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പഺഠം ഇന1
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുമഽഖം
ുമഽഖം
ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീറെ ഄട഻സ്ഥഺനതതവങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണും ഄത഻ീറെ ഈഭവതവീത്തക്കഽറ഻ചാണും ഄത്
എഐ ങ്ങീന
ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ഽ
എഐ ന്ത഻ീനക്കഽറ഻ചാണുമഺണ്
ഇ
പഺഠത്ത഻ലഽള വത്.
ഄന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ഻ ഈണ്ടഺകഽന് ഒരഽ സംഭവം മാലമഽള വ സഺമ്പത്ത഻ക നഷ്ടങ്ങള്ക്ീക്കത഻ീര
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എഐ ങ്ങീന സംരക്ഷണം നല്ത്കഽന്ഽീവന്ഽം റ഻ക്ക് ൂകമഺറ്റം ീചയ്യുന്ത഻നഽള വ
ഈപകരണമഺയ഻ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എഐ ങ്ങീന ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ഽീവന്ഽം നമഽക്ക് ആവ഻ീട പഠ഻ക്കഺം.
പഠനുമഖലകൾ
A.
B.
C.
D.
E.

ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് – ചര഻ന്ദ്തവഽം ഈഭവതവവഽം
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എഐ ങ്ങീനയഺണ് ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ത്
റ഻ക്ക് ൂകകഺരയം ീചയ്യുന്ത഻നഽള വ ര഼ത഻കള്
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് - റ഻ക്ക് ൂകകഺരയം ീചയ്യുന്ത഻നഽള വ ഈപകരണം
സമാഹത്ത഻ല് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീറെ പക്

2

A.  ഇനൂലത് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന– ഇനചര഻ത്തവഽം ഇനഉത്ദവവഽം
നമ്മള് ജ഼വ഻ക്കഽന്ത് ഄസ്ഥ഻രമഺയ ുലഺകത്തഺണ്. നമ്മള് തഺീഴ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്വീയപ്പറ്റ഻
ുകള്ക്ക്കഺറഽണ്ട്:





ത഼വണ്ട഻കള് കാട്ട഻യ഻ട഻ക്കഽക;
മഽഴഽവന് സമാഹീത്തയഽം നശ഻പ്പ഻ക്കഽന് ന്ദ്പളയങ്ങള്;
നഺശനഷ്ടം വ഻തക്കഽന് ഭാകമ്പങ്ങള്;
ഄന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ഻ ീചറഽപ്പക്കഺര് മര഻ക്കഽക

ച഻ത്തം 1: ഇനനമഽക്കഇ ഇനചഽറ്ററം ഇനഉണ്ടഺകഽന്ന ഇനസംഭവങ്ങള്

എഐ ന്ത്ഽീകഺണ്ടഺണ് ഇ സംഭവങ്ങള് നമ്മള഻ല് ഈത്കണ്ഠയഽം പര഻ന്ദ്ഭഺന്ത്഻യഽം സിഷ്ട഻ക്കഽന്ത്?
i.

ഒന്ഺമതഺയ഻ ആത്തരം സംഭവങ്ങള് ഇന ത്പവചനഺത഼തമഺണ്. ഒരഽ സംഭവം
ഈണ്ടഺകഽീമന്് നമഽക്ക് മഽന്ഷകാട്ട഻ ഄറ഻യഺുനഺ ന്ദ്പവച഻ക്കഺുനഺ കഴ഻യഽീമക഻ല് നമ്മള്
ഄത഻ീന ുനര഻ടഺന് തയ്യഺറഺയ഻ ആര഻ക്കഽം.

ii.

രണ്ടഺമതഺയ഻, ഄത്തരം അത്പത഼ക്ഷ഻തവഽം ഇനഅത്പ഻യവഽമഺയ സംഭവങ്ങള്
മ഻ക്കുപ്പഺഴഽം
ദഽുഃഖത്ത഻നഽം ഇന
സഺമ്പത്ത഻ക ഇന
നഷ്ടങ്ങൾക്കഽം ഇന
കഺരണമഺയ഻ത഼രഽം.

അത്തരം സംഭവങ്ങള് ബഺധ഻ക്കഽന് വയക്ത഻കീള സഹഺയ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഒരഽ സമാഹത്ത഻ന്
പകഺള഻ത്തുത്തഺടഽം പരക്പര പ഻ന്ത്ഽണുയഺടഽം കാട഻ മഽുന്ഺട്ട് വരഺം.
3

അയ഻രക്കണക്ക഻ന് വര്ഷങ്ങള്ക്ക്ക് മഽണ്പഺണ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എഐ ന് അശയം പ഻റവ഻ീയടഽത്തത്.
എഐ ന്഻ട്ട് ുപഺലഽം, ആന്് നമ്മള് ഄറ഻യഽന് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസ്സ഻ന് രണ്ുടഺ മാുന്ഺ
നാറ്റഺണ്ടഽകളുീട പഴക്കുമയഽള വു.
1. ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനചര഻ത്തം
3000 ബ഻സ഻ മഽതല് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് മറ്റ് പല ര഼ത഻കള഻ല് ന഻ലവ഻ലഽണ്ടഺയ഻രഽന്ഽീവന്ഺണ്
ഄറ഻വ്. വ഻വ഻ധ സംക്കഺരങ്ങള഻ല്പ്ീപ്പട്ടവര് വര്ഷങ്ങള്ക്ക്ക് മഽണ്പ് തീന് ഄവരഽീടയ഻ീടയ഻ല്
പക഻ട഼ീറെയഽം പാള഻ംഗ഻ീറെയഽം സ഻ദ്ധഺന്ത്ം ഈപുയഺഗ഻ചാണ് ുപഺരഽന്ഽണ്ടഺയ഻രഽന്ഽ. ഇ
സ഻ദ്ധഺന്ത്ം നത് ര഼ത഻യ഻ലഺണ് ന്ദ്പുയഺഗ഻കമഺയ഻ ഈപുയഺഗ഻ചാണ഻രഽന്ീതന്് നമഽക്ക് ുനഺക്കഺം.
2. കഺലഺകഺലങ്ങള഻ീല ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ബഺബ഻ുല ഺണ് ഇന
കച്ചവടക്കഺര്

ബറാച്ച഻ീലയഽം ഇന
സാറത്ത഻ീലയഽം ഇന
കച്ചവടക്കഺര്
ത്ഗ഼ക്കഽകഺര്

ുറഺ്സ഻ീല ഇന
ന഻വഺസ഻കള് ഇന
(ഇന്ഹഺബ഻റ്റെഇ ഇന
്ത് ഇനുറഺ്സ്ഡ)
ൂചന഼സ്ഡ ഇന
കച്ചവടക്കഺര്

തങ്ങളുീട ചരക്ക് നഷ്ടീപ്പടഽകുയഺ ുമഺഷണം ുപഺകഽകുയഺ
ീചയ്യുകയഺീണക഻ല്
ുലഺണ്
എഐ ഴഽത഻
തള വുന്ത഻നഺയ഻
പല഻ശക്കഺരന് ഒരഽ ഄധ഻ക തഽക നല്ത്കഽന് എഐ ന്ദ്ഗ഻ീമറെുകള്
ബഺബ഻ുല ഺണ് ഇനകച്ചവടക്കഺര്ക്കഇ ഈണ്ടഺയ഻രഽന്ഽ. ആത്
‘ുബഺട്ടംനറ഻ ുലഺണഽകള്’ എഐ ന്ഺണ് ഄറ഻യീപ്പട്ട഻രഽന്ത്. ഇ
എഐ ന്ദ്ഗ഻ീമറെുകള് ന്ദ്പകഺരം, കപ്പല് യഺന്ദ്ത പാര്ത്ത഻യഺക്ക഻
സഽരക്ഷ഻തമഺയ഻ ലക്ഷയ്സ്ഥഺനത്ത് എഐ ത്ത഻യത഻നഽുശഷം കപ്പല഻ീറെ
ഄഥവഺ ചരക്ക഻ീറെ സഽരക്ഷയ്ക്ക്ക് എഐ ടഽത്ത഻ട്ടുള വ ുലഺണ്
ത഻ര഻ചാണടചാണഺല് മത഻.
ആന്ത്യയ഻ല് ന഻ന്ഽം
ന്ദ്ശ഼ലകയ഻ുലക്കഽം ഇജ഻പ്ത഻ുലക്കഽം
ന്ദ്ഗ഼സ഻ുലക്കഽം കപ്പല് ുപഺയ഻രഽന്ത഻ന്  ഇന ബഺബ഻ുല ഺണ് ഇന
കച്ചവടക്കഺരഽീട ഇന
ഄുത
ര഼ത഻
തീന്യഺണ്
ബറാച്ച഻ീലയഽം ഇന സാറത്ത഻ീലയഽം ഇന കച്ചവടക്കഺര്
പ഻ന്ത്ഽടര്ന്് വന്഻രഽന്ത്.
7-ംം നാറ്റഺണ്ട഻ീറെ ഒടഽവ഻ല് ത്ഗ഼ക്കഽകഺര് മരണീപ്പടഽന്
വയക്ത഻കളുീട
ശവസംക്ക്കഺരത്ത഻നഽം
ഄവരഽീട
കഽടഽംബഺംഗങ്ങീള
പര഻പഺല഻ക്കഽന്ത഻നഽമഺയ഻
സഹകരണ
സംഘങ്ങള് രാപ഼കര഻ചാണ഻രഽന്ഽ. ഇംഗ്ലണ്ട഻ീല ഇന ീസൌഹിദ ഇന
കാട്ട്യൂട്ട്ഺയ്മ ഇന
സംഘങ്ങളറം ഇന
(ീത്െണ്ല഻ ഇന
ീസഺൂസറ്റ഻സ്ഡ ഇന ്ത് ഇന ഇംഗ്ലണ്ടഇ)
ആതഽുപഺീല
രാപ഼കര഻ക്കീപ്പട്ടവയഺയ഻രഽന്ഽ.
ചരക്ക് ത഻രക്ക്കര഻ക്കീപ്പടഽന്ത് വഴ഻യഽണ്ടഺകഽന് നഷ്ടത്ത഻ീറെ
ന഻ര്ദ഻ഷ്ട ുതഺത഻ലഽള വ നഷ്ടം ചരക്ക഻ീറെ ഈടമസ്ഥനഽം (ഄവര്ക്ക്
യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ നഷ്ടം ഈണ്ടഺയ഻ട്ട഻ീലലക഻ല്ത്ുപഺലഽം)
തഺങ്ങണം,
ുറഺ്സ഻ീല ഇന
ന഻വഺസ഻കള് ഇന
(ഇന്ഹഺബ഻റ്റെഇ ഇന്ത് ഇനുറഺ്സ്ഡ) ൂകീകഺണ്ട഻രഽന്ത്
ഇ ര഼ത഻യഺണ്.
പഽരഺതന കഺലഘട്ടങ്ങള഻ല് ൂചന഼സ്ഡ ഇന കച്ചവടക്കഺര് ഇന
തങ്ങളുീട ചരക്ക് വ഻വ഻ധ ുബഺട്ടുകള഻ുലഺ കപ്പലഽകള഻ുലഺ അണ്
ഄപകടസഺദ്ധയതയഽള വ നദ഻കള഻ലാീട ഄയചാണ഻രഽന്ത്. നീതക഻ലഽം
ഒരഽ ുബഺട്ട഻ന് നഺശം ഈണ്ടഺകഽകയഺീണക഻ല് ഭഺഗ഻കമഺയ
നഺശനഷ്ടം മഺന്ദ്തുമ ഈണ്ടഺവഽകയഽള വു ഄലലഺീത പാര്ണമഺയ
നഺശം സഹ഻ുക്കണ്ട഻ വര഻കയ഻ലല എഐ ന്തഺയ഻രഽന്ഽ ഄവരഽീട
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അശയം. ഄങ്ങീന നഺശനഷ്ടത്ത഻ീറെ ുതഺത് കഽറയഽം.
3. ഇനഇന്ഷവറന്സ഻ീെ ഇനുധഽന഻ക ഇനസ഻ത്പഺത്ഫങ്ങള്
ആന്ത്യയ഻ീല കാട്ടുകഽടഽംബ സണ്ന്ദ്പദഺയത്ത഻ലഺണ് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീറെ തതവം ന്ദ്പത഻ഫല഻ചാണ്
കണ്ട഻രഽന്ത്, ഄതഺണ് എഐ ക്കഺലീത്തയഽം ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീറെ നറ്റവഽം മ഻കചാണ രാപം.
കഽടഽംബത്ത഻ീല ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട മരണം മാലമഽണ്ടഺകഽന് ദഽഃഖങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും
കഽടഽംബത്ത഻ീല എഐ ലലഺ ഄംഗങ്ങളും പക഻ടഽകയഽം ഄങ്ങീന
കഽടഽംബത്ത഻ീല ഓുരഺ
ഄംഗങ്ങളും സഽരക്ഷ഻തരഺീണന്് ഄവര്ക്ക് സവയം ുതഺന്ഽകയഽം ീചയ്യും.
അധഽന഻കയഽഗത്ത഻ൽ കാട്ടുകഽടഽംബ സണ്ന്ദ്പദഺയം ആലലഺതഺവഽകയഽം ഄണഽകഽടഽംബത്ത഻ീറെ
വരഽകയഽം ീചയ്ക്തുതഺീട ന഻തയജ഼വ഻തത്ത഻ീല ുേശങ്ങള്ക്ക്ക് പര഻ഹഺരമഺയ
ഒരഽ
സഽരക്ഷഺകവചത്ത഻ീറെ
അവശയം ഄന഻വഺശയമഺയ഻. ആതഺണ് ഓുരഺ വയക്ത഻യഽീടയഽം
ജ഼വ഻തത്ത഻ല് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീറെ ന്ദ്പഺധഺനയം എഐ ന്ത്ഺീണന്ത഻ുലക്ക് വ഻രള് ചാണ്ടഽന്ത്.
i.

ii.

ുലഺയ്്സ്ഡ: ആന്് ന഻ലവ഻ലഽള വ അധഽന഻ക വഺണ഻ജയ ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
ബ഻സ഻നസ്സ഻ീറെ ുവരഽകളുീട ഈറവ഻ടം ലണ്ടന഻ീല ുലഺയ്ക്്സ് ുകഺഫ഻ ീഹിസ഻ലഺണ്.
കചാണവടക്കഺര്, ആവ഻ീട ഒത്തഽകാടഽകയഽം, കപ്പല഻ല്
ീകഺണ്ടഽുപഺകഽം വഴ഻ കടല഻ല്
വചാണ് ചരക്കഽകള്ക്ക്ക് ഈണ്ടഺകഽന് നഺശനഷ്ടം പക഻ടഺന് പരപ്സരം സമ്മത഻ക്കഽം.
ഄത്തരം നഺശനഷ്ടങ്ങള് ീപഺതഽുവ കടലഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട നഺശനഷ്ടങ്ങളഺയ഻ര഻ക്കഽം
ഄതഺയത് ഈള്ക്ക്കടല഻ല് വചാണ് ചരക്ക് ീകഺള വയട഻ക്കീപ്പടഽക ഄഥവഺ കടല഻ീല ുമഺശം
കഺലഺവസ്ഥ മാലം ചരക്ക഻ന് ുകടഽപഺട് സംഭവ഻ക്കഽക ഄഥവഺ കപ്പല് മഽങ്ങഽക.
1706-ല് ലണ്ടന഻ല് രാപ഼കര഻ചാണ അമ഻ക്കബ഻ള് ഇന ീസഺൂസറ്റ഻ ഇന ുെഺര് ഇന
ീപര്പ്പച്ചല് ഇന അഷവറന്സ഻ീനയഺണ് ുലഺകത്ത഻ീല അദയീത്ത ൂലഫ്
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യഺയ഻ കണക്കഺക്കഽന്ത്.

4. ഇനഇത്ഫ യ഻ീല ഇനഇന്ഷവറന്സ഻ീെ ഇനചര഻ത്തം
a) ഇത്ഫ : 1800-ീറെ തഽടക്കത്ത഻ല് വ഻ുദശ കമ്പന഻യഽീട നജന്ഷസ഻കള് ീമൂറന് ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
അരംഭ഻ചാണത഻ലാീടയഺണ് അധഽന഻ക ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന് ആന്ത്യയ഻ല് തഽടങ്ങ഻യത്.
ദ഻ ഇന
്റ഻യെല് ഇന
ൂലത് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
കമ്പന഻ ഇനല഻മ഻റ്റ്
ൂത്ടറ്റല് ഇന
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനകമ്പന഻ ഇന
ല഻മ഻റ്റ്
ുബഺംീബ ഇന മ ാച്ചല് ഇന
അഷവറന്സ്ഡ ഇന
ീസഺൂസറ്റ഻ ഇന
ല഻മ഻റ്റ്
നഺഷണല് ഇന
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന കന്ന഻ ഇന
ല഻മ഻റ്റ്

ആംഗ്ല഼ഷ് കമ്പന഻ രാപ഼കര഻ചാണ
ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻

ആന്ത്യയ഻ീല

അദയീത്ത

ആന്ത്യയ഻ല് അദയമഺയ഻ രാപ഼കര഻ക്കീപ്പട്ട ുനഺണ് ൂലഫ്
ആന്ഷഷവറണ്സ്
അദയീത്ത ആന്ത്യന് ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
മഽംൂബയ഻ലഺണ് ആത് രാപ഼കര഻ചാണത്

കമ്പന഻.

1870-ല്

ആന്ത്യയ഻ീല നറ്റവഽം പഴക്കുമറ഻യ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻.
1906-ലഺണ്
ആത്
രാപ഼കര഻ചാണത്.
ആത്
ആുപ്പഺഴഽം
ന഻ലവ഻ലഽണ്ട്.
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നാറ്റഺണ്ട഻ീറെ തഽടക്കത്ത഻ല് സവുദശ഻ ന്ദ്പസ്ഥഺനത്ത഻ീറെ ഫലമഺയ഻ മറ്റ് ഄുനകം ആന്ത്യന്
കമ്പന഻കള് പ഻ന്഼ട് രാപ഼കര഻ക്കീപ്പട്ടു.
ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്ത്
1912-ല് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസ്സ഻ീന ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ൂലത് ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
കമ്പന഼സ്ഡ ഇന ുകടഽം ഇന ീത്പഺവ഻ഡെഇ ഇന െണ്ടഇ ഇന ുകടഽം പഺസഺക്ക഻. 1912-ീല ൂലഫ്
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഼സ് അക്ട് ന്ദ്പകഺരം ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ീറെ ന഻രക്ക് പട്ട഻കകളും കമ്പന഻കളുീട
കഺലഺകഺലങ്ങള഻ലഽള വ വ഻ലയ഻രഽത്തലഽകളും
ഒരഽ അ്ചയഽറ഻ സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്തണീമന്്
ന഻ര്ബന്ധമഺക്ക഻. എഐ ക഻ല് ുപഺലഽം ആന്ത്യന് കമ്പന഻കളും വ഻ുദശ കമ്പന഻കളും തമ്മ഻ലഽള വ
വ഻ുവചനവഽം ഄന്ത്രവഽം തഽടര്ന്ഽീകഺണ്ട഻രഽന്ഽ.
ആന്ത്യയ഻ീല ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻കീള ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ 1938- ീല ആന്ഷഷവറന്ഷസ് അക്ട്
വന്ഽ. ഇ അക്ട് കഺലഺകഺലങ്ങള഻ല് ുഭദഗത഻ വരഽത്ത഻ ആുപ്പഺഴഽം ന്ദ്പഺബലത്ത഻ല്
തഽടര്ന്ഽീകഺണ്ട് ുപഺകഽന്ഽ. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് അക്ട഻ീല ചട്ടന്ദ്പകഺരം ഗവീമറെ് കുന്ദ്ടഺളര്
ഓഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന ന഻യമ഻ചാണു
b) ൂലത് ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുദശ഼യവത്കരണം: 1956 ീസപ്തംബര് 1-ന് ൂലഫ്
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസ്സ് ുദശ഼യവത്കര഻ക്കഽകയഽം ൂലത് ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
ുകഺര്പ്പുറഷന് ഇന ്ത് ഇന ഇത്ഫ  ഇന (എല്ഐസ഻) ന഻ലവ഻ല് വരഽകയഽം ീചയ്ക്തഽ.
അസമയത്ത് ആന്ത്യയ഻ല് 170 കമ്പന഻കളും 75 ീന്ദ്പഺവ഻ഡറെ് ഫണ്ട് ീസഺൂസറ്റ഻കളും
ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസ്സ്
ീചയ്യുന്ഽണ്ടഺയ഻രഽന്ഽ. 1956 മഽതല് 1999 വീര
ആന്ത്യയ഻ീല
ൂലഫ്
ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
ബ഻സ഻നസ്സ്
എഐ ല്ത്ഐസ഻യഽീട
മഺന്ദ്തം
കഽത്തകയഺയ഻രഽന്ഽ.
c) ുനഺണ്-ൂലത് ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുദശ഼യവത്കരണം: 1972-ല് ജനറല്
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസ്സ് നഺഷണൂലുസഷന് അക്ട് (ജ഻എഐ ബ഻എഐ ന്ഷഎഐ ) ന഻ലവ഻ല്
വന്ുതഺീട, ുനഺണ്-ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസഽം ുദശ഼യവത്കര഻ക്കീപ്പടഽകയഽം ജനറല് ഇന
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുകഺര്പ്പുറഷന് ഇന ്ത് ഇന ഇത്ഫ യഽം ഇന (ജ഻ഐസ഻യഽം) ഇന
അത഻ീെ ഇനനഺല് ഇനഉപവ഻ഭഺഗങ്ങളറം രാപ഼കര഻ക്കീപ്പട്ടു. അസമയത്ത് ആന്ത്യയ഻ല്
ുനഺണ്-ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖലയ഻ല് ന്ദ്പവര്ത്ത഻ചാണു വന്഻രഽന് 106 ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
കമ്പന഻കള് നക഼കര഻ചാണ് ജ഻എഐ സ഻ ഓഫ് ആന്ത്യയഽീട നഺല് ഈപവ഻ഭഺഗങ്ങള് ഈണ്ടഺക്ക഻.
d) മല്ുഹഺത്ത ഇന കമിറ഻റ്റ഻ ഇന ുെഇ ഇന ഐുര്ഡ഻എ: 1993-ല് ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുമഖലയ഻ീല മത്സരഘടകം വ഼ണ്ടഽം ന്ദ്പഺുയഺഗയത്ത഻ല് ീകഺണ്ടഽവരഽന്ത് ഈള്ക്പ്പീട
വ഻കസന മഺറ്റങ്ങള് ശഽപഺര്ശ ീചയ്യുന്ത഻നഽം ഇ ുമഖലയഽീട പരയുവഷണത്ത഻നഽമഺയ഻
മല്ത്ുഹഺന്ദ്ത കമ്മ഻റ്റ഻ രാപ഼കര഻ചാണു. 1994-ല് കമ്മ഻റ്റ഻ ഄവരഽീട റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് സമര്പ്പ഻ചാണു.
1997-ല് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ീറഗഽുലറ്ററ഻ ഄുതഺറ഻റ്റ഻ (ഐഅര്എഐ ) രാപ഼കര഻ചാണു. 1999-ല്
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ീറഗഽുലറ്ററ഻ അറെ് ീഡവലപ്ീമറെ് ഄുതഺറ഻റ്റ഻ അക്ട് (ഐഅര്ഡ഻എഐ )
പഺസഺക്ക഻യത഻ീന തഽടര്ന്് 2000 നന്ദ്പ഻ല഻ല് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖലീയയഽം ുനഺണ്ൂലഫ്
ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുമഖലീയയഽം
ഒരഽമ഻ചാണ്
ന഻യമവ഻ുധയമഺയ഻
ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ഽത഻നഺയ഻
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
ീറഗഽുലറ്ററ഻ ഇന
ുെഇ ഇന
ീഡവലപ്ീമെഇ ഇനഅുതഺറ഻റ്റ഻ ഇന(ഐുര്ഡ഻എ) രാപ഼കര഻ചാണു.
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5. ഇനഇന്നീത്ത ഇനൂലത് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുമഖല
ആന്ത്യയ഻ല് ആുപ്പഺള് 24 ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻കള് ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ഽണ്ട്, ഄത഻ീറെ
വ഻ശദഺംശങ്ങൽള്
a) ീപഺതഽുമഖല സ്ഥഺപനമഺയ ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺര്പ്പുറഷന് ഓഫ് ആന്ത്യ.
b) കാടഺീത സവകഺരയ ുമഖലയ഻ല് 23 ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻കളുണ്ട്.
c) ആന്ത്യഺ ഗവീണറെ഻ീറെ ക഼ഴ഻ലഽള വ ുപഺസ്റ്റല് ഡ഻പ്പഺര്ീ്്മറെ് ുപഺസ്റ്റല് ൂലഫ്
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എഐ ന്് ുപര഻ല് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസ്സ് ീചയ്യുന്ഽണ്ട്,
പുക്ഷ ആത് ീറഗഽുലറ്ററഽീട ഄധ഻കഺരപര഻ധ഻യ഻ല് വരഽന്തലല.
ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പരീ ഇനപര഼ക്ഷ ഇന1
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് ആന്ത്യയ഻ീല ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖലീയ ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്
സംഘടന?
I.
II.
III.
IV.

ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഄുതഺറ഻റ്റ഻ ഓഫ് ആന്ത്യ
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ീറഗഽുലറ്ററ഻ അറെ് ീഡവലപ്ീമറെ് ഄുതഺറ഻റ്റ഻
ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺര്പ്പുറഷന് ഓഫ് ആന്ത്യ
ജനറല് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺര്പ്പുറഷന് ഓഫ് ആന്ത്യ
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B. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനഎങ്ങീനയഺണ് ഇനത്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്നത്
വക്തഽവ഻ീറെ
ഈടമസ്ഥഺവകഺശ
തതവമഺണ്
അധഽന഻ക
ീകഺടഽക്കല്ത്വഺങ്ങലഽകള്
ഄട഻സ്ഥഺനഘടകം.
ച഻ല
സംഭവവ഻കഺസം
ന഻മ഻ത്തം
ഒരഽ
വക്തഽവ഻ീറെ
മാലം
നഷ്ടീപ്പടഽകയഺീണക഻ല്
(നഺശനഷ്ടുമഺ
ുകടഽപഺടഽമാലുമഺ),
വക്തഽവ഻ീറെ
ഈടമസ്ഥന്
സഺമ്പത്ത഻കനഷ്ടം സഹ഻ുക്കണ്ട഻ വരഽം. എഐ ന്ത്഻രഽന്ഺലഽം സമഺനമഺയ വക്തഽക്കളുീട ഈടമകള്
ഒത്ത് ുചര്ന്് ീചറ഻യ തഽക നല്ത്ക഻ ഒരഽ ീപഺതഽ ഫണ്ട് സിഷ്ട഻ക്കഽകയഺീണക഻ല് അ തഽക
ഈപുയഺഗ഻ചാണ് നഺശനഷ്ടം ഈണ്ടഺകഽന് വയക്ത഻കള്ക്ക്ക് നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല്ത്കഺം.
ചഽരഽക്കത്ത഻ല് ച഻ല സഺമ്പത്ത഻കനഷ്ടം ഈണ്ടഺകഽന് സഺദ്ധയതയഽം ഄത഻ീറെ പര഻ണ഻തഫലങ്ങളും
ഒരഽ വയക്ത഻ ന഻ന്ഽം ഄുനകം അളുകള഻ുലക്ക്
ൂകമഺറ്റം ീചയ്യുന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ്
ആന്ഷഷവറന്ഷസ്.
ന഻ര്വചനം
ആന്ഷവറന്സ് എഐ ന്ത് കഺലങ്ങളഺയ഻ ഓുരഺ തരത്ത഻ലഽള വ റ഻ക്ക഻ീന ഄഭ഻മഽഖ഼കര഻ക്കഺന്
സഺദ്ധയയഽള വ കഽുറ വയക്ത഻കീള ഒരഽമ഻ചാണഺക്ക഻ ഄത഻ല് നഺശനഷ്ടം ഄനഽഭവ഻ുക്കണ്ട഻ വരഽന്
ഭഺഗയുദഺഷ഻കളുീട ബഺദ്ധയത പക഻ടഽന്ത഻ന് ആന്ഷവറണ്സ് ഈപുയഺഗ഻ക്കഽന് ഒരഽ ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ്.

ച഻ത്തം ഇന2 ഇന: ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനഎങ്ങീനയഺണ് ഇനത്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്നത്

എഐ ന്ത്഻രഽന്ഺലഽം ച഻ല സംശയങ്ങള് എഐ ുപ്പഺഴഽം ബഺക്ക഻ ന഻ല്ത്ക്കഽം
i.
ഄത്തരം ഒരഽ ീപഺതഽഫണ്ട് സിഷ്ട഻ക്കഽന്ത഻ന് അളുകള് ഄവര് ഄദ്ധവഺന഻ചാണ്
ഈണ്ടഺക്ക഻യ പണം നല്ത്കഽുമഺ?
ii.
ന഻ര്ദ഻ഷ്ട കഺരയത്ത഻ന് തീന് തങ്ങള് നല്ത്ക഻യ പണം ഈപുയഺഗ഻ക്കഽന്ഽണ്ീടന്്
ഄവീരങ്ങീന വ഻ശവസ഻ക്കഽം?
iii.
തങ്ങള് വളീര കാടഽതലഺുണഺ കഽറചാണഺുണഺ നല്ത്കഽന്ീതന്് ഄവര്ക്ക് എഐ ങ്ങീന
ഄറ഻യഺന് കഴ഻യഽം?
ത഼ര്ചാണയഺയഽം
സമാഹത്ത഻ീല
അളുകീള
സംുയഺജ഻പ്പ഻ചാണ്
ഄത്തരം
ന്ദ്പന്ദ്ക഻യകള്
നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്ത഻ന്
അീരക഻ലഽീമഺീക്ക
മഽന്ഷൂകീയടഽക്കണം.
അ
‘അീരക഻ലഽമഺണ്’
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‘ആന്ഷഷവറണ്സ്’ എഐ ന്് ഄറ഻യീപ്പടഽന്ത്, ആന്ഷഷവറര് ഓുരഺ വയക്ത഻കളും നല്ത്കഽന് പണം
ഈപുയഺഗ഻ചാണ് ഒരഽ പാള് സിഷ്ട഻ക്കഽകയഽം നഺശനഷ്ടം സംഭവ഻ക്കഽന് വയക്ത഻കള്ക്ക്ക്
നഷ്ടപര഻ഹഺരം ആത഻ല് ന഻ന്ഽം നല്ത്കഽകയഽം ീചയ്യും.
ഒരഽ ആന്ഷഷവറര് വയക്ത഻കളുീടയഽം
ഄതയഺവശയമഺണ്.

സമാഹത്ത഻ീറെയഽം

വ഻ശവഺസം

ുനട഻ീയടഽുക്കണ്ടത്

1. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനഎങ്ങീനയഺണ് ഇനത്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്നത്
a) അദയമഺയ഻, വക്തഽവ഻ന് സഺമ്പത്ത഻ക മാലയമഽള വതഺയ഻ര഻ക്കണം. വസ്ഡതഽ:
i. ീഭൌത഼കമഺകഺം (കഺറ് ഄഥവഺ ീകട്ട഻ടം) ഄീലലക഻ല്
ii. ീഭൌത഼കമലലഺത്തതഽമഺകഺം (സല്ത്ുപ്പര്) ഄീലലക഻ല്
iii. വ ക്ത഻ഗതവഽമഺകഺം (ഒരഺളുീട കണുകളും, ൂകകഺലഽകളും മറ്റ്
ശര഼രഭഺഗങ്ങളും)
b) ച഻ല സംഭവം ന഻മ഻ത്തം വക്തഽവ഻ന് ഄത഻ീറെ മാലയം നഷ്ടീപ്പുട്ടക്കഺം. ആത഻ീനയഺണ്
റ഻ക്ക് എഐ ന്് പറയഽന്ത്. റ഻ക്ക഻ന് കഺരണമഺയ സംഭവീത്തയഺണ് നഺശത്ത഻ീെ ഇന
ുഹതഽ ഇന(ീപര഻ൾസ്ഡ) എഐ ന്് പറയഽന്ത്.
c) പാള഻ംഗ് എഐ ന്് ഄറ഻യീപ്പടഽന് ഒരഽ തതവമഽണ്ട്. ഄുനകം വയക്ത഻കള഻ല് ന഻ന്ഽം
ുശഖര഻ക്കഽന് പണമഺണ് (ഄതഺയത് ന്ദ്പ഼മ഻യം) ആത഻ലഽള വത്. ഇ അളുകള് ഒുര
തരത്ത഻ലഽള വ റ഻ക്കഽകീള ഄഭ഻മഽഖ഼കര഻ക്കഺന് സഺദ്ധയതയഽള വവരഺണ്.
d) നഺശനഷ്ടം ബഺധ഻ക്കഽന്
നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല്ത്കഽക.

അളുകള്ക്ക്ക്

ഇ

ഫണ്ട഻ീറെ

പാള഻ല്

ന഻ന്ഺണ്

e) ഇ
തരത്ത഻ല്
ഫണ്ട്
ുശഖര഻ക്കഽകയഽം
(പാള്
ീചയ്യുകയഽം)
നഺശനഷ്ടമഽണ്ടഺകഽന്വര്ക്ക്
നഷ്ടപര഻ഹഺരം
നല്ത്കഽകയഽം
ീചയ്യുന്
ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ
നടത്തഽന്ത഻നഽള വ സ്ഥഺപനീത്തയഺണ് ഇന്ഷവറര് എഐ ന്് ഄറ഻യീപ്പടഽന്ത്.
f)

ഇ ക്ക഼മ഻ല് പീകടഽക്കഺന് തഺത്പരയമഽള വ ഓുരഺ വയക്ത഻കളുമഺയ഻ ആന്ഷഷവറര് ഒരഽ
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺണ്ത്ടഺകട഻ല് നര്ീപ്പടഽം.
ആത഻ല് പീകടഽക്കഽന്വീര
ആന്ഷഷവര് ീചയ്യുന് വയക്ത഻ (ആന്ഷഷവര്ഡ്) എഐ ന്് ഄറ഻യീപ്പടഽം.

2. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനബഺത്പ തകള് ഇനകഽറയ്ക്കഽം
ന഻ര്ദ഻ഷ്ട സംഭവവ഻കഺസം മാലം ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽണ്ടഺകഽന് നഺശനഷ്ടം, ീചലവ്, ൂവകലയം
എഐ ന്഻വയഺണ് റ഻ക്ക഻ീറെ ബഺദ്ധയത എഐ ന്ത് ീകഺണ്ട് ഈുദശ഻ക്കഽന്ത്.
ച഻ത്തം ഇന3: ഇനഒരഺൾക്കഇ ഇനചഽുമുക്കണ്ട഻ ഇനവരഽന്ന ഇനറ഻സ്ഡക ഇനബഺത്പ തകള്
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ഒരഺള്ക്ക്ക് രണ്ട് തരത്ത഻ലഽള വ
ീസക്കെറ഻യഽം

റ഻ക്ക്

ബഺദ്ധയതകളഺണഽള വത്

–

ൂത്പമറ഻യഽം ഇന ഇന

a) ൂത്പമറ഻ ഇനറ഻സ്ഡക ഇനബഺത്പ ത
ൂത്പമറ഻ ഇന റ഻സ്ഡക ഇന ബഺത്പ തയ഻ല്
റ഻ക്ക഻ന്
കഺരണമഺയ
സംശഽദ്ധ
സംഭവവ഻കഺസം മാലം
വ഼ട്ടുസഺമന്ദ്ഗ഻കള്ക്ക്ക് (വയവസഺയ സ്ഥഺപനത്ത഻ന്) ഈണ്ടഺയ
യഥഺര്ഥ നഺശനഷ്ടമഺണ് ഈള്ക്ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ത്
ഉദഺഹരണം
ഄഗ്ന഻ബഺധ മാലം ഒരഽ വയവസഺയശഺല കത്ത഻നശ഻ക്കഽണ്ുപഺള്, നഺശനഷ്ടമഽണ്ടഺയ ഄഥവഺ
ുകടഽപഺട് സംഭവ഻ചാണ ചരക്ക഻ീറെ യഥഺര്ഥ മാലയം കണക്കഺക്കഽകയഽം നഺശനഷ്ടം ബഺധ഻ചാണ
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല്ത്കഽകയഽം ീചയ്യഺം
ഒരഽ വയക്ത഻ ഹിദയശക്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യക്ക് വ഻ുധയനഺകഽണ്ുപഺള്, ഄത഻ന്ീറ
എഐ ന്ദ്തയഺീണന്് ഄറ഻യഺന് കഴ഻യഽം ഄത് നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ നല്കഽം.

ീചലവ്

ആത് കാടഺീത ച഻ല ുനര഻ട്ടലലഺതയഽള വ നഷ്ടങ്ങളും ഈണ്ടഺുയക്കഺം.
ഉദഺഹരണം
ഄഗ്ന഻ബഺധമാലം ബ഻സ഻നസ്സ് ന്ദ്പവര്ത്തനങ്ങള് നടക്കഺീത വര഻കയഽം ഄത് ലഺഭം
കഽറയഽന്ത഻ന് കഺരണമഺകഽകയഽം ീചയ്യും, ഄത഻ന്ീറ മാലയം കണക്കഺക്കഽകയഽം നഺശനഷ്ട
ബഺധ഻തനഺയ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല്കഽകയഽം ീചയ്യഺം.
b) ീസക്കെറ഻ ഇനറ഻സ്ഡക ഇനബഺത്പ ത
ഄത്തരം
ഒരഽ
സംഭവം
ഈണ്ടഺയ഻ട്ട഻ീലലന്ഽം
യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽള വ
നഷ്ടവഽം
ഈണ്ടഺയ഻ട്ട഻ീലലന്് സകല്പ്പ഻ക്കഽക. നഺശനഷ്ടീത്ത ഄഭ഻മഽഖ഼കര഻ുക്കണ്ട഻ വരഽന്വര്ക്ക്
യഺീതഺരഽ
ബഺദ്ധയതയഽം
ചഽമുത്തണ്ട
എഐ ന്്
ആത്
ഄര്ഥമഺക്കഽന്ഽണ്ുടഺ?
ഈത്തരീമീന്ത്ന്ഺല് ഒരഺള് ൂന്ദ്പമറ഻ ബഺദ്ധയത കാടഺീത ീസക്കറെറ഻ ബഺദ്ധയതയഽം
ചഽമുക്കണ്ടതഺയ഻ട്ടുണ്ട്.
നഺശനഷ്ടഺവസ്ഥീയ ഄഭ഻മഽഖ഼കര഻ുക്കണ്ട഻ വരഽക എഐ ന് കഺരണത്തഺല് ഒരഽ വയക്ത഻
സഹ഻ുക്കണ്ട഻ വരഽന് ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുകളും ീചലവഽകളുമഺണ്  ഇനീസക്കെറ഻ ഇന റ഻സ്ഡക ഇന
ബഺത്പ തയ഻ല് ഈള്ക്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത്. ഄത്തരം ഒരഽ ഄവസ്ഥ ഈണ്ടഺയ഻ീലലക഻ല്
ുപഺലഽം ആത്തരം ബഺദ്ധയതകള് തഺുങ്ങണ്ടതഺയ഻ വരഽം.
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ഄത്തരം ച഻ല ബഺദ്ധയതകീളപ്പറ്റ഻ നമഽക്ക് ുനഺക്കഺം:
i.

ഒന്ഺമതഺയ഻ ഭയവഽം ഉത്കണ്ഠയഽം ഇന മാലമഽണ്ടഺകഽന്ന ഇന ശര഼ര഻കവഽം ഇന
മഺനസ഻കവഽമഺയ ഇന പ഻ര഻മഽറഽക്കം. ഓുരഺ വയക്ത഻കള്ക്ക്കഽം വയതയക്ത
ഈത്കണ്ഠയഺയ഻ര഻ക്കഽമഽള വത് പുക്ഷ ഄത് പ഻ര഻മഽറഽക്കം സിഷ്ട഻ക്കഽകയഽം ഒരഽ
വയക്ത഻യഽീട ൂസവരയജ഼വ഻തീത്ത ബഺധ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യും

രണ്ടഺമതഺയ഻,
നഺശനഷ്ടം ഇന
ഉണ്ടഺകഽകുയഺ ഇന
ഇലലുയഺ ഇന
എന്ന ഇന
കഺര ത്ത഻ല് ഇന ന഻ശ്ചയമ഻ീലലങ്ക഻ല്, ഄത്തരം സംഭവവ഻കഺസം ഈണ്ടഺയഺല്
ഄത഻ീന ുനര഻ടഽന്ത഻നഺയ഻ കഽറചാണ് തഽക കരഽത഻ ീവയ്ക്ക്കഽക എഐ ന്തഺണ് നറ്റവഽം
ഄനഽുയഺജയമഺയ കഺരയം. ഄത്തരം ഫണ്ടഽകള് സാക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻ന് ീചലവഽകളുണ്ട്,
ഄത്തരം ഫണ്ടഽകള് ീരഺക്കം പണമഺയ഻ ീവയ്ക്ക്കഽന്തഽവഴ഻ ഄത഻ല് ന഻ന്ഽം
കഺരയമഺയ വരഽമഺനവഽം ലഭ഻ക്കഽകയ഻ലല.
റ഻ക്ക് ആന്ഷഷവററ഻ുലക്ക് ൂകമഺറ്റം ീചയ്യുന്ത് വഴ഻, ൂസവരയമഺയ഻ ജ഻വ഻ക്കഺന് കഴ഻യഽം,
കരഽതലഺയ഻ ന഼ക്ക഻ ീവചാണ഻ര഻ക്കഽന് ഫണ്ടഽകള് ആന്ഷീവസ്റ്റ് ീചയ്ക്ത് സവന്ത്ം ബ഻സ഻നസ്സ്
ീമചാണമഺയ ര഼ത഻യ഻ല് നടത്ത഻ീകഺണ്ട് ുപഺകഽവഺനഽം സഺധ഻ക്കഽം.
ii.

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പരീ ഇനപര഼ക്ഷ ഇന2
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് ീസക്കറെറ഻ റ഻ക്ക് ബഺദ്ധയത?
I. ബ഻സ഻നസ്സ് ആറെറപ്ഷന് ീചലവ്
II. ുകടഽസംഭവ഻ചാണ ചരക്ക഻ീറെ വ഻ല
III. ഭഺവ഻യ഻ല് ഈണ്ടഺുയക്കഺവഽന് ത഼ന്ദ്വമഺയ നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന ുനര഻ടഽന്ത഻നഺയ഻ കരഽതല്പ്ധനം
സാക്ഷ഻ക്കഽക.
IV. ഹിദയഺഘഺതം മാലമഽണ്ടഺകഽന് അശഽപന്ദ്ത഻ ീചലവഽകള്
C.

റ഻സ്ഡക ഇനൂകകഺര ം ഇനീചയ്യറന്നത഻നഽള്ള പരീ ഇനര഼ത഻കള്

ഒരഺള് ന഻ങ്ങുളഺട് ുചഺദ഻ുചാണക്കഺവഽന് മീറ്റഺരഽ ുചഺദയമഺണ്, എഐ ലലഺ തരത്ത഻ലഽമഽള വ
റ഻ക്കഽകള്ക്ക്ക് ഄനഽുയഺജയമഺയ പര഻ഹഺരമഺുണഺ ആന്ഷഷവറന്ഷസ്. ഈത്തരം ‘ഄലല’.
വയക്ത഻കള്ക്ക്ക് ഄവരഽീട റ഻ക്ക് ൂകകഺരയം ീചയ്യുന്ത഻ന് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺവഽന് ഒരഽ ര഼ത഻
മഺന്ദ്തമഺണ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ്. ആവ഻ീട ഄഭ഻മഽഖ഼കര഻ക്കഺന് സഺദ്ധയതയഽള വ റ഻ക്കഽകള് ഄവര്
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ക്ക് ൂകമഺറഽന്ഽ. ആത് കാടഺീത റ഻ക്ക഻ീന ൂകകഺരയം ീചയ്യഺന് മറ്റ്
ച഻ല ര഼ത഻കള് കാട഻യഽണ്ട്, ഄത് തഺീഴ വ഻വര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
1. റ഻സ്ഡക ഇനഒഴ഻വഺക്കല് (Risk avoidance)

നഷ്ടസഺദ്ധയയഽള വ
ഄവസ്ഥയ഻ല്
ന഻ന്ഽം
ഒഴ഻ഞ്ഞഽമഺറ഻
ന഻ന്്
ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻ീനയഺണ് റ഻ക്ക് ഒഴ഻വഺക്കല് എഐ ന്് പറയഽന്ത്. ഄങ്ങീന
റ഻ക്ക് സഺദ്ധയതയഽള വ, വയക്ത഻കള്, ന്ദ്പവിത്ത഻കള് എഐ ന്഻വ ഒഴ഻വഺക്കഽം.

റ഻ക്ക഻ീന
ഒരഽ വയക്ത഻

ഉദഺഹരണം
i. ച഻ലര് ഈത്പഺദനവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട റ഻ക്ക് ഒഴ഻വഺക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഈത്പഺദ഻പ്പ഻ക്കഺനഺയ഻
മീറ്റഺര്ീക്കക഻ലഽം ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ന് നല്ത്കഽം.
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ii.
ച഻ലര് ഄപകടം ഈണ്ടഺകഽീമന്് ഭയന്് വ഼ട്ട഻ല് ന഻ന്് തീന് പഽറത്ത് ുപഺകഺറ഻ലല ഄഥവഺ
ഄസഽഖം പ഻ട഻ീപ്പടഽീമന്് കരഽത഻ യഺന്ദ്ത തീന് ഒഴ഻വഺക്കഽം.
പുക്ഷ റ഻ക്ക് ൂകക്കഺരയം ീചയ്യുന്ത഻ന് റ഻ക്ക് ഒഴ഻വഺക്കഽക എഐ ന്ത് ഒരഽ നലല ര഼ത഻യലല.
ച഻ല
റ഻ക്കഽള വ ന്ദ്പവിത്ത഻കള് എഐ ടഽത്തഺല് മഺന്ദ്തുമ വയക്ത഻കള്ക്ക്കഽം സമാഹത്ത഻നഽം
ഈന്ത഻യഽണ്ടഺകഽം.
ഄത്തം
ന്ദ്പവിത്തകള്
ഒഴ഻വഺക്കഽന്ത്
വഴ഻
സമാഹത്ത഻നഽം
വയക്ത഻കള്ക്ക്കഽം ഄത്തരം റ഻ക്ക് എഐ ടഽത്തഺല് ലഭ഻ുചാണക്കഺവഽന് ഗഽണങ്ങള് നഷ്ടീപ്പടഽം.
2. റ഻സ്ഡക ഇനന഻ലന഻ര്ത്തഽക

റ഻ക്ക഻ീന സവയം ൂകകഺരയം ീചയ്യഺന് ന്ദ്ശമ഻ക്കഽകയഽം ഄങ്ങീന റ഻ക്ക഻ീനയഽം ഄത഻ീറെ
പര഻ണ഻തഫലീത്തയഽം ുനര഻ടഺന് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺന഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യുക. ആത഻ീന ീസല്ത്ഫ്ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എഐ ന്് പറയഽം.
ഉദഺഹരണം
ഒരഽ വയവസഺയസ്ഥഺപനം ഄത഻ീറെ ുശഷ഻ീയക്കഽറ഻ചാണുള വ ഄനഽഭവത്ത഻ീറെ ീവള഻ചാണത്ത഻ല്
റ഻ക്ക് ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്ത഻ീറെ ഭഺഗമഺയ഻ ഒരഽ പര഻ധ഻ വീര ീചറ഻യ നഷ്ടങ്ങള് സഹ഻ക്കഺന്
തയ്യഺറഺകഽം.
3. റ഻സ്ഡക഻ീെ ഇനുതഺത് ഇനകഽറയ്ക്കഽകയഽം ഇനന഻യത്ത്ഫ഻ക്കഽകയഽം ഇനീചയ്യറക ഇന

റ഻ക്ക് ഒഴ഻വഺക്കഽന്തഽമഺയ഻ തഺരതമയം ീചയ്യുണ്ുപഺൽള് ആത് വളീര ന്ദ്പസക്തവഽം
ന്ദ്പുയഺഗ഻കവഽമഺയ മഺര്ഗമഺണ്. ആത് ീകഺണ്ട് ഈുദശ഻ക്കഽന്ത് നഺശനഷ്ടം ഈണ്ടഺകഺനഽള വ
സഺദ്ധയത ഄഥവഺ നഺശനഷ്ടം ഈണ്ടഺയഺല് തീന് ഄത഻ീറെ ത഼ന്ദ്വത കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ നടപട഻
ന്ദ്കമങ്ങള് എഐ ടഽക്കഽക എഐ ന്തഺണ്.
ത്പധഺീപ്പട്ട്യൂട്ട്ത്
നഺശനഷ്ടം ഈണ്ടഺകഺനഽള വ
സഺദ്ധയത കഽറയ്ക്ക്കഽന് നടപട഻ീയ ‘നഺശനഷ്ടം ഇന തടയഽക’
എഐ ന്ഺണ് ഄറ഻യീപ്പടഽന്ത്. നഺശനഷ്ടത്ത഻ീറെ ത഼ന്ദ്വത കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ നടപട഻ീയ
‘നഺശനഷ്ട ഇനുതഺത് ഇനകഽറയ്ക്കഽക’ എഐ ന്ഽമഺണ് ഄറ഻യീപ്പടഽന്ത്.
തഺീഴ
,ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യഺം:

മഺര്ഗങ്ങള഻ലാീട

റ഻ക്ക഻ീറെ

ുതഺത്

കഽറയ്ക്ക്കഽകയഽം

a) അറ഻വഽം ഇനപര഻ശ഼ലനവഽം, ഄതഺയത് ജ഼വനക്കഺര്ക്കഺയ഻ സ്ഥ഻രമഺയ഻ ‚ഫയല്
ന്ദ്ഡ഻ലല഻ംഗ്‛ നടത്തഽക, ൂന്ദ്ഡവര്മഺര്ക്കഽം ുഫഺര്ക്ക് ല഻റ് ഓറ്റ് ഓപ്പുററ്റര്മഺര്ക്കഽം
മത഻യഺയ പര഻ശ഼ലനം ലഭ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ീടന്് ഈറപ്പഺക്കഽക, ീഹല്ത്ീമറ്റും സ഼റ്റ് ീബല്ത്റ്റും
ധര഻ക്കഽക, തഽടങ്ങ഻യവ.
ക്ക്കാള഻ല് കഽട്ട഻കള്ക്ക്ക഻ടയ഻ല് ജക് ഫഽഡ് ഒഴ഻വഺക്കഽന്ത഻ീനപ്പറ്റ഻ േഺസ്സ് എഐ ടഽക്കഽക
എഐ ന്തണ് ആത഻നഽള വ ഈദഺഹരണം.
b) പര഻സ്ഥ഻ത഻ ഇന മഺറ്റങ്ങള് ഇന സിഷ്ട഻ക്കഽക, ഄതഺയത് ‚ീഭിത഼കവഺസ്ഥകൽ‛
ീമചാണീപ്പടഽത്തഽക, ഈദഺഹരണത്ത഻ന്, കതകഽകള്ക്ക്കഽം മ഻കചാണ ുലഺക്കഽകള് സ്ഥഺപ഻ക്കഽക,
ജനഺലകള്ക്ക്ക് മ഻കചാണ കണ്പ഻കള് ഄഥവഺ ഷട്ടൽ സ്ഥഺപ഻ക്കഽക, ബര്ഗ്ലര് ഄഥവഺ ഫയര്
ഄലഺം ഄഥവഺ എഐ ്സ്റ്റ഻ഗഽഷന് സ്ഥഺപ഻ക്കഽക. അളുകളുീട അുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻
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ീമചാണീപ്പടഽത്തഽന്ത഻നഺയ഻
സംസ്ഥഺനങ്ങള്ക്ക്ക്
പഽക-ശബ്ദ
മല഻ന഼കരണങ്ങള്
തടയഽന്ത഻നഽള വ
സംവ഻ധഺനങ്ങള്
നര്ീപ്പടഽത്തഺം.
സ്ഥ഻രമഺയ഻
മുലറ഻യ
തടയഽന്ത഻നഽള വ മരഽന്് തള഻ക്കഽന്ത് വഴ഻ മുലറ഻യ ഈണ്ടഺകഽന്ത് തടയഺം.
c) അപകടകരമഺയ ഇന
അഥവഺ ഇന
ഹഺന഻കരമഺയ ഇന
ത്പത്ക഻കള഻ലഽണ്ടഺക്കഽന്ന ഇന മഺറ്റങ്ങള്, ീമഷ഼നറ഻കളും ഈപകരണങ്ങളും
ഈപുയഺഗ഻ക്കഽണ്ുപഺൽ ഄഥവഺ മറ്റ് ുജഺല഻കള് ീചയ്യുണ്ുപഺൽള്
ഈദഺഹരണത്ത഻ന്,
അുരഺഗയപരമഺയ
അഹഺരര഼ത഻യഽം
ജ഼വ഻തൂശല഻യഽം
ഄസഽഖങ്ങീള ഄകറ്റ഻ന഻ര്ത്തഽം.
d) ുവര്ത഻ര഻ക്കഽക, ഒരഽ വക്തഽവ഻ീറെ വ഻വ഻ധ ഘടകങ്ങള് ഒരഽ സ്ഥലത്ത് തീന്
ീവയ്ക്ക്കഺീത വ഻വ഻ധ സ്ഥലങ്ങള഻ല് സ്ഥഺപ഻ക്കഽക, ആത് റ഻ക്ക് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ
ര഼ത഻യഺണ്. അശയം എഐ ീന്ത്ന്ഺല്, ഒരഽ സ്ഥലത്ത് ഄപഺയം ഈണ്ടഺയഺലഽം വ഻വ഻ധ
സ്ഥലങ്ങള഻ല് സ്ഥഺപ഻ചാണത഻നഺല് നഺശനഷ്ടത്ത഻ീറെ ുതഺത് കഽറയഽം.
ഈദഺഹരണത്ത഻ന്,
വ഻വ഻ധ ീവയര്ീഹിസഽകള഻ല് ചരക്ക് സാക്ഷ഻ക്കഽക വഴ഻
ചരക്ക഻നഽണ്ടഺകഽന് നഺശനഷ്ടത്ത഻ീറെ ുതഺത് കഽറയ്ക്ക്കഺം. ആത഻ല് നീതക഻ലഽം
ഒീരണത്ത഻ന് ുക്പഺട് സംഭവ഻ചാണഺലഽം ഄത഻ീറെ പര഻ണ഻തഫലം തഺരതുമയന
കഽറവഺയ഻ര഻ക്കഽം.
4. ഇനറ഻സ്ഡക ഇനൂെനഺന്സ഻ംഗ്
ഈണ്ടഺകഺന് സഺദ്ധയതയഽള വ നഺശനഷ്ടങ്ങീള ുനര഻ടഽന്ത഻നഽള വ ഫണ്ട് സവരാപ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
വകഽപ്പഺണ഻ത്.
a) ീസല്ത് ഇന ൂെനഺന്സ഻ംഗ് ഇന വഴ഻ ഇന റ഻സ്ഡക ഇന ന഻ലന഻ര്ത്തഽക, ഇന ആത് ീകഺണ്ട്
ഈുദശ഻ക്കഽന്ത് നീതഺരഽ നഺശനഷ്ടം ഈണ്ടഺയഺലഽം സവന്ത്ം പണം ഈപുയഺഗ഻ചാണ് ുനര഻ടഽക.
ഇ ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയ഻ല് സ്ഥഺപനം, ഒന്ഽക഻ല് സവന്ത്ം പണം ഈപുയഺഗ഻ചാണ് ഄഥവഺ പണം
വഺയ്ക്പ എഐ ടഽത്ത് റ഻ക്ക് ഈണ്ടഺകഽണ്ുപഺള് ുനര഻ടഽം, ആത഻ീന ീസല്ത്ഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
എഐ ന്് പറയഽം. റ഻ക്ക഻ീറെ ുതഺത് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽം സ്ഥഺപനം വ഻വ഻ധ റ഻ക്ക്
കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ
മഺര്ഗങ്ങള്
ഈപുയഺഗ഻ചാണ്
നഺശനഷ്ടത്ത഻ീറെ
പര഻ണ഻തഫലം
കഽറയ്ക്ക്കഽം.
b) റ഻സ്ഡക ഇനൂകമഺറ്റം, ഇനറ഻ക്ക് ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്ത഻ന് പകരമഽള വ മഺര്ഗമഺണ഻ത്. റ഻ക്ക്
ൂകമഺറ്റം എഐ ന്ഺല് നഺശനഷ്ടത്ത഻ീറെ ഈത്തരവഺദ഻ത്തം മീറ്റഺരഽ പഺര്ട്ട഻യ്ക്ക്ക് ൂകമഺറഽക
എഐ ന്ഺണ്. ആവ഻ീട അകക്മ഻കമഺയ സംഭവവ഻കഺസം മാലം ഈണ്ടഺുയക്കഺവഽന്
നഺശനഷ്ടങ്ങളുീട പര഻ണ഻തഫലം മീറ്റഺന്഻ുലക്ക് ൂകമഺറഽന്ഽ.
ഇന്ഷവറന്സഺണ് ഇന റ഻സ്ഡക ഇന ൂകമഺറ്റത്ത഻ീെ ഇന  ഇന ്റ്റവഽം ഇന ത്പമഽഖ ഇന
രാപങ്ങള഻ീലഺന്നഇ, ഇന
ഇത് ഇന
നഷ്ടപര഻ഹഺരം ഇന
നല്കഽന്നത് ഇന
വഴ഻ ഇന
അന഻ശ്ച഻തതവീത്ത ഇനന഼ക്ക഻ ഇനന഻ശ്ച഻തഺവസ്ഥയ഻ല് ഇനീകഺണ്ടഽവരഽം.
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ഇനvs അഷവറന്സ്ഡ
വഺണ഻ജയപരമഺയ഻ ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന് കമ്പന഻കള് വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യുന് രണ്ട് സഺമ്പത്ത഻ക
ഈത്പന്ങ്ങളഺണ് ആന്ഷഷവറന്ഷസഽം ഄഷവറന്ഷസഽം. ഇ ഄടഽത്തക്കഺലത്തഺയ഻ ഇ രണ്ട്
ഈത്പന്ങ്ങള് തമ്മ഻ല് തഺരതമയം ീചയ്യുന്ത് മങ്ങ഻വരഽകയഺണ് മഺന്ദ്തമലല ആവ രണ്ടഽം
നകുദശം ഒരഽുപഺീലയഺണ് കണക്കഺക്കഽന്ത്. എഐ ക഻ല് ുപഺലഽം ആവ തമ്മ഻ല് നഺമമഺന്ദ്തമഺയ
വയതയഺസമഽണ്ട്, ഄത് നമഽക്ക഻വ഻ീട ുനഺക്കഺം.
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ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എഐ ന്ത് സംഭവ഻ക്കഺൽ സഺത്പ തയഽള്ള പരീ ഒരഽ സംഗത഻യ്ക്ക്ക് എഐ ത഻ീര
സംരക്ഷണം നല്ത്കലഺണ്, എഐ ന്ഺല് ഄഷവറന്ഷസ് എഐ ന്ത് ഉറപ്പഺയഽം സംഭവ഻ക്കഽന് ഒരഽ
സംഗത഻യ്ക്ീക്കത഻ീര സംരക്ഷണം നല്ത്കലഺണ്. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് റ഻ക്ക഻ന് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ഽ,
എഐ ന്ഺല് ഄഷവറന്ഷസ് ഈറപ്പഺയഽം സംഭവ഻ക്കഽന് സംഗത഻യ്ക്ക്കഺണ് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത്,
ഈദഺഹരണത്ത഻ന് മരണം, ആത് നടക്കഽീമന്ഽള വത് ഈറപ്പഺണ് പുക്ഷ സമയത്ത഻ീറെ കഺരയത്ത഻ല്
മഺന്ദ്തമഺണ് ഄന഻ശ്ച഻തതവം. ഄഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻കുളഺടപ്പം ൂലഫ് പര഻രക്ഷയഽമഽണ്ട്.
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ച഻ത്തം ഇന4: ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനഎങ്ങീനയഺണ് ഇനഇന്ഷവര് ഇനീചയ്ത ഇനവ ക്ത഻ക്കഇ ഇന
നഷ്ടപര഻ഹഺരം ഇനനല്കഽന്നത്

റ഻ക്ക് ൂകമഺറ്റം ീചയ്യഺന് ുവീറയഽം മഺര്ഗങ്ങളുണ്ട്. ഈദഺഹരണത്ത഻ന്, ഒരഽ സ്ഥഺപനം ഒരഽ
ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീറെ ഭഺഗമഺീണക഻ല്, റ഻ക്ക് ഄത഻ീറെ ഈടമസ്ഥ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ുലക്ക് ൂകമഺറ്റം ീചയ്യീപ്പടഽകയഽം
ഄവര് നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്ക് സഺമ്പത്ത഻ക സഹഺയം നല്ത്കഽകയഽം ീചയ്യും.
അയത഻നഺല് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് റ഻ക്ക് ൂകമഺറ്റം ീചയ്യുന്ത഻നഽള വ മഺര്ഗങ്ങള഻ല് ഒന്് മഺന്ദ്തമഺണ്.
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ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പരീ ഇന ഇനപര഼ക്ഷ ഇന3
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് റ഻ക്ക് ൂകമഺറ്റം ീചയ്യുന്ത഻നഽള വ മഺര്ഗം?
I.
II.
III.
IV.

ബഺക് എഐ റ് ഓഡ഻
ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
ആകവ഻റ്റ഻ ീഷയറഽകള്
റ഻യല് എഐ ുസ്റ്ററ്റ്

D. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന- ഇനറ഻സ്ഡക ഇനൂകകഺര ം ഇനീചയ്യറന്നത഻നഽള്ള പരീ ഇനഉപകരണം
നമ്മള് റ഻ക്ക഻ീനപ്പറ്റ഻ സംസഺര഻ക്കഽണ്ുപഺള് യഥഺര്ഥത്ത഻ല്
സഹ഻ുക്കണ്ട഻ വന്
നഷ്ടീത്തപ്പറ്റ഻
പരഺമര്ശ഻ക്കഺറ഻ലല,
പുക്ഷ
ഭഺവ഻യ഻ല്
ഈണ്ടഺകഺന്
സഺദ്ധയതയഽള വ
നഺശനഷ്ടീത്തപ്പറ്റ഻യഺണ് സംസഺര഻ക്കഺറ്.
ഄതഽീകഺണ്ട്
ഄത് ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ചാണ഻രഽന്
നഺശനഷ്ടമഺണ്. ഇ ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ചാണ഻രഽന് നഺശനഷ്ടത്ത഻ീറെ
വ഻ല രണ്ട് ഘടകങ്ങളുീട
ഗഽണനതഽകയഺണ്:
i. ആന്ഷഷവര്
ീചയ്ക്ത
സംഗത഻
മാലം
നഷ്ടത്ത഻ുലക്ക്
നയ഻ക്കഽന്
സംഭവം
ഈണ്ടഺകഽന്ത഻നഽള വ സഺധ ത.
ii.

ഄത഻ീറെ ഄനന്ത്രഫലമഺയ഻ ഄനഽഭവ഻ുക്കണ്ട഻ വന് ുീകനഷ്ടം.

നഷ്ടമഽണ്ടഺകഺനഽള വ സഺധയതയ്ക്ക്കഽം
അീകനഷ്ടത്ത഻നഽം അനഽപഺത഻കമഺയ഻ റ഻ക്ക഻ീറെ
ീചലവ് വര്ദ്ധ഻ക്കഽം. അീക നഷ്ടം വളീര ഈയര്ന് ുതഺത഻ലഺീണക഻ലഽം, ഄത്
സംഭവ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ സഺധയത കഽറവഽമഺീണക഻ല് റ഻ക്ക഻ീറെ ീചലവഽം കഽറവഺയ഻ര഻ക്കഽം.
ച഻ത്തം ഇന
5 ഇന
: ഇന
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
കണക്ക഻ീലടഽുക്കണ്ട ഇനസംഗത഻കള്

ത഻രീുടഽക്കഽന്നത഻നഽമഽന്പ് ഇന

1. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ത഻രീുടഽക്കഽന്നത഻നഽമഽന്പ് ഇന കണക്ക഻ീലടഽുക്കണ്ട ഇന
സംഗത഻കള്
ആന്ഷഷവര് ീചയ്യുണഺ ുവണ്ടുയഺ എഐ ന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽണ്ുപഺള്, റ഻ക്ക് ൂകമഺറ്റം
ീചയ്യുന്ത഻നഽള വ ീചലവഽം റ഻ക്ക് ഈണ്ടഺയഺല് സഹ഻ുക്കണ്ട഻ വരഽന് നഷ്ടവഽം തമ്മ഻ല്
തഺരതമയം ീചയ്യുക. റ഻ക്ക് ൂകമഺറ്റം ീചയ്യുന്ത഻നഽള വ ീചലവഺണ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ന്ദ്പ഼മ഻യം –
മഽകള഻ല് നമ്മള് ചര്ചാണ ീചയ്ക്ത രണ്ട് ഘടകങ്ങളുീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ഻ത് കണക്കഺക്കഽന്ത്.
നഺശനഷ്ടം ഈണ്ടഺകഺനഽള വ സഺധയത കഽറവഽം നഺശനഷ്ടത്ത഻ീറെ ത഼ന്ദ്വത കാടഽതലഽമഽള വ
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ഄവസ്ഥയഺണ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എഐ ടഽക്കഽന്ത഻ന് ഄനഽുയഺജയമഺയത്. ഄത്തരം സരര്ഭത്ത഻ല്
ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ലാീട (ന്ദ്പ഼മ഻യം നല്ത്ക഻) റ഻ക്ക് ൂകമഺറ്റം ീചയ്യുന്ത഻നഽള വ ീചലവ്
കഽറവഺയ഻ര഻ക്കഽം പുക്ഷ സവയം തഺങ്ങഽന്ത഻നഽള വ ീചലവ് വളീര ഈയര്ന്തഽമഺയ഻ര഻ക്കഽം.
a) ീചറ഻യ ഇന സംഗത഻യ്ക്കഇ ഇന വല഻യ ഇന റ഻സ്ഡക ഇന എടഽക്കരഽത്: ഇന റ഻ക്ക്
ൂകമഺറ്റം ീചയ്യുന്ത഻നഽള വ ീചലവഽം വക്തഽവ഻ീറെ മാലയവഽം തമ്മ഻ല് മത഻യഺയ
ഒരഽ ബന്ധം ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം.
ഉദഺഹരണം
ഒരഽ സഺധഺരണ ുബഺള് ുപന ആന്ഷവര് ീചയ്യുന്ത഻ല് എഐ ീന്ത്ക഻ലഽം ഗഽണമഽണ്ുടഺ?
b) ന഻ങ്ങൾക്കഇ ഇന തഺങ്ങഺന് ഇന കഴ഻യഽന്നത഻ലഽം ഇന വല഻യ ഇന റ഻സ്ഡക ഇന
എടഽക്കരഽത്: ഇന ഒരഽ സംഭവവ഻കഺസം മാലമഽണ്ടഺുയക്കഺവഽന് നഷ്ടം ഒരഺീള
പഺപ്പരഺക്കഺനഽം മഺന്ദ്തം വലഽതഺീണക഻ല്, റ഻ക്ക് ന഻ലന഻ര്ത്തഽക എഐ ന്ത് ഈച഻തവഽം
ഄനഽുയഺജയവഽമലല.
ഉദഺഹരണം
ഒരഽ വല഻യ എഐ ണശഽദ്ധ഼കരണശഺല നശ഻പ്പ഻ക്കീപ്പടഽകുയഺ ുകടഽപഺട് സംഭവ഻ക്കഽകുയഺ
ീചയ്ക്തഺല് എഐ ന്ത്ഺയ഻ര഻ക്കഽം സംഭവ഻ക്കഽക? കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് നഷ്ടം സഹ഻ക്കഺന് കഴ഻യഽുമഺ?
c) റ഻സ്ഡക ഇന
മാലം ഇന
ഉണ്ടഺുയക്കഺവഽന്ന ഇന
അനത്ഫരെലം ഇന
എത്ഫഺയ഻ര഻ക്കഽീമന്നഇ ഇന സാക്ഷഇമമഺയ഻ ഇന പഠ഻ക്കഽക ഇന : ഇന  ഇന നഺശനഷ്ടം
ഈണ്ടഺകഺനഽള വ സഺധയത കഽറവഽം നഺശനഷ്ടത്ത഻ീറെ ത഼ന്ദ്വത വളീര കാടഽതലഽമഽള വ
വക്തഽക്കള് ആന്ഷഷവര് ീചയ്യുന്തഺണ് ഄനഽുയഺജയം.
ഉദഺഹരണം
ക്ുപസ് സഺറ്റൂലറ്റ് ആന്ഷവര് ീചയ്യഺത഻രഽന്ഺല് അര്ീക്കക഻ലഽം ഄത് തഺങ്ങഺനഺകഽുമഺ?
ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പരീ ഇനപര഼ക്ഷ ഇന4
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് സംഗത഻കളഺണ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന് വഺററെ഻ നല്ത്കഽന്ത്?
I. ഄന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ ഒരഽ കഽടഽംബത്ത഻ീറെ ഄത്തഺണ഻യഺയ കഽടഽംബനഺഥന് മര഻ക്കഽക
II. ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് തീറെ ുപഴ്സ് നഷ്ടീപ്പടഽക
III. ുസ്റ്റഺക്ക഻ീറെ വ഻ല തഺീഴ ുപഺകഽക
IV. കഺലപഴക്കം മാലം ഒരഽ വ഼ട഻ന്ീറ മാലയം കഽറയഽക
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E. സമാഹത്ത഻ല് ഇനഇന്ഷവറന്സ഻ീെ ഇനപങ്കഇ
രഺജയീത്ത സഺമ്പത്ത഻ക വ഻കസനത്ത഻ല് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻കള് ഒരഽ മഽഖയ പക് തീന്
വഹ഻ക്കഽന്ഽണ്ട്. രഺജയീത്ത സമ്പത്ത഻ീറെ സഽരക്ഷയഽം സംരക്ഷണവഽം ഈറപ്പഺക്കഽന്ത഻ല് ഄവര്
വല഻യ സംഭഺവനയഺണ് നല്ത്കഽന്ത്. ഄവരഽീട ച഻ല സംഭഺവനകീളപ്പറ്റ഻ നമഽക്ക് ചര്ചാണ
ീചയ്യഺം.
a) ഄവരഽീട ന഻ുക്ഷപങ്ങള് സമാഹത്ത഻ന് വളീരയധ഻കം ഗഽണം ീചയ്യുന്ഽണ്ട്.
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യഽീട നറ്റവഽം വല഻യ ശക്ത഻ എഐ ീന്ത്ന്ഺൽ വളീരയധ഻കം തഽക
ുശഖര഻ക്കഽകയഽം ഄവ ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങളുീട രാപത്ത഻ല് ഒരഽമ഻ചാണ് സംഭര഻ക്കഽകയഽം
ീചയ്യുന്ഽ.
b) ഇ ഫണ്ട് ുശഖര഻ക്കഽകയഽം സാക്ഷ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യുന്ത് ുപഺള഻സ഻യഽടമകളുീട
ഗഽണത്ത഻നഺണ്. ഇ ഫണ്ടഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് നീതഺരഽ ത഼രഽമഺനവഽം എഐ ടഽക്കഽണ്ുപഺള്
ഇ കഺരയം ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യഽീട മനസ്സ഻ലഽണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം. ആത് തഽക
ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽന് കഺരയത്ത഻നഽം ബഺധകമഺണ്. ഄതഽീകഺണ്ടഺണ് വ഻ജയകരമഺയ഻
ന്ദ്പവര്ത്ത഻ചാണുുപഺരഽന് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻കള് ുസ്റ്റഺക്കഽകള്, ീഷയറഽകള് തഽടങ്ങ഻യ
ഉഹക്കചാണവടങ്ങള഻ല് പണം ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽകയ഻ലല.
c) ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
എഐ ന്
വയവസ്ഥ഻ത഻
ഓുരഺ
വയക്ത഻കള്ക്ക്കഽം
ഄവരഽീട
കഽടഽംബഺംഗങ്ങള്ക്ക്കഽം, വയവസഺയ-വഺണ഻ജയ സ്ഥഺപനങ്ങള്ക്ക്കഽം സമാഹത്ത഻നഽം
രഺജയത്ത഻നഽം ുനര഻ട്ടും ഄലലഺീതയഽം ഄുനകം ഗഽണങ്ങള് ീചയ്യുന്ഽണ്ട്. ആന്ഷവര്
ീചയ്യുന്വൽക്ക് - ഄതഺയത് വയക്ത഻കള്ക്ക്കഽം സ്ഥഺപനങ്ങള്ക്ക്കഽം - ുനര഻ട്ടുള വ
അനഽകാലയമഺണ് ലഭ഻ക്കഽന്ത് കഺരണം ഄവര്ക്ക് ഄപകടവഽം ഄതഽുപഺലഽള വ
സംഭവവ഻കഺസങ്ങളും മാലമഽണ്ടഺകഽന് നഷ്ടങ്ങള്ക്ീക്കത഻ീര സംരക്ഷണം നല്ത്കഽന്ഽ.
ഄങ്ങീന ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഒരര്ഥത്ത഻ല് മാലധനം സംരക്ഷ഻ക്കഽകയഽം അ മാലധനം
ബ഻സ഻നസ്സ഻ീറെ വ഻കസനത്ത഻നഺയ഻ ഈപുയഺഗ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യുന്ഽ.
d) ഒരഺളുീട ഭഺവ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ഈത്കണ്ഠയഽം ഭ഼ത഻യഽം പര഻ന്ദ്ഭമവഽം ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
ദാര഼കര഻ക്കഽകയഽം ഄങ്ങീന ബ഻സ഻നസ്സ് സ്ഥഺപനങ്ങള഻ല് പണം ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽന്ത്
ുന്ദ്പഺത്സഺഹ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽം
ന഻ലവ഻ലഽള വത്
നന്ഺയ഻
വ഻ന഻ുയഺഗ഻ക്കഽന്
ര഼ത഻
ന്ദ്പചര഻പ്പ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യും. ഄങ്ങീന ആന്ഷഷവറന്ഷസ് വഺണ഻ജയ-വയവസഺയ഻ക
വ഻കസനം ുന്ദ്പഺത്സഹ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽം ീതഺഴ഻ല് സഺധയത വര്ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യും,
ഄങ്ങീന അുരഺഗയപരമഺയ ഒരഽ സഺമ്പത്ത഻കഺവസ്ഥ സംഭഺവന ീചയ്യുകയഽം
രഺജയീത്ത ഈത്പഺദനം വര്ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യും.
e) ബഺകഽകളുീട
ധനകഺരയസ്ഥഺപനങ്ങളും
ുകടഽപഺടഽകീള
നഺശനഷ്ടം
ഈണ്ടഺകഽന്ത഻ീനത഻ീര ആന്ഷഷവര് ീചയ്യഺത്ത വക്തഽവ഻നഽുമല് ുലഺണ് നല്ത്കഽകയ഻ലല.
സമഺന്ത്രമഺയ ഒരഽ ീസകയാര഻റ്റ഻ എഐ ന് ന഻ലയ഻ല് ആവര് ുപഺള഻സ഻ ുവണീമന്്
ന഻ഷ്കര്ഷ഻ക്കഽം.
f) റ഻ക്ക് സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽണ്പ്, ആന്ഷഷവറര് ന്ദ്പഺപ്തരഺയ എഐ ന്ഷജ഻ന഼യീറയഽം മറ്റ്
വ഻ദദ്ധരദ്ധീരയഽം
ീകഺണ്ട്
ആന്ഷഷവര്
ീചയ്യഺന്
ഈുദശ഻ക്കഽന്
വക്തഽ
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽം സര്ുേ നടത്തഽകയഽം ീചയ്യും. ുററ്റ഻ംഗ഻ീറെ അവശയത്ത഻നഺയ഻
ഄവര് വക്തഽ വ഻ലയ഻രഽത്തഽക മഺന്ദ്തമലല ീചയ്യുന്ത്, ആത് കാടഺീത റ഻ക്ക്
ീമചാണീപ്പടഽത്ത഻ ന്ദ്പ഼മ഻യം ന഻രക്ക് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന് അവശയമഺയ ന഻ര്ുദശങ്ങളും
ശഽപഺര്ശകളും ആന്ഷഷവര് ീചയ്യുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നല്ത്കഽകയഽം ീചയ്യും.
g) എഐ ്ുക്പഺര്ട്ട്, ഷ഻പ്പ഻ംഗ്, ബഺക഻ംഗ് ുസവനങ്ങള് എഐ ന്഻വ ുപഺീല തീന്
ആന്ഷഷവറന്ഷസഽം രഺജയത്ത് വ഻ുദശനഺണയം ുനട഻ ീകഺടഽക്കഽന്ത഻ല് മഽഖയപക്
വഹ഻ക്കഽന്ഽണ്ട്.
ആന്ത്യന്
ആന്ഷഷവറര്മഺര്
30-ല്
ഄധ഻കം
രഺജയങ്ങള഻ല്
ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ഽണ്ട്.
ഇ
ന്ദ്പവര്ത്തനത്ത഻ലാീട
വ഻ുദശനഺണയം
ുനടഽകയഽം
പുരഺക്ഷമഺയ കയറ്റുമത഻ീയ ന്ദ്പത഻ന഻ധ഼കര഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യുന്ഽ.
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h) ഄഗ്ന഻ബഺധ തടയഽന്തഽം കഺര്ുഗഺ നഷ്ടീപ്പടഽന്ത് തടയഽന്തഽം വയവസഺയ഻ക സഽരക്ഷ
ുറഺഡ്
സഽരക്ഷ
തഽടങ്ങ഻യവയഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട്
വ഻വ഻ധ
നജന്ഷസ഻കളും
സ്ഥഺപങ്ങളുമഺയ഻ ആന്ഷഷവറര്മഺര് സഹകര഻ചാണ് ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ഽണ്ട്.

കഽറ഻പ്പഇ
ഇന്ഷവറന്സഽം ഇനസഺമാഹ഻ക ഇനസഽരക്ഷയഽം
a) ആുപ്പഺള് സഺമാഹ഻ക സഽരക്ഷ എഐ ന്ത് ഓുരഺ സംസ്ഥഺനത്ത഻ീറെയഽം കടമയഺീണന്്
നമഽക്കറ഻യഺം. ആതഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട സംസ്ഥഺനത്ത് പഺസഺക്ക഻യ഻ട്ടുള വ വ഻വ഻ധ ന഻യമങ്ങള്
ന്ദ്പകഺരം സഺമാഹ഻ക സഽരക്ഷയ്ക്ക്കഽള വ ഈപകരണമഺയ഻, ന഻ബന്ധമഺയഽം ഄലലഺീതയഽം,
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഈപുയഺഗ഻ക്കഽക എഐ ന്് പരഺമര്ശ഻ക്കഽന്ഽണ്ട്. സമാഹത്ത഻ുനഺടഽള വ
തങ്ങളുീട ന്ദ്പത഻ാഺബദ്ധത ന഻റുവറ്റുന്ത഻നഺയ഻ ുകന്ദ്ര-സംസ്ഥഺന സര്ക്കഺരഽകള് ച഻ല
സഺമാഹ഻ക സഽരക്ഷ ക്ക഼മഽകളുീട ക഼ഴ഻ല് ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള് നല്ത്കഽന്ഽണ്ട്. 1948-ീല
എഐ ംുലഺയ഼സ് ുസ്റ്ററ്റ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് അക്ട് ന്ദ്പകഺരം ഇന എംുലഺയ഼സ്ഡ ഇന ുസ്റ്ററ്റഇ ഇന
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുകഺര്പ്പുറഷന് ആന്ഷഷവര്
ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ
വയവസഺയ഻ക
ജ഼വനക്കഺര്ക്കഽം ഄവരഽീട കഽടഽംബഺംഗങ്ങള്ക്ക്കഽം ച഻ക഻ത്സീചാണലവ്, ൂവകലയത്ത഻നഽള വ
അനഽകാലയം, ന്ദ്പസവഺനഽകാലയം, മരണഺനഽകാലയം എഐ ന്഻വ നല്ത്കഽന്ഽണ്ട്. സര്ക്കഺര്
വ഻ാഺപനത്ത഻ലഽള വ വയവസഺയ഻ക ുമഖലകള഻ല് ക്ക഼ം ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ഽണ്ട്.
b) സര്ക്കഺര് ക്ുപഺസര് ീചയ്യുന് സഺമാഹ഻ക സഽരക്ഷ ക്ക഼മഽകള഻ല് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഒരഽ
മഽഖയ
സ്ഥഺനം
വഹ഻ക്കഽന്ഽണ്ട്.
വ഻ള ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന സ്ഡക഼മ഻ന് ഇന
(ുര്ീകബ഻ൂവ) വളീര വല഻യ സഺമാഹ഻ക ന്ദ്പഺധഺനയമഺണഽള വത്. ഇ ക്ക഼ം
കര്ഷകര്ക്ക് മഺന്ദ്തമലല മഽഴഽവന് സമാഹീത്തയഽം ുനര഻ുട്ടഺ ഄലലഺീതുയഺ ഗഽണം
ീചയ്യുന്ഽണ്ട്.
c) വഺണ഻ജയഺട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന് എഐ ലലഺ ത്ഗഺമ഼ണ ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
സ്ഡക഼മഽകളറം ന്ദ്ഗഺമ഼ണ കഽടഽംബങ്ങളുീട സഺമാഹ഻ക സഽരക്ഷയ്ക്ക്കഺയ഻ രാപകല്ത്പന
ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വവയഺണ്.
d) സര്ക്കഺര് ക്ക഼മഽകള്ക്കഽള വ ഇ പ഻ന്ത്ഽണ കാടഺീത, വഺണ഻ജയഺട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് ആന്ഷവറന്സ്
ുമഖല തീന്, സഺമാഹ഻ക സഽരക്ഷ ലക്ഷയ്ം വചാണുീകഺണ്ടഽള വ ആന്ഷവറന്സ്
പര഻രക്ഷകളുണ്ട്. ഈദഺഹരണത്ത഻ന്, ജനതഺ ുപഴ്സണല് ുകസ഻ഡന്റ്, ജന
ുുരഺഗ തഽടങ്ങ഻യവ.

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പരീ ഇനപര഼ക്ഷ ഇന5
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ക്ക഼മഺണ് സര്ക്കഺര് ക്ുപഺസര് ീചയ്യഺീത
ആന്ഷഷവറര് തീന് നടത്തഽന്ത്?
I. എഐ ംുലഺയ഼സ് ുസ്റ്ററ്റ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺര്പ്പുറഷന്
II. വ഻ള ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ക്ക഼ം
III. ജന അുരഺഗയ
19

IV. മഽകള഻ല് പറഞ്ഞവീയലലഺം.
സംത്ഗഹം


റ഻ക്ക് പാള഻ംഗ് വഴ഻ റ഻ക്ക് ൂകമഺറ്റം ീചയ്യുന്തഺണ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ്



ആന്് ന഻ലവ഻ലഽള വ അധഽന഻ക വഺണ഻ജയ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസ്സ഻ീറെ ുവരഽകളുീട
ഈറവ഻ടം ലണ്ടന഻ീല ുലഺയ്ക്്സ് ുകഺഫ഻ ീഹിസ഻ലഺണ്.



ഒരഽ ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഘടകങ്ങീളലലഺം ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം:







അക്ത഻ (ഄസറ്റ്)
റ഻ക്ക്
നഺശനഷ്ടമഽണ്ടഺക്കഽന് സംഗത഻ (ീപര഻ള്ക്സ്)
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട്
ആന്ഷഷവറര്
ആന്ഷഷവര് ീചയ്യുന് വയക്ത഻



ഒുര തരത്ത഻ലഽള വ റ഻ക്കഽകീള ഄഭ഻മഽഖ഼കര഻ക്കഺന് സഺദ്ധയതയഽള വ സമഺനമഺയ
വക്തഽക്കളുള വ അളുകള഻ല് ന഻ന്ഽം ുശഖര഻ക്കഽന് ഫണ്ട് ീകഺണ്ട് ഒരഽ ീപഺതഽ പാള്
ഈണ്ടഺക്കഽന്ത഻ീനയഺണ് പാള഻ംഗ് എഐ ന്് പറയഽന്ത്.



ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കാടഺീത റ഻ക്ക഻ീന ൂകകഺരയം ീചയ്യഺന് മറ്റ് ച഻ല ര഼ത഻കള് കാട഻യഽണ്ട്,
ഄതഺണ്:








റ഻ക്ക്
റ഻ക്ക്
റ഻ക്ക്
റ഻ക്ക്
റ഻ക്ക്

ഒഴ഻വഺക്കല്
ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കല്
ന഻ലന഻ര്ത്തല്
ൂഫനഺന്ഷസ഻ംഗ്
ൂകമഺറ്റം

ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീറെ മഽഖയ ന഻യമങ്ങളഺണ്:
 ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് തഺങ്ങഺന് കഴ഻യഽന്ത഻ലഽം വല഻യ റ഻ക്ക് എഐ ടഽക്കരഽത്
 റ഻ക്ക് മാലം ഈണ്ടഺുയക്കഺവഽന് ഄനന്ത്രഫലം എഐ ന്ത്ഺയ഻ര഻ക്കഽീമന്് സാക്ഷ്മമഺയ഻
പഠ഻ക്കഽക
 ീചറ഻യ സംഗത഻യ്ക്ക്ക് വല഻യ റ഻ക്ക് എഐ ടഽക്കരഽത്

മഽഖ പദങ്ങള്
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

റ഻ക്ക്
പാള഻ംഗ്
വക്തഽ (അക്ത഻)
റ഻ക്ക഻ീറെ ബഺദ്ധയത
റ഻ക്ക് ഒഴ഻വഺക്കല്
റ഻ക്ക് ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കല്
റ഻ക്ക് ന഻ലന഻ര്ത്തല്
റ഻ക്ക് ൂഫനഺന്ഷസ഻ംഗ്
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9.

റ഻ക്ക് ൂകമഺറ്റം

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പരീ ഇനപര഼ക്ഷയഽീട ഇനഉത്തരങ്ങള്
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ീറഗഽുലറ്ററ഻ അറെ് ീഡവലപ്ീമറെ് ഄുതഺറ഻റ്റ഻യഺണ് ആന്ത്യയ഻ീല ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുമഖലീയ ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന് സംഘടന.
ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ഭഺവ഻യ഻ല് ഈണ്ടഺുയക്കഺവഽന് ത഼ന്ദ്വമഺയ നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന ുനര഻ടഽന്ത഻നഺയ഻ കരഽതല്പ്ധനം
സാക്ഷ഻ക്കഽക, ആതഺണ് ീസക്കറെറ഻ റ഻ക്ക഻ീറെ ബഺദ്ധയത
ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ആന്ഷഷവറന്ഷസഺണ് റ഻ക്ക് ൂകമഺറ്റം ീചയ്യുന്ത഻നഽള വ മഺര്ഗം.
ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
ഄന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ ഒരഽ കഽടഽംബത്ത഻ീറെ ഄത്തഺണ഻യഺയ കഽടഽംബനഺഥന് മര഻ക്കഽക, ഄത്തരം
ഄവസ്ഥകള഻ലഺണ് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഄന഻വഺരയമഺയ഻ വരഽന്ത്.
ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ജന അുരഺഗയ ആന്ഷവറന്സ് ക്ക഼മഺണ് സര്ക്കഺര് ക്ുപഺണ്സര് ീചയ്യഺീത ആന്ഷവറര് തീന്
നടത്തഽന്ത്.
സവയം ഇനപര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങള്
ുചഺദ ം ഇന1
റ഻ക്ക് പാള഻ംഗ് വഴ഻ റ഻ക്ക് ൂകമഺറ്റം ീചയ്യുന്ത഻ീന ------------------എഐ ന്് പറയഽം
I. സണ്പഺദയം
II. ന഻ുക്ഷപം
III. ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
IV. റ഻ക്ക് മ഻റ്റ഻ുഗഷന്
ുചഺദ ം ഇന2
റ഻ക്ക് ഈണ്ടഺകഺനഽള വ സഺദ്ധയത കഽറയ്ക്ക്കഽന് നടപട഻ീയ ------------- എഐ ന്് പറയഽം.
I. റ഻ക്ക് ന഻ലന഻ര്ത്തല്
II. നഺശനഷ്ടം തടയല്
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III. റ഻ക്ക് ൂകമഺറ്റം
IV. റ഻ക്ക് ഒഴ഻വഺക്കല്
ുചഺദ ം ഇന3
റ഻ക്ക് ആന്ഷഷവററ഻ുലക്ക് ൂകമഺറ്റം ീചയ്യുന്ത് വഴ഻, --------------------I. സവന്ത്ം വക്തഽക്കള് ഄന്ദ്ശദ്ധമഺയ഻ ൂകകഺരയം ീചയ്യഺം
II. നഺശനഷ്ടമഽണ്ടഺകഽന് സരര്ഭത്ത഻ല് ആന്ഷഷവററ഻ല് ന഻ന്ഽം പണം ുനടഺം
III. സവന്ത്ം വക്തഽക്കള്ക്ക്കഽള വ റ഻ക്ക് ഭ഼ഷണ഻കള് ഄവഗണ഻ക്കഺം
IV. ൂസവരയമഺയ഻ ജ഻വ഻ക്കഺനഽം കരഽതലഺയ഻ ന഼ക്ക഻ ീവചാണ഻ര഻ക്കഽന് ഫണ്ടഽകള് ആന്ഷീവസ്റ്റ്
ീചയ്ക്ത് സവന്ത്ം ബ഻സ഻നസ്സ് ീമചാണമഺയ ര഼ത഻യ഻ല് നടത്ത഻ീകഺണ്ട് ുപഺകഽവഺനഽം
സഺധ഻ക്കഽം
ുചഺദ ം ഇന4
അധഽന഻ക വഺണ഻ജയ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസ്സ഻ീറെ ുവരഽകളുീട ഈറവ഻ടം-------------- അണ്
I.
II.
III.
IV.

ുബഺട്ടംറ഻
ുലഺയ്ക്്സ്
ുറഺ്സ്
മല്ത്ുഹഺന്ദ്ത കമ്മ഻റ്റ഻

ുചഺദ ം ഇന5
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് റ഻ക്ക് ന഻ലന഻ര്ത്തഽക എഐ ന്ത് -------------I. നഺശനഷ്ടത്ത഻നഽം ുകടഽപഺട഻നഽം സഺദ്ധയതയ഻ലലഺത്ത ഄവസ്ഥ
II. നഺശനഷ്ടം സിഷ്ട഻ക്കഽന് സരര്ഭത്ത഻ന് യഺീതഺരഽ മാലയവഽമ഻ലലഺത്ത ഄവസ്ഥ
III. വക്തഽവ഻ന് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് പര഻രക്ഷയഽള വ ഄവസ്ഥ
IV. റ഻ക്കഽം ഄത഻ീറെ പര഻ണ഻തഫലങ്ങളും സവയം സഹ഻ക്കഺര് ഒരഺള് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്
ഄവസ്ഥ
ുചഺദ ം ഇന6
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പക്തഺവനയഺണ് ശര഻?
I. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് വക്തഽവ഻ന് (അക്ത഻യ്ക്ക്ക്) സംരക്ഷണം നല്ത്കഽം
II. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് നഺശനഷ്ടം തടയഽം
III. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് നഺശനഷ്ടമഽണ്ടഺകഽന്ത഻നഽള വ സഺദ്ധയത തടയഽം
IV. ഒരഽ വക്തഽവ഻ന് നഺശനഷ്ടം സംഭവ഻ക്കഽണ്ുപഺള് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല്ത്കഽം
ുചഺദ ം ഇന7
ഒരഽ ന്ദ്ഗഺമത്ത഻ല് 400 വ഼ടഽകളുണ്ട്, ഓുരഺന്഻ീറെയഽം മാലയം 20,000 രാപയഺണ്. ഓുരഺ
വര്ഷവഽം ഄഗ്ന഻ബഺധ മാലം ശരഺശര഻ 4 വ഼ടഽകള്ക്ക്ക് ത഼ പ഻ട഻ക്കഽകയഽം 80,000 രാപയഽീട
അീക നഺശം ഈണ്ടഺകഽീമന്ഺണ് കണക്കഽകാട്ടല്. ഓുരഺ വ഼ട്ടുടമങ്ങളും ഇ നഺശനഷ്ടത്ത഻നഽള വ
ന്ദ്പ഼മ഻യമഺയ഻ ന്ദ്പത഻വര്ഷം എഐ ന്ദ്ത രാപ നല്ത്കണം?
I.
II.
III.
IV.

100 രാപ
200 രാപ
80 രാപ
400 രാപ
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ുചഺദ ം ഇന8
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പക്തഺവനയഺണ് ശര഻?
I.

കഽറചാണ് അളുകളുീട നഷ്ടം ഄുനകം അളുകള് പക഻ടഽന് ര഼ത഻ീയ
പറയഽന്ത്
II. ഒരഽ വയക്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം മീറ്റഺരഽ വയക്ത഻യ഻ുലക്ക് റ഻ക്ക഻ീന
ര഼ത഻ീയ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എഐ ന്് പറയഽന്ത്
III. ഄുനകം അളുകളുീട നഷ്ടം കഽറചാണ് അളുകള് പക഻ടഽന് ര഼ത഻ീയ
പറയഽന്ത്
IV. കഽറചാണ് അളുകളുീട ലഺഭം ഄുനകം അളുകള഻ുലക്ക് ൂകമഺറ്റം
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എഐ ന്് പറയഽന്ത്

ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എഐ ന്്
ൂകമഺറഽന്ത഻നഺണ്
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എഐ ന്്
ീചയ്യുന് ര഼ത഻ീയ

ുചഺദ ം ഇന9
റ഻ക്ക് സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽണ്പ്, ആന്ഷഷവറര് ആന്ഷഷവര് ീചയ്യഺന് ഈുദശ഻ക്കഽന് വക്തഽ
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽം സര്ുേ നടത്തഽകയഽം ീചയ്യുന്ത് -------------------------------------I.
II.
III.
IV.

ുററ്റ഻ംഗ഻ീറെ അവശയത്ത഻നഺയ഻ റ഻ക്ക് വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത഻ന്
ആന്ഷഷവര് ീചയ്യുന് വയക്ത഻ എഐ ങ്ങീനയഺണ് വക്തഽ വഺങ്ങ഻യീതന്് മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്ത഻ന്
മുറ്റീതക഻ലഽം ആന്ഷഷവറര് ഇ വക്തഽ പര഻ുശഺധ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ുടഺ എഐ ന്് മനസ്സ഻ലഺക്കഺന്
ഄയല്ത്പക്കത്തഽള വ വക്തഽവഽം ആന്ഷഷവര് ീചയ്യഺന് സഺധ഻ക്കഽുമഺ എഐ ന്റ഻യഺന്

ുചഺദ ം ഇന10
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് നറ്റവഽം മ഻കചാണ
വ഻വര഻ചാണ഻ക്കഽന്ത്?
I. ഄുനകം അളുകളുീട നഷ്ടം കഽറചാണ് അളുകള് പക഻ടഽക
II. കഽറചാണ് അളുകളുീട നഷ്ടം ഄുനകം അളുകള് പക഻ടഽക
III. കഽറചാണ് അളുകളുീട നഷ്ടം ഒരഺള് പക഻ടഽക
IV. സബ്സ഻ഡ഻ വഴ഻ നഷ്ടം പക഻ടഽക

ര഼ത഻യ഻ല്

ആന്ഷഷവന്ഷസ഻ീനപ്പറ്റ഻

സവയം ഇനപര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങൾക്കഽള്ള പരീ ഇനഉത്തരങ്ങള്
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
റ഻ക്ക് പാള഻ംഗ് വഴ഻ റ഻ക്ക് ൂകമഺറ്റം ീചയ്യുന്ത഻ീന ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എഐ ന്് പറയഽം
ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
റ഻ക്ക് ഈണ്ടഺകഺനഽള വ സഺദ്ധയത കഽറയ്ക്ക്കഽന് നടപട഻ീയ നഺശനഷ്ടം തടയല് എഐ ന്് പറയഽം.
ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് IV
റ഻ക്ക് ആന്ഷഷവററ഻ുലക്ക് ൂകമഺറ്റം ീചയ്യുന്ത് വഴ഻, ൂസവരയമഺയ഻ ജ഻വ഻ക്കഺനഽം
കരഽതലഺയ഻ ന഼ക്ക഻ ീവചാണ഻ര഻ക്കഽന് ഫണ്ടഽകള് ആന്ഷീവസ്റ്റ് ീചയ്ക്ത് സവന്ത്ം ബ഻സ഻നസ്സ്
ീമചാണമഺയ ര഼ത഻യ഻ല് നടത്ത഻ീകഺണ്ട് ുപഺകഽവഺനഽം സഺധ഻ക്കഽം.
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ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
അധഽന഻ക വഺണ഻ജയ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസ്സ഻ീറെ ുവരഽകളുീട ഈറവ഻ീട ുലഺയ്ക്്സഺണ്
ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് IV
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് റ഻ക്ക് ന഻ലന഻ര്ത്തഽക എഐ ന്ത് റ഻ക്കഽം ഄത഻ീറെ പര഻ണ഻തഫലങ്ങളും സവയം
സഹ഻ക്കഺന് ഒരഺള് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന് ഄവസ്ഥ.
ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് IV
ഒരഽ വക്തഽവ഻ന് നഺശനഷ്ടം സംഭവ഻ക്കഽണ്ുപഺള് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല്ത്കഽം.
ഉത്തരം ഇന7
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
നഺശനഷ്ടത്ത഻ീറെ പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് 200 രാപ ന്ദ്പ഼മ഻യമഺയ഻ നല്ത്കണം
ഉത്തരം ഇന8
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
കഽറചാണ് അളുകളുീട നഷ്ടം ഄുനകം അളുകള് പക഻ടഽന് ര഼ത഻ീയ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എഐ ന്്
പറയഽന്ത്
ഉത്തരം ഇന9
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
റ഻ക്ക് സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽണ്പ്, ആന്ഷഷവറര് ആന്ഷഷവര് ീചയ്യഺന് ഈുദശ഻ക്കഽന് വക്തഽ
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽം സര്ുേ നടത്തഽകയഽം ീചയ്യുന്ത് ുററ്റ഻ംഗ഻ീറെ അവശയത്ത഻നഺയ഻ റ഻ക്ക്
വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത഻ന്
ഉത്തരം ഇന10
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ആന്ഷവറന്സ് എഐ ന്ത് കഺലങ്ങളഺയ഻ ഓുരഺ തരത്ത഻ലഽള വ റ഻ക്ക഻ീന ഄഭ഻മഽഖ഼കര഻ക്കഺന്
സഺദ്ധയയഽള വ കഽുറ വയക്ത഻കീള ഒരഽമ഻ചാണഺക്ക഻ ഄത഻ല് നഺശനഷ്ടം ഄനഽഭവ഻ുക്കണ്ട഻ വരഽന്
ഭഺഗയുദഺഷ഻കളുീട ബഺദ്ധയത പക഻ടഽന്ത഻ന് ആന്ഷവറര് ഈപുയഺഗ഻ക്കഽന് ഒരഽ ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ്.
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പഺഠം ഇന2
ഉപുഭഺക്തി ഇനുസവനം
ുമഽഖം
ഇ പഺഠത്ത഻ൽ ഈപുഭഺക്തി ുസവനത്ത഻ീറെ ന്ദ്പഺധഺനയീത്തപ്പറ്റ഻യഺണ് പഠ഻ക്കഽന്ത്. ഈപുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക്
ുസവനം നല്ത്കഽന്ത഻ൽ നജറെ഻ീറെ ുറഺൽ എഐ ന്ത്ഺീണന്് നമഽക്ക് പഠ഻ക്കഺം. ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുപഺള഻സ഻യഽടകള്ക്ക്ക് ലഭയമഺയ വ഻വ഻ധ ഄനയഺയപര഻ഹഺര മഺര്ഗങ്ങീള കഽറ഻ചാണും ആവ഻ീട നമഽക്ക്
പഠ഻ക്കഺം. എഐ ങ്ങീനയഺണ് ഈപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ അശയവ഻ന഻മയം നടുത്തണ്ടീതന്ഽം നമഽക്ക് പഠ഻ക്കഺം.

പഠനുമഖലകൾ
A.
B.
C.
D.
E.
F.

ഈപുഭഺക്തി ുസവനം – ീപഺതഽ സകല്ത്പങ്ങൽ
വ഻ശ഻ഷ്ടമഺയ ഈപുഭഺക്തി ുസവനം നല്ത്കഽന്ത഻ൽ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് നജറെ഻ീറെ ുറഺൽ.
ഄനയഺയ പര഻ഹഺരം
അശയവ഻ന഻മയം
ുനഺൽ-ീവര്ബൽ അയശവ഻ന഻മയം
ധഺര്മ്മ഻കമഺയ ീപരഽമഺറ്റര഼ത഻.

ഇ പഺഠം പഠ഻ചാണത഻നഽുശഷം ന഻ങ്ങൽ ീചുയ്യണ്ടത്:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ഈപുഭഺക്തി ുസവനങ്ങളുീട ന്ദ്പഺധഺനയം ഈദ്ധര഻ക്കഽക.
ുസവനത്ത഻ീറെ ഗഽണന഻ലവഺരം വ഻വര഻ക്കഽക
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖലയ഻ൽ ുസവനത്ത഻ീറെ ന്ദ്പഺധഺനയം പര഻ുശഺധ഻ക്കഽക
നലല ുസവനം നല്ത്കഽന്ത഻ൽ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് നജറെ഻ീറെ ുറഺൽ ചര്ചാണ ീചയ്യുക.
ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീല ഄനയഺയ പര഻ഹഺര മഺര്ഗങ്ങീളപ്പറ്റ഻ വ഻ലയ഻രഽത്തഽക.
അശയവ഻ന഻മയ ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽക
ുനഺൽ-ീവര്ബൽ അശയവ഻ന഻മയത്ത഻ീറെ ന്ദ്പഺധഺനയം സമര്ഥ഻ക്കഽക.
ധഺര്മ്മ഻ക ീപരഽമഺറ്റര഼ത഻ ശഽപഺര്ശ ീചയ്യുക

A. ഉപുഭഺക്തി ുസവനം ഇന– ഇനീപഺതഽ ഇനസങ്കല്പങ്ങൾ
1.  ഇനഉപുഭഺക്തി ഇനുസവനം ഇനഎത്ഫ഻ന്?
ഒരഽ ബ഻സ്സ഻സ഻ീറെ ഄട഻ത്തറ ഄവരഽീട ഈപുഭഺക്തഺക്കളഺണ്. ഒരഽ സ്ഥഺപനത്ത഻നഽം ഈപുഭഺക്തി
വ഻രഽദ്ധ ന഻ലപഺട് എഐ ടഽക്കഺനഺവ഻ലല. മറ്റ്
ഈത്പന്ങ്ങീള ഄുപക്ഷ഻ചാണ് ഈപുഭഺക്തി ബന്ധങ്ങളും
ുസവനങ്ങളും ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസ്സ഻ൽ വളീര സക഼ര്ണമഺണ്.
ആത഻ന് കഺരണം ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഒരഽ ുസവനമഺണ്, മറ്റ് ചരക്കഽകള഻ൽ ന഻ന്ഽം വയതയക്തമഺണ്.
ഒരഽ കഺറ് വഺങ്ങഽന്തഽം ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എഐ ടഽക്കഽന്ത഻നഽം തമ്മ഻ലഽള വ വയതയഺസം എഐ ീന്ത്ന്് നമഽക്ക്
പര഻ുശഺധ഻ക്കഺം.
കഺറ്

കഺറ഻ീെ ഇന്ഷവറന്സ്ഡ

ആത് ന്ദ്പതയക്ഷമഺയ വക്തഽവഺണ്, ഄത് ഄന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ ഒരഽ ഄപകടം മാലം ഭഺവ഻യ഻ൽ
കഺണഺനഽം
ൂന്ദ്ഡവ്
ീചയ്യഺനഽം കഺറ഻നഽണ്ടഺകഽന് നഺശനഷ്ടം ഄഥവഺ പര഻ക്ക഻ന്
ഄനഽഭവ഻ക്കഺനഽം കഴ഻യഽം
നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല്ത്കഽന് വയവസ്ഥയഺണ഻ത്.
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കഺൽ
വഺങ്ങഽന്
സമയത്ത്
ഄത് വഺങ്ങഽണ്ുപഺൽ അംതൃസംതിപ്ത഻ ലഭ഻ക്കഽന് ഒന്ലല
വഺങ്ങഽന്യഺള്ക്ക്ക്
അംതൃസംതിപ്ത഻ ആന്ഷഷവറന്ഷസ്, പുക്ഷ ഄപകടസഺദ്ധയതീയക്കഽറ഻ചാണ്
ഈണ്ടഺവഽം. ഄത് യഥഺര്ഥവഽം മനസ്സ഻ലഺക്കഺൽ ഭ഼ത഻ ഄഥവഺ പര഻ന്ദ്ഭമം ഈണ്ടഺകഽം. ഒരഽ
എഐ ളുപ്പവഽമഺണ്.
ആന്ഷവറന്ഷസ്
ഈപുഭഺക്തഺവ്
ുപഺലഽം
നഷ്ടപര഻ഹഺരത്തഽക
ലഭ഻ക്കഽന്
സരര്ഭം
ഈണ്ടഺകഺൽ അന്ദ്ഗഹ഻ക്കഽകയ഻ലല.
ഒരഽ കഺര് ഫഺക്ടറ഻യ഻ൽ ഈണ്ടഺക്ക഻ ുഷഺറാമ഻ൽ ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീറെ
കഺരയത്ത഻ൽ
ന഻ര്മ്മഺണവഽം
വ഻റ്റ്
ുറഺഡ഻ൽ
ഓടഽന്ഽ.
ഈണ്ടഺക്കഽന്ഽ, ഈപുഭഺഗവഽം
ീപീട്ടന്്
തീന്യഺണ്
വ഻ല്ത്ക്കഽന്ഽ, ഈപുയഺഗ഻ക്കഽന്ഽ, എഐ ന്഼ മാന്് സംഭവ഻ക്കഽന്ത്. ഇ ീപീട്ടന്ഽള വ ന഻ര്മ്മഺണവഽം
ന്ദ്പന്ദ്ക഻യകളും മാന്് സ്ഥലത്തഺണ് നടക്കഽന്ത്
ഈപുഭഺഗവഽമഺണ്
എഐ ലലഺ
ുസവനങ്ങളുീടയഽം
ന്ദ്പുതയകമഺയ സവ഻ുശഷത.
ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് യഥഺര്ഥത്ത഻ൽ ലഭ഻ക്കഽന്ീതുന്ത്ഺ ഄതഺണ് ുസവനഺനഽഭവം. ആത് സംതിപ്ത഻
ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് പരയഺപ്തമീലലക഻ൽ, ഄത് ഄസംതിപ്ത഻ക്ക് കഺരണമഺവഽം.
ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ചാണത഻ലഽം നലല
ുസവനഺമഺീണക഻ൽ, ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് അഹ്ളഺദം ലഭ഻ക്കഽം. എഐ ലലഺ സ്ഥഺപനങ്ങളുീടയഽം ലക്ഷയ്ം
ഄവരഽീട ഈപുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക് സംതിപ്ത഻ നല്ത്കഽക എഐ ന്തഺണ്.
2. ുസവനത്ത഻ീെ ഇനഗഽന഻ലവഺരം
ഈയര്ന് ഗഽണന഻ലവഺരമഽള വ ുസവനം നല്ത്ക഻ ഈപുഭഺക്തഺക്കീള തിപ്തരഺക്കഽക എഐ ന്തഺണ്
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻കളുീടയഽം ഄവരഽീട നജറെുമഺൽ ഈള്ക്പ്പീടയഽള വ ഈുദയഺഗസ്ഥരഽീടയഽം കടമ.
പുക്ഷ ഇന
എത്ഫഺണ഼ ഇന
ഉയര്ന്ന ഇന
ഗഽണന഻ലവഺരത്ത഻ലഽള്ള പരീ ഇന
എീത്ഫലലഺമഺണ് ഇനഅത഻ീെ ഇനഘടകങ്ങൾ?

ുസവനം?

ുസവന ഗഽണന഻ലവഺരത്ത഻ീറെ നറ്റവഽം ഄറ഻യീപ്പടഽന് മഺതിക (‚SERVQUAL’ എഐ ന്്
ഄറ഻യീപ്പടഽന്ഽ) നമഽക്ക് ച഻ല വ഼ക്ഷണങ്ങൽ നല്ത്കഽം. ുസവന ഗഽണന഻ലവഺരത്ത഻ീറെ 5 ന്ദ്പധഺന
ഘടകങ്ങൽ ഄത് എഐ ടഽത്തഽ കഺണ഻ക്കഽന്ഽ:
a) വ഻ശവഺസ ത: കിതയതുയഺടഽം ഄവലംബന഼യുത്തഺടഽംകാട഻ ഈറപ്പ് നല്ത്ക഻യ഻രഽന് ുസവനം
ീചയ്യുന്ത് നല്ത്കഽന്ത഻ീറെ കഴ഻വ്. ുസവന ഗഽണന഻ലവഺരത്ത഻ീല 5 ഘടകങ്ങള഻ീല നറ്റവഽം
ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ഘടകമഺയ഻ട്ടഺണ് മ഻ക്ക ഈപുഭഺക്തഺക്കളും വ഻ശവഺസയതീയ കഺണഽന്ത്.
b) ത്പത഻കര഻ക്കല്: ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീറെ അവശയം ഄറ഻ഞ്ഞ് ീപീട്ടന്് ന്ദ്പത഻കര഻ക്കഽകയഽം
ഄവീര
സഹഺയ഻ക്കഽകയഽം
ീചയ്യഺനഽള വ
ുസവനദഺതഺവ഻ീറെ
സണ്മഺനസ്സ഻ീലയഽം
കഴ഻വ഻ീനയഽം ന്ദ്പത഻പഺദ഻ക്കഽന്ത്.
c) ഉറപ്പഇ ഇന നല്കല്: ഇന
ുസവനദഺതഺക്കളുീട
ഄറ഻വ഻ീനയഽം
കഺരയക്ഷതുയയഽം
ഈപചഺരീത്തയഽം
വ഻ശവഺസം
ുനട഻ീയക്കഽന്ത഻നഽള വ
ഄവരഽീട
കഴ഻വ഻ീനയഽം
ന്ദ്പത഻പഺദ഻ക്കഽന്ഽ. ുസവനം നല്ത്കഽന് ഈുദയഺഗസ്ഥൽ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീറെ അവശയം മനസ്സ഻ലഺക്ക഻
ഄത് എഐ ന്ദ്ത നന്ഺയ഻ സഺധ഻ചാണു ീകഺടഽത്തഽീവന്ഽള വ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീറെ വ഻ലയ഻രഽത്തൽ
ഄനഽസര഻ചാണഺണ഻ത്.
d) തന്മയ഼ഭഺവശക്ത഻:
ആത഻ീന മഺനഽഷ഻ക പര഻ലഺളനയഺയ഻ട്ടഺണ് കണക്കഺക്കഽന്ത്.
ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് നല്ത്കഽന് കരഽതല഻ലഽം ഈപചഺരത്ത഻ലഽം ആത് ന്ദ്പത഻ധവന഻ക്കഽം. ഇന
e) വഺസ്ഡതവ഻കമഺയത്:
ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന്
കഺണഺനഽം
ുകള്ക്ക്കഺനഽം
ീതഺടഺനഽം
കഴ഻യഽന്തഽമഺയ ീഭിത഻ക ഘടകങ്ങീള ന്ദ്പത഻ന഻ധ഼കര഻ക്കഽന്ഽ. ഈദഺഹരണത്ത഻ന്, ീലഺുക്കഷൽ,
രാപുരഖ, ശഽച഻തം, മരയഺദ, ീന്ദ്പഺഫഷണല഻സം
എഐ ന്഻വ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻
സരര്ശ഻ക്കഽന്
വയക്ത഻യ഻ൽ
മത഻പ്പ്
ഈണ്ടഺക്കഽം.
ീഭിത഼ക
ഘടകങ്ങൽ
വളീര
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ന്ദ്പഺധഺനയമഽള വതഺണ് കഺരണം അത് യഥഺര്ഥ ുസവനം ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് മഽന്ഷപഽം പ഻ന്഼ടഽം
ഒരഽ നലല മത഻പ്പ് ഈപുഭഺക്തഺവ഻ൽ സിഷ്ട഻ക്കഽം.
3. ഇനഉപുഭഺക്തി ഇനുസവനവഽം ഇനഇന്ഷവറന്സഽം
ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുമഖലയ഻ലഽള വ
നീതക഻ലഽം
ീസയ഻ല്ത്സ്
ീന്ദ്പഺഡയാസര്മഺുരഺട്
എഐ ങ്ങീന
ഈന്തപദവ഻യ഻ീലത്ത഻ എഐ ന്് ുചഺദ഻ക്കഽക. ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് ീപഺതഽവഺയ ഒരഽ ഈത്തരമഺയ഻ര഻ക്കഽം ലഭ഻ക്കഽക,
ഄവരഽീട ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീറെ പ഻ന്ത്ഽണയഽം ഄനഽന്ദ്ഗഹവഽമഺണ് ഄവരഽീട ബ഻സ഻നസ്സ് ീകട്ട഻ ഈയര്ത്തഺൽ
സഹഺയചാണത് എഐ ന് ഈത്തരം ലഭ഻ക്കഽം.
ഄവരഽീട വരഽമഺനത്ത഻ീറെ നലലീയഺരഽ പകഽം ുകഺന്ദ്ടക്ട് പഽതഽക്കഽന്ത് വഴ഻ ലഭ഻ക്കഽന്
കമ്മ഼ഷനഺീണന്് ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് മനസ്സ഻ലഺക്കഺൽ കഴ഻യഽം. ഄവരഽീട ഈപുഭഺക്തഺക്കൽ തീന്യഺണ് പഽത഻യ
ഈപുഭഺക്തഺക്കീള കണ്ീടത്തഺനഽള വ ുന്ദ്ശഺതസ്സ്.
എഐ ന്ത്ഺണ് ഄവരഽീട വ഻ജയത്ത഻ീറെ പ഻ന്഻ലഽളള രഹസയം?
ആത഻നഽള വ
ഈത്തരം
മ഻ക്കവഺറഽം,
ഈപുഭഺക്തഺക്കീള
എഐ ന്ഺയ഻ര഻ക്കഽം.

ുസവ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ

ഄര്പ്പണുബഺധം

ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന സുന്ത്ഺഷകരമഺയ഻ ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്ത് ീകഺണ്ട് കണ്പന഻യ്ക്ക്കഽം നജറെ഻നഽം എഐ ന്ത്ഺണ്
ഗഽണം?
ഇ ുചഺദയത്ത഻നഽള വ ഈത്തരം, ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീറെ അജ഼വനഺന്ത് മാലയത്ത഻ുലക്ക് എഐ ത്ത഻ുനഺക്കഽന്ത്
ഈപുയഺഗന്ദ്പദമഺയ഻ര഻ക്കഽം.
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീെ ഇന ുജ഼വനഺത്ഫ ഇന മാല ം
ന഻ര്വച഻ക്കഽന്ത്
ദ഼ര്ഘകഺലുത്തക്ക്
ഈപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ ഒരഽ നലല ബന്ധം ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്തഽവഴ഻ ലഭ഻ക്കഽന് സഺണ്പത്ത഻ക ഗഽണങ്ങളഺണ്.
ലഺന് ഇന1 ഇന: ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീെ ഇനുജ഼വനഺത്ഫ ഇനമാല ം

ഈപുഭഺക്തഺക്കളുമഺയ഻ നലല ബന്ധം ഈണ്ടഺക്കഽന് ഒരഽ നജറെ഻ീറെ ുപരഽം
വര്ദ്ധ഻ക്കഽകയഽം ഄങ്ങീന ബ഻സ഻നസ്സ് വ഻പഽലീപ്പടഽത്തഺൽ കഴ഻യഽകയഽം ീചയ്യും.
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ന്ദ്പശക്ത഻യഽം

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പരീ ഇനപര഼ക്ഷ ഇന1
ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീറെ അജ഼വനഺന്ത് മാലയം എഐ ന്ഺീലന്ത്്?
I. ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന അജ഼വനഺന്ത്ം ുസവ഻ക്കഽന്ത഻ന് ീചലവഺയ തഽകയഽീട മാലയം
II. ബ഻സ഻നസ്സ് ഈണ്ടഺക്ക഻യത഻ീറെ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് ലഭ഻ചാണ റഺക്
III. ദ഼ര്ഘകഺലുത്തക്ക് ഈപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ ഒരഽ നലല ബന്ധം ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്തഽവഴ഻
സഺണ്പത്ത഻ക ഗഽണങ്ങീളയഺണ്.
IV. ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് എഐ ടഽക്കഺൽ കഴ഻യഽന് പരമഺവധ഻ ആന്ഷഷവറന്ഷസ്

ലഭ഻ക്കഽന്

A. മഹത്തഺയ ഇനഉപുഭഺക്തി ഇനുസവനങ്ങൾ ഇനനല്കഽന്നത഻ല് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
്ജെ഻ീെ ഇനുറഺൾ
മഹത്തഺയ ഈപുഭഺക്തി ുസവനങ്ങൽ ഒരഽ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് നജറെ഻ന് എഐ ങ്ങീന നല്ത്കഺൽ കഴ഻യഽീമന്്
നമഽക്ക് ുനഺക്കഺം. ുറഺൽ അരംഭ഻ക്കഽന്ത് വ഻ല്ത്പന നടക്കഽന് ഘട്ടത്ത഻ൽ തഽടങ്ങ഻ തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഘട്ടങ്ങൽ ഈള്ക്പ്പീടയഽള വ ുകഺുന്ദ്ടഺക്ട഻ീറെ കഺലഺവധ഻ ഄവസഺന഻ക്കഽന്ത് വീര
തഽടരഽം. ുകഺുന്ദ്ടഺക്ട഻ുലഺ ച഻ല നഺഴ഻കകലലുകീളക്കഽറ഻ചാണും ഓുരഺ ഘട്ടത്ത഻ീലയഽം ുറഺള഻ുനക്കഽറ഻ചാണും
നമഽക്ക് ുനഺക്കഺം.
1. വ഻ല്പന ഇനനടക്കഽന്ന ഇനസമയത്തഇ ഇന– ഇനമ഻കച്ച ഇനഉപുദശം
ുസവനത്ത഻ീറെ അദയ ഘട്ടം വ഻ല്ത്പന നടക്കഽന് സമയീത്ത ുസവനമഺണ്. ുനഺൽ-ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
വഺങ്ങഽണ്ുപഺഴഽള വ നറ്റവഽം സക഼ര്ണമഺയ ന്ദ്പം  നം പര഻രക്ഷ തഽക (ഇന്ഷവര് ഇന ീചുയ്യണ്ട ഇന
തഽക) ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന്തഺണ്.
മുറ്റീതക഻ലഽം ര഼ത഻യ഻ൽ റ഻ക്ക് മഺുനജ് ീചയ്യഺൽ കഴ഻യഽീമക഻ൽ ഒര഻ക്കലഽം ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ശഽപഺര്ശ
ീചയ്യരഽത് -ഇ ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട കഺരയം എഐ ുപ്പഺഴഽം മനസ്സ഻ലഽണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം. ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന് നഺശനഷ്ടം
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ീചലവ഻ുനക്കഺൽ കഽറവഺീണന്് ആന്ഷഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻ ഈറപ്പഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണം.
നഺശനഷ്ടവഽമഺയ഻ തഽലനം ീചയ്യുണ്ുപഺൽ ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീറെ ന്ദ്പ഼മ഻യം കാടഽതലഺീണക഻ൽ, റ഻ക്ക്
സഹ഻ക്കഽക അയ഻ര഻ക്കഽം നലലത്.
നീതക഻ലഽം ഄന഻ഷ്ടസംഭവം വല഻യ സണ്പത്ത഻ക ബഺദ്ധയതയ഻ുലക്ക്
സംഭവങ്ങൽക്കഽള വ പര഻രക്ഷ എഐ ടഽക്കഽന്തഺയ഻ര഻ക്കഽം നലലത്.

നയ഻ക്കഽീമക഻ൽ

ഄത്തരം

ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുവണുമഺ ുവണ്ടുയഺ എഐ ന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത് സരര്ഭങ്ങൽ ഄനഽസര഻ചാണഺണ്.

ഉദഺഹരണം
ന്ദ്പളയസഺദ്ധയതുയറ഻യ ന്ദ്പുദശത്ത് തഺമസ഻ക്കഽന് വ഼ട്ടുടമ, ന്ദ്പളയത്ത഻ന് എഐ ത഻ീരയഽള വ പര഻രക്ഷ
എഐ ടഽക്കഽന്ത് സഹഺയകരമഺയ഻ര഻ക്കഽം.
ഄതഽുപഺീല, ന്ദ്പളയസഺദ്ധയത ആലലഺത്ത ന്ദ്പുദശത്ത് തഺമസ഻ക്കഽന് വ഼ട്ടുടമ, ന്ദ്പളയത്ത഻ന് എഐ ത഻ീരയഽള വ
പര഻രക്ഷ എഐ ടഽുക്കണ്ട അവശയമ഻ലല.
ഇത്ഫ യ഻ല് ഇന ന഻യത്പകഺരം ഇന ുത് ഇന പഺര്ട്ട്യൂട്ട്഻യ്ക്കഇ ഇന എത഻ീരയഽള്ള പരീ ഇന ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര് ഇന
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനന഻ര്ബന്ധമമഺണ്. ഇനഄത്തരം സരര്ഭത്ത഻ൽ, ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുവണുമഺ ുവണ്ടുയഺ
എഐ ന്ഽളള തര്ക്കത്ത഻ന് ന്ദ്പഺധഺനയമ഻ലല.
28

വണ്ട഻ ീപഺതഽ ന഻രത്ത഻ലാീട ഓട഻ക്കണീമക഻ൽ വഺഹനമഽള വ ഒരഽ വയക്ത഻ ുതഡ് പഺര്ട്ട഻ ുമഺുട്ടഺൽ
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എഐ ടഽുക്കണ്ടത് ന഻ര്ബന്ധമഺണ്. ഄുത സമയം, ന഻ര്ബന്ധമ഻ീലലക഻ലഽം കഺറ഻ീറെ
ുകടഽപഺടഽകള്ക്ക്കഽള വ പര഻രക്ഷ എഐ ടഽക്കഽന്ത് വ഻ുവകമഽള വ ത഼രഽമഺനമഺണ്.
ഒരഺള്ക്ക്ക് സവയുമ ഈണ്ടഺകഽന് നഺശനഷ്ടത്ത഻ന്ഷ, ആന്ഷഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻ ഡ഻ഡക്ടബ഻ൽ
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത്
നന്ഺയ഻ര഻ക്കഽം.
വന്ഷക഻ട
ഈപുഭഺക്തഺക്കളുീട
അവശയങ്ങൽ
വയതയക്തമഺയ഻ര഻ക്കഽം, ഫഺക്ടറ഻യഽീട പര഻രക്ഷയ഻ൽ തഽടങ്ങ഻ ഄളുകളുീട, കഺറഽകളുീട, തഽടങ്ങ഻യവ.
ഄവര്ക്ക് പര഻രക്ഷീയക്കഽറ഻ചാണും ുപഺള഻സ഻കീളക്കഽറ഻ചാണും ശര഻യഺയ ഈപുദശം 'അവശയമഺണ്.
മ഻ക്ക ുനഺൽ-ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻കളും രണ്ട് വ഻ഭഺഗങ്ങളഺയ഻ട്ടഺണ് ത഻ര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്:
 ുനയ്ക്മ഻ഡ് ുപര഻ൽ ുപഺള഻സ഻കൽ
 ഓൽ റ഻ക്ക് ുപഺള഻സ഻കൽ
രണ്ടഺമത് പറഞ്ഞത് വളീര ീചലുവറ഻യതഺണ് കഺരണം ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന്ദ്പുതയകമഺയ഻ ഒഴ഻വഺക്കഺത്ത
എഐ ലലഺ നഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഽം ആത് പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽം. ഄതഽീകഺണ്ടഺണ് ുനയ഻ംഡ് ുപര഻ൽ ുപഺള഻സ഻കൽ
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത്, സംഭവ഻ക്കഺൽ സഺദ്ധയത കാടഽതലഽള വ
വ഻പത്തഽക്കള്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തം പര഻രക്ഷ
നല്ത്കഽകയഽള വു,
ഄങ്ങീന
ന്ദ്പ഼മ഻യം
ലഺഭ഻ക്കഽകയഽം
ആന്ഷഷവൽ
ീചയ്യുന്
വയക്ത഻യഽീട
ഄവശയഺനഽസരണം പര഻രക്ഷ എഐ ടഽക്കഽകയഽം ീചയ്യഺം.
നജറെ് എഐ ുപ്പഺഴഺുണഺ വ഻ഷയത്ത഻ന് ഄനഽുയഺജയമഺയ ഈപുദശം നല്ത്കഽന്ത് ഄുപ്പഺൽ മഽതൽ ഄവര്ക്ക്
കമ്മ഼ഷൽ യഥഺര്ഥത്ത഻ൽ ലഭ഻ചാണ് തഽടങ്ങഽം. ഒരഽ കഺരയം നജറെ് എഐ ുപ്പഺഴഽം ഓര്ക്കഽന്ത് നന്ഺയ഻ര഻ക്കഽം,
ഒരഺൽ
ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
എഐ ടഽക്കഺൽ
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത്
റ഻ക്ക഻ീന
ൂകകഺരയം
ീചയ്യഺനഺണ്,
ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീറെ റ഻ക്ക് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന് ഓപ്ഷനഺയ഻ റ഻ക്ക് ന഻ലന഻ര്ത്തഽക ഄഥവഺ നഺശനഷ്ടം
തടയഽക ുപഺലഽള വ ീട്ന഻ക്കഽകളുണ്ട്.
ആന്ഷഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻ ുചഺദ഻ക്കഺൽ സഺദ്ധയയഽള വ ുചഺദയങ്ങളഺണ്:
 ഡ഻ഡക്ടബ഻ള്ക്സ് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽകയഺീണക഻ൽ എഐ ന്ദ്ത രാപ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ൽ ലഺഭ഻ക്കഺനഺവഽം?
 നഺശനഷ്ടം തടയഽന് ന്ദ്പവിത്ത഻ മാലം ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള഻ൽ എഐ ന്ദ്ത രാപ കഽറയ്ക്ക്കഺനഺവഽം?
ുനഺൽ-ൂലഫ്
ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുപഺള഻സ഻
വ഻ല്ത്ക്കഽന്ത഻നഺയ഻
ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന
നജറെ്
സമ഼പ഻ക്കഽണ്ുപഺൽ, നജറെ് സവയം ഒരഽ ഈപുഭഺക്തഺവഺയ഻ ച഻ല ുചഺദയങ്ങൽ തുന്ഺട് തീന്
ുചഺദ഻ക്കണം. ഄയഺൽ ഄവ഻ീട ുപഺകഽന്ത് വ഻ല്ത്പന നടത്തഺനഺുണഺ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീറെ റ഻ക്ക്
പരയഺപ്തമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ ൂകകഺരയം ീചയ്യഺൽ സഹഺയ഻ക്കഽന് ഒരഽ പകഺള഻ ഄഥവഒരഽ ുകഺചാണ് എഐ ന്
ന഻ലയ഻ലഺുണഺ?
ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീറെ വ഼ക്ഷണം വയതയക്തമഺയ഻ര഻ക്കഽം. ഄയഺൽ ീചലവഺക്കഽന് ഓുരഺ രാപയ്ക്ക്കഽം
പരമഺവധ഻ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ലഭ഻ക്കഽന്ഽണ്ുടഺ എഐ ന് കഺരയത്ത഻ൽ ഄന്ദ്ത ഈത്കണ്ഠകഽലനഺയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല
പുക്ഷ റ഻ക്ക് ൂകകഺരയം ീചയ്യുന്ത഻നഽള വ ീചലവ് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം ന്ദ്ശദ്ധ. ഄങ്ങീന
ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് ൂകകഺരയം ീചയ്യഺൽ കഴ഻യഺത്ത റ഻ക്ക് മഺന്ദ്തം ആന്ഷഷവൽ ീചയ്യും.
മീറ്റഺരഽ തരത്ത഻ൽ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് നജറെ഻ീറെ ുറഺൽ ഒരഽ ീസയ഻ല്ത്ക്മഺീനക്കഺളും വളീര
ന്ദ്പഺധഺനയമഽള വതഺണ്.
അയഺൾ ഇന
ഒരഽ ഇന
റ഻സ്ഡക ഇന
വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്നവനഽം, ഇന
അണ്ടര്ൂററ്റരഽം ഇന റ഻സ്ഡക ഇന മഺുനമെീമെഇ ഇന ീകൌണ്ല഻സറഽം ഇന അവശ മഺയ ഇന
പര഻ഹഺരം ഇന രാപകല്പന ഇന ീചയ്യറന്നഺവനഽം ഇന ബന്ധമങ്ങൾ ഇന ന഻ല ഇന ന഻ര്ത്തഺന് ഇന
കഴ഻വഽള്ള പരീവനഽം ഇന ുയ഻ര഻ക്കണം, ഇന അതഺയത് ഇന എലലഺ ഇന ുറഺളറകളറം ഇന ഒറ്റയ്ക്കഇ ഇന
ീചയ്യഺന് ഇനകഴ഻യണം.
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2. ീത്പഺുപ്പഺസ്ഡ ഇനീചയ്യറന്ന ഇനഘട്ട്യൂട്ട്ം
ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീറെ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ പാര഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന നജറെ് സഹഺയ഻ക്കണം.
ഄത഻ീല ന്ദ്പക്തഺവനകൽക്ക് ആന്ഷഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻ ബഺധയസ്ഥനഺയ഻ര഻ക്കഽം.
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
ുഫഺമ഻ീനപ്പറ്റ഻ നമ്മൽ പഺഠം 5-ൽ ചര്ചാണ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്.
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ീല ഓുരഺ കഺരയങ്ങളും പാര഻പ്പ഻ക്കഽണ്ുപഺഴഽം നജറെ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര്ക്ക്
ഓുരഺന്ഽം നന്ഺയ഻ വ഻ശദ഼കര഻ചാണ് ീകഺടഽക്കണം. ീേയ഻മ഻ീറെ സമയത്ത്, ശര഻യഺയതഽം പാര്ണമഺയ
വ഻വരങ്ങൽ നല്ത്ക഻യത് മാലം ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന്ീറ ീേയ഻ം കഽഴപ്പത്ത഻ലഺകഽം.
ച഻ല സമയത്ത് ുപഺള഻സ഻ പാര്ത്ത഻കര഻ക്കഺൽ ഄധ഻ക വ഻വരങ്ങൽ അവശയമഺയ഻ വുന്ക്കഽം. ഄത്തരം
സരര്ഭങ്ങള഻ൽ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന ുനര഻ുട്ടഺ ഄീലലക഻ൽ നജറെ് മഽുഖീനുയഺ വ഻വരം ഄറ഻യ഻ക്കഽം.
അവശയമഺയ എഐ ലലഺ കടണ്പകളും പാര്ത്ത഼കര഻ക്കഽന്ത഻നഽം ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന സഹഺയ഻ുക്കണ്ടത്
ഄതയഺവശയമഺണ് ഄതഽുപഺീല ഓുരഺന്ഽം എഐ ന്ത്഻നഺീണന്് ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് വ഻ശദ഼കര഻ചാണ്
ീകഺടഽക്കഽകയഽം ുവണം.
3. ഇനസവ഼കര഻ക്കഽന്ന ഇനഘട്ട്യൂട്ട്ം
a) കവര് ഇനുനഺട്ട്യൂട്ട്ഇ
കവൽ ുനഺട്ട഻ീനപ്പറ്റ഻ പഺഠം 5-ൽ നമ്മൽ ചര്ചാണ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്. ആന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ക്ക്,
അവശയീമക഻ൽ, ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻ കവൽ ുനഺട്ട് നല്ത്ക഻ീയന്് ഈറപ്പഺുക്കണ്ടത് നജറെ഻ീറെ
കടമയഺണ്. ഇ വ഻ഷയത്ത഻ലഽള വ ശഽഷ്കഺന്ത്഻ കണ്പന഻യഽീടയഽം നജറെ഻ീറെയഽം ൂകയ്യ഻ൽ
ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീറെ തഺത്പരയങ്ങൽ സഽരക്ഷ഻തമഺീണന്് ഄവുരഺട് അശയവ഻ന഻മയം നടത്തഽക.
b) ുപഺള഻സ഻ ഇനുഡഺക്കഽീമെറകൾ ഇനനല്കഽക
ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമറെുകൽ നല്ത്കഽക എഐ ന്ത് നജറെ഻ന് ഈപുഭഺക്തഺവ഻മഺയ഻ ബന്ധീപ്പടഽന്ത഻നഽള വ
മീറ്റഺരഽ ന്ദ്പധഺന ഄവസരമഺണ്. ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമറെ് ുനര഻ട്ട് നല്ത്കഺൽ കണ്പന഻യഽീട ചട്ടങ്ങൽ
ന്ദ്പകഺരം ഄനഽവദന഼യീമക഻ൽ ഄത് വഺങ്ങ഻ ുനര഻ട്ട് ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന നല്ത്പ്പ഻ക്കഽക എഐ ന്ത് നലല ഒരഽ
അശയമഺണ്.
ുപഺള഻സ഻
ുനര഻ട്ട്
ഄയചാണു
ീകഺടഽക്കഽകയഺീണക഻ൽ,
ുഡഺക്കഽീമറെ്
ഄയചാണത഻നഽുശഷം
ഈപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പടഺം. ുഡഺക്കഽീമറെ഻ീല മനസ്സ഻ലഺക്കഺൽ ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുള വ ഭഺഗങ്ങൽ വ഻ശദമഺയ഻
പറഞ്ഞഽ ീകഺടഽക്കഺനഺയ഻ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന സരര്ശ഻ക്കഺം. ഇ ഄവസരത്ത഻ൽ ുപഺള഻സ഻യ഻ീല
വ഻വ഻ധ ീന്ദ്പഺവ഻ഷനഽകളും ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട ഄവകഺശങ്ങളും ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന പറഞ്ഞഽ
മനസ്സ഻ലഺക്കഺം. ഇ ന്ദ്പവിത്ത഻ വ഻ല്ത്പനയ്ക്ക്ക് ുശഷമഽള വ ുസവനത്ത഻ീറെ തലമഺണ് എഐ ടഽത്ത്
കഺണ഻ക്കഽക.
ഇ ഄവസരത്ത഻ൽ നജറെ഻ന് ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് എഐ ലലഺവ഻ധ സഹഺയങ്ങൽ വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യഺനഽം
പ഻ന്ത്ഽണ ന്ദ്പഖയഺപ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യഺം.
ഄടഽത്തപട഻ എഐ ീന്ത്ന്ഺൽ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ുനഺട് ഄയഺള്ക്ക്ക് പര഻ചയമഽള വ ുപഺള഻സ഻ എഐ ടഽക്കഺൽ
തഺത്പരയമഽള വവീര കഽറ഻ചാണ് ുചഺദ഻ചാണറ഻യഺം. ഈപുഭഺക്തഺവ തീന് ആവരഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് നജറെ഻ീന
ഄവര്ക്ക് പര഻ചയീപ്പടഽത്തഽകയഺീണക഻ൽ ഄത് ബ഻സ഻നസ്സ഻ീറെ വളര്ചാണയ്ക്ക്ക് വളീര ന്ദ്പുയഺജനം
ീചയ്യും.
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c)  ഇനുപഺള഻സ഻ ഇനപഽതഽക്കല്
ുനഺ-ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻കൽ ഓുരഺ വര്ഷവഽം പഽതഽക്കണം, ഓുരഺ വര്ഷവഽം
പഽതഽക്കഽണ്ുപഺൽ ഄുത കണ്പന഻യ഻ൽ തീന് തഽടരുണഺ ഄുതഺ മീറ്റഺരഽ കണ്പന഻യ഻ുലക്ക് മഺറുണഺ
എഐ ന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺനഽള വ ഄവസരം ഈപുഭഺക്തഺവ഻നഽണ്ട്. ഇ സക഼ര്ണ മഽഹാര്ത്തത്ത഻ലഺണ്
കണ്പന഻യഽം നജറെും ഈണ്ടഺക്ക഻ീയടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ുപരഽം ന്ദ്പശക്ത഻യഽം പര഼ക്ഷ഻ക്കീപ്പടഽന്ത്.
ുപഺള഻സ഻യഽീട കഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ ഄറ഻യ഻പ്പ് ന഻യപരമഺയ഻ നല്ത്ുകണ്ട അവശയം
കണ്പന഻ക്ക് ആീലലക഻ലഽം, മരയഺദയഽീട ുപര഻ലഽം അുരഺഗയപരമഺയ ഒരഽ ബ഻സ഻നസ്സ് തന്ദ്ന്ത്ീമന്
ന഻ലയ഻ലഽം ആന്ഷഷവറര്മഺൽ ‛പഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഻സ്‛ കഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത഻ന് ഒരഽ മഺസം മഽണ്പ് ഄയക്കഽം.
പഽതഽക്കഽന് ത഼യത഻ ഄടഽത്തഽ വരഽണ്ുപഺൽ ഈപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ുപഺള഻സ഻ പഽതഽക്കഺൽ
നജറെ഻ന് ഄറ഻യ഻ക്കഺം.
സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ ഈപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് നജറെ഻ന് ഄവരഽമഺയ഻ ഒരഽ ഈഷ്മള ബന്ധം
ന഻ലന഻ര്ത്തഺം. ഄതഽുപഺീല ഈപുഭഺക്തഺവ് ബഽദ്ധ഻മഽുട്ടഺ ദഽഖുമഺ ഄനഽഭവ഻ക്കഽന് ഄവസരത്ത഻ൽ
സഹഺയസഹകരണങ്ങൽ വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യഺം.
4. ഇനീെയ഻ം ഇനീചയ്യറന്ന ഇനഘട്ട്യൂട്ട്ം
ീേയ഻ം ീസറ്റ഻ൽ ീചയ്യുന് സമയത്ത് നജറെ഻ീറെ ുറഺൽ വളീര സക഼ര്ണമഺണ്. ീേയ഻മ഻ന് കഺരണമഺയ
സംഭവം ഈണ്ടഺയഺലഽടീന ആന്ഷഷവറീറ എഐ ന്ദ്തയഽം ീപീട്ടന്് ഄറ഻യ഻ക്കഽക എഐ ന്ത് നജറെ഻ീറെ
ുജഺല഻യഺണ്, ഄങ്ങീന ഈപുഭഺക്തഺവ് ന്ദ്ശദ്ധഺപാര്േം ഔുദയഺഗ഻ക കടണ്പകീളലലഺം പാര്ത്ത഻യഺക്കഽം,
മഺന്ദ്തമലല നഺശനഷ്ടം വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത഻നഽള വ ഄുനവഷണങ്ങള്ക്ക്ക് എഐ ലലഺ വ഻ധത്ത഻ലഽള വ സഹഺയങ്ങളും
ീചയ്യണം.

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പരീ ഇനപര഼ക്ഷ ഇന2
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുവുണഺ
ത഻ര഻ചാണറ഻യഽക
I.
II.
III.
IV.

ുവണ്ടുയഺ

എഐ ന്

തര്ക്കത്ത഻ന്

ന്ദ്പസക്ത഻യ഻ലലഺത്ത

സരര്ഭം

നീതന്്

ുന്ദ്പഺപ്പര്ട്ട഻ ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
ബ഻സ഻നസ്സ് ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുതഡ് പഺര്ട്ട഻ ബഺദ്ധയതയ്ക്ക്കഽള വ ുമഺുട്ടഺൽ ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഄഗ്ന഻ബഺധ ആന്ഷഷവറന്ഷസ്

B. അന ഺയം പര഻ഹര഻ക്കല്
1. അവുലഺകനം
നറ്റവഽം മഽന്ഷഗണനയഽള വ അക്ഷൽ എഐ ടഽുക്കണ്ടത് ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് പരഺത഻യഽള വുപഺഴഺണ്.
ഓര്മ്മ഻ക്കഽക, ഒരഽ പരഺത഻യഽീട കഺരയത്ത഻ൽ, ുസവന പരഺജയം മാലമഽള വ ന്ദ്പം  നം (ആന്ഷഷവററഽീട
റ഻ുക്കഺര്ഡ഻ീല ീതറ്റ് ത഻രഽത്തൽ മഽതൽ ീേയ഻ം ീസറ്റ഻ൽ ീചയ്യുന്ത഻ീല കഺലതഺമസം വീര), ഒരഽ ഭഺഗം
മഺന്ദ്തമഺണ് ഈപുഭഺക്തഺവ് എഐ ന്ത് ീനഺണ്പരീപ്പടഽത്തഽന് കഺരയമഺണ്.
ഄത്തരം പരഺജയങ്ങൽ മഽലമഽള വ തടസ്സങ്ങൽ കഺരണം ഈപുഭഺക്തഺക്കൽ ഄസവസ്ഥരഺകഽകയഽം
ുദഷയീപ്പടഽകഽയഽം ീചയ്യും. ഓുരഺ ുസവന പരഺജയങ്ങൽ മാലം രണ്ട് തരത്ത഻ലഽള വ മുനഺവ഻കഺരവഽം
ഄതഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ഄനഽഭവവഽം ഈണ്ടഺകഽം:
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 അദയം ഒരഽ ഄന഼ത഻യഺയ഻ ുതഺന്ഽം, ഒരഽതരത്ത഻ലഽള വ ചത഻വഽപറ്റ഻ീയന്്.
 രണ്ടഺമുത്തത് ഒരഽ തരത്ത഻ലഽള വ ഄപമഺനം, - ീചറഽതഺകഽന്തഽുപഺീല ഒരഽ ുതഺന്ൽ
ഈപുഭഺക്തി ബന്ധത്ത഻ീല ഒരഽ സക഼ര്ണമഺയ ‚യഺഥഺര്ഥയത്ത഻ീറെ മാഹഽര്ത്തം‛ അണ് പരഺത഻;
അദയീത്ത സ്ഥലത്ത്
ഄങ്ങീനീയഺരഽ
ഄവസ്ഥ ഈണ്ടഺകഺീത
ുനഺക്കണം. കണ്പന഻യ഻ീല
ഄനഽുയഺജയനഺയ വയക്ത഻യഽമഺയ഻ ന഻ങ്ങൽ ഇ വ഻ഷയീത്തപ്പറ്റ഻ സംസഺര഻ക്കണം. ഓര്ക്കഽക,
ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീറെ ന്ദ്പം  നത്ത഻ൽ ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് ീചയ്യഺൽ കഴ഻യഽന്ന്ദ്തയഽം മറ്റഺര്ക്കഽം ീചയ്യഺൽ കഴ഻യ഻ലല.
ഈപുഭഺക്തി തഺത്പരയങ്ങള഻ൽ ന഻ങ്ങൽക്ക് എഐ ന്ദ്ത ന്ദ്ശദ്ധയഽണ്ീടന്് ഄറ഻യ഻ക്കഺനഽള വ ഄവസരമഺണ്
പരഺത഻കളും/ ഄനയഺയങ്ങളും നല്ത്കഽന്ത്. ഄവരഺണ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് നജീറെ ുപരഽം ന്ദ്പശക്ത഻യഽം
ബ഻സ഻നസ്സ് വളര്ത്തഽന്ത഻നഽള വ ീനടഽംതാണ്. ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമറെ഻ീറെ ഄവസഺനം, ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
കണ്പന഻ക്കഺൽ ഄനയഺയ പര഻ഹഺര ര഼ത഻കൽ വ഻ശദമഺയ഻ വ഻വര഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്, ുഡഺക്കഽീമറെ഻ീല
വ഻വരങ്ങൽ
വ഻ശദമഺയ഻
ഈപുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക്
പറഞ്ഞ്
ീകഺടഽക്കഽണ്ുപഺൽ
ആത്
കാട഻
പറഞ്ഞഽീകഺടഽക്കഽക.
വ഻ല്ത്പനയ഻ലഽം ുസവനത്ത഻ലഽം വഺയ് ീകഺണ്ടഽള വ പല഻സ഻റ്റ഻ക്ക് (നലലുതഺ ച഼ത്തുയഺ) വളീരുയീറ
ന്ദ്പഺധഺനമഽണ്ട്. ഓര്ക്കഽക, നലലത് പറഞ്ഞഺൽ 5 ുപുര ഄറ഻യഽകയഽള വ, ച഼ത്ത വര്ത്തമഺനീമക഻ൽ 20
ുപീരക഻ലഽം ഄറ഻യഽം.
2. ഇെുത്ഗറ്റ് ഇനത്ഗ഼വന്സ്ഡ ഇനമഺുനമെീമെഇ ഇനസ഻സ്റ്റം ഇന(IGMS)
ഐഅര്ഡ഻എഐ  ആറെുന്ദ്ഗറ്റഡ് ന്ദ്ഗ഼വന്ഷസ് മഺുനമെീമറെ് സ഻സ്റ്റം (IGMS) നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്, ഄത്
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഄനയഺയ പര഻ഹഺരത്ത഻ീറെ ുകന്ദ്ര഼യ ുശഖരമഺയ഻ട്ടഺണ് ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ത്, ഄതഽുപഺീല
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖലയ഻ീല ഄനയഺയം പര഻ഹര഻ക്കഽന്ത് ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽന് ഈപകരണമഺണ്.
ുപഺള഻സ഻യഽടമകള്ക്ക്ക് തങ്ങളുീട ുപഺള഻സ഻ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ ഈള്ക്പ്പീട ഄവരഽീട പരഺത഻ രജ഻സ്റ്റൽ
ീചയ്യഺം. പരഺത഻കൽ ഄത഻നഽുശഷം ഄതഺത് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻കള഻ുലക്ക് ഄയക്കഽം. IGMS
പരഺത഻കളും ഄത് പര഻ഹര഻ക്കഺൽ എഐ ടഽക്കഽന് സമയവഽം ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽം. പരഺത഻കൽ രജ഻സ്റ്റൽ
ീചുയ്യണ്ടത്:
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
3. ഇനഉപുഭഺക്തിസംരക്ഷണ ഇനന഻യമം ഇന1986
ഇ അക്ട് ഈണ്ടഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത് ‚ഈപുഭഺക്തി തഺത്പരയങ്ങള്ക്ക്ക് മ഻കചാണ സംരക്ഷണം നല്ത്കഽന്ത഻നഽം
ഈപുഭഺക്തഺക്കളുീട
തര്ക്കങ്ങൽ
പര഻ഹര഻ക്കഽന്ത഻ന്
ഈപുഭഺക്തി
ീകില഻സഽകളും
മറ്റ്
ഄുതഺറ഻റ്റ഻കളും ഈണ്ടഺക്കഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥയ്ക്ക്ക് കാട഻ ുവണ്ട഻യഺണ്‛. ഇ അക്ട഻ന് 2002-ീല
ഈപുഭഺക്തിസംരക്ഷണ (ുഭദഗത഻) ന഻യമത്ത഻ലഽീട ുഭദഗത഻ വരഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
a) ുകട഻ീെ ഇനക഼ഴ഻ലഽള്ള പരീ ഇനന഻ര്വചനങ്ങൾ
അക്ട഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ച഻ല ന഻ര്വചനങ്ങളഺണ് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്:

ന഻ര്വചനം
‚ുസവനം‛ എഐ ന്ഺൽ ബഺക്, ധനകഺരയസ്ഥഺപനങ്ങൽ, ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻കൽ, ന഻ര്മ്മഺണ
കണ്പന഻കൽ, ആലന്ദ്ക്ട഻സ്റ്റ഻ ുബഺര്ഡ്, ഗിഹന഻ര്മ്മഺതഺക്കൽ, എഐ റെര്ീടയ്ക്ീണ്മറെ്, ഄമയാക്ീമറെ് പഺര്ക്ക്,
തഽടങ്ങ഻യവ഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം ഈപുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക് ലഭ഻ക്കഽന് എഐ ലലഺ തരത്ത഻ലഽമഽള വ ുസവനം.ീസിജനയമഺയ഻
ലഭ഻ക്കഽന് ഄഥവഺ വയക്ത഻ ബന്ധങ്ങള഻ലാീട ലഭ഻ക്കഽന് ുസവനങ്ങൽ ആത഻ൽ ഈള്ക്ീപ്പടഽകയ഻ലല.
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ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനഒരഽ ഇനുസവനമഺണ്.
‚ഉപുഭഺക്തഺവ്‛ എഐ ന്ഺൽ ഒരഽ വയക്ത഻:
i.
ii.

നക഻ലഽം ഒരഽ വക്തഽ ഈപുയഺഗത്ത഻നഺയ഻ വഺങ്ങഽന് വയക്ത഻. വ഼ണ്ടഽം വ഻ല്ത്ക്കഽന്ത഻ുനഺ
വഺണ഻ജയഺവശയത്ത഻ുനഺ സഺധനങ്ങൽ വഺങ്ങഽന്വൽ ഈള്ക്ീപ്പടഽന്഻ലല.
അവശയത്ത഻നഺയ഻ നീതക഻ലഽം ുസവനങ്ങൽ സവ഼കര഻ക്കഽകുയഺ വഺങ്ങഽകുയഺ ീചയ്യുക,
ഄത്തരം ുസവനങ്ങളുീട ഗഽണുഭഺക്തഺവ്.

‚തകരഺര്‛ എഐ ന്ഺൽ നീതക഻ലഽം ഒരഽ വ഼ഴ്ച, ഄപാര്ണത, ന഻യമന്ദ്പകഺരം ഄഥവഺ വയവസ്ഥ
ന്ദ്പകഺരം ഒരഽ വയക്ത഻ ന഻ലന഻ര്ുത്തണ്ട ന്ദ്പവര്ത്തനത്ത഻ീറെ സവഭഺവവഽം ന്ദ്പുതയകതയഽം
ഗഽണത്ത഻ീറെയഽം ുപഺരഺയ്ക്മ എഐ ന്഻വ.
‘പരഺത഻’ എഐ ന്ഺൽ ഒരഽ പരഺത഻ക്കഺരൽ എഐ ഴഽത഻ തയ്യഺറഺക്കഽന് നീതക഻ലഽം അുരഺപണം, ഄതഺയത്:
i.
ii.
iii.

ഄധഺര്മ്മ഻ക കചാണവടര഼ത഻ ഄഥവഺ ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ത കചാണവട ര഼ത഻ ഄനഽവര്ത്ത഻ക്കഽക.
ഄയഺൽ വഺങ്ങ഻ക്കഽന് സഺധനത്ത഻ന് ഒുന്ഺ ഄത഻ൽ കാടഽതുലഺ ുകഺടഽപഺടഽകൽ.
നീതക഻ലഽം ഒരഽ കഺരണത്തഺൽ ഄയഺൽക്ക് ലഭ഻ക്കഽന് ഄഥവഺ സവ഼കര഻ക്കഽന് ുസവനത്ത഻ീറെ
പ഻ഴവ് മാലം ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് ഄനഽവദ഻ക്കഽക.
iv. ന഻യമപരമഺയ഻ ന഻ശ്ചയ഻ചാണ഻ട്ടുള വ ഄഥവഺ പഺക്കറ്റ഻ൽ ന്ദ്പദര്ശ഻പ്പ഻ചാണ഻ട്ടുള വ വ഻ലീയക്കഺൽ കാടഽതൽ
വഺങ്ങഽക.ജ഼വനഽം സഽരക്ഷയ്ക്ക്കഽം ഹഺന഻കരമഺയ വക്തഽക്കൽ ീപഺതഽജനങ്ങൽക്ക് വ഻ല്ത്ക്കഽണ്ുപഺൽ
ന഻യന്ദ്പകഺരം ഄത഻ീറെ ഈള വടക്കം, ന്ദ്പുതയക, ഄതഽമാലം ഈണ്ടഺുയക്കഺവഽന് ഄപകടം എഐ ന്഻വയഽം
കചാണവടക്കഺരൽ ന്ദ്പദര്ശ഻പ്പ഻ചാണ഻ര഻ക്കണം.
‘ഉപുഭഺക്തി തര്ക്കം’ എഐ ന്ഺൽ അര്ീക്കത഻ീരയഺുണഺ പരഺത഻ നല്ത്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത്, അ വയക്ത഻
പരഺത഻യ഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് അുരഺപണം ന഻ുഷധ഻ക്കഽന്ത് മാലമഽണ്ടഺകഽന് തര്ക്കം.
b) ഉപുഭഺക്തി ഇനതര്ക്ക ഇനപര഻ഹഺര ഇന്ജന്സ഻കൾ
ഈപുഭഺക്തി തര്ക്ക പര഻ഹഺര നജന്ഷസ഻കൽ
തലങ്ങള഻ലഽം ന഻ലവ഻ൽ വന്഻ട്ടുണ്ട്.
i.

ജ഻ലലഺ തലങ്ങള഻ലഽം സംസ്ഥഺനതലങ്ങള഻ലഽം ുദശ഼യ

ജ഻ലലഺ ുഫഺം: 20 ലക്ഷം രാപയഽീട വീര മാലയമഽള വ ചരുക്കഺ സഺധനങ്ങുളഺ ഄഥവഺ
നഷ്ടപര഻ഹഺരം ീേയ഻ം ീചയ്യുന്ത഻നഽള വ പരഺത഻കളഺണ് ഇ ുഫഺറത്ത഻ീറെ ഄധ഻കഺര
പര഻ധ഻യ഻ൽ വരഽന്ത്. ഓര്ഡറഽകൽ നടപ്പഺക്കഽന്ത഻ന് ഄതഺത് സ഻വ഻ൽ ുകഺടത഻കള഻ുലഺക്ക്
ഄയക്കഽന്ത഻നഽള വ ഄവകഺശം ജ഻ലലഺ ുഫഺറത്ത഻നഽണ്ട്.

ii. സംസ്ഥഺന കമ്മ഼ഷൽ: ഇ ഄനയഺയപര഻ഹഺര ഄധ഻കിതര്ക്ക് ന്ദ്പഺഥമ഻കവഽം ഄപ്പ഼ല് ുകള്ക്ക്കഺൽ
ഄധ഻കഺരമഽള വതഽം ുമല്ത്ുനഺട്ടം നടത്തഽന്ത഻നഽമഽള വ ഄധ഻കഺരപര഻ധ഻യഽണ്ട്. 20 ലക്ഷത്ത഻ൽ
കാടഽതലഽം 1 ുകഺട഻യ്ക്ക്ക് തഺീഴ വീര മാലയമഽള വ ചരുക്കഺ സഺധനങ്ങുളഺ ഄഥവഺ
നഷ്ടപര഻ഹഺരം ീേയ഻ം ീചയ്യുന്ത഻നഽള വ പരഺത഻കളഺണ് ഇ ുഫഺറത്ത഻ീറെ ഄധ഻കഺര
പര഻ധ഻യ഻ൽ
വരഽന്ത്.
മറ്റ്
ഄധ഻കഺരങ്ങളും
ഄവകഺശങ്ങളും
എഐ ലലഺം
ജ഻ലലഺ
ുഫഺറത്ത഻ുറെതഽുപഺീല തീന്യഺണ്.
iii. ുദശ഼യ കമ്മ഼ഷൽ: അക്ട് ന്ദ്പകഺരം ന഻ലവ഻ൽ വന് ഄന്ത്഻മ ഄുതഺറ഻റ്റ഻യഺണ് ുദശ഼യ കമ്മ഼ഷൽ.
ആത഻ന് ന്ദ്പഺഥമ഻കവഽം ഄപ്പ഼ല് ുകള്ക്ക്കഺൽ ഄധ഻കഺരമഽള വതഽം ുമല്ത്ുനഺട്ടം നടത്തഽന്ത഻നഽമഽള വ
ഄധ഻കഺരപര഻ധ഻യഽണ്ട്. സംസ്ഥഺന കമ്മ഼ഷൽ പഺസഺക്ക഻യ ഓഡറഽകളുീട അപ്പ഼ലഽകളുീട
ഹ഻യറ഻ംഗ് ആത് നടത്തഽം, 1 ുകഺട഻യ്ക്ക്ക് മഽകള഻ൽ മാലയമഽള വ ചരുക്കഺ സഺധനങ്ങുളഺ ഄഥവഺ
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നഷ്ടപര഻ഹഺരം ീേയ഻ം ീചയ്യുന്ത഻നഽള വ പരഺത഻കളഺണ് ഇ ുഫഺറത്ത഻ീറെ ഄധ഻കഺര
പര഻ധ഻യ഻ൽ വരഽന്ത്. ആത഻ന് സംസ്ഥ കമ്മ഼ഷീറെ ുമൽ ഄധ഻കഺരമഽണ്ട്.
മാന്് നജന്ഷസ഻കള്ക്ക്കഽം സ഻വ഻ൽ ുകഺടത഻യഽീട ഄധ഻കഺരങ്ങീളലലഺമഽണ്ട്.
a)

പരഺത഻ ഇനെയല് ഇനീചയ്യറന്നത഻നഽള്ള പരീ ഇനനടപട഻ത്കമങ്ങൾ

മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് നജന്ഷസ഻കള഻ൽ പരഺത഻ ഇന െയല് ഇന ീചയ്യറന്നത഻നഽള്ള പരീ ഇന
നടപട഻ത്കമങ്ങൾ വളീര ലള഻തമഺണ്. സംസ്ഥഺന കമ്മ഼ഷീറെുയഺ ുദശ഼യ കമ്മ഼ഷീറെുയഺ
മഽന്ഷപഺീക പരഺത഻ ഄഥവഺ ഄപ്പ഼ൽ ഫയൽ ീചയ്യുന്ത഻ന് യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ ഫ഼സ്സ഻ലല.
ഒരഺള്ക്ക്ക് സവയുമഺ ഄയഺൽ ഄധ഻കഺരീപ്പടഽത്ത഻യ മീറ്റഺരഽ വയക്ത഻ുക്കഺ പരഺത഻ ഫയൽ ീചയ്യഺം.
പരഺത഻ ുനര഻ട്ട് ഫയൽ ീചയ്യുകുയഺ തപഺൽ മഽുഖന ഄയക്കഽകുയഺ ീചയ്യഺം. ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കഽക, ആത്തരം
പരഺത഻കൽ ഫയൽ ീചയ്യുന്ത഻ന് ഄഭ഻ഭഺഷകീറെ അവശയമ഻ലല.
b)

ഉപുഭഺക്തി ഇനുെഺറത്ത഻ീെ ഇന്ര്ഡറഽകൾ

പരഺത഻യ഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് നീതക഻ലഽം തകരഺറ് സഺധനങ്ങള്ക്ക്ക് ഈണ്ീടന്് ുഫഺറം
കണ്ീടത്തഽകയഺീണക഻ുലഺ പരഺത഻യ഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് നീതക഻ലഽം ഒരഽ അുരഺപണം
സതയമഺീണന്് ീതള഻ഞ്ഞഺുലഺ, തഺീഴ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ഒുന്ഺ ഄത഻ൽ കാടഽതുലഺ സംഗത഻കൽ
ീചയ്യഺൽ എഐ ത഻ര്കക്ഷ഻കള്ക്ക്ക് ുഫഺറം ഓര്ഡൽ നല്ത്കഽം.
i.

പരഺത഻ക്കഺരന് വ഻ല
(ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ലഺീണക഻ൽ
ന്ദ്പ഼മ഻യവഽം) ത഻ര഻ീക നല്ത്കഺനഽം,
പരഺത഻ക്കഺരന് ീചലവഺയ മറ്റ് തഽകകളും ത഻ര഻ീക നല്ത്കഽക.
ii. എഐ ത഻ര്കക്ഷ഻യഽീട ഄന്ദ്ശദ്ധ മാലമഽണ്ടഺയ നഺശനഷ്ടം ഄഥവഺ പരഽക്ക഻നഽള വ തഽക
നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ ഈപുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക് നല്ത്കഽക.
iii. ുചഺദയം ച഻ഹ്നമഺയ഻ നല്ത്ക്കഽന് ുസവനങ്ങളുീട കഽറവ് ഄഥവ തകരഺറ് ന഼ക്കം ീചയ്യുക.
iv. ഄധഺര്മ്മ഻ക കചാണവടര഼ത഻ ഄഥവഺ ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ത കചാണവട ര഼ത഻ ന഻ര്ത്തഽക ഄഥവഺ
ഄവര്ത്ത഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽക.
v. പഺര്ട്ട഻കള്ക്ക്ക് അവശയമഺയ തഽക നല്ത്കഽക.
c) ഉപുഭഺക്തിതര്ക്കങ്ങളറീട ഇനവ഻ഭഺഗങ്ങൾ
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസ്സുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് മാന്് ുഫഺറങ്ങള഻ലഽം
തര്ക്കങ്ങളും തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഺണ് വരഽന്ത്:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

വരഽന്

മ഻ക്ക

ഈപുഭഺക്തി

ീെയ഻മഽകൾ ഇനീസറ്റ഻ല് ഇനീചയ്യറന്നത഻ലഽള്ള പരീ ഇനകഺലതഺമസം
ീെയ഻മഽകൾ ഇനീസറ്റ഻ല് ഇനീചയ്യഺത഻ര഻ക്കഽക
ീകയ഻മഽകൾ ഇനന഻രസ഻ക്കഽക
നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ ഇനഗണ ത
ുപഺള഻സ഻യഽീട ഇനചട്ട്യൂട്ട്ങ്ങളറം ഇനവ വസ്ഥകളറം ഇനതഽടങ്ങ഻യവ

4. ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന്ംബം്സ്ഡമഺന്
1938-ീല ആന്ഷഷവറന്ഷസ് അക്ട഻ീറെ ഄധ഻കഺര പര഻ധ഻യ഻ൽ ുകന്ദ്ര സര്ക്കഺൽ 1998 നവംബൽ 11-ന്
പഽറത്ത഻റക്ക഻യ ഔുദയഺഗ഻ക ഗസ്റ്റ഻ൽ ന്ദ്പസ഻ദ്ധ഼കര഻ചാണ് 1998-ൽ റ഻ീന്ദ്ഡസ്സൽ ഓഫ് പല഻ക് ന്ദ്ഗ഼വന്ഷസസ്
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റാള്ക്സ് ഈണ്ടഺക്ക഻. ഇ ന഻യമം ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻നഽം ുനഺൽ-ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻നഽം
വയക്ത഻ഗത ആന്ഷഷവറന്ഷസഽകള്ക്ക്കഽം ബഺധകമഺണ്.

എഐ ലലഺ

ഇ ന഻യമത്ത഻ീറെ ലക്ഷയ്ം എഐ ീന്ത്ന്ഺൽ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻കളുീട ഭഺഗത്ത് ന഻ന്ഽം നയഺയമഺയ
ര഼ത഻യ഻ലഽം കഺരയക്ഷമമഺയഽം പക്ഷഺുഭദമ഻ലലഺീതയഽം ീേയ഻ം ീസറ്റ഻ൽ ീചയ്യുന്തഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട
എഐ ലലഺ പരഺത഻കളും പര഻ഹര഻ക്കഽകീയന്തഺണ്.
ഒരഽ ഇന ത്പശ്നപര഻ഹഺര ഇന വ വസ്ഥയ഻ല്, ഇന ഇന്ഷവററഽീടയഽം ഇന ഇന്ഷവര് ഇന ീചയ്ത ഇന
വ ക്ത഻യഽീടയഽം ഇന ഇടയ഻ല് ഇന ഒരഽ ഇന മത്പ സ്ഥന് ഇന അഥവഺ ഇന ീകൌണ്സ഻ലറഺയ഻ ഇന
്ംബഽ്സ്ഡമഺന് ഇനന഻ലീകഺള്ള പരീഺം.
്ംബഽ്സ്ഡമഺീെ ഇന ത഼രഽമഺനം, ഇന പരഺത഻ ഇന സവ഼കര഻ക്കഽകുയഺ ഇന തള്ള പരീറകുയഺ ഇന
ീചയ്തഺലഽം, ഇനഅതഺണ് ഇനഅത്ഫ഻മ ഇനത഼രഽമഺനം.
a) ്ംബഽ്സ്ഡമഺന് ഇനപരഺത഻ ഇനനല്കഽക
ഓംബഽ്ക്മഺന് നല്ത്കഽന് പരഺത഻ ആന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ുയഺ ഄയഺളുീട ഄവകഺശ഻ുയഺ എഐ ഴഽത഻
തയ്യഺറഺക്ക഻ ഒപ്പ഻ട്ട് ുവണം നല്ത്കഺൽ,
നത് ഓംബഽ്ക്മഺീറെ ഄധ഻കഺരപര഻ധ഻യ഻ലഺുണഺ
ആന്ഷഷവററഽീട ന്ദ്ബഺ് ച് ഄഥവഺ ഓഫ഼സ് വരഽന്ത് ഄവ഻ടഽീത്ത ഓംബഽ്ക്മഺീറെ ുമല്ത്വ഻ലഺസത്ത഻ൽ
ുവണം പരഺത഻ നല്ത്കഺൽ, ആത഻ീറെ ഒപ്പം നഺശനഷ്ടത്ത഻ീറെ സവഭഺവവഽം മത഻പ്പ് തഽകയഽം ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന്
നഷ്ടപര഻ഹഺരവഽം ഄത഻ീന പ഻ന്ത്ഽണയ്ക്ക്കഽന് ുഡഺക്കഽീമറെ് ഈണ്ീടക഻ൽ ഄതഽം കാട഻ നല്ത്കഽക.
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വ സംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ ഓംബഽ്ക്മഺന് പരഺത഻ നല്ത്കഺം:
i.

ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻യ്ക്ക്ക് ുരഖഺമാലം പരഺത഻ എഐ ഴഽത഻ നല്ത്കഽകയഽം ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
കണ്പന഻ :
 പരഺത഻ ന഻രസ഻ക്കഽകുയഺ
 ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻യ഻ൽ പരഺത഻ നല്ത്ക഻ ഒരഽമഺസം കഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ടും പരഺത഻ക്കഺരന്
മറഽപട഻ ലഭ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽുയഺ
 ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻ നല്ത്ക഻യ മറഽപട഻യ഻ൽ പരഺത഻ക്കഺരൽ സംതിപ്തനീലലക഻ുലഺ

ii.

ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻ ന഻രസ഻ചാണത഻നഽുശഷം ഒരഽ വര്ഷത്ത഻നഽുശഷം പരഺത഻ നല്ത്കണം.

iii.

പരഺത഻ നീതക഻ലഽം ുകഺടത഻യ഻ുലഺ ഈപുഭഺക്തി
വ഻ചഺരണയ഻ല഻ര഻ക്കഽന്ത് അയ഻ര഻ക്കരഽത്.

ുഫഺറത്ത഻ുലഺ

ഄര്ന്ദ്ബ഻ുടഷന഻ുലഺ

b) ്ംബഽ്സ്ഡമഺീെ ഇനശഽപഺര്ശകൾ
ഓംബഽ്ക്മഺൽ പഺല഻ുക്കണ്ടതഺയ ച഻ല കടമകൽ ഄഥവഺ ുന്ദ്പഺുട്ടഺുകഺളുകളുണ്ട്:
i.
ii.
iii.

ഄത്തരം ഒരഽ പരഺത഻ ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷം ഒരഽ മഺസത്ത഻നഽള വ഻ൽ ശഽപഺര്ശകൽ ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കണം.
ഄത഻ീറെ പകര്പ്പ് ഈപുഭഺക്തഺവ഻നഽം ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻ക്കഽം ഄയചാണു ീകഺടഽക്കണം.
ഄത്തരം ശഽപഺര്ശകൽ ലഭ഻ചാണ് 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ൽ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ ശഽപഺര്ശ ുരഖമാലം
എഐ ഴഽത഻ സവ഼കര഻ക്കണം.
iv. ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീറെ
സമ്മതപന്ദ്തത്ത഻ീറെ
പകര്പ്പ്
ആന്ഷഷവറര്ക്ക്
ഄയക്കഽകയഽം
15
ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ൽ മറഽപട഻ ുവണീമന്് അവശയീപ്പടഽകയഽം ീചയ്യും.
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മദ്ധയസ്ഥ ന്ദ്ശമത്ത഻ലാീട തര്ക്കം പര഻ഹര഻ക്കഺനഺയ഻ീലലക഻ൽ, ഓംബഽ്ക്മഺന് നയഺയമഺയ഻ ുതഺന്ഽന്
വ഻ധ഻ പഺസഺക്കഽം, ഄത് ആന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട നഺശനഷ്ടങ്ങളുീട പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക്
അവശയമഺയത഻ൽ കാടഽതൽ അയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല.
c) ്ംബഽ്സ്ഡമഺീെ ഇനന ഺയവ഻ധ഻
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ചട്ടങ്ങള് ന്ദ്പകഺരമഺയ഻ര഻ക്കഽം ഓംബഽ്ക്മഺീറെ നയഺയവ഻ധ഻:
i.

നഷ്ടപര഻ഹഺരത്തഽക 20 ലക്ഷത്ത഻ൽ കാടഽതൽ അയ഻ര഻ക്കരഽത് (എഐ ്ുന്ദ്ക്ഗഷയയഽം മറ്റ്
ീചലവഽകളും ഈള്ക്പ്പീട)
ii. ഄത്തരം പരഺത഻കൽ ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷം 3 മഺസത്ത഻നഽള വ഻ൽ നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല്ത്ക഻യ഻ര഻ക്കണം,
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എഐ ടഽത്ത വയക്ത഻ മഽഴഽവൽ നഷ്ടപര഻ഹഺരവഽം ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷം 30
ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ൽ ഄറ഻യ഻ക്കണം.
iii. ആന്ഷഷവറൽ വ഻ധ഻ ഄംഗ഼കര഻ക്കഽകയഽം ഄത഻ീനപ്പറ്റ഻യഽള വ ഄറ഻യ഻പ്പ് 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ൽ
ുരഖമാലം എഐ ഴഽത഻ ഓംബഽ്ക്മഺീന ഄറ഻യ഻ക്കണം.
iv. ആന്ഷഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻
വ഻ധ഻ ഄംഗ഼കര഻ക്കഽകന്തഺയ഻
ുരഖഺമാലം
എഐ ഴഽത഻
ഄറ഻യ഻ചാണ഻ീലലക഻ൽ, ആന്ഷഷവറൽ നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല്ത്കഽന്ത഻നഽള വ നടപട഻ ന്ദ്കമങ്ങൽ ീചയ്യ഻ലല.

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പരീ ഇനപര഼ക്ഷ ഇന3
1986-ീല ഈപുഭഺക്തി സംരക്ഷണ ന഻യമന്ദ്പകഺരം, നത഻ീനയഺണ് ഈപുഭഺക്തഺവ് എഐ ന് ഗണത്ത഻ൽ
ീപടഽത്തഺൽ കഴ഻യഺത്തത്?
I.
II.
III.
IV.

സവകഺരയഺവശയത്ത഻നഺയ഻ സഺധനങ്ങൽ ഄഥവഺ ുസവങ്ങൽ കാല഻ക്ക് എഐ ടഽക്കഽക
വ഼ണ്ടഽം വ഻ല്ത്ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഒരഺൽ വഺങ്ങഽന് സഺധനം
ഈപുഭഺഗത്ത഻നഺയ഻ സഺധനങ്ങളു ുസവനങ്ങളും വഺങ്ങഽക
മറ്റുള വവരഽീട ുന്ദ്പരണ മാലം ുസവനം ഈപുയഺഗ഻ക്കഽക.

D. ുശയവ഻ന഻മയ ഇനത്പത്ക഻യ
ഉപുഭഺക്തി ഇനുസവനത്ത഻ന് ഇനുവശ മഺയ ഇനുശയവ഻ന഻മയ ഇനൂവധഗ്ത്പ ം
ീസൌമ മഺയ഻ ഇന ീപഺരഽമഺറഺനഽള്ള പരീ ഇന കഴ഻വഺണ്, ുജഺല഻യ഻ൽ നന്ഺയ഻ ത഻ളങ്ങഺൽ, ഒരഽ
നജറെ഻ന് ഄഥവഺ ുസവനം ീചയ്യുന് ജ഼വനക്കഺരന് ഄതയഺവശയമഺയ഻ ഈണ്ടഺയ഻ര഻ുക്കണ്ട നറ്റവഽം
ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ൂവധദ്ധരദ്ധയം.
പരഽക്കൽ സവഭഺവം ുപഺീലയലല, ീസിമയമഺയ഻ ീപഺരഽമഺറഺനഽള വ കഴ഻വ് ഒരഺീള ുജഺല഻സ്ഥലത്തഽം
പഽറത്തഽം മറ്റ് ജ഼വനക്കഺുരഺടഽം ഈപുഭഺക്തഺക്കുളഺടഽം നന്ഺയ഻ ആടീപ്പടഺൽ ന്ദ്പഺപ്തനഺക്കഽം.
അശയവ഻ന഻മ പഺടവമഺണ് ആത്തരം ീസിമയമഺയ഻ ീപഺരഽമഺറഺനഽള വ കഴ഻വഽകള഻ൽ നറ്റവഽം
ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ടത്.
1. ുശയവ഻ന഻മയവഽം ഇനഉപുഭഺക്തിബന്ധമങ്ങളറം
സംതിപ്തവഽം വ഻ശവക്തരഽമഺയ ഈപുഭഺക്തഺക്കീള സിഷ്ട഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ നറ്റവഽം ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട
ഘടകമഺണ് ഈപുഭഺക്തി ുസവനം. പുക്ഷ ഄത് ീകഺണ്ട് മത഻യഺകഽന്഻ലല. കണ്പന഻യ്ക്ക്ക് നറ്റവഽം
ശക്തമഺയ ബന്ധം ന഻ലന഻ര്ുത്തണ്ടത് ഈപുഭഺക്തഺക്കളുമഺയ഻ട്ടഺണ്.
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് ഇന നല്കഽന്ന ഇന ുസവനവഽം ഇന അവരഽമഺയ഻ ഇന ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്ന ഇന
ബന്ധമവഽം ഇന അനഽസര഻ച്ചഺണ് ഇന ഒരഽ ഇന ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് ഇന കന്പന഻ുയഺടഽള്ള പരീ ഇന
തഺത്പര ം ഇനവഺര്ീത്തടഽക്കഽന്നത്.
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അുരഺഗയപരമഺയ ബന്ധം എഐ ങ്ങീനയഺണ് ഈണ്ടഺക്കഽന്ത്?
ഄത഻ീറെ ഹിദയത്ത഻ൽ, ഒരഽ വ഻ശവഺസമഽണ്ട്. ഄുത സമയത്ത് തീന് അ വ഻ശവഺസീത്ത
ദിഡ഼കര഻ക്കഽകയഽം ുന്ദ്പഺത്സഺഹ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യുന് മറ്റ് ഘടകങ്ങളുമഽണ്ട്. ഄത്തരം ച഻ല
ഘടകങ്ങൽ നമഽക്ക് ആവ഻ീട ുനഺക്കഺം.
ച഻ത്തം ഇന2: വ഻ശവഺസത്ത഻ീെ ഇനഘടകങ്ങൾ

i.

എഐ ലലഺ ബന്ധങ്ങളും തഽടങ്ങഽന്ത് ുകര്ഷണത്ത഻ലാീടയഺണ്:

ഒരഺൾക്കഇ ഇന
ീപീട്ട്യൂട്ട്ന്നഇ ഇന
ഇഷ്ടീപ്പടഽന്ന ഇന
ത്പകിതമഺയ഻ര഻ക്കണം, ഇന
അത് ഇന
ഉപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ ഇന ഒരഽ ഇന നലല ഇന ബന്ധമം ഇന തഽടങ്ങഺന് ഇന സഹഺയ഻ക്കഽം. ഇന
ഉപുഭഺക്തഺവ് ഇന കന്പന഻ ഇന അഥവഺ ഇന ത്പത഻ന഻ധ഻ുയഺട് ഇന ബന്ധമീപ്പടഽന്ുപഺൾ ഇന ഇന
ുദ കഺഴ്ചയ഻ലഺണ് ഇന ുകര്ഷണം ഇന ഉണ്ടഺകഽന്നത്. ഇന എഐ ലലഺ
ഹിദയങ്ങളും
തഽറക്കഽന്ത഻നഽള വ തഺുക്കഺലഺണ് അകര്ഷണം. ആത് കാടഺീത ഒരഽ ബന്ധവഽം ന഻ലന഻ല്ത്ക്കഽകയ഻ലല.
അകര്ഷണമ഻ലലഺത്ത ഒരഽ ീസല്ത്ക്മഺീറെ കഺരയം ഈദഺഹരണമഺയ഻ എഐ ടഽക്കഽക. ഄയഺള്ക്ക്ക് തീറെ
ീസയ഻ല്ത്സ് ുജഺല഻യ഻ൽ ത഻ളങ്ങഺൽ കഴ഻യഽീമന്് ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് ുതഺന്ഽന്ഽണ്ുടഺ?
ii. ബന്ധങ്ങൽ ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്ത഻നഽള വ രണ്ടഺമീത്ത ഘടകമഺണ് ഒരഺളുീട സഺന്ന഻ധ ം.
വ഻വഺഹമഺണ് നറ്റവഽം മ഻കചാണ ഈദഺഹരണം. ഭഺരയക്ക് ഭര്ത്തഺവ഻ീന കഺണണമന്് ുതഺന്ഽണ്ുപഺൽ
ഭര്ത്തഺവ് ഄടഽത്ത് ീചലലണീമന്ഽണ്ുടഺ? അതഽുപഺീല ഇന ഉപുഭഺക്തിബന്ധമങ്ങള഻ലഽം, ഇന
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് ഇന
ുവശ മനഽസര഻ച്ചഇ ഇന
കന്പന഻ുയഺ ഇന
അത഻ീെ ഇന
ത്പത഻ന഻ധ഻ുയഺ ഇന
ലഭ മഺയ഻ര഻ക്കണം ഇന
അവര് ഇന
ുനര഻ട്ട്യൂട്ട്ഇ ഇന
ഹഺജരഺയ഻ ഇന
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീെ ഇനുവശ ങ്ങൾ ഇനുകൾക്കണീമന്നഽുണ്ടഺ?
ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് ുവണ്ട സഹഺയസഹകരണങ്ങൽ ഹഺജരഺകഺീത തീന് ീചയ്ക്തഽ ീകഺടഽക്കഽന്
സരര്ഭങ്ങളുമഽണ്ട്.
ഈപുഭഺക്തഺവ഻ുനഺട് സംസഺര഻ചാണ് ഒരഺള്ക്ക്ക് ഄുപ്പഺഴഽം അ ബന്ധം
ന഻ലന഻ര്ത്തഺനഺകഽം, ഄതഺയത് ഄവരഽീട കടമീയപ്പറ്റ഻ പറഞ്ഞഽ മനസ്സ഻ലഺക്ക഻യഽം ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന്
അവശയമഺയ ഈറപ്പുകള് നല്ത്ക഻യഽമഺണ് ഄത് ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്ത്.
മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് എഐ ലലഺ കഺരയങ്ങളും ചഽരഽക്കത്ത഻ൽ തഺീഴ ീകഺടഽക്കഽന്ഽ:
 ഒരഺള്ക്ക്ക് മത഻പ്പ് സവയം സിഷ്ട഻ക്കഺം ഄഥവഺ
 ഒരഺൽ ഄവതര഻പ്പ഻ക്കഽന് ുകള്ക്ക്കഽന് ര഼ത഻യഽം ഄഥവഺ
 മീറ്റഺരള്ക്ക്ക് അയക്കഽന് സുരശം.
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ആീതലലഺണ് അശയവ഻ന഻മയത്ത഻ീറെ ഘടകങ്ങളും ഄചാണടക്കത്ത഻ീറെയഽം പഺടവത്ത഻ീറെയഽം ൂശല഻. ഒരഺൽ
ച഻ന്ത്഻ക്കഽകയഽം കഺണഽകയഽം ീചയ്യുന്ീതുന്ത്ഺ ഄതഺണ് അശയവ഻ന഻മയത്ത഻ൽ ീതള഻യഽന്ത്.
ഈപുഭഺക്തി ബന്ധം ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്ത഻ന് കണ്പന഻കൽ ഒരഽപഺട് ഉന്ൽ നല്ത്കഺറഽണ്ട് കഺരണം പഽത഻യ
ഈപുഭഺക്തഺക്കീള ുനടഽന്ത഻ലഽം എഐ ളുപ്പം ന഻ലവ഻ലഽള വ ഈപുഭഺക്തഺക്കീള ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്തഺണ്.
ഈപുഭഺക്തി ബന്ധങ്ങൽ വ഻വ഻ധ ര഼ത഻കള഻ൽ സിഷ്ട഻ക്കഺം – ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീറെ ആണ്ഷവറന്ഷസ് അവശയകത
മനസ്സ഻ലഺക്ക഻യഽം പര഻രക്ഷീയക്കഽറ഻ചാണ് വ഻ശദമഺക്ക഻യഽം ുഫഺമഽൽ നല്ത്ക഻യഽം. ഄങ്ങീന, ഇ
ര഼ത഻യ഻ീലഺീക്ക ഈപുഭഺക്തഺവഽമഺയഽള വ ബന്ധം ശക്ത഻ീപ്പടഽത്തഺൽ നജറെ഻ന് ഄവസരം ലഭ഻ക്കഽം.
2. ഇനുശയവ഻ന഻മയ ഇനത്പത്ക഻യ
എത്ഫഺണ ഇനുശയവ഻ന഻മയം?
എഐ ലലഺ അശയവ഻ന഻മയങ്ങള്ക്ക്കഽം ഒരഽ സുരശം ഄയക്കഽന് വയക്ത഻യഽം അ സുരശം സവ഼കര഻ക്കഺൽ ഒരഽ
വയക്ത഻യഽം ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം. സുരശം സവ഼കര഻ക്കഽന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഄത഻ീറെ ഈള വടക്കം
മനസ്സ഻ലഺയക഻ൽ മഺന്ദ്തുമ ഇ ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ പാര്ണമഺകഽകയഽള വു.
ച഻ത്തം ഇന3: ുശയവ഻ന഻മയ ഇനമഺര്ഗങ്ങൾ

അശയവ഻ന഻മയം വ഻വ഻ധ ര഼ത഻യ഻ൽ നടത്തഺം





വഺയ്ക്ീമഺഴ഻
വരീമഺഴ഻
ുനഺ-ീവര്ബൽ
ശര഼രഭഺഷ

ഄത് മഽഖഺമഽഖുമഺ ുഫഺണ഻ലാീടുയഺ കത്ത഻ലാീടുയഺ ആറെ഻ ര്ീനറ്റ഻ലാീടുയഺ അകഺം. ഄത്
ഔപചഺര഻കുമഺ ഄീനിപചഺര഻കുമഺ അകഺം. ഈീള വടക്കം, സുരശം, മഺധയമം നതഺയഺലഽം,
അശയവ഻ന഻മയത്ത഻ീറെ ഄട഻സ്ഥഺനം ുന്ദ്ശഺതഺവ് എഐ ന്ത്ഺണ് വ഻ന഻മയത്ത഻ലാീട മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്ീതന്ഺണ്.
ന഻ര്ദ഻ഷ്ട പര഻ന്ദ്ഗഺഹകന് എഐ ുപ്പഺഴഺണ് എഐ ങ്ങീനയഺണ് സുരശം ഄയക്കഽക എഐ ന്ത് ബ഻സ഻നസ്സ഻ൽ വളീര
ന്ദ്പധഺനമഺണ്.
അശയവ഻ന഻മയ ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ.
ച഻ന്ദ്തത്ത഻ീല ഘടകങ്ങൽ നമഽക്ക് ന഻ര്വച഻ക്കഺം
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ച഻ത്തം ഇന4: ഇനുശയവ഻ന഻മയ ഇനത്പത്ക഻യ

ഈറവ഻ടം

സുരശം

എഐ ൻുകഺഡ഻ംഗ്

സുരശം

ചഺനൽ

സുരശം

ഡ഻ുകഺഡ഻ംഗ്

സുരശം

ുന്ദ്ശഺതഺവ്

ന്ദ്പത഻കരണം

സരര്ഭം

ന഻ര്വചനം
i.

ഉറവ഻ടം: സുരശത്ത഻ീറെ ഈറവ഻ടം എഐ ന് ന഻ലയ഻ൽ, നജറെ഻ന് തഺൽ എഐ ന്ത്഻നഺണ്
അശയവ഻ന഻മയം നടത്തഽന്ീതന്ഽം എഐ ന്ത്ഺണ് പറയഽന്ീതന്ഽം തഺൽ പറയഽന്ത് ഈപുയഺഗന്ദ്പദവഽം
കിതയവഽമഺയ വ഻വരങ്ങളഺീണന്ഽള വ അംതൃവ഻ശവഺസം ഄയഺൽക്ക് ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം.

ii.

സുേശം എഐ ന്ഺൽ ഒരഺള്ക്ക്ക് അശയവ഻ന഻മയം നടുത്തണ്ട വ഻വരങ്ങൽ.

iii.

എന്ുകഺഡ഻ംഗ് എഐ ന്ഺൽ അയക്കഽന്ത഻നഽള വ രാപത്ത഻ൽ ഒരഺളുീട അശയവ഻ന഻മയീത്ത
പര഻വര്ത്തനം ീചയ്യുന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ, ഄത് മറഽവശത്തഽള വ വയക്ത഻ക്ക് ഡ഻ുകഺഡ് ീചയ്യഺൽ
കഴ഻യഽന്തഺയ഻ര഻ക്കണം. അശയക്കഽഴപ്പങ്ങൽ ഒഴ഻വഺക്ക഻ ഒരഺള്ക്ക്ക് എഐ ന്ദ്ത നന്ഺയ഻ വ഻വരങ്ങൽ
വ഻ന഻മയം നടത്തഺനഽള വ കഴ഻വ് ഄനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽം എഐ ന്ഷുകഺഡ഻ംഗ഻ീറെ വ഻ജയം. ആത഻നഺയ഻
ഒരഺളുീട ുന്ദ്ശഺതഺക്കൽ അരഺീണന്് ഄറ഻ുയണ്ടത് ന്ദ്പധഺനമഺണ്. ആങ്ങീന ീചയ്യുന്ത഻ൽ
പരഺജയീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ ലഭ഻ക്കഽന് സുരശം ീതറ്റ഻ദ്ധഺരണയ്ക്ക്ക് ആടയഺക്കഽം.

iv. സുരശം
ൂകമഺറഽന്ത്
ഒരഽ
ചഺനല഻ലാീടയഺണ്,
ഄത്
അവശയഺനഽസരണം
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കണം. മഽഖഺമഽഖ ചര്ചാണകൽ, ീടല഻ുഫഺൽ, വ഼ഡ഻ുയഺ തഽടങ്ങ഻യ വഺീമഺഴ഻ുയഺ കത്ത്,
ആീമയ഻ൽ, ീമുമ്മഺ, റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് എഐ ന്഼ വരീമഺഴ഻ുയഺ അകഺം.
v.

ഡ഻ുകഺഡ഻ംഗ് എഐ ന്ഺൽ ഄയചാണ വ഻വരങ്ങൽ ലഭ഻ുക്കണ്ട സ്ഥലത്ത് ലഭ഻ക്കഽകയഽം, ഄത്
വ഻വര്ത്തനം ീചയ്ക്ത് മനസ്സ഻ലഺക്കഽകയഽം ീചയ്യുന് ര഼ത഻യഺണ്. എഐ ന്ഷുകഺഡ഻ംഗ഻ീറെ ഄന്ദ്ത തീന്
ന്ദ്പഺധഺനയം ഡ഻ുകഺഡ഻ംഗ഻നഽമഽണ്ട്.

vi. പര഻ത്ഗഺഹകന്: അവസനമഺയ഻ ഒരഽ പര഻ന്ദ്ഗഺഹകനഽണ്ട്, ഒരഽ വയക്ത഻ുയഺ ഄത഻ൽ
കാടഽതുലഺ,
സുരശം ഄയചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് അര്ക്കഺുണഺ ഄവൽ.
ഇ സദസ്സ഻ുലഺ ഓുരഺ
വയക്ത഻കള്ക്ക്കഽം ഄവരഽുടതഺയ അശയങ്ങളും വ഻ശവഺസങ്ങളും വ഻കഺരങ്ങളുമഽണ്ട്, ആത്
ഄനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽം ലഭ഻ക്കഽന് സുരശുത്തഺട് ഄവൽ ന്ദ്പത഻കര഻ക്കഽക. ഇ ഘടകങ്ങീളലലഺം
തീന് സുരശം ഄയക്കഽണ്ുപഺൽ സുരശം ഄയക്കഽന് വയക്ത഻യഽീട മനസ്സ഻ലഽണ്ടഺകണം.
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vii. ത്പത഻കരണം: സുരശം ഄയക്കഽന്തഽം ലഭ഻ക്കഽന്തഽുപഺീല തീന് പര഻ന്ദ്ഗഺഹകന് സുരശം
ഄയചാണ വയക്ത഻ീയ തീറെ ന്ദ്പത഻കരണവഽം ഄറ഻യ഻ക്കണം. സുരശം ഄയചാണ വയക്ത഻ ന്ദ്പത഻കരണം
വളീര ന്ദ്ശദ്ധുയഺടഽകാട഻ വഺയ഻ക്കഽക ഄുപ്പഺൽ എഐ ങ്ങീനയഺണ് പര഻ന്ദ്ഗഺഹകന് സുരശം
ലഭ഻ചാണീതന്ഽം ഄത഻ീറെ ുമലഽള വ മുനഺഭഺവം എഐ ന്ത്ഺീണന്ഽം മനസ്സ഻ലഺക്കഺം. അവശയീമക഻ൽ
സുരശത്ത഻ീറെ ഈള വടക്കത഻ൽ മഺറ്റം വരഽത്തഺം.
3. ഇനുശയവ഻ന഻മയത്ത഻നഽള്ള പരീ ഇനതടസ്സങ്ങൾ
മഽകള഻ൽ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഽീട
ഓുരഺ
ഘട്ടങ്ങളും
അശയവ഻ന഻മയത്ത഻ന്
തടസ്സങ്ങളുണ്ടഺുയക്കഺം. അയക്കഽന് അീളപ്പറ്റ഻ സിഷ്ട഻ക്കീപ്പട്ട ഄഭ഻ന്ദ്പഺയം മാലം അശയവ഻ന഻യം
വളീചാണഺട഻ക്കീപ്പടഺം ഄഥവഺ സുരശത്ത഻ീറെ ുമഺശമഺയ രാപകല്ത്പനുയഺ വ഻വരത്ത഻ലഽണ്ടഺകഽന്
നറ്റക്കഽറചാണ഻ുലഺ പര഻ന്ദ്ഗഺഹകീറെ സംക്കഺരം ഄയക്കഽന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് മനസ഻ലഺകഺീത വരഽകുയഺ
ീചയ്ക്തഺലഽം സുരശം വളീചാണഺട഻ക്കീപ്പടഽം. ആത്തരം തടസ്സങ്ങൽ ന഼ക്കം ീചയ്യുക എഐ ന്ത്
ഒരഽതരത്ത഻ലഽള വ ീവലലുവ഻ള഻യഺണ്.

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പരീ ഇനപര഼ക്ഷ ഇന4
ആത഻ുലത഻നഺണ് അുരഺഗയപരമഺയ ഒരഽ ബന്ധം ഈണ്ടഺക്കഺൽ കഴ഻യഺത്തത്?
I.
II.
III.
IV.

അകര്ഷണം
വ഻ശവഺസം
അശയവ഻ന഻മയം
ഄവ഻ശവഺസം

E. ുനഺണ്-ീവര്ബല് ഇനുശയവ഻ന഻മയം
നജറെ് മനസ്സ഻ലഺുക്കണ്ടതഺയ ച഻ല തതവങ്ങൽ നമഽക്ക് ുനഺക്കഺം.
ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കഽക

ുദ മഺയ഻ ഒരഽ നലല ുഭ഻ത്പഺയം ഉണ്ടഺക്കഽക
അദയം തീന് നലല മത഻പ്പ് ഈണ്ടഺക്കഽന്ഽ

നീതഺരഽ ബന്ധത്ത഻ീറെയഽം ീനടഽംതാണഺണ് അകര്ഷണീമന്് നമ്മൽ ുനരീത്ത തീന് പഠ഻ചാണു. ന഻ങ്ങീള
ആഷ്ടമലലഺത്ത ഒരഽ വയക്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം ബ഻സ഻നസ്സ് ലഭ഻ക്കഽക ന്ദ്ശമകരമഺയ ഒരഽ കഺരയമഺണ്. മ഻ക്ക
അളുകള്ക്ക്കഽം ന഻ങ്ങീള ഒരഽ മഺന്ദ്ത കഺണഽണ്ുപഺൽ തീന് വ഻ലയ഻രഽത്തഺൽ കഴ഻യഽം. ന഻ങ്ങളുീട
വക്ന്ദ്തധഺരണത്ത഻ലഽം ശര഼രഭഺഷയ഻ലഽം, മഺനയതയ഻ലഽം സംസഺരത്ത഻ീറെയഽം ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ഄവൽ
ന഻ങ്ങീളപ്പറ്റ഻ ഄഭ഻ന്ദ്പഺയം പറയഽന്ത്. ഓര്ക്കഽക, അദയമഺയ഻ ഈണ്ടഺക്ക഻ എഐ ടഽക്കഽന് അഭ഻ന്ദ്പഺയം
അജ഼വനഺന്ത്ം ന഻ലന഻ല്ത്ക്കഽം. നലല ഄഭ഻ന്ദ്പഺയം ഈണ്ടഺക്ക഻ീയടഽക്കഺനഽള വ ച഻ല ീപഺട഻ൂക്കകൽ തഺീഴ
ീകഺടഽക്കഽന്ഽ:
i.

സമയന഻ഷ്ഠ ഇന എുപ്പഺഴഽം ഇന പഺല഻ക്കഽക.
എഐ ുപ്പഺഴഽം
കഽറചാണ്
ുനരീത്ത
എഐ ത്ത഻ുചാണരഽന് ര഼ത഻യ഻ൽ ലഺൽ ീചയ്യുക, എഐ ീന്ത്ക഻ലഽം തടസ്സമഽണ്ടഺയഺലഽം സമയത്തഽതീന്
എഐ ത്തഺനഺകഽം.

ii.

അനഽുയഺജ മഺയ ഇന ര഼ത഻യ഻ല് ഇന ുപഺകഽക. ഇന ന഻ങ്ങളുീട വ഻ജയസഺധയത, ന഻ങ്ങൽ
കഺണഺൽ ുപഺകഽന് വയക്ത഻ക്ക് ന഻ങ്ങീള ഄറ഻യഽകയ഻ലല, ന഻ങ്ങളുീട ര഼ത഻കളഺണ് ഄവൽ
അദയമഺയ഻ ുനഺക്കഽക.
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 അദയകഺഴ്ചയ഻ൽ ന഻ങ്ങീളപ്പറ്റ഻ നലല ഄഭ഻ന്ദ്പഺയം ഈണ്ടഺക്കഺൽ കഴ഻യഽുമഺ?
 കാട഻കഺഴ്ചയ്ക്ക്ക് ഄഥവഺ ചര്ചാണയ്ക്ക്ക് ുപഺയുപ്പഺൽ ന഻ങ്ങൽ നന്ഺയ഻ വക്ന്ദ്തധഺരണം
ീചയ്ക്ത഻രഽുന്ഺ?
 ന഻ങ്ങൽ വിത്ത഻യഽം ീവട഻പ്പുമഺയ഻ട്ടഺുണഺ ുപഺയത് – നലല ുപഺീല മഽട഻ീയഺതഽക്ക഻ ുഷവ്
ീചയ്ക്ത്, വിത്ത഻യഽം ീവട഻പ്പുമഽള വ വക്ന്ദ്തമഺുണഺ ധര഻ചാണ഻രഽന്ത്, നന്ഺയ഻ ുമക്കപ്പ്
ീചയ്ക്ത഻രഽുന്ഺ?
iii.

അത്ധവ഻ശവഺസുത്തഺടഽം ഇന ഉഷ്മളതുയഺടഽം ഇന കാട഻യ ഇന പഽഞ്ച഻ര഻ ഇന ന഻ങ്ങീള
ന഻ങ്ങളുീട സദസയരഽമഺയ഻ ീപീട്ടന്് ഄടഽപ്പ഻ക്കഽം.

iv. ുത്ധവ഻ശവഺസുത്തഺടഽം ഇന
സംസഺര഻ക്കഽക

അസ്ഡന഻ഗ്ത്പവഽമഺയഽം ഇന

തഽറന്നഇ ഇന

 ന഻ങ്ങളുീട ശര഼രഭഺഷ അംതൃവ഻ശവഺസവഽം ദിഢന഻ശ്ചയവഽം എഐ ടഽത്ത് കഺണ഻ക്കഽുമഺ?
 ന഻ങ്ങൽക്ക് എഐ ഴഽുന്റ്റ് ന഻ന്് പഽ് ച഻ര഻ചാണ് കണ഻ൽ ുനഺക്ക഻ ഈപചഺരപാര്േം
ൂകീകഺടഽത്തഺൽ കഴ഻യഽുമഺ?
 ച഻ല വ഻മര്ശനങ്ങൽ ുകള്ക്ുക്കണ്ട഻വരഽണ്ുപഺുഴഺ ന഻ങ്ങൽ വ഻ചഺര഻ചാണുപഺീല ഄലല
കാട഻കഺഴ്ചീയക഻ൽ ന഻ങ്ങൽ ഄക്ന഻ദ്ധരദ്ധരഺയ഻ ആര഻ക്കഽുമഺ?
v.

മറ്റഇ ഇന വ ക്ത഻യ഻ലഽള്ള പരീ ഇന തഺത്പര ം – മറ്റ്
ആടീപ്പടഽക എഐ ന്ത് വളീര ന്ദ്പധഺനമഺയ ഘടകമഺണ്.

വയക്ത഻ുയഺുടഺ

അംതൃഺര്ഥതുയഺട്

 ഒരഽ വയക്ത഻ എഐ ന് ന഻ലയ഻ൽ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീനപ്പറ്റ഻ മനസ്സ഻ലഺക്കഺൽ ന഻ങ്ങൽ ീമനീക്കടഽുമഺ?
 ഄവര് പറയഽന്ത് ന഻ങ്ങൽ ന്ദ്ശദ്ധുയഺടഽകാട഻ ുകള്ക്ക്കഽുമഺ?
 ങ്ങൽ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് പഽര്ണമഺയ ന്ദ്ശദ്ധുകഺടഽക്കഽുമഺ ഄുതഺ പകഽത഻ സമയം ീമൂബല഻ൽ
സംസഺര഻ക്കഺനഺയ഻ കളയഽുമഺ?
1. ശര഼രഭഺഷ
ശര഼രഭഺഷീയന്് പറയഽന്ത് ചലനങ്ങൽ, അംഗയങ്ങൽ, മഽഖീത്ത ഭഺവവയതയഺസങ്ങൽ എഐ ന്഻വീയയഺണ്.
നമ്മൽ സംസഺര഻ക്കഽന് ര഼ത഻, ആര഻ക്കഽന് ര഼ത഻, നടക്കഽന് ര഼ത഻, ന഻ല്ത്ക്കഽന് ര഼ത഻ എഐ ന്഻വീയലലഺം
നമ്മീളപ്പറ്റ഻യഽം നമ്മഽീട മനസ്സ഻ലഽള വത഻ീനപ്പറ്റ഻യഽം ച഻ലത് പറയഽം.
ീപഺതഽുവ നമ്മൽ സംസഺര഻ക്കഽന്ത഻ീറെ പകഽത഻ മഺന്ദ്തുമഺ അളുകൽ ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കഽകയഽള വു. നമ്മൽ
സംസഺര഻ക്കഺത്ത്, കഽറചാണ് കാടഽതലഽം ഈചാണത്ത഻ൽ സംസഺര഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യുക. ത഼ര്ചാണയഺയഽം, ഒരഺൽ
ഄവരഽീട ശര഼രഭഺഷീയപ്പറ്റ഻ ുബഺധവഺനഺയ഻ര഻ക്കണം.
a) ുത്ധവ഻ശവഺസം
അംതൃവ഻ശവഺസുത്തഺടഽം ദിഢതുയഺടഽം കാട഻ ന്ദ്പതയക്ഷീപ്പടഽന്ത഻നഽള വ ച഻ല ീപഺട഻ൂക്കകൽ തഺീഴ
ീകഺടഽക്കഽന്ഽ:
 ന഻ല്ത്പ് – നന്ഺയ഻ തല ഈയര്ത്ത഻ ന഻ല്ത്ക്കഽക.
 കണ഻ൽ ുനഺക്ക഻ സംസഺര഻ക്കഽക – പഽ് ച഻ര഻ക്കഽന് മഽഖുത്തഺീട
 ഈപുയഺഗപകരമഺയ അംഗയങ്ങൽ മനപ്പൂര്േം കഺണ഻ക്കഽക.
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b)  ഇനവ഻ശവഺസം
മ഻ക്കവഺറഽം ഒരഽ ീസയ഻ല്ത്സ് നടത്തഽന് വയക്ത഻യഽീട വഺക്കഽകൽ അരഽം ീചവ഻ീകഺള വഺറ഻ലല
കഺരണം ുന്ദ്ശഺതഺവ഻ന് ഄവീര വ഻ശവഺസമ഻ലല – ഄവളുീട ശര഼രഭഺഷ ഄവൽ പറയഽന്ത്
ശര഻ീവയ്ക്ക്കഽന് ര഼ത഻യ഻ലഺയ഻ര഻ക്ക഻ലല.
ഒരഺൽ ഄംതൃഺര്ഥതയ഻ലലഺത്തവനഽം വ഻ശവസ഻ക്കഺൽ
ീകഺള വഺത്തതഽമഺീണക഻ൽ ഄവൽ കഺണ഻ക്കഽന് ന്ദ്പുതയക ഄംഗയങ്ങൽ ഄറ഻ഞ്ഞ഻ര഻ുക്കണ്ടത്
ഄതയഺവശയമഺണ് ഄത഻ൽ ച഻ലത് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
 കണ഻ുനഺക്കഺീത സംസഺര഻ക്കഽക, ഄഥവഺ ീപീട്ടന്് കണീവട്ട഻ക്കഽക
 സംസഺര഻ക്കഽണ്ുപഺൽ ൂക ഄീലലക഻ൽ വ഻രലഽകൽ ചഽണ്ട഻ൽ ീവയ്ക്ക്കഽക.
 ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട മഽന്഻ൽ പഽറം ത഻ര഻ഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽക
 ഒരഺളുീട ശവഺസഗത഻ ുവഗത്ത഻ലഺകഽക
 ന഻റം മഺറഽക – മഽഖവഽം കഴഽത്തഽം ചഽവക്കഽക
 വ഻യര്ക്കഽക
 ശബ്ദം ആടറഽക, ീതഺണ്ട ഄടയ്ക്ക്കഽക.
 സംസഺരം – പഽതഽീക്കയഽം വയക്തമഺയഽം പുക്ഷ ശബ്ദം വളീറ കഽറചാണ്
ച഻ല ശര഼രഭഺഷകൽ തകരഺറ഻ീനയഽം തഺത്പരയമ഻ലലഺയ്ക്മീയയഽം കഺണ഻ക്കഽന്ഽ, ഄത഻ൽ ച഻ലത്:






ൂക/ൂകപത്ത഻ മഽന്ദ്ദകൽ ീചറഽതഽം ശര഼രുത്തഺട് ഄടഽപ്പ഻ചാണും കഺണ഻ക്കഽക.
മഽഖീത്ത ഭഺവമഺറ്റം ന്ദ്പകടമഺക്കഺത഻ര഻ക്കഽക
പഽറംത഻ര഻ഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽക
ൂകീകട്ട഻യ഻ര഻ക്കഽക
കണ഻ൽ ുനഺക്കഺീതുയഺ കഽന഻ഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽകുയഺ ീചയ്യുക

ന഻ങ്ങളറീട ഇന ഉപുഭഺക്തഺവ് ഇന ഇത്തരത്ത഻ല് ഇന ീപരഽമഺറഽകയഺീണങ്ക഻ല് ഇന ന഻ങ്ങൾ ഇന
സവയം ഇനപര഻ുശഺധന ഇനനടത്തഽകയഽം ഇനഎത്ഫഺണ് ഇനഉപുഭഺത്തഺവ഻ീെ ഇനമനസ്സ഻ലാീട ഇന
കടന്നഽുപഺകഽന്നീതന്നഇ ഇനഅവീര ഇനകാടഽതല് ഇനത്ശത്പ഻ച്ചഇ ഇനമനസ്സ഻ലഺക്കഽക.
2.  ഇനത്ശവണപഺടവം
അശയവ഻ന഻മയത്ത഻ീല മാന്ഺതമീത്ത ീസറ്റഺണ് ന്ദ്ശവണ പഺടവം.
മനസ്സ഻ലഺക്കഽക‛ എഐ ന് ഒരഽ ീപഺതഽ തതവം ഄനഽസര഻ചാണഺണ഻ത്.

‚മനസ്സ഻ലഺവഽന്ത഻ന് മഽണ്പ്

ന഻ങ്ങൽ എഐ ന്ഺയ഻ ന്ദ്ശവ഻ക്കഽുന്ഺ എഐ ന്ത഻ന് ന഻ങ്ങളുീട ുജഺല഻യ഻ലഽള വ
മറ്റുള വവരഽമഺയ഻ നലല ബന്ധം ന഻ര്ത്തഽന്ത഻നഽം വളീരയധ഻കം ന്ദ്പഺധഺനയമഽണ്ട്.

ൂവദദ്ധരദ്ധയത്ത഻നഽം

a) സജ഼വമഺയ഻ ഇനുകൾക്കഽക:
ആവ഻ീടയഺണ് നമ്മൽ വളീര കരഽതുലഺടഽകാട഻ ുകള്ക്ക്കഽക മഺന്ദ്തമലല മീറ്റഺരഽ വയക്ത഻ ഄയചാണ഻ര഻ക്കഽന്
സുരശമ പാര്ണമഺയ഻ മനസ്സ഻ലഺക്കഺൽ ന്ദ്ശമ഻ക്കണം.
സജ഼വമഺയ഻ ുകള്ക്ക്കഽന്ത഻ീറെ ച഻ല ഘടകങ്ങൽ നമഽക്ക് ുനഺക്കഺം.
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i.

ത്പുത ക ഇനത്ശത്പ ഇനനല്കല്

സംസഺര഻ക്കഽന് വയക്ത഻ക്ക് നമ്മൽ പാര്ണമഺയ ന്ദ്ശദ്ധ നല്ത്കഽകയഽം സുരശം സവ഼കര഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യണം.
ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കഽക, ുനഺൽ-ീവര്ബൽ അശയവ഻ന഻മയവഽം ഈറീക്ക സംസഺര഻ക്കഽം. ന്ദ്പുതയക ന്ദ്ശദ്ധ നല്ത്കഽന്ത഻ീറെ
ച഻ല ഘകങ്ങൽ ആവ഻ീട ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:





ന്ദ്പഺസംഗ഻കീന ുനര഻ട്ട് ുനഺക്കഽക
ന്ദ്ഭഺന്ത്മഺയ ച഻ന്ത്ഺഗത഻കൽ മഺറ്റ഻ ീവയ്ക്ക്കഽക
ത഻ര഻ചാണട഻ക്കഺനഺയ഻ ഒര഻ക്കലഽം മഺനസ഻കമഺയ഻ തയ്യഺീറടഽക്കരഽത്.
എഐ ലലഺ തരത്ത഻ലഽമഽള വ ബഺഹയ ച഻ന്ത്ഺഗത഻കളും ഒഴ഻വഺക്കഽക
ന഻ങ്ങളുീട ീമഺൂബൽ ന഻ശ്ശബ്ദ ുമഺഡ഻ലഺക്കഽക)
 ന്ദ്പഺസംഗ഼കീറെ ശര഼രഭഺഷ ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കഽക.

(ഈദഺഹരണത്ത഻ന്,

ii. ന഻ങ്ങൾ ഇനുകട്ട്യൂട്ട്റീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽകയഺീണന്നഇ ഇനസ്ഥഺപ഻ക്കഽക
ആവ഻ീട ന഻ങ്ങളുീട ശര഼ര ഭഺഷക്ക് വല഻യ ഒരഽ പകഽണ്ട്. ഈദഺഹരണത്ത഻ന് ഒരഺൽ:
 ആടയ്ക്ക്ക഻ീട തലയഺട്ടുകയഽം പഽ് ച഻ര഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യുക
 ത് ചത്ത഻ല഻ര഻ക്കഽകയഽം മറ്റുള വവീര തഽറന്് സംസഺര഻ക്കഺനഽം ഄനഽവദ഻ക്കഽക
 ഄീത, ഈേ് ഈേ് ുപഺലഽള വ ീചറ഻യ കമറെുകളും പറയഽക
iii. ത്പത഻കരണം ഇനഅറ഻യ഻ക്കഽക
നമ്മൽ ുകള്ക്ക്കഽന്ത഻ീറെ നീലലഺരഽ ഭഺഗവഽം നമ്മഽീട ച഻ന്ത്ഺഗത഻കളും വ഻മര്ശനങ്ങളും വ഻ശവഺസങ്ങളും
ഄനഽസര഻ചാണ് മഺറ഻മറ഻യഽം. ഒരഽ ുന്ദ്ശഺതഺവ് എഐ ന് ന഻ലയ഻ൽ, നമഽക്ക് ആത഻ീനപ്പറ്റ഻യഽള വ ഄവുബഺധം
ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽകയഽം യഥഺര്ഥത്ത഻ൽ പറഞ്ഞ കഺരയങ്ങൽ മനസ്സ഻ലഺക്കഺൽ ന്ദ്ശമ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യണം.
 ഇ സുരശം ച഻ന്ത്഻ക്കഺൻ എഐ ന്ത്ഺണ് പറഞ്ഞീതന് വ഻ശദ഼കര഻ക്കഺൻ ുചഺദയങ്ങൾ ുചഺദ഻ക്കഺൻ
ന഻ങ്ങുളഺട് അവശയീപ്പടഺം
 ഫ഼്ബഺക്ക് നൽകഺൻ മീറ്റഺരഽ ന്ദ്പധഺന വ഻ധത്ത഻ലഽം ക്പ഼ക്കർ വഺക്കഽകൾ chithrangada
ഄകീല അണ്
 മാന്ഺമതഽ വഴ഻ ആടയ്ക്ക്ക഻ീട ക്പ഼ക്കർ ന഻ർത്തഺൻ , ക്പ഼ക്കർ പറഞ്ഞഽ എഐ ന്ത്ഽ സംന്ദ്ഗഹം
വരഽത്ത഻യഽം ഄത഻ീന ഄവണ്ീറ ഄീലലക഻ൽ ഄവളുീട ഄടഽക്കൽ അവർത്ത഻ക്കഺൻ അണ്.

ഉദഺഹരണം
സ്ഡപഷ്ടമഺക്ക഻ ഇന തരഺന് ഇന ുവശ ീപ്പടഽക ഇന - ഞഺൽ ുകട്ടത഻ൽ ന഻ന്ഽം, ഞഺൽ വയഺഖയഺന഻ചാണത്
ശര഻യഺുണഺ, ഄതഺയത് ഞങ്ങളുീട അുരഺഗയ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ലഺന഻ീറെ ഗഽണഗണങ്ങള഻ൽ ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക്
ച഻ല ന്ദ്പം  നങ്ങളുണ്ീടന്്, തഺകള് ഒന്് ീതള഻ചാണു പറയഺുമഺ?
ത്പഺസംഗ഻കീെ ഇന വഺക്കഽകൾ ഇന ശര഻യഺയ഻ ഇന പരഺവര്ത്തനം ഇന ീചയ്യറക ഇന - ഄുപ്പഺൽ
ന഻ങ്ങൽ പറയഽന്ത് ഞങ്ങളുീട അുരഺഗയ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ലഺനഽകള഻ൽ അകര്ഷ഻കത്തക്കതഺയ യഺീതഺരഽ
ഗഽണണങ്ങളുമ഻ീലലന്ഺണ് - ന഻ങ്ങൽ പറഞ്ഞ കഺരയം ഞഺൽ നന്ഺയ഻ മനസ്സ഻ലഺക്ക഻ുയഺ?
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iv. വ ഺഖഺന഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽക:
സജ഼വമഺയ഻ ുകള്ക്ക്കഽന്ത഻ീറെ നറ്റവഽം വല഻യ ന്ദ്പം  നം എഐ ീന്ത്ന്ഺൽ ന്ദ്പഺസംഗ഻കീനപ്പറ്റ഻
വയഺഖഺന഻ക്കഽകയഽം ന഼ത഻യഽക്തമലലഺത്ത ര഼ത഻യ഻ൽ സംസഺര഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യഺനഽള വ നമ്മഽീട
ന്ദ്പവണതയഺണ്. ഄത഻ീറെ ഫലമഺയ഻ ന്ദ്പഺസംഗ഻കൽ പറയഽന്ത് ുന്ദ്ശഺതഺവ് ുകള്ക്ക്കഽം പുക്ഷ തീറെ
സവന്ത്ം ച഻ന്ത്ഺഗത഻ ഄനഽസര഻ചാണ് വയഺഖഺന഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യും.
ഄത്തരം വയഺഖഺനങ്ങളുീട ഫലമഺയ഻ ുന്ദ്ശഺതഺവ് സമയം ീവറഽീത പഺഴഺകഽന്ഽ എഐ ന്് പറഞ്ഞ്
ന്ദ്പസംഗം തഽടരഺൽ ഄനഽവദ഻ക്കഽകയ഻ലല. ആത഻ീറെ ഫലമഺയ഻
ന്ദ്പഺസംഗ഻കൽ സുരശം പാര്ണമഺയ഻
പറഞ്ഞ് മനസ്സ഻ലഺക്ക഻ തരഽന്ത഻ന് മഽണ്പ് ന്ദ്പസംഗം തടസ്സീപ്പടഽത്തഽകയഽം തര്ക്കഽത്തരങ്ങൽ പറഞ്ഞ്
ന്ദ്പഺസംഗ഻കീന ത഻ര഻ചാണട഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യും.
ആത് ന്ദ്പഺസംഗ഻കീന ന഻രഺശീപ്പടഽത്തഽകയഽം സുരശം പാര്ണമഺയ മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്ത് തടയഽകയഽം
ീചയ്യും. സജ഼വമഺയ഻ ുകള്ക്ക്കഽക എഐ ന്ത് ീകഺണ്ട് ഈുദശ഻ക്കഽന്ത്:
 ന്ദ്പഺസംഗ഻കീന ഓുരഺ ുപഺയ഻റെും ുചഺദയം ുചഺദ഻ചാണ് ശലയീപ്പടഽത്തഽന്ത഻നഽമഽണ്പ്
പറഞ്ഞ് ഄവസഺന഻പ്പ഻ക്കഺൽ ഄനഽവദ഻ക്കഽക
 തര്ക്കഽത്തരങ്ങൽ പറഞ്ഞ് ന്ദ്പഺസംഗ഻കീന ന഻രഺശീപ്പടഽത്തരഽത്.
v. അനഽുയഺജ മഺയ ഇനര഼ത഻യ഻ല് ഇനത്പത഻കര഻ക്കഽക:
ന്ദ്പഺസംഗ഻കൽ പറയഽന്ത് ീവറഽീത ുകള്ക്ക്കഽക എഐ ന്ത഻ുനക്കഺൽ വളീര ന്ദ്പഺധഺനയമഽണ്ട് സജ഼വമഺയ഻
ുകള്ക്ക്കഽന്ത഻ന്. ുന്ദ്ശഺതഺവ് വഺക്കഽകള഻ലാീടുയഺ അംഗയത്ത഻ലാീടുയഺ ന്ദ്പത഻കര഻ചാണഺൽ മഺന്ദ്തുമ
അശയവ഻ന഻മയം പാര്ണമഺകഽകയഽള വു. ക്പ഼ക്കുറഺട് വളീര ബഹഽമഺനുത്തഺീടയഽം വ഻നയുത്തഺടഽം
കാട഻യഺണ് ീപഺരഽമഺറ഻യീതന്് ഈറപ്പഺക്കഽന്ത഻ന് ച഻ല ചട്ടങ്ങളുണ്ട്. അതഺണ്:
 ക്പഷ്ടമഺയഽം തഽറന്ഽം സതയസന്ധവഽമഺയ഻ ുവണം ന഻ങ്ങൽ ന്ദ്പത഻കര഻ക്കഺൽ
 ഒരഺളുീട ഄഭ഻ന്ദ്പഺയം ബഹഽമഺനപാര്േം ന്ദ്പമഺണ഼കര഻ക്കഽക
 ന഻ങ്ങള് എഐ ങ്ങീനയഽള വ ീപരഽമഺറ്റമഺുണഺ അന്ദ്ഗഹ഻ക്കഽന്ത് അ ര഼ത഻യ഻ൽ മറ്റുള വവുരഺടഽം
ീപരഽമഺറഽക
vi. തന്മയ഼ഭഺവുത്തഺീട ഇനുകൾക്കഽക:
തണ്മയ഼ഭഺവം എഐ ന്ത് ീകഺണ്ട് ഄര്ഥമഺക്കഽന്ത് മീറ്റഺരഺളുീട സ്ഥഺനത്ത് ന഻ങ്ങീള കഺണഽക
ഄത഻നഽുശഷം ഄനഽഭവത്ത഻ലാീട ഄവരഽീട വ഻കഺരം മനസ്സ഻ലഺക്കഽക.
എഐ ലലഺ മഹത്തഺയ
ുകള്ക്ക്കഽകീയന്ത്.
സക഼ര്ണമഺകഽം.

ഈപുഭഺക്തി ുസവനങ്ങളുീടയഽം ന്ദ്പധഺന ഘടകമഺണ് തണ്മയ഼ഭഺവുത്തഺീട
ഒരഽപഺട് സകടങ്ങളും ുവദനയഽമഽള വ ഈപുഭഺക്തഺവഺണ് മഽന്഻ീലക഻ൽ ആത്

തണ്മയ഼ഭഺവം എഐ ന്ഺൽ ക്ഷമുയഺടഽകാട഻ ുകള്ക്ക്കഽകയഽം മനസ്സ഻ലഺക്കഽകയഽം ീചയ്യുക, ഄത് ന഻ങ്ങള്
ഄംഗ഼കര഻ക്കഽകയ഻ീലലക഻ൽ കാട഻ പാര്ണമഺയ ന്ദ്ശദ്ധുയഺടഽകാട഻ ുകള്ക്ക്കഽക. സംസഺര഻ക്കഽന് വയക്ത഻ീയ
ഄംഗ഼കര഻ക്കഽന്തഺയ഻ കഺണ഻ക്കഽക എഐ ന്ത് വളീര ന്ദ്പധഺനമഺണ്. എഐ ന഻ക്ക് മനസ്സ഻ലഺയ഻, എഐ ന഻ക്കറ഻യഺം
തഽടങ്ങ഻യ പദങ്ങൽ ആടയ്ക്ക്ക് ീവറഽീത പറഞ്ഞ് ആത് ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് ീചയ്യഺം.
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ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പരീ ഇനപര഼ക്ഷ ഇന5
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് സജ഼മഺയ഻ ുകള്ക്ക്കഽന്ത഻ീറെ ഭഺഗമലലഺത്തത്?
I.
II.
III.
IV.

നലല ന്ദ്ശദ്ധ നല്ത്കഽക
ഄുങ്ങയറ്റം വ഻മര്ശ഻ക്കഽക
തണ്മയ഼ഭഺവുത്തഺീട ുകള്ക്ക്കഽക
ഈച഻തമഺയ഻ ന്ദ്പത഻കര഻ക്കഽക

F. ധഺര്മിറ഻ക ഇനസവഭഺവം
1. അവുലഺകനം
ൂവക഻ീയക഻ലഽം, ബ഻സ഻നസ്സ഻ീറെ അക്ത഻ീയപ്പറ്റ഻ ഗഽരഽതരമഺയ തഺത്പരയം ഈടീലടഽത്ത്, കഺരണം
ഄനഽച഻തമഺയ വയവഹഺരീത്തപ്പറ്റ഻യഽള വ റ഻ുപ്പഺര്ട്ടുകൽ കാട഻ വരഽന്ഽ എഐ ന്തഺണ്. ുലഺകത്ത഻ീല ച഻ല
വന്ഷക഻ട കണ്പന഻കൽ ീതറ്റഺയ കണക്കഽകളും വ് ചനഺംതൃകമഺയ ഓഡ഻റ്റ് സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കഷനഽം കഺണ഻ചാണ്
ചത഻
നടത്ത഻യതഺയ഻
കണ്ീടത്ത഻.
ബഺകഽകളുീട
ഫണ്ടഽകൽ
മഺുനജഽീമറെുകൽ
ഄവരഽീട
സഽഹിത്തഽക്കളുീട ഄതയഺന്ദ്ഗഹത്ത഻ന് അവലംബമഺക്ക഻. ഈുദയഺഗസ്ഥൽ ഄവരഽീട ഔുദയഺഗ഻ക പദവ഻
സവന്ത്ം
ലഺഭങ്ങള്ക്ക്കഺയ഻
ഈപുയഺഗ഻ചാണു.
സമാഹത്ത഻ീല
അളുകൽ
ഄവര്ക്കഽുവണ്ട഻
ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ വ഻ശവസ഻ചാണവീരലലഺം ചത഻ചാണു. സവന്ത്ം ലഺഭത്ത഻നഽള വ ഈപുയഺഗവഽം
ഄതയഺര്ത്ത഻യഽം വയഺപ഻ക്കഽന്ഽ.
ഄത഻ീറെ ഫലമഺയ഻,
ഄീക്കിണ്ടബ഻ല഻റ്റ഻ീയപ്പറ്റ഻യഽം ുകഺര്പ്പുററ്റ് ഗുവണന്ഷസ഻ീനപ്പറ്റ഻യഽമഽള വ
ചര്ചാണകൽ കാട഻ീകഺണ്ുടയ഻ര഻ക്കഽന്ഽ, ആത഻ീനീയലലഺം ഒരഽമ഻ചാണ് പറയഽന്തഺണ് ബ഻സ഻നസ്സ഻ീറെ
ധഺര്മ്മ഻കത. വ഻വരഺവകഺശ ഇന ന഻യമം ഇന ുപഺലഽള്ള പരീ ഇന ുകടഽകളറം, ഇന പബ്ല഻ക ഇന
ഇെറസ്റ്റഇ ഇന
ല഻റ്റ഻ുഗഷന് ഇന
ുപഺലഽള്ള പരീ ഇന
വ഻കസനങ്ങളറം ഇന
മ഻കച്ച ഇന
അീക്കൌണ്ടബ഻ല഻റ്റ഻യഽം ഇന ുകഺര്പ്പുററ്റഇ ഇന ഗുവണന്സഽം ഇന ുനടഽന്നത഻നഽള്ള പരീ ഇന
ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട് ഇനഉപകരണങ്ങളഺണ്.
ധഺര്മ്മ഻ക സവ഻ുശഷത ഒരഽ നലല ഭരണം ന഻ര്േഺഹണത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽം. ഒരഺൽ ഄവരഽീട കടമ
അംതൃഺര്ഥമഺയ഻ ീചയ്യുകയഺീണക഻ൽ, ഄവ഻ീട നലല ഭരണമഺണ് ഈണ്ടഺകഽക. അധഺര്മ്മ഻ക സവഭഺവം
കഺണ഻ക്കഽന്ത് മറ്റുള വവീര ഄവഗണ഻ക്കഽകയഽം സവന്ത്ം ലഺഭത്ത഻നഺയ഻ ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യുക
എഐ ന്തഺണ്. ഒരഺൽ തീറെ ഔുദയഺഗ഻ക സ്ഥഺനം സവന്ത്ം ലഺഭത്ത഻നഺയ഻ ഈപുയഺഗ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ
ഄീതഺരഽ അധഺര്മ്മ഻ക സവഭഺവമഺണ്. ഒരഺളുീട സവന്ത്ം തഺത്പരയം ുനഺക്കഽക എഐ ന്ത് ീതറ്റഺയ
കഺരയമലല. പുക്ഷ ഄത് ീതറ്റഺകഽന്ത് മറ്റുള വവരഽീട തഺത്പരയീത്ത ബഺധ഻ക്കഽണ്ുപഺളഺണ്.
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഒരഽ വ഻ശവഺസത്ത഻ീറെ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ ബ഻സ഻നസ്സഺണ്. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസ്സ഻ൽ
ഄവകഺശങ്ങളുീടയഽം ധഺര്മ്മ഻കതയഽീട ന്ദ്പം  നങ്ങൽക്ക് വളീര ന്ദ്പഺധഺനയമഽണ്ട്. വ഻ശവഺസവ് ചന
ചത഻യഽീട ഭഺഗമഺണ് മഺന്ദ്തമലല ഄത് ീതറ്റഺണ്. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ലഺൽ വഺങ്ങഽന്ത഻ന് ഄത് വഺങ്ങഺൽ
ഈുദശ഻ക്കഽന് വയക്ത഻ീയ ീതറ്റഺയ സംഗത഻കൽ ധര഻പ്പ഻ചാണ഻ക്കഽന്ത് വഴ഻യഺണ് കഺരയങ്ങൽ ൂകവ഻ട്ടു
ുപഺകഽന്ത്.
അധഺര്മ്മ഻ക ഈണ്ടഺകഽന്ത് സവന്ത്ം ലഺഭത്ത഻ന് മീറ്റന്ത്഻ുനക്കഺളും ന്ദ്പധഺനയം നല്ത്കഽണ്ുപഺഴഺണ്.
അധഺര്മ്മ഻ക സവ഻ുശഷതയ഻ുലക്ക് വ഻രൽ ചാണ്ടഽന്ത഻ന് ുകഺഡ് ഓഫ് എഐ ത്ത഻്ക്ഡ് വ഻വ഻ധ
ചട്ടങ്ങള഻ൽ ഐഅര്ഡ഻എഐ  ുചര്ത്ത഻ട്ടുണ്ട്. (പഺഠം 4-ൽ വ഻ശദ഼കര഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്).
ഭരണന഻ര്േഺഹണ ന഻യമഺവല഻യ഻ീല ഓുരഺ ന഻ബന്ധനയഽം മനസ്സ഻ലഺക്ക഻ ഄത് ലംഘ഻ക്കഽന്഻ീലലന്്
ഈറപ്പഺക്കഽക വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട കഺരയമഺണ്, ആന്ഷഷവററഽം ഄവരഽീട ന്ദ്പത഻ന഻ധ഻കളും
ആത്
എഐ ുപ്പഺഴഽം മനസ്സ഻ൽ ീവയ്ക്ക്കഽക. കഺരയങ്ങൽ ീതറ്റഺയ വഴ഻ുയ ുപഺകഽന്ത് ആന്ഷഷവററഽീട ഓഫ഼സര്മഺൽ
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ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എഐ ടഽക്കഺൽ അന്ദ്ഗഹ഻ക്കഽന് വയക്ത഻യഽീട ഗഽണങ്ങീളക്കഺൽ തീറെ ടഺര്ഗറ്റ് ത഻കയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന്
ന്ദ്പഺധഺനയം നല്ത്കഽണ്ുപഺഴഺണ്.
2. സവ഻ുശഷതകൾ:
ധഺര്മ്മ഻ക സവ഻ുശഷതയഽീട ച഻ല ഗഽണങ്ങളഺണ്:
a)

ീേയ഻ീറെ തഺത്പരയങ്ങള്ക്ക്ക് ുനര഻ുട്ടഺ ഄലലഺീതുയഺ ലഭ഻ക്കഽന് സവന്ത്ം തഺത്പരയങ്ങീളക്കഺൽ
ന്ദ്പഺധഺനയം നല്ത്കഽക

b)

ഈപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട സവകഺരയവഽം ബ഻സ഻നസ്സുപരവഽമഺയ എഐ ലലഺ വ഻വരങ്ങളും
രഹസയമഺയ഻ സാക്ഷ഻ക്കഽകയഽം പരമന്ദ്പധഺനമഺയ഻ കണക്കഺകഽകയഽം ീചയ്യുക.

c)

ീേയ഻റെുകുളഺട് അവശയമഺയ എഐ ലലഺ വ഻വരങ്ങളും പറഞ്ഞ് മനസ്സ഻ലഺക്കഽക
ഄങ്ങീന ഄവര്ക്ക് ഄനഽുയഺജയമഺയ ത഼രഽമഺനം എഐ ടഽക്കഺൽ കഴ഻യഽം.

ഄങ്ങീന

ച഻ല സരര്ഭങ്ങള഻ൽ ധഺര്മ്മ഻കതയ഻ൽ വ഻ട്ടുവ഼ഴ്ച ുവണ്ട഻ വരഽം, ഄത്തരം സരര്ഭങ്ങളഺണ് തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്:
a)

രണ്ട് ലഺനഽകള഻ൽ ഒന്് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺൽ, ഒീരണത്ത഻ന് മുറ്റത഻ുനക്കഺൽ വളീര കഽറഞ്ഞ
ന്ദ്പ഼മ഻യം ഄഥവഺ കമ്മ഼ഷൽ.

b)

ന഻ലവ഻ലഽള വ ുപഺള഻സ഻ ഄവസഺന഻പ്പ഻ചാണ് പഽത഻യ ഒീരണം എഐ ടഽക്കഽന്ത഻ന് ശഽപഺര്ശ
ീചയ്യഺനഽള വ ുന്ദ്പരണ.

c)

സഺഹചരയങ്ങീളപ്പറ്റ഻യഽള വ
ഄവുബഺധം,
ആന്ഷഷവറര്ക്ക്
ഄറ഻ുവഺീടീയക഻ൽ,
ഄത്
ീേയ഻റെ഻ീറെ തഺത്പരയീത്ത ഄഥവഺ ീേയ഻മ഻ീറെ ഗഽണുഭഺക്തഺക്കീള സഺരമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഽം.

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പരീ ഇനപര഼ക്ഷ ഇന6
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഒീരണം ധഺര്മ്മ഻ക സവ഻ുശഷതയഽീട ന്ദ്പുതയകതയലല
I.

ീേയ഻റെ് ഄനഽുയഺജയമഺയ ത഼രഽമഺനം എഐ ടഽക്കഽന്ത഻നഺയ഻ അവശയമഺയ വ഻വരങ്ങൽ തഽറന്്
പറയഽക.
II. ീേയ഻റെ഻ീറെ സവകഺരയവഽം ബ഻സ഻നസ്സുപരവഽമഺയ വ഻വരങ്ങൽ രഹസയമഺയ഻ സാക്ഷ഻ക്കഽക.
III. ീേയ഻ീറെ തഺത്പരയങ്ങീളക്കഺൽ സവന്ത്ം ലഺഭത്ത഻ന് ന്ദ്പഺധഺനയം നല്ത്കഽക
IV. ീേയ഻ീറെ തഺത്പരയങ്ങള്ക്ക്ക് സവന്ത്ം ലഺഭത്ത഻ീനക്കഺൽ ന്ദ്പഺധഺനയം നല്ത്കഽക

സംത്ഗഹം
a)

മറ്റ്
ഈത്പന്ങ്ങീള ഄുപക്ഷ഻ചാണ് ഈപുഭഺക്തി ബന്ധങ്ങളും ുസവനങ്ങളും ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
ബ഻സ഻നസ്സ഻ൽ വളീര സക഼ര്ണമഺണ്.

b)

വ഻ശവഺസയത , ന്ദ്പത഻കര഻ക്കൽ , ഈറപ്പ് നല്ത്കൽ, തന്ഷമയ഼ഭഺവശക്ത഻, വഺക്തവ഻കം തഽടങ്ങ഻യ 5
ന്ദ്പധഺന ഘടകങ്ങളഺണ് ുസവന ഗഽണന഻ലവഺരത്ത഻ീറെ സാച഻ക.

c)

ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീറെ അജ഼വനഺന്ത് മാലയം ന഻ര്വച഻ക്കഽന്ത് ദ഼ര്ഘകഺലുത്തക്ക് ഈപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻
ഒരഽ നലല ബന്ധം ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്തഽവഴ഻ ലഭ഻ക്കഽന് സഺണ്പത്ത഻ക ഗഽണങ്ങളഺണ്.

d)

ഈപുഭഺക്തി ുസവനത്ത഻ൽ ആന്ഷവറന്ഷസ് നജറെ഻ീറെ ുറഺൽ വളീര സക഼ര്ണമഺണ്.
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e)

ഐഅര്ഡ഻എഐ  ആറെുന്ദ്ഗറ്റഡ് ന്ദ്ഗ഼വന്ഷസ് മഺുനമെീമറെ് സ഻സ്റ്റം (IGMS) നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്, ഄത്
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഄനയഺയ പര഻ഹഺരത്ത഻ീറെ ുകന്ദ്ര഼യ ുശഖരമഺയ഻ട്ടഺണ് ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ത്,
ഄതഽുപഺീല ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖലയ഻ീല ഄനയഺയം പര഻ഹര഻ക്കഽന്ത് ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽന്
ഈപകരണമഺണ്.

f) ഒരഽ ന്ദ്പം  നപര഻ഹഺര വയവസ്ഥയ഻ൽ, ആന്ഷഷവററഽീടയഽം ആന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീടയഽം ആടയ഻ൽ
ഒരഽ മദ്ധയസ്ഥൽ ഄഥവഺ ീകിസ഻ലറഺയ഻ ഓംബഽ്ക്മഺന് ന഻ലീകഺള വഺം.
g)

ന്ദ്ശദ്ധുയഺടഽകാട഻ ുകള്ക്ക്കഽകയഽം
ുകള്ക്ക്കഽന്ത഻ൽ ഈള്ക്ീപ്പടഽന്ഽ.

ഄത഻ുനഺട്

ന്ദ്പത഻കര഻ക്കഽകയഽം

ീചയ്യുന്ത്

സജ഼വമഺയ഻

h)

സവന്ത്ം ലഺഭത്ത഻ുനക്കഺൽ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീറെ തഺത്പരയങ്ങൽക്ക് മഽന്ഷഗണന നല്ത്കഽന്തഺണ് ധഺര്മ്മ഻ക
സവ഻ുശഷത.

ത്പധഺന പദങ്ങൾ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

ുസവനത്ത഻ീറെ ഗഽണന഻ലവഺരം
തണ്മയ഼ഭഺവം
ആറെുന്ദ്ഗറ്റഡ് ന്ദ്ഗ഼വന്ഷസ് മഺുനമെീമറെ് സ഻സ്റ്റം (IGMS)
ഈപുഭഺക്തി സംരക്ഷ ന഻യമം, 1986
ജ഻ലലതല ഈപുഭഺക്തി ുഫഺറം
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓംബഽ്ക്മഺൽ
ശര഼ര ഭഺഷ
സജ഼വമഺയ഻ ുകള്ക്ക്കഽക
ധഺര്മ്മ഻ക സവ഻ുശഷത

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പരീ ഇനപര഼ക്ഷയഽീട ഇനഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീറെ അജ഼വനഺന്ത് മാലയം ന഻ര്വച഻ക്കഽന്ത് ദ഼ര്ഘകഺലുത്തക്ക് ഈപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ ഒരഽ
നലല ബന്ധം ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്തഽവഴ഻ ലഭ഻ക്കഽന് സഺണ്പത്ത഻ക ഗഽണങ്ങളഺണ്.
ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ുതഡ് പഺര്ട്ട഻ ബഺദ്ധയതയ്ക്ക്കഽള വ ുമഺുട്ടഺൽ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ന഻ര്ബന്ധമഺയത഻നഺൽ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുവുണഺ
ുവണ്ടുയഺ എഐ ന് തര്ക്കത്ത഻ന് ന്ദ്പസക്ത഻യ഻ലല.
ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
1986-ീല ഈപുഭഺക്തി സംരക്ഷണ ന഻യമന്ദ്പകഺരം, വ഼ണ്ടഽം വ഻ല്ത്ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ സഺധനങ്ങൽ വഺങ്ങഽന്
വയക്ത഻ീയയഺണ്, ഈപുഭഺക്തഺവ് എഐ ന് ഗണത്ത഻ൽ ീപടഽത്തഺൽ കഴ഻യഺത്തത്.
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ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
അുരഺഗയപരമഺയ ഒരഽ ബന്ധം ഈണ്ടഺക്കഺൽ കഴ഻യഺത്തത് അവ഻ശവഺസത്ത഻നഺണ്.
ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
ഄുങ്ങയറ്റം വ഻മര്സ഻ക്കഽക എഐ ന്ത് സജ഼മഺയ഻ ുകള്ക്ക്കഽന്ത഻ീറെ ഭഺഗമലല.
ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ീേയ഻ീറെ തഺത്പരയങ്ങീളക്കഺൽ
സവ഻ുശഷതയലല.

സവന്ത്ം

ലഺഭത്ത഻ന്

പര഼ക്ഷ ുചഺദ ങ്ങൾ
ുചഺദ ം ഇന1
-------------- ഒരഽ ന്ദ്പകടമഺയ വക്തഽവലല.
I.
II.
III.
IV.

വ഼ട്
ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
ീമഺൂബൽ ുഫഺൽ
ഒരഽ ുജഺട഻ ജ഼ന്ഷസ്

ുചഺദ ം ഇന2
-----------------------ുസവന ഗഽണന഻ലവഺരത്ത഻ീറെ സാച഻കയലല.
I.
II.
III.
IV.

ബഽദ്ധ഻സഺമര്ഥയം
വ഻ശവഺസയത
തണ്മയ഼ഭഺവം
ന്ദ്പത഻കരണമുനഺഭഺവം

ുചഺദ ം ഇന3
ആന്ത്യയ഻ൽ ------------------ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ന഻ര്ബന്ധമഺണ്.
I.
II.
III.
IV.

ുമഺുട്ടഺൽ ുതഡ് പഺര്ട്ട഻ ബഺദ്ധയത ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
വ഼ട഻നഽള വ ഄഗ്ന഻ബഺധ ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഄഭയന്ത്രയഺന്ദ്തയ്ക്ക്കഽള വ ന്ദ്ടഺവൽ ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
വയക്ത഻ഗത ഄപകട ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
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ന്ദ്പഺധഺനയം

നല്ത്കഽക

എഐ ന്ത്

ധഺര്മ്മ഻ക

ുചഺദ ം ഇന4
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എഐ ടഽക്കഽന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ീചലവ് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഒരഽ മഺര്ഗമഺണ്-------------------I.
II.
III.
IV.

റ഼യ഻ന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഡ഻ഡക്ടബ഻ൽ
ുകഺ- ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
റ഻ുബറ്റ്

ുചഺദ ം ഇന5
തീറെ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ീയപ്പറ്റ഻ പരഺത഻യഽള വ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് ------------- കാട഻ ഐഅര്ഡ഻എഐ ീയ
സമ഼പ഻ക്കഺം.
I.
II.
III.
IV.

IGMS
ജ഻ലലഺതല ഈപുഭഺക്തി ുഫഺറം
ഓംബഽ്ക്മഺൽ
IGMS ഄഥവഺ ജ഻ലലഺതല ഈപുഭഺക്തി ുഫഺറം ഄഥവഺ ഓംബഽ്ക്മഺൽ

ുചഺദ ം ഇന6
ഈപുഭഺക്തി സംരക്ഷ ന഻യമം ൂകകഺരയം ീചയ്യുന്ത്:
I.
II.
III.
IV.

ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻കള്ക്ക്ക് എഐ ത഻ീരയഽള വ പരഺത഻
കചാണവടക്കഺര്ക്ക് എഐ ത഻ീരയഽള വ പരഺത഻
ന്ദ്ബഺന്ഷഡ഻ന് എഐ ത഻ീരയഽള വ പരഺത഻
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻കള്ക്ക്കഽം ന്ദ്ബഺന്ഷഡ഻നഽ കചാണവടക്കഺര്ക്കഽം എഐ ത഻ീരയഽള വ പരഺത഻.

ുചഺദ ം ഇന7
20 ലക്ഷം രാപയഽീട വീര മാലയമഽള വ ചരുക്കഺ സഺധനങ്ങുളഺ ഄഥവഺ നഷ്ടപര഻ഹഺരം ീേയ഻ം
ീചയ്യുന്ത഻നഽള വ പരഺത഻കൽ ------------- ുഫഺറത്ത഻ീറെ ഄധ഻കഺര പര഻ധ഻യ഻ൽ വരഽന്ത്.
I. ൂഹുക്കഺടത഻
II. ജ഻ലലഺ ുഫഺറം
III. സംസ്ഥഺന കമ്മ഼ഷൽ
IV. ുദശ഼യ കമ്മ഼ഷൽ
ുചഺദ ം ഇന8
ഈപുഭഺക്തി ബന്ധത്ത഻ൽ അദയീത്ത ഄഭ഻ന്ദ്പഺയം ഈണ്ടഺകഽന്ത്:
I.
II.
III.
IV.

അംതൃവ഻ശവഺസത്ത഻ലാീട
സമയത്ത് വരഽന്ത഻ലാീട
തഺത്പരയം കഺണ഻ക്കഽന്ത഻ലാീട
സമയത്ത് വരഽകയഽം തഺത്പരയം
ീചയ്യുന്ത഻ലാീട

കഺണ഻ക്കഽകയഽം
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അംതൃവ഻ശവഺസം

ന്ദ്പകട഻പ്പ഻ക്കഽകയഽം

ുചഺദ ം ഇന9
ശര഻യഺയ ന്ദ്പക്തഺവന ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽക:
I.
II.
III.
IV.

ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഈത്പന്ങ്ങൽ വ഻ല്ത്ക്കഽണ്ുപഺൽ ധഺര്മ്മ഻കമഺയ഻ ീപഺരഽമഺറഽക ബഽദ്ധ഻മഽട്ടഺണ്.
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് നജറെുമഺര്ക്ക് ധഺര്മ്മ഻കതയഽീട അവശയമ഻ലല
ആന്ഷഷവറര്ക്കഽം നജറെ഻നഽമ഻ടയ഻ൽ പരക്പര വ഻ശവഺസം സിഷ്ട഻ക്കഺൽ ധഺര്മ്മ഻കതയ്ക്ക്ക് കഴ഻യഽം.
ുമലഽുദയഺഗസ്ഥര഻ൽ ന഻ന്ഽം മഺന്ദ്തുമ ധഺര്മ്മ഻ക ന്ദ്പത഻ക്ഷ഻ക്കഽന്ഽള വു.

ുചഺദ ം ഇന10
സജ഼വമഺയ഻ ുകള്ക്ക്കഽന്ത഻ൽ ഈള്ക്ീപ്പടഽന്ത്:
I.
II.
III.
IV.

ന്ദ്പഺസംഗ഻കൽ പറയഽന്ത് ന്ദ്ശദ്ധ഻ചാണ് ുകള്ക്ക്കഽക
ആടയ്ക്ക്ക഻ീട തലയഺട്ടുകയഽം പഽ് ച഻ര഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യുക
ന്ദ്പത഻കര഻ക്കഽക
ന്ദ്പഺസംഗ഻കൽ പറയഽന്ത് ന്ദ്ശദ്ധ഻ചാണ് ുകള്ക്ക്കഽകയഽം, ആടയ്ക്ക്ക഻ീട തലയഺട്ടുകയഽം പഽ് ച഻ര഻ക്കഽകയഽം
ന്ദ്പത഻കര഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യുക.

പര഼ക്ഷ ുചഺദ ങ്ങൾ
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
ആന്ഷഷവറന്ഷസഺണ് ന്ദ്പകടമഺയ വക്തഽവലലഺത്തത്.
ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
ബഽദ്ധ഻സഺമര്ഥയം ുസവന ഗഽണന഻ലവഺരത്ത഻ീറെ സാച഻കയലല.
ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
ആന്ത്യയ഻ൽ ുമഺുട്ടഺൽ ുതഡ് പഺര്ട്ട഻ ബഺദ്ധയത ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ന഻ര്ബന്ധമഺണ്.
ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എഐ ടഽക്കഽന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ീചലവ് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഒരഽ മഺര്ഗമഺണ്
ഡ഻ഡക്ടബ഻ൽ.
ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
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തീറെ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ീയപ്പറ്റ഻ പരഺത഻യഽള വ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് IGMS-ലാീട ഐഅര്ഡ഻എഐ ീയ
സമ഼പ഻ക്കഺം.
ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ്പന഻കള്ക്ക്കഽം ന്ദ്ബഺന്ഷഡ഻നഽ കചാണവടക്കഺര്ക്കഽം എഐ ത഻ീരയഽള വ പരഺത഻ എഐ ന്഻വയഺണ്
ഈപുഭഺക്തി സംരക്ഷണ ന഻യമം ൂകകഺരയം ീചയ്യുന്ത്.
ഉത്തരം ഇന7
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
20 ലക്ഷം രാപയഽീട വീര മാലയമഽള വ ചരുക്കഺ സഺധനങ്ങുളഺ ഄഥവഺ നഷ്ടപര഻ഹഺരം ീേയ഻ം
ീചയ്യുന്ത഻നഽള വ പരഺത഻കൽ ജ഻ലലഺ ുഫഺറത്ത഻ീറെ ഄധ഻കഺര പര഻ധ഻യ഻ൽ വരഽന്ത്
ഉത്തരം ഇന8
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
സമയത്ത്
വരഽകയഽം
തഺത്പരയം
കഺണ഻ക്കഽകയഽം
അംതൃവ഻ശവഺസം
ന്ദ്പകട഻പ്പ഻ക്കഽകയഽം
ീചയ്യുന്ത഻ലാീടയഺണ് ഈപുഭഺക്തി ബന്ധത്ത഻ീല അദയഺഭ഻ന്ദ്പഺയം ഈണ്ടഺക്ക഻ീയടഽക്കഽന്ത്.
ഉത്തരം ഇന9
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ആന്ഷഷവറര്ക്കഽം നജറെ഻നഽമ഻ടയ഻ൽ പരക്പര വ഻ശവഺസം സിഷ്ട഻ക്കഺൽ ധഺര്മ്മ഻കതയ്ക്ക്ക് കഴ഻യഽം.
ഉത്തരം ഇന10
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ന്ദ്പഺസംഗ഻കൽ പറയഽന്ത് ന്ദ്ശദ്ധ഻ചാണ് ുകള്ക്ക്കഽകയഽം, ആടയ്ക്ക്ക഻ീട തലയഺട്ടുകയഽം പഽ് ച഻ര഻ക്കഽകയഽം
ന്ദ്പത഻കര഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യുക എഐ ന്഻വയഺണ് സജ഼വമഺയ഻ ുകള്ക്ക്കഽന്ത഻ൽ ഈള്ക്ീപ്പടഽന്ത്.
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പഺഠം ഇന3
അന ഺയ ഇനപര഻ഹഺര ഇനമഺര്ഗം
ുമഽഖം
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖല എഐ ന്ത് ഒരഽ ുസവന ുമഖലയഺണ്, ആന്ീത്ത കഺലത്ത്,
ഈപുഭഺക്തഺക്കളുീട
ന്ദ്പത഼ക്ഷകള്
വളര്ന്ഽീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽകയഽം
ഗഽണന഻ലവഺരമഽള വ
ുസവനങ്ങള഻ല് ുപഺലഽം ഄതിപ്തരഺണ്. അധഽന഻ക സഺുകത഻ക വ഻ദയയ഻ലാീടയഽള വ
ന഻രന്ത്രമഺയ ഈത്പന്ത്ത഻ീറെ നവ഼കകരണവഽം ഈപുഭഺക്തിുസവന തലത്ത഻ീല ന്ദ്പബലമഺയ
ഄഭ഻വിദ്ധ഻യഽം ഈണ്ടഺയ഻ട്ട് ുപഺലഽം ഈപുഭഺക്തി ഄതിപ്ത഻യഽം ുമഺശമഺയ ച഻ന്ദ്ത഼കരണവഽം
മാലം ഇ ുമഖല വളീരുയീറ ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് സഹ഻ക്കഽന്ഽണ്ട്. ഇ ഄവസ്ഥയ഻ല് ന഻ന്ഽം
വ഻ടഽതല്
ുനടഽന്ത഻നഺയ഻
ഗവീമറെും
ീറഗഽുലറ്ററഽം
ഄുനകം
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
സവ഼കര഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ ഈപുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക് നല്ത്കഽന് വ഻വ഻ധ ുസവനങ്ങള്ക്ക്ക് ഐഅര്ഡ഻എഐ 
ചട്ടങ്ങള് ുടീണൂറഡ് ൂടം (ട഻എഐ ട഻) ഄനഽശഺസ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്. ആത് 2002-ീല ഐഅര്ഡ഻എഐ യഽീട
(ീന്ദ്പഺട്ടക്ഷന് ഓഫ് ുപഺള഻സ഻ുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ആറെറസ്റ്റ് ീറഗഽുലഷന്ഷസ഻ീറെ) ഭഺഗമഺണ്.
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻കള്ക്ക്ക് പരയഺപ്തമഺയ ഄനയഺയ പര഻ഹഺര മഺര്ഗം ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം,
ഄത഻നഽം ഐഅര്ഡ഻എഐ  മഺര്ഗുരഖ പഽറീപ്പടഽവ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
പഠനുമഖലകള്
A. ഄനയഺയ പര഻ഹഺര മഺര്ഗം - ഈപുഭഺക്തി ുകഺടത഻കള്, ഓംബഽ്ക്മഺന്
A. അന ഺയ ഇന പര഻ഹഺര ഇന
്ംബഽ്സ്ഡമഺന്

മഺര്ഗം ഇന

- ഇന

ഉപുഭഺക്തി ഇന

ുകഺടത഻കള്, ഇന

1. ഇനഇെുത്ഗറ്റ് ഇനത്ഗ഼വന്സ്ഡ ഇനമഺുനമെീമെഇ ഇനസ഻സ്റ്റം ഇന(IGMS)
ഐഅര്ഡ഻എഐ  ആറെുന്ദ്ഗറ്റഡ് ന്ദ്ഗ഼വന്ഷസ് മഺുനമെീമറെ് സ഻സ്റ്റം (IGMS) നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്,
ഄത് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഄനയഺയ പര഻ഹഺരത്ത഻ീറെ ുകന്ദ്ര഼യ ുശഖരമഺയ഻ട്ടഺണ് ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ത്,
ഄതഽുപഺീല ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖലയ഻ീല ഄനയഺയം പര഻ഹര഻ക്കഽന്ത് ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽന്
ഈപകരണമഺണ്.
ുപഺള഻സ഻യഽടമകള്ക്ക്ക് തങ്ങളുീട ുപഺള഻സ഻ വ഻ശദഺംശങ്ങള് ഈള്ക്പ്പീട ഄവരഽീട പരഺത഻
രജ഻സ്റ്റര് ീചയ്യഺം. പരഺത഻കള് ഄത഻നഽുശഷം ഄതഺത് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻കള഻ുലക്ക്
ഄയക്കഽം.
അന ഺയ ഇനപര഻ഹഺര ഇനമഺര്ഗം
IGMS പരഺത഻കളും ഄത് പര഻ഹര഻ക്കഺന് എഐ ടഽക്കഽന് സമയവഽം ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽം. പരഺത഻കള്
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് യഽഅര്എഐ ലല഻ല് രജ഻സ്റ്റര് ീചയ്യഺം:
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
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2. ഇനഉപുഭഺക്തിസംരക്ഷണ ഇനന഻യമം ഇന1986
ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്ത്
ഇ അക്ട്
ഈണ്ടഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത് ‚ഈപുഭഺക്തി തഺത്പരയങ്ങള്ക്ക്ക് മ഻കചാണ സംരക്ഷണം
നല്ത്കഽന്ത഻നഽം
ഈപുഭഺക്തഺക്കളുീട
തര്ക്കങ്ങള്
പര഻ഹര഻ക്കഽന്ത഻ന്
ഈപുഭഺക്തി
ീകില഻സഽകളും മറ്റ് ഄുതഺറ഻റ്റ഻കളും ഈണ്ടഺക്കഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥയ്ക്ക്ക് കാട഻
ുവണ്ട഻യഺണ്‛.
ഇ അക്ട഻ന് 2002-ീല ഈപുഭഺക്തിസംരക്ഷണ (ുഭദഗത഻) ന഻യമത്ത഻ലഽീട
ുഭദഗത഻ വരഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
അക്ട഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ച഻ല ന഻ര്വചനങ്ങളഺണ് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്:
ന഻ര്വചനം
‚ുസവനം‛ എഐ ന്ഺല് ബഺക്, ധനകഺരയസ്ഥഺപനങ്ങള്, ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻കള്, ന഻ര്മ്മഺണ
കമ്പന഻കള്, ആലന്ദ്ക്ട഻സ്റ്റ഻ ുബഺര്ഡ്, ഗിഹന഻ര്മ്മഺതഺക്കള്, എഐ റെര്ീടയ്ക്ീണ്മറെ്, ഄമയാക്ീമറെ്
പഺര്ക്ക്, തഽടങ്ങ഻യവ഻യ഻ല് ന഻ന്ഽം ഈപുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക് ലഭ഻ക്കഽന് എഐ ലലഺ തരത്ത഻ലഽമഽള വ
ുസവനം.ീസിജനയമഺയ഻ ലഭ഻ക്കഽന് ഄഥവഺ വയക്ത഻ ബന്ധങ്ങള഻ലാീട ലഭ഻ക്കഽന് ുസവനങ്ങള്
ആത഻ല് ഈള്ക്ീപ്പടഽകയ഻ലല.
ആന്ഷഷവറന്ഷസഽം ഒരഽ ുസവനമഺണ്.
‚ഉപുഭഺക്തഺവ്‛ എഐ ന്ഺല് ഒരഽ വയക്ത഻:
 നക഻ലഽം ഒരഽ വക്തഽ ഈപുയഺഗത്ത഻നഺയ഻ വഺങ്ങഽന് വയക്ത഻. വ഼ണ്ടഽം
വ഻ല്ത്ക്കഽന്ത഻ുനഺ വഺണ഻ജയഺവശയത്ത഻ുനഺ സഺധനങ്ങള് വഺങ്ങഽന്വര് ഈള്ക്ീപ്പടഽന്഻ലല.
 അവശയത്ത഻നഺയ഻ നീതക഻ലഽം ുസവനങ്ങള് സവ഼കര഻ക്കഽകുയഺ വഺങ്ങഽകുയഺ
ീചയ്യുക, ഄത്തരം ുസവനങ്ങളുീട ഗഽണുഭഺക്തഺവ്.
‚തകരഺര്‛ എഐ ന്ഺല് നീതക഻ലഽം ഒരഽ വ഼ഴ്ച, ഄപാര്ണത, ന഻യമന്ദ്പകഺരം ഄഥവഺ
വയവസ്ഥ ന്ദ്പകഺരം ഒരഽ വയക്ത഻ ന഻ലന഻ര്ുത്തണ്ട ന്ദ്പവര്ത്തനത്ത഻ീറെ സവഭഺവവഽം
ന്ദ്പുതയകതയഽം ഗഽണത്ത഻ീറെയഽം ുപഺരഺയ്ക്മ എഐ ന്഻വ.
‘പരഺത഻’ എഐ ന്ഺല് ഒരഽ പരഺത഻ക്കഺരന് എഐ ഴഽത഻ തയ്യഺറഺക്കഽന് നീതക഻ലഽം അുരഺപണം,
ഄതഺയത്:
 ഄധഺര്മ്മ഻ക കചാണവടര഼ത഻ ഄഥവഺ ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ത കചാണവട ര഼ത഻ ഄനഽവര്ത്ത഻ക്കഽക.
 ഄയഺള് വഺങ്ങ഻ക്കഽന് സഺധനത്ത഻ന് ഒുന്ഺ ഄത഻ല് കാടഽതുലഺ ുകഺടഽപഺടഽകള്.
 നീതക഻ലഽം ഒരഽ കഺരണത്തഺല് ഄയഺള്ക്ക്ക് ലഭ഻ക്കഽന് ഄഥവഺ സവ഼കര഻ക്കഽന്
ുസവനത്ത഻ീറെ പ഻ഴവ് മാലം ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് ഄനഽവദ഻ക്കഽക.
 ന഻യമപരമഺയ഻
ന഻ശ്ചയ഻ചാണ഻ട്ടുള വ
ഄഥവഺ
പഺക്കറ്റ഻ല്
ന്ദ്പദര്ശ഻പ്പ഻ചാണ഻ട്ടുള വ
വ഻ലീയക്കഺള് കാടഽതല് വഺങ്ങഽക.
 ജ഼വനഽം
സഽരക്ഷയ്ക്ക്കഽം
ഹഺന഻കരമഺയ
വക്തഽക്കള്
ീപഺതഽജനങ്ങള്ക്ക്ക്
വ഻ല്ത്ക്കഽുമ്പഺള്
ന഻യന്ദ്പകഺരം
ഄത഻ീറെ
ഈള വടക്കം,
ന്ദ്പുതയക,
ഄതഽമാലം
ഈണ്ടഺുയക്കഺവഽന് ഄപകടം എഐ ന്഻വയഽം കചാണവടക്കഺരന് ന്ദ്പദര്ശ഻പ്പ഻ചാണ഻ര഻ക്കണം.
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‘ഉപുഭഺക്തി ഇനതര്ക്കം’ എഐ ന്ഺല് അര്ീക്കത഻ീരയഺുണഺ പരഺത഻ നല്ത്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത്, അ
വയക്ത഻ പരഺത഻യ഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്
അുരഺപണം ന഻ുഷധ഻ക്കഽന്ത് മാലമഽണ്ടഺകഽന്
തര്ക്കം.
a) ഉപുഭഺക്തി ഇനതര്ക്ക ഇനപര഻ഹഺര ഇന്ജന്സ഻കള്
‚ഈപുഭഺക്തി തര്ക്ക പര഻ഹഺര നജന്ഷസ഻കള്‛ ജ഻ലലഺ തലങ്ങള഻ലഽം സംസ്ഥഺനതലങ്ങള഻ലഽം
ുദശ഼യ തലങ്ങള഻ലഽം ന഻ലവ഻ല് വന്഻ട്ടുണ്ട്.
iv. ജ഻ലലഺ ഇനുെഺറം
 20 ലക്ഷം രാപയഽീട വീര മാലയമഽള വ ചരുക്കഺ സഺധനങ്ങുളഺ ഄഥവഺ
നഷ്ടപര഻ഹഺരം ീേയ഻ം ീചയ്യുന്ത഻നഽള വ പരഺത഻കളഺണ് ഇ ുഫഺറത്ത഻ീറെ
ഄധ഻കഺര പര഻ധ഻യ഻ല് വരഽന്ത്.
 ഓര്ഡറഽകള്
നടപ്പഺക്കഽന്ത഻ന്
ഄതഺത്
സ഻വ഻ല്
ുകഺടത഻കള഻ുലഺക്ക്
ഄയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഄവകഺശം ജ഻ലലഺ ുഫഺറത്ത഻നഽണ്ട്.
v. സംസ്ഥഺന ഇനകമിറ഼ഷന്
 ഇ ഄനയഺയപര഻ഹഺര ഄധ഻കിതര്ക്ക് ന്ദ്പഺഥമ഻കവഽം ഄപ്പ഼ല് ുകള്ക്ക്കഺന്
ഄധ഻കഺരമഽള വതഽം ുമല്ത്ുനഺട്ടം നടത്തഽന്ത഻നഽമഽള വ ഄധ഻കഺരപര഻ധ഻യഽണ്ട്.
 ജ഻ലലഺ ുഫഺറത്ത഻ല് ന഻ന്ഽള വ ഄപ്പ഼ലഽകള് ആവ഻ീടയഺണ് ുകള്ക്ക്കഽന്ത്.
 20 ലക്ഷത്ത഻ല് കാടഽതലഽം 1 ുകഺട഻യ്ക്ക്ക് തഺീഴ വീര മാലയമഽള വ ചരുക്കഺ
സഺധനങ്ങുളഺ ഄഥവഺ നഷ്ടപര഻ഹഺരം ീേയ഻ം ീചയ്യുന്ത഻നഽള വ പരഺത഻കളഺണ്
ഇ ുഫഺറത്ത഻ീറെ ഄധ഻കഺര പര഻ധ഻യ഻ല് വരഽന്ത്.
 മറ്റ് ഄധ഻കഺരങ്ങളും ഄവകഺശങ്ങളും എഐ ലലഺം ജ഻ലലഺ ുഫഺറത്ത഻ുറെതഽുപഺീല
തീന്യഺണ്.
vi. ുദശ഼യ ഇനകമിറ഼ഷന്
 അക്ട് ന്ദ്പകഺരം ന഻ലവ഻ല് വന് ഄന്ത്഻മ ഄുതഺറ഻റ്റ഻യഺണ് ുദശ഼യ കമ്മ഼ഷന്.
 ആത഻ന് ന്ദ്പഺഥമ഻കവഽം ഄപ്പ഼ല് ുകള്ക്ക്കഺന് ഄധ഻കഺരമഽള വതഽം ുമല്ത്ുനഺട്ടം
നടത്തഽന്ത഻നഽമഽള വ ഄധ഻കഺരപര഻ധ഻യഽണ്ട്.
 സംസ്ഥഺന കമ്മ഼ഷന് പഺസഺക്ക഻യ ഓഡറഽകളുീട ുമലഽള വ അപ്പ഼ലഽകള്
ആവ഻ീടയഺണ് ഹ഻യറ഻ംഗ് നടത്തഽന്ത്.
 1 ുകഺട഻യ്ക്ക്ക് മഽകള഻ല് മാലയമഽള വ ചരുക്കഺ സഺധനങ്ങുളഺ ഄഥവഺ
നഷ്ടപര഻ഹഺരം ീേയ഻ം ീചയ്യുന്ത഻നഽള വ പരഺത഻കളഺണ് ഇ ുഫഺറത്ത഻ീറെ
ഄധ഻കഺര പര഻ധ഻യ഻ല് വരഽന്ത്.
 ആത഻ന് സംസ്ഥഺന കമ്മ഼ഷീറെ ുമല് ഄധ഻കഺരമഽണ്ട്.
മാന്് നജന്ഷസ഻കള്ക്ക്കഽം സ഻വ഻ല് ുകഺടത഻യഽീട ഄധ഻കഺരങ്ങീളലലഺമഽണ്ട്.
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ച഻ത്തം ഇന1 ഇന: ഇനജഽഡ഻ഷ ല് ഇനശിംഖലകള്

ജഽഡ഼ഷ ല് ഇന
ശിംഖലകൾ

ജഽഡ഼ഷ ല് ഇന
ശിംഖലകൾ

ുകത്േ ഇന
ഗവണ്ീമെ഻ീെ ഇന
വ഻ജ്ഞഺപനത്ത഻ലാ
ീട ഇനസ്ഥഺപ഻ച്ചത്
പര഻ഗണ഻ക്കഽന്ത്:
 1 ുകഺട഻യ്ക്ക്ക് മഽകള഻ൽ
മാലയമഽള വ ചരുക്കഺ
സഺധനങ്ങുളഺ ഄഥവഺ
നഷ്ടപര഻ഹഺരം
ീേയ഻ം
ീചയ്യുന്ത഻നഽള വ
പരഺത഻കളും
 സംസ്ഥഺന കമ്മ഼ഷീറെ
വ഻ധ഻യ്ക്ക്ക്
ുമലഽള വ
ഄപ്പ഼ലഽകളും

സംസ്ഥഺന ഇന
കമിറ഼ഷന്

ജ഻ലലഺ ഇനുെഺറം

സംസ്ഥഺന ഇന
ഗവണ്ീമെഇ ഇന ഇന
സംസ്ഥഺനത്തഇ ഇന
സ്ഥഺപ഻ച്ചത്

സംസ്ഥഺന ഇന
ഗവണ്ീമെഇ ഇന ഇന
സംസ്ഥഺനത്തഇ ഇന
സ്ഥഺപ഻ച്ചത്

പര഻ഗണ഻ക്കഽന്ത്:
 20
ലക്ഷത്ത഻ൽ
കാടഽതലഽം
1
ുകഺട഻യ്ക്ക്ക്
തഺീഴ
വീര
മാലയമഽള വ
ചരുക്കഺ
സഺധനങ്ങുളഺ ഄഥവഺ
നഷ്ടപര഻ഹഺരം
ീേയ഻ം
ീചയ്യുന്ത഻നഽള വ
പരഺത഻കളും
 സംസ്ഥഺനീത്ത
നീതഺരഽ
ജ഻ലലഺുഫഺറത്ത഻ീറെ
വ഻ധ഻യ്ക്ക്ക്
ുമലഽള വ
ഄപ്പ഼ലഽകളും

55

പര഻ഗണ഻ക്കഽന്ത്:
 20 ലക്ഷത്ത഻ൽ തഺീഴ
മാലയമഽള വ ചരുക്കഺ
സഺധനങ്ങുളഺ ഄഥവഺ
നഷ്ടപര഻ഹഺരം
ീേയ഻ം
ീചയ്യുന്ത഻നഽള വ
പരഺത഻കൽ-

b) പരഺത഻ ഇനെയല് ഇനീചയ്യറന്നത഻നഽള്ള പരീ ഇനനടപട഻ത്കമങ്ങള്
മഽകള഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് മാന്് നജന്ഷസ഻കള഻ലഽം പരഺത഻ ഫയല് ീചയ്യുന്ത഻നഽള വ
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള് വളീര ലള഻തമഺണ്. സംസ്ഥഺന കമ്മ഼ഷീറെുയഺ ുദശ഼യ കമ്മ഼ഷീറെുയഺ
മഽന്ഷപഺീക പരഺത഻ ഄഥവഺ ഄപ്പ഼ല് ഫയല് ീചയ്യുന്ത഻ന് യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ
ഫ഼സ്സ഻ലല.
ഒരഺള്ക്ക്ക് സവയുമഺ ഄയഺള് ഄധ഻കഺരീപ്പടഽത്ത഻യ മീറ്റഺരഽ വയക്ത഻ുക്കഺ
പരഺത഻ ഫയല് ീചയ്യഺം. പരഺത഻ ുനര഻ട്ട് ഫയൽ ീചയ്യുകുയഺ തപഺല് മഽുഖന
ഄയക്കഽകുയഺ ീചയ്യഺം. ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കഽക, ആത്തരം പരഺത഻കള് ഫയല് ീചയ്യുന്ത഻ന്
ഄഭ഻ഭഺഷകീറെ അവശയമ഻ലല.
c) ഉപുഭഺക്തി ഇനുെഺറത്ത഻ീെ ഇന്ര്ഡറഽകള്
പരഺത഻യ഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് നീതക഻ലഽം തകരഺറ് സഺധനങ്ങള്ക്ക്ക് ഈണ്ീടന്് ുഫഺറം
കണ്ീടത്തഽകയഺീണക഻ുലഺ പരഺത഻യ഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് നീതക഻ലഽം ഒരഽ അുരഺപണം
സതയമഺീണന്് ീതള഻ഞ്ഞഺുലഺ, തഺീഴ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ഒുന്ഺ ഄത഻ല് കാടഽതുലഺ
സംഗത഻കള് ീചയ്യഺന് എഐ ത഻ര്കക്ഷ഻കള്ക്ക്ക് ുഫഺറം ഓര്ഡര് നല്ത്കഽം.
i. പരഺത഻ക്കഺരന് വ഻ല (ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ലഺീണക഻ല് ന്ദ്പ഼മ഻യവഽം) ത഻ര഻ീക നല്ത്കഺനഽം,
പരഺത഻ക്കഺരന് ീചലവഺയ മറ്റ് തഽകകളും ത഻ര഻ീക നല്ത്കഽക.
ii. എഐ ത഻ര്കക്ഷ഻യഽീട ഄന്ദ്ശദ്ധ മാലമഽണ്ടഺയ നഺശനഷ്ടം ഄഥവഺ പരഽക്ക഻നഽള വ തഽക
നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ ഈപുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക് നല്ത്കഽക.
iii. ുചഺദയം ച഻ഹ്നമഺയ഻ നല്ത്ക്കഽന് ുസവനങ്ങളുീട കഽറവ് ഄഥവ തകരഺറ് ന഼ക്കം
ീചയ്യുക.
iv. ഄധഺര്മ്മ഻ക കചാണവടര഼ത഻ ഄഥവഺ ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ത കചാണവട ര഼ത഻ ന഻ര്ത്തഽക ഄഥവഺ
ഄവര്ത്ത഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽക.
v. പഺര്ട്ട഻കള്ക്ക്ക് അവശയമഺയ തഽക നല്ത്കഽക.
d) പരഺത഻കളറീട ഇനസവഭഺവം
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസ്സുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് മാന്് ുഫഺറങ്ങള഻ലഽം വരഽന് മ഻ക്ക ഇന
ഉപുഭഺക്തി ഇന തര്ക്കങ്ങളറം തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഺണ്
വരഽന്ത്:
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

ീേയ഻മഽകള് ീസറ്റ഻സ് ീചയ്യുന്ത഻ലഽള വ കഺലതഺമസം
ീേയ഻മഽകള് ീസറ്റ഻ല് ീചയ്യഺത഻ര഻ക്കഽക
ീകയ഻മഽകള് ന഻രസ഻ക്കഽക
നഺശനഷ്ടത്ത഻ീറെ ഗണയത
ുപഺള഻സ഻യഽീട ചട്ടങ്ങളും വയവസ്ഥകളും തഽടങ്ങ഻യവ.

3. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന്ംബം്സ്ഡമഺന്
1938-ീല ആന്ഷഷവറന്ഷസ് അക്ട഻ീറെ ഄധ഻കഺര പര഻ധ഻യ഻ല് ുകന്ദ്ര സര്ക്കഺര് 1998 നവംബര് 11-ന്
പഽറത്ത഻റക്ക഻യ ഔുദയഺഗ഻ക ഗസ്റ്റ഻ല് ന്ദ്പസ഻ദ്ധ഼കര഻ചാണ് 1998-ല് ഇന റ഻ീത്ഡസ്സല് ഇന ്ത് ഇന
പബ്ല഻ക ഇന ത്ഗ഼വന്സസ്ഡ ഇന റാൾസ്ഡ ഈണ്ടഺക്ക഻. ഇ ന഻യമം ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻നഽം
ുനഺണ്-ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻നഽം എഐ ലലഺ വയക്ത഻ഗത ആന്ഷഷവറന്ഷസഽകള്ക്ക്കഽം ബഺധകമഺണ്.
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ഇ ന഻യമത്ത഻ീറെ ലക്ഷയ്ം എഐ ീന്ത്ന്ഺല് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻കളുീട ഭഺഗത്ത് ന഻ന്ഽം
നയഺയമഺയ ര഼ത഻യ഻ലഽം കഺരയക്ഷമമഺയഽം പക്ഷഺുഭദമ഻ലലഺീതയഽം ീേയ഻ം ീസറ്റ഻ല്
ീചയ്യുന്തഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എഐ ലലഺ പരഺത഻കളും പര഻ഹര഻ക്കഽകീയന്തഺണ്.
ഒരഽ ഇന ത്പശ്നപര഻ഹഺര ഇന വ വസ്ഥയ഻ല്, ഇന ഇന്ഷവററഽീടയഽം ഇന ഇന്ഷവര് ഇന
ീചയ്ത ഇന
വ ക്ത഻യഽീടയഽം ഇന
ഇടയ഻ല് ഇന
ഒരഽ ഇന
മത്പ സ്ഥനഺയഽം ഇന
ീകൌണ്സ഻ലറഺയഽം ഇന്ംബഽ്സ്ഡമഺന് ഇനന഻ലീകഺള്ള പരീഺം.
്ംബഽ്സ്ഡമഺീെ ഇന
ത഼രഽമഺനം, ഇന
പരഺത഻ ഇന
സവ഼കര഻ക്കഽകുയഺ ഇന
തള്ള പരീറകുയഺ ഇനീചയ്തഺലഽം, ഇനഅതഺണ് ഇനഅത്ഫ഻മ ഇനത഼രഽമഺനം.
d) ്ംബഽ്സ്ഡമഺന് ഇനപരഺത഻ ഇനനല്കഽക
ഓംബഽ്ക്മഺന് നല്ത്കഽന് പരഺത഻ ആന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ുയഺ ഄയഺളുീട
ഄവകഺശ഻ുയഺ എഐ ഴഽത഻ തയ്യഺറഺക്ക഻ ഒപ്പ഻ട്ട് ുവണം നല്ത്കഺന്, നത് ഓംബഽ്ക്മഺീറെ
ഄധ഻കഺരപര഻ധ഻യ഻ലഺുണഺ ആന്ഷഷവററഽീട ന്ദ്ബഺ് ച് ഄഥവഺ ഓഫ഼സ് വരഽന്ത്
ഄവ഻ടഽീത്ത ഓംബഽ്ക്മഺീറെ ുമല്ത്വ഻ലഺസത്ത഻ല് ുവണം പരഺത഻ നല്ത്കഺന്, ആത഻ീറെ
ഒപ്പം നഺശനഷ്ടത്ത഻ീറെ സവഭഺവവഽം മത഻പ്പ് തഽകയഽം ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന് നഷ്ടപര഻ഹഺരവഽം
ഄത഻ീന പ഻ന്ത്ഽണയ്ക്ക്കഽന് ുഡഺക്കഽീമറെ് ഈണ്ീടക഻ല് ഄതഽം കാട഻ നല്ത്കഽക.
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വ സംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ല് ഓംബഽ്ക്മഺന് പരഺത഻ നല്ത്കഺം:
iv. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് ുരഖഺമാലം പരഺത഻ എഐ ഴഽത഻ നല്ത്കഽകയഽം ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
കമ്പന഻ :
 പരഺത഻ ന഻രസ഻ക്കഽകുയഺ
 ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യ഻ല് പരഺത഻ നല്ത്ക഻ ഒരഽമഺസം കഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ടും പരഺത഻ക്കഺരന്
മറഽപട഻ ലഭ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽുയഺ
v. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ നല്ത്ക഻യ മറഽപട഻യ഻ല് പരഺത഻ക്കഺരന് സംതിപ്തനീലലക഻ൽ
vi. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ ന഻രസ഻ചാണത഻നഽുശഷം ഒരഽ വര്ഷത്ത഻നഽുശഷം പരഺത഻ നല്ത്കണം.
vii. പരഺത഻ നീതക഻ലഽം ുകഺടത഻യ഻ുലഺ ഈപുഭഺക്തി ുഫഺറത്ത഻ുലഺ ഄര്ന്ദ്ബ഻ുടഷന഻ുലഺ
വ഻ചഺരണയ഻ല഻ര഻ക്കഽന്ത് അയ഻ര഻ക്കരഽത്.
e) ്ംബഽ്സ്ഡമഺീെ ഇനശഽപഺര്ശകള്
ഓംബഽ്ക്മഺന് പഺല഻ുക്കണ്ടതഺയ ച഻ല കടമകള് ഄഥവഺ ുന്ദ്പഺുട്ടഺുകഺളുകളുണ്ട്:
v. ഄത്തരം ഒരഽ പരഺത഻ ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷം ഒരഽ മഺസത്ത഻നഽള വ഻ല് ശഽപഺര്ശകള്
ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കണം.
vi. ഄത഻ീറെ
പകര്പ്പ്
ഈപുഭഺക്തഺവ഻നഽം
ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
കമ്പന഻ക്കഽം
ഄയചാണു
ീകഺടഽക്കണം.
vii. ഄത്തരം ശഽപഺര്ശകള് ലഭ഻ചാണ് 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ല് ഈപുഭഺക്തഺവ് ശഽപഺര്ശ
ുരഖമാലം എഐ ഴഽത഻ സവ഼കര഻ക്കണം.
viii. ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീറെ സമ്മതപന്ദ്തത്ത഻ീറെ പകര്പ്പ് ആന്ഷഷവറര്ക്ക് ഄയക്കഽകയഽം 15
ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ല് മറഽപട഻ ുവണീമന്് അവശയീപ്പടഽകയഽം ീചയ്യും.
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f) ്ംബഽ്സ്ഡമഺീെ ഇനന ഺയവ഻ധ഻
മദ്ധയസ്ഥ ന്ദ്ശമത്ത഻ലാീട തര്ക്കം പര഻ഹര഻ക്കഺനഺയ഻ീലലക഻ല്, ഓംബഽ്ക്മഺന് നയഺയമഺയ഻
ുതഺന്ഽന് ര഼ത഻യ഻ല് വ഻ധ഻ പഺസഺക്കഽം, ഄത് ആന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട
നഺശനഷ്ടങ്ങളുീട പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് അവശയമഺയത഻ല് കാടഽതല് അയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല.
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ചട്ടങ്ങള് ന്ദ്പകഺരമഺയ഻ര഻ക്കഽം ഓംബഽ്ക്മഺീറെ നയഺയവ഻ധ഻:
v. നഷ്ടപര഻ഹഺരത്തഽക 20 ലക്ഷത്ത഻ല് കാടഽതല് അയ഻ര഻ക്കരഽത് (എഐ ്ുന്ദ്ക്ഗഷയയഽം മറ്റ്
ീചലവഽകളും ഈള്ക്പ്പീട)
vi. ഄത്തരം പരഺത഻കള് ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷം 3 മഺസത്ത഻നഽള വ഻ല് നഷ്ടപര഻ഹഺരം
നല്ത്ക഻യ഻ര഻ക്കണം, ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എഐ ടഽത്ത വയക്ത഻ മഽഴഽവന് നഷ്ടപര഻ഹഺരവഽം
ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷം 30 ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ല് ഄറ഻യ഻ക്കണം.
vii. ആന്ഷഷവറര്
വ഻ധ഻
ഄംഗ഼കര഻ക്കഽകയഽം
ഄത഻ീനപ്പറ്റ഻യഽള വ
ഄറ഻യ഻പ്പ്
15
ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ല് ുരഖമാലം എഐ ഴഽത഻ ഓംബഽ്ക്മഺീന ഄറ഻യ഻ക്കണം.
viii. ആന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ വ഻ധ഻ ഄംഗ഼കര഻ക്കഽന്തഺയ഻ ുരഖഺമാലം എഐ ഴഽത഻
ഄറ഻യ഻ചാണ഻ീലലക഻ല്, ആന്ഷഷവറര് നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല്ത്കഽന്ത഻നഽള വ നടപട഻ ന്ദ്കമങ്ങള്
ീചയ്യ഻ലല.
ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പരീ ഇനപര഼ക്ഷ ഇന1
20 ലക്ഷം രാപയഽീട വീര മാലയമഽള വ ചരുക്കഺ സഺധനങ്ങുളഺ ഄഥവഺ നഷ്ടപര഻ഹഺരം
ീേയ഻ം ീചയ്യുന്ത഻നഽള വ പരഺത഻കളഺണ് __________ ഄധ഻കഺര പര഻ധ഻യ഻ല് വരഽന്ത്.
I. ജ഻ലലഺ ുഫഺറം
II. സംസ്ഥഺന കമ്മ഼ഷന്
III. സ഻ലഺ പര഻ഷ്ത്
IV. ുദശ഼യ കമ്മ഼ഷന്
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സംത്ഗഹം


ഐഅര്ഡ഻എഐ  ആറെുന്ദ്ഗറ്റഡ് ന്ദ്ഗ഼വന്ഷസ് മഺുനമെീമറെ് സ഻സ്റ്റം (IGMS) നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്,
ഄത്
ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഄനയഺയ
പര഻ഹഺരത്ത഻ീറെ
ുകന്ദ്ര഼യ
ുശഖരമഺയ഻ട്ടഺണ്
ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ത്, ഄതഽുപഺീല ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖലയ഻ീല ഄനയഺയം പര഻ഹര഻ക്കഽന്ത്
ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽന് ഈപകരണമഺണ്.



‚ഈപുഭഺക്തി തര്ക്ക പര഻ഹഺര നജന്ഷസ഻കള്‛ ജ഻ലലഺ തലങ്ങള഻ലഽം സംസ്ഥഺനതലങ്ങള഻ലഽം
ുദശ഼യ തലങ്ങള഻ലഽം ന഻ലവ഻ല് വന്഻ട്ടുണ്ട്.



ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസ്സുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് മാന്് ുഫഺറങ്ങള഻ലഽം വരഽന് മ഻ക്ക
ഈപുഭഺക്തി തര്ക്കങ്ങളും ഈണ്ടഺകഽന്ത് ീേയ഻മഽകള് ീസറ്റ഻ല് ീചയ്യുന്ത഻ലഽള വ
കഺലതഺമസം, ീേയ഻മഽകള് ീസറ്റ഻ല് ീചയ്യഺത഻ര഻ക്കഽക, ീകയ഻മഽകള് ന഻രസ഻ക്കഽക,
നഺശനഷ്ടത്ത഻ീറെ ഗണയത, ുപഺള഻സ഻യഽീട ചട്ടങ്ങളും വയവസ്ഥകളും തഽടങ്ങ഻യവ.



ഒരഽ
ന്ദ്പം  നപര഻ഹഺര
വയവസ്ഥയ഻ല്,
ആന്ഷഷവററഽീടയഽം
ആന്ഷഷവര്
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യഽീടയഽം ആടയ഻ല് ഒരഽ മദ്ധയസ്ഥനഺയഽം ീകിസ഻ലറഺയഽം ഓംബഽ്ക്മഺന്
ന഻ലീകഺള വഺം.



മദ്ധയസ്ഥ ന്ദ്ശമത്ത഻ലാീട തര്ക്കം പര഻ഹര഻ക്കഺനഺയ഻ീലലക഻ല്, ഓംബഽ്ക്മഺന് നയഺയമഺയ഻
ുതഺന്ഽന് ര഼ത഻യ഻ല് വ഻ധ഻ പഺസഺക്കഽം, ഄത് ആന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട
നഺശനഷ്ടങ്ങളുീട പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് അവശയമഺയത഻ല് കാടഽതല് അയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല.

മഽഖ പദങ്ങള്
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ആറെുന്ദ്ഗറ്റഡ് ന്ദ്ഗ഼വന്ഷസ് മഺുനമെീമറെ് സ഻സ്റ്റം (IGMS)
ഈപുഭഺക്തി സംരക്ഷ ന഻യമം, 1986
ജ഻ലലഺ ുഫഺറം
സംസ്ഥഺന കമ്മ഼ഷന്
ുദശ഼യ കമ്മ഼ഷന്
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓംബഽ്മഺന്

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പരീ ഇനപര഼ക്ഷയഽീട ഇനഉത്തരങ്ങള്
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
20 ലക്ഷം രാപയഽീട വീര മാലയമഽള വ ചരുക്കഺ സഺധനങ്ങുളഺ ഄഥവഺ നഷ്ടപര഻ഹഺരം
ീേയ഻ം ീചയ്യുന്ത഻നഽള വ പരഺത഻കള് ജ഻ലലഺ ുഫഺറത്ത഻ീറെ ഄധ഻കഺര പര഻ധ഻യ഻ല് വരഽന്ത്.
സവയം ഇനപര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങള്
ുചഺദ ം ഇന1
ഐജ഻എഐ ംഎഐ സ഻ീറെ പാര്ണ രാപം.
I. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ജനറല് മഺുനമെീമറെ് സ഻സ്റ്റം
II. ആന്ത്യന് ജനറര് മഺുനമെീമറെ് സ഻സ്റ്റം
III. ആറെുന്ദ്ഗറ്റഡ് ന്ദ്ഗ഼വന്ഷസ് മഺുനമെീമറെ് സ഻സ്റ്റം
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IV. ആറെല഻ജറെ് ന്ദ്ഗ഼വന്ഷസ് മഺുനമെീമറെ് സ഻സ്റ്റം

ുചഺദ ം ഇന2
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ഈപുഭഺക്തി ഄനയഺയ പര഻ഹഺര നജന്ഷസ഻യഺണ് 20 ലക്ഷം
രാപ മഽതല് 1 ുകഺട഻ രാപ വീരയഽള വ ഈപുഭഺക്തി പരഺത഻കള് ൂകകഺരയം ീചയ്യുന്ത്?
I. ജ഻ലലഺ ുഫഺറം
II. സംസ്ഥഺന കമ്മ഼ഷന്
III. ുദശ഼യ കമ്മ഼ഷന്
IV. സ഻ലഺ പര഻ഷ്ത്
ുചഺദ ം ഇന3
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് ഒരഽ സഺധഽതയഽള വ ഈപുഭഺക്തി പരഺത഻യഺയ഻
കണക്കഺക്കഺന് കഴ഻യഺത്തത്?
I. എഐ ംഅര്പ഻ീയക്കഺള് കാടഽതല് തഽക കചാണവടക്കഺരന് ഇടഺക്കഽന്ത്
II. ഒരഽ
വ഻ഭഺഗത്ത഻ീല നറ്റവഽം മ഻കചാണ ഈത്പന്ം നതഺീണന്് കചാണവടക്കഺരന്
ഈപുദശ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽക.
III. മരഽന്഻ീറെ
കഽപ്പ഻യ഻ല്
ഄലര്ജ഻
ഈണ്ടഺകഺന്
സഺദ്ധയതയഽീണന്്
തഺക്ക഼ത്
നല്ത്കഺത഻ര഻ക്കഽക
IV. ുകടഽപഺട് സംഭവ഻ചാണ ഈത്പന്ങ്ങള്
ുചഺദ ം ഇന4
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട പരഺത഻കള്
ഈപുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക് നല്ത്കഺന് കഴ഻യഽന് ഄനഽുയഺജയമഺയ മഺര്ഗം?
I. ുപഺല഼സ്
II. സഽന്ദ്പ഼ംുകഺടത഻
III. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓംബഽ്ക്മഺന്
IV. ജ഻ലലഺ ുകഺടത഻
ുചഺദ ം ഇന5
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പക്തഺവനയഺണ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓംബഽ്ക്മഺീറെ
ഄധ഻കഺരപര഻ധ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ശര഻?
I. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓംബഽ്ക്മഺന് ുദശ഼യതല ഄധ഻കഺരപര഻ധ഻യഺണഽള വത്
II. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓംബഽ്ക്മഺന് സംസ്ഥഺനതല ഄധ഻കഺരപര഻ധ഻യഺണഽള വത്
III. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓംബഽ്ക്മഺന് ജ഻ലലഺതല ഄധ഻കഺരപര഻ധ഻യഺണഽള വത്
IV. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓംബഽ്ക്മഺന് ന഻ര്ദ഻ഷ്ട ന്ദ്പുദശത്ത് മഺന്ദ്തം ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
ഄധ഻കഺരമഺണഽള വത്
ുചഺദ ം ഇന6
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓംബഽ്ക്മഺന഻ല് എഐ ങ്ങീനയഺണ് പരഺത഻ നല്ത്ുകണ്ടത്?
I.
II.
III.
IV.

പരഺത഻ എഐ ഴഽത഻ ുവണം നല്ത്കഺന്
പരഺത഻ ുഫഺണ഻ലാീട പറഞ്ഞഺല് മത഻
ുനര഻ല് കണ്ട് പരഺത഻ പറഞ്ഞഺല് മത഻
പന്ദ്തപരസയത്ത഻ലാീട ുവണം പരഺത഻ നല്ത്കഺന്
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ുചഺദ ം ഇന7
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓംബഽ്ക്മഺീന സമ഼പ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ സമയപര഻ധ഻ എഐ ന്ദ്തനയഺണ്?
I.
II.
III.
IV.

ആന്ഷഷവറര്
ആന്ഷഷവറര്
ആന്ഷഷവറര്
ആന്ഷഷവറര്

പരഺത഻
പരഺത഻
പരഺത഻
പരഺത഻

ന഻രസ഻ചാണത഻നഽുശഷം
ന഻രസ഻ചാണത഻നഽുശഷം
ന഻രസ഻ചാണത഻നഽുശഷം
ന഻രസ഻ചാണത഻നഽുശഷം

2
3
1
1

വര്ഷങ്ങള്ക്ക്കഽള വ഻ല്
വര്ഷങ്ങള്ക്ക്കഽള വ഻ല്
വര്ഷത്ത഻നഽള വ഻ല്
മഺസത്ത഻നഽള വ഻ല്

ുചഺദ ം ഇന8
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓംബഽ്ക്മഺന് പരഺത഻ നല്ത്കഽന്ത഻നഽള വ
മഽന്ഽപഺധ഻ ഄലലഺത്തത്?
I. ‘വയക്ത഻ഗത ന഻രകള഻ലഽള വ’ ആന്ഷഷവറന്ഷസഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടഺണ് ഒരഽ വയക്ത഻ പരഺത഻
നല്ത്ുകണ്ടത്
II. ആന്ഷഷവറര് പരഺത഻ ന഻രസ഻ചാണത഻നഽുശഷം 1 വര്ഷത്ത഻നഽള വ഻ല് പരഺത഻ നല്ത്കണം
III. ഓംബഽ്ക്മഺീന സമ഼പ഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽന്ഷപ് പരഺത഻ക്കഺരന് ഈപുഭഺക്തി ുഫഺറീത്ത
സമ഼പ഻ക്കണം
IV. 20 ലക്ഷം രാപ വീര നഷ്ടപര഻ഹഺരത്തഽകയഽള വ പരഺത഻കളഺണ് ആവ഻ീട പര഻ഗണ഻ക്കഽന്ത്.
ുചഺദ ം ഇന9
ഓംബഽ്ക്മഺന഻ല് പരഺത഻ നല്ത്കഽന്ത഻ന് എഐ ീന്ത്ക഻ലഽം ഫ഼സ് നല്ത്ുകണ്ടതഺയ഻ട്ടുണ്ുടഺ?
I. 100 രാപ ഫ഼സഺയ഻ നല്ത്കണം
II. ഫ഼സ് ഒന്ഽം തീന് ഄടയ്ക്ുക്കണ്ട഻ലല
III. നഷ്ടപര഻ഹഺര തഽകയഽീട 20% ഫ഼സഺയ഻ ഄടയ്ക്ക്കണം
IV. നഷ്ടപര഻ഹഺര തഽകയഽീട 10% ഫ഼സഺയ഻ ഄടയ്ക്ക്കണം
ുചഺദ ം ഇന10
സവകഺരയ ആന്ഷഷവറര്ക്ക് എഐ ത഻ീരയഽം പരഺത഻ നല്ത്കഺന് കഴ഻യഽുമഺ?
I. ീപഺതഽുമഖലയ഻ലഽള വ ആന്ഷഷവറര്ക്ക് എഐ ത഻ീര മഺന്ദ്തുമ പരഺത഻ നല്ത്കഺന് കഴ഻യഽകയഽള വു
II. സവകഺരയ ആന്ഷഷവറര്ക്ക് എഐ ത഻ീര പരഺത഻ നല്ത്കഺന് കഴ഻യഽം
III. ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖലയ഻ീല സവകഺരയ ആന്ഷഷവറര്ക്ക് എഐ ത഻ീര മഺന്ദ്തുമ പരഺത഻
നല്ത്കഺന് കഴ഻യഽകയഽള വു
IV. ുനഺണ്-ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖലയ഻ീല സവകഺരയ ആന്ഷഷവറര്ക്ക് എഐ ത഻ീര മഺന്ദ്തുമ
പരഺത഻ നല്ത്കഺന് കഴ഻യഽകയഽള വു
സവയം ഇനപര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങൾക്കഽള്ള പരീ ഇനഉത്തരങ്ങള്
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ഐജ഻എഐ ംഎഐ സ഻ീറെ പാര്ണ രാപം ആറെുന്ദ്ഗറ്റഡ് ന്ദ്ഗ഼വന്ഷസ് മഺുനമെീമറെ് സ഻സ്റ്റം.
ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
സംസ്ഥഺന കമ്മ഼ഷനഺണ് 20 ലക്ഷം രാപ മഽതല് 1 ുകഺട഻ രാപ വീരയഽള വ ഈപുഭഺക്തി
പരഺത഻കള് ൂകകഺരയം ീചയ്യുന്ത്
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ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ഒരഽ
വ഻ഭഺഗത്ത഻ീല
നറ്റവഽം
മ഻കചാണ
ഈത്പന്ം
നതഺീണന്്
കചാണവടക്കഺരന്
ഈപുദശ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽക എഐ ന്തഺണ് സഺധഽതയഽള വ ഈപുഭഺക്തി പരഺത഻യഺയ഻ കണക്കഺക്കഺന്
കഴ഻യഺത്തത്.
ഉത്തരം 4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട പരഺത഻കള് ഈപുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക്
കഴ഻യഽന് ഄനഽുയഺജയമഺയത് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓംബഽ്ക്മഺന഻ലഺണ്.

നല്ത്കഺന്

ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് IV
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓംബഽ്ക്മഺന്
ഄധ഻കഺരമഺണഽള വത്

ന഻ര്ദ഻ഷ്ട

ന്ദ്പുദശത്ത്

മഺന്ദ്തം

ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ

ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓംബഽ്ക്മഺന഻ല് എഐ ഴഽത഻ ുവണം നല്ത്കഺന്.
ഉത്തരം ഇന7
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ആന്ഷഷവറര് പരഺത഻ ന഻രസ഻ചാണത഻നഽുശഷം 1 വര്ഷത്ത഻നഽള വ഻ല് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓംബഽ്ക്മഺന്
പരഺത഻ നല്ത്കണം.
ഉത്തരം ഇന8
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ഓംബഽ്ക്മഺീന
സമ഼പ഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽന്ഷപ്
സമ഼പ഻ക്കണ്ുട അവശയമ഻ലല

പരഺത഻ക്കഺരന്

ഈപുഭഺക്തി

ഉത്തരം ഇന9
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ഓംബഽ്ക്മഺന഻ല് പരഺത഻ നല്ത്കഽന്ത഻ന് ഫ഼സ് ഒന്ഽം തീന് ഄടയ്ക്ുക്കണ്ടത഻ലല.
ഉത്തരം ഇന10
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
സവകഺരയ ആന്ഷഷവറര്ക്ക് എഐ ത഻ീര പരഺത഻ നല്ത്കഺന് കഴ഻യഽം.
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ുഫഺറീത്ത

അനകസ്ഡചര്
ന഻ലവ഻ല് ഇന ഇന ഇത്ഫ യ഻ല് ഇന  ഇന ത്പവര്ത്ത഻ച്ചഇ ഇന വരഽന്ന ഇന ൂലത് ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
കമ്പന഻കളറീട ഇനപട്ട്യൂട്ട്഻ക
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ബജഺജ് ഄലയന്ഷസ് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
ബ഻ര്ളഺ സണ് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
എഐ ച്ചച്ചഡ഻എഐ റ് ഓസ഻ സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഐസ഻ഐസ഻ ന്ദ്പാഡന്ഷഷയന് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഐഎഐ ല്പ്ജ഻ ൂവശയ ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺര്പ്പുറഷന് ഓഫ് ആന്ത്യ
മഺ്സ് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
പ഻എഐ ന്ഷബ഻ ീമറ്റ്ൂലഫ് ആന്ത്യ ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുകഺതക് മഹ഼ന്ദ്ര ഓള്ക്ഡ് മയാചാണല് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
എഐ ക്ബ഻ഐ ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
ടഺറ്റഺ എഐ ഐഎഐ  ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
റ഻ലയന്ഷസ് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഄൂവവ ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
സഹഺറ ആന്ത്യ ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
ന്ദ്ശ഼റഺം ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഭഺരത഻ ഄ്സഺ ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഫയാചാണൽ ജനറഺല഻ ആന്ത്യ ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഐഡ഻ബ഻ഐ ീഫഡറല് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
കഺനറ എഐ ചാണ്എഐ ക്ബ഻സ഻ ഓറ഻യറെല് ബഺക് ഓഫ് ുകഺുമഴ്സ് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
എഐ ജ഻ുയഺണ് ീറല഻ുഗയര് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഡ഻എഐ ല്ത്എഐ ഫ് ന്ദ്പഺമ഻ര഻യഺ ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
സ്റ്റഺര് യാണ഻യന് ഡയ്-ചാണ഻ ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
ആന്ത്യ ഫസ്റ്റ് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
എഐ ഡൽൂവസ് ുടഺുകയഺ ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
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പഺഠം ഇന4
വശങ്ങൾ

 ഇനീറഗഽുലറ്ററ഻ ഇന

ആന്ഷവറന്സ് നജന്റഽമഺര്
2016 ഏഩ്യഺറ് 1 ഭ഼തറഹണ് ഄഩ്ഩൃമഺന്ഭിന്ര് ഒപ് ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്ര്
രിഗ഼റീശന്ഷ് ഩ്യഹഫറ്മത്തഺറഹമത്.
തഹളികൂട഼ത്തഺയഺക്ക഼ന്നനഺയ്ഴചനങ്ങല്കക
് ്ഴലയിമധഺകംഩ്യഹധഹന്മഭ഼ണ്ട്.
1. നഺയ്ഴചനങ്ങല്
1) ‚അക്ട‛് എന്നഹറ്-1938റിദഺആന്ശ്ഴരന്ഷ് അക്ട്(1938-റി4-ഭത്തി),
കഹറഹകഹറങ്ങലഺറ്ഭഹര്രങ്ങലന഼ഷയഺച്ച്ബീദഗതഺഴയ഼ത്ത഼ന്നത്.
2) ‚ഄഩ്ഩൃമഺന്ഭിന്ര്റിര്രയ്‛ എന്നഹറ്ആന്ശ്ഴരന്ഷ്ഏജന്രഹമഺ
ഩ്യഴയ്ത്തഺക്ക഼ന്നതഺന്യ഼ഴ്മക്തഺമ്ക്ക് ആന്ശ്ഴരയ്ആശ്മഽചിമ്മ഼ന്ന
നഺമഭനത്തഺന഼ല്ലകത്ത്.
3) ‚ഄഩ്ഩറിര്ര്ഒപ഻ഷയ്‛ എന്നഹറ്ആന്ശ്ഴരന്ഷ്ഏജന്രഺറ്നഺന്ന഼ം
റബഺക്ക഼ന്നരിഩ്യഷിന്രിശന഼കല഼ംഄഩ്ഩ഻റ഼കല഼ം
ഩയഺഗണഺക്ക഼ന്നതഺന഼ംഩയഺസയഺക്ക഼ന്നതഺന഼ംആന്ശ്ഴരയ്
ച഼ഭതറഩ്ഩിട഼ത്ത഼ന്നഒപ഻ഷരഹണ്.
4) ‚ആന്ശ്ഴരന്ഷ്ഏജന്ര് ‛ എന്നഹറ്ഫഺഷഺനഷ്ഷ്ഩൃലഺഷഺഩ഼ത഼ക്ക഼ക,
ഩ഼നയ഼ദ്ധയഺക്ക഼ക, ത഼ടയ഼ക, ത഼ടങ്ങഺമആന്ശ്ഴരന്ഷ഼ഭഹമഺ
ഫഺഷഺനഷ്ഷ഼ഭഹമഺഫന്ധഩ്ഩിട്ടജൃറഺകല്ക്കഹമഺആന്ശ്ഴരയ്
നഺമഭഺക്ക഼ന്നഴ്മക്തഺമഹണ്.
5) ‚ഄതൃരഺര്രഺ‛ എന്നഹറ്1999-റി(1990-റി41) ആന്ശ്ഴരന്ഷ്രിഗ഼റീര്രരഺ
അന്ര്ഡിഴറഩ്ഭിന്ര്ഄതൃരഺര്രഺഅക്ടഺറിഷിക്ശന്3-റി
ഴ്മഴഷ്ഥകല്ഩ്യകഹയംയഽഩ഻കയഺച്ചആന്ശ്ഴരന്ഷ് രിഗ഼റീര്രരഺഅന്ര്
ഡിഴറഩ്ഭിന്ര്ഄതൃരഺര്രഺഒപ്ആന്ത്മ.
6) “കൃംഭ്ഩഷഺര്ര് ആന്ശ്ഴരന്ഷ്ഏജന്ര്”എന്നഹറ്യണ്ടൃഄതഺറ്
കഽട഼തറൃആന്ശ്ഴരര഼ഭഹയ്ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്രഹമഺനഺമഭഺച്ചഺട്ട഼ല്ല
ഴ്മക്തഺമഹണ്, ഴ്മഴഷ്ഥമിന്തിന്നഹറ്ഄമഹല്⁄ഄഴല്ന്നഺറധഺകം
റുപ്ആന്ശ്ഴരയ്, ജനരറ്ആന്ശ്ഴരയ്, അയൃഗ്മ
ആന്ശ്ഴരയ്,ഭൃണൃറുന്ആന്ശ്ഴരയ്എന്നഺഴഒയൃഴഺബഹഗത്തഺറിമ഼ം
ന്നഺറധഺകംആന്ശ്ഴരര഼ടിഄട഼ത്ത് യ഼ഷഭമത്ത്ഩ്യഴയ്ത്തഺക്കഹന്
ഩഹടഺറ്റ.
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7) “കീന്ദ്യ഻കാതഏജന്ര്റഺഷ്ര്ര”
് എന്നഹറ്എറ്റഹഏജന്ര഼ഭഹയ഼ം
നഺമഭഺച്ചഺട്ട഼ല്ലഏജന്ര഼ഭഹയ഼ടിഴഺവദഹംവങ്ങല്ഄടങ്ങഺമഄതൃരഺര്രഺ
ഩയഺഩഹറഺക്ക഼ന്നഏജന്ര഼ഭഹയ഼ടിറഺഷ്ര്രഹണ്.
8) “കീന്ദ്യ഻കാതഏജന്ര഼ഭഹയ഼ടികയഺഭ്ഩട്ടഺക”എന്നഹറ്ഩിയ഼ഭഹര്രച്ചടട്ം
റംഘഺച്ചത്ഭഽറംഄഥഴഹകാത്യഺഭംകഹണഺച്ചത്ഭഽറംനഺയ്ദ്ദഺശ്ട
ഈദ്മൃഗഷ്ഥന്നഺമഭനംരദ്ദഹക്കഺ⁄ഷഷ്ഩിന്ഡ്ചിമ്മ഼ന്ന
ഏജന്ര഼ഭഹയ഼ടിഴഺവദഹംവങ്ങൽ ഄടങ്ങഺമഄതൃരഺര്രഺഩയഺഩഹറഺക്ക഼ന്ന
ഏജന്ര഼ഭഹയ഼ടിറഺഷ്ര്രഹണ്.
‚ഡിഷഺഗ്നീര്രഡ് ഒപ഻ഷയ് (നഺയ്ദ്ദഺശ്ട ഈദ്മഹഗഷ്ഥന്)‛ എന്നഹറ് യ഼
ഴ്മക്തഺമി
ആന്ശ്ഴരന്ഷ്
ഏജന്രഹമഺ
നഺമഭഺക്ക഼ന്നതഺന്
ഄതൃരഺര്രഺമ഼ടിഄംഗ഻കാതഒപ഻ഷയ്
10) ‚ഩയ഻ക്ശനടത്ത഼ന്നഷ്ഥഹഩനം‛ എന്നഹറ്ഄതൃര്രഺമ഼ടി
9)

ഄന഼ഭതഺമൃട഼കഽടഺആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്രഹക഼ന്നതഺന഼ല്ലഩയ഻ക്ശ
നടത്ത഼ന്നആന്ഷ്ര്രഺട്ട്മഽട്ട്.
11) ഇരിഗ഼റീശന്ഷ് ഩ്യകഹയം“ഭൃണൃ-റുന്ആന്ശ്ഴരയ്”എന്നഹറ്1938റിആന്ശ്ഴരന്ഷ് അക്ടഺറിഷിക്ശന്2(9) ഩ്യകഹയം
നഺയ്ഴചഺച്ചഺയഺക്ക഼ന്നആന്ശ്ഴരയ്, ഄതഹമത്ഄഗ്യഺകല്ച്ചയ്
ആന്ശ്ഴരന്ഷ,് എക്ഷഩ
് ൃയ്ട്ട് ക്യിഡഺര്ര്ഗഹയന്രഺഫഺഷഺനഷ്ഷ് ഩൃറ഼ല്ല
യ഼ഩ്യത്മീകഴഺബഹഗത്തഺറ്ഭഹത്യംഫഺഷഺനഷ്ഷ്ചിമ്മ഼ന്നആന്ശ്ഴരയ്
12) “ഭല്ട്ടഺറിഴറ്ഭഹയ്ക്കര്രഺംഗ്ഷ്ക഻ം”എന്നഹറ്അക്ടഺറിഷിക്ശന്42എമ്ക്ക഼ല്ലഴഺവദ഻കയണത്തഺറ്നഺയ്ഴചഺച്ചഺയഺക്ക഼ന്നഏതൂയ഼ഷ്ക഻ഭ഼ം.
2. ആന്ശഴ
് രര്ആന്ശഴ
് രന്ഷ് ഏജന്രഺനിനഺമഭഺക്കല്:
1) ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്രഹകഹൽഅഗ്യസഺക്ക഼ന്നഴ്മക്തഺപൃംI-എ
തമ്മഹരഹക്കഺമഄഩീക്ശആന്ശ്ഴരര഼ടിനഺയ്ദ്ദഺശ്ടഈദ്മഹഗഷ്ഥന്
ഷഭയ്ഩ്ഩഺക്കണം.
2) ഄഩീക്ശറബഺച്ചതഺന഼വീശംതഹളികൂട഼ത്തഺയഺക്ക഼ന്നകഹയ്മങ്ങൽ
നഺയ്ദ്ദഺശ്ടഈദ്മഹഗഷ്ഥൽഩയഺവൃധഺച്ച്ഈരഩ്ഩഹക്കണം:a)

പൃംI-എതമ്മഹരഹക്കഺമഏജന്ഷഺഄഩീക്ശ
ഷഭ്ഩഽയ്ണണ
് ഭഹണിന്ന഼ം;

b)

ഏജന്ഷഺഄഩീക്ശമൂടൃഩ്ഩംഩഹന്കഹയ്ഡഺന്രിഩകയ്ഩ്ഩ഼ം
ഈണ്ടിന്ന് ഈരഩ്ഩഹക്കണം;

c)

രിഗ഼റീശന്ഷ് 6-റ്ഩയഹഭവഺച്ചഺയഺക്ക഼ന്ന ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്ര്
അകഹന഼ല്ലമൃഗ്മതഩയ഻ക്ശഩഹഷഹമഺട്ട഼ണ്ടൃഎന്ന഼ം;

d)

രിഗ഼റീശന്ഷ7-റ്ഩയഹഭയ്വഺച്ചഺയഺക്ക഼ന്നഩ്യകഹയഭ഼ല്ലഄമൃഗ്മത
ന്ന഼ംതന്നിമഺറ്റിന്ന഼ം;
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e)

ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഫഺഷഺനഷ്ഷ്നീടഺമിട഼ക്ക഼ന്നത഼ം
ഩൃലഺഷഺമ഼ടഭകല്ക്ക്അഴവ്മഭഹമഷീഴനങ്ങൽനറ്ക഼ന്നതഺന഼ല്ല
ഄരഺഴ഼ംഩയഺജ്ഞഹനഴ഼ംഄഩീക്ശകന഼ണ്ടൃമിന്ന഼ം
ഩയഺവൃധഺക്കണം;

3) ന്നഺറധഺകംറുപ്ആന്ശ്ഴരര഼ഭഹയ഼ടി, യ഼നൃണ്-റുപ്ആന്ശ്ഴരര഼ടി
ഄഥഴഹയ഼അയൃഗ്മആന്ശ്ഴരര഼ടിഄഥഴഹഄഴമഺൽഒയൃ
ആന്ശ്ഴരര഼ടിമ഼ംഏജന്ഷഺഄഩ്ഩൃമഺന്ഭിന്ര്ആറ്റിന്ന഼ം, ഄഩീക്ശകൽ
കയഺഭ്ഩട്ടഺകമഺൽഈല്ഩഩ
് ിട്ടഺട്ടഺറ്റിന്ന഼ംനഺയ്ദ്ദഺശ്ടഈദ്മൃഗഷ്ഥൽ
ഈരഩ്ഩഹക്കണം.
4) നഺയ്ദദ
് ഺശ്ടഈദ്മൃഗഷ്ഥന്തഹളികൂട഼ത്തഺയഺക്ക഼ന്നഴഩയഺവൃധഺച്ച്
ഈരഩ്ഩഹക്കണം:
a) ഭ഼കലഺൽഩരഞ്ഞഺയഺക്ക഼ന്നഈഩക്റൃഷ്(3) റിഩൃറിഩഹന്കഹയ്ഡ്
ഴഺവദഹംവങ്ങൽഈഩമൃഗഺച്ച്ഐഅയ്ഡഺഎഐഩയഺഩഹറഺച്ചഺട്ട഼ല്ല
കീന്ദ്യ഻കാതഏജന്ര്റഺഷ്ര്ര്ഩയഺവൃധഺച്ച്ഄഩീക്ശകന്രി
ഴഺഴയങ്ങൽഩയഺവൃധഺക്കഹം.
b) കീന്ദ്യ഻കാതറഺഷ്ര്രഺറിഏജന്ര഼ഭഹയ഼ടികയഺഭ്ഩട്ടഺകമഺറ്ഄഩീക്ശകൽ
ഈല്ഩ്ഩിട്ടഺട്ടഺറ്റിന്ന഼ംഈരഩ്ഩഹക്കണം.
5) ഭ഼കലഺറ്ഩരഞ്ഞഺയഺക്ക഼ന്നക്റൃഷ്IV(2)ഭ഼തൽക്റൃഷ് IV(4ഴയിമ഼ല്ല
കഹയ്മങ്ങലിറ്റഹംതാഩ്തഺകയഴ഼ംഅക്ടഺറിഷിക്ശൽ 42-റിഈഩഷിക്ശൽ
(3)-റ്ഩരഞ്ഞഺയഺക്ക഼ന്നഩ്യകഹയഭ഼ല്ലഄമൃഗ്മതന്ന഼ം
തന്നിമഺറ്റിങ്കഺൽഄഩീക്ശമ഼ംഎറ്റഹഡൃക്ക഼ഭിന്ര഼ക഼ംറബഺച്ച്15
ദഺഴഷത്തഺന഼ല്ലഺൽനഺയ്ദ്ദഺശ്ടഈദ്മൃഗഷ്ഥൽഏജന്ഷഺഄഩീക്ശമ഼ടി
നടഩടഺക്യഭങ്ങൽഩഽയ്തത
് ഺമഹക്കഺഏജന്രഺന്ഄഩ്ഩൃമഺന്ഭിന്ര്റിര്രൽ
ആശ്മഽചിമ്മ഼ം. നഺമഭഺക്കഩ്ഩിട്ടഏജന്രഺന്നഺയ്ദ്ദഺശ്ടഈദ്മൃഗഷ്ഥൽ
ഏജന്ഷഺകൃഡ്ഄറൃട്ട് ചിമ്മ഼ം, ഏജന്രഺന്തന്രിഩീയഺന്രിആനഺശ്മൽ
ചീയ്ത്തഹണ്ഏജന്ര്കൃഡ്നറ്ക഼ന്നത്.
6) ഭ഼കലഺറ്ഩയഹഭയ്വഺച്ചഺയഺക്ക഼ന്നഩ്യകഹയംആശ്മഽചിമ്മ഼ന്നഏജന്ഷഺ
ഄഩ്ഩൃമഺന്ഭിന്ര്റിര്രരഺൽഄഩ്ഩൃമഺന്ഭിന്ര്കഹറഹഴധഺമ഼ം
ഏജന്രഺന്രിച഼ഭതറമ഼ംഄഴൽഩഹറഺക്കീണ്ടഩിയ഼ഭഹര്രചട്ടങ്ങല഼ം
ഈണ്ടഹമഺയഺക്ക഼ം. ഄഩ്ഩൃമഺന്ഭിന്ര്റിര്രൽ 7 ദഺഴഷത്തഺന഼ല്ലഺൽഏജന്രഺന്
ഄമച്ച഼കൂട഼ക്ക഼ം.
7) ഄങ്ങനിനഺമഭഺക്ക഼ന്നആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്രഺന്ആന്ശ്ഴരര഼ടി
ഏജന്രഹണിന്ന്തഺയഺച്ചരഺമ഼ന്നതഺന്ആന്ശ്ഴരയ്ആശ്മ഼ചിമ്ത
തഺയഺച്ചരഺമൽകഹയ്ഡ്നറ്ക഼ം.
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8)

ഭഹയ്ഗ്ഗയീഖകലന഼ഷയഺച്ച഼ല്ലഴ്മഴഷ്ഥകൽഅഩീക്ശകൽ
ഩഹറഺച്ചഺട്ടഺറ്റിങ്കഺൽനഺയ്ദ്ദഺശ്ടഈദ്മഹഗഷ്ഥൽഏജന്ഷഺ
ഄഩ്ഩൃമഺന്ഭിന്ര്നറ്ക഼ന്നത്നഺശീധഺച്ചീക്കഹം. നഺയ്ദ്ദഺശ്ട
ഈദ്മൃഗഷ്ഥൽഇചട്ടഩ്യകഹയംറുഷന്ഷ്നറ്ക഼ന്നതൃ
ഩ഼ത഼ക്ക഼ന്നതൃനഺശീധഺക്ക഼കമഹണിങ്കഺൽ, ഄഴൽ21
ദഺഴഷങ്ങല്ക്ക഼ല്ലഺൽ ഄഩീക്ശകനിഄതഺന്രികഹയണംയീഖഹഭഽറംഎള഼തഺ
ഄരഺമഺക്കണം.

9)

നഺയ്ദ്ദഺശ്ടഈദ്മഹഗഷ്ഥൽഏജന്ഷഺഄഩ്ഩൃമഺന്ഭിന്ര്നഺയഷഺച്ചത഼ഭഹമഺ
ഫന്ധഩ്ഩിട്ടത഻യ഼ഭഹനത്തഺൽഄഩീക്ശകന്ഄതാഩ്തഺമ഼ണ്ടിങ്കഺൽ 
ആന്ശ്ഴരന്ഷ് കഭ്ഩനഺനഺമഭഺച്ചഺട്ട഼ല്ലഄഩ്ഩ഻റ഼ഭഹമഺഄഩ്ഩറിര്ര്
ഄതൃരഺര്രഺമിഷഭ഻ഩഺക്കഹം. ഄഩീക്ശകന്രിഄഩക്ശ
ഩ഼നഃഩയഺവൃധഺക്ക഼ന്നതഺനഹമഺആന്ശ്ഴരൽഄഩ്ഩറീര്ര്ഒപ഻ഷരി
നഺമഭഺക്ക഼ം. ഄഩ്ഩറിര്ര്ഄതൃരഺര്രഺഄഩീക്ശഩയഺഗണഺച്ച്15
ദഺഴഷങ്ങല്ക്ക഼ല്ലഺൽഄന്തഺഭത഻യ഼ഭഹനംയീഖഭഽറംഄഩീക്ശകനിഎള഼തഺ
ഄരഺമഺക്ക഼ം.

3. ആന്ശഴ
് രര് കൃംഭ്ഩഷഺര്ര് ആന്ശഴ
് രന്ഷ് ഏജന്രഺനിനഺമഭഺക്കല്:
1) യ഼ കൃഭ്ഩഷഺര്ര് ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്രഹകഹൽ ഄഩീക്ശഺക്ക഼ന്ന ഴ്മക്തഺ
ഫന്ധഩ്ഩിട്ട റുപ്, നൃണ്-റുപ്, സിറ്ത്ത് ഄഥഴഹ ഭൃണൃ-റുൽ
ആന്ശ്ഴരര഼ടി നഺയ്ദ്ദഺശ്ട ഈദ്മഹഗഷ്ഥന്രി ഄട഼ത്ത് പൃം I-ഫഺമഺൽ
ഄഩീക്ശ നറ്കണം.ഫന്ധഩ്ഩിട്ട ആന്ശ്ഴര഼ടി നഺയ്ദ്ദഺശ്ട ഈദ്മൃഗഷ്ഥൽ
ക്റൃഷ് IV-റ് ഩയഹഭയ്വഺച്ചഺട്ട഼ല്ല  ഭഹയ്ഗ്ഗയീഖകലഺറഽടി ഄഩീക്ശ
നടഩടഺക്യഭങ്ങൽചിമ്മ഼ം.
4. ആന്ശഴ
് രന്ഷ് ഏജന്ഷഺഩയ഻ക്ശ:1) ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്രഹമഺനഺമഭഺക്ക഼ന്നതഺന്ഄതൃരഺര്രഺ
നഺയ്ദ്ദീവഺച്ചഺട്ട഼ല്ലഷഺറഫഷ്ഩ്യകഹയംറുപ്, ജനരൽ, സിറ്ത്ത്
ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഴഺശമങ്ങലഺൽഩയ഻ക്ശനടത്ത഼ന്നഷ്ഥഹഩനംനടത്ത഼ന്ന
ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്ഷഺഩയ഻ക്ശഩഹഷഹകണം. ഩയ഻ക്ശഩഹഷഹക഼ന്നതഺന്
ഩയ്മഹഩ്തഭഹമയ഻തഺമഺൽആന്ശ്ഴരന്ഷഺനിക്ക഼രഺച്ച഼ല്ലഩയഺജ്ഞഹനം
ഴഺദ്മഹയ്ത്ഥഺകല്ക്ക്നറ്ക഼ന്നതഺന്അഴവ്മഭഹമഭഹയ്ഗ്ഗനഺയ്ദ്ദീവങ്ങല഼ം
ഩയഺവ഻റനഴ഼ംആന്ശ്ഴരൽനറ്കണം.
2) ഴഺജമകയഭഹമഺആന്ശ്ഴരന്ഷ്ഏജന്ഷഺഩയ഻ക്ശഩഹഷഹക഼ന്ന
ഄഩീക്ശകയ്ക്ക്ഩയ഻ക്ശനടത്ത഼ന്നഄധഺകാതൽഷയ്ട്ടഺപഺക്കീര്ര്നറ്ക഼ം,
ഩയ഻ക്ശനടത്ത഼ന്നഄധഺകാതൽനറ്ക഼ന്നഷയ്ട്ടഺപഺക്കീര്രഺന്12
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ഭഹഷത്തികഹറഴധഺഈണ്ടഹക഼ം, അദ്മതഴണആന്ശ്ഴരര഼ടിക഻ളഺൽ
ഏജന്രഹമഺഄഩ്ഩൃമഺന്ഭിന്ര് നീട഼കഎന്നഈദ്ദീവ്മത്തൃടിമഹണ്.
3) ഭ഼കലഺൽഩരഞ്ഞഺയഺക്ക഼ന്നആന്ശ്ഴരന്ഷ്ഏജന്ഷഺഩയ഻ക്ശഩഹഷഹമഺ
ഩയ഻ക്ശനടത്ത഼ന്നഄധഺകാതൽനറ്ക഼ന്നഷയ്ട്ടഺപഺക്കീര്ര്
റബഺക്ക഼ന്നഴയിഏജന്ര഼ഭഹയഹമഺനഺമഭഺക്ക഼ന്നതഺന്
മൃഗ്മതമ഼ല്ലഴയഹമഺഩയഺഗണഺക്ക഼ം.
5. ആന്ശഴ
് രന്ഷ് ഏജന്രഹമഺഩ്യഴയ്തത
് ഺക്ക഼ന്നതഺന഼ല്ലഄമൃഗ്മത: അക്ടഺറി
ഷിക്ശൽ42 (3) ഩ്യകഹയംയ഼ഄഩീക്ശകനിഄമൃഗ്മനഹക്ക഼ന്നചഺറ
ഴ്മഴഷ്ഥകല഼ണ്ട്.
6. ഩിയ഼ഭഹര്രച്ചട്ടം
തഹളികൂട഼ത്തഺയഺക്ക഼ന്നഩൂയ഼ഭഹര്രച്ചട്ടംഏജന്ര഼ഭഹയ്ക്ക്ഫഹധകഭഹണ്:-

1)

a) ഒയൃആന്ശഴ
് രന്ഷ് ഏജന്ര഼ം
i.
ii.
iii.

iv.

v.

തഹൽ ജൃറഺ ചിമ്മ഼ന്ന ആന്ശ്ഴരന്ഷ് കഭ്ഩനഺമിമ഼ം തഹൽ അയഹണിന്ന഼ം
ഷ്ഴമംയ഼ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്ര്തഺയഺച്ചരഺമണം;
ഩ്യൂഷ്ഩിക്ട് അഴവ്മഩ്ഩിട഼കമണിങ്കഺൽ തന്രി റുഷന്ഷ് ഄഴയി
കഹണഺക്ക഼ക;
ഩ്യൂഷ്ഩിക്ടഺന്രി അഴവ്മങ്ങല്ക്ക് ഄന഼മൃജ്മഭഹമ ആന്ശ്ഴരന്ഷ്
ഩ്റഹൽ വ഼ഩഹയ്വ ചിമ്ത്  അ ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഈത്ഩന്നത്തിക്ക഼രഺച്ച഼ല്ല
ഴഺഴയങ്ങൽവ്യദ്ധഹഩഽയ്ഴ്ഴംഴഺഴയഺക്ക഼ക;
ന്നഺറധഺകം
ആന്ശ്ഴരരി
ഩ്യതഺനഺധ഻കയഺക്ക഼ന്ന഼ണ്ടിങ്കഺൽ
ഈഩബൃക്തഹഴഺന്രി തഹത്ഩയ്മം ഄന഼ഷയഺച്ച് ഈത്ഩന്നങ്ങലിക്ക഼രഺച്ച്
ന്മമഹഭഹമയ഻തഺമഺൽഈഩദീവംനറ്ക഼ക;
ഩ്യൂഷ്ഩിക്ട് ചൃദഺക്ക഼കമഹണിങ്കഺൽഴഹഗ്ദഹനംചിമ്തആന്ശ്ഴരന്ഷ്
ഈത്ഩന്നംഴഺറ്ക്ക഼ഭ്ഩൃൽറബഺക്ക഼ന്നകഭ്ഭ഻ശന്രിഷ്കീൽ
ഴിലഺഩ്ഩിട഼ത്ത഼ക;

vi.

ഴഺറ്ക്ക഼ഴഹനഹമഺഴഹഗ്ദഹനംചിമ്തആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഈത്ഩന്നത്തഺന്
ആന്ശ്ഴൽചിമ്മ഼ന്നഴ്മക്തഺമഺൽനഺന്ന഼ംഇടഹക്ക഼ന്നഩ്യ഻ഭഺമം
എത്യമഹണിന്ന് ഷഽചഺഩ്ഩഺക്ക഼ക;

vii.

ആന്ശ്ഴരയ്ക്ക്ഩ്യൂഩ്ഩൃഷൽപൃഭഺൽഎന്തൂക്കിഴഺഴയങ്ങലഹണ്
അഴവ്മഭിന്ന്ഩ്യൂഷ്ഩിക്ടഺന്ഴഺഴയഺച്ച്കൂട഼ക്ക഼ക, ഭഹത്യഭറ്റ
ഴഷ്ത഼നഺശ്ഠതകൽആന്ശ്ഴരന്ഷ്ഴഹങ്ങ഼ഭ്ഩൃൽ
ഴിലഺഩ്ഩിട഼ത്തീണ്ടതഺന്രിഅഴവ്മകതമ഼ംഴഺഴയഺച്ച്കൂട഼ക്ക഼ക;

viii.

ഩ്യൂഷ്ഩിക്ടഺന്ഏതിങ്കഺറ഼ംതയത്തഺറ഼ല്ലദ഼യ്വ഻റങ്ങലൃ
ഷന്ഩത്തഺകബദ്യതക്ക഼രഴൃഈണ്ടിങ്കഺൽഄത്ആന്ശ്ഴരര഼ടിവ്യദ്ധമഺൽ
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ഩിട഼ത്ത഼കമ഼ംഄത്യ഼രഺഩ്ഩൃയ്ട്ടഺന്രിയഽഩത്തഺൽ(ആന്ശ്ഴരന്ഷ് 
ഏജന്ര്കൃണ്പഺഡന്ശ്മൽരഺഩ്ഩൃയ്ട്ട്) ഩ്യൂഩ്ഩൃഷൽപൃഭഺന്രി
ഩ്ഩംആന്ശ്ഴരയ്ക്ക്ഷഭയ്ഩ്ഩഺക്ക഼കമ഼ംചിമ്മ഼ക,
ഩ്യൂഷ്ഩിക്ടഺനിഩ്ഩര്രഺമ഼ല്ലഎറ്റഹഴഺഴയങ്ങല഼ംഄന്ഴീശഺക്ക഼കമ഼ം
ഄണ്ടയ്രുര്രര഼ടിത഻യ഼ഭഹനഴ഼ംകണക്കഺറിട഼ത്ത്ഭഹത്യഭീ
ഩ്യൂഩ്ഩൃഷൽആന്ശ്ഴരൽഷ്ഴ഻കയഺക്ക഼കമ഼ല്ല഼;
ix.

ഩ്യൂഩ്ഩൃഷൽപൃംഩഽയഺഩ്ഩഺക്ക഼ന്നഷഭമത്ത്തന്നിഄഴവ്മഭഹമ
ഡൃക്ക഼ഭിന്ര഼കൽവീഖയഺക്ക഼ക, ഩ്യൂഩ്ഩൃഷൽ
ഩഽയ്ത്തഹമഹക്ക഼ന്നത഼ഭഹമഺഫന്ധഩ്ഩിട്ടഭര്ര്ഡൃക്ക഼ഭിന്ര഼കൽ
ആന്ശ്ഴരൽഅഴവ്മഩ്ഩിട്ടീക്കഹം;

x.

ഩൃലഺഷഺമഺൽനൃഭഺനീശന്രിഩ്യഹധഹന്മത്തിക്ക഼രഺച്ച്ഒയൃ
ഩ്യൂഷ്ഩിക്ടഺനിമ഼ംഩരഞ്ഞ് ഭനഷ്ഷഺറഹക്ക഼ക;

xi.

ആന്ശ്ഴരൽഩ്യൂഩ്ഩൃഷൽഷ്ഴ഻കയഺച്ചൃഄതൃതല്ലഺക്കലഞ്ഞൃ
എന്നഴഺഴയംഎത്യമ഼ംഩിട്ടിന്ന്ഩ്യൂഷ്ഩിക്ടഺനിഄരഺമഺക്ക഼ക;

ഒയൃ
ഩൃലഺഷഺമ഼ടഭമിമ഼ം
നൃഭഺനീശനൃ
ഄഴകഹവഺമിമൃ
ഭീറ്ഴഺറഹഷഭൃ
ഄത഼ഩൃറി
ഭര്രിന്തിങ്കഺറ഼ം
ഭഹര്രം
ഴയ഼ത്ത഼ന്നത഼ഭഹമഺ
ഫന്ധഩ്ഩിട്ട്
ഷസഹമം
അഴവ്മഭഹമഺ
ഴയ഼കമഹണിങ്കഺൽ ഴീണ്ട഼ന്ന ഷസഹമം ചിമ്ത് നറ്കഹഭിന്ന് ഴഹഗ്ദഹനം
ചിമ്മ഼ക;
xiii.
ആന്ശ്ഴരൽ ക്റിമഺം ഷിര്രഺൽ ചിമ്മ഼ന്നത഼ഭഹമഺ ഫന്ധഩ്ഩിട്ട്
ഩൃലഺഷഺമ഼ടഭകല്ക്ക് ഄഥഴഹ ക്റിമഺം ചിമ്മ഼ന്ന ഴ്മക്തഺകല്ക്ക്
ഄഥഴഹഄഴകഹവഺക്ക് അഴവ്മഭഹമഷസഹമംചിമ്ത഼കൂട഼ക്ക഼ക.
2) ഒയൃആന്ശഴ
് രന്ഷ് ഏജന്ര഼ംചിമ്മഹന്ഩഹടഺറ്റഹത്തത്
xii.

a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.

റുഷന്ഷ്
ആറ്റഹതി ആന്ശ്ഴരയ് നഺമഭഺച്ചത് എന്ന്
നടഺച്ച്
ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഫഺഷഺനഷ്ഷ്ചിമ്മ഼ക
ഴഷ്ത഼നഺശ്ഠതകൽഄഴഗണഺക്കഹൽഩ്യൂഷ്ഩക്ടഺനിഩ്യീയഺഩ്ഩഺക്ക഼ക
ഩ്യൂഩ്ഩൃഷൽ ആന്ശ്ഴരൽ ഷ്ഴ഻കയഺക്ക഼ന്നതഺനഹമഺ തിര്രഹമ ഴഺഴയങ്ങൽ
ഩ്യൂഩ്ഩൃഷൽ പൃഭഺൽ ചീയ്ക്ക഼ക ഄഥഴഹ തിര്രഹമ ഡൃക്ക഼ഭിന്ര്
ഷഭയ്ഩ്ഩഺക്കഹൽഩ്യൂഷ്ഩക്ടഺനിഩ്യീയഺഩ്ഩഺക്ക഼ക
ഫഺഷഺനഷ്ഷ് നീട഼ന്നതഺന് ഏതിങ്കഺറ഼ം തയത്തഺറ഼ല്ല ഭല്ട്ടഺറിഴൽ
ഭഹയ്ക്കര്രഺംഗ്ഈഩമൃഗഺക്ക഼ക
ഩ്യൂഷ്ഩക്ടഺനൃട്ഄഩഭയ്മഹദമഹമഺഩിയ഼ഭഹര഼ക
ഭര്ര്ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്ര഼ഭഹയ഼ടിഩ്യൂഩ്ഩൃഷറ഼കലഺൽആടഩിട഼ക
ആന്ശ്ഴരൽ
ഴഹഗ്ദഹനം
ചിമ്മ഼ന്നതഺൽ
നഺന്ന഼ം
ഴ്മത്മഷ്തഭഹമഺ
നഺയക്ക഼കല഼ംഗ഼ണങ്ങല഼ംചട്ടങ്ങല഼ംഴ്മഴഷ്ഥകല഼ംഴഹഗ്ദഹനംചിമ്മ഼ക.
ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ക്റിമഺഭ഼കല഼ടിഩങ്ക് അഴവ്മഩ്ഩിട഼ക
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i.
j.

k.

കഹയ്മകഹയണങ്ങലഺറ്റഹതി യ഼ ഩൃലഺഷഺമഺറ് നഺന്ന഼ം ഭര്രൂയ഼
ഩൃലഺഷഺമഺറീക്ക് ആന്ശ്ഴൽചിമ്തഴ്മക്തഺമിഭഹര്ര഼ക
നഺയ്ദ്ദഺശ്ട ഈദ്മൃഗഷ്ഥൽ റുഷന്ഷ് രദ്ദഹക്ക഼കമ഼ം ഄതഺന഼വീശം 5
ഴയ്ശം
ഩഽയ്ത്തഺമഹക഼ന്നതഺന്
ഭ഼ന്ഩ്
ആന്ശ്ഴരന്ഷ്
ഏജന്രഹമഺ
ഩ്യഴയ്ത്തഺക്ക഼ന്നതഺന഼ല്ലഩ഼തഺമറുഷന്ഷഺന്ഄഩീക്ശഺക്ക഼ക.
ഏതിങ്കഺറ഼ം ആന്ശ്ഴരന്ഷ് കഭ്ഩനഺമ഼ടി ഡമരക്ടൽ അക഼ക അഥഴഹ
നഺറനഺറ്ക്ക഼ക.

യ഼
ആന്ശ്ഴരന്ഷ്
ഏജന്ര്
തഹൽ
നീടഺമിട഼ത്ത
ഫഺഷഺനഷ്ഷ്
നഺറനഺയ്ത്ത഼ന്നതഺന്,
ഷഭമത്ത്
തന്നി
ഩൃലഺഷഺമ഼ടഭ
ഩ്യ഻ഭഺമം
ഄടമ്ക്ക഼ന്ന഼ണ്ടിന്ന്
ഈരഩ്ഩഹക്ക഼ന്നതഺനഹമഺ ഄമഹല്ക്ക് നീയഺട്ടൃ
എള഼തഺമൃഄരഺമഺഩ്ഩ്നറ്ക഼ക.
4) നഺമഭം റംഘഺച്ച് ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്രഹമഺ ഩ്യഴയ്ത്തഺക്ക഼ന്ന ഴ്മക്തഺമഺൽ
നഺന്ന഼ം 10,000 യഽഩ ഴയി ഩഺള ഇടഹക്ക഼ം.ആന്ത്മമഺൽ ഏതിങ്കഺറ഼
ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഫഺഷഺനഷ്ഷ് ആടഩഹട് നടത്ത഼ന്നതഺനൃ ഏതിങ്കഺറ഼ം
ആന്ശ്ഴരൽ ഄഥഴഹ  ആന്ശ്ഴരയ്ക്ക഼ഴീണ്ടഺ യ഼ ഴ്മക്തഺ ആന്ശ്ഴരന്ഷ്
ഏജന്രഹമഺ ഩ്യഴയ്ത്തഺക്ക഼ന്നതഺന് ഄന഼ഭതഺമഺറ്റഹത്ത ഴ്മക്തഺമി ഄത്തയം
ജൃറഺമ്ക്കഹമഺ
നഺമഭഺക്ക഼കമൃ
ചിമ്മ഼കമഹണിങ്കഺൽ
ഄത്തയം
ഴ്മക്തഺകലഺൽനഺന്ന഼ം1 കൃടഺയഽഩഴയിഩഺളമഹമഺഇടഹക്ക഼ം.
5) ഩിയ഼ഭഹര്രച്ചട്ടം റംഘഺക്ക഼ക ഩൃറ഼ല്ല തന്രി ഏജന്ര഼ഭഹയ഼ടി ഏതൂയ഼
ഩ്യഴാത്തഺമ്ക്ക഼ംഄഥഴഹതിര്ര഼കല്ക്ക഼ംഫഹദ്ധ്മഷ്ഥൽആന്ശ്ഴരരഹണ് ഄതഺന്
ആന്ശ്ഴരരഺൽനഺന്ന഼ം1 കൃടഺയഽഩഴയിഩഺളമഹമഺഇടഹക്ക഼ം.
3)

7. ഏജന്ര് നഺമഭനംഷഷ്ഩിന്ഡ് ചിമ്മ഼ക
1)

നൃട്ട഻ഷ്നറ്കഺമതഺന്വീശഴ഼ംഭര഼ഩടഺനറ്ക഼ന്നതഺന്അഴവ്മഭഹമ
ഄഴഷയംനറ്കഺമതഺന഼വീശഴ഼ംതഹളികൂട഼ത്തഺയഺക്ക഼ന്നകഹയണങ്ങലഹൽയ഼
ഏജന്രഺന്രിനഺമഭനംരദ്ദഹക്ക഼കമൃഷഷ്ഩിന്ഡ് ചിമ്മ഼കമൃചിമ്മഹം:a.

b.
c.

d.
e.

1938-റി ആന്ശ്ഴരന്ഷ് അക്ട് (1938-റി 4), 1999-റി ആന്ശ്ഴരന്ഷ്
രിഗ഼റീര്രരഺഅന്ര് ഡിഴറഩ്ഭിന്ര് അതൃരഺര്രഺഒപ് ആന്ത്മഅക്ട് (1999റി41) ഄഥഴഹഷഭമഹഷഭമങ്ങലഺൽബീദഗതഺഴയ഼ത്ത഼ന്നചട്ടങ്ങൽഄഥഴഹ
രിഗ഼റീശന഼കലഺറിഴ്മഴഷ്ഥകൽറംഘഺക്ക഼ക;
ഭ഼കലഺറ്
ഩയഹഭയ്വഺച്ചഺയഺക്ക഼ന്ന
ഏതിങ്കഺറ഼ം
തയത്തഺറ഼ല്ല
ഄമൃഗ്മതമ്ക്ക് കഹയണഭഹക഼ം.
രിഗ഼റീശന്
8-റ്
ഩയഹഭയ്വഺച്ചഺട്ട഼ല്ല
ഩിയ഼ഭഹര്രച്ചട്ടഴ഼ം
ഷഭമഹഷഭമങ്ങലഺൽ ഄതൃരഺര്രഺ ആശ്മഽ ചിമ്മ഼ന്ന നഺയ്ദ്ദീവങ്ങല഼ം
ഩഹറഺക്ക഼ന്നതഺൽഩയഹജമഩ്ഩിട഼ക.
നഺമഭനഴ്മഴഷ്ഥറംഘഺക്ക഼ക.
ആന്ശ്ഴരൽ ഄഥഴഹ ഄതൃരഺര്രഺ അഴവ്മഩ്ഩിട഼ന്ന ഏജന്ര് എന്ന
നഺറമഺറ഼ല്ല ഄമഹല഼ടി ഩ്യഴയ്ത്തനഴ഼ഭഹമഺ ഫന്ധഩ്ഩിട്ട ഏതിങ്കഺറ഼ം
ഴഺഴയങ്ങൽനറ്ക഼ന്നതഺൽഩയഹജമഩ്ഩിട഼ക
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f.
g.

h.
i.
j.

k.

ഄതൃരഺര്രഺമ഼ടിനഺയ്ദ്ദീവങ്ങൽഩഹറഺക്ക഼ന്നതഺൽഩയഹജമഩ്ഩിട഼ക
തിര്രഹമ ഄഥഴഹ ഴ്മഹജഭഹമ ഴഺഴയങ്ങൽ നറ്ക഼ക, ഄഥഴഹ കഹറഹഴധഺ
ഷഭമത്ത് ഄഥഴഹ ഏജന്രഹമഺ നഺമഭഺക്ക഼ന്ന ഷഭമത്ത് ഷഭയ്ഩ്ഩഺക്ക഼ന്ന
ഄഩീക്ശമഺൽ ഴഷ്ത഼നഺശ്ഠഭഹമ ഴഺഴയങ്ങൽ ഴിലഺഩ്ഩിട഼ത്തഹതഺയഺക്ക഼ക
ഄഥഴഹഭരച്ച്ഴിമ്കക
് ഼ക.
ആന്ശ്ഴരൽ ഄഥഴഹ ഄതൃരഺര്രഺ അഴവ്മഩ്ഩിട഼ന്നത് ഄന഼ഷയഺച്ച്
കഹറഹകഹറങ്ങലഺറ഼ല്ലരഺട്ടീണ഼കൽഷഭയ്ഩ്ഩഺക്കഹതഺയഺക്ക഼ക
ഄതൃരഺര്രഺ നടത്ത഼ന്ന ഩയഺവൃധന ഄഥഴഹ ഄന്ഴീശണഴ഼ഭഹമഺ
ഷസകയഺക്കഹതഺയഺക്ക഼ക
ഩൃലഺഷഺമ഼ടഭകല഼ടി ഩയഹതഺ ഩയഺസയഺക്ക഼ന്നതഺൽ ഩയഹജമഩ്ഩിട഼ക
ഄഥഴഹ ആത഼ ഷംഫന്ധഺച്ച് ഄതൃരഺര്രഺമ്ക്ക് ഷംതാഩ്തഭഹമ ഭര഼ഩടഺ
നറ്കഹതഺയഺക്ക഼ക.
ആന്ശ്ഴരയ്ക്ക഼ഴീണ്ടഺ ഩൃലഺഷഺമ഼ടഭകലഺറ് നഺന്ന഼ം വീഖയഺച്ച ഩ്യ഻ഭഺമങ്ങല്/
ഩണം നീയഺട്ടൃ ഄറ്റഹതിമൃ ഄഩസയഺക്ക഼ക. ഇകയഹയ്ഩ്യകഹയംആന്ശ്ഴരര഼ടി
ഄന഼ഭതഺകഽടഹതിഏജന്രഺന്ഩണഭൃഩ്യ഻ഭഺമഭൃഷ്ഴ഻കയഺക്കഹന്കളഺമഺറ്റ.

8. ഏജന്ഷഺരദ്ദഹക്ക഼ന്നതഺന഼ല്ലനടഩടഺക്യഭങ്ങൾ:
ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്രഺന്രി ഏജന്ഷഺ രദ്ദഹക്ക഼ന്നതഺന഼ല്ല ഄന്തഺഭ ഴഺധഺ
ഴന്നഹറ഼ടനി, ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്രഹമഺഩ്യഴയ്ത്തഺക്ക഼ന്നതഺന഼ല്ലഏജന്രഺന്രി
ഄഴകഹവംഄന്തഺഭഴഺധഺമ഼ടിത഻മതഺഭ഼തൽആറ്റഹതഹക഼ം.
9. ഏജന്ഷഺനഺമഭനംഷഷ്ഩിന്ശന്⁄രദ്ദഹക്കറഺന്രിഩ്യബഹഴം
1) ഏജന്ഷഺ നഺമഭനം രദ്ദഹക്ക഼ന്ന ഄഥഴഹ ഷഷ്ഩിന്ഡ് ചിമ്മ഼ന്ന ത഻മതഺ
ഭ഼തൽ ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്രഹമഺ ഩ്യഴയ്ത്തഺക്ക഼ന്നതഺന഼ല്ല ഄഴകഹവം
ഏജന്രഺന്നശ്ടഭഹക഼ം.
a. നഺമഭനം രദ്ദഹക്കഺ എന്ന ഄന്തഺഭ ഴഺധഺ ഩ഼രഩ്ഩിട഼ഴഺച്ച് 7
ദഺഴഷങ്ങല്ക്ക഼ല്ലഺൽ ഏജന്രഺന്രി ഄഩ്ഩൃമഺന്ഭിന്ര് റിര്രര഼ം
തഺയഺച്ചരഺമൽകഹയ്ഡ഼ംആന്ശ്ഴരൽതഺയഺച്ചിട഼ക്ക഼ം.
b. നഺമഭനം രദ്ദഹക്കഺ⁄ ഷഷ്ഩിന്ഡ് ചിമ്ത഼ഴിന്ന ഴഺധഺ റബഺച്ചഹറ഼ടനി
ആന്ശ്ഴരൽ ഏജന്രഺനി കയഺഭ്ഩട്ടഺകമഺൽ ഈല്ഩ്ഩിട഼ത്ത഼കമ഼ം നഺമഭനം
രദ്ദഹക്കഺമ⁄ ഷഷ്ഩിന്ഡ്
ചിമ്ത ഏജന്രഺന്രി ഴഺവദഹംവങ്ങൽ
ഄതൃരഺര്രഺമ഼ടി കീന്ദ്യ഻കാത ഏജന്ര഼ഭഹയ഼ടി ഡീര്രഹഫീഷഺറ഼ം
കയഺഭ്ഩട്ടഺകമഺൽ ഈല്ഩ്ഩിട഼ത്തഺമ ഏജന്ര഼ഭഹയ഼ടി ഡീര്രഹഫീഷഺറ഼ം
ചീയ്ക്ക഼ം.
c. നഺയ്ദ്ദഺശ്ട ഈദ്മൃഗഷ്ഥൽ ഷ്ഩ഻ക്കഺംഗ് ഒയ്ഡൽ ആരക്കഺ ഏതിങ്കഺറ഼ം
ഏജന്രഺന്രി ഷഷ്ഩിന്ശൽ രദ്ദഹക്ക഼കമഹണിങ്കഺൽ, ഷഷ്ഩിന്ശൽ
രദ്ദഹക്കഺ കൂണ്ട഼ല്ല ഴഺധഺ ഴന്നഹറ഼ടനി അ ഏജന്രഺന്രി
ഴഺവദഹംവങ്ങൽകയഺഭ്ഩട്ടഺകമഺൽനഺന്ന഼ംന഻ക്കംചിമ്മ഼ം.
d. ഄമഹൽ⁄ഄഴൽ ഏജന്രഹമഺ ഩ്യഴയ്ത്തഺക്ക഼ന്ന ഭര്ര് ആന്ശ്ഴരര഼ഭഹയി റുപ് ഄഥഴഹജനരൽഄഥഴഹഅയൃഗ്മആന്ശ്ഴരരിഄഥഴഹഭൃണൃ
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റുൽ
ആന്ശ്ഴരരി
ഏജന്രഺന്
ഏതഺയി
എട഼ത്തഺട്ട഼ല്ല
നടഩടഺമിക്ക഼രഺച്ച്ആന്ശ്ഴരൽഄരഺമഺക്ക഼ം.
10. ആന്ശഴ
് രന്ഷ് ഏജന്ര് യഹജഺഴിമ്കക
് ഼ക⁄നഺമഭനംഷരണ്ടര്ചിമ്മ഼ന്നത഼ഭഹമഺ
ഫന്ധഩ്ഩിട്ട് ഩഹറഺക്കഩ്ഩിടീണ്ടനടഩടഺക്യഭങ്ങൾ
1)

യ഼ആന്ശ്ഴരൽനഺമഭഺച്ചആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്രഺന്തന്രിഏജന്ഷഺ
ഷരണ്ടൽചിമ്മണഭിങ്കഺൽ, ഄമഹൽ⁄ഄഴൽനഺറഴഺറിഏത്ആന്ശ്ഴരര഼ടി
ഏജന്ഷഺമഹണൃഈല്ലത്അആന്ശ്ഴരര഼ടിനഺയ്ദ്ദഺശ്ടഈദ്മൃഗഷ്ഥന്
ഭ഼ന്ഩഹകിതന്രിഄഩ്ഩൃമഺന്ഭിന്ര്റിര്രര഼ംതഺയഺച്ചരഺമൽകഹയ്ഡ഼ം
ഷരണ്ടൽചിമ്മണം.

2)

3)

4)

യഹജഺ ഴിച്ച ഄഥഴഹ ഷരണ്ടൽ ചിമ്ത ത഻മതഺ ഭ഼തൽ 15 ദഺഴഷങ്ങല്ക്കകം
പൃം 1-ഷഺമഺൽ എറ്റഹം ഴഺവദഹംവങ്ങല഼ം ചീയ്ത്ത്  ആന്ശ്ഴരൽ ഴഺയഭഺക്കൽ
(ഷഺഷ്ഷീശൽ) ഷയ്ട്ടഺപഺക്കീര്ര്നറ്ക഼ം.
തന്രി നഺമഭം ഷരണ്ടൽ ചിമ്ത ഏജന്ര് ഭര്രൂയ഼ ആന്ശ്ഴരര഼ടി ഄട഼ത്ത്
നഺന്ന഼ം ഩ഼തഺമ നഺമനത്തഺന് വ്യഭഺച്ചീക്കഹം. ഄത്തയം ഷഹസചയ്മത്തഺൽ,
ഩ഼തഺമ ആന്ശ്ഴരയ്ക്ക് ഄഩീക്ശമൃടൂഩ്ഩം തന്രി ഩളമ ഏജന്ഷഺമ഼ടി
ഴഺവദഹംവങ്ങല഼ം പൃം 1-ഷഺമഺൽ ആന്ശ്ഴരൽ ആശ്മഽ ചിമ്ത ഴഺയഭഺക്കൽ
ഷയ്ട്ടഺപഺക്കീര്ര഼ംസഹജയഹക്കണം.
ഭഹനദണ്ഡഩ്യകഹയം ഭ഼ൽ ആന്ശ്ഴരൽ ഴഺയഭഺക്കൽ ഷയ്ട്ടഺപഺക്കീര്ര് ആശ്മഽ
ചിമ്ത് 90 ദഺഴഷങ്ങല്ക്ക് വീശം  ഭഹത്യഭീ ഩ഼തഺമ ആന്ശ്ഴരൽ ഏജന്ഷഺ
ഄഩീക്ശഩയഺഗണഺക്ക഼കമ഼ല്ല഼.

11. ആന്ശഴ
് രര്ഏജന്ര഼ഭഹയിനഺമഭഺക്ക഼ന്നതഺന഼ല്ലഩൂത഼ഴഹമഴ്മഴഷ്ഥകൾ
1.

2.

3.
4.

5.

നഺയ്ദ്ദഺശ്ട ഭഹതാകമഺൽ ഏജന്ഷഺമി ഷംഫന്ധഺച്ച് യ഼ ‘ഫൃയ്ഡ്
ഄംഗ഻കയഺച്ച നമം’ ആന്ശ്ഴരൽ ഈണ്ടഹക്ക഼കമ഼ം ഄത് എറ്റഹ ഴയ്ശഴ഼ം
ഭഹയ്ച്ച്31-ന്ഭ഼ഭ്ഩ്ഄതൃരഺര്രഺമഺൽപമൽചിമ്മ഼ക.
ന്നഺറധഺകം റുപ് ആന്ശ്ഴരര഼ടി, ന്നഺറധഺകം ജനരൽ ആന്ശ്ഴരര഼ടി,
ന്നഺറധഺകം  സിറ്ത്ത് ആന്ശ്ഴരര഼ടി, യീ ഭര്ര് ഭൃണൃ-റുൽ
ആന്ശ്ഴരര഼ഭഹയ഼ടി ക഻ളഺൽ ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്രഹമഺ ഩ്യഴയ്ത്തഺക്കഹൽ യ഼
ഴ്മക്തഺമ്ക്ക്ഷഹധഺക്ക഼കമഺറ്റ
ഇ ചട്ടത്തഺന് എതഺയി ഩ്യഴയ്ത്തഺക്ക഼ന്ന ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്രഺന് 10000
യഽഩഴയിഩഺളച഼ഭത്ത഼ം.
ഏതൂയ഼ ആന്ശ്ഴരര഼ം ആന്ശ്ഴരയ്ക്ക് ഴീണ്ടഺ ഩ്യതഺനഺധ഻കയഺക്ക഼ന്നഴയ഼ം
ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്രഹമഺ ഩ്യഴയ്ത്തഺക്കഹൽ ഄന഼ഭതഺമഺറ്റഹത്ത യ഼
ഴ്മക്തഺമി ആന്ത്മമഺൽ ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഫഺഷഺന്ഷഷ് ചിമ്മ഼ന്നതഺന്
നഺമഭഺക്ക഼കമഹണിങ്കഺൽ, ഄഴയ്ക്ക്1 കൃടഺയഽഩഴയിഩഺളച഼ഭത്ത഼ം.
2015-റി ആന്ശ്ഴരന്ഷ് നഺമഭങ്ങൽ (ബീദഗതഺ) നഺറഴഺൽ ഴന്നതൃടി
ഩ്യഺന്ഷഺഩ്ഩൽ ഏജന്ര്, ച഻പ് ഏജന്ര്, ഷ്ഩിശ്മൽ ഏജന്ര് എന്നഺഴയി
നഺമഭഺച്ച് ഄഴയഺറഽടിആന്ത്മമഺൽ ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഫഺഷഺനഷ്ഷ് ചിമ്മഹൽ
ആന്ശ്ഴരയ്ക്ക്ഷഹധഺക്ക഼കമഺറ്റ.
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6.

7.

8.

9.

ഭല്ട്ടഺറിഴൽ ഭഹയ്ക്കര്രഺംഗ് ഷ്ക഻ഭഺറഽടി  ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഩൃലഺഷഺ
എട഼ക്ക഼ന്നതഺനൃഩ഼ത഼ക്ക഼ന്നതഺനൃത഼ടയ഼ന്നതഺനൃയ഼ഴ്മക്തഺമി
നീയഺട്ടൃഄറ്റഹതിമൃഩ്യീയഺഩ്ഩഺക്ക഼ന്നത്ഄന഼ഴദന഻മഭറ്റ.
ആത഼ഭഹമഺ ഫന്ധഩ്ഩിട്ട് ഄതൃരഺര്രഺ യ഼ ഒപ഻ഷരി ച഼ഭതറഩ്ഩിട഼ത്തഺ
ഭല്ട്ടഺറിഴൽ ഭഹയ്ക്കര്രഺംഗ് ഷ്ക഻ഭ഼കല഼ഭഹമഺ ഫന്ധഩ്ഩിട്ട ഴ്മക്തഺകല്ക്ക്
ഄഥഴഹ ഷ്ഥഹഩനങ്ങല്ക്ക് എതഺയി  ഫന്ധഩ്ഩിട്ട ഩൃറ഻ഷ്
ഄധഺകഹയഺകല്ക്ക്ഩയഹതഺനറ്കഺമീക്ക഼ം.
ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്രഺനി നഺമഭഺക്ക഼ന്ന എറ്റഹ ആന്ശ്ഴരര഼ഭഹയ഼ം
ആന്ശ്ഴരര഼ഭഹയ഼ടി ഩ്യതഺനഺധഺകല഼ം ഄഴൽ നഺമഭഺക്ക഼ന്ന എറ്റഹ
ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്ര഼ഭഹയ഼ടിമ഼ം ഴഺവദഹംവങ്ങല഼ം നഺമഭന ത഻മതഺമ഼ം
നഺഭമനം രദ്ദഹക്കഺമഺട഼ണ്ടിങ്കഺൽ അ ത഻മതഺ യീഖഩ്ഩിട഼ത്തഺ യജഺഷ്ര്രൽ
ഷഽക്ശഺക്കണം.
ഏജന്ര്ആന്ശ്ഴരര഼ടിക഻ളഺൽഩ്യഴയ്ത്തഺക്ക഼ന്നഄത്യമ഼ംകഹറഴ഼ംനഺഭമനം
രദ്ദഹക്കഺമതഺന഼വീശം
5
ഴയ്ശത്തീമ്ക്ക഼ം
കഽടഺ
ഭ഼കലഺൽ
(8)
ഩരഞ്ഞഺയഺക്ക഼ന്നരിക്കൃയ്ഡ഼കൽഷഽക്ശഺക്ക഼ക.
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പഺഠം ഇന5
ൂലത് ഇനഇന്ഷവറന്സ഻ീെ ഇനന഻യമപരമഺയ ഇന
ഘടകങ്ങള്
ുമഽഖം
ഇ പഺഠത്ത഻ല്, ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകളുീട ന്ദ്പവര്ത്തനീത്ത ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്
ഘടകങ്ങീളപ്പറ്റ഻ ചര്ചാണ ീചയ്യഺം. ഇ പഺഠത്ത഻ല് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകളുീട
ന്ദ്പുതയക സവ഻ുശഷതകീളയഽം പറ്റ഻ നമഽക്ക് ുനഺക്കഺം.
പഠനുമഖലകള്
A. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള് - ന഻യമവശങ്ങളും ന്ദ്പുതയക സവ഻ുശഷതകളും
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A. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുകഺണ്ത്ടഺകടഽകള് ഇന - ഇന ന഻യമവശങ്ങളറം ഇന ത്പുത ക ഇന
സവ഻ുശഷതകളറം
1. ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുകഺണ്ത്ടഺകടഽകള് ഇന- ഇനന഻യമവശങ്ങള്
a) ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുകഺണ്ത്ടഺകടഽകള് ഇന
പണം ഄഥവഺ ന്ദ്പ഼മ഻യം സവ഼കര഻ചാണ് ീകഺണ്ട് ച഻ല ന഻ര്ദ഻ഷ്ട റ഻ക്ക്കഽകള്ക്ീക്കത഻ീര
സഺമ്പത്ത഻ക സംരക്ഷണം നല്ത്കഺീമന്് ആന്ഷഷവറര് വഺദ്ധരദഺനം നല്ത്കഽന് കരഺര് ന്ദ്പകഺരമഽള വ
എഐ ന്ദ്ഗ഻ീമറെഺണ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല് ഈള്ക്ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ത്. കരഺര് ന്ദ്പകഺരമഽള വ എഐ ന്ദ്ഗ഻ീമറെഺണ്
നമഽക്ക് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യഽീട രാപത്ത഻ല് ലഭ഻ക്കഽന്ത്.
b) ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുകഺണ്ത്ടഺകടഽകളറീട ഇന ഇനന഻യമവശങ്ങള്

നമഽക്ക് അദയം ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീറെ ച഻ല സവ഻ുശഷതകള് ുനഺക്കഺം ഄത഻നഽുശഷം
ീപഺതഽുവ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകീള ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന് ന഻യമങ്ങീളപ്പറ്റ഻ പഠ഻ക്കഺം.
ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്ത്
ുകഺണ്ന്ദ്ടഺക്ട് എഐ ന്ഺല് കക്ഷ഻കള് തമ്മ഻ലഽണ്ടഺക്കഽന് ന഻യമപരമഺയ഻ ന്ദ്പഺബലയമഽള വ
എഐ ന്ദ്ഗ഻ീമന്റഺണ്. ആന്ഷവറന്സ് ുകഺണ്ന്ദ്ടഺക്ട് ഈള്പ്പീടയഽള വ ആന്ത്യയ഻ീല എഐ ലലഺ ുകഺണ്ന്ദ്ടഺക്ടുകളും
1872-ീല ആന്ത്യന് ുകഺണ്ന്ദ്ടഺക്ട് അക്ട഻ീല ുകഺണ്ുന്ദ്ടഺക്ട് ന഻യമത്ത഻ീല ീപഺതഽ തതവങ്ങള്ക്ക്
വ഻ുധയമഺണ്.

1872-ീല ആന്ത്യന് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് അക്ട഻ീല ുകഺുന്ദ്ടഺക്ട് ന഻യമങ്ങള്ക്ക്ക് ഄനഽസിതമഺയ഻, രണ്ട്
കക്ഷ഻കള്, ഄതഺയത് ഇന്ഷവറര് എഐ ന്റ഻യീപ്പടഽന് കമ്പന഻യഽം ഇന്ഷവര് ഇനീചയ്യറന്ന ഇന
വ ക്ത഻ എഐ ന്റ഻യീപ്പടഽന് ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽം, തമ്മ഻ലഽള വ ഈടമ്പട഻യഺണ് ഒരഽ ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുപഺള഻സ഻.
ച഻ത്തം ഇന1: ഇന ഇനആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട്

ീന്ദ്പഺ
ുപ്പഺസൽ

ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട്
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ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
കണ്പന഻

c)

ന഻യമത്പഺബല മഽള്ള പരീ ഇനഒരഽ ഇനുകഺണ്ത്ടഺകട഻ീെ ഇനസവ഻ുശഷതകള്

ച഻ത്തം ഇന2: ഇനന഻യമന്ദ്പഺബലയമഽള വ ഒരഽ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീറെ സവ഻ുശഷതകള്
വഺഗ്ദഺനവഽം ഇനസവ഼കര഻ക്കലഽം

ുനഽകാല ം

കക്ഷ഻കൾ ഇനതമിറ഻ലഽള്ള പരീ ഇനഉടന്പട഻
ന഻യമത്പഺബല
മഽള്ള പരീ ഇനഒരഽ ഇന
ുകഺണ്ത്ടഺകട഻ീെ ഇന
സവ഻ുശഷതകൾ

സവത്ഫം ഇനത഼രഽമഺനം ഇന(സമിറതം)

കക്ഷ഻കളറീട ഇനത്പഺപ്ത഻

ന഻യമസഺധഽത

ന഻യമന്ദ്പഺബലയമഽള വ ഒരഽ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീറെ സവ഻ുശഷതകളഺണ്:
i. വഺഗ്ദഺനവഽം ഇനസവ഼കര഻ക്കലഽം
ഒരഽ കഺരയം ീചയ്യുന്ത഻നഽള വ തീറെ തഺത്പരയം, അ ന്ദ്പവിത്ത഻യ്ക്ക്കഺയ഻ മറഽകക്ഷ഻യഽീട
സമ്മതം ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഒരഽ കക്ഷ഻ ഄറ഻യ഻ക്കഽന്ത്, അയഺള് ഒരഽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല്
ഄഥവഺ വഺദ്ധരദഺനം മഽുന്ഺട്ട് ീവയ്ക്ക്കഽന്തഺണ്. ീപഺതഽുവ വഺദ്ധരദഺനം മഽുന്ഺട്ട്
ീവയ്ക്ക്കഽന്ത് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽം ഄത് സവ഼കര഻ക്കഽന്ത് ആന്ഷഷവററഽമഺണ്.
നത് വയക്ത഻യ്ക്ക്കഺുണഺ വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യുന്ത് അ വയക്ത഻ സമ്മതം ഄറ഻യ഻ക്കഽണ്ുപഺള്,
ഄത് സവ഼കര഻ക്കലഺയ഻ കരഽതഽം. ഄങ്ങീന ഒരഽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് സവ഼കര഻ക്കീപ്പടഽകയഽം, ഄത്
ഒരഽ വഺക്കഽറപ്പ഻ക്കലഺയ഻ മഺറഽകയഽം ീചയ്യുന്ഽ.
സവ഼കര഻ചാണു എഐ ന് വ഻വരം ീന്ദ്പഺുപ്പഺസീറ ഄറ഻യ഻ക്കണം ഄത഻ീറെ ഫലമഺയ഻ ഒരഽ
ുകന്ദ്ടഺക്ട് രാപീപ്പടഽം.
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ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല്
ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
ലഺന഻ീല
വയവസ്ഥകള്
സവ഼കര഻ക്കഽകയഽം
തഽക
ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽക വഴ഻ തീറെ സമ്മതം ഄറ഻യ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യുന്ഽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല്
സവ഼കര഻ക്കഽന്ുതഺീട ഄത് അദയീത്ത ന്ദ്പ഼മ഻യമഺയ഻ പര഻വര്ത്തനം ീചയ്യുകയഽം
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുപഺള഻സ഻യഺയ഻ മഺറഽകയഽം ീചയ്യുന്ഽ.
എഐ ീതക഻ലഽം വയവസ്ഥ മഽുന്ഺട്ട് ീവയ്ക്ക്കഽകയഺീണക഻ല് ഄത് ഒരഽ ന്ദ്പത഻കാല
വഺദ്ധരദഺനമഺയ഻ മഺറഽം.
ുപഺള഻സ഻ ുബഺണ്ട് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീറെ ീതള഻വഺണ്.
ii. ുനഽകാല ം
ആത഻ീറെ ഄര്ഥം ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് ആരഽകക്ഷ഻കള്ക്ക്കഽം പരക്പര അനഽകാലയം ലഭ഻ക്കഽന്
ച഻ല
ഘടകങ്ങളുണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം.
ആന്ഷഷവര്
ീചയ്യുന്
വയക്ത഻യ഻ല്
ന഻ന്ഽള വ
അനഽകാലയമഺണ് ന്ദ്പ഼മ഻യം, നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല്ത്കഺീമന്ഽള വ ഈറപ്പഺണ് ആന്ഷഷവറര്മഺര഻ല്
ന഻ന്ഽള വ അനഽകാലയം.
iii. ഇരഽകക്ഷ഻കളറം ഇനതമിറ഻ലഽള്ള പരീ ഇനഉടമ്പട഻
ആരഽകക്ഷ഻കളും ഒുര ഄര്ഥത്ത഻ല് കഺരയം ന്ദ്ഗഹ഻ചാണ് സമ്മതം ഄറ഻യ഻ക്കണം.
മീറ്റഺരഽതരത്ത഻ല്,
ആരഽകക്ഷ഻കള്ക്ക്കഽമ഻ീടയ഻ല്
‚അഭ഻ത്പഺൂയക ം ഇന
(കണ്ീസന്സ്സഇ ഇന ു്-ഐഡം)‛ ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യഽം
ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽം ഒുര ഄര്ഥത്ത഻ല് കഺരയം ന്ദ്ഗഹ഻ചാണ് സമ്മതം ഄറ഻യ഻ക്കണം.
iv. സവത്ഫം ഇനത഼രഽമഺനം ഇന(സമിറതം)
സവന്ത്ം ത഼രഽമഺനന്ദ്പകഺരമഺയ഻ര഻ക്കണം ുകഺുന്ദ്ടഺക്ട഻ല് ന്ദ്പുവശ഻ുക്കണ്ടത്.
ത഼രഽമഺനം സവന്ത്മഺീണന്് പറയഽന്ത്, തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്തവ
മഺന്ദ്തമഺണ്
 ഭ഼ഷണ഻
 ഄനഽച഻തമഺയ സവഺധ഼നം
 വ് ചന
 ീതറ്റ഻ദ്ധര഻പ്പ഻ക്കല്
 പ഻ശക്
ഭ഼ഷണ഻, വ് ചന ഄഥവഺ ീതറ്റ഻ദ്ധര഻പ്പ഻ക്കല് മാലമഺണ്
നല്ത്ക഻യീതക഻ല് അ ഈടമ്പട഻യ്ക്ക്ക് സഺധഽത ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്ക഻ലല.

മാലമീലലക഻ല്

ഈടമ്പട഻യ്ക്ക്ക്

സമ്മതം

v. ഇരഽകക്ഷ഻കളറീടയഽം ഇനത്പഺപ്ത഻
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീല ആരഽകക്ഷ഻കളും
ന഻യമപരമഺയ഻ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് ന്ദ്പുവശ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ന്ദ്പഺപ്തരഺയ഻ര഻ക്കണം.
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല്
ഒപ്പ഻ടഽന്
സമയത്ത്
ുപഺള഻സ഻യഽടമ
ന്ദ്പഺയപാര്ത്ത഻യഺയതഽം നലല മഺനസ഻ക ന഻ലയ഻ലഽള വതഽമഺയ വയക്ത഻യഺയ഻ര഻ക്കണം
മഺന്ദ്തമലല കരഺറ഻ല് നര്ീപ്പടഽന്ത഻ന് ന഻യമപരമഺയ഻ യഺീതഺരഽ ഄുയഺഗയതയഽള വ വയക്ത഻
അയ഻ര഻ക്കരഽത്. ഈദഺഹരണത്ത഻ന്, ന്ദ്പഺയപാര്ത്ത഻യഺകഺത്തവര്ക്ക് ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് ന്ദ്പുവശ഻ക്കഺന് പറ്റ഻ലല.
vi. ന഻യമസഺധഽത
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീല വക്തഽവ഻ന് ന഻യമസഺധഽതയഽള വതഺയ഻ര഻ക്കണം, ഈദഺഹരണത്ത഻ന്,
ന഻യമവ഻രഽദ്ധമഺയ ന്ദ്പവിത്ത഻കള്ക്ക്ക് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ലഭ഻ക്കഽകയ഻ലല. എഐ ന്ദ്ഗ഻ീമറെ഻ീല
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വക്തഽ ന഻യമപരമീലലക഻ല് ഄത഻ന് സഺധഽത ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല. ഒരഽ ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീല
വക്തഽ ന഻യമഺനഽസിതമഺയ വക്തഽവഺയ഻ര഻ക്കണം.
ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്ത്
i. ഭ഼ഷണ഻ – ന്ദ്ക഻മ഻നല് മുനഺഭഺവുത്തഺടഽകാട഻ സമ്മര്ദം ീചലഽത്തഽക.
ii. അനഽച഻തമഺയ ഇന സവഺധ഼നം – മീറ്റഺരഺളുീട തഺത്പരയങ്ങള്ക്ക്ക് മഽകള഻ല്
ുമല്ത്ീക്കഺയ്ക്മയഽള വ ഒരഽ വയക്ത഻ തീറെ സ്ഥഺനമഺനം ഈപുയഺഗ഻ചാണ് മുറ്റ വയക്ത഻യഽീട ുമല്
ഄനഽച഻തമഺയ സവഺധ഼നം ീചലഽത്തഽം.
iii. വഞ്ചന – ഒരഽ വയക്ത഻ മീറ്റഺരഺീള ീതറ്റഺയ ന്ദ്പവിത്ത഻ ീചയ്യഺന് ുന്ദ്പര഻പ്പ഻ക്കഽക. ആത്
മനപാര്േം വക്തഽന഻ഷ്ഠത മറചാണുവുചാണഺ ഄീലലക഻ല് ീതറ്റ഻ദ്ധര഻പ്പ഻ുചാണഺ അകഺം.
iv. പ഻ശക ഇന – ഒരഺളുീട വ഻ാഺനത്ത഻ന് ഄഥവഺ വ഻ശവഺസത്ത഻ന് ഄഥവഺ ച഻ല
സംഗത഻യഽടുയഺ സരര്ഭത്ത഻ീറെുയഺ വയഺഖയഺത്ത഻ന് ീതറ്റ് പറ്റഺം. ആത് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീല
വക്തഽന഻ഷ്ഠയഽീട
എഐ ന്ദ്ഗ഻ീമറെ഻നഽം
ഄത്
മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്ത഻ലഽം
പ഻ശക്ക്
സംഭവ഻ക്കഽന്ത഻ുലക്ക് നയ഻ുചാണക്കഺം.

2. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുകഺണ്ത്ടഺകടഽകള് ഇന- ഇനത്പുത ക ഇനസവ഻ുശഷതകളറം
a) ഉബ്റ഼മ ഇനൂെ്സ്ഡ ഇന(്റ്റവഽം ഇനമ഻കച്ച ഇനവ഻ശവഺസം)
ആത് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീല ഄട഻സ്ഥഺന തതവങ്ങള഻ല് ഒന്ഺണ്. ആത഻ീന ഈബ്റ഼മ
ൂഫ്സ് എഐ ന്ഽം പറയഽം, ആത഻ീറെ ഄര്ഥം ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീല ഓുരഺ കക്ഷ഻യഽം
ആന്ഷഷവറന്ഷസഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എഐ ലലഺ വക്തഽന഻ഷ്ഠതകളും ീവള഻ീപ്പടഽത്തണം.
മ഻കചാണ വ഻ശവഺസവഽം നറ്റവഽം മ഻കചാണ വ഻ശവഺസവഽം തമ്മ഻ല് തഺരംതൃയം ുപഺലഽം
ീചയ്ക്ുതക്കഺം. ീപഺതഽുവ എഐ ലലഺ വഺണ഻ജയ ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള്ക്ക്കഽം ഄവരഽീട ആടപഺടഽകള഻ല്
മ഻കചാണ
വ഻ശവഺസം പഽലര്ുത്തണ്ടത് അവശയമഺണ് മഺന്ദ്തമലല വ഻വരങ്ങൽ നല്ത്കഽണ്ുപഺള്
കളുവഺ വ് ചനുയഺ കഺട്ടഺന് പഺട഻ലല. മ഻കചാണ വ഻ശവഺസം എഐ ന് ന഻യമപരമഺയ ഇ
കര്ത്തവയം
കാടഺീത,
വ഻ല്ത്പ്പനക്കഺരന്
വഺങ്ങഽന്യഺുളഺട്
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ന്ീറ
വക്തഽന഻ഷ്ഠതീയക്കഽറ഻ചാണ് മറ്റ് വ഻വരങ്ങള് തഽറന് പറയഽന്ത഻ന് ബഺദ്ധയസ്ഥനലല.
ആവ഻ീട പഺല഻ക്കഽന്ത് ‚കഺുവറ്റഇ ഇന എംപ്റ്റല്‛ ഇന എന്ന ഇന തതവമഺണ് ഇന അതഺയത് ഇന
വഺങ്ങഽന്നവര്ക്കഇ ഇന ജഺത്ഗത.
കരഺറ഻ീല
വ഻ഷയീത്തപ്പറ്റ഻
ആരഽകക്ഷ഻കളും
പര഻ുശഺധ഻ക്കണം. ഓുരഺ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് മുറ്റ കക്ഷ഻യഽീട ന്ദ്പക്തഺവന ശര഻യഺുണഺ എഐ ന്്
ഈറപ്പഺക്കഺം. ന്ദ്പക്തഺവനങ്ങള് വ഻ശവഺസത്ത഻ല് എഐ ടഽക്കണീമന്് ന഻ര്ബന്ധമ഻ലല, മറഽകക്ഷ഻
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ഄവഗണ഻ക്കഽന്ത഻ീനപ്പറ്റ഻ ുചഺദയം ീചയ്യഺനഺവ഻ലല.
്റ്റവഽം ഇന മ഻കച്ച ഇന വ഻ശവഺസം: ഇന ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള് വയതയക്തമഺയ ഒരഽ
ന഻ലപഺട഻ലഺണ് ന഻ല്ത്ക്കഽന്ത്. ഒന്ഺമതഺയ഻, ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീല വ഻ഷയം കഺണഺന് കഴ഻യഽന്തലല,
മഺന്ദ്തമലല ആത് ുനര഻ട്ടുള വ വ഻ക്ഷണത്ത഻ലാീടുയഺ ആന്ഷഷവററഽീട ഄനഽഭവത്ത഻ലാീടുയഺ
ീപീട്ടന്് മനസ്സ഻ലഺക്കഺന് കഴ഻യ഻ലല. ആത് കാടഺീത ുവീറയഽം വക്തഽതകളുണ്ട്, ഄത഻ീറെ
സവ഻ുശഷത ഄനഽസര഻ചാണ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര്ക്ക് മഺന്ദ്തുമ ച഻ലുപ്പഺള് ഄറ഻യഽകയഽള വു.
ആന്ഷഷവറര്ക്ക്ക് പാര്ണമഺയഽം ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് നല്ത്കഽന് വ഻വരങ്ങീള അന്ദ്ശയ഻ുക്കണ്ട഻ വരഽം.
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അയത഻നഺല് ആന്ഷഷവറന്ഷസഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വക്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ
ഄറ഻യ഻ക്കഽക എഐ ന്ത് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട കടമയഺണ്.

കഺരയങ്ങള്

ആന്ഷഷവറീറ

ഉദഺഹരണം
ുഡവ഻ഡ് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ക്കഺയ഻ ഒരഽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് മഽുന്ഺട്ട് വചാണു.
ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് ഄുപക്ഷ഻ചാണ സമയത്ത് ുഡവ഻ഡ് ന്ദ്പുമഹ ച഻ക഻ത്സയ഻ലഺയ഻രഽന്ഽ. പുക്ഷ
ുഡവ഻ഡ് ഇ വ഻വരം ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യ഻ല് ീവള഻ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ലല. ുഡവ഻ഡ഻ന്
നകുദശം 30 വയസ്സഺയ഻രഽന്ഽ, അയത഻നഺല് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ ുഡവ഻ഡ഻ുനഺട്
ീമഡ഻ക്കല് പര഻ുശഺധന ീചയ്യഺന് അവശയീപ്പടഺീത തീന് ുപഺള഻സ് നല്ത്ക഻. കഽറചാണ്
വര്ഷങ്ങള്ക്ക്ക്
ുശഷം
ുഡവ഻ീറെ
അുരഺഗയന഻ല
വഷളഺകഽകയഽം
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല്
ന്ദ്പുവശ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്ക്തഽ. ഄസഽഖം മാര്ഛ഻ചാണ് കഽറചാണ് ദ഻വസങ്ങള്ക്ക്കഽള വ഻ല് തീന്
ുഡവ഻ഡ് മരണീപ്പട്ടു. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ീയ ീേയ഻നഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടു.
ുഡവ഻ഡ഻ന്ീറ ഄവകഺശ഻ീയ ഄമ്പര഻പ്പ഻ചാണുീകഺണ്ട് ആന്ഷവറന്സ് കമ്പന഻ ീേയ഻ം തള വ഻.
ആന്ഷവറന്സ് കമ്പന഻യഽീട ഄുനവഷണത്ത഻ല് ുപഺള഻സ഻ എഐ ടഽത്ത സമയത്ത് ുഡവ഻ഡ഻സ് ന്ദ്പുമഹം
ഈണ്ടഺയ഻രഽന്ഽീവന്ഽം ഄത് ുഡവ഻ഡ് മനഃപ്പൂര്േം മറചാണുവചാണുീവന്ഽം കണ്ീടത്ത഻.
അയത഻നഺല് ആന്ഷവറന്സ് ുകഺണ്ന്ദ്ടഺക്ട് ഄസഺധഽവഺീണന്് ന്ദ്പഖയഺപ഻ക്കഽകയഽം ീേയ഻ം
തള വുകയഽം ീചയ്ക്തഽ.
വക്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ
വ഻വരങ്ങള്
നല്ത്ക഻യഺല്
മഺന്ദ്തുമ
ആന്ഷഷവറര്ക്ക്
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത഻ീനപ്പറ്റ഻ ത഼രഽമഺനം എഐ ടഽക്കഺന് കഴ഻യഽകയഽള വു:

തഺീഴ

 റ഻ക്ക് സവ഼കര഻ക്കുണഺ?
 സവ഼കര഻ക്കഽീന്ക഻ല്, ന്ദ്പ഼മ഻യം ന഻രക്ക് എഐ ന്ദ്തയഺയ഻ര഻ക്കണം, എഐ ീന്ത്ഺീക്ക ചട്ടങ്ങളും
വയവസ്ഥകളും ഄനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കണം?
നറ്റവഽം മ഻കചാണ വ഻ശവഺസം എഐ ന് ഇ ന഻യമപരമഺയ കര്ത്തവയം ീപഺതഽ ന഻യമത്ത഻ീറെ
ക഼ഴ഻ലഺണ് ഈടീലടഽക്കഽന്ത്. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര്ക്ക് ഄറ഻യഺവഽന് വക്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ കഺരയങ്ങൽക്ക്
മഺന്ദ്തമലല ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ഄറ഻ുയണ്ട വക്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ കഺരയങ്ങള്ക്ക്കഽം ഇ കര്ത്തവയം
ബഺധകമഺണ്.
ഉദഺഹരണം
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല഻ന്ീറ സമയത്ത് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ട
വക്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ കഺരയങ്ങള്ക്ക്കഽള വ ഈദഺഹരണങ്ങളഺണ്:
i. ൂലത് ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ: ഇന സവന്ത്ം
ീമഡ഻ക്കല്
ചര഻ന്ദ്തം,
പഺരമ്പരയ
ുരഺഗങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണുള വ കഽടഽംബ ചര഻ന്ദ്തം, മദയപഺനം-പഽകവല഻ ുപഺലഽള വ ശ഼ലങ്ങള്,
ുജഺല഻യഽണ്ുടഺ എഐ ന് കഺരയം, വയസ്സ്, വ഻ുനഺദങ്ങള്, ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട വരഽമഺനം
ുപഺലഽള വ സഺമ്പത്ത഻ക വ഻വരങ്ങള്, മറ്റ് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യഽണ്ുടഺ
എഐ ന് കഺരയം, ീതഺഴ഻ല്, തഽടങ്ങ഻യവ.
ii. അഗ്ന഻ബഺധ ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ: ീകട്ട഻ടത്ത഻ീറെ ന഻ര്മ്മഺണവഽം ഈപുയഺഗവഽം,
ീകട്ട഻ടത്ത഻ീറെ പഴക്കം, ീകട്ട഻ടത്ത഻ല് സാക്ഷ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ചരക്ക഻ീറെ സവഭഺവം,
തഽടങ്ങ഻യവ.
iii. ീമൂറന് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ: ഇന ഇനചരക്ക഻ീനപ്പറ്റ഻യഽള വ വ഻വരണം, പഺയ്ക്ക്ക് ീചയ്യുന്
ര഼ത഻, തഽടങ്ങ഻യവ.
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iv. ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര് ഇന്ഷവറന്സ്ഡ : വഺഹനീത്തപ്പറ്റ഻യഽള വ വ഻വരണം, വഺങ്ങ഻യ
ത഼യത഻, ൂന്ദ്ഡവീറക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ, തഽടങ്ങ഻യവ.

ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ഄങ്ങീന വല഻യ ഈത്തരവഺദ഻തവമഽള വ ഒരഽ വ഻ഷയമഺണ്.
ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീറെ കഺരയത്ത഻ല്, മ഻കചാണ വ഻ശവഺസമഽള വ ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള് നറ്റവഽം മ഻കചാണ
വ഻ശവഺസമഽള വ ുകഺന്ദ്ടഺക്ടഺയ഻ മഺറഽം.
ന഻ര്വചനം
ഈബ്റ഼മ ൂഫ്സ് എഐ ന് തതവം ന഻ര്വച഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്, ആന്ഷഷവറര് അവശയീപ്പട്ടഺലഽം
ആീലലക഻ലഽം ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീചയ്യുന് റ഻ക്ക഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ എഐ ലലഺ വക്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ
കഺരയങ്ങളും സണ്പാര്ണമഺയഽം കിതയമഺയഽം, സവുമധയഺയ഻ ീവള഻ീപ്പടഽന് കര്ത്തവയമഺണ്.
ുകഺണ്ത്ടഺകട഻ീല ഇന്ീതങ്ക഻ലഽം ഇനഒരഽ ഇനകക്ഷ഻ ഇന്റ്റവഽം ഇനമ഻കച്ച ഇനവ഻ശവഺസം ഇന
എന്ന ഇനതതവം ഇനപഺല഻ക്കഽന്ന഻ീലലങ്ക഻ല്, ഇനു ഇനുകഺണ്ത്ടഺകട് ഇനമുറ്റ ഇനകക്ഷ഻യ്ക്കഇ ഇന
തള്ള പരീ഻ക്കളയഺം.
ആത് ീകഺണ്ട് ഄര്ഥമഺക്കഽന്ത്, ഒരഺീള സവന്ത്ം ീതറ്റ഻ീറെ ുമല് ുനട്ടമഽണ്ടഺക്കഺന്
ഄനഽവദ഻ക്കരഽത്, ന്ദ്പുതയക഻ചാണും ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് ന്ദ്പുവശ഻ക്കഽന്ത഻ന്.
ആന്ഷഷവര് ീചയ്യുന് വയക്ത഻ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വക്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ
കഺരയങ്ങള഻ല് ഒന്ഽം തീന് കിന്ദ്ത഻മം കഺട്ടരഽത്. ആന്ഷഷവര് ീചയ്യുന് വയക്ത഻ വക്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ
കഺരയങ്ങീളലലഺം ീവള഻ീപ്പടഽത്തണം.
ഇ കര്ത്തവയം ന഻ലവ഻ലഽണ്ടഺയ഻രഽന്഻ീലലക഻ല്,
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഒരഽ വയക്ത഻ റ഻ക്കഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വക്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ കഺരയങ്ങള് മറചാണ്
വചാണ് അനഽകാലയങ്ങള് ൂകപറ്റുമഺയ഻രഽന്ഽ.
ുപഺള഻സ഻യഽടമ തീറെ ീമഡ഻ക്കല് ചര഻ന്ദ്തം, പഺരമ്പരയ ുരഺഗങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണുള വ കഽടഽംബ
ചര഻ന്ദ്തം, മദയപഺനം-പഽകവല഻ ുപഺലഽള വ ശ഼ലങ്ങള്, ുജഺല഻, തഽടങ്ങ഻യ കഺരയങ്ങള്
വക്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ
കഺരയങ്ങള്
ഒന്ഽം
തീന്
മറയ്ക്ക്കഺീത
സതയസന്ധമഺയ഻
ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽകയഺീണക഻ള് ഄണ്ടര്ൂററ്റര്ക്ക് ശര഻യഺയ ര഼ത഻യ഻ല് റ഻ക്ക് ന഻ര്ണയ഻ക്കഺന്
കഴ഻യഽം.
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല്
ുഫഺമ഻ല്
വക്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ
കഺരയങ്ങള്
ീവള഻ീപ്പടഽത്തഺത഻ര഻ക്കഽകുയഺ ീതറ്റഺയ വ഻വരങ്ങള് നല്ത്കഽകുയഺ ീചയ്ക്തഺല്, ഄത്
ഄണ്ടര്ൂററ്ററഽീട ത഼രഽമഺനീത്ത ബഺധ഻ക്കഽം ഄങ്ങീന ആന്ഷഷവറര്ക്ക് ുപഺള഻സ഻ റദഺക്കഺനഽള വ
ഄവകഺശമഽണ്ട്.
വക്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങള് ീവള഻ീപ്പടഽത്തണീമന്ത് ന഻യപരമഺയ കര്ത്തവയമഺണ്.
ഉദഺഹരണം
ഒരഽ എഐ ്സ഻കയാട്ട഻വ഻ന് ഈയര്ന് രക്തസമ്മര്ദമഽണ്ട്, ഄയഺള്ക്ക്ക് ഄടഽത്ത഻ീട ീചറ഻യ
ുതഺത഻ലഽള വ ഹിദയഺഘഺതം ഈണ്ടഺകഽകയഽം ീചയ്ക്തഽ, ഄത഻ീനത്തഽടര്ന്് റഇ വ഻വരം
മറചാണുീവചാണുീകഺണ്ട് ഄയഺള് ഒരഽ ീമഡ഻ക്കല് ുപഺള഻സ഻ എഐ ടഽക്കഺന് ത഼രഽമഺന഻ചാണു. ഄയഺള്
നല്ത്ക഻യ ീതറ്റഺയ വ഻വരങ്ങുളഺടഽകാട഻യ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് സവ഼കര഻ചാണ് ആന്ഷഷവറര് ഄങ്ങീന
പറ്റ഻ക്കീപ്പട്ടു.
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ജണ്മഺനഺല് ഹിദയത്ത഻ല് സഽക്ഷ഻രമഽള വ ഒരഽ വയക്ത഻
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ല് ഄത്
ീവള഻ീപ്പടഽത്ത഻. ഄത് ആന്ഷവറര് സവ഼കര഻ക്കഽകയഽം, ന഻ലവ഻ലഽള വ ഄസഽഖങ്ങള്ക്ക് കഽറഞ്ഞത്
നഺല് വര്ഷം പര഻രക്ഷ നല്കഽകയ഻ീലലന് വ഻വരം ീന്ദ്പഺുപ്പഺസീറ ആന്ഷവറര് ഄറ഻യ഻ചാണ഻ലല. ആത്
ആന്ഷവററഽീട ഭഺഗത്ത് ന഻ന്ഽള വ വഴ഻ീതറ്റ഻ക്കഽന് വക്തഽതയഺണ്.
b) വസ്ഡതഽന഻ഷ്ഠതകള്
ന഻ര്വചനം
റ഻ക്ക് സവ഼കര഻ക്കുണഺ ുവണ്ടുയഺ എഐ ന്ഽം സവ഼കര഻ക്കഽന്ക഻ല് തീന് ന്ദ്പ഼മ഻യം ന഻രക്കഽം
പഺല഻ുക്കണ്ട ചട്ടങ്ങീളയഽം വയവസ്ഥകളും എഐ ന്഻വയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ആന്ഷവറന്സ്
ഄണ്ടര്ൂററ്റര് ത഼രഽമഺനം എഐ ടഽക്കഽന്ത഻ീന ബഺധ഻ക്കഽന് വക്തഽതീയയഺണ് വക്തഽന഻ഷ്ഠതകള്
എഐ ന്് ന഻ര്വച഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്.
ീവള഻ീപ്പടഽത്തഺത്ത വക്തഽത ന്ദ്പഺധഺനമഽള വതഺുണഺ ഄലലുയഺ എഐ ന്ത് വയക്ത഻കളുീട
കഺരയത്ത഻ല് സഺഹചരയീത്ത അന്ദ്ശയ഻ചാണഺണ്, ഄത് ുകഺടത഻ക്ക് മഺന്ദ്തമഺണ് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺന്
കഴ഻യഽക. ആന്ഷഷവര് ീചയ്യുന് വയക്ത഻ റ഻ക്ക഻ീന ബഺധ഻ുചാണക്കഺവഽന് വക്തഽന഻ഷ്ഠകള്
ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ടത് ഄതയഺവശയമഺണ്.
ഒരഽ വയക്ത഻ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എഐ ടഽക്കഽന്തഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ടതഺയ
വക്തഽന഻ഷ്ഠതകളുീട ച഻ല വ഻ഭഺഗങ്ങീളപ്പറ്റ഻ നമഽക്ക് ുനഺക്കഺം:
i. സഺധഺരണയഽള വത഻ുനക്കഺള്
കാടഽതല്
ന്ദ്പഺധഺനയമഺണ്
ന഻ര്ദ഻ഷ്ട
റ഻ക്ക്
ന്ദ്പത഻ന഻ധ഼കര഻ക്കഽന്ത് എഐ ന് വക്തഽീതയഺണ് സാച഻പ്പ഻ക്കഽന്ത്.
ഉദഺഹരണം
കടല഻ലഽീട ീകഺണ്ടഽുപഺകഽന് ഄപകടകരമഺയ സവഭഺവമഽള വ കഺര്ുഗഺ, ഄസഽഖങ്ങളുീട
മഽന്ചര഻ന്ദ്തം.
ii.

എഐ ലലഺ ആന്ഷഷവറര്മഺര഻ല് ന഻ന്ഽം മഽണ്പ് എഐ ടഽത്ത഻ട്ടുള വ ുപഺള഻സ഻യഽം ഄവയഽീട
ന഻ലവ഻ലഽള വ സ്ഥ഻ത഻യഽം.
iii. ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല്
ുഫഺമ഻ീല
ഄഥവഺ
അല഻ുക്കഷന഻ീല
എഐ ലലഺ
ുചഺദയങ്ങള്ക്ക്കഽം ന്ദ്പഺധഺനയമഽണ്ട് കഺരണം ഄത് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീറെ വക്തഽന഻ഷ്ഠതയഽം
ഄത഻ീറെ റ഻ക്കഽമഺയ഻ വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ല് ബന്ധമഽള വവയഺണ്. ഄത് പാര്ണമഺയഽം
സതയസന്ധമഺയഽം ുവണം ഈത്തരം നല്ത്കഺന്.
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വക്തഽന഻ഷ്ഠതകള് ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ടത് അവശയമ഻ലലഺത്ത ച഻ല
സരര്ഭങ്ങളഺണ്
കഽറ഻പ്പഇ
ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ടഺത്ത ഇനവസ്ഡതഽന഻ഷ്ഠതകള്
ഄണ്ടര്ൂററ്ററഽമഺര്
ന്ദ്പുതയകമഺയ഻
ഄുനവഷ഻ചാണ഻ീലലക഻ല്
തഺീഴ
വക്തഽന഻ഷ്ഠതകള് ീവള഻ീപ്പടഽത്തഺന് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര് ബഺദ്ധയസ്ഥനലല:
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ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്

i. റ഻സ്ഡക ഇന
കഽറയ്ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ ഇന
നടപട഻ത്കമങ്ങള്

ൂകീകഺണ്ട഻ട്ട്യൂട്ട്റള്ള പരീ ഇന

ഉദഺഹരണം: ഇന ഫയൽ ന്സ്റ്റ഻ന്ഷഗഽഷൽ ഈണ്ീടന്ഽള വ കഺരയം
ii. ഇന്ഷവര് ഇന
കഺര ങ്ങള്

ീചയ്യറന്ന ഇന

വ ക്ത഻യ്ക്കഇ ഇന

അറ഻ുഽകാടഺത്ത ഇന

ഉദഺഹരണം: ഇന ഈയര്ന് രക്തസമ്മര്ദമഽള വ ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ുപഺള഻സ഻
എഐ ടഽക്കഽന് സമയത്ത് ഄത഻ീനപ്പറ്റ഻ ഄറ഻ഞ്ഞഽകാീടീയക഻ല് ഄത് വക്തഽന഻ഷ്ഠത
മറചാണുീവചാണതഺയ഻ കണക്കഺന് പറ്റ഻ലല.
iii. ്തഺണ് ഇന
യഽക്ത഻സഹജമഺയ ഇന
കീണ്ടത്തഺവഽന്നത്?

ശഽഷ്കഺത്ഫ഻ ഇന

ഓുരഺ മ഻ന഻ട്ട഻ീലയഽം വക്തഽന഻ഷ്ഠതകള് ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ട
കാടഽതല് വ഻വരങ്ങള് അവശയമഺീണക഻ല് ഄണ്ടര്ൂററ്റുമഺര്
ുചഺദ഻ക്കഽന്ത഻ന് ുബഺധവഺണ്മഺരഺയ഻ര഻ക്കണം.

മാലം ഇന
അവശയമ഻ലല.
ഄത഻ീനപ്പറ്റ഻

iv. ന഻യമവഽമഺയ഻ ഇനബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട് ഇനവസ്ഡതഽതകള്
ഓുരഺ
സ്ഥലീത്തയഽം
ഄറ഻ഞ്ഞ഻ര഻ക്കണം.

ന഻യമങ്ങീളപ്പറ്റ഻

ഄവ഻ീട

ഉദഺഹരണം: ഇന
ക്ുഫഺടകവക്തഽക്കള്
മഽന്ഷസ഻പഺല഻റ്റ഻യഽീട ന഻യമങ്ങള്.

തഺമസ഻ക്കഽന്വര്
സാക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ

v. ്ത഻ീനപ്പറ്റ഻ ഇന ുചഺദ഻ക്കഽന്ുപഺഴഺണ് ഇന ഇന്ഷവര് ഇന ീചയ്യറന്ന ഇന
വ ക്ത഻ ഇന സഹകര഻ക്കഺത്തത് ഇന (അഥവഺ ഇന കാടഽതല് ഇന വ഻വരങ്ങള് ഇന
ുവശ ീപ്പടഽന്നത് ഇനഉുപക്ഷ഻ുച്ചഺ)
ഈത്തരങ്ങള് ഄപാര്ണമഺയ഻രഽന്ഽ
ന഻ുഷധ഻ക്കഺന് കഴ഻യ഻ലല.

എഐ ന്്

പറഞ്ഞ്

ആന്ഷഷവറര്ക്ക്

പ഻ന്഼ട്

ചഽമതല

ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ട ചഽമതല എഐ ുപ്പഺഴഺണഽള വത്?
ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകളുീട കഺരയത്ത഻ല് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് സവ഼കര഻ചാണ് ുപഺള഻സ഻
ആഷയഽ ീചയ്യുന്ത് വീരയഽള വ ന്ദ്കയവ഻ന്ദ്കയ കഺലയളവ഻ലഽടന഼ളം ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽന്ത഻നഽള വ
കര്ത്തവയം ന഻ലന഻ല്ത്കഽം. ുപഺള഻സ഻ സവ഼കര഻ചാണുുശഷം, ുപഺള഻സ഻യഽീട കഺലഺവധ഻യ്ക്ക്കഽള വ഻ല്
ഈണ്ടഺകഽന് ഒരഽ വക്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ കഺരയവഽം ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ട കഺരയമ഻ലല.
ഉദഺഹരണം
മ഻സ്റ്റര് രഺജന് 15 വര്ഷീത്ത കഺലഺവധ഻യഽള വ ഒരഽ ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ എഐ ടഽത്തഽ.
ുപഺള഻സ഻ എഐ ടഽത്ത് 6 വര്ഷങ്ങള്ക്ക്കഽുശഷം
മ഻സ്റ്റര് രഺജന് ച഻ല ഹിദയസംബന്ധമഺയ
ഄസഽഖം ഈണ്ടഺകഽകയഽം ശക്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യയ്ക്ക്ക് വ഻ുധയനഺകഽകയഽം ീചയ്ക്തഽ. ഇ വ഻വരം മ഻സ്റ്റര്
രഺജന് ആന്ഷഷവററഽീട ഄടഽത്ത് ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ട അവശയമ഻ലല.
ന്ദ്പ഼മ഻യം സമയത്ത് ഄടയ്ക്ക്കഺത്തത് മാലം ുപഺള഻സ഻ ലഺപ്സഺകഽകയഽം ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക്
ുപഺള഻സ഻ കരഺര് പഽതഽക്ക഻ ഄത് ന഻ലവ഻ല് ീകഺണ്ടഽവരണീമന്ഽണ്ീടക഻ല്, പഽത഻യ
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ുപഺള഻സ഻ അരംഭ഻ക്കഽണ്ുപഺള് ീചയ്യുന്ത് ുപഺീല തീന്, പഽതഽക്ക഻ീയടഽക്കഽന് സമയത്ത്
വക്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ എഐ ലലഺ വ഻വരങ്ങളും ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ട കടമ ഄയഺള്ക്ക്കഽണ്ട്.
്റ്റവഽം ഇനമ഻കച്ച ഇനവ഻ശവഺസം ഇനലംഘ഻ക്കഽക
നറ്റവഽം മ഻കചാണ വ഻ശവഺസം ലംഘ഻ക്കീപ്പടഽന്ഽ സരര്ഭങ്ങീളപ്പറ്റ഻ നമഽക്ക് ുനഺക്കഺം.
ലംഘനം ഒന്ഽക഻ല് വക്തഽന഻ഷ്ഠത ീവള഻ീപ്പടഽത്തഺത഻ര഻ക്കഽകുയഺ വഴ഻ുയഺ
വക്തഽതകള് നല്ത്കഽക വഴ഻ുയഺ അകഺം.

ആത്തരം
ീതറ്റഺയ

വസ്ഡതഽന഻ഷ്ഠത ഇനീവള഻ീപ്പടഽത്തഺത഻ര഻ക്കഽക: ഇന  ഇന ആത്തരം സരര്ഭം ഈണ്ടഺകഽന്ത്
ആന്ഷഷവറര്
ന്ദ്പുതയകമഺയ഻
ഄുനവഷ഻ക്കഺത്തത഻നഺല്
ആന്ഷഷവര്
ീചയ്യുന്
വയക്ത഻
വക്തഽന഻ഷ്ഠതീയപ്പറ്റ഻ ഒന്ഽം തീന് പറയഺീത ന഻ശബ്ദമഺയ഻ ആര഻ക്കഽണ്ുപഺഴഺണ്. ആന്ഷഷവറര്
ുചഺദ഻ക്കഽന് ുചഺദയങ്ങള്ക്ക്ക് ഄവയക്തമഺയ ഈത്തരം നല്ത്കഽന്ത് വഴ഻യഽം ആങ്ങീന
സംഭവ഻ക്കഺം. ന഻ര്ദ഻ഷ്ട വക്തഽതയ്ക്ക്ക്
വല഻യ ന്ദ്പഺധഺനയമ഻ീലലന്് കരഽത഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല്
ീപഺതഽുവഺ ഈുപക്ഷ മുനഺഭഺവുത്തഺടഽകാട഻യഺയ഻ര഻ക്കഽം ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽക.
ആത്തരം സരര്ഭത്ത഻ല് ഄവര് കഽറ്റക്കഺരലല. ഒരഽ വക്തഽത ഗാഢലക്ഷയ്ുത്തഺട്
ഄടക്ക഻പ഻ട഻ക്കഽന്ത഻ീനയഺണ് മറചാണുീവയ്ക്ക്കഽക എഐ ന്് പറയഽന്ത്. രണ്ടഺമത് പറഞ്ഞത഻ല്
ചത഻ ീചയ്യുക എഐ ന് ഈുദശയം കാട഻യഽണ്ട്.
ീതറ്റഺയ ഇന വസ്ഡതഽത ഇന നല്കഽക: ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീറെ ന്ദ്കയവ഻ന്ദ്കയസമയത്ത് നല്ത്കഽന്
നീതഺരഽ ന്ദ്പക്തഺവനയഽം വക്തഽതകീളന്ഺണ് പറയഽക. ഒരഽ വക്തഽത എഐ ന്ത്
വ഻ശവഺസത്ത഻ീറെ,
ഈുദശയത്ത഻ീറെ
ഄഥവ
ന്ദ്പത഼ക്ഷതയഽീട
ന്ദ്പക്തഺവനയഺകഺം.
ഄത഻ലടങ്ങ഻യ഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങളുീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല്, ഒരഽ ന്ദ്പക്തഺവന ത഼ര്ചാണയഺയഽം
പരമമഺയ സതയമഺയ഻ര഻ക്കണം. വക്തഽതകളുീട കഺരയത്ത഻ല്,
വ഻ശവഺസത്ത഻ീറെ ഄഥവഺ
ന്ദ്പത഼ക്ഷയഽീട കഺരയത്ത഻ല്, ആത് മ഻കചാണ വ഻ശവഺസ ന്ദ്പകഺരമഺയ഻ര഻ക്കണം.
ീതറ്റഺയ വക്തഽത നല്ത്കല് രണ്ട് ര഼ത഻യ഻ലഺകഺം:
i. ന഻ഷ്കളങ്കപരമഺയ഻ ഇന ീതറ്റഺയ ഇന വസ്ഡതഽത ഇന നല്കഽക – കിതയതയ഻ലലഺത്ത
ന്ദ്പക്തഺവനകളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടത്, ഄതഺയത് വ് ചന കഺണ഻ക്കഽക എഐ ന്
ഈുദശുത്തഺീട ഄലലഺീത നല്ത്കഽന്ത്.
ii. വഞ്ചനഺപരമഺയ഻ ഇന ീതറ്റഺയ ഇന വസ്ഡതഽത ഇന നല്കഽക ഇന – ഇന ആന്ഷഷവറീറ ഇന
ചത഻ക്കഽക
എഐ ന് ഈുദശുത്തഺടഽകാട഻ ഄഥവഺ സതയത്ത഻ന് വ഻ലകല്ത്പ്പ഻ക്കഺീത
വ഼ണ്ടഽവ഻ചഺരമ഻ലലഺത്ത ര഼ത഻യ഻ല് മനപ്പൂര്േം ീതറ്റഺയ ന്ദ്പക്തഺവനകള് നല്ത്കഽക.
ചത഻ക്കഽക എഐ ന് ഈുദശുത്തഺടഽകാട഻ മനപ്പൂര്േം വക്തഽതകള് മറയ്ക്ക്കഽകുയഺ ഄഥവഺ
വ് ചനപരമഺയ഻ ീതറ്റഺയ വക്തഽത നല്ത്കഽകുയഺ ീചയ്ക്തഽീവന്് ീതള഻ഞ്ഞഺല് ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള് ീപഺതഽുവ ഄസഺധഽവഺകഽം.
c) ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനതഺത്പര ത
‘ആന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരത’ ന഻ലന഻ല്ത്ക്കഽന്തഺണ് ഓുരഺ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീലയഽം
നറ്റവഽം ഄതയന്ത്ുപക്ഷ഻തമഺയ ഘടകം, ആത഻ീന ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻നഽള വ ന഻യമപരമഺയ
മഽന്ഽപഺധ഻യഺയ഻ട്ടഺണ് കണക്കഺക്കഽന്ത്.
ചാതഺട്ടം ഄഥവഺ പന്ത്യവഽം ആന്ഷഷവറന്ഷസഽം
തമ്മ഻ലഽള വ വയതയഺസം എഐ ന്ത്ഺീണന്് നമഽക്ക് ുനഺക്കഺം.
i. ചാതഺട്ട്യൂട്ട്വഽം ഇനഇന്ഷവറന്സഽം
ച഼ട്ടുകള഻യഽീട കഺരയം എഐ ടഽക്കഽക, ആവ഻ീട ഒരഺള് ഒന്ഽക഻ല് ജയ഻ക്കഽം ഄഥവഺ
ുതഺല്ത്ക്കഽം. ഒരഽ വയക്ത഻ പന്ത്യം ീവയ്ക്ക്കഽന്ത് മാലം മഺന്ദ്തമഺണ് ലഺഭം ഄഥവഺ നഷ്ടം
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ഈണ്ടഺകഽന്ത്. ീഗയ഻ം കള഻ക്കഽന്വന് കള഻ ജയ഻ക്കഽക എഐ ന് ഈുദശയമലലഺീത മറ്റ്
യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ ബന്ധുമഺ തഺത്പരയുമഺ ീഗയ഻മ഻ുനഺട് ഈണ്ടഺകഽകയ഻ലല. വഺത്
ീവയ്ക്ക്കഽക ഄഥവഺ പന്ത്യം ീവയ്ക്ക്കഽക എഐ ന്ത് ുകഺടത഻ മഽന്ഷപഺീക ന഻യമപരമഺയ഻
നടപ്പ഻ലഺക്കഺന്
കഴ഻യഽകയ഻ലല, അതഽീകഺണ്ട്
ആതഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട നീതഺരഽ
ുകഺന്ദ്ടഺക്ടും ന഻യമവ഻രഽദ്ധമഺണ്. തീറെ വ഼ട് പന്ത്യത്ത഻ല് വചാണ് ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ച഼ട്ടുകള഻ക്കഽകയഽം ഄത഻ല് ുതഺല്ത്ക്കഽകയഽം ീചയ്ക്തഺല്, മുറ്റ കക്ഷ഻യ്ക്ക്ക് പന്ത്യത്ത഻ല്
ലഭ഻ചാണ വ഼ട് സവന്ത്മഺക്കഺന് ുകഺടത഻ീയ സമ഼പ഻ക്കഺന് കഴ഻യ഻ലല.
നമഽക്ക് ഒരഽ വ഼ടഽം ഄത് കത്ത഻ ചഺമ്പലഺകഽന് ഒരഽ സരര്ഭീത്തപ്പറ്റ഻യഽം ുനഺക്കഺം. വ഼ട്
ആന്ഷഷവര് ീചയ്യുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീറെ വക്തഽന഻ഷ്ഠതയഽമഺയ഻ – അതഺയത്
വ഼ടഽമഺയ഻ ന഻യമപരമഺയ ബന്ധമഽണ്ട്. ഄയഺളുീട ഈടമസ്ഥതയ഻ലഽള വതഺണ് വ഼ട്, ഄത഻ന്
നശ഻ക്കഽകുയഺ ുകടഽപഺുടഺ സംഭവ഻ക്കഽകുയഺ ീചയ്ക്തഺല് ഄയഺള്ക്ക്ക് സഺമ്പത്ത഻കുേശം
ഄനഽഭവ഻ുക്കണ്ട഻
വരഽം.
ത഼
പ഻ട഻ക്കഽകുയഺ
ആലലുയഺ
എഐ ന്ത഻ല്
ഇ
ഈടമസ്ഥഺവകഺശത്ത഻ീറെ ബന്ധം സവതന്ത്മഺയ഻ ന഻ലന഻ല്ത്ക്കഽകയഽം ഇ ബന്ധമഺണ്
നഷ്ടത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന്ത്. ഒരഺള് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എഐ ടഽത്ത഻ട്ടുണ്ുടഺ ആലലുയഺ എഐ ന്ത്
കണക്കഺക്കഺീത ഇ സംഭവം (ഄഗ്ന഻ബഺധ ഄഥവഺ ുമഺഷണം) നഷ്ടത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽം.
ഒരഺള്ക്ക്ക് ജയ഻ക്കഺനഽം ുതഺല്ത്ക്കഺനഽം സഺദ്ധയതയഽള വ ച഼ട്ടുകള഻ ുപഺീലയലല ഄഗ്ന഻ബഺധ,
ഄത് ഒരഺള്ക്ക്ക് നഷ്ടം മഺന്ദ്തുമ വ഻തയ്ക്ക്കഽകയഽള വു – ഄതഺയത് വ഼ട഻ീറെ
ഈടമസ്ഥനഽണ്ടഺകഽന് നഷ്ടം.
വ഼ട്ടുടമസ്ഥന്
ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
എഐ ടഽക്കഽന്ത്
നഺശനഷ്ടം
ഈണ്ടഺക്കഽകയഺീണക഻ല്
സഹ഻ുക്കണ്ട഻ വരഽന് സഺമ്പത്ത഻ക നഷ്ടം മീറ്റഺരഽ ര഼ത഻യ഻ല് ന഻കത്തഺം എഐ ന്്
ഈറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഺണ്.
ആന്ഷഷവര് ീചയ്യുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് തീറെ വ഼ട഻ുനഺട് ഄഥവഺ തീറെ പണത്ത഻ുനഺടഽള വ
തഺത്പരയീത്തയഺണ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയത എഐ ന്് പറയഽന്ത്.
ഉദഺഹരണം
മ഻സ്റ്റര് ചന്ദ്രുശഖര് തീറെ വ഼ട് ഇടഺയ഻ നല്ത്ക഻ ബഺക഻ല് ന഻ന്ഽം 15 ലക്ഷം രാപ
ുലഺീണടഽത്ത഻ട്ടുണ്ട്.
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ുചഺദയങ്ങള്ക്ക്ക് ഈത്തരം നല്ത്കഽക:
 ഄയഺള്ക്ക്ക് തീറെ വ഼ട഻ീറെ കഺരയത്ത഻ല് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയത ഈണ്ുടഺ?
 ബഺക഻ന് അ വ഼ട഻ീറെ കഺരയത്ത഻ല് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയത ഈണ്ുടഺ?
 എഐ ന്ത്ഺണ് ഄയഺളുീട ഄയല്ത്ക്കഺരീറെ മുനഺഭഺവം?
മ഻സ്റ്റര് ന്ദ്ശ഼ന഻വഺസ഻ീറെ കഽടഽംബ ന്ദ്പഺയമഺയ മഺതഺപ഻തഺക്കള്, ഭഺരയ, 2 കഽട്ട഻കള്
എഐ ന്഻വരടങ്ങ഻യതഺണ്. തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ുചഺദയങ്ങള്ക്ക്ക് ഈത്തരം നല്ത്കഽക:
 ഄവര് സഽഖമഺയ഻ ജ഼വ഻ക്കഽന്ത഻ല് ഄയഺള്ക്ക്ക് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺതപരയത ഈണ്ുടഺ?
 ഄവര഻ല് അീരീയക഻ലഽം അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല് ന്ദ്പുവശ഻പ്പ഻ുക്കണ്ട഻ വരഽണ്ുപഺള്
ഄയഺള്ക്ക്ക് സഺമ്പത്ത഻ക ബഺദ്ധയത ഈണ്ടഺകഽുമഺ?
 എഐ ന്ത്ഺണ് ഄയല്ത്ക്കഺരീറെ കഽട്ട഻കളുീട കഺരയം? അവരഽീട കഺരയത്ത഻ല് ഄയഺള്ക്ക്ക്
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയത ഈണ്ടഺ?
ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീറെ വക്തഽന഻ഷ്ഠതയഽം ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീറെ വക്തഽന഻ഷ്ഠതയഽം
തമ്മ഻ലഽള വ വയതയഺസം ഄറ഻ുയണ്ടത് അവശയമഺണ്.
ഇന്ഷവറന്സ഻ീെ ഇന
വസ്ഡതഽന഻ഷ്ഠത ഇന
 ഇന
ആന്ഷഷവര്
ജണ്മസ഻ദ്ധമഺയ഻ ഒരഽ മാലയമഽള വ വക്തഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടതഺണ്.
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ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്

ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുകഺണ്ത്ടഺകട഻ീെ ഇന വസ്ഡതഽന഻ഷ്ഠത ഇന അ വക്തഽവ഻ന് ുമല്
ആന്ഷഷവര് ീചയ്യുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽന് സഺമ്പത്ത഻കമഺയ തഺത്പരയമഺണ്. ആന്ഷഷവറര്ക്ക്
ഄത്തരീമഺരഽ തഺത്പരയം വക്തഽവ഻ന് ുമല് ഈണ്ീടക഻ല് മഺന്ദ്തുമ ഄയഺള്ക്ക്ക് ഄത്
ആന്ഷഷവര് ീചയ്യുന്ത഻നഽള വ ന഻യമപരമഺയ ഄവകഺശം ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു. ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുപഺള഻സ഻ ഄത഻ീറെ യഥഺര്ഥമഺയ ഄര്ഥത്ത഻ല് വക്തഽവ഻നലല പര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത്,
പുക്ഷ ആന്ഷഷവര് ീചയ്യുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഄത഻ണ്ുമലഽള വ സഺമ്പത്ത഻ക തഺത്പരയത്ത഻നഺണ്.
ച഻ത്തം ഇന3: ീപഺതഽന഻യമം ഄനഽസര഻ചാണുള വ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയത

ഇന്ഷവറ
ന്സ്ഡ ഇന
തഺത്പ
ര ത

ുസ്ഡത഻
കൾ
ഞഺ
ന്

കഽട്ട്യൂട്ട്഻
ഭഺ
കൾ തഺത്പര ത  ഇനഉണ്ടഺയ഻ര഻ുക്കണ്ട ഇനസമയം
ര
ii. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല്, ുപഺള഻സ഻ എഐ ടഽക്കഽന് സമയത്തഺണ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയത
ഈണ്ടഺയ഻ര഻ുക്കണ്ടത്. ജനറല് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല്, ീമൂറന് ുപഺള഻സ഻കള്ക്ക്ക് ഒഴ഻ീക മറ്റ്
എഐ ലലഺ ുപഺള഻സ഻കള഻ലഽം ുപഺള഻സ഻ എഐ ടഽക്കഽന് സമയത്തഽം ീേയ഻ം ീചയ്യുന് സമയത്തഽം
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയത ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം.
d) ഉപഺത്ഫ഻കകഺരണം ഇന(ുത്പഺകസ഻ുമറ്റഇ ഇനുകഺസ്ഡ)
ന഻യമപരമഺയ തതവങ്ങള഻ല് നറ്റവഽം ഄവസഺനുത്തതഺണ് ഈപഺന്ത്഻കകഺരണ തതവം.
ഈപഺന്ത്഻കകഺരണ എഐ ന്ത് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീല ഒരഽ ന്ദ്പധഺന തതവമഺണ്, ുകടഽപഺട് ഄഥവഺ നഷ്ടം
എഐ ങ്ങീനയഺണ് സംഭവ഻ചാണീതന്ഽം ആന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത
ഒരഽ
സംഗത഻ മാലമഺുണഺ
സംഭവ഻ചാണീതന്ഽം സംബന്ധ഻ക്കഽന്തഺണ്. ആന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത ഒരഽ സംഗത഻ മാലമഺണ് നഺശനഷ്ടം
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സംഭവ഻ചാണീതക഻ല് ആന്ഷഷവറര് ഄത഻ന് ബഺദ്ധയസ്ഥരഺണ്. ീചയ്ക്ത ഒരഽ സംഗത഻യഺണ് ഄത഻ീറെ
ുഹതഽീവക഻ല് ആന്ഷഷവറര് നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല്ത്കണം, ഄീലലക഻ല് നല്ത്കണ്ട.
ഇ ചട്ടം ഄനഽസര഻ചാണ്, നഺശനഷ്ടത്ത഻ന് കഺരണമഺയ സംഭവങ്ങളുീട ഒരഽ ശിംഖലയ഻ല് ന഻ന്ഽം നറ്റവഽം
ന്ദ്പബലമഺയ കഺരണം നതഺണ് എഐ ന്് ആന്ഷഷവറര് കണ്ീടത്തണം. നഺശനഷ്ടത്ത഻ുലക്ക് തല്ത്ക്ഷണം നയ഻ചാണ
ഄവസഺനത്ത സംഭവം ആത് അയ഻ര഻ക്കണീമന്഻ലല, ഄതഺയത് നഺശനഷ്ടത്ത഻ീറെ തല്ത്ക്ഷണ കഺരണുമഺ
നറ്റവഽം ഄടഽത്ത സംഭവം ആത് അയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല.

മറ്റ് കഺരണങ്ങീള ഒറ്റീപ്പട്ട കഺരണങ്ങളഺയ഻ട്ടഺണ് തരംത഻ര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്, ഄത് ഈപഺന്ത്഻ക
കഺരണങ്ങള഻ല് ന഻ന്ഽം വയതയക്തമഺണ്.
ഒറ്റീപ്പട്ട കഺരണങ്ങള് കണ്ുടക്കഽം പുക്ഷ ഒരഽ
സംഭവ വ഻കഺസം സിഷ്ട഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ന്ദ്പഭഺവം ഄത഻ന് ഈണ്ടഺീയന്് വര഻ലല.
ന഻ര്വചനം
ഈപഺന്ത്഻ക കഺരണം എഐ ന്ഺല് പഽത഻യതഽം സവതന്ദ്ന്ത്വഽമഺയ ഈറവ഻ടത്ത഻ടന്ീറ ന്ദ്പവര്ത്തനത്തലഽള വ
ബഺഹയശക്ത഻യഽീട ആടീപ്പടല഻ലലഺീത സംഭവങ്ങളുീട ഒരഽ പരമ്പരയ്ക്ക്ക് തീന് കഺരണമഺകഽന്
സജ഼വവഽം കഺരയക്ഷമവഽമഺയ ഒരഽ കഺരണം.
ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള഻ല് ഈപഺന്ത്഻കകഺരണ സ഻ദ്ധഺന്ത്ം എഐ ങ്ങീനയഺണ്
ന്ദ്പുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്? ീപഺതഽുവ, മരണകഺരണീമീന്ത്ന്് കണക്കഺക്കഺീത ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
മരണഺനഽകാലയം നല്ത്കഽന്ത഻നഺല്, ഈപഺന്ത്഻ക കഺരണ സ഻ദ്ധഺന്ത്ം ന്ദ്പുയഺഗ഻ക്കഺന് കഴ഻യ഻ലല.
എഐ ന്ത്഻രഽന്ഺലഽം മ഻ക്ക ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള഻ലഽം ഄപകട അനഽകാലയ
ൂറഡല് ഈണ്ടഺകഽം, അയത഻നഺല് ഄപകടമരണം സംഭവ഻ക്കഽണ്ുപഺള് ഒരഽ ഄധ഻ക തഽക
നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ നല്ത്കഽം. ഄത്തരം ക്ദര്ഭങ്ങള഻ുല, ഄപകടം മാലം തീന്യഺുണഺ മരണം
സംഭവ഻ചാണീതന്് ഄുനവഷ഻ചാണ് ഈറപ്പ് വരഽത്തണം. ആത്തരം സരര്ഭങ്ങള഻ലഺണ് ഈപഺന്ത്഻ക
കഺരണ സ഻ദ്ധഺന്ത്ം ഈപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്.
കാട഻ുച്ചരുല ഇനുകഺണ്ത്ടഺകട്
കാട഻ുചാണരുല ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ഇന എഐ ന്ഺുല ഇന വളീര ഈയര്ന് വ഻ലുപശുല ഗഽണഗണനയഽള വ ഒരഽ
കക്ഷ഻ തയ്യഺറഺക്കഽന് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട്, ആത്തരം ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ുല മറഽകക്ഷ഻യ്ക്ക്ക് കാട഻ുചാണരല഻ന്
മഺന്ദ്തമഽള വ ഄവസരമഺണ് ലഭ഻ക്കഽക ഄതഺയത് ഒന്ഽക഻ല് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് സവ഼കര഻ക്കഽക
ഄീലലക഻ല് തള വ഻ക്കളയഽക. ആവ഻ീട ആന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീല ചട്ടങ്ങളും
വയവസ്ഥകളും ഄനഽസര഻ചാണ് എഐ ലലഺ ര഼ത഻യ഻ലഽം വ഻ലുപശഺനഽള വ ഄധ഻കഺരമഽണ്ട്.
ആത഻ീന ന഻ര്വ഼രയമഺക്കഽന്ത഻ന്, ഒരഽ ന്ദ്ഫ഼ലാക്ക് കഺലഺവധ഻ നര്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്,
ഄത഻ന്ഷന്ദ്പകഺരം, ുപഺള഻സ഻ എഐ ടഽത്തത഻നഽുശഷം ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് ുയഺജ഻ക്കഺന് കഴ഻യഺത്ത
എഐ ീന്ത്ക഻ലഽം കഺരയം ുപഺള഻സ഻യ഻ല് ഈണ്ീടക഻ൽല് ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമറെ് ലഭ഻ചാണ് 15
ദ഻വസത്ത഻നകം ുപഺള഻സ഻ റദഺക്കഽന്ത഻നഽള വ ീസികരയമഽണ്ട്. ഇ വ഻വരം കമ്പന഻ീയ
ുരഖമാലം ഄറ഻യ഻ക്കഽക ഄങ്ങീന ുപഺള഻സ഻ ീചലവഽകളും ചഺര്ജഽകളും ക഻ഴ഻ചാണുള വ
ന്ദ്പ഼മ഻യം റ഼ഫണ്ട് ീചയ്യും.
ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പരീ ഇനപര഼ക്ഷ ഇന1
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് ഭ഼ഷണ഻ീപ്പടഽത്തല഻നഽള വ ഈദഺഹരണം?
I. രുമഷ്
ീചറ഻യ
ഄക്ഷരത്ത഻ല്
ീകഺടഽത഻ര഻ക്കഽന്
കഺരയങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണ്
(വയവസ്ഥകീളക്കഽറ഻ചാണ്) മനസ്സ഻ലഺക്കഺീത ഒരഽ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ഒപ്പ഻ട്ടു.
II. ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് ഒപ്പ഻ട്ട഻ീലലക഻ല് ീകഺന്ഽകളയഽീമന്് രുമഷ് മുഹഷ഻ീന ഭ഼ഷണ഻ീപ്പടഽത്തഽക.
III. രുമഷ് തീറെ ീന്ദ്പഺഫഷണല് സവഺധ഼നം ഈപുയഺഗ഻ചാണ് മുഹഷ഻ീന ീകഺണ്ട് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല്
ഒപ്പ഻ീവപ്പ഻ചാണു.
IV. മുഹഷ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ഒപ്പുീവയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ രുമഷ് ീതറ്റഺയ വ഻വരങ്ങള് നല്ത്ക഻.
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ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പരീ ഇനപര഼ക്ഷ ഇന2
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നീതഺണ് രുമഷ഻ന് ആന്ഷഷവര് ീചയ്യഺന് പറ്റഺത്തത്?
I. രുമഷ഻ീറെ വ഼ട്
II. രുമഷ഻ീറെ ഭഺരയ
III. രുമഷ഻ീറെ സഽഹിത്ത്
IV. രുമഷ഻ീറെ മഺതഺപ഻തഺക്കള്
സംത്ഗഹം


പണം ഄഥവഺ ന്ദ്പ഼മ഻യം സവ഼കര഻ചാണ് ീകഺണ്ട് ച഻ല ന഻ര്ദ഻ഷ്ട റ഻ക്ക്കഽകള്ക്ീക്കത഻ീര
സഺമ്പത്ത഻ക സംരക്ഷണം നല്ത്കഺീമന്് ആന്ഷഷവറര് വഺദ്ധരദഺനം നല്ത്കഽന് കരഺര്
ന്ദ്പകഺരമഽള വ എഐ ന്ദ്ഗ഻ീമറെഺണ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല് ഈള്ക്ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ത്.



ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് എഐ ന്ഺല്
എഐ ന്ദ്ഗ഻ീമറെഺണ്.



ന഻യമസഺധഽതയഽള വ ഒരഽ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീറെ ഘടകങ്ങളഺണ്
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.



കക്ഷ഻കള്

തമ്മ഻ലഽണ്ടഺക്കഽന്

ന഻യമപരമഺയ഻

ന്ദ്പഺബലയമഽള വ

വഺദ്ധരദഺനവഽം സവ഼കര഻ക്കലഽം
ന്ദ്പത഻ഫലം
കക്ഷ഻കള് തമ്മ഻ലഽള വ ഈടമ്പട഻
സവതന്ദ്ന്ത്മഺയ ത഼രഽമഺനം
ആരഽകക്ഷ഻കളുീടയഽം കഴ഻വ്
വക്തഽവ഻ീറെ ന഻യമന്ദ്പഺബലയം

ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകളുീട ന്ദ്പുതയക സവ഻ുശഷതകളഺണ്
i. ഈബ്റ഼മ ൂഫ്സ്
ii. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയത
iii. ഈപഺന്ത്഻ക കഺരണം

മഽഖ പദങ്ങള്
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

വഺദ്ധരദഺനവഽം സവ഼കര഻ക്കലഽം
ന഻യമപരമഺയ ന്ദ്പത഻ഫലം
ആരഽകക്ഷ഻കളുീടയഽം സമ്മതം
ഈബ്റ഼മ ൂഫ്സ്
വക്തഽന഻ഷ്ഠതകള്
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയത
ഈപഺന്ത്഻ക കഺരണം

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പരീ ഇനുചഺദ ങ്ങളറീട ഇനഉത്തരം
ഉത്തരം ഇന1 ഇന
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് ഒപ്പ഻ട്ട഻ീലലക഻ല് ീകഺന്ഽകളയഽീമന്് രുമഷ് മുഹഷ഻ീന ഭ഼ഷണ഻ീപ്പടഽത്തഽക.
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ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
രുമഷ഻ന്
സഽഹിത്ത഻ീറെ
ജ഼വന഻ല്
യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ
ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
തഺത്പരയതയഽമ഻ലല അയത഻നഺല് സഽഹിത്ത഻ീന ആന്ഷഷവര് ീചയ്യഺന് പറ്റ഻ലല.
സവയം ഇനപര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങള്
ുചഺദ ം ഇന1
ഒരഽ
I.
II.
III.
IV.

സഺധഽതയഽള വ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീല നത് ഘടകമഺണ് ന്ദ്പ഼മ഻യവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടത്
വഺദ്ധരദഺനവഽം സവ഼കര഻ക്കലഽം
ന്ദ്പത഻ഫലം
സവതന്ദ്ന്ത്മഺയ ത഼രഽമഺനം
ആരഽകക്ഷ഻കളുീടയഽം ന്ദ്പഺപ്ത഻

ുചഺദ ം ഇന2
---------------- അണ് കിതയതയ഻ലലഺത്ത ന്ദ്പക്തഺവനകളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടത്, ഄതഺയത് വ് ചന
കഺണ഻ക്കഽക എഐ ന് ഈുദശുത്തഺീട ഄലലഺീത നല്ത്കഽന്ത്.
I. ീതറ്റഺയ വക്തഽത നല്ത്കഽന്ത്
II. ന്ദ്പത഻ഫലം
III. വഺദ്ധരദഺനം
IV. ന്ദ്പത഻ന഻ധ഼കര഻ക്കല്
ുചഺദ ം ഇന3 ഇന
ന്ദ്ക഻മ഻നല് മുനഺഭഺവുത്തഺടഽകാട഻ സമ്മര്ദം ീചലഽത്തഽന്തഺണ് ------------I. വ് ചന
II. സവഺധ഼ന഻ക്കഽക
III. ഭ഼ഷണ഻
IV. പ഻ഴവ്
ുചഺദ ം ഇന4
ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത്
ന്ദ്പക്തഺവനയഺണ് ശര഻?
I. ന഻യമപരമഺയ സഺധഽതയ഻ലലഺത്ത വഺക്കഺലഽള വ ുകഺന്ദ്ടഺക്ടഺണ഻ത്
II. ന഻യമപരമഺയ സഺധഽതുയഺടഽകാട഻യ വഺക്കഺലഽള വ ുകഺന്ദ്ടഺക്ടഺണ഻ത്
III. 1872-ീല ആന്ത്യന് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് അക്ട് ന്ദ്പകഺരം രണ്ട് കക്ഷ഻കള് (ഄതഺയത് ആന്ഷഷവററഽം
ആന്ഷഷവര് ീചയ്യുന് വയക്ത഻യഽം) തമ്മ഻ലഽള വ ുകഺന്ദ്ടഺക്ടഺണ഻ത്
IV. ആത് പന്ത്ഺയ ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള്ക്ക്ക് സമഺനമഺണ്
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ുചഺദ ം ഇന5
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പക്തഺവനയഺണ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ്പകഺരം സഺധഽതയഽളള
വക്തഽവലലഺത്തത്?
I. പണം
II. വക്തഽ
III. ൂകകാല഻
IV. അഭരണം
ുചഺദ ം ഇന6
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് കക്ഷ഻ക്കഺണ്
നര്ീപ്പടഽന്ത഻ന് ഄര്ഹതയ഻ലലഺത്തത്?
I. ബ഻സ഻നസ്സുകഺരന്
II. ന്ദ്പഺയപാര്ത്ത഻യഺകഺത്തവര് (ൂമനര്)
III. വ഼ട്ടമ്മ
IV. സര്ക്കഺര് ജ഼വനക്കഺര്

ൂലഫ്

ആന്ഷഷവറന്ഷസ്

ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല്

ുചഺദ ം ഇന7
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
നത്
ന്ദ്പവിത്ത഻യഺണ്
‚ഈബ്റ഼മ
ൂഫ്സ്‛
തതവം
ന്ദ്പദര്ശ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത്?
I. ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല്
ുഫഺമ഻ല്
ഄറ഻യഺമഺയ഻രഽന്഻ട്ടും
ുരഺഗീത്തപ്പറ്റ഻
ീവള഻ീപ്പടഽത്തഺത്തത്.
II. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ല് ഄറ഻യഺവഽന് വക്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങള്
ീവള഻ീപ്പടഽത്തഺത്തത്
III. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ല് ഄറ഻യഺവഽന് വക്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങള്
ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽന്ത്
IV. ന്ദ്പ഼മ഻യം സമയത്ത് തീന് ഄടയ്ക്ക്കഽന്ത്
ുചഺദ ം ഇന8
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പക്തഺവനയഺണ്
ശര഻യലലഺത്തത്?
I. ഄഛന് മകനഽുവണ്ട഻ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ എഐ ടഽക്കഽന്ത്
II. ഭര്ത്തഺവ് ഭഺരയയ്ക്ക്കഽുവണ്ട഻ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ എഐ ടഽക്കഽന്ത്
III. ഒരഺള് തീറെ സഽഹിത്ത഻നഽുവണ്ട഻ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ എഐ ടഽക്കഽന്ത്
IV. ജ഼വനക്കഺര്ക്കഽുവണ്ട഻ ീതഺഴ഻ലഽടമ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ എഐ ടഽക്കഽന്ത്
ുചഺദ ം ഇന9
ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല്, എഐ ുപ്പഺഴഺണ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയത ഈണ്ടഺയ഻ര഻ുക്കണ്ടത്?
I.
II.
III.
IV.

ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ എഐ ടഽക്കഽന് സമയത്ത്
ീേയ഻മ഻ീറെ സമയത്ത്
ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയതയഽീട അവശയമ഻ലല.
ഒന്ഽക഻ല് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ എഐ ടഽക്കഽന് സമയത്ത് ഄീലലക഻ല് ീേയ഻മ഻ീറെ
സമയത്ത്
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ുചഺദ ം ഇന10
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് സംഭവത്ത഻ല് മരണത്ത഻ീറെ ഈപഺന്ത്഻ക കഺരണം എഐ ന്ത്ഺീണന്്
കണ്ടഽപ഻ട഻ക്കഽക?
ഄജയ് കഽത഻രപ്പുറത്ത് ന഻ന്് വ഼ണ് ഄയഺളുീട നീട്ടലല് ഒട഻ഞ്ഞഽ. ഄയഺള് ഄവ഻ീട ീകട്ട഻ക഻ടന്
ീവള വത്ത഻ല്പ്ക഻ടന്് ന഻ുമഺണ഻യ പ഻ട഻ീപ്പട്ടു. ഄയഺീള അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല് ഄ്മ഻റ്റ് ീചയ്ക്തഽ,
ഄവ഻ീട വചാണ് ന഻ുമഺണ഻യ കഺരണം ഄയഺള് മരണമടഞ്ഞഽ.
I. ന഻ുമഺണ഻യ
II. നീട്ടലല് ീപട്ട഻യത്
III. കഽത഻രപ്പുറത്ത് ന഻ന്ഽള വ വ഼ഴ്ച
IV. ശഺക്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യ
സവയം ഇനപര഼ക്ഷഺുചഺദ ങ്ങളറീട ഇനഉത്തരങ്ങള്
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ഒരഽ സഺധഽതയഽള വ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് ന്ദ്പ഼മ഻യവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ഘടകമഺണ് ന്ദ്പത഻ഫലം.
ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
ീതറ്റഺയ വക്തഽത നല്ത്കഽന്തഺണ് കിതയതയ഻ലലഺത്ത ന്ദ്പക്തഺവനകളുമഺയ഻
ഄതഺയത് വ് ചന കഺണ഻ക്കഽക എഐ ന് ഈുദശുത്തഺീട ഄലലഺീത നല്ത്കഽന്ത്.

ബന്ധീപ്പട്ടത്,

ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ന്ദ്ക഻മ഻നല് മുനഺഭഺവുത്തഺടഽകാട഻ സമ്മര്ദം ീചലഽത്തഽന്തഺണ് ഭ഼ഷണ഻
ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
1872-ീല ആന്ത്യന് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് അക്ട് ന്ദ്പകഺരം രണ്ട് കക്ഷ഻കള് (ഄതഺയത് ആന്ഷഷവററഽം
ആന്ഷഷവര് ീചയ്യുന് വയക്ത഻യഽം) തമ്മ഻ലഽള വ ുകഺന്ദ്ടഺക്ടഺണ഻ത്
ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ൂകകാല഻യഺണ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ്പകഺരം സഺധഽതയഽളള വക്തഽവലലഺത്തത്.
ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല്
(ൂമനര്ക്ക്ക്) ഄര്ഹതയ഻ലല.

നര്ീപ്പടഽന്ത഻ന്
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ന്ദ്പഺയപാര്ത്ത഻യഺകഺത്തവര്ക്ക്ക്

ഉത്തരം ഇന7
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ല് ഄറ഻യഺവഽന് വക്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങള്
ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽന് ന്ദ്പവിത്ത഻യഺണ് ‚ഈബ്റ഼മ ൂഫ്സ്‛ തതവീത്ത ന്ദ്പദര്ശ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത്
ഉത്തരം ഇന8
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ഒരഺള് തീറെ സഽഹിത്ത഻ീറെ ജ഼വന഻ല് യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ ആന്ഷഷവറന്ഷസ്
തഺത്പരയതയഽമ഻ലല അയത഻നഺല് സഽഹിത്ത഻നഽുവണ്ട഻ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ എഐ ടഽക്കഺന്
പറ്റ഻ലല.
ഉത്തരം ഇന9
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല്, ുപഺള഻സ഻ എഐ ടഽക്കഽന് സമയത്തഺണ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയത
ഈണ്ടഺയ഻ര഻ുക്കണ്ടത്.
ഉത്തരം ഇന10
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
കഽത഻രപ്പുറത്ത് ന഻ന്ഽം വ഼ണതഺണ് ഄജയഽീട മരണത്ത഻ീറെ യഥഺര്ഥ (ഈപഺന്ത്഻ക) കഺരണം.
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പഺഠം 6
ുുരഺഗ ഇന്
ഷവറന്

സ്ഡ
ുമഽഖം
എഐ ങ്ങീനയഺണ് ആന്
ഷവറന്
സ് ഈടീലടഽത്തീതന്് നമഽക്ക് ഇ പഺഠത്ത഻ലാീട പഠ഻ക്കഺം.
അുരഺഗയ പര഻പഺലനം എഐ ന്ത്ഺീണന്ഽം
ഄത഻ന്
ീറ വ഻വ഻ധ തലങ്ങീളയഽം വ഻വ഻ധ
വ഻ഭഺഗങ്ങീളയഽം കഽറ഻ചാണും ആവ഻ീട വ഻വര഻ക്കഽന്ഽണ്ട്. ഄവസഺനമഺയ഻ ആന്ത്യയ഻ല്
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ഈടീലടഽത്തത഻ീനക്കഽറ഻ചാണും ആന്ത്യന് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ്
ുമഖലയ഻ീല വ഻വ഻ധ പകഺള഻കീളയഽം കഽറ഻ചാണ് ുനഺക്കഺം.
ഉള്ള പരീടക്കം
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

ആന്
ഷവറന്
സ് ചര഻ന്ദ്തവഽം ആന്ത്യയ഻ൽ ആന്
ഷവറന്
സ് ഈടീലടഽത്തതഽം
എഐ ന്ത്ഺണ് അുരഺഗയ പര഻പഺലനം
അുരഺഗയ പര഻പഺലന തലങ്ങള്
അുരഺഗയപര഻പഺലന വ഻ഭഺഗങ്ങള്
ആന്ത്യയ഻ീല അുരഺഗയ ഘടനകീള ബഺധ഻ക്കഽന് ഘടകങ്ങള്
ആന്ത്യയ഻ല്അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ഈടീലടഽക്കൽ
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് വ഻പണ഻

ഇ പഺഠം പഠ഻ചാണത഻നഽുശഷം ന഻ങ്ങള്
ക്ക് ീചയ്യഺൽ കഴ഻യഽന്ത്:
1. അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ഈടീലടഽത്തത് എഐ ങ്ങീനയഺീണന്് മനസ്സ഻ലഺക്കഽക.
2. അുരഺഗയപര഻പഺലനവഽം ഄത഻ന്
ീറ തലങ്ങളും വ഻വര഻ക്കഽക
3. ആന്ത്യയ഻ീല
അുരഺഗയപര഻പഺലനീത്ത
ബഺധ഻ക്കഽന്
ഘടകങ്ങീളയഽം
സവഺതന്ദ്ന്ത്യം
ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷമഽള വ പഽുരഺഗത഻യഽം വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽക.
4. ആന്ത്യയ഻ല്അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ഈടീലടഽത്തത഻ീനക്കഽറ഻ചാണ് ചര്
ചാണ ീചയ്യുക.
5. ആന്ത്യയ഻ീല അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് വ഻പണ഻ീയക്കഽറ഻ചാണ് ഄറ഻യഽക.
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A. ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
ഉടീലടഽക്കലഽം

ചര഻ത്തവഽം

ഇത്ഫ യ഻ല്

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ

ആന്
ഷവറന്
സ് ഒരഽ ര഼ത഻യ഻ല് ഄഥവഺ മീറ്റഺരഽ ര഼ത഻യ഻ൽ അയ഻രക്കണക്ക഻ന് വര്
ഷങ്ങള്
ക്ക്
മഽമ്പ് തീന് ന഻ലവ഻ലഽണ്ട്.
വ഻വ഻ധ ന്ദ്പഺച഼ന സംക്ക്കഺരങ്ങള഻ല്
ീപ്പട്ടവൽ വര്
ഷങ്ങള്
ക്ക്
മഽമ്പ് തീന് ഄവരഽീട ആടയ഻ലഽള വ ച഻ല അളുകള്
ക്ക് ഈണ്ടഺകഽന് എഐ ലലഺ നഷ്ടങ്ങള്
ക്കഽം
എഐ ത഻ീര പാള഻ംഗഽം വ഻ഭജനങ്ങളും നടത്ത഻യ഻രഽന്ഽ. എഐ ന്ത്഻രഽന്ഺലഽം ആന്് നമ്മള് കഺണഽന്
ആന്
ഷവറന്
സ് എഐ ന് ബ഻സ഻നസ്സ് അരംഭ഻ചാണ഻ട്ട് രണ്ുടഺ മാുന്ഺ നാറ്റഺണ്ട് മഺന്ദ്തുമ
അയ഻ട്ടുള വു.
1. ുധഽന഻ക വഺണ഻ജ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ

പണ്ടീത്ത കഺലത്ത് ആന്
ഷവറന്
സ് എഐ ന് സകല്
പം നഷ്ടം ഈണ്ടഺകഽക എഐ ന് റ഻ക്ക്
ൂകകഺരയം ീചയ്യുന്ത഻നഺയ഻രഽന്ഽ ഄതഺയത് കടല഻ല് വചാണുണ്ടഺകഺവഽന് ഒരഽ ദഽര്
വ഻ധ഻ –
ആത഻ീന നമ്മൽ ീമൂറന് റ഻ക്ക് എഐ ന്് വ഻ള഻ക്കഽം.
ീമൂറന് ആന്
ഷവറന്
സഺണ് എഐ ലലഺ
ആന്
ഷവറന്
സ് വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഽം വചാണ് നറ്റവഽം അദയുത്തത്.
എഐ ന്ത്഻രഽന്ഺലഽം, 14-ംഺംം നാറ്റഺണ്ട഻ലഺണ് യാുറഺപ്പ഻ീല ന്ദ്പുതയക഻ചാണ് ആറ്റല഻യ഻ീല
ബ഻സ഻നസ്സുകീളയഽം സമാഹങ്ങീളയഽം പര഻രക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ അധഽന഻ക ആന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ
അദയക്കഺല പത഻പ്പ് ആറങ്ങ഻യത്. ആത് ഷ഻പ്പ഻ംഗ് മാലമഽണ്ടഺകഽന് നഷ്ടങ്ങള്
, ഄംഗങ്ങളുീട
മരണം,
ചരക്ക്
നഷ്ടീപ്പടഽക
തഽടങ്ങ഻
ഄംഗങ്ങള്
കക്
ഈണ്ടഺകഽന്
നഷ്ടങ്ങള്
ക്ക്
സബ്ക്ന്ദ്ക഻പ്ഷൽ ഄട഻സ്ഥനഺത്ത഻ലഺണ് ആത് ന്ദ്പവര്
ത്ത഻ചാണ഻രഽന്ത്.
1591-ലഺണ് നമഽക്ക്
ആന്് ഄറ഻യഺവഽന് ഄഗ്ന഻ബഺധ ആന്
ഷവറന്
സ് ഹഺംബര്
ഗ഻ൽ ഈടീലടഽത്തത്.
ആംഗ്ലണ്ട഻ന്
ീറ കഺരയത്ത഻ല് 1666-ീല ലണ്ടന഻ീല വന് ഄഗ്ന഻ബഺധയ഻ൽ നഗരം മഽഴഽവനഽം
13000-ല് ഄധ഻കം വ഼ടഽകളും നശ഻ചാണു, ആതഺണ് അദയീത്ത ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഺയ
ഫയര്ഓഫ഼സ് 1680-ല്തഽടങ്ങഽന്ത഻ുലക്ക് നയ഻ചാണത്.
ുലഺയ്്സ്ഡ: ആന്് ന഻ലവ഻ലഽള വ ആന്
ഷവറന്
സ് സന്ദ്മ്പഺദയത്ത഻ന്
ീറ തഽടക്കം ലണ്ടന഻ീല
ുലഺയ്ക്്സ് ുകഺഫ഻ ീഹിസ഻ല് ന഻ന്ഺണ്. ഄവ഻ീട കാടഺറഽണ്ടഺയ഻രഽന് കചാണവടക്കഺര്
കടല഻ൽ വചാണ് ഈണ്ടഺകഽന്
സംഭവ വ഻കഺസം മാലം കപ്പല഻ല് ഄയ്ക്ക്കഽന് തങ്ങളുീട
ചരക്ക഻ന്
ുക്പഺട്
സംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ
നഷ്ടം
പകഽീവയ്ക്ക്കഺീമന്
കരഺറ഻ല്
എഐ ത്തഽമഺയ഻രഽന്ഽ.
ഄത്തരം
നഷ്ടങ്ങള് സഺധഺരണയഺയ഻
ഈണ്ടഺയ഻രഽന്ത്
കടല഻ല്
വചാണുണ്ടഺകഽന് ച഻ല സംഭവവ഻കഺസങ്ങൽ മാലമഺയ഻രഽന്ഽ, ഄതഺയത് ഈള്
ക്കടല഻ൽ വചാണ്
ീകഺള വയട഻ക്കീപ്പടഽക ഄഥവഺ ുമഺശം കഺലഺവസ്ഥ മാലം ചരക്ക഻ന് ുകടഽപഺട് സംഭവ഻ക്കഽക
ഄഥവഺ നീതക഻ലഽം കഺരണത്തഺല്കപ്പൽ മഽങ്ങഽക.
2. ഇത്ഫ യ഻ീല ുധഽന഻ക വഺണ഻ജ

ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ ചര഻ത്തം

1800-ന്
ീറ തഽടക്കത്ത഻ൽ വ഻ുദശ ആന്
ഷവററഽമഺരഽീട നജന്
സ഻കൽ ീമൂറൽ ആന്
ഷവറന്
സ്
അരംഭ഻ചാണുതഺീടയഺണ് അധഽന഻ക ആന്
ഷവറന്
സ഻ന് ആന്ത്യയ഻ൽ തഽടക്കമഺയത്.
1818-ല്
ആംഗ്ല഼ഷ് കമ്പന഻ അരംഭ഻ചാണ ദ഻ ഓറ഻യന്
റൽ ൂലഫ് ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ല഻മ഻റ്റഡഺണ്
അദയീത്ത ൂലഫ് ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻, 1850-ല് അരംഭ഻ചാണ ന്ദ്ട഻ുടഺണ് ആന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻ ല഻മ഻റ്റഡഺണ് അദയീത്ത ുനഺണ്
-ൂലഫ് ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻, ആവ രണ്ടഽം
കല്
ക്കത്തഺയ഻ലഺണ് അരംഭ഻ചാണത്.
1870-ല് മഽംൂബയ഻ല് അരംഭ഻ചാണ ുബഺംീബ മയാചാണല് ഄഷവറന്
സ് ീസഺൂസറ്റ഻ ല഻മ഻.
അണ് അദയീത്ത സമ്പാര്
ണ ആന്ത്യന് ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻.
പ഻ന്഼ട് സവുദശ഻
ന്ദ്പസ്ഥഺനത്ത഻ന്
ീറ ഫലമഺയ഻ മറ്റുനകം ആന്ത്യൽ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കള്രാപ഼കര഻ക്കീപ്പട്ടു.
ആന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസ്സ഻ീന ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ 1912-ല് ൂലഫ് ആന്
ഷവറന്
സ്
ന഻യമവഽം ീന്ദ്പഺവ഻ഡന്
റ് ഫണ്ട് ന഻യമവഽം പഺസഺക്ക഻. 1912-ീല ൂലഫ് ആന്
ഷവറന്
സ്
ന഻യമ ന്ദ്പകഺരം
കമ്പന഻കളുീട ന്ദ്പ഼മ഻യം ന഻രക്ക഻ന്
ീറ പട്ട഻കയഽം കഺലഺകഺലങ്ങള഻ലഽള വ
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ന഻ര്
ണയ഻ക്കലഽം ഄ്ചയാറ഻ സര്
ട്ട഻ൂഫ ീചയ്യണീമന്ത് ന഻ര്
ബന്ധമഺക്ക഻. എഐ ന്ത്഻രഽന്ഺലഽം,
ആന്ത്യന്കമ്പന഻യഽം വ഻ുദശ കമ്പന഻യഽം തമ്മ഻ലഽള വ വ഻ുവചനം ന഻ലന഻ന്഻രഽന്ഽ.
ആന്ഽം ന഻ലന഻ല്
ക്കഽന് ആന്ത്യയ഻ീല നറ്റവഽം പഴയ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഺണ് 1906-ല്
അരംഭ഻ചാണ നഺഷണൽ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ല഻മ഻റ്റഡ്.
സഺഹചരയം
ഄനഽസര഻ചാണ്,
ആന്ത്യയ഻ീല
ആന്
ഷവറന്
സ്
ുമഖല
സര്
ക്കഺര഻ന്
ീറ
ന഻ര഼ക്ഷണത്ത഻ലഽം,
ുദശ഼യവത്കരണവഽം,
പ഻ന്഼ട്
സവകഺരയവത്കരണവഽം,
ആത്
എഐ ങ്ങീനയഺണ് സംഭവ഻ചാണത്:
a) ൂലത് ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ുദശ഼യവത്കരണം
1956 ീസപ്തംബര് 1-നഺണ് ൂലഫ് ആന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസ്സ് ുദശ഼യവത്കര഻ചാണതഽം
ൂലഫ് ആന്
ഷവറന്
സ് ുകഺര്
പ്പുറഷന് ഓഫ് ആന്ത്യ രാപ഼കര഻ക്കീപ്പട്ടതഽം. അ സമയത്ത്
ആന്ത്യയ഻ല് 170 കമ്പന഻കളും 75 ീന്ദ്പഺവ഻ഡന്
റ്
ഫണ്ട് ീസഺൂസറ്റ഻കളും ൂലഫ്
ആന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസ്സ് ീചയ്യുന്ഽണ്ടഺയ഻രഽന്ഽ. 1956 മഽതല് 1999 വീര ആന്ത്യയ഻ല്
ൂലഫ് ആന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസ്സ് ീചയ്യുന്ത഻നഽള വ സമ്പാര്
ണ ഄവകഺശം എഐ ല്
ഐസ഻യ്ക്ക്ക്
മഺന്ദ്തമഺയ഻രഽന്ഽ.
b) ുനഺണ്
- ൂലത് ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ുദശ഼യവത്കരണം
1972-ല് ജനറല് ആന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസ്സ് നഺഷണൂലുസഷന് അക്ട് (ജ഻ഐബ഻എഐ ന്
എഐ )
പഺസഺക്ക഻യുതഺീട, ുനഺണ്
- ൂലഫ് ആന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസ്സ് ുദശ഼യവത്കര഻ക്കഽകയഽം
ജനറല് ആന്
ഷവറന്
സ് ുകഺര്
പ്പുറഷനഽം ഄത഻ന്
ീറ
ഄനഽബന്ധമഺയ഻ നഺല് സ്ഥഺപനങ്ങളും
കാട഻ രാപ഼കര഻ക്കീപ്പട്ടു. അ സമയത്ത് ുനഺണ്
- ൂലഫ് ആന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസ്സ഻ല്
നര്
ീപ്പട്ട഻രഽന്
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ആന്
ഷവറര്
മഺൽ
ലയ഻ചാണഺണ്
ജ഻ഐസ഻യഽീട
4
ഄനഽബന്ധ
സ്ഥഺപനങ്ങളഺയ഻ മഺറ഻യത്.
c) മല്
ുഹഺത്ത കമിറ഻റ്റ഻യഽം ഐുര്
ഡ഻എയഽം
സവകഺരയ ുമഖലയ്ക്ക്ക് പകഺള഻ത്തം നല്
കഽന്ത് പഽനഃസ്ഥഺപ഻ക്കഽക തഽടങ്ങ഻യ ആന്
ഷവറന്
ുസ
ുമഖലയ്ക്ക്ക് അവശയമഺയ മഺറ്റങ്ങള് ശഽപഺര്
ശ ീചയ്യുന്ത഻ന് 1993-ല് മല്
ുഹഺന്ദ്ത കമ്മ഻റ്റ഻
രാപ഼കര഻ചാണു. 1994-ല് കമ്മ഻റ്റ഻ തങ്ങളുീട റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട് സമര്
പ്പ഻ചാണു. 1997-ല്
ആന്
ഷവറന്
സ് ീറഗഽുലറ്ററ഻ ഄുതഺറ഻റ്റ഻ രാപ഼കര഻ക്കീപ്പട്ടു.
d)
1999-ല് ആന്
ഷവറന്
സ് ീറഗഽുലറ്ററ഻ അന്
റ് ഡവലപ്ീമന്
റ് അക്ട് പഺസഺക്ക഻യത്
2000 നന്ദ്പ഻ല഻ൽ ആന്
ഷവറന്
സ് ീറഗഽുലറ്ററ഻ അന്
റ് ഡവലപ്ീമന്
റ് ഄുതഺറ഻റ്റ഻
രാപ഼കര഻ക്കഽന്ത഻ുലക്ക്
നയ഻ചാണു,
“ുപഺള഻സ഻യഽടമകളുീട
തഺത്പരയങ്ങള്
സംരക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻നഽം
ആന്
ഷവറന്
സ്
ുമഖലയഽീട
വളര്
ചാണ
ഈറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഽം
ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽള വ” സവതന്ദ്ന്ത് സംഘടനയഺണ഻ത്.
e) GIC പഽന
ജ഻ഐസ഻ ുദശ഼യ റ഼-ആന്
ഷവററഺയഽം ഄത഻ന്
ീറ 4 ഈപസ്ഥഺപനങ്ങൽ സവതന്ദ്ന്ത് കമ്പന഻കളഺയ഻
പഽനരഺവ഻ഷ്കര഻ചാണു. 2000-ല് നഺല് ഈപസ്ഥഺപനങ്ങളും
ജ഻ഐസ഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം
ുവര്
ീപ്പടഽത്തഺൽ പഺര്
ലീമന്
റ് ബ഻ല് പഺസഺക്ക഻, 2000-ല് ഄത് ുവര്
ീപ്പടഽത്ത഻.
ആവയഺണ്





നഺഷണല്ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ല഻മ഻.
ദ഻ ഓറ഻യന്
റല്ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ല഻മ഻.
ദ നയാ ആന്ത്യ ഄഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ല഻മ഻.
യഽൂണറ്റഡ് ആന്ത്യ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ല഻മ഻.
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f) ഇന്നീത്ത ൂലത് ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ കമ്പന഻
“ൂലഫ് ആന്
ഷവറന്
സ് ” കമ്പന഻കളഺയ഻ 28
ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്. പട്ട഻ക തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ.

ആന്
ഷവറന്
സ്

കമ്പന഻കൽ

രജ഻സ്റ്റര്

കമ്പന഻കൽ

രജ഻സ്റ്റര്

g) ഇന്നീത്ത ുനഺണ്
- ൂലത് ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ കമ്പന഻
“ജനറല് ആന്
ഷവറന്
സ്
ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്.

”

കമ്പന഻കളഺയ഻

28

ആന്
ഷവറന്
സ്

i. ഄന്ദ്ഗ഻കള്
ചാണൽ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ഓഫ് ആന്ത്യ ല഻മ഻റ്റഡ്,
വ഻ള ആന്
ഷവറന്
സ്/
ന്ദ്ഗഺമ഼ണ ആന്
ഷവറന്
സഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട
റ഻ക്ക഻ൽ ക്ീപഷയൂലസ് ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്
ആന്
ഷവററഺണ്.
ii. എഐ ്ുക്പഺര്
ട്ട്
ീന്ദ്കഡ഻റ്റുമഺയ഻
ആന്
ഷവററഺണ്.

ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് ഗഺരന്
റ് ുകഺര്
പ്പുറഷൽ ഓഫ് ആന്ത്യ, എഐ ്ുക്പഺര്
ട്ട്
ബന്ധീപ്പട്ട
റ഻ക്കഽകള഻ൽ
ക്ീപഷയൂലസ്
ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്

iii. 5 സ്റ്റഺന്
ീഡുലഺൽ അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കൽ.
iv. ബഺക്ക഻യഽള വ കമ്പന഻കള് എഐ ലലഺ തരത്ത഻ലഽമഽള വ ജനറല് ആന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസ്സുകള്
ൂകകഺരയം ീചയ്യും.
ല഻സ്റ്റ്

തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ.

ൂലത് ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ കമ്പന഻കളറീട ല഻സ്റ്റഇ :
1. നജ഻ുയഺണ്
ീറല഻ഗയൽ
ൂലഫ്
ആന്
ഷവറന്
സ്
2. ഄൂവവ ൂലഫ് ആന്
ഷവറന്
സ്
3. ബജഺജ്
ഄലയന്
സ്
ൂലഫ്
ആന്
ഷവറന്
സ്
4. ഭഺരത഻ ഄ്സ ൂലഫ് ആന്
ഷവറന്
സ്
5. ബ഻ര്
ള സൽ ൂലഫ് ആന്
ഷവറന്
സ്
6. കഺനറ
എഐ ചാണ്എഐ ക്ബ഻സ഻
ഒബ഻സ഻
ൂലഫ് ആന്
ഷവറന്
സ്
7. ഡ഻എഐ ചാണ്എഐ ഫ്എഐ ല് ന്ദ്പഺുമര഻ക്ക ൂലഫ്
ആന്
ഷവറന്
സ്
8. എഐ ഡല്
ൂവസ് ൂലഫ് ആന്
ഷവറന്
സ്
9. എഐ ്ൂസഡ് ൂലഫ് ആന്
ഷവറന്
സ്
10. ഫയാചാണര്
ജനറഺല഻
ൂലഫ്
ആന്
ഷവറന്
സ്
11. എഐ ച്ചച്ചഡ഻എഐ റ് ഓസ഻
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ്
ൂലഫ് ആന്
ഷവറന്
സ്
12. ഐസ഻ഐസ഻ഐ ന്ദ്പാഡന്
ഷയല്ൂലഫ്
ആന്
ഷവറന്
സ്
സ്റ്റഺന്
ീഡുലഺണ് ുുരഺഗ
1.
2.

13.ഐഡ഻ബ഻ഐ
ീഫഡറല് ൂലഫ്
ആന്
ഷവറന്
സ്
14.ആന്ത്യ ഫസ്റ്റ് ൂലഫ് ആന്
ഷവറന്
സ്
15.ുകഺതക് മഹ഼ന്ദ്ര ഓള്
ഡ് മയാചാണൽ
ൂലഫ് ആന്
ഷവറന്
സ്
16.ൂലഫ് ആന്
ഷവറന്
സ് ുകഺര്
പ്പുറഷൽ
17.മഺ്സ് ൂലഫ് ആന്
ഷവറന്
സ്
18.പ഻എഐ ന്
ബ഻ ീമറ്റ്
ൂലഫ്
19.റ഻ലയന്
സ് ൂലഫ് ആന്
ഷവറന്
സ്
20.സഹഺറ ആന്ത്യ ൂലഫ് ആന്
ഷവറന്
സ്
21.എഐ ക്ബ഻ഐ ൂലഫ് ആന്
ഷവറന്
സ്
22.ന്ദ്ശ഼റഺം ൂലഫ് ആന്
ഷവറന്
സ്
23.സ്റ്റഺര് യാണ഻യൽ ൂഡ-ആഛ഻ ൂലഫ്
ആന്
ഷവറന്
സ്
24.ടഺറ്റഺ
എഐ ഐഎഐ 
ൂലഫ്
ആന്
ഷവറന്
സ്

ഇന്
ഷവററഽമഺരഽീട ല഻സ്റ്റഇ.

ബജഺജ് ഄലയന്
സ് ജനറൽ ആന്
ഷവറന്
സ്
ഫയാചാണര്ജനറഺല഻ ജനറൽ ആന്
ഷവറന്
സ്
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3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ഓറ഻യന്
റൽ ആന്
ഷവറന്
സ്
ടഺറ്റഺ എഐ ഐജ഻ ജനറൽ ആന്
ഷവറന്
സ്
സ്റ്റഺര്ീഹല്
ത്ത് ആന്
ഷവറന്
സ്

ജനറല് ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറയഽം
കമ്പന഻കളറീടയഽം ല഻സ്റ്റഇ:
ഄന്ദ്ഗ഻കള്
ചാണൽ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻
12.
ബജഺജ് ഄലയന്
സ് ജനറൽ ആന്
ഷവറന്
സ്
13.
ഭഺരത഻ ഄ്സഺ ജനറൽ ആന്
ഷവറന്
സ്
ുചഺളമണ്ഡലം
എഐ ംഎഐ സ്
ജനറൽ 14.
ആന്
ഷവറന്
സ്
15.
എഐ ്ുക്പഺര്
ട്ട്
ീന്ദ്കഡ഻റ്റ്
ഗഺരന്
റ഻ 16.
ുകഺര്
പ്പുറഷൽ
17.
ഫയാചാണര്ജനറഺല഻ ജനറൽ ആന്
ഷവറന്
സ്
18.
എഐ ച്ചച്ചഡ഻എഐ റ് ഓസ഻
എഐ ര്
ുഗഺ
ജനറൽ 19.
ആന്
ഷവറന്
സ്
20.
ഐസ഻ഐസ഻ഐ ുലഺംബഺര്
ഡ് ജനറൽ 21.
ആന്
ഷവറന്
സ്
22.
ഐഎഐ ഫ്എഐ റ് ഓസ഻ഒ
ുടഺുകയഺ
ജനറൽ 23.
ആന്
ഷവറന്
സ്
എഐ ല്അന്
റ് ട഻ ജനറൽ ആന്
ഷവറന്
സ്
ല഻ബര്
ട്ട഻
വ഼ഡ഻ുയഺുകഺൽ
ജനറൽ
ആന്
ഷവറന്
സ്
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സ്റ്റഺന്
ീഡുലഺണ്

ുുരഺഗ

മഺഗ്മഺ എഐ ച്ചച്ചഡ഻ബ഻ആ ഐ ജനറൽ
ആന്
ഷവറന്
സ്
നഺഷണല്ആന്
ഷവറന്
സ്
നയാ ആന്ത്യ ഄഷവറന്
സ്
ഓറ഻യന്
റല്ആന്
ഷവറന്
സ്
രുഹജ കയാബ഻ആ ജനറൽ ആന്
ഷവറന്
സ്
റ഻ലയന്
സ് ജനറൽ ആന്
ഷവറന്
സ്
ുറഺയല്സഽരരം ജനറൽ ആന്
ഷവറന്
സ്
എഐ ക്ബ഻ഐ ജനറൽ ആന്
ഷവറന്
സ്
ന്ദ്ശ഼റഺം ജനറൽ ആന്
ഷവറന്
സ്
ടഺറ്റഺ എഐ ഐജ഻ ജനറൽ ആന്
ഷവറന്
സ്
യഽൂണറ്റഡ് ആന്ത്യ ആന്
ഷവറന്
സ്
യാണ഻ുവഴ്സല് ുസഺംുപഺ
ജനറൽ
ആന്
ഷവറന്
സ്

B. എത്ഫഺണ് ുുരഺഗ

പര഻പഺലനം

നമ്മള് അുരഺഗയ പര഻പഺലം എഐ ന്് ുകട്ട഻ട്ടുണ്ട്.
എഐ ുപ്പഺീഴക഻ലഽം യഥഺര്
ഥത്ത഻ൽ
അുരഺഗയം എഐ ന്ത്ഺീണന്് ഄറ഻യഺൽ ന഻ങ്ങൽ ന്ദ്ശമ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ുടഺ?
„ീഹല്
ത്ത്‟ എഐ ന് വഺക്ക്
„ുഹഺയ഻ല്
ത്ത്‟ എഐ ന് വഺക്ക഻ല് ന഻ന്ഺണ് ഈടീലടഽത്തത്, ആത഻ന്
ീറ ഄര്
ഥം „ശര഼രം
ശക്തമഺണ്‟ എഐ ന്ഺണ്.
പഴയ
കഺലത്ത്,
അുരഺഗയം
എഐ ന്ത്
ഒരഽ
„ദ഻വയമഺയ
ന഻ധ഻യഺയ഻ട്ടഺണ്‟
കണക്കഺക്ക഻യ഻രഽന്ത്, ഒരഽ വയക്ത഻ പഺപം ീചയ്യുന്ത് മാലമഺണ് ഄയഺള്
ക്ക് ഄസഽഖം
പ഻ട഻ീപ്പടഽന്ീതന്ഺണ് വ഻ശവസ഻ചാണ഻രഽന്ത്. ഹ഻ുപ്പഺന്ദ്കഺറ്റ്സഺണ് (460 മഽതൽ 370 ബ഻സ഻
വീര) ഄസഽഖത്ത഻ന് പ഻ന്഻ലഽള വ കഺരണങ്ങള് കണ്ീടത്ത഻യത്. ഄുദഹത്ത഻ന്
ീറ
ഄഭ഻ന്ദ്പഺയ ന്ദ്പകഺരം, പര഻സ്ഥ഻ത഻, ശഽച഻തവം, സവകഺരയ ശഽച഻തവം, ഄഹഺരര഼ത഻
എഐ ന്഻വയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വ഻വ഻ധ ഘടകങ്ങളഺണ് ഄസഽഖത്ത഻ന് കഺരണമഺകഽന്ത്.
ഹ഻ുപ്പഺന്ദ്കഺറ്റ്സ഻ന്
വളീര നാറ്റഺണ്ട് മഽമ്പ് തീന്
ആന്ത്യയ഻ല് അയഽര്
ുവദം
ന഻ലീകഺണ്ട഻രഽന്ഽ, ആത് നഺല് ഘടകങ്ങളുീട സന്ത്ഽലഺവസ്ഥയഺയ഻ട്ടഺണ് അുരഺഗയീത്ത
കണക്കഺക്ക഻യ഻രഽന്ത് – രക്തം, പ഻ത്തം, കഫം,ഄമ്ലം,
ഇ ന്ദ്ദഺവകങ്ങളുീട
ഄസന്ത്ഽലവസ്ഥയഺണ്
ഄസഽഖങ്ങള഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന്ത്. ഄന്ീത്തക്കഺലത്ത് പഺശ്ചഺതയ
രഺജയത്ത഻ന് ുപഺലഽം ഄറ഻ഞ്ഞഽകാടഺയ഻രഽന് സക഼ര്
ണ ശഺക്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യകൽ ആന്ത്യയ഻ീല ൂവദയ
ശഺക്ന്ദ്തത്ത഻ന്
ീറ പ഻തഺവഺയ സഽന്ദ്ശഽത നടത്ത഻യ഻രഽന്ഽ.
കഺലം കഴ഻ഞ്ഞുതഺീട അധഽന഻ക ൂവദയശഺക്ന്ദ്തം ഒരഽ സക഼ര്
ണ ശഺന്ദ്തമഺയ഻ മഺറഽകയഽം
ഄത഻ന്
ീറ ലക്ഷയ്ം ുരഺഗം ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽക മഺന്ദ്തമലല
ഄസഽഖങ്ങള് തടയലഽം
ഄുരഺഗയുത്തഺീട ജ഼വ഻ക്കഽന്ത് പര഻ുപഺഷ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യുന്തഺയ഻ മഺറ഻.
1948
ുലഺക
അുരഺഗയ
സംഘടന
ന഻ര്
വച഻ചാണതഺണ്
ുലഺകീമമ്പഺടഽം
ീപഺതഽുവ
ഄംഗ഼കര഻ചാണ഻ട്ടുള വ അുരഺഗയത്ത഻ന്
ീറ ന഻ര്
വചനം ; ആത് ന്ദ്പകഺരം “അുരഺഗയീമന്ത്
സണ്പാര്
ണമഺയ ശഺര഼ര഻ക, മഺനസ഻ക, സഺമാഹ഻ക സഽഖം എഐ ന് ഄവസ്ഥയഺണ് ഄലലഺീത
ുരഺഗം ആലലഺത഻ര഻ക്കഽക എഐ ന്ത് മഺന്ദ്തമലല”.
ആന്ത്യയ഻ീല അയഽര്
ുവദത്ത഻ന്
ഒരഽ
സമ്പാര്
ണ വ഼ക്ഷണം പണ്ുട ഈണ്ടഺയ഻രഽന്ഽ.
ന഻ര്
വചനം
ുലഺക അുരഺഗയ സംഘടന (ഡബ്ളയ്ാഎഐ ചാണ്ഒ): അുരഺഗയീമന്ത് സണ്പാര്
ണമഺയ
ശഺര഼ര഻ക, മഺനസ഻ക, സഺമാഹ഻ക സഽഖം എഐ ന് ഄവസ്ഥയഺണ് ഄലലഺീത ുരഺഗം
ആലലഺത഻ര഻ക്കഽക എഐ ന്ത് മഺന്ദ്തമലല.
അുരഺഗ ത്ത഻ന്
ീറ ന഻ര്
ണ്ണഺയക ഘടകങ്ങൾ
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഘടകങ്ങളഺണ്
ഄുരഺഗയത്ത഻ന്
ീറ ന഻ര്
ണഺയക ഘടകങ്ങൽ:
a) ജ഼വ഻ത ൂശല഻

നീതഺരഽ

വയക്ത഻യഽീടയഽം

ീപഺതഽുവയഽള വ

ഘടകങ്ങൾ

ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട സവന്ത്ം ന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ലഽള വതഺണ് ജ഼വ഻തൂശല഻ ഘടകങ്ങള്
,
ഄതഺയത്- വയഺയഺമവഽം
പര഻മ഻തഺഹഺരവഽം,
ഈത്കണ്ഠകള് ഒഴ഻വഺക്കല്
,
ഄതഽുപഺലഽള വ നലല അുരഺഗയത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന് ഘടകങ്ങള്
;
ച഻ട്ടയ഻ലലഺത്ത
ജ഼വ഻തൂശല഻യഽം പഽകവല഻, മയക്കഽമരഽന്഻ന്
ീറ ഈപുയഺഗം , സഽരക്ഷ഻തമലലഺത്ത
ൂലംഗ഼ക ബന്ധം,
വയഺയഺമമ഻ലലഺയ്ക്മ തഽടങ്ങ഻യവ കഺന്
സര്
, എഐ യ്ക്്സ്,
ൂഹപ്പര്
ീടന്
ഷൽ, ന്ദ്പുമഹം തഽടങ്ങ഻യ ുരഺഗങ്ങള഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഺം.
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ആത്തരം
കഺരയങ്ങള് ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻ന് (ഈദഺ. ക് ചഺവ് ഈപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ജഺമയമ഻ലലഺത്ത തടവ്, പഽകയ഻ല ഈത്പന്ങ്ങള്
ക്ക് ഈയര്
ന് ന഻കഽത഻) സര്
ക്കഺര് വല഻യ
പക് വഹ഻ക്കഽന്ഽണ്ീടക഻ലഽം ജ഼വ഻തൂശല഻ ഘടകങ്ങൽ മാലമഽണ്ടഺകഽന് ുരഺഗങ്ങൽ
തടയണീമക഻ല്ഒരഽ വയക്ത഻ സവയം ത഼രഽമഺനം എഐ ടഽക്കണം.
b) പര഻സ്ഥ഻ത഻ ഘടകങ്ങൾ
സഽരക്ഷ഻തമഺയ കഽട഻ീവള വം, ശഽച഻തവവഽം ുപഺഷകഺഹഺരവഽമഺണ് അുരഺഗയത്ത഻നഽള വ
സക഼ര്
ണ ഘടകങ്ങൽ ആവയ്ക്ക്കഽള വ ഄപരയഺപ്ത
മാലം
സക഼ര്
ണങ്ങളഺയ
ുരഺഗങ്ങള഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന് ച഻ന്ദ്തമഺണ് ുലഺകീമമ്പഺടഽം ന്ദ്പുതയക഻ചാണും വ഻കസ഻ചാണ്
വരഽന് രഺജയങ്ങള഻ല് കണ്ട് വരഽന്ത്.
പകര്
ചാണപന഻, ച഻ക്കന് ുപഺ്സ് തഽടങ്ങ഻യ
പകര്
ചാണ വയഺധ഻കൽ പകരഽന്ത്
ശഽച഻തവമ഻ലലഺയ്ക്മ മാലമഺണ്, മുലറ഻യ , ീഡക഻
പകരഽന്ത് പര഻സര വിത്ത഻യ഻ലലഺയ്ക്മ മാലമഺണ്,
പര഻സ്ഥ഻ത഻ ഘടകങ്ങള് മാലവഽം
ച഻ല ഄസഽഖങ്ങള് പ഻ട഻ീപടഺറഽണ്ട്, ഈദഺ.
അക്ബുറ്റഺസ് ന഻ര്
മ്മഺണ കമ്പന഻കള഻ല്
ുജഺല഻
ീചയ്യുന്വര്
ക്ക്
ഄവരഽീട
ീതഺഴലഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട
ഄസഽഖങ്ങള്
പ഻ട഻ക്കഺനഽള വ
സഺദ്ധയത
വളീര
കാടഽതലഺണ്,
കല്
ക്കര഻
ഘന഻യ഻ല് ുജഺല഻
ീചയ്യുന്വര്
ക്ക് ശവഺസ ുകഺശ ുരഺഗങ്ങളും പ഻ട഻ീപ്പടഺനഽള വ സഺദ്ധയത കാടഽതലഺണ്.
c) ജന഻തക ഘടകങ്ങൾ
പഺരമ്പരയമഺയ഻
ച഻ല
ഄസഽഖങ്ങള് മഺതഺപ഻തഺക്കള഻ൽ
ന഻ന്ഽം
കഽട്ട഻കള഻ുലക്ക്
പകരഺറഽണ്ട്.
ഄത്തരം ജന഻തക ഘടങ്ങൽ വംശം, ച഻ല ന്ദ്പുദശങ്ങള്
, ച഻ല
സമാദഺയങ്ങള് എഐ ന്഻വയഽീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ അുഗഺളതലത്ത഻ല് പരന്് ക഻ടക്കഽന്
ജനങ്ങള്
ക്ക് വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ലഽള വ അുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻ വ഻ുശഷത്ത഻ന് കഺരണമഺയ഻ട്ടുള വത്.
ഒരഽ രഺജയത്ത഻ന്
ീറ സഺമാഹ഻ക-സഺമ്പത്ത഻ക ഄട഻ത്തറ അ രഺജയീത്ത ജനങ്ങളുീട
അുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻യഽീട
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺീണന്
കഺരയം
യഺഥഺര്
ഥയം
തീന്യഺണ്.
അുരഺഗയുത്തഺീട ജ഼വ഻ക്കഽന് ജനങ്ങള് സഺമ്പത്ത഻ക വളര്
ചാണയ്ക്ക്ക് അക്കം കാട്ടും എഐ ന്്
മഺന്ദ്തമലല ഄത് ഄമാലയവഽം കാട഻യഺണ്, ആത് ആന്ത്യ ുപഺീല വ഻കസ഻ചാണ് വരഽന്
രഺജയങ്ങള്
ക്ക് വളീര സക഼ര്
ണമഺണ്. വയക്ത഻തലത്ത഻ല്
, അുരഺഗയകരമലലഺത്ത ഄവസ്ഥ
ഄവന്
ീറ ന഻തയവയത്ത഻ീയ ബഺധ഻ക്കഽകയഽം സവന്ത്ം കഺരയം ുനഺക്കഺന് സഺധ഻ക്കഺത്ത
ഄവസ്ഥയ഻ുലക്ക് ന഼ങ്ങഽകയഽം ഄത് അളുകീള ദഺര഻ന്ദ്ദയത്ത഻ുലക്ക് ള വ഻യ഻ടഽം ഄങ്ങീന
അംതൃഹതയ ീചയ്യുക എഐ ന് സഺഹചരയത്ത഻ുലക്ക് ുപഺലഽം നയ഻ുചാണക്കഽം.
ഄതഽീകഺണ്ട് ുലഺകീമമ്പഺടഽം,
ജനങ്ങളുീട അുരഺഗയത്ത഻നഽം
ീസികരയന്ദ്പദമഺയ
ജ഼വ഻തത്ത഻നഽം
അവശയമഺയ
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള് സര്
ക്കഺൽ
സവ഼കര഻ക്കഽകയഽം
എഐ ലലഺ
ീപിരണ്മഺര്
ക്കഽം
അുരഺഗയപര഻പഺലനം
ഄവര്
ക്ക്
തഺങ്ങഺവഽന്
ന഻രക്ക഻ല്
ലഭയമഺക്കഽന്ഽണ്ീടന്്
ഈറപ്പഺക്കഽകയഽം
ീചയ്യുന്ഽണ്ട്.
അയത഻നഺല്
അുരഺഗയ
പര഻പഺലനത്ത഻നഺയ഻ ീചലവഺക്കഽന്ത് ഓുരഺ രഺജയത്ത഻ന്
ീറ സഺമ്പത്ത഻ക വളര്
ചാണയഽീട
അവ഻ഭഺജയ ഘടകമഺയ഻ മഺറ഻യ഻ര഻ക്കഽകയഺണ്.
വ഻വ഻ധ സഺഹചരയങ്ങള഻ല് വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ലഽള വ
എഐ ന് ുചഺദയത്ത഻ന് ആത് വഴ഻ീവയ്ക്ക്കഽം.
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അുരഺഗയപര഻പഺലനം അവശയമഺുണഺ

C. ുരഺഗ പര഻പഺലന തലങ്ങൾ
സര്
ക്കഺൽ ഈള്
പ്പീടയഽള വ വ഻വ഻ധ നജന്
സ഻കളും ദഺതഺക്കളും
ജനങ്ങളുീട അുരഺഗയം
ന഻ലന഻ര്
ത്തഽന്ത഻ന്, ുന്ദ്പഺത്സഺഹ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഄഥവഺ ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻ന് നല്
കഽന് ഒരഽ
കാട്ടം ുസവനമഺണ് അുരഺഗയപര഻പഺലനം. അുരഺഗയപര഻പഺലനം ഫലന്ദ്പദമഺകണീമക഻ൽ
ഄത്:
 അളുകളുീട അവശയങ്ങള്
ക്ക് ഄനഽുയഺജയമഺയ഻ര഻ക്കണം
 സംക്ഷ഻പ്തമഺയ഻ര഻ക്കണം
 പരയഺപ്തമഺയ഻ര഻ക്കണം
 എഐ ളുപ്പത്ത഻ല്ലഭയമഺകണം
 തഺങ്ങഺന്കഴ഻യഽന്തഺകണം
ഓുരഺ വയക്ത഻കളുീടയഽം അുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻ വയതയക്തമഺണ്.
എഐ ലലഺ തരത്ത഻ലഽമഽള വ
അുരഺഗയന്ദ്പം  നങ്ങള്
ക്ക്
ഒുര തരത്ത഻ലഽള വ ഘടന ലഭയമഺക്കഽക എഐ ന്ത് സഺദ്ധയവഽമലല
ന്ദ്പുയഺഗ഻കവഽമലല.
അളുകളുീട
ഄസഽഖങ്ങളുീട
സഺധയത
ഄനഽമഺനത്ത഻ന്
ീറ
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കണം അുരഺഗയപര഻പഺലന ീസികരയങ്ങള്
. ഈദഺഹരണത്ത഻ന്, ഒരഽ
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പന഻, ജലുദഺഷം, ചഽമ, തവക്ക് ുരഺഗങ്ങള് തഽടങ്ങ഻യവ വര്
ഷത്ത഻ൽ
ഒരഽപഺട് തവണ ഈണ്ടഺകഺറഽണ്ട്, പുക്ഷ
ചഽമയഽം ജലുദഺഷവഽമഺയ഻ തഺരതമയം
ീചയ്യുുമ്പഺള്ീഹപ്പൂററ്റ഻സ് ബ഻ ഈണ്ടഺകഺനഽള വ സഺദ്ധയത വളീരക്കഽറവഺണ്.
ഄതഽുപഺീല,
ഄുത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് തീന്
ഹിുന്ദ്ദഺഗം ഄതവഺ കഺന്
സര് വരഺനഽള വ
സഺദ്ധയത ീഹപ്പൂററ്റ഻സ് ബ഻ വരഺനഽള വ സഺദ്ധയതീയക്കഺളും കഽറവഺണ്.
അയത഻നഺല്
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
വ഻വ഻ധ
അുരഺഗയ
പര഻പഺലന
ഘടങ്ങളുീട
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കണം ഒരഽ ന്ദ്പുദശത്ത് വ഻ുലലജ് ഄഥവഺ ജ഻ലല ഄഥവഺ സംസ്ഥഺനീത്ത
അുരഺഗയ പര഻പഺലന ീസികരയങ്ങള്സജ഼കര഻ുക്കണ്ടത്:
 ജനസംഖയ
 മരണന഻രക്ക്
 ഄസഽഖ ന഻രക്ക്
 ൂവകലയ ന഻രക്ക്
 ജനങ്ങളുീട സഺമാഹ഻ക-മഺനസ഻കഺുരഺഗയം
 ജനങ്ങളുടം ീപഺതഽ ുപഺഷക സ്ഥ഻ത഻
 പര഻സ്ഥ഻ത഻ ഘടകങ്ങള്- ഖനനുമഖല ഄഥവഺ വയവസഺയ഻ക ുമഖല
 സഺദ്ധയമഺയ അുരഺഗയ പര഻പഺലന ദഺതഺവ഻ന്
ീറ ഘടന ഈദഺ.
ന്ദ്ഗഺമങ്ങള഻ല്
ഹിുന്ദ്ദഺഗ ുഡഺക്ടറഽീട ലഭയത കഽറവ് പുക്ഷ ജ഻ലല പട്ടണങ്ങള഻ീല ലഭയതയഽം.
 അുരഺഗയ പര഻പഺലന സ഻സ്റ്റം എഐ ന്ദ്തമഺന്ദ്തം ഈപുയഺഗ഻ക്കഽന്ഽണ്ട്
 തഺങ്ങഺന്കഴ഻യഽക ുപഺലഽള വ സഺമാഹ഻ക-സഺമ്പത്ത഻ക ഘടകങ്ങള്
മഽകള഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ഘടകങ്ങളുീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ സര്
ക്കഺൽ ന്ദ്പഺഥഺമ഻ക, രണ്ടഺം
തല, മാന്ഺം തല
അുരഺഗയപര഻പഺലന ീസന്
ററഽകള് അരംഭ഻ക്കഺൽ ത഼രഽമഺന഻ക്കഽകയഽം
ജനങ്ങള്
ക്ക്
ലഭയമഺയ
ര഼ത഻യ഻ലഽം
ഄവര്
ക്ക്
തഺങ്ങഺന് കഴ഻യഽന്
ര഼ത഻യ഻ലഽം
അുരഺഗയപര഻പഺലനം ലഭയമഺക്കഽന്ത഻നഽള വ മറ്റ് നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളും സവ഼കര഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
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തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയഺയ഻ അുരഺഗയപര഻പഺലനത്ത഻ീന വ഻ഭജ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്:
1. ത്പഺഥഺമ഻ക ുുരഺഗ

പര഻പഺലനം

ന്ദ്പഺഥമ഻ക അുരഺഗയ പര഻പഺലനം എഐ ന്ത്
നീതഺരഽ ഄസഽഖത്ത഻നഽം
ഒരഽ ുരഺഗ഻
സരര്
ശ഻ക്കഽന്
ുഡഺക്ടറഽമഺൽ,
ീനഴ്സഽമഺൽ,
മറ്റ്
ീചറഽക഻ട
േ഻ന഻ക്കഽകള്
തഽടങ്ങ഻യവയഺണ്, ചഽരഽക്കത്ത഻ല് അുരഺഗയ പര഻പഺലന ഘടനയ഻ല് എഐ ലലഺ ുരഺഗ഻കളും
അദയം ബന്ധീപ്പടഽന്ത് ന്ദ്പഺഥമ഻ക അുരഺഗയപര഻പഺലന ദഺതഺവ഻ീനയഺണ്.
വ഻കസ഻ത രഺജയങ്ങള഻ല്
, ന്ദ്പഺഥമ഻ക അുരഺഗയ പര഻പഺലനത്ത഻ന് കാടഽതല് ന്ദ്ശദ്ധ
നല്
കഽന്ഽണ്ട്,
ഄങ്ങീന
അുരഺഗയ
സംബന്ധമഺയ
ന്ദ്പശങ്ങള് പകരഽന്തഽം,
സക഼ര്
ണമഺകഽന്തഽം ഗഽരഽതരമഺകഽന്തഽം തടയഺൽ ഒരഽപര഻ധ഻ വീര സഺധ഻ക്കഽം. ന്ദ്പഺഥമ഻ക
അുരഺഗയ
പര഻പഺലന
സ്ഥഺപനങ്ങൽ
ുരഺഗങ്ങള് തടയഽന്ത഻നഽം
വഺ്സഽനഽകൽ
നല്
കഽന്ത഻നഽം
ഄവുബഺധം ഈണ്ടഺക്ക഻ീയടഽക്കഽന്ത഻നഽം
ീമഡ഻ക്കൽ ീകിണ്
സല഻ംഗ഻നഽം
മറ്റുമഺണ്
ഉന്ല് നല്
കഽന്ത്,
അവശയീമക഻ൽ
വ഻ദദ്ധരദ്ധരഺയ
ുഡഺക്ടീറ
സമ഼പ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ശ഻പഺര്
ശ ീചയ്യുകയഽം ീചയ്യും.
ഈദഺഹരണത്ത഻ന്, പന഻ ബഺധ഻തനഺയ ഒരഽ വയക്ത഻
ുഡഺക്ടീറ സമ഼പ഻ക്കഽകയഺീണക഻ല്
,
അദയ പര഻ുശഺധനയ഻ല് ീഡക഻പന഻യഺീണന്് ുബഺധയീപ്പട്ടഺല് ന്ദ്പഺഥമ഻ക അുരഺഗയ
പര഻പഺലകന് കഽറ഻ചാണ് മരഽന്ഽകള് ന഻ര്
ുദശ഻ക്കഽകയഽം ഄുത സമയത്ത് തീന്
വ഻ദദ്ധരദ്ധ
ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ ഒരഽ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല് ുപഺയ഻ ഄ്മ഻റ്റഺവഺൽ ഈപുദശ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യും.
മ഻ക്ക ന്ദ്പഺഥമ഻ക ച഻ക഻ത്സ ുകസഽകള഻ലഽം ുഡഺക്ടര് ഒരഽ കഽടഽംബ ുഡഺക്ടര് എഐ ന്
ന഻ലയ഻ലഺണ് ീപരഽമഺറഽന്ത്- ഄതഺയത് ഒരഽ കഽടഽംബത്ത഻ീല എഐ ലലഺവരഽം
ീചറ഻യ
ഄസഽഖങ്ങള് വരഽുമ്പഺൽ ഇ ുഡഺക്ടീറയഺണ് സമ഼പ഻ക്കഽക.
ജന഻തക ഘടകങ്ങളുീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ ലക്ഷണങ്ങള് മനസ്സ഻ലഺക്കഺനഽം ഄത഻ന്
ഄനഽുയഺജയമഺയ
ൂവുദയഺപുദശം നല്
കഽവഺനഽം ഇ ര഼ത഻ സഹഺയകമഺകഽം.
ഈദഺഹരണത്ത഻ന്, മഺതഺപ഻തഺക്കള്
ക്ക് ന്ദ്പുമഹമഽണ്ീടക഻ൽ ഄവരഽീട മക്കുളഺട് ന്ദ്പുമഹം
ഒരഽപര഻ധ഻ വീര ഒഴ഻വഺക്കഽന്ത഻ന് ീചറഽപ്പം മഽതീല ജ഼വ഻തൂശല഻ ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഺൽ
ഈപുദശ഻ക്കഽം.
രഺജയതലത്ത഻ല്
, സര്
ക്കഺരഽം സവകഺരയ ുമഖലകളും ന്ദ്പഺഥമ഻ക അുരഺഗയ
പര഻പഺലന
ീസന്
ററഽകൽ അരംഭ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്. ജനസംഖയയഽീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് സര്
ക്കഺര് അുരഺഗയ
പര഻പഺലന ീസന്
ററഽകൽ അരംഭ഻ചാണ഻ട്ടുള വത് , ന഻ലവ഻ല് ഒരഽ രാപത്ത഻ൽ ഄഥവഺ മീറ്റഺരഽ
രാപത്ത഻ൽ വ഻ുലലജ് തലത്ത഻ല്മഽതലഽണ്ട്.
2. രണ്ടഺംഘട്ട്യൂട്ട് ുുരഺഗ പര഻പഺലനം
രണ്ടഺംഘട്ട അുരഺഗയ പര഻പഺലനത്ത഻ൽ
ീമഡ഻ക്കൽ ക്ീപഷയല഻സ്റ്റുകളും മറ്റ്
അുരഺഗയ
ുമഖല ീന്ദ്പഺഫഷണലഽകളും ഈള്
ീപ്പടഽം, ീപഺതഽുവ ആവീര അയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല ുരഺഗ഻കൽ
അദയം സമ഼പ഻ക്കഽക.
ത഼ന്ദ്വ പര഻ചരണ വ഻ഭഺഗ ുസവനങ്ങൽ, അംബഽലന്
സ്
ീസികരയങ്ങൽ, ലഺബ് ീസികരയങ്ങള്
, ുരഺഗ ന഻ര്
ണയവഽം മറ്റ് ഄനഽബന്ധ ീമഡ഻ക്കല്
ുസവനങ്ങളും അവശയമഺയ വരഽന്
ഗഽരഽതരമഺയ ുരഺഗങ്ങള്
ക്കഽള വ
ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്ക്
അവശയമഺയ ത഼ന്ദ്വപര഻ചരണമഺണ് ആത഻ല്ഈള്
ീപ്പടഽന്ത്.
മ഻ക്കുപ്പഺഴഽം, ന്ദ്പഺഥമ഻ക ച഻ക഻ത്സകന് ഄഥവഺ ന്ദ്പഺഥമ഻ക അുരഺഗയപര഻പഺലന ദഺതഺവഺണ്
ുരഺഗ഻കീള രണ്ടംതലത്ത഻ലഽള വ പര഻ചരണത്ത഻നഺയ഻ ഄയക്കഽന്ത്. ച഻ല സരര്
ഭങ്ങള഻ൽ,
സംയഽക്തമഺയ ുസവനങ്ങള് നല്
കഽന്ത഻നഺയ഻ രണ്ടഺംഘട്ട പര഻ചരണ ദഺതഺക്കള്
ക്ക് ആന്
ീഹിസ് ന്ദ്പഺഥമ഻ക അുരഺഗയപര഻പഺലന ീസികരയം ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽ.
മ഻ക്കവഺറഽം, ജനസംഖയയഽീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് തഺലാക്ക്
രണ്ടഺംഘട്ട അുരഺഗയപര഻ചരണ ദഺതഺവ് ലഭയഺണ്.
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ഄഥവഺ

ുലഺക്ക്

തലത്ത഻ല്

3. മാന്നഺംഘട്ട്യൂട്ട് ുുരഺഗ പര഻പഺലനം
മാന്ഺംഘട്ട
അുരഺഗയപര഻പഺലനീമന്ത്
വ഻ദദ്ധരദ്ധമഺയ
കണ്
സള്
ുട്ടറ്റ഼വ്
അുരഺഗയ
പര഻പഺലനമഺണ്, ീപഺതഽുവ ഄ്മ഻റ്റഺയ ുരഺഗ഻കള്
ക്കഽം ന്ദ്പഺഥമ഻ക-രണ്ടംഘട്ട പര഻ചരണ
ദഺയകരഽീട ശഽപഺര്
ശ ന്ദ്പകഺരം വരഽന്വര്
ക്കഽം.
മാന്ഺംഘട്ട അുരഺഗയപര഻പഺലകര്
ീപഺതഽുവ
സംസ്ഥഺന തലസ്ഥഺനങ്ങള഻ലഽം ചഽരഽക്കം ച഻ല
ജ഻ലല അസ്ഥഺനങ്ങള഻ലഽം
ലഭയമഺണ്.
മാന്ഺം ഘട്ട അുരഺഗയപര഻പഺലനത്ത഻ല് ഈള്
ീപ്പടഽന്ത് രണ്ടഺംഘട്ട അുരഺഗയപര഻പഺലന
ീസികരയത്ത഻ലഽമഽപര഻യഽള വ
നാതന
ൂവദയ
ീസികരയങ്ങളും
ീമഡ഻ക്കല്
ീന്ദ്പഺഫഷണലഽകളും – ഈദഺഹരണത്ത഻ന് ഓുകഺളജ഻ (കഺന്
സൽ ച഻ക഻ത്സ), ഄവയവം
മഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കല് ീസികരയങ്ങൽ, ഈയര്
ന് റ഻ക്കഽള വ ഗര്
ഭച഻ക഻ത്സ ക്ീപഷയ഻സ്റ്റുകള്
,
തഽടങ്ങ഻യവ.
പര഻പഺലനത്ത഻ന്
ീറ ഘട്ടങ്ങൽ വര്
ദ്ധ഻ക്കഽന്ത് ഄനഽസര഻ചാണ് പര഻പഺലനവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട
ീചലവഽകളും വര്
ദ്ധ഻ചാണു വരഽന്തഺയ഻ട്ടഺണ് കഺണഽന്ത്. ന്ദ്പഺഥമ഻ക ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്ക് പണം
മഽടക്കഺന് അളുകള്
ക്ക് എഐ ളുപ്പത്ത഻ല് സഺധ഻ക്കഽീമക഻ലഽം രണ്ടഺംഘട്ട പര഻പഺലനത്ത഻നഽം
മാന്ഺം ഘട്ട പര഻പഺലത്ത഻നഽം പണം മഽടക്കഽക എഐ ന്ത് വളീര ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുള വ കഺരയമഺണ്.
ഓുരഺ രഺജയീത്തയഽം, ന്ദ്ഗഺമ഼ണ- ന്ദ്പുദശീത്തയഽം വ഻വ഻ധ ഘട്ടങ്ങ഻ള഻ലഽള വ പര഻ചരണത്ത഻ന്
അവശയമഺയ ീസികരയങ്ങളും വയതയക്തമഺണ്.
E. ഇത്ഫ യ഻ീല ുുരഺഗ

ഘടനകീള ബഺധ഻ക്കഽന്ന ഘടകങ്ങൾ

ആന്ത്യയ഻ീല അുരഺഗയ ഘടനകള് വളീരയധ഻കം ന്ദ്പം  നങ്ങീളയഽം ീവലലുവ഻ള഻കീളയഽം
ുനര഻ടഽകയഽം തഽടര്
ന്ഽം ുനര഻ട്ട് ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽകയഺണ്. ആത് അുരഺഗയപര഻പഺലന
ഘടനയഽീട സവ഻ുശഷതീയയഽം വയപ്ത഻ീയയഽം വയക്ത഻തലങ്ങള഻ലഽള വ അവശയങ്ങീളയഽം
അുരഺഗയപര഻പഺലന സംഘടനയഽീട ഘടനീയയഽം ബഺധ഻ക്കഽം. ആത് നമഽക്ക് ചര്
ചാണ
ീചയ്യഺം:
1. ജനസംഖ യഽമഺയ഻ ബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട്

ത്പവണതകൾ

a) ജനസംഖയ ന഻രക്ക഻ല്രണ്ടഺം സ്ഥഺനത്ത് ന഻ല്
ക്കഽന് രഺജയമഺണ് ആന്ത്യ.
b) ആത് ജനസംഖയ വര്
ദ്ധനവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ന്ദ്പം  നങ്ങീള തഽറന്് കഺണ഻ക്കഽന്ഽ.
c) ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ പണം മഽടക്കഽന്ത഻നഽള വ അളുകളുീട
ഘടകമഺണ് ദഺര഻ദയം.

കഴ഻വ഻ീന ബഺധ഻ക്കഽന്

2. സഺമാഹ഻ക ത്പവണതകൾ
a) വര്
ദ്ധ഻ചാണു വരഽന് നഗരവത്കരണം ഄഥവഺ ജനങ്ങൽ ന്ദ്ഗഺമ഼ണ ന്ദ്പുദശങ്ങള഻ല് ന഻ന്ഽം
നഗരങ്ങള഻ുലക്ക് ന഼ങ്ങഽന്തഽം അുരഺഗയ പര഻പഺലനത്ത഻നഽള വ ീവലലുവ഻ള഻കളഺണ്
b) ൂവദയ ൂസകരയങ്ങള് ലഭയമലലഺത്തതഽം ീചലവ് തഺങ്ങഺൽ കഴ഻യഺത്തതഽം മാലം ന്ദ്ഗഺമ
ന്ദ്പുദശങ്ങള഻ീല അുരഺഗയന്ദ്പം  നങ്ങള്ആുപ്പഺഴഽം ന഻ലന഻ല്ക്ക
 ഽന്ഽണ്ട്.
c) വയഺയഺമം ആലലഺത്ത
കാടഽതല് ഈദഺസ഼നമഺയ ജ഼വ഻തത്ത഻ുലക്ക്
ന഼ങ്ങഽുമ്പഺൽ
ന്ദ്പുമഹം,
ഈയര്
ന്
രക്തസമ്മര്
ദം
ുപഺലഽള വ
പഽത഻യ
വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഽള വ
ഄസഽഖങ്ങള഻ുലക്ക് ഒരഺീള നയ഻ക്കഽം.
3. ജ഼വ഻തകഺലയളവ്
a) ആന്് ജന഻ക്കഽന് ഒരഽ കഽഞ്ഞ് എഐ ന്ദ്ത വര്
ഷം ജ഼വ഻ക്കഽീമന്തഺണ് ജ഼വ഻തകഺലയളവ്
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b) സവതന്ത്യ ലഭ഻ചാണ സമയത്ത് ജ഼വ഻തകഺലയളവഺയ 30 വയസ്സ് എഐ ന്ത഻ൽ ന഻ന്ഽം ആന്്
60 വയസ്സ഻ുലക്ക് എഐ ത്ത഻ പുക്ഷ വര്
ദ്ധ഻ചാണ ജ഼വ഻തകഺലയളവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട
ന്ദ്പം  നങ്ങീളപ്പറ്റ഻ പറയഽന്഻ലല.
c) ആതഺണ് അുരഺഗയപരമഺയ ജ഼വ഻ത കഺലയളവ് എഐ ന് പഽത഻യ സകല്
പത്ത഻ുലക്ക്
നയ഻ചാണത്.
d) ആത഻ന് വഺര്
ദ്ധകയുരഺഗങ്ങള്
ക്കഽള വ ഒരഽ ഄട഻ത്തറ സിഷ്ട഻ുക്കണ്ടത് അവശയമഺണ്.

F. ഇത്ഫ യ഻ീല ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ ഉല്
പത്ത഻

അുരഺഗയപര഻പഺലനവഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട
ത഼രഽമഺനങ്ങള് എഐ ടഽക്കഽന്ത഻ൽ
സര്
ക്കഺൽ
ത഻രക്ക഻ലഺയ഻രഽീന്ക഻ലഽം അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് പദ്ധത഻ നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്ത഻ന് സമയം
കണ്ീടത്ത഻യ഻രഽന്ഽ.
പ഻ന്഼ടഺണ് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കളുമഺയ഻
ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കൽ എഐ ത്ത഻യത്. ആന്ത്യയ഻ല് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ഈടീലടഽത്തത്
ആങ്ങീനയഺണ്:
a) എ) എംുലഺയ഼സ്ഡ ുസ്റ്ററ്റഇ ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ സ്ഡക഼ം
1947-ൽ ആന്ത്യയ്ക്ക്ക് സവഺതന്ദ്ന്ത്യം ലഭ഻ചാണ് ഄധ഻കം ൂവകഺീത 1948-ീല ആഎഐ സ്ഐ
അക്ട഻ലാീട അരംഭ഻ചാണ എഐ ംുലഺയ഼സ് ുസ്റ്ററ്റ് ആന്
ഷവറന്
സ് ക്ക഼മ഻ലാീടയഺണ് ആന്ത്യയ഻ൽ
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് അരംഭ഻ചാണത്. സവകഺരയ ുമഖലയ഻ൽ ുജഺല഻ ീചുയ്യുഺ ുജഺല഻
ീചയ്യുന് ലൂ-ുകഺളര് ജ഼വനക്കഺര്
ക്കഺയ഻ട്ടഺണ് ഇ ക്ക഼ം അവ഻ഷ്കര഻ചാണത്, ആത്
ഄത഻ന്
ീറ
ശിംഖലയ഻ലഽള വ
ഡ഻ക്പന്സറ഻കള഻ലാീടയഽം
അശഽപന്ദ്ത഻കള഻ലാീടയഽം
സമന്ദ്ഗമഺയ അുരഺഗയ ുസവനം നല്
ക഻ വരഽന്ഽണ്ട്.
ഡ഻ക്പന്
സറ഻കളും
അശഽപന്ദ്ത഻കളും
നടത്തഽന്ത഻നഽം
തങ്ങളുീട
ീസികരയം
ഄപരയഺപ്തമഺീണക഻ല്
ീപഺതഽ-സവകഺരയ
ുമഖലയഽമഺയ഻
കരഺറ഻ല്
നര്
ീപ്പടഽന്ത഻നഽമഽള വ
നജന്
സ഻യഺണ്
ആഎഐ സ്ഐസ഻
(എഐ ംുലഺയ഼സ്
ുസ്റ്ററ്റ്
ആന്
ഷവറന്
സ് ുകഺര്
പ്പുറഷൽ.
15000 രാപ വീര വരഽമഺനമഽള വ എഐ ലലഺ ജ഼വനക്കഺരഽം പകഺള഻ത്ത വയവസ്ഥയ഻ലഽള വ
പര഻രക്ഷയ഻ല് ഈള്
ീപ്പടഽം.
ഄതഺയത് ജ഼വനക്കഺരന് ുപയ്ക്ുറഺള഻ന്
ീറ 1.75%
ശതമഺനവഽം ീതഺഴ഻ൽ ദഺതഺവ് 4.75% ഈം
വ഻ഹ഻തം നല്
കഽം, സംസ്ഥഺന സര്
ക്കഺൽ
ീമഡ഻ക്കല്ീചലവഽകളുീട 12.5% സംഭഺവന നല്
കഽം.
ലഭ഻ക്കഽന് അനഽകാലയങ്ങളഺണ്:
a) ആഎഐ സ്ഐസ഻യ഻ല്ീസിജനയ സമന്ദ്ഗ അുരഺഗയ പര഻പഺലനം
b) ന്ദ്പസവഺനഽകാലയം
c)

ൂവകലയഺനഽകാലയം

d) ഄസഽഖങ്ങൽ
നല്
കഽം.
e)

മാലം

ുവതനം

നഷ്ടീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ

നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻

ജ഼വനക്കഺരന്മര഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ മരണഺന്ത്രകര്
മ്മങ്ങള്
ക്കഽള വ

പണം

ീചലവ്.

ഄംഗ഼കിത ീമഡ഻ക്കല് വ഻ദദ്ധരദ്ധര഻ൽ ന഻ന്ഽം സവകഺരയ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽമഽള വ
ുസവനങ്ങളും ആത഻ൽ ഈള്
ീപ്പടഽം. 2012-ീല കണക്ക് ന്ദ്പകഺരം 65.5 ദശലക്ഷം
ഗഽണുഭഺക്തഺക്കളഺണ് ആഎഐ സ്ഐഎഐ സ഻ന്
ീറ ക഼ഴ഻ൽ വരഽന്ത്.
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b) ുകത്േ സര്
ക്കഺര഻ന്
ീറ ുുരഺഗ

പത്പത഻

ആഎഐ സ്ഐഎഐ സ഻ന്
ീറ പ഻ന്ഺീല ീപന്
ഷൽകഺരഽം സ഻വ഻ല഻യൽ ുജഺല഻യ഻ലഽള വ ഄവരഽീട
കഽടഽംബഺംഗങ്ങള്
ക്കഽം ഈള്
പ്പീടയഽള വ
ുകന്ദ്ര സര്
ക്കഺൽ ജ഼വനക്കഺര്
ക്കഺയ഻ 1954-ല്
ുകന്ദ്ര സര്
ക്കഺര഻ന്
ീറ അുരഺഗയ പദ്ധത഻ (സ഻ജ഻എഐ ചാണ്എഐ സ്) അരംഭ഻ചാണു.
ആത്
ജ഼വനക്കഺരഽീട ൂകയ്യ഻ല് ന഻ന്ഽം ീചറ഻യ വ഻ഹ഻തവഽം ീതഺഴ഻ലഽടമയഽീട (ുകന്ദ്ര
സര്
ക്കഺര഻ന്
ീറ)
വല഻യ
വ഻ഹ഻തവഽം
സവ഼കര഻ചാണ്
ജ഼വനക്കഺര്
ക്കഽം
ഄവരഽീട
കഽടഽംബഺംഗങ്ങള്
ക്കഽം സമ്പാര്
ണ പര഻രക്ഷ നല്
കഽക എഐ ന്തഺണ് ലക്ഷയ്ം.
ആത഻ല് എഐ ലലഺ ൂവദയ വ഻ഭഺഗങ്ങളും
, ഄുലഺപ്പത഻ സ഻സ്റ്റത്ത഻ലഽള വ ഄട഻യന്ത്ര
ുസവനങ്ങളും,
ീസിജനയ
മരഽന്ഽകളും
പര഻ുശഺധനകളും
ുറഡ഻ുയഺളജ഻യഽം,
ഗഽരഽതരമഺയ ഄസഽഖമഽള വ ുരഺഗ഻കീള ുനര഻ട്ട് സരര്
ശ഻ക്കഽന്തഽം, വ഻ദദ്ധരദ്ധ ച഻ക഻ത്സ,
തഽടങ്ങ഻യവയഽം ലഭ഻ക്കഽം.
ജ഼വനക്കഺരന്
ീറ വ഻ഹ഻തം വീര ീചറഽതഺണ്-ഄതഺയത് ശമ്പള
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ മഺസുന്ത്ഺറഽം 15 രാപ മഽതൽ 150 രാപ വീര.
2010-ല്
,
സ഻ജ഻എഐ സ്സ഻ല് 8,00,000
ദശലക്ഷത്ത഻ലധ഻കം ഗഽണുഭഺക്തഺക്കളഺണഽള വത്.
c) സ഻) വഺണ഻ജ

ുുരഺഗ

കഽടഽംബങ്ങള഻ലഺയ഻

ക്ുകയ഻ല഻ന്
ീറ
നകുദശം

3

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ

ആന്
ഷവറന്
സ് ുമഖല ുദശസഺത്കര഻ക്കഽന്ത഻ന് മഽമ്പഽം ുശഷവഽം
ച഻ല ുനഺണ്
-ൂലഫ്
ആന്
ഷവറര്
മഺരഺണ് വഺണ഻ജയ അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് വഺദ്ഗഺനം ീചയ്ക്ത഻രഽന്ത്.
പുക്ഷ, തഽടക്കത്ത഻ല് ഄത്
ആന്
ഷവറര്
മഺര്
ക്ക് നഷ്ടമഺണ് സംഭഺവന ീചയ്ക്ത഻രഽന്ത്,
ആത് ുകഺര്
പ്പുററ്റ് ീേയ഻ന്
റഽകള്
ക്കഺയ഻രഽന്ഽ ലഭ഻ചാണ഻രഽന്ത് ഄതഽം ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട പര഻ധ഻യ഻ൽ
മഺന്ദ്തം.
1986-ല് വയക്ത഻കള്
ക്കഽം ഄവരഽീട കഽടഽംബഺംഗങ്ങള്
ക്കഽമഽള വ
അദയീത്ത അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ് ഈത്പന്ം എഐ ലലഺ 4 ുദശസഺത്കര഻ചാണ് ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളും (ഄവ
ജനറല് ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ഓഫ് ആന്ത്യയഽീട ഈപസ്ഥഺപനമഺയ഻രഽന്ഽ) അരംഭ഻ചാണു.
ഇ ഈത്പന്ം, ീമഡ഻ീേയ഻ം ന്ദ്പസവം, ന഻ലവ഻ലഽള വ ഄസഽഖങ്ങള് തഽടങ്ങ഻യവ
ഒഴ഻വഺക്ക഻ നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല്
കഽന്ത഻ന് ച഻ല വഺര്
ഷ഻ക പര഻ധ഻ കല്
പ഻ചാണഺണ്
അശഽപന്ദ്ത഻ ീചലവഽകള്
ക്കഽള വ പര഻രക്ഷ നല്
ക഻യ഻രഽന്ത്.
ആത് പല അവര്
ത്ത഻
വ഻പണ഻യഽീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ പഽതഽക്ക഻യ഻രഽന്ഽ, ഄവസഺനമഺയ഻ പഽതഽക്ക഻യത് 2012ലഺണ്.
എഐ ന്ത്഻രഽന്ഺലഽം, ഒരഽപഺട് തവണ പഽതഽക്ക഻ീയക഻ലഽം ീമഡ഻ീേയ഻മ഻ന്
ീറ
ആന്ീത്ത
പത഻പ്പ഻ല്
, ഄതഺയത്
ആന്ത്യയ഻ീല സവകഺരയ അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ്
ആുപ്പഺഴഽം
അശഽപന്ദ്ത഻
വഺസത്ത഻നഽള വ
നഷ്ടപര഻ഹഺരം
വഺര്
ഷ഻കഺട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
നല്
ക഻വരഽന്ത്, ആത് വളീര ജനന്ദ്പ഼ത഻യഽള വതഽമഺണ്. സവകഺരയ അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ്
ഈത്പന്ം
ആുപ്പഺഴഽം ീമഡ഻ീേയ഻ം പര഻രക്ഷ എഐ ന്ഺണ് മ഻ക്ക അളുകളും പറയഽന്ത്
ആത഻ീന
ആന്
ഷവറൽ
വഺദ്ധരദഺനം
ീചയ്യുന്
ഈത്പന്മഺയ഻ട്ടലല
ഒരഽ
ഈത്പന്
വ഻ഭഺഗമഺയ഻ട്ടഺണ് അളുകള്കഺണഽന്ത്.
2001-ലഺണ് ആന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയയ഻ുലക്ക് സവകഺരയ പകഺള഻കൽ കടന്് വന്ത്,
അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ്
വളീര
ുവഗത്ത഻ൽ
വളര്
ന്ഽ
പുക്ഷ
ആുപ്പഺഴഽം
ഄന്ദ്പയഽക്തമഺയ ഒരഽ വല഻യ വ഻പണ഻ ന഻ലന഻ല്
ക്കഽന്ഽണ്ട്.
പര഻രക്ഷകള഻ലഽം
ഒഴ഻വഺക്കലഽകള഻ലഽം വളീരയധ഻കം മഺറ്റങ്ങൽ വര഻കയഽം പഽത഻യ അഡ്-ഓണ്
പര഻രക്ഷകള് അവ഻ഷ്കര഻ക്കഽകയഽം ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്, ഄവീയപ്പറ്റ഻ നമഽക്ക് ഄടഽത്ത
പഺഠങ്ങള഻ല്പഠ഻ക്കഺം.
ആന്് ആന്ത്യൽ വ഻പണ഻യ഻ല്മഽന്ാറ഻ലധ഻കം ആന്
ഷവറന്
സ് ഈത്പന്ങ്ങൽ ലഭയമഺണ്.
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G. ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ വ഻പണ഻

ആന്ീത്ത അുരഺഗയ ആന്
ഷവന്
സ്
വ഻പണ഻യ഻ല്
അുരഺഗയ പര഻പഺല ീസികരയം
നല്
കഽന്വരഽം, മറ്റ് ആന്
ഷവറന്
സ് ുസവനങ്ങൽ നല്
കഽന്വരഽം വ഻വ഻ധ ആടന഻ലക്കഺരഽം
ഈള്
പ്പീട ഄുനകം ുപരഽണ്ട്. ച഻ല ഄട഻സ്ഥഺന ീസികരയം ന്ദ്പദഺനം ീചയ്യും എഐ ന്ഺൽ മറ്റ്
ച഻ലത് പ഻ന്ത്ഽണയ്ക്ക്കഺനഽള വ ീസികരയങ്ങളും ന്ദ്പദഺനം ീചയ്യും.
ച഻ലത് സര്
ക്കഺൽ
ുമഖലയ഻ലഽം മറ്റ് ച഻ല സവകഺരയ ുമഖലയ഻ലഽമഺണ്. ഄവീയപ്പറ്റ഻ നമഽക്ക് ുനഺക്കഺം:
A. അട഻സ്ഥഺന ീസൌകര ം:
1. ീപഺതഽ ുുരഺഗ

ുമഖല

ീപഺതഽ അുരഺഗയ ുമഖല ുദശ഼യതലത്ത഻ലഽം സംസ്ഥഺന തലത്ത഻ലഽം ജ഻ലലഺ തലത്ത഻ലഽം
ഒരഽ പര഻ധ഻ വീര വ഻ുലലജ് തലത്ത഻ലഽം ന്ദ്പവര്
ത്ത഻ക്കഽന്ഽണ്ട്, ആത് ുദശ഼യ അുരഺഗയ
പദ്ധത഻കള് വ഻ുലലജഽകള഻ൽ നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്ത഻ന് ുവണ്ട഻യഺണ്, ന്ദ്ഗഺമ഼ണര്
ക്കഽം സര്
ക്കഺര഻നഽം
മുദ്ധയ ആടന഻ലക്കഺൽ
എഐ ന്
കമ്മയാണ഻റ്റ഻ ുവഺളന്
റ഻യര്
മഺൽ ന഻ലീകഺള വുന്ഽണ്ട്.
ആവരഺണ്:
a) അംഗനവഺട഻ ജ഼വനക്കഺര് (ജനസംഖയ 1000-ന്
1 എഐ ന് കണക്ക഻ൽ)
മഺനവുശഷ഻ വകഽപ്പ഻ന്
ീറ ആന്
റുന്ദ്ഗറ്റഡ് ൂചല്
ഡ് ഡവലപ്ീമന്
റ് സര്
േ഼സ്
ക്ക഼മ഻ന്
ീറയഽം
(ഐസ഻ഡ഻എഐ സ്)
ുപഺഷകപാരകം
വ഻തരണം
ീചയ്യുന്
പദ്ധത഻യഽീട ക഼ഴ഻ല്എഐ ന്
ുറഺൽ ീചയ്യീപ്പട്ടവരഺണ്.
b) പര഻ശ഼ലനം ലഭ഻ച്ച ജനന അറ്റന്
ഡര്
മഺരഽം (ട഻ബ഻എ) ത്ഗഺമ഼ണ
ുുരഺഗ ൂഗഡഽകളറം (മഽമ്പ് സംസ്ഥഺനങ്ങള഻ീല അുരഺഗയ വകഽപ്പ഻ന്
ീറ
പദ്ധത഻കള഻ൽ ഒന്ഺയ഻രഽന്ഽ).
c) എഐ ന്
എഐ ചാണ്അര്
എഐ ം (ുദശ഼യ ന്ദ്ഗഺമ഼ണ അുരഺഗയ മ഻ഷന്
)
പദ്ധത഻ ന്ദ്പകഺരം
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കീപ്പട്ട ുശ (അീത്കഡ഻റ്റ് ുസഺഷ ല് ീഹല്
ത്തഇ
ുകട഻വ഻സ്റ്റഇ) ുവഺളന്
റ഻യമഺര് പഽത഻യതഽം
ന്ദ്ഗഺമ഼ണ അുരഺഗയ
തലത്ത഻ൽ
ന്ദ്പവര്
ത്ത഻ക്കഽന്ത഻ൽ ന്ദ്പവര്
ത്ത഻ക്കഽന്ത഻ന് പര഻ശ഼ലന ലഭ഻ചാണവരഽമഺണ്,
ആവരഺണ്
ന്ദ്ഗഺമ഼ണ
ന്ദ്പുദശത്ത്
അുരഺഗയുമഖലയഽീട
മദ്ധയവര്
ത്ത഻കളഺയ഻
ന്ദ്പവര്
ത്ത഻ക്കഽന്ത്.
സബ്-ീസന്
ററഽകൾ ഓുരഺ 5000 ുപര്
ക്കഽം ഒീരണം എഐ ന് ന഻ലയ഻ലഺണ്
രാപ഼കര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് (മലന്ദ്പുദശത്തഽം അദ഻വഺസ഻ മറ്റ് പ഻ുന്ഺക്ക ന്ദ്പുദശത്തഽം 3000
ുപര്
ക്ക് 1 ), ഓ്സ഻ലറ഻ ുനഴ്സ് മ഻ഡ്-ൂവഫ് എഐ ന്റ഻യീപ്പടഽന് ഒരഽ വന഻ത
അുരഺഗയ ന്ദ്പവര്
ത്തകയഽം ഒരഽ പഽരഽഷ അുരഺഗയ ന്ദ്പവര്
ത്തകനഽം ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം.
ന്ദ്പഺഥമ഻ക അുരഺഗയുകന്ദ്രങ്ങൽ 6 സബ്ീസന്
ററഽകളുീട റഫറൽ യാണ഻റ്റുകളഺണ്, ആത്
30000 ുപര്
ക്ക് ഒീരണം എഐ ന് കണക്ക഻ലഺണ് രാപ഼കര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് ((മലന്ദ്പുദശത്തഽം
അദ഻വഺസ഻ മറ്റ് പ഻ുന്ഺക്ക ന്ദ്പുദശത്തഽം 20000 ുപര്
ക്ക് ഒീരണം). എഐ ലലഺ
പ഻എഐ ച്ചച്ചസ഻കള഻ലഽം ഔ്ു്പഷയന്
ീറ ീസികരയമഽണ്ട്, മഺന്ദ്തമലല മ഻ക്കത഻ലഽം 4 മഽതൽ 6
ുരഺഗ഻കള്
ക്കഽള വ ക഻ടത്ത഻ ച഻ക഻ത്സ ീസികരയവഽമഽണ്ടഺവഽം. ആവ഻ീട ഒരഽ ീമഡ഻ക്കല്
ഓഫ഼സറഽം, 14 പഺരഺീമഡ഻ക്കൽ ജ഼വനക്കഺരഽം (ഓുരഺ ക്ന്ദ്ത഼-പഽരഽഷ അുരഺഗയ
ന്ദ്പവര്
ത്തകരഽം, ഒരഽ ുനഴ്സ്-മ഻ഡ്
ൂവഫഽം, ഒരഽ ലുബഺറട്ടറ഻ ീട്ന഼ഷയനഽം ഒരഽ
ഫഺര്
മസ഻സ്റ്റുംസ മറ്റ് ബന്ധീപ്പട്ട ജ഼വനക്കഺരഽം ഈള്
പ്പീട).
4
പ഻എഐ ച്ചച്ചസ഻കള്
ക്കഽള വ
അദയീത്ത
ുുരഺഗ
ുകത്േങ്ങൾ, ആവ഻ീട

റഫറല് യാണ഻റ്റുകളഺണ്
കമിറ ാണ഻റ്റ഻
ന്ദ്പുതയക പര഻പഺലനം ലഭ഻ക്കഽം.
ഓുരഺ
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സ഻എഐ ച്ചച്ചസ഻യഽീടയഽം മഺനദണ്ഡന്ദ്പകഺരം (1 ലക്ഷം ുപര്
ക്ക്) ആവ഻ീട 30 ക഻ടക്കകളും,
ഒരഽ ഓപ്പുറഷന്ത഼ുയറ്ററഽം, എഐ ്ുക്റ ീമഷ഼നഽം, ുലബര്
റാമഽം, ലഺബ് ീസികരയങ്ങളും
വ഻ദദ്ധരദ്ധരഺയ നഺല് ജ഼വനക്കഺരഽം ഄതഺയത് ഒരഽ സര്
ജൽ, ഒരഽ ഫ഻സ഻ഷയൽ, ഒരഽ
ൂഗനുകഺളജ഻സ്റ്റ്, ഒരഽ പ഼ഡ഻യഺന്ദ്ട഼ഷന്
, 21 പഺരഺീമഡ഻ക്കൽ-മറ്റ് ജ഼വനക്കഺരഽീടയഽം
പ഻ന്ത്ഽണ എഐ ന്഻വയഽം ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം.
ത്ഗഺമ഼ണ
ുശഽപത്ത഻കളറം
രാപ഼കര഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടുണ്ട്,
ആവയ഻ൽ
ഈപ-ജ഻ലല
അശഽപന്ദ്ത഻കൽ ഄതഺയത് സബ്-ഡ഻വ഻ഷണൽ⁄ തഺലാക്ക് അശഽപന്ദ്ത഻കൽ⁄ ക്ീപഷയഺല഻റ്റ഻
അശഽപന്ദ്ത഻കള്(രഺജയീത്ത നകുദശം 2000 എഐ ണം) ഈള്
ീപ്പടഽം.
സ്ഡീപഷ ഺല഻റ്റ഻-പര഻ശ഼ലന ുശഽപത്ത഻കൾ വളീര കഽറവഺണ് ആവയ഻ൽ
ീമഡ഻ക്കൽ ുകഺുളജഽകളും (ന഻ലവ഻ൽ നകുദശം 300 എഐ ണം) മറ്റ് മാന്ഺംഘട്ട റഫറൽ
ുകന്ദ്രങ്ങളും ഈള്
ീപ്പടഽം.
സര്
ക്കഺര഻ന്
ീറ മറ്റ് നജന്
സ഻കളഺണ് ീറയ഻ല്
ുവ, ഡ഻ഫന്
സ്, ഄതഽുപഺലഽള വ വന്
ക഻ട
വകഽപ്പുകളുീട (ുപഺര്
ട്ടുകളും ൂമനഽകളും) ഡ഻ക്പന്
സറ഻കളും അശഽപന്ദ്ത഻കളും.
ആവയഽീട ുസവനം ബന്ധീപ്പട്ട വ഻ഭഺഗത്ത഻ീല ജ഼വനക്കഺര്
ക്കഽം ഄവരഽീട അന്ദ്ശ഻തര്
ക്കഽം
മഺന്ദ്തുമ ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു.
2. സവകഺര

ുമഖലയ഻ലഽള്ള പരീ ദഺതഺക്കൾ

ആന്ത്യയ഻ൽ ന്ദ്പഺഥഺമ഻ക, രണ്ടഺംഘട്ട, മാന്ഺംഘട്ട
അുരഺഗയ പര഻പഺലനം നല്
കഽന്
ഄുനകം സവകഺരയ സ്ഥഺപനങ്ങളുണ്ട്. ആവ തീന് ുവഺളന്
ററ഻, ലഺഭ ീകഺത഻യ഻ലലഺത്ത
സംഘടനകൽ, ലഺഭം ുനഺക്കഽന് ുകഺര്
പ്പുററ്റുകൽ, ന്ദ്ടസ്റ്റുകൽ, ുസഺുളഺ ന്ദ്പഺക്ട഼ഷനറഽമഺൽ,
സ്റ്റഺന്
ുഡുലഺൽ വ഻ദദ്ധരദ്ധ ുസവനങ്ങൽ, പര഻ുശഺധന ലഺബഽകൽ, ഫഺര്
മസ഻ ുഷഺപ്പുകൽ,
ുയഺഗയതയ഻ലലഺത്ത ദഺതഺക്കൽ എഐ ന്഻വൽ ഈള്
ീപ്പടഽം. ആന്ത്യയ഻ൽ 77%-ൽ ഄധ഻കം ഄുലഺപ്പത഻
(എഐ ംബ഻ബ഻എഐ സഽം ഈയര്
ന് ുയഺഗയതയഽം) ുഡഺക്ടറഽമഺരഽം സവകഺരയ ുമഖലയ഻ലഺണ്
ുജഺല഻ ീചയ്യുന്ത്.
82%-ലധ഻കം ുരഺഗ഻കൽ സരര്
ശ഻ക്കഽന്തഽം ആന്ത്യയ഻ൽ എഐ ലലഺ
തലങ്ങള഻ലഽമഽള വ ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന഻ൽ 52%ഈം സവകഺരയ ുമഖലയ഻ലഺണ്.
ആന്ത്യയ഻ൽ മറ്റ് എഐ ലലഺ ൂവദയ വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഽമഺയ഻ (അയഽര്
ുവദം, സ഻ദ്ധ, യാനഺന഻,
ുഹഺമ഻ുയഺപത഻) നകുദശം 7 ലക്ഷത്ത഻ധ഻കം ുയഺഗയരഺയ ന്ദ്പഺക്ട഼ഷണറഽമഺരഺണഽള വത്.
ആത് ീപഺതഽ-സവകഺരയ ുമഖലയ഻ീല അീകയഽള വ കണക്കഺണ്.
അുരഺഗയപര഻പഺലനത്ത഻ന് ലഺഭം ുനഺക്ക഻ ുസവനം നല്
കഽന് ദഺതഺക്കൽ കാടഺീത
സമാഹത്ത഻ന്
അുരഺഗയം
പര഻പഺലനം
നല്
കഽന്ത഻ന്
എഐ ന്
ജ഻ഓകളും
ുവഺളന്
ററ഻
ുമഖലകളും സഽലഭമഺണ്.
നകുദശം 7000-ല് ഄധ഻കം ുവഺളന്
ററ഻ നജന്
സ഻കളഺണ് അുരഺഗയവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട
വ഻വ഻ധ ന്ദ്പവര്
ത്തനങ്ങള഻ൽ നര്
ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ത്. രണ്ടഺംഘട്ട-മാന്ഺംഘട്ട ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഽള വ
അശഽപന്ദ്ത഻കളഺയ഻ രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത഻ൽ ഄധ഻കവഽം
ലഺഭം ുനഺക്കഺത്ത
ീസഺൂസറ്റ഻കൽ
ഄഥവഺ ന്ദ്ടസ്റ്റുകളഺയ഻ട്ടഺണ്,
മഺന്ദ്തമലല ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻കൽക്ക്
ആന്
ുപഷയന്
റ് ുസവനങ്ങൽ നലല ര഼ത഻യ഻ൽ നല്
ക഻ ുപഺരഽന്ഽമഽണ്ട്.
3. െഺര്
മസ ാട്ട്യൂട്ട്഻ക്കല് ുമഖല
മരഽന്ഽകളും അുരഺഗയവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ഈത്പന്ങ്ങള഻ുലക്ക് വരഽുമ്പഺൽ, ആന്ത്യയ഻ീല
ഫഺര്
മസയാട്ട഻ക്കൽ ുമഖല
വളീര ബിഹത്തഺണ്, 1950-ല് 10 ുകഺട഻
രാപ
മാലധമഺയ഻രഽന് ഇ വയവസഺയം ആന്് 55000 ുകഺട഻ മാലയമഽള വ വയവസഺയമഺയ഻
(കയറ്റുമത഻ ഈള്
പ്പീട)
വളര്
ന്ഽകഴ഻ഞ്ഞഽ.
ഇ ുമഖലയ഻ല് നകുദശം 5 ദശലക്ഷം
അളുകൽ 6000-ല്ഄധ഻കം ഈത്പഺദന യാണ഻റ്റുകള഻ലഺയ഻ ുജഺല഻ ീചയ്ക്തഽ വരഽന്ഽ.
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ുമഖലയഽീട ുകന്ദ്ര഼കിത വ഻ല ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന്ത് നഺഷണൽ ഫഺര്
മസയാട്ട഻ക്കല്
സ് ൂന്ദ്പസ഻ംഗ്
ഄുതഺറ഻റ്റ഻യഺണ് (എഐ ന്
പ഻പ഻എഐ ), ഫഺര്
മ വ഻ഭഺഗം മ഻ന഻ക്ന്ദ്ട഻ ഓഫ് ീകമ഻ക്കല്
സ഻ന്
ീറ
ക഼ഴ഻ലഺണ് വരഽന്ത്. ച഻ല മരഽന്ഽകള് മഺന്ദ്തുമ (500-ൽ 76 എഐ ണം മഺന്ദ്തം ഄഥവഺ
വളീര കാടഽതൽ മരഽന്്) വ഻ലന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ൽ ഈള്
ീപ്പടഽന്ഽള വു, ബഺക്ക഻യഽള വ മരഽന്ഽകളും
ന഻ര്
മ്മഺതഺക്കള്
ക്കഽം സവതന്ദ്ന്ത്മഺയ഻ വ഻ല ന഻ര്
ണയ഻ക്കഺം. മരഽന്ഽകളുീട ഗഽണന഻വഺരവഽം
വ഻ലയഽം ുനഺക്ക഻ക്കഺണഽന്ത് സംസ്ഥഺനങ്ങള഻ീല ന്ദ്ഡഗ് കണ്
ുന്ദ്ടഺളര്
മഺരഺണ്.
B. ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ദഺതഺക്കൾ:
ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കൽ ന്ദ്പുതയക഻ചാണും ജനറൽ ആന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയഺണ് വല഻യ ര഼ത഻യ഻ല്
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുസവനങ്ങൽ നല്
ക഻ ുപഺരഽന്ത്.
ആവ ുനരീത്ത തീന് ല഻സ്റ്റ്
ീചയ്യീപ്പട്ടവഺണ്.
നറ്റവഽം ന്ദ്ശദ്ധയമഺയ കഺരയീമീന്ത്ന്ഺൽ ആന്് 5 സ്റ്റഺന്
ുഡുലഺൽ
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളും ന഻ലവ഻ലഽണ്ട് - ഭഺവ഻യ഻ൽ ുവീറയഽം കമ്പന഻കള്
ഄുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ശിംഖലയ഻ുലക്ക് കടന്് വരഽം.
C. ഇടന഻ലക്കഺര്:
ആന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയഽീട ഭഺഗം എഐ ന് ന഻ലയ഻ൽ
ധഺരഺളം വയക്ത഻കളും സ്ഥഺപനങ്ങളും
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയ്ക്ക്ക്
ുസവനങ്ങൽ നല്
ക഻ വരഽന്ഽണ്ട്.
ആത്തരം
ആടന഻ലക്കഺീര ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത് ഐഅര്
ഡ഻എഐ യഺണ്. ആവയഺണ്:
1. ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ുത്ബഺക്കറഽമഺര് - ആവര് വയക്ത഻കുളഺ സ്ഥഺപനങ്ങുളഺ
അകഺം, ആവര് ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് ുവണ്ട഻ സവതന്ദ്ന്ത്രഺയ഻ ന്ദ്പവര്
ത്ത഻ക്കഽം.
ആവര് ആന്
ഷവറന്
സ് അവശയമഽള വ അളുകീള ന്ദ്പത഻ന഻ധ഼കര഻ക്കഽകയഽം നറ്റവഽം മ഻കചാണ
ന്ദ്പ഼മ഻യം ന഻രക്ക഻ല് നറ്റവഽം മ഻കചാണ
ആന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ആന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻കളുമഺയ഻
ഄവീര
ബന്ധീപ്പടഽത്തഽം.
ആന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻കള്
ക്ക് നഺശനഷ്ടമഽണ്ടഺകഽന് സമയത്തഽം ആന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻ം ീചയ്യുന്ത഻നഽം
അവശയമഺയ സഹഺയസഹകരണങ്ങൽ ീചയ്ക്തഽ ീകഺടഽക്കഽം. ആന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസ്സ്
നടത്തഽന് നീതഺരഽ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളുമഺയ഻ ുന്ദ്ബഺക്കറഽമഺര്
ക്ക് ബ഻സ഻നസ്സ്
ീചയ്യഺം. ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്മ഼ഷനഺയ഻ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ഄവര്
ക്ക് ന്ദ്പത഻ഫലം
നല്
കഽം.
2. ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ്ജന്
റഽമഺര് - ആവൽ മ഻ക്കവഺറഽം വയക്ത഻കളഺയ഻ര഻ക്കഽം
പുക്ഷ ച഻ലത് ുകഺര്
പ്പുററ്റ് നജന്
റഽമഺൽ അയ഻ര഻ക്കഽം. ുന്ദ്ബഺക്കറഽമഺീര ുപഺീല
ആന്
ഷവറന്
സ് നജന്
റഽമഺര്
ക്ക് പല ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളുമഺയ഻ ബ഻സ഻നസ്സ് നടത്തഺന്
സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല, ഄവര്
ക്ക് ആന്
ഷവറന്
സ് നജന്
സ഻ നല്
ക഻യ഻ട്ടുള വ കമ്പന഻യഽമഺയ഻
മഺന്ദ്തുമ ബ഻സ഻നസ്സ് ീചയ്യഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു. ന഻ലവ഻ലഽള വ
റഗഽുലഷനഽകൽ
ന്ദ്പകഺരം, ഒരഽ നജന്
റ഻ന് ഒരഽ ജനറല് ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻, ഒരഽ ൂലഫ്
ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽീട നജന്
റഺയ഻ മഺന്ദ്തുമ ന്ദ്പവര്
ത്ത഻ക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു,
കാട഻ വന്ഺൽ ഒരഽ അുരഺഗയ ആന്
ഷവററഽം. ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്മ഼ഷനഺയ഻ ആന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻ ഄവര്
ക്ക് ന്ദ്പത഻ഫലം നല്
കഽം.
3. ുത് പഺര്
ട്ട്യൂട്ട്഻ അ്മ഻ന഻സ്ഡുത്ടറ്ററഽമഺര് - 2001 മഽതൽ ഇ രംഗുത്തയ്ക്ക്ക്
കടന്് വന്
പഽത഻യ ുസവന ദഺതഺക്കളഺണ് ുതഡ് പഺര്
ട്ട഻ ഄ്മ഻ന഻ക്ുന്ദ്ടറ്ററഽമഺൽ.
ആവര്
ക്ക്
ആന്
ഷവറന്
സ്
വ഻ല്
ക്കഽവഺനഽള വ
ഄനഽമത഻യ഻ലല
പുക്ഷ
ആന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻കള്
ക്ക് ഄ്മ഻ന഻ക്ുന്ദ്ടറ്റ഼വ് ുസവനങ്ങൽ നല്
ക഻ ുപഺരഽന്ഽ. ഒര഻ക്കൽ അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻ വ഻റ്റഺൽ, ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട വ഻ശദഺംശങ്ങൽ
ന഻യമ഻ചാണ഻ട്ടുള വ ട഻പ഻എഐ യ്ക്ക്ക് ഄയചാണു നല്
കഽം, ട഻പ഻എഐ  ുഡറ്റഺുബസ് തയ്യഺറഺക്കഽകയഽം
ഄത഻നഽുശഷം ആന്
ഷവറൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ീഹല്
ത്ത് കഺര്
ഡ് ആഷയാ ീചയ്യുകയഽം
ീചയ്യും.
ആത്തരം ീഹല്
ത്ത് കഺര്
ഡഽകള഻ലാീട ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
അശഽപന്ദ്ത഻കള഻ൽ ന഻ന്ഽം േ഻ന഻ക്കഽകള഻ൽ ന഻ന്ഽം കയഺഷ്
ീലസ് ൂവദയ സഹഺയം ലഭ഻ക്കഽം
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(ഄട഻യന്ത്രമഺയ഻ പണം നല്
കഺീത ച഻ക഻ത്സ ലഭ഻ക്കഽം). ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് കയഺഷ്
ീലസ് ീസികരയം ലഭയമീലലക഻ല്
, ഄയഺള്
ക്ക് അശഽപന്ദ്ത഻ ബ഻ലല്
നല്
ക഻ ട഻പ഻എഐ യ഻ൽ ന഻ന്ഽം റ഻യ഻ുമ്പഴ്ീക്മന്
റ് ലഭ഻ക്കഽം. ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കൽ
ഄവരഽീട ീേയ഻മഽകള്
ക്കഽള വ പണം ട഻പ഻എഐ യ്ക്ക്ക് നല്
കഽം, ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന്
ീറ ന഻ശ്ച഻ത
ശതമഺനം തഽക ഄവര്
ക്ക് ഫ഼സഺയഽം നല്
കഽം.
4. ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
ീവബ്
അത്ഗ഻ുഗറ്ററഽമഺര്
ഐഅര്
ഡ഻ഐ
ീറഗഽുലഷന്
സ഻ന്
ീറ
ന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ലഽള വ
പഽത഻യ
വ഻ഭഺഗത്ത഻ല്
ീപ്പട്ട
ുസവന
ദഺതഺക്കളഺണ഻വൽ.
ഄവൽ
ീന്ദ്പഺക്ീപക്ട഻ീന
ുനര഻ട്ട്
കഺണഺീത
ഄവരഽീട
ീവബ്ൂസറ്റ഻ലാീട ഄഥവഺ ീടല഻മഺര്
ക്കറ്റ഻ംഗ഻ലാീട ീന്ദ്പഺക്ീപക്ടുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട്
ആന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസ്സ് സിഷ്ട഻ക്കഽകയഽം ഄത് ഄവരഽമഺയ഻ കരഺറ഻ൽ നര്
ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്
ആന്
ഷവറര്
മഺര്
ക്ക് ൂകമഺറഽകയഽം ീചയ്യും. ഄത്തരം ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളുീട
ഈത്പന്ങ്ങൽ തഺരതമയം ീചയ്യുന്ത഻നഺയ഻ ന്ദ്പദര്
ശ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യും. ഄവര്
ീടല഻മഺര്
ക്കറ്റ഻ംഗഽം ഓണ്
ൂലൽ ുപഺര്
ട്ടല഻ലാീട
ന്ദ്പ഼മ഻യം ുശഖര഻ക്കഽകയഽം ന്ദ്പ഼മ഻യം
ഄടയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഄറ഻യ഻പ്പ് നല്
കഽകയഽം മറ്റ് വ഻വ഻ധ ുപഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട
ുസവനങ്ങൽ നല്
കഽന്ത഻ന് ഄവൽ ഐഅര്
ഡ഻എഐ ഐയഽീട ഄനഽമത഻ ുതടഽം. ഄവര്
ഈണ്ടഺക്കഽന് ബ഻സ഻നസ്സ഻ന്
ീറയഽം ആന്
ഷവറന്
സ് ഈത്പന്ങ്ങൽ ന്ദ്പദര്
ശ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ീറയഽം
ഔ്ു്സഺഴ്സ഻ംഗ് ുസവനങ്ങളുീടയഽം ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ഄവര്
ക്ക്
ന്ദ്പത഻ഫലം നല്
കഽം.
5. ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ മഺര്
ക്കറ്റ഻ംഗ് സ്ഥഺപനങ്ങൾ - ഐഅര്ഡ഻എഐ ഐയഽീട
ന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ലഽള വ നറ്റവഽം പഽത഻യ ആടന഻ലക്കഺരഺണ഻വൽ.
ആത്തരം ഈത്പന്ങ്ങൽ
വ഻പണനം ീചയ്യുന്ത഻നഽം വ഻തരണം ീചയ്യുന്ത഻നഽം ുസവനം നല്
കഽന്ത഻നഽം
ൂലസന്
സഽള വ വയക്ത഻കീള ന഻യമ഻ചാണ് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ്പവര്
ത്തനങ്ങൽ ഄവൽ
ീചയ്യും:
ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
വ഻ല്
പന
ത്പവര്
ത്തനങ്ങൾ:
ആന്
ഷവറന്
സ്
ീസയ഻ല്
ക്മഺന്
മഺീര (ഐഎഐ ക്പ഻) ഈപുയഺഗ഻ചാണ് ഒരഽ സമയത്ത് 2 ൂലഫ്, 2
ജനറൽ, രണ്ട് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളുീട ഈത്പന്ങ്ങൽ വ഻ല്
ക്കഽന്ത഻ന്
ഄുതഺറ഻റ്റ഻
ഄനഽമത഻
നല്
കഽന്ഽണ്ട്.
ജനറല് ആന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ
കഺരയത്ത഻ൽ,
സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ
ഄുതഺറ്റ഻റ്റ഻
ഄനഽമത഻
നല്
കഽന്
ഫയല് അന്
റ്
യാസ്
മഺര്
ഗുരഖകള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ുമഺുട്ടഺൽ, അുരഺഗയ, വയക്ത഻ഗത ഄപകട,
ീഹിക്ുഹഺള്
ുഡഴ്സ്,
ുഷഺപ്പ്ക഼ുപ്പഴ്സ്,
ഄതഽുപഺലഽള വ
മറ്റ്
ആന്
ഷവറന്
സ്
ഈത്പന്ങ്ങളുീട ച഻ലലറ വ഻ല്
പന മഺന്ദ്തുമ ഐഎഐ ംഎഐ ഫ് ഄനഽശഺസന ന്ദ്പകഺരം ീചയ്യഺൽ
സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു. ഄുതഺറ഻റ്റ഻യഽീട മഽന്
കാൽ ഄനഽമത഻ുയഺട് കാട഻യഽം ന഻ലവ഻ലഽള വ
ുപഺള഻സ഻യഽടമകള്
ക്ക് അവശയമഺയ ന്ദ്കമ഼കരണങ്ങൽ ീചയ്ക്തഺലഽം മഺന്ദ്തുമ ആന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻കളുമഺയഽള വ നര്
പ്പഺടഽകള഻ൽ എഐ ീന്ത്ക഻ലഽം മഺറ്റം വരഽത്തഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു.
ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ സര്
വ്വ഼സ഻ംഗ് ത്പവര്
ത്തനങ്ങൾ: നത് ആന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻കളുമഺയ഻ട്ടഺുണഺ
ആന്
ഷവറന്
സ്
ഈത്പനങ്ങൽ
വ഻പണനവഽം
വ഻തരണവഽം
ീചയ്യുന്ത഻ന് കരഺറ഻ല് നര്
ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ത് ഄവര്
ക്കഽുവണ്ട഻ മഺന്ദ്തുമ ആത്തരം
ുസവന ന്ദ്പവര്
ത്തനം ീചയ്യഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു, ഄവ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
a. ഄുതഺറ഻റ്റ഻ പഽറീപ്പടഽവ഻ചാണ഻ട്ടുള വ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളുീട ഔ്ു്സഺഴ്സ഻ംഗ്
ന്ദ്പവര്
ത്തന മഺര്
ഗുരഖകൽ ന്ദ്പകഺരമഽള വ
ബഺക്ക്-ഓഫ഼സ്
ന്ദ്പവര്
ത്തനങ്ങൽ
ീചയ്യുക.
b. ആന്
ഷവറന്
സ് റ഻ുപ്പഺസ഻റ്ററ഻കളുീട ഄനഽമത഻യഽള വ വയക്ത഻യഺകഽക.
c. ൂലസന്
സ് സര്
ുേയറഽമഺീരയഽം ുലഺസ് ഄസ്സസറഽമഺീരയഽം ന഻യമ഻ചാണ് സര്
േുയയഽം
നഷ്ടം വ഻ശകലനം ീചയ്യുകയഽം ീചയ്യുക
d. സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ ഄുതഺറ഻റ്റ഻ ഄനഽമത഻ നല്
കഽന്
നീതഺരഽ ആന്
ഷവറന്
സഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട ന്ദ്പവര്
ത്തനവഽം
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സഺമ്പത്ത഻ക ഉത്പന്നങ്ങളറീട വ഻തരണം: തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വ
ുപഺലഽള വ മറ്റ് സഺമ്പത്ത഻ക ഈത്പന്ങ്ങൽ വ഻പണനം ീചയ്യുന്ത഻നഽം വ഻തരണം
ീചയ്യുന്ത഻നഽം ുസവനം നല്
കഽന്ത഻നഽള വ ൂലസന്
സഽള വ
സഺമ്പത്ത഻ക ുസവന
എഐ ്സ഻കയാട്ട഻വഽകീള (എഐ ഫ്എഐ സ്ആ) ഈപുയഺഗ഻ചാണ് വ഻തരണം ീചയ്യുക:
a. ീസബ഻യഽീട ന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ലഽള വ മയാചാണല്ഫണ്ട് കമ്പന഻കള഻ീല മയാചാണല്ഫണ്ട്
b. പ഻എഐ ഫ്അര്ഡ
 ഻എഐ യഽീട ന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ലഽള വ ീപന്
ഷൽ ഈത്പന്ങ്ങൽ
c. ീസബ഻യഽീട ൂലസന്
സഽള വ ആന്
ീവസ്റ്റ്ീമന്
റ് ഄൂഡവസറഽമഺൽ വ഻തരണം ീചയ്യുന്
മറ്റ് സഺമ്പത്ത഻ക ഈത്പന്ങ്ങൽ
d. അര്
ബ഻ഐയഽീട
ന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ലഽള വ
ബഺക഻ംഗ്⁄ബഺകഽകളുീട
സഺമ്പത്ത഻ക
ഈത്പന്ങ്ങൽ⁄എഐ ന്
ബ഻എഐ റ് ഓസ഻
e. തപഺൽ വകഽപ്പ്, ഭഺരത സര്
ക്കഺൽ വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യുന് ുനഺൽ-ആന്
ഷവറന്
സ്
ഈത്പന്ങ്ങൽ
f. സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ ഄുതഺറ഻റ്റ഻ ഄനഽമത഻ നല്
കഽന്
നീതഺരഽ സഺമ്പത്ത഻ക
ഈത്പന്ം ഄഥവഺ ന്ദ്പവര്
ത്തനം.

D. മറ്റഇ ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട് സ്ഥഺപനങ്ങൾ
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ്
ആവയഺണ്:

വ഻പണ഻യഽമഺയ഻

ബന്ധീപ്പട്ട

കഽറചാണ്

കാട഻

സ്ഥഺപനങ്ങളുണ്ട്,

1. ഇന്
ഷവറന്
സ ീറഗഽുലറ്ററ഻ ുന്
റ് ീഡവലപ്ീമന്
റ് അുതഺറ഻റ്റ഻
്ത് ഇത്ഫ (ഐുര്
ഡ഻എഐ) - ആന്
ഷവറന്
സ് വ഻പണ഻യ഻ീല എഐ ലലഺ
സ്ഥഺപനങ്ങളും ബ഻സ഻നസ്സും ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻
പഺര്
ലീമന്
റ് അക്ട഻ലാീട
രാപ഼കര഻ചാണ ആന്
ഷവറന്
സ് ീറഗഽുലറ്റഺണ഻ത്. 2000-ലഺണ് ആത് ന്ദ്പഺബലയത്ത഻ൽ വന്ത്,
ആത് രാപ഼കര഻ചാണത് ആന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലീയ ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻ന് മഺന്ദ്തമലല ആന്
ഷവറന്
സ്
ബ഻സ഻നസ്സ് വ഻കസ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന് കാട഻യഺണ്.
2. ജനറല് ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ-ൂലത് ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ീകൌണ്
സ഻ലഽകൾ ൂലഫ്
ഄഥവഺ
ജനറല് ആന്
ഷവറന്
സ്
ബ഻സ഻നസ്സ്
ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻
ഐഅര്
ഡ഻എഐ ുയഺട് ആവൽ ശഽപഺര്
ശ ീചയ്യും.
3. ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ഇന്
െര്
ുമഷന് ബ ാുറഺ ്ത് ഇത്ഫ - 2009-ല്
ഐഅര്
ഡ഻ഐ ന഻ലവ഻ല് ീകഺണ്ടഽവന്തഺണ്, ആത് ആന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയ഻ലഽള വ 20
ഄംഗങ്ങളുീട ന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ലഽള വ രജ഻സ്റ്റര് ീചയ്ക്ത ഒരഽ ീസഺൂസറ്റ഻യഺണ്. വ഻ല,
ഘടന തഽടങ്ങ഻യ ബ഻സ഻നസ്സ തന്ദ്ന്ത്ങ്ങൽ ീമനയഽന്ത് ുപഺലഽള വ ുഡറ്റ ഄനഽസിതശഺക്ന്ദ്ത഼യ ത഼രഽമഺനങ്ങൽ എഐ ടഽക്കഽന്ത഻ന് ആന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലീയ ന്ദ്പഺപ്തമഺക്കഽന്ത഻ന്
അവശയമഺയ
വ഻വ഻ധ തലങ്ങള഻ലഽള വ
വ഻വരങ്ങൽ ുശഖര഻ക്കഽകയഽം വ഻ശകലനം
ീചയ്യുകയഽം സിഷ്ട഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യുന്ത് ആവരഺണ്.
ുപഺള഻സ഻ ന഻ര്
മ്മ഻ക്കഽന്ത഻ന്
അവശയമഺയ
മഽഖയ വ഻വരങ്ങൽ ആവൽ ീറഗഽുലറ്ററ഻നഽം സര്
ക്കഺര഻നഽം ന്ദ്പദഺനം
ീചയ്യും.
ുമഖലയ്ക്ക്ക് ഗഽണകരമഺയ
അനഽകഺല഻ക-ഒറ്റത്തവണ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ
ബയാുറഺയഺണ് ഈണ്ടഺക്കഽന്ത്.
ഐഐബ഻യഺണ് വ഻വ഻ധ ആന്
ഷവറന്
സ് റ഻ുപ്പഺസ഻റ്ററ഻കള്
ക്ക് മദ്ധയയഽള വ കണ഻യഺയ഻
ന്ദ്പവര്
ത്ത഻ക്കഽന് ീസന്
ന്ദ്ടൽ ആന്
ഡ്സ് ീസര്
വൽ, മഺന്ദ്തമലല പഽത഻യ ഄീക്കിണ്ട്
സിഷ്ട഻ക്കഽന് സമയത്ത് ഡ഻മഺറ്റ് ഄീക്കിണ്ട഻ന്
റ് ഡ഼-ഡയാല഻ുക്കഷൽ ീചയ്യുന്ത഻ന് ആവൽ
സഹഺയ഻ക്കഽം. ആന്
ഷവററഽം ആന്
ഷവറന്
സ് റ഻ുപ്പഺസ഻റ്ററ഻യഽം തമ്മ഻ലഽള വ
ഓുരഺ
ുപഺള഻സ഻ ആടപഺടഽകളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വ഻വരങ്ങൽ ൂകമഺറഽന്ത഻നഽം ീസന്
ന്ദ്ടൽ
ആന്
ഡ്സ് ീസര്
വറ഻ലാീടയഺണ്.
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അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയ഻ീല ന്ദ്പ഻ുഫര്
ഡ് ീന്ദ്പഺൂവഡൽ ീനറ്റ്
വര്
ക്ക഻ീല
അശഽപന്ദ്ത഻കീള ഈള്
ീപ്പടഽത്ത഻ യാണ഼ക് ഐഡ഻ മഺസ്റ്റൽ ുന്ദ്പഺന്ദ്ഗഺം ഐഐബ഻
നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
ട഻പ഻എഐ കൽ, ആന്
ഷവററഽമഺൽ, അശഽപന്ദ്ത഻കൽ എഐ ന്഻വീയ ബന്ധപ്പ഻ചാണ് അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ് ശിംഖല ഈണ്ടഺക്കഽക എഐ ന്തഺണ് ഐഐബ഻യഽീട നറ്റവഽം പഽത഻യ
സംരംഭം.
ഇ സംരംഭം അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ഈത്പന്ങ്ങള്
ക്ക് ഄനഽുയഺജയമഺയ
വ഻ല
ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന്ത഻നഽം
ച഻ക഻ത്സ
ീചലവഽകള്
ക്ക്
സഽതഺരയത
ന഻ലന഻ര്
ത്ത഻
ആന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻ം മഺുനമെീമന്
റ് ഘടന ഈണ്ടഺക്കഽന്ത഻നഺണ്.
4. വ഻ദ ഺഭ ഺസ സ്ഥഺപനങ്ങൾ- ആന്
ഷവറന്
സ് ആന്
സ്റ്റ഻ട്ടയാട്ട് ഓഫ് ആന്ത്യയഽം
നഺഷണല് ആന്
ഷവറന്
സ് ഄക്കഺദമ഻യഽം. ആവര് വ഻വ഻ധ ആന്
ഷവറന്
സ് വ഻ഭഺഗങ്ങള്
ന്ദ്പദഺനം ീചയ്യുകയഽം മഺുനമെീമന്
റ് ഄനഽബന്ധ പര഻ശ഼ലനം, നജന്
റഽമഺരഺകഺനഽള വ
പര഻ശ഼ലനം നല്
കഽന്ത഻ന് സവകഺരയ പര഻ശ഼ലന ആന്
സ്റ്റ഻ട്ടയാട്ടുകള഻ൽ അത഻ഥയം വഹ഻ക്കഽം.
5. ീമഡ഻ക്കല് ന്ദ്പഺക്ട഼ഷണൽ റ഻ക്ക് സവ഼കര഻ക്കഽന് സമയത്ത് ആന്
ഷവറന്
സ് എഐ ടഽക്കഺൽ
അന്ദ്ഗഹ഻ക്കഽന്വരഽീട
അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ്
റ഻ക്ക്
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ആന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻കീളയഽം
ട഻പ഻എഐ കീളയഽം
ആവൽ
സഹഺയ഻ക്കഽം
സക഼ര്
ണ
ീേയ഻മഽകള഻ൽ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കള്
ക്ക് അവശയമഺയ ഈപുദശവഽം ആവര്നല്
കഽം.
6. ന഻യമവഽമഺയ഻ ബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട്വര് - ആന്
ഷവറന്
സ് ഓംബഽ്ക്മഺൽ, ഈപുഭഺക്തി
ുകഺടത഻യഽം സ഻വ഻ൽ ുകഺടത഻കളും ഈപുഭഺക്തി ഄനയഺയ പര഻ഹഺരവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട്
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് വ഻പണ഻യ഻ൽ മഽഖയ പക് വഹ഻ക്കഽന്ഽണ്ട്.
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സംത്ഗഹം
a) ആന്
ഷവറന്
സ്
ഒരഽ
ര഼ത഻യ഻ല് ഄഥവഺ
മീറ്റഺരഽ
ര഼ത഻യ഻ൽ
അയ഻രക്കണക്ക഻ന്
വര്
ഷങ്ങള്
ക്ക് മഽമ്പ് തീന് ന഻ലവ഻ലഽണ്ട്.
ആന്ത്യയ഻ീല ആന്
ഷവറന്
സ് ുമഖല
വ഻വ഻ധ ഘട്ടങ്ങള഻ലഽള വ സര്
ക്കഺര഻ന്
ീറ
ന഻യന്ദ്ന്ത്ണങ്ങള഻ലാീട കടന്് ുപഺയതഺണ്.
b) ഒരഽ രഺജയത്ത഻ന്
ീറ സഺമാഹ഻ക-സഺമ്പത്ത഻ക ഄട഻ത്തറ അ
അുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻യഽീട
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്,
അയത഻നഺൽ
പര഻പഺലനത്ത഻ൽ വല഻യ പക് വഹ഻ക്കഽന്ഽണ്ട്.
c) രഺജയീത്ത ജനസംഖയയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വ഻വ഻ധ
ഄുരഺഗയ പര഻പഺലനം ന്ദ്പദഺനം ീചയ്യുന്ത്.

രഺജയീത്ത
സര്
ക്കഺൽ

ഘടകങ്ങളുീട

ജനങ്ങളുീട
അുരഺഗയ

ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്

d) ൂവദയ സഹഺയത്ത഻ന്
ീറ അവശയം ഄനഽസര഻ചാണ് 3 ഘട്ടത്ത഻ലഽള വ
പര഻പഺലനമഺണഽള വത്- ന്ദ്പഥമഘട്ടം, രണ്ടഺം ഘട്ടം, മാന്ഺം ഘട്ടം.

അുരഺഗയ

e) ജനസംഖയ വളര്
ചാണയഽം നഗരവത്കരണം മാലം അവശയമഺയ ന്ദ്പുതയക
പര഻പഺലനം ഈള്
പ്പീട ആന്ത്യയ്ക്ക്ക് ഄുനകം ീവലലുവ഻ള഻കീള ുനര഻ടഺനഽണ്ട്.

അുരഺഗയ

f) സര്
ക്കഺരഺണ് അദയമഺയ഻ അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് പദ്ധത഻ നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യത് ഄത഻ീന
തഽടര്
ന്് സവകഺരയ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളും വഺണ഻ജയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയ഻ുലക്ക്
കടന്ഽ വന്ഽ.
g) അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് വ഻പണ഻യ഻ൽ ഄുനകം സ്ഥഺപനങ്ങ
ളുണ്ട്ന്ദ്പദഺനം ീചയ്യും.
മറ്റ് ച഻ലൽ ആന്
ഷവറന്
സ് ുസവനങ്ങൽ, ആടന഻ലക്കഺൽ ഄതഺയത് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ്
ബ഻സ഻നസ്സ്
ുസവനങ്ങള്
ക്കഽള വ
ുന്ദ്ബഺക്കറഽമഺൽ,
നജന്
റഽമഺൽ,
ുതഡ്
പഺര്
ട്ട഻
ഄ്മ഻ന഻ക്ുന്ദ്ടറ്ററഽമഺൽ, കാടഺീത മറ്റ് ീറഗഽുലറ്ററ഻കൽ, വ഻ദയഺഭയഺസ-ന഻യമ സ്ഥഺപനങ്ങൽ
ഄവരഽുടതഺയ പക് വഹ഻ക്കഽന്ഽണ്ട്.

മഽഖ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

പദങ്ങൾ

അുരഺഗയപര഻പഺലനം
വഺണ഻ജയ ആന്
ഷവറന്
സ്
ുദശ഼യവത്കരണം
ന്ദ്പഥമ, രണ്ടഺം ഘട്ട, മാന്ഺം ഘട്ട അുരഺഗയപര഻പഺനം
ീമഡ഻ീേയ഻ം
ുന്ദ്ബഺക്കൽ
നജന്
റ്
ുകഡ് പഺര്
ട്ട഻ ഄ്മ഻ന഻ക്ുന്ദ്ടറ്റൽ
ഐഅര്
ഡ഻എഐ 
ഓംബഽ്ക്മഺൽ
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പഺഠം 7
ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ുഡഺക്കഽീമന്
ുറഷന്
ുമഽഖം
ആന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയ഻ൽ നമ്മൽ ഒരഽപഺട് തരത്ത഻ലഽള വ ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ,
ുഫഺമഽകൽ
തഽടങ്ങ഻യവ ൂകകഺരയം ീചയ്യഺറഽണ്ട്. ഇ പഺഠത്ത഻ൽ നമഽക്ക്
വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ലഽള വ
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളും ആന്
ഷവറന്
സ്
ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ൽ ഄത഻ന്
ീറ ന്ദ്പഺധഺനയീമന്ത്ഺീണന്ഽം
നമഽക്ക് പഠ഻ക്കഺം. ഓുരഺ ുഫഺമ഻ീനപ്പറ്റ഻യഽം ഄത് പാര഻പ്പ഻ുക്കണ്ടത് എഐ ങ്ങീനയഺീണന്ഽം
ന്ദ്പുതയക വ഻വരങ്ങൽ ുചഺദ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ കഺരണങ്ങൽ എഐ ന്഻വ നമഽക്ക് മനസ്സ഻ലഺക്കഺം.
പഠനുമഖലകൾ
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമഽകൽ
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ സവകര഻ക്കൽ (ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്)
ീന്ദ്പഺക്ീപക്ടസ്
ന്ദ്പ഼മ഻യം രസ഼ത്
ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്
റ്
വയവസ്ഥകളും വഺറന്
റ഻കളും
എഐ ന്
ുഡഺഴ്ീക്മന്
റഽകൽ
ുപഺള഻സ഻കീളക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻ശദ഼കരണം
പഽതഽക്കഽന്ത഻നഽള വ ുനഺട്ട഼സ്
കള വപ്പണം
ീവളുപ്പ഻ക്കല഻ന്
എഐ ത഻ീരയഽള വതഽം
ഄറ഻യഽന്ത഻നഽമഽള വ മഺര്
ഗുരഖകളും

ന഻ങ്ങളുീട

ഈപുഭഺക്തഺക്കീള

ഇ പഺഠം പഠ഻ചാണത഻നഽുശഷം ന഻ങ്ങൽ ീചുയ്യണ്ടത്:
a) ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ന്
ീറ ഈള വടക്കം വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽക
b) ീന്ദ്പഺക്ീപക്ടസ഻ന്
ീറ ന്ദ്പഺധഺനയം വ഻വര഻ക്കഽക
c) ന്ദ്പ഼മ഻യം
രസ഼ത഻ീനപറ്റ഻യഽം
1938-ീല
ആന്
ഷവറന്
സ്
ന഻യമത്ത഻ീല
ീസക്ഷൽ
64വ഻ബ഻യഽം വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽക.
d) ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ീല വഺക്കഽകളും പദങ്ങളും വ഻വര഻ക്കഽക
e) ുപഺള഻സ഻ വയവസ്ഥകളും വഺറന്
റ഻കളും എഐ ന്
ുഡഺഴ്ീക്മന്
റഽം വയഺഖഺന഻ക്കഽക.
f) എഐ ന്ത്഻നഺണ് എഐ ന്
ുഡഺഴ്ീമന്
റ് ആഷയാ ീചയ്ക്തീതന്് വ഻ശദമഺക്കഽക.
g) ുപഺള഻സ഻യ഻ീല വഺക്കഽകൽ എഐ ങ്ങീനയഺണ് ന഼ത഻നയഺയ ുകഺടത഻ ുനഺക്കഽീകഺണഽന്ീതന്്
മനസ്സ഻ലഺക്കഽക.
h) എഐ ന്ത്഻നഺണ് പഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ് ഄയക്കഽന്ീതന്് വയക്തമഺക്കഽക
i) കള വപ്പണം
ീവളുപ്പ഻ക്കൽ
എഐ ന്ഺീലന്ത്ഺീണന്ഽം
ന഻ങ്ങളുീട
ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന
ഄറ഻യ഻ക്കഽക മഺര്
ഗുരഖകളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് എഐ ന്ത്ഺണ് ഒരഽ നജന്
റ് ീചുയ്യണ്ടത്.
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A. ീത്പഺുപ്പഺസല് ുെഺമഽകൾ
ഒരഽ ുപഺള഻സ഻യഽീട രാപത്ത഻ൽ ചഽരഽക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന് ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ടഺണ് ആന്
ഷവറന്
സ്.
ുപഺള഻സ഻ ആഷയാ ീചയ്യുന്ുതഺീട ആന്
ഷവറന്
ുസഺ ുഡഺക്കഽീമന്
ുറഷൽ ഄവസഺന഻ക്കഽന്഻ലല.
ുന്ദ്ബഺക്കറഽമഺൽ, നജന്
റഽമഺൽ തഽടങ്ങ഻യ ഄുനകം ആടന഻ലക്കഺൽ മുദ്ധയയഽള വത഻നഺൽ, ആന്
ഷവൽ
ീചയ്യുന് വയക്ത഻യഽം ആന്
ഷവററഽം ഒര഻ക്കലഽം കണ്ടഽമഽട്ടഺറ഻ലല.
ഈപുഭഺക്തഺവ്
സമര്
പ്പ഻ക്കഽന്
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകള഻ലാീടയഺണ്
ഄവീരയഽം
ഄവരഽീട
അവശയങ്ങീളയഽം
കഽറ഻ചാണ്
ആന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻
മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്ത്.ഄത്തരം
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകള഻ലാീട ആന്
ഷവറര്
ക്ക് റ഻ക്ക഻ീനപ്പറ്റ഻ കാടഽതൽ മനസ്സ഻ലഺക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽം.
ഄങ്ങീന ആന്
ഷവറര്
ക്കഽം ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക഻ീടയ഻ൽ വയക്തതയഽം ധഺരണയഽം
ീകഺണ്ടഽവര഻കീയന്തഺണ്
ആന്
ഷവറന്
സ്
ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ന്
ീറ
ുജഺല഻.
ച഻ല
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ
പരമ്പരഺഗതമഺയ഻
തീന്
ആന്
ഷവറന്
സ്
ബ഻സ഻നസ്സ഻ൽഈപുയഺഗ഻ചാണ്
വരഽന്തഺണ്.
ഈപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻
ഄടഽത്ത
ബന്ധമഽള വ
നജന്
റഺണ്
ഄവര്
ക്ക്
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകീളക്കഽറ഻ചാണുള വ സംശയങ്ങൽ ത഼ര്
ത്ത് ഄവീര ുഫഺം
പാര഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ൽ
സഹഺയ഻ുക്കണ്ടത്. ആന്
ഷവറന്
സ഻ൽ ഈപുയഺഗ഻ക്കഽന് ഓുരഺ ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ന്
ീറയഽം
അവശയവഽം ന്ദ്പഺധഺനയവഽം ഄത഻ൽ ഄടങ്ങ഻യ഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങളുീട ന്ദ്പസക്ത഻യഽം
എഐ ന്ത്ഺീണന്് ഒരഽ നജന്
റ് നന്ഺയ഻ മനസ്സ഻ലഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണം.
1. ീത്പഺുപ്പഺസല് ുെഺമഽകൾ
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങൽ ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ലാീട
ഄറ഻യ഻ക്കഽക എഐ ന്തഺണ് ുഡഺക്കഽീമന്റ
഻ീല അദയപട഻.





തഺന്അരഺീണന്്,
തന഻ക്ക് നത് തരം ആന്
ഷവറന്
സഺണ് അവശയീമന്ഽം
തന഻ക്ക് ആന്
ഷവൽ ീചുയ്യണ്ട വക്തഽവ഻ന്
ീറ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ
എഐ ന്ദ്ത കഺലുത്തയ്ക്ക്കഺണ് പര഻രക്ഷ ുവണ്ടത്

വ഻ശദഺംസങ്ങള്
എഐ ന്ത്
ീകഺണ്ട്
വക്തഽവ഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ
വക്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ
മാലയവഽമഺണ്.

ഈുദശ഻ക്കഽന്ത്
കഺരയങ്ങളും

ആന്
ഷവൽ
ഄത഻ന്
ീറ

ീചയ്യുന്
ധനപരമഺയ

a) ഇന്
ഷവററഽീട റ഻സ്ഡക വ഻ലയ഻രഽത്തല്
i. “ീത്പഺുപ്പഺസല് ുെഺമ഻ല്” ആന്
ഷവറൽ അവശയമഺയ
വക്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ
കഺരയങ്ങൽ പാര഻പ്പ഻ചാണ് നല്
കണം, ഄങ്ങീന ീചയ്ക്തഺീല തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
കഺരയങ്ങൽ ആന്
ഷവറൽക്ക് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺൽ കഴ഻യഽകയഽള വു:
 റ഻ക്ക് സവ഼കര഻ക്കുണഺ ുവണ്ടുയഺ
 റ഻ക്ക് സവ഼കര഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ തീന്
വയവസ്ഥകളും ന഻രക്കഽം ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽക.

പര഻രക്ഷയ്ക്ക്കഽള വ

ചട്ടങ്ങളും

ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ൽ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് റ഻ക്ക് സവ഼കര഻ക്കുണഺ എഐ ന്്
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഈപുയഺഗന്ദ്പദമഺയ വ഻വരങ്ങളുണ്ട്. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ന്
ീറ
ഒപ്പം തീന് വളീര മ഻കചാണ വ഻ശവസയത എഐ ന് തതവവഽം വക്തഽന഻ഷ്ഠതകൽ തഽറന്്
കഺട്ടുക എഐ ന്഻വയഽം ന്ദ്പഺുയഺഗയത്ത഻ൽ വരഽം.
റ഻ക്ക഻ലഽണ്ടഺകഽന് മഺറ്റത്ത഻ന്
ീറ വക്തഽന഻ഷ്ഠത, ആന്
ഷവറൽ തഽക കാുട്ടണ്ടതഺയ
സഺഹചരയം
വരഽുമ്പഺൽ
ീേയ഻ന്
റ്
തഽറന്
പറയണം.
ആന്
ഷവറൽ
അവശയീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺം വ഼ണ്ടഽം പാര഻പ്പ഻ചാണ് നല്
ുകണ്ട഻ വരഽം.
(ആത഻ീനകഽറ഻ചാണ് നമ്മൽ പഺഠം 2-ല്വ഻ശദമഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്).
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ഉദഺഹരണം
വയക്ത഻ഗത ഄപകട ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ, ആന്
ഷവറൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻
തഺൽ
ുമഺുട്ടഺൽ
ക്ുപഺര്
്്സ് ഄഥവഺ കഽത഻രപന്ത്യത്ത഻ൽ നര്
ീപ്പട്ട഻ട്ട഻ീലലന്് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ൽ
സതയവഺങ്മാലം നല്
കണം, ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻യ഻ൽ ഄത്തരം ന്ദ്പവര്
ത്തനങ്ങള഻ൽ
നര്
ീപ്പടഽകയ഻ീലലന്ഽം ഈറപ്പ് നല്
കണം. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻ന് ആന്
ഷവറര്
ക്കഽള വ
വക്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ കഺരയമഺണ്, ഄത഻ന്
ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം റ഻ക്ക഻ന്
ീറ മാലയം
ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽക.
ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽീട ുപര്, ുലഺുഗഺ, ുമല്
വ഻ലഺസം, നത് ആന്
ഷവറന്
സ്
ഈത്പന്ം എഐ ന്഻വ ഈള്
ീപ്പടഽത്ത഻യഺണ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺം ആന്
ഷവറൽ സഺധഺരണയഺയ഻
ന്ദ്പ഻ന്
റ് ീചയ്യുന്ത്. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ന്
ീറ ഒപ്പം ഒരഽ ന്ദ്പ഻ന്
റ് ീചയ്ക്ത കഽറ഻പ്പും
ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ സഺധഺരണയഺയ഻ ീവയ്ക്ക്കഺറഽണ്ട്, ഄത഻ന് ന്ദ്പുതയകമഺയ
രാപുരഖ ഒന്ഽം തീന്യ഻ലല.
ഉദഺഹരണങ്ങൾ
ഄത്തരം ച഻ല കഽറ഻പ്പുകള്
ക്കഽള വ ഈദഺഹരണങ്ങളഺണ്:
„റ഻ക്ക്
വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത഻നഽള വ
വക്തഽന഻ഷ്ഠതകൽ
മറചാണു
ീവയ്ക്ക്കഽന്ത്,
വഴ഻
ീതറ്റ഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങൽ നല്
കഽന്ത്, ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻യഽീട ന഻സ്സഹകരണം
ഄഥവഺ ചത഻, എഐ ന്഻വ ആഷയാ ീചയ്ക്ത ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരമഽള വ പര഻രക്ഷ ആലലഺതഺക്കഽം‟
„ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺം കമ്പന഻ സവകര഻ചാണ് മഽഴഽവൽ
കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് റ഻ക്ക഻ന്
ീറ കഺരയത്ത഻ൽ ബഺദ്ധയതയ഻ലല‟.

ന്ദ്പ഼മ഻യം

ഄടയ്ക്ക്കഽന്ത്

വീരയഽം

ീത്പഺുപ്പഺസല് ുെഺമ഻ീല
ഡ഻െുറഷന്:
ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻
ഒപ്പ഻ടഽന്ത഻നഺയ഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ന്
ീറ ഄവസഺനം ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ീപഺതഽുവ
ഒരഽ ഡ഻േുറഷൽ ുചര്
ക്കഺറഽണ്ട്.
ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻ ുഫഺം സാക്ഷ്മമഺയ഻
പഠ഻ക്കഽകയഽം
ഄത഻ീല
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
വക്തഽതകീളലലഺം
മനസ്സ഻ലഺക്ക഻ീയന്്
ഈറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഺണ്, ഄങ്ങീന വക്തഽതകൽ ീതറ്റഺയ഻ കഺണ഻ക്കഽന്ത് വഴ഻ ീേയ഻ം
വ഻ുയഺജ഻പ്പ് ഈണ്ടഺകഽന് സമയത്ത് ഈണ്ടഺകഽന്ത് ഒഴ഻വഺക്കീപ്പടഽം.
മഽഖയ തതവമഺയ നറ്റവഽം മ഻കചാണ വ഻ശവഺസത്ത഻ന് ആത് ഉന്ൽ നല്
കഽകയഽം
ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ എഐ ലലഺ വക്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ കഺരയങ്ങളും ീവള഻ീപ്പടഽത്തണം.
സതയവഺങ്മാലം ീപഺതഽ ന഻യമമഺയ നറ്റവഽം മ഻കചാണ വ഻ശവഺസത്ത഻ീന
ന്ദ്പകഺരമഽള വ നറ്റവഽം മ഻കചാണ വ഻ശവഺസം എഐ ന്ത് കടമയഺയ഻ മഺറഽം.

ആന്
ഷവൽ

ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട്

സത വഺങ്മാലത്ത഻ന്
ീറ മഺതിക രാപം
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല഻ീല സതയമഺങ്മാലത്ത഻ന്
ീറ മഺതിക ഐഅര്
ഡ഻എഐ ഐ
ന഻ര്
ുദശ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്:
1. ഞഺൽ⁄ഞങ്ങൽ, എഐ ന഻ക്കഽുവണ്ട഻യഽം ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന്ത഻ന് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ
എഐ ലലഺ അളുകള്
ക്കഽം ുവണ്ട഻, മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ്പക്തഺവന, ഈത്തരങ്ങൽ⁄
മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങൽ എഐ ലലഺ ഄര്
ഥത്ത഻ലഽം എഐ ന്
ീറ ഄറ഻വ്
ഄനഽസര഻ചാണ് സതയവഽം സമ്പാര്
ണവഽമഺീണന്ഽം മറ്റുള വവര്
ക്കഽുവണ്ട഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ്
ീചയ്യുന്ത഻ന് എഐ ീന്⁄ ഞങ്ങീള ചഽമതലീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
2. ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് എഐ ന഻ക്ക് ലഭ഻ചാണ വ഻വരങ്ങൽ ആന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻യഽീട
ുബഺര്
ഡ്
ഄംഗ഼കഺരം
നല്ക
 ഻യ഻ട്ടുള വ
ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്
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ബഺധകമഺീണന്ഽം
ന്ദ്പ഼മ഻യം
ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷം
ന്ദ്പഺബലയത്ത഻ലഺകഽകയഽള വു എഐ ന്ഽം എഐ ന഻ക്ക് മനസ്സ഻ലഺയ഻.

മഺന്ദ്തുമ

ുപഺള഻സ഻

3. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ സമര്
പ്പ഻ചാണത഻നഽുശഷം പുക്ഷ കമ്പന഻ റ഻ക്ക് സവ഼കര഻ചാണുീവന്്
ഄറ഻യ഻ക്കഽന്ത഻ന്
മഽമ്പ്
ആന്
ഷവൽ
ീചയ്യുന്
വയക്ത഻യഽീട⁄
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട
ീതഺഴ഻ല഻ന് ഄഥവഺ ീപഺതഽവഺയ അുരഺഗയഺവസ്ഥയ്ക്ക്ക് നീതക഻ലഽം
മഺറ്റം
സംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ അ വ഻വരം ുരഖഺമാലം എഐ ഴഽത഻ ഄറ഻യ഻ചാണു ീകഺള വഺീമന്്
ഞഺൽ⁄ ഞങ്ങൽ ന്ദ്പക്തഺവ഻ചാണു ീകഺള വുന്ഽ.
4. ആന്
ഷവൽ
ീചയ്യുന്
വയക്ത഻യഽീട⁄
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട
ീമഡ഻ക്കൽ
സംബന്ധമഺയ
വ഻വരങ്ങൽ ഄറ഻യഽന്ത഻ന് ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻ീയ⁄ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസീറ മഽമ്പ്
നീതക഻ലഽം സമയത്ത് ഄ്മ഻റ്റ് ീചയ്ക്ത അശഽപന്ദ്ത഻ ഄഥവഺ പര഻ുശഺധ഻ചാണ
ുഡഺക്ടറ഻ൽ ന഻ന്ഽം വ഻ശദഺംശങ്ങൽ ുശഖര഻ക്കഽന്ത഻ന് ഄഥവഺ ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന്
വയക്ത഻യഽീട⁄ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ശര഼ര഻ക ഄഥവഺ മഺനസ഻ക ഄവസ്ഥീയ ബഺധ഻ക്കഽന്
നീതക഻ലഽം ഘടകം ീതഺഴ഻ൽ സംബന്ധമഺയ഻ട്ടുണ്ുടഺ എഐ ന്റ഻യഽന്ത഻ന് മഽൽ ഄഥവഺ
ന഻ലവ഻ലഽള വ ീതഺഴ഻ലഽടമീയ ബന്ധീപ്പടഽന്ത഻ന്, ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻⁄
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻ന്
സമര്
പ്പ഻ചാണ
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസലഽം⁄
ീേയ഻ം
ീസറ്റ഻ൽീമന്
റ഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻ശദഺംശങ്ങളും ഄറ഻യഽന്ത഻നഺയ഻ ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന്
വയക്ത഻⁄ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ആന്
ഷവറന്
സ഻ന് ഄുപക്ഷ഻ചാണ഻ട്ടുള വ നീതഺരഽ ആന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻ീയ
ബന്ധീപ്പട്ട്
വ഻വരങ്ങൽ
ുശഖര഻ക്കഽന്ത഻നഽം
ഞഺൽ⁄ഞങ്ങൽ
സമ്മത഻ചാണുീകഺള വുന്ഽ.
5. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻നഽം⁄ ീേയ഻ം ീസറ്റ഻ൽീമന്
റ഻നഽം
നീതക഻ലഽം
തരത്ത഻ലഽള വ സര്
ക്കഺൽ അവശയത്ത഻നഽം⁄ ീറഗഽുലറ്ററ഻ അവശയത്ത഻നഽമഺയ഻ ീമഡ഻ക്കൽ
ീറുക്കഺര്
ഡഽകൽ ഈള്
പ്പീടയഽള വ
എഐ ന്
ീറ ീന്ദ്പഺപ്പസലഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എഐ ലലഺ
വ഻വരങ്ങളും പകഽീവയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന് ഞഺൽ⁄ഞങ്ങൽ കമ്പന഻ീയ ചഽമതലീപ്പടഽത്തഽന്ഽ.
b) ീത്പഺുപ്പഺസല് ുെഺമ഻ീല ുചഺദ ങ്ങളറീട ത്പുത കത
ആന്
ഷവറന്
സ് വ഻ഭഺഗങ്ങളുീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ീല ുചഺദയങ്ങളുീട
എഐ ണവഽം ന്ദ്പകിതവഽം വയതയക്തീപ്പടഽം.
വ ക്ത഻ഗതുമഖലകള഻ല്
, ഄതഺയത് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ്, വയക്ത഻ഗത
ഄപകട ആന്
ഷവറന്
സ്, യഺന്ദ്ത ആന്
ഷവറന്
സ്, തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺം
രാപകല്
പന ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട അുരഺഗയം, ജ഼വ഻തൂശല഻യഽം
ശ഼ലങ്ങളും, മഽന്
-അുരഺഗയഺവസ്ഥ, ീമഡ഻ക്കൽ ചര഻ന്ദ്തം, പഺരമ്പരയമഺയ഻ട്ടുള വത്, മഽൽ
ആന്
ഷവറന്
സ് ഄനഽഭവം എഐ ന്഻വീയപ്പറ്റ഻യഽള വ വ഻വരങ്ങള്ുശഖര഻ക്കഽന് ര഼ത഻യ഻ലഺണ്.
ീത്പഺുപ്പഺസല഻ന്
ീറ ഘടകങ്ങൾ
i. ീത്പഺുപ്പഺസറഽീട പാര്
ണ്ണമഺയ ുപര്
ഒരഽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ന഻സ്സുരഹമഺയ഻ തന്
ീറ ുപര് ത഻ര഻ചാണറ഻യണം. അരഽമഺയ഻ട്ടഺണ്
ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട്
ഈണ്ടഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ീതന്്
ആന്
ഷവറൽ
ഄറ഻ുയണ്ടത്
വളീര
ഄതയഺവശയമഺണ്, ഄങ്ങീയ വന്ഺൽ ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തം
ുപഺള഻യ഻സഽീട അനഽകാലയം ലഭ഻ക്കഽം. ത഻ര഻ചാണറ഻ുയണ്ടത് വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട
കഺരയമഺണ് കഺരണം ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത റ഻ക്ക഻ല്മറ്റ് ച഻ലര്
ക്ക് (പണയം എഐ ടഽത്തയഺൽ,
ബഺക്, മരണം സംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ ന഻യമപരമഺയ ഄവകഺശ഻) വയക്ത഻പരമഺയ
തഺത്പരയം ഈണ്ടഺക്കഽകയഽം ഄവര്ീേയ഻ം ീചയ്യഺനഽം സഺധയതയഽണ്ട്.
ii. ീത്പഺുപ്പഺസറഽീട ുമല്
വ഻ലഺസവഽം ബന്ധമീപ്പടഽന്നത഻നഽള്ള പരീ മറ്റഇ
വ഻ശദഺംശങ്ങളറം
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മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്ത് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട
മറ്റ് വ഻ശദഺംശങ്ങള്
ക്കഽം ബഺധകമഺണ്.

ുമല്
വ഻ലഺസത്ത഻നഽം ബന്ധീപ്പടഽന്ത഻നഽള വ

iii. ീത്പഺുപ്പഺസറഽീട ീത്പഺെഷന്, ീതഺഴ഻ല് അഥവഺ ബ഻സ഻നസ്സഇ
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ്, വയക്ത഻ഗത ഄപകട ആന്
ഷവറന്
സ്, ുപഺലഽള വവയ്ക്ക്ക്
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ീന്ദ്പഺഫഷൽ, ീതഺഴ഻ൽ ഄഥവഺ ബ഻സ഻നസ്സ഻ന്
ീറ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ
അവശയമഺണ്,
കഺരണം ഄത഻ൽ എഐ ന്ദ്തമഺന്ദ്തം റ഻ക്ക്
ഄടങ്ങ഻യ഻ര഻ക്കഽന്ഽീവന്്
മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്ത഻നഺണ്.
ഉദഺഹരണം
ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് ഭക്ഷണം എഐ ത്ത഻ചാണു ീകഺണ്ടഽക്കഽന്ത഻ന് വളീര ക്പ഼ഡ഻ൽ സ്ഥ഻രമഺയ഻
ുമഺുട്ടഺൽ ൂബക്ക് ഓട഻ചാണുുപഺകഽന് ഒരഽ റുസ്റ്റഺറന്
റ഻ീല ീഡല഻വറ഻മഺന് ഄവ഻ടഽീത്ത
ഄീക്കിണ്ടന്
റ഻ീനക്കഺൽ റ഻ക്ക് വളീര കാടഽതലഺണ്.
iv. ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ
വ഻ശദഺംശങ്ങളറം

വസ്ഡതഽന഻ഷ്ഠതയഽീട

ആന്
ഷവറന്
സ഻നഺയ഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത഻ന്
ീറ
വയക്തമഺയ഻ നല്
ുകണ്ടത് വളീര ഄതയഺവശയമഺണ്.

സവ഻ുശഷതയഽം

വക്തഽന഻ഷ്ഠ

ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ

ഉദഺഹരണം
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ വയക്തമഺുക്കണ്ടത്:
i. വ഻ുദശയഺന്ദ്തയഺീണക഻ൽ (അരഽീട കാീട, എഐ ുപ്പഺൽ, നത് രഺജയം, യഺന്ദ്തയഽീട
ഈുദശയം) ഄഥവഺ
ii. ഒരഽ
വയക്ത഻യഽീട
അുരഺഗയകഺരയം
(വയക്ത഻യഽീട
ുപര്,
ുമല്
വ഻ലഺസം,
ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ ുരഖ, തഽടങ്ങ഻യവ)

v. ആന്
ഷവൽ തഽക കഺണ഻ക്കഽന്ത് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരം ആന്
ഷവററഽീട ബഺദ്ധയതയഽീട
പര഻ധ഻യഺണ്, ആത് എഐ ലലഺ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമഽകള഻ലഽം കഺണ഻ക്കണം.
ഉദഺഹരണം
ുന്ദ്പഺപ്പര്
ട്ട഻ ആന്
ഷവറന്
സ഻ൽ, വക്തഽവ഻ന്
ീറ ധനപരമഺയ മാലയമഺണ് ആന്
ഷവറന്
സ഻നഺയ഻
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീചയ്യുന്ത്. അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ഻ൽ ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽം വയക്ത഻ഗത ഄപകട
ആന്
ഷവറന്
സ഻ൽ ഄപകടം മാലം ജ഼വുനഺ ൂകുയ്യഺ കഺുലഺ കഺഴ്ചുയഺ നഷ്ടീപ്പടഽന്ത഻ന്
ന഻ശ്ച഻ത തഽക നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ നല്
കഽം.
vi. മഽമ്പഽണ്ടഺയ഻രഽന്നതഽം ന഻ലവ഻ലഽള്ള പരീതഽമഺയ ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
ഒരഽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ തന്
ീറ മഽമ്പഽണ്ടഺയ഻രഽന് ആന്
ഷവറന്
സ഻ീനപ്പറ്റ഻ ആന്
ഷവറുറഺട്
ീവള഻ീപ്പടഽത്തണം.
ആത് ഄയഺളുീട ആന്
ഷവറന്
സ് ചര഻ന്ദ്തം മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്ത഻നഺണ്.
ച഻ല മഺര്
ക്കറ്റുകള഻ൽ, ആന്
ഷവറര്
മഺൽ ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻യഽീട ുഡറ്റ
ുകഺണ്
ഫ഻ഡന്
ഷയലഺയ഻ സാക്ഷ഻ക്കഽന് ര഼ത഻യഺണഽള വത്.
മുറ്റീതക഻ലഽം ആന്
ഷവറൽ തന്
ീറ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ തള വ഻ക്കളയഽകുയഺ, ന്ദ്പുതയക വയവസ്ഥ
ചഽമത്തഽകുയഺ, പഽതഽക്കഽന്ത഻ന് ഄധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യം അവശയീപ്പടഽകുയഺ ുപഺള഻സ഻
റദഺക്കഽകുയഺ പഽതഽക്കഺൽ വ഻സ്സമ്മത഻ക്കഽകുയഺ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ുടഺ
എഐ ന്് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
ആന്
ഷവറുറഺട് ീവളുീപ്പടഽത്തണം.
116

ന഻ലവ഻ല് മുറ്റീതക഻ലഽം ആന്
ഷവററഽീട ക഼ഴ഻ൽ ുപഺള഻സ഻യഽണ്ീടക഻ൽ അ ആന്
ഷവററഽീട
ുപര് സഹ഻തം ുപഺള഻സ഻യഽീട വ഻വരങ്ങൽ ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ടത് ഄതയഺവശയമഺണ്.
ന്ദ്പുതയക഻ചാണും ുന്ദ്പഺപ്പര്
ട്ട഻ ആന്
ഷവറന്
സ഻ൽ, ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻ വ഻വ഻ധ
ആന്
ഷവററ഻ൽ
ന഻ന്ഽം
ുപഺള഻സ഻കൽ
എഐ ടഽക്കഽകയഽം,
നഺശനഷ്ടം
സംഭവ഻ക്കഽന്
ഄവസരത്ത഻ൽ ഒന്഻ലധ഻കം ആന്
ഷവററ഻ൽ ന഻ന്ഽം ീേയ഻ം ീചയ്യഺനഽള വ സഺദ്ധയതയഽണ്ട്.
ന്ദ്പ഻ന്
സ഻പ്പൽ ഓഫ് ുകഺണ്
ന്ദ്ട഻ബയാഷൽ ന്ദ്പുയഺഗ഻ക്കഽന്ഽണ്ുടഺ എഐ ന്് ഈറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഺണ്
ഇ വ഻വരങ്ങൽ, ഄങ്ങീന
ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന്
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നഷ്ടപര഻ഹഺരം
ലഭ഻ക്കഽകയഽം ഒുര റ഻ക്ക഻ന് തീന് വ഻വ഻ധ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ഻ൽ ീേയ഻ം ീചയ്ക്ത്
ലഺഭം ഈണ്ടഺക്കഽന്ത് തടയഽകയഽം ീചയ്യും.
വയക്ത഻ഗത ഄപകട ആന്
ഷവറന്
സ഻ൽ ഒരഽ ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ മറ്റ് വയക്ത഻ഗത
ഄപകട ുപഺള഻സ഻കൽ ഒരഽ ആന്
ഷവറര്
ക്ക് പര഻മ഻തീപ്പടഽത്തഺനഺവഽം.
vii. നഷ്ടഺനഽഭവം
ആന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത്
അയ഻രഽന്ക഻ുലഺ
ഄീലലക഻ുലഺ
ുപഺലഽം
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര്
ക്ക്
ഈണ്ടഺയ഻ട്ടുള വ എഐ ലലഺ നഺശനഷ്ടങ്ങളുീടയഽം പാര്
ണമഺയ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ ഄവര് ഡ഻േയൽ
ീചയ്യണം. ആന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ വക്തഽന഻ഷ്ഠതയഽം മഽമ്പ് ഈണ്ടഺയ റ഻ക്ക് ആന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ എഐ ങ്ങീന ൂകകഺരയം ീചയ്ക്തഽീവന്് മനസ്സ഻ലഺക്കഺൽ ആത് ആന്
ഷവറീറ
സഹഺയ഻ക്കഽം. ഄത്തരം ഈത്തരങ്ങള഻ല് ന഻ന്ഽം റ഻ക്ക഻ീന മ഻കചാണ ര഼ത഻യ഻ൽ
മനസ്സ഻ലഺക്കഺൽ ഄണ്ടര്
ൂററ്റര്
ക്ക് കഴ഻യഽകയഽം റ഻ക്ക് ആന്
ക്ീപഷൽ നടത്തുണഺ
കാടഽതൽ വ഻വരങ്ങൽ ുശഖര഻ക്കുണഺ എഐ ന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺനഽം കഴ഻യഽം.
viii. ഇന്
ഷവര് ീചയ്യറന്ന വ ക്ത഻യഽീട ഡ഻െുറഷന്
ആന്
ഷവര്
ക്ക് എഐ ലലഺ വക്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങളും നല്
കഽക എഐ ന്തഺണ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
ുഫഺമ഻ന്
ീറ ഈുദശയീമന്ത഻നഺൽ ആന്
ഷവറൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻ തഺന് എഐ ഴഽത഻യ഻ര഻ക്കഽന്
ഈത്തരങ്ങീളലലഺം കിതയവഽം യഺഥഺര്
ഥയവഽമഺീണന്് ന്ദ്പക്തഺവ഻ക്കഽകയഽം ഇ
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസലഽം
ന്ദ്പക്തഺവനയഽം
അയ഻ര഻ക്കഽം
ആന്
ഷവറന്
സ്
കരഺറ഻ന്
ീറ
ഄട഻സ്ഥഺനീമന്് സമ്മത഻ക്കത഻ചാണ് ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻ ഒപ്പ഻ട്ട് നല്
കഽന്
സതയവഺങ്മാലവഽം ുഫഺമ഻ൽ ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം. ീതറ്റഺയ഻ ഈത്തരം നല്
കഽകയഺീണക഻ൽ
ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട് റദഺക്കഺനഽള വ ഄവകഺശം ആന്
ഷവറര്
ക്കഽണ്ട്. ഒപ്പ്, ത഼യത഻, ച഻ല
സരര്
ഭങ്ങള഻ൽ നജന്
റ഻ന്
ീറ ശഽപഺര്
ശ എഐ ന്഻വ എഐ ലലഺ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമഽകള഻ലഽം
നകുദശം ഒരഽുപഺീലയഺയ഻ര഻ക്കഽം.
ix. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺം ഈപുയഺഗ഻ക്കഺത്ത സ്ഥലത്ത്, ലഭ഻ചാണ വ഻വരങ്ങൽ ആന്
ഷവറൽ
വഺയ്ക്ീമഺഴ഻ുയഺ എഐ ഴഽത്ത് രാപത്ത഻ുലഺ ുരഖീപ്പടഽത്തഽം, ഄത് 15 ദ഻വസങ്ങള്
ക്കകം
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഈറപ്പ് വരഽത്തഽകയഽം ുപഺള഻സ഻ ഄഥവഺ കവൽുനഺട്ട഻ൽ
വ഻വരങ്ങൽ
ുരഖീപ്പടഽത്തഽകയഽം
ീചയ്യും.
നീതക഻ലഽം
വ഻വരം
ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ീലലക഻ൽ ഄത് ആന്
ഷവററഽീട ഈത്തരവഺദ഻തവമഺണ്, ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
വക്തഽന഻ഷ്ഠത മറചാണുീവചാണു ഄഥവഺ ീതറ്റഺയ വ഻വരം നല്
ക഻ എഐ ന്് ആന്
ഷവറര്
ക്ക്
ീേയ഻ം ീചയ്യഺം.
ആത഻ന്
ീറ
ഄര്
ഥം
വ഻വരങ്ങൾ
വഺയ്ീമഺഴ഻യഺയ഻ട്ട്യൂട്ട്ഺണ്
ലഭ഻ക്കഽന്നീതങ്ക഻ല്
ുപഺലഽം
അത്
റ഻ുക്കഺര്
്
ീചുയ്യണ്ടത്
ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
കമ്പന഻യഽീട
കടമയഺണ്,
ഇത്
്ജന്
റ്
്ര്
മിറയ഻ല്ീപ്പടഽത്തണം.
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ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്ത്
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യഽീട ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ീല ച഻ല വ഻ശദഺംശങ്ങളഺണ്
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്:
1. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ന്
ീറ ഒപ്പമഽള വ ീന്ദ്പഺക്ീപക്ടസ഻ൽ പര഻രക്ഷ, ഒഴ഻വഺക്കലഽകൽ,
വയവസ്ഥകൽ, തഽടങ്ങ഻യ പര഻രക്ഷയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വ഻ശദഺംശങ്ങളുണ്ടഺവഽം.
ീന്ദ്പഺക്ീപക്ടസ്
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
ുഫഺമ഻ന്
ീറ
ഭഺഗമഺണ്
ഄത഻ന്
ീറ
ഈള വടക്കം
വഺയ഻ചാണുീവന്് കഺണ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ഄത് ഒപ്പ഻ട്ട് നല്
കണം.
2. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺം ുപര്, ുമല്
വ഻ലഺസം, ീതഺഴ഻ൽ, ജനന ത഼യത഻, ല഻ംഗം,
ഓുരഺ ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻യഽം ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽം തമ്മ഻ലഽള വ ബന്ധം, ശരഺശര഻
മഺസ വരഽമഺനം, അദഺയന഻കഽത഻ പഺൽ നം., ീമഡ഻ക്കൽ ന്ദ്പഺക്ട഼ഷ്ണറഽീട ുപരഽം
വ഻ശദഺംശങ്ങളും,
ഄയഺളുീട
ുയഺഗയതയഽം
രജ഻ക്ുന്ദ്ടഷൽ
നമ്പരഽം.
ബഺക്
ന്ദ്ടഺന്
ക്ഫറ഻ലാീട
ീേയ഻ം തഽക ുനര഻ട്ട് ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട
ഄീക്കിണ്ട഻ുലക്ക് ഄയക്കഽന്ത഻ന് ആന്ീത്തക്കഺലത്ത് ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻യഽീട
ബഺക് വ഻ശദഺംശങ്ങളും ുശഖര഻ക്കഽന്ഽണ്ട്.
3. ആത് കാടഺീത ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻യഽീട അുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻യഽമഺയ഻ (ീമഡ഻ക്കൽ)
ബന്ധീപ്പട്ട ഒരഽ ുചഺദയഺവല഻യഽം ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം.
മഽൽ ീേയ഻മഽകളുീട
ഄനഽഭവപര഻ചയത്ത഻ന്
ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽം ഄനഽുയഺജയമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ റ഻ക്ക്
ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് ീചയ്യുന്ത഻നഽമഺണ് ആത്തരം വ഻ശദമഺയ ുചഺദയങ്ങൽ ുഫഺമ഻ൽ
ഈള്
ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത്.
4. നീതക഻ലഽം തരത്ത഻ലഽള വ ുരഺഗങ്ങൽ മഽമ്പ് ഈണ്ടഺയ഻ട്ടുണ്ീടക഻ൽ ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻ ഄത഻ന്
ീറ പാര്
ണമഺയ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ നല്
കണം.
5. കാടഺീത,
നീതക഻ലഽം
തരത്ത഻ലഽള്
ഄസഽഖുമഺ
ുരഺഗുമഺ
ഈണ്ടഺയ഻ട്ടുണ്ീടക഻ൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻ശദഺംശങ്ങൽ:

ഄപകടുമഺ

a. ുരഺഗത്ത഻ന്
ീറ⁄ഄപകടത്ത഻ന്
ീറയഽം പര഻ക്ക഻ന്
ീറയഽം സവഭഺവം
b. അദയീത്ത ച഻ക഻ത്സ ത഼യത഻
c. ച഻ക഻ത്സ഻ചാണ ുഡഺക്ടറഽീട ുപരഽം ുമല്
വ഻ലഺസവഽം
d. പാര്
ണമഺയ഻ ുഭദമഺുയഺ
6. ആന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻
ുപഺള഻സ഻യഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട്
ആന്
ഷവറുറഺ
ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ട വക്തഽവന഻ഷ്ഠമഺയ ഄധ഻ക വ഻വരങ്ങൽ ുരഖീപ്പടഽത്തണം,
മഽന്
പ് ച഻ക഻ത്സ അവശയമഺയ഻ വന്഻ട്ടുള വ നീതക഻ലഽം തരത്ത഻ലഽള വ ുരഺഗുമഺ
പര഻ുക്കഺ ഈണ്ടഺയ഻ട്ടുണ്ീടക഻ൽ അ വ഻വരവഽം ുരഖീപ്പടഽത്തണം.
7. മഽന്
ആന്
ഷവറന്
സഽം
ീേയ഻ം
ചര഻ന്ദ്തവഽമഺയ഻
ന഻ലവ഻ലഽള വ
ആന്
ഷവറന്
സഽകളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ുചഺദയങ്ങളും ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം.

മറ്റ്

8. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ഒപ്പ഻ുടണ്ട ന്ദ്പുതയക സവ഻ുശഷതകളുീട സതയവഺങ്മാലം ന്ദ്പുതയകം
ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കണം.
9. മഽമ്പ് നീതക഻ലഽം സമയത്ത് ഄ്മ഻റ്റ് ീചയ്ക്ത അശഽപന്ദ്ത഻ ഄഥവഺ പര഻ുശഺധ഻ചാണ
ുഡഺക്ടറ഻ൽ ന഻ന്ഽം വ഻ശദഺംശങ്ങൽ ുശഖര഻ക്കഽന്ത഻ന് ഄഥവഺ ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന്
വയക്ത഻യഽീട⁄ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ശര഼ര഻ക ഄഥവഺ മഺനസ഻ക ഄവസ്ഥീയ ബഺധ഻ക്കഽന്
നീതക഻ലഽം
ന്ദ്പം  നമഽണ്ുടഺ
എഐ ന്റ഻യഽന്ത഻ന്
അശഽപന്ദ്ത഻⁄
ീമഡ഻ക്കൽ
ന്ദ്പഺക്ട഼ഷ്ണീറ ബന്ധീപ്പടഽന്ത഻ന് ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻ ആന്
ഷവറര്
ക്ക് ഄനഽമത഻
നല്
കണം.
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10. ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻ ുഫഺമ഻ന്
ീറ ഭഺഗമഺയ ീന്ദ്പഺക്ീപക്ടസ് പര഻ുശഺധ഻ചാണ്
ചട്ടങ്ങളും വയവസ്ഥകളും സവ഼കഺരയമഺീണന്് വയക്തമഺക്കണം.
11. നല്
ക഻യ഻ട്ടുള വ
ന്ദ്പക്തഺവനകീളലലഺം
ശര഻യഺീണന്്
കഺണ഻ചാണ്
നല്
കണം, ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല്ുഫഺമഺണ് ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ന്
ീറ ഄട഻ത്തറ.

സതയവഺങ്മാലം

ീമഡ഻ക്കല് ുചഺദ ഺവല഻
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ൽ ന്ദ്പത഻കാലമഺയ ീമഡ഻ക്കൽ ചര഻ന്ദ്തമഽണ്ീടക഻ൽ, ന്ദ്പുമഹം, ഈയര്
ന്
രക്തസമ്മര്
ദം, ീന് ച് ുവദന ഄഥവഺ രക്തധമന഻ ന്ദ്പം  നം ഄഥവഺ മുയഺുകഺര്
ഡ഻യൽ
ആന്
ുഫഺര്
ക്ഷൽ, തഽടങ്ങ഻യ ുരഺഗങ്ങളുണ്ീടയഺട്ട഻ണ്ീടക഻ൽ ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻
ഄതഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട സമ്പാര്
ണ വ഻വരങ്ങളുീട ുചഺദയഺവല഻ പാര഻പ്പ഻ക്കണം.
ആത഻ന്
ീറീയഺപ്പം കണ്
സള്
ട്ട് ീചയ്ക്ത ുഡഺക്ടൽ പാര഻പ്പ഻ചാണ ുഫഺമഽം ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം. ആത്
കമ്പന഻യഽീട
ുഡഺക്ടറഽമഺരഽീട
പഺനൽ
സാക്ഷ്മപര഻ുശഺധന
നടത്ത഻
ഄത഻ന്
ീറ
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് സവ഼കര഻ക്കഽന്തഽം ഒഴ഻വഺക്കലഽകൽ ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്തഽം.
ഐഅര്
ഡ഻എഐ ഐയഽീട
മഺനദണ്ഡന്ദ്പകഺരം
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
ുഫഺമ഻ന്
ീറയഽം
ഄന്ക്ചറ഻ന്
ീറയഽം ഒരഽ പകര്
പ്പ് ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ന്
ീറ ഒപ്പം ുചര്
ത്ത് ഄത്
ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഄയചാണു നല്
കണം.
2. ഇടന഻ലക്കഺരഽീട പങ്കഇ
ആടന഻ലക്കഺര്
ക്ക്
ആരഽകക്ഷ഻കുളഺട്
വയക്ത഻ുയഺടഽം ആന്
ഷവറുറഺടഽം.

ബഺദ്ധയതയഽണ്ട്

ഄതഺയത്

ആന്
ഷവറൽ

ീചയ്ക്ത

ുന്ദ്ബഺക്കൽ ഄഥവഺ നജന്
റ഻ന്,
റ഻ക്കഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എഐ ലലഺ വക്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ
വ഻വരങ്ങളും ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻ ആന്
ഷവറൽക്ക് ൂകമഺറ഻യ഻ട്ടുണ്ീടന്് ഈറപ്പഺുക്കണ്ട
ഈത്തരവഺദ഻ത്തവമഽണ്ട്.
ആടന഻ലക്കഺര്
ക്ക് ുന്ദ്പഺക്ീപക്ട഻ുനഺടഽള വ ഈത്തരവഺദ഻തവീത്തക്കഽറ഻ചാണ് ഐഅര്
ഡ഻എഐ  ചട്ടത്ത഻ൽ
പരഺമര്
ശ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
ത്ശത്പ഻ക്കഽക
ഇടന഻ലക്കഺര്
ക്കഇ ുത്പഺസ്ഡീപകട഻ുനഺടഽള്ള പരീ ഉത്തരവഺദ഻ത്തം
ഐഅര്
ഡ഻എഐ  ചട്ടത്ത഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്ത് “ഒരഽ ആന്
ഷവറുറഺ ഄവരഽീട നജന്
ുറഺ മറ്റ്
ആടന഻ലക്കഺുരഺ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീചയ്ക്ത പര഻രക്ഷയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എഐ ലലഺ വക്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ
വ഻വരങ്ങളും ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻ നല്
കഽകയഽം ഄങ്ങീന തന഻ക്ക് ഄനഽുയഺജയമഺയ
നറ്റവഽം മ഻കചാണ പര഻രക്ഷ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത഻ന് ീന്ദ്പഺക്ീപക്ട഻ന് സഺധ഻ക്കഽം”
ആവ഻ീട ീന്ദ്പഺക്ീപക്ട് ആന്
ഷവറഽീട ഄഥവഺ ഄവരഽീട
നജന്
റ഻ന്
ീറ ഄഥവഺ
ആടന഻ലക്കഺരഽീട ഈപുദശമഺണ് ുകള്
ക്കഽക ഄതഽീകഺണ്ട് ഄത്തരം അളുകൽ ന഻ഷ്പക്ഷമഺയ
ഈപുദശം നല്
കഽക.
എഐ ീന്ത്ക഻ലഽം കഺരണത്തഺൽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺുമഺ ഄനഽബന്ധ ുഫഺുമഺ ുന്ദ്പഺക്ീപക്ട്
പാര഻പ്പ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ ുഫഺമ഻ീലയഽം ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ീലയഽം ഈള വടക്കം മഽഴഽവൽ
വക്തഽതകളും
പാര്
ണമഺയ഻
നജന്
റ്
വ഻ശദ഼കര഻ീചാണന്ഽം
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ്
ീചയ്ക്ത
ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ന്
ീറ ന്ദ്പധഺനയം പാര്
ണമഺയ഻ മനസ്സ഻ലഺക്ക഻ീയന്ഽം കഺണ഻ചാണുീകഺണ്ടഽള വ
ുന്ദ്പഺക്ീപക്ട഻ന്
ീറ ഒരഽ സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ് കാട഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ന്
ീറീയഺപ്പം വയ്ക്ക്കണം.
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B. ീത്പഺുപ്പഺസല് സവ഼കര഻ക്കഽക (അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്)
ഒരഽ പാര്
ണമഺയ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങളുണ്ടഺകഽം:






ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻ീയക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ
ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വക്തഽവ഻ന്
ീറ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ
അവശയമഺയ പര഻രക്ഷ
നലലതഽം ച഼ത്തയഽമഺയ ീഭിത഼ക സവ഻ുശഷതകളുീട വ഻ശദഺംശങ്ങൽ
ആന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറയഽം നഺശനഷ്ടത്ത഻ന്
ീറയഽം മഽന്
ചര഻ന്ദ്തം

അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ീന്ദ്പഺപ്പസലഽകളുീട കഺരയത്ത഻ൽ, 45 വയസ്സ഻ന് മഽകള഻ൽ ന്ദ്പഺയമഽള വ
ഈപുഭഺക്തഺക്കീള
ുഡഺക്ടര്
ക്ക്
ഄഥവഺ
ീമഡ഻ക്കൽ
ീചക്കപ്പ഻ന്
റഫൽ
ീചയ്യും.
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ീലയഽം റ഻ക്ക് ആന്
ക്ീപക്ഷൽ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട഻ീലയഽം വ഻വരങ്ങളുീട
ഄധ഻ക ുചഺദയഺവല഻യഽീടയഽം മറ്റ് ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളുീടയഽം ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ആന്
ഷവറൽ
ത഼രഽമഺനം എഐ ടഽക്കഽം. ച഻ലുപ്പഺൽ ീമഡ഻ക്കൽ ചര഻ന്ദ്തം പരയഺപ്തമീലലക഻ൽ, ീന്ദ്പഺക്ീപക്ട഻ൽ
ന഻ന്ഽം കാടഽതൽ വ഻വരങ്ങൽ ുശഖര഻ക്കഽന്ത഻ന് ഄധ഻ക ുചഺദയഺവല഻ പാര഻പ്പ഻ചാണ് നല്
കണം.
ഄത഻നഽുശഷം റ഻ക്ക് ഘടകത്ത഻നഽള വ ന഻രക്ക് ആന്
ഷവറൽ ത഼രഽമഺന഻ക്കഽകയഽം വ഻വ഻ധ
ഘടകങ്ങളുീട
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
ന്ദ്പ഼മ഻യം
ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽകയഽം,
ഄത്
ആന്
ഷവറീറ
ഄറ഻യ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യും.
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുവഗതയ഻ലഽം കഺരയക്ഷമതയ഻ലഽം ആന്
ഷവറൽ ുന്ദ്പഺസസ് ീചയ്യുകയഽം എഐ ലലഺ
ത഼രഽമഺനങ്ങളും ന഻ശ്ച഻ത കഺലയളവ഻നഽള വൽ ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻ീയ ഄറ഻യ഻ക്കഽകയഽം
ീചയ്യുക.
അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻നഽം
കഽറ഻പ്പഇ

ീത്പഺുപ്പഺസല്

നടപട഻ത്കമങ്ങൾ
ക്കഽമഽള്ള പരീ

ഐഅര്
ഡ഻എഐ ഐ മഺര്
ഗുരഖകൽ ഄനഽസര഻ചാണ്, ആന്
ഷവറന്
സ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺം ലഭ഻ചാണ്
ക സ്ഷവറന്


ആന്
ദ഻വസത്ത഻നകം 15മ്പീന്ദ്പഺുപ്പഺസ ന഻ൽ നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ പാര്
ത്ത഻യഺക്കണം.
ആന്
ഷവറന്
സ഻ന് വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ റ഻ക്ക് സവ഼കഺരയമഺുണഺ അീണക഻ൽ നത്
ന഻രക്ക഻ലഽള വ, നത് വയവസ്ഥയ഻ലഽള വ ആന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷയഺണ് സവ഼കര഻ുക്കണ്ടീതന്്
ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ്.
ന഻ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പരീ പര഼ക്ഷ 1
മഺര്
ഗുരഖകൽ ഄനഽസര഻ചാണ്, ആന്
ഷവറന്
സ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺം ലഭ഻ചാണ് ---------ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ പാര്
ത്ത഻യഺക്കണം
I.
II.
III.
IV.

7 ദ഻വസത്ത഻നകം
15 ദ഻വസത്ത഻നകം
30 ദ഻വസത്ത഻നകം
45 ദ഻വസത്ത഻നകം
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C. ീത്പഺസ്ഡീപകടസ്ഡ
ആന്
ഷവറന്
സ്
വഺങ്ങഺൽ
ഈുദശ഻ക്കഽന്
ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന്
ആന്
ഷവറൽ
ഄഥവഺ
ആന്
ഷവറര്
ക്കഽുവണ്ട഻ മറ്റഺീരക഻ലഽം ആഷയാ ീചയ്യുന് ുഡഺക്കഽീമന്
റഺണ് ീന്ദ്പഺക്ീപക്ടസ്.
ആത് ീപഺതഽുവ ുന്ദ്ബഺഷൽ ഄഥവഺ ല഼ഫ്
ീലറ്റ് രാപത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം, ആന്
ഷവറന്
സ് വഺങ്ങഺൽ
ഈുദശ഻ക്കഽന് ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് ഈത്പന്ീത്തപ്പറ്റ഻യഽള വ വ഻വരങ്ങൽ ആത് നല്
കഽം. 1938ീല ആന്
ഷവറന്
സ് അക്ടും ഐഅര്
ഡ഻എഐ ഐയഽീട 2002-ീല ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട
തഺത്പരയം
സംരക്ഷ഻ക്കഽക ീറഗഽുലഷനഽം
2013 -ീല അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ്
ീറഗഽുലഷനഽം ന്ദ്പകഺരമഺണ് ീന്ദ്പഺക്ീപക്ടസ് ആഷയാ ീചയ്യുന്ത്.
ഒരഽ
ആന്
ഷവറന്
സ്
ഈത്പന്ത്ത഻ന്
ീറ
ീന്ദ്പഺക്ീപക്ടസ഻ൽ
അ
ഈത്പന്ത്ത഻ന്
ീറ
അനഽകാലയങ്ങൽ, ആന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷയഽം പര഻ധ഻,
വഺറന്
റ഻കളും ഒഴ഻വഺക്കലഽകളും
ആന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷയഽീട വയവസ്ഥകളും വ഻ശദമഺയ഻ തീന് വ഻വര഻ചാണ഻ര഻ക്കണം.
അനഽകാലയങ്ങളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഈത്പന്ത്ത഻ന് ഄനഽവദന഼യ
(അഡ്-ഓൽ പര഻രക്ഷകൽ) വയക്തമഺയ഻ വ഻വര഻ചാണ഻ര഻ക്കണം.

ൂറഡറഽകീളക്കഽറ഻ചാണും

ീന്ദ്പഺക്ീപക്ട഻ൽ ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ട മറ്റ് വ഻വരങ്ങളഺണ്:
1. വ഻വ഻ധ
ന്ദ്പഺയത്ത഻ലഽള വ
അളുകൽക്കഽള വ
പര഻രക്ഷയ്ക്ക്കഽം
ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻നഽം
വയതയഺസമഽണ്ുടഺ.
2. ുപഺള഻സ഻യഽീട പഽതഽക്കഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥകൽ
3. ച഻ല ന്ദ്പുതയക സഺഹചരയങ്ങള഻ൽ ുപഺള഻സ഻ റദഺക്കഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥകൽ
4. വ഻വ഻ധ
സരര്
ഭങ്ങള഻ൽ
ബഺധകമഺയ
ഡ഻ക്ീക്കിണ്ടഽകൽ
ഄഥവഺ
ുലഺഡ഻ംഗ഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ
5. ന്ദ്പ഼മ഻യം ഈള്
പ്പീടയഽള വ ുപഺള഻സ഻ വയവസ്ഥകള഻ൽ വരഽത്ത഻ുയക്കഺവഽന് പര഻ഷ്കരണം
ഄഥവഺ മഺറ്റം.
6. ുനരീത്ത ന്ദ്പുവശ഻ക്കഽന്ത഻ന്, തഽടര്
ചാണയഺയ഻ പഽതഽക്കഽക, ഄനഽകാലമഺയ ീേയ഻ം
ഄനഽഭവ തഽടങ്ങ഻യവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട നല്
കഽന് അനഽകാലയങ്ങൽ
7. എഐ ലലഺ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കളും ുപഺര്
ട്ടബ഻ളഺീണന്ഽം ഄവ സമഺനമഺയ
പര഻രക്ഷയഽം അനഽകാലയവഽം വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യുന് മുറ്റീതക഻ലഽം ആന്
ഷവററഽീട
ക഼ഴ഻ൽ പഽതഽക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽം.
ുുരഺഗ
ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
ുപഺള഻സ഻കൾ
വഺഗ്ദഺനം
ീചയ്യറന്ന
ഇന്
ഷവററഽമഺര് ീപഺതഽുവ അവരഽീട ുുരഺഗ
ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
ഉത്പന്നങ്ങൾ
ഉൾ
ീപ്പടഽത്ത഻
ീത്പഺസ്ഡീപകടസഽകൾ
ത്പസ഻ത്പ഼കര഻ക്കഽം.
അത്തരം
ീത്പഺുപ്പഺസല്
ുെഺമഽകള഻ല്
ഉപുഭഺക്തഺവ് വഺയ഻ച്ചത഻നഽുശഷം സമിറത഻ുക്കണ്ട ത്പസ്ഡതഺവന
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം.
D. ത്പ഼മ഻യം രസ഼ത്
ഈപുഭഺക്തഺവ് ന്ദ്പ഼മ഻യമഺയ഻ പണം ആന്
ഷവറര്
ക്ക് നല്
കഽുമ്പഺൽ, ആന്
ഷവറൽ
നല്
കഽന്ത഻ന് ബഺദ്ധയസ്ഥനഺണ്. ന്ദ്പ഼മ഻യം മഽന്
കാറഺയ഻ ഄടയ്ക്ക്കഽകയഺീണക഻ലഽം
ആഷയാ ീചയ്യണം.
ന഻ര്
വചനം
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രസ഼ത്
രസ഼ത്

ഒരഽ ആന്
ഷവറന്
സ് ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ്പകഺരം ആന്
ഷവറന്
സ് വഺങ്ങഽന്ത഻നഺയ഻ ആന്
ഷവറര്
ക്ക്
ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ നല്
കഽന് തഽകയഺണ് ത്പ഼മ഻യം.
1. ത്പ഼മ഻യം മഽന്
കാറഺയ഻ അടയ്ക്കഽക
ുകട഻ീല ീസക്ഷന് 64(V) (B))

(1938-ീല

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ുകട് ത്പകഺരം ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ുകഺണ്
ത്ടഺകട഻ീല
ത്പഺരംഭ
ത഼യത഻ക്കഇ
മഽന്
പ്
ത്പ഼മ഻യം
മഽന്
കാറഺയ഻
അടയ്ക്കഽന്നത്
ന഻ര്
ബന്ധമമഺക്ക഻യ഻ട്ട്യൂട്ട്റണ്ടഇ.
മഽന്
കാറഺയ഻
ന്ദ്പ഼മ഻യം
ലഭ഻ക്കഺത്ത
റ഻ക്കഽകള്
ക്ക്
ഒരഽ
ആന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻യഽം
ബഺദ്ധയസ്ഥരലലീയന്
വയവസ്ഥയ്ക്ക്ക് ുശഷമഺണ് ആന്ത്യയ഻ൽ ന്ദ്പ഼മ഻യം രസ഼ത് ന്ദ്പഺധഺനയമഽണ്ടഺയത്. ആത്
ആന്ത്യയ഻ീല ുനഺൽ-ൂലഫ് ആന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയ഻ീല ഒരഽ ന്ദ്പുതയക സവ഻ുശഷതയഺണ്.

ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്ത്
a) 1938-ീല ആന്
ഷവറന്
സ് അക്ട഻ീല ീസക്ഷൽ 64(V) (B) ന്ദ്പകഺരം മഽന്
കാറഺയ഻
ന്ദ്പ഼മ഻യം ലഭ഻ക്കഺത്ത റ഻ക്കഽകള്
ക്ക് ഒരഽ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽം ബഺദ്ധയസ്ഥരലല.
b) ആന്
ഷവറര്
ക്കഽുവണ്ട഻ ആന്
ഷവറന്
സ് നജന്
റ് ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യഽീട ന്ദ്പ഼മ഻യം
ുശഖര഻ക്കഽകയഽം ഄയഺളുീട കമ്മ഼ഷൽ തഽക കഽറയ്ക്ക്കഺീത തീന് മഽഴഽവൽ തഽകയഽം 24
മണ഻ക്കാറ഻നഽള വ഻ൽ ബഺക് -ുപഺസറ്റൽ ഄവധ഻ ദ഻വസം ഒഴ഻ീകയഽള വ ദ഻വസങ്ങള഻ൽ
ബഺക഻ൽ ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽകുയഺ ുപഺസ്റ്റലഺയ഻ ഄയചാണുീകഺടഽക്കഽകുയഺ ീചയ്യഺം.
c) ന്ദ്പ഼മ഻യം ീചക്കഺുയഺ പണമഺുയഺ ലഭ഻ക്കഽുമ്പഺൽ മഽതൽ റ഻ക്ക഻ന് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ചാണ്
തഽടങ്ങഽം.
d) ന്ദ്പ഼മ഻യം ുപഺസ്റ്റൽ ഄഥവഺ മണ഻ ഓര്
ഡറഺുയഺ ീചക്കഺുയഺ ുപഺസ്റ്റ് വഴ഻ ഄയ്ക്ക്കഽന്
സഺഹചരയത്ത഻ൽ മണ഻ ഓര്
ഡൽ ബഽക്ക് ീചയ്ക്ത ത഼യത഻ ഄഥവഺ ീചക്ക് ുപഺസ്റ്റ് ീചയ്ക്ത
ത഼യത഻ മഽതൽ റ഻ക്ക഻ന് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം.
e) ുപഺള഻സ഻ റദഺക്കഽന്ത് മാലുമഺ ചട്ടങ്ങള഻ലഽം വയവസ്ഥകള഻ലഽം ഈണ്ടഺകഽന് മഺറ്റം
മാലുമഺ മറ്റ് കഺരണത്തഺുലഺ ഒരഽ ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ക്ക് ന്ദ്പ഼മ഻യം ത഻ര഻ീക
നല്
ുകണ്ട വരഽുമ്പഺൽ ആന്
ഷവറൽക്ക് ഄത് ുനര഻ുട്ടഺ ുന്ദ്കഺസ് ീചയ്ക്ത ീചക്കഺുയഺ ുപഺസ്റ്റൽ
ഄഥവഺ മണ഻ ഓര്
ഡറഺുയഺ നല്
കഽകയഽം ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം പണം
സവ഼കര഻ചാണത഻നഽള വ രസ഼തഽം വഺങ്ങഺം, ആത്തരം റ഼ഫണ്ടഽകൽ ഒര഻ക്കലഽം നജന്
റ഻ന്
ീറ
ഄീക്കിണ്ട഻ൽ ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് ീചയ്യ഻ലല.
ആന്
ഷവറന്
സ് റാള്
സ് 58 ഈം 59 ന്ദ്പകഺരം മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ്പ഼മ഻യം
ഄടയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥയ്ക്ക്ക് ച഻ല ഒഴ഻വഺക്കലഽകളുണ്ട്. ഄത഻ീലഺന്് 12
മഺസത്ത഻ലധ഻കം കഺലഺവധ഻യഽള വ ൂലഫ് ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കൽ ുപഺലഽള വവയഽീട
ുപയ്ക്ീമന്
റ് തവണകളഺയ഻ ഄടയ്ക്ക്കഽന്തഺണ്.
കിതയമഺയ ന്ദ്പ഼മ഻യം മഽന്
കാറഺയ഻
കണക്കഺക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഺത്ത ന്ദ്പുതയക സരര്
ഭങ്ങള഻ൽ ബഺക് ഗഺരന്
റ഻യഺയ഻ ുപയ്ക്ീമന്
റ്
നടത്തഽുമ്പഺഴഽം
ആന്
ഷവററഽമഺയ഻ ീേയ഻ന്
റ് ന഻ലന഻ര്
ത്തഽന് കയഺഷ് ഡ഻ുപ്പഺസ഻റ്റ്
ഄീക്കിണ്ട഻ൽ ീഡബ഻റ്റ് ീചയ്യുുമ്പഺഴഽമഺണ്.
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2. ത്പ഼മ഻യം അടയ്ുക്കണ്ട ര഼ത഻
ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്ത്
ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻ എഐ ടഽക്കഽന് വയക്ത഻ ഄഥവഺ ുപഺള഻സ഻യഽടമ
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ര഼ത഻യ഻ലഺയ഻ര഻ക്കണം ആന്
ഷവറര്
ക്ക് ന്ദ്പ഼മ഻യം തഽക ഄടയ്ക്ുക്കണ്ടത്:
a) പണം
b) നീതക഻ലഽം ഄംഗ഼കിത ബഺക഻ന്
ീറ ീചക്ക്, ഡ഻മഺന്
റ് ന്ദ്ഡഺറ് ഓറ്റ്, ുപ ഓര്
ഡൽ,
ആന്ത്യയ഻ീല നീതക഻ലഽം ീഷഡയാൽ ബഺക഻ന്
ീറ ബഺുകഴ്സ് ീചക്ക്.
c) ുപഺസ്റ്റൽ മണ഻ ഓര്
ഡൽ
d) ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് ഄഥവഺ ീഡബ഻റ്റ് കഺര്
ഡഽകൽ
e) ബഺക് ഗഺരന്
റ഻ ഄഥവഺ കയഺഷ് ഡ഻ുപ്പഺസ഻റ്റ്
f) ആന്
റര്
ീനറ്റ്
g) ആ-ന്ദ്ടഺന്
ക്ഫൽ
h) ബഺക് മഽുഖുന ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ഄഥവഺ ുപഺള഻സ഻യഽടമ ഄഥവഺ ആന്
ഷവൽ ീചയ്യീപ്പട്ട
വയക്ത഻ ീചയ്യുന് ഡയറക്ട് ീന്ദ്കഡ഻റ്റ്.
i) സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ
ര഼ത഻യഽം.

ഄുതഺറ഻റ്റ഻

ഄംഗ഼കര഻ക്കഽന്

നീതഺരഽ

പണം

ഄടയ്ക്ക്കഽന്

ഐഅര്
ഡ഻എഐ  ചട്ടന്ദ്പകഺരം, ീനറ്റ് ബഺക഻ംഗ്, ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് ഄഥവഺ ീഡബ഻റ്റ് കഺര്
ഡ്
ഈപുയഺഗ഻ചാണ് ന്ദ്പ഼മ഻യം ഄടയ്ക്ക്കഽുമ്പഺൽ ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട ഄഥവഺ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട
സവന്ത്ം ുപരഽള വ ീനറ്റ് ബഺക഻ംഗ് ഄീക്കിണ്ട്, ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് ഄഥവഺ ീഡബ഻റ്റ് കഺര്
ഡ്
അയ഻ര഻ക്കണം ഈപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്.
ന഻ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പരീ പര഼ക്ഷ 2
ീചക്ക് ഈപുയഺഗ഻ചാണഺണ് ന്ദ്പ഼മ഻യം ഄടയ്ക്ക്കഽന്ീതക഻ൽ, തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത്
ന്ദ്പക്തഺവനയഺണ് ശര഻?
I.
II.

ീചക്ക് ുപഺസ്റ്റ് ീചയ്ക്ത ത഼യത഻ മഽതൽ റ഻ക്ക഻ന് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം.
ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ീചക്ക് ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽന് ീചയ്ക്ത ത഼യത഻ മഽതൽ റ഻ക്ക഻ന്
പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം.
III. ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് ീചക്ക് ലഭ഻ക്കഽന് ത഼യത഻ മഽതൽ റ഻ക്ക഻ന് പര഻രക്ഷ
ലഭ഻ക്കഽം.
IV. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ീചക്ക് എഐ ഴഽത഻യ ത഼യത഻ മഽതൽ റ഻ക്ക഻ന് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം.
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E. ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്
റ്
ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്
റ്
ആന്
ഷവറന്
സ് ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ന്
ീറ ീതള഻വഺയ഻ നല്
കഽന് ഔുദയഺഗ഻ക ുഡഺക്കഽീമന്
റഺണ്
ുപഺള഻സ഻. 1899-ീല ആന്ത്യൽ സ്റ്റഺംപ് അക്ട഻ീല വകഽപ്പുകൽ ന്ദ്പകഺരം ഇ ുഡഺക്കഽീമന്
റ്
സ്റ്റഺംപ് ീചയ്യണം.
ഐഅര്
ഡ഻എഐ ഐ
മഺര്
ഗുരഖ
ന്ദ്പകഺരം
ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട
സംരക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ഒരഽ
സഺധഺരണ
അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ്
ഈണ്ടഺയ഻ര഻ുക്കണ്ടത് എഐ ീന്ത്ഺീക്കയഺീണന്് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:

തഺത്പരയം
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ

a) ആന്
ഷവൽ
ീചയ്യുന്
വയക്ത഻യഽീടയഽം
ആന്
ഷവറന്
സ്
തഺല്
പരയതയഽള വ
മറ്റ്
വയക്ത഻കളുീടയഽം ുപരഽം(കളും) ുമല്വ഻ലഺസവഽം(ങ്ങളും)
b) ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻കളുീട ഄഥവഺ ആന്
ഷവറന്
സ് തഺല്
പരയതയഽീട പാര്
ണമഺയ
വ഻ശദഺംശങ്ങൽ
c) ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരമഽള വ ആന്
ഷവൽ തഽക
d) ആന്
ഷവറന്
സ് കഺലഺവധ഻
e) പര഻രക്ഷയഽള വ സംഗത഻കളും ഒഴ഻വഺക്കീപ്പട്ടവയഽം
f) നീതക഻ലഽം ഄധ഻കമഺയ഻ട്ടുള വ⁄ ഡ഻ഡക്ടബ഻ള്
സ്
g) ഄടയ്ക്ുക്കണ്ട
ന്ദ്പ഼മ഻യവഽം
ഄ്ജസ്റ്റുീമന്
റഽകൽ
ഄനഽസര഻ചാണ്
ന്ദ്പ഼മ഻യം
ീന്ദ്പഺവ഻ഷണലഺണ്, ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന്
ീറ ഄ്ജസ്റ്റുീമന്
റ഻ന്
ീറ ഄട഻സ്ഥഺനം
h) ുപഺള഻സ഻ ചട്ടങ്ങളും വയവസ്ഥകളും വഺറന്
റ഻കളും
i) ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരം ീേയ഻ം ഈണ്ടഺകഺൽ സഺദ്ധയതയഽള വവയ്ക്ക്ക് എഐ ത഻ീര ആന്
ഷവൽ
ീചയ്യുന് വയക്ത഻ എഐ ടഽത്ത഻ട്ടുള വ ന഻ലപഺട്
j) ീേയ഻മ഻ന് കഺരണമഺകഽന് സരര്
ഭവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത സംഗത഻യഽീട
ുമൽ ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽള വ ബഺദ്ധയത
k) ന്ദ്പുതയക വയവസ്ഥ, നീതക഻ലഽമഽണ്ീടക഻ൽ
l) ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻ ീതറ്റഺയ വ഻വരങ്ങൽ നല്
കഽന്ത് മാലുമഺ കിന്ദ്ത഻മം
കഺട്ടുന്ത് മാലുമഺ ഄവരഽീട ന഻സ്സഹകരണം മാലുമഺ
ുപഺള഻സ഻ റദഺക്കഺനഽള വ
വകഽപ്പുകൽ
m) ുപഺള഻സ഻യഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട
വ഻വരങ്ങൽ
ആന്
ഷവൽ
ീചയ്യുന്
വയക്ത഻ീയ
ഄറ഻യ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ുമല്
വ഻ലഺസം
n) ൂറഡറ഻ന്
ീറ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ, നീതക഻ലഽമഽണ്ീടക഻ൽ
o) ഄനയഺയ പര഻ഹഺരമഺര്
ഗങ്ങളുീട വ഻ശദഺംശങ്ങളും ഓംബഽ്മഺന്
ീറ ുമല്
വ഻ലഺസവഽം
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ീേയഽം ഈണ്ടഺകഽുമ്പഺഴഽം
ീേയ഻ം ീപീട്ടന്് ീസറ്റ഻ൽ
ീചയ്യുന്ത഻ന് ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻ ീചുയ്യണ്ട കഺരയങ്ങീളപ്പറ്റ഻ സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ
എഐ ലലഺ ആന്
ഷവറര്
മഺരഽം ഄവീര ഄറ഻യ഻ചാണുീകഺണ്ട഻ര഻ക്കണം.

124

F. വ വസ്ഥകളറം വഺറന്
റ഻കളറം
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ഈപുയഺഗ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് രണ്ട് വഺക്കഽകീളകഽറ഻ചാണ് വ഻ശദ഼കര഻ുക്കണ്ടത് വളീര
ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ഒരഽ കഺരയമഺണ്. ഇ വഺക്കഽകളഺണ് വയവസ്ഥകളും വഺറന്
റ഻കളും.
1. വ വസ്ഥകൾ
ആന്
ഷവറന്
സ് ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ീല എഐ ന്ദ്ഗ഻ീമന്
റ഻ന്
ീറ ഄട഻ത്തറയഺണ് വയവസ്ഥ എഐ ന്ത്.
ഈദഺഹരണങ്ങൽ:
a. മ഻ക്ക ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കള഻ലഽമഽള വ ഒരഽ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് വയവസ്ഥയഺണ്:
ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരമഽള വ അനഽകാലയം ുനട഻ീയടഽക്കഽന്ത഻ന് ആന്
ഷവറീറ ഄഥവഺ
ഄയഺള്
ക്ക് ുവണ്ട഻ മീറ്റഺീരക഻ലഽം വ് ചന ഄഥവഺ നീതക഻ലഽം തരത്ത഻ലഽള വ
ീതറ്റഺയ ന്ദ്പക്തഺവനയഽണ്ടഺക്ക഻ ഄഥവഺ കിന്ദ്ത഻മമഺയ഻ ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരമഽള വ
അനഽകാലയം ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഄഥവഺ ുകടഽപഺട് ഄഥവഺ നഺശനഷ്ടം കരഽത഻കാട്ട഻
ഈണ്ടഺക്ക഻,
ഄഥവഺ
ആന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യഽീട
ഄറ഻ുവഺീട
ഈണ്ടഺക്ക഻യതഺീണക഻ൽ,
ുപഺള഻സ഻
ന്ദ്പകഺരമഽള വ
എഐ ലലഺ
അനഽകാലയങ്ങളും
കണ്ടഽീകട്ടും.
b. അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യഽീട ീേയ഻ം ഄറ഻യ഻പ്പ് ഄവസ്ഥ ആങ്ങീന
അുയക്കഺം:
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം ഡ഻ക്ചഺര്
ജഺയ഻ നീതഺനഽം ദ഻വസങ്ങള്
ക്കഽള വ഻ൽ ീേയ഻ം
ഫയൽ ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കണം. എഐ ന്ത്഻രഽന്ഺലഽം, മ഻ക്ക ുകസഽകള഻ലഽം ഇ വയവസ്ഥ
ഒഴ഻വഺക്കഽം
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
സമയപര഻ധ഻ക്കഽള വ഻ൽ
ആന്
ഷവൽീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ുക്കഺ
ഄയഺളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വയക്ത഻യ്ക്ുക്കഺ ച഻ല ന്ദ്പുതയക സഺഹചരയത്ത഻ൽ ീേയ഻ം
ഫയൽ ീചയ്യുക ഄസഺധയമഺീണന്് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് ുബഺധയീപ്പടഽകയഺീണക഻ലഺണ് ഇ
വയവസ്ഥ ഒഴ഻വഺക്കഽന്ത്.
ഇ വയവസ്ഥ സംഘ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ ആന്
ഷവറര്
ക്ക് ുപഺള഻സ഻ ഄസഺധഽവഺക്കഺനഽള വ
ഓപ്ഷനഽണ്ട്.
2. വഺറന്
റ഻കൾ
ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ്പകഺരമഽള വ ആന്
ഷവററഽീട ബഺദ്ധയത പര഻മ഻തീപ്പടഽത്തഽന്ത഻നഺണ് ആന്
ഷവറന്
സ്
ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ൽ വഺറന്
റ഻കൽ ഈപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്. വ഻പത്ത് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന് ഄനഽുയഺജയമഺയ
വഺറന്
റ഻കൽ ആന്
ഷവറര്
മഺൽ ുചര്
ക്കഽം. വഺറന്
റ഻യഽണ്ീടക഻ൽ ആന്
ഷവറന്
സ് ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ീല
ഒരഽ കക്ഷ഻ ഄതഺയത് ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻ ച഻ല കര്
ത്തവയങ്ങൽ നീറ്റടഽുക്കണ്ട
അവശയം വരഽകയഽം ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻ അ കര്
ത്തവയങ്ങൽ എഐ ങ്ങീന
ന഻റുവറ്റുീമന്ത഻ീന അന്ദ്ശയ഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽം ആന്
ഷവററഽീട ബഺദ്ധയത.
ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ന്
ീറ
സഺധഽതയ്ക്ക്കഺയ഻
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ
എഐ ഴഽത഻
ുചര്
ത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ഒരഽ
വയവസ്ഥീയയഺണ് വഺറന്
റ഻ എഐ ന്് പറയഽന്ത്. വഺറന്
റ഻ ഒരഽ ന്ദ്പുതയക ുഡഺക്കഽീമന്
റലല.
ആത് ുപഺള഻സ഻യഽീട ഭഺഗമഺണ്. ആത് ന്ദ്പതയക്ഷുമഺ പുരഺക്ഷുമഺ അകഺം. റ഻ക്ക഻ന്
സഺദ്ധയതയഽണ്ുടഺ ആലലുയഺ എഐ ന്ത് കണക്ക഻ീലടഽക്കഺീത ആത് കര്
ശനമഺയ഻ തീന്
ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽയഽം നടപ്പ഻ലഺക്കഽകയഽം ീചയ്യണം.
ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട്
ന്ദ്പകഺരമഽള വ
ആന്
ഷവററഽീട
ബഺദ്ധയത
പര഻മ഻തീപ്പടഽത്തഽകയഽം,
ആത്
ലംഘ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട് ഄസഺധഽവഺകഽം. പുക്ഷ ന്ദ്പഺക്ട഻ക്കലഺയ഻, വഺററന്
റ഻
ലംഘ഻ക്കീപ്പടഽന്ത്
ത഻കചാണും
സഺുകത഻കമഺീണക഻ലഽം
ഄത്
നഺശനഷ്ടം
ഈണ്ടഺക്കഽന്഻ീലലക഻ലഽം, കമ്പന഻ ുപഺള഻സ഻യ഻ീല മഺര്
ഗുരഖ ഄനഽസര഻ചാണ് ആന്
ഷവറൽ
ഔച഻തയുബഺധുത്തഺീട ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ീചയ്യും. ഄത്തരം സഺഹചരയങ്ങള഻ൽ,
നഺശനഷ്ടങ്ങീള ഄനഽര് ജന ീേയ഻മഽകളഺയ഻ട്ടഺണ് കണക്കഺക്കഽന്ത് മഺന്ദ്തമലല ീപഺതഽുവ
ഈയര്
ന് ശതമഺനം ീേയ഻മഺണ് ീസറ്റ഻ൽ ീചയ്യുന്ത് പുക്ഷ 100 ശതമഺനമലല.
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ഒരഽ വ ക്ത഻ഗത അപകട ുപഺള഻സ഻യ്ക്കഇ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ന
വഺറന്
റ഻ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം:
ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻കള഻ൽ 5 ുപര഻ൽ കാടഽതൽ ഒുര വ഻മഺനത്ത഻ൽ ഒുര സമയം
സ് ചര഻ക്കരഽത്. ഇ വഺറന്
റ഻ ലംഘ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ ീേയ഻മഽകള് എഐ ങ്ങീന
ൂകകഺരയം ീചയ്യുീമന്് ഈത്തരം നല്
ുകണ്ട഻ വരഽം.
ന഻ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പരീ പര഼ക്ഷ 3
വഺറന്
റ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പക്തഺവനയഺണ് ശര഻?
I. ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന്ദ്പക്തഺവ഻ക്കഺീത ന്ദ്പുയഺഗ഻ക്കഽന് വയവസ്ഥയഺണ് വഺറന്
റ഻
II. ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന്ദ്പക്തഺവ഻ചാണ഻ട്ടുള വ വയവസ്ഥയഺണ് വഺറന്
റ഻
III. ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന്ദ്പക്തഺവ഻ചാണ഻ട്ടുള വ വയവസ്ഥയഺണ് വഺറന്
റ഻ പുക്ഷ ുപഺള഻സ഻യഽീട
ഭഺഗമലലഺീത ന്ദ്പുതയകം ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻യഽമഺയ഻ അശയവ഻ന഻മയം നടത്തഽം
IV. ഒരഽ വഺറന്
റ഻ ലംഘ഻ക്കീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ, റ഻ക്ക഻ീന ബഺധ഻ക്കഽന്തീലലക഻ൽ ീേയ഻ം
നല്
ക഻ുയക്കഽം.
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G. എന്
ുഡഺഴ്സ്ഡീമന്
റ്
ആന്
ഷവറൽ ീപഺതഽുവ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് ുഫഺമഽകളുലഺണ് ുപഺള഻സ഻ ആഷയാ ീചയ്യഺറ്,
ഄതഺയ്ക്ത് ച഻ല നഺശനഷ്ടങ്ങള്
ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്
ക഻യഽം മറ്റ് ച഻ലത് ഒഴ഻വഺക്ക഻യഽമഺണ്.
ന഻ര്
വചനം
ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻യ഻ൽ എഐ ീന്ത്ക഻ലഽം ചട്ടത്ത഻ുലഺ വയവസ്ഥയ഻ുലഺ മഺറ്റങ്ങൽ ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ
വരഽത്തഽകയഺീണക഻ൽ
ഄത്
ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ൽ
ുഭദഗത഻വരഽത്ത഻യഺണ്
ീചയ്യുന്ത്
ആത഻ീനയഺണ് എഐ ന്
ുഡഺഴ്ീക്മന്
റ് എഐ ന്് പറയഽന്ത്.
ആത് ുപഺള഻സ഻യഽീട കാീട ഄറ്റഺചാണ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട് അയത഻നഺൽ ുപഺള഻സ഻യഽീട ഒരഽ
ഭഺഗമഺണ്.
ുപഺള഻സ഻യഽം എഐ ന്
ുഡഺഴ്ീക്മന്
റഽം കാട഻ ുചര്
ന്തഺണ് ഒരഽ ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട്.
ുപഺള഻സ഻
കഺലഺവധ഻യ഻ലഽണ്ടഺകഽന്
മഺറ്റങ്ങൽ⁄
ുഭദഗത഻കൽ
ുരഖീപ്പടഽത്തഽന്ത഻നഽം
എഐ ന്
ുഡഺഴ്ീക്മന്
റ് ആഷയാ ീചയ്യഺറഽണ്ട്.
ഒരഽ വക്തഽന഻ഷ്ഠമഺ സംഗത഻ക്ക് മഺറ്റം വരഽുമ്പഺൽ
എഐ ന്
ുഡഺഴ്ീക്മന്
റ് വഴ഻
ആന്
ഷവറന്
സ് ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ൽ ഄത് ുചര്
ക്കഽന്ത഻നഺയ഻
ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ീയ ആന്
ഷവൽ
ീചയ്യുന് വയക്ത഻ സമ഼പ഻ക്കണം
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ എഐ ന്
ുഡഺഴ്ീക്മന്
റ് ീപഺതഽുവ അവശയമഺയ഻ വരഽന്ത്
a) ആന്
ഷവൽ തഽകയ഻ൽ മഺറ്റം വരഽുമ്പഺൽ
b) ുലഺീണടഽക്കഽകയഽം ുപഺള഻സ഻ ബഺക഻ൽ
ആന്
ഷവറബ഻ൽ ആന്
റീറസ്റ്റ഻ന് മഺറ്റം വരഽക

ഇടഺയ഻

നല്
കഽകയഽം

ീചയ്യുക

വഴ഻

c) ഄധ഻ക പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് ഄഥവഺ ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ കാട്ടുന്ത഻ന് ആന്
ഷവറന്
സ്
വ഻ശഺലമഺക്കഽക
d) റ഻ക്ക഻ന് മഺറ്റം വരഽക, ഈദഺ. ഓവര്
സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ യഺന്ദ്ത ീചയ്യഺൽ
ഈുദശ഻ക്കഽന് സ്ഥഺലം മഺറ്റം വരഽത്തഽക.
e) മീറ്റഺരഽ സ്ഥലുത്തയ്ക്ക്ക് സഺധനം മഺറ്റുക
f) ആന്
ഷവറന്
സ് റദഺക്കഽക
g) ുപര഻ുനഺ ുമല്
വ഻ലഺസത്ത഻ുനഺ മഺറ്റം വരഽക
എന്
ുഡഺഴ്ീമന്
റഽകളറീട മഺതിക
ഈദഺഹരത്ത഻ന്
ീറ അവശയത്ത഻നഺയ഻, ച഻ല എഐ ന്
ുഡഺഴ്ീമന്
റ഻ീല മഺതിക പദങ്ങൽ ആവ഻ീട
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
ുപഺള഻സ഻ റത്ഩഺക്കഽക
ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ഄുപക്ഷ ഄനഽസര഻ചാണ് ഇ ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരമഽള വ
ആന്
ഷവറന്
സ് ---------ത഼യത഻ മഽതൽ റദഺക്കീപ്പടഽീമന്് ന്ദ്പഖയഺപ഻ക്കഽന്ഽ. ഒന്
പത്
മഺസക്കഺലം ആന്
ഷവറന്
സ് ന്ദ്പഺബലയത്ത഻ലഽണ്ടഺയ഻രഽന്ഽ, ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
യഺീതഺരഽ വ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ റ഼ഫണ്ടഽം ലഭ഻ക്കഽന്തലല.
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ുപഺള഻സ഻യ഻ല് അധ഻ക അംഗങ്ങീള ുചര്
ക്കഽന്നത് വഴ഻ പര഻രക്ഷ
വ഻കസ഻പ്പ഻ക്കല്:
ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ഄഭയര്
ഥ ന്ദ്പകഺരം, ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട 5
വയസ്സ് ന്ദ്പഺയമഽള വ മകളഺയ രത്ന മ഻ക്ന്ദ്ട഻ീയ 3 ലക്ഷം രാപ ആന്
ഷവൽ തഽകുയഺീട
ുപഺള഻സ഻ൽ ഈള്
ീപ്പടഽത്ത഻ീയന്് ആത഻നഺൽ സമ്മത഻ചാണുീകഺള വുന്ഽ, ആത് (ത഼യത഻) മഽതൽ
ന്ദ്പബലയമഽണ്ടഺകഽം.
ആത഻നഺയ഻ ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം ഄധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യമഺയ ........ .
ആവ഻ീട ഇടഺക്കഽന്ഽ.
ന഻ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പരീ പര഼ക്ഷ 4
ആഷയാ
ീചയ്യുന്
സമയത്ത്
ുപഺള഻സ഻യ഻ീല
ച഻ല
വയവസ്ഥകളും
ചട്ടങ്ങളും
പര഻ഷ്കര഻ുക്കണ്ടതഺയ഻ വരഽകയഺീണക഻ൽ, ആത് ീചയ്യുന്ത് ------------------ുഭദഗത഻ വരഽത്ത഻യഺണ്.
I.
II.
III.
IV.

വഺറന്
റ഻
എഐ ന്
ുഡഺഴ്ീമന്
റ്
ഓള്
ട്ടുറഷൽ
പര഻ഷ്കരണം സഺദ്ധയമലല.

H. ുപഺള഻സ഻കീളക്കഽറ഻ച്ചറള്ള പരീ വ഻ശദ഼കരണം
ആന്
ഷവറന്
സ് ുകഺണ്
ുന്ദ്ടഺക്ട് ുരഖമാലം എഐ ഴഽത഻യ഻ട്ടുള വതഺണ് ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യ഻ീല
വഺക്കഽകൽ
ന്ദ്ഡഺറ് ഓറ്റ്
ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്
ആന്
ഷവറര്
മഺരഺണ്.
ച഻ല
ന്ദ്പക്തഽത
ന഻യമന഻ര്
മ്മഺണം ഄഥവഺ വ഻വ഻ധ ുകഺടത഻കൽ ന്ദ്പസ഻ദ്ധ഼കര഻ചാണ഻ട്ടുള വ വയഺഖയഺനവഽം
ഄനഽസര഻ചാണ് ഇ ുപഺള഻സ഻കൽ വയഺഖയഺന഻ക്കണം. ന഻ര്
മിറഺണ ചട്ട്യൂട്ട്ത്ത഻ന്
ീറ
്റ്റവഽം ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട് ലക്ഷ ം കക്ഷ഻കളറീട ഉുത്ഩശ ം നടപ്പ഻ല്
വരഽത്തഽകയഽം ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ല് തീന്ന കീണ്ടത്തഽകയഽം
ീചയ്യണം. ുപഺള഻സ഻ ക്പഷ്ടമലലഺത്ത ര഼ത഻യ഻ലഺണ് ആഷയാ ീചയ്യുന്ീതക഻ൽ, ുപഺള഻സ഻
ന്ദ്ഡഺറ് ഓറ്റ് ീചയ്ക്തത഻ീന ആന്
ഷവറര്
ക്ക് എഐ ത഻ീര
ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ുവണ്ട഻
ുകഺടത഻ ആടീപടഽം.
ുപഺള഻സ഻യ഻ീല വഺക്കഽകൾ മനസ്സ഻ലഺക്കഺൽ കഴ഻യഽന്
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ന഻യമങ്ങള്
ക്ക് ഄനഽസിതവഽം അയ഻ര഻ക്കണം:
a) ുപഺള഻സ഻ീയപ്പറ്റ഻
വയഺഖയഺന഻ക്കഽുമ്പഺൽ,
ന്ദ്പകടമഺയ വയവസ്ഥകൽ ഄസഺധഽവഺക്കഽം

ര഼ത഻യ഻ലഽം

സാച഻പ്പ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്

തഺീഴ

വയവസ്ഥകീള

b) ൂടപ് ീചയ്ക്ത ഈള വടക്കം ന്ദ്പ഻ന്
റ് ീചയ്ക്ത ഈള വടക്കീത്തയഽം ൂകീയ്യഴഽത്ത് ഈള വടക്കം
ൂടപ്പ് ീചയ്ക്തത഻ീനയഽം ഄസഺധഽവഺക്കഽം.
c) ുപഺള഻സ഻യ഻ീല വഺക്കഽകീള എഐ ന്
ുഡഺഴ്ീക്മന്
റ് ഄസഺധഽവഺക്കഽം.
d) സഺധഺരണ ഄക്ഷരങ്ങീള ചര഻ഞ്ഞ ഄക്ഷരം ഄസഺധഽവഺക്കഽം.
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e)

ീവറഽീത ന്ദ്പ഻ന്
റ് ീചയ്യുന്ത഻ുനക്കഺൽ മഺര്
ജ഻ുനഺട് കാട഻ ന്ദ്പ഻ന്
റ് ീചയ്യുന്ത഻നഺണ്
ന്ദ്പഺധഺനയം.

f) യഥഺര്
ഥ ഈള വടക്കീത്ത ഄത഻ുനഺട് ഄനഽബന്ധമഺയ വയവസ്ഥകൽ ഄസഺധഽവഺക്കഽം.
g) ൂടപ്പ് ീചയ്ക്ത വഺക്കഽകൽ ഄഥവഺ മഷ഻യഽള വ റബൽ സ്റ്റഺംപ് പത഻ചാണ വഺക്കഽകൽ
ന്ദ്പ഻ന്
റ് ീചയ്ക്ത ഈള വടക്കീത്ത കടത്ത഻ീവട്ടും.
h) ൂടപ്പ് ീചയ്ക്ത വഺക്കഽകൽ ഄഥവഺ മഷ഻യഽള വ റബൽ സ്റ്റഺംപ് പത഻ചാണ വഺക്കഽകീളക്കഺൽ
ുമല്
ുകഺയ്ക്മ ൂകീയ്യഴഽത്തഽന്ദ്പത഻യക്കഺണ്.
i) ഄവസഺനമഺയ഻ നീതക഻ലഽം തരത്ത഻ലഽള വ ഄവയക്തതയഽം ക്പഷ്ടതയ഻ലലഺയ്ക്മയഽം
ഈണ്ീടക഻ൽ വയഺകരണത്ത഻ന്
ീറയഽം വ഻രഺമച഻ഹ്നത്ത഻ന്
ീറയഽം ീപഺതഽ ന഻യമങ്ങൽ
ബഺധകമഺക്കഽം.
ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്ത്
1. ുപഺള഻സ഻കളറീട ന഻ര്
മിറഺണം
വഺണ഻ജയ ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ന്
ീറയഽം ീപഺതഽ ന഻യമന഻ര്
മ്മഺണത്ത഻ന്
ീറയഽം
ആന്
ഷവറന്
സ്
ുകഺണ്
ുന്ദ്ടഺക്ടുമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട്
വ഻വ഻ധ
ുകഺടത഻കൽ
ന്ദ്പസ഻ദ്ധ഼കര഻ചാണ഻ട്ടുള വ
വയഺഖയഺനത്ത഻ന്
ീറയഽം ീതള഻വഺണ് ഒരഽ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻.
ന഻യമ ന഻ര്
മ്മഺണത്ത഻ന്
ീറ ലക്ഷയ്ം കക്ഷ഻കളുീട ഈുദശയം നടപ്പ഻ൽ വരഽത്തഽകയഽം ുപഺള഻സ഻
ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ൽ തീന് കണ്ീടത്തഽകയഽം ീചയ്യണം, ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺം, ുേഺസ്സുകൽ,
എഐ ന്
ുഡഺഴ്ീമന്
റഽകൽ, വഺറന്
റ഻കൽ തഽടങ്ങ഻യ ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ന്
ീറ ഭഺഗമഺയ഻ ഄത഻ൽ തീന്
ഄറ്റഺചാണ് ീചയ്യണം.
2. വഺക്കഽകളറീട അര്
ത്ഥം
വഺക്കഽകൽ ഈപുയഺഗ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് ഄത഻ന്
ീറ ഄര്
ഥം ലള഻തവഽം സഺധഺരണഭഺഷയ഻ലഽം
അയ഻ര഻ക്കഽം.
ഉപുയഺഗ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്ന
വഺക്കഽകളറീട
ുര്
ത്ഥം
ീതരഽവ഻ല് കഴ഻യഽന്ന സഺധഺരണക്കഺരന് ുപഺലഽം മനസ്സ഻ലഺകഽന്ന
ര഼ത഻യ഻ലഺയ഻ര഻ക്കണം.
മീറ്റഺരഽ
തരത്ത഻ൽ,
ഒരഽ
സഺധഺരണ
ബ഻സ഻നസ്സ഻ന്
ീറ
അഥവഺ
കച്ചടവത്ത഻ന്
ീറ
അര്
ത്ഥമഽള്ള പരീ
വഺക്കഽകൾ
അത്
ീകഺണ്ടഇ
ഉുത്ഩശ഻ക്കഽന്ന അര്
ത്ഥം അുത ര഼ത഻ മനസ്സ഻ലഺക്കഽക അലലഺീത
ീതറ്റ഻ത്പര഻ക്കഽന്ന
ര഼ത഻യ഻ലഺകരഽത്.
ചട്ടന്ദ്പകഺരമഺണ്
വഺക്കഽകൽ
ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്, അ ന഻ര്
വചനത്ത഻ന്
ീറ ഄര്
ഥമഺണ് ഈപുയഺഗ഻ുക്കണ്ടത്.
ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കള഻ീല മ഻ക്ക വഺക്കഽകളും മഽന്
പ് ഈണ്ടഺയ഻ട്ടുള വ ന഻യമപരമഺയ
ത഼രഽമഺനങ്ങള്
ക്ക്
ഄനഽസിതമഺണ്,
ുമല്
ുകഺടത഻യഽീട
ഄത്തരം
ത഼രഽമഺനങ്ങളഺണ്
ക഼ഴ്ുകഺടത഻യഽീടയഽം ഄന്ത്഻മ ത഼രഽമഺനം. സഺുകത഻ക പദങ്ങള്ഄത഻ന്
ുറതഺയ ഄര്
ഥത്ത഻ൽ
എഐ ടഽക്കണം ഄീലലക഻ൽ ീതറ്റ഻ദ്ധഺരണയ്ക്ക്ക് കഺരണമഺകഽം.
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I. പഽതഽക്കല് ുനഺട്ട്യൂട്ട്഼സ്ഡ
മ഻ക്ക
ുനഺണ്-ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
ുപഺള഻സ഻കളറം
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ഇന്
ഷവര് ീചയ്ത഻ര഻ക്കഽന്നത്.

വഺര്
ഷ഻ക

ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് പഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സഽകൽ ഄയ്ക്ുക്കണ്ട അവശയം ന഻യമപരമഺയ഻
ആീലലക഻ൽ ുപഺലഽം ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കൽ, ഄവരഽീട ബ഻സ഻നസ്സ് തന്ദ്ന്ത്ം എഐ ന് ന഻ലയ഻ൽ,
ീപഺതഽുവ ുപഺള഻സ഻ പഽതഽുക്കണ്ട സമയം ഄടഽക്കഽുമ്പഺൽ ുപഺള഻സ഻ പഽതഽക്കഽവഺൽ
അവശയീപ്പട്ടുീകഺണ്ട് പഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ് ഄയ്ക്ക്കഺറഽണ്ട്. ഇ ുനഺട്ട഼സ഻ൽ ആന്
ഷവൽ തഽക,
വഺര്
ഷ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യം, തഽടങ്ങ഻യ ആന്
ഷവറന്
സഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എഐ ലലഺ അവശയമഺയ
വ഻വരങ്ങളും ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം. റ഻ക്ക഻ന് എഐ ീന്ത്ക഻ലഽം വക്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ മഺറ്റം
വന്഻ട്ടുണ്ീടക഻ൽ ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ ഄത് ഄറ഻യ഻ക്കണീമന് കഽറ഻പ്പും ഄത഻ന്
ീറ
ഒപ്പം ീവയ്ക്ക്കഺം.
പഽതഽക്കഽന്ത഻നഽള വ
ന്ദ്പ഼മ഻യം
കഺലഺവധ഻
ത഼രഽന്
ദ഻വസുമഺ
ഄത഻ന്
മഽുമ്പഺ
ഄടയ്ക്ക്കണീമന്ഽം ന്ദ്പ഼മ഻യം ലഭ഻ക്കഽന്തഽവീര അ റ഻ക്ക് പഽതഽക്കീപ്പടഽകയ഻ലല എഐ ന്
സ്റ്റഺട്ടയാട്ടറ഻ വയവസ്ഥയഽം ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ന്ദ്ശദ്ധയ഻ൽീപ്പടഽത്തഽം.
ന഻ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പരീ പര഼ക്ഷ 5
പഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പക്തഺവനയഺണ് ശര഻
I.

ചട്ടന്ദ്പകഺരം, ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത഻ന് 30 ദ഻വസം മഽന്
പ് ആന്
ഷവറൽ
ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ് ഄയുക്കണ്ടത് ന഻യമപരമഺയ
കര്
ത്തവയമഺണ്.
II. ചട്ടന്ദ്പകഺരം, ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത഻ന് 15 ദ഻വസം മഽന്
പ് ആന്
ഷവറൽ
ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ് ഄയുക്കണ്ടത് ന഻യമപരമഺയ
കര്
ത്തവയമഺണ്.
III. ചട്ടന്ദ്പകഺരം, ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത഻ന് 7 ദ഻വസം മഽന്
പ് ആന്
ഷവറൽ ആന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
പഽതഽക്കൽ
ുനഺട്ട഼സ്
ഄയുക്കണ്ടത്
ന഻യമപരമഺയ
കര്
ത്തവയമഺണ്.
IV. ചട്ടന്ദ്പകഺരം, ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത഻ന് മഽന്
പ് ആന്
ഷവറൽ ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ് ഄയുക്കണീമന്് യഺീതഺരഽ ന഻യമവഽമ഻ലല.
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J. കള്ള പരീപ്പണം ീവള഻പ്പ഻ക്കഽന്നത഻ന് എത഻ീരയഽള്ള പരീതഽം (Anti-Money
Laudering
)(AML),
ന഻ങ്ങളറീട
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന
അറ഻യഽന്നതഽമഺയ഻ ബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട് മഺര്
ഗന഻ര്
ുത്ഩശങ്ങൾ
ന്ദ്ക഻മ഻നലഽകൽ ന഻യമപരമലലഺത്ത പണം ന്ദ്പവിത്ത഻കള഻ലാീട ുനടഽന് പണം ന഻യമപരമഺയ഻
ുനട഻യ ര഼ത഻യ഻ലഺകഽന്ത഻നഽള വ ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ് കള വപ്പണം ീവളുപ്പ഻ക്കഽക.
കള വപ്പണം ീവളുപ്പ഻ക്കഽക എഐ ന്ത് കള വപ്പണം ഄതഺയത് ന഻യമപരമലലഺത്ത പണം
ഄത഻ന്
ീറ
യഥഺര്
ഥ
ുന്ദ്ശഺതസ്സ്
മറചാണ്
ീകഺണ്ട്
സമ്പദ്
വ഻പണ഻യ഻ുലക്ക്
ീകഺണ്ടഽവരഽന്തഺണ് ുനട഻യ ന഻യമപരമഺയ഻ ഄത് ഄങ്ങീന ,ര഼ത഻യ഻ലഺകഽം. ഇ
ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയ഻ലാീട പണത്ത഻ന് ഄത഻ന്
ീറ ന്ദ്ക഻മ഻നൽ വശം നഷ്ടീപ്പടഽകയഽം സഺധഽതയഽള വതഺയ഻
മഺറഽകയഽം ീചയ്യും.
ബഺകഽകൽ, ആന്
ഷവറന്
സ് തഽടങ്ങ഻യ ധനകഺരയ സ്ഥഺപനങ്ങള഻ലാീട ഄവരഽീട പണം
ീവള഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന് ന്ദ്ക഻മ഻നലഽകൽ ന്ദ്ശമ഻ക്കഽം. കിന്ദ്ത഻മമമഺര്
ഗങ്ങള഻ൽ ഄവൽ ആടപഺടഽകൽ
നടത്തഽം
ഄതഺയത്,
ച഻ല
ആന്
ഷവറന്
സ്
വഺങ്ങഽകയഽം
ഄവരഽീട
അവശയം
കഴ഻ഞ്ഞത഻നഽുശഷം അ പണം പ഻ന്
വല഻ചാണ് ഄന്ദ്പതയക്ഷരഺകഽകയഽം ീചയ്യും.
കള വപ്പണവഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട
ന്ദ്പവര്
ത്തനങ്ങൽ
തടയഽന്ത഻ന്
ആന്ത്യ
ുലഺകീമമ്പഺടഽമഽള വ രഺജയങ്ങള഻ൽ സര്
ക്കഺൽ തലത്ത഻ൽ പര഻ന്ദ്ശമം നടക്കഽന്ഽണ്ട്.

ഈള്
പ്പീട

2005-ൽ ന്ദ്പഺബലയത്ത഻ൽ വന് 2002-ീല ദ഻ ന്ദ്പ഻വന്
ഷൽ ഓഫ് മണ഻ ുലഺണ്
ഡറ഻ംഗ് അക്ട്
ത്തനങ്ങ
ന്ദ്പവര്
ബന്ധീപ്പട്ട
കള വപ്പണവഽമഺയ഻
(എഐ പ഻എഐ ംഎഐ ല്

)ൽ
തടയഽന്ത഻നഽം
കള വപ്പണത്ത഻ലാീട സമ്പഺദ഻ചാണ സവത്ത് കണ്ടഽീകട്ടുന്ത഻നഽമഺണ് .ഐഅര്
ഡ഻എഐ ഐയഽീട
അന്
റ഻- മണ഻ ുലഺണ്
ഡറ഻ംഗ് മഺര്
ഗുരഖകൽ ന്ദ്പകഺരം ആന്
ഷവറന്
സ് ുസവനങ്ങള്
ക്ക്
ഄുപക്ഷ഻ക്കഽന്
ഈപുഭഺക്തഺക്കീള
യഥഺര്
ഥത്ത഻ൽ
ത഻ര഻ചാണറ഻യഽന്ത഻ന്
അവശയമഺയ
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ സവ഼കര഻ക്കഽക, സംശയഺക്പദമഺയ ആടഺപഺടഽകൽ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട് ീചയ്യുക
കള വപ്പണം ഈള്
ീപ്പട്ടത് ഄഥവഺ ഈള്
ീപ്പട്ട഻ട്ടുണ്ുടഺ എഐ ന്് സംശയ഻ക്കഽന് ുകസഽകളുീട
ശര഻യഺയ ീറുക്കഺര്
ഡഽകൽ സാക്ഷ഻ക്കഽക.
ീകൂവസ഻ ന്ദ്പകഺരം തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ സവ഼കര഻ചാണ് തങ്ങളുീട
ഈപുഭഺക്തഺക്കളുീട യഥഺര്
ഥത്ത഻ലഽള വ വയക്ത഻തവം ന഻ര്
ണയ഻ുക്കണ്ടത് അവശയമഺണ്:
1.
2.
3.
4.

ുമല്
വ഻ലഺസ ീതള഻യ഻ക്കഽന് ുരഖ
നറ്രവഽം പഽത഻യ ുഫഺുട്ടഺന്ദ്ഗഺഫ്
സഺമ്പത്ത഻കസ്ഥ഻ത഻
ആന്
ഷവറന്
സ് ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ന്
ീറ ഈുദശയം

ീകൂവസ഻ നടപട഻ ന്ദ്കമത്ത഻ന്
ീറ ഭഺഗമഺയ ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ൽ ന഻ന്ഽം
സവ഼കര഻ചാണ് ബ഻സ഻നസ്സ് ീകഺണ്ടഽവരഽന് സമയത്ത് തീന് സമര്
പ്പ഻ചാണീതന്് ഈറപ്പഺുക്കണ്ടത്
നജന്
റഽമഺരഽീട ചഽമതലയഺണ്:
1. വയക്ത഻കളുീട കഺരയത്ത഻ൽ - പാര്
ണമഺയ ുപര്, ബന്ധീപ്പുടണ്ട നമ്പൽ, ആന്
ഷവൽ
ീചയ്യുന്
വയക്ത഻യഽീട
ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ-ുമല്
വ഻ലഺസ
ുരഖകൽ,
പഺന് നമ്പൽ,
എഐ ന്
ആഎഐ റ് ഓട഻ അവശയങ്ങള്
ക്കഺയ഻ സമ്പാര്
ണ ബഺക് ഄീക്കിണ്ട് വ഻ശദഺംശങ്ങൽ.
2. ുകഺര്
പ്പുററ്റുകളുീട കഺരയത്ത഻ൽ - സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ് ഓഫ് ആന്
ുകഺര്
പ്പുറഷൽ,
ീമുമ്മഺറഺണ്ടം
അന്
റ്
അര്
ട്ട഻ക്ക഻ൽ
ഓഫ്
ഄുസഺസ഻ുയഷൽ,
ബ഻സ഻നസ്സ്
ആടപഺടഽകള്
ക്കഽള വ പവൽ ഓഫ് ഄുറ്റഺര്
ണ഻, പഺന്കഺര്
ഡ഻ന്
ീറ പകര്
പ്പ്.
3. പകഺള഻ത്ത
സ്ഥഺപനമഺീണക഻ൽ
രജ഻ക്ുന്ദ്ടഷൽ
ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ീടക഻ൽ),
പഺര്
്്ണര്
ഷ഻പ്പ്
ഡ഼ഡ്,
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സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്
(രജ഻സ്റ്റൽ
ബ഻സ഻നസ്സ്
ആടപഺടഽകള്

നടത്തഽന്ത഻ന് ഒരഽ പകഺള഻യ്ക്ക്ക് ഄഥവഺ ജ഼വനക്കഺരന് നല്
ക഻യ഻ട്ടുള വ പവൽ ഓഫ്
ഄുറ്റഺര്
ണ഻, അ വയക്ത഻യഽീട ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ ുരഖ.
4. ന്ദ്ടസ്റ്റുകളുീടയഽം
ീഫിണ്ുടഷനഽകളുീടയഽം
സ്ഥഺപനത്ത഻ന്
ുറതഽുപഺീല തീന്.

കഺരയത്ത഻ൽ

-

പകഺള഻ത്ത

ആത്തരം വ഻വരങ്ങൽ ഈത്പന്ങ്ങളുീട ുന്ദ്കഺസ് ീസലല഻ംഗ഻ന് സഹഺയ഻ക്കഽം മഺന്ദ്തമലല ആീതഺരഽ
ന്ദ്പുയഺജനകരമഺയ വ഻പണന മഺര്
ഗം കാട഻യഺണ് എഐ ന്ത് ന്ദ്ശദ്ധ഻ുക്കണ്ട വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട
ഒരഽ കഺരയമഺണ്.

ത്ഗഹം
a) ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻ തീന് കഽറ഻ചാണുള വ വ഻വരങ്ങൽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ലാീട
ഄറ഻യ഻ക്കഽക എഐ ന്തഺണ് ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ീല അദയപട഻.
b) ുപഺള഻സ഻ അരംഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് മഽമ്പ് മഽതൽ ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട് ഄവസഺന഻ക്കഽന്ത് വീരയഽം
വക്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങൽ ീവള഻ീപ്പടഽത്തണം.
c) ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻ ഒപ്പ഻ടഽന്ത഻നഺയ഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ന്
ീറ
ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ീപഺതഽുവ ഒരഽ ഡ഻േുറഷൽ ുചര്
ക്കഺറഽണ്ട്.

ഄവസഺനം

d) ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല഻ന്
ീറ ഘടകങ്ങൽ
i. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട പാര്
ണമഺയ ുപര്
ii. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ുമല്
വ഻ലഺസവഽം ബന്ധീപ്പടഽന്ത഻നഽള വ മറ്റ് വ഻ശദഺംശങ്ങളും
iii. അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻യഽീട
കഺരയത്ത഻ൽ
ബഺക്
ഄീക്കിണ്ട്
വ഻ശദഺംശങ്ങൽ
iv. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ീന്ദ്പഺഫഷൽ, ീതഺഴ഻ൽ ഄഥവഺ ബ഻സ഻നസ്സ്
v. ആന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ വക്തഽന഻ഷ്ഠതയഽീട സവ഻ുശഷതയഽം വ഻ശദഺംശങ്ങളും
vi. ആന്
ഷവൽ തഽക
vii. മഽമ്പഽണ്ടഺയ഻രഽന്തഽം ന഻ലവ഻ലഽള വതഽമഺയ ആന്
ഷവറന്
സ്
viii. മഽന്നഷ്ടഺനഽഭവം
ix. ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻യഽീട ഡ഻േുറഷൽ
e) റ഻ക്കഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എഐ ലലഺ വക്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങളും ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന്
വയക്ത഻ ആന്
ഷവറൽക്ക് ൂകമഺറ഻യ഻ട്ടുണ്ീടന്് ഈറപ്പഺുക്കണ്ട മദ്ധയസ്ഥൽ എഐ ന് ന഻ലയ഻ൽ
നജന്
റ഻ന്
ീറ ഈത്തരവഺദ഻ത്തവമഺണ്.
f) ആന്
ഷവറന്
സ഻ന് വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ റ഻ക്ക് സവ഼കഺരയമഺുണഺ അീണക഻ൽ നത്
ന഻രക്ക഻ലഽള വ,
നത്
വയവസ്ഥയ഻ലഽള വ
ആന്
ഷവറന്
സ്
പര഻രക്ഷയഺണ്
സവ഼കര഻ുക്കണ്ടീതന്് ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ് ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്.
g) ഒരഽ അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ,
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നല്
കഽം, ഄയഺളത് വഺയ഻ചാണ്
ന്ദ്പക്തഺവന നല്
കണം.

ീന്ദ്പഺക്ീപക്ടസ് ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന്
മനസ്സ഻ലഺക്ക഻ീയന്് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല഻ന്

h) ഒരഽ ആന്
ഷവറന്
സ് ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ്പകഺരം ആന്
ഷവറന്
സ് വഺങ്ങഽന്ത഻നഺയ഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
ഄടയ്ക്ക്കഽന് തഽകയഺണ് ന്ദ്പ഼മ഻യം.
i)

ന്ദ്പ഼മ഻യം പണമഺുയഺ, നീതക഻ലഽം ഄംഗ഼കിത ബഺക഻ന്
ീറ ീചുക്കഺ, ഡ഻മഺന്
റ്
ന്ദ്ഡഺറ് ഓുറ്റഺ, ുപഺസ്റ്റൽ മണ഻ ഓര്
ഡുറഺ, ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് ഄഥവഺ ീഡബ഻റ്റ് കഺര്
ഡഽകുളഺ,
ആന്
റര്
ീനറ്റ് വഴ഻ുയഺ, ആ-ന്ദ്ടഺന്
ക്ഫുറഺ,
ഡയറക്ട് ീന്ദ്കഡ഻ുറ്റഺ സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ
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ഄുതഺറ഻റ്റ഻ ഄംഗ഼കര഻ക്കഽന്
ഄടയ്ക്ക്കഺം.

നീതഺരഽ

പണം

ഄടയ്ക്ക്കഽന്

j) ആന്
ഷവറന്
സ്
ന഻ലവ഻ലഽണ്ീടന്഻ത്
ീതള഻വ്
ഈപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത഻നഺണ് ആന്
ഷവറന്
സ് സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്.
k) ആന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻

ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ന്
ീറ

ീതള഻വ഻നഺയഽള വ

l) ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ന്
ീറ സഺധഽതയ്ക്ക്കഺയ഻ ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ
വയവസ്ഥീയയഺണ് വഺറന്
റ഻ എഐ ന്് പറയഽന്ത്.

ര഼ത഻ുയഺ

അവശയമഺയ഻
ഔുദയഺഗ഻ക
എഐ ഴഽത഻

ഈപുയഺഗ഻ചാണ്
വരഽന്഻ടത്ത്

ുഡഺക്കഽീമന്
റഺണ്

ുചര്
ത്ത഻ര഻ക്കഽന്

ഒരഽ

m) ുപഺള഻സ഻
കഺലഺവധ഻യ഻ൽ
എഐ ീന്ത്ക഻ലഽം
ചട്ടത്ത഻ുലഺ
വയവസ്ഥയ഻ുലഺ
മഺറ്റങ്ങൽ
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ വരഽത്തഽകയഺീണക഻ൽ ഄത് ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ൽ ുഭദഗത഻വരഽത്ത഻യഺണ്
ീചയ്യുന്ത് ആത഻ീനയഺണ് എഐ ന്
ുഡഺഴ്ീക്മന്
റ് എഐ ന്് പറയഽന്ത്.
n) ന഻ര്
മ്മഺണ ചട്ടത്ത഻ന്
ീറ നറ്റവഽം ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ലക്ഷയ്ം കക്ഷ഻കളുീട ഈുദശയം നടപ്പ഻ൽ
വരഽത്തഽകയഽം ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ൽ തീന് കണ്ീടത്തഽകയഽം ീചയ്യുക എഐ ന്തഺണ്.
o) ന്ദ്ക഻മ഻നലഽകൽ ന഻യമപരമലലഺത്ത പണം ന്ദ്പവിത്ത഻കള഻ലാീട ുനടഽന് പണം ന഻യമപരമഺയ഻
ുനട഻യ ര഼ത഻യ഻ലഺകഽന്ത഻നഽള വ ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ് കള വപ്പണം ീവളുപ്പ഻ക്കഽക എഐ ന്ത്,
കള വപ്പണവഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട
ന്ദ്പവര്
ത്തനങ്ങൽ
തടയഽന്ത഻ന്
ആന്ത്യ
ഈള്
പ്പീട
ുലഺകീമമ്പഺടഽമഽള വ രഺജയങ്ങള഻ൽ സര്
ക്കഺൽ തലത്ത഻ൽ പര഻ന്ദ്ശമം നടക്കഽന്ഽണ്ട്
p) ീകൂവസ഻ നടപട഻ ന്ദ്കമത്ത഻ന്
ീറ ഭഺഗമഺയ ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ൽ ന഻ന്ഽം
സവ഼കര഻ചാണ്
ബ഻സ഻നസ്സ്
ീകഺണ്ടഽവരഽന്
സമയത്ത്
തീന്
സമര്
പ്പ഻ചാണീതന്്
ഈറപ്പഺുക്കണ്ടത് നജന്
റഽമഺരഽീട ചഽമതലയഺണ്.
ത്പധഺന പദങ്ങൾ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

ുപഺള഻സ഻ ുഫഺം
ന്ദ്പ഼മ഻യം മഽന്
കാറഺയ഻ ഄടയ്ക്ക്കഽക
ആന്
ഷവറന്
സ് സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്
പഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ്
വഺറന്
റ഻
വയവസ്ഥ (കണ്ട഼ഷൽ)
എഐ ന്
ുഡഺഴ്ീക്മന്
റ്
കള വപ്പണം ീവളുപ്പ഻ക്കൽ
ന഻ങ്ങളുീട ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന ഄറ഻യഽക
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പഺഠം 8
ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ഉത്പന്നങ്ങൾ

ുമഽഖം
ആന്ത്യയ഻ീല വ഻വ഻ധ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കൽ വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യുന് വ഻വ഻ധ
അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ്
ഈത്പന്ങ്ങീളപ്പറ്റ഻
നമഽക്ക്
ഇ
പഺഠത്ത഻ലാീട
മനസ്സ഻ലഺക്കഺം. ീമഡ഻ീേയ഻ം എഐ ന് ഒരഽ ഈത്പന്ത്ത഻ൽ ന഻ന്ഽം അയ഻രക്കണക്ക഻ന്
വ഻വ഻ധ ഈത്പന്ങ്ങൽ വീര, ഈപുഭഺക്തഺക്കള്
ക്ക് ഄനഽുയഺജയമഺയ പര഻രക്ഷ
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത഻ന് സഺധ഻ക്കഽം. വയക്ത഻കള്
ക്കഽം കഽടഽംബത്ത഻നഽം ന്ദ്ഗാപ്പ഻നഽം
ഄനഽുയഺജയമഺയ പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത഻നഽള വ വ഻വ഻ധ
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ്
ഈത്പന്ങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണ് ഇ പഺഠത്ത഻ൽ വ഻വര഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
ഉള്ള പരീടക്കം
A. അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് വ഻ഭഺഗങ്ങൽ
B. അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ന഻ലവഺരത്ത഻നഽള വ ഐഅര്
ഡ഻എഐ യഽീട മഺര്
ഗുരഖകൽ
C. അശഽപന്ദ്ത഻വഺസ നഷ്ടപര഻ഹഺര ഈത്പന്ം
D. ുടഺപ്പ്-ഄപ് പര഻രക്ഷ ഄഥവഺ ഈയര്
ന് ക഻ഴ഻വഽള വ ആന്
ഷവറന്
സ് ലഺനഽകൽ
E. സ഼ന഻യര്സ഻റ്റ഻സൽ ുപഺള഻സ഻
F. ഫ഻്സഡ് ീബന഻ഫ഻റ്റ് പര഻രക്ഷകൽ - ുഹഺക്പ഻റ്റൽ കയഺഷ്. ഗഽരഽതര ുരഺഗം
G. ദ഼ര്
ഘകഺല പര഻രക്ഷ ഈത്പന്ം
H. ുകഺംുബഺ ഈത്പന്ങ്ങൽ
I. പഺുക്കജ് ുപഺള഻സ഻കൽ
J. ദഺര഻ന്ദ്ദയ വ഻ഭഺഗങ്ങള്
ക്കഽള വ ൂമുന്ദ്കഺ ആന്
ഷവറന്
സഽം അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സഽം
K. രഺന്ദ്ഷ്ട഼യ സവഺക്തയ ബ഼മഺ ുയഺജന
L. ന്ദ്പധഺന്
മന്ദ്ന്ത്഻ സഽരക്ഷ ബ഼മഺ ുയഺജന
M. ന്ദ്പധഺന്
മന്ദ്ന്ത്഻ ജൽ ധൽ ുയഺജന
N. ഄപകട-ൂവകലയ പര഻രക്ഷ
O. ഓവര്
സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ആന്
ഷവറന്
സ്
P. ന്ദ്ഗാപ്പ് ീഹല്
ത്ത് കവൽ
Q. ന്ദ്പുതയക ഈത്പന്ങ്ങൽ
R. അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കളുീട മഽഖയ പദങ്ങൽ

ഇ പഺഠം പഠ഻ചാണത഻നഽുശഷം, ന഻ങ്ങള്
ക്ക് ീചയ്യഺൽ കഴ഻ുയണ്ടത്:
a) അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ വ഻വ഻ധ വ഻ഭഺഗങ്ങള്വ഻വര഻ക്കഽക
b) അുരഺഗയ ആന്ഷ
 വറന്
സ് ന഻ലവഺരത്ത഻നഽള വ ഐഅര്
ഡ഻എഐ യഽീട

മഺര്
ഗുരഖകൽ
വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽക
c) ആന്് ആന്ത്യന് വ഻പണ഻യ഻ൽ ലഭയമഺയ വ഻വ഻ധ അുരഺഗയ ഈത്പന്ങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണ്
ചര്
ചാണ ീചയ്യുക
d) വയക്ത഻ഗത ഄപകട ആന്
ഷവറന്
സ഻ീനക്കഽറ഻ചാണ് വ഻വര഻ക്കഽക
e) ഓവര്
സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ആന്
ഷവറന്
സ഻ീനക്കഽറ഻ചാണ് ചര്
ചാണ ീചയ്യുക
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f) അുരഺഗയ

ുപഺള഻സ഻ളുീട
മനസ഻ലഺക്കഽക

മഽഖയ

ചട്ടങ്ങീളയഽം

ഈപഺധ഻കീളയഽം

കഽറ഻ചാണ്

A. ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ഉത്പന്നങ്ങളറീട വ഻ഭഺഗങ്ങൾ

1. ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ഉത്പന്നങ്ങൾ -ുമഽഖം

ഐഅര്
ഡ഻എഐ യഽീട അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ീറഗഽുലഷനഽകൽ അുരഺഗയ പര഻രക്ഷീയ
ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് ആങ്ങീനയഺണ്
ന഻ര്
വചനം
“അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസ്സ്”
ഄഥവഺ “അുരഺഗയ പര഻രക്ഷ” എഐ ന്ഺൽ
ഄഷവൽ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ അനഽകാലയം ഄഥവഺ ദ഼ര്
ഘകഺല പര഻രക്ഷ, ന്ദ്ടഺവൽ
ആന്
ഷവറന്
സ് , വയക്ത഻ഗത ഄപകട പര഻രക്ഷ ഈള്
പ്പീട ഄസഽഖങ്ങള്
ക്കഽള വ
അനഽകാലയം ഄഥവഺ ച഻ക഻ത്സ, ശക്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യ ഄഥവഺ അശഽപന്ദ്ത഻ അനഽകാലയം
നല്
കഽന്ത഻നഽള വ ആന്
ഷവറന്
സ് കരഺറഺണ്.
ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന് ഉത്പന്നങ്ങളറീട ുന്ദ്ശണ഻യ഻ൽീപ്പട്ട അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ്
ഈത്പന്ങ്ങളഺണ്
ആന്ത്യൽ
വ഻പണ഻യ഻ൽ
ലഭയമഺയ
മ഻ക്കതഽം.
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല് ഄ്മ഻റ്റഺകഽന്ത് മാലം ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഈണ്ടഺുയക്കഺവഽന്
ീചലവഽകള്
ക്കഺണ് ആത്തരം ഈത്പന്ങ്ങള് പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത്.
മഺന്ദ്തമലല,
ആത്തരത്ത഻ലഽള വ ീചലവഽകള് വളീര ഈയര്
ന്തഽം വര്
ദ്ധ഻ചാണ് വരഽന് അുരഺഗയ
പര഻പഺലന ീചലഽകൽ,
ശഺക്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യ നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
,
വ഻പണ഻യ഻ീലത്തഽന്
ീചലുവറ഻യ സഺുകത഻ക വ഻ദയ,
പഽത഻യ തരത്ത഻ലഽള വ മരഽന്ഽകളുീട ഄമ഻ത
വ഻ല എഐ ന്഻വ സഺധഺരണക്കഺരന് തഺങ്ങഺവഽന്ത഻ലഽം ഄപ്പുറമഺണ്. വഺക്തവത്ത഻ൽ
സഺമ്പത്ത഻കമഺയ഻ ീമചാണീപ്പട്ട ന഻ലയ഻ലഽള വ ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ുപഺലഽം അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ് കാടഺീത
ആത്തരം ഈയര്
ന് ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകൽ തഺങ്ങഺന്
സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല.
അയത഻നഺല്
,
രണ്ട്
ന്ദ്പഺധഺനയുമറ഻യത്:

കഺരണങ്ങളഺലഺണ്

ച഻ക഻ത്ന
സഺമ്പത്ത഻ക സഹഺയം ലഭ഻ക്കഽം.

 ഄസഽഖമഽണ്ടഺയഺല്

അുരഺഗയ

ആന്
ഷവറന്
സ഻ന്

ീസൌകര ങ്ങൾ
ക്കഺയ഻

 ുളറകളറീട സമ്പഺദ ം സംരക്ഷ഻ക്കഽന്നത഻ന് സഹഺയ഻ക്കഽം

ഄീലലക഻ല്ഄസഽഖം വരഽുമ്പഺള്ഄത് ത഼ര്
ന്് ുപഺകഽം.
ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന് ീചലവ഻ന്
പര഻രക്ഷയഽള വ
അദയീത്ത
അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ് ഈത്പന്മഺണ് – ീമഡ഻ീേയ഻ം- 1986-ല് 4
ീപഺതഽുമഖലആന്
ഷവററഽമഺരഺണ് ആത് അവ഻ഷ്കര഻ചാണത്. ഇ കമ്പന഻കൽ ുവീറയഽം പല
പര഻രക്ഷകള് അവ഻ഷ്കര഻ചാണ഻രഽന്ഽ ഄതഺയത്
റ഻ട്ടയര്
ീമന്റ഻ന് ുശഷമഽള വ
ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകള്
ക്കഺയ഻ ീചറഽന്ദ്പഺയത്ത഻ീല പര഻രക്ഷ നല്
കഽന് ഭവ഻ഷയ
അുരഺഗയ ുപഺള഻സ഻, യഺന്ദ്ത ആന്
ഷവറന്
സ് വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യുന് ഓവര്
സ഼സ്
ീമഡ഻ീേയ഻ം ുപഺള഻സ഻, പഺവീപ്പട്ടവര്
ക്കഺയ഻ ജന അുരഺഗയ ബ഼മഺ ുപഺള഻സ഻.
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പ഻ന്഼ട് ആന്
ഷവന്
സ് ുമഖലയ഻ുലക്ക് സവകഺരയ കമ്പന഻കള് കടന്ഽവന്ഽ, ഄങ്ങീന
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ഈള്
പ്പീടയഽള വ ആന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയ഻ുലക്ക് ധഺരഺളം
കമ്പന഻കൽ കടന്ഽ വന്ഽ.
ഄങ്ങീനയഽള വ കടന്് വരവ഻ലാീട ബ഻സ഻നസ്സ്
വയഺപ഻ക്കഽകയഽം ആത്തരം പര഻രക്ഷകള്
ക്ക് ഒരഽപഺട് മഺറ്റം വരഽകയഽം പഽത഻യ ച഻ല
പര഻രക്ഷകള്കാട഻ അരംഭ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്ക്തഽ.
ആന്്, അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുമഖല വളീരുയീറ വളരഽന്ഽ, മ഻ക്ക ജനറല്
ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കള്
, സ്റ്റഺന്
ുഡ
ുലഺൽ അുരഺഗയ ആന്
ഷവറൽ, ൂലഫ് ആന്
ഷവറൽ
എഐ ന്഻വൽ നാറഽകണക്ക഻ന് ഈത്പന്ങ്ങളഺണ് വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യുന്ത്. എഐ ന്ത്഻രഽന്ഺലഽം,
ീമഡ഻ീേയ഻മ഻ന്
ീറ
ഄട഻സ്ഥഺന
ഘടന
ഄതഺയത്
ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന്
ീചലവഽകള്
ീക്കത഻ീരയഽള വ പര഻രക്ഷ ആുപ്പഺഴഽം വളീരുയീറ ജനന്ദ്പ഼ത഻യഽള വ
ആന്
ഷവറന്
സഺണ്.
2013-ീല ആന്
ഷവറന്
സ് ീറഗഽുലറ്ററ഻ അന്
റ്
(അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ്) ീറഗഽുലഷന്
സ് ന്ദ്പകഺരം

ീഡലവപ്ീമന്
റ്

ഄുതഺറ഻റ്റ഻

ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കള്
ക്ക് ദ഼ര്
ഘകഺല അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ്
ഈത്പന്ങ്ങൽ വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യഺം പുക്ഷ കഽറഞ്ഞത് ഓുരഺ 3 വര്
ഷുത്തക്ക്
ഄത്തരം ഈത്പന്ങ്ങളുീട ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് വര്
ദ്ധന പഺട഻ലല, ഄത഻നഽുശഷം
ന്ദ്പ഼മ഻യം പഽനരവുലഺകനം ീചയ്ക്ത് പര഻ഷ്കര഻ക്കഺം.

1. ൂലഫ്

2. ുനഺണ്
-ൂലഫ്

ആന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻കള്
ക്കഽം
അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻കള്
ക്കഽം കഽറഞ്ഞത് 1 വര്
ഷീത്തയഽം പരമഺവധ഻ 3 വര്
ഷീത്തയഽം
കഺലഺവധ഻ുയഺട് കാട഻ അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ഈത്പന്ങ്ങൽ വഺദ്ധരദനം
ീചയ്യഺം വയവസ്ഥ എഐ ീന്ത്ന്ഺൽ കഺലഺവധ഻യ഻ലഽടന഼ളം ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് മഺറ്റം
വരഽത്തഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല.

2. ുുരഺഗ

ുപഺള഻സ഻കളറീട സവ഻ുശഷതകൾ

അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ്
ഄട഻സ്ഥഺനപരമഺയ഻
ുരഺഗങ്ങളുമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട
പര഻രക്ഷയഺണ് അയത഻നഺൽ
ുരഺഗങ്ങൽ മാലമഽണ്ടഺകഽന് ീചലവഽകളുമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട പര഻രക്ഷ കാട഻യഺണ്.
ച഻ലുപ്പഺള്
, ഒരഽ വയക്ത഻യഽക്കഽണ്ടഺകഽന്
ുരഺഗം ദ഼ര്
ഘകഺലം ന഻ലന഻ല്
ക്കഽന്ുതഺ, ച഻രസ്ഥഺയ഻ുയഺ, ഗഽരഽതുരഺ അകഺം.
ഄപകടമാലമഽണ്ടഺുയക്കഺവഽന്
പര഻ക്കഽകൽ
ഄഥവഺ
ൂവകലയീത്ത
തഽടര്
ന്്
ഈണ്ടഺുയക്കഺവഽന് ച഻ക഻ത്സീചലവഽകളുമഺകഺം.
ഓുരഺ വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഽമഽള വ ഈപുഭഺക്തഺക്കീള പര഻ഗണ഻ചാണ് ുവണം ഈത്പന്ങ്ങൽ
രാപകല്
പന ീചുയ്യണ്ടത്. തങ്ങളുീട എഐ ലലഺ അവശയങ്ങള്
ക്കഽമഽള വ ഒരഽ സമന്ദ്ഗമഺയ
പര഻രക്ഷയഺണ് ഈപുഭഺക്തഺക്കൽ അന്ദ്ഗഹ഻ക്കഽന്ത്. ഄുത സമയത്ത് തീന്
വളീരുയീറ സവ഼കഺരയതയഽം കാടഽതല് എഐ ണം ീചലവഺകഽന്ത഻നഽം അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ്
ഈത്പന്ങ്ങൽ
മ഻തമഺയ
ന഻രക്ക഻ൽ
ലഭയമഺയ഻ര഻ക്കണം,
ഄവ
ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് ലള഻തമഺയ഻ മനസ്സ഻ലഺക്കഺൽ സഺധ഻ക്കണം, മഺന്ദ്തമലല ീസയ഻ല്
സ്
ട഼മ഻ന് ഄത് മഺര്
ക്കറ്റ് ീചയ്യഺനഽം സഺധ഻ക്കണം.
3. ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ഉത്പന്നങ്ങളറീട

ഈത്പന്ത്ത഻ന്
ീറ രാപകല്
പന എഐ ങ്ങീനയഺയ഻രഽന്ഺലഽം,
ഈത്പന്ങ്ങീള 3 വ഻ഭഺഗങ്ങളഺയ഻ തരം ത഻ര഻ക്കഺം:
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വ഻ഭഺഗങ്ങൾ
അുരഺഗയ

ആന്
ഷവറന്
സ്

a) നഷ്ടപര഻ഹഺര പര഻രക്ഷകൾ

ഇ ഈത്പന്മഺണ് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് വ഻പണ഻യ഻ീല മഽഖയമഺയ ഈത്പന്ം
ആത് ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷൽ മാലമഽണ്ടഺകഽന് യഥഺര്
ഥ ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകൽ
നല്
കഽം.
b) ന഻ശ്ച഻ത ുനഽകാല

പര഻രക്ഷകൾ

ആത഻ീന ുഹഺക്പ഻റ്റൽ കയഺഷ് എഐ ന്ഽം പറയഽം, ആത്തരം ഈത്പന്ങ്ങൽ
ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷൽ കഺലഘട്ടത്ത഻ീല ഓുരഺ ദ഻വസവഽം ന഻ശ്ച഻ത തഽക
നല്
കഽം.
ച഻ല ഈത്പന്ങ്ങള഻ൽ ശഺക്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യകള്
ക്കഽം ന഻ശ്ച഻ത ന഻രക്ക഻ലഽള വ
വ഻ഹ഻തം ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം.
c) ഗഽരഽതരമഺയ അസഽഖത്ത഻നഽള്ള പരീ പര഻രക്ഷകൾ

ഹിദയഺഘഺതം, കഺന്
സൽ, പക്ഷഺഘഺതം ുപഺലഽള വ മഽന്
കാൽ ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ട്ടുള വ
ഗഽരഽതര ഄസഽഖങ്ങൽ ഈണ്ടഺകഽകയഺീണക഻ൽ നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല്
കഽന് ന഻ശ്ച഻ത
അനഽകാലയ ലഺനഺണ഻ത്.
ുലഺകീമമ്പഺടഽം അുരഺഗയ-ൂവകലയ ആന്
ഷവറന്
സ് ഒരഽമ഻ചാണഺണ്, പുക്ഷ ആന്ത്യയ഻ൽ
വയക്ത഻ഗത ഄപകട ആന്
ഷവറന്
സ് ന്ദ്പുതയകമഺയ഻ട്ടഺണ് വ഻ല്
ക്കഽന്ത്.
ആന്ത്യയ്ക്ക്ക് പഽറത്ത് വചാണുണ്ടഺകഽന് ീചലവഽകള്
ക്ക് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ്
പര഻രക്ഷ
നല്
കഽകയ഻ലല.
ഇ
അവശയത്ത഻നഺയ഻
മീറ്റഺരഽ
ഈത്പന്ം്വര്
സ഼സ്ഡ
ീഹല്
ത്തഇ
ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
അഥവഺ
ത്ടഺവല്
ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ – വഺുങ്ങണ്ടതഺണ്. ഄടഽത്ത഻ീടയ഻ൽ മഺന്ദ്തമഺണ്, ച഻ല
വയവസ്ഥകളുീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ സവകഺരയ ആന്
ഷവററഽമഺരഽീട
ച഻ല ഈയര്
ന്
ന഻രക്ക഻ലഽള വ
അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ്
ഈത്പന്ങ്ങൽ
സഺധഺരണ
അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ്
പര഻രക്ഷയഽീട
ഭഺഗമഺയ഻
ഓവര്
സ഼സ്
ആന്
ഷവറന്
സഽം
ഈള്
ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
4. ഉപുഭഺക്തി വ഻ഭഺഗങ്ങൾഅനഽസര഻ച്ചറള്ള പരീ തരംത഻ര഻ക്കല്

ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ഈപുഭഺക്തി വ഻ഭഺഗങ്ങീള ലക്ഷയ്ം വചാണഺണ് ഈത്പന്ങ്ങൽ രാപകല്
പന
ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്.
അനഽകാലയഘടന,
വ഻ല,
ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്,
വ഻പണ഻
എഐ ന്഻വ
ഓുരഺ
വ഻ഭഺഗത്ത഻നഽം
ത഻കചാണും
വയതയക്തമഺയ഻ര഻ക്കഽം.
ഈപുഭഺക്തിവ഻ഭഺഗങ്ങള്ഄനഽസര഻ചാണുള വ തരംത഻ര഻ക്കലഺണ്:
a) വയക്ത഻ഗത പര഻രക്ഷ – ഈപുഭഺക്തഺക്കൽക്കഽം കഽടഽംബഺംഗങ്ങള്
ക്കഽമഽള വത്.
b) ന്ദ്ഗാപ്പ് പര഻രക്ഷ – ുകഺര്
പ്പുററ്റ് ീേയ഻ന്
റഽകള്
ക്ക്

ഄവരഽീട ജ഼വനക്കഺീരയഽം
ന്ദ്ഗാപ്പുകള്
ക്ക് ഄവരഽീട ഄംഗങ്ങള്
ക്കഽം വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യുന്ത്.
ുപഺള഻സ഻കൽ - രഺജയീത്ത പഺവീപ്പട്ട ജനവ഻ഭഺഗങ്ങള്
ക്ക്
നല്
കഽന്ത് അര്
എഐ ക്ബ഻ൂവ ുപഺലഽള വ സര്
ക്കഺൽ പദ്ധത഻കൽ.

c) സമാഹ
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പര഻രക്ഷ

B. ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡുസഷനഽള്ള പരീ
ഐുര്
ഡ഻എ മഺര്
ഗന഻ര്
ുത്ഩശങ്ങൾ

വ഻വ഻ധ ആന്
ഷവറര്
മഺൽ വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യുന് ഄുനകം വയതയക്ത ഈത്പന്ങ്ങളും
ഓുരഺ പദങ്ങള്
ക്കഽമഽള വ വയതയക്ത ന഻ര്
വചനങ്ങളും ഒഴ഻വഺക്കലഽകളും മാലം
വ഻പണ഻യ഻ൽ ഒരഽപഺട് അശയക്കഽഴപ്പങ്ങൽ ഈണ്ടഺയ഻ട്ടുണ്ട്.
ആത് മാലം
ഈപുഭഺക്തഺക്കള്
ക്ക്
ഈത്പന്ങ്ങൽ
തഺരതമയം
ീചയ്യുന്ത഻നഽം
ുതഡ്
പഺര്
ട്ട഻
ഄ്മ഻ന഻ക്ുന്ദ്ടറ്ററഽമഺര്
ക്ക്
ഓുരഺ കമ്പന഻കളുീട ഈത്പന്ങ്ങള്
ക്കഽള വ ീേയ഻ം
നല്
കഽന്ത഻നഽം ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് ഈണ്ടഺയ഻. മഺന്ദ്തമലല, ഗഽരഽതര ഄസഽഖ ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ
ഗഽരഽതര ുരഺഗങ്ങൽ എഐ ന്ത്ഺീണന്് ശര഻യഺയ഻ വയക്തമഺക്ക഻യ഻രഽന്഻ലല. അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയ഻ൽ ആലുന്ദ്ക്ടഺണ഻ക് ുഡറ്റഺ ഈണ്ടഺക്കഽക എഐ ന്തഽം ബഽദ്ധ഻മഽട്ടഺയ഻
മഺറ഻.
ആന്
ഷവററഽമഺരഽീടയഽം ുസവനദഺതഺക്കളുീടയഽം ട഻പ഻എഐ കളുീടയഽം അശഽപന്ദ്ത഻കളുീട
അശയക്കഽഴപ്പങ്ങൽ ഒഴ഻വഺക്കഽന്ത഻നഽം
ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് ീപഺതഽ ജനങ്ങളുീട
ഄനയഺയങ്ങൽ
പര഻ഹര഻ക്കഽന്ത഻നഽം
ഐഅര്
ഡ഻എഐ ,
ുസവനദഺതഺക്കൽ,
അശഽപന്ദ്ത഻കള്
, ീഫഡുറഷന് ഓഫ് ുചംബര് ഓഫ് ആന്
ഡക്ന്ദ്ട഼സ് അന്
റ്
ുകഺുമഴ്സഽം ഒരഽമ഻ചാണ് അുരഺഗയ ആ
ന്
ഷവറന്
സ് സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ് ീചയ്യുന്ത഻നഺയ഻ ന്ദ്പയ്ക്തം നടത്ത഻. പരക്പര
ധഺരണയഽീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ 2013-ൽ അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ്
ീചയ്യുന്ത഻നഽള വ മഺര്
ഗുരഖകൽ ഐഅര്
ഡ഻എഐ  പഽറീപ്പടഽവ഻ചാണു.
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയഽീട
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡുസഷനഽള വ
മഺര്
ഗുരഖയഺണ്
ആുപ്പഺൽ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്:
1. സഺധഺരണയഺയ഻ ഈപുയഺഗ഻ക്കഽന് ആന്
ഷവറന
സ് പദങ്ങളുടം ന഻ര്
വചനങ്ങൽ.
2. ഗഽരഽതര ുരഺഗങ്ങള്
ക്കഽള വ ന഻ര്
വചനം
3. ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷൽ നഷ്ടപര഻ഹഺര ുപഺള഻സ഻കള഻ീല ീചലവഽകള഻ൽ ന഻ന്ഽം
4.
5.
6.
7.
8.

ഒഴ഻വഺക്കീപ്പട്ട ഘടകങ്ങളുീട ല഻സ്റ്റ്
ീേയ഻ം ുഫഺമഽകളും മഽന്
കാൽ ഄനഽമത഻ ുഫഺമഽകളും
ബ഻ലല഻ംഗ് ുഫഺര്
മഺറ്റുകൽ
അശഽപന്ദ്ത഻കള഻ല്ന഻ന്ഽള വ ഡ഻ക്ചഺര്
ജ് സമ്മറ഻
ട഻പ഻എഐ കളും, ആന്
ഷവററഽമഺരഽം റ്അശഽപന്ദ്ത഻കളും തമ്മ഻ലഽള വ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ്
ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട്.
പഽത഻യ ുപഺള഻സ഻കള്
ക്കഺയ഻ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് ഫയല്അന്
റ് യാസ് രാപുരഖ.

അുരഺഗയ ുസവനദഺതഺക്കളുീടയഽം ആന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയഽീടയഽം ഗഽണന഻ലവഺരം
ീമചാണീപ്പടഽത്തഽന്ത഻നഽള വ ഒരഽ വൽ നടപട഻യഺയ഻ മഺറ഻, മഺന്ദ്തമലല അുരഺഗയ
സംബന്ധവഽം അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് സംബന്ധവഽമഺയ ുഡറ്റ ുശഖര഻ക്കഽന്ത഻നഽം
ആത് സഹഺയകമഺയ഻.

C. ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസന് നഷ്ടപര഻ഹഺര ഉത്പന്നം

നഷ്ടപര഻ഹഺരം ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യ഻ലാീട
സഺധഺരണവഽം ആന്ത്യയ഻ൽ നറ്റവഽം കാടഽതല് വ഻ല്
ക്കീപ്പടഽന്തഽമഺയ അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻യഺണ്.
എഐ ന്
പതഽകള഻ല് പ഻എഐ സ്
യഽ
ആന്
ഷവറര്
മഺൽ
അരംഭ഻ചാണ ീമഡ഻ീേയ഻ം ുപഺള഻സ഻യഺണ് അദയീത്ത സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ്
അുരഺഗയ
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ഈത്പന്ം, വളീരുയീറ കഺലം ആത് മഺന്ദ്തമഺയ഻രഽന്ഽ വ഻പണ഻യ഻ൽ ലഭയമഺയ഻രഽന്
നക അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ഈത്പന്ം. ഇ ഈത്പന്ം തീന് കഽറചാണ് മഺറ്റങ്ങള്
വരഽത്ത഻ വ഻വ഻ധ ന്ദ്ബഺന്
ഡ് നഺമങ്ങള഻ൽ വ഻വ഻ധ ആന്
ഷവറര്
മഺൽ വ഻പണ഻യ഻ൽ
എഐ ത്ത഻ചാണുീവക഻ലഽം രഺജയീത്ത നറ്റവഽം വ഻ല്
ക്കീപ്പടഽന് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ്
ീമഡ഻ീേയ഻ം തീന്യഺണ്.
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല് ഄ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻ീനത്തഽടര്
ന്ഽണ്ടഺകഽന്
ീചലവഽകള഻ല് ന഻ന്ഽം
അളുകീള ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷൽ നഷ്ടപര഻ഹഺര ഈത്പന്ങ്ങൽ സംരക്ഷ഻ക്കഽം. മ഻ക്ക
ുകസഽകള഻ലഽം, അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻ന് മഽമ്പഽം ുശഷവഽമഽള വ കഽറചാണ്
ദ഻വസങ്ങള് കാട഻ പര഻രക്ഷ നല്
കഽം, പുക്ഷ ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷനഽമഺയ഻
ബന്ധമ഻ലലഺത്ത ീചലവഽകൽ ഒഴ഻ീക.
ഄത്തരം പര഻രക്ഷകള് നഷ്ടപര഻ഹഺര ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് നല്
കഽന്ത്, ഄതഺയത്,
മഽഖയഭഺഗം നല്
കഽം ഄഥവഺ ീചലവഺയ തഽക മഽഴഽവന് നല്
കഽം ഄഥവഺ
ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന് ീചലവഺയ പണം മഽഴഽവനഽം നല്
കഽം.
ആത്
ആന്
ഷവറന്
സ്
പര഻രക്ഷയ഻ല്
പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്
അനഽകാലയങ്ങളുീട
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം,
നത് സഺഹചരയത്ത഻ലഺണ് പണം നല്
ുകണ്ടീതന്്
(ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന്
, മഺരക ുരഺഗ ന഻ര്
ണയം ഄഥവഺ ഄ്മ഻റ്റഺയ഻ര഻ക്കഽന്
ഓുരഺ ദ഻വസവഽം) ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന്ദ്പത഻പഺദ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ടഺവഽം ഄലലഺീത
യഥഺര്
ഥത്ത഻ല്ഈണ്ടഺയ ീചലവഽകളുീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല.
ഉദഺഹരണം
രഘഽവ഻ന്
ീറ ീചറ഻യ കഽടഽംബത്ത഻ൽ ഄയഺളും, ഭഺരയയഽം 14 വയസഽള വ
മകനഽമഺണഽള വത്. ഄയഺള് കഽടഽംബത്ത഻ീല ഓുരഺ ഄംഗങ്ങള്
ക്കഽം 1 ലക്ഷം
രാപയഽീട പര഻രക്ഷ നല്
കഽന് ഒരഽ ീമഡ഻ീേയ഻ം ുപഺള഻സ഻ ഒരഽ അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻യ഻ൽ
ന഻ന്ഽം
എഐ ടഽത്ത഻ട്ടുണ്ട്.
ഓുരഺരഽത്തര്
ക്കഽം
ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന്മാലമഽള വ
ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകള്
ക്ക് 1 ലക്ഷം രാപ വീര
റ഻ക്കവറ഻ ലഭ഻ക്കഽം.
രഘഽവ഻ീന
ഹിദയഺഘഺതം
മാലം
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല് ഄ്മ഻റ്റ്
ീചയ്യുകയഽം
ശഺക്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യയ്ക്ക്ക് വ഻ുധയനഺകഽകയഽം ീചയ്ക്തഽ.
ഄയഺളുീട ച഻ക഻ത്സ ബ഻ലല്
1.25 ലക്ഷം രാപയഺണ്. ലഺന഻ീല പര഻രക്ഷ ന്ദ്പകഺരം ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ 1
ലക്ഷം രാപ നല്
ക഻ ബഺക്ക഻ 25000 രാപ രഘഽവ഻ന്
ീറ ൂകയ്യ഻ൽ ന഻ന്ഽം
ീചലവഺയ഻.
നഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻ന്
ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ ീമഡ഻ീേയ഻ം ുപഺള഻സ഻യഽീട മഽഖയ
സവ഻ുശഷതകള് വ഻ശദമഺയ഻ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ട്ടുണ്ട്,
പര഻രക്ഷയ്ക്കഇ
പര഻മ഻ത഻ ഉീണ്ടങ്ക഻ലഽം, അധ഻ക ഒഴ഻വഺക്കലഽകൾ അഥവഺ
ുനഽകാല ങ്ങൾ അഥവഺ ച഻ല ുഡ഻-്ണഽകൾ
്ുരഺ
ഇന്
ഷവറര്
മഺരഽം
അവരഽീട
ഉത്പന്നങ്ങൾ
ക്കഇ
നല്
കഽം.
വ഻ദയഺര്
ഥ഻കള്
ക്കഽള വ ഈപുദശം തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത് ഈത്പന്ീത്തക്കഽറ഻ചാണുള വ
നകുദശ
വ഻വരങ്ങൽ
മഺന്ദ്തമഺണ്,
ഈത്പന്ീത്തക്കഽറ഻ചാണ്
കാടഽതല്
വ഻വരങ്ങള്
ക്കഺയ഻
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
ആന്
ഷവററഽീട
ഈത്പന്ം
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽക.
അയഺൾ ഇതഽമഺയ഻ ബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട് ്ുരഺ ീമഡ഻ക്കല് പദങ്ങളറം
അറ഻ു഻ര഻ക്കണം.
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1. ഇന്
ുപഷ ന്
റ് ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന് ീചലവഽകൾ

ഒരഽ നഷ്ടപര഻ഹഺര ുപഺള഻സ഻ ഄസഽഖമാലുമഺ ഄപകടം മാലുമഺ ഈള വ
ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന് ീചലവഺയ മഽഴഽവൽ
ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
നല്
കഽം.
എഐ ലലഺ ീചലവഽകളും നല്
ക഻ുയക്ക഻ലല, മ഻ക്ക
പര഻രക്ഷ
ീപഺതഽുവ
ന഻ര്
വച഻ക്കഽന്ത്
ഈള്
ീപ്പടഽത്ത഻യഺയ഻ര഻ക്കഽം:

ഈത്പന്ങ്ങളും ീചലവഽകളുീട
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്

i.

അശഽപന്ദ്ത഻ ഄഥവഺ ുനഴ്സ഻ംഗ് ുഹഺം നല്
കഽന് മഽറ഻, ുബഺര്
ഡ഻ംഗ്,
ുനഴ്സ഻ംഗ് ീചലവഽകള്
. ആത഻ല് ുനഴ്സ഻ംഗ് പര഻പഺലനം, അര്
എഐ ംഒ
ചഺര്
ജഽകൽ, ഐവ഻ ഫ്ലുയ഻ഡഽകള്
⁄ രക്തം സവ഼കര഻ക്കൽ⁄ ആന്
ജക്ഷൽ,
ഄ്മ഻ന഻ക്ുന്ദ്ടററ഼വ് ീചലവഽകളും ഄതഽുപഺീലയഽള വ മറ്റ് ീചലവഽകളും
ഈള്
ീപ്പടഽം.

ii.

ത഼ന്ദ്വ പര഻ചരണ വ഻ഭഺഗം (ഐസ഻യഽ) ീചലവഽകള്

iii. സര്
ജന്
,

ഄനക്ുതഷയസ്റ്റ്, ീമഡ഻ക്കല് ന്ദ്പഺക്ട഼ഷ്ണൽ,
ക്ീപഷയല഻സ്റ്റുകൽ, തഽടങ്ങ഻യവരഽീട ഫ഼സ്.

കണ്
സള്
ട്ടന്
റഽമഺൽ,

രക്തം, ഓ്സ഻ജന്
, ഓപ്പുറഷന് ത഼ുയറ്റൽ ചഺര്
ജഽകൽ,
ശക്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യ ഈപകരണങ്ങൽ,

iv. ഄനക്ുതഷയ,
v.

മരഽന്ഽകള്

vi. ഡയഺല഻സ഻സ്, ക഼ുമഺ ീതറഺപ്പ഻, ുറഡ഻ുയഺ ീതറഺപ്പ഻

ഓര്
ുത്തഺപ഼ഡ഻ക് ആംലഺന്
റഽകൽ, ആന്
ന്ദ്ഫഺ കഺര്
ഡ഻യഺക്
വഺല്
വ് മഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കൽ, വഺക്കഽലഺൽ ീസ്റ്റന്
റഽകൽ, തഽടങ്ങ഻യ ശഺക്ന്ദ്തക഻യ
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്കഽള വ കിന്ദ്ത഻മ ഈപകരണങ്ങളുീട വ഻ല

vii. ുപക്ുമക്കൽ,

ലുബഺറട്ടറ഻⁄
ുരഺഗ
ന഻ര്
ണയ
പര഻ുശഺധനകളും
ച഻ക഻ത്സയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട മറ്റ് ീമഡ഻ക്കല്ീചലവഽകളും.

viii. അവശയമഺയ
ix. ആന്
ഷവൽ

ീചയ്യീപ്പട്ട
വയക്ത഻യഽീട
ഄവയവം
മഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കൽ
ശക്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യകള഻ല് ദഺതഺവ഻ന്
ീറ
ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷൽ
ീചലവഽകൽ
(ഄവയവത്ത഻ന്
ീറ വ഻ല ഒഴ഻ീക)

അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല്
24
മണ഻ക്കാുറഺ
ഄത഻ൽ
കാടഽതുലഺ
സമയം
ഄ്മ഻റ്റഺകഽകയഺീണക഻ൽ
മഺന്ദ്തുമ
ഒരഽ
സഺധഺരണ
ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷൽ
ആന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ുപഺള഻സ഻ പര഻രക്ഷ നല്
കഽകയഽള വു. എഐ ന്ത്഻രഽന്ഺലഽം ൂവദയ
ശക്ന്ദ്തത്ത഻ന്
ീറ പഽുരഺഗത഻ുയഺീട, മ഻ക്ക ശക്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യകള്
ക്കഽം അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ഄ്മ഻റ്റഺുകണ്ട അവശയമ഻ലല. ആന്് ുഡീകയര് നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളഺയ഻,
ആത്
ക്ീപഷയൂലസ് ീചയ്ക്ത ുഡീകയര് ീസന്
ററഽകള഻ുലഺ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ുലഺ ീചയ്യഺന്
സഺധ഻ക്കഽം. ുനന്ദ്ത ശക്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യകള്
, ക഼ുമഺ ീതറഺപ്പ഻, ഡയഺല഻സ഻സ്, തഽടങ്ങ഻യ
ച഻ക഻ത്സകൽ ുഡീകയൽ ശക്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യകളഺയ഻ തരംത഻ര഻ക്കഺം, ഇ ല഻സ്റ്റ് എഐ ുപ്പഺഴഽം
വളര്
ന്് ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽം. .ആത഻നഽം ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരം പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം.
ഔ്ു്പഷയന്
റ് ീചലവഽകള്
ക്കഽള വ പര഻രക്ഷ ആുപ്പഺഴഽം ആന്ത്യയ഻ൽ വളീര
പര഻മ഻തമഺണ്, ഄത്തരം വളീരക്കഽറചാണ് ഈത്പന്ങ്ങള് മഺന്ദ്തുമ ഒപ഻ഡ഻ പര഻രക്ഷ
നല്
കഽന്ഽള വു.
എഐ ന്ത്഻രഽന്ഺലഽം
ച഻ല
ലഺനഽകള഻ല് ഔ്ു്പഷയന്
റഺയ഻
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ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന്ത഻ന് പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ഽണ്ട്, മഺന്ദ്തമലല ുഡഺക്ടീറ സരര്
ശ഻ക്കഽക,
സ്ഥ഻രമഺയ ീമഡ഻ക്കല് പര഻ുശഺധനകൽ, ദന്ത്ല്
-ഫഺര്
മസ഻ ീചലവഽകൽ തഽടങ്ങ഻യ
അുരഺഗയ പര഻പഺലവ ീചലവഽകള്
ക്കഽം പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം.
2. ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പഽം ുശഷവഽമഽള്ള പരീ ീചലവഽകൾ
i. ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പഽള്ള പരീ ീചലവഽകൾ

ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷൽ ഒന്ഽക഻ൽ
ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷനഺയ഻ര഻ക്കഽം.
ീചയ്യുകയഺീണക഻ൽ
ഄയഺള്
ക്ക്
ീചലവഽകളുണ്ട്.

ഄട഻യന്ത്രം ഄഥവഺ ലഺൽ ീചയ്ക്തഽള വ
ഒരഽ
ുരഺഗ഻
ഓപ്പുറഷന്
ലഺന്
ുഹഺക്പ഻റ്റല഻ൽ
ഄ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻നഽമഽമ്പ്

ന഻ര്
വചനം
ഐഅര്
ഡ഻എഐ 
ീഹല്
ത്ത്
ആന്
ഷവറന്
സ്
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡുസഷൽ
മഺര്
ഗുരഖകൽ
ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പഽള വ ീചലവഽകീള ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്:
ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ ുഹഺക്പ഻റ്റല഻ൽ
ീമഡ഻ക്കല്ീചലവഽകൽ, ഄതഺയത്:

ഄ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻ന്

ീതഺട്ട്

മഽമ്പഽള വ

a) ആന്
ഷവൽ

ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻ീയ
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ഄ്മ഻റ്റഺുക്കണ്ടത്
അവശയമഺയ഻രഽന് ഄുത ഄവസ്ഥയ്ക്ക്ക് ീചലവഺകഽന് ീമഡ഻ക്കൽ ീചലവഽകൽ,

b) ഄത്തരം ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന്

ആന്
ുപഷയന്
റ് ീേയ഻ം ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻

സവ഼കര഻ക്കഽം.
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല് ഄ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻നഽമഽമ്പഽള വ ീചലവഽകള഻ൽ പര഻ുശഺധനകൽ,
മരഽന്ഽകൽ,
ുഡഺക്ടറഽീട
ഫ഼സ്,
തഽടങ്ങ഻യവയഺണ്
ള്
ീപ്പടഽന്ത്.
ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷനഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ഄത്തരം ീചലവഽകൽക്ക് അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരം പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം.
ii. ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന് ുശഷവഽമഽള്ള പരീ ീചലവഽകൾ

അശഽപന്ദ്ത഻ വഺസത്ത഻നഽുശഷം മ഻ക്ക ുകസഽകള഻ലഽം
ുരഺഗം സഽഖീപ്പടഽന്തഽം
തഽടര്
ച഻ക഻ത്സയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ീചലവഽകൽ ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം.
ന഻ര്
വചനം
ആന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻ീയ
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ീചയ്ക്തത഻നഽുശഷമഽള വ ീചലവഽകൽ, ഄതഺയത്:

ന഻ന്ഽം

ഡ഻ക്ചഺര്
ജ്

a) ആന്
ഷവൽ

ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻ീയ
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ഄ്മ഻റ്റഺുക്കണ്ടത്
അവശയമഺയ഻രഽന് ഄുത ഄവസ്ഥയ്ക്ക്ക് ീചലവഺകഽന് ീമഡ഻ക്കൽ ീചലവഽകൽ,
b) ഄത്തരം ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന്
ആന്
ുപഷയന്
റ് ീേയ഻ം ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻
സവ഼കര഻ക്കഽം.
അശഽപന്ദ്ത഻വഺസത്ത഻നഽുശഷമഽള വ
ന഻ര്
വച഻ക്കീപ്പട്ട
ദ഻സങ്ങള഻ീല
ീമഡ഻ക്കല്
ീചലവഽകൽ ന്ദ്പഺധഺനയമഽള വതഺണ്, അയത഻നഺല് ഄത് ീേയ഻മ഻ന്
ീറ ഭഺഗമഺയ഻
കണക്കഺക്കഽം.
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം ഡ഻ക്ചഺര്
ജഺയത഻നഽുശഷമഽള വ ീചലവഽകള഻ൽ
മരഽന്ഽകൽ,
ുഡഺക്ടറഽീട ഫ഼സ്, തഽടങ്ങ഻യവയഺണ് ഈള്
ീപ്പടഽന്ത്. ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷനഽമഺയ഻
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ബന്ധീപ്പട്ട ഄത്തരം ീചലവഽകൽക്ക് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരം
പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം.
ഓുരഺ ആന്
ഷവററഽം ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പഽം ുശഷവഽമഽള വ ീചലവഽകള്
നല്
കഽന്ത്
വയതയക്ത
കഺലയളവ഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം,
ഄത്
ുപഺള഻സ഻യ഻ല്
ന഻ര്
വച഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടുണ്ടഺവഽം, സഺധഺരണഗത഻യ഻ല് ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന്
മഽമ്പഇ 30 ദ഻വസവഽം ുശഷം 60 ദ഻വസവഽമഺയ഻ര഻ക്കഽം പര഻രക്ഷ
നല്
കഽന്ത്.
ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പഽം ുശഷവഽമഽള വ ീചലവഽകൽ ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരമഽള വ
പര഻രക്ഷയ്ക്ക്കഽള വ ആന്
ഷവൽ തഽകയഽീട ഭഺഗമഺണ്.
a) ുഡഺമ഻സലറ഻ ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന്

ഇ അനഽകാലയം ുപഺള഻സ഻യഽടമകൽ സഺധഺരണയഺയ഻ ഈപുയഺഗ഻ക്കഽന്഻ീലലക഻ൽ
ുപഺലഽം,
ഒരഽ വയക്ത഻ഗത അുരഺഗയ ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ഄ്മ഻റ്റഺകഺീത
വ഼ട്ട഻ൽ
തീന്
ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
ീമഡ഻ക്കല്
ീചലവഽകള്
ക്കഽം പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥയഽണ്ട്. എഐ ന്ത്഻രഽന്ഺലഽം,
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല് ഄ്മ഻റ്റഺുകണ്ട
ഄവസ്ഥയഽള വ
ുരഺഗമഽണ്ടഺകഽകയഽം,
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ുലുക്കഺ നഴ്സ഻ങ്ങ് ുഹഺമ഻ുലുക്കഺ ീകഺണ്ടഽുപഺകഺൽ കഴ഻യഺത്ത
ഄവസ്ഥയ഻ലഺണ് ുരഺഗ഻ീയക഻ൽ, അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ുലഺ നഴ്സ഻ങ്ങ് ുഹഺമ഻ുലഺ ക഻ടക്ക
ീസികരയം ലഭ഻ക്കഺത്തത഻ര഻ക്കഽക.
ഇ പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് 3 മഽതല് 5 ദ഻വസങ്ങൽ എഐ ന് ഄധ഻ക വയവസ്ഥ ീപഺതഽുവ
ബഺധകമഺണ്, ഄതഺയത്, അദയീത്ത 3 മഽതല് 5 ദ഻വസീത്ത ച഻ക഻ത്സ ീചലവ്
ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ തീന് മഽടക്കണം. ച഻ല സ്ഥ഻രുരഺഗങ്ങളഺയ അക്തമ,
ന്ദ്പുമഹം, ൂഹപ്പര് ീടന്
ഷൽ ഄഥവഺ ീപഺതഽുരഺഗങ്ങളഺയ ചഽമ, ജലുദഺഷം,
പന഻, വയറ്റ഻ളക്കം, തഽടങ്ങ഻യവ ആത഻ൽ ഈള്
ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല.
b) ീപഺതഽുവ ഒഴ഻വഺക്ക഻യ഻ട്ട്യൂട്ട്റള്ള പരീവ

ുഹഺക്പ഻റ്റൂലസന് ആന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ുപഺള഻സ഻യ഻ീല ച഻ല ഒഴ഻വഺക്കീപ്പട്ടവ
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ. ആത് ഐഅര്
ഡ഻എഐ ഐ ന്ദ്പുതയക഻ചാണ് ഄന്ക്ചര്
IV –ല് ആഷയാ ീചയ്ക്ത
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ്
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ്
മഺര്
ഗുരഖകള഻ല് വ഻ശദമഺയ഻
വ഻വര഻ചാണ് ഒഴ഻വഺക്കഺന് അവശയീപ്പട്ടവയഺണ്.
വ഻ദയഺര്
ഥ഻കള് ഐഅര്
ഡ഻എഐ ഐയഽീട ീവബ്ൂസറ്റ് സരര്
ശ഻ചാണ്
ലഭയമഺയ
മഺര്
ഗുരഖകള് വഺയ഻ചാണു മനസ്സ഻ലഺക്കഽക.
ഫയല് അന്
റ്
യാസ്
വയവസ്ഥ
ന്ദ്പകഺരം
നതക഻ലഽം
ഒഴ഻ക്കഺല്
ആലലഺതഺക്കഽകുയഺ
നീതക഻ലഽം
ഄധ഻ക
ഒഴ഻വഺക്കല്
ുചര്
ക്കഽകുയഺ
ീചയ്യുകയഺണക഻ല്
,
ആത്
ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന്
ീറ
ഷ഼റ്റ഻ലഽം
ുപഺള഻സ഻യഽം
ന്ദ്പുതയകം വയക്തമഺക്കഽക.
ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന് നഷ്ടപര഻ഹഺര
ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ
ഒഴ഻വഺക്കീപ്പട്ട഻ട്ടുള വവ ച഻ലത് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:

സഺധഺരണയഺയ഻

1. ന഻ലവ഻ലഽള വ അസഽഖങ്ങൽ

വയക്ത഻ഗത അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സഽകള഻ൽ എഐ ുപ്പഺഴഽം ഒഴ഻വഺക്കഽന് ഒന്ഺണ഻ത്.
ഓുരഺ
ആന്
ഷവര് ീചയ്യുന്
വയക്ത഻യഽം
തങ്ങളുീട
മഽമ്പഽണ്ടഺയ഻രഽന്
ഄസഽഖങ്ങളുീട ഄഥവഺ പര഻ക്കഽകളുീട വ഻വരങ്ങള് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ്
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ുപഺള഻സ഻ എഐ ടഽക്കഽന് സമയത്ത് ീവള഻ീപ്പടഽത്തണീമന്ത് വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ഒരഽ
സംഗത഻യഺണ്.
ആന്
ഷവറന്
സ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ സവ഼കര഻ക്കുണഺ ുവണ്ടുയഺ എഐ ന്്
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത഻ന് ആന്
ഷവറീറ ആത് സഹഺയ഻ക്കഽം.
ന഻ര്
വചനം
ഐഅര്
ഡ഻എഐ 
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡുസഷൽ
മഺര്
ഗന഻ര്
ുദശന്ദ്പകഺരം
ന഻ലവ഻ലഽള വ
ഄസഽഖങ്ങീള ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്
“ആന്
ഷവറൽ അദയീത്ത ുപഺള഻സ഻ എഐ ടഽക്കഽന്ത഻ന് മഽമ്പഽള വ 48 മഺസങ്ങള്
ക്കഽള വ഻ൽ
നീതഺരഽ
ഄവസ്ഥ,
ുരഺഗം
ഄഥവഺ
പര഻ക്ക്,
ഄഥവഺ
ബന്ധീപ്പട്ട
ഄവസ്ഥയഽീട(കളുീട)
ലക്ഷണം
ന഻ങ്ങള്
ക്ക്
ഈണ്ടഺയ഻രഽീന്ക഻ൽ,
ഄഥവഺ
ന഻ര്
ണയ഻ീചാണക഻ൽ ഄഥവഺ ൂവദയ സഹഺയം ുകടഽകുയഺ ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽകുയഺ
ീചയ്യുക ”
ഒഴ഻വഺക്കീപ്പട്ടവയഺണ്:ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് നീതഺരഽ ന഻ലവ഻ലഽള വ
ഄവസ്ഥയഽം(കളും), കമ്പന഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം ുപഺള഻സ഻ എഐ ടഽത്ത ഄത്തരം ആന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ 48 മഺസീത്ത തഽടര്
ചാണയഺയ പര഻രക്ഷ കടന്ഽ ുപഺകഽക.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ഄപകടം
മാലം
അവശയം
വരഽന്ത്
ഒഴ഻ീകയഽീള വ
ുകഺക്ീമറ്റ഻ക്
ച഻ക഻ത്സകള്
, ലഺസ്റ്റ഻ക് സര്
ജറ഻കൽ
കണടകൽ, ന്ദ്ശവണസഹഺയ഻ തഽടങ്ങ഻യവയഽീട വ഻ല
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺുകണ്ട അവശയമ഻ലലഺത്ത ദന്ത്ൽ ച഻ക഻ത്സ.
ുഹഺര്
ുമഺൽ മഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കൽ
വ഼ട്ട഻ല്സരര്
ശ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ീറ ചഺര്
ജഽകൽ
വന്ധയത⁄ ഗര്
ഭസംബന്ധമഺയ നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ
ഄമ഻തവണത്ത഻നഽള വ ച഻ക഻ത്സ
മഺനസ഻ക ുരഺഗങ്ങളും ൂവകലയങ്ങളും
കഺഴ്ച ന്ദ്പം  നം ശര഻യഺക്കഽന്ത഻നഽള വ ശക്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യ
ൂലംഗ഼ക ുരഺഗങ്ങള്
ക്കഽള വ ച഻ക഻ത്സ
ദഺതഺവ഻ീന പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ചഺര്
ജഽകൽ
ഄ്മ഻ഷൽ⁄ രജ഻ക്ുന്ദ്ടഷന്ചഺര്
ജഽകൽ
പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക്⁄ ുരഺഗന഻ര്
ണയത്ത഻നഺയ഻ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺകൽ
ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ ഄ്മ഻റ്റഺയ ുരഺഗവഽമഺയ഻ ബന്ധമ഻ലലഺത്ത പര഻ുശഺധന⁄
ച഻ക഻ത്സ
റ഻ുന്ദ്ടഺ ൂവറസ് ഄഥവഺ എഐ ചാണ്ഐവ഻⁄ എഐ യ്ക്്സ് ച഻ക഻ത്സയഽമഺയ഻ ുനര഻ുട്ടഺ
ഄലലഺീതുയഺ ബന്ധീപ്പട്ട എഐ ലലഺ ീചലവഽകളും.
മാലുകഺശം മഺറ്റ഻ ീവയ്ക്ക്കൽ⁄ ശക്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യയഽം സംഭരണവഽം
യഽദ്ധവഽം അണവവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ദഽരന്ത്ം.
രജ഻ക്ുന്ദ്ടഷൽ ചഺര്
ജഽകൽ, ഄ്മ഻ഷൽ ഫ഼സ്, ീടല഻ുഫഺൽ, ീടല഻ഫ഻ഷന്
ചഺര്
ജഽകൽ, ുടഺയ്
ലറ്ററ഼സ്, തഽടങ്ങ഻യ ുനഺൽ-ീമഡ഻ക്കൽ ചഺര്
ജഽകൽ.
ീേയ഻ം ീചയ്യുന്ത഻ന് മഽമ്പ് ഒട്ടുമ഻ക്ക ുപഺള഻സ഻കള്
ക്കഽം ുപഺള഻സ഻
ഄരംഭ഻ചാണത഻നഽുശഷം 30 ദ഻വസീത്ത ീവയ഻റ്റ഻ംഗ് പ഻ര഼ഡ് ഈണ്ട്. ഄപകടം
മാലം അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻ന് ആത് ബഺധകമലല.
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ഉദഺഹരണം
ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷൽ ീചലവഽകള്
ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്
കഽന് ഒരഽ അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻ മ഼ര എഐ ടഽത്ത഻ട്ടുണ്ട്. ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് 30 ദ഻വസീത്ത
ീവയ഻റ്റ഻ംഗ് പ഻ര഼ഡ് ഈണ്ട്.
ന഻ര്
ഭഺഗയവശഺൽ ുപഺള഻സ഻ എഐ ടഽത്ത് 20 ദ഻വസത്ത഻നഽുശഷം മ഼രയ്ക്ക്ക് മുലറ഻യ
പ഻ട഻ീപ്പട്ടു 5 ദ഻വസം അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റ് ീചയ്ക്തഽ. ഄവള്
ക്ക് ഒരഽ വൽ
അശഽപന്ദ്ത഻ ബ഻ലല് ഄടയ്ക്ുക്കണ്ട഻ വന്ഽ.
ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ുയഺട് ഄവൽ റ഼യ഻ുമ്പഴ്ീക്മന്
റ് അവശയീപ്പട്ടുപ്പഺൽ ുപഺള഻സ഻
എഐ ടഽത്ത഻ട്ട് 30 ദ഻വസീത്ത ീവയ഻റ്റ഻ംഗ് പ഻ര഼ഡ് പാര്
ത്ത഻യഺയ഻ലല എഐ ന് കഺരണം
പറഞ്ഞ് ഄവൽ ീേയ഻ം തള വ഻.
i. ീവയ഻റ്റ഻ംഗ്

പ഻ര഼യ്: ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഗങ്ങള്
ക്ക്, ത഻മ഻രം
ുപഺലഽള വ ന്ദ്പുതയകതരം ഄസഽഖങ്ങള്
ക്ക്, ഗര്
ഭപഺന്ദ്തം ന഼ക്കം ീചയ്യൽ
ുപഺലഽള വ ശക്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യ നടപട഻ ന്ദ്കമങ്ങൽ, തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
കഺലയളവ്
ഄതഺയത്
ഒരഽ
വര്
ഷം
മഽതൽ
നഺല്
വര്
ഷം
വീര
കഺത്ത഻ര഻ുക്കണ്ടതഺയ഻ട്ടുണ്ട്.
പുക്ഷ,
ഒഴ഻വഺക്കലഽകളു
കഺത്ത഻ര഻പ്പ്
കഺലഘട്ടവഽം വ഻വ഻ധ ആന്
ഷവറര്
മഺരഽീട ഄടഽത്ത് വയതയക്തമഺയ഻ര഻ക്കഽം.

c) ലഭ മഺയ

കവുറമെ

്പ്ഷ

നഽകൾ

i. വ ക്ത഻ഗത പര഻രക്ഷ

ഒരഽ വയക്ത഻ക്ക്
ഄവന് സവന്ത്മഺുയഺ അന്ദ്ശ഻തരഺയ കഽടഽംബഺംഗങ്ങള്
ുക്കഺ
വയക്ത഻ഗത ുപഺള഻സ഻ എഐ ടഽക്കഺൽ കഴ഻യഽം. ച഻ല ആന്
ഷവറര്
മഺൽ അന്ദ്ശ഻തരഺയ
വയക്ത഻കള്
ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത഻ന് പര഻ധ഻കള് ഒന്ഽം തീന് കല്
പ഻ചാണ഻ട്ട഻ലല.
ഒറ്റ ുപഺള഻സ഻യ഻ല് തീന് അന്ദ്ശ഻തരഺയ വയക്ത഻കള്
ക്കഽം പര഻രക്ഷ എഐ ടഽക്കഺൽ
സഺധ഻ക്കഽം, ഓുരഺ ആന്
ഷവൽ ീചയ്യീപ്പടഽന് വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽം ന്ദ്പുതയകം ആന്
ഷവൽ
തഽക നല്
കണം.
ഄത്തരം പര഻രക്ഷകള഻ൽ,
ുപഺള഻സ഻യഽീട കഺലഺവധ഻
സമയത്ത് ഓുരഺ വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽം തന്
ീറ പരമഺവധ഻ ഄഷവൽ തഽക വീര ീേയ഻ം
ീചയ്യഺൽ സഺധ഻ക്കഽം. ഓുരഺ ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീടയഽം വയസ്സ഻ന്
ീറയഽം
ആന്
ഷവൽ
തഽകയഽീടയഽം
മറ്റ്
ച഻ല
ുററ്റ഻ംഗ്
ഘടകങ്ങളുീടയഽം
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം ന്ദ്പ഼മ഻യം ഄടയ്ക്ുക്കണ്ടത്.
ii. െഺമ഻ല഻ ുലഺട്ട്യൂട്ട്ര്

അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ മീറ്റഺരഽ പത഻പ്പഺണ് ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ ുപഺള഻സ഻കൽ.
ആവ഻ീട, ആന്
ഷവൽ തഽക കഽടഽംബത്ത഻ീല എഐ ലലഺ ഄംഗങ്ങള്
ക്കഽം കാട഻യഺണ്.
ആവ഻ീട
ഭര്
ത്തഺവ്⁄ഭഺരയ,
അന്ദ്ശ഻തരഺയ
കഽട്ട഻കൽ,
അന്ദ്ശ഻തരഺയ
മഺതഺപ഻തഺക്കള്
ക്കഽം തഽടങ്ങ഻യ കഽടഽംബത്ത഻ീല എഐ ലലഺവര്
ക്കഽം ഒറ്റ ആന്
ഷവൽ തഽക
ീകഺണ്ട് പര഻രക്ഷ നല്
കഽം.
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ഉദഺഹരണം
ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ 5 ലക്ഷം രാപ ആന്
ഷവൽ തഽകയഽള വ ഒരഽ ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ
ുപഺള഻സ഻യഺണ്
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ീതക഻ൽ,
ീവുേീറ
ആന്
ഷവൽ
തഽകയഽള വ
ുപഺള഻സ഻ീയക്കഺൽ ഇ ുപഺള഻സ഻യഽീട അീക ന്ദ്പ഼മ഻യം കഽറവഺയ഻ര഻ക്കഽം. ുഫ്ലഺട്ടൽ
ലഺന഻ൽ, കഽടഽംബത്ത഻ീല നീതക഻ലഽം ഒരഺള്
ക്ക് ഈയര്
ന് ച഻ക഻ത്സ ീചലവ്
അവശയമഺയ഻ വന്ഺൽ ഄത് 5 ലക്ഷം രാപയഽീടത് വീര പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം.
രണ്ട്
ുപഺള഻സ഻
ന്ദ്പകഺരമഽള വ
പര഻രക്ഷകളും
ഒഴഽവഺക്കലഽകളും
ഒന്്
തീന്യഺണ്.
തഺങ്ങഺവഽന് ന്ദ്പ഼മ഻യം ന഻രക്ക഻ല് ഈയര്
ന് തലത്ത഻ലൽ
കഽടഽംബത്ത഻ീല മഽഴഽവൽ ഄംഗങ്ങള്
ക്കഽം
ഒറ്റ ആന്
ഷവൽ തഽക പര഻രക്ഷ
നല്
കഽന്ത഻നഺൽ ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ ുപഺള഻സ഻കൽ വ഻പണ഻യ഻ൽ ജനന്ദ്പ഼ത഻ അര്
ജ഻ചാണ്
വരഽന്ഽണ്ട്.
d) ത്പുത ക സവ഻ുശഷതകൾ

പഴയ ീമഡ഻ീേയ഻ം വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്ക്ത഻രഽന് ഄട഻സ്ഥഺന നഷ്ടപര഻ഹഺര
പര഻രക്ഷയ഻ൽ പഽത഻യ ച഻ല സവ഻ുശഷതകൽ കാട഻ ുചര്
ക്കഽകയഽം ന഻ലവ഻ലഽള വ
പര഻രക്ഷകള്
ക്ക് ഒരഽപഺട് മഺറ്റങ്ങൽ വരഽത്തഽകയഽം ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്.
i. ഉപപര഻ധ഻കളറം ുരഺഗ അധ഻ഷ്ഠ഻ത ക ഺപ്പ഻ംഗഽം

ച഻ല ഈത്പന്ങ്ങള഻ൽ ുരഺഗ ഄധ഻ഷ്ഠ഻ത കയഺപ്പ഻ംഗ് ഈണ്ട് ഈദഺ., ത഻മ഻രം.
ചഽരഽക്കം ച഻ലത഻ന് മഽറ഻ വഺടയ്ക്ക്കഽം ആന്
ഷവൽ തഽകയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഈപപര഻ധ഻കൽ ഈണ്ടഺകഽം ഈദഺ, ഒരഽ ദ഻വസീത്ത മഽറ഻ വഺടക ആന്
ഷവൽ തഽകയഽീട
1% ഈം ഐസ഻യഽ ചഺര്
ജ് ആന്
ഷവൽ തഽകയഽീട 2 ശമമഺനവഽമഺയ഻
പര഻മ഻ത഻ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ടഺവഽം. ഐസ഻യഽ ചഺര്
ജഽകൽ, ഒ.ട഻. ചഺര്
ജഽകൽ,
സര്
ജന്
ീറ ഫ഼സ് എഐ ന്഻വ ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത മഽറ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം,
മറ്റ് ീഹഡ്ഡുകളുീട ക഼ഴ഻ല് വരഽന്
ീചലവഽകീള ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻ന് മഽറ഻
വഺടക കയഺപ്പ഻ംഗ് സഹഺയ഻ക്കഽം ഄങ്ങീന അീക ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷൽ
ീചലവഽകീളയഽം.
ii. ുകഺ-ുപയ്ീമന്
റ്

(ീപഺതഽുവ

ുകഺ-ുപ

എന്നറ഻യീപ്പടഽം)
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ഄസഽഖുമഺ ഄപകടുമഺ മാലം അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ഄ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻ീന തഽടര്
ന്് ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ സവയം വഹ഻ുക്കണ്ട഻
വരഽന് ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന്
ീറ ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺനം തഽകയഺണ഻ത്.
ുകഺുപയ്ക്ീമന്
റ് ആന്
ഷവൽ തഽകയ഻ൽ കഽറവ് വരഽത്തഽകയ഻ലല.
തന്
ീറ ഓപ്ഷൽ വളീര സാക്ഷ്മതുയഺീടയഺണ് ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
ത഻രീഞ്ഞടഽത്തീതന്്
ഈറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഺണ഻ത്
ഄങ്ങീന
ഄയഺളുീട
ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷൽ ീചലവഽകള഻ൽ കഽറവ് വരഽം.

വയക്ത഻
അീക

iii. ഡ഻ഡകടബ഻ൾ
സ്ഡ

അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരം ീചലവ് പക് ീവയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന്
ീറ
അവശയകതയഺണ് ഡ഻ഡക്ടബ഻ള്
സ്, ആതനഽസര഻ചാണ് ആന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ുപഺള഻സ഻കളുീട
കഺരയത്ത഻ൽ ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട തഽക നല്
കഽന്ത഻ന് ആന്
ഷവറര്
ക്ക് ബഺദ്ധയതയ഻ലല മഺന്ദ്തമലല
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ുഹഺക്പ഻റ്റൽ കയഺഷ് ുപഺള഻സ഻കളുീട കഺരയത്ത഻ൽ ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ദ഻വസങ്ങള്
ക്ക്⁄
മണ഻ക്കാറഽകള്
ക്ക് ആന്
ഷവറൽ നീതഺരഽ അനഽകാലയവഽം നല്
കഽന്ത഻ന് മഽമ്പ്
ബഺധകമഺണ്. ഡ഻ഡക്ടബ഻ള്
സ് ആന്
ഷവൽ തഽകയ഻ൽ കഽറവ് വരഽത്തഽകയ഻ലല.
ആന്
ഷവററഽമഺൽ
വഺര്
ഷ഻കമഺയഺുണഺ, ഓുരഺ ജ഼വനഽമഺുണഺ ഄതഺ ഓുരഺ
സഺഹചരയത്ത഻നഺണ് ഡ഻ഡക്ടബ഻ള്
സ് ഄനഽവദ഻ക്കഽന്ീതന്് ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ര഻ക്കണം.
iv. പഽത഻യ ഒഴ഻വഺക്കലഽകൾ
 ജന഻തക ൂവകലയങ്ങളും സ്റ്റം ീസൽ ആംലഺന്
ുറഷൽ⁄ ശക്ന്ദ്തന്ദ്ക഻ക

സ഻എഐ പ഻ഡ഻,
ആന്
റഫയാഷന്
പമ്പ്
തഽടങ്ങ഻യ
ുരഺഗന഻ര്
ണയത്ത഻ന് ഄഥവഺ ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്ക് ഈപുയഺഗ഻ക്കഽന് ബഺഹയ
ഄഥവഺ ഡയാറബ഻ൽ ീമഡ഻ക്കൽ ⁄ ുനഺണ്
-ീമഡ഻ക്കൽ ഈപകരണങ്ങൽ,
വഺക്കൽ, ന്ദ്കചാണസ്, ീബല്
റ്റുകൽ, ുകഺളറഽകൽ, കയഺപ്പുകൽ, ക്പ഻ന്
റഽകൽ,
സ്഻ംഗ്, ുന്ദ്ബയ്ക്സസ്, ുസ്റ്റഺക്ക഻ംഗ് തഽടങ്ങ഻യ അംബഽുലറ്ററ഻ ഈപകരണങ്ങൽ,
ഡയബറ്റ഻ക് ഫാട്ട്
ീവയൽ, ഗ്ലൂുക്കഺമ഼റ്റൽ, ീതര്
ുമ്മഺമ഼റ്റൽ, ഄതഽുപഺലഽള വ
മറ്റ് സഺമന്ദ്ഗ഻കൽ തഽടങ്ങ഻യവയഽം
വ഼ട്ട഻ൽ ഈപുയഺഗ഻ക്കഽന് നീതക഻ലഽം
ീമഡ഻ക്കൽ ഈപകരണങ്ങൽ തഽടങ്ങ഻യവ.

 സ഻പ഻എഐ പ഻,

 അശഽപന്ദ്ത഻ ചഽമത്തഽന് നീതഺരഽ തരത്ത഻ലഽമഽള വ സര്
േ഼സ് ചഺര്
ജഽകൽ,

സര്
ചഺര്
ജഽകൽ, ഄ്മ഻ഷന്ഫ഼സ്⁄ രജ഻ുസ്റ്റഷൽ ഫ഼സ് തഽടങ്ങ഻യവ.
 ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന്

മഽമ്പഽം
ുശഷവഽം
ുഡഺക്ടൽ
വ഼ട്ട഻ൽ
സരര്
ശ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ചഺര്
ജഽകൽ, ഄറ്റന്
ഡന്
റ് ⁄ ുനഴ്സ഻ംഗ് ചഺര്
ജഽകൽ

v. ുമഖല അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള്ള പരീ ത്പ഼മ഻യം

ീപഺതഽുവ ഒരഺളുീട ന്ദ്പഺയവഽം ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത ആന്
ഷവൽ തഽകയഽീടയഽം
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം ന്ദ്പ഼മ഻യം ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽക.
ഈയര്
ന് ീേയ഻ം
ീചലവഽകൽ ഄട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻ ച഻ല ുമഖലകള഻ൽ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് വയതയഺസമഽണ്ട്,
ഈദഺ.
ച഻ല ആന്
ഷവററഽമഺരഽീട ച഻ല ഈത്പന്ങ്ങള്
ക്ക് ഡല്
ഹ഻, മഽംൂബ,
എഐ ന്഼ ുമഖലകള഻ൽ ഈയര്
ന് ന്ദ്പ഼മ഻യമഺണ് ഇടഺക്കഽന്ത്.
vi. ന഻ലവ഻ലഽള്ള പരീ അസഽഖങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പരീ പര഻രക്ഷ

ീറഗഽുലറ്ററ഻ അവശയത്ത഻നഺയ഻, മഽമ്പ്
ന഻ലവ഻ലഽണ്ടഺയ഻രഽന് ുരഺഗങ്ങൽക്ക് 4
വര്
ഷീത്ത കഺത്ത഻ര഻പ്പ് കഺലഺവധ഻ ന്ദ്പുതയകം പരഺമര്ശ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ടഺയ഻രഽന്ഽ.
ച഻ല ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻
ഄവരഽീട ച഻ല ഈയര്
ന് ുന്ദ്ശണ഻യ഻ലഽള വ
ഈത്പന്ങ്ങളുീട കഺത്ത഻ര഻പ്പ് കഺലഺവധ഻ 2-3 വര്
ഷങ്ങളഺയ഻ കഽറചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
vii. പഽതഽക്കല്

ച഻ല
ആന്
ഷവറര്
മഺൽ
അജ഼വനഺന്ത്ം
പഽതഽക്കഽന്ത഻നഽള വ
പദ്ധത഻
നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്. ആുപ്പഺൽ, എഐ ലലഺ ുപഺള഻സ഻കള്
ക്കഽം ഐഅര്
ഡ഻എഐ ഐ
ആത് ന഻ര്
ബന്ധമഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
viii. ുഡ ീകയര്നടപട഻ത്കമങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പരീ പര഻രക്ഷ

ീമഡ഻ക്കൽ രംഗീത്ത പഽുരഺഗമനം
ുഡ ീകയൽ വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽ
ഄുനകം
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ കാട്ട഻ുചാണര്
ത്തഽ. മഽന്
പ് അീക നഴ് കഺരയങ്ങൽ മഺന്ദ്തുമ ുഡ
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ീകയറ഻ൽ പരഺമര്
ശ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ടഺയ഻രഽന്ഽള വു – ത഻മ഻രം, ഡ഻ അന്
റ് സ഻,
ഡയഺല഻സ഻സ്, ക഼ുമഺ ീതറഺപ്പ഻, ുറഡ഻ുയഺ ീതറഺപ്പ഻, ല഻ുതഺന്ദ്ട഻പ്സ഻,
ുടഺണ്
സ഻ലുക്ടഺമ഻. ആുപ്പഺൽ, വളര്
ന്് ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന് ഇ ല഻സ്റ്റ഻ൽ നകുദശം
150 എഐ ണത്ത഻ലധ഻മഽണ്ട്.
ix. ത്പ഼-ുപഺള഻സ഻ ീചക്കപ്പഇ ീചലവ്.

ീമഡ഻ക്കൽ പര഻ുശഺധനയഽീട ീചലവ് മഽന്
പ്
ഈപുഭഺക്തഺവ് അകഺൽ
അന്ദ്ഗഹ഻ക്കഽന് വയക്ത഻യഺണ് ീചലവഺക്ക഻യ഻രഽന്ത്. ആുപ്പഺൽ ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ന്
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ സവ഼കര഻ക്കഽുമ്പഺൽ ആന്
ഷവറൽ ീചലവഺയ തഽക ത഻ര഻ീക നല്
കഽം,
50% മഽതല് 100% തഽക വീര ത഻ര഻ീക ലഭ഻ക്കഽം.
ീഹല്
ത്ത് ീചക്കപ്പ്
ീചലവഽകളുീട കഽറഞ്ഞത് 50% എഐ ക഻ലഽം ആന്
ഷവറൽ വഹ഻ക്കണീമന്ത്
ഐഅര്
ഡ഻എഐ ഐ ന഻ര്
ബന്ധമഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
x. ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റല്

വഺസത്ത഻ന്
പര഻രക്ഷ കഺലഺവധ഻

മഽന്
പഽം

ുശഷവഽമഽള്ള പരീ

ച഻ല ആന്
ഷവററഽമഺൽ ഄവരഽീട ഈയര്
ന് ുന്ദ്ശണ഻യ഻ലഽള വ ഈത്പന്ങ്ങള്
ക്ക്
ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പഽം ുശഷവഽമഽള വ പര഻രക്ഷ 60 ദ഻വസവഽം 90
ദ഻വസവഽമഺയ഻ ന഼ട്ട഻യ഻ട്ടുണ്ട്. ച഻ല ആന്
ഷവററഽമഺൽ ീേയ഻ം തഽകയഽീട ന഻ശ്ച഻ത
തഽകയഽീട കണക്കഺക്ക഻ ആത്തരം ീചലവഽകീള പര഻മ഻ത഻ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
xi. ു്-്ണ്പര഻രക്ഷകൾ

ച഻ല ആന്
ഷവററഽമഺൽ
അഡ്-ഓൽ എഐ ന്് വ഻ള഻ക്കഽന് വ഻വ഻ധ പഽത഻യ ഄധ഻ക
പര഻രക്ഷയഽം ഈള്
ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. ഄവയ഻ല്ച഻ലതഺണ്:
 ത്പസവ

പര഻രക്ഷ:
മഽന്
പ് റ഼ുട്ടയ഻ൽ ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ ന്ദ്പവസത്ത഻ന്
പര഻രക്ഷ നല്
ക഻യ഻രഽന്഻ലല, പുക്ഷ ആുപ്പഺൽ വയതയക്ത കഺത്ത഻ര഻പ്പ്
കഺലഺവധ഻കുളഺീട മ഻ക്ക ആന്
ഷവററഽമഺരഽം ആത് വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യുന്ഽണ്ട്.

 ഗഽരഽതര

ുരഺഗ പര഻രക്ഷ:
ജ഼വന് ഭ഼ഷണ഻യഽള വതഽം ഈയര്
ന്
ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകളും അവശയമഺയ ച഻ല ഄസഽഖങ്ങള്
ക്ക് ഈയര്
ന്
ുന്ദ്ശണ഻യ഻ലഽള വ
ഈത്പന്ങ്ങള഻ൽ
പര഻രക്ഷ
ുനടഽന്ത഻നഽള വ
ഓപ്ഷൽ
ലഭയമഺണ്.

 ഇന്
ഷവര്

തഽകയഽീട
റ഼യ഻ന്
ുസറ്റഇീമന്
റ്:
ീേയ഻ം
നല്
ക഻യത഻നഽുശഷം ഄധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യം നല്
ക഻ ആന്
ഷവൽ തഽക യഥഺസ്ഥ഻ത഻യ഻ൽ
ത഻ര഻ീക ീകഺണ്ടഽവരഺൽ സഺധ഻ക്കഽം.

 ുയാഷ്

പര഻രക്ഷ – ുയഽര്ുവദം-ുയഺഗ, യാനഺന഻സ഻ത്പ-ുഹഺമ഻ുയഺപത഻:
ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന്
ീറ
ന഻ശ്ച഻ത
ശതമഺനം ീചലവഽകൽ എഐ ന് കണക്ക഻ൽ ച഻ല ുപഺള഻സ഻കൽ അയാഷ് ച഻ക഻ത്സ
ീചലവഽകള്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്
കഽം.

xii. മാല

വര്
ത്പ഻ത പര഻രക്ഷകൾ

ച഻ല
നഷ്ടപര഻ഹഺര
ഈത്പന്ങ്ങള഻ൽ
മാലയ
വര്
ദ്ധ഻ത
പര഻രക്ഷകൽ
ഈള്
ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്, ഄവയഺണ് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്. ുപഺള഻സ഻യഽീട
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ീഷഢയാള഻ൽ ഓുരഺ പര഻രക്ഷയ്ക്ക്കഽം പറഞ്ഞ഻ട്ടുള വ അീക ആന്
ഷവൽ തഽകയഽീട
ന഻ശ്ച഻ത പര഻ധ഻വീര അനഽകാലയങ്ങൽ ലഭ഻ക്കഽം.
 ഔട്ട്യൂട്ട്ഇുപഷ ന്
റ്

പര഻രക്ഷ:
ആന്ത്യയ഻ീല
മ഻ക്ക
അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കളും ആന്
-ുപഷയന്
റ് ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന് മഺന്ദ്തുമ
പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ഽള വുീവന്് നമഽക്കറ഻യഺം. ച഻ല ആന്
ഷവററഽമഺൽ ഄവരഽീട
ഈയര്
ന് ുന്ദ്ശണ഻യ഻ലഽള വ ഈത്പന്ങ്ങള഻ൽ ആുപ്പഺൽ ഔട്ട്-ുപഷയന്
റ് പര഻രക്ഷയഽം
വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യുന്ഽണ്ട്.

 ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റല്

ക ഺഷ്:
ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന്
റ്
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
കഺലയളവ഻ൽ ഓുരഺ ദ഻വസവഽം ആത് ന഻ശ്ച഻ത തഽക നല്
കഽം. ീപഺതഽുവ 23 ദ഻വസങ്ങള഻ീല ുപഺള഻സ഻ ക഻ഴ഻ക്കൽ ഒഴ഻ീക 7 ദ഻വസുത്തയ്ക്ക്കഺണ്.
ഄങ്ങീന ഡ഻ഡ്ബ഻ൽ കഺലഺവധ഻യ്ക്ക്ക് ഄപ്പുറമഺണ് ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷൽ
കഺലഺവധ഻ീയക഻ൽ, അനഽകാലയം ലഭ഻ക്കഽം. ആത് ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷൽ
ീേയ഻ം കാടഺീതയഽള വ തഽകയഺണ് പക്ഷ അീക ആന്
ഷവൽ തഽകയഽീട
പര഻ധ഻യ഻ൽ വരഽം ഄഥവഺ ന്ദ്പുതയകം ഈപ-പര഻ധ഻ ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം.

 റ഻ക്കവറ഻ ുനഽകാല ം: 10 ദ഻വസത്ത഻ൽ കഽറയഺീത

ഄസഽഖുമഺ
ഄപകടുമഺ മാലം അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ കഴ഻ുയണ്ട഻ വര഻കയഺീണക഻ൽ റ഻ക്കവറ഻
അനഽകാലയമഺയ഻ വന്തഽക ലഭ഻ക്കഽം.

 ദഺതഺവ഻ന്
ീറ

ീചലവഽകൾ: മഽഖയ ഄവയവ മഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കൽ
ശക്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യകള്
ക്ക്
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ
ന഻ര്വച഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്
ചട്ടങ്ങളും
വയവസ്ഥകളും ന്ദ്പകഺര ദഺതഺവ഻ന് ീചലവഺയ പണം ുപഺള഻സ഻യ഻ലാീട
റ഼യ഻ുമ്പഺഴ്സ് ീചയ്യും.

 ുംബഽലന്
സ്ഡ

ീചലവ് ത഻ര഻ീക നല്
കഽം:
ുപഺള഻സ഻യഽീട
ീഷഡയാള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ്പകഺരം
ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ന഻ശ്ച഻ത പര഻ധ഻യവീര അംബഽലന്
സ് ീചലവ് ത഻ര഻ീക നല്
കഽം

 കാീട

നല്
കഽന്ന
വ ക്ത഻യഽീട
ീചലവഽകൾ:
ആന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ വയക്ത഻ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺകഽുമ്പഺൽ കാീട നല്
ക്കഽന്
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ഭക്ഷണ-യഺന്ദ്ത ീചലവഽകൽക്കഽള വ പര഻രക്ഷയഽം ലഭ഻ക്കഽം.
ുപഺള഻സ഻യഽീട ീഷഡയാള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ്പകഺരം ന഻ശ്ച഻ത പര഻ധ഻യവീര
വന്
തഽക നല്കഽം ഄഥവഺ ീചലവഺയ തഽക ത഻ര഻ീക നല്
കഽം.

 കഽടഽംബന഻ര്
വചനം:

ച഻ല അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ഈത്പന്ങ്ങള്
ക്ക്
കഽടഽംബം എഐ ന് ന഻ര്
വചനത്ത഻ന് മഺറ്റം വരഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. ുനരീത്ത,
ആന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻,
ജ഼വ഻തപകഺള഻,
അന്ദ്ശ഻തരഺയ
കഽട്ട഻കൽ
എഐ ന്഻വര്
ക്കഺയ഻രഽന്ഽ
പര഻രക്ഷ
നല്
ക഻യ഻രഽന്ത്.
ആുപ്പഺൽ
ഄുത
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ
തീന്
മഺതഺപ഻തഺക്കള്
ക്കഽം
ജ഼വ഻തപകഺള഻യഽീട
മഺതഺപ഻തഺക്കള്
ക്കഽം പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം.
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D. ുടഺപ്-അപ്പഇ പര഻രക്ഷകൾ അഥവഺ ഉയര്
ന്ന

ക഻ഴ഻വഽള്ള പരീ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ലഺനഽകൾ
ുടഺപ്-ഄപ്പ് പര഻രക്ഷകൽ ഈയര്
ന്
ക഻ഴ഻വഽള വ
പര഻രക്ഷകൽ എഐ ന്ഽം
ഄറ഻യീപ്പടഽന്ഽണ്ട്. അന്ത്ഺരഺന്ദ്ഷ്ട വ഻പണ഻കള഻ൽ ഭാര഻ഭഺഗം അളുകളും
ഈയര്
ന്
ുകഺ-ുപയഽള വ ുപഺള഻സ഻കൽ കാടഺീത ഄഥവഺ പര഻രക്ഷയ഻ലലഺത്ത
ഄസഽഖങ്ങൽ
ഄഥവഺ ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്ക് ുടഺപ്-ഄപ് പര഻രക്ഷകൽ ഄധ഻കമഺയ഻ വഺങ്ങഺറഽണ്ട്.
എഐ ന്ത്഻രഽന്ഺലഽം ആന്ത്യയ഻ൽ, ുകസ് ഄതീലലക഻ൽ ുപഺലഽം , ഈയര്
ന് ആന്
ഷവൽ
തഽകയഽള വ ഈത്പന്ങ്ങളുീട ഄഭഺവം മാലമഺണ് എഐ ന് ര഼ത഻യ഻ലഺണ് ുടഺപ്-ഄപ്
പര഻രക്ഷകൽ അരംഭ഻ചാണത്.
ദ഼ര്
ഘ കഺലുത്തയ്ക്ക്കഽള വ
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻യഽീട പരമഺവധ഻ പര഻രക്ഷ 500000 രാപയഺയ഻ തഽടര്
ന്ഽ.
ഈയര്
ന്
പര഻രക്ഷ അവശയമഺയ വയക്ത഻കൽ ആരട്ട഻ ന്ദ്പ഼മ഻യം നല്
ക഻ രണ്ട് ുപഺള഻സ഻കള്
വഺങ്ങഽന്ത഻ന് ന഻ര്
ബന്ധ഻തരഺയ഻.
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട തഽകീയക്കഺളും (ീന്ദ്തുഷഺള്
ഡ് എഐ ന്്
പറയഽം) ഈയര്
ന് ആന്
ഷവൽ തഽകയഽീട പര഻രക്ഷ വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യുന് ുടഺപ്-ഄപ്
ുപഺള഻സ഻കൽ വ഻കസ഻പ്പ഻ീചാണടഽക്കഽന്ത഻ുലക്ക് ആത് ആന്
ഷവറീറ നയ഻ചാണു.
ഇ ുപഺള഻സ഻ കഽറഞ്ഞ ആന്
ഷവൽ തഽകയഽള വ ഄട഻സ്ഥഺന അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻ുയഺുടഺപ്പം
തഺരതുമയന മ഻തമഺയ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ൽ ഈപുയഺഗ഻ക്കഺം
ഈദഺഹരണത്ത഻ന്, വയക്ത഻കള്
ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത഻ന് ീതഺഴ഻ലഽടമ എഐ ടഽക്കഽന്
ുപഺള഻സ഻ീയഺുടഺപ്പം
ഄധ഻ക സംരക്ഷണത്ത഻നഺയ഻ (അദയീത്ത ുപഺള഻സ഻യഽീട
ആന്
ഷവൽ തഽക ീന്ദ്തുഷഺള്
ഡഺയ഻ വചാണ്)
ുടഺപ്-ഄപ് പര഻രക്ഷ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺം.
ഄന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ഻ ഈണ്ടഺുയക്കഺവഽന് ഈയര്
ന് ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകള്
ക്കഺയ഻ ആത്
നമഽക്കഽം കഽടഽംബത്ത഻നഽം ുവണ്ട഻ എഐ ടഽക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽം.
ുടഺപ്-ഄപ് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരം ീേയ഻ം ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന്, ലഺന് ന്ദ്പകഺരമഽള വ
ക഻ഴ഻വ഻ന്
ീറ (ീന്ദ്തുഷഺള്
ഡ്) പര഻ധ഻ീയക്കഺളും കാടഽതലഺയ഻ര഻ക്കണം ീമഡ഻ക്കല്
ീചലവഽകൽ ക഻ഴ഻ക്കല഻ീനക്കഺളും കാടഽതലഺയ഻ര഻ക്കണം ഈയര്
ന് ക഻ഴ഻വ് ലഺന഻ീല
ീചലവഺയ തഽക.
ഉദഺഹരണം
ഒരഽ വയക്ത഻യക്ക് ഄയഺളുീട ീതഺഴ഻ലഽടമ 3 ലക്ഷം രാപ ആന്
ഷവൽ തഽകയഽളള
പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ഽണ്ട് ഄയഺള് ഇ 3 ലക്ഷം രാപ കാടഺീത 10 ലക്ഷത്ത഻ന്
ീറ
ുടഺപ്-ഄപ് ുപഺള഻സ഻ ത഻രീഞ്ഞടഽത്തഽ.
ഒരഽതവണീത്ത
ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷൽ
ീചലവ്
5
ലക്ഷം
രാപയഺീണക഻ൽ
ഄട഻സ്ഥഺന ുപഺള഻സ഻
3 ലക്ഷം രാപയഽീട പര഻രക്ഷ മഺന്ദ്തുമ നല്
കഽകയഽള വു.
ുടഺപ്-ഄപ് പര഻രക്ഷ ഈള വത഻നഺൽ, ബഺക്ക഻ രണ്ട് ലക്ഷം രാപ ുടഺപ്-ഄപ്
ുപഺള഻സ഻ നല്
കഽം.
ുടഺപ്-ഄപ് ുപഺള഻സ഻കള് വളീര മ഻തമഺയ വ഻ലയ്ക്ക്ക് ലഭയമഺണ്, 10 ലക്ഷം
രാപയഽീട സ഻ംഗ഻ൽ ുപഺള഻സ഻യഽീട ീചലവ് 3 ലക്ഷം കാടഺീതയഽള വ 10 ലക്ഷം
രാപയഽീട ുടഺപ്-ഄപ് ുപഺള഻സ഻ീയക്കഺളും വളീര ഈയര്
ന്തഺയ഻ര഻ക്കഽം.
ആത്തരം പര഻രക്ഷകള്
ക്കഽം വയക്ത഻കള്
ക്കഽം കഽടഽംബങ്ങള്
ക്കഽം ലഭയമഺണ്.
ആന്്
വ഻പണ഻യ഻ൽ കഽടഽംബത്ത഻ീല ഓുരഺ ഄംഗങ്ങള്
ക്കഽം ന്ദ്പുതയകം ആന്
ഷൽ തഽക
ഄഥവഺ
കഽടഽംബത്ത഻ീല എഐ ലലഺവര്
ക്കഽമഺയ഻ ുഫ്ലഺട്ട് ീചയ്യുന് ര഼ത഻യ഻ൽ സ഻ംഗ഻ൽ
ആന്
ഷവൽ തഽകയഽള വതഽം ലഭയമഺണ്.
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ഓുരഺ തവണയഽം ുഹഺക്പ഻റ്റല഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺകഽുമ്പഺഴഽം ക഻ഴ഻ക്കൽ തഽകയഽീട പര഻ധ഻
കടക്കഽകയഺീണക഻ൽ, ഇ ലഺന഻ീന മഹഺവ഻പത്ത് ഄധ഻ഷ്ഠ഻ത ഈയര്
ന് ക഻ഴ഻വഽള വ
ലഺൽ എഐ ന്ഺണ് ഄറ഻യീപ്പടഽക. ആത഻ന്
ീറ ഄര്
ഥം, മഽകള഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്
ഈദഺഹരണത്ത഻ൽ ഓുരഺ തവണയഽം ീേയ഻ം തഽക 3 ലക്ഷം കവ഻യഽക എഐ ന്ഺണ്.
എഐ ന്ത്഻രഽന്ഺലഽം
ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻യ഻ൽ ഒരഽപഺട് തവണ ഄടഽപ്പ഻ചാണടഽപ്പ഻ചാണ്
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺകഽന്ത് മാലം
ക഻ഴ഻ക്കൽ തഽകയഽീട പര഻ധ഻ കടക്കഺൽ
ഄനഽവദ഻ക്കഽന് ുടഺപ്-ഄപ്-ലഺനഽകീള ീമഺത്തത്ത഻ലഽള വ
ഈയര്
ന് ക഻ഴ഻വഽള വ
ലഺൽ ഄഥവഺ സാപ്പൽ ലഺൽ എഐ ന്ഺണ് ആന്ത്യൽ വ഻പണ഻യ഻ൽ ഄറ഻യീപ്പടഽക.
ആത഻ന്
ീറ ഄര്
ഥം, മഽകള഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്
ഈദഺഹരണത്ത഻ൽ ഓുരഺ
തവണീത്തയഽം ീേയ഻ം തഽക കാട്ടുകയഺീണക഻ൽ 3 ലക്ഷം രാപ എഐ ന് പര഻ധ഻
കവ഻യഽകയഽം
ുടഺപ്-ഄപ് പര഻രക്ഷ
ീേയ഻മഽകൽ നല്
കഺൽ അരംഭ഻ക്കഽകയഽം
ീചയ്യും.
ആത്തരം
ഈത്പന്ങ്ങള്
ക്ക്
ുഹഺക്പ഻റ്റൽ
ആന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻
ുപഺള഻യഽീട
മ഻ക്ക
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് ചട്ടങ്ങളും വയവസ്ഥകളും ഒഴ഻വഺക്കലഽകളും ബഺധകമഺണ്. ച഻ല
വ഻പണ഻കള഻ൽ,
ഄട഻സ്ഥഺന
അുരഺഗയ
പര഻രക്ഷ
സര്
ക്കഺൽ
നല്
കഽകയഽം
ആന്
ഷവറര്
മഺൽ ുടഺപ്-ഄപ് പര഻രക്ഷകൽ നല്
കഽന്ത് മഺന്ദ്തമ ൂകകഺരയം ീചയ്യും.
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E. സ഼ന഻യര് സ഻റ്റ഻സണ് ുപഺള഻സ഻

ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ന്ദ്പഺയപര഻ധ഻ കവ഻ഞ്ഞഺൽ (ഈദഺ. 60 വയസ്സ഻ന് മഽകള഻ൽ ന്ദ്പഺയമഽള വവൽ)
പര഻രക്ഷ ന഻ുഷധ഻ക്കീപ്പടഽന്
വയസ്സഺയ അളുകള്
ക്ക് പര഻രക്ഷ വഺദ്ധരദഺനം
ീചയ്യുന്ത഻ന്
രാപകല്
പന ീചയ്ക്തതഺണ് ഇ ലഺനഽകൽ.
ആത഻ന്
ീറ
പര഻രക്ഷയഽീട ഘടനയഽം ഒഴ഻വഺക്കലഽകളും നകുദസം ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷൽ
ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് സമഺനമഺണ്.
ന്ദ്പഺയമഺയ അളുകളുീട ഄസഽഖങ്ങള്
ക്കഽള വ പര഻രക്ഷകളും ീവയ഻റ്റ഻ംഗ് പ഻ര഼ഡഽം
ന്ദ്കമ഼കര഻ക്കഽന്ത഻ന് ന്ദ്പുതയക
ന്ദ്ശദ്ധ ീചലഽത്തഽന്ഽണ്ട്.
എഐ ന്
ന്ദ്ട഻ വയസ്സ്
മ഻ക്കവഺറഽം 60 വയസ്സ഻ന് ുശഷവഽം അജ഼വനഺന്ത്ം പഽതഽക്കഺവഽന്തഽമഺണ്.
ആന്
ഷവൽതഽക 50000 രാപ മഽതൽ 500000 രാപ വീരയഺണ്.
ച഻ല
ഄസഽഖങ്ങള്
ക്ക് ീവയ഻റ്റ഻ംഗ് പ഻ര഼ഡ് കഺലഺവധ഻ വയതയഺസം ബഺധകമഺണ്.
ഈദഺഹരണം
ത഻മ഻രത്ത഻ന് ഒരഽ ആന്
ഷവറൽ1 വര്
ഷവഽം മീറ്റഺരഽ ആന്
ഷവൽ രണ്ട്
വര്
ഷവഽമഺണ് ീവയ഻റ്റ഻ംഗ് പ഻ര഼ഡഺയ഻ ന഻ശ്ചയ഻ചാണ഻ട്ടുള വത്.
ച഻ല ആന്
ഷവററഽമഺൽ ച഻ല ഄസഽഖങ്ങൽക്ക്
ീവയ഻റ്റ഻ംഗ് പ഻ര഼ഡ് ീവയ്ക്ക്കഽകയ഻ലല
പുക്ഷ മറ്റ് ച഻ലര്
ക്ക് ഈണ്ടഺവഽം ഈദഺഹരണം,
ച഻ല ആന്
ഷവറര്
മഺൽ
ീസനൂസറ്റ഻സ഻ന് ീവയ഻റ്റ഻ംഗ് പ഻ര഼ഡ് കല്
പ഻ചാണ഻ട്ട഻ലല പുക്ഷ മറ്റ് ച഻ലൽ ീവയ഻റ്റ഻ംഗ്
പ഻ര഼ഡ് വയവസ്ഥ വചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
ച഻ല ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഗങ്ങള്
ക്ക് ഒന്ഽക഻ൽ ീവയ഻റ്റ഻ംഗ് പ഻ര഼ഡ്
ഄീലലക഻ൽ
കയഺപ്പ഻ംഗ്
ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം.
ുഹഺക്പ഻റ്റൂലസഷനഽം
മഽമ്പഽം
ുശഷവഽമഽള വ ീചലവഽകൽ ഒന്ഽക഻ൽ ആന്
ഷവൽ
തഽകയഽീട ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺനമഺകഽം
ഄീലലക഻ൽ ഈപപര഻ധ഻ ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം, നതഺുണഺ വലഽത് ഄത് ലഭ഻ക്കഽം. ച഻ല
ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ സഺധഺരണ ആന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ലഺനഽകള഻ീല ുപഺീല അയ഻ര഻ക്കഽം
ഄതഺയത് ന഻ശ്ച഻ത കഺലഺവധ഻യഺയ 30/60 ദ഻വസങ്ങൽ ഄഥവ 60/90
ദ഻വസങ്ങള഻ീല ീചലവഽകൽ.
സ഼ന഻യൽ സ഻റ്റ഻സണ഻ന്
(മഽത഻ര്
ന്
മഺനദണ്ഡങ്ങൽ ഄനഽശഺസ഻ക്കഽന്ഽണ്ട്:

ീപിരന്)

ഐഅര്
ഡ഻എഐ 

ന്ദ്പുതയക

1. മഽത഻ര്
ന്

ീപിരണ്മഺര്
ക്ക് വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യുന് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ്
ഈത്പന്ങ്ങളുീട ന്ദ്പ഼മ഻യം ഈച഻തവഽം നയഺയവഽം സഽതഺരയവഽം
2. ന്ദ്പ഼മ഻യം
തഽകീയക്കഺളും
ഄധ഻കം
ുലഺഡ഻ംഗ്
ചഺര്ജഺയ
ഇടഺക്കഽകയഺണക഻ല് അ വ഻വരം ുരഖഺമാലം എഐ ഴഽത഻ ആന്ഷവര് ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻ീയ ഄറ഻യ഻ക്കഽകയഽം
ുപഺള഻സ഻ ആഷയാ ീചയ്യുന്ത഻നഽമഽമ്പ്
ഄത്തരം ുലഺഡ഻ംഗ഻നഽള വ ഄനഽമത഻ ുപഺള഻സ഻യഽടമയ഻ല് ന഻ന്ഽം ുനടണം.
ആന്
ഷവറന്
സഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട്
മഽത഻ര്
ന്
ീപിരണ്മഺരഽീട
ീേയ഻മഽകളും ഄനയഺയങ്ങളും പര഻ഹര഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻
എഐ ലലഺ അുരഺഗയ
ആന്
ഷവററഽമഺരഽം ട഻പ഻എഐ യഽം ന്ദ്പുതയക ശിംഖല ഈണ്ടഺക്കണം.

3. അുരഺഗയ
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F. െ഻കസ്

ീബന഻െ഻റ്റഇ പര഻രക്ഷകൾ
ക ഺഷ്, ഗഽരഽതര ുരഺഗങ്ങൾ

-

ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റല്

അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യഽീട കഺരയത്ത഻ൽ ആന്
ഷവറര്
ക്കഽള വ നറ്റവഽം
വല഻യ റ഻ക്ക് എഐ ീന്ത്ന്ഺൽ ുപഺള഻സ഻യഽീട അനഽകാലയങ്ങൽ ഄനഺവശയമഺയഽം
കഺരണമ഻ലലഺീതയഽമഽള വ ഈപുയഺഗമഺണ്.
ുരഺഗ഻യ്ക്ക്ക് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻യഽണ്ീടന്്
ഄറ഻ഞ്ഞഺൽുഡഺക്ടറഽമഺരഽം,
സര്
ജന്
മഺരഽം,
അശഽപന്ദ്ത഻
ഄധ഻കിതരഽം ഄയഺള്
ക്ക് ഄനഺവശയമഺയ ച഻ക഻ത്സ നല്
കഽം
ഄവൽ ഄയഺളുീട
അശഽപന്ദ്ത഻ വഺസം ന഼ട്ടുകയഽം അവശയമ഻ലലഺത്ത ുരഺഗന഻ര്
ണയ പര഻ുശഺധനകളും
ലുബഺറട്ടറ഻ പര഻ുശഺധനകളും നടത്തഽകയഽം ഄങ്ങീന അവശയമഺയത഻ലഽം ഄധ഻കം
തഽകയ്ക്ക്ക് ച഻ക഻ത്സ഻ചാണതഺയ഻ കഺണ഻ക്കഽം. ആന്
ഷവററഽീട ീചലവഽകള്
ക്ക് മീറ്റഺരഽ
കഺരണം
ന്ദ്പ഼മ഻യം ന഻രക്കഽകൽ വര്
ദ്ധ഻പ്പ഻ചാണത഻ലഽം തഺരതുമയന ഈയര്
ന്
ന഻രക്ക഻ലഽള വ ീമഡ഻ക്കൽ ീചലവഽകളുീട വര്
ദ്ധനവഺണ്.
ആത഻നഽള വ ഈത്തരമഺണ് ഫ഻്സഡ് ീബന഻ഫ഻റ്റ് പര഻രക്ഷ.
ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
പരയഺപ്തമഺയ
സംരക്ഷണം
നല്
കഽന്ത഻ീനഺപ്പം
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
കഺലഘട്ടത്ത഻ുലക്ക് ുപഺള഻സ഻യഽീട വ഻ല ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഫ഻്സഡ് ീബന഻ഫ഻റ്റ്
പര഻രക്ഷകൽ ആന്
ഷവറീറ സഹഺയ഻ക്കഽം. ഇ ഈത്പന്ത്ത഻ൽ, സഺധഺരണയഺയ഻
ച഻ക഻ത്സ
അവശയമഺയ഻
വരഽന്വയഽീട
ല഻സ്റ്റ്
ഓുരഺ
സ഻സ്റ്റത്ത഻ൽ
ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്, ഄതഺയത് ആഎഐ ന്
ട഻, ഓറ് ഓതഺല്
ുമഺളജ഻, ഒബ഻ക്ന്ദ്ട഻്സഽം
ൂഗനുകഺളജ഻യഽം, തഽടങ്ങ഻യവ. ഓുരഺന്഻നഽമഽള വ പരമഺവധ഻ തഽക ുപഺള഻സ഻യഽടം
വയക്തമഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ടഺവഽം.
ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല് ീചലവഺക്ക഻യ പണം കണക്ക഻ീലടഽക്കഺീത
ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ ഒരഽ ന഻ശ്ച഻ത തഽക ീേയ഻മഺയ഻ നല്
കഽം. ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്ക്
അവശയമഺയ ീചലവ് എഐ ന്ദ്തയഺീണന്് പഠനം നടത്ത഻യത഻ന്
ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
ഓുരഺ ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഽം നല്
ുകണ്ട തഽകയഽീട പഺുക്കജ് തയ്യഺറഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത്.
പഺുക്കജ് ചഺര്
ജഽകള഻ൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഘടകങ്ങളും ഈള്
ീപ്പടഽം:
a)
b)
c)
d)
e)

റാം വഺടക,
ീന്ദ്പഺഫഷണല്ഫ഼സ്,
ുരഺഗ ന഻ര്
ണ പര഻ുശഺധനകൽ,
മരഽന്ഽകൽ
ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പഽം ുശഷവഽമഽള വ ീചലവഽകൽ, തഽടങ്ങ഻യവ

ഈത്പന്ം ഄനഽസര഻ചാണ് പഺുക്കജ് ചഺര്
ജഽകള഻ൽ ഡയറ്റ്,
ചഺര്
ജഽകൽ തഽടങ്ങ഻യവയഽം ഈള്
ീപ്പടഽത്ത഻ുയക്കഺം.

യഺന്ദ്ത,

അംബഽലന്
സ്

ആത്തരം ുപഺള഻സ഻കൽ ഄ്മ഻ന഻ക്ുന്ദ്ടറ്റര്
ക്ക് ലള഻തമഺയ഻ ൂകകഺരയം ീചയ്യഺൽ
സഺധ഻ക്കഽം കഺരണം ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്ക് അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺയത഻നഽള വ
ീതള഻വഽം ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരമഽള വ ുരഺഗത്ത഻നഽള വ പര഻രക്ഷയഽം മഺന്ദ്തം മത഻ .
ച഻ല ഈത്പന് പഺുക്കജഽകള഻ൽ ഫ഻്ക്ഡ് ീബന഻ഫ഻റ്റ് പര഻രക്ഷ കാടഺീത ദ഻വുസന
കയഺഷ് ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ അനഽകാലയവഽം ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം.
ഈത്പന്ത്ത഻ീല
ച഻ക഻ത്സകളുീട ന഻ര്
വചനങ്ങള഻ല് ച഻ക഻ത്സ പര഻രക്ഷയഽീട ല഻സ്റ്റ഻ൽ 75 മഽതൽ 200
വീരയഽള വതഺയ഻ര഻ക്കണം.
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ല഻സ്റ്റ് ീചയ്ക്ത഻ട്ട഻ലലഺത്ത സര്
ജറ഻കൽ⁄ ച഻ക഻ത്സകൽക്ക് ന഻ശ്ച഻ത തഽക
നല്
കഽന്ത഻നഽള വ
വയവസ്ഥയഽണ്ട്.
ുപഺള഻സ഻
കഺലഺവധ഻യ഻ൽ
വ഻വ഻ധ
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ുരഺഗങ്ങള്
ക്കഺയ഻ ഄുനകം തവണ ീേയ഻ം ീചയ്യഺൽ സഺധ഻ക്കഽം.
എഐ ന്ത്഻രഽന്ഺലഽം
ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരമഽള വ ആന്
ഷവൽ തഽകയഺയ഻ ീേയ഻മ഻ീന പര഻മ഻തീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
ച഻ല ഫ഻്ക്ഡ് ീബന഻റ് ഓറ്റ് ആന്
ഷവറന്
സ് ലഺനഽളഺണ്:
 ുഹഺക്പ഻റ്റൽ ീഡയ഻ല഻ കയഺഷ് ആന്
ഷവറന്
സ് ലഺനഽകൽ
 ഗഽരഽതര ുരഺഗ ആന്
ഷവറന്
സ് ലഺനഽകൽ
1. ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റല് ീഡയ് ഇന
ല഻ ക ഺഷ് ുപഺള഻സ഻
a) ദ഻വുസനയഽള്ള പരീ തഽകയഽീട പര഻ധ഻

ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന്
ീറ ഓുരഺ ദ഻നത്ത഻ലഽം ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ന഻ശ്ച഻ത തഽക
നല്
കഽന്തഺണ് ുഹഺക്പ഻റ്റൽ കയഺഷ് പര഻രക്ഷ.
ദ഻വുസന
നല്
കഽന് തഽക (ഈദഺഹരണത്ത഻ന്) 1500 രാപ മഽ 5000 രാപ വീര ഄഥവഺ
ച഻ലുപ്പഺൽ ഄത഻ലഽം കാടഽതൽ.
ുപഺള഻സ഻യഽീട കഺലഺവധ഻യഽം ുരഺഗത്ത഻ന്
ീറ
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽമഺയ഻ര഻ക്കഽം
ദ഻വുസനയഽള വ
തഽകയഽീട
പര഻ധ഻
ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത്, ആത് ഒരഽ വഺര്
ഷ഻ക ുപഺള഻സ഻യഺണ്
b) തഽക നല്
കഽന്ന ുീക ദ഻വസങ്ങൾ

ഇ ുപഺള഻സ഻യഽീട ച഻ല ീവര഻യന്
റഽകള഻ൽ, ച഻ക഻ത്സ ുതടഽന് ുരഺഗത്ത഻ന്
ീറ
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം
എഐ ന്ദ്ത ദ഻വസം പണം നല്
കണം എഐ ന്ത്
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത്.
ഓുരഺ ുരഺഗങ്ങള്
ക്കഽം എഐ ന്ദ്ത
ദ഻വസം
ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഽം
അശഽപന്ദ്ത഻ വഺസത്ത഻നഽം പണം നല്
കഽീമന്ത഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻ശദമഺയ ല഻സ്റ്റ്
ുപഺള഻സ഻യ഻ല്ഈണ്ടഺവഽം.
c) സ്റ്റഺന്
ുഡുലഺണ്

പര഻രക്ഷ

അഥവഺ

ു്-്ണ്

പര഻രക്ഷ
ച഻ല ആന്
ഷവറര്
മഺൽ ുഹഺക്പ഻റ്റൽ ീഡയ്
ല഻ കയഺഷ് ുപഺള഻സ഻ സ്റ്റഺന്
ീഡുലഺൽ
ുപഺള഻സ഻യഺയ഻ട്ടഺണ് വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യുന്ത് എഐ ന്ഺൽ മറ്റ് ച഻ലൽ സഺധഺരണ
ആന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ
അഡ്-ഓൽ
പര഻രക്ഷയഺയഽം
വഺദ്ധരദഺനം
ീചയ്യുന്ഽണ്ട്.യഥഺര്
ഥ ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകളുമഺയ഻ ബന്ധമ഻ലലഺീത ന഻ശ്ച഻ത
തഽകയഺയ഻
നല്
കഽന്ത഻നഺൽ
അകക്മ഻കമഺയ
ീചലവഽകൽക്ക്
പര഻രക്ഷ
നല്
കഽന്ത഻ന്
ആത്തരം
ുപഺള഻സ഻കൽ
ആന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
സഹഺയകമഺണ്. ആന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ
നീതഺരഽ അുരഺഗയ
പര഻രക്ഷുയഺുടഺപ്പം ുപഺള഻സ഻യ഻ലാീട ന഻ശ്ച഻ത തഽക നല്
കഽന്ത഻നഽം ആത്
ഄനഽവദ഻ക്കഽം.
d) സല഻ീമന്
ററ഻ പര഻രക്ഷ

ആത്തരം ുപഺള഻സ഻കൽ സഺധഺരണ അശഽപന്ദ്ത഻ ീചലവഽകള്
ക്കഽള വ ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക്
പകരം ീവയ്ക്ക്കഺം കഺരണം ആത് തഺരതുമയന ീചലവഽ കഽറഞ്ഞതഽം
അകക്മ഻കമഺയ
ീചലവഽകള്
ക്കം
ആന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻
ുപഺള഻സ഻
ന്ദ്പകഺരം
ഒഴ഻വഺക്കീപ്പട്ട ീചലവഽകള്
ക്കഽം ുകഺ-ുപ, തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്കഽം നഷ്ടപര഻ഹഺരം
നല്
കഽം.
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e) പര഻രക്ഷയഽീട മറ്റഇ ഗഽണങ്ങൾ

ആന്
ഷവററഽീട കഺഴ്ചപ്പഺട഻ൽ ഇ ലഺന഻ന് വളീരുയീറ ഗഽണങ്ങളുണ്ട്,
ലള഻തമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന പറഞ്ഞ് മനസ്സ഻ലഺക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽന്ത഻നഺൽ
ആത് വളീര ുവഗത്ത഻ൽ വ഻ല്
ക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽം. യഥഺര്
ഥ ീചലവഽകൽ
കണക്കഺക്കഺീത
ദ഻വുസന
ന഻ശ്ച഻ത
തഽക
നല്
കഽന്ത഻നഺൽ
ീമഡ഻ക്കല്
ീചലവഽകള്
ക്ക് ഄട഻ക്കട഻ ഈണ്ടഺകഽന് വര്
ദ്ധനവ് ബഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല. മഺന്ദ്തമലല,
ആത്തരം
ആന്
ഷവറന്
സ്
പര഻രക്ഷകള് സവ഼കര഻ക്കഽന്തഽം
ീേയ഻ം
ീസറ്റ഻ൽ
ീചയ്യുന്തഽം ശര഻ക്കഽം ലഘഽകര഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
2. ഗഽരഽതര ുരഺഗ ുപഺള഻സ഻
മഺരക ുരഺഗ പര഻രക്ഷ അഥവഺ ുത്ടഺമ ീകയര് പര഻രക്ഷ
എഐ ന്ഽം ഇ ഈത്പന്ം ഄറ഻യീപ്പടഽന്ഽണ്ട്
ീമഡ഻ക്കൽ സയന്
സ഻ന്
ീറ പഽുരഺഗമനുത്തഺീട,
മഽന്
പ് മരണത്ത഻ുലക്ക്
നയ഻ചാണ഻രഽന് കഺന്
സൽ, പക്ഷഺഘഺതം, ഹിദയഺഘഺതം ുപഺലഽള വ ുരഺഗങ്ങള്
ബഺധ഻ചാണ ുരഺഗ഻കൽ ആന്് ഄത഻ീന ഄത഻ജ഼വ഻ക്കഽന്ഽണ്ട്. മഺന്ദ്തമലല, ഄത്തരം
ന്ദ്പമഽഖ
ുരഺഗീത്ത
ഄത഻ജ഼വ഻ചാണത഻നഽുശഷമഽള വ
ജ഼വ഻ത
കഺലയളവഽം
വര്
ദ്ധ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
എഐ ന്ത്഻രഽന്ഺലഽം ന്ദ്പമഽഖ ുരഺഗീത്ത ഄത഻ജ഼വ഻ക്കഽന്ത്
ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകള്
ക്കഽം ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്ക് ുശഷമഽള വ
ജ഼വ഻ത ീചലവഽകള്
ക്കഽം
വല഻യ ഒരഽ തഽക തീന് ുവണ്ട഻ വരഽം.
അയത഻നഺൽ മഺരക ുരഺഗം
വരഽന്ത് ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട സഺമ്പത്ത഻ക സഽരക്ഷയ്ക്ക്ക് ഭ഼ഷണ഻ തീന്യഺണ്.
a) ച഻ല ുപീരടഽത്ത് പറഞ്ഞ഻ട്ടുള വ ഗഽരഽതര ുരഺഗങ്ങളുണ്ീടന്് കണ്ീടത്ത഻യഺൽ

ഒരഽ വന്
തഽക നല്
കഽന്ത഻ന്
ഗഽരഽതര ുരഺഗ ുപഺള഻സ഻.

വയവസ്ഥയഽള വ

അനഽകാലയ

ുപഺള഻സ഻യഺണ്

b) ആത് വ഻ല്
ക്കഽന്ത്:
 സ്റ്റഺന്ീഡുലഺൽ ുപഺള഻സ഻യഺയ഻ ഄഥവഺ
 ച഻ല അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ അഡ്-ഓൽ പര഻രക്ഷയഺയ഻
 ച഻ല ൂലഫ് ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ അഡ്-ഓൽ പര഻രക്ഷയഺയ഻

ആന്ത്യയ഻ൽ
ഗഽരഽതര
ുരഺഗങ്ങള്
ക്കഽള വ
അനഽകാലയങ്ങൽ
മ഻ക്കവഺറഽം
ൂലഫ്
ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യഽീട ൂറഡറഺയ഻ട്ടഺണ് ൂലഫ് ആന്
ഷവറര്
മഺൽ വ഻ല്
ക്കഽന്ത്
, ആത് രണ്ട് തരത്ത഻ലഽള വ പര഻രക്ഷയഺണ് വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യുന്ത് –
ന്ദ്ദഽതഗത഻യ഻ലഽള വ സ഻ഐ ീബന഻ഫ഻റ്റ് ലഺനഺയഽം സ്റ്റഺന്
ീഡുലഺൽ സ഻ഐ ീബന഻ഫ഻റ്റ്
ലഺനഺയഽം.
ഇ
അനഽകാലയം
വ഻ല്
ക്കഽുമ്പഺൽ
പര഻രക്ഷ
ലഭ഻ക്കഽന്
ുരഺഗീത്തക്കഽറ഻ചാണ് വയക്തമഺയ഻ ന഻ര്
വച഻ക്കഽകയഽം നലല ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗഽം വളീര
ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ഘടകമഺണ്. അശയക്കഽഴപ്പം ഒഴ഻വഺക്കഽന്ത഻നഺയ഻, ഐഅര്
ഡ഻എഐ 
ീഹല്
ത്ത് ആന്
ഷവറന്
സ്
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡുസഷൽ മഺര്
ഗുരഖകൽ 20
നറ്റവഽം
സഺധഺരണയഺയ഻
കണ്ടഽവരഽന്
ഗഽരഽതര
ുരഺഗങ്ങളുീട
ന഻ര്
വചനങ്ങൽ
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്. (ഄവസഺനീത്ത ുപജ഻ല് ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ഄന്ക്ചൽ ുനഺക്കഽക).
എഐ ന്ത്഻രഽന്ഺലഽം, ആഷയാ ീചയ്യുന് സമയത്ത് ന്ദ്പത഻കാലമഺയ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല഻നഽള വ
സഺദ്ധയത വളീര കാടഽതലഺണ്
മഺന്ദ്തമലല
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട അുരഺഗയ സ്ഥ഻ത഻
ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽക എഐ ന്തഽം വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ടതഺണ്. ുഡറ്റഺയഽീട ഄഭഺവം മാലം,
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റ഼-ആന്
ഷവററഽമഺരഽീട ുഡറ്റഺയ഻ലാീടയഺണ് ഗഽരഽതര ുരഺഗ ലഺനഽകളുട ൂന്ദ്പസ഻ംഗ്
ീചയ്യുന്ത്.
ുരഺഗങ്ങീളന്ത്
ഒരഽ
വയക്ത഻ീയ
ഈയര്
ന്
സഺമ്പത്ത഻ക
ബഺദ്ധയതയ഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽക മഺന്ദ്തമലല ഄയഺള്
ക്ക് ൂവകലയം, ൂകകഺലഽകൽ
നഷ്ടീപ്പടൽ,
വരഽമഺനം
നഷ്ടീപ്പടൽ
തഽടങ്ങ഻യവയ഻ുലക്ക്
നയ഻ക്കഽകയഽം
അശഽപന്ദ്ത഻ വഺസത്ത഻ന് ുശഷവഽം വളീരക്കഺലം പര഻ചരണം അവശയമഺയ഻
വരഽകയഽം ീചയ്യഺവഽന് ഄവസ്ഥയഺണ്.

c) ഗഽരഽതര

ആന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ുയഺീടഺപ്പം
ഄധ഻ക
പര഻രക്ഷയ്ക്ക്കഺയ഻
ീപഺതഽുവ ശഽപഺര്
ശ ീചയ്യുന്തഺണ് ഗഽരഽതര ുരഺഗ ുപഺള഻സ഻, ഄങ്ങീന
ുപഺള഻സ഻യ഻ലാീട ലഭ഻ക്കഽന് നഷ്ടപര഻ഹഺരം ുരഺഗബഺധ഻തനഺയ വയക്ത഻യഽീട
കഽടഽംബഺംഗങ്ങീള സഺമ്പത്ത഻ക ബഺദ്ധയത മറ഻കടക്കഽന്ത഻ന് സഹഺയ഻ക്കഽം.

d) ുഹഺക്പ഻റ്റൽ

e) ആന്
ഷവറഽമഺരഽം

ഈത്പന്ത്ത഻ന്
ീറയഽം
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
ഗഽരഽതര
പര഻രക്ഷ വയതയക്തമഺയ഻ര഻ക്കഽം, പുക്ഷ ീപഺതഽുവ വരഽന്ത്:













ുരഺഗ

ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ത഼ന്ദ്വതയ഻ലഽള വ കഺന്
സറഽകൽ
ഄകയാട്ട് മുയഺകഺര്
ഡ഻യൽ ആന്
ന്ദ്ഫഺക്ഷൽ
ുകഺുറഺണറ഻ അര്
ട്ടറ഻ സര്
ജറ഻
ഹിദയ വഺല്
വ് മഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കൽ
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ത഼ന്ദ്വതയഽള വ ുകഺമ
വിക്ക സംബന്ധമഺയ ുരഺഗം
സ്ഥ഻രമഺയ ലക്ഷണങ്ങള഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന് പക്ഷഺഘഺതം
ന്ദ്പമഽഖ ഄവയവം⁄ മജ മഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കൽ
മള്
ട്ട഻പ്പ഻ൽ ക്േ഻ുറഺസ഻സ്
ുമഺുട്ടഺൽ നയാുറഺൽ ുരഺഗം
ൂകകഺലഽകൽ പാര്
ണമഺയ഻ തളര്
ന്ഽ ുപഺകഽക
വല഻യ ഄപകടങ്ങൽ മാലമഽള വ സ്ഥ഻ക ഄംഗൂവകലയം

ഗഽരഽതര ുരഺഗങ്ങളുീട ല഻സ്റ്റ് ന഻ശ്ചലമലല, ഄത് മഺറ഻ ീകഺണ്ുടയ഻ര഻ക്കഽം.
ച഻ല ഄന്ത്ഺരഺന്ദ്ഷ്ട വ഻പണ഻കള഻ൽ ആന്
ഷവറൽ „ുകഺര്
‟ എഐ ന്ഽം „ഄധ഻കം‟ എഐ ന്ഽം
തരം ത഻ര഻ക്കഺറഽണ്ട്,
ഄള്
ഷ഻ുമഴ്സ് ഄസഽഖം ുപഺലഽള വ ുരഺഗം ുപഺലഽം.
ച഻ലുപ്പഺൽ ഈയര്
ന് ന്ദ്പ഼മ഻യം ഇടഺക്ക഻
„ീടര്
മ഻നൽ (ഄത഼വ ഗഽരഽതരം)
ുരഺഗത്ത഻ന്‟ ുപഺലഽം പര഻രക്ഷ നല്
കഺറഽണ്ട്.
f) മ഻ക്ക ഗഽരഽതര ുരഺഗ ുപഺള഻സ഻കളും ുരഺഗം ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽുമ്പഺൽ തീന് വന്

തഽക നല്
കഽം, എഐ ന്ഺൽ ച഻ല ുപഺള഻സ഻കൽ ീചലവഽകൽ റ഼യ഻ുമ്പഴ്സ് ീചയ്യുന്
ര഼ത഻യ഻ല് മഺന്ദ്തം ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷൽ ീചലവഽകള്
ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്
കഽം.
ച഻ല ഈത്പന്ങ്ങൽ ആവ രണ്ടഽം സംുയഺജ഻പ്പ഻ചാണ് നല്
കഽം, ഄതഺയത്
ആന്
ുപഷയന്
റ്
ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷൽ
ീചലവഽകള്
ക്ക്
നഷ്ടപര഻ഹഺരവഽം
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ഗഽരഽതര ുരഺഗങ്ങൽ ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽുമ്പഺൽ
വന്
തഽകയഽം നല്
കഽം.
g) 21

മഽതൽ 65 വയസ്സുവീരയഽള വവര്
ക്കഺണ്
ുപഺള഻സ഻കള്ലഭ഻ക്കഽം.

h) ഗഽരഽതര

മാലമഽള വ

ീപഺതഽുവ

ഗഽരഽതര

ുരഺഗ

ുരഺഗങ്ങളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ദ഼ര്
ഘകഺലം പര഻ചരണം നല്
കഽന്ത്
സഺമ്പത്ത഻ക
ബഺദ്ധയത
ഒഴ഻വഺക്കഽക
എഐ ന്ത്
ന്ദ്പഺഥമ഻ക
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ലക്ഷയ്മഺയത഻നഺൽ
ഈയര്
ന്തഺയ഻ര഻ക്കഽം.

ഇ

ുപഺള഻സ഻കളുീട

ആന്
ഷവൽ

തഽക

വളീര

ുപഺള഻സ഻കള഻ല് ആന്
ഷവൽ തഽകയഽീട 100% ഗഽരഽതര ുരഺഗം
ബഺധ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ീടന്് ന഻ര്
ണയ഻ചാണഺലഽടൽ തീന് നല്
കഽം. ച഻ല ുകസഽകള഻ൽ
ുപഺള഻സ഻യഽീട
ചട്ടങ്ങളും
വയവസ്ഥകളും
ുരഺഗത്ത഻ന്
ീറ
ത഼ന്ദ്വതയഽം
ഄനഽസര഻ചാണ് 25% മഽതല്100% വീര ആന്
ഷവൽ തഽക നല്
കഽം.

i) ആത്തരം

ന്ദ്പകഺരമഽള വ അനഽകാലയം ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് 90 ദ഻വസങ്ങളുീട
ീവയ഻റ്റ഻ംഗ് പ഻ര഼ഡഽം ുരഺഗം ന഻ര്
ണയ഻ചാണത഻നഽുശഷം
30 ദ഻വസീത്ത
ഄത഻ജ഼വന വയവസ്ഥയഽം
എഐ ലലഺ ഗഽരഽതര ുരഺഗ ുപഺള഻സ഻കള്
ക്കഽം
ബഺധകമഺണ്. ഄത഻ജ഼വന വയവസ്ഥ ന഻ര്
ബന്ധമഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത഻ന് കഺരണം
ആത്
„ീഡത്ത്
ീബന഻ഫ഻റ്റുമഺയ഻‟
അശയക്കഽഴപ്പത്ത഻ലഺകഺത഻ര഻ക്കഺനഺണ്,
പുക്ഷ ീപഺതഽുവ പരഺമര്
ശ഻ക്കഽന്ത് “ഄത഻ജ഼വന (ജ഼വ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ)
അനഽകാലയം” എഐ ന്ഺണ്, ഄതഺയത് ഗഽരഽതര ുരഺഗം മാലമഽള വ ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുകൽ
മറ഻കടക്കഽന്ത഻ന് നല്
കഽന് അനഽകാലയം

j) ുപഺള഻സ഻

ുരഺഗ ുപഺള഻സ഻ എഐ ടഽക്കഺനഺന്ദ്ഗഹ഻ക്കഽന് 45 വയസ്സ഻ന് മഽകള഻ൽ
ന്ദ്പഺയമഽള വ വയക്ത഻ കടഽത്ത ൂവദയ പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക് വ഻ുധയനഺകണം.
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ക്ക്
ഒഴ഻വഺക്കലഽകൽ
നകുദശം
അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ്
ഈത്പന്ങ്ങള്
ക്ക്
സമഺനമഺണ്,
ൂവുദയഺപുദശം
ുതടഽന്ത഻ൽ
പരഺജയീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ ഄഥവഺ ീവയ഻റ്റ഻ംഗ് പ഻ര഼ഡ് കടക്കഽന്ത഻നഺയ഻
ച഻ക഻ത്സ
വചാണ് തഺമസ഻പ്പ഻ക്കഽകുയഺ ീചയ്യുകയഺീണക഻ൽ ന്ദ്പുതയകമഺയ഻
ഒഴ഻വഺക്കീപ്പടഽം.

k) ഗഽരഽതര

ന്ദ്പകഺരം
പര഻രക്ഷയഽള വ
ഒുന്ഺ
ഄത഻ല് കാടഽതുലഺ
ഄസഽഖങ്ങള്
ക്ക് ആന്
ഷവറൽ ഒറ്റത്തവണ മഺന്ദ്തുമ
ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല്
കഽകയഽള വു ഄഥവഺ
ഄുനകം ുപീയിട്ട്
വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യും പുക്ഷ ഄത഻ന് പര഻മ഻തമഺയ഻ മഺന്ദ്തം. ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഒര഻ക്കൽ നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല്
കഽന്ുതഺീട ുപഺള഻സ഻ ആലലഺതഺകഽം.

l) ുപഺള഻സ഻

m) ജ഼വനക്കഺര്
ക്ക് ുവണ്ട഻ ുപഺള഻സ഻ എഐ ടഽക്കഽന് ുകഺര്
പ്പുററ്റുകള്
ക്ക്

ുപഺള഻സ഻കളും

ഗഽരഽതര ുരഺഗ ുപഺള഻സ഻ വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യുന്ഽണ്ട്.
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G. ര്
ഘകഺല പര഻പഺലന ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ

ആന്്, ജ഼വ഻തകഺലയളവ് വര്
ദ്ധ഻ചാണത഻നഺൽ, ന്ദ്പഺയമഺയ അളുീട എഐ ണം ുലഺകത്ത്
കാട഻
ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽകയഺണ്.
ുലഺകീമമ്പഺടഽം
ന്ദ്പഺയമഺയ
അളുകൽ
വര്
ദ്ധ഻ക്കഽന്ത഻നഺൽ,
ദ഼ര്
ഘകഺല
പര഻പഺലന
ആന്
ഷവറന്
സ഻നഽം
ന്ദ്പഺധഺനയം
വര്
ദ്ധ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്. ന്ദ്പഺയമഺയ അളുകള്
ക്ക് ദ഼ര്
ഘകഺല പര഻പഺലനം അവശയമഺണ്
മഺന്ദ്തമലല
ഄവര്
ക്ക്
നീതക഻ലഽം
തരത്ത഻ലഽള വ
ശഺര഼ര഻ക
ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുകൽ
ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം.
ദ഼ര്
ഘകഺല പര഻പഺനം എഐ ന്ത് ീകഺണ്ട് ഈുദശ഻ക്കഽന്ത്
മറ്റുള വവരഽീട സഹഺയമ഻ലലഺീത
സവന്ത്ം കഺരയം ുപഺലഽം ുനഺക്കഺൽ കഴ഻യഺീത
വര഻കയഽം
ഭഺവ഻യ഻ൽ
അുരഺഗയം
യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽം
ീമചാണീപ്പടഺൽ
സഺദ്ധയതയ഻ലലഺത്ത അളുകള്
ക്ക് എഐ ലലഺ തരത്ത഻ലഽമഽള വ വയക്ത഻ഗത-ുനഴ്സ഻ംഗ്
പര഻പഺലനവഽം നല്
കഽക എഐ ന്തഺണ്
ദ഼ര്
ഘകഺല പര഻പഺലത്ത഻ന് രണ്ട് തരത്ത഻ലഽള വ ലഺനഽകളുണ്ട്:
a) ആന്
ഷവൽ

ീചയ്യുന് വയക്ത഻ തന്
ീറ ഭഺവ഻യ഻ീല ീമഡ഻ക്കൽ ീചലവഽകള്
ക്ക്
പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് വഺങ്ങഽന് ന്ദ്പ഼-ഫണ്ടഡ് ലഺനഽകൽ

b) ആന്
ഷവൽ

ീചയ്യുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
വരഽുമ്പഺൽ വന്
തഽക ന്ദ്പ഼മ഻യമഺയ഻
ലഺനഽകൽ.

ദ഼ര്
ഘകഺല പര഻പഺലം അവശയമഺയ഻
നല്
ക഻ വഺങ്ങഽന് ഄട഻യന്ത്ര അവശയ

ൂവകലയത്ത഻ന്
ീറ ത഼ന്ദ്വത (ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ത ഄത഻ജ഼വന കഺലഘട്ടവഽം) ഄനഽസര഻ചാണഺണ്
അനഽകാലയം ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന്ത്. ആന്ത്യന് വ഻പണ഻യ഻ൽ ആതഽവീര ദ഼ര്
ഘകഺല
പര഻പഺല ഈത്പന്ങ്ങൽ വ഻കസ഻പ്പ഻ീചാണടഽത്ത഻ട്ട഻ലല.
ഭവ഻ഷ

ുുരഺഗ

ുപഺള഻സ഻

അദയീത്ത ന്ദ്പ഼-ഫണ്ടഡ് ആന്
ഷവറന്
സ് ലഺനഺണ് ഭവ഻ഷയ അുരഺഗയ ുപഺള഻സ഻,
ആത്
ീപഺതഽുമഖലയ഻ലഽള വ 4 ജനറൽ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളഺണ് വ഻പണ഻യ഻ൽ
എഐ ത്ത഻ചാണത്.
1990-ല് പഽറത്ത് വന് ഇ ുപഺള഻സ഻ ഄട഻സ്ഥഺനപരമഺയ഻
ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ഄയഺളുീട റ഻ട്ടയര്
ീമന്
റ഻ന് ുശഷമഽള വ
അുരഺഗയപര഻പഺലന അവശയങ്ങൽക്ക് പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത഻നഺണ്, ഄത഻നഺയ഻
ഄയഺള് തന്
ീറ വരഽമഺനമഽള വ കഺലയളവ഻ൽ ന്ദ്പ഼മ഻യം നല്
കഽം.
ആത് ൂലഫ്
ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് സമഺനമഺണ്
വയതയഺസം എഐ ീന്ത്ന്ഺൽ ആത഻ൽ
മരണഺനഽകാലയത്ത഻ന് പകരം ഭഺവ഻യ഻ീല ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകള്
ക്കഺണ് പര഻രക്ഷ
നല്
കഽന്ത്.
a) ഡ഻ീെര്
് ീമഡ഻ീെയ഻ം

ഇ ുപഺള഻സ഻ ഒരഽ തരത്ത഻ലഽള വ ഡ഻ുഫര്
ഡ് ഄഥവഺ ഫയാചാണൽ ീമഡ഻ീേയ഻ം
ുപഺള഻സ഻യഺണ്, ആത് ീമഡ഻ീേയ഻മ഻ന് സമഺനമഺയ പര഻രക്ഷയഺണ് നല്
കഽന്ത്.
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര്
ക്ക് 25 വയസ്സ഻നഽം 55 വയസ്സ഻നഽം മുദ്ധയ ഇ ക്ക഼മ഻ൽ ുചരഺൽ
സഺധ഻ക്കഽം.
b) റ഻ട്ട്യൂട്ട്യര്
ീമന്
റ് ത്പഺയം
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ഒരഺള്
ക്ക് തന്
ീറ റ഻ട്ടയര്
ീമന്
റ് ന്ദ്പഺയം 55 വയസ്സ഻നഽം 60 സയസ്സ഻നഽം മുദ്ധയ
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺം പുക്ഷ വയവസ്ഥ എഐ ീന്ത്ന്ഺൽ ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ുചര്
ന് ത഼യത഻യഽം
റ഻ട്ടയര്
ീമന്
റ് ന്ദ്പഺയവഽം തമ്മ഻ൽ 4 വര്
ഷീത്ത ആടുവള ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം
c) ത്പ഼-റ഻ട്ട്യൂട്ട്യര്
ീമന്
റ് കഺലഘട്ട്യൂട്ട്ം

ന്ദ്പ഼-റ഻ട്ടയര്
ീമന്
റ് കഺലഘട്ടീമന്ഺൽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ സവ഼കര഻ക്കഽന് ത഼യത഻ മഽതല്
ീഷഢയാള഻ൽ പരഺമര്
ശ഻ചാണ഻ട്ടുള വ ുപഺള഻സ഻ റ഻ട്ടയര്
ീമന്
റ് കഺലഘട്ടം വീരയഺണ്.
ഇ
കഺലഘട്ടത്ത഻ൽ
ആന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻
ഒറ്റത്തവണയഺുയഺ
ആന്
സ്റ്റഺള്
ീമന്
റഺുയഺ ന്ദ്പ഼മ഻യം ഄടയ്ക്ക്കണം
ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ഒരഽമ഻ുചാണഺ ആന്
സ്റ്റഺൽീമന്
റഺുയഺ പണം ഄടയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ ീസികരയമഽണ്ട്.
d) പ഻ന്
വല഻ക്കല്

ആന്
ഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട മരണം സംഭവ഻ക്കഽന്ത് മാലം ഄീലലക഻ൽ
റ഻ട്ടയര്
ീമന്
റ് ന്ദ്പഺയത്ത഻ന് മഽുമ്പഺ ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത റ഻ട്ടയര്
ീമന്
റ് ന്ദ്പഺയം
കഴ഻ഞ്ഞത഻നഽുശഷുമഺ ക്ക഼മ഻ൽ ന഻ന്ഽം പണം പ഻ന്
വല഻ക്കണീമക഻ൽ, ുപഺള഻സ഻
ന്ദ്പകഺരം ീേയ഻ം ഒന്ഽം തീന് ീചയ്ക്ത഻ട്ട഻ീലലക഻ല് ന്ദ്പ഼മ഻യം റ഼ഫണ്ട്
ഄനഽവദ഻ക്കഽം.
പഽതഽക്കഽന്ത഻ന്
കഺലതഺമസം
ുനര഻ടഽന്
സഺഹചരയത്ത഻ൽ
മത഻യഺയ കഺരണം കഺണ഻ചാണഺൽ ന്ദ്പ഼മ഻യം ഄടയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന് 7 ദ഻വസീത്ത ുന്ദ്ഗസ്
പ഻ര഼ഡ഻നഽള വ വയവസ്ഥയഽണ്ട്.
e) അൂസന്
ീമന്
റ്

ക്ക഼മ഻ൽ ഄൂസന്
ീമന്
റ് ലഭയമഺണ്.
f) ഒഴ഻വഺക്കലഽകൾ

ഇ ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഗങ്ങൽ ഒഴ഻വഺക്ക഻യ഻ട്ട഻ലല,
ഄതഺയത് 30
ദ഻വസീത്ത കഺത്ത഻ര഻പ്പ് കഺലഺവധ഻യഽം ീമഡ഻ീേയ഻മ഻ൽ പരഺമര്
ശ഻ചാണ഻ട്ടുള വ
ുരഺഗങ്ങള്
ക്ക് 1 വര്
ഷീത്ത ഒഴ഻വഺക്കലഽം.
അയത഻നഺൽ ആത് ഫയാചാണൽ
ീമഡ഻ീേയ഻മഺണ്.
g) ത്ഗാപ്പഇ ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ വ഻ഭഺഗം

ന്ദ്ഗാപ്പ് ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽം
ഡ഻ക്ീകിണ്ട് ലഭയമഺണ്.

ുപഺള഻സ഻

എഐ ടഽക്കഺൽ
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ആത഻ന്
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H. ുകഺംുബഺ ഉത്പന്നങ്ങൾ

ച഻ല സമയത്ത്
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ഈത്പനങ്ങൽ ൂലഫ് ആന്
ഷവറന്
സ്
ഈത്പന്ങ്ങളുമഺയ഻
സംുയഺജ഻പ്പ഻ചാണ് ലഭ഻ക്കഺറഽണ്ട്
രണ്ട് ആന്
ഷവറര്
മഺൽ
പരക്പരം സഹകര഻ചാണ് ആത്തരം കാടഽതൽ പഺുക്കജ് ഈത്പന്ങ്ങൽ രംഗത്ത഻റക്കഽന്ത്
നലല ഒരഽ അശയമഺണ്.
ീഹല്
ത്ത് ലസ് ൂലഫ് ുകഺംബ഻ ഈത്പന്ങ്ങൽ എഐ ന്ഺൽ ൂലഫ് ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻
വഺദ്ധരദഺനം
ീചയ്യുന്
ൂലഫ്
ആന്
ഷവറന്
സ്
പര഻രക്ഷയഽം
ുനഺണ്
-ൂലഫ്⁄
സ്റ്റഺന്
ീഡുലഺൽ അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യുന് അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷയഽം സമനവയ഻പ്പ഻ചാണ ഈത്പന്ങ്ങളഺണ്.
രണ്ട് ആന്
ഷവറര്
മഺൽ സഹകര഻ചാണഺണ് ആത്തരം ഈത്പന്ങ്ങൽ രാപകല്
പന ീചയ്യുന്ത്
മഺന്ദ്തമലല ആവരഽീട രണ്ട് കാട്ടരഽീടയഽം വ഻തരണ ശിംഖലയ഻ലഽീട ആത് വ഻പണനം
ീചയ്യുകയഽം ീചയ്യും.
ീേയ഻ം ഈണ്ടഺകഽന് സരര്
ഭത്ത഻ൽ നത് വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഺണ്
ീേയ഻ം ഈണ്ടഺകഽന്ത്, അ വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഽള വ ആന്
ഷവറര്
മഺൽ ീേയ഻ം ൂകകഺരയം
ീചയ്യും.
„ുകഺംുബഺ ഈത്പന്‟ ഫയല഻ംഗ഻ന് സമയഺസമയങ്ങള഻ലഽം ന്ദ്പുതയകമഺയഽം ഫയൽ
അന്
റ് യാസ് മഺനദണ്ഡനങ്ങൽ പഺല഻ചാണ഻ര഻ക്കണം. രണ്ട് റ഻ക്കഽകളുീടയഽം ന്ദ്പ഼മ഻യം
ഘടകം ന്ദ്പുതയകമഺയ഻ ത഻ര഻ചാണറ഻യഽന് ര഼ത഻യ഻ലഺയ഻ര഻ക്കണം മഺന്ദ്തമലല ഄത്
ുപഺള഻സ഻ വ഻ല്
ക്കഽന്ത഻ന് മഽമ്പഽം ുശഷവഽം
ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ലഽം
ീസയ഻ല്
സ് ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ലഽം ുപഺള഻സ഻യഽടമകുളഺട് വയക്തമഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണം.
ആത്തരം
ഈത്പന്ങ്ങൽ
വയക്ത഻ഗത
ആന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻യഺയഽം
ന്ദ്ഗാപ്പ്
ുപഺള഻സ഻യഺയഽം
വഺദ്ധരദഺനം
ീചയ്യഺം.
അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ്
ുഫ്ലഺട്ടൽ
ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ ആന്
ഷവറന്
സ് തല്
പരതയഽീടയഽം ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ആന്
ഷവററഽീട മറ്റ്
ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് മഺനദണ്ഡങ്ങളുീടയഽം ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻യഽീട ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ കാട഻യഺയ കഽടഽംബത്ത഻ീല വരഽമഺനക്കഺരനഺയ ഒരഽ
ഄംഗത്ത഻ന് മഺന്ദ്തുമ ൂലഫ് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു.
ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ന്ദ്ഫ഼ ലഽക്ക് ഓപ്ഷൽ ലഭയമഺണ് ആത് ുകഺംുബഺ
ഈത്പന്ത്ത഻ന് ീമഺത്തത്ത഻ൽ ബഺധകമഺണ്.
പുക്ഷ ുകഺംുബഺ ഈത്പന്ത്ത഻ന്
ീറ
അുരഺഗയ ഘടകം
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ുനഺൽ-ൂലഫ്⁄സ്റ്റഺന്
ുഡുലഺൽ ആന്
ഷവറൽ മഽുഖന
ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് പഽതഽക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽം.
ബഺക഻ന്
ീറ ശഽപഺര്
ശുയഺട് കാടഺീതയഽള വ രണ്ട് ആന്
ഷവററഽമഺരഽീടയഽം ീപഺതഽവഺയ
ഡയറക്ട് മഺര്
ക്കറ്റ഻ംഗ് ശിംഖലകൽ, ുന്ദ്ബഺക്കറഽമഺൽ,
ുകഺംപസ഻റ്റ് വയക്ത഻,
ുകഺര്
പ്പുററ്റ് നജന്
റഽമഺര഻ലാീട ുകഺംുബഺ ഈത്പന്ങ്ങൽ വ഻പണനം ീചയ്യഺം.
പുക്ഷ ഄവര്
ക്ക് രണ്ട് ആന്
ഷവററഽമഺരഽീടയഽം ആതര ഈത്പന്ങ്ങൽ വ഻പണനം
ീചയ്യുന്ത഻നഽള വ ആടന഻ലക്കഺരഺകഺൽ ഄനഽമത഻യ഻ലല.
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ-ീസയ഻ല്
സ് ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകള഻ൽ രണ്ട് ആന്
ഷവറര്
മഺൽ ഈല്
ീപ്പട്ട഻ട്ട഻ണ്ട്,
ഓുരഺ റ഻ക്കഽം മീറ്റഺന്഻ൽ ന഻ന്ഽം ീവുേീറയഺീണന്ഽം, അരഺണ് ീേയ഻ം ീസറ്റ഻ൽ
ീചയ്യുന്ീതന്ഽം, ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻യഽീട തഺത്പരയം ഄനഽസര഻ചാണ് രണ്ടഽം
ഄഥവഺ
ഒന്്
മഺന്ദ്തം
പഽതഽക്കഽന്തഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട
വ഻ഷയം,
ുസവന
ീസികരയങ്ങൽ തഽടങ്ങ഻യ ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട വ഻ശദഺംശങ്ങൽ ീവള഻ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കണം.
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ഇ ബ഻സ഻നസ്സ് ൂകകഺരയം ീചയ്യുന്ത഻നഺ ീമചാണീപ്പട്ട ഐട഻ ഘടനയഺയ഻ര഻ക്കണം
ആത഻ന്
ീറ ഄര്
ഥം രണ്ട് ആന്
ഷവററഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വളീരയധ഻കം ുഡറ്റഺയഽം
ഐഅര്
ഡ഻എഐ ഐയ്ക്ക്ക് അവശയമഺയ ുഡറ്റഺ സിഷ്ട഻ക്കഺനഽം സഺധ഻ക്കണം.

I. പഺുക്കമെ ുപഺള഻സ഻കൾ

പഺുക്കജ് ഄഥവഺ ഄംന്ദ്ബല
സമനവയ഻പ്പ഻ചാണ് നല്
കഽം.

പര഻ര്ക്ഷകൽ

ഒറ്റ

ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ൽ

പര഻രക്ഷകൽ

ഈദഺഹരണത്ത഻ന്, മറ്റ് ബ഻സ഻നസ്സ് വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ൽ,
ീഹിക്ുഹഺള്
ുഡഴ്സ്
പര഻രക്ഷ,
ുഷഺപ്പ്ക഼ുപ്പഴ്സ്
പര഻രക്ഷ,
ഓഫ഼സ്
പഺുക്കജ്
ുപഺള഻സ഻
തഽടങ്ങ഻യവ ഒറ്റ ുപഺള഻സ഻യഽീട ക഼ഴ഻ൽ
ീകട്ട഻ടം ഄത഻ീല സഺധനസഺമന്ദ്ഗ഻കൽ
തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത഻നഽള വതഺണ്. ഄത്തരം ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ ച഻ല
വയക്ത഻ഗത ഄഥവഺ ബഺദ്ധയത പര഻രക്ഷകളും ഈള്
ീപ്പടഽം.
അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻യ഻ീല
പഺുക്കജ്
ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്കഽള വ
ഈദഺഹരണമഺണ് ആന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ുപഺള഻സ഻കുളഺുടഺപ്പം ഗഽരഽതര ുരഺഗ പര഻രക്ഷ
അനഽകാലയം
സമനവയ഻പ്പ഻ചാണ്
നല്
കഽന്ത്,
മഺന്ദ്തമലല
ൂലഫ്
ആന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻കളും
ുഹഺക്പ഻റ്റൽ ീഡയ്
ല഻ കയഺഷ് അനഽകാലയങ്ങളും ആന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻
ുപഺള഻സ഻കളുീട ഒപ്പം ലഭയമഺണ്.
ന്ദ്ടഺവല് ആന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ കഺരയത്ത഻ൽ, അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ഻ന് മഺന്ദ്തം പര഻രക്ഷ
നല്
കഽന് പഺുക്കജ് ുപഺള഻സ഻യലല വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യുന്ത്, ഄത് അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ ഒപ്പം ഄപകട മരണം⁄ൂവകലയ അനഽകാലയം ഄതഽം ഄപകടം⁄
ഄസഽഖം മാലമഽള വ ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകൽ ഈള്
പ്പീട, ീചക്ക്-ആന് ീചയ്ക്ത ബഺഗ്
നഷ്ടീപ്പടഽക
ഄഥവഺ
ലഭ഻ക്കഺൽ
തഺമസ഻ക്കഽക,
പഺക്ുപഺര്
ട്ടും
മറ്റ്
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളും നഷ്ടീപ്പടഽക, വക്തഽ⁄ വയക്ത഻ഗത നഺശനഷ്ടങ്ങള്
ക്കഽള വ ുതഡ്
പഺര്
ട്ട഻ ബഺദ്ധയത, ന്ദ്ട഻പ്പുകൽ റദഺക്കഽക, ൂഹജഺക്ക് ീചയ്യുന് എഐ ന്഻വയ്ക്ക്ക്
ുപഺള഻സ഻ പര഻രക്ഷ വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യുന്ഽണ്ട്.

J. ദഽര്
ബ്ബല

ുുരഺഗ

വ഻ഭഺഗങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പരീ
ഇന്
ഷവറന്
സഽം

ൂമുത്കഺ

ഇന്
ഷവറന്
സഽം

ന്ദ്ഗഺമ഼ണ-ഄറ഻യീപ്പടഺത്ത സ്ഥലങ്ങള഻ീല കഽറഞ്ഞ വരഽമഺനമഽള വ അളുകളുീട
സംരക്ഷണം ലക്ഷയ്ം വചാണഺണ് ൂമുന്ദ്കഺ ആന്
ഷവറന്
സ് ഈത്പന്ങ്ങൽ രാപകല്
പന
ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്.
നമ്മഽീട ജനസംഖയയ഻ൽ വല഻യ ഒരഽ വ഻ഭഺഗം ജനങ്ങളും
കഽറഞ്ഞ
വരഽമഺനമഽള വവരഺണ്
മഺന്ദ്തമലല
ഄവര്
ക്ക്
ീപഺതഽുവ
യഺീതഺരഽ
തരത്ത഻ലഽമഽള വ
അുരഺഗയ
സഽരക്ഷ
പര഻രക്ഷയഽം
ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല.
അയത഻നഺൽ, മ഻തമഺയ ന഻രക്ക഻ൽ അനഽകാലയം വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യുന് ഇ മാലയം
കഽറഞ്ഞ ഈത്പന്ം ആത്തരത്ത഻ലഽള വ ജനങ്ങള്
ക്ക് സഺധഺരണയഺയ഻ട്ടുള വ റ഻ക്കഽകള഻ൽ
ന഻ന്ഽം കരകയറഺൽ സഹഺയ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ രാപകല്
പന ീചയ്ക്തതഺണ്.
2005ീല ഐഅര്
ഡ഻എഐ  ൂമുന്ദ്കഺ ആന്
ഷവറന്
സ് ീറഗഽുലഷന്
സ് ൂമുന്ദ്കഺ ആന്
ഷവറന്
സ്
ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത്.
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2005-ീല ഐഅര്
ഡ഻എഐ  ൂമുന്ദ്കഺ ആന്
ഷവറന്
സ് ീറഗഽുലഷന്
സ്
ന്ദ്പകഺരം
ആത്തരം ഈത്പന്ങ്ങൽക്ക് ീചറ഻യ ന്ദ്പ഼മ഻യമഺണ്, ആത഻ന്
ീറ ആന്ഷവൽ തഽക 30000
രാപയ഻ൽ തഺീഴയഺണ്.
ആത്തരം ഈത്പന്ങ്ങൽ കാടഽതലഽം വ഻വ഻ധ സഺമാദഺയ഻ക
സംഘടനകൽ ഄഥവഺ സന്ദ്ധ സംഘടനങ്ങൽ ന്ദ്ഗാപ്പ് ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ഄവരഽീട
ഄംഗങ്ങള്
ക്കഺയ഻ എഐ ടഽക്കഽന്ത്. ഐഅര്
ഡ഻എഐ യഽീട ന്ദ്ഗഺമ഼ണ-സഺമാഹ഻ക വ഻ഭഺഗം
ന്ദ്പത഻ബദ്ധത
ന്ദ്പകഺരം
ആന്
ഷവറന്
സ്
വയഺപകമഺയ഻
എഐ ത്ത഻ക്കഽന്ത഻ന്
ആന്
ഷവറര്
മഺൽ
തങ്ങളുീട ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ
എഐ ന്ദ്തയഺണ് ൂമുന്ദ്കഺ ആന്
ഷവറന്
സ്
ഈത്പന്ങ്ങൽ എഐ ന്ത് ന഻ര്
വച഻ക്കണം
ീപഺതഽുമഖല സ്ഥഺപനങ്ങൽ സമാഹത്ത഻ീല ദഽര്
ബല
ുപഺള഻സ഻കൽ രാപകല്
പന ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്, ഄവയഺണ്:
1. ജന് ുുരഺഗ

വ഻ഭഺഗങ്ങള്
ക്കഺയ഻

രണ്ട്

ബ഼മ ുപഺള഻സ഻

ജൽ അുരഺഗയ ബ഼മഺ ുപഺള഻സ഻യഽീട സവ഻ുശഷതകൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
a. ഇ

ുപഺള഻സ഻
ീചയ്ക്തതഺണ്

ദഽര്
ബല

സമാഹത്ത഻ീല

വ഻ഭഺഗങ്ങള്
ക്കഺയ഻

ുബഺണസഽം ീമഡ഻ക്കല് ീചക്കപ്പും ഒഴ഻ീക
വയക്ത഻ഗത ീമഡ഻ീേയ഻ം പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് സമഺനമഺണ്.

b. കയഽമ഻ുലറ്റ഼വ്

രാപകല്
പന
ബഺക്ക഻

എഐ ലലഺം

c. വയക്ത഻കള്
ക്കഽം കഽടഽംബത്ത഻നഽം ുപഺള഻സ഻ ലഭയമഺണ്.
d. ന്ദ്പഺയപര഻ധ഻ – 5 വയസ്സ് മഽതല്60 വയസ്സ് വീര.
e. മഺതഺപ഻തഺക്കള഻ൽ ഒരഺള്
ക്ക് പര഻രക്ഷയഽണ്ീടക഻ൽ 3 മഽതൽ 5 വയസ് വീരയഽളള

കഽട്ട഻കള്
ക്കഽം പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം.
f. ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട അീക ആന്
ഷവൽ തഽക 5000 രാപയഺണ്, ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന്
ീറ

പട്ട഻ക തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
പട്ട഻ക 2.1
ആന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യഽീട
ന്ദ്പഺയം
കഽടഽംബനഺഥൽ
ജ഼വ഻തപകഺള഻
25 വയസ്സുവീര ന്ദ്പഺയമഽള വ മക്കൽ
രണ്ു്പര് ഄടങ്ങഽന് കഽടഽംബം+1
കഽട്ട഻
രണ്ു്പര് ഄടങ്ങഽന് കഽടഽംബം+1
കഽട്ട഻
 ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന്

അദഺയന഻കഽത഻
അനഽകാലയം ലഭ഻ക്കഽം.

46
വീര
70
70
50
190

വയസ്സ് 46-55

240
ന഻യമത്ത഻ീല

56-65

66-70

100
100
50
250

120
120
50
290

140
140
50
330

300

340

380

80ഡ഻

ന്ദ്പകഺരമഽള വ

 ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് ുസവനന഻കഽത഻ ബഺധകമലല
2. യാണ഻ുവഴ്സല്ീഹല്
ത്തഇ ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ സ്ഡക഼ം

(യഽഎച്ചഇഐഎസ്ഡ)
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ന഻കഽത഻

ഇ ുപഺള഻സ഻ 100 ഄത഻ല് കാടഽതുലഺ കഽടഽംബങ്ങളുള വ ന്ദ്ഗാപ്പുകള്
ക്കഺണ്
ലഭ഻ക്കഽന്ത്.
ഄടഽത്ത഻ീട വയക്ത഻കള്
ക്കഽള വ യഽഎഐ ചാണ്ഐഎഐ സ് ുപഺള഻സ഻കളും
ീപഺതഽജനങ്ങള്
ക്ക് ലഭയമഺണ്.
ഗഽണങ്ങൾ
യാണ഻ുവഴ്സല് ീഹല്
ത്ത്
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്:

ആന്
ഷവറന്
സ്

ക്ക഼മ഻ന്
ീറ

ഗഽണങ്ങളഺണ്

തഺീഴ

 ീമഡ഻ക്കല്റ഼യ഻ുമ്പഴ്സ്ഡീമന്
റ്

തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഈപ-പര഻ധ഻യഽീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഒരഽ വയക്ത഻ക്ക്
ഄഥവഺ കഽടഽംബത്ത഻ന് 30,000 രാപ വീരയഽള വ അശഽപന്ദ്ത഻ ീചലവഽകൽ
മടക്ക഻ നല്
കഽം.
പട്ട്യൂട്ട്഻ക 2.2
വ഻ശദഺംശങ്ങൾ
മഽറ഻, തഺമസ ീചലവഽകൽ
ഐസ഻യഽവ഻ല്ഄ്മ഻റ്റ് ീചയ്യുകയഺീണക഻ൽ
സര്
ജന്
,
ഄനക്ുതഷ഻സ്റ്റ്,
കണ്
സള്
ട്ടന്
റ്,
ക്ീപഷയല഻സ്റ്റുകളുീട
ഫ഼സ്,
ുനഴ്സ഻ംഗ്
ീചലവഽകൽ
ഄനക്ുതഷയ, രക്തം, ഓ്സ഻ജന്
, ഒ.ട഻.
ചഺര്
ജഽകൽ, മരഽന്ഽകൽ,
ുരഺഗ ന഻ര്
ണ
വക്തഽക്കൽ,
എഐ ്സ്-ുറ,
ഡയഺല഻സ഻സ്,
ുറഡ഻ുയഺ
ീതറഺപ്പ഻,
ക഼ുമഺ
ീതറഺപ്പ഻,
ുപക്ുമക്കറഽീട
വ഻ല,
കിന്ദ്ത഻മ
കഺല്,
തഽടങ്ങ഻യവ.
ഒരഽ ഄസഽഖത്ത഻ന് അീക നല്
കഽന് തഽക

പര഻ധ഻
ദ഻വുസന 150 രാപ വീര
ദ഻വുസന 300 രാപ വീര
ഄസഽഖം⁄ പര഻ക്ക് ഄനഽസര഻ചാണ്
4500 രാപ വീര
ഄസഽഖം⁄ പര഻ക്ക്
4500 രാപ വീര

ഄനഽസര഻ചാണ്

15000 രാപ വീര

 വ ക്ത഻ഗത അപകട പര഻രക്ഷ

കഽടഽംബത്ത഻ീല മഽഖയ വരഽമഺനക്കഺരന്
ീറ (ീഷഡയാള഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്ത്
ുപഺീല) ഄപകടമരണ പര഻രക്ഷ: 25000 രാപ.


ൂവകല പര഻രക്ഷ
ഄപകടം⁄ഄസഽഖം മാലം കഽടഽംബത്ത഻ീല മഽഖയ വരഽമഺനക്കഺരീന അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ന്ദ്പുവശ഻പ്പ഻ക്കഽുമ്പഺൽ
മാന്് ദ഻വസീത്ത ീവറ്റ഻ംഗ് പ഻ര഼ഡ഻ന് ുശഷം
പരമഺവധ഻ 15 ദ഻വസം വീര ദ഻വുസന അശഽപന്ദ്ത഻ ീചലവ഻നഺയ഻ 50 രാപ
വ഼തം നല്
കഽം.

 ത്പ഼മ഻യം

പട്ട്യൂട്ട്഻ക 2.3

വ഻വരം
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
5 ഄംഗങ്ങളുള വ കഽടഽംബത്ത഻ന്
7 ഄംഗങ്ങളുള വ കഽടഽംബത്ത഻ന്
(അദയീത്ത
3
കഽട്ട഻കളും
അന്ദ്ശ഻തരഺയ
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ത്പ഼മ഻യം
ന്ദ്പത഻വര്
ഷം 365 രാപ
ന്ദ്പത഻വര്
ഷം 548 രാപ
ന്ദ്പത഻വര്
ഷം 730 രാപ

മഺതഺപ഻തഺക്കളും
ബ഻പ഻എഐ ല് കഽടഽംബങ്ങള്
ക്കഽള വ
സബ്സ഻ഡ഻

K. രഺത്ഷ്ട഼യ സവഺസ്ഡത

ന്ദ്പ഼മ഻യം ബ഻പ഻എഐ ല്
കഽടഽംബങ്ങള്
ക്കഽള വ
സര്
ക്കഺൽ
ന്ദ്പ഼മ഻യം
സബ്സ഻ഡ഻
നല്
കഽം.

ബ഼മഺ ുയഺജന

സര്
ക്കഺൽ ഄുനകം അുരഺഗയ പദ്ധത഻കൽ നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്, ച഻ലത് ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
സംസ്ഥഺനങ്ങള്
ക്ക് ുവണ്ട഻യഺണ്.
അുരഺഗയ പദ്ധത഻ളുീട അനഽകാലയങ്ങൽ
ജനങ്ങള഻ുലക്ക് എഐ ത്ത഻ക്കഽന്ത഻ന്, ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളുമഺയ഻ ുചര്
ന്് രഺന്ദ്ഷ്ട഼യ
സവഺക്തയ ബ഼മഺ ുയഺജന പദ്ധത഻ നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്. അര്
എഐ ക്ബ഻ൂവ
നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യത്
ഭഺരത സര്
ക്കഺര഻ന്
ീറ ീതഺഴ഻ൽ മന്ദ്ന്ത്ഺലയമഺണ്, ആത്
ദഺര഻ന്ദ്ദയുരഖയ്ക്ക്ക്
(ബ഻പ഻എഐ ല്
)
തഺീഴയഽള വ
കഽടഽംബങ്ങള്
ക്ക്
പര഻രക്ഷ
നല്
കഽന്ത഻നഺണ്.
രഺന്ദ്ഷ്ട഼യ
സവഺക്തയ
ബ഼മഺ
ുയഺജന
പദ്ധത഻യഽീട
സവ഻ുശഷതകൽ
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
a. ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ബ഻പ഻എഐ ൽ കഽടഽംബങ്ങള്
ക്ക്

അീക 30,000

രാപ ആന്
ഷവൽ തഽക.
b. ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഗങ്ങള്
ക്കഽം പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം.

ബന്ധീപ്പട്ട അുരഺഗയ ുസവനങ്ങള്
ക്കഽം
ുഡീകയര്ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ ശക്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യ ുസവനങ്ങള്
ക്കഽം പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം.

c. ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷനഽമഺയ഻

d. എഐ ലലഺ ുയഺഗയമഺയ അുരഺഗയ ുസവനങ്ങള്
ക്കഽം കയഺഷ്
ീലസ് പര഻രക്ഷ.
e. ക്മഺര്
ട്ട് കഺര്
ഡ് വയവസ്ഥ
f. ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷനഽം

മഽന്
പഽം ുശഷവഽമഽള വ ീചലവഽകൽ ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ

വയവസ്ഥ.
g. ഓുരഺ സരര്
ശനത്ത഻നഽം 100 രാപ യഺന്ദ്തപട഻.
h.

ആന്
ഷവറര്
ക്ക് സംസ്ഥഺന-ുകന്ദ്ര സര്
ക്കഺൽ ന്ദ്പ഼മ഻യം നല്
കഽം.

i. ീടന്
ഡറ഻ലാീടയഺണ് സംസ്ഥഺന സര്
ക്കഺൽ ആന്
ഷവറര്
മഺീര ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത്.
j. സര്
ക്കഺൽ-സവകഺരയ അശഽപന്ദ്ത഻കള഻ൽ ുസവനം ുതടഺം.
k. ുകന്ദ്ര-സംസ്ഥഺന സര്
ക്കഺൽ നല്
കഽന് ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന്
ീറ ഄനഽപഺതം 3:1. ഓുരഺ

കഽടഽംബത്ത഻നഽം ുകന്ദ്ര സര്
ക്കഺൽ പരമഺവധ഻ 565 രാപ സംഭഺവന ീചയ്യും.
സര്
ക്കഺരഽകളുീട സംഭഺവന: വഺര്
ഷ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന്
ീറ
ശതമഺനവഽം 750 രാപയ്ക്ക്ക് മഽകള഻ലഽള വ നീതഺരഽ ഄധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യവഽം.

l. സംസ്ഥഺന

m. രജ഻ക്ുന്ദ്ടഷൽ⁄പഽതഽക്കൽ

ഫ഼സഺയ഻

ഗഽണുഭഺക്തഺവ്

ന്ദ്പത഻വര്
ഷം

നല്
കണം.
n. സംസ്ഥഺന സര്
ക്കഺരഺണ് ഄ്മ഻ന഻ുന്ദ്ടഷൽ ീചലവ് വഹ഻ക്കഽന്ത്
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30

25
രാപ

o. ആത഻നഺയ഻

ഓുരഺ ഗഽണുഭഺക്തഺവ഻നഽം
ഄധ഻കമഺയ഻ ുവണ്ട഻ വരഽം

ക്മഺര്
ട്ട്

കഺര്
ഡ഻നഺയ഻

60

രാപ

p. ക്മഺര്
ട്ട് കഺര്
ഡ് ആഷയഽ ീചയ്ക്തത഻നഽുശഷമഽള വ മഺസം 1-ംഺംം ത഼യത഻ മഽതല്

ഄത് ന്ദ്പബലയത്ത഻ലഺവഽം ന഻
ര്
ദ഻ഷ്ട ജ഻ലലയ഻ൽ ീഫന്ദ്ബഽവര഻ മഺസമഺണ് അദയീത്ത
ക്മഺര്
ട്ട് കഺര്
ഡ് ആഷയാ ീചയ്ക്തീതക഻ൽ, ക്ക഼ം നന്ദ്പ഻ല് 1 മഽതല്
ന്ദ്പഺബലയത്ത഻ൽവരഽം.
വര്
ഷം
മഺര്
ചാണ്
31-ംഺംം
ത഼യത഻
വീര
കഺര്
ഡ഻ന്
ന്ദ്പഺബലയമഽണ്ടഺവഽം. ആതഺയ഻ര഻ക്കഽം ന഻ശ്ച഻ത ജ഻ലലയഽീട ീടര്
മ഻നൽ ത഼യത഻.
അയത഻നഺൽ ആടക്കഺലത്ത് ആഷയഽ ീചയ്യുന് കഺര്
ഡഽകള്
ക്കഽം മഺര്ചാണ് 31
അയ഻ര഻ക്കഽം അ വര്
ഷീത്ത ീടര്
മ഻നല്ത഼യത഻.

q. ഄടഽത്ത

ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ന഻ര്
ുദശ഻ക്കഽന് ഄഥവഺ ീഷഢയാള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്
ട഻പ഻എഐ യഺയ഻ര഻ക്കഽം
ീേയ഻ം
ീസറ്റ഻ൽ
ീചയ്യും.
ല഻സ്റ്റ്
ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്
അശഽപന്ദ്ത഻കള഻ലാീട കയഺഷ്
ീലസ്സഺയ഻ ുവഗത്ത഻ൽ തീന് ീസറ്റ഻ല്
ീമന്
റ് നടത്തഽം
നീതക഻ലഽം ഒരഽ ഄസഽഖം സ്ഥ഻രമഺയ഻ ഈള വതഺീണക഻ൽ, ഄത് ഄശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല്
ഄവസഺനം ുപഺയത഻നഽുശഷമഽള വ 60 ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ൽ റ഼ലഺപ്സഺവഽം.
L. ത്പധഺന് മത്ത്ഫ഻ സഽരക്ഷ ബ഼മഺ ുയഺജന

ഄടഽത്ത഻ീട ന്ദ്പഖയഺപ഻ചാണ വയക്ത഻ഗത ഄപകട മരണ-ൂവകലയ പര഻രക്ഷ
ആന്
ഷവറന്
സഺയ പ഻എഐ ംഎഐ ക്ബ഻ൂവ ആത഻നഽള വ഻ൽ തീന് വളീരുയീറ ജനന്ദ്പ഼ത഻
അര്
ജ഻ചാണ് കഴ഻ഞ്ഞഽ ഇ ക്ക഼മ഻ന്
ീറ വ഻ശദഺംശങ്ങൽതഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
പര഻രക്ഷയഽീട സഺത്പ ത: പകഺള഻കളഺയ ബഺക഻ീല 18നഽം 70 മുദ്ധയ
ന്ദ്പഺയമഽള വ എഐ ലലഺ ുസവ഻ംഗ് ബഺക് ഄീക്കിണ്ടഽടമകള്
ക്കഽം പദ്ധത഻യ഻ൽ ുചരഺം.
പകഺള഻കളഺയ ബഺക് നീതന്ദ്ങ഻ലഽം ഄംഗ഼കിത ുനഺൽ-ൂലഫ് ആന്
ഷവററഽമഺയ഻
പക് ുചരഽക ഄവൽ പര഻രക്ഷയ്ക്ക്കഺയ഻ ഄത്തരം ബഺക഻ന് ഒരഽ മഺസ്റ്റൽ ുപഺള഻സ഻
വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യും. ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഒരഽ ുസവ഻ംഗ് ഄീക്കിണ്ട഻ലാീട
മഺന്ദ്തുമ ക്ക഼മ഻ൽ ുചരഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു, ഒന്഻ലധ഻കം ബഺകഽകള഻ൽ എഐ ന്
ുറഺൽ
ീചയ്ക്തഺൽ ഄയഺള്
ക്ക് ഄധ഻ക അനഽകാലയം ലഭ഻ക്കഽകയ഻ീലലന്് മഺന്ദ്തമലല
ഄടയ്ക്ക്കഽന് ന്ദ്പ഼മ഻യം കണ്ടഽീകട്ടുകയഽം ീചയ്യും.
അധഺറഺണ് ബഺക്
ഄീക്കിണ്ട഻നഽള വ ന്ദ്പഥമ ീകൂവസ഻.
എന്
ുറഺൾ
ീമന്
റ് ീമഺഡഺല഻റ്റ഻⁄ കഺലഺവധ഻: ജാണ് 1 മഽതൽ
ുമയ് 31 വീരയഽള വ ഒരഽ വര്
ഷക്കഺലുത്തക്കഺണ് പര഻രക്ഷ, ആത഻ൽ ഓുട്ടഺീഡബ഻റ്റഺയ഻ ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ുസവ഻ംദ്ധരസ് ബഺക് ഄീക്കിണ്ട഻ൽ ന഻ന്ഽം പണം
ഇടഺക്കഽന്ത഻നഽള വ ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ുഫഺം
ഓുരഺ വര്
ഷവഽം ുമയ് 31-ുനഺട് കാട഻
നല്
കണം ന്ദ്പഺരംഭ വര്
ഷമഺയത഻നഺൽ ആത് 31 അഗസ്റ്റ് 2015 വീര
ന഼ട്ട഻യ഻ട്ടുണ്ട്. ന്ദ്പഺരംഭ വര്
ഷമഺയത഻നഺൽ ഭഺരത സര്
ക്കഺൽ ഇ പദ്ധത഻യ഻ൽ
ുചരഽന്ത഻നഽള വ കഺലഺവധ഻ മാന്് മഺസുത്തക്ക് കാട഻ കാട്ട഻ുയക്കഽം ഄതഺയത്
30 നവംബൽ 2015 വീര.
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട വയവസ്ഥയ഻ൽ മഽഴഽവൽ വഺര്
ഷ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യവഽം നല്
ക഻ പ഼ന്ടഽം ുചരഺൽ
സഺധ഻ുചാണക്കഽം. മഽന് ഄനഽഭവത്ത഻ന്
ീറ ീവള഻ചാണത്ത഻ൽ ക്ക഼മ഻ന്
ീറ വയവസ്ഥ
പഽതഽക്കഽന്ത഻ന്
ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ക്ക഼മ഻ൽ
തഽടരഽന്ത഻ന് ഄുപക്ഷകര്
ക്ക്
ദ഼ര്
ഘകഺല എഐ ന്
ുറഺള്
ീമന്
റ്⁄ ഓുട്ടഺ-ീഡബ഻റ്റ് ഓപ്ഷൽ ലഭയമഺണ്. മഽകള഻ല്
164

പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ര഼ത഻യ഻ൽ ക്ക഼മ഻ൽ ന഻ന്ഽം പഽറത്ത് ുപഺകഽന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ഭഺവ഻യ഻ൽ ക്ക഼മ഻ൽ ുചരഺൽ സഺധ഻ക്കഽം. ുയഺഗയരഺയ പഽത഻യ ഄുപക്ഷകര്
ക്കഽം
ന഻ലവ഻ൽ ക്ക഼മ഻ല് ുചരഺത്ത ുയഺഗയരഺയവര്
ക്കഽം ഭഺവ഻യ഻ൽ ക്ക഼മ഻ൽ ുചരഺൽ
സഺധ഻ക്കഽം.
ആന്
ഷവറന്
സ് ന്ദ്പകഺരമഽള വ അനഽകാലയങ്ങൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
ുനഽകാല ങ്ങളറീട പട്ട്യൂട്ട്഻ക
മരണം
രണ്ട് കണ഻ന്
ീറയഽം കഺഴ്ച പര഻പാര്
ണമഺയ഻
നഷ്ടീപ്പടഽക ഄഥവഺ രണ്ട് ൂകകൽ ഄഥവഺ
കഺലഽകൽ നഷ്ടീപ്പടഽക ഄഥവഺ ഒരഽ കണ഻ന്
ീറ
കഺഴ്ചയഽം ൂക ഄഥവഺ കഺല഻ന്
ീറ ുശഷ഻
നഷ്ടീപ്പടഽക
ഒരഽ കണ഻ന്
ീറ കഺഴ്ച നഷ്ടീപ്പടഽക ഄഥവഺ
ൂക ഄഥവഺ കഺല഻ന്
ീറ ുശഷ഻ നഷ്ടീപ്പടഽക

ഇന്
ഷവര് തഽക
2 ലക്ഷം രാപ
2 ലക്ഷം രാപ

1 ലക്ഷം രാപ

എഐ സ്എഐ ംഎഐ സ്സ഻ലാീടുയഺ ആ-ീമയ഻ല഻ലാീടുയഺ ുനര഻ട്ട് സരര്
ശ഻ുചാണഺ
ുചരഽകയഽം ുനമ഻ുനഷൽ ുരഖീപ്പടഽത്തഽകയഽം ീചയ്യഺം.

പദ്ധത഻യ഻ൽ

ത്പ഼മ഻യം: ഓുരഺ ഄംഗത്ത഻നഽം ന്ദ്പത഻വര്
ഷം 12 രാപ. ഓുട്ടഺ-ീഡബ഻റ്റ്
ീസികരയത്ത഻ലാീട ഄീക്കിണ്ടഽടമയഽീട ുസവ഻ംഗ് ബഺക് ഄീക്കിണ്ട഻ൽ ന഻ന്ഽം
ഒറ്റത്തവണയഺയ഻ ജാൽ 1-ുനഺ ഄത഻നഽമഽുമ്പഺ പര഻രക്ഷയഽീട ഓുരഺ വര്
ഷവഽം
ഇടഺക്കഽം. ജാണ് 1-ന് ുശഷമഺണ് ഓുട്ടഺ-ീഡബ഻റ്റ് ീചയ്യുന്ീതക഻ൽ ഓുട്ടഺ
ീഡബ഻റ്റ഻ന് ീചയ്ക്തത഻നഽുശഷം ഄടഽത്ത മഺസം ഒന്ഺം ത഼യത഻ മഽതൽ പര഻രക്ഷ
ലഭ഻ചാണ് തഽടങ്ങഽം.
പകഺള഻യഺയ ബഺക്
ഓുട്ടഺ ീഡബ഻റ്റ് ഓപ്ഷൽ
നല്
ക഻യ഻ട്ടുള വ മഺസം തീന് ഄതഺയത് എഐ ലലഺ വര്
ഷവഽം ുമയ് മഺസം തീന്
ന്ദ്പ഼മ഻യം തഽക ഇടഺക്കഽകയഽം അ മഺസം തീന് ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ഻ൽ
ന്ദ്പ഼മ഻യം ഄടയ്ക്ക്കഽകയഽം ീചയ്യും.
വഺര്
ഷ഻ക ീേയ഻മഽകളുീട
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
ന്ദ്പ഼മ഻യം
വ഻ലയ഻രഽത്തഽകയഽം
പുക്ഷ അദയീത്ത 3 വര്
ഷം ന്ദ്പ഼മ഻യം കാട്ടഺത഻ര഻ക്കഺനഽള വ പരമഺവധ഻
ന്ദ്ശമങ്ങളും നടത്തഽം.
പര഻രക്ഷ
ഇലലഺതഺകല്:
ആലലഺതഺകഽന്ത്:

ഄംഗത്ത഻ന്
ീറ

ഄപകട

പര഻രക്ഷ

1. ഄംഗത്ത഻ന് 70 വയസ്സഺകഽുമ്പഺൽ (നറ്റവഽം ഄടഽത്ത പ഻റന്ഺള഻ീല വയസ്സ്)

ഄഥവഺ
2. ബഺക് ഄീക്കിണ്ട് ുേഺസ് ീചയ്യുക ഄഥവഺ ആന്
ഷവറന്
സ് ന്ദ്പഺബലയത്ത഻ൽ
ന഻ലന഻ര്
ത്തഺനഽള വ തഽക ഄീക്കിണ്ട഻ൽ ആലലഺത഻ര഻ക്കഽക ഄഥവഺ
3. ഄംഗം ഒന്഻ലധ഻കം ഄീക്കിണ്ട഻ലാീട പര഻രക്ഷയ഻ൽ ുചരഽകയഺീണക഻ൽ
ഒീരണം ഒഴ഻ീക ബഺക്ക഻യഽള വ പര഻രക്ഷ ആലലഺതഺക്കഽകയഽം ന്ദ്പ഼മ഻യം
കണ്ടഽീകട്ടുകയഽം ീചയ്യുക.
ഄടയ്ക്ുക്കണ്ട ത഼യത഻യ഻ൽ ഄീക്കിണ്ട഻ൽപരയഺപ്തമഺയ ഫണ്ട് ആലലഺത഻ര഻ക്കഽക
ഄഥവഺ നീതക഻ലഽം ഄ്മ഻ന഻ക്ുന്ദ്ടറ്റ഼വ് ന്ദ്പം  നം തഽടങ്ങ഻യ സഺുകത഻ക
കഺരണത്തഺൽ ആന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷ ആലലഺതഺകഽകയഺീണക഻ൽ, വയവസ്ഥകള്
ക്ക്
ഄനഽസിതമഺയ഻
മഽഴഽവൽ
ന്ദ്പ഼മ഻യം
നല്
ക഻
പഽതഽക്കഺവഽന്തഺണ്.
ഇ
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കഺലഘട്ടത്ത഻ൽ,
റ഻ക്ക് പര഻രക്ഷ
പര഻രക്ഷയഽീട
റ഼യ഻ന്
ുസ്റ്ററ്റ്ീമന്
റ്
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം.

സക്ീപന്
ഡ് ീചയ്യീപ്പടഽകയഽം റ഻ക്ക്
ആന്
ഷവറന്
സ്
ത഼രഽമഺനത്ത഻ന്
ീറ

M. ത്പധഺന് മത്ത്ഫ഻ ജന് ധന് ുയഺജന

2014 അഗസ്റ്റ് 15 സവഺതന്ദ്ന്ത്യദ഻നത്ത഻ന് ന്ദ്പഖയഺപ഻ചാണത് ുപഺീല ബഺക഻ംഗ്
ുസവ഻ംദ്ധരസ് അന്
റ് ഡ഻ുപ്പഺസ഻റ്റ് ഄീക്കിണ്ടഽകൽ, ീന്ദ്കഡ഻റ്റ്, ആന്
ഷവറന്
സ്,
ീപന്
ഷവൽ എഐ ന്഻വയ഻ൽ ആന്ത്യൽ ീപിരണ്മഺീര
ഄവര്
ക്ക് തഺങ്ങഺവഽന് ര഼ത഻യ഻ൽ
ുചര്
ക്കഽന്ത഻ന്
ആന്ത്യൽ ന്ദ്പധഺനമന്ദ്ന്ത്഻ 28-ന് അരംഭ഻ചാണതഺണ് ഇ സഺമ്പത്ത഻ക
ഈള്
ീക്കഺള വ഻ക്കൽ കഺംീപയ്ൽ. ആത് ഒറ്റ അഴ്ചയ഻ൽ നറ്റവഽം കാടഽതൽ ബഺക്
ഄീക്കിണ്ടഽകൽ അരംഭ഻ചാണത഻ൽ ുലഺക റ഻ുക്കഺര്
ഡഺയ഻.
ആത഻ന്
ീറ ലക്ഷയ്ം
പരമഺവധ഻ അളുകീള ബഺക഻ംഗ഻ന്
ീറ മഽഖയധഺരയ഻ുലക്ക് എഐ ത്ത഻ക്കഽക എഐ ന്തഺണ്.
നീതക഻ലഽം ബഺക഻ന്
ീറ ശഺഖയ഻ൽ ഄഥവഺ ബ഻സ഻നസ്സ് കറക്ുപഺണ്ടന്
റ് (ബഺക്
മ഻ന്ദ്ത) ഔട്ട്
ീലറ്റ഻ലാീട ഄീക്കിണ്ട് തഽറക്കഺം. പ഻എഐ ംീജഡ഻ൂവ ഄീക്കിണ്ട്
പാജയ ബഺലന്
സ഻ൽ അരംഭ഻ക്കഺം. എഐ ന്ത്഻രഽന്ഺലഽം, ഄീക്കിണ്ട് ഈടമയ്ക്ക്ക് ീചക്ക്
ബഽക്ക് അവശയീമക഻ൽ ഄവൽ കഽറഞ്ഞ ബഺലന്
സ് മഺനദണ്ഡം പഺല഻ചാണ഻ര഻ക്കണം.
പ഻എംീജഡ഻ൂവ
ുനഽകാല ങ്ങൾ

പത്പത഻

ത്പകഺരമഽള്ള പരീ

ത്പുത ക

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ഡ഻ുപ്പഺസ഻റ്റ഻ന് പല഻ശ
1 ലക്ഷം രാപയഽീട ഄപകട ആന്
ഷവറന്
സ്
മ഻ന഻മം ബഺലന്
സ് അവശയമ഻ലല.
30000 രാപയഽീട ൂലഫ് ആന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷ
ആന്ത്യയ഻ലഽടന഼ളം ലള഻തമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ പണം ൂകമഺറ്റം ീചയ്യഺം.
സര്
ക്കഺൽ ക്ക഼മഽകളുീട ഗഽണുഭഺക്തഺക്കള്
ക്ക് അനഽകാലയങ്ങൽ ുനര഻ട്ട് ആത്തരം
ഄീക്കിണ്ടഽകള഻ുലക്ക് ൂകമഺറ്റം ീചയ്യീപ്പടഽം.
7. 6
മഺസീത്ത
സംതിപ്തമഺയ
ര഼ത഻യ഻ൽ
ഄീക്കിണ്ട്
ൂകകഺരയം
ീചയ്യുകയഺീണക഻ൽ ഓവൽന്ദ്ഡഺറ് ഓറ്റ് ീസികരയം ലഭ഻ക്കഽം.
8. ീപന്
ഷൽ -ആന്
ഷവറന്
സ് ഈത്പന്ങ്ങ഻ുലക്ക് ുനര഻ട്ട് ലഭയമഺകഽം.
9. ഄപകട ആന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷ
10. 45 ദ഻വസങ്ങള഻ൽ കഽറഞ്ഞത് 1 ദ഻വസീമക഻ലഽം ഈപുയഺഗ഻ക്കണീമന്
വയവസ്ഥയ഻ൽ റാുപ ീഡബ഻റ്റ് കഺര്
ഡ്.
11. ഒരഽ വ഼ട്ട഻ീല ഒരഽ ഄീക്കിണ്ടഽടമയ്ക്ക്ക് എഐ ന് ന഻ലയ഻ൽ 5000 രാപ
വീരയഽള വ ഓവൽന്ദ്ഡഺറ് ഓറ്റ് ീസികരയം, വന഻തകള്
ക്ക് മഽന്
ഗണന.
2015 ുമയ് 13 വീരയഽള വ കണക്ക് ന്ദ്പകഺരം 15.59 ുകഺട഻ ഄീക്കിണ്ട്
തഽറന്ത് വഴ഻ 16,918.91 ുകഺട഻ രാപ റ഻ുക്കഺര്
ഡ് ുനട്ടം ഈണ്ടഺയ഻. ആത഻ൽ
8.5 ുകഺട഻ ഄീക്കിണ്ടഽകൽ പാജയം ബഺലന്
സഺയ഻ട്ടഺണ് തഽറന്ത്.
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N. വ ക്ത഻ഗത അപകട-ൂവകല

പര഻രക്ഷ

ഄന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ഻
ഈണ്ടഺകഽന്
ഄപകടം
മാലം
ഈണ്ടഺകഽന്മരണത്ത഻നഽം
ൂവകലയത്ത഻നഽം
വ ക്ത഻ഗത
അപകട-ൂവകല
പര഻രക്ഷ
(പ഻എ)
ുപഺള഻സ഻കൽ
നഷ്ടപര഻ഹഺരം
നല്
കഽം.
ആത്തരം
ുപഺള഻സ഻കൽ
ീപഺതഽുവ ഄപകട പര഻രക്ഷയഽംീട ഒപ്പം ച഻ക഻ത്സഺ പര഻രക്ഷയഽം നല്
കഽം.
പ഻എഐ  ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ മരണഺനഽകാലയം ആന്
ഷവൽ തഽകയഽീട 100% അണ്,
ൂവകലയം സംഭവ഻ക്കഽന് സഺഹചരയത്ത഻ൽ സ്ഥ഻ര ൂവകലയമഺീണക഻ൽ ആന്
ഷവൽ
തഽകയഽീട
ന഻ശ്ച഻ത
ശതമഺനവഽം
തഺല്
ക്കഺല഻ക
ൂവകലയമഺീണക഻ൽ
അഴ്ചുതഺറഽമഽള വ നഷ്ടപര഻ഹഺരവഽം ലഭ഻ക്കഽം,
അഴ്ചുതഺറഽമഽള വ
നഷ്ടപര഻ഹഺരം
എഐ ീന്ത്ന്ഺൽ
പരമഺവധ഻
ആന്ദ്ത
അഴ്ച
നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല്
കഽം എഐ ന് വയവസ്ഥയ഻ൽ അഴ്ചുതഺറഽം ന഻ശ്ച഻ത തഽക നല്
കഽം.
1. പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ന ൂവകല ങ്ങളറീട വ഻ഭഺഗങ്ങൾ

ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരം തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ൂവകലയങ്ങള്
ക്ക് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം:
i. സ്ഥ഻രമഺയ

പാര്
ണ്ണ ൂവകല ം (പ഻ട഻ഡ഻): ജ഼വ഻തകഺലം
മഽഴഽവൽ പാര്
ണ ൂവകലയുത്തഺീട ജ഼വ഻ക്കഽക, ഄതഺയത് എഐ ലലഺ നഺല്
ുപശ഻കളും തളര്
ന്് ുപഺകഽക, ുകഺമയ഻ലഺകഽക, രണ്ട് കണുകൽ/രണ്ട്
ൂകകൽ/ൂകകഺലഽകൽ ഄഥവഺ ഒരഽ ൂകയ്യും ഒരഽ കണും ഒരഽ കഺലഽം
ഄഥവഺ ഒരഽ ൂകയ്യും ഒരഽ കഺലഽം.

ii. സ്ഥ഻രമഺയ

ഭഺഗ഻ക ൂവകല ം (പ഻പ഻ഡ഻):
മഽഴഽവൽ
ഭഺഗ഻ക
ൂവകലയുത്തഺീട
ജ഼വ഻ക്കഽക,
ഈദഺ.
കഺല്
വ഻രൽ, തഽടങ്ങ഻യവ നഷ്ടീപ്പടഽക.

ജ഼വ഻തകഺലം
ൂകവ഻രൽ,

iii. തഺല്
ക്കഺല഻ക

പാര്
ണ്ണ ൂവകല ം (പ഻ട഻ഡ഻): കഽറചാണു
കഺലുത്തക്ക്
മഺന്ദ്തമഽള വ
പാര്
ണ
ൂവകലയം.
ഇ
വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽ,
ൂവകലയമഽള വ കഺലയളവ഻ീല സഺണ്പത്ത഻ക നഷ്ടത്ത഻നഺണ് സംരക്ഷണം
ലഭ഻ക്കഽം
ീഡത് പര഻രക്ഷ ഄഥവഺ ീഡത്ത് ലസ് സ്ഥ഻ര ൂവകലയ പര഻രക്ഷ ഄഥവഺ
ീഡത്ത് ീലത്ത് സ്ഥ഻ര ഭഺഗ഻ക
ൂവകലയ ഄഥവഺ ീഡത്ത് ലസ്
തഺല്
ക്കഺല഻ക പാര്
ണ ൂവകലയ പര഻രക്ഷ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത഻ന് ീേയ഻ന്
റ഻ന്
സഺധ഻ക്കഽം.

2. ഇന്
ഷവര് തഽക

ച഻ല
ആന്
ഷവറന്
സ്
കണ്പന഻കൽ
ആന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യഽീട
മഺസവരഽമഺനത്ത഻ന്
ീറ 60 ആരട്ട഻യ്ക്ക്ക് തഽലയുമഺ 100 ആരട്ട഻യ്ക്ക്ക് തഽലയുമഺ അയ
അനഽകാലയങ്ങൽ നല്
ക഻ുയക്കഽം. മറ്റ് ച഻ല ുപഺള഻സ഻കൽ വഺര്
ഷ഻ക വരഽമഺനം
കണക്ക഻ീലടഽക്കഺീത ഫ഻്ക്ഡ് ലഺനഺണ് വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യുന്ത്. ആത്തരം
ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത ലഺന഻ന്
ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ പര഻രക്ഷയഽീട ഓുരഺ
വ഻ഭഺഗത്ത഻നഽം ആന്
ഷവൽ തഽക വയതയക്തമഺയ഻ര഻ക്കഽം.
3. ത്പുയഺജനകരമഺയ ലഺന്
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ന്ദ്പുയഺജനകരമഺയ
ഒരഽ
ലഺൽ
അയത഻നഺൽ,
പ഻.എഐ .
ുപഺള഻സ഻കൽക്ക്
പകഽകചാണവടത്ത഻ൽ അകര്
ഷണമ഻ലല. ഄതഽീകഺണ്ട്, ഒരഽ വയക്ത഻ക്ക് വയതയക്ത
ആന്
ഷവററ഻ന്
ീറ ക഼ഴ഻ൽ ഒന്഻ലധ഻കം ുപഺള഻സ഻യഽണ്ീടക഻ൽ, ഄപകട മരണം,
പ഻ട഻ഡ഻, പ഻പ഻ഡ഻, തഽടങ്ങ഻യ സരൽഭങ്ങള഻ൽ എഐ ലലഺ ുപഺള഻സ഻കളുീടയഽം ീേയ഻ം
ലഭ഻ക്കഽം.
4. പര഻രക്ഷയഽീട സഺത്പ ത

ആത്തരം ുപഺള഻സ഻ൽ ീപഺതഽുവ ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകള്
ക്കഽം പര഻രക്ഷ നല്
കഽം
ഄതഺയത്
ഄപകടീത്ത തഽടര്
ന്ഽണ്ടഺകഽന് അശഽപന്ദ്ത഻ ീചലവഽകള്
ക്കഽം മറ്റ്
ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകള്
ക്കഽം പര഻രക്ഷ നല്
കഽം. ആന്് ഄപകടീത്ത തഽടര്
ന്ഽണ്ടഺകഽന്
അശഽപന്ദ്ത഻ ീചലവഽകള്
ക്കഽം മറ്റ് ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകള്
ക്കഽം പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്
അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻കളുണ്ട്.
ഄ്തതരം
ുപഺള഻സ഻കൽ
ഄസഽഖങ്ങള്
ക്കഽം ഄവയഽീട ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഽം പര഻രക്ഷ നല്പ്കഽകയ഻ലല, പകരം
ഄപകടവഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട
ച഻ക഻ത്സ
ീചലവഽകള്
ക്ക്
മഺന്ദ്തുമ
പര഻രക്ഷ
നല്പ്കഽകയഽള വു.
5. മാല

വര്
ത്പ഻ത ുനഽകാല ങ്ങൾ

വയക്ത഻ഗത ഄപകട പര഻രക്ഷുയഺുടഺപ്പം മ഻ക്ക ആന്
ഷവററഽമഺരഽം ഄപകടം മാലം
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന്ദ്പുവശ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന് ുഹഺക്പ഻റ്റൽ കയഺഷ്, മരണഺന്ത്രം ശവശര഼രം
ീകഺണ്ടഽുപഺകഽന്ത഻നഽള വ യഺന്ദ്ത ീചലവ്, വ഻ദയഺഭയഺസഺനഽകാലയമഺയ഻ ന഻ശ്ച഻ത
തഽക, അംബഽലണ്സ് ചഺര്
ജഽകൽ തഽടങ്ങ഻യ മാലയവര്
ദ്ധ഻ത അനഽകാലയങ്ങളും
വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യുന്ഽണ്ട്.
6. ഒഴ഻വഺക്കലഽകൾ

തഺീഴ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്വയഺണ്
ന഻ന്ഽം ഒഴ഻വഺക്ക഻യ഻ട്ടുള വത്:

ീപഺതഽുവ

വയക്ത഻ഗത

ഄപകട

പര഻രക്ഷയ഻ൽ

i.

ുപഺള഻സ഻ എഐ ടഽക്കഽന്ത഻നഽമഽമ്പഽള വ നീതക഻ലഽം ൂവകലയം

ii.

മഺനസ഻കുരഺഗങ്ങൽ ഄഥവഺ നീതക഻ലഽം ഄസഽഖം മാലമഽണ്ടഺയ ൂവകലയം
ഄഥവഺ മരണം.

iii. ുനര഻ുട്ടഺ

ഄലലഺീതുയഺ ബഺധ഻ചാണ഻ട്ടുള വ രത഻ജനയ ുരഺഗം, ൂലംഗ഼ക
ബന്ധത്ത഻ലാീട പകര്
ന് ുരഺഗങ്ങൽ, എഐ യ്ക്്സ് ഄഥവഺ ഈണ്മഺദം.

iv. ഄപകടം മാലം ഈണ്ടഺയ഻ട്ടുള വത് ഒഴ഻ീകയഽള വ ുറഡ഻ുയഷൽ, ആന്
ഫക്ഷൽ,

വ഻ഷബഺധ തഽങ്ങ഻യവ മാലമഽണ്ടഺകഽന് ൂവകലയം ഄഥവഺ മരണം.
v. കഽറ്റവഺള഻ മുനഺഭഺവുത്തഺടഽകാട഻ ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ുയഺ ഄയഺളുീട

നീതക഻ലഽം കഽടഽംബഺംഗുമഺ
മാലമഽണ്ടഺകഽന് പര഻ക്ക്.

ീചയ്യുന്

ന഻യമലംഘനപരമഺയ

ന്ദ്പവിത്ത഻

സമരങ്ങൽ, കലഺപങ്ങൽ, വ഻ലവം, ഭ഼കരവഺദം, ഄറസ്റ്റ്,
പ഻ട഻ീവയ്ക്ക്കൽ, തടഞ്ഞഽീവയ്ക്ക്കൽ തഽടങ്ങ഻യവയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ുനര഻ുട്ടഺ
ഄലലഺീതുയഺ ഈണ്ടഺകഽന് ഄപകടം മാലമഽള വ പര഻ക്കഽകൽ, ഄഥവഺ
ൂവകലയം ഄഥവഺ മരണം.

vi. യഽദ്ധം,

vii. ആന്
ഷവൽ

ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ ീകഺലലീപ്പടഽന് സഺഹചരയം. എഐ ന്ത്഻രഽന്ഺലഽം,
മ഻ക്ക ുപഺള഻സ഻കള഻ലഽം, ീകഺലപഺതകത്ത഻ന്
ീറ കഺരയത്ത഻ൽ ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
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വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ന്ദ്ക഻മ഻നല് പശ്ചഺത്തലമ഻ീലലക഻ൽ ഄത് ഄപകടമഺയ഻ കണക്കഺക്ക഻
ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരമഽള വ പര഻രക്ഷ നല്പ്കഽം.
viii. ഗര്
ഭകഺലത്ത്

ഄഥവഺ കഽട്ട഻യഽീട ജനനസമയത്ത്
മാലമഽള്ക്ല മരണം⁄ൂവകലയം⁄ ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷൽ.

ഈണ്ടഺകഽന്

ന്ദ്പം  നം

ix. ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ നീതക഻ലഽം കഺയ഻ക മത്സരത്ത഻ൽ പീകടഽക്കഽന്

ഄഥവഺ പര഻ശ഼ലനം നല്പ്കഽന് ീന്ദ്പഺഫഷണൽ, നീതക഻ലഽം
മ഻ല഻ട്ടറ഻
ഄഥവഺ
അംഡ്
ുഫഺഴ്സഽകള഻ൽ
ഄനഽഷ്ഠ഻ക്കഽന്തഺീണക഻ൽ.
x.

രഺജയീത്ത
ുസവനം

സവയം മഽറ഻ുവല്
പ്പ഻ക്കൽ ഄഥവഺ അംതൃഹതയ

xi. മദയുമഺ മയക്കഽമരഽുന്ഺ ഈപുയഺഗ഻ചാണുപ്പഺഴഽള വ ഄപകടം

നവ഻ുയഷൽ,
ബലാണ഻ംഗ്,
പര്
േതഺുരഺഹണം,
പര്
േതഺവുരഺഹണം ഄഥവഺ നീതക഻ലഽം എഐ യര്
ന്ദ്കഺറ് ഓറ്റ഻ീല ഄഥവഺ
ബലാമ഻ീല യഺന്ദ്ത഻കൽ.

xii. സഺഹസ഻കമഺയ

സഺധഽതയഽള വ ൂലസന്
സ് ആലലഺീത വഺഹനം ഓട഻ക്കഽന്ത് മാലമഽള വ നഷ്ടങ്ങളും
ച഻ല ുപഺള഻സ഻കൽ ഒഴ഻വഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്
പ഻എഐ  ുപഺള഻സ഻കൽ വയക്ത഻കള്
ക്കഽം കഽടഽംബങ്ങള്ക്ക്കഽം ന്ദ്ഗാപ്പുകള്
ക്കഽം വഺദ്ധരദഺനം
ീചയ്യുന്ത്.
െഺമ഻ല഻ പഺുക്കമെ കവര്
ഫഺമ഻ല഻ പഺുക്കജ് പര഻രക്ഷ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് മഺതികയ഻ലഺണ് നല്
കഽന്ത്:
 വരഽമഺനക്കഺരനഺയ

അംഗവഽം
(ഇന്
ഷവര്
ീചയ്ത
വ ക്ത഻കൾ) ജ഼വ഻തപങ്കഺള഻യഽം, വരഽമഺനമഽീണ്ടങ്ക഻ല്:
ഓുരഺരഽത്തര്
ക്കഽം ന്ദ്പുതയക ആന്
ഷവൽ തഽക, അവശയനഽസിതം, വയക്ത഻ഗത
പര഻രക്ഷയ഻ീല ുപഺലഽള വ സഺധഺരണ പര഻മ഻ത഻ക്കഽള വ഻ല്തീന്.

 ജ഼വ഻തപങ്കഺള഻

(വരഽമഺനമ഻ീലലങ്ക഻ല്:
ീപഺതഽുവ
വരഽമഺനക്കഺരന്
ീറ ആന്
ഷവൽ തഽകയഽീട 50 ശതമഺനം.
ആത഻ന് ഈയര്
ന്
പര഻ധ഻യഽണ്ട് ഈദഺ. 1,00,000 രാപ ഄീലലക഻ൽ 3,00,000 രാപ.

 കഽട്ട്യൂട്ട്഻കൾ (5നഽം 25നഽം മുത്പ

ത്പഺയമഽള്ള പരീവര്): ീപഺതഽുവ
വരഽമഺനക്കഺരന്
ീറ ആന്
ഷവൽ തഽകയഽീട 25 ശതമഺനം,
ആത഻ന് ഈയര്
ന്
പര഻ധ഻യഽണ്ട്.

ത്ഗാപ്പഇ ുപഴ്സണല് അപകട ുപഺള഻സ഻കൾ
ീപഺതഽുവ
വഺര്
ഷ഻കമഺയ഻
മഺന്ദ്തം
പഽതഽക്കഺൽ
സഺധ഻ക്കഽന്
വഺര്
ഷ഻ക
ുപഺള഻സ഻കളഺണ് ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഴ്സണൽ ഄപകട ുപഺള഻സ഻കൽ. എഐ ന്ത്഻രഽന്ഺലഽം,
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട സംഭവത്ത഻ന് പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത഻ന്
1 വര്
ഷത്ത഻ൽ തഺീഴ
കഺലഺവധ഻യഽള വ
ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഴ്സണൽ ഄപകട ഈത്പന്ങ്ങൽ ുനഺൽ-ൂലഫ്
ആന്
ഷവററഽമഺരഽം
സ്റ്റഺന്
ീഡുലഺൽ
ീഹല്
ത്ത്
ആന്
ഷവററഽമഺരഽം
വഺദ്ധരദഺനം
ീചയ്യഺറഽണ്ട്.
വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ലഽള വ ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻കളഺണ് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്:
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തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വര്
ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത഻ന് സ്ഥഺപനങ്ങള്
ക്ക്,
ഄുസഺസ഻ുയഷനഽകള്
ക്ക് തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യുന്തഺണ് ആത്തരം
ുപഺള഻സ഻കൽ:
o ുപര് ുചര്
ക്കീപ്പട്ട ജ഼വനക്കഺൽ
o ുപര് ുചര്
ക്കീപ്പടഺത്ത ജ഼വനക്കഺൽ
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തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വര്
ക്ക്
പര഻രക്ഷ
നല്
കഽന്ത഻ന്
ഄുസഺസ഻ുയഷനഽകള്
ക്ക്, ീസഺൂസറ്റ഻കള്
ക്ക്, േബ്ബുകള്
ക്ക്, തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക്
വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യുന്തഺണ് ആത്തരം ുപഺള഻സ഻കൽ:
o ുപര് ുചര്
ക്കീപ്പട്ട ഄംഗങ്ങൽ
o ുപര് എഐ ടഽത്ത് ഄറ഻യഺത്ത ഄംഗങ്ങൽ
(കഽറ഻പ്പ്: ജ഼വനക്കഺര്
ക്ക് ന്ദ്പുതയകം പര഻രക്ഷ നല്
ക഻ുയക്കഽം)
ുത്ബഺക്കണ്
ുബഺണ്
(ീപഺട്ട്യൂട്ട്഻യ
അസ്ഥ഻)
ുപഺള഻സ഻യഽം
ൂദനംദ഻ന ത്പവിത്ത഻കൾ
ക്കഽള്ള പരീ നഷ്ടപര഻ഹഺരവഽം
ആീതഺരഽ
ന്ദ്പുതയക പ഻എഐ 
ുപഺള഻സ഻യഺണ്.
ഒട഻വഽകള്
ക്ക്
പര഻രക്ഷ
നല്പ്കഽന്ത഻നഺണ്
ഇ
ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്.

തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ുപഺള഻സ഻
രാപകല്
പന

ഒട഻വ഻നഽം ആന്
ഷവൽ തഽകയ഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺനം
ഄഥവഺ അനഽകാലയം ീേയ഻ം ീചയ്യുന് സമയത്ത് നല്പ്കഽം.

i. ഓുരഺ

തരത്ത഻ലഽള വ
ഄസ്ഥ഻യ്ക്ക്കഺണ്
പര഻രക്ഷയഽള വത്
എഐ ന്ത഻ന്
ീറ
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽം നത് തരത്ത഻ലഽള വ ഒട഻വഺണ് ഈണ്ടഺയത് എഐ ന്ത഻ന്
ീറയഽം
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് അനഽകാലയം നല്
കഽക.

ii. നത്

വ഼ശദമഺക്കഽന്ത഻ന്,
ീചറ഻യ
ഒട഻വ഻ീനക്കഺളും
ഒട഻വ഻നഺണ്
ഈയര്ക്ന്
ശതമഺനം
അനഽകാലയം
ലഭ഻ക്കഽക.
വ഻രലഽകള഻ീല
ഄസ്ഥ഻
ഒട഻യഽന്ത഻ുനക്കഺളും
തഽടയ഻ീല
ഒട഻യഽകയഺീണക഻ൽ ഈയര്ക്ന് ശതമഺനം അനഽകാലയം ലഭ഻ക്കഽം.

iii. കാടഽതൽ

സക഼ര്
ണ
മഺന്ദ്തമലല,
ഄസ്ഥ഻

iv. ൂദനംദ഻ന

ന്ദ്പവിത്ത഻കൽ ഄതഺയത് ഭക്ഷണം കഴ഻ക്കഽക, ീശിചയഺലയം
ഈപുയഺഗ഻ക്കഽക, വക്ന്ദ്തം ധര഻ക്കഽക തഽടങ്ങ഻യ ീചയ്യഺനഽള വ ബഽദ്ധ഻മഽട്ട്
മാലമഽണ്ടഺകഽന് നഷ്ടങ്ങള്
ക്ക് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ട്ടുള വ ന഻ശ്ച഻ത
അനഽകാലയ പര഻രക്ഷയഽം ുപഺള഻സ഻ നല്
കഽം.

v. ആത്

ുഹഺക്പ഻റ്റൽ
കയഺഷ഻നഽം
ഄപകട
മരണത്ത഻നഽം
പര഻രക്ഷ
നല്
കഽന്ഽണ്ട്. വ഻വ഻ധ ആന്
ഷവൽ തഽകയ഻ലഽം അനഽകാലയത്ത഻ലഽം വ഻വ഻ധ
ലഺനഽകൽ ലഭയമഺണ്.
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O. വ഻ുദശയഺത്ത ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
1. ുപഺള഻സ഻യഽീട ുവശ ം

നമ്മൽ ഄവധ഻ക്കഺലം അുഘഺഷ഻ക്കഺൽ ഄഥവഺ ബ഻സ഻നസ്സ് യഺന്ദ്തയ്ക്ക്ക് വ഻ുദശത്ത്
ുപഺകഽണ്ുപഺൽ, നമ്മഽീട മനസ്സ഻ലഽണ്ടഺകഽന് ച഻ന്ത് ച഻ല കഺരയങ്ങൽ ശര഻യഺയ഻
നടക്ക഻ലല എഐ ന്തഺണ്. പുക്ഷ, വ഻ുദശത്ത് സ് ചര഻ക്കഽണ്ുപഺൽ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ഄ്മ഻റ്റഺുവണ്ട ര഼ത഻യ഻ലഽള വ നീതക഻ലഽം ഄസഽഖുമഺ ഄപകടുമഺ സംഭവ഻ചാണഺൽ,
ന്ദ്പുതയക഻ചാണ് യഽഎഐ സ്സ്എഐ യ഻ുലഺ കഺനഡയ഻ുലഺ അീണക഻ൽ ച഻ക഻ത്സ ീചലവ് തഺങ്ങഺൽ
കഴ഻യ഻ലല.വ഻ുദശയഺന്ദ്ത ആന്
ഷവറന്
സ് ഇ അവശയം ന഻റുവറ്റും.
2. പര഻രക്ഷയഽീട സഺത്പ ത

ആത്തരം
ുപഺള഻സ഻കൽ
ന്ദ്പഥഺമ഻കമഺയ഻
ഄപകട-ഄസഽഖ
അനഽകാലയങ്ങൽ
നല്പ്കഽന്ത഻നഺണ്, പുക്ഷ ആന്് വ഻പണ഻യ഻ൽ ലഭയമഺയ മ഻ക്ക ഈത്പന്ങ്ങളും ഒരഽ
കാട്ടം പര഻രക്ഷകൽ ഒരഽ ഈത്പന്ത്ത഻ൽ വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യുന്വയഺണ്. വഺദ്ധരദഺനം
ീചയ്യുന് പര഻രക്ഷകളഺണ് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

ഄപകട മരണം / ൂവകലയം,
ീപീട്ടന്് അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന്ദ്പുവശ഻പ്പ഻ുക്കണ്ട ഄവസ്ഥയ഻ലഽള വ ച഻ക഻ത്സ
ീചലവഽകൽ
യഺന്ദ്തഺസമഺനങ്ങള്നഷ്ടീപ്പടഽക
യഺന്ദ്തഺസമഺനങ്ങള്ലഭ഻ക്കഺൽ കഺലതഺമസം ഈണ്ടഺകഽക
പഺക്ുപഺര്
ട്ടും മറ്റ് ുരഖകളും നഷ്ടീപ്പടഽക,
വക്തഽക്കള്
ക്കഽം സവകഺരയ നഺശനഷ്ടത്ത഻നഽം ുതഡ് പഺര്
ട്ട഻ ബഺദ്ധയത,
തട്ട഻ീകഺണ്ടഽുപഺകല഻നഽള വ പര഻രക്ഷ,
യഺന്ദ്ത റദഺക്കഽക ഄഥവഺ കഺലതഺമസമഽണ്ടഺവഽക,
തട്ട഻ീകഺണ്ടഽുപഺകല഻നഽള വ പര഻രക്ഷ, തഽടങ്ങ഻യവ

3. മഽഖ

ലഺനഽകൾ

മഽഖയ ലഺനഽകളഺണ് ഄവധ഻ക്കഺല യഺന്ദ്ത ഄഥവഺ ബ഻സ഻നസ് യഺന്ദ്ത഻കര്
ക്ക്
ബ഻സ഻നസ് ലഺനഽകൽ; വ഻ുദശത്ത് പഠ഻ക്കഺൽ ുപഺകഽന് വ഻ദയഺര്
ഥ഻കള്
ക്ക് സ്റ്റഡ഻
ലഺന്
, ുജഺല഻ ുതട഻ുപഺകഽന്വര്ക്ക്ക് എഐ ംുലഺയ഻ീമന്
റ് ലഺൽ
4. ുര്
ീക്കഺീക്ക ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഺം

ബ഻സ഻നസ്സ് അവശയങ്ങള്
ക്ക് , ഄവധ഻ക്കഺല അുഘഺഷ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഄഥവഺ
പഠനത്ത഻ന് വ഻ുദശത്ത് ുപഺകഽന് ആന്ത്യൽ ീപിരണ്മഺര്
ക്കഺണ് ഇ ുപഺള഻സ഻
ലഭ഻ക്കഽക. ആന്ത്യൽ ീതഺഴ഻ലഽടമകൽ വ഻ുദശത്ത് കരഺര഻ന് ഄയക്കഽന് ജ഼വനക്കഺര്ക്ക്കഽം
പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം.

5. ുര്
ീക്കഺീക്ക ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഺം

ബ഻സ഻നസ്സ്
അവശയങ്ങള്
ക്ക്,
വ഻ദയഺഭയഺസത്ത഻നഺയ഻ വ഻ുദശത്ത്

ഄവധ഻ക്കഺലം
ീചലവഴ഻ക്കഺന്
ഄഥവഺ
ുപഺകഽന് ആന്ത്യന് ീപിരന് ഇ ുപഺള഻സ഻
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എഐ ടഽക്കഺന്
. വ഻ുദശത്ത് കരഺര് ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് ുജഺല഻
ീതഺഴ഻ലഽടമകളുീട ജ഼വക്കഺര്
ക്കഽം പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം.

ുപഺകഽന്

ആന്ത്യന്

6. ഇന്
ഷവര് തഽകയഽ ത്പ഼മ഻യങ്ങളറം

പര഻രക്ഷ ീപഺതഽുവ യഽഎഐ സ് ുഡഺളറഺയ഻ട്ടഺണ് നല്
ുകണ്ടത് ആത് 100000
യഽഎഐ ക്ഡ഻ മഽതൽ 500000 യഽഎഐ ക്ഡ഻ വീരയഺയ഻ര഻ക്കഽം. ച഻ക഻ത്സ ീചലവ്,
ഒഴ഻പ്പ഻ക്കൽ, ത഻ര഻ീക നഺട്ട഻ീലത്ത഻ക്കൽ തഽടങ്ങ഻യ വ഻ഭഺഗത്ത഻നഺണ് പര഻രക്,
മഽഖയമഺയഽമഽള്ക്ലത്, മറ്റ് വ഻ഭഺഗങ്ങള്
ക്ക് ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ത ബഺദ്ധയ പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക്
എഐ സ്.ഐ. കഽറവഺയ഻ര഻ക്കഽം. എഐ ംുലഺയ഻ീമന്
റ് ലഺൽ ഒഴ഻ീകയഽള വവയ്ക്ക്ക് ആന്ത്യൽ
രാപയഺയ഻
ന്ദ്പ഼മ഻യം
ഄടയ്ക്ക്കഺം,
എഐ ംുലഺയ഻ീമന്
റ്
ലഺനഽകഺൽ
ന്ദ്പ഼മ഻യം
ുഡഺളറഺയ഻ ഄടയ്ക്ക്കണം. ീപഺതഽുവ രണ്ട് തരത്ത഻ലഽള വ ലഺനഽകളഺണഽള വത്:
 യഽഎഐ സ്എഐ ⁄ കഺനഡ ഒഴ഻ീക ുലഺകീമമ്പഺടഽം
 യഽഎഐ സ്എഐ ⁄ കഺനഡ ഈള്
പ്പീട ുലഺകീമമ്പഺടഽം

ച഻ല ഈത്പന്ങ്ങൽ നഷയൽ രഺജയങ്ങള്
ക്ക് മഺന്ദ്തം, ക്ീഷന്
ജൽ രഺജയങ്ങള്
ക്ക് മഺന്ദ്തം
പര഻രക്, വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യുന്ഽണ്ട്.
1. ന഻രത്ഫരം

യഺത്ത

ീചയ്യറന്ന

വ വസഺയ഻കൾ
ക്കഽള്ള പരീ

ലഺനഽകൾ
ആീതഺരഽ വഺര്
ഷ഻ക ുപഺള഻സ഻യഺണ്, വയവസഺയ഻കൽ/മഽതലഺള഻മഺൽ ആന്ത്യക്ക്
ീവള഻യ഻ൽ ന഻രന്ത്രം യഺന്ദ്ത ീചയ്യുന് ഈുദയഺഗസ്ഥര്
ക്ക് ുവണ്ട഻ എഐ ടഽക്കഽന്
ുപഺള഻സ഻കൽ. വര്
ഷത്ത഻ൽ ഒരഽപഺട് തവണ വ഻ുദശയഺന്ദ്ത നടത്തഽന് വയക്ത഻കൽക്കഽം
ഇ പര഻രക്ഷ എഐ ടഽക്കഺം. ഒരഽ വര്
ഷത്ത഻ൽ എഐ ന്ദ്ത യഺന്ദ്ത ീചയ്യഺീമന്ത഻നഽം ഓുരഺ
യഺന്ദ്തയ഻ലഽം എഐ ന്ദ്തനഺൽ വ഻ുദശത്ത് തങ്ങഺീമന്ഽള വത഻നഽം പര഻ധ഻യഽണ്ട്.
അനഽവൽ ഡ഻േുറഷൽ ുപഺള഻സ഻യഽീട പര഻രക്ഷ ആന്് വളീര ജനന്ദ്പ഻യമഽള വതഺണ്,
ഒരഽ വര്
ഷത്ത഻ൽ ഒരഽ കണ്പന഻യഽീട ഈുദയഺഗസ്ഥൽ ദ഻വസത്ത഻ൽ എഐ ന്ദ്ത മണ഻ക്കാൽ
യഺന്ദ്ത ീചയ്യുന്ഽ എഐ ന്ത഻ീന ഄട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻ മഽന്
കാൽ ന്ദ്പ഼മ഻യം ഄടയ്ക്ക്കഺം.
ഓുരഺ ഈുദയഺഗസ്ഥരഽം എഐ ന്ദ്ത ദ഻വസം യഺന്ദ്ത ീചയ്ക്ീതന് ഄഴ്ചയ഻ുലഺ രണ്ടഺഴ്ച
കാടഽണ്ുപഺുഴഺ ഡ഻േയൽ ീചയ്യുകയഽം ന്ദ്പ഼മ഻യം മഽന്
കാറഺയ഻ ഄ്ജസ്റ്റ് ീചയ്യണം.
ദ഻വസങ്ങൽ കണക്കഺക്കഽന് കഺരയത്ത഻ലഽം ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ വയവസ്ഥകളുണ്ട്.
മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ുപഺള഻സ഻കൽ ബ഻സ഻നസ്സ് ഄഥവഺ ഄവധ഻ക്കഺല യഺന്ദ്തയ്ക്ക്ക്
മഺന്ദ്തുമ ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു.
യഺന്ദ്ത ആന്
ഷവറന്
സ് ീപഺതഽുവ ന഻ലവ഻ലഽള വ ഄസഽഖമഽള വവീര ഒഴ഻വഺക്കഽം.
വ഻ുദശത്ത് ച഻ക഻ത്സ ീചയ്യുന്ത഻ന് ന഻ലവ഻ൽ ുരഺഗമഽള വ വയക്ത഻കള്
ക്ക് പര഻രക്ഷ
ലഭ഻ക്കഽകയ഻ലല.
ഇ ുപഺള഻സ഻കളുീട ക഼ഴ഻ലഽള വ അുരഺഗയവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ീേയ഻മഽകൽ
കയഺഷ്
ീലസഺണ്, ആന്
ഷവറൽ ന്ദ്പമഽഖ രഺജയങ്ങള഻ീല ീനറ്റ്
വര്
ക്ക഻ൽീപ്പട്ട ഄന്ത്ഺരഺന്ദ്ഷ്ട
ുസവനദഺതഺക്കളുമഺയ഻
ുപഺള഻സ഻യഽീട
ുമൽ
ുസവനം
നല്
കഺൽ
കരഺറ഻ൽ
നര്
ീപ്പട്ട഻ട്ടുണ്ട്.
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P. ത്ഗാപ്പഇ ുുരഺഗ

പര഻രക്ഷ

1. ത്ഗാപ്പഇ ുപഺള഻സ഻കൾ

കഴ഻ഞ്ഞ പഺഠത്ത഻ൽ വ഻വര഻ചാണത് ുപഺീല ന്ദ്ഗാപ്പ് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻
ലഭ഻ക്കഽന്ത്
ന്ദ്ഗാപ്പുകള്
ക്ക്/
ഄുസഺസ഻ുയഷനഽകള്
ക്ക്/
സ്ഥഺപനങ്ങൽക്ക്/വയവസഺയങ്ങള്
ക്കഽമഺണ്,
ഄവര്
ക്ക്
ഒരഽ
ുമലധ഻കഺര഻
ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത഻ന് അവശയമഺയ ഄന്ദ്തയഽം ഄളുകൽ
ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം.
ഓുരഺ വര്
ഷവഽം കരഺൽ പഽതഽക്കണീമന് വയവസ്ഥയ഻ൽ മഺന്ദ്തുമ ന്ദ്ഗാപ്പ് അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കൽ എഐ ലലഺ കമ്പന഻കളും വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യുന്ത്.
ത്ഗാപ്പഇ
ുപഺള഻സ഻കളറീട
ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന് ുനഽകാല

സവ഻ുശഷതകൾ
പര഻രക്ഷകൾ

-

1. പര഻രക്ഷയഽീട സഺത്പ ത

ീതഺഴ഻ലഽടമകൽ തന്
ീറ ജ഼വനക്കഺര്
ക്കഽം ഄവരഽീട കഽടഽംബഺംഗങ്ങള്
ക്കഽം ഄതഺയത്
ജ഼വ഻തപകഺള഻, കഽട്ട഻കൽ, മഺതഺപ഻തഺക്കൽ⁄ ജ഼വ഻തപകഺള഻യഽീട മഺതഺപ഻തഺക്കൽ
എഐ ന്഻വര്
ക്ക്
പര഻രക്ഷ
നല്
കഽന്ത഻ന്
എഐ ടഽക്കഽന്
ുപഺള഻സ഻യഺണ്
ന്ദ്ഗാപ്പ്
ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യഽീട ീപഺതഽവഺയ രാപം.
2. ുര്
ക്കഽുവണ്ട഻യഽള്ള പരീ പര഻രക്ഷ

ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻കൽ ഒരഽ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
ീറ അവശയങ്ങള്
ക്ക് ഄനഽുയഺജയമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ
രാപകല്പ്പന ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ പര഻രക്ഷയഺണ്. ഄങ്ങീന, ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ,
ഒരഺള്
ക്ക് വയക്ത഻ഗത ുപഺള഻സ഻യ഻ലഽള വ ഄുനകം സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ുഡ ഒഴ഻വഺക്കലഽകൽ
കഺണഺൽ സഺധ഻ക്കഽം.
3. ത്പസവ പര഻രക്ഷ

ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ഈള്
ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുള വ നറ്റവഽം ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ഒന്ഺമ് ന്ദ്പസവ
പര഻രക്ഷ. ആന്് ച഻ല ആന്
ഷവറര്
മഺൽ വയക്ത഻ഗത ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ ആത് വഺദ്ധരദഺനം
ീചയ്യുന്ഽണ്ട്, പുക്ഷ രണ്ട്- മാന്് വര്
ഷീത്ത കഺത്ത഻ര഻പ്പ് കഺലഺവധ഻
ബഺധകമഺണ്. ഒരഽ ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ 9 മഺസീത്ത കഺത്ത഻ര഻പ്പ് കഺലഺവധ഻യഺണ്
പുക്ഷ ച഻ലത഻ന് കഺത്ത഻ര഻പ്പ് കഺലഺവധ഻ ഒഴ഻വഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്. സഺധഺരണ
ന്ദ്പസവത്ത഻നഽം സ഻ുസറ഻യനഽമഽള വ അശഽപന്ദ്ത഻ ീചലവഽകള്
ക്ക് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം.
ഇ പര഻രക്ഷ കഽടഽംബത്ത഻ന്
ീറ അീക ആന്
ഷവര് തഽകയ഻ൽ പരമഺവധ഻ 25000
രാപ മഽതൽ 50000 രാപയഺയ഻ ന഻ജീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
4. കഽട്ട്യൂട്ട്഻യ്ക്കഽള്ള പരീ പര഻രക്ഷ

മാന്് മഺസം ന്ദ്പഺയം മഽതല് മഺന്ദ്തുമ കഽട്ട഻കള്ക്ക്ക് വയക്ത഻ഗത അുരഺഗയ
ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു. ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ, ഒരഽ ദ഻വസം
ന്ദ്പഺയമഽള വ കഽട്ട഻കള്
ക്ക് മഽതൽ പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം, ച഻ലുപ്പഺൽ ന്ദ്പസവപര഻രക്ഷയഽീട
പര഻ധ഻യ഻ൽ ന഻ജീപ്പടഽത്തഽം ച഻ലുപ്പഺൽ കഽടഽംബത്ത഻ന്
ീറ അീക ആന്
ഷവൽ തഽകയ഻ൽ
ഈള്ക്ീപ്പടഽത്തഽം.
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5. ന഻ലവ഻ലഽള്ള പരീ

ുരഺഗങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പരീ
കഺലഺവധ഻ ഒഴ഻വഺക്കല്

പര഻രക്ഷ,

കഺത്ത഻ര഻പ്പഇ

നന്ഺയ഻
രാപകല്പ്പന
ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ
ഒരഽ
ന്ദ്ഗാപ്പ്
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ
മ഻ക്ക
ഒഴ഻വഺക്ക഻യ഻ട്ടുള വവയഽം ഄതഺയത് ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഗം ഒഴ഻വഺക്കൽ, 30
ദ഻വസീത്ത കഺത്ത഻ര഻പ്പ് കഺലഺവധ഻, 2 വര്
ഷീത്ത കഺത്ത഻ര഻പ്പ് കഺലഺവധ഻,
പകര്
ചാണവയഺധ഻ തഽടങ്ങ഻യവ ഈള്
ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
6. ത്പ഼മ഻യം കണക്കഺക്കല്

ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല ഄംഗങ്ങളുീട വയസ്സ്, ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
ീറ വലഽപ്പം, ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട
ീേയ഻മഽകളുീട
ഄനഽഭവസമ്പത്ത്
എഐ ന്഻വയഽീട
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
ന്ദ്ഗാപ്പ്
ുപഺള഻സ഻കളുീട ന്ദ്പ഼മ഻യം ഇടഺക്കഽന്ത്. ഄനഽഭവസമ്പത്ത഻ന്
ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
ഓുരഺ വര്
ഷവഽം ന്ദ്പ഼മ഻യം വയതയക്തമഺയ഻ര഻ക്കഽം, ന്ദ്ഗാപ്പുകള്
ക്ക് മഽകള഻ൽ
പരഺമര്
ശ഻ചാണ഻രഽന് ഄധ഻ക പര഻രക്ഷകൽ ീസിജനയമഺയ഻ നല്
കഽം.

7. ീതഺഴ഻ലഽടമ-ജ഼വനക്കഺര് ഇതര ത്ഗാപ്പറകൾ

ആന്ത്യയ഻ൽ
ആന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷ ുനടഽക എഐ ന് ലക്ഷയ്ുത്തഺീട ന്ദ്ഗാപ്പ്
രാപ഼കര഻ക്കഽന്ത് ീറഗഽുലറ്ററ഻ വയവസ്ഥകൽ പാര്ക്ണമഺയ഻ ന഻ുരഺധ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
ീതഺഴ഻ലഽടമകള് ഄലലഺത്തവര്
ക്ക് ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻കൽ നല്
കഽുമ്പഺൽ, ന്ദ്ഗാപ്പ് ഈടമകളും
ഄംഗങ്ങളും തമ്മ഻ലഽള വ ബന്ധം എഐ ന്ത്ഺീണന്് പര഻ുശഺധ഻ുക്കണ്ടത് വളീര
ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ഒരഽ സംഗത഻യഺണ്.
ഉദഺഹരണം
ഒരഽ ബഺക് തങ്ങളുീട ുസവ഻ംദ്ധരസ് ബഺക് ഄീക്കിണ്ട് ഈടമകള്
ക്കഽം ീന്ദ്കഡ഻റ്റ്
കഺര്
ഡഽടമകള്
ക്കഽം ുവണ്ട഻ ുപഺള഻സ഻ എഐ ടഽക്കഽന്ത് ഒരഽ സവഭഺവ഻ക ന്ദ്ഗാപ്പ഻ൽ
ഈള്
ീപ്പടഽം, ഒരഽ വല഻യ ജനവ഻ഭഺഗത്ത഻ന് ഄവരഽീട അവശയങ്ങള്
ക്ക് ഇ
ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പുയഺജനകരമഺണ്
ആവ഻ീട ഓുരഺ ഄീക്കിണ്ട് ഈടമകള഻ല് ന഻ന്ഽം ുശഖര഻ക്കഽന് ന്ദ്പ഼മ഻യം വളീര
കഽറഞ്ഞതഺയ഻ര഻ക്കഽം, പുക്ഷ ഒരഽ ന്ദ്ഗാപ്പ് എഐ ന് ന഻ലയ഻ൽ ആന്
ഷവറര്
ക്ക് ഗണയമഺയ
ഒരഽ തഽക തീന് ലഭ഻ക്കഽം, ബഺക് തങ്ങളുീട ഈപുഭഺക്തഺക്കള്
ക്ക്
സഽപ്പ഻ര഻യൽ
ുപഺള഻സ഻യഽീട രാപത്ത഻ൽ മ഻കചാണ ന്ദ്പ഼മ഻യം ന഻രക്ക഻ൽ മാലയവര്
ദ്ധ഻ത ുസവനം
വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യും.
8. വ഻ല ന഻ശ്ചയ഻ക്കല്

ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
ീറ വലഽപ്പത്ത഻ന്
ീറയഽം മഽന്
ക്കഺല ീേയ഻മഽകളുീടയഽം
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് ഡ഻ക്ീകിണ്ട് ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥയഽണ്ട്.
ഒരഽ മഽഴഽവൽ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന് പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത഻നഺൽ ന്ദ്പത഻കാല ത഻രീഞ്ഞടഽക്കൽ റ഻ക്ക്
ന്ദ്ഗാപ്പ് ആന്
ഷവറന്
സ് കഽറയ്ക്ക്കഽം മഺന്ദ്തമലല ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല ഄംഗങ്ങള്
ക്ക് മ഻കചാണ
വയവസ്ഥയ്ക്ക്കഺയ഻
വ഻ലുപശഺനഽം
സഺധ഻ക്കഽം.എഐ ന്ത്഻രഽന്ഺലഽം,
കഴ഻ഞ്ഞ
വര്
ഷങ്ങള഻ൽ, ഇ വ഻ഭഺഗം വളീര വല഻യ നഷ്ടത്ത഻ലഺണ്, ആത് കഺരണം മത്സരം
മാലം ന്ദ്പ഼മ഻യം ന഻രക്ക് വളീര കഽറചാണത് മാലമഺണ്. ആത഻ീല ച഻ലീര ന്ദ്പ഼മ഻യം
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ന഻രക്കഽം പര഻രക്ഷയഽം പര഻ഷ്കര഻ക്കഽന്ത഻ുലക്ക് നയ഻ചാണു, പാര്
േഺവസ്ഥയ഻ുലക്ക്
ത഻ര഻ീക എഐ ത്ത഻ീയന്് പറയഺൽ ആുപ്പഺഴഽം ബഽദ്ധ഻മഽട്ടഺണ്.
9. ത്പ഼മ഻യം അടയ്ക്കല്

ന്ദ്ഗാപ്പുടമയ്ക്ക്ക് ഄഥവഺ ീതഺഴ഻ലഽടമയ്ക്ക്ക് ഒന്ഽക഻ൽ ന്ദ്പ഼മ഻യം ഒരഽമ഻ചാണ് ഄടയ്ക്ക്കഺം,
പുക്ഷ
ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല
ഄംഗങ്ങളുീട
ഄഥവഺ
ജ഼വനക്കഺരഽീട
സംഭഺവനയഽീട
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്. ആത് ആന്
ഷവററഽമഺയ഻ട്ടുള വ സംഗ഻ൽ ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ടഺണ്, ന്ദ്ഗാപ്പുടമ
ഄഥവഺ ീതഺഴ഻ലഽടമ ന്ദ്പ഼മ഻യം ുശഖര഻ചാണ് ഄടചാണ് എഐ ലലഺ ഄംഗങ്ങള്
ക്കഽം പര഻രക്ഷ
നല്
കണം.
10. അ്-്ണ് ുനഽകാല ങ്ങൾ

ന്ദ്പുതയകം
രാപകല്
പന
ീചയ്ക്ത
ുപഺള഻സ഻കൽ
ദന്ത്ല്
പര഻പഺലനം,
ുനന്ദ്ന്ത്
പര഻പഺലനം, അുരഺഗയ പര഻ുശഺധന ച഻ലുപ്പഺൽ ഗഽരഽതര ുരഺഗ പര഻രക്ഷ
തഽടങ്ങ഻യവ ഄധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങൽ സവ഼കര഻ചാണ് ഄഥവഺ ീസിജനയ അനഽകാലയമഺയ഻
വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യുന്ഽണ്ട്.
കഽറ഻പ്പറകൾ:
ന്ദ്ഗാപ്പ്
ഄപകട-അുരഺഗയ
പര഻രക്ഷ
നല്
കഽന്ത഻നഽള വ
വയവസ്ഥകൽ
ഐഅര്
ഡ഻എഐ ഐ മഽുന്ഺട്ട് വചാണ഻ട്ടുണ്ട്. ആത് ഄസഺധഽവഺയ പണം ഈണ്ടഺക്കഽക
എഐ ന് ലക്ഷയ്ുത്തഺീടയഽള വ ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ ുചരഽന്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന്ത഻ൽ
ന഻ന്ഽം അളുകീള സംരക്ഷ഻ക്കഽം.
ഄടഽത്ത഻ീട സര്
ക്കഺൽ അവ഻ഷ്കര഻ചാണ഻ട്ടുള വ അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് പദ്ധത഻കളും
ജനങ്ങള്
ക്കഺയഽള വ ഈത്പന്ങ്ങളും ന്ദ്ഗാപ്പ് അുരഺഗയ പര഻രക്ഷയ഻ൽ ഈള്
ീപ്പടഽം കഺരണം
സര്
ക്കഺൽ ുപഺള഻സ഻ വഺങ്ങഽന്ത് ഒരഽ വ഻ഭഺഗം ജനങ്ങള്
ക്കഺണ്.
ന഻ര്
വചനം
ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
ീറ ന഻ര്
വചനം തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
a) ഒരഽ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ൽ ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ലക്ഷയ്ുത്തഺീട ന്ദ്പവര്
ത്ത഻ക്കഽന് ഒരഽ കാട്ടം അളുകള്

ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം, ന്ദ്ഗാപ്പ് സംഘഺടകന് ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല ഭാര഻ഭഺഗം ഄംഗങ്ങള്
ക്കഺയ഻
ആന്
ഷവറന്
സ് നര്ക്ീപ്പടഽത്തഽന്ത഻ന് സഺധ഻ക്കണം.

b) ആന്
ഷവറന്
സ് എഐ ടഽക്കഽക എഐ ന് ലക്ഷയ്ുത്തഺീട രാപ഼കര഻ചാണതഺയ഻ര഻ക്കരഽത് ന്ദ്ഗാപ്പ്.

ഄംഗങ്ങള്
ക്കഽം നല്പ്കഽന് ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ
അനഽകാലയങ്ങളും വയക്തമഺയ഻ ുരഖീപ്പടഽത്തണം.

c) ഓുരഺ

ന്ദ്പ഼മ഻യം

ന഻രക്കഽം

d) ന്ദ്ഗാപ്പ് ഡ഻ക്ീക്കിണ്ട് എഐ ലലഺ ഄംഗങ്ങള്ക്ക്കഽമഺയ഻ വ഼ത഻ക്കണം മഺന്ദ്തമലല
ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ഇടഺക്കഽന്ത഻ലഽം ഄധ഻കം തഽക ന്ദ്പ഼മ഻യമഺയ഻ ഇടഺക്കരഽത്.
2. ുകഺര്
പ്പുററ്റഇ ബെര് അഥവഺ ുലഺട്ട്യൂട്ട്ര് ുപഺള഻സ഻

മ഻ക്ക ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻കള഻ലഽം, ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ആന്
ഷവൽ തഽകയ്ക്ക്കഺണ് ഓുരഺ
കഽടഽംബത്ത഻നഽം പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത്, ഄതഺയത് 1 ലക്ഷം രാപ മഽതൽ 5 ലക്ഷം
രാപ വീര, ച഻ലുപ്പഺൽ ഄത഻ലഽം കാടഽതൽ. ആവ഻ീടയഺണ് കഽടഽംബത്ത഻ീല
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അര്
ീക്കക഻ലഽം മഺരകമഺയ ുരഺഗം വരഽകയഺീണക഻ൽ ആന്
ഷവൽ തഽക ത഼ര്
ന്്
ുപഺകഽന് ഄവസ്ഥയ഻ൽ എഐ ത്തഽക. ഄത്തരം സഺഹചരയത്ത഻ൽ, ബഫൽ പര഻രക്ഷ
അശവഺസകരമഺണ്, ആവ഻ീട കഽടഽംബ ആന്
ഷവൽ തഽകീയക്കഺളും കാടഽതൽ വരഽന്
ീചലവഽകൽ ഇ ബഫൽ തഽക ഈപുയഺഗ഻ചാണ് ുനര഻ടഺം.
ചഽരഽക്കത്ത഻ൽ ബഫൽ പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് 10 ലക്ഷം രാപ മഽതൽ 1 ുകഺട഻ രാപ വീര,
ച഻ലുപ്പഺൽ ഄത഻ലഽം കാടഽതൽ ആന്
ഷവൽ തഽക വരഺം.
കഽടഽംബത്ത഻ന്
ീറ ആന്
ഷവൽ
തഽക ത഼രഽുമ്പഺഴഺണ് ബഫറ഻ൽ ന഻ന്ഽം തഽക ലഭ഻ക്കഽന്ത്. എഐ ന്ത്഻രഽന്ഺലഽം,
മഺരകമഺയ ുരഺഗം മാലം ഒറ്റത്തവണ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റ് ീചയ്യുുമ്പഺൽ
ആന്
ഷവൽ
തഽക
ത഼രഽുമ്പഺഴഺണ്
ബഫറ഻ൽ
ന഻ന്ഽള വ
തഽക
ഈപുയഺഗ഻ക്കഺൽ
സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു.
ഓുരഺ
ഄംഗവഽം
ഇ
ബഫറ഻ൽ
ന഻ന്ഽം
ഈപുയഺഗ഻ക്കഽന്
തഽകയ്ക്ക്കഽം
പര഻ധ഻യഽണ്ട്, ആത് ീപഺതഽുവ യഥഺര്
ഥ ആന്
ഷവൽ തഽക വീരയഺകഺം. ഄത്തരം
ബഫൽ പര഻രക്ഷകൽ ആടത്തരം ുപഺള഻സ഻കള്
ക്കഺണ്
ലഭ഻ക്കഽക, യഽക്ത഻ശഺല഻യഺയ
ഒരഽ ഄണ്ടര്
ൂററ്റൽ കഽറഞ്ഞ ആന്
ഷവൽ തഽകയഽള വ ുപഺള഻സ഻കള്
ക്ക് ആത്
നല്
കഽകയ഻ലല.
Q. ത്പുത ക ഉത്പന്നങ്ങൾ
1. ുരഺഗ പര഻രക്ഷ

ഄടഽത്ത഻ീടയഺയ഻, കഺന്
സൽ, ന്ദ്പുമഹം, തഽടങ്ങ഻യ ുരഺഗങ്ങള്
ക്കഽള വ ന്ദ്പുതയക
ുരഺഗ പര഻രക്ഷ
ആന്ത്യൽ വ഻പണ഻യ഻ലഽണ്ട്, മ഻ക്കവഺറഽം ൂലഫ് ആന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻കളഺണ് വ഻പണനം ീചയ്യുന്ത്. പര഻രക്ഷ ദ഼ര്
ഘകഺലുത്തയ്ക്ക്കഺണ് – 5
മഽതൽ
20
വര്
ഷം
വീര
മഺന്ദ്തമലല
ഒരഽ
ീവല്
ീനസ്
അനഽകാലയവഽം
ഈള്
ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട് – ആന്
ഷവറഽീട ീചലവ഻ൽ സഺധഺരണ അുരഺഗയ പര഻ുശഺധന.
രക്തത്ത഻ീല
പ് ചസഺര,
എഐ ല്
ഡ഻എഐ ൽ,
രക്തസമ്മര്
ദം
തഽടങ്ങ഻യ
ന഻യന്ദ്ന്ത്ണവ഻ുധയമഺക്കഽന്ത഻ന്
ുപഺള഻സ഻യഽീട
രണ്ടഺമീത്ത
വര്
ഷം
മഽതൽ
ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള഻ൽ കഽറവ് വരഽത്ത഻ നല്
കഽം. മീറ്റഺരഽ തരത്ത഻ൽ, ന഻യന്ദ്ന്ത്ണം
ുമഺശമഺീണക഻ൽ ഈയര്
ന് ന്ദ്പ഼മ഻യം ഇടഺക്കഽം.
2. ത്പുമഹ

ുരഺഗ഻കൾ
ക്കഇ
പര഻രക്ഷ
രാപകല്
പന ീചയ്ത ഉത്പന്നം

നല്
കഽന്നത഻ന്

ഇ ുപഺള഻സ഻ 26 വയസ്സ഻നഽം 65 വയസ്സ഻നഽം മുദ്ധയ ന്ദ്പഺയമഽള വവര്
ക്ക്
എഐ ടഽക്കഺം, ആത് 70 വയസ്സ് വീര പഽതഽക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽം. ആന്
ഷവൽ തഽക
50,000 രാപ മഽതൽ 5 ലക്ഷം രാപ വീരയഺണ്
മഽറ഻വഺടകയ്ക്ക്ക്
പര഻ധ഻യഽണ്ട്. ഡയബറ്റ഻ക് ീററ്റ഻ുനഺപത഻ (കണ്), ക഻്ന഻, ഡയബറ്റ഻ക് ഫാട്ട്,
ദഺതഺവ഻ന്
ീറ ീചലവഽകൽ ഈള്
പ്പീടയഽള വ ക഻്ന഻ ന്ദ്ടഺന്
ക്ലഺന്
റ് തഽടങ്ങ഻യ
ന്ദ്പുമഹവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻ന് പര഻രക്ഷ നല്
കഽം.
ന഻ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പരീ പര഼ക്ഷ 1
ഓുരഺ ആന്
ഷവററഽം ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പഽള വ ീചലവഽകള് നല്
കഽന്ത്
വയതയക്ത
കഺലയളവ഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം,
ഄത്
ുപഺള഻സ഻യ഻ല്
ന഻ര്
വച഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടുണ്ടഺവഽം, സഺധഺരണഗത഻യ഻ല് ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പ് ---------------------പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത്.
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I. 15 ദ഻വസം
II. 30 ദ഻വസം
III. 45 ദ഻വസം
IV. 60 ദ഻വസം

R. ുുരഺഗ

ുപഺള഻സ഻കള഻ീല മഽഖ

ുെഺസഽകൾ

1. ീനറ്റഇ ഇന
വര്
ക്കഇ ദഺതഺവ്

ീനറ്റ്
വര്
ക്ക് ദഺതഺവ് എഐ ന്ഺൽ ആന്
ഷവൽ നല്
കഽന് തഽക സവ഼കര഻ചാണ് ആന്
ഷവൽ
ീചയ്യീപ്പട്ട വയക്ത഻യഽീട ൂകയ്യ഻ൽ ന഻ന്ഽം പണം വഺങ്ങഺീത ൂവദയുസവനങ്ങൽ
നല്
കഽന് ഒരഽ ട഻പ഻എഐ  ഄഥവഺ ഒരഽ ആന്
ഷവറൽ ല഻സ്റ്റ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ ഒരഽ
അശഽപന്ദ്ത഻ ഄഥവഺ അുരഺഗയ പര഻പഺലന ുകന്ദ്രം. ശിംഖലയ഻ൽ ഈള്
ീപ്പടഺത്ത
അശഽപന്ദ്ത഻കള഻ലഽം ുരഺഗ഻കള്
ക്ക് ുപഺകഺം പുക്ഷ ഄവൽ ഈയര്ക്ന് ന഻രക്ക഻ൽ ഫ഼സ്
ഇടഺക്കഽം.
2. ത്പ഻ുെര്
് ീത്പഺൂവഡര് ീനറ്റഇ ഇന
വര്
ക്കഇ (പ഻പ഻എന്
)

മ഻കചാണ ന഻രക്ക഻ൽ ച഻ക഻ത്സ ഗഽണന഻ലവഺരം ഈറപ്പഺക്കഽന്ത഻ന് തഺത്പരയമഽള വ
അശഽപന്ദ്ത഻കളുീട
ശിംഖലയഽണ്ടഺക്കഺനഽള വ
ീസികരയം
ആന്
ഷവറര്
ക്കഽണ്ട്.
ആന്
ഷവററഽീട മഽന്
കഺല ഄനഽഭവം, ഈപുയഺഗം, പര഻പഺല ീചലവ് എഐ ന്഻വയ്ക്ക്ക്
മഺന്ദ്തം ഇ ന്ദ്ഗാപ്പ് പര഻മ഻തീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ, ആത഻ീന ന്ദ്പ഻ുഫര്
ഡ് ീന്ദ്പഺൂവഡൽ
ീനറ്റ്
വര്
ക്ക് (പ഻പ഻എഐ ന്
) എഐ ന്റ഻യീപ്പടഽം.
3. ക ഺഷ് ഇന
ീലസ്ഡ ുസവനം

„കയഺഷ്
ീലസ് ുസവനം‟ എഐ ന്ഺൽ ആന്
ഷവ
ൽ ീചയ്യീപ്പട്ട വയക്ത഻യഽീട ച഻ക഻ത്സഺ
ീചലവ് ുപഺള഻സ഻യഽീട വയവസ്ഥയഽം ചട്ടവഽം ന്ദ്പകഺരം ന്ദ്പ഼-ഓതൂറുസഷൽ
ഄന്ദ്പാവൽ ലഭ഻ചാണ പര഻ധ഻ വീരയഽള വ തഽക ആന്
ഷവറൽ
ുനര഻ട്ട് ീനറ്റ്
വര്
ക്ക്
ീന്ദ്പഺൂവഡര്
ക്ക് നല്
കഽം. „കയഺഷ്
ീലസ്‟ ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന഻ൽ, ആന്
ഷവറൽ
നല്
കഽന് ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ കഺര്
ഡ് ഄഥവഺ ക്മഺര്
ട്ട് കഺര്
ഡ഻ലാീട ആന്
ഷവ
ൽ ീചയ്യീപ്പട്ട
വയക്ത഻ീയ അശഽപന്ദ്ത഻ക്കഺൽ ത഻ര഻ചാണറ഻യഽം. ഄവര്
ക്ക് ആന്
ഷവ
ററ഻ൽ ന഻ന്ഽം
മഽന്
കഽട്ട഻യഽള വ ഄനഽമത഻യഽം ലഭ഻ക്കഽം. കയഺഷ്
ീലസ് എഐ ന്ഺൽ ുഹഺക്പ഻റ്റല഻ൽ
ഄ്മ഻റ്റഺകഽന് സമയത്ത് ആന്
ഷവ
ൽ ീചയ്യീപ്പട്ട വയക്ത഻ പണം ഒന്ഽം ീകട്ട഻
വയ്ക്ക്കണ്ട മഺന്ദ്തമലല ഄശഽപന്ദ്ത഻ ബ഻ലലുകൽ ആന്
ഷവ
റൽ ുനര഻ട്ട് ഄശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ഄടയ്ക്ക്കഽം.
4. ുത് പഺര്
ട്ട്യൂട്ട്഻ അ്മ഻ന഻സ്ഡുത്ടറ്റര് (ട഻പ഻എ)

അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയ഻ീല ഒരഽ ന്ദ്പമഽഖ വ഻കസനമഺണ ുതഡ് പഺര്
ട്ട഻
ഄ്മ഻ന഻ക്ുന്ദ്ടറ്റൽ ഄഥവഺ ട഻പ഻എഐ  അവ഻ഷ്കര഻ചാണത്. അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ്
ീേയ഻മഽകൽ
ൂകകഺരയം
ീചയ്യുന്
സവതന്ദ്ന്ത്
സംഘടനകളുീട
ുസവനങ്ങൽ
ുലഺകീമമ്പഺടഽമഽള്ക്ല
ആന്
ഷവറര്
മഺൽ
ഈപുയഺഗ഻ചാണ്
വരഽന്ഽണ്ട്.
ആത്തരം
നജന്
സ഻കീളയഺണ് ട഻പ഻എഐ കൽ എഐ ന്് പറയഽന്ത്.
ആന്ത്യയ഻ൽ, തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് കഺരയങ്ങള്
ക്കഺണ് ഒരഽ ആന്
ഷവറൽ അുരഺഗയ
ുസവനങ്ങള്
ക്കഺയ഻ ട഻പ഻എഐ  ഈപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്:
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i. ആന്
ഷവറന്
സ്

ുപഺള഻സ഻
എഐ ടഽത്തത഻ന്
ീറ
ീതള഻വഺയഽം
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ഄ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻ന്
ീറ അവശയത്ത഻നഺയഽം ഐഡന്
റ഻ന്
റ഻ കഺര്
ഡ് നല്
കഽക.
ii. ീനറ്റ്
വര്
ക്ക഻ല്
ീപ്പട്ട അശഽപന്ദ്ത഻കള഻ൽ കയഺഷ്
ീലസ്സ് ുസവനം നല്
കഽക.
iii. ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ീചയ്യുക.
അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ്
ീേയ഻മഽകളുീട
ുമലഽള വ
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ
പാര്
ത്ത഻കര഻ക്കഽന്ത഻ന് ആന്
ഷവറര്ക്മഺൽ ന഻യമ഻ക്കഽന്
സവതന്ദ്ന്ത് വയക്ത഻കളഺണ്
ട഻പ഻എഐ കൽ. ട഻പ഻എഐ യഽീട ുസവനം അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻ന് അവശയമഺയ
നക഼കിത ഐഡന്
റ഻റ്റ഻ കഺര്
ഡ് ആഷയാ ീചയ്യുന്ത് മഽതല് കയഺഷ്
ീലസ് ഄഥവഺ
റ഼യ഻ുമ്പഴ്ീക്മന്
റ് ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ പാര്
ത്ത഼കര഻ക്കഽന്ത്
വീരയഺണ്.
ുതഡ് പഺര്
ട്ട഻ ഄ്മ഻ന഻ക്ുന്ദ്ടറ്റൽ ഄഥവഺ ട഻പ഻എഐ  എഐ ന്ഺൽ ഐഄര്
ഡ഻എഐ  (ുതഡ്
പഺര്
ട്ട഻ ഄ്മ഻ന഻ുസ്റ്റുറ്റഴ്സ് – അുരഺഗയ ുസവനം) ഄധ഻കിതരഽീട 2001-ീല
ചട്ടന്ദ്പകഺരം ൂലസന്
സ് ുനട഻യ നീതഺരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽം അുരഺഗയുസവനങ്ങൽ
നല്
കഽന്ത഻നഺയ഻ ഒരഽ ആന്
ഷവറന്
സ് കണ്പന഻യ഻ൽ ഫ഼സ് വഺങ്ങ഻ുയഺ ശണ്പളം
വഺങ്ങ഻ുയഺ ുസവനം ീചയ്യഺം.
ഄങ്ങീന ആുപ്പഺൽ ആന്
ഷവറര്
മഺൽ അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻ം ുസവനങ്ങളുീട
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന്
ീറ 5-6 ശതമഺനം ന്ദ്പത഻ഫലത്ത഻ൽ ട഻പ഻എഐ കള്
ക്ക്
ഔ്ു്സഺഴ്സ് ീചയ്യുകയഺണ് ീചയ്യഺറ്.
ുതഡ് പഺര്
ട്ട഻ ഄ്മ഻ന഻ക്ുന്ദ്ടറ്റൽ അശഽപന്ദ്ത഻കളുമഺയ഻ ഄഥവഺ അുരഺഗയ ുസവന
ദഺതഺക്കളുമഺയ഻
കരഺറ഻ൽ
നര്ക്ീപ്പടഽകയഽം
ശിംഖലയ഻ൽീപ്പട്ട
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്ക് എഐ ത്തഽന് ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് കയഺഷ്
ീലസ് ുസവനം
ലഭ഻ക്കഽന്ഽണ്ീടന്് ഈറപ്പഺക്കഽകയഽം ീചയ്യും. അശഽപന്ദ്ത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പടഽന്ത഻നഽം
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മഽകളുീട നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ പാര്
ത്ത഻യഺക്കഽന്ത഻നഽം
ആന്
ഷവററഽീടയഽം ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീടയഽം മുദ്ധയയഽള വ ആടന഻ലക്കഺരഺമ്
ട഻പ഻എഐ കൽ.
5. ുശഽപത്ത഻

ുരഺഗ഻കീള ഄഥവഺ പരഽക്ക് പറ്റ഻യവീര ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഺൽ ീസികരയമഽള വ ുഡ
ീകയൽ
ഄഥവഺ
ആന്
ുപഷയന്
റ്
ീകയറ഻നഽള വ
നീതഺരഽ
സ്ഥഺപനീത്തയഽം
അശഽപന്ദ്ത഻ീയന്് പറയഽം, ആത് േ഻ന഻ക്കൽ എഐ ്സ്റ്റഺല഻ഷ്ീമന്
റ് (രജ഻ക്ുന്ദ്ടഷന് &
റഗഽുലഷന്
) അക്ട് 2010 ഄഥവഺ ഄുത അക്ട഻ീല ീഷഡയാൽ ഓഫ് ീസക്ഷൽ
56(1)-ൽ
ന്ദ്പുതയക വയവസ്ഥ ന്ദ്പകഺരം തുദശ഻ക സവയംഭരണ സ്ഥഺപനത്ത഻ന്
ീറ
ക഼ഴ഻ൽ അശഽപന്ദ്ത഻യഺയ഻ രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കണം ഄഥവഺ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
മ഻ന഻മം ന഻ബന്ധനകൽ പഺല഻ചാണ഻ര഻ക്കണം:
a) 10,00,000
b)
c)
d)
e)

തഺീഴ
ജനസംഖയയഽള വ
പട്ടണത്ത഻ൽ
കഽറഞ്ഞത്
10
ക഻ടക്കുയഺടഽകാട഻യ ക഻ടത്ത഻ ച഻ക഻ത്സ ീസികരയം ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം.
24 മണ഻ക്കാറഽം ന്ദ്പഺഗഭവതയമഽള വ നഴ്സ഻ങ്ങ് സ്റ്റഺഫ഻ന്
ീറ ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം
24 മണ഻ക്കാറഽം ൂവദദ്ധരദ്ധയമഽള വ ുഡഺക്ടറഽീട ഄഥവഺ ുഡഺക്ടറഽമഺരഽീട
ുസവനം ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം.
ശക്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യ നടപട഻കള്
ക്കഺയ഻ നന്ഺയ഻ സജജ഼കര഻ചാണ ഓപ്പുറഷൽ ത഼ുയറ്റൽ
ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം.
ുരഺഗ഻കളുീട ൂദനംദ഻ന റ഻ുക്കഺര്
ഡ് സാക്ഷ഻ക്കഽക.
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6. ീമഡ഻ക്കല് ത്പഺകട഼ഷ്ണര്

ആന്ത്യയ഻ീല നീതക഻ലഽം സംസ്ഥഺനീത്ത ീമഡ഻ക്കൽ ീകിണ്
സ഻ല഻ന്
ീറ സഺധഽതയഽള വ
രജ഻ക്ുന്ദ്ടഷനഽള വതഽം
ഄത഻ന്
ീറ
ഄധ഻കഺരപര഻ധ഻യ഻ൽ
ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ഄനഽമത഻യഽള വതഽം
ഄയഺളുീട
ൂലസന്
സ഻ന്
ീറ
ഄധ഻കഺരപര഻ധ഻യ഻ൽ
ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽയഽം ീചയ്യുന് വയക്ത഻യഺണ് ഒരഽ ീമഡ഻ക്കൽ ന്ദ്പഺക്ട഼ഷ്ണൽ.
7. ുയഺഗ യഺയ ുനഴ്സ്ഡ

ുയഺഗയയഺയ ുനഴ്സ് എഐ ന്ഺൽ ുനഴ്സ഻ംഗ് ീകിണ്
സ഻ൽ ഓഫ് ആന്ത്യയഽീട ഄഥവഺ
ആന്ത്യയ഻ീല നീതക഻ലഽം സംസ്ഥഺനീത്ത ുനഴ്സ഻ംഗ് ീകിണ്
സ഻ല഻ന്
ീറ സഺധഽതയഽള വ
രജ഻ക്ുന്ദ്ടഷനഽള വ വയക്ത഻.
8. മ഻തമഺയതഽം ുവശ വഽമഺയ ീചലവഽകൾ

ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ുരഺഗത്ത഻ന് ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ഭാന്ദ്പുദശത്ത് മ഻തമഺയ ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകള്
ക്കഺണ്
ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരം നഷ്ടപര഻ഹഺര നല്
കഽക എഐ ന് ഒരഽ വയവസ്ഥ അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ എഐ ുപ്പഺഴഽം ഈണ്ടഺവഽം.
സഺധഺരണ ന഻ര്
വചനം എഐ ീന്ത്ന്ഺൽ
ുരഺഗ഻യഽീട ഄവസ്ഥയ്ക്ക്ക് അവശയമഺയ

ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഽള വ ചഺര്
ജ് മഺന്ദ്തം ഇടഺക്കണം, ഒരഽ ന്ദ്പുദശത്ത് സമഺന
ുരഺഗത്ത഻ന്
സഺധഺരണയഺയ഻ ഇടഺക്കഽന് ചഺര്
ജഽകളുീട പര഻ധ഻ ഒര഻ക്കലഽം
കവ഻യരഽത് മഺന്ദ്തമലല ആന്
ഷവറന്
സ് ആലലഺയ഻രഽീന്ക഻ൽ ഇടഺക്കഺത്ത ചഺര്
ജഽകൽ
ഈള്
ീപ്പടഽത്തരഽത്.
ഇ വയവസ്ഥ ുസവനദഺയൽ നല്
കഽന് ഄധ഻ക ബ഻ലലുകള഻ൽ ന഻ന്ഽം ആന്
ഷവറീറ
സംരക്ഷ഻ക്കഽം മഺന്ദ്തമലല കഽറഞ്ഞ ീചലവ഻ൽ ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഺൽ കഴ഻യഽന് സഺധഺരണ
ുരഺഗങ്ങള്
ക്ക് ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ വല഻യ അശഽപന്ദ്ത഻കീള സമ഼പ഻ക്കഽന്഻ന്
തടയഺൽ സഺധ഻ക്കഽം.
9. ീെയ഻ം ുനഺട്ട്യൂട്ട്഼സ്ഡ

ീേയ഻ം നടന്ഺലഽടന് ഄറ഻യ഻ക്കഽന്ത഻നഽം
ുഡഺക്കഽീമന്റഽകൽ സമര്
പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട സമയപര഻ധ഻യഽം ഓുരഺ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളും നല്
കഽന്ഽണ്ട്.
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ, ഈപുഭഺക്തഺവ് നീതഺീക്ക തരത്ത഻ലഽള വ
കയഺഷ്
ീലസ്
ീസികര്.മഺുണഺ
അന്ദ്ഗഹ഻ക്കഽന്ത്,
ഄത്
ുഹഺക്പ഻റ്റല഻ൽ
ഄ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻ന് വളീര മഽമ്പ് തീന് ഄറ഻യ഻ക്കണം. എഐ ന്ഺൽ ീേയ഻മഽകൽ
റ഼യ഻ുമ്പഺഴ്സ് ീചയ്യുന് സരര്
ഭങ്ങള഻ൽ, ീേയ഻മ഻ീനപ്പറ്റ഻ ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻
ആന്
ഷവറീറ ഄറ഻യ഻ക്കഽന് കഺരയത്ത഻ൽ ച഻ലുപ്പഺൽ ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കഺറ഻ലല, മഺന്ദ്തമലല
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ സമര്
പ്പ഻ുക്കണ്ട ത഼യത഻ കഴ഻ഞ്ഞ് ദ഻വസങ്ങള്
ക്ക് ുശഷം⁄
മഺസങ്ങള്
ക്ക് ുശഷമഺയ഻ര഻ക്കഽം ഄത് സമര്
പ്പ഻ക്കഽക. ബ഻ലല് സമര്
പ്പ഻ക്കഽന്ത്
കഺലതഺമസം
ഈണ്ടഺകഽന്
മ഻ക്ക
സരര്
ഭങ്ങള഻ലഽം
ബ഻ലലുകള഻ൽ
തഽക
കാട്ട഻കഺണ഻ക്കഽക, ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻⁄ അശഽപന്ദ്ത഻ കിന്ദ്ത഻മം കഺണ഻ക്കഽക,
തഽടങ്ങ഻യവ ീചയ്യഺം. ആത് ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കൽ കിതയമഺയ഻ ീേയ഻മഽകൽ
ശര഻യഺക്കഽന്ത഻ീന ബഺധ഻ക്കഽം. അയത഻നഺൽ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കൽ ീപഺതഽുവ
ീേയ഻മഽകൽ
ീപീട്ടന്്
തീന്
ഄറ഻യ഻ക്കണീമന്്
ന഻ര്
ബന്ധം
പ഻ട഻ക്കഽന്ത്.
ഡ഻ക്ചഺര്
ജഺയ഻ ീപഺതഽുവ 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ൽ ീേയ഻ം ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ
സമര്
പ്പ഻ക്കണം . ീേയ഻മഽകള് ുവഗത്ത഻ലഽം കിതയത്ത഻ലഽം റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട് ീചയ്യഺൽ ആത്
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ന്ദ്പഺപ്തമഺക്കഽം, മഺന്ദ്തമലല ആന്
ഷവറര്
ക്ക് അവശയമഺയ ഄുനവഷണങ്ങൽ നടത്തഺനഽം
സഺധ഻ക്കഽം.
നയഺയമഺയ കഺരണത്തഺലഺണ് ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട സമയം കഴ഻ഞ്ഞ് ീേയ഻ം ഄറ഻യ഻പ്പ്⁄ ുപപ്പൽ
സമര്
പ്പ഻ക്കൽ
കഴ഻ഞ്ഞീതന്്
ീതള഻യ഻ചാണഺൽ
ീേയ഻ം
പര഻ഗണ഻ക്കണീമന്്
ഐഅര്
ഡ഻എഐ  മഺര്
ഗുരഖകൽ ഄനഽശഺസ഻ക്കഽന്ഽണ്ട്.
10. ീസൌജന

ുുരഺഗ

പര഻ുശഺധന

വയക്ത഻ഗത അുരഺഗയ ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ, ീേയ഻ം ന്ദ്ഫ഼ ുപഺള഻സ഻യഽടമകള്
ക്ക് ച഻ല
അനഽകാലയങ്ങൽ നല്
കഽന്ത഻ന് ീപഺതഽവഺയ ഒരഽ വയവസ്ഥ ലഭയമഺണ്. നഺല്
തഽടീരത്തഽടീരയഽള വ ീേയ഻ം ന്ദ്ഫ഼ ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻കളുീട ഒടഽവ഻ൽ അുരഺഗയ
പര഻ുശഺധനയഽീട ീചലവഽകൽ റ഼യ഻ുമ്പഺഴ്സ് ീചയ്യുന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥ ഒരഽപഺട്
ുപഺള഻സ഻കള഻ലഽണ്ട്. കഴ഻ഞ്ഞ് 3 വര്
ഷീത്ത ശരഺശര഻ ആന്
ഷവൽ തഽകയഽീട 1%
അണ് ആത഻നഺയ഻ ന഼ക്ക഻ വചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്.
11. ക ഽമ഻ുലറ്റ഼വ് ുബഺണസ്ഡ

ഓുരഺ ീേയ഻ം ന്ദ്ഫ഼ വര്
ഷത്ത഻ലഽം ആന്
ഷവൽ തഽകയഽീട ുമൽ ഒരഽ കയഽമ഻ുലറ്റ഼വ്
ുബഺണസ്
നല്
കഽക
എഐ ന്തഺണ്
ഒരഽ
ീേയ഻ം
ന്ദ്ഫ഼
ുപഺള഻സ഻യഽടമീയ
ുന്ദ്പഺത്സഺഹ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ മീറ്റഺരഽ മഺര്
ഗം. ആത഻ന്
ീറ ഄര്
ഥം ഓുരഺ തവണം
പഽതഽക്കഽുമ്പഺഴഽം ആന്
ഷവൽ തഽക ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺനമഺയ഻ കാടഽക ഄതഺയത് 5%
കാട്ടുക, ഄങ്ങീന 10 ീേയ഻ം ന്ദ്ഫ഼ പഽതഽക്കലഽകള഻ലഺയ഻ പരമഺവധ഻ 50% വീര
ഄനഽവദ഻ക്കഽക. ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ക്ക് യഥഺര്
ഥ ആന്
ഷവൽ തഽക ഄടചാണ്
ഈയര്
ന് പര഻രക്ഷ അസവദ഻ക്കഺം.
ഉദഺഹരണം
ഒരഽ വയക്ത഻ 5000 രാപ ന്ദ്പ഼മ഻യം നല്
ക഻ 3 ലക്ഷം രാപയഽീട ുപഺള഻സ഻
എഐ ടഽത്തഽ. അദയീത്ത വര്
ഷം ഄയഺൽ ീേയ഻ം ഒന്ഽം തീന് ീചയ്ക്ത഻ീലലക഻ൽ
രണ്ടഺമീത്ത വര്ഷം ഄയഺള്
ക്ക് 5000 രാപ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ൽ തീന് 3.15
ലക്ഷത്ത഻ന്
ീറ പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം (കഴ഻ഞ്ഞ വര്
ഷുത്തക്കഺളും 5% കാടഽതൽ). ആത്
10 വര്
ഷത്ത഻ൽ കാടഽതൽ ീേയ഻മ഻ലലഺത്ത പഽതഽക്കലഽകള഻ൽ 4.5 ലക്ഷം വീര
വര്
ദ്ധ഻ക്കഽം.
12. മഺലസ്ഡ⁄ ുബഺണസ്ഡ

ീേയ഻മ഻ലലഺീത ുപഺള഻സ഻ ന഻ലന഻ര്
ത്തഽന്ത഻ന് അനഽകാലയം നല്
കഽന്ത് ുപഺീല,
ഄത഻ന് ുനീര എഐ ത഻ീരയഽള വതഺണ് മഺലസ്. ആവ഻ീട, ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരമഽള വ
ീേയ഻ം വളീര ഈയര്
ന്തഺീണക഻ൽ, പഽതഽക്കഽന് സമയത്ത് ഒരഽ മഺലസ് ഄഥവഺ
ഄധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യം കാട഻ ഇടഺക്കഽം.
സമാഹുക്ഷമത്ത഻നഽള വ
ുപഺള഻സ഻
എഐ ന്
ന഻ലയ഻ൽ
വയക്ത഻ഗത
അുരഺഗയ
ുപഺള഻സ഻കള്
ക്ക് ആതഽവീര മഺലസ് ഇടഺക്ക഻യ഻ട്ട഻ലല.
എഐ ന്ത്഻രഽന്ഺലഽം, ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻കളുീട കഺരയത്ത഻ൽ, ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട പര഻മ഻ത഻ക്കഽള വ഻ൽ
ീേയ഻മ഻ന്
ീറ ഄനഽപഺതം ന഻ലന഻ര്
ത്തഽന്ത഻ന് മഽഴഽവൽ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻നഽമഺയ഻ മഺലസ്
ഇടഺക്കഺറഽണ്ട്. ഄതഽുപഺീല നലല ഄനഽഭവമഺീണക഻ൽ ുബഺണസ഻ന്
ീറ രാപത്ത഻ൽ
ന്ദ്പ഼മ഻യം ന഻രക്ക഻ന് ഡ഻ക്ീക്കിണ്ട് ഄനഽവദ഻ക്കഽം.
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13. ുനഺ ീെയ഻ം

ഡ഻സ്ഡീക്കൌണ്ടഇ

ച഻ല ഈത്പന്ങ്ങള് ആന്
ഷവൽ തഽക ുബഺണസഺയ഻ നല്
കഽന്ത഻ന് പകരം
ീേയ഻ം ആലലഺത്ത വര്
ഷവഽം ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് ഡ഻ക്ീക്കിണ്ട് നല്
കഽം.

ഓുരഺ

14. ുകഺ-ുപയ്ീമന്
റ്

അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യഽീട ക഼ഴ഻ീല ഓുരഺ ീേയ഻മ഻ന്
ീറയഽം ഒരഽ
ഭഺഗം ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ തന് വഹ഻ക്കണീമന്തഺണ് ുകഺ-ുപയ്ക്ീമന്
റ്
ീകഺണ്ട് ഈുദശ഻ക്കഽന്ത്.
ആത് ഈത്പന്ീത്ത അന്ദ്ശയ഻ചാണ്
ന഻ര്
ബന്ധ഻തുമഺ
ഄലലഺീതുയഺ അകഺം . ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ ഄനഺവശയമഺയ഻ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ഄ്മ഻റ്റഺകഽന്ത് ഒഴ഻വഺക്കഺൽ ുകഺ-ുപയ്ക്ീമന്
റ഻ലാീട സഺധ഻ക്കഽം.
ുകഺ-ീഷയറ഻ംഗ് എഐ ന്ത് ഄധ഻കം എഐ ന്റ഻ീപ്പടഽന് ന഻ശ്ച഻ത തഽകയഺകഺം, ഄഥവഺ
ീേയ഻ം തഽകയഽീട ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺനമഺകഺം.
ച഻ല ഄസഽഖങ്ങള്
ക്ക് ഄതഺയത്
ന്ദ്പമഽഖ ശക്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യകള്
ക്ക് ഄഥവഺ സഺധഺരണ ശക്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യകള്
ക്ക് ഄഥവഺ ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
ന്ദ്പഺയപര഻ധ഻
കഴ഻ഞ്ഞ
വയക്ത഻കൽ
തഽടങ്ങ഻യവയഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട്
ച഻ല
ഈത്പന്ങ്ങള്
ക്ക് വ഻പണ഻യ഻ൽ ുകഺ-ുപയ്ക്ീമന്
റ് വയവസ്ഥകളുണ്ട്.
15. ക഻ഴ഻ക്കല്⁄അധ഻കം (ഡ഻ഡകടബ഻ൾ
⁄എകസസ്ഡ)

എഐ ്സസ് എഐ ന്ഽം ഄറ഻യീപ്പടഽം, അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ, ആത഻ീന
ീപഺതഽുവ ുകഺ-ുപ എഐ ന്ഺണ് പറയഽന്ത്. ആന്
ഷവറൽ ീേയ഻ം നല്
കഽന്ത഻ന് മഽമ്പ്
ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ ഄടയ്ക്ുക്കണ്ട ന഻ശ്ച഻ത തഽകയഺണ഻ത്, ഈദഺ.
ഒരഽ
ുപഺള഻സ഻യ഻ീല ക഻ഴ഻ക്കൽ 10,000 രാപയഺീണക഻ൽ,
ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻
ഓുരഺ ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത നഷ്ടത്ത഻ന്
ീറയഽം ീേയ഻മ഻ന് 10000 രാപ വ഼തം
ഄടയ്ക്ക്കണം. 80000 രാപയഺണ് ീേയ഻ീമക഻ൽ, 1000 രാപ ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യഽം 70000 രാപ ആന്
ഷവററഽം മഽടക്കണം.
16. മഽറ഻ വഺടക ന഻ബന്ധമനകൾ

മ഻ക്ക ഈത്പന്ങ്ങള഻ലഽം പരമഺവധ഻ ീേയ഻ം തഽകയഺയ഻
ആന്
ഷവൽ തഽകീയ
പര഻മ഻തീപ്പടഽന്ീതക഻ലഽം ച഻ല ഈത്പന്ങ്ങൽ ആന്് മഽറ഻ വഺടകയഽീട കഺരയത്ത഻ൽ
ച഻ല ന഻ബന്ധനകൽ ീവയ്ക്ക്കഽന്ഽണ്ട്. ഄനഽഭവത്ത഻ന്
ീറ പര഻ചയത്ത഻ൽ ഈയര്
ന് മഽറ഻
വഺടകയഺണ്
മറ്റ്
എഐ ലലഺ
ീചലവഽകളുമഺയ഻
തഺരതമയം
ീചയ്യുുമ്പഺൽ
ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷൽ ീചലവഽകള഻ൽ വളീര മഽന്഻ൽ ന഻ല്
ക്കഽന്ത്. അയത഻ൽ
ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരം മഽറ഻ വഺടക ന്ദ്പത഻ദ഻നം ആന്
ഷവൽ തഽകയഽീട 1 ശതമഺനം എഐ ന്
വയവസ്ഥയഽണ്ീടക഻ൽ 1 ലക്ഷം രാപ ആന്
ഷവൽ തഽകയഽള വ ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ന്ദ്പത഻ദ഻നം 1000 രാപ മഽറ഻ വഺടകയഺയ഻ ീേയ഻ം ീചയ്യഺം. ആത് വയക്തമഺയ഻
സാച഻പ്പ഻ക്കഽന്ത് എഐ ീന്ത്ന്ഺൽ വല഻യ അശഽപന്ദ്ത഻കള഻ൽ അര്
ഭഺടപ്പൂര്
േം ച഻ക഻ത്സ
ുതടഺൽ ഈുദശ഻ക്കഽന് വയക്ത഻ ഈയര്
ന് ആന്
ഷവൽ തഽകയഽള വ ുപഺള഻സ഻ വഺങ്ങണം.
17. പഽതഽക്കല് വ വസ്ഥ

ഐഅര്
ഡ഻എഐ യഽീട
അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻കൽ
പഽതഽക്കൽ
മഺര്
ഗുരഖകള഻ലാീട
അുരഺഗയ
ുപഺള഻സ഻കൽ
അജ഼വനഺന്ത്ം
പഽതഽക്കഽന്ത്
ന഻ര്
ബന്ധമഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്. ആന്
ഷവറന്
സ് ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ുനഺ ഄതഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട
എഐ ീന്ത്ക഻ലഽം കഺരയത്ത഻ുലഺ ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻ കള വത്തരം ഄഥവഺ
കിന്ദ്ത഻മം ഄഥവഺ എഐ ീന്ത്ക഻ലഽം വക്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ സംഗത഻ മറചാണു ീവയ്ക്ക്കഽകുയഺ
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ീചയ്യുകയഺീണക഻ൽ മഺന്ദ്തുമ ഒരഽ
ന഻ുഷധ഻ക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു

ആന്
ഷവറന്
സ്

കമ്പന഻യ്ക്ക്ക്

പഽതഽക്കഽന്ത്

18. റത്ഩഺക്കഽന്നത഻നഽള്ള പരീ വ വസ്ഥ

റദഺക്കഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥയഽം റഗഽുലറ്ററ഻ ഄനഽശഺസ഻ക്കഽന്ഽണ്ട്. ആന്
ഷവൽ
ീചയ്യുന്
വയക്ത഻
കള വത്തരം
ഄഥവഺ
കിന്ദ്ത഻മം
ഄഥവഺ
എഐ ീന്ത്ക഻ലഽം
വക്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ സംഗത഻ മറചാണു ീവയ്ക്ക്കഽക ഄഥവഺ ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യഽീട ന഻സ്സഹകരണം മാലം മഺന്ദ്തുമ ഒരഽ ആന്
ഷവറര്
ക്ക് ുപഺള഻സ഻ റദഺക്കഺൽ
സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു.
ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ഄവസഺനം ബന്ധീപ്പട്ട ുമല്
വ഻ലഺസത്ത഻ുലക്ക്
രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്ക്ത എഐ ⁄ഡ഻ അയ഻ കഽറഞ്ഞത് 15 ദ഻വസീത്ത ുനഺട്ട഼സ് നല്
കണം.
ആന്
ഷവറൽ ുപഺള഻സ഻ റദഺക്കഽകയഺീണക഻ൽ, ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരം ീേയ഻ം ഒന്ഽം
നല്
ക഻യ഻ട്ട഻ീലലക഻ൽ കഺലഺവധ഻ പാര്
ത്ത഻യഺകഺത്ത ുപഺള഻സ഻യഽീട ഄവസഺനം
നല്
ക഻യ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് ഄനഽപഺതമഺയ തഽക കമ്പന഻ ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
നല്
കണം.
ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ റദഺക്കഽന് സഺഹചരയത്ത഻ൽ, ന്ദ്പ഼മ഻യം റ഼ഫണ്ട്
ഹിസവകഺല ന഻രക്കഽകള഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം, ഄതഺയത് ുന്ദ്പഺ-ുററ്റഺീയക്കഺളും
ഒരഽ
ശതമഺനം
കഽറചാണ്
മഺന്ദ്തുമ
ആന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
റ഼ഫണ്ട്
ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു. ഒരഽ തവണീയക഻ലഽം ീേയ഻ം ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ീടക഻ൽ റ഼ഫണ്ട്
ലഭ഻ക്കഽന്തലല.
19. ത്െ഼ ലഽക്കഇ കഺലഺവധ഻

ഒരഽ ഈപുഭഺക്തഺവ് പഽത഻യ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻ എഐ ടഽക്കഽകയഽം ുപഺള഻സ഻
ുഡഺക്കഽീമന്
റ്
ലഭ഻ചാണുപ്പഺൽ
ഄത഻ീല
ചട്ടങ്ങളും
വയവസ്ഥകളും
തന഻ക്ക്
ഄനഽുയഺജയമഺയതീലലന്് ുതഺന്഻യഺൽ, എഐ ന്ത്ഺണ് ഄയഺള്
ക്ക് ീചയ്യഺൽ സഺധ഻ക്കഽക?
ഇ ന്ദ്പം  നം പര഻ഹര഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഐഅര്
ഡ഻എഐ  ഈപുഭഺക്തി ീസിഹിദമഺയ
ഒരഽ വയവസ്ഥ മഽുന്ഺട്ട് വചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വയവസ്ഥകള്
ക്ക്
ഄനഽസിതമഺയ഻ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് ുപഺള഻സ഻ ത഻ര഻ീക നല്
ക഻ റ഼ഫണ്ട് ുനടഺം:
ൂലഫ് ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കള്
ക്കഽം അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻കള്
ക്കഽം മഺന്ദ്തമഺണ് ബഺധകം. ഐഅര്
ഡ഻എഐ  ഄടഽത്ത഻ീട ആത് 3
വര്
ഷം എഐ ന്ത഻ല്ന഻ന്ഽം 1 വര്
ഷമഺയ഻ കഽറചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
2. ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് ുഡഺക്കഽീമന്
റ് ലഭ഻ചാണ ത഼യത഻ മഽതൽ 15 ദ഻വസങ്ങൽ. ഇ
കഺലയളവ഻ൽ,
ുപഺള഻സ഻ തഽടരുണഺ ുവണ്ടുയഺ എഐ ന്് ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന്
ത഼രഽമഺന഻ക്കഺം.
3. ുപഺള഻സ഻ തഽടുരണ്ട എഐ ന്് ഄയഺൽ ത഼രഽമഺന഻ചാണഺൽ, അ വ഻വരം ുരഖമാലം
എഐ ഴഽത഻ ആന്
ഷവറീറ ഄറ഻യക്കഽക.
4. തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ീചലവഽകളുീട തഽക കഽറചാണത഻നഽുശഷം ന്ദ്പ഼മ഻യവഽം
ത഻ര഻ീക നല്
കഽം.
a) പര഻രക്ഷയഽീട കഺലഺവധ഻യ്ക്ക്ക് ഄനഽപഺത഻കമഺയ റ഻ക്ക് ന്ദ്പ഼മ഻യം.
b) ൂവദയ പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക് ആന്
ഷവറര്
ക്ക് ീചലവഺയ തഽക.
c) സ്റ്റഺംപ് ഡയാട്ട഻ ചഺര്
ജഽകൽ.
1. ആത്
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20. പഽതഽക്കഽന്നത഻നഽള്ള പരീ ുത്ഗസ്ഡ പ഻ര഼യ്

അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻യഽീട
അകര്
ഷകമഺയ
ഒരഽ
ഘടകമഺണ്
ആന്
ഷവറന്
സ് തഽടര്
ചാണയഺയ഻ പഽതഽക്കഺൽ കഴ഻യഽന്ത്. വ഼ഴ്ചകീളഺന്ഽം വരഽത്തഺീത
ുപഺള഻സ഻ പഽതഽക്ക഻യഺല് മഺന്ദ്തുമ ഇ അനഽകാലയം ലഭ഻ക്കഽകയഽളളു, സമയത്ത്
പഽതഽക്കഽക എഐ ന്ത് വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ടതഺണ്.
ഐഅര്
ഡ഻എഐ 
മഺനദണ്ഡന്ദ്പകഺരം,
കഺലഺവധ഻
ത഼ര്
ന്്
കഴ഻ഞ്ഞ
എഐ ലലഺ
ുപഺള഻സ഻കള്
ക്കഽം പഽതഽക്കഽന്ത഻നഺയ഻ 30 ദ഻വസീത്ത ുന്ദ്ഗസ് പ഻ര഼യഡ് ലഭ഻ക്കഽം.
മഽന്
-ആന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ
കഺലഺവധ഻ ത഼ര്
ന്ത഻നഽുശഷം 30 ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ൽ
ുപഺള഻സ഻ പഽതഽക്കഽകയഺീണക഻ൽ മഺന്ദ്തുമ എഐ ലലഺ തഽടര്
ചാണയഺയ അനഽകാലയങ്ങളും
ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു. ആടുവളയ഻ൽ നീതക഻ലഽം ീേയ഻മഽകൽ വര഻കയഺീണക഻ൽ ഄത്
പര഻ഗണ഻ക്കഽകയ഻ലല.
വയക്ത഻ഗത ഈത്പന്ങ്ങള് ഄനഽസര഻ചാണ്
കഺലഺവധ഻ ആന്
ഷവറര്
മഺൽ പര഻ഗണ഻ുചാണക്കഽം

പഽതഽക്കഽന്ത഻ന്

ദ഼ര്
ഘക്കഺല

ുന്ദ്ഗസ്

മഽകള഻ല് ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
മ഻ക്ക
വയവസ്ഥകളും,
ന഻ര്
വചനങ്ങളും,
ഒഴ഻വഺക്കലഽകളും ഐഅര്
ഡ഻എഐ  മഺനദണ്ഡന്ദ്പകഺരം ീഹല്
ത്ത് ീറഗഽുലഷന്
സ്
അന്
റ് ീഹല്
ത്ത് ആന്
ഷവറന്
സ് സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡുസഷൽ ന്ദ്പകഺരം സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ്
ീചയ്ക്തവയഺണ്.
ന഻ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പരീ പര഼ക്ഷ 2
ഐഅര്
ഡ഻എഐ 
മഺനദണ്ഡന്ദ്പകഺരം,
കഺലഺവധ഻
ത഼ര്
ന്്
കഴ഻ഞ്ഞ
എഐ ലലഺ
ുപഺള഻സ഻കള്
ക്കഽം പഽതഽക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ----------ുന്ദ്ഗസ് പ഻ര഼യഡ് ലഭ഻ക്കഽം.
I.
15 ദ഻വസം
II.
30 ദ഻വസം
III. 45 ദ഻വസം
IV. 60 ദ഻വസം

സംത്ഗഹം
a) ഄസഽഖമാലുമഺ ഄപകടം മാലുമഺ ഈള വ ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന് ീചലവഽകള഻ൽ

ന഻ന്ഽം
ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് അുരഺഗയ. ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻
സഺമ്പത്ത഻ക സംരക്ഷണം നല്
കഽം.
b) പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന് അളുകളുീട എഐ ണം ഄനഽസര഻ചാണ് അുരഺഗയ. ആന്
ഷവറന്
സ്

ഈത്പന്ങ്ങീള – വയക്ത഻ഗത ുപഺള഻സ഻, ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ ുപഺള഻സ഻, ന്ദ്ഗാപ്പ്
ുപഺള഻സ഻, എഐ ന്഻ങ്ങീന തരംത഻ര഻ക്കഺം.
എഐ ്ീക്പന്
സ്
ുപഺള഻സ഻
ഄഥവഺ
ീമഡ഻ീേയ഻ം
ഄസഽഖമാലുമഺ ഄപകടം മാലുമഺ ഈള വ ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന് ീചലവഽകൽ
ത഻ര഻ീക നല്
കഽം.

c) ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷൽ

d)

ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന്
കഺലയളവ഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം,

മഽമ്പഽള വ
ീചലവഽകള് നല്
കഽന്ത്
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
ഄത് ുപഺള഻സ഻യ഻ല് ന഻ര്
വച഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടുണ്ടഺവഽം,
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സഺധഺരണഗത഻യ഻ല് ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പ്
നല്
കഽന്ത്.

30 ദ഻വസീത്ത പര഻രക്ഷ

കഴ഻ഞ്ഞഽള വ
ീചലവഽകള് നല്
കഽന്ത്
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
കഺലയളവ഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം, ഄത് ുപഺള഻സ഻യ഻ല് ന഻ര്
വച഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടുണ്ടഺവഽം,
സഺധഺരണഗത഻യ഻ല് ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷൽ
കഴ഻ഞ്ഞഽള വ
ീചലവഽകൽ
60
ദ഻വസുത്തക്കഺണ് പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത്.

e) ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന്

f) ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ ുപഺള഻സ഻കള഻ീല തഽക കഽടഽംബത്ത഻ീല എഐ ലലഺ ഄംഗങ്ങള്
ക്കഽം

കാട഻യഺണ്, ആവ഻ീട ഭര്
ത്തഺവ്⁄ഭഺരയ, അന്ദ്ശ഻തരഺയ കഽട്ട഻കൽ, അന്ദ്ശ഻തരഺയ
മഺതഺപ഻തഺക്കള്
ക്കഽം തഽടങ്ങ഻യ കഽടഽംബത്ത഻ീല എഐ ലലഺവര്
ക്കഽം ഒറ്റ ആന്
ഷവൽ തഽക
ീകഺണ്ട് പര഻രക്ഷ നല്
കഽം.
g) ുഹഺക്പ഻റ്റൽ കയഺഷ് ുപഺള഻സ഻കൽ ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷൽ കഺലഘട്ടത്ത഻ീല ഓുരഺ

ദ഻വസവഽം ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ന഻ശ്ച഻ത തഽക നല്
കഽം.

h) ഹിദയഺഘഺതം, കഺന്
സൽ, പക്ഷഺഘഺതം ുപഺലഽള വ മഽന്
കാൽ ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ട്ടുള വ

ഗഽരഽതര ഄസഽഖങ്ങൽ ഈണ്ടഺകഽകയഺീണക഻ൽ നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല്
കഽന് ന഻ശ്ച഻ത
അനഽകാലയ ലഺനഺണ് ഗഽരഽതരമഺയ ഄസഽഖ പര഻രക്ഷ (Critical illness
cover).
i) ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട

തഽകീയക്കഺളും (ീന്ദ്തുഷഺള്
ഡ് എഐ ന്് പറയഽം) ഈയര്
ന് ആന്
ഷവൽ
തഽകയഽീട പര഻രക്ഷ വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യുന്
ുപഺള഻സ഻യഺണ് ുടഺപ്-ഄപ്
ുപഺള഻സ഻കൽ ഄഥവഺ ഈയര്
ന് ക഻ഴ഻വഽള വ ുപഺള഻സ഻

j) ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത

വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പരയഺപ്തമഺയ സംരക്ഷണം നല്
കഽന്ത഻ീനഺപ്പം
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട കഺലഘട്ടത്ത഻ുലക്ക് ുപഺള഻സ഻യഽീട വ഻ല ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഫ഻്സഡ്
ീബന഻ഫ഻റ്റ് പര഻രക്ഷകൽ ആന്
ഷവറീറ സഹഺയ഻ക്കഽം.

k) ഄന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ഻

ഈണ്ടഺകഽന്
ഄപകടം
മാലം
ഈണ്ടഺകഽന്മരണത്ത഻നഽം
ൂവകലയത്ത഻നഽം വയക്ത഻ഗ ഄപകട ുപഺള഻സ഻കൽ നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല്
കഽം.

l) അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ

ഄ്മ഻റ്റഺുകണ്ടത് അവശയമ഻ലലഺത്ത ദന്ത് ച഻ക഻ത്സകൽ, ുനന്ദ്ത
പര഻പഺലന ീചലവഽകൽ, സഺധഺരണ ീമഡ഻ക്കൽ പര഻ുശഺധനകളും ീടസ്റ്റുകളും
തഽടങ്ങ഻യ ീമഡ഻ക്കൽ ീചലവഽകള്
ക്ക് ഔട്ട്-ുപഷയന്
റ് പര഻രക്ഷ നല്
കഽം.
അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻
ലഭ഻ക്കഽന്ത്
ന്ദ്ഗാപ്പുകള്ക്ക്/
ഄുസഺസ഻ുയഷനഽകള്
ക്ക്/ സ്ഥഺപനങ്ങൽക്ക്/വയവസഺയങ്ങള്
ക്കഽമഺണ്, ഄവര്
ക്ക്
ഒരഽ ുമലധ഻കഺര഻ ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത഻ന് അവശയമഺയ
ഄന്ദ്തയഽം ഄളുകൽ ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം.

m) ന്ദ്ഗാപ്പ്

അീക ആന്
ഷവൽ തഽകയ്ക്ക്ക് മഽകള഻ൽ വരഽന് ീചലഽവകള്
ക്ക്
ുകഺര്
പ്പുറററ് ുഫ്ലഺട്ടൽ ഄഥവഺ ബഫൽ പര഻രക്ഷ സഹഺയകമഺണ്.

n) കഽടഽംബത്ത഻നഽള വ

വചാണുണ്ടഺകഽന് ഄപകടം, പര഻ക്ക്, ഄസഽഖം എഐ ന്഻വ മാലമഽള വ
ീചലവഽകള്
ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്
കഽന് ഈത്പന്മഺണ് ഓവര്
സ഼സ് ീഹല്
ത്ത്
ആന്
ഷവറന്
സ് ഄഥവഺ ന്ദ്ടഺവൽ ആന്
ഷവറന്
സ് .

o) വ഻ുദശത്ത്

p) ആന്ത്യൽ

ീതഺഴ഻ലഽടമകൽ വ഻ുദശത്ത് കരഺര഻ന് ഄയക്കഽന് ജ഼വനക്കഺര്ക്ക്കഽം
പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് എഐ ടഽക്കഽന് ുപഺള഻സ഻യഺണ് ുകഺര്
പ്പുററ്റ് ന്ദ്ഫ഼ക്കവന്
റ്
ന്ദ്ടഺവുലഴ്സ് ലഺൽ.
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q) ആന്
ഷവൽ

ീചയ്യുന്
വയക്ത഻കള്
ക്ക്
ഈണ്ടഺുയക്കഺവഽന്
അശയക്കഽഴപ്പം
ഒഴ഻വഺക്കഽന്ത഻നഺയ഻, ഐഅര്
ഡ഻എഐ  ീഹല്
ത്ത് ആന്
ഷവറന്
സ഻ൽ ഈപുയഺഗ഻ക്കഽന്
മ഻ക്ക പദങ്ങളും സ്റ്റഺന്ുഡര്
ൂഡസ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്.

ന഻ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പരീ പര഼ക്ഷയഽീട ഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം 1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
ഓുരഺ ആന്
ഷവററഽം ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പഽള വ ീചലവഽകള് നല്
കഽന്ത്
വയതയക്ത
കഺലയളവ഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം,
ഄത്
ുപഺള഻സ഻യ഻ല്
ന഻ര്
വച഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടുണ്ടഺവഽം,
സഺധഺരണഗത഻യ഻ല് ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പ്
30 ദ഻വസമഺണ് പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത്.
ഉത്തരം 2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
ഐഅര്
ഡ഻എഐ 
മഺനദണ്ഡന്ദ്പകഺരം,
കഺലഺവധ഻
ത഼ര്
ന്്
കഴ഻ഞ്ഞ
എഐ ലലഺ
ുപഺള഻സ഻കള്
ക്കഽം പഽതഽക്കഽന്ത഻നഺയ഻ 30 ദ഻വസീത്ത ുന്ദ്ഗസ് പ഻ര഼യഡ് ലഭ഻ക്കഽം.
സവയം പര഼ക്ഷ ുചഺദ ങ്ങൾ
ുചഺദ ം 1
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
നത്
ന്ദ്പക്തഺവനയഺണ്
എഐ ്ീക്പന്
സസ് ുപഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ശര഻?

ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷൽ

I. ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന്ീചലവഽകള്
ക്ക് മഺന്ദ്തം പര഻രക്ഷ നല്
കഽം.
II. ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷൽ,
ുഹഺക്പ഻റ്റൂലസഷന്
മഽമ്പഽം
ുശഷവഽമഽള വ

ീചലവഽകൽക്ക് പര഻രക്ഷ നല്
കഽം.
III. ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷൽ,
ുഹഺക്പ഻റ്റൂലസഷന്
മഽമ്പഽം
ുശഷവഽമഽള വ
ീചലവഽകൽക്ക് പര഻രക്ഷ നല്
കഽകയഽം ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട മരണം
സംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ കഽടഽംബത്ത഻ന് വന്
തഽക നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല്
കഽകയഽം
ീചയ്യും.
IV. അദയീത്ത വര്
ഷം ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷൽ ീചലവഽകള്
ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്
കഽം
അദയീത്ത വര്
ഷം ീേയ഻ം ഒന്ഽം തീന്യ഻ീലലക഻ൽ രണ്ടഺമീത്ത വര്
ഷം മഽതൽ
ുഹഺക്പ഻റ്റൂലസഷന്
മഽമ്പഽം
ുശഷവഽമഽള വ
ീചലവഽകൽക്കഽം
പര഻രക്ഷ
നല്
കഽം.
ുചഺദ ം 2
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പക്തഺവനയഺണ് ശര഻ീയന്് കണ്ടഽപ഻ട഻ക്കഽക?
I. അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുരഺഗവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടതഺണ്.
II. അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് മരണവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടതഺണ്
III. അുരഺഗയ ആന്ഷ
 വറന്
സ് ുരഺഗഺവസ്ഥയഽം മരണവഽം ൂകകഺരയം ീചയ്യും.
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ആന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ബന്ധവഽമ഻ലല.

IV. അുരഺഗയ

ുരഺഗഺവസ്ഥുയഺ

മരണുമഺ

അയ഻

യഺീതഺരഽ

ുചഺദ ം 3
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ന്ദ്പദഺനം ീചയ്യുന് കയഺഷ്
ീലസ് ുസവനവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട്
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പക്തഺവനയഺണ് ശര഻?
ീഭിത഼ക കയഺഷ് ുനഺട്ടുകളഺയ഻ നല്
കഽന്ത് ഒഴ഻വഺക്ക഻ മരങ്ങീള രക്ഷ഻ക്കഽക
എഐ ന് ലക്ഷയ്ുത്തഺീട ആലുന്ദ്ക്ടഺണ഻ക്കഺയ഻ പണം വ഻തരണം ീചയ്യുന്ത഻ീന
ുന്ദ്പഺത്സഹ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ അവ഻ഷ്കര഻ചാണ പര഻സ്ഥ഻ത഻
ീസിഹിദപരമഺയ സംരഭമഺണ഻ത്.
II. ആന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ീസിജനയമഺയ
ുസവനം
നല്
കഽക
ഄത഻നഽുവണ്ട഻ പണം നല്
ുകണ്ട അവശയമ഻ലല, ന്ദ്പുതയക ക്ക഼മ഻ലാീട
സര്
ക്കഺൽ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് പണം നല്
കഽം.
III. ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ എഐ ലലഺ ുപയ്ക്ീമന്
റഽകളും ആന്
റര്
ീനറ്റ് ബഺക഻ംഗ്
വഴ഻ുയഺ കഺര്
ഡഽവഴ഻ുയഺ നടക്കഽക, ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ കയഺഷഺയ഻ പണം
സവ഼കര഻ക്കഽകയ഻ലല.
IV. ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ ുപയ്ക്ീമന്
റ് ഒന്ഽംതീന് നല്
ുകണ്ടത഻ലല,
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ീല ബ഻ലല് ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ുനര഻ട്ട് ീസറ്റ഻ൽ ീചയ്യും
I.

ുചഺദ ം 4
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ഻ൽ അശഽപന്ദ്ത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട പ഻പ഻എഐ ന്഻ന്
ീറ പാര്
ണ
രാപീമന്ത്ഺണ്?
I.
II.
III.
IV.

പല഻ക് ന്ദ്പ഻ുഫര്
ഡ് ീനറ്റ്
വര്
ക്ക്
ന്ദ്പ഻ഫര്
ഡ് ീന്ദ്പഺൂവഡൽ ീനറ്റ്
വര്
ക്ക്
പല഻ക് ൂന്ദ്പവറ്റ് ീനറ്റ്
വര്
ക്ക്
ീന്ദ്പഺൂവഡര്ന്ദ്പ഻ഫറന്
ഷയൽ ീനറ്റ്
വര്
ക്ക്

ുചഺദ ം 5
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പക്തഺവനയഺണ് ീതീറ്റന്് കണ്ടഽപ഻ട഻ക്കഽക?
I.
II.
III.
IV.

ഒരഽ ീതഺഴ഻ലഽടമയ്ക്ക്ക് തന്
ീറ ജ഼വനക്കഺര്
ക്കഺയ഻ ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻ എഐ ടഽക്കഺം.
ഒരഽ ബഺക഻ന് തങ്ങളുീട ഈപുഭഺക്തഺക്കള്
ക്കഺയ഻ ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻ എഐ ടഽക്കഺം.
ഒരഽ കടയഽടമയ്ക്ക്ക് തന്
ീറ ഈപുഭഺക്തഺക്കള്
ക്കഺയ഻ ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻ എഐ ടഽക്കഺം.
ഒരഽ ീതഺഴ഻ലഽടമയ്ക്ക്ക് തന്
ീറ ജ഼വനക്കഺര്
ക്കഺയ഻ എഐ ടഽക്കഽന് ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻
ജ഼വനക്കഺരഽീട കഽടഽംബഺംഗങ്ങീളയഽം ുചര്
ക്കഺം.

സവയ പര഼ക്ഷ ുചഺദ ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പരീ ഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം 1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
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ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷൽ, ുഹഺക്പ഻റ്റൂലസഷന് മഽമ്പഽം ുശഷവഽമഽള വ ീചലവഽകൽക്ക്
ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷൽ എഐ ്ീക്പന്
സ് ുപഺള഻സ഻ പര഻രക്ഷ നല്
കഽം.
ഉത്തരം 2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുരഺഗവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടതഺണ്.
ഉത്തരം 3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
കയഺഷ്
ീലസ് ുസവനത്ത഻ൽ, ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ ുപയ്ക്ീമന്
റ് ഒന്ഽംതീന്
നല്
ുകണ്ടത഻ലല, അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ീല ബ഻ലല് ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ുനര഻ട്ട് ീസറ്റ഻ൽ
ീചയ്യും.
ഉത്തരം 4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
പ഻പ഻എഐ ന്എഐ ന്ഺൽ ന്ദ്പ഻ഫര്
ഡ് ീന്ദ്പഺൂവഡൽ ീനറ്റ്
വര്
ക്ക്
ഉത്തരം 5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ന്ദ്പക്തഺവന I, II, IV എഐ ന്഻വ ശര഻യഺണ്. ന്ദ്പക്തഺവന III ീതറ്റഺണ്, ഒരഽ
കടയഽടമയ്ക്ക്ക്
തന്
ീറ
ഈപുഭഺക്തഺക്കള്
ക്കഺയ഻
ന്ദ്ഗാപ്പ്
ുപഺള഻സ഻
എഐ ടഽക്കഺൽ
സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല.

187

പഺഠം 9
ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്

ുമഽഖം
ഇ പഺഠത്ത഻ൽ നമഽക്ക് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ഻ീല ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻ീനക്കഽറ഻ചാണ് പഠ഻ക്കഺം.
നീതഺരഽ ആന്
ഷവറന്
സ഻ീലയഽം നറ്റവഽം ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ഘടകമഺണ് ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്,
ുപഺള഻സ഻ ആഷയാ ീചയ്യുന്ത഻ൽ ആത് വല഻യ പകഺണ് വഹ഻ക്കഽന്ത്. ഇ പഺഠത്ത഻ലാീട
ന഻ങ്ങള്
ക്ക് ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻ന്
ീറ ഄട഻സ്ഥഺന തതവങ്ങീളയഽം വ഻വ഻ധ ഈപകരണങ്ങീളയഽം
ര഼ത഻കീളയഽം നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങീളയഽം കഽറ഻ചാണ് മനസ്സ഻ലഺക്കഺം. ആത഻ലാീട നമഽക്ക് ന്ദ്ഗാപ്പ്
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻ീനപ്പറ്റ഻യഽം മനസ്സ഻ലഺക്കഺം.
പഠനുമഖലകൾ

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

എഐ ന്ത്ഺണ് ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്?
ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് – ഄട഻സ്ഥഺന സകല്
പങ്ങൽ
ഫയല്അന്
റ് യാസ് മഺനദണ്ഡങ്ങൽ
ഐഅര്
ഡ഻എഐ ഐയഽീട മറ്റ് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ചട്ടങ്ങൽ
ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻ന്
ീറ ഄട഻സ്ഥഺന തതവങ്ങളും ഈപകരണങ്ങളും
ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ
ന്ദ്ഗാപ്പ് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ്
ഓവര്
സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ആന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്
ുപഴ്സണൽ ഄപകട ആന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്

ഇ പഺഠം പഠ഻ചാണത഻നുശഷം ന഻ങ്ങള്
ക്ക് സഺധ഻ുക്കണ്ടത്:
a) ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് എഐ ന്ത്ഺീണന്് വ഻വര഻ക്കഽക
b) ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻ന്
ീറ വ഻വ഻ധ സകല്
പങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണ് വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽക
c) ഄണ്ടര്
ൂററ്റര്
മഺര് ഈപുയഺഗ഻ക്കഽന് വ഻വ഻ധ ഈപകരണങ്ങീളയഽം തതവങ്ങീളയഽം
കഽറ഻ചാണ് ന്ദ്പത഻പഺദ഻ക്കഽക
d) അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കളുീട സമ്പാര്
ണ ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ
വയക്തമഺക്കഽക
e) ന്ദ്ഗാപ്പ് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കള്
ക്ക് എഐ ങ്ങീനയഺണ് ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്
ീചയ്യുന്ീതന്് വ഻ശദമഺക്കഽക.
ഈ സേര്
ഭം ുനഺക്കഽക
48 വയസ്സുള വ ുസഺറ് ഓറ്റ്
ീവയൽ എഐ ന്
ജ഻ന഼യറഺയ മന഼ഷ് തന഻ക്കഽുവണ്ട഻ അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻
എഐ ടഽക്കഺൽ
ത഼രഽമഺന഻ചാണു.
ഄയഺള് ഒരഽ
ആന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻യ഻ൽീചന്ഽ, ഄവര് ഄയഺള്
ക്ക് തന്
ീറ ശഺര഼ര഻ക- മഺനസ഻ക അുരഺഗയം,
ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഗങ്ങൽ, ഄയഺളുീട കഽടഽംബ അുരഺഗയ ചര഻ന്ദ്തം, ശ഼ലങ്ങൽ തഽടങ്ങ഻യ
ഄുനകം ുചഺദയള്
ക്ക് ഈത്തരം പാര഻പ്പ഻ുക്കണ്ട ഒരഽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺം നല്
ക഻.
ഄയഺളുീട ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺം ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷം, ഄയഺുളഺട് ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ-വയസ്സ്,
ുമല്
വ഻ലഺസം എഐ ന്഻വയ്ക്ക്കഽള വ ീതള഻വഽം മഽൽ ീമഡ഻ക്കല് റ഻ുക്കഺര്
ഡഽകളും ഹഺജരഺക്കഺൽ
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അവശയീപ്പട്ടു. ഄത഻നഽുശഷം ഄയഺുളഺട് അുരഺഗയ പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്കഽം ച഻ല ീമഡ഻ക്കൽ
പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്കഽം വ഻ുധയനഺകഺൽ അവശയീപ്പട്ടു.
നലല അുരഺഗയവഽം വരഽമഺനവഽമഽള വ മന഼ഷ഻ന് ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽീട ഒരഽ ദ഼ര്
ഘ
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള഻ൽ ഄത഻ശയം ുതഺന്഻. ആത഻ലാീടീയലലഺം കടന്് ുപഺയത഻നഽുശഷം, ൂവദയ
പര഻ുശഺധനയ഻ൽ ഄയഺള്
ക്ക് ഈയര്
ന് ീകഺളക്ുന്ദ്ടഺളും രക്തസമ്മര്
ദവഽമഽണ്ീടന്് പറഞ്ഞഽ,
ഄത് പ഻ന്഼ട് ഹിുന്ദ്ദഺഗത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഺനഽള വ സഺധയത കാടഽതലഺീണന്ഽം പറഞ്ഞഽ.
ഄതഽീകഺണ്ട് ഄയഺളുീട കാട്ടുകഺരന് നല്
ക഻യ ുപഺള഻സ഻യഽീട ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ുനക്കഺളും
വളീര ഈയര്
ന് ന്ദ്പ഼മ഻യമഽള വ ുപഺള഻സ഻യഺണ് ഄയഺള്
ക്ക് വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്ക്തത്,
അയത഻നഺൽ ുപഺള഻സ഻ എഐ ടഽക്കഺൽ ഄയഺൽ വ഻സ്സമ്മത഻ചാണു.
ആവ഻ീട
ആന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻
ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻ന്
ീറ
ഭഺഗമഺയ഻ട്ടുള വ
വ഻വ഻ധ
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളഺണ് ീചയ്ക്തത്.
റ഻ക്ക഻ന് പര഻രക്ഷ നല്
കഽുമ്പഺൽ, ആന്
ഷവറൽ റ഻ക്കഽകൽ
നലലുപഺീല പര഻ുശഺധ഻ക്കണം മഺന്ദ്തമലല ശരഺശര഻ ലഺഭവഽം ഈണ്ടഺക്കണം. റ഻ക്ക് ശര഻യഺയ
ര഼ത഻യ഻ൽ വ഻ലയ഻രഽത്തഺീത വര഻കയഽം ീേയ഻ം ഈണ്ടഺകഽകയഽം ീചയ്യുകയഺീണീലലക഻ൽ,
ഄത് നഷ്ടത്ത഻ൽ കലഺശ഻ക്കഽം. മഺന്ദ്തമലല, ആന്
ഷവറൽ എഐ ലലഺ ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ
വയക്ത഻കള്
ക്കഽം കാട഻ ുവണ്ട഻യഺണ് ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങൽ സവ഼കര഻ക്കഽന്ത്, ഇ പണം ഄവര്ഒരഽ
ന്ദ്ടസ്റ്റ് ുപഺീല ൂകകഺരയം ീചയ്യണം.
A. എത്ഫഺണ് അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്?
1. അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്
ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ റ഻ക്ക഻ന്
ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ പരയഺപ്തമഺയ ന്ദ്പ഼മ഻യം ഄടക്കഽന്
അളുകീള ആന്
ഷവറന്
സ് പാള഻ുലക്ക് ീകഺണ്ട് വന്് ആന്
ഷവൽ ീചയ്യും.
റ഻ക്ക്
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത഻ന് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ൂകയ്യ഻ൽ ന഻ന്ഽം ുഡറ്റഺ ുശഖര഻ചാണ് വ഻ശകലനം
ീചയ്യുന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ് ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്. ഇ ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയ഻ലാീട ുശഖര഻ചാണ വ഻വരങ്ങളുീട
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ, ീന്ദ്പഺുപ്പഺസീറ ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുണഺ ുവണ്ടുയഺ എഐ ന്് ഄവൽ
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽം. ഄവര് ഄങ്ങീന ത഼രഽമഺന഻ചാണ് കഴ഻ഞ്ഞഺൽ,
ഄത്തരം റ഻ക്കഽകള഻ല്
ന഻ന്ഽം മ഻തമഺയ ലഺഭം ഈണ്ടഺകഽന്ത഻ന് എഐ ന്ദ്ത ന്ദ്പ഼മ഻യം ഇടഺക്കണം, ചട്ടങ്ങളും
വയവസ്ഥകളും എഐ ന്ത്ഺീക്കയഺണ് എഐ ന്ഽം ത഼രഽമഺന഻ക്കണം.
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുരഺഗഺവസ്ഥയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടതഺണ്. ആവ഻ീട ുരഺഗഺവസ്ഥീയ
ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഄസഽഖം ഄഥവഺ ുരഺഗം മാലം അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ന്ദ്പുവശ഻പ്പ഻ുക്കണ്ട഻ വരഺവഽന് റ഻ക്ക഻ീനയഺണ്. കഽറചാണ് കാട഻ വയക്തമഺയ഻ പറഞ്ഞഺൽ,
ുരഺഗവസ്ഥീയ ന്ദ്പഺയവഽം (ീചറഽപ്പക്കഺീര ഄുപക്ഷ഻ചാണ് ന്ദ്പഺയമഺയവര്
ക്കഺണ് ുരഺഗ
സഺദ്ധയത കാടഽതല്
), ഄമ഻തഭഺരം, ഭഺരക്കഽറവ്, വയക്ത഻ഗത മഽന്ുരഺഗങ്ങളുീട ചര഻ന്ദ്തം,
പഽകവല഻ ുപഺലഽള വ ശ഼ലങ്ങൽ ന഻ലവ഻ീല അുരഺഗയ സ്ഥ഻ത഻, ഄപഺയസഺദ്ധയതയഽള വ
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ീതഺഴ഻ൽ തഽടങ്ങ഻യവ വളീരുയീറ സവഺധ഼ന഻ക്കഽന്ഽണ്ട്. അുരഺഗയപരമഺയ
ജ഼വ഻ത ൂശല഻, ീചറഽന്ദ്പഺയം തഽടങ്ങ഻യവ ുരഺഗഺവസ്ഥീയ ഄകറ്റ഻ ന഻ര്
ത്തഽന്ത഻നഽള വ
അനഽകാല ഘടകങ്ങളഺണ്.
ന഻ര്
വചനം
ആന്
ഷവറന്
സ഻ന് വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ റ഻ക്ക് സവ഼കഺരയമഺുണഺ അീണക഻ൽ നത്
ന഻രക്ക഻ലഽള വ, നത് വയവസ്ഥയ഻ലഽള വ ആന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷയഺണ് സവ഼കര഻ുക്കണ്ടീതന്്
ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ് അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്.
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2. അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻ന്
ീറ ുവശ കത
ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽീട ീനടഽംതാണഺണ്, കഺരണം ഄന്ദ്ശദ്ധമഺയ഻
റ഻ക്ക് സവ഼കര഻ക്കഽക ഄഥവഺ അവശയമഺയ ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങൽ ഇടക്കഺത഻ര഻ക്കഽന്
എഐ ന്
ഄവസ്ഥ ആന്
ഷവറീറ വന്
ബഺദ്ധയതയ഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽം. വളീര സാക്ഷ഻ചാണ് ഄഥവഺ മ഻കചാണ
ര഼ത഻യ഻ൽ റ഻ക്ക് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത് ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ീയ
വല഻യ പാള഻ സിഷ്ട഻ചാണ്
റ഻ക്ക് തഽലയമഺയ഻ വ഼ത഻ക്കഽന്ത഻ല് ന഻ന്ഽം ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ീയ സംരക്ഷ഻ക്കഽം. ആത്
റ഻ക്കഽം ബ഻സ഻നസ്സും ശര഻യഺയ഻ തഽലനം ീചയ്യുന്ത് ഗഽരഽതരമഺക്കഽകയഽം ഄങ്ങീന ക഻ട
മത്സരത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽകയഽം എഐ ക഻ലഽം സ്ഥഺപനത്ത഻ന് ലഺഭകരമഺണ്.
ആത്തരത്ത഻ലഽള വ തഽലനം ീചയ്യുന്ത് ഄണ്ടര്
ൂററ്ററഺണ്, ഫ഻ുലഺസഫ഻ ഄനഽസര഻ചാണ്,
ുപഺള഻സ഻കളും ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽീട റ഻ക്ക് ദഺഹവഽം കണക്ക഻ീലടഽക്കഽം.
ഒരഽ
കഺരയം ന്ദ്പുതയകം ഓര്
ക്കഽക റ഻ക്ക് സവ഼കര഻ക്കഽക എഐ ന്ത് ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട
ഭഺവ഻യ഻ീല ീേയ഻ം ീസറ്റ഻ൽ ീചയ്ക്തഽീകഺള വഺീമന്് നല്
കഽന് ഈറപ്പഺണ്.
3. അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് - റ഻സ്ഡക

വ഻ലയ഻രഽത്തല്

ന്ദ്ഗാപ്പ് ഄഥവഺ വയക്ത഻യഽീട സവഭഺവ സവ഻ുശഷതകളുീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ റ഻ക്ക്
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കൽ
ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ്
ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്.
റ഻ക്ക഻ന്
ീറ
വയഺപ്ത഻യഽീട
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ,
ഄണ്ടര്
ൂററ്റൽ
റ഻ക്ക്
സവ഼കര഻ക്കുണഺ
ുവണ്ടുയഺ
എഐ ന്ഽം
സവ഼കര഻ക്കഽന്ീതക഻ൽ ന഻രക്കഽകളും വയവസ്ഥകളും ന഻ബന്ധനകളും
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽം.
നീതഺരഽ സഺഹചരയത്ത഻ലഽം സവ഼കര഻ക്കഽക എഐ ന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ ീചയ്യുന്ത്
തിപ്ത഻കരവഽം
നയഺയവഽമഺയ തരത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം, ഄതഺയത്, സമഺനമഺയ എഐ ലലഺ റ഻ക്കഽകളും
പക്ഷഺപഺതം കാടഺീത തഽലയമഺയ഻ തരംത഻ര഻ക്കഽം. ഇ തരംത഻ര഻ക്കൽ ീപഺതഽുവ ീചയ്യുന്ത്
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട സവ഼കര഻ക്കൽ ചഺര്
ട്ടുകളുീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം , ഓുരഺ റ഻ക്ക഻നഽമഽള വ
ന്ദ്പമ഻യങ്ങൽ ഄത഻ന് ഄനഽസിതമഺയ഻ കണക്കഺക്കഽം.
ന്ദ്പഺയം എഐ ന് ഘടകം ഄസഽഖത്ത഻നഽം മരണത്ത഻നഽമഽള വ സഺദ്ധയത വര്
ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽീമക഻ലഽം
മര഻ക്കഽന്ത഻ന് വളീര മഽമ്പ് തീന് ഄസഽഖം വരഽകയഽം ഄത് ഄട഻ക്കട഻ വന്ഽ
ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽീമന് കഺരയവഽം ഓര്
ക്കഽക. അയത഻നഺൽ ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് മഺനദണ്ഡങ്ങളും
മഺര്
ഗുരഖകളും മരണ പര഻രക്ഷീയ ഄുപക്ഷ഻ചാണ് അുരഺഗയ പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് വളീര
കടഽത്തതഺയ഻ര഻ക്കഽം.
ഉദഺഹരണം
ന്ദ്പുമഹമഽള വ ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ഹിുന്ദ്ദഺഗം ഄഥവഺ ക഻്ന഻ ുരഺഗം ഈണ്ടഺകഺനഽള വ
സഺദ്ധയത
വളീര
കാടഽതലഺണ്
ഄത്
മരണീപ്പടഽന്ത഻ീനക്കഺളും
ഄധ഻കം
ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷനഺണ് അവശയമഺയ഻ വര഻ക, മഺന്ദ്തമലല ആന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷയഽള വ
സമയത്ത് അുരഺഗയ ന്ദ്പം  നങ്ങൽ പലതവണ ഈണ്ടഺകഺനഽം സഺദ്ധയത കാടഽതലഺണ്.
ഒരഽ
ൂലഫ്
ആന്
ഷവറന്
സ്
ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്
മഺര്
ഗുരഖ
ഇ
വയക്ത഻ീയ
ശരഺശര഻
റ഻ക്ക഻ലഺവഽം ഈള്
ീപ്പടഽത്തഽക. പുക്ഷ ീമഡ഻ക്കല് ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻ൽ, ആയഺീള ഈയര്
ന്
റ഻ക്ക഻ൽ ഈള്
ീപ്പടഽത്തഽം.
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ഻ൽ സഺമ്പത്ത഻കം ഄഥവഺ വരഽമഺനത്ത഻ുനക്കഺളും
ഈയര്
ന്
മഽന്
താക്കം
നല്
കഽന്ത്
ീമഡ഻ക്കൽ
ഄഥവഺ
അുരഺഗയ
കണ്ീടത്തലഽകള്
ക്കഺണ്.
എഐ ന്ത്഻രഽന്ഺലഽം രണ്ടഺമത് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ഘടകീത്ത ഄവഗണ഻ക്കഽകയ഻ലല കഺരണം
ആന്
ഷവറന്
സ് തല്
പരതയഽം ന്ദ്പത഻കാലമഺയ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കൽ ആലലഺതഺക്കഽന്ത഻നഽം അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ്
തഽടരഽന്ത്
ഈറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഽം
സഺമ്പത്ത഻ക
ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്
ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ടതഺണ്.
4. ുരഺഗമഽണ്ടഺകഺനഽള്ള പരീ സഺത്പ തീയ ബഺധ഻ക്കഽന്ന
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ഘടകങ്ങൾ

റ഻ക്ക് വ഻ലയ഻രഽത്തഽുമ്പഺൽ പര഻ഗണ഻ുക്കണ്ട ുരഺഗഺവസ്ഥയ഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന് ഘടകങ്ങൽ
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
a) ത്പഺയം:
ന്ദ്പഺയവഽം
റ഻ക്ക഻ന്
ീറ
ുതഺതഽം
ഄനഽസര഻ചാണഺണ്
ന്ദ്പ഼മ഻യം
ഇടഺക്കഽന്ത്. ഈദഺഹരണത്ത഻ന്, ീചറ഻യ കഽട്ട഻കളുീട ീമഺര്
ബ഻ഡ഻റ്റ഻ ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങൽ
ീചറഽപ്പക്കഺീരക്കഺളും
ഄധ഻കമഺണ്
കഺരം
ഄവര്
ക്ക്
ഄപകടങ്ങളും
ആന്
ഫക്ഷനഽകളും ഈണ്ടഺകഺനഽള വ സഺദ്ധയത വളീരകാടഽതലഺണ്. ഄതഽുപഺീല 45
വയസ്സ഻ന് മഽകള഻ല് ന്ദ്പഺയമഽള വവര്
ക്ക് ഈയര്
ന് ന്ദ്പ഼മ഻യമഺണ് കഺരണം ന്ദ്പുമഹം,
ീപീട്ടന്ഽണ്ടഺകഽന് ഹിുന്ദ്ദഺഗം, ഄതഽുപഺലഽള വ മറ്റ് ഄസഽഖങ്ങൽ ഈണ്ടഺകഺനഽള വ
സഺദ്ധയത ഄവര്
ക്ക് വളീര കാടഽതലഺണ്.
b) ല഻ംഗം:
ക്ന്ദ്ത഼കള്
ക്ക്
ഗര്
ഭഺവസ്ഥയ഻ലഽം
ന്ദ്പസവഽം
മാലം
ുരഺഗവസ്ഥയഽണ്ടഺകഺനഽള വ
ഈണ്ടഺകഺനഽള വ ഄധ഻ക റ഻ക്കഽണ്ട്. എഐ ന്ത്഻രഽന്ഺലഽം,
പഽരഽഷണ്മഺര്
ക്കഺണ് ഹിദയഺഘഺതവഽം ീതഺഴ഻ലഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ഄപകടങ്ങളഈം
ഈണ്ടഺകഺനഽള വ സഺദ്ധയത ക്ന്ദ്ത഼കീളക്കഺളും കാടഽതലഽള വത്.
c) ശ഼ലങ്ങൾ: പഽകയ഻ല, മദയം, മയക്കഽമരഽന്ഽ എഐ ന്഻വയഽീട ഈപുയഺഗം മാലം
ുരഺഗമഽണ്ടഺകഺനഽള വ റ഻ക്ക് വളീരകാടഽതലഺണ്.
d) ീതഺഴ഻ല്: ച഻ല ീതഺഴ഻ലഽകളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഄപകടങ്ങളുണ്ടഺകഽന്ത഻ന്
ഄധ഻ക റ഻ക്കഽണ്ട്, ഈദഺഹരണത്ത഻ന്, ൂന്ദ്ഡവൽ, ലഺസ്റ്റൽ, നവ഻ുയറ്റൽ,
തഽടങ്ങ഻യവ. ഄതഽുപഺീല ച഻ല ീതഺഴ഻ലഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് അുരഺഗയപരമഺയ
ഈയര്
ന് റ഻ക്കഽകളുണ്ട് ഄതഺയത് എഐ ്ുക്റ ീമഷ഼ൽ ഓപ്പുററ്റൽ, അക്ബുറ്റഺസ്
സ്ഥഺപനത്ത഻ീല ീതഺള഻ലഺള഻കൽ, ൂമന഻ീല ീതഺഴ഻ലഺള഻കൽ, തഽടങ്ങ഻യവര്
.
e) കഽടഽംബചര഻ത്തം: അക്തമ, ന്ദ്പുമഹം, ച഻ല തരത്ത഻ലഽള വ കഺന്
സറഽകൽ
തഽടങ്ങ഻യ ുരഺഗങ്ങള്
ക്ക് ജന഻തക ഘടകങ്ങളുീട സവഺധ഼നമഽണ്ട് ഄതഽീകഺണ്ട് ആത഻ന്
വളീര ന്ദ്പഺധഺനയമഽണ്ട്.
ആത് ുരഺഗവസ്ഥയ്ക്ക്ക് സവഺധ഻നം ീചലഽത്തഽന്ഽണ്ട്
അയത഻നഺൽ റ഻ക്ക് സവ഼കര഻ക്കഽന് സമയത്ത് ആതഽം കണക്ക഻ീലടഽക്കണം.
f) ശര഼രഘടന:
തട഻ചാണ, ീമല഻ഞ്ഞ ഄഥവഺ ശരഺശര഻
ന്ദ്ഗാപ്പുകള഻ൽ ീമഺബ഻ല഻റ്റ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ഽണ്ട്.

ശര഼രഘടനയഽ

ച഻ല

g) പാര്
വ്വ ുരഺഗ അഥവഺ ശസ്ഡത്തത്ക഻യ:
പാര്
േകഺല ുരഺഗം മാലം
ശഺര഼ര഻ക
ബലഹ഼നതയ്ക്ക്ക്
കഺരണുമഺ
ഄഥവഺ
ആന഻യഽം
ഈണ്ടഺകഺൽ
സഺദ്ധയതയഽണ്ുടഺ എഐ ന്് വ഻ശകലനം ീചയ്ക്ത് ുപഺള഻സ഻ വയവസ്ഥ ന്ദ്പകഺരം
ത഼രഽമഺന഻ക്കണം.
ഈദഺ., ക഻്ന഻ ുസ്റ്റഺൽ വ഼ണ്ടഽം ഈണ്ടഺകഺനഽള വ സഺദ്ധയത
കാടഽതലഺണ് ഄതഽുപഺീല ഒരഽ കണ഻ന് ത഻മ഻രം ബഺധ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ീടക഻ൽ മുറ്റ കണ഻ലഽം
ഈണ്ടഺകഺനഽള വ സഺദ്ധയത വളീര കാടഽതലഺണ്.
h) ന഻ലവ഻ീല ുുരഺഗ സ്ഥ഻ത഻യഽം മറ്റഇ ഘടകങ്ങളറം അഥവഺ
ത്പശ്നങ്ങളറം:
റ഻ക്ക഻ന്
ീറ
ുതഺതഽം
ആന്
ഷവറബ഻ള഻റ്റ഻യഽം
വ഻ശകലനം
ീചയ്യുന്ത഻ന് ആത് വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ഘടകമഺണ് മഺന്ദ്തമലല ആത് ശര഻യഺയ
ീവള഻ീപ്പടഽത്തലഽം ൂവദയ പര഻ുശഺധനയ഻ലാീടയഽം മനസ്സ഻ലഺക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽം.
i) പര഻സ്ഥ഻ത഻യഽം
കഺരണമഺകഺം.

വഺസവഽം:

ന഻ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പരീ പര഼ക്ഷ 1
ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ എഐ ന്ഺൽ
I.

ആന്
ഷവറന്
സ് ഈത്പന്ങ്ങൽ വ഻പണനം ീചയ്യൽ
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ആതഽം

ഒരഺളുീട

ുരഺഗഺവസ്ഥയ്ക്ക്ക്

II. ഈപുഭഺക്തഺക്കള഻ല് ന഻ന്ഽം ന്ദ്പ഼മ഻യം ുശഖര഻ക്കൽ
III. റ഻ക്ക് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കലഽം റ഻ക്ക഻ന് വ഻ലയ഻ടലഽം
IV. വ഻വ഻ധ ആന്
ഷവറന്സ
 ് ഈത്പന്ങ്ങൽ വ഻ല്
ക്കഽക.

B. അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് – അട഻സ്ഥഺന പഺഠങ്ങൾ
1. അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻ന്
ീറ ുവശ ം
ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻ന്
ീറ
അവശയം
അവശയങ്ങളഺണ് മഽഖയമഺയ഻ട്ടുള വത്

എഐ ന്ത്ഺീണന്ത഻ൽ

i. ന്ദ്പത഻കാല ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല് തടയഽക
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല്ഒഴ഻വഺക്കഽക.
ii. റ഻ക്കഽകീള
ീചയ്യുക.

വ഻ഭജ഻ക്കഽകയഽം

ഄതഺയത്

നമഽക്ക്

തഽടങ്ങഺം.

ആന്
ഷവറര്
ക്ക്

റ഻ക്കഽകള്
ക്ക഻ീടയ഻ലഽള വ

തഽലയത

രണ്ട്

എഐ ത഻ീരയഽള വ
ഈറപ്പഺക്കഽകയഽം

ന഻ര്
വചനം
റ഻ക്ക഻ന്
ീറ കഺഠ഻നയം ഄനഽസര഻ചാണ് ഓുരഺ അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസലഽം
വ഻ലയ഻രഽത്തഽകയഽം ഄത഻നഽുശഷം
ആന്
ഷവറന്
സ് നല്
കുണഺ ുവണ്ടുയഺ എഐ ന്്
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽകയഽം
ആന്
ഷവറന്
സ്
നല്
കഽീന്ക഻ൽ
എഐ ന്ത്്
വയവസ്ഥ
ന്ദ്പകഺരീമന്്
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യുന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ് റ഻സ്ഡക ത഻രീുടഽക്കല്.
ഈയര്
ന് നഷ്ടമഽണ്ടഺകഺനഽള വ സഺദ്ധയതയഽണ്ീടന്് ഄറ഻യഺവഽന്
അളുകൽ ലഺഭം ുനടഽക
എഐ ന്
ഄതയഺന്ദ്ഗഹുത്തഺീട
ആന്
ഷവറന്
സ്
എഐ ടഽക്കഽന്ത഻ീനയഺണ്
ത്പത഻കാല
ത഻രീുടഽക്കല്(ുന്
റ഻ ീസലക്ഷന്
) എഐ ന്് പറയഽന്ത്.
ഉദഺഹരണം
ആന്
ഷവറര്
മഺര്
ക്ക് തങ്ങൽ അര്
ീക്കഺീക്ക എഐ ങ്ങീനീയഺീക്കയഺണ് ആന്
ഷവറന്
സ് വഺദ്ധരദഺനം
ീചുയ്യണ്ടത് എഐ ന് കഺരയത്ത഻ൽ ഈറപ്പ഻ീലലക഻ൽ ഈയര്
ന് രക്തസമ്മര്
ദം, ന്ദ്പുമഹം,
ഹിദയഺഘഺതം ഄഥവഺ കഺന്
സൽ ുപഺലഽള വ ഗഽരഽതരമഺയ ുരഺഗം മാലം ഈടീന തീന്
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല് ഄ്മ഻റ്റഺുകണ്ടതഺയ അളുകൽ അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് എഐ ടഽക്കഽകയഽം
ഄങ്ങീന ആന്
ഷവറര്
ക്ക് വൽ നഷ്ടമഽണ്ടഺകഽം.
മീറ്റഺരഽതരത്ത഻ൽ,
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ ആന്
ഷവറൽ നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ീലലക഻ല് ഄത്
ന്ദ്പത഻കാല ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല഻ന് കഺരണമഺകഽകയഽം ഄങ്ങീന ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയ഻ല് നഷ്ടമഽണ്ടഺകഽകയഽം
ീചയ്യും.
2. റ഻സ്ഡകഽകള഻ീല തഽല ത
നമഽക്ക് റ഻ക്കഽകള഻ീല തഽലയത ുനഺക്കഺം. റ഻ക്ക഻ന്
ീറ സവഭഺവവഽം ഄത഻ന്
ീറ
കഺഠ഻നയവഽം
ഄനഽസര഻ചാണ്
ഒുര
ന്ദ്പ഼മ഻യം
വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽ
ഄുപക്ഷകീര
ഈള്
ീപ്പടഽത്തഽന്ത഻ീനയഺണ് തഽലയത എഐ ന്് പറയഽന്ത്.
ഇടഺുക്കണ്ട ന്ദ്പ഼മ഻യം
എഐ ന്ദ്തയഺീണന്്
ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ആന്
ഷവറര്
ക്ക്
ച഻ല
തരത്ത഻ലഽള വ
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡുസഷൽ ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം. ഄങ്ങീന ശരഺശര഻ റ഻ക്കഽള വ അളുകൽ ഒുര
ന്ദ്പ഼മ഻യവഽം ഈയര്
ന് റ഻ക്കഽള വ അളുകൽ ഈയര്
ന് ന്ദ്പ഼മ഻യവഽം നല്
കണം. ശരഺശര഻
റ഻ക്കഽകളുീട
അളുകളഺണ്
ഄധ഻കവഽമഽള വത്
ഄവര്
ക്കഺയ഻
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ്
ീചയ്ക്തതഺയ഻ര഻ക്കണം ുപഺള഻സ഻.
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a) റ഻സ്ഡക വ഻ഭജനം
തഽലയത ഈറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഺയ഻, ഄണ്ടര്
ൂററ്റൽ റ഻ക്ക് വ഻ഭജനം എഐ ന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയ഻ലാീട
കടന്ഽ ുപഺകഽന്ഽണ്ട്, ഄതഺയത് റ഻ക്ക഻ന്
ീറ സവഭഺവവഽം ഄത഻ന്
ീറ കഺഠ഻നയവഽം
ഄനഽസര഻ചാണ് റ഻ക്കഽകീള വ഻ഭജ഻ക്കഽക എഐ ന്തഺണ് ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻ന്
ീറ ലക്ഷയ്ം
ഄങ്ങീന, ഄനഽുയഺജയമഺയ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന്
ീറ ന഻രക്ക് ചഽമത്തഽം. ഄത്തം 4 റ഻ക്ക്
വ഻ഭഺഗങ്ങളഺണഽള വത്.
i. സ്റ്റഺന്
ുഡര്
് റ഻സ്ഡകഽകൾ
ുരഺഗമഽണ്ടഺകഺൽ ശരഺശര഻ സഺദ്ധയത മഺന്ദ്തമഽള വ വയക്ത഻കളഺണ് ആത഻ല്ഈള്
ീപ്പടഽക.
ii. ത്പ഻ുെര്
് റ഻സ്ഡകഽകൾ
ുരഺഗമഽണ്ടഺകഺനഽള വ സഺദ്ധയത ശരഺശര഻ സഺദ്ധയതീയക്കഺളും തഺീഴ മഺന്ദ്തമഽള വ
വയക്ത഻കളഺണ് ആത഻ല് ഈള്
ീപ്പടഽക, അയത഻നഺൽ വളീര കഽറഞ്ഞ ന്ദ്പ഼മ഻യമഺണ്
ഇടഺക്കഽക.
iii. സബ്സ്റ്റഺന്
ുഡര്
് റ഻സ്ഡകഽകൾ
ുരഺഗമഽണ്ടഺകഺനഽള വ സഺദ്ധയത ശരഺശര഻ സഺദ്ധയതീയക്കഺളും ഈയര്
ന്തഽം എഐ ക഻ൽ ുപഺലഽം
ആന്
ഷവൽ ീചയ്യഺവഽന് വയക്ത഻കളഺണ് ആത഻ല് ഈള്
ീപ്പടഽക. ഈയര്
ന് (ഄധ഻ക) ന്ദ്പ഼മ഻യം
ഇടഺക്ക഻ ഄഥവഺ ച഻ല വയവസ്ഥകള്
ക്ക് ഄനഽസിതമഺയ഻ട്ടഺണ് ആവര്
ക്ക് ആന്
ഷവറന്
സ്
നല്
കഽക.
iv. ഡ഻ൂെന്
് (ന഻ുഷധ഻ക്കീപ്പടഺവഽന്ന) റ഻സ്ഡകഽകൾ
തഺങ്ങഺവഽന് ന഻രക്ക഻ൽ ആന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷ നല്
കഺവഽന്ത഻ലഽം വളീര ഈയര്
ന്
തലത്ത഻ൽ ുരഺഗമഽണ്ടഺകഺനഽള വ സഺദ്ധയതയഽള വ വയക്ത഻കളഺണ് ആത഻ല് ഈള്
ീപ്പടഽന്ത്.
ഓപ്പുറഷന് ുപഺലഽള വ ച഻ക഻ത്സ ഄടഽത്ത഻ീട ീചയ്ക്ത വയക്ത഻കള്
ക്ക് ച഻ലുപ്പഺൽ
തഺല്
ക്കഺല഻കമഺയ഻ ആന്
ഷവറന്
സ് ന഻ുഷധ഻ുചാണക്കഺം.
3. ത഻രീുടഽക്കല്ത്പത്ക഻യ
രണ്ട് തലങ്ങള഻ലഺണ് ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് ഄഥവഺ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കൽ ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ നടക്കഽന്ത്:
 ഫ഼ല്
ഡ് തലത്ത഻ൽ
 ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് ഡ഻പ്പഺര്
്ീ്മന്
റ് തലത്ത഻ൽ
ച഻ത്തം 1: അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് അഥവഺ ത഻രീുടഽക്കല് ത്പത്ക഻യ
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a) െ഼ല്
് അഥവഺ ത്പഥമ തലം
ഫ഼ല്
ഡ് തലത്ത഻ലഽള വ ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻ീന ന്ദ്പഥമ ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് എഐ ന്ഽം പറയഽം.
ആന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഄുപക്ഷകൽ ഄനഽുയഺജയനഺുണഺ എഐ ന്്
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത഻ന് ഒരഽ നജന്
റ് ഄഥവഺ കമ്പന഻യഽീട ന്ദ്പത഻ന഻ധ഻ വ഻വരം
ുശഖര഻ക്കഽന്ത് ആത഻ല് ഈള്
ീപ്പടഽം. ന്ദ്പഥമ ഄണ്ടര്
ൂററ്റൽ എഐ ന് ന഻ലയ഻ൽ ഒര഻ നജന്
റ്
സക഼ര്
ണമഺയ പകഺണ് വഹ഻ക്കഽന്ത്.
ഄയഺളഺണ് ീന്ദ്പഺക്ീപക്ട഼വ് ീേയ഻ന്
റ഻ീന
ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുണഺ ുവണ്ടുയഺ എഐ ന്ത് ഄറ഻യഽന്ത഻നഽള വ നറ്റവഽം മ഻കചാണ വയക്ത഻.
ച഻ല ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കള്
ക്ക് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ച഻ല ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
വ഻വരങ്ങൽ, ഄഭ഻ന്ദ്പഺയം, ശഽപഺര്
ശകൽ തഽടങ്ങ഻യവ ഄടങ്ങ഻യ ഒരഽ ുകഺണ്
ഫ഻ഡന്
ഷയൽ
റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട് നജന്
റ് നല്
ുകണ്ടത് അവശയമഺണ്.
ഄതഽുപഺീല തീന്യഽള വ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട്, ഄതഺയത് ധഺര്
മിറ഻ക വ഻പത്തഇ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട്
എഐ ന്റ഻യീപ്പടഽന് റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് ച഻ലുപ്പഺൽ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ഻ീല ഈുദയഺഗസ്ഥുനഺടഽം
അവശയീപ്പുട്ടക്കഽം. ഇ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട഻ൽ ീപഺതഽുവ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് സമര്
പ്പ഻ചാണ വയക്ത഻യഽീട
ീതഺഴ഻ൽ, വരഽമഺനം, സഺമ്പത്ത഻കസ്ഥ഻ത഻, പദവ഻ എഐ ന്഻വ ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം.
എത്ഫഺണ് ധഺര്
മിറ഻ക വ഻പത്തഇ?
വയസ്സ്,
ല഻ംഗം,
ശ഼ലം,
തഽടങ്ങ഻യവ
അുരഺഗയ
റ഻ക്ക഻ീല
ീഭിത഻ക
വ഻പത്തഺീണക഻ലഽം കാടഽതല്വ഼ക്ഷണം അവശയമഺയ മറ്റ് ച഻ലത് കാട഻യഽണ്ട്. ആതഺണ്
ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് വന് ബഺദ്ധയതയഺയ഻ വരഺവഽന് ീേയ഻ന്
റ഻ന്
ീറ ധഺര്
മ്മ഻ക
വ഻പത്ത്.
ആത഻ന് നറ്റവഽം ഄനഽുയഺജയമഺയ ഈദഺഹരണമഺണ്, തന഻ക്ക് ഈടീന ഒരഽ ശഺക്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യ
അവശയമഺയ഻ വരഽീമന്് ഄറ഻യഺവഽന് ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് ഄത് ആന്
ഷവറുറഺട്
ീവള഻ീപ്പടഽത്തഺത഻ര഻ക്കഽന്ത്. ആവ഻ീട ീേയ഻ം സവ഼കര഻ക്കഽക എഐ ന് ഒരഽ ലക്ഷയ്ം
മഺന്ദ്തമഺണ് ഈള വത്.
നഷ്ടുത്തഺടഽള വ
വ഻മഽഖതയഺണ്
മീറ്റഺരഽ
ഈദഺഹരണം.
ആന്
ഷവറന്
സ്
ഈണ്ീടന്
കഺരണത്തഺൽ
അശഽപന്ദ്ത഻
വഺസം
ുവണ്ട഻
വന്ഺൽ
ആന്
ഷവറൽ
വഹ഻ക്കഽീമന്്
ഄറ഻യഺവഽന്ത് ീകഺണ്ട് തന്
ീറ അുരഺഗയ പര഻പഺലനത്ത഻ൽ ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻
ത഻ീര ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽക.
മീറ്റഺരഽ തരത്ത഻ലഽള വ വ഻പത്തഺയ „സദഺചഺരപരമഺയ വ഻പത്തഽം‟ ആവ഻ീട വ഻വര഻ക്കഺന്
ഄനഽുയഺജയമഺണ്. ആവ഻ീട ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻ കിന്ദ്ത഻മം ഒന്ഽം കഺണ഻ക്കഽന്഻ലല
പുക്ഷ ഄയഺള്
ക്ക് വല഻യ ഒരഽ ആന്
ഷവൽ തഽകയഽണ്ീടന്് ഄറ഻ഞ്ഞ് ീകഺണ്ട് ഄയഺൽ
നറ്റവഽം അഢംബരപരമഺയ ച഻ക഻ത്സ ുതടഽകയഽം, വളീര ീചലുവറ഻യ അശഽപന്ദ്ത഻
മഽറ഻യ഻ല് തഺമസ഻ക്കഽക, തഽടങ്ങ഻യവ ീചയ്യുക, ആത് ഄയഺള്
ക്ക് ആന്
ഷവറന്
സ്
ആലലഺയ഻രഽന്ഽീവക഻ല്ീചയ്യ഻ലലഺയ഻രഽന്ഽ.
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കിത്ത഻മം ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കലഽം ത്പഥമ അണ്ടര്
ൂററ്റര് എന്ന ന഻ലയ഻ല്
്ജന്
റ഻ന്
ീറ പങ്കഽം
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല്
ുഫഺമ഻ൽ
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽന്
വ഻വരങ്ങളുീട
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് റ഻ക്ക് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കലഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട മ഻ക്ക ത഼രഽമഺനങ്ങളും
എഐ ടഽക്കഽന്ത്.
ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് ഡ഻പ്പഺര്
്ീ്മന്
റ഻ൽ ആര഻ക്കഽന് ഄണ്ടര്
ൂററ്റര്
ക്ക്
ഇ വക്തഽതകീളലലഺം ശര഻യഺുണഺ ഄുതഺ ചത഻ക്കഽക എഐ ന് ലക്ഷയ്ുത്തഺീട
കിന്ദ്ത഻മമഺയ഻ ഈണ്ടഺക്ക഻യതഺുണഺ എഐ ന്് ഄറ഻യഺൽ ബഽദ്ധ഻മഽട്ടഺണ്.
ആവ഻ീട നജന്
റ് ഒരഽ പരമ ന്ദ്പധഺനമഺയ പക് വഹ഻ക്കഽന്ഽണ്ട്.
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
ുഫഺമ഻ൽ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വക്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങൽ
ശര഻യഺുണഺ എഐ ന്്
ഄറ഻യഽന്ത഻ന് നറ്റവഽം ഄനഽുയഺജയനഺയ വയക്ത഻യഺണ് ഒരഽ നജന്
റ്, കഺരണം
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽമഺയ഻
ുനര഻ട്ടും
വയക്ത഻പരവഽമഺയ഻
ബന്ധമഽള വത്
നജന്
റ഻നഺണ്
ഄതഽീകഺണ്ട് ഄയഺള്
ക്ക് വ഻വരങ്ങീളലലഺം ീവള഻ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ുടഺ,
കിന്ദ്ത഻മമഺയ഻
എഐ ീന്ത്ക഻ലഽം ീകട്ട഻ചാണമചാണ഻ട്ടുണ്ുടഺ എഐ ന്് ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽം.
b) അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് ഡ഻പ്പഺര്
ട്ട്യൂട്ട്ഇീമന്
റ് തലത്ത഻ല്
ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻ന്
ീറ
രണ്ടഺമീത്ത
തലം
ഡ഻പ്പഺര്
്ീ്മന്
റ്
ഄഥവഺ
ഓഫ഼സ്
തലത്ത഻ലഺണ്. ഄത്തരം ുജഺല഻കള഻ൽ ന്ദ്പഺഗഭവതയമഽള വവരഽം വ഻ദദ്ധരദ്ധരഽമഺണ് ആത഻ൽ
ഈള്
ീപ്പടഽന്ത്, ആവര് ുകസഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എഐ ലലഺ വ഻വരങ്ങളും പര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽം
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് സവ഼കര഻ചാണ് ആന്
ഷവറന്
സ് നല്
കുണഺ ുവണ്ടുയഺ എഐ ന്ഽം നല്
കഽീന്ക഻ൽ
തീന് നത് വയവസ്ഥയ഻ൽ നല്
കണീമന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽം.

C. െയല്ുന്
റ് യാസ്ഡ മഺര്
ഗുരഖകൾ
എഐ ലലഺ കമ്പന഻കളുീട ഈപുഭഺക്തഺക്കളുീട അവശയങ്ങൽ ന഻റുവറ്റുക,
ഄവര്
ക്ക് തഺങ്ങഺൽ
കഴ഻യഽന് ര഼ത഻യ഻ൽ, ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് പര഻ഗണനകൽ, അ്ചയാറ഻യല് ൂന്ദ്പസ഻ംഗ്,
വ഻പണ഻യ഻ീല ക഻ടപ഻ട഻ചാണ മത്സരം തഽടങ്ങ഻യവ ലക്ഷയ്ം വചാണഺണ് ഄവരഽീട ഈത്പന്ങ്ങൽ
രാപകല്
പന ീചയ്യുന്ത്.
ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് ഄട഻സ്ഥഺനതലം മഽതല് ഄവര്
ക്ക്
തഺത്പരയമഽള വ വ഻ഭഺഗം ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത഻ന് ഄുനകം ഓപ്ഷനഽകൽ ലഭയമഺണ്, ആന്ത്യൽ
വ഻പണ഻യ഻ൽ മഽന്഻ട്ട് ന഻ല്
ക്കഽന്ത് ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷൽ എഐ ്ീക്പന്
സ് ആന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻
ുപഺള഻സ഻യഺണ്.
ഓുരഺ പഽത഻യ ഈത്പന്ത്ത഻നഽം വ഻പണ഻യ഻ൽ ആറക്കഽന്ത഻ന് മഽമ്പ് ഐഅര്
ഡ഻എഐ യഽീട
ഄനഽമത഻
അവശയമഺണ്.
തഺീഴ
ന്ദ്പത഻പഺദ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്
„ഫയല് അന്
റ്
യാസ്‟
വയവസ്ഥകള്
ക്ക് ഄനഽസിതമഺയ഻ ഈത്പന്നം ീറഗഽുലറ്ററഽമഺയ഻ ഫയല് ീചയ്യണം. ഒര഻ക്കല്
വ഻പണ഻യ഻ൽ ആറങ്ങ഻യഺൽ, മഺനദണ്ഡന്ദ്പകഺരമഺയ഻ര഻ക്കണം ഈത്പന്ം വ഻പണ഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം
പ഻ന്
വല഻ുക്കണ്ടതഽം.
വ഻ദയഺര്
ഥ഻കൽ ഫയല് അന്
റ് യാസ് മഺനദണ്ഡങ്ങളുമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട
എഐ ലലഺ
വയവസ്ഥകൽ,
ുഫഺമഽകൽ,
റ഻ുട്ടണഽകൽ,
തഽടങ്ങ഻യവീയക്കഽറ഻ചാണ്
ഄറ഻ഞ്ഞ഻ര഻ക്കണം.
ഓുരഺ ഈത്പന്വഽം വ഻പണ഻യ഻ല് ഄവതര഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽമ്പ്
ഐഅര്ഡ഻എഐ ഐയഽീട
ഄനഽമത഻ ുനട഻യ഻ര഻ക്കണം.
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഫയല് അന്
റ് യാസ് വയവസ്ഥ
ന്ദ്പകഺരം ഈത്പന്ം ീറഗഽുലറ്ററഽീട ഄടഽത്ത് ഫയല് ീചയ്യണം. ഫയല് അന്
റ് യാസ്
മഺര്
ഗുരഖകളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട
എഐ ലലഺ വയവസ്ഥകള്
, ുഫഺമഽകള്
, റ഻ുട്ടണഽകള്
,
തഽടങ്ങ഻യവീയക്കഽറ഻ചാണ് വ഻ദയഺര്
ഥ഻കള്മനസ്സ഻ലഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണം.
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ഐുര്
ഡ഻എ
മഺനദണ്ഡത്പകഺരമഽള്ള പരീ
ുുരഺഗ
ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
ഉത്പന്നങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പരീ െയല് ുന്
റ് യാസ്ഡ നടപട഻ത്കമങ്ങൾ.
a) ഫയല് അന്
റ് യാസ് നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ന്ദ്പകഺരമഽള വ ഄധ഻കിതരഽീട ഄനഽമത഻
ലഭ഻ക്കഺീത ആന്
ഷവറര്
ക്ക് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ഈത്പന്ങ്ങൽ വ഻പണനം ീചയ്യഺൽ
സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല.
b) സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ പഽറീപ്പടഽവ഻ക്കഽന് മഺനദണ്ഡങ്ങൽ ഄനഽസര഻ചാണ്
ഄധ഻കിതരഽീട
ഄനഽമത഻
ലഭ഻ക്കഺീത
ആന്
ഷവറര്
ക്ക്
അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ്
ഈത്പന്ങ്ങൽ
പര഻ഷ്കര഻ക്കഽവഺുനഺ പഽതഽക്കഽവഺുനഺ സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല.
1. ഄധ഻കിതരഽീട ഄനഽമത഻ുയഺീട ആന്
ഷവറന്
സ് ഈത്പന്ങ്ങൽക്ക് നീതക഻ലഽം
തരത്ത഻ലഽള വ
പര഻ഷ്കരണുമഺ
പഽതഽക്കുലഺ വരഽത്തഽകയഺീണക഻ൽ അ
വ഻വരം പര഻ഷ്കരണം ഄഥവഺ പഽതഽക്കൽ ന഻ലവ഻ല് വരഽന്ത഻ന് 3 മഺസം
മഽീമ്പക഻ലഽം ുപഺള഻സ഻യഽടമീയ ഄറ഻യ഻ക്കണം. ുനഺട്ട഼സ഻ൽ പഽതഽത്ത഻യത഻ന്
ീറ
ഄഥവഺ പര഻ഷ്കര഻ചാണത഻ന്
ീറ കഺരണം വയക്തമഺക്കണം ന്ദ്പുതയക഻ചാണ് ന്ദ്പ഼മ഻യം
വര്
ദ്ധ഻ക്കഺനഽള വ കഺരണം.
2. ന്ദ്പ഼മ഻യം ഈള്
പ്പീടയഽള വ ുപഺള഻സ഻ വയവസ്ഥകള്
ക്ക് പര഻ഷ്കരണം ഄഥവഺ
പഽതഽക്കൽ
സംഭവ഻ുചാണക്കഺം
എഐ ന്ത഻ന്
ീറ
സഺദ്ധയത
ീന്ദ്പഺക്ീപക്ട഻ൽ
ീവള഻ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കണം.
c) ഫയല് അന്
റ് യാസ് ഄുപക്ഷ ുഫഺം ഐഅര്
ഡ഻എഐ ഐ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ്
ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട് ഄത് ുഡറ്റഺുബസ് ഷ഼റ്റ്, ഈപുഭഺക്തി വ഻വരങ്ങൽ ഄടങ്ങ഻യ ഷ഼റ്റ്
ഈള്
ീപ്പടയഽള വ വ഻വ഻ധ ഄന്ക്ചറഽകളുീടീയഺപ്പം ഄയക്കണം.
ീന്ദ്പഺക്ീപക്ട഻ന്
ീറ ഒപ്പം ഓുരഺ ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽം ഈപുഭഺക്തി
വ഻വരങ്ങളടങ്ങഽന്
ഷ഼റ്റ്
നല്
കണം
മഺന്ദ്തമലല
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ
പര഻രക്ഷയഽീട
വ഻ശദഺംശങ്ങൽ, ഒഴ഻വഺക്കലഽകൽ, ീേയ഻ം നല്
കഽന്ത഻ന് മഽമ്പഽള വ കഺത്ത഻ര഻പ്പ്
കഺലഺവധ഻,
റ഻യ഻ുമ്പഴ്ീക്മന്
റ്
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺുണഺ
ന഻ശ്ച഻ത
തഽക
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺുണഺ
ുപയ്ക്ീമന്
റ്
നല്
കഽന്ത്,
പഽതഽക്കൽ
വയവസ്ഥകളും
അനഽകാലയങ്ങളും ുകഺ-ുപ ഄഥവഺ ഡ഻ഡക്ടബ഻ള്
സ഻ന്
ീറ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ, റദഺക്കൽ
വയവസ്ഥകൽ, തഽടങ്ങ഻യവ ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം.
ഄധ഻കിതരഽീട ഄനഽമത഻ ുതടഽന്ത഻ന് മഽമ്പ് ഫയല് അന്
റ് യാസ് ഄുപക്ഷയ഻ൽ
ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ന഻യമ഻ചാണ഻ട്ടുള വ അ്ചയാറ഻യഽം കമ്പന഻യഽീട സ഻ആഒയഽം
ഒപ്പുീവയ്ക്ക്കണം മഺന്ദ്തമലല സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ ഄധ഻കിതൽ ഄനഽശഺസ഻ക്കഽന് ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
രാപുരഖയ഻ലഺയ഻ര഻ക്കണം.
d) അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ഈത്പന്ം പ഻ന്
വല഻ക്കൽ
1. അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ്
ഈത്പന്ം
പ഻ന്
വല഻ക്കഽന്ത഻ന്,
ന഻ലവ഻ലഽള വ
ുപഺള഻സ഻യഽടമകളുട
സമ്പാര്
ണ
വ഻ശദഺംശങ്ങളും
പ഻ന്
വല഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
കഺരണവഽം സഹ഻തം ആന്
ഷവറൽ ഄധ഻കിതരഽീട മഽന്
കാൽ ഄനഽമത഻ ുതടണം.
2. ുപഺള഻സ഻
ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ൽ
ഭഺവ഻യ഻ൽ
ഈത്പന്ം
പ഻ന്
വല഻ുചാണക്കഺനഽള വ
സഺദ്ധയതയഽം
ഈത്പന്ം
പ഻ന്
വല഻ചാണഺൽ
ുപഺള഻സ഻യഽടമകള്
ക്ക്
ലഭയമഺയ
ഓപ്ഷനഽകീളയഽം കഽറ഻ചാണ് വയക്തമഺയ഻ സാച഻പ്പ഻ക്കണം.
3. ന഻ലവ഻ലഽള വ
ഈപുഭഺക്തഺക്കൽ
ആന്
ഷവററ഻ന്
ീറ
ഄറ഻യ഻പ്പ഻ുനഺട്
ന്ദ്പത഻കര഻ക്കഽന്഻ീലലക഻ൽ ുപഺള഻സ഻ പഽതഽക്കൽ ത഼യത഻യ഻ൽ പ഻ന്
വല഻ക്കീപ്പടഽകയഽം
വഹന഼യ വയവസ്ഥ ന്ദ്പകഺരം ആന്
ഷവററ഻ൽ ന഻ന്ഽം ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
പഽത഻യ ുപഺള഻സ഻ എഐ ടഽക്കഺം.
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4. പഽത഻യ ഈപുഭഺക്തഺക്കള്
ക്ക് പ഻ന്
വല഻ക്കീപ്പട്ട ുപഺള഻സ഻ വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യരഽത്.
e) ന഻യമ഻ചാണ഻ട്ടുള വ
അ്ചയാറ഻
കഽറഞ്ഞത്
വര്
ഷത്ത഻ൽ
1
തവണീയക഻ലഽം
വ഻പണ഻യ഻ലഽള വ ഈത്പന്ങ്ങളുീട എഐ ലലഺ വ഻ശദഺംശങ്ങളും പര഻ുശഺധ഻ക്കണം.
ഈത്പന്ം
സഺമ്പത്ത഻കമഺയ഻
ഗഽണന്ദ്പദമീലലന്്
കണ്ീടത്തഽകയഺീണക഻ൽ
ഄഥവഺ
നീതക഻ലഽം
കഺരയത്ത഻ൽ
കഽറവ്
കണ്ീടത്തഽകയഺീണക഻ൽ
ന഻യമ഻ക്കീപ്പട്ട
അ്ചയാറ഻യ്ക്ക്ക് ഈത്പന്ം പഽനരവുലഺകനം ീചയ്ക്ത് ഫയല് അന്
റ് യാസ്
നടപട഻ന്ദ്കമത്ത഻ലാീട പര഻ഷ്കര഻ക്കഽന്ത഻ന് ഄുപക്ഷ഻ക്കഺം.
f) ഫയല് അന്
റ് യാസ് ഄനഽമത ലഭ഻ചാണ് 5 വര്
ഷം കഴ഻ഞ്ഞ ഒരഽ ഈത്പന്ത്ത഻ന്,
ഄവസ്ഥ, ലഺപ്സ്, പല഻ശ ന഻രക്കഽകൽ, നഺണയീപ്പരഽപ്പം, ീചലവഽകൽ, മറ്റ്
ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ഘടകങ്ങള് എഐ ന്഻വയഽീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഈത്പന്ം രാപകല്
പന
ീചയ്ക്തുപ്പഺഴഽള വ യഥഺര്
ഥ ഄനഽമഺനങ്ങളുമഺയ഻ തഺരതമയം ീചയ്ക്ത് ഈത്പന്ത്ത഻ന്
ീറ
ന്ദ്പകടനം അ്ചയാറ഻യ്ക്ക്ക് ഄവുലഺകനം ീചയ്യഺം.
D. ഐുര്
ഡ഻എഐയഽീട
മഺനദണ്ഡങ്ങൾ

മറ്റഇ

ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ

ഫയല് ഄന്
റ് യാസ് മഺനദണ്ഡങ്ങൽ കാടഺീത, തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയഽം അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ് ീറഗഽുലഷനഽകള്
ക്ക് അവശയമഺണ്:
a. കമ്പന഻യഽീട ുബഺര്
ഡ഻ന്
ീറ ഄംഗ഼കരുത്തഺീട എഐ ലലഺ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളും
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് നയം വ഻കസ഻പ്പ഻ക്കണം. ീന്ദ്പഺക്ീപക്ട്
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻ വഺങ്ങഽന് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ീല മറ്റ് കഺരയങ്ങൽ
വ഻വര഻ക്കണം. കമ്പന഻യഽീട നയം ഄനഽസര഻ചാണ് ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻ന് അവശയമഺയ
വ഻വരങ്ങൽ ുശഖര഻ക്കഽന്ത഻ന് ആത്തരം ുഫഺം ഄനഽുയഺജയമഺയ഻ര഻ക്കണം.
b. ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്
നയം
ഄുതഺറ഻റ്റ഻യഽമഺയ഻
ഫയൽ
ീചയ്യണം.
ആത്
അവശയമഺയത഻നഺൽ
കമ്പന഻യ്ക്ക്ക്
നയം
പര഻ഷ്കര഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
ഄവകഺശം
ന഻ലന഻ര്
ത്തഺം, പുക്ഷ ഓുരഺ പര഻ഷ്കരണവഽം ഄുതഺറ഻റ്റ഻യ്ക്ക്ക് മഽമ്പഺീക ഫയൽ
ീചയ്യണം.
c. ുബഺര്
ഡ഻ന്
ീറ ഄംഗ഼കഺരമഽള വ ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് നയത്ത഻ന്
ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
നീതഺരഽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസലഽം സവ഼കര഻ക്കുണഺ ുവണ്ടുയഺ എഐ ന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺം.
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ന഻രസ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ അ വ഻വരണം കഺരയ-കഺരണം സഹ഻തം
ീന്ദ്പഺക്ീപക്ട഻ീന ുരഖഺമാലം എഐ ഴഽത഻ ഄറ഻യ഻ക്കണം.
d. ന്ദ്പ഼മ഻യം
കാടഺീത
നീതക഻ലഽം
തരത്ത഻ലഽള വ ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് ുലഺഡ്ഡ഻ംഗ്
ചഺര്
ജഽകൽ ഇടഺക്കഽകയഺീണക഻ൽ അ വ഻വരം ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻
ഄറ഻യ഻ക്കഽകയഽം ുപഺള഻സ഻ ആഷയാ ീചയ്യുന്ത഻ന് മഽമ്പ് ഄതഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട്
ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട സമ്മതം ുനടണം.
e. ുപഺള഻സ഻യഽീട നീതക഻ലഽം ഘട്ടത്ത഻ൽ ഄഥവഺ പഽതഽക്കഽന് സമയത്ത് ീതഺഴ഻ൽ മഺറ്റം
ുപഺലഽള വ നീതക഻ലഽം വ഻വരം ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ക്ക് അവശയമഺീണക഻ൽ, ഄത്
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
ുഫഺമഽകള഻ൽ ആന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻ീയ
ീകഺണ്ട്
പാര഻പ്പ഻ചാണ്
ുപഺള഻സ഻യഽീട
ഭഺഗമഺയ഻
ുചര്
ക്കണം,
മഺന്ദ്തമലല
ഄത്തരം
വ഻വരങ്ങൽ
അവശയമഺയ഻ വന് സഺഹചരയവഽം ഄത്തരം സഺഹചരയത്ത഻ൽ ബഺധകമഺയ
വയവസ്ഥകളും വയക്തമഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണം
f. ുനരീത്ത ന്ദ്പുവശ഻ക്കഽക, തഽടര്
ചാണയഺയ഻ പഽതഽക്കഽക, ഄനഽകാലമഺയ ീേയ഻ം
ഄനഽഭവങ്ങൽ തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് ുപഺള഻സ഻യഽടമകള്
ക്ക് അനഽകാലയം ആന്
ഷവറര്
മഺൽ
നല്
ക഻ുയക്കഽം മഺന്ദ്തമലല അ വ഻വരം ീന്ദ്പഺക്ീപക്ട഻ലഽം ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ലഽം
ഫയല്അന്
റ് യാസ് മഺനദണ്ഡങ്ങളുീട ഄംഗ഼കഺരുത്തഺീട ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽം.
ുുരഺഗ
ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ
സംബന്ധമ഻ച്ചറള്ള പരീ മഺനദണ്ഡങ്ങൾ

ുപഺര്
ട്ട്യൂട്ട്ബ഻ല഻റ്റ഻
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(വഹന഼യത)

ഐഅര്
ഡ഻എഐ ഐ ൂലഫ് - അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ വഹന഼യതീയ സംബന്ധ഻ചാണുള വ
മഺനദണ്ഡങ്ങൽ
വളീര
വയക്തമഺയ഻
തീന്
പഽറീപ്പടഽവ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
ഄവ
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
1. തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ുകസഽകള഻ൽ ുപഺര്
ട്ടബ഻ള഻റ്റ഻ (വഹന഼യത) ഄനഽവദ഻ക്കഺം:
a. ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ ഈള്
പ്പീട ുനഺൽ-ൂലഫ് ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കൽ പഽറത്ത഻റക്കഽന്
എഐ ലലഺ വയക്ത഻ഗത അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കൽ
b. ുനഺൽ-ൂലഫ്
ആന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻കളുീട
ന്ദ്ഗാപ്പ്
അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻യഽീട ക഼ഴ഻ൽ വരഽന് കഽടഽംബഺംഗങ്ങൽ ഈള്
പ്പീടയഽള വ ഓുരഺ ഄംഗങ്ങളും
ഄത്തരം ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം ഄുത ആന്
ഷവററഽീട ക഼ഴ഻ൽ തീന്യഽള വ
വയക്ത഻ഗത അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യ഻ുലക്ക് ഄഥവഺ ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ
ുപഺള഻സ഻യ഻ുലക്ക് കഽട഻ുയറഽക. ഄത഻നഽുശഷം, ഄവര്
ക്ക് ഄടഽത്ത പഽതഽക്കൽ
പഽതഽക്കൽ മഽതൽ ുപഺര്
ട്ടബ഻ല഻റ്റ഻ ഄവകഺശം ഈന്യ഻ക്കഺം.
2. പഽതഽക്കഽന് സമയതത് മഺന്ദ്തുമ
ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് ുപഺര്
ട്ടബ഻ല഻റ്റ഻ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺൽ
സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു, ുപഺള഻സ഻യഽീട കഺലഺവധ഻ സമയത്ത് സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല.
3. ഒരഽ ുപഺള഻സ഻യഽടമയക്ക് തന്
ീറ ുപഺള഻സ഻ മീറ്റഺരഽ ആന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻യ഻ുലക്ക്
മഺറ്റണീമക഻ൽ, ഄതഺയത് കഽടഽംബത്ത഻ീല എഐ ലലഺ ഄംഗങ്ങീളയഽം ഈള്
പ്പീട മഽഴഽവൽ
ുപഺള഻സ഻യഽം മഺറ്റണീമക഻ൽ ന഻ലവ഻ലഽള വ ുപഺള഻സ഻യഽീട ന്ദ്പ഼മ഻യം പഽതഽക്കഽന്ത഻ന് 45
ദ഻വസങ്ങള്
ക്ക് മഽീമ്പക഻ലഽം ഄയഺൽ ഄത്തരം കമ്പന഻യ഻ൽ ഄുപക്ഷ഻ക്കണം.
4. ന഻ലവ഻ലഽള വ ുപഺള഻സ഻യഽീട ന്ദ്പ഼മ഻യം പഽതഽക്കഽന്ത഻ന് 45 ദ഻വസങ്ങള്
ക്ക് മഽീമ്പക഻ലഽം
ുപഺള഻സ഻യഽടമ ഐഅര്
ഡ഻എഐ ഐ ന഻ര്
ുദശ഻ചാണ഻ട്ടുള വ മഺതികയ഻ലഽള വ ുഫഺമ഻ൽ ഄുപക്ഷ
നല്
കഽന്ത഻ൽ പരഺജയീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ ഒരഽ പഽത഻യ ആന്
ഷവറര്
ക്ക് വഺദ്ധരദഺനം
ീചയ്യഺനഽം ീചയ്യഺത഻ര഻ക്കഺനഽം സഺധ഻ക്കഽം.
5. ഄത്തരം ഒരഽ ഄറ഻യ഻പ്പ് ലഭ഻ചാണഺലഽടൽ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻
വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യുന്
വ഻വ഻ധ അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ഈത്പന്ങ്ങളുീട വ഻വരങ്ങളും ഄന്ക്ചൽ ഐ
ന്ദ്പകഺരമഽള വ ുപഺര്
ട്ടബ഻ല഻റ്റ഻ ുഫഺമഽം ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ന്
ീറ ഒപ്പം നല്
കഽം.
6. ുപഺള഻സ഻യഽടമ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ന്
ീറ ഒപ്പം ുപഺര്
ട്ടബ഻ല഻റ്റ഻ ുഫഺമഽം പാര഻പ്പ഻ചാണ്
ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ഻ൽ സമര്
പ്പ഻ക്കഽം.
7. ുപഺര്
ട്ടബ഻ല഻റ്റ഻ ുഫഺം ലഭ഻ചാണു കഴ഻ഞ്ഞഺൽ, ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട ീമഡ഻ക്കല് -ീകയ഻ം
ചര഻ന്ദ്തവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വ഻ശദഺംശങ്ങള്
ക്കഺയ഻ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ന഻ലവ഻ലഽള വ
ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പടഽം.
8. ഄത്തരം ഄഭയര്
ഥ ലഭ഻ക്കഽന് ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ഐഅര്
ഡ഻എഐ ഐയഽീട ീവബ്
ുപഺര്
ട്ടല഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ്പകഺരമഽള വ വ഻വരങ്ങൽ ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട മഺതികയ഻ൽ ഄഭയര്
ഥ
ലഭ഻ചാണ് 7 ദ഻വസങ്ങള്
ക്കഽള വ഻ൽ നല്
കണം.
9. ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട സമയപര഻ധ഻യ്ക്ക്കഽള വ഻ൽ ന഻ലവ഻ലഽള വ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻
ുഡറ്റഺ
നല്
കഽന്ത഻ൽ പരഺജയീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ, ഄത് ഐഅര്
ഡ഻എഐ യഽീട ന഻ര്
ുദശങ്ങളുീട
ലംഘനമഺയ഻
കണക്കഺക്കഽകയഽം
1938-ീല
ആന്
ഷവറന്
സ്
ന഻യമ
ന്ദ്പകഺരം
ആന്
ഷവറര്
ക്ക് പ഻ഴ ചഽമത്തഽകയഽം ീചയ്യും.
10. ന഻ലവ഻ലഽള വ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം ുഡറ്റഺ ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷം, 2002-ീല
ഐഅര്
ഡ഻എഐ  (ുപഺള഻സ഻യഽടമകളുീട തഺതഺപരയ സംരക്ഷം) ചട്ടങ്ങള഻ീല ചട്ടം 4 (6)
ന്ദ്പകഺരം പഽത഻യ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ഄണ്ടര്
ൂററ്റ് ീചയ്ക്ത് അ
വ഻വരം ുപഺള഻സ഻യഽടമീയ ഄറ഻യ഻ക്കഽം.
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11. സമയപര഻ധ഻യ്ക്ക്കഽള വ഻ൽ ുഡറ്റഺ ലഭ഻ക്കഽകയഽം ഐഅര്
ഡ഻എഐ യഽമഺയ഻ ഫയല് ീചയ്ക്ത
ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് നയം ന്ദ്പകരം ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ൽ
ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട
ഄഭയര്
ഥയ്ക്ക്കഽള വ
ത഼രഽമഺനം
ഄറ഻യ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽകയഽം
ീചയ്യുകയഺീണക഻ൽ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ന഻രസ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
ഄവകഺശമ഻ലല, ഄവര്
ക്ക് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ സവ഼കര഻ുചാണ മത഻യഺകഽ.
12. പഽതഽുക്കണ്ട
ത഼യത഻യ഻ൽ
ുപഺര്
ട്ടബ഻ല഻റ്റ഻
സംബന്ധ഻ചാണ്
പഽത഻യ
സവ഼കര഻ക്കുണഺ ുവണ്ടുയഺ എഐ ന് ത഼രഽമഺനം ലഭ഻ചാണ഻ട്ട഻ീലലക഻ൽ

ആന്
ഷവററഽീട

a. ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട ഄഭയര്
ഥന ന്ദ്പകഺരം ഹിസവകഺലുത്തയ്ക്ക്ക്
ുന്ദ്പഺ-ുററ്റ്
ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ൽ കഽറഞ്ഞത് ഒരഽ മഺസുത്തയ്ക്ക്ക് ന഻ലവ഻ലഽള വ ുപഺള഻സ഻ ന഼ട്ടഺൽ
സഺധ഻ക്കഽം.
b. പഽത഻യ ആന്
ഷവറഽീട ത഼രഽമഺനം ലഭ഻ക്കഽന്ത് വീര ഄഥവഺ ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻ ുരഖമാലം എഐ ഴഽത഻ നല്
കഽന് ഄഭയര്
ഥയഽീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ന഻ലവ഻ലഽള വ
ുപഺള഻സ഻ റദഺക്കഽകയ഻ലല.
c. പഽത഻യ ആന്
ഷവറൽ എഐ ലലഺ സഺഹചരയത്ത഻ലഽം ഹിസവ കഺലഺവധ഻
ഄനഽസര഻ചാണ് തീന് റ഻ക്ക് അരംഭ഻ുക്കണ്ട ത഼യത഻ കണക്കഺക്കണം.

ത഼രഽന്ത഻ന്

d. നീതക഻ലഽം
സഺഹചരയത്ത഻ൽ
ആന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ന഻ലവ഻ലഽള വ
ആന്
ഷവററഽമഺയ഻ ുപഺള഻സ഻ തഽടരണീമന്് ുതഺന്഻യഺൽ, പഽത഻യ വയവസ്ഥകീളഺന്ഽം
ചഽമത്തഺീത സഺധഺരണയഽള വ ന്ദ്പ഼മ഻യം ഇടഺക്ക഻ തഽടരഺൽ ഄനഽവദ഻ക്കഽം.
13. ുപഺള഻സ഻യഽടമ
മഽകള഻ല് പറഞ്ഞത്
ുപഺീല
ഹിസവകഺലുത്തയ്ക്ക്ക്
ുപഺള഻സ഻
ദ഼ര്
ഘ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽം അ സമയത്ത് ീേയ഻ം ഈണ്ടഺകഽകയഽം ീചയ്യുകയഺീണക഻ൽ,
ന഻ലവ഻ലഽള വ ആന്
ഷവറൽ ീേയ഻ം നല്
കഽന് ുപഺള഻സ഻ വര്
ഷീത്ത ബഺക്ക഻ ന്ദ്പ഼മ഻യം കാട഻
ഇടഺക്ക഻
ീേയ഻ം
സവ഼കര഻ക്കഽം.
ഄത്തരം
സഺഹചരയത്ത഻ൽ,
ുപഺള഻സ഻യഽടമ
ബഺക്ക഻യഽള വ കഺലഺവധ഻യ഻ീല ന്ദ്പ഼മ഻യം നല്
ക഻ ഒരഽ വര്
ഷുത്തക്ക് കാട഻ ന഻ലവ഻ലഽള വ
ആന്
ഷവററഽീട ക഼ഴ഻ൽ തഽടുരണ്ടതഺണ്.
14. ുപഺര്
ട്ട഻ംഗ് വഴ഻ ുപഺള഻സ഻ സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻ന്,
ുപഺര്
ട്ട഻ംഗ഻നഺയ഻ ആന്
ഷവറൽ
യഺീതഺരഽതരത്ത഻ലഽമഽള വ ഄധ഻ക ചഺര്
ജ് ഇടഺക്കഽകുയഺ ുലഺഡ് ീചയ്യുകുയഺ
ീചയ്യരഽത്.
15. ുപഺര്
ട്ട്
ീചയ്ക്ത
നല്
ുകണ്ടത഻ലല.

ുപഺള഻സ഻

സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻ന്

ആടന഻ലഺക്കഺര്
ക്ക്

കമ്മ഼ഷൽ

16. അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ, ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഗങ്ങളും സമയബന്ധ഻തമഺയ
ഒഴ഻വഺക്കലഽകളുീടയഽം
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
ുപഺള഻സ഻
ുനരീത്ത
തീന്
ആലലഺതഺയ഻ട്ടുണ്ീടക഻ൽ
ഄത്
കണക്ക഻ീലടഽക്കഽകയഽം
പഽത഻യ
ുപഺര്
ട്ട്
ീചയ്ക്ത
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ അ പര഻ധ഻ വീര കഽറയ്ക്ക്കഽകയഽം ീചയ്യഺം.
കഽറ഻പ്പ് 1: ച഻ല ഄസഽഖത്ത഻ന്
ീറ ഄഥവഺ ച഻ക഻ത്സയഽീട കഺത്ത഻ര഻പ്പ് കഺലഺവധ഻
ുനരത്തീത്ത
ുപഺള഻സ഻ീയക്കഺളും
പഽത഻യ
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ
കാടഽതലഺീണക഻ൽ,
ുപഺര്
ട്ട഻ംഗ഻നഺയ഻ ുപഺള഻സ഻യഽടമ സമര്
പ്പ഻ക്കഽന്
ുപഺര്
ട്ടബ഻ല഻റ്റ഻ ുഫഺമ഻ൽ ഄത് വയക്തമഺയ഻ വ഻വര഻ചാണ഻ര഻ക്കണം.
കഽറ഻പ്പ് 2: ന്ദ്ഗാപ്പ് ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ, മഽന്
ുപഺള഻സ഻യ഻ീല ന഻ലവ഻ലഽള വ
ുരഺഗങ്ങളും സമയബന്ധ഻തമഺയ ഒഴ഻വഺക്കലഽകളു കണക്ക഻ീലടഽക്കഺീത
തഽടര്
ചാണയഺയ഻ എഐ ന്ദ്ത വര്
ഷം
പര഻രക്ഷ എഐ ടഽത്ത഻ട്ടുണ്ീടന്ത഻ന്
ീറ
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
മഽകള഻ൽ
പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്്
ുപഺീല
ഓുരഺ
ഄംഗങ്ങള്
ക്കഽം ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് നല്
കഽം.
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17. മഽന് ുപഺള഻സ഻യ഻ീല
ആന്
ഷവൽ
തഽകയഽം
ആന്
ഷവൽ
ീചയ്യുന്
വയക്ത഻യഽീട
ഄഭയര്
ഥന്ദ്പകഺരം മഽൽ ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ മഽൽ ആന്
ഷവററ഻ൽ ന഻ന്ഽം ുനട഻യ കയഽമ഻ുലറ്റ഼വ്
ുബഺണസ഻ന്
ീറ പര഻ധ഻ വീര ആന്
ഷവൽ തഽക വര്
ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത് ുപഺര്
ട്ടബ഻ല഻റ്റ഻യ഻ൽ
ബഺധകമഺണ്.
ഈദഺ. - 2 ലക്ഷം രാപ ആന്
ഷവൽ തഽകയഽം 5000 രാപ ആന്
ഷവറൽ എഐ യ഻ല് ന഻ന്ഽം
ുബഺണസഽമഽള വ ഒരഽ വയക്ത഻ ആന്
ഷവറൽ ബ഻യ഻ുലക്ക് മഺറഽകയഽം ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
സവ഼കര഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യുകയഺീണക഻ൽ ആന്
ഷവറൽ ബ഻ ഄയഺള്
ക്ക് 2.5 ലക്ഷത്ത഻ന്
ീറ
ആന്
ഷവറൽ തഽക വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്ക്ത് 2.5 ലക്ഷം രാപയ്ക്ക്ക് ബഺധകമഺയ ന്ദ്പ഼മ഻യം
ഇടഺക്കഽം. ആന്
ഷവറര് ബ഻യ്ക്ക്ക് 2.5 ലക്ഷം രാപയഽീട ഈത്പന്മ഻ീലലക഻ൽ
ഄടഽത്ത
ഈയര്
ന് സ്ഺബഺയ 3 ലക്ഷം രാപയഽീട ഈത്പന്ം വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യുകയഽം 3ലക്ഷം
രാപയ്ക്ക്ക് ബഺധകമഺയ ന്ദ്പ഼മ഻യം ഇടഺക്കഽകയഽം ീചയ്യും.
18. ആന്
ഷവററഽമഺൽ
ുപഺള഻സ഻ കരഺറ഻ലഽം
ീന്ദ്പഺസീപക്ടസ്, ീസയ഻ല്
സ് ല഻റ്റുറചാണൽ
ഄഥവഺ ഄതഽുപഺലാള വ മറ്റ് ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകള഻ൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങൽ
ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട ന്ദ്ശദ്ധയ഻ൽ ീകഺണ്ടഽവരഽന്ത഻ൽ ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കണം:
a. എഐ ലലഺ അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കളും ുപഺര്
ട്ടബ഻ളഺണ്;
b. ുപഺള഻സ഻യഽടമ
ുപഺള഻സ഻
പഽതഽക്കഽന്ത഻ന്
വളീര
മഽമ്പ്
തീന്
ുപഺര്
ട്ടബ഻ല഻റ്റ഻യ്ക്ക്കഺയ഻ മീറ്റഺരഽ ആന്
ഷവറീറ സമ഼പ഻ക്കണം ആങ്ങീന പഽത഻യ
ആന്
ഷവറൽ
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻ീല
കഺലതഺമസം
മാലമഽണ്ടഺുയക്കഺവഽന് ആടുവള ഒഴ഻വഺക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽം.

E. ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ
ഉപകരണങ്ങളറം

അട഻സ്ഥഺന

തതവങ്ങളറം

അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്

1. അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗഽമഺയ഻ ബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട് അട഻സ്ഥഺന തതവങ്ങൾ
നീതഺരഽ സരര്
ഭത്ത഻ലഽം, ൂലഫ് ആന്
ഷവറന്
സ് ഄഥവഺ ജനറൽ ആന്
ഷവറന്
സ഻ൽ,
റ഻ക്കഽകള് സവ഼കര഻ക്കഽന്തഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട്
ന഻യമപരമഺയ
ച഻ല
തതവങ്ങൽ
ന഻ലന഻ല്
ക്കഽന്ഽണ്ട്.
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ഻നഽം ആത്തരം തതവങ്ങൽ ബഺധകമഺണ്,
ആത്തരത്ത഻ലഽള വ നീതക഻ലഽം ഒരഽ തതവം ലംഘ഻ക്കീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ, ആന്
ഷവറീറ ബഺദ്ധയത
ഒഴ഻വഺക്കഽക എഐ ന് ത഼രഽമഺനത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽം, ആത് ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് ഒരഽപഺട്
ഄതിപ്ത഻യഽം സംഘര്
ഷവഽം സിഷ്ട഻ക്കഽം.
1. നറ്റവഽം മ഻കചാണ വ഻ശവഺസവഽം (ഈബ്റ഼മ ൂഫ്സ്) ആന്
ഷവറന്
സ് തഺല്
പരയവഽം
2. അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻നഽള്ള പരീ ഉപകരണങ്ങൾ
ആീതഺീക്ക
ഄണ്ടര്
ൂററ്റര്
ക്കഽള വ
വ഻വരങ്ങളുീട
ുന്ദ്ശഺതസ്സുകളഺണ്,
ആത഻ന്
ീറ
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
റ഻ക്ക്
വ഻ഭജനം
നടത്തഽന്തഽം
ഄന്ത്഻മ
ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങൽത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്തഽം.
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്
ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻നഽള വ
ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ഈപകരണങ്ങളഺണ്:
a) ീത്പഺുപ്പഺസല് ുെഺം
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട അുരഺഗയപരവഽം വയക്ത഻പരവഽമഺയ എഐ ലലഺ സക഼ര്
ണ വ഻വരങ്ങളും
(ഄതഺയത് ന്ദ്പഺയം, ീതഺഴ഻ൽ, ശര഼ര ന്ദ്പകിത഻, ശ഼ലങ്ങൽ, അുരഺഗയ സ്ഥ഻ത഻,
വരഽമഺനം,
ന്ദ്പ഼മ഻യം
ഄടയ്ക്ക്കഽന്ത഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ
വ഻വരങ്ങള് തഽടങ്ങ഻യവ)
ുശഖര഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
ഇ
ുഡഺക്കഽീമന്
റഺണ്
കരഺറ഻ന്
ീറ
ഄട഻ത്തറ.
ആത്
ഈത്പന്ത്ത഻ന്
ീറ ഄഥവഺ കമ്പന഻യഽീട ചട്ടന്ദ്പകഺരം ഒരഽ കാട്ടം ുചഺദയം മഽതൽ ഒരഽ
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സമ്പാര്
ണ ുചഺദയവല഻ വീരയഺകഺം, ഄങ്ങീന എഐ ലലഺ വക്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങളും
ഈള്
ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ീടന്്
ഈറപ്പഺക്കഽകയഽം
ഄത഻ന്
ഄനഽസിതമഺയ
പര഻രക്ഷ
നല്
കഽവഺനഽം സഺധ഻ക്കഽം. ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ എഐ ീന്ത്ക഻ലഽം വ഻വരം മറചാണു
ീവയ്ക്ക്കഽകുയഺ
കിന്ദ്ത഻മം
കഺണ഻ക്കഽകുയഺ
ീചയ്യുകയഺീണക഻ൽ
ുപഺള഻സ഻
ഄസഺധഽവഺകഽം
b) ത്പഺയം ീതള഻യ഻ക്കഽന്ന ുരഖ
ആന്
ഷവൽ
ീചയ്യുന്
വയക്ത഻യഽീട
ന്ദ്പഺയത്ത഻ന്
ീറ
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
ന്ദ്പ഼മ഻യം
ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന്ത്. അയത഻നഺൽ എഐ ന്
ുറഺൽ ീചയ്യുന് സമയത്ത് വയസ്സ് ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽന്
വയസ്സ് ഄത഻നഽള വ ുരഖ ഹഺജരഺക്ക഻ ീവര഻ൂഫ ീചയ്യണം.
ഉദഺഹരണം
ആന്ത്യയ഻ൽ, ന്ദ്പഺയം ീതള഻യ഻ക്കഽന് ുരഖയഺയ഻ ഒരഽപഺട് ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ പര഻ഗണ഻ക്കഽം
പുക്ഷ ഄവീയലലഺം തീന് ന഻യമപരമഺയ഻ സവ഼കര഻ക്കഽകയ഻ലല. നറ്റവഽം സഺധഽതയഽള വ
ുരഖകീള രണ്ടഺയ഻ തരംത഻ര഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്. ഄവയഺണ്:
a) സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ്
ന്ദ്പഺയം
ീതള഻ക്കഽന്
ുരഖ:
ആവയ഻ൽ
ച഻ലതഺണ്
ക്ക്കാൽ
സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്, പഺക്ുപഺര്
ട്ട്, ുഡഺമ഻ൂസൽ സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്, പഺൽ കഺര്
ഡ്,
തഽടങ്ങ഻യവ.
b) സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് ന്ദ്പഺയം ീതള഻ക്കഽന് ുരഖ: ആവയ഻ൽ ച഻ലതഺണ് ുറഷൽ കഺര്
ഡ്,
ുവഺട്ടര് ഐഡ഻,
ന്ദ്പഺയമഺയവരഽീട
സതയവങ്മാലം.
ന്ദ്ഗഺമപ് ചഺയത്ത്
സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്, തഽടങ്ങ഻യവ.

c) സഺമ്പത്ത഻ക ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൾ
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട സഺമ്പത്ത഻ക ന഻ല ഄറ഻യഺന് കഴ഻യഽന്ത്
അനഽകാലയ ഈത്പന്ങ്ങള്
നല്
കഽന്ത഻നഽം ധഺര്
മ്മ഻ക വ഻പത്ത് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽം വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ടതഺണ്.
എഐ ന്ത്഻രഽന്ഺലഽം,
ീപഺതഽുവ തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ുകസഽകള഻ൽ മഺന്ദ്തമഺണ്
സഺമ്പത്ത഻ക ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ അവശയീപ്പടഽക
a) വയക്ത഻ഗത ഄപകട പര഻രക്ഷ ഄഥവഺ
b) ഈയര്
ന് ആന്
ഷവൽ തഽകയഽള വ പര഻രക്ഷ ഄഥവഺ
c) ന്ദ്പക്തഺവ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് വരഽമഺനവഽം അവശയീപ്പട്ട പര഻രക്ഷയഽം തമ്മ഻ൽ
ുചരഺീത വര഻ക.
d) ീമഡ഻ക്കല് റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട്യൂട്ട്റകൾ
ആന്
ഷവററഽീട മഺനദണ്ഡങ്ങൽ ഄനഽസര഻ചാണഺണ് ീമഡ഻ക്കൽ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ അവശയമഺയ഻
വരഽന്ത്,
ആത് ീപഺതഽുവ ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻യഽീട ന്ദ്പഺയത്ത഻ന്
ീറ
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം,
ച഻ലുപ്പഺൽ
ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത
പര഻രക്ഷ
തഽകയഽീട
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം.
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ീല ച഻ല ുചഺദയങ്ങള്
ക്കഽള വ
ഈത്തരങ്ങളും ീമഡ഻ക്കൽ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട് അവശയീപ്പടഽന്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽം.
e) ീസയ഻ല്
സ്ഡ ജ഼വനക്കഺരന്
ീറ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട്യൂട്ട്റകൾ
കമ്പന഻യഽീട
ഄട഻സ്ഥഺന
തലത്ത഻ലഽള വ
ഄണ്ടര്
ൂററ്ററഽമഺരഺയ഻
ീസയ഻ല്
സ്
ജ഼വനക്കഺരീനയഽം കഺണഺൽ സഺധ഻ക്കഽം, ഄവരഽീട റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട഻ലഽള വ വ഻വരങ്ങൽ വളീര
ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ടതഺയ഻
പര഻ഗണ഻ക്കഽം.
എഐ ന്ത്഻രഽന്ഺലഽം,
കാടഽതല്
ബ഻സ഻നസ്സ്
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ഈണ്ടഺക്കഽന്ത഻ന് ീസയ഻ല്
സ് ജ഼വനക്കഺരന്
ന്ദ്പുതയക അനഽകാലയം ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഺൽ
ആവ഻ീടയഽം വയക്ത഻പരമഺയ ച഻ല ലഺഭ തഺത്പരയവഽം ഈണ്ടഺകഽം.
ന഻ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പരീ പര഼ക്ഷ 2
നറ്റവഽം ഈത്തമമഺയ വ഻ശവഺസം എഐ ന് തതവം
-------------- അണ്.
I.
II.
III.
IV.

ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻ൽ പഺല഻ുക്കണ്ടത് -----

ആന്
ഷവറൽ
ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻
ആന്
ഷവററഽം ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻യഽം
ീമഡ഻ക്കൽ പര഻ുശഺധകൽ

ന഻ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പരീ പര഼ക്ഷ 3
ആന്
ഷവറന്
സ് തഺത്പരയം എഐ ന്ഺൽ ----------I. ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വക്തഽവ഻ൽ ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽള വ സഺമ്പത്ത഻ക തഺത്പരയം
II. ആന്
ഷവറന്
സ് ഈള വ ഒരഽ അക്ത഻
III. ഒുര നഷ്ടത്ത഻ന് ഒന്഻ലധ഻തം കമ്പന഻കൽ നഷ്ടം പക഻ടഽുമ്പഺൽ ഄത഻ൽ
ആന്
ഷവററഽീടയഽം ഓഹര഻
IV. ആന്
ഷവററ഻ൽ ന഻ന്ഽം റ഻ക്കവൽ ീചയ്യഺവഽന് നഷ്ടത്ത഻ന്
ീറ അീക തഽക

ഓുരഺ

F. അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് ത്പത്ക഻യ
ഒര഻ക്കല് അവശയമഺയ വ഻വരങ്ങൽ ലഭ഻ചാണ് കഴ഻ഞ്ഞഺൽ,
ഄണ്ടര്
ൂററ്റൽ ുപഺള഻സ഻യഽീട
ചട്ടങ്ങൽ ത഼രഽമഺന഻ക്കഽം. അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസ്സ഻ൽ ീപഺതഽുവ ഈപുയഺഗ഻ക്കഽന്
ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് രാപങ്ങളഺണ്:
1. ീമഡ഻ക്കല് അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്
ീമഡ഻ക്കൽ
ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്
എഐ ന്ഺൽ
അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക്
ഄുപക്ഷ഻ക്കഽന് വയക്ത഻ുയഺട് ഄയഺളുീട അുരഺഗയന഻ല ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ീമഡ഻ക്കൽ
റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ ഹഺജരഺക്കഺൽ അവശയീപ്പടഽം. ഄങ്ങീന ുശഖര഻ചാണ അുരഺഗയവഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട വ഻വരങ്ങൽ നത് പര഻രക്ഷ വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യണം, എഐ ന്ദ്ത പര഻ധ഻വീര, നന്ത്്
വയവസ്ഥകള഻ലഽം
എഐ ീന്ത്ഺീക്ക
ഒഴ഻വഺക്കലഽകളുീട
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
എഐ ന്഻വ
ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ആന്
ഷവറര്
മഺൽ പര഻ുശഺധ഻ക്കഽം. ഄങ്ങീന റ഻ക്ക് സവ഼കര഻ക്കുണഺ
ുവണ്ടുയഺ
എഐ ന്ഽം
സവ഼കര഻ക്കഽീന്ക഻ൽ
പര഻രക്ഷയഽീട
ചട്ടങ്ങൽ
എഐ ന്഻വ
ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന്ത഻ന് ീമഡ഻ക്കൽ ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻ന് സഺധ഻ക്കഽം.
ീമഡ഻ക്കല് ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻ന് ീമഡ഻ക്കൽ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ സവ഼കര഻ചാണ് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത഻ന്
വളീരുയീറ ീചലവ് വരഽം. മഺന്ദ്തമലല, ആന്
ഷവറര്
മഺൽ ഈയര്
ന് ഡ഻ന്ദ്ഗ഻യ഻ലഽള വ ീമഡ഻ക്കൽ
ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് ഈപുയഺഗ഻ക്കഽുമ്പഺൽ ഄവരഽീട ുമൽ „ന്ദ്ക഼ം-ക്ക഻മ്മ഻ംഗ്‟ (നറ്റവഽം മ഻കചാണ
ര഼ത഻യ഻ലഽള വ റ഻ക്ക് മഺന്ദ്തം സവ഼കര഻ക്കഽകയഽം മറ്റുള വ ന഻ുഷധ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യുക).
അവശയമഺയ വ഻വരങ്ങൽ നല്
കഺത്തത് മാലവഽം വ഻ശദമഺയ പര഻ുശഺധനകൽ ീചുയ്യണ്ട഻
വരഽന്ത഻നഺൽ ീന്ദ്പഺക്ീപക്ട഼വ് ീേയ഻ന്
റ഻ന് അശകയഽണ്ടഺക്കഽകയഽം ഄങ്ങീന
ഄത്തരം
ആന്
ഷവറ഻ൽ ന഻ന്ഽം പര഻രക്ഷ എഐ ടഽക്കഺൽ തഺത്പരയമഽള വ വയക്ത഻കളുീട എഐ ണം കഽറയഽകയഽം
ീചയ്യും.
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വയക്ത഻ഗത അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ഻ൽ ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട അുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻യഽം ന്ദ്പഺയവഽം
വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ടതഺണ്. മഺന്ദ്തമലല ന഻ലവ഻ീല അുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻യഽം വയക്ത഻ഗതകഽടഽംബപരമഺയ ീമഡ഻ക്കൽ ചര഻ന്ദ്തവഽം
നീതക഻ലഽം ഄസഽഖം മഽന്
പ് ഈണ്ടഺയ഻രഽുന്ഺ
എഐ ന്ഽം ഭഺവ഻യ഻ൽ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺുകണ്ട഻ വരഽന് സഺഹചരയം ഄഥവഺ
ശക്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യ അവശയമഺയ഻ വരഽന് സഺഹചരയത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഺവഽന് അുരഺഗയ
ന്ദ്പം  നങ്ങളും
ഈണ്ടഺകഺനഽള വ
സഺധയതയഽം
ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ഄണ്ടര്
ൂററ്റീര
സഹഺയ഻ക്കഽം.
മഺന്ദ്തമലല മഽന്
പ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ ച഻ക഻ത്സ, ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷനഽകൽ ശക്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യ തഽടങ്ങ഻യ
വ഻വരങ്ങൽ
ുരഖീപ്പടഽത്തഺവഽന്
ര഼ത഻യ഻ലഺണ്
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
ുഫഺം
രാപകല്
പന
ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്.
മഽന്
പ് ഈണ്ടഺയ഻രഽന് ഄസഽഖം വ഼ണ്ടഽം വരഽന്഻നഽള വ സഺദ്ധയത,
ന഻ലവ഻ൽ ഄഥവഺ ഭഺവ഻യ഻ൽ ഄത് അുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻യ഻ൽ വരഽത്തഺവഽന് പര഻ണ഻തഫലം
എഐ ന്഻വ ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഄണ്ടര്
ൂററ്റീറ സഹഺയ഻ക്കഽം. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ന഻ലവ഻ൽ
മരഽന്ഽകൽ മഺന്ദ്തം കഴ഻ക്കഽന് ച഻ല ുരഺഗങ്ങൽ തഺമസ഻ക്കഺീത ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന഻ുലക്ക്
നയ഻ുചാണക്കഺം.
ഉദഺഹരണം
ൂഹപ്പര്
ീടന്
ഷൽ, ഄമ഻തഭഺരം, ഈയര്
ന് പ് ചസഺരയഽീട ന഻ല തഽടങ്ങ഻യവ ഭഺവ഻യ഻ൽ
ഹിുന്ദ്ദഺഗം, ക഻്ന഻, നഺഡ഻ുരഺഗം തഽടങ്ങ഻യവ മാലം ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന഻ുലക്ക്
നയ഻ക്കഺവഽന് സഺഹചരയത്ത഻ൽ എഐ ത്തഺനഽള വ സഺദ്ധയത വളീര കാടഽതലഺണ്. അയത഻നഺൽ
ീമഡ഻ക്കൽ ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻ൽ ഇ ഄവസ്ഥ വളീര ന്ദ്ശദ്ധഺപാര്
േം പര഻ഗണ഻ുക്കണ്ടതഺണ്.
40 വയസ്സ഻ന് ുശഷമഺണ് ന്ദ്പത഻കാലമഺയ അുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻ ീപഺതഽുവ ഈണ്ടഺകഺറ്,
കഺരണം സഺധഺരണയഺയ ന്ദ്പഺയകാടഽന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ, 45-ല് തഺീഴ ന്ദ്പഺയമഽള വ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
നീതക഻ലഽം തരത്ത഻ലഽള വ ീമഡ഻ക്കൽ പര഻ുശഺധനകൽ ഄഥവഺ ീടസ്റ്റുകൽ നടത്തഽവഺൽ
ആന്
ഷവറര്
മഺൽ ീപഺതഽുവ അവശയീപ്പടഺറ഻ലല (ച഻ല ആന്
ഷവറര്
മഺൽ ആത് 50 ഄഥവഺ 55
വയസ്സ് വീര ഈയര്
ത്തഺറഽണ്ട്).
ീമഡ഻ക്കൽ ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് മഺര്
ഗുരഖകൽ ന്ദ്പകഺരം
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട അുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻ീയക്കഽറ഻ചാണ് ഄയഺളുീട⁄ ഄവളുീട കഽടഽബ ുഡഺക്ടറ഻ൽ
ന഻ന്ഽം ഒപ്പ് വചാണ സതയവഺങ്മാലം ഹഺജരഺക്കണം.
ആന്ത്യയ഻ീല അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് മഺര്
ക്കറ്റ഻ൽ,
ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട വയസ്സഺണ്
വയക്ത഻ഗത അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ഻ൽ മഽഖയ ീമഡ഻ക്കൽ ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് ഘടകം. 45
മഽതൽ 50 വയസ്സ് ന്ദ്പഺയമഽള വ വയക്ത഻കൽ അദയമഺയ഻ അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ഻ൽ എഐ ന്
ുറഺൽ
ീചയ്യുുമ്പഺൽ ഄവൽ ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട പുത്തഺളജ഻ക്കൽ പര഻ുശഺധനകൽ നടത്ത഻ അുരഺഗയ റ഻ക്ക്
ീന്ദ്പഺൂഫലഽം
ന഻ലവ഻ലഽള വ
അുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻യഽീട
വ഻വരങ്ങളും
ഄറ഻ുയണ്ടത്
അവശയമഺണ്.
ഄത്തരം പര഻ുശഺധനകള഻ലാീട മഽന്
പഽണ്ടഺയ഻രഽന്തഽം ആന഻യഽം
വരഺവഽന്തഽമഺയ ുരഺഗങ്ങളുീട ഄഥവഺ ഄവസ്ഥകളുീട ഒരഽ ച഻ന്ദ്തം ലഭ഻ക്കഽം.
ഉദഺഹരണം
മദയം, മയക്കഽമരഽന്്, പഽകയ഻ല എഐ ന്഻വയഽീട ഈപുയഺഗം കണ്ീടത്തഽക ബഽദ്ധ഻മഽട്ടഺണ്
ഄത് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ൽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ സവയുമ ീവള഻ീപ്പടഽത്തണം.
ആത്തരം
വ഻വരങ്ങൽ ീവള഻ീപ്പടഽത്തഺത഻ര഻ക്കഽക എഐ ന്ത് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻ീല
നറ്റവഽം വല഻യ ീവലലുവ഻ള഻യഺണ്. ദഽര്
ുമ്മദസ്സഺണ് മീറ്റഺരഽ ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ീവലലുവ഻ള഻,
ആത്തരം
സക഼ര്
ണതകള്
ക്ക്
ഄനഽുയഺജയമഺയ
ര഼ത഻യ഻ൽ
വ഻ല
ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത഻ന്
അവശയമഺയ
ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്
ഈപകരണങ്ങൽ
ഄണ്ടര്
ൂററ്ററഽമഺൽ
വ഻കസ഻പ്പ഻ീചാണടഽുക്കണ്ടതഺയ഻ട്ടുണ്ട്.
2. ുനഺണ്
-ീമഡ഻ക്കല് അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ഻ന്
പര഻ുശഺധന അവശയമ഻ലല.

ഄുപക്ഷ഻ക്കഽന് മ഻ക്ക ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര്
മഺര്
ക്കഽം ീമഡ഻ക്കൽ
ീമഡ഻ക്കൽ പര഻ുശഺധനയ഻ൽ പത്ത഻ൽ ഒന്് ഄഥവഺ ഄത഻ൽ
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കഽറുവഺ ുകസഽകള഻ൽ മഺന്ദ്തുമ ന്ദ്പത഻കാലമഺയ സഺഹചരയം സിഷ്ട഻ക്കീപ്പടഽകയഽള വുീവന്
ഒരഽ വ഻ശവഺസത്ത഻ന്
ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ആന്
ഷവറര്
മഺൽ ഒട്ടുമ഻ക്ക ുകസഽകള഻ലഽം ീമഡ഻ക്കൽ
പര഻ുശഺധന ഒഴ഻വഺക്കഽം.
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ എഐ ലലഺ വക്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങളും സതയസന്ധമഺയ഻ ുരഖീപ്പടഽത്തഽകയഽം
നജന്
റ്
ഄത്
ന്ദ്ശദ്ധഺപാര്
േം
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽം
ീചയ്യുകയഺീണക഻ൽ,
ൂവദയപര഻ുശഺധനയഽീട അവശയം വളീര കഽറവഺണ്. മഺന്ദ്തമലല ൂവദയ പര഻ുശഺധനകളും
മറ്റ് ീചലവഽകളും ഒഴ഻വഺക്കഽന്ത് മാലം
ലഭ഻ക്കഽന് തഽകയ഻ലാീട ീേയ഻മ഻ന്
ീറ
ഄനഽപഺതം കഽറചാണ് കാട഻യഺലഽം സവ഼കഺരയമഺണ്, മഺന്ദ്തമലല ആത് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര്
ക്ക്
ഈണ്ടഺുയക്കഺവഽന് ഄീസികരയവഽം ആലലഺതഺക്കഽം.
അയത഻നഺൽ, ൂവദയപര഻ുശഺധന ന഻ര്
ബന്ധമ഻ലലഺത്ത ച഻ല ീമഡ഻ക്കൽ ുപഺള഻സ഻കളുമഺയ഻
ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കൽ മഽുന്ഺട്ട് വരഽന്ഽണ്ട്. ആത്തരം ുകസഽകള഻ൽ നീതഺീക്ക വയസ്സ഻ലഽം
ഄവസ്ഥയ഻ലഽമഺണ് ീമഡ഻ക്കൽ പര഻ുശധന ുവണ്ട഻ വരഽന്ീതന്് സാച഻പ്പ഻ക്കഽന് ഒരഽ
ീമഡ഻ക്കൽ ന്ദ്ഗ഻ഡ് ീപഺതഽുവ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കൽ സിഷ്ട഻ക്കഺറഽണ്ട്, അയത഻നഺൽ
ുനഺണ്
-ീമഡ഻ക്കൽ പര഻ധ഻കൽ വളീര ന്ദ്ശദ്ധഺപാര്
േമഺണ് രാപകല്
പന ീചയ്യുന്ത് ഄങ്ങീന
ബ഻സ഻നസ്സും റ഻ക്കഽം സന്ത്ഽലഺവസ്ഥയ഻ൽ മഽുന്ഺട്ട് ുപഺകഽം.
ഉദഺഹരണം
ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് സഽദ഼ര്
ഘ ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺയ ീമഡ഻ക്കൽ പര഻ുശഺധനകൽ, കഺത്ത഻ര഻പ്പ്
കഺലഺവധ഻, നടപട഻ന്ദ്കമ കഺലതഺമസം എഐ ന്഻വ കാടഺീത ീപീട്ടന്് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ്
പര഻രക്ഷ എഐ ടഽക്കണീമക഻ൽ ുനഺൽ-ീമഡ഻ക്കൽ ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് ുപഺള഻സ഻ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺം.
ുനഺൽ-ീമഡ഻ക്കൽ ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ,
വയസ്സ്, ല഻ംഗം, ശ഼ലങ്ങൽ,
ശര഼രഘടന, തഽടങ്ങ഻യവയഽീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ
കഽറചാണ്
അുരഺഗയസംബന്ധമഺയ
ുചഺദയങ്ങള്
ക്കഽള വ ഈത്തരങ്ങളുീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ീപഺതഽുവ ന്ദ്പ഼മ഻യം ന഻രക്കഽകളും
ആന്
ഷവൽ തഽകയഽം ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത്. ഇ ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ വളീര ുവഗത്ത഻ലഽള വതഺണ് പുക്ഷ
ീപഺതഽുവ ഈയര്
ന് ന്ദ്പ഼മ഻യം ന഻രക്കഺണ് ഇടഺക്കഽന്ത്.
3. ന ാമറ഻ക്കല് ുററ്റ഻ംഗ് ര഼ത഻
റ഻ക്ക഻ന്
ീറ ഓുരഺ ഘടകത്ത഻ലഽം സംഖയപരമഺയ ഄഥവഺ ശതമഺനപരമഺയ മാലയന഻ര്
ണയം
നടത്തഽന്ത഻ന് ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻ൽ ഈപുയഺഗ഻ക്കഽന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ഻ത്.
ന്ദ്പഺയം, ല഻ംഗം, വര്
ഗം, ീതഺഴ഻ൽ, വഺസസ്ഥം, പര഻സ്ഥ഻ത഻, ശര഼രഘടന, ശ഼ലങ്ങൽ,
വയക്ത഻ഗത-കഽടഽംബ
ചര഻ന്ദ്തം
എഐ ന്഼
ഘടകങ്ങൽ
പര഻ുശഺധ഻ചാണ്
മഽന്
ുപ
ഈണ്ടഺക്ക഻വചാണ഻ര഻ക്കഽന് വയവസ്ഥയഽീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ക്ുകഺൽ നല്
കഽം.
4. അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് ത഼രഽമഺനങ്ങൾ
ലഭ഻ചാണ എഐ ലലഺ വ഻വരങ്ങളും ന്ദ്ശദ്ധഺപാര്
േം വ഻ശകലനം ീചയ്ക്ത് ഄനഽുയഺജയമഺയ റ഻ക്ക്
വ഻ഭഺഗത്ത഻ുലക്ക്
തരംത഻ര഻ക്കഽന്ുതഺീടയഺണ്
ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്
ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ
പാര്
ത്ത഻യഺകഽന്ത്.
മഽകള഻ൽ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ഈപകരണങ്ങളുീടയഽം
തന്
ീറ
വ഻ലയ഻രഽത്തല഻ന്
ീറയഽം
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ,
ഄണ്ടര്
ൂററ്റൽ
റ഻ക്ക഻ീന
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻ഭഺഗങ്ങളഺയ഻ തരംത഻ര഻ക്കഽം:
a) സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് ന഻രക്ക഻ൽ റ഻ക്ക് സവ഼കര഻ക്കഽക
b) ഄധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യം (ുലഺഡ്) ഇടഺക്ക഻ റ഻ക്ക്
കമ്പന഻കള഻ലഽം സഺദ്ധയമലല.
c) ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട കഺലുത്തയ്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ മഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കഽക
d) പര഻രക്ഷ ന഻ുഷധ഻ക്കഽക
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സവ഼കര഻ക്കഽക,

ആത്

എഐ ലലഺ

e) വ഻പര഼ത വഺദ്ധരദഺനം (പര഻രക്ഷയഽീട ഭഺഗം ഒന്ഽക഻ൽ
ന഻ുഷധ഻ക്കഽക)
f) ഈയര്
ന് ഡ഻ഡക്ടബ഻ള്
സ് ഄഥവഺ ുകഺ-ുപ ചഽമത്തഽക.
g) ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരം സ്ഥ഻രമഺയ ഒഴ഻വഺക്കൽ(കൽ) ചഽമത്തഽക

ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽക

ഄഥവഺ

നീതക഻ലഽം ഒരഽ ഄസഽഖം സ്ഥ഻രമഺയ഻ ഒഴ഻വഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ീടക഻ൽ, ഄത് ുപഺള഻സ഻
സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ഻ൽ ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽം.
ആത് സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് ഒഴ഻വഺക്കൽ കാടഺീതയഽള വ
ഄധ഻ക ഒഴ഻വഺക്കലഺണ്, ആത് കരഺറ഻ന്
ീറ ഭഺഗമഺണ്.
ഄണ്ടര്
ൂററ്റര്
മഺൽ നടത്തഽന് വ഻ദദ്ധരദ്ധമഺയ വയക്ത഻ഗത റ഻ക്ക് വ഻ലയ഻രഽത്തൽ ആന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻കളുീട
ഄവ഻ഭഺജയ
ഘടകമഺണ്
കഺരണം
ആത്
ആന്
ഷവറന്
സ്
ഘടനയഽീട
സന്ത്ഽലഺവസ്ഥ ന഻ലന഻ര്
ത്തഽം. ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻ലാീട ആന്
ഷവറര്
മഺര്
ക്ക് ഒുര തലത്ത഻ലഽള വ
ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ത റ഻ക്കഽകീള ഒരഽമ഻ചാണഺക്ക഻ ഄവൽ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന് സംരക്ഷണത്ത഻ന് ഒുര
ന്ദ്പ഼മ഻യവഽം ഇടഺക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽം.
ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്കഽള വ ഗഽണീമീന്ത്ന്ഺൽ ഄവര്
ക്ക്
നയഺയമഺയ വ഻ലയ഻ൽ ആന്
ഷവറന്
സ് ലഭ഻ക്കഽം, ആന്
ഷവററഽീട അനഽകാലയീമീന്ത്ന്ഺൽ
ീമഺബ഻ഡ഻റ്റ഻ എഐ ന് സകല്
പത്ത഻ലാീട ഄവരഽീട ുപഺര്
്ു്ഫഺള഻ുയഺ ന഻ലന഻ര്
ത്തഺനഽം
സഺധ഻ക്കഽം.
5. ീപഺതഽ അഥവഺ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
് ഒഴ഻വഺക്കലഽകളറീട ഉപുയഺഗം
മ഻ക്ക ുപഺള഻സ഻കള഻ലഽം ഄത഻ീല ഄംഗങ്ങള്
ക്ക് ബഺധകമഺയ ഒഴവഺക്കലഽകളുണ്ടഺവഽം.
ആത഻ീനയഺണ് സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് ഒഴ഻വഺക്കലഽകൽ ഄഥവഺ ച഻ലുപ്പഺൽ ീപഺതഽ ഒഴ഻വഺക്കലഽകൽ
എഐ ന്് പറയഽന്ത്. സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് ഒഴ഻വഺക്കലഽകൽ നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്ത് വഴ഻ ആന്
ഷവറൽമഺൽ
ഄവരഽീട വ഻വിത഻ പര഻മ഻ത഻ീപ്പടഽത്തഽം.
ആത഻ീനപ്പറ്റ഻ കഴ഻ഞ്ഞ പഺഠത്ത഻ൽ ചര്
ചാണ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്.

ന഻ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പരീ പര഼ക്ഷ 4
ീമഡ഻ക്കല് ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻ീനക്കഽറ഻ചാണ് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പക്തഺവനയഺണ്
ീതറ്റ്?
I.

ീമഡ഻ക്കല് റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട് ുശഖര഻ചാണ് വ഻ശകലനം ീചയ്യുന്ത് വളീര ീചലുവറ഻യ
ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ്.
II. അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ഻ീല ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻ന്
ീറ മഽഖയ ഘടകങ്ങളഺണ് ന഻ലവ഻ീല
അുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻യഽം ന്ദ്പഺയവഽം.
III. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട അുരഺഗയ റ഻ക്ക് ീന്ദ്പഺൂഫൽ വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത഻ന് ീമഡ഻ക്കൽപുത്തഺളജ഻ക്കൽ പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക വ഻ുധയനഺകണം
IV. ഓുരഺ റ഻ക്ക് ഘടകത്ത഻ന്
ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് വ഻ലയ഻രഽത്തല഻ന്
ീറ ശതമഺനം
ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത്.
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G. ത്ഗാപ്പഇ ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ

1. ത്ഗാപ്പഇ ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ

ശരഺശര഻ എഐ ന് തതവത്ത഻ന്
ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ന്ദ്ഗാപ്പ് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ
ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്, ഄതഺയത് ഒരഽ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല എഐ ലലഺ ഄംഗങ്ങള്
ക്കഽം ന്ദ്ഗാപ്പ്
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷ എഐ ടഽക്കഽുമ്പഺൽ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല ഄംഗങ്ങള്
ക്ക് ആന്
ഷവററഽീട
എഐ ത഻ീര
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺൽ
സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല.
ഄങ്ങീന,
അുരഺഗയ
അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ഻നഺയ഻ ഒരഽ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീന സവ഼കര഻ക്കഽുമ്പഺൽ, ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല ച഻ല ഄംഗങ്ങള്
ക്ക്
മഺരകവഽം
തഽടര്
ചാണയഺയഽള വ
അുരഺഗയ
ന്ദ്പം  നങ്ങളുമഽണ്ുടഺ
എഐ ന്്
ആന്
ഷവററഽമഺൽ
കണക്ക഻ീലടഽക്കഽം.
ആന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻യഽീട
ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്
മഺര്
ഗുരഖകള്
ക്കഽം
ീറഗഽുലറ്ററഽീട മഺര്
ഗുരഖകള്
ക്കഽം ഄനഽസിതമഺുണഺ ന്ദ്ഗാപ്പ് അുരഺഗയ
ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻ൽ വ഻ശകലനം ീചുയ്യണ്ടത് അവശയമഺണ്.

ആന്
ഷവറന്
സ്
ആന്
ഷവറന്
സ്

തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഘടകങ്ങളുീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ന്ദ്ഗാപ്പ് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയ഻ലാീട ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീചയ്യീപ്പട്ട ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീന
വ഻ലയ഻രഽത്തണം:
a) ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
ീറ തരം
b) ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
ീറ വലഽപ്പം
c) വയവസഺയ വ഻ഭഺഗം
d) പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് ുയഺഗയരഺയ വയക്ത഻കൽ
e) ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
സമ്പാര്
ണമഺയ
പര഻രക്ഷ
നല്
കുണഺ
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഓപ്ഷൽ ലഭയമഺുണഺ

ഄുതഺ

ഄംഗങ്ങള്
ക്ക്

f) പര഻രക്ഷ തലം – നക഼കിതുമഺ വയതയക്തുമഺ
g) ല഻ംഗം, ന്ദ്പഺയം, സ഻ംഗ഻ൽ ഄഥവഺ ഄുനകം ീലഺുക്കഷൽ, ന്ദ്ഗാപ്പ് ഄംഗങ്ങളുീട
വരഽമഺന തലം, എഐ ംുലഺയ഼ ുടുണഺവര് ന഻രക്ക്, ന്ദ്ഗാപ്പ് ുഹഺള്
ഡൽ മഽഴഽവൽ
ന്ദ്പ഼മ഻യം നല്
കഽുമഺ ഄുതഺ ഄംഗങ്ങൽ ന്ദ്പ഼മ഻യം നല്
കഽന്ത഻ൽ പകഺള഻കളഺകുണഺ,
എഐ ന്഻വയഽീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
ീറ സകലനം
h) വ഻വ഻ധ ഭാന്ദ്പുദശങ്ങള഻ീല വ഻വ഻ധ ീലഺുക്കഷനഽകളുണ്ീടക഻ൽ അുരഺഗയ പര഻പഺലന
ീചലവഽകള഻ീല വയതയഺസം
i) ന്ദ്ഗാപ്പ് ആന്
ഷവറന്
സ് ുതഡ് പഺര്
ട്ട഻ ഄഥവഺ ആന്
ഷവറൽ തീന് ൂകകഺരയം ീചയ്യുണഺ
എഐ ന് ന്ദ്ഗാപ്പ് ുഹഺള്
ഡറഽീട തഺത്പരയം
j) ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീചയ്ക്ത ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
ീറ മഽൽ ീേയ഻ം ഄനഽഭവം
ഉദഺഹരണം
എഐ യര്
കണ്ട഼ഷന് ീചയ്ക്ത ഓഫ഼സ഻ീല ജ഼വനക്കഺരഽീട ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല ഄംഗങ്ങീള ഄുപക്ഷ഻ചാണ്
ഫഺക്ടറ഻കള഻ൽ ഄഥവഺ ഖന഻കള഻ൽ ുജഺല഻ ീചയ്യുന് ജ഼വനക്കഺരഽീട ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല ഄംഗങ്ങള്
ക്ക്
വളീര ഈയര്
ന് അുരഺഗയ റ഻ക്കഺണഽള വത്. മഺന്ദ്തമലല, രണ്ട് ന്ദ്ഗാപ്പുകള഻ീലയഽം
ഄംഗങ്ങള്
ക്കഽണ്ടഺകഽ്നന ുരഺഗങ്ങളും വയതയക്തമഺയ഻ര഻ക്കഽം (ഄങ്ങീന ീേയ഻മഽം).
ഄതഽീകഺണ്ട്, രണ്ട് ുകസഽകള഻ലഽം ആന്
ഷവറൽ ആത് ഄനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽം ന്ദ്ഗാപ്പ്
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യഽീട വ഻ല ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽക.
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ഐട഻ കമ്പന഻കള് ുപഺലഽള വ വല഻യ ന്ദ്ഗാപ്പ഻കളുീട കഺരയത്ത഻ൽ ന്ദ്പത഻കാല ത഻രീഞ്ഞടഽക്കൽ
ഒഴ഻വഺക്കഽന്ത഻നഺയ഻, ആന്
ഷവറന്
സ് എഐ ടഽക്കഽന്ത഻ന് ജ഼വനക്കഺൽ ഄവരഽീട ീന്ദ്പഺുബഷൽ
കഺലഺവധ഻ പാര്
ത്ത഻യഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണം എഐ ന് മഺനദണ്ഡം ആന്
ഷവറര്
മഺര്
ക്ക് മഽുന്ഺട്ട്
ീവയ്ക്ക്കഺം.
ന്ദ്ഗാപ്പ് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയ഻ീല ക഻ടപ഻ട഻ചാണ മത്സരം മാലം, ന്ദ്ഗാപ്പ് ലഺനഽകള഻ൽ
ആന്
ഷവറര്
മഺൽ
വളീരുയീറ
ആളവഽകളും
അനഽകാലയങ്ങളും
ഄനഽവദ഻ക്കഺറഽണ്ട്.
ീതഺഴ഻ലഽടമ-ജ഼വനക്കഺൽ
ന്ദ്ഗാപ്പ്
അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ്
ലഺന഻ൽ,
കഺലന്ദ്കുമണ
അനഽകാലയങ്ങൽ
നല്
കഽന്
ര഼ത഻യ഻ലഺണ്
ീപഺതഽുവ
വ഻കസ഻പ്പ഻ീചാണടഽക്കഽക
ആത്
ീതഺഴ഻ലഽടമയഽീട ഹാമന് റ഻ുസഺഴ്സ് വ഻ഭഺഗം ജ഼വനക്കഺീര ന഻ലന഻ര്
ത്തഽന്ത഻നഽള വ
ഈപകരണമഺയ഻ട്ടഺണ്
ഈപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്.
ആളവഽകൽ
ീപഺതഽുവ
ലഭ഻ക്കഽന്ത്
ആന്
ഷവറര്
മഺര്
ക്ക് ആടയ഻ലഽള വ ക഻ടപ഻ട഻ചാണ മത്സരം മാലമഺണ്, ആളവഽകൽ നല്
ക഻യ഻ീലലക഻ൽ
ീമചാണീപ്പട്ട
അനഽകാലയങ്ങൽ
വഺദ്ധരദഺനം
ീചയ്ക്ത്
മീറ്റഺരഽ
ആന്
ഷവറൽ
ബ഻സ഻നസ്സ്
പ഻ട഻ീചാണടഽക്കഽം.

2. ീതഺഴ഻ലഽടമ-ജ഼വനക്കഺര്
ത്ഗാപ്പറകൾ
ക്കഇ
ത്ഗാപ്പറകളറീട അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്

പഽറുമയഽള്ള പരീ

ന്ദ്ഗാപ്പ് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് പരമ്പരഗതമഺയ഻ സഺധഺരണ വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യുന്ത്
ീതഺഴ഻ലഽടമ-ജ഼വനക്കഺൽ
ന്ദ്ഗാപ്പുകള്
ക്കഺണ്.
എഐ ന്ത്഻രഽന്ഺലഽം,
അുരഺഗയപര഻പഺലന
ീചലവഽകള്
ക്ക് സഺമ്പത്ത഻കം സഹഺയം ീചയ്യുന് ഈപകരണം എഐ ന് ന഻ലയ഻ൽ അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ് ന്ദ്പശക്ത഻യഺര്
ജ഻ചാണ് കഴ഻ഞ്ഞഽ. ഄത്തരം ഒരഽ സരര്
ഭത്ത഻ൽ, ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
ീറ
ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് നടത്തഽുമ്പഺൽ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
ീറ സവ഻ുശഷതകൽ പര഻ഗണ഻ുക്കണ്ടത്
ന്ദ്ഗാപ്പ്
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ഄണ്ടര്
ൂററ്ററഽമഺൽ പര഻ഗണ഻ുക്കണ്ടത് വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട
ഒന്ഺണ്.
ീതഺഴ഻ലഽടമ-ജ഼വനക്കഺൽ ന്ദ്ഗാപ്പുകൽ കാടഺീത,
ുലബര് യാണ഻യനഽകൽ, ന്ദ്ടസ്റ്റുകൽ,
ീസഺൂസറ്റ഻കൽ, ഄുനക-ീതഺഴ഻ലഽടമ ന്ദ്ഗാപ്പുകൽ, ന്ദ്ഫഺ് ൂചസ഻ ഡ഼ലറഽമഺൽ, ീന്ദ്പഺഫഷണൽ
ഄുസഺസ഻ുയഷനഽകൽ, േബ്ബുകൽ, ഄതഽുപഺീലയഽള വ മറ്റ് സംഘടനകള്
ക്ക് ആന്
ഷവറര്
മഺര്
ന്ദ്ഗാപ്പ് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷ വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യുന്ഽണ്ട്.
വ഻വ഻ധ രഺജയങ്ങള഻ീല സര്
ക്കഺൽ ഄവ഻ടഽീത്ത പഺവീപ്പട്ട ജനതകള്
ക്കഺയ഻ ന്ദ്ഗാപ്പ് അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷ വഺങ്ങഺറഽണ്ട്. ആന്ത്യയ഻ൽ, ുകന്ദ്ര സര്
ക്കഺരഽം സംസ്ഥഺന
സര്
ക്കഺരഽം പഺവീപ്പട്ടവര്
ക്കഺയ഻ ന്ദ്ഗാപ്പ് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ക്ക഼ം വഺദ്ധരദഺനം
ീചയ്യുന്ഽണ്ട് ഈദഺ. അര്
എഐ ക്ബ഻ൂവ, യശവസ഻ന഻, തഽടങ്ങ഻യവ.
ഄത്തരം ൂവവ഻ധയപരമഺയ ന്ദ്ഗാപ്പുകള്
ക്കഽം ന്ദ്ഗാപ്പ് ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻ീന ഘടകങ്ങളഺണ്
പര഻ഗണ഻ക്കഽന്ീതക഻ലഽം ഄധ഻ക ഘടകങ്ങളഺയ഻ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയഽം ഈള്
ീപ്പടഽം:
a) ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
ീറ വലഽപ്പം (ീചറ഻യ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീന ഄട഻യ്ക്ക്കട഻യഽള വ മഺറ്റങ്ങൽ ബഺധ഻ക്കഽം)
b) വ഻വ഻ധ ഭാന്ദ്പുദശീത്ത വയതയക്ത അുരഺഗയപര഻പഺലന ീചലവഽകൽ
c) ന്ദ്പത഻കാല റ഻ക്ക് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്വീയ ന്ദ്ഗാപ്പ് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ലഺന഻ൽ
പീകടഽപ്പ഻ക്കഽകയ഻ലല.
d) ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻കള഻ീല ഄംഗങ്ങൽ ഄത഻ൽ തീന് തഽടരഽന്ത്.
ആത്തരം
ന്ദ്ഗാപ്പ്
ആന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻യഽീട
അനഽകാലയങ്ങൽ
കഽറചാണ്
ന഻രക്ക഻ൽ
ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് സഺധഺരണ വ഻ഭഺവത്ത഻ലലഺീതയഽള വ ന്ദ്ഗാപ്പുകളും വളരഽന്ഽണ്ട്, ഄത്തരം
ന്ദ്ഗാപ്പുകീള ീസികരയന്ദ്പദമഺയ ന്ദ്ഗാപ്പുകള് എഐ ന്ഺണ് പറയഽന്ത്. അയത഻നഺൽ വ഻വ഻ധ
ന്ദ്ഗാപ്പുകളുമഺയ഻
ആന്
ഷവറര്
മഺൽ
ആടപഺട്
നടത്തഽന്ത഻ീന
ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻
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ആന്
ഷവറന്
സ്
ീറഗഽുലറ്ററഺയ
ഐഅര്
ഡ഻എഐ 
ന്ദ്ഗാപ്പ്
ആന്
ഷവറന്
സ്
പഽറീപ്പടഽവ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്. ഄത്തരം ുനഺണ്
-എഐ ംുലഺയൽ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ൽ ഈള്
ീപ്പടഽന്ത്:

മഺനദണ്ഡങ്ങൽ

a) എഐ ംുലഺയര്ീവല്
ീഫയൽ ഄുസഺസ഻ുയഷനഽകൽ
b) ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട കമ്പന഻ ആഷയാ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് കഺര്
ഡ് ഈടമകൽ
c) അഡ്-ഓണ് അനഽകാലയമഺയ഻ ആന്
ഷവറന്
സ് വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യുന്
ബ഻സ഻നസ്സ഻ീല ഈപുഭഺക്തഺക്കൽ
d) ബഺക഻ല് ന഻ന്ഽം
ീന്ദ്പഺഫഷണൽ
ഄുസഺസ഻ുയഷനഽകള഻ൽ
ന഻ന്ഽം
ീസഺൂസറ്റ഻കള഻ല്ന഻ന്ഽം കടീമടഽക്കഽന്വൽ

ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
ഄഥവഺ

ന്ദ്ഗാപ്പ് ആന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ മഺര്
ഗുരഖകൽ ഄനഽുയഺജയമഺയ
രാപുരഖ, വയക്ത഻ഗത
ുപഺള഻സ഻കള഻ല് ലഭയമലലഺത്ത അനഽകാലയങ്ങളും പര഻രക്ഷയഽം ീചലവ് കഽറയ്ക്ക്കഽക,
തഽടങ്ങ഻യ ലക്ഷയ്ുത്തഺീട
ആന്
ഷവറന്
സ് എഐ ടഽക്കഽന്ത഻ന് മഺന്ദ്തം ന്ദ്ഗാപ്പ് ഈണ്ടഺക്കഽന്ത഻ീന
ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ഽണ്ട്
ഄത്തരം ീസികരയഺര്
ഥമഽള വ ന്ദ്ഗാപ്പുകൽ
ആന്
ഷവറര്
ക്ക് എഐ ത഻ീര
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കൽ നടത്തഽന്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽം മഺന്ദ്തമലല ആങ്ങീനയഽള വവയഽീട ീേയ഻ം
ഄനഽപഺതം വളീര ഈയര്
ന്തഺണ്. ീറഗഽുലറ്ററ഻ ഄുതഺറ഻റ്റ഻യഽീട ന്ദ്ഗാപ്പ് ആന്
ഷവറന്
സ്
മഺര്
ഗുരഖകൽ ആന്
ഷവറീറ ഈത്തരവഺദ഻തവുത്തഺീട വ഻പണം ീചയ്യുന്ത഻ന് സഹഺയ഻ക്കഽം.
ആത് ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളുീട ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് കര്
ശനമഺക്കഽകയഽം ന്ദ്ഗാപ്പ് ക്ക഼മഽകൽ
ൂകകഺരയം ീചുയ്യണ്ട നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ രാപ഼കര഻ചാണ് ന്ദ്ഗാപ്പ് ആ്ന
ഷവറന്
സ് കഺന്
വഺസ഻ംഗ഻ലഽം
ഄചാണടക്കനടപട഻ സവ഼കര഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്.

H. ്വര്
സ഼സ്ഡ ത്ടഺവല് ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്
ഓവര്
സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കള഻ീല മഽഖയ പര഻രക്ഷ അുരഺഗയ പര഻രക്ഷ
അയത഻നഺൽ,
ീപഺതഽുവ അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് മഺതികയഺണ്
പഺല഻ുക്കണ്ടത്.
ന്ദ്പ഼മ഻യം ുററ്റ഻ംഗഽം സവ഼കര഻ക്കലഽം ഓുരഺ കമ്പന഻യഽീടയഽം മഺനദണ്ഡ ന്ദ്പകഺരമഺയ഻ര഻ക്കഽം
പുക്ഷ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ച഻ല ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട കഺരയങ്ങൽ കാട഻ കണക്ക഻ീലടഽക്കണം:
1. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട
വയസ്സും
വ഻ുദശയഺന്ദ്തയഽീട
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കണം ന്ദ്പ഼മ഻യം ന഻രക്ക്.

ൂദര്
ഘയത്ത഻ന്
ീറയഽം

2. വ഻ുദശീത്ത ൂവദയ ച഻ക഻ത്സ വളീരുയീറ ീചലുവറ഻യത് അയത഻നഺൽ, സഺധഺരണ
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കളുമഺയ഻ തഺരതമയം ീചയ്യുുമ്പഺൽ വളീര ഈയര്
ന്
ന഻രക്ക഻ലഽള വ ന്ദ്പ഼മ഻യമഺണ് ഇടഺക്കഽന്ത്.
3. വ഻ുദശ രഺജയങ്ങള്
ക്ക഻ട഻, യഽഎഐ സ്എഐ , കഺനഡ എഐ ന്഻വ഻ടങ്ങള഻ൽ ന്ദ്പ഼മ഻യം വളീര
ഈയര്
ന്തഺണ്.
4. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ വ഻ുദശ ൂവദയ ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ട്ടഺുണഺ ുപഺള഻സ഻ എഐ ടഽക്കഽന്ത് എഐ ന്
കഺരയം വളീരുയീറ ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കണം, അയത഻നഺൽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ഘട്ടത്ത഻ൽ തീന്
ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഗങ്ങൽ ന്ദ്ശദ്ധഺപാര്
േം കണക്ക഻ീലടഽക്കണം.
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I. വ ക്ത഻ഗത അപകട ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്
വയക്ത഻ഗത ഄപകട ുപഺള഻സ഻കള഻ീല
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്:

ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്

ഘടകങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണഺണ്

തഺീഴ

ുററ്റ഻ംഗ്
വയക്ത഻ഗത ഄപകട ആന്
ഷവറന്
സ഻ൽ, ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻യഽീട ീതഺഴ഻ലഺണ് മഽഖയ
ഘടകമഺയ഻ കണക്കഺുക്കണ്ടത്. ീപഺതഽുവ പറഞ്ഞഺൽ വ഼ട്ട഻ൽ വചാണ്, ീതരഽവ഻ൽവചാണ്
ഄപകടമഽണ്ടഺകഺനഽള വ സഺദ്ധയത എഐ ലലഺവര്
ക്കഽം ഒരഽുപഺീലയഺണ്.
പുക്ഷ ുജഺല഻
ഄഥവഺ
ീതഺഴ഻ൽ
മാലമഽള വ
റ഻ക്ക്
ഓുരഺരഽത്തരഽം
ീചയ്യുന്
ീതഺഴ഻ല഻ന്
ീറ
ന്ദ്പകിതമനഽസര഻ചാണ് വയതയക്തമഺണ്. ഈദഺഹരണത്ത഻ന്, ഒരഽ ഓഫ഼സ് മഺുനജര്
ക്ക് ീകട്ട഻ട
ന഻ര്
മ്മഺണ സ്ഥലത്ത് ുജഺല഻ ീചയ്യുന് സ഻വ഻ൽ എഐ ന്
ജ഻ന഼യീറ ഄുപക്ഷ഻ചാണ് റ഻ക്ക് വളീര
കഽറവഺണ്.
ഓുരഺ ുജഺല഻യ്ക്ക്ക് ഄഥവഺ ീതഺഴ഻ല഻ന് ഄട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻ ന഻രക്ക് ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന് എഐ ന്ത്
ബഽദ്ധ഻മഽട്ടഺണ്.
അയത഻നഺൽ
സമഺനറ഻ക്കഽള വവീര
ഒരഽമ഻ചാണഺക്ക഻
ീതഺഴ഻ലഽകീള
ന്ദ്ഗാപ്പുകളഺയ഻ വ഻ഭജ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻ഭജന ര഼ത഻ ലള഻തവഽം
നടപ്പ഻ലഺക്കഺൽ കഴ഻യഽന്തഽമഺയ഻ കണ്ീടത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. ഓുരഺ കമ്പന഻കള്
ക്കഽം ഄവരഽുടതഺയ
വ഻ഭജന ൂശല഻ ഈണ്ടഺകഽം.
റ഻സ്ഡക വ഻ഭജനം
ീതഺഴ഻ല഻ന്
ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ,
വ഻ഭഺഗങ്ങളഺയ഻ തരംത഻ര഻ക്കഺം:

ആന്
ഷവൽ

ീചയ്യുന്

വയക്ത഻കളുീട

റ഻ക്കഽകീള

3

 റ഻സ്ഡക ത്ഗാപ്പഇ 1
ഄീക്കിണ്ടന്
റഽമഺൽ, ുഡഺക്ടറഽമഺൽ, ഄഭ഻ഭഺഷകൽ, അര്
ക഻ട്ചറഽമഺൽ, കണ്
സള്
ട്ട഻ംഗ്
എഐ ന്
ജ഻ന഼യറഽമഺൽ, ട഼ചാണറഽമഺൽ, ബഺകറഽമഺൽ, ഄ്മ഻ന഻ക്ുന്ദ്ടഷൽ ുജഺല഻ ൂകകഺരയം
ീചയ്യുന്വൽ, ആുത ുപഺലഽള വ സമഺന ുജഺല഻ ീചയ്യുന്വൽ.
 റ഻സ്ഡക ത്ഗാപ്പഇ 2
സാന്ദ്പണ്ട഻ംഗ് ുജഺല഻
മഺന്ദ്തം ീചയ്യുന് ബ഻ല്
ഡറഽമഺരഽം എഐ ന്
ജ഻ന഼യറഽമഺരഽം,
ീവറ്റ഻നറ഻
ുഡഺക്ടറഽമഺൽ,
ുമഺുട്ടഺൽ
കഺറഽകളുീടയഽം
ൂലറ്റ്
ുമഺുട്ടഺൽ
വഺഹനങ്ങളുീടയഽം ൂന്ദ്ഡവറഽമഺൽ, ആുത ുപഺലഽള വ സമഺന ുജഺല഻ ീചയ്യുന്വൽ.
മഺനഽവൽ ുലബൽ (ന്ദ്ഗാപ്പ് 3-ല് ഈള്
ീപ്പടഽന്ത് ഒഴ഻ീക) ീചയ്യുന് എഐ ലലഺവരഽം, പണം
എഐ ത്ത഻ക്കഽന്
ജ഼വനക്കഺൽ,
ഗഺുരജ്-ുമഺുട്ടഺൽ
ീമക്കഺന഻ക്കഽകൽ,
ീമഷ഼ൽ
ഓപ്പുററ്ററഽമഺൽ, ന്ദ്ടക്കഽകളുീട ഄഥവഺ ുലഺറ഻കളുീട ൂന്ദ്ഡവറഽമഺൽ, മരപണ഻
ീചയ്യുന്വൽ, ആുത ുപഺലഽള വ സമഺന ുജഺല഻ ീചയ്യുന്വൽ.
 റ഻സ്ഡക ത്ഗാപ്പഇ 3
ൂമനഽകള഻ൽ, എഐ ്ുക്ലഺസ഼വ് മഺഗസ഻നഽകള഻ൽ ുജഺല഻ ീചയ്യുന്വൽ, ൂഹ ീടന്ഷൽ
സൂല ആലന്ദ്ക്ട഻ക്കൽ ആന്
സ്റ്റുലഷനഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് പണ഻ീയടഽക്കഽന്വൽ, ുജഺക്ക഻കൽ,
സര്
ക്കസ്സുകഺൽ, വഺഹനുയഺട്ടം ഄഥവഺ കഽത഻രുയഺട്ടം, ബ഻ഗ് ീഗയ഻ം ഹണ്ട഻ംഗ്,
ീമിണ്ടന഻യറ഻ംഗ്, വ഻ന്
റൽ ക്ുപഺര്
്്സ്, ക്ക഼യ഻ംഗ്, ഐസ് ുഹഺക്ക഻,
ബലാണ഻ംഗ്, ഹഺങ് ൂഗ്ലഡ഻ംഗ്, റ഻വൽ റഺറ് ഓറ്റ഻ംഗ്, ുപഺുളഺ
ുപഺലഽള വ
ീതഺഴ഻ലഽകള഻ൽ⁄ന്ദ്പവിത്ത഻കള഻ല്നര്
ീപ്പടഽന്വൽ.
റ഻ക്ക് ഄനഽസര഻ചാണ് ന്ദ്ഗാപ്പ്
റ഻ക്കഽകീളന്ഽം ഄറ഻യീപ്പടഽം.

റ഻ക്കഽകീള

ത്പഺയപര഻ധ഻
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„സഺധഺരണ‟,‟ആടത്തം‟,

„ഈയര്
ന്‟

ഓുരഺ കമ്പന഻യ്ക്ക്കഽം പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത഻ന്
ീറയഽം
പഽതഽക്കഽന്ത഻ന്
ീറയ കഽറഞ്ഞ
ന്ദ്പഺയപര഻ധ഻യഽം ഈയര്
ന് ന്ദ്പഺയപര഻ധ഻യഽം വയതയക്തമഺണ്. ീപഺതഽുവ 5 വയസ്സ് മഽതൽ
70 വയസ്സ് വീരയഺണ്. എഐ ന്ത്഻രഽന്ഺലഽം, പര഻രക്ഷയഽളള ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പഽതഽക്കല്
ന്ദ്പ഼മ഻യം നല്
ക഻ പരമഺവധ഻ 80 വയസ്സ് വീര പഽതഽക്കഺം.
പഽതഽക്കഽന്ത഻ന്
അവശയമ഻ലല.

ഄഥവഺ

പഽത഻യ

പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക്

ീപഺതഽുവ

ീമഡ഻ക്കൽ

പര഻ുശഺധന

ീമഡ഻ക്കല് ീചലവഽകൾ
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ീമഡ഻ക്കൽ ീചലവഽകള്
ക്ക് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം:
 ഄപകടം മാലമഽണ്ടഺകഽന് പര഻ക്കഽകള്
ക്ക് ആന്
ഷവറൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ
ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഄധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യം നല്
ക഻
വയക്ത഻ഗത ഄപകട ുപഺള഻സ഻
എഐ ന്
ുഡഺഴ്സ് ീചയ്യഺം.
 ുപഺള഻സ഻കൽ
ന്ദ്പകഺരമഽള വ
അനഽകാലയങ്ങൽ ലഭ഻ക്കഽന്ത്.

മറ്റ്

അനഽകാലയങ്ങൽ

കാടഺീതയഺണ്

ആത്തരം

 വയക്ത഻ീയ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺക്കണീമന്ത് ന഻ര്
ബന്ധമലല.
യഽത്പവഽം അനഽബന്ധമ റ഻സ്ഡകഽകളറം
ഄധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യം ഇടഺക്ക഻ സ഻വ഻ല഻യൽ ഡയാട്ട഻കള്
ക്കഺയ഻ വ഻ുദശത്ത് ുജഺല഻ ീചയ്യുന്
ആന്ത്യൽ ഈുദയഺഗസ്ഥന്⁄ വ഻ദദ്ധരദ്ധന് യഽദ്ധവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട റ഻ക്ക഻ന് പര഻രക്ഷ നല്
കഽം
 സമഺധന കഺലഘട്ടത്ത഻ൽ ഄഥവഺ സഺധഺരണ സ്ഥ഻ത഻യ഻ൽ ആഷയാ ീചയ്യുന്
പ഻എഐ 
ുപഺള഻സ഻കള്
ക്ക്
സഺധഺരണ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന്
ീറ ഒപ്പം ഄത഻ന്
ീറ
50 ശതമഺനം
ഄധ഻കമഺയ഻ ഇടഺക്കഽം (ഄതഺയത് സഺധഺരണ ന഻രക്ക഻ന്
ീറ 150 ശതമഺനം).
 ഄസഺധഺരണ⁄ അശകയഽള വ കഺലഘട്ടത്ത഻ൽ (ഄതഺയത്
യഽദ്ധം ുപഺലഽ്ള ഄവസ്ഥ
ഈണ്ടഺകഽകയഽം
ഄഥവഺ വ഻ുദശ രഺജയത്ത് അസന്മഺയ ഄവസ്ഥയ഻ൽ⁄ ഄതഺയത്
ആന്ത്യൽ ഈുദയഺഗസ്ഥൽ ഄവ഻ീട സ഻വ഻ല഻യൽ ുജഺല഻ ീചയ്യുന് ഄവസ്ഥ) ആഷയാ
ീചയ്യുന് പ഻എഐ  ുപഺള഻സ഻കള്
ക്ക് സഺധഺരണ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന്
ീറ ഒപ്പം ഄത഻ന്
ീറ
150 ശതമഺനം ഄധ഻കമഺയ഻ ഇടഺക്കഽം (ഄതഺയത് സഺധഺരണ ന഻രക്ക഻ന്
ീറ 250
ശതമഺനം).
ീത്പഺുപ്പഺസല്ുെഺം
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങൽ ുഫഺമ഻ൽ ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം:








വയക്ത഻ഗത വ഻വരങ്ങൽ
അുരഺഗയ ഄവസ്ഥ
ശ഼ലങ്ങളും ുനരുമ്പഺക്കഽകളും
മറ്റ് ഄഥവഺ ുനരീത്ത ഈണ്ടഺയ഻രഽന് ആന്
ഷവറന്
സഽകൽ
മഽമ്പ് ഈണ്ടഺയ഻ട്ടുള വ ഄപകടങ്ങൽ ഄഥവഺ ഄസഽഖങ്ങൽ
അനഽകാലയങ്ങളും ആന്
ഷവൽ തഽകയഽം ത഻രീഞ്ഞടഽക്കൽ
സതയവഺങ്മാലം

മഽകള഻ൽ അവശയീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന് വ഻ശദഺംശങ്ങളുീട വ഻വരണം തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
 വയക്ത഻ഗത വ഻വരങ്ങൽ ഄതഺയത് വ഻ള഻ുപ്പര്, വയസ്, ഈയരവഽം താക്കവഽം,
ീതഺഴ഻ല഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ സമ്പാര്
ണ വ഻വരണം, ശരഺശര഻ മഺസ വരഽമഺനം.
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 വയസ്സ്
കഺണ഻ക്കഽന്ത്
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ
ന്ദ്പുവശ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
ന്ദ്പഺയമഺുണഺ
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര്
ക്ക്
എഐ ന്റ഻യഽന്ത഻നഺണ്.
ന്ദ്പഺയവഽം
ഈയരവഽം
ല഻ംഗവഽം
ഄനഽസര഻ചാണുള വ ശരഺശര഻ പട്ട഻കയഽമഺയ഻ ഈയരവഽം താക്കവഽം തഺരതമയം ീചയ്യണം
മഺന്ദ്തമലല
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ശരഺശര഻യ഻ലഽം 15 ശതമഺനം തഺീഴുയഺ മഽകള഻ുലഺ
അീണക഻ൽ ഄത് ഄുനവഷ഻ക്കണം.
 അുരഺഗയഺവസ്ഥ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത് നീതക഻ലഽം
ൂവകലയുമഺ ഄസഽഖങ്ങുളഺ ഈണ്ുടഺ എഐ ന്റ഻യഽന്ത഻നഺണ്.

തരത്ത഻ലഽള വ

 ച഻ല ഄംഗ഼കഺരമഽള വ സരര്
ശങ്ങള഻ൽ മഺന്ദ്തുമ ഒരഽ കഺല് ഄഥവഺ ഒരഽ കണ഻ന്
ീറ
കഺഴ്ച നഷ്ടീപ്പട്ട ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽമഺരഽീട ഄുപക്ഷ സവ഼കര഻ക്കഽകയഽള വു. ഄവര്
ക്ക്
ഄസഺധഺരണ
റ഻ക്കഺണഽള വത്
കഺരണം
ച഻ല
തരത്ത഻ലഽള വ
ഄപകടങ്ങീള
ഒഴ഻വഺക്കഺൽ ഄവര്
ക്ക് സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല മഺന്ദ്തമലല ഄവരഽീട ുശഷ഻ക്കഽന് കഺുലഺ
ൂകുയഺ
കഺഴ്ചുയഺ
നഷ്ടീപ്പടഽകയീണക഻ൽ
ൂവകലയത്ത഻ന്
ീറ
ുതഺത്
സഺധഺരണയഽള വത഻ലഽം വളീര കാടഽതലഺകഽം.
 ന്ദ്പുമഹമഽണ്ീടക഻ൽ മഽറ഻വ് ുവഗത്ത഻ൽ ഈണങ്ങഽകയ഻ലല ഄത് ദ഼ര്
ഘകഺല ൂവകലയം
സിഷ്ട഻ക്കഽം
ഭഺവ഻യ഻ലഽണ്ടഺുയക്കഺവഽന്
റ഻ക്കഽകള്
വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത഻ന്
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട പര഻ക്കഽകൽ ഄഥവഺ ുരഺഗങ്ങൽ പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത഻നഺണ് ീമഡ഻ക്കൽ
ചര഻ന്ദ്തം
അവശയീപ്പടഽന്ത്.
വളീരുയീറ
ഗഽരഽതരമഺയ
ആന്
ഷവൽ
ീചയ്യഺൽ
സഺധ഻ക്കഺത്ത ഒരഽപഺട് ന്ദ്പം  നങ്ങൽ ഈണ്ടഺുയക്കഺം ഈദഺഹരത്ത഻ന് ഹിദയ വഺല്
വ്
തകരഺറ്.
 ീമിണ്ടന഻യറ഻ംഗ്,
ുപഺുളഺ,
വഺഹനുയഺട്ടം,
ഄുന്ദ്കഺബഺറ്റ഻്സ്
ഄപകടകരമഺയ ുനരുമ്പഺക്കഽകൽക്ക് ഄധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യം അവശയമഺണ്.

ുപഺലഽള വ

ഇന്
ഷവര് തഽക
വയക്ത഻ഗത ഄപകട ുപഺള഻സ഻യ഻ീല ആന്
ഷവൽ തഽക ജഺന്ദ്ഗതുയഺീട ുവണം ന഻ശ്ചയ഻ക്കഺൽ
കഺരണം അനഽകാലയ ുപഺള഻സ഻കളഺണ്. ലഺഭകരമഺയ ീതഺഴ഻ല഻ലാീട ലഭ഻ക്കഽന് വരഽമഺനം
വളീര
ന്ദ്ശദ്ധുയഺീട
ുവണം
പര഻ഗണ഻ക്കഺൽ.
മീറ്റഺര഻തരത്ത഻ൽ
ആന്
ഷവൽ
തഽക
കണക്കഺക്കഽുമ്പഺൽ
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര്
ക്ക്
ഄപകടം
സംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ
ബഺധ഻ക്കഺത്ത
വരഽമഺനം പര഻ഗണ഻ുക്കണ്ടത഻ലല.
ആന്
ഷവൽ തഽക ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത് ഓുരഺ
ര഼ത഻യ഻ലഺീണക഻ലഽം, ഄണ്ടര്
ൂററ്ററഽമഺീര
ഄനഽവദ഻ക്കഽന്ത്. എഐ ന്ത്഻രഽന്ഺലഽം ആന്
ഷവൽ
6 വര്
ഷീത്ത വരഽമഺനീത്തക്കഺളും പര഻രക്ഷ

ആന്
ഷവററഽം⁄ ഄണ്ടര്
ൂററ്ററഽം വയതയക്ത
അന്ദ്ശയ഻ചാണഺണ് പര഻രക്ഷയഽീട യഥഺര്
ഥ തഽക
ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട 72 മഺസീത്ത ഄഥവഺ
തഽക കാടഺൽ പഺട഻ലല.

മാലധന അനഽകാലയങ്ങള്
ക്ക് മഺന്ദ്തമഽള വ ുപഺള഻സ഻യഺീണക഻ൽ ഇ ന഻ബന്ധന കര്
ശനമലല.
തഺല്
ക്കഺല഻ക സമ്പാര്
ണ ൂവകലയ പര഻രക്ഷ, എഐ ന്ത്഻രഽന്ഺലഽം നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല്
ുകണ്ട
സഺഹചരയത്ത഻ൽ ഈണ്ടഺുകണ്ടതീലലക഻ൽ ുപഺലഽം, ഄത് അ കഺലഘട്ടത്ത഻ീല ഄയഺളുീട
വരഽമഺനത്ത഻ന്
ീറ ുതഺത഻ീന ബഺധ഻ക്കഽം. ട഻ട഻ഡ഻യ്ക്ക്കഽള വ അഴ്ചുതഺറഽം നഷ്ടപര഻ഹഺരം
നല്
കഽന് പര഻രക്ഷയഺീണക഻ൽ, ആന്
ഷവൽ തഽക ഄയഺളുീട വഺര്
ഷ഻ക വരഽമഺനത്ത഻ന്
ീറ
ആരട്ട഻യ഻ൽ കാടഽതലഺകരഽത്.
ീതഺഴ഻ല഻ലലഺത്തത
വയക്ത഻കള്
ക്ക്
ഄതഺയത്
വ഼ട്ടമ്മമഺര്
ക്ക്,
വ഻ദയഺര്
ഥ഻കള്
ക്ക്
തഽടങ്ങ഻യവര്
ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്
കഽുമ്പഺൽ, ഄവര്
ക്ക് മാലധന അനഽകാലയം മഺന്ദ്തുമ
നല്
കഽവഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു ഄലലഺീത അഴ്ച ുതഺറഽമഽള വ നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല്
കഽന്഻ീലലന്്
ഈറപ്പഺക്കണം.
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കഽടഽംബ പഺുക്കമെ പര഻രക്ഷ
കഽട്ട഻കള്
ക്കഽം വരഽമഺനമ഻ലലഺത്ത ജ഼വ഻തപകഺള഻യ്ക്ക്കഽം പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത് മരണത്ത഻നഽം
സ്ഥ഻ര ൂവകലയത്ത഻നഽമഺയ഻ (സമ്പാര്
ണ ഄഥവഺ ഭഺഗ഻ക) പര഻മ഻തീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
എഐ ന്ത്഻രഽന്ഺലഽം, ഓുരഺ കമ്പന഻കളുീട മഺനദണ്ഡന്ദ്പകഺരം അനഽകാലയങ്ങളുീട പട്ട഻ക
പര഻ഗണ഻ുചാണക്കഺം. ച഻ല കമ്പന഻കൽ വരഽമഺനമ഻ലലഺത്ത ജ഼വ഻തപകഺള഻യ്ക്ക്ക് ന഻ശ്ച഻ത പര഻ധ഻
വീര ട഻ട഻ഡ഻ പര഻രക്ഷ ഄനഽവദ഻ക്കഺറഽണ്ട്.
മഽഴഽവൽ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് 5 ശതമഺനം ഡ഻ക്ീകിണ്ട് ീപഺതഽുവ നല്
കഺറഽണ്ട്.
ത്ഗാപ്പഇ ുപഺള഻സ഻കൾ
ആന്
ഷവൽ ീചയ്യീപ്പടഽന് വയക്ത഻കളുീട എഐ ണം ന഻ശ്ച഻ത പര഻ധ഻യ഻ൽ കാടഽതലഺീണക഻ൽ,
ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് ന്ദ്ഗാപ്പ് ഡ഻ക്ീക്കിണ്ട് ഄനഽവദ഻ക്കഽം. ഡ഻ക്ീക്കിണ്ട് ആലലഺീത ീചറ഻യ
ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന് ഄതഺയത് 25 ഄംഗങ്ങളുള വ ന്ദ്ഗാപ്പുകള്
ക്ക് ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻ ഄനഽവദ഻ക്കഽം.
ീപഺതഽുവ, ുപര഻ലലഺത്തത഻ന്
ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ ുപഺള഻സ഻കൽ വളീരുയീറ മാലയമഽള വ
ീേയ഻ന്
റഽകള്
ക്കഺണ് ആഷയാ ീചയ്യഺറ്, ആവ഻ീട ഄംഗങ്ങീള യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽം
സംശയത്തക്കതഺയ ഄവസ്ഥ ഈണ്ടഺകഽകയ഻ലല.
ത്ഗാപ്പഇ ഡ഻സ്ഡീക്കൌണ്ടഇ മഺനദണ്ഡം
ുപീരടഽത്ത ന്ദ്ഗാപ്പുകള്
ക്ക് മഺന്ദ്തുമ ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻കൽ ആഷയാ ീചയ്യഺറഽള വു. ന്ദ്ഗാപ്പ്
ഡ഻ക്ീക്കിണ്ടഽം മറ്റ് ഄനഽകാലയങ്ങളും ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന്,
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീചയ്യുന് ന്ദ്ഗാപ്പ്
ക്പഷ്ടമഺയ഻ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ൽ ഈള്
ീപ്പടണം:
 ീതഺള഻ലഺള഻- ജ഼വനക്കഺര്ബന്ധം, ജ഼വനക്കഺരന്
ീറ അന്ദ്ശ഻തൽ ഈള്
പ്പീട.
 മഽന്
കാട്ട഻ ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ട്ടുള വ വ഻ഭഺഗങ്ങ⁄ ന്ദ്ഗാപ്പുകൽ, ആവ഻ീട സംസ്ഥഺന⁄ ുകന്ദ്ര
സര്
ക്കഺരഺണ് ന്ദ്പ഼മ഻യം ഄടയ്ക്ുക്കണ്ടത്.
 രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്ക്ത ുകഺ-ഓപ്പുററ്റ഼വ് ീസഺൂസറ്റ഻യ഻ീല ഄംഗങ്ങൽ
 രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്ക്ത സര്
േ഼സ് േബ്ബുകള഻ീല ഄംഗങ്ങൽ
 ബഺകഽകളുീട⁄ദ഻നഺര്
സ്⁄ മഺസ്റ്റൽ⁄ വ഻സഺ ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് കഺര്
ഡഽടമകൽ
 ബഺകഽകള്
⁄എഐ ന്
ബ഻എഐ റ് ഓസ഻കൽ ആഷയാ ീചയ്ക്ത ഡ഻ുപ്പഺസ഻റ്റ് സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റുടമകൽ
 ബഺകഽകളുീട⁄ പല഻ക് ല഻മ഻റ്റഡ് കമ്പന഻കളുീട ീഷയര്
ുഹള്
ഡറഽമഺൽ
മഽകള഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ല് ന഻ന്ഽം വയതയക്തമഺയ വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഽള വ
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസലഽകൽ ലഭ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ, ഄവ ആന്
ഷവററഽീട സഺുകത഻ക വ഻ഭഺഗം ന്ദ്ശദ്ധുയഺട്
കാട഻ ൂകകഺരയം ീചയ്ക്ത് ത഼രഽമഺനം എഐ ടഽക്കഽം.
ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ത ന്ദ്ഗാപ്പ് ൂസസ഻ന് ന്ദ്ഗാപ്പ് ഡ഻ക്ീക്കിണ്ട് വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യഺനഺവ഻ലല. ുപഺള഻സ഻
എഐ ടഽക്കഽന് സമയത്ത് ന്ദ്ഗാപ്പ഻ൽ രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ
ഄംഗങ്ങളുീട എഐ ണത്ത഻ന്
ീറ
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ന്ദ്ഗാപ്പ് ഡ഻ക്ീക്കിണ്ട് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത്. ആത് പഽതഽക്കഽന് സമയത്ത്
പഽനരവുലഺകനം ീചയ്യഺം.
ഇന്
ഷവര് തഽക
ഓുരഺ ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻കള്
ക്കഽം ന്ദ്പുതയക ആന്
ഷവൽ തഽകയഺയ഻ര഻ക്കഽം ഄഥവഺ
ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻കൽ നല്
കഽന് തഽകയഽീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം.
ന്ദ്ഗാപ്പ് ആന്
ഷവറന്
സ഻ന് „എഐ ലലഺം ഄഥവഺ ഒന്ഽമ഻ലല‟ എഐ ന് തതവം ബഺധകമഺണ്.
ുചര്
ക്കലഽകളും ന഼ക്കം ീചയ്യലഽകളും ുന്ദ്പഺ-ുററ്റഺ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഄധ഻ക ന്ദ്പ഼മ഻യം
ഇടഺക്ക഻ ഄഥവഺ റ഼ഫണ്ട് ീചയ്ക്തഺണ് നടത്തഽന്ത്.
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ത്പ഼മ഻യം
റ഻ക്കഽകളുീട വ഻ഭജനത്ത഻ന്
ീറയഽം ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത അനഽകാലയങ്ങളുീടയഽം ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
ുപീരടഽത്ത് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ജ഼വനക്കഺര്
ക്ക് വയതയക്ത ന഻രക്കഽകള഻ലഽള വ ന്ദ്പ഼മ഻യമഺണ്
ബഺധഺകമഺയ഻ട്ടുള വത്. ഄങ്ങീന വയക്ത഻കളുീട ീതഺഴ഻ല഻ന്
ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ന഻രക്കഽകൽ
വയതയക്തമഺയ഻ര഻ക്കഽം.
ഉദഺഹരണം
ജ഼വനക്കഺരഽീട ന്ദ്ഗാപ്പുകള഻ീല സമഺനമഺയ ുജഺല഻ ീചയ്യുന്
ന഻രക്ക഻ലഽള വ ന്ദ്പ഼മ഻യമഺണ് ഇടഺക്കഽന്ത്.

ജ഼വനക്കഺര഻ൽ ന഻ന്ഽം ഒുര

ുപീരടഽത്ത് പറയഺത്ത ജ഼വനക്കഺരഽീട കഺരയത്ത഻ൽ, ീതഺഴ഻ലഽടമ തന്
ീറ
പക്കലഽള വ
സഺധഽതയഽള വ ീറുക്കഺര്
ഡ് ന്ദ്പകഺരം ഓുരഺ വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഽം എഐ ന്ദ്ത ജ഼വനക്കഺൽ ുജഺല഻
ീചയ്യുന്ഽണ്ീടന്് സതയവഺങ്മാലം സമര്
പ്പ഻ക്കണം.
റ഻ക്ക് വ഻ഭജനത്ത഻ന്
ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
േബ്ബുകള഻ീല, ഄുസഺസ഻ുയഷനഽകള഻ീല
തഽടങ്ങ഻യ ുപീരടഽത്ത് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ഄംഗങ്ങള്
ക്ക് ന്ദ്പ഼മ഻യം ന഻രക്കഽകൽ ബഺധകമഺണ്.
ഄംഗങ്ങൽ ീപഺതഽ സവഭഺവമഽള വവരഽം ീതഺഴ഻ലഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ
കര്
ശനവഽമ഻ീലലക഻ൽ
ഄണ്ടര്
ൂററ്റൽ
ഄവരഽീട
ഔച഻തയം
ുപഺീല
ന഻രക്കഽകൽ
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽം.
്ണ്
ഡ ാട്ട്യൂട്ട്഻ പര഻രക്ഷകൾ
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ്പകഺരം ുജഺല഻ സമയത്ത് പര഻രക്ഷ നല്
കഽം:
 ുജഺല഻ ീചയ്യുന് സമയത്ത് മഺന്ദ്തം പ഻എഐ  പര഻രക്ഷ അവശയമഽളളക഻ൽ (ഒരഽ ദ഻വസം
24 മണ഻ക്കാറഽം അവശയ഻മലല),
ഄനഽുയഺജയ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന്
ീറ നകുദശം 75
ശതമഺനം മഺന്ദ്തം ന്ദ്പ഼മ഻യം ഇടഺക്കഽം.
 ീതഺഴ഻ലഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ജ഼വനക്കഺര്
ക്ക് ഈണ്ടഺകഽന് ഄപകടങ്ങള്
ക്ക് മഺന്ദ്തുമ
ബഺധകമഺകഽകയഽള വു.
്ത്-ഡ ാട്ട്യൂട്ട്഻ പര഻രക്ഷകൾ
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട സമയുത്തയ്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തം ഄതഺയത് ജ഼വനക്കഺരൽ ഔുദയഺഗ഻ക ഡയാട്ട഻യ഻ൽ ഄലലഺത്ത
സമയത്ത് മഺന്ദ്തുമ പര഻രക്ഷ അവശയമഽള വുീവക഻ൽ, ഄനഽുയഺജയ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന്
ീറ
നകുദശം 50 ശതമഺനം മഺന്ദ്തം ന്ദ്പ഼മ഻യം ഇടഺക്കഽം.
മരണ പര഻രക്ഷ ഒഴ഻വഺക്കല്
ഓുരഺ കമ്പന഻യഽീടയഽം മഺനദണ്ഡന്ദ്പകഺരം
ുപഺള഻സ഻കൽ ആഷയാ ീചയ്യഺൽ സഺധ഻ക്കഽം.

മരണഺനഽകാലയം ഒഴ഻വഺക്ക഻ ന്ദ്ഗാപ്പ് പ഻എഐ 

ത്ഗാപ്പഇ സ഻്ീക്കൌണ്ടഽം ുബഺണസ്ഡ⁄ മഺലസ്ഡ
ഒരഽ ുപഺള഻സ഻യ഻ല് തീന് ഄുനകം അളുകീള ുചര്
ക്കഽന്ത഻നഺൽ, ഄ്മ഻ന഻ക്ുന്ദ്ടറ്റ഼വ്
ുജഺല഻യഽം ീചലവഽം വളീര കഽറവഺണ്.
മഺന്ദ്തമലല, ീപഺതഽുവ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല എഐ ലലഺ
ഄംഗങ്ങളും ആന്
ഷവൽ ീചയ്യീപ്പടഽന്ത഻നഺൽ ആന്
ഷവറര്
ക്ക് എഐ ത഻ീരയഽള വ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കൽ
ഈണ്ടഺകഽകയ഻ലല. അയത഻നഺൽ ക്ുകല഻ന്
ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് ഡ഻ക്ീക്കിണ്ട്
നല്
കഽം.
ീേയ഻മഽകളുീട ഄനഽഭവത്ത഻ന്
ീറ
ുററ്റ഻ംഗ് ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽം.

ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
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ന്ദ്ഗാപ്പ്

ുപഺള഻സ഻കൽ

പഽതഽക്കഽന്ത഻ന്

 ഄനഽകാല ഄനഽഭവത്ത഻ന്
(ുബഺണസ്)
 ന്ദ്പത഻കാല ഄനഽഭവത്ത഻ന്
ഇടഺക്കഽം (മഺലസ്).

പഽതഽക്കഽന് സമയത്ത് ന്ദ്പ഼മ഻യം ഡ഻ക്ീക്കിണ്ട് നല്
കഽം
ക്ീകൽ

ഄനഽസര഻ചാണ്

പഽതഽക്കഽന്

സമയത്ത്

പ഻ഴ

 ീേയ഻ം ഄനഽഭവം നകുദശം 70 ശതമഺനമഺീണക഻ൽ പഽതഽക്കഽന്ത഻ന് സഺധഺരണ
ന഻രക്ക഻ലഽള വ ന്ദ്പ഼മ഻യം നല്
ക഻യഺൽ മത഻യഺകഽം.
ീത്പഺുപ്പഺസല് ുെഺം
 ഄംഗങ്ങള്
ക്ക് പാര഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ുഫഺമഽകൽ മഽറുപഺീല നല്
കണം മഺന്ദ്തമലല ഒരഽ
ുഡഺക്കഽീമന്
റ് മഺന്ദ്തുമ ഈണ്ടഺകഽകയഽള വു, ഄത് ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻
പാര഻പ്പ഻ക്കണം.
 ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല
ഄംഗങ്ങള്
ക്ക്
ഒന്ഽം
തീന്
യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ
ശഺര഼ര഻ക
ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുകുളഺ ൂവകലയങ്ങുളഺ ആലല എഐ ന്് ഄയഺൽ സതയവഺങ്മാലം നല്
കണം.
 ച഻ലസമയത്ത്
ഇ
മഽന്
കരഽതൽ
ഒഴ഻വഺക്ക഻ുയക്കഽം,
മഺന്ദ്തമലല
പര഻രക്ഷ
അരംഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് മഽമ്പഽള വ ൂവകലയങ്ങളും ഄത഻ന്
ീറ ഫലമഺയ഻ട്ടുണ്ടഺുയക്കഺവഽന്
ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുകളും
പര഻രക്ഷയ഻ൽ
ഈള്
ീപ്പടഽകയ഻ീലലന്്
എഐ ന്
ുഡഺഴ്ീക്മന്
റഺയ഻
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ുചര്
ക്കഽം.
എഐ ന്ത്഻രഽന്ഺലഽം

ഓുരഺ കമ്പന഻കള഻ീലയഽം ര഼ത഻കൽ വയതയക്തമഺയ഻ര഻ക്കഽം.

ന഻ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പരീ പര഼ക്ഷ 5
1) ന്ദ്ഗാപ്പ് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ഻ൽ,
നീതക഻ലഽം വയക്ത഻ ഈണ്ടഺക്കഽന് ന്ദ്ഗാപ്പ്
ആന്
ഷവര്
ക്ക് എഐ ത഻ീരയഽള വ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല഻ന് കഺരണമഺകഽം.
2) ന്ദ്ഗാപ്പ് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ീതഺഴ഻ലഽടമ-ീതഺഴ഻ലഺള഻ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന് മഺന്ദ്തുമ പര഻രക്ഷ
നല്
കഽകയഽള വു.
I.
II.
III.
IV.

ന്ദ്പക്തഺവന
ന്ദ്പക്തഺവന
ന്ദ്പക്തഺവന
ന്ദ്പക്തഺവന

1 ശര഻, ന്ദ്പക്തഺവന 2
2 ശര഻, ന്ദ്പക്തഺവന 1
1ഈം ന്ദ്പക്തഺവന 2 ഈം
1ഈം ന്ദ്പക്തഺവന 2 ഈം

ീതറ്റ്
ീതറ്റ്
ശര഻യഺണ്
ീതറ്റഺണ്

കഽറ഻പ്പഇ
റ഻ക്ക് മഺുനമെീമന്
റ് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഽീട ഭഺഗമഺയ഻, തന്
ീറ റ഻ക്കഽകൽ ൂകമഺറ്റം ീചയ്യുന്ത഻ന്
ഄണ്ടര്
ൂററ്റൽ രണ്ട് ര഼ത഻കളഺണ് ഈപുയഺഗ഻ക്കഺറ്, ന്ദ്പുതയക഻ചാണ് വല഻യ ന്ദ്ഗാപ്പ്
ുപഺള഻സ഻കളുീട കഺരയത്ത഻ൽ:
ുകഺയ഻ന്
ഷവറന്
സ്ഡ:
ഒന്഻ലധ഻കം
ആന്
ഷവറൽ
റ഻ക്ക്
സവ഼കര഻ക്കഽന്തഺണ഻ത്.
ീപഺതഽുവ, ഓുരഺ ആന്
ഷവറര്
ക്കഽം റ഻ക്ക഻ന്
ീറ ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺനം ഭഺഗ഻ചാണ് നല്
ക഻യഺണ്
ആത്
ീചയ്യുന്ത്.
ഄങ്ങീന
ുപഺള഻സ഻
രണ്ട്
ആന്
ഷവറര്
മഺൽ
സവ഼കര഻ക്കഽം,
ഈദഺഹരണത്ത഻ന് ആന്
ഷവറൽ എഐ  60% ഓഹര഻യഽം ആന്
ഷവറൽ ബ഻ 40% ഓഹര഻യഽം.
ീപഺതഽുവ ആന്
ഷവറൽ എഐ  അയ഻ര഻ക്കഽം ുപഺള഻സ഻ നല്
കഽന്ത് മഽതല് ീേയ഻ം ീസറ്റ഻ല്
ീചയ്യുന്ത് വീരയഽള വ ുപഺള഻സ഻ ൂകകഺരയം ീചയ്യുന് മഽഖയ ആന്
ഷവറൽ. ആന്
ഷവറൽ ബ഻
ീേയ഻മ഻ന്
ീറ 40% തഽക ആന്
ഷവറൽ എഐ യ്ക്ക്ക് നല്
കഽം.
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റ഼യ഻ന്
ഷവറന്
സ്ഡ: ആന്
ഷവറൽ വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ലഽം വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഽമഽള വ റ഻ക്കഽകൽ
സവ഼കര഻ക്കഽം.
ഄവര് ആങ്ങീന ീചയ്യുന് തങ്ങളുീട റ഻ക്ക് മറ്റ് ആന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻കളുമഺയ഻ റ഼-ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന്ത് വഴ഻യഺണ് ആത഻ീനയഺണ് റ഼യ഻ന്
ഷവറന്
സ് എഐ ന്്
പറയഽന്ത്. റ഼യ഻ന്
ഷവറര്
മഺൽ ആന്
ഷവറൽമഺര഻ൽ ന഻ന്ഽം
ഈടമ്പട഻യഺയ഻ ഄഥവഺ ഓുരഺ
ുകസഽകളുീടയഽം ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഫഺക്കഽുലുറ്ററ്റ഼വ് റ഼യ഻ന്
ഷവറന്
സഺയ഻ട്ടഺണ് റ഻ക്ക്
സവ഼കര഻ക്കഽന്ത്. ുലഺകീമുമ്പഺടഽം റ഼യ഻ന്
ഷവറന്
സ് ീചയ്യുന്ഽണ്ട്, അയത഻നഺൽ റ഻ക്ക്
എഐ ലലഺയ഻ടത്തഽം വയഺപ഻ക്കഽം.

സംത്ഗഹം
a) അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുരഺഗഺവസ്ഥയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടതഺണ്, ഄതഺയത്
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഄസഽഖം ഄഥവഺ ുരഺഗം ഈണ്ടഺുയക്കഺവഽന് റ഻ക്ക഻ീനയഺണ്.
b) റ഻ക്ക്
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്തഽം
ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്.
c)

റ഻ക്ക഻ന്

വ഻ലയ഻ടഽന്ത഻നഽമഽള വ

ഒരഽ

ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ്

ബ഻സ഻നസ്സും റ഻ക്കഽം സന്ത്ഽലഺവസ്ഥയ഻ൽ മഽുന്ഺട്ട് ുപഺകഽന്ത഻ന് ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്
അവശയമഺണ് ഄങ്ങീന മത്സരം ന഻ലന഻ര്
ത്തഽകയഽം സ്ഥഺപനത്ത഻ന് ലഺഭം ഈണ്ടഺക്കഺനഽം
സഺധ഻ക്കഽം.

d) റ഻ക്ക്
വ഻ലയ഻രഽത്തഽുമ്പഺൽ
പര഻ഗണ഻ുക്കണ്ട
ുരഺഗഺവസ്ഥയ഻ുലക്ക്
നയ഻ക്കഽന്
ഘടകങ്ങളഺണ് ന്ദ്പഺയം, ല഻ംഗം, ശ഼ലങ്ങൽ, ീതഺഴ഻ൽ, ശര഼രഘടന, കഽടഽംബചചര഻ന്ദ്തം,
മഽന് ുരഺഗങ്ങൽ ഄഥവഺ ശക്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യകൽ, ന഻ലവ഻ീല അുരഺഗയ സ്ഥ഻ത഻, വഺസസ്ഥലം
എഐ ന്഻വ.
e) ന്ദ്പത഻കാല ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല് തടയഽക ഄതഺയത്
ആന്
ഷവറര്
ക്ക് എഐ ത഻ീരയഽള വ
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല് ഒഴ഻വഺക്കഽക, റ഻ക്കഽകീള വ഻ഭജ഻ക്കഽകയഽം റ഻ക്കഽകള്
ക്ക഻ീടയ഻ലഽള വ
തഽലയത ഈറപ്പഺക്കഽകയഽം ീചയ്യുക എഐ ന്഻വയഺണ് ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻ന്
ീറ ലക്ഷയ്ം.
f) നജന്
റഺണ്
ന്ദ്പഥമ
ഄണ്ടര്
ൂററ്റൽ
കഺരണം
ഄയഺള്
ക്കഺണ്
ീന്ദ്പഺക്ീപക്ട഼വ്
ീേയ഻ന്
റ഻ീന ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുണഺ ുവണ്ടുയഺ എഐ ന്ത് ഄറ഻യഽന്ത഻നഽള വ നറ്റവഽം
മ഻കചാണ വയക്ത഻.
g) നറ്റവഽം മ഻കചാണ വ഻ശവഺസം (ഈബ്റ഼മ ൂഫ്സ്), ആന്
ഷവറന്
സ് തഺല്
പരയം,
ആന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻, സംഭഺവന, സബ്ുറഺുഗഷൽ, ഈപഺന്ത്഻ക കഺരണം എഐ ന്഻വയഺണ്
ആന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ ന്ദ്പധഺന തതവങ്ങൽ.
h) ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻ന്
ീറ ന്ദ്പധഺന ഈപകരണങ്ങളഺണ്: ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺം, ന്ദ്പഺയം
ീതള഻യ഻ക്കഽന് ുരഖ, സഺമ്പത്ത഻ക ുരഖകള്
, ീമഡ഻ക്കല് റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ, ീസയ഻ല്
റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ, എഐ ന്഻വ.
i) അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് ഄുപക്ഷ഻ക്കഽന് വയക്ത഻യഽീട
അുരഺഗയ
സ്ഥ഻ത഻
ഄറ഻യഽന്ത഻ന് ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ഈപുയഺഗ഻ക്കഽന് ഒരഽ ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ്
ീമഡ഻ക്കൽ ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് .
j) ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര്
ക്ക് ൂവദയ പര഻ുശഺധന
ീമഡ഻ക്കൽ ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്.

അവശയമ഻ലലഺത്ത

ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ്

ുനഺണ്-

k) റ഻ക്ക഻ന്
ീറ
ഓുരഺ
ഘടകത്ത഻ലഽം
സംഖയപരമഺയ
ഄഥവഺ
ശതമഺനപരമഺയ
മാലയന഻ര്
ണയം നടത്തഽന്ത഻ന് ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻ൽ ഈപുയഺഗ഻ക്കഽന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ്
നയാമറ഻ക്കൽ ുററ്റ഻ംഗ് ര഼ത഻.
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l) ലഭ഻ചാണ എഐ ലലഺ വ഻വരങ്ങളും ന്ദ്ശദ്ധഺപാര്
േം വ഻ശകലനം ീചയ്ക്ത്
ഄനഽുയഺജയമഺയ
റ഻ക്ക് വ഻ഭഺഗത്ത഻ുലക്ക് തരംത഻ര഻ക്കഽന്ുതഺീടയഺണ് ഄണ്ടര്ൂ
 ററ്റ഻ംഗ് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ
പാര്
ത്ത഻യഺകഽന്ത്.
m) ശരഺശര഻ എഐ ന് തതവത്ത഻ന്
ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ന്ദ്ഗാപ്പ് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ
ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്, ഄതഺയത് ഒരഽ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല എഐ ലലഺ ഄംഗങ്ങള്
ക്കഽം ന്ദ്ഗാപ്പ്
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷ എഐ ടഽക്കഽുമ്പഺൽ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല ഄംഗങ്ങള്
ക്ക് ആന്
ഷവററഽീട
എഐ ത഻ീര ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല.

ന഻ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പരീ ുചഺദ ത്ത഻ന്
ീറ ഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം 1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന്III
റ഻ക്ക്
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്തഽം
ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്.

റ഻ക്ക഻ന്

വ഻ലയ഻ടഽന്ത഻നഽമഽള വ

ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ്

ഉത്തരം 2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന്III
നറ്റവഽം ഈത്തമമഺയ വ഻ശവഺസം എഐ ന് തതവം
ആന്
ഷവററഽം ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻യഽമഺണ്.

ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻ൽ

പഺല഻ുക്കണ്ടത്

ഉത്തരം 3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന്I
ആന്
ഷവറന്
സ് തഺത്പരയം എഐ ന്ഺൽ ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വക്തഽവ഻ൽ
സഺമ്പത്ത഻ക തഺത്പരയം.

ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽള വ

ഉത്തരം 4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന്IV
റ഻ക്ക഻ന്
ീറ ഓുരഺ ഘടകത്ത഻ലഽം സംഖയപരമഺയ ഄഥവഺ ശതമഺനപരമഺയ മാലയന഻ര്
ണയം
നടത്തഽന്ത് നയാമറ഻ക്കൽ ുററ്റ഻ംഗ് ര഼ത഻യ഻ലഺണ് ഄലലഺീത ീമഡ഻ക്കൽ ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്
ര഼ത഻യ഻ലലല.
ഉത്തരം 5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന്IV
ന്ദ്ഗാപ്പ് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ഻ൽ,
ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല എഐ ലലഺ പര഻രക്ഷ എഐ ടഽക്കഽുമ്പഺൽ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല
ഄംഗങ്ങള്
ക്ക് ആന്
ഷവററഽീട എഐ ത഻ീര ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല .
ന്ദ്ഗാപ്പ് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ീതഺഴ഻ലഽടമ-ീതഺഴ഻ലഺള഻ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന് പഽറുമ ുലബര്
യാണ഻യനഽകൽ, ന്ദ്ടസ്റ്റുകൽ, ീസഺൂസറ്റ഻കൽ, ഄുനക-ീതഺഴ഻ലഽടമ ന്ദ്ഗാപ്പുകൽ, ന്ദ്ഫഺ് ൂചസ഻
ഡ഼ലറഽമഺൽ, ീന്ദ്പഺഫഷണൽ ഄുസഺസ഻ുയഷനഽകൽ, േബ്ബുകൽ, ഄതഽുപഺീലയഽള വ മറ്റ്
സംഘടനകള്
ക്ക് ആന്
ഷവറര്
മഺര് ന്ദ്ഗാപ്പ് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷ വഺദ്ധരദഺനം
ീചയ്യുന്ഽണ്ട്.
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സവയം പര഼ക്ഷ ുചഺദ ങ്ങൾ
ുചഺദ ം 1
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ബഺധ഻ക്കഺത്തത്?
I.
II.
III.
IV.

നത്

ഘടകമഺണ്

ഒരഽ

വയക്ത഻യഽീട

ുരഺഗഺവസ്ഥീയ

ല഻ംഗം
പകഺള഻യഽീട ുജഺല഻
ശ഼ലങ്ങൽ
വഺസസ്ഥലം

ുചഺദ ം 2
ആന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ തതവം ഄനഽസര഻ചാണ്, ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പണം ലഭ഻ക്കഽന്ത്--------I.
II.
III.
IV.

ആന്
ഷവൽ തഽക വീരയഽള വ അീക നഷ്ടത്ത഻ന്
ആന്
ഷവൽ തഽക കണക്കഺക്കഺീത യഥഺര്
ഥ ീചലവ഻ന് മഽഴഽവൽ
ആരഽകക്ഷ഻കളും സമ്മത഻ചാണ഻ട്ടുള വ ന഻ശ്ച഻ത തഽക
ആന്
ഷവൽ തഽക കണക്കഺക്കഺീത യഥഺര്
ഥ നഷ്ടത്ത഻ന്

ുചഺദ ം 3
ഄണ്ടര്
ൂററ്റര്
ക്ക്
ഄുപക്ഷകന്
ീറ
വയക്ത഻ഗത-അുരഺഗയ
ന്ദ്പഺഥമ഻ക വ഻വരം ലഭ഻ക്കഽന്ത് ---------------I.
II.
III.
IV.

വ഻ശദഺംശങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണുള വ

വയസ് ീതള഻യ഻ക്കഽന് ുരഖയ഻ല്ന഻ന്്
സഺമ്പത്ത഻ക ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ൽ ന഻ന്്
മഽന്ീമഡ഻ക്കൽ റ഻ുക്കഺര്
ഡഽകള഻ൽ ന഻ന്്
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ൽ ന഻ന്്

ുചഺദ ം 4
ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ പാര്
ത്ത഻യഺകഽന്ത്-------------------I.

ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ലാീട
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട
സമ്പാര്
ണ
വയക്ത഻ഗത-അുരഺഗയ
വ഻ശദഺംശങ്ങൽ ലഭ഻ക്കഽന്ുതഺീട
II. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര്എഐ ലലഺ ീമഡ഻ക്കൽ പര഻ുശഺധകളും ീടസ്റ്റുകളും പാര്
ത്ത഻യഺക്കഽന്ുതഺീട.
III. ലഭ഻ചാണ എഐ ലലഺ വ഻വരങ്ങളും ന്ദ്ശദ്ധഺപാര്
േം വ഻ശകലനം ീചയ്ക്ത്
ഄനഽുയഺജയമഺയ
റ഻ക്ക് വ഻ഭഺഗത്ത഻ുലക്ക് തരംത഻ര഻ക്കഽന്ുതഺീടയഺണ് .
IV. റ഻ക്ക് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കലഽം വ഻ടയ഻ട഼ലഽം കഴ഻ഞ്ഞത഻നഽുശഷം
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര്
ക്ക്
ുപഺള഻സ഻ ആഷയാ ീചയ്യുന്ുതഺീട
ുചഺദ ം 5
നയാമറ഻ക്കൽ ുററ്റ഻ംഗ് ര഼ത഻ ഄനഽസര഻ചാണ് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ്പക്തഺവനയഺണ്
ീതറ്റ്?
I.

പര഻ശ഼ലനം ുനട഻യ ഈുദയഺഗസ്ഥരഽീട സഹഺയുത്തഺീട വളീര ുവഗത്ത഻ൽ
ബ഻സ഻നസ്സ് ൂകകഺരയം ീചയ്യുന്ത഻ന് നയാമറ഻ക്കൽ ുററ്റ഻ംഗ഻ലാീട സഺധ഻ക്കഽം.
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II.

ീമഡ഻ക്കല് റഫറ഻കളുീട സഹഺയമ഻ലലഺീത
സക഼ര്
ണമഺയ ഄഥവഺ സംശയകരമഺയ
ുകസഽകള്സംഖയപരമഺയ഻ വ഻ശകലനം ീചയ്യഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല.
III. ൂവദയശഺക്ന്ദ്തീത്തപ്പറ്റ഻ യഺീതഺരഽ ഄറ഻വഽമ഻ലലഺത്ത അളുകള്
ക്ക് ുപഺലഽം ആത്
ഈപുയഺഗ഻ക്കഺന്സഺധ഻ക്കഽം.
IV. വ഻വ഻ധ ഄണ്ടര്
ൂററ്ററഽമഺരഽീട ത഼രഽമഺനങ്ങള്
ക്ക് മുദ്ധയ ഒരഽ സ്ഥ഻രത ആത്
ഈറപ്പഺക്കഽം.

സവയം പര഼ക്ഷ ുചഺദ ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പരീ ഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം 1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
ജ഼വ഻തപകഺള഻യഽീട ീതഺഴ഻ൽ ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട ുരഺഗഺവസ്ഥീയ ബഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല, പുക്ഷ
സവന്ത്ം ീതഺഴ഻ല്ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട ുരഺഗഺവസ്ഥീയ ബഺധ഻ക്കഽന് ന്ദ്പധഺന ഘടകമഺണ്.
ഉത്തരം 2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
ആന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ തതവം ഄനഽസര഻ചാണ്, ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പണം ലഭ഻ക്കഽന്ത്
ആന്
ഷവൽ തഽക വീരയഽള വ അീക നഷ്ടത്ത഻നഺണ്.
ഉത്തരം 3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ൽ ന഻ന്ഺണ് ഄണ്ടര്
ൂററ്റര്
ക്ക് ഄുപക്ഷകന്
ീറ വയക്ത഻ഗത-അുരഺഗയ
വ഻ശദഺംശങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണുള വ ന്ദ്പഺഥമ഻ക വ഻വരം ലഭ഻ക്കഽന്ത്.
ഉത്തരം 4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ലഭ഻ചാണ എഐ ലലഺ വ഻വരങ്ങളും ന്ദ്ശദ്ധഺപാര്
േം വ഻ശകലനം ീചയ്ക്ത് ഄനഽുയഺജയമഺയ റ഻ക്ക്
വ഻ഭഺഗത്ത഻ുലക്ക്
തരംത഻ര഻ക്കഽന്ുതഺീടയഺണ്
ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്
ന്ദ്പന്ദ്ക഻യ
പാര്
ത്ത഻യഺകഽന്ത്.
ഉത്തരം 5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
ീമഡ഻ക്കല് റഫറ഻കളുീട സഹഺയമ഻ലലഺീത
സക഼ര്
ണമഺയ
ുകസഽകള്സംഖയപരമഺയ഻ വ഻ശകലനം ീചയ്യഺൽ സഺധ഻ക്കഽം.
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ഄഥവഺ

സംശയകരമഺയ

പഺഠം 10
ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ീെയ഻മഽകൾ

ുമഽഖം
ഇ പഺഠത്ത഻ൽ നമഽക്ക് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ഻ൽ ീേയ഻ം ൂകകഺരയം ീചയ്യുന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യീയ
കഽറ഻ചാണും ഄത഻ന് അവശയമഺയ ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകീള കഽറ഻ചാണും ീേയ഻ം റ഻സര്
േ഻ംഗ്
ന്ദ്പന്ദ്ക഻യീയക്കഽറ഻ചാണും ുനഺക്കഺം. ആത് കാടഺീത നമഽക്ക് വയക്ത഻ഗത ഄപകട ആന്
ഷവറന്
സ഻ൽ
ീേയ഻ം ൂകകഺരയം ീചയ്യുന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യീയ കഽറ഻ചാണും ട഻പ഻എഐ കളുീട പക഻ീനക്കഽറ഻ചാണും
ുനഺക്കഺം.
പഠനുമഖലകൾ

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

ആന്
ഷവറന്
സ഻ീല ീേയ഻മഽകൽ ൂകകഺരയം ീചയ്യൽ
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മഽകൽ ൂകകഺരയം ീചയ്യൽ
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മഽകളുീട ുഡഺക്കഽീമന്
ുറഷൽ
ീേയ഻മഽകള്റ഻സര്
േ് ീചയ്യൽ
ുതഡ് പഺര്
ട്ട഻ ഄ്മ഻ന഻ക്ുന്ദ്ടറ്ററഽമഺരഽീട (ട഻പ഻എഐ ) പക്
ീേയ഻മഽകൽ ൂകകഺരയം ീചയ്യൽ: ുപഴ്സണൽ ഄ്സ഻ഡന്
റ്
ീേയ഻മഽകൽ ൂകകഺരയം ീചയ്യൽ: ഓവര്
സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ആന്
ഷവറന്
സ്

ഇ പഺഠം പഠ഻ചാണത഻നഽുശഷം ന഻ങ്ങള്
ക്ക് ീചയ്യഺൽ കഴ഻ുയണ്ടത്:
a) ആന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മഽകള഻ീല വ഻വ഻ധ ുസ്റ്റ്ു്ഹഺള്
ഡീറ കഽറ഻ചാണ് വ഻വര഻ക്കഽക
b) അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മഽകൽ ൂകകഺരയം ീചയ്യുന് ര഼ത഻ വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽക
c) അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മഽകൽ ീസറ്റ഻ല്
ീചയ്യുന്ത഻ന് അവശയമഺയ വ഻വ഻ധ
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകീളക്കഽറ഻ചാണ് ചര്
ചാണ ീചയ്യുക
d) എഐ ങ്ങീനയഺണ് ആന്
ഷവറര്
മഺൽ ീേയ഻മഽകൽ റ഻സര്
േ് ീചയ്യുന്ീതന്് വ഻വര഻ക്കഽക
e) വയക്ത഻ഗത ഄപകട ീേയ഻മഽകീളക്കഽറ഻ചാണ് ചര്
ചാണ ീചയ്യുക
f) ട഻പ഻എഐ കളുീട പകഽം ട഻പ഻എഐ  എഐ ന് സകല്
പവഽം മനസ്സ഻ലഺക്കഽക
A. ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ീെയ഻മഽകൾ ൂകകഺര ം ീചയ്യല്
ആന്
ഷവറന്
സ് എഐ ന്ത് ഒരഽ ‘ത്പത഻ജ്ഞയഽം’ ുപഺള഻സ഻ എഐ ന്ത് ഒരഽ അ ന്ദ്പത഻ായഽീട
ഒരഽ ‘സഺക്ഷ഻യഽമഺണ്’. അ ന്ദ്പത഻ായഽീട ശര഻യഺയ പര഼ക്ഷണമഺണ്
ുപഺള഻സ഻
ന്ദ്പകഺരമഽള വ ീേയ഻മ഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന് ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത സംഭവം ഈണ്ടഺകഽന്ത്.
ആന്
ഷവറൽ എഐ ന്ദ്ത തിപ്ത഻കരമഺയ഻ ന്ദ്പവര്
ത്ത഻ചാണുീവന്ത്
ഄവൽ എഐ ന്ദ്ത തിപ്ത഻കരമഺയ഻
ഄവരഽീട
ീേയ഻ം
ന്ദ്പത഻ാ
ന഻റുവറ്റ഻
എഐ ന്ത഻ന്
ീറ
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത്.
ീേയ഻മഽകള് നല്
കഺനഽള വ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽീട കഴ഻വ്
ആന്
ഷവറന്
സ഻ീല ഒരഽ മഽഖയ ുററ്റ഻ംഗ് ഘടകമഺണ്.
1. ീെയ഻ം നടപട഻ത്കമത്ത഻ീല ുസ്റ്റക്കഇുഹഺൾ
ഡറഽമഺര്
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ീേയ഻മഽകള് എഐ ങ്ങീനയഺണ് ൂകകഺരയം ീചയ്യുന്ീതന്് വ഻ശദമഺയ഻ ുനഺക്കഽന്ത഻ന് മഽമ്പ്
നമഽക്ക് ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള഻ല്തഺത്പരയമഽള വ വയക്ത഻കീളക്കഽറ഻ചാണ് മനസ്സ഻ലഺക്കഺം.
ച഻ത്തം 1: ീെയ഻ം നടപട഻ത്കമത്ത഻ീല ുസ്റ്റക്കഇുഹഺൾ
ഡറഽമഺര്

ഉപുഭഺക്തഺവ്

ആന്
ഷവറന്
സ്
വഺങ്ങഽന്
വയക്ത഻യഺണ്
ുസ്റ്റ്ു്ഹഺള്
ഡറഽം „ീേയഽം ലഭ഻ക്കഽന് വയക്ത഻യഽം‟

ഉടമകൾ

„ീേയ഻മഽകള് നല്
കഽന് വയക്ത഻‟ എഐ ന് ന഻ലയ഻ല് ആന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻യഽടമയ്ക്ക്ക് വല഻യ പകഺണഽള വത്. ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട
ഫണ്ട഻ല് ന഻ന്് തീന് ീേയ഻ം നല്
കഺൽ കഴ഻ഞ്ഞഺലഽം, മ഻ക്ക
സരര്
ഭങ്ങള഻ലഽം, വഺദ്ധരദഺനം പഺല഻ക്കഽക എഐ ന്ത് ഄവരഽീട
കടമയഺണ്
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അദയീത്ത

അണ്ടര്
ൂററ്ററഽ
മഺര്

ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ഻ീലയഽം എഐ ലലഺ ആന്
ഷവററഽമഺരഽീടയഽം
ഄണ്ടര്
ൂററ്ററഽമഺൽ ീേയ഻മഽകീള കഽറ഻ചാണ് മനസ്സ഻ലഺക്കഽകയഽം
ഈത്പന്ം രാപകല്
പന ീചയ്യുകയഽം ുപഺള഻സ഻ ചട്ടങ്ങളും
വയവസ്ഥകളും വ഻ലയഽം ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യണം.

ീറഗഽുലറ്ററമഺര്

ീറഗഽുലറ്റൽ (ആന്
ഷവറന്
സ് ീറഗഽുലറ്ററ഻ അന്
റ് ീഡവലപ്ീമന്
റ്
ഄുതഺറ഻റ്റ഻
ഓഫ്
ആന്ത്യ)
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ലക്ഷയ്വഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് മഽഖയ പകഺള഻യഺണ്:
 ആന്
ഷവറന്
സ് പര഻സ്ഥ഻ത഻ ന്ദ്കമ഼കര഻ക്കഽന്ത഻ന്
 ുപഺള഻സ഻യഽടമകളുീട തഺത്പരയം സംരക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻ന്
 ആന്
ഷവററഽമഺരഽീട
ദ഼ര്
ഘകഺല
സഺമ്പത്ത഻ക
സ്ഥ഻ത഻
പര഻പഺല഻ക്കഽന്ത഻ന്

ട്ട഻ ഄ്മ഻ന഻ക്ുന്ദ്ടറ്ററഽമഺൽ
ുത്
പഺര്
ട്ട്യൂട്ട്഻ ുസവന ആടന഻ലക്കഺരഺയ ുതഡ് പഺര്
അുരഺഗയ
ആന്
ഷ

വറന്
സ

്
ീേയ഻മഽകളുീട
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ീചയ്യും.
അ്മ഻ന഻സ്ഡുത്ട
റ്ററഽമഺര്
ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
്ജന്
റഽമഺര്⁄
ുത്ബഺക്കറഽമഺര്

ആന്
ഷവറന്
സ് നജന്
റഽമഺൽ⁄ുന്ദ്ബഺക്കറഽമഺൽ ആന്
ഷവറന്
സ് വ഻ല്
ക്കഽക
മഺന്ദ്തമലല ീേയ഻ം ഈണ്ടഺകഽന് സരര്
ഭത്ത഻ൽ ഈപുഭഺക്തഺക്കള്
ക്ക്
അവശയമഺയ ുസവനവഽം നല്
കണം

ദഺതഺക്കൾ
⁄ുശഽ
പത്ത഻കൾ

ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന്
കഽഴപ്പീമഺന്ഽമ഻ലലഺത്ത
ര഼ത഻യ഻ൽ
ീേയ഻ം
ലഭ഻ക്കഽന്ഽണ്ീടന്് ഈറപ്പഺുക്കണ്ടത് ആവരഺണ്, ന്ദ്പുതയക഻ചാണ്
ആന്
ഷവറൽ
കയഺഷ്
ീലസ്
ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷൽ
നല്
കഽന്
ട഻പ഻എഐ യഽീട പഺനല഻ലഽള വ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ

ഄങ്ങീന ീേയ഻ം ൂകകഺരയം ീചയ്യുക എഐ ന്ത്
ീേയ഻മഽകളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഇ
ഓഹര഻യഽടമകളുീടീയലലഺം ലക്ഷയ്ങ്ങൽ ൂകകഺരയം ീചയ്യുക എഐ ന്തഺണ്, ആത്തരം ച഻ല
ലക്ഷയ്ങ്ങള്ത഼ര്
ചാണഺയഺയഽം പരക്പരം ുയഺജ഻ചാണ് ുപഺയ഻ീലലന്ഽം വരഺം.
2. ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
പങ്കഇ

കമ്പന഻യ഻ല്

ീെയ഻ം

ൂകകഺര ം

ീചയ്യല഻ന്
ീറ

ആന്
ഡക്ന്ദ്ട഻ ുഡറ്റഺ ഄനഽസര഻ചാണ് – “വ഻വ഻ധ ആന്
ഷവറര്
മഺരഽീട അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ്
നഷ്ട ഄനഽപഺതം 65% മഽതൽ 120% ശതമഺനം വീരയഺണ്, വ഻പണ഻യ഻ല് ഭാര഻ഭഺഗവഽം
100%-ന് മഽകള഻ല് നഷ്ടഺനഽപഺതത്ത഻ലഺണ് ന്ദ്പവര്
ത്ത഻ക്കഽന്ത്”. മ഻ക്ക കമ്പന഻കളും
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസ്സ഻ല്നഷ്ടമഺണ് ുനര഻ടഽന്ത്.
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ആത഻ന്
ീറ ഄര്
ഥം കമ്പന഻ക്കഽം ുപഺള഻സ഻യഽടമകള്
ക്കഽം മ഻കചാണ ഫലങ്ങള് നല്
കഽന് മ഻കചാണ
ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് സന്ദ്മ്പദഺയങ്ങളുീടയഽം കഺരയക്ഷമമഺയ ര഼ത഻യ഻ലഽള വ ീേയ഻മഽകളുീട
ൂകകഺരയം ീചയ്യല഻നഽം അവശയമഺയ നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ സവ഼കര഻ുക്കണ്ട അവശയം വളീര
കാടഽതലഺണ്.
ന഻ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പരീ പര഼ക്ഷ 1
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
അരഺണ്
ുസ്റ്റക്ക്
ുഹഺള്
ഡറ഻ൽ ഈള്
ീപ്പടഺത്തത്?
I.
II.
III.
IV.

ആന്
ഷവറന്
സ്

ീേയ഻ം

നടപട഻ന്ദ്കമത്ത഻ീല

ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ുസ്റ്റ്ു്ഹഺള്
ഡറഽമഺൽ
ഹാമന്റ഻ുസഺഴ്സ് ഡ഻പ്പഺര്
്ീ്മന്
റ്
ീറഗഽുലറ്റൽ
ട഻പ഻എഐ 

B. ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ീെയ഻മഽകൾ ൂകകഺര ം ീചയ്യല്

1. ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ഻ീല ീവലലറവ഻ള഻കൾ

അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺര്
്ു്ഫഺള഻ുയഺയഽീട ന്ദ്പുതയക സവ഻ുശഷതകീളക്കഽറ഻ചാണ്
ഗഹനമഺയ഻ മനസ്സ഻ലഺുക്കണ്ടത് വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട കഺരയമഺണ് ഄങ്ങീന അുരഺഗയ
ീേയ഻മഽകള്കഺരയക്ഷമമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ ൂകകഺരയം ീചയ്യഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു. ആവയഺണ്:
a) മ഻ക്ക
ുപഺള഻സ഻കളും
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ഄ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻നഽള വ
നഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻നഽള വതഺണ് ആവ഻ീടീയലലഺം പ഻രക്ഷ വ഻ഷയം മനഽഷയരഺണ്. ആത്
മഺനസ഻കവ഻കഺര
ന്ദ്പം  നങ്ങള്
ക്ക്
കഺരണമഺകഽം
ആത്
ീപഺതഽുവ
മറ്റ്
വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഽള വ ആന്
ഷവറന്
സ഻ീന ബഺധ഻ക്കഽന്഻ലല.
b) ആന്ത്യയ഻ല് വളീര ന്ദ്പുതയക തരത്ത഻ലഽള വ ഄസഽഖങ്ങളുീട മഺതികയഽം, ച഻ക഻ത്സ
ര഼ത഻യഽം, തഽടര്
ച഻ക്ത഻സ സന്ദ്മ്പദഺയവഽമഺണ്. ആത് മാലം ച഻ല അളുകള് വളീര
കരഽതലഽളവരഽം ച഻ലൽ തങ്ങളുീട ഄസഽഖീത്തയഽം ച഻ക഻ത്സീയയഽം കഽറ഻ചാണ്
ഈത്കണ്ഠകഽലരഽമഺണ്.
c) അുരഺഗയ
ഄഥവഺ
ആത഻ന്
ീറ
ര഼ത഻യ഻ൽ
(ചരക്ക്)

ആന്
ഷവറന്
സ് വയക്ത഻കൽ, ന്ദ്ഗാപ്പുകള്ഄതഺയത് ുകഺര്
പ്പുററ്റ് സ്ഥഺപനങ്ങള്
ബഺക് ുപഺലഽള വ റ഼ുട്ടയ഻ല് വ഻ല്
പന ശിംഖലയ഻ലാീട വഺങ്ങഺം.
ഫലമഺയ഻ ഈത്പന്ം ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന്
ീറ അവശയങ്ങള്
കക് ഄനഽുയഺജയമഺയ
രാപകല്
പന ീചയ്ക്തതഺീണക഻ലഽം ഒരഽ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് കുമ്മഺഡ഻റ്റ഻
അയ഻ വ഻ല്
ക്കഺം.

d) അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ഻ൽ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺയഺുല ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരമഽള വ
ീേയ഻ം ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു. എഐ ന്ത്഻രഽന്ഺലഽം, ലഭയത, ൂവദദ്ധരദ്ധയം, ച഻ക഻ത്സ
ര഼ത഻കള്
, ബ഻ലല഻ംഗ് ര഼ത഻കള്
, ുഡഺക്ടറഽമഺൽ, സര്
ജന്
മഺൽ, അശഽപന്ദ്ത഻കള്
തഽടങ്ങ഻യവയഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട
എഐ ലലഺ
അുരഺഗയ
ുസവന
ദഺതഺക്കളുീടയഽം
ചഺര്
ജഽകൽ, ആവീയലലഺം വളീര വയതയക്തമഺയ഻ര഻ക്കഽം ഄങ്ങീന ീേയ഻ം
വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത഻ന് വളീരുയീറ ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് ുനര഻ടഽം.
e) അുരഺഗയപര഻പഺലനത്ത഻ന്
ീറ
എഐ ലലഺ
തഽറകളും
ുവഗത്ത഻ൽ
വ഻കസ഻ചാണ്
ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന് ഒന്ഺണ്. പഽത഻യ ഄസഽഖങ്ങളും ഄവസ്ഥകളും ഈണ്ടഺയ഻
ീകഺണ്ുടയ഻ര഻ക്കഽകയഽം ഄത് പഽത഻യ ച഻ക഻ത്സ ര഼ത഻കള് വ഻കസ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ുലക്ക്
നയ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യും. ആത഻ന് ഈദഺഹരണമഺണ് തഺുക്കഺല്
ദവഺര ശക്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യകൽ,
ുലസര് ച഻ക഻ത്സകൽ, തഽടങ്ങ഻യവ. ആത് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ഻ീന കാടഽതല്
സഺുകത഻കപരമഺക്കഽകയഽം മഺന്ദ്തമലല തഽടര്
ചാണയഺയഽള വ ീമചാണീപ്പടഽത്തല഻ന് അവശയമഺയ
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ഄത്തരം നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്കഽള വ ആന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മഽകൽ ൂകകഺരയം ീചയ്യഺനഽള വ
കഴ഻വഽം അവശയമഺണ്.
f) ഇ ഘടങ്ങീളഺന്ഽം കാടഺീത, മനഽഷയശര഼രീത്ത സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ് ീചയ്യഺൽ
സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല എഐ ന് വക്തഽത ഒരഽ പഽത഻യ വ഼ക്ഷണത്ത഻ുലക്ക് തീന് നയ഻ചാണു.
ഒുര ഄസഽഖമഽള വ രണ്ട് ഄളുകൽ ഒുര ച഻ക഻ത്സുയഺട് രണ്ട് തരത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം
ന്ദ്പത഻കര഻ക്കഽക ഄഥവഺ വയതയക്ത ച഻ക഻ത്സ അവശയമഺണ് ഄഥവഺ വയതയക്ത
കഺലയളവ഻ല്അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺുകണ്ട഻ വരഽം
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുമഖല വളീര ുവഗത്ത഻ൽ വളര്
ന്് ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽകയഺണ്.
വളീരയധ഻കം ഈത്പന്ങ്ങളഺണ് ആത്തരം ുവഗത്ത഻ലഽള വ വളര്
ചാണയഽീട ീവലലുവ഻ള഻.
വ഻പണ഻യ഻ല് നാറ് കണക്ക഻ന് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ഈത്പന്ങ്ങളുണ്ട് , മഺന്ദ്തമലല ഒരഽ
കമ്പന഻യ഻ൽ തീന്
നമഽക്ക് ഄുനകം വ഻വ഻ധയ഻നത്ത഻ലഽള വ ഈത്പന്ങ്ങൽ കഺണഺൽ
സഺധ഻ക്കഽം. ഓുരഺ
ഈത്പന്ത്ത഻നഽം
ഄത഻ന്
ീറ വകുഭദങ്ങള്
ക്കഽം
ഄത഻ന്
ുറതഺയ
ന്ദ്പുതയകതകളുണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം ഄതഽീകഺണ്ട് ീേയ഻ം ൂകകഺരയം ീചയ്യുന്ത഻ന് മഽമ്പ്
ഄത഻ീനപ്പറ്റ഻ പഠ഻ചാണ഻ര഻ക്കണം.
അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ്
ുമഖലയഽീട
വളര്
ചാണ
ഄുനകം
ീവലലുവ഻ള഻കീള
ീകഺണ്ടഽവന്഻ട്ടുണ്ട് – ഒരഽ കമ്പന഻
1,00,000 അുരഺഗയ ുപഺള഻സ഻കൽ ീചറഽക഻ട
ഈപുഭഺക്തഺക്കള്
ക്ക്
പര഻രക്ഷ
നല്
കഽന്ത഻ന്
വ഻ല്
ക്കഽകയഽം,
ഄതഺയത്
ഇ
ുപഺള഻സ഻കളുീട ക഼ഴ഻ൽ 3,00,000 ഄംഗങ്ങൽ ഈണ്ീടന്് കരഽതഽക,
എഐ ന്ഺൽ കമ്പന഻
കഽറഞ്ഞത് 20,000 ീേയ഻മഽകള്
ക്ക് ുസവനമ നല്
കഺൽ തയ്യഺറഺയ഻ര഻ക്കണം. കയഺഷ്
ീലസ്
ുസവനം
നല്
കഽന്ത഻നഽം
ീേയ഻മഽകള് ുവഗത്ത഻ൽ
ത഼ര്
പ്പഺക്കഽന്ത഻നഽം,
അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മഽകളുീട വ഻ഭഺഗം ഈണ്ടഺക്കഽക എഐ ന്ത് ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ീവലലുവ഻ള഻യഺണ്.
ആന്ത്യയ഻ൽ
എഐ ഴഽത഻യ഻ട്ടുള വ
അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻കൽ,
ആന്ത്യയ഻ൽ
എഐ വ഻ീടയഽമഽള വ ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന് പര഻രക്ഷ നല്
കഽം. ലഭ഻ചാണ ീേയ഻ം മ഻കചാണ
ര഼ത഻യ഻ല് ൂകകഺരയം ീചയ്യുന്ത഻ന് രഺജയീമമ്പഺടഽമഽള വ സന്ദ്മ്പദഺയങ്ങൽ
ീേയ഻മഽകൽ
ൂകകഺരയം ീചയ്യുന് ട഼ം മനസ്സ഻ലഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണം.
അുരഺഗയ ീേയ഻മഽകളുീട മഺുനജര് ൂവദദ്ധരദ്ധയം, ഄനഽഭപര഻ചയം,
ഈപകരണങ്ങളും ഈപുയഺഗ഻ചാണ് ആത്തരം ീവലലുവ഻ള഻കീള ുനര഻ടഽം.

ലഭയമഺയ

എഐ ലലഺ

ഄന്ത്഻മ വ഻ശകലനത്ത഻ൽ, തന഻ുക്കഺ തന്
ീറ കഽടഽംബഺംഗങ്ങള്
ുക്കഺ ഈണ്ടഺകഽന് ഄസഽഖം
മാലമഽള വ ശഺര഼ര഻ക- മഺനസ഻ക പ഻ര഻മഽറഽക്കത്ത഻ലഽീട കടന്് ുപഺകഽന് വയക്ത഻ീയ
സഹഺയ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ സംതിപ്ത഻ അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യുന്ഽണ്ട്.
അനഽുയഺജ നഺയ
വ ക്ത഻യ്ക്കഇ
അനഽുയഺജ മഺയ
സമയത്തഇ
പര ഺപ്തമഺയ ര഼ത഻യ഻ല് ീെയ഻ം ലഭ ഺമഺക്കഽന്നത് കഺര ക്ഷമമഺയ
ീെയ഻ം ൂകകഺര ം ീചയ്യറന്ന ര഼ത഻യ഻ലാീട ഉറപ്പഺക്കഺം.
2. ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ീെയ഻ം നടപട഻ത്കമം

ഒരഽ ീേയ഻മ഻ന്
ീറ ുസവനം ഒന്ഽക഻ൽ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ വഴ഻ുയഺ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻
ന഻യമ഻ചാണ഻ട്ടുള വ ഄംഗ഼കിത ുതഡ് പഺര്
ട്ട഻ ഄ്മ഻ന഻ക്ുന്ദ്ടറ്റുറഺ (ട഻പ഻എഐ ) വഴ഻ുയഺ
ുതടഺം.
ുപഺള഻സ഻ ചട്ടന്ദ്പകഺരം ീേയ഻ം ഈണ്ടഺകഽന് സമയം
ഄത് ആന്
ഷവറൽ⁄ ട഻പ഻എഐ ീയ
ഄറ഻യ഻ക്കണം ഄത് ീേയ഻ം ലഭ഻ക്കഽന് സമയം വീര തഽടരണം, അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ്
ീേയ഻ം ഒരഽ വ഻ഭഺഗം നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള഻ലാീടയഺണ് കടന്് ുപഺകഽന്ത഻ന് ഓുരഺന്഻നഽം
ഄത഻ന്
ുറതഺയ ന്ദ്പഺധഺനയവഽമഽണ്ട്.
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അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസ്സ഻ീല മഽഖയ ഈത്പന്മഺയ അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ്
ആന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ുപഺള഻സ഻ ഈദ്ധര഻ചാണ് നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ വ഻ശദമഺയ഻ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ട്ടുണ്ട്.
കയഺഷ്
ീലസ് ീസികരയത്ത഻ൽ ഈള്
ീപ്പടഺത്ത ഄത്തരം ഈത്പന്ങ്ങൽ ഒഴ഻ീകയഽള വ ന഻ശ്ച഻ത
അനഽകാലയ ഈത്പന്ം ഄഥവഺ ഗഽരഽതര ുരഺഗ ഄഥവഺ ദ഻വുസന പണം ലഭ഻ക്കഽന്
ഈത്പന്ം തഽടങ്ങ഻യവയഽീട ീപഺതഽുവയഽള വ നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളും അവശയമഺയ ുരഖകളും
നകുദശം സമഺനമഺണ്.
ആന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരമഽള വ ീേയ഻ം തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത് ുപഺീലയഺകഺം:
a) ക ഺഷ് ഇന
ീലസ്ഡ ീെയ഻ം
കയഺഷ്
ീലസ് എഐ ന്ഺൽ ുഹഺക്പ഻റ്റല഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺകഽന് സമയത്ത് ആന്
ഷവ
ൽ ീചയ്യീപ്പട്ട
വയക്ത഻ പണം ഒന്ഽം ീകട്ട഻ വയ്ക്ുക്കണ്ടത഻ലല. ആന്
ഷവറൽ ഄഥവഺ ുതഡ് പഺര്
ട്ട഻
ഄ്മ഻ന഻ക്ുന്ദ്ടറൽ നല്
കഽന് മഽന്
കാൽ ഄനഽമത഻ുയഺീട, ീനറ്റ്
വര്
ക്ക഻ൽീപട്ട അശഽപന്ദ്ത഻
ുസവനം
നല്
കഽം,
ഄത഻നഽുശഷം
ആന്
ഷവറൽ
ഄഥവഺ
ുതഡ്
പഺര്
ട്ട഻
ഄ്മ഻ന഻ക്ുന്ദ്ടറൽക്ക്
ീേയ഻ം
ീസറ്റ഻ൽ
ീചയ്യുന്ത഻നഽള വ
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ
സമര്
പ്പ഻ക്കഽം.
b) പണം ീെയ഻ം ീചയ്യറക
ആന്
ഷവ
ൽ ീചയ്യീപ്പട്ട വയക്ത഻ കയഺഷ്
ീലസ് ീസറ്റ഻ൽീമന്
റ് ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത഻ട്ട഻ീലലക഻ൽ,
ഄവൽ/ഄയഺൽ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽപണം ുനര഻ട്ട് ഄടയ്ക്ക്കണം. ഄത഻നഽുശഷം അ ബ഻ലല്
ആന്
ഷവ
റൽ ഄഥവഺ ട഻പ഻എഐ  സമര്
പ്പ഻ക്കഽക ഄങ്ങീന പണം ീേയ഻ം ീചയ്യഺം.
രണ്ട് ുകസഽകള഻ലഽം ഄട഻സ്ഥഺന നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ഒന്ഽതീന്യഺണ്.
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ച഻ത്തം
2:
ീെയ഻ം
ത്പത്ക഻യയ഻ല്
തഺീഴ
ഘട്ട്യൂട്ട്ങ്ങളഺണഽള്ള പരീത് (കിത മഺയ ത്കമത്ത഻ലലല)

ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ന

a) അറ഻യ഻ക്കഽക
ഈപുഭഺക്തഺവഽം ീേയ഻ം ട഼മഽം ആന്
ഷവറന്
സ഻ൽ അദയമഺയ഻ ബന്ധീപ്പടഽന്ത് ീേയ഻ം
ഄറ഻യ഻ക്കഽന്ത഻നഺണ്. അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺകഺൽ ലഺൽ ീചയ്യുന് വ഻വരം ഄഥവഺ
ഄട഻യന്ത്രമഺയ഻ ഄശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺകഽകയഺീണക഻ൽ അ വ഻വരം ഈപുഭഺക്തഺവ്
കമ്പന഻ീയ ഄറ഻യ഻ക്കണം.
ഄടഽത്തകഺലം
വീര,
ീേയ഻ം
സഺഹചരയം
ഈണ്ടഺകഽന്ത്
ഄറ഻യ഻ക്കഽന്ത്
ഔപചഺര഻കമഺയ഻രഽന്ഽ. പുക്ഷ
ഄടഽത്ത഻ീടയഺയ഻ ആന്
ഷവറര്
മഺൽ
ീേയ഻ം
ഈണ്ടഺകഽന്ത് ുവഗം ഄറ഻യ഻ക്കണീമന്ത് ന഻ര്
ബന്ധമഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
ലഺൽ ീചയ്ക്ത്
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അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺകഽന് ഘട്ടത്ത഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻ന് മഽമ്പഽം ഄട഻യന്ത്രമഺയ഻
ഄ്മ഻റ്റഺകഽകയഺീണക഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺയ഻ 24 മണ഻ക്കാറ഻നകവഽം ഄറ഻യ഻ചാണ഻ര഻ക്കണം.
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺകഽന് വ഻വരം സമയത്ത് ഄറ഻യ഻ക്കഽന്ത് വഴ഻ ട഻പ഻എഐ ⁄
ആന്
ഷവറര്
ക്ക്
ഈപുഭഺക്തഺവ്
ശര഻ക്കഽം
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ഄ്മ഻റ്റഺുകണ്ട
അവശയമഽണ്ടഺയ഻രഽുന്ഺ എഐ ന്ഽം നീതക഻ലഽം തരത്ത഻ലഽള വ
കിന്ദ്ത഻മം നടന്഻ട്ടുണ്ുടഺ
എഐ ന്ഽം
പര഻ുശഺധ഻ക്കഺനഽം
ചഺര്
ജഽകളുീട
കഺരയത്ത഻ൽ
ധഺരണയ഻ീലത്തഺനഽം
സഺധ഻ക്കഽം.
ുനരീത്ത ഄറ഻യ഻ക്കഽക എഐ ന്ഺൽ „ുരഖ മാലം എഐ ഴഽത഻ തയ്യഺറഺക്ക഻യ കത്ത്
സമര്
പ്പ഻ക്കഽക‟ ഄഥവഺ ഫഺ്സ് ീചയ്യുക. അശയവ഻ന഻മയ- സഺുകത഻ക വ഻ദയയഽീട
വ഻കസനുത്തഺീട, ട഻പ഻എഐ ⁄ ആന്
ഷവററഽീട
24 മണ഻ക്കാൽ ന്ദ്പവര്
ത്ത഻ക്കഽന്
ുകഺൽ
ീസന്
ററഽകള഻ൽ
വ഻ള഻ുചാണഺ
ഄഥവഺ
ആന്
റര്
ീനറ്റ഻ലാീടുയഺ
ആ-ീമയ഻ല഻ലാീടുയഺ
ഄറ഻യ഻ക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽം.
b) രജ഻സ്ഡുത്ടഷന്
ീേയഽം സ഻സ്റ്റത്ത഻ൽ കയറ്റ഻ നത് സമയത്തഽം ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ റഫറന്
സ് നമ്പൽ
സിഷ്ട഻ക്കഽന് ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയഺണ് ീന്ദ്കയ഻ം രജ഻ക്ുന്ദ്ടഷൽ.
ഇ നമ്പറ഻ീന ീേയ഻ം നമ്പൽ,
ീേയ഻ം റഫറന്
സ് നമ്പൽ ഄഥവഺ ീേയ഻ം കണ്
ുന്ദ്ടഺൽ നമ്പൽ എഐ ന്ഺണ് പറയഽന്ത്.
ീേയ഻ം നമ്പൽ സംഖയുയഺ ഄഥവഺ ഄക്ഷരവഽം സംഖയഽം ുചര്
ന്ുതഺ അകഺം.
ീേയ഻ം ഄറ഻യ഻പ്പ് ലഭ഻ചാണഺലഽടീന ശര഻യഺയ ുപഺള഻സ഻ നമ്പരഽം ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യഽീട വ഻വരങ്ങൽ പര഻ുശഺധ഻ചാണത഻നഽുശഷം രജ഻ക്ുന്ദ്ടഷൽ ീചയ്ക്ത് ീേയ഻ം നമ്പൽ
സിഷ്ട഻ക്കഽം.
ഒര഻ക്കല് സ഻സ്റ്റത്ത഻ൽ
ീേയ഻ം
രജ഻സ്റ്റൽ
ീചയ്ക്ത്
കഴ഻ഞ്ഞഺൽ,
ആന്
ഷവററഽീട
ഄീക്കിണ്ട഻ുലക്ക് ഄത഻നഽള വ കരഽതല്
ധനം ഈണ്ടഺക്കഽം.
ഄറ഻യ഻പ്പ്⁄ രജ഻ക്ുന്ദ്ടഷൽ
സമയത്ത്, ശര഻യഺയ ീേയ഻ം തഽക ഄഥവഺ എഐ സ്റ്റ഻ുമറ്റ് ഄറ഻യഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല.
അദയീത്ത കരഽതല്
ധനം ഄതഽീകഺണ്ട് സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് കരഽതല്
ധനമഺയ഻ര഻ക്കഽം (ീപഺതഽുമ
മഽന് ീേയ഻മഽകളുീട ശരഺശര഻ ന്ദ്പകഺരം). ഒര഻ക്കൽ എഐ സ്റ്റ഻ുമറ്റ് ഄഥവഺ ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ത
ബഺദ്ധയത ഄറ഻യഺൽ സഺധ഻ചാണഺൽ, ഄത഻ന് ഄനഽസിതമഺയ഻ കരഽതല്
ധനം പഽതഽക്കഽം.
c) ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൾ പര഻ുശഺധ഻ക്കഽക
ഒര഻ക്കൽ ീേയ഻ം രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്ക്തഺൽ, നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്കഽള വ എഐ ലലഺ ുരഖകളും ലഭ഻ുചാണഺ
എഐ ന്് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഺണ് ഄടഽതത നടപട഻.
ീേയ഻ം
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്കഺയ഻
ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ടതഺണ്:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

തഺീഴ

ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്

സംഗത഻കൽ

വളീര

ഄസഽഖമഽണ്ീടന്ത഻ന് ുരഖമാലമഽള വ ീതള഻വ്
ലഭ഻ചാണ ച഻ക഻ത്സ
ഄ്മ഻റ്റഺയ കഺലഺവധ഻
പര഻ുശഺധന റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄടചാണ പണം
ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഽള വ മറ്റ് ന഻ര്
ുദശങ്ങൽ
ഄവയവങ്ങൽ മഺറ്റ഻ വചാണത഻ന പണം ഄടചാണത഻ന്ീറ ീതള഻വ്, തഽടങ്ങ഻യവ

ീേയ഻ം
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ
ീചയ്യുന്വൽ
ീചക്ക്
ല഻സ്റ്റ്
ന്ദ്പകഺരമഽള വ
ുരഖകൽ
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽം. മ഻ക്ക കമ്പന഻കളുീട ഄത്തരം ീചക്ക്
ല഻സ്റ്റുകൽ ുഡഺക്കഽീമന്
ുറഷൽ
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളുീട ഭഺഗമഺയ഻ട്ടഺണ് കഺണഽന്ത്
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നീതക഻ലഽം ുഡഺക്കഽീമന്
റ് ലഭ഻ചാണ഻ട്ട഻ീലലക഻ൽ ഇ ഘട്ടത്ത഻ൽ ഄത് ഄറ഻യഺൽ സഺധ഻ക്കഽം
– ച഻ല ഘട്ടത്ത഻ൽ സമര്
പ്പ഻ക്കഺത്ത ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ സമര്
പ്പ഻ക്കഺൽ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ുനഺട്
⁄
അശഽപന്ദ്ത഻ുയഺട്
അവശയീപ്പടഽം.
മ഻ക്ക
കമ്പന഻കളുീട
സമര്
പ്പ഻ചാണ
എഐ ലലഺ
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളും
അദയം
സാക്ഷ്മമഺയ഻
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽം
ഄങ്ങീന
ഄധ഻ക
ുഡഺക്കഽീമന്
റ്
അവശയീപ്പട്ട്
ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന
ബഽദ്ധ഻മഽട്ട഻ക്കഽന്ത്
കഴ഻വതഽം
കഽറയ്ക്ക്കഽം.
d) ബ഻ലല഻ംഗ് വ഻വരങ്ങൾ പര഻ുശഺധ഻ക്കഽക
ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള഻ൽ വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ഒന്ഺണ് ബ഻ലല഻ംഗ് . ഒരഽ അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻ വ഻വ഻ധ തലങ്ങള഻ലഽള വ ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്ക് ീചലവഺകഽന്
തഽക
നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ നല്
കഽം.
ഒരഽ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരം തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകൽ നല്
കഽം:
 മഽറ഻/ക഻ടക്ക വഺടക, ുബഺര്
ഡ഻ംഗ് ീചലവഽകൽ, ീനഴ്സ഻ംഗ് ീചലവഽകൽ ഄതഺയത്
രജ഻ക്ുന്ദ്ടഷനഽം സര്
േ഼സ് ചഺര്
ജഽകളും സഹ഻തം.
 ഐസ഻യഽ ചഺര്
ജഽകൽ
 ഓപ്പുറഷൽ ത഻ുയറ്റൽ ചഺര്
ജഽകൽ,
 ശക്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ീചലവഽകൽ, ഄനക്ുതഷയ, രക്തം, ഓ്സ഻ജൽ,
ശക്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യ സഺമന്ദ്ഗ഻കൽ, മരഽന്ഽകൽ, , ുരഺഗ ന഻ര്
ണയ സഺമന്ദ്ഗ഻കൽ, എഐ ്സ്-ുറ,
ഡയഺല഻സ഻സ്, ക഼ുമഺീതറഺപ്പ഻, ുറഡ഻ുയഺ ീതറഺപ്പ഻, ുപക്ുമക്കര് ീചലവഽകൽ,
കിന്ദ്ത഻മ ഄയവയവങ്ങൽ, മറ്റ് ീമഡ഻ക്കൽ ീചലവഽകൽ.
 സര്
ജൽ,
ഄനക്ുതയഷ഻സ്റ്റ്,
ീമഡ഻ക്കൽ
ന്ദ്പഺക്ട഼ഷ്ണൽ,
കണ്
സള്
ട്ടന്
റഽമഺൽ,
ക്ീപഷയല഻സ്റ്റ് ഫ഼സ്.
 അംബഽലന്
സ് ചഺര്
ജഽകൽ
 രക്തപര഻ുശഺധന, എഐ ്സ്-ുറ, ക്കഺന഻ംഗ് തഽടങ്ങ഻യ പര഻ുശഺധന ീചലവഽകൽ
 മരഽന്ഽകൽ
ഈപുഭഺക്തഺവ് സമര്
പ്പ഻ക്കഽന് ുരഖകള഻ൽ ന഻ന്ഽം മഽകള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങൽ
ുശഖര഻ക്കഽകയഽം ഄങ്ങീന ീേയ഻മഽകൽ കിതയമഺയ഻ ീസറ്റ഻ൽ ീചയ്യുകയഽം ീചയ്യും.
അശഽപന്ദ്ത഻കള഻ീല
ബ഻ലല഻ംഗ്
ര഼ത഻കൽ
ന഻ലവഺരമഽള വതഺക്കഽന്ത഻ന്
ന്ദ്ശമങ്ങൽ
നടത്തഽന്ഽണ്ീടക഻ലഽം, അശഽപന്ദ്ത഻കൽ വ഻വ഻ധ ര഼ത഻കള഻ലഽള വ ബ഻ലല഻ംഗ് ര഼ത഻കളഺണ്
പഺല഻ചാണ്
വരഽന്ത്
ഄങ്ങീന
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ീവലലുവ഻ള഻കീള
ുനര഻ുടണ്ടതഺയ഻ വരഽം:
 റാം വഺടകയ഻ൽ ച഻ല ഄടയ്ക്ക്കഺൽ പറ്റഺത്ത സര്
േ഼സ് ചഺര്
ജഽകൽ ഈള്
ീപ്പടഽം.
 സ഻ംഗ഻ള് ബ഻ലല഻ൽ
വയതയക്ത
തലീകട്ടുകളുണ്ടഺവഽം
പര഻ുശഺധനകള്
ക്കഽം മരഽന്ഽകള്
ക്കഽമഺയ഻ വല഻യ ബ഻ലല്.
 ന഻ലവഺരമ഻ലലഺത്ത ുപരഽകളുീട ഈപുയഺഗം
സര്
േ഼സ് ചഺര്
ജ് എഐ ന്് ഈപുയഺഗ഻ക്കൽ

–

ഄഥവഺ

എഐ ലലഺ

ഈദഺ. ുനഴ്സ഻ംഗ് ചഺര്
ജ഻ീന

 ബ഻ലല഻ൽ “സമഺന ചഺര്
ജഽകൽ”, “തഽടങ്ങ഻യ”, “ബന്ധീപ്പട്ട ചഺര്
ജഽകൽ” ുപഺലഽള വ
വഺക്കഽകളുീട ഈപുയഺഗം.
ബ഻ലല഻ംഗ് വയക്തമീലലക഻ൽ, ആന്
ീവസ്റ്റ഻ുഗറ്റൽ ഄധ഻ക വ഻വരങ്ങൽ അവശയീപ്പുട്ടക്കഺം,
ഄങ്ങീന സംശയം ന഻വഺരണം നടത്ത഻ ന്ദ്പം  നം ന്ദ്പം  നം പര഻ഹര഻ക്കഽം.
ഇ ന്ദ്പം  നവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഐഅര്
ഡ഻എഐ  ഄത്തരം ബ഻ലലുകളുീട രാപുരഖയഽം
പണം നല്
കഺൽ കഴ഻യഺത്ത ഘടകങ്ങളുീട പട്ട഻കീയയഽംകഽറ഻ചാണ് ീഹല്
ത്ത് ആന്
ഷവറന്
സ്
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡുസഷൽ മഺര്
ഗുരഖകൽ പഽറീപ്പടഽവ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
228

പഺുക്ക

മെ ന഻രക്കഽകൾ

ച഻ല ഄസഽഖങ്ങളുീട ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്ക് മ഻ക്ക അശഽപന്ദ്ത഻കളുടം പഺുക്കജ് ന഻രക്ക്
സമ്മത഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്. ആത് അശഽപന്ദ്ത഻യഽീട ച഻ക഻ത്സ നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളുീട ന഻ലവഺരവഽം
ഈപുയഺഗ഻ക്കഽന്
വക്തഽക്കളുീടയഽം
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്.
ഄടഽത്ത഻ീട,
ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ ന്ദ്പ഻ുഫര്
ഡ് ീന്ദ്പഺൂവഡൽ ീനറ്റ്
വര്
ക്കഽം
അര്
എഐ ക്ബ഻ൂവയഽീട
കഺരയത്ത഻ലഽം,
മ഻ക്ക
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളുീടയഽം
പഺുക്കജ്
ീചലവ്
മഽന്
കാട്ട഻
ന഻ശ്ചയ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
ഉദഺഹരണം
a) കഺര്
ഡ഻യഺക് പഺുക്കജ്: അ് ച഻ുയഺന്ദ്ഗഺം, അ് ച഻ുയഺലഺസ്റ്റ഻, സ഻എഐ ബ഻ജ഻ ഄഥവഺ
ഓപ്പണ്ഹഺര്
ട്ട് സര്
ജറ഻, തഽടങ്ങ഻യവ.
b) ൂഗനുകഺളജ഻ പഺുക്കജ്:
ീചയ്യൽ, തഽടങ്ങ഻യവ.

സഺധഺരണ

ന്ദ്പസവം,

സ഻ുസറ഻യൽ,

ഗര്
ഭപഺന്ദ്തം

ന഼ക്കം

c) ഓര്
ത്തഺപ഼ഡ഻യഺക് പഺുക്കജഽകൽ.
d) ഓറ് ഓതഺല്
ുമഺളജ഻ക്കൽ പഺുക്കജഽകൽ
ശക്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യയഽീട സക഼ര്
ണത
ന്ദ്പുതയകം ഇടഺക്കഽം.

മാല

ഄധ഻ക

ീചലവ്

ഈണ്ടഺകഽകയഺീണക഻ൽ

ഄത്

പഺുക്കജഽകള്
ക്ക് ീചലവഺകഽന് തഽകയഽീട കഺരയത്ത഻ൽ ന഻ശ്ചയമഽണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം മഺന്ദ്തമലല
ന഻ലവഺരമഽള വ നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളുമഺയ഻ര഻ക്കഽം അയത഻നഺൽ ആത് എഐ ളുപ്പത്ത഻ൽ ൂകകഺരയം
ീചയ്യഺൽ സഺധ഻ക്കഽം.
e) ീെയ഻മഽകൾ ുകഺ് ീചയ്യറക
ുലഺക
അുരഺഗയ
സംഘടന
(ഡബ്ളയ്ാഎഐ ചാണ്ഒ)
വ഻കസ഻പ്പ഻ീചാണടഽത്ത
ഇന്
റര്
നഺഷണല്
െഺസ഻െ഻ുക്കഷന്
്ത്
ഡ഻സ഼സസ്ഡ
(ഐസ഻ഡ഻) ുകഺ്സ്ഡ ുണ് നറ്റവഽം ന്ദ്പധഺനമഺയ഻ ഈപുയഺഗ഻ക്കഽന്
ുകഺഡ്.
ഐസ഻ഡ഻ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് രാപുരഖയഺണ് ഈപുയഺഗ഻ക്കഽന്ീതക഻ൽ,
ീത്പഺസ഻ജ഻യര്
ീടര്
മ഻ുനഺളജ഻
(സ഻പ഻ട഻)
ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ ന്ദ്പുയഺഗ഻ക്കഽന് നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളഺണ് ഈപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്.

കറന്
റ്
ുകഺ്സ്ഡ

ആന്
ഷവറൽമഺൽ ുകഺഡ഻ംഗ഻ീനയഽം ഄത്തരം വ഻വരങ്ങൽ വ഻ശകലനം ീചയ്യഺൽ കഴ഻യഽന്
ആന്
ഫര്
ീമഷൽ ബഺക് അരംഭ഻ചാണ഻ട്ടുള വ ആന്
ഷവറന്
സ് ീറഗഽുലറ്ററ഻ അന്
റ് ീഡവലപ്ീമന്
റ്
ഄുതഺറ഻റ്റ഻യഽീട
(ഐഅര്
ഡ഻എഐ ഐ)
ഭഺഗമഺയ
ആന്
ഷവറന്
സ്
ആന്
ഫര്
ുമഷൽ
ബയാുറഺീയയഽം (ഐഐബ഻) വളീരയധ഻കം അന്ദ്ശയ഻ക്കഽന്തഺയ഻ട്ടഺണ് കണ്ടഽവരഽന്ത്.
f) ീെയ഻ം നടപട഻ത്കമം
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻ വഺയ഻ചാണഺൽ മനസ്സ഻ലഺകഽം ഄത് ഒരഽ വഺണ഻ജയ
കരഺറഺുണഺ എഐ ന്ത്, ആത഻ൽ ീേയ഻ം എഐ ുപ്പഺൽ എഐ ന്ദ്ത പര഻ധ഻ വീര നല്
കണീമന്്
ന഻ര്
വച഻ക്കഽന് ീമഡ഻ക്കൽ ഘടകങ്ങൽ ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം.
നീതഺരഽ ആന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻യഽീട മഽഖയ ഭഺഗീമീന്ത്ന്ഺൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് രണ്ട് ുചഺദയങ്ങള്
ക്ക്
ഈത്തരം നല്
കഽക എഐ ന്തഺണ്:
 ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരം ീേയ഻ം നല്
കുണഺ?
 നല്
കണീമക഻ൽ, എഐ ന്ദ്ത തഽക നല്ക
 ണം?
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ഇ ുചഺദയങ്ങള്
ക്ക് ഓുരഺന്഻നഽം ഈത്തരം നല്
കണീമക഻ൽ ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരമഽള വ
ഄുനകം വയവസ്ഥകളും ചട്ടങ്ങളും മനസ്സ഻ലഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണം മഺന്ദ്തമലല ശിംഖലയ഻ൽീപ്പട്ട
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ കരഺൽ ീചയ്യീപ്പട്ട തഽകയഽം ഄറ഻ഞ്ഞ഻ര഻ക്കണം.
ീെയ഻ം സവ഼കര഻ക്കല്
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വയവസ്ഥകൽക്ക്
ആന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻ം സവ഼കര഻ക്കഽക:

ഄനഽസിതമഺയ഻ട്ടഺണ്

ഒരഽ

അുരഺഗയ

i. ുശഽപത്ത഻യ഻ല്
അ്മ഻റ്റഺയ
വ ക്ത഻യ്ക്കഇ
ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
ുപഺള഻സ഻ ത്പകഺരമഽള്ള പരീ പര഻രക്ഷ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം
ആത് ലള഻തമഺയ഻ ുതഺന്ഺം, പര഻രക്ഷയഽള വ വയക്ത഻യഽീട ുപരഽം അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ഄ്മ഻റ്റഺയ വയക്ത഻യഽീട ുപരഽം തമ്മ഻ൽ സഺമയമ഻ീലലക഻ൽ, ഇ ഄവസ്ഥ ുനര഻ുടണ്ട഻
വരഽം. ആത഻ന് കഺരണം:
പര഻രക്ഷയഽള വ വയക്ത഻യഽീട ുപരഽം അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺയ വയക്ത഻യഽീട ുപരഽം
ഒന്ഺീണന്് ഈറപഺുക്കണ്ടത് വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ഒരഽ കഺരയമഺണ്. അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ഻ൽ ആത്തരം ചത഻കൽ സഺധഺരണമഺണ്.
ii. ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
ീചയ്യറക

കഺലഺവധ഻യ഻ല്

തീന്ന

ുരഺഗ഻ീയ

അ്മ഻റ്റഇ

iii. ുശഽപത്ത഻ ന഻ര്
വചനം
ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരം ുരഺഗ഻കീള ഄഥവഺ പരഽക്ക് പറ്റ഻യവീര ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഺൽ
ീസികരയമഽള വ
ുഡ
ീകയൽ
ഄഥവഺ
ആന്
ുപഷയന്
റ്
ീകയറ഻നഽള വ
നീതഺരഽ
സ്ഥഺപനീത്തയഽം അശഽപന്ദ്ത഻ീയന്് പറയഽം, ഄീലലക഻ൽ ീേയ഻ം നല്
കഽകയ഻ലല.
iv. ുഡഺമ഻സ഻ലറ഻ ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന്
നതഺനഽം
ആന്
ഷവറന്
സ്
ഈത്പന്ങ്ങൽ
ുഡഺമ഻സ഻ലറ഻
ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷൽ
അനാകാലയങ്ങൽ നല്
കഺറഽണ്ട്. ആത് ീപഺതഽുവ പറയഽന്ത് ച഻ല ുരഺഗങ്ങളുീട ഄഥവഺ
പര഻ക്കഽകളുീട ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ 3 ദ഻വസത്ത഻ൽ കാടഽതൽ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄഥവഺ
നഴ്സ഻ങ്ങ് ുഹഺമ഻ൽ.
തഺമസ഻ുക്കണ്ട഻
വരഽന്ത഻ീനയഺണ്,
പുക്ഷ
ച഻ലുപ്പഺൽ
സഺഹചരയത്തഺൽ ആന്ത്യയ഻ൽ ച഻ക഻ത്സ വ഼ട്ട഻ൽ നടത്തണ്ട഻ വരഽം:
 അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ുലുക്കഺ നഴ്സ഻ങ്ങ് ുഹഺമ഻ുലുക്കഺ
ഄവസ്ഥയ഻ലഺണ് ുരഺഗ഻ീയക഻ൽ ഄഥവഺ

തഺീഴ

പറയഽന്

ീകഺണ്ടഽുപഺകഺൽ

കഴ഻യഺത്ത

 അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ുലഺ നഴ്സ഻ങ്ങ് ുഹഺമ഻ുലഺ ക഻ടക്ക ീസികരയം ലഭ഻ക്കഺത്തത഻നഺുലഺ
v. ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന് ൂദര്
ഘ ം
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ ീപഺതഽുവ ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷൽ പര഻രക്ഷ
ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് കഽറഞ്ഞത് 24 മണ഻ക്കാീറക഻ലഽം അശഽപന്ദ്ത഻ വഺസം ുവണം.
അയത഻നഺൽ ഄ്മ഻റ്റഺകഽന് ത഼യത഻യഽം സമയവഽം ഄതഽുപഺീല ഡ഻ക്ചഺര്ജ
 ഺകഽന്
ത഼യത഻യഽം സമയവഽം വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ടതഺണ്.
ുഡ-ീകയര് ച഻ക഻ത്ന
സഺുകത഻ക വ഻കസനുത്തഺീട അുരഺഗയ പര഻പഺലന ുമഖലയ഻ൽ മഽന്
പ് ദ഼ര്
ഘക്കഺലീത്ത
അശഽപന്ദ്ത഻വഺസം അവശയമഺയ഻ വന്഻രഽന് ച഻ക഻ത്സകള്
ക്ക്
ആന്് ലള഻തമഺയ
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ മഺന്ദ്തമഺണ് അവശയം.
24 മണ഻ക്കാറ഻ലധ഻കം അശഽപന്ദ്ത഻വഺസം
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അവശയമ഻ലലഺീത
സഺദ്ധയമഺണ്.

തീന്

മ഻ക്ക
ുഡ-ീകയൽ
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
സഺധ഻ക്കഽം.

ുഡ-ീകയൽ

ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ

നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളും
അയത഻നഺൽ നകുദശം

ഄുനകം

ച഻ക഻ത്സകൽ

മഽന്
കാൽ
സമ്മത഻ചാണ഻ട്ടുള വ
എഐ ന്ദ്ത ീചലവ് വരഽീമന്്

ആന്്

പഺുക്കജ്
ഄറ഻യഺൽ

vi. ഒപ഻ഡ഻
ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷൽ ആന്
ഷവൽ തഽകീയക്കഺളും കഽറഞ്ഞ ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ആന്
ഷവൽ തഽക
ഇടഺക്ക഻ ച഻ല ുപഺള഻സ഻കൽ ഔട്ട്-ുപഷയന്
റഺയ഻ ച഻ക഻ത്സ എഐ ടഽക്കഽന്ത഻ന്⁄ കണ്
സള്
ട്ട്
ീചയ്യുന്ത഻ന് പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ഽണ്ട്.
ഒപ഻ഡ഻
പര഻രക്ഷ
റ഻യ഻ുമ്പഴ്ീക്മന്
റ഻ന്,

ഓുരഺ
ുപഺള഻സ഻കള്
ക്കഽം
വയതയക്തമഺണ്.
ഄത്തരം
24 മണ഻ക്കാൽ അശഽപന്ദ്ത഻വഺസം എഐ ന് വയവസ്ഥ ബഺധകമലല.

vii. ച഻ക഻ത്ന നടപട഻ത്കമം ⁄ ച഻ക഻ത്ന മഽറ
ഄുലഺപത഻ ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺണ് അശഽപന്ദ്ത഻വഺസം ീപഺതഽുവ അവശയമഺയ഻ വരഽന്ത്.
ുരഺഗ഻കള്
ക്ക് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് മറ്റ് ര഼ത഻കള഻ലഽള വ ച഻ക഻ത്സകളും ുതടഺം:






യാനഺന഻
സ഻ദ്ധ
ുഹഺമ഻ുയഺപത഻
അയഽര്
ുവദം
നഺചയഽുറഺപത഻, തഽടങ്ങ഻യവ

മ഻ക്ക ുപഺള഻സ഻കള഻ലഽം ആത് ഈള്
ീപ്പടഽത്തഽകയ഻ലല പുക്ഷ ച഻ല ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ
ഈപപര഻ധ഻ുയഺീട ആത്തരം ഒുന്ഺ ഄത഻ൽ കാടഽതുലഺ ച഻ക഻ത്സകള്ഈള്
ീപ്പടഽത്ത഻ുയക്കഺം.
viii. ന഻ലവ഻ലഽള്ള പരീ ുരഺഗങ്ങൾ

ന഻ര്
വചനം
ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഗങ്ങൽ എഐ ന്ഺൽ “ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ഻ൽന഻ന്ഽം ുപഺള഻സ഻ എഐ ടഽക്കഽന്ത഻ന്
48 മഺസത്ത഻നഽള വ഻ൽ ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നീതക഻ലഽം തരത്ത഻ലഽള വ ുരഺഗ
ലക്ഷണുമഺ ഄടയഺുളഺ /ുരഺഗ ന഻ര്
ണയവഽം/ ഄഥവഺ ീമഡ഻ക്കൽ ഈപുദശം/ച഻ക഻ത്സ
ുതട഻യ഻ട്ടുള വ നീതക഻ലഽം ഄവസ്ഥുയഺ ുരഺഗുമഺ പര഻ുക്കഺ ഄതഽുപഺലഽള വ ഄവസ്ഥ”
ുനരീത്ത തീന് ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഗങ്ങീള ഒഴ഻വഺക്കഽന്ത഻ന് കഺരണം
ആന്
ഷവറന്
സ്
ന്ദ്പകഺരം
ന഻ശ്ച഻തഺവസ്ഥയ്ക്ക്ക്
പര഻രക്ഷ
നല്
കഺൽ
സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല
എഐ ന്
ആന്
ഷവറന്
സ഻ീല ഄട഻സ്ഥഺന തതവമഺണ്.
എഐ ന്ത്഻രഽന്ഺലഽം,
ഇ
തതവം
ന്ദ്പഺബലയത്ത഻ൽ
ീകഺണ്ടഽവരഽന്ത്
വളീരുയീറ
ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുള വ
ഒരഽ
സംഗത഻യഺണ്
കഺരണം
ആത഻നഺയ഻
മഽറന്ദ്പകഺരമഽള വ
പര഻ുശഺധനയ഻ലാീട മഺന്ദ്തുമ ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന് സമയത്ത് ഄത്തരം
ുരഺഗവഽം
ലക്ഷണവഽം
ഈണ്ടഺയ഻രഽന്ഽീവന്്
കണ്ീടത്തഺൽ
സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു.
ീമഡ഻ക്കല് ീന്ദ്പഺഫണലഽകൽ ുരഺഗത്ത഻ന്
ീറ പഴക്കം സംബന്ധ഻ചാണ് വയതയക്ത ഄഭ഻ന്ദ്പഺയം
നല്
ക഻ുയക്കഺം,
എഐ ന്ഺണ്
ഄസഽഖം
അദയമഺയ഻
ഈണ്ടഺയീതന്
ഄഭ഻ന്ദ്പഺയം
ന്ദ്ശദ്ധഺപാര്
േം കണക്ക഻ീലടഽത്തത഻ന് ുശഷുമ ഇ വയവസ്ഥ ഈപുയഺഗ഻ചാണ് ീേയ഻ം
ന഻രസ഻ക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു.
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അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ അവ഻ര്
ഭഺവുത്തഺീട ഇ ഒഴ഻വഺക്കല഻ന് നമ്മൽ രണ്ട്
പര഻ഷ്കഺരങ്ങൽ നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
 ഒന്ഺമുത്തത് ന്ദ്ഗാപ്പ് ആന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ കഺരയത്ത഻ൽ, മഽഴഽവൽ ന്ദ്ഗാപ്പ് ഄംഗങ്ങീളയഽം
ആന്
ഷവൽ ീചയ്യുന്ത഻നഺൽ ആന്
ഷവറര്
ക്ക് എഐ ത഻ീരയഽള വ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കൽ സഺദ്ധയമലല.
എഐ ലലഺ
സര്
ക്കഺൽ
ജ഼വനക്കഺര്
ക്കഽം,
ദഺര഻ന്ദ്ദയുരഖയ്ക്ക്ക്
തഺീഴയഽള വ
എഐ ലലഺം
കഽടഽംബങ്ങള്
ക്കഽം, ഒരഽ മഽഖയ ുകഺര്
പ്പുററ്റ് ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
ീറ എഐ ലലഺ ജ഼വനക്കഺരഽീട
കാടഽംബങ്ങള്
ക്ക് ,തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്
കഽന് ന്ദ്ഗാപ്പ് ുപഺള഻സ഻കീള ഒരഽ
കഽടഽംബം അദയമഺയ഻ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന് പര഻രക്ഷയഽമഺയ഻ തഺരതമയം ീചയ്യുുമ്പഺൽ
ഄനഽകാലമഺയ഻ കണക്കഺക്കഽം.
 രണ്ടഺമീത്ത പര഻ഷ്കരണം- ന഻ശ്ച഻ത കഺലീത്ത തഽടര്
ചാണയഺയ പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് ുശഷം
ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഗങ്ങള്
ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്
കഽം. ഒരഽ വയക്ത഻യ഻ൽ ഒരഽ ുരഺഗം
ഄഥവഺ
ഄവസ്ഥ
ന഻ലന഻ല്
ക്കഽകയഽം
ഄത്
ന഻ശ്ച഻ത
കഺലുത്തയക്ക്
ഈണ്ടഺകഺത഻ര഻ക്കഽകയഽം
ീചയ്യുകയഺീണക഻ൽ
ഄത഻ീന
ന഻ശ്ച഻ത
ുരഺഗമഺയ഻
കണക്കഺക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല എഐ ന് തതവമഺണ് ആവ഻ീട പഺല഻ക്കഽന്ത്.
ix. ത്പഺരംഭ കഺത്ത഻ര഻പ്പഇ കഺലഺവധ഻
ഒരഽ സഺധഺരണ അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻ 30 ദ഻വസീത്ത ന്ദ്പഺരംഭ
കഺത്ത഻ര഻പ്പ് കഺലഺവധ഻യ്ക്ക്ക് ുശഷം മഺന്ദ്തുമ
ുരഺഗങ്ങള്ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്
കഽകയഽള വു
(ഄപകടവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട അശഽപന്ദ്ത഻വഺസം ഒഴ഻ീക)
ഄതഽുപഺീല, തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ുരഺഗങ്ങളുീട പട്ട഻കയഽം:
 ത഻മ഻രം,
 ത഼ന്ദ്വമലലഺത്ത
ുന്ദ്പഺസ്റ്റഺറ്റ഻ക്
ൂഹപ്പര്
ുന്ദ്ടഺഫ഻,
 ഗര്
ഭപഺന്ദ്തം ന഼ക്കം ീചയ്യൽ,
 ഫ഻സ്റ്റുല,
 ൂപല്
സ്,






ീഹര്
ണ഻യ
ൂഹുന്ദ്ഡഺസ഻ല്
ീസനൂസറ്റ഻സ്
മഽട്ട്
മഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കൽ
തഽടങ്ങ഻യവ.

ശക്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യ

ആവയ്ക്ക്ക് ഒന്ഽം
ന്ദ്പഺരംഭ കഺലഘട്ടത്ത഻ൽ പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്തലല, ആത് ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽീട ഈത്പന്ീത്ത അന്ദ്ശയ഻ചാണ് ഒരഽ വര്
ഷുമഺ രണ്ട് വര്
ഷുമഺ
ഄത഻ൽ കാടഽതുലഺ അകഺം.
ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്കമം ീചയ്യുന്വൽ ആത്തരം ുരഺഗങ്ങീള ത഻ര഻ചാണറ഻യഽകയഽം അ
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് എഐ ന്ദ്ത കഺലമഺയ഻ പര഻രക്ഷയഽണ്ീടന്് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽം ീേയ഻ം
സവ഼കര഻ക്കഽന് വയവസ്ഥയ഻ൽ ഈള്
ീപ്പട്ടതഺുണഺ എഐ ന്ഽം പര഻ുശഺധ഻ക്കഽം.
x. ഒഴ഻വഺക്കലഽകൾ
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ഒരഽ കാട്ടം
വ഻ഭജ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്:

ഒഴ഻വഺക്കലഽകളുീട

പട്ട഻കയഽണ്ട്

ആവീയ

ീപഺതഽുവ

 ന്ദ്പസവം
ുപഺലഽള വ
അനഽകാലയങ്ങൽ
(ആത്
ച഻ല
പര഻രക്ഷകള഻ൽ
ഈള്
ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ീടക഻ലഽം)
 ഔട്ട്-ുപഷയന്
റ് ച഻ക഻ത്സയഽം ദന്ത് ച഻ക഻ത്സയഽം
 എഐ ചാണ്ഐവ഻, ുഹഺര്
ുമഺൽ ീതറഺപ്പ഻, ദഽര്
ുമ്മദസ഻നഽള വ ച഻ക഻ത്സ, വന്ധയത
ച഻ക഻ത്സ, ീസിരരയ ശക്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യ തഽടങ്ങ഻യ
പര഻രക്ഷയ഻ൽ ഈല്
ീകഺള വ഻ക്കഺൽ
സഺധ഻ക്കഺത്തവ.
 മദയം⁄ മയക്കഽമരഽന്് ഈപുയഺഗം മാലമഽണ്ടഺകഽന് ഄസഽഖങ്ങൽ
 ആന്ത്യയ്ക്ക്ക് പഽറത്തഽള വ ൂവദയ ച഻ക഻ത്സ
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 ഫയര്
ന് ഄപകടസഺദ്ധയതയഽള വ ന്ദ്പവര്
ത്തനങ്ങൽ, അംതൃഹതയ
അക്ട഼വ് ന്ദ്പം  നം
 പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്കഺയ഻ മഺന്ദ്തം അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺകഽക.

ന്ദ്ശമം,

ുറഡ഻ുയഺ

ആത്തരം സഺഹചരയത്ത഻ൽ ഒരഽ വ഻ദദ്ധരദ്ധന്
ീറ അഭ഻ന്ദ്പഺയം അവശയമഺീണന്് ീേയ഻ം
ൂകകഺരയം ീചയ്യുന്വൽ ന഻ര്
ുദശ഻ുക്കണ്ടത് വളീര ഄതയവശയമഺണ് ഄങ്ങീന
ുകഺടത഻യ഻ലാീട അീരക഻ലഽം ആത് ുചഺദയം ീചയ്ക്തഺൽ ഄത഻ീന ുനര഻ടഺൽ സഺധ഻ക്കഽം.
xi. ീെയ഻മഽകളറമഺയ഻ ബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട്ഇ പഺല഻ക്കീപ്പുടണ്ട വ വസ്ഥകൾ
ീേയ഻മ഻ന്ീറ കഺരയത്ത഻ൽ എഐ ടഽുക്കണ്ട ച഻ല നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണും ആന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ര഻ക്കണം, ീേയ഻മഽമഺയ഻ സവ഼കര഻ക്കഽന്തഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട
ഄത഻ൽ ച഻ലത് ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട സംഗത഻കളഺണ്.
ീപഺതഽുവ, ആവ ബന്ധീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ത്:
 ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട സമയപര഻ധ഻യ്ക്ക്കഽള വ഻ൽ ീേയ഻ം ഈണ്ടഺയ വ഻വരം – ുനരീത്ത
ഄറ഻യ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ീറ ന്ദ്പഺധഺനയം എഐ ന്ത്ഺീണന്് നമ്മൽ കണ്ടഽ. ഄത്തരം ഄറ഻യ഻പ്പ്
കമ്പന഻യ഻ൽ സമയത്ത് തീന് ലഭ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ ുപഺള഻സ഻ ഈടമ്പട഻ ന്ദ്പകഺരമഽള വ
കഺരയങ്ങൽ സമയത്ത് തീന് നടക്കഽം.
 ന഻ശ്ച഻ത സമയത്ത് തീന് ന഻ശ്ച഻ത ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ സമര്
പ്പ഻ക്കഽക.
 കിന്ദ്ത഻മം, ചത഻, വ് ചന, വക്തഽ ന഻ഷ്ഠമഺയ കഺരയങ്ങൽ മറചാണ് ീവയ്ക്ക്കഽക
തഽടങ്ങ഻യ കഺരയങ്ങള഻ൽ നര്
ീപ്പടഺത഻ര഻ക്കഽക.
g) നല്
ുകണ്ട അത്ഫ഻മ ീെയ഻മ഻ല് എത്തഽക
ഒര഻ക്കൽ ീേയ഻ം സവ഼കര഻ചാണ് കഴ഻ഞ്ഞഺൽ ഄടഽത്തപട഻ ീേയ഻ം തഽകയഺയ഻ എഐ ന്ദ്ത രാപ
നല്
കണീമന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽകയഺണ്. ആത് കണക്കഽകാട്ടുന്ത഻ന് നല്
ുകണ്ട ീേയ഻ം തഽക
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഘടകങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണ് നമ്മൽ മനസ്സ഻ലഺക്കണം. ഇ ഘടകങ്ങളഺണ്:
i. ുപഺള഻സ഻ ത്പകഺരം അംഗങ്ങൾ
ക്കഇ ലഭ മഺയ ഇന്
ഷവര് തഽക
ഓുരഺരഽത്തര്
ക്കഽം ന്ദ്പുതയകം ആന്
ഷവൽ തഽകുയഺട് കാട഻യ ുപഺള഻സ഻കളുണ്ട്, ച഻ലത്
കഽടഽംബത്ത഻ീല എഐ ലലഺ ഄംഗങ്ങള്
ക്കഽം കാട഻ ഒരഽ ആന്
ഷവൽ തഽക എഐ ന് ര഼ത഻യ഻ലഽള വ
ുഫ്ലഺട്ടൽ
ുപഺള഻സ഻കളഺയ഻ര഻ക്കഽം
ഄഥവഺ
ച഻ല
ുപഺള഻സ഻കള്
ുഫ്ലഺട്ടൽ
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം പുക്ഷ ഓുരഺ ഄംഗങ്ങള്
ക്കഽം ഄത഻ൽ പര഻ധ഻ ഈണ്ടഺകഽം.
ii. ുനരത്ത
ഉണ്ടഺയ ീെയ഻ം
കണക്ക഻ീലടഽത്തഇ
ുപഺള഻സ഻
ത്പകഺരം അംഗത്ത഻ന് ലഭ മഺയ ബഺക്ക഻ ഇന്
ഷവര് തഽക:
ുനരത്ത ഈണ്ടഺയ ീേയ഻ം കണക്ക഻ീലടഽത്ത് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരം ഄംഗത്ത഻ന് ലഭയമഺയ
ബഺക്ക഻ ആന്
ഷവൽ തഽക കണക്കഺക്കഽുമ്പഺൽ, പ഻ന്഼ട് നീതക഻ലഽം കയഺഷ്
ീലസ് ഄനഽമത഻
അശഽപന്ദ്ത഻കള്
ക്ക് നല്
ക഻യ഻ട്ടുണ്ുടഺ എഐ ന്് കാട഻ പര഻ുശഺധ഻ക്കണം.
iii. ഉപ-പര഻ധ഻കൾ
ച഻ല ുപഺള഻സ഻കൽ മഽറ഻ വഺടകയ്ക്ക്ക്, ുനഴ്സ഻ംഗ് ചഺര്
ജഽകള്
ക്ക്, തഽടങ്ങ഻യവയക്ക്
ആന്
ഷവറൽ തഽകയഽീട ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺനമഺയ഻ ഄഥവഺ ദ഻വുസന ആന്ദ്ത പര഻ധ഻ വീര
എഐ ന് ഒരഽ പര഻മ഻ത഻ ന഻ശ്ചയ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ടഺവഽം. സമഺനമഺയ പര഻മ഻ത഻ കണ്
സള്
ട്ടന്
റ്
ഫ഼സ്, അംബഽലന്
സ് വഺടക തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്കഽം ഈണ്ടഺവഽം.
iv. ുരഺഗത്ത഻ന് ്ീതങ്ക഻ലഽം
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽക

പര഻ധ഻
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ന഻ശ്ചയ഻ച്ച഻ട്ട്യൂട്ട്റുണ്ടഺ

എന്നഇ

ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന്ദ്പസവ പര഻രക്ഷ ഄഥവഺ ഹിുന്ദ്ദഺഗം ുപഺലഽള വ ച഻ല ഄസഽഖങ്ങള്
ക്ക്
ന഻ശ്ച഻ത തഽക ഄഥവഺ കയഺപ്പ഻ംഗ് ന഻ശ്ചയ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ട്.
v. ക ഽമ഻ുലറ്റ഻വ് ുബഺണസ്സഇ ലഭ഻ക്കഽന്നത഻ന്
ഇലലുയഺ എന്നഇ പര഻ുശഺധ഻ക്കഽക

അവകഺശമഽുണ്ടഺ

ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നീതക഻ലഽം തരത്ത഻ലഽള വ കയഽമ഻ുലറ്റ഻വ് ുബഺണസ്സ്
ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ഄവകഺശമഽണ്ുടഺ
ആലലുയഺ
എഐ ന്്
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽക
(കഴ഻ഞ്ഞ
വര്
ഷങ്ങള഻ൽ ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ ഄയഺളുീട ുപഺള഻സ഻ ന഻ന്ഽം ീേയ഻ം ഒന്ഽം
ീചയ്ക്ത഻ട്ട഻ീലലക഻ൽ). ുനഺ-ീേയ഻ം ുബഺണസ് മ഻ക്കുപ്പഺഴഽം ഄധ഻ക ആന്
ഷവൽ തഽകയഽീട
രാപത്ത഻ലഺണ് ലഭ഻ക്കഽന്ത്, ആത് ത഼ര്
ചാണയഺയഽം ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ആന്
ഷവൽ
തഽക വര്
ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽം. ച഻ലുപ്പഺൽ കയഽമ഻ുലറ്റ഻വ് ുബഺണസ് കഴ഻ഞ്ഞ വര്
ഷം ഄവസഺനം
ഄറ഻യ഻ചാണ
ീേയ഻ം
എഐ ന്
ര഼ത഻യ഻ൽ
ീതറ്റഺയ഻
ന്ദ്പക്തഺവ഻ക്കഽകയഽം
ഄത്
കണക്ക഻ീലടഽക്കഺത഻ര഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യും.
vi. പര഻മ഻ത഻കുളഺീട പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ന മറ്റഇ ീചലവഽകൾ
ച഻ലുപ്പഺൽ ച഻ല
പര഻മ഻ത഻കളും
ഈണ്ടഺകഽം ഈദഺഹരണത്ത഻ന്,
ഄയഽര്
ുേദ
ച഻ക഻ത്സയഺണ് ീചയ്യുന്ീതക഻ൽ, ഄത഻ന് ീപഺതഽുവ കഽറഞ്ഞ പര഻ധ഻യഺണഽള വത്.
ുപഺള഻സ഻ 4 വര്
ഷം പാര്
ത്ത഻യഺക്ക഻യഺൽ അുരഺഗയ പര഻ുശഺധന ീചലവഽകള് ന഻ശ്ച഻ത
പര഻ധ഻യ഻ൽ ലഭ഻ക്കഽം. ഓുരഺ ദ഻വസീത്തയഽം ുഹഺക്പ഻റ്റൽ കയഺഷ് ുപയ്ക്ീമന്
റ഻നഽം
പര഻ധ഻യഽണ്ട്.
vii. ുകഺ-ുപയ്ീമന്
റ്
ആത് ീപഺതഽുവ ുപയ്ക്ീമന്
റ഻ന് മഽമ്പ് വ഻ലയ഻രഽത്തഽന് ീേയ഻മ഻ന്
ീറ ന഻ശ്ച഻ത
ശതമഺനമഺണ്.
ുകഺ-ുപ
ച഻ല
ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത
സഺഹചരയങ്ങള഻ൽ
മഺന്ദ്തുമ
ബഺധകമഺയ഻ട്ടുള വു – ഄതഺയത് മഽഖയ ീേയ഻മഽകള്
ക്ക് മഺന്ദ്തം, ന്ദ്പസവ ീേയ഻മഽകള്
ക്ക്
മഺന്ദ്തം, രണ്ടഺമീത്ത ീേയ഻ം മഽതല് മഺന്ദ്തം ഄഥവഺ ന഻ശ്ച഻ത പര഻ധ഻യ഻ൽ കാടഽതൽ
തഽകയഽള വ ീേയ഻മഽകള്
ക്ക് മഺന്ദ്തം.
തഽക
നല്
കഽന്ത഻ന്
മഽമ്പ്
ആത്തരം
പര഻ധ഻കളുമഺയ഻
ഄ്ജസ്റ്റ്
ീചയ്യും,
നല്
തുകണ്ടഺത്ത തഽക ക഻ഴ഻ചാണത഻നഽുശഷമഺണ് ഄന്ത്഻മ ീേയ഻ം തഽക ത഼രഽമഺന഻ക്കഽക.
ുുരഺഗ

ീെയ഻മ഻ീല നല്
ുകണ്ടഺത്ത ഘടകങ്ങൾ

ുരഺഗങ്ങൽ ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന്ത഻ന് ീചലവഺകഽന്

ീചലവഽകീള രണ്ടഺയ഻ തരംത഻ര഻ക്കഺം:

 ുരഺഗം ുഭദമഺക്കഽന്ത഻നഽള വ ീചലവഽകൽ
 പര഻പഺലനത്ത഻നഽള വ ീചലവഽകൽ.
ുരഺഗം ുഭദമഺക്കഽന്ത഻നഽള വ ീചലവഽകള഻ൽ എഐ ലലഺ ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകളും ഄതഽമഺയ഻
സഺധഺരണ ബന്ധീപ്പട്ട ീസികരയങ്ങളും ഈള്
ീപ്പടഽം. മഺന്ദ്തമലല, ആത഻ല് അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ീസികരയന്ദ്പദമഺയ഻
ഄഥവഺ
അഢംബരുത്തഺീട
കഴ഻ഞ്ഞത഻ന്
ീറ
ീചലവഽകളും
ഈള്
ീപ്പുട്ടക്കഺം.
ഒരഽ സഺധഺരണ അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻ ുരഺഗം ുഭദമഺക്കഽന്ത഻നഽള വ
ീചലവഽകള്
ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്
കഽം
പുക്ഷ അഢംബര ീചലവഽകള്
ക്ക് പര഻രക്ഷ
നല്
കഽകയ഻ലല.
ആത്തരം ീചലവഽകീള ുനഺൽ-ന്ദ്ട഼റ്റ്ീമന്
റ് ീചലവഽകൽ എഐ ന്് തരംത഻ര഻ക്കഺം ഄതഺയത്
രജ഻ക്ുന്ദ്ടഷൽ ചഺര്
ജ്, ുഡഺക്കഽീമന്
ുറഷൽ ചഺര്
ജഽകൽ, തഽടങ്ങ഻യവയഽം ുരഺഗം
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ുഭദമഺക്കഽന്ത഻മഺയ഻
ുനര഻ട്ട്
ബന്ധമഽള വ
ഘടകങ്ങളും
(ഈദഺ.
കഺലഺഘട്ടത്ത഻ൽ ന്ദ്പുതയകം ന഻ര്
ുദശ഻ചാണ഻ട്ടുള വ ുന്ദ്പഺട്ട഼ൽ സല഻ീമന്
റ്).

ആന്
ുപഷയന്
റ്

മഽന്
പ് ഓുരഺ ട഻പ഻എഐ യ്ക്ക്ക്⁄ ആന്
ഷവറര്
ക്ക് പണം നല്
ുകണ്ടത്ത ഘടകങ്ങളുീട സവന്ത്ം
ല഻സ്റ്റ്
ഈണ്ടഺയ഻രഽന്്,
ആന്ത്
ഐഅര്
ഡ഻എഐ ഐ
ീഹല്
ത്ത്
ആന്
ഷവറന്
സ്
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡുസഷൽ മഺര്
ഗുരഖകൽ ന്ദ്പകഺരം സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്.
ഄന്ത്഻മമഺയ഻ നല്
ുകണ്ട
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:

ീേയ഻ം

തഽകയ഻ൽ

എഐ ത്ത഻ുചാണരഽന്ത഻നഽള വ

ന്ദ്കമം

തഺീഴ

പട്ട്യൂട്ട്഻ക 2.1
ഘട്ട്യൂട്ട്ം I

മഽറ഻ വഺടക, കണ്
സള്
ുട്ടഷൽ ഫ഼സ്, തഽടങ്ങ഻യ വ഻വ഻ധ തലത്ത഻ലഽള വ എഐ ലലഺ
ബ഻ലലുകളും രസ഼തഽകളും ല഻സ്റ്റ് ീചയ്യുക.

ഘട്ട്യൂട്ട്ം II

ഓുരഺ തലത്ത഻ലഽമഽള വ പണം നല്
ുകണ്ടഺത്ത ഘടകങ്ങൽ ീേയ഻ം തഽകയ഻ൽ
ന഻ന്ഽം ക഻ഴ഻ക്കഽക

ഘട്ട്യൂട്ട്ം
III
ഘട്ട്യൂട്ട്ം IV
ഘട്ട്യൂട്ട്ം V

ഓുരഺ തലത്ത഻ലഽമഽള വ ീചലവഽകള്
ക്ക് ബഺധകമഺയ പര഻ധ഻ ന്ദ്പുയഺഗ഻ക്കഽക

ഄന്ത്഻മമഺയ഻ നല്
ുകണ്ട തഽകയ഻ുലക്ക് എഐ ത്ത഻ുചാണരഽക ഄത്
തഽകയഽീട പര഻ധ഻ക്കഽള വ഻ൽ തീന്യഺുണഺ എഐ ന്് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽക
ഄന്ത്഻മ ീേയ഻ം
ഄത് ക഻ഴ഻ക്കഽക

തഽകയ഻ൽ

എഐ ത്ത഻ുചാണരഽന്ത഻ന്

ുകഺ-ുപ

ആന്
ഷവൽ

ബഺധകമഺീണക഻ൽ

h) ീെയ഻ം നല്
കല്
ഒര഻ക്കൽ
നല്
ുകണ്ട
ീേയ഻ം
തഽകയ഻ൽ
എഐ ത്ത഻ുചാണര്
ന്ഺൽ,
ുപഺള഻സ഻യ഻ല്
പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്ത് ന്ദ്പകഺരം തഽക അശഽപന്ദ്ത഻യ്ക്ക്ക് ഄഥവഺ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് നല്
കഽം.
ഄംഗ഼കര഻ചാണ ീേയ഻ം തഽക ഫ഻നഺന്
സ്⁄ ഄീക്കിണ്ട് വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽ ഄറ഻യ഻ക്കഽകയഽം
ഄവൽ ീചക്കഺയ഻ുട്ടഺ ഄീലലക഻ൽ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന്
ീറ ഄീക്കിണ്ട഻ുലക്ക് ീേയ഻ം തഽക
ുനര഻ട്ട് ന്ദ്ടഺന്
ക്ഫൽ ീചയ്യുകുയഺ ീചയ്യും.
അശഽപന്ദ്ത഻യ്ക്ക്കഺണ് ുപയ്ക്ീമന്
റ് നല്
കഽന്ീതക഻ൽ ന഻കഽത഻ എഐ ീന്ത്ക഻ലഽമഽണ്ീടക഻ൽ ഄത്
ക഻ഴ഻ക്കണം.
ുതഡ് പഺര്
ട്ട഻ ഄ്മ഻ന഻ക്ുന്ദ്ടറ്ററഺണ് ുപയ്ക്ീമന്
റ് ൂകകഺരയം ീചയ്യുന്ീതക഻ൽ, ഓുരഺ
ആന്
ഷവറര്
ക്കഽം വയതയക്ത ുപയ്ക്ീമന്
റ് നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളഺയ഻ര഻ക്കഽം. ട഻പ഻എഐ യഽീട
ന്ദ്പവര്
ത്തനത്ത഻ന്
ീറ വ഻ശദമഺയ ഒരഽ ച഻ന്ദ്തം പ഻ന്഼ട് കഺണഺം.
ുപയ്ക്ീമന്
റ഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ നറ്റവഽം പഽത഻യ വ഻വരം സ഻സ്റ്റത്ത഻ൽ ഈണ്ടഺയ഻ര഻ുക്കണ്ടത്
ഈപുഭഺക്തഺക്കളുീട ഄുനവഷണങ്ങൽ ൂകകഺരയം ീചയ്യുന്ത഻നഽള വ ഒരഽ സക഼ര്
ണ
ഘടകമഺണ്. മഺന്ദ്തമലല ഇ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ സ഻സ്റ്റത്ത഻ലാീട
ുകഺള്
ീസന്
ററഽകളുമഺയ഻⁄
ഈപുഭഺക്തി ുസവന ട഼മഽമഺയ഻ പക് ീവയ്ക്ക്കഽം.
ഒര഻ക്കല് ുപയ്ക്ീമന്
റ് നല്
ക഻യഺൽ, ീേയ഻മ഻ീന ീസറ്റ഻ല് ീചയ്ക്തതഺയ഻ കണക്കഺക്കഽം.
കമ്പന഻
മഺുനമെീമന്
റ഻നഽം,
ആടന഻ലക്കഺര്
ക്കഽം
ഈപുഭഺക്തഺക്കള്
ക്കഽം,
ഐഅര്
ഡ഻എഐ യ്ക്ക്കഽം ീസറ്റ഻ല്ീചയ്ക്ത ീേയ഻മഽകളുീട തഽകയഽം എഐ ണവഽം ഈള്
പ്പീടയഽള വ
റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട഻കൽ നല്
കണം.
ീസറ്റ഻ല് ീചയ്ക്ത ീേയ഻മഽകളുീട വ഻ശകലനത്ത഻ൽ എഐ ന്ദ്ത
ശതമഺനം ീസറ്റ഻ൽ ീചയ്ക്തഽ,
അനഽപഺത഻കമഺയ഻ എഐ ന്ദ്ത തഽകയഺണ് നല്
ുകണ്ടത്തത്,
ീേയ഻മഽകള്ീസറ്റ഻ല്ീചയ്യുന്ത഻ന് എഐ ടഽത്ത സമയം എഐ ന്഻വ ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കം.
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i) പര ഺപ്തമലലഺത്ത ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൾ
ുവശ മഺ അധ഻ക വ഻വരങ്ങൾ
ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്ക്
ഒരഽ കാട്ടം മഽഖയ
പര഻ുശഺധ഻ുക്കണ്ടതഺയ഻ട്ടുണ്ട്. ആവീയലലഺമഺണ്:








ൂകകഺര ം

ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ

ീചയ്യല്⁄
സാക്ഷ്മമഺയ഻

ഄ്മ഻ഷന്കഽറ഻ുപ്പഺട് കാട഻യ ഡ഻ക്ചഺര്
ജ് സമ്മറ഻
പ഻ന്ത്ഽണയ്ക്ക്കഽള വ പര഻ുശഺധന റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ
വ഻വ഻ധ ഭഺഗങ്ങളുീട വ഻ശദഺംശങ്ങളടങ്ങ഻യ ഄന്ത്഻മ ബ഻ലല്
ന്ദ്പ഻ക്ന്ദ്ക഻പ്ഷനഽം ഫഺര്
മസ഻ ബ഻ലലുകളും
ുപയ്ക്ീമന്
റ് രസ഼തഽകൽ
ീേയ഻ം ുഫഺം
ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന ത഻ര഻ചാണറ഻യഽന്ത഻നഽള വ ുരഖ

ഄനഽഭവത്ത഻ന്
ീറ ീവള഻ചാണത്ത഻ൽ 4 ീേയ഻മഽകള഻ല് ഒീരണീമക഻ലഽം ഄട഻സ്ഥഺന
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളുീട കഺരയത്ത഻ൽ ഄപാര്
ണമഺയ഻ര഻ക്കഽം. അതയ഻നഺൽ ഈപുഭഺക്തഺവ്
ഄയഺള്
ക്ക് ഄനഽവദ഻ചാണ഻ട്ടുള വ സമയപര഻ധ഻യ഻ൽ ഄയഺളുീട ീേയ഻മ഻ന്
ീറ ഒപ്പം
ുഡഺക്കഽീമന്
റ് സമര്
പ്പ഻ക്കഽക.
ഄതഽുപഺീല, ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളുീട
അവശയീപ്പുട്ടക്കഺം, ആത഻ന് കഺരണം:

സമയത്ത്

ഄധ഻ക

ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ

i. സമര്
പ്പ഻ചാണ
ഡ഻ക്ചഺര്
ജ്
സമ്മറ഻
ഐഅര്
ഡ഻എഐ ഐ
ന഻ര്
ുദശ഻ചാണ഻ട്ടുള വ
മഺനദണ്ഡന്ദ്പകഺരമഺയ഻ര഻ക്ക഻ലല ഄഥവഺ ച഻ക഻ത്സയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ച഻ല വ഻വരങ്ങൽ
ഄഥവഺ ുരഺഗത്ത഻ന്
ീറ ചര഻ന്ദ്തം ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ടഺവ഻ലല.
ii. നല്
ക഻യ
ച഻ക഻ത്സീയക്കഽറ഻ചാണ്
മത഻യഺയ
ര഼ത഻യ഻ൽ
ഄീലലക഻ൽ കാടഽതല്വയക്തത അവശയമഺയ഻ വര഻ക.

വ഻ശദ഼കര഻ചാണ഻ട്ടുണ്ടഺവ഻ലല

iii. ഡ഻ക്ചഺര്
ജ് സമ്മറ഻യ഻ൽ ലഭ഻ചാണ ച഻ക഻ത്സ ഄഥവഺ ന഻ര്
ുദശ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് മരഽന്ഽകൽ
ന഻ര്
ണയ഻ക്കീപ്പട്ട ഄസഽഖവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടതലലഺത഻ര഻ക്കഽക.
iv. നല്
ക഻യ഻ട്ടുള വ ബ഻ലല഻ൽ എഐ ലലഺ വ഻ശദഺംശങ്ങളും ആലലഺത഻ര഻ക്കഽക
v. ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട തീന് രണ്ട് ുരഖകള഻ീലയഽം ന്ദ്പഺയം വയതയക്തമഺകഽക.
vi. ബ഻ലല഻ലഽം ഡ഻ക്ചഺര്
ജ് സമ്മറ഻യ഻ലഽം
ത഼യത഻ വയതയക്തമഺയ഻ര഻ക്കഽക.

ഄ്മ഻റ്റഺയ

ത഼യത഻⁄

ഡ഻ക്ചഺര്
ജഺയ

vii. ീേയ഻ം നല്
കഽന്ത഻ന് അശഽപന്ദ്ത഻ വഺസീത്തക്കഽറ഻ചാണ് കാടഽതല് സാക്ഷ്മമഺയ
വ഻ശദഺംശങ്ങൽഅവശയമഺയ഻ വര഻കയഽം ആത഻നഺയ഻ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ീല ആന്
ുഡഺൽ ുകസ്
ുപപ്പറഽകൽ അവശ്.മഺയ഻ വര഻കയഽം ീചയ്യുക.
രണ്ട് സരര്
ഭങ്ങള഻ലഽം ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന ുരഖമാലം എഐ ഴഽത഻ ഄഥവഺ ആ-ീമയ഻ല഻ലാീട
അവശയമഺയ
ഄധ഻ക
വ഻വരങ്ങൽ
അവശയീപ്പടഽം.
മ഻ക്ക
സരര്
ഭങ്ങള഻ലഽം,
ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് അവശയമഺയ വ഻വരങ്ങൽ നല്
കഽന്ത഻ന് സഺധ഻ക്കഽം. എഐ ന്ത്഻രഽന്ഺലഽം,
വളീര ന്ദ്പധഺനമഺയ഻ ുനഺക്ക഻ക്കഺുണണ്ട ച഻ല വ഻വരങ്ങൽ അവശയമഺയ഻ വരഽന്
സരര്
ഭങ്ങള഻ൽ ച഻ലുപ്പഺൽ ഈപുഭഺക്തഺവ് ന്ദ്പത഻കര഻ക്കഺറ഻ലല. ആത്തരം സഺഹചരയങ്ങള഻ൽ,
ീേയ഻ം
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്കഺയ഻
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
വ഻വരങ്ങൽ
അവശയമഺീണന്്
ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന
ഓര്
മ്മീപ്പടഽത്തഽം,
ഄങ്ങീന
മാന്്
ന്ദ്പഺവശയം
ഓര്
മ്മീപ്പടഽത്ത഻യത഻നഽുശഷം ീേയ഻ം ുേഺസ് ീചയ്യുന്ത഻നഽള വ ുനഺട്ട഼സ് ഄയക്കഽം.
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളുീട സമയത്ത് ീേയ഻മഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എഐ ലലഺ അശയവ഻ന഻മയങ്ങള഻ലഽം,
ന഻ങ്ങള്
ക്ക് കത്ത഻ന്
ീറ മഽകള഻ല് ഒരഽ തലീക്കട്ട് കഺണഺം “മഽന്
വ഻ധ഻ കാടഺീത”.
അശയവ഻ന഻മയങ്ങള്
ക്ക് ുശഷം ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന്
ീറ ഭഺഗത്ത് ന഻ന്ഽം യഺീതഺരഽ
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ന്ദ്പത഻കരണവഽം
ലഭ഻ചാണ഻ീലലക഻ൽ
ീേയ഻ം
ന഻രസ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
ആന്
ഷവറര്
ക്കഽണ്ീടന്് ഈറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഽള വ ന഻യമപരമഺയ ഘടകമഺണ഻ത്.

ഄവകഺശം

ന഻ര്
വചനം
ുകസ഻ീനപ്പറ്റ഻ വ഻ശദമഺയ഻ പഠ഻ക്കഽന്ത഻ന് ആന്
ഷവറൽ ആന്
ുഡഺൽ ുകസ് ുപപ്പറഽകൽ
അവശയീപ്പടഽകയഽം ഄത഻നഽുശഷം നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ⁄ ച഻ക഻ത്സ ുപഺള഻സ഻ വയവസ്ഥയ്ക്ക്കഽള വ഻ൽ
വരഽന്തലല
എഐ ന്
ത഼രഽമഺനത്ത഻ീലത്തഽകയഽം
ീചയ്ക്ുതക്കഺം.
കാടഽതല് വ഻വരങ്ങൽ
അവശയീപ്പടഽന് ന്ദ്പവിത്ത഻ീയ ആന്
ഷവറൽ ീേയ഻ം സവ഼കര഻ചാണു എഐ ന്ലല കഺണ഻ക്കഽന്ത്.
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകള് മത഻യഺകഺീത വര഻കയഽം ഄതഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് വ഻ശദ഼കരണവഽം
ഄധ഻ക ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളും അവശയീപ്പടഽകയഽം ീചയ്യുന്ത് ീേയ഻മഽകൽ ൂകകഺരയം
ീചയ്യുന്ത഻ീല ഒരഽ മഽഖയ ീവലലുവ഻ള഻ തീന്യഺണ്.
അവശയമഺയ എഐ ലലഺ
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളും
ലഭ഻ക്കഺീത
ീേയ഻മഽകളുീട
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ
ീചയ്യഺൽ
സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല,
ഄട഻യ്ക്ക്കട഻ കാടഽതല് വ഻വരങ്ങൽ അവശയീപ്പട്ട ഈപുഭഺക്തഺക്കള്
ക്ക്
ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് ഈണ്ടഺക്കഽന്തഽം ഈച഻തമലല.
മ഻കചാണ ന്ദ്പവര്
ത്തനര഼ത഻ ഄനഽസര഻ചാണ്
അവശയമഺയ എഐ ലലഺ വ഻വരങ്ങളും ഄടങ്ങഽന്
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളുീട ല഻സ്റ്റ് നല്
കണം ഄത഻നഽുശഷം പഽത഻യ അവശയം ഈന്യ഻ക്കരഽത്.
j) ീെയ഻മഽകൾ ന഻ുഷധ഻ക്കഽക
ഄനഽഭവത്ത഻ന്
ീറ ീവള഻ചാണത്ത഻ൽ അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മഽകള഻ൽ 10 മഽതല് 15
ശതമഺനം
സമര്
പ്പ഻ചാണ
ീേയ഻മഽകളും
ുപഺള഻സ഻യഽീട
ചട്ടങ്ങള഻ൽ
വരഽന്തഺയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല. ആത് പല കഺരണങ്ങള്മാലമഺകഺം:
i. ഄ്മ഻റ്റഺയ ത഼യത഻ ആന്
ഷവറന്
സ് കഺലഺവധ഻യ഻ൽ അയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല.
ii. അര്
ക്കഽുവണ്ട഻യഺുണഺ
ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല.

ീേയ഻മ഻ന്

ഄുപക്ഷ഻ചാണത്

അ

ഄംഗത്ത഻ന്

പര഻രക്ഷ

iii. ുനരീത്ത ഈണ്ടഺയ഻രഽന് ഄസഽഖം മാലം (ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരം ഄത്തരം ഄവസ്ഥ
ഒഴ഻വഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്)
iv. വയക്തമഺയ
ുനര഻ടഽക.
v.

കഺരണം

കാടഺീത

ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ

സമര്
പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ൽ

കഺലതഺമസം

യഥഺര്
ഥ ച഻ക഻ത്സ ീചയ്യഺത഻ര഻ക്കഽക; പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തമഺയ഻ട്ടഺണ് ഄ്മ഻റ്റ്
ീചയ്ക്തീതക഻ൽ

vi. ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരം ച഻ക഻ത്സ ുനട഻യ ുരഺഗത്ത഻ന് പര഻രക്ഷ ആലലഺത഻ര഻ക്കഽക
vii. മദയം ഄഥവഺ മയക്കഽമരഽന്഻ന്
ീറ ഈപുയഺഗം മാലം ഈണ്ടഺയ ുരഺഗം.
viii. 24 മണ഻ക്കാറ഻ൽ തഺീഴ മഺന്ദ്തം അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺകഽക.
ീേയ഻ം
ന഻രസ഻ക്കഽകുയഺ
തള വ഻ക്കളയഽകുയഺ
(നീതക഻ലഽം
കഺരണവശഺൽ)
ീചയ്യുകയഺീണക഻ൽ അ വ഻വരം ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന ുരഖഺമാലം എഐ ഴഽത഻ ഄറ഻യ഻ക്കണം.
ീപഺതഽുവ, ഄത്തരം ന഻രസ഻ക്കൽ കത്ത഻ൽ ീേയ഻മഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ുപഺള഻സ഻യഽീട
ചട്ടം⁄ വയവസ്ഥ എഐ ടഽത്ത് പറയഽകയഽം ന഻രസ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ കഺരണം വയക്തമഺക്കഽകയഽം
ീചയ്യും.
മ഻ക്ക
ആന്
ഷവറര്
ക്കഽം
ീേയ഻ം
സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻ന്
ഄംഗ഼കഺരം
നല്
ക്കഽന്
ഓഫ഼സീറക്കഺളും സ഼ന഻യറഺയ മഺുനജറഺണ് ന഻രസ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഄനഽമത഻ നല്
കഽന്ത്.
ന഻രസ഻ചാണത് നയഺയമഺയ കഺരണത്തഺലഺുണഺ എഐ ന്ഽം ആന്
ഷവൽീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
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ന഻യമപരമഺയ
പര഻ഹഺരം
നല്
കഽന്ത഻നഽകാട഻യഺണ഻ത്.

അവശയമഺീണക഻ൽ

ഄത഻ന്

വ഻ശദ഼കരണം

ആന്
ഷവറര്
ക്ക് ന഻ുവദനം നല്
കഽന്ത് കാടഺീത , ീേയ഻ം ന഻രസ഻ക്കഽന് സഺഹചരയത്ത഻ൽ
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വീര ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് സമ഼പക്കഺം:





ആന്
ഷവറന്
സ് ഓംബഽ്ക്മഺൽ ഄഥവഺ
ഈപുഭഺക്തി ുഫഺറം ഄഥവഺ
ഐഅര്
ഡ഻എഐ ഐ ഄഥവഺ
ന഼ത഻നയഺയ ുകഺടത഻കൽ.

ഓുരഺ
ന഻രസ഻ക്കഽന്
സരര്
ഭങ്ങള഻ലഽം
ന഻യമപരമഺയ
സാക്ഷ്മപര഻ുശഺധ
അവശയമഺുണഺ
എഐ ന്റ഻യഽന്ത഻നഺയ഻
ഫയൽ
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽം
ഄത഻നഽുശഷം
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ
അവശയമഽള വുപ്പഺൽഎഐ ടഽക്കഽന്ത഻നഺയ഻
സഽരക്ഷ഻തമഺയ
സ്ഥലത്ത്
സാക്ഷ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യും.
k) സംശയഺസ്ഡപദമഺയ
ീെയ഻മഽകൾക്കഇ
അുനവഷണം നടത്തഽം

കാടഽതല്

വ഻ശദമഺയ

ബ഻സ഻നസ്സ഻ന്
ീറ എഐ ലലഺ തഽറകള഻ലഽം ഈണ്ടഺുയക്കഺവഽന് ന്ദ്പം  നങ്ങൽ ൂകകഺരയം
ീചയ്യുന്ത഻ന് ആന്
ഷവററഽമഺൽ പരമഺവധ഻ ന്ദ്ശമ഻ക്കഽന്ഽണ്ട്. ൂകകഺരയം ീചയ്യീപ്പട്ട
ഄുനകം
കിന്ദ്ത഻മ
ീേയ഻മഽകള് കണക്ക഻ീലടഽക്കഽുമ്പഺൽ,
അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറൽ
ആന്
ഷവറര്
മഺര്
ക്ക് ഒരഽ വല഻യ ീവലലുവ഻ള഻ തീന്യഺണ്.
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ഻ൽ ഈണ്ടഺയ഻ട്ടുള വ കിന്ദ്ത഻മങ്ങള്
ക്ക് ച഻ല ഈദഺഹരണങ്ങളഺണ്:
i. ുൾ
മഺറഺട്ട്യൂട്ട്ം – ആന്
ഷവൽ ീചയ്യീപ്പട്ട വയക്ത഻യഽീട ച഻ക഻ത്സ ുനട഻യ വയക്ത഻യഽം
വയതയക്തമഺയ഻ര഻ക്കഽക.
ii. ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൾ
ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷൽ കാടഺീത

കിത്ത഻മമഺയ഻
ചമയ്ക്കഽക
തീന് ീേയ഻ം ുനടഽന്ത഻ന് .

iii. ീചലവഽകൾ
കാട്ട്യൂട്ട്഻
കഺണ഻ക്കഽക
ഒന്ഽക഻ൽ
സഹഺയുത്തഺീട ഄീലലക഻ൽ ബ഻ലലുകൽ കിന്ദ്ത഻മമഺയ഻ ഈണ്ടഺക്കഽക.

-

അശഽപന്ദ്ത഻യഽീട

iv. ഔട്ട്യൂട്ട്ഇുപഷ ന്
റ്
ച഻ക഻ത്ന
ഇന്
ുപഷ ന്
റ്⁄
ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷനഺയ഻ മഺറ്ററക – ച഻ല ഄവസരങ്ങള഻ൽ ഈയര്
ന്
ീചലവ് വരഽന് ുരഺഗ ന഻ര്
ണയ ീചലവഽകള്
ക്ക് പര഻രക്ഷ ുനടഽന്ത഻ന്.
പഽത഻യ ര഼ത഻കള഻ലഽള വ കിന്ദ്ത഻മങ്ങൽ ദ഻വുസന വര്
ദ്ധ഻ചാണ് വരഽന് സഺഹചരയത്ത഻ൽ,
ആന്
ഷവററഽം ട഻പ഻എഐ യഽം തഽടര്
ചാണഺയഺയ഻ തീന് അദയം മഽതുല ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽകയഽം
കിന്ദ്ത഻മങ്ങൽ തടയഽന്ത഻നഽള വ നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളുമഺയ഻ മഽുന്ഺട്ട് വര഻കയഽം ീചയ്യുന്ഽണ്ട്.
രണ്ട് ര഼ത഻കള഻ലഺണ് ീേയ഻മഽകൽ ഄുനവഷണത്ത഻നഺയ഻ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത്:
 സ്ഥ഻രമഺയ ീേയ഻മഽകൽ
 ുന്ദ്പര഻ത ീേയ഻മഽകൽ
ട഻പ഻എഐ 
ഄഥവഺ
ആന്
ഷവറൽ
ന഻ശ്ച഻ത
ശതമഺനം
ീേയ഻മഽകൽ
ീഭിത഼കമഺയ഻
പര഻ുശഺധ഻ക്കണീമന്്
ത഼രഽമഺന഻ുചാണക്കഺം,
ആത്
കയഺഷ്
ീലസ്
ീേയ഻മഽകള്
ക്കഽം
റ഼യ഻ുമ്പഴ്ീക്മന്
റ് ീേയ഻മഽകള്
ക്കഽം വയതയക്തമഺയ഻ര഻ക്കഽം.
ഇ ര഼ത഻ ഄനഽസര഻ചാണ്, ീേയ഻മഽകൽ റഺന്
ഡം സഺമ്പ഻ള഻ംഗ് ര഼ത഻ ഈപുയഺഗ഻ചാണ്
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽം.
ച഻ല ആന്
ഷവറര്
മഺൽ ന഻ശ്ച഻ത തഽകയ്ക്ക്ക് മഽകള഻ലഽള വ ീേയ഻മഽകൽ
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പര഻ുശഺധ഻ക്കഺൽ
ഄനഽശഺസ഻ക്കഽകയഽം
അ
പര഻ധ഻യ്ക്ക്ക്
തഺീഴയഽള വ
ീേയ഻മഽകളുീട ീസറ്റ് പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്കഺയ഻ എഐ ടഽക്കഽകയഽം ീചയ്യും.
രണ്ടഺമീത്ത
ര഼ത഻
ീച്ു്പഺയ഻ന്
റഽകള഻ലാീട
ഄുനവഷണം ഄതഺയത്,
i.

ഄനഽസര഻ചാണ്,
ഓുരഺ
കടന്ഽ
ുപഺകഽകയഽം,

ീേയ഻മഽം
ന്ദ്കമത്ത഻ലീലലക഻ൽ,

സഺമ്പ഻ൽ
ഒരഽകാട്ടം
ുന്ദ്പര഻ത

ീമഡ഻ക്കല്പര഻ുശഺധനകളും മരഽന്ഽകളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഈയര്
ന് ുതഺത് ഈള വ
ീേയ഻ം

ii. ുവഗത്ത഻ൽ ീസറ്റ഻ൽ ീചയ്യഺൽ ധിത഻ കഺണ഻ക്കഽന് ഈപുഭഺക്തഺവ്
iii. ത഻രഽത്ത഻ എഐ ഴഽത഻യ ബ഻ലലുകൽ, തഽടങ്ങ഻യവ.
ീേയ഻ം
സതയസന്ധമലല
എഐ ന്്
സംശയം
ുതഺന്ഽകയഺീണക഻ൽ,
ീേയ഻മഺീണക഻ലഽം ഄത഻ീനക്കഽറ഻ചാണ് ഄുനവഷണം നടത്തഽം.

എഐ ന്ദ്ത

ീചറ഻യ

n. ട഻പ഻എയഽീട ക ഺഷ് ഇന
ീലസ്ഡ ീസറ്റ഻ല്
ീമന്
റ് നടപട഻ത്കമം
എഐ ങ്ങീനയഺണ്
കയഺഷ്
ീലസ്
ീസികരയം
ന്ദ്പവര്
ത്ത഻ക്കഽന്ത്?
അശഽപന്ദ്ത഻യഽമഺയ഻
ട഻പ഻എഐ , ആന്
ഷവറൽ നര്
ീപ്പടഽന് ഒരഽ കരഺറഺണ഻ത്. മറ്റ് ൂവദയ ുസവനദഺയകരഽമഺയഽം
ആത്തരം കരഺറഽകള് സഺദ്ധയമഺണ്.
ആവ഻ീട നമഽക്ക് കയഺഷ്
ീലസ് ീസികരയം
ലഭയമഺക്കഽന്ത഻നഽള വ നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ുനഺക്കഺം:
പട്ട്യൂട്ട്഻ക 3.1
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അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യഽള വ ഒരഽ ഈപുഭഺക്തഺവ് ുരഺഗം മാലുമഺ
പര഻ക്കഽമാലുമഺ
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ഄ്മ഻റ്റഺുകണ്ടതഺയ഻
വര഻ക.
ഄയഺൽ⁄ഄവൽ
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ീല ആന്
ഷവറന്
സ്
ീഡക്ക഻ീലത്ത഻
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ആന്
ഷവറന്
സ് വ഻ശദഺംശങ്ങൽ നല്
കഽക:
i. ട഻പ഻എഐ യഽീട ുപര്
ii. ഄയഺളുീട ീമമ്പര്
ഷ഻പ്പ് നമ്പൽ
iii. ആന്
ഷവററഽീട ുപര്, തഽടങ്ങ഻യവ.
അശഽപന്ദ്ത഻ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് അവശയമഺയ വ഻വരങ്ങള്ുചര്
ക്കഽം:

ഘട്ട്യൂട്ട്ം 2

i. ന഻ര്
ണയ഻ചാണ ുരഺദം
ii. ച഻ക഻ത്സ
iii. ുഡഺക്ടറഽീട ുപര്
iv. എഐ ന്ദ്ത ദ഻വസം അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺുകണ്ട഻ വരഽം
v. എഐ സ്റ്റ഻ുമറ്റ് ീചയ്ക്ത ീചലവ്
ആത് കയഺഷ്
ീലസ് ഓതൂറുസഷൽ ുഫഺം എഐ ന് ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട മഺതിക ുഫഺമ഻ൽ
നല്
കഽം.

ഘട്ട്യൂട്ട്ം 3

ട഻പ഻എഐ  കയഺഷ്
ീലസ് ഓതൂറുസഷൽ ുഫഺമ഻ീല വ഻വരങ്ങൽ പര഻ുശഺധ഻ക്കഽം.
ഄവര് ുപഺള഻സ഻
വയവസ്ഥകള഻ീല
വ഻വരങ്ങൽ
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽം
അശഽപന്ദ്ത഻ക്കഺരഽീട ന഻രക്ക് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽം ഄത഻നഽുശഷം കയഺഷ്
ീലസ്
ഓതൂറുസഷൽ
നല്
കുണഺ
എഐ ന്്
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽകയഽം
ീചയ്യും,
ഄങ്ങീനയഺീണക഻ൽ, എഐ ന്ദ്ത തഽക ഄനഽവദ഻ക്കണീമന്ഽം ത഼രഽമഺന഻ക്കഽം.
ത഼രഽമഺനം
എഐ ടഽക്കഽന്ത഻നഺയ഻
ട഻പ഻എഐ 
കാടഽതല്
വ഻വരങ്ങൽ
അവശയീപ്പുട്ടക്കഺം. ഒര഻ക്കൽ ത഼രഽമഺനത്ത഻ീലത്ത഻യഺൽ, ഄത് കഺലതഺമസം
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കാടഺീത അശഽപന്ദ്ത഻ക്കഺീര ഄറ഻യ഻ക്കഽം.
രണ്ട്
ുഫഺമഽകളും
ഐഅര്
ഡ഻എഐ ഐ
അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ്
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂസുസഷൽ
മഺര്
ഗുരഖകൽ
ന്ദ്പകഺരം
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ്
ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്
(ഄവസഺനം
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ഄന്ക്ചൽ
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽക).
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ഘട്ട്യൂട്ട്ം 5

ട഻പ഻ഐ ുരഺഗ഻യഽീട ഄീക്കിണ്ട഻ല് ീന്ദ്കഡ഻റ്റഺയ഻ ഄനഽവദ഻ചാണ഻ട്ടുള വ
തഽകയഽീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ുരഺഗ഻യ്ക്ക്ക് ച഻ക഻ത്സ ലഭ഻ക്കഽം.
ുപഺള഻സ഻
ന്ദ്പകഺരമഽള വ
ച഻ക഻ത്സ
ആതീര
ീചലവഽകള്
ക്കഽള വ
പര഻രക്ഷയ്ക്ക്കഺയഽം
ുകഺ-ുപ
അവശയീമക഻ൽ
ഄത഻നഽം
ുപയ്ക്ീമന്
റ്
ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഄംഗത്ത഻ീന വ഻ള഻ുചാണക്കഺം.
ുരഺഗ഻
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ന഻ന്ഽം
ഡ഻ക്ചഺര്
ജഺുകണ്ട
സമയത്ത്,
ആന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷ ന്ദ്പകഺരം യഥഺര്
ഥ ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകള്
ക്കഺയ഻
ട഻പ഻എഐ  ഄനഽവദ഻ചാണ഻ട്ടുള വ തഽക അശഽപന്ദ്ത഻ പര഻ുശഺധ഻ക്കഽം.
ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് കഽറവഺീണക഻ൽ, അശഽപന്ദ്ത഻ കയഺഷ്
ീലസ് ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഽള വ ഄധ഻ക
ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് ഄനഽവദ഻ക്കഺൽ ഄഭയര്
ഥ഻ക്കഽം.
ട഻പ഻എഐ  ഄത് പര഻ുശഺധ഻ചാണ് ഄധ഻ക തഽകയ്ക്ക്കഽള വ ഄനഽമത഻ നല്
കഽം.

ഘട്ട്യൂട്ട്ം 6

ുരഺഗ഻ പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഺത്ത ചഺര്
ജഽകൽ ഄടചാണ് അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം
ഡ഻ക്ചഺര്
ജഺകഽം. ഄയഺുളഺട് ുഡഺക്കഽീമന്
ുറഷൽ പാര്
ത്തഺയക്കഽന്഻നഺയ഻
ീേയ഻ം ുഫഺമഽം ബ഻ലലും ഒപ്പ഻ടഺൽ അവശയീപ്പടഽം
അശഽപന്ദ്ത഻ എഐ ലലഺ ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളും നക഼കര഻ചാണ് ഄത് ട഻പ഻എഐ യ്ക്ക്ക്
സമര്
പ്പ഻ക്കഽം, തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളഺണ് ബ഻ലല്
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്ക് അവശയമഺയ഻ വരഽന്ത്:
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i. ീേയ഻ം ുഫഺം
ii. ഡ഻ക്ചഺര്
ഡ്ഡ് സമ്മറ഻⁄ ഄ്മ഻ഷൽ ുനഺട്ടുകൽ
iii. ുരഺഗ഻യഽീട⁄ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ട഻പ഻എഐ  ആഷയഽ
പത഻പ്പ഻ചാണ ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ കഺര്
ഡ്.
iv. ഄന്ത്഻മ നക഼കിത ബ഻ലല്
v. വ഻ശദമഺയ ബ഻ലല്
vi. പര഻ുശഺധന റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ
vii. ന്ദ്പ഻ക്ന്ദ്ക഻പ്ഷനഽം ഫഺര്
മസ഻ ബ഻ലലുകളും
viii. ട഻പ഻എഐ  ഄയചാണ ഄനഽമത഻ കത്ത്

ീചയ്ക്ത

ുഫഺുട്ടഺ

തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വ വ഻ശദമഺയ഻ പര഻ുശഺധ഻ചാണത഻നഽുശഷം ട഻പ഻എഐ 
ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ നടത്ത഻ അശഽപന്ദ്ത഻യ്ക്ക്ക് ുപയ്ക്ീമന്
റ് നല്
കഺൽ
ശഽപഺര്
ശ ീചയ്യും:
ഘട്ട്യൂട്ട്ം 8

i. ഄനഽമത഻
നല്
ക഻യതഽം
ച഻ക഻ത്സ
ലഭ഻ചാണതഽം
ഒരഽ
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
തീന്യഺുണഺ എഐ ന്് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽം.
ii. ഄനഽമത഻ ലഭ഻ചാണ ഄസഽഖത്ത഻നഺുണഺ ുരഺഗ഻യ്ക്ക്ക് ച഻ക഻ത്സ നല്
ക഻യത്
iii. ഒഴ഻വഺക്കീപ്പട്ട ുരഺഗങ്ങളുീട ച഻ക഻ത്സ ബ഻ലല഻ന്
ീറ ഭഺഗമഺയ഻ട്ടുണ്ുടഺ
iv. അശഽപന്ദ്ത഻യഽമഺയ഻ അശയവ഻ന഻മയം ീചയ്ക്ത എഐ ലലഺ പര഻ധ഻കളും
പഺല഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടുണ്ുടഺ
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v. അശഽപന്ദ്ത഻യഽമഺയ഻ സമ്മത഻ചാണ഻ട്ടുള വ ന഻രക്കഺുണഺ ഇടഺക്ക഻യ഻ട്ടുള വത്.
കയഺഷ്
ീലസ്സ്
ീസികരയത്ത഻ന്
ീറ മാലയത്ത഻ൽ സംശയം ഒന്ഽംതീന്യ഻ലല. ഇ ീസികരയം
എഐ ങ്ങീന
മ഻കചാണ
ര഼ത഻യ഻ൽ
ഈപുയഺഗ഻ക്കഺൽ
സഺധ഻ക്കഽീമന്്
ഈപുഭഺക്തഺവ്
ഄറ഻ഞ്ഞ഻ര഻ുക്കണ്ടത് വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട കഺരയമഺണ്. ന്ദ്ശദ്ധ഻ുക്കണ്ട കഺരയങ്ങളഺണ്:
i. തന്
ീറ ൂകവശം ആന്
ഷവറന്
സ് വ഻ശദഺംശങ്ങളുണ്ീടന്് ഈപുഭഺക്തഺവ് ഈറപ്പഺക്കഽക.
ആത഻ൽ ഈള്
ീപ്പടഽന്ത് ഄയഺളുീട:
 ട഻പഎഐ  കഺര്
ഡ്,
 ുപഺള഻സ഻ ുകഺപ്പ഻,
 പര഻രക്ഷയഽീട ചട്ടങ്ങളും വയവസ്ഥകളും തഽടങ്ങ഻യവ.
ആത് ലഭയമീലലക഻ൽ ഄയഺൽ ട഻പ഻എഐ യഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട് വ഻ശദഺംശങ്ങൽ അവശയീപ്പടഽക.
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മണ഻ക്കാൽ

ീഹല്
പ്പ്
ൂലന഻ലാീട)

ii. ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന്
ീറ
കണ്
സള്
ട്ട഻ംഗ്
ുഡഺക്ടൽ
ന഻ര്
ുദശ഻ചാണത്
ട഻പ഻എഐ യഽീട
ശിംഖലയ഻ല്
ീപ്പട്ട അശഽപന്ദ്ത഻യഺുണഺ എഐ ന്് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽക. ഄീലലക഻ൽ ഄയഺൽ
ട഻പ഻എഐ യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഄത്തരം ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്ക് കയഺഷ്
ീലസ്സ് ീസികരയം
ലഭയമഺയ അശഽപന്ദ്ത഻ നതഺീണന്് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽക.
iii. മഽന്
കാര്
-ഄനഽമത഻
ുതടഽന്
ുഫഺമ഻ൽ
വ഻ശദഺംശങ്ങൽ
ശര഻യഺയ഻ട്ടഺുണഺ
ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യീതന്് ഈറപ്പഺക്കഽക. 2013-ീല ഐഅര്
ഡ഻എഐ ഐ അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ് സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂസുസഷൽ മഺര്
ഗുരഖകൽ ന്ദ്പകഺരം സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ്
ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വതഺണ് ഇ ുഫഺം.ുകസ് ക്പഷ്ടമീലലക഻ൽ, ട഻പ഻എഐ  കയഺഷ്
ീലസ്
ീസികരയം ന഻ുഷധ഻ക്കഽകയഽം ുചഺദയങ്ങൽ ഈയര്
ത്തഽകയഽം ീചയ്യും.
iv. മഽറ഻
വഺടക
പര഻ധ഻യഽമഺയ഻
ഈറപ്പഺക്കഽക.

ഄഥവഺ
ത഻മ഻രം
ുപഺലഽള വ
ുരഺഗങ്ങള്
ക്കഽള വ
കയഺപ്പ഻ന്
ീറ
ബന്ധീപ്പട്ട
അശഽപന്ദ്ത഻
ചഺര്
ജഽകൽ
ഄനഽുയഺജയമഺീണന്്

ുപഺള഻സ഻
ന്ദ്പകഺരമഽള വത഻ലഽം
കാടഽതൽ
ഄയഺള്
ക്ക്⁄
ീചലവഺക്കണീമന്ഽണ്ീടക഻ൽ, എഐ ന്ദ്തമഺന്ദ്തം ീചലവ് ഄയഺള്
ക്ക്⁄ ഄവള്
ക്ക്
സഺധ഻ക്കഽീമന്് മഽന്
കാട്ട഻ ഄറ഻യ഻ക്കഽക.

ഄവള്
ക്ക്
വഹ഻ക്കഺൽ

v. ഡ഻ക്ചഺര്
ജഺകഽന് വ഻വരം ഈപുഭഺക്തഺവ് മഽന്
കാട്ട഻ ട഻പ഻എഐ  ഄറ഻യ഻ക്കഽകഽം
ഄധ഻ക തഽകയ്ക്ക്ക് ഄനഽമത഻ നല്
കഽന്ത഻ന്
ഡ഻ക്ചഺര്
ഡ്ഡ഻ന് മഽമ്പ് തീന്
ട഻പ഻എഐ ുയഺട്
ഄഭയര്
ഥ഻ക്കഽക.
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ുരഺഗ഻
അവശയമ഻ലലഺീത
കഺത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത് ഈറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഺണ഻ത്.
ഈപുഭഺക്തഺവ്
ഒരഽ
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
കയഺഷ്
ീലസ്
ച഻ക഻ത്സ
ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ഄഭയര്
ഥ഻ക്കഽകയഽം
ഄനഽമത഻
ലഭ഻ക്കഽകയഽം
ീചയ്യുകയഽം
പുക്ഷ
ുരഺഗ഻
മീറ്റവ഻ീടീയക഻ലഽം ഄ്മ഻റ്റഺകഺൽ ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ സഺദ്ധയതയഽണ്ട് ഄത്തരം
സരര്
ഭങ്ങള഻ൽ, ഈപുഭഺക്തഺവ് അ വ഻വരം ഄറ഻യ഻ക്കഽകയഽം കയഺഷ്
ീലസ഻ന് ഄനഽമത഻
ലഭ഻ചാണത് ഈപുയഺഗ഻ചാണ഻ട്ട഻ീലലന് വ഻വരണം ട഻പ഻എഐ  ഄറ഻യ഻ക്കഺൽ അശഽപന്ദ്ത഻ുയഺട്
അവശയീപ്പടഽകയഽം ീചയ്യഺം.
ആങ്ങീന ീചയ്ക്ത഻ീലലക഻ൽ, ഄനഽവദ഻ചാണ തഽക ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന്
ീറ ുപഺള഻സ഻യ഻ല് ന഻ന്ഽം
ുലഺക്ക് ീചയ്യീപ്പടഽകയഽം പ഻ന്഼ടഽള വ ഄഭയര്
ഥ ന്ദ്പകഺരം മഽന്
വ഻ധ഻ുയഺീട അയ഻ര഻ക്കഽം
ഄനഽമത഻ നല്
കഽക.
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C. ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ീെയ഻മഽകളറീട ുഡഺക്കഽീമന്
ുറഷന്

ുനരീത്ത
വ഻വര഻ചാണ഻രഽന്
ുപഺീല
അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ്
ീേയ഻മഽകളുീട
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്കഺയ഻ ഄുനകം ുഡഺക്കഽീമന്
ുറഷനഽകളുണ്ട്. ഓുരഺ ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളും
രണ്ട് മഽഖയ ുചഺദയങ്ങള്
ക്കഽള വ ഈത്തരങ്ങൽക്ക് ന്ദ്പുയഺജനകരമഺകഽീമന്ഺണ് ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന്ത്
– ഄതഺയത്, സവ഼കര഻ക്കുണഺ (നല്
കുണഺ?), എഐ ന്ദ്ത പര഻ധ഻വീര (എഐ ന്ദ്തമഺന്ദ്തം?).
ഈപുഭഺക്തഺക്കൽ സമര്
പ്പ഻ുക്കണ്ട ഓുരഺ ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളുീടയഽം ഈള വടക്കവഽം ഄത഻ന്
ീറ
അവശയീമന്ത്ഺീണന്് ആവ഻ീട വ഻ശദമഺക്കഽന്ത്:
1. ഡ഻സ്ഡചഺര്
ജ്ജഇ സമിററ഻
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്കമത്ത഻ന് അവശയമഺയ നറ്റവഽം ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട
ുഡഺക്കഽീമന്
റഺണ് ഡ഻ക്ചഺര്
ജ് സമ്മറ഻.
ആത഻ല് ുരഺഗ഻യഽീട ഄവസ്ഥീയക്കഽറ഻ചാണും
ച഻ക഻ത്സീയക്കഽറ഻ചാണുമഽള വ വ഻ശദമഺയ വ഻വരങ്ങളുണ്ടയ഻ര഻ക്കഽം.
ഐഅര്
ഡ഻എഐ ഐ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് മഺര്
ഗന഻ര്
ുദശങ്ങളനഽസര഻ചാണ്
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങളുണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം:
1
2
3
4
5

ഡ഻ക്ചഺര്
ജ്

സമ്മറ഻യ഻ൽ

ുരഺഗ഻യഽീട ുപര്
ീടല഻ുഫഺൽ നമ്പൽ⁄ ീമഺൂബൽ നമ്പൽ
ഐപ഻ഡ഻ നമ്പൽ
ഄ്മ഻ഷന്നമ്പൽ
ച഻ക഻ത്സ഻ചാണ
കണ്
സള്
ട്ടന്
റ഻ന്
ീറ(മഺരഽീട)
ുപരഽം,
ുഫഺണ് നമ്പരഽം
ഡ഻പ്പഺര്
്ീ്മന്റഽം⁄ക്ീപഷയഺല഻റ്റ഻യഽം.
6 ഄ്മ഻റ്റഺയ ത഼യത഻യഽം സമയവഽം
7 ഡ഻ക്ചഺര്
ജഺയ ത഼യത഻യഽം സമയവഽം
8 എഐ ംഎഐ ല്
സ഻ നമ്പൽ⁄ എഐ ഫ്ഐഅൽ നമ്പൽ
9 ഄ്മ഻റ്റഺക്ക഻യ സമയത്ത് നടത്ത഻യ ുരഺഗന഻ര്
ണയ പര഻ുശഺധന
10 ഡ഻ക്ചഺര്
ജ് ീചയ്യുന് സമയത്ത് നടത്ത഻യ ഄന്ത്഻മ പര഻ുശഺധന
11 ഐസ഻ഡ഻-10 ുകഺഡ്(കള്
) ഄഥവഺ മുറ്റീതക഻ലഽം ുകഺഡഽകൽ, ഄന്ത്഻മ
പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്കഺയ഻ ഄുതഺറ഻റ്റ഻ ശഽപഺര്
ശ ീചയ്യുന്ത്.
12 കഺലഺവധ഻യഽം
ഄ്മ഻റ്റഺയത഻ന്
ീറ
കഺരണവഽം
കഺണ഻ചാണ്
ന്ദ്പം  നീമന്ത്ഺയ഻രഽന്ഽീവന്് വയക്തമഺക്കഽക
13 ഄസഽഖത്ത഻ന്
ീറ ന഻ലവ഻ലഽള വ സ്ഥ഻ത഻
14 ഄ്മ഻റ്റഺയ സമയീത്ത ശഺര഼ര഻ക പര഻ുശഺധനയ഻ീല മഽഖയ കണ്ീടത്തലഽകൽ
15 മദയം, പഽകയ഻ല, മയക്കഽമരഽന്് ആവ ഈപുയഺഗ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ീടക഻ൽ ഄത഻ന്
ീറ
ചര഻ന്ദ്തം
16 മഽമ്പ് നീതക഻ലഽം തരത്ത഻ലഽള വ ുരഺഗുമഺ ശസന്ദ്തന്ദ്ക഻യുയഺ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ീടക഻ൽ
ഄത഻ന്
ീറ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ
17 ുരഺഗന഻ര്
ണയം
ഄഥവഺ
ച഻ക഻ത്സയഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട്
ന്ദ്പഺധഺനയമഽള വ
കഽടഽംബചര഻ന്ദ്തം.
18 അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ഄ്മ഻റ്റഺയത഻നഽുശഷമഽള വ
പര഻ുശഺധനയ഻ൽ
മഽഖയമഺയ
കണ്ീടത്തലഽകളുീട സംന്ദ്ഗഹം
19 ഗഽരഽതരഺവസ്ഥയഽള്
പ്പീടയഽള വ അശഽപന്ദ്ത഻വഺസ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ
20 ഡ഻ക്ചഺര്
ജ് ീചയ്ക്തുപ്പഺൽ നല്
ക഻യ ന഻ര്
ുദശം
21 ച഻ക഻ത്സ഻ചാണ കണ്
സള്
ട്ടന്
റ഻ന്
ീറ⁄ ഄംഗ഼കിത ട഼ം ുഡഺക്ടറഽീട ുപരഽം ഒപ്പും
22 ുരഺഗ഻യഽീട⁄ കാീടയഽള വയഺള഻ന്
ീറ ുപരഽം ഒപ്പും.
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മ഻കചാണ ര഼ത഻യ഻ൽ എഐ ഴഽത഻ തയ്യഺറഺക്ക഻യ ഒരഽ ഡ഻ക്ചഺര്
ജ് സമ്മറ഻ ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ
നടത്തഽന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ുരഺഗീത്തപ്പറ഻യഽം⁄ പര഻ക്ക഻ീനപ്പറ്റ഻യഽം ച഻ക഻ത്സ മഽറീയപ്പറ്റ഻യഽം
വയക്തമഺയ഻ മനസ്സ഻ലഺക്കഺനഽം ഄങ്ങീന ീേയ഻ം ീസറ്റ഻ല് ീചയ്യുന്ത഻നഽള വ നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ
ുവഗത്ത഻ലഺക്കഺനഽം സഹഺയ഻ക്കഽം. ന഻ര്
ഭഺഗയവശഺൽ ുരഺഗ഻ മരണീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ, മ഻ക്ക
അശഽപന്ദ്ത഻ക്കഺരഽം ീഡത്ത് സമ്മറ഻ എഐ ന് രാപത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം ഡ഻ക്ചഺര്
ജ് സമ്മറ഻
നല്
കഽക.
ഡ഻ക്ചഺര്
ജ് സമ്മറ഻ എഐ ുപ്പഺഴഽം ഒറ഻ജ഻നലഺണ് സമര്
പ്പ഻ുക്കണ്ടത്.
2. പര഻ുശഺധന റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട്യൂട്ട്റകൾ
പര഻ുശഺധന
റ഻ുപ്പഺര്ട്ടുകൽ
ുരഺഗം
ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന്ത഻നഽം
ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന്ത഻നഽം
സഹഺയകരമഺണ്, ആത഻ലാീട ുരഺഗ഻യഽീട ശര഻യഺയ ഄവസ്ഥ മനസ്സ഻ലഺക്കഺനഽം ച഻ക഻ത്സ
ുവഗത്ത഻ലഺക്കഺനഽം അശഽപന്ദ്ത഻ വഺസത്ത഻ലാീട ഈണ്ടഺയ പഽുരഺഗത഻ മനസ്സ഻ലഺക്കഺനഽം
സഺധ഻ക്കഽം.
പര഻ുശഺധന റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ ീപഺതഽുവ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയഺണ്:
a) രക്ത പര഻ുശഺധ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ
b) എഐ ്സ്-ുറ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ
c) ക്കഺന഻ംഗ് റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ
d) ബുയഺപ്സ഻ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ
എഐ ലലഺ പര഻ുശഺധന റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകള഻ലഽം ുരഺഗ഻യഽീട ുപര്, വയസ്സ്, ല഻ംഗം, പര഻ുശഺധന
ത഼യത഻,
തഽടങ്ങ഻യവ
ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം,
ആത്
ഒറ഻ജ഻നലഺണ്
സമര്
പ്പ഻ുക്കണ്ടത്.
ആന്
ഷവറൽ എഐ ്സ്-ുറയഽം മറ്റ് ഫ഻ല഻മഽകളും ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന്
ീറ ന്ദ്പുതയക ഄഭയര്
ഥന
ന്ദ്പകഺരം ത഻ര഻ീക നല്
കഽം.
3. ്ക഼കര഻ച്ചതഽം വ഻ശദവഽമഺയ ബ഻ലലറകൾ:
ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരം എഐ ന്ത്ഺണ് നല്
ുകണ്ടത് എഐ ന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത് ഇ
ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ന്
ീറ
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്.
മഽന്
പ്
ബ഻ലല഻ന്
ന്ദ്പുതയക
മഺതിക
ഈണ്ടഺയ഻രഽന്഻ലല,
പുക്ഷ
ഐഅര്
ഡ഻എഐ ഐ
സ്റ്റഺന്
ുഡൂഡുസഷൽ
മഺര്
ഗുരഖകൽ
നക഼കര഻ചാണതഽം വ഻ശദവഽമഺയ ബ഻ലലുകളുീട മഺതിക നല്
ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്. വ഻ദയഺര്
ഥ഻കൽ
ദയവഺയ഻ ഐഅര്
ഡ഻എഐ ഐയഽീട ീവബ്ൂസറ്റ് സരര്
ശ഻ചാണ് ലഭയമഺയ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ
മനസ്സ഻ലഺക്കഽക.
നക഼കര഻ചാണ ബ഻ലല് ീമഺത്തമഺയ ഒരഽ ച഻ന്ദ്തം നല്
കഽം എഐ ന്ഺൽ വ഻ശദമഺയ
ഓുരഺന്഻ന്
ീറയഽം റഫറന്
സ് ുകഺഡഽകൽ സഹ഻തമഽള വ വ഻വരങ്ങൽ നല്
കഽം.

ബ഻ലല്

നല്
ുകണ്ട
ീചലവഽകളുീട
സാക്ഷ്മപര഻ുശഺധന
നടത്തഽന്ത്
വ഻ശദമഺയ
ബ഻ലല്
ഈപുയഺഗ഻ചാണഺണ്,
ആവ഻ീട
സവ഼കര഻ുക്കണ്ടഺത്ത
ീചലവഽകൽ
ന഼ക്കം
ീചയ്യുകയഽംീചലവഽകള഻ല്ന഻ന്ഽം ഄത് ക഻ഴ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഈപുയഺഗ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യും.
4. ുപയ്ീമന്
റ഻നഽള്ള പരീ രസ഼ത്
നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല്
കഽന്ത഻നഽള വ കരഺറഺയത഻നഺൽ,
റ഻യ഻ുമ്പഴ്സ് ീചയ്യുന് അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മ഻നഽം പണം ഄടചാണ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട മഺതികയ഻ലഽള വ
രസ഼ത് അവശയമഺണ്.
അീക ബ഻ലല഻ീല തഽക കണക്കഺക്ക഻യഺണ് തഽക നല്
കഽന്ത്, മ഻ക്ക അശഽപന്ദ്ത഻കളു
നല്
ുകണ്ട തഽകയ഻ൽ കണ്
ീസഷൽ ഄഥവഺ ഡ഻ക്ീക്കിണ്ട് നല്
കഺറഽണ്ട്.ഄത്തരം ഒരഽ
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സഺഹചരയത്ത഻ൽ
ുരഺഗ഻ക്കഽുവണ്ട഻
യഥഺര്
ഥത്ത഻ൽ
മഺന്ദ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽം ആന്
ഷവറൽ വ഻ള഻ക്കഽക.

ഄടചാണ

തഽകയ്ക്ക്ക്

ുവണ്ട഻

രസ഼ത഻ന് നമ്പര഻ട്ടും ഄഥവഺ സ്റ്റഺമ്പ് ീചയ്ക്തഽം ഒറ഻ജ഻നൽ തീന് സമര്
പ്പ഻ക്കണം.
5. ീെയ഻ം ുെഺം
ീേയ഻ം ുഫഺം എഐ ന്ഺൽ ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്കഽള വ ഔുദയഺഗ഻ക-ന഻യമപരമഺയ
ഄഭയര്
ഥനയഺണ്, ആത് ഈപുഭഺക്തഺവ് ഒപ്പ഻ട്ട് ഒറ഻ജനൽ തീന് സമര്
പ്പ഻ക്കണം. ആുപ്പഺൽ
ഐഅര്
ഡ഻എഐ  ീേയ഻ം ുഫഺം സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്, ആത഻ൽ മഽഖയമഺയഽളളത്:
a) ന്ദ്പഥമ
ആന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യഽീട
അവശയീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന് ുപഺള഻സ഻യഽീട നമ്പരഽം.

വ഻ശദഺംശങ്ങളും

ീേയ഻ം

b) ആന്
ഷവറന്
സ് ചര഻ന്ദ്തത്ത഻ന്
ീറ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ
c) ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷൽ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ.
d) അശഽപന്ദ്ത഻, റാം വ഻ഭഺഗം, ഄ്മ഻റ്റഺയ ത഼യത഻യഽം സമയവഽം, ഡ഻ക്ചഺര്
ജഺയ
ത഼യത഻യഽം
സമയവഽം,
ഄപകടം
സംഭവ഻ചാണതഺീണക഻ൽ
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ഄറ഻യ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ുടഺ,
ച഻ക഻ത്സ
മഽറ
തഽടങ്ങ഻യ
ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന്
ീറ
വ഻ശദഺംശങ്ങൽ
e)

ീചലവഽകളുീട വ഻ശദഺംശങ്ങൽ, ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന് മഽന്
പഽം ുശഷവഽമഽള വ
കഺലഘട്ടം, ീേയ഻ം ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ ലംപ്സം ഄഥവഺ കയഺഷ്
ീലസ്സ് അനഽകാലയത്ത഻ന്
ീറ
വ഻ശദഺംശങ്ങൽ തഽടങ്ങ഻യ ീേയ഻ം വ഻ശദഺംശങ്ങൽ.

f) ബ഻ലലുകളുീട വ഻ശദഺംശങ്ങൽ.
g)

സഺങ്ഷൽ ീചയ്യുന് ീേയ഻ം തഽക
ആടഽന്ത഻നഺയ഻
വയക്ത഻യഽീട ബഺക് ഄീക്കിണ്ട് വ഻ശദഺംശങ്ങൽ.

ന്ദ്പഥമ

ആന്
ഷവൽ

ീചയ്ക്ത

h) ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട സതയവഺങ്മാലം.
ുരഺഗം, ച഻ക഻ത്സ, തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് പഽറുമ ീേയ഻ം ുഫഺമ഻ീല ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യഽീട സതയവഺങ്മാലം ഇ ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ീന വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ന഻യമപരമഺയ
ുരഖയഺക്ക഻ മഺറ്റുന്ത്.
അ സതയവഺങ്മാലമഺണ് ീേയ഻മ഻ൽ “്റ്റവഽം മ഻കച്ച വ഻ശവഺസ സ഻ത്പഺത്ഫം”
നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്ത്, ആത് ലംഘ഻ക്കഽന്ത് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരമഽള വ ീതറ്റഺയ വ഻വരങ്ങളുമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട വയവസ്ഥ ബഺധകമഺകഽം.
6. ത഻ര഻ച്ചറ഻യല് ുരഖ
നമ്മഽീട ജ഼വ഻തത്ത഻ീല വ഻വ഻ധ ന്ദ്പവര്
ത്തനങ്ങള്
ക്ക് ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ ുരഖയഽീട അവശയകത
വര്
ദ്ധ഻ചാണ് വരഽന് സഺഹചരയത്ത഻ൽ, ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ ുരഖയ്ക്ക്ക് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ഻ലഽം
വളീരുയീറ ന്ദ്പഺധഺനയമഽണ്ട് – ആത് പര഻രക്ഷ എഐ ടഽത്ത വയക്ത഻യഽം ച഻ക഻ത്സ ുതട഻യ
വയക്ത഻യഽം ഒന്് തീന്യഺുണഺ എഐ ന്് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഄതയഺവശയമഺണ്.
ീപഺതഽുവ അവശയീപ്പടഽന് ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ ുരഖയഺണ്:
a) ുവഺട്ടൽ ഐഡ഻ കഺര്
ഡ്,
b) ൂന്ദ്ഡവ഻ംഗ് ൂലസന്
സ്,
c) പഺന്കഺര്
ഡ്,
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d) അധഺര്കഺര്
ഡ്, തഽടങ്ങ഻യവ.
ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ കഺര്
ഡ് ന഻ര്
ബന്ധമഺക്ക഻യുതഺീട, ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ ുരഖ പര഻ുശഺധ഻ചാണ് അ
വ഻വരം ട഻പ഻എഐ  ഄഥവഺ ആന്
ഷവറീറ ഄറ഻യ഻ക്കഽക എഐ ന്ത് അശഽപന്ദ്ത഻ക്കഺരഽീട
ുജഺല഻യഽീട
ഭഺഗമഺക്കഽകയഽം
,ഄ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻ന്
മഽമ്പ്
ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ
കഺര്
ഡ്
അവശയീപ്പടഽന്ുതഺീട കയഺഷ്
ീലസ് ീേയ഻മഽകള഻ീല അള്
മഺറഺട്ട ുകസഽകള഻ൽ ഗണയമഺയ
കഽറവ് സംഭവ഻ചാണു.
റ഻യ഻ുമ്പഴ്ീമന്
റ് ീേയ഻മഽകള഻ൽ ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ ുരഖകള്
ക്ക് വല഻യ പീകഺന്ഽമ഻ലല.
7. ന഻ര്
ത്ഩ഻ഷ്ട
ീെയ഻മഽകളറമഺയ഻
ുവശ മഺയ഻ വര഻ക

ബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട്

മഽകള഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്വ കാടഺീത ച഻ല തരത്ത഻ലഽള വ
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ അവശയമഺയ഻ വുന്ക്കഽം. ആവയഺണ്:

ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൾ
ീേയ഻മഽകള്
ക്ക്

ഄധ഻ക

a) ഄപകട ീേയ഻മഽകള്
ക്ക് എഐ ഫ്ഐഅൽ ഄഥവഺ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം ുപഺല഼സ഻ന്
നല്
കഽന് ീമഡ഻ുക്കഺ-ല഼ഗൽ സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ് അവശയമഺയ഻ വുന്ക്കഺം.
ആത഻ൽ
ഄപകടത്ത഻ന്
ീറ
കഺരണവഽം
ന്ദ്ടഺഫ഻ക്
ഄപകടങ്ങളഺീണക഻ൽ
അ
വയക്ത഻
മദയപ഻ചാണ഻രഽുന്ഺ എഐ ന് വ഻വരവഽം വയക്തമഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ടഺവഽം.
b) സക഼ര്
ണ ഄഥവഺ ഈയര്
ന് മാലയമഽള വ ീേയ഻മഽകളുീട കഺരയത്ത഻ൽ ുകസ് ആന്
ുഡഺൽ
ുപപ്പറഽകൽ അവശയീപ്പുട്ടക്കഺം. അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺയ഻രഽന് കഺലഘട്ടത്ത഻ീല
ൂദനംദ഻ന ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ുരഺഗ഻യ്ക്ക്ക് നല്
ക഻യ഻ട്ടുള വ ച഻ക഻ത്സയഽീട വ഻ശദഺംശങ്ങൽ
ുരഖീപ്പടഽത്ത഻ അശഽപന്ദ്ത഻ക്കഺൽ സാക്ഷ഻ക്കഽന് ുഡഺക്കഽീമന്
റഺണ് ുകസ് ആന്
ുഡഺൽ
ഄഥവഺ ുകസ് ഷ഼റ്റ്.
c) അവശയീമക഻ൽ ഡയല഻സ഻സ്⁄ ക഼ുമഺീതറഺപ്പ഻⁄

ഫ഻സ഻ുയഺീതറഺപ്പ഻ ചഺര്
ട്ടുകൽ

d) ുഹഺക്പ഻റ്റൽ രജ഻ക്ുന്ദ്ടഷൽ സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്, അശഽപന്ദ്ത഻ അവശയത്ത഻ന്
ീറ ന഻ര്
വചനം
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത഻ന്.
ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്ക് ീേയ഻ം ട഼ം ച഻ല ആന്
ുറണൽ ുഡഺക്കഽീമന്
റ് മഺതികകളും
ഈപുയഺഗ഻ക്കഺറഽണ്ട്. ആവീയലലഺമഺണ്:
i. ുഡഺക്കഽീമന്
റ് ീവര഻ഫ഻ുക്കഷനഽള വ ീചക്ക്
ല഻സ്റ്റുകൽ,
ii. സാക്ഷ്മപര഻ുശഺധന⁄ ീസറ്റ഻ല്
ീമന്
റ് ഷ഼റ്റ്,
iii. ഗഽണന഻ലവഺര പര഻ുശഺധന⁄ ന഻യന്ദ്ന്ത്ണ മഺതിക.
ഇ മഺതികകൽ ആന്
ഷവറര്
മഺര്
ക്ക഻ീടയ഻ൽ നക഼കര഻ചാണ഻ട്ട഻ീലലക഻ൽ,
ഈള വടക്കുത്തഺടഽകാട഻
നമഽക്ക്
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളുീട
അവശയം
ുനഺക്കഺം:

ീപഺതഽുവയഽള വ
എഐ ീന്ത്ഺീക്കയഺീണന്്

പട്ട്യൂട്ട്഻ക 2.2

1.

ുഡഺക്കഽീമന്
റ്
ീവര഻െ഻ുക്കഷന്
ഷ഼റ്റഇ

ആതഺണ് എഐ ലലഺത്ത഻ലഽം
വചാണ് നറ്റവഽം
ലള഻തം,
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളുീട
ല഻സ്റ്റ഻ൽ
ീച്്മഺര്
ക്ക്
ഄടയഺളീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുള വ ുഡഺക്കഽീമന്
റ് കഺണ഻ക്കഽന്ത്
നീതഺീക്ക
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളഺണ്
ഈപുഭഺക്തഺവ്
സമര്
പ്പ഻ചാണീതന്ഺണ്.
ച഻ല ആന്
ഷവറര്
മഺൽ ആത഻ന്
ീറ
ഒരഽ പകര്
പ്പ് ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് നല്
കഺറഽണ്ട്.
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മഽഴഽവന്
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങീളയഽം
ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുള വ ഒരഽ ഷ഼റ്റഺണ഻ത്.

2.

സാക്ഷഇമപര഻ുശഺധന⁄
നടപട഻ത്കമഷ഼റ്റഇ

പറ്റ഻

a) ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന്
ീറ ുപരഽം ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ നമ്പരഽം
b) ീേയ഻ം നമ്പരഽം, ീേയ഻ം ുപപ്പറഽകൽ ലഭ഻ചാണ
ത഼യത഻യഽം
c) ീസക്ഷൽ 64വ഻ബ഻ ന്ദ്പകഺരമഽള വ ുപഺള഻സ഻യഽീട
ീമഺത്തത്ത഻ലഽള വ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ
d) ആന്
ഷവൽ തഽകയഽം ഄത഻ന്
ീറ ഈപുഭഺഗവഽം
e) ുഹഺക്പ഻റ്റല഻ൽ
ഄ്മ഻റ്റഺയ
ത഼യത഻യഽം
ഡ഻ക്ചഺര്
ചാണഺയ ത഼യത഻യഽം
f) ുരഺഗന഻ര്
ണയവഽം ച഻ക഻ത്സയഽം
g) ീേയ഻ം സവ഼കര഻ക്കലഽം⁄കഺരയകഺരണങ്ങൽ സഹ഻തം
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണുള വ പരഺമര്
ശങ്ങളും
ീേയ഻ം ൂകകഺരയം ീചയ്യുന് വയക്ത഻ കാടഺീത ീേയ഻ം
പഄന്ത്഻മ
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
ഄഥവഺ
ഗഽണന഻ലവഺര ന഻യന്ദ്ന്ത്ണ മഺതികയഺണ഻ത്.

3.

ഗഽണന഻ലവഺര
പര഻ുശഺധന⁄
ന഻യത്ത്ഫണ ഷ഼റ്റഇ

ീചക്ക്
ല഻സ്റ്റും
ീേയ഻ം
സാക്ഷ്മപര഻ുശഺധന
ുചഺദയഺവല഻യഽം
കാടഺീത
ഗഽണന഻ലവഺര⁄ഓഡ഻റ്റ്
മഺതികയ഻ലഽം
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്തഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട വ഻വരങ്ങൽ ഈള്
ീപ്പടഽത്തണം:
a) ീേയ഻ം ീസറ്റ഻ല്
ീമന്
റ്,
b) ീേയ഻ം ന഻രസ഻ക്കൽ ഄഥവഺ
c) ഄധ഻ക ുഡഺക്കഽീമന്റ
് അവശയീപ്പടൽ.

ന഻ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പരീ പര഼ക്ഷ 2
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ലഺണ് ഒരഽ
എഐ ലലഺ ച഻ക഻ത്സയഽീടയഽം വ഻ശദഺംശങ്ങൽ ുരഖീപ്പടഽത്തഽന്ത്?
I.
II.
III.
IV.

ആന്
-ുപഷയന്
റ഻ന് നല്
കഽന്

ഄുനവഷണ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട്
ീസറ്റ഻ല്
ീമന്
റ് ഷ഼റ്റ്
ുകസ് ുപപ്പൽ
ുഹഺക്പ഻റ്റൽ രജ഻ക്ുന്ദ്ടഷൽ സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്

D. ീെയ഻മഽകളറീട റ഻സര്
വ്വ഻ംഗ്
1. റ഻സര്
വ്വ഻ംഗ്
ആത്
ീേയ഻മഽകളുീട
സ്ഥ഻ത഻
ഄനഽസര഻ചാണ്
ആന്
ഷവററഽീട
ബഽക്കഽകള഻ൽ
എഐ ലലഺ
ീേയ഻മഽകള്
ക്കഽമഺയ഻
ഈണ്ടഺക്ക഻യ഻ട്ടുള വ
വയവസ്ഥകളുീട
എഐ ണത്ത഻ീനയഺണ്
പരഺമര്
ശ഻ക്കഽന്ത്. ആത് വളീര ലള഻തമഺീണന്് ുതഺന്ഽം, റ഻സര്
േ഻ംഗ് നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്ക്
വളീരുയീറ ന്ദ്ശദ്ധ ീചലഽുത്തണ്ടത് അവശയമഺണ് റ഻സര്
േ഻ംഗ഻ങ്ങൽ നീതക഻ലഽം
സമയതത്
എഐ ീന്ത്ക഻ലഽം
തഺളപ്പ഻ഴ
സംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ
ഄത്
ആന്
ഷവററഽീട
ലഺഭത്ത഻ീനയഽം ുസഺള്
വന്
സ഻ മഺര്
ജ഻ീനയഽം ബഺധ഻ക്കഽം.
246

ന഻ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പരീ പര഼ക്ഷ 3
ീേയ഻മഽകളുീട സ്ഥ഻ത഻ ഄനഽസര഻ചാണ് ആന്
ഷവററഽീട ബഽക്കഽകള഻ൽ എഐ ലലഺ ീേയ഻മഽകള്
ക്കഽമഺയ഻
ഈണ്ടഺക്ക഻യ഻ട്ടുള വ വയവസ്ഥകളുീട എഐ ണത്ത഻ീനയഺണ് പരഺമര്
ശ഻ക്കഽന്ത് ----------I.
II.
III.
IV.

പാള഻ംഗ്
ീന്ദ്പഺവ഻ഷന഻ംഗ്
റ഻സര്
േ഻ംഗ്
ആന്
ീസറ്റ഻ംഗ്

E. ുത് പഺര്
ട്ട്യൂട്ട്ഇ അ്മ഻ന഻സ്ഡുത്ടറ്ററഽമഺരഽീട (ട഻പ഻എ) പങ്കഇ
1. ഇത്ഫ യ഻ല് ട഻പ഻എകളറീട ത്പുവശനം
2000-ലഺണ് ആന്ത്യയ഻ീല ആന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയ഻ുലക്ക് സവകഺരയ കമ്പന഻കൽകടന്് വന്ത്.
ഄുതസമയത്ത് തീന്, അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ഈത്പന്ങ്ങളുീട അവശയം വര്
ദ്ധ഻ചാണ്
വര഻കയഽം ഄത് പഽത഻യ ഈത്പന്ങ്ങൽ പഽറത്ത഻റക്കഽന്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്ക്ത്.
ഄങ്ങീന
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ഻ൽ വ഻ല്
പനയ്ക്ക്ക് ുശഷമഽള വ
ുസവനങ്ങള്
ക്കഺയ഻ ഒരഽ
ശിംഖല ുവണീമന് അവശയവഽം വര്
ദ്ധ഻ചാണു വന്ഽ. ആങ്ങീനയഺണ് ുതഡ് പഺര്
ട്ട഻
ഄ്മ഻ന഻ക്ുന്ദ്ടറ്ററഽമഺൽക്ക് ഇ ുമഖലയ഻ുലക്ക് കടന്ഽന്ത് ഄവസരം വന്ത്.
ആത് മനസ്സ഻ലഺക്ക഻യ ആന്
ഷവറന്
സ് ീറഗഽുലറ്ററ഻ അന്
റ് ീഡവലപ്ീമന്
റ് ഄുതഺറ഻റ്റ഻,
2001 ീസപ്തംബറ഻ൽ പഽറത്ത഻റക്ക഻യ 2001-ീല ഐഅര്
ഡ഻എഐ ഐ (ുതഡ് പഺര്
ട്ട഻
ഄ്മ഻ന഻ക്ുന്ദ്ടറ്ററഽമഺൽ
അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ്)
ീറഗഽുലഷന്
സ്
ന്ദ്പകഺരം
ഐഅര്
ഡ഻എഐ യഽീട ൂലസന്
ുസഺീട വ഻പണ഻യ഻ുലക്ക് കടക്കഺൽ ട഻പ഻എഐ കീള ഄനഽവദ഻ചാണത്.
ന഻ര്
വചനം
ീറഗഽുലഷന്
സ് ന്ദ്പകഺരം:
“ുതഡ് പഺര്
ട്ട഻ ഄ്മ഻ന഻ക്ുന്ദ്ടറ്റൽ ഄഥവഺ ട഻പ഻എഐ  എഐ ന്ഺൽ ഐഄര്
ഡ഻എഐ  (ുതഡ് പഺര്
ട്ട഻
ഄ്മ഻ന഻ുസ്റ്റുറ്റഴ്സ് – അുരഺഗയ ുസവനം) ഄധ഻കിതരഽീട 2001-ീല ചട്ടന്ദ്പകഺരം
ൂലസന്
സ് ുനട഻യ നീതഺരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽം അുരഺഗയുസവനങ്ങൽ നല്
കഽന്ത഻നഺയ഻ ഒരഽ
ആന്
ഷവറന്
സ് കണ്പന഻യ഻ൽ ഫ഼സ് വഺങ്ങ഻ുയഺ ശണ്പളം വഺങ്ങ഻ുയഺ ുസവനം ീചയ്യഺം”.
“ട഻പ഻എഐ യ഻ലാീടയഽള വ അുരഺഗയ ുസവനങ്ങൽ” എഐ ന്ഺൽ അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസ്സ്
ീചയ്യുന്ത഻ന് ആന്
ഷവറര്
ക്ക് ട഻പ഻എഐ  നല്
കഽന് ുസവനമഺണ്, പുക്ഷ ആത഻ൽ ഒരഽ
ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽീട ബ഻സ഻നസ്സ് ഈള്
ീപ്പടഽന്഻ലല ഄഥവഺ
ുനര഻ട്ട് ഄലലഺീതുയഺ
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ്സ഻നസ്സ഻ൽ ആടീപ്പടഽന്഻ലല ഄഥവഺ
ീേയ഻ം സവ഼കര഻ക്കുണഺ
ുവണ്ടുയഺ എഐ ന് ത഼രഽമഺനത്ത഻ലഽം ഈള്
ീപ്പടഽന്഻ലല.
ഄങ്ങീന ട഻പ഻എഐ യഽീട ുജഺല഻ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻ വ഻ല്
പനയ്ക്ക്കഽം ആഷയാവ഻നഽം
ുശഷമഺണ് അരംഭ഻ക്കഽന്ത്. ട഻പ഻എഐ കളുീട ുസവനം ആന്
ഷവറൽ ഈപുയഺഗ഻ക്കഺത്ത
സഺഹചരയത്ത഻ൽ, ആന്
-ീഹിസ് ട഼മഺണ് ുസവനം നല്
കഽന്ത്.
2. ുുരഺഗ
ുസവനം

ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ

a) ര഻ക്കൽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
അരംഭ഻ക്കഽം.

സവ഼കര഻ചാണഺൽ

വ഻ല്
പനയ്ക്കഇ

(ന്ദ്പ഼മ഻യം
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ഄടചാണത഻നഽം

ുശഷമഽള്ള പരീ

ുശഷം),

പര഻രക്ഷ

b) ുപഺള഻സ഻
ുസവനത്ത഻നഺയ഻
ട഻പ഻എഐ 
ഈപുയഺഗ഻ക്കഽന്ഽണ്ീടക഻ൽ,
ആന്
ഷവറൽ
ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീനക്കഽറ഻ചാണും ുപഺള഻സ഻ീയക്കഽറ഻ചാണുമഽള വ വ഻വരങ്ങൽ ട഻പ഻എഐ യ്ക്ക്ക്
ൂകമഺറഽം.
c) ട഻പ഻എഐ  ഄംഗങ്ങീള ുചര്
ക്കഽം (ുപഺള഻സ഻ എഐ ടഽക്കഽന് വയക്ത഻യഺണ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ
എഐ ന്ഺൽ ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരം പര഻രക്ഷയഽള വവരഺണ് ഄംഗങ്ങൽ) ഄത഻നഽുശഷം
ീമംമ്പര്
ഷ഻പ്പ് ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ കഺര്
ഡ് എഐ ഴത഻ുയഺ ആലുന്ദ്ക്ടഺണ഻ക്കഺുയഺ നല്
കഽം.
d) അശഽപന്ദ്ത഻വഺസ സമയത്ത് ുപഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഄംഗങ്ങള്
ക്ക് പ഻ന്ത്ഽണ
അവശയമഺയ഻ വരഽുമ്പഺൽ ട഻പ഻എഐ യഽീട ഄംഗതവം ഈപുയഺഗ഻ചാണ് കയഺഷ്
ീലസ്
ീസികരയവഽം ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളും നടത്തഺം
e) ട഻പ഻എഐ  ീേയ഻ം ഄഥവഺ കയഺഷ്
ീലസ് ഄഭയര്
ഥ നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ീചയ്യുകയഽം
ആന്
ഷവററഽമഺയ഻ സമ്മത഻ചാണ഻ട്ടുള വ സമയപര഻ധ഻യ്ക്ക്കഽള വ഻ൽ ുസവനങ്ങൽ നല്
കഽകയഽം
ീചയ്യും
ട഻പ഻എഐ യഽീട പക഻ന്
ീറ ന്ദ്പഥമ മഽഹാര്
ത്തം അരംഭ഻ക്കഽന്ത്
ുസവനം നല്
കഽന്ത഻നഺയ഻
ട഻പ഻എഐ യഽീട ുപര഻ൽ ുപഺള഻സ഻ ന഼ക്ക഻ ീവയ്ക്ക്കഽന് സമയത്തഺണ്. ുസവനവഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട അവശയങ്ങൽ ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻യ഻ലഽടന഼ളവഽം
ീേയ഻ം റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട്
ീചയ്യുന്ത഻നഺയ഻ ഄനഽവദ഻ചാണ഻ട്ടുള വ കഺലഺവധ഻ വീരയഽം ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം.
അയ഻രക്കണക്ക഻ന് ുപഺള഻സ഻കള്
ക്ക് ുസവനം നല്
കഽുമ്പഺഴഽം, ഇ ന്ദ്പവര്
ത്തനങ്ങൽ തഽടരഽം,
ന്ദ്പുതയക഻ചാണും ഄുത ുപഺള഻സ഻ തീന് പഽതഽക്കഽുമ്പഺഴഽം ഄുത ട഻പ഻എഐ  തീന് ുസവനം
നല്
കഽുമ്പഺഴഽം.
3. ുത് പഺര്
ട്ട്യൂട്ട്഻ അ്മ഻ന഻സ്ഡുത്ടറ്ററഽീട (ട഻പ഻എ) കടമകൾ
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ഻ീല തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് കടമകള് ന഻ര്
വഹ഻ക്കഽന്ത഻നഺണ്
ുതഡ് പഺര്
ട്ട഻ ഄ്മ഻ന഻ക്ുന്ദ്ടറ്റൽ (ട഻പ഻എഐ ) എഐ ന് അശയം തീന് ഈണ്ടഺക്ക഻യത്:
a) അവശയമഺയ഻ വരഽന് സമയത്ത് സഺദ്ധയമഺയ എഐ ലലഺ ര഼ത഻കള഻ലഽം
ആന്
ഷവറന്
സ് ഈപുഭഺക്തഺക്കള്
ക്ക് ുസവന ീസികരയം ഒരഽക്കഽക.

അുരഺഗയ

b) ശിംഖലയ഻ല്
ീപ്പട്ട അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ ുരഺഗ഻യ്ക്ക്ക് കയഺഷ്
ീലസ്
ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഽള വ നര്
പ്പഺടഺക്കഽക.
c) സമര്
പ്പ഻ക്കഽന്
ീേയ഻ം
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളുീടയഽം
ആന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻യഽീട
മഺര്
ഗുരഖകളുീടയഽം നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളുീടയഽം ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഈപുഭഺക്തഺക്കളുീട
ീേയ഻മഽകൽ ുവഗത്ത഻ലഽം ന഼ത഻പാര്
േവഽം ീസറ്റ഻ൽ ീചയ്യുക.
d) അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മഽകൽ ൂകകഺരയം
ുസവനങ്ങള്
ക്കഽമഺയ഻ ന്ദ്പവര്
ത്തനസജമഺയ വ഻ദദ്ധരദ്ധീര

ീചയ്യുന്ത഻നഽം
സിഷ്ട഻ക്കഽക.

ഄനഽബന്ധ

e) ഈപുഭഺക്തഺക്കുളഺട് ഄനഽുയഺജയമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ സമയത്ത് തീന് ന്ദ്പത഻കര഻ക്കഽക.
f) ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നയഺയമഺയ ന഻രക്ക഻ൽ നറ്റവഽം മ഻കചാണ അുരഺഗയ
പര഻പഺലനം ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ പര഻തസ്ഥ഻ത഻ സിഷ്ട഻ക്കഽക.
g) ുരഺഗഺവസ്ഥ,
ീചലവഽകൽ,
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ,
വഺസത്ത഻ന്
ീറ
ൂദര്
ഘയം,
തഽടങ്ങ഻യവയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് നറ്റവഽം പഽത഻യ ുഡറ്റഺ സിഷ്ട഻ക്കഺൽ സഹഺയ഻ക്കഽക.
4. ഇന്
ഷവററഽം ട഻പ഻എയഽം തമിറ഻ലഽള്ള പരീ ബന്ധമം
മ഻ക്ക ആന്
ഷവററഽമഺരഽം അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കള഻ൽ ട഻പ഻എഐ യഽീട ുസവനങ്ങൽ
ുപഺള഻സ഻കൽ വ഻റ്റത഻നഽുശഷമഽള വ ുസവനം ീചയ്യുന്ത഻നഺണ് ഈപുയഺഗ഻ക്കഽന്ത് എഐ ന്ഺൽ
കഽറചാണ് ആന്
ഷവറര്
മഺൽ ന്ദ്പുതയക഻ചാണും ൂലഫ് ആന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയ഻ൽ ന഻ന്ഽള വവൽ
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ുപഺള഻സ഻ എഐ ടഽക്കഽന്ത഻ന് മഽമ്പഽള വ ൂവദയ പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്കഽം ട഻പ഻എഐ യഽീട ുസവനങ്ങൽ
ഈപുയഺഗ഻ക്കഺറഽണ്ട്.
ആന്
ഷവററഽം ട഻പ഻എഐ യഽം തമ്മ഻ലഽള വ ബന്ധം ഒരഽ കരഺറഺണ്, ഒരഽ കാട്ടം അവശയങ്ങളും
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്കഽള വ ഘട്ടങ്ങളുമഺണ് കരഺറ഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന്ത്. ഐഅര്
ഡ഻എഐ ഐ
അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡുസഷൽ മഺര്
ഗുരഖകൽ ആുപ്പഺൽ ട഻പ഻എഐ യഽം
ആന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻യഽം
തമ്മ഻ലഽള വ
കരഺറ഻ന്
ന്ദ്പഺമഺണ഻കമഺയ
വയവസ്ഥകൽ
ന഻ര്
ുദശ഻ക്കഽകയഽം മഺര്
ഗുരഖകൽ ഈണ്ടഺക്കഽകയഽം ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്.
ഒരഽ
ആന്
ഷവറൽ
ട഻പ഻എഐ യ഻ൽ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്:

ന഻ന്ഽം

ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന്

ുസവനങ്ങളഺണ്

തഺീഴ

A. ീനറ്റഇ
വ
 ഇന ര്
ക്ക഻ംഗ് ുസവനങ്ങളറീട ദഺതഺവ്
ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ വയക്ത഻കള്
ക്ക് കയഺഷ്
ീലസ് ുസവനങ്ങൽ ന്ദ്പദഺനം ീചയ്യുന്ത഻നഺയ഻
ട഻പ഻എഐ  രഺജയത്ത് ഈടന഼ളമഽള വ അശഽപന്ദ്ത഻കളുീട ശിംഖലയഽമഺയ഻ ബന്ധം ഈണ്ടഺക്കണം.
ഐഅര്
ഡ഻എഐ ഐയഽീട നറ്റവഽം പഽത഻യ മഺര്
ഗുരഖകൽ ഄനഽസര഻ചാണ് ഒരഽ ന്ദ്ത഻-കക്ഷ഻
ബന്ധമഺണ് അവശയം, ഄതഺയത് ആന്
ഷവറൽ, ീവറഽീത ട഻പ഻എഐ യഽം ദഺതഺവ഻നഽം
മുദ്ധയയലല.
ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീടയഽം ആന്
ഷവററഽീടയഽം ീചലവഽകൽ കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഺയ഻
ശിംഖലയ഻ൽീപ്പട്ട അശഽപന്ദ്ത഻കളുമഺയ഻
പഺുക്കജഽകള്
ക്കഽം വ഻വ഻ധ ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷൽ
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്കഽമഽള വ ന഻രക്ക് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഄവൽ വ഻ലുപശഽക കാട഻ ീചയ്യണം.
B. ുകഺൾ
ീസന്
റര് ുസവനങ്ങൾ
രഺന്ദ്ത഻യഽം പകലഽം എഐ ന് വയതയഺസമ഻ലലഺീത ഄവധ഻ ദ഻വസങ്ങളും ഈള്
പ്പീട അഴ്ചയ഻ൽ
എഐ ലലഺ ദ഻വസവഽം എഐ ലലഺ സമയത്തഽം ലഭയഺമഺകഽന് തരത്ത഻ൽ, ഄതഺയത് 24*7*365,
ുടഺള്
-ന്ദ്ഫ഼ നമ്പറഽകുളഺടഽകാട഻
ഒരഽ ുകഺൽ-ീസന്
റൽ ട഻പ഻എഐ യ്ക്ക്ക്
ഈണ്ടഺര഻ക്കഽന്ത്
ീപഺതഽുവ നലലതഺയ഻ര഻ക്കഽം. ട഻പ഻എഐ യഽീട ുകഺള്
ീസന്
റൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്തഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട വ഻വരങ്ങൽ നല്
കഺൽ കഴ഻യഽന്തഺയ഻ര഻ക്കണം:
a) ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരം ലഭയമഺയ പര഻രക്ഷയഽം അനഽകാലയങ്ങളും
b) അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ്
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളും.
c) ുസവനങ്ങളും
മഺര്
ഗന഻ര്
ുദശങ്ങൽ

ീേയ഻മഽകളുമഺയ഻

കയഺഷ്
ീലസ്

ബന്ധീപ്പട്ട

ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷനഽമഺയ഻

ന്ദ്പന്ദ്ക഻യകലഽം
ബന്ധീപ്പട്ട

d) ശിംഖലയ഻ല്
ീപ്പട്ട അശഽപന്ദ്ത഻കീള കഽറ഻ചാണുള വ വ഻വരങ്ങൽ
e) ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരം ലഭയമഺയ ബഺക്ക഻ തഽകീയക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻വരങ്ങൽ
f) ീേയ഻ം സ്ഥ഻ത഻ വ഻വരങ്ങൽ
g) ീേയ഻ം
ഈണ്ടഺകഽന്
ഄറ഻യ഻പ്പ്.

സമയത്ത്

ലഭയമലലഺത്ത
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ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകീളക്കഽറ഻ചാണുള വ

C. ലഭ മഺയ ക ഺഷ് ഇന
ീലസ്ഡ ുസവനങ്ങൾ
ന഻ര്
വചനം
„കയഺഷ്
ീലസ് ീഫസ഻ല഻റ്റ഻‟ എഐ ന്ഺൽ ആന്
ഷവ
ൽ ീചയ്യീപ്പട്ട വയക്ത഻യഽീട ച഻ക഻ത്സഺ ീചലവ്
ുപഺള഻സ഻യഽീട വയവസ്ഥയഽം ചട്ടവഽം ന്ദ്പകഺരം ന്ദ്പ഼-ഓതൂറുസഷൽ ഄന്ദ്പാവൽ ലഭ഻ചാണ
പര഻ധ഻ വീരയഽള വ തഽക ആന്
ഷവറൽ ുനര഻ട്ട് ീനറ്റ്
വര്
ക്ക് ീന്ദ്പഺൂവഡര്
ക്ക് നല്
കഽം.
ഇ ുസവനം നല്
കഽന്ത഻ന്, കരഺൽ ന്ദ്പകഺരം ആന്
ഷവറര്
ക്ക് അവശയമഺയ഻ വരഽന്ത്:
a) ുപഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എഐ ലലഺ വ഻വരങ്ങളും ട഻പ഻എഐ യ്ക്ക്ക് ലഭയമഺയ഻ര഻ക്കണം.
ട഻പ഻എഐ യ്ക്ക്ക് ആത് നല്
കഽക എഐ ന്ത് ആന്
ഷവററഽീട കടമയഺണ്.
b) ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ഈള്
ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന് ഄംഗങ്ങളുീട ുഡറ്റഺ യഺീതഺരഽ കഽറുവഺ പ഻ശുകഺ
കാടഺീത ട഻പ഻എഐ യ്ക്ക്കഽം ലഭയവഽം ന്ദ്പഺപ്തവഽമഺയ഻ര഻ക്കണം.
c) ുപഺള഻സ഻യഽം ട഻പ഻എഐ യഽമഺയ഻ ആന്
ഷവറൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻കീള ബന്ധ഻പ്പ഻ക്കഽന്
ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ കഺര്
ഡ് ഄവൽ ൂകയ്യ഻ൽ കരഽതണം. ട഻പ഻എഐ  ആഷയാ ീചയ്യുന് ഇ
ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ കഺര്
ഡ് ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട മഺതികയ഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം ഄത് ഄംഗങ്ങള്
ക്ക് ന഻ശ്ച഻ത
സമയപര഻ധ഻ക്കഽള വ഻ല് എഐ ത്ത഻ക്കണം ഄത഻ന് ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ ഈടന഼ളം സഺധഽത
ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം.
d) കയഺഷ്
ീലസ്
ീസികരയത്ത഻ന്
ലഭ഻ചാണ
ഄഭയര്
ഥനയ഻ീല
വ഻വരങ്ങളുീട
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ അശഽപന്ദ്ത഻യ്ക്ക്ക് ട഻പ഻എഐ  മഽന്
കാൽ ഄനഽമത഻ ഄഥവഺ ഗഺരന്
റ഻ കത്ത്
ആഷയാ ീചയ്യും. ആത് ഄസഽഖത്ത഻ന്
ീറ സവഭഺവം, ഈുദശ഻ക്കഽന് ച഻ക഻ത്സ,
ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന് എഐ ന്഼ ഄധ഻ക വ഻വരങ്ങൽ അവശയീപ്പുട്ടക്കഺം.
e) വ഻വരങ്ങൽ ഄവയക്തുമഺ ലഭയമലലഺതുയഺ ആര഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ, ട഻പ഻എഐ യ്ക്ക്ക്
കയഺഷ്
ീലസ഻നഽള വ ഄഭയര്
ഥന ന഻രസ഻ക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽം,
കയഺഷ്
ീലസ് ീസികരയം
ന഻രസ഻ക്കഽക എഐ ന്ത് ച഻ക഻ത്സ ന഻ുഷധ഻ക്കഽകീയന്് ഄീലലന്് വയക്തമഺക്കഽം.
ഄംഗങ്ങള്
ക്ക് പണം ഄടചാണ് ഄത് പ഻ന്഼ട് ീേയ഻ം ീചയ്യഺനഽം സഺധ഻ക്കഽം, ുയഺഗയത
ഄനഽസര഻ചാണ് ഄത് പര഻ഗണ഻ക്കഽം.
f) ഄട഻യന്ത്ര
സരര്
ഭങ്ങള഻ൽ,
ഄ്മ഻റ്റഺയത഻നഽുശഷം
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മണ഻ക്കാറ഻നഽള വ഻ൽ
ഄറ഻യ഻ക്കഽകയഽം കയഺഷ്
ീലസ഻ീനക്കഽറ഻ചാണ് അശയവ഻ന഻മയം നടത്തഽകയഽം ീചയ്യണം.
D. ഉപുഭഺക്തി ബന്ധമവഽം ുകഺണ്
ടഺകട് മഺുനമെീമന്
റഽം
ഈപുഭഺക്തഺക്കള് തങ്ങളുീട ഄനയഺയം ഄറ഻യ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ീസികരയം ട഻പ഻എഐ യ്ക്ക്ക്
ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം.
അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ്
ീേയ഻മഽകള്
ക്ക്
ീപഺതഽുവ
സഽക്ഷ്മപര഻ുശഺധനയഽം ീവര഻ഫ഻ുക്കഷനഽം ബഺധകമഺണ്. ീചറ഻യ ഒരഽ ശതമഺനം അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ്
ീേയ഻മഽകൽ
ുപഺള഻സ഻
വയവസ്ഥകളുീടയഽം
ചട്ടങ്ങളും
പര഻ധ഻യ്ക്ക്ക്
പഽറത്തഺയത഻നഺൽ ന഻രസ഻ക്കീപ്പടഺറഽണ്ീടന് കഺരയം ന്ദ്ശുദ്ധയമഺണ്.
കാടഺീത, മ഻ക്ക അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മഽകള഻ലഽം ീേയ഻ം തഽകയ഻ൽ കഽറചാണ് ഭഺഗം
ക഻ഴ഻ക്കഺറഽണ്ട്.
ആത്തരം
ക഻ഴ഻ക്കലഽകൽ
ഈപുഭഺക്തഺക്കളുീട
ഄസംതിപ്ത഻യ്ക്ക്ക്
കഺരണമഺകഽം, ന്ദ്പുതയക഻ചാണും ക഻ഴ഻ചാണത഻നഽള വ ഄഥവഺ ന഻രസ഻ചാണത഻നഽള വ കഺരണം
വയക്തമഺയ഻ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന ഄറ഻യ഻ക്കഺത഻രഽന്ഺൽ
ഄനയഺയങ്ങൽ
ുവഗത്ത഻ൽ
തീന്
പര഻ഹര഻ചാണുീവന്്
ഈറപ്പഺക്കഽന്ത഻ന്,
ആന്
ഷവറൽ
ട഻പ഻എഐ ുയഺട് പരയഺപ്തമഺയ ഄനയഺയ പര഻ഹഺര മഺര്
ഗം സവ഼കര഻ക്കഺൽ അവശയീപ്പടണം.
E. ബ഻ലല഻ംഗ് ുസവനങ്ങൾ
ബ഻ലലുംഗ് ുസവനങ്ങള഻ൽ, ആന്
ഷവറൽ ട഻പ഻എഐ യ഻ൽ 3 കഺരയങ്ങൽ ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽം:
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a) വ഻വ഻ധ തലങ്ങള഻ീല പര഻രക്ഷയഽീട ഈപുയഺഗം
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത഻നഽം ആന്
ഷവറീറ സഹഺയ഻ക്കഽന്
ബ഻ലല഻ംഗ് മഺതികയ഻ൽ അയ഻ര഻ക്കണം.
b) ുരഺഗത്ത഻ന്
ീറ
ന഻ജസ്ഥ഻ത഻യ്ക്ക്ക്
ഇടഺക്ക഻യീതന്് ഈറപ്പഺക്കഽക

ഄനഽസിതമഺയ

വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത഻നഽം തഽക
ര഼ത഻യ഻ലഽള വ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ്
ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഽള വ

പണമഺണ്

c) ുരഺഗന഻ര്
ണയ-നടപട഻ന്ദ്കമ ുകഺഡഽകൽ ുശഖര഻ക്കണം ഄങ്ങീന ഄഭയന്ദ്ന്ത്ര-ഄന്ത്ഺരഺന്ദ്ഷ്ട
ന഻ലവഺരങ്ങള഻ൽ രഺജയത്തഽടന഼ളമഽള വ എഐ ലലഺ ട഻പ഻കളുീടയഽ ുഡറ്റഺ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ്
ീചയ്യഺൽ സഺധ഻ക്കഽം.
ുകഺഡ഻ംഗ്, തഺര഼ഫ് ീവര഻ൂഫ ീചയ്യുക, ുശഖര഻ചാണ ബ഻ലല഻ംഗ് ുഡറ്റഺ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ്
ീചയ്യുക എഐ ന്഼ ുജഺല഻കള് ീചയ്യുന്ത഻ന് പര഻ശ഼ലനം ലഭ഻ചാണത഻നഽം കഴ഻വഽള വതഽമഺയ
ഈദയഺഗസ്ഥൽ ട഻പ഻എഐ യഽീട കാീട ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം.
F. ീെയ഻ം നടപട഻ത്കമങ്ങളറം ുപയ്ീമന്
റ് ുസവനങ്ങളറം
ട഻പ഻എഐ  വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യുന് നറ്റവഽം സക഼ര്
ണമഺയ ുസവനമഺണ഻ത്. ട഻പ഻എഐ 
ആന്
ഷവറര്
ക്ക് വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യുന് ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്കമ ുസവനങ്ങൽ ീപഺതഽുവ ഄറ഻യ഻പ്പ്
രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്യുന്ത഻ൽ തഽടങ്ങ഻ ഄനഽമത഻യ്ക്ക്കഽം ുപയ്ക്ീമന്
റ഻നഽമഺയ഻ ശഽപഺര്
ശ ീചയ്യുന്
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ വീരയഽള വ ഒരഽ സമ്പാര്
ണ ുസവനമഺണ്.
ആന്
ഷവററ഻ൽ ന഻ന്ഽം ലഭ഻ക്കഽന് ഫണ്ടഽകൽ ഈപുയഺഗ഻ചാണഺണ് ീേയ഻മഽകളുീട ുപയ്ക്ീമന്
റ്
നല്
കഽന്ത്. ഫണ്ടഽകൽ ഄഡവഺന്
സ് തഽകയഺയ഻ട്ട് ട഻പ഻എഐ യ്ക്ക്ക് നല്
കഽം ഄഥവഺ ആന്
ഷവറൽ
ുനര഻ട്ട് ഈപുഭഺക്ത഻ന്
ീറ ഄഥവഺ അശഽപന്ദ്ത഻യഽീട ബഺക് ഄീക്കിണ്ട഻ുലക്ക് ആടഽം.
ലഭ഻ക്കഽന് പണത്ത഻ന്
ീറ കണക്ക് ട഻പ഻എഐ  സാക്ഷ഻ക്കഽകയഽം ഄത് ത഻ട്ടീപ്പടഽത്ത഻ ആന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് കണക്ക് നല്
കഽകയഽം ീചയ്യണം.
ഄനഽമത഻ ലഭ഻ചാണ ീേയ഻മഽകള്
ക്ക് ഒഴ഻ീക
മീറ്റഺരഽ അവശയത്ത഻നഽം ഇ പണം ഈപുയഺഗ഻ക്കരഽത്.
G. മഺുനമെീമന്
ീറ ഇന്
െര്
ുമഷന് ുസവനങ്ങൾ
ട഻പ഻എഐ  ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ീചയ്യുകയഽം ീേയ഻മഽകളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എഐ ലലഺ
വ഻വരങ്ങളും ന്ദ്പുതയകമഺയ഻ ഄഥവഺ ഒരഽമ഻ചാണ് ട഻പ഻എഐ യഽീട പക്കൽ ലഭയമഺണ്.
ആന്
ഷവറര്
ക്ക് വ഻വ഻ധ അവശയങ്ങള്
ക്ക് ഇ ുഡറ്റഺ അവശയമഺണ്, ഄത്തരം ുഡറ്റഺ
കിതയമഺയഽം സമയഺധ഻ഷ്ഠ഻തമഺയഽം ട഻പ഻എഐ  നല്
കണം.
അയത഻നഺൽ ആന്
ഷവററഽമഺൽ ആഷയാ ീചയ്യുന് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻കളുീട
കഺരയത്ത഻ൽ
ട഻പ഻എഐ യഽീട
ുസവനങ്ങൽ,
ച഻ല
ന്ദ്പവര്
ത്തനങ്ങള഻ലഽം
അവശയങ്ങൽ
ഄനഽസര഻ചാണും ആന്
ഷവററഽമഺയ഻ട്ടുള വ കരഺൽ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽം പര഻മ഻തീപ്പടഽത്ത഻ുയക്കഽം.
H. ട഻പ഻എയഽീട ത്പത഻െലം
ആത്തരം ുസവനങ്ങള്
ക്ക്,
ട഻പ഻എഐ യ്ക്ക്ക് ഫ഼സ് നല്
കഽം

തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്

ഒീരണത്ത഻ന്
ീറ

ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ

a) ഈപുഭഺക്തഺവ഻ൽ ന഻ന്ഽം ഇടഺക്കഽന് ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന്
ീറ ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺനം (ുസവന
ന഻കഽത഻ ഒഴ഻ീക),
b) ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ട്ടുള വ സമയപര഻ധ഻യ഻ൽ ുസവനം നല്പ്കഽന് ഓുരഺ ഄംഗത്ത഻നഽം ന഻ശ്ച഻ത
തഽക എഐ ന് കണക്ക഻ൽ,
c) ട഻പ഻എഐ  നല്
കഽന് ുസവനത്ത഻ന്
ീറ ഓുരഺ ആടഺപഺടഽകള്
ക്കഽം ന഻ശ്ച഻ത തഽക – ഈദഺ.
ഓുരഺ ആഷയാ ീചയ്യുന് ഄംഗതവ കഺര്
ഡ഻നഽമഽള വ ീചലവ്, ഓുരഺ ീേയ഻മ഻ന്
ീറയഽം
ീചലവ്, തഽടങ്ങ഻യവ.
251

ഄങ്ങീന ട഻പ഻എഐ യഽീട
ന്ദ്പഺപ്തമഺകഽം:

ുസവനത്ത഻ലാീട,

i.

കയഺഷ്
ീലസ് ുസവനങ്ങൽ

ii.

ുഡറ്റഺ ുശഖരണവഽം വ഻ശകലനവഽം

ആന്
ഷവറര്
ക്ക്

തഺീഴ

ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്തവ

iii. മണ഻ക്കാൽ ുകഺള്
ീസന്
റഽം ഈപുഭഺക്തി ുസവനവഽം
iv. അശഽപന്ദ്ത഻കളുീടയഽം മറ്റ് ൂവദയസഹഺയ ീസികരയങ്ങളുീടയഽം ശിംഖല
v.

വല഻യ വ഻ഭഺഗം ഈപുഭഺക്തഺക്കള്
ക്ക് പ഻ന്ത്ഽണ നല്
കഺൽ സഺധ഻ക്കഽം.

vi. ീേയ഻മഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഈപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ ആടീപടഺനഽള വ ീസികരയം
vii. ന഻രക്കഽകളും
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്കഽള വ
അശഽപന്ദ്ത഻കളുമഺയ഻ വ഻ലുപശഽക

ീചലവഽകളുമഺയ഻

ബന്ധീപ്പട്ട്

viii. സഺുകത഻കപരമഺയ ുസവനങ്ങള഻ലാീട ലള഻തമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ ഈപുഭഺക്തി ുസവനം
ix. സംശയഺക്പദമഺയ ുകസഽകൽ ീവര഻ൂഫ ീചയ്യുകയഽം ഄുനവഷ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യുക.
x.

വ഻വ഻ധ കമ്പന഻കളുീട ീേയ഻ം മഺതിക വ഻ശകലനം ീചയ്യുകയഽം
ീചലവഽകൽ,
നാതനമഺയ ച഻ക഻ത്സ ര഼ത഻കൽ, പഽത഻യ ന്ദ്പവണതകൽ എഐ ന്഻വീയപ്പറ്റ഻യഽള വ
സക഼ര്
ണമഺയ വ഻വരങ്ങൽ ലഭ഻ക്കഽക, കിന്ദ്ത഻മം ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽക.

xi. ുസവനങ്ങളുീട ലഭയത ുവഗത്ത഻ൽ വ഻കസ഻പ്പ഻ക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽം.

F. ീെയ഻ം മഺുനമെീമന്
റ് – വ ക്ത഻ഗത അപകടം
1. വ ക്ത഻ഗത അപകടം
ന഻ര്
വചനം
ഄപകടം മാലമഽള വ മരണം ൂവകലയം (പാര്
ണം⁄ഭഺഗ഻കം), തഺല്
ക്കഺല഻ക പാര്
ണ
ൂവകലയം എഐ ന്഻വയ്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്
കഽന് അനഽകാലയ ുപഺള഻സ഻യഺണ് വയക്ത഻ഗത
ഄപകട ുപഺള഻സ഻, ആത് ഈത്പന്ം ഄനഽസര഻ചാണ് ഄപകടം മാലമഽള വ ച഻ക഻ത്സ
ീചലവഽകൽ, മരണഺന്ത്ര കര്
മ്മങ്ങള്
ക്കഽള വ ീചലവഽകള്
, തഽടങ്ങ഻യ ഄധ഻ക പര഻രക്ഷകളും
വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യഺറഽണ്ട്
വയക്ത഻ഗത ഄപകട ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരം പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ത്

“ഄപകടത്ത഻നഺണ്”.

ന഻ര്
വചനം
ഄപകടം എഐ ന്ത് ബഺഹയശക്ത഻, ലഹള, ദിശയമഺയ കഺരണങ്ങളഺൽ ( പുക്ഷ നീതക഻ലഽം
ഄസഽഖം
ഈള്
ീപ്പടഽന്഻ലല)
ീപീട്ടന്ഽണ്ടഺകഽന്തഽം
മഽന്
കാട്ട഻
ന്ദ്പവച഻ക്കഺനഺവഺത്തതഽം
ഄന്ദ്പ഼ത഻ക്ഷ഻തവഽമഺയ സരര്
ഭമഺണ്.
ീേയ഻ം ഄറ഻യ഻പ്പ് ലഭ഻ചാണ് കഴ഻ഞ്ഞഺൽ ീേയ഻മഽകളുീട
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് കഺരയങ്ങൽ പര഻ുശഺധ഻ക്കണം:

മഺുനജൽ

ജഺന്ദ്ഗതുയഺീട

തഺീഴ

a) ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരം ീേയ഻ം ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷയഽണ്ുടഺ
b) നഺശനഷ്ടമഽണ്ടഺ
ത഼യത഻യ഻ൽ
ുപഺള഻സ഻
ന്ദ്പ഼മ഻യം ലഭ഻ചാണ഻ട്ടുണ്ുടഺ എഐ ന്ഽം
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ന്ദ്പഺബലയത്ത഻ലഽണ്ടഺയ഻രഽുന്ഺ

എഐ ന്ഽം

c) ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻യ഻ലഺുണഺ നഷ്ടം സംഭവ഻ചാണത്
d) “ഄപകടം” മാലമഺുണഺ നഷ്ടം ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽന്ത്
e) നീതക഻ലഽം തരത്ത഻ലഽള വ കിന്ദ്ത഻മം
അവശയീമക഻ൽ ഄുനവഷണം നടത്തഽക

നടത്ത഻ട്ടുണ്ുടഺ

എഐ ന്്

പര഻ുശഺധ഻ക്കഽക,

f) ീേയ഻ം രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്ക്ത് ഄത഻നഺയ഻ കരഽതല്
ധനം സിഷ്ട഻ക്കഽക
g) ീേയ഻ം ുസവന സമയം പഺല഻ക്കഽകയഽം ീേയ഻മ഻ന്
ീറ ന഻ജസ്ഥ഻ത഻ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന
ഄറ഻യ഻ക്കഽക.
2. ീെയ഻മഽകളറീട അുനവഷണം
ീേയ഻ം ഄറ഻യ഻പ്പ഻ൽ ഄഥവഺ ീേയ഻ം ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകള഻ൽ നീതക഻ലഽം തരത്ത഻ലാള വ
ജഺന്ദ്ഗത ഄഥവഺ അശയകഽഴപ്പം ന്ദ്ശദ്ധയ഻ൽീപ്പട്ടഺൽ, ഄത് ീവര഻ൂഫ ീചയ്യുന്ത഻നഺയ഻
ീന്ദ്പഺഫഷണൽ ഄുനവഷണീന ന഻ുയഺഗ഻ക്കഽക.
ഉദഺഹരണം
വയക്ത഻ഗത ഄപകട ീേയ഻മഽകളുീട ജഺന്ദ്ഗതകളഺണ് (കാടഽതല് ഄുനവഷണങ്ങള്
ക്ക് പുക്ഷ
കിന്ദ്ത഻മം സംഭവ഻ചാണുീവന്ത഻ന് ഄഥവഺ ീേയ഻ം കിന്ദ്ത഻മമഺീണന്് സാചനീയഺന്ഽമ഻ലല):
 ഄട഻യ്ക്ക്കട഻ ഈണ്ടഺകഽന് ീേയ഻മഽകൽ (ആന്
ഷവറന്
സ് അരംഭ഻ചാണ് ഄധ഻ക കഺലം
അകഽന്ത഻ന് മഽമ്പഽള വ ീേയ഻ം)
 ദ഼ര്
ഘകഺലീത്ത ൂവകലയത്ത഻ന് ഈയര്
ന് അഴ്ചുതഺറഽമഽള വ അനഽകാലയം
 ീേയ഻ം ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകള഻ൽ പ഻ശക് (അശയകഽഴപ്പം)
 ഒരഽ ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഒന്഻ലധ഻കം ീേയ഻മഽകൽ
 മദയം ഈപുയഺഗ഻ചാണുീവന് സാചന
 അംതൃഹതയയഺുണഺ എഐ ന് സംശയം
 ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ വണ്ട഻ുയഺട഻ചാണുപ്പഺൽ ഈണ്ടഺയ രഺന്ദ്ത഻കഺല ുറഺഡ് ഄപകടം
 പമ്പ് കട഻ുയല്
ക്കഽക
 ീവള വത്ത഻ൽ മഽങ്ങഽക
 ഈയരത്ത഻ല്ന഻ന്ഽം വ഼ഴഽക
 ഄസഽഖവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ുകസഽളഺുണഺ എഐ ന് സംശയം
 വ഻ഷബഺധുയല്
ക്കഽക
 ീകഺലപഺതകം
 ബഽള വറ്റ് മാലമഽള വ പര഻ക്ക്
 ഹ഻മബഺധ മാലം ഄന്ദ്പതയക്ഷമഺകൽ
 നരഹതയ, തഽടങ്ങ഻യവ.
ഄുനവഷണത്ത഻ന്
ീറ മഽഖയ ലക്ഷയ്ങ്ങൽ:
a)

നഺശനഷ്ടം ഈണ്ടഺയത഻ന്
ീറ കഺരണം പര഻ുശഺധ഻ക്കഽക.

b) നഺശനഷ്ടത്ത഻ന്
ീറ സവഭഺവവഽം ുതഺതഽം വ഻ലയ഻രഽത്തഽക.
c) ീതള഻വഽകളും വ഻വരങ്ങളും ുശഖര഻ക്കഽക.
d) ീേയ഻ം തഽകയഽീട കഺരയത്ത഻ൽ നീതക഻ലഽം
നടന്഻ട്ടുണ്ുടഺ എഐ ന്് കണ്ടഽപ഻ട഻ക്കഽക.
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തരത്ത഻ലഽള വ

കിന്ദ്ത഻മുമഺ

കപടുമഺ

ത്ശത്പ഻ക്കഽക:
ഄുനവഷണത്ത഻ന്
ീറ ലക്ഷ്ം വക്തഽന഻ഷ്ഠതകൽ
അവശയമഺയ ീതള഻വഽകൽ ുശഖര഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യുന് എഐ ന്തഺണ്.

പര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽം

ഄുനവഷണകന് ഄുനവഷണത്ത഻ന് അവശയമഺയ മഺര്
ഗന഻ര്
ുദശങ്ങൽ ീേയ഻ം പര഻ുശഺധകൽ
നല്
ുകണ്ടത് വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട അവശയമഺണ്.
ഉദഺഹരണം
ുകസ് മഺര്
ഗന഻ര്
ുദശത്ത഻നഽള വ ഈദഺഹരണം:
ുറഺ് അപകടം
i.

എഐ ുപ്പഺഴഺണ് സംഭവം ഈണ്ടഺയത് – കിതയമഺയ സമയവഽം ത഼യത഻യഽം സ്ഥലവഽം?

ii.

ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ ഄപകടം ഈണ്ടഺകഽന് സമയത്ത് കഺല്
നട യഺന്ദ്ത഻കുനഺ
വഺഹനത്ത഻ീല യഺന്ദ്തക്കഺരുനഺ⁄ പ഻ന്഻ല഻ര഻ക്കഽകയഺയ഻രഽുന്ഺ ഄഥവഺ വഺഹനം
ഓട഻ക്കഽകയഺയ഻രഽുന്ഺ?

iii. ഄപകടീത്തക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻വരണം, എഐ ങ്ങീന ഄപകടം സംഭവ഻ചാണത്?
iv. ഄപകടം ഈണ്ടഺയ സമയത്ത് ആന്ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ മദയപ഻ചാണ഻രഽുന്ഺ?
v.

മരണം സംഭവ഻ചാണ
മര഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽമ്പ്
വ഻ശദഺംശങ്ങൽ?

സഺഹചരയത്ത഻ൽ, മര഻ചാണ കിതയം ത഼യത഻യഽം
ലഭ഻ചാണ
ച഻ക഻ത്സ,
നത്
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ,

സമയവഽം,
തഽടങ്ങ഻യ

അപകടത്ത഻ന് സഺത്പ മഺയ കഺരണങ്ങൾ:
ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ഄഥവഺ മറഽകക്ഷ഻യഽീട വഺഹനത്ത഻ന്
ീറ ീമക്കഺന഻ക്കൽ
തകരഺറ്
(സ്റ്റ഼യറ഻ംഗ്,
ുന്ദ്ബക്ക്
തഽടങ്ങ഻യവയഽീട
തകരഺറ്),
വഺഹനത്ത഻ന്
ീറ
ൂന്ദ്ഡവര്
ക്കഽണ്ടഺകഽന് നീതക഻ലഽം ഄസഽഖം (ഹിദയഺഘഺതം, ചഽഴല഻, തഽടങ്ങ഻യവ),
മദയപ഻ചാണ്
വണ്ട഻ുയഺട഻ക്കഽക,
ുമഺശമഺയ
ുറഺഡ്,
ുമഺശമഺയ
കഺലഺവസ്ഥ,
വഺഹനത്ത഻ന്
ീറ ുവഗത തഽടങ്ങ഻യവ.
വ ക്ത഻ഗത അപകട ീെയ഻മഽകള഻ീല സഺത്പ മഺയ കിത്ത഻മത്ത഻നഽം
കപടതയ്ക്കഽമഽള്ള പരീ ച഻ല ഉദഺഹരണങ്ങളഺണ്:
i. ട഻ട഻ഡ഻ കഺലഺവധ഻ ീപഺരഽപ്പ഻ചാണ് കഺണ഻ക്കഽക.
ii. ഄസഽഖം
എഐ ന്ത്
ഄപകടമഺയ഻
വരഽത്ത഻ത഼ര്
ക്കഽക
ഈദഺ.
കഺരണത്തഺലഽള വ നടഽുവദന പ഻എഐ  ീേയ഻മഺയ഻ കഺണ഻ക്കഽക.

പുത്തഺളജ഻ക്കൽ

iii. ുനരീത്തയഽണ്ടഺയ ഄപകടങ്ങൽ ആുപ്പഺൽ ഈണ്ടഺയതഺയ഻ കഺണ഻ക്കഽക, സഺധഺരണ
മരണം കിന്ദ്ത഻മമഺയ഻ ുരഖകളുണ്ടഺക്ക഻ ഄപകടമരണമഺയ഻ വരഽത്ത഻ത്ത഼ര്
ക്കഽക
ഄഥവഺ ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഗവസ്ഥ ഄപകടത്ത഻ന് ുശഷം മരണത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽക.
iv. അംതൃഹതയ ഄപകടമരണങ്ങളഺയ഻ കഺണ഻ക്കഽക.
വയക്ത഻ഗത
ഄപകട
ീേയ഻ം
ന്ദ്പുതയക഻ചാണും
ീഡത്ത്
ീേയ഻മഽള വത്,
ീസറ്റ഻ല്
ീചയ്യുന്ത഻നഽള വ
വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട
ുഡഺക്കഽീമന്
റഺണ് ഡ഻ക്ചഺര്
ജ് ീവിചാണൽ.
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല഻ന്
ീറ
സമയത്ത്
തീന്
ുനഺമ഻ന഻ീയക്കഽറ഻ചാണുള വ
വ഻ശദഺംശങ്ങൽ
ുശഖര഻ക്കഽകയഽം ഄത് ുപഺള഻സ഻യഽീട ഭഺഗമഺുക്കണ്ടത് വളീര ഄതയഺവശയമഺണ്.
3. ീെയ഻ം ുഡഺക്കഽീമന്
ുറഷന്
254

പട്ട്യൂട്ട്഻ക 2.3
a)
b)

c)
d)
ീഡത്തഇ ീെയ഻ം

e)

f)

സമ്പാര്
ണമഺയ഻ പാര഻പ്പ഻ചാണ് ീേയ഻ം ീചയ്യുന് ുനഺമ഻ന഻⁄
കഽടഽംബഺംഗം ഒപ്പ഻ട്ട വയക്ത഻ഗത ഄപകട ീേയ഻ം ുഫഺം
എഐ ഫ്ഐഅറ഻ന്
ീറ യഥഺര്
ഥ ഄഥവഺ സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ
പകര്
പ്പ്
(എഐ ഫ്ഐഅൽ⁄പ് ചഺനമ⁄ആന്
കവസ്റ്റ്
പ് ചഺനമയഽീട സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ പകര്
പ്പ്).
ീഡത്ത്
സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ഻ന്
ീറ
യഥഺര്
ഥ
ഄഥവഺ
സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ പകര്
പ്പ്.
ുപഺസ്റ്റ്ുമഺര്
ട്ടം
നടത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ീടക഻ൽ
ഄത഻ന്
ീറ
റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട഻ന്
ീറ സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ പകര്
പ്പ്.
എഐ എഐ ംഎഐ ല് ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളുീട
സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ
പകര്
പ്പ് – ുപര് ീവര഻ൂഫ ീചയ്യുന്ത഻ന് (പഺക്ുപഺര്
ട്ട്⁄
പഺന്
കഺര്
ഡ്⁄ ുവഺട്ടൽ ഐഡ഻⁄ ൂന്ദ്ഡവ഻ംഗ് ൂലസന്
സ്)
ുമല്
വ഻ലഺസം ീവര഻ൂഫ ീചയ്യുന്ത഻ന് (ീടല഻ുഫഺൽ ബ഻ലല് ⁄
ബഺക് ഄീക്കിണ്ട് ുസ്റ്ററ്റ്ീമന്
റ്⁄ ആലന്ദ്ക്ട഻സ഻റ്റ഻ ബ഻ലല്⁄ുറഷൽ
കഺര്
ഡ്).
എഐ ലലഺ ന഻യമപരമഺയ ഄവകഺശ഻കളും ഒപ്പ഻ട്ട് ുനഺട്ടൂറസ്
ീചയ്ക്ത സതയവഺങ്മാലവഽം ആന്
ീഡമ഻ന഻റ്ര഻ ുബഺണ്ടഽം
ഄടങ്ങ഻യ
ന഻യമപരമഺയ
ഄവകഺശ഻യഺീണന്്
ീതള഻യ഻ക്കഽന് സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്.

a)
സ്ഥ഻രമഺയ
പാര്
ണ്ണ
ൂവകല ത്ത഻ന് b)
ീറയഽം
c)
(പ഻ട഻ഡ഻)
സ്ഥ഻രമഺയ
ഭഺഗ഻ക
ൂവകല ത്ത഻ന്
ീറയഽം ീെയ഻ം

ീേയ഻ം ീചയ്യുന് വയക്ത഻ സമ്പാര്
ണമഺയ഻ പാര഻പ്പ഻ചാണ് ഒപ്പ഻ട്ട
വയക്ത഻ഗത ഄപകട ീേയ഻ം ുഫഺം.
അവശയീമക഻ൽ, എഐ ഫ്ഐഅറ഻ന്
ീറ യഥഺര്
ഥ ഄഥവഺ
സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ പകര്
പ്പ്.
ഒരഽ സ഻വ഻ല് സര്
ജൽ ഄഥവഺ തതഽലയ പദവ഻യ഻ലഽള വ ഒരഽ
ുഡഺക്ടൽ
ആന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യഽീട
ൂവകലയം
സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻
നല്
കഽന്
പാര്
ണ
ൂവകലയ
സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്.

a)

ൂവകലയത്ത഻ന്
ീറ
വ഻ഭഺഗവഽം
ൂവകലയത്ത഻ന്
ീറ
കഺലഘട്ടവഽം കഺണ഻ചാണ് ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന് ുഡഺക്ടൽ നല്
കഽന്
ീമഡ഻ക്കൽ
സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്.
ഄവധ഻
കഺലഘട്ടത്ത഻ന്
ീറ
വ഻ശദഺംശങ്ങളടങ്ങ഻യ ീതഺഴ഻ലഽടമ ഒപ്പ഻ട്ട് സ഼ല് ീചയ്ക്ത
ല഼വ് സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്.
ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ സഺധഺരണയഺയഽള വ ുജഺല഻കൽ
ന഻ര്
വഹ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ന്ദ്പഺപ്തനഺീണന്്
ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന്
ുഡഺക്ടൽ സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ ഫ഻റ്റ്ീനസ്സ് സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്.

തഺല്
ക്കഺല഻ക
പാര്
ണ്ണ
ൂവകല ം
(ട഻ട഻ഡ഻)

b)

മഽകള഻ല് ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ല഻സ്റ്റ് സാചന മഺന്ദ്തമഺണ്, ുകസ഻ന്
ീറ സ്ഥ഻ത഻ഗത഻ ഄനഽസര഻ചാണ്
ഄധ഻ക ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ (മഽറ഻വ഻ന്
ീറ, ഄപകടമഽണ്ട ൂസറ്റ഻ന്
ീറ ുഫഺുട്ടഺന്ദ്ഗഺഫഽകൽ,
തഽടങ്ങ഻യവ) അവശയമഺയ഻ വുന്ക്കഺം.
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ന഻ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പരീ പര഼ക്ഷ 4
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത്
ീേയ഻മ഻ന് അവശയമ഻ലലഺത്തത്?

ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളഺണ്

സ്ഥ഻രമഺയ

പാര്
ണ

ൂവകലയ

I.

ീേയ഻ം ീചയ്യുന് വയക്ത഻ സമ്പാര്
ണമഺയ഻ പാര഻പ്പ഻ചാണ് ഒപ്പ഻ട്ട വയക്ത഻ഗത ഄപകട
ീേയ഻ം ുഫഺം.
II. അവശയീമക഻ൽ, എഐ ഫ്ഐഅറ഻ന്
ീറ യഥഺര്
ഥ ഄഥവഺ സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ പകര്
പ്പ്.
III. ഒരഽ സ഻വ഻ല് സര്
ജൽ ഄഥവഺ തതഽലയ പദവ഻യ഻ലഽള വ ഒരഽ ുഡഺക്ടൽ ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യഽീട
ൂവകലയം
സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻
നല്
കഽന്
പാര്
ണ
ൂവകലയ
സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്.
IV. ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ സഺധഺരണയഺയഽള വ ുജഺല഻കൽ ന഻ര്
വഹ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ന്ദ്പഺപ്തനഺീണന്്
ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന്
ുഡഺക്ടൽ
സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ
ഫ഻റ്റ്ീനസ്സ്
സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്.

G. ീെയ഻ം
ൂകകഺര ം
ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ

ീചയ്യല്

-

്വര്
സ഼സ്ഡ

ത്ടഺവല്

1. ്വര്
സ഼സ്ഡ ത്ടഺവല് ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ുപഺള഻സ഻
ഓവര്
സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് ുനഺൽ-ീമഡ഻ക്കൽ അനഽകാലയങ്ങൽക്ക്
പര഻രക്ഷ നല്
കഽന് ഄുനകം വ഻ഭഺഗങ്ങളുണ്ീടക഻ലഽം, ഇ ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരം മഽഖയ
പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത് ൂവദയ-ുരഺഗ അനഽകാലയത്ത഻ന് അയത഻നഺൽ,
ആത഻ന്
ീറ
ഄണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗഽം
ീേയ഻ം
മഺുനമെീമന്
റഽം
കഺലഺകഺലങ്ങളഺയ഻
അുരഺഗയ
ആന്
ഷവറന്
സ഻ലഺണ് വരഽന്ത്.
ുപഺള഻സ഻
ന്ദ്പകഺരമഽള വ
പര഻രക്ഷ
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
തരംത഻ര഻ക്കഺം. ഒരഽ ന്ദ്പുതയക ഈത്പന്ം തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
എഐ ലലഺം ഄഥവഺ കഽറചാണ് എഐ ണത്ത഻ന് പര഻രക്ഷ നല്
കഽം:
a) ൂവദയ-ുരഺഗ വ഻ഭഺഗം
b) ന്ദ്പതയഺനയ഻ക്കലഽം ഒഴ഻പ്പ഻ക്കലഽം
c) വയക്ത഻ഗത ഄപകട പര഻രക്ഷ
d) വയക്ത഻ഗത ബഺദ്ധയത
e) മറ്റ് ുനഺൽ-ീമഡ഻ക്കൽ പര഻രക്ഷ:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

ന്ദ്ട഻പ്പ് റദഺക്കഽക
ന്ദ്ട഻പ്പ഻ന് കഺലതഺമസം ഈണ്ടഺകഽക
ന്ദ്ട഻പ്പ് തടസ്സീപ്പടഽക
കണക്ഷന്നഷ്ടീപ്പടഽക
ീചക്ക് ീചയ്ക്ത ബഺുഗജ് ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ കഺലതഺമസം
ീചക്ക് ീചയ്ക്ത ബഺുഗജ് നഷ്ടീപ്പടഽക
പഺക്ുപഺര്
ട്ട് നഷ്ടീപ്പടഽക
ഄട഻യന്ത്ര കയഺഷ് ഄഡവഺന്
സ്
ൂഹജഺക്ക് ഄലവന്
സ്
ജഺമയ ുബഺണ്ട് ആന്
ഷവറന്
സ്
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വ഻ഭഺഗങ്ങളഺയ഻
അനഽകാലയങ്ങള഻ൽ

xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.

ൂഹജഺക്ക് പര഻രക്ഷ
ക്ുപഺണ്
സൽ സംരക്ഷണം
കരഽണഺന്ദ്ദമഺയ സരര്
ശനം
പഠനം തടസ്സീപ്പടഽക
ഭവനുഭദനം

ുപര് പറയഽന്ത് ുപഺീല തീന്,
വ഻ുദശത്ത് യഺന്ദ്ത ുപഺകഽന് അളുകീള
ഈുദശ഻ചാണുള വതഺണ് ുപഺള഻സ഻, നഺശനഷ്ടം ആന്ത്യയ്ക്ക്ക് പഽറത്തഺയ഻ര഻ക്കഽം നടക്കഽക എഐ ന്ത്
സവഺഭഺവ഻കമഺണ്, ഄത് റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട് ീചയ്യുുമ്പഺൽ യഥഺവ഻ധ ുസവനം ീേയ഻മഽകള്
ക്ക്
നല്
കണം. ഓവര്
സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ആന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ കഺരയത്ത഻ൽ, ീേയ഻ന് ുസവനം
നല്
കഽന്ത് ീപഺതഽുവ ുതഡ് പഺര്
ട്ട഻ ുസവന ദഺതഺക്കളഺണ് (ഄസ഻സ്റ്റന്
സ് കമ്പന഻),
ഄവൽക്ക് ുലഺകീമമ്പഺടഽം അവശയമഺയ സഹഺയ ുസവനങ്ങൽ നല്
കഽന്തഽള വ ശിംഖല
ഈണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം.
ീെയ഻ം ുസവനങ്ങള഻ല് ുവശ മഺയ഻ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ുക്കണ്ടത്:
a) 24*7 ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ീേയ഻ം ഄറ഻യ഻പ്പ഻നഽള വ സംവ഻ധഺനം ഒരഽക്കഽക
b) ീേയ഻ം ുഫഺമഽം നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങളും ഄയക്കഽക,
c) നഺശനഷ്ടം ഈണ്ടഺയഺലഽടീന എഐ ന്ത്ഺണ് ീചുയ്യണ്ടീതന്് ഈപുഭഺക്തഺവ് ന഻ര്
ുദശം
നല്
കഽക,
d) ൂവദയ-ുരഺഗ ീേയ഻മഽകള്
ക്ക് കയഺഷ്
ീലസ് ുസവനങ്ങൽ വ഻ശഺലമഺക്കഽക
e) ന്ദ്പതയഺനയ഻ക്കല഻നഽം ഒഴ഻പ്പ഻ക്കല഻നഽം ഄട഻യന്ത്ര കയഺഷ് ഄഡവഺസ഻നഽമഽള വ ീസികരയം
ഒരഽക്കഽക.
2. അസ഻സ്റ്റന്
സ്ഡ കമ്പന഻കൾ - ്വര്
സ഼സ്ഡ ീെയ഻മഽകള഻ീല പങ്കഇ
ഄസ഻സ്റ്റന്
സ്
കമ്പന഻കള്
ക്ക്
ഄവരഽുടതഺയ
ഓഫ഼സഽകളും
ഄതഽുപഺലഽള വ
ുസൽവനദഺതഺക്കളുീട
കാട്ടുീകട്ടും
ുലഺകീമമ്പഺടഽം
ഈണ്ട്.
ുപഺള഻സ഻
ന്ദ്പകഺരം
പര഻രക്ഷയഽള വ ഄന഻ശ്ച഻ത സംഭവം ഈണ്ടഺകഽകയഺീണക഻ൽ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കള഻ീല
ഈപുഭഺക്തഺക്കള്
ക്ക് അവശയമഺയ സഹഺയസഹകരണങ്ങൽ ആത്തരം കമ്പന഻കൽ വഺദ്ധരദഺനം
ീചയ്യും.
ആത്തരം കമ്പന഻കൽ ീേയ഻ം രജ഻ക്ുന്ദ്ടഷനഽം വ഻വരങ്ങള് നല്
കഽന്ത഻നഽമഺയ഻ ഄന്ത്ഺരഺന്ദ്ഷ്ട
ുടഺൽ ന്ദ്ഫ഼ നമ്പറഽകളുള വ 24*7 ുകഺള്
ീസന്
ററഺയ഻ട്ടഺണ് ന്ദ്പവര്
ത്ത഻ക്കഽന്ത്. ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽമഺയഽള വ കരഺൽ, പര഻രക്ഷയഽള വ അനഽകാലയങ്ങൽ, തഽടങ്ങ഻യവയഽീട
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
ുസവനങ്ങള്
ക്ക്
ചഺര്
ജഽകൽ
ഇടഺക്ക഻
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ുസവനങ്ങൽ ഄവൽ വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യുന്ഽണ്ട്:
a) ൂവദയ സഹഺയ ുസവനങ്ങൽ:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ൂവദയ ുസവന ദഺതഺക്കളുീട റഫറലഽകൽ
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻നഽള വ ീസികരയം ഒരഽക്കഽക
ഄട഻യന്ത്ര ീമഡ഻ക്കൽ ന്ദ്പതയഺനയ഻ക്കല഻നഽള വ ീസികരയം ഒരഽക്കഽക
ഄട഻യന്ത്ര ീമഡ഻ക്കൽ ഒഴ഻പ്പ഻ക്കല഻നഽള വ ീസികരയം ഒരഽക്കഽക
ീഭിത഻കഺവശ഻ഷ്ടം നഺട്ട഻ീലത്ത഻ക്കഽക
കരഽണഺര്
ന്ദ്ദമഺയ സരര്
ശനം
ൂമനറഺയ കഽട്ട഻കള്
ക്ക് സഹഺയം⁄ഄകമ്പട഻

b) ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷൽ
ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽക

സമയത്തഽം

ഄത഻നഽുശഷവഽം

c) അവശയമഺയ മരഽന്ഽകൽ എഐ ത്ത഻ക്കഽക
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ീമഡ഻ക്കൽ

സ്ഥ഻ത഻

d)

ുപഺള഻സ഻യ഻ീല ചട്ടങ്ങളുീടയഽം വയവസ്ഥകളുീടയഽം ആന്
ഷവന്
സ് കമ്പന഻യഽീട
ഄനഽമത഻യഽീടയഽം ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ുഹഺക്പ഻റ്റൂലസഷനഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ച഻ക഻ത്സ
ീചലവഽകള്
ക്ക് ഗഺരന്
റ഻ നല്
കഽക.

e) ന്ദ്പ഼-ന്ദ്ട഻പ്പ് ആന്
ഫര്
ുമഷൽ ുസവനങ്ങളും മറ്റ് ുസവനങ്ങളും:
i. വ഼സകളുീടയഽം കഽത്ത഻ീവയ്ക്പ്പുകളുീടയഽം അവശയകത.
ii. എഐ ംബസ഻ റഫറൽ ുസവനങ്ങൽ
iii. നഷ്ടീപ്പട്ട പഺക്ുപഺര്
ട്ടും ലുഗജഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് സഹഺയക ുസവനങ്ങൽ
iv. ഄട഻യന്ത്ര സുരശ ൂകമഺറ്റ ുസവനങ്ങൽ
v. ജഺമയ ുബഺണ്ട് നര്
ീപ്പടഽത്തഽക
vi. സഺമ്പത്ത഻ക ഄട഻യന്ത്രഺവസ്ഥയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട സഹഺയം
f) ദവ഻ഭഺഷ഻ റഫറൽ
g) ല഼ഗല്റഫറൽ
h) ഄഭ഻ഭഺഷകനഽമഺയഽള വ ഄുപ്പഺയ഻ന്
ീമന്
റ്
3. ക ഺഷ് ഇന
ീലസ്ഡ ീമഡ഻ക്കല് ുകസഽകളറീട ീെയ഻ം മഺുനമെീമന്
റ്
കയഺഷ്
ീലസ് ീമഡ഻ക്കൽ ുകസഽകളുീടയഽം, റ഻യ഻ുമ്പഴ്ീക്മന്
റ് ീമഡ഻ക്കൽ ുകസഽകളുീടയഽം
മറ്റ് ുനഺൽ- ീമഡ഻ക്കൽ ുകസഽകളുീടയഽം ീേയ഻ം മഺുനമെീമന്
റ് സമ഼പനം വയതയക്ത
ര഼ത഻യ഻ലഺണ്. മഺന്ദ്തമലല,യഽഎഐ സ്സ഻ീല കയഺഷ്
ീലസ് ീമഡ഻ക്കൽ ുകസഽകളുീട മഺുനമെീമന്
റ്
മറ്റ് രഺജയങ്ങള഻ുലതഽം ന഻ന്ഽം വയതയക്തമഺണ്. നമഽക്ക് ആത് ഘട്ടം ഘട്ടമഺയ഻ ുനഺക്കഺം.
a) ീെയ഻ം അറ഻യ഻പ്പഇ
നഺശനഷ്ടം ഈണ്ടഺകഽന് സമയത്ത് തീന്, ുരഺഗ഻ീയ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺക്കഽന്
സമയത്ത് ആന്
ഷവറന്
സ് വ഻ശദഺംശങ്ങൽ ഄ്മ഻ഷൽ ീകിണ്ടറ഻ല് കഺണ഻ക്കഽക.
ഄസ഻സ്റ്റന്
സ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് പഽത഻യ ുകസ഻ീനപ്പറ്റ഻ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല് ന഻ന്ഽം⁄ ുരഺഗ഻യ഻ൽ
ന഻ന്ഽം ഄഥവഺ ബന്ധഽക്കള഻ല് ന഻ന്ഽം⁄ സഽഹിത്തഽക്കള഻ൽ ന഻ുന്ഺ ഄറ഻യ഻പ്പ് ലഭ഻ക്കഽം.
ഄത഻നഽുശഷം ീേയ഻ം ീചയ്യുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ വ഻ശദമഺയ഻
വ഻വര഻ചാണ് നല്
കഽം.
b) ുകസ്ഡ മഺുനമെീമന്
റ഻ീല ഘട്ട്യൂട്ട്ങ്ങൾ:
ആത് ഓുരഺ കമ്പന഻യ്ക്ക്കഽം
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:

വയതയക്തമഺയ഻ര഻ക്കഽം,

ീപഺതഽവഺയ

ഘട്ടങ്ങൽ

തഺീഴ

i.

ഄസ഻സ്റ്റന്
സ് കമ്പന഻യഽീട ുകസ് മഺുനജൽ അനഽകാലയങ്ങളും, ആന്
ഷവൽ തഽകയഽം
ുപഺള഻സ഻യഽീട കഺലഺവധ഻യഽം, ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട ുപരഽം പര഻ുശഺധ഻ക്കഽം.

ii.

ഄത഻നഽുശഷം ീേയ഻ം മഺുനജൽ ുരഺഗ഻യഽീട ന഻ലവ഻ലഽള വ ഄവസ്ഥ ഄറ഻യഽന്ത഻ന്
േ഻ന഻ക്കൽ⁄ ീമഡ഻ക്കൽ കഽറ഻പ്പ്, ബ഻ലല഻ംഗ് വ഻വരങ്ങൽ, ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന് ീചലവ്
എഐ ന്഻വ
ഄറ഻യഽന്ത഻നഺയ഻
അശഽപന്ദ്ത഻യഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പടഽം.
േ഻ന഻ക്കല്
കഽറ഻പ്പുകളും ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന് ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽം ലഭ഻ചാണഺലഽടീന ഄസ഻സ്റ്റന്
സ്
കമ്പന഻ ഄത് ആന്
ഷവറര്
ക്ക് ഄറ഻ചാണു ീകഺടഽക്കഽം.

iii. ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽീട ഄനഽമത഻ ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷം
ുപയ്ക്ീമന്
റ഻ന്
ീറ ഗഺരന്
റ഻ അശഽപന്ദ്ത഻യ്ക്ക്ക് നല്
കഽം.

ീേയ഻ം

സവ഼കര഻ചാണ്

iv. ച഻ല സരര്
ഭങ്ങള഻ൽ ആന്ത്യയ഻ലഽം ഄഥവഺ ഄന഻ഷ്ടം സംഭവ഻ചാണ സ്ഥലത്ത്
ഄുനവഷണം നടുത്തണ്ടതഺയ഻ വരഽം. ഄുനവഷണത്ത഻ന്
ീറ നടപട഻ന്ദ്കമം വയക്ത഻ഗത
ഄപകട ീേയ഻മ഻ൽ വ഻വര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് ുപഺീല തീന്യഺണ്. വ഻ുദശത്തഽള വ
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ഄുനവഷകീന ഄസ഻സ്റ്റന്
സ്
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽം.
v.

കമ്പന഻

വഴ഻ുയഺ

ആന്
ഷവറന്
സ്

കമ്പന഻

ുനര഻ുട്ടഺ

തഽടര്
ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഽള വ ഄനഽമത഻ ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഄസ഻സ്റ്റന്
സ് കമ്പന഻യഽീട
ുകസ് മഺുനജൽ ീചലവഽകളും ച഻ക഻ത്സ വ഻വരങ്ങളും, പഽുരഺഗത഻ കഽറ഻പ്പുകളും
ൂദനംദ഻ന ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽകയഽം ഄത് ആന്
ഷവറീറ ഄറ഻യ഻ക്കഽകയഽം
ീചയ്യും.

vi. ഒര഻ക്കൽ ുരഺഗ഻ീയ ഡ഻ക്ചഺര്
ജ് ീചയ്ക്തഺൽ ുകസ് മഺുനജൽ ഄന്ത്഻മ ചഺര്
ജഽകൽ
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ അശഽപന്ദ്ത഻യഽമഺയ഻ സഹകര഻ചാണ് ന്ദ്പവര്
ത്ത഻ക്കഽം.
vii. ബ഻ലല്
ശര഻യഺയ഻
തീന്
സാക്ഷ്മപര഻ുശഺധന
നടത്തഽകയഽം
കഽറ്റമറ്റതഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ീടന്ഽം ഓഡ഻റ്റ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ീടന്ഽം ഄസ഻സ്റ്റന്
സ് കമ്പന഻
ഈറപ്പഺക്കഽം. നീതക഻ലഽം തരത്ത഻ലഽള വ പ഻ശക് കണ്ീടത്തഽകയഺീണക഻ൽ ഄത്
ത഻രഽത്തഽന്ത഻നഺയ഻ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ീം ബ഻ലല഻ംഗ് വ഻ഭഺഗീത്ത ഄറ഻യ഻ക്കഽം.
viii. ദഺതഺവഽം ഄസ഻സ്റ്റന്
സ് കമ്പന഻ ഄഥവഺ ഄവരഽീട ഄുസഺസ഻ുയറ്റ് റ഻ൂന്ദ്പസ഻ംഗ്
നജന്
റഽമഺയഽള വ കരഺൽ ന്ദ്പകഺരം സമ്മത഻ചാണ഻ട്ടുള വ ന഻രക്ക഻ൽ ഄന്ത്഻മ ബ഻ലല് വ഼ണ്ടഽം
വ഻ലയ഻ടഽം
(റ഼-ൂന്ദ്പസ്)
ീചയ്യും.
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ുനരീത്ത
നല്
കഽന്
ുപയ്ക്ീമന്
റ് ഈറപ്പ഻ലാീട റ഼-ൂന്ദ്പസ഻ംഗ് സമയത്ത് മ഻കചാണ ഡ഻ക്ീക്കിണ്ട഻ന്
സഺദ്ധയതയഽണ്ട്.
വ഼ണ്ടഽം വ഻ലയ഻ടഽക എഐ ന്ത് യഽഎഐ സ് അുരഺഗയപര഻പഺലത്ത഻ന്
ീറ ഒരഽ ന്ദ്പുതയക
സവ഻ുശഷതയഺണ്, ആത് മറ്റ് രഺജയങ്ങള഻ൽ ബഺധകമലല. ആതഺണ് യഽഎഐ സ്സ഻ീലയഽം മറ്റ്
രഺജയങ്ങള഻ീലയഽം കയഺഷ്
ീലസ് ീമഡ഻ക്കൽ ുകസ഻ീല നറ്റവഽം ന്ദ്പമഽഖമഺയ വയതയഺസം.
c) ീെയ഻ം നടപട഻ത്കമ ഘട്ട്യൂട്ട്ങ്ങൾ:
i. ീേയ഻ം വ഻ലയ഻രഽത്തവര്
ക്ക് വ഼ണ്ടഽം വ഻ലയ഻ട്ട⁄ ഒറ഻ജ഻നൽ ബ഻ലല് ലഭ഻ക്കഽം, ഄവര്
ഄത് പര഻ുശഺധ഻ചാണ്
ുസവനം ലഭ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് ുപഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻യ഻ൽ
തീന്യഺുണഺ എഐ ന്ഽം ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരം ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷയഽണ്ുടഺ എഐ ന്ഽം
പര഻ുശഺധ഻ചാണ് ഈറപ്പഺക്കഽം.
ഄസ഻സ്റ്റന്
സ് കമ്പന഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം ലഭ഻ചാണ ബ഻ലല്
ീേയ഻മഽകളുീട
വ഻ഭഺഗം
ഓഡ഻റ്റ്
ീചയ്ക്ത്
ചഺര്
ജഽകൽ
ുനരഺംവണമഺുണഺ
ഇടഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ീതന്ഽം ച഻ക഻ത്സ മഽറന്ദ്പകഺരമഺുണഺ നടത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്ീതന്ഽം
ഈറപ്പഺക്കഽം. ഡ഻ക്ീക്കിണ്ട് വ഼ണ്ടഽം ഈറപ്പ഻ചാണത഻നഽുശഷം ബ഻ലല് നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ
നടത്തഽം.
ii. ഄത഻നഽുശഷം
ബ഻ലല്
റ഼ൂന്ദ്പസ഻ംഗ്
ഄറ഻യ഻പ്പ്
ഷ഼റ്റും
അനഽകാലയങ്ങളുീട
വ഻ശദ഼കരണവഽം സഹ഻തം ുപയ്ക്ീമന്
റ് നല്
കഽന്ത഻നഺയ഻ ആന്
ഷവറര്
ക്ക് നല്
കഽം.
iii. ബ഻ലല് ലഭ഻ചാണഺലഽടൽ തീന് ആന്
ഷവറന്
സ്
ഄസ഻സ്റ്റന്
സ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് ഄനഽമത഻ നല്
കഽം.

കമ്പന഻

ുപയ്ക്ീമന്
റ്

നല്
കഽന്ത഻ന്

d) ുപയ്ീമന്
റ് നടപട഻ത്കമ ഘട്ട്യൂട്ട്ങ്ങൾ:
i. ന്ദ്പഺുദശ഻ക ഓഫ഼സ് വഴ഻ അശഽപന്ദ്ത഻യ്ക്ക്കഽള വ ുപയ്ക്ീമന്
റ് നല്
കഺൽ ആന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം ഄസ഻സ്റ്റന്
സ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് ഄനഽമത഻ ലഭ഻ക്കഽക.
ii. ധനകഺരയ വ഻ഭഺഗം ുപയ്ക്ീമന്
റ് റ഻ല഼സ് ീചയ്യും.
e) ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന് നടപട഻ത്കമങ്ങൾ
i. ഭാര഻ഭഺഗം
അളുകള്
ക്കഽം
സവകഺരയ
ആന്
ഷവറന്
സ഻ലാീട
ഄഥവഺ
സര്
ക്കഺൽ
പദ്ധത഻കള഻ലാീട യാണ഻ുവഴ്സൽ അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷയഽള വത഻നഺൽ
വ഻ുദശ രഺജയങ്ങള഻ീല ര഼ത഻കൽ, ന്ദ്പുതയക഻ചാണ്
യഽഎഐ സ്സ഻ുലയഽം യാുറഺപ്പ഻ീലയഽം
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ര഼ത഻കൽ
ആന്ത്യയ഻ീല
അശഽപന്ദ്ത഻കള഻ൽ
ന഻ന്ഽം
ത഻കചാണും
വയതയക്തമഺണ്.
ആന്
ഷവററഽീട സഺധഽതയഽള വ അുരഺഗയ ഄഥവഺ ഓവര്
സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ആന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻യഽണ്ീടക഻ൽ എഐ ലലഺ ഄന്ത്ഺരഺന്ദ്ഷ്ട ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളുീടയഽം ഗരഺന്
റ഻
ഓഫ് ുപയ്ക്ീമന്
റ് മ഻ക്ക അശഽപന്ദ്ത഻കളും സവ഼കര഻ക്കഽം.
മ഻ക്ക രഺജയങ്ങള഻ലഽം ച഻ക഻ത്സ നല്
കഽന്ത഻ന് ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം ഄനഽമത഻
ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഄഥവഺ കയഺഷ് ഡ഻ുപ്പഺസ഻റ്റ് ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ കഺലതഺമസം
ുനര഻ടഽകയ഻ലല.
അശഽപന്ദ്ത഻ ീപീട്ടന് തീന് ച഻ക഻ത്സ അരംഭ഻ക്കഽം. ആന്
ഷവറന്
സ് പര഻രക്ഷ ഈണ്ീടക഻ൽ
ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻ പണം നല്
കഽം ഄീലലക഻ൽ ുരഺഗ഻ തീന് പണം ഄടയ്ക്ക്കണം.
ുപയ്ക്ീമന്
റ്
ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന്
കഺലതഺമസം
ഈണ്ടഺകഽകയഺീണക഻ൽ
അശഽപന്ദ്ത഻ക്കഺൽ
ചഺര്
ജഽകൽ ീപരഽപ്പ഻ചാണ് കഺണ഻ക്കഽം.
ുപയ്ക്ീമന്
റ്
ുവഗത്ത഻ൽ
തീന്
നല്
കഽകയഺീണക഻ൽ,
അശഽപന്ദ്ത഻ക്കഺൽ
ഈയര്
ന്
ഡ഻ക്ീക്കിണ്ട് വഺദ്ധരദഺനം ീചയ്യും. സമയത്ത് തീന് ബ഻ലലുകൽ ീസറ്റ഻ല് ീചയ്യുന്ത്
വഴ഻ അശഽപന്ദ്ത഻കള഻ൽ ന഻ന്ഽം ഡ഻ക്ീക്കിണ്ട് ുനടഽന്ത഻ന് റ഻-ൂന്ദ്പസ഻ംഗ് നജന്
സ഻കൽ
ീപഺതഽുവ വ഻ലുപശഺറഽണ്ട്.
ii. ശിംഖലയ഻ല്
ീപ്പട്ട അശഽപന്ദ്ത഻കീളയഽം നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങീളയഽം കഽറ഻ചാണുള വ വ഻വരങ്ങൽ
ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ക്ക് ുന്ദ്ടഺൽ ന്ദ്ഫ഼ നമ്പൽ സംവ഻ധഺനത്ത഻ലാീട ആന്ഷവറൽ
ലഭയമഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
iii. അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺുകണ്ട സഺഹചരയം ഈണ്ടഺയഺൽ ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻
ഄത് ുകഺള് ീസന്
ററ഻ൽ വ഻ള഻ചാണ് ഄറ഻യ഻ക്കണം ഄത഻നഽുശം സഺധഽതയഽള വ ന്ദ്ടഺവൽ
ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ുലക്ക് ുപഺകണം.
iv. ുപഺള഻സ഻യഽീട
കഺലഺവധ഻യഽം
പര഻രക്ഷയഽം
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻
അശഽപന്ദ്ത഻ക്കഺൽ ുകഺൽ ീസന്
റൽ നമ്പറ഻ലാീട ഄസ഻സ്റ്റന്
സ് കമ്പന഻ീയ⁄ ആന്
ഷവറീറ
ബന്ധീപ്പടഽം.
v. ുപഺള഻സ഻ അശഽപന്ദ്ത഻ക്കഺൽ സവ഼കര഻ചാണ് കഴ഻ഞ്ഞഺൽ
ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ക്ക് ച഻ക഻ത്സ ലഭ഻ക്കഽം.
vi. സവ഼കഺരയത ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന്ത഻ന് ച഻ല
ഄസ഻സ്റ്റന്
സ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് അവശയമഺണ്

ഄട഻സ്ഥഺന

കയഺഷ്
ീലസ്
വ഻വരങ്ങൽ

ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
ആന്
ഷവറര്
ക്ക്⁄

1. ുരഺഗീത്തക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ
2. നീതക഻ലഽം മഽന് ുരഺഗചര഻ന്ദ്തമഽണ്ീടക഻ൽ , അശഽപന്ദ്ത഻യഽീട
ആന്ത്യയ഻ീല ന്ദ്പഺുദശ഻ക ീമഡ഻ക്കൽ ഓഫ഼സൽ:

വ഻ശദഺംശങ്ങൽ,

 മഽന്
ചര഻ന്ദ്തം, ന഻ലവ഻ീല ച഻ക഻ത്സ, അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ീചയ്യഺൽ ഈുദശ഻ക്കഽന്
ച഻ക഻ത്സ,
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വ
ുവഗത്ത഻ൽ
ഄയക്കഽന്ത഻നഽള വ
ഄഭയര്
ഥന
 ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന് ുഡഺക്ടറഽീട ന്ദ്പക്തഺവനുയഺീട ീേയ഻ം ുഫഺം
 പഺക്ുപഺര്
ട്ട഻ന്
ീറ പകര്
പ്പ്
 ീമഡ഻ക്കൽ ആന്
ഫര്
ുമഷൽ ുഫഺം റ഼ല഻സ്
f) ീമഡ഻ക്കല്
ീചലവഽകളറം
മറ്റഇ
ീെയ഻മഽകളറം റ഻യ഻ുമ്പഴ്സ്ഡ ീചയ്യറക:
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ുനഺണ്-ീമഡ഻ക്കല്

ീേയ഻മഽകൽ റ഻യ഻ുമ്പഴ്സ് ീചയ്യുന്ത഻ന് ഫയൽ ീചയ്യുന്ത് ീപഺതഽുവ ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻ ആന്ത്യയ഻ൽ ത഻ര഻ീചാണത്ത഻യത഻നഽുശഷമഺണ്. ീേയ഻ം ുപപ്പറഽകൽ ലഭ഻ചാണഺലഽടീന,
സഺധഺരണ ന്ദ്പന്ദ്ക഻യയ഻ലാീട ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ീചയ്യും.
സവ഼കഺരയമഺയ
ീേയ഻മഽകളുീട ുപയ്ക്ീമന്
റ് കയഺഷ്
ീലസ് ീേയ഻മഽകള്
ക്ക് നല്
കഽന്ത് ുപഺീല വ഻ുദശ
കറന്
സ഻ അയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല നല്
കഽന്ത്, ഄത് ആന്ത്യൽ രാപയഺയ഻ട്ടഺണ് നല്
കഽന്ത്.
റ഼യ഻ുമ്പഴ്ീക്മന്
റ്
ീേയ഻മഽകളുീട
നടപട഻ന്ദ്കമ
സമയത്ത്,
ഄന഻ഷ്ടം
ഈണ്ടഺയ
ദ഻വസീത്ത വ഻ുദശ നഺണയ പര഻വര്
ത്തന ന഻രക്ക് ഈപുയഺഗ഻ചാണ്
ആന്ത്യൽ രാപയഺയ഻
പര഻വര്
ത്തനം ീചയ്ക്ത് അീക ബഺദ്ധയത എഐ ന്ദ്തയഺീണന്് കണ്ീടത്തഽം. ഄത഻നഽുശഷം
ീചക്കഺുയഺ ആലുന്ദ്ക്ടഺണ഻ക് ന്ദ്ടഺന്
ക്ഫറ഻ലാീടുയഺ ുപയ്ക്ീമന്
റ് നല്
കഽം.
i. വ ക്ത഻ഗത അപകട ീെയ഻മഽകളറീട
നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ വയക്ത഻ഗത
ഄപകട ീേയ഻മഽകളുീട വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽ വ഻വര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് ുപഺീലയഺണ്.
ii. ജഺമ ുബഺണ്ടഇ ുകസഽകള഻ലഽം സഺമ്പത്ത഻ക അട഻യത്ഫരഺവസ്ഥ
ുകസഽകള഻ലഽം
ഄസ഻സ്റ്റന്
സ്
കമ്പന഻യഺണ്
നല്
കഽന്ത്
ഄത്
പ഻ന്഼ട്
ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം ീേയ഻ം ീചയ്യും.
iii. ീെയ഻മഽകൾ ന഻രസ഻ക്കഽന്നത഻ന്
ീറ
ീേയ഻മഽകള഻ീലയഽം ുപഺീല തീന്യഺണ്.
g) ീമഡ഻ക്കല് അപകടത്ത഻നഽം
ീെയ഻ം ുഡഺക്കഽീമന്
ുറഷന്

അസഽഖ

നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ

മറ്റ്

എഐ ലലഺ

ീചലവഽകൾ
ക്കഽമഽള്ള പരീ

i. ീേയ഻ം ുഫഺം
ii. ുഡഺക്ടറഽീട റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട്
iii. ഒറ഻ജ഻നൽ ഄ്മ഻ഷൽ⁄ ഡ഻ക്ചഺര്
ജ് കഺര്
ഡ്
iv. ഒറ഻ജ഻നൽ ബ഻ലലുകൽ⁄രസ഼തഽകൽ⁄ ന്ദ്പ഻ക്ന്ദ്ക഻പ്ഷൽ
v. ഒറ഻ജ഻നൽ എഐ ്സ്-ുറ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ⁄പുത്തഺളജ഻ക്കൽ⁄ പര഻ുശഺധന റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ
vi. എഐ ന്
ന്ദ്ട഻-എഐ ്സ഻റ്റ് സ്റ്റഺുമ്പഺട് കാട഻ പഺക്ുപഺര്
ട്ട്⁄ വ഼സ
മഽകള഻ല് ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ല഻സ്റ്റ് സാചന മഺന്ദ്തമഺണ്, ുകസ഻ന്
ീറ സ്ഥ഻ത഻ഗത഻ ഄഥവഺ
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ആന്
ഷവററഽീട ീേയ഻ം ീസറ്റ഻ല്
ീമന്
റ് നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ഄനഽസര഻ചാണ്
ഄധ഻ക
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ⁄ വ഻വരങ്ങൽ അവശയമഺയ഻ വുന്ക്കഺം.
ന഻ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പരീ പര഼ക്ഷ 5
-------------- ഄസ഻സ്റ്റന്
സ് കമ്പന഻യഺണ് നല്
കഽന്ത് ഄത് പ഻ന്഼ട് ആന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം ീേയ഻ം ീചയ്യും.
I.
II.
III.
IV.

ജഺമയ ുബഺണ്ട് ുകസഽകൽ
വയക്ത഻ഗത ഄപകട ീേയ഻മഽകൽ
ഓവര്
സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ആന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മഽകൽ
എഐ ത഻ര്
ക്കഺവഺനഺത്ത ീേയ഻മഽകൽ
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സംത്ഗഹം
a) ആന്
ഷവറന്
സ് എഐ ന്ത് ഒരഽ „ന്ദ്പത഻ായഽം‟ ുപഺള഻സ഻ എഐ ന്ത് ഒരഽ അ ന്ദ്പത഻ായഽീട
ഒരഽ „സഺക്ഷ഻യഽമഺണ്‟. അ ന്ദ്പത഻ായഽീട ശര഻യഺയ പര഼ക്ഷണമഺണ്
ുപഺള഻സ഻
ന്ദ്പകഺരമഽള വ ീേയ഻മ഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന് ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത സംഭവം ഈണ്ടഺകഽന്ത്.
b) ീേയ഻മഽകള് നല്
കഺനഽള വ ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽീട കഴ഻വ് ആന്
ഷവറന്
സ഻ീല
മഽഖയ ുററ്റ഻ംഗ് ഘടകമഺണ്.
c) ആന്
ഷവറന്
സ് വഺങ്ങഽന്
സവ഼കര഻ുക്കണ്ടതഽം.

ഈപുഭഺക്തഺവഺണ്

ന്ദ്പഥമ

ുസ്റ്റക്ക്
ുഹഺള്
ഡറഽം

ഒരഽ

ീേയ഻ം

d) ആന്
ഷവറൽ
ഄഥവഺ
ുതഡ്
പഺര്
ട്ട഻
ഄ്മ഻ന഻ക്ുന്ദ്ടറൽ
നല്
കഽന്
മഽന്
കാൽ
ഄനഽമത഻ുയഺീട, ീനറ്റ്
വര്
ക്ക഻ൽീപട്ട അശഽപന്ദ്ത഻ ുസവനം നല്
കഽം, ഄത഻നഽുശഷം
ആന്
ഷവറൽ ഄഥവഺ ുതഡ് പഺര്
ട്ട഻ ഄ്മ഻ന഻ക്ുന്ദ്ടറൽക്ക് ീേയ഻ം ീസറ്റ഻ൽ ീചയ്യുന്ത഻നഽള വ
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ സമര്
പ്പ഻ക്കഽം.
e) റ഻യ഻ുമ്പഴ്ീമന്
റ് ീേയ഻മ഻ൽ, ഈപുഭഺക്തഺവ് ഄശഽപന്ദ്ത഻ ബ഻ലലുകൽ സവയം നല്
കഽകയഽം
ഄത഻നഽുശഷം ആന്
ഷവററഽീട⁄ ട഻പ഻എഐ യഽീട ഄടഽത്ത് ുപയ്ക്ീമന്
റ഻നഽള വ ീേയ഻ം ഫയൽ
ീചയ്യണം.
f) ഈപുഭഺക്തഺവഽം ീേയ഻ം
ഄറ഻യ഻ക്കഽന്ത഻നഺണ്.

ട഼മഽം

ആന്
ഷവറന്
സ഻ൽ

അദയമഺയ഻

ബന്ധീപ്പടഽന്ത്

ീേയ഻ം

g) ീേയ഻ം ഄറ഻യ഻പ്പ഻ൽ ഄഥവഺ ീേയ഻ം ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകള഻ൽ നീതക഻ലഽം തരത്ത഻ലാള വ
ജഺന്ദ്ഗത ഄഥവഺ അശയകഽഴപ്പം ന്ദ്ശദ്ധയ഻ൽീപ്പട്ടഺൽ, ഄത് ഄത് ഄുനവഷണത്ത഻ന്
ഄയക്കഽം. ീേയ഻ം ഄുനവഷണം നടത്തഽന്ത്
ആന്
ഷവററഽീട ഄഥവ ട഻പ഻എഐ യഽീട
ഓഫ഼സ് സവയുമ ഄീലലക഻ൽ ീന്ദ്പഺഫഷണൽ ഄുനവഷണീന ന഻ുയഺഗ഻ക്കഽം.
h) റ഻സര്
േ഻ംഗ് എഐ ന്ത് ീേയ഻മഽകളുീട സ്ഥ഻ത഻ ഄനഽസര഻ചാണ് ആന്
ഷവററഽീട ബഽക്കഽകള഻ൽ
എഐ ലലഺ ീേയ഻മഽകള്
ക്കഽമഺയ഻ ഈണ്ടഺക്ക഻യ഻ട്ടുള വ വയവസ്ഥകളുീട എഐ ണത്ത഻ീനയഺണ്
പരഺമര്
ശ഻ക്കഽന്ത്.
i)

ീേയ഻ം ന഻രസ഻ക്കഽന് സഺഹചരയത്ത഻ൽ ആന്
ഷവറര്
ക്ക് ന഻ുവദനം നല്
കഽന്ത് കാടഺീത ,
ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് ആന്
ഷവറന്
സ് ഓംബഽ്ക്മഺൽ ഄഥവഺ ഈപുഭഺക്തി ുഫഺറം ഄഥവഺ
ഐഅര്
ഡ഻എഐ ഐ ഄഥവഺ ന഼ത഻നയഺയ ുകഺടത഻കൽ, തഽടങ്ങ഻യവീര സമ഼പക്കഺം.

j) കിന്ദ്ത഻മം
കാടഽതലഺയ഻
ഈണ്ടഺകഽന്ത്
ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷൽ
ആന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻
ുപഺള഻സ഻കള഻ലഺണ് പുക്ഷ വയക്ത഻ഗത ഄപകട ുപഺള഻സ഻കള഻ലഽം കിന്ദ്ത഻മ ീേയ഻മഽകൽ
ഈണ്ടഺകഺറഽണ്ട്.
k) ആന്
ഷവറര്
ക്ക് ഄുനകം ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ുസവനങ്ങൽ ട഻പ഻എഐ  നല്
ക഻ വരഽന്ഽണ്ട് ഄത഻നഽള വ
ന്ദ്പത഻ഫലം ട഻പ഻എഐ യ്ക്ക്ക് ഫ഼സ് നല്
കഽം.
സവയം പര഼ക്ഷ ുചഺദ ങ്ങൾ
ുചഺദ ം 1
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ുസ്റ്റ്ു്ഹഺള്
ഡൽ?

അരഺണ്

ആന്
ഷവറന്
സ്

I. ഈപുഭഺക്തഺവ്
II. ഈടമകൽ
III. ഄണ്ടര്
ൂററ്ററഽമഺൽ
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മഽഖയ

IV. ആന്
ഷവറന്
സ് നജന്
റഽമഺൽ⁄ ുന്ദ്ബഺക്കറഽമഺൽ
ുചഺദ ം 2
ഗ഻ര഼ഷ് സ്ുസനയഽീട ീേയ഻ം ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ന഻ുഷധ഻ചാണു. ന഻ുഷധ഻ക്കഽന്
സഺഹചരയത്ത഻ൽ, ആന്
ഷവറര്
ക്ക് ന഻ുവദനം നല്
കഽന്ത് കാടഺീത നീതഺക്ക് ഓപ്ഷനഽകൽ
ഗ഻ര഼ഷ് സ്ുസനയ്ക്ക്ക് ലഭയമഺണ്?
I.
II.
III.
IV.

സര്
ക്കഺറ഻ീല സമ഼പ഻ക്കഽക
ന഼ത഻നയഺയ ഄധ഻കഺര഻കീള സമ഼പ഻ക്കഽക
ആന്
ഷവറന്
സ് നജന്
റ഻ീന സമ഼പ഻ക്കഽക
ഒന്ഽം ീചയ്യഺൽ സഺധ഻ക്ക഻ലല

ുചഺദ ം 3
ഄുനവഷണ സമയത്ത് രഺജ഼വ് ുമഹ്ുതഺ സമര്
പ്പ഻ചാണ അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ്
ീേയ഻മ഻ൽ
രഺജ഼വ് ുമഹ്ുതഺയ്ക്ക്ക് പകരം ഄയഺളുീട സുഹഺദരൽ രഺുജഷ് ുമഹ്ുതഺയഺണ്
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ ഄ്മ഻റ്റഺയീതന്് ആന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ കണ്ീടത്ത഻.
രഺജ഼വ് ുമഹ്ുതഺയഽീടത് ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ ുപഺള഻സ഻യലല. ആത് ------------------ ഈള വ ഈദഺഹരണമഺണ്.
I.
II.
III.
IV.

അള്
മഺറഺട്ടം
വയഺജ ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ ഈണ്ടഺക്കൽ
ീചലവഽകൽ ീപരഽപ്പ഻ചാണ് കഺണ഻ക്കഽക
ഔ്ു്പഷയന്
റ് ച഻ക഻ത്സ ആന്
-ുപഷയന്
റ്⁄ ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷനഺയ഻ മഺറ്റുക

ുചഺദ ം 4
നത് സഺഹചരയത്ത഻ലഺണ് ുഡഺമ഻സലറ഻ ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ്
ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരം പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത്?
I.

അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല്
ഄ്മ഻റ്റഺുകണ്ട
ഄവസ്ഥയഽള വ
ുരഺഗമഽണ്ടഺകഽകയഽം,
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ുലുക്കഺ
നഴ്സ഻ങ്ങ്
ുഹഺമ഻ുലുക്കഺ
ീകഺണ്ടഽുപഺകഺൽ
കഴ഻യഽന്
ഄവസ്ഥയ഻ലഺണ് ുരഺഗ഻ീയക഻ൽ
II. ക഻ടക്ക
ീസികരയം
ലഭ഻ക്കഺത്തത഻ര഻ക്കഽന്
സഺഹചരയത്ത഻ൽ
ുരഺഗ഻ീയ
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ുലുക്കഺ നഴ്സ഻ങ്ങ് ുഹഺമ഻ുലുക്കഺ ീകഺണ്ടഽുപഺകഺൽ കഴ഻യഺത്ത ഄവസ്ഥ
III. അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ുലഺ
നഴ്സ഻ങ്ങ്
ുഹഺമ഻ുലഺ
മഺന്ദ്തം
ച഻ക഻ത്സ
നടത്തഺൽ
സഺധ഻ക്കഽകയഽള വുീവക഻ൽ
IV. 24 മണ഻ക്കാറ഻ൽ കാടഽതൽ അശഽപന്ദ്ത഻വഺസം ുവണ്ട഻ വര഻ക
ുചഺദ ം 5
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് ുരഺഗങ്ങള് ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
ഈപുയഺഗ഻ക്കഽന് ുകഺഡഽകൽ ുശഖര഻ക്കഽന്ത് ?
I.
II.
III.
IV.

ഐസ഻ഡ഻
ഡ഻സ഻ഐ
സ഻പ഻ട഻
പ഻സ഻ട഻
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സവയം പര഼ക്ഷ ുചഺദ ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പരീ ഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം 1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I.
ഈപുഭഺക്തഺവഺണ് ആന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങള഻ീല മഽഖയ ുസ്റ്റ്ു്ഹഺള്
ഡൽ.
ഉത്തരം 2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II.
ീേയ഻ം ന഻രസ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ വയക്ത഻കൽ ന഼ത഻നയഺയ ഄത഻കിതീര സമ഼പ഻ക്കഽക.
ഉത്തരം 3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I.
ആത് അള്
മഺറഺട്ടത്ത഻നഽള വ ഈദഺഹരണമഺണ്, ആന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽം ച഻ക഻ത്സ ുനട഻യ
വയക്ത഻യഽം വയതയക്തരഺണ്.
ഉത്തരം 4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II.
ുഡഺമ഻സലറ഻ ുഹഺക്പ഻റ്റൂലുസഷന് അുരഺഗയ ആന്
ഷവറന്
സ് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പകഺരം പര഻രക്ഷ
നല്
കഽന്ത്
ക഻ടക്ക ീസികരയം ലഭ഻ക്കഺത്തത഻ര഻ക്കഽന് സഺഹചരയത്ത഻ൽ ുരഺഗ഻ീയ
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ുലുക്കഺ
നഴ്സ഻ങ്ങ്
ുഹഺമ഻ുലുക്കഺ
ീകഺണ്ടഽുപഺകഺൽ
കഴ഻യഺത്ത
ഄവസ്ഥയ഻ലഺണ്.
ഉത്തരം 5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III.
കറന്
റ് ീന്ദ്പഺസ഻ജ഻യൽ ീടര്
മ഻ുനഺളജ഻ (സ഻പ഻ട഻)
ന്ദ്പുയഺഗ഻ക്കഽന് നടപട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ുശഖര഻ക്കഽന്ത്.
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ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻

