
i 

 

ഐസി 38 
   ർ      ഏജൻ   (അുരഺഖയം) 

 
 

ഔിതജ്ഞത 
 

ഇ ഖത഻, ആന്ത്യ ആൻഷഽറൻസ് ആൻസ്റ്റ഻റ്റയ്ാട്ട് തയഺറഺക്ക഻യ പഽതഽക്ക഻യ സ഻ലബസ് 
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് മഽംൂബ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
                       

 

 

 

ജ഻ – ുലഺക്ക്, ുലഺട്ട് നം. സ഻-46, 
ബഺന്ദ്ര ഔഽര്ള ുഔഺംല്സ്, ബഺന്ദ്ര (ഇസ്റ്റ്), മഽംൂബ – 400 051. 



ii 

   ർ      ഏജൻ   (അുരഺഖയം) 
 

 
IC-38 

 
 
 

റ഻ൂവസ്ഡ് എഡ഻ഷന് :  2016 

 
 
 
 
 

പഔര് പ്പവഔഺശം 

ഇ ുഔഺഴ്സ഻ന്  ീറ പഔര്  പ്പവഔഺശം മഽംൂബയ഻ീല ആന്  ഷവറന്  സ് 
ആന്  സ്റ്റ഻ട്ടയാട്ട് ഒഫ് ആന്ത്യയ്ക്ക്കഺണ്. രഽ സരര്  ഭത്ത഻ലഽം ുഔഺഴ്സ഻ന്  ീറ 
ഭഺഖങ്ങീളഺന്ഽം തീന് പഽനഃസിഷ്ട഻ക്കഽന്തലല. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ന്ദ്പസ഻ദ്ധ഼ഔര഻ക്കഽന്ത്: പ഻. ുവണഽുഖഺപഺൽ, ീസന്ദ്ഔട്ടറ഻-ജനറൽ, ആന്  ഷവറന്  സ് ആന്  സ്റ്റ഻ട്ടയാട്ട് ഒഫ് 

ആന്ത്യ, ജ഻ – ുലഺക്ക്, ുലഺട്ട് നം. സ഻-46,ബഺന്ദ്ര ഔഽര്  ള ുഔഺംല്സ്, ബഺന്ദ്ര (ഇസ്റ്റ്), മഽംൂബ – 

400 051. 



iii 

 
മഽകവഽര 

 
 
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമകലയ഻ലഽള വ വ഻ദദ്ധരദ്ധരഽമഺയ഻ ഔാട഻യഺുലഺങ഻ചാണഺണ് ുഔഺര്പ്പുററ്റ് 
ഏജന്റുമഺര്ക്കഽള വ പഺഠയപദ്ധത഻ ആന്ഷസ്റ്റ഻ട്ടയാട്ട് വ഻ഔസ഻പ്പ഻ീചാണടഽത്തത്. ഐഅര്ഡ഻എഐ 
ഄംഖ഼ഔര഻ചാണ സ഻ലബസ഻ീന്റ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് പഺഠയപദ്ധത഻ തയാറഺറഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത്. 
  

ഇ ുഔഺഴ്സ് ീങയാറുന്ത഻ലാീട ൂലഫ്, ജനറല്   ീഹല്ത്ത്ത്  ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമകലഔള഻ല്   
ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഏജന്റുമഺര്ക്ക് ഈയര്ന് ന഻ലവഺരത്ത഻ലഽള വ ഄറ഻വഽം 
പര഻ജ്ഞഺനവഽം ലഭ഻ക്കഽീമന്് ഞങ്ങള് ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന്ഽ. മഺറ്റങ്ങള്ക്ക്ക് വ഻ുധയമഺയ രഽ 
പര഻സ്ഥ഻ത഻യഺണ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന഻നഽള വത്, അയത഻നഺല്   ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഏജന്റുമഺര്   
മഺറ്റങ്ങള്ക്ക്ക് ഄനഽസിതമഺയ഻ ന഻ലീഔഺള വുന്ത഻നഽുവ ട഻ ആന്ഷഷവറര്   നല്ത്ഔഽന് 
പര഻ശ഼ലനത്ത഻ീന്റീയഺപ്പം തീന് സവയം പഠനത്ത഻ലാീടയഽം മറ്റും മഺറ഻മഺറ഻ വരഽന് 
ന഻യമങ്ങളും ര഼ത഻ഔളും മനസിന഻ലഺക്കണം. 

  
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ആന്ഷസ്റ്റ഻ട്ടയാട്ട് ഒഫ് ആന്ത്യീയ ഇ ുജഺല഻ ഏല്ത്പ്പ഻ചാണത഻ന് ഞങ്ങള് 
ഐഅര്ഡ഻എയ്ക്ക്ക് നര഻ ുരകീപ്പടഽത്തഽന്ഽ. ഇ ുഔഺഴ്സ് പഠ഻ചാണ് പര഼ക്ഷ എഴഽതഽന് 
എലലഺവര്ക്കഽം ആന്ഷസ്റ്റ഻ട്ടയാട്ട഻ീന്റ അശംസഔള്  . 
 

 
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനഇന്സ്റ്റ഻ട്ട്യൂട്ട് ാട്ട്യൂട്ട്ഇ ഇനഒത് ഇനഇത്ഫ  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iv 

      
 

       
                

    
വ഻ഭഺഖം 1     ൺ       ൾ  

1 ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുമഽകം 2 

2 ഉപുഭഺക്തി ഇനുസവനം 25 

3 അന ഺയ ഇനപര഻ഹഺര ഇനമഺര്ഗം 52 

4 
ുഔഺര്പ്പുററ്റഇ ഇനഏജന്റഽമഺര് ഇന
ീറഖഽുലറ്ററ഻ ഇനവശങ്ങൾ 

64 
 

5 
ൂലത് ഇന്ഷവറന്സ഻ീെ ഇന
ന഻യമപരമഺയ ഇനഗടഔങ്ങള് 90 

വ഻ഭഺഖം 2                 
6 ുുരഺഖ  ഇന്ഷവറന്സ്ഡ 109 

7 ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ുഡഺക്കഽീമന്ുറഷൻ 128 

8 
ുുരഺഖ  ഇന്ഷവറന്സ്ഡ 

ഉത്പന്നങ്ങൾ 
150 

9 
ുുരഺഖ  ഇന്ഷവറന്സ്ഡ 

അണ്ടര്ൂ ററ്റ഻ംഗ് 
204 

10 
ുുരഺഖ  ഇന്ഷവറന്സ്ഡ 

ീെയ഻മഽഔൾ. 236 



1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       1 

 

    ൺ       ൾ   



 

2 

പഺഠം ഇന1 
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുമഽകം 

 
ുമഽകം 
ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ ഄട഻സ്ഥഺനതതവങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണും ഄത഻ീന്റ ഈഭവതവീത്തക്കഽറ഻ചാണും ഄത് 
എങ്ങീന ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ഽ എന്ത഻ീനക്കഽറ഻ചാണുമഺണ് ഇ പഺഠത്ത഻ലഽള വത്. 
ഄന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ഻ ഈ ടഺഔഽന് രഽ സംഭവം മാലമഽള വ സഺമ്പത്ത഻ഔ നഷ്ടങ്ങള്ക്ീക്കത഻ീര 
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എങ്ങീന സംരക്ഷണം നല്ത്ഔഽന്ഽീവന്ഽം റ഻സ്ഔ് ൂഔമഺറ്റം ീങയാറുന്ത഻നഽള വ 
ഈപഔരണമഺയ഻ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എങ്ങീന ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ഽീവന്ഽം നമഽക്ക് ആവ഻ീട പഠ഻ക്കഺം. 

പഠനുമകലഔൾ 
 
A. ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് – ങര഻ന്ദ്തവഽം ഈഭവതവവഽം 
B. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എങ്ങീനയഺണ് ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ത് 
C. റ഻സ്ഔ് ൂഔഔഺരയം ീങയാറുന്ത഻നഽള വ ര഼ത഻ഔള് 
D. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് - റ഻സ്ഔ് ൂഔഔഺരയം ീങയാറുന്ത഻നഽള വ ഈപഔരണം 
E. സമാഹത്ത഻ല് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ പക് 
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A.  ഇനൂലത് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന– ഇനചര഻ത്തവഽം ഇനഉത്ദവവഽം 
നമ്മള് ജ഼വ഻ക്കഽന്ത് ഄസ്ഥ഻രമഺയ ുലഺഔത്തഺണ്. നമ്മള് തഺീഴ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്വീയപ്പറ്റ഻ 
ുഔള്ക്ക്കഺറഽ ട്: 

 ത഼വ ട഻ഔള് ഔാട്ട഻യ഻ട഻ക്കഽഔ; 
 മഽഴഽവന് സമാഹീത്തയഽം നശ഻പ്പ഻ക്കഽന് ന്ദ്പളയങ്ങള്; 
 നഺശനഷ്ടം വ഻തക്കഽന് ഭാഔമ്പങ്ങള്; 
 ഄന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ഻ ീങറഽപ്പക്കഺര് മര഻ക്കഽഔ 

ച഻ത്തം 1: ഇനനമഽക്കഇ ഇനചഽറ്ററം ഇനഉണ്ടഺഔഽന്ന ഇനസംഭവങ്ങള് 

 
എന്ത്ഽീഔഺ ടഺണ് ഇ സംഭവങ്ങള് നമ്മള഻ല് ഈത്ഔ ഠയഽം പര഻ന്ദ്ഭഺന്ത്഻യഽം സിഷ്ട഻ക്കഽന്ത്? 

i. ന്ഺമതഺയ഻ ആത്തരം സംഭവങ്ങള് ഇന ത്പവചനഺത഼തമഺണ്. രഽ സംഭവം 
ഈ ടഺഔഽീമന്് നമഽക്ക് മഽന്ഷഔാട്ട഻ ഄറ഻യഺുനഺ ന്ദ്പവങ഻ക്കഺുനഺ ഔഴ഻യഽീമക഻ല് നമ്മള് 
ഄത഻ീന ുനര഻ടഺന് തയാറഺറഺയ഻ ആര഻ക്കഽം. 

ii. ര ടഺമതഺയ഻, ഄത്തരം അത്പത഼ക്ഷ഻തവഽം ഇനഅത്പ഻യവഽമഺയ സംഭവങ്ങള് 
മ഻ക്കുപ്പഺഴഽം ദഽുഃകത്ത഻നഽം ഇന സഺമ്പത്ത഻ഔ ഇന നഷ്ടങ്ങൾക്കഽം ഇന
ഔഺരണമഺയ഻ത഼രഽം. 

അത്തരം സംഭവങ്ങള് ബഺധ഻ക്കഽന് വയക്ത഻ഔീള സഹഺയ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ രഽ സമാഹത്ത഻ന്  
പകഺള഻ത്തുത്തഺടഽം പരസ്പര പ഻ന്ത്ഽണുയഺടഽം ഔാട഻ മഽുന്ഺട്ട് വരഺം. 
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അയ഻രക്കണക്ക഻ന് വര്ഷങ്ങള്ക്ക്ക് മഽണ്പഺണ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എന് അശയം പ഻റവ഻ീയടഽത്തത്. 
എന്഻ട്ട് ുപഺലഽം, ആന്് നമ്മള് ഄറ഻യഽന് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന഻ന് ര ുടഺ മാുന്ഺ 
നാറ്റഺ ടഽഔളുീട പഴക്കുമയഽള വു. 

1. ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനചര഻ത്തം 
3000 ബ഻സ഻ മഽതല് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് മറ്റ് പല ര഼ത഻ഔള഻ല് ന഻ലവ഻ലഽ ടഺയ഻രഽന്ഽീവന്ഺണ് 
ഄറ഻വ്. വ഻വ഻ധ സംസ്ഔഺരങ്ങള഻ല്പ്ീപ്പട്ടവര് വര്ഷങ്ങള്ക്ക്ക് മഽണ്പ് തീന് ഄവരഽീടയ഻ീടയ഻ല് 
പക഻ട഼ീന്റയഽം പാള഻ംഖ഻ീന്റയഽം സ഻ദ്ധഺന്ത്ം ഈപുയഺഖ഻ചാണ് ുപഺരഽന്ഽ ടഺയ഻രഽന്ഽ. ഇ 
സ഻ദ്ധഺന്ത്ം ഏത് ര഼ത഻യ഻ലഺണ് ന്ദ്പുയഺഖ഻ഔമഺയ഻ ഈപുയഺഖ഻ചാണ഻രഽന്ീതന്് നമഽക്ക് ുനഺക്കഺം. 

2. ഔഺലഺഔഺലങ്ങള഻ീല ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ 

ബഺബ഻ുല ഺണ് ഇന
ഔച്ചവടക്കഺര് 

തങ്ങളുീട ങരക്ക് നഷ്ടീപ്പടഽഔുയഺ ുമഺഷണം ുപഺഔഽഔുയഺ 
ീങയാറുഔയഺീണക഻ല് ുലഺണ് എഴഽത഻ തള വുന്ത഻നഺയ഻ 
പല഻ശക്കഺരന് രഽ ഄധ഻ഔ തഽഔ നല്ത്ഔഽന് എന്ദ്ഖ഻ീമന്റുഔള് 

ബഺബ഻ുല ഺണ് ഇനഔച്ചവടക്കഺര്ക്കഇ ഈ ടഺയ഻രഽന്ഽ. ആത് 
‘ുബഺട്ടംനറ഻ ുലഺണഽഔള്’ എന്ഺണ് ഄറ഻യീപ്പട്ട഻രഽന്ത്. ഇ 
എന്ദ്ഖ഻ീമന്റുഔള് ന്ദ്പഔഺരം, ഔപ്പല് യഺന്ദ്ത പാര്ത്ത഻യഺക്ക഻ 
സഽരക്ഷ഻തമഺയ഻ ലക്ഷയ്സ്ഥഺനത്ത് എത്ത഻യത഻നഽുശഷം ഔപ്പല഻ീന്റ 
ഄഥവഺ ങരക്ക഻ീന്റ സഽരക്ഷയ്ക്ക്ക് എടഽത്ത഻ട്ടുള വ ുലഺണ് 
ത഻ര഻ചാണടചാണഺല് മത഻. 

ബറാച്ച഻ീലയഽം ഇന
സാറത്ത഻ീലയഽം ഇന
ഔച്ചവടക്കഺര് 

ആന്ത്യയ഻ല് ന഻ന്ഽം  ന്ദ്ശ഼ലകയ഻ുലക്കഽം ഇജ഻പ്ത഻ുലക്കഽം 

ന്ദ്ഖ഼സ഻ുലക്കഽം ഔപ്പല് ുപഺയ഻രഽന്ത഻ന്  ഇന ബഺബ഻ുല ഺണ് ഇന
ഔച്ചവടക്കഺരഽീട ഇന ഄുത ര഼ത഻ തീന്യഺണ് 

ബറാച്ച഻ീലയഽം ഇന സാറത്ത഻ീലയഽം ഇന ഔച്ചവടക്കഺര് 
പ഻ന്ത്ഽടര്ന്് വന്഻രഽന്ത്.  

ത്ഖ഼ക്കഽഔഺര് 7-ംം നാറ്റഺ ട഻ീന്റ ടഽവ഻ല് ത്ഖ഼ക്കഽഔഺര് മരണീപ്പടഽന് 
വയക്ത഻ഔളുീട ശവസംസ്ക്കഺരത്ത഻നഽം ഄവരഽീട 
ഔഽടഽംബഺംഖങ്ങീള പര഻പഺല഻ക്കഽന്ത഻നഽമഺയ഻ സഹഔരണ 

സംഗങ്ങള് രാപ഼ഔര഻ചാണ഻രഽന്ഽ. ഇംഗ്ലണ്ട഻ീല ഇന ീസൌഹിദ ഇന
ഔാട്ട്യൂട്ട്ഺയ്മ ഇന സംഗങ്ങളറം ഇന (ീത്െണ്ല  ഻ഇന
ീസഺൂസറ്റ഻സ്ഡ ഇന ഒത് ഇന ഇംഗ്ലണ്ടഇ) ആതഽുപഺീല 
രാപ഼ഔര഻ക്കീപ്പട്ടവയഺയ഻രഽന്ഽ. 

ുറഺ്സ഻ീല ഇന
ന഻വഺസ഻ഔള് ഇന
(ഇന്ഹഺബറ഻്റെഇ ഇന
ഒത് ഇനുറഺ്സ്ഡ) 

ങരക്ക് ത഻രസ്ക്കര഻ക്കീപ്പടഽന്ത് വഴ഻യഽ ടഺഔഽന് നഷ്ടത്ത഻ീന്റ 
ന഻ര്ദ഻ഷ്ട ുതഺത഻ലഽള വ നഷ്ടം ങരക്ക഻ീന്റ ഈടമസ്ഥനഽം (ഄവര്ക്ക് 
യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ നഷ്ടം ഈ ടഺയ഻ട്ട഻ീലലക഻ല്ത്ുപഺലഽം) 

തഺങ്ങണം,  ുറഺ്സ഻ീല ഇന ന഻വഺസ഻ഔള് ഇന
(ഇന്ഹഺബ഻റ്റെഇ ഇനഒത് ഇനുറഺ്സ്ഡ) ൂഔീഔഺ ട഻രഽന്ത് 
ഇ ര഼ത഻യഺണ്. 

ൂചന഼സ്ഡ ഇന
ഔച്ചവടക്കഺര് 

പഽരഺതന ഔഺലഗട്ടങ്ങള഻ല് ൂചന഼സ്ഡ ഇന ഔച്ചവടക്കഺര് ഇന
തങ്ങളുീട ങരക്ക് വ഻വ഻ധ ുബഺട്ടുഔള഻ുലഺ ഔപ്പലഽഔള഻ുലഺ അണ് 
ഄപഔടസഺദ്ധയതയഽള വ നദ഻ഔള഻ലാീട ഄയചാണ഻രഽന്ത്. ഏീതക഻ലഽം 
രഽ ുബഺട്ട഻ന് നഺശം ഈ ടഺഔഽഔയഺീണക഻ല് ഭഺഖ഻ഔമഺയ 
നഺശനഷ്ടം മഺന്ദ്തുമ ഈ ടഺവഽഔയഽള വു ഄലലഺീത പാര്ണമഺയ 
നഺശം സഹ഻ുക്ക ട഻ വര഻ഔയ഻ലല എന്തഺയ഻രഽന്ഽ ഄവരഽീട 
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അശയം. ഄങ്ങീന നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ ുതഺത് ഔഽറയഽം. 

3. ഇനഇന്ഷവറന്സ഻ീെ ഇനുധഽന഻ഔ ഇനസ഻ത്പഺത്ഫങ്ങള് 
ആന്ത്യയ഻ീല ഔാട്ടുഔഽടഽംബ സണ്ന്ദ്പദഺയത്ത഻ലഺണ് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ തതവം ന്ദ്പത഻ഫല഻ചാണ് 
ഔ ട഻രഽന്ത്, ഄതഺണ് എക്കഺലീത്തയഽം ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ ഏറ്റവഽം മ഻ഔചാണ രാപം. 
ഔഽടഽംബത്ത഻ീല രഽ വയക്ത഻യഽീട മരണം മാലമഽ ടഺഔഽന് ദഽഃകങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും 
ഔഽടഽംബത്ത഻ീല എലലഺ ഄംഖങ്ങളും പക഻ടഽഔയഽം ഄങ്ങീന  ഔഽടഽംബത്ത഻ീല ഒുരഺ 
ഄംഖങ്ങളും സഽരക്ഷ഻തരഺീണന്് ഄവര്ക്ക് സവയം ുതഺന്ഽഔയഽം ീങയാറും. 

അധഽന഻ഔയഽഖത്ത഻ൽ ഔാട്ടുഔഽടഽംബ സണ്ന്ദ്പദഺയം ആലലഺതഺവഽഔയഽം ഄണഽഔഽടഽംബത്ത഻ീന്റ 
വരഽഔയഽം ീങയ്ക്തുതഺീട ന഻തയജ഼വ഻തത്ത഻ീല ുേശങ്ങള്ക്ക്ക് പര഻ഹഺരമഺയ  രഽ 
സഽരക്ഷഺഔവങത്ത഻ീന്റ  അവശയം ഄന഻വഺശയമഺയ഻. ആതഺണ് ഒുരഺ വയക്ത഻യഽീടയഽം 
ജ഼വ഻തത്ത഻ല് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ ന്ദ്പഺധഺനയം എന്ത്ഺീണന്ത഻ുലക്ക് വ഻രള് ങാ ടഽന്ത്. 

i. ുലഺയ്്സ്ഡ: ആന്് ന഻ലവ഻ലഽള വ അധഽന഻ഔ വഺണ഻ജയ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
ബ഻സ഻നസിന഻ീന്റ ുവരഽഔളുീട ഈറവ഻ടം ല ടന഻ീല ുലഺയ്ക്്സ് ുഔഺഫ഻ ീഹിസ഻ലഺണ്. 
ഔചാണവടക്കഺര്, ആവ഻ീട ത്തഽഔാടഽഔയഽം, ഔപ്പല഻ല്   ീഔഺ ടഽുപഺഔഽം വഴ഻ ഔടല഻ല് 
വചാണ് ങരക്കഽഔള്ക്ക്ക് ഈ ടഺഔഽന് നഺശനഷ്ടം പക഻ടഺന് പരപ്സരം സമ്മത഻ക്കഽം.  
ഄത്തരം നഺശനഷ്ടങ്ങള് ീപഺതഽുവ ഔടലഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട നഺശനഷ്ടങ്ങളഺയ഻ര഻ക്കഽം  
ഄതഺയത്  ഈള്ക്ക്കടല഻ല് വചാണ് ങരക്ക് ീഔഺള വയട഻ക്കീപ്പടഽഔ ഄഥവഺ ഔടല഻ീല ുമഺശം 
ഔഺലഺവസ്ഥ മാലം ങരക്ക഻ന് ുഔടഽപഺട് സംഭവ഻ക്കഽഔ ഄഥവഺ ഔപ്പല് മഽങ്ങഽഔ. 

ii. 1706-ല് ല ടന഻ല് രാപ഼ഔര഻ചാണ അമ഻ക്കബ഻ള് ഇന ീസഺൂസറ്റ഻ ഇന ുെഺര് ഇന
ീപര്പ്പച്ചല് ഇന അഷവറന്സ഻ീനയഺണ് ുലഺഔത്ത഻ീല അദയീത്ത ൂലഫ് 
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔമ്പന഻യഺയ഻ ഔണക്കഺക്കഽന്ത്. 

4. ഇനഇത്ഫ യ഻ീല ഇനഇന്ഷവറന്സ഻ീെ ഇനചര഻ത്തം 

a) ഇത്ഫ : 1800-ീന്റ തഽടക്കത്ത഻ല് വ഻ുദശ ഔമ്പന഻യഽീട ഏജന്ഷസ഻ഔള് ീമൂറന് ആന്ഷഷവറന്ഷസ്  
അരംഭ഻ചാണത഻ലാീടയഺണ് അധഽന഻ഔ ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന് ആന്ത്യയ഻ല് തഽടങ്ങ഻യത്. 

ദ഻ ഇന ഒറ഻യെല് ഇന
ൂലത് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
ഔമ്പന഻ ഇനല഻മ഻റ്റ് 

ആംഗ്ല഼ഷ് ഔമ്പന഻ രാപ഼ഔര഻ചാണ ആന്ത്യയ഻ീല അദയീത്ത 
ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔമ്പന഻ 

ൂത്ടറ്റല് ഇന
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനഔമ്പന഻ ഇന
ല഻മ഻റ്റ് 

ആന്ത്യയ഻ല് അദയമഺയ഻ രാപ഼ഔര഻ക്കീപ്പട്ട ുനഺണ് ൂലഫ് 
ആന്ഷഷവറണ്സ് 

ുബഺംീബ ഇന മ ാച്ചല് ഇന
അഷവറന്സ്ഡ ഇന
ീസഺൂസറ്റ഻ ഇന
ല഻മ഻റ്റ് 

അദയീത്ത ആന്ത്യന് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔമ്പന഻.  1870-ല് 
മഽംൂബയ഻ലഺണ് ആത് രാപ഼ഔര഻ചാണത് 

നഺഷണല് ഇന
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ഔന്ന഻ ഇന
ല഻മ഻റ്റ് 

ആന്ത്യയ഻ീല ഏറ്റവഽം പഴക്കുമറ഻യ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔമ്പന഻. 
1906-ലഺണ് ആത് രാപ഼ഔര഻ചാണത്. ആത് ആുപ്പഺഴഽം 
ന഻ലവ഻ലഽ ട്. 
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നാറ്റഺ ട഻ീന്റ തഽടക്കത്ത഻ല് സവുദശ഻ ന്ദ്പസ്ഥഺനത്ത഻ീന്റ ഫലമഺയ഻ മറ്റ് ഄുനഔം ആന്ത്യന് 
ഔമ്പന഻ഔള് പ഻ന്഼ട് രാപ഼ഔര഻ക്കീപ്പട്ടു. 

 

ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്ത് 

1912-ല് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന഻ീന ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ൂലത് ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
ഔമ്പന഼സ്ഡ ഇനുകടഽം ഇനീത്പഺവ഻ഡെഇ ഇനെണ്ടഇ ഇനുകടഽം പഺസഺക്ക഻. 1912-ീല ൂലഫ് 
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔമ്പന഼സ് അക്ട് ന്ദ്പഔഺരം ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ീന്റ ന഻രക്ക് പട്ട഻ഔഔളും ഔമ്പന഻ഔളുീട 
ഔഺലഺഔഺലങ്ങള഻ലഽള വ വ഻ലയ഻രഽത്തലഽഔളും  രഽ അ്ങയഽറ഻ സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്തണീമന്് 
ന഻ര്ബന്ധമഺക്ക഻. എക഻ല് ുപഺലഽം  ആന്ത്യന് ഔമ്പന഻ഔളും വ഻ുദശ ഔമ്പന഻ഔളും തമ്മ഻ലഽള വ 
വ഻ുവങനവഽം ഄന്ത്രവഽം തഽടര്ന്ഽീഔഺ ട഻രഽന്ഽ. 

ആന്ത്യയ഻ീല ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔമ്പന഻ഔീള ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ 1938- ീല ആന്ഷഷവറന്ഷസ് അക്ട് 
വന്ഽ. ഇ അക്ട് ഔഺലഺഔഺലങ്ങള഻ല് ുഭദഖത഻ വരഽത്ത഻ ആുപ്പഺഴഽം ന്ദ്പഺബലത്ത഻ല് 
തഽടര്ന്ഽീഔഺ ട് ുപഺഔഽന്ഽ. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് അക്ട഻ീല ങട്ടന്ദ്പഔഺരം ഖവീമന്റ് ഔുന്ദ്ടഺളര് 
ഒഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന ന഻യമ഻ചാണു 

b) ൂലത് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുദശ഼യവത്ഔരണം: 1956 ീസപ്തംബര് 1-ന് ൂലഫ് 
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന് ുദശ഼യവത്ഔര഻ക്കഽഔയഽം ൂലത് ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
ുഔഺര്പ്പുറഷന് ഇനഒത് ഇനഇത്ഫ  ഇന (എല്ഐസ഻) ന഻ലവ഻ല് വരഽഔയഽം ീങയ്ക്തഽ. 
അസമയത്ത് ആന്ത്യയ഻ല് 170 ഔമ്പന഻ഔളും 75 ീന്ദ്പഺവ഻ഡന്റ് ഫ ട് ീസഺൂസറ്റ഻ഔളും 
ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന്  ീങയാറുന്ഽ ടഺയ഻രഽന്ഽ. 1956 മഽതല് 1999 വീര 
ആന്ത്യയ഻ീല ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന് എല്ത്ഐസ഻യഽീട മഺന്ദ്തം 
ഔഽത്തഔയഺയ഻രഽന്ഽ.  

c) ുനഺണ്-ൂലത് ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുദശ഼യവത്ഔരണം: 1972-ല് ജനറല് 
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന് നഺഷണൂലുസഷന് അക്ട് (ജ഻എബ഻എന്ഷഎ) ന഻ലവ഻ല് 

വന്ുതഺീട, ുനഺണ്-ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസഽം ുദശ഼യവത്ഔര഻ക്കീപ്പടഽഔയഽം ജനറല് ഇന
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുഔഺര്പ്പുറഷന് ഇന ഒത് ഇന ഇത്ഫ യഽം ഇന (ജ഻ഐസ഻യഽം) ഇന
അത഻ീെ ഇനനഺല് ഇനഉപവ഻ഭഺഖങ്ങളറം രാപ഼ഔര഻ക്കീപ്പട്ടു. അസമയത്ത് ആന്ത്യയ഻ല് 
ുനഺണ്-ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമകലയ഻ല് ന്ദ്പവര്ത്ത഻ചാണു വന്഻രഽന് 106 ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
ഔമ്പന഻ഔള് ഏഔ഼ഔര഻ചാണ് ജ഻എസ഻ ഒഫ് ആന്ത്യയഽീട നഺല് ഈപവ഻ഭഺഖങ്ങള് ഈ ടഺക്ക഻. 

d) മല്ുഹഺത്ത ഇന ഔമിറ഻റ്റ഻ ഇന ുെഇ ഇന ഐുര്ഡ഻എ: 1993-ല് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
ുമകലയ഻ീല മത്സരഗടഔം വ഼ ടഽം ന്ദ്പഺുയഺഖയത്ത഻ല് ീഔഺ ടഽവരഽന്ത് ഈള്ക്പ്പീട 
വ഻ഔസന മഺറ്റങ്ങള് ശഽപഺര്ശ ീങയാറുന്ത഻നഽം ഇ ുമകലയഽീട പരയുവഷണത്ത഻നഽമഺയ഻ 
മല്ത്ുഹഺന്ദ്ത ഔമ്മ഻റ്റ഻ രാപ഼ഔര഻ചാണു. 1994-ല് ഔമ്മ഻റ്റ഻ ഄവരഽീട റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് സമര്പ്പ഻ചാണു.  
1997-ല് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ീറഖഽുലറ്ററ഻ ഄുതഺറ഻റ്റ഻ (ഐഅര്എ) രാപ഼ഔര഻ചാണു. 1999-ല് 
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ീറഖഽുലറ്ററ഻ അന്റ് ീഡവലപ്ീമന്റ് ഄുതഺറ഻റ്റ഻ അക്ട് (ഐഅര്ഡ഻എ)  
പഺസഺക്ക഻യത഻ീന തഽടര്ന്് 2000 ഏന്ദ്പ഻ല഻ല് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ്  ുമകലീയയഽം ുനഺണ്-
ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ്  ുമകലീയയഽം രഽമ഻ചാണ് ന഻യമവ഻ുധയമഺയ഻ 

ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ഽത഻നഺയ഻ ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ീറഖഽുലറ്ററ  ഻ഇന ുെഇ ഇന
ീഡവലപ്ീമെഇ ഇനഅുതഺറ഻റ്റ഻ ഇന(ഐുര് ഇനഡ഻എ) രാപ഼ഔര഻ചാണു.  
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5. ഇനഇന്നീത്ത ഇനൂലത് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുമകല 
ആന്ത്യയ഻ല് ആുപ്പഺള് 24 ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔമ്പന഻ഔള് ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ഽ ട,് ഄത഻ീന്റ 
വ഻ശദഺംശങ്ങൽള് 

a) ീപഺതഽുമകല സ്ഥഺപനമഺയ ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുഔഺര്പ്പുറഷന് ഒഫ് ആന്ത്യ. 

b) ഔാടഺീത സവഔഺരയ ുമകലയ഻ല് 23 ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔമ്പന഻ഔളു ട്. 

c) ആന്ത്യഺ ഖവീണന്റ഻ീന്റ ഔ഼ഴ഻ലഽള വ ുപഺസ്റ്റല് ഡ഻പ്പഺര്ീ്്മന്റ് ുപഺസ്റ്റല് ൂലഫ് 
ആന്ഷഷവറന്ഷസ്  എന്് ുപര഻ല് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ്  ബ഻സ഻നസിന് ീങയാറുന്ഽ ട്, 
പുക്ഷ ആത് ീറഖഽുലറ്ററഽീട ഄധ഻ഔഺരപര഻ധ഻യ഻ല് വരഽന്തലല. 

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പ ഇനപര഼ക്ഷ ഇന1 
തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഏതഺണ് ആന്ത്യയ഻ീല ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമകലീയ ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന് 
സംഗടന? 

I. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഄുതഺറ഻റ്റ഻ ഒഫ് ആന്ത്യ 
II. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ീറഖഽുലറ്ററ഻ അന്റ് ീഡവലപ്ീമന്റ് ഄുതഺറ഻റ്റ഻ 
III. ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുഔഺര്പ്പുറഷന് ഒഫ് ആന്ത്യ 
IV. ജനറല് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുഔഺര്പ്പുറഷന് ഒഫ് ആന്ത്യ 
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B. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനഎങ്ങീനയഺണ് ഇനത്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്നത് 
വസ്തഽവ഻ീന്റ ഈടമസ്ഥഺവഔഺശ തതവമഺണ് അധഽന഻ഔ ീഔഺടഽക്കല്ത്വഺങ്ങലഽഔള് 
ഄട഻സ്ഥഺനഗടഔം. ങ഻ല സംഭവവ഻ഔഺസം ന഻മ഻ത്തം രഽ വസ്തഽവ഻ീന്റ മാലം 
നഷ്ടീപ്പടഽഔയഺീണക഻ല് (നഺശനഷ്ടുമഺ ുഔടഽപഺടഽമാലുമഺ), വസ്തഽവ഻ീന്റ ഈടമസ്ഥന് 
സഺമ്പത്ത഻ഔനഷ്ടം സഹ഻ുക്ക ട഻ വരഽം. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽം സമഺനമഺയ വസ്തഽക്കളുീട ഈടമഔള് 
ത്ത് ുങര്ന്് ീങറ഻യ തഽഔ നല്ത്ഔ഻ രഽ ീപഺതഽ ഫ ട് സിഷ്ട഻ക്കഽഔയഺീണക഻ല് അ തഽഔ 
ഈപുയഺഖ഻ചാണ് നഺശനഷ്ടം ഈ ടഺഔഽന് വയക്ത഻ഔള്ക്ക്ക് നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല്ത്ഔഺം. 

ങഽരഽക്കത്ത഻ല് ങ഻ല സഺമ്പത്ത഻ഔനഷ്ടം ഈ ടഺഔഽന് സഺദ്ധയതയഽം ഄത഻ീന്റ പര഻ണ഻തഫലങ്ങളും 
രഽ വയക്ത഻ ന഻ന്ഽം ഄുനഔം അളുഔള഻ുലക്ക്  ൂഔമഺറ്റം ീങയാറുന് ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യയഺണ് 
ആന്ഷഷവറന്ഷസ്. 

ന഻ര്വചനം 

ആന്  ഷവറന്  സ് എന്ത് ഔഺലങ്ങളഺയ഻ ഒുരഺ തരത്ത഻ലഽള വ റ഻സ്ഔ഻ീന ഄഭ഻മഽക഼ഔര഻ക്കഺന് 
സഺദ്ധയയഽള വ ഔഽുറ വയക്ത഻ഔീള രഽമ഻ചാണഺക്ക഻ ഄത഻ല് നഺശനഷ്ടം ഄനഽഭവ഻ുക്ക ട഻ വരഽന് 

ഭഺഖയുദഺഷ഻ഔളുീട ബഺദ്ധയത പക഻ടഽന്ത഻ന് ആന്  ഷവറണ്സ് ഈപുയഺഖ഻ക്കഽന് രഽ ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യയഺണ്. 

 

ച഻ത്തം ഇന2 ഇന: ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനഎങ്ങീനയഺണ് ഇനത്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്നത് 

 
 

എന്ത്഻രഽന്ഺലഽം ങ഻ല സംശയങ്ങള് എുപ്പഺഴഽം ബഺക്ക഻ ന഻ല്ത്ക്കഽം 

i. ഄത്തരം രഽ ീപഺതഽഫ ട് സിഷ്ട഻ക്കഽന്ത഻ന് അളുഔള് ഄവര് ഄദ്ധവഺന഻ചാണ് 
ഈ ടഺക്ക഻യ പണം നല്ത്ഔഽുമഺ? 

ii. ന഻ര്ദ഻ഷ്ട ഔഺരയത്ത഻ന് തീന് തങ്ങള് നല്ത്ഔ഻യ പണം ഈപുയഺഖ഻ക്കഽന്ഽ ീടന്് 
ഄവീരങ്ങീന വ഻ശവസ഻ക്കഽം? 

iii. തങ്ങള് വളീര ഔാടഽതലഺുണഺ ഔഽറചാണഺുണഺ നല്ത്ഔഽന്ീതന്് ഄവര്ക്ക് എങ്ങീന 
ഄറ഻യഺന് ഔഴ഻യഽം? 

ത഼ര്ചാണയഺയഽം സമാഹത്ത഻ീല അളുഔീള സംുയഺജ഻പ്പ഻ചാണ് ഄത്തരം ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യഔള് 
നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്ത഻ന് അീരക഻ലഽീമഺീക്ക മഽന്ഷൂഔീയടഽക്കണം. അ ‘അീരക഻ലഽമഺണ്’ 
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‘ആന്ഷഷവറണ്സ്’ എന്് ഄറ഻യീപ്പടഽന്ത്, ആന്ഷഷവറര് ഒുരഺ വയക്ത഻ഔളും നല്ത്ഔഽന് പണം 
ഈപുയഺഖ഻ചാണ് രഽ പാള് സിഷ്ട഻ക്കഽഔയഽം നഺശനഷ്ടം സംഭവ഻ക്കഽന് വയക്ത഻ഔള്ക്ക്ക് 
നഷ്ടപര഻ഹഺരം ആത഻ല് ന഻ന്ഽം നല്ത്ഔഽഔയഽം ീങയാറും. 

രഽ ആന്ഷഷവറര് വയക്ത഻ഔളുീടയഽം സമാഹത്ത഻ീന്റയഽം വ഻ശവഺസം ുനട഻ീയടഽുക്ക ടത് 
ഄതയഺവശയമഺണ്. 

 

1. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനഎങ്ങീനയഺണ് ഇനത്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്നത് 

a) അദയമഺയ഻, വസ്തഽവ഻ന് സഺമ്പത്ത഻ഔ മാലയമഽള വതഺയ഻ര഻ക്കണം. വസ്ഡതഽ: 

i. ീഭൌത഼ഔമഺഔഺം (ഔഺറ് ഄഥവഺ ീഔട്ട഻ടം) ഄീലലക഻ല് 
ii. ീഭൌത഼ഔമലലഺത്തതഽമഺഔഺം (സല്ത്ുപ്പര്) ഄീലലക഻ല് 
iii. വ ക്ത഻ഖതവഽമഺഔഺം (രഺളുീട ഔണുഔളും, ൂഔഔഺലഽഔളും മറ്റ് 
ശര഼രഭഺഖങ്ങളും) 

b) ങ഻ല സംഭവം ന഻മ഻ത്തം വസ്തഽവ഻ന് ഄത഻ീന്റ മാലയം നഷ്ടീപ്പുട്ടക്കഺം. ആത഻ീനയഺണ് 

റ഻സ്ഔ് എന്് പറയഽന്ത.് റ഻സ്ഔ഻ന് ഔഺരണമഺയ സംഭവീത്തയഺണ് നഺശത്ത഻ീെ ഇന
ുഹതഽ ഇന(ീപര഻ൾസ്ഡ) എന്് പറയഽന്ത്. 

c) പാള഻ംഗ് എന്് ഄറ഻യീപ്പടഽന് രഽ തതവമഽ ട്. ഄുനഔം വയക്ത഻ഔള഻ല് ന഻ന്ഽം 
ുശകര഻ക്കഽന് പണമഺണ് (ഄതഺയത് ന്ദ്പ഼മ഻യം) ആത഻ലഽള വത്. ഇ അളുഔള്   ുര 
തരത്ത഻ലഽള വ റ഻സ്ഔഽഔീള ഄഭ഻മഽക഼ഔര഻ക്കഺന് സഺദ്ധയതയഽള വവരഺണ്. 

d) നഺശനഷ്ടം ബഺധ഻ക്കഽന് അളുഔള്ക്ക്ക് ഇ ഫ ട഻ീന്റ പാള഻ല് ന഻ന്ഺണ് 
നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല്ത്ഔഽഔ. 

e) ഇ തരത്ത഻ല് ഫ ട് ുശകര഻ക്കഽഔയഽം (പാള് ീങയാറുഔയഽം) 
നഺശനഷ്ടമഽ ടഺഔഽന്വര്ക്ക് നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല്ത്ഔഽഔയഽം ീങയാറുന് ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യ 

നടത്തഽന്ത഻നഽള വ സ്ഥഺപനീത്തയഺണ് ഇന്ഷവറര് എന്് ഄറ഻യീപ്പടഽന്ത്. 
f) ഇ സ്ഔ഼മ഻ല് പീകടഽക്കഺന് തഺത്പരയമഽള വ ഒുരഺ വയക്ത഻ഔളുമഺയ഻ ആന്ഷഷവറര് രഽ 

ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുഔഺണ്ത്ടഺകട഻ല് ഏര്ീപ്പടഽം.  ആത഻ല് പീകടഽക്കഽന്വീര 
ആന്ഷഷവര് ീങയാറുന് വയക്ത഻ (ആന്ഷഷവര്ഡ്) എന്് ഄറ഻യീപ്പടഽം. 

 

2. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനബഺത്പ തഔള് ഇനഔഽറയ്ക്കഽം 
ന഻ര്ദ഻ഷ്ട സംഭവവ഻ഔഺസം മാലം രഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽ ടഺഔഽന് നഺശനഷ്ടം, ീങലവ്, ൂവഔലയം 
എന്഻വയഺണ് റ഻സ്ഔ഻ീന്റ ബഺദ്ധയത എന്ത് ീഔഺ ട് ഈുദശ഻ക്കഽന്ത്. 

 

ച഻ത്തം ഇന3: ഇനരഺൾക്കഇ ഇനചഽുമുക്കണ്ട഻ ഇനവരഽന്ന ഇനറ഻സ്ഡക ഇനബഺത്പ തഔള് 
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രഺള്ക്ക്ക് ര ട് തരത്ത഻ലഽള വ റ഻സ്ഔ് ബഺദ്ധയതഔളഺണഽള വത് – ൂത്പമറ഻യഽം ഇന ഇന
ീസക്കെറ഻യഽം 

a) ൂത്പമറ഻ ഇനറ഻സ്ഡക ഇനബഺത്പ ത 

ൂത്പമറ഻ ഇന റ഻സ്ഡക ഇന ബഺത്പ തയ഻ല് റ഻സ്ഔ഻ന് ഔഺരണമഺയ സംശഽദ്ധ 
സംഭവവ഻ഔഺസം മാലം  വ഼ട്ടുസഺമന്ദ്ഖ഻ഔള്ക്ക്ക് (വയവസഺയ സ്ഥഺപനത്ത഻ന്) ഈ ടഺയ 
യഥഺര്ഥ നഺശനഷ്ടമഺണ് ഈള്ക്ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ത് 

 

ഉദഺഹരണം 
ഄഗ്ന഻ബഺധ മാലം രഽ വയവസഺയശഺല ഔത്ത഻നശ഻ക്കഽണ്ുപഺള്, നഺശനഷ്ടമഽ ടഺയ ഄഥവഺ 
ുഔടഽപഺട് സംഭവ഻ചാണ ങരക്ക഻ീന്റ യഥഺര്ഥ മാലയം ഔണക്കഺക്കഽഔയഽം  നഺശനഷ്ടം ബഺധ഻ചാണ 
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല്ത്ഔഽഔയഽം ീങയാറഺം 

രഽ വയക്ത഻ ഹിദയശസ്ന്ദ്തന്ദ്ഔ഻യക്ക് വ഻ുധയനഺഔഽണ്ുപഺള്, ഄത഻ന്  ീറ ീങലവ് 

എന്ദ്തയഺീണന്് ഄറ഻യഺന് ഔഴ഻യഽം ഄത് നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ നല്  ഔഽം. 
 

ആത് ഔാടഺീത ങ഻ല ുനര഻ട്ടലലഺതയഽള വ നഷ്ടങ്ങളും ഈ ടഺുയക്കഺം. 

ഉദഺഹരണം 

ഄഗ്ന഻ബഺധമാലം ബ഻സ഻നസിന് ന്ദ്പവര്  ത്തനങ്ങള് നടക്കഺീത വര഻ഔയഽം ഄത് ലഺഭം 
ഔഽറയഽന്ത഻ന് ഔഺരണമഺഔഽഔയഽം ീങയാറും, ഄത഻ന്  ീറ മാലയം ഔണക്കഺക്കഽഔയഽം  നഺശനഷ്ട 

ബഺധ഻തനഺയ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല്  ഔഽഔയഽം ീങയാറഺം. 

b) ീസക്കെറ഻ ഇനറ഻സ്ഡക ഇനബഺത്പ ത 
ഄത്തരം രഽ സംഭവം ഈ ടഺയ഻ട്ട഻ീലലന്ഽം യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽള വ നഷ്ടവഽം 
ഈ ടഺയ഻ട്ട഻ീലലന്് സകല്പ്പ഻ക്കഽഔ. നഺശനഷ്ടീത്ത ഄഭ഻മഽക഼ഔര഻ു ക്ക ട഻  വരഽന്വര്ക്ക് 
യഺീതഺരഽ ബഺദ്ധയതയഽം ങഽമുത്ത ട എന്് ആത് ഄര്ഥമഺക്കഽന്ഽ ുടഺ? 
ഈത്തരീമീന്ത്ന്ഺല് രഺള് ൂന്ദ്പമറ഻ ബഺദ്ധയത ഔാടഺീത ീസക്കന്ററ഻ ബഺദ്ധയതയഽം 
ങഽമുക്ക ടതഺയ഻ട്ടു ട്. 

നഺശനഷ്ടഺവസ്ഥീയ ഄഭ഻മഽക഼ഔര഻ുക്ക ട഻ വരഽഔ എന് ഔഺരണത്തഺല് രഽ വയക്ത഻ 

സഹ഻ുക്ക ട഻ വരഽന് ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുഔളും ീങലവഽഔളുമഺണ്  ഇനീസക്കെറ഻ ഇന റ഻സ്ഡക ഇന
ബഺത്പ തയ഻ല് ഈള്ക്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത്. ഄത്തരം രഽ ഄവസ്ഥ ഈ ടഺയ഻ീലലക഻ല് 
ുപഺലഽം ആത്തരം ബഺദ്ധയതഔള് തഺുങ്ങ ടതഺയ഻ വരഽം. 
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ഄത്തരം ങ഻ല ബഺദ്ധയതഔീളപ്പറ്റ഻ നമഽക്ക് ുനഺക്കഺം: 

i. ന്ഺമതഺയ഻ ഭയവഽം ഉത്ഔണ്ഠയഽം ഇന മാലമഽണ്ടഺഔഽന്ന ഇന ശര഼ര഻ഔവഽം ഇന
മഺനസ഻ഔവഽമഺയ ഇന പ഻ര഻മഽറഽക്കം. ഒുരഺ വയക്ത഻ഔള്ക്ക്കഽം വയതയസ്ത 
ഈത്ഔ ഠയഺയ഻ര഻ക്കഽമഽള വത് പുക്ഷ ഄത് പ഻ര഻മഽറഽക്കം സിഷ്ട഻ക്കഽഔയഽം രഽ 
വയക്ത഻യഽീട ൂസവരയജ഼വ഻തീത്ത ബഺധ഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറും 

ii. ര ടഺമതഺയ഻, നഺശനഷ്ടം ഇന ഉണ്ടഺഔഽഔുയഺ ഇന ഇലലുയഺ ഇന എന്ന ഇന
ഔഺര ത്ത഻ല് ഇന ന഻ശ്ചയമ഻ീലലങ്ക഻ല്, ഄത്തരം സംഭവവ഻ഔഺസം ഈ ടഺയഺല് 
ഄത഻ീന ുനര഻ടഽന്ത഻നഺയ഻ ഔഽറചാണ് തഽഔ ഔരഽത഻ ീവയ്ക്ക്കഽഔ എന്തഺണ് ഏറ്റവഽം 
ഄനഽുയഺജയമഺയ ഔഺരയം. ഄത്തരം ഫ ടഽഔള് സാക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻ന് ീങലവഽഔളു ട്, 
ഄത്തരം ഫ ടഽഔള് ീരഺക്കം പണമഺയ഻ ീവയ്ക്ക്കഽന്തഽവഴ഻ ഄത഻ല് ന഻ന്ഽം 
ഔഺരയമഺയ വരഽമഺനവഽം ലഭ഻ക്കഽഔയ഻ലല. 

റ഻സ്ഔ് ആന്ഷഷവററ഻ുലക്ക് ൂഔമഺറ്റം ീങയാറുന്ത് വഴ഻, ൂസവരയമഺയ഻ ജ഻വ഻ക്കഺന് ഔഴ഻യഽം, 
ഔരഽതലഺയ഻ ന഼ക്ക഻ ീവചാണ഻ര഻ക്കഽന് ഫ ടഽഔള് ആന്ഷീവസ്റ്റ് ീങയ്ക്ത് സവന്ത്ം ബ഻സ഻നസിന് 
ീമചാണമഺയ ര഼ത഻യ഻ല് നടത്ത഻ീഔഺ ട് ുപഺഔഽവഺനഽം സഺധ഻ക്കഽം. 

 

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പ ഇനപര഼ക്ഷ ഇന2 
തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഏതഺണ് ീസക്കന്ററ഻ റ഻സ്ഔ് ബഺദ്ധയത? 

I. ബ഻സ഻നസിന് ആന്ററപ്ഷന് ീങലവ് 
II. ുഔടഽസംഭവ഻ചാണ ങരക്ക഻ീന്റ വ഻ല 
III. ഭഺവ഻യ഻ല് ഈ ടഺുയക്കഺവഽന് ത഼ന്ദ്വമഺയ നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന ുനര഻ടഽന്ത഻നഺയ഻ ഔരഽതല്പ്ധനം 
സാക്ഷ഻ക്കഽഔ. 

IV. ഹിദയഺഗഺതം മാലമഽ ടഺഔഽന് അശഽപന്ദ്ത഻ ീങലവഽഔള് 

 

C.    റ഻സ്ഡക ഇനൂഔഔഺര ം ഇനീചയ്യറന്നത഻നഽള്ള പ ഇനര഼ത഻ഔള് 
രഺള് ന഻ങ്ങുളഺട് ുങഺദ഻ുചാണക്കഺവഽന് മീറ്റഺരഽ ുങഺദയമഺണ്, എലലഺ തരത്ത഻ലഽമഽള വ 
റ഻സ്ഔഽഔള്ക്ക്ക് ഄനഽുയഺജയമഺയ പര഻ഹഺരമഺുണഺ ആന്ഷഷവറന്ഷസ്. ഈത്തരം ‘ഄലല’. 

വയക്ത഻ഔള്ക്ക്ക് ഄവരഽീട റ഻സ്ഔ് ൂഔഔഺരയം ീങയാറുന്ത഻ന് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺവഽന് രഽ ര഼ത഻ 
മഺന്ദ്തമഺണ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ്. ആവ഻ീട ഄഭ഻മഽക഼ഔര഻ക്കഺന് സഺദ്ധയതയഽള വ റ഻സ്ഔഽഔള് ഄവര് 
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔമ്പന഻ക്ക് ൂഔമഺറഽന്ഽ. ആത് ഔാടഺീത റ഻സ്ഔ഻ീന ൂഔഔഺരയം ീങയാറഺന് മറ്റ് 
ങ഻ല ര഼ത഻ഔള് ഔാട഻യഽ ട്, ഄത് തഺീഴ വ഻വര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ഽ: 

1. റ഻സ്ഡക ഇനഴ഻വഺക്കല് (Risk avoidance) 
നഷ്ടസഺദ്ധയയഽള വ ഄവസ്ഥയ഻ല് ന഻ന്ഽം ഴ഻ഞ്ഞഽമഺറ഻ ന഻ന്് റ഻സ്ഔ഻ീന 
ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻ീനയഺണ് റ഻സ്ഔ് ഴ഻വഺക്കല് എന്് പറയഽന്ത്. ഄങ്ങീന  രഽ വയക്ത഻ 
റ഻സ്ഔ് സഺദ്ധയതയഽള വ, വയക്ത഻ഔള്, ന്ദ്പവിത്ത഻ഔള് എന്഻വ ഴ഻വഺക്കഽം. 

ഉദഺഹരണം 
i. ങ഻ലര് ഈത്പഺദനവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട റ഻സ്ഔ് ഴ഻വഺക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഈത്പഺദ഻പ്പ഻ക്കഺനഺയ഻ 
മീറ്റഺര്ീക്കക഻ലഽം ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട഻ന് നല്ത്ഔഽം. 
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ii. ങ഻ലര് ഄപഔടം ഈ ടഺഔഽീമന്് ഭയന്് വ഼ട്ട഻ല് ന഻ന്് തീന് പഽറത്ത് ുപഺഔഺറ഻ലല ഄഥവഺ 
ഄസഽകം പ഻ട഻ീപ്പടഽീമന്് ഔരഽത഻ യഺന്ദ്ത തീന് ഴ഻വഺക്കഽം. 

പുക്ഷ റ഻സ്ഔ് ൂഔക്കഺരയം ീങയാറുന്ത഻ന് റ഻സ്ഔ് ഴ഻വഺക്കഽഔ എന്ത് രഽ നലല ര഼ത഻യലല. 
ങ഻ല  റ഻സ്ഔഽള വ ന്ദ്പവിത്ത഻ഔള് എടഽത്തഺല് മഺന്ദ്തുമ വയക്ത഻ഔള്ക്ക്കഽം സമാഹത്ത഻നഽം 
ഈന്ത഻യഽ ടഺഔഽം. ഄത്തം ന്ദ്പവിത്തഔള് ഴ഻വഺക്കഽന്ത് വഴ഻ സമാഹത്ത഻നഽം 
വയക്ത഻ഔള്ക്ക്കഽം ഄത്തരം റ഻സ്ഔ് എടഽത്തഺല് ലഭ഻ുചാണക്കഺവഽന് ഖഽണങ്ങള് നഷ്ടീപ്പടഽം. 

2. റ഻സ്ഡക ഇനന഻ലന഻ര്ത്തഽഔ 
റ഻സ്ഔ഻ീന സവയം ൂഔഔഺരയം ീങയാറഺന് ന്ദ്ശമ഻ക്കഽഔയഽം ഄങ്ങീന റ഻സ്ഔ഻ീനയഽം ഄത഻ീന്റ 
പര഻ണ഻തഫലീത്തയഽം ുനര഻ടഺന് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺന഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറുഔ. ആത഻ീന ീസല്ത്ഫ്-
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്് പറയഽം. 

ഉദഺഹരണം  
രഽ വയവസഺയസ്ഥഺപനം ഄത഻ീന്റ ുശഷ഻ീയക്കഽറ഻ചാണുള വ ഄനഽഭവത്ത഻ീന്റ ീവള഻ചാണത്ത഻ല് 
റ഻സ്ഔ് ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്ത഻ീന്റ ഭഺഖമഺയ഻ രഽ പര഻ധ഻ വീര ീങറ഻യ നഷ്ടങ്ങള് സഹ഻ക്കഺന് 
തയാറഺറഺഔഽം. 

 

3. റ഻സ്ഡഔ഻ീെ ഇനുതഺത് ഇനഔഽറയ്ക്കഽഔയഽം ഇനന഻യത്ത്ഫ഻ക്കഽഔയഽം ഇനീചയ്യറഔ ഇന 
റ഻സ്ഔ് ഴ഻വഺക്കഽന്തഽമഺയ഻ തഺരതമയം ീങയാറുണ്ുപഺൽള് ആത് വളീര ന്ദ്പസക്തവഽം 
ന്ദ്പുയഺഖ഻ഔവഽമഺയ മഺര്ഗമഺണ്. ആത് ീഔഺ ട് ഈുദശ഻ക്കഽന്ത് നഺശനഷ്ടം ഈ ടഺഔഺനഽള വ  
സഺദ്ധയത ഄഥവഺ നഺശനഷ്ടം ഈ ടഺയഺല് തീന് ഄത഻ീന്റ ത഼ന്ദ്വത ഔഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ നടപട഻ 
ന്ദ്ഔമങ്ങള് എടഽക്കഽഔ എന്തഺണ്. 

ത്പധഺീപ്പട്ട്യൂട്ട്ത് 

നഺശനഷ്ടം ഈ ടഺഔഺനഽള വ  സഺദ്ധയത ഔഽറയ്ക്ക്കഽന് നടപട഻ീയ ‘നഺശനഷ്ടം ഇന തടയഽഔ’ 
എന്ഺണ് ഄറ഻യീപ്പടഽന്ത്. നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ ത഼ന്ദ്വത ഔഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ നടപട഻ീയ 

‘നഺശനഷ്ട ഇനുതഺത് ഇനഔഽറയ്ക്കഽഔ’ എന്ഽമഺണ് ഄറ഻യീപ്പടഽന്ത്. 

 

തഺീഴ ,ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് മഺര്ഗങ്ങള഻ലാീട റ഻സ്ഔ഻ീന്റ ുതഺത് ഔഽറയ്ക്ക്കഽഔയഽം 
ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറഺം: 

a) അറ഻വഽം ഇനപര഻ശ഼ലനവഽം, ഄതഺയത് ജ഼വനക്കഺര്ക്കഺയ഻ സ്ഥ഻രമഺയ഻ ‚ഫയല് 
ന്ദ്ഡ഻ലല഻ ംഖ്‛ നടത്തഽഔ, നൂ്ദ്ഡവര്മഺര്ക്കഽം ുഫഺര്ക്ക് ല഻റ് ഓറ്റ് ഒപ്പുററ്റര്മഺര്ക്കഽം 
മത഻യഺയ പര഻ശ഼ലനം ലഭ഻ചാണ഻ട്ടു ീടന്് ഈറപ്പഺക്കഽഔ, ീഹല്ത്ീമറ്റും സ഼റ്റ് ീബല്ത്റ്റും 
ധര഻ക്കഽഔ, തഽടങ്ങ഻യവ. 
സ്ക്കാള഻ല് ഔഽട്ട഻ഔള്ക്ക്ക഻ടയ഻ല് ജക് ഫഽഡ് ഴ഻വഺക്കഽന്ത഻ീനപ്പറ്റ഻ േഺസിന് എടഽക്കഽഔ 
എന്തണ് ആത഻നഽള വ ഈദഺഹരണം. 

b) പര഻സ്ഥ഻ത഻ ഇന മഺറ്റങ്ങള് ഇന സിഷ്ട഻ക്കഽഔ, ഄതഺയത് ‚ീഭിത഼ഔവഺസ്ഥഔൽ‛ 
ീമചാണീപ്പടഽത്തഽഔ, ഈദഺഹരണത്ത഻ന്, ഔതഔഽഔള്ക്ക്കഽം മ഻ഔചാണ ുലഺക്കഽഔള് സ്ഥഺപ഻ക്കഽഔ, 
ജനഺലഔള്ക്ക്ക് മ഻ഔചാണ ഔണ്പ഻ഔള് ഄഥവഺ ഷട്ടൽ സ്ഥഺപ഻ക്കഽഔ, ബര്ഗ്ലര് ഄഥവഺ ഫയര് 
ഄലഺം ഄഥവഺ എ്സ്റ്റ഻ഖഽഷന് സ്ഥഺപ഻ക്കഽഔ. അളുഔളുീട അുരഺഖയസ്ഥ഻ത഻ 
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ീമചാണീപ്പടഽത്തഽന്ത഻നഺയ഻ സംസ്ഥഺനങ്ങള്ക്ക്ക് പഽഔ-ശബ്ദ മല഻ന഼ഔരണങ്ങള് 
തടയഽന്ത഻നഽള വ സംവ഻ധഺനങ്ങള് ഏര്ീപ്പടഽത്തഺം. സ്ഥ഻രമഺയ഻ മുലറ഻യ 
തടയഽന്ത഻നഽള വ മരഽന്് തള഻ക്കഽന്ത് വഴ഻ മുലറ഻യ ഈ ടഺഔഽന്ത് തടയഺം. 

c) അപഔടഔരമഺയ ഇന അഥവഺ ഇന ഹഺന഻ഔരമഺയ ഇന
ത്പത്ഔ഻ഔള഻ലഽണ്ടഺക്കഽന്ന ഇന മഺറ്റങ്ങള്, ീമഷ഼നറ഻ഔളും ഈപഔരണങ്ങളും  
ഈപുയഺഖ഻ക്കഽണ്ുപഺൽ ഄഥവഺ മറ്റ് ുജഺല഻ഔള് ീങയാറുണ്ുപഺൽള് 
ഈദഺഹരണത്ത഻ന്, അുരഺഖയപരമഺയ അഹഺരര഼ത഻യഽം ജ഼വ഻തൂശല഻യഽം 
ഄസഽക ങ്ങീള ഄഔറ്റ഻ന഻ര്ത്തഽം. 

d) ുവര്ത഻ര഻ക്കഽഔ, രഽ വസ്തഽവ഻ീന്റ വ഻വ഻ധ ഗടഔങ്ങള് രഽ സ്ഥലത്ത് തീന് 
ീവയ്ക്ക്കഺീത വ഻വ഻ധ സ്ഥലങ്ങള഻ല് സ്ഥഺപ഻ക്കഽഔ, ആത് റ഻സ്ഔ് ഔഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ 
ര഼ത഻യഺണ്. അശയം എീന്ത്ന്ഺല്, രഽ സ്ഥലത്ത് ഄപഺയം ഈ ടഺയഺലഽം വ഻വ഻ധ 
സ്ഥലങ്ങള഻ല് സ്ഥഺപ഻ചാണത഻നഺല് നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ ുതഺത് ഔഽറയഽം. 
ഈദഺഹരണത്ത഻ന്,  വ഻വ഻ധ ീവയര്ീഹിസഽഔള഻ല് ങരക്ക് സാക്ഷ഻ക്കഽഔ വഴ഻ 
ങരക്ക഻നഽ ടഺഔഽന് നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ ുതഺത് ഔഽറയ്ക്ക്കഺം. ആത഻ല് ഏീതക഻ലഽം 
ീരണത്ത഻ന് ുഔ്പഺട് സംഭവ഻ചാണഺലഽം ഄത഻ീന്റ പര഻ണ഻തഫലം തഺരതുമയന 
ഔഽറവഺയ഻ര഻ക്കഽം. 

4. ഇനറ഻സ്ഡക ഇനൂെനഺന്സ഻ംഗ് 
ഈ ടഺഔഺന് സഺദ്ധയതയഽള വ നഺശനഷ്ടങ്ങീള ുനര഻ടഽന്ത഻നഽള വ ഫ ട് സവരാപ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ 
വഔഽപ്പഺണ഻ത്. 

a) ീസല്ത് ഇനൂെനഺന്സ഻ംഗ് ഇനവഴ഻ ഇനറ഻സ്ഡക ഇനന഻ലന഻ര്ത്തഽഔ, ഇനആത് ീഔഺ ട് 
ഈുദശ഻ക്കഽന്ത് ഏീതഺരഽ നഺശനഷ്ടം ഈ ടഺയഺലഽം സവന്ത്ം പണം ഈപുയഺഖ഻ചാണ് ുനര഻ടഽഔ. 
ഇ ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യയ഻ല് സ്ഥഺപനം, ന്ഽഔ഻ല് സവന്ത്ം പണം ഈപുയഺഖ഻ചാണ് ഄഥവഺ പണം 
വഺയ്ക്പ എടഽത്ത് റ഻സ്ഔ് ഈ ടഺഔഽണ്ുപഺള് ുനര഻ടഽം, ആത഻ീന ീസല്ത്ഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
എന്് പറയഽം. റ഻സ്ഔ഻ീന്റ ുതഺത് ഔഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽം സ്ഥഺപനം വ഻വ഻ധ റ഻സ്ഔ് 
ഔഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ മഺര്ഗങ്ങള് ഈപുയഺഖ഻ചാണ് നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ പര഻ണ഻തഫലം 
ഔഽറയ്ക്ക്കഽം. 

b) റ഻സ്ഡക ഇനൂഔമഺറ്റം, ഇനറ഻സ്ഔ്  ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്ത഻ന് പഔരമഽള വ മഺര്ഗമഺണ഻ത്. റ഻സ്ഔ് 
ൂഔമഺറ്റം എന്ഺല് നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ ഈത്തരവഺദ഻ത്തം മീറ്റഺരഽ പഺര്ട്ട഻യ്ക്ക്ക് ൂഔമഺറഽഔ 
എന്ഺണ്. ആവ഻ീട അഔസ്മ഻ഔമഺയ സംഭവവ഻ഔഺസം മാലം ഈ ടഺുയക്കഺവഽന് 
നഺശനഷ്ടങ്ങളുീട പര഻ണ഻തഫലം മീറ്റഺന്഻ുലക്ക് ൂഔമഺറഽന്ഽ. 

ഇന്ഷവറന്സഺണ് ഇന റ഻സ്ഡക ഇന ൂഔമഺറ്റത്ത഻ീെ ഇന  ഇന ഏറ്റവഽം ഇന ത്പമഽക ഇന
രാപങ്ങള഻ീലഺന്നഇ, ഇന ഇത് ഇന നഷ്ടപര഻ഹഺരം ഇന നല്ഔഽന്നത് ഇന വഴ഻ ഇന
അന഻ശ്ച഻തതവീത്ത ഇനന഼ക്ക഻ ഇനന഻ശ്ച഻തഺവസ്ഥയ഻ല് ഇനീഔഺണ്ടഽവരഽം. 

ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ഇനvs അഷവറന്സ്ഡ 

വഺണ഻ജയപരമഺയ഻ ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന് ഔമ്പന഻ഔള് വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന് ര ട് സഺമ്പത്ത഻ഔ 
ഈത്പന്ങ്ങളഺണ് ആന്ഷഷവറന്ഷസഽം ഄഷവറന്ഷസഽം. ഇ ഄടഽത്തക്കഺലത്തഺയ഻ ഇ ര ട് 
ഈത്പന്ങ്ങള് തമ്മ഻ല് തഺരതമയം ീങയാറുന്ത് മങ്ങ഻വരഽഔയഺണ് മഺന്ദ്തമലല ആവ ര ടഽം 
ഏഔുദശം രഽുപഺീലയഺണ് ഔണക്കഺക്കഽന്ത്. എക഻ല് ുപഺലഽം ആവ തമ്മ഻ല് നഺമമഺന്ദ്തമഺയ 
വയതയഺസമഽ ട്, ഄത് നമഽക്ക഻വ഻ീട ുനഺക്കഺം. 
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ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്ത് സംഭവ഻ക്കഺൽ സഺത്പ തയഽള്ള പ രഽ സംഖത഻യ്ക്ക്ക് എത഻ീര 

സംരക്ഷണം നല്ത്ഔലഺണ്, എന്ഺല് ഄഷവറന്ഷസ് എന്ത് ഉറപ്പഺയഽം സംഭവ഻ക്കഽന് രഽ 
സംഖത഻യ്ക്ീക്കത഻ീര സംരക്ഷണം നല്ത്ഔലഺണ്. ആന്ഷഷവറന്ഷസ്  റ഻സ്ഔ഻ന് പര഻രക്ഷ നല്ത്ഔഽന്ഽ, 
എന്ഺല് ഄഷവറന്ഷസ് ഈറപ്പഺയഽം സംഭവ഻ക്കഽന് സംഖത഻യ്ക്ക്കഺണ് പര഻രക്ഷ നല്ത്ഔഽന്ത്, 
ഈദഺഹരണത്ത഻ന് മരണം, ആത് നടക്കഽീമന്ഽള വത് ഈറപ്പഺണ് പുക്ഷ സമയത്ത഻ീന്റ ഔഺരയത്ത഻ല് 
മഺന്ദ്തമഺണ് ഄന഻ശ്ച഻തതവം.  ഄഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ഔുളഺടപ്പം ൂലഫ് പര഻രക്ഷയഽമഽ ട്. 
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ച഻ത്തം ഇന4: ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനഎങ്ങീനയഺണ് ഇനഇന്ഷവര് ഇനീചയ്ത ഇനവ ക്ത഻ക്കഇ ഇന
നഷ്ടപര഻ഹഺരം ഇനനല്ഔഽന്നത് 

 
റ഻സ്ഔ് ൂഔമഺറ്റം ീങയാറഺന് ുവീറയഽം മഺര്ഗങ്ങളു ട്. ഈദഺഹരണത്ത഻ന്, രഽ സ്ഥഺപനം രഽ 
ന്ദ്ഖാപ്പ഻ീന്റ ഭഺഖമഺീണക഻ല്, റ഻സ്ഔ് ഄത഻ീന്റ ഈടമസ്ഥ ന്ദ്ഖാപ്പ഻ുലക്ക് ൂഔമഺറ്റം ീങയാറീപ്പടഽഔയഽം 
ഄവര് നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്ക് സഺമ്പത്ത഻ഔ സഹഺയം നല്ത്ഔഽഔയഽം ീങയാറും. 

അയത഻നഺല് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് റ഻സ്ഔ് ൂഔമഺറ്റം ീങയാറുന്ത഻നഽള വ മഺര്ഗങ്ങള഻ല് ന്് മഺന്ദ്തമഺണ്. 
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ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പ ഇന ഇനപര഼ക്ഷ ഇന3 
തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഏതഺണ് റ഻സ്ഔ് ൂഔമഺറ്റം ീങയാറുന്ത഻നഽള വ മഺര്ഗം? 

I. ബഺക് എറ് ഓഡ഻ 
II. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
III. ആഔവ഻റ്റ഻ ീഷയറഽഔള് 
IV. റ഻യല്   എുസ്റ്ററ്റ് 

 

D. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന- ഇനറ഻സ്ഡക ഇനൂഔഔഺര ം ഇനീചയ്യറന്നത഻നഽള്ള പ ഇനഉപഔരണം 
നമ്മള് റ഻സ്ഔ഻ീനപ്പറ്റ഻ സംസഺര഻ക്കഽണ്ുപഺള് യഥഺര്ഥത്ത഻ല് സഹ഻ുക്ക ട഻ വന് 
നഷ്ടീത്തപ്പറ്റ഻ പരഺമര്ശ഻ക്കഺറ഻ലല, പുക്ഷ ഭഺവ഻യ഻ല് ഈ ടഺഔഺന് സഺദ്ധയതയഽള വ 
നഺശനഷ്ടീത്തപ്പറ്റ഻യഺണ് സംസഺര഻ക്കഺറ്.  ഄതഽീഔഺ ട്  ഄത് ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ചാണ഻രഽന് 
നഺശനഷ്ടമഺണ്. ഇ ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ചാണ഻രഽന് നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ  വ഻ല ര ട് ഗടഔങ്ങളുീട 
ഖഽണനതഽഔയഺണ്: 

i. ആന്ഷഷവര് ീങയ്ക്ത സംഖത഻ മാലം നഷ്ടത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന് സംഭവം 

ഈ ടഺഔഽന്ത഻നഽള വ സഺധ ത. 

ii. ഄത഻ീന്റ ഄനന്ത്രഫലമഺയ഻ ഄനഽഭവ഻ുക്ക ട഻ വന് ുീഔനഷ്ടം. 
നഷ്ടമഽ ടഺഔഺനഽള വ സഺധയതയ്ക്ക്കഽം  അീഔനഷ്ടത്ത഻നഽം അനഽപഺത഻ഔമഺയ഻ റ഻സ്ഔ഻ീന്റ 
ീങലവ് വര്ദ്ധ഻ക്കഽം. അീഔ നഷ്ടം വളീര ഈയര്ന് ുതഺത഻ലഺീണക഻ലഽം, ഄത് 
സംഭവ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ സഺധയത ഔഽറവഽമഺീണക഻ല് റ഻സ്ഔ഻ീന്റ ീങലവഽം ഔഽറവഺയ഻ര഻ക്കഽം. 

ച഻ത്തം ഇന 5 ഇന : ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ത഻രീുടഽക്കഽന്നത഻നഽമഽന്പ് ഇന
ഔണക്ക഻ീലടഽുക്കണ്ട ഇനസംഖത഻ഔള് 

 
 

1. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ത഻രീുടഽക്കഽന്നത഻നഽമഽന്പ് ഇന ഔണക്ക഻ീലടഽുക്കണ്ട ഇന
സംഖത഻ഔള് 

ആന്ഷഷവര് ീങയാറുണഺ ുവ ടുയഺ എന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽണ്ുപഺള്, റ഻സ്ഔ് ൂഔമഺറ്റം 
ീങയാറുന്ത഻നഽള വ ീങലവഽം റ഻സ്ഔ് ഈ ടഺയഺല് സഹ഻ുക്ക ട഻ വരഽന് നഷ്ടവഽം തമ്മ഻ല് 
തഺരതമയം ീങയാറുഔ. റ഻സ്ഔ് ൂഔമഺറ്റം ീങയാറുന്ത഻നഽള വ ീങലവഺണ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ന്ദ്പ഼മ഻യം – 
മഽഔള഻ല് നമ്മള് ങര്ചാണ ീങയ്ക്ത ര ട് ഗടഔങ്ങളുീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ഻ത് ഔണക്കഺക്കഽന്ത്. 
നഺശനഷ്ടം ഈ ടഺഔഺനഽള വ സഺധയത ഔഽറവഽം നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ ത഼ന്ദ്വത ഔാടഽതലഽമഽള വ 
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ഄവസ്ഥയഺണ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഽന്ത഻ന് ഄനഽുയഺജയമഺയത്. ഄത്തരം സരര്ഭത്ത഻ല് 
ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ലാീട (ന്ദ്പ഼മ഻യം നല്ത്ഔ഻) റ഻സ്ഔ് ൂഔമഺറ്റം ീങയാറുന്ത഻നഽള വ ീങലവ് 
ഔഽറവഺയ഻ര഻ക്കഽം പുക്ഷ സവയം തഺങ്ങഽന്ത഻നഽള വ ീങലവ് വളീര ഈയര്ന്തഽമഺയ഻ര഻ക്കഽം. 

a) ീചറ഻യ ഇന സംഖത഻യ്ക്കഇ ഇന വല഻യ ഇന റ഻സ്ഡക ഇന എടഽക്കരഽത്: ഇന റ഻സ്ഔ് 
ൂഔമഺറ്റം ീങയാറുന്ത഻നഽള വ ീങലവഽം വസ്തഽവ഻ീന്റ മാലയവഽം തമ്മ഻ല് മത഻യഺയ 
രഽ ബന്ധം ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കഽം. 

 

ഉദഺഹരണം 

രഽ സഺധഺരണ ുബഺള് ുപന ആന്  ഷവര് ീങയാറുന്ത഻ല് എീന്ത്ക഻ലഽം ഖഽണമഽ ുടഺ? 

b) ന഻ങ്ങൾക്കഇ ഇന തഺങ്ങഺന് ഇന ഔഴ഻യഽന്നത഻ലഽം ഇന വല഻യ ഇന റ഻സ്ഡക ഇന
എടഽക്കരഽത്: ഇന രഽ സംഭവവ഻ഔഺസം മാലമഽ ടഺുയക്കഺവഽന് നഷ്ടം രഺീള 
പഺപ്പരഺക്കഺനഽം മഺന്ദ്തം വലഽതഺീണക഻ല്, റ഻സ്ഔ് ന഻ലന഻ര്ത്തഽഔ എന്ത് ഈങ഻തവഽം 
ഄനഽുയഺജയവഽമലല. 

ഉദഺഹരണം 

രഽ വല഻യ എണശഽദ്ധ഼ഔരണശഺല നശ഻പ്പ഻ക്കീപ്പടഽഔുയഺ ുഔടഽപഺട് സംഭവ഻ക്കഽഔുയഺ 

ീങയ്ക്തഺല് എന്ത്ഺയ഻ര഻ക്കഽം സംഭവ഻ക്കഽഔ? ഔമ്പന഻യ്ക്ക്ക് നഷ്ടം സഹ഻ക്കഺന് ഔഴ഻യഽുമഺ? 

c) റ഻സ്ഡക ഇന മാലം ഇന ഉണ്ടഺുയക്കഺവഽന്ന ഇന അനത്ഫരെലം ഇന
എത്ഫഺയ഻ര഻ക്കഽീമന്നഇ ഇന സാക്ഷഇമമഺയ഻ ഇന പഠ഻ക്കഽഔ ഇന : ഇന  ഇന നഺശനഷ്ടം 
ഈ ടഺഔഺനഽള വ സഺധയത ഔഽറവഽം നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ ത഼ന്ദ്വത വളീര ഔാടഽതലഽമഽള വ 
വസ്തഽക്കള് ആന്ഷഷവര് ീങയാറുന്തഺണ് ഄനഽുയഺജയം. 

ഉദഺഹരണം 

സ്ുപസ് സഺറ്റൂലറ്റ് ആന്  ഷവര് ീങയാറഺത഻രഽന്ഺല് അര്  ീക്കക഻ലഽം ഄത് തഺങ്ങഺനഺഔഽുമഺ? 

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പ ഇനപര഼ക്ഷ ഇന4 
തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഏത് സംഖത഻ഔളഺണ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന് വഺറന്റ഻ നല്ത്ഔഽന്ത്? 

I. ഄന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ രഽ ഔഽടഽംബത്ത഻ീന്റ ഄത്തഺണ഻യഺയ ഔഽടഽംബനഺഥന് മര഻ക്കഽഔ 
II. രഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് തീന്റ ുപഴ്സ് നഷ്ടീപ്പടഽഔ 
III. ുസ്റ്റഺക്ക഻ീന്റ വ഻ല തഺീഴ ുപഺഔഽഔ 
IV. ഔഺലപഴക്കം മാലം രഽ വ഼ട഻ന്  ീറ മാലയം ഔഽറയഽഔ 

 
 
 
 
 
 
 



 

18 

E. സമാഹത്ത഻ല് ഇനഇന്ഷവറന്സ഻ീെ ഇനപങ്കഇ 
രഺജയീത്ത സഺമ്പത്ത഻ഔ വ഻ഔസനത്ത഻ല് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔമ്പന഻ഔള് രഽ മഽകയ പക് തീന് 
വഹ഻ക്കഽന്ഽ ട്. രഺജയീത്ത സമ്പത്ത഻ീന്റ സഽരക്ഷയഽം സംരക്ഷണവഽം ഈറപ്പഺക്കഽന്ത഻ല് ഄവര് 
വല഻യ സംഭഺവനയഺണ് നല്ത്ഔഽന്ത.് ഄവരഽീട ങ഻ല സംഭഺവനഔീളപ്പറ്റ഻ നമഽക്ക് ങര്ചാണ 
ീങയാറഺം. 

a) ഄവരഽീട ന഻ുക്ഷപങ്ങള് സമാഹത്ത഻ന് വളീരയധ഻ഔം ഖഽണം ീങയാറുന്ഽ ട്. 
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔമ്പന഻യഽീട ഏറ്റവഽം വല഻യ ശക്ത഻ എീന്ത്ന്ഺൽ വളീരയധ഻ഔം തഽഔ 
ുശകര഻ക്കഽഔയഽം ഄവ ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങളുീട രാപത്ത഻ല് രഽമ഻ചാണ് സംഭര഻ക്കഽഔയഽം 
ീങയാറുന്ഽ. 

b) ഇ ഫ ട് ുശകര഻ക്കഽഔയഽം സാക്ഷ഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറുന്ത് ുപഺള഻സ഻യഽടമഔളുീട 
ഖഽണത്ത഻നഺണ്. ഇ ഫ ടഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഏീതഺരഽ ത഼രഽമഺനവഽം എടഽക്കഽണ്ുപഺള് 
ഇ ഔഺരയം ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔമ്പന഻യഽീട മനസിന഻ലഽ ടഺയ഻ര഻ക്കണം. ആത് തഽഔ 
ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽന് ഔഺരയത്ത഻നഽം ബഺധഔമഺണ്. ഄതഽീഔഺ ടഺണ് വ഻ജയഔരമഺയ഻ 
ന്ദ്പവര്ത്ത഻ചാണുുപഺരഽന് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔമ്പന഻ഔള് ുസ്റ്റഺക്കഽഔള്, ീഷയറഽഔള് തഽടങ്ങ഻യ 
ഉഹക്കചാണവടങ്ങള഻ല് പണം ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽഔയ഻ലല. 

c) ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എന് വയവസ്ഥ഻ത഻ ഒുരഺ വയക്ത഻ഔള്ക്ക്കഽം ഄവരഽീട 
ഔഽടഽംബഺംഖങ്ങള്ക്ക്കഽം, വയവസഺയ-വഺണ഻ജയ സ്ഥഺപനങ്ങള്ക്ക്കഽം സമാഹത്ത഻നഽം 
രഺജയത്ത഻നഽം ുനര഻ട്ടും ഄലലഺീതയഽം ഄുനഔം ഖഽണങ്ങള് ീങയാറുന്ഽ ട്. ആന്  ഷവര് 
ീങയാറുന്വൽക്ക് - ഄതഺയത് വയക്ത഻ഔള്ക്ക്കഽം സ്ഥഺപനങ്ങള്ക്ക്കഽം - ുനര഻ട്ടുള വ 
അനഽഔാലയമഺണ് ലഭ഻ക്കഽന്ത് ഔഺരണം ഄവര്ക്ക് ഄപഔടവഽം ഄതഽുപഺലഽള വ 
സംഭവവ഻ഔഺസങ്ങളും മാലമഽ ടഺഔഽന് നഷ്ടങ്ങള്ക്ീക്കത഻ീര സംരക്ഷണം നല്ത്ഔഽന്ഽ. 
ഄങ്ങീന ആന്ഷഷവറന്ഷസ് രര്ഥത്ത഻ല് മാലധനം സംരക്ഷ഻ക്കഽഔയഽം അ മാലധനം 
ബ഻സ഻നസിന഻ീന്റ വ഻ഔസനത്ത഻നഺയ഻ ഈപുയഺഖ഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറുന്ഽ. 

d) രഺളുീട ഭഺവ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ഈത്ഔ ഠയഽം ഭ഼ത഻യഽം പര഻ന്ദ്ഭമവഽം ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
ദാര഼ഔര഻ക്കഽഔയഽം ഄങ്ങീന ബ഻സ഻നസിന് സ്ഥഺപനങ്ങള഻ല് പണം ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽന്ത് 
ുന്ദ്പഺത്സഺഹ഻പ്പ഻ക്കഽഔയഽം ന഻ലവ഻ലഽള വത് നന്ഺയ഻ വ഻ന഻ുയഺഖ഻ക്കഽന് ര഼ത഻ 
ന്ദ്പങര഻പ്പ഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറും. ഄങ്ങീന ആന്ഷഷവറന്ഷസ് വഺണ഻ജയ-വയവസഺയ഻ഔ 
വ഻ഔസനം ുന്ദ്പഺത്സഹ഻പ്പ഻ക്കഽഔയഽം ീതഺഴ഻ല് സഺധയത വര്ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറും, 
ഄങ്ങീന അുരഺഖയപരമഺയ രഽ സഺമ്പത്ത഻ഔഺവസ്ഥ സംഭഺവന ീങയാറുഔയഽം 
രഺജയീത്ത ഈത്പഺദനം വര്ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറും. 

e) ബഺകഽഔളുീട ധനഔഺരയസ്ഥഺപനങ്ങളും ുഔടഽപഺടഽഔീള നഺശനഷ്ടം 
ഈ ടഺഔഽന്ത഻ീനത഻ീര ആന്ഷഷവര് ീങയാറഺത്ത വസ്തഽവ഻നഽുമല് ുലഺണ് നല്ത്ഔഽഔയ഻ലല. 
സമഺന്ത്രമഺയ രഽ ീസഔയാര഻റ്റ഻ എന് ന഻ലയ഻ല് ആവര് ുപഺള഻സ഻ ുവണീമന്് 
ന഻ഷ്ഔര്ഷ഻ക്കഽം. 

f) റ഻സ്ഔ് സവ഼ഔര഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽണ്പ്, ആന്ഷഷവറര് ന്ദ്പഺപ്തരഺയ എന്ഷജ഻ന഼യീറയഽം മറ്റ് 
വ഻ദദ്ധരദ്ധീരയഽം ീഔഺ ട് ആന്ഷഷവര് ീങയാറഺന് ഈുദശ഻ക്കഽന് വസ്തഽ 
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽഔയഽം സര്ുേ നടത്തഽഔയഽം ീങയാറും. ുററ്റ഻ംഖ഻ീന്റ അവശയത്ത഻നഺയ഻ 
ഄവര് വസ്തഽ വ഻ലയ഻രഽത്തഽഔ മഺന്ദ്തമലല ീങയാറുന്ത്, ആത് ഔാടഺീത റ഻സ്ഔ് 
ീമചാണീപ്പടഽത്ത഻ ന്ദ്പ഼മ഻യം ന഻രക്ക് ഔഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന് അവശയമഺയ ന഻ര്ുദശങ്ങളും 
ശഽപഺര്ശഔളും ആന്ഷഷവര് ീങയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നല്ത്ഔഽഔയഽം ീങയാറും. 

g) എ്ുസ്പഺര്ട്ട്, ഷ഻പ്പ഻ംഖ്, ബഺക഻ംഖ് ുസവനങ്ങള് എന്഻വ ുപഺീല തീന് 
ആന്ഷഷവറന്ഷസഽം രഺജയത്ത് വ഻ുദശനഺണയം ുനട഻ ീഔഺടഽക്കഽന്ത഻ല് മഽകയപക് 
വഹ഻ക്കഽന്ഽ ട്. ആന്ത്യന് ആന്ഷഷവറര്മഺര് 30-ല് ഄധ഻ഔം രഺജയങ്ങള഻ല് 
ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ഽ ട്. ഇ ന്ദ്പവര്ത്തനത്ത഻ലാീട വ഻ുദശനഺണയം ുനടഽഔയഽം 
പുരഺക്ഷമഺയ ഔയറ്റുമത഻ീയ ന്ദ്പത഻ന഻ധ഼ഔര഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറുന്ഽ. 
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h) ഄഗ്ന഻ബഺധ തടയഽന്തഽം ഔഺര്ുഖഺ നഷ്ടീപ്പടഽന്ത് തടയഽന്തഽം വയവസഺയ഻ഔ സഽരക്ഷ 
ുറഺഡ് സഽരക്ഷ തഽടങ്ങ഻യവയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് വ഻വ഻ധ ഏജന്ഷസ഻ഔളും 
സ്ഥഺപങ്ങളുമഺയ഻ ആന്ഷഷവറര്മഺര് സഹഔര഻ചാണ് ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ഽ ട്. 

 

 

ഔഽറ഻പ്പഇ 

ഇന്ഷവറന്സഽം ഇനസഺമാഹ഻ഔ ഇനസഽരക്ഷയഽം 
a) ആുപ്പഺള് സഺമാഹ഻ഔ സഽരക്ഷ എന്ത് ഒുരഺ സംസ്ഥഺനത്ത഻ീന്റയഽം ഔടമയഺീണന്് 
നമഽക്കറ഻യഺം. ആതഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട സംസ്ഥഺനത്ത് പഺസഺക്ക഻യ഻ട്ടുള വ വ഻വ഻ധ ന഻യമങ്ങള് 
ന്ദ്പഔഺരം സഺമാഹ഻ഔ സഽരക്ഷയ്ക്ക്കഽള വ ഈപഔരണമഺയ഻, ന഻ബന്ധമഺയഽം ഄലലഺീതയഽം, 
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഈപുയഺഖ഻ക്കഽഔ എന്് പരഺമര്ശ഻ക്കഽന്ഽ ട്. സമാഹത്ത഻ുനഺടഽള വ 
തങ്ങളുീട ന്ദ്പത഻ജ്ഞഺബദ്ധത ന഻റുവറ്റുന്ത഻നഺയ഻ ുഔന്ദ്ര-സംസ്ഥഺന സര്ക്കഺരഽഔള് ങ഻ല 
സഺമാഹ഻ഔ സഽരക്ഷ സ്ഔ഼മഽഔളുീട ഔ഼ഴ഻ല് ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള് നല്ത്ഔഽന്ഽ ട്. 1948-ീല 

എംുലഺയ഼സ് ുസ്റ്ററ്റ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് അക്ട് ന്ദ്പഔഺരം ഇന എംുലഺയ഼സ്ഡ ഇന ുസ്റ്ററ്റഇ ഇന
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുഔഺര്പ്പുറഷന് ആന്ഷഷവര് ീങയ്ക്ത഻ട്ടുള വ വയവസഺയ഻ഔ 
ജ഼വനക്കഺര്ക്കഽം ഄവരഽീട ഔഽടഽംബഺംഖങ്ങള്ക്ക്കഽം ങ഻ഔ഻ത്സീചാണലവ്, ൂവഔലയത്ത഻നഽള വ 
അനഽഔാലയം, ന്ദ്പസവഺനഽഔാലയം, മരണഺനഽഔാലയം എന്഻വ നല്ത്ഔഽന്ഽ ട്. സര്ക്കഺര് 
വ഻ജ്ഞഺപനത്ത഻ലഽള വ വയവസഺയ഻ഔ ുമകലഔള഻ല് സ്ഔ഼ം ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ഽ ട്. 

b) സര്ക്കഺര് സ്ുപഺസര് ീങയാറുന് സഺമാഹ഻ഔ സഽരക്ഷ സ്ഔ഼മഽഔള഻ല് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് രഽ 

മഽകയ സ്ഥഺനം വഹ഻ക്കഽന്ഽ ട്. വ഻ള ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന സ്ഡഔ഼മ഻ന് ഇന
(ുര്ീഔബ഻ൂവ) വളീര വല഻യ സഺമാഹ഻ഔ ന്ദ്പഺധഺനയമഺണഽള വത്. ഇ സ്ഔ഼ം 
ഔര്ഷഔര്ക്ക് മഺന്ദ്തമലല മഽഴഽവന് സമാഹീത്തയഽം ുനര഻ുട്ടഺ ഄലലഺീതുയഺ ഖഽണം 
ീങയാറുന്ഽ ട്. 

c) വഺണ഻ജയഺട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന് എലലഺ ത്ഖഺമ഼ണ ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
സ്ഡഔ഼മഽഔളറം ന്ദ്ഖഺമ഼ണ ഔഽടഽംബങ്ങളുീട സഺമാഹ഻ഔ സഽരക്ഷയ്ക്ക്കഺയ഻ രാപഔല്ത്പന 
ീങയ്ക്ത഻ട്ടുള വവയഺണ്. 

d) സര്  ക്കഺര് സ്ഔ഼മഽഔള്  ക്കഽള വ ഇ പ഻ന്ത്ഽണ ഔാടഺീത, വഺണ഻ജയഺട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല്  ആന്  ഷവറന്  സ് 
ുമകല തീന്, സഺമാഹ഻ഔ സഽരക്ഷ ലക്ഷയ്ം വചാണുീഔഺ ടഽള വ ആന്  ഷവറന്  സ് 

പര഻രക്ഷഔളു ട്. ഈദഺഹരണത്ത഻ന്, ജനതഺ ുപഴ്സണല് ുകസ഻ഡന് റ്, ജന 

ുുരഺഖ  തഽടങ്ങ഻യവ. 

 

തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഏത് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് സ്ഔ഼മഺണ് സര്ക്കഺര് സ്ുപഺസര് ീങയാറഺീത 
ആന്ഷഷവറര് തീന് നടത്തഽന്ത്? 

I. എംുലഺയ഼സ് ുസ്റ്ററ്റ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുഔഺര്പ്പുറഷന് 
II. വ഻ള ആന്ഷഷവറന്ഷസ് സ്ഔ഼ം 
III. ജന അുരഺഖയ 

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പ ഇനപര഼ക്ഷ ഇന5 
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IV. മഽഔള഻ല് പറഞ്ഞവീയലലഺം. 

 

സംത്ഖഹം 

 റ഻സ്ഔ് പാള഻ംഖ് വഴ഻ റ഻സ്ഔ് ൂഔമഺറ്റം ീങയാറുന്തഺണ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 

 ആന്് ന഻ലവ഻ലഽള വ അധഽന഻ഔ വഺണ഻ജയ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന഻ീന്റ ുവരഽഔളുീട 
ഈറവ഻ടം ല ടന഻ീല ുലഺയ്ക്്സ് ുഔഺഫ഻ ീഹിസ഻ലഺണ്. 

 രഽ ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല് തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഗടഔങ്ങീളലലഺം ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കഽം: 

 അസ്ത഻ (ഄസറ്റ്) 
 റ഻സ്ഔ് 
 നഺശനഷ്ടമഽ ടഺക്കഽന് സംഖത഻ (ീപര഻ള്ക്സ്) 
 ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട് 
 ആന്ഷഷവറര് 
 ആന്ഷഷവര് ീങയാറുന് വയക്ത഻ 

 ുര തരത്ത഻ലഽള വ റ഻സ്ഔഽഔീള ഄഭ഻മഽക഼ഔര഻ക്കഺന് സഺദ്ധയതയഽള വ സമഺനമഺയ 
വസ്തഽക്കളുള വ അളുഔള഻ല് ന഻ന്ഽം ുശകര഻ക്കഽന് ഫ ട് ീഔഺ ട് രഽ ീപഺതഽ പാള് 
ഈ ടഺക്കഽന്ത഻ീനയഺണ് പാള഻ംഖ് എന്് പറയഽന്ത്. 

 ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔാടഺീത റ഻സ്ഔ഻ീന ൂഔഔഺരയം ീങയാറഺന് മറ്റ് ങ഻ല ര഼ത഻ഔള് ഔാട഻യഽ ട്, 
ഄതഺണ്: 

 റ഻സ്ഔ് ഴ഻വഺക്കല് 
 റ഻സ്ഔ് ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കല് 
 റ഻സ്ഔ് ന഻ലന഻ര്ത്തല് 
 റ഻സ്ഔ് ൂഫനഺന്ഷസ഻ംഖ് 
 റ഻സ്ഔ് ൂഔമഺറ്റം 

 ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ മഽകയ ന഻യമങ്ങളഺണ്: 

 ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് തഺങ്ങഺന് ഔഴ഻യഽന്ത഻ലഽം വല഻യ റ഻സ്ഔ് എടഽക്കരഽത് 
 റ഻സ്ഔ് മാലം ഈ ടഺുയക്കഺവഽന് ഄനന്ത്രഫലം എന്ത്ഺയ഻ര഻ക്കഽീമന്് സാക്ഷ്മമഺയ഻ 
പഠ഻ക്കഽഔ 

 ീങറ഻യ സംഖത഻യ്ക്ക്ക് വല഻യ റ഻സ്ഔ് എടഽക്കരഽത് 

മഽക പദങ്ങള് 
1. റ഻സ്ഔ് 
2. പാള഻ംഖ് 
3. വസ്തഽ (അസ്ത഻) 
4. റ഻സ്ഔ഻ീന്റ ബഺദ്ധയത 
5. റ഻സ്ഔ് ഴ഻വഺക്കല് 
6. റ഻സ്ഔ് ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കല് 
7. റ഻സ്ഔ് ന഻ലന഻ര്ത്തല് 
8. റ഻സ്ഔ് ൂഫനഺന്ഷസ഻ംഖ് 
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9. റ഻സ്ഔ് ൂഔമഺറ്റം 

 

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പ ഇനപര഼ക്ഷയഽീട ഇനഉത്തരങ്ങള് 

ഉത്തരം ഇന1 
ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന് II 

ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ീറഖഽുലറ്ററ഻ അന്റ് ീഡവലപ്ീമന്റ് ഄുതഺറ഻റ്റ഻യഺണ് ആന്ത്യയ഻ീല ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
ുമകലീയ ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന് സംഗടന. 

ഉത്തരം ഇന2 
ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന് III 

ഭഺവ഻യ഻ല് ഈ ടഺുയക്കഺവഽന് ത഼ന്ദ്വമഺയ നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന ുനര഻ടഽന്ത഻നഺയ഻ ഔരഽതല്പ്ധനം 
സാക്ഷ഻ക്കഽഔ, ആതഺണ് ീസക്കന്ററ഻ റ഻സ്ഔ഻ീന്റ ബഺദ്ധയത 

ഉത്തരം ഇന3 
ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന് II 

ആന്ഷഷവറന്ഷസഺണ് റ഻സ്ഔ് ൂഔമഺറ്റം ീങയാറുന്ത഻നഽള വ മഺര്ഗം. 

ഉത്തരം ഇന4 
ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന് I 

ഄന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ രഽ ഔഽടഽംബത്ത഻ീന്റ ഄത്തഺണ഻യഺയ ഔഽടഽംബനഺഥന് മര഻ക്കഽഔ, ഄത്തരം 
ഄവസ്ഥഔള഻ലഺണ് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഄന഻വഺരയമഺയ഻ വരഽന്ത്. 

ഉത്തരം ഇന5 
ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന് III 

ജന അുരഺഖയ ആന്  ഷവറന്  സ് സ്ഔ഼മഺണ് സര്  ക്കഺര് സ്ുപഺണ്  സര് ീങയാറഺീത ആന്  ഷവറര് തീന് 

നടത്തഽന്ത്. 

സവയം ഇനപര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങള് 

ുചഺദ ം ഇന1 
റ഻സ്ഔ് പാള഻ംഖ് വഴ഻ റ഻സ്ഔ് ൂഔമഺറ്റം ീങയാറുന്ത഻ീന ------------------എന്് പറയഽം 

I. സണ്പഺദയം 
II. ന഻ുക്ഷപം 
III. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
IV. റ഻സ്ഔ് മ഻റ്റ഻ുഖഷന് 
ുചഺദ ം ഇന2 
റ഻സ്ഔ് ഈ ടഺഔഺനഽള വ  സഺദ്ധയത ഔഽറയ്ക്ക്കഽന് നടപട഻ീയ ------------- എന്് പറയഽം. 
I. റ഻സ്ഔ് ന഻ലന഻ര്ത്തല് 
II. നഺശനഷ്ടം തടയല് 
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III. റ഻സ്ഔ് ൂഔമഺറ്റം 
IV. റ഻സ്ഔ് ഴ഻വഺക്കല് 
ുചഺദ ം ഇന3 
റ഻സ്ഔ് ആന്ഷഷവററ഻ുലക്ക് ൂഔമഺറ്റം ീങയാറുന്ത് വഴ഻, --------------------- 

I. സവന്ത്ം വസ്തഽക്കള് ഄന്ദ്ശദ്ധമഺയ഻ ൂഔഔഺരയം ീങയാറഺം 
II. നഺശനഷ്ടമഽ ടഺഔഽന് സരര്ഭത്ത഻ല് ആന്ഷഷവററ഻ല് ന഻ന്ഽം പണം ുനടഺം 
III. സവന്ത്ം വസ്തഽക്കള്ക്ക്കഽള വ റ഻സ്ഔ് ഭ഼ഷണ഻ഔള് ഄവഖണ഻ക്കഺം 
IV. ൂസവരയമഺയ഻ ജ഻വ഻ക്കഺനഽം ഔരഽതലഺയ഻ ന഼ക്ക഻ ീവചാണ഻ര഻ക്കഽന് ഫ ടഽഔള് ആന്ഷീവസ്റ്റ് 
ീങയ്ക്ത് സവന്ത്ം ബ഻സ഻നസിന് ീമചാണമഺയ ര഼ത഻യ഻ല് നടത്ത഻ീഔഺ ട് ുപഺഔഽവഺനഽം 
സഺധ഻ക്കഽം 

ുചഺദ ം ഇന4 
അധഽന഻ഔ വഺണ഻ജയ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന഻ീന്റ ുവരഽഔളുീട ഈറവ഻ടം-------------- അണ് 

I. ുബഺട്ടംറ഻ 
II. ുലഺയ്ക്്സ് 
III. ുറഺ്സ് 
IV. മല്ത്ുഹഺന്ദ്ത ഔമ്മ഻റ്റ഻ 

ുചഺദ ം ഇന5 
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് റ഻സ്ഔ് ന഻ലന഻ര്ത്തഽഔ എന്ത് --------------  

I. നഺശനഷ്ടത്ത഻നഽം ുഔടഽപഺട഻നഽം സഺദ്ധയതയ഻ലലഺത്ത ഄവസ്ഥ 
II. നഺശനഷ്ടം സിഷ്ട഻ക്കഽന് സരര്ഭത്ത഻ന് യഺീതഺരഽ മാലയവഽമ഻ലലഺത്ത ഄവസ്ഥ 
III. വസ്തഽവ഻ന് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് പര഻രക്ഷയഽള വ ഄവസ്ഥ 
IV. റ഻സ്ഔഽം ഄത഻ീന്റ പര഻ണ഻തഫലങ്ങളും സവയം സഹ഻ക്കഺര് രഺള് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന് 
ഄവസ്ഥ 

ുചഺദ ം ഇന6 
തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഏത് ന്ദ്പസ്തഺവനയഺണ് ശര഻? 

I. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് വസ്തഽവ഻ന് (അസ്ത഻യ്ക്ക്ക്) സംരക്ഷണം നല്ത്ഔഽം 
II. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് നഺശനഷ്ടം തടയഽം 
III. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് നഺശനഷ്ടമഽ ടഺഔഽന്ത഻നഽള വ സഺദ്ധയത തടയഽം 
IV. രഽ വസ്തഽവ഻ന് നഺശനഷ്ടം സംഭവ഻ക്കഽണ്ുപഺള് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല്ത്ഔഽം 

ുചഺദ ം ഇന7 
രഽ ന്ദ്ഖഺമത്ത഻ല് 400 വ഼ടഽഔളു ട്, ഒുരഺന്഻ീന്റയഽം മാലയം 20,000 രാപയഺണ്. ഒുരഺ 
വര്ഷവഽം ഄഗ്ന഻ബഺധ മാലം ശരഺശര഻ 4 വ഼ടഽഔള്ക്ക്ക് ത഼ പ഻ട഻ക്കഽഔയഽം 80,000 രാപയഽീട 
അീഔ നഺശം ഈ ടഺഔഽീമന്ഺണ് ഔണക്കഽഔാട്ടല്. ഒുരഺ വ഼ട്ടുടമങ്ങളും ഇ നഺശനഷ്ടത്ത഻നഽള വ  
ന്ദ്പ഼മ഻യമഺയ഻ ന്ദ്പത഻വര്ഷം എന്ദ്ത രാപ നല്ത്ഔണം? 

I. 100 രാപ 
II. 200 രാപ 
III. 80 രാപ 
IV. 400 രാപ 
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ുചഺദ ം ഇന8 
തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഏത് ന്ദ്പസ്തഺവനയഺണ് ശര഻? 

I. ഔഽറചാണ് അളുഔളുീട നഷ്ടം ഄുനഔം അളുഔള് പക഻ടഽന് ര഼ത഻ീയ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്് 
പറയഽന്ത് 

II. രഽ വയക്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം മീറ്റഺരഽ വയക്ത഻യ഻ുലക്ക് റ഻സ്ഔ഻ീന ൂഔമഺറഽന്ത഻നഺണ് 
ര഼ത഻ീയ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്് പറയഽന്ത് 

III. ഄുനഔം അളുഔളുീട നഷ്ടം ഔഽറചാണ് അളുഔള് പക഻ടഽന് ര഼ത഻ീയ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്് 
പറയഽന്ത് 

IV. ഔഽറചാണ് അളുഔളുീട ലഺഭം ഄുനഔം അളുഔള഻ുലക്ക് ൂഔമഺറ്റം ീങയാറുന് ര഼ത഻ീയ 
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്് പറയഽന്ത് 

ുചഺദ ം ഇന9 
റ഻സ്ഔ് സവ഼ഔര഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽണ്പ്, ആന്ഷഷവറര് ആന്ഷഷവര് ീങയാറഺന് ഈുദശ഻ക്കഽന് വസ്തഽ 
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽഔയഽം സര്ുേ നടത്തഽഔയഽം ീങയാറുന്ത് -------------------------------------- 

I. ുററ്റ഻ംഖ഻ീന്റ അവശയത്ത഻നഺയ഻ റ഻സ്ഔ് വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത഻ന് 
II. ആന്ഷഷവര് ീങയാറുന് വയക്ത഻ എങ്ങീനയഺണ് വസ്തഽ വഺങ്ങ഻യീതന്് മനസിന഻ലഺക്കഽന്ത഻ന് 
III. മുറ്റീതക഻ലഽം ആന്ഷഷവറര് ഇ വസ്തഽ പര഻ുശഺധ഻ചാണ഻ട്ടു ുടഺ എന്് മനസിന഻ലഺക്കഺന് 
IV. ഄയല്ത്പക്കത്തഽള വ വസ്തഽവഽം ആന്ഷഷവര് ീങയാറഺന് സഺധ഻ക്കഽുമഺ എന്റ഻യഺന് 

ുചഺദ ം ഇന10 
തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഏതഺണ് ഏറ്റവഽം മ഻ഔചാണ ര഼ത഻യ഻ല് ആന്ഷഷവന്ഷസ഻ീനപ്പറ്റ഻ 
വ഻വര഻ചാണ഻ക്കഽന്ത്? 

I. ഄുനഔം അളുഔളുീട നഷ്ടം ഔഽറചാണ് അളുഔള് പക഻ടഽഔ 
II. ഔഽറചാണ് അളുഔളുീട നഷ്ടം ഄുനഔം അളുഔള് പക഻ടഽഔ 
III. ഔഽറചാണ് അളുഔളുീട നഷ്ടം രഺള് പക഻ടഽഔ 
IV. സബ്സ഻ഡ഻ വഴ഻ നഷ്ടം പക഻ടഽഔ 

 

സവയം ഇനപര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങൾക്കഽള്ള പ ഇനഉത്തരങ്ങള് 

ഉത്തരം ഇന1 
ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന് III 

റ഻സ്ഔ് പാള഻ംഖ് വഴ഻ റ഻സ്ഔ് ൂഔമഺറ്റം ീങയാറുന്ത഻ീന ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്് പറയഽം 

ഉത്തരം ഇന2 
ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന് II 

റ഻സ്ഔ് ഈ ടഺഔഺനഽള വ  സഺദ്ധയത ഔഽറയ്ക്ക്കഽന് നടപട഻ീയ  നഺശനഷ്ടം തടയല് എന്് പറയഽം. 
ഉത്തരം ഇന3 
ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന് IV 

റ഻സ്ഔ് ആന്ഷഷവററ഻ുലക്ക് ൂഔമഺറ്റം ീങയാറുന്ത് വഴ഻, ൂസവരയമഺയ഻ ജ഻വ഻ക്കഺനഽം 
ഔരഽതലഺയ഻ ന഼ക്ക഻ ീവചാണ഻ര഻ക്കഽന് ഫ ടഽഔള് ആന്ഷീവസ്റ്റ് ീങയ്ക്ത് സവന്ത്ം ബ഻സ഻നസിന് 
ീമചാണമഺയ ര഼ത഻യ഻ല് നടത്ത഻ീഔഺ ട് ുപഺഔഽവഺനഽം സഺധ഻ക്കഽം. 
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ഉത്തരം ഇന4 
ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന് II 

അധഽന഻ഔ വഺണ഻ജയ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന഻ീന്റ ുവരഽഔളുീട ഈറവ഻ീട ുലഺയ്ക്്സഺണ് 

ഉത്തരം ഇന5 
ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന് IV 

ആന്ഷഷവറന്ഷസ് റ഻സ്ഔ് ന഻ലന഻ര്ത്തഽഔ എന്ത് റ഻സ്ഔഽം ഄത഻ീന്റ പര഻ണ഻തഫലങ്ങളും സവയം 
സഹ഻ക്കഺന് രഺള് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന് ഄവസ്ഥ. 

ഉത്തരം ഇന6 
ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന് IV 

രഽ വസ്തഽവ഻ന് നഺശനഷ്ടം സംഭവ഻ക്കഽണ്ുപഺള് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല്ത്ഔഽം. 

ഉത്തരം ഇന7 
ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന് II 

നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് 200 രാപ ന്ദ്പ഼മ഻യമഺയ഻ നല്ത്ഔണം 

ഉത്തരം ഇന8 
ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന് I 

ഔഽറചാണ് അളുഔളുീട നഷ്ടം ഄുനഔം അളുഔള് പക഻ടഽന് ര഼ത഻ീയ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്് 
പറയഽന്ത് 

ഉത്തരം ഇന9 
ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന് I 

റ഻സ്ഔ് സവ഼ഔര഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽണ്പ്, ആന്ഷഷവറര് ആന്ഷഷവര് ീങയാറഺന് ഈുദശ഻ക്കഽന് വസ്തഽ 
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽഔയഽം സര്ുേ നടത്തഽഔയഽം ീങയാറുന്ത് ുററ്റ഻ംഖ഻ീന്റ അവശയത്ത഻നഺയ഻ റ഻സ്ഔ് 
വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത഻ന് 

ഉത്തരം ഇന10 
ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന് II 

ആന്  ഷവറന്  സ് എന്ത് ഔഺലങ്ങളഺയ഻ ഒുരഺ തരത്ത഻ലഽള വ റ഻സ്ഔ഻ീന ഄഭ഻മഽക഼ഔര഻ക്കഺന് 
സഺദ്ധയയഽള വ ഔഽുറ വയക്ത഻ഔീള രഽമ഻ചാണഺക്ക഻ ഄത഻ല് നഺശനഷ്ടം ഄനഽഭവ഻ുക്ക ട഻ വരഽന് 

ഭഺഖയുദഺഷ഻ഔളുീട ബഺദ്ധയത പക഻ടഽന്ത഻ന് ആന്  ഷവറര് ഈപുയഺഖ഻ക്കഽന് രഽ ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യയഺണ്. 
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പഺഠം ഇന2 
ഉപുഭഺക്തി ഇനുസവനം 

 

ുമഽകം 

 
ഇ പഺഠത്ത഻ൽ ഈപുഭഺക്തി ുസവനത്ത഻ീന്റ ന്ദ്പഺധഺനയീത്തപ്പറ്റ഻യഺണ് പഠ഻ക്കഽന്ത.് ഈപുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക് 
ുസവനം നല്ത്ഔഽന്ത഻ൽ ഏജന്റ഻ീന്റ ുറഺൽ എന്ത്ഺീണന്് നമഽക്ക് പഠ഻ക്കഺം. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
ുപഺള഻സ഻യഽടഔള്ക്ക്ക് ലഭയമഺയ വ഻വ഻ധ ഄനയഺയപര഻ഹഺര മഺര്ഗങ്ങീള ഔഽറ഻ചാണും ആവ഻ീട നമഽക്ക് 
പഠ഻ക്കഺം. എങ്ങീനയഺണ് ഈപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ അശയവ഻ന഻മയം നടുത്ത ടീതന്ഽം നമഽക്ക് പഠ഻ക്കഺം. 
 

പഠനുമകലഔൾ 

 
A. ഈപുഭഺക്തി ുസവനം – ീപഺതഽ സകല്ത്പങ്ങൽ 
B. വ഻ശ഻ഷ്ടമഺയ ഈപുഭഺക്തി ുസവനം നല്ത്ഔഽന്ത഻ൽ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഏജന്റ഻ീന്റ ുറഺൽ. 
C. ഄനയഺയ പര഻ഹഺരം 
D. അശയവ഻ന഻മയം 
E. ുനഺൽ-ീവര്ബൽ അയശവ഻ന഻മയം 
F. ധഺര്മ്മ഻ഔമഺയ ീപരഽമഺറ്റര഼ത഻. 

 
ഇ പഺഠം പഠ഻ചാണത഻നഽുശഷം ന഻ങ്ങൽ ീങുയാറ ടത്: 

 
1. ഈപുഭഺക്തി ുസവനങ്ങളുീട ന്ദ്പഺധഺനയം ഈദ്ധര഻ക്കഽഔ. 
2. ുസവനത്ത഻ീന്റ ഖഽണന഻ലവഺരം വ഻വര഻ക്കഽഔ 
3. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമകലയ഻ൽ ുസവനത്ത഻ീന്റ ന്ദ്പഺധഺനയം പര഻ുശഺധ഻ക്കഽഔ 
4. നലല ുസവനം നല്ത്ഔഽന്ത഻ൽ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഏജന്റ഻ീന്റ ുറഺൽ ങര്ചാണ ീങയാറുഔ. 
5. ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീല ഄനയഺയ പര഻ഹഺര മഺര്ഗങ്ങീളപ്പറ്റ഻ വ഻ലയ഻രഽത്തഽഔ. 
6. അശയവ഻ന഻മയ ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യ വ഻ശദ഼ഔര഻ക്കഽഔ 
7. ുനഺൽ-ീവര്ബൽ അശയവ഻ന഻മയത്ത഻ീന്റ ന്ദ്പഺധഺനയം സമര്ഥ഻ക്കഽഔ. 
8. ധഺര്മ്മ഻ഔ ീപരഽമഺറ്റര഼ത഻ ശഽപഺര്ശ ീങയാറുഔ 

A. ഉപുഭഺക്തി ുസവനം ഇന– ഇനീപഺതഽ ഇനസങ്കല്പങ്ങൾ 
 

1.  ഇനഉപുഭഺക്തി ഇനുസവനം ഇനഎത്ഫ഻ന്?  
 
രഽ ബ഻സിന഻സ഻ീന്റ ഄട഻ത്തറ ഄവരഽീട ഈപുഭഺക്തഺക്കളഺണ്. രഽ സ്ഥഺപനത്ത഻നഽം ഈപുഭഺക്തി 
വ഻രഽദ്ധ ന഻ലപഺട് എടഽക്കഺനഺവ഻ലല. മറ്റ്  ഈത്പന്ങ്ങീള ഄുപക്ഷ഻ചാണ് ഈപുഭഺക്തി ബന്ധങ്ങളും 
ുസവനങ്ങളും ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന഻ൽ വളീര സക഼ര്ണമഺണ്. 
 
ആത഻ന് ഔഺരണം ആന്ഷഷവറന്ഷസ് രഽ ുസവനമഺണ്, മറ്റ് ങരക്കഽഔള഻ൽ ന഻ന്ഽം വയതയസ്തമഺണ്. 
 
രഽ ഔഺറ് വഺങ്ങഽന്തഽം ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഽന്ത഻നഽം തമ്മ഻ലഽള വ വയതയഺസം എീന്ത്ന്് നമഽക്ക് 
പര഻ുശഺധ഻ക്കഺം. 
 

ഔഺറ് ഔഺറ഻ീെ ഇന്ഷവറന്സ്ഡ 

ആത് ന്ദ്പതയക്ഷമഺയ വസ്തഽവഺണ്, ഄത് 
ഔഺണഺനഽം ൂന്ദ്ഡവ് ീങയാറഺനഽം 
ഄനഽഭവ഻ക്കഺനഽം ഔഴ഻യഽം 

ഄന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ രഽ ഄപഔടം മാലം ഭഺവ഻യ഻ൽ 
ഔഺറ഻നഽ ടഺഔഽന് നഺശനഷ്ടം ഄഥവഺ പര഻ക്ക഻ന് 
നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല്ത്ഔഽന് വയവസ്ഥയഺണ഻ത്. 
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ഔഺൽ വഺങ്ങഽന് സമയത്ത് ഄത് 
വഺങ്ങഽന്യഺള്ക്ക്ക് അംതൃസംതിപ്ത഻ 
ഈ ടഺവഽം. ഄത് യഥഺര്ഥവഽം മനസിന഻ലഺക്കഺൽ 
എളുപ്പവഽമഺണ്. 

വഺങ്ങഽണ്ുപഺൽ അംതൃസംതിപ്ത഻ ലഭ഻ക്കഽന് ന്ലല 
ആന്ഷഷവറന്ഷസ്, പുക്ഷ ഄപഔടസഺദ്ധയതീയക്കഽറ഻ചാണ് 
ഭ഼ത഻ ഄഥവഺ പര഻ന്ദ്ഭമം ഈ ടഺഔഽം. രഽ 
ആന്  ഷവറന്ഷസ് ഈപുഭഺക്തഺവ് ുപഺലഽം 
നഷ്ടപര഻ഹഺരത്തഽഔ ലഭ഻ക്കഽന് സരര്ഭം 
ഈ ടഺഔഺൽ അന്ദ്ഖഹ഻ക്കഽഔയ഻ലല. 

രഽ ഔഺര്   ഫഺക്ടറ഻യ഻ൽ ഈ ടഺക്ക഻ ുഷഺറാമ഻ൽ 
വ഻റ്റ് ുറഺഡ഻ൽ ഒടഽന്ഽ. ഈ ടഺക്കഽന്ഽ, 
വ഻ല്ത്ക്കഽന്ഽ, ഈപുയഺഖ഻ക്കഽന്ഽ, എന്഼ മാന്് 
ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യഔളും മാന്് സ്ഥലത്തഺണ് നടക്കഽന്ത് 

ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ ഔഺരയത്ത഻ൽ ന഻ര്മ്മഺണവഽം 
ഈപുഭഺഖവഽം ീപീട്ടന്് തീന്യഺണ് 
സംഭവ഻ക്കഽന്ത്. ഇ ീപീട്ടന്ഽള വ ന഻ര്മ്മഺണവഽം 
ഈപുഭഺഖവഽമഺണ് എലലഺ ുസവനങ്ങളുീടയഽം 
ന്ദ്പുതയഔമഺയ സവ഻ുശഷത. 

 
ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് യഥഺര്ഥത്ത഻ൽ ലഭ഻ക്കഽന്ീതുന്ത്ഺ ഄതഺണ് ുസവനഺനഽഭവം. ആത് സംതിപ്ത഻ 
ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് പരയഺപ്തമീലലക഻ൽ, ഄത് ഄസംതിപ്ത഻ക്ക് ഔഺരണമഺവഽം.  ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ചാണത഻ലഽം നലല 
ുസവനഺമഺീണക഻ൽ, ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് അഹ്ളഺദം ലഭ഻ക്കഽം. എലലഺ സ്ഥഺപനങ്ങളുീടയഽം ലക്ഷയ്ം 
ഄവരഽീട ഈപുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക് സംതിപ്ത഻ നല്ത്ഔഽഔ എന്തഺണ്. 
 

2. ുസവനത്ത഻ീെ ഇനഖഽന഻ലവഺരം 
 
ഈയര്ന് ഖഽണന഻ലവഺരമഽള വ ുസവനം നല്ത്ഔ഻ ഈപുഭഺക്തഺക്കീള തിപ്തരഺക്കഽഔ എന്തഺണ് 
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔണ്പന഻ഔളുീടയഽം ഄവരഽീട ഏജന്റുമഺൽ ഈള്ക്പ്പീടയഽള വ ഈുദയഺഖസ്ഥരഽീടയഽം ഔടമ. 
 

പുക്ഷ ഇന എത്ഫഺണ഼ ഇന ഉയര്ന്ന ഇന ഖഽണന഻ലവഺരത്ത഻ലഽള്ള പ ഇന ുസവനം? 
എീത്ഫലലഺമഺണ് ഇനഅത഻ീെ ഇനഗടഔങ്ങൾ? 
 

ുസവന ഖഽണന഻ലവഺരത്ത഻ീന്റ ഏറ്റവഽം ഄറ഻യീപ്പടഽന് മഺതിഔ (‚SERVQUAL’ എന്് 
ഄറ഻യീപ്പടഽന്ഽ) നമഽക്ക് ങ഻ല വ഼ക്ഷണങ്ങൽ നല്ത്ഔഽം. ുസവന ഖഽണന഻ലവഺരത്ത഻ീന്റ 5 ന്ദ്പധഺന 
ഗടഔങ്ങൽ ഄത് എടഽത്തഽ ഔഺണ഻ക്കഽന്ഽ: 

 

a) വ഻ശവഺസ ത: ഔിതയതുയഺടഽം ഄവലംബന഼യുത്തഺടഽംഔാട഻ ഈറപ്പ് നല്ത്ഔ഻യ഻രഽന് ുസവനം 
ീങയാറുന്ത് നല്ത്ഔഽന്ത഻ീന്റ ഔഴ഻വ്. ുസവന ഖഽണന഻ലവഺരത്ത഻ീല 5 ഗടഔങ്ങള഻ീല ഏറ്റവഽം 
ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ഗടഔമഺയ഻ട്ടഺണ് മ഻ക്ക ഈപുഭഺക്തഺക്കളും വ഻ശവഺസയതീയ ഔഺണഽന്ത്. 
 

b) ത്പത഻ഔര഻ക്കല്:  ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന്റ അവശയം ഄറ഻ഞ്ഞ് ീപീട്ടന്് ന്ദ്പത഻ഔര഻ക്കഽഔയഽം 
ഄവീര സഹഺയ഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറഺനഽള വ ുസവനദഺതഺവ഻ീന്റ സണ്മഺനസിന഻ീലയഽം 
ഔഴ഻വ഻ീനയഽം ന്ദ്പത഻പഺദ഻ക്കഽന്ത്. 
 

c) ഉറപ്പഇ ഇന നല്ഔല്: ഇന  ുസവനദഺതഺക്കളുീട ഄറ഻വ഻ീനയഽം ഔഺരയക്ഷതുയയഽം 
ഈപങഺരീത്തയഽം വ഻ശവഺസം ുനട഻ീയക്കഽന്ത഻നഽള വ ഄവരഽീട ഔഴ഻വ഻ീനയഽം 
ന്ദ്പത഻പഺദ഻ക്കഽന്ഽ. ുസവനം നല്ത്ഔഽന് ഈുദയഺഖസ്ഥൽ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന്റ അവശയം മനസിന഻ലഺക്ക഻ 
ഄത് എന്ദ്ത നന്ഺയ഻ സഺധ഻ചാണു ീഔഺടഽത്തഽീവന്ഽള വ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന്റ വ഻ലയ഻രഽത്തൽ 
ഄനഽസര഻ചാണഺണ഻ത്. 
 

d) തന്മയ഼ഭഺവശക്ത഻:  ആത഻ീന മഺനഽഷ഻ഔ പര഻ലഺളനയഺയ഻ട്ടഺണ് ഔണക്കഺക്കഽന്ത്. 
ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് നല്ത്ഔഽന് ഔരഽതല഻ലഽം ഈപങഺരത്ത഻ലഽം ആത് ന്ദ്പത഻ധവന഻ക്കഽം. ഇന 

e) വഺസ്ഡതവ഻ഔമഺയത്: ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് ഔഺണഺനഽം ുഔള്ക്ക്കഺനഽം ീതഺടഺനഽം 
ഔഴ഻യഽന്തഽമഺയ ീഭിത഻ഔ ഗടഔങ്ങീള ന്ദ്പത഻ന഻ധ഼ഔര഻ക്കഽന്ഽ. ഈദഺഹരണത്ത഻ന്, ീലഺുക്കഷൽ, 
രാപുരക, ശഽങ഻തം, മരയഺദ, ീന്ദ്പഺഫഷണല഻സം  എന്഻വ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔണ്പന഻ 
സരര്ശ഻ക്കഽന് വയക്ത഻യ഻ൽ മത഻പ്പ് ഈ ടഺക്കഽം. ീഭിത഼ഔ ഗടഔങ്ങൽ വളീര 
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ന്ദ്പഺധഺനയമഽള വതഺണ് ഔഺരണം അത് യഥഺര്ഥ ുസവനം ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് മഽന്ഷപഽം പ഻ന്഼ടഽം 
രഽ നലല മത഻പ്പ് ഈപുഭഺക്തഺവ഻ൽ സിഷ്ട഻ക്കഽം. 
 

3. ഇനഉപുഭഺക്തി ഇനുസവനവഽം ഇനഇന്ഷവറന്സഽം 
 
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമകലയ഻ലഽള വ ഏീതക഻ലഽം ീസയ഻ല്ത്സ് ീന്ദ്പഺഡയാസര്മഺുരഺട് എങ്ങീന 
ഈന്തപദവ഻യ഻ീലത്ത഻ എന്് ുങഺദ഻ക്കഽഔ. ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് ീപഺതഽവഺയ രഽ ഈത്തരമഺയ഻ര഻ക്കഽം ലഭ഻ക്കഽഔ, 
ഄവരഽീട ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന്റ പ഻ന്ത്ഽണയഽം ഄനഽന്ദ്ഖഹവഽമഺണ് ഄവരഽീട ബ഻സ഻നസിന് ീഔട്ട഻ ഈയര്ത്തഺൽ 
സഹഺയചാണത് എന് ഈത്തരം ലഭ഻ക്കഽം.  
ഄവരഽീട വരഽമഺനത്ത഻ീന്റ നലലീയഺരഽ പകഽം ുഔഺന്ദ്ടക്ട് പഽതഽക്കഽന്ത് വഴ഻ ലഭ഻ക്കഽന്  
ഔമ്മ഼ഷനഺീണന്് ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് മനസിന഻ലഺക്കഺൽ ഔഴ഻യഽം. ഄവരഽീട ഈപുഭഺക്തഺക്കൽ തീന്യഺണ് പഽത഻യ 
ഈപുഭഺക്തഺക്കീള ഔ ീടത്തഺനഽള വ ുന്ദ്ശഺതസിന്. 
 
എന്ത്ഺണ് ഄവരഽീട വ഻ജയത്ത഻ീന്റ പ഻ന്഻ലഽളള രഹസയം? 
ആത഻നഽള വ ഈത്തരം മ഻ക്കവഺറഽം, ഈപുഭഺക്തഺക്കീള ുസവ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഄര്പ്പണുബഺധം 
എന്ഺയ഻ര഻ക്കഽം. 
 
ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന സുന്ത്ഺഷഔരമഺയ഻ ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്ത് ീഔഺ ട് ഔണ്പന഻യ്ക്ക്കഽം ഏജന്റ഻നഽം എന്ത്ഺണ് 
ഖഽണം? 
 
ഇ ുങഺദയത്ത഻നഽള വ ഈത്തരം, ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന്റ അജ഼വനഺന്ത് മാലയത്ത഻ുലക്ക് എത്ത഻ുനഺക്കഽന്ത് 
ഈപുയഺഖന്ദ്പദമഺയ഻ര഻ക്കഽം. 
 

ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീെ ഇന ുജ഼വനഺത്ഫ ഇന മാല ം ന഻ര്വങ഻ക്കഽന്ത് ദ഼ര്ഗഔഺലുത്തക്ക് 
ഈപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ രഽ നലല ബന്ധം ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്തഽവഴ഻ ലഭ഻ക്കഽന് സഺണ്പത്ത഻ഔ ഖഽണങ്ങളഺണ്. 
 

ലഺന് ഇന1 ഇന:  ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീെ ഇനുജ഼വനഺത്ഫ ഇനമാല ം 
 

 
 
ഈപുഭഺക്തഺക്കളുമഺയ഻ നലല ബന്ധം ഈ ടഺക്കഽന് രഽ ഏജന്റ഻ീന്റ ുപരഽം ന്ദ്പശസ്ത഻യഽം 
വര്ദ്ധ഻ക്കഽഔയഽം ഄങ്ങീന ബ഻സ഻നസിന് വ഻പഽലീപ്പടഽത്തഺൽ ഔഴ഻യഽഔയഽം ീങയാറും. 
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ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പ ഇനപര഼ക്ഷ ഇന1  
 
ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന്റ അജ഼വനഺന്ത് മാലയം എന്ഺീലന്ത്്? 

 
I. ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന അജ഼വനഺന്ത്ം ുസവ഻ക്കഽന്ത഻ന് ീങലവഺയ തഽഔയഽീട മാലയം 
II. ബ഻സ഻നസിന് ഈ ടഺക്ക഻യത഻ീന്റ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് ലഭ഻ചാണ റഺക് 
III. ദ഼ര്ഗഔഺലുത്തക്ക് ഈപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ രഽ നലല ബന്ധം ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്തഽവഴ഻ ലഭ഻ക്കഽന് 
സഺണ്പത്ത഻ഔ ഖഽണങ്ങീളയഺണ്. 

IV. ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് എടഽക്കഺൽ ഔഴ഻യഽന് പരമഺവധ഻ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 

 

A. മഹത്തഺയ ഇനഉപുഭഺക്തി ഇനുസവനങ്ങൾ ഇനനല്ഔഽന്നത഻ല് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
ഏജെ഻ീെ ഇനുറഺൾ 

 
മഹത്തഺയ ഈപുഭഺക്തി ുസവനങ്ങൽ രഽ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഏജന്റ഻ന് എങ്ങീന നല്ത്ഔഺൽ ഔഴ഻യഽീമന്് 
നമഽക്ക് ുനഺക്കഺം. ുറഺൽ അരംഭ഻ക്കഽന്ത് വ഻ല്ത്പന നടക്കഽന് ഗട്ടത്ത഻ൽ തഽടങ്ങ഻ തഺീഴ 
ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഗട്ടങ്ങൽ ഈള്ക്പ്പീടയഽള വ ുഔഺുന്ദ്ടഺക്ട഻ീന്റ ഔഺലഺവധ഻ ഄവസഺന഻ക്കഽന്ത് വീര 
തഽടരഽം. ുഔഺുന്ദ്ടഺക്ട഻ുലഺ ങ഻ല നഺഴ഻ഔഔലലുഔീളക്കഽറ഻ചാണും ഒുരഺ ഗട്ടത്ത഻ീലയഽം ുറഺള഻ുനക്കഽറ഻ചാണും 
നമഽക്ക് ുനഺക്കഺം. 

 

1. വ഻ല്പന ഇനനടക്കഽന്ന ഇനസമയത്തഇ ഇന– ഇനമ഻ഔച്ച ഇനഉപുദശം 

ുസവനത്ത഻ീന്റ അദയ ഗട്ടം വ഻ല്ത്പന നടക്കഽന് സമയീത്ത ുസവനമഺണ.് ുനഺൽ-ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 

വഺങ്ങഽണ്ുപഺഴഽള വ ഏറ്റവഽം സക഼ര്ണമഺയ ന്ദ്പം  നം  പര഻രക്ഷ തഽഔ (ഇന്ഷവര് ഇന ീചുയ്യണ്ട ഇന
തഽഔ) ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന്തഺണ്. 
 
മുറ്റീതക഻ലഽം ര഼ത഻യ഻ൽ റ഻സ്ഔ് മഺുനജ് ീങയാറഺൽ ഔഴ഻യഽീമക഻ൽ ര഻ക്കലഽം ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ശഽപഺര്ശ 
ീങയാറരഽത് -ഇ ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ഔഺരയം എുപ്പഺഴഽം മനസിന഻ലഽ ടഺയ഻ര഻ക്കണം. ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന് നഺശനഷ്ടം 
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ീങലവ഻ുനക്കഺൽ ഔഽറവഺീണന്് ആന്ഷഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻ ഈറപ്പഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണം. 
നഺശനഷ്ടവഽമഺയ഻ തഽലനം ീങയാറുണ്ുപഺൽ ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ ന്ദ്പ഼മ഻യം ഔാടഽതലഺീണക഻ൽ, റ഻സ്ഔ് 
സഹ഻ക്കഽഔ അയ഻ര഻ക്കഽം നലലത്. 
 
ഏീതക഻ലഽം ഄന഻ഷ്ടസംഭവം വല഻യ സണ്പത്ത഻ഔ ബഺദ്ധയതയ഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽീമക഻ൽ ഄത്തരം 
സംഭവങ്ങൽക്കഽള വ പര഻രക്ഷ എടഽക്കഽന്തഺയ഻ര഻ക്കഽം നലലത്. 
 
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുവണുമഺ ുവ ടുയഺ എന്്  ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത് സരര്ഭങ്ങൽ ഄനഽസര഻ചാണഺണ്. 
 

ഉദഺഹരണം 
 
ന്ദ്പളയസഺദ്ധയതുയറ഻യ ന്ദ്പുദശത്ത് തഺമസ഻ക്കഽന് വ഼ട്ടുടമ, ന്ദ്പളയത്ത഻ന് എത഻ീരയഽള വ പര഻രക്ഷ 
എടഽക്കഽന്ത് സഹഺയഔരമഺയ഻ര഻ക്കഽം. 
 
ഄതഽുപഺീല, ന്ദ്പളയസഺദ്ധയത ആലലഺത്ത ന്ദ്പുദശത്ത് തഺമസ഻ക്കഽന് വ഼ട്ടുടമ, ന്ദ്പളയത്ത഻ന് എത഻ീരയഽള വ 
പര഻രക്ഷ എടഽുക്ക ട അവശയമ഻ലല. 

 

ഇത്ഫ യ഻ല് ഇന ന഻യത്പഔഺരം ഇന ുത് ഇന പഺര്ട്ട്യൂട്ട്഻യ്ക്കഇ ഇന എത഻ീരയഽള്ള പ ഇന ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര് ഇന
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനന഻ര്ബന്ധമമഺണ്. ഇനഄത്തരം സരര്ഭത്ത഻ൽ, ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുവണുമഺ  ുവ ടുയഺ 
എന്ഽളള തര്ക്കത്ത഻ന് ന്ദ്പഺധഺനയമ഻ലല. 
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വ ട഻ ീപഺതഽ ന഻രത്ത഻ലാീട ഒട഻ക്കണീമക഻ൽ വഺഹനമഽള വ രഽ വയക്ത഻ ുതഡ് പഺര്ട്ട഻ ുമഺുട്ടഺൽ 
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽുക്ക ടത് ന഻ര്ബന്ധമഺണ.് ഄുത സമയം, ന഻ര്ബന്ധമ഻ീലലക഻ലഽം ഔഺറ഻ീന്റ 
ുഔടഽപഺടഽഔള്ക്ക്കഽള വ പര഻രക്ഷ എടഽക്കഽന്ത് വ഻ുവഔമഽള വ ത഼രഽമഺനമഺണ്. 
 
രഺള്ക്ക്ക് സവയുമ ഈ ടഺഔഽന് നഺശനഷ്ടത്ത഻ന്ഷ, ആന്ഷഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻ ഡ഻ഡക്ടബ഻ൽ 
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത് നന്ഺയ഻ര഻ക്കഽം. വന്ഷഔ഻ട ഈപുഭഺക്തഺക്കളുീട  അവശയങ്ങൽ 
വയതയസ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽം, ഫഺക്ടറ഻യഽീട പര഻രക്ഷയ഻ൽ തഽടങ്ങ഻ ഄളുഔളുീട, ഔഺറഽഔളുീട, തഽടങ്ങ഻യവ. 
ഄവര്ക്ക് പര഻രക്ഷീയക്കഽറ഻ചാണും ുപഺള഻സ഻ഔീളക്കഽറ഻ചാണും ശര഻യഺയ ഈപുദശം 'അവശയമഺണ്. 
 
മ഻ക്ക ുനഺൽ-ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ഔളും ര ട് വ഻ഭഺഖങ്ങളഺയ഻ട്ടഺണ് ത഻ര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്: 
 

 ുനയ്ക്മ഻ഡ് ുപര഻ൽ ുപഺള഻സ഻ഔൽ 
 ഒൽ റ഻സ്ഔ് ുപഺള഻സ഻ഔൽ 

 
ര ടഺമത് പറഞ്ഞത് വളീര ീങലുവറ഻യതഺണ് ഔഺരണം ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന്ദ്പുതയഔമഺയ഻ ഴ഻വഺക്കഺത്ത 
എലലഺ നഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഽം ആത് പര഻രക്ഷ നല്ത്ഔഽം. ഄതഽീഔഺ ടഺണ് ുനയ഻ംഡ് ുപര഻ൽ ുപഺള഻സ഻ഔൽ 
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത്, സംഭവ഻ക്കഺൽ സഺദ്ധയത ഔാടഽതലഽള വ  വ഻പത്തഽക്കള്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തം പര഻രക്ഷ 
നല്ത്ഔഽഔയഽള വു, ഄങ്ങീന ന്ദ്പ഼മ഻യം ലഺഭ഻ക്കഽഔയഽം ആന്ഷഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻യഽീട 
ഄവശയഺനഽസരണം പര഻രക്ഷ എടഽക്കഽഔയഽം ീങയാറഺം. 
 
ഏജന്റ് എുപ്പഺഴഺുണഺ വ഻ഷയത്ത഻ന് ഄനഽുയഺജയമഺയ ഈപുദശം നല്ത്ഔഽന്ത് ഄുപ്പഺൽ മഽതൽ ഄവര്ക്ക് 
ഔമ്മ഼ഷൽ യഥഺര്ഥത്ത഻ൽ ലഭ഻ചാണ് തഽടങ്ങഽം. രഽ ഔഺരയം ഏജന്റ് എുപ്പഺഴഽം ഒര്ക്കഽന്ത് നന്ഺയ഻ര഻ക്കഽം, 
രഺൽ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഺൽ ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത് റ഻സ്ഔ഻ീന ൂഔഔഺരയം ീങയാറഺനഺണ്, 
ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ റ഻സ്ഔ് ഔഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന് ഒപ്ഷനഺയ഻ റ഻സ്ഔ് ന഻ലന഻ര്ത്തഽഔ ഄഥവഺ നഺശനഷ്ടം 
തടയഽഔ ുപഺലഽള വ ീട്ന഻ക്കഽഔളു ട്. 
 
ആന്ഷഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻ ുങഺദ഻ക്കഺൽ സഺദ്ധയയഽള വ ുങഺദയങ്ങളഺണ്: 
 

 ഡ഻ഡക്ടബ഻ള്ക്സ് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽഔയഺീണക഻ൽ എന്ദ്ത രാപ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ൽ ലഺഭ഻ക്കഺനഺവഽം? 
 നഺശനഷ്ടം തടയഽന് ന്ദ്പവിത്ത഻ മാലം ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള഻ൽ എന്ദ്ത രാപ ഔഽറയ്ക്ക്കഺനഺവഽം? 

 
ുനഺൽ-ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ വ഻ല്ത്ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന ഏജന്റ് 
സമ഼പ഻ക്കഽണ്ുപഺൽ, ഏജന്റ് സവയം രഽ ഈപുഭഺക്തഺവഺയ഻ ങ഻ല ുങഺദയങ്ങൽ തുന്ഺട് തീന് 
ുങഺദ഻ക്കണം. ഄയഺൽ ഄവ഻ീട ുപഺഔഽന്ത് വ഻ല്ത്പന നടത്തഺനഺുണഺ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന്റ റ഻സ്ഔ് 
പരയഺപ്തമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ ൂഔഔഺരയം ീങയാറഺൽ സഹഺയ഻ക്കഽന് രഽ  പകഺള഻ ഄഥവരഽ ുഔഺചാണ് എന് 
ന഻ലയ഻ലഺുണഺ? 
 
ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന്റ വ഼ക്ഷണം വയതയസ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽം. ഄയഺൽ ീങലവഺക്കഽന് ഒുരഺ രാപയ്ക്ക്കഽം 
പരമഺവധ഻ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ലഭ഻ക്കഽന്ഽ ുടഺ എന് ഔഺരയത്ത഻ൽ ഄന്ദ്ത ഈത്ഔ ഠഔഽലനഺയ഻ര഻ക്കഽഔയ഻ലല 
പുക്ഷ റ഻സ്ഔ് ൂഔഔഺരയം ീങയാറുന്ത഻നഽള വ ീങലവ് ഔഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം ന്ദ്ശദ്ധ. ഄങ്ങീന 
ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് ൂഔഔഺരയം ീങയാറഺൽ ഔഴ഻യഺത്ത റ഻സ്ഔ് മഺന്ദ്തം ആന്ഷഷവൽ ീങയാറും. 
 
മീറ്റഺരഽ തരത്ത഻ൽ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഏജന്റ഻ീന്റ ുറഺൽ രഽ ീസയ഻ല്ത്സ്മഺീനക്കഺളും വളീര 

ന്ദ്പഺധഺനയമഽള വതഺണ്. അയഺൾ ഇന രഽ ഇന റ഻സ്ഡക ഇന വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്നവനഽം, ഇന
അണ്ടര്ൂററ്റരഽം ഇന റ഻സ്ഡക ഇന മഺുനമെീമെഇ ഇന ീഔൌണ്ല഻സറഽം ഇന അവശ മഺയ ഇന
പര഻ഹഺരം ഇന രാപഔല്പന ഇന ീചയ്യറന്നഺവനഽം ഇന ബന്ധമങ്ങൾ ഇന ന഻ല ഇന ന഻ര്ത്തഺന് ഇന
ഔഴ഻വഽള്ള പവനഽം ഇന ുയ഻ര഻ക്കണം, ഇന അതഺയത് ഇന എലലഺ ഇന ുറഺളറഔളറം ഇന റ്റയ്ക്കഇ ഇന
ീചയ്യഺന് ഇനഔഴ഻യണം. 
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2. ീത്പഺുപ്പഺസ്ഡ ഇനീചയ്യറന്ന ഇനഗട്ട്യൂട്ട്ം 
 

ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ പാര഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന ഏജന്റ് സഹഺയ഻ക്കണം. 
ഄത഻ീല ന്ദ്പസ്തഺവനഔൽക്ക് ആന്ഷഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻ ബഺധയസ്ഥനഺയ഻ര഻ക്കഽം.  ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ 
ുഫഺമ഻ീനപ്പറ്റ഻ നമ്മൽ പഺഠം 5-ൽ ങര്ചാണ ീങയ്ക്ത഻ട്ടു ട്. 
 
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ീല ഒുരഺ ഔഺരയങ്ങളും പാര഻പ്പ഻ക്കഽണ്ുപഺഴഽം ഏജന്റ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര്ക്ക് 
ഒുരഺന്ഽം നന്ഺയ഻ വ഻ശദ഼ഔര഻ചാണ് ീഔഺടഽക്കണം. ീേയ഻മ഻ീന്റ സമയത്ത്, ശര഻യഺയതഽം പാര്ണമഺയ 
വ഻വരങ്ങൽ നല്ത്ഔ഻യത് മാലം ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന്  ീറ ീേയ഻ം ഔഽഴപ്പത്ത഻ലഺഔഽം. 
 
ങ഻ല സമയത്ത് ുപഺള഻സ഻ പാര്ത്ത഻ഔര഻ക്കഺൽ ഄധ഻ഔ വ഻വരങ്ങൽ അവശയമഺയ഻ വുന്ക്കഽം. ഄത്തരം 
സരര്ഭങ്ങള഻ൽ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന ുനര഻ുട്ടഺ ഄീലലക഻ൽ ഏജന്റ് മഽുകീനുയഺ വ഻വരം ഄറ഻യ഻ക്കഽം. 
അവശയമഺയ എലലഺ ഔടണ്പഔളും പാര്ത്ത഼ഔര഻ക്കഽന്ത഻നഽം ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന സഹഺയ഻ുക്ക ടത് 
ഄതയഺവശയമഺണ് ഄതഽുപഺീല ഒുരഺന്ഽം എന്ത്഻നഺീണന്് ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് വ഻ശദ഼ഔര഻ചാണ് 
ീഔഺടഽക്കഽഔയഽം ുവണം. 
 

3. ഇനസവ഼ഔര഻ക്കഽന്ന ഇനഗട്ട്യൂട്ട്ം 
 

a) ഔവര് ഇനുനഺട്ട്യൂട്ട്ഇ 
 
ഔവൽ ുനഺട്ട഻ീനപ്പറ്റ഻ പഺഠം 5-ൽ നമ്മൽ ങര്ചാണ ീങയ്ക്ത഻ട്ടു ട്. ആന്ഷഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ക്ക്, 
അവശയീമക഻ൽ, ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔണ്പന഻ ഔവൽ ുനഺട്ട് നല്ത്ഔ഻ീയന്് ഈറപ്പഺുക്ക ടത് ഏജന്റ഻ീന്റ 
ഔടമയഺണ്. ഇ വ഻ഷയത്ത഻ലഽള വ ശഽഷ്ഔഺന്ത്഻ ഔണ്പന഻യഽീടയഽം ഏജന്റ഻ീന്റയഽം ൂഔയാറ഻ൽ 
ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന്റ തഺത്പരയങ്ങൽ സഽരക്ഷ഻തമഺീണന്് ഄവുരഺട് അശയവ഻ന഻മയം നടത്തഽഔ. 
 

b) ുപഺള഻സ഻ ഇനുഡഺക്കഽീമെറഔൾ ഇനനല്ഔഽഔ 
 
ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റുഔൽ നല്ത്ഔഽഔ എന്ത് ഏജന്റ഻ന് ഈപുഭഺക്തഺവ഻മഺയ഻ ബന്ധീപ്പടഽന്ത഻നഽള വ 
മീറ്റഺരഽ ന്ദ്പധഺന ഄവസരമഺണ്. ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ് ുനര഻ട്ട് നല്ത്ഔഺൽ ഔണ്പന഻യഽീട ങട്ടങ്ങൽ 
ന്ദ്പഔഺരം ഄനഽവദന഼യീമക഻ൽ ഄത് വഺങ്ങ഻ ുനര഻ട്ട് ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന ഏല്ത്പ്പ഻ക്കഽഔ എന്ത് നലല രഽ 
അശയമഺണ്. 
 
ുപഺള഻സ഻ ുനര഻ട്ട് ഄയചാണു ീഔഺടഽക്കഽഔയഺീണക഻ൽ, ുഡഺക്കഽീമന്റ് ഄയചാണത഻നഽുശഷം 
ഈപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പടഺം. ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ീല മനസിന഻ലഺക്കഺൽ ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുള വ ഭഺഖങ്ങൽ വ഻ശദമഺയ഻ 
പറഞ്ഞഽ ീഔഺടഽക്കഺനഺയ഻ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന സരര്ശ഻ക്കഺം. ഇ ഄവസരത്ത഻ൽ ുപഺള഻സ഻യ഻ീല 
വ഻വ഻ധ ീന്ദ്പഺവ഻ഷനഽഔളും ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട ഄവഔഺശങ്ങളും ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന പറഞ്ഞഽ 
മനസിന഻ലഺക്കഺം. ഇ ന്ദ്പവിത്ത഻ വ഻ല്ത്പനയ്ക്ക്ക് ുശഷമഽള വ ുസവനത്ത഻ീന്റ തലമഺണ് എടഽത്ത് 
ഔഺണ഻ക്കഽഔ. 
 
ഇ ഄവസരത്ത഻ൽ ഏജന്റ഻ന് ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് എലലഺവ഻ധ സഹഺയങ്ങൽ വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറഺനഽം 
പ഻ന്ത്ഽണ ന്ദ്പകയഺപ഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറഺം. 
 
ഄടഽത്തപട഻ എീന്ത്ന്ഺൽ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ുനഺട് ഄയഺള്ക്ക്ക് പര഻ങയമഽള വ ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഺൽ 
തഺത്പരയമഽള വവീര ഔഽറ഻ചാണ് ുങഺദ഻ചാണറ഻യഺം. ഈപുഭഺക്തഺവ തീന് ആവരഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഏജന്റ഻ീന 
ഄവര്ക്ക് പര഻ങയീപ്പടഽത്തഽഔയഺീണക഻ൽ ഄത് ബ഻സ഻നസിന഻ീന്റ വളര്ചാണയ്ക്ക്ക് വളീര ന്ദ്പുയഺജനം 
ീങയാറും. 
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c)  ഇനുപഺള഻സ഻ ഇനപഽതഽക്കല് 
 
ുനഺ-ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ഔൽ ഒുരഺ വര്ഷവഽം പഽതഽക്കണം, ഒുരഺ വര്ഷവഽം 
പഽതഽക്കഽണ്ുപഺൽ ഄുത ഔണ്പന഻യ഻ൽ തീന് തഽടരുണഺ ഄുതഺ മീറ്റഺരഽ ഔണ്പന഻യ഻ുലക്ക് മഺറുണഺ 
എന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺനഽള വ ഄവസരം ഈപുഭഺക്തഺവ഻നഽ ട്. ഇ സക഼ര്ണ മഽഹാര്ത്തത്ത഻ലഺണ് 
ഔണ്പന഻യഽം ഏജന്റും ഈ ടഺക്ക഻ീയടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ുപരഽം ന്ദ്പശസ്ത഻യഽം പര഼ക്ഷ഻ക്കീപ്പടഽന്ത്. 
 
ുപഺള഻സ഻യഽീട ഔഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ ഄറ഻യ഻പ്പ് ന഻യപരമഺയ഻ നല്ത്ുഔ ട അവശയം 
ഔണ്പന഻ക്ക് ആീലലക഻ലഽം, മരയഺദയഽീട ുപര഻ലഽം അുരഺഖയപരമഺയ രഽ ബ഻സ഻നസിന് തന്ദ്ന്ത്ീമന് 
ന഻ലയ഻ലഽം ആന്ഷഷവറര്മഺൽ ‛പഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഻സ്‛ ഔഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത഻ന് രഽ മഺസം മഽണ്പ് ഄയക്കഽം. 
പഽതഽക്കഽന് ത഼യത഻ ഄടഽത്തഽ വരഽണ്ുപഺൽ ഈപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ുപഺള഻സ഻ പഽതഽക്കഺൽ 
ഏജന്റ഻ന് ഄറ഻യ഻ക്കഺം. 
 
സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ ഈപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഏജന്റ഻ന് ഄവരഽമഺയ഻ രഽ ഈഷ്മള ബന്ധം 
ന഻ലന഻ര്ത്തഺം. ഄതഽുപഺീല ഈപുഭഺക്തഺവ് ബഽദ്ധ഻മഽുട്ടഺ ദഽകുമഺ ഄനഽഭവ഻ക്കഽന് ഄവസരത്ത഻ൽ 
സഹഺയസഹഔരണങ്ങൽ വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറഺം. 
 
 

4. ഇനീെയ഻ം ഇനീചയ്യറന്ന ഇനഗട്ട്യൂട്ട്ം 
 
ീേയ഻ം ീസറ്റ഻ൽ ീങയാറുന് സമയത്ത് ഏജന്റ഻ീന്റ ുറഺൽ വളീര സക഼ര്ണമഺണ്. ീേയ഻മ഻ന് ഔഺരണമഺയ 
സംഭവം ഈ ടഺയഺലഽടീന ആന്ഷഷവറീറ എന്ദ്തയഽം ീപീട്ടന്് ഄറ഻യ഻ക്കഽഔ എന്ത് ഏജന്റ഻ീന്റ 
ുജഺല഻യഺണ്, ഄങ്ങീന ഈപുഭഺക്തഺവ് ന്ദ്ശദ്ധഺപാര്േം ഓുദയഺഖ഻ഔ ഔടണ്പഔീളലലഺം പാര്ത്ത഻യഺക്കഽം, 
മഺന്ദ്തമലല നഺശനഷ്ടം വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത഻നഽള വ ഄുനവഷണങ്ങള്ക്ക്ക് എലലഺ വ഻ധത്ത഻ലഽള വ സഹഺയങ്ങളും 
ീങയാറണം. 
 

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പ ഇനപര഼ക്ഷ ഇന2 
 
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുവുണഺ ുവ ടുയഺ എന് തര്ക്കത്ത഻ന് ന്ദ്പസക്ത഻യ഻ലലഺത്ത സരര്ഭം ഏീതന്് 
ത഻ര഻ചാണറ഻യഽഔ 

 
I. ുന്ദ്പഺപ്പര്ട്ട഻ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
II. ബ഻സ഻നസിന് ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
III. ുതഡ് പഺര്ട്ട഻ ബഺദ്ധയതയ്ക്ക്കഽള വ ുമഺുട്ടഺൽ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 

IV. ഄഗ്ന഻ബഺധ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 

 

B. അന ഺയം പര഻ഹര഻ക്കല് 

 

1. അവുലഺഔനം 
 

ഏറ്റവഽം മഽന്ഷഖണനയഽള വ അക്ഷൽ എടഽുക്ക ടത് ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് പരഺത഻യഽള വുപഺഴഺണ്. 
ഒര്മ്മ഻ക്കഽഔ, രഽ പരഺത഻യഽീട ഔഺരയത്ത഻ൽ, ുസവന പരഺജയം മാലമഽള വ ന്ദ്പം  നം (ആന്ഷഷവററഽീട 
റ഻ുക്കഺര്ഡ഻ീല ീതറ്റ് ത഻രഽത്തൽ മഽതൽ ീേയ഻ം ീസറ്റ഻ൽ ീങയാറുന്ത഻ീല ഔഺലതഺമസം വീര),  രഽ ഭഺഖം 
മഺന്ദ്തമഺണ് ഈപുഭഺക്തഺവ് എന്ത് ീനഺണ്പരീപ്പടഽത്തഽന് ഔഺരയമഺണ്. 
 
ഄത്തരം പരഺജയങ്ങൽ മഽലമഽള വ തടസിനങ്ങൽ ഔഺരണം ഈപുഭഺക്തഺക്കൽ ഄസവസ്ഥരഺഔഽഔയഽം 
ുദഷയീപ്പടഽഔഽയഽം ീങയാറും. ഒുരഺ ുസവന പരഺജയങ്ങൽ മാലം ര ട് തരത്ത഻ലഽള വ മുനഺവ഻ഔഺരവഽം 
ഄതഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ഄനഽഭവവഽം ഈ ടഺഔഽം: 
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 അദയം രഽ ഄന഼ത഻യഺയ഻ ുതഺന്ഽം, രഽതരത്ത഻ലഽള വ ങത഻വഽപറ്റ഻ീയന്്. 
 ര ടഺമുത്തത് രഽ തരത്ത഻ലഽള വ ഄപമഺനം, - ീങറഽതഺഔഽന്തഽുപഺീല രഽ ുതഺന്ൽ 

ഈപുഭഺക്തി ബന്ധത്ത഻ീല രഽ സക഼ര്ണമഺയ ‚യഺഥഺര്ഥയത്ത഻ീന്റ മാഹഽര്ത്തം‛ അണ് പരഺത഻;  
അദയീത്ത സ്ഥലത്ത് ഄങ്ങീനീയഺരഽ ഄവസ്ഥ ഈ ടഺഔഺീത ുനഺക്കണം. ഔണ്പന഻യ഻ീല 
ഄനഽുയഺജയനഺയ വയക്ത഻യഽമഺയ഻ ന഻ങ്ങൽ ഇ വ഻ഷയീത്തപ്പറ്റ഻ സംസഺര഻ക്കണം. ഒര്ക്കഽഔ, 
ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന്റ ന്ദ്പം  നത്ത഻ൽ ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് ീങയാറഺൽ ഔഴ഻യഽന്ന്ദ്തയഽം മറ്റഺര്ക്കഽം ീങയാറഺൽ ഔഴ഻യ഻ലല. 
 
ഈപുഭഺക്തി തഺത്പരയങ്ങള഻ൽ ന഻ങ്ങൽക്ക് എന്ദ്ത ന്ദ്ശദ്ധയഽ ീടന്് ഄറ഻യ഻ക്കഺനഽള വ ഄവസരമഺണ്  
പരഺത഻ഔളും/ ഄനയഺയങ്ങളും നല്ത്ഔഽന്ത്. ഄവരഺണ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഏജീന്റ ുപരഽം ന്ദ്പശസ്ത഻യഽം 
ബ഻സ഻നസിന് വളര്ത്തഽന്ത഻നഽള വ ീനടഽംതാണ്. ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ീന്റ ഄവസഺനം, ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
ഔണ്പന഻ക്കഺൽ ഄനയഺയ പര഻ഹഺര ര഼ത഻ഔൽ വ഻ശദമഺയ഻ വ഻വര഻ചാണ഻ട്ടു ട്, ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ീല 
വ഻വരങ്ങൽ വ഻ശദമഺയ഻ ഈപുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക് പറഞ്ഞ് ീഔഺടഽക്കഽണ്ുപഺൽ ആത് ഔാട഻ 
പറഞ്ഞഽീഔഺടഽക്കഽഔ. 
 
വ഻ല്ത്പനയ഻ലഽം ുസവനത്ത഻ലഽം വഺയ് ീഔഺ ടഽള വ പല഻സ഻റ്റ഻ക്ക് (നലലുതഺ ങ഼ത്തുയഺ) വളീരുയീറ 
ന്ദ്പഺധഺനമഽ ട്. ഒര്ക്കഽഔ, നലലത് പറഞ്ഞഺൽ 5 ുപുര ഄറ഻യഽഔയഽള വ, ങ഼ത്ത വര്ത്തമഺനീമക഻ൽ 20 
ുപീരക഻ലഽം ഄറ഻യഽം. 

 

2. ഇെുത്ഖറ്റ് ഇനത്ഖ഼വന്സ്ഡ ഇനമഺുനമെീമെഇ ഇനസ഻സ്റ്റം ഇന(IGMS) 
 

ഐഅര്ഡ഻എ ആന്റുന്ദ്ഖറ്റഡ് ന്ദ്ഖ഼വന്ഷസ് മഺുനമെീമന്റ് സ഻സ്റ്റം (IGMS) നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട്, ഄത് 
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഄനയഺയ പര഻ഹഺരത്ത഻ീന്റ ുഔന്ദ്ര഼യ ുശകരമഺയ഻ട്ടഺണ് ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ത്, ഄതഽുപഺീല 
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമകലയ഻ീല ഄനയഺയം പര഻ഹര഻ക്കഽന്ത് ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽന് ഈപഔരണമഺണ്. 
 
ുപഺള഻സ഻യഽടമഔള്ക്ക്ക് തങ്ങളുീട ുപഺള഻സ഻ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ ഈള്ക്പ്പീട ഄവരഽീട പരഺത഻ രജ഻സ്റ്റൽ 

ീങയാറഺം. പരഺത഻ഔൽ ഄത഻നഽുശഷം ഄതഺത് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔണ്പന഻ഔള഻ുലക്ക് ഄയക്കഽം. IGMS 
പരഺത഻ഔളും ഄത് പര഻ഹര഻ക്കഺൽ എടഽക്കഽന് സമയവഽം ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽം. പരഺത഻ഔൽ രജ഻സ്റ്റൽ 
ീങുയാറ ടത്: 
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx 
 
 

3. ഇനഉപുഭഺക്തിസംരക്ഷണ ഇനന഻യമം ഇന1986 
 
ഇ അക്ട്  ഈ ടഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത് ‚ഈപുഭഺക്തി തഺത്പരയങ്ങള്ക്ക്ക് മ഻ഔചാണ സംരക്ഷണം നല്ത്ഔഽന്ത഻നഽം 
ഈപുഭഺക്തഺക്കളുീട തര്ക്കങ്ങൽ പര഻ഹര഻ക്കഽന്ത഻ന് ഈപുഭഺക്തി ീഔില഻സഽഔളും മറ്റ് 
ഄുതഺറ഻റ്റ഻ഔളും ഈ ടഺക്കഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥയ്ക്ക്ക് ഔാട഻ ുവ ട഻യഺണ്‛.  ഇ അക്ട഻ന് 2002-ീല 
ഈപുഭഺക്തിസംരക്ഷണ (ുഭദഖത഻) ന഻യമത്ത഻ലഽീട ുഭദഖത഻ വരഽത്ത഻യ഻ട്ടു ട്. 

 

a) ുകട഻ീെ ഇനഔ഼ഴ഻ലഽള്ള പ ഇനന഻ര്വചനങ്ങൾ 
 

അക്ട഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ങ഻ല ന഻ര്വങനങ്ങളഺണ് തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്: 
 

ന഻ര്വചനം 
 

‚ുസവനം‛ എന്ഺൽ ബഺക്, ധനഔഺരയസ്ഥഺപനങ്ങൽ, ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔണ്പന഻ഔൽ, ന഻ര്മ്മഺണ 
ഔണ്പന഻ഔൽ, ആലന്ദ്ക്ട഻സ്റ്റ഻ ുബഺര്ഡ്, ഖിഹന഻ര്മ്മഺതഺക്കൽ, എന്റര്ീടയ്ക്ീണ്മ ന്റ്, ഄമയാസ്ീമന്റ് പഺര്ക്ക്, 
തഽടങ്ങ഻യവ഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം ഈപുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക് ലഭ഻ക്കഽന് എലലഺ തരത്ത഻ലഽമഽള വ ുസവനം.ീസിജനയമഺയ഻ 
ലഭ഻ക്കഽന് ഄഥവഺ വയക്ത഻ ബന്ധങ്ങള഻ലാീട ലഭ഻ക്കഽന് ുസവനങ്ങൽ ആത഻ൽ ഈള്ക്ീപ്പടഽഔയ഻ലല. 

http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
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ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനരഽ ഇനുസവനമഺണ്. 
 

‚ഉപുഭഺക്തഺവ്‛ എന്ഺൽ രഽ വയക്ത഻: 
 

i. ഏക഻ലഽം രഽ വസ്തഽ ഈപുയഺഖത്ത഻നഺയ഻ വഺങ്ങഽന് വയക്ത഻. വ഼ ടഽം വ഻ല്ത്ക്കഽന്ത഻ുനഺ 
വഺണ഻ജയഺവശയത്ത഻ുനഺ സഺധനങ്ങൽ വഺങ്ങഽന്വൽ ഈള്ക്ീപ്പടഽന്഻ലല.  

ii. അവശയത്ത഻നഺയ഻ ഏീതക഻ലഽം ുസവനങ്ങൽ സവ഼ഔര഻ക്കഽഔുയഺ വഺങ്ങഽഔുയഺ ീങയാറുഔ, 
ഄത്തരം ുസവനങ്ങളുീട ഖഽണുഭഺക്തഺവ്. 

 

‚തഔരഺര്‛ എന്ഺൽ ഏീതക഻ലഽം രഽ വ഼ഴ്ങ, ഄപാര്ണത, ന഻യമന്ദ്പഔഺരം ഄഥവഺ വയവസ്ഥ 
ന്ദ്പഔഺരം രഽ വയക്ത഻ ന഻ലന഻ര്ുത്ത ട ന്ദ്പവര്ത്തനത്ത഻ീന്റ സവഭഺവവഽം ന്ദ്പുതയഔതയഽം 
ഖഽണത്ത഻ീന്റയഽം ുപഺരഺയ്ക്മ എന്഻വ. 
 

‘പരഺത഻’ എന്ഺൽ രഽ പരഺത഻ക്കഺരൽ എഴഽത഻ തയാറഺറഺക്കഽന് ഏീതക഻ലഽം അുരഺപണം, ഄതഺയത്: 
 

i. ഄധഺര്മ്മ഻ഔ ഔചാണവടര഼ത഻ ഄഥവഺ ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ത ഔചാണവട ര഼ത഻ ഄനഽവര്ത്ത഻ക്കഽഔ. 
ii. ഄയഺൽ വഺങ്ങ഻ക്കഽന് സഺധനത്ത഻ന് ുന്ഺ ഄത഻ൽ ഔാടഽതുലഺ ുഔഺടഽപഺടഽഔൽ. 
iii. ഏീതക഻ലഽം രഽ ഔഺരണത്തഺൽ ഄയഺൽക്ക് ലഭ഻ക്കഽന് ഄഥവഺ സവ഼ഔര഻ക്കഽന് ുസവനത്ത഻ീന്റ 
പ഻ഴവ് മാലം ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് ഄനഽവദ഻ക്കഽഔ. 

iv. ന഻യമപരമഺയ഻ ന഻ശ്ചയ഻ചാണ഻ട്ടുള വ ഄഥവഺ പഺക്കറ്റ഻ൽ ന്ദ്പദര്ശ഻പ്പ഻ചാണ഻ട്ടുള വ വ഻ലീയക്കഺൽ ഔാടഽതൽ 
വഺങ്ങഽഔ.ജ഼വനഽം സഽരക്ഷയ്ക്ക്കഽം ഹഺന഻ഔരമഺയ വസ്തഽക്കൽ ീപഺതഽജനങ്ങൽക്ക് വ഻ല്ത്ക്കഽണ്ുപഺൽ 
ന഻യന്ദ്പഔഺരം ഄത഻ീന്റ ഈള വടക്കം, ന്ദ്പുതയഔ, ഄതഽമാലം ഈ ടഺുയക്കഺവഽന് ഄപഔടം എന്഻വയഽം 
ഔചാണവടക്കഺരൽ ന്ദ്പദര്ശ഻പ്പ഻ചാണ഻ര഻ക്കണം. 
 

‘ഉപുഭഺക്തി തര്ക്കം’ എന്ഺൽ അര്ീക്കത഻ീരയഺുണഺ പരഺത഻ നല്ത്ഔ഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത്, അ വയക്ത഻ 
പരഺത഻യ഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്  അുരഺപണം ന഻ുഷധ഻ക്കഽന്ത് മാലമഽ ടഺഔഽന് തര്ക്കം. 
 

b) ഉപുഭഺക്തി ഇനതര്ക്ക ഇനപര഻ഹഺര ഇനഏജന്സ഻ഔൾ 
 

ഈപുഭഺക്തി തര്ക്ക പര഻ഹഺര ഏജന്ഷസ഻ഔൽ  ജ഻ലലഺ തലങ്ങള഻ലഽം സംസ്ഥഺനതലങ്ങള഻ലഽം ുദശ഼യ 
തലങ്ങള഻ലഽം ന഻ലവ഻ൽ വന്഻ട്ടു ട്. 

 

i. ജ഻ലലഺ ുഫഺം: 20 ലക്ഷം രാപയഽീട വീര മാലയമഽള വ ങരുക്കഺ സഺധനങ്ങുളഺ ഄഥവഺ 
നഷ്ടപര഻ഹഺരം ീേയ഻ം ീങയാറുന്ത഻നഽള വ പരഺത഻ഔളഺണ് ഇ ുഫഺറത്ത഻ീന്റ ഄധ഻ഔഺര 
പര഻ധ഻യ഻ൽ വരഽന്ത്. ഒര്ഡറഽഔൽ നടപ്പഺക്കഽന്ത഻ന് ഄതഺത് സ഻വ഻ൽ ുഔഺടത഻ഔള഻ുലഺക്ക് 
ഄയക്കഽന്ത഻നഽള വ ഄവഔഺശം ജ഻ലലഺ ുഫഺറത്ത഻നഽ ട്. 
 

ii. സംസ്ഥഺന ഔമ്മ഼ഷൽ:  ഇ ഄനയഺയപര഻ഹഺര ഄധ഻ഔിതര്ക്ക് ന്ദ്പഺഥമ഻ഔവഽം ഄപ്പ഼ല്   ുഔള്ക്ക്കഺൽ 
ഄധ഻ഔഺരമഽള വതഽം ുമല്ത്ുനഺട്ടം നടത്തഽന്ത഻നഽമഽള വ ഄധ഻ഔഺരപര഻ധ഻യഽ ട്. 20 ലക്ഷത്ത഻ൽ 
ഔാടഽതലഽം 1 ുഔഺട഻യ്ക്ക്ക് തഺീഴ വീര മാലയമഽള വ ങരുക്കഺ സഺധനങ്ങുളഺ ഄഥവഺ 
നഷ്ടപര഻ഹഺരം ീേയ഻ം ീങയാറുന്ത഻നഽള വ പരഺത഻ഔളഺണ് ഇ ുഫഺറത്ത഻ീന്റ ഄധ഻ഔഺര 
പര഻ധ഻യ഻ൽ വരഽന്ത്. മറ്റ് ഄധ഻ഔഺരങ്ങളും ഄവഔഺശങ്ങളും എലലഺം ജ഻ലലഺ 
ുഫഺറത്ത഻ുന്റതഽുപഺീല തീന്യഺണ്. 
 

iii. ുദശ഼യ ഔമ്മ഼ഷൽ:  അക്ട് ന്ദ്പഔഺരം ന഻ലവ഻ൽ വന് ഄന്ത്഻മ ഄുതഺറ഻റ്റ഻യഺണ് ുദശ഼യ ഔമ്മ഼ഷൽ. 
ആത഻ന് ന്ദ്പഺഥമ഻ഔവഽം ഄപ്പ഼ല്   ുഔള്ക്ക്കഺൽ ഄധ഻ഔഺരമഽള വതഽം ുമല്ത്ുനഺട്ടം നടത്തഽന്ത഻നഽമഽള വ 
ഄധ഻ഔഺരപര഻ധ഻യഽ ട്. സംസ്ഥഺന ഔമ്മ഼ഷൽ പഺസഺക്ക഻യ ഒഡറഽഔളുീട അപ്പ഼ലഽഔളുീട 
ഹ഻യറ഻ംഖ് ആത് നടത്തഽം, 1 ുഔഺട഻യ്ക്ക്ക് മഽഔള഻ൽ മാലയമഽള വ ങരുക്കഺ സഺധനങ്ങുളഺ ഄഥവഺ 
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നഷ്ടപര഻ഹഺരം ീേയ഻ം ീങയാറുന്ത഻നഽള വ പരഺത഻ഔളഺണ് ഇ ുഫഺറത്ത഻ീന്റ ഄധ഻ഔഺര 
പര഻ധ഻യ഻ൽ വരഽന്ത്. ആത഻ന് സംസ്ഥ ഔമ്മ഼ഷീന്റ ുമൽ ഄധ഻ഔഺരമഽ ട്. 

 
മാന്് ഏജന്ഷസ഻ഔള്ക്ക്കഽം സ഻വ഻ൽ ുഔഺടത഻യഽീട ഄധ഻ഔഺരങ്ങീളലലഺമഽ ട്. 

 

a) പരഺത഻ ഇനെയല് ഇനീചയ്യറന്നത഻നഽള്ള പ ഇനനടപട഻ത്ഔമങ്ങൾ 

 

മഽഔള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ഏജന്ഷസ഻ഔള഻ൽ പരഺത഻ ഇന െയല് ഇന ീചയ്യറന്നത഻നഽള്ള പ ഇന
നടപട഻ത്ഔമങ്ങൾ വള ീര ലള഻തമഺണ്.  സംസ്ഥഺന ഔമ്മ഼ഷീന്റുയഺ ുദശ഼യ ഔമ്മ഼ഷീന്റുയഺ 
മഽന്ഷപഺീഔ പരഺത഻ ഄഥവഺ ഄപ്പ഼ൽ ഫയൽ ീങയാറുന്ത഻ന് യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ ഫ഼സിന഻ലല. 

 
രഺള്ക്ക്ക് സവയുമഺ ഄയഺൽ ഄധ഻ഔഺരീപ്പടഽത്ത഻യ മീറ്റഺരഽ വയക്ത഻ുക്കഺ പരഺത഻ ഫയൽ ീങയാറഺം. 
പരഺത഻ ുനര഻ട്ട് ഫയൽ ീങയാറുഔുയഺ തപഺൽ മഽുകന ഄയക്കഽഔുയഺ ീങയാറഺം. ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കഽഔ, ആത്തരം 
പരഺത഻ഔൽ ഫയൽ ീങയാറുന്ത഻ന് ഄഭ഻ഭഺഷഔീന്റ അവശയമ഻ലല. 

 

b) ഉപുഭഺക്തി ഇനുെഺറത്ത഻ീെ ഇനഒര്ഡറഽഔൾ 

 
പരഺത഻യ഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ഏീതക഻ലഽം തഔരഺറ് സഺധനങ്ങള്ക്ക്ക് ഈ ീടന്് ുഫഺറം 
ഔ ീടത്തഽഔയഺീണക഻ുലഺ പരഺത഻യ഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ഏീതക഻ലഽം രഽ അുരഺപണം 
സതയമഺീണന്് ീതള഻ഞ്ഞഺുലഺ, തഺീഴ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ുന്ഺ ഄത഻ൽ ഔാടഽതുലഺ സംഖത഻ഔൽ 
ീങയാറഺൽ എത഻ര്ഔക്ഷ഻ഔള്ക്ക്ക് ുഫഺറം ഒര്ഡൽ നല്ത്ഔഽം. 

 
i. പരഺത഻ക്കഺരന് വ഻ല (ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ലഺീണക഻ൽ ന്ദ്പ഼മ഻യവഽം) ത഻ര഻ീഔ നല്ത്ഔഺനഽം, 
പരഺത഻ക്കഺരന് ീങലവഺയ മറ്റ് തഽഔഔളും ത഻ര഻ീഔ നല്ത്ഔഽഔ. 

ii. എത഻ര്ഔക്ഷ഻യഽീട ഄന്ദ്ശദ്ധ മാലമഽ ടഺയ നഺശനഷ്ടം ഄഥവഺ പരഽക്ക഻നഽള വ തഽഔ 
നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ ഈപുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക് നല്ത്ഔഽഔ. 

iii. ുങഺദയം ങ഻ഹ്നമഺയ഻ നല്ത്ക്കഽന് ുസവനങ്ങളുീട ഔഽറവ് ഄഥവ തഔരഺറ് ന഼ക്കം ീങയാറുഔ. 
iv. ഄധഺര്മ്മ഻ഔ ഔചാണവടര഼ത഻ ഄഥവഺ ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ത ഔചാണവട ര഼ത഻ ന഻ര്ത്തഽഔ ഄഥവഺ 
ഄവര്ത്ത഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽഔ. 

v. പഺര്ട്ട഻ഔള്ക്ക്ക് അവശയമഺയ തഽഔ നല്ത്ഔഽഔ. 
 

c) ഉപുഭഺക്തിതര്ക്കങ്ങളറീട ഇനവ഻ഭഺഖങ്ങൾ 
 

ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിനുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് മാന്് ുഫഺറങ്ങള഻ലഽം വരഽന് മ഻ക്ക ഈപുഭഺക്തി 

തര്ക്കങ്ങളും തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻ഭഺഖങ്ങള഻ലഺണ് വരഽന്ത്: 
 

i. ീെയ഻മഽഔൾ ഇനീസറ്റ഻ല് ഇനീചയ്യറന്നത഻ലഽള്ള പ ഇനഔഺലതഺമസം 
ii. ീെയ഻മഽഔൾ ഇനീസറ്റ഻ല് ഇനീചയ്യഺത഻ര഻ക്കഽഔ 
iii. ീഔയ഻മഽഔൾ ഇനന഻രസ഻ക്കഽഔ 
iv. നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ ഇനഖണ ത 
v. ുപഺള഻സ഻യഽീട ഇനചട്ട്യൂട്ട്ങ്ങളറം ഇനവ വസ്ഥഔളറം ഇനതഽടങ്ങ഻യവ 

 

4. ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനഒംബം്സ്ഡമഺന് 
 
1938-ീല ആന്ഷഷവറന്ഷസ് അക്ട഻ീന്റ ഄധ഻ഔഺര പര഻ധ഻യ഻ൽ ുഔന്ദ്ര സര്ക്കഺൽ 1998 നവംബൽ 11-ന് 
പഽറത്ത഻റക്ക഻യ ഓുദയഺഖ഻ഔ ഖസ്റ്റ഻ൽ ന്ദ്പസ഻ദ്ധ഼ഔര഻ചാണ് 1998-ൽ റ഻ീന്ദ്ഡസിനൽ ഒഫ് പല഻ഔ് ന്ദ്ഖ഼വന്ഷസസ് 
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റാള്ക്സ്  ഈ ടഺക്ക഻. ഇ ന഻യമം ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻നഽം ുനഺൽ-ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻നഽം  എലലഺ 

വയക്ത഻ഖത ആന്ഷഷവറന്ഷസഽഔള്ക്ക്കഽം ബഺധഔമഺണ്. 
 
ഇ ന഻യമത്ത഻ീന്റ ലക്ഷയ്ം എീന്ത്ന്ഺൽ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔണ്പന഻ഔളുീട ഭഺഖത്ത് ന഻ന്ഽം നയഺയമഺയ 
ര഼ത഻യ഻ലഽം ഔഺരയക്ഷമമഺയഽം പക്ഷഺുഭദമ഻ലലഺീതയഽം ീേയ഻ം ീസറ്റ഻ൽ ീങയാറുന്തഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട 
എലലഺ പരഺത഻ഔളും പര഻ഹര഻ക്കഽഔീയന്തഺണ്. 
 

രഽ ഇന ത്പശ്നപര഻ഹഺര ഇനവ വസ്ഥയ഻ല്, ഇനഇന്ഷവററഽീടയഽം ഇനഇന്ഷവര് ഇന ീചയ്ത ഇന
വ ക്ത഻യഽീടയഽം ഇന ഇടയ഻ല് ഇന രഽ ഇന മത്പ സ്ഥന് ഇന അഥവഺ ഇന ീഔൌണ്സ഻ലറഺയ഻ ഇന
ഒംബഽ്സ്ഡമഺന് ഇനന഻ലീഔഺള്ള പഺം. 
 

ഒംബഽ്സ്ഡമഺീെ ഇന ത഼രഽമഺനം, ഇന പരഺത഻ ഇന സവ഼ഔര഻ക്കഽഔുയഺ ഇന തള്ള പറഔുയഺ ഇന
ീചയ്തഺലഽം, ഇനഅതഺണ് ഇനഅത്ഫ഻മ ഇനത഼രഽമഺനം. 

 

a) ഒംബഽ്സ്ഡമഺന് ഇനപരഺത഻ ഇനനല്ഔഽഔ 

 
ഒംബഽ്സ്മഺന് നല്ത്ഔഽന് പരഺത഻ ആന്ഷഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ുയഺ ഄയഺളുീട ഄവഔഺശ഻ുയഺ എഴഽത഻ 
തയാറഺറഺക്ക഻ പ്പ഻ട്ട് ുവണം നല്ത്ഔഺൽ,  ഏത് ഒംബഽ്സ്മഺീന്റ ഄധ഻ഔഺരപര഻ധ഻യ഻ലഺുണഺ 
ആന്ഷഷവററഽീട ന്ദ്ബഺ് ങ് ഄഥവഺ ഒഫ഼സ് വരഽന്ത് ഄവ഻ടഽീത്ത ഒംബഽ്സ്മഺീന്റ ുമല്ത്വ഻ലഺസത്ത഻ൽ 
ുവണം പരഺത഻ നല്ത്ഔഺൽ, ആത഻ീന്റ പ്പം നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ സവഭഺവവഽം മത഻പ്പ് തഽഔയഽം ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന് 
നഷ്ടപര഻ഹഺരവഽം ഄത഻ീന പ഻ന്ത്ഽണയ്ക്ക്കഽന് ുഡഺക്കഽീമന്റ് ഈ ീടക഻ൽ ഄതഽം ഔാട഻ നല്ത്ഔഽഔ. 
 

തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വ സംഭവ഻ക്കഽഔയഺീണക഻ൽ ഒംബഽ്സ്മഺന് പരഺത഻ നല്ത്ഔഺം: 
 

i. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔണ്പന഻യ്ക്ക്ക് ുരകഺമാലം പരഺത഻ എഴഽത഻ നല്ത്ഔഽഔയഽം ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
ഔണ്പന഻ : 

 

 പരഺത഻ ന഻രസ഻ക്കഽഔുയഺ 
 ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔണ്പന഻യ഻ൽ പരഺത഻ നല്ത്ഔ഻ രഽമഺസം ഔഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ടും പരഺത഻ക്കഺരന് 
മറഽപട഻ ലഭ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽുയഺ 

 ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔണ്പന഻ നല്ത്ഔ഻യ മറഽപട഻യ഻ൽ പരഺത഻ക്കഺരൽ സംതിപ്തനീലലക഻ുലഺ 
 

ii. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔണ്പന഻ ന഻രസ഻ചാണത഻നഽുശഷം രഽ വര്ഷത്ത഻നഽുശഷം പരഺത഻ നല്ത്ഔണം. 
 

iii. പരഺത഻ ഏീതക഻ലഽം ുഔഺടത഻യ഻ുലഺ ഈപുഭഺക്തി ുഫഺറത്ത഻ുലഺ ഄര്ന്ദ്ബ഻ുടഷന഻ുലഺ 
വ഻ങഺരണയ഻ല഻ര഻ക്കഽന്ത് അയ഻ര഻ക്കരഽത്. 

 

b) ഒംബഽ്സ്ഡമഺീെ ഇനശഽപഺര്ശഔൾ 
 

ഒംബഽ്സ്മഺൽ പഺല഻ുക്ക ടതഺയ ങ഻ല ഔടമഔൽ ഄഥവഺ ുന്ദ്പഺുട്ടഺുഔഺളുഔളു ട്: 
 

i. ഄത്തരം രഽ പരഺത഻ ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷം രഽ മഺസത്ത഻നഽള വ഻ൽ ശഽപഺര്ശഔൽ ീങയ്ക്ത഻ര഻ക്കണം. 
ii. ഄത഻ീന്റ പഔര്പ്പ് ഈപുഭഺക്തഺവ഻നഽം ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔണ്പന഻ക്കഽം ഄയചാണു ീഔഺടഽക്കണം. 
iii. ഄത്തരം ശഽപഺര്ശഔൽ ലഭ഻ചാണ് 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ൽ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ ശഽപഺര്ശ ുരകമാലം 
എഴഽത഻ സവ഼ഔര഻ക്കണം. 

iv. ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന്റ സമ്മതപന്ദ്തത്ത഻ീന്റ പഔര്പ്പ് ആന്ഷഷവറര്ക്ക് ഄയക്കഽഔയഽം 15 
ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ൽ മറഽപട഻ ുവണീമന്് അവശയീപ്പടഽഔയഽം ീങയാറും. 
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മദ്ധയസ്ഥ ന്ദ്ശമത്ത഻ലാീട തര്ക്കം പര഻ഹര഻ക്കഺനഺയ഻ീലലക഻ൽ, ഒംബഽ്സ്മഺന് നയഺയമഺയ഻ ുതഺന്ഽന് 
വ഻ധ഻ പഺസഺക്കഽം, ഄത് ആന്ഷഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട നഺശനഷ്ടങ്ങളുീട പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് 
അവശയമഺയത഻ൽ ഔാടഽതൽ അയ഻ര഻ക്കഽഔയ഻ലല. 

 

c) ഒംബഽ്സ്ഡമഺീെ ഇനന ഺയവ഻ധ഻ 
 

തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ങട്ടങ്ങള്   ന്ദ്പഔഺരമഺയ഻ര഻ക്കഽം ഒംബഽ്സ്മഺീന്റ നയഺയവ഻ധ഻: 
 

i. നഷ്ടപര഻ഹഺരത്തഽഔ 20 ലക്ഷത്ത഻ൽ ഔാടഽതൽ അയ഻ര഻ക്കരഽത് (എ്ുന്ദ്സ്ഖഷയയഽം മറ്റ് 
ീങലവഽഔളും ഈള്ക്പ്പീട) 

ii. ഄത്തരം പരഺത഻ഔൽ ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷം 3 മഺസത്ത഻നഽള വ഻ൽ നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല്ത്ഔ഻യ഻ര഻ക്കണം, 
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽത്ത വയക്ത഻ മഽഴഽവൽ നഷ്ടപര഻ഹഺരവഽം ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷം 30 
ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ൽ  ഄറ഻യ഻ക്കണം. 

iii. ആന്ഷഷവറൽ വ഻ധ഻ ഄംഖ഼ഔര഻ക്കഽഔയഽം ഄത഻ീനപ്പറ്റ഻യഽള വ ഄറ഻യ഻പ്പ് 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ൽ 
ുരകമാലം എഴഽത഻ ഒംബഽ്സ്മഺീന ഄറ഻യ഻ക്കണം. 

iv. ആന്ഷഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ വ഻ധ഻ ഄംഖ഼ഔര഻ക്കഽഔന്തഺയ഻ ുരകഺമാലം എഴഽത഻ 
ഄറ഻യ഻ചാണ഻ീലലക഻ൽ, ആന്ഷഷവറൽ നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല്ത്ഔഽന്ത഻നഽള വ നടപട഻ ന്ദ്ഔമങ്ങൽ ീങയാറ഻ലല. 

 

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പ ഇനപര഼ക്ഷ ഇന3 
 

1986-ീല ഈപുഭഺക്തി സംരക്ഷണ ന഻യമന്ദ്പഔഺരം, ഏത഻ീനയഺണ് ഈപുഭഺക്തഺവ് എന് ഖണത്ത഻ൽ 
ീപടഽത്തഺൽ ഔഴ഻യഺത്തത്? 

 

I. സവഔഺരയഺവശയത്ത഻നഺയ഻ സഺധനങ്ങൽ ഄഥവഺ ുസവങ്ങൽ ഔാല഻ക്ക് എടഽക്കഽഔ 
II. വ഼ ടഽം വ഻ല്ത്ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ രഺൽ വഺങ്ങഽന് സഺധനം 
III. ഈപുഭഺഖത്ത഻നഺയ഻ സഺധനങ്ങളു ുസവനങ്ങളും വഺങ്ങഽഔ 
IV. മറ്റുള വവരഽീട ുന്ദ്പരണ മാലം ുസവനം ഈപുയഺഖ഻ക്കഽഔ. 

 

D. ുശയവ഻ന഻മയ ഇനത്പത്ഔ഻യ 
 

ഉപുഭഺക്തി ഇനുസവനത്ത഻ന് ഇനുവശ മഺയ ഇനുശയവ഻ന഻മയ ഇനൂവധഗ്ത്പ ം 
 

ീസൌമ മഺയ഻ ഇന ീപഺരഽമഺറഺനഽള്ള പ ഇന ഔഴ഻വഺണ്, ുജഺല഻യ഻ൽ നന്ഺയ഻ ത഻ളങ്ങഺൽ, രഽ 
ഏജന്റ഻ന് ഄഥവഺ ുസവനം ീങയാറുന് ജ഼വനക്കഺരന് ഄതയഺവശയമഺയ഻ ഈ ടഺയ഻ര഻ുക്ക ട ഏറ്റവഽം 
ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ൂവധദ്ധരദ്ധയം. 
 
പരഽക്കൽ സവഭഺവം ുപഺീലയലല, ീസിമയമഺയ഻ ീപഺരഽമഺറഺനഽള വ ഔഴ഻വ് രഺീള ുജഺല഻സ്ഥലത്തഽം 
പഽറത്തഽം മറ്റ് ജ഼വനക്കഺുരഺടഽം ഈപുഭഺക്തഺക്കുളഺടഽം നന്ഺയ഻ ആടീപ്പടഺൽ ന്ദ്പഺപ്തനഺക്കഽം. 
അശയവ഻ന഻മ പഺടവമഺണ് ആത്തരം ീസിമയമഺയ഻ ീപഺരഽമഺറഺനഽള വ ഔഴ഻വഽഔള഻ൽ ഏറ്റവഽം 
ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ടത്. 

 

1. ു ശയവ഻ന഻മയവഽം ഇനഉപുഭഺക്തിബന്ധമങ്ങളറം 
 

സംതിപ്തവഽം വ഻ശവസ്തരഽമഺയ ഈപുഭഺക്തഺക്കീള സിഷ്ട഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഏറ്റവഽം ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട 
ഗടഔമഺണ് ഈപുഭഺക്തി ുസവനം. പുക്ഷ ഄത് ീഔഺ ട് മത഻യഺഔഽന്഻ലല.  ഔണ്പന഻യ്ക്ക്ക് ഏറ്റവഽം 
ശക്തമഺയ ബന്ധം ന഻ലന഻ര്ുത്ത ടത് ഈപുഭഺക്തഺക്കളുമഺയ഻ട്ടഺണ്. 

ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് ഇന നല്ഔഽന്ന ഇന ുസവനവഽം ഇന അവരഽമഺയ഻ ഇന ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്ന ഇന
ബന്ധമവഽം ഇന അനഽസര഻ച്ചഺണ് ഇന രഽ ഇന ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് ഇന ഔന്പന഻ുയഺടഽള്ള പ ഇന
തഺത്പര ം ഇനവഺര്ീത്തടഽക്കഽന്നത്. 
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അുരഺഖയപരമഺയ ബന്ധം എങ്ങീനയഺണ് ഈ ടഺക്കഽന്ത്? 
 
ഄത഻ീന്റ ഹിദയത്ത഻ൽ, രഽ വ഻ശവഺസമഽ ട്. ഄുത സമയത്ത് തീന് അ വ഻ശവഺസീത്ത 
ദിഡ഼ഔര഻ക്കഽഔയഽം ുന്ദ്പഺത്സഺഹ഻പ്പ഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറുന് മറ്റ് ഗടഔങ്ങളുമഽ ട്. ഄത്തരം ങ഻ല 
ഗടഔങ്ങൽ നമഽക്ക് ആവ഻ീട ുനഺക്കഺം. 
 

ച഻ത്തം ഇന2: വ഻ശവഺസത്ത഻ീെ ഇനഗടഔങ്ങൾ 

 
 
i. എലലഺ ബന്ധങ്ങളും തഽടങ്ങഽന്ത് ുഔര്ഷണത്ത഻ലാീടയഺണ്: 

 

രഺൾക്കഇ ഇന ീപീട്ട്യൂട്ട്ന്നഇ ഇന ഇഷ്ടീപ്പടഽന്ന ഇന ത്പഔിതമഺയ഻ര഻ക്കണം, ഇന അത് ഇന
ഉപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ ഇന രഽ ഇന നലല ഇന ബന്ധമം ഇന തഽടങ്ങഺന് ഇന സഹഺയ഻ക്കഽം. ഇന
ഉപുഭഺക്തഺവ് ഇന ഔന്പന഻ ഇന അഥവഺ ഇന ത്പത഻ന഻ധ഻ുയഺട് ഇന ബന്ധമീപ്പടഽന്ുപഺൾ ഇന ഇന
ുദ ഔഺഴ്ചയ഻ലഺണ് ഇന ുഔര്ഷണം ഇന ഉണ്ടഺഔഽന്നത്. ഇന എലലഺ ഹിദയങ്ങളും 
തഽറക്കഽന്ത഻നഽള വ തഺുക്കഺലഺണ് അഔര്ഷണം. ആത് ഔാടഺീത രഽ ബന്ധവഽം ന഻ലന഻ല്ത്ക്കഽഔയ഻ലല. 
അഔര്ഷണമ഻ലലഺത്ത രഽ ീസല്ത്സ്മഺീന്റ ഔഺരയം ഈദഺഹരണമഺയ഻ എടഽക്കഽഔ. ഄയഺള്ക്ക്ക് തീന്റ 
ീസയ഻ല്ത്സ് ുജഺല഻യ഻ൽ ത഻ളങ്ങഺൽ ഔഴ഻യഽീമന്് ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് ുതഺന്ഽന്ഽ ുടഺ? 

 

ii. ബന്ധങ്ങൽ ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്ത഻നഽള വ ര ടഺമീത്ത ഗടഔമഺണ് രഺളുീട സഺന്ന഻ധ ം. 
 

വ഻വഺഹമഺണ് ഏറ്റവഽം മ഻ഔചാണ ഈദഺഹരണം. ഭഺരയക്ക് ഭര്ത്തഺവ഻ീന ഔഺണണമന്് ുതഺന്ഽണ്ുപഺൽ 

ഭര്ത്തഺവ് ഄടഽത്ത് ീങലലണീമന്ഽ ുടഺ? അതഽുപഺീല ഇന ഉപുഭഺക്തിബന്ധമങ്ങള഻ലഽം, ഇന
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് ഇന ുവശ മനഽസര഻ച്ചഇ ഇന ഔന്പന഻ുയഺ ഇന അത഻ീെ ഇന
ത്പത഻ന഻ധ഻ുയഺ ഇന ലഭ മഺയ഻ര഻ക്കണം ഇന അവര് ഇന ുനര഻ട്ട്യൂട്ട്ഇ ഇന ഹഺജരഺയ഻ ഇന
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീെ ഇനുവശ ങ്ങൾ ഇനുഔൾക്കണീമന്നഽുണ്ടഺ? 
 
ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് ുവ ട സഹഺയസഹഔരണങ്ങൽ ഹഺജരഺഔഺീത തീന് ീങയ്ക്തഽ ീഔഺടഽക്കഽന് 
സരര്ഭങ്ങളുമഽ ട്.  ഈപുഭഺക്തഺവ഻ുനഺട് സംസഺര഻ചാണ് രഺള്ക്ക്ക് ഄുപ്പഺഴഽം അ ബന്ധം 
ന഻ലന഻ര്ത്തഺനഺഔഽം, ഄതഺയത് ഄവരഽീട ഔടമീയപ്പറ്റ഻ പറഞ്ഞഽ മനസിന഻ലഺക്ക഻യഽം ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് 
അവശയമഺയ ഈറപ്പുഔള്   നല്ത്ഔ഻യഽമഺണ് ഄത് ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്ത്. 
മഽഔള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് എലലഺ ഔഺരയങ്ങളും ങഽരഽക്കത്ത഻ൽ തഺീഴ ീഔഺടഽക്കഽന്ഽ: 
 

 രഺള്ക്ക്ക് മത഻പ്പ് സവയം സിഷ്ട഻ക്കഺം ഄഥവഺ 
 രഺൽ ഄവതര഻പ്പ഻ക്കഽന് ുഔള്ക്ക്കഽന് ര഼ത഻യഽം ഄഥവഺ 
 മീറ്റഺരള്ക്ക്ക് അയക്കഽന് സുരശം. 
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ആീതലലഺണ് അശയവ഻ന഻മയത്ത഻ീന്റ ഗടഔങ്ങളും ഄചാണടക്കത്ത഻ീന്റയഽം പഺടവത്ത഻ീന്റയഽം ൂശല഻. രഺൽ 
ങ഻ന്ത്഻ക്കഽഔയഽം ഔഺണഽഔയഽം ീങയാറുന്ീതുന്ത്ഺ ഄതഺണ് അശയവ഻ന഻മയത്ത഻ൽ ീതള഻യഽന്ത്. 
 
ഈപുഭഺക്തി ബന്ധം ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്ത഻ന് ഔണ്പന഻ഔൽ രഽപഺട് ഉന്ൽ നല്ത്ഔഺറഽ ട് ഔഺരണം പഽത഻യ 
ഈപുഭഺക്തഺക്കീള ുനടഽന്ത഻ലഽം എളുപ്പം ന഻ലവ഻ലഽള വ ഈപുഭഺക്തഺക്കീള ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്തഺണ്. 
ഈപുഭഺക്തി ബന്ധങ്ങൽ വ഻വ഻ധ ര഼ത഻ഔള഻ൽ സിഷ്ട഻ക്കഺം – ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന്റ ആണ്ഷവറന്ഷസ് അവശയഔത 
മനസിന഻ലഺക്ക഻യഽം പര഻രക്ഷീയക്കഽറ഻ചാണ് വ഻ശദമഺക്ക഻യഽം ുഫഺമഽൽ നല്ത്ഔ഻യഽം. ഄങ്ങീന, ഇ 
ര഼ത഻യ഻ീലഺീക്ക ഈപുഭഺക്തഺവഽമഺയഽള വ ബന്ധം ശക്ത഻ീപ്പടഽത്തഺൽ ഏജന്റ഻ന് ഄവസരം ലഭ഻ക്കഽം. 
 

2. ഇനുശയവ഻ന഻മയ ഇനത്പത്ഔ഻യ 
 

എത്ഫഺണ ഇനുശയവ഻ന഻മയം? 
 
എലലഺ അശയവ഻ന഻മയങ്ങള്ക്ക്കഽം രഽ സുരശം ഄയക്കഽന് വയക്ത഻യഽം അ സുരശം സവ഼ഔര഻ക്കഺൽ രഽ 
വയക്ത഻യഽം ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കണം. സുരശം സവ഼ഔര഻ക്കഽന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഄത഻ീന്റ ഈള വടക്കം 
മനസിന഻ലഺയക഻ൽ മഺന്ദ്തുമ ഇ ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യ പാര്ണമഺഔഽഔയഽള വു. 
 

ച഻ത്തം ഇന3: ുശയവ഻ന഻മയ ഇനമഺര്ഗങ്ങൾ 

 
 
അശയവ഻ന഻മയം വ഻വ഻ധ ര഼ത഻യ഻ൽ നടത്തഺം 
 

 വഺയ്ക്ീമഺഴ഻ 
 വരീമഺഴ഻ 
 ുനഺ-ീവര്ബൽ 
 ശര഼രഭഺഷ 

 
ഄത് മഽകഺമഽകുമഺ ുഫഺണ഻ലാീടുയഺ ഔത്ത഻ലാീടുയഺ ആന്റ഻ ര്ീനറ്റ഻ലാീടുയഺ അഔഺം. ഄത് 
ഓപങഺര഻ഔുമഺ ഄീനിപങഺര഻ഔുമഺ അഔഺം. ഈീള വടക്കം, സുരശം, മഺധയമം ഏതഺയഺലഽം, 
അശയവ഻ന഻മയത്ത഻ീന്റ ഄട഻സ്ഥഺനം ുന്ദ്ശഺതഺവ് എന്ത്ഺണ് വ഻ന഻മയത്ത഻ലാീട മനസിന഻ലഺക്കഽന്ീതന്ഺണ്.  
 
ന഻ര്ദ഻ഷ്ട പര഻ന്ദ്ഖഺഹഔന് എുപ്പഺഴഺണ് എങ്ങീനയഺണ് സുരശം ഄയക്കഽഔ എന്ത് ബ഻സ഻നസിന഻ൽ വളീര 
ന്ദ്പധഺനമഺണ്. 
 
അശയവ഻ന഻മയ ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യ തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ. 
 
ങ഻ന്ദ്തത്ത഻ീല ഗടഔങ്ങൽ നമഽക്ക് ന഻ര്വങ഻ക്കഺം 
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ച഻ത്തം ഇന4: ഇനുശയവ഻ന഻മയ ഇനത്പത്ഔ഻യ 

 
 

ന഻ര്വചനം 
 

i. ഉറവ഻ടം: സുരശത്ത഻ീന്റ ഈറവ഻ടം എന് ന഻ലയ഻ൽ, ഏജന്റ഻ന് തഺൽ എന്ത്഻നഺണ് 
അശയവ഻ന഻മയം നടത്തഽന്ീതന്ഽം എന്ത്ഺണ് പറയഽന്ീതന്ഽം തഺൽ പറയഽന്ത് ഈപുയഺഖന്ദ്പദവഽം 
ഔിതയവഽമഺയ വ഻വരങ്ങളഺീണന്ഽള വ അംതൃവ഻ശവഺസം ഄയഺൽക്ക് ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കണം.  

ii. സുേശം എന്ഺൽ രഺള്ക്ക്ക് അശയവ഻ന഻മയം നടുത്ത ട വ഻വരങ്ങൽ. 

iii. എന്ുഔഺഡ഻ംഗ് എന്ഺൽ അയക്കഽന്ത഻നഽള വ രാപത്ത഻ൽ രഺളുീട അശയവ഻ന഻മയീത്ത 
പര഻വര്ത്തനം ീങയാറുന് ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യ, ഄത് മറഽവശത്തഽള വ വയക്ത഻ക്ക് ഡ഻ുഔഺഡ് ീങയാറഺൽ 
ഔഴ഻യഽന്തഺയ഻ര഻ക്കണം. അശയക്കഽഴപ്പങ്ങൽ ഴ഻വഺക്ക഻ രഺള്ക്ക്ക് എന്ദ്ത നന്ഺയ഻ വ഻വരങ്ങൽ 
വ഻ന഻മയം നടത്തഺനഽള വ ഔഴ഻വ് ഄനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽം എന്ഷുഔഺഡ഻ംഖ഻ീന്റ വ഻ജയം. ആത഻നഺയ഻ 
രഺളുീട ുന്ദ്ശഺതഺക്കൽ അരഺീണന്് ഄറ഻ുയ ടത് ന്ദ്പധഺനമഺണ്. ആങ്ങീന ീങയാറുന്ത഻ൽ 
പരഺജയീപ്പടഽഔയഺീണക഻ൽ ലഭ഻ക്കഽന് സുരശം ീതറ്റ഻ദ്ധഺരണയ്ക്ക്ക് ആടയഺക്കഽം. 

iv. സുരശം ൂഔമഺറഽന്ത് രഽ ചഺനല഻ലാീടയഺണ്, ഄത് അവശയഺനഽസരണം 
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കണം. മഽകഺമഽക ങര്ചാണഔൽ, ീടല഻ുഫഺൽ, വ഼ഡ഻ുയഺ തഽടങ്ങ഻യ വഺീമഺഴ഻ുയഺ ഔത്ത്, 
ആീമയ഻ൽ, ീമുമ്മഺ, റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് എന്഼ വരീമഺഴ഻ുയഺ അഔഺം. 

v. ഡ഻ുഔഺഡ഻ംഗ് എന്ഺൽ ഄയചാണ വ഻വരങ്ങൽ ലഭ഻ുക്ക ട സ്ഥലത്ത് ലഭ഻ക്കഽഔയഽം, ഄത് 
വ഻വര്ത്തനം ീങയ്ക്ത് മനസിന഻ലഺക്കഽഔയഽം ീങയാറുന് ര഼ത഻യഺണ്. എന്ഷുഔഺഡ഻ംഖ഻ീന്റ ഄന്ദ്ത തീന് 
ന്ദ്പഺധഺനയം ഡ഻ുഔഺഡ഻ംഖ഻നഽമഽ ട്. 

vi. പര഻ത്ഖഺഹഔന്: അവസനമഺയ഻ രഽ പര഻ന്ദ്ഖഺഹഔനഽ ട്, രഽ വയക്ത഻ുയഺ ഄത഻ൽ 
ഔാടഽതുലഺ,  സുരശം ഄയചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് അര്ക്കഺുണഺ ഄവൽ.  ഇ സദസിന഻ുലഺ ഒുരഺ 
വയക്ത഻ഔള്ക്ക്കഽം ഄവരഽുടതഺയ അശയങ്ങളും വ഻ശവഺസങ്ങളും വ഻ഔഺരങ്ങളുമഽ ട്, ആത് 
ഄനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽം ലഭ഻ക്കഽന് സുരശുത്തഺട് ഄവൽ ന്ദ്പത഻ഔര഻ക്കഽഔ. ഇ ഗടഔങ്ങീളലലഺം 
തീന് സുരശം ഄയക്കഽണ്ുപഺൽ സുരശം ഄയക്കഽന് വയക്ത഻യഽീട മനസിന഻ലഽ ടഺഔണം. 

ഈറവ഻ടം സുരശം എൻുഔഺഡ഻ംഖ് സുരശം ങഺനൽ സുരശം ഡ഻ുഔഺഡ഻ംഖ് സുരശം ുന്ദ്ശഺതഺവ് 

ന്ദ്പത഻ഔരണം 

സരര്ഭം 
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vii. ത്പത഻ഔരണം: സുരശം ഄയക്കഽന്തഽം ലഭ഻ക്കഽന്തഽുപഺീല തീന് പര഻ന്ദ്ഖഺഹഔന് സുരശം 
ഄയചാണ വയക്ത഻ീയ തീന്റ ന്ദ്പത഻ഔരണവഽം ഄറ഻യ഻ക്കണം. സുരശം ഄയചാണ വയക്ത഻ ന്ദ്പത഻ഔരണം 
വളീര ന്ദ്ശദ്ധുയഺടഽഔാട഻ വഺയ഻ക്കഽഔ ഄുപ്പഺൽ എങ്ങീനയഺണ് പര഻ന്ദ്ഖഺഹഔന് സുരശം 
ലഭ഻ചാണീതന്ഽം ഄത഻ീന്റ ുമലഽള വ മുനഺഭഺവം എന്ത്ഺീണന്ഽം മനസിന഻ലഺക്കഺം. അവശയീമക഻ൽ 
സുരശത്ത഻ീന്റ ഈള വടക്കത഻ൽ മഺറ്റം വരഽത്തഺം. 

3. ഇനുശയവ഻ന഻മയത്ത഻നഽള്ള പ ഇനതടസ്സങ്ങൾ 
 
മഽഔള഻ൽ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യയഽീട ഒുരഺ ഗട്ടങ്ങളും അശയവ഻ന഻മയത്ത഻ന് 
തടസിനങ്ങളു ടഺുയക്കഺം. അയക്കഽന് അീളപ്പറ്റ഻ സിഷ്ട഻ക്കീപ്പട്ട ഄഭ഻ന്ദ്പഺയം മാലം അശയവ഻ന഻യം 
വളീചാണഺട഻ക്കീപ്പടഺം ഄഥവഺ സുരശത്ത഻ീന്റ ുമഺശമഺയ രാപഔല്ത്പനുയഺ വ഻വരത്ത഻ലഽ ടഺഔഽന് 
ഏറ്റക്കഽറചാണ഻ുലഺ പര഻ന്ദ്ഖഺഹഔീന്റ സംസ്ഔഺരം ഄയക്കഽന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് മനസ഻ലഺഔഺീത വരഽഔുയഺ 
ീങയ്ക്തഺലഽം സുരശം വളീചാണഺട഻ക്കീപ്പടഽം. ആത്തരം തടസിനങ്ങൽ ന഼ക്കം ീങയാറുഔ എന്ത് 
രഽതരത്ത഻ലഽള വ ീവലലുവ഻ള഻യഺണ്. 
 

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പ ഇനപര഼ക്ഷ ഇന4 
 
ആത഻ുലത഻നഺണ് അുരഺഖയപരമഺയ രഽ ബന്ധം ഈ ടഺക്കഺൽ ഔഴ഻യഺത്തത്? 

 
I. അഔര്ഷണം 
II. വ഻ശവഺസം 
III. അശയവ഻ന഻മയം 

IV. ഄവ഻ശവഺസം 

 

E. ുനഺണ്-ീവര്ബല് ഇനുശയവ഻ന഻മയം 
 

ഏജന്റ് മനസിന഻ലഺുക്ക ടതഺയ ങ഻ല തതവങ്ങൽ നമഽക്ക് ുനഺക്കഺം. 
ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കഽഔ 
 

ുദ മഺയ഻ രഽ നലല ുഭ഻ത്പഺയം ഉണ്ടഺക്കഽഔ 

 
അദയം തീന് നലല മത഻പ്പ് ഈ ടഺക്കഽന്ഽ 

 
ഏീതഺരഽ ബന്ധത്ത഻ീന്റയഽം ീനടഽംതാണഺണ് അഔര്ഷണീമന്് നമ്മൽ ുനരീത്ത തീന് പഠ഻ചാണു. ന഻ങ്ങീള 
ആഷ്ടമലലഺത്ത രഽ വയക്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം ബ഻സ഻നസിന് ലഭ഻ക്കഽഔ ന്ദ്ശമഔരമഺയ രഽ ഔഺരയമഺണ്. മ഻ക്ക 
അളുഔള്ക്ക്കഽം ന഻ങ്ങീള രഽ മഺന്ദ്ത ഔഺണഽണ്ുപഺൽ തീന് വ഻ലയ഻രഽത്തഺൽ ഔഴ഻യഽം. ന഻ങ്ങളുീട 
വസ്ന്ദ്തധഺരണത്ത഻ലഽം ശര഼രഭഺഷയ഻ലഽം, മഺനയതയ഻ലഽം സംസഺരത്ത഻ീന്റയഽം ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ഄവൽ 
ന഻ങ്ങീളപ്പറ്റ഻ ഄഭ഻ന്ദ്പഺയം പറയഽന്ത്. ഒര്ക്കഽഔ, അദയമഺയ഻ ഈ ടഺക്ക഻ എടഽക്കഽന് അഭ഻ന്ദ്പഺയം 
അജ഼വനഺന്ത്ം ന഻ലന഻ല്ത്ക്കഽം. നലല ഄഭ഻ന്ദ്പഺയം ഈ ടഺക്ക഻ീയടഽക്കഺനഽള വ ങ഻ല ീപഺട഻ൂക്കഔൽ തഺീഴ 
ീഔഺടഽക്കഽന്ഽ: 

 

i. സമയന഻ഷ്ഠ ഇന എുപ്പഺഴഽം ഇന പഺല഻ക്കഽഔ. എുപ്പഺഴഽം ഔഽറചാണ് ുനരീത്ത 
എത്ത഻ുചാണരഽന് ര഼ത഻യ഻ൽ ലഺൽ ീങയാറുഔ, എീന്ത്ക഻ലഽം തടസിനമഽ ടഺയഺലഽം സമയത്തഽതീന് 
എത്തഺനഺഔഽം. 

 

ii. അനഽുയഺജ മഺയ ഇന ര഼ത഻യ഻ല് ഇന ുപഺഔഽഔ. ഇന ന഻ങ്ങളുീട വ഻ജയസഺധയത, ന഻ങ്ങൽ 
ഔഺണഺൽ ുപഺഔഽന് വയക്ത഻ക്ക് ന഻ങ്ങീള ഄറ഻യഽഔയ഻ലല, ന഻ങ്ങളുീട ര഼ത഻ഔളഺണ് ഄവൽ 
അദയമഺയ഻ ുനഺക്കഽഔ. 
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 അദയഔഺഴ്ങയ഻ൽ ന഻ങ്ങീളപ്പറ്റ഻ നലല ഄഭ഻ന്ദ്പഺയം ഈ ടഺക്കഺൽ ഔഴ഻യഽുമഺ?    
 ഔാട഻ഔഺഴ്ങയ്ക്ക്ക് ഄഥവഺ ങര്ചാണയ്ക്ക്ക് ുപഺയുപ്പഺൽ ന഻ങ്ങൽ നന്ഺയ഻ വസ്ന്ദ്തധഺരണം 
ീങയ്ക്ത഻രഽുന്ഺ? 

 ന഻ങ്ങൽ വിത്ത഻യഽം ീവട഻പ്പുമഺയ഻ട്ടഺുണഺ ുപഺയത് – നലല ുപഺീല മഽട഻ീയഺതഽക്ക഻ ുഷവ് 
ീങയ്ക്ത്, വിത്ത഻യഽം ീവട഻പ്പുമഽള വ വസ്ന്ദ്തമഺുണഺ ധര഻ചാണ഻രഽന്ത്, നന്ഺയ഻ ുമക്കപ്പ് 
ീങയ്ക്ത഻രഽുന്ഺ? 

 

iii. അത്ധവ഻ശവഺസുത്തഺടഽം ഇന ഉഷ്മളതുയഺടഽം ഇന ഔാട഻യ ഇന പഽഞ്ച഻ര഻ ഇന ന഻ങ്ങീള 
ന഻ങ്ങളുീട സദസയരഽമഺയ഻ ീപീട്ടന്് ഄടഽപ്പ഻ക്കഽം. 

 

iv. ുത്ധവ഻ശവഺസുത്തഺടഽം ഇന അസ്ഡന഻ഗ്ത്പവഽമഺയഽം ഇന തഽറന്നഇ ഇന
സംസഺര഻ക്കഽഔ 

 
 ന഻ങ്ങളുീട ശര഼രഭഺഷ അംതൃവ഻ശവഺസവഽം ദിഢന഻ശ്ചയവഽം എടഽത്ത് ഔഺണ഻ക്കഽുമഺ?  
 ന഻ങ്ങൽക്ക് എഴഽുന്റ്റ് ന഻ന്് പഽ് ങ഻ര഻ചാണ് ഔണ഻ൽ ുനഺക്ക഻ ഈപങഺരപാര്േം 
ൂഔീഔഺടഽത്തഺൽ ഔഴ഻യഽുമഺ? 

 ങ഻ല വ഻മര്ശനങ്ങൽ ുഔള്ക്ുക്ക ട഻വരഽണ്ുപഺുഴഺ ന഻ങ്ങൽ വ഻ങഺര഻ചാണുപഺീല ഄലല 
ഔാട഻ഔഺഴ്ങീയക഻ൽ ന഻ങ്ങൽ ഄസ്ന഻ദ്ധരദ്ധരഺയ഻ ആര഻ക്കഽുമഺ? 

 

v. മറ്റഇ ഇന വ ക്ത഻യ഻ലഽള്ള പ ഇന തഺത്പര ം – മറ്റ് വയക്ത഻ുയഺുടഺ അംതൃഺര്ഥതുയഺട് 
ആടീപ്പടഽഔ എന്ത് വളീര ന്ദ്പധഺനമഺയ ഗടഔമഺണ്. 

 
 രഽ വയക്ത഻ എന് ന഻ലയ഻ൽ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീനപ്പറ്റ഻ മനസിന഻ലഺക്കഺൽ ന഻ങ്ങൽ ീമനീക്കടഽുമഺ?    
 ഄവര്   പറയഽന്ത് ന഻ങ്ങൽ ന്ദ്ശദ്ധുയഺടഽഔാട഻ ുഔള്ക്ക്കഽുമഺ? 
 ങ്ങൽ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് പഽര്ണമഺയ ന്ദ്ശദ്ധുഔഺടഽക്കഽുമഺ ഄുതഺ പഔഽത഻ സമയം ീമൂബല഻ൽ 
സംസഺര഻ക്കഺനഺയ഻ ഔളയഽുമഺ? 

 

 

1. ശര഼രഭഺഷ 
 
ശര഼രഭഺഷീയന്് പറയഽന്ത് ങലനങ്ങൽ, അംഖയങ്ങൽ, മഽകീത്ത ഭഺവവയതയഺസങ്ങൽ എന്഻വീയയഺണ്. 
നമ്മൽ സംസഺര഻ക്കഽന് ര഼ത഻, ആര഻ക്കഽന് ര഼ത഻, നടക്കഽന് ര഼ത഻, ന഻ല്ത്ക്കഽന് ര഼ത഻ എന്഻വീയലലഺം 
നമ്മീളപ്പറ്റ഻യഽം നമ്മഽീട മനസിന഻ലഽള വത഻ീനപ്പറ്റ഻യഽം ങ഻ലത് പറയഽം.  
 
ീപഺതഽുവ നമ്മൽ സംസഺര഻ക്കഽന്ത഻ീന്റ പഔഽത഻ മഺന്ദ്തുമഺ അളുഔൽ ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കഽഔയഽള വു. നമ്മൽ 
സംസഺര഻ക്കഺത്ത്, ഔഽറചാണ് ഔാടഽതലഽം ഈചാണത്ത഻ൽ സംസഺര഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറുഔ. ത഼ര്ചാണയഺയഽം, രഺൽ 
ഄവരഽീട ശര഼രഭഺഷീയപ്പറ്റ഻ ുബഺധവഺനഺയ഻ര഻ക്കണം. 

 

a) ുത്ധവ഻ശവഺസം 
 

അംതൃവ഻ശവഺസുത്തഺടഽം ദിഢതുയഺടഽം ഔാട഻ ന്ദ്പതയക്ഷീപ്പടഽന്ത഻നഽള വ ങ഻ല ീപഺട഻ൂക്കഔൽ തഺീഴ 
ീഔഺടഽക്കഽന്ഽ: 

 
 ന഻ല്ത്പ് – നന്ഺയ഻ തല ഈയര്ത്ത഻ ന഻ല്ത്ക്കഽഔ. 
 ഔണ഻ൽ  ുനഺക്ക഻ സംസഺര഻ക്കഽഔ – പഽ് ങ഻ര഻ക്കഽന് മഽകുത്തഺീട 
 ഈപുയഺഖപഔരമഺയ അംഖയങ്ങൽ മനപ്പൂര്േം ഔഺണ഻ക്കഽഔ. 
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b)  ഇനവ഻ശവഺസം 
 

മ഻ക്കവഺറഽം രഽ ീസയ഻ല്ത്സ് നടത്തഽന് വയക്ത഻യഽീട വഺക്കഽഔൽ അരഽം ീങവ഻ീഔഺള വഺറ഻ലല 
ഔഺരണം ുന്ദ്ശഺതഺവ഻ന് ഄവീര വ഻ശവഺസമ഻ലല – ഄവളുീട ശര഼രഭഺഷ ഄവൽ പറയഽന്ത് 
ശര഻ീവയ്ക്ക്കഽന് ര഼ത഻യ഻ലഺയ഻ര഻ക്ക഻ലല.  രഺൽ ഄംതൃഺര്ഥതയ഻ലലഺത്തവനഽം വ഻ശവസ഻ക്കഺൽ 
ീഔഺള വഺത്തതഽമഺീണക഻ൽ ഄവൽ ഔഺണ഻ക്കഽന് ന്ദ്പുതയഔ ഄംഖയങ്ങൽ ഄറ഻ഞ്ഞ഻ര഻ുക്ക ടത് 
ഄതയഺവശയമഺണ് ഄത഻ൽ ങ഻ലത് തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ: 

 ഔണ഻ുനഺക്കഺീത സംസഺര഻ക്കഽഔ, ഄഥവഺ ീപീട്ടന്് ഔണീവട്ട഻ക്കഽഔ 
 സംസഺര഻ക്കഽണ്ുപഺൽ ൂഔ ഄീലലക഻ൽ വ഻രലഽഔൽ ങഽ ട഻ൽ ീവയ്ക്ക്കഽഔ. 
 രഽ വയക്ത഻യഽീട മഽന്഻ൽ പഽറം ത഻ര഻ഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽഔ 
 രഺളുീട ശവഺസഖത഻ ുവഖത്ത഻ലഺഔഽഔ 
 ന഻റം മഺറഽഔ – മഽകവഽം ഔഴഽത്തഽം ങഽവക്കഽഔ 
 വ഻യര്ക്കഽഔ 
 ശബ്ദം ആടറഽഔ, ീതഺ ട ഄടയ്ക്ക്കഽഔ. 
 സംസഺരം – പഽതഽീക്കയഽം വയക്തമഺയഽം പുക്ഷ ശബ്ദം വളീറ ഔഽറചാണ് 
 

ങ഻ല ശര഼രഭഺഷഔൽ തഔരഺറ഻ീനയഽം തഺത്പരയമ഻ലലഺയ്ക്മീയയഽം ഔഺണ഻ക്കഽന്ഽ, ഄത഻ൽ ങ഻ലത്: 
 
 ൂഔ/ൂഔപത്ത഻ മഽന്ദ്ദഔൽ ീങറഽതഽം ശര഼രുത്തഺട് ഄടഽപ്പ഻ചാണും ഔഺണ഻ക്കഽഔ. 
 മഽകീത്ത ഭഺവമഺറ്റം ന്ദ്പഔടമഺക്കഺത഻ര഻ക്കഽഔ 
 പഽറംത഻ര഻ഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽഔ 
 ൂഔീഔട്ട഻യ഻ര഻ക്കഽഔ 
 ഔണ഻ൽ ുനഺക്കഺീതുയഺ ഔഽന഻ഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽഔുയഺ ീങയാറുഔ 
 

ന഻ങ്ങളറീട ഇനഉപുഭഺക്തഺവ് ഇനഇത്തരത്ത഻ല് ഇനീപരഽമഺറഽഔയഺീണങ്ക഻ല് ഇനന഻ങ്ങൾ ഇന
സവയം ഇനപര഻ുശഺധന ഇനനടത്തഽഔയഽം ഇനഎത്ഫഺണ് ഇനഉപുഭഺത്തഺവ഻ീെ ഇനമനസ്സ഻ലാീട ഇന
ഔടന്നഽുപഺഔഽന്നീതന്നഇ ഇനഅവീര ഇനഔാടഽതല് ഇനത്ശത്പ഻ച്ചഇ ഇനമനസ്സ഻ലഺക്കഽഔ. 
 

2.  ഇനത്ശവണപഺടവം 
 
അശയവ഻ന഻മയത്ത഻ീല മാന്ഺതമീത്ത ീസറ്റഺണ് ന്ദ്ശവണ പഺടവം.  ‚മനസിന഻ലഺവഽന്ത഻ന് മഽണ്പ് 
മനസിന഻ലഺക്കഽഔ‛ എന് രഽ ീപഺതഽ തതവം ഄനഽസര഻ചാണഺണ഻ത്. 
 
ന഻ങ്ങൽ എന്ഺയ഻ ന്ദ്ശവ഻ക്കഽുന്ഺ എന്ത഻ന് ന഻ങ്ങളുീട ുജഺല഻യ഻ലഽള വ ൂവദദ്ധരദ്ധയത്ത഻നഽം 
മറ്റുള വവരഽമഺയ഻ നലല ബന്ധം ന഻ര്ത്തഽന്ത഻നഽം വളീരയധ഻ഔം ന്ദ്പഺധഺനയമഽ ട്. 

 
a) സജ഼വമഺയ഻ ഇനുഔൾക്കഽഔ: 

 
ആവ഻ീടയഺണ് നമ്മൽ വളീര ഔരഽതുലഺടഽഔാട഻ ുഔള്ക്ക്കഽഔ മഺന്ദ്തമലല മീറ്റഺരഽ വയക്ത഻ ഄയചാണ഻ര഻ക്കഽന് 
സുരശമ പാര്ണമഺയ഻ മനസിന഻ലഺക്കഺൽ ന്ദ്ശമ഻ക്കണം. 
 
സജ഼വമഺയ഻ ുഔള്ക്ക്കഽന്ത഻ീന്റ ങ഻ല ഗടഔങ്ങൽ നമഽക്ക് ുനഺക്കഺം. 
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i. ത്പുത ഔ ഇനത്ശത്പ ഇനനല്ഔല് 
 

സംസഺര഻ക്കഽന് വയക്ത഻ക്ക് നമ്മൽ പാര്ണമഺയ ന്ദ്ശദ്ധ നല്ത്ഔഽഔയഽം സുരശം സവ഼ഔര഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറണം. 
ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കഽഔ, ുനഺൽ-ീവര്ബൽ അശയവ഻ന഻മയവഽം ഈറീക്ക സംസഺര഻ക്കഽം. ന്ദ്പുതയഔ ന്ദ്ശദ്ധ നല്ത്ഔഽന്ത഻ീന്റ 
ങ഻ല ഗഔങ്ങൽ ആവ഻ീട ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ: 

 
 ന്ദ്പഺസംഖ഻ഔീന ുനര഻ട്ട് ുനഺക്കഽഔ 
 ന്ദ്ഭഺന്ത്മഺയ ങ഻ന്ത്ഺഖത഻ഔൽ മഺറ്റ഻ ീവയ്ക്ക്കഽഔ 
 ത഻ര഻ചാണട഻ക്കഺനഺയ഻ ര഻ക്കലഽം മഺനസ഻ഔമഺയ഻ തയാറഺീറടഽക്കരഽത്. 
 എലലഺ തരത്ത഻ലഽമഽള വ ബഺഹയ ങ഻ന്ത്ഺഖത഻ഔളും ഴ഻വഺക്കഽഔ (ഈദഺഹരണത്ത഻ന്, 
ന഻ങ്ങളുീട ീമഺൂബൽ ന഻ശ്ശബ്ദ ുമഺഡ഻ലഺക്കഽഔ) 

 ന്ദ്പഺസംഖ഼ഔീന്റ ശര഼രഭഺഷ ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കഽഔ. 
 

ii. ന഻ങ്ങൾ ഇനുഔട്ട്യൂട്ട്റീഔഺണ്ട഻ര഻ക്കഽഔയഺീണന്നഇ ഇനസ്ഥഺപ഻ക്കഽഔ 
 

ആവ഻ീട ന഻ങ്ങളുീട ശര഼ര ഭഺഷക്ക് വല഻യ രഽ പകഽ ട്. ഈദഺഹരണത്ത഻ന് രഺൽ: 
 
 ആടയ്ക്ക്ക഻ീട തലയഺട്ടുഔയഽം പഽ് ങ഻ര഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറുഔ 
 ത് ങത്ത഻ല഻ര഻ക്കഽഔയഽം മറ്റുള വവീര തഽറന്് സംസഺര഻ക്കഺനഽം ഄനഽവദ഻ക്കഽഔ 
 ഄീത, ഈേ് ഈേ് ുപഺലഽള വ ീങറ഻യ ഔമന്റുഔളും പറയഽഔ 
 

iii. ത്പത഻ഔരണം ഇനഅറ഻യ഻ക്കഽഔ 
 

നമ്മൽ ുഔള്ക്ക്കഽന്ത഻ീന്റ നീലലഺരഽ ഭഺഖവഽം നമ്മഽീട ങ഻ന്ത്ഺഖത഻ഔളും വ഻മര്ശനങ്ങളും വ഻ശവഺസങ്ങളും 
ഄനഽസര഻ചാണ് മഺറ഻മറ഻യഽം. രഽ ുന്ദ്ശഺതഺവ് എന് ന഻ലയ഻ൽ, നമഽക്ക് ആത഻ീനപ്പറ്റ഻യഽള വ ഄവുബഺധം 
ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കഽഔയഽം യഥഺര്ഥത്ത഻ൽ പറഞ്ഞ ഔഺരയങ്ങൽ മനസിന഻ലഺക്കഺൽ ന്ദ്ശമ഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറണം. 
 

 ഇ സുരശം ങ഻ന്ത്഻ക്കഺൻ എന്ത്ഺണ് പറഞ്ഞീതന് വ഻ശദ഼ഔര഻ക്കഺൻ ുങഺദയങ്ങൾ ുങഺദ഻ക്കഺൻ 
ന഻ങ്ങുളഺട് അവശയീപ്പടഺം 

 ഫ഼്ബഺക്ക് നൽഔഺൻ മീറ്റഺരഽ ന്ദ്പധഺന വ഻ധത്ത഻ലഽം സ്പ഼ക്കർ വഺക്കഽഔൾ chithrangada 
ഄഔീല അണ് 

 മാന്ഺമതഽ വഴ഻ ആടയ്ക്ക്ക഻ീട സ്പ഼ക്കർ ന഻ർത്തഺൻ , സ്പ഼ക്കർ പറഞ്ഞഽ എന്ത്ഽ സംന്ദ്ഖഹം 
വരഽത്ത഻യഽം ഄത഻ീന ഄവണ്ീറ ഄീലലക഻ൽ ഄവളുീട ഄടഽക്കൽ അവർത്ത഻ക്കഺൻ അണ്. 
 

ഉദഺഹരണം 

 

സ്ഡപഷ്ടമഺക്ക഻ ഇന തരഺന് ഇനുവശ ീപ്പടഽഔ ഇന - ഞഺൽ ുഔട്ടത഻ൽ ന഻ന്ഽം, ഞഺൽ വയഺകയഺന഻ചാണത് 
ശര഻യഺുണഺ, ഄതഺയത് ഞങ്ങളുീട അുരഺഖയ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ലഺന഻ീന്റ ഖഽണഖണങ്ങള഻ൽ ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് 
ങ഻ല ന്ദ്പം  നങ്ങളു ീടന്്, തഺകള്   ന്് ീതള഻ചാണു പറയഺുമഺ? 
 

ത്പഺസംഖ഻ഔീെ ഇന വഺക്കഽഔൾ ഇന ശര഻യഺയ഻ ഇന പരഺവര്ത്തനം ഇന ീചയ്യറഔ ഇന - ഄുപ്പഺൽ 
ന഻ങ്ങൽ പറയഽന്ത് ഞങ്ങളുീട അുരഺഖയ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ലഺനഽഔള഻ൽ അഔര്ഷ഻ഔത്തക്കതഺയ യഺീതഺരഽ 
ഖഽണണങ്ങളുമ഻ീലലന്ഺണ് - ന഻ങ്ങൽ പറഞ്ഞ ഔഺരയം ഞഺൽ നന്ഺയ഻ മനസിന഻ലഺക്ക഻ുയഺ? 
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iv. വ ഺകഺന഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽഔ: 
 

സജ഼വമഺയ഻ ുഔള്ക്ക്കഽന്ത഻ീന്റ ഏറ്റവഽം വല഻യ ന്ദ്പം  നം എീന്ത്ന്ഺൽ ന്ദ്പഺസംഖ഻ഔീനപ്പറ്റ഻ 
വയഺകഺന഻ക്കഽഔയഽം ന഼ത഻യഽക്തമലലഺത്ത ര഼ത഻യ഻ൽ സംസഺര഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറഺനഽള വ നമ്മഽീട 
ന്ദ്പവണതയഺണ.് ഄത഻ീന്റ ഫലമഺയ഻ ന്ദ്പഺസംഖ഻ഔൽ പറയഽന്ത് ുന്ദ്ശഺതഺവ് ുഔള്ക്ക്കഽം പുക്ഷ തീന്റ 
സവന്ത്ം ങ഻ന്ത്ഺഖത഻ ഄനഽസര഻ചാണ് വയഺകഺന഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറും. 
 
ഄത്തരം വയഺകഺനങ്ങളുീട ഫലമഺയ഻ ുന്ദ്ശഺതഺവ് സമയം ീവറഽീത പഺഴഺഔഽന്ഽ എന്് പറഞ്ഞ് 
ന്ദ്പസംഖം തഽടരഺൽ ഄനഽവദ഻ക്കഽഔയ഻ലല. ആത഻ീന്റ ഫലമഺയ഻  ന്ദ്പഺസംഖ഻ഔൽ സുരശം പാര്ണമഺയ഻ 
പറഞ്ഞ് മനസിന഻ലഺക്ക഻ തരഽന്ത഻ന് മഽണ്പ് ന്ദ്പസംഖം തടസിനീപ്പടഽത്തഽഔയഽം തര്ക്കഽത്തരങ്ങൽ പറഞ്ഞ് 
ന്ദ്പഺസംഖ഻ഔീന ത഻ര഻ചാണട഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറും. 
 
ആത് ന്ദ്പഺസംഖ഻ഔീന ന഻രഺശീപ്പടഽത്തഽഔയഽം സുരശം പാര്ണമഺയ മനസിന഻ലഺക്കഽന്ത് തടയഽഔയഽം 
ീങയാറും. സജ഼വമഺയ഻ ുഔള്ക്ക്കഽഔ എന്ത് ീഔഺ ട് ഈുദശ഻ക്കഽന്ത്: 

 
 ന്ദ്പഺസംഖ഻ഔീന ഒുരഺ ുപഺയ഻ന്റും ുങഺദയം ുങഺദ഻ചാണ് ശലയീപ്പടഽത്തഽന്ത഻നഽമഽണ്പ്  
പറഞ്ഞ് ഄവസഺന഻പ്പ഻ക്കഺൽ ഄനഽവദ഻ക്കഽഔ 

 തര്ക്കഽത്തരങ്ങൽ പറഞ്ഞ് ന്ദ്പഺസംഖ഻ഔീന ന഻രഺശീപ്പടഽത്തരഽത്. 
 

v. അനഽുയഺജ മഺയ ഇനര഼ത഻യ഻ല് ഇനത്പത഻ഔര഻ക്കഽഔ: 
 

ന്ദ്പഺസംഖ഻ഔൽ പറയഽന്ത് ീവറഽീത ുഔള്ക്ക്കഽഔ എന്ത഻ുനക്കഺൽ വളീര ന്ദ്പഺധഺനയമഽ ട് സജ഼വമഺയ഻ 
ുഔള്ക്ക്കഽന്ത഻ന്. ുന്ദ്ശഺതഺവ് വഺക്കഽഔള഻ലാീടുയഺ അംഖയത്ത഻ലാീടുയഺ ന്ദ്പത഻ഔര഻ചാണഺൽ മഺന്ദ്തുമ 
അശയവ഻ന഻മയം പാര്ണമഺഔഽഔയഽള വു. സ്പ഼ക്കുറഺട് വളീര ബഹഽമഺനുത്തഺീടയഽം വ഻നയുത്തഺടഽം 
ഔാട഻യഺണ് ീപഺരഽമഺറ഻യീതന്് ഈറപ്പഺക്കഽന്ത഻ന് ങ഻ല ങട്ടങ്ങളു ട്. അതഺണ്: 

 
 സ്പഷ്ടമഺയഽം തഽറന്ഽം സതയസന്ധവഽമഺയ഻ ുവണം ന഻ങ്ങൽ ന്ദ്പത഻ഔര഻ക്കഺൽ 
 രഺളുീട ഄഭ഻ന്ദ്പഺയം ബഹഽമഺനപാര്േം ന്ദ്പമഺണ഼ഔര഻ക്കഽഔ 
 ന഻ങ്ങള്   എങ്ങീനയഽള വ ീപരഽമഺറ്റമഺുണഺ അന്ദ്ഖഹ഻ക്കഽന്ത് അ ര഼ത഻യ഻ൽ മറ്റുള വവുരഺടഽം 
ീപരഽമഺറഽഔ 

 

vi. തന്മയ഼ഭഺവുത്തഺീട ഇനുഔൾക്കഽഔ: 
 

തണ്മയ഼ഭഺവം എന്ത് ീഔഺ ട് ഄര്ഥമഺക്കഽന്ത് മീറ്റഺരഺളുീട സ്ഥഺനത്ത് ന഻ങ്ങീള ഔഺണഽഔ 
ഄത഻നഽുശഷം ഄനഽഭവത്ത഻ലാീട ഄവരഽീട വ഻ഔഺരം മനസിന഻ലഺക്കഽഔ. 
 
എലലഺ മഹത്തഺയ ഈപുഭഺക്തി ുസവനങ്ങളുീടയഽം ന്ദ്പധഺന ഗടഔമഺണ് തണ്മയ഼ഭഺവുത്തഺീട 
ുഔള്ക്ക്കഽഔീയന്ത്.  രഽപഺട് സകടങ്ങളും ുവദനയഽമഽള വ ഈപുഭഺക്തഺവഺണ് മഽന്഻ീലക഻ൽ ആത് 
സക഼ര്ണമഺഔഽം. 
 
തണ്മയ഼ഭഺവം എന്ഺൽ ക്ഷമുയഺടഽഔാട഻ ുഔള്ക്ക്കഽഔയഽം മനസിന഻ലഺക്കഽഔയഽം ീങയാറുഔ, ഄത് ന഻ങ്ങള്   
ഄംഖ഼ഔര഻ക്കഽഔയ഻ീലലക഻ൽ ഔാട഻ പാര്ണമഺയ ന്ദ്ശദ്ധുയഺടഽഔാട഻ ുഔള്ക്ക്കഽഔ. സംസഺര഻ക്കഽന് വയക്ത഻ീയ 
ഄംഖ഼ഔര഻ക്കഽന്തഺയ഻ ഔഺണ഻ക്കഽഔ എന്ത് വളീര ന്ദ്പധഺനമഺണ്. എന഻ക്ക് മനസിന഻ലഺയ഻, എന഻ക്കറ഻യഺം 
തഽടങ്ങ഻യ പദങ്ങൽ ആടയ്ക്ക്ക് ീവറഽീത പറഞ്ഞ് ആത് ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് ീങയാറഺം. 
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ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പ ഇനപര഼ക്ഷ ഇന5 
 
തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഏതഺണ് സജ഼മഺയ഻ ുഔള്ക്ക്കഽന്ത഻ീന്റ ഭഺഖമലലഺത്തത്? 

 
I. നലല ന്ദ്ശദ്ധ നല്ത്ഔഽഔ 
II. ഄുങ്ങയറ്റം വ഻മര്ശ഻ക്കഽഔ 
III. തണ്മയ഼ഭഺവുത്തഺീട ുഔള്ക്ക്കഽഔ 

IV. ഈങ഻തമഺയ഻ ന്ദ്പത഻ഔര഻ക്കഽഔ 

 

F. ധഺര്മിറ഻ഔ ഇനസവഭഺവം 
 

1. അവുലഺഔനം 
 

ൂവഔ഻ീയക഻ലഽം, ബ഻സ഻നസിന഻ീന്റ അസ്ത഻ീയപ്പറ്റ഻ ഖഽരഽതരമഺയ തഺത്പരയം ഈടീലടഽത്ത്, ഔഺരണം 
ഄനഽങ഻തമഺയ വയവഹഺരീത്തപ്പറ്റ഻യഽള വ റ഻ുപ്പഺര്ട്ടുഔൽ ഔാട഻ വരഽന്ഽ എന്തഺണ്. ുലഺഔത്ത഻ീല ങ഻ല 
വന്ഷഔ഻ട ഔണ്പന഻ഔൽ ീതറ്റഺയ ഔണക്കഽഔളും വ് ങനഺംതൃഔമഺയ ഒഡ഻റ്റ് സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കഷനഽം ഔഺണ഻ചാണ് 
ങത഻ നടത്ത഻യതഺയ഻ ഔ ീടത്ത഻. ബഺകഽഔളുീട ഫ ടഽഔൽ മഺുനജഽീമന്റുഔൽ ഄവരഽീട 
സഽഹിത്തഽക്കളുീട ഄതയഺന്ദ്ഖഹത്ത഻ന് അവലംബമഺക്ക഻. ഈുദയഺഖസ്ഥൽ ഄവരഽീട ഓുദയഺഖ഻ഔ പദവ഻ 
സവന്ത്ം ലഺഭങ്ങള്ക്ക്കഺയ഻ ഈപുയഺഖ഻ചാണു. സമാഹത്ത഻ീല അളുഔൽ ഄവര്ക്കഽുവ ട഻  
ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ വ഻ശവസ഻ചാണവീരലലഺം ങത഻ചാണു. സവന്ത്ം ലഺഭത്ത഻നഽള വ ഈപുയഺഖവഽം 
ഄതയഺര്ത്ത഻യഽം വയഺപ഻ക്കഽന്ഽ. 

 
ഄത഻ീന്റ ഫലമഺയ഻,  ഄീക്കി ടബ഻ല഻റ്റ഻ീയപ്പറ്റ഻യഽം ുഔഺര്പ്പുററ്റ് ഖുവണന്ഷസ഻ീനപ്പറ്റ഻യഽമഽള വ 
ങര്ചാണഔൽ ഔാട഻ീഔഺ ുടയ഻ര഻ക്കഽന്ഽ, ആത഻ീനീയലലഺം രഽമ഻ചാണ് പറയഽന്തഺണ് ബ഻സ഻നസിന഻ീന്റ 

ധഺര്മ്മ഻ഔത. വ഻വരഺവഔഺശ ഇന ന഻യമം ഇന ുപഺലഽള്ള പ ഇന ുകടഽഔളറം, ഇന പബ്ല഻ക ഇന
ഇെറസ്റ്റഇ ഇന ല഻റ്റ഻ുഖഷന് ഇന ുപഺലഽള്ള പ ഇന വ഻ഔസനങ്ങളറം ഇന മ഻ഔച്ച ഇന
അീക്കൌണ്ടബ഻ല഻റ്റ഻യഽം ഇന ുഔഺര്പ്പുററ്റഇ ഇന ഖുവണന്സഽം ഇന ുനടഽന്നത഻നഽള്ള പ ഇന
ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട് ഇനഉപഔരണങ്ങളഺണ്. 

 
ധഺര്മ്മ഻ഔ സവ഻ുശഷത രഽ നലല ഭരണം ന഻ര്േഺഹണത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽം. രഺൽ ഄവരഽീട ഔടമ 
അംതൃഺര്ഥമഺയ഻ ീങയാറുഔയഺീണക഻ൽ, ഄവ഻ീട നലല ഭരണമഺണ് ഈ ടഺഔഽഔ.  അധഺര്മ്മ഻ഔ സവഭഺവം 
ഔഺണ഻ക്കഽന്ത് മറ്റുള വവീര ഄവഖണ഻ക്കഽഔയഽം സവന്ത്ം ലഺഭത്ത഻നഺയ഻ ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറുഔ 
എന്തഺണ്. രഺൽ തീന്റ ഓുദയഺഖ഻ഔ സ്ഥഺനം സവന്ത്ം ലഺഭത്ത഻നഺയ഻ ഈപുയഺഖ഻ക്കഽഔയഺീണക഻ൽ 
ഄീതഺരഽ അധഺര്മ്മ഻ഔ സവഭഺവമഺണ്. രഺളുീട സവന്ത്ം തഺത്പരയം ുനഺക്കഽഔ എന്ത് ീതറ്റഺയ 
ഔഺരയമലല. പുക്ഷ ഄത് ീതറ്റഺഔഽന്ത് മറ്റുള വവരഽീട തഺത്പരയീത്ത ബഺധ഻ക്കഽണ്ുപഺളഺണ്. 
 
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് രഽ വ഻ശവഺസത്ത഻ീന്റ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ ബ഻സ഻നസിനഺണ്. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന഻ൽ 
ഄവഔഺശങ്ങളുീടയഽം ധഺര്മ്മ഻ഔതയഽീട ന്ദ്പം  നങ്ങൽക്ക് വളീര ന്ദ്പഺധഺനയമഽ ട്. വ഻ശവഺസവ് ങന 
ങത഻യഽീട ഭഺഖമഺണ് മഺന്ദ്തമലല ഄത് ീതറ്റഺണ്. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ലഺൽ വഺങ്ങഽന്ത഻ന് ഄത് വഺങ്ങഺൽ 
ഈുദശ഻ക്കഽന് വയക്ത഻ീയ ീതറ്റഺയ സംഖത഻ഔൽ ധര഻പ്പ഻ചാണ഻ക്കഽന്ത് വഴ഻യഺണ് ഔഺരയങ്ങൽ ൂഔവ഻ട്ടു 
ുപഺഔഽന്ത്. 
 
അധഺര്മ്മ഻ഔ ഈ ടഺഔഽന്ത് സവന്ത്ം ലഺഭത്ത഻ന് മീറ്റന്ത്഻ുനക്കഺളും ന്ദ്പധഺനയം നല്ത്ഔഽണ്ുപഺഴഺണ്. 
അധഺര്മ്മ഻ഔ സവ഻ുശഷതയ഻ുലക്ക് വ഻രൽ ങാ ടഽന്ത഻ന് ുഔഺഡ് ഒഫ് എത്ത഻്സ്ഡ് വ഻വ഻ധ 
ങട്ടങ്ങള഻ൽ ഐഅര്ഡ഻എ ുങര്ത്ത഻ട്ടു ട്. (പഺഠം 4-ൽ വ഻ശദ഼ഔര഻ചാണ഻ട്ടു ട്). 
 
ഭരണന഻ര്േഺഹണ ന഻യമഺവല഻യ഻ീല ഒുരഺ ന഻ബന്ധനയഽം മനസിന഻ലഺക്ക഻ ഄത് ലംഗ഻ക്കഽന്഻ീലലന്് 
ഈറപ്പഺക്കഽഔ വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ഔഺരയമഺണ്, ആന്ഷഷവററഽം ഄവരഽീട ന്ദ്പത഻ന഻ധ഻ഔളും  ആത് 
എുപ്പഺഴഽം മനസിന഻ൽ ീവയ്ക്ക്കഽഔ. ഔഺരയങ്ങൽ ീതറ്റഺയ വഴ഻ുയ ുപഺഔഽന്ത് ആന്ഷഷവററഽീട ഒഫ഼സര്മഺൽ 
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ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഺൽ അന്ദ്ഖഹ഻ക്കഽന് വയക്ത഻യഽീട ഖഽണങ്ങീളക്കഺൽ തീന്റ ടഺര്ഖറ്റ് ത഻ഔയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന് 
ന്ദ്പഺധഺനയം നല്ത്ഔഽണ്ുപഺഴഺണ്. 

 

2. സവ഻ുശഷതഔൾ: 
 

ധഺര്മ്മ഻ഔ സവ഻ുശഷതയഽീട ങ഻ല ഖഽണങ്ങളഺണ്: 
 

a) ീേയ഻ീന്റ തഺത്പരയങ്ങള്ക്ക്ക് ുനര഻ുട്ടഺ ഄലലഺീതുയഺ ലഭ഻ക്കഽന് സവന്ത്ം തഺത്പരയങ്ങീളക്കഺൽ 
ന്ദ്പഺധഺനയം നല്ത്ഔഽഔ 

b) ഈപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട സവഔഺരയവഽം ബ഻സ഻നസിനുപരവഽമഺയ എലലഺ വ഻വരങ്ങളും 
രഹസയമഺയ഻ സാക്ഷ഻ക്കഽഔയഽം പരമന്ദ്പധഺനമഺയ഻ ഔണക്കഺഔഽഔയഽം ീങയാറുഔ. 

c) ീേയ഻ന്റുഔുളഺട് അവശയമഺയ എലലഺ വ഻വരങ്ങളും പറഞ്ഞ് മനസിന഻ലഺക്കഽഔ ഄങ്ങീന 
ഄങ്ങീന ഄവര്ക്ക് ഄനഽുയഺജയമഺയ ത഼രഽമഺനം എടഽക്കഺൽ ഔഴ഻യഽം. 

ങ഻ല സരര്ഭങ്ങള഻ൽ ധഺര്മ്മ഻ഔതയ഻ൽ വ഻ട്ടുവ഼ഴ്ങ ുവ ട഻ വരഽം, ഄത്തരം സരര്ഭങ്ങളഺണ് തഺീഴ 
ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്: 

 
a) ര ട് ലഺനഽഔള഻ൽ ന്് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺൽ, ീരണത്ത഻ന് മുറ്റത഻ുനക്കഺൽ വളീര ഔഽറഞ്ഞ 
ന്ദ്പ഼മ഻യം ഄഥവഺ ഔമ്മ഼ഷൽ. 

b) ന഻ലവ഻ലഽള വ ുപഺള഻സ഻ ഄവസഺന഻പ്പ഻ചാണ് പഽത഻യ ീരണം എടഽക്കഽന്ത഻ന് ശഽപഺര്ശ 
ീങയാറഺനഽള വ ുന്ദ്പരണ. 

c) സഺഹങരയങ്ങീളപ്പറ്റ഻യഽള വ ഄവുബഺധം, ആന്ഷഷവറര് ക്ക് ഄറ഻ുവഺീടീയക഻ൽ, ഄത് 
ീേയ഻ന്റ഻ീന്റ തഺത്പരയീത്ത ഄഥവഺ ീേയ഻മ഻ീന്റ ഖഽണുഭഺക്തഺക്കീള സഺരമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഽം. 

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പ ഇനപര഼ക്ഷ ഇന6 
 

തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ീരണം ധഺര്മ്മ഻ഔ സവ഻ുശഷതയഽീട ന്ദ്പുതയഔതയലല 
 

I. ീേയ഻ന്റ് ഄനഽുയഺജയമഺയ ത഼രഽമഺനം എടഽക്കഽന്ത഻നഺയ഻ അവശയമഺയ വ഻വരങ്ങൽ തഽറന്് 
പറയഽഔ. 

II. ീേയ഻ന്റ഻ീന്റ സവഔഺരയവഽം ബ഻സ഻നസിനുപരവഽമഺയ വ഻വരങ്ങൽ രഹസയമഺയ഻ സാക്ഷ഻ക്കഽഔ. 
III. ീേയ഻ീന്റ തഺത്പരയങ്ങീളക്കഺൽ സവന്ത്ം ലഺഭത്ത഻ന് ന്ദ്പഺധഺനയം നല്ത്ഔഽഔ 
IV. ീേയ഻ീന്റ തഺത്പരയങ്ങള്ക്ക്ക് സവന്ത്ം ലഺഭത്ത഻ീനക്കഺൽ ന്ദ്പഺധഺനയം നല്ത്ഔഽഔ 

 
 

സംത്ഖഹം 

 
a) മറ്റ്  ഈത്പന്ങ്ങീള ഄുപക്ഷ഻ചാണ് ഈപുഭഺക്തി ബന്ധങ്ങളും ുസവനങ്ങളും ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
ബ഻സ഻നസിന഻ൽ വളീര സക഼ര്ണമഺണ്. 

b) വ഻ശവഺസയത , ന്ദ്പത഻ഔര഻ക്കൽ , ഈറപ്പ് നല്ത്ഔൽ, തന്ഷമയ഼ഭഺവശക്ത഻, വഺസ്തവ഻ഔം തഽടങ്ങ഻യ 5 
ന്ദ്പധഺന ഗടഔങ്ങളഺണ് ുസവന ഖഽണന഻ലവഺരത്ത഻ീന്റ സാങ഻ഔ. 

c) ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന്റ അജ഼വനഺന്ത് മാലയം ന഻ര്വങ഻ക്കഽന്ത് ദ഼ര്ഗഔഺലുത്തക്ക് ഈപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ 
രഽ നലല ബന്ധം ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്തഽവഴ഻ ലഭ഻ക്കഽന് സഺണ്പത്ത഻ഔ ഖഽണങ്ങളഺണ്. 

d) ഈപുഭഺക്തി ുസവനത്ത഻ൽ ആന്  ഷവറന്ഷസ് ഏജന്റ഻ീന്റ ുറഺൽ വളീര സക഼ര്ണമഺണ്. 
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e) ഐഅര്ഡ഻എ ആന്റുന്ദ്ഖറ്റഡ് ന്ദ്ഖ഼വന്ഷസ് മഺുനമെീമന്റ് സ഻സ്റ്റം (IGMS) നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട്, ഄത് 
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഄനയഺയ പര഻ഹഺരത്ത഻ീന്റ ുഔന്ദ്ര഼യ ുശകരമഺയ഻ട്ടഺണ് ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ത്, 
ഄതഽുപഺീല ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമകലയ഻ീല ഄനയഺയം പര഻ഹര഻ക്കഽന്ത് ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽന് 
ഈപഔരണമഺണ്. 

f) രഽ ന്ദ്പം  നപര഻ഹഺര വയവസ്ഥയ഻ൽ, ആന്ഷഷവററഽീടയഽം ആന്ഷഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീടയഽം ആടയ഻ൽ 
രഽ മദ്ധയസ്ഥൽ ഄഥവഺ ീഔിസ഻ലറഺയ഻ ഒംബഽ്സ്മഺന് ന഻ലീഔഺള വഺം. 

g) ന്ദ്ശദ്ധുയഺടഽഔാട഻ ുഔള്ക്ക്കഽഔയഽം ഄത഻ുനഺട് ന്ദ്പത഻ഔര഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറുന്ത് സജ഼വമഺയ഻ 
ുഔള്ക്ക്കഽന്ത഻ൽ ഈള്ക്ീപ്പടഽന്ഽ. 

h) സവന്ത്ം ലഺഭത്ത഻ുനക്കഺൽ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന്റ തഺത്പരയങ്ങൽക്ക് മഽന്ഷഖണന നല്ത്ഔഽന്തഺണ് ധഺര്മ്മ഻ഔ 
സവ഻ുശഷത. 

 

ത്പധഺന പദങ്ങൾ 

 
a) ുസവനത്ത഻ീന്റ ഖഽണന഻ലവഺരം 
b) തണ്മയ഼ഭഺവം 
c) ആന്റുന്ദ്ഖറ്റഡ് ന്ദ്ഖ഼വന്ഷസ് മഺുനമെീമന്റ് സ഻സ്റ്റം (IGMS) 
d) ഈപുഭഺക്തി സംരക്ഷ ന഻യമം, 1986 
e) ജ഻ലലതല ഈപുഭഺക്തി ുഫഺറം 
f) ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഒംബഽ്സ്മഺൽ 
g) ശര഼ര ഭഺഷ 
h) സജ഼വമഺയ഻ ുഔള്ക്ക്കഽഔ 
i) ധഺര്മ്മ഻ഔ സവ഻ുശഷത 

 

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പ ഇനപര഼ക്ഷയഽീട ഇനഉത്തരങ്ങൾ 
 

ഉത്തരം ഇന1 

ശര഻യഺയ ഒപ്ഷൽ III 

ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന്റ അജ഼വനഺന്ത് മാലയം ന഻ര്വങ഻ക്കഽന്ത് ദ഼ര്ഗഔഺലുത്തക്ക് ഈപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ രഽ 
നലല ബന്ധം ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്തഽവഴ഻ ലഭ഻ക്കഽന് സഺണ്പത്ത഻ഔ ഖഽണങ്ങളഺണ്. 

ഉത്തരം ഇന2 

ശര഻യഺയ ഒപ്ഷൽ III 

ുതഡ് പഺര്ട്ട഻ ബഺദ്ധയതയ്ക്ക്കഽള വ ുമഺുട്ടഺൽ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ന഻ര്ബന്ധമഺയത഻നഺൽ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുവുണഺ 
ുവ ടുയഺ എന് തര്ക്കത്ത഻ന് ന്ദ്പസക്ത഻യ഻ലല. 

ഉത്തരം ഇന3 

ശര഻യഺയ ഒപ്ഷൽ II 

1986-ീല ഈപുഭഺക്തി സംരക്ഷണ ന഻യമന്ദ്പഔഺരം, വ഼ ടഽം വ഻ല്ത്ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ സഺധനങ്ങൽ വഺങ്ങഽന് 
വയക്ത഻ീയയഺണ്,  ഈപുഭഺക്തഺവ് എന് ഖണത്ത഻ൽ ീപടഽത്തഺൽ ഔഴ഻യഺത്തത്. 
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ഉത്തരം ഇന4 

ശര഻യഺയ ഒപ്ഷൽ IV 

അുരഺഖയപരമഺയ രഽ ബന്ധം ഈ ടഺക്കഺൽ ഔഴ഻യഺത്തത് അവ഻ശവഺസത്ത഻നഺണ്. 

ഉത്തരം ഇന5 

ശര഻യഺയ ഒപ്ഷൽ II 

ഄുങ്ങയറ്റം വ഻മര്സ഻ക്കഽഔ എന്ത് സജ഼മഺയ഻ ുഔള്ക്ക്കഽന്ത഻ീന്റ ഭഺഖമലല. 

ഉത്തരം ഇന6 

ശര഻യഺയ ഒപ്ഷൽ III 

ീേയ഻ീന്റ തഺത്പരയങ്ങീളക്കഺൽ സവന്ത്ം ലഺഭത്ത഻ന് ന്ദ്പഺധഺനയം നല്ത്ഔഽഔ എന്ത് ധഺര്മ്മ഻ഔ 
സവ഻ുശഷതയലല. 

 

പര഼ക്ഷ ുചഺദ ങ്ങൾ 

 

ുചഺദ ം ഇന1 
 

-------------- രഽ ന്ദ്പഔടമഺയ വസ്തഽവലല. 
 

I. വ഼ട് 
II. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
III. ീമഺൂബൽ ുഫഺൽ 
IV. രഽ ുജഺട഻ ജ഼ന്ഷസ് 

 

ുചഺദ ം ഇന2 
 
-----------------------ുസവന ഖഽണന഻ലവഺരത്ത഻ീന്റ സാങ഻ഔയലല. 

 
I. ബഽദ്ധ഻സഺമര്ഥയം 
II. വ഻ശവഺസയത 
III. തണ്മയ഼ഭഺവം 
IV. ന്ദ്പത഻ഔരണമുനഺഭഺവം 

 

ുചഺദ ം ഇന3 
 

ആന്ത്യയ഻ൽ ------------------ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ന഻ര്ബന്ധമഺണ്. 
 

I. ുമഺുട്ടഺൽ ുതഡ് പഺര്ട്ട഻ ബഺദ്ധയത ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
II. വ഼ട഻നഽള വ ഄഗ്ന഻ബഺധ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
III. ഄഭയന്ത്രയഺന്ദ്തയ്ക്ക്കഽള വ ന്ദ്ടഺവൽ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
IV. വയക്ത഻ഖത ഄപഔട ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
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ുചഺദ ം ഇന4 
 

ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഽന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ീങലവ് ഔഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ രഽ മഺര്ഗമഺണ്-----
---------------- 

 
I. റ഼യ഻ന്ഷഷവറന്ഷസ് 
II. ഡ഻ഡക്ടബ഻ൽ 
III. ുഔഺ- ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
IV. റ഻ുബറ്റ് 

 

ുചഺദ ം ഇന5 
 

തീന്റ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ീയപ്പറ്റ഻ പരഺത഻യഽള വ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് ------------- ഔാട഻ ഐഅര്ഡ഻എീയ 
സമ഼പ഻ക്കഺം. 

 
I. IGMS 
II. ജ഻ലലഺതല ഈപുഭഺക്തി ുഫഺറം 
III. ഒംബഽ്സ്മഺൽ 
IV. IGMS ഄഥവഺ ജ഻ലലഺതല ഈപുഭഺക്തി ുഫഺറം ഄഥവഺ ഒംബഽ്സ്മഺൽ 

 

ുചഺദ ം ഇന6 
 
ഈപുഭഺക്തി സംരക്ഷ ന഻യമം ൂഔഔഺരയം ീങയാറുന്ത്: 

 
I. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔണ്പന഻ഔള്ക്ക്ക് എത഻ീരയഽള വ പരഺത഻ 
II. ഔചാണവടക്കഺര്ക്ക് എത഻ീരയഽള വ പരഺത഻ 
III. ന്ദ്ബഺന്ഷഡ഻ന് എത഻ീരയഽള വ പരഺത഻ 
IV. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔണ്പന഻ഔള്ക്ക്കഽം ന്ദ്ബഺന്ഷഡ഻നഽ ഔചാണവടക്കഺര്ക്കഽം എത഻ീരയഽള വ പരഺത഻. 

 

ുചഺദ ം ഇന7 
 

20 ലക്ഷം രാപയഽീട വീര മാലയമഽള വ ങരുക്കഺ സഺധനങ്ങുളഺ ഄഥവഺ നഷ്ടപര഻ഹഺരം ീേയ഻ം 
ീങയാറുന്ത഻നഽള വ പരഺത഻ഔൽ ------------- ുഫഺറത്ത഻ീന്റ ഄധ഻ഔഺര പര഻ധ഻യ഻ൽ വരഽന്ത്.  

 
I. ൂഹുക്കഺടത഻ 
II. ജ഻ലലഺ ുഫഺറം 
III. സംസ്ഥഺന ഔമ്മ഼ഷൽ 
IV. ുദശ഼യ ഔമ്മ഼ഷൽ 

ുചഺദ ം ഇന8 
 
ഈപുഭഺക്തി ബന്ധത്ത഻ൽ അദയീത്ത ഄഭ഻ന്ദ്പഺയം ഈ ടഺഔഽന്ത്: 

 
I. അംതൃവ഻ശവഺസത്ത഻ലാീട 
II. സമയത്ത് വരഽന്ത഻ലാീട 
III. തഺത്പരയം ഔഺണ഻ക്കഽന്ത഻ലാീട 
IV. സമയത്ത് വരഽഔയഽം തഺത്പരയം ഔഺണ഻ക്കഽഔയഽം അംതൃവ഻ശവഺസം ന്ദ്പഔട഻പ്പ഻ക്കഽഔയഽം 
ീങയാറുന്ത഻ലാീട 
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ുചഺദ ം ഇന9 
 

ശര഻യഺയ ന്ദ്പസ്തഺവന ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽഔ: 
 

I. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഈത്പന്ങ്ങൽ വ഻ല്ത്ക്കഽണ്ുപഺൽ ധഺര്മ്മ഻ഔമഺയ഻ ീപഺരഽമഺറഽഔ ബഽദ്ധ഻മഽട്ടഺണ്. 
II. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഏജന്റുമഺര്ക്ക് ധഺര്മ്മ഻ഔതയഽീട അവശയമ഻ലല 
III. ആന്ഷഷവറര്ക്കഽം ഏജന്റ഻നഽമ഻ടയ഻ൽ പരസ്പര വ഻ശവഺസം സിഷ്ട഻ക്കഺൽ ധഺര്മ്മ഻ഔതയ്ക്ക്ക് ഔഴ഻യഽം. 
IV. ുമലഽുദയഺഖസ്ഥര഻ൽ ന഻ന്ഽം മഺന്ദ്തുമ ധഺര്മ്മ഻ഔ ന്ദ്പത഻ക്ഷ഻ക്കഽന്ഽള വു. 

 

ുചഺദ ം ഇന10 
 

സജ഼വമഺയ഻ ുഔള്ക്ക്കഽന്ത഻ൽ ഈള്ക്ീപ്പടഽന്ത്: 
 

I. ന്ദ്പഺസംഖ഻ഔൽ പറയഽന്ത് ന്ദ്ശദ്ധ഻ചാണ് ുഔള്ക്ക്കഽഔ 
II. ആടയ്ക്ക്ക഻ീട തലയഺട്ടുഔയഽം പഽ് ങ഻ര഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറുഔ 
III. ന്ദ്പത഻ഔര഻ക്കഽഔ 
IV. ന്ദ്പഺസംഖ഻ഔൽ പറയഽന്ത് ന്ദ്ശദ്ധ഻ചാണ് ുഔള്ക്ക്കഽഔയഽം, ആടയ്ക്ക്ക഻ീട തലയഺട്ടുഔയഽം പഽ് ങ഻ര഻ക്കഽഔയഽം 
ന്ദ്പത഻ഔര഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറുഔ. 

 

പര഼ക്ഷ ുചഺദ ങ്ങൾ 

 

ഉത്തരം ഇന1 

ശര഻യഺയ ഒപ്ഷൽ II 

ആന്ഷഷവറന്ഷസഺണ് ന്ദ്പഔടമഺയ വസ്തഽവലലഺത്തത്. 

ഉത്തരം ഇന2 

ശര഻യഺയ ഒപ്ഷൽ I 

ബഽദ്ധ഻സഺമര്ഥയം ുസവന ഖഽണന഻ലവഺരത്ത഻ീന്റ സാങ഻ഔയലല. 

ഉത്തരം ഇന3 

ശര഻യഺയ ഒപ്ഷൽ I 

ആന്ത്യയ഻ൽ ുമഺുട്ടഺൽ ുതഡ് പഺര്ട്ട഻ ബഺദ്ധയത ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ന഻ര്ബന്ധമഺണ്. 

ഉത്തരം ഇന4 

ശര഻യഺയ ഒപ്ഷൽ II 

ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഽന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ീങലവ് ഔഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ രഽ മഺര്ഗമഺണ് 
ഡ഻ഡക്ടബ഻ൽ. 

ഉത്തരം ഇന5 

ശര഻യഺയ ഒപ്ഷൽ I 
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തീന്റ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ീയപ്പറ്റ഻ പരഺത഻യഽള വ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് IGMS-ലാീട ഐഅര്ഡ഻എീയ 
സമ഼പ഻ക്കഺം. 

ഉത്തരം ഇന6 

ശര഻യഺയ ഒപ്ഷൽ IV 

ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔണ്പന഻ഔള്ക്ക്കഽം ന്ദ്ബഺന്ഷഡ഻നഽ ഔചാണവടക്കഺര്ക്കഽം എത഻ീരയഽള വ പരഺത഻ എന്഻വയഺണ് 
ഈപുഭഺക്തി സംരക്ഷണ ന഻യമം ൂഔഔഺരയം ീങയാറുന്ത്. 

ഉത്തരം ഇന7 

ശര഻യഺയ ഒപ്ഷൽ II 

20 ലക്ഷം രാപയഽീട വീര മാലയമഽള വ ങരുക്കഺ സഺധനങ്ങുളഺ ഄഥവഺ നഷ്ടപര഻ഹഺരം ീേയ഻ം 
ീങയാറുന്ത഻നഽള വ പരഺത഻ഔൽ ജ഻ലലഺ ുഫഺറത്ത഻ീന്റ ഄധ഻ഔഺര പര഻ധ഻യ഻ൽ വരഽന്ത് 

ഉത്തരം ഇന8 

ശര഻യഺയ ഒപ്ഷൽ IV 

സമയത്ത് വരഽഔയഽം തഺത്പരയം ഔഺണ഻ക്കഽഔയഽം അംതൃവ഻ശവഺസം ന്ദ്പഔട഻പ്പ഻ക്കഽഔയഽം 
ീങയാറുന്ത഻ലാീടയഺണ് ഈപുഭഺക്തി ബന്ധത്ത഻ീല അദയഺഭ഻ന്ദ്പഺയം ഈ ടഺക്ക഻ീയടഽക്കഽന്ത്. 

ഉത്തരം ഇന9 

ശര഻യഺയ ഒപ്ഷൽ III 

ആന്ഷഷവറര്ക്കഽം ഏജന്റ഻നഽമ഻ടയ഻ൽ പരസ്പര വ഻ശവഺസം സിഷ്ട഻ക്കഺൽ ധഺര്മ്മ഻ഔതയ്ക്ക്ക് ഔഴ഻യഽം. 

ഉത്തരം ഇന10 

ശര഻യഺയ ഒപ്ഷൽ IV 

ന്ദ്പഺസംഖ഻ഔൽ പറയഽന്ത് ന്ദ്ശദ്ധ഻ചാണ് ുഔള്ക്ക്കഽഔയഽം, ആടയ്ക്ക്ക഻ീട തലയഺട്ടുഔയഽം പഽ് ങ഻ര഻ക്കഽഔയഽം 
ന്ദ്പത഻ഔര഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറുഔ എന്഻വയഺണ് സജ഼വമഺയ഻ ുഔള്ക്ക്കഽന്ത഻ൽ ഈള്ക്ീപ്പടഽന്ത്. 
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പഺഠം ഇന3 
അന ഺയ ഇനപര഻ഹഺര ഇനമഺര്ഗം 

ുമഽകം 
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമകല എന്ത് രഽ ുസവന ുമകലയഺണ്, ആന്ീത്ത ഔഺലത്ത്, 
ഈപുഭഺക്തഺക്കളുീട ന്ദ്പത഼ക്ഷഔള് വളര്ന്ഽീഔഺ ട഻ര഻ക്കഽഔയഽം ഖഽണന഻ലവഺരമഽള വ 
ുസവനങ്ങള഻ല് ുപഺലഽം ഄതിപ്തരഺണ്. അധഽന഻ഔ സഺുകത഻ഔ വ഻ദയയ഻ലാീടയഽള വ 
ന഻രന്ത്രമഺയ ഈത്പന്ത്ത഻ീന്റ നവ഼ഔഔരണവഽം ഈപുഭഺക്തിുസവന തലത്ത഻ീല ന്ദ്പബലമഺയ 
ഄഭ഻വിദ്ധ഻യഽം ഈ ടഺയ഻ട്ട് ുപഺലഽം ഈപുഭഺക്തി ഄതിപ്ത഻യഽം ുമഺശമഺയ ങ഻ന്ദ്ത഼ഔരണവഽം 
മാലം ഇ ുമകല വളീരുയീറ ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് സഹ഻ക്കഽന്ഽ ട്. ഇ ഄവസ്ഥയ഻ല്   ന഻ന്ഽം 
വ഻ടഽതല് ുനടഽന്ത഻നഺയ഻ ഖവീമന്റും ീറഖഽുലറ്ററഽം ഄുനഔം നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങള് 
സവ഼ഔര഻ചാണ഻ട്ടു ട്. 

ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔമ്പന഻ ഈപുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക് നല്ത്ഔഽന് വ഻വ഻ധ ുസവനങ്ങള്ക്ക്ക് ഐഅര്ഡ഻എ 
ങട്ടങ്ങള് ുടീണൂറഡ് ൂടം (ട഻എട഻) ഄനഽശഺസ഻ചാണ഻ട്ടു ട്. ആത് 2002-ീല ഐഅര്ഡ഻എയഽീട 
(ീന്ദ്പഺട്ടക്ഷന് ഒഫ് ുപഺള഻സ഻ുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ആന്ററസ്റ്റ് ീറഖഽുലഷന്ഷസ഻ീന്റ) ഭഺഖമഺണ്.  
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔമ്പന഻ഔള്ക്ക്ക് പരയഺപ്തമഺയ ഄനയഺയ പര഻ഹഺര മഺര്ഗം ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കണം, 
ഄത഻നഽം ഐഅര്ഡ഻എ മഺര്ഗുരക പഽറീപ്പടഽവ഻ചാണ഻ട്ടു ട്. 

പഠനുമകലഔള് 
 
A. ഄനയഺയ പര഻ഹഺര മഺര്ഗം - ഈപുഭഺക്തി ുഔഺടത഻ഔള്, ഒംബഽ്സ്മഺന് 

 

A. അന ഺയ ഇന പര഻ഹഺര ഇന മഺര്ഗം ഇന - ഇന ഉപുഭഺക്തി ഇന ുഔഺടത഻ഔള്, ഇന
ഒംബഽ്സ്ഡമഺന് 

1. ഇനഇെുത്ഖറ്റ് ഇനത്ഖ഼വന്സ്ഡ ഇനമഺുനമെീമെഇ ഇനസ഻സ്റ്റം ഇന(IGMS) 

ഐഅര്ഡ഻എ ആന്റുന്ദ്ഖറ്റഡ് ന്ദ്ഖ഼വന്ഷസ് മഺുനമെീമന്റ് സ഻സ്റ്റം (IGMS) നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട്, 
ഄത് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഄനയഺയ പര഻ഹഺരത്ത഻ീന്റ ുഔന്ദ്ര഼യ ുശകരമഺയ഻ട്ടഺണ് ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ത്, 
ഄതഽുപഺീല ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമകലയ഻ീല ഄനയഺയം പര഻ഹര഻ക്കഽന്ത് ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽന് 
ഈപഔരണമഺണ്. 

ുപഺള഻സ഻യഽടമഔള്ക്ക്ക് തങ്ങളുീട ുപഺള഻സ഻ വ഻ശദഺംശങ്ങള് ഈള്ക്പ്പീട ഄവരഽീട പരഺത഻ 
രജ഻സ്റ്റര് ീങയാറഺം. പരഺത഻ഔള് ഄത഻നഽുശഷം ഄതഺത് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔമ്പന഻ഔള഻ുലക്ക് 
ഄയക്കഽം.  

അന ഺയ ഇനപര഻ഹഺര ഇനമഺര്ഗം 

IGMS പരഺത഻ഔളും ഄത് പര഻ഹര഻ക്കഺന് എടഽക്കഽന് സമയവഽം ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽം. പരഺത഻ഔള് 
തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് യഽഅര്എലല഻ല് രജ഻സ്റ്റര് ീങയാറഺം: 

http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx 

 

http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx


 

53 

2. ഇനഉപുഭഺക്തിസംരക്ഷണ ഇനന഻യമം ഇന1986 

ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്ത് 

ഇ അക്ട്  ഈ ടഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത് ‚ഈപുഭഺക്തി തഺത്പരയങ്ങള്ക്ക്ക് മ഻ഔചാണ സംരക്ഷണം 
നല്ത്ഔഽന്ത഻നഽം ഈപുഭഺക്തഺക്കളുീട തര്ക്കങ്ങള് പര഻ഹര഻ക്കഽന്ത഻ന് ഈപുഭഺക്തി 
ീഔില഻സഽഔളും മറ്റ് ഄുതഺറ഻റ്റ഻ഔളും ഈ ടഺക്കഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥയ്ക്ക്ക് ഔാട഻ 
ുവ ട഻യഺണ്‛.  ഇ അക്ട഻ന് 2002-ീല ഈപുഭഺക്തിസംരക്ഷണ (ുഭദഖത഻) ന഻യമത്ത഻ലഽീട 
ുഭദഖത഻ വരഽത്ത഻യ഻ട്ടു ട്. 

അക്ട഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ങ഻ല ന഻ര്വങനങ്ങളഺണ് തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്: 

ന഻ര്വചനം 

‚ുസവനം‛ എന്ഺല് ബഺക്, ധനഔഺരയസ്ഥഺപനങ്ങള്, ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔമ്പന഻ഔള്, ന഻ര്മ്മഺണ 
ഔമ്പന഻ഔള്, ആലന്ദ്ക്ട഻സ്റ്റ഻ ുബഺര്ഡ്, ഖിഹന഻ര്മ്മഺതഺക്കള,് എന്റര്ീടയ്ക്ീണ്മ ന്റ,് ഄമയാസ്ീമന്റ് 
പഺര്ക്ക്, തഽടങ്ങ഻യവ഻യ഻ല് ന഻ന്ഽം ഈപുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക് ലഭ഻ക്കഽന് എലലഺ തരത്ത഻ലഽമഽള വ 
ുസവനം.ീസിജനയമഺയ഻ ലഭ഻ക്കഽന് ഄഥവഺ വയക്ത഻ ബന്ധങ്ങള഻ലാീട ലഭ഻ക്കഽന് ുസവനങ്ങള് 
ആത഻ല് ഈള്ക്ീപ്പടഽഔയ഻ലല. 
ആന്ഷഷവറന്ഷസഽം രഽ ുസവനമഺണ്. 

‚ഉപുഭഺക്തഺവ്‛ എന്ഺല് രഽ വയക്ത഻: 

 ഏക഻ലഽം രഽ വസ്തഽ ഈപുയഺഖത്ത഻നഺയ഻ വഺങ്ങഽന് വയക്ത഻. വ഼ ടഽം 
വ഻ല്ത്ക്കഽന്ത഻ുനഺ വഺണ഻ജയഺവശയത്ത഻ുനഺ സഺധനങ്ങള് വഺങ്ങഽന്വര് ഈള്ക്ീപ്പടഽന്഻ലല.  

 അവശയത്ത഻നഺയ഻ ഏീതക഻ലഽം ുസവനങ്ങള് സവ഼ഔര഻ക്കഽഔുയഺ വഺങ്ങഽഔുയഺ 
ീങയാറുഔ, ഄത്തരം ുസവനങ്ങളുീട ഖഽണുഭഺക്തഺവ്. 

‚തഔരഺര്‛ എന്ഺല് ഏീതക഻ലഽം രഽ വ഼ഴ്ങ, ഄപാര്ണത, ന഻യമന്ദ്പഔഺരം ഄഥവഺ 
വയവസ്ഥ ന്ദ്പഔഺരം രഽ വയക്ത഻ ന഻ലന഻ര്ുത്ത ട ന്ദ്പവര്ത്തനത്ത഻ീന്റ സവഭഺവവഽം 
ന്ദ്പുതയഔതയഽം ഖഽണത്ത഻ീന്റയഽം ുപഺരഺയ്ക്മ എന്഻വ. 
‘പരഺത഻’ എന്ഺല് രഽ പരഺത഻ക്കഺരന് എഴഽത഻ തയാറഺറഺക്കഽന് ഏീതക഻ലഽം അുരഺപണം, 
ഄതഺയത്: 

 ഄധഺര്മ്മ഻ഔ ഔചാണവടര഼ത഻ ഄഥവഺ ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ത ഔചാണവട ര഼ത഻ ഄനഽവര്ത്ത഻ക്കഽഔ. 
 ഄയഺള് വഺങ്ങ഻ക്കഽന് സഺധനത്ത഻ന് ുന്ഺ ഄത഻ല് ഔാടഽതുലഺ ുഔഺടഽപഺടഽഔള്. 
 ഏീതക഻ലഽം രഽ ഔഺരണത്തഺല് ഄയഺള്ക്ക്ക് ലഭ഻ക്കഽന് ഄഥവഺ സവ഼ഔര഻ക്കഽന് 
ുസവനത്ത഻ീന്റ പ഻ഴവ് മാലം ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് ഄനഽവദ഻ക്കഽഔ. 

 ന഻യമപരമഺയ഻ ന഻ശ്ചയ഻ചാണ഻ട്ടുള വ ഄഥവഺ പഺക്കറ്റ഻ല് ന്ദ്പദര്ശ഻പ്പ഻ചാണ഻ട്ടുള വ 
വ഻ലീയക്കഺള് ഔാടഽതല് വഺങ്ങഽഔ. 

 ജ഼വനഽം സഽരക്ഷയ്ക്ക്കഽം ഹഺന഻ഔരമഺയ വസ്തഽക്കള് ീപഺതഽജനങ്ങള്ക്ക്ക് 
വ഻ല്ത്ക്കഽുമ്പഺള് ന഻യന്ദ്പഔഺരം ഄത഻ീന്റ ഈള വടക്കം, ന്ദ്പുതയഔ, ഄതഽമാലം 
ഈ ടഺുയക്കഺവഽന് ഄപഔടം എന്഻വയഽം ഔചാണവടക്കഺരന് ന്ദ്പദര്ശ഻പ്പ഻ചാണ഻ര഻ക്കണം. 
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‘ഉപുഭഺക്തി ഇനതര്ക്കം’ എന്ഺല് അര്ീക്കത഻ീരയഺുണഺ പരഺത഻ നല്ത്ഔ഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത്, അ 
വയക്ത഻ പരഺത഻യ഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്  അുരഺപണം ന഻ുഷധ഻ക്കഽന്ത് മാലമഽ ടഺഔഽന് 
തര്ക്കം. 

a) ഉപുഭഺക്തി ഇനതര്ക്ക ഇനപര഻ഹഺര ഇനഏജന്സ഻ഔള് 

‚ഈപുഭഺക്തി തര്ക്ക പര഻ഹഺര ഏജന്ഷസ഻ഔള്‛ ജ഻ലലഺ തലങ്ങള഻ലഽം സംസ്ഥഺനതലങ്ങള഻ലഽം 
ുദശ഼യ തലങ്ങള഻ലഽം ന഻ലവ഻ല് വന്഻ട്ടു ട്. 

iv. ജ഻ലലഺ ഇനുെഺറം 

 20 ലക്ഷം രാപയഽീട വീര മാലയമഽള വ ങരുക്കഺ സഺധനങ്ങുളഺ ഄഥവഺ 
നഷ്ടപര഻ഹഺരം ീേയ഻ം ീങയാറുന്ത഻നഽള വ പരഺത഻ഔളഺണ് ഇ ുഫഺറത്ത഻ീന്റ 
ഄധ഻ഔഺര പര഻ധ഻യ഻ല് വരഽന്ത്.  

 ഒര്ഡറഽഔള് നടപ്പഺക്കഽന്ത഻ന് ഄതഺത് സ഻വ഻ല് ുഔഺടത഻ഔള഻ുലഺക്ക് 
ഄയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഄവഔഺശം ജ഻ലലഺ ുഫഺറത്ത഻നഽ ട്. 

v. സംസ്ഥഺന ഇനഔമിറ഼ഷന് 

 ഇ ഄനയഺയപര഻ഹഺര ഄധ഻ഔിതര്ക്ക് ന്ദ്പഺഥമ഻ഔവഽം ഄപ്പ഼ല്   ുഔള്ക്ക്കഺന് 
ഄധ഻ഔഺരമഽള വതഽം ുമല്ത്ുനഺട്ടം നടത്തഽന്ത഻നഽമഽള വ ഄധ഻ഔഺരപര഻ധ഻യഽ ട്.  

 ജ഻ലലഺ ുഫഺറത്ത഻ല് ന഻ന്ഽള വ ഄപ്പ഼ലഽഔള് ആവ഻ീടയഺണ് ുഔള്ക്ക്കഽന്ത്. 
 20 ലക്ഷത്ത഻ല് ഔാടഽതലഽം 1 ുഔഺട഻യ്ക്ക്ക് തഺീഴ വീര മാലയമഽള വ ങരുക്കഺ 
സഺധനങ്ങുളഺ ഄഥവഺ നഷ്ടപര഻ഹഺരം ീേയ഻ം ീങയാറുന്ത഻നഽള വ പരഺത഻ഔളഺണ് 
ഇ ുഫഺറത്ത഻ീന്റ ഄധ഻ഔഺര പര഻ധ഻യ഻ല് വരഽന്ത്.  

 മറ്റ് ഄധ഻ഔഺരങ്ങളും ഄവഔഺശങ്ങളും എലലഺം ജ഻ലലഺ ുഫഺറത്ത഻ുന്റതഽുപഺീല 
തീന്യഺണ്. 

vi. ുദശ഼യ ഇനഔമിറ഼ഷന് 

 അക്ട് ന്ദ്പഔഺരം ന഻ലവ഻ല് വന് ഄന്ത്഻മ ഄുതഺറ഻റ്റ഻യഺണ് ുദശ഼യ ഔമ്മ഼ഷന്.  
 ആത഻ന് ന്ദ്പഺഥമ഻ഔവഽം ഄപ്പ഼ല്   ുഔള്ക്ക്കഺന് ഄധ഻ഔഺരമഽള വതഽം ുമല്ത്ുനഺട്ടം 
നടത്തഽന്ത഻നഽമഽള വ ഄധ഻ഔഺരപര഻ധ഻യഽ ട്.  

 സംസ്ഥഺന ഔമ്മ഼ഷന് പഺസഺക്ക഻യ ഒഡറഽഔളുീട ുമലഽള വ അപ്പ഼ലഽഔള് 
ആവ഻ീടയഺണ് ഹ഻യറ഻ംഖ് നടത്തഽന്ത്. 

 1 ുഔഺട഻യ്ക്ക്ക് മഽഔള഻ല് മാലയമഽള വ ങരുക്കഺ സഺധനങ്ങുളഺ ഄഥവഺ 
നഷ്ടപര഻ഹഺരം ീേയ഻ം ീങയാറുന്ത഻നഽള വ പരഺത഻ഔളഺണ് ഇ ുഫഺറത്ത഻ീന്റ 
ഄധ഻ഔഺര പര഻ധ഻യ഻ല് വരഽന്ത്. 

 ആത഻ന് സംസ്ഥഺന ഔമ്മ഼ഷീന്റ ുമല് ഄധ഻ഔഺരമഽ ട്. 

മാന്് ഏജന്ഷസ഻ഔള്ക്ക്കഽം സ഻വ഻ല് ുഔഺടത഻യഽീട ഄധ഻ഔഺരങ്ങീളലലഺമഽ ട്. 
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ച഻ത്തം ഇന1 ഇന: ഇനജഽഡ഻ഷ ല് ഇനശിംകലഔള് 

 
 

ജഽഡ഼ഷ ല് ഇന
ശിംകലഔൾ 

ജഽഡ഼ഷ ല് ഇന
ശിംകലഔൾ 

സംസ്ഥഺന ഇന
ഔമിറ഼ഷന് ജ഻ലലഺ ഇനുെഺറം 

ുഔത്േ ഇന
ഖവണ്ീമെ഻ീെ ഇന
വ഻ജ്ഞഺപനത്ത഻ലാ
ീട ഇനസ്ഥഺപ഻ച്ചത് 

സംസ്ഥഺന ഇന
ഖവണ്ീമെഇ ഇന ഇന
സംസ്ഥഺനത്തഇ ഇന
സ്ഥഺപ഻ച്ചത് 

സംസ്ഥഺന ഇന
ഖവണ്ീമെഇ ഇന ഇന
സംസ്ഥഺനത്തഇ ഇന
സ്ഥഺപ഻ച്ചത് 

പര഻ഖണ഻ക്കഽന്ത്: 
  1 ുഔഺട഻യ്ക്ക്ക് മഽഔള഻ൽ      
മാലയമഽള വ ങരുക്കഺ 
സഺധനങ്ങുളഺ ഄഥവഺ 
നഷ്ടപര഻ഹഺരം 
ീേയ഻ം 
ീങയാറുന്ത഻നഽള വ 
പരഺത഻ഔളും 

 സംസ്ഥഺന ഔമ്മ഼ഷീന്റ 
വ഻ധ഻യ്ക്ക്ക് ുമലഽള വ 
ഄപ്പ഼ലഽഔളും 

പര഻ഖണ഻ക്കഽന്ത്: 
  20 ലക്ഷത്ത഻ൽ 
ഔാടഽതലഽം 1 
ുഔഺട഻യ്ക്ക്ക് തഺീഴ 
വീര മാലയമഽള വ 
ങരുക്കഺ 
സഺധനങ്ങുളഺ ഄഥവഺ 
നഷ്ടപര഻ഹഺരം 
ീേയ഻ം 
ീങയാറുന്ത഻നഽള വ 
പരഺത഻ഔളും 

 സംസ്ഥഺനീത്ത 
ഏീതഺരഽ 
ജ഻ലലഺു ഫഺറത്തീ഻ന്റ 
വ഻ധ഻യ്ക്ക്ക് ുമലഽള വ 
ഄപ്പ഼ലഽഔളും 

പര഻ഖണ഻ക്കഽന്ത്: 
 20 ലക്ഷത്ത഻ൽ തഺീഴ  
മാലയമഽള വ ങരുക്കഺ 
സഺധനങ്ങുളഺ ഄഥവഺ 
നഷ്ടപര഻ഹഺരം 
ീേയ഻ം 
ീങയാറുന്ത഻നഽള വ 
പരഺത഻ഔൽ- 
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b) പരഺത഻ ഇനെയല് ഇനീചയ്യറന്നത഻നഽള്ള പ ഇനനടപട഻ത്ഔമങ്ങള് 
മഽഔള഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് മാന്് ഏജന്ഷസ഻ഔള഻ലഽം പരഺത഻ ഫയല് ീങയാറുന്ത഻നഽള വ 
നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങള് വള ീര ലള഻തമഺണ്.  സംസ്ഥഺന ഔമ്മ഼ഷീന്റുയഺ ുദശ഼യ ഔമ്മ഼ഷീന്റുയഺ 
മഽന്ഷപഺീഔ പരഺത഻ ഄഥവഺ ഄപ്പ഼ല് ഫയല് ീങയാറുന്ത഻ന് യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ 
ഫ഼സിന഻ലല.  രഺള്ക്ക്ക് സവയുമഺ ഄയഺള് ഄധ഻ഔഺരീപ്പടഽത്ത഻യ മീറ്റഺരഽ വയക്ത഻ുക്കഺ 
പരഺത഻ ഫയല് ീങയാറഺം. പരഺത഻ ുനര഻ട്ട് ഫയൽ ീങയാറുഔുയഺ തപഺല് മഽുകന 
ഄയക്കഽഔുയഺ ീങയാറഺം. ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കഽഔ, ആത്തരം പരഺത഻ഔള് ഫയല് ീങയാറുന്ത഻ന് 
ഄഭ഻ഭഺഷഔീന്റ അവശയമ഻ലല. 

c) ഉപുഭഺക്തി ഇനുെഺറത്ത഻ീെ ഇനഒര്ഡറഽഔള് 
പരഺത഻യ഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ഏീതക഻ലഽം തഔരഺറ് സഺധനങ്ങള്ക്ക്ക് ഈ ീടന്് ുഫഺറം 
ഔ ീടത്തഽഔയഺീണക഻ുലഺ പരഺത഻യ഻ല് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ഏീതക഻ലഽം രഽ അുരഺപണം 
സതയമഺീണന്് ീതള഻ഞ്ഞഺുലഺ, തഺീഴ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ുന്ഺ ഄത഻ല് ഔാടഽതുലഺ 
സംഖത഻ഔള് ീങയാറഺന് എത഻ര്ഔക്ഷ഻ഔള്ക്ക്ക് ുഫഺറം ഒര്ഡര് നല്ത്ഔഽം. 

i. പരഺത഻ക്കഺരന് വ഻ല (ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ലഺീണക഻ല് ന്ദ്പ഼മ഻യവഽം) ത഻ര഻ീഔ നല്ത്ഔഺനഽം, 
പരഺത഻ക്കഺരന് ീങലവഺയ മറ്റ് തഽഔഔളും ത഻ര഻ീഔ നല്ത്ഔഽഔ. 

ii. എത഻ര്ഔക്ഷ഻യഽീട ഄന്ദ്ശദ്ധ മാലമഽ ടഺയ നഺശനഷ്ടം ഄഥവഺ പരഽക്ക഻നഽള വ തഽഔ 
നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ ഈപുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക് നല്ത്ഔഽഔ. 

iii. ുങഺദയം ങ഻ഹ്നമഺയ഻ നല്ത്ക്കഽന് ുസവനങ്ങളുീട ഔഽറവ് ഄഥവ തഔരഺറ് ന഼ക്കം 
ീങയാറുഔ. 

iv. ഄധഺര്മ്മ഻ഔ ഔചാണവടര഼ത഻ ഄഥവഺ ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ത ഔചാണവട ര഼ത഻ ന഻ര്ത്തഽഔ ഄഥവഺ 
ഄവര്ത്ത഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽഔ. 

v. പഺര്ട്ട഻ഔള്ക്ക്ക് അവശയമഺയ തഽഔ നല്ത്ഔഽഔ. 

d)  പരഺത഻ഔളറീട ഇനസവഭഺവം 

ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിനുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് മാന്് ുഫഺറങ്ങള഻ലഽം വരഽന് മ഻ക്ക ഇന
ഉപുഭഺക്തി ഇന തര്ക്കങ്ങളറം തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻ഭഺഖങ്ങള഻ലഺണ് 
വരഽന്ത്: 
vi. ീേയ഻മഽഔള് ീസറ്റ഻സ് ീങയാറുന്ത഻ലഽള വ ഔഺലതഺമസം 
vii. ീേയ഻മഽഔള് ീസറ്റ഻ല് ീങയാറഺത഻ര഻ക്കഽഔ 
viii. ീഔയ഻മഽഔള് ന഻രസ഻ക്കഽഔ 
ix. നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ ഖണയത 
x. ുപഺള഻സ഻യഽീട ങട്ടങ്ങളും വയവസ്ഥഔളും തഽടങ്ങ഻യവ. 

 

3. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനഒംബം്സ്ഡമഺന് 
1938-ീല ആന്ഷഷവറന്ഷസ് അക്ട഻ീന്റ ഄധ഻ഔഺര പര഻ധ഻യ഻ല് ുഔന്ദ്ര സര്ക്കഺര് 1998 നവംബര് 11-ന് 

പഽറത്ത഻റക്ക഻യ ഓുദയഺഖ഻ഔ ഖസ്റ്റ഻ല് ന്ദ്പസ഻ദ്ധ഼ഔര഻ചാണ് 1998-ല് ഇന റ഻ീത്ഡസ്സല് ഇന ഒത് ഇന
പബ്ല഻ക ഇന ത്ഖ഼വന്സസ്ഡ ഇനറാൾസ്ഡ  ഈ ടഺക്ക഻. ഇ ന഻യമം ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻നഽം 
ുനഺണ്-ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻നഽം  എലലഺ വയക്ത഻ഖത ആന്ഷഷവറന്ഷസഽഔള്ക്ക്കഽം ബഺധഔമഺണ്. 
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ഇ ന഻യമത്ത഻ീന്റ ലക്ഷയ്ം എീന്ത്ന്ഺല് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔമ്പന഻ഔളുീട ഭഺഖത്ത് ന഻ന്ഽം 
നയഺയമഺയ ര഼ത഻യ഻ലഽം ഔഺരയക്ഷമമഺയഽം പക്ഷഺുഭദമ഻ലലഺീതയഽം ീേയ഻ം ീസറ്റ഻ല് 
ീങയാറുന്തഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എലലഺ പരഺത഻ഔളും പര഻ഹര഻ക്കഽഔീയന്തഺണ്. 

രഽ ഇന ത്പശ്നപര഻ഹഺര ഇന വ വസ്ഥയ഻ല്, ഇന ഇന്ഷവററഽീടയഽം ഇന ഇന്ഷവര് ഇന
ീചയ്ത ഇന വ ക്ത഻യഽീടയഽം ഇന ഇടയ഻ല് ഇന രഽ ഇന മത്പ സ്ഥനഺയഽം ഇന
ീഔൌണ്സ഻ലറഺയഽം ഇനഒംബഽ്സ്ഡമഺന് ഇനന഻ലീഔഺള്ള പഺം. 

ഒംബഽ്സ്ഡമഺീെ ഇന ത഼രഽമഺനം, ഇന പരഺത഻ ഇന സവ഼ഔര഻ക്കഽഔുയഺ ഇന
തള്ള പറഔുയഺ ഇനീചയ്തഺലഽം, ഇനഅതഺണ് ഇനഅത്ഫ഻മ ഇനത഼രഽമഺനം. 

d) ഒംബഽ്സ്ഡമഺന് ഇനപരഺത഻ ഇനനല്ഔഽഔ 
ഒംബഽ്സ്മഺന് നല്ത്ഔഽന് പരഺത഻ ആന്ഷഷവര് ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ുയഺ ഄയഺളുീട 
ഄവഔഺശ഻ുയഺ എഴഽത഻ തയാറഺറഺക്ക഻ പ്പ഻ട്ട് ുവണം നല്ത്ഔഺന,്  ഏത് ഒംബഽ്സ്മഺീന്റ 
ഄധ഻ഔഺരപര഻ധ഻യ഻ലഺുണഺ ആന്ഷഷവററഽീട ന്ദ്ബഺ് ങ് ഄഥവഺ ഒഫ഼സ് വരഽന്ത് 
ഄവ഻ടഽീത്ത ഒംബഽ്സ്മഺീന്റ ുമല്ത്വ഻ലഺസത്ത഻ല് ുവണം പരഺത഻ നല്ത്ഔഺന്, ആത഻ീന്റ 
പ്പം നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ സവഭഺവവഽം മത഻പ്പ് തഽഔയഽം ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന് നഷ്ടപര഻ഹഺരവഽം 
ഄത഻ീന പ഻ന്ത്ഽണയ്ക്ക്കഽന് ുഡഺക്കഽീമന്റ് ഈ ീടക഻ല് ഄതഽം ഔാട഻ നല്ത്ഔഽഔ. 

തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വ സംഭവ഻ക്കഽഔയഺീണക഻ല് ഒംബഽ്സ്മഺന് പരഺത഻ നല്ത്ഔഺം: 
iv. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔമ്പന഻യ്ക്ക്ക് ുരകഺമാലം പരഺത഻ എഴഽത഻ നല്ത്ഔഽഔയഽം ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
ഔമ്പന഻ : 

 പരഺത഻ ന഻രസ഻ക്കഽഔുയഺ 
 ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔമ്പന഻യ഻ല് പരഺത഻ നല്ത്ഔ഻ രഽമഺസം ഔഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ടും പരഺത഻ക്കഺരന് 
മറഽപട഻ ലഭ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽുയഺ 

v. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔമ്പന഻ നല്ത്ഔ഻യ മറഽപട഻യ഻ല് പരഺത഻ക്കഺരന് സംതിപ്തനീലലക഻ൽ 

vi. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔമ്പന഻ ന഻രസ഻ചാണത഻നഽുശഷം രഽ വര്ഷത്ത഻നഽുശഷം പരഺത഻ നല്ത്ഔണം. 

vii. പരഺത഻ ഏീതക഻ലഽം ുഔഺടത഻യ഻ുലഺ ഈപുഭഺക്തി ുഫഺറത്ത഻ുലഺ ഄര്ന്ദ്ബ഻ുടഷന഻ുലഺ 
വ഻ങഺരണയ഻ല഻ര഻ക്കഽന്ത് അയ഻ര഻ക്കരഽത്. 

e) ഒംബഽ്സ്ഡമഺീെ ഇനശഽപഺര്ശഔള് 
ഒംബഽ്സ്മഺന് പഺല഻ുക്ക ടതഺയ ങ഻ല ഔടമഔള് ഄഥവഺ ുന്ദ്പഺുട്ടഺുഔഺളുഔളു ട്: 

v. ഄത്തരം രഽ പരഺത഻ ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷം രഽ മഺസത്ത഻നഽള വ഻ല് ശഽപഺര്ശഔള് 
ീങയ്ക്ത഻ര഻ക്കണം. 

vi. ഄത഻ീന്റ പഔര്പ്പ് ഈപുഭഺക്തഺവ഻നഽം ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔമ്പന഻ക്കഽം ഄയചാണു 
ീഔഺടഽക്കണം. 

vii. ഄത്തരം ശഽപഺര്ശഔള് ലഭ഻ചാണ് 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ല് ഈപുഭഺക്തഺവ് ശഽപഺര്ശ 
ുരകമാലം എഴഽത഻ സവ഼ഔര഻ക്കണം. 

viii. ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന്റ സമ്മതപന്ദ്തത്ത഻ീന്റ പഔര്പ്പ് ആന്ഷഷവറര്ക്ക് ഄയക്കഽഔയഽം 15 
ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ല് മറഽപട഻ ുവണീമന്് അവശയീപ്പടഽഔയഽം ീങയാറും. 
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f) ഒംബഽ്സ്ഡമഺീെ ഇനന ഺയവ഻ധ഻ 
മദ്ധയസ്ഥ ന്ദ്ശമത്ത഻ലാീട തര്ക്കം പര഻ഹര഻ക്കഺനഺയ഻ീലലക഻ല്, ഒംബഽ്സ്മഺന് നയഺയമഺയ഻ 
ുതഺന്ഽന് ര഼ത഻യ഻ല് വ഻ധ഻ പഺസഺക്കഽം, ഄത് ആന്ഷഷവര് ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട 
നഺശനഷ്ടങ്ങളുീട പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് അവശയമഺയത഻ല് ഔാടഽതല് അയ഻ര഻ക്കഽഔയ഻ലല.  
തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ങട്ടങ്ങള്   ന്ദ്പഔഺരമഺയ഻ര഻ക്കഽം ഒംബഽ്സ്മഺീന്റ നയഺയവ഻ധ഻: 

v. നഷ്ടപര഻ഹഺരത്തഽഔ 20 ലക്ഷത്ത഻ല് ഔാടഽതല് അയ഻ര഻ക്കരഽത് (എ്ുന്ദ്സ്ഖഷയയഽം മറ്റ് 
ീങലവഽഔളും ഈള്ക്പ്പീട) 

vi. ഄത്തരം പരഺത഻ഔള് ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷം 3 മഺസത്ത഻നഽള വ഻ല് നഷ്ടപര഻ഹഺരം 
നല്ത്ഔ഻യ഻ര഻ക്കണം, ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽത്ത വയക്ത഻ മഽഴഽവന് നഷ്ടപര഻ഹഺരവഽം 
ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷം 30 ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ല്  ഄറ഻യ഻ക്കണം. 

vii. ആന്ഷഷവറര് വ഻ധ഻ ഄംഖ഼ഔര഻ക്കഽഔയഽം ഄത഻ീനപ്പറ്റ഻യഽള വ ഄറ഻യ഻പ്പ് 15 
ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ല് ുരകമാലം എഴഽത഻ ഒംബഽ്സ്മഺീന ഄറ഻യ഻ക്കണം. 

viii. ആന്ഷഷവര് ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ വ഻ധ഻ ഄംഖ഼ഔര഻ക്കഽന്തഺയ഻ ുരകഺമാലം എഴഽത഻ 
ഄറ഻യ഻ചാണ഻ീലലക഻ല്, ആന്ഷഷവറര് നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല്ത്ഔഽന്ത഻നഽള വ നടപട഻ ന്ദ്ഔമങ്ങള് 
ീങയാറ഻ലല. 

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പ ഇനപര഼ക്ഷ ഇന1 
20 ലക്ഷം രാപയഽീട വീര മാലയമഽള വ ങരുക്കഺ സഺധനങ്ങുളഺ ഄഥവഺ നഷ്ടപര഻ഹഺരം 
ീേയ഻ം ീങയാറുന്ത഻നഽള വ പരഺത഻ഔളഺണ് __________ ഄധ഻ഔഺര പര഻ധ഻യ഻ല് വരഽന്ത്.  

 I. ജ഻ലലഺ ുഫഺറം 
 II. സംസ്ഥഺന ഔമ്മ഼ഷന് 
 III. സ഻ലഺ പര഻ഷ്ത് 
 IV. ുദശ഼യ ഔമ്മ഼ഷന് 
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സംത്ഖഹം 

 ഐഅര്ഡ഻എ ആന്റുന്ദ്ഖറ്റഡ് ന്ദ്ഖ഼വന്ഷസ് മഺുനമെീമന്റ് സ഻സ്റ്റം (IGMS) നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട്, 
ഄത് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഄനയഺയ പര഻ഹഺരത്ത഻ീന്റ ുഔന്ദ്ര഼യ ുശകരമഺയ഻ട്ടഺണ് 
ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ത്, ഄതഽുപഺീല ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമകലയ഻ീല ഄനയഺയം പര഻ഹര഻ക്കഽന്ത് 
ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽന് ഈപഔരണമഺണ്. 

 ‚ഈപുഭഺക്തി തര്ക്ക പര഻ഹഺര ഏജന്ഷസ഻ഔള്‛ ജ഻ലലഺ തലങ്ങള഻ലഽം സംസ്ഥഺനതലങ്ങള഻ലഽം 
ുദശ഼യ തലങ്ങള഻ലഽം ന഻ലവ഻ല് വന്഻ട്ടു ട്. 

 ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിനുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് മാന്് ുഫഺറങ്ങള഻ലഽം വരഽന് മ഻ക്ക 
ഈപുഭഺക്തി തര്ക്കങ്ങളും ഈ ടഺഔഽന്ത് ീേയ഻മഽഔള് ീസറ്റ഻ല് ീങയാറുന്ത഻ലഽള വ 
ഔഺലതഺമസം, ീേയ഻മഽഔള് ീസറ്റ഻ല് ീങയാറഺത഻ര഻ക്കഽഔ, ീഔയ഻മഽഔള് ന഻രസ഻ക്കഽഔ, 
നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ ഖണയത, ുപഺള഻സ഻യഽീട ങട്ടങ്ങളും വയവസ്ഥഔളും തഽടങ്ങ഻യവ. 

 രഽ ന്ദ്പം  നപര഻ഹഺര വയവസ്ഥയ഻ല്, ആന്ഷഷവററഽീടയഽം ആന്ഷഷവര് ീങയ്ക്ത 
വയക്ത഻യഽീടയഽം ആടയ഻ല് രഽ മദ്ധയസ്ഥനഺയഽം ീഔിസ഻ലറഺയഽം ഒംബഽ്സ്മഺന് 
ന഻ലീഔഺള വഺം. 

 മദ്ധയസ്ഥ ന്ദ്ശമത്ത഻ലാീട തര്ക്കം പര഻ഹര഻ക്കഺനഺയ഻ീലലക഻ല്, ഒംബഽ്സ്മഺന് നയഺയമഺയ഻ 
ുതഺന്ഽന് ര഼ത഻യ഻ല് വ഻ധ഻ പഺസഺക്കഽം, ഄത് ആന്ഷഷവര് ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട 
നഺശനഷ്ടങ്ങളുീട പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് അവശയമഺയത഻ല് ഔാടഽതല് അയ഻ര഻ക്കഽഔയ഻ലല.  

 

മഽക പദങ്ങള് 
1. ആന്റുന്ദ്ഖറ്റഡ് ന്ദ്ഖ഼വന്ഷസ് മഺുനമെീമന്റ് സ഻സ്റ്റം (IGMS) 
2. ഈപുഭഺക്തി സംരക്ഷ ന഻യമം, 1986 
3. ജ഻ലലഺ ുഫഺറം 
4. സംസ്ഥഺന ഔമ്മ഼ഷന് 
5. ുദശ഼യ ഔമ്മ഼ഷന് 
6. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഒംബഽ്മഺന് 

 

ഉത്തരം ഇന1 
ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന് I 

20 ലക്ഷം രാപയഽീട വീര മാലയമഽള വ ങരുക്കഺ സഺധനങ്ങുളഺ ഄഥവഺ നഷ്ടപര഻ഹഺരം 
ീേയ഻ം ീങയാറുന്ത഻നഽള വ പരഺത഻ഔള് ജ഻ലലഺ ുഫഺറത്ത഻ീന്റ ഄധ഻ഔഺര പര഻ധ഻യ഻ല് വരഽന്ത്.  

സവയം ഇനപര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങള് 

ുചഺദ ം ഇന1 
ഐജ഻എംഎസ഻ീന്റ പാര്ണ രാപം. 

 I. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ജനറല് മഺുനമെീമന്റ് സ഻സ്റ്റം 
 II. ആന്ത്യന് ജനറര് മഺുനമെീമന്റ് സ഻സ്റ്റം 
 III. ആന്റുന്ദ്ഖറ്റഡ് ന്ദ്ഖ഼വന്ഷസ് മഺുനമെീമന്റ് സ഻സ്റ്റം 

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പ ഇനപര഼ക്ഷയഽീട ഇനഉത്തരങ്ങള് 
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 IV. ആന്റല഻ജന്റ് ന്ദ്ഖ഼വന്ഷസ് മഺുനമെീമന്റ് സ഻സ്റ്റം 
ുചഺദ ം ഇന2 
തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഏത് ഈപുഭഺക്തി ഄനയഺയ പര഻ഹഺര ഏജന്ഷസ഻യഺണ് 20 ലക്ഷം 
രാപ മഽതല് 1 ുഔഺട഻ രാപ വീരയഽള വ ഈപുഭഺക്തി പരഺത഻ഔള് ൂഔഔഺരയം ീങയാറുന്ത്? 

 I. ജ഻ലലഺ ുഫഺറം 
 II. സംസ്ഥഺന ഔമ്മ഼ഷന് 
 III. ുദശ഼യ ഔമ്മ഼ഷന് 
 IV. സ഻ലഺ പര഻ഷ്ത് 
ുചഺദ ം ഇന3 
തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഏതഺണ് രഽ സഺധഽതയഽള വ ഈപുഭഺക്തി പരഺത഻യഺയ഻ 
ഔണക്കഺക്കഺന് ഔഴ഻യഺത്തത്? 
 I. എംഅര്പ഻ീയക്കഺള് ഔാടഽതല് തഽഔ ഔചാണവടക്കഺരന് ഇടഺക്കഽന്ത് 
 II. രഽ വ഻ഭഺഖത്ത഻ീല ഏറ്റവഽം മ഻ഔചാണ ഈത്പന്ം ഏതഺീണന്് ഔചാണവടക്കഺരന് 
ഈപുദശ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽഔ. 

 III.  മരഽന്഻ീന്റ ഔഽപ്പ഻യ഻ല് ഄലര്ജ഻ ഈ ടഺഔഺന് സഺദ്ധയതയഽീണന്് തഺക്ക഼ത് 
നല്ത്ഔഺത഻ര഻ക്കഽഔ 

 IV. ുഔടഽപഺട് സംഭവ഻ചാണ ഈത്പന്ങ്ങള് 

ുചഺദ ം ഇന4 
തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഏതഺണ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട പരഺത഻ഔള് 
ഈപുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക് നല്ത്ഔഺന് ഔഴ഻യഽന് ഄനഽുയഺജയമഺയ മഺര്ഗം? 
 I. ുപഺല഼സ് 
 II. സഽന്ദ്പ഼ംുഔഺടത഻ 
 III. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഒംബഽ്സ്മഺന് 
 IV. ജ഻ലലഺ ുഔഺടത഻ 
ുചഺദ ം ഇന5 
തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഏത് ന്ദ്പസ്തഺവനയഺണ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഒംബഽ്സ്മഺീന്റ 
ഄധ഻ഔഺരപര഻ധ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ശര഻? 
 I. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഒംബഽ്സ്മഺന്   ുദശ഼യതല ഄധ഻ഔഺരപര഻ധ഻യഺണഽള വത് 
 II. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഒംബഽ്സ്മഺന് സംസ്ഥഺനതല ഄധ഻ഔഺരപര഻ധ഻യഺണഽള വത് 
 III. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഒംബഽ്സ്മഺന്   ജ഻ലലഺതല ഄധ഻ഔഺരപര഻ധ഻യഺണഽള വത് 
 IV. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഒംബഽ്സ്മഺന്   ന഻ര്ദ഻ഷ്ട ന്ദ്പുദശത്ത് മഺന്ദ്തം ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ 
ഄധ഻ഔഺരമഺണഽള വത് 

ുചഺദ ം ഇന6 
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഒംബഽ്സ്മഺന഻ല് എങ്ങീനയഺണ് പരഺത഻ നല്ത്ുഔ ടത്? 
 I. പരഺത഻ എഴഽത഻ ുവണം നല്ത്ഔഺന് 
 II. പരഺത഻ ുഫഺണ഻ലാീട പറഞ്ഞഺല് മത഻ 
 III.  ുനര഻ല് ഔ ട് പരഺത഻ പറഞ്ഞഺല് മത഻ 
 IV.  പന്ദ്തപരസയത്ത഻ലാീട ുവണം പരഺത഻ നല്ത്ഔഺന് 
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ുചഺദ ം ഇന7  
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഒംബഽ്സ്മഺീന സമ഼പ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ സമയപര഻ധ഻ എന്ദ്തനയഺണ്? 
 I. ആന്ഷഷവറര് പരഺത഻ ന഻രസ഻ചാണത഻നഽുശഷം 2 വര്ഷങ്ങള്ക്ക്കഽള വ഻ല് 
 II. ആന്ഷഷവറര് പരഺത഻ ന഻രസ഻ചാണത഻നഽുശഷം 3 വര്ഷങ്ങള്ക്ക്കഽള വ഻ല് 
 III. ആന്ഷഷവറര് പരഺത഻ ന഻രസ഻ചാണത഻നഽുശഷം 1 വര്ഷത്ത഻നഽള വ഻ല് 
 IV. ആന്ഷഷവറര് പരഺത഻ ന഻രസ഻ചാണത഻നഽുശഷം 1 മഺസത്ത഻നഽള വ഻ല് 

ുചഺദ ം ഇന8 
തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഏതഺണ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഒംബഽ്സ്മഺന് പരഺത഻ നല്ത്ഔഽന്ത഻നഽള വ 
മഽന്ഽപഺധ഻ ഄലലഺത്തത്? 
 I. ‘വയക്ത഻ഖത ന഻രഔള഻ലഽള വ’ ആന്ഷഷവറന്ഷസഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടഺണ് രഽ വയക്ത഻ പരഺത഻ 
നല്ത്ുഔ ടത് 

 II. ആന്ഷഷവറര് പരഺത഻ ന഻രസ഻ചാണത഻നഽുശഷം 1 വര്ഷത്ത഻നഽള വ഻ല് പരഺത഻ നല്ത്ഔണം 
 III. ഒംബഽ്സ്മഺീന സമ഼പ഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽന്ഷപ് പരഺത഻ക്കഺരന് ഈപുഭഺക്തി ുഫഺറീത്ത 
സമ഼പ഻ക്കണം 

 IV. 20 ലക്ഷം രാപ വീര നഷ്ടപര഻ഹഺരത്തഽഔയഽള വ പരഺത഻ഔളഺണ് ആവ഻ീട പര഻ഖണ഻ക്കഽന്ത്. 

ുചഺദ ം ഇന9 
ഒംബഽ്സ്മഺന഻ല് പരഺത഻ നല്ത്ഔഽന്ത഻ന് എീന്ത്ക഻ലഽം ഫ഼സ് നല്ത്ുഔ ടതഺയ഻ട്ടു ുടഺ? 

 I. 100 രാപ ഫ഼സഺയ഻ നല്ത്ഔണം 
 II. ഫ഼സ് ന്ഽം തീന് ഄടയ്ക്ുക്ക ട഻ലല 
 III. നഷ്ടപര഻ഹഺര തഽഔയഽീട 20% ഫ഼സഺയ഻ ഄടയ്ക്ക്കണം 
 IV. നഷ്ടപര഻ഹഺര തഽഔയഽീട 10% ഫ഼സഺയ഻ ഄടയ്ക്ക്കണം 

ുചഺദ ം ഇന10 
സവഔഺരയ ആന്ഷഷവറര്ക്ക് എത഻ീരയഽം പരഺത഻ നല്ത്ഔഺന് ഔഴ഻യഽുമഺ? 

 I. ീപഺതഽുമകലയ഻ലഽള വ ആന്ഷഷവറര്ക്ക് എത഻ീര മഺന്ദ്തുമ പരഺത഻ നല്ത്ഔഺന് ഔഴ഻യഽഔയഽള വു 
 II. സവഔഺരയ ആന്ഷഷവറര്ക്ക് എത഻ീര പരഺത഻ നല്ത്ഔഺന് ഔഴ഻യഽം 
 III. ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമകലയ഻ീല സവഔഺരയ ആന്ഷഷവറര്ക്ക് എത഻ീര മഺന്ദ്തുമ പരഺത഻ 
നല്ത്ഔഺന് ഔഴ഻യഽഔയഽള വു 

 IV. ുനഺണ്-ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമകലയ഻ീല സവഔഺരയ ആന്ഷഷവറര്ക്ക് എത഻ീര മഺന്ദ്തുമ 
പരഺത഻ നല്ത്ഔഺന് ഔഴ഻യഽഔയഽള വു 

 

സവയം ഇനപര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങൾക്കഽള്ള പ ഇനഉത്തരങ്ങള് 

ഉത്തരം ഇന1 
ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന് III 

ഐജ഻എംഎസ഻ീന്റ പാര്ണ രാപം ആന്റുന്ദ്ഖറ്റഡ് ന്ദ്ഖ഼വന്ഷസ് മഺുനമെീമന്റ് സ഻സ്റ്റം. 

ഉത്തരം ഇന2 
ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന് II 

സംസ്ഥഺന ഔമ്മ഼ഷനഺണ് 20 ലക്ഷം രാപ മഽതല് 1 ുഔഺട഻ രാപ വീരയഽള വ ഈപുഭഺക്തി 
പരഺത഻ഔള് ൂഔഔഺരയം ീങയാറുന്ത് 
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ഉത്തരം ഇന3 
ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന് II 

രഽ വ഻ഭഺഖത്ത഻ീല ഏറ്റവഽം മ഻ഔചാണ ഈത്പന്ം ഏതഺീണന്് ഔചാണവടക്കഺരന് 
ഈപുദശ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽഔ എന്തഺണ് സഺധഽതയഽള വ ഈപുഭഺക്തി പരഺത഻യഺയ഻ ഔണക്കഺക്കഺന് 
ഔഴ഻യഺത്തത്. 
ഉത്തരം  4 
ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന് III 

ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട പരഺത഻ഔള് ഈപുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക് നല്ത്ഔഺന് 
ഔഴ഻യഽന് ഄനഽുയഺജയമഺയത് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഒംബഽ്സ്മഺന഻ലഺണ്. 
ഉത്തരം ഇന5 
ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന് IV 

ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഒംബഽ്സ്മഺന്   ന഻ര്ദ഻ഷ്ട ന്ദ്പുദശത്ത് മഺന്ദ്തം ന്ദ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ 
ഄധ഻ഔഺരമഺണഽള വത് 
ഉത്തരം ഇന6 
ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന് I 

ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഒംബഽ്സ്മഺന഻ല് എഴഽത഻ ുവണം നല്ത്ഔഺന്. 

ഉത്തരം ഇന7 
ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന് III 

ആന്ഷഷവറര് പരഺത഻ ന഻രസ഻ചാണത഻നഽുശഷം 1 വര്ഷത്ത഻നഽള വ഻ല് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഒംബഽ്സ്മഺന് 
പരഺത഻ നല്ത്ഔണം. 

ഉത്തരം ഇന8 
ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന് III 

ഒംബഽ്സ്മഺീന സമ഼പ഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽന്ഷപ് പരഺത഻ക്കഺരന് ഈപുഭഺക്തി ുഫഺറീത്ത 
സമ഼പ഻ക്ക ുട അവശയമ഻ലല 

ഉത്തരം ഇന9 
ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന് II 

ഒംബഽ്സ്മഺന഻ല് പരഺത഻ നല്ത്ഔഽന്ത഻ന് ഫ഼സ് ന്ഽം തീന് ഄടയ്ക്ുക്ക ടത഻ലല. 

 

ഉത്തരം ഇന10 
ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന് II 

സവഔഺരയ ആന്ഷഷവറര്ക്ക് എത഻ീര പരഺത഻ നല്ത്ഔഺന് ഔഴ഻യഽം. 
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അനകസ്ഡചര് 

ന഻ലവ഻ല് ഇന ഇന ഇത്ഫ യ഻ല് ഇന  ഇന ത്പവര്ത്ത഻ച്ചഇ ഇന വരഽന്ന ഇനൂലത് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
ഔമ്പന഻ഔളറീട ഇനപട്ട്യൂട്ട്഻ഔ 
1. ബജഺജ് ഄലയന്ഷസ് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
2. ബ഻ര്ളഺ സണ് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
3. എച്ചച്ചഡ഻എറ് ഓസ഻ സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
4. ഐസ഻ഐസ഻ ന്ദ്പാഡന്ഷഷയന് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
5. ഐഎല്പ്ജ഻ ൂവശയ ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
6. ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുഔഺര്പ്പുറഷന് ഒഫ് ആന്ത്യ 
7. മഺ്സ് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
8. പ഻എ ന്ഷബ഻ ീമറ്റ് ൂ ലഫ് ആന്ത്യ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
9. ുഔഺതഔ് മഹ഼ന്ദ്ര ഒള്ക്ഡ് മയാചാണല് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
10. എസ്ബ഻ഐ ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
11. ടഺറ്റഺ എഐഎ ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
12. റ഻ലയന്ഷസ് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
13. ഄൂവവ ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
14. സഹഺറ ആന്ത്യ ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
15. ന്ദ്ശ഼റഺം ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
16. ഭഺരത഻ ഄ്സഺ ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
17. ഫയാചാണൽ ജനറഺല഻ ആന്ത്യ ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
18. ഐഡ഻ബ഻ഐ ീഫഡറല് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
19. ഔഺനറ എചാണ്എസ്ബ഻സ഻ ഒറ഻യന്റല് ബഺക് ഒഫ് ുഔഺുമഴ്സ് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
20. എജ഻ുയഺണ് ീറല഻ുഖയര് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
21. ഡ഻എല്ത്എഫ് ന്ദ്പഺമ഻ര഻യഺ ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
22. സ്റ്റഺര് യാണ഻യന് ഡയ്-ചാണ഻ ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
23. ആന്ത്യ ഫസ്റ്റ് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
24. എഡൽൂവസ് ുടഺുഔയഺ ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
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പഺഠം ഇന4 
ുഔഺര്പ്പുററ്റഇ ഇനഏജെറമഺര്ീറഖഽുലഷന്സ്ഡ 

 

2015 ആഖഷരര 15-ന ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര രിഖ഼റീശന ഷ ബീദഖതഺ 

ഴയ഼തതഺമഺടട഼ണട, ഇതഺന 2016 ഏഩയഺറ  1 ഭ഼തറഹണ ഩയഹഫറമം. 

തഹളി ഔൂട഼തതഺയഺഔഔ഼നന നഺയ ഴങനഘഘല ഔഔ ഴലയിമധഺഔം ഩയഹധഹനമഭ഼ണട. 

1. നഺയ ഴങനഘഘല  

a) ‚ആഔട‛ എനനഹറ  1938- റി ദഺ ഇന ശഴരന ഷ ആഔട (1938-റി 4-ഭതതി), 

ഔഹറഹഔഹറഘഘലഺറ  ഭഹരരഘഘലന഼ഷയഺങങ ബീദഖതഺ ഴയ഼തത഼നനത. 

b) ‚അഩീഔശഔന ‛ എനനഹറ  - 

i. 2013-റി ഔഭഩന഻ഷ ആഔട ഩയഔഹയഭൃ അതഺന ഭ഼ന ഩ 

ഩയഹഫറമതതഺറ഼ണടഹമഺറ഼നന ഏതിഘഔഺറ഼ം ഔഭഩനഺ നഺമഭഩയഔഹയം  

യഽഩ഻ഔയഺങങഺടട഼ലല ഔഭഩനഺ; അഥഴഹ 

ii. 2008-റി റഺഭഺരരഡ റമഫഺറഺരരഺ ഩഹയ ടടണയ ശഺഩഩ  ആഔട ഩയഔഹയം 

യഽഩ഻ഔയഺങങ യജഺഷരരയ  ങിമതഺടട഼ലല റഺഭഺരരഡ റമഫഺറഺരരഺ 

ഩഹയ ടടണയ ശഺഩഩ; അഥഴഹ 

iii. 1912-റി ഔൃ-ഒഩഩരീരര഻ഴ ഷൂഷുരര഻ഷ ആഔട ഩയഔഹയം യജഺഷരരയ  

ങിമത ഔൃ-ഒഩഩരീരര഻ഴ  ഷൂഷുരരഺഔല  അഥഴഹ ഭരരീതീഘഔഺറ഼ം 

നഺമഩയഔഹയഭൃ യജഺഷരരയ  ങിമതഩഩിടടഺടട഼ലല ഔൃ-ഒഩഩരീരര഻ഴ  

ഷൂഷുരരഺഔല ; അഥഴഹ 

iv. ആഔടഺറി ഷിഔശന  2-റി ഔറൃഷ (4എ)-റ  നഺയ ഴങഺങങഺയഺഔഔ഼നന 

ഩയഔഹയം  യജഺഷരരയ  ങിമതഺടട഼ലല ഫഹഘഔഺംഖ ഔഭഩനഺ; അഥഴഹ 

v. 1949-റി ഫഹഘഔഺംഖ ഔഭഩന഻ഷ ആഔടഺറി (1949-റി 10) ഷിഔശന  5-റി 

ഷഫഷിഔശന  (1)-റി ഔറൃഷ (ഡഺഎ) ഩയഔഹയഭ഼ലല ഩ഼തഺമ ഫഹഘഔ; 

അഥഴഹ 

vi. 1976-റി ര഻ജണറ  രഽരറ  ഫഹഘഔഷ ആഔടഺറി (1976-റി 10) ഷിഔശന  3 

ഩയഔഹയം ഷഥഹഩഺതഭഹമ ര഻ജണറ  രഽരറ  ഫഹഘഔ; അഥഴഹ 

vii. 1912-റി ഔൃ-ഒഩഩരീരര഻ഴ ഷൂഷുരര഻ഷ ആഔടഺന രി ഩയഺധഺമഺറ  

ഴയ഼നന  നൃണ -ഖഴണ ഭിന രറ  ഒയ ഖനുഷീശന  അഥഴഹ ഭുഔയൃ 

പഺനഹന ഷ ഷഥഹഩനം അഥഴഹ ബഹയത഻മ രഺഷയ ഴഴ ഫഹഘഔ഼ഭഹമഺ  യജഺഷരരയ  

ങിമതഺടട഼ലല  നൃണ -ഫഹഘഔഺംഖ പഺനഹന ശമറ  ഔഭഩനഺ; അഥഴഹ 

viii. ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഹമഺ ഩയഴയ തതഺഔഔഹന  ഩയഹഩതനിനന അധഺഔാതയ  

അംഖ഻ഔയഺങങീഔഔഹഴ഼നന ഭരരീതൂയ഼ ഴമഔതഺ. 

ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര഼ഭഹയ  
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c) ‚അംഖ഻ഔാത ഷഥഹഩനം‛ എനനഹറ  ഇന ശഴരന ഷ ഷിമഺറ ഷ, ഷയ ഴഴ഻ഷ, 

ഭഹയ ഔഔരരഺംഖ എനന഻ ഭീകറഔല഼ഭഹമഺ ഫനധഩഩിടട 

ഴഺദമഹബമഹഷഴ഼ം/ഩയഺവ഻റനഴ഼ം നറ ഔ഼നന ഭ഼ംഫമഺറി ഇന ശഴരന ഷ 

ഇന ഷരരഺടടമഽടട ഒപ ഇനതമമ഼ടി ഉല ഩഩടി ഷഭമഹഷഭമഘഘലഺറ  

അതൃരഺരരഺമ഼ടി അന഼ഭതഺമ഼ം അംഖ഻ഔഹയമൃട഼ം ഩയഴയ തതഺഔഔ഼നന 

ഷഥഹഩനം. 

d) ‚അംഖ഻ഔാത ഩയഺവൃധഔന  (ഴിയഺപുയ )‛ എനനഹറ  നഺയ ദദഺശട 

ഴമഔതഺഔല ഔഔ഼ലല ഇതതയം രിഖ഼റീശന഼ഔലഺറി രിഖ഼റീശന  7(3) ഩയഔഹയമ഼ലല 

ഴമഴഷഥഔല  ഩഹറഺഔഔഩഩിടടഺടട഼ലല  ടിറഺപൃണഺറഽടി ഫഺഷഺനഷഷ 

അഥഴഹ ഴഺറ ഩഩന നടതത഼ഔ എനന റഔശമതതൃടി  ടിറഺഭഹയ ഔഔരരയ  

നഺമഭഺങങഺടട഼ലല ഴമഔതഺ. 

e) ‚അതൃരഺരരഺ‛ എനനഹറ  1999-റി (1990-റി 41) ഇന ശഴരന ഷ രിഖ഼റീരരരഺ 

ആന ര ഡിഴറഩഭിന ര അതൃരഺരരഺ ആഔടഺറി  ഷിഔശന  3-റി ഴമഴഷഥഔല  

ഩയഔഹയം യഽഩ഻ഔയഺങങ ഇന ശഴരന ഷ രിഖ഼റീരരരഺ ആന ര ഡിഴറഩഭിന ര 

അതൃരഺരരഺ ഒപ ഇനതമ. 

f) ‚ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര‛ എനനഹറ  റുപ, ജനരറ , സിറ തത ഇന ശഴരന ഷഺറി 

ഏതിഘഔഺറ഼ം നഺയ ദദഺശട ഴഺബഹഖതതഺറ  ഫഺഷഺനഷഷ ഩഺടഺഔഔ഼ഔമ഼ം ഷീഴനം 

നറ ഔ഼ഔമ഼ം ങിമമ഼നനതഺനഹമഺ ഇതതയം രിഖ഼റീശന഼ഔല  ഩയഔഹയം അതൃരഺരരഺ 

ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഹമഺ ഩയഴയ തതഺഔഔ഼നനതഺന ഇശമഽ ങിമമ഼നന 

ഷഹധ഼തമ഼ലല യജഺഷടയീശന഼ലല ഭ഼ഔലഺറ  ഩയഹഭയ വഺങങഺടട഼ലല അഩീഔശഔനഹണ. 

g) ‚ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര (റുപ)‛ എനനഹറ  ഈ രിഖ഼റീശന഼ഔലഺറ  റുപ 

ഇന ശഴരര഼ഭഹയ ഔഔ഼ഴീണടഺ ഫഺഷഺനഷഷ ഩഺടഺഔഔ഼ഔമ഼ം ഷീഴനം നറ ഔ഼ഔമ഼ം 

ങിമമ഼നനതഺനഹമഺ ഇതതയം രിഖ഼റീശന഼ഔല  ഩയഔഹയം അതൃരഺരരഺ 

ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഹമഺ ഩയഴയ തതഺഔഔ഼നനതഺന ഇശമഽ ങിമമ഼നന 

ഷഹധ഼തമ഼ലല യജഺഷടയീശന഼ലല അഩീഔശഔനഹണ. 

h) ‚ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര (ജനരറ )‛ എനനഹറ  ഈ രിഖ഼റീശന഼ഔലഺറ  

ജനരറ ഇന ശഴരര഼ഭഹയ ഔഔ഼ഴീണടഺ ഫഺഷഺനഷഷ ഩഺടഺഔഔ഼ഔമ഼ം ഷീഴനം 

നറ ഔ഼ഔമ഼ം ങിമമ഼നനതഺനഹമഺ ഇതതയം രിഖ഼റീശന഼ഔല  ഩയഔഹയം അതൃരഺരരഺ 

ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഹമഺ ഩയഴയ തതഺഔഔ഼നനതഺന ഇശമഽ ങിമമ഼നന 

ഷഹധ഼തമ഼ലല യജഺഷടയീശന഼ലല അഩീഔശഔനഹണ. 

i) ‚ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര (സിറ തത)‛ എനനഹറ  ഈ രിഖ഼റീശന഼ഔലഺറ  സിറ തത 

ഇന ശഴരര഼ഭഹയ ഔഔ഼ഴീണടഺ ഫഺഷഺനഷഷ ഩഺടഺഔഔ഼ഔമ഼ം ഷീഴനം നറ ഔ഼ഔമ഼ം 

ങിമമ഼നനതഺനഹമഺ ഇതതയം രിഖ഼റീശന഼ഔല  ഩയഔഹയം അതൃരഺരരഺ 

ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഹമഺ ഩയഴയ തതഺഔഔ഼നനതഺന ഇശമഽ ങിമമ഼നന 

ഷഹധ഼തമ഼ലല യജഺഷടയീശന഼ലല അഩീഔശഔനഹണ. 
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j) ‚ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര (ഔൃംഭഩഷഺരര)‛ എനനഹറ  ഭ഼ഔലഺറ  ഔറൃഷ (എപഺറ ) 

ഩയഹഭയ വഺങങഺയഺഔഔ഼നനറുപ ഇന ശഴരര഼ഭഹയ ഔഔ഼ഴീണടഺമ഼ം ജനരറ  

ഇന ശഴരര഼ഭഹയ ഔഔ഼ഴീണടഺമ഼ം സിറ തത ഇന ശഴരര഼ഭഹയ ഔഔ഼ഴീണടഺമ഼ം അഥഴഹ 

ഏതിഘഔഺറ഼ം യണടഺറ  അഥഴഹ ഭഽനനഺറ഼ം ഫഺഷഺനഷഷ ഩഺടഺഔഔ഼ഔമ഼ം 

ഷീഴനം നറ ഔ഼ഔമ഼ം ങിമമ഼നനതഺനഹമഺ ഇതതയം രിഖ഼റീശന഼ഔല  ഩയഔഹയം 

അതൃരഺരരഺ ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഹമഺ ഩയഴയ തതഺഔഔ഼നനതഺന ഇശമഽ 

ങിമമ഼നന ഷഹധ഼തമ഼ലല യജഺഷടയീശന഼ലല അഩീഔശഔനഹണ. 

k) ഈ രിഖ഼റീശന഼ഴീണടഺ ‚ഩയ഻ഔശ നടതത഼നന ഷഥഹഩനം‛ ഭ഼ംഫുമഺറി 

ഇന ശഴരന ഷ ഇന ഷരരഺടടമഽടട ഒപ ഇനതമ അഥഴഹ ഔൃയ ഩഩരീരര 

ഏജന രഺന രി ഩയഺന ഷഺഩഩറ  ഒപ഻ഷയ , നഺയ ദദഺശട ഴമഔതഺഔല ഔഔ 

ഷയ ടടഺപഺഔഔീശന  ഩയ഻ഔശ നടതത഼നനതഺന അതൃരരഺമ഼ടി അംഖ഻ഔഹയഭ഼ലല 

ഭരരീതിഘഔഺറ഼ം ഷഥഹഩനം. 

l) “പഺരര ആന ര ഩയൃഩഩയ  (ഭഺഔങങ യ഻തഺമഺറ  മൃജഺങങത)” എനനത 

ഩയഺന ഷഺഩഩറ  ഒപ഻ഷയ , ഡമരഔടര഼ഭഹയ  അഥഴഹ ഔങങഴട ഩഘഔഹലഺഔല  

അഥഴഹ ഭരരീതിഘഔഺറ഼ം ജ഻ഴനഔഔഹയ  ഉല ഩഩടിമ഼ലല  ഔൃയ ഩഩരീരര 

ഏജന രഹമഺ ഩയഴയ തതഺഔഔഹന യജഺഷരരയ  ങിമത അഩീഔശഔന രി 

അന഼മൃജമത ഩയഺവൃധഺഔഔ഼നനതഺന഼ലല ഭഹനദണഡം. 

m)  ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺന രി “ഩയഺന ഷഺഩഩറ  ഒപ഻ഷയ ” എനന നഹഭനഺയ ദദീവം 

ങിമമഩഩിടടത഼ം അതൃരഺരരഺമ഼ടി അംഖ഻ഔഹയഭ഼ലല ഡമരഔടയ  അഥഴഹ 

ഔങങഴടഩഘഔഹലഺ അഥഴഹ ഏതിഘഔഺറ഼ം ഒപ഻ഷയ  അഥഴഹ ജ഻ഴനഔഔഹയന , 

ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺന രി ഩയഴയ തതനഘഘല ഔഔ ഭീറ നൃടടം 

ഴസഺഔഔ഼നനതഺന ഭഹതയഭഹമഺ നഺമഭഺങങത഼ം ഈ രിഖ഼റീശന ഷ ഩയഔഹയം 

ആഴവമഭഹമ ഴഺദമഹബമഹഷ മൃഖമതമ഼ം ഩയഺവ഻റനം റബഺങങത഼ം ഩയ഻ഔശ 

ഩഹഷഹമത഼ഭഹമ ഴമഔതഺ. 

n) “യജഺഷടയീശന ” എനനഹറ  ഈ രിഖ഼റീശന ഷ ഩയഔഹയം ഔൃയ ഩഩരീരര 

ഏജന രഹമഺ ഩയഴയ തതഺഔഔ഼നനതഺന഼ലല യജഺഷടയീശന  ഷയ ടടഺപഺഔഔീരര. 

o) “രിഖ഼റീശന ഷ (ഭഹനദണഡഘഘല )” എനനഹറ  2015-റി ഇന ശഴരന ഷ 

രിഖ഼റീരരരഺ ആന ര ഡിഴറഩഭിന ര അതൃരഺരരഺ ഒപ ഇനതമ (യജഺഷടയീശന  

ഒപ ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര) രിഖ഼റീശന ഷ. 

p) “നഺയ ദദഺശട ഴമഔതഺ” എനനഹറ ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺന ഴീണടഺ ഫഺഷഺനഷഷ 

ഩഺടഺഔഔ഼ഔമ഼ം ഷീഴനം നറ ഔ഼ഔമ഼ം ങിമമ഼നനതഺനഹമഺ ഈ രിഖ഼റീശന ഷ 

ഩയഔഹയം ആഴവമഭഹമ ഴഺദമഹബമഹഷ മൃഖമതമ഼ം ഩയഺവ഻റനം റബഺങങത഼ം 

ഩയ഻ഔശ ഩഹഷഹമത഼ഭഹമ ഴമഔതഺ. 

q) “ടിറഺഭഹയ ഔഔരരയ ” എനനഹറ  ഫഺഷഺനഷഷഺനഹമ഼ലല ആവമഴഺനഺഭമം 

അമഔഔ഼നനതഺന഼ം അതൃരഺരരഺ ഇശമ഼ ങിമത  ഷയ ടടഺപഺഔഔീരര഼ലലത഼ം 2010-
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റി ടിറഺഔൃം ഔൃഭീയ ശമറ  ഔഭഭമഽണഺഔഔീശന ഷ ഔഷരരഭയ  ഩയഺപരന ഷ 

രിഖ഼റീശന ഷഺറി ങഹഩരരയ  III ഩയഔഹയം ടിറഺഔൃം രിഖ഼റീരരരഺ അതൃരഺരരഺ 

ഒപ ഇനതമമ഼ഭഹമഺ യജഺഷരരയ  ങിമത ഴമഔതഺ അഥഴഹ ഷഥഹഩനം. 

r) ഈ രിഖ഼റീശന ഷഺറ  ഉഩമൃഖഺങങഺയഺഔഔ഼നനത഼ം അററഹതതത഼ഭഹമ 

ഴഹഔഔ഼ഔല഼ം ഴയ ണണനഔല഼ം ഩഔശീ ആഔടഺറ  നഺയ ഴങങഺടട഼ലലത഼ം 

ഔഹറഹഔഹറഘഘലഺറ  ബീദഖതഺ ഴയ഼തത഼നനത഼ം, 1999-റി ഇന ശഴരന ഷ 

രിഖ഼റീരരരഺ ആന ര ഡിഴറഩഭിന ര  അതൃരഺരരഺ ആഔട അഥഴഹ ഏതിഘഔഺറ഼ം 

രിഖ഼റീന ശന ഷ/ഭഹയ ഖഖയീകഔലഺറ഼ലലതഺന഼ം നഺയ ദദഺശട 

ആഔട഼ഔല /രിഖ഼റീശന ഷ/ ഭഹയ ഖഖയീകഔലഺറി നഺയ ദദഺശട അയ തഥഘഘലഹണ 

നറ ഔ഼നനത. 

 

2. ഈ രിഖ഼റീശന ഷഺന രി ഷഹദധമതഔല഼ം ഩയമൃജനഘഘല഼ം: 

(1) തഹളി ഔൂട഼തതഺയഺഔഔ഼നന ഩയഔഹയം യജഺഷടയീശന  ഷയ ടടഺപഺഔഔീരരഺന രി  

ഔഹറഹഴധഺ ഷഭമതത റുപ ഇന ശഴരര഼ഭഹയ഼ടിമ഼ം ജനരറ  

ഇന ശഴരര഼ഭഹയ഼ടിമ഼ം സിറ തത ഇന ശഴരര഼ഭഹയ഼ടിമ഼ം  ഇന ശഴരന ഷ 

ഫഺഷഺനഷഷ  നീട഼നനതഺന഼ം ഷീഴനഘഘല  നറ ഔ഼നനത഼ഭഹമഺ 

ഫനധഩഩിടട ഔഹയമഘഘല ഔഔ഼ലല ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര഼ഭഹയ഼ടി 

യജഺഷടയീശന  ഈ രിഖ഼റീശന഼ഔലഺറ  ഉല ഩഩിട഼ം. 

(a) യ഼ ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺന (റുപ) ഩയഭഹഴധഺ ഭഽനന റുപ 

ഇന ശഴരര഼ഭഹയ഼ഭഹമഺ അഴയ഼ടി ഇന ശഴരന ഷ ഉതഩനനഘഘല  

ഴഺറ ഔഔ഼നനതഺന഼ം ഷീഴനഘഘല  നറ ഔ഼നനതഺന഼ഭഹമഺ ഔയഹരഺറ  

ഏയ ഩഩിടഹം. 

(b) യ഼ ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺന (ജനരറ ) ഩയഭഹഴധഺ ഭഽനന റുപ 

ഇന ശഴരര഼ഭഹയ഼ഭഹമഺ അഴയ഼ടി ഇന ശഴരന ഷ ഉതഩനനഘഘല  

ഴഺറ ഔഔ഼നനതഺന഼ം ഷീഴനഘഘല  നറ ഔ഼നനതഺന഼ഭഹമഺ ഔയഹരഺറ  

ഏയ ഩഩിടഹം. ഭഹതയഭററ, ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺന (ജനരറ ), ജനരറ  

ഇന ശഴരന ഷ  ഉതഩനനഘഘല഼ടി ങിര഼ഔഺട ഴഺറ ഩനമ഼ം ഷീഴനഘഘല഼ം 

നടതത഼ഴഹന഼ം അതതയം ഇന ശഴരര഼ടി ഴഹണഺജമനഺയമഺറ഼ലല ആഔി 

ഇന ശഴയ  ത഼ഔ എററഹ ഇന ശഴരന ഷ഼ഔല ഔഔ഼ഭഹമഺ യ഼ രഺഷഔഺന അഞങ 

ഔൃടഺ യഽഩമഺറ  ഔഴഺമയ഼ത. 

(c) യ഼ ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺന (സിറ തത) ഩയഭഹഴധഺ ഭഽനന റുപ 

ഇന ശഴരര഼ഭഹയ഼ഭഹമഺ അഴയ഼ടി ഇന ശഴരന ഷ ഉതഩനനഘഘല  

ഴഺറ ഔഔ഼നനതഺന഼ം ഷീഴനഘഘല  നറ ഔ഼നനതഺന഼ഭഹമഺ ഔയഹരഺറ  ഏയ ഩഩിടഹം 

(d) ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺന രി (ഔൃംഭഩഷഺരര) ഔഹയമതതഺറ , ഔറൃഷ (എ) 

ഭ഼തറ  (ഷഺ) ഴയിമ഼ലല ഴമഴഷഥഔല  ഫഹധഔഭഹണ. 
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(e) ഇന ശഴരന ഷ ഔഭഩനഺഔല഼ഭഹമ഼ലല ഔയഹരഺറ  ഏതിഘഔഺറ഼ം തയതതഺറ഼ലല 

ഭഹരരഘഘല  ഴയ഼തതണഭിഘഔഺറ  അതഺന അതൃരഺരരഺമ഼ടി ഭ഼ന ഔഽയ  

അന഼ഭതഺമ഼ം ആഴവമഭഹണ ഭഹതയഭററ നഺറഴഺറ഼ലല ഩൃലഺഷഺമ഼ടഭഔല ഔഔ 

ഷീഴനഘഘല  റബമഭഹഔഔ഼നനതഺന഼ലല ഷജജ഻ഔയണഘഘല  

ഏയ ഩഩിട഼തത഼ഔമ഼ം ഴീണം. 

3. അഩീഔശ ഩയഺഖണഺഔഔറ - 

(1) യജഺഷടയീശന  നറ ഔ഼നനതഺനഹമഺ അഩീഔശ ഩയഺഖണഺഔഔ഼ഭഩൃല  

അധഺഔാതയ  ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺന രി ഩയഴയ തതനഘഘല഼ഭഹമഺ 

ഫനധഩഩിടട എററഹ നഽതന ഴഺശമഘഘല഼ം ഔണഔഔഺറിട഼ഔഔ഼ം. 

(2) ഭ഼ന ഴഺധഺ ഔഽടഹതി, അധഺഔാതയ  ഩയതമീഔഺങങ഼ം തഹളി ഔൂട഼തതഺയഺഔഔ഼നന 

ഔഹയമഘഘല  ഔണഔഔഺറിട഼ഔഔ഼ം:- 

(a) ആഔടഺറി ഷിഔശന  42 ഡഺമഺറി ഉഩ-ഷിഔശന  (5)-റ  

ഩയഹഭയ വഺങങഺടട഼ലല ഏതിഘഔഺറ഼ം തയതതഺറ഼ലല അമൃഖമതഔല  

അഩീഔശഔന഼ണടൃ; 

(b) അഩീഔശഔന ആഴവമഭഹമ അടഺഷഥഹന ഷൄഔയമം അതഹമത 

ഩയമഹഩതഭഹമ ഒപ഻ഷ ഷൄഔയമം, ഷഹധനഷഹഭഖയഺഔല , ഩയമഩതഭഹമ 

യ഻തഺമഺറ  ഩയഴയ തതഺഔഔ഼നനതഺന ഩയഺവ഻റനം നീടഺമഺടട഼ലല 

ഉദമൃഖഷഥയ  എനനഺഴമ഼ണടൃ എനന ഩയഺവൃധഺഔഔ഼ഔ; 

(c) അഩീഔശഔന഼ഭഹമഺ നീയഺടടൃ അററഹതമൃ ഫനധഩഩിടട 

ഏതിഘഔഺറ഼ം ഴമഔതഺമഔഔ ഭ഼ന ഩ അധഺഔാതയ  റുഷന ഷ / 

യജഺഷടയീശന  നഺശീധഺങങഺടട഼ണടൃ. 

a. ഴഺവദ഻ഔയണം: -ഈ ഉഩ-ഔറൃഷ഼ഭഹമഺ ഫനധഩഩിടട, ഴഺഴയണം 

“നീയഺടടൃ അററഹതമൃ ഫനധഩഩിടട” എനന ഉദദീവഺഔഔ഼നനത 

അഩീഔശഔന രി ഷഥഹഩനം അഥഴഹ ഔഭഩനഺ അഥഴഹ ഔൃയ ഩഩരീരര 

ഷഥഹഩനം, അഷൃഷഺമീരര, ഉഩഷഥഹഩനം, അന഼ഫനധ ഷഥഹഩനം 

അഥഴഹ ഖയഽഩഩ ഒപ ഔഭഩനഺ. 2013-റി  ഔഭഩന഻ഷ ആഔട അഥഴഹ 

2002-റി ഔൃംഩരര഻ശന  ആഔടഺറ  ഇതതയം ഩദഘഘല ഔഔ എററഹം യീ 

അയ തഥഭഹണ എനനഹണ ഇഴഺടി ഷഩശടഭഹഔഔഺമഺയഺഔഔ഼നനത. 

(d) അഩീഔശഔന രി ഩയഺന ഷഺഩഩറ  (ഭ഼കമ) ഒപ഻ഷയ  ഖയഹജ഼ഴീരര ആണൃ 

എനന഼ം അതൃരഺരരഺ അംഖ഻ഔയഺങങ ഷഺറഫഷ ഩയഔഹയം ഔ഼രഞഞത  

ഩതഺനഞങ ഭണഺഔഔഽയ  തഺമരഺ- ഩയഹഔടഺഔഔറ  ഩയഺവ഻റനം 

റബഺങങഺടട഼ണടൃ എനന഼ം ഩയ഻ഔശ ഩഹഷഹമഺടട഼ണടൃ എനന഼ം 

ഩയഺവൃധഺഔഔ഼ം. 

ഴമഴഷഥമിനതിനനഹറ  അഩീഔശഔന  ഭ഼ംഫുമഺറി ഇന ശഴരന ഷ 

ഇന ഷരരഺടടമഽടട ഒപ ഇനതമമഺറി അഷൃഷഺമീരര/പിററൃ; 

അഥഴഹ റണടണഺറി ഷഺഐഐമഺറി അഷൃഷഺമീരര/പിററൃ; 
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അഥഴഹ ഇന ഷരരഺടടമഽടട ഒപ ആഔങമഽര഻ഷ ഒപ ഇനതമമഺറി 

അഷൃഷഺമീരര/പിററൃ; അഥഴഹ സുദയഫഹദഺറി ഇന ഷരരഺടടമഽടട 

ഒപഇന ശഴരന ഷ ആന ര രഺഷഔ ഭഹനീജഭിന രഺറ  നഺനന഼ം നീടഺമ 

ഫഺയ഼ദഹനതയ ഫഺയ഼ദഭൃ ഉണടഹമഺയഺഔഔണം, ഔഽടഹതി ഇയ഼ഩതതഺമഞങ 

ഭണഺഔഔഽയ  തഺമരഺ-ഩയഹഔട഻ഔഔറ  ഩയഺവ഻റനം നീടണം. 

(e) ഔളഺഞഞ ഭഽനന ഴയ ശ ഔഹറമലഴഺറ  എഩഩൃളിഘഔഺറ഼ം ഈ 

രിഖ഼റീശന ഷഺറി  ശിഢമഽല  III-റ  ഩയഹഭയ വഺങങഺയഺഔഔ഼നന 

ഩയഔഹയഭ഼ലല ഩിയ഼ഭഹരരങങടടം അഩീഔശഔന രി ഩയഺന ഷഺഩഩറ  

ഒപ഻ഷരൃ ഡമരഔടരൃ ഭരര ജ഻ഴനഔഔഹയൃ എഩഩൃളിഘഔഺറ഼ം 

റംഗഺങങഺടട഼ണടൃ എനന ഩയഺവൃധഺഔഔ഼ഔ; 

(f) അഩീഔശഔന രി ഭ഼കമ ഫഺഷഺനഷഷ ഇന ശഴരന ഷ അററഹതി 

ഭരരീതിഘഔഺറ഼ം ഫഺഷഺനഷഷ  ആണിഘഔഺറ , ഷഭഩതതഺഔ 

ഴഺശമഘഘലഺറ  ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര എനന നഺറമഺറ  ഭരര 

ഩയഴയ തതനഘഘലഺറ   ആഴവമഭഹമ അഔറം നഺറനഺയ തത഼നന഼ണടൃ 

എനന ഩയഺവൃധഺഔഔ഼ഔ. 

(g) ഈ രിഖ഼റീശന ഷഺറി അനഔഷങയ  I-റി ഩയഷതഹഴന 

അധഺശഠഺഭഹഔഔഺഅഩീഔശഔന രി ഩയഺന ഷഺഩഩറ  ഒപ഻ഷയ / ഡമരഔടയ / 

ഔങങഴടഩഘഔഹലഺ(ഔല )/ നഺയ ദദഺശട ഴമഔതഺഔല  അന഼മൃജമയഹണൃ 

എനന ഩയഺവൃധഺഔഔ഼ഔ; 

(h) ഩൃലഺഷഺമ഼ടഭഔല഼ടി തഹറ ഩയമം ഔണഔഔഺറിട഼തത ഴീണം 

യജഺഷടയീശന  അന഼ഴദഺഔഔഹന  എനന അബഺഩയഹമതതഺറഹമഺയഺഔഔണം 

അതൃരഺരരഺ. 

 

(3) അഩീഔശഔന രി നഺയ ദദഺശട ഴമഔതഺഔല  തഹളി ഔൂട഼തതഺയഺഔഔ഼നന 

ഴമഴഷഥഔല  ഩഹറഺങങഺയഺഔഔണം- 

a. അഩീഔശഔൽ അംഖ഻ഔാത ഫൃയ ഡഺൽ നഺനനൃ ഷഥഹഩനതതഺൽ നഺനനൃ 

ഔ഼രഞഞത 12-ം ഔറഹഷ അഥഴഹ തതത഼റമ മൃഖമത നീടഺമഺയഺഔഔണം 

b. (i) നഺയ ദദഺശട ഴമഔതഺ റുപ, ജനരറ , സിറ തത ഇന ശഴരന ഷ 

എനനഺഴമഺറി ഏത ഴഺബഹഖതതഺറീഔഔഹണൃ യജഺഷടയീശന  ഴീണടത 

നഺയ ദദഺശട  ഴഺബഹഖതതഺറ  അംഖ഻ഔാത ഷഥഹഩനതതഺറ  നഺനന഼ം ഔ഼രഞഞ 

അഭഩത ഭണഺഔഔഽയ  ഩയഺവ഻റനം നീട഼ഔമ഼ം  ഩയ഻ഔശ നടതതഺഩഩ 

ഷഥഹഩനം നടതത഼നന ഩയ഻ഔശ ഩഹഷഹഔ഼ഔമ഼ം ങിമമണം. 

(ii)ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺന രി (ഔൃംഭഩഷഺരര) നഺയ ദദഺശട ഴമഔതഺ 

അംഖ഻ഔാത ഷഥഹഩനതതഺറ  നഺനന഼ം ഔ഼രഞഞ എള഼ഩഩതതഺമഞങ 

ഭണഺഔഔഽയ  ഩയഺവ഻റനം നീട഼ഔമ഼ം ഩയ഻ഔശ നടതതഺഩഩ ഷഥഹഩനം 

നടതത഼നന ഩയ഻ഔശ ഩഹഷഹഔ഼ഔമ഼ം ങിമമണം. 
 



 

70 

c. ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺന ഴീണടഺ  ഩയഴയ തതഺഔഔ഼നന നഺയ ദദഺശട 

ഴമഔതഺ ഫഺഷഺനഷഷ ഩഺടഺഔഔ഼ഔമ഼ം ഷീഴനം നറ ഔ഼ഔമ഼ം 

ങിമമ഼നനതഺനഹമഺ ഈ രിഖ഼റീശന ഷ ഩയഔഹയം ഇശമഽ ങിമമ഼നന 

ഷഹധ഼തമ഼ലല ഷയ ടടഺപഺഔഔീരര ഉണടഹമഺയഺഔഔണം. ഔൃയ ഩഩരീരര 

ഏജന രഹമഺ യജഺഷരരയ  ങിമമ഼നനതഺന  ഇശമഽ ങിമത ത഻മതഺ ഭ഼തറ  

ഭഽനന ഴയ ശം ഔഹറഹഴധഺമ഼ലല ഷയ ടടഺപഺഔഔീരര ഉണടഹമഺയഺഔഔണം. 

ഷയ ടടഺപഺഔഔീരര ഇശമഽ ങിമമ഼നനതഺന ഈ രിഖ഼റീശന ഷഺറി 

അനഔഷങയ  3-റ  ഩയഹഭയ വഺങങഺടട഼ലല  ഭഹതാഔമഺറ  ഔൃയ ഩഩരീരര 

ഏജന രഺന രി ഩയഺന ഷഺഩഩറ  ഒപ഻ഷയ  ഭ഼കഹനതയം  നഺയ ദദഺശട ഴമഔതഺ  

അതൃരഺരരഺമഺറ  അഩീഔശ ഷഭയ ഩഩഺഔഔണം. 

d. യ഼ ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺന രി നഺയ ദദഺശട ഴമഔതഺമഔഔ ഭരരൂയ഼ 

ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺന രി ഔഽടി ഩയഴയ തതഺഔഔണഭിഘഔഺറ  ആ 

ഴമഔതഺ  നഺറഴഺറി ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺന രി നൃ ഫജഔശന  

ഷയ ടടഺപഺഔഔീരര ഷസഺതം ഩ഼തഺമ ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺറഽടി 

അതൃരഺരരഺമറ  അഩീഔശ ഷഭയ ഩഩഺഔഔണം. നഺറഴഺറി ഔൃയ ഩഩരീരര 

ഏജന ര  30 ദഺഴഷതതഺനഔം നൃ ഫജഔശന  ഷയ ടടഺപഺഔഔീരര 

നറ ഔഺമഺററിഘഔഺറ  നഺയ ദദഺശട ഴമഔതഺ ഩൃഔ഼നനതഺറ  

ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺന എതഺയ ഩഩഺററ എനന ഔണഔഔഹഔഔ഼ം.  

ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺറ  നഺനന഼ം അഩീഔശ റബഺങങതഺന വീശം 

അതൃരഺരരഺ ഩ഼തഺമ ഔൃയ ഩഩരീര ഏജന രഺറീഔഔ ഷഴഺങങ 

ങിമമ഼നനതഺന യ഼ രഺഴുഷഡ ഷയ ടടഺപഺഔഔീരര ഇശമഽ ങിമമ഼ം 

e. 2002-റി ഇന ശഴരന ഷ  രിഖ഼റീരരരഺ ആന ര ഡിഴറഩഭിന ര അതൃരഺരരഺ 

(റുഷന ഷഺംഖ ഒപ ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഷ) ഩയഔഹയഭ഼ലല 

റുഷന ഷ഼ലല ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺന രിമൂഩഩം 

ഩയഴയ തതഺഔഔ഼നനത഼ം  മൃഖമതമ഼ലലത഼ഭഹമ നഺയ  ദദഺശട ഴമഔതഺമ഼ം/ 

ങ഻പ ഇന ശഴരന ഷ എഔഷഺഔമഽടട഻ഴ഼ഔല഼ംഈ രിഖ഼റീശന ഷ ഩയഔഹയം 

യജഺഷരരയ  ങിമതഺടട഼ലല ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺന രിമൂഩഩം ത഼ടയഹം. 

എനനഹറ  ഇതതയം നഺയ  ദദഺശട ഴമഔതഺഔലിമ഼ം/ ങ഻പ ഇന ശഴരന ഷ 

എഔഷഺഔമഽടട഻ഴ഼ഔലിമ഼ം ഔ഼രഺങങ഼ലല ഴഺവദഹംവഘഘല   

യജഺഷടയീശനഹമഺ അഩീഔശ നറ ഔ഼ഭഩൃളൃ യജഺഷടയീശന  റബഺങങ 

ആര ഭഹഷതതഺന഼ലലഺറൃ അതൃരഺരരഺമഔഔ നറ ഔണം. ഇതതയം 

നഺയ  ദദഺശട ഴമഔതഺഔലിമ഼ം/ ങ഻പ ഇന ശഴരന ഷ 

എഔഷഺഔമഽടട഻ഴ഼ഔലിമ഼ം ഔ഼രഺങങ഼ലല ഴഺവദഹംവഘഘല  റബഺങങഹറ഼ടന  

ഭ഼ഔലഺറ  ഩയഹഭയ വഺങങഺയഺഔഔ഼നന  ഷഫ-രിഖ഼റീശന  (ഷഺ)  ഩയഔഹയഭ഼ലല 

ഷയ ടടഺപഺഔഔീരര അതൃരഺരരഺ ഇശമഽ ങിമമ഼ം. 
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(4) യജഺഷടയീശന  ഩ഼ത഼ഔഔറ  - (1)  യജഺഷടയീശന  ഩ഼ത഼ഔഔ഼നനതഺനഹമഺ  

ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര  നഺയ ദദഺശട പ഻ഷ ഷസഺതം പൃം എ-മഺറ  

തമമഹരഹഔഔഺമ അഩീഔശ യജഺഷടയീശന  ഔഹറഹഴധഺ ത഻യ഼നനതഺന 30 ദഺഴഷം 

ഭ഼ഭഩ അതൃരഺരരഺമഔഔ ഷഭയ ഩഩഺഔഔണം. 

ഭ഼ഔലഺറ  ഩരഞഞഺയഺഔഔ഼നന ഷഭമഩയഺധഺമഔഔ വീശം ഩഔശീ നഺറഴഺറ഼ലല 

ഔഹറഹഴധഺ ത഻യ഼നനതഺന ഭ഼ഭഩഹണ അതൃരഺരരഺമഔഔ അഩീഔശ 

റബഺഔഔ഼നനതിഘഔഺറ  അധഺഔ പ഻ഷഹമഺ 100 യഽഩമ഼ം അതഺന രി ഭീറ഼ലല 

നഺഔ഼തഺമ഼ം അതൃരഺരരഺമഔഔ നറ ഔണം. 

ഭ഼ഔലഺറ  ഩരഞഞഺയഺഔഔ഼നന ഷഭമഩയഺധഺമഺറ  ഉല ഩഩിടഹതത ഔഹറതഹഭഷം 

ഉണടഹഔ഼ഔമഹണിഘഔഺറ  ഭതഺമഹമ ഔഹയണം ഷസഺതം എള഼തഺ അതൃരഺരരഺമി 

അരഺമഺഔഔ഼ഔമഹണിഘഔഺറ   അധഺഔ പ഻ഷഹമഺ 700 യഽഩമ഼ം അതഺന രി 

ഭീറ഼ലല നഺഔ഼തഺമ഼ം ങീയ തത യജഺഷടയീശന  ഔഹഴഹഴധഺ ഔളഺഞഞതഺന഼വീശം 

റബഺഔഔ഼നന  അഩീഔശ അതൃരഺരരഺ ഷഴ഻ഔയഺഔഔ഼ം. 

ഔ഼രഺഩഩ:യജഺഷടയീശന  ഔഹറഹഴധഺ ത഻യ഼നനതഺന 90 ദഺഴഷം ഭ഼ഭഩ  

ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺന യജഺഷടയീശന  ഩ഼ത഼ഔഔ഼നനതഺന഼ലല അഩീഔശ 

നറഔഹം. 

(2) യജഺഷടയീശന  ഩ഼ത഼ഔഔഹന  ആഖയസഺഔഔ഼നന ഩയഺന ഷഺഩഩറ  ഒപ഻ഷര഼ം 

നഺയ ദദഺശട ഴമഔതഺഔല഼ം അംഖ഻ഔാത ഷഥഹഩനതതഺറ  നഺനന഼ം ഔ഼രഞഞത 25 

ഭണഺഔഔഽയ  ഩയഹദീവഺഔ- ഩയഹഔടഺഔഔറ  ഩയഺവ഻റനം നീടണം. 

(3) ഉഩ-രിഖ഼റീശന  (എറ ) ഩയഔഹയം ഩ഼ത഼ഔഔ഼നനതഺന഼ലല അഩീഔശ 

രിഖ഼റീശന  7 ഩയഔഹയഭ഼ലല അതീ ഭഹനദണഡം തനനിമഹണ ഩഹറഺഔഔീണടത. 

(4) യജഺഷടയീശന  ഩ഼ത഼ഔഔ഼നനതഺന഼ലല അഩീഔശ ഷഭഩഽയ ണണഴ഼ം എററഹ 

ഴമഴഷഥഔല഼ം അഩീഔശഔന  ഩഹറഺങങഺടട഼ണടിഘഔഺറ  അതൃരഺരരഺ  പൃം 

ഷഺമഺറ  3 ഴയ ശതതി ഔഹറഴധഺമൃടി യജഺഷടയീശന  ഩ഼ത഼ഔഔഺ നറ ഔ഼ഔമ഼ം 

അതഺന രി അരഺമഺഩഩ അഩീഔശഔന അമഔഔ഼ഔമ഼ം ങിമമ഼ം. 

 

5. യജഺഷടയീശന  അന഼ഴദഺങങഺററിഘഔഺറ  ഩഹറഺഔഔീണട നടഩടഺഔയഭഘഘല - 

(1) രിഖ഼റശന  4 ഩയഔഹയഭ഼ലല അഩീഔശ അഥഴഹ രിഖ഼റീശന  11 ഩയഔഹയം 

ഩ഼ത഼ഔഔഹന഼ലല അഩീഔശമഺറ  രിഖ഼റീശന  7-റ  ഩയഹഭയ വഺങങഺയഺഔഔ഼നന  

ഴമഴഷഥഔല  ഩഹറഺഔഔഩഩിടടഺടടഺററിഘഔഺറ  യജഺഷടയീശന  

ഷയ ടടഺപഺഔഔീരര നറ ഔ഼നനതഺന അഥഴഹ ഩ഼ത഼ഔഔ഼നനതഺന അതൃരഺരരഺ 

ഴഺഷഷഭഭതഺഔഔ഼ം. 

അഩീഔശഔന ഔഹയണം ഫൃധമഩഩിട഼തതഹന഼ലല അഴഷയം നറ ഔഹതി യ഼ 

അഩീഔശമ഼ം നഺയഷഺഔഔ഼ഔമഺററ. 

(2) അഩീഔശ നഺയഷഺഔഔഹന഼ണടഹമ ഷഹസങയമം അഩീഔശ നഺയഷഺങങ 30 

ദഺഴഷതതഺന഼ലലഺറ  അതൃരഺരരഺ അഩീഔശഔനി അരഺമഺഔഔ഼ം.  

(3) അതൃരഺരരഺമ഼ടി ത഻യ഼ഭഹനതതഺറ  ഷംതാഩതനററഹതത അഩീഔശഔന 

ഭ഼ഔലഺറ  ഩരഞഞഺയഺഔഔ഼നന ഷഫ-രിഖ഼റീശന  (2) ഩയഔഹയം അതൃരഺരരഺ 
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ഴഺധഺ ഇരഔഔഺമ ത഻മതഺ ഭ഼തറ  45 ദഺഴഷതതഺനം അതതയം അഩഩ഻റ഼ഔല  

ഩഹറഺഔഔഩഩിടീണട നടഩടഺഔയഭഩയഔഹയം ഷിഔമഽയഺരര഻ഷ അഩഩറീരര 

ടയുഫമഽണറഺറ  അഩീഔശ നറ ഔഹം. 

6. യജഺഷടയീശന  നഺയഷഺങങതഺന രി ഩയഺണഺതപറം- രിഖ഼റശന  4 ഩയഔഹയഭ഼ലല 

അഩീഔശ അഥഴഹ രിഖ഼റീശന  11 ഩയഔഹയം ഩ഼ത഼ഔഔഹന഼ലല അഩീഔശ 

അതൃരഺരരഺ നഺയഷഺഔഔ഼ഔ അഥഴഹ തലലഺഔഔലമ഼ഔമഹണിഘഔഺറ    രിഖ഼റീശന  

12(2) ഩയഔഹയം അരഺമഺഩഩ റബഺഔഔ഼നന ത഻മതഺ ഭ഼തറ  അഩീഔശഔന 

ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഹമഺ ഩയഴയ തതഺഔഔഹന  ഷഹധഺഔഔ഼ഔമഺററ.  

എനനഹറ ഩൃറ഼ം ആ ഴമഔതഺമഺറഽടി ഔയഹരഺറ  ഏയ ഩഩിടടഴയ ഔഔ  

ആഴവമഭഹമ ഷീഴനഘഘല  നറ ഔഹന  അമഹല  ഫഹദധമഷഥനഹണ. അതതയം 

ഷീഴനഘഘല  നഺറഴഺറ഼ലല ഔയഹര഼ഔല഼ടി ഔഹറഹഴധഺ ത഻യ഼നനത ഴയി ഭഹതയം 

ത഼ടയഹം അഥഴഹ 6 ഭഹഷ ഔഹറഹഴധഺ ഴയി, ഏതഹണൃ ആദമം അതയമ഼ം നഹല  ഴയി 

ഭഹതയം, ഈ ഷഭമഩയഺധഺഔഔ഼ലലഺറ  നഺയ ദദഺശട ഇന ശഴരര഼ഭഹമഺ ഫനധഩഩിടട 

ആഴവമഭഹമ ഷജജ഻ഔയണഘഘല  ഏയ ഩഩിട഼തതണം. 

7. ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺന യജഺഷടയീശന  അന഼ഴദഺഔഔ഼നനതഺന഼ലല 

ഴമഴഷഥഔല : 

രിഖ഼റശന  4 ഩയഔഹയം അഥഴഹ രിഖ഼റീശന  11 ഩയഔഹയം  യജഺഷടയീശന  

ഩ഼ത഼ഔഔ഼നനതഺന തഹളി ഔൂട഼തതഺയഺഔഔ഼നന ഴമഴഷഥഔല  ഫഹധഔഭഹണ:- 

i. ഭ഼ഔലഺറ  ഩരഞഞഺയഺഔഔ഼നന രിഖ഼റീശന  (3) ഩയഔഹയഭ഼ലല ഇന ശഴരന ഷ 

ഫഺഷഺനഷഷ ങിമമഹന  ഭഹതയഭീ ഈ രിഖ഼റീശന ഷ ഩയഔഹയം യജഺഷരരയ  

ങിമതഺടട഼ലല ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺന അന഼ഭതഺ റബഺഔഔ഼ഔമ഼ലല഼; 

ii. ഔൃയ ഩഩരീരര  ഏജന രി 1999-റി ഇന ശഴരന ഷ രിഖ഼റീരരരഺ ആന ര 

ഡിഴറഩഭിന ര അതൃരഺരരഺ ആഔടഺറി  ഴമഴഷഥഔല , 

ഷഭമഹഷഭമഘഘലഺറ  അതൃരഺരരഺ ഩ഼രതതഺരഔഔ഼നന  രിഖ഼റീശന ഷ, 

ഷയ ഔഔ഼റര഼ഔല , ഭഹയ ഖഖയീകഔല , ഭരര നഺയ ദദീവഘഘല  എനനഺഴ ഩഹറഺഔഔണം. 

iii. അതൃരഺരരഺമഔഔ ഭ഼ഭഩ നറ ഔഺമഺടട഼ലല ഏതിഘഔഺറ഼ം ഴഺഴയഘഘല  

ഴഹഷതഴഴഺയ഼ദധഭൃ തിരരൃ ആണിനന ഫൃധമഩഩിടട഼ഔമൃ 

ഷഭയ ഩഩഺഔഔഩഩിടട ഏതിഘഔഺറ഼ം ഴഺഴയഘഘല ഔഔ ഴഷത഼നഺശഠഭഹമ 

ഭഹരരം ഴയ഼തതണഭിഘഔഺറ  ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര അത യീകഭഽറം എള഼തഺ 

അതൃരഺരരഺമി അരഺമഺഔഔണം. 

iv. തഘഘല഼ടി ഔറിമഺന രഺറ  നഺനന഼ം ഏതിഘഔഺറ഼ം തയതതഺറ഼ലല ഩയഹതഺ 

റബഺഔഔ഼ഔമഹണിഘഔഺറ  അതതയം ഩയഹതഺ റബഺങങ 14 ദഺഴഷഘഘല ഔഔം 

അനമഹമഩയഺസഹയതതഺന ഩയമഹഩതഭഹമ നടഩടഺഔയഭഘഘല  ഔൃയ ഩഩരീരര 

ഏജന ര ഷഴ഻ഔയഺഔഔണം. ഭഹതയഭററ അതതയം ഔറിമഺന ര഼ഔലഺറ  നഺനന഼ം 

റബഺഔഔനന ഩയഹതഺഔല഼ടി എണണം, ഷഴബഹഴം, ഭരര ഴഺവദഹംവഘഘല  

അതൃരഺരരഺ അന഼വഹഷഺങങഺടട഼ലല  നഺയ ദദഺശട ഭഹതാഔമഺറ  തമമഹരഹഔഔഺ 

ഷഭയ ഩഩഺഔഔണം. 
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v. ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര തനഺഔഔ റബമഭഹമ  ഷൄഔയമഘഘല ഔഔ഼ം 

നഺമഭഺങങഺടട഼ലല നഺയ ദദഺശട ഴമഔതഺഔല഼ടി എണണഴ഼ം ഔണഔഔഺറിട഼തത 

അതഺന തഔഔഴഺധതതഺറ  ഇന ശഴരന ഷ ഩൃലഺഷഺഔല  നീടഺമിട഼ഔഔണം. 

vi. റലഺതഭഹമ ഉതഩനനഘഘല , ഒഴയ  ദഺ ഔൄണടയ  ഴളഺ ഴഺറ ഩന നടതതഺമത, 

അതൃരഺരരഺ ഩയതമീഔഭഹമഺ അംഖ഻ഔയഺങങത, എനനഺഴ ളഺഔിമ഼ലല ഒയൃ 

ഩൃലഺഷഺമ഼ം ഩൃലഺഷഺ അന഼ഷയഺങങ഼ലല ഴഺവദഹംവഘഘല഼ം നഺയ ദദഺശട 

ഴമഔതഺ അന഼ഷയഺങങ഼ലല ഴഺവദഹംവഘഘല഼ം ഩയതമീഔഭഹമഺ നഺയ ദദഺശട 

യഽഩയീകമഺറ  തമമഹരഹഔഔഺ ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര ഷഽഔശഺഔഔണം. 

അതൃരഺരരഺമഔഔ ഷഥഺയഭഹമഺ ഉഩമൃഖഺഔഔഹന  ഔളഺമ഼നന 

യ഻തഺമഺറഹമഺയഺഔഔണം രഺഔഔൃയ ഡ഼ഔല  നഺറനഺയ തതീണടത. 

vii. ഇന ശഴരന ഷ ഉതഩനനഘഘല഼ടി ഫഺഷഺനഷഷ നീട഼നനതഺനഹമഺ യ഼ 

ഷഹസങയമതതഺറ഼ം ഭല ടടഺ-റിഴറ  ഭഹയ ഔഔരരഺംഖ ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര 

ങിമമയ഼ത. 

viii. ഡമരഔടയ ഭഹയ  , ഩയഺന ഷഺഩഩറ  ഒപ഻ഷയ  , നഺയ ദദഺശട ഴമഔതഺഔല  

എനനഺഴയ ഔഔ ഫഹധഔഭഹമ ഩിയ഼ഭഹരരങങടട ഩഹറഺഔഔഩഩിട഼നന഼ണടൃ 

എനന ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര ഉരഩഩഹഔഔണം. 

ix. രിഖ഼റീശന  1-റ  ഩയഹഭയ വഺങങ ഩയഔഹയം ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര തഘഘല഼ടി 

ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ഷഺ ഫഺഷഺനഷഷഺനഹമഺ ഩയതമീഔം ഫ഼ഔഔഷ ഒപ 

അഔഔൄണട ഷഽഔശഺഔഔണം. 

8. പ഻ഷ അടമഔഔറ഼ം പ഻ഷ അടമഔഔഹതഺയ഼നനഹറ഼ലല ഩയഺണഺതപറഘഘല഼ം- 

(1) യജഺഷരരയ  ങിമമഹന഼ം ഩ഼ത഼ഔഔ഼ഴഹന഼ം അഩീഔശ ഷഭയ ഩഩഺഔഔ഼ഭഩൃല  

അതഺന രിമൂഩഩം ര഻പണട ങിമമഹതത അഩീഔശ പ഻ഷഹമഺ 10000 

യഽഩമ഼ം ഫഹധഔഭഹമ നഺഔ഼തഺമ഼ം അടമഔഔണം. സുദയഹഫഹദഺറ  ഭഹരഹഴ഼നന 

“ദഺ ഇന ശഴരന ഷ രിഖ഼റീരരരഺ ആന ര ഡഴറഩഭിന ര അതൃരഺരരഺ ഒപ 

ഇനതമ” എനന ഩീയഺറിട഼തത ഡയഹപരരഹമൃ ദഺ ഇന ശഴരന ഷ 

രിഖ഼റീരരരഺ ആന ര ഡഴറഩഭിന ര അതൃരഺരരഺ ഒപ ഇനതമമഺറീഔഔ 

ഇറഔടയൃണഺഔ പണട ടയഹന ഷപരഹമൃ ഩണം ട഼ഔഔഹം. അഩീഔശ പ഻ഷ 

ഔഽടഹതിമ഼ലല യ഼ അഩീഔശമ഼ം ഷഴ഻ഔയഺഔഔ഼നനതററ. 

(2) അതൃരഺരരഺമഺറ  നഺനന഼ം യജഺഷടയീശന  അന഼ഴദഺങങ഼ഴിനന അരഺമഺഩഩ 

റബഺങങ 15 ദഺഴഷഘഘല ഔഔഔം അഩീഔശഔന  പ഻ഷഹമഺ 25000 യഽഩമ഼ം 

ഫഹധഔഭഹമ നഺഔ഼തഺമ഼ം അടമഔഔണം. പ഻ഷ റബഺഔഔ഼ഔമ഼ം 

യജഺഷടയീശന഼ലല എററഹ നടഩടഺഔയഭഘഘല഼ം ങടടഘഘല഼ം ഴമഴഷഥഔല഼ം 

ഩഹറഺഔഔഩഩിടടഺടട഼ണടിഘഔഺറ  അഩീഔശ നറ ഔഺമഺടട഼ലല ഴഺബഹഖതതഺറ  

ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഹമഺ ഩയഴയ തതഺഔഔ഼നനതഺന഼ലല യജഺഷടയീശന  

അന഼ഴദഺഔഔ഼ം. 
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(3) യജഺഷടയീശന  ഩ഼ത഼ഔഔഹന  ആഖയസഺഔഔ഼നന ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര 

നഺയ ദദഺശട ഭഹതാഔമഺറ഼ലല അഩീഔശ പഹരം ഩഽയഺഩഩഺങങ അഩീഔശ 

പ഻ഷഹമഺ 25000 യഽഩമ഼ം ഫഹധഔഭഹമ നഺഔ഼തഺമ഼ം അടമഔഔണം. 

9. ഩയതഺപറം- 

(1) ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺന ഩയതഺപറം നറ ഔ഼നനതഺന഼ം അത അഴയ ഔഔ 

റബഺഔഔ഼നനത഼ഭഹമഺ ഫനധഩഩിടട അതൃരഺരരഺ ഷഭമഹഷഭമഘഘലഺറ  

ഩ഼രഩഩിട഼ഴഺഔഔ഼നന രിഖ഼റീശന഼ഔല഼ടി അടഺഷഥനതതഺറഹമഺയഺഔഔ഼ം 

ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺന ഩയതഺപറം നഺയ ണണമഺഔഔ഼ഔ. 

(2) 2002-റി ഐആയ ഡഺഎ (റുഷന ഷഺംഖ ഒപ ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഷ) 

ഩയഔഹയം റുഷന ഷ റബഺങങഺടട഼ലല ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺന ആ 

രിഖ഼റീശന ഷ ഩയഔയം  നീടഺമ ഫഺഷഺനഷഷഺറ  നഺനന഼ലല ഩയതഺപറം 

ഴഹഘഘ഼നനതഺന അന഼ഴദഺങങഺടട഼ണട ഴമഴഷഥ എനതിനനഹറ  ഈ 

രിഖ഼റീശനഺറി രിഖ഼റീശന  24(2) ഩയഹഭയ വഺങങഺയഺഔഔ഼നന ഩയഔഹയം 

അഴയ഼ടി ഉഩബൃഔതഹഔഔല ഔഔ ഷീഴനം നറ ഔ഼നനത ത഼ടയഹം. ഔൃയ ഩഩരീരര 

ഏജന രഺന ഈ രിഖ഼റീശന  ഩയഔഹയം യജഺഷരരയ  ങിമമണഭിഘഔഺറ  

രിഖ഼റീശന  31-റ  ഩയഹഭയ വഺങങഺയഺഔഔ഼നന ഩയഔഹയം അഴയ഼ടി ഩളമ 

ഔൃണ ടയഔട഼ഔലഺറ  നഺനന഼ം ഩ഼തഺമ ഔൃണ ടയഔട഼ഔലഺറ  നഺനന഼ം 

റബഺഔഔ഼നന ഩയതഺപറം ഴിഴഴീരി അഴയ഼ടി ഫ഼ഔഔഷ ഒപ 

അഔഔൄണടഺറ  ഔഹണഺഔഔണം. 

10. തഹതഩയമം ഷംയഔശണം (ഔൃണ പറഺരര ഒപ ഇന രരഷരര) 

ഇന ശഴരന ഷ ഫഺഷഺനഷഷ നീടഺമിട഼ഔഔ഼ഭഩൃല , തഹളി 

ഔൂട഼തതഺയഺഔഔ഼നന ഷംഖതഺഔല  ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര 

ഩഹറഺങങഺയഺഔഔണം: 

(i) ഏതിഘഔഺറ഼ം യ഼ ഴഺബഹഖതതഺറ ഩഩിടട നനഺറധഺഔം ഇന ശഴരര഼ഭഹമഺ 

ഫഺഷഺനഷഷ ങിമമ഼നന ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര  ഏതൂഔഔി 

ഇന ശഴരര഼ഭഹയ഼ഭഹമഺടടഹണ അഴയ഼ടി ഉതഩനനഘഘല  ഴഺതയണം 

ങിമമഹനഹമഺ ഔയഹരഺറ  ഏയ ഩഩിടടഺയഺഔഔ഼നനത അഴയ഼ടി റഺഷരര, 

ഩയഺയഔശ ഔൂണട഼ലല ഖ഼ണഘഘല , ഩൃലഺഷഺ ഔഹറഹഴധഺ, അടമഔഔീണട 

ഩയ഻ഭഺമം, ഩയ഻ഭഺമം അടമഔഔീണട തഴണഔല , ഉഩബൃഔതഹഴ 

ആഴവമഩഩിടട ഉതഩനനഘഘലിമ഼ം ഔ഼രഺങങ഼ലല ഴഺഴയഘഘല഼ം 

ഉഩബൃഔതഹഴ ആഔഹന  ആഖയസഺഔഔ഼നന ഴമഔതഺഔലൃട 

(ഩയൂഷഩിഔട഼ഔലൃട) ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര ഴിലഺഩഩിട഼തതണം. 

ഭഹതയഭററ, ഩയൂഷഩിഔട ആഴവമഩഩിട഼ഔമഹണിഘഔഺറ   ഴഹഖദഹനം 

ങിമമ഼നന ഇന ശഴരന ഷ ഉതഩനനതതഺന റബഺഔഔ഼നന ഔഭഭ഻ശന  

എതയമഹണിനന ഴിലഺഩഩിട഼ഔഔ഼ഔ. 
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(ii) ഭ഼കമ ഫഺഷഺനഷഷഺന രി ഔഽടി യ഼ ഉഩ-ഉതഩനനഭഹമഺടടഹണ 

ഇന ശഴരന ഷ ഉതഩനനഘഘല  ഴഺറ ഔഔ഼നനതിഘഔഺറ  ഔൃയ ഩഩരീരര 

ഏജന രൃ ഒസയഺമ഼ടഭഔലൃ അഷൃഷഺമീരരഺഔലൃ ഭ഼കമ 

ഫഺഷഺനഷഷ ഉതഩനനം ഴഹഘഘ഼നനഴയി ഇന ശഴരന ഷ ഉതഩനനം 

ഴഹഘഘ഼നനതഺനഹമഺ നഺയ ഫനധഺഔഔയ഼ത. ഩയഺന ഷഺഩഩറ  ഒപ഻ഷര഼ം 

ഷഺഎപമ഼ം (അഥഴഹ തത഼റമ ഉദമൃഖഷഥയ ) ശിഢമഽല  VIII-റ  

ഔൂട഼തതഺയഺഔഔ഼നന ഭഹതാഔമഺറ   യ഼ ഩയൂഷഩിഔടഺന ഩൃറ഼ം 

ഫറഭഹമഺ ഇന ശഴരന ഷ ഉതഩനനം ഴഺറ ഩന നടതതഺമഺടടഺററ എനന 

ഷതമഴഹഘഭഽറം തമമഹരഹഔഔഺ ഴയ ശതതഺറ  യണട തഴണ 

(അയ ദധഴഹയ ശഺഔതതഺറ ) അതൃരഺരരഺമഺറ  പമറ  ങിമമണം. 

(iii) ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺനൃട അഴയ഼ടി എററഹ ഔറിമഺന രഺനിമ഼ം 

തഘഘല഼ടി ഔഽടി ഇന ശഴയ  ങിമമഹന  യ഼ ഇന ശഴരര഼ം 

ആഴവമഩഩിടയ഼ത.. 

11. അതൃരഺരരഺമ഼ടി അട഼തത ഴിലഺഩഩിട഼തതീണടത- 

(1) ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര ആഔഹന  ആഖയസഺഔഔ഼നന ഴമഔതഺ അഩീഔശ പമറ  

ങിമമ഼നന ഷഭമതത തനനി എററഹ ഴഷത഼നഺശഠഭഹമ ഷംഖതഺഔല഼ം 

അതൃരഺരരഺമ഼ടി അട഼തത ഷഴമഭീ ഴിലഺഩഩിട഼തതണം. അഩീഔശമഺറ  

നറ ഔഺമഺടട഼ലല ഏതിഘഔഺറ  ഷംഖതഺ അഩീഔശ ഷഭയ ഩഩഺങങമ഼ടനി 

തനനിമൃ അഩീഔശ നടഩടഺഔയഭഘഘല ഔഔ ഭദധമീമൃ ഭഹരരം 

ഴയ഼തതണഭിഘഔഺറ   ഭഹരരം ഴയ഼തതീണടീ ഷംഖതഺ ഩയഺഖണഺഔഔ഼നനതഺനഹമഺ 

അതൃരഺരരഺമ഼ടി അട഼തത ഷഴമഭീ ഴിലഺഩഩിട഼തതണം. 

(2) അത഼ഩൃറി തനനി അതൃരഺരരഺ ഇശമ഼ ങിമത ഷഹധ഼തമ഼ലല 

യജഺഷടയീശന഼ലല ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺന യജഺഷടയീശന  റബഺങങമ഼ടനി 

അഴയ഼ടി യജഺഷടയീശന഼ഭഹമഺ ഫനധഩഩിടട ഏതിഘഔഺറ഼ം 

ഴഷത഼നഺശഠഭഹമ ഷംഖതഺ നഺയ ദദഺശട ഷഭമഩയഺധഺഔഔ഼ലലഺറ  ഩഔശീ 

അതതയം ഷംബഴം ഉണടഹമതഺന഼വീശം 30 ദഺഴഷഘഘല ഔഔ഼ലലഺറ  

അതൃരഺരരഺമ഼ടി അട഼തത ഴിലഺഩഩിട഼തതണം. അതതയം യ഼ ഴഺഴയം 

റബഺങങഹറ഼ടനി അതൃരഺരരഺ അത഼ഭഹമഺ ഫനധഩഩിടട ഔഽട഼തറ  

ഴഺഴയഘഘല  തീട഼ഔമ഼ം ആഴവമഭഹമ നടഩടഺഔയഭഘഘല  ഷഴ഻ഔയഺഔഔ഼ഔമ഼ം 

ങിമമ഼ം. 

(3) ഭരരീതിഘഔഺറ഼ം രിഖ഼റീരരരഺമൃ ഷയ ഔഔഹയ  ഷഥഹഩനഘഘലൃ 

തനഺഔഔിതഺയി എനതിഘഔഺറ഼ം നടഩടഺഔയഭഘഘല  

ഷഴ഻ഔയഺങങഺടട഼ണടിഘഔഺറ  ആ ഴഺഴയം ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര നഺയ ദദഺശട 

ഷഭമഩയഺധഺഔഔ഼ലലഺറ  ഩഔശീ അതതയം നടഩടഺഔയഭഘഘല  എട഼തത 30 

ദഺഴഷഘഘല ഔഔ഼ലലഺറ  അതൃരഺരരഺമ഼ടി അട഼തത ഴിലഺഩഩിട഼തതണം. 
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ഭ഼ഔലഺറ  ഩയഹഭയ വഺങങഺയഺഔഔ഼നന ഷഭമഩയഺധഺമഔഔ഼ലലഺറ  അതതയം 

ഏതിഘഔഺറ഼ം ഷഥഹഩനം  ഏതിഘഔഺറ഼ം തയതതഺറ഼ലല നടഩടഺ 

ഷഴ഻ഔയഺങങഺടട഼ണടിഘഔഺറ  അത഼ം അതൃരഺരരഺമി അരഺമഺഔഔണം. 

(4) അതതയം ഴഺഴയഘഘലിഔഔ഼രഺങങ഼ലല ഴഺവദഹംവഘഘല  ഷഭമഹഷഭമഘഘലഺറ  

അന഼മൃജമഭഹമ യ഻തഺമഺറ  തനനി അതൃരഺരരഺമി അരഺമഺഔഔണം. 

(5) ഇന ശഴരന ഷ ഉതഩനനഘഘല  ഴഺതയണം ങിമമ഼നനതഺനഹമഺ 

ഷജജ഻ഔയഺങങഺടട഼ലല തന രി ഒപ഻ഷ഼ഔല഼ടി ഴഺവദഹംവഘഘല഼ം അതൃരഺരരഺ 

ഇശമ഼ ങിമത ഷയ ടടഺപഺഔഔീരര നഭഩയ  ഷസഺതം നഺയ ദദഺശട ഴാഔതഺഔല഼ടി 

ഴഺവദഹംവഘഘല഼ം  അതൃരഺരരഺമ഼ടി ഭ഼ഭഩഹഔി ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര 

ഴിലഺഩഩിട഼തതണം. ഔഽടഹതി, ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര ഩ഼തഺമ ഒപ഻ഷ 

ത഼രഔഔ഼ഔമൃ നഺറഴഺറ഼ലല ഒപ഻ഷ നഺയ തത഼ഔമൃ 

ങിമമ഼ഔമഹണിഘഔഺറ  ആ ഴഺഴയഴ഼ം അതൃരഺരരഺമി അരഺമഺഔഔണം. 

മഥഹഴഺധഭഹണ ങിമതതിനന ഉരഩഩഹഔഔ഼നനതഺനഹമഺ അതൃരഺരരഺ 

ഔഽട഼തറ  ഴഺഴയഘഘല  ആഴവമഩഩിടടീഔഔഹം. 

(6) ഭ഼ഔലഺറ  ഩയഹഭയ വഺങങഺയഺഔഔ഼നന ഔഹയമഘഘല  ഩഹറഺഔഔ഼നനതഺറ  

ഩയഹജമഩഩിട഼ഔമഹണിഘഔഺറ  യജഺഷടയീശന  രദദഹഔഔറ  അഥഴഹ 

ഷഷഩിന ശന , ഩഺള ങ഼ഭതത഼ഔ, അതൃരഺരരഺമഔഔ അന഼മൃജമഭഹണിനന 

തൃനന഼നന ഏതൂയ഼ നടഩടഺമ഼ം ഈ രിഖ഼റീശന ഷ ഩയഔഹയം യജഺഷരരയ  

ങിമതഺടട഼ലല ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺന എതഺയി ഷഴ഻ഔയഺങങീഔഔഹം. 

12. ഇന ശഴരന ഷ ഉതഩനനഘഘല  ഴഺതയണം ങിമമ഼നനതഺന 

ഇന ശഴരര഼ഭഹയ഼ഭഹമ഼ലല ധഹയണഔല  

(a) ഈ രിഖ഼റീശന ഷ ഩയഔഹയം ഇന ശഴരന ഷ ഉതഩനനഘഘല  ഴഺതയണം 

ങിമമ഼നനതഺന ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര ഇന ശഴരര഼ഭഹയ഼ഭഹമഺ ധഹയണഔല  

ഉണടഹഔഔണം. അതതയം ധഹയണഔലഺറ  ഏയ ഩഩിടട 30 ദഺഴഷഘഘല ഔഔ഼ലലഺറ  

അത അതൃരഺരരഺമ഼ടി ഭ഼ഭഩഹഔി ഴിലഺഩഩിട഼തതണം. അതതയം 

ഔയഹര഼ഔല ഔഔ ഔ഼രഞഞത 1 ഴയ ശം ഔഹറഹഴധഺ ഉണടഹമഺയഺഔഔണം. 

(b) അതതയം ഔയഹര഼ഔലഺറ  ഏയ ഩഩിട഼ഭഩൃല  നഺയ ദദഺശട ഇന ശഴരര഼ടി 

ഉതഩനനഘഘല  ഭഹതയം ഴഺറ ഩഩന നടതതഹം എനന യ഼ ഴഹഖദനം 

ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രൃ അതഺന അഴയി യ഼ ഇന ശഴരരൃ 

നഺയ ഫനധഺഔഔഹന  ഩഹടഺററ. 

(c) അതതയം ധഹയണഔലഺറ  ഩൃലഺഷഺമ഼ടഭഔലൃട ഔൃയ ഩഩരീരര 

ഏജന ര഼ഭഹയ ഔഔ഼ലല ഔടഭഔല഼ം ഉതതയഴഹദഺതതഘഘല഼ം ഔൃയ ഩഩരീരര 

ഏജന ര഼ഭഹയൃട ഇന ശഴരര഼ഭഹയ ഔഔ഼ലല ഔടഭഔല഼ം ഉതതയഴഹദഺതതഘഘല഼ം 

ഔയഹര അഴഷഹനഺഩഩഺഔഔ഼നനതഺന഼ലല ങടടഘഘല഼ം ഴമഴഷഥഔല഼ം, 

ത഼ടഘഘഺമ ഴഺഴയഘഘല  ഷഩശടഭഹഔഔണം. 
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(d) ഩൃലഺഷഺമ഼ടഭഔല഼ടി തഹതഩയമഘഘല ഔഔ എതഺയിമ഼ലല യ഼ ധയണഔല഼ം 

ഉണടഹഔഔയ഼ത. 

(e) ഏതിഘഔഺറ഼ം ഇന ശഴരര഼ഭഹമ഼ലല ഔയഹര ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺന 

അഴഷഹനഺഩഩഺഔഔണഭിഘഔഺറ  ഔയഹര അഴഷഹനഺഩഩഺഔഔ഼നനതഺന ഭ഼ഭഩ  

അതഺന഼ലല ഔഹയണം ഷസഺതം ഇന ശഴരരിമ഼ം അതൃരഺരരഺമിമ഼ം 

അരഺമഺഔഔണം.അതതയം ഷഹസങയമഘഘലഺറ  ആ ഴമഔതഺമഺറഽടി ഔയഹരഺറ  

ഏയ ഩഩിടടഴയ ഔഔ  ആഴവമഭഹമ ഷീഴനഘഘല  നറ ഔഹന  അമഹല  

ഫഹദധമഷഥനഹണ, അതതയം ഷീഴനഘഘല  നഺറഴഺറ഼ലല ഔയഹര഼ഔല഼ടി 

ഔഹറഹഴധഺ ത഻യ഼നനത ഴയി ഭഹതയം ത഼ടയഹം അഥഴഹ 6 ഭഹഷ ഔഹറഹഴധഺ ഴയി, 

ഏതഹണൃ ആദമം അതയമ഼ം നഹല  ഴയി ഭഹതയം, ഈ ഷഭമഩയഺധഺഔഔ഼ലലഺറ  

നഺയ ദദഺശട ഇന ശഴരര഼ഭഹമഺ ഫനധഩഩിടട ആഴവമഭഹമ ഷജജ഻ഔയണഘഘല  

ഏയ ഩഩിട഼തതണം. 

(f) ഏതിഘഔഺറ഼ം ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര഼ഭഹമ഼ലല ഔയഹര 

അഴഷഹനഺഩഩഺഔഔണഭിഘഔഺറ  ഇന ശഴരയ  ഔയഹര 

അഴഷഹനഺഩഩഺഔഔ഼നനതഺന ഭ഼ഭഩ  അതഺന഼ലല ഔഹയണം ഷസഺതം 

ഇന ശഴരരിമ഼ം അതൃരഺരരഺമിമ഼ം അരഺമഺഔഔണം.അതതയം 

ഷഹസങയമഘഘലഺറ  ആ ഴമഔതഺമഺറഽടി ഔയഹരഺറ  ഏയ ഩഩിടടഴയ ഔഔ  

ആഴവമഭഹമ ഷീഴനഘഘല  നറ ഔഹന  ഇന ശഴരയ  ഫഹദധമഷഥനഹണ. 

അതതയം എററഹ ഷഹസങയമഘഘലഺറ഼ം  ഷീഴനം റബമഭഹഔഔ഼നന 

ഷജജ഻ഔയണഘഘല ഔഔ ഭഹരരം ഴയ഼തതഺമഺടട഼ണടിനന ഩൃലഺഷഺമ഼ടഭഔലി 

ഇന ശഴരയ  അരഺമഺഔഔണം. 

(g) ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഹഔ഼നനതഺന ഏരരഴ഼ം ഩ഼തഺമ രിഖ഼റീശന ഷ 

ഩയഔഹയം അതൃരഺരരഺ അന഼ഴദഺങങഺടട഼ലലത അററഹതി ഭരരൂയ഼ 

തയതതഺറ഼ഭ഼ലല ത഼ഔമൃ പ഻ഷൃ ഇന ശഴരയ  നറ ഔ഼ഴഹനൃ ഔൃയ ഩഩരീരര 

ഏജന ര ഷഴ഻ഔയഺഔഔഹനൃ ഩഹടഺററ. 

(h) ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര഼ഭഹയ഼ടി ഩയഺന ഷഺഩഩറ  ഒപഺഷയ , നഺയ ദദഺശട 

ഴമഔതഺഔല , ഭരര ജ഻ഴനഔഔഹയ  എനനഺഴയ ഔഔ ഇന ശഴരയ  നീയഺടട 

മഹതൂയ഼ഴഺധതതഺറ഼ഭ഼ലല ഩയതഺപറം (ഩണഭൃ അററഹതിമൃ) നറ ഔഹന  

ഩഹടഺററ. 

(i) എനതിഘഔഺറ഼ം ഩയവനം ഔണടിതതഺമഹറ  ഏത ഷഭമതത ഴീണണിഘഔഺറ഼ം 

ഇന ശഴരരൃടൃ ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺനൃടൃ ഔയഹര 

അഴഷഹനഺഩഩഺഔഔഹന  അതൃരഺരരഺ ആഴവമഩഩിടടീഔഔഹം. 

13. ഩൃലഺഷഺമ഼ടഭഔല ഔഔ ഷീഴനം നറ ഔറ - 

(1) ഈ രിഖ഼റീശന ഷ ഩയഔഹയം യജഺഷരരയ  ങിമതഺടട഼ലല യ഼ ഔൃയ ഩഩരീരര 

ഏജന ര തഘഘല഼ടി ഩൃലഺഷഺമ഼ടഭഔല ഔഔ ഔയഹയ  ഔഹറഹഴധഺമഺറ഼ടന഻ലം 
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ഷീഴനം നറ ഔഹന  ഫഹദധമഷഥനഹണ.  ആഔടഺറി ഷിഔശന  64ഴഺഫഺ 

ഩയഔഹയം ഩയ഻ഭഺമം അടമഔഔ഼നനതഺന ആഴവമഭഹമ ഷസഹമഘഘല  ങിമത 

നറ ഔ഼ഔ, ഔറിമഺം ഉണടഹഔ഼നന ഷഭമതത ആഴവമഭഹമ 

ഭഹയ ഖഖനഺയ ദദീവഘഘല഼ം ഷീഴനഘഘല഼ം നറ ഔ഼ഔ, ഇന ശഴരന ഷ ഔയഹരഺന രി 

ഔഹറഹഴധഺ ഷഭമതത ഉണടഹഔ഼നന ഭരര എററഹ ഩയവനഘഘല ഔഔ഼ം 

ആഴവമഭഹമ ഭഹയ ഖഖനഺയ ദദീവഘഘല഼ം ഷീഴനഘഘല  നറ ഔ഼ഔ എനനഺഴമഹണ 

ഷീഴനഘഘലഺറ  ഉല ഩഩിട഼നനത. 

2002-റി ഇന ശഴരന ഷ  രിഖ഼റീരരരഺ ആന ര ഡിഴറഩഭിന ര അതൃരഺരരഺ 

(റുഷന ഷഺംഖ ഒപ ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഷ) ഩയഔഹയഭ഼ലല റുഷന ഷ഼ലല 

ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര ഈ രിഖ഼റീശന ഷഺറി രിഖ഼റീശന  1(3) ഩഹറഺഔഔണം. 

എനനഹറ഼ം അഴയ ഔഔ  ഈ രിഖ഼റീശനഺറി ഷഫ-ഔറൃഷ (1) ഩയഔഹയം 

നഺറഴഺറ഼ലല ഩൃലഺഷഺമ഼ടഭഔല ഔഔ ഷീഴനം നറ ഔഹം, അതതയം ഷീഴനഘഘല  

നഺറഴഺറ഼ലല ഔയഹര഼ഔല഼ടി ഔഹറഹഴധഺ ത഻യ഼നനത ഴയി ഭഹതയം ത഼ടയഹം അഥഴഹ 6 

ഭഹഷ ഔഹറഹഴധഺ ഴയി, ഏതഹണൃ ആദമം അതയമ഼ം നഹല  ഴയി ഭഹതയം, ഈ 

ഷഭമഩയഺധഺഔഔ഼ലലഺറ  നഺയ ദദഺശട ഇന ശഴരര഼ഭഹമഺ ഫനധഩഩിടട 

ആഴവമഭഹമ ഷജജ഻ഔയണഘഘല  ഏയ ഩഩിട഼തതണം. അതതയം ഷജജ഻ഔയണഘഘല  

ങിമത 30 ദഺഴഷഘഘല ഔഔഔം ഷജജ഻ഔയണഘഘല഼ടിത ഷസഺതം അതതയം 

ഔയഹര഼ഔല഼ടി ഷഭഩഽയ ണണ ഴഺവദഹംവഘഘല  അതൃരഺരരഺമഔഔ നറ ഔണം. 

14. ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺന രി ടിറഺഭഹയ ഔഔരരഺംഖഺറഽടിമ഼ം ഴഺദഽയ ഭഹയ ഔഔരരഺംഖ 

ഩയഴയ തതനഘഘലഺറഽടിമ഼ഭ഼ലല ഇന ശഴരന ഷ ഴഺറ ഩന – 

(1) ടിറഺഭഹയ ഔഔരരര഼ടി ഷീഴനഘഘല഼ം  ഴഺദഽയ ഭഹയ ഔഔരരഺംഖ 

ഩയഴയ തതനഘഘലഺറഽടിമ഼ം ഇന ശഴരന ഷ ഉതഩനനഘഘല  ഴഺറ ഩന 

നടതത഼ഴഹന  ഉദദീവഺഔഔ഼നന ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര ശിഢമഽല  VII-റ  

ഩയഹഭയ വഺങങഺടട഼ലല നഺയ ദദീവഘഘല  ഩഹറഺഔഔണം. 

(2) ഭ഼ഔലഺറ  ഩയഹഭയ വഺങങഺയഺഔഔ഼നന ഉഩ-രിഖ഼റീശന  (1) ഔഽടഹതി, യ഼ 

ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര തഹളി ഔൂട഼തതഺയഺഔഔ഼നന  അധഺഔ ഴമഴഷഥഔല  

ടിറഺഭഹയ ഔഔരരര഼ടി ഷീഴനഘഘല  ഉഩമൃഖഺഔഔ഼ഭഩൃല  

ഩഹറഺങങഺയഺഔഔണം: 

a. ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര ഏയ ഩഩിട഼തത഼നന ടിറഺഭഹയ ഔഔരരയ  ഇത഼ഭഹമഺ 

ഫനധഩഩിടട ടിറഺഔൃം രിഖ഼റീരരരഺ അതൃരഺരരഺ ഒപ ഇനതമ 

ഩ഼രതതഺരഔഔ഼നന എററഹ ഷയ ഔഔ഼റര഼ഔല഼ം ഭഹയ ഖഖനഺയ ദദീവഘഘല഼ം ഭരര 

നഺയ ദദീവഘഘല഼ം ഩഹറഺഔഔണം; 

b. ഇന ശഴരന ഷ ഫഺഷഺനഷഷഺനഹമഺ ടിറഺഭഹയ ഔഔരരരി ഏയ ഩഩിട഼തതഹന  

ആഖയസഺഔഔ഼നന ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര ഈ രിഖ഼റീശന ഷഺറി 

അനഔഷങയ  4-റ  നഺയ ദദീവഺങങഺയഺഔഔ഼നന പൃരം ഷഭയ ഩഩഺങങ 

അതൃരഺരരഺമഺറ   നഺനന഼ം ഭ഼ന ഔഽയ  അന഼ഭതഺ തീടണം. അതൃരഺരരഺ അത 
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ഩയഺവൃധഺങങതഺന഼വീശം ടിറഺഭഹയ ഔഔരരയ ഔഔ ഷയ ടടഺപഺഔഔീരര 

ഇശമഽ ങിമമ഼ം; 

c. ഔഽടഹതി, ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര ടിറഺഭഹയ ഔഔരരര഼ടി അംഖ഻ഔാത 

ഴിയഺപുമര഼ടി ഩീയ അതൃരഺരരഺമഺറ  പമറ  ങിമമണം 

d. ഈ രിഖ഼റീശന ഷഺറി അനഔഷങയ  5-റ  ഔൂട഼തതഺയഺഔഔ഼നന  

നഺയ ദദഺശട പൃരതതഺറ   അതൃരഺരരഺമഺറ  ഴിയഺപുമരഺന രി 

ഴഺവദഹംവഘഘല  പമറ  ങിമമണം. അതൃരഺരരഺ അത 

ഩയഺവൃധഺങങതഺന഼വീശം അംഖ഻ഔാത ഴിയഺപമരഺന ഷയ ടടഺപഺഔഔീരര 

ഇശമഽ ങിമമ഼ം;  

e. യ഼ അംഖ഻ഔാത ഴിയഺപമരഺന യ഼ ടിറഺഭഹയ ഔഔരരരഺറ  നഺനന഼ം  

ഇന ശഴരന ഷ ഫഺഷഺനഷഷ഼ഭഹമഺ ഫനധഩഩിടട ഭരരൂയ഼ 

ടിറഺഭഹയ ഔഔരരരഺറീഔഔ ഷഴഺങങ ങിമമണഭിഘഔഺറ  നഺറഴഺറ഼ലല 

ടിറഺഭഹയ ഔഔരരരഺറ  നഺനന഼ം നൃ ഫജഔശന  ഷയ ടടഺപഺഔഔീരര ഴഹഘഘഺ 

അത അതൃരഺരരഺമഺറ  ഷഭയ ഩഩഺങങ ഩ഼തഺമ ഷയ ടടഺപഺഔഔീരര 

നീടണം. അഩീഔശ നറ ഔഺ  30 ദഺഴഷതതഺനഔം നഺറഴഺറി 

ടിറഺഭഹയ ഔഔരരയ  നൃ ഫജഔശന  ഷയ ടടഺപഺഔഔീരര 

നറ ഔഺമഺററിഘഔഺറ   ഷഴ഻ങങ ഒഴയ  ങിമമ഼നനതഺറ  നഺറഴഺറി 

ടിറഺഭഹയ ഔഔരരയ ഔഔ എതഺയ ഩഩഺററ എനന ഔണഔഔഹഔഔ഼ം; 

f. ഩയഺന ഷഺഩഩറ  ഒപ഻ഷരഺറഽടി ഭഹതയഭീ ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺന 

അംഖ഻ഔാത ഴിയഺപുമരഺനി (ഒതരുഷഡ ഴിയഺപുമയ ) 

ങീയ ഔഔ഼ഴഹനൃ ന഻ഔഔം ങിമമഹനൃ ഷഹധഺഔഔ഼ഔമ഼ലല഼  

g. ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര ഷഴമം ടിറഺഭഹയ ഔഔരരരഹമഺ ടയഹമഺറ  യജഺഷരരയ  

ങിമമ഼ഔമഹണിഘഔഺറ   തഹന  ഔയഹരഺറ  ഏയ ഩഩിടടഺടട഼ലല 

ഇന ശഴരര഼ഭഹയ ഔഔ ഭഹതയഭീ ടിറഺഭഹയ ഔഔരരരഹമഺ ഔൃയ ഩഩരീരര 

ഏജന രഺന ഩയഴയ തതഺഔഔഹന  ഷഹധഺഔഔ഼ഔമ഼ലല഼; 

h. ഇന ശഴരന ഷ ഩൃലഺഷഺ ഴഹഘഘ഼നനതഺനഹമഺ അനഴീശഺങങഺടട഼ലല 

ഴമഔതഺഔല ഔഔ ളഺഔി ഭരരഹയിമ഼ം ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രൃ അഴയ഼ടി 

ടിറഺഭഹയ ഔഔരരരൃ ഴഺലഺഔഔഹന  ഩഹടഺററ. അതതയം 

അനഴീശണഘഘല഼ടിമ഼ം അനഴീശണം നടതതഺമഴയ഼ടിമ഼ം ഴഺഴയഘഘല   

അതൃരഺരരഺമഔഔ഼ം  അഴയ  ങ഼ഭതറഩഩിട഼തത഼നനഴയ ഔഔ഼ം 

ഩയഺവൃധനമഔഔഹമഺ റബമഭഹഔഔ഼നനതഺനഹമഺ ഡീരരഹഫീഷ 

ഉണടഹഔഔണം; 

i. തഹളി ഔൂട഼തതഺയഺഔഔ഼നന ഴഺഴയഘഘല   ഉഩബൃഔതഹഔഔലഹഔഹന  

ഷഹദധമതമ഼ലലഴയൃട ടിറഺഭഹയ ഔഔഹയ  ഴിലഺഩഩിട഼തതണം 

(a) അഴയ  ഩയതഺനഺധ഻ഔയഺഔഔ഼നന ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺന രി ഩീയ; 



 

80 

(b) ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺന രി യജഺഷടയീശന  നഭഩയ  ; 

(c) ഉഩബൃഔതഹഴഺന തഺയഺഔി ഴഺലഺഔഔഹനൃ ടിറഺഷിമഺറ ഷ ഴഺഴയം 

ഩയഺവൃധഺഔഔഹനൃ ഴീണടഺ ടിറഺഭഹയ ഔഔരരരി അഥഴഹ 

ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺനി ഫനധഩഩിടീണട പൃണ  നഭഩയ  

ആഴവമഩഩിട഼ഔമഹണിഘഔഺറ  അത നറ ഔ഼ഔ ; 

(d) ടിറഺ-ഔൃല  ങിമമ഼നന ഴമഔതഺമ഼ടി ഩീയ഼ം തഺയഺങങരഺമറ  

നഭഩയ഼ം (അംഖ഻ഔാത ഴിയഺപുമയ ) നറ ഔ഼ഔ. 

j. ടിറഺഭഹയ ഔഔരരരി ഏയ ഩഩിട഼തത഼നന ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര  

അഴയ഼ഭഹമഺ യ഼ ഔയഹരഺറ  ഏയ ഩഩിടണം, ഡീരരഹഫീഷഺന രി ഉരഴഺടം, 

ഔടഭഔല഼ം ഉതതയഴഹദഺതതഘഘല഼ം, ഩീമഭിന ര ഴഺവദഹംവഘഘല , ഔയഹരഺന രി 

ഔഹറഹഴധഺ, അതൃരഺരരഺമ഼ഭഹമഺ ഫനധഩഩിടട ആഔട, രിഖ഼റീശന , 

ഭഹയ ഖഖനഺയ ദദീവഘഘല , ഷയ ഔഔ഼റര഼ഔല , നഺയ ദദീവഘഘല , ത഼ടഘഘഺമഴ 

റംഗഺഔഔ഼ഔമഹണിഘഔഺറ  എട഼ഔഔ഼നന നടഩടഺഔയഭഘഘല , അംഖ഻ഔാത 

ഴിയഺപുമരഺന ഫഹധഔഭഹമ ഩിയ഼ഭഹരരങങടടം ത഼ടഘഘഺമ 

ഴഺവദഹംവഘഘല  ഔയഹരഺറ  ഉല ഩഩിട഼തതണം. ആഴവമഭിഘഔഺറ  ഏത 

ഷഭമതത഼ം അതൃരഺരരഺമഔഔ഼ം  അഴയ  ങ഼ഭതറഩഩിട഼തത഼നനഴയ ഔഔ഼ം 

ഩയഺവൃധനമഔഔഹമഺ ഔയഹര഼ഔല  റബമഭഹഔഔണം; 

k. ഈ രിഖ഼റീശന ഷഺറി ശിഢമഽല  III-റ  ഩയഹഭയ വഺങങഺയഺഔഔ഼നന  

ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര഼ഭഹയ ഔഔ ഫഹധഔഭഹമ ഩിയ഼ഭഹരരങങടടം ഒയൃ 

ടിറഺഭഹയ ഔഔരരയ ഔഔ഼ം അംഖ഻ഔാത ഴിയഺപുമയ ഭഹയ ഔഔ഼ം ഫഹധഔഭഹണ ; 

l. ആഴവമഭിഘഔഺറ  രഺഔഔൃയ ഡ഼ഔല  അഥഴഹ ഡൃഔഔ഼ഭിന ര഼ഔല  

ഩയഺവൃധഺഔഔ഼നനതഺന഼ം ടിറഺഭഹയ ഔഔരരര഼ടി ഔിടടഺടം അഥഴഹ 

ഭരരീതിഘഔഺറ഼ം ഔിടടഺടം ഇന ഷഩിഔട ങിമമഹന഼ലല അധഺഔഹയം 

അതൃരഺരരഺമഔഔ഼ണട, ഭഹതയഭററ  ടിറഺഭഹയ ഔഔരരര഼ടി ജ഻ഴനഔഔഹയഺറ  

നഺനന഼ം ഭൂളഺ യീകഩഩിട഼തത഼നനതഺന഼ം ങഺറ ഡൃഔഔ഼ഭിന ര഼ഔല  

അഥഴഹ യീകഔല  ആഴവമഩഩിടഹന഼ം അഥഴഹ ഡൃഔഔ഼ഭിന രഺന രി 

ഩഔയ ഩഩ ആഴവമഩഩിടഹന഼ഭ഼ലല അധഺഔഹയം അതൃരഺരരഺമഔഔ഼ണട ; 

m. ഷഭമഹഷഭമഘഘലഺറ  അധഺഔാതയ  നഺയ ദദീവഺഔഔ഼നന ങടടഘഘല഼ം 

ഴമഴഷഥഔല഼ം ടിറഺഭഹയ ഔഔരരയ ഔഔ ഫഹധഔഭഹണ. 

 

(3) യ഼ ടിറഺഭഹയ ഔഔരരയ ഔഔ ഭഽനനഺറ  ഔഽട഼തറ  ഇന ശഴര഼ഭഹയ഼ഭഹമൃ അഥഴഹ 

ഇന ശഴരന ഷ അന഼ഫനധ ഷഥഹഩനഘഘല഼ഭഹമൃ ഔയഹരഺറ  ഏയ ഩഩിടഹന  

ഷഹധഺഔഔ഼ഔമഺററ. 
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15. ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര഼ഭഹയ ഔഔ ഫഹധഔഭഹമ ഩിയ഼ഭഹരരങങടടം- 

(1) ഈ രിഖ഼റീശന ഷഺറി ശിഢമഽല  III-റ  ഩയഹഭയ വഺങങഺയഺഔഔ഼നന  

ഩിയ഼ഭഹരരങങടടം ഒയൃ ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര഼ഭഹയ ഔഔ഼ം ഫഹധഔഭഹണ ; 

(2) ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഹണ എററഹ ഔഹയമഘഘല ഔഔ഼ം ഉതതയഴഹദഺ (ഈ 

രിഖ഼റീശന  ഩയഔഹയഭ഼ലല  ഩിയ഼ഭഹരരങങടട റംഗനം ഩൃറ഼ലല അമഹല഼ടി 

ഩയഴാതതഺഔല഼ടിമ഼ം തന രി ഩയഺന ഷഺഩഩറ  ഒപ഻ഷയ , നഺയ ദദഺശീട 

ഴമഔതഺഔല , ഭരര  ജ഻ഴനഔഔഹയ , എനനഺഴയ഼ടി ഩയഴാതതഺഔല ഔഔ഼ം 

ഉതതയഴഹദഺതഴം ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺനഹണ, ഇത഼ഭഽറം ആഔടഺറി 

ഷിഔശന  102-റി ഴമഴഷഥഔല  ഩയഔഹയം യ഼ ഔൃടഺ യഽഩ ഴയി ഩഺളമഹമഺ 

ങ഼ഭതതഺമീഔഔഹം. 

16. രഺഔഔൃയ ഡ഼ഔല  ഩയഺഩഹറഺഔഔറ  

യ഼ ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര തഹളി ഔൂട഼തതഺയഺഔഔ഼നന രഺഔഔൃയ ഡ഼ഔല  

ഇറഔടയൃണഺഔ യഽഩതതഺറ  ഩയഺഩഹറഺഔഔ഼ഔമ഼ം അതൃരഺരരഺ 

ആഴവമഩഩിട഼ഭഩൃല  റബമഭഹഔഔ഼ഔമ഼ം ങിമമണം- 

(i) ഩയഺഴന ശന  ഒപ ഭണഺ റൃന ഡരഺംഖ ആഔടഺറി(ഔലലഩഩണം തടമ഼ഔ 

നഺമഭം)  ഴമഴഷഥഔല഼ം അതൃരഺരരഺമ഼ടി ഏരരഴ഼ം ഩ഼തഺമ 

ഭഹയ ഖഖയീകഔല഼ം ഩയഔഹയം നഺഘഘല഼ടി ഔറിമഺന  രഺന രി നഺഘഘല഼ടി 

ഉഩബൃഔതഹഴഺനി അരഺമ഼ഔ (ഔിഴുഷഺ- നൃ മ഼ഴയ  ഔഷരരഭയ ) 

രഺഔഔൃയ ഡ഼ഔല ;  

(ii) ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺന രി നഺയ ദദഺശട ഴമഔതഺ എഷഺആരഺന രിമൂഩഩം  

ഇന ശഴരയ ഔഔ ഷഭയ ഩഩഺങങ ഔറിമഺന ര ഩഩഺടട ഩയൂഩഩൃഷറ  

പൃഭഺന രി ഩഔയ ഩഩ; 

(iii) ഔറിമഺന ര഼ഔല഼ടി റഺഷരര, ഩൃലഺഷഺ ഴഺബഹഖം, ഩയ഻ഭഺമം ത഼ഔ, ഩൃലഺഷഺ 

ഇശമഽ ങിമത ത഻മതഺ, റബഺങങ പ഻ഷ അഥഴഹ ങഹയ ജജ ത഼ടഘഘഺമ 

ഩൃറഺഷഺ ഷംഫനധഭഹമ ഴഺഴയഘഘല  യീകഩഩിട഼തതഺമ യജഺഷരരയ ; 

(iv) ഩയഹതഺഔഔഹയന രി ഩീയ, ഩയഹതഺമ഼ടി ഷഴബഹഴം, ഩൃലഺഷഺ ഇശമഽ ങിമത 

ത഻മതഺ, എട഼തത നടഩടഺ, ത഼ടഘഘഺമ ഩയഹതഺ ഷംഫനധഭഹമ ഴഺഴയഘഘല  

യീകഩഩിട഼തതഺമ യജഺഷരരയ  ; 

(v) നഺയ ദദഺശട ഴമഔതഺഔല഼ടി ഩീയ, ഭീറ ഴഺറഹഷം, ടിറഺപൃണ  നഭഩയ , 

പൃടടൃഖയഹപ, ജൃറഺമഔഔ ങീയ നന ദഺഴഷം, ജൃറഺമഺറ  നഺനന഼ം 

ഩഺയഺഞഞ ഩൃമ ദഺഴഷം, ഭഹഷനതൃര഼ഭ഼ലല ഩയതഺപറം ത഼ടഘഘഺമഴ 

അടഘഘഺമ യജഺഷരരയ ; 

(vi) അതൃരഺരരഺമ഼ഭഹമഺ ആവമഴഺനഺഭമം നടതതഺമ ഔതത഼ഔല഼ടി ഩഔയ ഩഩ ; 

(vii) ഷഭമഹഷഭമഘഘലഺറ  അതൃരഺരരഺ നഺയ ദദീവഺഔഔ഼നന ഏതൂയ഼ 

രഺഔഔൃയ ഡ഼ം. 
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17 ഫ഼ഔഔഷ ഒപ അഔഔൄണട, രഺഔഔൃയ ഡ഼ഔല  ത഼ടഘഘഺമഴമ഼ടി ഩയഺഩഹറനം- 

(i) ഒയൃ അഔഔൄണടഺംഖ ഩഺയ഻ഡഺന രിമ഼ം അനതമതതഺറ഼ലല യ഼ ഫഹറന  ഷ 

ശ഻രര അഥഴഹ ഷരരീരര ഭിന ര ഒപ അപമീളഷ; 

(ii) ആ ഔഹറഗടടതതഺറി ഩയൂപഺരര ആന ര റൃഷ അഔഔൄണട; 

(iii) ഔമഹശ/പണട പറൃ ഷരരീരരഭിന ര 

(iv) ഷഭമഹഷഭമഘഘലഺറ  അതൃരഺരരഺ ആഴവമഩഩിട഼നന ഭരര 

ഷരരീരരഭിന ര഼ഔല  

ഔ഼രഺഩഩ 1: ഈ രിഖ഼റീശന  ഩയഔഹയം 12 ഭഹഷ ഔഹറമലഴഹണ യ഼ ഷഹഭഩതതഺഔ 

ഴയ ശം (ഏഩയഺറ  1-ന വീശം ഫഺഷഺനഷഷ ആയംബഺങങമഺടതത അതഺറ഼ം ഔ഼രഴ), 

അതഹമത ഏഩയഺറ  1-ന ആയംബഺങങ അട഼തത ഴയ ശം ഭഹയ ങങ 31-ന 

അഴഷഹനഺഔഔ഼ം, അഔഔൄണടഷ അഔയഽഴറ  അടഺഷഥഹനതതഺറഹണ 

ഩയഺഩഹറഺഔഔ഼നനത. 

ഔ഼രഺഩഩ 2: ഇന ശഴരര഼ഭഹയ഼ടിമ഼ം അഴയ഼ടി ഖയഽഩഩ ഔഭഩനഺഔല഼ടിമ഼ം, 

ഇന ശഴരയ -അടഺഷഥഹനതതഺറ , ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺറ  നഺനന഼ം റബഺഔഔ഼നന 

എററഹ ഴയ഼ഭഹനഘഘല഼ടിമ഼ം ഴഺവദഹംവഘഘല  ഉല ഔഔൂലലഺങങ  യ഼ ശിഢമഽല  

പഺനഹന ശമറ  ഷരരീരരഭിന രഺന രിമൂഩഩം ഉണടഹമഺയഺഔഔം, ഭഹതയഭററ 

ഖയഽഩഩ ഔഭഩനഺഔലഺറ  നഺനന഼ം ഏതൂയ഼ ഇന ശഴരര഼ടി ഔൃയ ഩഩരീരര 

ഏജന രഺന രി അഷൃഷഺമീരര഼ഔലഺറ  നഺനന഼ം റബഺഔഔ഼നന ഩീമഭിന ര഼ഔല഼ടി 

ഴഺവദഹംവഘഘ഼ം ഇതഺറ  ഉല ഔൂലലഺഔഔണം. 

(a) ഴയ ശനതൃര഼ം ഷിഩതംഫയ  30-ന ഭ഼ഭഩ  ഷഫ-രിഖ഼റീശന  (1) 

ഩയതഺഩഹദഺങങഺയഺഔഔ഼നനത ഩൃറി ഒഡഺരര ങിമത പഺനഹന ശമറ  

ഷരരീരരഭിന രഺന രി ഩഔയ ഩഩ഼ം ഫഺഷഺനഷഷ നടതതഺഩഩ, 

അഔഔൄണടഷഺന രി ഷഥഺതഺ എനനഺഴമ഼ഭഹമഺ ഫനധഩഩിടട 

ഒഡഺരരര഼ഭഹയ഼ടി നഺയഽഩണഘഘല  ഉണടിഘഔഺറ  അത഼ം, അതതയം 

നഺയഽഩണഘഘല ഔഔ അന഼മൃജമഭഹമ യ഻തഺമഺറ഼ലല ഴഺവദ഻ഔയണഘഘല഼ം 

ഷസഺതം അതൃരഺരരഺമഺറ  പമറ  ങിമമണം. 

(b) ഒഡഺരരര഼ടി രഺഩഩൃയ ടട റബഺങങ 90 ദഺഴഷഘഘല ഔഔഔം അതഺന഼ഭഹമഺ 

ഫനധഩഩിടട ഩൃയഹമഭഔല   ഩയഺസയഺഔഔ഼ഔമ഼ം അത ഒഡഺരര ങിമത 

രഺഩഩൃയ ടടഺറ  യീകഩഩിട഼തത഼ഔമ഼ം അതഺന഼വീശം അതൃരഺരരഺമി 

അരഺമഺഔഔ഼ഔമ഼ം ങിമമ഼ഔ. 

(c) അതൃരഺരരഺമ഼ടി നഺയ ദദീവഹന഼ഷയണം ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺന രി സിഡ 

ഒപ഻ഷഺറൃ ഭരര ഫയഹഞങ ഒപഺഷഺറൃ എററഹ ഫ഼ഔഔ഼ഔല , 

ഷരരീരര഼ഭിന ര഼ഔല , ഡൃഔഔ഼ഭിന ര഼ഔല  ത഼ടഘഘഺമഴ ഷഽഔശഺഔഔണം, ഇത 

എററഹ ഩയഴാതതഺദഺനഘഘലഺറ഼ം അതൃരഺരരഺമ഼ടി ഒപ഻ഷയ ഭഹയ ഔഔ഼ം 

ഇന ഷഩിഔശന അഴയ  ങ഼ഭതറഩഩിട഼തതഺമഴയ ഔഔ റബമഭഹഔ഼നന 

യ഻തഺമഺറഹമഺയഺഔഔണം. 
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(d) ഈ രിഖ഼റീശന  ഩയഔഹയഭ഼ലലത഼ം ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര 

ഩയഺഩഹറഺഔഔ഼നനത഼ഭഹമഺ എററ ഫ഼ഔഔ഼ഔല , യീകഔല , ഷരരീരരഭിന ര഼ഔല , 

ഔൃണ ടയഹഔട നൃടട഼ഔല  ത഼ടഘഘഺമഴ ഏത ഴയ ശതതിതതഹണൃ ആ ഴയ ശം 

അഴഷഹനഺങങതഺന഼വീശം ഔ഼രഞഞത 10 ഴയ ശഭിഘഔഺറ഼ം ഷഽഔശഺഔഔണം. 

എനനഹറ , ഔറിമഺം രഺഩഩൃയ ടട ങിമമഩഩിട഼ഔമ഼ം അതഺന രി ത഻യ഼ഭഹനം 

ഔൃടതഺമ഼ടി ഭ഼ന ഩഹഔി ത഻യ഼ഭഹനഭഹഔഹതി നഺറ ഔഔ഼ഔമ഼ം ങിമമ഼നന 

ഷഹസങയമതതഺറ  ഔൃടതഺമഺറി ഔീഷ ത഻യ഼നനത ഴയി യീകഔല  

ഷഽഔശഺഔഔണം. 

(2) ഇന ശഴരന ഷ അററഹതി ഭരരീതിഘഔഺറ഼ം ഫഺഷഺനഷഷഹണ 

ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര഼ഭഹയ഼ടി ഭ഼കമ ഫഺഷഺനഷഷ എഘഔഺറ  

ഇന ശഴരന ഷ ഇടനഺറഔഔഹയ  എനന നഺറമഺറ   നീടഺമ ഴയ഼ഭഹനഴ഼ം 

ഇന ശഴരര഼ഭഹയഺറ  നഺനന഼ം റബഺങങഺടട഼ലല ഭരര ഴയ഼ഭഹനഘഘല഼ം 

ഩയതമീഔഭഹമഺ ഷഽഔശഺഔഔണം. 

(3) ഔൃയ  ഩഩരീരര ഏജന ര഼ഭഹയ഼ടി ഷീഴനഘഘല  ഉഩമൃഖഺഔഔ഼നന ഒയൃ 

ഇന ശഴരര഼ം ശിഢമഽല  VIA-റ  ഔൂട഼തതഺയഺഔഔ഼നന ഭഹതാഔമഺറ  

തമമഹരഹഔഔഺ ഷഺഇമ഼ം ഷഺഎപമ഼ം ഩഩഺടട അതതയം എററഹ 

ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര഼ഭഹയ ഔഔ഼ം ഩയതമീഔം ഩയതമീഔഭഹമഺ യ഼ 

ഷയ ടടഺപഺഔഔീരര അതൃരഺരരഺമഺറ  പമറ  ങിമമണം.അത഼ഩൃറി 

ശിഢമഽല  VlB-റ  ഔൂട഼തതഺയഺഔഔ഼നന ഭഹതാഔമഺറ  ഔൃയ ഩഩരീരര 

ഏജന രഺന രി ഩയഺന ഷഺഩഩറ഼ം ഷഺഎപമ഼ം (അഥഴഹ തത഼റമം) ങീയ നന  

ഇന ശഴരരഺറ  നഺനന഼ം റബഺങങ ഔഭഭ഻ശന / ഩയതഺപറം എതയമഹണിനന 

ഔഹണഺങങ ഔൂണട ഷഭഹനഭഹമ യ഼ ഷയ ടടഺപഺഔഔീരര  അതൃരഺരരഺമഺറ  

പമറ  ങിമമണം. 

18. ഩൂത഼ഴഹമ ഷംഖതഺ: 

(1) ഈ രിഖ഼റീശന ഷഺന രി നൃടടഺപഺഔഔീശന  ത഻മതഺ ഭ഼തറ , ഈ 

രിഖ഼റീശന ഷഺറി  രിഖ഼റീശന  1(3)-റ  ഩയഹഭയ വഺങങഺയഺഔഔ഼നനഴ ളഺഔി 

യ഼ ഴമഔതഺമഔഔ഼ം ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഹമഺ ഩയഴയ തതഺഔഔഹന  

ഷഹധഺഔഔ഼ഔമഺററ, അററിഘഔഺറ  ഈ രിഖ഼റീശന ഷ അന഼ഷയഺങങ 

അതൃരഺരരഺ യജഺഷടയീശന  നറ ഔഺമഺയഺഔഔണം. 

(2) ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര഼ം ഇന ശഴരര഼ം അഥഴഹ ഔൃയ ഩഩരീരര 

ഏജന രഹമഺയഺഔഔീ ഏതിഘഔഺറ഼ം ഴമഔതഺമ഼ടിമ഼ം ഭദധമീ ഉണടഹഔ഼നന  

ഏതൂയ഼ തയ ഔഔഴ഼ം, ഏത ഴമഔതഺമിമഹണൃ ഫഹധഺങങത അഴയ  

അതൃരഺരരഺമഺറ  രപയ  ങിമമണം, ഩയഹതഺ അഥഴഹ രിഩയഷന രീശന  

റബഺങങഹറ഼ടന  അതൃരഺരരഺ ഩയഹതഺ ഩയഺവൃധഺങങ, ആഴവമഭിഘഔഺറ   

അനഴീശണഭൃ ഇന ഷഩിഔശനൃ ഩയഺവൃധനമൃ ഈ 

രിഖ഼റീശന഼ഔലഺറി ങടടഩയഔഹയം നടതത഼ം. 
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ഩിയ഼ഭഹരരങങടടം 

I. ഩൂത഼ഴഹമ ഩിയ഼ഭഹരരങങടടം 

1. എററഹ ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര഼ഭഹയ഼ം അംഖ഻ഔാത നഺറഴഹയതതഺറ഼ലല 

ഩയൂപശണറ  ഷഴഺവീശതഔല  ഩഹറഺഔഔ഼ഔമ഼ം ഩൃലഺഷഺമ഼ടഭഔല഼ടി 

തഹതഩയമഘഘല  ഷംയഔശഺഔഔ഼നന യ഻തഺമഺറ  തഘഘല഼ടി  ഔടഭഔല  

നഺയ ഴസഺഔഔ഼ഔമ഼ം ങിമമണം. അഘഘനി ങിമമ഼ഭഩൃല - 

a) ഏരരഴ഼ം ഭഺഔങങ ഴഺവഴഹഷതതൃടിമ഼ം എഩഩൃള഼ം ആതഭഹയ തഥഭഹമ഼ം 

ഔറിമഺന രഺനൃട ഇടഩഩിട഼ഔ; 

b) ഷഽഔശഭതമൃട഼ം ജഹഖയതമൃട഼ം ഔഽടഺ ഩിയ഼ഭഹര഼ഔ; 

c) ഔറിമഺന രഺന ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര഼ഭഹമ഼ലല തന രി ഫനധഴ഼ം 

ഭനഷഷഺറഹഔ഼നന഼ണടിനന഼ം ആയ ഔഔ഼ഴീണടഺമഹണ ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര 

ഩയഴയ തതഺഔഔ഼നനതിനന ഔറിമഺന രഺന ഭനഷഷഺറഹഔ഼നന഼ണടിനന 

ഉരഩഩഹഔഔ഼ഔ; 

d) ഩയൂഷഩിഔട഻ഴ ഔറിമഺന ര഼ഔല  നറ ഔ഼നന എററഹ ഴഺഴയഘഘല഼ം  

ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര഼ഭഹയ഼ം ഏത ഇന ശഴരയ ഔഔഹണൃ ഫഺഷഺനഷഷ 

ഴഹഖദഹനം ങിമമ഼നനത ആ ഇന ശഴരര഼ം യസഷമഭഹമഺ ഷഽഔശഺഔഔണം; 

e) തഘഘല഼ടി ഔഷരരഡഺമഺറ഼ലല ഔറിമഺന രഺന രി ഷഴഔഹയമ 

ഡൃഔഔ഼ഭിന ര഼ഔല഼ടി ഷ഼യഔശ ഉരഩഩഹഔഔ഼നനതഺന അന഼മൃജമഭഹമ 

നടഩടഺഔയഭഘഘല  ഷഴ഻ഔയഺഔഔ഼ഔ; 

f) ഔഭഩനഺമ഼ടി  ഡമരഔടരൃ ഷഥഹഩനതതഺന രി ഩഘഔഹലഺമൃ; ങ഻പ 

എഔഷഺഔമഽടട഻ഴ ഒപ഻ഷരൃ ഩയഺന ഷഺഩഩറ  ഒപ഻ഷരൃ നഺയ ദദഺശട 

ഴമഔതഺമൃ ഭരരൂയ഼ ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന രഺന രി ഷഥഹഩനതതഺറ  ഷഭഹന 

ഷഥഹനം ഴസഺഔഔയ഼ത. 

2. എററഹ ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര഼ം 

a) ഩയഺന ഷഺഩഩറ  ഒപഺഷര഼ടിമ഼ം  ഒയൃ നഺയ ദദഺശട ഴമഔതഺഔല഼ടിമ഼ം 

ബഹഖതത നഺനന഼ം ഉണടഹഔ഼നന എററഹ ഩഹഔഩഩഺളഔല ഔഔ഼ം 

ഉതതയഴഹദഺഔലഹമഺയഺഔഔ഼ം; 

b) ഩയഺന ഷഺഩഩറ  ഒപ഻ഷയ ഔഔ഼ം എററ നഺയ ദദഺശട ഴമഔതഺഔല ഔഔ഼ം 

മഥഹഴഺധം ഩയഺവ഻റനം റബഺങങഺടട഼ണടിനന഼ം, അഴയ  ഴഺറ ഔഔ഼നന 

ഇന ശഴരന ഷ ഉതഩനനഘഘലിഔഔ഼രഺങങ ഭഺഔങങ ഩയഹഴ഻ണമഭ഼ണടിനന഼ം 

ഉരഩഩഹഔഔണം; 

c) ഩൃലഺഷഺമ഼ടി ആന഼ഔഽറമഘഘലിമ഼ം രഺടടീണ഼ഔലിമ഼ം ഔ഼രഺങങ 

ഩയൂഷഩിഔട഼ഭഹയഺറ  ഩയഺന ഷഺഩഩറ  ഒപ഻ഷര഼ം നഺയ ദദഺശട 

ഴമഔതഺഔല഼ം തിരരഺദധഹയണ ഉണടഹഔഔ഼നനഺററിനന ഉരഩഩഹഔഔ഼ഔ; 
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d) ഇന ശഴരന ഷ ഉതഩനനഘഘല  ഩയൂഷഩിഔടഺനി ഔൂണട ഫറഭഹമഺ 

ഴഹഘഘഺഩഩഺഔഔ഼നനഺററിനന ഉരഩഩഹഔഔ഼ഔ; 

e) ഇന ശഴരന ഷ ഉതഩനനതതിഔഔ഼രഺങങ ഴഺറ ഩനമഔഔ ഭ഼ഭഩ഼ം വീശഴ഼ം 

ഇന ശഴയ  ങിമമ഼നന ഴമഔതഺമഔഔ ആഴവമഭഹമ ഉഩദീവഘഘല  നറ ഔ഼ഔ; 

f) ഔറിമഺം ഉണടഹഔ഼നന ഷഭമതത എററഹ ഓദമൃഖഺഔ ഔഹയമഘഘല഼ം 

ഡൃഔഔ഼ഭിന രീശന഼ം ഩഽയ തത഻ഔയഺഔഔ഼നനതഺന ഔറിമഺന രഺന 

ആഴവമഭഹമ എററഹ ഷസഹമഷസഔയണഘഘല഼ം ങിമത ഔൂട഼ഔഔണം; 

g) ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര യഺഔഔറ഼ം രഺഷഔഺന രി ഉതതയഴഹദഺതതം 

ഏരരിട഼ഔഔ഼ഔമൃ ഇന ശഴരരഹമഺ ഩയഴയ തതഺഔഔ഼ഔമൃ ങിമമ഼നനതററ 

എനന ഴഷത഼തമഔഔ ആഴവമഭഹമ ഩഫറഺഷഺരരഺ നറ ഔ഼ഔ; 

h) ഇയ഼ഔഔശഺഔല഼ടിമ഼ം ഔടഭഔല഼ം ഉതതയഴഹദഺതതഘഘല഼ം ഭഺഔങങ യ഻തഺമഺറ  

നഺയ ഴങഺങങ ഇന ശഴരര഼ഭഹയ഼ഭഹമഺ ഔയഹര഼ഔലഺറ  ഏയ ഩഩിട഼ഔ 

II. ഴഺറ ഩനമഔഔ ഭ഼ഭഩ഼ലല ഩിയ഼ഭഹരരങങടടം 

3. ഒയൃ ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര഼ം അഥഴഹ ഩയഺന ഷഺഩഩറ  ഒപ഻ഷര഼ം അഥഴഹ 

നഺയ ദദഺശട ഴമഔതഺമ഼ം ഩഹറഺഔഔീണടതഹമ ങഺറ ഩിയ഼ഭഹരരങങടടഘഘല  ഔഽടഺ 

തഹളി ഔൂട഼തതഺയഺഔഔ഼നന഼: 

i. ഒയൃ ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര഼ം/ ഩയഺന ഷഺഩഩറ  ഒപ഻ഷര഼ം/ നഺയ ദദഺശട 

ഴമഔതഺമ഼ം,- 

a) ഷഴമം ഩയഺങമഩഩിട഼തത഼ഔമ഼ം ഩയൂഷഩിഔട 

ആഴവമഩഩിട഼ഔമഹണിഘഔഺറ  തന രി യജഺഷടയീശന / ഷയ ടടഺപഺഔഔീരര 

ഔഹണഺഔഔ഼ഔമ഼ം ങിമമ഼ഔ; 

b) യ഼ ഇന ശഴരന ഷ ഩറഹന  വ഼ഩഹയ വ ങിമമ഼ഭഩൃല  അത 

ഩയൂഷഩിഔടഺന രി ആഴവമഘഘല ഔഔ അന഼മൃജമഭഹണൃ എനന ഔഹയമം 

ഔണഔഔഺറട഼തത അഴയ഼ഭഹമഺ ഔയഹരഺറ  ഏയ ഩഩിടടഺയഺഔഔ഼നന 

ഇന ശഴരര഼ഭഹയ഼ടി ഴഺറ ഩനമഔഔഹമഺ ഴഹഖദഹനം ങിമമ഼നന  ഇന ശഴരന ഷ 

ഉതഩനനഘഘലിഔഔ഼രഺങങ ആഴവമഭഹമ ഴഺഴയഘഘല  ഩയങയഺഩഩഺഔഔ഼ഔ; 

c) ഩയൂഷഩിഔട ആഴവമഩഩിട഼ഔമഹണിഘഔഺറ  ഴഹഖദഹനം ങിമത 

ഇന ശഴരന ഷ ഉറ ഩനനതതഺന രി ഔഭഭ഻ശന  എതയമഹണിനന 

ഴിലഺഩഩിട഼തത഼ഔ; 

d) ;ഴഺറ ഩനമഔഔഹമഺ ഴഹഖദഹനം ങിമത ഇന ശഴരന ഷ ഉതഩനനതതഺന  

ഈടഹഔഔ഼നന ഩയ഻ഭഺമം എതയമഹണിനന ഷഽങഺഩഩഺഔഔ഼ 

e) ഇന ശഴരര഼ടി ഩയൂഩഩൃഷറ  പൃഭഺറ  ആഴവമഭഹമ 

ഴഺഴയഘഘലിഔഔ഼രഺങങ ഩയൂഷഩഔടഺനൃട ഴഺവദ഻ഔയഺഔഔ഼ഔ, ഭഹതയഭററ 

ഇന ശഴരന ഷ ഉതഩനനഘഘല  ഴഹഘഘ഼ഭഩൃല  ഴഷത഼നഺശഠഭഹമ ഷംഖതഺഔല  

ഴിലഺഩഩിട഼തത഼നനതഺന രി ഩയഹധഹനമം എനതഹണിനന഼ം ഴഺവദ഻ഔയഺഔഔ഼ഔ; 
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f) ഇന ശഴരയ ഔഔ ഒയൃ ഩയൂഩഩൃഷറഺന രിമൂഩഩം ഷഭയ ഩഩഺഔഔ഼നന 

ഔൃണ പഺഡന ശമറ  രഺഩഩൃയ ടടഺറ  ഩയൂഷഩിഔടഺന രി ങഺറ ഩയതഺഔഽറ 

വ഻റഘഘലി അഥഴഹ ഴയ഼ഭഹന അഷഥഺയതമിഔഔ഼രഺങങ യീകഩഩിട഼തതഺ അത 

ഇന ശഴരര഼ടി വയദധമഺറ  ഔൂണട഼ഴയഺഔ, ഇന ശഴരര഼ടി അണടയ രുരരഺംഖ 

ത഻യ഼ഭഹനതതി ഩയതഺഔഽറഭഹമഺ ഫഹധഺഔഔ഼നന ഏതൂയ഼ ഴഷത഼നഺശഠഭഹമ 

ഷംഖതഺഔല  ഉണടൃനന ഩയൂഩഩൃഷറ  ഷഴ഻ഔയഺഔഔ഼നനതഺന ഭ഼ഭഩ 

നമഹമഭഹമ അനഴീശണം നടതത഼ഔ.; 

g) ഇന ശഴരയ  ഩയൂഩഩൃഷറ  ഷഴ഻ഔയഺങങൃ ഇററമൃ എനന ഴഺഴയം 

ഩിടടിനന തനനി ഩയൂഷഩിഔടഺനി അരഺമഺഔഔ഼ഔ; 

h) ഩയൂഩഩൃഷറ  പൃഭഺന രിമൂഩഩം ആഴവമഭഹമ എററഹ 

ഡൃഔഔ഼ഭിന ര഼ഔല഼ം ഇന ശഴരയ ഔഔ നറ ഔ഼ഔ, ഩയൂഩഩൃഷറ  

ഩഽയ തതഺഔയഺഔഔ഼നനതഺന അധഺഔ ഡൃഔഔ഼ഭിന ര഼ഔല  ഴീണഭിഘഔഺറ  

ഇന ശഴരയ  ഩഺനന഻ട ആഴവമഩഩിട഼ം; 

ii) ഒയൃ ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര഼ം/ ഩയഺന ഷഺഩഩറ  ഒപ഻ഷര഼ം/ നഺയ ദദഺശട 

ഴമഔതഺമ഼ം ങിമമഹന  ഩഹടഺററഹതതത,- 

a) ഷഹധ഼തമ഼ലല യജഺഷടയീശന / ഷയ ടടഺപഺഔഔീരര ഔഽടഹതി ഇന ശഴരന ഷ 

ഫഺഷഺനഷഷ ങിമമ഼ഔ; 

b) ഩയൂഩഩൃഷറ  പൃഭഺറി ഴഷത഼നഺശഠഭഹമ ഷംഖതഺഔല  അഴഖണഺഔഔഹന  

ഩയൂഷഩിഔടഺനി ഩയീയഺഩഩഺഔഔ഼ഔ; 

c) ഩയൂഩഩൃഷറ  ഷഴ഻ഔയഺഔഔ഼നനതഺനഹമഺ ഇന ശഴരയ ഔഔ ഷഭയ ഩഩഺഔഔ഼ഔ 

ഩയൂഩഩൃഷറ  പൃഭഺറ  അഥഴഹ ഡൃഔഔ഼ഭിന ര഼ഔലഺറ  തിരരഹമ 

ഴഺഴയഘഘല  ങീയ ഔഔ഼ഴഹന  ഩയൂഷഩിഔടഺനി ഩയീയഺഩഩഺഔഔ഼ഔ; 

d) ഩയൂഷഩിഔടഺനൃട അഩഭയമഹദമഹമഺ ഩിയ഼ഭഹര഼ഔ; 

e) ഏതിഘഔഺറ഼ം യ഼ നഺയ ദദഺശട ഴമഔതഺ അഥഴഹ ഇന ശഴരന ഷ 

ഇടനഺറഔഔഹയന രി ഩയൂഩഩൃഷറ഼ഔലഺറ  ഇടഩിട഼ഔ; 

f) ഇന ശഴരയ  ഴഹഖദഹനം ങിമമ഼നനതഺറ  നഺനന഼ം ഴമതമഷതഭഹമ 

നഺയഔഔ഼ഔലൃ ഖ഼ണഘഘലൃ ങടടഘഘലൃ ഴമഴഷഥഔലൃ ഴഹഖദഹനം 

ങിമമ഼ഔ; 

g) നഺറഴഺറ഼ലല ഩൃലഺഷഺ നഺയ തത഼ഴഹന  ഩൃലഺഷഺമ഼ടഭമി 

ഩയീയഺഩഩഺഔഔ഼ഔമൃ, അഘഘനി ഩൃലഺഷഺ അഴഷഹനഺഩഩഺങങ ത഻മതഺ 

ഭ഼തറ  3 ഴയ ശഔഔഹറതതീമഔഔ ഩ഼തഺമ ഩയൂഩഩൃഷറ  ഷഴ഻ഔയഺഔഔ഼ഔ; 

h) യ഼ ഴയ ശം വീകയഺങങ ആഔി ഩയ഻ഭഺമതതഺന രി അഭഩത വതഭഹനം അധഺഔ 

ഩയ഻ഭഺമം ഴങങ യ഼ ഴമഔതഺമഺറ  നഺനനൃ ഷംഗടനമഺറ  നഺനനൃ യ഼ 

ഔഽടടം ഷംഗടനഔലഺറ  നഺനനൃ യ഼ ഇന ശഴരന ഷ ഫഺഷഺനഷഷ 

ഩൃയ ടടപൃലഺമൃ യ഼ ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര ഉണടഹഔഔ഼ഔ; 
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i) അതൃരഺരരഺമ഼ടി ഭ഼ന ഔഽയ  അന഼ഭതഺ ഔഽടഹതി ഇന ശഴരന ഷ ഔഭഩനഺമ഼ടി 

ഡമരഔടയ  ആഔ഼ഴഹനൃ ത഼ടയ഼ഔ; 

j) ഔലലഩഩണഴ഼ഭഹമഺ ഫനധഩഩിടട ഩയഴയ തതനഘഘലഺറ  ഏയ ഩഩിട഼ഔ; 

k) തിരരഺദധഹയണ ജനഔഭഹമ ഔൃല഼ഔല  അഥഴഹ ഴമഹജ ഔൃല഼ഔലഺറഽടി  

ഷഴമഭൃ ഔൃല  ഷിന രയ  ഴളഺമൃ ഫഺഷഺനഷഷ ഩഺടഺഔഔഹന  വയഭഺഔഔ഼ഔ; 

l) ഇന ശഴരന ഷ ഉതഩനനഘഘല  ഴഺറ ഔഔ഼നനതഺനഹമഺ ഭല ടടഺ-റിഴറ  

ഭഹയ ഔഔരരഺംഖ ഉഩമൃഖഺഔഔ഼ഔ; 

m) ഫഺഷഺനഷഷ നീടഺമിട഼ഔഔ഼നനതഺനഹമഺ ഩയഺവ഻റനം റബഺഔഔഹതതത഼ം 

അംഖ഻ഔഹയഭഺററഹതതത഼ഭഹമ ഴമഔതഺഔലി ഏയ ഩഩിട഼തത഼ഔ; 

n) ഷയ ടടഺപഺഔഔീരര ഒപ യജഺഷടയീശന  ഩയഔഹയഭ഼ലല ഇന ശഴരന ഷ 

ഉതഩനനഘഘല  ഴഺറ ഔഔ഼ഔമ഼ം ഷീഴനം നറ ഔ഼ഔമ഼ം ങിമമ഼ഔ എനനത ളഺഔി 

ഇന ശഴരന ഷ ഔണ ഷല ടടന ഷഺ അഥഴഹ ഔറിമഺം ഔണ ഷല ടടന ഷഺ അഥഴഹ ഭരര 

ഇന ശഴരന ഷ അന഼ഫനധ ഷീഴനഘഘല  ങിമമ഼ഔ; 

o) ഇന ശഴരന ഷ ഉതഩനനഘഘല഼ടി ഴഺതയണഴ഼ഭഹമഺ ഫനധഩഩിടട  

ഫഺഷഺനഷഷ ഩഺടഺഔഔ഼ഔ, റ഻ഡ ഷാശടഺഔഔ഼ഔ, ഉഩദീവം, ആഭ഼കം, 

ഩയൂഷഩിഔടഺഴ ഩൃലഺഷഺമ഼ടഭഔലി ഔണടിതത഼നനതഺന, ത഼ടഘഘഺമ 

ആഴവമഘഘല ഔഔ നഺയ ദദഺശട ഴമഔതഺഔല  ളഺഔി ഭരരൂയ഼ഭഹമഺ ഔയഹരഺറ  

ഏയ ഩഩിട഼ഔ; 

p) ഫഺഷഺനഷഷ ഩഺടഺഔഔ഼ഔ, റ഻ഡ ഷാശടഺഔഔ഼ഔ, ഉഩദീവം, ആഭ഼കം, 

ഩയൂഷഩിഔടഺഴ ഩൃലഺഷഺമ഼ടഭഔലി ഔണടിതത഼നനതഺന, ത഼ടഘഘഺമ 

ആഴവമഘഘല ഔഔഹമഺ പ഻ഷൃ, ഔഭഭ഻ശനൃ ഩയതഺപറഭൃ നറ ഔ഼ഔ; 

III.ഴഺറ ഩനമഔഔ വീശഭ഼ലല ഩിയ഼ഭഹരരങങടടം 

4. ഒയൃ ഔൃയ ഩഩരീരര ഏജന ര഼ം- 

a) ഒയൃ ഩൃലഺഷഺമ഼ടഭഔല ഔഔ഼ം നൃഭഺനീശന  അഥഴഹ അഷുന ഭിന ര 

ങീയ ഔഔ഼ഴഹന  ഉഩദീവം നറ ഔ഼ഔ, ഭീറ ഴഺറഹഷം ഭഹരരം ഴയ഼തത഼ഔ, 

ഒഩശന഼ഔല  ഭഹരരം ഴയ഼തത഼ഔ, എനന഻ ഷനദയ ബഘഘലഺറ  ആഴവമഭഹമ 

ഷസഹമ ഷസഔയണഘഘല  ഴഹഖദഹനം ങിമമ഼ഔ; 

b) നീടഺമിട഼തത ഇന ശഴരന ഷ ഫഺഷഺനഷഷ നഺറനഺയ തത഼ഔ എനന 

ഴ഻ഔശണതതൃടി, ഩൃലഺഷഺമ഼ടഭഔല ഔഔ നീയഺടട഼ം ഔതത ഭ഼കീനിമ഼ം  

നഺയ ദദഺശട ഷഭമഩയഺധഺഔഔ഼ലലഺറ  തനനി ഩയ഻ഭഺമം അടമഔഔ഼നനതഺനഹമഺ 

നൃടട഻ഷ നറ ഔ഼ഔമ഼ം ഩയ഻ഭഺമഘഘല  അടങങ഼ഴിനന ഉരഩഩഹഔഔ഼ഔമ഼ം 

ങിമമ഼ഔ; 

c) ഔറിമഺന രഺന ഇനഺ ഴ഻ണട഼ം ഩയഺയഔശ ഴഹഖദഹനം ങിമമ഼നനഺററിഘഔഺറ  

ഩൃറ഼ം ഇന ശഴരന ഷഺന രി ഔഹറഹഴധഺ ത഻യ഼നനതിനന എഩഩഹളഹണിനന 

ഔറിമഺന ര അരഺമഹഭിനന ഔഹയമം ഉരഩഩഹഔഔ഼ഔ; 
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d) അഴഷഹനം ഩ഼ത഼ഔഔഺമ ത഻മതഺമഔഔ വീശം ഩൃലഺഷഺമി ഫഹധഺഔഔ഼നന 

യ഻തഺമഺറ഼ലല എനതിഘഔഺറ഼ം ഭഹരരം ഉണടഹമഺടട഼ണടിഘഔഺറ  ആ ഴഺഴയം 

ഴിലഺഩഩിട഼തത഼ഔ എനന ഭ഼നനരഺമഺഩഩ ഔഽടഺ ഩ഼ത഼ഔഔറ  നൃടട഻ഷഺറ  

ഉല ഔൂലലഺങങഺടട഼ണടിനന ഉരഩഩഹഔഔ഼ഔ; 

e) ഔൃണ ടയഹഔട ഩ഼ത഼ഔഔ഼നനതഺനഹമഺ  ഇന ശഴരയ ഔഔ നറ ഔഺമഺടട഼ലല എററ 

ഴഺഴയഘഘല഼ടിമ഼ം യ഼ രഺഔഔൃയ ഡ (ഔതത഼ഔല഼ടി ഩഔയ ഩഩ ഷസഺതം) 

ഷഽഔശഺഔഔീണടതഺന രി ആഴവമം ഩ഼ത഼ഔഔറ  നൃടട഻ഷഺറ  

ഉല ഔൂലലഺങങഺടട഼ണടിനന ഉരഩഩഹഔഔ഼ഔ; 

f) ഔഹറഹഴധഺ ത഻യ഼നനതഺന ഴലയി ഭ഼ഭഩ തനനി ഇന ശഴരര഼ടി ഩ഼ത഼ഔഔഹന഼ലല 

അരഺമഺഩഩ ഔറിമഺന രഺന റബഺങങഺടട഼ണടിനന ഉരഩഩഹഔഔ഼ഔ; 

g) ഇന ശഴരര഼ഭഹമഺ ഔറിമഺം ഷിരരഺറ  ങിമമ഼നനത ഷംഫനധഺങങ 

ഩഹറഺഔഔഩഩിടീണട എററഹ ഔഹയമഘഘല഼ം ഉരഩഩഹഔഔ഼നനതഺന 

ഩൃലഺഷഺമ഼ടഭഔല ഔഔ, ഔറിമഺം ങിമമ഼നന ഴമഔതഺമഔഔ അഥഴഹ 

ഖ഼ണബൃഔതഹഴഺന ആഴവമഭഹമ ഷസഹമഷസഔയണഘഘല  നറ ഔ഼ഔ; 

h) ഔറിമഺം ഷംബഴഺഔഔ഼ഔമഹണിഘഔഺറ  ആ ഴഺഴയം എതയമ഼ം ഩിടടിനന 

അരഺമഺഔഔണഭിനന഼ം  അത഼ഭഹമഺ ഫനധഩഩിടട ഴഷത഼നഺശഠഭഹമ 

ഔഹയമഘഘല  ഴിലഺഩഩിട഼തതണം എനന഼ം ഔറിമഺന രഺനൃട 

ആഴവമഩഩിട഼ഔ; 

i) ഷതമഷനധഴ഼ം ഴഷത഼നഺശഠഴ഼ം ഷഭഩഽയ ണണഴ഼ഭഹമഺ ഔറിമഺന ര 

ഴഺഴയഘഘല  ഴിലഺഩഩിട഼തതഺമഺററിഘഔഺറ  അഘഘനി ഴിലഺഩഩിട഼തതഹന  

ഉഩദീവഺഔഔ഼ഔ, ഩഺനന഻ട ഷതമഷനധഭഹമഺ ഷംഖതഺഔല  ഴിലഺഩഩിട഼തതഹന  

അഴഷയം ഔറിമഺന രഺന റബഺഔഔ഼ഔമഺററ; 

j) ഔറിമഺഭ഼ഭഹമഺ ഫനധഩഩിടട ഔഹയമഘഘല ഔഔ ഔറഺമഺന രഺന ആഴവമഭഹമ 

ഉഩദീവം ഉടനടഺ നറ ഔ഼ഔ; 

k) ഔറിമഺന രഺറ  നഺനന഼ം ഔറിമഺഭഺനിഔഔ഼രഺങങൃ ഔറിമഺം ഉണടഹഔഹന  

ഷഹദധമതമിഔഔ഼രഺങങൃ റബഺഔഔ഼നന ഴഺഴയഘഘല  ഔഹറതഹഭഷം ഔഽടഹതി 

അമഔഔ഼ഔ, ഏത ഷഹസങയമതതഺറ  ആണിഘഔഺറ  ഩൃറ഼ം 3 ഩയഴാതതഺ 

ദഺഴഷഘഘല ഔഔഔം; 

l) ഇന ശഴരര഼ടി ത഻യ഼ഭഹനതതിഔഔ഼രഺങങ അഥഴഹ ഔറിമഺഭഺനിഔഔ഼രഺങങ 

ഔഹറതഹഭഷം ഔഽടഹതി ഔറിമഺന രഺനി അരഺമഺഔഔ഼ഔ, ഔറിമഺഭ഼ഭഹമഺ 

ഭ഼നനൃടട ഩൃഔ഼നനതഺന ആഴവമഭഹമ എററഹ ഷസഹമഷസഔയണഘഘല഼ം 

ഔറിമഺന രഺന ഴഹഖദഹനം ങിമമ഼ഔ; 

m) ഇന ശഴരന ഷ ഔൃണ ടയഹഔട ഩയഔഹയം ഖ഼ണബൃഔതഹഴഺന റബഺഔഔ഼നന 

ത഼ഔമഺറ  നഺനന഼ം യ഼ ഩഘഔ ആഴവമഩഩിട഼ഔമൃ ഷഴ഻ഔയഺഔഔ഼ഔമൃ 

ങിമമയ഼ത; 
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n) നഺയ ദദീവഘഘല , ഩൃലഺഷഺഔല , ഩ഼ത഼ഔഔറ  യീകഔല  ത഼ടഘഘഺമ ഔതത഼ഔലഺറ  

അനമഹമ ഩയഺസഹയഘഘല ഔഔ഼ലല നടഩടഺഔയഭഘഘല഼ടി ഴഺവദഹംവഘഘല  

ഉണടിനന ഉരഩഩഹഔഔ഼ഔ; 

o) പൃണഺറഽടിമൃ യീകഹഭഽറം എള഼തഺമൃ ഩയഹതഺ ഷഴ഻ഔയഺഔഔ഼ഔ; 

p) ഩയഹതഺ റബഺങങ 14 ദഺഴഷഘഘല ഔഔഔം അഔനൃലജഭിന ര അമഔഔ഼ഔ, ഩയഹതഺ 

ഔുഔഹയമം ങിമ഼നന ജ഻ഴനഔഔഹയ ഔഔ ആഴവമഭഹമ നഺയ ദദീവഴ഼ം ഩയഹതഺ 

ഩയഺസയഺഔഔ഼നനതഺന഼ലല ഷഭമഩയഺധഺമ഼ം നറ ഔ഼ഔ; 

q) ഭര഼ഩടഺ ഔതത അമങങഺടട഼ണടിനന഼ം  റബഺങങ ഭര഼ഩടഺമഺറ  ഩയഹതഺഔഔഹയന  

ഷംതാഩതനററിഘഔഺറ  ഇനഺമ഼ം എനതഹണ ങിമമീണടതിനന ഔതതഺറ  

ഉല ഩഩിട഼തതഺമഺടട഼ണടിനന഼ം ഉരഩഩഹഔഔ഼ഔ; 

r) ഩയഭഹഴധഺ ഭ഼തഺയ നന തറതതഺറ഼ലല ഉദമൃഖഷഥയഹണ ഩയഹതഺ ഔുഔഹയമം 

ങിമമ഼നനതിനന ഉരഩഩഹഔഔ഼ഔ; 

s) ഩയഹതഺഔല  യീകഩഩിട഼തത഼നനതഺന഼ം നഺയ഻ഔശഺഔഔ഼നനതഺന഼ം 

ആഴവമഭഹമ യ഼ ഷംഴഺധഹനം ഉണടഹഔഔ഼ഔ. 
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പഺഠം ഇന5 
ൂലത് ഇനഇന്ഷവറന്സ഻ീെ ഇനന഻യമപരമഺയ ഇന

ഗടഔങ്ങള് 
 

ുമഽകം 
ഇ പഺഠത്ത഻ല്, ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുഔഺന്ദ്ടഺക്ടുഔളുീട ന്ദ്പവര്ത്തനീത്ത ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന് 
ഗടഔങ്ങീളപ്പറ്റ഻ ങര്ചാണ ീങയാറഺം. ഇ പഺഠത്ത഻ല് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുഔഺന്ദ്ടഺക്ടുഔളുീട 
ന്ദ്പുതയഔ സവ഻ുശഷതഔീളയഽം പറ്റ഻ നമഽക്ക് ുനഺക്കഺം. 

പഠനുമകലഔള് 
 
A. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുഔഺന്ദ്ടഺക്ടുഔള് - ന഻യമവശങ്ങളും ന്ദ്പുതയഔ സവ഻ുശഷതഔളും 
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A. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുഔഺണ്ത്ടഺകടഽഔള് ഇന - ഇന ന഻യമവശങ്ങളറം ഇന ത്പുത ഔ ഇന
സവ഻ുശഷതഔളറം 

1. ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുഔഺണ്ത്ടഺകടഽഔള് ഇന- ഇനന഻യമവശങ്ങള് 

a) ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുഔഺണ്ത്ടഺകടഽഔള് ഇന 
പണം ഄഥവഺ ന്ദ്പ഼മ഻യം സവ഼ഔര഻ചാണ് ീഔഺ ട് ങ഻ല ന഻ര്ദ഻ഷ്ട റ഻സ്ക്കഽഔള്ക്ീക്കത഻ീര  
സഺമ്പത്ത഻ഔ സംരക്ഷണം നല്ത്ഔഺീമന്് ആന്ഷഷവറര് വഺദ്ധരദഺനം നല്ത്ഔഽന് ഔരഺര് ന്ദ്പഔഺരമഽള വ 
എന്ദ്ഖ഻ീമന്റഺണ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല് ഈള്ക്ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ത്. ഔരഺര് ന്ദ്പഔഺരമഽള വ എന്ദ്ഖ഻ീമന്റഺണ് 
നമഽക്ക് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യഽീട രാപത്ത഻ല് ലഭ഻ക്കഽന്ത്. 

b) ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുഔഺണ്ത്ടഺകടഽഔളറീട ഇന ഇനന഻യമവശങ്ങള് 
നമഽക്ക് അദയം ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീന്റ ങ഻ല സവ഻ുശഷതഔള് ുനഺക്കഺം ഄത഻നഽുശഷം 
ീപഺതഽുവ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുഔഺന്ദ്ടഺക്ടുഔീള ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന് ന഻യമങ്ങീളപ്പറ്റ഻ പഠ഻ക്കഺം. 

ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്ത് 

ുഔഺണ്  ന്ദ്ടഺക്ട് എന്ഺല് ഔക്ഷ഻ഔള് തമ്മ഻ലഽ ടഺക്കഽന് ന഻യമപരമഺയ഻ ന്ദ്പഺബലയമഽള വ 

എന്ദ്ഖ഻ീമന്  റഺണ്. ആന്  ഷവറന്  സ് ുഔഺണ്  ന്ദ്ടഺക്ട് ഈള്  പ്പീടയഽള വ ആന്ത്യയ഻ീല എലലഺ ുഔഺണ്  ന്ദ്ടഺക്ടുഔളും 
1872-ീല ആന്ത്യന് ുഔഺണ്  ന്ദ്ടഺക്ട് അക്ട഻ീല ുഔഺണ്  ു ന്ദ്ടഺക്ട്  ന഻യമത്ത഻ീല ീപഺതഽ തതവങ്ങള്  ക്ക് 
വ഻ുധയമഺണ്. 

 

1872-ീല ആന്ത്യന് ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട് അക്ട഻ീല ുഔഺുന്ദ്ടഺക്ട് ന഻യമങ്ങള്ക്ക്ക് ഄനഽസിതമഺയ഻, ര ട് 

ഔക്ഷ഻ഔള്, ഄതഺയത് ഇന്ഷവറര് എന്റ഻യീപ്പടഽന് ഔമ്പന഻യഽം ഇന്ഷവര് ഇനീചയ്യറന്ന ഇന
വ ക്ത഻ എന്റ഻യീപ്പടഽന് ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽം, തമ്മ഻ലഽള വ ഈടമ്പട഻യഺണ് രഽ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
ുപഺള഻സ഻. 

ച഻ത്തം ഇന1: ഇന ഇനആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട് 

 
 

ീന്ദ്പഺ
ുപ്പഺസൽ  

ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട് 

ആന്ഷഷവറന്ഷസ്  
ഔണ്പന഻ 
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c) ന഻യമത്പഺബല മഽള്ള പ ഇനരഽ ഇനുഔഺണ്ത്ടഺകട഻ീെ ഇനസവ഻ുശഷതഔള് 

ച഻ത്തം ഇന2: ഇനന഻യമന്ദ്പഺബലയമഽള വ രഽ ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീന്റ സവ഻ുശഷതഔള് 

 
ന഻യമന്ദ്പഺബലയമഽള വ രഽ ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീന്റ സവ഻ുശഷതഔളഺണ്: 

i. വഺഗ്ദഺനവഽം ഇനസവ഼ഔര഻ക്കലഽം 
രഽ ഔഺരയം ീങയാറുന്ത഻നഽള വ തീന്റ തഺത്പരയം, അ ന്ദ്പവിത്ത഻യ്ക്ക്കഺയ഻ മറഽഔക്ഷ഻യഽീട 
സമ്മതം ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ രഽ ഔക്ഷ഻ ഄറ഻യ഻ക്കഽന്ത്, അയഺള് രഽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് 
ഄഥവഺ വഺദ്ധരദഺനം മഽുന്ഺട്ട് ീവയ്ക്ക്കഽന്തഺണ്. ീപഺതഽുവ വഺദ്ധരദഺനം മഽുന്ഺട്ട് 
ീവയ്ക്ക്കഽന്ത് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽം ഄത്  സവ഼ഔര഻ക്കഽന്ത്  ആന്ഷഷവററഽമഺണ്. 

ഏത് വയക്ത഻യ്ക്ക്കഺുണഺ വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന്ത് അ വയക്ത഻ സമ്മതം ഄറ഻യ഻ക്കഽണ്ുപഺള്, 
ഄത് സവ഼ഔര഻ക്കലഺയ഻ ഔരഽതഽം. ഄങ്ങീന രഽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് സവ഼ഔര഻ക്കീപ്പടഽഔയഽം, ഄത് 
രഽ വഺക്കഽറപ്പ഻ക്കലഺയ഻ മഺറഽഔയഽം ീങയാറുന്ഽ. 

സവ഼ഔര഻ചാണു എന് വ഻വരം ീന്ദ്പഺുപ്പഺസീറ ഄറ഻യ഻ക്കണം ഄത഻ീന്റ ഫലമഺയ഻ രഽ 
ുഔന്ദ്ടഺക്ട് രാപീപ്പടഽം. 

ന഻യമത്പഺബല 
മഽള്ള പ ഇനരഽ ഇന
ുഔഺണ്ത്ടഺകട഻ ീെ ഇന
സവ഻ുശഷതഔൾ 

വഺഗ്ദഺനവഽം ഇനസവ഼ഔര഻ക്കലഽം 

ുനഽഔാല ം 

ഔക്ഷ഻ഔൾ ഇനതമിറ഻ലഽള്ള പ ഇനഉടന്പട഻ 

സവത്ഫം ഇനത഼രഽമഺനം ഇന(സമിറതം) 

ഔക്ഷ഻ഔളറീട ഇനത്പഺപ്ത഻ 

ന഻യമസഺധഽത 
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ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ലഺന഻ീല വയവസ്ഥഔള് സവ഼ഔര഻ക്കഽഔയഽം തഽഔ 
ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽഔ വഴ഻ തീന്റ സമ്മതം ഄറ഻യ഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറുന്ഽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് 
സവ഼ഔര഻ക്കഽന്ുതഺീട ഄത് അദയീത്ത ന്ദ്പ഼മ഻യമഺയ഻ പര഻വര്ത്തനം ീങയാറുഔയഽം 
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുപഺള഻സ഻യഺയ഻ മഺറഽഔയഽം ീങയാറുന്ഽ. 

എീതക഻ലഽം വയവസ്ഥ മഽുന്ഺട്ട് ീവയ്ക്ക്കഽഔയഺീണക഻ല് ഄത് രഽ ന്ദ്പത഻ഔാല 
വഺദ്ധരദഺനമഺയ഻ മഺറഽം. 

ുപഺള഻സ഻ ുബഺ ട് ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീന്റ ീതള഻വഺണ്. 

ii. ുനഽഔാല ം 
ആത഻ീന്റ ഄര്ഥം ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് ആരഽഔക്ഷ഻ഔള്ക്ക്കഽം പരസ്പര അനഽഔാലയം ലഭ഻ക്കഽന് 
ങ഻ല ഗടഔങ്ങളു ടഺയ഻ര഻ക്കഽം. ആന്ഷഷവര് ീങയാറുന് വയക്ത഻യ഻ല് ന഻ന്ഽള വ 
അനഽഔാലയമഺണ് ന്ദ്പ഼മ഻യം, നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല്ത്ഔഺീമന്ഽള വ ഈറപ്പഺണ് ആന്ഷഷവറര്മഺര഻ല് 
ന഻ന്ഽള വ അനഽഔാലയം. 

iii. ഇരഽഔക്ഷ഻ഔളറം ഇനതമിറ഻ലഽള്ള പ ഇനഉടമ്പട഻ 
ആരഽഔക്ഷ഻ഔളും ുര ഄര്ഥത്ത഻ല് ഔഺരയം ന്ദ്ഖഹ഻ചാണ് സമ്മതം ഄറ഻യ഻ക്കണം. 

മീറ്റഺരഽതരത്ത഻ല്, ആരഽഔക്ഷ഻ഔള്ക്ക്കഽമ഻ീടയ഻ല് ‚അഭ഻ത്പഺൂയഔ ം ഇന
(ഔണ്ീസന്സ്സഇ ഇനു്-ഐഡം)‛ ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കണം. ആന്ഷഷവറന്ഷസ്  ഔമ്പന഻യഽം 
ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽം ുര ഄര്ഥത്ത഻ല് ഔഺരയം ന്ദ്ഖഹ഻ചാണ് സമ്മതം ഄറ഻യ഻ക്കണം. 

iv. സവത്ഫം ഇനത഼രഽമഺനം ഇന(സമിറതം) 
സവന്ത്ം ത഼രഽമഺനന്ദ്പഔഺരമഺയ഻ര഻ക്കണം ുഔഺുന്ദ്ടഺക്ട഻ല് ന്ദ്പുവശ഻ുക്ക ടത്. 

ത഼രഽമഺനം സവന്ത്മഺീണന്് പറയഽന്ത്, തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്തവ മാലമീലലക഻ല് 
മഺന്ദ്തമഺണ് 

 ഭ഼ഷണ഻ 
 ഄനഽങ഻തമഺയ സവഺധ഼നം 
 വ് ങന 
 ീതറ്റ഻ദ്ധര഻പ്പ഻ക്കല് 
 പ഻ശഔ് 

ഭ഼ഷണ഻, വ് ങന ഄഥവഺ ീതറ്റ഻ദ്ധര഻പ്പ഻ക്കല് മാലമഺണ് ഈടമ്പട഻യ്ക്ക്ക് സമ്മതം 
നല്ത്ഔ഻യീതക഻ല് അ ഈടമ്പട഻യ്ക്ക്ക് സഺധഽത ഈ ടഺയ഻ര഻ക്ക഻ലല. 

v. ഇരഽഔക്ഷ഻ഔളറീടയഽം ഇനത്പഺപ്ത഻ 
ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീല ആരഽഔക്ഷ഻ഔളും  ന഻യമപരമഺയ഻ ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് ന്ദ്പുവശ഻ക്കഽന്ത഻ന് 
ന്ദ്പഺപ്തരഺയ഻ര഻ക്കണം. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് പ്പ഻ടഽന് സമയത്ത് ുപഺള഻സ഻യഽടമ 
ന്ദ്പഺയപാര്ത്ത഻യഺയതഽം നലല മഺനസ഻ഔ ന഻ലയ഻ലഽള വതഽമഺയ വയക്ത഻യഺയ഻ര഻ക്കണം 
മഺന്ദ്തമലല ഔരഺറ഻ല് ഏര്ീപ്പടഽന്ത഻ന് ന഻യമപരമഺയ഻ യഺീതഺരഽ ഄുയഺഖയതയഽള വ വയക്ത഻ 
അയ഻ര഻ക്കരഽത.് ഈദഺഹരണത്ത഻ന,് ന്ദ്പഺയപാര്ത്ത഻യഺഔഺത്തവര്ക്ക് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് ന്ദ്പുവശ഻ക്കഺന് പറ്റ഻ലല. 

vi. ന഻യമസഺധഽത 
ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീല വസ്തഽവ഻ന് ന഻യമസഺധഽതയഽള വതഺയ഻ര഻ക്കണം, ഈദഺഹരണത്ത഻ന്, 
ന഻യമവ഻രഽദ്ധമഺയ ന്ദ്പവിത്ത഻ഔള്ക്ക്ക് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ലഭ഻ക്കഽഔയ഻ലല.  എന്ദ്ഖ഻ീമന്റ഻ീല 
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വസ്തഽ ന഻യമപരമീലലക഻ല് ഄത഻ന് സഺധഽത ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കഽഔയ഻ലല. രഽ ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീല 
വസ്തഽ ന഻യമഺനഽസിതമഺയ വസ്തഽവഺയ഻ര഻ക്കണം. 

ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്ത് 

i. ഭ഼ഷണ഻ – ന്ദ്ഔ഻മ഻നല് മുനഺഭഺവുത്തഺടഽഔാട഻ സമ്മര്ദം ീങലഽത്തഽഔ. 

ii. അനഽച഻തമഺയ ഇന സവഺധ഼നം – മീറ്റഺരഺളുീട തഺത്പരയങ്ങള്ക്ക്ക് മഽഔള഻ല് 
ുമല്ത്ീക്കഺയ്ക്മയഽള വ രഽ വയക്ത഻ തീന്റ സ്ഥഺനമഺനം ഈപുയഺഖ഻ചാണ് മുറ്റ വയക്ത഻യഽീട ുമല് 
ഄനഽങ഻തമഺയ സവഺധ഼നം ീങലഽത്തഽം.  

iii. വഞ്ചന – രഽ വയക്ത഻ മീറ്റഺരഺീള ീതറ്റഺയ ന്ദ്പവിത്ത഻ ീങയാറഺന് ുന്ദ്പര഻പ്പ഻ക്കഽഔ. ആത് 
മനപാര്േം വസ്തഽന഻ഷ്ഠത മറചാണുവുചാണഺ ഄീലലക഻ല് ീതറ്റ഻ദ്ധര഻പ്പ഻ുചാണഺ അഔഺം. 

iv. പ഻ശക ഇന – രഺളുീട വ഻ജ്ഞഺനത്ത഻ന് ഄഥവഺ വ഻ശവഺസത്ത഻ന് ഄഥവഺ ങ഻ല 
സംഖത഻യഽടുയഺ സരര്ഭത്ത഻ീന്റുയഺ വയഺകയഺത്ത഻ന് ീതറ്റ് പറ്റഺം. ആത് ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീല 
വസ്തഽന഻ഷ്ഠയഽീട എന്ദ്ഖ഻ീമന്റ഻നഽം ഄത് മനസിന഻ലഺക്കഽന്ത഻ലഽം പ഻ശക്ക് 
സംഭവ഻ക്കഽന്ത഻ുലക്ക് നയ഻ുചാണക്കഺം. 

 

2. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുഔഺണ്ത്ടഺകടഽഔള് ഇന- ഇനത്പുത ഔ ഇനസവ഻ുശഷതഔളറം 

a) ഉബ്റ഼മ ഇനൂെ്സ്ഡ ഇന(ഏറ്റവഽം ഇനമ഻ഔച്ച ഇനവ഻ശവഺസം) 

ആത് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീല ഄട഻സ്ഥഺന തതവങ്ങള഻ല് ന്ഺണ്. ആത഻ീന ഈബ്റ഼മ 
ൂഫ്സ് എന്ഽം പറയഽം, ആത഻ീന്റ ഄര്ഥം ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീല ഒുരഺ ഔക്ഷ഻യഽം 
ആന്ഷഷവറന്ഷസഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എലലഺ വസ്തഽന഻ഷ്ഠതഔളും ീവള഻ീപ്പടഽത്തണം. 

മ഻ഔചാണ വ഻ശവഺസവഽം ഏറ്റവഽം മ഻ഔചാണ വ഻ശവഺസവഽം തമ്മ഻ല് തഺരംതൃയം ുപഺലഽം 
ീങയ്ക്ുതക്കഺം. ീപഺതഽുവ എലലഺ വഺണ഻ജയ ുഔഺന്ദ്ടഺക്ടുഔള്ക്ക്കഽം ഄവരഽീട ആടപഺടഽഔള഻ല് 
മ഻ഔചാണ  വ഻ശവഺസം പഽലര്ുത്ത ടത് അവശയമഺണ് മഺന്ദ്തമലല വ഻വരങ്ങൽ നല്ത്ഔഽണ്ുപഺള് 
ഔളുവഺ വ് ങനുയഺ ഔഺട്ടഺന് പഺട഻ലല. മ഻ഔചാണ വ഻ശവഺസം എന് ന഻യമപരമഺയ ഇ 
ഔര്ത്തവയം ഔാടഺീത, വ഻ല്ത്പ്പനക്കഺരന് വഺങ്ങഽന്യഺുളഺട് ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട഻ന്  ീറ 
വസ്തഽന഻ഷ്ഠതീയക്കഽറ഻ചാണ് മറ്റ് വ഻വരങ്ങള് തഽറന് പറയഽന്ത഻ന് ബഺദ്ധയസ്ഥനലല.  

ആവ഻ീട പഺല഻ക്കഽന്ത് ‚ഔഺുവറ്റഇ ഇന എംപ്റ്റല്‛ ഇന എന്ന ഇന തതവമഺണ് ഇന അതഺയത് ഇന
വഺങ്ങഽന്നവര്ക്കഇ ഇന ജഺത്ഖത. ഔരഺറ഻ീല  വ഻ഷയീത്തപ്പറ്റ഻ ആരഽഔക്ഷ഻ഔളും 
പര഻ുശഺധ഻ക്കണം. ഒുരഺ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് മുറ്റ ഔക്ഷ഻യഽീട ന്ദ്പസ്തഺവന ശര഻യഺുണഺ എന്് 
ഈറപ്പഺക്കഺം. ന്ദ്പസ്തഺവനങ്ങള് വ഻ശവഺസത്ത഻ല് എടഽക്കണീമന്് ന഻ര്ബന്ധമ഻ലല, മറഽഔക്ഷ഻ 

ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട് ഄവഖണ഻ക്കഽന്ത഻ീനപ്പറ്റ഻ ുങഺദയം ീങയാറഺനഺവ഻ലല. 

ഏറ്റവഽം ഇനമ഻ഔച്ച ഇനവ഻ശവഺസം: ഇന  ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുഔഺന്ദ്ടഺക്ടുഔള് വയതയസ്തമഺയ രഽ 
ന഻ലപഺട഻ലഺണ് ന഻ല്ത്ക്കഽന്ത്. ന്ഺമതഺയ഻, ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീല വ഻ഷയം ഔഺണഺന് ഔഴ഻യഽന്തലല, 
മഺന്ദ്തമലല ആത് ുനര഻ട്ടുള വ വ഻ക്ഷണത്ത഻ലാീടുയഺ ആന്ഷഷവററഽീട ഄനഽഭവത്ത഻ലാീടുയഺ 
ീപീട്ടന്് മനസിന഻ലഺക്കഺന് ഔഴ഻യ഻ലല. ആത് ഔാടഺീത ുവീറയഽം വസ്തഽതഔളു ട്, ഄത഻ീന്റ 
സവ഻ുശഷത ഄനഽസര഻ചാണ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര്ക്ക് മഺന്ദ്തുമ ങ഻ലുപ്പഺള് ഄറ഻യഽഔയഽള വു. 
ആന്ഷഷവറര്ക്ക്ക് പാര്ണമഺയഽം ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് നല്ത്ഔഽന് വ഻വരങ്ങീള അന്ദ്ശയ഻ുക്ക ട഻ വരഽം. 
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അയത഻നഺല് ആന്ഷഷവറന്ഷസഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ ഔഺരയങ്ങള് ആന്ഷഷവറീറ 
ഄറ഻യ഻ക്കഽഔ എന്ത് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ഔടമയഺണ്. 

ഉദഺഹരണം 
ുഡവ഻ഡ് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ക്കഺയ഻ രഽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് മഽുന്ഺട്ട് വചാണു. 
ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് ഄുപക്ഷ഻ചാണ സമയത്ത് ുഡവ഻ഡ് ന്ദ്പുമഹ ങ഻ഔ഻ത്സയ഻ലഺയ഻രഽന്ഽ. പുക്ഷ 
ുഡവ഻ഡ് ഇ വ഻വരം ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔമ്പന഻യ഻ല് ീവള഻ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ലല. ുഡവ഻ഡ഻ന് 
ഏഔുദശം 30 വയസിനഺയ഻രഽന്ഽ, അയത഻നഺല് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔമ്പന഻ ുഡവ഻ഡ഻ുനഺട് 
ീമഡ഻ക്കല് പര഻ുശഺധന ീങയാറഺന് അവശയീപ്പടഺീത തീന് ുപഺള഻സ് നല്ത്ഔ഻. ഔഽറചാണ് 
വര്ഷങ്ങള്ക് ക്ക് ുശഷം ുഡവ഻ീന്റ അുരഺഖയന഻ല വഷളഺഔഽഔയഽം അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല് 
ന്ദ്പുവശ഻പ്പ഻ക്കഽഔയഽം ീങയ്ക്തഽ. ഄസഽകം മാര്ഛ഻ചാണ് ഔഽറചാണ് ദ഻വസങ്ങള്ക്ക്കഽള വ഻ല് തീന് 
ുഡവ഻ഡ് മരണീപ്പട്ടു. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔമ്പന഻ീയ ീേയ഻നഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടു. 

ുഡവ഻ഡ഻ന്  ീറ ഄവഔഺശ഻ീയ ഄമ്പര഻പ്പ഻ചാണുീഔഺ ട് ആന്  ഷവറന്  സ് ഔമ്പന഻ ീേയ഻ം തള വ഻. 
ആന്  ഷവറന്  സ് ഔമ്പന഻യഽീട ഄുനവഷണത്ത഻ല് ുപഺള഻സ഻ എടഽത്ത സമയത്ത് ുഡവ഻ഡ഻സ് ന്ദ്പുമഹം 

ഈ ടഺയ഻രഽന്ഽീവന്ഽം ഄത് ുഡവ഻ഡ് മനഃപ്പൂര്  േം മറചാണുവചാണുീവന്ഽം ഔ ീടത്ത഻. 
അയത഻നഺല് ആന്  ഷവറന്  സ് ുഔഺണ്  ന്ദ്ടഺക്ട് ഄസഺധഽവഺീണന്് ന്ദ്പകയഺപ഻ക്കഽഔയഽം ീേയ഻ം 
തള വുഔയഽം ീങയ്ക്തഽ. 

 

വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങള് നല്ത്ഔ഻യഺല് മഺന്ദ്തുമ ആന്ഷഷവറര്ക്ക് തഺീഴ 
ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത഻ീനപ്പറ്റ഻ ത഼രഽമഺനം എടഽക്കഺന് ഔഴ഻യഽഔയഽള വു: 

 റ഻സ്ഔ് സവ഼ഔര഻ക്കുണഺ? 
 സവ഼ഔര഻ക്കഽീന്ക഻ല്, ന്ദ്പ഼മ഻യം ന഻രക്ക് എന്ദ്തയഺയ഻ര഻ക്കണം, എീന്ത്ഺീക്ക ങട്ടങ്ങളും 
വയവസ്ഥഔളും ഄനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കണം? 

ഏറ്റവഽം മ഻ഔചാണ വ഻ശവഺസം എന് ഇ ന഻യമപരമഺയ ഔര്ത്തവയം ീപഺതഽ ന഻യമത്ത഻ീന്റ 
ഔ഼ഴ഻ലഺണ് ഈടീലടഽക്കഽന്ത്. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര്ക്ക് ഄറ഻യഺവഽന് വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ ഔഺരയങ്ങൽക്ക് 
മഺന്ദ്തമലല ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ഄറ഻ുയ ട വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ ഔഺരയങ്ങള്ക്ക്കഽം ഇ ഔര്ത്തവയം 
ബഺധഔമഺണ്. 

ഉദഺഹരണം 
തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല഻ന്  ീറ സമയത്ത് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ീവള഻ീപ്പടഽുത്ത ട 

വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ ഔഺരയങ്ങള്ക്ക്കഽള വ ഈദഺഹരണങ്ങളഺണ്: 

i. ൂലത് ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ: ഇന സവന്ത്ം ീമഡ഻ക്കല് ങര഻ന്ദ്തം, പഺരമ്പരയ 
ുരഺഖങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണുള വ ഔഽടഽംബ ങര഻ന്ദ്തം, മദയപഺനം-പഽഔവല഻ ുപഺലഽള വ ശ഼ലങ്ങള്, 
ുജഺല഻യഽ ുടഺ എന് ഔഺരയം, വയസിന്, വ഻ുനഺദങ്ങള്, ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട വരഽമഺനം 
ുപഺലഽള വ സഺമ്പത്ത഻ഔ വ഻വരങ്ങള്, മറ്റ് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻യഽ ുടഺ 
എന് ഔഺരയം, ീതഺഴ഻ല്, തഽടങ്ങ഻യവ. 

ii. അഗ്ന഻ബഺധ ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ: ീഔട്ട഻ടത്ത഻ീന്റ ന഻ര്മ്മഺണവഽം ഈപുയഺഖവഽം, 
ീഔട്ട഻ടത്ത഻ീന്റ പഴക്കം, ീഔട്ട഻ടത്ത഻ല് സാക്ഷ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ങരക്ക഻ീന്റ സവഭഺവം, 
തഽടങ്ങ഻യവ. 

iii. ീമൂറന് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ: ഇന ഇനങരക്ക഻ീനപ്പറ്റ഻യഽള വ വ഻വരണം, പഺയ്ക്ക്ക് ീങയാറുന് 
ര഼ത഻, തഽടങ്ങ഻യവ. 
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iv. ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര് ഇന് ഷവറന് സ്ഡ : വഺഹനീത്തപ്പറ്റ഻യഽള വ വ഻വരണം, വഺങ്ങ഻യ 

ത഼യത഻, ൂന്ദ്ഡവീറക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ, തഽടങ്ങ഻യവ. 

 

ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട് ഄങ്ങീന വല഻യ ഈത്തരവഺദ഻തവമഽള വ രഽ വ഻ഷയമഺണ്. 
ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ ഔഺരയത്ത഻ല്, മ഻ഔചാണ വ഻ശവഺസമഽള വ ുഔഺന്ദ്ടഺക്ടുഔള് ഏറ്റവഽം മ഻ഔചാണ 
വ഻ശവഺസമഽള വ ുഔഺന്ദ്ടഺക്ടഺയ഻ മഺറഽം. 

ന഻ര്വചനം 
ഈബ്റ഼മ ൂഫ്സ് എന് തതവം ന഻ര്വങ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്, ആന്ഷഷവറര് അവശയീപ്പട്ടഺലഽം 
ആീലലക഻ലഽം ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീങയാറുന് റ഻സ്ഔ഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ എലലഺ വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ 
ഔഺരയങ്ങളും സണ്പാര്ണമഺയഽം ഔിതയമഺയഽം, സവുമധയഺയ഻ ീവള഻ീപ്പടഽന് ഔര്ത്തവയമഺണ്. 

ുഔഺണ്ത്ടഺകട഻ീല ഇനഏീതങ്ക഻ലഽം ഇനരഽ ഇനഔക്ഷ഻ ഇനഏറ്റവഽം ഇനമ഻ഔച്ച ഇനവ഻ശവഺസം ഇന
എന്ന ഇനതതവം ഇനപഺല഻ക്കഽന്ന഻ീലലങ്ക഻ല്, ഇനു ഇനുഔഺണ്ത്ടഺകട് ഇനമുറ്റ ഇനഔക്ഷ഻യ്ക്കഇ ഇന
തള്ള പ഻ക്കളയഺം.  
ആത് ീഔഺ ട് ഄര്ഥമഺക്കഽന്ത്, രഺീള സവന്ത്ം ീതറ്റ഻ീന്റ ുമല് ുനട്ടമഽ ടഺക്കഺന് 
ഄനഽവദ഻ക്കരഽത്, ന്ദ്പുതയഔ഻ചാണും ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് ന്ദ്പുവശ഻ക്കഽന്ത഻ന്. 

ആന്ഷഷവര് ീങയാറുന് വയക്ത഻ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുഔഺന്ദ്ടഺക്ടുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ 
ഔഺരയങ്ങള഻ല് ന്ഽം തീന് ഔിന്ദ്ത഻മം ഔഺട്ടരഽത്. ആന്ഷഷവര് ീങയാറുന് വയക്ത഻ വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ 
ഔഺരയങ്ങീളലലഺം ീവള഻ീപ്പടഽത്തണം.  ഇ ഔര്ത്തവയം ന഻ലവ഻ലഽ ടഺയ഻രഽന്഻ീലലക഻ല്, 
ആന്ഷഷവറന്ഷസ്  രഽ വയക്ത഻ റ഻സ്ഔഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ ഔഺരയങ്ങള് മറചാണ് 
വചാണ് അനഽഔാലയങ്ങള് ൂഔപറ്റുമഺയ഻രഽന്ഽ. 

ുപഺള഻സ഻യഽടമ തീന്റ ീമഡ഻ക്കല് ങര഻ന്ദ്തം, പഺരമ്പരയ ുരഺഖങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണുള വ ഔഽടഽംബ 
ങര഻ന്ദ്തം, മദയപഺനം-പഽഔവല഻ ുപഺലഽള വ ശ഼ലങ്ങള്, ുജഺല഻, തഽടങ്ങ഻യ ഔഺരയങ്ങള് 
വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ ഔഺരയങ്ങള് ന്ഽം തീന് മറയ്ക്ക്കഺീത സതയസന്ധമഺയ഻ 
ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽഔയഺീണക഻ള് ഄ ടര്ൂററ്റര്ക്ക് ശര഻യഺയ ര഼ത഻യ഻ല് റ഻സ്ഔ് ന഻ര്ണയ഻ക്കഺന് 
ഔഴ഻യഽം. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ല് വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ ഔഺരയങ്ങള് 
ീവള഻ീപ്പടഽത്തഺത഻ര഻ക്കഽഔുയഺ ീതറ്റഺയ വ഻വരങ്ങള് നല്ത്ഔഽഔുയഺ ീങയ്ക്തഺല്, ഄത് 
ഄ ടര്ൂററ്ററഽീട ത഼രഽമഺനീത്ത ബഺധ഻ക്കഽം ഄങ്ങീന ആന്ഷഷവറര്ക്ക് ുപഺള഻സ഻ റദഺക്കഺനഽള വ 
ഄവഔഺശമഽ ട്. 

വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങള് ീവള഻ീപ്പടഽത്തണീമന്ത് ന഻യപരമഺയ ഔര്ത്തവയമഺണ്. 

 

ഉദഺഹരണം 
രഽ എ്സ഻ഔയാട്ട഻വ഻ന് ഈയര്ന് രക്തസമ്മര്ദമഽ ട്, ഄയഺള്ക്ക്ക് ഄടഽത്ത഻ീട ീങറ഻യ 
ുതഺത഻ലഽള വ ഹിദയഺഗഺതം ഈ ടഺഔഽഔയഽം ീങയ്ക്തഽ, ഄത഻ീനത്തഽടര്ന്് റഇ വ഻വരം 
മറചാണുീവചാണുീഔഺ ട് ഄയഺള് രഽ ീമഡ഻ക്കല് ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഺന് ത഼രഽമഺന഻ചാണു. ഄയഺള് 
നല്ത്ഔ഻യ  ീതറ്റഺയ വ഻വരങ്ങുളഺടഽഔാട഻യ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് സവ഼ഔര഻ചാണ് ആന്ഷഷവറര് ഄങ്ങീന 
പറ്റ഻ക്കീപ്പട്ടു. 
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ജണ്മഺനഺല് ഹിദയത്ത഻ല് സഽക്ഷ഻രമഽള വ രഽ വയക്ത഻  ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ല് ഄത് 
ീവള഻ീപ്പടഽത്ത഻. ഄത് ആന്  ഷവറര് സവ഼ഔര഻ക്കഽഔയഽം, ന഻ലവ഻ലഽള വ ഄസഽകങ്ങള്  ക്ക് ഔഽറഞ്ഞത് 
നഺല് വര്  ഷം പര഻രക്ഷ നല്  ഔഽഔയ഻ീലലന് വ഻വരം ീന്ദ്പഺുപ്പഺസീറ ആന്  ഷവറര് ഄറ഻യ഻ചാണ഻ലല. ആത് 

ആന്  ഷവററഽീട ഭഺഖത്ത് ന഻ന്ഽള വ വഴ഻ീതറ്റ഻ക്കഽന് വസ്തഽതയഺണ്. 

 

b) വസ്ഡതഽന഻ഷ്ഠതഔള് 

ന഻ര്വചനം 

റ഻സ്ഔ് സവ഼ഔര഻ക്കുണഺ ുവ ടുയഺ എന്ഽം സവ഼ഔര഻ക്കഽന്ക഻ല് തീന് ന്ദ്പ഼മ഻യം ന഻രക്കഽം 
പഺല഻ുക്ക ട ങട്ടങ്ങീളയഽം വയവസ്ഥഔളും എന്഻വയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ആന്  ഷവറന്  സ് 
ഄ ടര്  ൂ ററ്റര് ത഼രഽമഺനം എടഽക്കഽന്ത഻ീന ബഺധ഻ക്കഽന് വസ്തഽതീയയഺണ് വസ്തഽന഻ഷ്ഠതഔള് 

എന്് ന഻ര്  വങ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്. 

ീവള഻ീപ്പടഽത്തഺത്ത വസ്തഽത ന്ദ്പഺധഺനമഽള വതഺുണഺ ഄലലുയഺ എന്ത് വയക്ത഻ഔളുീട 
ഔഺരയത്ത഻ല് സഺഹങരയീത്ത അന്ദ്ശയ഻ചാണഺണ്, ഄത് ുഔഺടത഻ക്ക് മഺന്ദ്തമഺണ് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺന് 
ഔഴ഻യഽഔ. ആന്ഷഷവര് ീങയാറുന് വയക്ത഻ റ഻സ്ഔ഻ീന ബഺധ഻ുചാണക്കഺവഽന് വസ്തഽന഻ഷ്ഠഔള് 
ീവള഻ീപ്പടഽുത്ത ടത് ഄതയഺവശയമഺണ്. 

രഽ വയക്ത഻ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഽന്തഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ീവള഻ീപ്പടഽുത്ത ടതഺയ 
വസ്തഽന഻ഷ്ഠതഔളുീട ങ഻ല വ഻ഭഺഖങ്ങീളപ്പറ്റ഻ നമഽക്ക് ുനഺക്കഺം: 

i. സഺധഺരണയഽള വത഻ുനക്കഺള് ഔാടഽതല് ന്ദ്പഺധഺനയമഺണ് ന഻ര്ദ഻ഷ്ട റ഻സ്ഔ് 
ന്ദ്പത഻ന഻ധ഼ഔര഻ക്കഽന്ത് എന് വസ്തഽീതയഺണ് സാങ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത്. 

 

ഉദഺഹരണം 

ഔടല഻ലഽീട ീഔഺ ടഽുപഺഔഽന് ഄപഔടഔരമഺയ സവഭഺവമഽള വ ഔഺര്  ുഖഺ, ഄസഽകങ്ങളുീട 

മഽന്  ങര഻ന്ദ്തം. 

ii. എലലഺ ആന്ഷഷവറര്മഺര഻ല് ന഻ന്ഽം മഽണ്പ് എടഽത്ത഻ട്ടുള വ ുപഺള഻സ഻യഽം ഄവയഽീട 
ന഻ലവ഻ലഽള വ സ്ഥ഻ത഻യഽം. 

iii. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ീല ഄഥവഺ അല഻ുക്കഷന഻ീല എലലഺ 
ുങഺദയങ്ങള്ക്ക്കഽം ന്ദ്പഺധഺനയമഽ ട് ഔഺരണം ഄത് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ വസ്തഽന഻ഷ്ഠതയഽം 
ഄത഻ീന്റ റ഻സ്ഔഽമഺയ഻ വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ല് ബന്ധമഽള വവയഺണ്. ഄത് പാര്ണമഺയഽം 
സതയസന്ധമഺയഽം ുവണം ഈത്തരം നല്ത്ഔഺന്. 

തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്  വസ്തഽന഻ഷ്ഠതഔള് ീവള഻ീപ്പടഽുത്ത ടത് അവശയമ഻ലലഺത്ത ങ഻ല 
സരര്ഭങ്ങളഺണ് 

ഔഽറ഻പ്പഇ 

ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ടഺത്ത ഇനവസ്ഡതഽന഻ഷ്ഠതഔള് 
ഄ ടര്ൂററ്ററഽമഺര് ന്ദ്പുതയഔമഺയ഻ ഄുനവഷ഻ചാണ഻ീലലക഻ല് തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് 

വസ്തഽന഻ഷ്ഠതഔള് ീവള഻ീപ്പടഽത്തഺന് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര് ബഺദ്ധയസ്ഥനലല: 
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i. റ഻സ്ഡക ഇന ഔഽറയ്ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ ഇന ൂഔീഔഺണ്ട഻ട്ട്യൂട്ട്റള്ള പ ഇന
നടപട഻ത്ഔമങ്ങള് 

ഉദഺഹരണം: ഇന ഫയൽ ഏ്സ്റ്റ഻ന്ഷഖഽഷൽ ഈ ീടന്ഽള വ ഔഺരയം 

ii. ഇന്ഷവര് ഇന ീചയ്യറന്ന ഇന വ ക്ത഻യ്ക്കഇ ഇന അറ഻ുഽഔാടഺത്ത ഇന
ഔഺര ങ്ങള് 

ഉദഺഹരണം: ഇന  ഈയര്ന് രക്തസമ്മര്ദമഽള വ രഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ുപഺള഻സ഻ 
എടഽക്കഽന് സമയത്ത് ഄത഻ീനപ്പറ്റ഻ ഄറ഻ഞ്ഞഽഔാീടീയക഻ല് ഄത് വസ്തഽന഻ഷ്ഠത 
മറചാണുീവചാണതഺയ഻ ഔണക്കഺന് പറ്റ഻ലല. 

iii. ഏതഺണ് ഇന യഽക്ത഻സഹജമഺയ ഇന ശഽഷ്ഔഺത്ഫ഻ ഇന മാലം ഇന
ഔീണ്ടത്തഺവഽന്നത്? 
ഒുരഺ മ഻ന഻ട്ട഻ീലയഽം വസ്തഽന഻ഷ്ഠതഔള് ീവള഻ീപ്പടഽുത്ത ട അവശയമ഻ലല. 
ഔാടഽതല് വ഻വരങ്ങള് അവശയമഺീണക഻ല് ഄ ടര്ൂററ്റുമഺര് ഄത഻ീനപ്പറ്റ഻ 
ുങഺദ഻ക്കഽന്ത഻ന് ുബഺധവഺണ്മഺരഺയ഻ര഻ക്കണം. 

iv. ന഻യമവഽമഺയ഻ ഇനബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട് ഇനവസ്ഡതഽതഔള് 
ഒുരഺ സ്ഥലീത്തയഽം ന഻യമങ്ങീളപ്പറ്റ഻ ഄവ഻ീട തഺമസ഻ക്കഽന്വര് 
ഄറ഻ഞ്ഞ഻ര഻ക്കണം. 

ഉദഺഹരണം: ഇന  സ്ുഫഺടഔവസ്തഽക്കള് സാക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ 
മഽന്ഷസ഻പഺല഻റ്റ഻യഽീട ന഻യമങ്ങള്. 

v. ഏത഻ീനപ്പറ്റ഻ ഇന ുചഺദ഻ക്കഽന്ുപഺഴഺണ് ഇന ഇന്ഷവര് ഇന ീചയ്യറന്ന ഇന
വ ക്ത഻ ഇനസഹഔര഻ക്കഺത്തത് ഇന (അഥവഺ ഇന ഔാടഽതല് ഇനവ഻വരങ്ങള് ഇന
ുവശ ീപ്പടഽന്നത് ഇനഉുപക്ഷ഻ുച്ചഺ) 

ഈത്തരങ്ങള് ഄപാര്ണമഺയ഻രഽന്ഽ എന്് പറഞ്ഞ് ആന്ഷഷവറര്ക്ക് പ഻ന്഼ട് ങഽമതല 
ന഻ുഷധ഻ക്കഺന് ഔഴ഻യ഻ലല. 

ീവള഻ീപ്പടഽുത്ത ട ങഽമതല എുപ്പഺഴഺണഽള വത്? 

ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുഔഺന്ദ്ടഺക്ടുഔളുീട ഔഺരയത്ത഻ല് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് സവ഼ഔര഻ചാണ് ുപഺള഻സ഻  
ആഷയഽ ീങയാറുന്ത് വീരയഽള വ ന്ദ്ഔയവ഻ന്ദ്ഔയ ഔഺലയളവ഻ലഽടന഼ളം ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽന്ത഻നഽള വ 
ഔര്ത്തവയം ന഻ലന഻ല്ത്ഔഽം. ുപഺള഻സ഻ സവ഼ഔര഻ചാണുുശഷം, ുപഺള഻സ഻യഽീട ഔഺലഺവധ഻യ്ക്ക്കഽള വ഻ല് 
ഈ ടഺഔഽന് രഽ വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ ഔഺരയവഽം ീവള഻ീപ്പടഽുത്ത ട ഔഺരയമ഻ലല. 

ഉദഺഹരണം 
മ഻സ്റ്റര് രഺജന് 15 വര്ഷീത്ത ഔഺലഺവധ഻യഽള വ രഽ ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ എടഽത്തഽ. 
ുപഺള഻സ഻ എടഽത്ത് 6 വര്ഷങ്ങള്ക്ക്കഽുശഷം  മ഻സ്റ്റര് രഺജന് ങ഻ല ഹിദയസംബന്ധമഺയ 
ഄസഽകം ഈ ടഺഔഽഔയഽം ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ഔ഻യയ്ക്ക്ക് വ഻ുധയനഺഔഽഔയഽം ീങയ്ക്തഽ. ഇ വ഻വരം മ഻സ്റ്റര് 
രഺജന് ആന്ഷഷവററഽീട ഄടഽത്ത് ീവള഻ീപ്പടഽുത്ത ട അവശയമ഻ലല. 

ന്ദ്പ഼മ഻യം സമയത്ത് ഄടയ്ക്ക്കഺത്തത് മാലം ുപഺള഻സ഻ ലഺപ്സഺഔഽഔയഽം ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് 
ുപഺള഻സ഻ ഔരഺര് പഽതഽക്ക഻ ഄത് ന഻ലവ഻ല് ീഔഺ ടഽവരണീമന്ഽ ീടക഻ല്, പഽത഻യ 
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ുപഺള഻സ഻ അരംഭ഻ക്കഽണ്ുപഺള് ീങയാറുന്ത് ുപഺീല തീന്, പഽതഽക്ക഻ീയടഽക്കഽന് സമയത്ത് 
വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ എലലഺ വ഻വരങ്ങളും ീവള഻ീപ്പടഽുത്ത ട ഔടമ ഄയഺള്ക്ക്കഽ ട്. 

ഏറ്റവഽം ഇനമ഻ഔച്ച ഇനവ഻ശവഺസം ഇനലംഗ഻ക്കഽഔ 
ഏറ്റവഽം മ഻ഔചാണ വ഻ശവഺസം ലംഗ഻ക്കീപ്പടഽന്ഽ സരര്ഭങ്ങീളപ്പറ്റ഻ നമഽക്ക് ുനഺക്കഺം.  ആത്തരം 
ലംഗനം ന്ഽഔ഻ല് വസ്തഽന഻ഷ്ഠത ീവള഻ീപ്പടഽത്തഺത഻ര഻ക്കഽഔുയഺ വഴ഻ുയഺ ീതറ്റഺയ 
വസ്തഽതഔള് നല്ത്ഔഽഔ വഴ഻ുയഺ അഔഺം. 

വസ്ഡതഽന഻ഷ്ഠത ഇനീവള഻ീപ്പടഽത്തഺത഻ര഻ക്കഽഔ: ഇന ഇനആത്തരം സരര്ഭം ഈ ടഺഔഽന്ത് 
ആന്ഷഷവറര് ന്ദ്പുതയഔമഺയ഻ ഄുനവഷ഻ക്കഺത്തത഻നഺല് ആന്ഷഷവര് ീങയാറുന് വയക്ത഻ 
വസ്തഽന഻ഷ്ഠതീയപ്പറ്റ഻ ന്ഽം തീന് പറയഺീത ന഻ശബ്ദമഺയ഻ ആര഻ക്കഽണ്ുപഺഴഺണ്. ആന്ഷഷവറര് 
ുങഺദ഻ക്കഽന് ുങഺദയങ്ങള്ക്ക്ക് ഄവയക്തമഺയ ഈത്തരം നല്ത്ഔഽന്ത് വഴ഻യഽം ആങ്ങീന 
സംഭവ഻ക്കഺം. ന഻ര്ദ഻ഷ്ട വസ്തഽതയ്ക്ക്ക്  വല഻യ ന്ദ്പഺധഺനയമ഻ീലലന്് ഔരഽത഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് 
ീപഺതഽുവഺ ഈുപക്ഷ മുനഺഭഺവുത്തഺടഽഔാട഻യഺയ഻ര഻ക്കഽം ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽഔ. 
ആത്തരം സരര്ഭത്ത഻ല് ഄവര് ഔഽറ്റക്കഺരലല. രഽ വസ്തഽത ഖാഢലക്ഷയ്ുത്തഺട് 
ഄടക്ക഻പ഻ട഻ക്കഽന്ത഻ീനയഺണ്  മറചാണുീവയ്ക്ക്കഽഔ എന്് പറയഽന്ത്. ര ടഺമത് പറഞ്ഞത഻ല് 
ങത഻ ീങയാറുഔ എന് ഈുദശയം ഔാട഻യഽ ട്. 
ീതറ്റഺയ ഇന വസ്ഡതഽത ഇന നല്ഔഽഔ: ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീന്റ ന്ദ്ഔയവ഻ന്ദ്ഔയസമയത്ത് നല്ത്ഔഽന് 
ഏീതഺരഽ ന്ദ്പസ്തഺവനയഽം വസ്തഽതഔീളന്ഺണ് പറയഽഔ. രഽ വസ്തഽത എന്ത്  
വ഻ശവഺസത്ത഻ീന്റ, ഈുദശയത്ത഻ീന്റ ഄഥവ ന്ദ്പത഼ക്ഷതയഽീട  ന്ദ്പസ്തഺവനയഺഔഺം. 
ഄത഻ലടങ്ങ഻യ഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങളുീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല്, രഽ ന്ദ്പസ്തഺവന ത഼ര്ചാണയഺയഽം 
പരമമഺയ സതയമഺയ഻ര഻ക്കണം. വസ്തഽതഔളുീട ഔഺരയത്ത഻ല്,  വ഻ശവഺസത്ത഻ീന്റ ഄഥവഺ 
ന്ദ്പത഼ക്ഷയഽീട ഔഺരയത്ത഻ല്, ആത് മ഻ഔചാണ വ഻ശവഺസ ന്ദ്പഔഺരമഺയ഻ര഻ക്കണം. 

ീതറ്റഺയ വസ്തഽത നല്ത്ഔല് ര ട് ര഼ത഻യ഻ലഺഔഺം: 

i. ന഻ഷ്ഔളങ്കപരമഺയ഻ ഇനീതറ്റഺയ ഇനവസ്ഡതഽത ഇനനല്ഔഽഔ – ഔിതയതയ഻ലലഺത്ത 
ന്ദ്പസ്തഺവനഔളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടത്, ഄതഺയത് വ് ങന ഔഺണ഻ക്കഽഔ എന് 
ഈുദശുത്തഺീട ഄലലഺീത നല്ത്ഔഽന്ത്. 

ii. വഞ്ചനഺപരമഺയ഻ ഇന ീതറ്റഺയ ഇന വസ്ഡതഽത ഇന നല്ഔഽഔ ഇന – ഇന ആന്ഷഷവറീറ ഇന
ങത഻ക്കഽഔ  എന് ഈുദശുത്തഺടഽഔാട഻ ഄഥവഺ സതയത്ത഻ന് വ഻ലഔല്ത്പ്പ഻ക്കഺീത 
വ഼ ടഽവ഻ങഺരമ഻ലലഺത്ത ര഼ത഻യ഻ല് മനപ്പൂര്േം ീതറ്റഺയ ന്ദ്പസ്തഺവനഔള് നല്ത്ഔഽഔ. 

ങത഻ക്കഽഔ എന് ഈുദശുത്തഺടഽഔാട഻ മനപ്പൂര്േം വസ്തഽതഔള് മറയ്ക്ക്കഽഔുയഺ ഄഥവഺ 
വ് ങനപരമഺയ഻ ീതറ്റഺയ വസ്തഽത നല്ത്ഔഽഔുയഺ ീങയ്ക്തഽീവന്് ീതള഻ഞ്ഞഺല് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
ുഔഺന്ദ്ടഺക്ടുഔള് ീപഺതഽുവ ഄസഺധഽവഺഔഽം. 

 

c) ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനതഺത്പര ത 
‘ആന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരത’ ന഻ലന഻ല്ത്ക്കഽന്തഺണ് ഒുരഺ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീലയഽം 
ഏറ്റവഽം ഄതയന്ത്ുപക്ഷ഻തമഺയ ഗടഔം, ആത഻ീന ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻നഽള വ ന഻യമപരമഺയ 
മഽന്ഽപഺധ഻യഺയ഻ട്ടഺണ് ഔണക്കഺക്കഽന്ത.്  ങാതഺട്ടം ഄഥവഺ പന്ത്യവഽം ആന്ഷഷവറന്ഷസഽം 
തമ്മ഻ലഽള വ വയതയഺസം എന്ത്ഺീണന്് നമഽക്ക് ുനഺക്കഺം. 

i. ചാതഺട്ട്യൂട്ട്വഽം ഇനഇന്ഷവറന്സഽം 
ങ഼ട്ടുഔള഻യഽീട ഔഺരയം എടഽക്കഽഔ, ആവ഻ീട രഺള് ന്ഽഔ഻ല് ജയ഻ക്കഽം ഄഥവഺ 
ുതഺല്ത്ക്കഽം. രഽ വയക്ത഻ പന്ത്യം ീവയ്ക്ക്കഽന്ത് മാലം മഺന്ദ്തമഺണ് ലഺഭം ഄഥവഺ നഷ്ടം 
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ഈ ടഺഔഽന്ത്. ീഖയ഻ം ഔള഻ക്കഽന്വന് ഔള഻ ജയ഻ക്കഽഔ എന് ഈുദശയമലലഺീത മറ്റ് 
യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ ബന്ധുമഺ തഺത്പരയുമഺ ീഖയ഻മ഻ുനഺട് ഈ ടഺഔഽഔയ഻ലല. വഺത് 
ീവയ്ക്ക്കഽഔ ഄഥവഺ പന്ത്യം ീവയ്ക്ക്കഽഔ എന്ത് ുഔഺടത഻ മഽന്ഷപഺീഔ ന഻യമപരമഺയ഻ 
നടപ്പ഻ലഺക്കഺന് ഔഴ഻യഽഔയ഻ലല, അതഽീഔഺ ട് ആതഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ഏീതഺരഽ 
ുഔഺന്ദ്ടഺക്ടും ന഻യമവ഻രഽദ്ധമഺണ്.  തീന്റ വ഼ട് പന്ത്യത്ത഻ല് വചാണ് രഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് 
ങ഼ട്ടുഔള഻ക്കഽഔയഽം ഄത഻ല് ുതഺല്ത്ക്കഽഔയഽം ീങയ്ക്തഺല്, മുറ്റ ഔക്ഷ഻യ്ക്ക്ക് പന്ത്യത്ത഻ല് 
ലഭ഻ചാണ വ഼ട് സവന്ത്മഺക്കഺന് ുഔഺടത഻ീയ സമ഼പ഻ക്കഺന് ഔഴ഻യ഻ലല. 

നമഽക്ക് രഽ വ഼ടഽം ഄത് ഔത്ത഻ ങഺമ്പലഺഔഽന് രഽ സരര്ഭീത്തപ്പറ്റ഻യഽം ുനഺക്കഺം. വ഼ട് 
ആന്ഷഷവര് ീങയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്  ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ വസ്തഽന഻ഷ്ഠതയഽമഺയ഻ – അതഺയത് 
വ഼ടഽമഺയ഻ ന഻യമപരമഺയ ബന്ധമഽ ട്. ഄയഺളുീട ഈടമസ്ഥതയ഻ലഽള വതഺണ് വ഼ട്, ഄത഻ന് 
നശ഻ക്കഽഔുയഺ ുഔടഽപഺുടഺ സംഭവ഻ക്കഽഔുയഺ ീങയ്ക്തഺല് ഄയഺള്ക്ക്ക് സഺമ്പത്ത഻ഔുേശം 
ഄനഽഭവ഻ുക്ക ട഻ വരഽം. ത഼ പ഻ട഻ക്കഽഔുയഺ ആലലുയഺ എന്ത഻ല് ഇ 
ഈടമസ്ഥഺവഔഺശത്ത഻ീന്റ ബന്ധം സവതന്ത്മഺയ഻ ന഻ലന഻ല്ത്ക്കഽഔയഽം ഇ ബന്ധമഺണ് 
നഷ്ടത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന്ത്. രഺള് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽത്ത഻ട്ടു ുടഺ ആലലുയഺ എന്ത് 
ഔണക്കഺക്കഺീത ഇ സംഭവം (ഄഗ്ന഻ബഺധ ഄഥവഺ ുമഺഷണം) നഷ്ടത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽം. 

രഺള്ക്ക്ക് ജയ഻ക്കഺനഽം ുതഺല്ത്ക്കഺനഽം സഺദ്ധയതയഽള വ ങ഼ട്ടുഔള഻ ുപഺീലയലല ഄഗ്ന഻ബഺധ, 
ഄത് രഺള്ക്ക്ക് നഷ്ടം മഺന്ദ്തുമ വ഻തയ്ക്ക്കഽഔയഽള വു – ഄതഺയത് വ഼ട഻ീന്റ 
ഈടമസ്ഥനഽ ടഺഔഽന് നഷ്ടം. 

വ഼ട്ടുടമസ്ഥന് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഽന്ത് നഺശനഷ്ടം ഈ ടഺക്കഽഔയഺീണക഻ല് 
സഹ഻ുക്ക ട഻ വരഽന് സഺമ്പത്ത഻ഔ നഷ്ടം മീറ്റഺരഽ ര഼ത഻യ഻ല് ന഻ഔത്തഺം എന്് 
ഈറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഺണ്. 

ആന്ഷഷവര് ീങയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് തീന്റ വ഼ട഻ുനഺട് ഄഥവഺ തീന്റ പണത്ത഻ുനഺടഽള വ 
തഺത്പരയീത്തയഺണ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയത എന്് പറയഽന്ത്. 

ഉദഺഹരണം 
മ഻സ്റ്റര് ങന്ദ്രുശകര് തീന്റ വ഼ട് ഇടഺയ഻ നല്ത്ഔ഻ ബഺക഻ല് ന഻ന്ഽം 15 ലക്ഷം രാപ 
ുലഺീണടഽത്ത഻ട്ടു ട്.  

തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ുങഺദയങ്ങള്ക്ക്ക് ഈത്തരം നല്ത്ഔഽഔ: 

 ഄയഺള്ക്ക്ക് തീന്റ വ഼ട഻ീന്റ ഔഺരയത്ത഻ല് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയത ഈ ുടഺ? 
 ബഺക഻ന് അ വ഼ട഻ീന്റ ഔഺരയത്ത഻ല് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയത ഈ ുടഺ? 
 എന്ത്ഺണ് ഄയഺളുീട ഄയല്ത്ക്കഺരീന്റ മുനഺഭഺവം? 

മ഻സ്റ്റര് ന്ദ്ശ഼ന഻വഺസ഻ീന്റ ഔഽടഽംബ ന്ദ്പഺയമഺയ മഺതഺപ഻തഺക്കള്, ഭഺരയ, 2 ഔഽട്ട഻ഔള് 
എന്഻വരടങ്ങ഻യതഺണ്.  തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ുങഺദയങ്ങള്ക്ക്ക് ഈത്തരം നല്ത്ഔഽഔ: 

 ഄവര് സഽകമഺയ഻ ജ഼വ഻ക്കഽന്ത഻ല് ഄയഺള്ക്ക്ക് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺതപരയത ഈ ുടഺ? 
 ഄവര഻ല് അീരീയക഻ലഽം അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല് ന്ദ്പുവശ഻പ്പ഻ുക്ക ട഻ വരഽണ്ുപഺള് 
ഄയഺള്ക്ക്ക് സഺമ്പത്ത഻ഔ ബഺദ്ധയത ഈ ടഺഔഽുമഺ? 

 എന്ത്ഺണ് ഄയല്ത്ക്കഺരീന്റ ഔഽട്ട഻ഔളുീട ഔഺരയം? അവരഽീട ഔഺരയത്ത഻ല് ഄയഺള്ക്ക്ക് 
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയത ഈ ടഺ? 

ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന്റ വസ്തഽന഻ഷ്ഠതയഽം ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീന്റ വസ്തഽന഻ഷ്ഠതയഽം 
തമ്മ഻ലഽള വ വയതയഺസം ഄറ഻ുയ ടത് അവശയമഺണ്. 

ഇന്ഷവറന്സ഻ീെ ഇന വസ്ഡതഽന഻ഷ്ഠത ഇന  ഇന ആന്ഷഷവര് ീങയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന് 
ജണ്മസ഻ദ്ധമഺയ഻ രഽ മാലയമഽള വ വസ്തഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടതഺണ്. 
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ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുഔഺണ്ത്ടഺകട഻ീെ ഇനവസ്ഡതഽന഻ഷ്ഠത ഇനഅ വസ്തഽവ഻ന് ുമല് 
ആന്ഷഷവര് ീങയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽന് സഺമ്പത്ത഻ഔമഺയ തഺത്പരയമഺണ.് ആന്ഷഷവറര്ക്ക് 
ഄത്തരീമഺരഽ തഺത്പരയം വസ്തഽവ഻ന് ുമല് ഈ ീടക഻ല് മഺന്ദ്തുമ ഄയഺള്ക്ക്ക് ഄത് 
ആന്ഷഷവര് ീങയാറുന്ത഻നഽള വ ന഻യമപരമഺയ ഄവഔഺശം ലഭ഻ക്കഽഔയഽള വ .ു ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
ുപഺള഻സ഻ ഄത഻ീന്റ യഥഺര്ഥമഺയ ഄര്ഥത്ത഻ല് വസ്തഽവ഻നലല പര഻രക്ഷ നല്ത്ഔഽന്ത്, 
പുക്ഷ ആന്ഷഷവര് ീങയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഄത഻ണ്ുമലഽള വ സഺമ്പത്ത഻ഔ തഺത്പരയത്ത഻നഺണ്. 

ച഻ത്തം ഇന3: ീപഺതഽന഻യമം ഄനഽസര഻ചാണുള വ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയത 

 

ii. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനതഺത്പര ത  ഇനഉണ്ടഺയ഻ര഻ുക്കണ്ട ഇനസമയം 
ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല്, ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന് സമയത്തഺണ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയത 
ഈ ടഺയ഻ര഻ുക്ക ടത്. ജനറല് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല്, ീമൂറന് ുപഺള഻സ഻ഔള്ക്ക്ക് ഴ഻ീഔ മറ്റ് 
എലലഺ ുപഺള഻സ഻ഔള഻ലഽം  ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന് സമയത്തഽം ീേയ഻ം ീങയാറുന് സമയത്തഽം 
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയത ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കണം. 

 

d) ഉപഺത്ഫ഻ഔഔഺരണം ഇന(ുത്പഺകസ഻ുമറ്റഇ ഇനുഔഺസ്ഡ) 
ന഻യമപരമഺയ തതവങ്ങള഻ല് ഏറ്റവഽം ഄവസഺനുത്തതഺണ് ഈപഺന്ത്഻ഔഔഺരണ തതവം. 

ഈപഺന്ത്഻ഔഔഺരണ എന്ത് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീല രഽ ന്ദ്പധഺന തതവമഺണ്, ുഔടഽപഺട് ഄഥവഺ നഷ്ടം 
എങ്ങീനയഺണ് സംഭവ഻ചാണീതന്ഽം ആന്ഷഷവര് ീങയ്ക്ത രഽ സംഖത഻ മാലമഺുണഺ 
സംഭവ഻ചാണീതന്ഽം  സംബന്ധ഻ക്കഽന്തഺണ്. ആന്ഷഷവര് ീങയ്ക്ത രഽ സംഖത഻ മാലമഺണ് നഺശനഷ്ടം 

ഇന്ഷവറ
ന്സ്ഡ ഇന
തഺത്പ
ര ത 

 
ുസ്ഡത഻
ഔൾ 
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ന് 
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ര  
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സംഭവ഻ചാണീതക഻ല് ആന്ഷഷവറര് ഄത഻ന് ബഺദ്ധയസ്ഥരഺണ്. ീങയ്ക്ത രഽ സംഖത഻യഺണ് ഄത഻ീന്റ 
ുഹതഽീവക഻ല് ആന്ഷഷവറര് നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല്ത്ഔണം, ഄീലലക഻ല് നല്ത്ഔ ട. 

ഇ ങട്ടം ഄനഽസര഻ചാണ്, നഺശനഷ്ടത്ത഻ന് ഔഺരണമഺയ സംഭവങ്ങളുീട രഽ ശിംകലയ഻ല്   ന഻ന്ഽം ഏറ്റവഽം 
ന്ദ്പബലമഺയ ഔഺരണം ഏതഺണ് എന്് ആന്ഷഷവറര്   ഔ ീടത്തണം. നഺശനഷ്ടത്ത഻ുലക്ക് തല്ത്ക്ഷണം നയ഻ചാണ 
ഄവസഺനത്ത സംഭവം ആത് അയ഻ര഻ക്കണീമന്഻ലല, ഄതഺയത് നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന്റ  തല്ത്ക്ഷണ ഔഺരണുമഺ 
ഏറ്റവഽം ഄടഽത്ത  സംഭവം ആത് അയ഻ര഻ക്കഽഔയ഻ലല. 

മറ്റ് ഔഺരണങ്ങീള റ്റീപ്പട്ട ഔഺരണങ്ങളഺയ഻ട്ടഺണ് തരംത഻ര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്, ഄത് ഈപഺന്ത്഻ഔ 
ഔഺരണങ്ങള഻ല് ന഻ന്ഽം വയതയസ്തമഺണ്.  റ്റീപ്പട്ട ഔഺരണങ്ങള് ഔ ുടക്കഽം പുക്ഷ രഽ 
സംഭവ വ഻ഔഺസം സിഷ്ട഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ  ന്ദ്പഭഺവം ഄത഻ന് ഈ ടഺീയന്് വര഻ലല. 

ന഻ര്വചനം 

ഈപഺന്ത്഻ഔ ഔഺരണം എന്ഺല് പഽത഻യതഽം സവതന്ദ്ന്ത്വഽമഺയ ഈറവ഻ടത്ത഻ടന്  ീറ ന്ദ്പവര്  ത്തനത്തലഽള വ 
ബഺഹയശക്ത഻യഽീട ആടീപ്പടല഻ലലഺീത  സംഭവങ്ങളുീട രഽ പരമ്പരയ്ക്ക്ക് തീന് ഔഺരണമഺഔഽന് 

സജ഼വവഽം ഔഺരയക്ഷമവഽമഺയ രഽ ഔഺരണം. 

ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുഔഺന്ദ്ടഺക്ടുഔള഻ല് ഈപഺന്ത്഻ഔഔഺരണ സ഻ദ്ധഺന്ത്ം എങ്ങീനയഺണ് 
ന്ദ്പുയഺഖ഻ക്കഽന്ത്? ീപഺതഽുവ, മരണഔഺരണീമീന്ത്ന്് ഔണക്കഺക്കഺീത ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
മരണഺനഽഔാലയം നല്ത്ഔഽന്ത഻നഺല്, ഈപഺന്ത്഻ഔ ഔഺരണ സ഻ദ്ധഺന്ത്ം ന്ദ്പുയഺഖ഻ക്കഺന് ഔഴ഻യ഻ലല.  
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽം മ഻ക്ക ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുഔഺന്ദ്ടഺക്ടുഔള഻ലഽം ഄപഔട അനഽഔാലയ 
ൂറഡല് ഈ ടഺഔഽം, അയത഻നഺല് ഄപഔടമരണം സംഭവ഻ക്കഽണ്ുപഺള് രഽ ഄധ഻ഔ തഽഔ 
നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ നല്ത്ഔഽം. ഄത്തരം സ്ദര്ഭങ്ങള഻ുല, ഄപഔടം മാലം തീന്യഺുണഺ മരണം 
സംഭവ഻ചാണീതന്് ഄുനവഷ഻ചാണ് ഈറപ്പ് വരഽത്തണം. ആത്തരം സരര്ഭങ്ങള഻ലഺണ് ഈപഺന്ത്഻ഔ 
ഔഺരണ സ഻ദ്ധഺന്ത്ം ഈപുയഺഖ഻ക്കഽന്ത്. 

ഔാട഻ുച്ചരുല ഇനുഔഺണ്ത്ടഺകട് 
ഔാട഻ുചാണരുല ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട് ഇന എന്ഺുല ഇന വളീര ഈയര്ന് വ഻ലുപശുല ഖഽണഖണനയഽള വ രഽ 
ഔക്ഷ഻ തയാറഺറഺക്കഽന് ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട്, ആത്തരം ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട഻ുല മറഽഔക്ഷ഻യ്ക്ക്ക് ഔാട഻ുചാണരല഻ന് 
മഺന്ദ്തമഽള വ ഄവസരമഺണ് ലഭ഻ക്കഽഔ ഄതഺയത് ന്ഽഔ഻ല് ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട് സവ഼ഔര഻ക്കഽഔ 
ഄീലലക഻ല് തള വ഻ക്കളയഽഔ. ആവ഻ീട ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ഔമ്പന഻യ്ക്ക്ക്  ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീല ങട്ടങ്ങളും 
വയവസ്ഥഔളും ഄനഽസര഻ചാണ് എലലഺ ര഼ത഻യ഻ലഽം വ഻ലുപശഺനഽള വ ഄധ഻ഔഺരമഽ ട്. 

ആത഻ീന ന഻ര്വ഼രയമഺക്കഽന്ത഻ന്, രഽ ന്ദ്ഫ഼ലാക്ക് ഔഺലഺവധ഻ ഏര്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു ട്, 
ഄത഻ന്ഷന്ദ്പഔഺരം, ുപഺള഻സ഻ എടഽത്തത഻നഽുശഷം ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് ുയഺജ഻ക്കഺന് ഔഴ഻യഺത്ത 
എീന്ത്ക഻ലഽം ഔഺരയം ുപഺള഻സ഻യ഻ല് ഈ ീടക഻ൽല് ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ് ലഭ഻ചാണ് 15 
ദ഻വസത്ത഻നഔം ുപഺള഻സ഻ റദഺക്കഽന്ത഻നഽള വ ീസിഔരയമഽ ട്. ഇ വ഻വരം ഔമ്പന഻ീയ 
ുരകമാലം ഄറ഻യ഻ക്കഽഔ ഄങ്ങീന ുപഺള഻സ഻ ീങലവഽഔളും ങഺര്ജഽഔളും ഔ഻ഴ഻ചാണുള വ 
ന്ദ്പ഼മ഻യം റ഼ഫ ട് ീങയാറും. 

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പ ഇനപര഼ക്ഷ ഇന1 
തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഏതഺണ് ഭ഼ഷണ഻ീപ്പടഽത്തല഻നഽള വ ഈദഺഹരണം?  

I. രുമഷ് ീങറ഻യ ഄക്ഷരത്ത഻ല് ീഔഺടഽത഻ര഻ക്കഽന് ഔഺരയങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണ് 
(വയവസ്ഥഔീളക്കഽറ഻ചാണ്) മനസിന഻ലഺക്കഺീത രഽ ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട് പ്പ഻ട്ടു. 

II. ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് പ്പ഻ട്ട഻ീലലക഻ല് ീഔഺന്ഽഔളയഽീമന്് രുമഷ് മുഹഷ഻ീന ഭ഼ഷണ഻ീപ്പടഽത്തഽഔ. 
III. രുമഷ് തീന്റ ീന്ദ്പഺഫഷണല് സവഺധ഼നം ഈപുയഺഖ഻ചാണ് മുഹഷ഻ീന ീഔഺ ട് ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് 
പ്പ഻ീവപ്പ഻ചാണു. 

IV. മുഹഷ് ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട് പ്പുീവയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ രുമഷ് ീതറ്റഺയ വ഻വരങ്ങള് നല്ത്ഔ഻. 
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ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പ ഇനപര഼ക്ഷ ഇന2 
തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഏീതഺണ് രുമഷ഻ന് ആന്ഷഷവര് ീങയാറഺന് പറ്റഺത്തത്? 

 I. രുമഷ഻ീന്റ വ഼ട് 
 II. രുമഷ഻ീന്റ ഭഺരയ 
 III. രുമഷ഻ീന്റ സഽഹിത്ത് 
 IV. രുമഷ഻ീന്റ മഺതഺപ഻തഺക്കള് 

 

സംത്ഖഹം 

 പണം ഄഥവഺ ന്ദ്പ഼മ഻യം സവ഼ഔര഻ചാണ് ീഔഺ ട് ങ഻ല ന഻ര്ദ഻ഷ്ട റ഻സ്ക്കഽഔള്ക്ീക്കത഻ീര  
സഺമ്പത്ത഻ഔ സംരക്ഷണം നല്ത്ഔഺീമന്് ആന്ഷഷവറര് വഺദ്ധരദഺനം നല്ത്ഔഽന് ഔരഺര് 
ന്ദ്പഔഺരമഽള വ എന്ദ്ഖ഻ീമന്റഺണ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല് ഈള്ക്ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ത്. 

 ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട് എന്ഺല് ഔക്ഷ഻ഔള് തമ്മ഻ലഽ ടഺക്കഽന് ന഻യമപരമഺയ഻ ന്ദ്പഺബലയമഽള വ 
എന്ദ്ഖ഻ീമന്റഺണ്. 

 ന഻യമസഺധഽതയഽള വ രഽ ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീന്റ ഗടഔങ്ങളഺണ് 

i. വഺദ്ധരദഺനവഽം സവ഼ഔര഻ക്കലഽം 
ii. ന്ദ്പത഻ഫലം 
iii. ഔക്ഷ഻ഔള് തമ്മ഻ലഽള വ ഈടമ്പട഻ 
iv. സവതന്ദ്ന്ത്മഺയ ത഼രഽമഺനം 
v. ആരഽഔക്ഷ഻ഔളുീടയഽം ഔഴ഻വ് 
vi. വസ്തഽവ഻ീന്റ ന഻യമന്ദ്പഺബലയം 

 ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുഔഺന്ദ്ടഺക്ടുഔളുീട ന്ദ്പുതയഔ സവ഻ുശഷതഔളഺണ് 

i. ഈബ്റ഼മ ൂഫ്സ് 
ii. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയത 
iii. ഈപഺന്ത്഻ഔ ഔഺരണം 

മഽക പദങ്ങള് 
1. വഺദ്ധരദഺനവഽം സവ഼ഔര഻ക്കലഽം 
2. ന഻യമപരമഺയ ന്ദ്പത഻ഫലം 
3. ആരഽഔക്ഷ഻ഔളുീടയഽം സമ്മതം 
4. ഈബ്റ഼മ ൂഫ്സ് 
5. വസ്തഽന഻ഷ്ഠതഔള് 
6. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയത 
7. ഈപഺന്ത്഻ഔ ഔഺരണം 

 

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പ ഇനുചഺദ ങ്ങളറീട ഇനഉത്തരം 

ഉത്തരം ഇന1 ഇന 
ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന് II 

ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് പ്പ഻ട്ട഻ീലലക഻ല് ീഔഺന്ഽഔളയഽീമന്് രുമഷ് മുഹഷ഻ീന ഭ഼ഷണ഻ീപ്പടഽത്തഽഔ. 
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ഉത്തരം ഇന2 
ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന് III 

രുമഷ഻ന് സഽഹിത്ത഻ീന്റ ജ഼വന഻ല് യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
തഺത്പരയതയഽമ഻ലല അയത഻നഺല് സഽഹിത്ത഻ീന ആന്ഷഷവര് ീങയാറഺന് പറ്റ഻ലല. 

 

സവയം ഇനപര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങള് 

ുചഺദ ം ഇന1 
രഽ സഺധഽതയഽള വ ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീല ഏത് ഗടഔമഺണ് ന്ദ്പ഼മ഻യവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടത് 

 I.  വഺദ്ധരദഺനവഽം സവ഼ഔര഻ക്കലഽം 
 II.  ന്ദ്പത഻ഫലം 
 III.  സവതന്ദ്ന്ത്മഺയ ത഼രഽമഺനം 
 IV.  ആരഽഔക്ഷ഻ഔളുീടയഽം ന്ദ്പഺപ്ത഻ 

 

ുചഺദ ം ഇന2 
---------------- അണ് ഔിതയതയ഻ലലഺത്ത ന്ദ്പസ്തഺവനഔളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടത്, ഄതഺയത് വ് ങന 
ഔഺണ഻ക്കഽഔ എന് ഈുദശുത്തഺീട ഄലലഺീത നല്ത്ഔഽന്ത്. 

 I.  ീതറ്റഺയ വസ്തഽത നല്ത്ഔഽന്ത് 
 II.  ന്ദ്പത഻ഫലം 
 III.  വഺദ്ധരദഺനം 
 IV.  ന്ദ്പത഻ന഻ധ഼ഔര഻ക്കല് 

ുചഺദ ം ഇന3 ഇന 
ന്ദ്ഔ഻മ഻നല് മുനഺഭഺവുത്തഺടഽഔാട഻ സമ്മര്ദം ീങലഽത്തഽന്തഺണ് ------------- 

I. വ് ങന 
II. സവഺധ഼ന഻ക്കഽഔ 
III. ഭ഼ഷണ഻ 
IV. പ഻ഴവ് 

ുചഺദ ം ഇന4 
ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുഔഺന്ദ്ടഺക്ടുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഏത് 
ന്ദ്പസ്തഺവനയഺണ് ശര഻? 

I. ന഻യമപരമഺയ സഺധഽതയ഻ലലഺത്ത വഺക്കഺലഽള വ ുഔഺന്ദ്ടഺക്ടഺണ഻ത് 
II. ന഻യമപരമഺയ സഺധഽതുയഺടഽഔാട഻യ വഺക്കഺലഽള വ ുഔഺന്ദ്ടഺക്ടഺണ഻ത് 
III. 1872-ീല ആന്ത്യന് ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട് അക്ട് ന്ദ്പഔഺരം ര ട് ഔക്ഷ഻ഔള് (ഄതഺയത് ആന്ഷഷവററഽം 
ആന്ഷഷവര് ീങയാറുന് വയക്ത഻യഽം) തമ്മ഻ലഽള വ ുഔഺന്ദ്ടഺക്ടഺണ഻ത് 

IV. ആത് പന്ത്ഺയ ുഔഺന്ദ്ടഺക്ടുഔള്ക്ക്ക് സമഺനമഺണ് 
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ുചഺദ ം ഇന5 
തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഏത് ന്ദ്പസ്തഺവനയഺണ് ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ്പഔഺരം സഺധഽതയഽളള 
വസ്തഽവലലഺത്തത്? 

I. പണം 
II. വസ്തഽ 
III. ൂഔഔാല഻ 
IV. അഭരണം 

ുചഺദ ം ഇന6 
തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഏത് ഔക്ഷ഻ക്കഺണ് ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് 
ഏര്ീപ്പടഽന്ത഻ന് ഄര്ഹതയ഻ലലഺത്തത്? 

I. ബ഻സ഻നസിനുഔഺരന് 
II. ന്ദ്പഺയപാര്ത്ത഻യഺഔഺത്തവര് (ൂമനര്) 
III. വ഼ട്ടമ്മ 
IV. സര്ക്കഺര് ജ഼വനക്കഺര് 

ുചഺദ ം ഇന7 
തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഏത് ന്ദ്പവിത്ത഻യഺണ് ‚ഈബ്റ഼മ ൂഫ്സ്‛ തതവം 
ന്ദ്പദര്ശ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത്? 

I. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ല് ഄറ഻യഺമഺയ഻രഽന്഻ട്ടും ുരഺഖീത്തപ്പറ്റ഻ 
ീവള഻ീപ്പടഽത്തഺത്തത്. 

II.  ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ല് ഄറ഻യഺവഽന് വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങള് 
ീവള഻ീപ്പടഽത്തഺത്തത് 

III. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ല് ഄറ഻യഺവഽന് വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങള് 
ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽന്ത് 

IV. ന്ദ്പ഼മ഻യം സമയത്ത് തീന് ഄടയ്ക്ക്കഽന്ത് 

ുചഺദ ം ഇന8 
ആന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഏത് ന്ദ്പസ്തഺവനയഺണ് 
ശര഻യലലഺത്തത്? 

I. ഄഛന് മഔനഽുവ ട഻ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന്ത് 
II. ഭര്ത്തഺവ് ഭഺരയയ്ക്ക്കഽുവ ട഻ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന്ത്  
III. രഺള് തീന്റ സഽഹിത്ത഻നഽുവ ട഻ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന്ത് 
IV. ജ഼വനക്കഺര്ക്കഽുവ ട഻ ീതഺഴ഻ലഽടമ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന്ത് 

ുചഺദ ം ഇന9 
ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല്, എുപ്പഺഴഺണ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയത ഈ ടഺയ഻ര഻ുക്ക ടത്? 

I. ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന് സമയത്ത് 
II. ീേയ഻മ഻ീന്റ സമയത്ത് 
III. ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയതയഽീട അവശയമ഻ലല. 
IV. ന്ഽഔ഻ല് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന് സമയത്ത് ഄീലലക഻ല് ീേയ഻മ഻ീന്റ 
സമയത്ത് 
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ുചഺദ ം ഇന10 
തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് സംഭവത്ത഻ല് മരണത്ത഻ീന്റ ഈപഺന്ത്഻ഔ ഔഺരണം എന്ത്ഺീണന്് 
ഔ ടഽപ഻ട഻ക്കഽഔ? 

ഄജയ് ഔഽത഻രപ്പുറത്ത് ന഻ന്് വ഼ണ് ഄയഺളുീട നീട്ടലല് ട഻ഞ്ഞഽ. ഄയഺള് ഄവ഻ീട ീഔട്ട഻ഔ഻ടന് 
ീവള വത്ത഻ല്പ്ഔ഻ടന്് ന഻ുമഺണ഻യ പ഻ട഻ീപ്പട്ടു. ഄയഺീള അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല് ഄ്മ഻റ്റ് ീങയ്ക്തഽ, 
ഄവ഻ീട വചാണ് ന഻ുമഺണ഻യ ഔഺരണം ഄയഺള് മരണമടഞ്ഞഽ. 

I. ന഻ുമഺണ഻യ 
II. നീട്ടലല് ീപട്ട഻യത് 
III. ഔഽത഻രപ്പുറത്ത് ന഻ന്ഽള വ വ഼ഴ്ങ 
IV. ശഺസ്ന്ദ്തന്ദ്ഔ഻യ 

 

സവയം ഇനപര഼ക്ഷഺുചഺദ ങ്ങളറീട ഇനഉത്തരങ്ങള് 

ഉത്തരം ഇന1 
ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന് II 

രഽ സഺധഽതയഽള വ ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് ന്ദ്പ഼മ഻യവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ഗടഔമഺണ് ന്ദ്പത഻ഫലം. 

 

ഉത്തരം ഇന2 
ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന് I 

ീതറ്റഺയ വസ്തഽത നല്ത്ഔഽന്തഺണ് ഔിതയതയ഻ലലഺത്ത ന്ദ്പസ്തഺവനഔളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടത്, 
ഄതഺയത് വ് ങന ഔഺണ഻ക്കഽഔ എന് ഈുദശുത്തഺീട ഄലലഺീത നല്ത്ഔഽന്ത്. 

ഉത്തരം ഇന3 
ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന് III 

ന്ദ്ഔ഻മ഻നല് മുനഺഭഺവുത്തഺടഽഔാട഻ സമ്മര്ദം ീങലഽത്തഽന്തഺണ് ഭ഼ഷണ഻ 

ഉത്തരം ഇന4 
ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന് III 

1872-ീല ആന്ത്യന് ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട് അക്ട് ന്ദ്പഔഺരം ര ട് ഔക്ഷ഻ഔള് (ഄതഺയത് ആന്ഷഷവററഽം 
ആന്ഷഷവര് ീങയാറുന് വയക്ത഻യഽം) തമ്മ഻ലഽള വ ുഔഺന്ദ്ടഺക്ടഺണ഻ത് 

ഉത്തരം ഇന5 
ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന് III 

ൂഔഔാല഻യഺണ് ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ്പഔഺരം സഺധഽതയഽളള വസ്തഽവലലഺത്തത്. 

ഉത്തരം ഇന6 
ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന് II 

ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുഔഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് ഏര്ീപ്പടഽന്ത഻ന് ന്ദ്പഺയപാര്ത്ത഻യഺഔഺത്തവര്ക്ക്ക് 
(ൂമനര്ക്ക്ക്) ഄര്ഹതയ഻ലല. 
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ഉത്തരം ഇന7 
ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന് III 

ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ല് ഄറ഻യഺവഽന് വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങള് 
ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽന് ന്ദ്പവിത്ത഻യഺണ് ‚ഈബ്റ഼മ ൂഫ്സ്‛ തതവീത്ത ന്ദ്പദര്ശ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത് 

ഉത്തരം ഇന8 
ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന് III 

രഺള് തീന്റ സഽഹിത്ത഻ീന്റ ജ഼വന഻ല് യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് 
തഺത്പരയതയഽമ഻ലല അയത഻നഺല് സഽഹിത്ത഻നഽുവ ട഻ ആന്ഷഷവറന്ഷസ് ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഺന് 
പറ്റ഻ലല. 

ഉത്തരം ഇന9 
ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന് I 

ൂലഫ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല്, ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന് സമയത്തഺണ് ആന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത്പരയത 
ഈ ടഺയ഻ര഻ുക്ക ടത്. 

ഉത്തരം ഇന10 
ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന് III 

ഔഽത഻രപ്പുറത്ത് ന഻ന്ഽം വ഼ണതഺണ് ഄജയഽീട മരണത്ത഻ീന്റ യഥഺര്ഥ (ഈപഺന്ത്഻ഔ) ഔഺരണം. 
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പഺഠം -6 

ുുരഺഖ  ഇന്ഷവറന്സ്ഡ 

ുമഽകം 

എങ്ങീനയഺണ് ആന് ഷവറന് സ് ഈടീലടഽത്തീതന്് നമഽക്ക് ഇ പഺഠത്ത഻ലാീട പഠ഻ക്കഺം. 
അുരഺഖയ പര഻പഺലനം എന്ത്ഺീണന്ഽം  ഄത഻ന് ീറ വ഻വ഻ധ തലങ്ങീളയഽം വ഻വ഻ധ 
വ഻ഭഺഖങ്ങീളയഽം ഔഽറ഻ചാണും ആവ഻ീട വ഻വര഻ക്കഽന്ഽ ട്. ഄവസഺനമഺയ഻ ആന്ത്യയ഻ല്  
അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ഈടീലടഽത്തത഻ീനക്കഽറ഻ചാണും ആന്ത്യന്  അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് 
ുമകലയ഻ീല വ഻വ഻ധ പകഺള഻ഔീളയഽം ഔഽറ഻ചാണ് ുനഺക്കഺം. 

ഉള്ള പടക്കം 

 

A. ആന് ഷവറന് സ് ങര഻ന്ദ്തവഽം ആന്ത്യയ഻ൽ ആന് ഷവറന് സ് ഈടീലടഽത്തതഽം 

B. എന്ത്ഺണ് അുരഺഖയ പര഻പഺലനം 
C. അുരഺഖയ പര഻പഺലന തലങ്ങള്  
D. അുരഺഖയപര഻പഺലന വ഻ഭഺഖങ്ങള്  

E. ആന്ത്യയ഻ീല അുരഺഖയ ഗടനഔീള ബഺധ഻ക്കഽന് ഗടഔങ്ങള്  
F. ആന്ത്യയ഻ല്  അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ഈടീലടഽക്കൽ 
G. അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് വ഻പണ഻ 

ഇ പഺഠം പഠ഻ചാണത഻നഽുശഷം ന഻ങ്ങള് ക്ക് ീങയാറഺൽ ഔഴ഻യഽന്ത്: 
1. അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ഈടീലടഽത്തത് എങ്ങീനയഺീണന്് മനസിന഻ലഺക്കഽഔ. 
2. അുരഺഖയപര഻പഺലനവഽം ഄത഻ന് ീറ തലങ്ങളും വ഻വര഻ക്കഽഔ 
3. ആന്ത്യയ഻ീല അുരഺഖയപര഻പഺലനീത്ത ബഺധ഻ക്കഽന് ഗടഔങ്ങീളയഽം സവഺതന്ദ്ന്ത്യം 
ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷമഽള വ പഽുരഺഖത഻യഽം വ഻ശദ഼ഔര഻ക്കഽഔ. 

4. ആന്ത്യയ഻ല്  അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ഈടീലടഽത്തത഻ീനക്കഽറ഻ചാണ് ങര് ചാണ ീങയാറുഔ. 
5. ആന്ത്യയ഻ീല അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് വ഻പണ഻ീയക്കഽറ഻ചാണ് ഄറ഻യഽഔ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

110 

A. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ചര഻ത്തവഽം ഇത്ഫ യ഻ല് ഇന്ഷവറന്സ്ഡ 

ഉടീലടഽക്കലഽം 

ആന് ഷവറന് സ് രഽ ര഼ത഻യ഻ല്  ഄഥവഺ മീറ്റഺരഽ ര഼ത഻യ഻ൽ അയ഻രക്കണക്ക഻ന് വര് ഷങ്ങള് ക്ക് 
മഽമ്പ് തീന് ന഻ലവ഻ലഽ ട്.  വ഻വ഻ധ ന്ദ്പഺങ഼ന സംസ്ക്കഺരങ്ങള഻ല് ീപ്പട്ടവൽ വര് ഷങ്ങള് ക്ക് 
മഽമ്പ് തീന്  ഄവരഽീട ആടയ഻ലഽള വ ങ഻ല അളുഔള് ക്ക് ഈ ടഺഔഽന് എലലഺ നഷ്ടങ്ങള് ക്കഽം 
എത഻ീര പാള഻ംഖഽം വ഻ഭജനങ്ങളും നടത്ത഻യ഻രഽന്ഽ. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽം ആന്് നമ്മള്  ഔഺണഽന് 
ആന് ഷവറന് സ് എന് ബ഻സ഻നസിന് അരംഭ഻ചാണ഻ട്ട് ര ുടഺ മാുന്ഺ നാറ്റഺ ട് മഺന്ദ്തുമ 
അയ഻ട്ടുള വു. 

1. ുധഽന഻ഔ വഺണ഻ജ  ഇന്ഷവറന്സ്ഡ 

പ ടീത്ത ഔഺലത്ത് ആന് ഷവറന് സ് എന് സകല് പം നഷ്ടം ഈ ടഺഔഽഔ എന് റ഻സ്ഔ് 
ൂഔഔഺരയം ീങയാറുന്ത഻നഺയ഻രഽന്ഽ ഄതഺയത് ഔടല഻ല്  വചാണു ടഺഔഺവഽന് രഽ ദഽര് വ഻ധ഻ – 
ആത഻ീന നമ്മൽ ീമൂറന്  റ഻സ്ഔ് എന്് വ഻ള഻ക്കഽം.  ീമൂറന്  ആന് ഷവറന് സഺണ് എലലഺ 
ആന് ഷവറന് സ് വ഻ഭഺഖങ്ങള഻ലഽം വചാണ് ഏറ്റവഽം അദയുത്തത്.  

എന്ത്഻രഽന്ഺലഽം, 14-ംഺംം നാറ്റഺ ട഻ലഺണ് യാുറഺപ്പ഻ീല ന്ദ്പുതയഔ഻ചാണ് ആറ്റല഻യ഻ീല 
ബ഻സ഻നസിനുഔീളയഽം സമാഹങ്ങീളയഽം പര഻രക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ അധഽന഻ഔ ആന് ഷവറന് സ഻ന് ീറ 
അദയക്കഺല പത഻പ്പ് ആറങ്ങ഻യത്. ആത് ഷ഻പ്പ഻ംഖ് മാലമഽ ടഺഔഽന് നഷ്ടങ്ങള് , ഄംഖങ്ങളുീട 
മരണം, ങരക്ക് നഷ്ടീപ്പടഽഔ തഽടങ്ങ഻ ഄംഖങ്ങള് ഔഔ് ഈ ടഺഔഽന് നഷ്ടങ്ങള് ക്ക് 
സബ്സ്ന്ദ്ഔ഻പ്ഷൽ ഄട഻സ്ഥനഺത്ത഻ലഺണ് ആത് ന്ദ്പവര് ത്ത഻ചാണ഻രഽന്ത്.  1591-ലഺണ് നമഽക്ക് 
ആന്് ഄറ഻യഺവഽന് ഄഗ്ന഻ബഺധ ആന് ഷവറന് സ് ഹഺംബര് ഗ഻ൽ ഈടീലടഽത്തത്.  

ആംഗ്ല ട഻ന് ീറ ഔഺരയത്ത഻ല്  1666-ീല ല ടന഻ീല വന്  ഄഗ്ന഻ബഺധയ഻ൽ നഖരം മഽഴഽവനഽം 
13000-ല്  ഄധ഻ഔം വ഼ടഽഔളും നശ഻ചാണു, ആതഺണ് അദയീത്ത ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻യഺയ 
ഫയര്  ഒഫ഼സ് 1680-ല്  തഽടങ്ങഽന്ത഻ുലക്ക് നയ഻ചാണത്.  

ുലഺയ്്സ്ഡ: ആന്് ന഻ലവ഻ലഽള വ ആന് ഷവറന് സ്  സന്ദ്മ്പഺദയത്ത഻ന് ീറ തഽടക്കം ല ടന഻ീല 

ുലഺയ്ക്്സ് ുഔഺഫ഻ ീഹിസ഻ല്  ന഻ന്ഺണ്. ഄവ഻ീട ഔാടഺറഽ ടഺയ഻രഽന് ഔചാണവടക്കഺര്  
ഔടല഻ൽ വചാണ് ഈ ടഺഔഽന്  സംഭവ വ഻ഔഺസം മാലം ഔപ്പല഻ല്  ഄയ്ക്ക്കഽന് തങ്ങളുീട 
ങരക്ക഻ന് ുഔ്പഺട് സംഭവ഻ക്കഽഔയഺീണക഻ൽ നഷ്ടം പകഽീവയ്ക്ക്കഺീമന് ഔരഺറ഻ല്  
എത്തഽമഺയ഻രഽന്ഽ. ഄത്തരം നഷ്ടങ്ങള്  സഺധഺരണയഺയ഻ ഈ ടഺയ഻രഽന്ത് ഔടല഻ല്  
വചാണു ടഺഔഽന് ങ഻ല സംഭവവ഻ഔഺസങ്ങൽ മാലമഺയ഻രഽന്ഽ, ഄതഺയത് ഈള് ക്കടല഻ൽ വചാണ് 
ീഔഺള വയട഻ക്കീപ്പടഽഔ ഄഥവഺ ുമഺശം ഔഺലഺവസ്ഥ മാലം ങരക്ക഻ന് ുഔടഽപഺട് സംഭവ഻ക്കഽഔ 
ഄഥവഺ ഏീതക഻ലഽം ഔഺരണത്തഺല്  ഔപ്പൽ മഽങ്ങഽഔ. 

2. ഇത്ഫ യ഻ീല ുധഽന഻ഔ വഺണ഻ജ  ഇന്ഷവറന്സ഻ന്ീറ ചര഻ത്തം 

1800-ന് ീറ തഽടക്കത്ത഻ൽ വ഻ുദശ ആന് ഷവററഽമഺരഽീട ഏജന് സ഻ഔൽ ീമൂറൽ ആന് ഷവറന് സ് 
അരംഭ഻ചാണുതഺീടയഺണ് അധഽന഻ഔ ആന് ഷവറന് സ഻ന് ആന്ത്യയ഻ൽ തഽടക്കമഺയത്.  1818-ല്  
ആംഗ്ല഼ഷ് ഔമ്പന഻ അരംഭ഻ചാണ ദ഻ ഒറ഻യന് റൽ ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ ല഻മ഻റ്റഡഺണ് 
അദയീത്ത ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻, 1850-ല്  അരംഭ഻ചാണ ന്ദ്ട഻ുടഺണ്  ആന് ഷവറന് സ് 
ഔമ്പന഻ ല഻മ഻റ്റഡഺണ് അദയീത്ത ുനഺണ് -ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻, ആവ ര ടഽം 
ഔല് ക്കത്തഺയ഻ലഺണ് അരംഭ഻ചാണത്. 

1870-ല്  മഽംൂബയ഻ല്  അരംഭ഻ചാണ  ുബഺംീബ മയാചാണല്  ഄഷവറന് സ് ീസഺൂസറ്റ഻  ല഻മ഻. 
അണ് അദയീത്ത സമ്പാര് ണ ആന്ത്യന്  ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻.  പ഻ന്഼ട് സവുദശ഻ 
ന്ദ്പസ്ഥഺനത്ത഻ന് ീറ ഫലമഺയ഻  മറ്റുനഔം ആന്ത്യൽ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ഔള്  രാപ഼ഔര഻ക്കീപ്പട്ടു. 

ആന് ഷവറന് സ് ബ഻സ഻നസിന഻ീന ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ 1912-ല്  ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ് 
ന഻യമവഽം ീന്ദ്പഺവ഻ഡന് റ് ഫ ട് ന഻യമവഽം പഺസഺക്ക഻. 1912-ീല ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ് 
ന഻യമ ന്ദ്പഔഺരം  ഔമ്പന഻ഔളുീട ന്ദ്പ഼മ഻യം ന഻രക്ക഻ന് ീറ പട്ട഻ഔയഽം ഔഺലഺഔഺലങ്ങള഻ലഽള വ 
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ന഻ര് ണയ഻ക്കലഽം ഄ്ങയാറ഻ സര് ട്ട഻ൂഫ ീങയാറണീമന്ത് ന഻ര് ബന്ധമഺക്ക഻. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽം, 
ആന്ത്യന്  ഔമ്പന഻യഽം വ഻ുദശ ഔമ്പന഻യഽം തമ്മ഻ലഽള വ വ഻ുവങനം ന഻ലന഻ന്഻രഽന്ഽ. 

ആന്ഽം ന഻ലന഻ല് ക്കഽന് ആന്ത്യയ഻ീല ഏറ്റവഽം പഴയ  ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻യഺണ് 1906-ല്  
അരംഭ഻ചാണ നഺഷണൽ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ ല഻മ഻റ്റഡ്.  

സഺഹങരയം ഄനഽസര഻ചാണ്,  ആന്ത്യയ഻ീല ആന് ഷവറന് സ് ുമകല സര് ക്കഺര഻ന് ീറ  
ന഻ര഼ക്ഷണത്ത഻ലഽം, ുദശ഼യവത്ഔരണവഽം, പ഻ന്഼ട് സവഔഺരയവത്ഔരണവഽം, ആത് 
എങ്ങീനയഺണ് സംഭവ഻ചാണത്: 

a) ൂലത് ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ുദശ഼യവത്ഔരണം 

1956 ീസപ്തംബര്  1-നഺണ് ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ് ബ഻സ഻നസിന് ുദശ഼യവത്ഔര഻ചാണതഽം 
ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ്  ുഔഺര് പ്പുറഷന്  ഒഫ് ആന്ത്യ രാപ഼ഔര഻ക്കീപ്പട്ടതഽം.  അ സമയത്ത് 
ആന്ത്യയ഻ല്  170 ഔമ്പന഻ഔളും 75 ീന്ദ്പഺവ഻ഡന് റ്  ഫ ട് ീസഺൂസറ്റ഻ഔളും ൂലഫ് 
ആന് ഷവറന് സ് ബ഻സ഻നസിന് ീങയാറുന്ഽ ടഺയ഻രഽന്ഽ. 1956 മഽതല്  1999 വീര  ആന്ത്യയ഻ല്  
ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ് ബ഻സ഻നസിന് ീങയാറുന്ത഻നഽള വ സമ്പാര് ണ ഄവഔഺശം എല് ഐസ഻യ്ക്ക്ക് 
മഺന്ദ്തമഺയ഻രഽന്ഽ. 

b) ുനഺണ്- ൂലത് ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ുദശ഼യവത്ഔരണം 

1972-ല്  ജനറല്  ആന് ഷവറന് സ് ബ഻സ഻നസിന് നഺഷണൂലുസഷന്  അക്ട് (ജ഻ഐബ഻എന് എ) 

പഺസഺക്ക഻യുതഺീട, ുനഺണ് - ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ് ബ഻സ഻നസിന് ുദശ഼യവത്ഔര഻ക്കഽഔയഽം 
ജനറല്  ആന് ഷവറന് സ് ുഔഺര് പ്പുറഷനഽം ഄത഻ന് ീറ  ഄനഽബന്ധമഺയ഻ നഺല് സ്ഥഺപനങ്ങളും 
ഔാട഻ രാപ഼ഔര഻ക്കീപ്പട്ടു. അ സമയത്ത് ുനഺണ് - ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ് ബ഻സ഻നസിന഻ല്  
ഏര് ീപ്പട്ട഻രഽന് 106 ആന് ഷവറര് മഺൽ ലയ഻ചാണഺണ് ജ഻ഐസ഻യഽീട 4 ഄനഽബന്ധ 

സ്ഥഺപനങ്ങളഺയ഻ മഺറ഻യത്. 

 

c) മല്ുഹഺത്ത ഔമിറ഻റ്റ഻യഽം ഐുര്ഡ഻എയഽം 

സവഔഺരയ ുമകലയ്ക്ക്ക് പകഺള഻ത്തം നല് ഔഽന്ത് പഽനഃസ്ഥഺപ഻ക്കഽഔ തഽടങ്ങ഻യ ആന് ഷവറന് ുസ 
ുമകലയ്ക്ക്ക് അവശയമഺയ മഺറ്റങ്ങള്  ശഽപഺര് ശ ീങയാറുന്ത഻ന് 1993-ല്  മല് ുഹഺന്ദ്ത ഔമ്മ഻റ്റ഻ 
രാപ഼ഔര഻ചാണു. 1994-ല്  ഔമ്മ഻റ്റ഻ തങ്ങളുീട റ഻ുപ്പഺര് ട്ട് സമര് പ്പ഻ചാണു. 1997-ല്  
ആന് ഷവറന് സ് ീറഖഽുലറ്ററ഻ ഄുതഺറ഻റ്റ഻ രാപ഼ഔര഻ക്കീപ്പട്ടു. 

d) 1999-ല്  ആന് ഷവറന് സ് ീറഖഽുലറ്ററ഻ അന് റ് ഡവലപ്ീമന് റ് അക്ട് പഺസഺക്ക഻യത് 
2000 ഏന്ദ്പ഻ല഻ൽ ആന് ഷവറന് സ് ീറഖഽുലറ്ററ഻ അന് റ് ഡവലപ്ീമന് റ് ഄുതഺറ഻റ്റ഻ 
രാപ഼ഔര഻ക്കഽന്ത഻ുലക്ക് നയ഻ചാണു, “ുപഺള഻സ഻യഽടമഔളുീട തഺത്പരയങ്ങള്  
സംരക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻നഽം  ആന് ഷവറന് സ് ുമകലയഽീട വളര് ചാണ ഈറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഽം 
ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽള വ” സവതന്ദ്ന്ത് സംഗടനയഺണ഻ത്. 

e) GIC പഽന  

ജ഻ഐസ഻ ുദശ഼യ റ഼-ആന് ഷവററഺയഽം ഄത഻ന് ീറ 4 ഈപസ്ഥഺപനങ്ങൽ സവതന്ദ്ന്ത് ഔമ്പന഻ഔളഺയ഻ 
പഽനരഺവ഻ഷ്ഔര഻ചാണു. 2000-ല്  നഺല് ഈപസ്ഥഺപനങ്ങളും  ജ഻ഐസ഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം 
ുവര് ീപ്പടഽത്തഺൽ പഺര് ലീമന് റ് ബ഻ല്  പഺസഺക്ക഻, 2000-ല്  ഄത് ുവര് ീപ്പടഽത്ത഻. 
ആവയഺണ് 

 നഺഷണല്  ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ ല഻മ഻. 
 ദ഻ ഒറ഻യന് റല്  ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ ല഻മ഻. 
 ദ നയാ ആന്ത്യ ഄഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ ല഻മ഻. 
 യഽൂണറ്റഡ് ആന്ത്യ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ ല഻മ഻. 
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f) ഇന്നീത്ത ൂലത് ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഔമ്പന഻ 

“ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ് ” ഔമ്പന഻ഔളഺയ഻ 28 ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ഔൽ രജ഻സ്റ്റര്  
ീങയ്ക്ത഻ട്ടു ട്. പട്ട഻ഔ തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ. 

g) ഇന്നീത്ത ുനഺണ്- ൂലത് ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഔമ്പന഻ 

“ജനറല്  ആന് ഷവറന് സ് ” ഔമ്പന഻ഔളഺയ഻ 28 ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ഔൽ രജ഻സ്റ്റര്  
ീങയ്ക്ത഻ട്ടു ട്. 

i. ഄന്ദ്ഖ഻ഔള് ചാണൽ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ ഒഫ് ആന്ത്യ ല഻മ഻റ്റഡ്,  വ഻ള ആന് ഷവറന് സ്/ 
ന്ദ്ഖഺമ഼ണ ആന് ഷവറന് സഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട  റ഻സ്ഔ഻ൽ സ്ീപഷയൂലസ് ീങയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന് 
ആന് ഷവററഺണ്. 

ii. എ്ുസ്പഺര് ട്ട്  ീന്ദ്ഔഡ഻റ്റ് ഖഺരന് റ് ുഔഺര് പ്പുറഷൽ ഒഫ് ആന്ത്യ, എ്ുസ്പഺര് ട്ട് 
ീന്ദ്ഔഡ഻റ്റുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട റ഻സ്ഔഽഔള഻ൽ സ്ീപഷയൂലസ് ീങയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന് 
ആന് ഷവററഺണ്. 

iii. 5 സ്റ്റഺന് ീഡുലഺൽ അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ഔൽ. 

iv. ബഺക്ക഻യഽള വ ഔമ്പന഻ഔള്  എലലഺ തരത്ത഻ലഽമഽള വ ജനറല്  ആന് ഷവറന് സ് ബ഻സ഻നസിനുഔള്  
ൂഔഔഺരയം ീങയാറും. 

ല഻സ്റ്റ്  തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ. 

ൂലത് ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഔമ്പന഻ഔളറീട ല഻സ്റ്റഇ : 

1. ഏജ഻ുയഺണ്  ീറല഻ഖയൽ ൂ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. ഔഺനറ എചാണ്എസ്ബ഻സ഻ ബ഻സ഻ 
ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ് 

7. ഡ഻എചാണ്എഫ്എല്  ന്ദ്പഺുമര഻ക്ക ൂലഫ് 
ആന് ഷവറന് സ് 

8. എഡല് ൂ വസ് ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ് 
9. എ്ൂസഡ് ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ് 
10. ഫയാചാണര്  ജനറഺല഻ ൂലഫ് 
ആന് ഷവറന് സ് 

11. എച്ചച്ചഡ഻എറ് ഓസ഻ സ്റ്റഺന് ുഡര് ഡ് 
ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ് 

12. ഐസ഻ഐസ഻ഐ ന്ദ്പാഡന് ഷയല്  ൂലഫ് 
ആന് ഷവറന് സ് 

13. ഐഡ഻ബ഻ഐ ീഫഡറല്  ൂലഫ് 
ആന് ഷവറന് സ് 

14. ആന്ത്യ ഫസ്റ്റ് ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ് 
15. ുഔഺതഔ് മഹ഼ന്ദ്ര ഒള് ഡ് മയാചാണൽ 
ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ് 

16. ൂ ലഫ് ആന് ഷവറന് സ് ുഔഺര് പ്പുറഷൽ 
17. മഺ്സ് ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ് 

18. പ഻എന് ബ഻ ീമറ്റ് ൂ ലഫ് 
19. റ഻ലയന് സ് ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ് 
20. സഹഺറ ആന്ത്യ ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ് 
21. എസ്ബ഻ഐ ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ് 
22. ന്ദ്ശ഼റഺം ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ്  

23. സ്റ്റഺര്  യാണ഻യൽ ൂഡ-ആഛ഻ ൂലഫ് 
ആന് ഷവറന് സ് 

24. ടഺറ്റഺ എഐഎ ൂലഫ് 
ആന് ഷവറന് സ് 

 

സ്റ്റഺന്ീഡുലഺണ് ുുരഺഖ  ഇന്ഷവററഽമഺരഽീട ല഻സ്റ്റഇ. 

1.  ബജഺജ് ഄലയന് സ് ജനറൽ ആന് ഷവറന് സ് 
2.  ഫയാചാണര്  ജനറഺല഻ ജനറൽ ആന് ഷവറന് സ് 
3.  ഒറ഻യന് റൽ ആന് ഷവറന് സ് 
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4.  ടഺറ്റഺ എഐജ഻ ജനറൽ ആന് ഷവറന് സ് 
5.  സ്റ്റഺര്  ീഹല് ത്ത് ആന് ഷവറന് സ് 

 

ജനറല് ഇന്ഷവറന്സ഻ന്ീറയഽം സ്റ്റഺന്ീഡുലഺണ് ുുരഺഖ  
ഔമ്പന഻ഔളറീടയഽം ല഻സ്റ്റഇ: 

1. ഄന്ദ്ഖ഻ഔള് ചാണൽ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ 
2. ബജഺജ് ഄലയന് സ് ജനറൽ ആന് ഷവറന് സ് 
3. ഭഺരത഻ ഄ്സഺ ജനറൽ ആന് ഷവറന് സ് 
4. ുങഺളമണ്ഡലം എംഎസ് ജനറൽ 
ആന് ഷവറന് സ് 

5. എ്ുസ്പഺര് ട്ട് ീന്ദ്ഔഡ഻റ്റ് ഖഺരന് റ഻ 
ുഔഺര് പ്പുറഷൽ 

6. ഫയാചാണര്  ജനറഺല഻ ജനറൽ ആന് ഷവറന് സ് 
7. എച്ചച്ചഡ഻എറ് ഓസ഻ എര് ുഖഺ ജനറൽ 
ആന് ഷവറന് സ് 

8. ഐസ഻ഐസ഻ഐ ുലഺംബഺര് ഡ് ജനറൽ 
ആന് ഷവറന് സ് 

9. ഐഎഫ്എറ് ഓസ഻ ുടഺുഔയഺ ജനറൽ 
ആന് ഷവറന് സ് 

10. എല്  അന് റ് ട഻ ജനറൽ ആന് ഷവറന് സ് 

11. ല഻ബര് ട്ട഻ വ഼ഡ഻ുയഺുഔഺൽ ജനറൽ 
ആന് ഷവറന് സ് 

12. മഺഗ്മഺ എച്ചച്ചഡ഻ബ഻ആ ഐ ജനറൽ 
ആന് ഷവറന് സ് 

13. നഺഷണല്  ആന് ഷവറന് സ് 
14. നയാ ആന്ത്യ ഄഷവറന് സ് 
15. ഒറ഻യന് റല്  ആന് ഷവറന് സ് 
16. രുഹജ ഔയാബ഻ആ ജനറൽ ആന് ഷവറന് സ് 
17. റ഻ലയന് സ് ജനറൽ ആന് ഷവറന് സ് 
18. ുറഺയല്  സഽരരം ജനറൽ ആന് ഷവറന് സ് 
19. എസ്ബ഻ഐ ജനറൽ ആന് ഷവറന് സ് 
20. ന്ദ്ശ഼റഺം ജനറൽ ആന് ഷവറന് സ് 
21. ടഺറ്റഺ എഐജ഻ ജനറൽ ആന് ഷവറന് സ് 
22. യഽൂണറ്റഡ് ആന്ത്യ ആന് ഷവറന് സ് 
23. യാണ഻ുവഴ്സല്  ുസഺംുപഺ ജനറൽ 
ആന് ഷവറന് സ് 
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നമ്മള്  അുരഺഖയ പര഻പഺലം എന്് ുഔട്ട഻ട്ടു ട്.  എുപ്പഺീഴക഻ലഽം യഥഺര് ഥത്ത഻ൽ 
അുരഺഖയം എന്ത്ഺീണന്് ഄറ഻യഺൽ ന഻ങ്ങൽ ന്ദ്ശമ഻ചാണ഻ട്ടു ുടഺ?  „ീഹല് ത്ത്‟ എന് വഺക്ക് 

„ുഹഺയ഻ല് ത്ത്‟ എന് വഺക്ക഻ല്  ന഻ന്ഺണ് ഈടീലടഽത്തത്, ആത഻ന് ീറ ഄര് ഥം „ശര഼രം 
ശക്തമഺണ്‟  എന്ഺണ്.  

പഴയ ഔഺലത്ത്, അുരഺഖയം എന്ത് രഽ „ദ഻വയമഺയ ന഻ധ഻യഺയ഻ട്ടഺണ്‟ 
ഔണക്കഺക്ക഻യ഻രഽന്ത്,  രഽ വയക്ത഻ പഺപം ീങയാറുന്ത് മാലമഺണ് ഄയഺള് ക്ക് ഄസഽകം 
പ഻ട഻ീപ്പടഽന്ീതന്ഺണ്  വ഻ശവസ഻ചാണ഻രഽന്ത്.  ഹ഻ുപ്പഺന്ദ്ഔഺറ്റ്സഺണ് (460 മഽതൽ 370 ബ഻സ഻ 
വീര) ഄസഽകത്ത഻ന് പ഻ന്഻ലഽള വ ഔഺരണങ്ങള്  ഔ ീടത്ത഻യത്. ഄുദഹത്ത഻ന് ീറ 
ഄഭ഻ന്ദ്പഺയ ന്ദ്പഔഺരം, പര഻സ്ഥ഻ത഻, ശഽങ഻തവം, സവഔഺരയ ശഽങ഻തവം, ഄഹഺരര഼ത഻ 
എന്഻വയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വ഻വ഻ധ ഗടഔങ്ങളഺണ് ഄസഽകത്ത഻ന് ഔഺരണമഺഔഽന്ത്. 

ഹ഻ുപ്പഺന്ദ്ഔഺറ്റ്സ഻ന്    വളീര നാറ്റഺ ട് മഽമ്പ് തീന്  ആന്ത്യയ഻ല്  അയഽര് ുവദം 
ന഻ലീഔഺ ട഻രഽന്ഽ, ആത് നഺല് ഗടഔങ്ങളുീട സന്ത്ഽലഺവസ്ഥയഺയ഻ട്ടഺണ് അുരഺഖയീത്ത 

ഔണക്കഺക്ക഻യ഻രഽന്ത് – രക്തം, പ഻ത്തം, ഔഫം,ഄമ്ലം,  ഇ ന്ദ്ദഺവഔങ്ങളുീട 
ഄസന്ത്ഽലവസ്ഥയഺണ്  ഄസഽകങ്ങള഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന്ത്. ഄന്ീത്തക്കഺലത്ത് പഺശ്ചഺതയ 
രഺജയത്ത഻ന് ുപഺലഽം ഄറ഻ഞ്ഞഽഔാടഺയ഻രഽന് സക഼ര് ണ ശഺസ്ന്ദ്തന്ദ്ഔ഻യഔൽ ആന്ത്യയ഻ീല ൂവദയ 
ശഺസ്ന്ദ്തത്ത഻ന് ീറ പ഻തഺവഺയ സഽന്ദ്ശഽത നടത്ത഻യ഻രഽന്ഽ. 

ഔഺലം ഔഴ഻ഞ്ഞുതഺീട  അധഽന഻ഔ ൂവദയശഺസ്ന്ദ്തം രഽ സക഼ര് ണ ശഺന്ദ്തമഺയ഻ മഺറഽഔയഽം 
ഄത഻ന് ീറ ലക്ഷയ്ം ുരഺഖം ങ഻ഔ഻ത്സ഻ക്കഽഔ മഺന്ദ്തമലല  ഄസഽകങ്ങള്  തടയലഽം 
ഄുരഺഖയുത്തഺീട ജ഼വ഻ക്കഽന്ത് പര഻ുപഺഷ഻പ്പ഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറുന്തഺയ഻ മഺറ഻.  1948 

ുലഺഔ അുരഺഖയ സംഗടന  ന഻ര് വങ഻ചാണതഺണ് ുലഺഔീമമ്പഺടഽം ീപഺതഽുവ 
ഄംഖ഼ഔര഻ചാണ഻ട്ടുള വ അുരഺഖയത്ത഻ന് ീറ ന഻ര് വങനം ; ആത് ന്ദ്പഔഺരം “അുരഺഖയീമന്ത് 
സണ്പാര് ണമഺയ ശഺര഼ര഻ഔ, മഺനസ഻ഔ, സഺമാഹ഻ഔ സഽകം എന് ഄവസ്ഥയഺണ് ഄലലഺീത 
ുരഺഖം ആലലഺത഻ര഻ക്കഽഔ എന്ത് മഺന്ദ്തമലല”.  ആന്ത്യയ഻ീല അയഽര് ുവദത്ത഻ന്  രഽ 
സമ്പാര് ണ വ഼ക്ഷണം പ ുട ഈ ടഺയ഻രഽന്ഽ.  

ന഻ര്വചനം 

ുലഺഔ അുരഺഖയ സംഗടന (ഡബ്ളയ്ാഎചാണ്): അുരഺഖയീമന്ത് സണ്പാര് ണമഺയ 
ശഺര഼ര഻ഔ, മഺനസ഻ഔ, സഺമാഹ഻ഔ സഽകം എന് ഄവസ്ഥയഺണ് ഄലലഺീത ുരഺഖം 
ആലലഺത഻ര഻ക്കഽഔ എന്ത് മഺന്ദ്തമലല. 

അുരഺഖ ത്ത഻ന്ീറ ന഻ര്ണ്ണഺയഔ ഗടഔങ്ങൾ 

തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഗടഔങ്ങളഺണ്  ഏീതഺരഽ വയക്ത഻യഽീടയഽം ീപഺതഽുവയഽള വ  

ഄുരഺഖയത്ത഻ന് ീറ ന഻ര് ണഺയഔ ഗടഔങ്ങൽ: 

 

a) ജ഼വ഻ത ൂശല഻  ഗടഔങ്ങൾ 

രഽ വയക്ത഻യഽീട സവന്ത്ം ന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ലഽള വതഺണ് ജ഼വ഻തൂശല഻ ഗടഔങ്ങള് , 
ഄതഺയത്- വയഺയഺമവഽം  പര഻മ഻തഺഹഺരവഽം,  ഈത്ഔ ഠഔള്  ഴ഻വഺക്കല് , 
ഄതഽുപഺലഽള വ നലല അുരഺഖയത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന് ഗടഔങ്ങള് ;  ങ഻ട്ടയ഻ലലഺത്ത 

ജ഼വ഻തൂശല഻യഽം പഽഔവല഻, മയക്കഽമരഽന്഻ന് ീറ ഈപുയഺഖം , സഽരക്ഷ഻തമലലഺത്ത 

ൂലംഖ഼ഔ ബന്ധം,  വയഺയഺമമ഻ലലഺയ്ക്മ തഽടങ്ങ഻യവ ഔഺന് സര് , എയ്ക്്സ്, 
ൂഹപ്പര് ീടന് ഷൽ, ന്ദ്പുമഹം തഽടങ്ങ഻യ ുരഺഖങ്ങള഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഺം. 

ആത്തരം  ഔഺരയങ്ങള്   ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻ന് (ഈദഺ. ഔ് ങഺവ് ഈപുയഺഖ഻ക്കഽന്ത഻ന് 
ജഺമയമ഻ലലഺത്ത തടവ്, പഽഔയ഻ല ഈത്പന്ങ്ങള് ക്ക് ഈയര് ന് ന഻ഔഽത഻) സര് ക്കഺര്  വല഻യ 
പക് വഹ഻ക്കഽന്ഽ ീടക഻ലഽം ജ഼വ഻തൂശല഻ ഗടഔങ്ങൽ മാലമഽ ടഺഔഽന് ുരഺഖങ്ങൽ 
തടയണീമക഻ല്  രഽ വയക്ത഻ സവയം ത഼രഽമഺനം എടഽക്കണം. 
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b) പര഻സ്ഥ഻ത഻ ഗടഔങ്ങൾ 

സഽരക്ഷ഻തമഺയ ഔഽട഻ീവള വം, ശഽങ഻തവവഽം ുപഺഷഔഺഹഺരവഽമഺണ് അുരഺഖയത്ത഻നഽള വ 

സക഼ര് ണ ഗടഔങ്ങൽ ആവയ്ക്ക്കഽള വ ഄപരയഺപ്ത  മാലം  സക഼ര് ണങ്ങളഺയ 
ുരഺഖങ്ങള഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന് ങ഻ന്ദ്തമഺണ് ുലഺഔീമമ്പഺടഽം ന്ദ്പുതയഔ഻ചാണും വ഻ഔസ഻ചാണ് 
വരഽന് രഺജയങ്ങള഻ല്  ഔ ട് വരഽന്ത്.  പഔര് ചാണപന഻, ങ഻ക്കന്  ുപഺ്സ് തഽടങ്ങ഻യ 
പഔര് ചാണ വയഺധ഻ഔൽ പഔരഽന്ത്  ശഽങ഻തവമ഻ലലഺയ്ക്മ മാലമഺണ്, മുലറ഻യ , ീഡക഻ 
പഔരഽന്ത് പര഻സര വിത്ത഻യ഻ലലഺയ്ക്മ മാലമഺണ്,  പര഻സ്ഥ഻ത഻ ഗടഔങ്ങള്  മാലവഽം 
ങ഻ല ഄസഽകങ്ങള്  പ഻ട഻ീപടഺറഽ ട്, ഈദഺ.  അസ്ബുറ്റഺസ് ന഻ര് മ്മഺണ ഔമ്പന഻ഔള഻ല്  
ുജഺല഻ ീങയാറുന്വര് ക്ക്  ഄവരഽീട ീതഺഴലഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ഄസഽകങ്ങള്  
പ഻ട഻ക്കഺനഽള വ സഺദ്ധയത വളീര ഔാടഽതലഺണ്, ഔല് ക്കര഻ ഗന഻യ഻ല്  ുജഺല഻ 
ീങയാറുന്വര് ക്ക് ശവഺസ ുഔഺശ ുരഺഖങ്ങളും പ഻ട഻ീപ്പടഺനഽള വ സഺദ്ധയത ഔാടഽതലഺണ്. 

c) ജന഻തഔ ഗടഔങ്ങൾ 

പഺരമ്പരയമഺയ഻ ങ഻ല ഄസഽകങ്ങള്  മഺതഺപ഻തഺക്കള഻ൽ ന഻ന്ഽം ഔഽട്ട഻ഔള഻ുലക്ക് 
പഔരഺറഽ ട്.  ഄത്തരം ജന഻തഔ ഗടങ്ങൽ വംശം, ങ഻ല ന്ദ്പുദശങ്ങള് , ങ഻ല 
സമാദഺയങ്ങള്  എന്഻വയഽീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ അുഖഺളതലത്ത഻ല്  പരന്് ഔ഻ടക്കഽന്  
ജനങ്ങള് ക്ക്  വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ലഽള വ അുരഺഖയസ്ഥ഻ത഻ വ഻ുശഷത്ത഻ന് ഔഺരണമഺയ഻ട്ടുള വത്.  

രഽ രഺജയത്ത഻ന് ീറ സഺമാഹ഻ഔ-സഺമ്പത്ത഻ഔ ഄട഻ത്തറ അ രഺജയീത്ത ജനങ്ങളുീട 
അുരഺഖയസ്ഥ഻ത഻യഽീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺീണന് ഔഺരയം യഺഥഺര് ഥയം തീന്യഺണ്. 
അുരഺഖയുത്തഺീട ജ഼വ഻ക്കഽന് ജനങ്ങള്   സഺമ്പത്ത഻ഔ വളര് ചാണയ്ക്ക്ക് അക്കം ഔാട്ടും എന്് 
മഺന്ദ്തമലല ഄത് ഄമാലയവഽം ഔാട഻യഺണ്, ആത് ആന്ത്യ ുപഺീല വ഻ഔസ഻ചാണ് വരഽന് 
രഺജയങ്ങള് ക്ക് വളീര സക഼ര് ണമഺണ്.  വയക്ത഻തലത്ത഻ല് ,  അുരഺഖയഔരമലലഺത്ത ഄവസ്ഥ 

ഄവന് ീറ ന഻തയവയത്ത഻ീയ ബഺധ഻ക്കഽഔയഽം സവന്ത്ം ഔഺരയം ുനഺക്കഺന്  സഺധ഻ക്കഺത്ത 
ഄവസ്ഥയ഻ുലക്ക് ന഼ങ്ങഽഔയഽം ഄത് അളുഔീള ദഺര഻ന്ദ്ദയത്ത഻ുലക്ക് ള വ഻യ഻ടഽം ഄങ്ങീന 
അംതൃഹതയ ീങയാറുഔ എന് സഺഹങരയത്ത഻ുലക്ക് ുപഺലഽം നയ഻ുചാണക്കഽം.  

ഄതഽീഔഺ ട് ുലഺഔീമമ്പഺടഽം,  ജനങ്ങളുീട അുരഺഖയത്ത഻നഽം  ീസിഔരയന്ദ്പദമഺയ 
ജ഼വ഻തത്ത഻നഽം അവശയമഺയ നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങള്  സര് ക്കഺൽ സവ഼ഔര഻ക്കഽഔയഽം എലലഺ 
ീപിരണ്മഺര് ക്കഽം അുരഺഖയപര഻പഺലനം   ഄവര് ക്ക് തഺങ്ങഺവഽന് ന഻രക്ക഻ല്  
ലഭയമഺക്കഽന്ഽ ീടന്് ഈറപ്പഺക്കഽഔയഽം ീങയാറുന്ഽ ട്. അയത഻നഺല്  അുരഺഖയ 
പര഻പഺലനത്ത഻നഺയ഻ ീങലവഺക്കഽന്ത് ഒുരഺ രഺജയത്ത഻ന് ീറ സഺമ്പത്ത഻ഔ വളര് ചാണയഽീട 
അവ഻ഭഺജയ ഗടഔമഺയ഻ മഺറ഻യ഻ര഻ക്കഽഔയഺണ്. 

വ഻വ഻ധ സഺഹങരയങ്ങള഻ല്  വ഻വ഻ധ  തരത്ത഻ലഽള വ  അുരഺഖയപര഻പഺലനം അവശയമഺുണഺ 
എന് ുങഺദയത്ത഻ന് ആത് വഴ഻ീവയ്ക്ക്കഽം. 

 

 

 

 

 

 

C. ുരഺഖ പര഻പഺലന തലങ്ങൾ 

സര് ക്കഺൽ ഈള് പ്പീടയഽള വ വ഻വ഻ധ ഏജന് സ഻ഔളും ദഺതഺക്കളും  ജനങ്ങളുീട അുരഺഖയം 
ന഻ലന഻ര് ത്തഽന്ത഻ന്, ുന്ദ്പഺത്സഺഹ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഄഥവഺ ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻ന് നല് ഔഽന് രഽ 
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ഔാട്ടം ുസവനമഺണ് അുരഺഖയപര഻പഺലനം. അുരഺഖയപര഻പഺലനം ഫലന്ദ്പദമഺഔണീമക഻ൽ 
ഄത്: 

 അളുഔളുീട അവശയങ്ങള് ക്ക് ഄനഽുയഺജയമഺയ഻ര഻ക്കണം 

 സംക്ഷ഻പ്തമഺയ഻ര഻ക്കണം 

 പരയഺപ്തമഺയ഻ര഻ക്കണം 

 എളുപ്പത്ത഻ല്  ലഭയമഺഔണം 

 തഺങ്ങഺന്  ഔഴ഻യഽന്തഺഔണം 

ഒുരഺ വയക്ത഻ഔളുീടയഽം അുരഺഖയസ്ഥ഻ത഻ വയതയസ്തമഺണ്.  എലലഺ തരത്ത഻ലഽമഽള വ 

അുരഺഖയന്ദ്പം  നങ്ങള് ക്ക്  ുര തരത്ത഻ലഽള വ ഗടന ലഭയമഺക്കഽഔ എന്ത് സഺദ്ധയവഽമലല 
ന്ദ്പുയഺഖ഻ഔവഽമലല.  അളുഔളുീട ഄസഽകങ്ങളുീട സഺധയത ഄനഽമഺനത്ത഻ന് ീറ 
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കണം അുരഺഖയപര഻പഺലന ീസിഔരയങ്ങള് . ഈദഺഹരണത്ത഻ന്, രഽ 
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പന഻, ജലുദഺഷം, ങഽമ, തവക്ക് ുരഺഖങ്ങള്  തഽടങ്ങ഻യവ വര് ഷത്ത഻ൽ 
രഽപഺട് തവണ ഈ ടഺഔഺറഽ ട്, പുക്ഷ  ങഽമയഽം ജലുദഺഷവഽമഺയ഻ തഺരതമയം 
ീങയാറുുമ്പഺള്  ീഹപ്പൂററ്റ഻സ് ബ഻ ഈ ടഺഔഺനഽള വ സഺദ്ധയത വളീരക്കഽറവഺണ്.  

ഄതഽുപഺീല,  ഄുത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് തീന്  ഹിുന്ദ്ദഺഖം ഄതവഺ ഔഺന് സര്  വരഺനഽള വ 

സഺദ്ധയത ീഹപ്പൂററ്റ഻സ് ബ഻ വരഺനഽള വ സഺദ്ധയതീയക്കഺളും ഔഽറവഺണ്.  അയത഻നഺല്   
തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻വ഻ധ അുരഺഖയ പര഻പഺലന ഗടങ്ങളുീട  
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കണം രഽ ന്ദ്പുദശത്ത് വ഻ുലലജ് ഄഥവഺ ജ഻ലല ഄഥവഺ സംസ്ഥഺനീത്ത 

അുരഺഖയ പര഻പഺലന ീസിഔരയങ്ങള്  സജ഼ഔര഻ുക്ക ടത്: 

 ജനസംകയ 

 മരണന഻രക്ക് 

 ഄസഽക ന഻രക്ക് 

 ൂവഔലയ ന഻രക്ക് 

 ജനങ്ങളുീട സഺമാഹ഻ഔ-മഺനസ഻ഔഺുരഺഖയം 

 ജനങ്ങളുടം ീപഺതഽ ുപഺഷഔ സ്ഥ഻ത഻ 

 പര഻സ്ഥ഻ത഻ ഗടഔങ്ങള്  - കനനുമകല ഄഥവഺ വയവസഺയ഻ഔ ുമകല 

 സഺദ്ധയമഺയ അുരഺഖയ പര഻പഺലന ദഺതഺവ഻ന് ീറ ഗടന ഈദഺ.  ന്ദ്ഖഺമങ്ങള഻ല്  
ഹിുന്ദ്ദഺഖ ുഡഺക്ടറഽീട ലഭയത  ഔഽറവ് പുക്ഷ ജ഻ലല പട്ടണങ്ങള഻ീല ലഭയതയഽം. 

 അുരഺഖയ പര഻പഺലന സ഻സ്റ്റം എന്ദ്തമഺന്ദ്തം ഈപുയഺഖ഻ക്കഽന്ഽ ട് 

 തഺങ്ങഺന്  ഔഴ഻യഽഔ ുപഺലഽള വ സഺമാഹ഻ഔ-സഺമ്പത്ത഻ഔ ഗടഔങ്ങള്  

മഽഔള഻ല്  പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ഗടഔങ്ങളുീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ സര് ക്കഺൽ  ന്ദ്പഺഥഺമ഻ഔ, ര ടഺം 
തല, മാന്ഺം തല  അുരഺഖയപര഻പഺലന ീസന് ററഽഔള്  അരംഭ഻ക്കഺൽ ത഼രഽമഺന഻ക്കഽഔയഽം 
ജനങ്ങള് ക്ക് ലഭയമഺയ ര഼ത഻യ഻ലഽം ഄവര് ക്ക് തഺങ്ങഺന്  ഔഴ഻യഽന് ര഼ത഻യ഻ലഽം 
അുരഺഖയപര഻പഺലനം ലഭയമഺക്കഽന്ത഻നഽള വ മറ്റ് നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങളും സവ഼ഔര഻ചാണ഻ട്ടു ട്. 

 

D. ുുരഺഖ പര഻പഺലന വ഻ഭഺഖങ്ങൾ 

തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയഺയ഻ അുരഺഖയപര഻പഺലനത്ത഻ീന വ഻ഭജ഻ചാണ഻ട്ടു ട്: 

1. ത്പഺഥഺമ഻ഔ ുുരഺഖ  പര഻പഺലനം 
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ന്ദ്പഺഥമ഻ഔ അുരഺഖയ പര഻പഺലനം എന്ത്  ഏീതഺരഽ ഄസഽകത്ത഻നഽം  രഽ ുരഺഖ഻ 
സരര് ശ഻ക്കഽന് ുഡഺക്ടറഽമഺൽ, ീനഴ്സഽമഺൽ, മറ്റ്  ീങറഽഔ഻ട േ഻ന഻ക്കഽഔള്   
തഽടങ്ങ഻യവയഺണ്, ങഽരഽക്കത്ത഻ല്  അുരഺഖയ പര഻പഺലന ഗടനയ഻ല്  എലലഺ ുരഺഖ഻ഔളും 
അദയം ബന്ധീപ്പടഽന്ത് ന്ദ്പഺഥമ഻ഔ അുരഺഖയപര഻പഺലന ദഺതഺവ഻ീനയഺണ്.  

വ഻ഔസ഻ത രഺജയങ്ങള഻ല് , ന്ദ്പഺഥമ഻ഔ അുരഺഖയ പര഻പഺലനത്ത഻ന് ഔാടഽതല്  ന്ദ്ശദ്ധ 
നല് ഔഽന്ഽ ട്, ഄങ്ങീന അുരഺഖയ സംബന്ധമഺയ ന്ദ്പശങ്ങള്  പഔരഽന്തഽം, 
സക഼ര് ണമഺഔഽന്തഽം ഖഽരഽതരമഺഔഽന്തഽം തടയഺൽ രഽപര഻ധ഻ വീര സഺധ഻ക്കഽം. ന്ദ്പഺഥമ഻ഔ 
അുരഺഖയ പര഻പഺലന സ്ഥഺപനങ്ങൽ  ുരഺഖങ്ങള്  തടയഽന്ത഻നഽം വഺ്സഽനഽഔൽ 
നല് ഔഽന്ത഻നഽം  ഄവുബഺധം ഈ ടഺക്ക഻ീയടഽക്കഽന്ത഻നഽം  ീമഡ഻ക്കൽ ീഔിണ് സല഻ംഖ഻നഽം 
മറ്റുമഺണ് ഉന്ല്  നല് ഔഽന്ത്, അവശയീമക഻ൽ  വ഻ദദ്ധരദ്ധരഺയ ുഡഺക്ടീറ 
സമ഼പ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ശ഻പഺര് ശ ീങയാറുഔയഽം ീങയാറും. 

ഈദഺഹരണത്ത഻ന്, പന഻ ബഺധ഻തനഺയ രഽ വയക്ത഻  ുഡഺക്ടീറ സമ഼പ഻ക്കഽഔയഺീണക഻ല് , 
അദയ പര഻ുശഺധനയ഻ല്  ീഡക഻പന഻യഺീണന്് ുബഺധയീപ്പട്ടഺല്  ന്ദ്പഺഥമ഻ഔ അുരഺഖയ 
പര഻പഺലഔന്  ഔഽറ഻ചാണ് മരഽന്ഽഔള്  ന഻ര് ുദശ഻ക്കഽഔയഽം ഄുത സമയത്ത് തീന്  വ഻ദദ്ധരദ്ധ 
ങ഻ഔ഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ രഽ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല്  ുപഺയ഻ ഄ്മ഻റ്റഺവഺൽ ഈപുദശ഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറും. 
മ഻ക്ക ന്ദ്പഺഥമ഻ഔ ങ഻ഔ഻ത്സ ുഔസഽഔള഻ലഽം ുഡഺക്ടര്  രഽ ഔഽടഽംബ ുഡഺക്ടര്  എന് 
ന഻ലയ഻ലഺണ് ീപരഽമഺറഽന്ത്- ഄതഺയത് രഽ ഔഽടഽംബത്ത഻ീല എലലഺവരഽം  ീങറ഻യ 
ഄസഽകങ്ങള്   വരഽുമ്പഺൽ ഇ ുഡഺക്ടീറയഺണ് സമ഼പ഻ക്കഽഔ.  

ജന഻തഔ ഗടഔങ്ങളുീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ ലക്ഷണങ്ങള്  മനസിന഻ലഺക്കഺനഽം ഄത഻ന് 
ഄനഽുയഺജയമഺയ  ൂവുദയഺപുദശം നല് ഔഽവഺനഽം ഇ ര഼ത഻ സഹഺയഔമഺഔഽം.  
ഈദഺഹരണത്ത഻ന്, മഺതഺപ഻തഺക്കള് ക്ക് ന്ദ്പുമഹമഽ ീടക഻ൽ ഄവരഽീട മക്കുളഺട് ന്ദ്പുമഹം 
രഽപര഻ധ഻ വീര ഴ഻വഺക്കഽന്ത഻ന് ീങറഽപ്പം മഽതീല ജ഼വ഻തൂശല഻ ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഺൽ 
ഈപുദശ഻ക്കഽം. 

രഺജയതലത്ത഻ല് , സര് ക്കഺരഽം സവഔഺരയ ുമകലഔളും ന്ദ്പഺഥമ഻ഔ അുരഺഖയ  പര഻പഺലന 
ീസന് ററഽഔൽ അരംഭ഻ചാണ഻ട്ടു ട്.  ജനസംകയയഽീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് സര് ക്കഺര്  അുരഺഖയ 
പര഻പഺലന ീസന് ററഽഔൽ അരംഭ഻ചാണ഻ട്ടുള വത് , ന഻ലവ഻ല്  രഽ രാപത്ത഻ൽ ഄഥവഺ മീറ്റഺരഽ 
രാപത്ത഻ൽ വ഻ുലലജ്  തലത്ത഻ല്  മഽതലഽ ട്. 

2. രണ്ടഺംഗട്ട്യൂട്ട് ുുരഺഖ പര഻പഺലനം 
ര ടഺംഗട്ട അുരഺഖയ പര഻പഺലനത്ത഻ൽ  ീമഡ഻ക്കൽ സ്ീപഷയല഻സ്റ്റുഔളും മറ്റ്  അുരഺഖയ 
ുമകല ീന്ദ്പഺഫഷണലഽഔളും ഈള് ീപ്പടഽം, ീപഺതഽുവ ആവീര അയ഻ര഻ക്കഽഔയ഻ലല ുരഺഖ഻ഔൽ 
അദയം സമ഼പ഻ക്കഽഔ.   ത഼ന്ദ്വ പര഻ങരണ വ഻ഭഺഖ ുസവനങ്ങൽ, അംബഽലന് സ് 
ീസിഔരയങ്ങൽ, ലഺബ് ീസിഔരയങ്ങള് , ുരഺഖ ന഻ര് ണയവഽം മറ്റ് ഄനഽബന്ധ ീമഡ഻ക്കല്  
ുസവനങ്ങളും അവശയമഺയ വരഽന്  ഖഽരഽതരമഺയ ുരഺഖങ്ങള് ക്കഽള വ  ങ഻ഔ഻ത്സയ്ക്ക്ക് 
അവശയമഺയ ത഼ന്ദ്വപര഻ങരണമഺണ് ആത഻ല്  ഈള് ീപ്പടഽന്ത്. 

മ഻ക്കുപ്പഺഴഽം, ന്ദ്പഺഥമ഻ഔ ങ഻ഔ഻ത്സഔന്  ഄഥവഺ ന്ദ്പഺഥമ഻ഔ അുരഺഖയപര഻പഺലന ദഺതഺവഺണ് 
ുരഺഖ഻ഔീള ര ടംതലത്ത഻ലഽള വ പര഻ങരണത്ത഻നഺയ഻ ഄയക്കഽന്ത്.  ങ഻ല സരര് ഭങ്ങള഻ൽ,  
സംയഽക്തമഺയ ുസവനങ്ങള്  നല് ഔഽന്ത഻നഺയ഻ ര ടഺംഗട്ട പര഻ങരണ ദഺതഺക്കള് ക്ക് ആന് -
ീഹിസ് ന്ദ്പഺഥമ഻ഔ അുരഺഖയപര഻പഺലന  ീസിഔരയം ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കഽ. 

മ഻ക്കവഺറഽം, ജനസംകയയഽീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല്  തഺലാക്ക് ഄഥവഺ ുലഺക്ക് തലത്ത഻ല്  
ര ടഺംഗട്ട അുരഺഖയപര഻ങരണ ദഺതഺവ് ലഭയഺണ്. 

 

3. മാന്നഺംഗട്ട്യൂട്ട് ുുരഺഖ പര഻പഺലനം 

മാന്ഺംഗട്ട അുരഺഖയപര഻പഺലനീമന്ത് വ഻ദദ്ധരദ്ധമഺയ ഔണ് സള് ുട്ടറ്റ഼വ് അുരഺഖയ 
പര഻പഺലനമഺണ്, ീപഺതഽുവ ഄ്മ഻റ്റഺയ ുരഺഖ഻ഔള് ക്കഽം ന്ദ്പഺഥമ഻ഔ-ര ടംഗട്ട പര഻ങരണ 
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ദഺയഔരഽീട ശഽപഺര് ശ ന്ദ്പഔഺരം വരഽന്വര് ക്കഽം.  മാന്ഺംഗട്ട അുരഺഖയപര഻പഺലഔര്  
ീപഺതഽുവ  സംസ്ഥഺന തലസ്ഥഺനങ്ങള഻ലഽം ങഽരഽക്കം ങ഻ല  ജ഻ലല അസ്ഥഺനങ്ങള഻ലഽം 
ലഭയമഺണ്.  

മാന്ഺം ഗട്ട അുരഺഖയപര഻പഺലനത്ത഻ല്  ഈള് ീപ്പടഽന്ത് ര ടഺംഗട്ട അുരഺഖയപര഻പഺലന 
ീസിഔരയത്ത഻ലഽമഽപര഻യഽള വ നാതന ൂവദയ ീസിഔരയങ്ങളും ീമഡ഻ക്കല്  
ീന്ദ്പഺഫഷണലഽഔളും – ഈദഺഹരണത്ത഻ന് ഒുകഺളജ഻ (ഔഺന് സൽ ങ഻ഔ഻ത്സ), ഄവയവം 
മഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കല്  ീസിഔരയങ്ങൽ, ഈയര് ന് റ഻സ്ഔഽള വ ഖര് ഭങ഻ഔ഻ത്സ സ്ീപഷയ഻സ്റ്റുഔള് , 
തഽടങ്ങ഻യവ. 

പര഻പഺലനത്ത഻ന് ീറ ഗട്ടങ്ങൽ വര് ദ്ധ഻ക്കഽന്ത് ഄനഽസര഻ചാണ് പര഻പഺലനവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട 
ീങലവഽഔളും വര് ദ്ധ഻ചാണു വരഽന്തഺയ഻ട്ടഺണ് ഔഺണഽന്ത്.  ന്ദ്പഺഥമ഻ഔ ങ഻ഔ഻ത്സയ്ക്ക്ക് പണം 
മഽടക്കഺന്  അളുഔള് ക്ക് എളുപ്പത്ത഻ല്  സഺധ഻ക്കഽീമക഻ലഽം ര ടഺംഗട്ട പര഻പഺലനത്ത഻നഽം 
മാന്ഺം ഗട്ട പര഻പഺലത്ത഻നഽം പണം മഽടക്കഽഔ എന്ത് വളീര ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുള വ ഔഺരയമഺണ്.  
ഒുരഺ രഺജയീത്തയഽം, ന്ദ്ഖഺമ഼ണ- ന്ദ്പുദശീത്തയഽം വ഻വ഻ധ ഗട്ടങ്ങ഻ള഻ലഽള വ പര഻ങരണത്ത഻ന് 
അവശയമഺയ ീസിഔരയങ്ങളും വയതയസ്തമഺണ്. 

E. ഇത്ഫ യ഻ീല ുുരഺഖ  ഗടനഔീള ബഺധ഻ക്കഽന്ന ഗടഔങ്ങൾ 

ആന്ത്യയ഻ീല അുരഺഖയ ഗടനഔള്  വളീരയധ഻ഔം ന്ദ്പം  നങ്ങീളയഽം ീവലലുവ഻ള഻ഔീളയഽം 
ുനര഻ടഽഔയഽം തഽടര് ന്ഽം ുനര഻ട്ട് ീഔഺ ട഻ര഻ക്കഽഔയഺണ്. ആത് അുരഺഖയപര഻പഺലന 
ഗടനയഽീട സവ഻ുശഷതീയയഽം വയപ്ത഻ീയയഽം വയക്ത഻തലങ്ങള഻ലഽള വ അവശയങ്ങീളയഽം  
അുരഺഖയപര഻പഺലന സംഗടനയഽീട ഗടനീയയഽം ബഺധ഻ക്കഽം. ആത് നമഽക്ക് ങര് ചാണ 
ീങയാറഺം: 

1. ജനസംക യഽമഺയ഻ ബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട്  ത്പവണതഔൾ 

a) ജനസംകയ ന഻രക്ക഻ല്  ര ടഺം സ്ഥഺനത്ത് ന഻ല് ക്കഽന് രഺജയമഺണ് ആന്ത്യ. 

b) ആത് ജനസംകയ വര് ദ്ധനവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ന്ദ്പം  നങ്ങീള തഽറന്് ഔഺണ഻ക്കഽന്ഽ. 

c) ങ഻ഔ഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ പണം മഽടക്കഽന്ത഻നഽള വ അളുഔളുീട  ഔഴ഻വ഻ീന ബഺധ഻ക്കഽന് 
ഗടഔമഺണ് ദഺര഻ദയം. 

2. സഺമാഹ഻ഔ ത്പവണതഔൾ 

a) വര് ദ്ധ഻ചാണു വരഽന് നഖരവത്ഔരണം ഄഥവഺ ജനങ്ങൽ ന്ദ്ഖഺമ഼ണ ന്ദ്പുദശങ്ങള഻ല്  ന഻ന്ഽം 
നഖരങ്ങള഻ുലക്ക് ന഼ങ്ങഽന്തഽം അുരഺഖയ പര഻പഺലനത്ത഻നഽള വ ീവലലുവ഻ള഻ഔളഺണ് 

b) ൂവദയ ൂസഔരയങ്ങള്  ലഭയമലലഺത്തതഽം ീങലവ് തഺങ്ങഺൽ ഔഴ഻യഺത്തതഽം മാലം ന്ദ്ഖഺമ 
ന്ദ്പുദശങ്ങള഻ീല  അുരഺഖയന്ദ്പം  നങ്ങള്  ആുപ്പഺഴഽം ന഻ലന഻ല് ക്കഽന്ഽ ട്. 

c) വയഺയഺമം ആലലഺത്ത  ഔാടഽതല്  ഈദഺസ഼നമഺയ ജ഼വ഻തത്ത഻ുലക്ക്  ന഼ങ്ങഽുമ്പഺൽ  
ന്ദ്പുമഹം, ഈയര് ന് രക്തസമ്മര് ദം ുപഺലഽള വ പഽത഻യ വ഻ഭഺഖങ്ങള഻ലഽള വ 

ഄസഽകങ്ങള഻ുലക്ക് രഺീള നയ഻ക്കഽം. 

3. ജ഼വ഻തഔഺലയളവ് 

a) ആന്് ജന഻ക്കഽന് രഽ ഔഽഞ്ഞ് എന്ദ്ത വര് ഷം ജ഼വ഻ക്കഽീമന്തഺണ് ജ഼വ഻തഔഺലയളവ് 

b) സവതന്ത്യ ലഭ഻ചാണ സമയത്ത് ജ഼വ഻തഔഺലയളവഺയ 30 വയസിന് എന്ത഻ൽ ന഻ന്ഽം ആന്് 
60 വയസിന഻ുലക്ക് എത്ത഻ പുക്ഷ വര് ദ്ധ഻ചാണ ജ഼വ഻തഔഺലയളവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട 
ന്ദ്പം  നങ്ങീളപ്പറ്റ഻ പറയഽന്഻ലല. 

c) ആതഺണ് അുരഺഖയപരമഺയ ജ഼വ഻ത ഔഺലയളവ് എന് പഽത഻യ സകല് പത്ത഻ുലക്ക് 
നയ഻ചാണത്. 
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d) ആത഻ന് വഺര് ദ്ധഔയുരഺഖങ്ങള് ക്കഽള വ രഽ ഄട഻ത്തറ സിഷ്ട഻ുക്ക ടത് അവശയമഺണ്. 

 

F. ഇത്ഫ യ഻ീല ുുരഺഖ  ഇന്ഷവറന്സ഻ന്ീറ ഉല്പത്ത഻ 

അുരഺഖയപര഻പഺലനവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ത഼രഽമഺനങ്ങള്  എടഽക്കഽന്ത഻ൽ സര് ക്കഺൽ 
ത഻രക്ക഻ലഺയ഻രഽീന്ക഻ലഽം അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് പദ്ധത഻ നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്ത഻ന് സമയം 
ഔ ീടത്ത഻യ഻രഽന്ഽ.  പ഻ന്഼ടഺണ് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ഔളുമഺയ഻ 
ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ഔൽ എത്ത഻യത്. ആന്ത്യയ഻ല്  അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ഈടീലടഽത്തത് 
ആങ്ങീനയഺണ്: 

a) എ) എംുലഺയ഼സ്ഡ ുസ്റ്ററ്റഇ ഇന്ഷവറന്സ്ഡ സ്ഡഔ഼ം 

1947-ൽ ആന്ത്യയ്ക്ക്ക് സവഺതന്ദ്ന്ത്യം ലഭ഻ചാണ് ഄധ഻ഔം ൂവഔഺീത 1948-ീല ആഎസ്ഐ 

അക്ട഻ലാീട അരംഭ഻ചാണ എംുലഺയ഼സ് ുസ്റ്ററ്റ് ആന് ഷവറന് സ്  സ്ഔ഼മ഻ലാീടയഺണ് ആന്ത്യയ഻ൽ 
അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് അരംഭ഻ചാണത്. സവഔഺരയ ുമകലയ഻ൽ ുജഺല഻ ീങുയാറുഺ ുജഺല഻ 
ീങയാറുന്  ലൂ-ുഔഺളര്  ജ഼വനക്കഺര് ക്കഺയ഻ട്ടഺണ് ഇ  സ്ഔ഼ം അവ഻ഷ്ഔര഻ചാണത്, ആത് 
ഄത഻ന് ീറ ശിംകലയ഻ലഽള വ ഡ഻സ്പന്  സറ഻ഔള഻ലാീടയഽം അശഽപന്ദ്ത഻ഔള഻ലാീടയഽം 
സമന്ദ്ഖമഺയ അുരഺഖയ ുസവനം നല് ഔ഻ വരഽന്ഽ ട്.  

ഡ഻സ്പന് സറ഻ഔളും അശഽപന്ദ്ത഻ഔളും  നടത്തഽന്ത഻നഽം തങ്ങളുീട ീസിഔരയം 
ഄപരയഺപ്തമഺീണക഻ല്   ീപഺതഽ-സവഔഺരയ ുമകലയഽമഺയ഻  ഔരഺറ഻ല്  
ഏര് ീപ്പടഽന്ത഻നഽമഽള വ  ഏജന് സ഻യഺണ് ആഎസ്ഐസ഻ (എംുലഺയ഼സ് ുസ്റ്ററ്റ് 
ആന് ഷവറന് സ് ുഔഺര് പ്പുറഷൽ. 

15000 രാപ വീര വരഽമഺനമഽള വ എലലഺ ജ഼വനക്കഺരഽം പകഺള഻ത്ത വയവസ്ഥയ഻ലഽള വ 

പര഻രക്ഷയ഻ല്  ഈള് ീപ്പടഽം.  ഄതഺയത് ജ഼വനക്കഺരന്  ുപയ്ക്ുറഺള഻ന് ീറ 1.75% 

ശതമഺനവഽം ീതഺഴ഻ൽ ദഺതഺവ് 4.75% ഈം  വ഻ഹ഻തം നല് ഔഽം, സംസ്ഥഺന സര് ക്കഺൽ 
ീമഡ഻ക്കല്  ീങലവഽഔളുീട 12.5% സംഭഺവന നല് ഔഽം. 

ലഭ഻ക്കഽന് അനഽഔാലയങ്ങളഺണ്: 

a) ആഎസ്ഐസ഻യ഻ല്  ീസിജനയ സമന്ദ്ഖ അുരഺഖയ പര഻പഺലനം 

b) ന്ദ്പസവഺനഽഔാലയം 

c)   ൂവഔലയഺനഽഔാലയം 

d) ഄസഽകങ്ങൽ മാലം ുവതനം നഷ്ടീപ്പടഽഔയഺീണക഻ൽ നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ പണം 
നല് ഔഽം. 

e)   ജ഼വനക്കഺരന്  മര഻ക്കഽഔയഺീണക഻ൽ മരണഺന്ത്രഔര് മ്മങ്ങള് ക്കഽള വ  ീങലവ്. 

ഄംഖ഼ഔിത ീമഡ഻ക്കല്  വ഻ദദ്ധരദ്ധര഻ൽ ന഻ന്ഽം സവഔഺരയ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽമഽള വ 

ുസവനങ്ങളും ആത഻ൽ ഈള് ീപ്പടഽം. 2012-ീല ഔണക്ക് ന്ദ്പഔഺരം 65.5 ദശലക്ഷം 
ഖഽണുഭഺക്തഺക്കളഺണ് ആഎസ്ഐഎസ഻ന് ീറ ഔ഼ഴ഻ൽ വരഽന്ത്. 

 

b) ുഔത്േ സര്ക്കഺര഻ന്ീറ ുുരഺഖ  പത്പത഻ 

ആഎസ്ഐഎസ഻ന് ീറ പ഻ന്ഺീല ീപന് ഷൽഔഺരഽം സ഻വ഻ല഻യൽ ുജഺല഻യ഻ലഽള വ  ഄവരഽീട 
ഔഽടഽംബഺംഖങ്ങള് ക്കഽം ഈള് പ്പീടയഽള വ  ുഔന്ദ്ര സര് ക്കഺൽ ജ഼വനക്കഺര് ക്കഺയ഻ 1954-ല്   
ുഔന്ദ്ര സര് ക്കഺര഻ന് ീറ അുരഺഖയ പദ്ധത഻ (സ഻ജ഻എചാണ്എസ്) അരംഭ഻ചാണു.  ആത് 
ജ഼വനക്കഺരഽീട ൂഔയാറ഻ല്  ന഻ന്ഽം ീങറ഻യ വ഻ഹ഻തവഽം ീതഺഴ഻ലഽടമയഽീട (ുഔന്ദ്ര 
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സര് ക്കഺര഻ന് ീറ) വല഻യ വ഻ഹ഻തവഽം സവ഼ഔര഻ചാണ് ജ഼വനക്കഺര് ക്കഽം ഄവരഽീട 
ഔഽടഽംബഺംഖങ്ങള് ക്കഽം സമ്പാര് ണ  പര഻രക്ഷ നല് ഔഽഔ എന്തഺണ് ലക്ഷയ്ം. 

ആത഻ല്  എലലഺ ൂവദയ വ഻ഭഺഖങ്ങളും  , ഄുലഺപ്പത഻ സ഻സ്റ്റത്ത഻ലഽള വ ഄട഻യന്ത്ര 
ുസവനങ്ങളും, ീസിജനയ മരഽന്ഽഔളും പര഻ുശഺധനഔളും ുറഡ഻ുയഺളജ഻യഽം,  
ഖഽരഽതരമഺയ ഄസഽകമഽള വ ുരഺഖ഻ഔീള ുനര഻ട്ട് സരര് ശ഻ക്കഽന്തഽം, വ഻ദദ്ധരദ്ധ ങ഻ഔ഻ത്സ, 

തഽടങ്ങ഻യവയഽം ലഭ഻ക്കഽം. 

 ജ഼വനക്കഺരന് ീറ വ഻ഹ഻തം വീര ീങറഽതഺണ്-ഄതഺയത് ശമ്പള സ്ുഔയ഻ല഻ന് ീറ 
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ മഺസുന്ത്ഺറഽം 15 രാപ മഽതൽ 150 രാപ വീര. 

2010-ല് , സ഻ജ഻എസിന഻ല്  8,00,000 ഔഽടഽംബങ്ങള഻ലഺയ഻ ഏഔുദശം 3 

ദശലക്ഷത്ത഻ലധ഻ഔം ഖഽണുഭഺക്തഺക്കളഺണഽള വത്. 

c) സ഻) വഺണ഻ജ  ുുരഺഖ  ഇന്ഷവറന്സ്ഡ 

ആന് ഷവറന് സ് ുമകല ുദശസഺത്ഔര഻ക്കഽന്ത഻ന് മഽമ്പഽം ുശഷവഽം  ങ഻ല ുനഺണ് -ൂലഫ് 
ആന് ഷവറര് മഺരഺണ് വഺണ഻ജയ അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് വഺദ്ഖഺനം ീങയ്ക്ത഻രഽന്ത്.  
പുക്ഷ, തഽടക്കത്ത഻ല്  ഄത്  ആന് ഷവറര് മഺര് ക്ക് നഷ്ടമഺണ് സംഭഺവന ീങയ്ക്ത഻രഽന്ത്, 
ആത് ുഔഺര് പ്പുററ്റ് ീേയ഻ന് റഽഔള് ക്കഺയ഻രഽന്ഽ ലഭ഻ചാണ഻രഽന്ത് ഄതഽം ന഻ര് ദ഻ഷ്ട പര഻ധ഻യ഻ൽ 
മഺന്ദ്തം. 

1986-ല്  വയക്ത഻ഔള് ക്കഽം ഄവരഽീട ഔഽടഽംബഺംഖങ്ങള് ക്കഽമഽള വ  അദയീത്ത അുരഺഖയ 
ആന് ഷവറന് സ് ഈത്പന്ം എലലഺ 4 ുദശസഺത്ഔര഻ചാണ് ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ഔളും (ഄവ 
ജനറല്  ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ ഒഫ് ആന്ത്യയഽീട ഈപസ്ഥഺപനമഺയ഻രഽന്ഽ)  അരംഭ഻ചാണു.  
ഇ ഈത്പന്ം, ീമഡ഻ീേയ഻ം ന്ദ്പസവം, ന഻ലവ഻ലഽള വ ഄസഽകങ്ങള്  തഽടങ്ങ഻യവ 
ഴ഻വഺക്ക഻ നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല് ഔഽന്ത഻ന് ങ഻ല വഺര് ഷ഻ഔ പര഻ധ഻ ഔല് പ഻ചാണഺണ്  
അശഽപന്ദ്ത഻ ീങലവഽഔള് ക്കഽള വ പര഻രക്ഷ നല് ഔ഻യ഻രഽന്ത്.  ആത് പല അവര് ത്ത഻ 
വ഻പണ഻യഽീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ പഽതഽക്ക഻യ഻രഽന്ഽ, ഄവസഺനമഺയ഻ പഽതഽക്ക഻യത് 2012-
ലഺണ്. 

എന്ത്഻രഽന്ഺലഽം, രഽപഺട് തവണ പഽതഽക്ക഻ീയക഻ലഽം ീമഡ഻ീേയ഻മ഻ന് ീറ  ആന്ീത്ത 

പത഻പ്പ഻ല് , ഄതഺയത്  ആന്ത്യയ഻ീല സവഔഺരയ അുരഺഖയ  ആന് ഷവറന് സ്  ആുപ്പഺഴഽം 
അശഽപന്ദ്ത഻ വഺസത്ത഻നഽള വ  നഷ്ടപര഻ഹഺരം  വഺര് ഷ഻ഔഺട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് 
നല് ഔ഻വരഽന്ത്, ആത് വളീര ജനന്ദ്പ഼ത഻യഽള വതഽമഺണ്. സവഔഺരയ അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് 
ഈത്പന്ം   ആുപ്പഺഴഽം  ീമഡ഻ീേയ഻ം പര഻രക്ഷ എന്ഺണ് മ഻ക്ക അളുഔളും പറയഽന്ത് 
ആത഻ീന ആന് ഷവറൽ വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന് ഈത്പന്മഺയ഻ട്ടലല രഽ ഈത്പന് 
വ഻ഭഺഖമഺയ഻ട്ടഺണ് അളുഔള്  ഔഺണഽന്ത്. 

2001-ലഺണ് ആന് ഷവറന് സ് ുമകലയയ഻ുലക്ക് സവഔഺരയ പകഺള഻ഔൽ ഔടന്് വന്ത്, 
അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് വളീര ുവഖത്ത഻ൽ വളര് ന്ഽ പുക്ഷ  ആുപ്പഺഴഽം 
ഄന്ദ്പയഽക്തമഺയ രഽ വല഻യ വ഻പണ഻ ന഻ലന഻ല് ക്കഽന്ഽ ട്.  പര഻രക്ഷഔള഻ലഽം 
ഴ഻വഺക്കലഽഔള഻ലഽം വളീരയധ഻ഔം മഺറ്റങ്ങൽ വര഻ഔയഽം പഽത഻യ അഡ്-ഒണ്  
പര഻രക്ഷഔള്  അവ഻ഷ്ഔര഻ക്കഽഔയഽം ീങയ്ക്ത഻ട്ടു ട്, ഄവീയപ്പറ്റ഻ നമഽക്ക് ഄടഽത്ത 

പഺഠങ്ങള഻ല്  പഠ഻ക്കഺം. 

ആന്് ആന്ത്യൽ വ഻പണ഻യ഻ല്  മഽന്ാറ഻ലധ഻ഔം ആന് ഷവറന് സ് ഈത്പന്ങ്ങൽ ലഭയമഺണ്. 

 

G. ുുരഺഖ  ഇന്ഷവറന്സ്ഡ വ഻പണ഻  

ആന്ീത്ത അുരഺഖയ ആന് ഷവന് സ്  വ഻പണ഻യ഻ല്   അുരഺഖയ പര഻പഺല ീസിഔരയം 
നല് ഔഽന്വരഽം, മറ്റ് ആന് ഷവറന് സ് ുസവനങ്ങൽ നല് ഔഽന്വരഽം വ഻വ഻ധ ആടന഻ലക്കഺരഽം 
ഈള് പ്പീട ഄുനഔം ുപരഽ ട്.  ങ഻ല ഄട഻സ്ഥഺന ീസിഔരയം ന്ദ്പദഺനം ീങയാറും എന്ഺൽ മറ്റ് 
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ങ഻ലത് പ഻ന്ത്ഽണയ്ക്ക്കഺനഽള വ ീസിഔരയങ്ങളും ന്ദ്പദഺനം ീങയാറും.  ങ഻ലത് സര് ക്കഺൽ 
ുമകലയ഻ലഽം മറ്റ് ങ഻ല സവഔഺരയ ുമകലയ഻ലഽമഺണ്.  ഄവീയപ്പറ്റ഻ നമഽക്ക് ുനഺക്കഺം: 

A. അട഻സ്ഥഺന ീസൌഔര ം: 

1. ീപഺതഽ ുുരഺഖ  ുമകല 

ീപഺതഽ അുരഺഖയ ുമകല ുദശ഼യതലത്ത഻ലഽം സംസ്ഥഺന തലത്ത഻ലഽം ജ഻ലലഺ തലത്ത഻ലഽം  
രഽ പര഻ധ഻ വീര വ഻ുലലജ് തലത്ത഻ലഽം ന്ദ്പവര് ത്ത഻ക്കഽന്ഽ ട്, ആത് ുദശ഼യ അുരഺഖയ 
പദ്ധത഻ഔള്  വ഻ുലലജഽഔള഻ൽ നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്ത഻ന് ുവ ട഻യഺണ്, ന്ദ്ഖഺമ഼ണര് ക്കഽം സര് ക്കഺര഻നഽം 
മുദ്ധയ ആടന഻ലക്കഺൽ  എന്  ഔമ്മയാണ഻റ്റ഻ ുവഺളന് റ഻യര് മഺൽ ന഻ലീഔഺള വുന്ഽ ട്. 
ആവരഺണ്: 

a) അംഖനവഺട഻ ജ഼വനക്കഺര് (ജനസംകയ 1000-ന്  1 എന് ഔണക്ക഻ൽ) 
മഺനവുശഷ഻ വഔഽപ്പ഻ന് ീറ ആന് റുന്ദ്ഖറ്റഡ് ൂങല് ഡ് ഡവലപ്ീമന് റ് സര് േ഼സ് 
സ്ഔ഼മ഻ന് ീറയഽം (ഐസ഻ഡ഻എസ്) ുപഺഷഔപാരഔം  വ഻തരണം ീങയാറുന് 
പദ്ധത഻യഽീട ഔ഼ഴ഻ല്  എന് ുറഺൽ ീങയാറീപ്പട്ടവരഺണ്.  

b) പര഻ശ഼ലനം ലഭ഻ച്ച ജനന അറ്റന്ഡര്മഺരഽം (ട഻ബ഻എ) ത്ഖഺമ഼ണ 

ുുരഺഖ  ൂഖഡഽഔളറം (മഽമ്പ് സംസ്ഥഺനങ്ങള഻ീല അുരഺഖയ വഔഽപ്പ഻ന് ീറ 
പദ്ധത഻ഔള഻ൽ ന്ഺയ഻രഽന്ഽ). 

c) എന് എചാണ്അര് എം (ുദശ഼യ ന്ദ്ഖഺമ഼ണ അുരഺഖയ മ഻ഷന് )  പദ്ധത഻ ന്ദ്പഔഺരം 

ത഻രീഞ്ഞടഽക്കീപ്പട്ട ുശ (അീത്ഔഡ഻റ്റ് ുസഺഷ ല് ീഹല്ത്തഇ 
ുകട഻വ഻സ്റ്റഇ) ുവഺളന്റ഻യമഺര് പഽത഻യതഽം  ന്ദ്ഖഺമ഼ണ അുരഺഖയ 

തലത്ത഻ൽ  ന്ദ്പവര് ത്ത഻ക്കഽന്ത഻ൽ ന്ദ്പവര് ത്ത഻ക്കഽന്ത഻ന് പര഻ശ഼ലന ലഭ഻ചാണവരഽമഺണ്, 
ആവരഺണ് ന്ദ്ഖഺമ഼ണ ന്ദ്പുദശത്ത് അുരഺഖയുമകലയഽീട മദ്ധയവര് ത്ത഻ഔളഺയ഻ 
ന്ദ്പവര് ത്ത഻ക്കഽന്ത്. 

സബ്-ീസന്ററഽഔൾ ഒുരഺ 5000 ുപര് ക്കഽം ീരണം എന് ന഻ലയ഻ലഺണ് 

രാപ഼ഔര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് (മലന്ദ്പുദശത്തഽം അദ഻വഺസ഻ മറ്റ് പ഻ുന്ഺക്ക ന്ദ്പുദശത്തഽം 3000 
ുപര് ക്ക് 1 ), ഒ്സ഻ലറ഻ ുനഴ്സ് മ഻ഡ്-ൂവഫ് എന്റ഻യീപ്പടഽന് രഽ വന഻ത 
അുരഺഖയ ന്ദ്പവര് ത്തഔയഽം രഽ പഽരഽഷ അുരഺഖയ ന്ദ്പവര് ത്തഔനഽം ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കഽം. 

ന്ദ്പഺഥമ഻ഔ അുരഺഖയുഔന്ദ്രങ്ങൽ 6 സബ്ീസന് ററഽഔളുീട റഫറൽ യാണ഻റ്റുഔളഺണ്, ആത് 
30000 ുപര് ക്ക് ീരണം എന് ഔണക്ക഻ലഺണ് രാപ഼ഔര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് ((മലന്ദ്പുദശത്തഽം 
അദ഻വഺസ഻ മറ്റ് പ഻ുന്ഺക്ക ന്ദ്പുദശത്തഽം 20000 ുപര് ക്ക് ീരണം). എലലഺ 
പ഻എച്ചച്ചസ഻ഔള഻ലഽം ഓ്ു്പഷയന് ീറ ീസിഔരയമഽ ട്, മഺന്ദ്തമലല മ഻ക്കത഻ലഽം 4 മഽതൽ 6 
ുരഺഖ഻ഔള് ക്കഽള വ ഔ഻ടത്ത഻ ങ഻ഔ഻ത്സ ീസിഔരയവഽമഽ ടഺവഽം. ആവ഻ീട രഽ ീമഡ഻ക്കല്  
ഒഫ഼സറഽം, 14 പഺരഺീമഡ഻ക്കൽ ജ഼വനക്കഺരഽം (ഒുരഺ സ്ന്ദ്ത഼-പഽരഽഷ അുരഺഖയ 
ന്ദ്പവര് ത്തഔരഽം, രഽ ുനഴ്സ്-മ഻ഡ് ൂ വഫഽം, രഽ ലുബഺറട്ടറ഻ ീട്ന഼ഷയനഽം രഽ 
ഫഺര് മസ഻സ്റ്റുംസ മറ്റ് ബന്ധീപ്പട്ട ജ഼വനക്കഺരഽം ഈള് പ്പീട). 

4 പ഻എച്ചച്ചസ഻ഔള് ക്കഽള വ അദയീത്ത റഫറല്  യാണ഻റ്റുഔളഺണ് ഔമിറ ാണ഻റ്റ഻ 
ുുരഺഖ  ുഔത്േങ്ങൾ, ആവ഻ീട ന്ദ്പുതയഔ പര഻പഺലനം ലഭ഻ക്കഽം.  ഒുരഺ 

സ഻എച്ചച്ചസ഻യഽീടയഽം മഺനദണ്ഡന്ദ്പഔഺരം (1 ലക്ഷം ുപര് ക്ക്) ആവ഻ീട 30 ഔ഻ടക്കഔളും, 
രഽ ഒപ്പുറഷന്  ത഼ുയറ്ററഽം, എ്ുസ്റ ീമഷ഼നഽം, ുലബര് റാമഽം, ലഺബ് ീസിഔരയങ്ങളും  
വ഻ദദ്ധരദ്ധരഺയ നഺല് ജ഼വനക്കഺരഽം ഄതഺയത് രഽ സര് ജൽ, രഽ ഫ഻സ഻ഷയൽ, രഽ 
ൂഖനുഔഺളജ഻സ്റ്റ്, രഽ പ഼ഡ഻യഺന്ദ്ട഼ഷന് , 21 പഺരഺീമഡ഻ക്കൽ-മറ്റ് ജ഼വനക്കഺരഽീടയഽം 
പ഻ന്ത്ഽണ എന്഻വയഽം ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കണം. 
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ത്ഖഺമ഼ണ ുശഽപത്ത഻ഔളറം രാപ഼ഔര഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടു ട്, ആവയ഻ൽ ഈപ-ജ഻ലല 

അശഽപന്ദ്ത഻ഔൽ ഄതഺയത് സബ്-ഡ഻വ഻ഷണൽ⁄ തഺലാക്ക് അശഽപന്ദ്ത഻ഔൽ⁄ സ്ീപഷയഺല഻റ്റ഻ 
അശഽപന്ദ്ത഻ഔള്  (രഺജയീത്ത ഏഔുദശം 2000 എണം) ഈള് ീപ്പടഽം. 

സ്ഡീപഷ ഺല഻റ്റ഻-പര഻ശ഼ലന ുശഽപത്ത഻ഔൾ വളീര ഔഽറവഺണ് ആവയ഻ൽ 

ീമഡ഻ക്കൽ ുഔഺുളജഽഔളും (ന഻ലവ഻ൽ ഏഔുദശം 300 എണം) മറ്റ് മാന്ഺംഗട്ട റഫറൽ 
ുഔന്ദ്രങ്ങളും ഈള് ീപ്പടഽം. 

സര് ക്കഺര഻ന് ീറ മറ്റ് ഏജന് സ഻ഔളഺണ് ീറയ഻ല് ുവ, ഡ഻ഫന് സ്, ഄതഽുപഺലഽള വ വന് ഔ഻ട 
വഔഽപ്പുഔളുീട (ുപഺര് ട്ടുഔളും ൂമനഽഔളും) ഡ഻സ്പന് സറ഻ഔളും അശഽപന്ദ്ത഻ഔളും. 
ആവയഽീട  ുസവനം ബന്ധീപ്പട്ട വ഻ഭഺഖത്ത഻ീല ജ഼വനക്കഺര് ക്കഽം ഄവരഽീട അന്ദ്ശ഻തര് ക്കഽം 
മഺന്ദ്തുമ ലഭ഻ക്കഽഔയഽള വു. 

 

2. സവഔഺര  ുമകലയ഻ലഽള്ള പ ദഺതഺക്കൾ 

ആന്ത്യയ഻ൽ ന്ദ്പഺഥഺമ഻ഔ, ര ടഺംഗട്ട, മാന്ഺംഗട്ട  അുരഺഖയ പര഻പഺലനം നല് ഔഽന് 
ഄുനഔം സവഔഺരയ സ്ഥഺപനങ്ങളു ട്.  ആവ തീന്  ുവഺളന് ററ഻,  ലഺഭ ീഔഺത഻യ഻ലലഺത്ത 

സംഗടനഔൽ, ലഺഭം ുനഺക്കഽന് ുഔഺര് പ്പുററ്റുഔൽ, ന്ദ്ടസ്റ്റുഔൽ,  ുസഺുളഺ  ന്ദ്പഺക്ട഼ഷനറഽമഺൽ, 
സ്റ്റഺന് ുഡുലഺൽ വ഻ദദ്ധരദ്ധ ുസവനങ്ങൽ, പര഻ുശഺധന ലഺബഽഔൽ, ഫഺര് മസ഻ ുഷഺപ്പുഔൽ,  
ുയഺഖയതയ഻ലലഺത്ത ദഺതഺക്കൽ എന്഻വൽ ഈള് ീപ്പടഽം. ആന്ത്യയ഻ൽ 77%-ൽ ഄധ഻ഔം ഄുലഺപ്പത഻ 
(എംബ഻ബ഻എസഽം ഈയര് ന് ുയഺഖയതയഽം) ുഡഺക്ടറഽമഺരഽം സവഔഺരയ ുമകലയ഻ലഺണ്  
ുജഺല഻ ീങയാറുന്ത്.  82%-ലധ഻ഔം ുരഺഖ഻ഔൽ സരര് ശ഻ക്കഽന്തഽം ആന്ത്യയ഻ൽ എലലഺ 
തലങ്ങള഻ലഽമഽള വ ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന഻ൽ 52%ഈം സവഔഺരയ ുമകലയ഻ലഺണ്. 

 ആന്ത്യയ഻ൽ മറ്റ് എലലഺ ൂവദയ വ഻ഭഺഖങ്ങള഻ലഽമഺയ഻ (അയഽര് ുവദം, സ഻ദ്ധ, യാനഺന഻, 
ുഹഺമ഻ുയഺപത഻) ഏഔുദശം 7 ലക്ഷത്ത഻ധ഻ഔം ുയഺഖയരഺയ ന്ദ്പഺക്ട഼ഷണറഽമഺരഺണഽള വത്. 
ആത് ീപഺതഽ-സവഔഺരയ ുമകലയ഻ീല അീഔയഽള വ ഔണക്കഺണ്. 

അുരഺഖയപര഻പഺലനത്ത഻ന് ലഺഭം ുനഺക്ക഻ ുസവനം നല് ഔഽന് ദഺതഺക്കൽ ഔാടഺീത 
സമാഹത്ത഻ന് അുരഺഖയം പര഻പഺലനം നല് ഔഽന്ത഻ന് എന് ജ഻ഒഔളും ുവഺളന് ററ഻ 
ുമകലഔളും സഽലഭമഺണ്. 

ഏഔുദശം 7000-ല്  ഄധ഻ഔം ുവഺളന് ററ഻ ഏജന് സ഻ഔളഺണ് അുരഺഖയവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട 
വ഻വ഻ധ ന്ദ്പവര് ത്തനങ്ങള഻ൽ ഏര് ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ത്.  ര ടഺംഗട്ട-മാന്ഺംഗട്ട ങ഻ഔ഻ത്സയ്ക്ക്കഽള വ 
അശഽപന്ദ്ത഻ഔളഺയ഻ രജ഻സ്റ്റൽ ീങയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത഻ൽ ഄധ഻ഔവഽം  ലഺഭം ുനഺക്കഺത്ത 

ീസഺൂസറ്റ഻ഔൽ  ഄഥവഺ ന്ദ്ടസ്റ്റുഔളഺയ഻ട്ടഺണ്,  മഺന്ദ്തമലല ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ഔൽക്ക് 
ആന് ുപഷയന് റ്  ുസവനങ്ങൽ നലല ര഼ത഻യ഻ൽ നല് ഔ഻ ുപഺരഽന്ഽമഽ ട്. 

3. െഺര്മസ ാട്ട്യൂട്ട്഻ക്കല് ുമകല 

മരഽന്ഽഔളും അുരഺഖയവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ഈത്പന്ങ്ങള഻ുലക്ക് വരഽുമ്പഺൽ, ആന്ത്യയ഻ീല 
ഫഺര് മസയാട്ട഻ക്കൽ ുമകല വളീര ബിഹത്തഺണ്, 1950-ല്  10 ുഔഺട഻ രാപ 
മാലധമഺയ഻രഽന് ഇ വയവസഺയം ആന്് 55000 ുഔഺട഻ മാലയമഽള വ വയവസഺയമഺയ഻ 
(ഔയറ്റുമത഻ ഈള് പ്പീട)  വളര് ന്ഽഔഴ഻ഞ്ഞഽ.  ഇ ുമകലയ഻ല്   ഏഔുദശം 5 ദശലക്ഷം 
അളുഔൽ 6000-ല്  ഄധ഻ഔം ഈത്പഺദന യാണ഻റ്റുഔള഻ലഺയ഻ ുജഺല഻ ീങയ്ക്തഽ വരഽന്ഽ. 

ുമകലയഽീട ുഔന്ദ്ര഼ഔിത വ഻ല ന഻ര് ണയ഻ക്കഽന്ത് നഺഷണൽ ഫഺര് മസയാട്ട഻ക്കല് സ് ൂന്ദ്പസ഻ംഖ് 
ഄുതഺറ഻റ്റ഻യഺണ് (എന് പ഻പ഻എ), ഫഺര് മ വ഻ഭഺഖം മ഻ന഻സ്ന്ദ്ട഻ ഒഫ് ീഔമ഻ക്കല് സ഻ന് ീറ 
ഔ഼ഴ഻ലഺണ് വരഽന്ത്. ങ഻ല മരഽന്ഽഔള്  മഺന്ദ്തുമ (500-ൽ 76 എണം മഺന്ദ്തം ഄഥവഺ 
വളീര ഔാടഽതൽ മരഽന്്)  വ഻ലന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ൽ ഈള് ീപ്പടഽന്ഽള വു, ബഺക്ക഻യഽള വ മരഽന്ഽഔളും 
ന഻ര് മ്മഺതഺക്കള് ക്കഽം സവതന്ദ്ന്ത്മഺയ഻ വ഻ല ന഻ര് ണയ഻ക്കഺം.  മരഽന്ഽഔളുീട ഖഽണന഻വഺരവഽം 
വ഻ലയഽം ുനഺക്ക഻ക്കഺണഽന്ത് സംസ്ഥഺനങ്ങള഻ീല ന്ദ്ഡഖ് ഔണ് ുന്ദ്ടഺളര് മഺരഺണ്. 
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B. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ദഺതഺക്കൾ: 

ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ഔൽ ന്ദ്പുതയഔ഻ചാണും ജനറൽ ആന് ഷവറന് സ് ുമകലയഺണ്  വല഻യ ര഼ത഻യ഻ല്  
അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുസവനങ്ങൽ നല് ഔ഻ ുപഺരഽന്ത്.  ആവ ുനരീത്ത തീന് ല഻സ്റ്റ് 
ീങയാറീപ്പട്ടവഺണ്.  ഏറ്റവഽം ന്ദ്ശദ്ധയമഺയ ഔഺരയീമീന്ത്ന്ഺൽ ആന്് 5 സ്റ്റഺന് ുഡുലഺൽ 
അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ഔളും ന഻ലവ഻ലഽ ട് -  ഭഺവ഻യ഻ൽ  ുവീറയഽം ഔമ്പന഻ഔള്  
ഄുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ശിംകലയ഻ുലക്ക് ഔടന്് വരഽം. 

C. ഇടന഻ലക്കഺര്: 

ആന് ഷവറന് സ് ുമകലയഽീട ഭഺഖം എന് ന഻ലയ഻ൽ  ധഺരഺളം വയക്ത഻ഔളും സ്ഥഺപനങ്ങളും  
അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുമകലയ്ക്ക്ക്  ുസവനങ്ങൽ നല് ഔ഻ വരഽന്ഽ ട്.  ആത്തരം 
ആടന഻ലക്കഺീര ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത് ഐഅര് ഡ഻എയഺണ്. ആവയഺണ്: 

1. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ുത്ബഺക്കറഽമഺര് - ആവര്  വയക്ത഻ഔുളഺ സ്ഥഺപനങ്ങുളഺ 

അഔഺം, ആവര്  ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻യ്ക്ക്ക് ുവ ട഻ സവതന്ദ്ന്ത്രഺയ഻ ന്ദ്പവര് ത്ത഻ക്കഽം.  
ആവര്  ആന് ഷവറന് സ് അവശയമഽള വ  അളുഔീള ന്ദ്പത഻ന഻ധ഼ഔര഻ക്കഽഔയഽം ഏറ്റവഽം മ഻ഔചാണ 
ന്ദ്പ഼മ഻യം ന഻രക്ക഻ല്  ഏറ്റവഽം മ഻ഔചാണ  ആന് ഷവറന് സ് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് 
ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ഔളുമഺയ഻ ഄവീര ബന്ധീപ്പടഽത്തഽം. ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത 
വയക്ത഻ഔള് ക്ക് നഺശനഷ്ടമഽ ടഺഔഽന് സമയത്തഽം ആന് ഷവറന് സ് ീേയ഻ം ീങയാറുന്ത഻നഽം 
അവശയമഺയ സഹഺയസഹഔരണങ്ങൽ ീങയ്ക്തഽ ീഔഺടഽക്കഽം. ആന് ഷവറന് സ് ബ഻സ഻നസിന് 
നടത്തഽന് ഏീതഺരഽ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ഔളുമഺയ഻ ുന്ദ്ബഺക്കറഽമഺര് ക്ക് ബ഻സ഻നസിന് 
ീങയാറഺം. ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്മ഼ഷനഺയ഻ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ ഄവര് ക്ക് ന്ദ്പത഻ഫലം 
നല് ഔഽം. 

2. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഏജന്റഽമഺര് - ആവൽ മ഻ക്കവഺറഽം വയക്ത഻ഔളഺയ഻ര഻ക്കഽം 

പുക്ഷ ങ഻ലത് ുഔഺര് പ്പുററ്റ് ഏജന് റഽമഺൽ അയ഻ര഻ക്കഽം. ുന്ദ്ബഺക്കറഽമഺീര ുപഺീല 
ആന് ഷവറന് സ് ഏജന് റഽമഺര് ക്ക് പല ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ഔളുമഺയ഻ ബ഻സ഻നസിന് നടത്തഺന്  
സഺധ഻ക്കഽഔയ഻ലല, ഄവര് ക്ക് ആന് ഷവറന് സ് ഏജന് സ഻ നല് ഔ഻യ഻ട്ടുള വ ഔമ്പന഻യഽമഺയ഻ 
മഺന്ദ്തുമ ബ഻സ഻നസിന് ീങയാറഺൽ സഺധ഻ക്കഽഔയഽള വു. ന഻ലവ഻ലഽള വ  റഖഽുലഷനഽഔൽ 
ന്ദ്പഔഺരം, രഽ ഏജന് റ഻ന് രഽ ജനറല്  ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻, രഽ ൂലഫ് 
ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻യഽീട ഏജന് റഺയ഻ മഺന്ദ്തുമ ന്ദ്പവര് ത്ത഻ക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽഔയഽള വു,  
ഔാട഻ വന്ഺൽ രഽ അുരഺഖയ ആന് ഷവററഽം. ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്മ഼ഷനഺയ഻ ആന് ഷവറന് സ് 
ഔമ്പന഻ ഄവര് ക്ക് ന്ദ്പത഻ഫലം നല് ഔഽം. 

3. ുത് പഺര്ട്ട്യൂട്ട്഻ അ്മ഻ന഻സ്ഡുത്ടറ്ററഽമഺര് - 2001 മഽതൽ ഇ രംഖുത്തയ്ക്ക്ക് 

ഔടന്് വന്  പഽത഻യ ുസവന ദഺതഺക്കളഺണ് ുതഡ് പഺര് ട്ട഻ ഄ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്ററഽമഺൽ. 
ആവര് ക്ക് ആന് ഷവറന് സ് വ഻ല് ക്കഽവഺനഽള വ ഄനഽമത഻യ഻ലല പുക്ഷ ആന് ഷവറന് സ് 
ഔമ്പന഻ഔള് ക്ക്  ഄ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്റ഼വ് ുസവനങ്ങൽ നല് ഔ഻ ുപഺരഽന്ഽ. ര഻ക്കൽ അുരഺഖയ 
ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ വ഻റ്റഺൽ, ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട വ഻ശദഺംശങ്ങൽ 
ന഻യമ഻ചാണ഻ട്ടുള വ ട഻പ഻എയ്ക്ക്ക് ഄയചാണു നല് ഔഽം, ട഻പ഻എ ുഡറ്റഺുബസ് തയാറഺറഺക്കഽഔയഽം 
ഄത഻നഽുശഷം  ആന് ഷവറൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ീഹല് ത്ത് ഔഺര് ഡ് ആഷയാ ീങയാറുഔയഽം 
ീങയാറും.  ആത്തരം ീഹല് ത്ത് ഔഺര് ഡഽഔള഻ലാീട ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് 
അശഽപന്ദ്ത഻ഔള഻ൽ ന഻ന്ഽം േ഻ന഻ക്കഽഔള഻ൽ ന഻ന്ഽം ഔയഺഷ് ീലസ് ൂവദയ സഹഺയം ലഭ഻ക്കഽം 
(ഄട഻യന്ത്രമഺയ഻ പണം നല് ഔഺീത ങ഻ഔ഻ത്സ ലഭ഻ക്കഽം). ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത 
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഔയഺഷ് ീലസ് ീസിഔരയം ലഭയമീലലക഻ല് , ഄയഺള് ക്ക് അശഽപന്ദ്ത഻ ബ഻ലല് 
നല് ഔ഻ ട഻പ഻എയ഻ൽ ന഻ന്ഽം റ഻യ഻ുമ്പഴ്ീസ്മന് റ് ലഭ഻ക്കഽം. ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ഔൽ 
ഄവരഽീട ീേയ഻മഽഔള് ക്കഽള വ പണം ട഻പ഻എയ്ക്ക്ക് നല് ഔഽം, ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് ീറ ന഻ശ്ച഻ത 
ശതമഺനം തഽഔ ഄവര് ക്ക് ഫ഼സഺയഽം നല് ഔഽം. 
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4. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ീവബ് അത്ഖ഻ുഖറ്ററഽമഺര് - ഐഅര് ഡ഻ഐ 

ീറഖഽുലഷന് സ഻ന് ീറ  ന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ലഽള വ പഽത഻യ വ഻ഭഺഖത്ത഻ല് ീപ്പട്ട ുസവന 
ദഺതഺക്കളഺണ഻വൽ. ഄവൽ ീന്ദ്പഺസ്ീപക്ട഻ീന ുനര഻ട്ട് ഔഺണഺീത ഄവരഽീട 
ീവബ്ൂസറ്റ഻ലാീട ഄഥവഺ ീടല഻മഺര് ക്കറ്റ഻ംഖ഻ലാീട ീന്ദ്പഺസ്ീപക്ടുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് 
ആന് ഷവറന് സ് ബ഻സ഻നസിന് സിഷ്ട഻ക്കഽഔയഽം ഄത് ഄവരഽമഺയ഻ ഔരഺറ഻ൽ ഏര് ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്  
ആന് ഷവറര് മഺര് ക്ക് ൂഔമഺറഽഔയഽം ീങയാറും. ഄത്തരം ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ഔളുീട 
ഈത്പന്ങ്ങൽ തഺരതമയം ീങയാറുന്ത഻നഺയ഻ ന്ദ്പദര് ശ഻പ്പ഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറും. ഄവര്  
ീടല഻മഺര് ക്കറ്റ഻ംഖഽം ഒണ് ൂ ലൽ ുപഺര് ട്ടല഻ലാീട  ന്ദ്പ഼മ഻യം ുശകര഻ക്കഽഔയഽം ന്ദ്പ഼മ഻യം 
ഄടയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഄറ഻യ഻പ്പ് നല് ഔഽഔയഽം മറ്റ് വ഻വ഻ധ ുപഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട 
ുസവനങ്ങൽ നല് ഔഽന്ത഻ന് ഄവൽ ഐഅര് ഡ഻എഐയഽീട ഄനഽമത഻ ുതടഽം. ഄവര്  
ഈ ടഺക്കഽന് ബ഻സ഻നസിന഻ന് ീറയഽം ആന് ഷവറന് സ് ഈത്പന്ങ്ങൽ ന്ദ്പദര് ശ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന് ീറയഽം 
ഓ്ു്സഺഴ്സ഻ംഖ് ുസവനങ്ങളുീടയഽം ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ ഄവര് ക്ക് 
ന്ദ്പത഻ഫലം നല് ഔഽം. 

5. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ മഺര്ക്കറ്റ഻ംഗ് സ്ഥഺപനങ്ങൾ - ഐഅര്  ഡ഻എഐയഽീട  

ന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ലഽള വ ഏറ്റവഽം പഽത഻യ ആടന഻ലക്കഺരഺണ഻വൽ.  ആത്തരം ഈത്പന്ങ്ങൽ 
വ഻പണനം ീങയാറുന്ത഻നഽം വ഻തരണം ീങയാറുന്ത഻നഽം ുസവനം നല് ഔഽന്ത഻നഽം 
ൂലസന് സഽള വ വയക്ത഻ഔീള ന഻യമ഻ചാണ് തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ്പവര് ത്തനങ്ങൽ ഄവൽ 
ീങയാറും: 

ഇന്ഷവറന്സ്ഡ വ഻ല്പന ത്പവര്ത്തനങ്ങൾ:  ആന് ഷവറന് സ് 

ീസയ഻ല് സ്മഺന് മഺീര (ഐഎസ്പ഻) ഈപുയഺഖ഻ചാണ് രഽ സമയത്ത് 2 ൂലഫ്, 2 

ജനറൽ, ര ട് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ഔളുീട ഈത്പന്ങ്ങൽ വ഻ല് ക്കഽന്ത഻ന് 
ഄുതഺറ഻റ്റ഻ ഄനഽമത഻ നല് ഔഽന്ഽ ട്. ജനറല്  ആന് ഷവറന് സ഻ന് ീറ ഔഺരയത്ത഻ൽ, 
സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ ഄുതഺറ്റ഻റ്റ഻ ഄനഽമത഻ നല് ഔഽന് ഫയല്  അന് റ് യാസ് 
മഺര് ഗുരകഔള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ുമഺുട്ടഺൽ, അുരഺഖയ, വയക്ത഻ഖത ഄപഔട, 
ീഹിസ്ുഹഺള് ുഡഴ്സ്, ുഷഺപ്പ്ഔ഼ുപ്പഴ്സ്, ഄതഽുപഺലഽള വ മറ്റ് ആന് ഷവറന് സ് 
ഈത്പന്ങ്ങളുീട ങ഻ലലറ വ഻ല് പന മഺന്ദ്തുമ ഐഎംഎഫ് ഄനഽശഺസന ന്ദ്പഔഺരം ീങയാറഺൽ 
സഺധ഻ക്കഽഔയഽള വു. ഄുതഺറ഻റ്റ഻യഽീട മഽന് ഔാൽ ഄനഽമത഻ുയഺട് ഔാട഻യഽം ന഻ലവ഻ലഽള വ 

ുപഺള഻സ഻യഽടമഔള് ക്ക് അവശയമഺയ ന്ദ്ഔമ഼ഔരണങ്ങൽ ീങയ്ക്തഺലഽം മഺന്ദ്തുമ ആന് ഷവറന് സ് 
ഔമ്പന഻ഔളുമഺയഽള വ ഏര് പ്പഺടഽഔള഻ൽ എീന്ത്ക഻ലഽം മഺറ്റം വരഽത്തഺൽ സഺധ഻ക്കഽഔയഽള വു. 

ഇന്ഷവറന്സ്ഡ സര്വ്വ഼സ഻ംഗ് ത്പവര്ത്തനങ്ങൾ: ഏത് ആന് ഷവറന് സ് 

ഔമ്പന഻ഔളുമഺയ഻ട്ടഺുണഺ ആന് ഷവറന് സ് ഈത്പനങ്ങൽ വ഻പണനവഽം വ഻തരണവഽം 
ീങയാറുന്ത഻ന് ഔരഺറ഻ല്  ഏര് ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ത് ഄവര് ക്കഽുവ ട഻ മഺന്ദ്തുമ ആത്തരം 
ുസവന ന്ദ്പവര് ത്തനം ീങയാറഺൽ സഺധ഻ക്കഽഔയഽള വു, ഄവ തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ: 
a. ഄുതഺറ഻റ്റ഻ പഽറീപ്പടഽവ഻ചാണ഻ട്ടുള വ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ഔളുീട ഓ്ു്സഺഴ്സ഻ംഖ് 
ന്ദ്പവര് ത്തന മഺര് ഗുരകഔൽ ന്ദ്പഔഺരമഽള വ  ബഺക്ക്-ഒഫ഼സ്  ന്ദ്പവര് ത്തനങ്ങൽ 
ീങയാറുഔ. 

b. ആന് ഷവറന് സ് റ഻ുപ്പഺസ഻റ്ററ഻ഔളുീട ഄനഽമത഻യഽള വ വയക്ത഻യഺഔഽഔ. 
c. ൂലസന് സ് സര് ുേയറഽമഺീരയഽം ുലഺസ് ഄസിനസറഽമഺീരയഽം ന഻യമ഻ചാണ് സര് േുയയഽം 
നഷ്ടം വ഻ശഔലനം ീങയാറുഔയഽം ീങയാറുഔ 

d. സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ ഄുതഺറ഻റ്റ഻ ഄനഽമത഻ നല് ഔഽന്  ഏീതഺരഽ ആന് ഷവറന് സഽമഺയ഻ 
ബന്ധീപ്പട്ട ന്ദ്പവര് ത്തനവഽം 

സഺമ്പത്ത഻ഔ ഉത്പന്നങ്ങളറീട വ഻തരണം: തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വ 
ുപഺലഽള വ മറ്റ് സഺമ്പത്ത഻ഔ ഈത്പന്ങ്ങൽ വ഻പണനം ീങയാറുന്ത഻നഽം വ഻തരണം 
ീങയാറുന്ത഻നഽം ുസവനം നല് ഔഽന്ത഻നഽള വ ൂലസന് സഽള വ  സഺമ്പത്ത഻ഔ ുസവന 
എ്സ഻ഔയാട്ട഻വഽഔീള (എഫ്എസ്ആ) ഈപുയഺഖ഻ചാണ് വ഻തരണം ീങയാറുഔ: 
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a. ീസബ഻യഽീട ന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ലഽള വ മയാചാണല്  ഫ ട് ഔമ്പന഻ഔള഻ീല മയാചാണല്  ഫ ട് 
b. പ഻എഫ്അര് ഡ഻എയഽീട ന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ലഽള വ ീപന് ഷൽ ഈത്പന്ങ്ങൽ 
c. ീസബ഻യഽീട ൂലസന് സഽള വ ആന് ീവസ്റ്റ്ീമന് റ് ഄൂഡവസറഽമഺൽ വ഻തരണം ീങയാറുന് 
മറ്റ് സഺമ്പത്ത഻ഔ ഈത്പന്ങ്ങൽ 

d. അര് ബ഻ഐയഽീട ന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ലഽള വ ബഺക഻ംഖ്⁄ബഺകഽഔളുീട സഺമ്പത്ത഻ഔ 
ഈത്പന്ങ്ങൽ⁄എന് ബ഻എറ് ഓസ഻ 

e. തപഺൽ വഔഽപ്പ്, ഭഺരത സര് ക്കഺൽ വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന് ുനഺൽ-ആന് ഷവറന് സ് 
ഈത്പന്ങ്ങൽ 

f. സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ ഄുതഺറ഻റ്റ഻ ഄനഽമത഻ നല് ഔഽന്  ഏീതഺരഽ സഺമ്പത്ത഻ഔ 
ഈത്പന്ം ഄഥവഺ ന്ദ്പവര് ത്തനം. 

 

D. മറ്റഇ ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട് സ്ഥഺപനങ്ങൾ 

അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് വ഻പണ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ഔഽറചാണ് ഔാട഻ സ്ഥഺപനങ്ങളു ട്, 
ആവയഺണ്: 

1. ഇന്ഷവറന്സ ീറഖഽുലറ്ററ഻ ുന്റ് ീഡവലപ്ീമന്റ് അുതഺറ഻റ്റ഻ 
ഒത് ഇത്ഫ  (ഐുര്ഡ഻എഐ) -  ആന് ഷവറന് സ് വ഻പണ഻യ഻ീല എലലഺ 

സ്ഥഺപനങ്ങളും ബ഻സ഻നസിനും ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻  പഺര് ലീമന് റ് അക്ട഻ലാീട 
രാപ഼ഔര഻ചാണ ആന് ഷവറന് സ് ീറഖഽുലറ്റഺണ഻ത്. 2000-ലഺണ് ആത് ന്ദ്പഺബലയത്ത഻ൽ വന്ത്, 
ആത് രാപ഼ഔര഻ചാണത്  ആന് ഷവറന് സ് ുമകലീയ ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻ന് മഺന്ദ്തമലല ആന് ഷവറന് സ് 
ബ഻സ഻നസിന് വ഻ഔസ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഔാട഻യഺണ്. 

2. ജനറല് ഇന്ഷവറന്സ്ഡ-ൂലത് ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ീഔൌണ്സ഻ലഽഔൾ - 

ൂലഫ് ഄഥവഺ ജനറല്  ആന് ഷവറന് സ് ബ഻സ഻നസിന് ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ 
ഐഅര് ഡ഻എുയഺട് ആവൽ ശഽപഺര് ശ ീങയാറും. 

3. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന്െര്ുമഷന് ബ ാുറഺ ഒത് ഇത്ഫ - 2009-ല്  

ഐഅര് ഡ഻ഐ ന഻ലവ഻ല്  ീഔഺ ടഽവന്തഺണ്, ആത് ആന് ഷവറന് സ് ുമകലയ഻ലഽള വ 20 

ഄംഖങ്ങളുീട ന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ലഽള വ രജ഻സ്റ്റര്  ീങയ്ക്ത രഽ ീസഺൂസറ്റ഻യഺണ്. വ഻ല, 
ഗടന തഽടങ്ങ഻യ ബ഻സ഻നസിന തന്ദ്ന്ത്ങ്ങൽ ീമനയഽന്ത് ുപഺലഽള വ ുഡറ്റ ഄനഽസിത-
ശഺസ്ന്ദ്ത഼യ ത഼രഽമഺനങ്ങൽ എടഽക്കഽന്ത഻ന് ആന് ഷവറന് സ് ുമകലീയ ന്ദ്പഺപ്തമഺക്കഽന്ത഻ന് 
അവശയമഺയ  വ഻വ഻ധ തലങ്ങള഻ലഽള വ  വ഻വരങ്ങൽ ുശകര഻ക്കഽഔയഽം വ഻ശഔലനം 
ീങയാറുഔയഽം സിഷ്ട഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറുന്ത് ആവരഺണ്.  ുപഺള഻സ഻ ന഻ര് മ്മ഻ക്കഽന്ത഻ന് 
അവശയമഺയ  മഽകയ വ഻വരങ്ങൽ ആവൽ ീറഖഽുലറ്ററ഻നഽം സര് ക്കഺര഻നഽം ന്ദ്പദഺനം 
ീങയാറും.  ുമകലയ്ക്ക്ക് ഖഽണഔരമഺയ  അനഽഔഺല഻ഔ-റ്റത്തവണ റ഻ുപ്പഺര് ട്ടുഔൽ 
ബയാുറഺയഺണ് ഈ ടഺക്കഽന്ത്. 

ഐഐബ഻യഺണ് വ഻വ഻ധ ആന് ഷവറന് സ് റ഻ുപ്പഺസ഻റ്ററ഻ഔള് ക്ക് മദ്ധയയഽള വ ഔണ഻യഺയ഻ 
ന്ദ്പവര് ത്ത഻ക്കഽന് ീസന് ന്ദ്ടൽ ആന് ഡ്സ് ീസര് വൽ, മഺന്ദ്തമലല പഽത഻യ ഄീക്കി ട് 
സിഷ്ട഻ക്കഽന് സമയത്ത് ഡ഻മഺറ്റ് ഄീക്കി ട഻ന് റ് ഡ഼-ഡയാല഻ുക്കഷൽ ീങയാറുന്ത഻ന് ആവൽ 
സഹഺയ഻ക്കഽം. ആന് ഷവററഽം ആന് ഷവറന് സ് റ഻ുപ്പഺസ഻റ്ററ഻യഽം തമ്മ഻ലഽള വ  ഒുരഺ 
ുപഺള഻സ഻ ആടപഺടഽഔളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വ഻വരങ്ങൽ ൂഔമഺറഽന്ത഻നഽം ീസന് ന്ദ്ടൽ 
ആന് ഡ്സ് ീസര് വറ഻ലാീടയഺണ്. 

അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുമകലയ഻ീല ന്ദ്പ഻ുഫര് ഡ് ീന്ദ്പഺൂവഡൽ ീനറ്റ് വര് ക്ക഻ീല 
അശഽപന്ദ്ത഻ഔീള ഈള് ീപ്പടഽത്ത഻ യാണ഼ഔ് ഐഡ഻ മഺസ്റ്റൽ ുന്ദ്പഺന്ദ്ഖഺം ഐഐബ഻ 
നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട്. 
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ട഻പ഻എഔൽ, ആന് ഷവററഽമഺൽ, അശഽപന്ദ്ത഻ഔൽ എന്഻വീയ ബന്ധപ്പ഻ചാണ് അുരഺഖയ 
ആന് ഷവറന് സ് ശിംകല ഈ ടഺക്കഽഔ എന്തഺണ് ഐഐബ഻യഽീട ഏറ്റവഽം പഽത഻യ 
സംരംഭം.  ഇ സംരംഭം അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ഈത്പന്ങ്ങള് ക്ക് ഄനഽുയഺജയമഺയ 
വ഻ല ന഻ര് ണയ഻ക്കഽന്ത഻നഽം ങ഻ഔ഻ത്സ ീങലവഽഔള് ക്ക് സഽതഺരയത ന഻ലന഻ര് ത്ത഻ 
ആന് ഷവറന് സ് ീേയ഻ം മഺുനമെീമന് റ് ഗടന ഈ ടഺക്കഽന്ത഻നഺണ്. 

4. വ഻ദ ഺഭ ഺസ സ്ഥഺപനങ്ങൾ- ആന് ഷവറന് സ് ആന് സ്റ്റ഻ട്ടയാട്ട് ഒഫ് ആന്ത്യയഽം 

നഺഷണല്   ആന് ഷവറന് സ് ഄക്കഺദമ഻യഽം. ആവര്   വ഻വ഻ധ ആന് ഷവറന് സ് വ഻ഭഺഖങ്ങള്  
ന്ദ്പദഺനം ീങയാറുഔയഽം മഺുനമെീമന് റ് ഄനഽബന്ധ പര഻ശ഼ലനം, ഏജന് റഽമഺരഺഔഺനഽള വ 

പര഻ശ഼ലനം നല് ഔഽന്ത഻ന് സവഔഺരയ പര഻ശ഼ലന ആന് സ്റ്റ഻ട്ടയാട്ടുഔള഻ൽ അത഻ഥയം വഹ഻ക്കഽം. 

5. ീമഡ഻ക്കല്  ന്ദ്പഺക്ട഼ഷണൽ -  റ഻സ്ഔ് സവ഼ഔര഻ക്കഽന് സമയത്ത് ആന് ഷവറന് സ് എടഽക്കഺൽ 
അന്ദ്ഖഹ഻ക്കഽന്വരഽീട അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് റ഻സ്ഔ് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത഻ന് 
ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ഔീളയഽം ട഻പ഻എഔീളയഽം ആവൽ സഹഺയ഻ക്കഽം സക഼ര് ണ 
ീേയ഻മഽഔള഻ൽ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ഔള് ക്ക് അവശയമഺയ ഈപുദശവഽം ആവര്  നല് ഔഽം. 

6. ന഻യമവഽമഺയ഻ ബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട്വര് - ആന് ഷവറന് സ് ഒംബഽ്സ്മഺൽ, ഈപുഭഺക്തി 
ുഔഺടത഻യഽം സ഻വ഻ൽ ുഔഺടത഻ഔളും ഈപുഭഺക്തി ഄനയഺയ പര഻ഹഺരവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് 
അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് വ഻പണ഻യ഻ൽ മഽകയ പക് വഹ഻ക്കഽന്ഽ ട്. 
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സംത്ഖഹം 

a) ആന് ഷവറന് സ് രഽ ര഼ത഻യ഻ല്  ഄഥവഺ മീറ്റഺരഽ ര഼ത഻യ഻ൽ അയ഻രക്കണക്ക഻ന് 
വര് ഷങ്ങള് ക്ക് മഽമ്പ് തീന് ന഻ലവ഻ലഽ ട്.   ആന്ത്യയ഻ീല ആന് ഷവറന് സ് ുമകല  
വ഻വ഻ധ ഗട്ടങ്ങള഻ലഽള വ സര് ക്കഺര഻ന് ീറ    ന഻യന്ദ്ന്ത്ണങ്ങള഻ലാീട  ഔടന്് ുപഺയതഺണ്. 

b) രഽ രഺജയത്ത഻ന് ീറ സഺമാഹ഻ഔ-സഺമ്പത്ത഻ഔ ഄട഻ത്തറ അ രഺജയീത്ത ജനങ്ങളുീട 
അുരഺഖയസ്ഥ഻ത഻യഽീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്, അയത഻നഺൽ സര് ക്കഺൽ അുരഺഖയ 
പര഻പഺലനത്ത഻ൽ വല഻യ പക് വഹ഻ക്കഽന്ഽ ട്. 

c) രഺജയീത്ത ജനസംകയയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വ഻വ഻ധ ഗടഔങ്ങളുീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് 
ഄുരഺഖയ പര഻പഺലനം ന്ദ്പദഺനം ീങയാറുന്ത്. 

d) ൂവദയ സഹഺയത്ത഻ന് ീറ അവശയം ഄനഽസര഻ചാണ് 3 ഗട്ടത്ത഻ലഽള വ അുരഺഖയ 
പര഻പഺലനമഺണഽള വത്- ന്ദ്പഥമഗട്ടം, ര ടഺം ഗട്ടം, മാന്ഺം ഗട്ടം. 

e) ജനസംകയ വളര് ചാണയഽം നഖരവത്ഔരണം മാലം അവശയമഺയ ന്ദ്പുതയഔ അുരഺഖയ 
പര഻പഺലനം ഈള് പ്പീട ആന്ത്യയ്ക്ക്ക് ഄുനഔം ീവലലുവ഻ള഻ഔീള ുനര഻ടഺനഽ ട്. 

f) സര് ക്കഺരഺണ് അദയമഺയ഻ അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് പദ്ധത഻ നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യത് ഄത഻ീന 
തഽടര് ന്് സവഔഺരയ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ഔളും വഺണ഻ജയ ആന് ഷവറന് സ് ുമകലയ഻ുലക്ക് 
ഔടന്ഽ വന്ഽ. 

g) അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് വ഻പണ഻യ഻ൽ ഄുനഔം സ്ഥഺപനങ്ങ ളു ട്    ന്ദ്പദഺനം ീങയാറും. 
മറ്റ് ങ഻ലൽ ആന് ഷവറന് സ് ുസവനങ്ങൽ, ആടന഻ലക്കഺൽ ഄതഺയത് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് 
ബ഻സ഻നസിന് ുസവനങ്ങള് ക്കഽള വ ുന്ദ്ബഺക്കറഽമഺൽ, ഏജന് റഽമഺൽ, ുതഡ് പഺര് ട്ട഻ 
ഄ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്ററഽമഺൽ, ഔാടഺീത മറ്റ് ീറഖഽുലറ്ററ഻ഔൽ, വ഻ദയഺഭയഺസ-ന഻യമ സ്ഥഺപനങ്ങൽ 
ഄവരഽുടതഺയ പക് വഹ഻ക്കഽന്ഽ ട്. 

 

മഽക  പദങ്ങൾ 

a) അുരഺഖയപര഻പഺലനം 
b) വഺണ഻ജയ ആന് ഷവറന് സ് 
c) ുദശ഼യവത്ഔരണം 
d) ന്ദ്പഥമ, ര ടഺം ഗട്ട, മാന്ഺം ഗട്ട അുരഺഖയപര഻പഺനം 

e) ീമഡ഻ീേയ഻ം 
f) ുന്ദ്ബഺക്കൽ 
g) ഏജന് റ് 
h) ുഔഡ് പഺര് ട്ട഻ ഄ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്റൽ 
i) ഐഅര് ഡ഻എ 

j) ഒംബഽ്സ്മഺൽ 
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പഺഠം 7 

ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ുഡഺക്കഽീമന്ുറഷന് 

 

ുമഽകം 

ആന് ഷവറന് സ് ുമകലയ഻ൽ നമ്മൽ രഽപഺട് തരത്ത഻ലഽള വ ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔൽ,   ുഫഺമഽഔൽ 
തഽടങ്ങ഻യവ ൂഔഔഺരയം ീങയാറഺറഽ ട്. ഇ പഺഠത്ത഻ൽ നമഽക്ക്  വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ലഽള വ  

ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔളും ആന് ഷവറന് സ്  ുഔഺണ് ന്ദ്ടഺക്ട഻ൽ ഄത഻ന് ീറ ന്ദ്പഺധഺനയീമന്ത്ഺീണന്ഽം 
നമഽക്ക് പഠ഻ക്കഺം. ഒുരഺ ുഫഺമ഻ീനപ്പറ്റ഻യഽം ഄത് പാര഻പ്പ഻ുക്ക ടത് എങ്ങീനയഺീണന്ഽം 
ന്ദ്പുതയഔ വ഻വരങ്ങൽ ുങഺദ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഔഺരണങ്ങൽ എന്഻വ നമഽക്ക് മനസിന഻ലഺക്കഺം. 

പഠനുമകലഔൾ 

 

A. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമഽഔൽ 

B. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ സവഔര഻ക്കൽ (ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ്) 
C. ീന്ദ്പഺസ്ീപക്ടസ്  
D. ന്ദ്പ഼മ഻യം രസ഼ത്  

E. ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന് റ്  
F. വയവസ്ഥഔളും വഺറന് റ഻ഔളും  
G. എന് ുഡഺഴ്ീസ്മന് റഽഔൽ  
H. ുപഺള഻സ഻ഔീളക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻ശദ഼ഔരണം  
I. പഽതഽക്കഽന്ത഻നഽള വ ുനഺട്ട഼സ്  
J. ഔള വപ്പണം ീവളുപ്പ഻ക്കല഻ന് എത഻ീരയഽള വതഽം  ന഻ങ്ങളുീട ഈപുഭഺക്തഺക്കീള 
ഄറ഻യഽന്ത഻നഽമഽള വ മഺര് ഗുരകഔളും  

ഇ പഺഠം പഠ഻ചാണത഻നഽുശഷം ന഻ങ്ങൽ ീങുയാറ ടത്: 

a) ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ന് ീറ ഈള വടക്കം വ഻ശദ഼ഔര഻ക്കഽഔ 

b) ീന്ദ്പഺസ്ീപക്ടസ഻ന് ീറ ന്ദ്പഺധഺനയം വ഻വര഻ക്കഽഔ 
c) ന്ദ്പ഼മ഻യം രസ഼ത഻ീനപറ്റ഻യഽം 1938-ീല ആന് ഷവറന് സ് ന഻യമത്ത഻ീല ീസക്ഷൽ 

64വ഻ബ഻യഽം വ഻ശദ഼ഔര഻ക്കഽഔ. 

d)  ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന് റ഻ീല വഺക്കഽഔളും പദങ്ങളും വ഻വര഻ക്കഽഔ 
e) ുപഺള഻സ഻ വയവസ്ഥഔളും വഺറന് റ഻ഔളും എന് ുഡഺഴ്ീസ്മന് റഽം വയഺകഺന഻ക്കഽഔ. 
f) എന്ത്഻നഺണ് എന് ുഡഺഴ്ീമന് റ് ആഷയാ ീങയ്ക്തീതന്് വ഻ശദമഺക്കഽഔ. 
g) ുപഺള഻സ഻യ഻ീല വഺക്കഽഔൽ എങ്ങീനയഺണ് ന഼ത഻നയഺയ ുഔഺടത഻ ുനഺക്കഽീഔഺണഽന്ീതന്്  
മനസിന഻ലഺക്കഽഔ. 

h) എന്ത്഻നഺണ് പഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ് ഄയക്കഽന്ീതന്് വയക്തമഺക്കഽഔ 
i) ഔള വപ്പണം ീവളുപ്പ഻ക്കൽ എന്ഺീലന്ത്ഺീണന്ഽം ന഻ങ്ങളുീട ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന 
ഄറ഻യ഻ക്കഽഔ മഺര് ഗുരകഔളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് എന്ത്ഺണ് രഽ ഏജന് റ് ീങുയാറ ടത്. 
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A. ീത്പഺുപ്പഺസല് ുെഺമഽഔൾ  

രഽ ുപഺള഻സ഻യഽീട രാപത്ത഻ൽ ങഽരഽക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന് ുഔഺണ് ന്ദ്ടഺക്ടഺണ് ആന് ഷവറന് സ്. 
ുപഺള഻സ഻ ആഷയാ ീങയാറുന്ുതഺീട ആന് ഷവറന് ുസഺ ുഡഺക്കഽീമന് ുറഷൽ ഄവസഺന഻ക്കഽന്഻ലല. 
ുന്ദ്ബഺക്കറഽമഺൽ, ഏജന് റഽമഺൽ തഽടങ്ങ഻യ ഄുനഔം ആടന഻ലക്കഺൽ മുദ്ധയയഽള വത഻നഺൽ, ആന് ഷവൽ 
ീങയാറുന് വയക്ത഻യഽം ആന് ഷവററഽം ര഻ക്കലഽം ഔ ടഽമഽട്ടഺറ഻ലല. 

ഈപുഭഺക്തഺവ് സമര് പ്പ഻ക്കഽന് ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔള഻ലാീടയഺണ് ഄവീരയഽം ഄവരഽീട 
അവശയങ്ങീളയഽം ഔഽറ഻ചാണ് ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ മനസിന഻ലഺക്കഽന്ത്.ഄത്തരം 
ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔള഻ലാീട ആന് ഷവറര് ക്ക് റ഻സ്ഔ഻ീനപ്പറ്റ഻ ഔാടഽതൽ മനസിന഻ലഺക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽം. 
ഄങ്ങീന ആന് ഷവറര് ക്കഽം ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക഻ീടയ഻ൽ വയക്തതയഽം ധഺരണയഽം 
ീഔഺ ടഽവര഻ഔീയന്തഺണ് ആന് ഷവറന് സ് ുഡഺക്കഽീമന് റ഻ന് ീറ ുജഺല഻. ങ഻ല 
ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔൽ പരമ്പരഺഖതമഺയ഻ തീന് ആന് ഷവറന് സ് ബ഻സ഻നസിന഻ൽഈപുയഺഖ഻ചാണ് 
വരഽന്തഺണ്. 

ഈപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ ഄടഽത്ത ബന്ധമഽള വ ഏജന് റഺണ് ഄവര് ക്ക് 
ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔീളക്കഽറ഻ചാണുള വ സംശയങ്ങൽ ത഼ര് ത്ത് ഄവീര ുഫഺം  പാര഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ൽ 
സഹഺയ഻ുക്ക ടത്. ആന് ഷവറന് സ഻ൽ ഈപുയഺഖ഻ക്കഽന് ഒുരഺ ുഡഺക്കഽീമന് റ഻ന് ീറയഽം 
അവശയവഽം ന്ദ്പഺധഺനയവഽം ഄത഻ൽ ഄടങ്ങ഻യ഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങളുീട ന്ദ്പസക്ത഻യഽം 
എന്ത്ഺീണന്് രഽ ഏജന് റ് നന്ഺയ഻ മനസിന഻ലഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണം. 

1. ീത്പഺുപ്പഺസല് ുെഺമഽഔൾ 

തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങൽ ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ലാീട 
ഄറ഻യ഻ക്കഽഔ എന്തഺണ് ുഡഺക്കഽീമന് റ഻ീല അദയപട഻. 

 തഺന്  അരഺീണന്്,  
 തന഻ക്ക് ഏത് തരം ആന് ഷവറന് സഺണ് അവശയീമന്ഽം 
 തന഻ക്ക് ആന് ഷവൽ ീങുയാറ ട വസ്തഽവ഻ന് ീറ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ 
 എന്ദ്ത ഔഺലുത്തയ്ക്ക്കഺണ് പര഻രക്ഷ ുവ ടത് 

വ഻ശദഺംസങ്ങള്  എന്ത് ീഔഺ ട് ഈുദശ഻ക്കഽന്ത് ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് 
വസ്തഽവ഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ ഔഺരയങ്ങളും ഄത഻ന് ീറ ധനപരമഺയ 
മാലയവഽമഺണ്. 

a) ഇന്ഷവററഽീട റ഻സ്ഡക വ഻ലയ഻രഽത്തല് 

i. “ീത്പഺുപ്പഺസല് ുെഺമ഻ല്” ആന് ഷവറൽ അവശയമഺയ  വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ 

ഔഺരയങ്ങൽ പാര഻പ്പ഻ചാണ് നല് ഔണം, ഄങ്ങീന ീങയ്ക്തഺീല തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് 
ഔഺരയങ്ങൽ ആന് ഷവറൽക്ക് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺൽ ഔഴ഻യഽഔയഽള വു:  

 റ഻സ്ഔ് സവ഼ഔര഻ക്കുണഺ ുവ ടുയഺ  
 റ഻സ്ഔ് സവ഼ഔര഻ക്കഽഔയഺീണക഻ൽ തീന് പര഻രക്ഷയ്ക്ക്കഽള വ ങട്ടങ്ങളും 
വയവസ്ഥഔളും ന഻രക്കഽം ന഻ര് ണയ഻ക്കഽഔ.  

ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ൽ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻യ്ക്ക്ക് റ഻സ്ഔ് സവ഼ഔര഻ക്കുണഺ എന്് 
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഈപുയഺഖന്ദ്പദമഺയ വ഻വരങ്ങളു ട്. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ന് ീറ 
പ്പം തീന് വളീര മ഻ഔചാണ വ഻ശവസയത എന് തതവവഽം വസ്തഽന഻ഷ്ഠതഔൽ തഽറന്് 
ഔഺട്ടുഔ എന്഻വയഽം ന്ദ്പഺുയഺഖയത്ത഻ൽ വരഽം. 

റ഻സ്ഔ഻ലഽ ടഺഔഽന് മഺറ്റത്ത഻ന് ീറ വസ്തഽന഻ഷ്ഠത, ആന് ഷവറൽ തഽഔ ഔാുട്ട ടതഺയ 
സഺഹങരയം വരഽുമ്പഺൽ ീേയ഻ന് റ് തഽറന് പറയണം. ആന് ഷവറൽ 
അവശയീപ്പടഽഔയഺീണക഻ൽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺം വ഼ ടഽം പാര഻പ്പ഻ചാണ് നല് ുഔ ട഻ വരഽം. 
(ആത഻ീനഔഽറ഻ചാണ് നമ്മൽ പഺഠം 2-ല്  വ഻ശദമഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട്). 
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ഉദഺഹരണം 

വയക്ത഻ഖത ഄപഔട ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ, ആന് ഷവറൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻  തഺൽ  ുമഺുട്ടഺൽ 
സ്ുപഺര് ്് സ് ഄഥവഺ ഔഽത഻രപന്ത്യത്ത഻ൽ ഏര് ീപ്പട്ട഻ട്ട഻ീലലന്് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ൽ 
സതയവഺങ്മാലം നല് ഔണം, ുപഺള഻സ഻ ഔഺലഺവധ഻യ഻ൽ ഄത്തരം ന്ദ്പവര് ത്തനങ്ങള഻ൽ 
ഏര് ീപ്പടഽഔയ഻ീലലന്ഽം ഈറപ്പ് നല് ഔണം. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ സവ഼ഔര഻ക്കഽന്ത഻ന് ആന് ഷവറര് ക്കഽള വ 

വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ ഔഺരയമഺണ്, ഄത഻ന് ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം റ഻സ്ഔ഻ന് ീറ മാലയം 
ന഻ര് ണയ഻ക്കഽഔ. 

ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻യഽീട ുപര്, ുലഺുഖഺ, ുമല് വ഻ലഺസം, ഏത് ആന് ഷവറന് സ്  
ഈത്പന്ം എന്഻വ ഈള് ീപ്പടഽത്ത഻യഺണ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺം ആന് ഷവറൽ സഺധഺരണയഺയ഻ 
ന്ദ്പ഻ന് റ് ീങയാറുന്ത്. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ന് ീറ പ്പം രഽ ന്ദ്പ഻ന് റ് ീങയ്ക്ത ഔഽറ഻പ്പും 
ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ സഺധഺരണയഺയ഻ ീവയ്ക്ക്കഺറഽ ട്, ഄത഻ന് ന്ദ്പുതയഔമഺയ 
രാപുരക ന്ഽം തീന്യ഻ലല. 

 

ഉദഺഹരണങ്ങൾ 

ഄത്തരം ങ഻ല ഔഽറ഻പ്പുഔള് ക്കഽള വ ഈദഺഹരണങ്ങളഺണ്: 

„റ഻സ്ഔ് വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത഻നഽള വ വസ്തഽന഻ഷ്ഠതഔൽ മറചാണു ീവയ്ക്ക്കഽന്ത്, വഴ഻ 
ീതറ്റ഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങൽ നല് ഔഽന്ത്, ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ന഻സിനഹഔരണം 

ഄഥവഺ ങത഻, എന്഻വ ആഷയാ ീങയ്ക്ത ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരമഽള വ പര഻രക്ഷ ആലലഺതഺക്കഽം‟ 

„ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺം ഔമ്പന഻ സവഔര഻ചാണ് മഽഴഽവൽ ന്ദ്പ഼മ഻യം ഄടയ്ക്ക്കഽന്ത് വീരയഽം 
ഔമ്പന഻യ്ക്ക്ക് റ഻സ്ഔ഻ന് ീറ ഔഺരയത്ത഻ൽ ബഺദ്ധയതയ഻ലല‟. 

ീത്പഺുപ്പഺസല് ുെഺമ഻ീല ഡ഻െുറഷന്: ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻ 

പ്പ഻ടഽന്ത഻നഺയ഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല്  ുഫഺമ഻ന് ീറ ഄവസഺനം ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻  ീപഺതഽുവ 
രഽ ഡ഻േുറഷൽ ുങര് ക്കഺറഽ ട്.  ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻ ുഫഺം സാക്ഷ്മമഺയ഻ 
പഠ഻ക്കഽഔയഽം ഄത഻ീല ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വസ്തഽതഔീളലലഺം മനസിന഻ലഺക്ക഻ീയന്് 
ഈറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഺണ്, ഄങ്ങീന വസ്തഽതഔൽ ീതറ്റഺയ഻ ഔഺണ഻ക്കഽന്ത് വഴ഻ ീേയ഻ം 
വ഻ുയഺജ഻പ്പ് ഈ ടഺഔഽന് സമയത്ത് ഈ ടഺഔഽന്ത് ഴ഻വഺക്കീപ്പടഽം. 

മഽകയ തതവമഺയ ഏറ്റവഽം മ഻ഔചാണ വ഻ശവഺസത്ത഻ന് ആത് ഉന്ൽ നല് ഔഽഔയഽം ആന് ഷവൽ 
ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ എലലഺ വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ ഔഺരയങ്ങളും ീവള഻ീപ്പടഽത്തണം. 

സതയവഺങ്മാലം ീപഺതഽ ന഻യമമഺയ ഏറ്റവഽം മ഻ഔചാണ വ഻ശവഺസത്ത഻ീന ുഔഺണ് ന്ദ്ടഺക്ട് 
ന്ദ്പഔഺരമഽള വ ഏറ്റവഽം മ഻ഔചാണ വ഻ശവഺസം എന്ത് ഔടമയഺയ഻ മഺറഽം. 

സത വഺങ്മാലത്ത഻ന്ീറ മഺതിഔ രാപം 

അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല഻ീല സതയമഺങ്മാലത്ത഻ന് ീറ മഺതിഔ ഐഅര് ഡ഻എഐ 

ന഻ര് ുദശ഻ചാണ഻ട്ടു ട്: 

1. ഞഺൽ⁄ഞങ്ങൽ, എന഻ക്കഽുവ ട഻യഽം ആന് ഷവൽ ീങയാറുന്ത഻ന് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീങയ്ക്ത഻ട്ടുള വ 

എലലഺ അളുഔള് ക്കഽം ുവ ട഻, മഽഔള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ്പസ്തഺവന, ഈത്തരങ്ങൽ⁄ 
മഽഔള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങൽ എലലഺ ഄര് ഥത്ത഻ലഽം എന് ീറ ഄറ഻വ് 
ഄനഽസര഻ചാണ് സതയവഽം സമ്പാര് ണവഽമഺീണന്ഽം മറ്റുള വവര് ക്കഽുവ ട഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് 
ീങയാറുന്ത഻ന് എീന്⁄ ഞങ്ങീള ങഽമതലീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു ട്. 

2. ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് എന഻ക്ക് ലഭ഻ചാണ വ഻വരങ്ങൽ ആന് ഷവറന് സ് 
ഔമ്പന഻യഽീട ുബഺര് ഡ് ഄംഖ഼ഔഺരം നല് ഔ഻യ഻ട്ടുള വ ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് 
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ബഺധഔമഺീണന്ഽം ന്ദ്പ഼മ഻യം ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷം മഺന്ദ്തുമ ുപഺള഻സ഻ 
ന്ദ്പഺബലയത്ത഻ലഺഔഽഔയഽള വു എന്ഽം എന഻ക്ക് മനസിന഻ലഺയ഻. 

3. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ സമര് പ്പ഻ചാണത഻നഽുശഷം പുക്ഷ ഔമ്പന഻ റ഻സ്ഔ് സവ഼ഔര഻ചാണുീവന്് 
ഄറ഻യ഻ക്കഽന്ത഻ന് മഽമ്പ് ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻യഽീട⁄ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട 
ീതഺഴ഻ല഻ന് ഄഥവഺ ീപഺതഽവഺയ അുരഺഖയഺവസ്ഥയ്ക്ക്ക് ഏീതക഻ലഽം  മഺറ്റം 
സംഭവ഻ക്കഽഔയഺീണക഻ൽ അ വ഻വരം ുരകഺമാലം എഴഽത഻ ഄറ഻യ഻ചാണു ീഔഺള വഺീമന്് 
ഞഺൽ⁄ ഞങ്ങൽ ന്ദ്പസ്തഺവ഻ചാണു ീഔഺള വുന്ഽ. 

4. ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻യഽീട⁄ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ീമഡ഻ക്കൽ സംബന്ധമഺയ 
വ഻വരങ്ങൽ ഄറ഻യഽന്ത഻ന് ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻ീയ⁄ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസീറ മഽമ്പ് 
ഏീതക഻ലഽം സമയത്ത് ഄ്മ഻റ്റ് ീങയ്ക്ത അശഽപന്ദ്ത഻ ഄഥവഺ പര഻ുശഺധ഻ചാണ 
ുഡഺക്ടറ഻ൽ ന഻ന്ഽം വ഻ശദഺംശങ്ങൽ ുശകര഻ക്കഽന്ത഻ന് ഄഥവഺ ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് 
വയക്ത഻യഽീട⁄ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ശര഼ര഻ഔ ഄഥവഺ മഺനസ഻ഔ ഄവസ്ഥീയ ബഺധ഻ക്കഽന് 
ഏീതക഻ലഽം ഗടഔം ീതഺഴ഻ൽ സംബന്ധമഺയ഻ട്ടു ുടഺ എന്റ഻യഽന്ത഻ന്  മഽൽ ഄഥവഺ 

ന഻ലവ഻ലഽള വ ീതഺഴ഻ലഽടമീയ ബന്ധീപ്പടഽന്ത഻ന്, ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻⁄ 
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ഻ന് സമര് പ്പ഻ചാണ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസലഽം⁄ ീേയ഻ം 
ീസറ്റ഻ൽീമന് റ഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻ശദഺംശങ്ങളും ഄറ഻യഽന്ത഻നഺയ഻ ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് 

വയക്ത഻⁄ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ആന് ഷവറന് സ഻ന് ഄുപക്ഷ഻ചാണ഻ട്ടുള വ ഏീതഺരഽ ആന് ഷവറന് സ് 
ഔമ്പന഻ീയ ബന്ധീപ്പട്ട് വ഻വരങ്ങൽ ുശകര഻ക്കഽന്ത഻നഽം ഞഺൽ⁄ഞങ്ങൽ 
സമ്മത഻ചാണുീഔഺള വുന്ഽ. 

5. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ഻നഽം⁄ ീേയ഻ം ീസറ്റ഻ൽീമന് റ഻നഽം  ഏീതക഻ലഽം 
തരത്ത഻ലഽള വ സര് ക്കഺൽ അവശയത്ത഻നഽം⁄ ീറഖഽുലറ്ററ഻ അവശയത്ത഻നഽമഺയ഻ ീമഡ഻ക്കൽ 
ീറുക്കഺര് ഡഽഔൽ ഈള് പ്പീടയഽള വ  എന് ീറ ീന്ദ്പഺപ്പസലഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എലലഺ 
വ഻വരങ്ങളും പകഽീവയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന് ഞഺൽ⁄ഞങ്ങൽ ഔമ്പന഻ീയ ങഽമതലീപ്പടഽത്തഽന്ഽ. 

b) ീത്പഺുപ്പഺസല് ുെഺമ഻ീല ുചഺദ ങ്ങളറീട ത്പുത ഔത 

ആന് ഷവറന് സ് വ഻ഭഺഖങ്ങളുീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല്  ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല്  ുഫഺമ഻ീല ുങഺദയങ്ങളുീട 
എണവഽം ന്ദ്പഔിതവഽം വയതയസ്തീപ്പടഽം. 

വ ക്ത഻ഖതുമകലഔള഻ല്, ഄതഺയത് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ്, വയക്ത഻ഖത 

ഄപഔട ആന് ഷവറന് സ്, യഺന്ദ്ത ആന് ഷവറന് സ്, തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺം 
രാപഔല് പന ീങയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട അുരഺഖയം, ജ഼വ഻തൂശല഻യഽം 
ശ഼ലങ്ങളും, മഽന് -അുരഺഖയഺവസ്ഥ, ീമഡ഻ക്കൽ ങര഻ന്ദ്തം, പഺരമ്പരയമഺയ഻ട്ടുള വത്, മഽൽ 
ആന് ഷവറന് സ് ഄനഽഭവം എന്഻വീയപ്പറ്റ഻യഽള വ വ഻വരങ്ങള്  ുശകര഻ക്കഽന് ര഼ത഻യ഻ലഺണ്. 

ീത്പഺുപ്പഺസല഻ന്ീറ ഗടഔങ്ങൾ 

i. ീത്പഺുപ്പഺസറഽീട പാര്ണ്ണമഺയ ുപര് 

രഽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ന഻സിനുരഹമഺയ഻ തന് ീറ ുപര് ത഻ര഻ചാണറ഻യണം. അരഽമഺയ഻ട്ടഺണ് 
ുഔഺണ് ന്ദ്ടഺക്ട് ഈ ടഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ീതന്്  ആന് ഷവറൽ ഄറ഻ുയ ടത് വളീര 
ഄതയഺവശയമഺണ്, ഄങ്ങീയ വന്ഺൽ ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തം 
ുപഺള഻യ഻സഽീട അനഽഔാലയം ലഭ഻ക്കഽം. ത഻ര഻ചാണറ഻ുയ ടത് വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട 
ഔഺരയമഺണ് ഔഺരണം ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത റ഻സ്ഔ഻ല്  മറ്റ് ങ഻ലര് ക്ക് (പണയം എടഽത്തയഺൽ, 
ബഺക്, മരണം സംഭവ഻ക്കഽഔയഺീണക഻ൽ ന഻യമപരമഺയ ഄവഔഺശ഻) വയക്ത഻പരമഺയ 
തഺത്പരയം ഈ ടഺക്കഽഔയഽം ഄവര്  ീേയ഻ം ീങയാറഺനഽം സഺധയതയഽ ട്. 

ii. ീത്പഺുപ്പഺസറഽീട ുമല്വ഻ലഺസവഽം ബന്ധമീപ്പടഽന്നത഻നഽള്ള പ മറ്റഇ 
വ഻ശദഺംശങ്ങളറം 
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മഽഔള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്ത് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട  ുമല് വ഻ലഺസത്ത഻നഽം ബന്ധീപ്പടഽന്ത഻നഽള വ 

മറ്റ് വ഻ശദഺംശങ്ങള് ക്കഽം ബഺധഔമഺണ്. 

iii. ീത്പഺുപ്പഺസറഽീട ീത്പഺെഷന്, ീതഺഴ഻ല് അഥവഺ ബ഻സ഻നസ്സഇ 

അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ്, വയക്ത഻ഖത ഄപഔട ആന് ഷവറന് സ്, ുപഺലഽള വവയ്ക്ക്ക് 
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ീന്ദ്പഺഫഷൽ, ീതഺഴ഻ൽ ഄഥവഺ ബ഻സ഻നസിന഻ന് ീറ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ 
അവശയമഺണ്, ഔഺരണം ഄത഻ൽ എന്ദ്തമഺന്ദ്തം റ഻സ്ഔ് ഄടങ്ങ഻യ഻ര഻ക്കഽന്ഽീവന്് 
മനസിന഻ലഺക്കഽന്ത഻നഺണ്. 

ഉദഺഹരണം  

ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് ഭക്ഷണം എത്ത഻ചാണു ീഔഺ ടഽക്കഽന്ത഻ന് വളീര സ്പ഼ഡ഻ൽ സ്ഥ഻രമഺയ഻ 
ുമഺുട്ടഺൽ ൂബക്ക് ഒട഻ചാണുുപഺഔഽന് രഽ റുസ്റ്റഺറന് റ഻ീല ീഡല഻വറ഻മഺന് ഄവ഻ടഽീത്ത 

ഄീക്കി ടന് റ഻ീനക്കഺൽ റ഻സ്ഔ് വളീര ഔാടഽതലഺണ്. 

iv. ഇന്ഷവറന്സ഻ന്ീറ വസ്ഡതഽന഻ഷ്ഠതയഽീട സവ഻ുശഷതയഽം 
വ഻ശദഺംശങ്ങളറം 

ആന് ഷവറന് സ഻നഺയ഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീങയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത഻ന് ീറ വസ്തഽന഻ഷ്ഠ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ 
വയക്തമഺയ഻ നല് ുഔ ടത് വളീര ഄതയഺവശയമഺണ്. 

ഉദഺഹരണം  

ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ വയക്തമഺുക്ക ടത്: 

i. വ഻ുദശയഺന്ദ്തയഺീണക഻ൽ (അരഽീട ഔാീട, എുപ്പഺൽ, ഏത് രഺജയം, യഺന്ദ്തയഽീട 
ഈുദശയം) ഄഥവഺ 

ii. രഽ വയക്ത഻യഽീട അുരഺഖയഔഺരയം (വയക്ത഻യഽീട ുപര്, ുമല് വ഻ലഺസം, 
ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ ുരക, തഽടങ്ങ഻യവ) 

 

v. ആന് ഷവൽ തഽഔ ഔഺണ഻ക്കഽന്ത് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരം ആന് ഷവററഽീട ബഺദ്ധയതയഽീട 
പര഻ധ഻യഺണ്, ആത് എലലഺ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമഽഔള഻ലഽം ഔഺണ഻ക്കണം. 

ഉദഺഹരണം  

ുന്ദ്പഺപ്പര് ട്ട഻ ആന് ഷവറന് സ഻ൽ, വസ്തഽവ഻ന് ീറ ധനപരമഺയ മാലയമഺണ് ആന് ഷവറന് സ഻നഺയ഻  
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീങയാറുന്ത്. അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ഻ൽ ങ഻ഔ഻ത്സ ീങലവഽം വയക്ത഻ഖത ഄപഔട 
ആന് ഷവറന് സ഻ൽ ഄപഔടം മാലം ജ഼വുനഺ ൂഔുയാറഺ ഔഺുലഺ ഔഺഴ്ങുയഺ നഷ്ടീപ്പടഽന്ത഻ന് 
ന഻ശ്ച഻ത തഽഔ നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ നല് ഔഽം. 

vi. മഽമ്പഽണ്ടഺയ഻രഽന്നതഽം ന഻ലവ഻ലഽള്ള പതഽമഺയ ഇന്ഷവറന്സ്ഡ 

രഽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ തന് ീറ മഽമ്പഽ ടഺയ഻രഽന് ആന് ഷവറന് സ഻ീനപ്പറ്റ഻ ആന് ഷവറുറഺട് 
ീവള഻ീപ്പടഽത്തണം.  ആത് ഄയഺളുീട ആന് ഷവറന് സ് ങര഻ന്ദ്തം മനസിന഻ലഺക്കഽന്ത഻നഺണ്. 
ങ഻ല മഺര് ക്കറ്റുഔള഻ൽ, ആന് ഷവറര് മഺൽ ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ുഡറ്റ 
ുഔഺണ് ഫ഻ഡന് ഷയലഺയ഻ സാക്ഷ഻ക്കഽന് ര഼ത഻യഺണഽള വത്.  

മുറ്റീതക഻ലഽം ആന് ഷവറൽ തന് ീറ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ തള വ഻ക്കളയഽഔുയഺ, ന്ദ്പുതയഔ വയവസ്ഥ 

ങഽമത്തഽഔുയഺ, പഽതഽക്കഽന്ത഻ന് ഄധ഻ഔ ന്ദ്പ഼മ഻യം അവശയീപ്പടഽഔുയഺ ുപഺള഻സ഻ 
റദഺക്കഽഔുയഺ പഽതഽക്കഺൽ വ഻സിനമ്മത഻ക്കഽഔുയഺ ീങയ്ക്ത഻ട്ടു ുടഺ  എന്് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ 
ആന് ഷവറുറഺട് ീവളുീപ്പടഽത്തണം. 
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ന഻ലവ഻ല്  മുറ്റീതക഻ലഽം ആന് ഷവററഽീട ഔ഼ഴ഻ൽ ുപഺള഻സ഻യഽ ീടക഻ൽ അ ആന് ഷവററഽീട 
ുപര് സഹ഻തം ുപഺള഻സ഻യഽീട വ഻വരങ്ങൽ ീവള഻ീപ്പടഽുത്ത ടത് ഄതയഺവശയമഺണ്. 
ന്ദ്പുതയഔ഻ചാണും ുന്ദ്പഺപ്പര് ട്ട഻ ആന് ഷവറന് സ഻ൽ, ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻ വ഻വ഻ധ 
ആന് ഷവററ഻ൽ ന഻ന്ഽം ുപഺള഻സ഻ഔൽ എടഽക്കഽഔയഽം, നഺശനഷ്ടം സംഭവ഻ക്കഽന് 
ഄവസരത്ത഻ൽ ന്഻ലധ഻ഔം ആന് ഷവററ഻ൽ ന഻ന്ഽം ീേയ഻ം ീങയാറഺനഽള വ സഺദ്ധയതയഽ ട്. 
ന്ദ്പ഻ന് സ഻പ്പൽ ഒഫ് ുഔഺണ് ന്ദ്ട഻ബയാഷൽ ന്ദ്പുയഺഖ഻ക്കഽന്ഽ ുടഺ എന്് ഈറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഺണ് 
ഇ വ഻വരങ്ങൽ, ഄങ്ങീന ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നഷ്ടപര഻ഹഺരം 
ലഭ഻ക്കഽഔയഽം ുര റ഻സ്ഔ഻ന് തീന് വ഻വ഻ധ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻യ഻ൽ ീേയ഻ം ീങയ്ക്ത് 
ലഺഭം ഈ ടഺക്കഽന്ത് തടയഽഔയഽം ീങയാറും. 

വയക്ത഻ഖത ഄപഔട ആന് ഷവറന് സ഻ൽ രഽ ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ മറ്റ് വയക്ത഻ഖത 
ഄപഔട ുപഺള഻സ഻ഔൽ രഽ ആന് ഷവറര് ക്ക് പര഻മ഻തീപ്പടഽത്തഺനഺവഽം. 

vii. നഷ്ടഺനഽഭവം 

ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത് അയ഻രഽന്ക഻ുലഺ ഄീലലക഻ുലഺ ുപഺലഽം ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര് ക്ക് 
ഈ ടഺയ഻ട്ടുള വ എലലഺ നഺശനഷ്ടങ്ങളുീടയഽം പാര് ണമഺയ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ ഄവര്  ഡ഻േയൽ 
ീങയാറണം. ആന് ഷവറന് സ഻ന് ീറ വസ്തഽന഻ഷ്ഠതയഽം മഽമ്പ് ഈ ടഺയ റ഻സ്ഔ് ആന് ഷവൽ 
ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ എങ്ങീന ൂഔഔഺരയം ീങയ്ക്തഽീവന്് മനസിന഻ലഺക്കഺൽ ആത് ആന് ഷവറീറ 
സഹഺയ഻ക്കഽം. ഄത്തരം ഈത്തരങ്ങള഻ല്  ന഻ന്ഽം റ഻സ്ഔ഻ീന മ഻ഔചാണ ര഼ത഻യ഻ൽ 
മനസിന഻ലഺക്കഺൽ ഄ ടര് ൂ ററ്റര് ക്ക് ഔഴ഻യഽഔയഽം റ഻സ്ഔ് ആന് സ്ീപഷൽ നടത്തുണഺ 
ഔാടഽതൽ വ഻വരങ്ങൽ ുശകര഻ക്കുണഺ എന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺനഽം ഔഴ഻യഽം. 

viii. ഇന്ഷവര് ീചയ്യറന്ന വ ക്ത഻യഽീട ഡ഻െുറഷന് 

ആന് ഷവര് ക്ക് എലലഺ വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങളും നല് ഔഽഔ എന്തഺണ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ 
ുഫഺമ഻ന് ീറ ഈുദശയീമന്ത഻നഺൽ ആന് ഷവറൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻ തഺന്  എഴഽത഻യ഻ര഻ക്കഽന് 
ഈത്തരങ്ങീളലലഺം ഔിതയവഽം യഺഥഺര് ഥയവഽമഺീണന്് ന്ദ്പസ്തഺവ഻ക്കഽഔയഽം ഇ  

ീന്ദ്പഺുപ്പഺസലഽം ന്ദ്പസ്തഺവനയഽം അയ഻ര഻ക്കഽം ആന് ഷവറന് സ്  ഔരഺറ഻ന് ീറ 
ഄട഻സ്ഥഺനീമന്് സമ്മത഻ക്കത഻ചാണ് ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻ പ്പ഻ട്ട് നല് ഔഽന് 
സതയവഺങ്മാലവഽം ുഫഺമ഻ൽ ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കഽം. ീതറ്റഺയ഻ ഈത്തരം നല് ഔഽഔയഺീണക഻ൽ 
ുഔഺണ് ന്ദ്ടഺക്ട് റദഺക്കഺനഽള വ ഄവഔഺശം ആന് ഷവറര് ക്കഽ ട്. പ്പ്, ത഼യത഻, ങ഻ല 
സരര് ഭങ്ങള഻ൽ ഏജന് റ഻ന് ീറ ശഽപഺര് ശ എന്഻വ എലലഺ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമഽഔള഻ലഽം 
ഏഔുദശം രഽുപഺീലയഺയ഻ര഻ക്കഽം. 

ix. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺം ഈപുയഺഖ഻ക്കഺത്ത സ്ഥലത്ത്, ലഭ഻ചാണ വ഻വരങ്ങൽ ആന് ഷവറൽ 
വഺയ്ക്ീമഺഴ഻ുയഺ എഴഽത്ത് രാപത്ത഻ുലഺ ുരകീപ്പടഽത്തഽം, ഄത് 15 ദ഻വസങ്ങള് ക്കഔം 
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഈറപ്പ് വരഽത്തഽഔയഽം ുപഺള഻സ഻ ഄഥവഺ ഔവൽുനഺട്ട഻ൽ 
വ഻വരങ്ങൽ ുരകീപ്പടഽത്തഽഔയഽം ീങയാറും.  ഏീതക഻ലഽം വ഻വരം 
ുരകീപ്പടഽത്ത഻യ഻ീലലക഻ൽ ഄത് ആന് ഷവററഽീട ഈത്തരവഺദ഻തവമഺണ്, ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ 
വസ്തഽന഻ഷ്ഠത മറചാണുീവചാണു ഄഥവഺ ീതറ്റഺയ വ഻വരം നല് ഔ഻ എന്് ആന് ഷവറര് ക്ക് 
ീേയ഻ം ീങയാറഺം. 

ആത഻ന് ീറ ഄര് ഥം വ഻വരങ്ങൾ വഺയ്ീമഺഴ഻യഺയ഻ട്ട്യൂട്ട്ഺണ് 

ലഭ഻ക്കഽന്നീതങ്ക഻ല് ുപഺലഽം അത് റ഻ുക്കഺര്്  ീചുയ്യണ്ടത് 

ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഔമ്പന഻യഽീട ഔടമയഺണ്, ഇത് ഏജന്റ് 

ഒര്മിറയ഻ല്ീപ്പടഽത്തണം. 

 

 

ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്ത് 
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അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻യഽീട ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ീല ങ഻ല വ഻ശദഺംശങ്ങളഺണ് 
തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്: 

1. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ന് ീറ പ്പമഽള വ ീന്ദ്പഺസ്ീപക്ടസ഻ൽ പര഻രക്ഷ, ഴ഻വഺക്കലഽഔൽ, 
വയവസ്ഥഔൽ, തഽടങ്ങ഻യ പര഻രക്ഷയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വ഻ശദഺംശങ്ങളു ടഺവഽം. 
ീന്ദ്പഺസ്ീപക്ടസ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ന് ീറ ഭഺഖമഺണ് ഄത഻ന് ീറ ഈള വടക്കം 
വഺയ഻ചാണുീവന്് ഔഺണ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ഄത് പ്പ഻ട്ട് നല് ഔണം. 

2. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺം ുപര്, ുമല് വ഻ലഺസം, ീതഺഴ഻ൽ, ജനന ത഼യത഻, ല഻ംഖം, 
ഒുരഺ ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻യഽം ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽം തമ്മ഻ലഽള വ ബന്ധം, ശരഺശര഻ 
മഺസ വരഽമഺനം, അദഺയന഻ഔഽത഻ പഺൽ നം., ീമഡ഻ക്കൽ ന്ദ്പഺക്ട഼ഷ്ണറഽീട ുപരഽം 
വ഻ശദഺംശങ്ങളും, ഄയഺളുീട ുയഺഖയതയഽം രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷൽ നമ്പരഽം. ബഺക് 
ന്ദ്ടഺന് സ്ഫറ഻ലാീട  ീേയ഻ം തഽഔ ുനര഻ട്ട് ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട 
ഄീക്കി ട഻ുലക്ക് ഄയക്കഽന്ത഻ന് ആന്ീത്തക്കഺലത്ത് ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻യഽീട 
ബഺക് വ഻ശദഺംശങ്ങളും ുശകര഻ക്കഽന്ഽ ട്. 

3. ആത് ഔാടഺീത ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻യഽീട അുരഺഖയസ്ഥ഻ത഻യഽമഺയ഻ (ീമഡ഻ക്കൽ) 
ബന്ധീപ്പട്ട രഽ ുങഺദയഺവല഻യഽം ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കഽം.  മഽൽ ീേയ഻മഽഔളുീട 
ഄനഽഭവപര഻ങയത്ത഻ന് ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽം ഄനഽുയഺജയമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ റ഻സ്ഔ് 
ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് ീങയാറുന്ത഻നഽമഺണ് ആത്തരം വ഻ശദമഺയ ുങഺദയങ്ങൽ ുഫഺമ഻ൽ 
ഈള് ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത്. 

4. ഏീതക഻ലഽം തരത്ത഻ലഽള വ ുരഺഖങ്ങൽ മഽമ്പ് ഈ ടഺയ഻ട്ടു ീടക഻ൽ ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത 
വയക്ത഻ ഄത഻ന് ീറ പാര് ണമഺയ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ നല് ഔണം. 

5. ഔാടഺീത, ഏീതക഻ലഽം തരത്ത഻ലഽള് ഄസഽകുമഺ ുരഺഖുമഺ ഄപഔടുമഺ 
ഈ ടഺയ഻ട്ടു ീടക഻ൽ തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻ശദഺംശങ്ങൽ: 

a. ു രഺഖത്ത഻ന് ീറ⁄ഄപഔടത്ത഻ന് ീറയഽം പര഻ക്ക഻ന് ീറയഽം സവഭഺവം 
b. അദയീത്ത ങ഻ഔ഻ത്സ ത഼യത഻ 
c. ങ഻ഔ഻ത്സ഻ചാണ ുഡഺക്ടറഽീട ുപരഽം ുമല് വ഻ലഺസവഽം 
d. പാര് ണമഺയ഻ ുഭദമഺുയഺ 

6. ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ ുപഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ആന് ഷവറുറഺ 
ീവള഻ീപ്പടഽുത്ത ട വസ്തഽവന഻ഷ്ഠമഺയ ഄധ഻ഔ വ഻വരങ്ങൽ ുരകീപ്പടഽത്തണം, 
മഽന് പ് ങ഻ഔ഻ത്സ അവശയമഺയ഻ വന്഻ട്ടുള വ ഏീതക഻ലഽം തരത്ത഻ലഽള വ ുരഺഖുമഺ 
പര഻ുക്കഺ ഈ ടഺയ഻ട്ടു ീടക഻ൽ അ വ഻വരവഽം ുരകീപ്പടഽത്തണം. 

7. മഽന്  ആന് ഷവറന് സഽം ീേയ഻ം ങര഻ന്ദ്തവഽമഺയ഻ ന഻ലവ഻ലഽള വ മറ്റ് 
ആന് ഷവറന് സഽഔളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ുങഺദയങ്ങളും ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കഽം. 

8. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ പ്പ഻ുട ട ന്ദ്പുതയഔ സവ഻ുശഷതഔളുീട സതയവഺങ്മാലം ന്ദ്പുതയഔം 
ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കണം. 

9. മഽമ്പ് ഏീതക഻ലഽം സമയത്ത് ഄ്മ഻റ്റ് ീങയ്ക്ത അശഽപന്ദ്ത഻ ഄഥവഺ പര഻ുശഺധ഻ചാണ 
ുഡഺക്ടറ഻ൽ ന഻ന്ഽം വ഻ശദഺംശങ്ങൽ ുശകര഻ക്കഽന്ത഻ന് ഄഥവഺ ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് 
വയക്ത഻യഽീട⁄ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ശര഼ര഻ഔ ഄഥവഺ മഺനസ഻ഔ ഄവസ്ഥീയ ബഺധ഻ക്കഽന് 
ഏീതക഻ലഽം  ന്ദ്പം  നമഽ ുടഺ എന്റ഻യഽന്ത഻ന്  അശഽപന്ദ്ത഻⁄ ീമഡ഻ക്കൽ 
ന്ദ്പഺക്ട഼ഷ്ണീറ ബന്ധീപ്പടഽന്ത഻ന് ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻ ആന് ഷവറര് ക്ക് ഄനഽമത഻ 
നല് ഔണം. 

10.  ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻ ുഫഺമ഻ന് ീറ ഭഺഖമഺയ ീന്ദ്പഺസ്ീപക്ടസ് പര഻ുശഺധ഻ചാണ് 
ങട്ടങ്ങളും വയവസ്ഥഔളും സവ഼ഔഺരയമഺീണന്് വയക്തമഺക്കണം. 
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11. നല് ഔ഻യ഻ട്ടുള വ ന്ദ്പസ്തഺവനഔീളലലഺം ശര഻യഺീണന്് ഔഺണ഻ചാണ് സതയവഺങ്മാലം 
നല് ഔണം, ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല്  ുഫഺമഺണ് ുഔഺണ് ന്ദ്ടഺക്ട഻ന് ീറ ഄട഻ത്തറ. 

ീമഡ഻ക്കല് ുചഺദ ഺവല഻ 

ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ൽ ന്ദ്പത഻ഔാലമഺയ ീമഡ഻ക്കൽ ങര഻ന്ദ്തമഽ ീടക഻ൽ, ന്ദ്പുമഹം, ഈയര് ന് 
രക്തസമ്മര് ദം, ീന് ങ് ുവദന ഄഥവഺ രക്തധമന഻ ന്ദ്പം  നം ഄഥവഺ മുയഺുഔഺര് ഡ഻യൽ 
ആന് ുഫഺര് ക്ഷൽ, തഽടങ്ങ഻യ ുരഺഖങ്ങളു ീടയഺട്ട഻ ീടക഻ൽ ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻ 
ഄതഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട സമ്പാര് ണ വ഻വരങ്ങളുീട ുങഺദയഺവല഻ പാര഻പ്പ഻ക്കണം. 

ആത഻ന് ീറീയഺപ്പം ഔണ് സള് ട്ട് ീങയ്ക്ത ുഡഺക്ടൽ പാര഻പ്പ഻ചാണ ുഫഺമഽം ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കണം. ആത് 
ഔമ്പന഻യഽീട ുഡഺക്ടറഽമഺരഽീട പഺനൽ സാക്ഷ്മപര഻ുശഺധന നടത്ത഻ ഄത഻ന് ീറ 
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് സവ഼ഔര഻ക്കഽന്തഽം ഴ഻വഺക്കലഽഔൽ ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്തഽം. 

ഐഅര് ഡ഻എഐയഽീട മഺനദണ്ഡന്ദ്പഔഺരം ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ന് ീറയഽം 
ഄന്സ്ങറ഻ന് ീറയഽം രഽ പഔര് പ്പ് ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന് റ഻ന് ീറ പ്പം ുങര് ത്ത് ഄത് 
ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഄയചാണു നല് ഔണം. 

2. ഇടന഻ലക്കഺരഽീട പങ്കഇ 

ആടന഻ലക്കഺര് ക്ക് ആരഽഔക്ഷ഻ഔുളഺട് ബഺദ്ധയതയഽ ട് ഄതഺയത് ആന് ഷവറൽ ീങയ്ക്ത 
വയക്ത഻ുയഺടഽം ആന് ഷവറുറഺടഽം.  

ുന്ദ്ബഺക്കൽ ഄഥവഺ ഏജന് റ഻ന്,  റ഻സ്ഔഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എലലഺ വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ 
വ഻വരങ്ങളും ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻ ആന് ഷവറൽക്ക് ൂഔമഺറ഻യ഻ട്ടു ീടന്് ഈറപ്പഺുക്ക ട 
ഈത്തരവഺദ഻ത്തവമഽ ട്. 

ആടന഻ലക്കഺര് ക്ക് ുന്ദ്പഺസ്ീപക്ട഻ുനഺടഽള വ ഈത്തരവഺദ഻തവീത്തക്കഽറ഻ചാണ് ഐഅര് ഡ഻എ ങട്ടത്ത഻ൽ 
പരഺമര് ശ഻ചാണ഻ട്ടു ട്. 

 

ത്ശത്പ഻ക്കഽഔ 

ഇടന഻ലക്കഺര്ക്കഇ ുത്പഺസ്ഡീപകട഻ുനഺടഽള്ള പ ഉത്തരവഺദ഻ത്തം 
ഐഅര് ഡ഻എ ങട്ടത്ത഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്ത് “രഽ ആന് ഷവറുറഺ ഄവരഽീട  ഏജന് ുറഺ മറ്റ് 
ആടന഻ലക്കഺുരഺ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീങയ്ക്ത പര഻രക്ഷയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എലലഺ വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ 
വ഻വരങ്ങളും ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻ നല് ഔഽഔയഽം ഄങ്ങീന തന഻ക്ക് ഄനഽുയഺജയമഺയ 
ഏറ്റവഽം മ഻ഔചാണ പര഻രക്ഷ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത഻ന് ീന്ദ്പഺസ്ീപക്ട഻ന് സഺധ഻ക്കഽം” 

ആവ഻ീട ീന്ദ്പഺസ്ീപക്ട് ആന് ഷവറഽീട ഄഥവഺ ഄവരഽീട  ഏജന് റ഻ന് ീറ ഄഥവഺ 
ആടന഻ലക്കഺരഽീട ഈപുദശമഺണ് ുഔള് ക്കഽഔ ഄതഽീഔഺ ട് ഄത്തരം അളുഔൽ ന഻ഷ്പക്ഷമഺയ 
ഈപുദശം നല് ഔഽഔ. 

എീന്ത്ക഻ലഽം ഔഺരണത്തഺൽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺുമഺ ഄനഽബന്ധ ുഫഺുമഺ ുന്ദ്പഺസ്ീപക്ട് 
പാര഻പ്പ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽഔയഺീണക഻ൽ ുഫഺമ഻ീലയഽം ുഡഺക്കഽീമന്  റ഻ീലയഽം ഈള വടക്കം മഽഴഽവൽ 
വസ്തഽതഔളും പാര് ണമഺയ഻ ഏജന് റ് വ഻ശദ഼ഔര഻ീചാണന്ഽം ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീങയ്ക്ത 
ുഔഺണ് ന്ദ്ടഺക്ട഻ന് ീറ ന്ദ്പധഺനയം പാര് ണമഺയ഻ മനസിന഻ലഺക്ക഻ീയന്ഽം ഔഺണ഻ചാണുീഔഺ ടഽള വ 

ുന്ദ്പഺസ്ീപക്ട഻ന് ീറ രഽ സര് ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ് ഔാട഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ന് ീറീയഺപ്പം വയ്ക്ക്കണം. 

 
 
 

B. ീത്പഺുപ്പഺസല് സവ഼ഔര഻ക്കഽഔ (അണ്ടര്ൂ ററ്റ഻ംഗ്) 
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രഽ പാര് ണമഺയ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ൽ തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങളു ടഺഔഽം: 

 ആന് ഷവൽ  ീങയാറുന് വയക്ത഻ീയക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ 
 ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വസ്തഽവ഻ന് ീറ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ 
 അവശയമഺയ പര഻രക്ഷ 

 നലലതഽം ങ഼ത്തയഽമഺയ ീഭിത഼ഔ സവ഻ുശഷതഔളുീട വ഻ശദഺംശങ്ങൽ 
 ആന് ഷവറന് സ഻ന് ീറയഽം നഺശനഷ്ടത്ത഻ന് ീറയഽം മഽന് ങര഻ന്ദ്തം 

അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ീന്ദ്പഺപ്പസലഽഔളുീട ഔഺരയത്ത഻ൽ, 45 വയസിന഻ന് മഽഔള഻ൽ ന്ദ്പഺയമഽള വ 

ഈപുഭഺക്തഺക്കീള ുഡഺക്ടര് ക്ക് ഄഥവഺ ീമഡ഻ക്കൽ ീങക്കപ്പ഻ന് റഫൽ ീങയാറും.    
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല്  ുഫഺമ഻ീലയഽം റ഻സ്ഔ് ആന് സ്ീപക്ഷൽ റ഻ുപ്പഺര് ട്ട഻ീലയഽം വ഻വരങ്ങളുീട 
ഄധ഻ഔ ുങഺദയഺവല഻യഽീടയഽം മറ്റ് ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔളുീടയഽം ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ആന് ഷവറൽ 
ത഼രഽമഺനം എടഽക്കഽം. ങ഻ലുപ്പഺൽ ീമഡ഻ക്കൽ ങര഻ന്ദ്തം പരയഺപ്തമീലലക഻ൽ, ീന്ദ്പഺസ്ീപക്ട഻ൽ 
ന഻ന്ഽം ഔാടഽതൽ വ഻വരങ്ങൽ ുശകര഻ക്കഽന്ത഻ന് ഄധ഻ഔ ുങഺദയഺവല഻ പാര഻പ്പ഻ചാണ് നല് ഔണം. 
ഄത഻നഽുശഷം റ഻സ്ഔ് ഗടഔത്ത഻നഽള വ ന഻രക്ക് ആന് ഷവറൽ ത഼രഽമഺന഻ക്കഽഔയഽം വ഻വ഻ധ 
ഗടഔങ്ങളുീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ന്ദ്പ഼മ഻യം ന഻ര് ണയ഻ക്കഽഔയഽം, ഄത് ആന് ഷവറീറ 
ഄറ഻യ഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറും. 

ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുവഖതയ഻ലഽം ഔഺരയക്ഷമതയ഻ലഽം ആന് ഷവറൽ ുന്ദ്പഺസസ് ീങയാറുഔയഽം എലലഺ 
ത഼രഽമഺനങ്ങളും ന഻ശ്ച഻ത ഔഺലയളവ഻നഽള വൽ ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻ീയ ഄറ഻യ഻ക്കഽഔയഽം 
ീങയാറുഔ. 

അണ്ടര്ൂ ററ്റ഻ംഖ഻നഽം ീത്പഺുപ്പഺസല് നടപട഻ത്ഔമങ്ങൾക്കഽമഽള്ള പ 

ഔഽറ഻പ്പഇ 

ഐഅര് ഡ഻എഐ മഺര് ഗുരകഔൽ ഄനഽസര഻ചാണ്, ആന് ഷവറന് സ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺം ലഭ഻ചാണ് 
15 ദ഻വസത്ത഻നഔം ആന് ഷവറന് സ് ഔ മ്പ ന഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ ൽ നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങൽ പാര് ത്ത഻യഺക്കണം. 

ആന് ഷവറന് സ഻ന് വഺദ്ധരദഺനം ീങയ്ക്ത഻ട്ടുള വ റ഻സ്ഔ് സവ഼ഔഺരയമഺുണഺ അീണക഻ൽ ഏത് 
ന഻രക്ക഻ലഽള വ, ഏത് വയവസ്ഥയ഻ലഽള വ ആന് ഷവറന് സ് പര഻രക്ഷയഺണ് സവ഼ഔര഻ുക്ക ടീതന്് 
ന഻ര് ണയ഻ക്കഽന് ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യയഺണ്. 

 

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പ പര഼ക്ഷ 1 

മഺര് ഗുരകഔൽ ഄനഽസര഻ചാണ്, ആന് ഷവറന് സ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺം ലഭ഻ചാണ് ---------- 

ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങൽ പാര് ത്ത഻യഺക്കണം 

I. 7 ദ഻വസത്ത഻നഔം 
II. 15 ദ഻വസത്ത഻നഔം 
III. 30 ദ഻വസത്ത഻നഔം 

IV. 45 ദ഻വസത്ത഻നഔം 

 
 
 
 
 
 
 

C. ീത്പഺസ്ഡീപകടസ്ഡ  
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ആന് ഷവറന് സ് വഺങ്ങഺൽ ഈുദശ഻ക്കഽന് ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന്  ആന് ഷവറൽ ഄഥവഺ 
ആന് ഷവറര് ക്കഽുവ ട഻ മറ്റഺീരക഻ലഽം ആഷയാ ീങയാറുന് ുഡഺക്കഽീമന് റഺണ് ീന്ദ്പഺസ്ീപക്ടസ്. 
ആത് ീപഺതഽുവ ുന്ദ്ബഺഷൽ ഄഥവഺ ല഼ഫ് ീലറ്റ് രാപത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം, ആന് ഷവറന് സ് വഺങ്ങഺൽ 
ഈുദശ഻ക്കഽന് ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് ഈത്പന്ീത്തപ്പറ്റ഻യഽള വ വ഻വരങ്ങൽ ആത് നല് ഔഽം. 1938-
ീല ആന് ഷവറന് സ് അക്ടും ഐഅര് ഡ഻എഐയഽീട 2002-ീല ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട 
തഺത്പരയം സംരക്ഷ഻ക്കഽഔ ീറഖഽുലഷനഽം 2013 -ീല അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് 
ീറഖഽുലഷനഽം ന്ദ്പഔഺരമഺണ് ീന്ദ്പഺസ്ീപക്ടസ് ആഷയാ ീങയാറുന്ത്. 

രഽ ആന് ഷവറന് സ് ഈത്പന്ത്ത഻ന് ീറ ീന്ദ്പഺസ്ീപക്ടസ഻ൽ അ ഈത്പന്ത്ത഻ന് ീറ 
അനഽഔാലയങ്ങൽ, ആന് ഷവറന് സ് പര഻രക്ഷയഽം പര഻ധ഻,  വഺറന് റ഻ഔളും ഴ഻വഺക്കലഽഔളും 
ആന് ഷവറന് സ് പര഻രക്ഷയഽീട വയവസ്ഥഔളും വ഻ശദമഺയ഻ തീന് വ഻വര഻ചാണ഻ര഻ക്കണം. 

അനഽഔാലയങ്ങളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഈത്പന്ത്ത഻ന് ഄനഽവദന഼യ ൂറഡറഽഔീളക്കഽറ഻ചാണും 
(അഡ്-ഒൽ പര഻രക്ഷഔൽ) വയക്തമഺയ഻ വ഻വര഻ചാണ഻ര഻ക്കണം. 

ീന്ദ്പഺസ്ീപക്ട഻ൽ ീവള഻ീപ്പടഽുത്ത ട മറ്റ് വ഻വരങ്ങളഺണ്: 

1. വ഻വ഻ധ ന്ദ്പഺയത്ത഻ലഽള വ അളുഔൽക്കഽള വ പര഻രക്ഷയ്ക്ക്കഽം ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻നഽം 
വയതയഺസമഽ ുടഺ. 

2. ുപഺള഻സ഻യഽീട പഽതഽക്കഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥഔൽ 
3. ങ഻ല ന്ദ്പുതയഔ സഺഹങരയങ്ങള഻ൽ ുപഺള഻സ഻ റദഺക്കഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥഔൽ 
4. വ഻വ഻ധ സരര് ഭങ്ങള഻ൽ ബഺധഔമഺയ ഡ഻സ്ീക്കി ടഽഔൽ ഄഥവഺ 
ുലഺഡ഻ംഖ഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ 

5. ന്ദ്പ഼മ഻യം ഈള് പ്പീടയഽള വ ുപഺള഻സ഻ വയവസ്ഥഔള഻ൽ വരഽത്ത഻ുയക്കഺവഽന് പര഻ഷ്ഔരണം 
ഄഥവഺ മഺറ്റം. 

6. ുനരീത്ത ന്ദ്പുവശ഻ക്കഽന്ത഻ന്, തഽടര് ചാണയഺയ഻ പഽതഽക്കഽഔ, ഄനഽഔാലമഺയ ീേയ഻ം 
ഄനഽഭവ തഽടങ്ങ഻യവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട നല് ഔഽന് അനഽഔാലയങ്ങൽ 

7. എലലഺ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ഔളും ുപഺര് ട്ടബ഻ളഺീണന്ഽം ഄവ സമഺനമഺയ 
പര഻രക്ഷയഽം അനഽഔാലയവഽം വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന് മുറ്റീതക഻ലഽം ആന് ഷവററഽീട 
ഔ഼ഴ഻ൽ പഽതഽക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽം. 

ുുരഺഖ  ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ുപഺള഻സ഻ഔൾ വഺഗ്ദഺനം ീചയ്യറന്ന 

ഇന്ഷവററഽമഺര് ീപഺതഽുവ അവരഽീട ുുരഺഖ  ഇന്ഷവറന്സ്ഡ 

ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉൾീപ്പടഽത്ത഻ ീത്പഺസ്ഡീപകടസഽഔൾ 

ത്പസ഻ത്പ഼ഔര഻ക്കഽം. അത്തരം ീത്പഺുപ്പഺസല് ുെഺമഽഔള഻ല് 

ഉപുഭഺക്തഺവ് വഺയ഻ച്ചത഻നഽുശഷം സമിറത഻ുക്കണ്ട ത്പസ്ഡതഺവന 

ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം. 

D. ത്പ഼മ഻യം രസ഼ത്  

ഈപുഭഺക്തഺവ് ന്ദ്പ഼മ഻യമഺയ഻ പണം ആന് ഷവറര് ക്ക് നല് ഔഽുമ്പഺൽ, ആന് ഷവറൽ രസ഼ത് 
നല് ഔഽന്ത഻ന് ബഺദ്ധയസ്ഥനഺണ്. ന്ദ്പ഼മ഻യം മഽന് ഔാറഺയ഻ ഄടയ്ക്ക്കഽഔയഺീണക഻ലഽം രസ഼ത് 
ആഷയാ ീങയാറണം. 

ന഻ര്വചനം  

രഽ ആന് ഷവറന് സ് ുഔഺണ് ന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ്പഔഺരം ആന് ഷവറന് സ് വഺങ്ങഽന്ത഻നഺയ഻ ആന് ഷവറര് ക്ക് 

ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ നല് ഔഽന് തഽഔയഺണ് ത്പ഼മ഻യം. 

1. ത്പ഼മ഻യം മഽന്ഔാറഺയ഻ അടയ്ക്കഽഔ (1938-ീല ഇന്ഷവറന്സ്ഡ 

ുകട഻ീല ീസക്ഷന് 64(V) (B)) 
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    ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ുകട് ത്പഔഺരം ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ുഔഺണ്ത്ടഺകട഻ീല 

ത്പഺരംഭ ത഼യത഻ക്കഇ മഽന്പ് ത്പ഼മ഻യം മഽന്ഔാറഺയ഻ 
അടയ്ക്കഽന്നത് ന഻ര്ബന്ധമമഺക്ക഻യ഻ട്ട്യൂട്ട്റണ്ടഇ. മഽന് ഔാറഺയ഻ ന്ദ്പ഼മ഻യം 

ലഭ഻ക്കഺത്ത റ഻സ്ഔഽഔള് ക്ക് രഽ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻യഽം ബഺദ്ധയസ്ഥരലലീയന് 
വയവസ്ഥയ്ക്ക്ക് ുശഷമഺണ് ആന്ത്യയ഻ൽ ന്ദ്പ഼മ഻യം രസ഼ത് ന്ദ്പഺധഺനയമഽ ടഺയത്. ആത് 
ആന്ത്യയ഻ീല ുനഺൽ-ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ് ുമകലയ഻ീല രഽ ന്ദ്പുതയഔ സവ഻ുശഷതയഺണ്. 

 

 

ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്ത് 

a) 1938-ീല ആന് ഷവറന് സ് അക്ട഻ീല ീസക്ഷൽ 64(V) (B) ന്ദ്പഔഺരം മഽന് ഔാറഺയ഻ 
ന്ദ്പ഼മ഻യം ലഭ഻ക്കഺത്ത റ഻സ്ഔഽഔള് ക്ക് രഽ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻യഽം ബഺദ്ധയസ്ഥരലല. 

b) ആന് ഷവറര് ക്കഽുവ ട഻ ആന് ഷവറന് സ് ഏജന് റ് ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻യഽീട ന്ദ്പ഼മ഻യം 
ുശകര഻ക്കഽഔയഽം ഄയഺളുീട ഔമ്മ഼ഷൽ തഽഔ ഔഽറയ്ക്ക്കഺീത തീന് മഽഴഽവൽ തഽഔയഽം 24 
മണ഻ക്കാറ഻നഽള വ഻ൽ ബഺക് -ുപഺസറ്റൽ ഄവധ഻ ദ഻വസം ഴ഻ീഔയഽള വ ദ഻വസങ്ങള഻ൽ 
ബഺക഻ൽ ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽഔുയഺ ുപഺസ്റ്റലഺയ഻ ഄയചാണുീഔഺടഽക്കഽഔുയഺ ീങയാറഺം. 

c) ന്ദ്പ഼മ഻യം ീങക്കഺുയഺ പണമഺുയഺ ലഭ഻ക്കഽുമ്പഺൽ മഽതൽ റ഻സ്ഔ഻ന് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ചാണ് 
തഽടങ്ങഽം. 

d) ന്ദ്പ഼മ഻യം ുപഺസ്റ്റൽ ഄഥവഺ മണ഻ ഒര് ഡറഺുയഺ ീങക്കഺുയഺ ുപഺസ്റ്റ് വഴ഻ ഄയ്ക്ക്കഽന് 
സഺഹങരയത്ത഻ൽ മണ഻ ഒര് ഡൽ ബഽക്ക് ീങയ്ക്ത ത഼യത഻ ഄഥവഺ ീങക്ക് ുപഺസ്റ്റ് ീങയ്ക്ത 
ത഼യത഻ മഽതൽ റ഻സ്ഔ഻ന് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം. 

e) ുപഺള഻സ഻ റദഺക്കഽന്ത് മാലുമഺ ങട്ടങ്ങള഻ലഽം വയവസ്ഥഔള഻ലഽം ഈ ടഺഔഽന് മഺറ്റം 
മാലുമഺ മറ്റ് ഔഺരണത്തഺുലഺ രഽ ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ക്ക് ന്ദ്പ഼മ഻യം ത഻ര഻ീഔ 
നല് ുഔ ട വരഽുമ്പഺൽ ആന് ഷവറൽക്ക് ഄത് ുനര഻ുട്ടഺ ുന്ദ്ഔഺസ് ീങയ്ക്ത ീങക്കഺുയഺ ുപഺസ്റ്റൽ 
ഄഥവഺ മണ഻ ഒര് ഡറഺുയഺ നല് ഔഽഔയഽം ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം പണം 
സവ഼ഔര഻ചാണത഻നഽള വ രസ഼തഽം വഺങ്ങഺം, ആത്തരം റ഼ഫ ടഽഔൽ ര഻ക്കലഽം ഏജന് റ഻ന് ീറ 
ഄീക്കി ട഻ൽ ീന്ദ്ഔഡ഻റ്റ് ീങയാറ഻ലല. 

ആന് ഷവറന് സ് റാള് സ് 58 ഈം 59 ന്ദ്പഔഺരം മഽഔള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ്പ഼മ഻യം 
ഄടയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥയ്ക്ക്ക് ങ഻ല ഴ഻വഺക്കലഽഔളു ട്. ഄത഻ീലഺന്് 12 

മഺസത്ത഻ലധ഻ഔം ഔഺലഺവധ഻യഽള വ ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ഔൽ ുപഺലഽള വവയഽീട 
ുപയ്ക്ീമന് റ് തവണഔളഺയ഻ ഄടയ്ക്ക്കഽന്തഺണ്.  ഔിതയമഺയ ന്ദ്പ഼മ഻യം മഽന് ഔാറഺയ഻ 
ഔണക്കഺക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഺത്ത ന്ദ്പുതയഔ സരര് ഭങ്ങള഻ൽ ബഺക് ഖഺരന് റ഻യഺയ഻ ുപയ്ക്ീമന് റ് 
നടത്തഽുമ്പഺഴഽം  ആന് ഷവററഽമഺയ഻ ീേയ഻ന് റ് ന഻ലന഻ര് ത്തഽന് ഔയഺഷ് ഡ഻ുപ്പഺസ഻റ്റ് 
ഄീക്കി ട഻ൽ ീഡബ഻റ്റ് ീങയാറുുമ്പഺഴഽമഺണ്. 

 

 

 

2. ത്പ഼മ഻യം അടയ്ുക്കണ്ട ര഼ത഻ 

ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്ത് 

ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന് വയക്ത഻ ഄഥവഺ ുപഺള഻സ഻യഽടമ  തഺീഴ 
ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ര഼ത഻യ഻ലഺയ഻ര഻ക്കണം ആന് ഷവറര് ക്ക് ന്ദ്പ഼മ഻യം തഽഔ ഄടയ്ക്ുക്ക ടത്: 
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a) പണം 

b) ഏീതക഻ലഽം ഄംഖ഼ഔിത ബഺക഻ന് ീറ ീങക്ക്, ഡ഻മഺന് റ് ന്ദ്ഡഺറ് ഓറ്റ്, ുപ ഒര് ഡൽ, 
ആന്ത്യയ഻ീല ഏീതക഻ലഽം ീഷഡയാൽ ബഺക഻ന് ീറ ബഺുകഴ്സ് ീങക്ക്. 

c) ുപഺസ്റ്റൽ മണ഻ ഒര് ഡൽ 

d) ീന്ദ്ഔഡ഻റ്റ് ഄഥവഺ ീഡബ഻റ്റ് ഔഺര് ഡഽഔൽ 

e) ബഺക് ഖഺരന് റ഻ ഄഥവഺ ഔയഺഷ് ഡ഻ുപ്പഺസ഻റ്റ് 

f) ആന് റര് ീനറ്റ് 

g) ആ-ന്ദ്ടഺന് സ്ഫൽ 

h) ബഺക് മഽുകുന ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ഄഥവഺ ുപഺള഻സ഻യഽടമ ഄഥവഺ ആന് ഷവൽ ീങയാറീപ്പട്ട 
വയക്ത഻ ീങയാറുന് ഡയറക്ട് ീന്ദ്ഔഡ഻റ്റ്. 

i) സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ ഄുതഺറ഻റ്റ഻ ഄംഖ഼ഔര഻ക്കഽന് ഏീതഺരഽ പണം ഄടയ്ക്ക്കഽന് 
ര഼ത഻യഽം. 

ഐഅര് ഡ഻എ ങട്ടന്ദ്പഔഺരം, ീനറ്റ് ബഺക഻ംഖ്, ീന്ദ്ഔഡ഻റ്റ് ഄഥവഺ ീഡബ഻റ്റ് ഔഺര് ഡ് 
ഈപുയഺഖ഻ചാണ് ന്ദ്പ഼മ഻യം ഄടയ്ക്ക്കഽുമ്പഺൽ ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട ഄഥവഺ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട 
സവന്ത്ം ുപരഽള വ ീനറ്റ് ബഺക഻ംഖ് ഄീക്കി ട്, ീന്ദ്ഔഡ഻റ്റ് ഄഥവഺ ീഡബ഻റ്റ് ഔഺര് ഡ് 
അയ഻ര഻ക്കണം ഈപുയഺഖ഻ക്കഽന്ത്. 

 

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പ പര഼ക്ഷ 2 

ീങക്ക് ഈപുയഺഖ഻ചാണഺണ് ന്ദ്പ഼മ഻യം ഄടയ്ക്ക്കഽന്ീതക഻ൽ, തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഏത് 
ന്ദ്പസ്തഺവനയഺണ് ശര഻? 

I. ീങക്ക് ുപഺസ്റ്റ് ീങയ്ക്ത ത഼യത഻ മഽതൽ റ഻സ്ഔ഻ന് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം. 
II. ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ ീങക്ക് ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽന് ീങയ്ക്ത ത഼യത഻ മഽതൽ റ഻സ്ഔ഻ന് 
പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം. 

III. ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻യ്ക്ക്ക് ീങക്ക് ലഭ഻ക്കഽന് ത഼യത഻ മഽതൽ റ഻സ്ഔ഻ന് പര഻രക്ഷ 

ലഭ഻ക്കഽം. 

IV. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ീങക്ക് എഴഽത഻യ ത഼യത഻ മഽതൽ റ഻സ്ഔ഻ന് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം. 

 
 
 
 
 
 
 
 

E. ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ് 

ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ് 
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ആന് ഷവറന് സ് ുഔഺണ് ന്ദ്ടഺക്ട഻ന് ീറ ീതള഻വഺയ഻ നല് ഔഽന് ഓുദയഺഖ഻ഔ ുഡഺക്കഽീമന് റഺണ് 
ുപഺള഻സ഻. 1899-ീല ആന്ത്യൽ സ്റ്റഺംപ് അക്ട഻ീല വഔഽപ്പുഔൽ ന്ദ്പഔഺരം ഇ ുഡഺക്കഽീമന് റ് 
സ്റ്റഺംപ് ീങയാറണം. 

ഐഅര് ഡ഻എഐ  മഺര് ഗുരക ന്ദ്പഔഺരം ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട തഺത്പരയം 
സംരക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻ന് രഽ സഺധഺരണ അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ 
ഈ ടഺയ഻ര഻ുക്ക ടത് എീന്ത്ഺീക്കയഺീണന്്  തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ: 

a) ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻യഽീടയഽം ആന് ഷവറന് സ് തഺല് പരയതയഽള വ മറ്റ് 
വയക്ത഻ഔളുീടയഽം ുപരഽം(ഔളും) ുമല്  വ഻ലഺസവഽം(ങ്ങളും) 

b) ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ഔളുീട ഄഥവഺ ആന് ഷവറന് സ് തഺല് പരയതയഽീട പാര് ണമഺയ 
വ഻ശദഺംശങ്ങൽ 

c) ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരമഽള വ ആന് ഷവൽ തഽഔ 
d) ആന് ഷവറന് സ് ഔഺലഺവധ഻ 
e) പര഻രക്ഷയഽള വ സംഖത഻ഔളും ഴ഻വഺക്കീപ്പട്ടവയഽം 
f) ഏീതക഻ലഽം ഄധ഻ഔമഺയ഻ട്ടുള വ⁄ ഡ഻ഡക്ടബ഻ള് സ് 
g) ഄടയ്ക്ുക്ക ട ന്ദ്പ഼മ഻യവഽം ഄ്ജസ്റ്റുീമന് റഽഔൽ ഄനഽസര഻ചാണ് ന്ദ്പ഼മ഻യം 
ീന്ദ്പഺവ഻ഷണലഺണ്, ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് ീറ ഄ്ജസ്റ്റുീമന് റ഻ന് ീറ ഄട഻സ്ഥഺനം 

h) ുപഺള഻സ഻ ങട്ടങ്ങളും വയവസ്ഥഔളും വഺറന് റ഻ഔളും 
i) ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരം ീേയ഻ം ഈ ടഺഔഺൽ സഺദ്ധയതയഽള വവയ്ക്ക്ക് എത഻ീര ആന് ഷവൽ 
ീങയാറുന് വയക്ത഻ എടഽത്ത഻ട്ടുള വ ന഻ലപഺട് 

j) ീേയ഻മ഻ന് ഔഺരണമഺഔഽന് സരര് ഭവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത സംഖത഻യഽീട 
ുമൽ ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽള വ ബഺദ്ധയത 

k) ന്ദ്പുതയഔ വയവസ്ഥ, ഏീതക഻ലഽമഽ ീടക഻ൽ 
l) ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻ ീതറ്റഺയ വ഻വരങ്ങൽ നല് ഔഽന്ത് മാലുമഺ ഔിന്ദ്ത഻മം 
ഔഺട്ടുന്ത് മാലുമഺ ഄവരഽീട ന഻സിനഹഔരണം മാലുമഺ  ുപഺള഻സ഻ റദഺക്കഺനഽള വ 
വഔഽപ്പുഔൽ 

m) ു പഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വ഻വരങ്ങൽ ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻ീയ 
ഄറ഻യ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ുമല് വ഻ലഺസം 

n) ൂറഡറ഻ന് ീറ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ, ഏീതക഻ലഽമഽ ീടക഻ൽ 
o) ഄനയഺയ പര഻ഹഺരമഺര് ഗങ്ങളുീട വ഻ശദഺംശങ്ങളും ഒംബഽ്മഺന് ീറ ുമല് വ഻ലഺസവഽം 

ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ീേയഽം ഈ ടഺഔഽുമ്പഺഴഽം  ീേയ഻ം ീപീട്ടന്് ീസറ്റ഻ൽ 
ീങയാറുന്ത഻ന് ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻ ീങുയാറ ട ഔഺരയങ്ങീളപ്പറ്റ഻ സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ 
എലലഺ ആന് ഷവറര് മഺരഽം ഄവീര ഄറ഻യ഻ചാണുീഔഺ ട഻ര഻ക്കണം. 

 

 

 

 

 

 

 

F. വ വസ്ഥഔളറം വഺറന്റ഻ഔളറം  

ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ഈപുയഺഖ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ര ട് വഺക്കഽഔീളഔഽറ഻ചാണ് വ഻ശദ഼ഔര഻ുക്ക ടത് വളീര 
ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട രഽ ഔഺരയമഺണ്. ഇ വഺക്കഽഔളഺണ് വയവസ്ഥഔളും വഺറന് റ഻ഔളും. 
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1. വ വസ്ഥഔൾ 

ആന് ഷവറന് സ് ുഔഺണ് ന്ദ്ടഺക്ട഻ീല എന്ദ്ഖ഻ീമന് റ഻ന് ീറ ഄട഻ത്തറയഺണ് വയവസ്ഥ എന്ത്. 

ഈദഺഹരണങ്ങൽ: 

a. മ഻ക്ക ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ഔള഻ലഽമഽള വ രഽ സ്റ്റഺന് ുഡര് ഡ് വയവസ്ഥയഺണ്: 
 ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരമഽള വ അനഽഔാലയം ുനട഻ീയടഽക്കഽന്ത഻ന് ആന് ഷവറീറ ഄഥവഺ 
ഄയഺള് ക്ക് ുവ ട഻ മീറ്റഺീരക഻ലഽം വ് ങന ഄഥവഺ ഏീതക഻ലഽം തരത്ത഻ലഽള വ 
ീതറ്റഺയ ന്ദ്പസ്തഺവനയഽ ടഺക്ക഻ ഄഥവഺ ഔിന്ദ്ത഻മമഺയ഻ ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരമഽള വ 
അനഽഔാലയം ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഄഥവഺ ുഔടഽപഺട് ഄഥവഺ നഺശനഷ്ടം ഔരഽത഻ഔാട്ട഻ 
ഈ ടഺക്ക഻, ഄഥവഺ ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ഄറ഻ുവഺീട 
ഈ ടഺക്ക഻യതഺീണക഻ൽ, ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരമഽള വ എലലഺ അനഽഔാലയങ്ങളും 
ഔ ടഽീഔട്ടും. 

b. അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻യഽീട ീേയ഻ം ഄറ഻യ഻പ്പ് ഄവസ്ഥ ആങ്ങീന 
അുയക്കഺം: 
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം ഡ഻സ്ങഺര് ജഺയ഻ ഏീതഺനഽം ദ഻വസങ്ങള് ക്കഽള വ഻ൽ ീേയ഻ം 
ഫയൽ ീങയ്ക്ത഻ര഻ക്കണം. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽം, മ഻ക്ക ുഔസഽഔള഻ലഽം ഇ വയവസ്ഥ 

ഴ഻വഺക്കഽം ന഻ര് ദ഻ഷ്ട സമയപര഻ധ഻ക്കഽള വ഻ൽ ആന് ഷവൽീങയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ുക്കഺ 
ഄയഺളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വയക്ത഻യ്ക്ുക്കഺ ങ഻ല ന്ദ്പുതയഔ സഺഹങരയത്ത഻ൽ ീേയ഻ം 
ഫയൽ ീങയാറുഔ ഄസഺധയമഺീണന്് ഔമ്പന഻യ്ക്ക്ക് ുബഺധയീപ്പടഽഔയഺീണക഻ലഺണ് ഇ 

വയവസ്ഥ ഴ഻വഺക്കഽന്ത്. 

ഇ വയവസ്ഥ സംഗ഻ക്കഽഔയഺീണക഻ൽ ആന് ഷവറര് ക്ക് ുപഺള഻സ഻ ഄസഺധഽവഺക്കഺനഽള വ 

ഒപ്ഷനഽ ട്. 

2. വഺറന്റ഻ഔൾ 

ുഔഺണ് ന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ്പഔഺരമഽള വ ആന് ഷവററഽീട ബഺദ്ധയത പര഻മ഻തീപ്പടഽത്തഽന്ത഻നഺണ് ആന് ഷവറന് സ് 
ുഔഺണ് ന്ദ്ടഺക്ട഻ൽ വഺറന് റ഻ഔൽ ഈപുയഺഖ഻ക്കഽന്ത്. വ഻പത്ത് ഔഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന് ഄനഽുയഺജയമഺയ 
വഺറന് റ഻ഔൽ ആന് ഷവറര് മഺൽ ുങര് ക്കഽം. വഺറന് റ഻യഽ ീടക഻ൽ ആന് ഷവറന് സ് ുഔഺണ് ന്ദ്ടഺക്ട഻ീല 
രഽ ഔക്ഷ഻ ഄതഺയത് ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻ ങ഻ല ഔര് ത്തവയങ്ങൽ ഏീറ്റടഽുക്ക ട 
അവശയം വരഽഔയഽം ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻ അ ഔര് ത്തവയങ്ങൽ എങ്ങീന 
ന഻റുവറ്റുീമന്ത഻ീന അന്ദ്ശയ഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽം ആന് ഷവററഽീട ബഺദ്ധയത. 

ുഔഺണ് ന്ദ്ടഺക്ട഻ന് ീറ സഺധഽതയ്ക്ക്കഺയ഻ ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ എഴഽത഻ ുങര് ത്ത഻ര഻ക്കഽന് രഽ 
വയവസ്ഥീയയഺണ് വഺറന് റ഻ എന്് പറയഽന്ത്. വഺറന് റ഻ രഽ ന്ദ്പുതയഔ ുഡഺക്കഽീമന് റലല. 
ആത് ുപഺള഻സ഻യഽീട ഭഺഖമഺണ്. ആത് ന്ദ്പതയക്ഷുമഺ പുരഺക്ഷുമഺ അഔഺം. റ഻സ്ഔ഻ന് 
സഺദ്ധയതയഽ ുടഺ ആലലുയഺ എന്ത് ഔണക്ക഻ീലടഽക്കഺീത ആത് ഔര് ശനമഺയ഻ തീന്  
ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽയഽം നടപ്പ഻ലഺക്കഽഔയഽം ീങയാറണം. 

ുഔഺണ് ന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ്പഔഺരമഽള വ ആന് ഷവററഽീട ബഺദ്ധയത പര഻മ഻തീപ്പടഽത്തഽഔയഽം, ആത് 
ലംഗ഻ക്കഽഔയഺീണക഻ൽ ുഔഺണ് ന്ദ്ടഺക്ട് ഄസഺധഽവഺഔഽം. പുക്ഷ ന്ദ്പഺക്ട഻ക്കലഺയ഻, വഺററന് റ഻ 
ലംഗ഻ക്കീപ്പടഽന്ത് ത഻ഔചാണും സഺുകത഻ഔമഺീണക഻ലഽം ഄത് നഺശനഷ്ടം 
ഈ ടഺക്കഽന്഻ീലലക഻ലഽം, ഔമ്പന഻ ുപഺള഻സ഻യ഻ീല മഺര് ഗുരക ഄനഽസര഻ചാണ് ആന് ഷവറൽ 
ഓങ഻തയുബഺധുത്തഺീട ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങൽ ീങയാറും. ഄത്തരം സഺഹങരയങ്ങള഻ൽ, 
നഺശനഷ്ടങ്ങീള ഄനഽര് ജന ീേയ഻മഽഔളഺയ഻ട്ടഺണ് ഔണക്കഺക്കഽന്ത് മഺന്ദ്തമലല ീപഺതഽുവ 
ഈയര് ന് ശതമഺനം ീേയ഻മഺണ് ീസറ്റ഻ൽ ീങയാറുന്ത് പുക്ഷ 100 ശതമഺനമലല. 

രഽ വ ക്ത഻ഖത അപഔട ുപഺള഻സ഻യ്ക്കഇ തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ന  

വഺറന്റ഻ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം: 
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ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ഔള഻ൽ 5 ുപര഻ൽ ഔാടഽതൽ ുര വ഻മഺനത്ത഻ൽ ുര സമയം 
സ് ങര഻ക്കരഽത്. ഇ വഺറന് റ഻ ലംഗ഻ക്കഽഔയഺീണക഻ൽ ീേയ഻മഽഔള്  എങ്ങീന 
ൂഔഔഺരയം ീങയാറുീമന്് ഈത്തരം നല് ുഔ ട഻ വരഽം. 

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പ പര഼ക്ഷ 3 

വഺറന് റ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഏത് ന്ദ്പസ്തഺവനയഺണ് ശര഻? 

I. ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന്ദ്പസ്തഺവ഻ക്കഺീത ന്ദ്പുയഺഖ഻ക്കഽന് വയവസ്ഥയഺണ് വഺറന് റ഻ 
II. ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന്ദ്പസ്തഺവ഻ചാണ഻ട്ടുള വ വയവസ്ഥയഺണ് വഺറന് റ഻ 
III. ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന്ദ്പസ്തഺവ഻ചാണ഻ട്ടുള വ വയവസ്ഥയഺണ് വഺറന് റ഻ പുക്ഷ ുപഺള഻സ഻യഽീട 
ഭഺഖമലലഺീത ന്ദ്പുതയഔം ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻യഽമഺയ഻ അശയവ഻ന഻മയം നടത്തഽം 

IV. രഽ വഺറന് റ഻ ലംഗ഻ക്കീപ്പടഽഔയഺീണക഻ൽ, റ഻സ്ഔ഻ീന ബഺധ഻ക്കഽന്തീലലക഻ൽ ീേയ഻ം 
നല് ഔ഻ുയക്കഽം. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. എന്ുഡഺഴ്സ്ഡീമന്റ്  
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ആന് ഷവറൽ ീപഺതഽുവ സ്റ്റഺന് ുഡര് ഡ് ുഫഺമഽഔളുലഺണ് ുപഺള഻സ഻ ആഷയാ ീങയാറഺറ്, 
ഄതഺയ്ക്ത് ങ഻ല നഺശനഷ്ടങ്ങള് ക്ക് പര഻രക്ഷ നല് ഔ഻യഽം മറ്റ് ങ഻ലത് ഴ഻വഺക്ക഻യഽമഺണ്. 

ന഻ര്വചനം 

ുപഺള഻സ഻ ഔഺലഺവധ഻യ഻ൽ എീന്ത്ക഻ലഽം ങട്ടത്ത഻ുലഺ വയവസ്ഥയ഻ുലഺ മഺറ്റങ്ങൽ ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ 
വരഽത്തഽഔയഺീണക഻ൽ ഄത് ുഡഺക്കഽീമന് റ഻ൽ ുഭദഖത഻വരഽത്ത഻യഺണ് ീങയാറുന്ത് 
ആത഻ീനയഺണ് എന് ുഡഺഴ്ീസ്മന് റ് എന്് പറയഽന്ത്. 

ആത് ുപഺള഻സ഻യഽീട ഔാീട ഄറ്റഺചാണ് ീങയ്ക്ത഻ട്ടു ട് അയത഻നഺൽ ുപഺള഻സ഻യഽീട രഽ 
ഭഺഖമഺണ്.  ുപഺള഻സ഻യഽം എന് ുഡഺഴ്ീസ്മന് റഽം ഔാട഻ ുങര് ന്തഺണ് രഽ ുഔഺണ് ന്ദ്ടഺക്ട്. 
ുപഺള഻സ഻ ഔഺലഺവധ഻യ഻ലഽ ടഺഔഽന് മഺറ്റങ്ങൽ⁄ ുഭദഖത഻ഔൽ ുരകീപ്പടഽത്തഽന്ത഻നഽം 
എന് ുഡഺഴ്ീസ്മന് റ് ആഷയാ ീങയാറഺറഽ ട്. 

രഽ വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺ സംഖത഻ക്ക് മഺറ്റം വരഽുമ്പഺൽ  എന് ുഡഺഴ്ീസ്മന് റ് വഴ഻  
ആന് ഷവറന് സ് ുഔഺണ് ന്ദ്ടഺക്ട഻ൽ ഄത് ുങര് ക്കഽന്ത഻നഺയ഻  ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ീയ ആന് ഷവൽ 
ീങയാറുന് വയക്ത഻ സമ഼പ഻ക്കണം 

ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ എന് ുഡഺഴ്ീസ്മന് റ് ീപഺതഽുവ അവശയമഺയ഻ വരഽന്ത് 

a) ആന് ഷവൽ തഽഔയ഻ൽ മഺറ്റം വരഽുമ്പഺൽ 

b) ുലഺീണടഽക്കഽഔയഽം ുപഺള഻സ഻ ബഺക഻ൽ ഇടഺയ഻ നല് ഔഽഔയഽം ീങയാറുഔ വഴ഻ 
ആന് ഷവറബ഻ൽ ആന് റീറസ്റ്റ഻ന് മഺറ്റം വരഽഔ 

c) ഄധ഻ഔ പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് ഄഥവഺ ുപഺള഻സ഻ ഔഺലഺവധ഻ ഔാട്ടുന്ത഻ന് ആന് ഷവറന് സ് 
വ഻ശഺലമഺക്കഽഔ 

d) റ഻സ്ഔ഻ന് മഺറ്റം വരഽഔ, ഈദഺ. ഒവര് സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ യഺന്ദ്ത ീങയാറഺൽ 
ഈുദശ഻ക്കഽന് സ്ഥഺലം മഺറ്റം വരഽത്തഽഔ. 

e) മീറ്റഺരഽ സ്ഥലുത്തയ്ക്ക്ക് സഺധനം മഺറ്റുഔ 

f) ആന് ഷവറന് സ് റദഺക്കഽഔ 

g) ുപര഻ുനഺ ുമല് വ഻ലഺസത്ത഻ുനഺ മഺറ്റം വരഽഔ 

എന്ുഡഺഴ്ീമന്റഽഔളറീട മഺതിഔ 

ഈദഺഹരത്ത഻ന് ീറ അവശയത്ത഻നഺയ഻, ങ഻ല എന് ുഡഺഴ്ീമന് റ഻ീല മഺതിഔ പദങ്ങൽ ആവ഻ീട 
ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ: 

ുപഺള഻സ഻ റത്ഩഺക്കഽഔ 

ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ഄുപക്ഷ ഄനഽസര഻ചാണ് ഇ ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരമഽള വ 

ആന് ഷവറന് സ് ---------ത഼യത഻ മഽതൽ റദഺക്കീപ്പടഽീമന്് ന്ദ്പകയഺപ഻ക്കഽന്ഽ. ന് പത് 
മഺസക്കഺലം ആന് ഷവറന് സ് ന്ദ്പഺബലയത്ത഻ലഽ ടഺയ഻രഽന്ഽ, ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് 
യഺീതഺരഽ വ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ റ഼ഫ ടഽം ലഭ഻ക്കഽന്തലല. 
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ുപഺള഻സ഻യ഻ല് അധ഻ഔ അംഖങ്ങീള ുചര്ക്കഽന്നത് വഴ഻ പര഻രക്ഷ 

വ഻ഔസ഻പ്പ഻ക്കല്: 

ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ഄഭയര് ഥ ന്ദ്പഔഺരം, ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട 5 
വയസിന് ന്ദ്പഺയമഽള വ മഔളഺയ രത്ന മ഻സ്ന്ദ്ട഻ീയ 3 ലക്ഷം രാപ ആന് ഷവൽ തഽഔുയഺീട 
ുപഺള഻സ഻ൽ ഈള് ീപ്പടഽത്ത഻ീയന്് ആത഻നഺൽ സമ്മത഻ചാണുീഔഺള വുന്ഽ, ആത് (ത഼യത഻) മഽതൽ 
ന്ദ്പബലയമഽ ടഺഔഽം. 

ആത഻നഺയ഻ ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം ഄധ഻ഔ ന്ദ്പ഼മ഻യമഺയ ........ . 
ആവ഻ീട ഇടഺക്കഽന്ഽ. 

 

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പ പര഼ക്ഷ 4 

ആഷയാ ീങയാറുന് സമയത്ത് ുപഺള഻സ഻യ഻ീല ങ഻ല വയവസ്ഥഔളും ങട്ടങ്ങളും 
പര഻ഷ്ഔര഻ുക്ക ടതഺയ഻ വരഽഔയഺീണക഻ൽ, ആത് ീങയാറുന്ത് ------------------- 
ുഭദഖത഻ വരഽത്ത഻യഺണ്. 

I. വഺറന് റ഻ 
II. എന് ുഡഺഴ്ീമന് റ് 
III. ഒള് ട്ടുറഷൽ 

IV. പര഻ഷ്ഔരണം സഺദ്ധയമലല. 

 
 

H. ുപഺള഻സ഻ഔീളക്കഽറ഻ച്ചറള്ള പ വ഻ശദ഼ഔരണം 

ആന് ഷവറന് സ് ുഔഺണ് ുന്ദ്ടഺക്ട് ുരകമാലം എഴഽത഻യ഻ട്ടുള വതഺണ് ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻യ഻ീല 
വഺക്കഽഔൽ ന്ദ്ഡഺറ് ഓറ്റ് ീങയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത് ആന് ഷവറര് മഺരഺണ്. ങ഻ല ന്ദ്പസ്തഽത 
ന഻യമന഻ര് മ്മഺണം ഄഥവഺ വ഻വ഻ധ ുഔഺടത഻ഔൽ ന്ദ്പസ഻ദ്ധ഼ഔര഻ചാണ഻ട്ടുള വ വയഺകയഺനവഽം 

ഄനഽസര഻ചാണ് ഇ ുപഺള഻സ഻ഔൽ വയഺകയഺന഻ക്കണം. ന഻ര്മിറഺണ ചട്ട്യൂട്ട്ത്ത഻ന്ീറ 
ഏറ്റവഽം ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട് ലക്ഷ ം ഔക്ഷ഻ഔളറീട ഉുത്ഩശ ം നടപ്പ഻ല് 

വരഽത്തഽഔയഽം ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ല് തീന്ന ഔീണ്ടത്തഽഔയഽം 
ീചയ്യണം. ുപഺള഻സ഻ സ്പഷ്ടമലലഺത്ത ര഼ത഻യ഻ലഺണ് ആഷയാ ീങയാറുന്ീതക഻ൽ, ുപഺള഻സ഻ 

ന്ദ്ഡഺറ് ഓറ്റ് ീങയ്ക്തത഻ീന ആന് ഷവറര് ക്ക് എത഻ീര  ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ുവ ട഻ 
ുഔഺടത഻ ആടീപടഽം.  

ുപഺള഻സ഻യ഻ീല വഺക്കഽഔൾ മനസിന഻ലഺക്കഺൽ ഔഴ഻യഽന് ര഼ത഻യ഻ലഽം തഺീഴ 

ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ന഻യമങ്ങള് ക്ക് ഄനഽസിതവഽം അയ഻ര഻ക്കണം: 

a) ുപഺള഻സ഻ീയപ്പറ്റ഻ വയഺകയഺന഻ക്കഽുമ്പഺൽ, സാങ഻പ്പ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് വയവസ്ഥഔീള 
ന്ദ്പഔടമഺയ വയവസ്ഥഔൽ ഄസഺധഽവഺക്കഽം 

b) ൂടപ് ീങയ്ക്ത ഈള വടക്കം ന്ദ്പ഻ന് റ് ീങയ്ക്ത ഈള വടക്കീത്തയഽം ൂഔീയാറഴഽത്ത് ഈള വടക്കം 
ൂടപ്പ് ീങയ്ക്തത഻ീനയഽം ഄസഺധഽവഺക്കഽം. 

c) ുപഺള഻സ഻യ഻ീല വഺക്കഽഔീള എന് ുഡഺഴ്ീസ്മന് റ് ഄസഺധഽവഺക്കഽം. 

d) സഺധഺരണ ഄക്ഷരങ്ങീള ങര഻ഞ്ഞ ഄക്ഷരം ഄസഺധഽവഺക്കഽം. 
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e)  ീവറഽീത ന്ദ്പ഻ന് റ് ീങയാറുന്ത഻ുനക്കഺൽ മഺര് ജ഻ുനഺട് ഔാട഻ ന്ദ്പ഻ന് റ് ീങയാറുന്ത഻നഺണ് 
ന്ദ്പഺധഺനയം. 

f) യഥഺര് ഥ ഈള വടക്കീത്ത ഄത഻ുനഺട് ഄനഽബന്ധമഺയ വയവസ്ഥഔൽ ഄസഺധഽവഺക്കഽം. 

g) ൂടപ്പ് ീങയ്ക്ത വഺക്കഽഔൽ ഄഥവഺ മഷ഻യഽള വ റബൽ സ്റ്റഺംപ് പത഻ചാണ വഺക്കഽഔൽ 
ന്ദ്പ഻ന് റ് ീങയ്ക്ത ഈള വടക്കീത്ത ഔടത്ത഻ീവട്ടും. 

h) ൂടപ്പ് ീങയ്ക്ത വഺക്കഽഔൽ ഄഥവഺ മഷ഻യഽള വ റബൽ സ്റ്റഺംപ് പത഻ചാണ വഺക്കഽഔീളക്കഺൽ 
ുമല് ുഔഺയ്ക്മ ൂഔീയാറഴഽത്തഽന്ദ്പത഻യക്കഺണ്. 

i) ഄവസഺനമഺയ഻ ഏീതക഻ലഽം തരത്ത഻ലഽള വ ഄവയക്തതയഽം സ്പഷ്ടതയ഻ലലഺയ്ക്മയഽം 
ഈ ീടക഻ൽ വയഺഔരണത്ത഻ന് ീറയഽം വ഻രഺമങ഻ഹ്നത്ത഻ന് ീറയഽം ീപഺതഽ ന഻യമങ്ങൽ 
ബഺധഔമഺക്കഽം. 

ത്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്ത്  

1. ുപഺള഻സ഻ഔളറീട ന഻ര്മിറഺണം 

വഺണ഻ജയ ുഔഺണ് ന്ദ്ടഺക്ട഻ന് ീറയഽം ീപഺതഽ ന഻യമന഻ര് മ്മഺണത്ത഻ന് ീറയഽം  ആന് ഷവറന് സ് 
ുഔഺണ് ുന്ദ്ടഺക്ടുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് വ഻വ഻ധ ുഔഺടത഻ഔൽ ന്ദ്പസ഻ദ്ധ഼ഔര഻ചാണ഻ട്ടുള വ 

വയഺകയഺനത്ത഻ന് ീറയഽം ീതള഻വഺണ് രഽ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻. 

ന഻യമ ന഻ര് മ്മഺണത്ത഻ന് ീറ ലക്ഷയ്ം ഔക്ഷ഻ഔളുീട ഈുദശയം നടപ്പ഻ൽ വരഽത്തഽഔയഽം ുപഺള഻സ഻ 
ുഡഺക്കഽീമന് റ഻ൽ തീന് ഔ ീടത്തഽഔയഽം ീങയാറണം, ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺം, ുേഺസിനുഔൽ, 
എന് ുഡഺഴ്ീമന് റഽഔൽ, വഺറന് റ഻ഔൽ തഽടങ്ങ഻യ ുഔഺണ് ന്ദ്ടഺക്ട഻ന് ീറ ഭഺഖമഺയ഻ ഄത഻ൽ തീന് 
ഄറ്റഺചാണ് ീങയാറണം. 

2. വഺക്കഽഔളറീട അര്ത്ഥം 

വഺക്കഽഔൽ ഈപുയഺഖ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് ഄത഻ന് ീറ ഄര് ഥം ലള഻തവഽം സഺധഺരണഭഺഷയ഻ലഽം 

അയ഻ര഻ക്കഽം.  ഉപുയഺഖ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്ന വഺക്കഽഔളറീട ുര്ത്ഥം 
ീതരഽവ഻ല് ഔഴ഻യഽന്ന സഺധഺരണക്കഺരന് ുപഺലഽം മനസ്സ഻ലഺഔഽന്ന 

ര഼ത഻യ഻ലഺയ഻ര഻ക്കണം.  

മീറ്റഺരഽ തരത്ത഻ൽ, രഽ സഺധഺരണ ബ഻സ഻നസ്സ഻ന്ീറ അഥവഺ 
ഔച്ചടവത്ത഻ന്ീറ അര്ത്ഥമഽള്ള പ വഺക്കഽഔൾ അത് ീഔഺണ്ടഇ 
ഉുത്ഩശ഻ക്കഽന്ന അര്ത്ഥം അുത ര഼ത഻ മനസ്സ഻ലഺക്കഽഔ അലലഺീത 

ീതറ്റ഻ത്പര഻ക്കഽന്ന ര഼ത഻യ഻ലഺഔരഽത്. ങട്ടന്ദ്പഔഺരമഺണ് വഺക്കഽഔൽ 

ന഻ര് വങ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്, അ ന഻ര് വങനത്ത഻ന് ീറ ഄര് ഥമഺണ് ഈപുയഺഖ഻ുക്ക ടത്. 

ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ഔള഻ീല മ഻ക്ക വഺക്കഽഔളും മഽന് പ് ഈ ടഺയ഻ട്ടുള വ ന഻യമപരമഺയ 
ത഼രഽമഺനങ്ങള് ക്ക് ഄനഽസിതമഺണ്, ുമല് ുഔഺടത഻യഽീട ഄത്തരം ത഼രഽമഺനങ്ങളഺണ് 
ഔ഼ഴ്ുഔഺടത഻യഽീടയഽം ഄന്ത്഻മ ത഼രഽമഺനം. സഺുകത഻ഔ പദങ്ങള്  ഄത഻ന് ുറതഺയ ഄര് ഥത്ത഻ൽ 
എടഽക്കണം ഄീലലക഻ൽ ീതറ്റ഻ദ്ധഺരണയ്ക്ക്ക് ഔഺരണമഺഔഽം. 
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I. പഽതഽക്കല് ുനഺട്ട്യൂട്ട്഼സ്ഡ 

മ഻ക്ക ുനഺണ്-ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ുപഺള഻സ഻ഔളറം വഺര്ഷ഻ഔ 

അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ഇന്ഷവര് ീചയ്ത഻ര഻ക്കഽന്നത്. 

ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻യ്ക്ക്ക് പഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സഽഔൽ ഄയ്ക്ുക്ക ട അവശയം ന഻യമപരമഺയ഻ 
ആീലലക഻ൽ ുപഺലഽം ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ഔൽ, ഄവരഽീട ബ഻സ഻നസിന് തന്ദ്ന്ത്ം എന് ന഻ലയ഻ൽ, 
ീപഺതഽുവ ുപഺള഻സ഻ പഽതഽുക്ക ട സമയം ഄടഽക്കഽുമ്പഺൽ ുപഺള഻സ഻ പഽതഽക്കഽവഺൽ 
അവശയീപ്പട്ടുീഔഺ ട് പഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ് ഄയ്ക്ക്കഺറഽ ട്. ഇ ുനഺട്ട഼സ഻ൽ ആന് ഷവൽ തഽഔ, 
വഺര് ഷ഻ഔ ന്ദ്പ഼മ഻യം, തഽടങ്ങ഻യ ആന് ഷവറന് സഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എലലഺ അവശയമഺയ 
വ഻വരങ്ങളും ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കഽം. റ഻സ്ഔ഻ന് എീന്ത്ക഻ലഽം വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ മഺറ്റം 
വന്഻ട്ടു ീടക഻ൽ ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ ഄത് ഄറ഻യ഻ക്കണീമന് ഔഽറ഻പ്പും ഄത഻ന് ീറ 
പ്പം ീവയ്ക്ക്കഺം. 

പഽതഽക്കഽന്ത഻നഽള വ ന്ദ്പ഼മ഻യം ഔഺലഺവധ഻ ത഼രഽന് ദ഻വസുമഺ ഄത഻ന് മഽുമ്പഺ 
ഄടയ്ക്ക്കണീമന്ഽം ന്ദ്പ഼മ഻യം ലഭ഻ക്കഽന്തഽവീര അ റ഻സ്ഔ് പഽതഽക്കീപ്പടഽഔയ഻ലല എന് 
സ്റ്റഺട്ടയാട്ടറ഻ വയവസ്ഥയഽം ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ന്ദ്ശദ്ധയ഻ൽീപ്പടഽത്തഽം. 

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പ പര഼ക്ഷ 5 

പഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഏത് ന്ദ്പസ്തഺവനയഺണ് ശര഻ 

I. ങട്ടന്ദ്പഔഺരം, ുപഺള഻സ഻ ഔഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത഻ന് 30 ദ഻വസം മഽന് പ് ആന് ഷവറൽ 
ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ് ഄയുക്ക ടത് ന഻യമപരമഺയ 
ഔര് ത്തവയമഺണ്. 

II. ങട്ടന്ദ്പഔഺരം, ുപഺള഻സ഻ ഔഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത഻ന് 15 ദ഻വസം മഽന് പ് ആന് ഷവറൽ 
ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ് ഄയുക്ക ടത് ന഻യമപരമഺയ 
ഔര് ത്തവയമഺണ്. 

III. ങട്ടന്ദ്പഔഺരം, ുപഺള഻സ഻ ഔഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത഻ന് 7 ദ഻വസം മഽന് പ് ആന് ഷവറൽ ആന് ഷവൽ 
ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ് ഄയുക്ക ടത് ന഻യമപരമഺയ 
ഔര് ത്തവയമഺണ്. 

IV. ങട്ടന്ദ്പഔഺരം, ുപഺള഻സ഻ ഔഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത഻ന് മഽന് പ് ആന് ഷവറൽ ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത 
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ് ഄയുക്കണീമന്് യഺീതഺരഽ  ന഻യമവഽമ഻ലല. 
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J. ഔള്ള പപ്പണം ീവള഻പ്പ഻ക്കഽന്നത഻ന് എത഻ീരയഽള്ള പതഽം  (Anti-Money 
Laudering )(AML), ന഻ങ്ങളറീട ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന 

അറ഻യഽന്നതഽമഺയ഻ ബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട് മഺര്ഗന഻ര്ുത്ഩശങ്ങൾ  

ന്ദ്ഔ഻മ഻നലഽഔൽ ന഻യമപരമലലഺത്ത പണം ന്ദ്പവിത്ത഻ഔള഻ലാീട ുനടഽന് പണം ന഻യമപരമഺയ഻ 
ുനട഻യ ര഼ത഻യ഻ലഺഔഽന്ത഻നഽള വ ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യയഺണ് ഔള വപ്പണം ീവളുപ്പ഻ക്കഽഔ.  

ഔള വപ്പണം ീവളുപ്പ഻ക്കഽഔ എന്ത് ഔള വപ്പണം ഄതഺയത് ന഻യമപരമലലഺത്ത പണം  
ഄത഻ന് ീറ യഥഺര് ഥ ുന്ദ്ശഺതസിന് മറചാണ് ീഔഺ ട് സമ്പദ് വ഻പണ഻യ഻ുലക്ക് 
ീഔഺ ടഽവരഽന്തഺണ്  ,ഄങ്ങീന ഄത് ന഻യമപരമഺയ഻ ുനട഻യ ര഼ത഻യ഻ലഺഔഽം. ഇ 

ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യയ഻ലാീട പണത്ത഻ന് ഄത഻ന് ീറ ന്ദ്ഔ഻മ഻നൽ വശം നഷ്ടീപ്പടഽഔയഽം സഺധഽതയഽള വതഺയ഻ 
മഺറഽഔയഽം ീങയാറും. 

ബഺകഽഔൽ, ആന് ഷവറന് സ് തഽടങ്ങ഻യ ധനഔഺരയ സ്ഥഺപനങ്ങള഻ലാീട ഄവരഽീട പണം 
ീവള഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന് ന്ദ്ഔ഻മ഻നലഽഔൽ ന്ദ്ശമ഻ക്കഽം. ഔിന്ദ്ത഻മമമഺര് ഗങ്ങള഻ൽ ഄവൽ ആടപഺടഽഔൽ 
നടത്തഽം ഄതഺയത്, ങ഻ല ആന് ഷവറന് സ് വഺങ്ങഽഔയഽം ഄവരഽീട അവശയം 
ഔഴ഻ഞ്ഞത഻നഽുശഷം അ പണം പ഻ന് വല഻ചാണ് ഄന്ദ്പതയക്ഷരഺഔഽഔയഽം ീങയാറും. 

ഔള വപ്പണവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ന്ദ്പവര് ത്തനങ്ങൽ തടയഽന്ത഻ന് ആന്ത്യ ഈള് പ്പീട 
ുലഺഔീമമ്പഺടഽമഽള വ രഺജയങ്ങള഻ൽ സര് ക്കഺൽ തലത്ത഻ൽ പര഻ന്ദ്ശമം നടക്കഽന്ഽ ട്. 

2005-ൽ ന്ദ്പഺബലയത്ത഻ൽ വന് 2002-ീല ദ഻ ന്ദ്പ഻വന് ഷൽ ഒഫ് മണ഻ ുലഺണ് ഡറ഻ംഖ് അക്ട് 
)പ഻എംഎല് എ (ഔള വപ്പണവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ന്ദ്പവര് ത്തനങ്ങ ൽ തടയഽന്ത഻നഽം  

ഔള വപ്പണത്ത഻ലാീട സമ്പഺദ഻ചാണ സവത്ത് ഔ ടഽീഔട്ടുന്ത഻നഽമഺണ് .ഐഅര് ഡ഻എഐയഽീട 
അന് റ഻- മണ഻ ുലഺണ് ഡറ഻ംഖ് മഺര് ഗുരകഔൽ ന്ദ്പഔഺരം ആന് ഷവറന് സ് ുസവനങ്ങള് ക്ക് 
ഄുപക്ഷ഻ക്കഽന് ഈപുഭഺക്തഺക്കീള യഥഺര് ഥത്ത഻ൽ ത഻ര഻ചാണറ഻യഽന്ത഻ന് അവശയമഺയ 
നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങൽ സവ഼ഔര഻ക്കഽഔ, സംശയഺസ്പദമഺയ ആടഺപഺടഽഔൽ റ഻ുപ്പഺര് ട്ട് ീങയാറുഔ 
ഔള വപ്പണം ഈള് ീപ്പട്ടത് ഄഥവഺ ഈള് ീപ്പട്ട഻ട്ടു ുടഺ എന്് സംശയ഻ക്കഽന് ുഔസഽഔളുീട 
ശര഻യഺയ ീറുക്കഺര് ഡഽഔൽ സാക്ഷ഻ക്കഽഔ. 

ീഔൂവസ഻ ന്ദ്പഔഺരം തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔൽ സവ഼ഔര഻ചാണ് തങ്ങളുീട 
ഈപുഭഺക്തഺക്കളുീട യഥഺര് ഥത്ത഻ലഽള വ വയക്ത഻തവം ന഻ര് ണയ഻ുക്ക ടത് അവശയമഺണ്: 

1. ുമല് വ഻ലഺസ ീതള഻യ഻ക്കഽന് ുരക 
2. ഏറ്രവഽം പഽത഻യ ുഫഺുട്ടഺന്ദ്ഖഺഫ് 
3. സഺമ്പത്ത഻ഔസ്ഥ഻ത഻ 
4. ആന് ഷവറന് സ് ുഔഺണ് ന്ദ്ടഺക്ട഻ന് ീറ ഈുദശയം 

ീഔൂവസ഻ നടപട഻ ന്ദ്ഔമത്ത഻ന് ീറ ഭഺഖമഺയ ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔൽ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ൽ ന഻ന്ഽം 
സവ഼ഔര഻ചാണ് ബ഻സ഻നസിന് ീഔഺ ടഽവരഽന് സമയത്ത് തീന് സമര് പ്പ഻ചാണീതന്് ഈറപ്പഺുക്ക ടത് 
ഏജന് റഽമഺരഽീട ങഽമതലയഺണ്: 

1. വയക്ത഻ഔളുീട ഔഺരയത്ത഻ൽ - പാര് ണമഺയ ുപര്, ബന്ധീപ്പുട ട നമ്പൽ, ആന് ഷവൽ 
ീങയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ-ുമല് വ഻ലഺസ ുരകഔൽ, പഺന്  നമ്പൽ, 
എന് ആഎറ് ഓട഻ അവശയങ്ങള് ക്കഺയ഻ സമ്പാര് ണ ബഺക് ഄീക്കി ട് വ഻ശദഺംശങ്ങൽ. 

2. ുഔഺര് പ്പുററ്റുഔളുീട ഔഺരയത്ത഻ൽ - സര് ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ് ഒഫ് ആന് ുഔഺര് പ്പുറഷൽ, 
ീമുമ്മഺറഺ ടം അന് റ് അര് ട്ട഻ക്ക഻ൽ ഒഫ് ഄുസഺസ഻ുയഷൽ, ബ഻സ഻നസിന് 
ആടപഺടഽഔള് ക്കഽള വ പവൽ ഒഫ് ഄുറ്റഺര് ണ഻, പഺന്  ഔഺര് ഡ഻ന് ീറ പഔര് പ്പ്. 

3. പകഺള഻ത്ത സ്ഥഺപനമഺീണക഻ൽ - രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷൽ സര് ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ് (രജ഻സ്റ്റൽ 
ീങയ്ക്ത഻ട്ടു ീടക഻ൽ), പഺര് ്് ണര് ഷ഻പ്പ് ഡ഼ഡ്, ബ഻സ഻നസിന് ആടപഺടഽഔള്  
നടത്തഽന്ത഻ന് രഽ പകഺള഻യ്ക്ക്ക് ഄഥവഺ ജ഼വനക്കഺരന് നല് ഔ഻യ഻ട്ടുള വ പവൽ ഒഫ് 
ഄുറ്റഺര് ണ഻, അ വയക്ത഻യഽീട ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ ുരക. 
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4. ന്ദ്ടസ്റ്റുഔളുീടയഽം ീഫി ുടഷനഽഔളുീടയഽം ഔഺരയത്ത഻ൽ - പകഺള഻ത്ത 

സ്ഥഺപനത്ത഻ന് ുറതഽുപഺീല തീന്. 

ആത്തരം വ഻വരങ്ങൽ ഈത്പന്ങ്ങളുീട ുന്ദ്ഔഺസ് ീസലല഻ംഖ഻ന് സഹഺയ഻ക്കഽം മഺന്ദ്തമലല ആീതഺരഽ 
ന്ദ്പുയഺജനഔരമഺയ വ഻പണന മഺര് ഗം ഔാട഻യഺണ് എന്ത് ന്ദ്ശദ്ധ഻ുക്ക ട വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട 
രഽ ഔഺരയമഺണ്. 

 

ത്ഖഹം  

a) ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻ തീന് ഔഽറ഻ചാണുള വ വ഻വരങ്ങൽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ലാീട 
ഄറ഻യ഻ക്കഽഔ എന്തഺണ് ുഡഺക്കഽീമന് റ഻ീല അദയപട഻. 

b) ുപഺള഻സ഻ അരംഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് മഽമ്പ് മഽതൽ ുഔഺണ് ന്ദ്ടഺക്ട് ഄവസഺന഻ക്കഽന്ത് വീരയഽം 
വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങൽ ീവള഻ീപ്പടഽത്തണം. 

c) ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻ പ്പ഻ടഽന്ത഻നഺയ഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ന് ീറ ഄവസഺനം 
ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻  ീപഺതഽുവ രഽ ഡ഻േുറഷൽ ുങര് ക്കഺറഽ ട്. 

d) ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല഻ന് ീറ ഗടഔങ്ങൽ 

i. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട പാര് ണമഺയ ുപര് 
ii. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ുമല് വ഻ലഺസവഽം ബന്ധീപ്പടഽന്ത഻നഽള വ മറ്റ് വ഻ശദഺംശങ്ങളും 
iii. അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻യഽീട ഔഺരയത്ത഻ൽ ബഺക് ഄീക്കി ട് 
വ഻ശദഺംശങ്ങൽ 

iv. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ീന്ദ്പഺഫഷൽ, ീതഺഴ഻ൽ ഄഥവഺ ബ഻സ഻നസിന് 
v. ആന് ഷവറന് സ഻ന് ീറ വസ്തഽന഻ഷ്ഠതയഽീട സവ഻ുശഷതയഽം വ഻ശദഺംശങ്ങളും 
vi. ആന് ഷവൽ തഽഔ 

vii. മഽമ്പഽ ടഺയ഻രഽന്തഽം ന഻ലവ഻ലഽള വതഽമഺയ ആന് ഷവറന് സ് 
viii. മഽന്  നഷ്ടഺനഽഭവം 
ix. ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ഡ഻േുറഷൽ 

e) റ഻സ്ഔഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എലലഺ വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങളും ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് 
വയക്ത഻ ആന് ഷവറൽക്ക് ൂഔമഺറ഻യ഻ട്ടു ീടന്് ഈറപ്പഺുക്ക ട മദ്ധയസ്ഥൽ എന് ന഻ലയ഻ൽ 
ഏജന് റ഻ന് ീറ ഈത്തരവഺദ഻ത്തവമഺണ്. 

f) ആന് ഷവറന് സ഻ന് വഺദ്ധരദഺനം ീങയ്ക്ത഻ട്ടുള വ റ഻സ്ഔ് സവ഼ഔഺരയമഺുണഺ അീണക഻ൽ ഏത് 
ന഻രക്ക഻ലഽള വ, ഏത് വയവസ്ഥയ഻ലഽള വ ആന് ഷവറന് സ് പര഻രക്ഷയഺണ് 
സവ഼ഔര഻ുക്ക ടീതന്് ന഻ര് ണയ഻ക്കഽന് ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യയഺണ് ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ്. 

g) രഽ അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ, ീന്ദ്പഺസ്ീപക്ടസ് ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് 
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നല് ഔഽം, ഄയഺളത് വഺയ഻ചാണ് മനസിന഻ലഺക്ക഻ീയന്് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല഻ന് 
ന്ദ്പസ്തഺവന നല് ഔണം. 

h) രഽ ആന് ഷവറന് സ് ുഔഺണ് ന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ്പഔഺരം ആന് ഷവറന് സ് വഺങ്ങഽന്ത഻നഺയ഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ 
ഄടയ്ക്ക്കഽന് തഽഔയഺണ് ന്ദ്പ഼മ഻യം. 

i)  ന്ദ്പ഼മ഻യം പണമഺുയഺ, ഏീതക഻ലഽം ഄംഖ഼ഔിത ബഺക഻ന് ീറ ീങുക്കഺ, ഡ഻മഺന് റ് 
ന്ദ്ഡഺറ് ഓുറ്റഺ, ുപഺസ്റ്റൽ മണ഻ ഒര് ഡുറഺ, ീന്ദ്ഔഡ഻റ്റ് ഄഥവഺ ീഡബ഻റ്റ് ഔഺര് ഡഽഔുളഺ, 
ആന് റര് ീനറ്റ് വഴ഻ുയഺ, ആ-ന്ദ്ടഺന് സ്ഫുറഺ,  ഡയറക്ട് ീന്ദ്ഔഡ഻ുറ്റഺ സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ 
ഄുതഺറ഻റ്റ഻ ഄംഖ഼ഔര഻ക്കഽന് ഏീതഺരഽ പണം ഄടയ്ക്ക്കഽന് ര഼ത഻ുയഺ ഈപുയഺഖ഻ചാണ് 
ഄടയ്ക്ക്കഺം. 
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j) ആന് ഷവറന് സ് ന഻ലവ഻ലഽ ീടന്഻ത് ീതള഻വ് അവശയമഺയ഻ വരഽന്഻ടത്ത് 
ഈപുയഺഖ഻ക്കഽന്ത഻നഺണ് ആന് ഷവറന് സ് സര് ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്. 

k) ആന് ഷവറന് സ് ുഔഺണ് ന്ദ്ടഺക്ട഻ന് ീറ ീതള഻വ഻നഺയഽള വ ഓുദയഺഖ഻ഔ ുഡഺക്കഽീമന് റഺണ് 
ുപഺള഻സ഻ 

l) ുഔഺണ് ന്ദ്ടഺക്ട഻ന് ീറ സഺധഽതയ്ക്ക്കഺയ഻ ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ എഴഽത഻ ുങര് ത്ത഻ര഻ക്കഽന് രഽ 
വയവസ്ഥീയയഺണ് വഺറന് റ഻ എന്് പറയഽന്ത്. 

m) ു പഺള഻സ഻ ഔഺലഺവധ഻യ഻ൽ എീന്ത്ക഻ലഽം ങട്ടത്ത഻ുലഺ വയവസ്ഥയ഻ുലഺ മഺറ്റങ്ങൽ 
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ വരഽത്തഽഔയഺീണക഻ൽ ഄത് ുഡഺക്കഽീമന് റ഻ൽ ുഭദഖത഻വരഽത്ത഻യഺണ് 
ീങയാറുന്ത് ആത഻ീനയഺണ് എന് ുഡഺഴ്ീസ്മന് റ് എന്് പറയഽന്ത്. 

n) ന഻ര് മ്മഺണ ങട്ടത്ത഻ന് ീറ ഏറ്റവഽം ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ലക്ഷയ്ം ഔക്ഷ഻ഔളുീട ഈുദശയം നടപ്പ഻ൽ 
വരഽത്തഽഔയഽം ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന് റ഻ൽ തീന് ഔ ീടത്തഽഔയഽം ീങയാറുഔ എന്തഺണ്. 

o) ന്ദ്ഔ഻മ഻നലഽഔൽ ന഻യമപരമലലഺത്ത പണം ന്ദ്പവിത്ത഻ഔള഻ലാീട ുനടഽന് പണം ന഻യമപരമഺയ഻ 
ുനട഻യ ര഼ത഻യ഻ലഺഔഽന്ത഻നഽള വ ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യയഺണ് ഔള വപ്പണം ീവളുപ്പ഻ക്കഽഔ എന്ത്, 
ഔള വപ്പണവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ന്ദ്പവര് ത്തനങ്ങൽ തടയഽന്ത഻ന് ആന്ത്യ ഈള് പ്പീട 
ുലഺഔീമമ്പഺടഽമഽള വ രഺജയങ്ങള഻ൽ സര് ക്കഺൽ തലത്ത഻ൽ പര഻ന്ദ്ശമം നടക്കഽന്ഽ ട് 

p) ീഔൂവസ഻ നടപട഻ ന്ദ്ഔമത്ത഻ന് ീറ ഭഺഖമഺയ ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔൽ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ൽ ന഻ന്ഽം 
സവ഼ഔര഻ചാണ് ബ഻സ഻നസിന് ീഔഺ ടഽവരഽന് സമയത്ത് തീന് സമര് പ്പ഻ചാണീതന്് 
ഈറപ്പഺുക്ക ടത് ഏജന് റഽമഺരഽീട ങഽമതലയഺണ്. 

ത്പധഺന പദങ്ങൾ 

a) ുപഺള഻സ഻ ുഫഺം 
b) ന്ദ്പ഼മ഻യം മഽന് ഔാറഺയ഻ ഄടയ്ക്ക്കഽഔ 
c) ആന് ഷവറന് സ് സര് ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ് 

d) പഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ് 
e) വഺറന് റ഻ 
f) വയവസ്ഥ (ഔ ട഼ഷൽ) 
g) എന് ുഡഺഴ്ീസ്മന് റ് 
h) ഔള വപ്പണം ീവളുപ്പ഻ക്കൽ 

i) ന഻ങ്ങളുീട ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന ഄറ഻യഽഔ 
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പഺഠം 8 

ുുരഺഖ  ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഉത്പന്നങ്ങൾ 

ുമഽകം 

ആന്ത്യയ഻ീല വ഻വ഻ധ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ഔൽ വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന് വ഻വ഻ധ 
അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ഈത്പന്ങ്ങീളപ്പറ്റ഻ നമഽക്ക് ഇ പഺഠത്ത഻ലാീട 
മനസിന഻ലഺക്കഺം. ീമഡ഻ീേയ഻ം എന് രഽ ഈത്പന്ത്ത഻ൽ ന഻ന്ഽം അയ഻രക്കണക്ക഻ന് 
വ഻വ഻ധ ഈത്പന്ങ്ങൽ വീര, ഈപുഭഺക്തഺക്കള് ക്ക് ഄനഽുയഺജയമഺയ പര഻രക്ഷ 

ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത഻ന് സഺധ഻ക്കഽം. വയക്ത഻ഔള് ക്കഽം ഔഽടഽംബത്ത഻നഽം ന്ദ്ഖാപ്പ഻നഽം 
ഄനഽുയഺജയമഺയ പര഻രക്ഷ നല് ഔഽന്ത഻നഽള വ വ഻വ഻ധ  അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് 
ഈത്പന്ങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണ് ഇ പഺഠത്ത഻ൽ വ഻വര഻ചാണ഻ട്ടു ട്. 

ഉള്ള പടക്കം 

 

A. അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് വ഻ഭഺഖങ്ങൽ 
B.  അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ന഻ലവഺരത്ത഻നഽള വ ഐഅര് ഡ഻എയഽീട മഺര് ഖുരകഔൽ 
C. അശഽപന്ദ്ത഻വഺസ നഷ്ടപര഻ഹഺര ഈത്പന്ം 
D. ുടഺപ്പ്-ഄപ് പര഻രക്ഷ ഄഥവഺ  ഈയര് ന്  ഔ഻ഴ഻വഽള വ ആന് ഷവറന് സ് ലഺനഽഔൽ 
E. സ഼ന഻യര്  സ഻റ്റ഻സൽ ുപഺള഻സ഻ 
F. ഫ഻്സഡ് ീബന഻ഫ഻റ്റ് പര഻രക്ഷഔൽ - ുഹഺസ്പ഻റ്റൽ ഔയഺഷ്. ഖഽരഽതര ുരഺഖം 
G. ദ഼ര് ഗഔഺല പര഻രക്ഷ ഈത്പന്ം 
H. ുഔഺംുബഺ ഈത്പന്ങ്ങൽ 
I. പഺുക്കജ് ുപഺള഻സ഻ഔൽ 
J. ദഺര഻ന്ദ്ദയ വ഻ഭഺഖങ്ങള് ക്കഽള വ ൂമുന്ദ്ഔഺ ആന് ഷവറന് സഽം അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സഽം 
K. രഺന്ദ്ഷ്ട഼യ സവഺസ്തയ ബ഼മഺ ുയഺജന 
L. ന്ദ്പധഺന് മന്ദ്ന്ത്഻ സഽരക്ഷ ബ഼മഺ ുയഺജന 
M. ന്ദ്പധഺന് മന്ദ്ന്ത്഻ ജൽ ധൽ ുയഺജന 
N. ഄപഔട-ൂവഔലയ പര഻രക്ഷ 

O. ഒവര് സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ആന് ഷവറന് സ് 
P. ന്ദ്ഖാപ്പ് ീഹല് ത്ത് ഔവൽ 
Q. ന്ദ്പുതയഔ ഈത്പന്ങ്ങൽ 
R. അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ഔളുീട മഽകയ പദങ്ങൽ 

ഇ പഺഠം പഠ഻ചാണത഻നഽുശഷം, ന഻ങ്ങള് ക്ക് ീങയാറഺൽ ഔഴ഻ുയ ടത്: 

a) അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ഻ന് ീറ വ഻വ഻ധ വ഻ഭഺഖങ്ങള്  വ഻വര഻ക്കഽഔ 
b) അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ന഻ലവഺരത്ത഻നഽള വ ഐഅര് ഡ഻എയഽീട മഺര് ഖുരകഔൽ 
വ഻ശദ഼ഔര഻ക്കഽഔ 

c) ആന്് ആന്ത്യന്  വ഻പണ഻യ഻ൽ ലഭയമഺയ വ഻വ഻ധ അുരഺഖയ ഈത്പന്ങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണ് 
ങര് ചാണ ീങയാറുഔ 

d) വയക്ത഻ഖത ഄപഔട ആന് ഷവറന് സ഻ീനക്കഽറ഻ചാണ് വ഻വര഻ക്കഽഔ 
e) ഒവര് സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ആന് ഷവറന് സ഻ീനക്കഽറ഻ചാണ് ങര് ചാണ ീങയാറുഔ 
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f) അുരഺഖയ ുപഺള഻സ഻ളുീട മഽകയ ങട്ടങ്ങീളയഽം ഈപഺധ഻ഔീളയഽം ഔഽറ഻ചാണ് 
മനസ഻ലഺക്കഽഔ 

 

A. ുുരഺഖ  ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഉത്പന്നങ്ങളറീട വ഻ഭഺഖങ്ങൾ 

1. ുുരഺഖ  ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഉത്പന്നങ്ങൾ -ുമഽകം 

ഐഅര് ഡ഻എയഽീട അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ീറഖഽുലഷനഽഔൽ അുരഺഖയ പര഻രക്ഷീയ 
ന഻ര് വങ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് ആങ്ങീനയഺണ് 

ന഻ര്വചനം 

 “അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ബ഻സ഻നസിന്”  ഄഥവഺ “അുരഺഖയ പര഻രക്ഷ” എന്ഺൽ  
ഄഷവൽ ീങയ്ക്ത഻ട്ടുള വ അനഽഔാലയം ഄഥവഺ ദ഼ര് ഗഔഺല പര഻രക്ഷ, ന്ദ്ടഺവൽ 
ആന് ഷവറന് സ് , വയക്ത഻ഖത ഄപഔട പര഻രക്ഷ ഈള് പ്പീട ഄസഽകങ്ങള് ക്കഽള വ 

അനഽഔാലയം ഄഥവഺ ങ഻ഔ഻ത്സ, ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ഔ഻യ ഄഥവഺ അശഽപന്ദ്ത഻ അനഽഔാലയം 
നല് ഔഽന്ത഻നഽള വ ആന് ഷവറന് സ് ഔരഺറഺണ്. 

ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന് ഉത്പന്നങ്ങളറീട ുന്ദ്ശണ഻യ഻ൽീപ്പട്ട അുരഺഖയ 
ആന് ഷവറന് സ് ഈത്പന്ങ്ങളഺണ് ആന്ത്യൽ വ഻പണ഻യ഻ൽ ലഭയമഺയ മ഻ക്കതഽം. 
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല്  ഄ്മ഻റ്റഺഔഽന്ത് മാലം രഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഈ ടഺുയക്കഺവഽന് 
ീങലവഽഔള് ക്കഺണ് ആത്തരം ഈത്പന്ങ്ങള്  പര഻രക്ഷ നല് ഔഽന്ത്.  മഺന്ദ്തമലല, 
ആത്തരത്ത഻ലഽള വ ീങലവഽഔള്  വളീര ഈയര് ന്തഽം വര് ദ്ധ഻ചാണ് വരഽന് അുരഺഖയ 
പര഻പഺലന ീങലഽഔൽ,  ശഺസ്ന്ദ്തന്ദ്ഔ഻യ നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങള് ,  വ഻പണ഻യ഻ീലത്തഽന് 
ീങലുവറ഻യ സഺുകത഻ഔ വ഻ദയ,  പഽത഻യ തരത്ത഻ലഽള വ മരഽന്ഽഔളുീട ഄമ഻ത 
വ഻ല എന്഻വ സഺധഺരണക്കഺരന് തഺങ്ങഺവഽന്ത഻ലഽം ഄപ്പുറമഺണ്.  വഺസ്തവത്ത഻ൽ 
സഺമ്പത്ത഻ഔമഺയ഻ ീമചാണീപ്പട്ട ന഻ലയ഻ലഽള വ രഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ുപഺലഽം അുരഺഖയ 
ആന് ഷവറന് സ് ഔാടഺീത  ആത്തരം ഈയര് ന് ങ഻ഔ഻ത്സ ീങലവഽഔൽ തഺങ്ങഺന്  
സഺധ഻ക്കഽഔയ഻ലല. 

അയത഻നഺല് , ര ട് ഔഺരണങ്ങളഺലഺണ് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ഻ന് 
ന്ദ്പഺധഺനയുമറ഻യത്: 

 ഄസഽകമഽ ടഺയഺല്  ച഻ഔ഻ത്ന ീസൌഔര ങ്ങൾക്കഺയ഻ 
സഺമ്പത്ത഻ഔ സഹഺയം ലഭ഻ക്കഽം. 

 ുളറഔളറീട സമ്പഺദ ം സംരക്ഷ഻ക്കഽന്നത഻ന് സഹഺയ഻ക്കഽം 
ഄീലലക഻ല്  ഄസഽകം വരഽുമ്പഺള്  ഄത് ത഼ര് ന്് ുപഺഔഽം. 

ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന്  ീങലവ഻ന് പര഻രക്ഷയഽള വ അദയീത്ത അുരഺഖയ 
ആന് ഷവറന് സ് ഈത്പന്മഺണ് – ീമഡ഻ീേയ഻ം- 1986-ല്  4  ീപഺതഽുമകല-
ആന് ഷവററഽമഺരഺണ് ആത് അവ഻ഷ്ഔര഻ചാണത്. ഇ ഔമ്പന഻ഔൽ ുവീറയഽം പല 
പര഻രക്ഷഔള്  അവ഻ഷ്ഔര഻ചാണ഻രഽന്ഽ ഄതഺയത്  റ഻ട്ടയര് ീമന്  റ഻ന് ുശഷമഽള വ  

ങ഻ഔ഻ത്സ ീങലവഽഔള് ക്കഺയ഻ ീങറഽന്ദ്പഺയത്ത഻ീല പര഻രക്ഷ നല് ഔഽന് ഭവ഻ഷയ 
അുരഺഖയ ുപഺള഻സ഻, യഺന്ദ്ത ആന് ഷവറന് സ് വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന് ഒവര് സ഼സ് 
ീമഡ഻ീേയ഻ം ുപഺള഻സ഻, പഺവീപ്പട്ടവര് ക്കഺയ഻ ജന അുരഺഖയ ബ഼മഺ ുപഺള഻സ഻. 
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പ഻ന്഼ട് ആന് ഷവന് സ് ുമകലയ഻ുലക്ക് സവഔഺരയ ഔമ്പന഻ഔള്  ഔടന്ഽവന്ഽ, ഄങ്ങീന 
അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ഈള് പ്പീടയഽള വ ആന് ഷവറന് സ് ുമകലയ഻ുലക്ക് ധഺരഺളം 
ഔമ്പന഻ഔൽ ഔടന്ഽ വന്ഽ.  ഄങ്ങീനയഽള വ ഔടന്് വരവ഻ലാീട ബ഻സ഻നസിന് 
വയഺപ഻ക്കഽഔയഽം ആത്തരം പര഻രക്ഷഔള് ക്ക് രഽപഺട് മഺറ്റം വരഽഔയഽം പഽത഻യ ങ഻ല 
പര഻രക്ഷഔള്  ഔാട഻ അരംഭ഻ക്കഽഔയഽം ീങയ്ക്തഽ. 

ആന്്, അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുമകല വളീരുയീറ വളരഽന്ഽ, മ഻ക്ക ജനറല്  
ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ഔള് , സ്റ്റഺന് ുഡുലഺൽ അുരഺഖയ ആന് ഷവറൽ, ൂലഫ് ആന് ഷവറൽ 
എന്഻വൽ നാറഽഔണക്ക഻ന് ഈത്പന്ങ്ങളഺണ് വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന്ത്. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽം, 
ീമഡ഻ീേയ഻മ഻ന് ീറ ഄട഻സ്ഥഺന ഗടന ഄതഺയത് ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന്  
ീങലവഽഔള് ീക്കത഻ീരയഽള വ പര഻രക്ഷ ആുപ്പഺഴഽം വളീരുയീറ ജനന്ദ്പ഼ത഻യഽള വ 

ആന് ഷവറന് സഺണ്. 

2013-ീല ആന് ഷവറന് സ് ീറഖഽുലറ്ററ഻ അന് റ് ീഡലവപ്ീമന് റ് ഄുതഺറ഻റ്റ഻ 
(അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ്) ീറഖഽുലഷന് സ് ന്ദ്പഔഺരം 

1. ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ഔള് ക്ക് ദ഼ര് ഗഔഺല അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് 
ഈത്പന്ങ്ങൽ വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറഺം പുക്ഷ ഔഽറഞ്ഞത് ഒുരഺ 3 വര് ഷുത്തക്ക് 
ഄത്തരം ഈത്പന്ങ്ങളുീട ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് വര് ദ്ധന പഺട഻ലല, ഄത഻നഽുശഷം 
ന്ദ്പ഼മ഻യം പഽനരവുലഺഔനം ീങയ്ക്ത് പര഻ഷ്ഔര഻ക്കഺം. 

2. ുനഺണ് -ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ഔള് ക്കഽം അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് 
ഔമ്പന഻ഔള് ക്കഽം ഔഽറഞ്ഞത് 1 വര് ഷീത്തയഽം പരമഺവധ഻ 3 വര് ഷീത്തയഽം 
ഔഺലഺവധ഻ുയഺട് ഔാട഻ അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ഈത്പന്ങ്ങൽ വഺദ്ധരദനം 
ീങയാറഺം വയവസ്ഥ എീന്ത്ന്ഺൽ ഔഺലഺവധ഻യ഻ലഽടന഼ളം ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് മഺറ്റം 
വരഽത്തഺൽ സഺധ഻ക്കഽഔയ഻ലല. 

2. ുുരഺഖ  ുപഺള഻സ഻ഔളറീട സവ഻ുശഷതഔൾ 

അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ഄട഻സ്ഥഺനപരമഺയ഻ ുരഺഖങ്ങളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട 
പര഻രക്ഷയഺണ് അയത഻നഺൽ  ുരഺഖങ്ങൽ മാലമഽ ടഺഔഽന് ീങലവഽഔളുമഺയ഻ 
ബന്ധീപ്പട്ട പര഻രക്ഷ ഔാട഻യഺണ്.  ങ഻ലുപ്പഺള് , രഽ വയക്ത഻യഽക്കഽ ടഺഔഽന് 
ുരഺഖം ദ഼ര് ഗഔഺലം ന഻ലന഻ല് ക്കഽന്ുതഺ, ങ഻രസ്ഥഺയ഻ുയഺ, ഖഽരഽതുരഺ അഔഺം. 
ഄപഔടമാലമഽ ടഺുയക്കഺവഽന് പര഻ക്കഽഔൽ ഄഥവഺ ൂവഔലയീത്ത തഽടര് ന്് 
ഈ ടഺുയക്കഺവഽന് ങ഻ഔ഻ത്സീങലവഽഔളുമഺഔഺം. 

ഒുരഺ വ഻ഭഺഖങ്ങള഻ലഽമഽള വ ഈപുഭഺക്തഺക്കീള പര഻ഖണ഻ചാണ് ുവണം ഈത്പന്ങ്ങൽ 
രാപഔല് പന ീങുയാറ ടത്. തങ്ങളുീട എലലഺ അവശയങ്ങള് ക്കഽമഽള വ രഽ സമന്ദ്ഖമഺയ 
പര഻രക്ഷയഺണ് ഈപുഭഺക്തഺക്കൽ അന്ദ്ഖഹ഻ക്കഽന്ത്. ഄുത സമയത്ത് തീന് 
വളീരുയീറ സവ഼ഔഺരയതയഽം ഔാടഽതല്  എണം ീങലവഺഔഽന്ത഻നഽം അുരഺഖയ 
ആന് ഷവറന് സ് ഈത്പന്ങ്ങൽ മ഻തമഺയ ന഻രക്ക഻ൽ ലഭയമഺയ഻ര഻ക്കണം, ഄവ 
ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് ലള഻തമഺയ഻ മനസിന഻ലഺക്കഺൽ സഺധ഻ക്കണം, മഺന്ദ്തമലല ീസയ഻ല് സ് 
ട഼മ഻ന് ഄത് മഺര് ക്കറ്റ് ീങയാറഺനഽം സഺധ഻ക്കണം. 

 

3. ുുരഺഖ  ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഉത്പന്നങ്ങളറീട  വ഻ഭഺഖങ്ങൾ 

ഈത്പന്ത്ത഻ന് ീറ രാപഔല് പന എങ്ങീനയഺയ഻രഽന്ഺലഽം, അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് 
ഈത്പന്ങ്ങീള 3 വ഻ഭഺഖങ്ങളഺയ഻ തരം ത഻ര഻ക്കഺം: 
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a) നഷ്ടപര഻ഹഺര പര഻രക്ഷഔൾ  

ഇ ഈത്പന്മഺണ് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് വ഻പണ഻യ഻ീല മഽകയമഺയ ഈത്പന്ം 
ആത് ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷൽ മാലമഽ ടഺഔഽന് യഥഺര് ഥ ങ഻ഔ഻ത്സ ീങലവഽഔൽ 
നല് ഔഽം. 

b) ന഻ശ്ച഻ത ുനഽഔാല  പര഻രക്ഷഔൾ  

ആത഻ീന ുഹഺസ്പ഻റ്റൽ ഔയഺഷ് എന്ഽം പറയഽം, ആത്തരം ഈത്പന്ങ്ങൽ 
ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷൽ ഔഺലഗട്ടത്ത഻ീല ഒുരഺ ദ഻വസവഽം ന഻ശ്ച഻ത തഽഔ 
നല് ഔഽം.  ങ഻ല ഈത്പന്ങ്ങള഻ൽ ശഺസ്ന്ദ്തന്ദ്ഔ഻യഔള് ക്കഽം ന഻ശ്ച഻ത ന഻രക്ക഻ലഽള വ 

വ഻ഹ഻തം ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കഽം. 

c) ഖഽരഽതരമഺയ അസഽകത്ത഻നഽള്ള പ പര഻രക്ഷഔൾ  

ഹിദയഺഗഺതം, ഔഺന് സൽ, പക്ഷഺഗഺതം ുപഺലഽള വ മഽന് ഔാൽ ന഻ര് വങ഻ചാണ഻ട്ടുള വ 

ഖഽരഽതര ഄസഽകങ്ങൽ ഈ ടഺഔഽഔയഺീണക഻ൽ നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല് ഔഽന് ന഻ശ്ച഻ത 
അനഽഔാലയ ലഺനഺണ഻ത്. 

ുലഺഔീമമ്പഺടഽം അുരഺഖയ-ൂവഔലയ ആന് ഷവറന് സ് രഽമ഻ചാണഺണ്, പുക്ഷ ആന്ത്യയ഻ൽ 
വയക്ത഻ഖത  ഄപഔട ആന് ഷവറന് സ്  ന്ദ്പുതയഔമഺയ഻ട്ടഺണ് വ഻ല് ക്കഽന്ത്. 

ആന്ത്യയ്ക്ക്ക് പഽറത്ത് വചാണു ടഺഔഽന് ീങലവഽഔള് ക്ക് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് 
പര഻രക്ഷ നല് ഔഽഔയ഻ലല. ഇ അവശയത്ത഻നഺയ഻ മീറ്റഺരഽ ഈത്പന്ം- 

ഒവര്സ഼സ്ഡ ീഹല്ത്തഇ ഇന്ഷവറന്സ്ഡ അഥവഺ ത്ടഺവല് 

ഇന്ഷവറന്സ്ഡ – വഺുങ്ങ ടതഺണ്. ഄടഽത്ത഻ീടയ഻ൽ മഺന്ദ്തമഺണ്, ങ഻ല 

വയവസ്ഥഔളുീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ സവഔഺരയ ആന് ഷവററഽമഺരഽീട  ങ഻ല ഈയര് ന് 
ന഻രക്ക഻ലഽള വ അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ഈത്പന്ങ്ങൽ സഺധഺരണ അുരഺഖയ 
ആന് ഷവറന് സ് പര഻രക്ഷയഽീട ഭഺഖമഺയ഻ ഒവര് സ഼സ് ആന് ഷവറന് സഽം 
ഈള് ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു ട്. 

4. ഉപുഭഺക്തി വ഻ഭഺഖങ്ങൾ അനഽസര഻ച്ചറള്ള പ തരംത഻ര഻ക്കല് 

ന഻ര് ദ഻ഷ്ട ഈപുഭഺക്തി വ഻ഭഺഖങ്ങീള ലക്ഷയ്ം വചാണഺണ് ഈത്പന്ങ്ങൽ രാപഔല് പന 
ീങയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്. അനഽഔാലയഗടന, വ഻ല, ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ്, വ഻പണ഻ 
എന്഻വ ഒുരഺ വ഻ഭഺഖത്ത഻നഽം ത഻ഔചാണും വയതയസ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽം.  
ഈപുഭഺക്തിവ഻ഭഺഖങ്ങള്  ഄനഽസര഻ചാണുള വ തരംത഻ര഻ക്കലഺണ്: 

a) വയക്ത഻ഖത പര഻രക്ഷ – ഈപുഭഺക്തഺക്കൽക്കഽം ഔഽടഽംബഺംഖങ്ങള് ക്കഽമഽള വത്. 

b) ന്ദ്ഖാപ്പ് പര഻രക്ഷ – ുഔഺര് പ്പുററ്റ് ീേയ഻ന് റഽഔള് ക്ക്  ഄവരഽീട ജ഼വനക്കഺീരയഽം 
ന്ദ്ഖാപ്പുഔള് ക്ക് ഄവരഽീട ഄംഖങ്ങള് ക്കഽം വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന്ത്. 

c) സമാഹ ുപഺള഻സ഻ഔൽ - രഺജയീത്ത പഺവീപ്പട്ട ജനവ഻ഭഺഖങ്ങള് ക്ക് പര഻രക്ഷ 

നല് ഔഽന്ത് അര് എസ്ബ഻ൂവ ുപഺലഽള വ സര് ക്കഺൽ പദ്ധത഻ഔൽ. 
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B. ുുരഺഖ  ഇന്ഷവറന്സ്ഡ സ്റ്റഺന്ുഡര്ൂ ഡുസഷനഽള്ള പ 

ഐുര്ഡ഻എ മഺര്ഗന഻ര്ുത്ഩശങ്ങൾ 

വ഻വ഻ധ ആന് ഷവറര് മഺൽ വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന് ഄുനഔം വയതയസ്ത ഈത്പന്ങ്ങളും 
ഒുരഺ പദങ്ങള് ക്കഽമഽള വ വയതയസ്ത ന഻ര് വങനങ്ങളും ഴ഻വഺക്കലഽഔളും മാലം 
വ഻പണ഻യ഻ൽ രഽപഺട് അശയക്കഽഴപ്പങ്ങൽ ഈ ടഺയ഻ട്ടു ട്.  ആത് മാലം 
ഈപുഭഺക്തഺക്കള് ക്ക് ഈത്പന്ങ്ങൽ തഺരതമയം ീങയാറുന്ത഻നഽം ുതഡ് പഺര് ട്ട഻ 
ഄ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്ററഽമഺര് ക്ക്  ഒുരഺ ഔമ്പന഻ഔളുീട ഈത്പന്ങ്ങള് ക്കഽള വ ീേയ഻ം 
നല് ഔഽന്ത഻നഽം ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് ഈ ടഺയ഻.  മഺന്ദ്തമലല, ഖഽരഽതര ഄസഽക ുപഺള഻സ഻ഔള഻ൽ 
ഖഽരഽതര ുരഺഖങ്ങൽ എന്ത്ഺീണന്് ശര഻യഺയ഻ വയക്തമഺക്ക഻യ഻രഽന്഻ലല. അുരഺഖയ 
ആന് ഷവറന് സ് ുമകലയ഻ൽ ആലുന്ദ്ക്ടഺണ഻ഔ് ുഡറ്റഺ ഈ ടഺക്കഽഔ എന്തഽം ബഽദ്ധ഻മഽട്ടഺയ഻ 
മഺറ഻. 

ആന് ഷവററഽമഺരഽീടയഽം ുസവനദഺതഺക്കളുീടയഽം ട഻പ഻എഔളുീടയഽം അശഽപന്ദ്ത഻ഔളുീട 
അശയക്കഽഴപ്പങ്ങൽ ഴ഻വഺക്കഽന്ത഻നഽം  ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് ീപഺതഽ ജനങ്ങളുീട 
ഄനയഺയങ്ങൽ പര഻ഹര഻ക്കഽന്ത഻നഽം ഐഅര് ഡ഻എ, ുസവനദഺതഺക്കൽ, 
അശഽപന്ദ്ത഻ഔള് , ീഫഡുറഷന്  ഒഫ് ുങംബര്  ഒഫ് ആന് ഡസ്ന്ദ്ട഼സ് അന് റ് 
ുഔഺുമഴ്സഽം  രഽമ഻ചാണ്  അുരഺഖയ ആ                    

ന് ഷവറന് സ് സ്റ്റഺന് ുഡര് ൂ ഡസ് ീങയാറുന്ത഻നഺയ഻ ന്ദ്പയ്ക്തം നടത്ത഻. പരസ്പര 
ധഺരണയഽീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ 2013-ൽ അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് സ്റ്റഺന് ുഡര് ൂ ഡസ് 
ീങയാറുന്ത഻നഽള വ മഺര് ഗുരകഔൽ ഐഅര് ഡ഻എ പഽറീപ്പടഽവ഻ചാണു. 
തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയഽീട സ്റ്റഺന് ുഡര് ൂ ഡുസഷനഽള വ മഺര് ഗുരകയഺണ് 
ആുപ്പഺൽ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്: 

1. സഺധഺരണയഺയ഻ ഈപുയഺഖ഻ക്കഽന് ആന് ഷവറനസ് പദങ്ങളുടം ന഻ര് വങനങ്ങൽ. 
2. ഖഽരഽതര ുരഺഖങ്ങള് ക്കഽള വ ന഻ര് വങനം 
3. ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷൽ നഷ്ടപര഻ഹഺര ുപഺള഻സ഻ഔള഻ീല ീങലവഽഔള഻ൽ ന഻ന്ഽം 
ഴ഻വഺക്കീപ്പട്ട ഗടഔങ്ങളുീട ല഻സ്റ്റ് 

4. ീേയ഻ം ുഫഺമഽഔളും മഽന് ഔാൽ ഄനഽമത഻ ുഫഺമഽഔളും 
5. ബ഻ലല഻ംഖ് ുഫഺര് മഺറ്റുഔൽ 
6. അശഽപന്ദ്ത഻ഔള഻ല്  ന഻ന്ഽള വ ഡ഻സ്ങഺര്ജ് സമ്മറ഻ 
7. ട഻പ഻എഔളും, ആന് ഷവററഽമഺരഽം റ്അശഽപന്ദ്ത഻ഔളും തമ്മ഻ലഽള വ സ്റ്റഺന് ുഡര് ഡ് 
ുഔഺണ് ന്ദ്ടഺക്ട്. 

8. പഽത഻യ ുപഺള഻സ഻ഔള് ക്കഺയ഻ സ്റ്റഺന് ുഡര് ഡ് ഫയല്  അന് റ് യാസ് രാപുരക. 

അുരഺഖയ ുസവനദഺതഺക്കളുീടയഽം ആന് ഷവറന് സ് ുമകലയഽീടയഽം ഖഽണന഻ലവഺരം  
ീമചാണീപ്പടഽത്തഽന്ത഻നഽള വ രഽ വൽ നടപട഻യഺയ഻ മഺറ഻, മഺന്ദ്തമലല അുരഺഖയ 
സംബന്ധവഽം അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് സംബന്ധവഽമഺയ ുഡറ്റ ുശകര഻ക്കഽന്ത഻നഽം 
ആത് സഹഺയഔമഺയ഻. 

 

C. ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസന് നഷ്ടപര഻ഹഺര ഉത്പന്നം 

നഷ്ടപര഻ഹഺരം ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻യ഻ലാീട 
സഺധഺരണവഽം ആന്ത്യയ഻ൽ ഏറ്റവഽം ഔാടഽതല്  വ഻ല് ക്കീപ്പടഽന്തഽമഺയ അുരഺഖയ 
ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻യഺണ്. എന് പതഽഔള഻ല്  പ഻എസ് യഽ ആന് ഷവറര് മഺൽ 
അരംഭ഻ചാണ ീമഡ഻ീേയ഻ം ുപഺള഻സ഻യഺണ് അദയീത്ത സ്റ്റഺന് ുഡര് ഡ്  അുരഺഖയ 
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ഈത്പന്ം, വളീരുയീറ ഔഺലം ആത് മഺന്ദ്തമഺയ഻രഽന്ഽ വ഻പണ഻യ഻ൽ ലഭയമഺയ഻രഽന് 
ഏഔ അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ഈത്പന്ം. ഇ ഈത്പന്ം തീന് ഔഽറചാണ് മഺറ്റങ്ങള്  
വരഽത്ത഻ വ഻വ഻ധ ന്ദ്ബഺന് ഡ് നഺമങ്ങള഻ൽ വ഻വ഻ധ ആന് ഷവറര് മഺൽ വ഻പണ഻യ഻ൽ 
എത്ത഻ചാണുീവക഻ലഽം രഺജയീത്ത ഏറ്റവഽം വ഻ല് ക്കീപ്പടഽന് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് 
ീമഡ഻ീേയ഻ം തീന്യഺണ്. 

അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല്  ഄ്മ഻റ്റഺഔഽന്ത഻ീനത്തഽടര് ന്ഽ ടഺഔഽന്  ീങലവഽഔള഻ല്  ന഻ന്ഽം  
അളുഔീള ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷൽ നഷ്ടപര഻ഹഺര ഈത്പന്ങ്ങൽ  സംരക്ഷ഻ക്കഽം. മ഻ക്ക 

ുഔസഽഔള഻ലഽം,  അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺഔഽന്ത഻ന് മഽമ്പഽം ുശഷവഽമഽള വ  ഔഽറചാണ് 
ദ഻വസങ്ങള്  ഔാട഻ പര഻രക്ഷ നല് ഔഽം, പുക്ഷ ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷനഽമഺയ഻ 
ബന്ധമ഻ലലഺത്ത  ീങലവഽഔൽ ഴ഻ീഔ. 

ഄത്തരം പര഻രക്ഷഔള്  നഷ്ടപര഻ഹഺര ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് നല് ഔഽന്ത്, ഄതഺയത്, 
മഽകയഭഺഖം നല് ഔഽം ഄഥവഺ ീങലവഺയ തഽഔ മഽഴഽവന്  നല് ഔഽം ഄഥവഺ 
ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന് ീങലവഺയ പണം മഽഴഽവനഽം നല് ഔഽം.   ആത് 
ആന് ഷവറന് സ് പര഻രക്ഷയ഻ല്  പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് അനഽഔാലയങ്ങളുീട 
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം,   ഏത് സഺഹങരയത്ത഻ലഺണ് പണം നല് ുഔ ടീതന്് 
(ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന് , മഺരഔ ുരഺഖ ന഻ര് ണയം ഄഥവഺ ഄ്മ഻റ്റഺയ഻ര഻ക്കഽന് 
ഒുരഺ ദ഻വസവഽം) ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന്ദ്പത഻പഺദ഻ചാണ഻ട്ടു ടഺവഽം ഄലലഺീത 
യഥഺര് ഥത്ത഻ല്  ഈ ടഺയ ീങലവഽഔളുീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽഔയ഻ലല. 

ഉദഺഹരണം 

രഗഽവ഻ന് ീറ ീങറ഻യ ഔഽടഽംബത്ത഻ൽ ഄയഺളും, ഭഺരയയഽം 14 വയസഽള വ 

മഔനഽമഺണഽള വത്. ഄയഺള്  ഔഽടഽംബത്ത഻ീല ഒുരഺ ഄംഖങ്ങള് ക്കഽം 1 ലക്ഷം 
രാപയഽീട പര഻രക്ഷ നല് ഔഽന് രഽ ീമഡ഻ീേയ഻ം ുപഺള഻സ഻ രഽ അുരഺഖയ 
ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം എടഽത്ത഻ട്ടു ട്.  ഒുരഺരഽത്തര് ക്കഽം  
ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന്  മാലമഽള വ   ങ഻ഔ഻ത്സ ീങലവഽഔള് ക്ക് 1 ലക്ഷം രാപ വീര 
റ഻ക്കവറ഻ ലഭ഻ക്കഽം. 

രഗഽവ഻ീന ഹിദയഺഗഺതം മാലം അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല്  ഄ്മ഻റ്റ് ീങയാറുഔയഽം 
ശഺസ്ന്ദ്തന്ദ്ഔ഻യയ്ക്ക്ക് വ഻ുധയനഺഔഽഔയഽം ീങയ്ക്തഽ.  ഄയഺളുീട ങ഻ഔ഻ത്സ ബ഻ലല് 
1.25 ലക്ഷം രാപയഺണ്. ലഺന഻ീല പര഻രക്ഷ ന്ദ്പഔഺരം ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ 1 
ലക്ഷം രാപ നല് ഔ഻ ബഺക്ക഻ 25000 രാപ രഗഽവ഻ന് ീറ ൂഔയാറ഻ൽ ന഻ന്ഽം 
ീങലവഺയ഻.  

നഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻ന് ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ ീമഡ഻ീേയ഻ം ുപഺള഻സ഻യഽീട മഽകയ 

സവ഻ുശഷതഔള്  വ഻ശദമഺയ഻ തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ട്ടു ട്,  പര഻രക്ഷയ്ക്കഇ 
പര഻മ഻ത഻ ഉീണ്ടങ്ക഻ലഽം, അധ഻ഔ ഴ഻വഺക്കലഽഔൾ അഥവഺ 
ുനഽഔാല ങ്ങൾ അഥവഺ ച഻ല ുഡ഻-ഒണഽഔൾ  ഒുരഺ 
ഇന്ഷവറര്മഺരഽം അവരഽീട ഉത്പന്നങ്ങൾക്കഇ നല്ഔഽം. 
വ഻ദയഺര് ഥ഻ഔള് ക്കഽള വ ഈപുദശം തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത് ഈത്പന്ീത്തക്കഽറ഻ചാണുള വ 

ഏഔുദശ വ഻വരങ്ങൽ മഺന്ദ്തമഺണ്,  ഈത്പന്ീത്തക്കഽറ഻ചാണ് ഔാടഽതല്  
വ഻വരങ്ങള് ക്കഺയ഻  ന഻ര് ദ഻ഷ്ട ആന് ഷവററഽീട ഈത്പന്ം പര഻ുശഺധ഻ക്കഽഔ.  

അയഺൾ ഇതഽമഺയ഻ ബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട് ഒുരഺ ീമഡ഻ക്കല് പദങ്ങളറം 
അറ഻ു഻ര഻ക്കണം. 
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1. ഇന്ുപഷ ന്റ് ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന് ീചലവഽഔൾ 

രഽ നഷ്ടപര഻ഹഺര ുപഺള഻സ഻ ഄസഽകമാലുമഺ ഄപഔടം മാലുമഺ ഈള വ 

ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന് ീങലവഺയ മഽഴഽവൽ  ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് 
നല് ഔഽം.  

എലലഺ ീങലവഽഔളും നല് ഔ഻ുയക്ക഻ലല, മ഻ക്ക ഈത്പന്ങ്ങളും ീങലവഽഔളുീട 
പര഻രക്ഷ ീപഺതഽുവ ന഻ര് വങ഻ക്കഽന്ത് തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത് 
ഈള് ീപ്പടഽത്ത഻യഺയ഻ര഻ക്കഽം: 

i. അശഽപന്ദ്ത഻ ഄഥവഺ ുനഴ്സ഻ംഖ് ുഹഺം നല് ഔഽന് മഽറ഻, ുബഺര് ഡ഻ംഖ്, 
ുനഴ്സ഻ംഖ് ീങലവഽഔള് . ആത഻ല്  ുനഴ്സ഻ംഖ് പര഻പഺലനം, അര് എം 
ങഺര് ജഽഔൽ, ഐവ഻ ഫ്ലുയ഻ഡഽഔള് ⁄ രക്തം സവ഼ഔര഻ക്കൽ⁄ ആന് ജക്ഷൽ, 
ഄ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടററ഼വ് ീങലവഽഔളും ഄതഽുപഺീലയഽള വ മറ്റ് ീങലവഽഔളും 
ഈള് ീപ്പടഽം. 

ii. ത഼ന്ദ്വ പര഻ങരണ വ഻ഭഺഖം (ഐസ഻യഽ) ീങലവഽഔള്  

iii. സര് ജന് , ഄനസ്ുതഷയസ്റ്റ്, ീമഡ഻ക്കല്  ന്ദ്പഺക്ട഼ഷ്ണൽ, ഔണ് സള് ട്ടന് റഽമഺൽ, 
സ്ീപഷയല഻സ്റ്റുഔൽ, തഽടങ്ങ഻യവരഽീട ഫ഼സ്. 

iv. ഄനസ്ുതഷയ, രക്തം, ഒ്സ഻ജന് , ഒപ്പുറഷന്  ത഼ുയറ്റൽ ങഺര് ജഽഔൽ, 
ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ഔ഻യ ഈപഔരണങ്ങൽ, 

v. മരഽന്ഽഔള്  

vi. ഡയഺല഻സ഻സ്, ഔ഼ുമഺ ീതറഺപ്പ഻, ുറഡ഻ുയഺ ീതറഺപ്പ഻ 

vii. ുപസ്ുമക്കൽ, ഒര് ുത്തഺപ഼ഡ഻ഔ് ആംലഺന് റഽഔൽ, ആന് ന്ദ്ഫഺ ഔഺര് ഡ഻യഺഔ് 
വഺല് വ് മഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കൽ, വഺസ്ഔഽലഺൽ ീസ്റ്റന് റഽഔൽ, തഽടങ്ങ഻യ ശഺസ്ന്ദ്തഔ഻യ 
നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങള് ക്കഽള വ ഔിന്ദ്ത഻മ ഈപഔരണങ്ങളുീട വ഻ല 

viii. അവശയമഺയ ലുബഺറട്ടറ഻⁄ ുരഺഖ ന഻ര് ണയ പര഻ുശഺധനഔളും 
ങ഻ഔ഻ത്സയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട മറ്റ് ീമഡ഻ക്കല്  ീങലവഽഔളും. 

ix. ആന് ഷവൽ ീങയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻യഽീട ഄവയവം മഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കൽ 
ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ഔ഻യഔള഻ല്  ദഺതഺവ഻ന് ീറ ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷൽ ീങലവഽഔൽ 
(ഄവയവത്ത഻ന് ീറ വ഻ല ഴ഻ീഔ) 

അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല്  24 മണ഻ക്കാുറഺ ഄത഻ൽ ഔാടഽതുലഺ സമയം 
ഄ്മ഻റ്റഺഔഽഔയഺീണക഻ൽ മഺന്ദ്തുമ രഽ സഺധഺരണ ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷൽ 
ആന് ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ുപഺള഻സ഻ പര഻രക്ഷ നല് ഔഽഔയഽള വു. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽം ൂവദയ 
ശസ്ന്ദ്തത്ത഻ന് ീറ പഽുരഺഖത഻ുയഺീട, മ഻ക്ക ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ഔ഻യഔള് ക്കഽം അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ 
ഄ്മ഻റ്റഺുഔ ട അവശയമ഻ലല. ആന്് ുഡീഔയര്  നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങളഺയ഻,  ആത് 
സ്ീപഷയൂലസ് ീങയ്ക്ത ുഡീഔയര്  ീസന് ററഽഔള഻ുലഺ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ുലഺ ീങയാറഺന്  
സഺധ഻ക്കഽം. ുനന്ദ്ത ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ഔ഻യഔള് , ഔ഼ുമഺ ീതറഺപ്പ഻, ഡയഺല഻സ഻സ്, തഽടങ്ങ഻യ 
ങ഻ഔ഻ത്സഔൽ ുഡീഔയൽ ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ഔ഻യഔളഺയ഻ തരംത഻ര഻ക്കഺം, ഇ ല഻സ്റ്റ് എുപ്പഺഴഽം 
വളര് ന്് ീഔഺ ട഻ര഻ക്കഽം. .ആത഻നഽം ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരം പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം. 

ഓ്ു്പഷയന് റ് ീങലവഽഔള് ക്കഽള വ പര഻രക്ഷ ആുപ്പഺഴഽം ആന്ത്യയ഻ൽ വളീര 
പര഻മ഻തമഺണ്, ഄത്തരം വളീരക്കഽറചാണ് ഈത്പന്ങ്ങള്  മഺന്ദ്തുമ പ഻ഡ഻ പര഻രക്ഷ 

നല് ഔഽന്ഽള വു. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽം ങ഻ല ലഺനഽഔള഻ല്  ഓ്ു്പഷയന് റഺയ഻ 
ങ഻ഔ഻ത്സ഻ക്കഽന്ത഻ന് പര഻രക്ഷ നല് ഔഽന്ഽ ട്, മഺന്ദ്തമലല ുഡഺക്ടീറ സരര് ശ഻ക്കഽഔ, 
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സ്ഥ഻രമഺയ ീമഡ഻ക്കല്  പര഻ുശഺധനഔൽ, ദന്ത്ല് -ഫഺര് മസ഻ ീങലവഽഔൽ തഽടങ്ങ഻യ 
അുരഺഖയ പര഻പഺലവ ീങലവഽഔള് ക്കഽം പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം. 

2. ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പഽം ുശഷവഽമഽള്ള പ ീചലവഽഔൾ 

i. ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പഽള്ള പ ീചലവഽഔൾ 

ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷൽ ന്ഽഔ഻ൽ ഄട഻യന്ത്രം ഄഥവഺ ലഺൽ ീങയ്ക്തഽള വ 

ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷനഺയ഻ര഻ക്കഽം. രഽ ുരഺഖ഻ ഒപ്പുറഷന് ലഺന്  
ീങയാറുഔയഺീണക഻ൽ ഄയഺള് ക്ക് ുഹഺസ്പ഻റ്റല഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺഔഽന്ത഻നഽമഽമ്പ് 
ീങലവഽഔളു ട്. 

ന഻ര്വചനം 

ഐഅര് ഡ഻എ ീഹല് ത്ത് ആന് ഷവറന് സ് സ്റ്റഺന് ുഡര് ൂ ഡുസഷൽ മഺര് ഗുരകഔൽ 
ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പഽള വ ീങലവഽഔീള ന഻ര് വങ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്: 

ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ ുഹഺസ്പ഻റ്റല഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺഔഽന്ത഻ന് ീതഺട്ട് മഽമ്പഽള വ 

ീമഡ഻ക്കല്  ീങലവഽഔൽ, ഄതഺയത്: 

a) ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ീയ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺുക്ക ടത് 
അവശയമഺയ഻രഽന് ഄുത ഄവസ്ഥയ്ക്ക്ക് ീങലവഺഔഽന് ീമഡ഻ക്കൽ ീങലവഽഔൽ, 

b) ഄത്തരം ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന്  ആന് ുപഷയന് റ് ീേയ഻ം ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ 
സവ഼ഔര഻ക്കഽം. 

അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല്  ഄ്മ഻റ്റഺഔഽന്ത഻നഽമഽമ്പഽള വ ീങലവഽഔള഻ൽ പര഻ുശഺധനഔൽ, 
മരഽന്ഽഔൽ, ുഡഺക്ടറഽീട ഫ഼സ്, തഽടങ്ങ഻യവയഺണ് ള് ീപ്പടഽന്ത്. 
ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷനഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ഄത്തരം ീങലവഽഔൽക്ക് അുരഺഖയ 
ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരം പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം. 

ii. ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന് ുശഷവഽമഽള്ള പ ീചലവഽഔൾ 

അശഽപന്ദ്ത഻ വഺസത്ത഻നഽുശഷം മ഻ക്ക ുഔസഽഔള഻ലഽം  ുരഺഖം സഽകീപ്പടഽന്തഽം 
തഽടര് ങ഻ഔ഻ത്സയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ീങലവഽഔൽ ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കഽം. 

ന഻ര് വങനം 

ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ീയ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം ഡ഻സ്ങഺര് ജ് 
ീങയ്ക്തത഻നഽുശഷമഽള വ ീങലവഽഔൽ, ഄതഺയത്: 

a) ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ീയ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺുക്ക ടത് 
അവശയമഺയ഻രഽന് ഄുത ഄവസ്ഥയ്ക്ക്ക് ീങലവഺഔഽന് ീമഡ഻ക്കൽ ീങലവഽഔൽ, 

b) ഄത്തരം ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന്  ആന് ുപഷയന് റ് ീേയ഻ം ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ 
സവ഼ഔര഻ക്കഽം. 

അശഽപന്ദ്ത഻വഺസത്ത഻നഽുശഷമഽള വ ന഻ര് വങ഻ക്കീപ്പട്ട ദ഻സങ്ങള഻ീല ീമഡ഻ക്കല്  
ീങലവഽഔൽ ന്ദ്പഺധഺനയമഽള വതഺണ്, അയത഻നഺല്  ഄത് ീേയ഻മ഻ന് ീറ ഭഺഖമഺയ഻ 
ഔണക്കഺക്കഽം. 

അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം ഡ഻സ്ങഺര് ജഺയത഻നഽുശഷമഽള വ ീങലവഽഔള഻ൽ  മരഽന്ഽഔൽ, 
ുഡഺക്ടറഽീട ഫ഼സ്, തഽടങ്ങ഻യവയഺണ് ഈള് ീപ്പടഽന്ത്. ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷനഽമഺയ഻ 
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ബന്ധീപ്പട്ട ഄത്തരം ീങലവഽഔൽക്ക് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരം 
പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം. 

ഒുരഺ ആന് ഷവററഽം ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പഽം ുശഷവഽമഽള വ ീങലവഽഔള്  
നല് ഔഽന്ത് വയതയസ്ത ഔഺലയളവ഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം, ഄത് ുപഺള഻സ഻യ഻ല്  

ന഻ര് വങ഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടു ടഺവഽം,  സഺധഺരണഖത഻യ഻ല്  ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന് 

മഽമ്പഇ 30 ദ഻വസവഽം ുശഷം 60 ദ഻വസവഽമഺയ഻ര഻ക്കഽം പര഻രക്ഷ 

നല് ഔഽന്ത്. 

ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പഽം ുശഷവഽമഽള വ ീങലവഽഔൽ ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരമഽള വ 

പര഻രക്ഷയ്ക്ക്കഽള വ ആന് ഷവൽ തഽഔയഽീട ഭഺഖമഺണ്. 

a) ുഡഺമ഻സലറ഻ ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന് 

ഇ അനഽഔാലയം ുപഺള഻സ഻യഽടമഔൽ സഺധഺരണയഺയ഻ ഈപുയഺഖ഻ക്കഽന്഻ീലലക഻ൽ 
ുപഺലഽം,  രഽ വയക്ത഻ഖത അുരഺഖയ ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ 
ഄ്മ഻റ്റഺഔഺീത വ഼ട്ട഻ൽ തീന് ങ഻ഔ഻ത്സ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ീമഡ഻ക്കല്  
ീങലവഽഔള് ക്കഽം പര഻രക്ഷ നല് ഔഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥയഽ ട്. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽം, 
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല്  ഄ്മ഻റ്റഺുഔ ട ഄവസ്ഥയഽള വ ുരഺഖമഽ ടഺഔഽഔയഽം, 
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ുലുക്കഺ നഴ്സ഻ങ്ങ് ുഹഺമ഻ുലുക്കഺ ീഔഺ ടഽുപഺഔഺൽ ഔഴ഻യഺത്ത 

ഄവസ്ഥയ഻ലഺണ് ുരഺഖ഻ീയക഻ൽ, അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ുലഺ നഴ്സ഻ങ്ങ് ുഹഺമ഻ുലഺ ഔ഻ടക്ക 

ീസിഔരയം ലഭ഻ക്കഺത്തത഻ര഻ക്കഽഔ. 

ഇ പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് 3 മഽതല്  5 ദ഻വസങ്ങൽ എന് ഄധ഻ഔ വയവസ്ഥ ീപഺതഽുവ 
ബഺധഔമഺണ്, ഄതഺയത്, അദയീത്ത 3 മഽതല്   5 ദ഻വസീത്ത ങ഻ഔ഻ത്സ ീങലവ് 
ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ തീന് മഽടക്കണം. ങ഻ല സ്ഥ഻രുരഺഖങ്ങളഺയ അസ്തമ, 
ന്ദ്പുമഹം, ൂഹപ്പര്  ീടന് ഷൽ ഄഥവഺ ീപഺതഽുരഺഖങ്ങളഺയ ങഽമ, ജലുദഺഷം, 
പന഻, വയറ്റ഻ളക്കം, തഽടങ്ങ഻യവ ആത഻ൽ ഈള് ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. 

b) ീപഺതഽുവ ഴ഻വഺക്ക഻യ഻ട്ട്യൂട്ട്റള്ള പവ 

ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലസന്  ആന് ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ുപഺള഻സ഻യ഻ീല ങ഻ല ഴ഻വഺക്കീപ്പട്ടവ 
തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ.  ആത്  ഐഅര് ഡ഻എഐ ന്ദ്പുതയഔ഻ചാണ് ഄന്സ്ങര്  
IV –ല്  ആഷയാ ീങയ്ക്ത  അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ്  സ്റ്റഺന് ുഡര് ഡ് 
മഺര് ഗുരകഔള഻ല്  വ഻ശദമഺയ഻  വ഻വര഻ചാണ് ഴ഻വഺക്കഺന്  അവശയീപ്പട്ടവയഺണ്.  
വ഻ദയഺര് ഥ഻ഔള്  ഐഅര് ഡ഻എഐയഽീട ീവബ്ൂസറ്റ് സരര് ശ഻ചാണ്   ലഭയമഺയ 
മഺര് ഗുരകഔള്   വഺയ഻ചാണു മനസിന഻ലഺക്കഽഔ. 
ഫയല്  അന് റ് യാസ് വയവസ്ഥ ന്ദ്പഔഺരം ഏതക഻ലഽം ഴ഻ക്കഺല്  
ആലലഺതഺക്കഽഔുയഺ ഏീതക഻ലഽം ഄധ഻ഔ ഴ഻വഺക്കല്   ുങര് ക്കഽഔുയഺ 
ീങയാറുഔയഺണക഻ല് , ആത് ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് ീറ ഷ഼റ്റ഻ലഽം ുപഺള഻സ഻യഽം  
ന്ദ്പുതയഔം വയക്തമഺക്കഽഔ. 

ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന്  നഷ്ടപര഻ഹഺര ുപഺള഻സ഻ഔള഻ൽ സഺധഺരണയഺയ഻ 
ഴ഻വഺക്കീപ്പട്ട഻ട്ടുള വവ ങ഻ലത് തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ: 

1. ന഻ലവ഻ലഽള വ അസഽകങ്ങൽ 

വയക്ത഻ഖത അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സഽഔള഻ൽ എുപ്പഺഴഽം ഴ഻വഺക്കഽന് ന്ഺണ഻ത്.  
ഒുരഺ ആന് ഷവര്  ീങയാറുന് വയക്ത഻യഽം തങ്ങളുീട മഽമ്പഽ ടഺയ഻രഽന് 
ഄസഽകങ്ങളുീട ഄഥവഺ പര഻ക്കഽഔളുീട വ഻വരങ്ങള്  അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് 
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ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന് സമയത്ത് ീവള഻ീപ്പടഽത്തണീമന്ത് വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട രഽ 
സംഖത഻യഺണ്.  ആന് ഷവറന് സ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ സവ഼ഔര഻ക്കുണഺ ുവ ടുയഺ എന്് 
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത഻ന് ആന് ഷവറീറ ആത് സഹഺയ഻ക്കഽം. 

ന഻ര്വചനം 

ഐഅര് ഡ഻എ സ്റ്റഺന് ുഡര് ൂ ഡുസഷൽ മഺര് ഗന഻ര് ുദശന്ദ്പഔഺരം ന഻ലവ഻ലഽള വ 

ഄസഽകങ്ങീള ന഻ര് വങ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് 
“ആന് ഷവറൽ അദയീത്ത ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന്ത഻ന് മഽമ്പഽള വ 48 മഺസങ്ങള് ക്കഽള വ഻ൽ 
ഏീതഺരഽ ഄവസ്ഥ, ുരഺഖം ഄഥവഺ പര഻ക്ക്, ഄഥവഺ ബന്ധീപ്പട്ട 
ഄവസ്ഥയഽീട(ഔളുീട) ലക്ഷണം ന഻ങ്ങള് ക്ക് ഈ ടഺയ഻രഽീന്ക഻ൽ, ഄഥവഺ 
ന഻ര് ണയ഻ീചാണക഻ൽ ഄഥവഺ ൂവദയ സഹഺയം ുഔടഽഔുയഺ ങ഻ഔ഻ത്സ഻ക്കഽഔുയഺ 
ീങയാറുഔ ” 

ഴ഻വഺക്കീപ്പട്ടവയഺണ്:ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന഻ര് വങ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ഏീതഺരഽ ന഻ലവ഻ലഽള വ 

ഄവസ്ഥയഽം(ഔളും), ഔമ്പന഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം ുപഺള഻സ഻ എടഽത്ത ഄത്തരം ആന് ഷവൽ 
ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ 48 മഺസീത്ത തഽടര് ചാണയഺയ പര഻രക്ഷ ഔടന്ഽ ുപഺഔഽഔ. 

1. ഄപഔടം മാലം അവശയം വരഽന്ത് ഴ഻ീഔയഽീള വ ുഔഺസ്ീമറ്റ഻ഔ് 
ങ഻ഔ഻ത്സഔള് , ലഺസ്റ്റ഻ഔ് സര് ജറ഻ഔൽ  

2. ഔണടഔൽ, ന്ദ്ശവണസഹഺയ഻ തഽടങ്ങ഻യവയഽീട വ഻ല  
3. അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺുഔ ട അവശയമ഻ലലഺത്ത ദന്ത്ൽ ങ഻ഔ഻ത്സ. 

4. ുഹഺര് ുമഺൽ മഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കൽ 
5. വ഼ട്ട഻ല്  സരര് ശ഻ക്കഽന്ത഻ന് ീറ ങഺര് ജഽഔൽ 
6. വന്ധയത⁄ ഖര് ഭസംബന്ധമഺയ നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങൽ 
7. ഄമ഻തവണത്ത഻നഽള വ ങ഻ഔ഻ത്സ 

8. മഺനസ഻ഔ ുരഺഖങ്ങളും ൂവഔലയങ്ങളും 
9. ഔഺഴ്ങ ന്ദ്പം  നം ശര഻യഺക്കഽന്ത഻നഽള വ ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ഔ഻യ 
10. ൂലംഖ഼ഔ ുരഺഖങ്ങള് ക്കഽള വ ങ഻ഔ഻ത്സ 

11. ദഺതഺവ഻ീന പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ങഺര് ജഽഔൽ 
12. ഄ്മ഻ഷൽ⁄ രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷന്  ങഺര് ജഽഔൽ 
13. പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക്⁄ ുരഺഖന഻ര് ണയത്ത഻നഺയ഻ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺഔൽ 
14. ങ഻ഔ഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ ഄ്മ഻റ്റഺയ ുരഺഖവഽമഺയ഻ ബന്ധമ഻ലലഺത്ത പര഻ുശഺധന⁄ 
ങ഻ഔ഻ത്സ 

15. റ഻ുന്ദ്ടഺ ൂവറസ് ഄഥവഺ എചാണ്ഐവ഻⁄ എയ്ക്്സ് ങ഻ഔ഻ത്സയഽമഺയ഻ ുനര഻ുട്ടഺ 
ഄലലഺീതുയഺ ബന്ധീപ്പട്ട എലലഺ ീങലവഽഔളും. 

16. മാലുഔഺശം മഺറ്റ഻ ീവയ്ക്ക്കൽ⁄ ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ഔ഻യയഽം സംഭരണവഽം 
17. യഽദ്ധവഽം അണവവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ദഽരന്ത്ം. 
18. രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷൽ ങഺര് ജഽഔൽ, ഄ്മ഻ഷൽ ഫ഼സ്, ീടല഻ുഫഺൽ, ീടല഻ഫ഻ഷന്  
ങഺര് ജഽഔൽ, ുടഺയ് ലറ്ററ഼സ്, തഽടങ്ങ഻യ ുനഺൽ-ീമഡ഻ക്കൽ ങഺര് ജഽഔൽ. 

19. ീേയ഻ം ീങയാറുന്ത഻ന് മഽമ്പ് ട്ടുമ഻ക്ക ുപഺള഻സ഻ഔള് ക്കഽം ുപഺള഻സ഻ 
ഄരംഭ഻ചാണത഻നഽുശഷം 30 ദ഻വസീത്ത ീവയ഻റ്റ഻ംഖ് പ഻ര഼ഡ് ഈ ട്. ഄപഔടം 
മാലം അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺഔഽന്ത഻ന് ആത് ബഺധഔമലല. 
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ഉദഺഹരണം 

ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷൽ ീങലവഽഔള് ക്ക് പര഻രക്ഷ നല് ഔഽന് രഽ അുരഺഖയ 
ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ മ഼ര എടഽത്ത഻ട്ടു ട്. ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് 30 ദ഻വസീത്ത 

ീവയ഻റ്റ഻ംഖ് പ഻ര഼ഡ് ഈ ട്. 

ന഻ര് ഭഺഖയവശഺൽ ുപഺള഻സ഻ എടഽത്ത് 20 ദ഻വസത്ത഻നഽുശഷം മ഼രയ്ക്ക്ക് മുലറ഻യ 
പ഻ട഻ീപ്പട്ടു 5 ദ഻വസം അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റ് ീങയ്ക്തഽ. ഄവള് ക്ക് രഽ വൽ 
അശഽപന്ദ്ത഻ ബ഻ലല് ഄടയ്ക്ുക്ക ട഻ വന്ഽ. 

ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ുയഺട് ഄവൽ റ഼യ഻ുമ്പഴ്ീസ്മന് റ് അവശയീപ്പട്ടുപ്പഺൽ ുപഺള഻സ഻ 
എടഽത്ത഻ട്ട് 30 ദ഻വസീത്ത ീവയ഻റ്റ഻ംഖ് പ഻ര഼ഡ് പാര് ത്ത഻യഺയ഻ലല എന് ഔഺരണം 
പറഞ്ഞ് ഄവൽ ീേയ഻ം തള വ഻. 

i. ീവയ഻റ്റ഻ംഗ് പ഻ര഼യ്: ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഖങ്ങള് ക്ക്, ത഻മ഻രം 

ുപഺലഽള വ ന്ദ്പുതയഔതരം ഄസഽകങ്ങള് ക്ക്, ഖര് ഭപഺന്ദ്തം ന഼ക്കം ീങയാറൽ 
ുപഺലഽള വ ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ഔ഻യ നടപട഻ ന്ദ്ഔമങ്ങൽ, തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് ന഻ര് ദ഻ഷ്ട 
ഔഺലയളവ് ഄതഺയത് രഽ വര് ഷം മഽതൽ നഺല് വര് ഷം വീര 
ഔഺത്ത഻ര഻ുക്ക ടതഺയ഻ട്ടു ട്. പുക്ഷ, ഴ഻വഺക്കലഽഔളു ഔഺത്ത഻ര഻പ്പ് 
ഔഺലഗട്ടവഽം വ഻വ഻ധ ആന് ഷവറര് മഺരഽീട ഄടഽത്ത് വയതയസ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽം. 

c) ലഭ മഺയ  ഔവുറമെ  ഒപ്ഷ  നഽഔൾ 

i. വ ക്ത഻ഖത പര഻രക്ഷ 

രഽ വയക്ത഻ക്ക്  ഄവന് സവന്ത്മഺുയഺ അന്ദ്ശ഻തരഺയ ഔഽടഽംബഺംഖങ്ങള് ുക്കഺ 
വയക്ത഻ഖത ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഺൽ ഔഴ഻യഽം. ങ഻ല ആന് ഷവറര് മഺൽ അന്ദ്ശ഻തരഺയ 
വയക്ത഻ഔള് ക്ക് പര഻രക്ഷ നല് ഔഽന്ത഻ന് പര഻ധ഻ഔള്  ന്ഽം തീന് ഔല് പ഻ചാണ഻ട്ട഻ലല.  
റ്റ ുപഺള഻സ഻യ഻ല്  തീന് അന്ദ്ശ഻തരഺയ വയക്ത഻ഔള് ക്കഽം പര഻രക്ഷ എടഽക്കഺൽ 
സഺധ഻ക്കഽം, ഒുരഺ ആന് ഷവൽ ീങയാറീപ്പടഽന് വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽം ന്ദ്പുതയഔം ആന് ഷവൽ 
തഽഔ നല് ഔണം.  ഄത്തരം പര഻രക്ഷഔള഻ൽ,  ുപഺള഻സ഻യഽീട ഔഺലഺവധ഻ 
സമയത്ത് ഒുരഺ വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽം തന് ീറ പരമഺവധ഻ ഄഷവൽ തഽഔ വീര ീേയ഻ം 
ീങയാറഺൽ സഺധ഻ക്കഽം. ഒുരഺ ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീടയഽം വയസിന഻ന് ീറയഽം 
ആന് ഷവൽ തഽഔയഽീടയഽം മറ്റ് ങ഻ല ുററ്റ഻ംഖ് ഗടഔങ്ങളുീടയഽം 
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം ന്ദ്പ഼മ഻യം ഄടയ്ക്ുക്ക ടത്. 

ii. െഺമ഻ല഻ ുലഺട്ട്യൂട്ട്ര് 

അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ഻ന് ീറ മീറ്റഺരഽ പത഻പ്പഺണ് ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ ുപഺള഻സ഻ഔൽ. 
ആവ഻ീട, ആന് ഷവൽ തഽഔ ഔഽടഽംബത്ത഻ീല എലലഺ ഄംഖങ്ങള് ക്കഽം ഔാട഻യഺണ്. 
ആവ഻ീട ഭര് ത്തഺവ്⁄ഭഺരയ, അന്ദ്ശ഻തരഺയ ഔഽട്ട഻ഔൽ, അന്ദ്ശ഻തരഺയ 
മഺതഺപ഻തഺക്കള് ക്കഽം തഽടങ്ങ഻യ ഔഽടഽംബത്ത഻ീല എലലഺവര് ക്കഽം റ്റ ആന് ഷവൽ തഽഔ 
ീഔഺ ട് പര഻രക്ഷ നല് ഔഽം. 
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ഉദഺഹരണം 

ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ 5 ലക്ഷം രാപ ആന് ഷവൽ തഽഔയഽള വ രഽ ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ 
ുപഺള഻സ഻യഺണ് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ീതക഻ൽ, ീവുേീറ ആന് ഷവൽ തഽഔയഽള വ 

ുപഺള഻സ഻ീയക്കഺൽ ഇ ുപഺള഻സ഻യഽീട അീഔ ന്ദ്പ഼മ഻യം ഔഽറവഺയ഻ര഻ക്കഽം. ുഫ്ലഺട്ടൽ 
ലഺന഻ൽ, ഔഽടഽംബത്ത഻ീല ഏീതക഻ലഽം രഺള് ക്ക് ഈയര് ന് ങ഻ഔ഻ത്സ ീങലവ് 
അവശയമഺയ഻ വന്ഺൽ ഄത് 5 ലക്ഷം രാപയഽീടത് വീര പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം. 

ര ട് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരമഽള വ പര഻രക്ഷഔളും ഴഽവഺക്കലഽഔളും ന്് 
തീന്യഺണ്.  തഺങ്ങഺവഽന് ന്ദ്പ഼മ഻യം ന഻രക്ക഻ല്  ഈയര് ന് തലത്ത഻ലൽ 
ഔഽടഽംബത്ത഻ീല മഽഴഽവൽ ഄംഖങ്ങള് ക്കഽം  റ്റ ആന് ഷവൽ തഽഔ പര഻രക്ഷ 

നല് ഔഽന്ത഻നഺൽ ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ ുപഺള഻സ഻ഔൽ വ഻പണ഻യ഻ൽ ജനന്ദ്പ഼ത഻ അര് ജ഻ചാണ് 
വരഽന്ഽ ട്. 

d) ത്പുത ഔ സവ഻ുശഷതഔൾ 

പഴയ ീമഡ഻ീേയ഻ം വഺദ്ധരദഺനം ീങയ്ക്ത഻രഽന് ഄട഻സ്ഥഺന നഷ്ടപര഻ഹഺര 
പര഻രക്ഷയ഻ൽ പഽത഻യ ങ഻ല സവ഻ുശഷതഔൽ ഔാട഻ ുങര് ക്കഽഔയഽം  ന഻ലവ഻ലഽള വ 

പര഻രക്ഷഔള് ക്ക് രഽപഺട് മഺറ്റങ്ങൽ വരഽത്തഽഔയഽം ീങയ്ക്ത഻ട്ടു ട്. 

i. ഉപപര഻ധ഻ഔളറം ുരഺഖ അധ഻ഷ്ഠ഻ത ഔ ഺപ്പ഻ംഖഽം 

ങ഻ല ഈത്പന്ങ്ങള഻ൽ ുരഺഖ ഄധ഻ഷ്ഠ഻ത ഔയഺപ്പ഻ംഖ് ഈ ട് ഈദഺ., ത഻മ഻രം. 
ങഽരഽക്കം ങ഻ലത഻ന് മഽറ഻ വഺടയ്ക്ക്കഽം ആന് ഷവൽ തഽഔയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഈപ-
പര഻ധ഻ഔൽ ഈ ടഺഔഽം ഈദഺ, രഽ ദ഻വസീത്ത മഽറ഻ വഺടഔ ആന് ഷവൽ തഽഔയഽീട 
1% ഈം ഐസ഻യഽ ങഺര് ജ് ആന് ഷവൽ തഽഔയഽീട 2 ശമമഺനവഽമഺയ഻ 
പര഻മ഻ത഻ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു ടഺവഽം.  ഐസ഻യഽ ങഺര് ജഽഔൽ, .ട഻. ങഺര് ജഽഔൽ, 
സര് ജന് ീറ ഫ഼സ് എന്഻വ ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത മഽറ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം, 
മറ്റ് ീഹഡ്ഡുഔളുീട ഔ഼ഴ഻ല്  വരഽന്  ീങലവഽഔീള ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻ന് മഽറ഻ 
വഺടഔ ഔയഺപ്പ഻ംഖ് സഹഺയ഻ക്കഽം ഄങ്ങീന അീഔ ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷൽ 
ീങലവഽഔീളയഽം. 

ii. ുഔഺ-ുപയ്ീമന്റ് (ീപഺതഽുവ ുഔഺ-ുപ 

എന്നറ഻യീപ്പടഽം) 

ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന഻ര് വങ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ഄസഽകുമഺ ഄപഔടുമഺ മാലം അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ 
ഄ്മ഻റ്റഺഔഽന്ത഻ീന തഽടര് ന്്  ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ സവയം വഹ഻ുക്ക ട഻ 
വരഽന് ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന് ീറ ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺനം തഽഔയഺണ഻ത്.  ുഔഺ-
ുപയ്ക്ീമന് റ് ആന് ഷവൽ തഽഔയ഻ൽ ഔഽറവ് വരഽത്തഽഔയ഻ലല. 

തന് ീറ ഒപ്ഷൽ വളീര സാക്ഷ്മതുയഺീടയഺണ് ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ 
ത഻രീഞ്ഞടഽത്തീതന്് ഈറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഺണ഻ത് ഄങ്ങീന ഄയഺളുീട അീഔ 
ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷൽ ീങലവഽഔള഻ൽ ഔഽറവ് വരഽം. 

 

iii. ഡ഻ഡകടബ഻ൾസ്ഡ 

അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരം ീങലവ് പക് ീവയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന് ീറ 
അവശയഔതയഺണ് ഡ഻ഡക്ടബ഻ള് സ്, ആതനഽസര഻ചാണ് ആന് ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ുപഺള഻സ഻ഔളുീട 
ഔഺരയത്ത഻ൽ ന഻ര് ദ഻ഷ്ട തഽഔ നല് ഔഽന്ത഻ന് ആന് ഷവറര് ക്ക് ബഺദ്ധയതയ഻ലല മഺന്ദ്തമലല  
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ുഹഺസ്പ഻റ്റൽ ഔയഺഷ് ുപഺള഻സ഻ഔളുീട ഔഺരയത്ത഻ൽ ന഻ര് ദ഻ഷ്ട ദ഻വസങ്ങള് ക്ക്⁄ 
മണ഻ക്കാറഽഔള് ക്ക് ആന് ഷവറൽ ഏീതഺരഽ അനഽഔാലയവഽം നല് ഔഽന്ത഻ന് മഽമ്പ് 
ബഺധഔമഺണ്. ഡ഻ഡക്ടബ഻ള് സ് ആന് ഷവൽ തഽഔയ഻ൽ ഔഽറവ് വരഽത്തഽഔയ഻ലല. 

ആന് ഷവററഽമഺൽ  വഺര് ഷ഻ഔമഺയഺുണഺ, ഒുരഺ ജ഼വനഽമഺുണഺ ഄതഺ ഒുരഺ 
സഺഹങരയത്ത഻നഺണ് ഡ഻ഡക്ടബ഻ള് സ് ഄനഽവദ഻ക്കഽന്ീതന്് ന഻ര് വങ഻ചാണ഻ര഻ക്കണം. 

iv. പഽത഻യ ഴ഻വഺക്കലഽഔൾ 

 ജന഻തഔ ൂവഔലയങ്ങളും സ്റ്റം ീസൽ ആംലഺന് ുറഷൽ⁄ ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ഔ഻ഔ 

 സ഻പ഻എപ഻, സ഻എപ഻ഡ഻, ആന് റഫയാഷന്  പമ്പ് തഽടങ്ങ഻യ 
ുരഺഖന഻ര് ണയത്ത഻ന് ഄഥവഺ ങ഻ഔ഻ത്സയ്ക്ക്ക് ഈപുയഺഖ഻ക്കഽന് ബഺഹയ 
ഄഥവഺ ഡയാറബ഻ൽ ീമഡ഻ക്കൽ ⁄ ുനഺണ് -ീമഡ഻ക്കൽ ഈപഔരണങ്ങൽ, 
വഺക്കൽ, ന്ദ്ഔചാണസ്, ീബല് റ്റുഔൽ, ുഔഺളറഽഔൽ, ഔയഺപ്പുഔൽ, സ്പ഻ന് റഽഔൽ, 
സ്഻ംഖ്, ുന്ദ്ബയ്ക്സസ്, ുസ്റ്റഺക്ക഻ംഖ് തഽടങ്ങ഻യ അംബഽുലറ്ററ഻ ഈപഔരണങ്ങൽ, 
ഡയബറ്റ഻ഔ് ഫാട്ട് ീവയൽ, ഗ്ലൂുക്കഺമ഼റ്റൽ, ീതര് ുമ്മഺമ഼റ്റൽ, ഄതഽുപഺലഽള വ 
മറ്റ് സഺമന്ദ്ഖ഻ഔൽ തഽടങ്ങ഻യവയഽം  വ഼ട്ട഻ൽ ഈപുയഺഖ഻ക്കഽന് ഏീതക഻ലഽം 
ീമഡ഻ക്കൽ ഈപഔരണങ്ങൽ തഽടങ്ങ഻യവ. 

 അശഽപന്ദ്ത഻ ങഽമത്തഽന് ഏീതഺരഽ തരത്ത഻ലഽമഽള വ സര് േ഼സ് ങഺര് ജഽഔൽ, 
സര് ങഺര് ജഽഔൽ, ഄ്മ഻ഷന്  ഫ഼സ്⁄ രജ഻ുസ്റ്റഷൽ ഫ഼സ് തഽടങ്ങ഻യവ. 

 ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പഽം ുശഷവഽം ുഡഺക്ടൽ വ഼ട്ട഻ൽ 
സരര് ശ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ങഺര് ജഽഔൽ, ഄറ്റന് ഡന് റ് ⁄ ുനഴ്സ഻ംഖ് ങഺര് ജഽഔൽ 

v. ുമകല അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള്ള പ ത്പ഼മ഻യം 

 ീപഺതഽുവ രഺളുീട ന്ദ്പഺയവഽം ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത ആന് ഷവൽ തഽഔയഽീടയഽം 
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം ന്ദ്പ഼മ഻യം ന഻ര് ണയ഻ക്കഽഔ.  ഈയര് ന് ീേയ഻ം 
ീങലവഽഔൽ ഄട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻ ങ഻ല ുമകലഔള഻ൽ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് വയതയഺസമഽ ട്, 
ഈദഺ.  ങ഻ല ആന് ഷവററഽമഺരഽീട ങ഻ല ഈത്പന്ങ്ങള് ക്ക് ഡല് ഹ഻, മഽംൂബ, 
എന്഼ ുമകലഔള഻ൽ ഈയര് ന് ന്ദ്പ഼മ഻യമഺണ് ഇടഺക്കഽന്ത്. 

vi. ന഻ലവ഻ലഽള്ള പ അസഽകങ്ങൾക്കഽള്ള പ പര഻രക്ഷ 

ീറഖഽുലറ്ററ഻ അവശയത്ത഻നഺയ഻, മഽമ്പ്  ന഻ലവ഻ലഽ ടഺയ഻രഽന് ുരഺഖങ്ങൽക്ക് 4 
വര് ഷീത്ത ഔഺത്ത഻ര഻പ്പ് ഔഺലഺവധ഻ ന്ദ്പുതയഔം പരഺമര്  ശ഻ചാണ഻ട്ടു ടഺയ഻രഽന്ഽ.  
ങ഻ല ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻  ഄവരഽീട ങ഻ല ഈയര് ന് ുന്ദ്ശണ഻യ഻ലഽള വ  

ഈത്പന്ങ്ങളുീട ഔഺത്ത഻ര഻പ്പ് ഔഺലഺവധ഻ 2-3 വര് ഷങ്ങളഺയ഻ ഔഽറചാണ഻ട്ടു ട്. 

vii. പഽതഽക്കല് 

 ങ഻ല ആന് ഷവറര് മഺൽ അജ഼വനഺന്ത്ം പഽതഽക്കഽന്ത഻നഽള വ പദ്ധത഻ 
നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട്. ആുപ്പഺൽ, എലലഺ ുപഺള഻സ഻ഔള് ക്കഽം ഐഅര് ഡ഻എഐ 

ആത് ന഻ര് ബന്ധമഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട്. 

viii. ുഡ ീഔയര് നടപട഻ത്ഔമങ്ങൾക്കഽള്ള പ പര഻രക്ഷ 

ീമഡ഻ക്കൽ രംഖീത്ത പഽുരഺഖമനം  ുഡ ീഔയൽ വ഻ഭഺഖത്ത഻ൽ  ഄുനഔം 
നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങൽ ഔാട്ട഻ുചാണര് ത്തഽ.  മഽന് പ് അീഔ ഏഴ് ഔഺരയങ്ങൽ മഺന്ദ്തുമ  ുഡ 
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ീഔയറ഻ൽ പരഺമര് ശ഻ചാണ഻ട്ടു ടഺയ഻രഽന്ഽള വു – ത഻മ഻രം, ഡ഻ അന് റ് സ഻, 
ഡയഺല഻സ഻സ്, ഔ഼ുമഺ ീതറഺപ്പ഻, ുറഡ഻ുയഺ ീതറഺപ്പ഻, ല഻ുതഺന്ദ്ട഻പ്സ഻, 
ുടഺണ് സ഻ലുക്ടഺമ഻. ആുപ്പഺൽ,  വളര് ന്് ീഔഺ ട഻ര഻ക്കഽന് ഇ ല഻സ്റ്റ഻ൽ ഏഔുദശം 
150 എണത്ത഻ലധ഻മഽ ട്. 

ix. ത്പ഼-ുപഺള഻സ഻ ീചക്കപ്പഇ ീചലവ്. 

ീമഡ഻ക്കൽ പര഻ുശഺധനയഽീട ീങലവ് മഽന് പ്  ഈപുഭഺക്തഺവ് അഔഺൽ 
അന്ദ്ഖഹ഻ക്കഽന്  വയക്ത഻യഺണ് ീങലവഺക്ക഻യ഻രഽന്ത്.  ആുപ്പഺൽ ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ന് 
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ സവ഼ഔര഻ക്കഽുമ്പഺൽ ആന് ഷവറൽ ീങലവഺയ തഽഔ ത഻ര഻ീഔ നല് ഔഽം, 
50% മഽതല്  100% തഽഔ വീര ത഻ര഻ീഔ ലഭ഻ക്കഽം.  ീഹല് ത്ത് ീങക്കപ്പ് 
ീങലവഽഔളുീട ഔഽറഞ്ഞത് 50% എക഻ലഽം ആന് ഷവറൽ വഹ഻ക്കണീമന്ത് 
ഐഅര് ഡ഻എഐ ന഻ര് ബന്ധമഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട്. 

x. ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റല് വഺസത്ത഻ന് മഽന്പഽം ുശഷവഽമഽള്ള പ 

പര഻രക്ഷ ഔഺലഺവധ഻ 

ങ഻ല ആന് ഷവററഽമഺൽ ഄവരഽീട ഈയര് ന് ുന്ദ്ശണ഻യ഻ലഽള വ ഈത്പന്ങ്ങള് ക്ക് 
ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പഽം ുശഷവഽമഽള വ പര഻രക്ഷ 60 ദ഻വസവഽം 90 

ദ഻വസവഽമഺയ഻ ന഼ട്ട഻യ഻ട്ടു ട്. ങ഻ല ആന് ഷവററഽമഺൽ ീേയ഻ം തഽഔയഽീട ന഻ശ്ച഻ത 
തഽഔയഽീട ഔണക്കഺക്ക഻ ആത്തരം ീങലവഽഔീള പര഻മ഻ത഻ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു ട്. 

xi. ു്-ഒണ് പര഻രക്ഷഔൾ 

ങ഻ല ആന് ഷവററഽമഺൽ  അഡ്-ഒൽ എന്് വ഻ള഻ക്കഽന് വ഻വ഻ധ പഽത഻യ ഄധ഻ഔ 
പര഻രക്ഷയഽം ഈള് ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു ട്. ഄവയ഻ല്  ങ഻ലതഺണ്: 

 ത്പസവ പര഻രക്ഷ:  മഽന് പ് റ഼ുട്ടയ഻ൽ ുപഺള഻സ഻ഔള഻ൽ ന്ദ്പവസത്ത഻ന് 

പര഻രക്ഷ നല് ഔ഻യ഻രഽന്഻ലല, പുക്ഷ ആുപ്പഺൽ വയതയസ്ത ഔഺത്ത഻ര഻പ്പ് 
ഔഺലഺവധ഻ഔുളഺീട മ഻ക്ക ആന് ഷവററഽമഺരഽം ആത് വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന്ഽ ട്. 

 ഖഽരഽതര ുരഺഖ പര഻രക്ഷ:  ജ഼വന് ഭ഼ഷണ഻യഽള വതഽം ഈയര് ന് 

ങ഻ഔ഻ത്സ ീങലവഽഔളും അവശയമഺയ ങ഻ല ഄസഽകങ്ങള് ക്ക് ഈയര് ന് 
ുന്ദ്ശണ഻യ഻ലഽള വ ഈത്പന്ങ്ങള഻ൽ പര഻രക്ഷ ുനടഽന്ത഻നഽള വ  ഒപ്ഷൽ 
ലഭയമഺണ്. 

 ഇന്ഷവര് തഽഔയഽീട റ഼യ഻ന്ുസറ്റഇീമന്റ്: ീേയ഻ം 

നല് ഔ഻യത഻നഽുശഷം  ഄധ഻ഔ ന്ദ്പ഼മ഻യം നല് ഔ഻ ആന് ഷവൽ തഽഔ യഥഺസ്ഥ഻ത഻യ഻ൽ 
ത഻ര഻ീഔ ീഔഺ ടഽവരഺൽ സഺധ഻ക്കഽം. 

 ുയാഷ് പര഻രക്ഷ – ുയഽര്ുവദം-ുയഺഖ, യാനഺന഻-
സ഻ത്പ-ുഹഺമ഻ുയഺപത഻:  ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന് ീറ ന഻ശ്ച഻ത 
ശതമഺനം ീങലവഽഔൽ എന് ഔണക്ക഻ൽ ങ഻ല ുപഺള഻സ഻ഔൽ അയാഷ് ങ഻ഔ഻ത്സ 

ീങലവഽഔള്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ നല് ഔഽം. 

xii. മാല  വര്ത്പ഻ത പര഻രക്ഷഔൾ 

ങ഻ല നഷ്ടപര഻ഹഺര ഈത്പന്ങ്ങള഻ൽ മാലയ വര് ദ്ധ഻ത പര഻രക്ഷഔൽ 
ഈള് ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു ട്, ഄവയഺണ് തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്.  ുപഺള഻സ഻യഽീട 
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ീഷഢയാള഻ൽ ഒുരഺ പര഻രക്ഷയ്ക്ക്കഽം പറഞ്ഞ഻ട്ടുള വ അീഔ ആന് ഷവൽ തഽഔയഽീട 
ന഻ശ്ച഻ത പര഻ധ഻വീര  അനഽഔാലയങ്ങൽ ലഭ഻ക്കഽം. 

 ഓട്ട്യൂട്ട്ഇുപഷ ന്റ് പര഻രക്ഷ:  ആന്ത്യയ഻ീല മ഻ക്ക അുരഺഖയ 

ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ഔളും ആന് -ുപഷയന് റ് ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന് മഺന്ദ്തുമ 
പര഻രക്ഷ നല് ഔഽന്ഽള വുീവന്് നമഽക്കറ഻യഺം. ങ഻ല ആന് ഷവററഽമഺൽ ഄവരഽീട 
ഈയര് ന് ുന്ദ്ശണ഻യ഻ലഽള വ ഈത്പന്ങ്ങള഻ൽ ആുപ്പഺൽ ഓട്ട്-ുപഷയന് റ് പര഻രക്ഷയഽം 
വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന്ഽ ട്. 

 ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റല് ഔ ഺഷ്: ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന് റ് ന഻ര് ദ഻ഷ്ട 

ഔഺലയളവ഻ൽ ഒുരഺ ദ഻വസവഽം ആത് ന഻ശ്ച഻ത തഽഔ നല് ഔഽം. ീപഺതഽുവ 2-
3 ദ഻വസങ്ങള഻ീല ുപഺള഻സ഻ ഔ഻ഴ഻ക്കൽ ഴ഻ീഔ 7 ദ഻വസുത്തയ്ക്ക്കഺണ്. 
ഄങ്ങീന ഡ഻ഡ്ബ഻ൽ ഔഺലഺവധ഻യ്ക്ക്ക് ഄപ്പുറമഺണ് ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷൽ 
ഔഺലഺവധ഻ീയക഻ൽ, അനഽഔാലയം ലഭ഻ക്കഽം. ആത് ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷൽ 
ീേയ഻ം ഔാടഺീതയഽള വ തഽഔയഺണ് പക്ഷ അീഔ ആന് ഷവൽ തഽഔയഽീട 
പര഻ധ഻യ഻ൽ വരഽം ഄഥവഺ ന്ദ്പുതയഔം ഈപ-പര഻ധ഻ ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കഽം. 

 റ഻ക്കവറ഻ ുനഽഔാല ം: 10 ദ഻വസത്ത഻ൽ ഔഽറയഺീത  ഄസഽകുമഺ 
ഄപഔടുമഺ മാലം അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഔഴ഻ുയ ട഻ വര഻ഔയഺീണക഻ൽ റ഻ക്കവറ഻ 
അനഽഔാലയമഺയ഻ വന്  തഽഔ ലഭ഻ക്കഽം. 

 ദഺതഺവ഻ന്ീറ ീചലവഽഔൾ: മഽകയ ഄവയവ മഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കൽ 

ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ഔ഻യഔള് ക്ക് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന഻ര്  വങ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ങട്ടങ്ങളും 
വയവസ്ഥഔളും ന്ദ്പഔഺര ദഺതഺവ഻ന് ീങലവഺയ പണം ുപഺള഻സ഻യ഻ലാീട 
റ഼യ഻ുമ്പഺഴ്സ് ീങയാറും. 

 ുംബഽലന്സ്ഡ ീചലവ് ത഻ര഻ീഔ നല്ഔഽം:  ുപഺള഻സ഻യഽീട 

ീഷഡയാള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ്പഔഺരം  ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് 
ന഻ശ്ച഻ത പര഻ധ഻യവീര അംബഽലന് സ് ീങലവ് ത഻ര഻ീഔ നല് ഔഽം 

 ഔാീട നല്ഔഽന്ന വ ക്ത഻യഽീട ീചലവഽഔൾ: ആന് ഷവൽ 

ീങയ്ക്ത഻ട്ടുള വ വയക്ത഻ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺഔഽുമ്പഺൽ ഔാീട നല് ക്കഽന് 
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്  ഭക്ഷണ-യഺന്ദ്ത ീങലവഽഔൽക്കഽള വ പര഻രക്ഷയഽം ലഭ഻ക്കഽം. 
ുപഺള഻സ഻യഽീട ീഷഡയാള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ്പഔഺരം ന഻ശ്ച഻ത പര഻ധ഻യവീര 
വന് തഽഔ നല്  ഔഽം ഄഥവഺ ീങലവഺയ തഽഔ ത഻ര഻ീഔ നല് ഔഽം. 

 ഔഽടഽംബന഻ര്വചനം:  ങ഻ല അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ഈത്പന്ങ്ങള് ക്ക് 
ഔഽടഽംബം എന് ന഻ര് വങനത്ത഻ന് മഺറ്റം വരഽത്ത഻യ഻ട്ടു ട്. ുനരീത്ത, 

ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻, ജ഼വ഻തപകഺള഻, അന്ദ്ശ഻തരഺയ ഔഽട്ട഻ഔൽ 
എന്഻വര് ക്കഺയ഻രഽന്ഽ പര഻രക്ഷ നല് ഔ഻യ഻രഽന്ത്. ആുപ്പഺൽ ഄുത 
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ തീന് മഺതഺപ഻തഺക്കള് ക്കഽം ജ഼വ഻തപകഺള഻യഽീട 
മഺതഺപ഻തഺക്കള് ക്കഽം പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം. 
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D. ുടഺപ്-അപ്പഇ പര഻രക്ഷഔൾ അഥവഺ ഉയര്ന്ന  ഔ഻ഴ഻വഽള്ള പ  

ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ലഺനഽഔൾ 

ുടഺപ്-ഄപ്പ് പര഻രക്ഷഔൽ ഈയര് ന്  ഔ഻ഴ഻വഽള വ  പര഻രക്ഷഔൽ എന്ഽം 
ഄറ഻യീപ്പടഽന്ഽ ട്. അന്ത്ഺരഺന്ദ്ഷ്ട വ഻പണ഻ഔള഻ൽ ഭാര഻ഭഺഖം അളുഔളും  ഈയര് ന് 
ുഔഺ-ുപയഽള വ ുപഺള഻സ഻ഔൽ ഔാടഺീത ഄഥവഺ പര഻രക്ഷയ഻ലലഺത്ത  ഄസഽകങ്ങൽ 
ഄഥവഺ ങ഻ഔ഻ത്സയ്ക്ക്ക് ുടഺപ്-ഄപ് പര഻രക്ഷഔൽ ഄധ഻ഔമഺയ഻ വഺങ്ങഺറഽ ട്. 
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽം ആന്ത്യയ഻ൽ, ുഔസ് ഄതീലലക഻ൽ ുപഺലഽം , ഈയര് ന് ആന് ഷവൽ 
തഽഔയഽള വ ഈത്പന്ങ്ങളുീട ഄഭഺവം മാലമഺണ് എന് ര഼ത഻യ഻ലഺണ് ുടഺപ്-ഄപ് 
പര഻രക്ഷഔൽ അരംഭ഻ചാണത്.  ദ഼ര് ഗ ഔഺലുത്തയ്ക്ക്കഽള വ  അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് 
ുപഺള഻സ഻യഽീട പരമഺവധ഻ പര഻രക്ഷ 500000 രാപയഺയ഻ തഽടര് ന്ഽ.  ഈയര് ന് 
പര഻രക്ഷ അവശയമഺയ വയക്ത഻ഔൽ ആരട്ട഻ ന്ദ്പ഼മ഻യം നല് ഔ഻ ര ട് ുപഺള഻സ഻ഔള്  
വഺങ്ങഽന്ത഻ന് ന഻ര് ബന്ധ഻തരഺയ഻.  ന഻ര് ദ഻ഷ്ട തഽഔീയക്കഺളും (ീന്ദ്തുഷഺള് ഡ് എന്് 
പറയഽം) ഈയര് ന് ആന് ഷവൽ തഽഔയഽീട പര഻രക്ഷ വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന്  ുടഺപ്-ഄപ് 
ുപഺള഻സ഻ഔൽ വ഻ഔസ഻പ്പ഻ീചാണടഽക്കഽന്ത഻ുലക്ക് ആത് ആന് ഷവറീറ നയ഻ചാണു. 

ഇ ുപഺള഻സ഻ ഔഽറഞ്ഞ ആന് ഷവൽ തഽഔയഽള വ  ഄട഻സ്ഥഺന അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് 
ുപഺള഻സ഻ുയഺുടഺപ്പം  തഺരതുമയന മ഻തമഺയ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ൽ ഈപുയഺഖ഻ക്കഺം 
ഈദഺഹരണത്ത഻ന്,  വയക്ത഻ഔള് ക്ക് പര഻രക്ഷ നല് ഔഽന്ത഻ന്  ീതഺഴ഻ലഽടമ എടഽക്കഽന് 
ുപഺള഻സ഻ീയഺുടഺപ്പം  ഄധ഻ഔ സംരക്ഷണത്ത഻നഺയ഻ (അദയീത്ത ുപഺള഻സ഻യഽീട 
ആന് ഷവൽ തഽഔ ീന്ദ്തുഷഺള് ഡഺയ഻ വചാണ്)  ുടഺപ്-ഄപ് പര഻രക്ഷ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺം. 
ഄന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ഻ ഈ ടഺുയക്കഺവഽന്  ഈയര് ന് ങ഻ഔ഻ത്സ ീങലവഽഔള് ക്കഺയ഻ ആത് 
നമഽക്കഽം ഔഽടഽംബത്ത഻നഽം ുവ ട഻ എടഽക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽം. 

ുടഺപ്-ഄപ് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരം ീേയ഻ം ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന്, ലഺന്  ന്ദ്പഔഺരമഽള വ 

ഔ഻ഴ഻വ഻ന് ീറ  (ീന്ദ്തുഷഺള് ഡ്)  പര഻ധ഻ീയക്കഺളും ഔാടഽതലഺയ഻ര഻ക്കണം ീമഡ഻ക്കല്  
ീങലവഽഔൽ ഔ഻ഴ഻ക്കല഻ീനക്കഺളും ഔാടഽതലഺയ഻ര഻ക്കണം ഈയര് ന് ഔ഻ഴ഻വ് ലഺന഻ീല 
ീങലവഺയ തഽഔ. 

ഉദഺഹരണം 

രഽ വയക്ത഻യക്ക് ഄയഺളുീട ീതഺഴ഻ലഽടമ 3 ലക്ഷം രാപ ആന് ഷവൽ തഽഔയഽളള 
പര഻രക്ഷ നല് ഔഽന്ഽ ട്  ഄയഺള്  ഇ 3 ലക്ഷം രാപ ഔാടഺീത 10 ലക്ഷത്ത഻ന് ീറ 
ുടഺപ്-ഄപ് ുപഺള഻സ഻ ത഻രീഞ്ഞടഽത്തഽ. 

രഽതവണീത്ത ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷൽ ീങലവ് 5 ലക്ഷം രാപയഺീണക഻ൽ 
ഄട഻സ്ഥഺന ുപഺള഻സ഻  3 ലക്ഷം രാപയഽീട പര഻രക്ഷ മഺന്ദ്തുമ നല് ഔഽഔയഽള വു. 
ുടഺപ്-ഄപ് പര഻രക്ഷ ഈള വത഻നഺൽ, ബഺക്ക഻ ര ട് ലക്ഷം രാപ ുടഺപ്-ഄപ് 
ുപഺള഻സ഻ നല് ഔഽം. 

ുടഺപ്-ഄപ് ുപഺള഻സ഻ഔള്  വളീര മ഻തമഺയ വ഻ലയ്ക്ക്ക് ലഭയമഺണ്, 10 ലക്ഷം 
രാപയഽീട സ഻ംഖ഻ൽ ുപഺള഻സ഻യഽീട ീങലവ് 3 ലക്ഷം ഔാടഺീതയഽള വ 10 ലക്ഷം 
രാപയഽീട ുടഺപ്-ഄപ് ുപഺള഻സ഻ീയക്കഺളും വളീര ഈയര് ന്തഺയ഻ര഻ക്കഽം. 

ആത്തരം പര഻രക്ഷഔള് ക്കഽം വയക്ത഻ഔള് ക്കഽം ഔഽടഽംബങ്ങള് ക്കഽം ലഭയമഺണ്.  ആന്് 
വ഻പണ഻യ഻ൽ ഔഽടഽംബത്ത഻ീല ഒുരഺ ഄംഖങ്ങള് ക്കഽം ന്ദ്പുതയഔം ആന് ഷൽ തഽഔ 
ഄഥവഺ  ഔഽടഽംബത്ത഻ീല എലലഺവര് ക്കഽമഺയ഻ ുഫ്ലഺട്ട് ീങയാറുന് ര഼ത഻യ഻ൽ സ഻ംഖ഻ൽ 
ആന് ഷവൽ തഽഔയഽള വതഽം ലഭയമഺണ്. 
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ഒുരഺ തവണയഽം ുഹഺസ്പ഻റ്റല഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺഔഽുമ്പഺഴഽം ഔ഻ഴ഻ക്കൽ തഽഔയഽീട പര഻ധ഻ 
ഔടക്കഽഔയഺീണക഻ൽ, ഇ ലഺന഻ീന മഹഺവ഻പത്ത് ഄധ഻ഷ്ഠ഻ത ഈയര് ന് ഔ഻ഴ഻വഽള വ 

ലഺൽ എന്ഺണ് ഄറ഻യീപ്പടഽഔ. ആത഻ന് ീറ ഄര് ഥം, മഽഔള഻ല്  പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്  
ഈദഺഹരണത്ത഻ൽ ഒുരഺ തവണയഽം ീേയ഻ം തഽഔ 3 ലക്ഷം ഔവ഻യഽഔ എന്ഺണ്. 

എന്ത്഻രഽന്ഺലഽം  ുപഺള഻സ഻ ഔഺലഺവധ഻യ഻ൽ രഽപഺട് തവണ ഄടഽപ്പ഻ചാണടഽപ്പ഻ചാണ് 
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺഔഽന്ത് മാലം  ഔ഻ഴ഻ക്കൽ തഽഔയഽീട പര഻ധ഻ ഔടക്കഺൽ 
ഄനഽവദ഻ക്കഽന് ുടഺപ്-ഄപ്-ലഺനഽഔീള ീമഺത്തത്ത഻ലഽള വ  ഈയര് ന് ഔ഻ഴ഻വഽള വ 

ലഺൽ ഄഥവഺ സാപ്പൽ ലഺൽ എന്ഺണ് ആന്ത്യൽ വ഻പണ഻യ഻ൽ ഄറ഻യീപ്പടഽഔ. 
ആത഻ന് ീറ ഄര് ഥം, മഽഔള഻ല്  പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്  ഈദഺഹരണത്ത഻ൽ ഒുരഺ 
തവണീത്തയഽം ീേയ഻ം തഽഔ ഔാട്ടുഔയഺീണക഻ൽ 3 ലക്ഷം രാപ എന് പര഻ധ഻ 
ഔവ഻യഽഔയഽം  ുടഺപ്-ഄപ് പര഻രക്ഷ  ീേയ഻മഽഔൽ നല് ഔഺൽ അരംഭ഻ക്കഽഔയഽം 
ീങയാറും. 

ആത്തരം ഈത്പന്ങ്ങള് ക്ക് ുഹഺസ്പ഻റ്റൽ ആന് ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ുപഺള഻യഽീട മ഻ക്ക 

സ്റ്റഺന് ുഡര് ഡ്  ങട്ടങ്ങളും വയവസ്ഥഔളും ഴ഻വഺക്കലഽഔളും ബഺധഔമഺണ്. ങ഻ല 
വ഻പണ഻ഔള഻ൽ, ഄട഻സ്ഥഺന അുരഺഖയ പര഻രക്ഷ സര് ക്കഺൽ നല് ഔഽഔയഽം 
ആന് ഷവറര് മഺൽ ുടഺപ്-ഄപ് പര഻രക്ഷഔൽ നല് ഔഽന്ത് മഺന്ദ്തമ ൂഔഔഺരയം ീങയാറും. 
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E. സ഼ന഻യര് സ഻റ്റ഻സണ് ുപഺള഻സ഻ 

ന഻ര് ദ഻ഷ്ട ന്ദ്പഺയപര഻ധ഻ ഔവ഻ഞ്ഞഺൽ (ഈദഺ. 60 വയസിന഻ന് മഽഔള഻ൽ ന്ദ്പഺയമഽള വവൽ)  
പര഻രക്ഷ ന഻ുഷധ഻ക്കീപ്പടഽന്  വയസിനഺയ അളുഔള് ക്ക് പര഻രക്ഷ വഺദ്ധരദഺനം 
ീങയാറുന്ത഻ന്  രാപഔല് പന ീങയ്ക്തതഺണ് ഇ ലഺനഽഔൽ.  ആത഻ന് ീറ 
പര഻രക്ഷയഽീട ഗടനയഽം ഴ഻വഺക്കലഽഔളും ഏഔുദസം ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷൽ 
ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് സമഺനമഺണ്.  

ന്ദ്പഺയമഺയ അളുഔളുീട ഄസഽകങ്ങള് ക്കഽള വ പര഻രക്ഷഔളും ീവയ഻റ്റ഻ംഖ് പ഻ര഼ഡഽം 
ന്ദ്ഔമ഼ഔര഻ക്കഽന്ത഻ന് ന്ദ്പുതയഔ  ന്ദ്ശദ്ധ ീങലഽത്തഽന്ഽ ട്.  എന് ന്ദ്ട഻ വയസിന് 
മ഻ക്കവഺറഽം 60 വയസിന഻ന് ുശഷവഽം അജ഼വനഺന്ത്ം പഽതഽക്കഺവഽന്തഽമഺണ്.  
ആന് ഷവൽതഽഔ 50000 രാപ മഽതൽ 500000 രാപ വീരയഺണ്.  ങ഻ല 
ഄസഽകങ്ങള് ക്ക് ീവയ഻റ്റ഻ംഖ് പ഻ര഼ഡ് ഔഺലഺവധ഻ വയതയഺസം ബഺധഔമഺണ്. 
ഈദഺഹരണം  ത഻മ഻രത്ത഻ന് രഽ ആന് ഷവറൽ1 വര് ഷവഽം മീറ്റഺരഽ ആന് ഷവൽ ര ട് 
വര് ഷവഽമഺണ് ീവയ഻റ്റ഻ംഖ് പ഻ര഼ഡഺയ഻ ന഻ശ്ചയ഻ചാണ഻ട്ടുള വത്. 

ങ഻ല ആന് ഷവററഽമഺൽ ങ഻ല ഄസഽകങ്ങൽക്ക്  ീവയ഻റ്റ഻ംഖ് പ഻ര഼ഡ് ീവയ്ക്ക്കഽഔയ഻ലല 
പുക്ഷ മറ്റ് ങ഻ലര് ക്ക് ഈ ടഺവഽം ഈദഺഹരണം,  ങ഻ല ആന് ഷവറര് മഺൽ 
ീസനൂസറ്റ഻സ഻ന് ീവയ഻റ്റ഻ംഖ് പ഻ര഼ഡ് ഔല് പ഻ചാണ഻ട്ട഻ലല പുക്ഷ മറ്റ് ങ഻ലൽ ീവയ഻റ്റ഻ംഖ് 
പ഻ര഼ഡ് വയവസ്ഥ വചാണ഻ട്ടു ട്. 

ങ഻ല ുപഺള഻സ഻ഔള഻ൽ ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഖങ്ങള് ക്ക് ന്ഽഔ഻ൽ ീവയ഻റ്റ഻ംഖ് പ഻ര഼ഡ് 
ഄീലലക഻ൽ ഔയഺപ്പ഻ംഖ് ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കഽം. ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലസഷനഽം മഽമ്പഽം 
ുശഷവഽമഽള വ ീങലവഽഔൽ ന്ഽഔ഻ൽ ആന് ഷവൽ  തഽഔയഽീട ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺനമഺഔഽം 
ഄീലലക഻ൽ ഈപപര഻ധ഻ ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കഽം, ഏതഺുണഺ വലഽത് ഄത് ലഭ഻ക്കഽം. ങ഻ല 
ുപഺള഻സ഻ഔള഻ൽ സഺധഺരണ ആന് ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ലഺനഽഔള഻ീല ുപഺീല അയ഻ര഻ക്കഽം 
ഄതഺയത് ന഻ശ്ച഻ത ഔഺലഺവധ഻യഺയ 30/60 ദ഻വസങ്ങൽ ഄഥവ 60/90 

ദ഻വസങ്ങള഻ീല ീങലവഽഔൽ. 

സ഼ന഻യൽ സ഻റ്റ഻സണ഻ന് (മഽത഻ര് ന് ീപിരന്)  ഐഅര് ഡ഻എ ന്ദ്പുതയഔ 
മഺനദണ്ഡങ്ങൽ ഄനഽശഺസ഻ക്കഽന്ഽ ട്: 

1. മഽത഻ര് ന് ീപിരണ്മഺര് ക്ക് വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് 
ഈത്പന്ങ്ങളുീട ന്ദ്പ഼മ഻യം ഈങ഻തവഽം നയഺയവഽം സഽതഺരയവഽം 

2. ന്ദ്പ഼മ഻യം തഽഔീയക്കഺളും ഄധ഻ഔം  ുലഺഡ഻ംഖ് ങഺര്  ജഺയ 
ഇടഺക്കഽഔയഺണക഻ല്   അ വ഻വരം ുരകഺമാലം എഴഽത഻ ആന്  ഷവര്   ീങയ്ക്ത 
വയക്ത഻ീയ ഄറ഻യ഻ക്കഽഔയഽം  ുപഺള഻സ഻ ആഷയാ ീങയാറുന്ത഻നഽമഽമ്പ്  
ഄത്തരം ുലഺഡ഻ംഖ഻നഽള വ ഄനഽമത഻ ുപഺള഻സ഻യഽടമയ഻ല്   ന഻ന്ഽം ുനടണം. 

3. അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് മഽത഻ര് ന് ീപിരണ്മഺരഽീട  
ീേയ഻മഽഔളും ഄനയഺയങ്ങളും പര഻ഹര഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻  എലലഺ അുരഺഖയ 
ആന് ഷവററഽമഺരഽം ട഻പ഻എയഽം ന്ദ്പുതയഔ ശിംകല ഈ ടഺക്കണം. 
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F. െ഻കസ് ീബന഻െ഻റ്റഇ പര഻രക്ഷഔൾ - ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റല് 

ഔ ഺഷ്, ഖഽരഽതര ുരഺഖങ്ങൾ 

അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻യഽീട ഔഺരയത്ത഻ൽ ആന് ഷവറര് ക്കഽള വ ഏറ്റവഽം 
വല഻യ റ഻സ്ഔ് എീന്ത്ന്ഺൽ ുപഺള഻സ഻യഽീട അനഽഔാലയങ്ങൽ ഄനഺവശയമഺയഽം 
ഔഺരണമ഻ലലഺീതയഽമഽള വ ഈപുയഺഖമഺണ്.  ുരഺഖ഻യ്ക്ക്ക് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് 
ുപഺള഻സ഻യഽ ീടന്് ഄറ഻ഞ്ഞഺൽുഡഺക്ടറഽമഺരഽം, സര് ജന് മഺരഽം, അശഽപന്ദ്ത഻ 
ഄധ഻ഔിതരഽം ഄയഺള് ക്ക് ഄനഺവശയമഺയ ങ഻ഔ഻ത്സ നല് ഔഽം  ഄവൽ ഄയഺളുീട 
അശഽപന്ദ്ത഻ വഺസം ന഼ട്ടുഔയഽം  അവശയമ഻ലലഺത്ത  ുരഺഖന഻ര് ണയ പര഻ുശഺധനഔളും 
ലുബഺറട്ടറ഻ പര഻ുശഺധനഔളും നടത്തഽഔയഽം ഄങ്ങീന അവശയമഺയത഻ലഽം ഄധ഻ഔം  
തഽഔയ്ക്ക്ക് ങ഻ഔ഻ത്സ഻ചാണതഺയ഻ ഔഺണ഻ക്കഽം. ആന് ഷവററഽീട ീങലവഽഔള് ക്ക് മീറ്റഺരഽ 
ഔഺരണം  ന്ദ്പ഼മ഻യം ന഻രക്കഽഔൽ വര് ദ്ധ഻പ്പ഻ചാണത഻ലഽം തഺരതുമയന ഈയര് ന് 
ന഻രക്ക഻ലഽള വ ീമഡ഻ക്കൽ ീങലവഽഔളുീട വര് ദ്ധനവഺണ്. 

 ആത഻നഽള വ ഈത്തരമഺണ് ഫ഻്സഡ് ീബന഻ഫ഻റ്റ് പര഻രക്ഷ.  ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത 
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പരയഺപ്തമഺയ സംരക്ഷണം നല് ഔഽന്ത഻ീനഺപ്പം ന഻ര് ദ഻ഷ്ട 
ഔഺലഗട്ടത്ത഻ുലക്ക്  ുപഺള഻സ഻യഽീട വ഻ല ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഫ഻്സഡ് ീബന഻ഫ഻റ്റ് 
പര഻രക്ഷഔൽ ആന് ഷവറീറ സഹഺയ഻ക്കഽം. ഇ ഈത്പന്ത്ത഻ൽ, സഺധഺരണയഺയ഻ 
ങ഻ഔ഻ത്സ അവശയമഺയ഻ വരഽന്വയഽീട ല഻സ്റ്റ്  ഒുരഺ സ഻സ്റ്റത്ത഻ൽ 
ുരകീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു ട്, ഄതഺയത് ആഎന് ട഻, ഒറ് ഓതഺല് ുമഺളജ഻, ബ഻സ്ന്ദ്ട഻്സഽം 
ൂഖനുഔഺളജ഻യഽം, തഽടങ്ങ഻യവ. ഒുരഺന്഻നഽമഽള വ പരമഺവധ഻ തഽഔ ുപഺള഻സ഻യഽടം 
വയക്തമഺക്ക഻യ഻ട്ടു ടഺവഽം. 

ങ഻ഔ഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല്  ീങലവഺക്ക഻യ പണം ഔണക്ക഻ീലടഽക്കഺീത 
ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ രഽ ന഻ശ്ച഻ത തഽഔ ീേയ഻മഺയ഻ നല് ഔഽം.  ങ഻ഔ഻ത്സയ്ക്ക്ക് 
അവശയമഺയ ീങലവ് എന്ദ്തയഺീണന്് പഠനം നടത്ത഻യത഻ന് ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് 
ഒുരഺ ങ഻ഔ഻ത്സയ്ക്ക്കഽം നല് ുഔ ട തഽഔയഽീട പഺുക്കജ് തയാറഺറഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത്. 

പഺുക്കജ് ങഺര് ജഽഔള഻ൽ തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഗടഔങ്ങളും ഈള് ീപ്പടഽം: 

a) റാം വഺടഔ, 
b) ീന്ദ്പഺഫഷണല്  ഫ഼സ്, 
c) ുരഺഖ ന഻ര് ണ പര഻ുശഺധനഔൽ, 
d) മരഽന്ഽഔൽ 
e) ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പഽം ുശഷവഽമഽള വ ീങലവഽഔൽ, തഽടങ്ങ഻യവ 

ഈത്പന്ം ഄനഽസര഻ചാണ് പഺുക്കജ് ങഺര് ജഽഔള഻ൽ ഡയറ്റ്, യഺന്ദ്ത, അംബഽലന് സ് 
ങഺര് ജഽഔൽ തഽടങ്ങ഻യവയഽം ഈള് ീപ്പടഽത്ത഻ുയക്കഺം. 

ആത്തരം ുപഺള഻സ഻ഔൽ ഄ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്റര് ക്ക് ലള഻തമഺയ഻ ൂഔഔഺരയം ീങയാറഺൽ 
സഺധ഻ക്കഽം ഔഺരണം ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങള് ക്ക് അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺയത഻നഽള വ 

ീതള഻വഽം  ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരമഽള വ ുരഺഖത്ത഻നഽള വ പര഻രക്ഷയഽം മഺന്ദ്തം മത഻ . 

ങ഻ല ഈത്പന് പഺുക്കജഽഔള഻ൽ ഫ഻്സ്ഡ് ീബന഻ഫ഻റ്റ് പര഻രക്ഷ ഔാടഺീത ദ഻വുസന 
ഔയഺഷ് ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ അനഽഔാലയവഽം ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കഽം.  ഈത്പന്ത്ത഻ീല 
ങ഻ഔ഻ത്സഔളുീട ന഻ര് വങനങ്ങള഻ല്  ങ഻ഔ഻ത്സ പര഻രക്ഷയഽീട ല഻സ്റ്റ഻ൽ 75 മഽതൽ 200 
വീരയഽള വതഺയ഻ര഻ക്കണം. 

 ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ല഻സ്റ്റ് ീങയ്ക്ത഻ട്ട഻ലലഺത്ത സര് ജറ഻ഔൽ⁄ ങ഻ഔ഻ത്സഔൽക്ക് ന഻ശ്ച഻ത തഽഔ 
നല് ഔഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥയഽ ട്.  ുപഺള഻സ഻ ഔഺലഺവധ഻യ഻ൽ വ഻വ഻ധ 
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ുരഺഖങ്ങള് ക്കഺയ഻ ഄുനഔം തവണ ീേയ഻ം ീങയാറഺൽ സഺധ഻ക്കഽം.  എന്ത്഻രഽന്ഺലഽം 
ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരമഽള വ ആന് ഷവൽ തഽഔയഺയ഻ ീേയ഻മ഻ീന പര഻മ഻തീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു ട്. 

ങ഻ല ഫ഻്സ്ഡ് ീബന഻റ് ഓറ്റ് ആന് ഷവറന് സ് ലഺനഽളഺണ്: 

 ുഹഺസ്പ഻റ്റൽ ീഡയ഻ല഻ ഔയഺഷ് ആന് ഷവറന് സ് ലഺനഽഔൽ 
 ഖഽരഽതര ുരഺഖ ആന് ഷവറന് സ് ലഺനഽഔൽ 

1. ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റല് ീഡയ് ഇനല഻ ഔ ഺഷ് ുപഺള഻സ഻ 

a) ദ഻വുസനയഽള്ള പ തഽഔയഽീട പര഻ധ഻ 

ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന് ീറ ഒുരഺ ദ഻നത്ത഻ലഽം ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്  
ന഻ശ്ച഻ത തഽഔ  നല് ഔഽന്തഺണ് ുഹഺസ്പ഻റ്റൽ ഔയഺഷ് പര഻രക്ഷ.  ദ഻വുസന 
നല് ഔഽന് തഽഔ (ഈദഺഹരണത്ത഻ന്) 1500 രാപ മഽ 5000 രാപ വീര ഄഥവഺ 
ങ഻ലുപ്പഺൽ ഄത഻ലഽം ഔാടഽതൽ.  ുപഺള഻സ഻യഽീട ഔഺലഺവധ഻യഽം ുരഺഖത്ത഻ന് ീറ 
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽമഺയ഻ര഻ക്കഽം ദ഻വുസനയഽള വ തഽഔയഽീട പര഻ധ഻ 
ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത്, ആത് രഽ വഺര് ഷ഻ഔ ുപഺള഻സ഻യഺണ് 

b) തഽഔ നല്ഔഽന്ന ുീഔ ദ഻വസങ്ങൾ 

ഇ ുപഺള഻സ഻യഽീട ങ഻ല ീവര഻യന് റഽഔള഻ൽ, ങ഻ഔ഻ത്സ ുതടഽന് ുരഺഖത്ത഻ന് ീറ 
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം  എന്ദ്ത ദ഻വസം പണം നല് ഔണം എന്ത് 
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത്.  ഒുരഺ ുരഺഖങ്ങള് ക്കഽം എന്ദ്ത  ദ഻വസം  ങ഻ഔ഻ത്സയ്ക്ക്കഽം 
അശഽപന്ദ്ത഻ വഺസത്ത഻നഽം പണം നല് ഔഽീമന്ത഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻ശദമഺയ ല഻സ്റ്റ് 
ുപഺള഻സ഻യ഻ല്  ഈ ടഺവഽം. 

c) സ്റ്റഺന്ുഡുലഺണ് പര഻രക്ഷ അഥവഺ ു്-ഒണ് 

പര഻രക്ഷ 

ങ഻ല ആന് ഷവറര് മഺൽ ുഹഺസ്പ഻റ്റൽ ീഡയ് ല഻ ഔയഺഷ് ുപഺള഻സ഻ സ്റ്റഺന് ീഡുലഺൽ 
ുപഺള഻സ഻യഺയ഻ട്ടഺണ് വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന്ത് എന്ഺൽ മറ്റ് ങ഻ലൽ സഺധഺരണ 
ആന് ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ അഡ്-ഒൽ പര഻രക്ഷയഺയഽം വഺദ്ധരദഺനം 
ീങയാറുന്ഽ ട്.യഥഺര് ഥ ങ഻ഔ഻ത്സ ീങലവഽഔളുമഺയ഻ ബന്ധമ഻ലലഺീത ന഻ശ്ച഻ത 
തഽഔയഺയ഻ നല് ഔഽന്ത഻നഺൽ അഔസ്മ഻ഔമഺയ ീങലവഽഔൽക്ക് പര഻രക്ഷ 

നല് ഔഽന്ത഻ന് ആത്തരം ുപഺള഻സ഻ഔൽ ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് 
സഹഺയഔമഺണ്. ആന് ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ  ഏീതഺരഽ അുരഺഖയ 
പര഻രക്ഷുയഺുടഺപ്പം ുപഺള഻സ഻യ഻ലാീട ന഻ശ്ച഻ത തഽഔ നല് ഔഽന്ത഻നഽം ആത് 
ഄനഽവദ഻ക്കഽം. 

d) സല഻ീമന്ററ഻ പര഻രക്ഷ 

ആത്തരം ുപഺള഻സ഻ഔൽ സഺധഺരണ അശഽപന്ദ്ത഻ ീങലവഽഔള് ക്കഽള വ ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് 
പഔരം ീവയ്ക്ക്കഺം ഔഺരണം ആത് തഺരതുമയന ീങലവഽ ഔഽറഞ്ഞതഽം  
അഔസ്മ഻ഔമഺയ ീങലവഽഔള് ക്കം ആന് ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരം 
ഴ഻വഺക്കീപ്പട്ട ീങലവഽഔള് ക്കഽം  ുഔഺ-ുപ, തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്കഽം നഷ്ടപര഻ഹഺരം 
നല് ഔഽം. 
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e) പര഻രക്ഷയഽീട മറ്റഇ ഖഽണങ്ങൾ 

ആന് ഷവററഽീട ഔഺഴ്ങപ്പഺട഻ൽ ഇ ലഺന഻ന് വളീരുയീറ ഖഽണങ്ങളു ട്, 
ലള഻തമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന പറഞ്ഞ് മനസിന഻ലഺക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽന്ത഻നഺൽ 
ആത് വളീര ുവഖത്ത഻ൽ വ഻ല് ക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽം. യഥഺര് ഥ ീങലവഽഔൽ 
ഔണക്കഺക്കഺീത ദ഻വുസന ന഻ശ്ച഻ത തഽഔ നല് ഔഽന്ത഻നഺൽ ീമഡ഻ക്കല്  
ീങലവഽഔള് ക്ക് ഄട഻ക്കട഻ ഈ ടഺഔഽന് വര് ദ്ധനവ് ബഺധ഻ക്കഽഔയ഻ലല. മഺന്ദ്തമലല, 
ആത്തരം ആന് ഷവറന് സ് പര഻രക്ഷഔള്  സവ഼ഔര഻ക്കഽന്തഽം ീേയ഻ം ീസറ്റ഻ൽ 
ീങയാറുന്തഽം ശര഻ക്കഽം ലഗഽഔര഻ചാണ഻ട്ടു ട്. 

2. ഖഽരഽതര ുരഺഖ ുപഺള഻സ഻ 

മഺരഔ ുരഺഖ പര഻രക്ഷ അഥവഺ ുത്ടഺമ ീഔയര് പര഻രക്ഷ 

എന്ഽം ഇ ഈത്പന്ം ഄറ഻യീപ്പടഽന്ഽ ട്  

ീമഡ഻ക്കൽ സയന് സ഻ന് ീറ പഽുരഺഖമനുത്തഺീട,  മഽന് പ് മരണത്ത഻ുലക്ക് 
നയ഻ചാണ഻രഽന് ഔഺന് സൽ, പക്ഷഺഗഺതം, ഹിദയഺഗഺതം ുപഺലഽള വ ുരഺഖങ്ങള്  
ബഺധ഻ചാണ ുരഺഖ഻ഔൽ ആന്് ഄത഻ീന ഄത഻ജ഼വ഻ക്കഽന്ഽ ട്.  മഺന്ദ്തമലല,  ഄത്തരം 
ന്ദ്പമഽക ുരഺഖീത്ത ഄത഻ജ഼വ഻ചാണത഻നഽുശഷമഽള വ ജ഼വ഻ത ഔഺലയളവഽം 
വര് ദ്ധ഻ചാണ഻ട്ടു ട്.  എന്ത്഻രഽന്ഺലഽം ന്ദ്പമഽക ുരഺഖീത്ത ഄത഻ജ഼വ഻ക്കഽന്ത് 
ങ഻ഔ഻ത്സ ീങലവഽഔള് ക്കഽം ങ഻ഔ഻ത്സയ്ക്ക്ക് ുശഷമഽള വ  ജ഼വ഻ത ീങലവഽഔള് ക്കഽം 
വല഻യ രഽ തഽഔ തീന് ുവ ട഻ വരഽം.  അയത഻നഺൽ മഺരഔ ുരഺഖം   
വരഽന്ത് രഽ വയക്ത഻യഽീട സഺമ്പത്ത഻ഔ സഽരക്ഷയ്ക്ക്ക് ഭ഼ഷണ഻ തീന്യഺണ്. 

a) ങ഻ല ുപീരടഽത്ത് പറഞ്ഞ഻ട്ടുള വ ഖഽരഽതര ുരഺഖങ്ങളു ീടന്് ഔ ീടത്ത഻യഺൽ 
രഽ വന് തഽഔ നല് ഔഽന്ത഻ന് വയവസ്ഥയഽള വ അനഽഔാലയ ുപഺള഻സ഻യഺണ് 
ഖഽരഽതര ുരഺഖ ുപഺള഻സ഻. 

b) ആത് വ഻ല് ക്കഽന്ത്:  

 സ്റ്റഺന്  ീഡുലഺൽ ുപഺള഻സ഻യഺയ഻ ഄഥവഺ 
 ങ഻ല അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ഔള഻ൽ അഡ്-ഒൽ പര഻രക്ഷയഺയ഻ 
 ങ഻ല ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ഔള഻ൽ അഡ്-ഒൽ പര഻രക്ഷയഺയ഻ 

ആന്ത്യയ഻ൽ ഖഽരഽതര ുരഺഖങ്ങള് ക്കഽള വ അനഽഔാലയങ്ങൽ മ഻ക്കവഺറഽം ൂലഫ് 
ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻യഽീട ൂറഡറഺയ഻ട്ടഺണ് ൂലഫ് ആന് ഷവറര് മഺൽ വ഻ല് ക്കഽന്ത് 
, ആത് ര ട് തരത്ത഻ലഽള വ പര഻രക്ഷയഺണ് വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന്ത് –  

ന്ദ്ദഽതഖത഻യ഻ലഽള വ സ഻ഐ ീബന഻ഫ഻റ്റ് ലഺനഺയഽം സ്റ്റഺന് ീഡുലഺൽ സ഻ഐ ീബന഻ഫ഻റ്റ് 
ലഺനഺയഽം.  ഇ അനഽഔാലയം വ഻ല് ക്കഽുമ്പഺൽ പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന് 
ുരഺഖീത്തക്കഽറ഻ചാണ് വയക്തമഺയ഻ ന഻ര് വങ഻ക്കഽഔയഽം നലല ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖഽം വളീര 
ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ഗടഔമഺണ്. അശയക്കഽഴപ്പം ഴ഻വഺക്കഽന്ത഻നഺയ഻, ഐഅര് ഡ഻എ 

ീഹല് ത്ത് ആന് ഷവറന് സ്  സ്റ്റഺന് ുഡര് ൂ ഡുസഷൽ മഺര് ഗുരകഔൽ 20  ഏറ്റവഽം 
സഺധഺരണയഺയ഻ ഔ ടഽവരഽന്  ഖഽരഽതര ുരഺഖങ്ങളുീട ന഻ര് വങനങ്ങൽ 
സ്റ്റഺന് ുഡര് ൂ ഡസ് ീങയ്ക്ത഻ട്ടു ട്. (ഄവസഺനീത്ത ുപജ഻ല്  ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് 
ഄന്സ്ങൽ ുനഺക്കഽഔ). 

എന്ത്഻രഽന്ഺലഽം,  ആഷയാ ീങയാറുന് സമയത്ത് ന്ദ്പത഻ഔാലമഺയ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല഻നഽള വ 
സഺദ്ധയത വളീര ഔാടഽതലഺണ്  മഺന്ദ്തമലല  ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട അുരഺഖയ സ്ഥ഻ത഻ 
ന഻ര് ണയ഻ക്കഽഔ എന്തഽം വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ടതഺണ്.  ുഡറ്റഺയഽീട ഄഭഺവം മാലം,  
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റ഼-ആന് ഷവററഽമഺരഽീട ുഡറ്റഺയ഻ലാീടയഺണ് ഖഽരഽതര ുരഺഖ ലഺനഽഔളുട ൂന്ദ്പസ഻ംഖ് 
ീങയാറുന്ത്. 

c) ഖഽരഽതര ുരഺഖങ്ങീളന്ത് രഽ വയക്ത഻ീയ ഈയര് ന് സഺമ്പത്ത഻ഔ 
ബഺദ്ധയതയ഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽഔ മഺന്ദ്തമലല ഄയഺള് ക്ക്  ൂവഔലയം, ൂഔഔഺലഽഔൽ 
നഷ്ടീപ്പടൽ, വരഽമഺനം നഷ്ടീപ്പടൽ തഽടങ്ങ഻യവയ഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽഔയഽം  
അശഽപന്ദ്ത഻ വഺസത്ത഻ന് ുശഷവഽം വളീരക്കഺലം പര഻ങരണം അവശയമഺയ഻ 
വരഽഔയഽം ീങയാറഺവഽന് ഄവസ്ഥയഺണ്. 

d) ുഹഺസ്പ഻റ്റൽ ആന് ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ുയഺീടഺപ്പം  ഄധ഻ഔ പര഻രക്ഷയ്ക്ക്കഺയ഻ 
ീപഺതഽുവ ശഽപഺര് ശ ീങയാറുന്തഺണ് ഖഽരഽതര ുരഺഖ ുപഺള഻സ഻, ഄങ്ങീന 
ുപഺള഻സ഻യ഻ലാീട ലഭ഻ക്കഽന് നഷ്ടപര഻ഹഺരം ുരഺഖബഺധ഻തനഺയ വയക്ത഻യഽീട 
ഔഽടഽംബഺംഖങ്ങീള സഺമ്പത്ത഻ഔ ബഺദ്ധയത മറ഻ഔടക്കഽന്ത഻ന് സഹഺയ഻ക്കഽം. 

e) ആന് ഷവറഽമഺരഽം ഈത്പന്ത്ത഻ന് ീറയഽം ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഖഽരഽതര ുരഺഖ 
പര഻രക്ഷ വയതയസ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽം, പുക്ഷ  ീപഺതഽുവ വരഽന്ത്: 

 ന഻ര് ദ഻ഷ്ട ത഼ന്ദ്വതയ഻ലഽള വ ഔഺന് സറഽഔൽ 
 ഄഔയാട്ട് മുയഺഔഺര് ഡ഻യൽ ആന് ന്ദ്ഫഺക്ഷൽ 
 ുഔഺുറഺണറ഻ അര് ട്ടറ഻ സര് ജറ഻ 
 ഹിദയ വഺല് വ് മഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കൽ 
 ന഻ര് ദ഻ഷ്ട ത഼ന്ദ്വതയഽള വ ുഔഺമ 
 വിക്ക സംബന്ധമഺയ ുരഺഖം 
 സ്ഥ഻രമഺയ ലക്ഷണങ്ങള഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന് പക്ഷഺഗഺതം 
 ന്ദ്പമഽക ഄവയവം⁄ മജ മഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കൽ 
 മള് ട്ട഻പ്പ഻ൽ സ്േ഻ുറഺസ഻സ് 
 ുമഺുട്ടഺൽ നയാുറഺൽ ുരഺഖം 
 ൂഔഔഺലഽഔൽ പാര് ണമഺയ഻ തളര് ന്ഽ ുപഺഔഽഔ 
 വല഻യ ഄപഔടങ്ങൽ മാലമഽള വ സ്ഥ഻ഔ ഄംഖൂവഔലയം 

ഖഽരഽതര ുരഺഖങ്ങളുീട ല഻സ്റ്റ് ന഻ശ്ചലമലല, ഄത് മഺറ഻ ീഔഺ ുടയ഻ര഻ക്കഽം.  
ങ഻ല ഄന്ത്ഺരഺന്ദ്ഷ്ട വ഻പണ഻ഔള഻ൽ ആന് ഷവറൽ „ുഔഺര് ‟ എന്ഽം „ഄധ഻ഔം‟ എന്ഽം 
തരം ത഻ര഻ക്കഺറഽ ട്,  ഄള് ഷ഻ുമഴ്സ് ഄസഽകം ുപഺലഽള വ ുരഺഖം ുപഺലഽം. 
ങ഻ലുപ്പഺൽ ഈയര് ന് ന്ദ്പ഼മ഻യം ഇടഺക്ക഻  „ീടര് മ഻നൽ (ഄത഼വ ഖഽരഽതരം) 
ുരഺഖത്ത഻ന്‟ ുപഺലഽം പര഻രക്ഷ നല് ഔഺറഽ ട്. 

f) മ഻ക്ക ഖഽരഽതര ുരഺഖ ുപഺള഻സ഻ഔളും ുരഺഖം ന഻ര് ണയ഻ക്കഽുമ്പഺൽ തീന് വന്  
തഽഔ നല് ഔഽം, എന്ഺൽ ങ഻ല ുപഺള഻സ഻ഔൽ ീങലവഽഔൽ റ഼യ഻ുമ്പഴ്സ് ീങയാറുന് 
ര഼ത഻യ഻ല്  മഺന്ദ്തം ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷൽ ീങലവഽഔള് ക്ക് പര഻രക്ഷ നല് ഔഽം.  
ങ഻ല ഈത്പന്ങ്ങൽ ആവ ര ടഽം സംുയഺജ഻പ്പ഻ചാണ് നല് ഔഽം, ഄതഺയത് 
ആന് ുപഷയന് റ് ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷൽ ീങലവഽഔള് ക്ക് നഷ്ടപര഻ഹഺരവഽം  
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന഻ര് വങ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ഖഽരഽതര ുരഺഖങ്ങൽ ന഻ര് ണയ഻ക്കഽുമ്പഺൽ 
വന് തഽഔയഽം നല് ഔഽം. 

g) 21 മഽതൽ 65 വയസിനുവീരയഽള വവര് ക്കഺണ് ീപഺതഽുവ ഖഽരഽതര ുരഺഖ 
ുപഺള഻സ഻ഔള്  ലഭ഻ക്കഽം. 

h) ഖഽരഽതര ുരഺഖങ്ങളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ദ഼ര് ഗഔഺലം പര഻ങരണം നല് ഔഽന്ത് 
മാലമഽള വ സഺമ്പത്ത഻ഔ ബഺദ്ധയത ഴ഻വഺക്കഽഔ എന്ത് ന്ദ്പഺഥമ഻ഔ 
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ലക്ഷയ്മഺയത഻നഺൽ  ഇ ുപഺള഻സ഻ഔളുീട ആന് ഷവൽ തഽഔ വളീര 
ഈയര് ന്തഺയ഻ര഻ക്കഽം. 

i) ആത്തരം ുപഺള഻സ഻ഔള഻ല്  ആന് ഷവൽ തഽഔയഽീട 100% ഖഽരഽതര ുരഺഖം 
ബഺധ഻ചാണ഻ട്ടു ീടന്് ന഻ര് ണയ഻ചാണഺലഽടൽ തീന് നല് ഔഽം. ങ഻ല ുഔസഽഔള഻ൽ  
ുപഺള഻സ഻യഽീട ങട്ടങ്ങളും വയവസ്ഥഔളും ുരഺഖത്ത഻ന് ീറ ത഼ന്ദ്വതയഽം 
ഄനഽസര഻ചാണ് 25% മഽതല്  100% വീര ആന് ഷവൽ തഽഔ നല് ഔഽം. 

j) ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരമഽള വ അനഽഔാലയം ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് 90 ദ഻വസങ്ങളുീട 
ീവയ഻റ്റ഻ംഖ് പ഻ര഼ഡഽം ുരഺഖം ന഻ര് ണയ഻ചാണത഻നഽുശഷം  30 ദ഻വസീത്ത 

ഄത഻ജ഼വന വയവസ്ഥയഽം  എലലഺ ഖഽരഽതര ുരഺഖ ുപഺള഻സ഻ഔള് ക്കഽം 
ബഺധഔമഺണ്. ഄത഻ജ഼വന വയവസ്ഥ ന഻ര് ബന്ധമഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത഻ന് ഔഺരണം 
ആത് „ീഡത്ത് ീബന഻ഫ഻റ്റുമഺയ഻‟ അശയക്കഽഴപ്പത്ത഻ലഺഔഺത഻ര഻ക്കഺനഺണ്, 
പുക്ഷ ീപഺതഽുവ പരഺമര് ശ഻ക്കഽന്ത് “ഄത഻ജ഼വന (ജ഼വ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ) 

അനഽഔാലയം” എന്ഺണ്, ഄതഺയത് ഖഽരഽതര ുരഺഖം മാലമഽള വ ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുഔൽ 
മറ഻ഔടക്കഽന്ത഻ന് നല് ഔഽന് അനഽഔാലയം 

k) ഖഽരഽതര ുരഺഖ ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഺനഺന്ദ്ഖഹ഻ക്കഽന് 45 വയസിന഻ന് മഽഔള഻ൽ 
ന്ദ്പഺയമഽള വ വയക്ത഻ ഔടഽത്ത ൂവദയ പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക് വ഻ുധയനഺഔണം. 
സ്റ്റഺന് ുഡര് ക്ക് ഴ഻വഺക്കലഽഔൽ ഏഔുദശം അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് 
ഈത്പന്ങ്ങള് ക്ക് സമഺനമഺണ്, ൂവുദയഺപുദശം ുതടഽന്ത഻ൽ 
പരഺജയീപ്പടഽഔയഺീണക഻ൽ ഄഥവഺ ീവയ഻റ്റ഻ംഖ് പ഻ര഼ഡ് ഔടക്കഽന്ത഻നഺയ഻ 
ങ഻ഔ഻ത്സ  വചാണ് തഺമസ഻പ്പ഻ക്കഽഔുയഺ ീങയാറുഔയഺീണക഻ൽ ന്ദ്പുതയഔമഺയ഻ 
ഴ഻വഺക്കീപ്പടഽം. 

l) ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരം പര഻രക്ഷയഽള വ  ുന്ഺ ഄത഻ല്  ഔാടഽതുലഺ 
ഄസഽകങ്ങള് ക്ക് ആന് ഷവറൽ റ്റത്തവണ മഺന്ദ്തുമ  ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത 
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല് ഔഽഔയഽള വു ഄഥവഺ  ഄുനഔം ുപീയിട്ട് 
വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറും പുക്ഷ ഄത഻ന് പര഻മ഻തമഺയ഻ മഺന്ദ്തം. ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത 
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ര഻ക്കൽ നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല് ഔഽന്ുതഺീട ുപഺള഻സ഻ ആലലഺതഺഔഽം. 

m) ജ഼വനക്കഺര് ക്ക് ുവ ട഻ ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന് ുഔഺര് പ്പുററ്റുഔള് ക്ക്  ന്ദ്ഖാപ്പ് 
ുപഺള഻സ഻ഔളും  ഖഽരഽതര ുരഺഖ ുപഺള഻സ഻ വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന്ഽ ട്. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

173 

G. ര്ഗഔഺല പര഻പഺലന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ  

ആന്്, ജ഼വ഻തഔഺലയളവ് വര് ദ്ധ഻ചാണത഻നഺൽ,  ന്ദ്പഺയമഺയ അളുീട എണം ുലഺഔത്ത് 
ഔാട഻ ീഔഺ ട഻ര഻ക്കഽഔയഺണ്.  ുലഺഔീമമ്പഺടഽം ന്ദ്പഺയമഺയ അളുഔൽ 
വര് ദ്ധ഻ക്കഽന്ത഻നഺൽ, ദ഼ര് ഗഔഺല പര഻പഺലന ആന് ഷവറന് സ഻നഽം ന്ദ്പഺധഺനയം 
വര് ദ്ധ഻ചാണ഻ട്ടു ട്.  ന്ദ്പഺയമഺയ അളുഔള് ക്ക്  ദ഼ര് ഗഔഺല പര഻പഺലനം അവശയമഺണ് 
മഺന്ദ്തമലല ഄവര് ക്ക് ഏീതക഻ലഽം തരത്ത഻ലഽള വ ശഺര഼ര഻ഔ ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുഔൽ 
ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കഽം.  ദ഼ര് ഗഔഺല പര഻പഺനം എന്ത് ീഔഺ ട് ഈുദശ഻ക്കഽന്ത് 
മറ്റുള വവരഽീട സഹഺയമ഻ലലഺീത  സവന്ത്ം ഔഺരയം ുപഺലഽം ുനഺക്കഺൽ ഔഴ഻യഺീത 
വര഻ഔയഽം ഭഺവ഻യ഻ൽ അുരഺഖയം യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽം ീമചാണീപ്പടഺൽ 
സഺദ്ധയതയ഻ലലഺത്ത അളുഔള് ക്ക് എലലഺ തരത്ത഻ലഽമഽള വ വയക്ത഻ഖത-ുനഴ്സ഻ംഖ് 
പര഻പഺലനവഽം നല് ഔഽഔ എന്തഺണ് 

ദ഼ര് ഗഔഺല പര഻പഺലത്ത഻ന് ര ട് തരത്ത഻ലഽള വ ലഺനഽഔളു ട്: 

a) ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻ തന് ീറ ഭഺവ഻യ഻ീല ീമഡ഻ക്കൽ ീങലവഽഔള് ക്ക് 
പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് വഺങ്ങഽന് ന്ദ്പ഼-ഫ ടഡ് ലഺനഽഔൽ 

b) ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ദ഼ര് ഗഔഺല പര഻പഺലം അവശയമഺയ഻ 
വരഽുമ്പഺൽ വന് തഽഔ ന്ദ്പ഼മ഻യമഺയ഻  നല് ഔ഻ വഺങ്ങഽന്  ഄട഻യന്ത്ര അവശയ 
ലഺനഽഔൽ. 

ൂവഔലയത്ത഻ന് ീറ ത഼ന്ദ്വത (ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ത ഄത഻ജ഼വന ഔഺലഗട്ടവഽം) ഄനഽസര഻ചാണഺണ് 
അനഽഔാലയം ന഻ര് ണയ഻ക്കഽന്ത്. ആന്ത്യന്  വ഻പണ഻യ഻ൽ ആതഽവീര ദ഼ര് ഗഔഺല 
പര഻പഺല ഈത്പന്ങ്ങൽ വ഻ഔസ഻പ്പ഻ീചാണടഽത്ത഻ട്ട഻ലല. 

ഭവ഻ഷ  ുുരഺഖ  ുപഺള഻സ഻ 

അദയീത്ത ന്ദ്പ഼-ഫ ടഡ് ആന് ഷവറന് സ് ലഺനഺണ് ഭവ഻ഷയ അുരഺഖയ ുപഺള഻സ഻, 
ആത്  ീപഺതഽുമകലയ഻ലഽള വ 4 ജനറൽ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ഔളഺണ് വ഻പണ഻യ഻ൽ 
എത്ത഻ചാണത്.  1990-ല്  പഽറത്ത് വന് ഇ ുപഺള഻സ഻ ഄട഻സ്ഥഺനപരമഺയ഻  
ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്  ഄയഺളുീട റ഻ട്ടയര് ീമന് റ഻ന് ുശഷമഽള വ 

അുരഺഖയപര഻പഺലന അവശയങ്ങൽക്ക് പര഻രക്ഷ നല് ഔഽന്ത഻നഺണ്, ഄത഻നഺയ഻ 
ഄയഺള്  തന് ീറ വരഽമഺനമഽള വ ഔഺലയളവ഻ൽ ന്ദ്പ഼മ഻യം നല് ഔഽം.  ആത് ൂലഫ് 
ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് സമഺനമഺണ്  വയതയഺസം എീന്ത്ന്ഺൽ ആത഻ൽ 
മരണഺനഽഔാലയത്ത഻ന് പഔരം ഭഺവ഻യ഻ീല ങ഻ഔ഻ത്സ ീങലവഽഔള് ക്കഺണ് പര഻രക്ഷ 

നല് ഔഽന്ത്. 

a) ഡ഻ീെര്്  ീമഡ഻ീെയ഻ം 

ഇ ുപഺള഻സ഻ രഽ തരത്ത഻ലഽള വ ഡ഻ുഫര് ഡ് ഄഥവഺ ഫയാചാണൽ ീമഡ഻ീേയ഻ം 
ുപഺള഻സ഻യഺണ്, ആത് ീമഡ഻ീേയ഻മ഻ന് സമഺനമഺയ പര഻രക്ഷയഺണ് നല് ഔഽന്ത്.  
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര് ക്ക് 25 വയസിന഻നഽം 55 വയസിന഻നഽം മുദ്ധയ ഇ സ്ഔ഼മ഻ൽ ുങരഺൽ 
സഺധ഻ക്കഽം. 

 

b) റ഻ട്ട്യൂട്ട്യര്ീമന്റ് ത്പഺയം 
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രഺള് ക്ക് തന് ീറ റ഻ട്ടയര് ീമന് റ് ന്ദ്പഺയം 55 വയസിന഻നഽം 60 സയസിന഻നഽം മുദ്ധയ   
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺം പുക്ഷ വയവസ്ഥ എീന്ത്ന്ഺൽ ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ുങര് ന് ത഼യത഻യഽം 
റ഻ട്ടയര് ീമന് റ് ന്ദ്പഺയവഽം തമ്മ഻ൽ 4 വര് ഷീത്ത ആടുവള ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കണം 

c) ത്പ഼-റ഻ട്ട്യൂട്ട്യര്ീമന്റ് ഔഺലഗട്ട്യൂട്ട്ം 

ന്ദ്പ഼-റ഻ട്ടയര് ീമന് റ് ഔഺലഗട്ടീമന്ഺൽ  ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ സവ഼ഔര഻ക്കഽന് ത഼യത഻ മഽതല്  
ീഷഢയാള഻ൽ പരഺമര് ശ഻ചാണ഻ട്ടുള വ ുപഺള഻സ഻ റ഻ട്ടയര് ീമന് റ് ഔഺലഗട്ടം വീരയഺണ്. 
ഇ ഔഺലഗട്ടത്ത഻ൽ ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ റ്റത്തവണയഺുയഺ 
ആന് സ്റ്റഺള് ീമന് റഺുയഺ ന്ദ്പ഼മ഻യം ഄടയ്ക്ക്കണം  ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് 
രഽമ഻ുചാണഺ ആന് സ്റ്റഺൽീമന് റഺുയഺ പണം ഄടയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ ീസിഔരയമഽ ട്. 

d) പ഻ന്വല഻ക്കല് 

ആന് ഷവര്  ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട മരണം സംഭവ഻ക്കഽന്ത് മാലം ഄീലലക഻ൽ 
റ഻ട്ടയര് ീമന് റ് ന്ദ്പഺയത്ത഻ന് മഽുമ്പഺ ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത റ഻ട്ടയര് ീമന് റ് ന്ദ്പഺയം 
ഔഴ഻ഞ്ഞത഻നഽുശഷുമഺ സ്ഔ഼മ഻ൽ ന഻ന്ഽം പണം പ഻ന് വല഻ക്കണീമക഻ൽ,  ുപഺള഻സ഻ 
ന്ദ്പഔഺരം ീേയ഻ം ന്ഽം തീന് ീങയ്ക്ത഻ട്ട഻ീലലക഻ല്  ന്ദ്പ഼മ഻യം റ഼ഫ ട് 
ഄനഽവദ഻ക്കഽം. പഽതഽക്കഽന്ത഻ന് ഔഺലതഺമസം ുനര഻ടഽന് സഺഹങരയത്ത഻ൽ 
മത഻യഺയ ഔഺരണം ഔഺണ഻ചാണഺൽ ന്ദ്പ഼മ഻യം ഄടയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന് 7 ദ഻വസീത്ത ുന്ദ്ഖസ് 
പ഻ര഼ഡ഻നഽള വ വയവസ്ഥയഽ ട്. 

e) അൂസന്ീമന്റ് 

സ്ഔ഼മ഻ൽ ഄൂസന് ീമന് റ് ലഭയമഺണ്. 

f) ഴ഻വഺക്കലഽഔൾ 

ഇ ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഖങ്ങൽ ഴ഻വഺക്ക഻യ഻ട്ട഻ലല,  ഄതഺയത് 30 
ദ഻വസീത്ത ഔഺത്ത഻ര഻പ്പ് ഔഺലഺവധ഻യഽം ീമഡ഻ീേയ഻മ഻ൽ പരഺമര് ശ഻ചാണ഻ട്ടുള വ 

ുരഺഖങ്ങള് ക്ക് 1 വര് ഷീത്ത ഴ഻വഺക്കലഽം.  അയത഻നഺൽ ആത് ഫയാചാണൽ 
ീമഡ഻ീേയ഻മഺണ്. 

g) ത്ഖാപ്പഇ ഇന്ഷവറന്സ്ഡ വ഻ഭഺഖം 

ന്ദ്ഖാപ്പ് ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽം ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽം, ആത഻ന് ന്ദ്ഖാപ്പ് 
ഡ഻സ്ീഔി ട് ലഭയമഺണ്. 
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H.  ുഔഺംുബഺ ഉത്പന്നങ്ങൾ  

ങ഻ല സമയത്ത്  അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ഈത്പനങ്ങൽ ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ് 
ഈത്പന്ങ്ങളുമഺയ഻  സംുയഺജ഻പ്പ഻ചാണ് ലഭ഻ക്കഺറഽ ട്  ര ട് ആന് ഷവറര് മഺൽ 
പരസ്പരം സഹഔര഻ചാണ്  ആത്തരം ഔാടഽതൽ പഺുക്കജ് ഈത്പന്ങ്ങൽ രംഖത്ത഻റക്കഽന്ത് 
നലല രഽ അശയമഺണ്. 

ീഹല് ത്ത് ലസ് ൂലഫ് ുഔഺംബ഻ ഈത്പന്ങ്ങൽ എന്ഺൽ ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ 
വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന് ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ് പര഻രക്ഷയഽം ുനഺണ് -ൂലഫ്⁄ 
സ്റ്റഺന് ീഡുലഺൽ അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന് അുരഺഖയ 
ആന് ഷവറന് സ് പര഻രക്ഷയഽം സമനവയ഻പ്പ഻ചാണ ഈത്പന്ങ്ങളഺണ്. 

ര ട് ആന് ഷവറര് മഺൽ സഹഔര഻ചാണഺണ് ആത്തരം ഈത്പന്ങ്ങൽ രാപഔല് പന ീങയാറുന്ത് 
മഺന്ദ്തമലല ആവരഽീട ര ട് ഔാട്ടരഽീടയഽം വ഻തരണ ശിംകലയ഻ലഽീട ആത് വ഻പണനം 
ീങയാറുഔയഽം ീങയാറും.  ീേയ഻ം ഈ ടഺഔഽന് സരര് ഭത്ത഻ൽ ഏത് വ഻ഭഺഖത്ത഻ലഺണ് 
ീേയ഻ം ഈ ടഺഔഽന്ത്, അ വ഻ഭഺഖത്ത഻ലഽള വ ആന് ഷവറര് മഺൽ ീേയ഻ം ൂഔഔഺരയം 
ീങയാറും. 

„ുഔഺംുബഺ ഈത്പന്‟ ഫയല഻ംഖ഻ന് സമയഺസമയങ്ങള഻ലഽം ന്ദ്പുതയഔമഺയഽം ഫയൽ 
അന് റ് യാസ് മഺനദണ്ഡനങ്ങൽ പഺല഻ചാണ഻ര഻ക്കണം. ര ട് റ഻സ്ഔഽഔളുീടയഽം ന്ദ്പ഼മ഻യം 
ഗടഔം ന്ദ്പുതയഔമഺയ഻ ത഻ര഻ചാണറ഻യഽന് ര഼ത഻യ഻ലഺയ഻ര഻ക്കണം മഺന്ദ്തമലല ഄത്  
ുപഺള഻സ഻ വ഻ല് ക്കഽന്ത഻ന് മഽമ്പഽം ുശഷവഽം  ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന് റ഻ലഽം 
ീസയ഻ല് സ് ുഡഺക്കഽീമന് റ഻ലഽം ുപഺള഻സ഻യഽടമഔുളഺട് വയക്തമഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണം. 

ആത്തരം ഈത്പന്ങ്ങൽ വയക്ത഻ഖത ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻യഺയഽം ന്ദ്ഖാപ്പ് 
ുപഺള഻സ഻യഺയഽം വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറഺം. അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുഫ്ലഺട്ടൽ 
ുപഺള഻സ഻ഔള഻ൽ ആന് ഷവറന് സ് തല് പരതയഽീടയഽം ന഻ര് ദ഻ഷ്ട ആന് ഷവററഽീട മറ്റ് 
ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് മഺനദണ്ഡങ്ങളുീടയഽം ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് 
ുപഺള഻സ഻യഽീട ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ഔാട഻യഺയ ഔഽടഽംബത്ത഻ീല വരഽമഺനക്കഺരനഺയ രഽ 
ഄംഖത്ത഻ന് മഺന്ദ്തുമ ൂലഫ് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽഔയഽള വു. 

ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ന്ദ്ഫ഼ ലഽക്ക് ഒപ്ഷൽ ലഭയമഺണ് ആത് ുഔഺംുബഺ 
ഈത്പന്ത്ത഻ന് ീമഺത്തത്ത഻ൽ ബഺധഔമഺണ്.  പുക്ഷ ുഔഺംുബഺ ഈത്പന്ത്ത഻ന് ീറ  
അുരഺഖയ ഗടഔം  ന഻ര് ദ഻ഷ്ട ുനഺൽ-ൂലഫ്⁄സ്റ്റഺന് ുഡുലഺൽ ആന് ഷവറൽ മഽുകന 
ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് പഽതഽക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽം. 

ബഺക഻ന് ീറ ശഽപഺര് ശുയഺട് ഔാടഺീതയഽള വ ര ട് ആന് ഷവററഽമഺരഽീടയഽം ീപഺതഽവഺയ 
ഡയറക്ട് മഺര് ക്കറ്റ഻ംഖ് ശിംകലഔൽ, ുന്ദ്ബഺക്കറഽമഺൽ,  ുഔഺംപസ഻റ്റ് വയക്ത഻, 
ുഔഺര് പ്പുററ്റ് ഏജന് റഽമഺര഻ലാീട ുഔഺംുബഺ ഈത്പന്ങ്ങൽ വ഻പണനം ീങയാറഺം. 
പുക്ഷ ഄവര് ക്ക് ര ട് ആന് ഷവററഽമഺരഽീടയഽം ആതര ഈത്പന്ങ്ങൽ വ഻പണനം 
ീങയാറുന്ത഻നഽള വ ആടന഻ലക്കഺരഺഔഺൽ ഄനഽമത഻യ഻ലല. 

ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ-ീസയ഻ല് സ് ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔള഻ൽ ര ട് ആന് ഷവറര് മഺൽ ഈല് ീപ്പട്ട഻ട്ട഻ ട്, 
ഒുരഺ റ഻സ്ഔഽം മീറ്റഺന്഻ൽ ന഻ന്ഽം ീവുേീറയഺീണന്ഽം, അരഺണ് ീേയ഻ം ീസറ്റ഻ൽ 
ീങയാറുന്ീതന്ഽം, ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻യഽീട തഺത്പരയം ഄനഽസര഻ചാണ് ര ടഽം 
ഄഥവഺ ന്് മഺന്ദ്തം പഽതഽക്കഽന്തഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വ഻ഷയം, ുസവന 
ീസിഔരയങ്ങൽ തഽടങ്ങ഻യ ന഻ര് ദ഻ഷ്ട വ഻ശദഺംശങ്ങൽ ീവള഻ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കണം. 
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ഇ ബ഻സ഻നസിന് ൂഔഔഺരയം ീങയാറുന്ത഻നഺ ീമചാണീപ്പട്ട ഐട഻ ഗടനയഺയ഻ര഻ക്കണം 
ആത഻ന് ീറ ഄര് ഥം ര ട് ആന് ഷവററഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വളീരയധ഻ഔം ുഡറ്റഺയഽം 
ഐഅര് ഡ഻എഐയ്ക്ക്ക് അവശയമഺയ ുഡറ്റഺ സിഷ്ട഻ക്കഺനഽം സഺധ഻ക്കണം. 

 

I. പഺുക്കമെ ുപഺള഻സ഻ഔൾ  

പഺുക്കജ് ഄഥവഺ ഄംന്ദ്ബല പര഻ര്ക്ഷഔൽ റ്റ ുഡഺക്കഽീമന് റ഻ൽ പര഻രക്ഷഔൽ 
സമനവയ഻പ്പ഻ചാണ് നല് ഔഽം. 

ഈദഺഹരണത്ത഻ന്, മറ്റ് ബ഻സ഻നസിന് വ഻ഭഺഖങ്ങള഻ൽ,  ീഹിസ്ുഹഺള് ുഡഴ്സ് 
പര഻രക്ഷ, ുഷഺപ്പ്ഔ഼ുപ്പഴ്സ് പര഻രക്ഷ, ഒഫ഼സ് പഺുക്കജ് ുപഺള഻സ഻ 
തഽടങ്ങ഻യവ റ്റ ുപഺള഻സ഻യഽീട ഔ഼ഴ഻ൽ  ീഔട്ട഻ടം ഄത഻ീല സഺധനസഺമന്ദ്ഖ഻ഔൽ 
തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ നല് ഔഽന്ത഻നഽള വതഺണ്. ഄത്തരം ുപഺള഻സ഻ഔള഻ൽ ങ഻ല 
വയക്ത഻ഖത ഄഥവഺ ബഺദ്ധയത പര഻രക്ഷഔളും ഈള് ീപ്പടഽം. 

അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻യ഻ീല പഺുക്കജ് ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്കഽള വ 

ഈദഺഹരണമഺണ്  ആന് ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ുപഺള഻സ഻ഔുളഺുടഺപ്പം  ഖഽരഽതര ുരഺഖ പര഻രക്ഷ 

അനഽഔാലയം സമനവയ഻പ്പ഻ചാണ് നല് ഔഽന്ത്, മഺന്ദ്തമലല ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ് 
ുപഺള഻സ഻ഔളും  ുഹഺസ്പ഻റ്റൽ ീഡയ് ല഻ ഔയഺഷ് അനഽഔാലയങ്ങളും ആന് ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ 
ുപഺള഻സ഻ഔളുീട പ്പം ലഭയമഺണ്. 

ന്ദ്ടഺവല്  ആന് ഷവറന് സ഻ന് ീറ ഔഺരയത്ത഻ൽ, അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ഻ന് മഺന്ദ്തം പര഻രക്ഷ 

നല് ഔഽന് പഺുക്കജ് ുപഺള഻സ഻യലല വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന്ത്, ഄത് അുരഺഖയ 
ആന് ഷവറന് സ഻ന് ീറ പ്പം ഄപഔട മരണം⁄ൂവഔലയ അനഽഔാലയം ഄതഽം ഄപഔടം⁄ 
ഄസഽകം മാലമഽള വ ങ഻ഔ഻ത്സ ീങലവഽഔൽ ഈള് പ്പീട, ീങക്ക്-ആന്  ീങയ്ക്ത ബഺഖ് 
നഷ്ടീപ്പടഽഔ ഄഥവഺ ലഭ഻ക്കഺൽ തഺമസ഻ക്കഽഔ, പഺസ്ുപഺര് ട്ടും മറ്റ് 
ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔളും നഷ്ടീപ്പടഽഔ, വസ്തഽ⁄ വയക്ത഻ഖത നഺശനഷ്ടങ്ങള് ക്കഽള വ ുതഡ് 
പഺര് ട്ട഻ ബഺദ്ധയത, ന്ദ്ട഻പ്പുഔൽ റദഺക്കഽഔ, ൂഹജഺക്ക് ീങയാറുന് എന്഻വയ്ക്ക്ക് 
ുപഺള഻സ഻ പര഻രക്ഷ വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന്ഽ ട്. 

 

J. ദഽര്ബ്ബല വ഻ഭഺഖങ്ങൾക്കഽള്ള പ ൂമുത്ഔഺ ഇന്ഷവറന്സഽം 
ുുരഺഖ  ഇന്ഷവറന്സഽം 

ന്ദ്ഖഺമ഼ണ-ഄറ഻യീപ്പടഺത്ത സ്ഥലങ്ങള഻ീല ഔഽറഞ്ഞ വരഽമഺനമഽള വ അളുഔളുീട 
സംരക്ഷണം ലക്ഷയ്ം വചാണഺണ് ൂമുന്ദ്ഔഺ ആന് ഷവറന് സ് ഈത്പന്ങ്ങൽ രാപഔല് പന 
ീങയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്.  നമ്മഽീട ജനസംകയയ഻ൽ വല഻യ രഽ വ഻ഭഺഖം ജനങ്ങളും 
ഔഽറഞ്ഞ വരഽമഺനമഽള വവരഺണ് മഺന്ദ്തമലല ഄവര് ക്ക് ീപഺതഽുവ യഺീതഺരഽ 
തരത്ത഻ലഽമഽള വ അുരഺഖയ സഽരക്ഷ പര഻രക്ഷയഽം ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കഽഔയ഻ലല. 
അയത഻നഺൽ, മ഻തമഺയ ന഻രക്ക഻ൽ അനഽഔാലയം വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന് ഇ മാലയം 
ഔഽറഞ്ഞ ഈത്പന്ം  ആത്തരത്ത഻ലഽള വ ജനങ്ങള് ക്ക് സഺധഺരണയഺയ഻ട്ടുള വ റ഻സ്ഔഽഔള഻ൽ 
ന഻ന്ഽം ഔരഔയറഺൽ സഹഺയ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ രാപഔല് പന ീങയ്ക്തതഺണ്.  2005-
ീല ഐഅര് ഡ഻എ ൂമുന്ദ്ഔഺ ആന് ഷവറന് സ് ീറഖഽുലഷന് സ് ൂമുന്ദ്ഔഺ ആന്ഷവറന് സ് 
ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത്. 



 

177 

2005-ീല ഐഅര് ഡ഻എ ൂമുന്ദ്ഔഺ ആന് ഷവറന് സ് ീറഖഽുലഷന് സ്  ന്ദ്പഔഺരം 
ആത്തരം ഈത്പന്ങ്ങൽക്ക് ീങറ഻യ ന്ദ്പ഼മ഻യമഺണ്, ആത഻ന് ീറ ആന്  ഷവൽ തഽഔ 30000 
രാപയ഻ൽ തഺീഴയഺണ്.  ആത്തരം ഈത്പന്ങ്ങൽ ഔാടഽതലഽം വ഻വ഻ധ സഺമാദഺയ഻ഔ 
സംഗടനഔൽ ഄഥവഺ സന്ദ്ധ  സംഗടനങ്ങൽ  ന്ദ്ഖാപ്പ് ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ഄവരഽീട 
ഄംഖങ്ങള് ക്കഺയ഻ എടഽക്കഽന്ത്.  ഐഅര് ഡ഻എയഽീട ന്ദ്ഖഺമ഼ണ-സഺമാഹ഻ഔ വ഻ഭഺഖം 
ന്ദ്പത഻ബദ്ധത ന്ദ്പഔഺരം  ആന് ഷവറന് സ് വയഺപഔമഺയ഻ എത്ത഻ക്കഽന്ത഻ന്  
ആന് ഷവറര് മഺൽ  തങ്ങളുീട ുപഺള഻സ഻ഔള഻ൽ  എന്ദ്തയഺണ് ൂമുന്ദ്ഔഺ ആന് ഷവറന് സ്  
ഈത്പന്ങ്ങൽ എന്ത് ന഻ര് വങ഻ക്കണം 

ീപഺതഽുമകല സ്ഥഺപനങ്ങൽ സമാഹത്ത഻ീല ദഽര് ബല വ഻ഭഺഖങ്ങള് ക്കഺയ഻ ര ട് 
ുപഺള഻സ഻ഔൽ രാപഔല് പന ീങയ്ക്ത഻ട്ടു ട്, ഄവയഺണ്: 

1. ജന് ുുരഺഖ  ബ഼മ ുപഺള഻സ഻ 

ജൽ അുരഺഖയ ബ഼മഺ ുപഺള഻സ഻യഽീട സവ഻ുശഷതഔൽ തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ: 

a. ഇ ുപഺള഻സ഻ സമാഹത്ത഻ീല ദഽര് ബല വ഻ഭഺഖങ്ങള് ക്കഺയ഻  രാപഔല് പന 
ീങയ്ക്തതഺണ് 

b. ഔയഽമ഻ുലറ്റ഼വ് ുബഺണസഽം ീമഡ഻ക്കല്  ീങക്കപ്പും ഴ഻ീഔ ബഺക്ക഻ എലലഺം  
വയക്ത഻ഖത ീമഡ഻ീേയ഻ം പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് സമഺനമഺണ്. 

c. വയക്ത഻ഔള് ക്കഽം ഔഽടഽംബത്ത഻നഽം ുപഺള഻സ഻ ലഭയമഺണ്. 

d. ന്ദ്പഺയപര഻ധ഻ – 5 വയസിന് മഽതല്  60 വയസിന് വീര. 

e. മഺതഺപ഻തഺക്കള഻ൽ രഺള് ക്ക് പര഻രക്ഷയഽ ീടക഻ൽ 3 മഽതൽ 5 വയസ് വീരയഽളള 
ഔഽട്ട഻ഔള് ക്കഽം പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം. 

f. രഽ വയക്ത഻യഽീട അീഔ ആന് ഷവൽ തഽഔ 5000 രാപയഺണ്, ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് ീറ 
പട്ട഻ഔ തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ: 

പട്ട഻ഔ 2.1 
ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട 
ന്ദ്പഺയം 

46 വയസിന് 
വീര 

46-55 56-65 66-70 

ഔഽടഽംബനഺഥൽ 70 100 120 140 
ജ഼വ഻തപകഺള഻ 70 100 120 140 

25 വയസിനുവീര ന്ദ്പഺയമഽള വ മക്കൽ 50 50 50 50 

ര ു്പര് ഄടങ്ങഽന് ഔഽടഽംബം+1 
ഔഽട്ട഻ 

190 250 290 330 

ര ു്പര് ഄടങ്ങഽന് ഔഽടഽംബം+1 
ഔഽട്ട഻ 

240 300 340 380 

 ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് അദഺയന഻ഔഽത഻ ന഻യമത്ത഻ീല 80ഡ഻ ന്ദ്പഔഺരമഽള വ ന഻ഔഽത഻ 
അനഽഔാലയം ലഭ഻ക്കഽം. 

 ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് ുസവനന഻ഔഽത഻ ബഺധഔമലല 

2. യാണ഻ുവഴ്സല് ീഹല്ത്തഇ ഇന്ഷവറന്സ്ഡ സ്ഡഔ഼ം 
(യഽഎച്ചഇഐഎസ്ഡ) 
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ഇ ുപഺള഻സ഻ 100 ഄത഻ല്  ഔാടഽതുലഺ ഔഽടഽംബങ്ങളുള വ ന്ദ്ഖാപ്പുഔള് ക്കഺണ് 
ലഭ഻ക്കഽന്ത്.  ഄടഽത്ത഻ീട വയക്ത഻ഔള് ക്കഽള വ യഽഎചാണ്ഐഎസ് ുപഺള഻സ഻ഔളും 
ീപഺതഽജനങ്ങള് ക്ക് ലഭയമഺണ്. 

ഖഽണങ്ങൾ 

യാണ഻ുവഴ്സല്  ീഹല് ത്ത് ആന് ഷവറന് സ് സ്ഔ഼മ഻ന് ീറ ഖഽണങ്ങളഺണ് തഺീഴ 
ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്: 

 ീമഡ഻ക്കല് റ഼യ഻ുമ്പഴ്സ്ഡീമന്റ് 

തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഈപ-പര഻ധ഻യഽീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ രഽ വയക്ത഻ക്ക് 
ഄഥവഺ ഔഽടഽംബത്ത഻ന് 30,000 രാപ വീരയഽള വ അശഽപന്ദ്ത഻ ീങലവഽഔൽ 
മടക്ക഻ നല് ഔഽം. 

പട്ട്യൂട്ട്഻ഔ 2.2 

വ഻ശദഺംശങ്ങൾ പര഻ധ഻ 
മഽറ഻, തഺമസ ീങലവഽഔൽ ദ഻വുസന 150 രാപ വീര 
ഐസ഻യഽവ഻ല്  ഄ്മ഻റ്റ് ീങയാറുഔയഺീണക഻ൽ ദ഻വുസന 300 രാപ വീര 
സര് ജന് , ഄനസ്ുതഷ഻സ്റ്റ്, ഔണ് സള് ട്ടന് റ്, 
സ്ീപഷയല഻സ്റ്റുഔളുീട ഫ഼സ്, ുനഴ്സ഻ംഖ് 
ീങലവഽഔൽ 

ഄസഽകം⁄ പര഻ക്ക് ഄനഽസര഻ചാണ് 
4500 രാപ വീര 

ഄനസ്ുതഷയ, രക്തം, ഒ്സ഻ജന് , .ട഻. 
ങഺര് ജഽഔൽ, മരഽന്ഽഔൽ,  ുരഺഖ ന഻ര് ണ 
വസ്തഽക്കൽ, എ്സ്-ുറ, ഡയഺല഻സ഻സ്, 
ുറഡ഻ുയഺ ീതറഺപ്പ഻, ഔ഼ുമഺ ീതറഺപ്പ഻, 
ുപസ്ുമക്കറഽീട വ഻ല, ഔിന്ദ്ത഻മ ഔഺല്, 
തഽടങ്ങ഻യവ. 

ഄസഽകം⁄ പര഻ക്ക് ഄനഽസര഻ചാണ് 
4500 രാപ വീര 

രഽ ഄസഽകത്ത഻ന് അീഔ നല് ഔഽന് തഽഔ 15000 രാപ വീര 

 വ ക്ത഻ഖത അപഔട പര഻രക്ഷ 

ഔഽടഽംബത്ത഻ീല മഽകയ വരഽമഺനക്കഺരന് ീറ (ീഷഡയാള഻ല്  പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്ത് 
ുപഺീല) ഄപഔടമരണ പര഻രക്ഷ: 25000 രാപ. 

  ൂവഔല  പര഻രക്ഷ 

ഄപഔടം⁄ഄസഽകം മാലം ഔഽടഽംബത്ത഻ീല മഽകയ വരഽമഺനക്കഺരീന അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ 
ന്ദ്പുവശ഻പ്പ഻ക്കഽുമ്പഺൽ  മാന്് ദ഻വസീത്ത ീവറ്റ഻ംഖ് പ഻ര഼ഡ഻ന് ുശഷം  
പരമഺവധ഻ 15 ദ഻വസം വീര  ദ഻വുസന അശഽപന്ദ്ത഻ ീങലവ഻നഺയ഻ 50 രാപ 
വ഼തം നല് ഔഽം. 

 ത്പ഼മ഻യം 
പട്ട്യൂട്ട്഻ഔ 2.3 

വ഻വരം ത്പ഼മ഻യം 
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ന്ദ്പത഻വര് ഷം 365 രാപ 
5 ഄംഖങ്ങളുള വ ഔഽടഽംബത്ത഻ന് ന്ദ്പത഻വര് ഷം 548 രാപ 
7 ഄംഖങ്ങളുള വ ഔഽടഽംബത്ത഻ന് 
(അദയീത്ത 3 ഔഽട്ട഻ഔളും അന്ദ്ശ഻തരഺയ 

ന്ദ്പത഻വര് ഷം 730 രാപ 
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മഺതഺപ഻തഺക്കളും 
ബ഻പ഻എല്  ഔഽടഽംബങ്ങള് ക്കഽള വ ന്ദ്പ഼മ഻യം 
സബ്സ഻ഡ഻ 

ബ഻പ഻എല്  ഔഽടഽംബങ്ങള് ക്കഽള വ 

സര് ക്കഺൽ ന്ദ്പ഼മ഻യം സബ്സ഻ഡ഻ 
നല് ഔഽം. 

 

 

K. രഺത്ഷ്ട഼യ സവഺസ്ഡത  ബ഼മഺ ുയഺജന  

സര് ക്കഺൽ ഄുനഔം അുരഺഖയ പദ്ധത഻ഔൽ നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട്, ങ഻ലത് ന഻ര് ദ഻ഷ്ട 
സംസ്ഥഺനങ്ങള് ക്ക് ുവ ട഻യഺണ്.  അുരഺഖയ പദ്ധത഻ളുീട അനഽഔാലയങ്ങൽ 
ജനങ്ങള഻ുലക്ക് എത്ത഻ക്കഽന്ത഻ന്, ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ഔളുമഺയ഻ ുങര് ന്്  രഺന്ദ്ഷ്ട഼യ 
സവഺസ്തയ ബ഼മഺ ുയഺജന പദ്ധത഻ നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട്. അര് എസ്ബ഻ൂവ 
നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യത്  ഭഺരത സര് ക്കഺര഻ന് ീറ ീതഺഴ഻ൽ മന്ദ്ന്ത്ഺലയമഺണ്, ആത് 
ദഺര഻ന്ദ്ദയുരകയ്ക്ക്ക് (ബ഻പ഻എല് ) തഺീഴയഽള വ  ഔഽടഽംബങ്ങള് ക്ക് പര഻രക്ഷ 

നല് ഔഽന്ത഻നഺണ്. 

രഺന്ദ്ഷ്ട഼യ സവഺസ്തയ ബ഼മഺ ുയഺജന പദ്ധത഻യഽീട സവ഻ുശഷതഔൽ തഺീഴ 
ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ: 

a. ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ബ഻പ഻എൽ ഔഽടഽംബങ്ങള് ക്ക്  അീഔ 30,000 
രാപ ആന് ഷവൽ തഽഔ. 

b. ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഖങ്ങള് ക്കഽം പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം. 

c. ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷനഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട അുരഺഖയ ുസവനങ്ങള് ക്കഽം  ുഡ-
ീഔയര്  ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ഔ഻യ ുസവനങ്ങള് ക്കഽം പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം. 

d. എലലഺ ുയഺഖയമഺയ അുരഺഖയ ുസവനങ്ങള് ക്കഽം ഔയഺഷ് ീലസ് പര഻രക്ഷ. 

e. സ്മഺര് ട്ട് ഔഺര് ഡ് വയവസ്ഥ 

f. ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷനഽം മഽന് പഽം ുശഷവഽമഽള വ ീങലവഽഔൽ ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ 

വയവസ്ഥ. 

g. ഒുരഺ സരര് ശനത്ത഻നഽം 100 രാപ യഺന്ദ്തപട഻. 

h.  ആന് ഷവറര് ക്ക് സംസ്ഥഺന-ുഔന്ദ്ര സര് ക്കഺൽ ന്ദ്പ഼മ഻യം നല് ഔഽം. 

i. ീടന് ഡറ഻ലാീടയഺണ് സംസ്ഥഺന സര് ക്കഺൽ ആന് ഷവറര് മഺീര ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത്. 

j. സര് ക്കഺൽ-സവഔഺരയ അശഽപന്ദ്ത഻ഔള഻ൽ ുസവനം ുതടഺം. 

k. ുഔന്ദ്ര-സംസ്ഥഺന സര് ക്കഺൽ നല് ഔഽന് ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് ീറ ഄനഽപഺതം 3:1. ഒുരഺ 
ഔഽടഽംബത്ത഻നഽം ുഔന്ദ്ര സര് ക്കഺൽ പരമഺവധ഻ 565 രാപ സംഭഺവന ീങയാറും. 

l. സംസ്ഥഺന സര് ക്കഺരഽഔളുീട സംഭഺവന: വഺര് ഷ഻ഔ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് ീറ 25 

ശതമഺനവഽം 750 രാപയ്ക്ക്ക് മഽഔള഻ലഽള വ ഏീതഺരഽ ഄധ഻ഔ ന്ദ്പ഼മ഻യവഽം. 

m.  രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷൽ⁄പഽതഽക്കൽ ഫ഼സഺയ഻ ഖഽണുഭഺക്തഺവ് ന്ദ്പത഻വര് ഷം 30 രാപ 
നല് ഔണം. 

n. സംസ്ഥഺന സര് ക്കഺരഺണ് ഄ്മ഻ന഻ുന്ദ്ടഷൽ ീങലവ് വഹ഻ക്കഽന്ത് 
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o. ആത഻നഺയ഻ ഒുരഺ ഖഽണുഭഺക്തഺവ഻നഽം സ്മഺര് ട്ട് ഔഺര് ഡ഻നഺയ഻ 60 രാപ 
ഄധ഻ഔമഺയ഻ ുവ ട഻ വരഽം 

p. സ്മഺര് ട്ട് ഔഺര് ഡ് ആഷയഽ ീങയ്ക്തത഻നഽുശഷമഽള വ മഺസം 1-ംഺംം ത഼യത഻ മഽതല്  
ഄത് ന്ദ്പബലയത്ത഻ലഺവഽം  ന഻ര് ദ഻ഷ്ട ജ഻ലലയ഻ൽ ീഫന്ദ്ബഽവര഻ മഺസമഺണ് അദയീത്ത 

സ്മഺര് ട്ട് ഔഺര് ഡ് ആഷയാ ീങയ്ക്തീതക഻ൽ, സ്ഔ഼ം ഏന്ദ്പ഻ല്  1 മഽതല്  
ന്ദ്പഺബലയത്ത഻ൽവരഽം. 

q. ഄടഽത്ത വര് ഷം മഺര് ചാണ് 31-ംഺംം ത഼യത഻ വീര ഔഺര് ഡ഻ന് 
ന്ദ്പഺബലയമഽ ടഺവഽം. ആതഺയ഻ര഻ക്കഽം ന഻ശ്ച഻ത ജ഻ലലയഽീട ീടര് മ഻നൽ ത഼യത഻. 
അയത഻നഺൽ ആടക്കഺലത്ത് ആഷയഽ ീങയാറുന് ഔഺര് ഡഽഔള് ക്കഽം മഺര്  ചാണ് 31 

അയ഻ര഻ക്കഽം അ വര് ഷീത്ത ീടര് മ഻നല്  ത഼യത഻. 

ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ ന഻ര് ുദശ഻ക്കഽന് ഄഥവഺ ീഷഢയാള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് 
ട഻പ഻എയഺയ഻ര഻ക്കഽം ീേയ഻ം ീസറ്റ഻ൽ ീങയാറും. ല഻സ്റ്റ് ീങയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന് 
അശഽപന്ദ്ത഻ഔള഻ലാീട ഔയഺഷ് ീലസിനഺയ഻ ുവഖത്ത഻ൽ തീന് ീസറ്റ഻ല് ീമന് റ് നടത്തഽം 

ഏീതക഻ലഽം രഽ ഄസഽകം സ്ഥ഻രമഺയ഻ ഈള വതഺീണക഻ൽ, ഄത് ഄശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല്  
ഄവസഺനം ുപഺയത഻നഽുശഷമഽള വ 60 ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ൽ റ഼ലഺപ്സഺവഽം. 

L. ത്പധഺന് മത്ത്ഫ഻ സഽരക്ഷ ബ഼മഺ ുയഺജന  

ഄടഽത്ത഻ീട ന്ദ്പകയഺപ഻ചാണ വയക്ത഻ഖത ഄപഔട മരണ-ൂവഔലയ പര഻രക്ഷ 

ആന് ഷവറന് സഺയ പ഻എംഎസ്ബ഻ൂവ ആത഻നഽള വ഻ൽ തീന് വളീരുയീറ ജനന്ദ്പ഼ത഻ 
അര് ജ഻ചാണ് ഔഴ഻ഞ്ഞഽ ഇ സ്ഔ഼മ഻ന് ീറ വ഻ശദഺംശങ്ങൽതഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ: 

പര഻രക്ഷയഽീട സഺത്പ ത:  പകഺള഻ഔളഺയ ബഺക഻ീല 18നഽം 70 മുദ്ധയ 

ന്ദ്പഺയമഽള വ എലലഺ ുസവ഻ംഖ് ബഺക് ഄീക്കി ടഽടമഔള് ക്കഽം പദ്ധത഻യ഻ൽ ുങരഺം. 
പകഺള഻ഔളഺയ ബഺക് ഏീതന്ദ്ഘ഻ലഽം ഄംഖ഼ഔിത ുനഺൽ-ൂലഫ് ആന് ഷവററഽമഺയ഻ 
പക് ുങരഽഔ ഄവൽ പര഻രക്ഷയ്ക്ക്കഺയ഻ ഄത്തരം ബഺക഻ന് രഽ മഺസ്റ്റൽ ുപഺള഻സ഻ 
വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറും. രഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് രഽ ുസവ഻ംഖ് ഄീക്കി ട഻ലാീട 
മഺന്ദ്തുമ സ്ഔ഼മ഻ൽ ുങരഺൽ സഺധ഻ക്കഽഔയഽള വു, ന്഻ലധ഻ഔം ബഺകഽഔള഻ൽ എന് ുറഺൽ 
ീങയ്ക്തഺൽ ഄയഺള് ക്ക് ഄധ഻ഔ അനഽഔാലയം ലഭ഻ക്കഽഔയ഻ീലലന്് മഺന്ദ്തമലല 
ഄടയ്ക്ക്കഽന് ന്ദ്പ഼മ഻യം ഔ ടഽീഔട്ടുഔയഽം ീങയാറും.  അധഺറഺണ് ബഺക് 
ഄീക്കി ട഻നഽള വ ന്ദ്പഥമ ീഔൂവസ഻. 

എന്ുറഺൾീമന്റ് ീമഺഡഺല഻റ്റ഻⁄ ഔഺലഺവധ഻: ജാണ്  1 മഽതൽ 

ുമയ് 31 വീരയഽള വ രഽ വര് ഷക്കഺലുത്തക്കഺണ് പര഻രക്ഷ, ആത഻ൽ ഒുട്ടഺ-
ീഡബ഻റ്റഺയ഻ ന഻ര് ദ഻ഷ്ട ുസവ഻ംദ്ധരസ് ബഺക് ഄീക്കി ട഻ൽ ന഻ന്ഽം പണം 
ഇടഺക്കഽന്ത഻നഽള വ ന഻ര് ദ഻ഷ്ട ുഫഺം   ഒുരഺ വര് ഷവഽം ുമയ് 31-ുനഺട് ഔാട഻ 
നല് ഔണം ന്ദ്പഺരംഭ വര് ഷമഺയത഻നഺൽ ആത് 31 അഖസ്റ്റ് 2015 വീര 
ന഼ട്ട഻യ഻ട്ടു ട്. ന്ദ്പഺരംഭ വര് ഷമഺയത഻നഺൽ ഭഺരത സര് ക്കഺൽ ഇ പദ്ധത഻യ഻ൽ 
ുങരഽന്ത഻നഽള വ ഔഺലഺവധ഻ മാന്് മഺസുത്തക്ക് ഔാട഻ ഔാട്ട഻ുയക്കഽം ഄതഺയത് 
30 നവംബൽ 2015 വീര. 

ന഻ര് ദ഻ഷ്ട വയവസ്ഥയ഻ൽ മഽഴഽവൽ വഺര് ഷ഻ഔ ന്ദ്പ഼മ഻യവഽം നല് ഔ഻ പ഼ന്ടഽം ുങരഺൽ 
സഺധ഻ുചാണക്കഽം. മഽന്  ഄനഽഭവത്ത഻ന് ീറ ീവള഻ചാണത്ത഻ൽ സ്ഔ഼മ഻ന് ീറ വയവസ്ഥ 

പഽതഽക്കഽന്ത഻ന് ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ സ്ഔ഼മ഻ൽ  തഽടരഽന്ത഻ന് ഄുപക്ഷഔര് ക്ക് 
ദ഼ര് ഗഔഺല എന് ുറഺള് ീമന് റ്⁄ ഒുട്ടഺ-ീഡബ഻റ്റ് ഒപ്ഷൽ ലഭയമഺണ്. മഽഔള഻ല്  
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പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ര഼ത഻യ഻ൽ സ്ഔ഼മ഻ൽ ന഻ന്ഽം പഽറത്ത് ുപഺഔഽന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് 
ഭഺവ഻യ഻ൽ സ്ഔ഼മ഻ൽ ുങരഺൽ സഺധ഻ക്കഽം. ുയഺഖയരഺയ പഽത഻യ ഄുപക്ഷഔര് ക്കഽം 
ന഻ലവ഻ൽ സ്ഔ഼മ഻ല്  ുങരഺത്ത ുയഺഖയരഺയവര് ക്കഽം ഭഺവ഻യ഻ൽ സ്ഔ഼മ഻ൽ ുങരഺൽ 
സഺധ഻ക്കഽം. 

ആന് ഷവറന് സ് ന്ദ്പഔഺരമഽള വ അനഽഔാലയങ്ങൽ തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ: 

ുനഽഔാല ങ്ങളറീട പട്ട്യൂട്ട്഻ഔ ഇന്ഷവര് തഽഔ 

മരണം 2 ലക്ഷം രാപ 
ര ട് ഔണ഻ന് ീറയഽം ഔഺഴ്ങ പര഻പാര് ണമഺയ഻ 
നഷ്ടീപ്പടഽഔ ഄഥവഺ ര ട് ൂഔഔൽ ഄഥവഺ 
ഔഺലഽഔൽ നഷ്ടീപ്പടഽഔ ഄഥവഺ രഽ ഔണ഻ന് ീറ 
ഔഺഴ്ങയഽം ൂഔ ഄഥവഺ ഔഺല഻ന് ീറ ുശഷ഻ 
നഷ്ടീപ്പടഽഔ 

2 ലക്ഷം രാപ 

രഽ ഔണ഻ന് ീറ ഔഺഴ്ങ നഷ്ടീപ്പടഽഔ ഄഥവഺ 
ൂഔ ഄഥവഺ ഔഺല഻ന് ീറ ുശഷ഻ നഷ്ടീപ്പടഽഔ 

1 ലക്ഷം രാപ 

എസ്എംഎസിന഻ലാീടുയഺ ആ-ീമയ഻ല഻ലാീടുയഺ ുനര഻ട്ട് സരര് ശ഻ുചാണഺ  പദ്ധത഻യ഻ൽ 
ുങരഽഔയഽം ുനമ഻ുനഷൽ ുരകീപ്പടഽത്തഽഔയഽം ീങയാറഺം. 

ത്പ഼മ഻യം: ഒുരഺ ഄംഖത്ത഻നഽം ന്ദ്പത഻വര് ഷം 12 രാപ.  ഒുട്ടഺ-ീഡബ഻റ്റ് 
ീസിഔരയത്ത഻ലാീട ഄീക്കി ടഽടമയഽീട ുസവ഻ംഖ് ബഺക് ഄീക്കി ട഻ൽ ന഻ന്ഽം 
റ്റത്തവണയഺയ഻ ജാൽ 1-ുനഺ ഄത഻നഽമഽുമ്പഺ പര഻രക്ഷയഽീട ഒുരഺ വര് ഷവഽം 
ഇടഺക്കഽം. ജാണ്  1-ന് ുശഷമഺണ് ഒുട്ടഺ-ീഡബ഻റ്റ് ീങയാറുന്ീതക഻ൽ ഒുട്ടഺ 
ീഡബ഻റ്റ഻ന് ീങയ്ക്തത഻നഽുശഷം ഄടഽത്ത മഺസം ന്ഺം ത഼യത഻ മഽതൽ പര഻രക്ഷ 

ലഭ഻ചാണ് തഽടങ്ങഽം.  പകഺള഻യഺയ ബഺക്  ഒുട്ടഺ ീഡബ഻റ്റ് ഒപ്ഷൽ 
നല് ഔ഻യ഻ട്ടുള വ മഺസം തീന് ഄതഺയത് എലലഺ വര് ഷവഽം ുമയ് മഺസം തീന്  
ന്ദ്പ഼മ഻യം തഽഔ ഇടഺക്കഽഔയഽം അ മഺസം തീന് ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻യ഻ൽ 
ന്ദ്പ഼മ഻യം ഄടയ്ക്ക്കഽഔയഽം ീങയാറും. 

വഺര് ഷ഻ഔ ീേയ഻മഽഔളുീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ന്ദ്പ഼മ഻യം വ഻ലയ഻രഽത്തഽഔയഽം  
പുക്ഷ അദയീത്ത 3 വര് ഷം ന്ദ്പ഼മ഻യം ഔാട്ടഺത഻ര഻ക്കഺനഽള വ പരമഺവധ഻ 
ന്ദ്ശമങ്ങളും നടത്തഽം. 

പര഻രക്ഷ ഇലലഺതഺഔല്: ഄംഖത്ത഻ന് ീറ ഄപഔട പര഻രക്ഷ 

ആലലഺതഺഔഽന്ത്: 

1. ഄംഖത്ത഻ന് 70 വയസിനഺഔഽുമ്പഺൽ (ഏറ്റവഽം ഄടഽത്ത പ഻റന്ഺള഻ീല വയസിന്) 
ഄഥവഺ 

2. ബഺക് ഄീക്കി ട് ുേഺസ് ീങയാറുഔ ഄഥവഺ ആന് ഷവറന് സ് ന്ദ്പഺബലയത്ത഻ൽ 
ന഻ലന഻ര് ത്തഺനഽള വ തഽഔ ഄീക്കി ട഻ൽ ആലലഺത഻ര഻ക്കഽഔ ഄഥവഺ 

3. ഄംഖം ന്഻ലധ഻ഔം ഄീക്കി ട഻ലാീട പര഻രക്ഷയ഻ൽ ുങരഽഔയഺീണക഻ൽ 
ീരണം ഴ഻ീഔ ബഺക്ക഻യഽള വ പര഻രക്ഷ ആലലഺതഺക്കഽഔയഽം ന്ദ്പ഼മ഻യം 
ഔ ടഽീഔട്ടുഔയഽം ീങയാറുഔ. 

ഄടയ്ക്ുക്ക ട ത഼യത഻യ഻ൽ ഄീക്കി ട഻ൽപരയഺപ്തമഺയ ഫ ട് ആലലഺത഻ര഻ക്കഽഔ 
ഄഥവഺ ഏീതക഻ലഽം ഄ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്റ഼വ് ന്ദ്പം  നം തഽടങ്ങ഻യ സഺുകത഻ഔ 
ഔഺരണത്തഺൽ ആന് ഷവറന് സ് പര഻രക്ഷ ആലലഺതഺഔഽഔയഺീണക഻ൽ, വയവസ്ഥഔള് ക്ക് 
ഄനഽസിതമഺയ഻ മഽഴഽവൽ ന്ദ്പ഼മ഻യം നല് ഔ഻ പഽതഽക്കഺവഽന്തഺണ്. ഇ 
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ഔഺലഗട്ടത്ത഻ൽ,  റ഻സ്ഔ് പര഻രക്ഷ സസ്ീപന് ഡ് ീങയാറീപ്പടഽഔയഽം റ഻സ്ഔ് 
പര഻രക്ഷയഽീട റ഼യ഻ന് ുസ്റ്ററ്റ്ീമന് റ് ആന് ഷവറന് സ് ത഼രഽമഺനത്ത഻ന് ീറ 
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം. 

 

M. ത്പധഺന് മത്ത്ഫ഻ ജന് ധന് ുയഺജന  

2014 അഖസ്റ്റ് 15 സവഺതന്ദ്ന്ത്യദ഻നത്ത഻ന് ന്ദ്പകയഺപ഻ചാണത് ുപഺീല ബഺക഻ംഖ് 
ുസവ഻ംദ്ധരസ് അന് റ് ഡ഻ുപ്പഺസ഻റ്റ് ഄീക്കി ടഽഔൽ, ീന്ദ്ഔഡ഻റ്റ്, ആന് ഷവറന് സ്, 
ീപന് ഷവൽ എന്഻വയ഻ൽ ആന്ത്യൽ ീപിരണ്മഺീര  ഄവര് ക്ക് തഺങ്ങഺവഽന് ര഼ത഻യ഻ൽ 
ുങര് ക്കഽന്ത഻ന്  ആന്ത്യൽ ന്ദ്പധഺനമന്ദ്ന്ത്഻ 28-ന് അരംഭ഻ചാണതഺണ് ഇ സഺമ്പത്ത഻ഔ 
ഈള് ീക്കഺള വ഻ക്കൽ ഔഺംീപയ്ൽ. ആത് റ്റ അഴ്ങയ഻ൽ ഏറ്റവഽം ഔാടഽതൽ ബഺക് 
ഄീക്കി ടഽഔൽ അരംഭ഻ചാണത഻ൽ ുലഺഔ റ഻ുക്കഺര് ഡഺയ഻.  ആത഻ന് ീറ ലക്ഷയ്ം 
പരമഺവധ഻ അളുഔീള ബഺക഻ംഖ഻ന് ീറ മഽകയധഺരയ഻ുലക്ക് എത്ത഻ക്കഽഔ എന്തഺണ്. 

ഏീതക഻ലഽം ബഺക഻ന് ീറ ശഺകയ഻ൽ ഄഥവഺ ബ഻സ഻നസിന് ഔറസ്ുപഺ ടന് റ് (ബഺക് 
മ഻ന്ദ്ത) ഓട്ട് ീലറ്റ഻ലാീട ഄീക്കി ട് തഽറക്കഺം. പ഻എംീജഡ഻ൂവ ഄീക്കി ട് 
പാജയ ബഺലന് സ഻ൽ അരംഭ഻ക്കഺം. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽം, ഄീക്കി ട് ഈടമയ്ക്ക്ക് ീങക്ക് 
ബഽക്ക് അവശയീമക഻ൽ  ഄവൽ ഔഽറഞ്ഞ ബഺലന് സ് മഺനദണ്ഡം പഺല഻ചാണ഻ര഻ക്കണം. 

പ഻എംീജഡ഻ൂവ പത്പത഻ ത്പഔഺരമഽള്ള പ ത്പുത ഔ 

ുനഽഔാല ങ്ങൾ 

1. ഡ഻ുപ്പഺസ഻റ്റ഻ന് പല഻ശ 
2. 1 ലക്ഷം രാപയഽീട ഄപഔട ആന് ഷവറന് സ് 
3. മ഻ന഻മം ബഺലന് സ് അവശയമ഻ലല. 
4. 30000 രാപയഽീട ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ് പര഻രക്ഷ 

5. ആന്ത്യയ഻ലഽടന഼ളം ലള഻തമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ പണം ൂഔമഺറ്റം ീങയാറഺം. 
6. സര് ക്കഺൽ സ്ഔ഼മഽഔളുീട ഖഽണുഭഺക്തഺക്കള് ക്ക് അനഽഔാലയങ്ങൽ ുനര഻ട്ട് ആത്തരം 
ഄീക്കി ടഽഔള഻ുലക്ക് ൂഔമഺറ്റം ീങയാറീപ്പടഽം. 

7. 6 മഺസീത്ത സംതിപ്തമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ ഄീക്കി ട് ൂഔഔഺരയം 
ീങയാറുഔയഺീണക഻ൽ ഒവൽന്ദ്ഡഺറ് ഓറ്റ് ീസിഔരയം ലഭ഻ക്കഽം. 

8. ീപന് ഷൽ -ആന് ഷവറന് സ് ഈത്പന്ങ്ങ഻ുലക്ക് ുനര഻ട്ട് ലഭയമഺഔഽം. 
9. ഄപഔട ആന് ഷവറന് സ് പര഻രക്ഷ 

10.  45 ദ഻വസങ്ങള഻ൽ ഔഽറഞ്ഞത് 1 ദ഻വസീമക഻ലഽം ഈപുയഺഖ഻ക്കണീമന് 
വയവസ്ഥയ഻ൽ റാുപ ീഡബ഻റ്റ് ഔഺര് ഡ്. 

11.  രഽ വ഼ട്ട഻ീല രഽ ഄീക്കി ടഽടമയ്ക്ക്ക് എന് ന഻ലയ഻ൽ 5000 രാപ 
വീരയഽള വ ഒവൽന്ദ്ഡഺറ് ഓറ്റ് ീസിഔരയം, വന഻തഔള് ക്ക് മഽന് ഖണന. 

2015 ുമയ് 13 വീരയഽള വ ഔണക്ക് ന്ദ്പഔഺരം 15.59 ുഔഺട഻ ഄീക്കി ട് 
തഽറന്ത് വഴ഻ 16,918.91 ുഔഺട഻ രാപ റ഻ുക്കഺര് ഡ് ുനട്ടം ഈ ടഺയ഻. ആത഻ൽ 
8.5 ുഔഺട഻ ഄീക്കി ടഽഔൽ പാജയം ബഺലന് സഺയ഻ട്ടഺണ് തഽറന്ത്. 
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N. വ ക്ത഻ഖത അപഔട-ൂവഔല  പര഻രക്ഷ  

ഄന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ഻ ഈ ടഺഔഽന് ഄപഔടം മാലം ഈ ടഺഔഽന്മരണത്ത഻നഽം 

ൂവഔലയത്ത഻നഽം വ ക്ത഻ഖത അപഔട-ൂവഔല  പര഻രക്ഷ 

(പ഻എ) ുപഺള഻സ഻ഔൽ നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല് ഔഽം. ആത്തരം ുപഺള഻സ഻ഔൽ 

ീപഺതഽുവ ഄപഔട പര഻രക്ഷയഽംീട പ്പം ങ഻ഔ഻ത്സഺ പര഻രക്ഷയഽം നല് ഔഽം. 

പ഻എ ുപഺള഻സ഻ഔള഻ൽ മരണഺനഽഔാലയം ആന് ഷവൽ തഽഔയഽീട 100% അണ്, 
ൂവഔലയം സംഭവ഻ക്കഽന് സഺഹങരയത്ത഻ൽ സ്ഥ഻ര ൂവഔലയമഺീണക഻ൽ ആന് ഷവൽ 
തഽഔയഽീട ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺനവഽം തഺല് ക്കഺല഻ഔ ൂവഔലയമഺീണക഻ൽ 
അഴ്ങുതഺറഽമഽള വ നഷ്ടപര഻ഹഺരവഽം ലഭ഻ക്കഽം, 

അഴ്ങുതഺറഽമഽള വ നഷ്ടപര഻ഹഺരം എീന്ത്ന്ഺൽ പരമഺവധ഻ ആന്ദ്ത അഴ്ങ 
നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല് ഔഽം എന് വയവസ്ഥയ഻ൽ അഴ്ങുതഺറഽം ന഻ശ്ച഻ത തഽഔ നല് ഔഽം. 

1. പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ന ൂവഔല ങ്ങളറീട വ഻ഭഺഖങ്ങൾ 

ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരം തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ൂവഔലയങ്ങള് ക്ക് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം: 

i. സ്ഥ഻രമഺയ പാര്ണ്ണ ൂവഔല ം (പ഻ട഻ഡ഻): ജ഼വ഻തഔഺലം 
മഽഴഽവൽ പാര് ണ ൂവഔലയുത്തഺീട ജ഼വ഻ക്കഽഔ, ഄതഺയത് എലലഺ നഺല് 
ുപശ഻ഔളും തളര് ന്് ുപഺഔഽഔ, ുഔഺമയ഻ലഺഔഽഔ, ര ട് ഔണുഔൽ/ര ട് 
ൂഔഔൽ/ൂഔഔഺലഽഔൽ ഄഥവഺ രഽ ൂഔയാറും രഽ ഔണും രഽ ഔഺലഽം 
ഄഥവഺ രഽ ൂഔയാറും രഽ ഔഺലഽം. 

ii. സ്ഥ഻രമഺയ ഭഺഖ഻ഔ ൂവഔല ം (പ഻പ഻ഡ഻): ജ഼വ഻തഔഺലം 
മഽഴഽവൽ ഭഺഖ഻ഔ ൂവഔലയുത്തഺീട ജ഼വ഻ക്കഽഔ, ഈദഺ. ൂഔവ഻രൽ, 
ഔഺല് വ഻രൽ, തഽടങ്ങ഻യവ നഷ്ടീപ്പടഽഔ. 

iii. തഺല്ക്കഺല഻ഔ പാര്ണ്ണ ൂവഔല ം (പ഻ട഻ഡ഻): ഔഽറചാണു 
ഔഺലുത്തക്ക് മഺന്ദ്തമഽള വ പാര് ണ ൂവഔലയം. ഇ വ഻ഭഺഖത്ത഻ൽ, 
ൂവഔലയമഽള വ ഔഺലയളവ഻ീല സഺണ്പത്ത഻ഔ നഷ്ടത്ത഻നഺണ് സംരക്ഷണം 
ലഭ഻ക്കഽം 

ീഡത് പര഻രക്ഷ ഄഥവഺ ീഡത്ത് ലസ് സ്ഥ഻ര ൂവഔലയ പര഻രക്ഷ ഄഥവഺ 
ീഡത്ത് ീലത്ത് സ്ഥ഻ര ഭഺഖ഻ഔ  ൂവഔലയ ഄഥവഺ ീഡത്ത് ലസ് 
തഺല് ക്കഺല഻ഔ പാര് ണ ൂവഔലയ പര഻രക്ഷ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത഻ന് ീേയ഻ന് റ഻ന് 
സഺധ഻ക്കഽം. 

2. ഇന്ഷവര് തഽഔ 

ങ഻ല ആന് ഷവറന് സ് ഔണ്പന഻ഔൽ  ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട 
മഺസവരഽമഺനത്ത഻ന് ീറ 60 ആരട്ട഻യ്ക്ക്ക് തഽലയുമഺ 100 ആരട്ട഻യ്ക്ക്ക് തഽലയുമഺ അയ 
അനഽഔാലയങ്ങൽ നല് ഔ഻ുയക്കഽം. മറ്റ് ങ഻ല ുപഺള഻സ഻ഔൽ വഺര് ഷ഻ഔ വരഽമഺനം 
ഔണക്ക഻ീലടഽക്കഺീത ഫ഻്സ്ഡ് ലഺനഺണ് വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന്ത്. ആത്തരം 
ുപഺള഻സ഻ഔള഻ൽ ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത ലഺന഻ന് ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ പര഻രക്ഷയഽീട ഒുരഺ 
വ഻ഭഺഖത്ത഻നഽം ആന് ഷവൽ തഽഔ വയതയസ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽം. 

3. ത്പുയഺജനഔരമഺയ ലഺന് 



 

184 

ന്ദ്പുയഺജനഔരമഺയ രഽ ലഺൽ അയത഻നഺൽ, പ഻.എ. ുപഺള഻സ഻ഔൽക്ക് 
പകഽഔചാണവടത്ത഻ൽ അഔര് ഷണമ഻ലല. ഄതഽീഔഺ ട്, രഽ വയക്ത഻ക്ക് വയതയസ്ത 
ആന് ഷവററ഻ന് ീറ ഔ഼ഴ഻ൽ ന്഻ലധ഻ഔം ുപഺള഻സ഻യഽ ീടക഻ൽ, ഄപഔട മരണം, 
പ഻ട഻ഡ഻, പ഻പ഻ഡ഻, തഽടങ്ങ഻യ സരൽഭങ്ങള഻ൽ എലലഺ ുപഺള഻സ഻ഔളുീടയഽം ീേയ഻ം 
ലഭ഻ക്കഽം. 

4. പര഻രക്ഷയഽീട സഺത്പ ത 

ആത്തരം ുപഺള഻സ഻ൽ ീപഺതഽുവ ങ഻ഔ഻ത്സ ീങലവഽഔള് ക്കഽം പര഻രക്ഷ നല് ഔഽം 
ഄതഺയത്  ഄപഔടീത്ത തഽടര് ന്ഽ ടഺഔഽന് അശഽപന്ദ്ത഻ ീങലവഽഔള് ക്കഽം മറ്റ് 
ങ഻ഔ഻ത്സ ീങലവഽഔള് ക്കഽം പര഻രക്ഷ നല് ഔഽം. ആന്് ഄപഔടീത്ത തഽടര് ന്ഽ ടഺഔഽന് 
അശഽപന്ദ്ത഻ ീങലവഽഔള് ക്കഽം മറ്റ് ങ഻ഔ഻ത്സ ീങലവഽഔള് ക്കഽം പര഻രക്ഷ നല് ഔഽന് 
അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ഔളു ട്. ഄ്തതരം ുപഺള഻സ഻ഔൽ 
ഄസഽകങ്ങള് ക്കഽം ഄവയഽീട ങ഻ഔ഻ത്സയ്ക്ക്കഽം പര഻രക്ഷ നല്പ്ഔഽഔയ഻ലല, പഔരം 
ഄപഔടവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ങ഻ഔ഻ത്സ ീങലവഽഔള് ക്ക് മഺന്ദ്തുമ പര഻രക്ഷ 

നല്പ്ഔഽഔയഽള വു. 

5. മാല  വര്ത്പ഻ത ുനഽഔാല ങ്ങൾ 

വയക്ത഻ഖത ഄപഔട പര഻രക്ഷുയഺുടഺപ്പം  മ഻ക്ക ആന് ഷവററഽമഺരഽം ഄപഔടം മാലം 
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന്ദ്പുവശ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന് ുഹഺസ്പ഻റ്റൽ ഔയഺഷ്, മരണഺന്ത്രം ശവശര഼രം 
ീഔഺ ടഽുപഺഔഽന്ത഻നഽള വ യഺന്ദ്ത ീങലവ്, വ഻ദയഺഭയഺസഺനഽഔാലയമഺയ഻ ന഻ശ്ച഻ത 
തഽഔ, അംബഽലണ്സ് ങഺര് ജഽഔൽ തഽടങ്ങ഻യ മാലയവര് ദ്ധ഻ത അനഽഔാലയങ്ങളും 
വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന്ഽ ട്. 

6. ഴ഻വഺക്കലഽഔൾ 

തഺീഴ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്വയഺണ് ീപഺതഽുവ വയക്ത഻ഖത ഄപഔട പര഻രക്ഷയ഻ൽ 
ന഻ന്ഽം ഴ഻വഺക്ക഻യ഻ട്ടുള വത്: 

i. ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന്ത഻നഽമഽമ്പഽള വ ഏീതക഻ലഽം ൂവഔലയം 

ii. മഺനസ഻ഔുരഺഖങ്ങൽ ഄഥവഺ ഏീതക഻ലഽം ഄസഽകം മാലമഽ ടഺയ ൂവഔലയം 
ഄഥവഺ മരണം. 

iii. ുനര഻ുട്ടഺ ഄലലഺീതുയഺ ബഺധ഻ചാണ഻ട്ടുള വ രത഻ജനയ ുരഺഖം, ൂലംഖ഼ഔ 
ബന്ധത്ത഻ലാീട പഔര് ന് ുരഺഖങ്ങൽ, എയ്ക്്സ് ഄഥവഺ ഈണ്മഺദം. 

iv. ഄപഔടം മാലം ഈ ടഺയ഻ട്ടുള വത് ഴ഻ീഔയഽള വ ുറഡ഻ുയഷൽ, ആന് ഫക്ഷൽ, 
വ഻ഷബഺധ തഽങ്ങ഻യവ മാലമഽ ടഺഔഽന് ൂവഔലയം ഄഥവഺ മരണം. 

v. ഔഽറ്റവഺള഻ മുനഺഭഺവുത്തഺടഽഔാട഻ ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ുയഺ ഄയഺളുീട 
ഏീതക഻ലഽം ഔഽടഽംബഺംഖുമഺ ീങയാറുന് ന഻യമലംഗനപരമഺയ ന്ദ്പവിത്ത഻ 
മാലമഽ ടഺഔഽന് പര഻ക്ക്. 

vi. യഽദ്ധം, സമരങ്ങൽ, ഔലഺപങ്ങൽ, വ഻ലവം, ഭ഼ഔരവഺദം, ഄറസ്റ്റ്, 
പ഻ട഻ീവയ്ക്ക്കൽ, തടഞ്ഞഽീവയ്ക്ക്കൽ തഽടങ്ങ഻യവയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ുനര഻ുട്ടഺ 
ഄലലഺീതുയഺ ഈ ടഺഔഽന് ഄപഔടം മാലമഽള വ പര഻ക്കഽഔൽ, ഄഥവഺ 
ൂവഔലയം ഄഥവഺ മരണം. 

vii. ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ ീഔഺലലീപ്പടഽന് സഺഹങരയം. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽം, 
മ഻ക്ക ുപഺള഻സ഻ഔള഻ലഽം, ീഔഺലപഺതഔത്ത഻ന് ീറ ഔഺരയത്ത഻ൽ ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത 
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വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ന്ദ്ഔ഻മ഻നല്  പശ്ചഺത്തലമ഻ീലലക഻ൽ ഄത് ഄപഔടമഺയ഻ ഔണക്കഺക്ക഻ 
ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരമഽള വ പര഻രക്ഷ നല്പ്ഔഽം. 

viii. ഖര് ഭഔഺലത്ത് ഄഥവഺ ഔഽട്ട഻യഽീട ജനനസമയത്ത് ഈ ടഺഔഽന് ന്ദ്പം  നം 
മാലമഽള്ക്ല മരണം⁄ൂവഔലയം⁄ ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷൽ. 

ix. ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ ഏീതക഻ലഽം ഔഺയ഻ഔ മത്സരത്ത഻ൽ പീകടഽക്കഽന് 
ഄഥവഺ പര഻ശ഼ലനം നല്പ്ഔഽന് ീന്ദ്പഺഫഷണൽ, ഏീതക഻ലഽം രഺജയീത്ത 
മ഻ല഻ട്ടറ഻ ഄഥവഺ അംഡ് ുഫഺഴ്സഽഔള഻ൽ ുസവനം 
ഄനഽഷ്ഠ഻ക്കഽന്തഺീണക഻ൽ. 

x. സവയം മഽറ഻ുവല് പ്പ഻ക്കൽ ഄഥവഺ അംതൃഹതയ 

xi. മദയുമഺ മയക്കഽമരഽുന്ഺ ഈപുയഺഖ഻ചാണുപ്പഺഴഽള വ ഄപഔടം 

xii. സഺഹസ഻ഔമഺയ ഏവ഻ുയഷൽ, ബലാണ഻ംഖ്, പര് േതഺുരഺഹണം, 
പര് േതഺവുരഺഹണം ഄഥവഺ ഏീതക഻ലഽം എയര് ന്ദ്ഔഺറ് ഓറ്റ഻ീല ഄഥവഺ 
ബലാമ഻ീല യഺന്ദ്ത഻ഔൽ. 

സഺധഽതയഽള വ ൂലസന് സ് ആലലഺീത  വഺഹനം ഒട഻ക്കഽന്ത് മാലമഽള വ നഷ്ടങ്ങളും 
ങ഻ല ുപഺള഻സ഻ഔൽ ഴ഻വഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട് 

പ഻എ ുപഺള഻സ഻ഔൽ വയക്ത഻ഔള് ക്കഽം ഔഽടഽംബങ്ങള്ക്ക്കഽം ന്ദ്ഖാപ്പുഔള് ക്കഽം വഺദ്ധരദഺനം 
ീങയാറുന്ത്. 

െഺമ഻ല഻ പഺുക്കമെ ഔവര് 

ഫഺമ഻ല഻ പഺുക്കജ് പര഻രക്ഷ തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് മഺതിഔയ഻ലഺണ് നല് ഔഽന്ത്: 

 വരഽമഺനക്കഺരനഺയ അംഖവഽം (ഇന്ഷവര് ീചയ്ത 

വ ക്ത഻ഔൾ) ജ഼വ഻തപങ്കഺള഻യഽം, വരഽമഺനമഽീണ്ടങ്ക഻ല്: 

ഒുരഺരഽത്തര് ക്കഽം ന്ദ്പുതയഔ ആന് ഷവൽ തഽഔ, അവശയനഽസിതം,  വയക്ത഻ഖത 
പര഻രക്ഷയ഻ീല ുപഺലഽള വ സഺധഺരണ പര഻മ഻ത഻ക്കഽള വ഻ല്  തീന്. 

 ജ഼വ഻തപങ്കഺള഻ (വരഽമഺനമ഻ീലലങ്ക഻ല്: ീപഺതഽുവ 

വരഽമഺനക്കഺരന് ീറ ആന് ഷവൽ തഽഔയഽീട 50 ശതമഺനം.  ആത഻ന് ഈയര് ന് 
പര഻ധ഻യഽ ട് ഈദഺ. 1,00,000 രാപ ഄീലലക഻ൽ 3,00,000 രാപ. 

 ഔഽട്ട്യൂട്ട്഻ഔൾ (5നഽം 25നഽം മുത്പ  ത്പഺയമഽള്ള പവര്): ീപഺതഽുവ 
വരഽമഺനക്കഺരന് ീറ ആന് ഷവൽ തഽഔയഽീട 25 ശതമഺനം,  ആത഻ന് ഈയര് ന് 
പര഻ധ഻യഽ ട്. 

ത്ഖാപ്പഇ ുപഴ്സണല് അപഔട ുപഺള഻സ഻ഔൾ 

ീപഺതഽുവ വഺര് ഷ഻ഔമഺയ഻ മഺന്ദ്തം പഽതഽക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽന് വഺര് ഷ഻ഔ 
ുപഺള഻സ഻ഔളഺണ് ന്ദ്ഖാപ്പ് ുപഴ്സണൽ ഄപഔട ുപഺള഻സ഻ഔൽ. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽം, 
ന഻ര് ദ഻ഷ്ട സംഭവത്ത഻ന് പര഻രക്ഷ നല് ഔഽന്ത഻ന്  1 വര് ഷത്ത഻ൽ തഺീഴ 
ഔഺലഺവധ഻യഽള വ  ന്ദ്ഖാപ്പ് ുപഴ്സണൽ ഄപഔട ഈത്പന്ങ്ങൽ ുനഺൽ-ൂലഫ് 
ആന് ഷവററഽമഺരഽം സ്റ്റഺന് ീഡുലഺൽ ീഹല് ത്ത് ആന് ഷവററഽമഺരഽം വഺദ്ധരദഺനം 
ീങയാറഺറഽ ട്. 

വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ലഽള വ ന്ദ്ഖാപ്പ് ുപഺള഻സ഻ഔളഺണ് തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്: 



 

186 

 ീതഺഴ഻ലഽടമ- ജ഼വനക്കഺര് ബന്ധമം 

തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വര് ക്ക് പര഻രക്ഷ നല് ഔഽന്ത഻ന് സ്ഥഺപനങ്ങള് ക്ക്, 
ഄുസഺസ഻ുയഷനഽഔള് ക്ക് തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന്തഺണ് ആത്തരം 
ുപഺള഻സ഻ഔൽ: 

o ുപര് ുങര് ക്കീപ്പട്ട ജ഼വനക്കഺൽ 
o ുപര് ുങര് ക്കീപ്പടഺത്ത ജ഼വനക്കഺൽ 

 ീതഺഴ഻ലഽടമ- ജ഼വനക്കഺര് അലലഺത്ത ബന്ധമം 

തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വര് ക്ക് പര഻രക്ഷ നല് ഔഽന്ത഻ന് 
ഄുസഺസ഻ുയഷനഽഔള് ക്ക്, ീസഺൂസറ്റ഻ഔള് ക്ക്, േബ്ബുഔള് ക്ക്, തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് 
വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന്തഺണ് ആത്തരം ുപഺള഻സ഻ഔൽ: 

o ുപര് ുങര് ക്കീപ്പട്ട ഄംഖങ്ങൽ 
o ുപര് എടഽത്ത് ഄറ഻യഺത്ത ഄംഖങ്ങൽ 

(ഔഽറ഻പ്പ്: ജ഼വനക്കഺര് ക്ക് ന്ദ്പുതയഔം പര഻രക്ഷ നല് ഔ഻ുയക്കഽം) 

ുത്ബഺക്കണ് ുബഺണ് (ീപഺട്ട്യൂട്ട്഻യ അസ്ഥ഻) ുപഺള഻സ഻യഽം  
ൂദനംദ഻ന ത്പവിത്ത഻ഔൾക്കഽള്ള പ നഷ്ടപര഻ഹഺരവഽം 

ആീതഺരഽ ന്ദ്പുതയഔ പ഻എ ുപഺള഻സ഻യഺണ്.  തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് 
ട഻വഽഔള് ക്ക് പര഻രക്ഷ നല്പ്ഔഽന്ത഻നഺണ് ഇ ുപഺള഻സ഻ രാപഔല് പന 
ീങയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്. 

i. ഒുരഺ ട഻വ഻നഽം ആന് ഷവൽ തഽഔയ഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺനം 
ഄഥവഺ അനഽഔാലയം ീേയ഻ം ീങയാറുന് സമയത്ത് നല്പ്ഔഽം. 

ii. ഏത് തരത്ത഻ലഽള വ ഄസ്ഥ഻യ്ക്ക്കഺണ് പര഻രക്ഷയഽള വത് എന്ത഻ന് ീറ 
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽം ഏത് തരത്ത഻ലഽള വ ട഻വഺണ് ഈ ടഺയത് എന്ത഻ന് ീറയഽം 
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് അനഽഔാലയം നല് ഔഽഔ. 

iii. ഔാടഽതൽ വ഼ശദമഺക്കഽന്ത഻ന്,  ീങറ഻യ ട഻വ഻ീനക്കഺളും സക഼ര് ണ 
ട഻വ഻നഺണ് ഈയര്ക്ന് ശതമഺനം അനഽഔാലയം ലഭ഻ക്കഽഔ. മഺന്ദ്തമലല, 
വ഻രലഽഔള഻ീല ഄസ്ഥ഻ ട഻യഽന്ത഻ുനക്കഺളും തഽടയ഻ീല ഄസ്ഥ഻ 
ട഻യഽഔയഺീണക഻ൽ ഈയര്ക്ന് ശതമഺനം അനഽഔാലയം ലഭ഻ക്കഽം. 

iv. ൂദനംദ഻ന ന്ദ്പവിത്ത഻ഔൽ ഄതഺയത് ഭക്ഷണം ഔഴ഻ക്കഽഔ, ീശിങയഺലയം 
ഈപുയഺഖ഻ക്കഽഔ, വസ്ന്ദ്തം ധര഻ക്കഽഔ തഽടങ്ങ഻യ ീങയാറഺനഽള വ ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് 
മാലമഽ ടഺഔഽന് നഷ്ടങ്ങള് ക്ക് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന഻ര് വങ഻ചാണ഻ട്ടുള വ ന഻ശ്ച഻ത 
അനഽഔാലയ പര഻രക്ഷയഽം ുപഺള഻സ഻ നല് ഔഽം. 

v. ആത് ുഹഺസ്പ഻റ്റൽ ഔയഺഷ഻നഽം ഄപഔട മരണത്ത഻നഽം പര഻രക്ഷ 

നല് ഔഽന്ഽ ട്. വ഻വ഻ധ ആന് ഷവൽ തഽഔയ഻ലഽം അനഽഔാലയത്ത഻ലഽം വ഻വ഻ധ 
ലഺനഽഔൽ ലഭയമഺണ്. 
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O. വ഻ുദശയഺത്ത ഇന്ഷവറന്സ്ഡ 

1. ുപഺള഻സ഻യഽീട ുവശ ം 
നമ്മൽ ഄവധ഻ക്കഺലം അുഗഺഷ഻ക്കഺൽ ഄഥവഺ ബ഻സ഻നസിന് യഺന്ദ്തയ്ക്ക്ക് വ഻ുദശത്ത് 
ുപഺഔഽണ്ുപഺൽ, നമ്മഽീട മനസിന഻ലഽ ടഺഔഽന് ങ഻ന്ത് ങ഻ല ഔഺരയങ്ങൽ ശര഻യഺയ഻ 
നടക്ക഻ലല എന്തഺണ്. പുക്ഷ, വ഻ുദശത്ത് സ് ങര഻ക്കഽണ്ുപഺൽ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ 
ഄ്മ഻റ്റഺുവ ട ര഼ത഻യ഻ലഽള വ ഏീതക഻ലഽം ഄസഽകുമഺ ഄപഔടുമഺ സംഭവ഻ചാണഺൽ, 
ന്ദ്പുതയഔ഻ചാണ് യഽഎസിന്എയ഻ുലഺ ഔഺനഡയ഻ുലഺ അീണക഻ൽ ങ഻ഔ഻ത്സ ീങലവ് തഺങ്ങഺൽ 
ഔഴ഻യ഻ലല.വ഻ുദശയഺന്ദ്ത ആന് ഷവറന് സ് ഇ അവശയം ന഻റുവറ്റും. 

2. പര഻രക്ഷയഽീട സഺത്പ ത 

ആത്തരം ുപഺള഻സ഻ഔൽ ന്ദ്പഥഺമ഻ഔമഺയ഻ ഄപഔട-ഄസഽക അനഽഔാലയങ്ങൽ 
നല്പ്ഔഽന്ത഻നഺണ്, പുക്ഷ ആന്് വ഻പണ഻യ഻ൽ ലഭയമഺയ മ഻ക്ക ഈത്പന്ങ്ങളും രഽ 
ഔാട്ടം പര഻രക്ഷഔൽ രഽ ഈത്പന്ത്ത഻ൽ വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന്വയഺണ്. വഺദ്ധരദഺനം 
ീങയാറുന് പര഻രക്ഷഔളഺണ് തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്: 

i. ഄപഔട മരണം / ൂവഔലയം,  
ii. ീപീട്ടന്് അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന്ദ്പുവശ഻പ്പ഻ുക്ക ട ഄവസ്ഥയ഻ലഽള വ ങ഻ഔ഻ത്സ 

ീങലവഽഔൽ 
iii. യഺന്ദ്തഺസമഺനങ്ങള്  നഷ്ടീപ്പടഽഔ  
iv. യഺന്ദ്തഺസമഺനങ്ങള്  ലഭ഻ക്കഺൽ ഔഺലതഺമസം ഈ ടഺഔഽഔ 
v. പഺസ്ുപഺര് ട്ടും മറ്റ് ുരകഔളും നഷ്ടീപ്പടഽഔ, 
vi. വസ്തഽക്കള് ക്കഽം സവഔഺരയ നഺശനഷ്ടത്ത഻നഽം ുതഡ് പഺര് ട്ട഻ ബഺദ്ധയത, 
തട്ട഻ീഔഺ ടഽുപഺഔല഻നഽള വ പര഻രക്ഷ, 

vii. യഺന്ദ്ത റദഺക്കഽഔ ഄഥവഺ ഔഺലതഺമസമഽ ടഺവഽഔ, 
viii. തട്ട഻ീഔഺ ടഽുപഺഔല഻നഽള വ പര഻രക്ഷ, തഽടങ്ങ഻യവ 

3. മഽക  ലഺനഽഔൾ 

മഽകയ ലഺനഽഔളഺണ് ഄവധ഻ക്കഺല യഺന്ദ്ത ഄഥവഺ ബ഻സ഻നസ് യഺന്ദ്ത഻ഔര് ക്ക് 
ബ഻സ഻നസ് ലഺനഽഔൽ; വ഻ുദശത്ത് പഠ഻ക്കഺൽ ുപഺഔഽന് വ഻ദയഺര് ഥ഻ഔള് ക്ക് സ്റ്റഡ഻ 
ലഺന് , ുജഺല഻ ുതട഻ുപഺഔഽന്വര്ക്ക്ക് എംുലഺയ഻ീമന് റ് ലഺൽ 

4. ുര്ീക്കഺീക്ക ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഺം 

ബ഻സ഻നസിന് അവശയങ്ങള് ക്ക് , ഄവധ഻ക്കഺല അുഗഺഷ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഄഥവഺ 
പഠനത്ത഻ന് വ഻ുദശത്ത് ുപഺഔഽന് ആന്ത്യൽ ീപിരണ്മഺര് ക്കഺണ് ഇ ുപഺള഻സ഻ 
ലഭ഻ക്കഽഔ. ആന്ത്യൽ ീതഺഴ഻ലഽടമഔൽ വ഻ുദശത്ത് ഔരഺര഻ന് ഄയക്കഽന് ജ഼വനക്കഺര്ക്ക്കഽം 
പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം. 

 

 

5. ുര്ീക്കഺീക്ക ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഺം 

ബ഻സ഻നസിന് അവശയങ്ങള് ക്ക്, ഄവധ഻ക്കഺലം ീങലവഴ഻ക്കഺന്  ഄഥവഺ 
വ഻ദയഺഭയഺസത്ത഻നഺയ഻ വ഻ുദശത്ത് ുപഺഔഽന് ആന്ത്യന്  ീപിരന് ഇ ുപഺള഻സ഻  
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എടഽക്കഺന് . വ഻ുദശത്ത് ഔരഺര്  ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല്  ുജഺല഻ ുപഺഔഽന് ആന്ത്യന്  
ീതഺഴ഻ലഽടമഔളുീട ജ഼വക്കഺര് ക്കഽം പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം. 

6. ഇന്ഷവര് തഽഔയഽ ത്പ഼മ഻യങ്ങളറം 

പര഻രക്ഷ ീപഺതഽുവ യഽഎസ് ുഡഺളറഺയ഻ട്ടഺണ് നല് ുഔ ടത് ആത് 100000 

യഽഎസ്ഡ഻ മഽതൽ 500000 യഽഎസ്ഡ഻ വീരയഺയ഻ര഻ക്കഽം. ങ഻ഔ഻ത്സ ീങലവ്, 
ഴ഻പ്പ഻ക്കൽ, ത഻ര഻ീഔ നഺട്ട഻ീലത്ത഻ക്കൽ തഽടങ്ങ഻യ വ഻ഭഺഖത്ത഻നഺണ് പര഻രഔ്, 
മഽകയമഺയഽമഽള്ക്ലത്, മറ്റ് വ഻ഭഺഖങ്ങള് ക്ക് ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ത ബഺദ്ധയ പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് 
എസ്.ഐ. ഔഽറവഺയ഻ര഻ക്കഽം. എംുലഺയ഻ീമന് റ് ലഺൽ ഴ഻ീഔയഽള വവയ്ക്ക്ക് ആന്ത്യൽ 
രാപയഺയ഻ ന്ദ്പ഼മ഻യം ഄടയ്ക്ക്കഺം, എംുലഺയ഻ീമന് റ് ലഺനഽഔഺൽ ന്ദ്പ഼മ഻യം 
ുഡഺളറഺയ഻ ഄടയ്ക്ക്കണം. ീപഺതഽുവ ര ട് തരത്ത഻ലഽള വ ലഺനഽഔളഺണഽള വത്: 

 യഽഎസ്എ⁄ ഔഺനഡ ഴ഻ീഔ ുലഺഔീമമ്പഺടഽം 

 യഽഎസ്എ⁄ ഔഺനഡ ഈള് പ്പീട ുലഺഔീമമ്പഺടഽം 

ങ഻ല ഈത്പന്ങ്ങൽ ഏഷയൽ രഺജയങ്ങള് ക്ക് മഺന്ദ്തം, സ്ീഷന് ജൽ രഺജയങ്ങള് ക്ക് മഺന്ദ്തം 
പര഻രഔ്, വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന്ഽ ട്. 

1. ന഻രത്ഫരം യഺത്ത ീചയ്യറന്ന വ വസഺയ഻ഔൾക്കഽള്ള പ 

ലഺനഽഔൾ 

ആീതഺരഽ വഺര് ഷ഻ഔ ുപഺള഻സ഻യഺണ്, വയവസഺയ഻ഔൽ/മഽതലഺള഻മഺൽ ആന്ത്യക്ക് 
ീവള഻യ഻ൽ ന഻രന്ത്രം യഺന്ദ്ത ീങയാറുന് ഈുദയഺഖസ്ഥര് ക്ക് ുവ ട഻ എടഽക്കഽന് 
ുപഺള഻സ഻ഔൽ. വര് ഷത്ത഻ൽ രഽപഺട് തവണ വ഻ുദശയഺന്ദ്ത നടത്തഽന് വയക്ത഻ഔൽക്കഽം 
ഇ പര഻രക്ഷ എടഽക്കഺം. രഽ വര് ഷത്ത഻ൽ എന്ദ്ത യഺന്ദ്ത ീങയാറഺീമന്ത഻നഽം  ഒുരഺ 
യഺന്ദ്തയ഻ലഽം എന്ദ്തനഺൽ വ഻ുദശത്ത് തങ്ങഺീമന്ഽള വത഻നഽം പര഻ധ഻യഽ ട്. 

അനഽവൽ ഡ഻േുറഷൽ ുപഺള഻സ഻യഽീട പര഻രക്ഷ ആന്് വളീര ജനന്ദ്പ഻യമഽള വതഺണ്, 
രഽ വര് ഷത്ത഻ൽ രഽ ഔണ്പന഻യഽീട ഈുദയഺഖസ്ഥൽ ദ഻വസത്ത഻ൽ എന്ദ്ത മണ഻ക്കാൽ 
യഺന്ദ്ത ീങയാറുന്ഽ എന്ത഻ീന ഄട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻ മഽന് ഔാൽ ന്ദ്പ഼മ഻യം ഄടയ്ക്ക്കഺം. 

ഒുരഺ ഈുദയഺഖസ്ഥരഽം എന്ദ്ത ദ഻വസം യഺന്ദ്ത ീങയ്ക്ീതന് ഄഴ്ങയ഻ുലഺ ര ടഺഴ്ങ 
ഔാടഽണ്ുപഺുഴഺ ഡ഻േയൽ ീങയാറുഔയഽം ന്ദ്പ഼മ഻യം മഽന് ഔാറഺയ഻ ഄ്ജസ്റ്റ് ീങയാറണം. 
ദ഻വസങ്ങൽ ഔണക്കഺക്കഽന് ഔഺരയത്ത഻ലഽം ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ വയവസ്ഥഔളു ട്. 

മഽഔള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ുപഺള഻സ഻ഔൽ ബ഻സ഻നസിന് ഄഥവഺ ഄവധ഻ക്കഺല യഺന്ദ്തയ്ക്ക്ക് 
മഺന്ദ്തുമ ലഭ഻ക്കഽഔയഽള വു. 

യഺന്ദ്ത ആന് ഷവറന് സ് ീപഺതഽുവ ന഻ലവ഻ലഽള വ ഄസഽകമഽള വവീര ഴ഻വഺക്കഽം. 
വ഻ുദശത്ത് ങ഻ഔ഻ത്സ ീങയാറുന്ത഻ന് ന഻ലവ഻ൽ ുരഺഖമഽള വ  വയക്ത഻ഔള് ക്ക് പര഻രക്ഷ 

ലഭ഻ക്കഽഔയ഻ലല. 

ഇ ുപഺള഻സ഻ഔളുീട ഔ഼ഴ഻ലഽള വ അുരഺഖയവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ീേയ഻മഽഔൽ 
ഔയഺഷ് ീലസഺണ്, ആന് ഷവറൽ ന്ദ്പമഽക രഺജയങ്ങള഻ീല ീനറ്റ് വര് ക്ക഻ൽീപ്പട്ട ഄന്ത്ഺരഺന്ദ്ഷ്ട 
ുസവനദഺതഺക്കളുമഺയ഻ ുപഺള഻സ഻യഽീട ുമൽ ുസവനം നല് ഔഺൽ ഔരഺറ഻ൽ 
ഏര് ീപ്പട്ട഻ട്ടു ട്. 
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P. ത്ഖാപ്പഇ ുുരഺഖ  പര഻രക്ഷ  

1. ത്ഖാപ്പഇ ുപഺള഻സ഻ഔൾ 

ഔഴ഻ഞ്ഞ പഺഠത്ത഻ൽ വ഻വര഻ചാണത് ുപഺീല ന്ദ്ഖാപ്പ് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ 
ലഭ഻ക്കഽന്ത് ന്ദ്ഖാപ്പുഔള് ക്ക്/ ഄുസഺസ഻ുയഷനഽഔള് ക്ക്/ 
സ്ഥഺപനങ്ങൽക്ക്/വയവസഺയങ്ങള് ക്കഽമഺണ്, ഄവര് ക്ക് രഽ ുമലധ഻ഔഺര഻ 
ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കണം പര഻രക്ഷ നല് ഔഽന്ത഻ന് അവശയമഺയ ഄന്ദ്തയഽം ഄളുഔൽ 
ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കണം. 

ഒുരഺ വര് ഷവഽം ഔരഺൽ പഽതഽക്കണീമന് വയവസ്ഥയ഻ൽ മഺന്ദ്തുമ  ന്ദ്ഖാപ്പ് അുരഺഖയ 
ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ഔൽ എലലഺ ഔമ്പന഻ഔളും വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന്ത്. 

ത്ഖാപ്പഇ ുപഺള഻സ഻ഔളറീട സവ഻ുശഷതഔൾ - 

ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന് ുനഽഔാല  പര഻രക്ഷഔൾ 

1. പര഻രക്ഷയഽീട സഺത്പ ത 

ീതഺഴ഻ലഽടമഔൽ തന് ീറ ജ഼വനക്കഺര് ക്കഽം ഄവരഽീട ഔഽടഽംബഺംഖങ്ങള് ക്കഽം ഄതഺയത് 
ജ഼വ഻തപകഺള഻, ഔഽട്ട഻ഔൽ, മഺതഺപ഻തഺക്കൽ⁄ ജ഼വ഻തപകഺള഻യഽീട മഺതഺപ഻തഺക്കൽ 
എന്഻വര് ക്ക് പര഻രക്ഷ നല് ഔഽന്ത഻ന് എടഽക്കഽന് ുപഺള഻സ഻യഺണ് ന്ദ്ഖാപ്പ് 
ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻യഽീട ീപഺതഽവഺയ രാപം. 

2. ുര്ക്കഽുവണ്ട഻യഽള്ള പ പര഻രക്ഷ 

ന്ദ്ഖാപ്പ് ുപഺള഻സ഻ഔൽ രഽ ന്ദ്ഖാപ്പ഻ന് ീറ അവശയങ്ങള് ക്ക് ഄനഽുയഺജയമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ 
രാപഔല്പ്പന ീങയ്ക്ത഻ട്ടുള വ പര഻രക്ഷയഺണ്. ഄങ്ങീന, ന്ദ്ഖാപ്പ് ുപഺള഻സ഻ഔള഻ൽ, 
രഺള് ക്ക് വയക്ത഻ഖത ുപഺള഻സ഻യ഻ലഽള വ ഄുനഔം സ്റ്റഺന് ുഡര് ുഡ ഴ഻വഺക്കലഽഔൽ 
ഔഺണഺൽ സഺധ഻ക്കഽം. 

3. ത്പസവ പര഻രക്ഷ 

ന്ദ്ഖാപ്പ് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ഈള് ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുള വ ഏറ്റവഽം ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ന്ഺമ് ന്ദ്പസവ 
പര഻രക്ഷ. ആന്് ങ഻ല ആന് ഷവറര് മഺൽ വയക്ത഻ഖത ുപഺള഻സ഻ഔള഻ൽ ആത് വഺദ്ധരദഺനം 
ീങയാറുന്ഽ ട്, പുക്ഷ ര ട്- മാന്് വര് ഷീത്ത ഔഺത്ത഻ര഻പ്പ് ഔഺലഺവധ഻ 
ബഺധഔമഺണ്. രഽ ന്ദ്ഖാപ്പ് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ 9 മഺസീത്ത ഔഺത്ത഻ര഻പ്പ് ഔഺലഺവധ഻യഺണ് 
പുക്ഷ ങ഻ലത഻ന് ഔഺത്ത഻ര഻പ്പ് ഔഺലഺവധ഻ ഴ഻വഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട്. സഺധഺരണ 
ന്ദ്പസവത്ത഻നഽം സ഻ുസറ഻യനഽമഽള വ അശഽപന്ദ്ത഻ ീങലവഽഔള് ക്ക്  പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം.  
ഇ പര഻രക്ഷ ഔഽടഽംബത്ത഻ന് ീറ അീഔ ആന് ഷവര്  തഽഔയ഻ൽ പരമഺവധ഻ 25000 
രാപ മഽതൽ 50000 രാപയഺയ഻ ന഻ജീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു ട്. 

4. ഔഽട്ട്യൂട്ട്഻യ്ക്കഽള്ള പ പര഻രക്ഷ 

മാന്് മഺസം ന്ദ്പഺയം മഽതല് മഺന്ദ്തുമ ഔഽട്ട഻ഔള്ക്ക്ക് വയക്ത഻ഖത അുരഺഖയ 
ുപഺള഻സ഻ഔള഻ൽ പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽഔയഽള വു. ന്ദ്ഖാപ്പ് ുപഺള഻സ഻ഔള഻ൽ, രഽ ദ഻വസം 
ന്ദ്പഺയമഽള വ ഔഽട്ട഻ഔള് ക്ക് മഽതൽ പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം, ങ഻ലുപ്പഺൽ ന്ദ്പസവപര഻രക്ഷയഽീട 
പര഻ധ഻യ഻ൽ ന഻ജീപ്പടഽത്തഽം ങ഻ലുപ്പഺൽ ഔഽടഽംബത്ത഻ന് ീറ അീഔ ആന് ഷവൽ തഽഔയ഻ൽ 
ഈള്ക്ീപ്പടഽത്തഽം. 
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5. ന഻ലവ഻ലഽള്ള പ ുരഺഖങ്ങൾക്കഽള്ള പ പര഻രക്ഷ, ഔഺത്ത഻ര഻പ്പഇ 
ഔഺലഺവധ഻ ഴ഻വഺക്കല് 

നന്ഺയ഻ രാപഔല്പ്പന ീങയ്ക്ത഻ട്ടുള വ രഽ ന്ദ്ഖാപ്പ് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ മ഻ക്ക 

ഴ഻വഺക്ക഻യ഻ട്ടുള വവയഽം ഄതഺയത് ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഖം ഴ഻വഺക്കൽ, 30 

ദ഻വസീത്ത ഔഺത്ത഻ര഻പ്പ് ഔഺലഺവധ഻, 2 വര് ഷീത്ത ഔഺത്ത഻ര഻പ്പ് ഔഺലഺവധ഻, 
പഔര് ചാണവയഺധ഻ തഽടങ്ങ഻യവ ഈള് ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു ട്. 

6. ത്പ഼മ഻യം ഔണക്കഺക്കല് 

ന്ദ്ഖാപ്പ഻ീല ഄംഖങ്ങളുീട വയസിന്, ന്ദ്ഖാപ്പ഻ന് ീറ വലഽപ്പം, ന്ദ്ഖാപ്പ഻ീല ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട 
ീേയ഻മഽഔളുീട ഄനഽഭവസമ്പത്ത് എന്഻വയഽീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ന്ദ്ഖാപ്പ് 
ുപഺള഻സ഻ഔളുീട ന്ദ്പ഼മ഻യം ഇടഺക്കഽന്ത്. ഄനഽഭവസമ്പത്ത഻ന് ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ 
ഒുരഺ വര് ഷവഽം ന്ദ്പ഼മ഻യം വയതയസ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽം, ന്ദ്ഖാപ്പുഔള് ക്ക് മഽഔള഻ൽ 
പരഺമര് ശ഻ചാണ഻രഽന്  ഄധ഻ഔ പര഻രക്ഷഔൽ ീസിജനയമഺയ഻ നല് ഔഽം. 

 

 

7. ീതഺഴ഻ലഽടമ-ജ഼വനക്കഺര് ഇതര ത്ഖാപ്പറഔൾ 

ആന്ത്യയ഻ൽ  ആന് ഷവറന് സ് പര഻രക്ഷ ുനടഽഔ എന് ലക്ഷയ്ുത്തഺീട ന്ദ്ഖാപ്പ് 
രാപ഼ഔര഻ക്കഽന്ത് ീറഖഽുലറ്ററ഻ വയവസ്ഥഔൽ പാര്ക്ണമഺയ഻ ന഻ുരഺധ഻ചാണ഻ട്ടു ട്. 
ീതഺഴ഻ലഽടമഔള്  ഄലലഺത്തവര് ക്ക് ന്ദ്ഖാപ്പ് ുപഺള഻സ഻ഔൽ നല് ഔഽുമ്പഺൽ, ന്ദ്ഖാപ്പ് ഈടമഔളും 
ഄംഖങ്ങളും തമ്മ഻ലഽള വ ബന്ധം എന്ത്ഺീണന്് പര഻ുശഺധ഻ുക്ക ടത് വളീര 
ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട രഽ സംഖത഻യഺണ്. 

ഉദഺഹരണം  

രഽ ബഺക് തങ്ങളുീട ുസവ഻ംദ്ധരസ് ബഺക് ഄീക്കി ട് ഈടമഔള് ക്കഽം ീന്ദ്ഔഡ഻റ്റ് 
ഔഺര് ഡഽടമഔള് ക്കഽം ുവ ട഻ ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന്ത് രഽ സവഭഺവ഻ഔ ന്ദ്ഖാപ്പ഻ൽ 
ഈള് ീപ്പടഽം, രഽ വല഻യ ജനവ഻ഭഺഖത്ത഻ന് ഄവരഽീട അവശയങ്ങള് ക്ക് ഇ 
ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പുയഺജനഔരമഺണ് 

ആവ഻ീട ഒുരഺ ഄീക്കി ട് ഈടമഔള഻ല്  ന഻ന്ഽം  ുശകര഻ക്കഽന്  ന്ദ്പ഼മ഻യം വളീര 
ഔഽറഞ്ഞതഺയ഻ര഻ക്കഽം, പുക്ഷ രഽ ന്ദ്ഖാപ്പ് എന് ന഻ലയ഻ൽ ആന് ഷവറര് ക്ക് ഖണയമഺയ 
രഽ തഽഔ തീന് ലഭ഻ക്കഽം, ബഺക് തങ്ങളുീട ഈപുഭഺക്തഺക്കള് ക്ക്  സഽപ്പ഻ര഻യൽ 
ുപഺള഻സ഻യഽീട രാപത്ത഻ൽ മ഻ഔചാണ ന്ദ്പ഼മ഻യം ന഻രക്ക഻ൽ മാലയവര് ദ്ധ഻ത ുസവനം 
വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറും. 

8. വ഻ല ന഻ശ്ചയ഻ക്കല് 

ന്ദ്ഖാപ്പ് ുപഺള഻സ഻ഔള഻ൽ ന്ദ്ഖാപ്പ഻ന് ീറ വലഽപ്പത്ത഻ന് ീറയഽം മഽന് ക്കഺല ീേയ഻മഽഔളുീടയഽം 
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് ഡ഻സ്ീഔി ട് ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥയഽ ട്. 
രഽ മഽഴഽവൽ ന്ദ്ഖാപ്പ഻ന് പര഻രക്ഷ നല് ഔഽന്ത഻നഺൽ ന്ദ്പത഻ഔാല ത഻രീഞ്ഞടഽക്കൽ റ഻സ്ഔ് 
ന്ദ്ഖാപ്പ് ആന് ഷവറന് സ് ഔഽറയ്ക്ക്കഽം മഺന്ദ്തമലല ന്ദ്ഖാപ്പ഻ീല ഄംഖങ്ങള് ക്ക് മ഻ഔചാണ 
വയവസ്ഥയ്ക്ക്കഺയ഻ വ഻ലുപശഺനഽം സഺധ഻ക്കഽം.എന്ത്഻രഽന്ഺലഽം, ഔഴ഻ഞ്ഞ 

വര് ഷങ്ങള഻ൽ, ഇ വ഻ഭഺഖം വളീര വല഻യ നഷ്ടത്ത഻ലഺണ്, ആത് ഔഺരണം മത്സരം 
മാലം ന്ദ്പ഼മ഻യം ന഻രക്ക് വളീര ഔഽറചാണത് മാലമഺണ്. ആത഻ീല ങ഻ലീര ന്ദ്പ഼മ഻യം 
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ന഻രക്കഽം പര഻രക്ഷയഽം പര഻ഷ്ഔര഻ക്കഽന്ത഻ുലക്ക് നയ഻ചാണു, പാര് േഺവസ്ഥയ഻ുലക്ക് 
ത഻ര഻ീഔ എത്ത഻ീയന്് പറയഺൽ ആുപ്പഺഴഽം ബഽദ്ധ഻മഽട്ടഺണ്. 

9. ത്പ഼മ഻യം അടയ്ക്കല് 

ന്ദ്ഖാപ്പുടമയ്ക്ക്ക് ഄഥവഺ ീതഺഴ഻ലഽടമയ്ക്ക്ക് ന്ഽഔ഻ൽ ന്ദ്പ഼മ഻യം രഽമ഻ചാണ് ഄടയ്ക്ക്കഺം, 
പുക്ഷ ന്ദ്ഖാപ്പ഻ീല ഄംഖങ്ങളുീട ഄഥവഺ ജ഼വനക്കഺരഽീട സംഭഺവനയഽീട 
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്. ആത് ആന് ഷവററഽമഺയ഻ട്ടുള വ സംഖ഻ൽ ുഔഺണ് ന്ദ്ടഺക്ടഺണ്, ന്ദ്ഖാപ്പുടമ 
ഄഥവഺ ീതഺഴ഻ലഽടമ ന്ദ്പ഼മ഻യം ുശകര഻ചാണ് ഄടചാണ് എലലഺ ഄംഖങ്ങള് ക്കഽം പര഻രക്ഷ 

നല് ഔണം. 

10.  അ്-ഒണ് ുനഽഔാല ങ്ങൾ 

ന്ദ്പുതയഔം രാപഔല് പന ീങയ്ക്ത ുപഺള഻സ഻ഔൽ ദന്ത്ല് പര഻പഺലനം, ുനന്ദ്ന്ത് 
പര഻പഺലനം, അുരഺഖയ പര഻ുശഺധന ങ഻ലുപ്പഺൽ ഖഽരഽതര ുരഺഖ പര഻രക്ഷ 

തഽടങ്ങ഻യവ ഄധ഻ഔ ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങൽ സവ഼ഔര഻ചാണ് ഄഥവഺ ീസിജനയ അനഽഔാലയമഺയ഻ 
വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന്ഽ ട്. 

ഔഽറ഻പ്പറഔൾ: 

ന്ദ്ഖാപ്പ് ഄപഔട-അുരഺഖയ പര഻രക്ഷ നല് ഔഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥഔൽ 
ഐഅര് ഡ഻എഐ മഽുന്ഺട്ട് വചാണ഻ട്ടു ട്. ആത് ഄസഺധഽവഺയ പണം ഈ ടഺക്കഽഔ 
എന് ലക്ഷയ്ുത്തഺീടയഽള വ ന്ദ്ഖാപ്പ് ുപഺള഻സ഻ഔള഻ൽ ുങരഽന്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന്ത഻ൽ 
ന഻ന്ഽം അളുഔീള സംരക്ഷ഻ക്കഽം. 

ഄടഽത്ത഻ീട സര് ക്കഺൽ അവ഻ഷ്ഔര഻ചാണ഻ട്ടുള വ അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് പദ്ധത഻ഔളും 
ജനങ്ങള് ക്കഺയഽള വ ഈത്പന്ങ്ങളും ന്ദ്ഖാപ്പ് അുരഺഖയ പര഻രക്ഷയ഻ൽ ഈള് ീപ്പടഽം ഔഺരണം 
സര് ക്കഺൽ ുപഺള഻സ഻ വഺങ്ങഽന്ത് രഽ വ഻ഭഺഖം ജനങ്ങള് ക്കഺണ്. 

 

ന഻ര്വചനം  

ന്ദ്ഖാപ്പ഻ന് ീറ ന഻ര് വങനം തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ: 

a) രഽ ന്ദ്ഖാപ്പ഻ൽ ന഻ര് ദ഻ഷ്ട ലക്ഷയ്ുത്തഺീട ന്ദ്പവര് ത്ത഻ക്കഽന് രഽ ഔാട്ടം അളുഔള്  
ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കണം, ന്ദ്ഖാപ്പ് സംഗഺടഔന് ന്ദ്ഖാപ്പ഻ീല ഭാര഻ഭഺഖം ഄംഖങ്ങള് ക്കഺയ഻ 
ആന് ഷവറന് സ് ഏര്ക്ീപ്പടഽത്തഽന്ത഻ന് സഺധ഻ക്കണം. 

b) ആന് ഷവറന് സ് എടഽക്കഽഔ എന് ലക്ഷയ്ുത്തഺീട രാപ഼ഔര഻ചാണതഺയ഻ര഻ക്കരഽത് ന്ദ്ഖാപ്പ്. 

c) ഒുരഺ ഄംഖങ്ങള് ക്കഽം നല്പ്ഔഽന് ന്ദ്ഖാപ്പ് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന്ദ്പ഼മ഻യം ന഻രക്കഽം 
അനഽഔാലയങ്ങളും വയക്തമഺയ഻ ുരകീപ്പടഽത്തണം. 

d) ന്ദ്ഖാപ്പ് ഡ഻സ്ീക്കി ട് എലലഺ ഄംഖങ്ങള്ക്ക്കഽമഺയ഻ വ഼ത഻ക്കണം മഺന്ദ്തമലല 

ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ ഇടഺക്കഽന്ത഻ലഽം ഄധ഻ഔം തഽഔ ന്ദ്പ഼മ഻യമഺയ഻ ഇടഺക്കരഽത്. 

2. ുഔഺര്പ്പുററ്റഇ ബെര് അഥവഺ ുലഺട്ട്യൂട്ട്ര് ുപഺള഻സ഻ 

മ഻ക്ക ന്ദ്ഖാപ്പ് ുപഺള഻സ഻ഔള഻ലഽം, ന഻ര് ദ഻ഷ്ട ആന് ഷവൽ തഽഔയ്ക്ക്കഺണ് ഒുരഺ 
ഔഽടഽംബത്ത഻നഽം പര഻രക്ഷ നല് ഔഽന്ത്, ഄതഺയത് 1 ലക്ഷം രാപ മഽതൽ 5 ലക്ഷം 
രാപ വീര, ങ഻ലുപ്പഺൽ ഄത഻ലഽം ഔാടഽതൽ. ആവ഻ീടയഺണ് ഔഽടഽംബത്ത഻ീല 
അര് ീക്കക഻ലഽം മഺരഔമഺയ ുരഺഖം വരഽഔയഺീണക഻ൽ ആന് ഷവൽ തഽഔ ത഼ര് ന്് 
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ുപഺഔഽന് ഄവസ്ഥയ഻ൽ എത്തഽഔ. ഄത്തരം സഺഹങരയത്ത഻ൽ, ബഫൽ പര഻രക്ഷ 

അശവഺസഔരമഺണ്, ആവ഻ീട ഔഽടഽംബ ആന് ഷവൽ തഽഔീയക്കഺളും ഔാടഽതൽ വരഽന് 
ീങലവഽഔൽ ഇ ബഫൽ തഽഔ ഈപുയഺഖ഻ചാണ് ുനര഻ടഺം. 

ങഽരഽക്കത്ത഻ൽ ബഫൽ പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് 10 ലക്ഷം രാപ മഽതൽ 1 ുഔഺട഻ രാപ വീര, 
ങ഻ലുപ്പഺൽ ഄത഻ലഽം ഔാടഽതൽ ആന് ഷവൽ തഽഔ വരഺം.  ഔഽടഽംബത്ത഻ന് ീറ ആന് ഷവൽ 
തഽഔ ത഼രഽുമ്പഺഴഺണ് ബഫറ഻ൽ ന഻ന്ഽം തഽഔ ലഭ഻ക്കഽന്ത്. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽം, 
മഺരഔമഺയ ുരഺഖം മാലം റ്റത്തവണ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റ് ീങയാറുുമ്പഺൽ 
ആന് ഷവൽ തഽഔ ത഼രഽുമ്പഺഴഺണ് ബഫറ഻ൽ ന഻ന്ഽള വ തഽഔ ഈപുയഺഖ഻ക്കഺൽ 
സഺധ഻ക്കഽഔയഽള വു. 

ഒുരഺ ഄംഖവഽം ഇ ബഫറ഻ൽ ന഻ന്ഽം ഈപുയഺഖ഻ക്കഽന് തഽഔയ്ക്ക്കഽം 
പര഻ധ഻യഽ ട്, ആത് ീപഺതഽുവ യഥഺര് ഥ ആന് ഷവൽ തഽഔ വീരയഺഔഺം.  ഄത്തരം 
ബഫൽ പര഻രക്ഷഔൽ ആടത്തരം ുപഺള഻സ഻ഔള് ക്കഺണ്  ലഭ഻ക്കഽഔ, യഽക്ത഻ശഺല഻യഺയ 
രഽ ഄ ടര് ൂ ററ്റൽ ഔഽറഞ്ഞ ആന് ഷവൽ തഽഔയഽള വ ുപഺള഻സ഻ഔള് ക്ക് ആത് 
നല് ഔഽഔയ഻ലല. 

Q. ത്പുത ഔ ഉത്പന്നങ്ങൾ  

1. ുരഺഖ പര഻രക്ഷ 

ഄടഽത്ത഻ീടയഺയ഻, ഔഺന് സൽ, ന്ദ്പുമഹം, തഽടങ്ങ഻യ ുരഺഖങ്ങള് ക്കഽള വ ന്ദ്പുതയഔ 
ുരഺഖ പര഻രക്ഷ  ആന്ത്യൽ വ഻പണ഻യ഻ലഽ ട്, മ഻ക്കവഺറഽം ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ് 
ഔമ്പന഻ഔളഺണ് വ഻പണനം ീങയാറുന്ത്. പര഻രക്ഷ ദ഼ര് ഗഔഺലുത്തയ്ക്ക്കഺണ് – 5 

മഽതൽ 20 വര് ഷം വീര മഺന്ദ്തമലല രഽ ീവല് ീനസ് അനഽഔാലയവഽം 
ഈള് ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു ട് – ആന് ഷവറഽീട ീങലവ഻ൽ സഺധഺരണ അുരഺഖയ പര഻ുശഺധന. 
രക്തത്ത഻ീല പ് ങസഺര, എല് ഡ഻എൽ, രക്തസമ്മര് ദം തഽടങ്ങ഻യ 
ന഻യന്ദ്ന്ത്ണവ഻ുധയമഺക്കഽന്ത഻ന് ുപഺള഻സ഻യഽീട ര ടഺമീത്ത വര് ഷം മഽതൽ 
ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങള഻ൽ ഔഽറവ് വരഽത്ത഻ നല് ഔഽം. മീറ്റഺരഽ തരത്ത഻ൽ, ന഻യന്ദ്ന്ത്ണം 
ുമഺശമഺീണക഻ൽ ഈയര് ന് ന്ദ്പ഼മ഻യം ഇടഺക്കഽം. 

2. ത്പുമഹ ുരഺഖ഻ഔൾക്കഇ പര഻രക്ഷ നല്ഔഽന്നത഻ന് 

രാപഔല്പന ീചയ്ത ഉത്പന്നം 

ഇ ുപഺള഻സ഻ 26 വയസിന഻നഽം 65 വയസിന഻നഽം മുദ്ധയ ന്ദ്പഺയമഽള വവര് ക്ക് 
എടഽക്കഺം, ആത് 70 വയസിന് വീര പഽതഽക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽം. ആന് ഷവൽ തഽഔ 
50,000 രാപ മഽതൽ 5 ലക്ഷം രാപ വീരയഺണ്  മഽറ഻വഺടഔയ്ക്ക്ക് 
പര഻ധ഻യഽ ട്.  ഡയബറ്റ഻ഔ് ീററ്റ഻ുനഺപത഻ (ഔണ്), ഔ഻്ന഻, ഡയബറ്റ഻ഔ് ഫാട്ട്, 
ദഺതഺവ഻ന് ീറ ീങലവഽഔൽ ഈള് പ്പീടയഽള വ ഔ഻്ന഻ ന്ദ്ടഺന് സ്ലഺന് റ് തഽടങ്ങ഻യ 
ന്ദ്പുമഹവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺഔഽന്ത഻ന് പര഻രക്ഷ നല് ഔഽം. 

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പ പര഼ക്ഷ 1 

ഒുരഺ ആന് ഷവററഽം ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പഽള വ ീങലവഽഔള്  നല് ഔഽന്ത് 
വയതയസ്ത ഔഺലയളവ഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം, ഄത് ുപഺള഻സ഻യ഻ല്  
ന഻ര് വങ഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടു ടഺവഽം,  സഺധഺരണഖത഻യ഻ല്  ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പ് -
---------------------പര഻രക്ഷ നല് ഔഽന്ത്. 

I. 15 ദ഻വസം 
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II. 30 ദ഻വസം 
III. 45 ദ഻വസം 

IV. 60 ദ഻വസം 

 

R. ുുരഺഖ  ുപഺള഻സ഻ഔള഻ീല മഽക  ുെഺസഽഔൾ  

1. ീനറ്റഇ ഇനവര്ക്കഇ ദഺതഺവ് 

ീനറ്റ് വര് ക്ക് ദഺതഺവ് എന്ഺൽ ആന് ഷവൽ നല് ഔഽന് തഽഔ സവ഼ഔര഻ചാണ് ആന് ഷവൽ 
ീങയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻യഽീട ൂഔയാറ഻ൽ ന഻ന്ഽം പണം വഺങ്ങഺീത ൂവദയുസവനങ്ങൽ 
നല് ഔഽന് രഽ ട഻പ഻എ ഄഥവഺ രഽ ആന് ഷവറൽ ല഻സ്റ്റ് ീങയ്ക്ത഻ട്ടുള വ രഽ 
അശഽപന്ദ്ത഻ ഄഥവഺ അുരഺഖയ പര഻പഺലന ുഔന്ദ്രം. ശിംകലയ഻ൽ ഈള് ീപ്പടഺത്ത 

അശഽപന്ദ്ത഻ഔള഻ലഽം ുരഺഖ഻ഔള് ക്ക് ുപഺഔഺം പുക്ഷ ഄവൽ ഈയര്ക്ന് ന഻രക്ക഻ൽ ഫ഼സ് 
ഇടഺക്കഽം. 

2. ത്പ഻ുെര്്  ീത്പഺൂവഡര് ീനറ്റഇ ഇനവര്ക്കഇ (പ഻പ഻എന്) 

മ഻ഔചാണ ന഻രക്ക഻ൽ ങ഻ഔ഻ത്സ ഖഽണന഻ലവഺരം ഈറപ്പഺക്കഽന്ത഻ന് തഺത്പരയമഽള വ 

അശഽപന്ദ്ത഻ഔളുീട ശിംകലയഽ ടഺക്കഺനഽള വ ീസിഔരയം ആന് ഷവറര് ക്കഽ ട്. 
ആന് ഷവററഽീട മഽന് ഔഺല ഄനഽഭവം, ഈപുയഺഖം, പര഻പഺല ീങലവ് എന്഻വയ്ക്ക്ക് 
മഺന്ദ്തം ഇ ന്ദ്ഖാപ്പ് പര഻മ഻തീപ്പടഽഔയഺീണക഻ൽ, ആത഻ീന ന്ദ്പ഻ുഫര് ഡ് ീന്ദ്പഺൂവഡൽ 
ീനറ്റ് വര് ക്ക് (പ഻പ഻എന് ) എന്റ഻യീപ്പടഽം. 

3. ഔ ഺഷ് ഇനീലസ്ഡ ുസവനം 

„ഔയഺഷ് ീലസ് ുസവനം‟ എന്ഺൽ ആന് ഷവൽ ീങയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻യഽീട ങ഻ഔ഻ത്സഺ 
ീങലവ് ുപഺള഻സ഻യഽീട വയവസ്ഥയഽം ങട്ടവഽം ന്ദ്പഔഺരം ന്ദ്പ഼-ഒതൂറുസഷൽ 
ഄന്ദ്പാവൽ ലഭ഻ചാണ പര഻ധ഻ വീരയഽള വ തഽഔ ആന് ഷവറൽ  ുനര഻ട്ട് ീനറ്റ് വര് ക്ക് 
ീന്ദ്പഺൂവഡര് ക്ക് നല് ഔഽം. „ഔയഺഷ് ീലസ്‟ ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന഻ൽ, ആന് ഷവറൽ 
നല് ഔഽന് ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ ഔഺര് ഡ് ഄഥവഺ സ്മഺര് ട്ട് ഔഺര് ഡ഻ലാീട ആന് ഷവൽ ീങയാറീപ്പട്ട 
വയക്ത഻ീയ അശഽപന്ദ്ത഻ക്കഺൽ ത഻ര഻ചാണറ഻യഽം. ഄവര് ക്ക് ആന് ഷവററ഻ൽ ന഻ന്ഽം 
മഽന് ഔഽട്ട഻യഽള വ ഄനഽമത഻യഽം ലഭ഻ക്കഽം. ഔയഺഷ് ീലസ് എന്ഺൽ ുഹഺസ്പ഻റ്റല഻ൽ  
ഄ്മ഻റ്റഺഔഽന് സമയത്ത് ആന് ഷവൽ ീങയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻ പണം ന്ഽം ീഔട്ട഻ 
വയ്ക്ക്ക ട മഺന്ദ്തമലല ഄശഽപന്ദ്ത഻ ബ഻ലലുഔൽ ആന് ഷവറൽ ുനര഻ട്ട് ഄശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ 
ഄടയ്ക്ക്കഽം. 

4. ുത് പഺര്ട്ട്യൂട്ട്഻ അ്മ഻ന഻സ്ഡുത്ടറ്റര് (ട഻പ഻എ) 

അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുമകലയ഻ീല രഽ ന്ദ്പമഽക വ഻ഔസനമഺണ ുതഡ് പഺര് ട്ട഻ 
ഄ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്റൽ ഄഥവഺ ട഻പ഻എ അവ഻ഷ്ഔര഻ചാണത്. അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് 
ീേയ഻മഽഔൽ ൂഔഔഺരയം ീങയാറുന് സവതന്ദ്ന്ത് സംഗടനഔളുീട ുസവനങ്ങൽ 
ുലഺഔീമമ്പഺടഽമഽള്ക്ല ആന് ഷവറര് മഺൽ ഈപുയഺഖ഻ചാണ് വരഽന്ഽ ട്. ആത്തരം 
ഏജന് സ഻ഔീളയഺണ് ട഻പ഻എഔൽ എന്് പറയഽന്ത്. 

ആന്ത്യയ഻ൽ, തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഔഺരയങ്ങള് ക്കഺണ് രഽ ആന് ഷവറൽ അുരഺഖയ 
ുസവനങ്ങള് ക്കഺയ഻ ട഻പ഻എ ഈപുയഺഖ഻ക്കഽന്ത്: 
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i. ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ എടഽത്തത഻ന് ീറ ീതള഻വഺയഽം അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ 
ഄ്മ഻റ്റഺഔഽന്ത഻ന് ീറ അവശയത്ത഻നഺയഽം ഐഡന് റ഻ന് റ഻ ഔഺര് ഡ് നല് ഔഽഔ. 

ii. ീനറ്റ് വര് ക്ക഻ല് ീപ്പട്ട അശഽപന്ദ്ത഻ഔള഻ൽ ഔയഺഷ് ീലസിന് ുസവനം നല് ഔഽഔ. 
iii. ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങൽ ീങയാറുഔ. 

അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ീേയ഻മഽഔളുീട ുമലഽള വ നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങൽ 
പാര് ത്ത഻ഔര഻ക്കഽന്ത഻ന് ആന് ഷവറര്ക്മഺൽ ന഻യമ഻ക്കഽന്  സവതന്ദ്ന്ത് വയക്ത഻ഔളഺണ് 
ട഻പ഻എഔൽ. ട഻പ഻എയഽീട ുസവനം അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺഔഽന്ത഻ന് അവശയമഺയ 
ഏഔ഼ഔിത ഐഡന് റ഻റ്റ഻ ഔഺര് ഡ് ആഷയാ ീങയാറുന്ത് മഽതല്  ഔയഺഷ് ീലസ് ഄഥവഺ 
റ഼യ഻ുമ്പഴ്ീസ്മന് റ് ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങൽ പാര് ത്ത഼ഔര഻ക്കഽന്ത് 
വീരയഺണ്. 

ുതഡ് പഺര് ട്ട഻ ഄ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്റൽ ഄഥവഺ ട഻പ഻എ എന്ഺൽ ഐഄര് ഡ഻എ (ുതഡ് 
പഺര് ട്ട഻ ഄ്മ഻ന഻ുസ്റ്റുറ്റഴ്സ് – അുരഺഖയ ുസവനം) ഄധ഻ഔിതരഽീട 2001-ീല 
ങട്ടന്ദ്പഔഺരം ൂലസന് സ് ുനട഻യ ഏീതഺരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽം അുരഺഖയുസവനങ്ങൽ 
നല് ഔഽന്ത഻നഺയ഻ രഽ ആന് ഷവറന് സ് ഔണ്പന഻യ഻ൽ ഫ഼സ് വഺങ്ങ഻ുയഺ ശണ്പളം 
വഺങ്ങ഻ുയഺ ുസവനം ീങയാറഺം. 

ഄങ്ങീന ആുപ്പഺൽ ആന് ഷവറര് മഺൽ അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ീേയ഻ം ുസവനങ്ങളുീട 
നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങൽ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് ീറ 5-6 ശതമഺനം ന്ദ്പത഻ഫലത്ത഻ൽ ട഻പ഻എഔള് ക്ക് 
ഓ്ു്സഺഴ്സ് ീങയാറുഔയഺണ് ീങയാറഺറ്. 

ുതഡ് പഺര് ട്ട഻ ഄ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്റൽ അശഽപന്ദ്ത഻ഔളുമഺയ഻ ഄഥവഺ അുരഺഖയ ുസവന 
ദഺതഺക്കളുമഺയ഻ ഔരഺറ഻ൽ ഏര്ക്ീപ്പടഽഔയഽം ശിംകലയ഻ൽീപ്പട്ട അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ 
ങ഻ഔ഻ത്സയ്ക്ക്ക് എത്തഽന് ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഔയഺഷ് ീലസ് ുസവനം 
ലഭ഻ക്കഽന്ഽ ീടന്് ഈറപ്പഺക്കഽഔയഽം ീങയാറും. അശഽപന്ദ്ത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പടഽന്ത഻നഽം 
അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ീേയ഻മഽഔളുീട നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങൽ പാര് ത്ത഻യഺക്കഽന്ത഻നഽം 
ആന് ഷവററഽീടയഽം ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീടയഽം മുദ്ധയയഽള വ ആടന഻ലക്കഺരഺമ് 
ട഻പ഻എഔൽ. 

5. ുശഽപത്ത഻ 
 ുരഺഖ഻ഔീള ഄഥവഺ പരഽക്ക് പറ്റ഻യവീര ങ഻ഔ഻ത്സ഻ക്കഺൽ ീസിഔരയമഽള വ ുഡ 
ീഔയൽ ഄഥവഺ ആന് ുപഷയന് റ് ീഔയറ഻നഽള വ ഏീതഺരഽ സ്ഥഺപനീത്തയഽം 
അശഽപന്ദ്ത഻ീയന്് പറയഽം, ആത് േ഻ന഻ക്കൽ എ്സ്റ്റഺല഻ഷ്ീമന് റ് (രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷന്  & 
റഖഽുലഷന് ) അക്ട് 2010 ഄഥവഺ ഄുത അക്ട഻ീല ീഷഡയാൽ ഒഫ് ീസക്ഷൽ 
56(1)-ൽ  ന്ദ്പുതയഔ വയവസ്ഥ ന്ദ്പഔഺരം തുദശ഻ഔ സവയംഭരണ സ്ഥഺപനത്ത഻ന് ീറ 
ഔ഼ഴ഻ൽ അശഽപന്ദ്ത഻യഺയ഻ രജ഻സ്റ്റൽ ീങയ്ക്ത഻ര഻ക്കണം ഄഥവഺ തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് 
മ഻ന഻മം ന഻ബന്ധനഔൽ പഺല഻ചാണ഻ര഻ക്കണം: 

a) 10,00,000 തഺീഴ ജനസംകയയഽള വ പട്ടണത്ത഻ൽ ഔഽറഞ്ഞത് 10 

ഔ഻ടക്കുയഺടഽഔാട഻യ ഔ഻ടത്ത഻ ങ഻ഔ഻ത്സ ീസിഔരയം ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കണം. 
b) 24 മണ഻ക്കാറഽം ന്ദ്പഺഖഭവതയമഽള വ നഴ്സ഻ങ്ങ് സ്റ്റഺഫ഻ന് ീറ ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കണം 
c) 24 മണ഻ക്കാറഽം ൂവദദ്ധരദ്ധയമഽള വ ുഡഺക്ടറഽീട ഄഥവഺ ുഡഺക്ടറഽമഺരഽീട 
ുസവനം ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കണം. 

d) ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ഔ഻യ നടപട഻ഔള് ക്കഺയ഻ നന്ഺയ഻ സജജ഼ഔര഻ചാണ ഒപ്പുറഷൽ ത഼ുയറ്റൽ 
ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കണം. 

e) ുരഺഖ഻ഔളുീട ൂദനംദ഻ന റ഻ുക്കഺര് ഡ് സാക്ഷ഻ക്കഽഔ. 
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6. ീമഡ഻ക്കല് ത്പഺകട഼ഷ്ണര് 

ആന്ത്യയ഻ീല ഏീതക഻ലഽം സംസ്ഥഺനീത്ത ീമഡ഻ക്കൽ ീഔിണ് സ഻ല഻ന് ീറ സഺധഽതയഽള വ 

രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷനഽള വതഽം ഄത഻ന് ീറ ഄധ഻ഔഺരപര഻ധ഻യ഻ൽ ങ഻ഔ഻ത്സ഻ക്കഽന്ത഻ന് 
ഄനഽമത഻യഽള വതഽം ഄയഺളുീട ൂലസന് സ഻ന് ീറ ഄധ഻ഔഺരപര഻ധ഻യ഻ൽ 
ങ഻ഔ഻ത്സ഻ക്കഽയഽം ീങയാറുന് വയക്ത഻യഺണ് രഽ ീമഡ഻ക്കൽ ന്ദ്പഺക്ട഼ഷ്ണൽ. 

7. ുയഺഖ യഺയ ുനഴ്സ്ഡ 

ുയഺഖയയഺയ ുനഴ്സ് എന്ഺൽ ുനഴ്സ഻ംഖ് ീഔിണ് സ഻ൽ ഒഫ് ആന്ത്യയഽീട ഄഥവഺ 
ആന്ത്യയ഻ീല ഏീതക഻ലഽം സംസ്ഥഺനീത്ത ുനഴ്സ഻ംഖ് ീഔിണ് സ഻ല഻ന് ീറ സഺധഽതയഽള വ 

രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷനഽള വ വയക്ത഻. 

8. മ഻തമഺയതഽം ുവശ വഽമഺയ ീചലവഽഔൾ 

ന഻ര് ദ഻ഷ്ട ുരഺഖത്ത഻ന് ന഻ര് ദ഻ഷ്ട ഭാന്ദ്പുദശത്ത് മ഻തമഺയ ങ഻ഔ഻ത്സ ീങലവഽഔള് ക്കഺണ്  
ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരം നഷ്ടപര഻ഹഺര നല് ഔഽഔ എന് രഽ വയവസ്ഥ അുരഺഖയ 
ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ എുപ്പഺഴഽം ഈ ടഺവഽം. 

സഺധഺരണ ന഻ര് വങനം എീന്ത്ന്ഺൽ  ുരഺഖ഻യഽീട ഄവസ്ഥയ്ക്ക്ക് അവശയമഺയ 
ങ഻ഔ഻ത്സയ്ക്ക്കഽള വ ങഺര് ജ് മഺന്ദ്തം ഇടഺക്കണം, രഽ ന്ദ്പുദശത്ത് സമഺന 
ുരഺഖത്ത഻ന്  സഺധഺരണയഺയ഻ ഇടഺക്കഽന് ങഺര് ജഽഔളുീട പര഻ധ഻ ര഻ക്കലഽം 
ഔവ഻യരഽത് മഺന്ദ്തമലല ആന് ഷവറന് സ് ആലലഺയ഻രഽീന്ക഻ൽ ഇടഺക്കഺത്ത ങഺര് ജഽഔൽ 
ഈള് ീപ്പടഽത്തരഽത്. 

ഇ വയവസ്ഥ ുസവനദഺയൽ നല്ഔഽന് ഄധ഻ഔ ബ഻ലലുഔള഻ൽ ന഻ന്ഽം ആന് ഷവറീറ 
സംരക്ഷ഻ക്കഽം മഺന്ദ്തമലല ഔഽറഞ്ഞ ീങലവ഻ൽ ങ഻ഔ഻ത്സ഻ക്കഺൽ ഔഴ഻യഽന് സഺധഺരണ 
ുരഺഖങ്ങള് ക്ക് ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ വല഻യ അശഽപന്ദ്ത഻ഔീള സമ഼പ഻ക്കഽന്഻ന് 
തടയഺൽ സഺധ഻ക്കഽം. 

9. ീെയ഻ം ുനഺട്ട്യൂട്ട്഼സ്ഡ 

ീേയ഻ം നടന്ഺലഽടന്  ഄറ഻യ഻ക്കഽന്ത഻നഽം  ുഡഺക്കഽീമന്  റഽഔൽ സമര് പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന് 
ന഻ര് ദ഻ഷ്ട സമയപര഻ധ഻യഽം ഒുരഺ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ഔളും നല് ഔഽന്ഽ ട്. 
അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ഔള഻ൽ, ഈപുഭഺക്തഺവ് ഏീതഺീക്ക തരത്ത഻ലഽള വ 

ഔയഺഷ് ീലസ് ീസിഔര്.മഺുണഺ അന്ദ്ഖഹ഻ക്കഽന്ത്, ഄത് ുഹഺസ്പ഻റ്റല഻ൽ 
ഄ്മ഻റ്റഺഔഽന്ത഻ന് വളീര മഽമ്പ് തീന് ഄറ഻യ഻ക്കണം. എന്ഺൽ ീേയ഻മഽഔൽ 
റ഼യ഻ുമ്പഺഴ്സ് ീങയാറുന് സരര് ഭങ്ങള഻ൽ, ീേയ഻മ഻ീനപ്പറ്റ഻ ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ 
ആന് ഷവറീറ ഄറ഻യ഻ക്കഽന് ഔഺരയത്ത഻ൽ ങ഻ലുപ്പഺൽ ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കഺറ഻ലല, മഺന്ദ്തമലല 
ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔൽ സമര് പ്പ഻ുക്ക ട ത഼യത഻ ഔഴ഻ഞ്ഞ് ദ഻വസങ്ങള് ക്ക് ുശഷം⁄ 
മഺസങ്ങള് ക്ക് ുശഷമഺയ഻ര഻ക്കഽം ഄത് സമര് പ്പ഻ക്കഽഔ. ബ഻ലല് സമര് പ്പ഻ക്കഽന്ത് 
ഔഺലതഺമസം ഈ ടഺഔഽന് മ഻ക്ക സരര് ഭങ്ങള഻ലഽം ബ഻ലലുഔള഻ൽ തഽഔ 
ഔാട്ട഻ഔഺണ഻ക്കഽഔ, ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻⁄ അശഽപന്ദ്ത഻ ഔിന്ദ്ത഻മം ഔഺണ഻ക്കഽഔ, 
തഽടങ്ങ഻യവ ീങയാറഺം. ആത് ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ഔൽ ഔിതയമഺയ഻ ീേയ഻മഽഔൽ 
ശര഻യഺക്കഽന്ത഻ീന ബഺധ഻ക്കഽം. അയത഻നഺൽ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ഔൽ ീപഺതഽുവ 
ീേയ഻മഽഔൽ ീപീട്ടന്് തീന് ഄറ഻യ഻ക്കണീമന്് ന഻ര് ബന്ധം പ഻ട഻ക്കഽന്ത്. 
ഡ഻സ്ങഺര് ജഺയ഻ ീപഺതഽുവ 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ൽ ീേയ഻ം ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔൽ 
സമര് പ്പ഻ക്കണം . ീേയ഻മഽഔള്  ുവഖത്ത഻ലഽം ഔിതയത്ത഻ലഽം റ഻ുപ്പഺര് ട്ട് ീങയാറഺൽ ആത് 
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ന്ദ്പഺപ്തമഺക്കഽം, മഺന്ദ്തമലല ആന് ഷവറര് ക്ക് അവശയമഺയ ഄുനവഷണങ്ങൽ നടത്തഺനഽം 
സഺധ഻ക്കഽം. 

നയഺയമഺയ ഔഺരണത്തഺലഺണ് ന഻ര് ദ഻ഷ്ട സമയം ഔഴ഻ഞ്ഞ് ീേയ഻ം ഄറ഻യ഻പ്പ്⁄ ുപപ്പൽ 
സമര് പ്പ഻ക്കൽ  ഔഴ഻ഞ്ഞീതന്് ീതള഻യ഻ചാണഺൽ ീേയ഻ം പര഻ഖണ഻ക്കണീമന്് 
ഐഅര് ഡ഻എ മഺര് ഗുരകഔൽ ഄനഽശഺസ഻ക്കഽന്ഽ ട്. 

10.  ീസൌജന  ുുരഺഖ  പര഻ുശഺധന 

വയക്ത഻ഖത അുരഺഖയ ുപഺള഻സ഻ഔള഻ൽ, ീേയ഻ം ന്ദ്ഫ഼ ുപഺള഻സ഻യഽടമഔള് ക്ക് ങ഻ല 
അനഽഔാലയങ്ങൽ നല് ഔഽന്ത഻ന് ീപഺതഽവഺയ രഽ വയവസ്ഥ ലഭയമഺണ്. നഺല് 
തഽടീരത്തഽടീരയഽള വ ീേയ഻ം ന്ദ്ഫ഼ ുപഺള഻സ഻ ഔഺലഺവധ഻ഔളുീട ടഽവ഻ൽ അുരഺഖയ 
പര഻ുശഺധനയഽീട ീങലവഽഔൽ റ഼യ഻ുമ്പഺഴ്സ് ീങയാറുന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥ രഽപഺട് 
ുപഺള഻സ഻ഔള഻ലഽ ട്. ഔഴ഻ഞ്ഞ് 3 വര് ഷീത്ത ശരഺശര഻ ആന് ഷവൽ തഽഔയഽീട 1% 
അണ് ആത഻നഺയ഻ ന഼ക്ക഻ വചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്. 

11.  ഔ ഽമ഻ുലറ്റ഼വ് ുബഺണസ്ഡ 

ഒുരഺ ീേയ഻ം ന്ദ്ഫ഼ വര് ഷത്ത഻ലഽം ആന് ഷവൽ തഽഔയഽീട ുമൽ രഽ ഔയഽമ഻ുലറ്റ഼വ് 
ുബഺണസ് നല് ഔഽഔ എന്തഺണ് രഽ ീേയ഻ം ന്ദ്ഫ഼ ുപഺള഻സ഻യഽടമീയ 
ുന്ദ്പഺത്സഺഹ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ മീറ്റഺരഽ മഺര് ഗം. ആത഻ന് ീറ ഄര് ഥം ഒുരഺ തവണം 
പഽതഽക്കഽുമ്പഺഴഽം ആന് ഷവൽ തഽഔ ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺനമഺയ഻ ഔാടഽഔ ഄതഺയത് 5% 

ഔാട്ടുഔ, ഄങ്ങീന 10 ീേയ഻ം ന്ദ്ഫ഼ പഽതഽക്കലഽഔള഻ലഺയ഻ പരമഺവധ഻ 50% വീര 
ഄനഽവദ഻ക്കഽഔ. ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ക്ക് യഥഺര് ഥ ആന് ഷവൽ തഽഔ ഄടചാണ് 
ഈയര് ന് പര഻രക്ഷ അസവദ഻ക്കഺം. 

ഉദഺഹരണം  

രഽ വയക്ത഻ 5000 രാപ ന്ദ്പ഼മ഻യം നല് ഔ഻ 3 ലക്ഷം രാപയഽീട ുപഺള഻സ഻ 
എടഽത്തഽ. അദയീത്ത വര് ഷം ഄയഺൽ ീേയ഻ം ന്ഽം തീന് ീങയ്ക്ത഻ീലലക഻ൽ 
ര ടഺമീത്ത വര്  ഷം ഄയഺള് ക്ക് 5000 രാപ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ൽ തീന് 3.15 

ലക്ഷത്ത഻ന് ീറ പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം (ഔഴ഻ഞ്ഞ വര് ഷുത്തക്കഺളും 5% ഔാടഽതൽ). ആത് 
10 വര് ഷത്ത഻ൽ ഔാടഽതൽ ീേയ഻മ഻ലലഺത്ത പഽതഽക്കലഽഔള഻ൽ 4.5 ലക്ഷം വീര 
വര് ദ്ധ഻ക്കഽം. 

12.  മഺലസ്ഡ⁄ ുബഺണസ്ഡ 

ീേയ഻മ഻ലലഺീത ുപഺള഻സ഻ ന഻ലന഻ര് ത്തഽന്ത഻ന് അനഽഔാലയം നല് ഔഽന്ത് ുപഺീല, 
ഄത഻ന് ുനീര എത഻ീരയഽള വതഺണ് മഺലസ്. ആവ഻ീട, ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരമഽള വ 

ീേയ഻ം വളീര ഈയര് ന്തഺീണക഻ൽ, പഽതഽക്കഽന് സമയത്ത് രഽ മഺലസ് ഄഥവഺ 
ഄധ഻ഔ ന്ദ്പ഼മ഻യം ഔാട഻ ഇടഺക്കഽം. 

സമാഹുക്ഷമത്ത഻നഽള വ ുപഺള഻സ഻ എന് ന഻ലയ഻ൽ വയക്ത഻ഖത അുരഺഖയ 
ുപഺള഻സ഻ഔള് ക്ക് ആതഽവീര മഺലസ് ഇടഺക്ക഻യ഻ട്ട഻ലല. 

എന്ത്഻രഽന്ഺലഽം, ന്ദ്ഖാപ്പ് ുപഺള഻സ഻ഔളുീട ഔഺരയത്ത഻ൽ,  ന഻ര് ദ഻ഷ്ട പര഻മ഻ത഻ക്കഽള വ഻ൽ 
ീേയ഻മ഻ന് ീറ ഄനഽപഺതം ന഻ലന഻ര് ത്തഽന്ത഻ന് മഽഴഽവൽ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻നഽമഺയ഻ മഺലസ് 
ഇടഺക്കഺറഽ ട്. ഄതഽുപഺീല നലല ഄനഽഭവമഺീണക഻ൽ ുബഺണസ഻ന് ീറ രാപത്ത഻ൽ 
ന്ദ്പ഼മ഻യം ന഻രക്ക഻ന് ഡ഻സ്ീക്കി ട് ഄനഽവദ഻ക്കഽം. 
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13.  ുനഺ ീെയ഻ം  ഡ഻സ്ഡീക്കൌണ്ടഇ 

ങ഻ല ഈത്പന്ങ്ങള്  ആന് ഷവൽ തഽഔ ുബഺണസഺയ഻ നല് ഔഽന്ത഻ന് പഔരം  ഒുരഺ 
ീേയ഻ം ആലലഺത്ത വര് ഷവഽം  ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് ഡ഻സ്ീക്കി ട് നല് ഔഽം. 

14.  ുഔഺ-ുപയ്ീമന്റ് 

അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻യഽീട ഔ഼ഴ഻ീല ഒുരഺ ീേയ഻മ഻ന് ീറയഽം രഽ 
ഭഺഖം ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ തന് വഹ഻ക്കണീമന്തഺണ് ുഔഺ-ുപയ്ക്ീമന് റ് 
ീഔഺ ട് ഈുദശ഻ക്കഽന്ത്.  ആത് ഈത്പന്ീത്ത അന്ദ്ശയ഻ചാണ്  ന഻ര് ബന്ധ഻തുമഺ 
ഄലലഺീതുയഺ അഔഺം . ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻  ഄനഺവശയമഺയ഻ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ 
ഄ്മ഻റ്റഺഔഽന്ത് ഴ഻വഺക്കഺൽ ുഔഺ-ുപയ്ക്ീമന് റ഻ലാീട സഺധ഻ക്കഽം. 

ുഔഺ-ീഷയറ഻ംഖ് എന്ത് ഄധ഻ഔം എന്റ഻ീപ്പടഽന് ന഻ശ്ച഻ത തഽഔയഺഔഺം, ഄഥവഺ  
ീേയ഻ം തഽഔയഽീട ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺനമഺഔഺം.  ങ഻ല ഄസഽകങ്ങള് ക്ക് ഄതഺയത് 
ന്ദ്പമഽക ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ഔ഻യഔള് ക്ക് ഄഥവഺ സഺധഺരണ ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ഔ഻യഔള് ക്ക് ഄഥവഺ ന഻ര് ദ഻ഷ്ട 
ന്ദ്പഺയപര഻ധ഻ ഔഴ഻ഞ്ഞ വയക്ത഻ഔൽ തഽടങ്ങ഻യവയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ങ഻ല 
ഈത്പന്ങ്ങള് ക്ക് വ഻പണ഻യ഻ൽ ുഔഺ-ുപയ്ക്ീമന് റ് വയവസ്ഥഔളു ട്. 

15.  ഔ഻ഴ഻ക്കല്⁄അധ഻ഔം (ഡ഻ഡകടബ഻ൾ⁄എകസസ്ഡ) 

എ്സസ് എന്ഽം ഄറ഻യീപ്പടഽം, അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ഔള഻ൽ, ആത഻ീന 
ീപഺതഽുവ ുഔഺ-ുപ എന്ഺണ് പറയഽന്ത്. ആന് ഷവറൽ ീേയ഻ം നല് ഔഽന്ത഻ന് മഽമ്പ് 
ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ ഄടയ്ക്ുക്ക ട ന഻ശ്ച഻ത തഽഔയഺണ഻ത്, ഈദഺ.  രഽ 
ുപഺള഻സ഻യ഻ീല ഔ഻ഴ഻ക്കൽ 10,000 രാപയഺീണക഻ൽ,  ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ 
ഒുരഺ ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത നഷ്ടത്ത഻ന് ീറയഽം ീേയ഻മ഻ന് 10000 രാപ വ഼തം 
ഄടയ്ക്ക്കണം. 80000 രാപയഺണ് ീേയ഻ീമക഻ൽ, 1000 രാപ ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത 
വയക്ത഻യഽം 70000 രാപ ആന് ഷവററഽം മഽടക്കണം. 

16.  മഽറ഻ വഺടഔ ന഻ബന്ധമനഔൾ 

മ഻ക്ക ഈത്പന്ങ്ങള഻ലഽം പരമഺവധ഻ ീേയ഻ം തഽഔയഺയ഻  ആന് ഷവൽ തഽഔീയ 
പര഻മ഻തീപ്പടഽന്ീതക഻ലഽം ങ഻ല ഈത്പന്ങ്ങൽ ആന്് മഽറ഻ വഺടഔയഽീട ഔഺരയത്ത഻ൽ 
ങ഻ല ന഻ബന്ധനഔൽ ീവയ്ക്ക്കഽന്ഽ ട്. ഄനഽഭവത്ത഻ന് ീറ പര഻ങയത്ത഻ൽ ഈയര് ന് മഽറ഻ 
വഺടഔയഺണ് മറ്റ് എലലഺ ീങലവഽഔളുമഺയ഻ തഺരതമയം ീങയാറുുമ്പഺൽ 
ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷൽ ീങലവഽഔള഻ൽ വളീര മഽന്഻ൽ ന഻ല് ക്കഽന്ത്. അയത഻ൽ 
ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരം മഽറ഻ വഺടഔ ന്ദ്പത഻ദ഻നം ആന് ഷവൽ തഽഔയഽീട 1 ശതമഺനം എന് 
വയവസ്ഥയഽ ീടക഻ൽ 1 ലക്ഷം രാപ ആന് ഷവൽ തഽഔയഽള വ രഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്  
ന്ദ്പത഻ദ഻നം 1000 രാപ മഽറ഻ വഺടഔയഺയ഻ ീേയ഻ം ീങയാറഺം. ആത് വയക്തമഺയ഻ 
സാങ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത് എീന്ത്ന്ഺൽ വല഻യ അശഽപന്ദ്ത഻ഔള഻ൽ അര് ഭഺടപ്പൂര് േം ങ഻ഔ഻ത്സ 

ുതടഺൽ ഈുദശ഻ക്കഽന് വയക്ത഻ ഈയര് ന് ആന് ഷവൽ തഽഔയഽള വ ുപഺള഻സ഻ വഺങ്ങണം. 

17.  പഽതഽക്കല് വ വസ്ഥ 

ഐഅര് ഡ഻എയഽീട അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ഔൽ പഽതഽക്കൽ 
മഺര് ഗുരകഔള഻ലാീട അുരഺഖയ ുപഺള഻സ഻ഔൽ അജ഼വനഺന്ത്ം പഽതഽക്കഽന്ത് 
ന഻ര് ബന്ധമഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട്. ആന് ഷവറന് സ് ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ുനഺ ഄതഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട 
എീന്ത്ക഻ലഽം ഔഺരയത്ത഻ുലഺ ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻ ഔള വത്തരം ഄഥവഺ 
ഔിന്ദ്ത഻മം ഄഥവഺ എീന്ത്ക഻ലഽം വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ സംഖത഻ മറചാണു ീവയ്ക്ക്കഽഔുയഺ 
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ീങയാറുഔയഺീണക഻ൽ മഺന്ദ്തുമ രഽ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻യ്ക്ക്ക് പഽതഽക്കഽന്ത് 
ന഻ുഷധ഻ക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽഔയഽള വു 

18.  റത്ഩഺക്കഽന്നത഻നഽള്ള പ വ വസ്ഥ 

റദഺക്കഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥയഽം റഖഽുലറ്ററ഻ ഄനഽശഺസ഻ക്കഽന്ഽ ട്. ആന് ഷവൽ 
ീങയാറുന് വയക്ത഻ ഔള വത്തരം ഄഥവഺ ഔിന്ദ്ത഻മം ഄഥവഺ എീന്ത്ക഻ലഽം 
വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ സംഖത഻ മറചാണു ീവയ്ക്ക്കഽഔ ഄഥവഺ ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത 
വയക്ത഻യഽീട ന഻സിനഹഔരണം മാലം മഺന്ദ്തുമ രഽ ആന് ഷവറര് ക്ക് ുപഺള഻സ഻ റദഺക്കഺൽ 
സഺധ഻ക്കഽഔയഽള വു.  

ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ഄവസഺനം ബന്ധീപ്പട്ട ുമല് വ഻ലഺസത്ത഻ുലക്ക്  

രജ഻സ്റ്റൽ ീങയ്ക്ത എ⁄ഡ഻ അയ഻ ഔഽറഞ്ഞത് 15 ദ഻വസീത്ത ുനഺട്ട഼സ് നല് ഔണം. 
ആന് ഷവറൽ ുപഺള഻സ഻ റദഺക്കഽഔയഺീണക഻ൽ, ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരം ീേയ഻ം ന്ഽം 
നല് ഔ഻യ഻ട്ട഻ീലലക഻ൽ ഔഺലഺവധ഻ പാര് ത്ത഻യഺഔഺത്ത ുപഺള഻സ഻യഽീട ഄവസഺനം 
നല് ഔ഻യ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് ഄനഽപഺതമഺയ തഽഔ ഔമ്പന഻ ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് 
നല് ഔണം. 

ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ റദഺക്കഽന് സഺഹങരയത്ത഻ൽ, ന്ദ്പ഼മ഻യം റ഼ഫ ട് 
ഹിസവഔഺല ന഻രക്കഽഔള഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം, ഄതഺയത് ുന്ദ്പഺ-ുററ്റഺീയക്കഺളും  രഽ 
ശതമഺനം ഔഽറചാണ് മഺന്ദ്തുമ  ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് റ഼ഫ ട് 
ലഭ഻ക്കഽഔയഽള വു. രഽ തവണീയക഻ലഽം ീേയ഻ം ീങയ്ക്ത഻ട്ടു ീടക഻ൽ റ഼ഫ ട് 
ലഭ഻ക്കഽന്തലല. 

19.  ത്െ഼ ലഽക്കഇ ഔഺലഺവധ഻ 

രഽ ഈപുഭഺക്തഺവ് പഽത഻യ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽഔയഽം ുപഺള഻സ഻ 
ുഡഺക്കഽീമന് റ് ലഭ഻ചാണുപ്പഺൽ ഄത഻ീല ങട്ടങ്ങളും വയവസ്ഥഔളും തന഻ക്ക് 
ഄനഽുയഺജയമഺയതീലലന്് ുതഺന്഻യഺൽ, എന്ത്ഺണ് ഄയഺള് ക്ക് ീങയാറഺൽ സഺധ഻ക്കഽഔ? 

ഇ ന്ദ്പം  നം പര഻ഹര഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഐഅര് ഡ഻എ ഈപുഭഺക്തി ീസിഹിദമഺയ 
രഽ വയവസ്ഥ മഽുന്ഺട്ട് വചാണ഻ട്ടു ട്.  തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വയവസ്ഥഔള് ക്ക് 
ഄനഽസിതമഺയ഻ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന്  ുപഺള഻സ഻ ത഻ര഻ീഔ നല് ഔ഻ റ഼ഫ ട് ുനടഺം: 

1. ആത് ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ഔള് ക്കഽം അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് 
ുപഺള഻സ഻ഔള് ക്കഽം മഺന്ദ്തമഺണ് ബഺധഔം. ഐഅര് ഡ഻എ ഄടഽത്ത഻ീട ആത് 3 
വര് ഷം എന്ത഻ല്  ന഻ന്ഽം 1 വര് ഷമഺയ഻ ഔഽറചാണ഻ട്ടു ട്. 

2. ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് ുഡഺക്കഽീമന് റ് ലഭ഻ചാണ ത഼യത഻ മഽതൽ 15 ദ഻വസങ്ങൽ. ഇ 

ഔഺലയളവ഻ൽ,  ുപഺള഻സ഻ തഽടരുണഺ ുവ ടുയഺ എന്് ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് 
ത഼രഽമഺന഻ക്കഺം.  

3. ുപഺള഻സ഻ തഽടുര ട എന്് ഄയഺൽ ത഼രഽമഺന഻ചാണഺൽ, അ വ഻വരം ുരകമാലം 
എഴഽത഻ ആന് ഷവറീറ ഄറ഻യക്കഽഔ. 

4. തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ീങലവഽഔളുീട തഽഔ ഔഽറചാണത഻നഽുശഷം ന്ദ്പ഼മ഻യവഽം 
ത഻ര഻ീഔ നല് ഔഽം. 

a) പര഻രക്ഷയഽീട ഔഺലഺവധ഻യ്ക്ക്ക് ഄനഽപഺത഻ഔമഺയ റ഻സ്ഔ് ന്ദ്പ഼മ഻യം. 
b) ൂവദയ പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക് ആന് ഷവറര് ക്ക് ീങലവഺയ തഽഔ. 
c) സ്റ്റഺംപ് ഡയാട്ട഻ ങഺര് ജഽഔൽ. 
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20.  പഽതഽക്കഽന്നത഻നഽള്ള പ ുത്ഖസ്ഡ പ഻ര഼യ് 

അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻യഽീട അഔര് ഷഔമഺയ രഽ ഗടഔമഺണ് 
ആന് ഷവറന് സ് തഽടര് ചാണയഺയ഻ പഽതഽക്കഺൽ ഔഴ഻യഽന്ത്. വ഼ഴ്ങഔീളഺന്ഽം വരഽത്തഺീത 
ുപഺള഻സ഻ പഽതഽക്ക഻യഺല്  മഺന്ദ്തുമ ഇ അനഽഔാലയം ലഭ഻ക്കഽഔയഽളളു, സമയത്ത് 
പഽതഽക്കഽഔ എന്ത് വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ടതഺണ്. 

ഐഅര് ഡ഻എ മഺനദണ്ഡന്ദ്പഔഺരം, ഔഺലഺവധ഻ ത഼ര് ന്് ഔഴ഻ഞ്ഞ എലലഺ 
ുപഺള഻സ഻ഔള് ക്കഽം പഽതഽക്കഽന്ത഻നഺയ഻ 30 ദ഻വസീത്ത ുന്ദ്ഖസ് പ഻ര഼യഡ് ലഭ഻ക്കഽം. 

മഽന് -ആന് ഷവറന് സ഻ന് ീറ  ഔഺലഺവധ഻ ത഼ര് ന്ത഻നഽുശഷം 30 ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ൽ 
ുപഺള഻സ഻ പഽതഽക്കഽഔയഺീണക഻ൽ മഺന്ദ്തുമ എലലഺ തഽടര് ചാണയഺയ അനഽഔാലയങ്ങളും 
ലഭ഻ക്കഽഔയഽള വു. ആടുവളയ഻ൽ ഏീതക഻ലഽം ീേയ഻മഽഔൽ വര഻ഔയഺീണക഻ൽ ഄത് 
പര഻ഖണ഻ക്കഽഔയ഻ലല. 

വയക്ത഻ഖത ഈത്പന്ങ്ങള്  ഄനഽസര഻ചാണ്  പഽതഽക്കഽന്ത഻ന് ദ഼ര് ഗക്കഺല ുന്ദ്ഖസ് 
ഔഺലഺവധ഻ ആന് ഷവറര് മഺൽ പര഻ഖണ഻ുചാണക്കഽം 

മഽഔള഻ല്  ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് മ഻ക്ക വയവസ്ഥഔളും, ന഻ര് വങനങ്ങളും, 
ഴ഻വഺക്കലഽഔളും ഐഅര് ഡ഻എ മഺനദണ്ഡന്ദ്പഔഺരം ീഹല് ത്ത് ീറഖഽുലഷന് സ് 
അന് റ് ീഹല് ത്ത് ആന് ഷവറന് സ് സ്റ്റഺന് ുഡര് ൂ ഡുസഷൽ ന്ദ്പഔഺരം സ്റ്റഺന് ുഡര് ൂ ഡസ് 
ീങയ്ക്തവയഺണ്. 

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പ പര഼ക്ഷ 2 

ഐഅര് ഡ഻എ മഺനദണ്ഡന്ദ്പഔഺരം, ഔഺലഺവധ഻ ത഼ര് ന്് ഔഴ഻ഞ്ഞ എലലഺ 
ുപഺള഻സ഻ഔള് ക്കഽം പഽതഽക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ----------ുന്ദ്ഖസ് പ഻ര഼യഡ് ലഭ഻ക്കഽം. 

I.  15 ദ഻വസം 
II.  30 ദ഻വസം 
III.  45 ദ഻വസം 
IV. 60 ദ഻വസം 

 

സംത്ഖഹം  

a) ഄസഽകമാലുമഺ ഄപഔടം മാലുമഺ ഈള വ ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന് ീങലവഽഔള഻ൽ 
ന഻ന്ഽം   ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് അുരഺഖയ. ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ 
സഺമ്പത്ത഻ഔ സംരക്ഷണം നല് ഔഽം.  

b) പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന് അളുഔളുീട എണം ഄനഽസര഻ചാണ് അുരഺഖയ. ആന് ഷവറന് സ് 
ഈത്പന്ങ്ങീള – വയക്ത഻ഖത ുപഺള഻സ഻, ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ ുപഺള഻സ഻, ന്ദ്ഖാപ്പ് 
ുപഺള഻സ഻, എന്഻ങ്ങീന തരംത഻ര഻ക്കഺം. 

c) ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷൽ എ്ീസ്പന് സ് ുപഺള഻സ഻ ഄഥവഺ ീമഡ഻ീേയ഻ം 
ഄസഽകമാലുമഺ ഄപഔടം മാലുമഺ ഈള വ ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന് ീങലവഽഔൽ 
ത഻ര഻ീഔ നല് ഔഽം. 

d)  ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പഽള വ ീങലവഽഔള്  നല് ഔഽന്ത് ന഻ര് ദ഻ഷ്ട  
ഔഺലയളവ഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം, ഄത് ുപഺള഻സ഻യ഻ല്  ന഻ര് വങ഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടു ടഺവഽം,  
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സഺധഺരണഖത഻യ഻ല്  ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പ്  30 ദ഻വസീത്ത പര഻രക്ഷ 

നല് ഔഽന്ത്. 

e) ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന് ഔഴ഻ഞ്ഞഽള വ ീങലവഽഔള്  നല് ഔഽന്ത് ന഻ര് ദ഻ഷ്ട 
ഔഺലയളവ഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം, ഄത് ുപഺള഻സ഻യ഻ല്  ന഻ര് വങ഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടു ടഺവഽം,  
സഺധഺരണഖത഻യ഻ല്  ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷൽ ഔഴ഻ഞ്ഞഽള വ ീങലവഽഔൽ 60 

ദ഻വസുത്തക്കഺണ് പര഻രക്ഷ നല് ഔഽന്ത്. 

f) ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ ുപഺള഻സ഻ഔള഻ീല തഽഔ ഔഽടഽംബത്ത഻ീല എലലഺ ഄംഖങ്ങള് ക്കഽം 
ഔാട഻യഺണ്, ആവ഻ീട ഭര് ത്തഺവ്⁄ഭഺരയ, അന്ദ്ശ഻തരഺയ ഔഽട്ട഻ഔൽ, അന്ദ്ശ഻തരഺയ 
മഺതഺപ഻തഺക്കള് ക്കഽം തഽടങ്ങ഻യ ഔഽടഽംബത്ത഻ീല എലലഺവര് ക്കഽം റ്റ ആന് ഷവൽ തഽഔ 
ീഔഺ ട് പര഻രക്ഷ നല് ഔഽം. 

g) ുഹഺസ്പ഻റ്റൽ ഔയഺഷ് ുപഺള഻സ഻ഔൽ ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷൽ ഔഺലഗട്ടത്ത഻ീല ഒുരഺ 
ദ഻വസവഽം ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ന഻ശ്ച഻ത തഽഔ നല് ഔഽം. 

h) ഹിദയഺഗഺതം, ഔഺന് സൽ, പക്ഷഺഗഺതം ുപഺലഽള വ മഽന് ഔാൽ ന഻ര് വങ഻ചാണ഻ട്ടുള വ 

ഖഽരഽതര ഄസഽകങ്ങൽ ഈ ടഺഔഽഔയഺീണക഻ൽ നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല് ഔഽന് ന഻ശ്ച഻ത 
അനഽഔാലയ ലഺനഺണ് ഖഽരഽതരമഺയ ഄസഽക പര഻രക്ഷ (Critical illness 

cover). 

i) ന഻ര് ദ഻ഷ്ട തഽഔീയക്കഺളും (ീന്ദ്തുഷഺള് ഡ് എന്് പറയഽം) ഈയര് ന് ആന് ഷവൽ 
തഽഔയഽീട പര഻രക്ഷ വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന്  ുപഺള഻സ഻യഺണ് ുടഺപ്-ഄപ് 
ുപഺള഻സ഻ഔൽ ഄഥവഺ ഈയര് ന് ഔ഻ഴ഻വഽള വ ുപഺള഻സ഻ 

j) ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പരയഺപ്തമഺയ സംരക്ഷണം നല് ഔഽന്ത഻ീനഺപ്പം 
ന഻ര് ദ഻ഷ്ട ഔഺലഗട്ടത്ത഻ുലക്ക്  ുപഺള഻സ഻യഽീട വ഻ല ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഫ഻്സഡ് 
ീബന഻ഫ഻റ്റ് പര഻രക്ഷഔൽ ആന് ഷവറീറ സഹഺയ഻ക്കഽം. 

k) ഄന്ദ്പത഼ക്ഷ഻തമഺയ഻ ഈ ടഺഔഽന് ഄപഔടം മാലം ഈ ടഺഔഽന്മരണത്ത഻നഽം 
ൂവഔലയത്ത഻നഽം വയക്ത഻ഖ ഄപഔട ുപഺള഻സ഻ഔൽ നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല് ഔഽം. 

l) അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺുഔ ടത് അവശയമ഻ലലഺത്ത ദന്ത് ങ഻ഔ഻ത്സഔൽ, ുനന്ദ്ത 
പര഻പഺലന ീങലവഽഔൽ, സഺധഺരണ ീമഡ഻ക്കൽ പര഻ുശഺധനഔളും ീടസ്റ്റുഔളും 
തഽടങ്ങ഻യ ീമഡ഻ക്കൽ ീങലവഽഔള് ക്ക് ഓട്ട്-ുപഷയന് റ് പര഻രക്ഷ നല് ഔഽം. 

m) ന്ദ്ഖാപ്പ് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ ലഭ഻ക്കഽന്ത് ന്ദ്ഖാപ്പുഔള്  ക്ക്/ 
ഄുസഺസ഻ുയഷനഽഔള് ക്ക്/ സ്ഥഺപനങ്ങൽക്ക്/വയവസഺയങ്ങള് ക്കഽമഺണ്, ഄവര് ക്ക് 
രഽ ുമലധ഻ഔഺര഻ ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കണം പര഻രക്ഷ നല് ഔഽന്ത഻ന് അവശയമഺയ 
ഄന്ദ്തയഽം ഄളുഔൽ ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കണം. 

n) ഔഽടഽംബത്ത഻നഽള വ അീഔ ആന് ഷവൽ തഽഔയ്ക്ക്ക് മഽഔള഻ൽ വരഽന് ീങലഽവഔള് ക്ക് 
ുഔഺര് പ്പുറററ് ുഫ്ലഺട്ടൽ ഄഥവഺ ബഫൽ പര഻രക്ഷ സഹഺയഔമഺണ്. 

o) വ഻ുദശത്ത്  വചാണു ടഺഔഽന് ഄപഔടം, പര഻ക്ക്, ഄസഽകം എന്഻വ മാലമഽള വ  

ീങലവഽഔള് ക്ക് പര഻രക്ഷ നല് ഔഽന് ഈത്പന്മഺണ് ഒവര് സ഼സ് ീഹല് ത്ത് 
ആന് ഷവറന് സ് ഄഥവഺ ന്ദ്ടഺവൽ ആന് ഷവറന് സ് . 

p) ആന്ത്യൽ ീതഺഴ഻ലഽടമഔൽ വ഻ുദശത്ത് ഔരഺര഻ന് ഄയക്കഽന് ജ഼വനക്കഺര്ക്ക്കഽം 
പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് എടഽക്കഽന് ുപഺള഻സ഻യഺണ് ുഔഺര് പ്പുററ്റ് ന്ദ്ഫ഼ക്കവന് റ് 
ന്ദ്ടഺവുലഴ്സ്  ലഺൽ. 
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q) ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻ഔള് ക്ക് ഈ ടഺുയക്കഺവഽന് അശയക്കഽഴപ്പം 
ഴ഻വഺക്കഽന്ത഻നഺയ഻, ഐഅര് ഡ഻എ ീഹല് ത്ത് ആന് ഷവറന് സ഻ൽ ഈപുയഺഖ഻ക്കഽന് 
മ഻ക്ക പദങ്ങളും സ്റ്റഺന്  ുഡര് ൂ ഡസ് ീങയ്ക്ത഻ട്ടു ട്.  

 

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പ പര഼ക്ഷയഽീട ഉത്തരങ്ങൾ 

ഉത്തരം 1 

ശര഻യഺയ ഒപ്ഷൽ II 

ഒുരഺ ആന് ഷവററഽം ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പഽള വ ീങലവഽഔള്  നല് ഔഽന്ത് 
വയതയസ്ത ഔഺലയളവ഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം, ഄത് ുപഺള഻സ഻യ഻ല്  
ന഻ര് വങ഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടു ടഺവഽം,  സഺധഺരണഖത഻യ഻ല്  ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പ് 
30 ദ഻വസമഺണ് പര഻രക്ഷ നല് ഔഽന്ത്. 

ഉത്തരം 2 

ശര഻യഺയ ഒപ്ഷൽ I 

ഐഅര് ഡ഻എ മഺനദണ്ഡന്ദ്പഔഺരം, ഔഺലഺവധ഻ ത഼ര് ന്് ഔഴ഻ഞ്ഞ എലലഺ 
ുപഺള഻സ഻ഔള് ക്കഽം പഽതഽക്കഽന്ത഻നഺയ഻ 30 ദ഻വസീത്ത ുന്ദ്ഖസ് പ഻ര഼യഡ് ലഭ഻ക്കഽം. 

 

സവയം പര഼ക്ഷ ുചഺദ ങ്ങൾ  

ുചഺദ ം 1 
തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഏത് ന്ദ്പസ്തഺവനയഺണ് ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷൽ 
എ്ീസ്പന് സസ് ുപഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ശര഻? 

 I. ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന്  ീങലവഽഔള് ക്ക് മഺന്ദ്തം പര഻രക്ഷ നല് ഔഽം. 
 II. ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷൽ, ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലസഷന് മഽമ്പഽം ുശഷവഽമഽള വ 

ീങലവഽഔൽക്ക് പര഻രക്ഷ നല് ഔഽം. 
 III.  ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷൽ, ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലസഷന് മഽമ്പഽം ുശഷവഽമഽള വ 

ീങലവഽഔൽക്ക് പര഻രക്ഷ നല് ഔഽഔയഽം ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട മരണം 
സംഭവ഻ക്കഽഔയഺീണക഻ൽ ഔഽടഽംബത്ത഻ന് വന് തഽഔ നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല് ഔഽഔയഽം 
ീങയാറും. 

 IV.  അദയീത്ത വര് ഷം ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷൽ ീങലവഽഔള് ക്ക് പര഻രക്ഷ നല് ഔഽം 
അദയീത്ത വര് ഷം ീേയ഻ം ന്ഽം തീന്യ഻ീലലക഻ൽ ര ടഺമീത്ത വര് ഷം മഽതൽ 
ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലസഷന് മഽമ്പഽം ുശഷവഽമഽള വ ീങലവഽഔൽക്കഽം പര഻രക്ഷ 

നല് ഔഽം. 

ുചഺദ ം 2 

തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഏത് ന്ദ്പസ്തഺവനയഺണ് ശര഻ീയന്് ഔ ടഽപ഻ട഻ക്കഽഔ? 

 I. അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുരഺഖവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടതഺണ്. 
 II. അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് മരണവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടതഺണ് 
 III. അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുരഺഖഺവസ്ഥയഽം മരണവഽം ൂഔഔഺരയം ീങയാറും. 
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 IV. അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ഻ന് ുരഺഖഺവസ്ഥുയഺ മരണുമഺ അയ഻ യഺീതഺരഽ 
ബന്ധവഽമ഻ലല. 

 

ുചഺദ ം 3 

അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ന്ദ്പദഺനം ീങയാറുന്  ഔയഺഷ് ീലസ് ുസവനവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് 
തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഏത് ന്ദ്പസ്തഺവനയഺണ് ശര഻? 

 I. ീഭിത഼ഔ ഔയഺഷ് ുനഺട്ടുഔളഺയ഻ നല് ഔഽന്ത് ഴ഻വഺക്ക഻ മരങ്ങീള രക്ഷ഻ക്കഽഔ 
എന് ലക്ഷയ്ുത്തഺീട ആലുന്ദ്ക്ടഺണ഻ക്കഺയ഻ പണം വ഻തരണം ീങയാറുന്ത഻ീന 
ുന്ദ്പഺത്സഹ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ അവ഻ഷ്ഔര഻ചാണ പര഻സ്ഥ഻ത഻ 
ീസിഹിദപരമഺയ സംരഭമഺണ഻ത്. 

 II. ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ീസിജനയമഺയ ുസവനം നല് ഔഽഔ 
ഄത഻നഽുവ ട഻ പണം നല് ുഔ ട അവശയമ഻ലല, ന്ദ്പുതയഔ സ്ഔ഼മ഻ലാീട 
സര് ക്കഺൽ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻യ്ക്ക്ക് പണം നല് ഔഽം. 

 III. ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ എലലഺ ുപയ്ക്ീമന് റഽഔളും ആന് റര് ീനറ്റ് ബഺക഻ംഖ് 
വഴ഻ുയഺ ഔഺര് ഡഽവഴ഻ുയഺ നടക്കഽഔ, ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ ഔയഺഷഺയ഻ പണം 
സവ഼ഔര഻ക്കഽഔയ഻ലല. 

 IV.  ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ ുപയ്ക്ീമന് റ് ന്ഽംതീന് നല് ുഔ ടത഻ലല, 
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ീല ബ഻ലല് ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ ുനര഻ട്ട് ീസറ്റ഻ൽ ീങയാറും 

ുചഺദ ം 4 

അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ഻ൽ അശഽപന്ദ്ത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട പ഻പ഻എന്഻ന് ീറ പാര് ണ 
രാപീമന്ത്ഺണ്? 

 I. പല഻ഔ് ന്ദ്പ഻ുഫര് ഡ് ീനറ്റ് വര് ക്ക് 
 II. ന്ദ്പ഻ഫര് ഡ് ീന്ദ്പഺൂവഡൽ ീനറ്റ് വര് ക്ക് 
 III. പല഻ഔ് ൂന്ദ്പവറ്റ് ീനറ്റ് വര് ക്ക് 
 IV. ീന്ദ്പഺൂവഡര്  ന്ദ്പ഻ഫറന് ഷയൽ ീനറ്റ് വര് ക്ക് 

ുചഺദ ം 5 

തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഏത് ന്ദ്പസ്തഺവനയഺണ് ീതീറ്റന്് ഔ ടഽപ഻ട഻ക്കഽഔ? 

 I. രഽ ീതഺഴ഻ലഽടമയ്ക്ക്ക് തന് ീറ ജ഼വനക്കഺര് ക്കഺയ഻ ന്ദ്ഖാപ്പ് ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഺം. 
 II. രഽ ബഺക഻ന് തങ്ങളുീട ഈപുഭഺക്തഺക്കള് ക്കഺയ഻ ന്ദ്ഖാപ്പ് ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഺം. 
 III. രഽ ഔടയഽടമയ്ക്ക്ക് തന് ീറ ഈപുഭഺക്തഺക്കള് ക്കഺയ഻ ന്ദ്ഖാപ്പ് ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഺം. 
IV. രഽ ീതഺഴ഻ലഽടമയ്ക്ക്ക് തന് ീറ ജ഼വനക്കഺര് ക്കഺയ഻ എടഽക്കഽന് ന്ദ്ഖാപ്പ് ുപഺള഻സ഻ 
ജ഼വനക്കഺരഽീട ഔഽടഽംബഺംഖങ്ങീളയഽം ുങര് ക്കഺം. 

 

സവയ പര഼ക്ഷ ുചഺദ ങ്ങൾക്കഽള്ള പ ഉത്തരങ്ങൾ 

ഉത്തരം 1 

ശര഻യഺയ ഒപ്ഷൽ II 
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ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷൽ, ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലസഷന് മഽമ്പഽം ുശഷവഽമഽള വ ീങലവഽഔൽക്ക് 
ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷൽ  എ്ീസ്പന് സ് ുപഺള഻സ഻ പര഻രക്ഷ നല് ഔഽം. 

ഉത്തരം 2 

ശര഻യഺയ ഒപ്ഷൽ I 

അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുരഺഖവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടതഺണ്. 

ഉത്തരം 3 

ശര഻യഺയ ഒപ്ഷൽ IV 

ഔയഺഷ് ീലസ് ുസവനത്ത഻ൽ, ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ ുപയ്ക്ീമന് റ് ന്ഽംതീന് 
നല് ുഔ ടത഻ലല, അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ീല ബ഻ലല് ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ ുനര഻ട്ട് ീസറ്റ഻ൽ 
ീങയാറും. 

ഉത്തരം 4 

ശര഻യഺയ ഒപ്ഷൽ II 

പ഻പ഻എന്  എന്ഺൽ ന്ദ്പ഻ഫര് ഡ് ീന്ദ്പഺൂവഡൽ ീനറ്റ് വര് ക്ക് 

ഉത്തരം 5 

ശര഻യഺയ ഒപ്ഷൽ III 

ന്ദ്പസ്തഺവന I, II, IV എന്഻വ ശര഻യഺണ്. ന്ദ്പസ്തഺവന III ീതറ്റഺണ്, രഽ 
ഔടയഽടമയ്ക്ക്ക് തന് ീറ ഈപുഭഺക്തഺക്കള് ക്കഺയ഻ ന്ദ്ഖാപ്പ് ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഺൽ 
സഺധ഻ക്കഽഔയ഻ലല. 
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പഺഠം 9 

ുുരഺഖ  ഇന്ഷവറന്സ്ഡ അണ്ടര്ൂ ററ്റ഻ംഗ് 

ുമഽകം 

ഇ പഺഠത്ത഻ൽ നമഽക്ക് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ഻ീല ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ഻ീനക്കഽറ഻ചാണ് പഠ഻ക്കഺം. 
ഏീതഺരഽ ആന് ഷവറന് സ഻ീലയഽം ഏറ്റവഽം ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ഗടഔമഺണ് ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ്, 
ുപഺള഻സ഻ ആഷയാ ീങയാറുന്ത഻ൽ ആത് വല഻യ പകഺണ് വഹ഻ക്കഽന്ത്. ഇ പഺഠത്ത഻ലാീട 
ന഻ങ്ങള് ക്ക് ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ഻ന് ീറ ഄട഻സ്ഥഺന തതവങ്ങീളയഽം വ഻വ഻ധ ഈപഔരണങ്ങീളയഽം 
ര഼ത഻ഔീളയഽം നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങീളയഽം ഔഽറ഻ചാണ് മനസിന഻ലഺക്കഺം. ആത഻ലാീട നമഽക്ക് ന്ദ്ഖാപ്പ് 
അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ഻ീനപ്പറ്റ഻യഽം മനസിന഻ലഺക്കഺം. 

പഠനുമകലഔൾ 

 

A. എന്ത്ഺണ് ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ്? 
B. ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് – ഄട഻സ്ഥഺന സകല് പങ്ങൽ 
C. ഫയല്  അന് റ് യാസ് മഺനദണ്ഡങ്ങൽ 
D. ഐഅര് ഡ഻എഐയഽീട മറ്റ് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ങട്ടങ്ങൽ 
E. ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ഻ന് ീറ ഄട഻സ്ഥഺന തതവങ്ങളും ഈപഔരണങ്ങളും 
F. ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യ 
G. ന്ദ്ഖാപ്പ് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് 
H. ഒവര് സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ആന് ഷവറന് സ഻ന് ീറ ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് 
I. ുപഴ്സണൽ ഄപഔട ആന് ഷവറന് സ഻ന് ീറ ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് 

ഇ പഺഠം പഠ഻ചാണത഻നുശഷം ന഻ങ്ങള് ക്ക് സഺധ഻ുക്ക ടത്: 

a) ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് എന്ത്ഺീണന്് വ഻വര഻ക്കഽഔ 
b) ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ഻ന് ീറ വ഻വ഻ധ സകല് പങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണ് വ഻ശദ഼ഔര഻ക്കഽഔ 
c) ഄ ടര് ൂ ററ്റര് മഺര്  ഈപുയഺഖ഻ക്കഽന് വ഻വ഻ധ ഈപഔരണങ്ങീളയഽം തതവങ്ങീളയഽം 
ഔഽറ഻ചാണ് ന്ദ്പത഻പഺദ഻ക്കഽഔ 

d) അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ഔളുീട സമ്പാര് ണ ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യ 
വയക്തമഺക്കഽഔ 

e) ന്ദ്ഖാപ്പ് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ഔള് ക്ക് എങ്ങീനയഺണ് ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് 
ീങയാറുന്ീതന്് വ഻ശദമഺക്കഽഔ. 

 

ഈ സേര്ഭം ുനഺക്കഽഔ 

48 വയസിനുള വ ുസഺറ് ഓറ്റ് ീവയൽ എന് ജ഻ന഼യറഺയ മന഼ഷ് തന഻ക്കഽുവ ട഻ അുരഺഖയ 
ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഺൽ ത഼രഽമഺന഻ചാണു. ഄയഺള്  രഽ ആന് ഷവറന് സ് 
ഔമ്പന഻യ഻ൽീങന്ഽ, ഄവര്  ഄയഺള് ക്ക് തന് ീറ ശഺര഼ര഻ഔ- മഺനസ഻ഔ അുരഺഖയം, 
ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഖങ്ങൽ, ഄയഺളുീട ഔഽടഽംബ അുരഺഖയ ങര഻ന്ദ്തം, ശ഼ലങ്ങൽ തഽടങ്ങ഻യ 
ഄുനഔം ുങഺദയള് ക്ക് ഈത്തരം പാര഻പ്പ഻ുക്ക ട രഽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺം നല് ഔ഻. 

ഄയഺളുീട ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺം ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷം, ഄയഺുളഺട് ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ-വയസിന്, 
ുമല് വ഻ലഺസം എന്഻വയ്ക്ക്കഽള വ ീതള഻വഽം മഽൽ ീമഡ഻ക്കല്  റ഻ുക്കഺര് ഡഽഔളും ഹഺജരഺക്കഺൽ 
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അവശയീപ്പട്ടു. ഄത഻നഽുശഷം ഄയഺുളഺട്  അുരഺഖയ പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്കഽം ങ഻ല ീമഡ഻ക്കൽ 
പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്കഽം വ഻ുധയനഺഔഺൽ അവശയീപ്പട്ടു. 

നലല അുരഺഖയവഽം വരഽമഺനവഽമഽള വ മന഼ഷ഻ന് ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻യഽീട രഽ ദ഼ര് ഗ 
നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങള഻ൽ ഄത഻ശയം ുതഺന്഻. ആത഻ലാീടീയലലഺം ഔടന്് ുപഺയത഻നഽുശഷം, ൂവദയ 
പര഻ുശഺധനയ഻ൽ ഄയഺള് ക്ക് ഈയര് ന് ീഔഺളസ്ുന്ദ്ടഺളും രക്തസമ്മര് ദവഽമഽ ീടന്്  പറഞ്ഞഽ, 
ഄത് പ഻ന്഼ട് ഹിുന്ദ്ദഺഖത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഺനഽള വ സഺധയത ഔാടഽതലഺീണന്ഽം പറഞ്ഞഽ. 
ഄതഽീഔഺ ട് ഄയഺളുീട ഔാട്ടുഔഺരന് നല് ഔ഻യ ുപഺള഻സ഻യഽീട ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ുനക്കഺളും 
വളീര ഈയര് ന് ന്ദ്പ഼മ഻യമഽള വ ുപഺള഻സ഻യഺണ് ഄയഺള് ക്ക് വഺദ്ധരദഺനം ീങയ്ക്തത്, 
അയത഻നഺൽ ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഺൽ ഄയഺൽ വ഻സിനമ്മത഻ചാണു. 

ആവ഻ീട ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ഻ന് ീറ ഭഺഖമഺയ഻ട്ടുള വ വ഻വ഻ധ 
നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങളഺണ് ീങയ്ക്തത്.  റ഻സ്ഔ഻ന് പര഻രക്ഷ നല് ഔഽുമ്പഺൽ, ആന് ഷവറൽ റ഻സ്ഔഽഔൽ 
നലലുപഺീല പര഻ുശഺധ഻ക്കണം മഺന്ദ്തമലല ശരഺശര഻ ലഺഭവഽം ഈ ടഺക്കണം. റ഻സ്ഔ് ശര഻യഺയ 
ര഼ത഻യ഻ൽ വ഻ലയ഻രഽത്തഺീത വര഻ഔയഽം ീേയ഻ം ഈ ടഺഔഽഔയഽം ീങയാറുഔയഺീണീലലക഻ൽ, 
ഄത് നഷ്ടത്ത഻ൽ ഔലഺശ഻ക്കഽം. മഺന്ദ്തമലല, ആന് ഷവറൽ എലലഺ ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത഻ട്ടുള വ 

വയക്ത഻ഔള് ക്കഽം ഔാട഻ ുവ ട഻യഺണ് ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങൽ സവ഼ഔര഻ക്കഽന്ത്, ഇ പണം ഄവര്  രഽ 
ന്ദ്ടസ്റ്റ് ുപഺീല ൂഔഔഺരയം ീങയാറണം. 

 

A. എത്ഫഺണ് അണ്ടര്ൂ ററ്റ഻ംഗ്? 

1. അണ്ടര്ൂ ററ്റ഻ംഗ് 

ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ റ഻സ്ഔ഻ന് ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ പരയഺപ്തമഺയ ന്ദ്പ഼മ഻യം ഄടക്കഽന് 
അളുഔീള ആന് ഷവറന് സ് പാള഻ുലക്ക് ീഔഺ ട് വന്് ആന് ഷവൽ ീങയാറും.  റ഻സ്ഔ് 
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത഻ന് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ൂഔയാറ഻ൽ ന഻ന്ഽം ുഡറ്റഺ ുശകര഻ചാണ് വ഻ശഔലനം 
ീങയാറുന് ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യയഺണ് ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ്. ഇ ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യയ഻ലാീട ുശകര഻ചാണ വ഻വരങ്ങളുീട 
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ, ീന്ദ്പഺുപ്പഺസീറ ആന് ഷവൽ ീങയാറുണഺ ുവ ടുയഺ എന്് ഄവൽ 
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽം. ഄവര്  ഄങ്ങീന ത഼രഽമഺന഻ചാണ് ഔഴ഻ഞ്ഞഺൽ,  ഄത്തരം റ഻സ്ഔഽഔള഻ല്  
ന഻ന്ഽം മ഻തമഺയ ലഺഭം ഈ ടഺഔഽന്ത഻ന് എന്ദ്ത ന്ദ്പ഼മ഻യം ഇടഺക്കണം, ങട്ടങ്ങളും 
വയവസ്ഥഔളും എന്ത്ഺീക്കയഺണ് എന്ഽം ത഼രഽമഺന഻ക്കണം. 

അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുരഺഖഺവസ്ഥയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടതഺണ്. ആവ഻ീട ുരഺഖഺവസ്ഥീയ 
ന഻ര് വങ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് രഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഄസഽകം ഄഥവഺ ുരഺഖം മാലം അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ 
ന്ദ്പുവശ഻പ്പ഻ുക്ക ട഻ വരഺവഽന് റ഻സ്ഔ഻ീനയഺണ്. ഔഽറചാണ് ഔാട഻ വയക്തമഺയ഻ പറഞ്ഞഺൽ, 
ുരഺഖവസ്ഥീയ ന്ദ്പഺയവഽം (ീങറഽപ്പക്കഺീര ഄുപക്ഷ഻ചാണ് ന്ദ്പഺയമഺയവര് ക്കഺണ് ുരഺഖ 
സഺദ്ധയത ഔാടഽതല് ), ഄമ഻തഭഺരം, ഭഺരക്കഽറവ്, വയക്ത഻ഖത മഽന്  ുരഺഖങ്ങളുീട ങര഻ന്ദ്തം, 
പഽഔവല഻ ുപഺലഽള വ ശ഼ലങ്ങൽ ന഻ലവ഻ീല അുരഺഖയ സ്ഥ഻ത഻, ഄപഺയസഺദ്ധയതയഽള വ 

ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ീതഺഴ഻ൽ തഽടങ്ങ഻യവ വളീരുയീറ സവഺധ഼ന഻ക്കഽന്ഽ ട്. അുരഺഖയപരമഺയ 
ജ഼വ഻ത ൂശല഻, ീങറഽന്ദ്പഺയം തഽടങ്ങ഻യവ ുരഺഖഺവസ്ഥീയ ഄഔറ്റ഻ ന഻ര് ത്തഽന്ത഻നഽള വ 

അനഽഔാല ഗടഔങ്ങളഺണ്. 

ന഻ര്വചനം 

ആന് ഷവറന് സ഻ന് വഺദ്ധരദഺനം ീങയ്ക്ത഻ട്ടുള വ റ഻സ്ഔ് സവ഼ഔഺരയമഺുണഺ അീണക഻ൽ ഏത് 
ന഻രക്ക഻ലഽള വ, ഏത് വയവസ്ഥയ഻ലഽള വ ആന് ഷവറന് സ് പര഻രക്ഷയഺണ് സവ഼ഔര഻ുക്ക ടീതന്് 

ന഻ര് ണയ഻ക്കഽന് ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യയഺണ് അണ്ടര്ൂ ററ്റ഻ംഗ്. 
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2. അണ്ടര്ൂ ററ്റ഻ംഖ഻ന്ീറ ുവശ ഔത 

ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻യഽീട ീനടഽംതാണഺണ്, ഔഺരണം ഄന്ദ്ശദ്ധമഺയ഻ 
റ഻സ്ഔ് സവ഼ഔര഻ക്കഽഔ ഄഥവഺ അവശയമഺയ ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങൽ ഇടക്കഺത഻ര഻ക്കഽന്  എന് 
ഄവസ്ഥ ആന് ഷവറീറ വന് ബഺദ്ധയതയ഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽം. വളീര സാക്ഷ഻ചാണ് ഄഥവഺ മ഻ഔചാണ 
ര഼ത഻യ഻ൽ റ഻സ്ഔ് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത് ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ീയ  വല഻യ പാള഻ സിഷ്ട഻ചാണ് 
റ഻സ്ഔ് തഽലയമഺയ഻ വ഼ത഻ക്കഽന്ത഻ല്  ന഻ന്ഽം ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ീയ സംരക്ഷ഻ക്കഽം. ആത് 
റ഻സ്ഔഽം ബ഻സ഻നസിനും ശര഻യഺയ഻ തഽലനം ീങയാറുന്ത് ഖഽരഽതരമഺക്കഽഔയഽം ഄങ്ങീന  ഔ഻ട 
മത്സരത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽഔയഽം എക഻ലഽം സ്ഥഺപനത്ത഻ന് ലഺഭഔരമഺണ്. 

ആത്തരത്ത഻ലഽള വ തഽലനം ീങയാറുന്ത് ഄ ടര് ൂ ററ്ററഺണ്, ഫ഻ുലഺസഫ഻ ഄനഽസര഻ചാണ്, 
ുപഺള഻സ഻ഔളും ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻യഽീട റ഻സ്ഔ് ദഺഹവഽം ഔണക്ക഻ീലടഽക്കഽം.  രഽ 
ഔഺരയം ന്ദ്പുതയഔം ഒര് ക്കഽഔ റ഻സ്ഔ് സവ഼ഔര഻ക്കഽഔ എന്ത് ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട 
ഭഺവ഻യ഻ീല ീേയ഻ം ീസറ്റ഻ൽ ീങയ്ക്തഽീഔഺള വഺീമന്് നല് ഔഽന് ഈറപ്പഺണ്. 

3. അണ്ടര്ൂ ററ്റ഻ംഗ് - റ഻സ്ഡക  വ഻ലയ഻രഽത്തല് 

ന്ദ്ഖാപ്പ് ഄഥവഺ വയക്ത഻യഽീട സവഭഺവ സവ഻ുശഷതഔളുീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ റ഻സ്ഔ് 
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കൽ ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യയഺണ് ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ്.  റ഻സ്ഔ഻ന് ീറ വയഺപ്ത഻യഽീട 
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ, ഄ ടര് ൂ ററ്റൽ റ഻സ്ഔ് സവ഼ഔര഻ക്കുണഺ ുവ ടുയഺ എന്ഽം  
സവ഼ഔര഻ക്കഽന്ീതക഻ൽ ന഻രക്കഽഔളും വയവസ്ഥഔളും ന഻ബന്ധനഔളും  ത഼രഽമഺന഻ക്കഽം. 
ഏീതഺരഽ സഺഹങരയത്ത഻ലഽം സവ഼ഔര഻ക്കഽഔ എന് ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യ ീങയാറുന്ത്   തിപ്ത഻ഔരവഽം 
നയഺയവഽമഺയ തരത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം, ഄതഺയത്, സമഺനമഺയ എലലഺ റ഻സ്ഔഽഔളും 
പക്ഷഺപഺതം ഔാടഺീത തഽലയമഺയ഻ തരംത഻ര഻ക്കഽം. ഇ തരംത഻ര഻ക്കൽ ീപഺതഽുവ ീങയാറുന്ത് 
ന഻ര് ദ഻ഷ്ട സവ഼ഔര഻ക്കൽ ങഺര് ട്ടുഔളുീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം , ഒുരഺ റ഻സ്ഔ഻നഽമഽള വ 

ന്ദ്പമ഻യങ്ങൽ ഄത഻ന് ഄനഽസിതമഺയ഻ ഔണക്കഺക്കഽം. 

ന്ദ്പഺയം എന് ഗടഔം ഄസഽകത്ത഻നഽം മരണത്ത഻നഽമഽള വ സഺദ്ധയത വര് ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽീമക഻ലഽം 
മര഻ക്കഽന്ത഻ന് വളീര മഽമ്പ് തീന് ഄസഽകം വരഽഔയഽം ഄത് ഄട഻ക്കട഻ വന്ഽ 
ീഔഺ ട഻ര഻ക്കഽീമന് ഔഺരയവഽം ഒര് ക്കഽഔ. അയത഻നഺൽ ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് മഺനദണ്ഡങ്ങളും 
മഺര് ഗുരകഔളും മരണ പര഻രക്ഷീയ ഄുപക്ഷ഻ചാണ് അുരഺഖയ പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് വളീര 
ഔടഽത്തതഺയ഻ര഻ക്കഽം. 

ഉദഺഹരണം 

ന്ദ്പുമഹമഽള വ രഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്  ഹിുന്ദ്ദഺഖം ഄഥവഺ ഔ഻്ന഻ ുരഺഖം ഈ ടഺഔഺനഽള വ 
സഺദ്ധയത വളീര ഔാടഽതലഺണ് ഄത് മരണീപ്പടഽന്ത഻ീനക്കഺളും ഄധ഻ഔം 
ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷനഺണ് അവശയമഺയ഻ വര഻ഔ, മഺന്ദ്തമലല ആന് ഷവറന് സ് പര഻രക്ഷയഽള വ 

സമയത്ത് അുരഺഖയ ന്ദ്പം  നങ്ങൽ പലതവണ ഈ ടഺഔഺനഽം സഺദ്ധയത ഔാടഽതലഺണ്.  രഽ 
ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ് ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് മഺര് ഗുരക ഇ വയക്ത഻ീയ ശരഺശര഻ 
റ഻സ്ഔ഻ലഺവഽം ഈള് ീപ്പടഽത്തഽഔ. പുക്ഷ ീമഡ഻ക്കല്  ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ഻ൽ, ആയഺീള ഈയര് ന് 
റ഻സ്ഔ഻ൽ ഈള് ീപ്പടഽത്തഽം. 

അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ഻ൽ സഺമ്പത്ത഻ഔം ഄഥവഺ വരഽമഺനത്ത഻ുനക്കഺളും  ഈയര് ന് 
മഽന് താക്കം നല് ഔഽന്ത് ീമഡ഻ക്കൽ ഄഥവഺ അുരഺഖയ ഔ ീടത്തലഽഔള് ക്കഺണ്. 
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽം ര ടഺമത് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ഗടഔീത്ത ഄവഖണ഻ക്കഽഔയ഻ലല ഔഺരണം 
ആന് ഷവറന് സ് തല് പരതയഽം ന്ദ്പത഻ഔാലമഺയ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കൽ ആലലഺതഺക്കഽന്ത഻നഽം  അുരഺഖയ 
ആന് ഷവറന് സ് തഽടരഽന്ത് ഈറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഽം സഺമ്പത്ത഻ഔ ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് 
ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ടതഺണ്. 

 

4. ുരഺഖമഽണ്ടഺഔഺനഽള്ള പ സഺത്പ തീയ ബഺധ഻ക്കഽന്ന  ഗടഔങ്ങൾ 
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റ഻സ്ഔ് വ഻ലയ഻രഽത്തഽുമ്പഺൽ പര഻ഖണ഻ുക്ക ട ുരഺഖഺവസ്ഥയ഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന് ഗടഔങ്ങൽ 
തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ: 

a) ത്പഺയം: ന്ദ്പഺയവഽം റ഻സ്ഔ഻ന് ീറ ുതഺതഽം ഄനഽസര഻ചാണഺണ് ന്ദ്പ഼മ഻യം 

ഇടഺക്കഽന്ത്. ഈദഺഹരണത്ത഻ന്, ീങറ഻യ ഔഽട്ട഻ഔളുീട ീമഺര് ബ഻ഡ഻റ്റ഻ ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങൽ 
ീങറഽപ്പക്കഺീരക്കഺളും ഄധ഻ഔമഺണ് ഔഺരം ഄവര് ക്ക് ഄപഔടങ്ങളും 
ആന് ഫക്ഷനഽഔളും ഈ ടഺഔഺനഽള വ സഺദ്ധയത വളീരഔാടഽതലഺണ്. ഄതഽുപഺീല 45 

വയസിന഻ന് മഽഔള഻ല്  ന്ദ്പഺയമഽള വവര് ക്ക് ഈയര് ന് ന്ദ്പ഼മ഻യമഺണ് ഔഺരണം ന്ദ്പുമഹം, 
ീപീട്ടന്ഽ ടഺഔഽന് ഹിുന്ദ്ദഺഖം, ഄതഽുപഺലഽള വ മറ്റ് ഄസഽകങ്ങൽ ഈ ടഺഔഺനഽള വ 

സഺദ്ധയത ഄവര് ക്ക് വളീര ഔാടഽതലഺണ്. 

b) ല഻ംഖം: സ്ന്ദ്ത഼ഔള് ക്ക് ഖര് ഭഺവസ്ഥയ഻ലഽം ന്ദ്പസവഽം മാലം 

ുരഺഖവസ്ഥയഽ ടഺഔഺനഽള വ  ഈ ടഺഔഺനഽള വ ഄധ഻ഔ റ഻സ്ഔഽ ട്. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽം, 
പഽരഽഷണ്മഺര് ക്കഺണ് ഹിദയഺഗഺതവഽം ീതഺഴ഻ലഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ഄപഔടങ്ങളഈം 
ഈ ടഺഔഺനഽള വ സഺദ്ധയത സ്ന്ദ്ത഼ഔീളക്കഺളും ഔാടഽതലഽള വത്. 

c) ശ഼ലങ്ങൾ:  പഽഔയ഻ല, മദയം, മയക്കഽമരഽന്ഽ എന്഻വയഽീട ഈപുയഺഖം മാലം 

ുരഺഖമഽ ടഺഔഺനഽള വ റ഻സ്ഔ് വളീരഔാടഽതലഺണ്. 

d) ീതഺഴ഻ല്: ങ഻ല ീതഺഴ഻ലഽഔളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഄപഔടങ്ങളു ടഺഔഽന്ത഻ന് 

ഄധ഻ഔ റ഻സ്ഔഽ ട്, ഈദഺഹരണത്ത഻ന്, ൂന്ദ്ഡവൽ, ലഺസ്റ്റൽ, ഏവ഻ുയറ്റൽ, 
തഽടങ്ങ഻യവ. ഄതഽുപഺീല ങ഻ല ീതഺഴ഻ലഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് അുരഺഖയപരമഺയ 
ഈയര് ന് റ഻സ്ഔഽഔളു ട് ഄതഺയത് എ്ുസ്റ ീമഷ഼ൽ ഒപ്പുററ്റൽ, അസ്ബുറ്റഺസ് 
സ്ഥഺപനത്ത഻ീല ീതഺള഻ലഺള഻ഔൽ, ൂമന഻ീല ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔൽ, തഽടങ്ങ഻യവര് . 

e) ഔഽടഽംബചര഻ത്തം: അസ്തമ, ന്ദ്പുമഹം, ങ഻ല തരത്ത഻ലഽള വ ഔഺന് സറഽഔൽ 

തഽടങ്ങ഻യ ുരഺഖങ്ങള് ക്ക് ജന഻തഔ ഗടഔങ്ങളുീട സവഺധ഼നമഽ ട് ഄതഽീഔഺ ട് ആത഻ന് 
വളീര ന്ദ്പഺധഺനയമഽ ട്.  ആത് ുരഺഖവസ്ഥയ്ക്ക്ക് സവഺധ഻നം ീങലഽത്തഽന്ഽ ട് 
അയത഻നഺൽ  റ഻സ്ഔ് സവ഼ഔര഻ക്കഽന് സമയത്ത്  ആതഽം ഔണക്ക഻ീലടഽക്കണം. 

f) ശര഼രഗടന:  തട഻ചാണ, ീമല഻ഞ്ഞ ഄഥവഺ ശരഺശര഻ ശര഼രഗടനയഽ ങ഻ല 

ന്ദ്ഖാപ്പുഔള഻ൽ ീമഺബ഻ല഻റ്റ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ഽ ട്. 

g) പാര്വ്വ ുരഺഖ അഥവഺ ശസ്ഡത്തത്ഔ഻യ:  പാര് േഔഺല ുരഺഖം മാലം 
ശഺര഼ര഻ഔ ബലഹ഼നതയ്ക്ക്ക് ഔഺരണുമഺ ഄഥവഺ ആന഻യഽം ഈ ടഺഔഺൽ 
സഺദ്ധയതയഽ ുടഺ എന്് വ഻ശഔലനം ീങയ്ക്ത് ുപഺള഻സ഻ വയവസ്ഥ ന്ദ്പഔഺരം 
ത഼രഽമഺന഻ക്കണം.  ഈദഺ., ഔ഻്ന഻ ുസ്റ്റഺൽ വ഼ ടഽം ഈ ടഺഔഺനഽള വ സഺദ്ധയത 
ഔാടഽതലഺണ് ഄതഽുപഺീല രഽ ഔണ഻ന് ത഻മ഻രം ബഺധ഻ചാണ഻ട്ടു ീടക഻ൽ മുറ്റ ഔണ഻ലഽം 
ഈ ടഺഔഺനഽള വ സഺദ്ധയത വളീര ഔാടഽതലഺണ്. 

h) ന഻ലവ഻ീല ുുരഺഖ സ്ഥ഻ത഻യഽം മറ്റഇ ഗടഔങ്ങളറം അഥവഺ 
ത്പശ്നങ്ങളറം: റ഻സ്ഔ഻ന് ീറ ുതഺതഽം ആന് ഷവറബ഻ള഻റ്റ഻യഽം വ഻ശഔലനം 
ീങയാറുന്ത഻ന് ആത് വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ഗടഔമഺണ് മഺന്ദ്തമലല ആത് ശര഻യഺയ 
ീവള഻ീപ്പടഽത്തലഽം ൂവദയ പര഻ുശഺധനയ഻ലാീടയഽം മനസിന഻ലഺക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽം. 

i) പര഻സ്ഥ഻ത഻യഽം വഺസവഽം: ആതഽം രഺളുീട ുരഺഖഺവസ്ഥയ്ക്ക്ക് 

ഔഺരണമഺഔഺം. 

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പ പര഼ക്ഷ 1 

ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യ എന്ഺൽ 

 I. ആന് ഷവറന് സ് ഈത്പന്ങ്ങൽ വ഻പണനം ീങയാറൽ 
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 II. ഈപുഭഺക്തഺക്കള഻ല്   ന഻ന്ഽം ന്ദ്പ഼മ഻യം ുശകര഻ക്കൽ 
 III. റ഻സ്ഔ് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കലഽം റ഻സ്ഔ഻ന് വ഻ലയ഻ടലഽം 

 IV. വ഻വ഻ധ ആന് ഷവറന് സ് ഈത്പന്ങ്ങൽ വ഻ല് ക്കഽഔ. 

 

 

B. അണ്ടര്ൂ ററ്റ഻ംഗ് – അട഻സ്ഥഺന പഺഠങ്ങൾ  

1. അണ്ടര്ൂ ററ്റ഻ംഖ഻ന്ീറ ുവശ ം 

ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ഻ന് ീറ അവശയം എന്ത്ഺീണന്ത഻ൽ നമഽക്ക് തഽടങ്ങഺം. ര ട് 
അവശയങ്ങളഺണ് മഽകയമഺയ഻ട്ടുള വത് 

i. ന്ദ്പത഻ഔാല ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല്  തടയഽഔ ഄതഺയത്  ആന് ഷവറര് ക്ക് എത഻ീരയഽള വ 

ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല്  ഴ഻വഺക്കഽഔ. 

ii. റ഻സ്ഔഽഔീള വ഻ഭജ഻ക്കഽഔയഽം റ഻സ്ഔഽഔള് ക്ക഻ീടയ഻ലഽള വ തഽലയത ഈറപ്പഺക്കഽഔയഽം 
ീങയാറുഔ. 

ന഻ര്വചനം  

റ഻സ്ഔ഻ന് ീറ ഔഺഠ഻നയം ഄനഽസര഻ചാണ് ഒുരഺ അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസലഽം 
വ഻ലയ഻രഽത്തഽഔയഽം ഄത഻നഽുശഷം  ആന് ഷവറന് സ് നല് ഔുണഺ ുവ ടുയഺ എന്് 
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽഔയഽം ആന് ഷവറന് സ് നല് ഔഽീന്ക഻ൽ എന്ത്് വയവസ്ഥ ന്ദ്പഔഺരീമന്് 

ത഼രഽമഺന഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറുന് ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യയഺണ് റ഻സ്ഡക ത഻രീുടഽക്കല്. 

ഈയര് ന് നഷ്ടമഽ ടഺഔഺനഽള വ സഺദ്ധയതയഽ ീടന്് ഄറ഻യഺവഽന്  അളുഔൽ ലഺഭം ുനടഽഔ 

എന് ഄതയഺന്ദ്ഖഹുത്തഺീട ആന് ഷവറന് സ് എടഽക്കഽന്ത഻ീനയഺണ് ത്പത഻ഔാല 

ത഻രീുടഽക്കല് (ുന്റ഻ ീസലക്ഷന്) എന്് പറയഽന്ത്. 

ഉദഺഹരണം 

ആന് ഷവറര് മഺര് ക്ക് തങ്ങൽ അര് ീക്കഺീക്ക എങ്ങീനീയഺീക്കയഺണ് ആന് ഷവറന് സ് വഺദ്ധരദഺനം 
ീങുയാറ ടത് എന് ഔഺരയത്ത഻ൽ ഈറപ്പ഻ീലലക഻ൽ ഈയര് ന് രക്തസമ്മര് ദം, ന്ദ്പുമഹം, 
ഹിദയഺഗഺതം ഄഥവഺ ഔഺന് സൽ ുപഺലഽള വ ഖഽരഽതരമഺയ ുരഺഖം മാലം ഈടീന തീന് 
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല്  ഄ്മ഻റ്റഺുഔ ടതഺയ അളുഔൽ അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് എടഽക്കഽഔയഽം 
ഄങ്ങീന ആന് ഷവറര് ക്ക് വൽ നഷ്ടമഽ ടഺഔഽം. 

മീറ്റഺരഽതരത്ത഻ൽ,  ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല്  ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യ ആന് ഷവറൽ നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ീലലക഻ല്  ഄത് 
ന്ദ്പത഻ഔാല ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല഻ന് ഔഺരണമഺഔഽഔയഽം ഄങ്ങീന ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യയ഻ല്  നഷ്ടമഽ ടഺഔഽഔയഽം 
ീങയാറും. 

2. റ഻സ്ഡഔഽഔള഻ീല തഽല ത 

നമഽക്ക് റ഻സ്ഔഽഔള഻ീല തഽലയത ുനഺക്കഺം. റ഻സ്ഔ഻ന് ീറ സവഭഺവവഽം ഄത഻ന് ീറ 
ഔഺഠ഻നയവഽം ഄനഽസര഻ചാണ് ുര ന്ദ്പ഼മ഻യം വ഻ഭഺഖത്ത഻ൽ  ഄുപക്ഷഔീര  
ഈള് ീപ്പടഽത്തഽന്ത഻ീനയഺണ് തഽലയത എന്് പറയഽന്ത്.  ഇടഺുക്ക ട ന്ദ്പ഼മ഻യം 
എന്ദ്തയഺീണന്് ന഻ര് ണയ഻ക്കഽന്ത഻ന്  ആന് ഷവറര് ക്ക് ങ഻ല തരത്ത഻ലഽള വ 

സ്റ്റഺന് ുഡര് ൂ ഡുസഷൽ ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കണം. ഄങ്ങീന ശരഺശര഻ റ഻സ്ഔഽള വ അളുഔൽ ുര 
ന്ദ്പ഼മ഻യവഽം ഈയര് ന് റ഻സ്ഔഽള വ അളുഔൽ ഈയര് ന് ന്ദ്പ഼മ഻യവഽം നല് ഔണം. ശരഺശര഻ 
റ഻സ്ഔഽഔളുീട അളുഔളഺണ് ഄധ഻ഔവഽമഽള വത് ഄവര് ക്കഺയ഻  സ്റ്റഺന് ുഡര് ൂ ഡസ് 
ീങയ്ക്തതഺയ഻ര഻ക്കണം  ുപഺള഻സ഻. 
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a) റ഻സ്ഡക വ഻ഭജനം 

തഽലയത ഈറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഺയ഻, ഄ ടര് ൂ ററ്റൽ റ഻സ്ഔ് വ഻ഭജനം എന് ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യയ഻ലാീട 
ഔടന്ഽ ുപഺഔഽന്ഽ ട്, ഄതഺയത് റ഻സ്ഔ഻ന് ീറ സവഭഺവവഽം ഄത഻ന് ീറ ഔഺഠ഻നയവഽം 
ഄനഽസര഻ചാണ് റ഻സ്ഔഽഔീള വ഻ഭജ഻ക്കഽഔ എന്തഺണ് ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ഻ന് ീറ ലക്ഷയ്ം 
ഄങ്ങീന, ഄനഽുയഺജയമഺയ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് ീറ ന഻രക്ക് ങഽമത്തഽം. ഄത്തം 4 റ഻സ്ഔ് 
വ഻ഭഺഖങ്ങളഺണഽള വത്. 

i. സ്റ്റഺന്ുഡര്്  റ഻സ്ഡഔഽഔൾ 

ുരഺഖമഽ ടഺഔഺൽ ശരഺശര഻ സഺദ്ധയത മഺന്ദ്തമഽള വ വയക്ത഻ഔളഺണ് ആത഻ല്  ഈള് ീപ്പടഽഔ. 

ii. ത്പ഻ുെര്്  റ഻സ്ഡഔഽഔൾ 

ുരഺഖമഽ ടഺഔഺനഽള വ സഺദ്ധയത ശരഺശര഻ സഺദ്ധയതീയക്കഺളും തഺീഴ മഺന്ദ്തമഽള വ 

വയക്ത഻ഔളഺണ് ആത഻ല്  ഈള് ീപ്പടഽഔ, അയത഻നഺൽ വളീര ഔഽറഞ്ഞ ന്ദ്പ഼മ഻യമഺണ് 
ഇടഺക്കഽഔ. 

iii. സബ്സ്റ്റഺന്ുഡര്്  റ഻സ്ഡഔഽഔൾ 

ുരഺഖമഽ ടഺഔഺനഽള വ സഺദ്ധയത ശരഺശര഻ സഺദ്ധയതീയക്കഺളും ഈയര് ന്തഽം എക഻ൽ ുപഺലഽം 
ആന് ഷവൽ ീങയാറഺവഽന് വയക്ത഻ഔളഺണ് ആത഻ല്  ഈള് ീപ്പടഽഔ. ഈയര് ന് (ഄധ഻ഔ) ന്ദ്പ഼മ഻യം 
ഇടഺക്ക഻ ഄഥവഺ ങ഻ല വയവസ്ഥഔള് ക്ക് ഄനഽസിതമഺയ഻ട്ടഺണ് ആവര് ക്ക് ആന് ഷവറന് സ് 
നല് ഔഽഔ. 

iv. ഡ഻ൂെന്്  (ന഻ുഷധ഻ക്കീപ്പടഺവഽന്ന) റ഻സ്ഡഔഽഔൾ 

തഺങ്ങഺവഽന് ന഻രക്ക഻ൽ ആന് ഷവറന് സ് പര഻രക്ഷ നല് ഔഺവഽന്ത഻ലഽം വളീര ഈയര് ന്  
തലത്ത഻ൽ ുരഺഖമഽ ടഺഔഺനഽള വ സഺദ്ധയതയഽള വ വയക്ത഻ഔളഺണ് ആത഻ല്  ഈള് ീപ്പടഽന്ത്.  
ഒപ്പുറഷന്  ുപഺലഽള വ ങ഻ഔ഻ത്സ ഄടഽത്ത഻ീട ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ഔള് ക്ക് ങ഻ലുപ്പഺൽ 
തഺല് ക്കഺല഻ഔമഺയ഻ ആന് ഷവറന് സ് ന഻ുഷധ഻ുചാണക്കഺം. 

3. ത഻രീുടഽക്കല് ത്പത്ഔ഻യ 

ര ട് തലങ്ങള഻ലഺണ് ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് ഄഥവഺ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കൽ ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യ നടക്കഽന്ത്: 

 ഫ഼ല് ഡ് തലത്ത഻ൽ 
 ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് ഡ഻പ്പഺര് ്ീ്മന് റ് തലത്ത഻ൽ 

 

ച഻ത്തം 1: അണ്ടര്ൂ ററ്റ഻ംഗ് അഥവഺ ത഻രീുടഽക്കല് ത്പത്ഔ഻യ 
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a) െ഼ല്്  അഥവഺ ത്പഥമ തലം 

ഫ഼ല് ഡ് തലത്ത഻ലഽള വ ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ഻ീന ന്ദ്പഥമ ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് എന്ഽം പറയഽം. 
ആന് ഷവറന് സ് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഄുപക്ഷഔൽ ഄനഽുയഺജയനഺുണഺ എന്് 
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത഻ന് രഽ ഏജന് റ് ഄഥവഺ ഔമ്പന഻യഽീട ന്ദ്പത഻ന഻ധ഻ വ഻വരം 
ുശകര഻ക്കഽന്ത് ആത഻ല്  ഈള് ീപ്പടഽം. ന്ദ്പഥമ ഄ ടര് ൂ ററ്റൽ എന് ന഻ലയ഻ൽ ര഻ ഏജന് റ് 
സക഼ര് ണമഺയ പകഺണ് വഹ഻ക്കഽന്ത്.  ഄയഺളഺണ് ീന്ദ്പഺസ്ീപക്ട഼വ് ീേയ഻ന് റ഻ീന 
ആന് ഷവൽ ീങയാറുണഺ ുവ ടുയഺ എന്ത് ഄറ഻യഽന്ത഻നഽള വ ഏറ്റവഽം മ഻ഔചാണ വയക്ത഻. 

ങ഻ല ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ഔള് ക്ക് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ങ഻ല ന഻ര് ദ഻ഷ്ട 
വ഻വരങ്ങൽ, ഄഭ഻ന്ദ്പഺയം, ശഽപഺര് ശഔൽ തഽടങ്ങ഻യവ ഄടങ്ങ഻യ രഽ ുഔഺണ് ഫ഻ഡന് ഷയൽ 
റ഻ുപ്പഺര് ട്ട് ഏജന് റ് നല് ുഔ ടത് അവശയമഺണ്. 

ഄതഽുപഺീല തീന്യഽള വ റ഻ുപ്പഺര് ട്ട്, ഄതഺയത് ധഺര്മിറ഻ഔ വ഻പത്തഇ റ഻ുപ്പഺര് ട്ട് 
എന്റ഻യീപ്പടഽന് റ഻ുപ്പഺര്  ട്ട് ങ഻ലുപ്പഺൽ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻യ഻ീല ഈുദയഺഖസ്ഥുനഺടഽം 
അവശയീപ്പുട്ടക്കഽം. ഇ റ഻ുപ്പഺര് ട്ട഻ൽ ീപഺതഽുവ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല്  സമര് പ്പ഻ചാണ വയക്ത഻യഽീട 
ീതഺഴ഻ൽ, വരഽമഺനം, സഺമ്പത്ത഻ഔസ്ഥ഻ത഻, പദവ഻ എന്഻വ ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കഽം. 

എത്ഫഺണ് ധഺര്മിറ഻ഔ വ഻പത്തഇ? 

വയസിന്, ല഻ംഖം, ശ഼ലം, തഽടങ്ങ഻യവ അുരഺഖയ റ഻സ്ഔ഻ീല ീഭിത഻ഔ 
വ഻പത്തഺീണക഻ലഽം ഔാടഽതല്  വ഼ക്ഷണം അവശയമഺയ മറ്റ് ങ഻ലത് ഔാട഻യഽ ട്. ആതഺണ് 
ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻യ്ക്ക്ക് വന്  ബഺദ്ധയതയഺയ഻ വരഺവഽന് ീേയ഻ന് റ഻ന് ീറ ധഺര് മ്മ഻ഔ 
വ഻പത്ത്. 

ആത഻ന് ഏറ്റവഽം ഄനഽുയഺജയമഺയ ഈദഺഹരണമഺണ്, തന഻ക്ക് ഈടീന രഽ ശഺസ്ന്ദ്തന്ദ്ഔ഻യ 
അവശയമഺയ഻ വരഽീമന്് ഄറ഻യഺവഽന് ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് ഄത് ആന് ഷവറുറഺട് 
ീവള഻ീപ്പടഽത്തഺത഻ര഻ക്കഽന്ത്. ആവ഻ീട ീേയ഻ം സവ഼ഔര഻ക്കഽഔ എന് രഽ ലക്ഷയ്ം 
മഺന്ദ്തമഺണ് ഈള വത്. 

നഷ്ടുത്തഺടഽള വ വ഻മഽകതയഺണ് മീറ്റഺരഽ ഈദഺഹരണം. ആന് ഷവറന് സ് ഈ ീടന് 
ഔഺരണത്തഺൽ അശഽപന്ദ്ത഻ വഺസം ുവ ട഻ വന്ഺൽ ആന് ഷവറൽ വഹ഻ക്കഽീമന്് 
ഄറ഻യഺവഽന്ത് ീഔഺ ട്  തന് ീറ അുരഺഖയ പര഻പഺലനത്ത഻ൽ ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ 
ത഻ീര ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽഔ. 

മീറ്റഺരഽ തരത്ത഻ലഽള വ വ഻പത്തഺയ „സദഺങഺരപരമഺയ വ഻പത്തഽം‟ ആവ഻ീട വ഻വര഻ക്കഺന്  
ഄനഽുയഺജയമഺണ്.  ആവ഻ീട ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻ ഔിന്ദ്ത഻മം ന്ഽം ഔഺണ഻ക്കഽന്഻ലല 
പുക്ഷ ഄയഺള് ക്ക്  വല഻യ രഽ ആന് ഷവൽ തഽഔയഽ ീടന്് ഄറ഻ഞ്ഞ് ീഔഺ ട് ഄയഺൽ 
ഏറ്റവഽം അഢംബരപരമഺയ ങ഻ഔ഻ത്സ ുതടഽഔയഽം, വളീര ീങലുവറ഻യ അശഽപന്ദ്ത഻ 
മഽറ഻യ഻ല്  തഺമസ഻ക്കഽഔ, തഽടങ്ങ഻യവ ീങയാറുഔ, ആത് ഄയഺള് ക്ക് ആന് ഷവറന് സ് 
ആലലഺയ഻രഽന്ഽീവക഻ല്  ീങയാറ഻ലലഺയ഻രഽന്ഽ. 
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ഔിത്ത഻മം ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കലഽം ത്പഥമ അണ്ടര്ൂ ററ്റര് എന്ന ന഻ലയ഻ല് 

ഏജന്റ഻ന്ീറ പങ്കഽം 

ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല്  ുഫഺമ഻ൽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽന് വ഻വരങ്ങളുീട 
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് റ഻സ്ഔ് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കലഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട മ഻ക്ക ത഼രഽമഺനങ്ങളും 
എടഽക്കഽന്ത്.  ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് ഡ഻പ്പഺര് ്ീ്മന് റ഻ൽ ആര഻ക്കഽന് ഄ ടര് ൂ ററ്റര് ക്ക്  
ഇ വസ്തഽതഔീളലലഺം ശര഻യഺുണഺ ഄുതഺ ങത഻ക്കഽഔ എന് ലക്ഷയ്ുത്തഺീട 
ഔിന്ദ്ത഻മമഺയ഻ ഈ ടഺക്ക഻യതഺുണഺ എന്് ഄറ഻യഺൽ ബഽദ്ധ഻മഽട്ടഺണ്. 

ആവ഻ീട ഏജന് റ് രഽ പരമ ന്ദ്പധഺനമഺയ പക് വഹ഻ക്കഽന്ഽ ട്.  ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ 
ുഫഺമ഻ൽ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങൽ  ശര഻യഺുണഺ എന്് 
ഄറ഻യഽന്ത഻ന് ഏറ്റവഽം ഄനഽുയഺജയനഺയ വയക്ത഻യഺണ് രഽ ഏജന് റ്, ഔഺരണം 
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽമഺയ഻ ുനര഻ട്ടും വയക്ത഻പരവഽമഺയ഻ ബന്ധമഽള വത് ഏജന് റ഻നഺണ്  
ഄതഽീഔഺ ട് ഄയഺള് ക്ക് വ഻വരങ്ങീളലലഺം ീവള഻ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു ുടഺ,  ഔിന്ദ്ത഻മമഺയ഻ 
എീന്ത്ക഻ലഽം ീഔട്ട഻ചാണമചാണ഻ട്ടു ുടഺ എന്് ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽം. 

b) അണ്ടര്ൂ ററ്റ഻ംഗ് ഡ഻പ്പഺര്ട്ട്യൂട്ട്ഇീമന്റ് തലത്ത഻ല് 

ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ഻ന് ീറ ര ടഺമീത്ത തലം ഡ഻പ്പഺര് ്ീ്മന് റ് ഄഥവഺ ഒഫ഼സ് 
തലത്ത഻ലഺണ്. ഄത്തരം ുജഺല഻ഔള഻ൽ ന്ദ്പഺഖഭവതയമഽള വവരഽം വ഻ദദ്ധരദ്ധരഽമഺണ് ആത഻ൽ 
ഈള് ീപ്പടഽന്ത്, ആവര്   ുഔസഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എലലഺ വ഻വരങ്ങളും പര഻ുശഺധ഻ക്കഽഔയഽം 
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല്  സവ഼ഔര഻ചാണ് ആന് ഷവറന് സ് നല് ഔുണഺ ുവ ടുയഺ എന്ഽം നല് ഔഽീന്ക഻ൽ 
തീന് ഏത് വയവസ്ഥയ഻ൽ നല് ഔണീമന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽം. 

 

 

C. െയല് ുന്റ് യാസ്ഡ മഺര്ഗുരകഔൾ  

എലലഺ ഔമ്പന഻ഔളുീട ഈപുഭഺക്തഺക്കളുീട അവശയങ്ങൽ ന഻റുവറ്റുഔ,  ഄവര് ക്ക് തഺങ്ങഺൽ 
ഔഴ഻യഽന് ര഼ത഻യ഻ൽ, ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് പര഻ഖണനഔൽ, അ്ങയാറ഻യല്  ൂന്ദ്പസ഻ംഖ്, 
വ഻പണ഻യ഻ീല ഔ഻ടപ഻ട഻ചാണ മത്സരം തഽടങ്ങ഻യവ ലക്ഷയ്ം വചാണഺണ് ഄവരഽീട ഈത്പന്ങ്ങൽ 
രാപഔല് പന ീങയാറുന്ത്.  ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് ഄട഻സ്ഥഺനതലം മഽതല്  ഄവര് ക്ക് 
തഺത്പരയമഽള വ  വ഻ഭഺഖം ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത഻ന്  ഄുനഔം ഒപ്ഷനഽഔൽ ലഭയമഺണ്, ആന്ത്യൽ 
വ഻പണ഻യ഻ൽ മഽന്഻ട്ട് ന഻ല് ക്കഽന്ത് ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷൽ എ്ീസ്പന് സ് ആന് ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ 
ുപഺള഻സ഻യഺണ്. 

ഒുരഺ പഽത഻യ ഈത്പന്ത്ത഻നഽം വ഻പണ഻യ഻ൽ ആറക്കഽന്ത഻ന് മഽമ്പ് ഐഅര് ഡ഻എയഽീട 

ഄനഽമത഻ അവശയമഺണ്. തഺീഴ ന്ദ്പത഻പഺദ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് „ഫയല്  അന് റ് യാസ്‟ 
വയവസ്ഥഔള് ക്ക് ഄനഽസിതമഺയ഻ ഈത്പന്നം ീറഖഽുലറ്ററഽമഺയ഻ ഫയല്  ീങയാറണം. ര഻ക്കല്  
വ഻പണ഻യ഻ൽ ആറങ്ങ഻യഺൽ,  മഺനദണ്ഡന്ദ്പഔഺരമഺയ഻ര഻ക്കണം ഈത്പന്ം വ഻പണ഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം 
പ഻ന് വല഻ുക്ക ടതഽം.  വ഻ദയഺര് ഥ഻ഔൽ ഫയല്  അന് റ് യാസ് മഺനദണ്ഡങ്ങളുമഺയ഻ 
ബന്ധീപ്പട്ട എലലഺ വയവസ്ഥഔൽ, ുഫഺമഽഔൽ, റ഻ുട്ടണഽഔൽ, തഽടങ്ങ഻യവീയക്കഽറ഻ചാണ് 
ഄറ഻ഞ്ഞ഻ര഻ക്കണം. 

ഒുരഺ ഈത്പന്വഽം വ഻പണ഻യ഻ല്   ഄവതര഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽമ്പ്  ഐഅര്  ഡ഻എഐയഽീട 
ഄനഽമത഻ ുനട഻യ഻ര഻ക്കണം.  തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഫയല്  അന് റ് യാസ് വയവസ്ഥ 

ന്ദ്പഔഺരം ഈത്പന്ം ീറഖഽുലറ്ററഽീട ഄടഽത്ത് ഫയല്  ീങയാറണം. ഫയല്  അന് റ് യാസ് 
മഺര് ഗുരകഔളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട  എലലഺ വയവസ്ഥഔള് , ുഫഺമഽഔള് , റ഻ുട്ടണഽഔള് ,  
തഽടങ്ങ഻യവീയക്കഽറ഻ചാണ്  വ഻ദയഺര് ഥ഻ഔള്  മനസിന഻ലഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണം. 
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ഐുര്ഡ഻എ മഺനദണ്ഡത്പഔഺരമഽള്ള പ ുുരഺഖ  ഇന്ഷവറന്സ്ഡ 

ഉത്പന്നങ്ങൾക്കഽള്ള പ െയല് ുന്റ് യാസ്ഡ നടപട഻ത്ഔമങ്ങൾ. 

a) ഫയല്  അന് റ് യാസ് നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങൽ ന്ദ്പഔഺരമഽള വ ഄധ഻ഔിതരഽീട ഄനഽമത഻ 
ലഭ഻ക്കഺീത ആന് ഷവറര് ക്ക് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ഈത്പന്ങ്ങൽ വ഻പണനം ീങയാറഺൽ 
സഺധ഻ക്കഽഔയ഻ലല. 

b) സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ പഽറീപ്പടഽവ഻ക്കഽന് മഺനദണ്ഡങ്ങൽ ഄനഽസര഻ചാണ്  ഄധ഻ഔിതരഽീട 
ഄനഽമത഻ ലഭ഻ക്കഺീത ആന് ഷവറര് ക്ക് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ഈത്പന്ങ്ങൽ 
പര഻ഷ്ഔര഻ക്കഽവഺുനഺ പഽതഽക്കഽവഺുനഺ സഺധ഻ക്കഽഔയ഻ലല. 

1. ഄധ഻ഔിതരഽീട ഄനഽമത഻ുയഺീട ആന് ഷവറന് സ് ഈത്പന്ങ്ങൽക്ക് ഏീതക഻ലഽം 
തരത്ത഻ലഽള വ  പര഻ഷ്ഔരണുമഺ  പഽതഽക്കുലഺ വരഽത്തഽഔയഺീണക഻ൽ അ 

വ഻വരം പര഻ഷ്ഔരണം ഄഥവഺ പഽതഽക്കൽ ന഻ലവ഻ല്  വരഽന്ത഻ന് 3 മഺസം 
മഽീമ്പക഻ലഽം ുപഺള഻സ഻യഽടമീയ ഄറ഻യ഻ക്കണം. ുനഺട്ട഼സ഻ൽ പഽതഽത്ത഻യത഻ന് ീറ 
ഄഥവഺ പര഻ഷ്ഔര഻ചാണത഻ന് ീറ ഔഺരണം വയക്തമഺക്കണം ന്ദ്പുതയഔ഻ചാണ്  ന്ദ്പ഼മ഻യം 
വര് ദ്ധ഻ക്കഺനഽള വ ഔഺരണം. 

2. ന്ദ്പ഼മ഻യം ഈള് പ്പീടയഽള വ ുപഺള഻സ഻ വയവസ്ഥഔള് ക്ക് പര഻ഷ്ഔരണം ഄഥവഺ 
പഽതഽക്കൽ സംഭവ഻ുചാണക്കഺം എന്ത഻ന് ീറ സഺദ്ധയത ീന്ദ്പഺസ്ീപക്ട഻ൽ 
ീവള഻ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കണം. 

c) ഫയല്  അന് റ് യാസ് ഄുപക്ഷ ുഫഺം ഐഅര് ഡ഻എഐ സ്റ്റഺന് ുഡര് ൂ ഡസ് 
ീങയ്ക്ത഻ട്ടു ട് ഄത് ുഡറ്റഺുബസ് ഷ഼റ്റ്, ഈപുഭഺക്തി വ഻വരങ്ങൽ ഄടങ്ങ഻യ ഷ഼റ്റ് 
ഈള് ീപ്പടയഽള വ വ഻വ഻ധ ഄന്സ്ങറഽഔളുീടീയഺപ്പം ഄയക്കണം. 

ീന്ദ്പഺസ്ീപക്ട഻ന് ീറ പ്പം ഒുരഺ ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽം ഈപുഭഺക്തി 
വ഻വരങ്ങളടങ്ങഽന് ഷ഼റ്റ് നല് ഔണം മഺന്ദ്തമലല ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ പര഻രക്ഷയഽീട 
വ഻ശദഺംശങ്ങൽ, ഴ഻വഺക്കലഽഔൽ, ീേയ഻ം നല് ഔഽന്ത഻ന് മഽമ്പഽള വ ഔഺത്ത഻ര഻പ്പ് 
ഔഺലഺവധ഻, റ഻യ഻ുമ്പഴ്ീസ്മന് റ് ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺുണഺ ന഻ശ്ച഻ത തഽഔ 
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺുണഺ ുപയ്ക്ീമന് റ് നല് ഔഽന്ത്, പഽതഽക്കൽ വയവസ്ഥഔളും 
അനഽഔാലയങ്ങളും ുഔഺ-ുപ ഄഥവഺ ഡ഻ഡസ്ടബ഻ള് സ഻ന് ീറ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ, റദഺക്കൽ 
വയവസ്ഥഔൽ, തഽടങ്ങ഻യവ ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കണം. 

ഄധ഻ഔിതരഽീട ഄനഽമത഻ ുതടഽന്ത഻ന് മഽമ്പ് ഫയല്  അന് റ് യാസ് ഄുപക്ഷയ഻ൽ 
ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ ന഻യമ഻ചാണ഻ട്ടുള വ അ്ങയാറ഻യഽം ഔമ്പന഻യഽീട സ഻ആയഽം 
പ്പുീവയ്ക്ക്കണം മഺന്ദ്തമലല സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ ഄധ഻ഔിതൽ ഄനഽശഺസ഻ക്കഽന് ന഻ര് ദ഻ഷ്ട 
രാപുരകയ഻ലഺയ഻ര഻ക്കണം. 

d) അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ഈത്പന്ം പ഻ന് വല഻ക്കൽ 

1. അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ഈത്പന്ം പ഻ന് വല഻ക്കഽന്ത഻ന്,  ന഻ലവ഻ലഽള വ 

ുപഺള഻സ഻യഽടമഔളുട സമ്പാര് ണ വ഻ശദഺംശങ്ങളും പ഻ന് വല഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ 

ഔഺരണവഽം സഹ഻തം  ആന് ഷവറൽ ഄധ഻ഔിതരഽീട മഽന് ഔാൽ ഄനഽമത഻ ുതടണം. 

2. ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന് റ഻ൽ ഭഺവ഻യ഻ൽ ഈത്പന്ം പ഻ന് വല഻ുചാണക്കഺനഽള വ 

സഺദ്ധയതയഽം ഈത്പന്ം പ഻ന് വല഻ചാണഺൽ ുപഺള഻സ഻യഽടമഔള് ക്ക് ലഭയമഺയ 
ഒപ്ഷനഽഔീളയഽം ഔഽറ഻ചാണ് വയക്തമഺയ഻ സാങ഻പ്പ഻ക്കണം. 

3. ന഻ലവ഻ലഽള വ ഈപുഭഺക്തഺക്കൽ ആന് ഷവററ഻ന് ീറ ഄറ഻യ഻പ്പ഻ുനഺട് 
ന്ദ്പത഻ഔര഻ക്കഽന്഻ീലലക഻ൽ ുപഺള഻സ഻ പഽതഽക്കൽ ത഼യത഻യ഻ൽ പ഻ന് വല഻ക്കീപ്പടഽഔയഽം 
വഹന഼യ വയവസ്ഥ ന്ദ്പഔഺരം ആന് ഷവററ഻ൽ ന഻ന്ഽം ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് 
പഽത഻യ ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഺം. 
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4. പഽത഻യ ഈപുഭഺക്തഺക്കള് ക്ക് പ഻ന് വല഻ക്കീപ്പട്ട ുപഺള഻സ഻ വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറരഽത്. 

e) ന഻യമ഻ചാണ഻ട്ടുള വ അ്ങയാറ഻ ഔഽറഞ്ഞത് വര് ഷത്ത഻ൽ 1 തവണീയക഻ലഽം 
വ഻പണ഻യ഻ലഽള വ ഈത്പന്ങ്ങളുീട എലലഺ വ഻ശദഺംശങ്ങളും പര഻ുശഺധ഻ക്കണം. 
ഈത്പന്ം സഺമ്പത്ത഻ഔമഺയ഻ ഖഽണന്ദ്പദമീലലന്് ഔ ീടത്തഽഔയഺീണക഻ൽ ഄഥവഺ 
ഏീതക഻ലഽം ഔഺരയത്ത഻ൽ ഔഽറവ് ഔ ീടത്തഽഔയഺീണക഻ൽ ന഻യമ഻ക്കീപ്പട്ട 
അ്ങയാറ഻യ്ക്ക്ക് ഈത്പന്ം പഽനരവുലഺഔനം ീങയ്ക്ത് ഫയല്  അന് റ് യാസ് 
നടപട഻ന്ദ്ഔമത്ത഻ലാീട പര഻ഷ്ഔര഻ക്കഽന്ത഻ന് ഄുപക്ഷ഻ക്കഺം. 

f) ഫയല്  അന് റ് യാസ് ഄനഽമത ലഭ഻ചാണ് 5 വര് ഷം ഔഴ഻ഞ്ഞ രഽ ഈത്പന്ത്ത഻ന്, 
ഄവസ്ഥ, ലഺപ്സ്, പല഻ശ ന഻രക്കഽഔൽ, നഺണയീപ്പരഽപ്പം, ീങലവഽഔൽ, മറ്റ് 
ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ഗടഔങ്ങള്  എന്഻വയഽീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഈത്പന്ം രാപഔല് പന 
ീങയ്ക്തുപ്പഺഴഽള വ യഥഺര് ഥ ഄനഽമഺനങ്ങളുമഺയ഻ തഺരതമയം ീങയ്ക്ത് ഈത്പന്ത്ത഻ന് ീറ 
ന്ദ്പഔടനം അ്ങയാറ഻യ്ക്ക്ക് ഄവുലഺഔനം  ീങയാറഺം. 

D. ഐുര്ഡ഻എഐയഽീട മറ്റഇ ുുരഺഖ  ഇന്ഷവറന്സ്ഡ 

മഺനദണ്ഡങ്ങൾ 

ഫയല്  ഄന് റ് യാസ് മഺനദണ്ഡങ്ങൽ ഔാടഺീത, തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയഽം അുരഺഖയ 
ആന് ഷവറന് സ് ീറഖഽുലഷനഽഔള് ക്ക് അവശയമഺണ്: 

a. ഔമ്പന഻യഽീട ുബഺര് ഡ഻ന് ീറ ഄംഖ഼ഔരുത്തഺീട എലലഺ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ഔളും 
അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് നയം വ഻ഔസ഻പ്പ഻ക്കണം. ീന്ദ്പഺസ്ീപക്ട് 
അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ വഺങ്ങഽന് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ീല മറ്റ് ഔഺരയങ്ങൽ 
വ഻വര഻ക്കണം.  ഔമ്പന഻യഽീട നയം ഄനഽസര഻ചാണ് ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ഻ന്  അവശയമഺയ 
വ഻വരങ്ങൽ ുശകര഻ക്കഽന്ത഻ന് ആത്തരം ുഫഺം ഄനഽുയഺജയമഺയ഻ര഻ക്കണം. 

b. ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് നയം ഄുതഺറ഻റ്റ഻യഽമഺയ഻ ഫയൽ ീങയാറണം. ആത് 
അവശയമഺയത഻നഺൽ ഔമ്പന഻യ്ക്ക്ക് നയം പര഻ഷ്ഔര഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഄവഔഺശം 
ന഻ലന഻ര് ത്തഺം, പുക്ഷ  ഒുരഺ പര഻ഷ്ഔരണവഽം ഄുതഺറ഻റ്റ഻യ്ക്ക്ക് മഽമ്പഺീഔ ഫയൽ 
ീങയാറണം. 

c. ുബഺര് ഡ഻ന് ീറ ഄംഖ഼ഔഺരമഽള വ ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് നയത്ത഻ന് ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ 
ഏീതഺരഽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസലഽം സവ഼ഔര഻ക്കുണഺ ുവ ടുയഺ എന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺം.  
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ന഻രസ഻ക്കഽഔയഺീണക഻ൽ അ വ഻വരണം ഔഺരയ-ഔഺരണം സഹ഻തം 
ീന്ദ്പഺസ്ീപക്ട഻ീന ുരകഺമാലം എഴഽത഻ ഄറ഻യ഻ക്കണം. 

d. ന്ദ്പ഼മ഻യം ഔാടഺീത ഏീതക഻ലഽം തരത്ത഻ലഽള വ ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് ുലഺഡ്ഡ഻ംഖ് 
ങഺര് ജഽഔൽ ഇടഺക്കഽഔയഺീണക഻ൽ അ വ഻വരം ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ 
ഄറ഻യ഻ക്കഽഔയഽം ുപഺള഻സ഻ ആഷയാ ീങയാറുന്ത഻ന് മഽമ്പ് ഄതഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് 
ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട സമ്മതം ുനടണം. 

e. ുപഺള഻സ഻യഽീട ഏീതക഻ലഽം ഗട്ടത്ത഻ൽ ഄഥവഺ പഽതഽക്കഽന് സമയത്ത് ീതഺഴ഻ൽ മഺറ്റം 
ുപഺലഽള വ ഏീതക഻ലഽം വ഻വരം ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ക്ക് അവശയമഺീണക഻ൽ, ഄത് 
ന഻ര് ദ഻ഷ്ട ുഫഺമഽഔള഻ൽ ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ീയ ീഔഺ ട് പാര഻പ്പ഻ചാണ് 
ുപഺള഻സ഻യഽീട ഭഺഖമഺയ഻ ുങര് ക്കണം,  മഺന്ദ്തമലല ഄത്തരം വ഻വരങ്ങൽ 
അവശയമഺയ഻ വന് സഺഹങരയവഽം ഄത്തരം സഺഹങരയത്ത഻ൽ ബഺധഔമഺയ 
വയവസ്ഥഔളും വയക്തമഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണം 

f. ുനരീത്ത ന്ദ്പുവശ഻ക്കഽഔ, തഽടര് ചാണയഺയ഻ പഽതഽക്കഽഔ, ഄനഽഔാലമഺയ ീേയ഻ം 
ഄനഽഭവങ്ങൽ തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് ുപഺള഻സ഻യഽടമഔള് ക്ക് അനഽഔാലയം ആന് ഷവറര് മഺൽ 
നല് ഔ഻ുയക്കഽം മഺന്ദ്തമലല അ വ഻വരം ീന്ദ്പഺസ്ീപക്ട഻ലഽം ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന് റ഻ലഽം 
ഫയല്  അന് റ് യാസ് മഺനദണ്ഡങ്ങളുീട ഄംഖ഼ഔഺരുത്തഺീട ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽം. 

ുുരഺഖ  ഇന്ഷവറന്സ഻ന്ീറ  ുപഺര്ട്ട്യൂട്ട്ബ഻ല഻റ്റ഻ (വഹന഼യത) 

സംബന്ധമ഻ച്ചറള്ള പ മഺനദണ്ഡങ്ങൾ 
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ഐഅര് ഡ഻എഐ  ൂലഫ് - അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ഻ന് ീറ വഹന഼യതീയ സംബന്ധ഻ചാണുള വ 

മഺനദണ്ഡങ്ങൽ വളീര വയക്തമഺയ഻ തീന് പഽറീപ്പടഽവ഻ചാണ഻ട്ടു ട്. ഄവ തഺീഴ 
ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ: 

1. തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ുഔസഽഔള഻ൽ ുപഺര് ട്ടബ഻ള഻റ്റ഻ (വഹന഼യത) ഄനഽവദ഻ക്കഺം: 

a. ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ ഈള് പ്പീട ുനഺൽ-ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ഔൽ പഽറത്ത഻റക്കഽന് 
എലലഺ വയക്ത഻ഖത അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ഔൽ 

b. ുനഺൽ-ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ഔളുീട ന്ദ്ഖാപ്പ് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ്  
ുപഺള഻സ഻യഽീട ഔ഼ഴ഻ൽ വരഽന് ഔഽടഽംബഺംഖങ്ങൽ ഈള് പ്പീടയഽള വ ഒുരഺ ഄംഖങ്ങളും 
ഄത്തരം ന്ദ്ഖാപ്പ് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം ഄുത ആന് ഷവററഽീട ഔ഼ഴ഻ൽ തീന്യഽള വ 

വയക്ത഻ഖത അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻യ഻ുലക്ക് ഄഥവഺ ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ 
ുപഺള഻സ഻യ഻ുലക്ക് ഔഽട഻ുയറഽഔ. ഄത഻നഽുശഷം, ഄവര് ക്ക് ഄടഽത്ത പഽതഽക്കൽ 
പഽതഽക്കൽ മഽതൽ ുപഺര് ട്ടബ഻ല഻റ്റ഻ ഄവഔഺശം ഈന്യ഻ക്കഺം. 

2. പഽതഽക്കഽന് സമയതത് മഺന്ദ്തുമ  ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് ുപഺര് ട്ടബ഻ല഻റ്റ഻ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺൽ 
സഺധ഻ക്കഽഔയഽള വു, ുപഺള഻സ഻യഽീട ഔഺലഺവധ഻ സമയത്ത് സഺധ഻ക്കഽഔയ഻ലല. 

3. രഽ ുപഺള഻സ഻യഽടമയക്ക് തന് ീറ ുപഺള഻സ഻ മീറ്റഺരഽ ആന് ഷവറന് സ്  ഔമ്പന഻യ഻ുലക്ക് 
മഺറ്റണീമക഻ൽ, ഄതഺയത് ഔഽടഽംബത്ത഻ീല എലലഺ ഄംഖങ്ങീളയഽം ഈള് പ്പീട മഽഴഽവൽ 
ുപഺള഻സ഻യഽം മഺറ്റണീമക഻ൽ ന഻ലവ഻ലഽള വ ുപഺള഻സ഻യഽീട ന്ദ്പ഼മ഻യം പഽതഽക്കഽന്ത഻ന് 45 
ദ഻വസങ്ങള് ക്ക് മഽീമ്പക഻ലഽം ഄയഺൽ ഄത്തരം ഔമ്പന഻യ഻ൽ ഄുപക്ഷ഻ക്കണം. 

4. ന഻ലവ഻ലഽള വ ുപഺള഻സ഻യഽീട ന്ദ്പ഼മ഻യം പഽതഽക്കഽന്ത഻ന് 45 ദ഻വസങ്ങള് ക്ക് മഽീമ്പക഻ലഽം 
ുപഺള഻സ഻യഽടമ ഐഅര് ഡ഻എഐ ന഻ര് ുദശ഻ചാണ഻ട്ടുള വ മഺതിഔയ഻ലഽള വ ുഫഺമ഻ൽ ഄുപക്ഷ 

നല് ഔഽന്ത഻ൽ പരഺജയീപ്പടഽഔയഺീണക഻ൽ രഽ പഽത഻യ ആന് ഷവറര് ക്ക് വഺദ്ധരദഺനം 
ീങയാറഺനഽം ീങയാറഺത഻ര഻ക്കഺനഽം സഺധ഻ക്കഽം. 

5. ഄത്തരം രഽ ഄറ഻യ഻പ്പ് ലഭ഻ചാണഺലഽടൽ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻  വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന് 
വ഻വ഻ധ അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ഈത്പന്ങ്ങളുീട വ഻വരങ്ങളും ഄന്സ്ങൽ ഐ 

ന്ദ്പഔഺരമഽള വ ുപഺര് ട്ടബ഻ല഻റ്റ഻ ുഫഺമഽം ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ന് ീറ പ്പം നല് ഔഽം. 

6. ുപഺള഻സ഻യഽടമ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ന് ീറ പ്പം ുപഺര് ട്ടബ഻ല഻റ്റ഻ ുഫഺമഽം പാര഻പ്പ഻ചാണ്  
ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻യ഻ൽ സമര് പ്പ഻ക്കഽം. 

7. ുപഺര് ട്ടബ഻ല഻റ്റ഻ ുഫഺം ലഭ഻ചാണു ഔഴ഻ഞ്ഞഺൽ, ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട ീമഡ഻ക്കല്  -ീഔയ഻ം 
ങര഻ന്ദ്തവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വ഻ശദഺംശങ്ങള് ക്കഺയ഻ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ ന഻ലവ഻ലഽള വ 

ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പടഽം. 

8. ഄത്തരം ഄഭയര് ഥ ലഭ഻ക്കഽന് ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ ഐഅര് ഡ഻എഐയഽീട ീവബ് 
ുപഺര് ട്ടല഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ്പഔഺരമഽള വ വ഻വരങ്ങൽ ന഻ര് ദ഻ഷ്ട മഺതിഔയ഻ൽ ഄഭയര് ഥ 

ലഭ഻ചാണ് 7 ദ഻വസങ്ങള് ക്കഽള വ഻ൽ നല് ഔണം. 

9. ന഻ര് ദ഻ഷ്ട സമയപര഻ധ഻യ്ക്ക്കഽള വ഻ൽ ന഻ലവ഻ലഽള വ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻  ുഡറ്റഺ 
നല് ഔഽന്ത഻ൽ പരഺജയീപ്പടഽഔയഺീണക഻ൽ, ഄത് ഐഅര് ഡ഻എയഽീട ന഻ര് ുദശങ്ങളുീട 
ലംഗനമഺയ഻ ഔണക്കഺക്കഽഔയഽം  1938-ീല ആന് ഷവറന് സ് ന഻യമ ന്ദ്പഔഺരം 
ആന് ഷവറര് ക്ക് പ഻ഴ ങഽമത്തഽഔയഽം ീങയാറും. 

10. ന഻ലവ഻ലഽള വ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം  ുഡറ്റഺ ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷം,  2002-ീല 
ഐഅര് ഡ഻എ (ുപഺള഻സ഻യഽടമഔളുീട തഺതഺപരയ സംരക്ഷം) ങട്ടങ്ങള഻ീല ങട്ടം 4 (6) 
ന്ദ്പഔഺരം പഽത഻യ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ഄ ടര് ൂ ററ്റ് ീങയ്ക്ത് അ 

വ഻വരം ുപഺള഻സ഻യഽടമീയ ഄറ഻യ഻ക്കഽം. 
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11. സമയപര഻ധ഻യ്ക്ക്കഽള വ഻ൽ ുഡറ്റഺ ലഭ഻ക്കഽഔയഽം ഐഅര് ഡ഻എയഽമഺയ഻ ഫയല്  ീങയ്ക്ത 
ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് നയം ന്ദ്പഔരം ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ൽ 
ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട ഄഭയര് ഥയ്ക്ക്കഽള വ ത഼രഽമഺനം ഄറ഻യ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽഔയഽം 
ീങയാറുഔയഺീണക഻ൽ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻യ്ക്ക്ക് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ന഻രസ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ 

ഄവഔഺശമ഻ലല, ഄവര് ക്ക് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ സവ഼ഔര഻ുചാണ മത഻യഺഔഽ. 

12. പഽതഽുക്ക ട ത഼യത഻യ഻ൽ ുപഺര് ട്ടബ഻ല഻റ്റ഻ സംബന്ധ഻ചാണ് പഽത഻യ ആന് ഷവററഽീട 
സവ഼ഔര഻ക്കുണഺ ുവ ടുയഺ എന് ത഼രഽമഺനം  ലഭ഻ചാണ഻ട്ട഻ീലലക഻ൽ 

a. ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട ഄഭയര് ഥന ന്ദ്പഔഺരം ഹിസവഔഺലുത്തയ്ക്ക്ക്  ുന്ദ്പഺ-ുററ്റ് 
ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ൽ ഔഽറഞ്ഞത് രഽ മഺസുത്തയ്ക്ക്ക് ന഻ലവ഻ലഽള വ ുപഺള഻സ഻ ന഼ട്ടഺൽ 
സഺധ഻ക്കഽം. 

b. പഽത഻യ ആന് ഷവറഽീട ത഼രഽമഺനം ലഭ഻ക്കഽന്ത് വീര ഄഥവഺ ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത 
വയക്ത഻ ുരകമാലം എഴഽത഻ നല് ഔഽന് ഄഭയര് ഥയഽീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ന഻ലവ഻ലഽള വ 

ുപഺള഻സ഻ റദഺക്കഽഔയ഻ലല. 

c. പഽത഻യ ആന് ഷവറൽ എലലഺ സഺഹങരയത്ത഻ലഽം ഹിസവ ഔഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത഻ന് 
ഄനഽസര഻ചാണ് തീന് റ഻സ്ഔ് അരംഭ഻ുക്ക ട ത഼യത഻ ഔണക്കഺക്കണം. 

d. ഏീതക഻ലഽം സഺഹങരയത്ത഻ൽ ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ന഻ലവ഻ലഽള വ 

ആന് ഷവററഽമഺയ഻ ുപഺള഻സ഻ തഽടരണീമന്് ുതഺന്഻യഺൽ, പഽത഻യ വയവസ്ഥഔീളഺന്ഽം 
ങഽമത്തഺീത സഺധഺരണയഽള വ ന്ദ്പ഼മ഻യം ഇടഺക്ക഻ തഽടരഺൽ ഄനഽവദ഻ക്കഽം. 

13. ുപഺള഻സ഻യഽടമ മഽഔള഻ല്  പറഞ്ഞത് ുപഺീല ഹിസവഔഺലുത്തയ്ക്ക്ക് ുപഺള഻സ഻ 
ദ഼ര് ഗ഻പ്പ഻ക്കഽഔയഽം അ സമയത്ത് ീേയ഻ം ഈ ടഺഔഽഔയഽം ീങയാറുഔയഺീണക഻ൽ,  
ന഻ലവ഻ലഽള വ ആന് ഷവറൽ ീേയ഻ം നല് ഔഽന് ുപഺള഻സ഻ വര് ഷീത്ത ബഺക്ക഻ ന്ദ്പ഼മ഻യം ഔാട഻ 
ഇടഺക്ക഻ ീേയ഻ം സവ഼ഔര഻ക്കഽം. ഄത്തരം സഺഹങരയത്ത഻ൽ, ുപഺള഻സ഻യഽടമ 
ബഺക്ക഻യഽള വ ഔഺലഺവധ഻യ഻ീല ന്ദ്പ഼മ഻യം നല് ഔ഻ രഽ വര് ഷുത്തക്ക് ഔാട഻ ന഻ലവ഻ലഽള വ 

ആന് ഷവററഽീട ഔ഼ഴ഻ൽ തഽടുര ടതഺണ്. 

14. ുപഺര് ട്ട഻ംഖ് വഴ഻ ുപഺള഻സ഻ സവ഼ഔര഻ക്കഽന്ത഻ന്,  ുപഺര് ട്ട഻ംഖ഻നഺയ഻ ആന് ഷവറൽ 
യഺീതഺരഽതരത്ത഻ലഽമഽള വ ഄധ഻ഔ ങഺര് ജ് ഇടഺക്കഽഔുയഺ ുലഺഡ് ീങയാറുഔുയഺ 
ീങയാറരഽത്. 

15. ുപഺര് ട്ട് ീങയ്ക്ത ുപഺള഻സ഻ സവ഼ഔര഻ക്കഽന്ത഻ന് ആടന഻ലഺക്കഺര് ക്ക് ഔമ്മ഼ഷൽ 
നല് ുഔ ടത഻ലല. 

16. അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ, ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഖങ്ങളും സമയബന്ധ഻തമഺയ 
ഴ഻വഺക്കലഽഔളുീടയഽം ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ുപഺള഻സ഻  ുനരീത്ത തീന് 
ആലലഺതഺയ഻ട്ടു ീടക഻ൽ ഄത് ഔണക്ക഻ീലടഽക്കഽഔയഽം പഽത഻യ ുപഺര് ട്ട് ീങയ്ക്ത 
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ അ പര഻ധ഻ വീര ഔഽറയ്ക്ക്കഽഔയഽം ീങയാറഺം. 

ഔഽറ഻പ്പ് 1: ങ഻ല ഄസഽകത്ത഻ന് ീറ ഄഥവഺ ങ഻ഔ഻ത്സയഽീട ഔഺത്ത഻ര഻പ്പ് ഔഺലഺവധ഻ 
ുനരത്തീത്ത ുപഺള഻സ഻ീയക്കഺളും പഽത഻യ ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ 
ഔാടഽതലഺീണക഻ൽ,  ുപഺര് ട്ട഻ംഖ഻നഺയ഻ ുപഺള഻സ഻യഽടമ സമര് പ്പ഻ക്കഽന് 
ുപഺര് ട്ടബ഻ല഻റ്റ഻ ുഫഺമ഻ൽ ഄത് വയക്തമഺയ഻ വ഻വര഻ചാണ഻ര഻ക്കണം. 

ഔഽറ഻പ്പ് 2: ന്ദ്ഖാപ്പ് ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ഔള഻ൽ, മഽന് ുപഺള഻സ഻യ഻ീല ന഻ലവ഻ലഽള വ 
ുരഺഖങ്ങളും സമയബന്ധ഻തമഺയ ഴ഻വഺക്കലഽഔളു ഔണക്ക഻ീലടഽക്കഺീത 
തഽടര് ചാണയഺയ഻ എന്ദ്ത വര് ഷം  പര഻രക്ഷ എടഽത്ത഻ട്ടു ീടന്ത഻ന് ീറ 
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ മഽഔള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്് ുപഺീല  ഒുരഺ 
ഄംഖങ്ങള് ക്കഽം ീന്ദ്ഔഡ഻റ്റ് നല് ഔഽം. 



 

216 

17. മഽന്  ുപഺള഻സ഻യ഻ീല ആന് ഷവൽ തഽഔയഽം ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻യഽീട 
ഄഭയര് ഥന്ദ്പഔഺരം മഽൽ ുപഺള഻സ഻ഔള഻ൽ മഽൽ ആന് ഷവററ഻ൽ ന഻ന്ഽം  ുനട഻യ ഔയഽമ഻ുലറ്റ഼വ് 
ുബഺണസ഻ന് ീറ പര഻ധ഻ വീര ആന് ഷവൽ തഽഔ വര് ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത് ുപഺര് ട്ടബ഻ല഻റ്റ഻യ഻ൽ 
ബഺധഔമഺണ്.  

ഈദഺ. - 2 ലക്ഷം രാപ ആന് ഷവൽ തഽഔയഽം 5000 രാപ ആന് ഷവറൽ എയ഻ല്  ന഻ന്ഽം 
ുബഺണസഽമഽള വ രഽ വയക്ത഻ ആന് ഷവറൽ ബ഻യ഻ുലക്ക് മഺറഽഔയഽം ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ 
സവ഼ഔര഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറുഔയഺീണക഻ൽ ആന് ഷവറൽ ബ഻ ഄയഺള് ക്ക് 2.5 ലക്ഷത്ത഻ന് ീറ 
ആന് ഷവറൽ തഽഔ വഺദ്ധരദഺനം ീങയ്ക്ത് 2.5 ലക്ഷം രാപയ്ക്ക്ക് ബഺധഔമഺയ ന്ദ്പ഼മ഻യം 
ഇടഺക്കഽം. ആന് ഷവറര്  ബ഻യ്ക്ക്ക് 2.5 ലക്ഷം രാപയഽീട ഈത്പന്മ഻ീലലക഻ൽ  ഄടഽത്ത 

ഈയര് ന് സ്ഺബഺയ 3 ലക്ഷം രാപയഽീട ഈത്പന്ം വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുഔയഽം 3ലക്ഷം 
രാപയ്ക്ക്ക് ബഺധഔമഺയ ന്ദ്പ഼മ഻യം ഇടഺക്കഽഔയഽം ീങയാറും. 

18. ആന് ഷവററഽമഺൽ  ുപഺള഻സ഻ ഔരഺറ഻ലഽം  ീന്ദ്പഺസീപക്ടസ്, ീസയ഻ല് സ് ല഻റ്റുറചാണൽ  
ഄഥവഺ ഄതഽുപഺലാള വ മറ്റ് ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔള഻ൽ തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങൽ 
ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട ന്ദ്ശദ്ധയ഻ൽ ീഔഺ ടഽവരഽന്ത഻ൽ ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കണം: 

a. എലലഺ അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ഔളും ുപഺര് ട്ടബ഻ളഺണ്; 

b. ുപഺള഻സ഻യഽടമ  ുപഺള഻സ഻ പഽതഽക്കഽന്ത഻ന് വളീര മഽമ്പ് തീന് 
ുപഺര് ട്ടബ഻ല഻റ്റ഻യ്ക്ക്കഺയ഻ മീറ്റഺരഽ ആന് ഷവറീറ സമ഼പ഻ക്കണം ആങ്ങീന പഽത഻യ 
ആന് ഷവറൽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ സവ഼ഔര഻ക്കഽന്ത഻ീല ഔഺലതഺമസം 
മാലമഽ ടഺുയക്കഺവഽന് ആടുവള ഴ഻വഺക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽം. 

 

E. ഇന്ഷവറന്സ഻ന്ീറ അട഻സ്ഥഺന തതവങ്ങളറം അണ്ടര്ൂ ററ്റ഻ംഗ് 

ഉപഔരണങ്ങളറം  

1. അണ്ടര്ൂ ററ്റ഻ംഖഽമഺയ഻ ബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട് അട഻സ്ഥഺന തതവങ്ങൾ 

ഏീതഺരഽ സരര് ഭത്ത഻ലഽം, ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ് ഄഥവഺ ജനറൽ ആന് ഷവറന് സ഻ൽ, 
റ഻സ്ഔഽഔള്  സവ഼ഔര഻ക്കഽന്തഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ന഻യമപരമഺയ ങ഻ല തതവങ്ങൽ 
ന഻ലന഻ല് ക്കഽന്ഽ ട്.  അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ഻നഽം ആത്തരം തതവങ്ങൽ ബഺധഔമഺണ്, 
ആത്തരത്ത഻ലഽള വ ഏീതക഻ലഽം രഽ തതവം ലംഗ഻ക്കീപ്പടഽഔയഺീണക഻ൽ, ആന് ഷവറീറ ബഺദ്ധയത 
ഴ഻വഺക്കഽഔ എന് ത഼രഽമഺനത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽം, ആത് ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് രഽപഺട് 
ഄതിപ്ത഻യഽം സംഗര് ഷവഽം സിഷ്ട഻ക്കഽം. 

1. ഏറ്റവഽം മ഻ഔചാണ വ഻ശവഺസവഽം (ഈബ്റ഼മ ൂഫ്സ്) ആന് ഷവറന് സ് തഺല് പരയവഽം 

2. അണ്ടര്ൂ ററ്റ഻ംഖ഻നഽള്ള പ ഉപഔരണങ്ങൾ 

ആീതഺീക്ക ഄ ടര് ൂ ററ്റര് ക്കഽള വ വ഻വരങ്ങളുീട ുന്ദ്ശഺതസിനുഔളഺണ്, ആത഻ന് ീറ 
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്  റ഻സ്ഔ് വ഻ഭജനം നടത്തഽന്തഽം ഄന്ത്഻മ 
ന്ദ്പ഼മ഻യങ്ങൽത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്തഽം. തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത് ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ഻നഽള വ 

ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ഈപഔരണങ്ങളഺണ്: 

a) ീത്പഺുപ്പഺസല് ുെഺം 

ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട അുരഺഖയപരവഽം വയക്ത഻പരവഽമഺയ എലലഺ സക഼ര് ണ വ഻വരങ്ങളും 
(ഄതഺയത് ന്ദ്പഺയം, ീതഺഴ഻ൽ, ശര഼ര ന്ദ്പഔിത഻, ശ഼ലങ്ങൽ, അുരഺഖയ സ്ഥ഻ത഻, 
വരഽമഺനം, ന്ദ്പ഼മ഻യം ഄടയ്ക്ക്കഽന്ത഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻വരങ്ങള്  തഽടങ്ങ഻യവ) 
ുശകര഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഇ ുഡഺക്കഽീമന് റഺണ് ഔരഺറ഻ന് ീറ ഄട഻ത്തറ. ആത്  
ഈത്പന്ത്ത഻ന് ീറ ഄഥവഺ ഔമ്പന഻യഽീട ങട്ടന്ദ്പഔഺരം രഽ ഔാട്ടം ുങഺദയം മഽതൽ രഽ 
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സമ്പാര് ണ ുങഺദയവല഻ വീരയഺഔഺം, ഄങ്ങീന എലലഺ വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങളും 
ഈള് ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു ീടന്് ഈറപ്പഺക്കഽഔയഽം ഄത഻ന് ഄനഽസിതമഺയ പര഻രക്ഷ 

നല് ഔഽവഺനഽം സഺധ഻ക്കഽം. ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ എീന്ത്ക഻ലഽം വ഻വരം മറചാണു 
ീവയ്ക്ക്കഽഔുയഺ ഔിന്ദ്ത഻മം ഔഺണ഻ക്കഽഔുയഺ ീങയാറുഔയഺീണക഻ൽ ുപഺള഻സ഻ 
ഄസഺധഽവഺഔഽം 

b) ത്പഺയം ീതള഻യ഻ക്കഽന്ന ുരക 

ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ന്ദ്പഺയത്ത഻ന് ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ന്ദ്പ഼മ഻യം 
ന഻ര് ണയ഻ക്കഽന്ത്. അയത഻നഺൽ എന് ുറഺൽ ീങയാറുന് സമയത്ത് വയസിന് ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽന് 
വയസിന് ഄത഻നഽള വ ുരക ഹഺജരഺക്ക഻ ീവര഻ൂഫ ീങയാറണം. 

 

ഉദഺഹരണം   

ആന്ത്യയ഻ൽ, ന്ദ്പഺയം ീതള഻യ഻ക്കഽന് ുരകയഺയ഻ രഽപഺട് ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔൽ പര഻ഖണ഻ക്കഽം 
പുക്ഷ ഄവീയലലഺം തീന്  ന഻യമപരമഺയ഻ സവ഼ഔര഻ക്കഽഔയ഻ലല.  ഏറ്റവഽം സഺധഽതയഽള വ 

ുരകഔീള ര ടഺയ഻ തരംത഻ര഻ചാണ഻ട്ടു ട്. ഄവയഺണ്: 

a) സ്റ്റഺന് ുഡര് ഡ് ന്ദ്പഺയം ീതള഻ക്കഽന് ുരക: ആവയ഻ൽ ങ഻ലതഺണ് സ്ക്കാൽ 
സര് ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്, പഺസ്ുപഺര് ട്ട്, ുഡഺമ഻ൂസൽ സര് ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്, പഺൽ ഔഺര് ഡ്, 
തഽടങ്ങ഻യവ. 

b) സ്റ്റഺന് ുഡര് ഡ് ന്ദ്പഺയം ീതള഻ക്കഽന് ുരക: ആവയ഻ൽ ങ഻ലതഺണ് ുറഷൽ ഔഺര് ഡ്, 
ുവഺട്ടര്  ഐഡ഻, ന്ദ്പഺയമഺയവരഽീട സതയവങ്മാലം. ന്ദ്ഖഺമപ് ങഺയത്ത് 
സര് ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്, തഽടങ്ങ഻യവ. 

 

c) സഺമ്പത്ത഻ഔ ുഡഺക്കഽീമന്റഽഔൾ 

ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട സഺമ്പത്ത഻ഔ ന഻ല ഄറ഻യഺന്  ഔഴ഻യഽന്ത്  അനഽഔാലയ ഈത്പന്ങ്ങള്  
നല് ഔഽന്ത഻നഽം ധഺര് മ്മ഻ഔ വ഻പത്ത് ഔഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽം വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ടതഺണ്. 
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽം, ീപഺതഽുവ തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ുഔസഽഔള഻ൽ മഺന്ദ്തമഺണ് 
സഺമ്പത്ത഻ഔ ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔൽ അവശയീപ്പടഽഔ 

a) വയക്ത഻ഖത ഄപഔട പര഻രക്ഷ ഄഥവഺ 

b) ഈയര് ന് ആന് ഷവൽ തഽഔയഽള വ പര഻രക്ഷ ഄഥവഺ 
c) ന്ദ്പസ്തഺവ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് വരഽമഺനവഽം അവശയീപ്പട്ട പര഻രക്ഷയഽം തമ്മ഻ൽ 
ുങരഺീത വര഻ഔ. 

d) ീമഡ഻ക്കല് റ഻ുപ്പഺര്ട്ട്യൂട്ട്റഔൾ 

ആന് ഷവററഽീട മഺനദണ്ഡങ്ങൽ ഄനഽസര഻ചാണഺണ് ീമഡ഻ക്കൽ റ഻ുപ്പഺര് ട്ടുഔൽ അവശയമഺയ഻ 
വരഽന്ത്,  ആത് ീപഺതഽുവ ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ന്ദ്പഺയത്ത഻ന് ീറ 
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം, ങ഻ലുപ്പഺൽ ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത പര഻രക്ഷ തഽഔയഽീട 
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം.  ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ീല ങ഻ല ുങഺദയങ്ങള് ക്കഽള വ 

ഈത്തരങ്ങളും ീമഡ഻ക്കൽ റ഻ുപ്പഺര് ട്ട് അവശയീപ്പടഽന്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽം. 

e) ീസയ഻ല്സ്ഡ ജ഼വനക്കഺരന്ീറ റ഻ുപ്പഺര്ട്ട്യൂട്ട്റഔൾ 

ഔമ്പന഻യഽീട ഄട഻സ്ഥഺന തലത്ത഻ലഽള വ ഄ ടര് ൂ ററ്ററഽമഺരഺയ഻ ീസയ഻ല് സ് 
ജ഼വനക്കഺരീനയഽം ഔഺണഺൽ സഺധ഻ക്കഽം, ഄവരഽീട റ഻ുപ്പഺര് ട്ട഻ലഽള വ വ഻വരങ്ങൽ വളീര 
ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ടതഺയ഻ പര഻ഖണ഻ക്കഽം. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽം, ഔാടഽതല്  ബ഻സ഻നസിന് 
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ഈ ടഺക്കഽന്ത഻ന് ീസയ഻ല് സ് ജ഼വനക്കഺരന്  ന്ദ്പുതയഔ അനഽഔാലയം ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഺൽ 
ആവ഻ീടയഽം വയക്ത഻പരമഺയ ങ഻ല ലഺഭ തഺത്പരയവഽം ഈ ടഺഔഽം. 

 

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പ പര഼ക്ഷ 2 

ഏറ്റവഽം ഈത്തമമഺയ വ഻ശവഺസം എന് തതവം  ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ഻ൽ പഺല഻ുക്ക ടത് -----
-------------- അണ്. 

I. ആന് ഷവറൽ 
II. ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻ 
III. ആന് ഷവററഽം ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻യഽം 
IV. ീമഡ഻ക്കൽ പര഻ുശഺധഔൽ 

 

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പ പര഼ക്ഷ 3 

ആന് ഷവറന് സ് തഺത്പരയം എന്ഺൽ ----------- 

I. ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വസ്തഽവ഻ൽ  രഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽള വ സഺമ്പത്ത഻ഔ തഺത്പരയം 
II. ആന് ഷവറന് സ് ഈള വ രഽ അസ്ത഻ 
III. ുര നഷ്ടത്ത഻ന് ന്഻ലധ഻തം ഔമ്പന഻ഔൽ നഷ്ടം പക഻ടഽുമ്പഺൽ ഄത഻ൽ ഒുരഺ 
ആന് ഷവററഽീടയഽം ഒഹര഻ 

IV. ആന് ഷവററ഻ൽ ന഻ന്ഽം റ഻ക്കവൽ ീങയാറഺവഽന് നഷ്ടത്ത഻ന് ീറ അീഔ തഽഔ 

 

F. അണ്ടര്ൂ ററ്റ഻ംഗ് ത്പത്ഔ഻യ  

ര഻ക്കല്  അവശയമഺയ വ഻വരങ്ങൽ ലഭ഻ചാണ് ഔഴ഻ഞ്ഞഺൽ,  ഄ ടര് ൂ ററ്റൽ ുപഺള഻സ഻യഽീട 
ങട്ടങ്ങൽ ത഼രഽമഺന഻ക്കഽം.  അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ബ഻സ഻നസിന഻ൽ ീപഺതഽുവ ഈപുയഺഖ഻ക്കഽന് 
ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് രാപങ്ങളഺണ്: 

1. ീമഡ഻ക്കല് അണ്ടര്ൂ ററ്റ഻ംഗ് 

ീമഡ഻ക്കൽ ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് എന്ഺൽ അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് 
ഄുപക്ഷ഻ക്കഽന് വയക്ത഻ുയഺട് ഄയഺളുീട അുരഺഖയന഻ല ന഻ര് ണയ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻  ീമഡ഻ക്കൽ 
റ഻ുപ്പഺര് ട്ടുഔൽ ഹഺജരഺക്കഺൽ അവശയീപ്പടഽം. ഄങ്ങീന ുശകര഻ചാണ അുരഺഖയവഽമഺയ഻ 
ബന്ധീപ്പട്ട വ഻വരങ്ങൽ ഏത് പര഻രക്ഷ വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറണം, എന്ദ്ത പര഻ധ഻വീര, ഏന്ത്് 
വയവസ്ഥഔള഻ലഽം എീന്ത്ഺീക്ക ഴ഻വഺക്കലഽഔളുീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ എന്഻വ 
ന഻ര് ണയ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ആന് ഷവറര് മഺൽ പര഻ുശഺധ഻ക്കഽം.  ഄങ്ങീന റ഻സ്ഔ് സവ഼ഔര഻ക്കുണഺ 
ുവ ടുയഺ എന്ഽം സവ഼ഔര഻ക്കഽീന്ക഻ൽ പര഻രക്ഷയഽീട ങട്ടങ്ങൽ എന്഻വ 
ന഻ര് ണയ഻ക്കഽന്ത഻ന് ീമഡ഻ക്കൽ ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ഻ന് സഺധ഻ക്കഽം. 

ീമഡ഻ക്കല്  ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ഻ന് ീമഡ഻ക്കൽ റ഻ുപ്പഺര് ട്ടുഔൽ സവ഼ഔര഻ചാണ് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത഻ന് 
വളീരുയീറ ീങലവ് വരഽം.  മഺന്ദ്തമലല, ആന് ഷവറര് മഺൽ ഈയര് ന് ഡ഻ന്ദ്ഖ഻യ഻ലഽള വ ീമഡ഻ക്കൽ 
ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് ഈപുയഺഖ഻ക്കഽുമ്പഺൽ ഄവരഽീട ുമൽ „ന്ദ്ഔ഼ം-സ്ഔ഻മ്മ഻ംഖ്‟ (ഏറ്റവഽം മ഻ഔചാണ 
ര഼ത഻യ഻ലഽള വ റ഻സ്ഔ് മഺന്ദ്തം സവ഼ഔര഻ക്കഽഔയഽം മറ്റുള വ ന഻ുഷധ഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറുഔ).  
അവശയമഺയ വ഻വരങ്ങൽ നല് ഔഺത്തത് മാലവഽം വ഻ശദമഺയ പര഻ുശഺധനഔൽ ീങുയാറ ട഻ 
വരഽന്ത഻നഺൽ ീന്ദ്പഺസ്ീപക്ട഼വ് ീേയ഻ന് റ഻ന് അശകയഽ ടഺക്കഽഔയഽം ഄങ്ങീന  ഄത്തരം 
ആന് ഷവറ഻ൽ ന഻ന്ഽം പര഻രക്ഷ എടഽക്കഺൽ തഺത്പരയമഽള വ വയക്ത഻ഔളുീട എണം ഔഽറയഽഔയഽം 
ീങയാറും. 
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വയക്ത഻ഖത അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ഻ൽ രഽ വയക്ത഻യഽീട അുരഺഖയസ്ഥ഻ത഻യഽം ന്ദ്പഺയവഽം 
വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ടതഺണ്. മഺന്ദ്തമലല ന഻ലവ഻ീല അുരഺഖയസ്ഥ഻ത഻യഽം വയക്ത഻ഖത-
ഔഽടഽംബപരമഺയ ീമഡ഻ക്കൽ ങര഻ന്ദ്തവഽം  ഏീതക഻ലഽം ഄസഽകം മഽന് പ് ഈ ടഺയ഻രഽുന്ഺ 
എന്ഽം ഭഺവ഻യ഻ൽ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺുഔ ട഻ വരഽന് സഺഹങരയം ഄഥവഺ 
ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ഔ഻യ അവശയമഺയ഻ വരഽന് സഺഹങരയത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഺവഽന് അുരഺഖയ 
ന്ദ്പം  നങ്ങളും ഈ ടഺഔഺനഽള വ സഺധയതയഽം ന഻ര് ണയ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഄ ടര് ൂ ററ്റീര 
സഹഺയ഻ക്കഽം. 

മഺന്ദ്തമലല മഽന് പ് ീങയ്ക്ത഻ട്ടുള വ ങ഻ഔ഻ത്സ, ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷനഽഔൽ ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ഔ഻യ തഽടങ്ങ഻യ 
വ഻വരങ്ങൽ ുരകീപ്പടഽത്തഺവഽന് ര഼ത഻യ഻ലഺണ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺം രാപഔല് പന 
ീങയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്.  മഽന് പ് ഈ ടഺയ഻രഽന് ഄസഽകം വ഼ ടഽം വരഽന്഻നഽള വ സഺദ്ധയത, 
ന഻ലവ഻ൽ ഄഥവഺ ഭഺവ഻യ഻ൽ ഄത് അുരഺഖയസ്ഥ഻ത഻യ഻ൽ വരഽത്തഺവഽന് പര഻ണ഻തഫലം 
എന്഻വ ന഻ര് ണയ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഄ ടര് ൂ ററ്റീറ സഹഺയ഻ക്കഽം. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ന഻ലവ഻ൽ 
മരഽന്ഽഔൽ മഺന്ദ്തം ഔഴ഻ക്കഽന് ങ഻ല ുരഺഖങ്ങൽ തഺമസ഻ക്കഺീത ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന഻ുലക്ക് 
നയ഻ുചാണക്കഺം. 

ഉദഺഹരണം  

ൂഹപ്പര് ീടന് ഷൽ, ഄമ഻തഭഺരം, ഈയര് ന് പ് ങസഺരയഽീട ന഻ല തഽടങ്ങ഻യവ ഭഺവ഻യ഻ൽ  
ഹിുന്ദ്ദഺഖം, ഔ഻്ന഻, നഺഡ഻ുരഺഖം തഽടങ്ങ഻യവ മാലം ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന഻ുലക്ക് 
നയ഻ക്കഺവഽന് സഺഹങരയത്ത഻ൽ എത്തഺനഽള വ സഺദ്ധയത വളീര ഔാടഽതലഺണ്.  അയത഻നഺൽ 
ീമഡ഻ക്കൽ ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ഻ൽ ഇ ഄവസ്ഥ വളീര ന്ദ്ശദ്ധഺപാര് േം പര഻ഖണ഻ുക്ക ടതഺണ്. 

40 വയസിന഻ന് ുശഷമഺണ് ന്ദ്പത഻ഔാലമഺയ അുരഺഖയസ്ഥ഻ത഻ ീപഺതഽുവ ഈ ടഺഔഺറ്, 
ഔഺരണം  സഺധഺരണയഺയ ന്ദ്പഺയഔാടഽന് ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യ, 45-ല്  തഺീഴ ന്ദ്പഺയമഽള വ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ 
ഏീതക഻ലഽം തരത്ത഻ലഽള വ ീമഡ഻ക്കൽ പര഻ുശഺധനഔൽ ഄഥവഺ ീടസ്റ്റുഔൽ നടത്തഽവഺൽ 
ആന് ഷവറര് മഺൽ ീപഺതഽുവ അവശയീപ്പടഺറ഻ലല (ങ഻ല ആന് ഷവറര് മഺൽ ആത് 50 ഄഥവഺ 55 
വയസിന് വീര ഈയര് ത്തഺറഽ ട്).  ീമഡ഻ക്കൽ ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് മഺര് ഗുരകഔൽ ന്ദ്പഔഺരം 
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട അുരഺഖയസ്ഥ഻ത഻ീയക്കഽറ഻ചാണ് ഄയഺളുീട⁄ ഄവളുീട ഔഽടഽബ ുഡഺക്ടറ഻ൽ 
ന഻ന്ഽം പ്പ് വചാണ സതയവഺങ്മാലം ഹഺജരഺക്കണം. 

ആന്ത്യയ഻ീല അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് മഺര് ക്കറ്റ഻ൽ,  രഽ വയക്ത഻യഽീട വയസിനഺണ് 
വയക്ത഻ഖത അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ഻ൽ മഽകയ ീമഡ഻ക്കൽ ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് ഗടഔം. 45 

മഽതൽ 50 വയസിന് ന്ദ്പഺയമഽള വ വയക്ത഻ഔൽ അദയമഺയ഻ അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ഻ൽ എന് ുറഺൽ 
ീങയാറുുമ്പഺൽ ഄവൽ ന഻ര് ദ഻ഷ്ട പുത്തഺളജ഻ക്കൽ പര഻ുശഺധനഔൽ നടത്ത഻ അുരഺഖയ റ഻സ്ഔ് 
ീന്ദ്പഺൂഫലഽം ന഻ലവ഻ലഽള വ അുരഺഖയസ്ഥ഻ത഻യഽീട വ഻വരങ്ങളും ഄറ഻ുയ ടത് 
അവശയമഺണ്.  ഄത്തരം പര഻ുശഺധനഔള഻ലാീട മഽന് പഽ ടഺയ഻രഽന്തഽം ആന഻യഽം 
വരഺവഽന്തഽമഺയ ുരഺഖങ്ങളുീട ഄഥവഺ ഄവസ്ഥഔളുീട രഽ ങ഻ന്ദ്തം ലഭ഻ക്കഽം. 

ഉദഺഹരണം  

മദയം, മയക്കഽമരഽന്്, പഽഔയ഻ല എന്഻വയഽീട ഈപുയഺഖം ഔ ീടത്തഽഔ ബഽദ്ധ഻മഽട്ടഺണ് 
ഄത് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ൽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ സവയുമ ീവള഻ീപ്പടഽത്തണം.  ആത്തരം 
വ഻വരങ്ങൽ ീവള഻ീപ്പടഽത്തഺത഻ര഻ക്കഽഔ എന്ത് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ഻ീല 
ഏറ്റവഽം വല഻യ ീവലലുവ഻ള഻യഺണ്. ദഽര് ുമ്മദസിനഺണ് മീറ്റഺരഽ ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ീവലലു വ഻ള഻, 
ആത്തരം സക഼ര് ണതഔള് ക്ക് ഄനഽുയഺജയമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ വ഻ല ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത഻ന് 
അവശയമഺയ ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് ഈപഔരണങ്ങൽ ഄ ടര് ൂ ററ്ററഽമഺൽ 
വ഻ഔസ഻പ്പ഻ീചാണടഽുക്ക ടതഺയ഻ട്ടു ട്. 

2. ുനഺണ്-ീമഡ഻ക്കല് അണ്ടര്ൂ ററ്റ഻ംഗ് 

അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ഻ന് ഄുപക്ഷ഻ക്കഽന് മ഻ക്ക ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര് മഺര് ക്കഽം ീമഡ഻ക്കൽ 
പര഻ുശഺധന അവശയമ഻ലല. ീമഡ഻ക്കൽ പര഻ുശഺധനയ഻ൽ പത്ത഻ൽ ന്് ഄഥവഺ ഄത഻ൽ 
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ഔഽറുവഺ ുഔസഽഔള഻ൽ മഺന്ദ്തുമ ന്ദ്പത഻ഔാലമഺയ സഺഹങരയം സിഷ്ട഻ക്കീപ്പടഽഔയഽള വുീവന്  
രഽ വ഻ശവഺസത്ത഻ന് ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ആന് ഷവറര് മഺൽ ട്ടുമ഻ക്ക ുഔസഽഔള഻ലഽം ീമഡ഻ക്കൽ 
പര഻ുശഺധന ഴ഻വഺക്കഽം. 

ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ എലലഺ വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങളും സതയസന്ധമഺയ഻ ുരകീപ്പടഽത്തഽഔയഽം 
ഏജന് റ് ഄത് ന്ദ്ശദ്ധഺപാര് േം പര഻ുശഺധ഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറുഔയഺീണക഻ൽ, 
ൂവദയപര഻ുശഺധനയഽീട അവശയം വളീര ഔഽറവഺണ്. മഺന്ദ്തമലല ൂവദയ പര഻ുശഺധനഔളും 
മറ്റ് ീങലവഽഔളും ഴ഻വഺക്കഽന്ത് മാലം  ലഭ഻ക്കഽന് തഽഔയ഻ലാീട ീേയ഻മ഻ന് ീറ 
ഄനഽപഺതം ഔഽറചാണ് ഔാട഻യഺലഽം സവ഼ഔഺരയമഺണ്, മഺന്ദ്തമലല ആത് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര് ക്ക് 
ഈ ടഺുയക്കഺവഽന് ഄീസിഔരയവഽം ആലലഺതഺക്കഽം. 

അയത഻നഺൽ, ൂവദയപര഻ുശഺധന ന഻ര് ബന്ധമ഻ലലഺത്ത ങ഻ല ീമഡ഻ക്കൽ ുപഺള഻സ഻ഔളുമഺയ഻ 
ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ഔൽ മഽുന്ഺട്ട് വരഽന്ഽ ട്. ആത്തരം ുഔസഽഔള഻ൽ ഏീതഺീക്ക വയസിന഻ലഽം 
ഄവസ്ഥയ഻ലഽമഺണ് ീമഡ഻ക്കൽ പര഻ുശധന ുവ ട഻ വരഽന്ീതന്് സാങ഻പ്പ഻ക്കഽന് രഽ 
ീമഡ഻ക്കൽ ന്ദ്ഖ഻ഡ് ീപഺതഽുവ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ഔൽ സിഷ്ട഻ക്കഺറഽ ട്, അയത഻നഺൽ 
ുനഺണ് -ീമഡ഻ക്കൽ പര഻ധ഻ഔൽ വളീര ന്ദ്ശദ്ധഺപാര് േമഺണ് രാപഔല് പന ീങയാറുന്ത് ഄങ്ങീന 
ബ഻സ഻നസിനും റ഻സ്ഔഽം സന്ത്ഽലഺവസ്ഥയ഻ൽ മഽുന്ഺട്ട് ുപഺഔഽം. 

ഉദഺഹരണം  

രഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് സഽദ഼ര് ഗ ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യയഺയ ീമഡ഻ക്കൽ പര഻ുശഺധനഔൽ, ഔഺത്ത഻ര഻പ്പ് 
ഔഺലഺവധ഻, നടപട഻ന്ദ്ഔമ ഔഺലതഺമസം എന്഻വ ഔാടഺീത ീപീട്ടന്് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് 
പര഻രക്ഷ എടഽക്കണീമക഻ൽ ുനഺൽ-ീമഡ഻ക്കൽ ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് ുപഺള഻സ഻  ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺം. 
ുനഺൽ-ീമഡ഻ക്കൽ ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ,  വയസിന്, ല഻ംഖം, ശ഼ലങ്ങൽ, 
ശര഼രഗടന, തഽടങ്ങ഻യവയഽീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ  ഔഽറചാണ്  അുരഺഖയസംബന്ധമഺയ 
ുങഺദയങ്ങള് ക്കഽള വ ഈത്തരങ്ങളുീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ീപഺതഽുവ ന്ദ്പ഼മ഻യം ന഻രക്കഽഔളും 
ആന് ഷവൽ തഽഔയഽം ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത്. ഇ ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യ വളീര ുവഖത്ത഻ലഽള വതഺണ് പുക്ഷ 

ീപഺതഽുവ ഈയര് ന് ന്ദ്പ഼മ഻യം ന഻രക്കഺണ് ഇടഺക്കഽന്ത്. 

3. ന ാമറ഻ക്കല് ുററ്റ഻ംഗ് ര഼ത഻ 

റ഻സ്ഔ഻ന് ീറ ഒുരഺ ഗടഔത്ത഻ലഽം സംകയപരമഺയ ഄഥവഺ ശതമഺനപരമഺയ മാലയന഻ര് ണയം 
നടത്തഽന്ത഻ന് ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ഻ൽ ഈപുയഺഖ഻ക്കഽന് ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യയഺണ഻ത്. 

ന്ദ്പഺയം, ല഻ംഖം, വര് ഗം, ീതഺഴ഻ൽ, വഺസസ്ഥം, പര഻സ്ഥ഻ത഻, ശര഼രഗടന, ശ഼ലങ്ങൽ, 
വയക്ത഻ഖത-ഔഽടഽംബ ങര഻ന്ദ്തം എന്഼ ഗടഔങ്ങൽ പര഻ുശഺധ഻ചാണ് മഽന് ുപ 
ഈ ടഺക്ക഻വചാണ഻ര഻ക്കഽന് വയവസ്ഥയഽീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ സ്ുഔഺൽ നല്ഔഽം. 

 

4. അണ്ടര്ൂ ററ്റ഻ംഗ് ത഼രഽമഺനങ്ങൾ 

ലഭ഻ചാണ എലലഺ വ഻വരങ്ങളും ന്ദ്ശദ്ധഺപാര് േം വ഻ശഔലനം ീങയ്ക്ത്  ഄനഽുയഺജയമഺയ റ഻സ്ഔ് 
വ഻ഭഺഖത്ത഻ുലക്ക് തരംത഻ര഻ക്കഽന്ുതഺീടയഺണ് ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യ 
പാര് ത്ത഻യഺഔഽന്ത്.  മഽഔള഻ൽ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഈപഔരണങ്ങളുീടയഽം തന് ീറ 
വ഻ലയ഻രഽത്തല഻ന് ീറയഽം ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ, ഄ ടര് ൂ ററ്റൽ റ഻സ്ഔ഻ീന തഺീഴ 
ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻ഭഺഖങ്ങളഺയ഻ തരംത഻ര഻ക്കഽം: 

a) സ്റ്റഺന് ുഡര് ഡ് ന഻രക്ക഻ൽ റ഻സ്ഔ് സവ഼ഔര഻ക്കഽഔ 
b) ഄധ഻ഔ ന്ദ്പ഼മ഻യം (ുലഺഡ്) ഇടഺക്ക഻ റ഻സ്ഔ് സവ഼ഔര഻ക്കഽഔ, ആത് എലലഺ 
ഔമ്പന഻ഔള഻ലഽം സഺദ്ധയമലല. 

c) ന഻ര് ദ഻ഷ്ട ഔഺലുത്തയ്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ മഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കഽഔ 
d) പര഻രക്ഷ ന഻ുഷധ഻ക്കഽഔ 
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e) വ഻പര഼ത വഺദ്ധരദഺനം (പര഻രക്ഷയഽീട ഭഺഖം ന്ഽഔ഻ൽ ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽഔ ഄഥവഺ 
ന഻ുഷധ഻ക്കഽഔ) 

f) ഈയര് ന് ഡ഻ഡക്ടബ഻ള് സ് ഄഥവഺ ുഔഺ-ുപ ങഽമത്തഽഔ. 
g) ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരം സ്ഥ഻രമഺയ ഴ഻വഺക്കൽ(ഔൽ) ങഽമത്തഽഔ 

ഏീതക഻ലഽം രഽ ഄസഽകം സ്ഥ഻രമഺയ഻ ഴ഻വഺക്ക഻യ഻ട്ടു ീടക഻ൽ, ഄത് ുപഺള഻സ഻ 
സര് ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ഻ൽ ുരകീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽം.  ആത് സ്റ്റഺന് ുഡര് ഡ് ഴ഻വഺക്കൽ ഔാടഺീതയഽള വ 

ഄധ഻ഔ ഴ഻വഺക്കലഺണ്, ആത് ഔരഺറ഻ന് ീറ ഭഺഖമഺണ്. 

ഄ ടര് ൂ ററ്റര് മഺൽ നടത്തഽന് വ഻ദദ്ധരദ്ധമഺയ വയക്ത഻ഖത റ഻സ്ഔ് വ഻ലയ഻രഽത്തൽ ആന് ഷവറന് സ് 
ഔമ്പന഻ഔളുീട ഄവ഻ഭഺജയ ഗടഔമഺണ് ഔഺരണം ആത് ആന് ഷവറന് സ് ഗടനയഽീട 
സന്ത്ഽലഺവസ്ഥ ന഻ലന഻ര് ത്തഽം. ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ഻ലാീട ആന് ഷവറര് മഺര് ക്ക് ുര തലത്ത഻ലഽള വ 
ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ത റ഻സ്ഔഽഔീള രഽമ഻ചാണഺക്ക഻ ഄവൽ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന് സംരക്ഷണത്ത഻ന് ുര 
ന്ദ്പ഼മ഻യവഽം ഇടഺക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽം.  ുപഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്കഽള വ ഖഽണീമീന്ത്ന്ഺൽ ഄവര് ക്ക്  
നയഺയമഺയ വ഻ലയ഻ൽ ആന് ഷവറന് സ് ലഭ഻ക്കഽം, ആന് ഷവററഽീട അനഽഔാലയീമീന്ത്ന്ഺൽ 
ീമഺബ഻ഡ഻റ്റ഻ എന് സകല് പത്ത഻ലാീട ഄവരഽീട ുപഺര് ്ു ്ഫഺള഻ുയഺ ന഻ലന഻ര് ത്തഺനഽം 
സഺധ഻ക്കഽം. 

5. ീപഺതഽ അഥവഺ സ്റ്റഺന്ുഡര്്  ഴ഻വഺക്കലഽഔളറീട ഉപുയഺഖം 

മ഻ക്ക ുപഺള഻സ഻ഔള഻ലഽം ഄത഻ീല ഄംഖങ്ങള് ക്ക് ബഺധഔമഺയ ഴവഺക്കലഽഔളു ടഺവഽം. 
ആത഻ീനയഺണ് സ്റ്റഺന് ുഡര് ഡ് ഴ഻വഺക്കലഽഔൽ ഄഥവഺ ങ഻ലുപ്പഺൽ ീപഺതഽ ഴ഻വഺക്കലഽഔൽ 
എന്് പറയഽന്ത്. സ്റ്റഺന് ുഡര് ഡ് ഴ഻വഺക്കലഽഔൽ നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്ത് വഴ഻ ആന് ഷവറൽമഺൽ 
ഄവരഽീട വ഻വിത഻ പര഻മ഻ത഻ീപ്പടഽത്തഽം. 

ആത഻ീനപ്പറ്റ഻ ഔഴ഻ഞ്ഞ പഺഠത്ത഻ൽ ങര് ചാണ ീങയ്ക്ത഻ട്ടു ട്. 

 

 

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പ പര഼ക്ഷ 4 

ീമഡ഻ക്കല്  ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ഻ീനക്കഽറ഻ചാണ് തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഏത് ന്ദ്പസ്തഺവനയഺണ് 
ീതറ്റ്? 

I. ീമഡ഻ക്കല്  റ഻ുപ്പഺര് ട്ട് ുശകര഻ചാണ് വ഻ശഔലനം ീങയാറുന്ത് വളീര ീങലുവറ഻യ 
ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യയഺണ്. 

II. അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ഻ീല ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ഻ന് ീറ മഽകയ ഗടഔങ്ങളഺണ് ന഻ലവ഻ീല 
അുരഺഖയസ്ഥ഻ത഻യഽം ന്ദ്പഺയവഽം. 

III.  ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട അുരഺഖയ റ഻സ്ഔ് ീന്ദ്പഺൂഫൽ വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത഻ന് ീമഡ഻ക്കൽ-
പുത്തഺളജ഻ക്കൽ പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക വ഻ുധയനഺഔണം 

IV. ഒുരഺ റ഻സ്ഔ് ഗടഔത്ത഻ന് ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് വ഻ലയ഻രഽത്തല഻ന് ീറ ശതമഺനം 
ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത്. 
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ച഻ത്തം 1: അണ്ടര്ൂ ററ്റ഻ംഗ് ത്പത്ഔ഻യ 
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G. ത്ഖാപ്പഇ ുുരഺഖ  ഇന്ഷവറന്സ്ഡ 

1. ത്ഖാപ്പഇ ുുരഺഖ  ഇന്ഷവറന്സ്ഡ 

ശരഺശര഻ എന് തതവത്ത഻ന് ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ന്ദ്ഖാപ്പ് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ഻ന് ീറ 
ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ്, ഄതഺയത് രഽ സ്റ്റഺന് ുഡര് ഡ് ന്ദ്ഖാപ്പ഻ീല എലലഺ ഄംഖങ്ങള് ക്കഽം ന്ദ്ഖാപ്പ് 
അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് പര഻രക്ഷ എടഽക്കഽുമ്പഺൽ ന്ദ്ഖാപ്പ഻ീല ഄംഖങ്ങള് ക്ക് ആന് ഷവററഽീട 
എത഻ീര ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽഔയ഻ലല. ഄങ്ങീന, അുരഺഖയ അുരഺഖയ 
ആന് ഷവറന് സ഻നഺയ഻ രഽ ന്ദ്ഖാപ്പ഻ീന സവ഼ഔര഻ക്കഽുമ്പഺൽ, ന്ദ്ഖാപ്പ഻ീല ങ഻ല ഄംഖങ്ങള് ക്ക് 
മഺരഔവഽം തഽടര് ചാണയഺയഽള വ അുരഺഖയ ന്ദ്പം  നങ്ങളുമഽ ുടഺ എന്് ആന് ഷവററഽമഺൽ 
ഔണക്ക഻ീലടഽക്കഽം. 

ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻യഽീട ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് മഺര് ഗുരകഔള് ക്കഽം ആന് ഷവറന് സ് 
ീറഖഽുലറ്ററഽീട മഺര് ഗുരകഔള് ക്കഽം ഄനഽസിതമഺുണഺ ന്ദ്ഖാപ്പ് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് 
ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ഻ൽ വ഻ശഔലനം ീങുയാറ ടത് അവശയമഺണ്. 

തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഗടഔങ്ങളുീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ന്ദ്ഖാപ്പ് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ഻ന് ീറ 
സ്റ്റഺന് ുഡര് ഡ് ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യയ഻ലാീട ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീങയാറീപ്പട്ട ന്ദ്ഖാപ്പ഻ീന 
വ഻ലയ഻രഽത്തണം: 

a) ന്ദ്ഖാപ്പ഻ന് ീറ തരം 

b) ന്ദ്ഖാപ്പ഻ന് ീറ വലഽപ്പം 

c) വയവസഺയ വ഻ഭഺഖം 

d) പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് ുയഺഖയരഺയ വയക്ത഻ഔൽ 

e) ന്ദ്ഖാപ്പ഻ന് സമ്പാര് ണമഺയ പര഻രക്ഷ നല് ഔുണഺ ഄുതഺ ഄംഖങ്ങള് ക്ക് 
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഒപ്ഷൽ ലഭയമഺുണഺ 

f) പര഻രക്ഷ തലം – ഏഔ഼ഔിതുമഺ വയതയസ്തുമഺ 

g) ല഻ംഖം, ന്ദ്പഺയം, സ഻ംഖ഻ൽ ഄഥവഺ ഄുനഔം ീലഺുക്കഷൽ, ന്ദ്ഖാപ്പ് ഄംഖങ്ങളുീട 
വരഽമഺന തലം, എംുലഺയ഼ ുടുണഺവര്  ന഻രക്ക്, ന്ദ്ഖാപ്പ് ുഹഺള് ഡൽ മഽഴഽവൽ 
ന്ദ്പ഼മ഻യം നല് ഔഽുമഺ ഄുതഺ ഄംഖങ്ങൽ ന്ദ്പ഼മ഻യം നല് ഔഽന്ത഻ൽ പകഺള഻ഔളഺഔുണഺ, 
എന്഻വയഽീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ ന്ദ്ഖാപ്പ഻ന് ീറ സകലനം 

h) വ഻വ഻ധ ഭാന്ദ്പുദശങ്ങള഻ീല വ഻വ഻ധ ീലഺുക്കഷനഽഔളു ീടക഻ൽ അുരഺഖയ പര഻പഺലന 
ീങലവഽഔള഻ീല വയതയഺസം 

i) ന്ദ്ഖാപ്പ് ആന് ഷവറന് സ്  ുതഡ് പഺര് ട്ട഻ ഄഥവഺ ആന് ഷവറൽ തീന് ൂഔഔഺരയം ീങയാറുണഺ 
എന് ന്ദ്ഖാപ്പ് ുഹഺള് ഡറഽീട തഺത്പരയം 

j) ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീങയ്ക്ത ന്ദ്ഖാപ്പ഻ന് ീറ മഽൽ ീേയ഻ം ഄനഽഭവം 

 

ഉദഺഹരണം  

എയര് ഔ ട഼ഷന്  ീങയ്ക്ത ഒഫ഼സ഻ീല ജ഼വനക്കഺരഽീട ന്ദ്ഖാപ്പ഻ീല ഄംഖങ്ങീള ഄുപക്ഷ഻ചാണ് 
ഫഺക്ടറ഻ഔള഻ൽ ഄഥവഺ കന഻ഔള഻ൽ ുജഺല഻ ീങയാറുന് ജ഼വനക്കഺരഽീട ന്ദ്ഖാപ്പ഻ീല ഄംഖങ്ങള് ക്ക് 
വളീര ഈയര് ന് അുരഺഖയ റ഻സ്ഔഺണഽള വത്. മഺന്ദ്തമലല, ര ട് ന്ദ്ഖാപ്പുഔള഻ീലയഽം 
ഄംഖങ്ങള് ക്കഽ ടഺഔഽ്നന ുരഺഖങ്ങളും വയതയസ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽം (ഄങ്ങീന ീേയ഻മഽം). 
ഄതഽീഔഺ ട്, ര ട് ുഔസഽഔള഻ലഽം ആന് ഷവറൽ ആത് ഄനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽം ന്ദ്ഖാപ്പ് 
അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻യഽീട വ഻ല ന഻ര് ണയ഻ക്കഽഔ. 
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ഐട഻ ഔമ്പന഻ഔള്  ുപഺലഽള വ വല഻യ ന്ദ്ഖാപ്പ഻ഔളുീട ഔഺരയത്ത഻ൽ ന്ദ്പത഻ഔാല ത഻രീഞ്ഞടഽക്കൽ 
ഴ഻വഺക്കഽന്ത഻നഺയ഻, ആന് ഷവറന് സ് എടഽക്കഽന്ത഻ന് ജ഼വനക്കഺൽ ഄവരഽീട ീന്ദ്പഺുബഷൽ 
ഔഺലഺവധ഻ പാര് ത്ത഻യഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണം എന് മഺനദണ്ഡം ആന് ഷവറര് മഺര് ക്ക് മഽുന്ഺട്ട് 
ീവയ്ക്ക്കഺം. 

ന്ദ്ഖാപ്പ് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുമകലയ഻ീല ഔ഻ടപ഻ട഻ചാണ മത്സരം മാലം, ന്ദ്ഖാപ്പ് ലഺനഽഔള഻ൽ 
ആന് ഷവറര് മഺൽ വളീരുയീറ ആളവഽഔളും അനഽഔാലയങ്ങളും ഄനഽവദ഻ക്കഺറഽ ട്. 
ീതഺഴ഻ലഽടമ-ജ഼വനക്കഺൽ ന്ദ്ഖാപ്പ് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ലഺന഻ൽ, ഔഺലന്ദ്ഔുമണ 
അനഽഔാലയങ്ങൽ നല് ഔഽന് ര഼ത഻യ഻ലഺണ് ീപഺതഽുവ വ഻ഔസ഻പ്പ഻ീചാണടഽക്കഽഔ ആത് 
ീതഺഴ഻ലഽടമയഽീട ഹാമന്  റ഻ുസഺഴ്സ് വ഻ഭഺഖം ജ഼വനക്കഺീര ന഻ലന഻ര് ത്തഽന്ത഻നഽള വ 

ഈപഔരണമഺയ഻ട്ടഺണ് ഈപുയഺഖ഻ക്കഽന്ത്. ആളവഽഔൽ ീപഺതഽുവ ലഭ഻ക്കഽന്ത് 
ആന് ഷവറര് മഺര് ക്ക് ആടയ഻ലഽള വ ഔ഻ടപ഻ട഻ചാണ മത്സരം മാലമഺണ്, ആളവഽഔൽ നല് ഔ഻യ഻ീലലക഻ൽ 
ീമചാണീപ്പട്ട അനഽഔാലയങ്ങൽ വഺദ്ധരദഺനം ീങയ്ക്ത് മീറ്റഺരഽ ആന് ഷവറൽ ബ഻സ഻നസിന് 
പ഻ട഻ീചാണടഽക്കഽം. 

 

 

2. ീതഺഴ഻ലഽടമ-ജ഼വനക്കഺര് ത്ഖാപ്പറഔൾക്കഇ പഽറുമയഽള്ള പ 

ത്ഖാപ്പറഔളറീട അണ്ടര്ൂ ററ്റ഻ംഗ് 

ന്ദ്ഖാപ്പ് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് പരമ്പരഖതമഺയ഻ സഺധഺരണ വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന്ത് 
ീതഺഴ഻ലഽടമ-ജ഼വനക്കഺൽ ന്ദ്ഖാപ്പുഔള് ക്കഺണ്. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽം, അുരഺഖയപര഻പഺലന 
ീങലവഽഔള് ക്ക് സഺമ്പത്ത഻ഔം സഹഺയം ീങയാറുന് ഈപഔരണം എന് ന഻ലയ഻ൽ അുരഺഖയ 
ആന് ഷവറന് സ്  ന്ദ്പശസ്ത഻യഺര് ജ഻ചാണ് ഔഴ഻ഞ്ഞഽ.  ഄത്തരം രഽ സരര് ഭത്ത഻ൽ, ന്ദ്ഖാപ്പ഻ന് ീറ 
ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് നടത്തഽുമ്പഺൽ ന്ദ്ഖാപ്പ഻ന് ീറ സവ഻ുശഷതഔൽ പര഻ഖണ഻ുക്ക ടത്  ന്ദ്ഖാപ്പ് 
അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ഄ ടര് ൂ ററ്ററഽമഺൽ പര഻ഖണ഻ുക്ക ടത് വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട 
ന്ഺണ്. 

ീതഺഴ഻ലഽടമ-ജ഼വനക്കഺൽ ന്ദ്ഖാപ്പുഔൽ ഔാടഺീത,  ുലബര്  യാണ഻യനഽഔൽ, ന്ദ്ടസ്റ്റുഔൽ, 
ീസഺൂസറ്റ഻ഔൽ, ഄുനഔ-ീതഺഴ഻ലഽടമ ന്ദ്ഖാപ്പുഔൽ, ന്ദ്ഫഺ് ൂങസ഻ ഡ഼ലറഽമഺൽ, ീന്ദ്പഺഫഷണൽ 
ഄുസഺസ഻ുയഷനഽഔൽ, േബ്ബുഔൽ, ഄതഽുപഺീലയഽള വ മറ്റ് സംഗടനഔള് ക്ക് ആന് ഷവറര് മഺര്  
ന്ദ്ഖാപ്പ് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് പര഻രക്ഷ വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന്ഽ ട്. 

വ഻വ഻ധ രഺജയങ്ങള഻ീല സര് ക്കഺൽ ഄവ഻ടഽീത്ത പഺവീപ്പട്ട ജനതഔള് ക്കഺയ഻ ന്ദ്ഖാപ്പ് അുരഺഖയ 
ആന് ഷവറന് സ് പര഻രക്ഷ വഺങ്ങഺറഽ ട്. ആന്ത്യയ഻ൽ, ുഔന്ദ്ര സര് ക്കഺരഽം സംസ്ഥഺന 
സര് ക്കഺരഽം പഺവീപ്പട്ടവര് ക്കഺയ഻ ന്ദ്ഖാപ്പ് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് സ്ഔ഼ം വഺദ്ധരദഺനം 
ീങയാറുന്ഽ ട് ഈദഺ. അര് എസ്ബ഻ൂവ, യശവസ഻ന഻, തഽടങ്ങ഻യവ. 

ഄത്തരം ൂവവ഻ധയപരമഺയ ന്ദ്ഖാപ്പുഔള് ക്കഽം ന്ദ്ഖാപ്പ് ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ഻ീന ഗടഔങ്ങളഺണ് 
പര഻ഖണ഻ക്കഽന്ീതക഻ലഽം ഄധ഻ഔ ഗടഔങ്ങളഺയ഻ തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയഽം ഈള് ീപ്പടഽം: 

a) ന്ദ്ഖാപ്പ഻ന് ീറ വലഽപ്പം (ീങറ഻യ ന്ദ്ഖാപ്പ഻ീന ഄട഻യ്ക്ക്കട഻യഽള വ മഺറ്റങ്ങൽ ബഺധ഻ക്കഽം) 
b) വ഻വ഻ധ ഭാന്ദ്പുദശീത്ത വയതയസ്ത അുരഺഖയപര഻പഺലന ീങലവഽഔൽ 
c) ന്ദ്പത഻ഔാല റ഻സ്ഔ് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്വീയ ന്ദ്ഖാപ്പ് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ലഺന഻ൽ 
പീകടഽപ്പ഻ക്കഽഔയ഻ലല. 

d) ന്ദ്ഖാപ്പ് ുപഺള഻സ഻ഔള഻ീല ഄംഖങ്ങൽ ഄത഻ൽ തീന് തഽടരഽന്ത്. 
ആത്തരം ന്ദ്ഖാപ്പ് ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻യഽീട അനഽഔാലയങ്ങൽ ഔഽറചാണ് ന഻രക്ക഻ൽ 
ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് സഺധഺരണ വ഻ഭഺവത്ത഻ലലഺീതയഽള വ ന്ദ്ഖാപ്പുഔളും വളരഽന്ഽ ട്, ഄത്തരം 
ന്ദ്ഖാപ്പുഔീള ീസിഔരയന്ദ്പദമഺയ ന്ദ്ഖാപ്പുഔള്  എന്ഺണ് പറയഽന്ത്. അയത഻നഺൽ വ഻വ഻ധ 
ന്ദ്ഖാപ്പുഔളുമഺയ഻  ആന് ഷവറര് മഺൽ ആടപഺട് നടത്തഽന്ത഻ീന ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ 
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ആന് ഷവറന് സ് ീറഖഽുലറ്ററഺയ ഐഅര് ഡ഻എ ന്ദ്ഖാപ്പ് ആന് ഷവറന് സ് മഺനദണ്ഡങ്ങൽ 
പഽറീപ്പടഽവ഻ചാണ഻ട്ടു ട്. ഄത്തരം ുനഺണ് -എംുലഺയൽ ന്ദ്ഖാപ്പ഻ൽ ഈള് ീപ്പടഽന്ത്: 

a) എംുലഺയര്  ീവല് ീഫയൽ ഄുസഺസ഻ുയഷനഽഔൽ 
b) ന഻ര് ദ഻ഷ്ട ഔമ്പന഻ ആഷയാ ീങയ്ക്ത഻ട്ടുള വ ീന്ദ്ഔഡ഻റ്റ് ഔഺര് ഡ് ഈടമഔൽ 
c) അഡ്-ഒണ്  അനഽഔാലയമഺയ഻ ആന് ഷവറന് സ് വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന് ന഻ര് ദ഻ഷ്ട 
ബ഻സ഻നസിന഻ീല ഈപുഭഺക്തഺക്കൽ 

d) ബഺക഻ല്  ന഻ന്ഽം ീന്ദ്പഺഫഷണൽ ഄുസഺസ഻ുയഷനഽഔള഻ൽ ന഻ന്ഽം ഄഥവഺ 
ീസഺൂസറ്റ഻ഔള഻ല്  ന഻ന്ഽം ഔടീമടഽക്കഽന്വൽ 

ന്ദ്ഖാപ്പ് ആന് ഷവറന് സ഻ന് ീറ മഺര് ഗുരകഔൽ ഄനഽുയഺജയമഺയ രാപുരക, വയക്ത഻ഖത 
ുപഺള഻സ഻ഔള഻ല്  ലഭയമലലഺത്ത അനഽഔാലയങ്ങളും പര഻രക്ഷയഽം ീങലവ് ഔഽറയ്ക്ക്കഽഔ, 
തഽടങ്ങ഻യ ലക്ഷയ്ുത്തഺീട  ആന് ഷവറന് സ് എടഽക്കഽന്ത഻ന് മഺന്ദ്തം ന്ദ്ഖാപ്പ് ഈ ടഺക്കഽന്ത഻ീന 
ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ഽ ട്  ഄത്തരം ീസിഔരയഺര് ഥമഽള വ ന്ദ്ഖാപ്പുഔൽ  ആന് ഷവറര് ക്ക് എത഻ീര 
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കൽ നടത്തഽന്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽം മഺന്ദ്തമലല ആങ്ങീനയഽള വവയഽീട ീേയ഻ം 
ഄനഽപഺതം വളീര ഈയര് ന്തഺണ്. ീറഖഽുലറ്ററ഻ ഄുതഺറ഻റ്റ഻യഽീട ന്ദ്ഖാപ്പ് ആന് ഷവറന് സ് 
മഺര് ഗുരകഔൽ ആന് ഷവറീറ ഈത്തരവഺദ഻തവുത്തഺീട വ഻പണം ീങയാറുന്ത഻ന് സഹഺയ഻ക്കഽം.  
ആത് ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ഔളുീട ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് ഔര് ശനമഺക്കഽഔയഽം ന്ദ്ഖാപ്പ് സ്ഔ഼മഽഔൽ 
ൂഔഔഺരയം ീങുയാറ ട നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങൽ രാപ഼ഔര഻ചാണ് ന്ദ്ഖാപ്പ് ആ്നഷവറന് സ് ഔഺന് വഺസ഻ംഖ഻ലഽം 
ഄചാണടക്കനടപട഻ സവ഼ഔര഻ചാണ഻ട്ടു ട്. 

 

H. ഒവര്സ഼സ്ഡ ത്ടഺവല് ഇന്ഷവറന്സ്ഡ അണ്ടര്ൂ ററ്റ഻ംഗ്  

ഒവര് സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ഔള഻ീല മഽകയ പര഻രക്ഷ അുരഺഖയ പര഻രക്ഷ 

അയത഻നഺൽ,  ീപഺതഽുവ അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് മഺതിഔയഺണ് 
പഺല഻ുക്ക ടത്. 

ന്ദ്പ഼മ഻യം ുററ്റ഻ംഖഽം സവ഼ഔര഻ക്കലഽം ഒുരഺ ഔമ്പന഻യഽീടയഽം മഺനദണ്ഡ ന്ദ്പഔഺരമഺയ഻ര഻ക്കഽം 
പുക്ഷ തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ങ഻ല ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ഔഺരയങ്ങൽ ഔാട഻ ഔണക്ക഻ീലടഽക്കണം: 

1. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട വയസിനും വ഻ുദശയഺന്ദ്തയഽീട ൂദര് ഗയത്ത഻ന് ീറയഽം 
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കണം ന്ദ്പ഼മ഻യം ന഻രക്ക്. 

2. വ഻ുദശീത്ത ൂവദയ ങ഻ഔ഻ത്സ വളീരുയീറ ീങലുവറ഻യത് അയത഻നഺൽ, സഺധഺരണ 
അുരഺഖയ  ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ഔളുമഺയ഻ തഺരതമയം ീങയാറുുമ്പഺൽ വളീര ഈയര് ന് 
ന഻രക്ക഻ലഽള വ ന്ദ്പ഼മ഻യമഺണ് ഇടഺക്കഽന്ത്. 

3. വ഻ുദശ രഺജയങ്ങള് ക്ക഻ട഻, യഽഎസ്എ, ഔഺനഡ എന്഻വ഻ടങ്ങള഻ൽ ന്ദ്പ഼മ഻യം വളീര 
ഈയര് ന്തഺണ്. 

4. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ വ഻ുദശ ൂവദയ ങ഻ഔ഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ട്ടഺുണഺ ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന്ത് എന് 
ഔഺരയം വളീരുയീറ ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കണം, അയത഻നഺൽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ഗട്ടത്ത഻ൽ തീന് 
ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഖങ്ങൽ ന്ദ്ശദ്ധഺപാര് േം ഔണക്ക഻ീലടഽക്കണം. 

 

 

 

 

 



 

226 

I. വ ക്ത഻ഖത അപഔട ഇന്ഷവറന്സ്ഡ അണ്ടര്ൂ ററ്റ഻ംഗ്  

വയക്ത഻ഖത ഄപഔട ുപഺള഻സ഻ഔള഻ീല ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് ഗടഔങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണഺണ് തഺീഴ 
ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്: 

ുററ്റ഻ംഗ് 

വയക്ത഻ഖത ഄപഔട ആന് ഷവറന് സ഻ൽ, ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻യഽീട  ീതഺഴ഻ലഺണ് മഽകയ 
ഗടഔമഺയ഻ ഔണക്കഺുക്ക ടത്. ീപഺതഽുവ പറഞ്ഞഺൽ വ഼ട്ട഻ൽ വചാണ്, ീതരഽവ഻ൽവചാണ്  
ഄപഔടമഽ ടഺഔഺനഽള വ സഺദ്ധയത എലലഺവര് ക്കഽം രഽുപഺീലയഺണ്.  പുക്ഷ ുജഺല഻ 
ഄഥവഺ ീതഺഴ഻ൽ മാലമഽള വ റ഻സ്ഔ് ഒുരഺരഽത്തരഽം ീങയാറുന് ീതഺഴ഻ല഻ന് ീറ 
ന്ദ്പഔിതമനഽസര഻ചാണ് വയതയസ്തമഺണ്. ഈദഺഹരണത്ത഻ന്, രഽ ഒഫ഼സ് മഺുനജര് ക്ക് ീഔട്ട഻ട 
ന഻ര് മ്മഺണ സ്ഥലത്ത് ുജഺല഻ ീങയാറുന് സ഻വ഻ൽ എന് ജ഻ന഼യീറ ഄുപക്ഷ഻ചാണ് റ഻സ്ഔ് വളീര 
ഔഽറവഺണ്. 

ഒുരഺ ുജഺല഻യ്ക്ക്ക് ഄഥവഺ ീതഺഴ഻ല഻ന് ഄട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻  ന഻രക്ക് ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന് എന്ത് 
ബഽദ്ധ഻മഽട്ടഺണ്. അയത഻നഺൽ സമഺനറ഻സ്ഔഽള വവീര രഽമ഻ചാണഺക്ക഻ ീതഺഴ഻ലഽഔീള 
ന്ദ്ഖാപ്പുഔളഺയ഻ വ഻ഭജ഻ചാണ഻ട്ടു ട്.  തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻ഭജന ര഼ത഻ ലള഻തവഽം 
നടപ്പ഻ലഺക്കഺൽ ഔഴ഻യഽന്തഽമഺയ഻ ഔ ീടത്ത഻യ഻ട്ടു ട്. ഒുരഺ ഔമ്പന഻ഔള് ക്കഽം ഄവരഽുടതഺയ 
വ഻ഭജന ൂശല഻ ഈ ടഺഔഽം. 

റ഻സ്ഡക വ഻ഭജനം 

ീതഺഴ഻ല഻ന് ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ, ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻ഔളുീട റ഻സ്ഔഽഔീള 3 

വ഻ഭഺഖങ്ങളഺയ഻ തരംത഻ര഻ക്കഺം: 

 റ഻സ്ഡക ത്ഖാപ്പഇ 1 
ഄീക്കി ടന് റഽമഺൽ, ുഡഺക്ടറഽമഺൽ, ഄഭ഻ഭഺഷഔൽ, അര് ഔ഻ട്ങറഽമഺൽ, ഔണ് സള് ട്ട഻ംഖ് 
എന് ജ഻ന഼യറഽമഺൽ, ട഼ചാണറഽമഺൽ, ബഺകറഽമഺൽ,  ഄ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടഷൽ ുജഺല഻ ൂഔഔഺരയം 
ീങയാറുന്വൽ,  ആുത ുപഺലഽള വ സമഺന ുജഺല഻ ീങയാറുന്വൽ. 

 റ഻സ്ഡക ത്ഖാപ്പഇ 2 
സാന്ദ്പ ട഻ംഖ് ുജഺല഻  മഺന്ദ്തം ീങയാറുന് ബ഻ല് ഡറഽമഺരഽം എന് ജ഻ന഼യറഽമഺരഽം, 
ീവറ്റ഻നറ഻ ുഡഺക്ടറഽമഺൽ, ുമഺുട്ടഺൽ ഔഺറഽഔളുീടയഽം ൂലറ്റ് ുമഺുട്ടഺൽ 
വഺഹനങ്ങളുീടയഽം ൂന്ദ്ഡവറഽമഺൽ, ആുത ുപഺലഽള വ സമഺന ുജഺല഻ ീങയാറുന്വൽ. 
മഺനഽവൽ ുലബൽ (ന്ദ്ഖാപ്പ് 3-ല്  ഈള് ീപ്പടഽന്ത് ഴ഻ീഔ) ീങയാറുന് എലലഺവരഽം, പണം 
എത്ത഻ക്കഽന് ജ഼വനക്കഺൽ, ഖഺുരജ്-ുമഺുട്ടഺൽ ീമക്കഺന഻ക്കഽഔൽ, ീമഷ഼ൽ 
ഒപ്പുററ്ററഽമഺൽ, ന്ദ്ടക്കഽഔളുീട ഄഥവഺ ുലഺറ഻ഔളുീട ൂന്ദ്ഡവറഽമഺൽ, മരപണ഻ 
ീങയാറുന്വൽ, ആുത ുപഺലഽള വ സമഺന ുജഺല഻ ീങയാറുന്വൽ. 

 റ഻സ്ഡക ത്ഖാപ്പഇ 3 
ൂമനഽഔള഻ൽ, എ്ുസ്ലഺസ഼വ് മഺഖസ഻നഽഔള഻ൽ ുജഺല഻ ീങയാറുന്വൽ, ൂഹ ീടന്  ഷൽ 
സൂല ആലന്ദ്ക്ട഻ക്കൽ ആന് സ്റ്റുലഷനഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് പണ഻ീയടഽക്കഽന്വൽ, ുജഺക്ക഻ഔൽ, 
സര് ക്കസിനുഔഺൽ, വഺഹനുയഺട്ടം ഄഥവഺ ഔഽത഻രുയഺട്ടം, ബ഻ഖ് ീഖയ഻ം ഹ ട഻ംഖ്, 
ീമി ടന഻യറ഻ംഖ്, വ഻ന് റൽ സ്ുപഺര് ്് സ്, സ്ഔ഼യ഻ംഖ്, ഐസ് ുഹഺക്ക഻, 
ബലാണ഻ംഖ്, ഹഺഘ് ൂഗ്ലഡ഻ംഖ്, റ഻വൽ റഺറ് ഓറ്റ഻ംഖ്, ുപഺുളഺ  ുപഺലഽള വ 

ീതഺഴ഻ലഽഔള഻ൽ⁄ന്ദ്പവിത്ത഻ഔള഻ല്  ഏര് ീപ്പടഽന്വൽ. 

റ഻സ്ഔ് ഄനഽസര഻ചാണ് ന്ദ്ഖാപ്പ് റ഻സ്ഔഽഔീള „സഺധഺരണ‟,‟ആടത്തം‟, „ഈയര് ന്‟ 
റ഻സ്ഔഽഔീളന്ഽം ഄറ഻യീപ്പടഽം. 

ത്പഺയപര഻ധ഻ 
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ഒുരഺ ഔമ്പന഻യ്ക്ക്കഽം പര഻രക്ഷ നല് ഔഽന്ത഻ന് ീറയഽം  പഽതഽക്കഽന്ത഻ന് ീറയ ഔഽറഞ്ഞ 

ന്ദ്പഺയപര഻ധ഻യഽം ഈയര് ന് ന്ദ്പഺയപര഻ധ഻യഽം വയതയസ്തമഺണ്. ീപഺതഽുവ 5 വയസിന് മഽതൽ 
70 വയസിന് വീരയഺണ്. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽം, പര഻രക്ഷയഽളള രഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പഽതഽക്കല്  
ന്ദ്പ഼മ഻യം നല് ഔ഻ പരമഺവധ഻ 80 വയസിന്  വീര പഽതഽക്കഺം. 

പഽതഽക്കഽന്ത഻ന് ഄഥവഺ പഽത഻യ പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് ീപഺതഽുവ  ീമഡ഻ക്കൽ പര഻ുശഺധന 
അവശയമ഻ലല. 

ീമഡ഻ക്കല് ീചലവഽഔൾ 

തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ീമഡ഻ക്കൽ ീങലവഽഔള് ക്ക് പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽം: 

 ഄപഔടം മാലമഽ ടഺഔഽന് പര഻ക്കഽഔള് ക്ക് ആന് ഷവറൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ 

ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഄധ഻ഔ ന്ദ്പ഼മ഻യം നല് ഔ഻  വയക്ത഻ഖത ഄപഔട ുപഺള഻സ഻ 
എന് ുഡഺഴ്സ് ീങയാറഺം. 

 ുപഺള഻സ഻ഔൽ ന്ദ്പഔഺരമഽള വ മറ്റ് അനഽഔാലയങ്ങൽ ഔാടഺീതയഺണ് ആത്തരം 
അനഽഔാലയങ്ങൽ ലഭ഻ക്കഽന്ത്. 

 വയക്ത഻ീയ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺക്കണീമന്ത് ന഻ര് ബന്ധമലല. 

യഽത്പവഽം അനഽബന്ധമ റ഻സ്ഡഔഽഔളറം 

ഄധ഻ഔ ന്ദ്പ഼മ഻യം ഇടഺക്ക഻ സ഻വ഻ല഻യൽ ഡയാട്ട഻ഔള് ക്കഺയ഻ വ഻ുദശത്ത് ുജഺല഻ ീങയാറുന് 
ആന്ത്യൽ ഈുദയഺഖസ്ഥന്⁄ വ഻ദദ്ധരദ്ധന് യഽദ്ധവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട റ഻സ്ഔ഻ന് പര഻രക്ഷ നല് ഔഽം 

 സമഺധന ഔഺലഗട്ടത്ത഻ൽ ഄഥവഺ സഺധഺരണ സ്ഥ഻ത഻യ഻ൽ ആഷയാ ീങയാറുന്  പ഻എ 

ുപഺള഻സ഻ഔള് ക്ക്  സഺധഺരണ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് ീറ പ്പം ഄത഻ന് ീറ  50 ശതമഺനം 
ഄധ഻ഔമഺയ഻ ഇടഺക്കഽം (ഄതഺയത് സഺധഺരണ ന഻രക്ക഻ന് ീറ 150 ശതമഺനം). 

 ഄസഺധഺരണ⁄ അശകയഽള വ ഔഺലഗട്ടത്ത഻ൽ (ഄതഺയത്  യഽദ്ധം ുപഺലഽ്ള ഄവസ്ഥ 

ഈ ടഺഔഽഔയഽം  ഄഥവഺ വ഻ുദശ രഺജയത്ത് അസന്മഺയ ഄവസ്ഥയ഻ൽ⁄ ഄതഺയത് 
ആന്ത്യൽ ഈുദയഺഖസ്ഥൽ ഄവ഻ീട സ഻വ഻ല഻യൽ ുജഺല഻ ീങയാറുന് ഄവസ്ഥ) ആഷയാ 
ീങയാറുന് പ഻എ ുപഺള഻സ഻ഔള് ക്ക് സഺധഺരണ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് ീറ പ്പം ഄത഻ന് ീറ  
150 ശതമഺനം ഄധ഻ഔമഺയ഻ ഇടഺക്കഽം (ഄതഺയത് സഺധഺരണ ന഻രക്ക഻ന് ീറ 250 
ശതമഺനം). 

ീത്പഺുപ്പഺസല് ുെഺം 

തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങൽ ുഫഺമ഻ൽ ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കണം: 

 വയക്ത഻ഖത വ഻വരങ്ങൽ 

 അുരഺഖയ ഄവസ്ഥ 

 ശ഼ലങ്ങളും ുനരുമ്പഺക്കഽഔളും 

 മറ്റ് ഄഥവഺ ുനരീത്ത ഈ ടഺയ഻രഽന് ആന് ഷവറന് സഽഔൽ 

 മഽമ്പ് ഈ ടഺയ഻ട്ടുള വ ഄപഔടങ്ങൽ ഄഥവഺ ഄസഽകങ്ങൽ 

 അനഽഔാലയങ്ങളും ആന് ഷവൽ തഽഔയഽം ത഻രീഞ്ഞടഽക്കൽ 

 സതയവഺങ്മാലം 

മഽഔള഻ൽ അവശയീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന് വ഻ശദഺംശങ്ങളുീട വ഻വരണം തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ: 

 വയക്ത഻ഖത വ഻വരങ്ങൽ ഄതഺയത് വ഻ള഻ുപ്പര്, വയസ്, ഈയരവഽം താക്കവഽം, 
ീതഺഴ഻ല഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ സമ്പാര് ണ വ഻വരണം, ശരഺശര഻ മഺസ വരഽമഺനം. 
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 വയസിന് ഔഺണ഻ക്കഽന്ത് ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന്ദ്പുവശ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ന്ദ്പഺയമഺുണഺ 
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര് ക്ക് എന്റ഻യഽന്ത഻നഺണ്.  ന്ദ്പഺയവഽം ഈയരവഽം ല഻ംഖവഽം 
ഄനഽസര഻ചാണുള വ ശരഺശര഻ പട്ട഻ഔയഽമഺയ഻ ഈയരവഽം താക്കവഽം തഺരതമയം ീങയാറണം 
മഺന്ദ്തമലല  ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ശരഺശര഻യ഻ലഽം 15 ശതമഺനം തഺീഴുയഺ മഽഔള഻ുലഺ 
അീണക഻ൽ ഄത് ഄുനവഷ഻ക്കണം. 

 അുരഺഖയഺവസ്ഥ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത് ഏീതക഻ലഽം തരത്ത഻ലഽള വ 

ൂവഔലയുമഺ ഄസഽകങ്ങുളഺ ഈ ുടഺ എന്റ഻യഽന്ത഻നഺണ്. 

 ങ഻ല ഄംഖ഼ഔഺരമഽള വ സരര് ശങ്ങള഻ൽ മഺന്ദ്തുമ  രഽ ഔഺല് ഄഥവഺ രഽ ഔണ഻ന് ീറ 
ഔഺഴ്ങ നഷ്ടീപ്പട്ട ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽമഺരഽീട ഄുപക്ഷ സവ഼ഔര഻ക്കഽഔയഽള വു. ഄവര് ക്ക് 
ഄസഺധഺരണ റ഻സ്ഔഺണഽള വത് ഔഺരണം ങ഻ല തരത്ത഻ലഽള വ ഄപഔടങ്ങീള 
ഴ഻വഺക്കഺൽ ഄവര് ക്ക് സഺധ഻ക്കഽഔയ഻ലല മഺന്ദ്തമലല ഄവരഽീട ുശഷ഻ക്കഽന് ഔഺുലഺ 
ൂഔുയഺ ഔഺഴ്ങുയഺ നഷ്ടീപ്പടഽഔയീണക഻ൽ ൂവഔലയത്ത഻ന് ീറ ുതഺത് 
സഺധഺരണയഽള വത഻ലഽം വളീര ഔാടഽതലഺഔഽം. 

 ന്ദ്പുമഹമഽ ീടക഻ൽ മഽറ഻വ് ുവഖത്ത഻ൽ ഈണങ്ങഽഔയ഻ലല ഄത്  ദ഼ര് ഗഔഺല ൂവഔലയം 
സിഷ്ട഻ക്കഽം ഭഺവ഻യ഻ലഽ ടഺുയക്കഺവഽന് റ഻സ്ഔഽഔള്  വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത഻ന്  
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട പര഻ക്കഽഔൽ ഄഥവഺ ുരഺഖങ്ങൽ പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത഻നഺണ് ീമഡ഻ക്കൽ 
ങര഻ന്ദ്തം അവശയീപ്പടഽന്ത്. വളീരുയീറ ഖഽരഽതരമഺയ ആന് ഷവൽ ീങയാറഺൽ 
സഺധ഻ക്കഺത്ത രഽപഺട് ന്ദ്പം  നങ്ങൽ ഈ ടഺുയക്കഺം ഈദഺഹരത്ത഻ന് ഹിദയ വഺല് വ് 
തഔരഺറ്. 

 ീമി ടന഻യറ഻ംഖ്, ുപഺുളഺ, വഺഹനുയഺട്ടം, ഄുന്ദ്ഔഺബഺറ്റ഻്സ് ുപഺലഽള വ 

ഄപഔടഔരമഺയ ുനരുമ്പഺക്കഽഔൽക്ക് ഄധ഻ഔ ന്ദ്പ഼മ഻യം അവശയമഺണ്. 

ഇന്ഷവര് തഽഔ 

വയക്ത഻ഖത ഄപഔട ുപഺള഻സ഻യ഻ീല ആന് ഷവൽ തഽഔ ജഺന്ദ്ഖതുയഺീട ുവണം ന഻ശ്ചയ഻ക്കഺൽ 
ഔഺരണം അനഽഔാലയ ുപഺള഻സ഻ഔളഺണ്. ലഺഭഔരമഺയ ീതഺഴ഻ല഻ലാീട ലഭ഻ക്കഽന് വരഽമഺനം 
വളീര ന്ദ്ശദ്ധുയഺീട ുവണം പര഻ഖണ഻ക്കഺൽ. മീറ്റഺര഻തരത്ത഻ൽ ആന് ഷവൽ തഽഔ 
ഔണക്കഺക്കഽുമ്പഺൽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര് ക്ക് ഄപഔടം സംഭവ഻ക്കഽഔയഺീണക഻ൽ ബഺധ഻ക്കഺത്ത  

വരഽമഺനം പര഻ഖണ഻ുക്ക ടത഻ലല. 

ആന് ഷവൽ തഽഔ ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത് ഒുരഺ ആന് ഷവററഽം⁄ ഄ ടര് ൂ ററ്ററഽം വയതയസ്ത 
ര഼ത഻യ഻ലഺീണക഻ലഽം, ഄ ടര് ൂ ററ്ററഽമഺീര അന്ദ്ശയ഻ചാണഺണ് പര഻രക്ഷയഽീട യഥഺര് ഥ തഽഔ 
ഄനഽവദ഻ക്കഽന്ത്. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽം ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട 72 മഺസീത്ത ഄഥവഺ 
6 വര് ഷീത്ത വരഽമഺനീത്തക്കഺളും പര഻രക്ഷ തഽഔ ഔാടഺൽ പഺട഻ലല. 

മാലധന അനഽഔാലയങ്ങള് ക്ക് മഺന്ദ്തമഽള വ ുപഺള഻സ഻യഺീണക഻ൽ ഇ ന഻ബന്ധന ഔര് ശനമലല. 
തഺല് ക്കഺല഻ഔ സമ്പാര് ണ ൂവഔലയ പര഻രക്ഷ, എന്ത്഻രഽന്ഺലഽം നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല് ുഔ ട 
സഺഹങരയത്ത഻ൽ ഈ ടഺുഔ ടതീലലക഻ൽ ുപഺലഽം, ഄത് അ ഔഺലഗട്ടത്ത഻ീല ഄയഺളുീട 
വരഽമഺനത്ത഻ന് ീറ ുതഺത഻ീന ബഺധ഻ക്കഽം. ട഻ട഻ഡ഻യ്ക്ക്കഽള വ അഴ്ങുതഺറഽം നഷ്ടപര഻ഹഺരം 
നല് ഔഽന് പര഻രക്ഷയഺീണക഻ൽ, ആന് ഷവൽ തഽഔ ഄയഺളുീട വഺര് ഷ഻ഔ വരഽമഺനത്ത഻ന് ീറ 
ആരട്ട഻യ഻ൽ ഔാടഽതലഺഔരഽത്. 

ീതഺഴ഻ല഻ലലഺത്തത വയക്ത഻ഔള് ക്ക് ഄതഺയത് വ഼ട്ടമ്മമഺര് ക്ക്, വ഻ദയഺര് ഥ഻ഔള് ക്ക് 
തഽടങ്ങ഻യവര് ക്ക് പര഻രക്ഷ നല് ഔഽുമ്പഺൽ, ഄവര് ക്ക് മാലധന അനഽഔാലയം മഺന്ദ്തുമ 
നല് ഔഽവഺൽ സഺധ഻ക്കഽഔയഽള വു ഄലലഺീത അഴ്ങ ുതഺറഽമഽള വ നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല് ഔഽന്഻ീലലന്് 
ഈറപ്പഺക്കണം. 
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ഔഽടഽംബ പഺുക്കമെ പര഻രക്ഷ 

ഔഽട്ട഻ഔള് ക്കഽം വരഽമഺനമ഻ലലഺത്ത ജ഼വ഻തപകഺള഻യ്ക്ക്കഽം പര഻രക്ഷ നല് ഔഽന്ത് മരണത്ത഻നഽം 
സ്ഥ഻ര ൂവഔലയത്ത഻നഽമഺയ഻ (സമ്പാര് ണ ഄഥവഺ ഭഺഖ഻ഔ) പര഻മ഻തീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു ട്. 
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽം, ഒുരഺ ഔമ്പന഻ഔളുീട മഺനദണ്ഡന്ദ്പഔഺരം അനഽഔാലയങ്ങളുീട പട്ട഻ഔ 
പര഻ഖണ഻ുചാണക്കഺം. ങ഻ല ഔമ്പന഻ഔൽ വരഽമഺനമ഻ലലഺത്ത ജ഼വ഻തപകഺള഻യ്ക്ക്ക് ന഻ശ്ച഻ത പര഻ധ഻ 
വീര ട഻ട഻ഡ഻ പര഻രക്ഷ ഄനഽവദ഻ക്കഺറഽ ട്. 

മഽഴഽവൽ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് 5 ശതമഺനം ഡ഻സ്ീഔി ട് ീപഺതഽുവ നല് ഔഺറഽ ട്. 

ത്ഖാപ്പഇ ുപഺള഻സ഻ഔൾ 

ആന് ഷവൽ ീങയാറീപ്പടഽന് വയക്ത഻ഔളുീട എണം ന഻ശ്ച഻ത പര഻ധ഻യ഻ൽ ഔാടഽതലഺീണക഻ൽ,  
ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് ന്ദ്ഖാപ്പ് ഡ഻സ്ീക്കി ട് ഄനഽവദ഻ക്കഽം. ഡ഻സ്ീക്കി ട് ആലലഺീത ീങറ഻യ 
ന്ദ്ഖാപ്പ഻ന് ഄതഺയത് 25 ഄംഖങ്ങളുള വ ന്ദ്ഖാപ്പുഔള് ക്ക് ന്ദ്ഖാപ്പ് ുപഺള഻സ഻ ഄനഽവദ഻ക്കഽം. 

ീപഺതഽുവ, ുപര഻ലലഺത്തത഻ന് ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ ുപഺള഻സ഻ഔൽ വളീരുയീറ മാലയമഽള വ 

ീേയ഻ന് റഽഔള് ക്കഺണ് ആഷയാ ീങയാറഺറ്, ആവ഻ീട ഄംഖങ്ങീള യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽം 
സംശയത്തക്കതഺയ ഄവസ്ഥ ഈ ടഺഔഽഔയ഻ലല. 

ത്ഖാപ്പഇ ഡ഻സ്ഡീക്കൌണ്ടഇ മഺനദണ്ഡം 

ുപീരടഽത്ത ന്ദ്ഖാപ്പുഔള് ക്ക് മഺന്ദ്തുമ ന്ദ്ഖാപ്പ് ുപഺള഻സ഻ഔൽ ആഷയാ ീങയാറഺറഽള വു. ന്ദ്ഖാപ്പ് 
ഡ഻സ്ീക്കി ടഽം മറ്റ് ഄനഽഔാലയങ്ങളും ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന്,  ീന്ദ്പഺുപ്പഺസ് ീങയാറുന് ന്ദ്ഖാപ്പ് 
സ്പഷ്ടമഺയ഻ തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻ഭഺഖങ്ങള഻ൽ ഈള് ീപ്പടണം: 

 ീതഺള഻ലഺള഻- ജ഼വനക്കഺര്  ബന്ധം, ജ഼വനക്കഺരന് ീറ അന്ദ്ശ഻തൽ ഈള് പ്പീട. 

 മഽന് ഔാട്ട഻ ന഻ര് വങ഻ചാണ഻ട്ടുള വ വ഻ഭഺഖങ്ങ⁄ ന്ദ്ഖാപ്പുഔൽ, ആവ഻ീട സംസ്ഥഺന⁄ ുഔന്ദ്ര 
സര് ക്കഺരഺണ് ന്ദ്പ഼മ഻യം ഄടയ്ക്ുക്ക ടത്. 

 രജ഻സ്റ്റൽ ീങയ്ക്ത ുഔഺ-ഒപ്പുററ്റ഼വ് ീസഺൂസറ്റ഻യ഻ീല ഄംഖങ്ങൽ 

 രജ഻സ്റ്റൽ ീങയ്ക്ത സര് േ഼സ് േബ്ബുഔള഻ീല ഄംഖങ്ങൽ 

 ബഺകഽഔളുീട⁄ദ഻നഺര് സ്⁄ മഺസ്റ്റൽ⁄ വ഻സഺ ീന്ദ്ഔഡ഻റ്റ് ഔഺര് ഡഽടമഔൽ 

 ബഺകഽഔള് ⁄എന് ബ഻എറ് ഓസ഻ഔൽ ആഷയാ ീങയ്ക്ത ഡ഻ുപ്പഺസ഻റ്റ് സര് ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റുടമഔൽ 

 ബഺകഽഔളുീട⁄ പല഻ഔ് ല഻മ഻റ്റഡ് ഔമ്പന഻ഔളുീട ീഷയര് ുഹള് ഡറഽമഺൽ 

മഽഔള഻ല്  പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് വ഻ഭഺഖങ്ങള഻ല്  ന഻ന്ഽം വയതയസ്തമഺയ വ഻ഭഺഖങ്ങള഻ലഽള വ 

ീന്ദ്പഺുപ്പഺസലഽഔൽ ലഭ഻ക്കഽഔയഺീണക഻ൽ, ഄവ ആന് ഷവററഽീട സഺുകത഻ഔ വ഻ഭഺഖം ന്ദ്ശദ്ധുയഺട് 
ഔാട഻ ൂഔഔഺരയം ീങയ്ക്ത് ത഼രഽമഺനം എടഽക്കഽം. 

ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ത ന്ദ്ഖാപ്പ് ൂസസ഻ന് ന്ദ്ഖാപ്പ് ഡ഻സ്ീക്കി ട് വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറഺനഺവ഻ലല. ുപഺള഻സ഻ 
എടഽക്കഽന് സമയത്ത് ന്ദ്ഖാപ്പ഻ൽ രജ഻സ്റ്റൽ ീങയ്ക്ത഻ട്ടുള വ  ഄംഖങ്ങളുീട എണത്ത഻ന് ീറ 
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ന്ദ്ഖാപ്പ് ഡ഻സ്ീക്കി ട് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത്. ആത് പഽതഽക്കഽന് സമയത്ത് 
പഽനരവുലഺഔനം ീങയാറഺം. 

ഇന്ഷവര് തഽഔ 

ഒുരഺ ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ഔള് ക്കഽം ന്ദ്പുതയഔ ആന് ഷവൽ തഽഔയഺയ഻ര഻ക്കഽം ഄഥവഺ  
ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ഔൽ നല് ഔഽന് തഽഔയഽീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം. 

ന്ദ്ഖാപ്പ് ആന് ഷവറന് സ഻ന് „എലലഺം ഄഥവഺ ന്ഽമ഻ലല‟ എന് തതവം ബഺധഔമഺണ്.  
ുങര് ക്കലഽഔളും ന഼ക്കം ീങയാറലഽഔളും ുന്ദ്പഺ-ുററ്റഺ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഄധ഻ഔ ന്ദ്പ഼മ഻യം 
ഇടഺക്ക഻ ഄഥവഺ റ഼ഫ ട് ീങയ്ക്തഺണ് നടത്തഽന്ത്. 
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ത്പ഼മ഻യം 

റ഻സ്ഔഽഔളുീട വ഻ഭജനത്ത഻ന് ീറയഽം ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത അനഽഔാലയങ്ങളുീടയഽം ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ 
ുപീരടഽത്ത് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ജ഼വനക്കഺര് ക്ക് വയതയസ്ത ന഻രക്കഽഔള഻ലഽള വ ന്ദ്പ഼മ഻യമഺണ് 
ബഺധഺഔമഺയ഻ട്ടുള വത്.  ഄങ്ങീന  വയക്ത഻ഔളുീട ീതഺഴ഻ല഻ന് ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ന഻രക്കഽഔൽ 
വയതയസ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽം. 

ഉദഺഹരണം 
ജ഼വനക്കഺരഽീട ന്ദ്ഖാപ്പുഔള഻ീല സമഺനമഺയ ുജഺല഻ ീങയാറുന്  ജ഼വനക്കഺര഻ൽ ന഻ന്ഽം ുര 
ന഻രക്ക഻ലഽള വ ന്ദ്പ഼മ഻യമഺണ് ഇടഺക്കഽന്ത്.  

ുപീരടഽത്ത് പറയഺത്ത ജ഼വനക്കഺരഽീട ഔഺരയത്ത഻ൽ, ീതഺഴ഻ലഽടമ തന് ീറ  പക്കലഽള വ 

സഺധഽതയഽള വ ീറുക്കഺര് ഡ് ന്ദ്പഔഺരം ഒുരഺ വ഻ഭഺഖത്ത഻ലഽം എന്ദ്ത ജ഼വനക്കഺൽ ുജഺല഻ 
ീങയാറുന്ഽ ീടന്് സതയവഺങ്മാലം സമര് പ്പ഻ക്കണം. 

റ഻സ്ഔ് വ഻ഭജനത്ത഻ന് ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ  േബ്ബുഔള഻ീല, ഄുസഺസ഻ുയഷനഽഔള഻ീല 
തഽടങ്ങ഻യ ുപീരടഽത്ത് പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ഄംഖങ്ങള് ക്ക് ന്ദ്പ഼മ഻യം ന഻രക്കഽഔൽ ബഺധഔമഺണ്. 

ഄംഖങ്ങൽ ീപഺതഽ സവഭഺവമഽള വവരഽം ീതഺഴ഻ലഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ 

ഔര് ശനവഽമ഻ീലലക഻ൽ ഄ ടര് ൂ ററ്റൽ ഄവരഽീട ഓങ഻തയം ുപഺീല ന഻രക്കഽഔൽ 
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽം. 

ഒണ്ഡ ാട്ട്യൂട്ട്഻ പര഻രക്ഷഔൾ 

തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ്പഔഺരം ുജഺല഻ സമയത്ത് പര഻രക്ഷ നല് ഔഽം: 

 ുജഺല഻ ീങയാറുന് സമയത്ത് മഺന്ദ്തം പ഻എ പര഻രക്ഷ അവശയമഽളളക഻ൽ (രഽ ദ഻വസം 
24 മണ഻ക്കാറഽം അവശയ഻മലല),  ഄനഽുയഺജയ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് ീറ ഏഔുദശം 75 

ശതമഺനം മഺന്ദ്തം ന്ദ്പ഼മ഻യം ഇടഺക്കഽം. 

 ീതഺഴ഻ലഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ജ഼വനക്കഺര് ക്ക് ഈ ടഺഔഽന് ഄപഔടങ്ങള് ക്ക് മഺന്ദ്തുമ 
ബഺധഔമഺഔഽഔയഽള വു. 

ഒത്-ഡ ാട്ട്യൂട്ട്഻ പര഻രക്ഷഔൾ 

ന഻ര് ദ഻ഷ്ട സമയുത്തയ്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തം ഄതഺയത്  ജ഼വനക്കഺരൽ ഓുദയഺഖ഻ഔ ഡയാട്ട഻യ഻ൽ ഄലലഺത്ത 

സമയത്ത് മഺന്ദ്തുമ പര഻രക്ഷ അവശയമഽള വുീവക഻ൽ, ഄനഽുയഺജയ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് ീറ 
ഏഔുദശം 50 ശതമഺനം മഺന്ദ്തം ന്ദ്പ഼മ഻യം ഇടഺക്കഽം. 

 

മരണ പര഻രക്ഷ ഴ഻വഺക്കല് 

ഒുരഺ ഔമ്പന഻യഽീടയഽം മഺനദണ്ഡന്ദ്പഔഺരം  മരണഺനഽഔാലയം ഴ഻വഺക്ക഻ ന്ദ്ഖാപ്പ് പ഻എ 

ുപഺള഻സ഻ഔൽ ആഷയാ ീങയാറഺൽ സഺധ഻ക്കഽം. 

ത്ഖാപ്പഇ സ഻്ീക്കൌണ്ടഽം ുബഺണസ്ഡ⁄ മഺലസ്ഡ 

രഽ ുപഺള഻സ഻യ഻ല്  തീന് ഄുനഔം അളുഔീള ുങര് ക്കഽന്ത഻നഺൽ, ഄ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്റ഼വ് 
ുജഺല഻യഽം ീങലവഽം വളീര ഔഽറവഺണ്.  മഺന്ദ്തമലല, ീപഺതഽുവ ന്ദ്ഖാപ്പ഻ീല എലലഺ 
ഄംഖങ്ങളും ആന് ഷവൽ ീങയാറീപ്പടഽന്ത഻നഺൽ ആന് ഷവറര് ക്ക് എത഻ീരയഽള വ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കൽ 
ഈ ടഺഔഽഔയ഻ലല. അയത഻നഺൽ സ്ുഔല഻ന് ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് ഡ഻സ്ീക്കി ട് 
നല് ഔഽം. 

ീേയ഻മഽഔളുീട ഄനഽഭവത്ത഻ന് ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ന്ദ്ഖാപ്പ് ുപഺള഻സ഻ഔൽ പഽതഽക്കഽന്ത഻ന് 
ുററ്റ഻ംഖ് ന഻ര് ണയ഻ക്കഽം. 
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 ഄനഽഔാല ഄനഽഭവത്ത഻ന്  പഽതഽക്കഽന് സമയത്ത് ന്ദ്പ഼മ഻യം ഡ഻സ്ീക്കി ട് നല് ഔഽം 
(ുബഺണസ്) 

 ന്ദ്പത഻ഔാല ഄനഽഭവത്ത഻ന് സ്ീഔൽ ഄനഽസര഻ചാണ് പഽതഽക്കഽന് സമയത്ത് പ഻ഴ 
ഇടഺക്കഽം (മഺലസ്). 

 ീേയ഻ം ഄനഽഭവം ഏഔുദശം 70 ശതമഺനമഺീണക഻ൽ പഽതഽക്കഽന്ത഻ന് സഺധഺരണ 
ന഻രക്ക഻ലഽള വ ന്ദ്പ഼മ഻യം നല് ഔ഻യഺൽ മത഻യഺഔഽം. 

ീത്പഺുപ്പഺസല് ുെഺം 

 ഄംഖങ്ങള് ക്ക് പാര഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻  ുഫഺമഽഔൽ മഽറുപഺീല നല് ഔണം മഺന്ദ്തമലല രഽ 
ുഡഺക്കഽീമന് റ് മഺന്ദ്തുമ ഈ ടഺഔഽഔയഽള വു, ഄത് ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻ 
പാര഻പ്പ഻ക്കണം. 

 ന്ദ്ഖാപ്പ഻ീല ഄംഖങ്ങള് ക്ക് ന്ഽം തീന് യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ ശഺര഼ര഻ഔ 
ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുഔുളഺ ൂവഔലയങ്ങുളഺ ആലല എന്് ഄയഺൽ സതയവഺങ്മാലം നല് ഔണം. 

 ങ഻ലസമയത്ത് ഇ മഽന് ഔരഽതൽ ഴ഻വഺക്ക഻ുയക്കഽം, മഺന്ദ്തമലല പര഻രക്ഷ 

അരംഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് മഽമ്പഽള വ ൂവഔലയങ്ങളും ഄത഻ന് ീറ ഫലമഺയ഻ട്ടു ടഺുയക്കഺവഽന് 
ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുഔളും പര഻രക്ഷയ഻ൽ ഈള് ീപ്പടഽഔയ഻ീലലന്് എന് ുഡഺഴ്ീസ്മന് റഺയ഻ 
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ുങര് ക്കഽം. 

എന്ത്഻രഽന്ഺലഽം  ഒുരഺ ഔമ്പന഻ഔള഻ീലയഽം ര഼ത഻ഔൽ വയതയസ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽം. 

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പ പര഼ക്ഷ 5 

1) ന്ദ്ഖാപ്പ് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ഻ൽ,  ഏീതക഻ലഽം വയക്ത഻ ഈ ടഺക്കഽന് ന്ദ്ഖാപ്പ് 
ആന് ഷവര് ക്ക് എത഻ീരയഽള വ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല഻ന് ഔഺരണമഺഔഽം. 

2) ന്ദ്ഖാപ്പ് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ീതഺഴ഻ലഽടമ-ീതഺഴ഻ലഺള഻ ന്ദ്ഖാപ്പ഻ന് മഺന്ദ്തുമ പര഻രക്ഷ 

നല് ഔഽഔയഽള വു. 

I. ന്ദ്പസ്തഺവന 1 ശര഻, ന്ദ്പസ്തഺവന 2 ീതറ്റ് 
II. ന്ദ്പസ്തഺവന 2 ശര഻, ന്ദ്പസ്തഺവന 1 ീതറ്റ് 
III. ന്ദ്പസ്തഺവന 1ഈം ന്ദ്പസ്തഺവന 2 ഈം ശര഻യഺണ് 
IV. ന്ദ്പസ്തഺവന 1ഈം ന്ദ്പസ്തഺവന 2 ഈം ീതറ്റഺണ് 

 

ഔഽറ഻പ്പഇ  

റ഻സ്ഔ് മഺുനമെീമന് റ് ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യയഽീട ഭഺഖമഺയ഻, തന് ീറ റ഻സ്ഔഽഔൽ ൂഔമഺറ്റം ീങയാറുന്ത഻ന് 
ഄ ടര് ൂ ററ്റൽ ര ട് ര഼ത഻ഔളഺണ് ഈപുയഺഖ഻ക്കഺറ്, ന്ദ്പുതയഔ഻ചാണ് വല഻യ ന്ദ്ഖാപ്പ് 
ുപഺള഻സ഻ഔളുീട ഔഺരയത്ത഻ൽ: 

ുഔഺയ഻ന്ഷവറന്സ്ഡ: ന്഻ലധ഻ഔം ആന് ഷവറൽ റ഻സ്ഔ് സവ഼ഔര഻ക്കഽന്തഺണ഻ത്. 

ീപഺതഽുവ,  ഒുരഺ ആന് ഷവറര് ക്കഽം റ഻സ്ഔ഻ന് ീറ ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺനം ഭഺഖ഻ചാണ് നല് ഔ഻യഺണ് 
ആത് ീങയാറുന്ത്. ഄങ്ങീന ുപഺള഻സ഻ ര ട് ആന് ഷവറര് മഺൽ സവ഼ഔര഻ക്കഽം, 
ഈദഺഹരണത്ത഻ന് ആന് ഷവറൽ എ 60% ഒഹര഻യഽം ആന് ഷവറൽ ബ഻ 40% ഒഹര഻യഽം. 
ീപഺതഽുവ ആന് ഷവറൽ എ അയ഻ര഻ക്കഽം ുപഺള഻സ഻ നല് ഔഽന്ത് മഽതല്  ീേയ഻ം ീസറ്റ഻ല്  
ീങയാറുന്ത് വീരയഽള വ ുപഺള഻സ഻ ൂഔഔഺരയം ീങയാറുന് മഽകയ ആന് ഷവറൽ. ആന് ഷവറൽ ബ഻ 
ീേയ഻മ഻ന് ീറ 40% തഽഔ ആന് ഷവറൽ എയ്ക്ക്ക് നല് ഔഽം. 
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റ഼യ഻ന്ഷവറന്സ്ഡ: ആന് ഷവറൽ വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ലഽം വ഻ഭഺഖത്ത഻ലഽമഽള വ റ഻സ്ഔഽഔൽ 

സവ഼ഔര഻ക്കഽം.  ഄവര്  ആങ്ങീന ീങയാറുന് തങ്ങളുീട റ഻സ്ഔ് മറ്റ് ആന് ഷവറന് സ് 
ഔമ്പന഻ഔളുമഺയ഻ റ഼-ആന് ഷവൽ ീങയാറുന്ത് വഴ഻യഺണ് ആത഻ീനയഺണ് റ഼യ഻ന് ഷവറന് സ് എന്് 
പറയഽന്ത്. റ഼യ഻ന് ഷവറര് മഺൽ ആന് ഷവറൽമഺര഻ൽ ന഻ന്ഽം  ഈടമ്പട഻യഺയ഻ ഄഥവഺ ഒുരഺ 
ുഔസഽഔളുീടയഽം ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഫഺക്കഽുലുറ്ററ്റ഼വ് റ഼യ഻ന് ഷവറന് സഺയ഻ട്ടഺണ് റ഻സ്ഔ് 
സവ഼ഔര഻ക്കഽന്ത്. ുലഺഔീമുമ്പഺടഽം റ഼യ഻ന് ഷവറന് സ് ീങയാറുന്ഽ ട്, അയത഻നഺൽ റ഻സ്ഔ് 
എലലഺയ഻ടത്തഽം വയഺപ഻ക്കഽം. 

 

സംത്ഖഹം  

a) അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുരഺഖഺവസ്ഥയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടതഺണ്, ഄതഺയത്  രഽ 
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഄസഽകം ഄഥവഺ ുരഺഖം ഈ ടഺുയക്കഺവഽന് റ഻സ്ഔ഻ീനയഺണ്. 

b) റ഻സ്ഔ് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്തഽം റ഻സ്ഔ഻ന് വ഻ലയ഻ടഽന്ത഻നഽമഽള വ  ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യയഺണ് 
ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ്. 

c)  ബ഻സ഻നസിനും റ഻സ്ഔഽം സന്ത്ഽലഺവസ്ഥയ഻ൽ മഽുന്ഺട്ട് ുപഺഔഽന്ത഻ന് ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് 
അവശയമഺണ് ഄങ്ങീന മത്സരം ന഻ലന഻ര് ത്തഽഔയഽം സ്ഥഺപനത്ത഻ന് ലഺഭം ഈ ടഺക്കഺനഽം 
സഺധ഻ക്കഽം. 

d) റ഻സ്ഔ് വ഻ലയ഻രഽത്തഽുമ്പഺൽ പര഻ഖണ഻ുക്ക ട ുരഺഖഺവസ്ഥയ഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന് 
ഗടഔങ്ങളഺണ് ന്ദ്പഺയം, ല഻ംഖം, ശ഼ലങ്ങൽ, ീതഺഴ഻ൽ, ശര഼രഗടന, ഔഽടഽംബങങര഻ന്ദ്തം, 
മഽന്  ുരഺഖങ്ങൽ ഄഥവഺ ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ഔ഻യഔൽ, ന഻ലവ഻ീല അുരഺഖയ സ്ഥ഻ത഻, വഺസസ്ഥലം 
എന്഻വ. 

e) ന്ദ്പത഻ഔാല ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല്  തടയഽഔ ഄതഺയത്  ആന് ഷവറര് ക്ക് എത഻ീരയഽള വ 

ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല്  ഴ഻വഺക്കഽഔ, റ഻സ്ഔഽഔീള വ഻ഭജ഻ക്കഽഔയഽം റ഻സ്ഔഽഔള് ക്ക഻ീടയ഻ലഽള വ 

തഽലയത ഈറപ്പഺക്കഽഔയഽം ീങയാറുഔ എന്഻വയഺണ് ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ഻ന് ീറ ലക്ഷയ്ം. 

f) ഏജന് റഺണ് ന്ദ്പഥമ ഄ ടര് ൂ ററ്റൽ ഔഺരണം ഄയഺള് ക്കഺണ് ീന്ദ്പഺസ്ീപക്ട഼വ് 
ീേയ഻ന് റ഻ീന ആന് ഷവൽ ീങയാറുണഺ ുവ ടുയഺ എന്ത് ഄറ഻യഽന്ത഻നഽള വ ഏറ്റവഽം 
മ഻ഔചാണ വയക്ത഻. 

g) ഏറ്റവഽം മ഻ഔചാണ വ഻ശവഺസം (ഈബ്റ഼മ ൂഫ്സ്), ആന് ഷവറന് സ് തഺല് പരയം, 
ആന് ീഡമ഻ന഻റ്റ഻, സംഭഺവന, സബ്ുറഺുഖഷൽ, ഈപഺന്ത്഻ഔ ഔഺരണം എന്഻വയഺണ് 
ആന് ഷവറന് സ഻ന് ീറ ന്ദ്പധഺന തതവങ്ങൽ. 

h) ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ഻ന് ീറ ന്ദ്പധഺന ഈപഔരണങ്ങളഺണ്: ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺം, ന്ദ്പഺയം 
ീതള഻യ഻ക്കഽന് ുരക, സഺമ്പത്ത഻ഔ ുരകഔള് , ീമഡ഻ക്കല്  റ഻ുപ്പഺര് ട്ടുഔൽ, ീസയ഻ല്  
റ഻ുപ്പഺര് ട്ടുഔൽ, എന്഻വ. 

i) അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് ഄുപക്ഷ഻ക്കഽന് വയക്ത഻യഽീട   അുരഺഖയ 
സ്ഥ഻ത഻  ഄറ഻യഽന്ത഻ന് ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ ഈപുയഺഖ഻ക്കഽന് രഽ ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യയഺണ് 
ീമഡ഻ക്കൽ ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് . 

j) ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര് ക്ക് ൂവദയ പര഻ുശഺധന അവശയമ഻ലലഺത്ത ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യയഺണ് ുനഺണ്  - 
ീമഡ഻ക്കൽ ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ്. 

k) റ഻സ്ഔ഻ന് ീറ ഒുരഺ ഗടഔത്ത഻ലഽം സംകയപരമഺയ ഄഥവഺ ശതമഺനപരമഺയ 
മാലയന഻ര് ണയം നടത്തഽന്ത഻ന് ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ഻ൽ ഈപുയഺഖ഻ക്കഽന് ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യയഺണ് 
നയാമറ഻ക്കൽ ുററ്റ഻ംഖ് ര഼ത഻. 
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l) ലഭ഻ചാണ എലലഺ വ഻വരങ്ങളും ന്ദ്ശദ്ധഺപാര് േം വ഻ശഔലനം ീങയ്ക്ത്  ഄനഽുയഺജയമഺയ 
റ഻സ്ഔ് വ഻ഭഺഖത്ത഻ുലക്ക് തരംത഻ര഻ക്കഽന്ുതഺീടയഺണ് ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യ 
പാര് ത്ത഻യഺഔഽന്ത്. 

m) ശരഺശര഻ എന് തതവത്ത഻ന് ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ന്ദ്ഖാപ്പ് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ഻ന് ീറ 
ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ്, ഄതഺയത് രഽ സ്റ്റഺന് ുഡര് ഡ് ന്ദ്ഖാപ്പ഻ീല എലലഺ ഄംഖങ്ങള് ക്കഽം ന്ദ്ഖാപ്പ് 
അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് പര഻രക്ഷ എടഽക്കഽുമ്പഺൽ ന്ദ്ഖാപ്പ഻ീല ഄംഖങ്ങള് ക്ക് ആന് ഷവററഽീട 
എത഻ീര ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽഔയ഻ലല. 

 

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പ ുചഺദ ത്ത഻ന്ീറ ഉത്തരങ്ങൾ  

ഉത്തരം 1 

ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന്  III 

റ഻സ്ഔ് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്തഽം റ഻സ്ഔ഻ന് വ഻ലയ഻ടഽന്ത഻നഽമഽള വ  ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യയഺണ് 
ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ്. 

ഉത്തരം 2 

ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന്  III 

ഏറ്റവഽം ഈത്തമമഺയ വ഻ശവഺസം എന് തതവം  ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ഻ൽ പഺല഻ുക്ക ടത് 
ആന് ഷവററഽം ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻യഽമഺണ്. 

ഉത്തരം 3 

ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന്  I 

ആന് ഷവറന് സ് തഺത്പരയം എന്ഺൽ ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വസ്തഽവ഻ൽ  രഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽള വ 

സഺമ്പത്ത഻ഔ തഺത്പരയം. 

ഉത്തരം 4 

ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന്  IV 

റ഻സ്ഔ഻ന് ീറ ഒുരഺ ഗടഔത്ത഻ലഽം സംകയപരമഺയ ഄഥവഺ ശതമഺനപരമഺയ മാലയന഻ര് ണയം 
നടത്തഽന്ത് നയാമറ഻ക്കൽ ുററ്റ഻ംഖ് ര഼ത഻യ഻ലഺണ് ഄലലഺീത ീമഡ഻ക്കൽ ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് 
ര഼ത഻യ഻ലലല. 

ഉത്തരം 5 

ശര഻യഺയ ഒപ്ഷന്  IV 

ന്ദ്ഖാപ്പ് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ഻ൽ,  ന്ദ്ഖാപ്പ഻ീല എലലഺ പര഻രക്ഷ എടഽക്കഽുമ്പഺൽ ന്ദ്ഖാപ്പ഻ീല 
ഄംഖങ്ങള് ക്ക് ആന് ഷവററഽീട എത഻ീര ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽഔയ഻ലല . 

ന്ദ്ഖാപ്പ് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ീതഺഴ഻ലഽടമ-ീതഺഴ഻ലഺള഻ ന്ദ്ഖാപ്പ഻ന് പഽറുമ ുലബര്  
യാണ഻യനഽഔൽ, ന്ദ്ടസ്റ്റുഔൽ, ീസഺൂസറ്റ഻ഔൽ, ഄുനഔ-ീതഺഴ഻ലഽടമ ന്ദ്ഖാപ്പുഔൽ, ന്ദ്ഫഺ് ൂങസ഻ 
ഡ഼ലറഽമഺൽ, ീന്ദ്പഺഫഷണൽ ഄുസഺസ഻ുയഷനഽഔൽ, േബ്ബുഔൽ, ഄതഽുപഺീലയഽള വ മറ്റ് 
സംഗടനഔള് ക്ക് ആന് ഷവറര് മഺര്  ന്ദ്ഖാപ്പ് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് പര഻രക്ഷ വഺദ്ധരദഺനം 
ീങയാറുന്ഽ ട്. 
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സവയം പര഼ക്ഷ ുചഺദ ങ്ങൾ  

ുചഺദ ം 1 
തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഏത് ഗടഔമഺണ് രഽ വയക്ത഻യഽീട ുരഺഖഺവസ്ഥീയ 
ബഺധ഻ക്കഺത്തത്? 

 I. ല഻ംഖം 
 II. പകഺള഻യഽീട ുജഺല഻ 
 III. ശ഼ലങ്ങൽ 
 IV. വഺസസ്ഥലം 

ുചഺദ ം 2 

ആന് ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ തതവം ഄനഽസര഻ചാണ്, ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പണം ലഭ഻ക്കഽന്ത്---
------- 

 I. ആന് ഷവൽ തഽഔ വീരയഽള വ അീഔ നഷ്ടത്ത഻ന് 

 II. ആന് ഷവൽ തഽഔ ഔണക്കഺക്കഺീത യഥഺര് ഥ ീങലവ഻ന് മഽഴഽവൽ 
 III. ആരഽഔക്ഷ഻ഔളും സമ്മത഻ചാണ഻ട്ടുള വ ന഻ശ്ച഻ത തഽഔ 
 IV. ആന് ഷവൽ തഽഔ ഔണക്കഺക്കഺീത യഥഺര് ഥ നഷ്ടത്ത഻ന് 

ുചഺദ ം 3 

ഄ ടര് ൂ ററ്റര് ക്ക് ഄുപക്ഷഔന് ീറ വയക്ത഻ഖത-അുരഺഖയ വ഻ശദഺംശങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണുള വ 

ന്ദ്പഺഥമ഻ഔ വ഻വരം ലഭ഻ക്കഽന്ത് ---------------- 

 I. വയസ് ീതള഻യ഻ക്കഽന് ുരകയ഻ല്  ന഻ന്് 
 II. സഺമ്പത്ത഻ഔ ുഡഺക്കഽീമന് റ഻ൽ ന഻ന്് 
 III. മഽന്  ീമഡ഻ക്കൽ റ഻ുക്കഺര് ഡഽഔള഻ൽ ന഻ന്് 
 IV. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ൽ ന഻ന്് 

ുചഺദ ം 4 

ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യ പാര് ത്ത഻യഺഔഽന്ത്-------------------- 

 I. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല്  ുഫഺമ഻ലാീട ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട സമ്പാര് ണ വയക്ത഻ഖത-അുരഺഖയ 
വ഻ശദഺംശങ്ങൽ ലഭ഻ക്കഽന്ുതഺീട 

 II. ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര്  എലലഺ ീമഡ഻ക്കൽ പര഻ുശഺധഔളും ീടസ്റ്റുഔളും പാര് ത്ത഻യഺക്കഽന്ുതഺീട. 
 III. ലഭ഻ചാണ എലലഺ വ഻വരങ്ങളും ന്ദ്ശദ്ധഺപാര് േം വ഻ശഔലനം ീങയ്ക്ത്  ഄനഽുയഺജയമഺയ 
റ഻സ്ഔ് വ഻ഭഺഖത്ത഻ുലക്ക് തരംത഻ര഻ക്കഽന്ുതഺീടയഺണ് . 

 IV. റ഻സ്ഔ് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കലഽം വ഻ടയ഻ട഼ലഽം ഔഴ഻ഞ്ഞത഻നഽുശഷം  ീന്ദ്പഺുപ്പഺസര് ക്ക് 
ുപഺള഻സ഻ ആഷയാ ീങയാറുന്ുതഺീട 

ുചഺദ ം 5 
നയാമറ഻ക്കൽ ുററ്റ഻ംഖ് ര഼ത഻ ഄനഽസര഻ചാണ് തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഏത് ന്ദ്പസ്തഺവനയഺണ് 
ീതറ്റ്? 

I. പര഻ശ഼ലനം ുനട഻യ ഈുദയഺഖസ്ഥരഽീട സഹഺയുത്തഺീട വളീര ുവഖത്ത഻ൽ വല഻യ 
ബ഻സ഻നസിന് ൂഔഔഺരയം ീങയാറുന്ത഻ന് നയാമറ഻ക്കൽ ുററ്റ഻ംഖ഻ലാീട സഺധ഻ക്കഽം. 

II. ീമഡ഻ക്കല്  റഫറ഻ഔളുീട സഹഺയമ഻ലലഺീത  സക഼ര് ണമഺയ ഄഥവഺ സംശയഔരമഺയ 
ുഔസഽഔള്  സംകയപരമഺയ഻ വ഻ശഔലനം ീങയാറഺൽ സഺധ഻ക്കഽഔയ഻ലല. 
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III. ൂവദയശഺസ്ന്ദ്തീത്തപ്പറ്റ഻ യഺീതഺരഽ ഄറ഻വഽമ഻ലലഺത്ത അളുഔള് ക്ക് ുപഺലഽം ആത് 
ഈപുയഺഖ഻ക്കഺന്  സഺധ഻ക്കഽം. 

IV. വ഻വ഻ധ ഄ ടര് ൂ ററ്ററഽമഺരഽീട ത഼രഽമഺനങ്ങള് ക്ക് മുദ്ധയ രഽ സ്ഥ഻രത ആത് 
ഈറപ്പഺക്കഽം. 

 

സവയം പര഼ക്ഷ ുചഺദ ങ്ങൾക്കഽള്ള പ ഉത്തരങ്ങൾ  

ഉത്തരം 1 

ശര഻യഺയ ഒപ്ഷൽ II 

ജ഼വ഻തപകഺള഻യഽീട ീതഺഴ഻ൽ രഽ വയക്ത഻യഽീട ുരഺഖഺവസ്ഥീയ ബഺധ഻ക്കഽഔയ഻ലല, പുക്ഷ 

സവന്ത്ം ീതഺഴ഻ല്  രഽ വയക്ത഻യഽീട ുരഺഖഺവസ്ഥീയ ബഺധ഻ക്കഽന് ന്ദ്പധഺന ഗടഔമഺണ്. 

ഉത്തരം 2 

ശര഻യഺയ ഒപ്ഷൽ I 

ആന് ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ തതവം ഄനഽസര഻ചാണ്, ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പണം ലഭ഻ക്കഽന്ത് 
ആന് ഷവൽ തഽഔ വീരയഽള വ അീഔ നഷ്ടത്ത഻നഺണ്. 

ഉത്തരം 3 

ശര഻യഺയ ഒപ്ഷൽ IV 

ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ൽ ന഻ന്ഺണ് ഄ ടര് ൂ ററ്റര് ക്ക് ഄുപക്ഷഔന് ീറ വയക്ത഻ഖത-അുരഺഖയ 
വ഻ശദഺംശങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണുള വ ന്ദ്പഺഥമ഻ഔ വ഻വരം ലഭ഻ക്കഽന്ത്. 

ഉത്തരം 4 

ശര഻യഺയ ഒപ്ഷൽ III 

ലഭ഻ചാണ എലലഺ വ഻വരങ്ങളും ന്ദ്ശദ്ധഺപാര് േം വ഻ശഔലനം ീങയ്ക്ത്  ഄനഽുയഺജയമഺയ റ഻സ്ഔ് 
വ഻ഭഺഖത്ത഻ുലക്ക് തരംത഻ര഻ക്കഽന്ുതഺീടയഺണ് ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യ 
പാര് ത്ത഻യഺഔഽന്ത്. 

ഉത്തരം 5 

ശര഻യഺയ ഒപ്ഷൽ II 

ീമഡ഻ക്കല്  റഫറ഻ഔളുീട സഹഺയമ഻ലലഺീത  സക഼ര് ണമഺയ ഄഥവഺ സംശയഔരമഺയ 
ുഔസഽഔള്  സംകയപരമഺയ഻ വ഻ശഔലനം ീങയാറഺൽ സഺധ഻ക്കഽം. 
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പഺഠം 10 

ുുരഺഖ  ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ീെയ഻മഽഔൾ 

 

ുമഽകം  

ഇ പഺഠത്ത഻ൽ നമഽക്ക് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ഻ൽ ീേയ഻ം ൂഔഔഺരയം ീങയാറുന് ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യീയ 
ഔഽറ഻ചാണും ഄത഻ന് അവശയമഺയ ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔീള ഔഽറ഻ചാണും ീേയ഻ം റ഻സര് േ഻ംഖ് 
ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യീയക്കഽറ഻ചാണും ുനഺക്കഺം. ആത് ഔാടഺീത നമഽക്ക് വയക്ത഻ഖത ഄപഔട ആന് ഷവറന് സ഻ൽ 
ീേയ഻ം ൂഔഔഺരയം ീങയാറുന് ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യീയ ഔഽറ഻ചാണും ട഻പ഻എഔളുീട പക഻ീനക്കഽറ഻ചാണും 
ുനഺക്കഺം. 

പഠനുമകലഔൾ  

 

A. ആന് ഷവറന് സ഻ീല ീേയ഻മഽഔൽ ൂഔഔഺരയം ീങയാറൽ 
B. അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ീേയ഻മഽഔൽ ൂഔഔഺരയം ീങയാറൽ   
C. അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ീേയ഻മഽഔളുീട ുഡഺക്കഽീമന് ുറഷൽ 
D. ീേയ഻മഽഔള്  റ഻സര് േ് ീങയാറൽ 
E. ുതഡ് പഺര് ട്ട഻ ഄ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്ററഽമഺരഽീട (ട഻പ഻എ) പക് 
F. ീേയ഻മഽഔൽ ൂഔഔഺരയം ീങയാറൽ: ുപഴ്സണൽ ഄ്സ഻ഡന് റ് 
G. ീേയ഻മഽഔൽ ൂഔഔഺരയം ീങയാറൽ: ഒവര് സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ആന് ഷവറന് സ് 

ഇ പഺഠം പഠ഻ചാണത഻നഽുശഷം ന഻ങ്ങള് ക്ക് ീങയാറഺൽ ഔഴ഻ുയ ടത്: 

a) ആന് ഷവറന് സ് ീേയ഻മഽഔള഻ീല വ഻വ഻ധ ുസ്റ്റ്ു്ഹഺള് ഡീറ ഔഽറ഻ചാണ് വ഻വര഻ക്കഽഔ 
b) അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ീേയ഻മഽഔൽ ൂഔഔഺരയം ീങയാറുന് ര഼ത഻ വ഻ശദ഼ഔര഻ക്കഽഔ 
c) അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ീേയ഻മഽഔൽ ീസറ്റ഻ല് ീങയാറുന്ത഻ന് അവശയമഺയ വ഻വ഻ധ 
ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔീളക്കഽറ഻ചാണ് ങര് ചാണ ീങയാറുഔ 

d) എങ്ങീനയഺണ് ആന് ഷവറര് മഺൽ ീേയ഻മഽഔൽ റ഻സര് േ് ീങയാറുന്ീതന്് വ഻വര഻ക്കഽഔ 
e) വയക്ത഻ഖത ഄപഔട ീേയ഻മഽഔീളക്കഽറ഻ചാണ് ങര് ചാണ ീങയാറുഔ 
f) ട഻പ഻എഔളുീട പകഽം ട഻പ഻എ എന് സകല് പവഽം മനസിന഻ലഺക്കഽഔ 

 

A. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ീെയ഻മഽഔൾ ൂഔഔഺര ം ീചയ്യല്   

ആന് ഷവറന് സ് എന്ത് രഽ ‘ത്പത഻ജ്ഞയഽം’ ുപഺള഻സ഻ എന്ത് രഽ അ ന്ദ്പത഻ജ്ഞയഽീട 

രഽ ‘സഺക്ഷ഻യഽമഺണ്’. അ ന്ദ്പത഻ജ്ഞയഽീട ശര഻യഺയ പര഼ക്ഷണമഺണ്  ുപഺള഻സ഻ 

ന്ദ്പഔഺരമഽള വ ീേയ഻മ഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന് ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത സംഭവം ഈ ടഺഔഽന്ത്. 
ആന് ഷവറൽ എന്ദ്ത തിപ്ത഻ഔരമഺയ഻ ന്ദ്പവര് ത്ത഻ചാണുീവന്ത്  ഄവൽ എന്ദ്ത തിപ്ത഻ഔരമഺയ഻ 
ഄവരഽീട ീേയ഻ം ന്ദ്പത഻ജ്ഞ ന഻റുവറ്റ഻ എന്ത഻ന് ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് 
വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത്.  ീേയ഻മഽഔള്  നല് ഔഺനഽള വ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻യഽീട ഔഴ഻വ്  
ആന് ഷവറന് സ഻ീല രഽ മഽകയ ുററ്റ഻ംഖ് ഗടഔമഺണ്. 

1. ീെയ഻ം നടപട഻ത്ഔമത്ത഻ീല ുസ്റ്റക്കഇുഹഺൾഡറഽമഺര് 
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ീേയ഻മഽഔള്  എങ്ങീനയഺണ് ൂഔഔഺരയം ീങയാറുന്ീതന്് വ഻ശദമഺയ഻ ുനഺക്കഽന്ത഻ന് മഽമ്പ് 
നമഽക്ക് ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങള഻ല്  തഺത്പരയമഽള വ വയക്ത഻ഔീളക്കഽറ഻ചാണ് മനസിന഻ലഺക്കഺം. 

ച഻ത്തം 1: ീെയ഻ം നടപട഻ത്ഔമത്ത഻ീല ുസ്റ്റക്കഇുഹഺൾഡറഽമഺര് 

 

ഉപുഭഺക്തഺവ് ആന് ഷവറന് സ് വഺങ്ങഽന് വയക്ത഻യഺണ് അദയീത്ത 

ുസ്റ്റ്ു്ഹഺള് ഡറഽം „ീേയഽം ലഭ഻ക്കഽന് വയക്ത഻യഽം‟ 

ഉടമഔൾ „ീേയ഻മഽഔള്  നല് ഔഽന് വയക്ത഻‟ എന് ന഻ലയ഻ല്  ആന് ഷവറന് സ് 
ഔമ്പന഻യഽടമയ്ക്ക്ക് വല഻യ പകഺണഽള വത്. ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട 
ഫ ട഻ല്  ന഻ന്് തീന് ീേയ഻ം നല് ഔഺൽ ഔഴ഻ഞ്ഞഺലഽം, മ഻ക്ക 

സരര് ഭങ്ങള഻ലഽം, വഺദ്ധരദഺനം പഺല഻ക്കഽഔ എന്ത് ഄവരഽീട 
ഔടമയഺണ് 
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അണ്ടര്ൂ ററ്ററഽ
മഺര് 

ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻യ഻ീലയഽം എലലഺ ആന് ഷവററഽമഺരഽീടയഽം 
ഄ ടര് ൂ ററ്ററഽമഺൽ ീേയ഻മഽഔീള ഔഽറ഻ചാണ് മനസിന഻ലഺക്കഽഔയഽം 
ഈത്പന്ം രാപഔല് പന ീങയാറുഔയഽം ുപഺള഻സ഻ ങട്ടങ്ങളും 
വയവസ്ഥഔളും വ഻ലയഽം ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറണം. 

ീറഖഽുലറ്ററമഺര് ീറഖഽുലറ്റൽ (ആന് ഷവറന് സ് ീറഖഽുലറ്ററ഻ അന് റ് ീഡവലപ്ീമന് റ് 
ഄുതഺറ഻റ്റ഻ ഒഫ് ആന്ത്യ) തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് 
ലക്ഷയ്വഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് മഽകയ പകഺള഻യഺണ്: 

 ആന് ഷവറന് സ് പര഻സ്ഥ഻ത഻ ന്ദ്ഔമ഼ഔര഻ക്കഽന്ത഻ന് 
 ുപഺള഻സ഻യഽടമഔളുീട തഺത്പരയം സംരക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻ന് 
 ആന് ഷവററഽമഺരഽീട ദ഼ര് ഗഔഺല സഺമ്പത്ത഻ഔ സ്ഥ഻ത഻ 
പര഻പഺല഻ക്കഽന്ത഻ന് 

ുത് പഺര്ട്ട്യൂട്ട്഻ 
അ്മ഻ന഻സ്ഡുത്ട
റ്ററഽമഺര് 

ുസവന ആടന഻ലക്കഺരഺയ ുതഡ് പഺര് ട്ട഻ ഄ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്ററഽമഺൽ 
അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ീേയ഻മഽഔളുീട നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങൽ ീങയാറും. 

ഇന്ഷവറന്സ്ഡ 

ഏജന്റഽമഺര്⁄

ുത്ബഺക്കറഽമഺര് 

ആന് ഷവറന് സ് ഏജന് റഽമഺൽ⁄ുന്ദ്ബഺക്കറഽമഺൽ ആന് ഷവറന് സ് വ഻ല് ക്കഽഔ 
മഺന്ദ്തമലല  ീേയ഻ം ഈ ടഺഔഽന് സരര് ഭത്ത഻ൽ ഈപുഭഺക്തഺക്കള് ക്ക് 
അവശയമഺയ ുസവനവഽം നല് ഔണം 

ദഺതഺക്കൾ⁄ുശഽ
പത്ത഻ഔൾ 

ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് ഔഽഴപ്പീമഺന്ഽമ഻ലലഺത്ത ര഼ത഻യ഻ൽ ീേയ഻ം 
ലഭ഻ക്കഽന്ഽ ീടന്് ഈറപ്പഺുക്ക ടത് ആവരഺണ്, ന്ദ്പുതയഔ഻ചാണ് 
ആന് ഷവറൽ ഔയഺഷ് ീലസ് ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷൽ നല് ഔഽന് 
ട഻പ഻എയഽീട പഺനല഻ലഽള വ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ 

ഄങ്ങീന ീേയ഻ം ൂഔഔഺരയം ീങയാറുഔ എന്ത്  ീേയ഻മഽഔളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഇ 

ഒഹര഻യഽടമഔളുീടീയലലഺം ലക്ഷയ്ങ്ങൽ ൂഔഔഺരയം ീങയാറുഔ എന്തഺണ്,  ആത്തരം ങ഻ല 
ലക്ഷയ്ങ്ങള്  ത഼ര് ചാണഺയഺയഽം പരസ്പരം ുയഺജ഻ചാണ് ുപഺയ഻ീലലന്ഽം വരഺം. 

2. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഔമ്പന഻യ഻ല് ീെയ഻ം ൂഔഔഺര ം ീചയ്യല഻ന്ീറ 
പങ്കഇ 

ആന് ഡസ്ന്ദ്ട഻ ുഡറ്റഺ ഄനഽസര഻ചാണ് – “വ഻വ഻ധ ആന് ഷവറര് മഺരഽീട അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് 
നഷ്ട ഄനഽപഺതം 65% മഽതൽ 120% ശതമഺനം വീരയഺണ്, വ഻പണ഻യ഻ല്  ഭാര഻ഭഺഖവഽം 
100%-ന് മഽഔള഻ല്  നഷ്ടഺനഽപഺതത്ത഻ലഺണ് ന്ദ്പവര് ത്ത഻ക്കഽന്ത്”. മ഻ക്ക ഔമ്പന഻ഔളും 
അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ബ഻സ഻നസിന഻ല്  നഷ്ടമഺണ് ുനര഻ടഽന്ത്. 
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ആത഻ന് ീറ ഄര് ഥം  ഔമ്പന഻ക്കഽം ുപഺള഻സ഻യഽടമഔള് ക്കഽം മ഻ഔചാണ ഫലങ്ങള്  നല് ഔഽന് മ഻ഔചാണ 
ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖ് സന്ദ്മ്പദഺയങ്ങളുീടയഽം ഔഺരയക്ഷമമഺയ ര഼ത഻യ഻ലഽള വ ീേയ഻മഽഔളുീട 
ൂഔഔഺരയം ീങയാറല഻നഽം അവശയമഺയ നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങൽ സവ഼ഔര഻ുക്ക ട അവശയം വളീര 
ഔാടഽതലഺണ്. 

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പ പര഼ക്ഷ 1  

തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് അരഺണ് ആന് ഷവറന് സ് ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്ഔമത്ത഻ീല 
ുസ്റ്റക്ക് ുഹഺള് ഡറ഻ൽ ഈള് ീപ്പടഺത്തത്? 

I. ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ ുസ്റ്റ്ു്ഹഺള് ഡറഽമഺൽ 
II. ഹാമന്  റ഻ുസഺഴ്സ് ഡ഻പ്പഺര് ്ീ്മന് റ് 
III. ീറഖഽുലറ്റൽ 

IV. ട഻പ഻എ 

B. ുുരഺഖ  ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ീെയ഻മഽഔൾ ൂഔഔഺര ം ീചയ്യല്  

1. ുുരഺഖ  ഇന്ഷവറന്സ഻ീല ീവലലറവ഻ള഻ഔൾ 

അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺര് ്ു ്ഫഺള഻ുയഺയഽീട ന്ദ്പുതയഔ സവ഻ുശഷതഔീളക്കഽറ഻ചാണ് 
ഖഹനമഺയ഻ മനസിന഻ലഺുക്ക ടത് വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ഔഺരയമഺണ് ഄങ്ങീന അുരഺഖയ 
ീേയ഻മഽഔള്  ഔഺരയക്ഷമമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ ൂഔഔഺരയം ീങയാറഺൽ സഺധ഻ക്കഽഔയഽള വു. ആവയഺണ്: 

a) മ഻ക്ക ുപഺള഻സ഻ഔളും അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺഔഽന്ത഻നഽള വ 

നഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻നഽള വതഺണ് ആവ഻ീടീയലലഺം പ഻രക്ഷ വ഻ഷയം മനഽഷയരഺണ്.  ആത് 
മഺനസ഻ഔവ഻ഔഺര ന്ദ്പം  നങ്ങള് ക്ക് ഔഺരണമഺഔഽം ആത് ീപഺതഽുവ മറ്റ് 
വ഻ഭഺഖങ്ങള഻ലഽള വ ആന് ഷവറന് സ഻ീന ബഺധ഻ക്കഽന്഻ലല. 

b) ആന്ത്യയ഻ല്  വളീര ന്ദ്പുതയഔ തരത്ത഻ലഽള വ ഄസഽകങ്ങളുീട മഺതിഔയഽം, ങ഻ഔ഻ത്സ 

ര഼ത഻യഽം, തഽടര് ങ഻ക്ത഻സ സന്ദ്മ്പദഺയവഽമഺണ്. ആത് മാലം ങ഻ല അളുഔള്  വളീര 
ഔരഽതലഽളവരഽം ങ഻ലൽ തങ്ങളുീട ഄസഽകീത്തയഽം ങ഻ഔ഻ത്സീയയഽം ഔഽറ഻ചാണ് 
ഈത്ഔ ഠഔഽലരഽമഺണ്. 

c) അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് വയക്ത഻ഔൽ, ന്ദ്ഖാപ്പുഔള്  ഄതഺയത് ുഔഺര് പ്പുററ്റ് സ്ഥഺപനങ്ങള്  
ഄഥവഺ ബഺക് ുപഺലഽള വ റ഼ുട്ടയ഻ല്  വ഻ല് പന ശിംകലയ഻ലാീട വഺങ്ങഺം.  
ആത഻ന് ീറ ഫലമഺയ഻ ഈത്പന്ം ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് ീറ അവശയങ്ങള് ഔഔ് ഄനഽുയഺജയമഺയ 
ര഼ത഻യ഻ൽ രാപഔല് പന ീങയ്ക്തതഺീണക഻ലഽം രഽ സ്റ്റഺന് ുഡര് ഡ് ഔുമ്മഺഡ഻റ്റ഻ 
(ങരക്ക്) അയ഻ വ഻ല് ക്കഺം. 

d) അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ഻ൽ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺയഺുല ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരമഽള വ 

ീേയ഻ം ലഭ഻ക്കഽഔയഽള വു. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽം, ലഭയത, ൂവദദ്ധരദ്ധയം, ങ഻ഔ഻ത്സ 

ര഼ത഻ഔള് , ബ഻ലല഻ംഖ് ര഼ത഻ഔള് , ുഡഺക്ടറഽമഺൽ, സര് ജന് മഺൽ, അശഽപന്ദ്ത഻ഔള്  
തഽടങ്ങ഻യവയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എലലഺ അുരഺഖയ ുസവന ദഺതഺക്കളുീടയഽം 
ങഺര് ജഽഔൽ, ആവീയലലഺം വളീര വയതയസ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽം ഄങ്ങീന ീേയ഻ം 
വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത഻ന് വളീരുയീറ ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് ുനര഻ടഽം. 

e) അുരഺഖയപര഻പഺലനത്ത഻ന് ീറ എലലഺ തഽറഔളും ുവഖത്ത഻ൽ വ഻ഔസ഻ചാണ് 
ീഔഺ ട഻ര഻ക്കഽന് ന്ഺണ്. പഽത഻യ ഄസഽകങ്ങളും ഄവസ്ഥഔളും ഈ ടഺയ഻ 
ീഔഺ ുടയ഻ര഻ക്കഽഔയഽം ഄത് പഽത഻യ ങ഻ഔ഻ത്സ ര഼ത഻ഔള്  വ഻ഔസ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ുലക്ക് 
നയ഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറും. ആത഻ന് ഈദഺഹരണമഺണ് തഺുക്കഺല് ദവഺര ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ഔ഻യഔൽ, 
ുലസര്  ങ഻ഔ഻ത്സഔൽ, തഽടങ്ങ഻യവ. ആത് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ഻ീന ഔാടഽതല്  
സഺുകത഻ഔപരമഺക്കഽഔയഽം മഺന്ദ്തമലല തഽടര് ചാണയഺയഽള വ ീമചാണീപ്പടഽത്തല഻ന് അവശയമഺയ 
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ഄത്തരം നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങള് ക്കഽള വ ആന് ഷവറന് സ് ീേയ഻മഽഔൽ ൂഔഔഺരയം ീങയാറഺനഽള വ 

ഔഴ഻വഽം അവശയമഺണ്. 

f) ഇ ഗടങ്ങീളഺന്ഽം ഔാടഺീത, മനഽഷയശര഼രീത്ത സ്റ്റഺന് ുഡര് ൂ ഡസ് ീങയാറഺൽ 
സഺധ഻ക്കഽഔയ഻ലല എന് വസ്തഽത രഽ പഽത഻യ  വ഼ക്ഷണത്ത഻ുലക്ക് തീന് നയ഻ചാണു. 
ുര ഄസഽകമഽള വ ര ട് ഄളുഔൽ ുര ങ഻ഔ഻ത്സുയഺട് ര ട് തരത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം 
ന്ദ്പത഻ഔര഻ക്കഽഔ ഄഥവഺ വയതയസ്ത ങ഻ഔ഻ത്സ അവശയമഺണ് ഄഥവഺ വയതയസ്ത 
ഔഺലയളവ഻ല്  അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺുഔ ട഻ വരഽം 

അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുമകല വളീര ുവഖത്ത഻ൽ വളര് ന്് ീഔഺ ട഻ര഻ക്കഽഔയഺണ്. 
വളീരയധ഻ഔം ഈത്പന്ങ്ങളഺണ് ആത്തരം ുവഖത്ത഻ലഽള വ വളര് ചാണയഽീട ീവലലുവ഻ള഻. 
വ഻പണ഻യ഻ല്  നാറ് ഔണക്ക഻ന് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ഈത്പന്ങ്ങളു ട് , മഺന്ദ്തമലല രഽ 
ഔമ്പന഻യ഻ൽ തീന്  നമഽക്ക് ഄുനഔം വ഻വ഻ധയ഻നത്ത഻ലഽള വ ഈത്പന്ങ്ങൽ ഔഺണഺൽ 
സഺധ഻ക്കഽം. ഒുരഺ ഈത്പന്ത്ത഻നഽം ഄത഻ന് ീറ വഔുഭദങ്ങള് ക്കഽം ഄത഻ന് ുറതഺയ 
ന്ദ്പുതയഔതഔളു ടഺയ഻ര഻ക്കഽം ഄതഽീഔഺ ട് ീേയ഻ം ൂഔഔഺരയം ീങയാറുന്ത഻ന് മഽമ്പ് 
ഄത഻ീനപ്പറ്റ഻ പഠ഻ചാണ഻ര഻ക്കണം. 

അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുമകലയഽീട വളര് ചാണ ഄുനഔം ീവലലുവ഻ള഻ഔീള 

ീഔഺ ടഽവന്഻ട്ടു ട് – രഽ ഔമ്പന഻  1,00,000 അുരഺഖയ ുപഺള഻സ഻ഔൽ ീങറഽഔ഻ട 
ഈപുഭഺക്തഺക്കള് ക്ക് പര഻രക്ഷ നല് ഔഽന്ത഻ന് വ഻ല് ക്കഽഔയഽം,  ഄതഺയത് ഇ 

ുപഺള഻സ഻ഔളുീട ഔ഼ഴ഻ൽ 3,00,000 ഄംഖങ്ങൽ ഈ ീടന്് ഔരഽതഽഔ,  എന്ഺൽ ഔമ്പന഻ 
ഔഽറഞ്ഞത് 20,000 ീേയ഻മഽഔള് ക്ക് ുസവനമ നല് ഔഺൽ തയാറഺറഺയ഻ര഻ക്കണം. ഔയഺഷ് ീലസ് 
ുസവനം നല് ഔഽന്ത഻നഽം ീേയ഻മഽഔള്  ുവഖത്ത഻ൽ ത഼ര് പ്പഺക്കഽന്ത഻നഽം, അുരഺഖയ 
ആന് ഷവറന് സ് ീേയ഻മഽഔളുീട വ഻ഭഺഖം ഈ ടഺക്കഽഔ എന്ത് ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ീവലലുവ഻ള഻യഺണ്. 

ആന്ത്യയ഻ൽ എഴഽത഻യ഻ട്ടുള വ  അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ഔൽ, ആന്ത്യയ഻ൽ 
എവ഻ീടയഽമഽള വ ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന് പര഻രക്ഷ നല് ഔഽം. ലഭ഻ചാണ ീേയ഻ം മ഻ഔചാണ 
ര഼ത഻യ഻ല്  ൂഔഔഺരയം ീങയാറുന്ത഻ന് രഺജയീമമ്പഺടഽമഽള വ സന്ദ്മ്പദഺയങ്ങൽ  ീേയ഻മഽഔൽ 
ൂഔഔഺരയം ീങയാറുന് ട഼ം മനസിന഻ലഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണം. 

അുരഺഖയ ീേയ഻മഽഔളുീട മഺുനജര്  ൂവദദ്ധരദ്ധയം, ഄനഽഭപര഻ങയം, ലഭയമഺയ എലലഺ 
ഈപഔരണങ്ങളും ഈപുയഺഖ഻ചാണ് ആത്തരം ീവലലുവ഻ള഻ഔീള ുനര഻ടഽം. 

ഄന്ത്഻മ വ഻ശഔലനത്ത഻ൽ, തന഻ുക്കഺ തന് ീറ ഔഽടഽംബഺംഖങ്ങള് ുക്കഺ ഈ ടഺഔഽന് ഄസഽകം 
മാലമഽള വ ശഺര഼ര഻ഔ- മഺനസ഻ഔ പ഻ര഻മഽറഽക്കത്ത഻ലഽീട ഔടന്് ുപഺഔഽന് വയക്ത഻ീയ 
സഹഺയ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ സംതിപ്ത഻ അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന്ഽ ട്. 

അനഽുയഺജ നഺയ വ ക്ത഻യ്ക്കഇ അനഽുയഺജ മഺയ സമയത്തഇ 
പര ഺപ്തമഺയ ര഼ത഻യ഻ല് ീെയ഻ം ലഭ ഺമഺക്കഽന്നത് ഔഺര ക്ഷമമഺയ 

ീെയ഻ം ൂഔഔഺര ം ീചയ്യറന്ന ര഼ത഻യ഻ലാീട ഉറപ്പഺക്കഺം. 

 

2. ുുരഺഖ  ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ീെയ഻ം നടപട഻ത്ഔമം 

രഽ ീേയ഻മ഻ന് ീറ ുസവനം ന്ഽഔ഻ൽ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ വഴ഻ുയഺ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ 
ന഻യമ഻ചാണ഻ട്ടുള വ ഄംഖ഼ഔിത ുതഡ് പഺര് ട്ട഻ ഄ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്റുറഺ (ട഻പ഻എ) വഴ഻ുയഺ 
ുതടഺം. 

ുപഺള഻സ഻ ങട്ടന്ദ്പഔഺരം ീേയ഻ം ഈ ടഺഔഽന് സമയം  ഄത് ആന് ഷവറൽ⁄ ട഻പ഻എീയ 
ഄറ഻യ഻ക്കണം ഄത് ീേയ഻ം ലഭ഻ക്കഽന് സമയം വീര തഽടരണം, അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് 
ീേയ഻ം രഽ വ഻ഭഺഖം നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങള഻ലാീടയഺണ് ഔടന്് ുപഺഔഽന്ത഻ന് ഒുരഺന്഻നഽം 
ഄത഻ന് ുറതഺയ ന്ദ്പഺധഺനയവഽമഽ ട്. 
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അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ബ഻സ഻നസിന഻ീല മഽകയ ഈത്പന്മഺയ അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് 
ആന് ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ുപഺള഻സ഻ ഈദ്ധര഻ചാണ് നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങൽ വ഻ശദമഺയ഻ തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ട്ടു ട്. 

ഔയഺഷ് ീലസ് ീസിഔരയത്ത഻ൽ ഈള് ീപ്പടഺത്ത ഄത്തരം ഈത്പന്ങ്ങൽ ഴ഻ീഔയഽള വ ന഻ശ്ച഻ത 
അനഽഔാലയ ഈത്പന്ം ഄഥവഺ ഖഽരഽതര ുരഺഖ ഄഥവഺ ദ഻വുസന പണം ലഭ഻ക്കഽന് 
ഈത്പന്ം തഽടങ്ങ഻യവയഽീട ീപഺതഽുവയഽള വ നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങളും അവശയമഺയ ുരകഔളും 
ഏഔുദശം സമഺനമഺണ്. 

 

ആന് ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരമഽള വ ീേയ഻ം തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത് ുപഺീലയഺഔഺം: 

 

a) ഔ ഺഷ് ഇനീലസ്ഡ ീെയ഻ം 

ഔയഺഷ് ീലസ് എന്ഺൽ ുഹഺസ്പ഻റ്റല഻ൽ  ഄ്മ഻റ്റഺഔഽന് സമയത്ത് ആന് ഷവൽ ീങയാറീപ്പട്ട 
വയക്ത഻ പണം ന്ഽം ീഔട്ട഻ വയ്ക്ുക്ക ടത഻ലല. ആന് ഷവറൽ ഄഥവഺ ുതഡ് പഺര് ട്ട഻ 
ഄ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറൽ നല് ഔഽന് മഽന് ഔാൽ ഄനഽമത഻ുയഺീട, ീനറ്റ് വര് ക്ക഻ൽീപട്ട അശഽപന്ദ്ത഻ 
ുസവനം നല് ഔഽം, ഄത഻നഽുശഷം ആന് ഷവറൽ ഄഥവഺ ുതഡ് പഺര് ട്ട഻ 
ഄ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറൽക്ക് ീേയ഻ം ീസറ്റ഻ൽ ീങയാറുന്ത഻നഽള വ ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔൽ 
സമര് പ്പ഻ക്കഽം. 

b) പണം ീെയ഻ം ീചയ്യറഔ 

ആന് ഷവൽ ീങയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻ ഔയഺഷ് ീലസ് ീസറ്റ഻ൽീമന് റ് ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത഻ട്ട഻ീലലക഻ൽ, 
ഄവൽ/ഄയഺൽ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽപണം ുനര഻ട്ട് ഄടയ്ക്ക്കണം. ഄത഻നഽുശഷം അ ബ഻ലല് 
ആന് ഷവറൽ ഄഥവഺ ട഻പ഻എ സമര് പ്പ഻ക്കഽഔ ഄങ്ങീന  പണം ീേയ഻ം ീങയാറഺം. 

ര ട് ുഔസഽഔള഻ലഽം ഄട഻സ്ഥഺന നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങൽ ന്ഽതീന്യഺണ്. 
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ച഻ത്തം 2: ീെയ഻ം ത്പത്ഔ഻യയ഻ല് തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ന 

ഗട്ട്യൂട്ട്ങ്ങളഺണഽള്ള പത് (ഔിത മഺയ ത്ഔമത്ത഻ലലല) 

 

a) അറ഻യ഻ക്കഽഔ 

ഈപുഭഺക്തഺവഽം ീേയ഻ം ട഼മഽം ആന് ഷവറന് സ഻ൽ അദയമഺയ഻ ബന്ധീപ്പടഽന്ത് ീേയ഻ം 
ഄറ഻യ഻ക്കഽന്ത഻നഺണ്. അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺഔഺൽ ലഺൽ ീങയാറുന് വ഻വരം ഄഥവഺ 
ഄട഻യന്ത്രമഺയ഻  ഄശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺഔഽഔയഺീണക഻ൽ അ വ഻വരം ഈപുഭഺക്തഺവ് 
ഔമ്പന഻ീയ ഄറ഻യ഻ക്കണം.  

ഄടഽത്തഔഺലം വീര, ീേയ഻ം സഺഹങരയം ഈ ടഺഔഽന്ത് ഄറ഻യ഻ക്കഽന്ത് 
ഓപങഺര഻ഔമഺയ഻രഽന്ഽ. പുക്ഷ  ഄടഽത്ത഻ീടയഺയ഻ ആന് ഷവറര് മഺൽ  ീേയ഻ം 
ഈ ടഺഔഽന്ത് ുവഖം ഄറ഻യ഻ക്കണീമന്ത് ന഻ര് ബന്ധമഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട്.  ലഺൽ ീങയ്ക്ത് 
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അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺഔഽന് ഗട്ടത്ത഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺഔഽന്ത഻ന് മഽമ്പഽം ഄട഻യന്ത്രമഺയ഻ 
ഄ്മ഻റ്റഺഔഽഔയഺീണക഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺയ഻ 24 മണ഻ക്കാറ഻നഔവഽം ഄറ഻യ഻ചാണ഻ര഻ക്കണം. 

അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺഔഽന് വ഻വരം സമയത്ത് ഄറ഻യ഻ക്കഽന്ത് വഴ഻ ട഻പ഻എ⁄ 
ആന് ഷവറര് ക്ക് ഈപുഭഺക്തഺവ് ശര഻ക്കഽം അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺുഔ ട 
അവശയമഽ ടഺയ഻രഽുന്ഺ എന്ഽം ഏീതക഻ലഽം തരത്ത഻ലഽള വ  ഔിന്ദ്ത഻മം നടന്഻ട്ടു ുടഺ 
എന്ഽം  പര഻ുശഺധ഻ക്കഺനഽം ങഺര് ജഽഔളുീട ഔഺരയത്ത഻ൽ ധഺരണയ഻ീലത്തഺനഽം 
സഺധ഻ക്കഽം. 

ുനരീത്ത ഄറ഻യ഻ക്കഽഔ എന്ഺൽ „ുരക മാലം എഴഽത഻ തയാറഺറഺക്ക഻യ ഔത്ത് 
സമര് പ്പ഻ക്കഽഔ‟ ഄഥവഺ ഫഺ്സ് ീങയാറുഔ. അശയവ഻ന഻മയ- സഺുകത഻ഔ വ഻ദയയഽീട 
വ഻ഔസനുത്തഺീട, ട഻പ഻എ⁄ ആന് ഷവററഽീട  24 മണ഻ക്കാൽ ന്ദ്പവര് ത്ത഻ക്കഽന്  ുഔഺൽ 
ീസന് ററഽഔള഻ൽ വ഻ള഻ുചാണഺ ഄഥവഺ ആന് റര് ീനറ്റ഻ലാീടുയഺ ആ-ീമയ഻ല഻ലാീടുയഺ 
ഄറ഻യ഻ക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽം. 

b) രജ഻സ്ഡുത്ടഷന് 

ീേയഽം സ഻സ്റ്റത്ത഻ൽ ഔയറ്റ഻ ഏത് സമയത്തഽം ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ റഫറന് സ് നമ്പൽ 
സിഷ്ട഻ക്കഽന് ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യയഺണ് ീന്ദ്ഔയ഻ം രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷൽ.  ഇ നമ്പറ഻ീന ീേയ഻ം നമ്പൽ, 
ീേയ഻ം റഫറന് സ് നമ്പൽ ഄഥവഺ ീേയ഻ം ഔണ് ുന്ദ്ടഺൽ നമ്പൽ എന്ഺണ് പറയഽന്ത്.  
ീേയ഻ം നമ്പൽ സംകയുയഺ ഄഥവഺ ഄക്ഷരവഽം സംകയഽം ുങര് ന്ുതഺ അഔഺം. 

ീേയ഻ം ഄറ഻യ഻പ്പ് ലഭ഻ചാണഺലഽടീന ശര഻യഺയ ുപഺള഻സ഻ നമ്പരഽം ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത 
വയക്ത഻യഽീട വ഻വരങ്ങൽ പര഻ുശഺധ഻ചാണത഻നഽുശഷം രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷൽ ീങയ്ക്ത് ീേയ഻ം നമ്പൽ 
സിഷ്ട഻ക്കഽം. 

ര഻ക്കല്  സ഻സ്റ്റത്ത഻ൽ ീേയ഻ം രജ഻സ്റ്റൽ ീങയ്ക്ത് ഔഴ഻ഞ്ഞഺൽ, ആന് ഷവററഽീട 
ഄീക്കി ട഻ുലക്ക് ഄത഻നഽള വ ഔരഽതല് ധനം ഈ ടഺക്കഽം.  ഄറ഻യ഻പ്പ്⁄ രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷൽ 
സമയത്ത്, ശര഻യഺയ ീേയ഻ം തഽഔ ഄഥവഺ എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് ഄറ഻യഺൽ സഺധ഻ക്കഽഔയ഻ലല.  
അദയീത്ത ഔരഽതല് ധനം ഄതഽീഔഺ ട് സ്റ്റഺന് ുഡര് ഡ് ഔരഽതല് ധനമഺയ഻ര഻ക്കഽം (ീപഺതഽുമ 
മഽന്  ീേയ഻മഽഔളുീട ശരഺശര഻ ന്ദ്പഔഺരം).  ര഻ക്കൽ എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് ഄഥവഺ  ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ത 
ബഺദ്ധയത ഄറ഻യഺൽ സഺധ഻ചാണഺൽ, ഄത഻ന് ഄനഽസിതമഺയ഻ ഔരഽതല് ധനം പഽതഽക്കഽം. 

c) ുഡഺക്കഽീമന്റഽഔൾ പര഻ുശഺധ഻ക്കഽഔ 

ര഻ക്കൽ ീേയ഻ം രജ഻സ്റ്റൽ ീങയ്ക്തഺൽ,  നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങള് ക്കഽള വ എലലഺ ുരകഔളും ലഭ഻ുചാണഺ 
എന്് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽഔയഺണ് ഄടഽതത നടപട഻. 

ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങള് ക്കഺയ഻ തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് സംഖത഻ഔൽ വളീര 
ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ടതഺണ്: 

1. ഄസഽകമഽ ീടന്ത഻ന് ുരകമാലമഽള വ ീതള഻വ് 
2. ലഭ഻ചാണ ങ഻ഔ഻ത്സ 

3. ഄ്മ഻റ്റഺയ ഔഺലഺവധ഻ 
4. പര഻ുശഺധന റ഻ുപ്പഺര് ട്ടുഔൽ 
5. അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄടചാണ പണം 
6. ങ഻ഔ഻ത്സയ്ക്ക്കഽള വ മറ്റ് ന഻ര് ുദശങ്ങൽ 
7. ഄവയവങ്ങൽ മഺറ്റ഻ വചാണത഻ന പണം ഄടചാണത഻ന് ീറ ീതള഻വ്, തഽടങ്ങ഻യവ 

ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങൽ ീങയാറുന്വൽ ീങക്ക് ല഻സ്റ്റ് ന്ദ്പഔഺരമഽള വ  ുരകഔൽ 
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽം. മ഻ക്ക ഔമ്പന഻ഔളുീട ഄത്തരം ീങക്ക് ല഻സ്റ്റുഔൽ ുഡഺക്കഽീമന് ുറഷൽ 
നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങളുീട ഭഺഖമഺയ഻ട്ടഺണ് ഔഺണഽന്ത് 
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 ഏീതക഻ലഽം ുഡഺക്കഽീമന് റ് ലഭ഻ചാണ഻ട്ട഻ീലലക഻ൽ ഇ ഗട്ടത്ത഻ൽ ഄത് ഄറ഻യഺൽ സഺധ഻ക്കഽം 
– ങ഻ല ഗട്ടത്ത഻ൽ സമര് പ്പ഻ക്കഺത്ത  ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔൽ സമര് പ്പ഻ക്കഺൽ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ുനഺട് 

⁄ അശഽപന്ദ്ത഻ുയഺട് അവശയീപ്പടഽം. മ഻ക്ക ഔമ്പന഻ഔളുീട സമര് പ്പ഻ചാണ എലലഺ 
ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔളും അദയം സാക്ഷ്മമഺയ഻ പര഻ുശഺധ഻ക്കഽം ഄങ്ങീന ഄധ഻ഔ 
ുഡഺക്കഽീമന് റ് അവശയീപ്പട്ട് ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന ബഽദ്ധ഻മഽട്ട഻ക്കഽന്ത് ഔഴ഻വതഽം 
ഔഽറയ്ക്ക്കഽം. 

d) ബ഻ലല഻ംഗ് വ഻വരങ്ങൾ പര഻ുശഺധ഻ക്കഽഔ 

ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങള഻ൽ വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ന്ഺണ് ബ഻ലല഻ംഖ് . രഽ അുരഺഖയ 
ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ വ഻വ഻ധ തലങ്ങള഻ലഽള വ ങ഻ഔ഻ത്സയ്ക്ക്ക് ീങലവഺഔഽന്  തഽഔ 
നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ നല് ഔഽം.  രഽ സ്റ്റഺന് ുഡര് ഡ് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരം തഺീഴ 
ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ങ഻ഔ഻ത്സ ീങലവഽഔൽ നല് ഔഽം: 

 മഽറ഻/ഔ഻ടക്ക വഺടഔ, ുബഺര് ഡ഻ംഖ് ീങലവഽഔൽ, ീനഴ്സ഻ംഖ് ീങലവഽഔൽ ഄതഺയത് 
രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷനഽം സര് േ഼സ് ങഺര് ജഽഔളും സഹ഻തം. 

 ഐസ഻യഽ ങഺര് ജഽഔൽ  
 ഒപ്പുറഷൽ ത഻ുയറ്റൽ ങഺര് ജഽഔൽ,  
 ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ഔ഻യയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ീങലവഽഔൽ, ഄനസ്ുതഷയ, രക്തം, ഒ്സ഻ജൽ, 
ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ഔ഻യ സഺമന്ദ്ഖ഻ഔൽ, മരഽന്ഽഔൽ, , ുരഺഖ ന഻ര് ണയ സഺമന്ദ്ഖ഻ഔൽ, എ്സ്-ുറ, 
ഡയഺല഻സ഻സ്, ഔ഼ുമഺീതറഺപ്പ഻, ുറഡ഻ുയഺ ീതറഺപ്പ഻, ുപസ്ുമക്കര്  ീങലവഽഔൽ, 
ഔിന്ദ്ത഻മ ഄയവയവങ്ങൽ, മറ്റ് ീമഡ഻ക്കൽ ീങലവഽഔൽ. 

 സര് ജൽ, ഄനസ്ുതയഷ഻സ്റ്റ്, ീമഡ഻ക്കൽ ന്ദ്പഺക്ട഼ഷ്ണൽ, ഔണ് സള് ട്ടന് റഽമഺൽ, 
സ്ീപഷയല഻സ്റ്റ് ഫ഼സ്. 

 അംബഽലന് സ് ങഺര് ജഽഔൽ 
 രക്തപര഻ുശഺധന, എ്സ്-ുറ, സ്ഔഺന഻ംഖ് തഽടങ്ങ഻യ പര഻ുശഺധന ീങലവഽഔൽ 
 മരഽന്ഽഔൽ 

ഈപുഭഺക്തഺവ് സമര് പ്പ഻ക്കഽന് ുരകഔള഻ൽ ന഻ന്ഽം മഽഔള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങൽ 
ുശകര഻ക്കഽഔയഽം ഄങ്ങീന ീേയ഻മഽഔൽ ഔിതയമഺയ഻ ീസറ്റ഻ൽ ീങയാറുഔയഽം ീങയാറും. 

അശഽപന്ദ്ത഻ഔള഻ീല ബ഻ലല഻ംഖ് ര഼ത഻ഔൽ ന഻ലവഺരമഽള വതഺക്കഽന്ത഻ന് ന്ദ്ശമങ്ങൽ 
നടത്തഽന്ഽ ീടക഻ലഽം, അശഽപന്ദ്ത഻ഔൽ വ഻വ഻ധ ര഼ത഻ഔള഻ലഽള വ ബ഻ലല഻ംഖ് ര഼ത഻ഔളഺണ് 
പഺല഻ചാണ് വരഽന്ത്  ഄങ്ങീന തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ീവലലുവ഻ള഻ഔീള 
ുനര഻ുട ടതഺയ഻ വരഽം: 

 റാം വഺടഔയ഻ൽ ങ഻ല ഄടയ്ക്ക്കഺൽ പറ്റഺത്ത സര് േ഼സ് ങഺര് ജഽഔൽ ഈള് ീപ്പടഽം. 

 സ഻ംഖ഻ള്  ബ഻ലല഻ൽ വയതയസ്ത തലീഔട്ടുഔളു ടഺവഽം ഄഥവഺ എലലഺ 
പര഻ുശഺധനഔള് ക്കഽം മരഽന്ഽഔള് ക്കഽമഺയ഻  വല഻യ ബ഻ലല്. 

 ന഻ലവഺരമ഻ലലഺത്ത ുപരഽഔളുീട ഈപുയഺഖം – ഈദഺ. ുനഴ്സ഻ംഖ് ങഺര് ജ഻ീന 
സര് േ഼സ് ങഺര് ജ് എന്് ഈപുയഺഖ഻ക്കൽ 

 ബ഻ലല഻ൽ “സമഺന ങഺര് ജഽഔൽ”, “തഽടങ്ങ഻യ”, “ബന്ധീപ്പട്ട ങഺര് ജഽഔൽ” ുപഺലഽള വ 

വഺക്കഽഔളുീട ഈപുയഺഖം. 

ബ഻ലല഻ംഖ് വയക്തമീലലക഻ൽ, ആന് ീവസ്റ്റ഻ുഖറ്റൽ ഄധ഻ഔ വ഻വരങ്ങൽ അവശയീപ്പുട്ടക്കഺം,  
ഄങ്ങീന സംശയം ന഻വഺരണം നടത്ത഻ ന്ദ്പം  നം ന്ദ്പം  നം പര഻ഹര഻ക്കഽം. 

ഇ ന്ദ്പം  നവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഐഅര് ഡ഻എ ഄത്തരം ബ഻ലലുഔളുീട രാപുരകയഽം 
പണം നല് ഔഺൽ ഔഴ഻യഺത്ത ഗടഔങ്ങളുീട പട്ട഻ഔീയയഽംഔഽറ഻ചാണ് ീഹല് ത്ത് ആന് ഷവറന് സ് 
സ്റ്റഺന് ുഡര് ൂ ഡുസഷൽ മഺര് ഗുരകഔൽ പഽറീപ്പടഽവ഻ചാണ഻ട്ടു ട്. 
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പഺുക്ക  മെ ന഻രക്കഽഔൾ 

ങ഻ല ഄസഽകങ്ങളുീട ങ഻ഔ഻ത്സയ്ക്ക്ക് മ഻ക്ക അശഽപന്ദ്ത഻ഔളുടം പഺുക്കജ് ന഻രക്ക് 
സമ്മത഻ചാണ഻ട്ടു ട്. ആത് അശഽപന്ദ്ത഻യഽീട ങ഻ഔ഻ത്സ നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങളുീട ന഻ലവഺരവഽം 
ഈപുയഺഖ഻ക്കഽന് വസ്തഽക്കളുീടയഽം ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്. ഄടഽത്ത഻ീട, 
ങ഻ഔ഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ ന്ദ്പ഻ുഫര് ഡ് ീന്ദ്പഺൂവഡൽ ീനറ്റ് വര് ക്കഽം  അര് എസ്ബ഻ൂവയഽീട 
ഔഺരയത്ത഻ലഽം, മ഻ക്ക നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങളുീടയഽം പഺുക്കജ് ീങലവ് മഽന് ഔാട്ട഻ 
ന഻ശ്ചയ഻ചാണ഻ട്ടു ട്. 

ഉദഺഹരണം   

a) ഔഺര് ഡ഻യഺഔ് പഺുക്കജ്: അ് ങ഻ുയഺന്ദ്ഖഺം, അ് ങ഻ുയഺലഺസ്റ്റ഻, സ഻എബ഻ജ഻ ഄഥവഺ 
ഒപ്പണ്  ഹഺര് ട്ട് സര് ജറ഻, തഽടങ്ങ഻യവ. 

b) ൂഖനുഔഺളജ഻ പഺുക്കജ്: സഺധഺരണ ന്ദ്പസവം, സ഻ുസറ഻യൽ, ഖര് ഭപഺന്ദ്തം ന഼ക്കം 
ീങയാറൽ, തഽടങ്ങ഻യവ. 

c) ഒര് ത്തഺപ഼ഡ഻യഺഔ് പഺുക്കജഽഔൽ. 

d) ഒറ് ഓതഺല് ുമഺളജ഻ക്കൽ പഺുക്കജഽഔൽ 

ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ഔ഻യയഽീട സക഼ര് ണത മാല ഄധ഻ഔ ീങലവ് ഈ ടഺഔഽഔയഺീണക഻ൽ ഄത് 
ന്ദ്പുതയഔം ഇടഺക്കഽം. 

പഺുക്കജഽഔള് ക്ക് ീങലവഺഔഽന്  തഽഔയഽീട ഔഺരയത്ത഻ൽ ന഻ശ്ചയമഽ ടഺയ഻ര഻ക്കഽം മഺന്ദ്തമലല 
ന഻ലവഺരമഽള വ നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങളുമഺയ഻ര഻ക്കഽം അയത഻നഺൽ ആത് എളുപ്പത്ത഻ൽ ൂഔഔഺരയം 
ീങയാറഺൽ സഺധ഻ക്കഽം. 

e) ീെയ഻മഽഔൾ ുഔഺ് ീചയ്യറഔ 

ുലഺഔ അുരഺഖയ സംഗടന (ഡബ്ളയ്ാഎചാണ്) വ഻ഔസ഻പ്പ഻ീചാണടഽത്ത 

ഇന്റര്നഺഷണല് െഺസ഻െ഻ുക്കഷന് ഒത് ഡ഻സ഼സസ്ഡ 

(ഐസ഻ഡ഻) ുഔഺ്സ്ഡ ുണ് ഏറ്റവഽം ന്ദ്പധഺനമഺയ഻ ഈപുയഺഖ഻ക്കഽന് 

ുഔഺഡ്. 

ഐസ഻ഡ഻ സ്റ്റഺന് ുഡര് ഡ് രാപുരകയഺണ് ഈപുയഺഖ഻ക്കഽന്ീതക഻ൽ,  ഔറന്റ് 

ീത്പഺസ഻ജ഻യര് ീടര്മ഻ുനഺളജ഻ (സ഻പ഻ട഻) ുഔഺ്സ്ഡ  

ങ഻ഔ഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ ന്ദ്പുയഺഖ഻ക്കഽന് നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങളഺണ് ഈപുയഺഖ഻ക്കഽന്ത്. 

ആന് ഷവറൽമഺൽ ുഔഺഡ഻ംഖ഻ീനയഽം ഄത്തരം വ഻വരങ്ങൽ വ഻ശഔലനം ീങയാറഺൽ ഔഴ഻യഽന് 
ആന് ഫര് ീമഷൽ ബഺക് അരംഭ഻ചാണ഻ട്ടുള വ ആന് ഷവറന് സ് ീറഖഽുലറ്ററ഻ അന് റ് ീഡവലപ്ീമന് റ് 
ഄുതഺറ഻റ്റ഻യഽീട (ഐഅര് ഡ഻എഐ) ഭഺഖമഺയ ആന് ഷവറന് സ് ആന് ഫര് ുമഷൽ 
ബയാുറഺീയയഽം (ഐഐബ഻) വളീരയധ഻ഔം അന്ദ്ശയ഻ക്കഽന്തഺയ഻ട്ടഺണ് ഔ ടഽവരഽന്ത്. 

f) ീെയ഻ം നടപട഻ത്ഔമം 

അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ വഺയ഻ചാണഺൽ മനസിന഻ലഺഔഽം ഄത് രഽ വഺണ഻ജയ 
ഔരഺറഺുണഺ എന്ത്, ആത഻ൽ ീേയ഻ം എുപ്പഺൽ എന്ദ്ത പര഻ധ഻ വീര നല് ഔണീമന്് 
ന഻ര് വങ഻ക്കഽന് ീമഡ഻ക്കൽ ഗടഔങ്ങൽ ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കഽം.  ഏീതഺരഽ ആന് ഷവറന് സ് 
ുപഺള഻സ഻യഽീട മഽകയ ഭഺഖീമീന്ത്ന്ഺൽ തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ര ട് ുങഺദയങ്ങള് ക്ക് 
ഈത്തരം നല് ഔഽഔ എന്തഺണ്: 

 ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരം ീേയ഻ം നല് ഔുണഺ? 
 നല് ഔണീമക഻ൽ, എന്ദ്ത തഽഔ നല് ഔണം? 
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ഇ ുങഺദയങ്ങള് ക്ക് ഒുരഺന്഻നഽം ഈത്തരം നല് ഔണീമക഻ൽ ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരമഽള വ 
ഄുനഔം വയവസ്ഥഔളും ങട്ടങ്ങളും മനസിന഻ലഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണം മഺന്ദ്തമലല  ശിംകലയ഻ൽീപ്പട്ട 
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ങ഻ഔ഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ ഔരഺൽ ീങയാറീപ്പട്ട തഽഔയഽം ഄറ഻ഞ്ഞ഻ര഻ക്കണം. 

ീെയ഻ം സവ഼ഔര഻ക്കല് 

തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വയവസ്ഥഔൽക്ക് ഄനഽസിതമഺയ഻ട്ടഺണ് രഽ അുരഺഖയ 
ആന് ഷവറന് സ് ീേയ഻ം സവ഼ഔര഻ക്കഽഔ: 

i. ുശഽപത്ത഻യ഻ല് അ്മ഻റ്റഺയ വ ക്ത഻യ്ക്കഇ ഇന്ഷവറന്സ്ഡ 

ുപഺള഻സ഻ ത്പഔഺരമഽള്ള പ പര഻രക്ഷ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം 

ആത് ലള഻തമഺയ഻ ുതഺന്ഺം, പര഻രക്ഷയഽള വ വയക്ത഻യഽീട ുപരഽം അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ 
ഄ്മ഻റ്റഺയ വയക്ത഻യഽീട ുപരഽം തമ്മ഻ൽ സഺമയമ഻ീലലക഻ൽ, ഇ ഄവസ്ഥ ുനര഻ുട ട഻ 
വരഽം. ആത഻ന് ഔഺരണം: 

പര഻രക്ഷയഽള വ വയക്ത഻യഽീട ുപരഽം അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺയ വയക്ത഻യഽീട ുപരഽം 
ന്ഺീണന്് ഈറപഺുക്ക ടത് വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട രഽ ഔഺരയമഺണ്. അുരഺഖയ 
ആന് ഷവറന് സ഻ൽ ആത്തരം ങത഻ഔൽ സഺധഺരണമഺണ്. 

ii. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഔഺലഺവധ഻യ഻ല് തീന്ന ുരഺഖ഻ീയ അ്മ഻റ്റഇ 
ീചയ്യറഔ 

iii. ു ശഽപത്ത഻ ന഻ര്വചനം 
ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരം ുരഺഖ഻ഔീള ഄഥവഺ പരഽക്ക് പറ്റ഻യവീര ങ഻ഔ഻ത്സ഻ക്കഺൽ 
ീസിഔരയമഽള വ ുഡ ീഔയൽ ഄഥവഺ ആന് ുപഷയന് റ് ീഔയറ഻നഽള വ ഏീതഺരഽ 
സ്ഥഺപനീത്തയഽം അശഽപന്ദ്ത഻ീയന്് പറയഽം, ഄീലലക഻ൽ ീേയ഻ം നല് ഔഽഔയ഻ലല. 

iv. ുഡഺമ഻സ഻ലറ഻ ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന് 

 ഏതഺനഽം ആന് ഷവറന് സ് ഈത്പന്ങ്ങൽ ുഡഺമ഻സ഻ലറ഻ ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷൽ 
അനാഔാലയങ്ങൽ നല് ഔഺറഽ ട്. ആത് ീപഺതഽുവ പറയഽന്ത് ങ഻ല ുരഺഖങ്ങളുീട ഄഥവഺ 
പര഻ക്കഽഔളുീട ങ഻ഔ഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ 3 ദ഻വസത്ത഻ൽ ഔാടഽതൽ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄഥവഺ 
നഴ്സ഻ങ്ങ് ുഹഺമ഻ൽ.  

തഺമസ഻ുക്ക ട഻ വരഽന്ത഻ീനയഺണ്,  പുക്ഷ ങ഻ലുപ്പഺൽ തഺീഴ പറയഽന് 
സഺഹങരയത്തഺൽ ആന്ത്യയ഻ൽ ങ഻ഔ഻ത്സ വ഼ട്ട഻ൽ നടത്ത ട഻ വരഽം: 

 അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ുലുക്കഺ നഴ്സ഻ങ്ങ് ുഹഺമ഻ുലുക്കഺ ീഔഺ ടഽുപഺഔഺൽ ഔഴ഻യഺത്ത 
ഄവസ്ഥയ഻ലഺണ് ുരഺഖ഻ീയക഻ൽ ഄഥവഺ 

 അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ുലഺ നഴ്സ഻ങ്ങ് ുഹഺമ഻ുലഺ ഔ഻ടക്ക ീസിഔരയം ലഭ഻ക്കഺത്തത഻നഺുലഺ  

v. ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന് ൂദര്ഗ ം 

അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ഔള഻ൽ ീപഺതഽുവ ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷൽ പര഻രക്ഷ 

ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഔഽറഞ്ഞത് 24 മണ഻ക്കാീറക഻ലഽം അശഽപന്ദ്ത഻ വഺസം ുവണം. 
അയത഻നഺൽ ഄ്മ഻റ്റഺഔഽന് ത഼യത഻യഽം സമയവഽം ഄതഽുപഺീല ഡ഻സ്ങഺര് ജഺഔഽന് 
ത഼യത഻യഽം സമയവഽം വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ടതഺണ്. 

ുഡ-ീഔയര് ച഻ഔ഻ത്ന 

സഺുകത഻ഔ വ഻ഔസനുത്തഺീട  അുരഺഖയ പര഻പഺലന ുമകലയ഻ൽ മഽന് പ് ദ഼ര് ഗക്കഺലീത്ത 

അശഽപന്ദ്ത഻വഺസം അവശയമഺയ഻ വന്഻രഽന് ങ഻ഔ഻ത്സഔള് ക്ക്  ആന്് ലള഻തമഺയ 
നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങൽ മഺന്ദ്തമഺണ് അവശയം.  24 മണ഻ക്കാറ഻ലധ഻ഔം അശഽപന്ദ്ത഻വഺസം 
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അവശയമ഻ലലഺീത തീന്  ുഡ-ീഔയൽ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഄുനഔം ങ഻ഔ഻ത്സഔൽ ആന്് 
സഺദ്ധയമഺണ്. 

മ഻ക്ക ുഡ-ീഔയൽ നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങളും  മഽന് ഔാൽ സമ്മത഻ചാണ഻ട്ടുള വ പഺുക്കജ് 
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് അയത഻നഺൽ ഏഔുദശം എന്ദ്ത ീങലവ് വരഽീമന്് ഄറ഻യഺൽ 
സഺധ഻ക്കഽം. 

vi. പ഻ഡ഻ 

ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷൽ ആന് ഷവൽ തഽഔീയക്കഺളും ഔഽറഞ്ഞ ന഻ര് ദ഻ഷ്ട ആന് ഷവൽ തഽഔ 
ഇടഺക്ക഻ ങ഻ല ുപഺള഻സ഻ഔൽ ഓട്ട്-ുപഷയന് റഺയ഻ ങ഻ഔ഻ത്സ എടഽക്കഽന്ത഻ന്⁄ ഔണ് സള് ട്ട് 
ീങയാറുന്ത഻ന് പര഻രക്ഷ നല് ഔഽന്ഽ ട്.  

പ഻ഡ഻ പര഻രക്ഷ ഒുരഺ ുപഺള഻സ഻ഔള് ക്കഽം വയതയസ്തമഺണ്. ഄത്തരം 
റ഻യ഻ുമ്പഴ്ീസ്മന് റ഻ന്,  24 മണ഻ക്കാൽ അശഽപന്ദ്ത഻വഺസം എന് വയവസ്ഥ ബഺധഔമലല. 

vii. ച഻ഔ഻ത്ന നടപട഻ത്ഔമം ⁄ ച഻ഔ഻ത്ന മഽറ 

ഄുലഺപത഻ ങ഻ഔ഻ത്സയ്ക്ക്കഺണ് അശഽപന്ദ്ത഻വഺസം ീപഺതഽുവ അവശയമഺയ഻ വരഽന്ത്. 
ുരഺഖ഻ഔള് ക്ക് തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് മറ്റ് ര഼ത഻ഔള഻ലഽള വ ങ഻ഔ഻ത്സഔളും ുതടഺം: 

 യാനഺന഻ 
 സ഻ദ്ധ 
 ുഹഺമ഻ുയഺപത഻ 
 അയഽര് ുവദം 
 നഺങയഽുറഺപത഻, തഽടങ്ങ഻യവ 

മ഻ക്ക ുപഺള഻സ഻ഔള഻ലഽം ആത് ഈള് ീപ്പടഽത്തഽഔയ഻ലല പുക്ഷ ങ഻ല ുപഺള഻സ഻ഔള഻ൽ 
ഈപപര഻ധ഻ുയഺീട ആത്തരം ുന്ഺ ഄത഻ൽ ഔാടഽതുലഺ ങ഻ഔ഻ത്സഔള്  ഈള് ീപ്പടഽത്ത഻ുയക്കഺം. 

viii. ന഻ലവ഻ലഽള്ള പ ുരഺഖങ്ങൾ 

 

ന഻ര്വചനം  

ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഖങ്ങൽ എന്ഺൽ “ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻യ഻ൽന഻ന്ഽം ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന്ത഻ന് 
48 മഺസത്ത഻നഽള വ഻ൽ ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഏീതക഻ലഽം തരത്ത഻ലഽള വ ുരഺഖ 
ലക്ഷണുമഺ ഄടയഺുളഺ /ുരഺഖ ന഻ര് ണയവഽം/ ഄഥവഺ ീമഡ഻ക്കൽ ഈപുദശം/ങ഻ഔ഻ത്സ 

ുതട഻യ഻ട്ടുള വ ഏീതക഻ലഽം ഄവസ്ഥുയഺ ുരഺഖുമഺ പര഻ുക്കഺ ഄതഽുപഺലഽള വ ഄവസ്ഥ”  

ുനരീത്ത തീന് ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഖങ്ങീള ഴ഻വഺക്കഽന്ത഻ന് ഔഺരണം  ആന് ഷവറന് സ് 
ന്ദ്പഔഺരം ന഻ശ്ച഻തഺവസ്ഥയ്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ നല് ഔഺൽ സഺധ഻ക്കഽഔയ഻ലല എന്  
ആന് ഷവറന് സ഻ീല ഄട഻സ്ഥഺന തതവമഺണ്. 

എന്ത്഻രഽന്ഺലഽം, ഇ തതവം ന്ദ്പഺബലയത്ത഻ൽ ീഔഺ ടഽവരഽന്ത് വളീരുയീറ 
ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുള വ രഽ സംഖത഻യഺണ് ഔഺരണം ആത഻നഺയ഻ മഽറന്ദ്പഔഺരമഽള വ 

പര഻ുശഺധനയ഻ലാീട മഺന്ദ്തുമ രഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ആന് ഷവൽ ീങയാറുന് സമയത്ത് ഄത്തരം 
ുരഺഖവഽം ലക്ഷണവഽം ഈ ടഺയ഻രഽന്ഽീവന്് ഔ ീടത്തഺൽ സഺധ഻ക്കഽഔയഽള വു.  
ീമഡ഻ക്കല്  ീന്ദ്പഺഫണലഽഔൽ ുരഺഖത്ത഻ന് ീറ പഴക്കം സംബന്ധ഻ചാണ് വയതയസ്ത ഄഭ഻ന്ദ്പഺയം 
നല് ഔ഻ുയക്കഺം, എന്ഺണ് ഄസഽകം അദയമഺയ഻ ഈ ടഺയീതന് ഄഭ഻ന്ദ്പഺയം 
ന്ദ്ശദ്ധഺപാര് േം ഔണക്ക഻ീലടഽത്തത഻ന് ുശഷുമ ഇ വയവസ്ഥ ഈപുയഺഖ഻ചാണ് ീേയ഻ം 
ന഻രസ഻ക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽഔയഽള വു. 
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അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ഻ന് ീറ അവ഻ര് ഭഺവുത്തഺീട ഇ ഴ഻വഺക്കല഻ന് നമ്മൽ ര ട് 
പര഻ഷ്ഔഺരങ്ങൽ നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട്. 

 ന്ഺമുത്തത് ന്ദ്ഖാപ്പ് ആന് ഷവറന് സ഻ന് ീറ ഔഺരയത്ത഻ൽ, മഽഴഽവൽ ന്ദ്ഖാപ്പ് ഄംഖങ്ങീളയഽം 
ആന് ഷവൽ ീങയാറുന്ത഻നഺൽ ആന് ഷവറര് ക്ക് എത഻ീരയഽള വ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കൽ സഺദ്ധയമലല. 
എലലഺ സര് ക്കഺൽ ജ഼വനക്കഺര് ക്കഽം, ദഺര഻ന്ദ്ദയുരകയ്ക്ക്ക് തഺീഴയഽള വ എലലഺം 
ഔഽടഽംബങ്ങള് ക്കഽം, രഽ മഽകയ ുഔഺര് പ്പുററ്റ് ന്ദ്ഖാപ്പ഻ന് ീറ എലലഺ ജ഼വനക്കഺരഽീട 
ഔാടഽംബങ്ങള് ക്ക് ,തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ നല് ഔഽന് ന്ദ്ഖാപ്പ് ുപഺള഻സ഻ഔീള രഽ 
ഔഽടഽംബം അദയമഺയ഻ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന് പര഻രക്ഷയഽമഺയ഻ തഺരതമയം ീങയാറുുമ്പഺൽ 
ഄനഽഔാലമഺയ഻ ഔണക്കഺക്കഽം. 

 ര ടഺമീത്ത പര഻ഷ്ഔരണം- ന഻ശ്ച഻ത ഔഺലീത്ത തഽടര് ചാണയഺയ പര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് ുശഷം 
ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഖങ്ങള് ക്ക് പര഻രക്ഷ നല് ഔഽം. രഽ വയക്ത഻യ഻ൽ രഽ ുരഺഖം 
ഄഥവഺ ഄവസ്ഥ ന഻ലന഻ല് ക്കഽഔയഽം ഄത് ന഻ശ്ച഻ത ഔഺലുത്തയക്ക്  
ഈ ടഺഔഺത഻ര഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറുഔയഺീണക഻ൽ ഄത഻ീന ന഻ശ്ച഻ത ുരഺഖമഺയ഻ 
ഔണക്കഺക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽഔയ഻ലല എന് തതവമഺണ് ആവ഻ീട പഺല഻ക്കഽന്ത്. 

ix. ത്പഺരംഭ ഔഺത്ത഻ര഻പ്പഇ ഔഺലഺവധ഻ 

രഽ സഺധഺരണ അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ 30 ദ഻വസീത്ത ന്ദ്പഺരംഭ 
ഔഺത്ത഻ര഻പ്പ് ഔഺലഺവധ഻യ്ക്ക്ക് ുശഷം മഺന്ദ്തുമ  ുരഺഖങ്ങള്  ക്ക് പര഻രക്ഷ നല് ഔഽഔയഽള വു 
(ഄപഔടവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട അശഽപന്ദ്ത഻വഺസം ഴ഻ീഔ) 

ഄതഽുപഺീല, തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ുരഺഖങ്ങളുീട പട്ട഻ഔയഽം: 

 ത഻മ഻രം, 
 ത഼ന്ദ്വമലലഺത്ത ുന്ദ്പഺസ്റ്റഺറ്റ഻ഔ് 
ൂഹപ്പര് ുന്ദ്ടഺഫ഻, 

 ഖര് ഭപഺന്ദ്തം ന഼ക്കം ീങയാറൽ, 
 ഫ഻സ്റ്റുല, 
 ൂപല് സ്, 

 ീഹര് ണ഻യ 
 ൂഹുന്ദ്ഡഺസ഻ല്  
 ീസനൂസറ്റ഻സ് 
 മഽട്ട് മഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കൽ ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ഔ഻യ 
തഽടങ്ങ഻യവ. 

ആവയ്ക്ക്ക് ന്ഽം  ന്ദ്പഺരംഭ ഔഺലഗട്ടത്ത഻ൽ പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്തലല, ആത് ന഻ര് ദ഻ഷ്ട 
ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻യഽീട ഈത്പന്ീത്ത അന്ദ്ശയ഻ചാണ് രഽ വര് ഷുമഺ ര ട് വര് ഷുമഺ 
ഄത഻ൽ ഔാടഽതുലഺ അഔഺം. 

ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്ഔമം ീങയാറുന്വൽ ആത്തരം ുരഺഖങ്ങീള ത഻ര഻ചാണറ഻യഽഔയഽം അ 
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് എന്ദ്ത ഔഺലമഺയ഻ പര഻രക്ഷയഽ ീടന്് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽഔയഽം ീേയ഻ം 
സവ഼ഔര഻ക്കഽന് വയവസ്ഥയ഻ൽ ഈള് ീപ്പട്ടതഺുണഺ എന്ഽം പര഻ുശഺധ഻ക്കഽം. 

x. ഴ഻വഺക്കലഽഔൾ 

ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ രഽ ഔാട്ടം ഴ഻വഺക്കലഽഔളുീട പട്ട഻ഔയഽ ട് ആവീയ ീപഺതഽുവ 
വ഻ഭജ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്: 

 ന്ദ്പസവം ുപഺലഽള വ അനഽഔാലയങ്ങൽ (ആത് ങ഻ല പര഻രക്ഷഔള഻ൽ 
ഈള് ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു ീടക഻ലഽം) 

 ഓട്ട്-ുപഷയന് റ് ങ഻ഔ഻ത്സയഽം ദന്ത് ങ഻ഔ഻ത്സയഽം 
 എചാണ്ഐവ഻, ുഹഺര് ുമഺൽ ീതറഺപ്പ഻, ദഽര് ുമ്മദസ഻നഽള വ ങ഻ഔ഻ത്സ, വന്ധയത 
ങ഻ഔ഻ത്സ, ീസിരരയ ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ഔ഻യ തഽടങ്ങ഻യ  പര഻രക്ഷയ഻ൽ ഈല് ീഔഺള വ഻ക്കഺൽ 
സഺധ഻ക്കഺത്തവ. 

 മദയം⁄ മയക്കഽമരഽന്് ഈപുയഺഖം മാലമഽ ടഺഔഽന് ഄസഽകങ്ങൽ 
 ആന്ത്യയ്ക്ക്ക് പഽറത്തഽള വ ൂവദയ ങ഻ഔ഻ത്സ 
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 ഫയര് ന് ഄപഔടസഺദ്ധയതയഽള വ ന്ദ്പവര് ത്തനങ്ങൽ, അംതൃഹതയ ന്ദ്ശമം, ുറഡ഻ുയഺ 
അക്ട഼വ് ന്ദ്പം  നം 

 പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്കഺയ഻ മഺന്ദ്തം അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺഔഽഔ. 

ആത്തരം സഺഹങരയത്ത഻ൽ രഽ വ഻ദദ്ധരദ്ധന് ീറ അഭ഻ന്ദ്പഺയം അവശയമഺീണന്് ീേയ഻ം 
ൂഔഔഺരയം ീങയാറുന്വൽ ന഻ര് ുദശ഻ുക്ക ടത് വളീര ഄതയവശയമഺണ് ഄങ്ങീന 
ുഔഺടത഻യ഻ലാീട അീരക഻ലഽം ആത് ുങഺദയം ീങയ്ക്തഺൽ ഄത഻ീന ുനര഻ടഺൽ സഺധ഻ക്കഽം. 

xi. ീെയ഻മഽഔളറമഺയ഻ ബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട്ഇ പഺല഻ക്കീപ്പുടണ്ട വ വസ്ഥഔൾ 

ീേയ഻മ഻ന്  ീറ ഔഺരയത്ത഻ൽ എടഽുക്ക ട ങ഻ല നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണും ആന് ഷവറന് സ് 
ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന഻ര് വങ഻ചാണ഻ര഻ക്കണം, ീേയ഻മഽമഺയ഻ സവ഼ഔര഻ക്കഽന്തഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട 
ഄത഻ൽ ങ഻ലത് ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട സംഖത഻ഔളഺണ്. 

ീപഺതഽുവ, ആവ ബന്ധീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ത്: 

 ന഻ര് ദ഻ഷ്ട സമയപര഻ധ഻യ്ക്ക്കഽള വ഻ൽ ീേയ഻ം ഈ ടഺയ വ഻വരം – ുനരീത്ത 

ഄറ഻യ഻ക്കഽന്ത഻ന് ീറ ന്ദ്പഺധഺനയം എന്ത്ഺീണന്് നമ്മൽ ഔ ടഽ. ഄത്തരം ഄറ഻യ഻പ്പ് 
ഔമ്പന഻യ഻ൽ സമയത്ത് തീന് ലഭ഻ക്കഽഔയഺീണക഻ൽ ുപഺള഻സ഻ ഈടമ്പട഻ ന്ദ്പഔഺരമഽള വ 

ഔഺരയങ്ങൽ സമയത്ത് തീന് നടക്കഽം. 

 ന഻ശ്ച഻ത സമയത്ത് തീന് ന഻ശ്ച഻ത ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔൽ സമര് പ്പ഻ക്കഽഔ. 

 ഔിന്ദ്ത഻മം, ങത഻, വ് ങന, വസ്തഽ ന഻ഷ്ഠമഺയ ഔഺരയങ്ങൽ മറചാണ് ീവയ്ക്ക്കഽഔ 
തഽടങ്ങ഻യ ഔഺരയങ്ങള഻ൽ ഏര് ീപ്പടഺത഻ര഻ക്കഽഔ. 

g) നല്ുഔണ്ട അത്ഫ഻മ ീെയ഻മ഻ല് എത്തഽഔ 

ര഻ക്കൽ ീേയ഻ം സവ഼ഔര഻ചാണ് ഔഴ഻ഞ്ഞഺൽ ഄടഽത്തപട഻ ീേയ഻ം തഽഔയഺയ഻ എന്ദ്ത രാപ 
നല് ഔണീമന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽഔയഺണ്. ആത് ഔണക്കഽഔാട്ടുന്ത഻ന് നല് ുഔ ട ീേയ഻ം തഽഔ 
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഗടഔങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണ് നമ്മൽ മനസിന഻ലഺക്കണം. ഇ ഗടഔങ്ങളഺണ്: 

i. ുപഺള഻സ഻ ത്പഔഺരം അംഖങ്ങൾക്കഇ ലഭ മഺയ ഇന്ഷവര് തഽഔ 

ഒുരഺരഽത്തര് ക്കഽം ന്ദ്പുതയഔം ആന് ഷവൽ തഽഔുയഺട് ഔാട഻യ ുപഺള഻സ഻ഔളു ട്, ങ഻ലത്  
ഔഽടഽംബത്ത഻ീല എലലഺ ഄംഖങ്ങള് ക്കഽം ഔാട഻ രഽ ആന് ഷവൽ തഽഔ എന് ര഼ത഻യ഻ലഽള വ 

ുഫ്ലഺട്ടൽ ുപഺള഻സ഻ഔളഺയ഻ര഻ക്കഽം ഄഥവഺ ങ഻ല ുപഺള഻സ഻ഔള്  ുഫ്ലഺട്ടൽ 
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം പുക്ഷ  ഒുരഺ ഄംഖങ്ങള് ക്കഽം ഄത഻ൽ പര഻ധ഻ ഈ ടഺഔഽം. 

ii. ുനരത്ത ഉണ്ടഺയ ീെയ഻ം ഔണക്ക഻ീലടഽത്തഇ  ുപഺള഻സ഻ 
ത്പഔഺരം അംഖത്ത഻ന് ലഭ മഺയ ബഺക്ക഻ ഇന്ഷവര് തഽഔ: 

ുനരത്ത ഈ ടഺയ ീേയ഻ം ഔണക്ക഻ീലടഽത്ത്  ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരം ഄംഖത്ത഻ന് ലഭയമഺയ 
ബഺക്ക഻ ആന് ഷവൽ തഽഔ ഔണക്കഺക്കഽുമ്പഺൽ, പ഻ന്഼ട് ഏീതക഻ലഽം  ഔയഺഷ് ീലസ് ഄനഽമത഻ 
അശഽപന്ദ്ത഻ഔള് ക്ക് നല് ഔ഻യ഻ട്ടു ുടഺ എന്് ഔാട഻ പര഻ുശഺധ഻ക്കണം. 

iii. ഉപ-പര഻ധ഻ഔൾ 

ങ഻ല ുപഺള഻സ഻ഔൽ മഽറ഻ വഺടഔയ്ക്ക്ക്, ുനഴ്സ഻ംഖ് ങഺര് ജഽഔള് ക്ക്, തഽടങ്ങ഻യവയക്ക്  
ആന് ഷവറൽ തഽഔയഽീട ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺനമഺയ഻ ഄഥവഺ ദ഻വുസന ആന്ദ്ത പര഻ധ഻ വീര 
എന് രഽ പര഻മ഻ത഻ ന഻ശ്ചയ഻ചാണ഻ട്ടു ടഺവഽം. സമഺനമഺയ പര഻മ഻ത഻ ഔണ് സള് ട്ടന് റ് 
ഫ഼സ്, അംബഽലന് സ് വഺടഔ തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്കഽം ഈ ടഺവഽം. 

iv. ുരഺഖത്ത഻ന് ഏീതങ്ക഻ലഽം പര഻ധ഻ ന഻ശ്ചയ഻ച്ച഻ട്ട്യൂട്ട്റുണ്ടഺ എന്നഇ 
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽഔ 
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ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ന്ദ്പസവ പര഻രക്ഷ ഄഥവഺ ഹിുന്ദ്ദഺഖം ുപഺലഽള വ ങ഻ല ഄസഽകങ്ങള് ക്ക്  
ന഻ശ്ച഻ത തഽഔ ഄഥവഺ ഔയഺപ്പ഻ംഖ് ന഻ശ്ചയ഻ചാണ഻ട്ടു ട്. 

v. ഔ ഽമ഻ുലറ്റ഻വ് ുബഺണസ്സഇ ലഭ഻ക്കഽന്നത഻ന് അവഔഺശമഽുണ്ടഺ 
ഇലലുയഺ എന്നഇ പര഻ുശഺധ഻ക്കഽഔ 

ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഏീതക഻ലഽം തരത്ത഻ലഽള വ ഔയഽമ഻ുലറ്റ഻വ് ുബഺണസിന് 
ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഄവഔഺശമഽ ുടഺ ആലലുയഺ എന്് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽഔ (ഔഴ഻ഞ്ഞ 

വര് ഷങ്ങള഻ൽ ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ ഄയഺളുീട ുപഺള഻സ഻ ന഻ന്ഽം ീേയ഻ം ന്ഽം 
ീങയ്ക്ത഻ട്ട഻ീലലക഻ൽ). ുനഺ-ീേയ഻ം ുബഺണസ് മ഻ക്കുപ്പഺഴഽം ഄധ഻ഔ ആന് ഷവൽ തഽഔയഽീട 
രാപത്ത഻ലഺണ് ലഭ഻ക്കഽന്ത്, ആത് ത഼ര് ചാണയഺയഽം ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ആന് ഷവൽ 
തഽഔ വര് ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽം. ങ഻ലുപ്പഺൽ ഔയഽമ഻ുലറ്റ഻വ് ുബഺണസ് ഔഴ഻ഞ്ഞ വര് ഷം ഄവസഺനം 
ഄറ഻യ഻ചാണ ീേയ഻ം എന് ര഼ത഻യ഻ൽ ീതറ്റഺയ഻  ന്ദ്പസ്തഺവ഻ക്കഽഔയഽം ഄത് 
ഔണക്ക഻ീലടഽക്കഺത഻ര഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറും. 

 

vi. പര഻മ഻ത഻ഔുളഺീട പര഻രക്ഷ നല്ഔഽന്ന മറ്റഇ ീചലവഽഔൾ 

ങ഻ലുപ്പഺൽ ങ഻ല  പര഻മ഻ത഻ഔളും  ഈ ടഺഔഽം ഈദഺഹരണത്ത഻ന്,  ഄയഽര് ുേദ 
ങ഻ഔ഻ത്സയഺണ് ീങയാറുന്ീതക഻ൽ, ഄത഻ന് ീപഺതഽുവ ഔഽറഞ്ഞ പര഻ധ഻യഺണഽള വത്. 
ുപഺള഻സ഻ 4 വര് ഷം പാര് ത്ത഻യഺക്ക഻യഺൽ അുരഺഖയ പര഻ുശഺധന ീങലവഽഔള്  ന഻ശ്ച഻ത 
പര഻ധ഻യ഻ൽ ലഭ഻ക്കഽം. ഒുരഺ ദ഻വസീത്തയഽം ുഹഺസ്പ഻റ്റൽ ഔയഺഷ് ുപയ്ക്ീമന് റ഻നഽം 
പര഻ധ഻യഽ ട്. 

vii. ുഔഺ-ുപയ്ീമന്റ് 

ആത് ീപഺതഽുവ ുപയ്ക്ീമന് റ഻ന് മഽമ്പ് വ഻ലയ഻രഽത്തഽന് ീേയ഻മ഻ന് ീറ ന഻ശ്ച഻ത 
ശതമഺനമഺണ്.  ുഔഺ-ുപ ങ഻ല ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത സഺഹങരയങ്ങള഻ൽ മഺന്ദ്തുമ 

ബഺധഔമഺയ഻ട്ടുള വു – ഄതഺയത് മഽകയ ീേയ഻മഽഔള് ക്ക് മഺന്ദ്തം, ന്ദ്പസവ ീേയ഻മഽഔള് ക്ക് 
മഺന്ദ്തം, ര ടഺമീത്ത ീേയ഻ം മഽതല്  മഺന്ദ്തം ഄഥവഺ ന഻ശ്ച഻ത പര഻ധ഻യ഻ൽ ഔാടഽതൽ 
തഽഔയഽള വ ീേയ഻മഽഔള് ക്ക് മഺന്ദ്തം. 

തഽഔ നല് ഔഽന്ത഻ന് മഽമ്പ് ആത്തരം പര഻ധ഻ഔളുമഺയ഻ ഄ്ജസ്റ്റ് ീങയാറും, 
നല് തുഔ ടഺത്ത തഽഔ ഔ഻ഴ഻ചാണത഻നഽുശഷമഺണ് ഄന്ത്഻മ ീേയ഻ം തഽഔ ത഼രഽമഺന഻ക്കഽഔ. 

ുുരഺഖ  ീെയ഻മ഻ീല നല്ുഔണ്ടഺത്ത ഗടഔങ്ങൾ 

ുരഺഖങ്ങൽ ങ഻ഔ഻ത്സ഻ക്കഽന്ത഻ന് ീങലവഺഔഽന്  ീങലവഽഔീള ര ടഺയ഻ തരംത഻ര഻ക്കഺം: 

 ുരഺഖം ുഭദമഺക്കഽന്ത഻നഽള വ ീങലവഽഔൽ 
 പര഻പഺലനത്ത഻നഽള വ ീങലവഽഔൽ. 

ുരഺഖം ുഭദമഺക്കഽന്ത഻നഽള വ ീങലവഽഔള഻ൽ എലലഺ ങ഻ഔ഻ത്സ ീങലവഽഔളും ഄതഽമഺയ഻ 
സഺധഺരണ ബന്ധീപ്പട്ട ീസിഔരയങ്ങളും ഈള് ീപ്പടഽം. മഺന്ദ്തമലല, ആത഻ല്  അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ 
ീസിഔരയന്ദ്പദമഺയ഻ ഄഥവഺ അഢംബരുത്തഺീട ഔഴ഻ഞ്ഞത഻ന് ീറ ീങലവഽഔളും 
ഈള് ീപ്പുട്ടക്കഺം. 

രഽ സഺധഺരണ അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ ുരഺഖം ുഭദമഺക്കഽന്ത഻നഽള വ 

ീങലവഽഔള് ക്ക് പര഻രക്ഷ നല് ഔഽം  പുക്ഷ അഢംബര ീങലവഽഔള് ക്ക് പര഻രക്ഷ 

നല് ഔഽഔയ഻ലല. 

ആത്തരം ീങലവഽഔീള ുനഺൽ-ന്ദ്ട഼റ്റ്ീമന് റ് ീങലവഽഔൽ എന്് തരംത഻ര഻ക്കഺം ഄതഺയത് 
രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷൽ ങഺര് ജ്, ുഡഺക്കഽീമന് ുറഷൽ ങഺര് ജഽഔൽ, തഽടങ്ങ഻യവയഽം ുരഺഖം 
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ുഭദമഺക്കഽന്ത഻മഺയ഻ ുനര഻ട്ട് ബന്ധമഽള വ ഗടഔങ്ങളും (ഈദഺ. ആന് ുപഷയന് റ് 
ഔഺലഺഗട്ടത്ത഻ൽ ന്ദ്പുതയഔം ന഻ര് ുദശ഻ചാണ഻ട്ടുള വ ുന്ദ്പഺട്ട഼ൽ സല഻ീമന് റ്). 

മഽന് പ് ഒുരഺ ട഻പ഻എയ്ക്ക്ക്⁄ ആന് ഷവറര് ക്ക് പണം നല് ുഔ ടത്ത ഗടഔങ്ങളുീട സവന്ത്ം 
ല഻സ്റ്റ് ഈ ടഺയ഻രഽന്്, ആന്ത് ഐഅര് ഡ഻എഐ ീഹല് ത്ത് ആന് ഷവറന് സ് 
സ്റ്റഺന് ുഡര് ൂ ഡുസഷൽ മഺര് ഗുരകഔൽ ന്ദ്പഔഺരം സ്റ്റഺന് ുഡര് ൂ ഡസ് ീങയ്ക്ത഻ട്ടു ട്. 

ഄന്ത്഻മമഺയ഻ നല് ുഔ ട ീേയ഻ം തഽഔയ഻ൽ എത്ത഻ുചാണരഽന്ത഻നഽള വ ന്ദ്ഔമം തഺീഴ 
ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ: 

പട്ട്യൂട്ട്഻ഔ 2.1 

ഗട്ട്യൂട്ട്ം I മഽറ഻ വഺടഔ, ഔണ് സള് ുട്ടഷൽ ഫ഼സ്, തഽടങ്ങ഻യ വ഻വ഻ധ തലത്ത഻ലഽള വ എലലഺ 
ബ഻ലലുഔളും രസ഼തഽഔളും ല഻സ്റ്റ് ീങയാറുഔ. 

ഗട്ട്യൂട്ട്ം II ഒുരഺ തലത്ത഻ലഽമഽള വ പണം നല് ുഔ ടഺത്ത ഗടഔങ്ങൽ ീേയ഻ം തഽഔയ഻ൽ 
ന഻ന്ഽം ഔ഻ഴ഻ക്കഽഔ 

ഗട്ട്യൂട്ട്ം 
III 

ഒുരഺ തലത്ത഻ലഽമഽള വ ീങലവഽഔള് ക്ക് ബഺധഔമഺയ പര഻ധ഻ ന്ദ്പുയഺഖ഻ക്കഽഔ 

ഗട്ട്യൂട്ട്ം IV ഄന്ത്഻മമഺയ഻ നല് ുഔ ട തഽഔയ഻ുലക്ക് എത്ത഻ുചാണരഽഔ ഄത് ആന് ഷവൽ 
തഽഔയഽീട പര഻ധ഻ക്കഽള വ഻ൽ തീന്യഺുണഺ എന്് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽഔ 

ഗട്ട്യൂട്ട്ം V ഄന്ത്഻മ ീേയ഻ം തഽഔയ഻ൽ എത്ത഻ുചാണരഽന്ത഻ന് ുഔഺ-ുപ ബഺധഔമഺീണക഻ൽ 
ഄത് ഔ഻ഴ഻ക്കഽഔ 

h) ീെയ഻ം നല്ഔല് 

ര഻ക്കൽ നല് ുഔ ട ീേയ഻ം തഽഔയ഻ൽ എത്ത഻ുചാണര് ന്ഺൽ,  ുപഺള഻സ഻യ഻ല്  
പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്ത് ന്ദ്പഔഺരം തഽഔ അശഽപന്ദ്ത഻യ്ക്ക്ക് ഄഥവഺ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന്  നല് ഔഽം.  
ഄംഖ഼ഔര഻ചാണ ീേയ഻ം തഽഔ ഫ഻നഺന് സ്⁄ ഄീക്കി ട് വ഻ഭഺഖത്ത഻ൽ ഄറ഻യ഻ക്കഽഔയഽം 
ഄവൽ ീങക്കഺയ഻ുട്ടഺ ഄീലലക഻ൽ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് ീറ ഄീക്കി ട഻ുലക്ക് ീേയ഻ം തഽഔ 
ുനര഻ട്ട് ന്ദ്ടഺന് സ്ഫൽ ീങയാറുഔുയഺ ീങയാറും. 

അശഽപന്ദ്ത഻യ്ക്ക്കഺണ് ുപയ്ക്ീമന് റ് നല് ഔഽന്ീതക഻ൽ ന഻ഔഽത഻ എീന്ത്ക഻ലഽമഽ ീടക഻ൽ ഄത് 
ഔ഻ഴ഻ക്കണം. 

ുതഡ് പഺര് ട്ട഻ ഄ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്ററഺണ് ുപയ്ക്ീമന് റ് ൂഔഔഺരയം ീങയാറുന്ീതക഻ൽ, ഒുരഺ 
ആന് ഷവറര് ക്കഽം വയതയസ്ത ുപയ്ക്ീമന് റ് നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങളഺയ഻ര഻ക്കഽം. ട഻പ഻എയഽീട 
ന്ദ്പവര് ത്തനത്ത഻ന് ീറ വ഻ശദമഺയ രഽ ങ഻ന്ദ്തം പ഻ന്഼ട് ഔഺണഺം. 

ുപയ്ക്ീമന് റ഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ ഏറ്റവഽം പഽത഻യ വ഻വരം സ഻സ്റ്റത്ത഻ൽ ഈ ടഺയ഻ര഻ുക്ക ടത് 
ഈപുഭഺക്തഺക്കളുീട ഄുനവഷണങ്ങൽ ൂഔഔഺരയം ീങയാറുന്ത഻നഽള വ രഽ സക഼ര് ണ 
ഗടഔമഺണ്. മഺന്ദ്തമലല ഇ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ സ഻സ്റ്റത്ത഻ലാീട  ുഔഺള് ീസന് ററഽഔളുമഺയ഻⁄ 
ഈപുഭഺക്തി ുസവന ട഼മഽമഺയ഻ പക് ീവയ്ക്ക്കഽം. 

ര഻ക്കല്  ുപയ്ക്ീമന് റ് നല് ഔ഻യഺൽ,  ീേയ഻മ഻ീന ീസറ്റ഻ല്  ീങയ്ക്തതഺയ഻ ഔണക്കഺക്കഽം.  
ഔമ്പന഻ മഺുനമെീമന് റ഻നഽം, ആടന഻ലക്കഺര് ക്കഽം ഈപുഭഺക്തഺക്കള് ക്കഽം, 
ഐഅര് ഡ഻എയ്ക്ക്കഽം ീസറ്റ഻ല്  ീങയ്ക്ത ീേയ഻മഽഔളുീട തഽഔയഽം എണവഽം ഈള് പ്പീടയഽള വ 

റ഻ുപ്പഺര് ട്ട഻ഔൽ നല് ഔണം.  ീസറ്റ഻ല്  ീങയ്ക്ത ീേയ഻മഽഔളുീട വ഻ശഔലനത്ത഻ൽ എന്ദ്ത 
ശതമഺനം ീസറ്റ഻ൽ ീങയ്ക്തഽ,  അനഽപഺത഻ഔമഺയ഻ എന്ദ്ത തഽഔയഺണ് നല് ുഔ ടത്തത്, 
ീേയ഻മഽഔള്  ീസറ്റ഻ല്  ീങയാറുന്ത഻ന് എടഽത്ത സമയം എന്഻വ ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കം. 
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i) പര ഺപ്തമലലഺത്ത ുഡഺക്കഽീമന്റഽഔൾ ൂഔഔഺര ം ീചയ്യല്⁄ 

ുവശ മഺ അധ഻ഔ വ഻വരങ്ങൾ 

ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങള് ക്ക്  രഽ ഔാട്ടം മഽകയ ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔൽ സാക്ഷ്മമഺയ഻ 
പര഻ുശഺധ഻ുക്ക ടതഺയ഻ട്ടു ട്. ആവീയലലഺമഺണ്: 

 ഄ്മ഻ഷന്  ഔഽറ഻ുപ്പഺട് ഔാട഻യ ഡ഻സ്ങഺര് ജ് സമ്മറ഻ 
 പ഻ന്ത്ഽണയ്ക്ക്കഽള വ പര഻ുശഺധന റ഻ുപ്പഺര് ട്ടുഔൽ 
 വ഻വ഻ധ ഭഺഖങ്ങളുീട വ഻ശദഺംശങ്ങളടങ്ങ഻യ ഄന്ത്഻മ ബ഻ലല് 
 ന്ദ്പ഻സ്ന്ദ്ഔ഻പ്ഷനഽം ഫഺര് മസ഻ ബ഻ലലുഔളും 
 ുപയ്ക്ീമന് റ് രസ഼തഽഔൽ 
 ീേയ഻ം ുഫഺം 
 ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന ത഻ര഻ചാണറ഻യഽന്ത഻നഽള വ ുരക 

ഄനഽഭവത്ത഻ന് ീറ ീവള഻ചാണത്ത഻ൽ 4 ീേയ഻മഽഔള഻ല്  ീരണീമക഻ലഽം ഄട഻സ്ഥഺന 
ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔളുീട ഔഺരയത്ത഻ൽ ഄപാര് ണമഺയ഻ര഻ക്കഽം. അതയ഻നഺൽ ഈപുഭഺക്തഺവ് 
ഄയഺള് ക്ക് ഄനഽവദ഻ചാണ഻ട്ടുള വ സമയപര഻ധ഻യ഻ൽ ഄയഺളുീട ീേയ഻മ഻ന് ീറ പ്പം 
ുഡഺക്കഽീമന് റ് സമര് പ്പ഻ക്കഽഔ. 

ഄതഽുപഺീല, ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങളുീട സമയത്ത് ഄധ഻ഔ ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔൽ 
അവശയീപ്പുട്ടക്കഺം, ആത഻ന് ഔഺരണം: 

i. സമര് പ്പ഻ചാണ ഡ഻സ്ങഺര് ജ് സമ്മറ഻ ഐഅര് ഡ഻എഐ ന഻ര് ുദശ഻ചാണ഻ട്ടുള വ 
മഺനദണ്ഡന്ദ്പഔഺരമഺയ഻ര഻ക്ക഻ലല ഄഥവഺ ങ഻ഔ഻ത്സയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ങ഻ല വ഻വരങ്ങൽ 
ഄഥവഺ ുരഺഖത്ത഻ന് ീറ ങര഻ന്ദ്തം ുരകീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു ടഺവ഻ലല. 

ii. നല് ഔ഻യ ങ഻ഔ഻ത്സീയക്കഽറ഻ചാണ് മത഻യഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ വ഻ശദ഼ഔര഻ചാണ഻ട്ടു ടഺവ഻ലല 
ഄീലലക഻ൽ ഔാടഽതല്  വയക്തത അവശയമഺയ഻ വര഻ഔ. 

iii.  ഡ഻സ്ങഺര് ജ് സമ്മറ഻യ഻ൽ ലഭ഻ചാണ ങ഻ഔ഻ത്സ ഄഥവഺ ന഻ര് ുദശ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് മരഽന്ഽഔൽ 
ന഻ര് ണയ഻ക്കീപ്പട്ട ഄസഽകവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടതലലഺത഻ര഻ക്കഽഔ. 

iv. നല് ഔ഻യ഻ട്ടുള വ ബ഻ലല഻ൽ എലലഺ വ഻ശദഺംശങ്ങളും ആലലഺത഻ര഻ക്കഽഔ 

v. രഽ വയക്ത഻യഽീട തീന് ര ട് ുരകഔള഻ീലയഽം ന്ദ്പഺയം വയതയസ്തമഺഔഽഔ. 

vi. ബ഻ലല഻ലഽം ഡ഻സ്ങഺര് ജ് സമ്മറ഻യ഻ലഽം ഄ്മ഻റ്റഺയ ത഼യത഻⁄ ഡ഻സ്ങഺര് ജഺയ 
ത഼യത഻ വയതയസ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽഔ. 

vii. ീേയ഻ം നല് ഔഽന്ത഻ന് അശഽപന്ദ്ത഻ വഺസീത്തക്കഽറ഻ചാണ് ഔാടഽതല്  സാക്ഷ്മമഺയ 
വ഻ശദഺംശങ്ങൽഅവശയമഺയ഻ വര഻ഔയഽം ആത഻നഺയ഻ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ീല ആന് ുഡഺൽ ുഔസ് 
ുപപ്പറഽഔൽ അവശ്.മഺയ഻ വര഻ഔയഽം ീങയാറുഔ. 

ര ട് സരര് ഭങ്ങള഻ലഽം ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന ുരകമാലം എഴഽത഻ ഄഥവഺ ആ-ീമയ഻ല഻ലാീട 
അവശയമഺയ ഄധ഻ഔ വ഻വരങ്ങൽ അവശയീപ്പടഽം. മ഻ക്ക സരര് ഭങ്ങള഻ലഽം, 
ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് അവശയമഺയ വ഻വരങ്ങൽ നല് ഔഽന്ത഻ന് സഺധ഻ക്കഽം. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽം,  
വളീര ന്ദ്പധഺനമഺയ഻ ുനഺക്ക഻ക്കഺുണ ട ങ഻ല വ഻വരങ്ങൽ അവശയമഺയ഻ വരഽന്  
സരര് ഭങ്ങള഻ൽ ങ഻ലുപ്പഺൽ ഈപുഭഺക്തഺവ് ന്ദ്പത഻ഔര഻ക്കഺറ഻ലല. ആത്തരം സഺഹങരയങ്ങള഻ൽ, 
ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങള് ക്കഺയ഻  ന഻ര് ദ഻ഷ്ട വ഻വരങ്ങൽ അവശയമഺീണന്് 
ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന ഒര് മ്മീപ്പടഽത്തഽം, ഄങ്ങീന മാന്് ന്ദ്പഺവശയം 
ഒര് മ്മീപ്പടഽത്ത഻യത഻നഽുശഷം  ീേയ഻ം ുേഺസ് ീങയാറുന്ത഻നഽള വ ുനഺട്ട഼സ് ഄയക്കഽം. 

നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങളുീട സമയത്ത് ീേയ഻മഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എലലഺ അശയവ഻ന഻മയങ്ങള഻ലഽം, 
ന഻ങ്ങള് ക്ക് ഔത്ത഻ന് ീറ മഽഔള഻ല്  രഽ തലീക്കട്ട് ഔഺണഺം “മഽന് വ഻ധ഻ ഔാടഺീത”.  
അശയവ഻ന഻മയങ്ങള് ക്ക് ുശഷം ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് ീറ ഭഺഖത്ത് ന഻ന്ഽം യഺീതഺരഽ 
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ന്ദ്പത഻ഔരണവഽം ലഭ഻ചാണ഻ീലലക഻ൽ ീേയ഻ം ന഻രസ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഄവഔഺശം  
ആന് ഷവറര് ക്കഽ ീടന്്  ഈറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഽള വ ന഻യമപരമഺയ ഗടഔമഺണ഻ത്. 

ന഻ര്വചനം  

ുഔസ഻ീനപ്പറ്റ഻ വ഻ശദമഺയ഻ പഠ഻ക്കഽന്ത഻ന് ആന് ഷവറൽ ആന് ുഡഺൽ ുഔസ് ുപപ്പറഽഔൽ 
അവശയീപ്പടഽഔയഽം ഄത഻നഽുശഷം  നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങൽ⁄ ങ഻ഔ഻ത്സ ുപഺള഻സ഻ വയവസ്ഥയ്ക്ക്കഽള വ഻ൽ 
വരഽന്തലല എന് ത഼രഽമഺനത്ത഻ീലത്തഽഔയഽം ീങയ്ക്ുതക്കഺം. ഔാടഽതല്  വ഻വരങ്ങൽ 
അവശയീപ്പടഽന്  ന്ദ്പവിത്ത഻ീയ ആന് ഷവറൽ ീേയ഻ം സവ഼ഔര഻ചാണു എന്ലല ഔഺണ഻ക്കഽന്ത്. 

ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔള്  മത഻യഺഔഺീത വര഻ഔയഽം ഄതഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് വ഻ശദ഼ഔരണവഽം 
ഄധ഻ഔ ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔളും അവശയീപ്പടഽഔയഽം ീങയാറുന്ത് ീേയ഻മഽഔൽ ൂഔഔഺരയം 
ീങയാറുന്ത഻ീല രഽ മഽകയ ീവലലുവ഻ള഻ തീന്യഺണ്.  അവശയമഺയ എലലഺ 
ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔളും ലഭ഻ക്കഺീത ീേയ഻മഽഔളുീട നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങൽ ീങയാറഺൽ 
സഺധ഻ക്കഽഔയ഻ലല,  ഄട഻യ്ക്ക്കട഻ ഔാടഽതല്  വ഻വരങ്ങൽ അവശയീപ്പട്ട ഈപുഭഺക്തഺക്കള് ക്ക് 
ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് ഈ ടഺക്കഽന്തഽം ഈങ഻തമലല. 

മ഻ഔചാണ ന്ദ്പവര് ത്തനര഼ത഻ ഄനഽസര഻ചാണ്  അവശയമഺയ എലലഺ വ഻വരങ്ങളും ഄടങ്ങഽന് 
ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔളുീട ല഻സ്റ്റ് നല് ഔണം ഄത഻നഽുശഷം പഽത഻യ അവശയം ഈന്യ഻ക്കരഽത്. 

j) ീെയ഻മഽഔൾ ന഻ുഷധ഻ക്കഽഔ 

ഄനഽഭവത്ത഻ന് ീറ ീവള഻ചാണത്ത഻ൽ അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ീേയ഻മഽഔള഻ൽ 10 മഽതല്  15 
ശതമഺനം സമര് പ്പ഻ചാണ ീേയ഻മഽഔളും  ുപഺള഻സ഻യഽീട ങട്ടങ്ങള഻ൽ 
വരഽന്തഺയ഻ര഻ക്കഽഔയ഻ലല.  ആത് പല ഔഺരണങ്ങള്  മാലമഺഔഺം: 

i. ഄ്മ഻റ്റഺയ ത഼യത഻ ആന് ഷവറന് സ് ഔഺലഺവധ഻യ഻ൽ അയ഻ര഻ക്കഽഔയ഻ലല. 

ii. അര് ക്കഽുവ ട഻യഺുണഺ ീേയ഻മ഻ന് ഄുപക്ഷ഻ചാണത് അ ഄംഖത്ത഻ന് പര഻രക്ഷ 

ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കഽഔയ഻ലല. 

iii. ു നരീത്ത ഈ ടഺയ഻രഽന് ഄസഽകം മാലം (ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരം ഄത്തരം ഄവസ്ഥ 

ഴ഻വഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട്) 

iv. വയക്തമഺയ ഔഺരണം ഔാടഺീത ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔൽ സമര് പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ൽ ഔഺലതഺമസം 
ുനര഻ടഽഔ. 

v.  യഥഺര് ഥ ങ഻ഔ഻ത്സ ീങയാറഺത഻ര഻ക്കഽഔ; പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തമഺയ഻ട്ടഺണ് ഄ്മ഻റ്റ് 
ീങയ്ക്തീതക഻ൽ 

vi.  ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരം ങ഻ഔ഻ത്സ ുനട഻യ ുരഺഖത്ത഻ന് പര഻രക്ഷ ആലലഺത഻ര഻ക്കഽഔ 

vii. മദയം ഄഥവഺ മയക്കഽമരഽന്഻ന് ീറ ഈപുയഺഖം മാലം ഈ ടഺയ ുരഺഖം. 

viii. 24 മണ഻ക്കാറ഻ൽ തഺീഴ മഺന്ദ്തം അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺഔഽഔ. 

ീേയ഻ം ന഻രസ഻ക്കഽഔുയഺ തള വ഻ക്കളയഽഔുയഺ (ഏീതക഻ലഽം ഔഺരണവശഺൽ) 
ീങയാറുഔയഺീണക഻ൽ അ വ഻വരം ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന ുരകഺമാലം എഴഽത഻ ഄറ഻യ഻ക്കണം. 
ീപഺതഽുവ, ഄത്തരം ന഻രസ഻ക്കൽ ഔത്ത഻ൽ ീേയ഻മഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ുപഺള഻സ഻യഽീട 
ങട്ടം⁄ വയവസ്ഥ എടഽത്ത് പറയഽഔയഽം ന഻രസ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഔഺരണം വയക്തമഺക്കഽഔയഽം 
ീങയാറും. 

മ഻ക്ക ആന് ഷവറര് ക്കഽം ീേയ഻ം സവ഼ഔര഻ക്കഽന്ത഻ന് ഄംഖ഼ഔഺരം നല് ക്കഽന് 
ഒഫ഼സീറക്കഺളും  സ഼ന഻യറഺയ മഺുനജറഺണ്  ന഻രസ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഄനഽമത഻ നല് ഔഽന്ത്.  
ന഻രസ഻ചാണത് നയഺയമഺയ ഔഺരണത്തഺലഺുണഺ എന്ഽം ആന് ഷവൽീങയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് 
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ന഻യമപരമഺയ പര഻ഹഺരം അവശയമഺീണക഻ൽ ഄത഻ന് വ഻ശദ഼ഔരണം 
നല് ഔഽന്ത഻നഽഔാട഻യഺണ഻ത്. 

ആന് ഷവറര് ക്ക് ന഻ുവദനം നല് ഔഽന്ത് ഔാടഺീത , ീേയ഻ം ന഻രസ഻ക്കഽന് സഺഹങരയത്ത഻ൽ 
തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വീര ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് സമ഼പക്കഺം: 

 ആന് ഷവറന് സ് ഒംബഽ്സ്മഺൽ ഄഥവഺ 
 ഈപുഭഺക്തി ുഫഺറം ഄഥവഺ 
 ഐഅര് ഡ഻എഐ ഄഥവഺ 
 ന഼ത഻നയഺയ ുഔഺടത഻ഔൽ. 

ഒുരഺ ന഻രസ഻ക്കഽന് സരര് ഭങ്ങള഻ലഽം  ന഻യമപരമഺയ സാക്ഷ്മപര഻ുശഺധ 
അവശയമഺുണഺ എന്റ഻യഽന്ത഻നഺയ഻ ഫയൽ പര഻ുശഺധ഻ക്കഽഔയഽം ഄത഻നഽുശഷം 
ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔൽ അവശയമഽള വുപ്പഺൽഎടഽക്കഽന്ത഻നഺയ഻ സഽരക്ഷ഻തമഺയ സ്ഥലത്ത് 
സാക്ഷ഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറും. 

k) സംശയഺസ്ഡപദമഺയ ീെയ഻മഽഔൾക്കഇ ഔാടഽതല് വ഻ശദമഺയ 

അുനവഷണം നടത്തഽം 

ബ഻സ഻നസിന഻ന് ീറ എലലഺ തഽറഔള഻ലഽം ഈ ടഺുയക്കഺവഽന് ന്ദ്പം  നങ്ങൽ ൂഔഔഺരയം 
ീങയാറുന്ത഻ന് ആന് ഷവററഽമഺൽ പരമഺവധ഻ ന്ദ്ശമ഻ക്കഽന്ഽ ട്. ൂഔഔഺരയം ീങയാറീപ്പട്ട 
ഄുനഔം ഔിന്ദ്ത഻മ ീേയ഻മഽഔള്  ഔണക്ക഻ീലടഽക്കഽുമ്പഺൽ, അുരഺഖയ ആന് ഷവറൽ 
ആന് ഷവറര് മഺര് ക്ക് രഽ വല഻യ ീവലലുവ഻ള഻ തീന്യഺണ്. 

അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ഻ൽ ഈ ടഺയ഻ട്ടുള വ ഔിന്ദ്ത഻മങ്ങള് ക്ക് ങ഻ല ഈദഺഹരണങ്ങളഺണ്: 

i. ുൾമഺറഺട്ട്യൂട്ട്ം – ആന് ഷവൽ ീങയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻യഽീട ങ഻ഔ഻ത്സ ുനട഻യ വയക്ത഻യഽം 

വയതയസ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽഔ. 

ii. ുഡഺക്കഽീമന്റഽഔൾ ഔിത്ത഻മമഺയ഻ ചമയ്ക്കഽഔ - 

ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷൽ ഔാടഺീത  തീന് ീേയ഻ം ുനടഽന്ത഻ന് . 

iii. ീചലവഽഔൾ ഔാട്ട്യൂട്ട്഻ ഔഺണ഻ക്കഽഔ - ന്ഽഔ഻ൽ അശഽപന്ദ്ത഻യഽീട 

സഹഺയുത്തഺീട ഄീലലക഻ൽ ബ഻ലലുഔൽ ഔിന്ദ്ത഻മമഺയ഻ ഈ ടഺക്കഽഔ. 

iv. ഓട്ട്യൂട്ട്ഇുപഷ ന്റ് ച഻ഔ഻ത്ന ഇന്ുപഷ ന്റ്⁄ 

ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷനഺയ഻ മഺറ്ററഔ – ങ഻ല ഄവസരങ്ങള഻ൽ ഈയര് ന് 

ീങലവ് വരഽന് ുരഺഖ ന഻ര് ണയ ീങലവഽഔള് ക്ക് പര഻രക്ഷ ുനടഽന്ത഻ന്. 

പഽത഻യ ര഼ത഻ഔള഻ലഽള വ ഔിന്ദ്ത഻മങ്ങൽ ദ഻വുസന വര് ദ്ധ഻ചാണ് വരഽന് സഺഹങരയത്ത഻ൽ,  
ആന് ഷവററഽം ട഻പ഻എയഽം തഽടര് ചാണഺയഺയ഻ തീന് അദയം മഽതുല ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽഔയഽം 
ഔിന്ദ്ത഻മങ്ങൽ തടയഽന്ത഻നഽള വ നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങളുമഺയ഻ മഽുന്ഺട്ട് വര഻ഔയഽം ീങയാറുന്ഽ ട്. 

ര ട് ര഼ത഻ഔള഻ലഺണ് ീേയ഻മഽഔൽ ഄുനവഷണത്ത഻നഺയ഻ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത്: 

 സ്ഥ഻രമഺയ ീേയ഻മഽഔൽ 
 ുന്ദ്പര഻ത ീേയ഻മഽഔൽ 

ട഻പ഻എ ഄഥവഺ ആന് ഷവറൽ ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺനം ീേയ഻മഽഔൽ ീഭിത഼ഔമഺയ഻ 
പര഻ുശഺധ഻ക്കണീമന്് ത഼രഽമഺന഻ുചാണക്കഺം, ആത് ഔയഺഷ് ീലസ് ീേയ഻മഽഔള് ക്കഽം  
റ഼യ഻ുമ്പഴ്ീസ്മന് റ് ീേയ഻മഽഔള് ക്കഽം വയതയസ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽം. 

ഇ ര഼ത഻ ഄനഽസര഻ചാണ്, ീേയ഻മഽഔൽ റഺന് ഡം സഺമ്പ഻ള഻ംഖ് ര഼ത഻ ഈപുയഺഖ഻ചാണ് 
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽം.  ങ഻ല ആന് ഷവറര് മഺൽ ന഻ശ്ച഻ത തഽഔയ്ക്ക്ക് മഽഔള഻ലഽള വ ീേയ഻മഽഔൽ 
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പര഻ുശഺധ഻ക്കഺൽ ഄനഽശഺസ഻ക്കഽഔയഽം അ പര഻ധ഻യ്ക്ക്ക് തഺീഴയഽള വ സഺമ്പ഻ൽ 
ീേയ഻മഽഔളുീട ീസറ്റ് പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്കഺയ഻ എടഽക്കഽഔയഽം ീങയാറും. 

ര ടഺമീത്ത ര഼ത഻ ഄനഽസര഻ചാണ്, ഒുരഺ ീേയ഻മഽം രഽഔാട്ടം 
ീങ്ു്പഺയ഻ന് റഽഔള഻ലാീട ഔടന്ഽ ുപഺഔഽഔയഽം, ന്ദ്ഔമത്ത഻ലീലലക഻ൽ, ുന്ദ്പര഻ത 
ഄുനവഷണം ഄതഺയത്, 

i.   ീമഡ഻ക്കല്  പര഻ുശഺധനഔളും മരഽന്ഽഔളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഈയര് ന് ുതഺത് ഈള വ 
ീേയ഻ം 

ii. ുവഖത്ത഻ൽ ീസറ്റ഻ൽ ീങയാറഺൽ ധിത഻ ഔഺണ഻ക്കഽന് ഈപുഭഺക്തഺവ് 

iii. ത഻രഽത്ത഻ എഴഽത഻യ ബ഻ലലുഔൽ, തഽടങ്ങ഻യവ. 

ീേയ഻ം സതയസന്ധമലല എന്് സംശയം ുതഺന്ഽഔയഺീണക഻ൽ, എന്ദ്ത ീങറ഻യ 
ീേയ഻മഺീണക഻ലഽം ഄത഻ീനക്കഽറ഻ചാണ് ഄുനവഷണം നടത്തഽം. 

n. ട഻പ഻എയഽീട ഔ ഺഷ് ഇനീലസ്ഡ ീസറ്റ഻ല്ീമന്റ് നടപട഻ത്ഔമം 

എങ്ങീനയഺണ് ഔയഺഷ് ീലസ് ീസിഔരയം ന്ദ്പവര് ത്ത഻ക്കഽന്ത്? അശഽപന്ദ്ത഻യഽമഺയ഻ 
ട഻പ഻എ, ആന് ഷവറൽ ഏര് ീപ്പടഽന് രഽ ഔരഺറഺണ഻ത്. മറ്റ് ൂവദയ ുസവനദഺയഔരഽമഺയഽം 
ആത്തരം ഔരഺറഽഔള്  സഺദ്ധയമഺണ്.  ആവ഻ീട നമഽക്ക് ഔയഺഷ് ീലസ് ീസിഔരയം 
ലഭയമഺക്കഽന്ത഻നഽള വ നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങൽ ുനഺക്കഺം: 

പട്ട്യൂട്ട്഻ഔ 3.1 

ഗട്ട്യൂട്ട്ം 1 

അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻യഽള വ രഽ ഈപുഭഺക്തഺവ് ുരഺഖം മാലുമഺ 
പര഻ക്കഽമാലുമഺ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺുഔ ടതഺയ഻ വര഻ഔ.  
ഄയഺൽ⁄ഄവൽ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ീല ആന് ഷവറന് സ് ീഡസ്ഔ഻ീലത്ത഻ തഺീഴ 
ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ആന് ഷവറന് സ് വ഻ശദഺംശങ്ങൽ നല് ഔഽഔ: 

i. ട഻പ഻എയഽീട ുപര് 
ii. ഄയഺളുീട ീമമ്പര് ഷ഻പ്പ് നമ്പൽ 
iii. ആന് ഷവററഽീട ുപര്, തഽടങ്ങ഻യവ. 

ഗട്ട്യൂട്ട്ം 2 

അശഽപന്ദ്ത഻ തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് അവശയമഺയ വ഻വരങ്ങള്  ുങര് ക്കഽം: 

i. ന഻ര് ണയ഻ചാണ ുരഺദം 
ii. ങ഻ഔ഻ത്സ 

iii. ു ഡഺക്ടറഽീട ുപര് 
iv. എന്ദ്ത ദ഻വസം അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺുഔ ട഻ വരഽം 
v. എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് ീങയ്ക്ത ീങലവ് 

ആത് ഔയഺഷ് ീലസ് ഒതൂറുസഷൽ ുഫഺം എന് ന഻ര് ദ഻ഷ്ട മഺതിഔ ുഫഺമ഻ൽ 
നല് ഔഽം. 

ഗട്ട്യൂട്ട്ം 3 

ട഻പ഻എ ഔയഺഷ് ീലസ് ഒതൂറുസഷൽ ുഫഺമ഻ീല വ഻വരങ്ങൽ പര഻ുശഺധ഻ക്കഽം.  
ഄവര്  ുപഺള഻സ഻ വയവസ്ഥഔള഻ീല വ഻വരങ്ങൽ പര഻ുശഺധ഻ക്കഽഔയഽം 
അശഽപന്ദ്ത഻ക്കഺരഽീട ന഻രക്ക് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽഔയഽം ഄത഻നഽുശഷം ഔയഺഷ് ീലസ് 
ഒതൂറുസഷൽ നല് ഔുണഺ എന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറും, 
ഄങ്ങീനയഺീണക഻ൽ,  എന്ദ്ത തഽഔ ഄനഽവദ഻ക്കണീമന്ഽം ത഼രഽമഺന഻ക്കഽം. 

ത഼രഽമഺനം എടഽക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ട഻പ഻എ ഔാടഽതല്  വ഻വരങ്ങൽ 
അവശയീപ്പുട്ടക്കഺം. ര഻ക്കൽ ത഼രഽമഺനത്ത഻ീലത്ത഻യഺൽ, ഄത് ഔഺലതഺമസം 
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ഔാടഺീത അശഽപന്ദ്ത഻ക്കഺീര ഄറ഻യ഻ക്കഽം. 

ര ട് ുഫഺമഽഔളും ഐഅര് ഡ഻എഐ അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് 
സ്റ്റഺന് ുഡര് ൂ സുസഷൽ മഺര് ഗുരകഔൽ ന്ദ്പഔഺരം സ്റ്റഺന് ുഡര് ൂ ഡസ് 
ീങയ്ക്ത഻ട്ടു ട് (ഄവസഺനം ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്  ഄന്സ്ങൽ 
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽഔ). 

ഗട്ട്യൂട്ട്ം 4 

ട഻പ഻ഐ ുരഺഖ഻യഽീട ഄീക്കി ട഻ല്  ീന്ദ്ഔഡ഻റ്റഺയ഻ ഄനഽവദ഻ചാണ഻ട്ടുള വ 

തഽഔയഽീട ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ുരഺഖ഻യ്ക്ക്ക് ങ഻ഔ഻ത്സ ലഭ഻ക്കഽം.  
ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരമഽള വ ങ഻ഔ഻ത്സ ആതീര ീങലവഽഔള് ക്കഽള വ 

പര഻രക്ഷയ്ക്ക്കഺയഽം ുഔഺ-ുപ അവശയീമക഻ൽ ഄത഻നഽം ുപയ്ക്ീമന് റ് 
ന഻ുക്ഷപ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഄംഖത്ത഻ീന വ഻ള഻ുചാണക്കഺം. 

ഗട്ട്യൂട്ട്ം 5 

ുരഺഖ഻ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം ഡ഻സ്ങഺര് ജഺുഔ ട സമയത്ത്, 
ആന് ഷവറന് സ് പര഻രക്ഷ ന്ദ്പഔഺരം യഥഺര് ഥ ങ഻ഔ഻ത്സ ീങലവഽഔള് ക്കഺയ഻ 
ട഻പ഻എ ഄനഽവദ഻ചാണ഻ട്ടുള വ തഽഔ അശഽപന്ദ്ത഻ പര഻ുശഺധ഻ക്കഽം. 

ീന്ദ്ഔഡ഻റ്റ് ഔഽറവഺീണക഻ൽ, അശഽപന്ദ്ത഻ ഔയഺഷ് ീലസ് ങ഻ഔ഻ത്സയ്ക്ക്കഽള വ ഄധ഻ഔ 
ീന്ദ്ഔഡ഻റ്റ് ഄനഽവദ഻ക്കഺൽ ഄഭയര് ഥ഻ക്കഽം. 

ട഻പ഻എ ഄത് പര഻ുശഺധ഻ചാണ് ഄധ഻ഔ തഽഔയ്ക്ക്കഽള വ ഄനഽമത഻ നല് ഔഽം. 

ഗട്ട്യൂട്ട്ം 6 
ുരഺഖ഻ പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഺത്ത ങഺര് ജഽഔൽ ഄടചാണ് അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം 
ഡ഻സ്ങഺര് ജഺഔഽം. ഄയഺുളഺട് ുഡഺക്കഽീമന് ുറഷൽ പാര് ത്തഺയക്കഽന്഻നഺയ഻ 
ീേയ഻ം ുഫഺമഽം ബ഻ലലും പ്പ഻ടഺൽ അവശയീപ്പടഽം 

ഗട്ട്യൂട്ട്ം 7 

അശഽപന്ദ്ത഻ എലലഺ ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔളും ഏഔ഼ഔര഻ചാണ് ഄത് ട഻പ഻എയ്ക്ക്ക് 
സമര് പ്പ഻ക്കഽം, തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔളഺണ് ബ഻ലല് 
നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങള് ക്ക് അവശയമഺയ഻ വരഽന്ത്: 

i. ീേയ഻ം ുഫഺം 
ii. ഡ഻സ്ങഺര് ഡ്ഡ് സമ്മറ഻⁄ ഄ്മ഻ഷൽ ുനഺട്ടുഔൽ 
iii. ുരഺഖ഻യഽീട⁄ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസറഽീട ട഻പ഻എ ആഷയഽ ീങയ്ക്ത ുഫഺുട്ടഺ 
പത഻പ്പ഻ചാണ ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ ഔഺര് ഡ്. 

iv. ഄന്ത്഻മ ഏഔ഼ഔിത ബ഻ലല് 
v. വ഻ശദമഺയ ബ഻ലല് 
vi. പര഻ുശഺധന റ഻ുപ്പഺര് ട്ടുഔൽ 
vii. ന്ദ്പ഻സ്ന്ദ്ഔ഻പ്ഷനഽം ഫഺര് മസ഻ ബ഻ലലുഔളും 
viii. ട഻പ഻എ ഄയചാണ ഄനഽമത഻ ഔത്ത് 

ഗട്ട്യൂട്ട്ം 8 

തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വ വ഻ശദമഺയ഻ പര഻ുശഺധ഻ചാണത഻നഽുശഷം ട഻പ഻എ 

ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങൽ നടത്ത഻ അശഽപന്ദ്ത഻യ്ക്ക്ക് ുപയ്ക്ീമന് റ് നല് ഔഺൽ 
ശഽപഺര് ശ ീങയാറും: 

i. ഄനഽമത഻ നല് ഔ഻യതഽം ങ഻ഔ഻ത്സ ലഭ഻ചാണതഽം രഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് 
തീന്യഺുണഺ എന്് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽം. 

ii. ഄനഽമത഻ ലഭ഻ചാണ ഄസഽകത്ത഻നഺുണഺ ുരഺഖ഻യ്ക്ക്ക് ങ഻ഔ഻ത്സ നല് ഔ഻യത് 
iii. ഴ഻വഺക്കീപ്പട്ട ുരഺഖങ്ങളുീട ങ഻ഔ഻ത്സ ബ഻ലല഻ന് ീറ ഭഺഖമഺയ഻ട്ടു ുടഺ 
iv. അശഽപന്ദ്ത഻യഽമഺയ഻ അശയവ഻ന഻മയം ീങയ്ക്ത എലലഺ പര഻ധ഻ഔളും 
പഺല഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടു ുടഺ 
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v. അശഽപന്ദ്ത഻യഽമഺയ഻ സമ്മത഻ചാണ഻ട്ടുള വ ന഻രക്കഺുണഺ ഇടഺക്ക഻യ഻ട്ടുള വത്. 

ഔയഺഷ് ീലസിന്  ീസിഔരയത്ത഻ന് ീറ മാലയത്ത഻ൽ സംശയം ന്ഽംതീന്യ഻ലല. ഇ ീസിഔരയം 
എങ്ങീന മ഻ഔചാണ ര഼ത഻യ഻ൽ ഈപുയഺഖ഻ക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽീമന്് ഈപുഭഺക്തഺവ് 
ഄറ഻ഞ്ഞ഻ര഻ുക്ക ടത് വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ഔഺരയമഺണ്. ന്ദ്ശദ്ധ഻ുക്ക ട ഔഺരയങ്ങളഺണ്: 

i. തന് ീറ ൂഔവശം ആന് ഷവറന് സ് വ഻ശദഺംശങ്ങളു ീടന്് ഈപുഭഺക്തഺവ് ഈറപ്പഺക്കഽഔ. 
ആത഻ൽ ഈള് ീപ്പടഽന്ത് ഄയഺളുീട: 

 ട഻പഎ ഔഺര് ഡ്, 
 ുപഺള഻സ഻ ുഔഺപ്പ഻, 
 പര഻രക്ഷയഽീട ങട്ടങ്ങളും വയവസ്ഥഔളും തഽടങ്ങ഻യവ. 

ആത് ലഭയമീലലക഻ൽ ഄയഺൽ ട഻പ഻എയഽമഺയ഻ (24 മണ഻ക്കാൽ ീഹല് പ്പ് ൂ ലന഻ലാീട) 
ബന്ധീപ്പട്ട് വ഻ശദഺംശങ്ങൽ അവശയീപ്പടഽഔ. 

ii. ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് ീറ ഔണ് സള് ട്ട഻ംഖ് ുഡഺക്ടൽ ന഻ര് ുദശ഻ചാണത് ട഻പ഻എയഽീട 
ശിംകലയ഻ല് ീപ്പട്ട അശഽപന്ദ്ത഻യഺുണഺ എന്് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽഔ. ഄീലലക഻ൽ ഄയഺൽ 
ട഻പ഻എയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഄത്തരം ങ഻ഔ഻ത്സയ്ക്ക്ക് ഔയഺഷ് ീലസിന് ീസിഔരയം 
ലഭയമഺയ അശഽപന്ദ്ത഻ ഏതഺീണന്് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽഔ. 

iii. മഽന് ഔാര് -ഄനഽമത഻ ുതടഽന് ുഫഺമ഻ൽ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ ശര഻യഺയ഻ട്ടഺുണഺ 
ുരകീപ്പടഽത്ത഻യീതന്് ഈറപ്പഺക്കഽഔ. 2013-ീല ഐഅര് ഡ഻എഐ അുരഺഖയ 
ആന് ഷവറന് സ് സ്റ്റഺന് ുഡര് ൂ സുസഷൽ മഺര് ഗുരകഔൽ ന്ദ്പഔഺരം സ്റ്റഺന് ുഡര് ൂ ഡസ് 
ീങയ്ക്ത഻ട്ടുള വതഺണ് ഇ ുഫഺം.ുഔസ് സ്പഷ്ടമീലലക഻ൽ, ട഻പ഻എ ഔയഺഷ് ീലസ് 
ീസിഔരയം ന഻ുഷധ഻ക്കഽഔയഽം ുങഺദയങ്ങൽ ഈയര് ത്തഽഔയഽം ീങയാറും. 

iv. മഽറ഻ വഺടഔ ഄഥവഺ ത഻മ഻രം ുപഺലഽള വ ുരഺഖങ്ങള് ക്കഽള വ ഔയഺപ്പ഻ന് ീറ 
പര഻ധ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട അശഽപന്ദ്ത഻ ങഺര് ജഽഔൽ ഄനഽുയഺജയമഺീണന്് 
ഈറപ്പഺക്കഽഔ. 

ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരമഽള വത഻ലഽം ഔാടഽതൽ ഄയഺള് ക്ക്⁄ ഄവള് ക്ക് 
ീങലവഺക്കണീമന്ഽ ീടക഻ൽ, എന്ദ്തമഺന്ദ്തം ീങലവ്  ഄയഺള് ക്ക്⁄ ഄവള് ക്ക്  വഹ഻ക്കഺൽ 
സഺധ഻ക്കഽീമന്് മഽന് ഔാട്ട഻ ഄറ഻യ഻ക്കഽഔ. 

v. ഡ഻സ്ങഺര് ജഺഔഽന് വ഻വരം ഈപുഭഺക്തഺവ് മഽന് ഔാട്ട഻ ട഻പ഻എ ഄറ഻യ഻ക്കഽഔഽം 
ഄധ഻ഔ തഽഔയ്ക്ക്ക് ഄനഽമത഻ നല് ഔഽന്ത഻ന്      ഡ഻സ്ങഺര് ഡ്ഡ഻ന് മഽമ്പ് തീന് 
ട഻പ഻എുയഺട് ഄഭയര് ഥ഻ക്കഽഔ. അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ുരഺഖ഻ അവശയമ഻ലലഺീത 
ഔഺത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത് ഈറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഺണ഻ത്. 

ഈപുഭഺക്തഺവ് രഽ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഔയഺഷ് ീലസ് ങ഻ഔ഻ത്സ ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് 
ഄഭയര് ഥ഻ക്കഽഔയഽം ഄനഽമത഻ ലഭ഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറുഔയഽം പുക്ഷ  ുരഺഖ഻ 
മീറ്റവ഻ീടീയക഻ലഽം ഄ്മ഻റ്റഺഔഺൽ ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ സഺദ്ധയതയഽ ട് ഄത്തരം 
സരര് ഭങ്ങള഻ൽ, ഈപുഭഺക്തഺവ് അ വ഻വരം ഄറ഻യ഻ക്കഽഔയഽം  ഔയഺഷ് ീലസ഻ന് ഄനഽമത഻ 
ലഭ഻ചാണത് ഈപുയഺഖ഻ചാണ഻ട്ട഻ീലലന് വ഻വരണം ട഻പ഻എ ഄറ഻യ഻ക്കഺൽ അശഽപന്ദ്ത഻ുയഺട് 
അവശയീപ്പടഽഔയഽം ീങയാറഺം.  

ആങ്ങീന ീങയ്ക്ത഻ീലലക഻ൽ, ഄനഽവദ഻ചാണ തഽഔ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് ീറ ുപഺള഻സ഻യ഻ല്  ന഻ന്ഽം 
ുലഺക്ക് ീങയാറീപ്പടഽഔയഽം പ഻ന്഼ടഽള വ ഄഭയര് ഥ ന്ദ്പഔഺരം മഽന് വ഻ധ഻ുയഺീട അയ഻ര഻ക്കഽം 
ഄനഽമത഻ നല് ഔഽഔ. 
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C. ുുരഺഖ  ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ീെയ഻മഽഔളറീട ുഡഺക്കഽീമന്ുറഷന് 

ുനരീത്ത വ഻വര഻ചാണ഻രഽന് ുപഺീല അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ീേയ഻മഽഔളുീട 
നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങള് ക്കഺയ഻ ഄുനഔം  ുഡഺക്കഽീമന് ുറഷനഽഔളു ട്. ഒുരഺ ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔളും 
ര ട് മഽകയ ുങഺദയങ്ങള് ക്കഽള വ ഈത്തരങ്ങൽക്ക് ന്ദ്പുയഺജനഔരമഺഔഽീമന്ഺണ് ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന്ത് 
– ഄതഺയത്, സവ഼ഔര഻ക്കുണഺ (നല് ഔുണഺ?), എന്ദ്ത പര഻ധ഻വീര (എന്ദ്തമഺന്ദ്തം?). 

ഈപുഭഺക്തഺക്കൽ സമര് പ്പ഻ുക്ക ട ഒുരഺ ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔളുീടയഽം ഈള വടക്കവഽം ഄത഻ന് ീറ 
അവശയീമന്ത്ഺീണന്് ആവ഻ീട വ഻ശദമഺക്കഽന്ത്: 

1. ഡ഻സ്ഡചഺര്ജ്ജഇ സമിററ഻ 

അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്ഔമത്ത഻ന് അവശയമഺയ ഏറ്റവഽം ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട 
ുഡഺക്കഽീമന് റഺണ് ഡ഻സ്ങഺര് ജ് സമ്മറ഻.  ആത഻ല്  ുരഺഖ഻യഽീട ഄവസ്ഥീയക്കഽറ഻ചാണും 
ങ഻ഔ഻ത്സീയക്കഽറ഻ചാണുമഽള വ വ഻ശദമഺയ വ഻വരങ്ങളു ടയ഻ര഻ക്കഽം. 

ഐഅര് ഡ഻എഐ സ്റ്റഺന് ുഡര് ഡ് മഺര് ഗന഻ര് ുദശങ്ങളനഽസര഻ചാണ് ഡ഻സ്ങഺര് ജ് സമ്മറ഻യ഻ൽ 
തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങളു ടഺയ഻ര഻ക്കണം: 

1 ുരഺഖ഻യഽീട ുപര് 
2 ീടല഻ുഫഺൽ നമ്പൽ⁄ ീമഺൂബൽ നമ്പൽ 
3 ഐപ഻ഡ഻ നമ്പൽ 
4 ഄ്മ഻ഷന്  നമ്പൽ 
5 ങ഻ഔ഻ത്സ഻ചാണ ഔണ് സള് ട്ടന് റ഻ന് ീറ(മഺരഽീട) ുപരഽം, ുഫഺണ്  നമ്പരഽം 
ഡ഻പ്പഺര് ്ീ്മന്  റഽം⁄സ്ീപഷയഺല഻റ്റ഻യഽം. 

6 ഄ്മ഻റ്റഺയ ത഼യത഻യഽം സമയവഽം 
7 ഡ഻സ്ങഺര് ജഺയ ത഼യത഻യഽം സമയവഽം 
8 എംഎല് സ഻ നമ്പൽ⁄ എഫ്ഐഅൽ നമ്പൽ 

9 ഄ്മ഻റ്റഺക്ക഻യ സമയത്ത് നടത്ത഻യ ുരഺഖന഻ര് ണയ പര഻ുശഺധന 
10 ഡ഻സ്ങഺര് ജ് ീങയാറുന് സമയത്ത് നടത്ത഻യ ഄന്ത്഻മ പര഻ുശഺധന 
11 ഐസ഻ഡ഻-10 ുഔഺഡ്(ഔള് ) ഄഥവഺ മുറ്റീതക഻ലഽം ുഔഺഡഽഔൽ, ഄന്ത്഻മ 
പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്കഺയ഻ ഄുതഺറ഻റ്റ഻ ശഽപഺര് ശ ീങയാറുന്ത്. 

12 ഔഺലഺവധ഻യഽം ഄ്മ഻റ്റഺയത഻ന് ീറ ഔഺരണവഽം ഔഺണ഻ചാണ് 
ന്ദ്പം  നീമന്ത്ഺയ഻രഽന്ഽീവന്് വയക്തമഺക്കഽഔ 

13 ഄസഽകത്ത഻ന് ീറ ന഻ലവ഻ലഽള വ സ്ഥ഻ത഻ 
14 ഄ്മ഻റ്റഺയ സമയീത്ത ശഺര഼ര഻ഔ പര഻ുശഺധനയ഻ീല മഽകയ ഔ ീടത്തലഽഔൽ 

15 മദയം, പഽഔയ഻ല, മയക്കഽമരഽന്് ആവ ഈപുയഺഖ഻ചാണ഻ട്ടു ീടക഻ൽ ഄത഻ന് ീറ 
ങര഻ന്ദ്തം 

16 മഽമ്പ് ഏീതക഻ലഽം തരത്ത഻ലഽള വ ുരഺഖുമഺ ശസന്ദ്തന്ദ്ഔ഻യുയഺ ീങയ്ക്ത഻ട്ടു ീടക഻ൽ 
ഄത഻ന് ീറ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ 

17 ുരഺഖന഻ര് ണയം ഄഥവഺ ങ഻ഔ഻ത്സയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ന്ദ്പഺധഺനയമഽള വ 

ഔഽടഽംബങര഻ന്ദ്തം. 
18 അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺയത഻നഽുശഷമഽള വ പര഻ുശഺധനയ഻ൽ മഽകയമഺയ 
ഔ ീടത്തലഽഔളുീട സംന്ദ്ഖഹം 

19 ഖഽരഽതരഺവസ്ഥയഽള് പ്പീടയഽള വ അശഽപന്ദ്ത഻വഺസ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ 
20 ഡ഻സ്ങഺര് ജ് ീങയ്ക്തുപ്പഺൽ നല് ഔ഻യ ന഻ര് ുദശം 
21 ങ഻ഔ഻ത്സ഻ചാണ ഔണ് സള് ട്ടന് റ഻ന് ീറ⁄ ഄംഖ഼ഔിത ട഼ം ുഡഺക്ടറഽീട ുപരഽം പ്പും 
22 ുരഺഖ഻യഽീട⁄ ഔാീടയഽള വയഺള഻ന് ീറ ുപരഽം പ്പും. 
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മ഻ഔചാണ ര഼ത഻യ഻ൽ എഴഽത഻ തയാറഺറഺക്ക഻യ രഽ ഡ഻സ്ങഺര് ജ് സമ്മറ഻ ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങൽ 
നടത്തഽന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്  ുരഺഖീത്തപ്പറ഻യഽം⁄ പര഻ക്ക഻ീനപ്പറ്റ഻യഽം ങ഻ഔ഻ത്സ മഽറീയപ്പറ്റ഻യഽം 
വയക്തമഺയ഻ മനസിന഻ലഺക്കഺനഽം ഄങ്ങീന ീേയ഻ം ീസറ്റ഻ല്  ീങയാറുന്ത഻നഽള വ നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങൽ 
ുവഖത്ത഻ലഺക്കഺനഽം സഹഺയ഻ക്കഽം. ന഻ര് ഭഺഖയവശഺൽ ുരഺഖ഻ മരണീപ്പടഽഔയഺീണക഻ൽ, മ഻ക്ക 

അശഽപന്ദ്ത഻ക്കഺരഽം ീഡത്ത് സമ്മറ഻ എന് രാപത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം ഡ഻സ്ങഺര് ജ് സമ്മറ഻ 
നല് ഔഽഔ. 

ഡ഻സ്ങഺര് ജ് സമ്മറ഻ എുപ്പഺഴഽം റ഻ജ഻നലഺണ് സമര് പ്പ഻ുക്ക ടത്. 

2. പര഻ുശഺധന റ഻ുപ്പഺര്ട്ട്യൂട്ട്റഔൾ 

പര഻ുശഺധന റ഻ുപ്പഺര്  ട്ടുഔൽ ുരഺഖം ന഻ര് ണയ഻ക്കഽന്ത഻നഽം ങ഻ഔ഻ത്സ഻ക്കഽന്ത഻നഽം 
സഹഺയഔരമഺണ്, ആത഻ലാീട ുരഺഖ഻യഽീട ശര഻യഺയ ഄവസ്ഥ മനസിന഻ലഺക്കഺനഽം ങ഻ഔ഻ത്സ 
ുവഖത്ത഻ലഺക്കഺനഽം അശഽപന്ദ്ത഻ വഺസത്ത഻ലാീട ഈ ടഺയ പഽുരഺഖത഻ മനസിന഻ലഺക്കഺനഽം 
സഺധ഻ക്കഽം. 

പര഻ുശഺധന റ഻ുപ്പഺര് ട്ടുഔൽ ീപഺതഽുവ തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയഺണ്: 

a) രക്ത പര഻ുശഺധ റ഻ുപ്പഺര് ട്ടുഔൽ 

b) എ്സ്-ുറ റ഻ുപ്പഺര് ട്ടുഔൽ 

c) സ്ഔഺന഻ംഖ് റ഻ുപ്പഺര് ട്ടുഔൽ 

d) ബുയഺപ്സ഻ റ഻ുപ്പഺര് ട്ടുഔൽ 

എലലഺ പര഻ുശഺധന റ഻ുപ്പഺര് ട്ടുഔള഻ലഽം ുരഺഖ഻യഽീട ുപര്, വയസിന്, ല഻ംഖം, പര഻ുശഺധന 
ത഼യത഻, തഽടങ്ങ഻യവ ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കഽം, ആത് റ഻ജ഻നലഺണ് സമര് പ്പ഻ുക്ക ടത്.  
ആന് ഷവറൽ എ്സ്-ുറയഽം മറ്റ് ഫ഻ല഻മഽഔളും ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് ീറ ന്ദ്പുതയഔ ഄഭയര് ഥന 
ന്ദ്പഔഺരം ത഻ര഻ീഔ നല് ഔഽം. 

3. ഏഔ഼ഔര഻ച്ചതഽം വ഻ശദവഽമഺയ ബ഻ലലറഔൾ: 

ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരം എന്ത്ഺണ് നല് ുഔ ടത് എന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത് ഇ 

ുഡഺക്കഽീമന് റ഻ന് ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്.  മഽന് പ് ബ഻ലല഻ന് ന്ദ്പുതയഔ മഺതിഔ 
ഈ ടഺയ഻രഽന്഻ലല, പുക്ഷ ഐഅര് ഡ഻എഐ സ്റ്റഺന് ുഡൂഡുസഷൽ മഺര് ഗുരകഔൽ 
ഏഔ഼ഔര഻ചാണതഽം വ഻ശദവഽമഺയ ബ഻ലലുഔളുീട മഺതിഔ നല് ഔ഻യ഻ട്ടു ട്. വ഻ദയഺര് ഥ഻ഔൽ 
ദയവഺയ഻ ഐഅര് ഡ഻എഐയഽീട ീവബ്ൂസറ്റ് സരര് ശ഻ചാണ് ലഭയമഺയ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ 
മനസിന഻ലഺക്കഽഔ. 

ഏഔ഼ഔര഻ചാണ ബ഻ലല് ീമഺത്തമഺയ രഽ ങ഻ന്ദ്തം നല് ഔഽം എന്ഺൽ വ഻ശദമഺയ ബ഻ലല് 
ഒുരഺന്഻ന് ീറയഽം റഫറന് സ് ുഔഺഡഽഔൽ സഹ഻തമഽള വ വ഻വരങ്ങൽ നല് ഔഽം. 

നല് ുഔ ട ീങലവഽഔളുീട സാക്ഷ്മപര഻ുശഺധന നടത്തഽന്ത് വ഻ശദമഺയ ബ഻ലല് 
ഈപുയഺഖ഻ചാണഺണ്, ആവ഻ീട സവ഼ഔര഻ുക്ക ടഺത്ത ീങലവഽഔൽ ന഼ക്കം 
ീങയാറുഔയഽംീങലവഽഔള഻ല്  ന഻ന്ഽം ഄത് ഔ഻ഴ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഈപുയഺഖ഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറും. 

4. ുപയ്ീമന്റ഻നഽള്ള പ രസ഼ത് 

നഷ്ടപര഻ഹഺരം നല് ഔഽന്ത഻നഽള വ ഔരഺറഺയത഻നഺൽ,  റ഻യ഻ുമ്പഴ്സ് ീങയാറുന് അുരഺഖയ 
ആന് ഷവറന് സ് ീേയ഻മ഻നഽം പണം ഄടചാണ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം ന഻ര് ദ഻ഷ്ട മഺതിഔയ഻ലഽള വ 

രസ഼ത് അവശയമഺണ്. 

അീഔ ബ഻ലല഻ീല തഽഔ ഔണക്കഺക്ക഻യഺണ് തഽഔ നല് ഔഽന്ത്, മ഻ക്ക അശഽപന്ദ്ത഻ഔളു 
നല് ുഔ ട തഽഔയ഻ൽ ഔണ് ീസഷൽ ഄഥവഺ ഡ഻സ്ീക്കി ട് നല് ഔഺറഽ ട്.ഄത്തരം രഽ 
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സഺഹങരയത്ത഻ൽ ുരഺഖ഻ക്കഽുവ ട഻ യഥഺര് ഥത്ത഻ൽ ഄടചാണ തഽഔയ്ക്ക്ക് ുവ ട഻ 
മഺന്ദ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽം ആന് ഷവറൽ വ഻ള഻ക്കഽഔ. 

രസ഼ത഻ന് നമ്പര഻ട്ടും ഄഥവഺ സ്റ്റഺമ്പ് ീങയ്ക്തഽം റ഻ജ഻നൽ തീന് സമര് പ്പ഻ക്കണം. 

5. ീെയ഻ം ുെഺം 

ീേയ഻ം ുഫഺം എന്ഺൽ ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങള് ക്കഽള വ ഓുദയഺഖ഻ഔ-ന഻യമപരമഺയ 
ഄഭയര് ഥനയഺണ്, ആത് ഈപുഭഺക്തഺവ് പ്പ഻ട്ട് റ഻ജനൽ തീന് സമര് പ്പ഻ക്കണം. ആുപ്പഺൽ 
ഐഅര് ഡ഻എ ീേയ഻ം ുഫഺം സ്റ്റഺന് ുഡര് ൂ ഡസ് ീങയ്ക്ത഻ട്ടു ട്, ആത഻ൽ മഽകയമഺയഽളളത്: 

a) ന്ദ്പഥമ ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട വ഻ശദഺംശങ്ങളും  ീേയ഻ം 
അവശയീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന് ുപഺള഻സ഻യഽീട നമ്പരഽം. 

b) ആന് ഷവറന് സ് ങര഻ന്ദ്തത്ത഻ന് ീറ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ 

c) ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷൽ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ. 

d) അശഽപന്ദ്ത഻, റാം വ഻ഭഺഖം, ഄ്മ഻റ്റഺയ ത഼യത഻യഽം സമയവഽം, ഡ഻സ്ങഺര് ജഺയ 
ത഼യത഻യഽം സമയവഽം, ഄപഔടം സംഭവ഻ചാണതഺീണക഻ൽ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ 
ഄറ഻യ഻ചാണ഻ട്ടു ുടഺ, ങ഻ഔ഻ത്സ മഽറ തഽടങ്ങ഻യ ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന് ീറ 
വ഻ശദഺംശങ്ങൽ 

e)  ീങലവഽഔളുീട വ഻ശദഺംശങ്ങൽ, ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന് മഽന് പഽം ുശഷവഽമഽള വ 

ഔഺലഗട്ടം, ീേയ഻ം ീങയ്ക്ത഻ട്ടുള വ ലംപ്സം ഄഥവഺ ഔയഺഷ് ീലസിന് അനഽഔാലയത്ത഻ന് ീറ 
വ഻ശദഺംശങ്ങൽ തഽടങ്ങ഻യ ീേയ഻ം വ഻ശദഺംശങ്ങൽ. 

f) ബ഻ലലുഔളുീട വ഻ശദഺംശങ്ങൽ. 

g)  സഺങ്ഷൽ ീങയാറുന് ീേയ഻ം തഽഔ  ആടഽന്ത഻നഺയ഻ ന്ദ്പഥമ ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത 
വയക്ത഻യഽീട ബഺക് ഄീക്കി ട് വ഻ശദഺംശങ്ങൽ. 

h) ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട സതയവഺങ്മാലം. 

ുരഺഖം, ങ഻ഔ഻ത്സ, തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് പഽറുമ ീേയ഻ം ുഫഺമ഻ീല ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത 
വയക്ത഻യഽീട സതയവഺങ്മാലം ഇ ുഡഺക്കഽീമന് റ഻ീന  വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ന഻യമപരമഺയ 
ുരകയഺക്ക഻ മഺറ്റുന്ത്. 

അ സതയവഺങ്മാലമഺണ് ീേയ഻മ഻ൽ “ഏറ്റവഽം മ഻ഔച്ച വ഻ശവഺസ സ഻ത്പഺത്ഫം” 
നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്ത്,  ആത് ലംഗ഻ക്കഽന്ത് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരമഽള വ ീതറ്റഺയ വ഻വരങ്ങളുമഺയ഻ 
ബന്ധീപ്പട്ട വയവസ്ഥ ബഺധഔമഺഔഽം. 

 

6. ത഻ര഻ച്ചറ഻യല് ുരക 

നമ്മഽീട ജ഼വ഻തത്ത഻ീല വ഻വ഻ധ ന്ദ്പവര് ത്തനങ്ങള് ക്ക് ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ ുരകയഽീട അവശയഔത 
വര് ദ്ധ഻ചാണ് വരഽന് സഺഹങരയത്ത഻ൽ, ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ ുരകയ്ക്ക്ക് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ഻ലഽം 

വളീരുയീറ ന്ദ്പഺധഺനയമഽ ട് – ആത് പര഻രക്ഷ എടഽത്ത വയക്ത഻യഽം ങ഻ഔ഻ത്സ ുതട഻യ 
വയക്ത഻യഽം ന്് തീന്യഺുണഺ എന്് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഄതയഺവശയമഺണ്. 

ീപഺതഽുവ അവശയീപ്പടഽന് ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ ുരകയഺണ്: 

a) ുവഺട്ടൽ ഐഡ഻ ഔഺര് ഡ്, 

b) ൂന്ദ്ഡവ഻ംഖ് ൂലസന് സ്, 

c) പഺന്  ഔഺര് ഡ്, 
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d) അധഺര്  ഔഺര് ഡ്, തഽടങ്ങ഻യവ. 

ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ ഔഺര് ഡ് ന഻ര് ബന്ധമഺക്ക഻യുതഺീട, ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ ുരക പര഻ുശഺധ഻ചാണ് അ 

വ഻വരം ട഻പ഻എ ഄഥവഺ ആന് ഷവറീറ ഄറ഻യ഻ക്കഽഔ എന്ത് അശഽപന്ദ്ത഻ക്കഺരഽീട 
ുജഺല഻യഽീട ഭഺഖമഺക്കഽഔയഽം ,ഄ്മ഻റ്റഺഔഽന്ത഻ന് മഽമ്പ് ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ ഔഺര് ഡ് 
അവശയീപ്പടഽന്ുതഺീട ഔയഺഷ് ീലസ് ീേയ഻മഽഔള഻ീല അള് മഺറഺട്ട ുഔസഽഔള഻ൽ ഖണയമഺയ 
ഔഽറവ് സംഭവ഻ചാണു. 

റ഻യ഻ുമ്പഴ്ീമന് റ് ീേയ഻മഽഔള഻ൽ ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ ുരകഔള് ക്ക് വല഻യ പീകഺന്ഽമ഻ലല. 

7. ന഻ര്ത്ഩ഻ഷ്ട ീെയ഻മഽഔളറമഺയ഻ ബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട് ുഡഺക്കഽീമന്റഽഔൾ 

ുവശ മഺയ഻ വര഻ഔ 

മഽഔള഻ല്  പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്വ ഔാടഺീത ങ഻ല തരത്ത഻ലഽള വ ീേയ഻മഽഔള് ക്ക് ഄധ഻ഔ 
ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔൽ അവശയമഺയ഻ വുന്ക്കഽം. ആവയഺണ്: 

a) ഄപഔട ീേയ഻മഽഔള് ക്ക് എഫ്ഐഅൽ ഄഥവഺ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം ുപഺല഼സ഻ന് 
നല് ഔഽന് ീമഡ഻ുക്കഺ-ല഼ഖൽ സര് ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ് അവശയമഺയ഻ വുന്ക്കഺം.  ആത഻ൽ 
ഄപഔടത്ത഻ന് ീറ ഔഺരണവഽം ന്ദ്ടഺഫ഻ഔ് ഄപഔടങ്ങളഺീണക഻ൽ അ വയക്ത഻ 
മദയപ഻ചാണ഻രഽുന്ഺ എന് വ഻വരവഽം വയക്തമഺക്ക഻യ഻ട്ടു ടഺവഽം. 

b) സക഼ര് ണ ഄഥവഺ ഈയര് ന് മാലയമഽള വ ീേയ഻മഽഔളുീട ഔഺരയത്ത഻ൽ ുഔസ് ആന് ുഡഺൽ 
ുപപ്പറഽഔൽ അവശയീപ്പുട്ടക്കഺം. അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺയ഻രഽന് ഔഺലഗട്ടത്ത഻ീല 
ൂദനംദ഻ന ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ുരഺഖ഻യ്ക്ക്ക് നല് ഔ഻യ഻ട്ടുള വ ങ഻ഔ഻ത്സയഽീട വ഻ശദഺംശങ്ങൽ 
ുരകീപ്പടഽത്ത഻ അശഽപന്ദ്ത഻ക്കഺൽ സാക്ഷ഻ക്കഽന് ുഡഺക്കഽീമന് റഺണ് ുഔസ് ആന് ുഡഺൽ 
ഄഥവഺ ുഔസ് ഷ഼റ്റ്. 

c) അവശയീമക഻ൽ ഡയല഻സ഻സ്⁄ ഔ഼ുമഺീതറഺപ്പ഻⁄  ഫ഻സ഻ുയഺീതറഺപ്പ഻ ങഺര് ട്ടുഔൽ 

d) ുഹഺസ്പ഻റ്റൽ രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷൽ സര് ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്, അശഽപന്ദ്ത഻ അവശയത്ത഻ന് ീറ ന഻ര് വങനം 
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത഻ന്. 

ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങള് ക്ക് ീേയ഻ം ട഼ം ങ഻ല ആന് ുറണൽ ുഡഺക്കഽീമന് റ് മഺതിഔഔളും 
ഈപുയഺഖ഻ക്കഺറഽ ട്. ആവീയലലഺമഺണ്: 

i. ുഡഺക്കഽീമന് റ് ീവര഻ഫ഻ുക്കഷനഽള വ ീങക്ക് ല഻സ്റ്റുഔൽ, 

ii. സാക്ഷ്മപര഻ുശഺധന⁄ ീസറ്റ഻ല് ീമന് റ് ഷ഼റ്റ്, 

iii. ഖഽണന഻ലവഺര പര഻ുശഺധന⁄ ന഻യന്ദ്ന്ത്ണ മഺതിഔ. 

ഇ മഺതിഔഔൽ ആന് ഷവറര് മഺര് ക്ക഻ീടയ഻ൽ ഏഔ഼ഔര഻ചാണ഻ട്ട഻ീലലക഻ൽ,  ീപഺതഽുവയഽള വ 

ഈള വടക്കുത്തഺടഽഔാട഻ നമഽക്ക് ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔളുീട അവശയം എീന്ത്ഺീക്കയഺീണന്് 
ുനഺക്കഺം: 

പട്ട്യൂട്ട്഻ഔ 2.2 

1. 

ുഡഺക്കഽീമന്റ് 

ീവര഻െ഻ുക്കഷന് 

ഷ഼റ്റഇ 

ആതഺണ് എലലഺത്ത഻ലഽം വചാണ് ഏറ്റവഽം ലള഻തം,  
ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔളുീട ല഻സ്റ്റ഻ൽ ീങ്്മഺര് ക്ക് 
ഄടയഺളീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുള വ ുഡഺക്കഽീമന് റ് ഔഺണ഻ക്കഽന്ത് 
ഏീതഺീക്ക ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔളഺണ് ഈപുഭഺക്തഺവ് 
സമര് പ്പ഻ചാണീതന്ഺണ്.  ങ഻ല ആന് ഷവറര് മഺൽ ആത഻ന് ീറ 
രഽ പഔര് പ്പ് ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് നല് ഔഺറഽ ട്. 

2.  സാക്ഷഇമപര഻ുശഺധന⁄ മഽഴഽവന്  നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങീളയഽം പറ്റ഻ 
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നടപട഻ത്ഔമഷ഼റ്റഇ ുരകീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുള വ രഽ ഷ഼റ്റഺണ഻ത്. 

a) ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് ീറ ുപരഽം ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ നമ്പരഽം 

b) ീേയ഻ം നമ്പരഽം, ീേയ഻ം ുപപ്പറഽഔൽ ലഭ഻ചാണ 
ത഼യത഻യഽം 

c) ീസക്ഷൽ 64വ഻ബ഻ ന്ദ്പഔഺരമഽള വ ുപഺള഻സ഻യഽീട 
ീമഺത്തത്ത഻ലഽള വ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ 

d) ആന് ഷവൽ തഽഔയഽം ഄത഻ന് ീറ ഈപുഭഺഖവഽം 
e) ുഹഺസ്പ഻റ്റല഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺയ ത഼യത഻യഽം 
ഡ഻സ്ങഺര് ചാണഺയ ത഼യത഻യഽം 

f) ുരഺഖന഻ര് ണയവഽം ങ഻ഔ഻ത്സയഽം 
g) ീേയ഻ം സവ഼ഔര഻ക്കലഽം⁄ഔഺരയഔഺരണങ്ങൽ സഹ഻തം 
നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണുള വ പരഺമര് ശങ്ങളും 

3. 

ഖഽണന഻ലവഺര 
പര഻ുശഺധന⁄ 

ന഻യത്ത്ഫണ ഷ഼റ്റഇ 

ീേയ഻ം ൂഔഔഺരയം ീങയാറുന് വയക്ത഻ ഔാടഺീത ീേയ഻ം 
പഄന്ത്഻മ പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ  ഄഥവഺ 
ഖഽണന഻ലവഺര ന഻യന്ദ്ന്ത്ണ മഺതിഔയഺണ഻ത്. 

ീങക്ക് ല഻സ്റ്റും ീേയ഻ം സാക്ഷ്മപര഻ുശഺധന 

ുങഺദയഺവല഻യഽം ഔാടഺീത ഖഽണന഻ലവഺര⁄ഒഡ഻റ്റ് 
മഺതിഔയ഻ലഽം തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്തഽമഺയ഻ 
ബന്ധീപ്പട്ട വ഻വരങ്ങൽ ഈള് ീപ്പടഽത്തണം: 

a) ീേയ഻ം ീസറ്റ഻ല് ീമന് റ്, 
b) ീേയ഻ം ന഻രസ഻ക്കൽ ഄഥവഺ 
c) ഄധ഻ഔ ുഡഺക്കഽീമന് റ് അവശയീപ്പടൽ. 

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പ പര഼ക്ഷ 2 

തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഏത് ുഡഺക്കഽീമന് റ഻ലഺണ് രഽ ആന് -ുപഷയന് റ഻ന് നല് ഔഽന് 
എലലഺ ങ഻ഔ഻ത്സയഽീടയഽം വ഻ശദഺംശങ്ങൽ ുരകീപ്പടഽത്തഽന്ത്? 

I. ഄുനവഷണ റ഻ുപ്പഺര് ട്ട് 
II. ീസറ്റ഻ല് ീമന് റ് ഷ഼റ്റ് 

III. ുഔസ് ുപപ്പൽ 
IV. ുഹഺസ്പ഻റ്റൽ രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷൽ സര് ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ് 

 
 

D. ീെയ഻മഽഔളറീട റ഻സര്വ്വ഻ംഗ് 

1. റ഻സര്വ്വ഻ംഗ് 

ആത് ീേയ഻മഽഔളുീട സ്ഥ഻ത഻ ഄനഽസര഻ചാണ് ആന് ഷവററഽീട ബഽക്കഽഔള഻ൽ എലലഺ 
ീേയ഻മഽഔള് ക്കഽമഺയ഻ ഈ ടഺക്ക഻യ഻ട്ടുള വ വയവസ്ഥഔളുീട എണത്ത഻ീനയഺണ് 
പരഺമര് ശ഻ക്കഽന്ത്. ആത് വളീര ലള഻തമഺീണന്് ുതഺന്ഽം, റ഻സര് േ഻ംഖ് നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങള് ക്ക്  
വളീരുയീറ ന്ദ്ശദ്ധ ീങലഽുത്ത ടത് അവശയമഺണ് -  റ഻സര് േ഻ംഖ഻ങ്ങൽ ഏീതക഻ലഽം 
സമയതത് എീന്ത്ക഻ലഽം തഺളപ്പ഻ഴ സംഭവ഻ക്കഽഔയഺീണക഻ൽ ഄത് ആന് ഷവററഽീട 
ലഺഭത്ത഻ീനയഽം ുസഺള് വന് സ഻ മഺര് ജ഻ീനയഽം ബഺധ഻ക്കഽം. 

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പ പര഼ക്ഷ 3 
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ീേയ഻മഽഔളുീട സ്ഥ഻ത഻ ഄനഽസര഻ചാണ് ആന് ഷവററഽീട ബഽക്കഽഔള഻ൽ എലലഺ ീേയ഻മഽഔള് ക്കഽമഺയ഻ 
ഈ ടഺക്ക഻യ഻ട്ടുള വ വയവസ്ഥഔളുീട എണത്ത഻ീനയഺണ് പരഺമര് ശ഻ക്കഽന്ത് ----------- 

I. പാള഻ംഖ് 
II. ീന്ദ്പഺവ഻ഷന഻ംഖ് 
III. റ഻സര് േ഻ംഖ് 

IV. ആന് ീസറ്റ഻ംഖ് 

 

E. ുത് പഺര്ട്ട്യൂട്ട്ഇ അ്മ഻ന഻സ്ഡുത്ടറ്ററഽമഺരഽീട (ട഻പ഻എ) പങ്കഇ  

1. ഇത്ഫ യ഻ല് ട഻പ഻എഔളറീട ത്പുവശനം 

2000-ലഺണ് ആന്ത്യയ഻ീല ആന് ഷവറന് സ് ുമകലയ഻ുലക്ക് സവഔഺരയ ഔമ്പന഻ഔൽഔടന്് വന്ത്. 
ഄുതസമയത്ത് തീന്, അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ഈത്പന്ങ്ങളുീട അവശയം വര് ദ്ധ഻ചാണ് 
വര഻ഔയഽം ഄത് പഽത഻യ ഈത്പന്ങ്ങൽ പഽറത്ത഻റക്കഽന്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽഔയഽം ീങയ്ക്ത്.  
ഄങ്ങീന  അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ഻ൽ വ഻ല് പനയ്ക്ക്ക് ുശഷമഽള വ  ുസവനങ്ങള് ക്കഺയ഻ രഽ 
ശിംകല ുവണീമന് അവശയവഽം വര് ദ്ധ഻ചാണു വന്ഽ. ആങ്ങീനയഺണ് ുതഡ് പഺര് ട്ട഻ 
ഄ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്ററഽമഺൽക്ക് ഇ ുമകലയ഻ുലക്ക് ഔടന്ഽന്ത് ഄവസരം വന്ത്. 

ആത് മനസിന഻ലഺക്ക഻യ ആന് ഷവറന് സ് ീറഖഽുലറ്ററ഻ അന് റ് ീഡവലപ്ീമന് റ് ഄുതഺറ഻റ്റ഻, 
2001 ീസപ്തംബറ഻ൽ പഽറത്ത഻റക്ക഻യ 2001-ീല ഐഅര് ഡ഻എഐ (ുതഡ് പഺര് ട്ട഻ 
ഄ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്ററഽമഺൽ - അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ്) ീറഖഽുലഷന് സ് ന്ദ്പഔഺരം 
ഐഅര് ഡ഻എയഽീട ൂലസന് ുസഺീട വ഻പണ഻യ഻ുലക്ക് ഔടക്കഺൽ ട഻പ഻എഔീള ഄനഽവദ഻ചാണത്. 

ന഻ര്വചനം  

ീറഖഽുലഷന് സ് ന്ദ്പഔഺരം: 

“ുതഡ് പഺര് ട്ട഻ ഄ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്റൽ ഄഥവഺ ട഻പ഻എ എന്ഺൽ ഐഄര് ഡ഻എ (ുതഡ് പഺര് ട്ട഻ 
ഄ്മ഻ന഻ുസ്റ്റുറ്റഴ്സ് – അുരഺഖയ ുസവനം) ഄധ഻ഔിതരഽീട 2001-ീല ങട്ടന്ദ്പഔഺരം 
ൂലസന് സ് ുനട഻യ ഏീതഺരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽം അുരഺഖയുസവനങ്ങൽ നല് ഔഽന്ത഻നഺയ഻ രഽ 
ആന് ഷവറന് സ് ഔണ്പന഻യ഻ൽ ഫ഼സ് വഺങ്ങ഻ുയഺ ശണ്പളം വഺങ്ങ഻ുയഺ ുസവനം ീങയാറഺം”. 

“ട഻പ഻എയ഻ലാീടയഽള വ അുരഺഖയ ുസവനങ്ങൽ” എന്ഺൽ അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ബ഻സ഻നസിന് 
ീങയാറുന്ത഻ന് ആന് ഷവറര് ക്ക് ട഻പ഻എ നല് ഔഽന് ുസവനമഺണ്, പുക്ഷ ആത഻ൽ രഽ 
ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻യഽീട ബ഻സ഻നസിന് ഈള് ീപ്പടഽന്഻ലല ഄഥവഺ  ുനര഻ട്ട് ഄലലഺീതുയഺ 
അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ബ഻സിന഻നസിന഻ൽ ആടീപ്പടഽന്഻ലല ഄഥവഺ  ീേയ഻ം സവ഼ഔര഻ക്കുണഺ 
ുവ ടുയഺ എന് ത഼രഽമഺനത്ത഻ലഽം ഈള് ീപ്പടഽന്഻ലല. 

ഄങ്ങീന ട഻പ഻എയഽീട ുജഺല഻ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ വ഻ല് പനയ്ക്ക്കഽം ആഷയാവ഻നഽം 
ുശഷമഺണ് അരംഭ഻ക്കഽന്ത്. ട഻പ഻എഔളുീട ുസവനം ആന് ഷവറൽ ഈപുയഺഖ഻ക്കഺത്ത 

സഺഹങരയത്ത഻ൽ, ആന് -ീഹിസ് ട഼മഺണ് ുസവനം നല് ഔഽന്ത്. 

2. ുുരഺഖ  ഇന്ഷവറന്സ഻ന്ീറ വ഻ല്പനയ്ക്കഇ ുശഷമഽള്ള പ 

ുസവനം 

a) ര഻ക്കൽ ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ സവ഼ഔര഻ചാണഺൽ (ന്ദ്പ഼മ഻യം ഄടചാണത഻നഽം ുശഷം), പര഻രക്ഷ 

അരംഭ഻ക്കഽം. 

b) ുപഺള഻സ഻ ുസവനത്ത഻നഺയ഻ ട഻പ഻എ ഈപുയഺഖ഻ക്കഽന്ഽ ീടക഻ൽ, ആന് ഷവറൽ 
ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീനക്കഽറ഻ചാണും ുപഺള഻സ഻ീയക്കഽറ഻ചാണുമഽള വ വ഻വരങ്ങൽ ട഻പ഻എയ്ക്ക്ക് 
ൂഔമഺറഽം. 
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c) ട഻പ഻എ ഄംഖങ്ങീള ുങര് ക്കഽം (ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന് വയക്ത഻യഺണ് ീന്ദ്പഺുപ്പഺസൽ 
എന്ഺൽ ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരം പര഻രക്ഷയഽള വവരഺണ് ഄംഖങ്ങൽ) ഄത഻നഽുശഷം  
ീമംമ്പര് ഷ഻പ്പ് ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ ഔഺര് ഡ് എഴത഻ുയഺ ആലുന്ദ്ക്ടഺണ഻ക്കഺുയഺ നല് ഔഽം. 

d) അശഽപന്ദ്ത഻വഺസ സമയത്ത് ുപഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഄംഖങ്ങള് ക്ക് പ഻ന്ത്ഽണ 
അവശയമഺയ഻ വരഽുമ്പഺൽ ട഻പ഻എയഽീട ഄംഖതവം ഈപുയഺഖ഻ചാണ് ഔയഺഷ് ീലസ് 
ീസിഔരയവഽം ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങളും നടത്തഺം  

e) ട഻പ഻എ ീേയ഻ം ഄഥവഺ ഔയഺഷ് ീലസ് ഄഭയര് ഥ നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങൽ ീങയാറുഔയഽം 
ആന് ഷവററഽമഺയ഻ സമ്മത഻ചാണ഻ട്ടുള വ സമയപര഻ധ഻യ്ക്ക്കഽള വ഻ൽ ുസവനങ്ങൽ നല് ഔഽഔയഽം 
ീങയാറും 

ട഻പ഻എയഽീട പക഻ന് ീറ ന്ദ്പഥമ മഽഹാര് ത്തം അരംഭ഻ക്കഽന്ത്  ുസവനം നല് ഔഽന്ത഻നഺയ഻ 
ട഻പ഻എയഽീട ുപര഻ൽ ുപഺള഻സ഻ ന഼ക്ക഻ ീവയ്ക്ക്കഽന് സമയത്തഺണ്. ുസവനവഽമഺയ഻ 
ബന്ധീപ്പട്ട അവശയങ്ങൽ ുപഺള഻സ഻ ഔഺലഺവധ഻യ഻ലഽടന഼ളവഽം  ീേയ഻ം റ഻ുപ്പഺര് ട്ട് 
ീങയാറുന്ത഻നഺയ഻ ഄനഽവദ഻ചാണ഻ട്ടുള വ  ഔഺലഺവധ഻ വീരയഽം ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കഽം. 

അയ഻രക്കണക്ക഻ന് ുപഺള഻സ഻ഔള് ക്ക് ുസവനം നല് ഔഽുമ്പഺഴഽം, ഇ ന്ദ്പവര് ത്തനങ്ങൽ തഽടരഽം,  
ന്ദ്പുതയഔ഻ചാണും ഄുത ുപഺള഻സ഻ തീന് പഽതഽക്കഽുമ്പഺഴഽം ഄുത ട഻പ഻എ തീന് ുസവനം 
നല് ഔഽുമ്പഺഴഽം. 

3. ുത് പഺര്ട്ട്യൂട്ട്഻ അ്മ഻ന഻സ്ഡുത്ടറ്ററഽീട (ട഻പ഻എ) ഔടമഔൾ 

അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ഻ീല തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഔടമഔള്  ന഻ര് വഹ഻ക്കഽന്ത഻നഺണ് 
ുതഡ് പഺര് ട്ട഻ ഄ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്റൽ (ട഻പ഻എ) എന് അശയം തീന് ഈ ടഺക്ക഻യത്: 

a) അവശയമഺയ഻ വരഽന് സമയത്ത് സഺദ്ധയമഺയ എലലഺ ര഼ത഻ഔള഻ലഽം അുരഺഖയ 
ആന് ഷവറന് സ് ഈപുഭഺക്തഺക്കള് ക്ക് ുസവന ീസിഔരയം രഽക്കഽഔ. 

b) ശിംകലയ഻ല് ീപ്പട്ട അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത഻ട്ടുള വ ുരഺഖ഻യ്ക്ക്ക് ഔയഺഷ് ീലസ് 
ങ഻ഔ഻ത്സയ്ക്ക്കഽള വ ഏര് പ്പഺടഺക്കഽഔ. 

c) സമര് പ്പ഻ക്കഽന് ീേയ഻ം ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔളുീടയഽം ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻യഽീട 
മഺര് ഗുരകഔളുീടയഽം നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങളുീടയഽം ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഈപുഭഺക്തഺക്കളുീട 
ീേയ഻മഽഔൽ ുവഖത്ത഻ലഽം ന഼ത഻പാര് േവഽം ീസറ്റ഻ൽ ീങയാറുഔ. 

d) അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ീേയ഻മഽഔൽ ൂഔഔഺരയം ീങയാറുന്ത഻നഽം ഄനഽബന്ധ 

ുസവനങ്ങള് ക്കഽമഺയ഻ ന്ദ്പവര് ത്തനസജമഺയ വ഻ദദ്ധരദ്ധീര  സിഷ്ട഻ക്കഽഔ. 

e) ഈപുഭഺക്തഺക്കുളഺട് ഄനഽുയഺജയമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ സമയത്ത് തീന് ന്ദ്പത഻ഔര഻ക്കഽഔ. 

f) ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നയഺയമഺയ ന഻രക്ക഻ൽ ഏറ്റവഽം മ഻ഔചാണ അുരഺഖയ 
പര഻പഺലനം ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ പര഻തസ്ഥ഻ത഻ സിഷ്ട഻ക്കഽഔ. 

g) ുരഺഖഺവസ്ഥ, ീങലവഽഔൽ, നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങൽ, വഺസത്ത഻ന് ീറ ൂദര് ഗയം, 
തഽടങ്ങ഻യവയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഏറ്റവഽം പഽത഻യ ുഡറ്റഺ സിഷ്ട഻ക്കഺൽ സഹഺയ഻ക്കഽഔ. 

4. ഇന്ഷവററഽം ട഻പ഻എയഽം തമിറ഻ലഽള്ള പ ബന്ധമം 

മ഻ക്ക ആന് ഷവററഽമഺരഽം അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ഔള഻ൽ ട഻പ഻എയഽീട ുസവനങ്ങൽ 
ുപഺള഻സ഻ഔൽ വ഻റ്റത഻നഽുശഷമഽള വ ുസവനം ീങയാറുന്ത഻നഺണ് ഈപുയഺഖ഻ക്കഽന്ത് എന്ഺൽ 
ഔഽറചാണ് ആന് ഷവറര് മഺൽ ന്ദ്പുതയഔ഻ചാണും ൂലഫ് ആന് ഷവറന് സ് ുമകലയ഻ൽ ന഻ന്ഽള വവൽ 
ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന്ത഻ന് മഽമ്പഽള വ ൂവദയ പര഻ുശഺധനയ്ക്ക്കഽം ട഻പ഻എയഽീട ുസവനങ്ങൽ 
ഈപുയഺഖ഻ക്കഺറഽ ട്. 

ആന് ഷവററഽം ട഻പ഻എയഽം തമ്മ഻ലഽള വ ബന്ധം രഽ ഔരഺറഺണ്, രഽ ഔാട്ടം അവശയങ്ങളും 
നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങള് ക്കഽള വ ഗട്ടങ്ങളുമഺണ് ഔരഺറ഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന്ത്. ഐഅര് ഡ഻എഐ 
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അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് സ്റ്റഺന് ുഡര് ൂ ഡുസഷൽ മഺര് ഗുരകഔൽ ആുപ്പഺൽ ട഻പ഻എയഽം 
ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻യഽം തമ്മ഻ലഽള വ ഔരഺറ഻ന് ന്ദ്പഺമഺണ഻ഔമഺയ വയവസ്ഥഔൽ 
ന഻ര് ുദശ഻ക്കഽഔയഽം മഺര് ഗുരകഔൽ ഈ ടഺക്കഽഔയഽം ീങയ്ക്ത഻ട്ടു ട്. 

രഽ ആന് ഷവറൽ ട഻പ഻എയ഻ൽ ന഻ന്ഽം ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന് ുസവനങ്ങളഺണ് തഺീഴ 
ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്: 

A. ീനറ്റഇ ഇനവര്ക്ക഻ംഗ് ുസവനങ്ങളറീട ദഺതഺവ് 

ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത഻ട്ടുള വ വയക്ത഻ഔള് ക്ക് ഔയഺഷ് ീലസ് ുസവനങ്ങൽ ന്ദ്പദഺനം ീങയാറുന്ത഻നഺയ഻ 
ട഻പ഻എ രഺജയത്ത് ഈടന഼ളമഽള വ അശഽപന്ദ്ത഻ഔളുീട ശിംകലയഽമഺയ഻ ബന്ധം ഈ ടഺക്കണം. 
ഐഅര് ഡ഻എഐയഽീട ഏറ്റവഽം പഽത഻യ മഺര് ഗുരകഔൽ ഄനഽസര഻ചാണ് രഽ ന്ദ്ത഻-ഔക്ഷ഻ 
ബന്ധമഺണ് അവശയം, ഄതഺയത് ആന് ഷവറൽ, ീവറഽീത ട഻പ഻എയഽം ദഺതഺവ഻നഽം 
മുദ്ധയയലല. 

ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീടയഽം ആന് ഷവററഽീടയഽം ീങലവഽഔൽ ഔഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ 
ശിംകലയ഻ൽീപ്പട്ട അശഽപന്ദ്ത഻ഔളുമഺയ഻  പഺുക്കജഽഔള് ക്കഽം വ഻വ഻ധ ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷൽ 
നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങള് ക്കഽമഽള വ ന഻രക്ക് ഔഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഄവൽ വ഻ലുപശഽഔ ഔാട഻ ീങയാറണം. 

B. ുഔഺൾീസന്റര് ുസവനങ്ങൾ 

രഺന്ദ്ത഻യഽം പഔലഽം എന് വയതയഺസമ഻ലലഺീത ഄവധ഻ ദ഻വസങ്ങളും ഈള് പ്പീട അഴ്ങയ഻ൽ 
എലലഺ ദ഻വസവഽം എലലഺ സമയത്തഽം ലഭയഺമഺഔഽന് തരത്ത഻ൽ, ഄതഺയത് 24*7*365, 
ുടഺള് -ന്ദ്ഫ഼ നമ്പറഽഔുളഺടഽഔാട഻ രഽ ുഔഺൽ-ീസന് റൽ ട഻പ഻എയ്ക്ക്ക് ഈ ടഺര഻ക്കഽന്ത് 
ീപഺതഽുവ നലലതഺയ഻ര഻ക്കഽം. ട഻പ഻എയഽീട ുഔഺള് ീസന് റൽ തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്തഽമഺയ഻ 
ബന്ധീപ്പട്ട വ഻വരങ്ങൽ നല് ഔഺൽ ഔഴ഻യഽന്തഺയ഻ര഻ക്കണം: 

a) ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരം ലഭയമഺയ പര഻രക്ഷയഽം അനഽഔാലയങ്ങളും 

b) അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ീേയ഻മഽഔളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യഔലഽം 
നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങളും. 

c) ുസവനങ്ങളും ഔയഺഷ് ീലസ് ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷനഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട 
മഺര് ഗന഻ര് ുദശങ്ങൽ 

d) ശിംകലയ഻ല് ീപ്പട്ട അശഽപന്ദ്ത഻ഔീള ഔഽറ഻ചാണുള വ വ഻വരങ്ങൽ 

e) ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരം ലഭയമഺയ ബഺക്ക഻ തഽഔീയക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻വരങ്ങൽ 

f) ീേയ഻ം സ്ഥ഻ത഻ വ഻വരങ്ങൽ 

g) ീേയ഻ം ഈ ടഺഔഽന് സമയത്ത് ലഭയമലലഺത്ത ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔീളക്കഽറ഻ചാണുള വ 

ഄറ഻യ഻പ്പ്. 

 

 

 

 

 

C. ലഭ മഺയ ഔ ഺഷ് ഇനീലസ്ഡ ുസവനങ്ങൾ 

ന഻ര്വചനം  
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„ഔയഺഷ് ീലസ് ീഫസ഻ല഻റ്റ഻‟ എന്ഺൽ ആന് ഷവൽ ീങയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻യഽീട ങ഻ഔ഻ത്സഺ ീങലവ് 
ുപഺള഻സ഻യഽീട വയവസ്ഥയഽം ങട്ടവഽം ന്ദ്പഔഺരം ന്ദ്പ഼-ഒതൂറുസഷൽ ഄന്ദ്പാവൽ ലഭ഻ചാണ 
പര഻ധ഻ വീരയഽള വ തഽഔ ആന് ഷവറൽ ുനര഻ട്ട് ീനറ്റ് വര് ക്ക് ീന്ദ്പഺൂവഡര് ക്ക് നല് ഔഽം. 

ഇ ുസവനം നല് ഔഽന്ത഻ന്, ഔരഺൽ ന്ദ്പഔഺരം ആന് ഷവറര് ക്ക് അവശയമഺയ഻ വരഽന്ത്: 

a) ുപഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എലലഺ വ഻വരങ്ങളും  ട഻പ഻എയ്ക്ക്ക് ലഭയമഺയ഻ര഻ക്കണം. 
ട഻പ഻എയ്ക്ക്ക് ആത് നല് ഔഽഔ എന്ത് ആന് ഷവററഽീട ഔടമയഺണ്. 

b) ുപഺള഻സ഻യ഻ൽ ഈള് ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന് ഄംഖങ്ങളുീട  ുഡറ്റഺ യഺീതഺരഽ ഔഽറുവഺ പ഻ശുഔഺ 
ഔാടഺീത ട഻പ഻എയ്ക്ക്കഽം ലഭയവഽം ന്ദ്പഺപ്തവഽമഺയ഻ര഻ക്കണം. 

c) ുപഺള഻സ഻യഽം ട഻പ഻എയഽമഺയ഻ ആന് ഷവറൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ഔീള ബന്ധ഻പ്പ഻ക്കഽന് 
ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ ഔഺര് ഡ് ഄവൽ ൂഔയാറ഻ൽ ഔരഽതണം. ട഻പ഻എ ആഷയാ ീങയാറുന് ഇ 

ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ ഔഺര് ഡ് ന഻ര് ദ഻ഷ്ട മഺതിഔയ഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം ഄത് ഄംഖങ്ങള് ക്ക് ന഻ശ്ച഻ത 
സമയപര഻ധ഻ക്കഽള വ഻ല്  എത്ത഻ക്കണം ഄത഻ന് ുപഺള഻സ഻ ഔഺലഺവധ഻ ഈടന഼ളം സഺധഽത 
ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കണം. 

d) ഔയഺഷ് ീലസ് ീസിഔരയത്ത഻ന് ലഭ഻ചാണ ഄഭയര് ഥനയ഻ീല വ഻വരങ്ങളുീട 
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ അശഽപന്ദ്ത഻യ്ക്ക്ക് ട഻പ഻എ മഽന് ഔാൽ ഄനഽമത഻ ഄഥവഺ ഖഺരന് റ഻ ഔത്ത് 
ആഷയാ ീങയാറും. ആത് ഄസഽകത്ത഻ന് ീറ സവഭഺവം, ഈുദശ഻ക്കഽന് ങ഻ഔ഻ത്സ, 

ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന് എന്഼ ഄധ഻ഔ വ഻വരങ്ങൽ അവശയീപ്പുട്ടക്കഺം. 

e) വ഻വരങ്ങൽ ഄവയക്തുമഺ ലഭയമലലഺതുയഺ ആര഻ക്കഽഔയഺീണക഻ൽ, ട഻പ഻എയ്ക്ക്ക് 
ഔയഺഷ് ീലസ഻നഽള വ ഄഭയര് ഥന ന഻രസ഻ക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽം,  ഔയഺഷ് ീലസ് ീസിഔരയം 
ന഻രസ഻ക്കഽഔ എന്ത് ങ഻ഔ഻ത്സ ന഻ുഷധ഻ക്കഽഔീയന്് ഄീലലന്് വയക്തമഺക്കഽം. 
ഄംഖങ്ങള് ക്ക് പണം ഄടചാണ് ഄത് പ഻ന്഼ട് ീേയ഻ം ീങയാറഺനഽം സഺധ഻ക്കഽം, ുയഺഖയത 
ഄനഽസര഻ചാണ് ഄത് പര഻ഖണ഻ക്കഽം. 

f) ഄട഻യന്ത്ര സരര് ഭങ്ങള഻ൽ, ഄ്മ഻റ്റഺയത഻നഽുശഷം 24 മണ഻ക്കാറ഻നഽള വ഻ൽ 
ഄറ഻യ഻ക്കഽഔയഽം ഔയഺഷ് ീലസ഻ീനക്കഽറ഻ചാണ് അശയവ഻ന഻മയം നടത്തഽഔയഽം ീങയാറണം. 

D. ഉപുഭഺക്തി ബന്ധമവഽം ുഔഺണ്ടഺകട് മഺുനമെീമന്റഽം 

ഈപുഭഺക്തഺക്കള്  തങ്ങളുീട ഄനയഺയം ഄറ഻യ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ീസിഔരയം ട഻പ഻എയ്ക്ക്ക് 
ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കണം. അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ീേയ഻മഽഔള് ക്ക് ീപഺതഽുവ 
സഽക്ഷ്മപര഻ുശഺധനയഽം ീവര഻ഫ഻ുക്കഷനഽം ബഺധഔമഺണ്. ീങറ഻യ രഽ ശതമഺനം അുരഺഖയ 
ആന് ഷവറന് സ് ീേയ഻മഽഔൽ ുപഺള഻സ഻ വയവസ്ഥഔളുീടയഽം ങട്ടങ്ങളും പര഻ധ഻യ്ക്ക്ക് 
പഽറത്തഺയത഻നഺൽ ന഻രസ഻ക്കീപ്പടഺറഽ ീടന് ഔഺരയം ന്ദ്ശുദ്ധയമഺണ്. 

ഔാടഺീത, മ഻ക്ക അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ീേയ഻മഽഔള഻ലഽം ീേയ഻ം തഽഔയ഻ൽ ഔഽറചാണ് ഭഺഖം 
ഔ഻ഴ഻ക്കഺറഽ ട്. ആത്തരം ഔ഻ഴ഻ക്കലഽഔൽ ഈപുഭഺക്തഺക്കളുീട ഄസംതിപ്ത഻യ്ക്ക്ക് 
ഔഺരണമഺഔഽം, ന്ദ്പുതയഔ഻ചാണും ഔ഻ഴ഻ചാണത഻നഽള വ ഄഥവഺ ന഻രസ഻ചാണത഻നഽള വ ഔഺരണം 
വയക്തമഺയ഻ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന ഄറ഻യ഻ക്കഺത഻രഽന്ഺൽ 

ഄനയഺയങ്ങൽ ുവഖത്ത഻ൽ തീന് പര഻ഹര഻ചാണുീവന്് ഈറപ്പഺക്കഽന്ത഻ന്, ആന് ഷവറൽ 
ട഻പ഻എുയഺട് പരയഺപ്തമഺയ ഄനയഺയ പര഻ഹഺര മഺര് ഗം സവ഼ഔര഻ക്കഺൽ അവശയീപ്പടണം. 

E. ബ഻ലല഻ംഗ് ുസവനങ്ങൾ 

ബ഻ലലുംഖ് ുസവനങ്ങള഻ൽ, ആന് ഷവറൽ ട഻പ഻എയ഻ൽ 3 ഔഺരയങ്ങൽ ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽം: 

a) വ഻വ഻ധ തലങ്ങള഻ീല പര഻രക്ഷയഽീട ഈപുയഺഖം വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത഻നഽം തഽഔ 
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത഻നഽം ആന് ഷവറീറ സഹഺയ഻ക്കഽന് ര഼ത഻യ഻ലഽള വ സ്റ്റഺന് ുഡര് ഡ് 
ബ഻ലല഻ംഖ് മഺതിഔയ഻ൽ അയ഻ര഻ക്കണം. 
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b) ുരഺഖത്ത഻ന് ീറ ന഻ജസ്ഥ഻ത഻യ്ക്ക്ക് ഄനഽസിതമഺയ ങ഻ഔ഻ത്സയ്ക്ക്കഽള വ പണമഺണ് 
ഇടഺക്ക഻യീതന്് ഈറപ്പഺക്കഽഔ 

c) ുരഺഖന഻ര് ണയ-നടപട഻ന്ദ്ഔമ ുഔഺഡഽഔൽ ുശകര഻ക്കണം ഄങ്ങീന ഄഭയന്ദ്ന്ത്ര-ഄന്ത്ഺരഺന്ദ്ഷ്ട 
ന഻ലവഺരങ്ങള഻ൽ രഺജയത്തഽടന഼ളമഽള വ എലലഺ ട഻പ഻ഔളുീടയഽ ുഡറ്റഺ സ്റ്റഺന് ുഡര് ൂ ഡസ് 
ീങയാറഺൽ സഺധ഻ക്കഽം. 

ുഔഺഡ഻ംഖ്, തഺര഼ഫ് ീവര഻ൂഫ ീങയാറുഔ, ുശകര഻ചാണ ബ഻ലല഻ംഖ് ുഡറ്റഺ സ്റ്റഺന് ുഡര് ൂ ഡസ് 
ീങയാറുഔ എന്഼ ുജഺല഻ഔള്  ീങയാറുന്ത഻ന് പര഻ശ഼ലനം ലഭ഻ചാണത഻നഽം ഔഴ഻വഽള വതഽമഺയ 
ഈദയഺഖസ്ഥൽ ട഻പ഻എയഽീട ഔാീട ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കണം. 

F. ീെയ഻ം നടപട഻ത്ഔമങ്ങളറം ുപയ്ീമന്റ് ുസവനങ്ങളറം 

ട഻പ഻എ വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന് ഏറ്റവഽം സക഼ര് ണമഺയ ുസവനമഺണ഻ത്. ട഻പ഻എ 

ആന് ഷവറര് ക്ക് വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന് ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്ഔമ ുസവനങ്ങൽ ീപഺതഽുവ ഄറ഻യ഻പ്പ് 
രജ഻സ്റ്റൽ ീങയാറുന്ത഻ൽ തഽടങ്ങ഻ ഄനഽമത഻യ്ക്ക്കഽം ുപയ്ക്ീമന് റ഻നഽമഺയ഻ ശഽപഺര് ശ ീങയാറുന് 
നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങൽ വീരയഽള വ രഽ സമ്പാര് ണ ുസവനമഺണ്.  

ആന് ഷവററ഻ൽ ന഻ന്ഽം ലഭ഻ക്കഽന് ഫ ടഽഔൽ ഈപുയഺഖ഻ചാണഺണ് ീേയ഻മഽഔളുീട ുപയ്ക്ീമന് റ് 
നല് ഔഽന്ത്. ഫ ടഽഔൽ ഄഡവഺന് സ് തഽഔയഺയ഻ട്ട് ട഻പ഻എയ്ക്ക്ക് നല് ഔഽം ഄഥവഺ ആന് ഷവറൽ 
ുനര഻ട്ട് ഈപുഭഺക്ത഻ന് ീറ ഄഥവഺ അശഽപന്ദ്ത഻യഽീട ബഺക് ഄീക്കി ട഻ുലക്ക് ആടഽം. 

ലഭ഻ക്കഽന് പണത്ത഻ന് ീറ ഔണക്ക് ട഻പ഻എ സാക്ഷ഻ക്കഽഔയഽം ഄത് ത഻ട്ടീപ്പടഽത്ത഻ ആന് ഷവറന് സ് 
ഔമ്പന഻യ്ക്ക്ക് ഔണക്ക് നല് ഔഽഔയഽം ീങയാറണം.  ഄനഽമത഻ ലഭ഻ചാണ ീേയ഻മഽഔള് ക്ക് ഴ഻ീഔ 
മീറ്റഺരഽ അവശയത്ത഻നഽം ഇ പണം ഈപുയഺഖ഻ക്കരഽത്.  

G. മഺുനമെീമന്ീറ ഇന്െര്ുമഷന് ുസവനങ്ങൾ 

ട഻പ഻എ ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങൽ ീങയാറുഔയഽം ീേയ഻മഽഔളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എലലഺ 
വ഻വരങ്ങളും ന്ദ്പുതയഔമഺയ഻ ഄഥവഺ രഽമ഻ചാണ് ട഻പ഻എയഽീട പക്കൽ ലഭയമഺണ്. 
ആന് ഷവറര് ക്ക് വ഻വ഻ധ അവശയങ്ങള് ക്ക് ഇ ുഡറ്റഺ അവശയമഺണ്, ഄത്തരം ുഡറ്റഺ 
ഔിതയമഺയഽം സമയഺധ഻ഷ്ഠ഻തമഺയഽം ട഻പ഻എ നല് ഔണം. 

അയത഻നഺൽ ആന് ഷവററഽമഺൽ ആഷയാ ീങയാറുന് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ഔളുീട 
ഔഺരയത്ത഻ൽ ട഻പ഻എയഽീട ുസവനങ്ങൽ, ങ഻ല ന്ദ്പവര് ത്തനങ്ങള഻ലഽം അവശയങ്ങൽ 
ഄനഽസര഻ചാണും ആന് ഷവററഽമഺയ഻ട്ടുള വ ഔരഺൽ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽം പര഻മ഻തീപ്പടഽത്ത഻ുയക്കഽം. 

H. ട഻പ഻എയഽീട ത്പത഻െലം 

ആത്തരം ുസവനങ്ങള് ക്ക്,  തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ീരണത്ത഻ന് ീറ ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ 
ട഻പ഻എയ്ക്ക്ക് ഫ഼സ് നല് ഔഽം 

a) ഈപുഭഺക്തഺവ഻ൽ ന഻ന്ഽം ഇടഺക്കഽന് ന്ദ്പ഼മ഻യത്ത഻ന് ീറ ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺനം (ുസവന 
ന഻ഔഽത഻ ഴ഻ീഔ), 

b) ന഻ര് വങ഻ചാണ഻ട്ടുള വ സമയപര഻ധ഻യ഻ൽ ുസവനം നല്പ്ഔഽന് ഒുരഺ ഄംഖത്ത഻നഽം ന഻ശ്ച഻ത 
തഽഔ എന് ഔണക്ക഻ൽ, 

c) ട഻പ഻എ നല് ഔഽന് ുസവനത്ത഻ന് ീറ ഒുരഺ ആടഺപഺടഽഔള് ക്കഽം ന഻ശ്ച഻ത തഽഔ – ഈദഺ. 
ഒുരഺ ആഷയാ ീങയാറുന് ഄംഖതവ ഔഺര് ഡ഻നഽമഽള വ ീങലവ്, ഒുരഺ ീേയ഻മ഻ന് ീറയഽം 
ീങലവ്, തഽടങ്ങ഻യവ. 

ഄങ്ങീന ട഻പ഻എയഽീട ുസവനത്ത഻ലാീട, ആന് ഷവറര് ക്ക് തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്തവ 
ന്ദ്പഺപ്തമഺഔഽം: 

i. ഔയഺഷ് ീലസ് ുസവനങ്ങൽ 
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ii. ുഡറ്റഺ ുശകരണവഽം വ഻ശഔലനവഽം 

iii. മണ഻ക്കാൽ ുഔഺള് ീസന് റഽം ഈപുഭഺക്തി ുസവനവഽം 

iv. അശഽപന്ദ്ത഻ഔളുീടയഽം മറ്റ് ൂവദയസഹഺയ ീസിഔരയങ്ങളുീടയഽം ശിംകല 

v. വല഻യ വ഻ഭഺഖം ഈപുഭഺക്തഺക്കള് ക്ക് പ഻ന്ത്ഽണ നല് ഔഺൽ സഺധ഻ക്കഽം. 

vi. ീേയ഻മഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഈപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ ആടീപടഺനഽള വ ീസിഔരയം 

vii. ന഻രക്കഽഔളും നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങള് ക്കഽള വ ീങലവഽഔളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് 
അശഽപന്ദ്ത഻ഔളുമഺയ഻ വ഻ലുപശഽഔ 

viii. സഺുകത഻ഔപരമഺയ ുസവനങ്ങള഻ലാീട ലള഻തമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ ഈപുഭഺക്തി ുസവനം 

ix. സംശയഺസ്പദമഺയ ുഔസഽഔൽ ീവര഻ൂഫ ീങയാറുഔയഽം ഄുനവഷ഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറുഔ. 

x. വ഻വ഻ധ ഔമ്പന഻ഔളുീട ീേയ഻ം മഺതിഔ വ഻ശഔലനം ീങയാറുഔയഽം  ീങലവഽഔൽ, 
നാതനമഺയ ങ഻ഔ഻ത്സ ര഼ത഻ഔൽ, പഽത഻യ ന്ദ്പവണതഔൽ എന്഻വീയപ്പറ്റ഻യഽള വ 

സക഼ര് ണമഺയ വ഻വരങ്ങൽ ലഭ഻ക്കഽഔ, ഔിന്ദ്ത഻മം ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽഔ. 

xi. ുസവനങ്ങളുീട ലഭയത ുവഖത്ത഻ൽ വ഻ഔസ഻പ്പ഻ക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽം. 

 

F. ീെയ഻ം മഺുനമെീമന്റ് – വ ക്ത഻ഖത അപഔടം 

1. വ ക്ത഻ഖത അപഔടം 

ന഻ര്വചനം  

ഄപഔടം മാലമഽള വ മരണം ൂവഔലയം (പാര് ണം⁄ഭഺഖ഻ഔം), തഺല് ക്കഺല഻ഔ പാര് ണ 
ൂവഔലയം എന്഻വയ്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷ നല് ഔഽന് അനഽഔാലയ ുപഺള഻സ഻യഺണ് വയക്ത഻ഖത 
ഄപഔട ുപഺള഻സ഻, ആത് ഈത്പന്ം ഄനഽസര഻ചാണ് ഄപഔടം മാലമഽള വ ങ഻ഔ഻ത്സ 

ീങലവഽഔൽ, മരണഺന്ത്ര ഔര് മ്മങ്ങള് ക്കഽള വ ീങലവഽഔള് , തഽടങ്ങ഻യ ഄധ഻ഔ പര഻രക്ഷഔളും 
വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറഺറഽ ട് 

വയക്ത഻ഖത ഄപഔട ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരം പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ത്  “ഄപഔടത്ത഻നഺണ്”. 

ന഻ര്വചനം  

ഄപഔടം എന്ത് ബഺഹയശക്ത഻, ലഹള, ദിശയമഺയ ഔഺരണങ്ങളഺൽ ( പുക്ഷ ഏീതക഻ലഽം 
ഄസഽകം ഈള് ീപ്പടഽന്഻ലല) ീപീട്ടന്ഽ ടഺഔഽന്തഽം മഽന് ഔാട്ട഻ ന്ദ്പവങ഻ക്കഺനഺവഺത്തതഽം 
ഄന്ദ്പ഼ത഻ക്ഷ഻തവഽമഺയ സരര് ഭമഺണ്. 

ീേയ഻ം ഄറ഻യ഻പ്പ് ലഭ഻ചാണ് ഔഴ഻ഞ്ഞഺൽ ീേയ഻മഽഔളുീട മഺുനജൽ ജഺന്ദ്ഖതുയഺീട തഺീഴ 
ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഔഺരയങ്ങൽ പര഻ുശഺധ഻ക്കണം: 

a) ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരം ീേയ഻ം ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷയഽ ുടഺ 

b) നഺശനഷ്ടമഽ ടഺ ത഼യത഻യ഻ൽ ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഺബലയത്ത഻ലഽ ടഺയ഻രഽുന്ഺ എന്ഽം 
ന്ദ്പ഼മ഻യം ലഭ഻ചാണ഻ട്ടു ുടഺ എന്ഽം 

c) ുപഺള഻സ഻ ഔഺലഺവധ഻യ഻ലഺുണഺ നഷ്ടം സംഭവ഻ചാണത് 

d) “ഄപഔടം” മാലമഺുണഺ നഷ്ടം ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കഽന്ത് 
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e) ഏീതക഻ലഽം തരത്ത഻ലഽള വ ഔിന്ദ്ത഻മം നടത്ത഻ട്ടു ുടഺ എന്് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽഔ, 
അവശയീമക഻ൽ ഄുനവഷണം നടത്തഽഔ 

f) ീേയ഻ം രജ഻സ്റ്റൽ ീങയ്ക്ത് ഄത഻നഺയ഻ ഔരഽതല് ധനം സിഷ്ട഻ക്കഽഔ 

g) ീേയ഻ം ുസവന സമയം പഺല഻ക്കഽഔയഽം ീേയ഻മ഻ന് ീറ ന഻ജസ്ഥ഻ത഻ ഈപുഭഺക്തഺവ഻ീന 
ഄറ഻യ഻ക്കഽഔ. 

2. ീെയ഻മഽഔളറീട അുനവഷണം 

ീേയ഻ം ഄറ഻യ഻പ്പ഻ൽ ഄഥവഺ ീേയ഻ം ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔള഻ൽ ഏീതക഻ലഽം തരത്ത഻ലാള വ 

ജഺന്ദ്ഖത ഄഥവഺ അശയഔഽഴപ്പം ന്ദ്ശദ്ധയ഻ൽീപ്പട്ടഺൽ, ഄത് ീവര഻ൂഫ ീങയാറുന്ത഻നഺയ഻ 
ീന്ദ്പഺഫഷണൽ ഄുനവഷണീന ന഻ുയഺഖ഻ക്കഽഔ. 

 

ഉദഺഹരണം 

വയക്ത഻ഖത ഄപഔട ീേയ഻മഽഔളുീട ജഺന്ദ്ഖതഔളഺണ് (ഔാടഽതല്  ഄുനവഷണങ്ങള് ക്ക് പുക്ഷ 

ഔിന്ദ്ത഻മം സംഭവ഻ചാണുീവന്ത഻ന്  ഄഥവഺ ീേയ഻ം ഔിന്ദ്ത഻മമഺീണന്് സാങനീയഺന്ഽമ഻ലല): 

 ഄട഻യ്ക്ക്കട഻ ഈ ടഺഔഽന് ീേയ഻മഽഔൽ (ആന് ഷവറന് സ് അരംഭ഻ചാണ് ഄധ഻ഔ ഔഺലം 
അഔഽന്ത഻ന് മഽമ്പഽള വ ീേയ഻ം) 

 ദ഼ര് ഗഔഺലീത്ത ൂവഔലയത്ത഻ന് ഈയര് ന് അഴ്ങുതഺറഽമഽള വ അനഽഔാലയം 
 ീേയ഻ം ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔള഻ൽ പ഻ശഔ് (അശയഔഽഴപ്പം) 
 രഽ ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ന്഻ലധ഻ഔം ീേയ഻മഽഔൽ 
 മദയം ഈപുയഺഖ഻ചാണുീവന് സാങന 
 അംതൃഹതയയഺുണഺ എന് സംശയം 
 ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ വ ട഻ുയഺട഻ചാണുപ്പഺൽ ഈ ടഺയ രഺന്ദ്ത഻ഔഺല ുറഺഡ് ഄപഔടം 
 പമ്പ് ഔട഻ുയല് ക്കഽഔ 
 ീവള വത്ത഻ൽ മഽങ്ങഽഔ 
 ഈയരത്ത഻ല്  ന഻ന്ഽം വ഼ഴഽഔ 
 ഄസഽകവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ുഔസഽളഺുണഺ എന് സംശയം 
 വ഻ഷബഺധുയല് ക്കഽഔ 
 ീഔഺലപഺതഔം 
 ബഽള വറ്റ് മാലമഽള വ പര഻ക്ക് 
 ഹ഻മബഺധ മാലം ഄന്ദ്പതയക്ഷമഺഔൽ 
 നരഹതയ, തഽടങ്ങ഻യവ. 

ഄുനവഷണത്ത഻ന് ീറ മഽകയ ലക്ഷയ്ങ്ങൽ: 

a)  നഺശനഷ്ടം ഈ ടഺയത഻ന് ീറ ഔഺരണം പര഻ുശഺധ഻ക്കഽഔ. 

b) നഺശനഷ്ടത്ത഻ന് ീറ സവഭഺവവഽം ുതഺതഽം വ഻ലയ഻രഽത്തഽഔ. 

c) ീതള഻വഽഔളും വ഻വരങ്ങളും ുശകര഻ക്കഽഔ. 

d) ീേയ഻ം തഽഔയഽീട ഔഺരയത്ത഻ൽ ഏീതക഻ലഽം തരത്ത഻ലഽള വ ഔിന്ദ്ത഻മുമഺ ഔപടുമഺ 
നടന്഻ട്ടു ുടഺ എന്് ഔ ടഽപ഻ട഻ക്കഽഔ. 

ത്ശത്പ഻ക്കഽഔ:  ഄുനവഷണത്ത഻ന് ീറ ലക്ഷ്ം വസ്തഽന഻ഷ്ഠതഔൽ പര഻ുശഺധ഻ക്കഽഔയഽം 

അവശയമഺയ ീതള഻വഽഔൽ ുശകര഻ക്കഽഔയഽം ീങയാറുന് എന്തഺണ്. 

ഄുനവഷണഔന് ഄുനവഷണത്ത഻ന് അവശയമഺയ മഺര് ഗന഻ര് ുദശങ്ങൽ ീേയ഻ം പര഻ുശഺധഔൽ 
നല് ുഔ ടത് വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട അവശയമഺണ്. 



 

270 

 

ഉദഺഹരണം 

ുഔസ് മഺര് ഗന഻ര് ുദശത്ത഻നഽള വ ഈദഺഹരണം: 

ുറഺ് അപഔടം 

i.  എുപ്പഺഴഺണ് സംഭവം ഈ ടഺയത് – ഔിതയമഺയ സമയവഽം ത഼യത഻യഽം സ്ഥലവഽം? 

ii.  ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ ഄപഔടം ഈ ടഺഔഽന് സമയത്ത് ഔഺല് നട യഺന്ദ്ത഻ഔുനഺ 
വഺഹനത്ത഻ീല യഺന്ദ്തക്കഺരുനഺ⁄ പ഻ന്഻ല഻ര഻ക്കഽഔയഺയ഻രഽുന്ഺ ഄഥവഺ വഺഹനം 
ഒട഻ക്കഽഔയഺയ഻രഽുന്ഺ? 

iii.  ഄപഔടീത്തക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻വരണം, എങ്ങീന ഄപഔടം സംഭവ഻ചാണത്? 

iv.  ഄപഔടം ഈ ടഺയ സമയത്ത് ആന്  ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ മദയപ഻ചാണ഻രഽുന്ഺ? 

v.  മരണം സംഭവ഻ചാണ സഺഹങരയത്ത഻ൽ, മര഻ചാണ ഔിതയം ത഼യത഻യഽം സമയവഽം, 
മര഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽമ്പ് ലഭ഻ചാണ ങ഻ഔ഻ത്സ, ഏത് അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ, തഽടങ്ങ഻യ 
വ഻ശദഺംശങ്ങൽ? 

അപഔടത്ത഻ന് സഺത്പ മഺയ ഔഺരണങ്ങൾ: 

ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ഄഥവഺ മറഽഔക്ഷ഻യഽീട വഺഹനത്ത഻ന് ീറ ീമക്കഺന഻ക്കൽ 
തഔരഺറ് (സ്റ്റ഼യറ഻ംഖ്, ുന്ദ്ബക്ക് തഽടങ്ങ഻യവയഽീട തഔരഺറ്), വഺഹനത്ത഻ന് ീറ 
ൂന്ദ്ഡവര് ക്കഽ ടഺഔഽന് ഏീതക഻ലഽം ഄസഽകം (ഹിദയഺഗഺതം, ങഽഴല഻, തഽടങ്ങ഻യവ), 
മദയപ഻ചാണ് വ ട഻ുയഺട഻ക്കഽഔ, ുമഺശമഺയ ുറഺഡ്, ുമഺശമഺയ ഔഺലഺവസ്ഥ, 

വഺഹനത്ത഻ന് ീറ ുവഖത തഽടങ്ങ഻യവ. 

വ ക്ത഻ഖത അപഔട ീെയ഻മഽഔള഻ീല സഺത്പ മഺയ ഔിത്ത഻മത്ത഻നഽം 
ഔപടതയ്ക്കഽമഽള്ള പ ച഻ല ഉദഺഹരണങ്ങളഺണ്: 

i. ട഻ട഻ഡ഻ ഔഺലഺവധ഻ ീപഺരഽപ്പ഻ചാണ് ഔഺണ഻ക്കഽഔ. 

ii. ഄസഽകം എന്ത് ഄപഔടമഺയ഻ വരഽത്ത഻ത഼ര് ക്കഽഔ ഈദഺ. പുത്തഺളജ഻ക്കൽ 
ഔഺരണത്തഺലഽള വ നടഽുവദന പ഻എ ീേയ഻മഺയ഻ ഔഺണ഻ക്കഽഔ. 

iii. ു നരീത്തയഽ ടഺയ ഄപഔടങ്ങൽ ആുപ്പഺൽ ഈ ടഺയതഺയ഻ ഔഺണ഻ക്കഽഔ, സഺധഺരണ 
മരണം ഔിന്ദ്ത഻മമഺയ഻ ുരകഔളു ടഺക്ക഻ ഄപഔടമരണമഺയ഻ വരഽത്ത഻ത്ത഼ര് ക്കഽഔ 
ഄഥവഺ ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഖവസ്ഥ ഄപഔടത്ത഻ന് ുശഷം മരണത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽഔ. 

iv. അംതൃഹതയ ഄപഔടമരണങ്ങളഺയ഻ ഔഺണ഻ക്കഽഔ. 

വയക്ത഻ഖത ഄപഔട ീേയ഻ം ന്ദ്പുതയഔ഻ചാണും ീഡത്ത് ീേയ഻മഽള വത്, ീസറ്റ഻ല്  
ീങയാറുന്ത഻നഽള വ വളീര ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ുഡഺക്കഽീമന് റഺണ് ഡ഻സ്ങഺര് ജ് ീവിചാണൽ.  
ീന്ദ്പഺുപ്പഺസല഻ന് ീറ സമയത്ത് തീന് ുനഺമ഻ന഻ീയക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ 
ുശകര഻ക്കഽഔയഽം ഄത് ുപഺള഻സ഻യഽീട ഭഺഖമഺുക്ക ടത് വളീര ഄതയഺവശയമഺണ്. 

3. ീെയ഻ം ുഡഺക്കഽീമന്ുറഷന് 

പട്ട്യൂട്ട്഻ഔ 2.3 
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ീഡത്തഇ ീെയ഻ം 

a) സമ്പാര് ണമഺയ഻ പാര഻പ്പ഻ചാണ് ീേയ഻ം ീങയാറുന് ുനഺമ഻ന഻⁄ 
ഔഽടഽംബഺംഖം പ്പ഻ട്ട വയക്ത഻ഖത ഄപഔട ീേയ഻ം ുഫഺം 

b) എഫ്ഐഅറ഻ന് ീറ യഥഺര് ഥ ഄഥവഺ സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ 
പഔര് പ്പ് (എഫ്ഐഅൽ⁄പ് ങഺനമ⁄ആന് ഔവസ്റ്റ് 
പ് ങഺനമയഽീട സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ പഔര് പ്പ്). 

c) ീഡത്ത് സര് ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ഻ന് ീറ യഥഺര് ഥ ഄഥവഺ 
സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ പഔര് പ്പ്. 

d) ുപഺസ്റ്റ്ുമഺര് ട്ടം നടത്ത഻യ഻ട്ടു ീടക഻ൽ ഄത഻ന് ീറ 
റ഻ുപ്പഺര് ട്ട഻ന് ീറ സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ പഔര് പ്പ്. 

e) എഎംഎല്  ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔളുീട സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ 
പഔര് പ്പ്  – ുപര് ീവര഻ൂഫ ീങയാറുന്ത഻ന് (പഺസ്ുപഺര് ട്ട്⁄ 
പഺന് ഔഺര് ഡ്⁄ ുവഺട്ടൽ ഐഡ഻⁄ ൂന്ദ്ഡവ഻ംഖ് ൂലസന് സ്) 
ുമല് വ഻ലഺസം ീവര഻ൂഫ ീങയാറുന്ത഻ന് (ീടല഻ുഫഺൽ ബ഻ലല് ⁄ 

ബഺക് ഄീക്കി ട് ുസ്റ്ററ്റ്ീമന് റ്⁄ ആലന്ദ്ക്ട഻സ഻റ്റ഻ ബ഻ലല്⁄ുറഷൽ 
ഔഺര് ഡ്). 

f) എലലഺ ന഻യമപരമഺയ ഄവഔഺശ഻ഔളും പ്പ഻ട്ട് ുനഺട്ടൂറസ് 
ീങയ്ക്ത സതയവഺങ്മാലവഽം ആന് ീഡമ഻ന഻റ്ര഻ ുബഺ ടഽം 
ഄടങ്ങ഻യ  ന഻യമപരമഺയ ഄവഔഺശ഻യഺീണന്് 
ീതള഻യ഻ക്കഽന് സര് ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്. 

സ്ഥ഻രമഺയ 

പാര്ണ്ണ 

ൂവഔല ത്ത഻ന്

ീറയഽം 
(പ഻ട഻ഡ഻) 
സ്ഥ഻രമഺയ 

ഭഺഖ഻ഔ 

ൂവഔല ത്ത഻ന്

ീറയഽം ീെയ഻ം 

a) ീേയ഻ം ീങയാറുന് വയക്ത഻ സമ്പാര് ണമഺയ഻ പാര഻പ്പ഻ചാണ് പ്പ഻ട്ട 
വയക്ത഻ഖത ഄപഔട ീേയ഻ം ുഫഺം. 

b) അവശയീമക഻ൽ, എഫ്ഐഅറ഻ന് ീറ യഥഺര് ഥ ഄഥവഺ 
സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ പഔര് പ്പ്. 

c) രഽ സ഻വ഻ല്  സര് ജൽ ഄഥവഺ തതഽലയ പദവ഻യ഻ലഽള വ രഽ 
ുഡഺക്ടൽ ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ൂവഔലയം 
സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻ നല് ഔഽന് പാര് ണ ൂവഔലയ 
സര് ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്. 

തഺല്ക്കഺല഻ഔ 

പാര്ണ്ണ 

ൂവഔല ം 
(ട഻ട഻ഡ഻) 

a) ൂവഔലയത്ത഻ന് ീറ വ഻ഭഺഖവഽം ൂവഔലയത്ത഻ന് ീറ 
ഔഺലഗട്ടവഽം ഔഺണ഻ചാണ് ങ഻ഔ഻ത്സ഻ക്കഽന് ുഡഺക്ടൽ നല് ഔഽന് 
ീമഡ഻ക്കൽ സര് ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്. ഄവധ഻ ഔഺലഗട്ടത്ത഻ന് ീറ 
വ഻ശദഺംശങ്ങളടങ്ങ഻യ ീതഺഴ഻ലഽടമ പ്പ഻ട്ട് സ഼ല്  ീങയ്ക്ത 
ല഼വ് സര് ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്. 

b) ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ സഺധഺരണയഺയഽള വ ുജഺല഻ഔൽ 
ന഻ര് വഹ഻ക്കഽന്ത഻ന് ന്ദ്പഺപ്തനഺീണന്് ങ഻ഔ഻ത്സ഻ക്കഽന് 
ുഡഺക്ടൽ സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ ഫ഻റ്റ്ീനസിന് സര് ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്. 

മഽഔള഻ല്  ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ല഻സ്റ്റ് സാങന മഺന്ദ്തമഺണ്, ുഔസ഻ന് ീറ സ്ഥ഻ത഻ഖത഻ ഄനഽസര഻ചാണ്  
ഄധ഻ഔ ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔൽ (മഽറ഻വ഻ന് ീറ, ഄപഔടമഽ ട ൂസറ്റ഻ന് ീറ ുഫഺുട്ടഺന്ദ്ഖഺഫഽഔൽ, 
തഽടങ്ങ഻യവ) അവശയമഺയ഻ വുന്ക്കഺം. 

 

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പ പര഼ക്ഷ 4 
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തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഏത് ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔളഺണ് സ്ഥ഻രമഺയ പാര് ണ ൂവഔലയ 
ീേയ഻മ഻ന് അവശയമ഻ലലഺത്തത്? 

I. ീേയ഻ം ീങയാറുന് വയക്ത഻ സമ്പാര് ണമഺയ഻ പാര഻പ്പ഻ചാണ് പ്പ഻ട്ട വയക്ത഻ഖത ഄപഔട 
ീേയ഻ം ുഫഺം. 

II. അവശയീമക഻ൽ, എഫ്ഐഅറ഻ന് ീറ യഥഺര് ഥ ഄഥവഺ സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ പഔര് പ്പ്. 
III. രഽ സ഻വ഻ല്  സര് ജൽ ഄഥവഺ തതഽലയ പദവ഻യ഻ലഽള വ രഽ ുഡഺക്ടൽ ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത 
വയക്ത഻യഽീട ൂവഔലയം സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻ നല് ഔഽന് പാര് ണ ൂവഔലയ 
സര് ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്. 

IV. ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ സഺധഺരണയഺയഽള വ ുജഺല഻ഔൽ ന഻ര് വഹ഻ക്കഽന്ത഻ന് 
ന്ദ്പഺപ്തനഺീണന്് ങ഻ഔ഻ത്സ഻ക്കഽന് ുഡഺക്ടൽ സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ ഫ഻റ്റ്ീനസിന് 
സര് ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്. 

 
 

G. ീെയ഻ം ൂഔഔഺര ം ീചയ്യല് - ഒവര്സ഼സ്ഡ ത്ടഺവല് 

ഇന്ഷവറന്സ്ഡ 

1. ഒവര്സ഼സ്ഡ ത്ടഺവല് ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ുപഺള഻സ഻ 

ഒവര് സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് ുനഺൽ-ീമഡ഻ക്കൽ അനഽഔാലയങ്ങൽക്ക് 
പര഻രക്ഷ നല് ഔഽന് ഄുനഔം വ഻ഭഺഖങ്ങളു ീടക഻ലഽം, ഇ ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരം മഽകയ 
പര഻രക്ഷ നല് ഔഽന്ത് ൂവദയ-ുരഺഖ അനഽഔാലയത്ത഻ന് അയത഻നഺൽ,  ആത഻ന് ീറ 
ഄ ടര് ൂ ററ്റ഻ംഖഽം ീേയ഻ം മഺുനമെീമന് റഽം ഔഺലഺഔഺലങ്ങളഺയ഻ അുരഺഖയ 
ആന് ഷവറന് സ഻ലഺണ് വരഽന്ത്. 

ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരമഽള വ പര഻രക്ഷ തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻ഭഺഖങ്ങളഺയ഻ 
തരംത഻ര഻ക്കഺം. രഽ ന്ദ്പുതയഔ ഈത്പന്ം തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് അനഽഔാലയങ്ങള഻ൽ 
എലലഺം ഄഥവഺ ഔഽറചാണ് എണത്ത഻ന് പര഻രക്ഷ നല് ഔഽം: 

a) ൂവദയ-ുരഺഖ വ഻ഭഺഖം 

b) ന്ദ്പതയഺനയ഻ക്കലഽം ഴ഻പ്പ഻ക്കലഽം 

c) വയക്ത഻ഖത ഄപഔട പര഻രക്ഷ 

d) വയക്ത഻ഖത ബഺദ്ധയത 

e) മറ്റ് ുനഺൽ-ീമഡ഻ക്കൽ പര഻രക്ഷ: 

i.      ന്ദ്ട഻പ്പ് റദഺക്കഽഔ 
ii. ന്ദ്ട഻പ്പ഻ന് ഔഺലതഺമസം ഈ ടഺഔഽഔ 
iii. ന്ദ്ട഻പ്പ് തടസിനീപ്പടഽഔ 
iv. ഔണക്ഷന്  നഷ്ടീപ്പടഽഔ 
v. ീങക്ക് ീങയ്ക്ത ബഺുഗജ് ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഔഺലതഺമസം 
vi. ീങക്ക് ീങയ്ക്ത ബഺുഗജ് നഷ്ടീപ്പടഽഔ 

vii. പഺസ്ുപഺര് ട്ട് നഷ്ടീപ്പടഽഔ 
viii. ഄട഻യന്ത്ര ഔയഺഷ് ഄഡവഺന് സ് 
ix. ൂഹജഺക്ക് ഄലവന് സ് 
x. ജഺമയ ുബഺ ട് ആന് ഷവറന് സ് 

xi. ൂഹജഺക്ക് പര഻രക്ഷ 

xii. സ്ുപഺണ് സൽ സംരക്ഷണം 
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xiii. ഔരഽണഺന്ദ്ദമഺയ സരര് ശനം 
xiv. പഠനം തടസിനീപ്പടഽഔ 
xv. ഭവനുഭദനം 

ുപര് പറയഽന്ത് ുപഺീല തീന്,  വ഻ുദശത്ത് യഺന്ദ്ത ുപഺഔഽന് അളുഔീള 
ഈുദശ഻ചാണുള വതഺണ് ുപഺള഻സ഻,  നഺശനഷ്ടം ആന്ത്യയ്ക്ക്ക് പഽറത്തഺയ഻ര഻ക്കഽം നടക്കഽഔ എന്ത് 
സവഺഭഺവ഻ഔമഺണ്, ഄത് റ഻ുപ്പഺര് ട്ട് ീങയാറുുമ്പഺൽ യഥഺവ഻ധ ുസവനം ീേയ഻മഽഔള് ക്ക് 
നല് ഔണം. ഒവര് സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ആന് ഷവറന് സ഻ന് ീറ ഔഺരയത്ത഻ൽ, ീേയ഻ന് ുസവനം 
നല് ഔഽന്ത് ീപഺതഽുവ ുതഡ് പഺര് ട്ട഻ ുസവന ദഺതഺക്കളഺണ് (ഄസ഻സ്റ്റന് സ് ഔമ്പന഻), 
ഄവൽക്ക് ുലഺഔീമമ്പഺടഽം അവശയമഺയ സഹഺയ ുസവനങ്ങൽ നല് ഔഽന്തഽള വ ശിംകല 
ഈ ടഺയ഻ര഻ക്കഽം. 

ീെയ഻ം ുസവനങ്ങള഻ല് ുവശ മഺയ഻ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ുക്കണ്ടത്: 

a) 24*7 ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ീേയ഻ം ഄറ഻യ഻പ്പ഻നഽള വ സംവ഻ധഺനം രഽക്കഽഔ 

b) ീേയ഻ം ുഫഺമഽം നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങളും ഄയക്കഽഔ, 
c) നഺശനഷ്ടം ഈ ടഺയഺലഽടീന എന്ത്ഺണ് ീങുയാറ ടീതന്് ഈപുഭഺക്തഺവ് ന഻ര് ുദശം 
നല് ഔഽഔ, 

d) ൂവദയ-ുരഺഖ ീേയ഻മഽഔള് ക്ക് ഔയഺഷ് ീലസ് ുസവനങ്ങൽ വ഻ശഺലമഺക്കഽഔ 
e) ന്ദ്പതയഺനയ഻ക്കല഻നഽം ഴ഻പ്പ഻ക്കല഻നഽം ഄട഻യന്ത്ര ഔയഺഷ് ഄഡവഺസ഻നഽമഽള വ ീസിഔരയം 
രഽക്കഽഔ. 

2. അസ഻സ്റ്റന്സ്ഡ ഔമ്പന഻ഔൾ - ഒവര്സ഼സ്ഡ ീെയ഻മഽഔള഻ീല പങ്കഇ 

ഄസ഻സ്റ്റന് സ് ഔമ്പന഻ഔള് ക്ക് ഄവരഽുടതഺയ ഒഫ഼സഽഔളും  ഄതഽുപഺലഽള വ 

ുസൽവനദഺതഺക്കളുീട ഔാട്ടുീഔട്ടും ുലഺഔീമമ്പഺടഽം ഈ ട്. ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരം 
പര഻രക്ഷയഽള വ ഄന഻ശ്ച഻ത സംഭവം ഈ ടഺഔഽഔയഺീണക഻ൽ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ഔള഻ീല 
ഈപുഭഺക്തഺക്കള് ക്ക് അവശയമഺയ സഹഺയസഹഔരണങ്ങൽ ആത്തരം ഔമ്പന഻ഔൽ വഺദ്ധരദഺനം 
ീങയാറും. 

ആത്തരം ഔമ്പന഻ഔൽ ീേയ഻ം രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷനഽം വ഻വരങ്ങള്  നല് ഔഽന്ത഻നഽമഺയ഻ ഄന്ത്ഺരഺന്ദ്ഷ്ട 
ുടഺൽ ന്ദ്ഫ഼ നമ്പറഽഔളുള വ 24*7 ുഔഺള് ീസന് ററഺയ഻ട്ടഺണ് ന്ദ്പവര് ത്ത഻ക്കഽന്ത്. ന഻ര് ദ഻ഷ്ട 
ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻യഽമഺയഽള വ ഔരഺൽ, പര഻രക്ഷയഽള വ അനഽഔാലയങ്ങൽ, തഽടങ്ങ഻യവയഽീട 
ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ുസവനങ്ങള് ക്ക് ങഺര് ജഽഔൽ ഇടഺക്ക഻ തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് 
ുസവനങ്ങൽ ഄവൽ വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറുന്ഽ ട്: 

a) ൂവദയ സഹഺയ ുസവനങ്ങൽ: 

i. ൂവദയ ുസവന ദഺതഺക്കളുീട റഫറലഽഔൽ 
ii. അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺഔഽന്ത഻നഽള വ ീസിഔരയം രഽക്കഽഔ 

iii. ഄട഻യന്ത്ര ീമഡ഻ക്കൽ ന്ദ്പതയഺനയ഻ക്കല഻നഽള വ ീസിഔരയം രഽക്കഽഔ 
iv. ഄട഻യന്ത്ര ീമഡ഻ക്കൽ ഴ഻പ്പ഻ക്കല഻നഽള വ ീസിഔരയം രഽക്കഽഔ 
v. ീഭിത഻ഔഺവശ഻ഷ്ടം നഺട്ട഻ീലത്ത഻ക്കഽഔ 
vi. ഔരഽണഺര് ന്ദ്ദമഺയ സരര് ശനം 
vii. ൂമനറഺയ ഔഽട്ട഻ഔള് ക്ക് സഹഺയം⁄ഄഔമ്പട഻ 

b) ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷൽ സമയത്തഽം ഄത഻നഽുശഷവഽം  ീമഡ഻ക്കൽ സ്ഥ഻ത഻ 
ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽഔ 

c) അവശയമഺയ മരഽന്ഽഔൽ എത്ത഻ക്കഽഔ 
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d)  ുപഺള഻സ഻യ഻ീല ങട്ടങ്ങളുീടയഽം വയവസ്ഥഔളുീടയഽം ആന് ഷവന് സ് ഔമ്പന഻യഽീട 
ഄനഽമത഻യഽീടയഽം ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലസഷനഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ങ഻ഔ഻ത്സ 

ീങലവഽഔള് ക്ക് ഖഺരന് റ഻ നല് ഔഽഔ. 

e) ന്ദ്പ഼-ന്ദ്ട഻പ്പ് ആന് ഫര് ുമഷൽ ുസവനങ്ങളും മറ്റ് ുസവനങ്ങളും: 

i. വ഼സഔളുീടയഽം ഔഽത്ത഻ീവയ്ക്പ്പുഔളുീടയഽം അവശയഔത. 

ii. എംബസ഻ റഫറൽ ുസവനങ്ങൽ 
iii. നഷ്ടീപ്പട്ട പഺസ്ുപഺര് ട്ടും ലുഗജഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് സഹഺയഔ ുസവനങ്ങൽ 
iv. ഄട഻യന്ത്ര സുരശ ൂഔമഺറ്റ ുസവനങ്ങൽ 
v. ജഺമയ ുബഺ ട് ഏര് ീപ്പടഽത്തഽഔ 
vi. സഺമ്പത്ത഻ഔ ഄട഻യന്ത്രഺവസ്ഥയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട സഹഺയം 

f) ദവ഻ഭഺഷ഻ റഫറൽ 

g) ല഼ഖല്  റഫറൽ 

h) ഄഭ഻ഭഺഷഔനഽമഺയഽള വ ഄുപ്പഺയ഻ന് ീമന് റ് 

3. ഔ ഺഷ് ഇനീലസ്ഡ ീമഡ഻ക്കല് ുഔസഽഔളറീട ീെയ഻ം മഺുനമെീമന്റ് 

ഔയഺഷ് ീലസ് ീമഡ഻ക്കൽ ുഔസഽഔളുീടയഽം, റ഻യ഻ുമ്പഴ്ീസ്മന് റ് ീമഡ഻ക്കൽ ുഔസഽഔളുീടയഽം 
മറ്റ് ുനഺൽ- ീമഡ഻ക്കൽ ുഔസഽഔളുീടയഽം ീേയ഻ം മഺുനമെീമന് റ് സമ഼പനം വയതയസ്ത 
ര഼ത഻യ഻ലഺണ്. മഺന്ദ്തമലല,യഽഎസിന഻ീല ഔയഺഷ് ീലസ് ീമഡ഻ക്കൽ ുഔസഽഔളുീട മഺുനമെീമന് റ് 
മറ്റ് രഺജയങ്ങള഻ുലതഽം ന഻ന്ഽം വയതയസ്തമഺണ്. നമഽക്ക് ആത് ഗട്ടം ഗട്ടമഺയ഻ ുനഺക്കഺം. 

a) ീെയ഻ം അറ഻യ഻പ്പഇ 

നഺശനഷ്ടം ഈ ടഺഔഽന് സമയത്ത് തീന്, ുരഺഖ഻ീയ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺക്കഽന് 
സമയത്ത് ആന് ഷവറന് സ് വ഻ശദഺംശങ്ങൽ ഄ്മ഻ഷൽ ീഔി ടറ഻ല്  ഔഺണ഻ക്കഽഔ. 

ഄസ഻സ്റ്റന് സ് ഔമ്പന഻യ്ക്ക്ക് പഽത഻യ ുഔസ഻ീനപ്പറ്റ഻ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല്  ന഻ന്ഽം⁄ ുരഺഖ഻യ഻ൽ 
ന഻ന്ഽം ഄഥവഺ ബന്ധഽക്കള഻ല്  ന഻ന്ഽം⁄ സഽഹിത്തഽക്കള഻ൽ ന഻ുന്ഺ ഄറ഻യ഻പ്പ് ലഭ഻ക്കഽം.  
ഄത഻നഽുശഷം ീേയ഻ം ീങയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങൽ വ഻ശദമഺയ഻ 
വ഻വര഻ചാണ് നല് ഔഽം. 

b) ുഔസ്ഡ മഺുനമെീമന്റ഻ീല ഗട്ട്യൂട്ട്ങ്ങൾ: 

ആത് ഒുരഺ ഔമ്പന഻യ്ക്ക്കഽം വയതയസ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽം, ീപഺതഽവഺയ ഗട്ടങ്ങൽ തഺീഴ 
ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ: 

i. ഄസ഻സ്റ്റന് സ് ഔമ്പന഻യഽീട ുഔസ് മഺുനജൽ അനഽഔാലയങ്ങളും, ആന് ഷവൽ തഽഔയഽം 
ുപഺള഻സ഻യഽീട ഔഺലഺവധ഻യഽം, ുപഺള഻സ഻യഽടമയഽീട ുപരഽം പര഻ുശഺധ഻ക്കഽം. 

ii. ഄത഻നഽുശഷം ീേയ഻ം മഺുനജൽ ുരഺഖ഻യഽീട ന഻ലവ഻ലഽള വ ഄവസ്ഥ ഄറ഻യഽന്ത഻ന് 
േ഻ന഻ക്കൽ⁄ ീമഡ഻ക്കൽ ഔഽറ഻പ്പ്, ബ഻ലല഻ംഖ് വ഻വരങ്ങൽ, ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന് ീങലവ് 
എന്഻വ ഄറ഻യഽന്ത഻നഺയ഻ അശഽപന്ദ്ത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പടഽം. േ഻ന഻ക്കല്  
ഔഽറ഻പ്പുഔളും ന്ദ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന് ങ഻ഔ഻ത്സ ീങലവഽം ലഭ഻ചാണഺലഽടീന ഄസ഻സ്റ്റന് സ് 
ഔമ്പന഻ ഄത് ആന് ഷവറര് ക്ക് ഄറ഻ചാണു ീഔഺടഽക്കഽം. 

iii. ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻യഽീട ഄനഽമത഻ ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷം ീേയ഻ം സവ഼ഔര഻ചാണ് 
ുപയ്ക്ീമന് റ഻ന് ീറ ഖഺരന് റ഻ അശഽപന്ദ്ത഻യ്ക്ക്ക് നല് ഔഽം. 

iv. ങ഻ല സരര് ഭങ്ങള഻ൽ ആന്ത്യയ഻ലഽം ഄഥവഺ ഄന഻ഷ്ടം സംഭവ഻ചാണ സ്ഥലത്ത്  
ഄുനവഷണം നടുത്ത ടതഺയ഻ വരഽം. ഄുനവഷണത്ത഻ന് ീറ നടപട഻ന്ദ്ഔമം വയക്ത഻ഖത 
ഄപഔട ീേയ഻മ഻ൽ വ഻വര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് ുപഺീല തീന്യഺണ്. വ഻ുദശത്തഽള വ 
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ഄുനവഷഔീന ഄസ഻സ്റ്റന് സ് ഔമ്പന഻ വഴ഻ുയഺ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ ുനര഻ുട്ടഺ 
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽം. 

v. തഽടര് ങ഻ഔ഻ത്സയ്ക്ക്കഽള വ ഄനഽമത഻ ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഄസ഻സ്റ്റന് സ് ഔമ്പന഻യഽീട 
ുഔസ് മഺുനജൽ ീങലവഽഔളും ങ഻ഔ഻ത്സ  വ഻വരങ്ങളും, പഽുരഺഖത഻ ഔഽറ഻പ്പുഔളും 
ൂദനംദ഻ന ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽഔയഽം ഄത് ആന് ഷവറീറ ഄറ഻യ഻ക്കഽഔയഽം 
ീങയാറും. 

vi. ര഻ക്കൽ ുരഺഖ഻ീയ ഡ഻സ്ങഺര് ജ് ീങയ്ക്തഺൽ ുഔസ് മഺുനജൽ ഄന്ത്഻മ ങഺര് ജഽഔൽ 
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ അശഽപന്ദ്ത഻യഽമഺയ഻ സഹഔര഻ചാണ് ന്ദ്പവര് ത്ത഻ക്കഽം. 

vii. ബ഻ലല് ശര഻യഺയ഻ തീന് സാക്ഷ്മപര഻ുശഺധന നടത്തഽഔയഽം 
ഔഽറ്റമറ്റതഺക്ക഻യ഻ട്ടു ീടന്ഽം ഒഡ഻റ്റ് ീങയ്ക്ത഻ട്ടു ീടന്ഽം ഄസ഻സ്റ്റന് സ് ഔമ്പന഻ 
ഈറപ്പഺക്കഽം. ഏീതക഻ലഽം തരത്ത഻ലഽള വ പ഻ശഔ് ഔ ീടത്തഽഔയഺീണക഻ൽ ഄത് 
ത഻രഽത്തഽന്ത഻നഺയ഻ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ീം ബ഻ലല഻ംഖ് വ഻ഭഺഖീത്ത ഄറ഻യ഻ക്കഽം. 

viii. ദഺതഺവഽം ഄസ഻സ്റ്റന് സ് ഔമ്പന഻ ഄഥവഺ ഄവരഽീട ഄുസഺസ഻ുയറ്റ് റ഻ൂന്ദ്പസ഻ംഖ് 
ഏജന് റഽമഺയഽള വ ഔരഺൽ ന്ദ്പഔഺരം സമ്മത഻ചാണ഻ട്ടുള വ ന഻രക്ക഻ൽ ഄന്ത്഻മ ബ഻ലല് വ഼ ടഽം 
വ഻ലയ഻ടഽം (റ഼-ൂന്ദ്പസ്) ീങയാറും. അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ുനരീത്ത നല് ഔഽന് 
ുപയ്ക്ീമന് റ് ഈറപ്പ഻ലാീട റ഼-ൂന്ദ്പസ഻ംഖ് സമയത്ത് മ഻ഔചാണ ഡ഻സ്ീക്കി ട഻ന് 
സഺദ്ധയതയഽ ട്. 

വ഼ ടഽം വ഻ലയ഻ടഽഔ എന്ത് യഽഎസ് അുരഺഖയപര഻പഺലത്ത഻ന് ീറ രഽ ന്ദ്പുതയഔ 
സവ഻ുശഷതയഺണ്, ആത് മറ്റ് രഺജയങ്ങള഻ൽ ബഺധഔമലല. ആതഺണ് യഽഎസിന഻ീലയഽം മറ്റ് 
രഺജയങ്ങള഻ീലയഽം ഔയഺഷ് ീലസ് ീമഡ഻ക്കൽ ുഔസ഻ീല ഏറ്റവഽം ന്ദ്പമഽകമഺയ വയതയഺസം. 

c) ീെയ഻ം നടപട഻ത്ഔമ ഗട്ട്യൂട്ട്ങ്ങൾ: 

i. ീേയ഻ം വ഻ലയ഻രഽത്തവര് ക്ക് വ഼ ടഽം വ഻ലയ഻ട്ട⁄ റ഻ജ഻നൽ ബ഻ലല് ലഭ഻ക്കഽം, ഄവര്  
ഄത് പര഻ുശഺധ഻ചാണ്  ുസവനം ലഭ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് ുപഺള഻സ഻ ഔഺലഺവധ഻യ഻ൽ 
തീന്യഺുണഺ എന്ഽം  ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരം ങ഻ഔ഻ത്സയ്ക്ക്ക് പര഻രക്ഷയഽ ുടഺ എന്ഽം 
പര഻ുശഺധ഻ചാണ് ഈറപ്പഺക്കഽം.  ഄസ഻സ്റ്റന് സ് ഔമ്പന഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം ലഭ഻ചാണ ബ഻ലല് 
ീേയ഻മഽഔളുീട വ഻ഭഺഖം ഒഡ഻റ്റ് ീങയ്ക്ത് ങഺര് ജഽഔൽ ുനരഺംവണമഺുണഺ 
ഇടഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ീതന്ഽം ങ഻ഔ഻ത്സ മഽറന്ദ്പഔഺരമഺുണഺ നടത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്ീതന്ഽം 
ഈറപ്പഺക്കഽം. ഡ഻സ്ീക്കി ട് വ഼ ടഽം ഈറപ്പ഻ചാണത഻നഽുശഷം ബ഻ലല് നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങൽ 
നടത്തഽം. 

ii. ഄത഻നഽുശഷം ബ഻ലല് റ഼ൂന്ദ്പസ഻ംഖ് ഄറ഻യ഻പ്പ് ഷ഼റ്റും അനഽഔാലയങ്ങളുീട 
വ഻ശദ഼ഔരണവഽം സഹ഻തം ുപയ്ക്ീമന് റ് നല് ഔഽന്ത഻നഺയ഻ ആന് ഷവറര് ക്ക് നല് ഔഽം. 

iii. ബ഻ലല് ലഭ഻ചാണഺലഽടൽ തീന് ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ ുപയ്ക്ീമന് റ് നല് ഔഽന്ത഻ന് 
ഄസ഻സ്റ്റന് സ് ഔമ്പന഻യ്ക്ക്ക് ഄനഽമത഻ നല് ഔഽം. 

d) ുപയ്ീമന്റ് നടപട഻ത്ഔമ ഗട്ട്യൂട്ട്ങ്ങൾ: 

i. ന്ദ്പഺുദശ഻ഔ ഒഫ഼സ് വഴ഻ അശഽപന്ദ്ത഻യ്ക്ക്കഽള വ ുപയ്ക്ീമന് റ് നല് ഔഺൽ ആന് ഷവറന് സ് 
ഔമ്പന഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം ഄസ഻സ്റ്റന് സ് ഔമ്പന഻യ്ക്ക്ക് ഄനഽമത഻ ലഭ഻ക്കഽഔ. 

ii. ധനഔഺരയ വ഻ഭഺഖം ുപയ്ക്ീമന് റ് റ഻ല഼സ് ീങയാറും. 

e) ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന് നടപട഻ത്ഔമങ്ങൾ 

i. ഭാര഻ഭഺഖം അളുഔള് ക്കഽം സവഔഺരയ ആന് ഷവറന് സ഻ലാീട ഄഥവഺ സര് ക്കഺൽ 
പദ്ധത഻ഔള഻ലാീട യാണ഻ുവഴ്സൽ അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് പര഻രക്ഷയഽള വത഻നഺൽ 
വ഻ുദശ രഺജയങ്ങള഻ീല ര഼ത഻ഔൽ, ന്ദ്പുതയഔ഻ചാണ്  യഽഎസിന഻ുലയഽം യാുറഺപ്പ഻ീലയഽം 
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ര഼ത഻ഔൽ ആന്ത്യയ഻ീല അശഽപന്ദ്ത഻ഔള഻ൽ ന഻ന്ഽം ത഻ഔചാണും വയതയസ്തമഺണ്. 
ആന് ഷവററഽീട സഺധഽതയഽള വ അുരഺഖയ ഄഥവഺ ഒവര് സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ആന് ഷവറന് സ് 
ുപഺള഻സ഻യഽ ീടക഻ൽ എലലഺ ഄന്ത്ഺരഺന്ദ്ഷ്ട ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ഔളുീടയഽം ഖരഺന് റ഻ 
ഒഫ് ുപയ്ക്ീമന് റ് മ഻ക്ക അശഽപന്ദ്ത഻ഔളും സവ഼ഔര഻ക്കഽം. 

മ഻ക്ക രഺജയങ്ങള഻ലഽം ങ഻ഔ഻ത്സ നല് ഔഽന്ത഻ന് ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം ഄനഽമത഻ 
ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഄഥവഺ ഔയഺഷ് ഡ഻ുപ്പഺസ഻റ്റ് ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഔഺലതഺമസം 
ുനര഻ടഽഔയ഻ലല. 

അശഽപന്ദ്ത഻ ീപീട്ടന് തീന് ങ഻ഔ഻ത്സ അരംഭ഻ക്കഽം. ആന് ഷവറന് സ് പര഻രക്ഷ ഈ ീടക഻ൽ 
ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ പണം നല് ഔഽം ഄീലലക഻ൽ ുരഺഖ഻ തീന് പണം ഄടയ്ക്ക്കണം. 
ുപയ്ക്ീമന് റ് ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഔഺലതഺമസം ഈ ടഺഔഽഔയഺീണക഻ൽ അശഽപന്ദ്ത഻ക്കഺൽ 
ങഺര് ജഽഔൽ ീപരഽപ്പ഻ചാണ് ഔഺണ഻ക്കഽം. 

ുപയ്ക്ീമന് റ് ുവഖത്ത഻ൽ തീന് നല് ഔഽഔയഺീണക഻ൽ, അശഽപന്ദ്ത഻ക്കഺൽ ഈയര് ന് 
ഡ഻സ്ീക്കി ട് വഺദ്ധരദഺനം ീങയാറും. സമയത്ത് തീന് ബ഻ലലുഔൽ ീസറ്റ഻ല്  ീങയാറുന്ത് 
വഴ഻ അശഽപന്ദ്ത഻ഔള഻ൽ ന഻ന്ഽം ഡ഻സ്ീക്കി ട് ുനടഽന്ത഻ന് റ഻-ൂന്ദ്പസ഻ംഖ് ഏജന് സ഻ഔൽ 
ീപഺതഽുവ വ഻ലുപശഺറഽ ട്. 

ii. ശിംകലയ഻ല് ീപ്പട്ട അശഽപന്ദ്ത഻ഔീളയഽം നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങീളയഽം ഔഽറ഻ചാണുള വ വ഻വരങ്ങൽ 
ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ക്ക് ുന്ദ്ടഺൽ ന്ദ്ഫ഼ നമ്പൽ സംവ഻ധഺനത്ത഻ലാീട ആന്  ഷവറൽ 
ലഭയമഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട്. 

iii. അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഄ്മ഻റ്റഺുഔ ട സഺഹങരയം ഈ ടഺയഺൽ ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ 
ഄത് ുഔഺള്  ീസന് ററ഻ൽ വ഻ള഻ചാണ് ഄറ഻യ഻ക്കണം ഄത഻നഽുശം സഺധഽതയഽള വ ന്ദ്ടഺവൽ 
ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ുലക്ക് ുപഺഔണം. 

iv. ുപഺള഻സ഻യഽീട ഔഺലഺവധ഻യഽം പര഻രക്ഷയഽം പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ 
അശഽപന്ദ്ത഻ക്കഺൽ ുഔഺൽ ീസന് റൽ നമ്പറ഻ലാീട ഄസ഻സ്റ്റന് സ് ഔമ്പന഻ീയ⁄ ആന് ഷവറീറ 
ബന്ധീപ്പടഽം. 

v. ുപഺള഻സ഻ അശഽപന്ദ്ത഻ക്കഺൽ സവ഼ഔര഻ചാണ് ഔഴ഻ഞ്ഞഺൽ ഔയഺഷ് ീലസ് ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ 
ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻ക്ക് ങ഻ഔ഻ത്സ ലഭ഻ക്കഽം. 

vi. സവ഼ഔഺരയത ന഻ര് ണയ഻ക്കഽന്ത഻ന് ങ഻ല ഄട഻സ്ഥഺന വ഻വരങ്ങൽ ആന് ഷവറര് ക്ക്⁄ 
ഄസ഻സ്റ്റന് സ് ഔമ്പന഻യ്ക്ക്ക് അവശയമഺണ് 

1. ുരഺഖീത്തക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻ശദഺംശങ്ങൽ 

2. ഏീതക഻ലഽം മഽന്  ുരഺഖങര഻ന്ദ്തമഽ ീടക഻ൽ , അശഽപന്ദ്ത഻യഽീട വ഻ശദഺംശങ്ങൽ, 
ആന്ത്യയ഻ീല ന്ദ്പഺുദശ഻ഔ ീമഡ഻ക്കൽ ഒഫ഼സൽ: 

 മഽന് ങര഻ന്ദ്തം, ന഻ലവ഻ീല ങ഻ഔ഻ത്സ, അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ീങയാറഺൽ ഈുദശ഻ക്കഽന് 
ങ഻ഔ഻ത്സ, തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വ ുവഖത്ത഻ൽ ഄയക്കഽന്ത഻നഽള വ 

ഄഭയര് ഥന 

 ങ഻ഔ഻ത്സ഻ക്കഽന് ുഡഺക്ടറഽീട ന്ദ്പസ്തഺവനുയഺീട ീേയ഻ം ുഫഺം 

 പഺസ്ുപഺര് ട്ട഻ന് ീറ പഔര് പ്പ് 

 ീമഡ഻ക്കൽ ആന് ഫര് ുമഷൽ ുഫഺം റ഼ല഻സ്  

f) ീമഡ഻ക്കല് ീചലവഽഔളറം മറ്റഇ ുനഺണ്-ീമഡ഻ക്കല് 

ീെയ഻മഽഔളറം റ഻യ഻ുമ്പഴ്സ്ഡ ീചയ്യറഔ: 
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ീേയ഻മഽഔൽ റ഻യ഻ുമ്പഴ്സ് ീങയാറുന്ത഻ന് ഫയൽ ീങയാറുന്ത് ീപഺതഽുവ ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത 
വയക്ത഻ ആന്ത്യയ഻ൽ ത഻ര഻ീചാണത്ത഻യത഻നഽുശഷമഺണ്. ീേയ഻ം ുപപ്പറഽഔൽ ലഭ഻ചാണഺലഽടീന, 
സഺധഺരണ ന്ദ്പന്ദ്ഔ഻യയ഻ലാീട ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങൽ ീങയാറും.  സവ഼ഔഺരയമഺയ 
ീേയ഻മഽഔളുീട ുപയ്ക്ീമന് റ് ഔയഺഷ് ീലസ് ീേയ഻മഽഔള് ക്ക് നല് ഔഽന്ത് ുപഺീല വ഻ുദശ 
ഔറന് സ഻ അയ഻ര഻ക്കഽഔയ഻ലല നല് ഔഽന്ത്, ഄത് ആന്ത്യൽ രാപയഺയ഻ട്ടഺണ് നല് ഔഽന്ത്. 

റ഼യ഻ുമ്പഴ്ീസ്മന് റ് ീേയ഻മഽഔളുീട നടപട഻ന്ദ്ഔമ സമയത്ത്, ഄന഻ഷ്ടം ഈ ടഺയ 
ദ഻വസീത്ത വ഻ുദശ നഺണയ പര഻വര് ത്തന ന഻രക്ക് ഈപുയഺഖ഻ചാണ്  ആന്ത്യൽ രാപയഺയ഻ 
പര഻വര് ത്തനം ീങയ്ക്ത് അീഔ ബഺദ്ധയത എന്ദ്തയഺീണന്് ഔ ീടത്തഽം.  ഄത഻നഽുശഷം 
ീങക്കഺുയഺ ആലുന്ദ്ക്ടഺണ഻ഔ് ന്ദ്ടഺന് സ്ഫറ഻ലാീടുയഺ ുപയ്ക്ീമന് റ് നല് ഔഽം. 

i. വ ക്ത഻ഖത അപഔട ീെയ഻മഽഔളറീട  നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങൽ വയക്ത഻ഖത 

ഄപഔട ീേയ഻മഽഔളുീട വ഻ഭഺഖത്ത഻ൽ വ഻വര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് ുപഺീലയഺണ്. 

ii. ജഺമ  ുബഺണ്ടഇ ുഔസഽഔള഻ലഽം സഺമ്പത്ത഻ഔ അട഻യത്ഫരഺവസ്ഥ 

ുഔസഽഔള഻ലഽം ഄസ഻സ്റ്റന് സ് ഔമ്പന഻യഺണ് നല് ഔഽന്ത് ഄത് പ഻ന്഼ട് 

ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം ീേയ഻ം ീങയാറും. 

iii. ീെയ഻മഽഔൾ ന഻രസ഻ക്കഽന്നത഻ന്ീറ  നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങൽ മറ്റ് എലലഺ 

ീേയ഻മഽഔള഻ീലയഽം ുപഺീല തീന്യഺണ്. 

 

g) ീമഡ഻ക്കല് അപഔടത്ത഻നഽം അസഽക ീചലവഽഔൾക്കഽമഽള്ള പ 

ീെയ഻ം ുഡഺക്കഽീമന്ുറഷന് 

i. ീേയ഻ം ുഫഺം 

ii. ുഡഺക്ടറഽീട റ഻ുപ്പഺര് ട്ട് 

iii. റ഻ജ഻നൽ ഄ്മ഻ഷൽ⁄ ഡ഻സ്ങഺര് ജ് ഔഺര് ഡ് 

iv. റ഻ജ഻നൽ ബ഻ലലുഔൽ⁄രസ഼തഽഔൽ⁄ ന്ദ്പ഻സ്ന്ദ്ഔ഻പ്ഷൽ 

v. റ഻ജ഻നൽ എ്സ്-ുറ റ഻ുപ്പഺര് ട്ടുഔൽ⁄പുത്തഺളജ഻ക്കൽ⁄ പര഻ുശഺധന റ഻ുപ്പഺര് ട്ടുഔൽ 

vi. എന് ന്ദ്ട഻-എ്സ഻റ്റ് സ്റ്റഺുമ്പഺട് ഔാട഻ പഺസ്ുപഺര് ട്ട്⁄ വ഼സ 

മഽഔള഻ല്  ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ല഻സ്റ്റ് സാങന മഺന്ദ്തമഺണ്, ുഔസ഻ന് ീറ സ്ഥ഻ത഻ഖത഻ ഄഥവഺ 
ന഻ര് ദ഻ഷ്ട ആന് ഷവററഽീട ീേയ഻ം ീസറ്റ഻ല് ീമന് റ് നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങൽ ഄനഽസര഻ചാണ്  ഄധ഻ഔ 
ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔൽ⁄ വ഻വരങ്ങൽ അവശയമഺയ഻ വുന്ക്കഺം. 

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പ പര഼ക്ഷ 5 

-------------- ഄസ഻സ്റ്റന് സ് ഔമ്പന഻യഺണ് നല് ഔഽന്ത് ഄത് പ഻ന്഼ട് ആന് ഷവറന് സ് 
ഔമ്പന഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽം ീേയ഻ം ീങയാറും. 

 I. ജഺമയ ുബഺ ട് ുഔസഽഔൽ 
 II. വയക്ത഻ഖത ഄപഔട ീേയ഻മഽഔൽ 
 III. ഒവര് സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ആന് ഷവറന് സ് ീേയ഻മഽഔൽ 
 IV.  എത഻ര് ക്കഺവഺനഺത്ത ീേയ഻മഽഔൽ 
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സംത്ഖഹം  

a) ആന് ഷവറന് സ് എന്ത് രഽ „ന്ദ്പത഻ജ്ഞയഽം‟ ുപഺള഻സ഻ എന്ത് രഽ അ ന്ദ്പത഻ജ്ഞയഽീട 
രഽ „സഺക്ഷ഻യഽമഺണ്‟. അ ന്ദ്പത഻ജ്ഞയഽീട ശര഻യഺയ പര഼ക്ഷണമഺണ്  ുപഺള഻സ഻ 
ന്ദ്പഔഺരമഽള വ ീേയ഻മ഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന് ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത സംഭവം ഈ ടഺഔഽന്ത്. 

b) ീേയ഻മഽഔള്  നല് ഔഺനഽള വ ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻യഽീട ഔഴ഻വ് ആന് ഷവറന് സ഻ീല രഽ 
മഽകയ ുററ്റ഻ംഖ് ഗടഔമഺണ്. 

c) ആന് ഷവറന് സ് വഺങ്ങഽന് ഈപുഭഺക്തഺവഺണ് ന്ദ്പഥമ ുസ്റ്റക്ക് ുഹഺള് ഡറഽം ീേയ഻ം 
സവ഼ഔര഻ുക്ക ടതഽം. 

d) ആന് ഷവറൽ ഄഥവഺ ുതഡ് പഺര് ട്ട഻ ഄ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറൽ നല് ഔഽന് മഽന് ഔാൽ 
ഄനഽമത഻ുയഺീട, ീനറ്റ് വര് ക്ക഻ൽീപട്ട അശഽപന്ദ്ത഻ ുസവനം നല് ഔഽം, ഄത഻നഽുശഷം 
ആന് ഷവറൽ ഄഥവഺ ുതഡ് പഺര് ട്ട഻ ഄ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറൽക്ക് ീേയ഻ം ീസറ്റ഻ൽ ീങയാറുന്ത഻നഽള വ 

ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔൽ സമര് പ്പ഻ക്കഽം. 

e) റ഻യ഻ുമ്പഴ്ീമന് റ് ീേയ഻മ഻ൽ, ഈപുഭഺക്തഺവ്  ഄശഽപന്ദ്ത഻ ബ഻ലലുഔൽ സവയം നല് ഔഽഔയഽം 
ഄത഻നഽുശഷം ആന് ഷവററഽീട⁄ ട഻പ഻എയഽീട ഄടഽത്ത് ുപയ്ക്ീമന് റ഻നഽള വ ീേയ഻ം ഫയൽ 
ീങയാറണം. 

f) ഈപുഭഺക്തഺവഽം ീേയ഻ം ട഼മഽം ആന് ഷവറന് സ഻ൽ അദയമഺയ഻ ബന്ധീപ്പടഽന്ത് ീേയ഻ം 
ഄറ഻യ഻ക്കഽന്ത഻നഺണ്. 

g) ീേയ഻ം ഄറ഻യ഻പ്പ഻ൽ ഄഥവഺ ീേയ഻ം ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔള഻ൽ ഏീതക഻ലഽം തരത്ത഻ലാള വ 

ജഺന്ദ്ഖത ഄഥവഺ അശയഔഽഴപ്പം ന്ദ്ശദ്ധയ഻ൽീപ്പട്ടഺൽ, ഄത് ഄത് ഄുനവഷണത്ത഻ന് 
ഄയക്കഽം. ീേയ഻ം ഄുനവഷണം നടത്തഽന്ത്  ആന് ഷവററഽീട ഄഥവ ട഻പ഻എയഽീട 
ഒഫ഼സ് സവയുമ ഄീലലക഻ൽ ീന്ദ്പഺഫഷണൽ ഄുനവഷണീന ന഻ുയഺഖ഻ക്കഽം. 

h) റ഻സര് േ഻ംഖ് എന്ത് ീേയ഻മഽഔളുീട സ്ഥ഻ത഻ ഄനഽസര഻ചാണ് ആന് ഷവററഽീട ബഽക്കഽഔള഻ൽ 
എലലഺ ീേയ഻മഽഔള് ക്കഽമഺയ഻ ഈ ടഺക്ക഻യ഻ട്ടുള വ വയവസ്ഥഔളുീട എണത്ത഻ീനയഺണ് 
പരഺമര് ശ഻ക്കഽന്ത്. 

i) ീേയ഻ം ന഻രസ഻ക്കഽന് സഺഹങരയത്ത഻ൽ ആന് ഷവറര് ക്ക് ന഻ുവദനം നല് ഔഽന്ത് ഔാടഺീത , 
ഈപുഭഺക്തഺവ഻ന് ആന് ഷവറന് സ് ഒംബഽ്സ്മഺൽ ഄഥവഺ ഈപുഭഺക്തി ുഫഺറം ഄഥവഺ 
ഐഅര് ഡ഻എഐ ഄഥവഺ ന഼ത഻നയഺയ ുഔഺടത഻ഔൽ, തഽടങ്ങ഻യവീര സമ഼പക്കഺം. 

j) ഔിന്ദ്ത഻മം ഔാടഽതലഺയ഻ ഈ ടഺഔഽന്ത് ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷൽ ആന് ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ 
ുപഺള഻സ഻ഔള഻ലഺണ് പുക്ഷ വയക്ത഻ഖത ഄപഔട ുപഺള഻സ഻ഔള഻ലഽം ഔിന്ദ്ത഻മ ീേയ഻മഽഔൽ 
ഈ ടഺഔഺറഽ ട്. 

k) ആന് ഷവറര് ക്ക് ഄുനഔം ന്ദ്പധഺനീപ്പട്ട ുസവനങ്ങൽ ട഻പ഻എ നല് ഔ഻ വരഽന്ഽ ട് ഄത഻നഽള വ 

ന്ദ്പത഻ഫലം ട഻പ഻എയ്ക്ക്ക് ഫ഼സ് നല് ഔഽം. 

സവയം പര഼ക്ഷ ുചഺദ ങ്ങൾ 

ുചഺദ ം 1 

തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് അരഺണ് ആന് ഷവറന് സ് ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങള഻ീല മഽകയ 
ുസ്റ്റ്ു്ഹഺള് ഡൽ? 

 I. ഈപുഭഺക്തഺവ് 
 II. ഈടമഔൽ 
 III. ഄ ടര് ൂ ററ്ററഽമഺൽ 
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 IV. ആന് ഷവറന് സ് ഏജന് റഽമഺൽ⁄ ുന്ദ്ബഺക്കറഽമഺൽ 

ുചഺദ ം 2 

ഖ഻ര഼ഷ് സ്ുസനയഽീട ീേയ഻ം ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ ന഻ുഷധ഻ചാണു. ന഻ുഷധ഻ക്കഽന് 
സഺഹങരയത്ത഻ൽ, ആന് ഷവറര് ക്ക് ന഻ുവദനം നല് ഔഽന്ത് ഔാടഺീത ഏീതഺക്ക് ഒപ്ഷനഽഔൽ 
ഖ഻ര഼ഷ് സ്ുസനയ്ക്ക്ക് ലഭയമഺണ്? 

 I. സര് ക്കഺറ഻ീല സമ഼പ഻ക്കഽഔ 
 II. ന഼ത഻നയഺയ ഄധ഻ഔഺര഻ഔീള സമ഼പ഻ക്കഽഔ 
 III. ആന് ഷവറന് സ് ഏജന് റ഻ീന സമ഼പ഻ക്കഽഔ 
 IV. ന്ഽം ീങയാറഺൽ സഺധ഻ക്ക഻ലല 

ുചഺദ ം 3 

ഄുനവഷണ സമയത്ത് രഺജ഼വ് ുമഹ്ുതഺ സമര് പ്പ഻ചാണ അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ്  ീേയ഻മ഻ൽ 
രഺജ഼വ് ുമഹ്ുതഺയ്ക്ക്ക് പഔരം ഄയഺളുീട സുഹഺദരൽ രഺുജഷ് ുമഹ്ുതഺയഺണ് 
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ൽ ങ഻ഔ഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ ഄ്മ഻റ്റഺയീതന്് ആന് ഷവറന് സ് ഔമ്പന഻ ഔ ീടത്ത഻. 
രഺജ഼വ് ുമഹ്ുതഺയഽീടത് ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ ുപഺള഻സ഻യലല. ആത് ------------------
- ഈള വ ഈദഺഹരണമഺണ്. 

 I. അള് മഺറഺട്ടം 

 II. വയഺജ ുഡഺക്കഽീമന് റഽഔൽ ഈ ടഺക്കൽ 
 III. ീങലവഽഔൽ ീപരഽപ്പ഻ചാണ് ഔഺണ഻ക്കഽഔ 
 IV. ഓ്ു്പഷയന് റ് ങ഻ഔ഻ത്സ ആന് -ുപഷയന് റ്⁄ ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷനഺയ഻ മഺറ്റുഔ 

ുചഺദ ം 4 

ഏത് സഺഹങരയത്ത഻ലഺണ് ുഡഺമ഻സലറ഻ ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് 
ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരം പര഻രക്ഷ നല് ഔഽന്ത്? 

 I. അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ല്  ഄ്മ഻റ്റഺുഔ ട ഄവസ്ഥയഽള വ ുരഺഖമഽ ടഺഔഽഔയഽം, 
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ുലുക്കഺ നഴ്സ഻ങ്ങ് ുഹഺമ഻ുലുക്കഺ ീഔഺ ടഽുപഺഔഺൽ ഔഴ഻യഽന്  
ഄവസ്ഥയ഻ലഺണ് ുരഺഖ഻ീയക഻ൽ 

 II.  ഔ഻ടക്ക ീസിഔരയം ലഭ഻ക്കഺത്തത഻ര഻ക്കഽന് സഺഹങരയത്ത഻ൽ ുരഺഖ഻ീയ 
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ുലുക്കഺ നഴ്സ഻ങ്ങ് ുഹഺമ഻ുലുക്കഺ ീഔഺ ടഽുപഺഔഺൽ ഔഴ഻യഺത്ത ഄവസ്ഥ 

 III.  അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ുലഺ നഴ്സ഻ങ്ങ് ുഹഺമ഻ുലഺ മഺന്ദ്തം ങ഻ഔ഻ത്സ നടത്തഺൽ 
സഺധ഻ക്കഽഔയഽള വുീവക഻ൽ 

 IV. 24 മണ഻ക്കാറ഻ൽ ഔാടഽതൽ അശഽപന്ദ്ത഻വഺസം ുവ ട഻ വര഻ഔ 

ുചഺദ ം 5 

തഺീഴ ീഔഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്  ഏതഺണ് ുരഺഖങ്ങള്  ങ഻ഔ഻ത്സ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ  നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങള് ക്ക് 
ഈപുയഺഖ഻ക്കഽന് ുഔഺഡഽഔൽ ുശകര഻ക്കഽന്ത് ? 

I. ഐസ഻ഡ഻ 
II. ഡ഻സ഻ഐ 

III. സ഻പ഻ട഻ 
IV. പ഻സ഻ട഻ 

 

സവയം പര഼ക്ഷ ുചഺദ ങ്ങൾക്കഽള്ള പ ഉത്തരങ്ങൾ 
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ഉത്തരം 1 

ശര഻യഺയ ഒപ്ഷൽ I. 

ഈപുഭഺക്തഺവഺണ് ആന് ഷവറന് സ് ീേയ഻ം നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങള഻ീല മഽകയ ുസ്റ്റ്ു്ഹഺള് ഡൽ. 

ഉത്തരം 2 

ശര഻യഺയ ഒപ്ഷൽ II. 

ീേയ഻ം ന഻രസ഻ക്കഽഔയഺീണക഻ൽ വയക്ത഻ഔൽ ന഼ത഻നയഺയ ഄത഻ഔിതീര സമ഼പ഻ക്കഽഔ. 

ഉത്തരം 3 

ശര഻യഺയ ഒപ്ഷൽ I. 

ആത് അള് മഺറഺട്ടത്ത഻നഽള വ ഈദഺഹരണമഺണ്, ആന് ഷവൽ ീങയ്ക്ത വയക്ത഻യഽം ങ഻ഔ഻ത്സ ുനട഻യ 
വയക്ത഻യഽം വയതയസ്തരഺണ്.  

ഉത്തരം 4 

ശര഻യഺയ ഒപ്ഷൽ II. 

ുഡഺമ഻സലറ഻ ുഹഺസ്പ഻റ്റൂലുസഷന് അുരഺഖയ ആന് ഷവറന് സ് ുപഺള഻സ഻ ന്ദ്പഔഺരം പര഻രക്ഷ 

നല് ഔഽന്ത്  ഔ഻ടക്ക ീസിഔരയം ലഭ഻ക്കഺത്തത഻ര഻ക്കഽന് സഺഹങരയത്ത഻ൽ ുരഺഖ഻ീയ 
അശഽപന്ദ്ത഻യ഻ുലുക്കഺ നഴ്സ഻ങ്ങ് ുഹഺമ഻ുലുക്കഺ ീഔഺ ടഽുപഺഔഺൽ ഔഴ഻യഺത്ത 

ഄവസ്ഥയ഻ലഺണ്. 

ഉത്തരം 5 

ശര഻യഺയ ഒപ്ഷൽ III. 

ഔറന് റ് ീന്ദ്പഺസ഻ജ഻യൽ ീടര് മ഻ുനഺളജ഻ (സ഻പ഻ട഻) ുഔഺഡഽഔളഺണ് ങ഻ഔ഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ 
ന്ദ്പുയഺഖ഻ക്കഽന് നടപട഻ന്ദ്ഔമങ്ങൽ ുശകര഻ക്കഽന്ത്. 

 

 

 

 


