲੈ ਨ ੇ ਿਦਹਿ ਹਸਪਿਾਲ ਦਿਚ
ਭਰਿੀ ਹੋਣ ੇ ਿੇਸ ਦਿਚ, ਗਾਹਿ ਿੀਮਾ
ਿਿੰ ਪਨੀ ਨਿੰ ਜਾਣਿਾਰੀ ੇ ਸਿ ਾ ਹੈ ਦਿ
14 ਉਹ ਹਸਪਿਾਲ ਦਿਚ ਭਰਿੀ ਹੋਣ ਜਾ

ਕੇਵਲ I ਸਹੀਂ ਹੈ

ਕੇਵਲ II ਸਹੀਂ ਹੈ

I, II ਅਤੇ IV

II, III ਅਤੇ IV

ਦਰਹਾ ਹੈ

3

II. ਹਸਪਿਾਲ ਦਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ੀ
ਹਾਲਿ ਦਿਿੱ ਚ ਭਰਿੀ ਹੋਣ ੇ ਿੇਸ ਦਿਚ,
ਹਸਪਿਾਲ ਦਿਚ ਭਰਿੀ ਹੋਣ ਜਾਣ ੇ

ਿਾਅ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦ ਿੱ ਿੀ ਜਾ ਸਿ ੀ ਹੈ।

ਟੀਪੀਏ ਾ ਿਾਲ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ੇ ਨਾਲ
ਸਿੰ ਿਿੰ ਦਧਿ ਜਾਣਿਾਰੀ ੇਿੇਗਾ:
I. ਪਾਲਸੀ ੇ ਅਧੀਨ ਿੀਮਾ-ਸਰਿੱ ਦਖਆ
ਿੇ ਿਾਇ ੇ
15 II. ਦਸਹਿ ਾਅਦਿਆਂ ੇ ਸਿੰ ਿਿੰ ਧ ਦਿਚ

4

ਦਿਦਰਆਿਾਂ ਿੇ ਿਾਰਜ
III. ਨਿ ੀ-ਰਦਹਿ ਹਸਪਿਾਲ ਦਿਚ
ਭਰਿੀ ਹੋਣ ੇ ਸਿੰ ਿਿੰ ਧੀ ਸੇਿਾ ਲਈ ਸੇਧਾਂ
IV. ਨੈਟਿਰਿ ਹਸਪਿਾਲਾਂ ੀ ਜਾਣਿਾਰੀ

ਹਸਪਤਾਲ ਬਵਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ
ਬਵਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਬਵਚ, ਿੀਮਾ
16 ਕਿੰ ਪਨੀ ਨੂਿੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਤੀ

4

8

12

24

4

ਹੋਣ ਦੇ _____________ ਘਿੰ ਬਟਆਂ
ਬਵਚ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲ ਬਵਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ
17

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀਮਾ ਕਿੰ ਪਨੀ ਨੂਿੰ ਅਿੱ ਗੇ ਬਦਿੱ ਤੇ
ਬਕਹੜੇ ਢਿੰ ਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ

ਫੈਕਸ

ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂਿੰ
ਕਾਲ ਕਰਨੀ

ਈਮੇਲ

ਉਪਰੋਕਤ ਬਵਿੱ ਚੋ
ਕੋਈ ਵੀ

4

ਹੈ?

3
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1
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2

Alternative
3
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ਦਾਅਵੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਾਅਵਾ
ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਿੰ ਦਰੂਨੀ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ
18 ਜਵਾਿ। ਅਿੱ ਗੇ ਬਦਿੱ ਬਤਆਂ ਬਵਚੋਂ ਬਕਹੜੀ

ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੀਟ

ਇਿੱਕ ਸ਼ੀਟ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਬਜਿੱ ਥੇ ਸਾਰੀਆਂ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਕੁਆਲਟੀ ਜਾਂਚ /

ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੀਟ

ਕਿੰ ਟਰੋਲ ਫਾਰਮੈਟ

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ

1

ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਿਆਂ ਦਿਚੋਂ ਦਿਹੜੇ ਦਿਆਨ
ਸਹੀਂ ਹਨ?
I. ਇਿੱਿ ਿਾਰ ਦਸਸਟਮ ਦਿਚ ਦਿਚ
ਾਅਿਾ ਰਦਜਸਟਰ ਹੋ ਦਗਆ ਿਾਂ ਉਸ
ਲਈ ਿੀਮਾਿਰਿਾ ੇ ਖਾਦਿਆਂ ਦਿਚ
ਿਰਿੰ ਿ ਰਾਖਿਾਂ ਦਿਆਰ ਿੀਿਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ
19

II. ਇਿੱਿ ਿਾਰ ਰਾਖਿੀਂ ਰਿਮ ਦਿਆਰ
ਿਰਨ ੇ ਿਾਅ ਇਹ ਰਿਮ ਨਿੰ ਉੱਪਰੀ
ਹਿੱ

ਕੇਵਲ I ਸਹੀਂ ਹੈ

ਕੇਵਲ II ਸਹੀਂ ਹੈ

ਕੇਵਲ I ਅਤੇ II

ਕੇਵਲ I ਅਤੇ IV

ਿਿੱ ਿ ਸਿੰ ਭਾਲ ਿੇ ਰਿੱ ਦਖਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ,

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

ਦੋਵੇਂ ਕਥਨ I ਤੇ II

ਸਹੀਂ ਹਨ

ਗਲਤ ਹਨ

I, II ਅਤੇ IV

I, II, III ਅਤੇ IV

1

ਦਜਸ ਿੋਂ ਿਿੱ ਧ ਾਅਿੇ ਾ ਭਗਾਿਨ ਨਹੀਂ

ਿੀਿਾ ਜਾ ਸਿ ਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰਿਮ ਨਿੰ
ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਿ ਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸਲ
ਭਗਿਾਨ ਿਰਨ ਰਿਮ ਰਾਖਿੀਂ ਰਿਮ ਿੋਂ
ਘਿੱ ਟ ਹੋਿੇ
ਾਅਿੇ ਉੱਿੇ ਿਾਰਿਾਈ ਿਰਨ ਲਈ, ਹੇਠ
ਦ ਿੱ ਦਿਆਂ ਦਿਚੋਂ ਦਿਹੜਾ ਸਭ ਿੋਂ
ਮਹਿੱ ਿਿਪਰਨ ਸਿਾਿੇਜ਼ ਹੈ?
I. ਿੀਮਾਰੀ ਦਸਹਿ ਿੀਮੇ ਾ ਸਿਾਿੇਜ਼ੀ
20 ਸਿਿ

4

II. ਿੀਿਾ ਦਗਆ ਇਲਾਜ
III. ਾਖਲ ਰਦਹਣ ਾ ਸਮਾਂ
IV. ਜਾਂਚ ਦਰਪੋਰਟਾਂ

21

ਬਸਹਤ ਿੀਮਾ _____________ ਦੇ
ਬਸਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਅਧਾਬਰਤ ਹੈ।

ਮੌਤ-ਦਰ

ਬਿਮਾਰੀ-ਦਰ

ਜੋਬਖ਼ਮ ਚੋਣ

ਸਿੰ ਭਾਵਨਾ

2

4

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ਇਹ ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ
ਿੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ
ਸਿੰ ਭਵਾਨਾ ਤੇ
ਇਹ ਜੋਬਖ਼ਮ ਚੋਣ
22

ਅਿੰ ਤਰਰਾਈਬਟਿੰ ਗ ਦੇ ਿਾਰੇ ਹੇਠ ਬਦਿੱ ਤੇ
ਕਥਨਾਂ ਬਵਚੋਂ ਬਕਹੜਾ ਸਹੀਂ ਹੈ?

ਤੇ ਜੋਬਖ਼ਮ ਕੀਮਤ
ਤਬਹ ਕਰਨ ਦੀ
ਪਰਬਕਬਰਆ ਹੈ

ਜੋਬਖ਼ਮ ਹੈ,
ਬਜਹੜਾ ਬਕ
ਿੀਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ
ਇਲਾਜ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ
ਹਸਪਤਾਲ ਬਵਚ

ਅਿੰ ਰਰਾਈਬਟਿੰ ਗ
ਅਿੰ ਰਰਾਈਬਟਿੰ ਗ

ਜੋਬਖ਼ਮ ਕੁਝ ਚਿੰ ਗੇ

ਜੋਬਖ਼ਮ ਕਈ

ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ

ਉਲਟ ਕਾਰਨਾਂ

ਵਿੱ ਧਦਾ ਵੀ ਹੈ,

ਕਰਕੇ ਘਿੱ ਟਦਾ ਹੈ

ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਘਿੱ ਟ

ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਭਾਰ

ਉਮਰ, ਚਿੰ ਗਾ

ਵਿੱ ਧ ਜਾਂ ਘਿੱ ਟ ਹੋਣਾ

ਰਬਹਣ-ਸਬਹਣ

1

ਆਬਦ।

ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਪੈ
ਸਕਦਾ ਹੈ

ਅਿੰ ਡਰਰਾਈਦਟਿੰ ਗ ਪਰਦਿਦਰਆ ਹੈ:
23 I. ਜੋਦਖ਼ਮ ਚੋਣ

ਕੇਵਲ I ਸਹੀਂ ਹੈ

II. ਜੋਦਖ਼ਮ ਾ ਮਿੱ ਲ ਦਨਰਧਾਰਨ

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

ਸਹੀਂ ਹਨ

ਗਲਤ ਹਨ

ਕੇਵਲ II ਸਹੀਂ ਹੈ

2

ਸਹੀਂ ਦਿਆਨ ੀ ਪਛਾਣ ਿਰੋ
I. ਰੋਗ-ਗਰਸਿਿਾ ਿਈ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਉਲਟ
ਿਾਰਨਾਂ ਦਜਿੇਂ ਦਿ ਭਾਰ ਿਿੱ ਧ ਜਾਂ ਘਿੱ ਟ
ਹੋਣਾ, ਅਿੀਿ ਿੇ ਮੌਜ ਾ ਿੀਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ
24 ਲਿੱਛਣਾਂ ਾ ਦਨਿੱਜੀ ਅਿੀਿ, ੇ ਿਰਿੇ

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

ਸਹੀਂ ਹਨ

ਗਲਤ ਹਨ

ਜੋਬਖ਼ਮ ਚੋਣ

ਬਿਮਾਰੀ-ਦਰ

ਅਿੰ ਰਰਾਈਟਰ

4

ਮੌਤ-ਦਰ

ਜੋਬਖ਼ਮ ਚੋਣ

ਬਿਮਾਰੀ-ਦਰ

ਸਿੰ ਭਾਵਨਾ

3

ਕੇਵਲ I

I ਅਤੇ II

I ਅਤੇ III

I, II ਅਤੇ III

3

ਕੇਵਲ I ਸਹੀਂ ਹੈ

ਕੇਵਲ II ਸਹੀਂ ਹੈ

ਜੋਬਖ਼ਮ ਬਵਰੋਧੀ

ਿਿੱ ਧ ੀ ਹੈ।

3

II: ਰੋਗ-ਗਰਸਿਿਾ ਿਝ ਚਿੰ ਗੇ ਿਾਰਨਾਂ
ਿਰਿੇ ਘਿੱ ਟ ੀ ਹੈ, ਦਜਿੇਂ ਦਿ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ,
ਚਿੰ ਗਾ ਰਦਹਣ-ਸਦਹਣ ਆਦ ।

______________ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਰੂਪ ਬਵਚ
ਜੋਬਖ਼ਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ
25 ਧਾਰਾਾਾਾਂ, ਬਜਸ ਉੱਤੇ ਿੀਮਾ ਸੁਰਿੱਬਿਆ
ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਿਾਰੇ
ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਬਕਬਰਆ ਹੈ।
____________ ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿੀਮਾਰ
ਹੋਣ ਦੀ ਸਿੰ ਭਵਾਨਾ ਤੇ ਜੋਬਖ਼ਮ ਹੈ, ਬਜਸ
26 ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ
ਹਸਪਤਾਲ ਬਵਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ
ਹੈ
ਦਸਹਿ ਿੀਮਾ ਰੋਗ-ਗਰਸਿਿਾ ਦਿਚ,
ਪਰੀਮੀਅਮ ਇਨਹਾਂ ਲਈ ਿਿੱ ਧ ਹਿੰ ਾ ਹੈ:
27 I. ਨਿਜਾਿ
II. ਨੌਜਿਾਨ ਿਾਲਗ

III. 45 ਸਾਲ ਿੋਂ ਿਿੱ ਧ ਉਮਰ ੇ ਿਾਲਗ

5

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ਕੇਵਲ III

I ਅਤੇ II

I ਅਤੇ III

I, II ਅਤੇ III

1

ਨੈਬਤਕ ਖ਼ਤਰੇ

ਮਨੋਿਲ ਖ਼ਤਰੇ

ਕਰੀਮ ਸਬਕਿੱ ਬਮਿੰ ਗ

ਪਰਤੀਕੂਲ ਚੋਣ

3

ਕੇਵਲ I

I ਅਤੇ II

I ਅਤੇ III

I, II ਅਤੇ III

2

ਕੇਵਲ I ਸਹੀਂ ਹੈ

ਕੇਵਲ II ਸਹੀਂ ਹੈ

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

ਸਹੀਂ ਹਨ

ਗਲਤ ਹਨ

ਕੇਵਲ I

I ਅਤੇ II

I ਅਤੇ III

I, II ਅਤੇ III

2

ਕੇਵਲ I

I ਅਤੇ II

I ਅਤੇ III

I, II ਅਤੇ III

3

ਕੇਵਲ I

I ਅਤੇ II

I ਅਤੇ III

I, II ਅਤੇ III

2

ਦਿਅਿਿੀ ਿਲੋਂ ਦਭਆਨਿ ਿੀਮਾਰੀ ਨਾਲ
ਪਰਭਾਦਿਿ ਹੋਣ ੀ ਸਿੰ ਭਾਿਨਾ ਿਿੱ ਧ ਹੈ
28 I. ਨਿਜਾਿ
II. ਨੌਜਿਾਨ ਿਾਲਗ

III. 45 ਸਾਲ ਿੋਂ ਿਿੱ ਧ ਉਮਰ ੇ ਿਾਲਗ

29

ਮੈ ੀਕਲ ਅਿੰ ਰਰਾਈਬਟਿੰ ਗ ਨਾਲ
_________________ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਿਆਂ ਦਿਚੋਂ ਦਿਹੜੇ ਿਾਰਨ ਰੋਗਗਰਸਿਿਾ ਨਿੰ ਪਰਭਾਦਿਿ ਹਨ?

30 I. ਉਮਰ
II. ਦਲਿੰਗ
III. ਆਮ ਨ
ਸਹੀਂ ਦਿਆਨ ੀ ਪਛਾਣ ਿਰੋ
I. ਨਿਜਾਿਾਂ ਿੇ ਿਿੱ ਦਚਆਂ ਲਈ ਰੋਗਗਰਸਿਿਾ ਪਰੀਮੀਅਮ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿਿੱ ਧ
ਲਾਗ ੀਆਂ ਿੀਮਾਰੀਆਂ ਿੇ ਹਾ ਦਸਆਂ
ੇ ਿਰਿੇ ਿਿੱ ਧ ਹਿੰ ਾ ਹੈ।

31

II: 45 ਸਾਲਾਂ ੀ ਉਮਰ ਿੋਂ ਿਿੱ ਧ ੇ
ਿਾਲਗਾਂ ਲਈ ਰੋਗ-ਗਰਸਿਾ ਪਰੀਮੀਅਮ
ਿਿੱ ਧ ਹਿੰ ਾ ਹੈ, ਦਿਉਂਦਿ ਦਿਅਿਿੀ ਿਲੋਂ

3

ਪਰਾਣੀਆਂ ਿੀਮਾਰੀਆਂ ਦਜਿੇਂ ਦਿ
ਡਾਇਿੇਟੀਜ਼ ਿਰਗੇ ਰੋਗ ਲਿੱਗਣ ੀ
ਸਿੰ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਿਹਿ ਿਿੱ ਧ ਜਾਂ ੀਆਂ ਹਨ।

ਆ ਿਾਂ ੀ ਪਛਾਣ ਿਰੋ, ਜੋ ਦਿ ਰੋਗਗਰਸਿਿਾ ਜੋਦਖ਼ਮ ਨਿੰ ਿਧਾ ਸਿ ੀਆਂ
32

ਹਨ।
I. ਿਿੰ ਿਾਿ ੀ ਿਰਿੋਂ
II. ਸ਼ਰਾਿ ੀ ਿਰਿੋਂ
III. ਯੋਗਾ ਾ ਅਦਭਆਸ ਿਰਨਾ
ਰਜ਼ਗਾਰਾਂ ੀ ਪਛਾਣ ਿਰੋ, ਦਜਹਨਾਂ ਦਿਿੱ ਚ
ਹਾ ਦਸਆਂ ਾ ਿਿੱ ਧ ਜੋਦਖ਼ਮ ਹਿੰ ਾ ਹੈ।

33 I. ਿਲਾਸਟਰ
II. ਐਿਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਓਪਰੇਟਰ/ਚਾਲਿ
III. ਡਰਾਇਿਰ
ਰਜ਼ਗਾਰਾਂ ੀ ਪਛਾਣ ਿਰੋ, ਦਜਹਨਾਂ ਦਿਿੱ ਚ
ਦਸਹਿ ਜੋਦਖ਼ਮ ਿਿੱ ਧ ਹਿੰ ਾ ਹੈ।

34 I. ਐਿਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਓਪਰੇਟਰ
II. ਨਾਿਾਲਗ
III. ਯੋਗਾ ਦਸਖਲਾਈ ੇਣ ਿਾਲਾ

6

S.
No.

Question Body

Alternative
1

ਪਰਬਕਬਰਆ ਬਜਸ
ਬਵਚ ਬਸਹਤ ਿੀਮੇ
ਲਈ ਹਰੇਕ
ਪਰਸਤਾਵ ਨੂਿੰ ਇਸ
ਨੂਿੰ ਪੇਸ਼ ਜੋਬਖ਼ਮ ਦੇ

35

ਜੋਬਖ਼ਮ ਦੀ ਚੋਣ' ਦੇ ਿਾਰੇ ਹੇਠ ਬਦਿੱ ਤੇ
ਕਥਨਾਂ ਬਵਚੋਂ ਬਕਹੜਾ ਸਹੀਂ ਹੈ?

ਦਰਜੇ ਦੇ ਰੂਪ
ਬਵਚ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਦ
ਿੀਮਾ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ
ਦੇਣ ਤੇ ਬਕਹੜੀਆਂ
ਧਾਰਾਾਾਾਂ ਉੱਤੇ,
ਦੇ ਿਾਰੇ ਫੈਸਲਾ
ਕਰਨਾ ਹੈ

ਢਿੰ ਗ ਬਵਚ ਬਸਹਤ
ਿੀਮੇ ਲਈ ਹਰੇਕ
ਪਰਸਤਾਵ ਨੂਿੰ ਇਸ
ਨੂਿੰ ਪੇਸ਼ ਜੋਬਖ਼ਮ ਦੇ
ਦਰਜੇ ਦੇ ਰੂਪ
36

ਉਲਟ ਚੋਣ' ਦੇ ਿਾਰੇ ਹੇਠ ਬਦਿੱ ਤੇ ਕਥਨਾਂ

ਬਵਚ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਬਵਚੋਂ ਬਕਹੜਾ ਸਹੀਂ ਹੈ?

ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਦ
ਿੀਮਾ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ
ਦੇਣ ਤੇ ਬਕਹੜੀਆਂ
ਧਾਰਾਾਾਾਂ ਉੱਤੇ,
ਦੇ ਿਾਰੇ ਫੈਸਲਾ
ਕਰਨਾ ਹੈ

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

ਹੈ, ਬਜਹਨਾਂ ਨੂਿੰ

ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਰੂਪ ਬਵਚ

ਰੋਗ-ਗਰਸਤਤਾ

ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੇ

ਜੋਬਖ਼ਮ ਦਾ

ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ

ਅਨੁਭਵ ਦੀ

ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ

ਿੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ

ਸਿੰ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱ ਧ

ਅਤੇ ਧਾਰਾਾਾਾਂ,

ਸਿੰ ਭਵਾਨਾ ਤੇ

ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ਿੱ ਕ ਜਾਂ

ਬਜਸ ਉੱਤੇ ਿੀਮਾ

ਜੋਬਖ਼ਮ ਹੈ, ਬਜਸ

ਪਤਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ,

ਸੁਰਿੱਬਿਆ ਦੀ

ਲਈ ਇਲਾਜ

ਬਜਸ ਨਾਲ ਿੀਮਾ

ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਦਿੱ ਤੀ

ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ

ਬਲਆ ਜਾ ਸਕੇ

ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਿਾਰੇ

ਹਸਪਤਾਲ ਬਵਚ

ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ

ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਪੈ

Correct
Alternative

ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ

ਫਾਇਦਾ

ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ

ਸਕਦਾ ਹੈ

ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਰੂਪ ਬਵਚ

ਰੋਗ-ਗਰਸਤਤਾ

ਜੋਬਖ਼ਮ ਦਾ

ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ

ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ

ਿੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ

ਅਤੇ ਧਾਰਾਾਾਾਂ,

ਸਿੰ ਭਵਾਨਾ ਤੇ

ਬਜਸ ਉੱਤੇ ਿੀਮਾ

ਜੋਬਖ਼ਮ ਹੈ, ਬਜਸ

ਸੁਰਿੱਬਿਆ ਦੀ

ਲਈ ਇਲਾਜ

ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਦਿੱ ਤੀ

ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ

ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਿਾਰੇ

ਹਸਪਤਾਲ ਬਵਚ

ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ

ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਪੈ

ਪਰਬਕਬਰਆ ਹੈ

ਸਕਦਾ ਹੈ

1

ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਹੈ, ਬਜਹਨਾਂ ਨੂਿੰ
ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੇ
ਅਨੁਭਵ ਦੀ
ਸਿੰ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱ ਧ
ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ਿੱ ਕ ਜਾਂ
ਪਤਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ,
ਬਜਸ ਨਾਲ ਿੀਮਾ
ਬਲਆ ਜਾ ਸਕੇ
ਅਤੇ ਇਸ
ਪਰਬਕਬਰਆ ਤੋਂ
ਫਾਇਦਾ

2

ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ

7

S.
No.

37

Question Body

ਰੋਗ-ਗਰਸਤਾ' ਦੇ ਿਾਰੇ ਹੇਠ ਬਦਿੱ ਤੇ ਕਥਨਾਂ
ਬਵਚੋਂ ਬਕਹੜਾ ਸਹੀਂ ਹੈ?

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

ਪਰਬਕਬਰਆ ਬਜਸ

ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ

ਬਵਚ ਬਸਹਤ ਿੀਮੇ

ਹੈ, ਬਜਹਨਾਂ ਨੂਿੰ

ਲਈ ਹਰੇਕ

ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੇ

ਪਰਸਤਾਵ ਨੂਿੰ ਇਸ

ਅਨੁਭਵ ਦੀ

ਨੂਿੰ ਪੇਸ਼ ਜੋਬਖ਼ਮ ਦੇ

ਸਿੰ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱ ਧ

ਦਰਜੇ ਦੇ ਰੂਪ

ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ਿੱ ਕ ਜਾਂ

ਬਵਚ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਪਤਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ,

ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਫਰ

ਬਜਸ ਨਾਲ ਿੀਮਾ

ਿੀਮਾ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ

ਬਲਆ ਜਾ ਸਕੇ

ਦੇਣ ਤੇ ਬਕਹੜੀਆਂ

ਅਤੇ ਇਸ

ਧਾਰਾਾਾਾਂ ਉੱਤੇ,

ਪਰਬਕਬਰਆ ਤੋਂ

ਦੇ ਿਾਰੇ ਫੈਸਲਾ

ਫਾਇਦਾ

ਕਰਨਾ ਹੈ

ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ

Correct
Alternative

ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਰੂਪ ਬਵਚ

ਰੋਗ-ਗਰਸਤਤਾ

ਜੋਬਖ਼ਮ ਦਾ

ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ

ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ

ਿੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ

ਅਤੇ ਧਾਰਾਾਾਾਂ,

ਸਿੰ ਭਵਾਨਾ ਤੇ

ਬਜਸ ਉੱਤੇ ਿੀਮਾ

ਜੋਬਖ਼ਮ ਹੈ, ਬਜਸ

ਸੁਰਿੱਬਿਆ ਦੀ

ਲਈ ਇਲਾਜ

ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਦਿੱ ਤੀ

ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ

ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਿਾਰੇ

ਹਸਪਤਾਲ ਬਵਚ

ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ

ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਪੈ

ਪਰਬਕਬਰਆ ਹੈ

ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਕਵਟੀ

ਜੋਬਖ਼ਮ ਚੋਣ

ਪਰਤੀਕੂਲ ਚੋਣ

2

ਇਕਵਟੀ

ਜੋਬਖ਼ਮ ਚੋਣ

ਪਰਤੀਕੂਲ ਚੋਣ

1

4

________________ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬਕ
ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਾ, ਬਜਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਇਿੱਕੋ ਬਕਸਮ
38 ਦੇ ਜੋਬਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ
ਹੈ, ਨੂਿੰ ਇਿੱਕ ਪਰੀਮੀਅਮ ਵਰਗ ਬਵਚ

ਜੋਬਖ਼ਮ
ਵਰਗੀਕਰਨ

ਰਿੱ ਬਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

__________ ਇਿੱਕ ਪਰਬਕਬਰਆ ਹੈ,
ਬਜਸ ਬਵਚ ਬਵਅਕਤੀ ਰਬਹਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਨੂਿੰ
39 ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਬਮਲਣ ਵਾਲੇ ਜੋਬਖ਼ਮਾਂ ਦੇ
ਮੁਤਾਿਕ ਵਿੱ ਿਰੀ-ਵਿੱ ਿਰੀ ਜੋਬਖ਼ਮ ਕਲਾਸ

ਜੋਬਖ਼ਮ
ਵਰਗੀਕਰਨ

ਬਵਚਵਰਗੀਬਕਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
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S.
No.

40

Question Body

ਉਲਟ ਵਰਗੀਕਰਨ' ਦੇ ਿਾਰੇ ਹੇਠ ਬਦਿੱ ਤੇ
ਕਥਨਾਂ ਬਵਚੋਂ ਬਕਹੜਾ ਸਹੀਂ ਹੈ?

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

ਪਰਬਕਬਰਆ ਬਵਿੱ ਚ

ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ

ਬਸਹਤ ਿੀਮੇ ਲਈ

ਹੈ, ਬਜਹਨਾਂ ਨੂਿੰ

ਹਰੇਕ ਪਰਸਤਾਵ ਨੂਿੰ

ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੇ

ਇਸ ਨੂਿੰ ਪੇਸ਼

ਅਨੁਭਵ ਦੀ

ਜੋਬਖ਼ਮ ਦੇ ਦਰਜੇ

ਸਿੰ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱ ਧ

ਦੇ ਰੂਪ ਬਵਚ

ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ਿੱ ਕ ਜਾਂ

ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ

ਪਤਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ,

ਅਤੇ ਬਢਦ ਿੀਮਾ

ਬਜਸ ਨਾਲ ਿੀਮਾ

ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦੇਣ

ਬਲਆ ਜਾ ਸਕੇ

ਤੇ ਬਕਹੜੀਆਂ

ਅਤੇ ਇਸ

ਧਾਰਾਾਾਾਂ ਉੱਤੇ,

ਪਰਬਕਬਰਆ ਤੋਂ

ਦੇਣ ਦੀ

ਫਾਇਦਾ

ਪਰਬਕਬਰਆ ਹੈ।

ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਕੇਵਲ I

ਕੇਵਲ II

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

ਕੇਵਲ I

I ਅਤੇ II

I ਅਤੇ III

I, II ਅਤੇ III

ਕੇਵਲ I ਸਹੀਂ ਹੈ

ਕੇਵਲ II ਸਹੀਂ ਹੈ

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

ਸਹੀਂ ਹਨ

ਗਲਤ ਹਨ

ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਰੂਪ ਬਵਚ
ਜੋਬਖ਼ਮ ਦਾ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਧਾਰਾਾਾਾਂ,
ਬਜਸ ਉੱਤੇ ਿੀਮਾ
ਸੁਰਿੱਬਿਆ ਦੀ
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਦਿੱ ਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਿਾਰੇ
ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਪਰਬਕਬਰਆ ਹੈ

Alternative
4

Correct
Alternative

ਪਰਬਕਬਰਆ ਬਜਸ
ਬਵਚ ਬਵਅਕਤੀ
ਰਬਹਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਨੂਿੰ
ਵਰਗੀਬਕਰਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਬਮਲਣ

4

ਵਾਲੇ ਜੋਬਖ਼ਮਾਂ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰੀ ਵਿੱ ਿਰੀਵਿੱ ਿਰੀ ਜੋਬਖ਼ਮ
ਸ਼ਰੇਣੀ ਬਵਚ
ਰਿੱ ਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਿਆਂ ਦਿਚੋਂ ਦਿਹੜੇ ਦਸਹਿ
ਿੀਮਾ ਉਿਪਾ ਹਸਪਿਾਲ ਦਿਚ ਭਰਿੀ
41

ਹੋਣ ਿਰਿੇ ਹੋਏ ਅਸਲ ਮੈਡੀਿਲ
ਖ਼ਰਦਚਆਂ ਲਈ ਭਗਿਾਨ ਿਰ ੇ ਹਨ?
I. ਹਰਜਾਨਾ ਿੀਮਾ-ਸਰਿੱ ਦਖਆ

ਨਾ ਤਾਂ I ਤੇ ਨਾ ਹੀ
II

1

II. ਸਦਥਰ ਿਾਇ ਾ ਿੀਮਾ-ਸਰਿੱ ਦਖਆ
ਗਿੰ ਭੀਰ ਿੀਮਾਰੀ ਿੀਮਾ ਸਰਿੱ ਦਖਆ ਅਿੱ ਗੇ
ਦ ਿੱ ਿੀਆਂ ਿੀਮਾਰੀਆਂ ਦਿਚੋਂ ਦਿਸ ਲਈ
42

ਸਰਿੱ ਦਖਆ ਦ ਿੰ ੀ ਹੈ?
I. ੌਰਾ

3

II. ਮਾ
III. ਿੈਂਸਰ
ਸਹੀਂ ਦਿਆਨ ੀ ਪਛਾਣ ਿਰੋ:
I. ਹਰਜਾਨਾ ਿੀਮਾ ਸਰਿੱ ਦਖਆ
ਹਸਪਿਾਲ ਦਿਚ ਭਰਿੀ ਹੋਣ ੇ ੌਰਾਨ
ਹੋਏ ਅਸਲ ਮੈਡੀਿਲ ਖ਼ਰਦਚਆਂ ਲਈ

43 ਭਗਿਾਨ ਿਰ ੀ ਹੈ।

II: ਹਸਪਿਾਲ ਦਿਚ ਭਰਿੀ ਰਦਹਣ ੇ

3

ੌਰਾਨ ਹਰ ਦ ਨ ਲਈ ਿਦਹਸ਼ ਾ ਰਿਮ
ਲਈ ਸਦਥਰ ਿਾਇ ਾ ਿੀਮਾ-ਸਰਿੱ ਦਖਆ
ਹੈ।
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S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

ਕੇਵਲ I ਸਹੀਂ ਹੈ

ਕੇਵਲ II ਸਹੀਂ ਹੈ

ਕੇਵਲ I

ਕੇਵਲ I

Correct
Alternative

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

ਸਹੀਂ ਹਨ

ਗਲਤ ਹਨ

I ਅਤੇ II

II ਅਤੇ III

I, II ਅਤੇ III

4

I ਅਤੇ II

II ਅਤੇ III

I, II ਅਤੇ III

4

ਸਹੀਂ ਦਿਆਨ ੀ ਪਛਾਣ ਿਰੋ:
I. ਜੇ ਿੀਮਾ ਸਰਿੱ ਦਖਆ ਿਾਇ ੇ ੇ ਰਪ
ਦਿਚ ਹੈ ਿਾਂ ਹਸਪਿਾਲ ਦਿਚ ਭਰਿੀ
ਰਦਹਣ ੇ ੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰਾ ਖ਼ਰਚ
ਜਾਂ ਲਾਗਿ ਦ ਿੱ ਿੀ ਜਾਂ ੀ ਹੈ।

44 II: ਜੇ ਿੀਮਾ-ਸਰਿੱ ਦਖਆ ਹਰਜਾਨੇ ਉੱਿੇ
ਅਧਾਦਰਿ ਹੈ ਿਾਂ ਿੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਦਿਚ

4

ਿੱ ਸੇ ਗਏ ਮਿਾਿਿ ਿਝ ਘਟਨਾ
ਿਾਪਰਨ ਉੱਿੇ ਿਝ ਰਿਮ ਭਗਿਾਨ
ਿੀਿੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਿੇ ਇਹ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚ ੇ
ਨਾਲ ਸਿੰ ਿਿੰ ਦਧਿ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ।
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਿਆਂ ਦਿਚ ਦਿਹੜਾ ਡੇ-ਿੇਅਰ
ਦਿਦਰਆ ੀ ਉ ਾਹਰਨ ਹੈ?
45 I. ਅਿੱ ਖ ਸਰਜਰੀ
II. ਿੀਮੋਥਰੈਪੀ
III. ਡਾਇਦਲਦਸਸ
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਿਆਂ ਦਿਚ ਦਿਹੜਾ ਹਸਪਿਾਲ
ਦਿਚ ਭਰਿੀ ਹੋਣ ਿੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਖ਼ਰਦਚਆਂ
46

ੀ ਉ ਾਹਰਨ ਹੈ?
I. ਿਾਈਆਂ
II. ਡਾਿਟਰ ੀ ਿੀਸਾਂ
III. ਮੈਡੀਿਲ ਟੈਸਟ

ਬਨਿੱਜੀ ਿੀਮਾ

ਬਨਰਭਰ
ਬਵਅਕਤੀਗਤ
ਿੀਮਾ ਸੁਰਿੱਬਿਆ
ਦੇ ਅਧੀਨ
ਬਵਅਕਤੀਗਤ ਿੀਮਾ ਸੁਰਿੱਬਿਆ ਦੇ ਿਾਰੇ
47 ਹੇਠ ਬਦਿੱ ਤੇ ਸਭ ਬਿਆਨ ਸਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ
ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ:

ਬਵਅਕਤੀਗਤ
ਿੀਮਤ ਬਨਰਭਰ
ਸੁਹਰੇ, ਬਨਰਭਰ
ਭੈਣ/ਭਰਾ ਆਬਦ
ਲਈ ਿੀਮਾ
ਸੁਰਿੱਬਿਆ ਨਹੀਂ
ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਬਵਅਕਤੀ ਤੇ ਹਰ

ਿੀਮਾ-ਸੁਰਿੱਬਿਆ

ਿੀਮਤ ਬਵਚੋਂ

ਬਵਚ ਪਾਲਸੀ ਦੇ

ਹਰੇਕ ਲਈ ਇਿੱਕ

ਅਧੀਨ ਹਰ

ਪਾਲਸੀ ਦੇ

ਿੀਮਤ ਬਵਅਕਤੀ

ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ

ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਜਾਰੀ

ਿੀਮਤ ਬਵਅਕਤੀ

ਰਬਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ

ਲਈ ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ

ਉਸ ਲਈ ਿੀਮਾ

ਚੁਣੀ ਗਈ ਿੀਮਾ

ਕਰਵਾਈ ਰਕਮ

ਕਰਵਾਈ ਰਕਮ

ਬਵਚੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ

ਨਾਲ ਿੀਮਾ-

ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ

ਸੁਰਿੱਬਿਆ ਸਿੰ ਭਵ

ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੈ।

ਸੁਰਿੱਬਿਆ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਹਰ ਿੀਮਾ
ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਬਵਅਕਤੀ ਲਈ
ਵਸੂਬਲਆ ਜਾਣ
ਵਾਲਾ ਪਰੀਮੀਅਮ
ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ

1

ਅਤੇ ਕੁਿੱ ਲ ਚੁਣੀ
ਗਈ ਿੀਮਾ
ਕਰਵਾਈ ਰਕਮ
ਤੇ ਬਕਸੇ ਹੋਰ
ਰੇਬਟਿੰ ਗ ਤਿੱ ਥ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

10

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ਸੁਪਰ ਟਾਪ ਅਪ

ਪਰਵੇਸ਼ ਿੀਮਾ

ਸਬਹ-ਭੁਗਤਾਨ

ਿੀਮਾ ਯੋਜਨਾ

ਯੋਜਨਾ

ਿੀਮਾ ਯੋਜਨਾ

ਕੇਵਲ I

ਦੋਵ:ੇਂ I ਅਤੇ II

ਦੋਵ:ੇਂ II ਅਤੇ III

I, II ਅਤੇ III

2

ਕੇਵਲ I

I ਅਤੇ II

II ਅਤੇ III

I, II ਅਤੇ III

2

ਕੇਵਲ I

I ਅਤੇ II

II ਅਤੇ III

I, II ਅਤੇ III

4

ਕੇਵਲ I ਸਹੀਂ ਹੈ

ਕੇਵਲ II ਸਹੀਂ ਹੈ

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

ਸਹੀਂ ਹਨ

ਗਲਤ ਹਨ

ਟਾਪ-ਅਪ ਿੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਬਕ ਪਾਲਸੀ
ਅਿੰ ਤਰਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਟੌਤੀ
48

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਬਵਿੱ ਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋਂ
ਿਾਅਦ ਵਿੱ ਧ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਦਿੰ ਦਾ
ਹੈ, ਬਜਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ________________

ਬਵਨਾਸ਼ ਅਧਾਬਰਤ
ਉੱਚ ਕਟੌਤੀ ਿੀਮਾ
ਯੋਜਨਾ

2

ਵਜੋਂ ਜਾਬਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਿਆਂ ਦਿਚ ਦਿਹੜਾ ਦਨਸ਼ਦਚਿ
ਿਾਇ ਾ ਿੀਮਾ ਿੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ੀ
ਉ ਾਹਰਨ ਹਨ?
49 I. ਹਸਪਿਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿ ਿੀਮਾ
ਿੀਮਾ ਯੋਜਨਾ
II. ਘਾਿਿ ਿੀਮਾਰੀ ਿੀਮਾ ਿੀਮਾ ਯੋਜਨਾ
III. ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਦਰਿ ਿੀਮਾ ਯੋਜਨਾ
ਹਸਪਿਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿ ਪਾਲਸੀ
ਦਿਚ, ਉੱਪਰੀ ਹਿੱ

ਇਸ ਉੱਿੇ ਦ ਿੱ ਿੀ

ਜਾਂ ੀ ਹੈ:
50 I. ਹਰੇਿ ਿੀਮਾਰੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿ
ਭਗਿਾਨ
II. ਪਾਲਸੀ ੀ ਦਮਆ

ੌਰਾਨ

III. ਡਾਿਟਰ ੀ ਿੀਸ
ਹਸਪਿਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਲਸੀ ਨਿੰ
ਖ਼ਰਦ ਆ ਜਾ ਸਿ ਾ ਹੈ:
I.ਇਿੱਿ ਇਿਿੱ ਲੀ ਪਾਲਸੀ
51

II. ਦਨਯਮਿ ਹਰਜਾਨਾ ਪਾਲਸੀ ੇ ਨਾਲ
ਐਡ ਆਨ ਿੀਮਾ-ਸਰਿੱ ਦਖਆ
III. ਦਨਯਮਿ ਹਸਪਿਾਲ ਖ਼ਰਚਾ
ਪਾਲਸੀ ੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਿ ਿੀਮਾਸਰਿੱ ਦਖਆ
ਸਹੀਂ ਦਿਆਨ ੀ ਪਛਾਣ ਿਰੋ
I. ਗਿੰ ਭੀਰ ਿੀਮਾਰੀ ਪਾਲਸੀਆਂ ਅਿਸਰ
21 ਸਾਲ ਿੋਂ 65 ਸਾਲ ਿਿੱ ਿ ੇ

52 ਦਿਅਿਿੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਿੱਿਧ ਹਿੰ ੀਆਂ
ਹਨ।

1

II: ਇਹਨਾਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ੇ ਿਦਹਿ

ਿੀਮਾਦਿਰਿ ਰਿਮ ਿਹਿ ਘਿੱ ਟ ਹੈ।

11

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

ਕੇਵਲ I ਸਹੀਂ ਹੈ

ਕੇਵਲ II ਸਹੀਂ ਹੈ

ਕੇਵਲ I

I ਅਤੇ II

ਕੇਵਲ I ਸਹੀਂ ਹੈ

ਕੇਵਲ II ਸਹੀਂ ਹੈ

ਕੇਵਲ I ਸਹੀਂ ਹੈ

ਕੇਵਲ II ਸਹੀਂ ਹੈ

Alternative
3

Alternative
4

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

ਸਹੀਂ ਹਨ

ਗਲਤ ਹਨ

II ਅਤੇ III

I, II ਅਤੇ III

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

ਸਹੀਂ ਹਨ

ਗਲਤ ਹਨ

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

ਸਹੀਂ ਹਨ

ਗਲਤ ਹਨ

Correct
Alternative

ਸਹੀਂ ਦਿਆਨ ੀ ਪਛਾਣ ਿਰੋ:
I. ਦਸਹਿ ਪਲਿੱਸ ਜੀਿਨ ਇਿਿੱ ਠੇ
ਉਿਪਾ ਾਂ ਨਿੰ ੋ ਿੀਮਾਿਰਿਾ ਿਲੋਂ ਸਾਂਝੇ
ਰਪ ਦਿਚ ਦਿਆਰ ਿੀਿਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ ਅਿੇ
53

ੋਿਾਂ ੇ ਦਿਿਰੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਿੇਦਚਆ

ਜਾਂ ਾ ਹੈ।

II. ਦਸਹਿ ਪਲਿੱਸ ਜੀਿਨ ਇਿਿੱ ਠੇ

1

ਉਿਪਾ ਾਂ ਲਈ, ਾਅਦਿਆਂ ਨਿੰ
ਿੀਮਾਿਰਿਾ ਿਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰਪ ਦਿਚ
ਦਨਪਟਾਇਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ।

ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਿਆਂ ਦਿਚੋਂ ਦਿਹੜੀ ਪੈਿੇਜ
ਪਾਲਸੀ ੀ ਉ ਾਹਰਨ ਹੈ?
54 I. ਦਸਹਿ ਿੇ ਜੀਿਨ ਇਿਿੱ ਠੇ ਉਿਪਾ

3

II. ਿਾਨ ਾਰ ਪਾਲਸੀ
III. ਘਰੇਲ ਸਮਾਨ ੀ ੀ ਪਾਲਸੀ
ਸਹੀਂ ਦਿਆਨ ੀ ਪਛਾਣ ਿਰੋ
I. ਜਨ ਅਰੋਗ ਿੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਨਿੰ ਸਮਾਜ
ੇ ਗਰੀਿ ਿਰਗ ਨਿੰ ਸਸਿਾ ਮੈਡੀਿਲ
ਿੀਮਾ ੇਣ ਲਈ ਦਿਆਰ ਿੀਿਾ ਦਗਆ
55

ਹੈ।

II: ਜਨ ਅਰੋਗ ਿੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ੀ ਿੀਮਾਸਰਿੱ ਦਖਆ ਦਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਿਲੇ ਮ ਪਾਲਸੀ ੇ

1

ਿਾਂਗ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੰ ਚਾਿੀ ਿੋਨਸ ਅਿੇ
ਮੈਡੀਿਲ ਚੈਿ-ਅਪ ਿੀ ਸ਼ਾਦਮਲ ਨਹੀਂ
ਹਿੰ ੇ ਹਨ।
ਸਹੀਂ ਦਿਆਨ ੀ ਪਛਾਣ ਿਰੋ
I. ਜਨ ਅਰੋਗ ਿੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਿੇਿਲ
ਦਨਿੱਜੀ ਿੌਰ ਉੱਿੇ ਉਪਲਿੱਿਧ ਹੈ ਅਿੇ
ਪਦਰਿਾਦਰਿ ਮੈਂਿਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਰਿੀ
56

ਜਾ ਸਿ ੀ ਹੈ।

II: ਜਨ ਅਰੋਗ ਿੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ੇ ਅਧੀਨ
ਦਿਿੰ ਨ ਮਹੀਦਨਆਂ ਿੋਂ ਪਿੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ੇ

2

ਦਿਚਾਲੇ ਿਿੱ ਦਚਆਂ ਨਿੰ ਇਿੱਿ ਜਾਂ ੋਿਾਂ
ਮਾਦਪਆਂ ਿਲੋਂ ਦ ਿੱ ਿੀ ਸਰਿੱ ਦਖਆ ਨਾਲ ਹੀ
ਸਰਿੱ ਦਖਆ ਦ ਿੱ ਿੀ ਜਾ ਸਿ ੀ ਹੈ।

ਸਭ ਚਾਰੇ ਅਿੰ ਗਾਂ
ਉਂਗਲਾਂ
57 ਹੇਠ ਬਦਿੱ ਬਤਆਂ ਬਵਚ ਬਕਹੜਾ ਸਥਾਈ ਕੁਿੱ ਲ ਅਪਿੰ ਗਤਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ?
ਨੂਿੰ ਅਧਰਿੰ ਗ
ਗਵਾਉਣੀਆਂ

ਉਂਗਲ ਦੀ ਹਿੱ ੀ
ਗਵਾਉਣਾ

ਪੈਰ ਦੀਆਂ
ਉਂਗਲਾਂ

1

ਗਵਾਉਣੀਆਂ

12

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

ਕੇਵਲ I ਸਹੀਂ ਹੈ

ਕੇਵਲ II ਸਹੀਂ ਹੈ

ਪਰਚੂਨ ਗਾਹਕ

ਬਨਗਮੀ

ਪਰਚੂਨ ਗਾਹਕ

ਬਨਗਰਮੀ

ਕੇਵਲ II

I ਅਤੇ II

Alternative
3

Alternative
4

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

ਸਹੀਂ ਹਨ

ਗਲਤ ਹਨ

Correct
Alternative

ਸਹੀ ਦਿਆਨ ੀ ਪਛਾਣ ਿਰੋ
I. ਿੀਮਾਿਰਿਾ ਦਸਹਿ ਸੇਿਾ ਲਈ
ਨਿ ੀ-ਰਦਹਿ ਪਹਿੰ ਚ ੀ ਸਹਲਿ ਦ ਿੰ ਾ
ਹੈ ਅਿੇ ਮਿੰ ਨਣਯੋਗ ਰਿਮ ਿਾਸਿੇ
ਨੈਟਿਰਿ ਪਰਿ ਨਿੰ ਦਸਿੱ ਧਾ ਭਗਿਾਨ

58 ਿਰ ਾ ਹੈ।

II: ਨਿ ੀ-ਰਦਹਿ ਸਹਲਿਾਂ ਲਈ,
ਿੀਮਿ ਨਿੰ ਪਾਲਸੀ ਹਿੱ

1

ਿੋਂ ਿਿੱ ਧ ਰਿਮਾਂ

ਾ ਭਗਿਾਨ ਿਰਨਾ ਹਿੰ ਾ ਹੈ ਅਿੇ
ਖ਼ਰਦਚਆਂ ਨਿੰ ਿੀਮਾਿਰਿਾ ਿਲੋਂ ਿਾਅ
ਦਿਚ ਦ ਿੱ ਿਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ।

ਬਨਿੱਜੀ ਬਸਹਤ ਿੀਮਾ ਸੁਰਿੱਬਿਆ
59 ___________________ ਨੂਿੰ ਬਦਿੱ ਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗਰੁਿੱ ਪ ਬਸਹਤ ਿੀਮਾ ਸੁਰਿੱਬਿਆ
60 _____________________ ਨੂਿੰ ਬਦਿੱ ਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਿੀਮਾ
ਯੋਜਨਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਿੀਮਾ
ਯੋਜਨਾ

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ

1

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ

2

I, II, III ਅਤੇ IV

4

ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਿਆਂ ਦਿਚੋਂ ਦਿਹੜਾ ਿੀਮੇ ੇ
ਪਰਸਿਾਿ ਿਾਰਮ ਨਾਲ ਸ਼ਰ ਹਿੰ ਾ ਹੈ?
61

I. ਅਦਿ ਚਿੰ ਗਾ ਭਰੋਸੇ ਾ ਦਸਧਾਂਿ
II. ਹਰਜਾਨੇ ਾ ਦਸਧਾਂਿ

I ਅਤੇ III

III. ਪਰਮਿੱ ਖ ਿਿੱ ਥਾਂ ੇ ਐਲਾਨਣ ਾ ਿਰਜ਼
IV. ਪਰ-ਸਥਾਪਨ ੇ ਦਸਧਾਂਿ

ਪੇਸ਼ਿਰਿਾ ਨਿੰ ਉਸ ਨਿੰ ਪਦਹਲਾਂ ਪਏ ਸਭ
ਘਾਟੇ ਿਾਰੇ ਪਰੇ ਿੇਰਿੇ ਨਿੰ ਐਲਾਨਣ ਲਈ
ਪਿੱ ਦਛਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਉਹਨਾਂ ਾ
ਿੀਮਾ ਹੋਇਆ ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਇਹ

ਪਬਹਲਾਂ ਬਪਆ

ਜਾਣਿਾਰੀ ੀ ਲੋ ੜ ਦਿਉਂ ਹੈ?
I. ਇਹ ਿੀਮਾਿਰਿਾ ਨਿੰ ਿੀਮੇ ੀ ਦਿਸ਼ਾ62 ਿਸਿ ਿਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ੇਿੇਗਾ ਅਿੇ
ਿੱ ਸੇਗਾ ਦਿ ਿੀਮਿ ਨੇ ਪਦਹਲਾਂ ਜੋਦਖ਼ਮ
ਾ ਪਰਿਿੰਧ ਦਿਿੇਂ ਿੀਿਾ ਸੀ।
II. ਅਿੰ ਡਰਰਾਈਟਰ ਇਿੰਝ ੇ ਜਿਾਿਾਂ ਿੋਂ

ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੀ
ਕੇਵਲ I

ਕੇਵਲ II

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

ਮੌਜੂਦਾ ਜੋਬਖ਼ਮ ਦੇ

ਸਹੀਂ ਹਨ

ਅਿੰ ਰਰਾਈਬਟਿੰ ਗ

3

ਬਵਚ ਕੋਈ
ਭੂਬਮਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ

ਜੋਦਖ਼ਮ ਨਿੰ ਚਿੰ ਗੀ ਿਰਹਾਂ ਸਮਝ ਸਿ ੇ ਹਨ
ਅਿੇ ਜੋਦਖ਼ਮ ਜਾਂਚ ਿਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿੇਰਿਾ
ਇਿੱਿਠਾ ਿਰਨ ਾ ਿੈਸਲਾ ਿਰ ੇ ਹਨ

13

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

3 ਬਦਨ

7 ਬਦਨ

10 ਬਦਨ

15 ਬਦਨ

4

ਕੇਵਲ I ਸਹੀਂ ਹੈ

ਕੇਵਲ II ਸਹੀਂ ਹੈ

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

ਸਹੀਂ ਹਨ

ਗਲਤ ਹਨ

ਕੇਵਲ I

ਕੇਵਲ I ਅਤੇ II

ਕੇਵਲ II ਅਤੇ III

I, II ਅਤੇ III

ਕੇਵਲ I ਸਹੀਂ ਹੈ

ਕੇਵਲ II ਸਹੀਂ ਹੈ

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

ਸਹੀਂ ਹਨ

ਗਲਤ ਹਨ

ਯੋਗਦਾਨ

ਪਰਤੀਫ਼ਲ

ਫੀਸ

ਅਿੰ ਸ਼ਦਾਨ

ਬਜਿੱ ਥੇ ਪਰਸਤਾਵ ਫਾਰਮ ਨੂਿੰ ਨਹੀਂ
ਵਰਬਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿੀਮਾਕਰਤਾ ਨੂਿੰ
ਜ਼ੁਿਾਨੀ ਜਾਂ ਬਲਿਤੀ ਰੂਪ ਬਵਚ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਿੱਕਠੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
63 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ _________ ਦੇ ਅਿੰ ਤਰਾਲ
ਿਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੇਸ਼ਕਰਤਾ ਤੋਂ
ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨੂਿੰ ਇਸ ਦੇ ਕਵਰ-ਨੋਟ ਜਾਂ ਪਾਲਸੀ ਬਵਚ
ਸ਼ਾਬਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰਾਸਪੈਿਟ ੇ ਿਾਰੇ ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਿੇ ਿਥਨਾਂ
ਦਿਚੋਂ ਦਿਹੜੇ ਸਹੀਂ ਹੈ?
I. ਪਰਾਸਪੈਿਟ ਅਿਸਰ ਦਿਿਾਿਚੇ ਜਾਂ
ਪੈਂਿਦਲਟ ੇ ਰਪ ਦਿਚ ਹਿੰ ਾ ਹੈ ਅਿੇ
64 ਸਿੰ ਭਾਦਿਿ ਖਰੀ

ਾਰਾਂ ਲਈ ਉਿਪਾ

ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ੇਣ ੇ ਿਿੰ ਮ ਆਉਂ ਾ

1

ਹੈ।

II. IRDA ਐਿਟ 1999 ੇ ਿਦਹਿ
ਪਰਾਸਪੈਿਟ ਜਾਰੀ ਿਰਨਾ
ਪਰਾਸਪੈਿਟ ਦਿਚ ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਿੇ ਦਿਚੋਂ ਿੀ
ਸ਼ਾਦਮਲ ਹਿੰ ਾ ਹੈ?
65

I. ਿਾਇਦ ਆਂ ੇ ਖੇਿਰ
II. ਿੀਮਾ ਸਰਿੱ ਦਖਆ ੀ ਹਿੱ

4

III. ਿੀਮਾ ਸਰਿੱ ਦਖਆ ੀਆਂ ਿਾਰਿੰ ਟੀਆਂ,
ਛੋਟਾਂ ਿੇ ਧਾਰਾਾਾਾਂ
ਪਰਾਸਪੈਿਟ ਦਿਚ ਦ ਿੱ ਿੀ ਦਿਹੜੀ
ਜਾਣਿਾਰੀ ਰਾਈਡਰਾਂ ੇ ਸਿੰ ਿਿੰ ਧ ਦਿਚ
ਠੀਿ ਹੈ?
I. ਉਿਪਾ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ਰ ਰਾਈਡਰਾਂ ਨਿੰ
ਉਹਨਾਂ ੇ ਿਾਇ ੇ ੇ ਖੇਿਰ ਨਾਲ
66 ਸਪਸ਼ਟ ਰਪ ਦਿਚ ਰਸਾਇਆ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ

1

II. ਸਾਰੇ ਰਾਈਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰ ਿਿੰ ਦਧਿ ਦ ਿੱ ਿੇ
ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਪਰੀਮੀਅਮ ਮਿੱ ਖ ਉਿਪਾ

ੇ

ਪਰੀਮੀਅਮ ੇ 50% ਿੋਂ ਿਿੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀ ਾ
ਿੀਮੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਬਹਤ
ਪਰੀਮੀਅਮ ਿੀਮਤ ਵਲੋਂ ਿੀਮਾਕਰਤਾ ਨੂਿੰ
67 ਿੀਮੇ ਦੀ ਬਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਦੇ ਿੀਮੇ ਲਈ

2

ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ________ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ।
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S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

ਕੇਵਲ I ਸਹੀਂ ਹੈ

ਕੇਵਲ II ਸਹੀਂ ਹੈ

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

ਸਹੀਂ ਹਨ

ਗਲਤ ਹਨ

ਕੇਵਲ I ਸਹੀਂ ਹੈ

ਕੇਵਲ II ਸਹੀਂ ਹੈ

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

ਸਹੀਂ ਹਨ

ਗਲਤ ਹਨ

ਚੌਵੀਂ ਘਿੰ ਟੇ

ਬਤਿੰ ਨ ਬਦਨ

ਪਿੰ ਜ ਬਦਨ

ਸਿੱ ਤ ਬਦਨ

ਪਰਾਪਤ ਿੈਂਕ ਦੇ

ਾਕ ਮਨੀ

ਉਪਰੋਕਤ ਬਵਿੱ ਚੋਂ

ਸਮਝੌਤੇਯੋਗ

ਆਰ ਰ

ਕੋਈ ਵੀ

Correct
Alternative

ਪਰੀਮੀਅਮ ੇ ਸਿੰ ਿਿੰ ਧ ਦਿਚ ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਿੇ
ਿਥਨਾਂ ਦਿਚੋਂ ਦਿਹੜੇ ਸਹੀਂ ਹਨ?
I.ਿੀਮਾ ਐਿਟ ੇ ਭਾਗ 64 VB
ਅਨਸਾਰ, ਪਰੀਮੀਅਮ ਨਿੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ੇ ਰਪ
68 ਦਿਚ ਦ ਿੱ ਿਾ ਜਾਣਾ ਹਿੰ ਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿ ਿੀਮਾ
ਸਰਿੱ ਦਖਆ ਸ਼ਰ ਿੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਹੋਣਾ ਹਿੰ ਾ

1

II. ਇਹ ਸੈਿਸ਼ਨ ਭਾਰਿ ਦਿਚ ਗੈਰਜੀਿਨ ਿੀਮਾ ਉ ਯੋਗ ੀ ਖਾਸ
ਦਿਸ਼ੇਸ਼ਿਾ ਹੈ
ਪਰੀਮੀਅਮ ੇ ਸਿੰ ਿਿੰ ਧ ਦਿਚ ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਿੇ
ਿਥਨਾਂ ਦਿਚੋਂ ਦਿਹੜੇ ਸਹੀਂ ਹਨ?
I. ਿੀਮਾ ਐਿਟ ਾ ਭਾਗ 64 VB
ਯਿੀਨੀ ਿਣਾਉਂ ਾ ਹੈ ਦਿ ਿੀਮਾ ਿਿੰ ਪਨੀ
ਿਲੋਂ ਪਰੀਮੀਅਮ ਪਰਾਪਿ ਿੀਿੇ ਜਾਣ ੇ
69

ਿਾਅ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਿੀਮਾ ਇਿਰਾਰ
ਪਰਾ ਹਿੰ ਾ ਹੈ
II. ਿੀਮਾ ਐਿਟ ਾ ਭਾਗ 64 VB

3

ਯਿੀਨੀ ਿਣਾਉਂ ਾ ਹੈ ਦਿ ਜ ੋਂ ਿੀਮਾ
ਿਿੰ ਪਨੀ ਨਿੰ ਪਰੀਮੀਅਮ ਦਮਲ ਜਾਂ ਾ ਹੈ ਿਾਂ
ਹੀ ਜੋਦਖ਼ਮ ਨਿੰ ਿੀਮਾ ਿਿੰ ਪਨੀ ਿਲੋਂ ਦਲਆ
ਜਾਂ ਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਇਿੱਕ ਿੀਮਾ ਏਜਿੰ ਟ ਿੀਮੇ ਦੀ
ਪਾਲਸੀ ਲਈ ਿੀਮਾਕਰਤਾ ਵਲੋਂ
ਪਰੀਮੀਅਮ ਵਸੂਲ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂਿੰ ਇਸ
70

ਨੂਿੰ ਆਪਣੀ ਦਲਾਲੀ ਕਿੱ ਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਪਰੀਮੀਅਮ ਨੂਿੰ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਬਵਚ

1

_____________ ਸਮੇਂ ਬਵਚ ਜ਼ਮਹਾਂ
ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿੈਂਕ ਅਤੇ ਾਕ
ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ ਨੂਿੰ ਛਿੱ

ਕੇ।
ਬਕਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ

ਪਰੀਮੀਅਮ, ਿੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ
71 ਬਕਸੇ ਵੀ ਸਿੰ ਭਾਬਵਤ ਬਵਅਕਤੀ ਨੂਿੰ ਬਕਹੜੇ

ਨਕਦ

ਢਿੰ ਗਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ?

4

ਸਾਧਨ

ਪਰਸਤਾਵਕ/ ਪਾਲਸੀਹੋਲ ਰ ਨੈਿੱਟ
ਿੈਬਕਿੰ ਗ ਜਾਂ ਕਰੈਬ ਟ / ੇਬਿਟ ਕਾਰ
ਰਾਹੀਂ ਪਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ
72

ਪਰਸਤਾਵਕ /

ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਵਲ ਇਿੰਝ

ਪਰਸਤਾਵਕ /

ਦੇ ___________________ ਦੇ ਨਾਂ

ਪਾਲਸੀਧਾਰਕ

ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਨੈਿੱਟ ਿੈਂਬਕਿੰ ਗ ਿਾਤੇ ਜਾਂ

ਪਰਸਤਾਵਕ /

ਪਾਲਸੀਧਾਰਕ ਜਾਂ ਪਾਲਸੀਧਾਰਕ ਜਾਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਾ

ਕੋਈ ਵੀ

ਬਰਸ਼ਤੇਦਾਰ

ਪਬਰਵਾਬਰਕ ਮੈਂਿਰ

ਉਪਰੋਕਤ ਬਵਿੱ ਚੋਂ
ਕੋਈ ਵੀ

1

ਕਰੈਬ ਟ / ੇਬਿਟ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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XYZ ਪਰਾਈਵੇਟ ਬਲਮਟ ਨੇ ਿੀਮਾ
ਸੁਰਿੱਬਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਬਦਿੱ ਤੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ
ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿੇਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁਿੱ ਕਵਾਂ ਪਰੀਮੀਅਮ ਹਾਲੇ
73 ਤਬਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਹੈ ਇਿੰਝ ਦੇ
ਹਾਲਤਾਂ ਬਵਚ, ਬਜਿੱ ਥੇ ਬਕ ਪਾਲਸੀ

ਧਾਰਾਾਾਾਂ ਤੇ
ਿੀਮੇ ਦਾ
ਸਰਟੀਬਫਕੇਟ

ਕਵਰ ਨੋਟ

ਆਰਜ਼ੀ ਪਾਲਸੀ

ਵਾਰਿੰ ਟੀਆਂ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਆਰਜ਼ੀ

2

ਪਾਲਸੀ

ਬਤਆਰ ਕਰਨੀ ਿਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ
ਰੂਪ ਬਵਚ ਿੀਮਾ ਸੁਰਿੱਬਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ,
ਿੀਮਾ ਕਿੰ ਪਨੀ ਵਲੋਂ ਅਿੱ ਗੇ ਬਦਿੱ ਤੇ ਬਵਚੋਂ ਕੀ
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਿਿਰ ਨੋਟ ਆਮ ਿੌਰ ਉੱਿੇ ਹੇਠ
ਦ ਿੱ ਦਿਆਂ ਦਿਚੋਂ ਦਿਹੜੇ ਿੇਸ ਦਿਚ ਮਿੱ ਖ
ਰਪ ਦਿਚ ਿਰਦਿਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ?
74 I. ਸਮਿੰ ਰੀ ਿੀਮਾ

I ਅਤੇ II

III ਅਤੇ IV

I ਅਤੇ IV

II ਅਤੇ III

3

II. ਦਸਹਿ ਿੀਮਾ
III. ਜੀਿਨ ਿੀਮਾ
IV. ਮੋਟਰ ਿੀਮਾ
ਅਬਜਹੀਆਂ
ਜਬਟਲ
ਅਿੱ ਗੇ ਬਦਿੱ ਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਬਵਚੋਂ ਬਕਹੜੇ ਬਵਚ,
75 ਿੀਮਾ ਸੁਰਿੱਬਿਆ ਕਵਰ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ
ਆਰਜ਼ੀ ਰੂਪ ਬਵਚ ਬਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ
ਬਵਚ, ਬਜਹਨਾਂ
ਬਵਚ ਲਿੰਮੀ
ਗਿੱ ਲਿਾਤ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ

ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ

ਅਬਜਹੀਆਂ

ਬਵਚ, ਬਜਿੱ ਥੇ

ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ

ਅਸਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ

ਬਵਚ, ਬਜਿੱ ਥੇ ਬਕ

ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ

ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਪਰੀਮੀਅਮ

ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ

ਨੂਿੰ ਹਾਲੇ ਅਿੰ ਤਮ

ਲਈ ਇਮਾਰਤਾਂ

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਗਆ

ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ

ਹੈ

ਉਪਰੋਕਤ ਬਵਿੱ ਚੋਂ
ਕੋਈ ਵੀ

4

ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ

ਿਿਰ ਨੋਟ ੇ ਸਿੰ ਿਿੰ ਧ ਦਿਚ ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਿੇ
ਿਥਨਾਂ ਦਿਚੋਂ ਦਿਹੜੇ ਸਹੀਂ ਹਨ?
I. ਿਿਰ ਨੋਟ ਮੋਹਰ ਲਿੱਗਾ ਹਿੰ ਾ ਹੈ
76

II. ਿਿਰ ਨੋਟ ੇ ਸ਼ਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ
ਿਰ ੇ ਹਨ ਦਿ ਇਹ ਸਿਿੰ ਦਧਿ ਿੀਮੇ ੇ
ਿਰਗ ਲਈ ਿੀਮਾਿਰਿਾ ੀ ਪਾਲਸੀ ੇ

ਕੇਵਲ I ਸਹੀਂ ਹੈ

ਕੇਵਲ II ਸਹੀਂ ਹੈ

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

ਸਹੀਂ ਹਨ

ਗਲਤ ਹਨ

2

ਆਮ ਦਨਯਮ ਿੇ ਧਾਰਾਾਾਾਂ ੇ ਅਧੀਨ
ਹਨ
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1

Alternative
2

ਕੇਵਲ I ਸਹੀਂ ਹੈ

ਕੇਵਲ II ਸਹੀਂ ਹੈ
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4

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

ਸਹੀਂ ਹਨ

ਗਲਤ ਹਨ

Correct
Alternative

ਿਿਰ ਨੋਟ ੇ ਸਿੰ ਿਿੰ ਧ ਦਿਚ ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਿੇ
ਿਥਨਾਂ ਦਿਚੋਂ ਦਿਹੜੇ ਸਹੀਂ ਹਨ?
I. ਜੇ ਜੋਦਖ਼ਮ ਦਿਸੇ ਿਾਰਿੰ ਟੀ ੇ ਅਧੀਨ ਹੈ
ਿਾਂ ਿਿਰ ਨੋਟ ਰਸਾਏ ਗਾ ਦਿ ਿੀਮਾ

77 ਇਿੰਝ ੀ ਦਿਸੇ ਿਾਰਿੰ ਟੀ ੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

II. ਿਿਰ ਨੋਟ ਦਿਚ ਖਾਸ ਦਨਯਮ ਨਹੀਂ

1

ਿਣਾਏ ਜਾ ਸਿ ੇ ਹਨ, ਦਜਿੇਂ ਦਿ
ਸਦਹਮਿ ਿੈਂਿ ਧਾਰਾ, ਐਲਾਨ ਧਾਰਾ
ਆਦ ।

ਮੋਟਰ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਵਚ,
78

___________ ਿੀਮੇ ਦੇ ਸਿੂਤ ਨੂਿੰ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਜਿੱ ਥੇ ਸਿੂਤ ਚਾਹੀਦਾ

ਕਵਰ ਨੋਟ

ਿੀਮੇ ਦਾ
ਸਰਟੀਬਫਕੇਟ

ਵਾਰਿੰ ਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਬਪਛਾਂਕਣ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼

2

ਹੋਵੇ।
__________ ਬਵਚ, ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ,
79 ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਿੀਮੇ ਦਾ

ਅਿੱ ਗ ਿੀਮਾ

ਮੋਟਰ ਿੀਮਾ

ਬਸਹਤ ਿੀਮਾ

ਜਾਇਦਾਦ ਿੀਮਾ

2

ਸਰਟੀਬਫਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਬਕਸੇ ਵੀ
ਸਰਟੀਬਫਕੇਟ ਦੀ

ਮੋਟਰ ਿੀਮੇ ੇ ਿੇਸ ਦਿਚ, ਿੀਮੇ ੇ
ਸਰਟੀਦਿਿੇਟ ਨਿੰ ਿੀਮੇ ੇ ਸਿਿ ਿਜੋਂ
80 ___ ਨਿੰ ਦ ਿੱ ਿਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ:

ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਹੈ
ਕੇਵਲ I

ਕੇਵਲ II

I ਅਤੇ II ਦੋਵੇਂ

I. ਪਦਲਸ

ਬਕਉਂਬਕ ਪਾਲਸੀ

3

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿੀਮੇ

II. ਰਦਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ

ਦੇ ਸਿੂਤ ਬਵਚ
ਢੁਿੱ ਕਵਾਂ ਸਿੂਤ ਹੈ

ਿੀਮੇ ੀ ਧਾਰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਿੋਂ
ਆਧਦਨਿ ਜੋਦਖ਼ਮਾਂ ੇ ਹਿੱ ਲ ਿਰਨ
81
ਿਾਦਲਆਂ ਦਿਚੋਂ ਸਨ, ਜੋ ਦਿ ਇਸ ਿਰਿੇ
ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਘਾਟੇ ਸਨ:
ਪਰਾਣੇ ਦ ਨਾਂ ਦਿਚ ਯਰਪ ਦਿਚ
ਿਾਰੋਿਾਰੀ ਸਿੰ ਘ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਸਮਾਨ
ਭੇਜਣ, ਅਿੱ ਗ, ਮੈਂਿਰਾਂ ੀ ਮੌਿ ਜਾਂ ਮੌਜ
82
ਸਟਾਿ ਖ਼ਰਾਿ ਹੋਣ ੇ ਿਰਿੇ ਮੈਂਿਰਾਂ ਨਿੰ
ਹੋਣ ਿਾਲੇ __________ ਿਿੰ ਡ ਘਾਟੇ
ਸਿੰ ਿਿੰ ਧੀ ਿਿੰ ਮ ਿਰ ੇ ਸਨ।

ਰੇਲ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ

ਫਾਇਦਾ ਵਿੰ ਣਾ

ਸੜਕ
ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ

ਇਕਬਵਟੀ ਵਿੰ ਣਾ

ਸਮੁਿੰ ਦਰੀ ਮੁਸੀਿਤ

ਭੁਚਾਲ

ਅਿੰ ਸ਼ਦਾਨ ਵਿੰ ਣਾ ਕਾਰਗੋ ਮੁਿੱ ਲ ਵਿੰ ਣਾ

3

3
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ਕੇਵਲ III

I, II ਜਾਂ III

II ਜਾਂ IV

I, II, III ਜਾਂ IV

4

ਕੇਵਲ III

I ਜਾਂ II

I ਜਾਂ III

I, II ਜਾਂ III

4

ਕੇਵਲ I

ਕੇਵਲ III

I ਅਤੇ II

II ਅਤੇ III

3

ਪਰਾਣੇ ਦ ਨਾਂ ਦਿਚ ਯਰਪ ਦਿਚ
ਿਾਰੋਿਾਰੀ ਸਿੰ ਘ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਸਾਂਝੇ
ਿਿੰ ਡ ਿੇ ਿਿੰ ਮ ਿਰ ੀਆਂ ਸਨ ਅਿੇ ਮੈਂਿਰਾਂ
ਨਿੰ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਿਰਿੇ ਘਾਟੇ ਨਿੰ ਪਰਾ
83 ਿਰਨੀਆਂ ਸਨ:
I. ਆਿਾਜਾਈ ੌਰਾਨ ਘਾਟੇ
II. ਅਿੱ ਗ
III. ਮੈਂਿਰਾਂ ੀ ਮੌਿ
IV. ਮੌਜ -ਸਟਾਿ ਾ ਘਾਟਾ
ਪਰਾਣੇ ਦ ਨਾਂ ਦਿਚ, ਿਪਾਰੀ ਲਿੰਡਨ
ਦਿਖੇ ਲੋ ਇਡਸ ਿਾਫੀ ਹਾਊਸ ਦਿਚ
ਇਿਿੱ ਠੇ ਹੋਏ ਅਿੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਨਿੰ
ਭੇਜਣ, ਸਮਿੰ ਰੀ ਸਿੰ ਿਟਾਂ ਆਦ

ੇ

ਿਰਿੇ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਘਾਦਟਆਂ ਨਿੰ ਸਾਂਝਾ
ਿਰਨ ਲਈ ਸਦਹਮਿ ਹੋਏ, ਦਜਹਨਾਂ
84 ਦਿਚ ਸ਼ਾਦਮਲ ਸਨ:
I. ਸਮਿੰ ਰੀ ਲਟੇਰ,ੇ ਜੋ ਦਿ ਡਿੰ ਘੇ
ਸਮਿੰ ਰਾਂ ਦਿਚ ਲਿੱ ਟ ੇ ਹਨ
II. ਸਮਾਨ ਨਿੰ ਖ਼ਰਾਿ ਿਰਨ ਿਾਲਾ
ਖ਼ਰਾਿ ਸਮਿੰ ਰੀ ਮੌਸਮ
III. ਦਿਸੇ ਿੀ ਿਾਰਨ ਿਰਿੇ ਸਮਿੰ ਰੀ
ਜਹਾਜ਼ ਾ ਡਿੱ ਿਣਾ
ਜੀਿਨ ਿੀਮਾ ਿਿੰ ਪਨੀ ਐਿਟ 1912 ਨਿੰ
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਿਆਂ ਦਿਚੋਂ ਦਿਸ ਨਿੰ ਿੀਮਾਅਿੰ ਦਿਿ ਿਲੋਂ ਿਸ ੀਿ ਿੀਿਾ ਦਗਆ:
85 I. ਪਰੀਮੀਅਮ- ਰ ਸਾਰਣੀਆਂ
II. ਿਿੰ ਪਨੀਆਂ ਾ ਦਨਯਮਿ ਮਲਾਂਿਣ
III. ਿਰਜ਼-ਲਾਹਣ ੀ ਗਜਾਇਸ਼
IV. ਨਿੇਂ ਉਿਪਾ ਜਾਰੀ ਿਰਨੇ
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ਜੀਵਨ ਿੀਮਾ ਦੇ

ਜੀਵਨ ਿੀਮਾ

ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ

ਕਾਰੋਿਾਰ ਦਾ 1

ਿੀਮਾ

ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਿੇ ਸਭ ਦਿਆਨ ਿੌ ਮੀਿਰਨ ੇ
ਸਤਿੰ ਿਰ 1956 ਨੂਿੰ
86
ਸਿੰ ਿਿੰ ਧੀ ਠੀਿ ਹਨ, ਦਸਰਫ ਇਸ ਿੋਂ ਦਿਨਾਂ:
ਕੌ ਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ
ਬਗਆ

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ
(LIC) 1956 ਨੂਿੰ
ਿਣਾਈ ਗਈ

ਕੌ ਮੀਕਰਨ ਮੌਕੇ

1956 ਤੋਂ 1999

ਉੱਤੇ 170

ਤਿੱ ਕ, ਕੇਵਲ

ਪਰੋਵੀ ੈਂਟ ਫਿੰ

ਐਲਆਈਸੀ

ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ

(LIC) ਕੋਲ

75 ਕਿੰ ਪਨੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਬਵਚ

ਭਾਰਤ ਬਵਚ

ਜੀਵਨ ਿੀਮਾ

ਜੀਵਨ ਿੀਮਾ

ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਿਵਾਂ

ਕਾਰੋਿਾਰ ਕਰ

ਹਿੱ ਕ ਸੀ

3

ਰਹੀਆਂ ਸਨ

ਆਮ ਿੀਮੇ ਦੇ
ਕੌ ਮੀਕਰਨ ਦੇ
1972 ਬਵਚ ਆਮ
ਿੀਮਾ ਕਾਰੋਿਾਰ
ਕੌ ਮੀਕਰਨ ਐਕਟ
(GIBNA) ਪਾਸ

87

ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਿੇ ਸਭ ਦਿਆਨ ਿੌ ਮੀਿਰਨ ੇ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੈਰਸਿੰ ਿਿੰ ਧੀ ਠੀਿ ਹਨ, ਦਸਰਫ ਇਸ ਿੋਂ ਦਿਨਾਂ:
ਜੀਵਨ ਿੀਮਾ
ਕਾਰੋਿਾਰ ਦਾ
ਕੌ ਮੀਕਰਨ ਕਰ
ਬਦਿੱ ਤਾ ਬਗਆ

ਆਮ ਿੀਮਾ
ਕਾਰੋਿਾਰ ਦੇ
ਕੌ ਮੀਕਰਨ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ
ਜਰਨਲ ਿੀਮਾ
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ
(GIC) ਅਤੇ ਇਸ
ਦੀਆਂ ਚਾਰ
ਅਧੀਨ-ਕਿੰ ਪਨੀਆਂ
ਿਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ

ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਬਵਚ
ਗੈਰ-ਜੀਵਨ ਿੀਮਾ
ਕਾਰੋਿਾਰ ਕਰਨ
ਵਾਲੀਆਂ75
ਪਰੋਵੀ ੈਂਟ ਫਿੰ

ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ
ਿੀਮਾ

ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ

170 ਆਮ

(LIC) 1956 ਨੂਿੰ

ਿੀਮਾਕਰਤਾ ਨੂਿੰ

ਿਣਾਈ ਗਈ

3

ਬਮਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ
GIC ਦੀਆਂ
ਅਧੀਨ-ਭਾਗਾਂ
ਬਵਚ ਬਮਲਾਇਆ
ਬਗਆ

ਦਸਹਿ- ੇਖਭਾਲ ਅਸਲ ਹੋਰ ਿਝ ਨਹੀਂ
ਿਸ ਸੇਿਾਿਾਂ ਾ ਸਮਹ ਹੈ ,ਜੋ ਦਿ ਿਿੱ ਖਿਿੱ ਖ ਏਜਿੰ ਸੀਆਂ ਿਲੋਂ ਦ ਿੱ ਿੀਆਂ ਜਾਂ ੀਆਂ
ਹਨ, ਦਜਸ ਦਿਿੱ ਚ ਸਰਿਾਰ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ
88

ਹੈ, ਨਿੰ ਦ ਿੱ ਿੀਆਂ ਜਾਂ ੀਆਂ ਹਨ:
I. ਲੋ ਿਾਂ ੀ ਦਸਹਿ ਾ ਪਰਚਾਰ

ਕੇਵਲ IV

I ਅਤੇ IV

II, III ਅਤੇ IV

I, II, III ਅਤੇ IV

4

II ਲੋ ਿਾਂ ੀ ਦਸਹਿ ੇਖਭਾਲ
III. ਲੋ ਿਾਂ ੀ ਦਸਹਿ ੀ ਦਨਗਰਾਨੀ
IV. ਲੋ ਿਾਂ ੀ ਦਸਹਿ ਨਿੰ ਮੜ ਠੀਿ
ਿਰਨਾ
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No.
89
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91

Question Body
ਦਸਹਿ- ੇਖਭਾਲ ੇ ਪਰਭਾਿ ਹੋਣ ਲਈ
ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ:

ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਿੇ ਸਭ ਦਿਆਨ ਠੀਿ ਹਨ,
ਦਸਰਫ ਇਸ ਿੋਂ ਦਿਨਾਂ:

ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਿੇ ਸਭ ਦਿਆਨ ਠੀਿ ਹਨ,
ਦਸਰਫ ਇਸ ਿੋਂ ਦਿਨਾਂ:

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ਸਰਿਿੰ ਗੀ

ਢੁਿੱ ਕਵਾਂ

ਲੈ ਣ ਦ ਸਮਰਿੱ ਥ

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ

4

ਬਸਹਤ

ਬਸਹਤ

ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ

ਸਮਿੱ ਬਸਆਵਾਂ

ਸਮਿੱ ਬਸਆਵਾਂ

ਬਸਹਤ ਸਬਥਤੀ

ਦੀਆਂ ਸਭ

ਦੀਆਂ ਸਭ

ਬਵਅਕਤੀ ਤੋਂ

ਬਕਸਮਾਂ ਲਈ

ਬਕਸਮਾਂ ਲਈ

ਬਵਅਕਤੀ ਤਿੱ ਕ

ਇਿੱਕੋ ਪਿੱ ਧਰ ਉੱਤੇ

ਇਿੱਕੋ ਪਿੱ ਧਰ ਉੱਤੇ

ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਹੋ

ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਿੱਿਧ

ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਿੱਿਧ

ਸਕਦੀ ਹੈ

ਕਰਵਾਉਣ ਸਿੰ ਭਵ

ਕਰਵਾਉਣ ਸਿੰ ਭਵ

ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਬਸਹਤ

ਬਸਹਤ

ਬਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ

ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ

ਸਮਿੱ ਬਸਆਵਾਂ

ਸਮਿੱ ਬਸਆਵਾਂ

ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋ ਕਾਂ

ਬਸਹਤ ਸਬਥਤੀ

ਦੀਆਂ ਸਭ

ਦੀਆਂ ਸਭ

ਲਈ ਲਈ

ਬਵਅਕਤੀ ਤੋਂ

ਬਕਸਮਾਂ ਲਈ

ਬਕਸਮਾਂ ਲਈ

ਿੀਮਾਰੀ ਦੀ

ਬਵਅਕਤੀ ਤਿੱ ਕ

ਇਿੱਕੋ ਪਿੱ ਧਰ ਉੱਤੇ

ਇਿੱਕੋ ਪਿੱ ਧਰ ਉੱਤੇ

ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ

ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਹੋ

ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਿੱਿਧ

ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਿੱਿਧ

ਸਿੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ

ਸਕਦੀ ਹੈ

ਬਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ
ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋ ਕਾਂ
ਲਈ ਿੀਮਾਰੀ ਦੀ
ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ

3

ਸਿੰ ਭਾਵਨਾ
ਅਧਾਬਰਤ ਹੋਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

2

ਕਰਵਾਉਣ ਸਿੰ ਭਵ ਕਰਵਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਧਾਬਰਤ ਹੋਣੀਆਂ
ਹੈ

ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ

II ਅਤੇ III

I ਅਤੇ III

I, II ਅਤੇ III

ਦਿਸੇ ਿੀ ਖੇਿਰ ਦਿਚ ਦਸਹਿ ੇਖਭਾਲ
ਸਹਲਿ ਨਿੰ ਸਥਾਦਪਿ ਿਰਨ ੀ
ਜ਼ਰਰਿ, , ਭਾਿੇਂ ਦਪਿੰ ਡ, ਦਜ਼ਲਹੇ ਜਾਂ ਰਾਜ
ਦਿਚ ਹੋਿ,ੇ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਦਸਹਿ ੇਖਭਾਲ
92 ਿਿੱ ਥਾਂ ਉੱਿੇ ਦਨਰਭਰ ਿਰੇਗਾ, ਜੋ ਦਿ ਉਸ

ਕੇਵਲ III

4

ਖੇਿਰ ੇ ਹੋਣਗੇ ਦਜਿੇਂ ਦਿ:
I. ਆਿਾ ੀ
II. ਮੌਿ ਰ
III. ਿੀਮਾਰੀ ਰ
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Alternative
2
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ਕੇਵਲ III

II ਅਤੇ III

I ਅਤੇ III

I, II ਅਤੇ III

4

ਕੇਵਲ III

II ਅਤੇ III

I ਅਤੇ III

I, II ਅਤੇ III

4

ਦਿਸੇ ਿੀ ਖੇਿਰ ਦਿਚ ਦਸਹਿ ੇਖਭਾਲ
ਸਹਲਿ ਨਿੰ ਸਥਾਦਪਿ ਿਰਨ ੀ
ਜ਼ਰਰਿ, ਭਾਿੇਂ ਦਪਿੰ ਡ, ਦਜ਼ਲਹੇ ਜਾਂ ਰਾਜ
ਦਿਚ ਹੋਿ,ੇ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਦਸਹਿ ੇਖਭਾਲ
ਿਿੱ ਥਾਂ ਉੱਿੇ ਦਨਰਭਰ ਿਰੇਗਾ, ਜੋ ਦਿ ਉਸ
93 ਖੇਿਰ ੇ ਹੋਣਗੇ ਦਜਿੇਂ ਦਿ:
I. ਅਪਿੰ ਗਿਾ ਰ
II. ਲੋ ਿਾਂ ੀ ਸਮਾਦਜਿ ਿੇ ਮਾਨਦਸਿ
ਦਸਹਿ
III. ਲੋ ਿਾਂ ੀ ਆਮ ਪੋਸ਼ਦਟਿ ਭੋਜਨ
ਸਦਥਿੀ

ਦਿਸੇ ਿੀ ਖੇਿਰ ਦਿਚ ਦਸਹਿ ੇਖਭਾਲ
ਸਹਲਿ ਨਿੰ ਸਥਾਦਪਿ ਿਰਨ ੀ
ਜ਼ਰਰਿ, ਭਾਿੇਂ ਦਪਿੰ ਡ, ਦਜ਼ਲਹੇ ਜਾਂ ਰਾਜ
ਦਿਚ ਹੋਿ,ੇ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਦਸਹਿ ੇਖਭਾਲ
ਿਿੱ ਥਾਂ ਉੱਿੇ ਦਨਰਭਰ ਿਰੇਗਾ, ਜੋ ਦਿ ਉਸ
94

ਖੇਿਰ ੇ ਹੋਣਗੇ ਦਜਿੇਂ ਦਿ:
I. ਿਾਿਾਿਰਨ ਿਿੱ ਥ ਦਜਿੇਂ ਦਿ ਸਰਿੰ ਗਖ ਾਈ ਜਾਂ ਉ ਯੋਦਗਿ ਖੇਿਰ
II. ਦਸਹਿ ੇਖਭਾਲ ਪਰਣਾਲੀ ਨਿੰ ਿਰਿੇ
ਜਾਣ ੀ ਦਿਿੰ ਨੀ ਸਿੰ ਭਾਿਨਾ ਹੈ
III. ਸਮਾਦਜਿ-ਆਰਦਥਿ ਿਰਨ ਦਜਿੇਂ
ਦਿ ਸਦਹਣਯੋਗਿਾ

PHC ਹਰੇਕ
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਿੇ ਸਭ ਦਿਆਨ ਮਿੱ ਢਲੇ ਦਸਹਿ
95 ਿੇਂ ਰ ਸਿੰ ਿਿੰ ਧੀ ਠੀਿ ਹਨ, ਦਸਰਫ ਇਸ ਿੋਂ
ਦਿਨਾਂ:

5000 ਆਿਾਦੀ
ਲਈ ਿਣਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ

PHC ਲਗਭਗ ਛੇ
ਅਧੀਨ-ਕੇਂਦਰਾਂ
ਲਈ ਅਿੱ ਗੇ ਭੇਜਣ
ਇਕਾਈਆਂ ਹੁਿੰ ਦੇ
ਹਨ

PHC ਬਵਚੋਂ
ਸਭ PHC ਨਾ-

ਿਹੁਬਤਆਂ ਬਵਚ

ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ

ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਮਰੀਜ਼

ਮਰੀਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਭਰਤੀ ਕਰਨ

ਬਦਿੰ ਦੇ ਹਨ

ਲਈ ਬਿਸਤਰ

1

ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ।
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PHC ਦਾ ਪਰਿਿੰਧ
ਔਰਤ ਬਸਹਤ
PHC ਹਰੇਕ
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਿੇ ਸਭ ਦਿਆਨ ਮਿੱ ਢਲੇ ਦਸਹਿ
96 ਿੇਂ ਰ ਸਿੰ ਿਿੰ ਧੀ ਠੀਿ ਹਨ, ਦਸਰਫ ਇਸ ਿੋਂ
ਦਿਨਾਂ:

30000 ਆਿਾਦੀ
ਲਈ ਬਤਆਰ
ਕੀਤਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ

PHC ਲਗਭਗ ਛੇ
ਅਧੀਨ-ਕੇਂਦਰਾਂ
ਲਈ ਅਿੱ ਗੇ ਭੇਜਣ
ਲਈ ਇਕਾਈਆਂ
ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ

PHC ਬਵਚੋਂ

ਕਾਮੇ, ਬਜਸ ਨੂਿੰ

ਿਹੁਬਤਆਂ ਬਵਚ

ਸਹਾਇਕ ਨਰਸ

ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਮਰੀਜ਼

ਬਮ -ਵਾਈਫ

ਭਰਤੀ ਕਰਨ

(ANM) ਬਕਹਾ

ਲਈ ਬਿਸਤਰ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ।

ਮਰਦ ਬਸਹਤ

4

ਕਾਮੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ

PHC ਕਬਮਊਨਟੀ

ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਿੇ ਸਭ
ਬਸਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ
ਦਿਆਨ ਮਿੱ ਢਲੇ
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਿੇ ਸਭ ਦਿਆਨ ਮਿੱ ਢਲੇ ਦਸਹਿ
ਦਸਹਿ ਿੇਂ ਰ
ਲਈ ਅਿੱ ਗੇ ਭੇਜਣ
97 ਿੇਂ ਰ ਸਿੰ ਿਿੰ ਧੀ ਠੀਿ ਹਨ, ਦਸਰਫ ਇਸ ਿੋਂ
ਸਿੰ ਿਿੰ ਧੀ ਠੀਿ ਹਨ,
ਦਿਨਾਂ:
ਦਸਰਫ ਇਸ ਿੋਂ ਲਈ ਇਕਾਈਆਂ
ਦਿਨਾਂ:
ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ

PHC ਬਵਚੋਂ
ਸਭ PHC ਨਾ-

ਿਹੁਬਤਆਂ ਬਵਚ

ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ

ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਮਰੀਜ਼

ਮਰੀਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਭਰਤੀ ਕਰਨ

ਬਦਿੰ ਦੇ ਹਨ

ਲਈ ਬਿਸਤਰ

2

ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ।

ਬਨਯਮਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਹਰੇਕ PHC ਬਵਚ
ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 30
PHC ਹਰੇਕ
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਿੇ ਸਭ ਦਿਆਨ ਮਿੱ ਢਲੇ ਦਸਹਿ
30000 ਆਿਾਦੀ
98 ਿੇਂ ਰ ਸਿੰ ਿਿੰ ਧੀ ਠੀਿ ਹਨ, ਦਸਰਫ ਇਸ ਿੋਂ
ਲਈ ਿਣਾਏ ਜਾਂਦੇ
ਦਿਨਾਂ:
ਹਨ

PHC ਲਗਭਗ ਛੇ
ਅਧੀਨ-ਕੇਂਦਰਾਂ
ਲਈ ਅਿੱ ਗੇ ਭੇਜਣ
ਲਈ ਇਕਾਈਆਂ
ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ

ਸਭ PHC ਨਾਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
ਮਰੀਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਬਦਿੰ ਦੇ ਹਨ

ਿੈ , ਇਿੱਕ
ਓਪਰੇਸ਼ਨ
ਥੀਏਟਰ, ਐਕਸ-

4

ਰੇ ਮਸ਼ੀਨ, ਲੇ ਿਰ
ਰੂਮ ਅਤੇ
ਲੈ ਿਰਾਰਟਰੀ ਦੀ
ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
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ਬਨਯਮਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ
CHC ਬਵਚ ਘਿੱ ਟੋ-

ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਿੇ ਸਭ ਦਿਆਨ ਿਦਮਊਨਟੀ
99 ਦਸਹਿ ਿੇਂ ਰ (CHC) ਸਿੰ ਿਿੰ ਧੀ ਠੀਿ ਹਨ,
ਦਸਰਫ ਇਸ ਿੋਂ ਦਿਨਾਂ:

CHC ਹਰੇਕ

CHC 4 PHC

30,000 ਆਿਾਦੀ

ਲਈ ਅਿੱ ਗੇ ਭੇਜਣ

ਲਈ ਿਣਾਏ ਜਾਂਦੇ

ਲਈ ਇਕਾਈ

ਹਨ

ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ

ਘਿੱ ਟ 30 ਿੈ ,
CHC ਮਾਬਹਰ

ਇਿੱਕ ਓਪਰੇਸ਼ਨ

ਦੇਿਭਾਲ ਸਹੂਲਤ

ਥੀਏਟਰ, ਐਕਸ-

ਬਦਿੰ ਦਾ ਹੈ

ਰੇ ਮਸ਼ੀਨ, ਲੇ ਿਰ

1

ਰੂਮ ਅਤੇ
ਲੈ ਿਰਾਰਟਰੀ ਦੀ
ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਬਨਯਮਾਂ ਦੇ
ਤਬਹਤ, ਹਰੇਕ
CHC ਬਵਚ ਘਿੱ ਟੋCHC ਹਰੇਕ 1
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਿੇ ਸਭ ਦਿਆਨ ਿਦਮਊਨਟੀ
100 ਦਸਹਿ ਿੇਂ ਰ ੇ ਸਿੰ ਿਿੰ ਧੀ ਠੀਿ ਹਨ,
ਦਸਰਫ ਇਸ ਿੋਂ ਦਿਨਾਂ:

ਲਿੱਿ ਦੀ ਆਿਾਦੀ
ਲਈ ਿਣਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ

CHC ਲਗਭਗ 6

ਘਿੱ ਟ 30 ਿੈ ,

ਅਧੀਨ-ਕੇਂਦਰਾਂ

CHC ਮਾਬਹਰ

ਇਿੱਕ ਓਪਰੇਸ਼ਨ

ਲਈ ਅਿੱ ਗੇ ਭੇਜਣ

ਦੇਿਭਾਲ ਸਹੂਲਤ

ਥੀਏਟਰ, ਐਕਸ-

ਲਈ ਇਕਾਈਆਂ

ਬਦਿੰ ਦਾ ਹੈ

ਰੇ ਮਸ਼ੀਨ, ਲੇ ਿਰ

ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ

2

ਰੂਮ ਅਤੇ
ਲੈ ਿਰਾਰਟਰੀ ਦੀ
ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਜੋਦਖ਼ਮ ਮਨਜ਼ਰੀ
101

ਿੀਮਾਕਰਤਾ ਨੂਿੰ ਪਰਮੁਿੱਿ ਤਿੱ ਥਾਂ ਿਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਕਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ?

ਸਿਾਿੇਜ਼
ਿਣਾਉਣ ੇ ਿਾਸਿੇ

ਅਿੇ ਸਿੰ ਿਿੰ ਦਧਿ

ਰੈਗਲੇ ਟਰੀ

ਧਾਰਾਾਾਾਂ ਿੇ

ਧਾਰਾਾਾਾਂ ਨਿੰ

ਦਨਯਮਾਂ ਉੱਿੇ

ਪਰਾ ਿਰਨ ਲਈ

ਗਾਹਿ ਸੇਿਾ
ਸਧਾਰਨ ਲਈ

2

ਿੈਸਲਾ ਿਰਨ ਲਈ

102

ਜਾਇਜ਼ ਇਕਰਾਰ ਦਾ ਬਕਹੜਾ ਭਾਗ

ਪਰਸਿਾਿ ਅਿੇ

ਿੀਮਾ ਪਰੀਮੀਅਮ ਨਾਲ ਸਿੰ ਿਿੰ ਬਧਤ ਹੈ?

ਮਨਜ਼ਰੀ

ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ
ਲਈ ਦਧਰਾਂ ੀ

ਮਿਿ ਰਜ਼ਾਮਿੰ ੀ

ਦਿਚਾਰ

4

ਧੋਖਾ

2

ਸਮਿੱ ਰਥਾ

ਚੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਜੋ ਬਕ ਗਲਤ
103 ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰ ਿਿੰ ਬਧਤ ਹੈ, ਬਜਸ ਨੂਿੰ

ਪਰਦਿਦਨਧਿਾ

ਗਲਿ ਦਿਆਨੀ

ਿਾਅ

ਧੋਿਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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S.
No.

Question Body

Alternative
1

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ
104

ਚੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਬਜਸ ਨੂਿੰ ਜਾਇਜ਼
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਜੋਂ ਮਿੰ ਬਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Alternative
2

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ

ੋਸਿ ਿੋਂ

ਇਿਰਾਰ ਿੀਿਾ

ਜਾਇ ਾ

ਹੈ, ਜ ੋਂ ਦਿ ਉਹ

ਅਿੰ ਨਹਿਾਹ ਿੀਮਿ

ਦ ਮਾਗੀ ਿੌਰ ਉੱਿੇ

ਉੱਿੇ ਖਰੀ ੀ ਹੈ

ਠੀਿ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਜਆ ਖੇਡਣ ਦਿਚ
105 ਜੂਏ ਅਤੇ ਿੀਮੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ।

Alternative
3

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ

ਇਿਰਾਰ ਉੱਿੇ

ਇਿਰਾਰ ਿਰਨ
ਲਈ ਅਦਧਿਾਰੀ

ਿੀਮੇ ਦਿਚ ਿੇਿਲ

ਯੋਗ ਦਹਿੱ ਿ ਨਹੀਂ

ਹੈ, ਜ ੋਂ ਦਿ ਜਆ

ਦਜਹੇ ਹਨ

ਹਿੰ ਾ ਹੈ, ਜ ੋਂ ਦਿ

ਖੇਡਣ ਦਿਚ ਘਾਟਾ

ਿੀਮੇ ਦਿਚ ਹਿੰ ਾ ਹੈ ਿੀ ਪੈ ਸਿ ਾ ਹੈ

106

ਦਿਆਰ ਿੀਿਾ

ਿਾਰੇ ਸਿੰ ਿੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦਉ।

ਜਾਂ ਾ ਹੈ ਅਿੇ ੋਿੇਂ
ਿਲੋਂ ਮਨਜ਼ਰੀ
ਦ ਿੱ ਿੀ ਜਾਂ ੀ ਹੈ

ਲਈ ਮਹੇਸ਼ ਨਿੰ

1

ਦ ਿੱ ਿੀ ਹੈ

ਿੀਮਾ ੋਿੇਂ ਇਿੱਿੋ

ਸਾਨੂਿੰ "ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ" ਦੇ

ਸਿਖਿ ਿਰਨ

ਨਿੰ ਦਰਸ਼ਿਿ ਦ ਿੱ ਿੀ ਗਲਿ ਜਾਣਿਾਰੀ

ਿੋਈ ਿੀਮਾ ਿਰਨ ਿਾਇ ਾ ਹੀ ਹਿੰ ਾ

ੋਿੇਂ ਦਧਰਾਂ ਿਲੋਂ

Correct
Alternative

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ

ਜਆ ਖੇਡਣਾ ਿੇ

ਇਹ ਇਿਰਾਰਾਂ ਨਿੰ

Alternative
4

ਜਆ ਖੇਡਣਾ
ਿਾਨਿੰ ਨ ੇ ਿਦਹਿ
ਹੈ, ਜ ੋਂ ਦਿ ਿੀਮਾ

2

ਨਹੀਂ

ਇਹ ਇਿਰਾਰਾਂ ਨਿੰ ਇਹ ਇਿਰਾਰਾਂ ਨਿੰ
ਇਿੱਿ ਦਧਰ ਿਲੋਂ

ਇਿੱਿ ਦਧਰ ਿਲੋਂ

ਦਿਆਰ ਿੀਿਾ

ਦਿਆਰ ਿੀਿਾ

ਜਾਂ ਾ ਹੈ ਅਿੇ

ਜਾਂ ਾ ਹੈ ਅਿੇ

ਜੀ ਦਧਰ ਿੇਿਲ

ਜੀ ਦਧਰ ਿਲੋਂ

ਮਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਰਿੱ

ਮਨਜ਼ਰ ਿੀਿਾ

ਿਰ ਸਿ ੀ ਹੈ

ਜਾਣਾ ਹਿੰ ਾ ਹੈ

ਇਹ ਇਿਰਾਰ
ੋਿਾਂ ਦਧਰਾਂ ਲਈ

2

ਜ਼ਰਰੀ ਹਿੰ ੇ ਹਨ

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿੰ ਪਨੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ
ਪਬਹਲਾਂ ਕਿੰ ਪਨੀ ਦੀ ਿੈਲਨਸ ਸ਼ੀਟ ਬਵਚ
107

ਬਨਰਾਰਥਕ ਤਿਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਹਨ। ਇਹ ਹਰਕਤ ਨੂਿੰ ਹੇਠ ਬਦਿੱ ਤੀਆਂ

ਗਲਿੀ

ਰਸਿੀ

ਧੋਖਾ

4

ਸਾਖ

2

ਚੋਣਾਂ ਬਵਚੋਂ ਬਕਸ ਸ਼ਰੇਨੀ ਬਵਚ ਰਿੱ ਬਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
108 ਜੀਵਨ ਿੀਮੇ ਦਾ ਬਵਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ?

ਉਦਾਹਰਨ ਚੁਣ,ੋ ਜੋ ਬਕ ਅਬਤ ਚਿੰ ਗਾ
109 ਬਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ ਬਸਧਾਂਤ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂਿੰ
ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਗਲਿ ਦਿਆਨੀ
ਪਰੀਮੀਅਮ

ਮਨਿੱ ਖੀ ਜੀਿਨ

ਜਾਇ ਾ

ਿੀਮਾ ਪਰਸਿਾਿ

ਿੀਮਾ ਪਰਸਿਾਿ

ਿੀਮਾ ਪਰਸਿਾਿ

ਸਮੇਂ ਦਸਰ

ਿਾਰਮ ਉੱਿੇ ਸਭ

ਿਾਰਮ ਉੱਿੇ ਸਭ

ਿਾਰਮ ਉੱਿੇ ਸਭ

ਪਰੀਮੀਅਮ ਾ

ਪਰਮਿੱ ਖ ਿਿੱ ਥਾਂ ੇ

ਪਰਮਿੱ ਖ ਿਿੱ ਥਾਂ ਿਾਰੇ

ਅਢਿੱ ਿਿੇਂ ਿਿੱ ਥਾਂ ੇ

ਭਗਿਾਨ

ਿਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ

ਗਲਿ ਜਾਣਿਾਰੀ

ਿਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ

ੇਣੀ

ੇਣੀ

2

ੇਣੀ

ਜੀਵਨ ਿੀਮੇ ਦੇ ਸਿੰ ਿਿੰ ਧ ਬਵਚ ਹੇਠ ਬਦਿੱ ਤੇ
ਦੋ ਬਿਆਨ ਵੇਿੋ ਅਤੇ ਸਹੀਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
I: ਉਮਰ ਪਰਮੁਿੱਿ ਤਿੱ ਥ ਹੈ ਅਤੇ
110

ਅਿੰ ਰਰਾਈਬਟਿੰ ਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਾਾਾਂ ਨੂਿੰ
ਪਰਭਾਬਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
II: ਜੇ ਉਮਰ ਵਿੱ ਿਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ

ਿੇਿਲ ਦਿਆਨ I

ਿੇਿਲ ਦਿਆਨ II

ਸਹੀਂ ਹੈ

ਸਹੀਂ ਹੈ

ਦਿਆਨ I ਅਿੇ II
ੋਿੇਂ ਸਹੀਂ ਹਨ

ਨਾ ਿਾਂ ਦਿਆਨ I
ਿੇ ਨਾ ਹੀ II ਸਹੀਂ

1

ਹਨ

ਕੇਵਲ ਪਰੀਮੀਅਮ ਦਰ ਨੂਿੰ ਹੀ ਪਰਭਾਬਵਤ
ਕਰਦੀ ਹੈ।
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S.
No.

111

Question Body

ਆਮ ਕਨੂਿੰ ਨ ਦੇ ਤਬਹਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂਿੰ
ਰਿੱ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚੁਣ।ੋ

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ਦਨਰਾਸ਼ਿਾ

ਗਲਿੀ

ਗਲਿ ਦਿਆਨੀ

ਪਰ ਾ ਾਰੀ

3

ਪਾਲਸੀ

ਸਦਹਮਿੀ

ਪਰਮਾਣਦਿਿਾ

ਦਪਛਾਂਿਣ

1

ਿੀਮਾਯੋਗ ਦਹਿੱ ਿ

ਹਰਜਾਨਾ ਦਹਿੱ ਿ

3

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ, ਬਜਸ ਨੂਿੰ ਿਰੀਦਣ ਦੇ
ਿਾਅਦ ਿੀਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ
112 ਧਾਰਾਾਾਾਂ ਤਬਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਬਤਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਬਵਕਲਪ ਦੀ
ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਬਹਿੱ ਤ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਉ, ਜੋ ਬਕ ਿੀਮਤ ਦਾ
113 ਜੀਵਨ ਿੀਮੇ ਦੀ ਬਵਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਬਵਚ ਹੈ।

ਦਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਦਹਿੱ ਿ

ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਬਵਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਧਾਰਾ ਲਗਾਉਣ
ਦਹਿੱ ਿ

ਿੀਮਾਕਰਤਾ ਅਤੇ ਿੀਮਤ ਦੇ ਬਵਚਾਲੇ
114

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂਿੰ ਤੁਸੀਂ ਬਕਵੇਂ
ਦਰਸਾਉਂਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਬਵਕਲਪ

ਅਿੰ ਿਦਰਮ

ਆਰਜ਼ੀ

ਸਦਥਰ

ਸਿਿੱ ਿੀ

ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ

ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ

ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ

ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ

4

ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਆਮ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਇਕਰਾਰਨਾਬਮਆਂ ਅਤੇ
115 ਿੀਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਬਮਆਂ ਬਵਚ ਮੁਿੱ ਿ
ਅਿੰ ਤਰ ਹੈ ਬਕ:

ਸਰੀਮਾਨ ਰਾਜਨ ਨੂਿੰ ਨੁਕਤੇ/ਸਮੇਂ ਦੇ ਿਾਰੇ
116 ਸਲਾਹ ਬਦਉ, ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਿੀਮੇ ਦੇ ਕੇਸ
ਬਵਚ ਿੀਮਾਯੋਗ ਬਹਿੱ ਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ।

ਿੀਮਾ
ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ
ਿੇਹਿੱ ਚਿੰ ਗੇ ਭਰੋਸੇ
ੇ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ
ਹਿੰ ੇ ਹਨ

ਿੇਿਲ ਪਾਲਸੀ

ਿੀਮਾ
ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ
ਿਾਨਿੰ ਨੀ ਿੌਰ ਉੱਿੇ
ਲਾਗ ਹੋਣ ਯੋਗ
ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ
ਹਿੰ ੇ ਹਨ

ਿੇਿਲ ਾਅਿਾ

ਲੈ ਣ ੇ ਸਮੇਂ ਉੱਿੇ ਿਰਨ ੇ ਸਮੇਂ ਉੱਿੇ

ਕੁਮਾਰੀ ਅਨੀਤਾ ਨੂਿੰ ਨੁਕਤੇ/ਸਮੇਂ ਦੇ ਿਾਰੇ
117

ਸਲਾਹ ਬਦਉ, ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਿੀਮੇ ਦੇ

ਿੇਿਲ ਪਾਲਸੀ

ਕੇਸ ਬਵਚ ਿੀਮਾਯੋਗ ਬਹਿੱ ਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁਿੰ ਦੇ

ਲੈ ਣ ੇ ਸਮੇਂ ਉੱਿੇ ਿਰਨ ੇ ਸਮੇਂ ਉੱਿੇ

ਿੇਿਲ ਾਅਿਾ

ਹਨ।

ਿੀਮਾ
ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ
ਹਮੇਸ਼ਾ
ਲਾਭ ਾਇਿ ਹਿੰ ੇ
ਹਨ

ਪਾਲਸੀ ਲੈ ਣ ਅਿੇ
ਾਅਿਾ ਿਰਨ ੇ
ਸਮੇਂ ਉੱਿੇ

ਪਾਲਸੀ ਲੈ ਣ ਅਿੇ
ਾਅਿਾ ਿਰਨ ੇ
ਸਮੇਂ ਉੱਿੇ

ਿੀਮਾ
ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ
ਦਿਸੇ ਿੀ ਦਨਯਮ
ੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ

1

ਹਿੰ ੇ ਭਾਿੇਂ ਿੋਈ ਿੀ
ਹੋਿੇ
ਜੀਿਨ ਿੀਮੇ ੇ
ਿੇਸ ਦਿਚ ਿੋਈ
ਿੀਮਾਯੋਗ ਦਹਿੱ ਿ

1

ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ ੇ ਹਨ
ਜਾਇ ਾ ਿੀਮੇ
ੇ ਿੇਸ ਦਿਚ ਿੋਈ
ਿੀਮਾਯੋਗ ਦਹਿੱ ਿ

3

ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ ੇ ਹਨ

ਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਤੇ ਿੀਮਾ
ਪਾਲਸੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਲਸੀ ਲੈ ਣ ਦੇ
118

ਹਾਂ, ਦਿਉਂਦਿ

ਕੁਝ ਮਹੀਬਨਆਂ ਿਾਅਦ ਆਪਣਾ ਘਰ

ਪਾਲਸੀ ਲੈ ਣ ੇ

ਵੇਚ ਬਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਬਵਚ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ

ਸਮੇਂ ਿੀਮੇ ਯੋਗ

ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਬਵਚ ਕੀ ਮਹੇਸ਼ ਨੂਿੰ ਦਾਅਵਾ

ਦਹਿੱ ਿ ਮੌਜ ਸਨ

ਹਾਂ, ਜੇ ਮੌਜ ਾ
ਘਰ ਾ ਮਾਲਿ
ਮਨਜ਼ਰ ਿਰੇ

ਹਾਂ, ਜੇ ਉਸ ਿਲੋਂ

ਨਹੀਂ, ਦਿਉਂਦਿ

ਘਰ ਿੇਚਣ ੇ

ਿੋਈ ਿੀ ਿੀਮਾ

ਇਿੱਿ ਸਾਲ ਦਿਚ

ਯੋਗ ਦਹਿੱ ਿ ਮੌਜ

ਨਿਸਾਨ ਹਿੰ ਾ ਹੈ

4

ਨਹੀਂ ਹਨ

ਬਮਲੇ ਗਾ?
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S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

ਡਾਿਟਰਾਂ ੀ

ਹਸਪਿਾਲ ਾ

ਲਾਪਰਿਾਹੀ

ਇਲਾਜ

Correct
Alternative

ਸਰੀਮਾਨ ਰਾਜਨ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਗਾਰੇ ਬਵਚ
ਬ ਿੱ ਗ ਬਪਆ। ਉਸ ਨੂਿੰ ਗਾਰੇ ਬਵਚ ਕਾਫ਼ੀ
ਦੇਰ ਦੇਰ ਰਬਹਣਾ ਬਪਆ ਬਕਉਂਬਕ
ਬ ਿੱ ਗਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਲਿੱਤ ਟੁਿੱ ਟ ਗਈ,
ਬਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂਿੰ ਅਸਬਹ
119 ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਬਗਆ।

ਦਡਿੱ ਗਣ ੇ ਿਰਿੇ
ਨਮਨੀਆ

ਲਿੱਿ ੀ ਸਿੱ ਟ ਲਿੰਮਾ
ਸਮਾਂ ਰਹੀ

ਉਸ ਦਾ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਵਚ

2

ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਬਗਆ, ਬਜਿੱ ਥੇ ਉਹ
ਨਮੂਨੀਏ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਰ ਬਗਆ। ਇਸ
ਕੇਸ ਬਵਚ ਮੌਤ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਨਹੀਂ, ਰਮੇਸ਼
ਰਮੇਸ਼ ਬਵਆਹੁਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ
120

ਦੀ ਬਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਿੀਮਾ ਸੁਰਿੱਬਿਆ
ਿਰੀਦਣੀ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਬਕ ਕੀ
ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਂ, ਰਮੇਸ਼ ਆਪਣੇ
ੋਸਿ ੇ ਜੀਿਨ
ਿੇ ਿੀਮਾ ਖਰੀ
ਸਿ ਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ੋਸਿ
ਲਈ ਜੀਿਨ ਿੀਮਾ
ਨਹੀਂ ਖਰੀ
ਸਿ ਾ, ਦਿਉਂਦਿ
ਉਹ ਦਿਆਦਹਆ
ਹੈ

ਹੇਠ ਬਦਿੱ ਤੀਆਂ ਬਵਚੋਂ ਭਾਰਤ ਬਵਚ ਿੀਮਾ
121 ਕਿੰ ਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ
ਵਾਲੀਆਂ ਬਕਹੜੀ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ ਹਨ?
ਹੇਠ ਬਦਿੱ ਬਤਆਂ ਬਵਚੋਂ ਬਕਸ ਦੀ
122 ਬਨਗਰਾਨੀ IRDA ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਆਰਿੀਆਈ
(RBI) ਅਤੇ ਬਵਿੱ ਤੀ
ਮਿੰ ਤਰਾਲਾ ਇਕਿੱ ਠੇ

ਤੀਜੀ ਬਧਰ
ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕ

ਨਹੀਂ, ਰਮੇਸ਼
ਆਪਣੇ ੋਸਿ ੇ
ਜੀਿਨ ਿੇ ਿੀਮਾ
ਨਹੀਂ ਖਰੀ
ਸਿ ਾ, ਦਿਉਂਦਿ
ਿੋਈ ਿੀ ਿੀਮਾ
ਹੋਣ ਯੋਗ ਦਹਿੱ ਿ
ਮੌਜ ਨਹੀਂ

ਸੇਿੀ (SEBI)

ਆਈਆਰ ੀਏ(IR

ਅਤੇ AMFI ਇਕਿੱ ਠੇ

DA)

ਿੀਮਾ ਦਲਾਲ

ਸੀਏਐਸਏ(CASA
) ਏਜਿੰ ਟ

ਨਹੀਂ, ਘਾਟ-ਿਾਧ
ਗਾਹਿ ੇ ਦਸਰ
ਦਸਧਾਂਿ ਿਰਿੇ
ਰਮੇਸ਼ ਆਪਣੇ

3

ੋਸਿ ੇ ਜੀਿਨ
ਿੇ ਿੀਮਾ ਨਹੀਂ
ਖਰੀ ਸਿ ਾ

ਬਵਿੱ ਤ ਮਿੰ ਤਰਾਲਾ

3

ਬਨਗਰਮੀ ਏਜਿੰ ਟ

3

26

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

ਆਈਆਰ ੀਏ

ਬਵਧਾਨ ਯਕੀਨੀ
ਿੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ

123

ਹੇਠ ਬਦਿੱ ਬਤਆਂ ਬਵਚੋਂ ਬਕਹੜਾ ਬਿਆਨ
ਸਹੀ ਹੈ?

ਦਾ ਮੁਿੱ ਿ ਮਕਸਦ
ਹੈ ਪਾਲਸੀ
ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬਹਿੱ ਤਾਂ
ਦੀ ਸੁਰਿੱਬਿਆ ਹੈ

ਿਣਾਉਣ ਲਈ
ਹਨ ਬਕ
ਕਿੰ ਪਨੀਆਂ ਨਾ
ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਿੂਤ
ਬਵਿੱ ਤੀ ਸਿੰ ਗਠਨਾਂ ਦੇ
ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ
ਹੋਣ ਿਲਬਕ
ਸਮਾਬਜਕ ਤੌਰ

Correct
Alternative

ਆਈਆਰ ੀਏ

(IRDA) ਵਲੋਂ
ਬਤਆਰ ਕੀਤੇ

Alternative
4

ਕਿੰ ਪਨੀਆਂ ਦੇ
ਿੀਮਾ ਇਿੱਕ ਅਸਲ

ਰਬਜਸਟਰ ਹੋਣ

ਬਵਚ ਇਿੱਕ

ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ

ਕਾਨੂਿੰਨੀ

ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ,

ਵਿੱ ੀਆਂ

ਭਾਰਤੀ

ਸਰਗਰਮੀਆਂ

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ

ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਬਨਵੇਸ਼,

ਕਾਨੂਿੰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ

ਅਕਾਊਂਬਟਿੰ ਗ

ਦੇ ਕਾਨੂਿੰ ਨਾਂ

ਆਬਦ ਦੀ

ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਬਨਗਰਾਨੀ ਨੂਿੰ

1

ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ

ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਿੰ ਮੇਵਾਰ

ਹੈ।

ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ।

ਪੇਂ ੂ ਿੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣਾ

124

ਿੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਿੱ ਿ ਮਕਸਦ ਕੀ
ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਜਵਾਿ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਆਿਾਦੀ ਦੇ

ਬਕ ਿੀਮਾ

ਬਕ ਿੀਮਾ

ਕਮਜ਼ੋਰ ਿੇਤਰਾਂ

ਕਿੰ ਪਨੀਆਂ ਚਿੰ ਗਾ

ਸੁਰਿੱਬਿਆ ਨੂਿੰ

ਪਾਲਸੀ-ਹੋਲ ਰ

ਨੂਿੰ ਢੁਿੱ ਕਵੀਂ ਿੀਮਾ

ਫਾਇਦਾ ਕਮਾਉਣਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ

ਦੇ ਬਹਿੱ ਤਾਂ ਨੂਿੰ

ਸੁਰਿੱਬਿਆ ਬਮਲਣਾ ਤਾਂ ਬਕ ਉਹ ਲਿੰਮਾ

ਨਾਗਬਰਕਾਂ ਤਿੱ ਕ

ਸੁਰਿੱਬਿਅਤ ਰਿੱ ਿਣਾ

ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣਾ

ਸਮਾਂ ਚਿੱ ਲਦੀਆਂ

ਪਹੁਿੰ ਚਾਇਆ ਜਾ

ਹੈ

ਰਬਹ ਸਕਣ

ਸਕੇ

4

ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ
ਿੀਮਾ ਬਨਗਮ

ਹੇਠ ਬਦਿੱ ਤੀਆਂ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ ਬਵਚੋਂ
125

ਬਕਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਬਵਚ ਬਨਿੱਜੀ ਏਜਿੰ ਟ
ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ

(LIC) ਅਤੇ
ਬਵਿੱ ਤ ਮਿੰ ਤਰਾਲਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਸਧਾਰਨ ਭਾਰਤੀ
ਿੀਮਾ ਬਨਯਮ

ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਆਈਆਰ ੀਏ(IR
DA)

4

(GIC) ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ
ਬਵਚ

ਹੇਠ ਬਦਿੱ ਤੀਆਂ ਬਵਚੋਂ ਭਾਰਤ ਬਵਚ ਪੂਿੰ ਜੀ
126 ਿਾਜ਼ਾਰ ਬਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ
ਬਕਹੜੀਆਂ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ ਹਨ?
ਹੇਠ ਬਦਿੱ ਤੀਆਂ ਬਵਚੋਂ ਭਾਰਤ ਬਵਚ ਿੈਂਕ
127 ਬਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਕਹੜੀਆਂ
ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ ਹਨ?

ਆਈਿੀਆਈ(RBI
)

ਆਈਿੀਆਈ(RBI
)

ਸੇਿੀ(SEBI)

ਸੇਿੀ(SEBI)

ਆਈਆਰ ੀਏ(IR ਏਐਮਐਫਆਈ(A
DA)

MFI)

ਆਈਆਰ ੀਏ(IR ਏਐਮਐਫਆਈ(A
DA)

MFI)

2

1
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S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

ਆਈਆਰ ੀਏ(IR

ਭਾਰਤੀ ਿੀਮਾ

DA)

ਿਰੋਕਰ ਸਿੰ ਸਥਾ

Alternative
4

Correct
Alternative

ਬਵਿੱ ਤ ਮਿੰ ਤਰਾਲਾ

2

ਜੀਵਨ ਿੀਮਾ
ਬਕਹੜੀ ਸਿੰ ਸਥਾ ਵਲੋਂ ਤੀਜੀ ਬਧਰ

ਕੌਂ ਸਲ ਅਤੇ

128 ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕ (ਟੀਪੀਏ) ਦੀ ਬਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ

ਸਧਾਰਨ ਿੀਮਾ

ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਜੀਵਨ ਕੌਂ ਸਲ
ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਬਵਚ

ਬ ਪੋਜ਼ਟ
ਹੇਠ ਬਦਿੱ ਤੇ ਬਵਚੋਂ ਬਕਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿੀਮਾ
129 ਕਾਨੂਿੰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਬਵਚ
ਿੀਮਾ ਕਾਰੋਿਾਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ?

ਿੀਮਾ ਐਕਟ,

ਆਈਆਰ ੀਏ

1938

ਐਕਟ, 1999

ਇਿੰਸ਼ੋਅਰੈਂਸ ਐ ਂ

ਪਿਬਲਕ

ਕਰੈਬ ਟ ਗਾਰਿੰ ਟੀ

ਦੇਣਦਾਰੀ ਿੀਮਾ

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ

ਐਕਟ, 1991

2

ਐਕਟ, 1961
ਿੀਮਾ ਏਜਿੰ ਟ, ਜੋ ਬਕ ਜੀਵਨ ਿੀਮਾ
ਕਰਤਾ, ਸਧਾਰਨ ਿੀਮਾਕਰਤਾ ਅਤੇ
130 ਬਸਹਤ ਿੀਮਾਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ

ਦਲਾਲ

ਬਨਗਮੀ ਏਜਿੰ ਟ

ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿੱ ਿਦਾ ਹੈ, ਨੂਿੰ

ਤੀਜੀ ਬਧਰ

ਸਿੰ ਯੁਕਤ ਿੀਮਾ

ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕ

ਏਜਿੰ ਟ

4

________________ ਕਬਹਿੰ ਦੇ ਹਨ।
______________ ਨੂਿੰ 2000 ਬਵਚ
ਿੀਮਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਬਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ
131 ਬਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ
ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਬਤਆਰ ਕੀਤਾ ਬਗਆ

ਆਈਿੀਆਈ(RBI
)

ਸੇਿੀ(SEBI)

ਆਈਆਰ ੀਏ(IR ਏਐਮਐਫਆਈ(A
DA)

MFI)

3

ਸੀ।
ਹੇਠ ਬਦਿੱ ਤੀਆਂ ਬਕਹੜੀਆਂ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੇ

132

ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ

ਪਾਲਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬਹਿੱ ਤਾਂ ਨੂਿੰ ਸੁਰਿੱਬਿਅਤ

ਜੀਵਨ ਿੀਮਾ

ਪਾਲਸੀਧਾਰਕ

ਰਿੱ ਿਣ ਲਈ ਿੀਮਾਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ

ਕੌਂ ਸਲ ਅਤੇ ਆਮ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਆਈਆਰ ੀਏ(IR

ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ

ਬਵਚੋਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ

ਜੀਵਨ ਕੌਂ ਸ ਸਾਂਝੇ

ਆਫ਼ ਇਿੰ ੀਆ

DA)

ਭਾਰਤੀ ਿੀਮਾ

ਰੂਪ ਬਵਚ

(PAI)

ਪਾਿਿੰ ਦੀਆਂ ਬਕਹੜੇ ਤਬਹ ਕੀਤੇ ਬਨਯਮਾਂ

ਿੀਮਾ ਬਨਗਮ

ਬਨਗਮ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ

ਤਬਹਤ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।

ਬਵਚ

ਬ ਪੋਜ਼ਟ

ਹੇਠ ਬਦਿੱ ਤੇ ਕਾਨੂਿੰ ਨਾਂ ਬਵਚੋਂ ਬਕਸ ਨੇ ਿੀਮਾ
133

ਕਿੰ ਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਨਗਾਰਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ

ਆਈਆਰ ੀਏ

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰ ਮਾਂ ਨੂਿੰ ਕਿੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ

ਐਕਟ, 1999

ਪਰਿਿੰਧਨ ਹੈ?

3

ਇਿੰਸ਼ੋਅਰੈਂਸ ਐ ਂ

ਜਨਤਕ ਦੇਣਦਾਰੀ

ਕਰੈਬ ਟ ਗਾਰਿੰ ਟੀ

ਿੀਮਾ ਐਕਟ,

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ

1991

ਿੀਮਾ ਐਕਟ,
1938:

1

ਐਕਟ, 1961

28

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ਪਰਸਤਾਵ ਪੜਤਾਲ

3

ਜੇ ਿੀਮਾ ਕਿੰ ਪਨੀ ਅਬਜਹੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ
ਨੂਿੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਜਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਆਮ
ਜੋਬਖ਼ਮ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਜੋਬਖ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਿੀਮਾ
ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਅਸਲ
134

ਹਾਲਤ ਦੇ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ
ਰਿੱ ਿਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦਿੰ ਦੀ

ਿੀਮਾ ਪੜਤਾਲ
ਕਰਨੀ

ਪਰਤੀਕੂਲ ਚੋਣ

ਅਿੰ ਰਾਈਬਟਿੰ ਗ
ਲੈ ਪਸ

ਹਨ ਤਾਂ ਬਕ ਉਹ ਿੀਮਾ ਲੈ ਸਕਣ ਤਾਂ
ਇਸ ਨੂਿੰ ________________ ਵਜੋਂ
ਜਾਬਣਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ
ਬਵਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
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ਿੀਮਾ ਕਾਨੂਿੰ ਨ __________ ਤੋਂ ਲਾਗੂ
ਹੋਇਆ।

1 ਜੂਨ 1938

1 ਜੁਲਾਈ 1938

1 ਜੂਨ 1939

1 ਜੁਲਾਈ 1939

3

1999

2000

2002

2003

2

ਸੈਕਸ਼ਨ 38

ਸੈਕਸ਼ਨ 41

ਸੈਕਸ਼ਨ 45

ਸੈਕਸ਼ਨ 64VB

2

ਸੈਕਸ਼ਨ 39

ਸੈਕਸ਼ਨ 41

ਸੈਕਸ਼ਨ 45

ਸੈਕਸ਼ਨ 64VB

1

ਕਲਾਸ 10

ਕਲਾਸ 12

ਗਰੈਜੂਏਟ

ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਟ

2

I-B, ਨਾਮਜ਼ਦ

I-B, ਅਪੀਲੀ

ਅਪੀਲੀ ਅਬਧਕਾਰੀ

ਅਬਧਕਾਰੀ

ਅਬਧਕਾਰੀ

ਆਈਆਰਡੀਏ(IR

ਜੀਿਨ ਿੀਮਾ

DA)

ਿੌਂ ਸਲ

ਆਈਆਰ ੀਏ (IRDA) ਨੂਿੰIRDA
136 ਕਾਨੂਿੰਨ 1999 ਦੇ ਤਬਹਤ __________
ਸਾਲ ਬਵਚ ਿਣਾਇਆ ਬਗਆ ਸੀ।
ਿੀਮਾ ਕਾਨੂਿੰ ਨ 1938 ਰਾਹੀਂ
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______________ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿੀਮਾ
ਪਾਲਸੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਲੋ ਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟਾਂ
ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਿੀਮਾ ਕਾਨੂਿੰ ਨ 1938 ਬਵਚ

138

________________ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਿੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਾਸ ਬਨਯਮ ਹਨ।
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ਬਨਰਧਾਬਰਤ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ
ਬਵਬਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ______ ਹ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਿੀਮਾ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂਿੰ
______ ਫਾਰਮ ਬਵਿੱ ਚ ਿੀਮਾਕਰਤਾ ਦਾ

140 ਿੀਮਾ ਏਜਿੰ ਟ ਿਣਨ ਲਈ
_____________ ਨੂਿੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਈ

I-A, ਨਾਮਜ਼ਦ
ਅਬਧਕਾਰੀ

A.

I-A,

1

ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਬਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਿਿੰਧਕੀ ਬਸਸਟਮ ਨੂਿੰ
141 __________________ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ।

ਭਾਰਿੀ ਪਾਲਸੀ
ਹੋਲਡਰ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਭਾਰਿ ਸਰਿਾਰ

2

29

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ਿਾਨ ਾਰ ਿਲੋਂ
ਹੇਠ ਬਦਿੱ ਬਤਆਂ ਬਵਚੋਂ ਬਕਹੜਾ ਜਾਇਜ਼
142 ਗਾਹਕ ਬਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਿਣ
ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਿਾਨ ਾਰ

ਿਸਦਲਆ ਜਾਂ ਾ

ਿਾਨ ਾਰ ਿਝ

ਗਾਹਿ ਿਲੋਂ

ਦਜਹੜੇ ਉਿਪਾ

ਭਾਅ ਪੈਿੇਜ ਉੱਿੇ

ਖਾਸ ਉਿਪਾ

ਉੱਿੇ ਿੋਈ ਛੋਟ

ਦ ਿੱ ਿੇ ਿਿੱ ਧ ਿੋਂ ਿਿੱ ਧ

ੇਣ ਨਾਿਾਮਯਾਿ ਸਾਮਾਨ ਦਿਚ ਇਿੱਿ

ਨਹੀਂ ਦ ਿੰ ਾ ਹੈ

ਮਿੱ ਲ (MRP)

ਖਰੀ ੇ ਗਏ

ਰਦਹਿੰ ਾ ਹੈ।

ਜਾਂ ਿਿੱ ਧ ਨਿਸ ਹਨ

ਿਾਨ ਾਰ ਿਝ

ਪਿੱ ਖਪਾਿੀ

4

ਮਿਾਿਿ ਹੈ

ਹੇਠ ਬਦਿੱ ਬਤਆਂ ਬਵਚੋਂ ਬਕਹੜਾ ਜਾਇਜ਼
143 ਗਾਹਕ ਬਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਿਣ
ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਿਾਨ ਾਰ ਿਲੋਂ

ਗਾਹਿ ਿਲੋਂ

ਿਸਦਲਆ ਜਾਂ ਾ

ਖਰੀ ੇ ਗਏ

ਭਾਅ ਪੈਿੇਜ ਉੱਿੇ ਸਾਮਾਨ ਦਿਚ ਇਿੱਿ

ੇਣ ਦਿਚ
ਨਾਿਾਮਯਾਿ

ਦ ਿੱ ਿੇ ਿੋਂ ਿਿੱ ਧ ਹੈ

ਜਾਂ ਿਿੱ ਧ ਨਿਸ ਹਨ

ਿੌ ਮੀ ਿਦਮਸ਼ਨ

ਲੋ ਿਪਾਲ

ਦਜ਼ਲਾ ਿੋਰਮ

ਸਿਾ ਿਦਮਸ਼ਨ

ਿੌ ਮੀ ਿਦਮਸ਼ਨ

ਦਜ਼ਲਾ ਿੋਰਮ

ਿੌ ਮੀ ਿਦਮਸ਼ਨ

ਲੋ ਿਪਾਲ

ਿੀਮਾ ਏਜਿੰ ਟ

ਲੋ ਿਪਾਲ

ਿੀਮਾਿਰਿਾ

ਸਿਾ ਿਦਮਸ਼ਨ

ਿੌ ਮੀ ਿਦਮਸ਼ਨ

ਲੋ ਿਪਾਲ

ਦਜ਼ਲਾ ਿੋਰਮ

ਿੌ ਮੀ ਿਦਮਸ਼ਨ

ਲੋ ਿਪਾਲ

ਹੇਠ ਬਦਿੱ ਬਤਆਂ ਬਵਚੋਂ ਬਕਹੜਾ ਿੀਮਾ
144 ਉਦਯੋਗ ਬਵਚ ਬਸ਼ਕਾਇਤ ਬਨਪਟਾਰਾ

ਖਾਸ ਉਿਪਾ

ਬਨਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸਿੰ ਦ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਰਦਹਿੰ ਾ ਹੈ।

ਆਈਜੀਐਮਐਸ(I
GMS)

ਿਾਰੋਿਾਰ ਦਿਹਾਰ
ਜਾਂ ਿਿੰ ਧੇਜਮਈ

3

ਿਾਰੋਿਾਰੀ ਧਾਰਾ
ਨਿੰ ਅਪਣਾਉਣਾ

ਸਿਾ ਿਦਮਸ਼ਨ

3

ਉਪਰੋਿਿ ਸਾਰੇ

4

ਹੇਠ ਬਦਿੱ ਬਤਆਂ ਬਵਚੋਂ ਬਕਹੜੀਆਂ ਗਾਹਕ
145 ਬਵਵਾਦ ਬਨਪਟਾਰਾ ਏਜਿੰ ਸੀਆਂ ਕੋਲ
ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਬਧਕਾਰ ਹਨ?
ਹੇਠ ਬਦਿੱ ਬਤਆਂ ਬਵਚੋਂ ਬਕਹੜੀਆਂ ਗਾਹਕ
146

ਬਵਵਾਦ ਬਨਪਟਾਰਾ ਏਜਿੰ ਸੀਆਂ ਕੋਲ ਰਾਜ
ਕਬਮਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਬਨਰੀਿਣ ਦੇ ਅਬਧਕਾਰ

ਉਪਰੋਿਿ ਦਿਿੱ ਚੋਂ
ਿੋਈ ਿੀ ਨਹੀਂ

2

ਹਨ?
ਹੇਠ ਬਦਿੱ ਬਤਆਂ ਬਵਚੋਂ ਕੌ ਣ ਬਵਵਾਦ ਦੀ
ਹਾਲਤ ਬਵਚ ਿੀਮਤ ਅਤੇ ਿੀਮਾਕਰਤਾ
ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਬਹਮਤੀ ਨਾਲ, ਹਵਾਲੇ
147 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਾਾਾਂ ਦੇ ਤਬਹਤ ਬਵਚੋਲੇ

ਿੀਮਾ ਲਾਲ

2

ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕਿੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਬਵਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ
ਕਰੋ।
ਜੇ ਗਾਹਕ ਬਜ਼ਲਹਾ ਫੋਰਮ ਵਲੋਂ ਬਦਿੱ ਤੇ ਹੁਕਮ
148 ਨਾਲ ਦੁਿੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਿੰਝ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ
ਬਵਰੁਧ ਅਪੀਲ ਬਕਿੱ ਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਿੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ
ਿੀਿੀ ਜਾ ਸਿ ੀ

1

ਜੇ ਗਾਹਕ ਰਾਜ ਕਬਮਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਦਿੱ ਤੇ
149

ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦੁਿੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਿੰਝ ਦੇ
ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਵਰੁਧ ਅਪੀਲ ਬਕਿੱ ਥੇ ਕਰ

ਿੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ
ਿੀਿੀ ਜਾ ਸਿ ੀ

2

ਸਕਦਾ ਹੈ?
30

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

ਿੀਮਾ ਐਿਟ,

ਆਈਆਰਡੀਏ

ਿੈਂਦਿਿੰ ਗ ਰੈਗਲੇ ਸ਼ਨ

1938

ਐਿਟ, 1999

ਐਿਟ, 1949

ਦਜ਼ਲਾ ਿੋਰਮ

ਿੌ ਮੀ ਿਦਮਸ਼ਨ

ਲੋ ਿਪਾਲ

Alternative
4

Correct
Alternative

ਹੇਠ ਬਦਿੱ ਬਤਆਂ ਬਵਚੋਂ ਬਕਹੜੇ ਕਾਨੂਿੰਨ ਦੇ
ਤਬਹਤ ਭਾਰਤ ਬਵਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ
150 ਝਗਬੜਆਂ ਨੂਿੰ ਬਨਪਟਾਉਣ ਲਈ ਗਾਹਕ
ਕੌਂ ਸਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਿਣਾਉਣ

ਗਾਹਿ ਸਰਿੱ ਦਖਆ
(ਸੋਧ) ਐਿਟ,

4

2002

ਦਾ ਪਰਿਿੰਧਨ ਹੈ?
ਹੇਠ ਬਦਿੱ ਬਤਆਂ ਬਵਚੋਂ ਬਕਿੰ ਨਾ ਕੋਲ ਰਾਜ
151 ਕਬਮਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਬਨਰੀਿਣ ਦੇ ਅਬਧਕਾਰ
ਹਨ?
ਬਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇਸ ਬਵਚ ਲੋ ਕਪਾਲ ਵਲੋਂ
152 ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਬਕਿੰ ਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

10 ਲਿੱਖ ਰਪਏ ਿਿੱ ਿ 20 ਲਿੱਖ ਰਪਏ ਿਿੱ ਿ 50 ਲਿੱਖ ਰਪਏ ਿਿੱ ਿ

ਬਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਿਾ ਜਾਂ ਿੌ ਮੀ
ਗਾਹਕ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਬਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ
153

ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿੰ ਿਿੰ ਧ ਬਵਚ ਹੇਠ
ਬਦਿੱ ਬਤਆਂ ਬਵਚੋਂ ਬਕਹੜਾ ਬਿਆਨ ਗਲਤ
ਹੈ?

ਿਦਮਸ਼ਨ ਿੋਲ

ਸਿਾ ਿਦਮਸ਼ਨ ਜਾਂ

ਦਸ਼ਿਾਇਿਿਰਿਾ

ਿੌ ਮੀ ਿਦਮਸ਼ਨ

ਿੋਂ ਦਿਨਾਂ ਿੋਈ ਿੀ

ਿੋਲ ਦਸ਼ਿਾਇਿ

ਹੋਰ ਦਸ਼ਿਾਇਿ

ਿਰਨ ਲਈ ਿੋਈ

ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿ ਾ

ਿੀਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਗ ੀ

ਹੈ

ਉਪਰੋਿਿ ਦਿਿੱ ਚੋਂ
ਿੋਈ ਿੀ ਨਹੀਂ

100 ਲਿੱਖ ਰਪਏ
ਿਿੱ ਿ

2

2

ਦਸ਼ਿਾਇਿ ਖ
ਜਾ ਿੇ ਦ ਿੱ ਿੀ ਜਾ
ਸਿ ੀ ਹੈ ਜਾਂ
ਡਾਿ ਰਾਹੀਂ ਿੀ
ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਿ ੀ

ਦਸ਼ਿਾਇਿ ਿਰਨ
ਲਈ ਦਿਸੇ ਿਿੀਲ

1

ੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹਿੰ ੀ

ਹੈ।

ਿੋਈ ਿੀ
ਦਿਅਿਿੀ, ਜੋ
ਗਾਹਕ ਸੁਰਿੱਬਿਆ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2002
154

ਦੇ ਮੁਤਾਿਕ ਹੇਠ ਬਦਿੱ ਬਤਆਂ ਬਵਚੋਂ ਬਕਸ
ਨੂਿੰ 'ਗਾਹਕ' ਦੀ ਪਬਰਭਾਸ਼ਾ ਬਵਚ ਸ਼ਾਬਮਲ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਹੈ?

ਭਗਿਾਨ ਿਰਿੇ

ਿੋਈ ਿੀ

ਿੋਈ ਿੀ ਸਾਮਾਨ

ਦਿਅਿਿੀ, ਜੋ ਦਿ

ਖਰੀ

ਭਗਿਾਨ ਿਰਿੇ

ਾ ਹੈ ਅਿੇ

ਇਿੰਝ ੇ ਦਿਸੇ ਿੀ

ਸੇਿਾ ਲੈਂ ਾ ਜਾਂ

ਸਾਮਾਨ ਾ

ਲਾਭ ਲੈਂ ਾ ਹੈ

ਿਰਿਣ ਿਾਲਾ

ਿੋਈ ਿੀ

ਦਿਅਿਿੀ, ਜੋ ਦਿ

ਦਿਅਿਿੀ, ਜੋ ਦਿ

ਇਿੰਝ ੇ ਸਾਮਾਨ

ਿੋਈ ਸੇਿਾ ਾ

ਨਿੰ ਮੜ-ਿੇਚਣ

ਲਾਭ ਲੈਂ ਾ ਹੈ ਅਿੇ

ਲਈ ਜਾਂ ਦਿਸੇ

ਉਸ ਸੇਿਾ ਾ

ਿਾਪਰ ਦਹਿੱ ਿਾਂ ਲਈ

ਲਾਭਪਾਿਰ ਿੀ ਹੈ

ਖਰੀ

4

ਾ ਹੈ

ਸ਼ਾਦਮਲ ਹੈ।

ਮਨਜ਼ਰੀ ਪਿੱ ਿਰ
ੀ ਨਿਲ ਿੀਮਿ
ਇਿੰਝ ੀ ਦਸਿਾਰਸ਼ ਿਲੋਂ ਿੀਮਾ ਿਰਿਾ

ਇਿੰਝ ੀ
ਹੇਠ ਬਦਿੱ ਬਤਆਂ ਬਵਚੋਂ ਬਕਹੜਾ ਮੂਲ
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ਿਰੜਾ ਬਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੰ ਿਿੰ ਧ ਬਵਿੱ ਚ
ਬਜਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋ ਕਪਾਲ ਵਲੋਂ ਪਾਲਣਾ
ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ?

ਦਸ਼ਿਾਇਿ ੀ

ਨਿਲਾਂ ਦਸ਼ਿਾਇਿ

ਰਸੀ ਦਮਲਣ ੇ ਿਰਿਾ ਅਿੇ ਿੀਮਾ
6 ਮਹੀਨੇ ੇ ਦਿਚ

ਿਿੰ ਪਨੀ ੋਿਾਂ ਨਿੰ

ਦਸਿਾਰਸ਼ਾਂ

ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ

ਿਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰਰੀ

ਚਾਹੀ ੀਆਂ ਹਨ।

ਹਨ।

ਨਿੰ ਪਰਾਪਿ ਿਰਨ

ਨਿੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ

ੇ 15 ਦ ਨਾਂ ੇ

ਚਾਹੀ ੀ ਹੈ ਅਿੇ

ਦਿਚ ਦਿਚ

ਉਸ ੀ ਦਲਖਿੀ

ਦਸ਼ਿਾਇਿ ਿਰਿਾ

ਪਸ਼ਟੀ ਉਸ ਿਲੋਂ

ਨਿੰ ਦਲਖਿੀ ਰਪ

ਇਿੰਝ ੇ ਮਨਜ਼ਰੀ

ਦਿਚ ਦਸ਼ਿਾਰਸ਼ਾਂ

ਪਿੱ ਿਰ ਨਿੰ ਪਰਾਪਿ

ਨਿੰ ਮਿੰ ਨਣਾ ਹਿੰ ਾ ਹੈ।

1

ਿਰਨ ੇ 15
ਦ ਨਾਂ ਦਿਚ ਮਿੰ ਗੀ
ਜਾਂ ੀ ਹੈ।

31

S.
No.

Question Body

Alternative
1

ਰ: 100

ਵਲੋਂ ਬਕਿੰ ਨੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਿਣਦੀ ਹੈ?
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ਹੇਠ ਬਦਿੱ ਬਤਆਂ ਬਵਚੋਂ ਬਕਹੜਾ ਿੀਮਾ
ਬਸ਼ਕਾਇਤ

ਾਟੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਿੰ ਾਰ ਹੈ?

ਾਅਿਾ ਿੀਿੀ

ਜਾਂ 500 ਰਪਏ, ਜੋ

ਰਿਮ ਾ 1%

ਿੀ ਘਿੱ ਟ ਹੈ

ਿੌ ਮੀ ਿਦਮਸ਼ਨ

ਲੋ ਿਪਾਲ

ਸਿਾ ਿਦਮਸ਼ਨ

ਿੌ ਮੀ ਿਦਮਸ਼ਨ

ਦਜ਼ਲਾ ਿੋਰਮ

ਿੌ ਮੀ ਿਦਮਸ਼ਨ

ਦਜ਼ਲਾ ਿੋਰਮ

ਸਿਾ ਿਦਮਸ਼ਨ

ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ?

ਹੇਠ ਬਦਿੱ ਬਤਆਂ ਬਵਚੋਂ ਬਕਹੜੀਆਂ ਗਾਹਕ
159 ਬਵਵਾਦ ਬਨਪਟਾਰਾ ਏਜਿੰ ਸੀਆਂ ਰਾਜ
ਕਬਮਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ?

Alternative
4

Correct
Alternative

ਿੌ ਮੀ ਿਦਮਸ਼ਨ

ਰਿਮ ਾ 2.5%

ਹੇਠ ਬਦਿੱ ਬਤਆਂ ਬਵਚੋਂ ਬਕਹੜੀਆਂ ਗਾਹਕ
158 ਬਵਵਾਦ ਬਨਪਟਾਰਾ ਏਜਿੰ ਸੀਆਂ ਬਜ਼ਲਹਾ

Alternative
3

ਾਅਿਾ ਿੀਿੀ

ਜੇ ਪਾਲਸੀਧਾਰਕ ਕੌ ਮੀ ਕਬਮਸ਼ਨ ਕੋਲ
156 ਬਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ

Alternative
2

ਿੋਲ ਗਾਹਿ
ਦਸ਼ਿਾਇਿ ਿਰਨ

4

ੀ ਿੋਈ ਿੀਸ
ਨਹੀਂ ਲਿੱਗ ੀ

ਆਈਜੀਐਮਐਸ(I
GMS)

ਸਿਾ ਿਦਮਸ਼ਨ

ਆਈਆਰਡੀਏ(IR ਿੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ
DA)

ਿੀਿੀ ਜਾ ਸਿ ੀ

ਆਈਆਰਡੀਏ(IR ਿੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ
DA)

ਿੀਿੀ ਜਾ ਸਿ ੀ

3

1

2

ਜੇ ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕ ਿੀਮਾ ਕਿੰ ਪਨੀ ਤੋਂ
ਬਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਲਈ 20 ਲਿੱਿ ਰੁਪਏ ਤਿੱ ਕ
160

ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ
ਬਕਿੱ ਥੇ ਬਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ

ਿੌ ਮੀ ਿਦਮਸ਼ਨ

ਆਈਆਰਡੀਏ(IR
DA)

1

ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਬਵਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ
ਕਰੋ।
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਿਆਂ ਦਿਚੋਂ ਦਿਹੜਾ ਸੇਿਾ
ਗਣਿਿੱ ਿਾ ਾ ਦਸਿੱ ਧਾ ਸਿੰ ਿੇਿ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਿਆਂ ਦਿਚ ਦਿਸ ਾ ਗਾਹਿ
162 ਜੀਿਨ ਮਿੱ ਲ ਿਿੱ ਲ ਯੋਗ ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ
161

ਆਈਜੀਐਮਐਸ ਲਈ ਠੀਿ ਪਰਾ ਰਪ
ਚਣੋ
163

ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ

ਜ਼ਿਰਦਸਤੀ

ਇਬਤਹਾਬਸਕ

ਮੌਜੂਦਾ

ਇਿੰ ੋ-ਜਰਮਨ

ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ

ਮੈਨਜੇਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਮੈਨਜੇਮੈਂਟ
ਬਸਸਟਮ

________ ਦਨਯਮਾਂ ਅਿੇ ਿਾਨਿੰ ਨ ਾ
ਸਮਹ ਹੈ, ਜੋ ਦਿ ਪਾਲਸੀ-ਧਾਰਿਾਂ ੀਆਂ ਬਸ਼ਕਾਇਤ-ਪਰਿਿੰਧ
164 ਾਅਦਿਆਂ ਿੇ ਦਸ਼ਿਾਇਿਾਂ ਨਿੰ ਪਰਭਾਿੀ
ਪਰਬਕਬਰਆ
ਰਪ ਦਿਚ ਦਨਪਟਾਉਣ ਲਈ ਦਨਯਮ ਅਿੇ
ਦਹ ਾਇਿਾਂ ਦ ਿੰ ਾ ਹੈ।
_________ ਨੇ ਲੋ ਿ ਦਸ਼ਿਾਇਿਾਂ ੇ
ਦਨਪਟਾਰਾ ਦਨਯਮ, 1998 ਿਜੋਂ ਜਾਣੇ
ਆਈਆਰ ੀਏ
165
ਜਾਂ ੇ ਦਨਯਮਾਂ ਨਿੰ ਦਿਆਰ ਿੀਿਾ
ਿਾਰਨਾਂ ੇ ਿਰਿੇ ਸਪਰ ਗੀ ਿਿਾ ਲਾ
ਦਲਖਿੀ ਰਪ ਦਿਚ ਪਾਲਸੀਧਾਰਿ ਨਿੰ
ਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ, ਜ ੋਂ ਦਿ ਇਿੰਝ ੇ
166
ਿੈਸਲੇ ਨਿੰ ______ ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਰਾਹੀਂ ਚਣੌਿੀ ਨਾ ਦ ਿੱ ਿੀ ਗਈ ਹੋਿੇ।

ਬਸ਼ਕਾਇਤ
ਬਨਪਟਾਰਾ
ਅਥਾਰਟੀ

ਦਸ਼ਿਾਇਿ
ਦਨਪਟਾਰਾ
ਪਰਦਿਦਰਆ

ਐਨਿੀਐਫਸੀ

ਿੀਮਾ

ਬਵਕਰੀ

ਾਟਾ

ਸਿੰ ਭਾਬਵਤ

ਅਿੰ ਦਾਜ਼ਨ

ਭਾਰਤੀ ਜੀਨਾਉਮ

ਸਾਂਝਾ ਬਸ਼ਕਾਇਤ

ਮੈਬਪਿੰ ਗ ਿੀਮਾ

ਮੈਨਜੇਮੈਂਟ

ਯੋਜਨਾ

ਬਸਸਟਮ

ਜੋਬਖ਼ਮ ਬਸ਼ਕਾਇਤ
ਪਰਬਕਬਰਆ

ਸੇਿੀ

4
4

4

ਨੁਕਸਾਨ
ਬਸ਼ਕਾਇਤ

2

ਪਰਬਕਬਰਆ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ

ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਿੀ
ਗਾਹਕ ਬਨਪਟਾਰਾ
ਦਿਿਰੇਿਾ ਦਨਪਟਾਰਾ ਅਥਾਰਟੀਦਨਪਟਾਰਾ
ਅਥਾਰਟੀ
ਅਥਾਰਟੀ

4

1

32

S.
No.

Question Body

ਿੀਮਿ ________ ਅਧੀਨ ਲੋ ਿਪਾਲ ਨਿੰ
ਪਹਿੰ ਚ ਿਰਿੇ ਦਸ਼ਿਾਇਿ ਾ ਦਨਪਟਾਰਾ
167 ਿਰ ਸਿ ਾ ਹੈ

Alternative
1
ਬਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪਰਿਿੰਧ
ਪਰਬਕਬਰਆ

Alternative
2

ਜੋਬਖ਼ਮ ਬਸ਼ਕਾਇਤ
ਦਸ਼ਿਾਇਿ ਦਨਪਟਾਰਾ ਪਰਦਿਦਰਆ
ਪਰਬਕਬਰਆ

ਗਾਹਿ ਸਰਿੱ ਦਖਆ ਿਾਨਿੰ ਨ ਾ ਮਿੱ ਖ
ਮਿਸ ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਿਆਂ ਦਿਚੋਂ ਦਿਹੜਾ ਹੈ?
(i) ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਿਾਂ ੇ ਦਹਿੱ ਿਾਂ ੀ
ਕੇਵਲ ਬਿਆਨ (i) ਬਿਆਨ (i) ਅਤੇ
168 ਸਰਿੱ ਦਖਆ
ਠੀਕ ਹੈ
(ii) ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਹਨ
(ii) ਦਨਿੇਸ਼ਾਂ ੇ ਦਹਿੱ ਿਾਂ ੀ ਸਰਿੱ ਦਖਆ
(iii) ਗਾਹਿ ਦਸ਼ਿਾਇਿਾਂ ਾ ਸੌਖਾ, ਿੇਜ਼
ਅਿੇ ਸਸਿਾ ਦਨਪਟਾਰਾ ਿਰਿਾਉਣ ਲਈ
“ਲੋ ਿ ਦਸ਼ਿਾਇਿਾਂ ੇ ਦਨਪਟਾਰਾ ਦਨਯਮ,
169 1998” ________ ਨਿੰ ਲਾਗ ਹੋਇਆ

ਲੋ ਿ ਦਸ਼ਿਾਇਿ ਦਨਪਟਾਰਾ ਦਨਯਮਾਂ ਾ
ਟੀਚਾ ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਿਆਂ ਦਿਚੋਂ ਦਿਹੜਾ ਹੈ?
(i) ਦਿਿਾ ਸਲਝਾਉਣ ਸਿੰ ਿਿੰ ਧੀ ਦਿਚ
170
ਦਸ਼ਿਾਇਿਾਂ ੇ ਦਨਪਟਾਰੇ ਾ ਟੀਚਾ
(ii) ਗਾਹਿ ੇ ਦਹਿੱ ਿਾਂ ੀ ਸਰਿੱ ਦਖਆ
(iii) ਗਾਹਿ ਨਿੰ ਦਸ਼ਿਾਇਿ ਿਰਿਾਉਣਾ

12-ਅਕਤੂ-91

ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਿਆਂ ਦਿਚੋਂ ਦਿਹੜਾ ਲੋ ਿਪਾਲ
ਾ ਿਿੰ ਮ ਹੈ?
(i) ਗਾਹਿ ੀਆਂ ਦਸ਼ਿਾਇਿਾਂ ਾ
ਕੇਵਲ ਬਿਆਨ (i)
171 ਦਨਪਟਾਰਾ
ਠੀਕ ਹੈ
(ii) ਗਾਹਿ ੇ ਦਹਿੱ ਿਾਂ ੀ ਸਰਿੱ ਦਖਆ
(iii) ਪਾਲਸੀ-ਧਾਰਿਾਂ ਿੋਂ ਦਸ਼ਿਾਇਿਾਂ ਾ
ਦਨਪਟਾਰਾ
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਿਆਂ ਦਿਚ ਦਿਸ ਲਈ ਿਦਮਸ਼ਨ
ਿਲੋਂ ਦਸਿਾਰਸ਼ ਿੀਿੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦਿ
ਦਸ਼ਿਾਇਿ ਦਨਪਟਾਰਾ ਅਥਾਰਟੀ
(ਜੀਆਰਏ) ਨਿੰ ਿਿੰ ਮ ਿਰਨ ਲਈ
ਦਨਯਿਿ ਿੀਿਾ ਜਾਿੇ?
(i) ਿੀਮਿ ਅਿੇ ਿੀਮਾਿਰਿਾ ਦਿਚ
ਬਿਆਨ (i) ਅਤੇ
172 ਦਿਿਾ
(ii) ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਹਨ
(ii) ਿੀਮਿ ਅਿੇ ਦਿਚੋਲੇ ਦਿਚਿਾਰ
ਦਿਿਾ
(iii) ਿੀਮਾਿਰਿਾ ਿੇ ਦਿਚੋਲੇ ਦਿਚਿਾਰ
ਦਿਿਾ
(iv) ਿੀਮਿ, ਿੀਮਾਿਰਿਾ ਅਿੇ ਦਿਚੋਲੇ
ਦਿਚਿਾਰ ਿੋਈ ਿੀ ਦਿਿਾ

173

ਿੀਮਿ ਅਿੇ ਿੀਮਾਿਰਿਾ ਦਿਚ ਦਿਿਾ
ਨਾਲ ਿੌ ਣ ਦਨਪਟ ਾ ਹੈ?

11-ਨਵਿੰ -98

ਕੇਵਲ ਬਿਆਨ (i) ਬਿਆਨ (i) ਅਤੇ
ਠੀਕ ਹੈ

ਗਾਹਕ ਗਰੁਿੱ ਪ

Alternative
3

(ii) ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਹਨ

ਬਿਆਨ (i) ਅਤੇ
(ii) ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਹਨ

ਬਿਆਨ (i) ਅਤੇ

Alternative
4

Correct
Alternative

ਜਨਿਿ
ਦਸ਼ਿਾਇਿਾਂ ੇ
ਦਨਪਟਾਰੇ ੇ
ਦਨਯਮ

4

ਕੇਵਲ ਬਿਆਨ

ਬਿਆਨ (i) ਅਤੇ

(iii) ਠੀਕ ਹੈ

(iii) ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਹਨ

13-ਦਸਿੰ -97

14-ਸਤਿੰ -83

ਕੇਵਲ ਬਿਆਨ

ਬਿਆਨ (i) ਅਤੇ

(iii) ਠੀਕ ਹੈ

(iii) ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਹਨ

ਕੇਵਲ ਬਿਆਨ

ਬਿਆਨ (i) ਅਤੇ

(iii) ਠੀਕ ਹੈ

(iii) ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਹਨ

ਬਿਆਨ (ii) ਅਤੇ

ਕੇਵਲ ਬਿਆਨ

(iii) ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਹਨ (iii) ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਹਨ

(iv) ਠੀਕ ਹੈ

3

2

1

3

4

ਬਸ਼ਕਾਇਤ
ਬਨਪਟਾਰਾ
ਅਥਾਰਟੀ

ਗਾਹਕ ਅਥਾਰਟੀ

ਗਾਹਕ ਕਬਮਸ਼ਨ

2

(ਜੀਆਰਏ)
ਬਸ਼ਕਾਇਤ
174

ਿੀਮਿ ਅਿੇ ਦਿਚੋਦਲਆਂ ਦਿਚਿਾਰ
ਦਿਿਾ ਨਾਲ ਿੌ ਣ ਦਨਪਟ ਾ ਹੈ?

ਗਾਹਕ ਅਥਾਰਟੀ ਗਾਹਕ ਗਰੁਿੱ ਪ

ਗਾਹਕ ਕਬਮਸ਼ਨ

ਬਨਪਟਾਰਾ
ਅਥਾਰਟੀ

4

(ਜੀਆਰਏ)

33

S.
No.

Question Body

ਸਿਿੰ ਿਰ ਦਧਰ ਮੋਟਰ ਿਹੀਿਲ ਿੀਮਾ
ਅਿੇ ਜਹਾਜ਼ੀ ਿੀਮੇ ੇ ਸਿੰ ਿਿੰ ਧੀ ਿੇਸਾਂ ਦਿਚ
175
_________ ਾ ਿੋਈ ਅਦਧਿਾਰ-ਖੇਿਰ
ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ
ਲੋ ਿ ਦਸ਼ਿਾਇਿਾਂ ੇ ਦਨਪਟਾਰਾ ਦਨਯਮ,
176 1998 ਰਾਹੀਂ ___________ ਾ
ਦਸਸਟਮ ਿਣਾਇਆ ਦਗਆ
ਗਾਹਿ ਸਰਿੱ ਦਖਆ ਿਾਨਿੰ ਨ ਦਿਸਮ
177
ਿਾਰੀਖ ਨਿੰ ਿਣਾਇਆ ਦਗਆ ਸੀ?

Alternative
1

179

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ਗਾਹਕ ਗਰੁਿੱ ਪ

3

ਿੀਮਾ ਲੋ ਕਪਾਲ

ਗਾਹਕ ਫੋਰਮ

3

24-ਦਸਿੰ -86

22-ਨਵਿੰ -68

3

ਬਸ਼ਕਾਇਤ
ਗਾਹਕ ਕਬਮਸ਼ਨ ਗਾਹਕ ਅਥਾਰਟੀ

ਬਨਪਟਾਰਾ
ਅਥਾਰਟੀ
(ਜੀਆਰਏ)

ਿੀਮਾ ਏਜਿੰ ਸੀ

ਿੀਮਾ ਸਰਵੇਅਰ

11-ਅਪਰ-ੈ 74

24-ਦਸਿੰ -68

ਹਿੱ ਥ ਦੇ ਸਿੰ ਕੇਤ

178

Alternative
2

ਿਾਲੀ ਕਮਰੇ ਬਵਚ

ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਿਆਂ ਦਿਚੋਂ ਦਿਹੜਾ ਗੈਰ-ਮੌਦਖਿ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਪੈਦਾ
ਸਿੰ ਚਾਰ ੀ ਉ ਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਣਾ ਕਰਨੇ

ਗਬਹਣੇ ਪਬਹਣਨੇ

ਦਿਅਿਿੀਗਿ ਿਾਸਲੇ ਨਿੰ ________
ਿਜੋਂ ਪਦਰਭਾਦਸ਼ਿ ਿੀਿਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ

18 ਇਿੰਚ ਤੋਂ ਤਿੱ ਕ।

18 ਇਿੰਚ ਤੋਂ 4 ਫੁਿੱ ਟ 12 ਫੁਿੱ ਟ ਅਤੇ ਵਿੱ ਧ

ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼
ਉਠਾਉਣੀ

4 ਤੋਂ 12 ਫੁਿੱ ਟ

2

1

ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ,
ਬਜਸ ਬਵਚ ਭੇਜਣ
ਸ਼ਿਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
180

ਗੈਰ-ਮੌਦਖਿ ਸਿੰ ਚਾਰ ਨਿੰ _______ ਰਾਹੀਂ
ਿਣ ਾ ਹੈ

ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪਰਾਪਤ

ਹੋਰ ਰਵਿੱ ਈਆ, ਜੋ ਸਰੀਬਰਕ ਭਾਸ਼ਾ
ਬਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ

ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ

ਲਈ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ।

ਕਰਤਾ ਦੇ ਬਦਮਾਗ

ਸਭ ਮਨੁਿੱਿੀ

ਬਵਚ ਸ਼ਿਦਾਂ ਦੇ

ਰਵਿੱ ਈਏ।

4

ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਹੋਰ ਉਕਸਾਹਟ
ਹੋਵੇ।

181

ਆਧੁਬਨਕ ਿੀਮੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਥਾਨ

ਰੋਮ ਬਵਚ

ਦੀ ਪਛਾਣ।

ਵੇਬਟਕਨ ਸ਼ਬਹਰ

ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਿੀਮੇ ਨੂਿੰ ਦਰਸਾਉਣ

ਗਰੀਿਾਂ ਨੂਿੰ

182 ਲਈ ਹੇਠ ਬਦਿੱ ਬਤਆਂ ਬਵਚੋਂ ਬਕਸ ਨੂਿੰ
ਵਰਬਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਿਬਸ ੀਆਂ

ਿਾਿਦਲਓਨ ੇ
ਝਲ ੇ ਿਾਗ
ਲੋ ਿਾਂ ੇ ਘਾਟੇ ਉੱਿੇ
ਧਾਰਾਾਾਾਂ

ਦੇਣੀਆਂ

ਲਗਾਉਣੀਆਂ

ਪੂਿੰ ਜੀਵਾਦ

ਸਮਾਜਿਾ

ਲਿੰ ਨ ਬਵਚ
ਲਬਲਓ

ਕਾਫ਼ੀ

ਹਾਊਸ
ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ
ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਣੇ

ਬਨਊਯਾਰਕ ਬਵਚ
ਬਿਿੱ ਗ ਐਪਲ

3

ਕੁਝ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂਿੰ
ਕਈਆਂ ਵਲੋਂ

4

ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ

ਰੋ ਸ ਦੇ ਬਨਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਿੰਝ ਦੀ
ਬਰਵਾਇਤ ਨੂਿੰ ਅਪਨਾਇਆ, ਬਜਿੱ ਥੇ, ਜੇ
ਸਿੰ ਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਨੂਿੰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਸਮੁਿੰ ਦਰ ਬਵਿੱ ਚ ਸੁਿੱ ਟਣਾ
183

(jettisoning) ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਦੇ
ਮਾਲਕ (ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ

ਬਮਊਚਲ ਿੀਮਾ

ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ

3

ਗੁਆਬਚਆ ਹੁਿੰ ਦਾ) ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਘਾਟਾ
ਸਬਹਣ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਬਵਚ
ਉਦਾਹਰਨ ਬਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਬਕਹੜੀ ਘਟਨਾ
ਹੈ?

34

S.
No.

Question Body

Alternative
1

ਇਿੱਕੋ ਬਜਹਰੀ
ਸਿੰ ਪਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਇਿੱਕੋ
184

ਿੀਮੇ ਦੇ ਸਿੰ ਿਿੰ ਧ ਬਵਚ ਪੂਬਲਿੰਗ ਦੇ ਬਸਧਾਂਤ ਬਜਹੇ ਜੋਬਖ਼ਮ ਦਾ
ਿਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ।

ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂਿੰ
ਇਿੱਕਠੇ ਕਰਨਾ

Alternative
2

ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਬਕਸਮ
ਦੀ ਸਿੰ ਪਿੱ ਤੀ ਅਤੇ
ਵਿੱ ਿੋ-ਵਿੱ ਿਰੇ
ਜੋਬਖ਼ਮ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂਿੰ
ਇਿੱਕਠੇ ਕਰਨਾ

Alternative
3

ਇਿੱਕੋ ਬਕਸਮ ਦੀ

Alternative
4

Correct
Alternative

ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਬਕਸਮ

ਸਿੰ ਪਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱ ਿੋ- ਦੀ ਸਿੰ ਪਿੱ ਤੀ ਅਤੇ
ਵਿੱ ਿਰੇ ਜੋਬਖ਼ਮ ਦਾ ਇਿੱਕੋ ਬਜਹੇ ਜੋਬਖ਼ਮ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ

ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂਿੰ

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ

ਇਿੱਕਠੇ ਕਰਨਾ

ਨੂਿੰ ਇਿੱਕਠੇ ਕਰਨਾ

1

ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ

ਪੁਰਾਣੇ ਬਦਨਾਂ ਬਵਚ, ਚੀਨੀ ਵਪਾਰੀ

ਚੀਨੀ ਬਕਸ਼ਤੀਆਂ

ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨੂਿੰ ਿਤਰਨਾਕ ਪਾਣੀਆਂ

ਛੋਟੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ

185 ਬਵਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ

ਉਹ ਭਾਰੀ

ਬਕਸ਼ਤੀਆਂ ਬਵਚ ਰਿੱ ਿਦੇ ਸਨ। ਪੜਤਾਲ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ
ਕਰੋ ਬਕ ਬਕਉਂ?

ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ

ਹੁਕਮ ਬਦਿੱ ਤਾ ਬਕ

ਚੀਨੀ ਵਪਾਰੀ

ਸਾਮਾਨ ਨੂਿੰ ਵਿੱ ਿ-

ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂਿੰ ਚੀਨੀ ਵਪਾਰੀ

ਵਿੱ ਿ ਸਮੁਿੰ ਦਰੀ

ਕਈ ਬਕਸ਼ਤੀਆਂ

ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂਿੰ

ਕਿੰ ਪਨੀਆਂ ਬਵਚ

ਬਵਚ ਰਿੱ ਿਦੇ ਸਨ

ਕਈ ਬਕਸ਼ਤੀਆਂ

ਵਿੰ ਬ ਆ ਜਾਣਾ

ਬਕਉਂਬਕ ਕੁਿੱ ਲ

ਬਵਚ ਰਿੱ ਿਦੇ ਸਨ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ

ਘਾਟੇ ਲਈ ਿੀਮਾ

ਬਕਉਂਬਕ ਉਹ

ਬਕ ਕਾਰੋਿਾਰ ਦੀ

ਸੁਰਿੱਬਿਆ

ਸਸਤਾ ਸੀ

ਿਰਾਿਰ ਵਿੰ

ਬਮਲਦੀ ਸੀ

3

ਹੋਵੇ।

186

ਇਿੱਥੇ ਬਦਿੱ ਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਗੈਰਪਦਾਰਥੀ ਸਿੰ ਪਿੱ ਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ।

ਕਾਰ

ਏਅਰ-ਕਿੰ ੀਸ਼ਨਰ

3

ਅਿੰ ਦਾਜ਼ਾ

3

ਘਾਟਾ

ਜੋਬਖ਼ਮ

4

ਜੋਦਖ਼ਮ ਧਾਰਨ

ਜੋਬਖ਼ਮ ਦਾ

ਜੋਬਖ਼ਮ ਘਟਾਉਣਾ

ਿਰਨਾ

ਤਿਾਦਲਾ

ਅਤੇ ਕਿੰ ਟਰੋਲ

ਘਰ

ਸਾਿ

ਮਨੀਸ਼ ਆਪਣੇ ਿੀਮਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ
ਿੀਮੇ ਦੇ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੁਿੱ ਛਦਾ ਹੈ।

ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ

187 ਮਨੀਸ਼ ਨੂਿੰ ਹੇਠ ਬਦਿੱ ਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਿੀਮੇ ਦੇ ਨੂਿੰ ਕਈਆਂ ਬਵਚ
ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ

ਿਈਆਂ ੇ ਘਾਟੇ

ਕੁਝ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂਿੰ

ਨਿੰ ਿਝ ਿਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕਈਆਂ ਵਲੋਂ
ਿਰਨਾ

ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ

ਹਾਬਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੋ।

188

ਸਾਨੂਿੰ ਦਿੱ ਸੋ ਬਕ ਿੀਮੇ ਦੇ ਸਥਾਪਨ ਿਿੱ ਿ ਿੌ ਣ
ਲੈਂ ਿੇ ਜਾਂ ੇ ਹੈ।

ਖ਼ਤਰਾ

ਜੋਬਖ਼ਮ ਪਰਿਿੰਧ ਬਵਚ ਹੇਠ ਬਦਿੱ ਬਤਆਂ ਬਵਚੋਂ
189 ਬਕਸ ਨੂਿੰ ਸਵੈ-ਿੀਮੇ ਵਜੋਂ ਜਾਬਣਆ ਜਾਂਦਾ

ਜੋਬਖ਼ਮ ਟਾਲਣਾ

ਹੈ

ਹਰਜਾਨਾ

ਜ ੋਂ ਘਟਨਾ

190

ਤੁਸੀਂ ਿੀਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਘਟਨਾ
ਕਰੋਗ?ੇ

ਵਪਾਰਨ ਦੇ ਿਾਅਦ

ਿਾਪਰਨ ੀ

ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ

ਸਿੰ ਭਾਿਨਾ ਘਿੱ ਟ

ਵਾਪਰਨ ਦੀ

ਹੋਿ,ੇ ਪਰ

ਸਿੰ ਭਾਵਨਾ ਤੇ

2

ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ
ਹਾਲਤ ਵਜੋਂ ਹੋਏ
ਘਾਟੇ ਲਈ ਬਵਿੱ ਤੀ

2

ਪਰਿਿੰਧ ਿੁਦ ਕਰ
ਿੀਿਰਿਾ ਿਹਿ ਤੀਿਰਤਾ ਘਿੱ ਟ ਹੋਵੇ
ਸਕਦੇ ਹੋ
ਿਿੱ ਧ
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S.
No.

191

Question Body

ਹੇਠ ਬਦਿੱ ਤੀਆਂ ਬਵਚੋਂ ਬਕਹੜੀ ਪਬਹਲੀ
ਭਾਰਤੀ ਿੀਮਾ ਕਿੰ ਪਨੀ ਹੈ?

Alternative
1
ਓਰੀਂਟਲ ਲਾਈਫ਼
ਇਿੰਸ਼ੋਅਰੈਂਸ
ਕਾਰਪੋ. ਬਲਮ.

Alternative
2

ਟਰੀਟੋਨ ਿੀਮਾ
ਿਾਰਪੋ. ਦਲਮ

ਭਾਰਤ ਬਵਚ ਜੀਵਨ ਿੀਮੇ ਦੇ ਕੌ ਮੀਕਰਨ
192

ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਿਣਨ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਰਲ

ਿੇਤਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਿੀਮਾ ਕਿੰ ਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ

ਿੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਿੀਮਾ ਿਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ

ਭਾਰਿੀ ਜੀਿਨ

ਦਿੱ ਸੋ।
ਬਵਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਿੀਮਾ ਿਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮੇਂ
193 ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋਬਖ਼ਮ ਪਰਿਿੰਧ ਜੋਬਖ਼ਮ ਟਾਲਣਾ
ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਿਾਰੇ ਦਿੱ ਸੋ।

Alternative
3
ਿਿੰ ਿੇ ਬਮਊਚਲ
ਐਸੋਅਰੈਂਸ
ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਲਮ.
ਂ ਲ ਿੀਮਾ
ਓਰੀਐਟ
ਕਿੰ ਪਨੀ ਆਫ਼
ਇਿੰ ੀਆ

ਜੋਦਖ਼ਮ ਧਾਰਨ

ਜੋਬਖ਼ਮ ਦਾ

ਿਰਨਾ

ਤਿਾਦਲਾ

Alternative
4

ਨੈਸ਼ਨਲ ਿੀਮਾ
ਕਿੰ ਪਨੀ ਬਲਮ.

ਨੈਸ਼ਨਲ ਿੀਮਾ
ਕਿੰ ਪਨੀ ਬਲਮ.

ਜੋਬਖ਼ਮ ਘਟਾਉਣਾ

Correct
Alternative

3

2

3

ਿੀਮਾ: ਘਟਨਾ, ਜੋ
ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਿੀਮਾ: ਘਟਨਾ, ਜੋ
ਬਕ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ, ਦੇ
ਲਈ ਸੁਰਿੱਬਿਆ

194

ਿੀਮੇ (ਇਿੰਸ਼ੋਅਰੈਂਸ) ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ (ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ)
ਦੇ ਬਵਚਾਲੇ ਅਿੰ ਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ।

ਹੈ, ਜਦਂ ਬਕ
ਅਸੋਰੈਂਸ
(assurance):
ਘਟਨਾ, ਜੋ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇ
ਲਈ ਸੁਰਿੱਬਿਆ

ਦੇ ਲਈ

ਿੀਮਾ: ਘਟਨਾ, ਜੋ
ਦਿ ਹੋ ਸਿ ੀ ਹੈ,
ੇ ਲਈ ਸਰਿੱ ਦਖਆ
ਹੈ, ਜ ੋਂ ਦਿ

ਗਾਰਿੰ ਟੀਸ਼ੁਦਾ
ਿੀਮਾ

ਸੁਰਿੱਬਿਆ ਹੈ,

(ਇਿੰਸ਼ੋਅਰੈਂਸ) ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਕ

ਅਸੋਰੈਂਸ

ਅਸੋਰੈਂਸ ਦੋਵੇਂ ਇਿੱਕ ਅਸੋਰੈਂਸ

(assurance):

ਚੀਜ਼ ਨੂਿੰ

ਘਟਨਾ, ਜੋ ਹੋਿੇਗੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਹੀ, ੇ ਲਈ
ਸਰਿੱ ਦਖਆ

2

(assurance):
ਘਟਨਾ, ਜੋ ਵਾਪਰ
ਸਕਦੀ ਹੈ
ਗਾਰਿੰ ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਦੇ ਲਈ
ਸੁਰਿੱਬਿਆ ਹੈ।

ਸਰੀਮਾਨ ਪੋ ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਵਚ
ਬਿਜਲੀ-ਰੋਧਕ ਤਾਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ
195 ਬਕ ਅਿੱ ਗ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ

ਜੋਬਖ਼ਮ ਟਾਲਣਾ

ਸਿੰ ਭਾਵਨਾ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਇਿੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ

ਜੋਦਖ਼ਮ ਧਾਰਨ
ਿਰਨਾ

ਜੋਬਖ਼ਮ ਤਿਾਦਲਾ

ਜੋਬਖ਼ਮ ਘਟਾਉਣਾ
ਅਤੇ ਕਿੰ ਟਰੋਲ

4

ਜੋਬਖ਼ਮ ਪਰਿਿੰਧ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ।

ਸ਼ਹੀਨ ਨੇ ਇਰਾਕ ਬਵਚ ਬਹਿੰ ਸਾ ਨੂਿੰ
ਬਧਆਨ ਬਵਚ ਰਿੱ ਿਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਿਾਰੀ
196 ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ
ਬਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਇਿੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜੋਬਖ਼ਮ
ਪਰਿਿੰਧ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ।

ਜੋਬਖ਼ਮ ਟਾਲਣਾ

ਜੋਬਖ਼ਮ ਤਿਾਦਲਾ

ਜੋਬਖ਼ਮ ਘਟਾਉਣਾ
ਅਤੇ ਕਿੰ ਟਰੋਲ

1

ਜੋਦਖ਼ਮ ਧਾਰਨ
ਿਰਨਾ
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S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਜੀਵਨ ਿੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਿਰੀਦੀ
ਹੈ ਤਾਂ ਬਕ ਉਸ ਦੇ ਪਬਰਵਾਬਰਕ ਮੈਂਿਰਾਂ
197

ਨੂਿੰ ਉਸ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਮੌਤ ਕਰਕੇ ਬਕਸੇ
ਉੱਤੇ ਬਨਰਭਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਇਿੱਥੇ

ਜੋਬਖ਼ਮ ਟਾਲਣਾ

ਵਰਤੀ ਗਈ ਜੋਬਖ਼ਮ ਪਰਿਿੰਧ ਤਕਨੀਕ ਦੀ

ਜੋਬਖ਼ਮ ਤਿਾਦਲਾ

ਜੋਬਖ਼ਮ ਘਟਾਉਣਾ
ਅਤੇ ਕਿੰ ਟਰੋਲ

3

ਜੋਦਖ਼ਮ ਧਾਰਨ

ਪਛਾਣ ਕਰੋ।

ਿਰਨਾ

ਸਮੀਤਾ ਨੇ ਬਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ
ਨੁ ਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਸ ਬਵਚ ਮੁਰਿੰਮਤ
198 ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਕਮ ਰਾਿਵੀਂ ਰਿੱ ਿੀ
ਹੈ। ਇਿੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜੋਬਖ਼ਮ ਪਰਿਿੰਧ

ਜੋਬਖ਼ਮ ਬਵਿੱ ਤ
ਪਰਿਿੰਧਨ

ਜੋਦਖ਼ਮ ਧਾਰਨ
ਿਰਨਾ

ਜੋਬਖ਼ਮ ਤਿਾਦਲਾ

ਜੋਬਖ਼ਮ ਘਟਾਉਣਾ
ਅਤੇ ਕਿੰ ਟਰੋਲ

1

ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ।

199

200

ਹੇਠ ਬਦਿੱ ਬਤਆਂ ਬਵਚੋਂ ਬਕਹੜਾ ਬਿਆਨ
ਸਹੀਂ ਹੈ?

ਿੀਮਾ ਸਿੰ ਪਿੱ ਤੀ ਨੂਿੰ
ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ
ਿਚਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਿੀਮਾ ਸਰਵੇਿਕ ਹੋ। ਿੀਮਾਕਰਤਾ

ਰੇਬਟਿੰ ਗ ਦਾ

ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿੀਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ

ਮਕਸਦ ਲਈ

ਪਬਹਲਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਵੇਿਣ ਅਤੇ

ਜੋਬਖ਼ਮ ਦਾ

ਬਨਰੀਿਣ ਬਕਉਂ ਕਰੋਗ?ੇ

ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ

ਿੀਮਾ ਘਾਟੇ ਨਿੰ
ਰੋਿ ਾ ਹੈ

ਆਲੇ - ਆਲੇ ਨਿੰ
ਿੇਖ ਿੇ ਜਾਇ ਾ

ਿੀਮਾ ਨਿਸਾਨ
ਦੀਆਂ ਸਿੰ ਭਾਵਨਾ
ਨੂਿੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਘਟਨਾ ਸਮੇ
ਿੀਮਤ ਨੂਿੰ

ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ

ਬਕ ਜਾਇਦਾਦ

ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ

ਦੂਰ ਹੈ

4

ਹਰਜਾਨਾ ਬਦਿੰ ਦਾ ਹੈ

ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ

ੇ ਮਲਾਂਿਣ ਉੱਿੇ ਸ਼ਬਹਰ ਤੋਂ ਬਕਿੰ ਨੀ
ਪਿੱ ਜਣਾ

ਿੀਮਾ ਘਾਟੇ ਦੀ

ਦੇ ਉੱਤੇ ਿੀ ਬਨਗਹਾ

1

ਮਾਰਨੀ
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