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PREFACE
ಷಂಸೆೆಮಕ ಉದಯಭದೆ ಂದಿಗೆ ಷಭಹಲ್ೆ ೀಚಿಸಿ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸೆೆಠ್ಯ ವಿಶಮಷಕಿನಕು
ಅಭಿೃದಿಿಡಿಸಿದೆ. ಠ್ಯ ವಿಶಮಷಕಿನಕು ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಐ ಅನಕಮೀದಿತ ಠ್ಯಔರಭನಕು ಆಧರಿಸಿ
ತಮಹರಿಷಲ್ಹಗದೆ..
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ಆಸಹಾದಿಷಲಕ ಏಜೆಂಟಯನಕು ವಔಿಗೆ ಳಿಷಕ ಜೀ, ಸಹಭಹನಯ ಭತಕಿ ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆಮ ಭ ಲ
ಜ್ಞಹನನಕು

ದಗಷಕತಿದೆ.

ವಿಭಹ

ವ್ಹಯಹಯು

ಕ್ರರಮಹತಮಔ

ವ್ಹತಹಯಣದಲ್ಲಾ
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ಕಥ ೇಷಾನ ನ ನಹಲ ು ಬಹಖಖಳಲ್ಲಾ ವಿಂಖಡಿಷರ್ಹಗಿದಥ. ಇದ ಕಹನ ನ ತತಾಖಳು, ಜಿೇ ವಿಮೆ, ಆಯಥ ೇಖಮ
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ವಿದಹಮರ್ಥಾಖಳಿಗಥ ರಿೇಕ್ಷಥಮಲ್ಲಾ ಕಹಣಿಸಿಕಥ ಳಳಫಸ ದಹದ

ಷಭಭತಿ (ಆಫಥೆಕ್ಟಿವ್) ಯಶ್ಥನಖಳ ವಿಧಖಳು ಭತ ು ಷಾಯ ಖಳ ಫಗಥೆ ಂದ ಔಲನಥಮನ ನ ನಿೇಡ ತುದಥ. ಭಹದರಿ
ಯಶ್ಥನಖಳು ತಯಫಥೇತಿಮಲ್ಲಾ ಡಥದ ಜ್ಞಹನದ ರಿಶುಯಣಥ ಭತ ು ಫಲಧಾನಥಮ ಉದಥದೇವನ ನ ನಿಾಹಿಷ ತುವಥ.
ನಹು III ಗಥ ಈ ಕಥಲಷ ಹಿಸಿಕಥ ಟಿ ಫಗಥೆ ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಐ ಗಥ ಋಣಿಮಹಗಿದಥದೇವಥ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಈ ಕಥ ೇರ್ಸಾ
ಅಧಮಮನ ಭತ ು ರಿೇಕ್ಷಥಮಲ್ಲಾ ತಥೇಖಾಡಥಮಹಖ  ಎಲಾರಿಖ ಳ್ಥಳಮದನ ನ ಫಮಷ ತುದಥ.
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135

8
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ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆಮ ಉತ್ನುಖಳು

392

20
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ವಿಬಹಖ 1
ಸ್ಹಭಹನಮ ಅಧಹಮಮಖಳು

1

ಅಧಹಯಮ 1
ವಿಭಹ ರಿಚಮ

ಅಧಹಯಮ ರಿಚಮ
ಈ ಅಧಹಮಮು, ವಿಮೆಮ ಫಥೇಸಿಕ್್ ರಿಚಯಿಷ , ಅದಯ ವಿಔಷನದ ಭತ ು ಅದ ಹಥೇಗಥ ಕಥಲಷ ಭಹಡ ತುದಥ ಎಂದ
ತಥುಸಚಚಲ ಖ ರಿ ಇಡ ದ . ನಿೇು ವಿಭಹ ಆಔಸಿಭಔ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಪಲವಹಗಿ ಉದಬವಿಸಿದ ಆರ್ಥಾಔ ನಶಿಖಳ
ವಿಯ ದಧ ಹಥೇಗಥ ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡ ತುದಥ ಭತ ು ಅಹಮ ಗಹಾಣಥಮ ಂದ ಸ್ಹಧನವಹಗಿ ಹಥೇಗಥ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷ ತುದಥ
ಎಂಫ ದನ ನ ಔಲ್ಲಮ ವಿರಿ.
ಔಲ್ಲಕೆಮ ರಿಣಹಭಖಳು
A. ಜಿೇ ವಿಭಹ - ಇತಿಹಹಷ ಭತ ು ವಿಕಹಷ
B. ವಿಭಹ ಕಥಲಷ ಹಥೇಗಥ ಭಹಡ ತಥುದಥ
C. ಅಹಮ ನಿಾಸಣಥಮ ತಂತಯಖಳು
D. ಅಹಮ ನಿಾಸಣಥ ಸ್ಹಧನವಹಗಿ ವಿಭಹ
E. ಷಭಹಜದಲ್ಲಾ ವಿಮೆಮ ಹತಯ

2

A. ಜೀ ವಿಭಹ - ಇತ್ತಹಹಷ ಭತಕಿ ವಿಕಹಷ
ನಹು ಅನಿಶ್ಚಚತತಥಮ ಂದ ಯಂಚದಲ್ಲಾ ವಹಸಿಷ ವಥು. ನಹು ಇದಯ ಫಗಥೆ ಕಥೇಳುತಥುವಥ:
 ಯಥೈಲ ಖಳು ಡಿಕ್ಟುಹಥ ಡಥಮ ುದರಿಂದ;
 ಯವಹಸದಿಂದ ಷಂೂಣಾ ಷಭ ದಹಮ ಖಳ ನಹವ;
 ದ ುಃಕ ತಯ  ಬ ಔಂಖಳು;
 ಮ ಜನಯ ಇದದಕ್ಟುದದಂತಥ ೂಾ ಯಫ ದಧ ಸ್ಹನನುದ
ಚಿತರ 1: ನಭಮ ಷಕತಿ ನಡೆಮಕತ್ತಿಯಕ ಗಟನೆಖಳು

ಫಥಂಕ್ಟ

ಯವಹಸ

ಬ ಔ ಸಿತ

ಬ ಔಂ

ಮಂಚ
3

ಏಕಥ ಈ ಗಟನಥಖಳು ನಭಗಥ ಉತ ್ಔ ಭತ ು ತಲಾಣ ಡಿಷ ು?
ಕಹಯಣ ಷಯಳ.
ಮೊದಲನಥಮದಹಗಿ ಈ ಗಟನಥಖ

i.

ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ.

ನಿರಿೇಕ್ಷಥ ಭತ ು ಕ್ಟಯಯೆಮನ ನ ಊಹಿಷಲ ಸ್ಹಧಮವಿದದಯಥ,

ನಹು ತಮಹರಿ ಭಹಡಫಸ ದ .
ii. ಎಯಡನೆಮದಹಗ, ಇಂತಸ ಅನಿರಿೀಕ್ಷಿತ ಭತಕಿ ಭ ಕಯ ಗಟನೆಖಳು ಸಹಭಹನಯವ್ಹಗ ಆರ್ಥಯಔ ನಶಿ ಭತಕಿ
ದಕುಃಕಕೆು ಂದಕ ಕಹಯಣವ್ಹಗಯಕತಿವ್ೆ..
ಂದ ಷಭ ದಹಮ ಗಟನಥಗಥ ಳಗಹದ ಮಕ್ಟುಖಳ ನಥಯವಿಗಥ, ಸಂಚಿಕಥ ಭತ ು ಯಷಯ ಫಥಂಫಲದ ಮಸ್ಥಥಮನ ನ
 ಭ ಲಔ ಫಯಫಸ ದ .
ವಿಮೆ ಔಲನಥ ಸ್ಹವಿಯಹಯ ಶಾಖಳ ಹಿಂದಥ ಜನಭ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡಿತ . ಇ

ನಹು ತಿಳಿದಿಯ ಂತಥ, ವಿಮೆಮ

ಮಹಹಯ, ಕಥೇಲ ಎಯಡ ಅಥವಹ ಭ ಯ ವತಭಹನಖಳ ಹಿಂದಥ ಹಥ ೇಖ ತುದಥ.
1. ವಿಮೆಮ ಇತ್ತಹಹಷ
ವಿಮೆ ಕ್ಟಯ.ೂ. 3000 ರಿಂದ ಕಥಲು ಅಥವಹ ಇತಯ ಯ ದಲ್ಲಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾವಥ ಎಂದ ತಿಳಿದ ಫಂದಿದಥ. ವಿವಿಧ
ನಹಖರಿೇಔತಥಖಳು, ಶಾಖಳಿಂದ, ತಭಭತಭಭರ್ಥಾೇ ಷಭ ದಹಮದ ಕಥಲು ಷದಷಮಯ ಅನ ಬವಿಸಿದ ಎರ್ಹಾ ನಶಿ
ಷಂಖಯಹಿಷ ುದ

ಭತ ು ಸಂಚಿಕಥ ರಿಔಲನಥಮನ ನ ಯ ಢಿ ಭಹಡಿಕಥ ಂಡಿಯ ತಹುಯಥ. ನಭಗಥ ಈ ರಿಔಲನಥ

ಅಳಡಿಷರ್ಹದ ಭಹಖಾಖಳಲ್ಲಾ ಕಥಲ

ದನ ನ ಅರ್ಥ ೇಕ್ಟಸ್ಥ ೇಣ.

2. ಮಕಖಖಳಿಂದ ಫಂದ ವಿಭಹ
ಫಹಯಬಿಲ್ೆ ೀನಿಮನ್

ಫಹಮಬಿರ್ಥ ೇನಿಮನ್ ವಹಮಹರಿಖಳು, ಸ್ಹಖಣಥಗಥ ನಹವವಹದ ಅಥವಹ ಔಳ್ಥದ ಹಥ ೇದ

ಟೆರೀಡರ್ಸಯ

ಯಔಯಣದಡಿ, ತಭಭ ಸ್ಹಲಖಳನ ನ ಭ ಚಚಲ ಂದ ಫಥರ್ಥ, ಸ್ಹಲದಹತರಿಗಥ ಹಥಚ ಚರಿ
ಮೊತುನ ನ ಹತಿಷ  ಂದ ಹಥ ಂದಿದದಯ . ಇುಖಳನ ನ 'ಸಡಖನ ನ ಅಡವಿಟಿ
ಸ್ಹಲ ಎಂದ

ಔಯಥಮರ್ಹಯಿತ '. ಈ ಂದಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ಸಡಖ

ಅದಯ

ಖ ರಿಮನ ನ, ಭತ ು ಮಹತಥಯಯಿಂದ, ಷ ಯಕ್ಷಿತವಹಗಿ ಫಂದಹಖ ಭಹತಯ ಸಡಖ ಅಥವಹ
ಅದಯ ಷ ುಖಳ ಯಕ್ಷಣಥಗಥ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡ ಸ್ಹಲ ಭಯ ಹತಿಷಲಡಫಥೇಕಹ ತ .ು
ಫಯ ಚ್ ಭತಕಿ ಷ ಯತ್ ಫಹಮಬಿರ್ಥ ೇನಿಮನ್ ವಹಮಹರಿಖಳ ಇದಥೇ ಆಚಯಣಥಖಳು, ಶ್ಚಯೇಲಂಕಹ, ಈಜಿಪ್ಟಿ ಭತ ು
ವ್ಹಯಹರಿಖಳು

ಗಿಯೇರ್ಸ ಬಹಯತಿೇಮ ಸಡಖ ಖಳು ಷಂಚರಿಷ  ಫಯ ಚ್ ಭತ ು ಷ ಯತ್ ನ
ವಹಮಹರಿಖಳ ನಡ ವಥ ಯಚಲ್ಲತದಲ್ಲಾತ .ು

ಗರೀಔಯಕ

ನಿಧನಯಹದ ಷದಷಮಯ ಭತ ು ಔ ಟ ಂಫಖಳ ಅಂತಮಕ್ಟಯಯೆ ಕಹಳಜಿ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಲ ,
ಗಿಯೇಔಯ 7 ನಥೇ ವತಭಹನದ AD ಮಲ್ಲಾ ಯಥ ೇಕಹರಿ ಷಭಹಜ ಆಯಂಭಿಸಿದಯ .
ಇಂಗಥಾಂಡ್ ಸ್ಥನೇಹಿ ಷಂಗಖಳು ಇದಥೇ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹಥಪಿಷರ್ಹಗಿದದು.
4

ಯೆ ೀಡ್ನ ನಿವ್ಹಸಿಖಳು

ಕಥಲು ಷ ುಖಳ ಷಂಔಟದ ಷಭಮದ ಕಹಯಣ, jettisoning ನಿಂದ ಸ್ಥ ೇತ ವಥೇಳ್ಥ
ಯಥ ೇಡ್ನ ನಿವಹಸಿಖಳು, ಂದ ಫಗಥಗಿನ ಅಬಹಮಷ ಅಳಡಿಸಿಕಥ ಂಡಯ , ಷಯಔ ಖಳ
ಭಹಲ್ಲೇಔಯ

(ಏನ

ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಂಡಿಲಾದಯ )

ಕಥಲು

ಅನ ಹತದಲ್ಲಾ

ನಶಿ

ಬರಿಷ ುದ ಎಂದ .
ಚಿೀನಿೀ ಟೆರೀಡರ್ಸಯ

ಹರಚಿೀನ ದಿನಖಳಲ್ಲಾ ಚಿೀನಿೀ ವ್ಹಯಹರಿಖಳು ನಂಫಲ್ಹಖದ ನದಿಖಳ ಮೆೀಲ್ೆ
ನೌಕಹಮಹನ ಭಹಡಕತಹಿ ವಿವಿಧ ದೆ ೀಣಿಖಳು ಅಥವ್ಹ ಸಡಖಕಖಳಲ್ಲಾ ತಭಮ
ಷಯಔಕಖಳನಕು ಇಟಕಿಕೆ ಳುುತ್ತಿದಯ
ಿ ಕ. ಅಯ

ದಥ ೇಣಿಖಳು ಮಹುದಥೇ ರಿೇತಿಮ

ಹಡನ ನ ಅನ ಬವಿಸಿದಯ ಷಸ, ಷಯಔ ಖಳ ನಶಿ ಕಥೇಲ ಬಹಖವುಃ ಭತ ು ಟ ಿ ಅಲಾ
ಎಂದ ಬಹವಿಷರ್ಹಖ ತಿುತ .ು ನಶಿ ವಿತಯಣಥ ಭತ ು ತನ ಭಲಔ ಔಡಿಮೆಗಥ ಳಿಷಫಸ ದ .
3. ವಿಮೆಮ ಆಧಕನಿಔ ರಿಔಲ್ನೆಖಳು
ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಜಿೇ ವಿಭಹ ತತಾ, ಬಹಯತದ ಜಂಟಿ ಔ ಟ ಂಫ ಮಸ್ಥಥಮ ದಧತಿಮಲ್ಲಾ ಯತಿಬಿಂಬಿಸಿದಥ, ಶಾಖಳ
ಕಥಳಗಥ, ಜಿೇ ವಿಭಹ ಅತ ಮತುಭ ಷಾಯ ಖಳಲ್ಲಾ ಇದ ಂದ . ಷದಷಮ

ದ ಯದೃಶಿಔಯ ಭಯಣದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ

ದ ುಃಕನ ನ ಭತ ು ನಶಿನ ನ ವಿವಿಧ ಔ ಟ ಂಫ ಷದಷಮಯ ಸಂಚಿಕಥ ಂಡ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಔ ಟ ಂಫದ ಯತಿ ಷದಷಮಯ
ಷ ಯಕ್ಷಿತ ಬಹನಥ ಭ ಂದ ಯಥಮಲಟಿಿತ .
ಅವಿಬಔು ಔ ಟ ಂಫ ಮಸ್ಥಥ ಸ ಟ ಿ ಭ ರಿದ ಕಥ ಂಡ ಭತ ು ದಥೈನಂದಿನ ಜಿೇನದಲ್ಲಾ ತುಡ ಸ್ಥೇರಿಕಥ ಂಡ ಆಧ ನಿಔ
ಮ ಖದಲ್ಲಾ ಔ ಟ ಂಫಔ ು, ಬದಯತಥಗಹಗಿ ಮಹಾಮ ಮಸ್ಥಥಖಳು ಯ ುಗಥ ಳುಳದ ಇದರಿಂದ ಅಖತಮವಹಗಿದಥ. ಈ
ಮಕ್ಟುಗಥ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಹಯಭ ಕಮತಥಮನ ನ ತಥ ೇರಿಷ ತುದಥ
i.

ಲ್ಹಯ್ಡ್ಸ್: ಯ ಢಿಮಲ್ಲಾಯ  ಇಂದಿನ ಆಧ ನಿಔ ವಹಣಿಜಮ ವಿಭಹ ವಹಮಹಯ ಭ ಲು ಲಂಡನನಲ್ಲಾ ರ್ಹಯ್ಡ್ಸ್
ಕಹಫಿ ಹೌಷನಲ್ಲಾ ತಥುಸಚಚರ್ಹಗಿದಥ. ಅಲ್ಲಾ ಔ ಡ ತಿುದದ ವಹಮಹರಿಖಳು, ಷಭ ದಯದ ಅಹಮಖಳಿಂದ,
ಸಡಖ ಖಳಲ್ಲಾ ಹಥ ತಥ ುಮ ದ ತಭಭ ಷಯಔ ಖಳ, ನಶಿನ ನ ಸಂಚಿಕಥ ಳಳಲ ಪಿಕಥ ಳುಳತಹುಯಥ. ಇಂತಸ
ಸ್ಹಖಯದಹಚಥಗಥ ದಯಥ ೇಡಥಕಥ ೇಯರಿಂದ ದಯಥ ೇಡಥ ಕಹಯಣ, ಔಡಲ ಆತ ಖ
ು ಳಿಂದ ಷಂಬವಿಷ  ಇಂತಸ
ನಶಿಖಳನ ನ, ಅಥವಹ ಹಹನಿಕಹಯಔ ಷಭ ದಯದ ಸವಹಭಹನದಲ್ಲಾ ಷಯಔ ಖಳ ಹಹಳ್ಹಖ ುದನ ನ ಅಥವಹ
ಷಭ ದಯದ ಅಹಮಖಳಿಂದ ಸಡಖ ಭ ಳುಗಿದಹಖ.

ii. ಲಂಡನನಲ್ಲಾ 1706 ಯಲ್ಲಾ ಷಂಸ್ಹಥಪಿಷಲಟಿ ಶಹವಾತವ್ಹದ ಅವೃಯಯೆನ್್ ಸೌಹಹದಯಮಕತ ಷಭಹಜ ವಿವಾದ
ಮೊದಲ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಎಂದ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
4. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ವಿಮೆಮ ಇತ್ತಹಹಷ
a) ಬಹಯತ: ಬಹಯತದ ಆಧ ನಿಔ ವಿಮೆ ಆಯಂಭಿಔ 1800 ಯಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಆಷ ಹಸಿನ ದಿನಖಳಲ್ಲಾ
ಆಯಂಬವಹಯಿತ , ನೌಕಹ ವಿಮೆ ವಹಮಹಯನ ನ ವಿದಥೇಶ್ಚ ವಿಭಹದಹಯಯ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ಆಯಂಭಿಸಿದು.
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ಒರಿಮಂಟಲ್ ಲ್ೆೈಫ್ ಇನಕುಯೆನ್್ ಮೊದಲ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಥಪಿಷರ್ಹದದ ದ ಂದ
ಔಂ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್

ಇಂಗಿಾೇಷ್ ಔಂನಿಮಹಗಿತ ು

ಟೆೈಟಹನು ಇನಕುಯೆನ್್ ಔಂ.ಲ್ಲ.

ಮೊದಲ ಜಿೇವಿಮೆ ಅಲಾ

ವಿಮೆ

ನ ನ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಥಪಿಷರ್ಹಯಿತ

ಫಹಂಫೆ ಭ ಯಚಕಮಲ್ ಅವೃಯಯೆನ್್ ಮೊದಲ ಬಹಯತಿೇಮ ವಿಭಹ ಔಂನಿ. ಭ ಂಫಥೈ ನಲ್ಲಾ 1870 ಯಲ್ಲಾ
ಸೆ ಸೆೈಟ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್
ಯಹಷ್ಟರೀಮ

ವಿಭಹ

ಯಚಿಷರ್ಹಯಿತ
ಔಂನಿ ಬಹಯತದ ಸಳ್ಥಮ ವಿಭಹ ಔಂನಿ. ಇದ 1906 ಯಲ್ಲಾ ಸ್ಹಥಪಿಷರ್ಹಯಿತ

ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್

ಭತ ು ಇದ ಇನ ನ ವಹಮಹಯದಲ್ಲಾದಥ.

ಇತಯ ಸಲು ಬಹಯತಿೇಮ ಔಂನಿಖಳನ ನ ವತಭಹನದ ತಿಯ ವಿನಲ್ಲಾ ಷಾದಥೇಶ್ಚ ಚಳುಳಿ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ತಯ ವಹಮ
ಸ್ಹಥಪಿಷರ್ಹಯಿತ .
ರಭಕಕ
1912 ಯಲ್ಲಾ, ಜಿೇ ವಿಭಹ ನಿಖಭ ಕಹಯಿದಥ ಭತ ು ಬವಿಶಮ ನಿಧಿ ಕಹಯಿದಥ, ವಿಮೆ ವಹಮಹಯ ನಿಮಂತಿಯಷಲ
ಅನ ಮೊೇದಿಷರ್ಹಯಿತ . ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಕಹಯಿದಥ 1912 ಯ ಥಯಕಹಯ ಔಡಹಸಮವಹಗಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯದ
ಕಥ ೇಶಿಔಖಳು ಭತ ು ಔಂನಿಖಳ ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔ ಭೌಲಮಭಹನ ವಿಭಹಖಣಔ ದೃಢಿೇಔಯಣವಹಗಿಯಫಥೇಔ . ಆದಹಖ ಮ,
ಬಹಯತಿೇಮ ಭತ ು ವಿದಥೇಶ್ಚ ಔಂನಿಖಳ ನಡ ವಿನ ಭಿನನತಥ ಭತ ು ತಹಯತಭಮ ಭ ಂದ ಯಥಯಿತ .
ವಿಮೆ ಆಕ್ಿ 1938 ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ತಾನಥ ನಿಮಂತಿಯಷಲ ವಿಧಿಷರ್ಹದ ಮೊದಲ ಶ್ಹಷನ ಆಗಿತ .ು ಈ
ಆಕ್ಿ, ಕಹಲಕಹಲಕಥು ತಿದ ದಡಿ ಜಹರಿಮಲ್ಲಾಯ ುದ ಭ ಂದ ರಿದಿದಥ. ವಿಮೆಮ ನಿಮಂತಯಔಯನ ನ, ವಿಭಹ ಕಹಯೆದ
ಅನಾಮ ಷಕಹಾಯು ನಥೇಮಸಿದಯ .
b) ಜೀವಿಭಹ

ಯಹಷ್ಟರೀಔಯಣ:

ಜಿೇ

ವಿಭಹ

ವಹಮಹಯ

1

ನಥೇ

ಸ್ಥಥಿಂಫರ್

1956ಯಲ್ಲಾ

ಯಹಷ್ಟ್ರೇಔಯಣಗಥ ಳಿಷರ್ಹಯಿತ ಭತ ು ಬಹಯತಿೇಮ ಜಿೇ ವಿಭಹ ನಿಖಭ (ಎಲ್ಐಸಿ) ಯಚಿಷರ್ಹಯಿತ . 170
ಔಂನಿಖಳು ಭತ ು 75 ಬವಿಶಮ ನಿಧಿ, ಷಭಹಜದಲ್ಲಾ ಆ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಜಿೇ ವಿಭಹ
ಮಹಹಯದಲ್ಲಾ ಇದದು. 1956 ರಿಂದ 1999 ಯಯಥಗಥ, ಎಲ್ಐಸಿ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಜಿೇವಿಭಹ ವಹಮಹಯ ಭಹಡಲ
ವಿಶ್ಥೇಶ ಸಔುನ ನ ಡಥದಿತ .ು
c) ಜೀವಿಮೆ ಹೆ ಯತಕಡಿಷಕ ವಿಭಹ ಯಹಷ್ಟರೀಔಯಣ: 1972 ಯಲ್ಲಾ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ ಮಹಹಯ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಔಯಣ
ಕಹಯೆದ

(GIBNA)

ಶ್ಹಷನದಿಂದ,

ಜಿೇವಿಮೆ

ಹಥ ಯತ ಡಿಷ 

ವಿಭಹ

ವಹಮಹಯ

ಷಸ

ಯಹಷ್ಟ್ರೇಔಯಣಗಥ ಂಡಿತ ಭತ ು ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ ಬಹಯತದ ಕಹರ್ಪಾಯಥೇಶನ್ (GIC) ಭತ ು ಅದಯ ನಹಲ ು
ಅಂಖಷಂಸ್ಥಥಖಳನ ನ ಸ್ಹಥಪಿಷರ್ಹಯಿತ . ಷಭಮದ ಆ ಸಂತದಲ್ಲಾ, ಜಿೇವಿಮೆ ಹಥ ಯತ ಡಿಷ  ವಿಭಹ
ವಹಮಹಯ ಭಹಡ  ಬಹಯತದಲ್ಲಾನ 106 ವಿಭಹದಹಯಯನ ನ ಬಹಯತದ GIC ನಹಲ ು ಅಂಖಷಂಸ್ಥಥಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ
ಯಚನಥಗಥ ಟ ಿಖ ಡಿಷರ್ಹಯಿತ .
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d) ಭಲ್ೆ ಹೀತಹರ ಷಮಿತ್ತ ಭತಕಿ IRDA: 1993 ಯಲ್ಲಾ ಭರ್ಥ ಹೇತಹಯ ಷಮತಿ

ನ ನ ರಿಶ್ಥೃೇಧಿಷಲ

ಭತ ು ಷಧಥಾಮ ಂದ ಅಂವ ುನಾರಿಚಮ ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ಉದಮಭ ಅಭಿೃದಿಧಗಥ ಶ್ಚಪಹಯಷ
ಸ್ಹಥಪಿತವಹಯಿತ . ಷಮತಿ 1994 ಯಲ್ಲಾ ತನನ ಯದಿಮನ ನ ಷಲ್ಲಾಸಿತ , 1997 ಯಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ನಿಮಂತಯಣ
ಹಯಧಿಕಹಯ (ಐ.ಆ
(ಐ.ಆ

) ಸ್ಹಥಪಿಷರ್ಹಯಿತ . ವಿಭಹ ನಿಮಂತಯಣ ಭತ ು ಅಭಿೃದಿಧ ಕಹಯೆದ 1999

) ಅಂಗಿೇಕಹಯದಥ ಂದಿಗಥ ಎಯಡ

ಜಿೇನದ ಭತ ು ಜಿೇ ಅಲಾದ ವಿಮೆಮ ಉದಮಭಕಥು ಂದ

ಶ್ಹಷನಫದಧ ನಿಮಂತಯಣ ಷಂಸ್ಥಥ ಏಪಿಯಲ್ 2000 ಯಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ನಿಮಂತಯಣ ಭತ ು ಅಭಿೃದಿಧ ಹಯಧಿಕಹಯ
(ಐ.ಆ

) ಯಚನಥಗಥ ಕಹಯಣವಹಯಿತ .

5. ಜೀ ವಿಮೆಮ ಉದಯಭ ಇಂದಕ
ಯಷ ುತ, ಇಲ್ಲಾ ವಿಯವಹದ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಕಹಮಹಾಚಯಣಥಮಲ್ಲಾ 24 ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಿವಥ:
a) ಜಿೇ ವಿಭಹ ನಿಖಭ (ಎಲ್ಐಸಿ) ಬಹಯತದ ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಲಮದ ಔಂನಿ
b) ಖಹಷಗಿ ಲಮದಲ್ಲಾ 23 ಜಿೇವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ಇವಥ
c) ಅಂಚಥ ಇರ್ಹಖಥ

ಹ, ಬಹಯತ ಷಕಹಾಯದಡಿ, ಅಂಚಥ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಭ ಲಔ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಮಸರಿಷ ತುದಥ,

ಆದಯಥ ನಿಮಂತಯಔಯ ವಹಮಪಿುಯಿಂದ ವಿನಹಮತಿ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದಥ
ನಿಭಮನಕು

ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 1

ಬಹಯತದಲ್ಲಾನ ವಿಮೆ ಉದಮಭಕಥು ನಿಮಂತಯಔ ಔಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದ ?
I.

ಬಹಯತದ ವಿಭಹ ಹಯಧಿಕಹಯ

II. ವಿಭಹ ನಿಮಂತಯಣ ಭತ ು ಅಭಿೃದಿಧ ಹಯಧಿಕಹಯ
III. ಬಹಯತಿೇಮ ಜಿೇ ವಿಭಹ ನಿಖಭ
IV. ಬಹಯತದ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ ನಿಖಭ

B. ವಿ

ಹೆೀಗೆ ಕೆಲಷ ಭಹಡಕತಿದೆ

ಆಧ ನಿಔ ವಹಣಿಜಮ ಆಸಿು ಭಹಲ್ಲೇಔತಾದ ತತಾಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಸ್ಹಥಪಿಷರ್ಹಯಿತ . ಂದ ಆಸಿು, ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಗಟನಥಮ
ಕಹಯಣ (ನಶಿ ಅಥವಹ ನಹವ) ಭೌಲಮ ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಂಡಹಖ, ಆಸಿು ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಆರ್ಥಾಔ ನಶಿನ ನ ಅನ ಬವಿಷ ತಹುಯಥ.
ಆದಹಖ ಮ ಇದಥೇ ಆಸಿುಖಳ ಅನಥೇಔ ಇಂತಸ ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಂದ ಷಣಣ ಕಥ ಡ ಗಥಖಳಿಂದ ಭಹಡಲಟಿ ಸ್ಹಭಹನಮ ನಿಧಿ
ಷೃಷ್ಟ್ಿಮಹಖ ತುದಥ, ಈ ಯಭಹಣ ದ ಯದೃಶಿಔಯ ಕಥಲ

ಅನ ಬವಿಸಿದ ನಶಿನ ನ ಫಗಥಸರಿಷಲ ಫಳಷಫಸ ದ .
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ಷಯಳ ದಖಳಲ್ಲಾ, ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಆರ್ಥಾಔ ನಶಿಕಥು ಖ ರಿಮಹಖ  ಅಕಹವ ಭತ ು ಅದಯ ರಿಣಹಭನ ನ ವಿಮೆಮ
ವಿಧಹನದ ಭ ಲಔ ಅನಥೇಔ ಜಿೇವಿಖಳಿಂದ ಂದ ಜಿೇವಿಗಥ ಗಹಾಯಿಷಲ ಸ್ಹಧಮವಿದಥ.

ವಿಮೆ ಹಿೇಗಥ ನಶಿನ ನ ಅನ ಬವಿಷ ತಿುದದ ದ ಯದೃಶಿಔಯ ಕಥಲಯ ನಶಿನ ನ, ಇದಥೇ ಅನಿಶ್ಚಚತ ಗಟನಥಖಳು /
ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಡಸರ್ಹದ ಜನಯಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕಥ ಳಳರ್ಹಖ  ವಿಧಹನವಹಗಿದಥ ಎಂದ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.

ಚಿತರ 2: ವಿಭಹ ಹೆೀಗೆ ಕೆಲಷ ಭಹಡಕತಿದೆ

ವಿಭಹ
ಔಂನಿ

ಕಥಾೇಮ್ ಇತಮಥಾ

ಪಿಯೇಮಮಂ ಸಣ ಷಂದಹಮ
ಭಹಡ  ಭನಥಮ
ಇಲ್ಲಾ ಂದ

ಭಹಲ್ಲೇಔಯ

i.

ಇಂತಸ ಸ್ಹಭಹನಮ ನಿಧಿ ಯಚಿಷಲ ಜನಯ

ಶಿ

ತಭಭ ದ ಡಿದ ಸಣನ ನ

ii.

ಹಥೇಗಥ ಅಯ ತಭಭ ಕಥ ಡ ಗಥಖಳನ ನ ವಹಷುವಹಗಿ ಅಥೇಕ್ಷಿತ ಉದಥದೇವಕಹುಗಿ ಫಳಷರ್ಹಖ ತಿುದಥ ಎಂದ
ನಂಫಲ ಸ್ಹಧಮ?

iii. ಅಯ ಹಥಚ ಚ ಅಥವಹ ಅತಿ ಔಡಿಮೆ ಹತಿ ಭಹಡ ತಿುದದಯಥ ಹಥೇಗಥ ತಿಳಿಮ ುದ ?
ನಿಷ್ಂವಮವಹಗಿ ಮಹಯಥ ೇ ಹಯಯಂಭಿಷ ುದಕಥು ಭತ ು ಯಕ್ಟಯಯೆ ಷಂಗಟಿಷಲ ಭತ ು ಈ ಉದಥದೇವಕಹುಗಿ ಟಿಿಗಥ
ಷಭ ದಹಮದ ಷದಷಮಯ ತಯ ದನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ. 'ಮಹಯಹದಯ ' ಯತಿಯಂದ ೂಲ್ ಗಥ ಭಹಡಫಥೇಕಹದ ಕಥ ಡ ಗಥ
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ನಿಧಾರಿಷ ತಹುಯಥ ಭತ ು ನಶಿ ಫಳಲ ತಿುಯ ರಿಗಥ ಹತಿಷಫಥೇಕಹದ ಏಹಾಡ ಭಹಡ ತಹುಯಥ ಅಯನ ನ ಂದ
ವಿಮೆಗಹಯಯ ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
ವಿಮೆಗಹಯಯ ಷಸ ಮಕ್ಟುಖಳು ಭತ ು ಷಭ ದಹಮದ ವಿಶ್ಹಾಷ ಗಥಲಾಫಥೇಔ .
1. ವಿಭಹ ಹೆೀಗೆ ಕೆಲಷ ಭಹಡಕತೆಿದೆ
a) ಮೊದಲನಥಮದಹಗಿ, ಈ ಆರ್ಥಾಔ ಭೌಲಮ ಹಥ ಂದಿಯ  ಂದ ಆಸಿು ಇಯಫಥೇಔ . ಆಸಿು:
i.

(ಂದ ಕಹಯ ಅಥವಹ ಔಟಿಡ ನಂತಸ) ದಥೈಹಿಔ ಇಯಫಸ ದ ಅಥವಹ

ii. (ಹಥಷಯ ಭತ ು ಅಭಿಭಹನ ನಂತಸ) ಬೌತಿಔ ಅಲಾದ ಇಯಫಸ ದ
iii. ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಇಯಫಸ ದ (ಔಣ ,ಣ ಕಥೈಕಹಲ ಹಹಖ ತಭಭ ವರಿೇಯದ ಇತಯ ಅಂವಖಳನ ನ ಹಹಗಥ)
b) ಕಥಲು ಕ್ಟಯಯೆ ಉಂಟಹದಯಥ ಷಾತ ು ಅದಯ ಭೌಲಮ ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ . ಆಔಸಿಭಔವಹದ ಈ ನಶಿನ ನ
ಅಹಮ

ಎಂದ

ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.

ಅಹಮ

ಗಟನಥಮ

ಕಹಯಣನ ನ

ಖಂಡಹಂತಯ

ಎಂದ

ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
c) ಷಂಚಮನ ಎಂಫ ತತಾ ಇದಥ. ಇದ ವಿವಿಧ ಮಕ್ಟುಖಳಿಂದ (ಔಂತ ಖಳು ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ) ಸಲವಹಯ
ಯತಥಮೇಔ ಕಥ ಡ ಗಥಖಳನ ನ ಷಂಖಯಹಿಷ ುದ

ಳಗಥ ಂಡಿದಥ. ಈ ಮಕ್ಟುಖಳನ ನ ಂದಥೇ ರಿೇತಿಮಹದ

ಅಹಮದಿಂದ ಡಸರ್ಹಖ ತುದಥ, ಇದ ಅದಥೇ ರಿೇತಿಮ ಷಾತ ುಖಳು ಹಥ ಂದಿವಥ.
d) ನಿಧಿಖಳ

ಈ

ಷಂಚಮನನ ನ

ಂದ

ಖಂಡಹಂತಯದಿಂದ

ಉಂಟಹಖ 

ಂದ

ನಶಿನ ನ

ಅನ ಬವಿಷ ತಿುಯ  ಕಥಲಯ ನಶಿ ಷರಿದ ಗಿಷಲ ಫಳಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
e) ಸಣ ಷಂಚಮನ, ದ ಯಹದೃಶಿದ ಕಥಲಯ ನಶಿ ಷರಿದ ಗಿಷ  ಈ ಯಕ್ಟಯಯೆಮನ ನ ವಿಮೆಗಹಯಯಕ ಎಂಫ
ಷಂಸ್ಥಥಮ ಭ ಲಔ ನಡಥಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
f) ವಿಮೆಗಹಯಯ

ಯೇಜನಥಮಲ್ಲಾ

ಬಹಖಹಿಷ 

ಯತಿ

ಮಕ್ಟುಮ

ಜಥ ತಥ

ಂದ

ವಿಮೆ

ಔಯಹಯ

ಭಹಡಿಕಥ ಳುಳತಹುನಥ. ಅಂತಸ ಹರ್ಥ ೆಂಡಿಯ ಯನ ನ ವಿಮೆದಹಯ ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
2. ವಿಮೆ ಹೆ ಯೆಖಳನಕು ಔಡಿಮೆಗೆ ಳಿಷಕತಿದೆ
ಅಹಮದ

ಹಥ ಯಥ

೯

ನಶಿ
ಹ

ಭತ ು

.
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ಅ

ನನ

ನಶಿ

ಚಿತರ 3: ಫಬ ಮಕ್ಟು ಹಥ ಯಫಸ ದಹದ ಅಹಮದ ಹೆ ಣೆ

ಫಬ ಯಕ್ರಿ ಹೆ ಯಫಸಕದಹದ
ಅಹಮದ ಹೆ ಣೆ
ಅಹಮದ ಹರಥಮಿಔ

ಅಹಮದ ಭಹಧಯಮಿಔ

ಹೆ ಣೆ

ಹೆ ಣೆ

ಫಬ ಮಕ್ಟು ಹಥ ಯಫಸ ದಹದ ಅಹಮದ ಹಥ ಯಥ

ಎಯಡ ವಿಧಖಳಿವಥ - ಹಯಥಮಔ ಭತ ು ಭಹಧಮಮಔ.

a) ಅಹಮದ ಹರಥಮಿಔ ಹೆ ಯೆ
ಅಹಮದ ಹಯಥಮಔ ಹಥ ಯಥ ವಹಷುವಹಗಿ ವ ದಧ ಅಹಮದ ಗಟನಥಖಳ ರಿಣಹಭವಹಗಿ, ಔ ಟ ಂಫಖಳು
(ಭತ ು ವಹಮಹಯ ಗಟಔಖಳು) ಅನ ಬವಿಷ ತಿುದದ ನಶಿನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ. ಈ ನಶಿಖಳನ ನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ನಥೇಯ ಭತ ು ಅಳ್ಥಮಫಸ ದಹದ ಭತ ು ಷ ಲಬವಹಗಿ ವಿಮೆಯಿಂದ ತ ಂಫಫಸ ದ .
ಉದಹಸಯಣೆ
ಂದ ಕಹಖಹಾನಥ ಫಥಂಕ್ಟಗಹಸ ತಿಮಹ
ಭೌಲಮನ ನ

ಅಂದಹಜ

ಫಂದಯಥ, ನಹವವಹದ ಅಥವಹ ಹಹನಿಗಿೇಡಹದ ಷ ಖ
ು ಳ ನಿಜವಹದ

ಭಹಡಫಸ ದ

ಭತ ು

ಅಂತಸ

ನಶಿ

ಅನ ಬವಿಷ ರಿಗಥ

ರಿಹಹಯ

ಹತಿಮಹಖ ುದ .
ಫಫ ಮಕ್ಟುಮ ಸೃದಮ ವಷರಚಿಕ್ಟತಥ್ ಳಗಹದ ವಥೇಳ್ಥ, ಅದನ ನ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚ ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ ಭತ ು
ಷರಿದ ಗಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಜಥ ತಥಗಥ ಕಥಲು ಯಥ ೇಕ್ಷ ನಶಿಖಳು ಇಯಫಸ ದ .
ಉದಹಸಯಣಥ
ಂದ ಫಥಂಕ್ಟ ವಹಮಹಯ ಕಹಮಹಾಚಯಣಥಖಳನ ನ ಅಡಿಸಡಿಸಿ ರ್ಹಬದ ನಶಿಕಥು ಕಹಯಣವಹಖಫಸ ದ ಭತ ು ಅದನ ನ
ಅಂದಹಜ

ಭಹಡಫಸ ದ

ಭತ ು ಅಂತಸ ಇಳಿಕಥಮನ ನ ಅನ ಬವಿಷ ತಿುಯ  ಫಫರಿಗಥ ಸಣ ರಿಹಹಯ

ಭಹಡಫಸ ದ .
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b) ಅಹಮದ ದಿಾತ್ತೀಮ ಹೆ ಯೆ
ಅಂತಸ ಗಟನಥ ಷಂಬವಿಷದಿಲಾದಹಖ ಭತ ು ಮಹುದಥೇ ನಶಿ ಇಲಾ

ಬಹವಿಸ್ಥ ೇಣ. ಇದ ಖಂಡಹಂತಯಕಥು

ಡಸರ್ಹದಹಖ ಮಹಯ ಮಹುದಥೇ ಹಥ ಯಥಮನ ನ ಹಥ ಂದ ದಿಲಾ ಎಂದ ಅಥಾವಥೇನ ? ಉತುಯು ಹಯಥಮಔ
ಹಥ ಯಥಮನ ನ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ, ಫಥಫಯ ಷಸ ಅಹಮದ ದಿಾತಿೇಮ ಹಥ ಯಥಮನ ನ ಹಥ ಂದ ಯ ಎಂದ .
ಫಫಯ ನಶಿ ರಿಸಿಥತಿ ಡಸಲಟಹಿಖ, ಅಹಮದ ದಿಾತಿೇಮ ಹಥ ಯಥ ವಥಚಚ ಭತ ು ತಥ ಂದಯಥ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ. ಹಥೇಳಿದ
ಕ್ಟಯಯೆಮನ ನ ನಡಥಮ ದದ

ಷಸ, ಈ ಹಥ ಣಥ ಬರಿಷ

ದಥ.

ನಹು ಈ ಕಥಲು ಹಥ ಣಥಮನ ನ ಅಥಾ ಭಹಡಿಕಥ ಳ್ಥೄ ಳೇಣ:
i.

ಮದಲನೆಮದಹಗ ಬಮ ಭತಕಿ ಉದೆಾೀಖಖಳಿಂದ ಉಂಟಹದ ದೆೈಹಔ ಭತಕಿ ಭಹನಸಿಔ ಆಮಹಷ. ಆತಂಔ
ಮಕ್ಟುಯಿಂದ ಮಕ್ಟುಗಥ ಫದರ್ಹಖಫಸ ದ ಆದಯಥ ಇಯ ತುದಥ ಭತ ು ತುಡಕಥು ಕಹಯಣವಹಖಫಸ ದ ಭತ ು
ಮಕ್ಟುಮ ಯೇಖಕ್ಷಥೇಭ ಮೆೇರ್ಥ ಯಬಹ ಬಿೇಯ ತುದಥ.

ii. ಎಯಡನಥಮದಹಗಿ ಂದ ನಶಿ ಷಂಬವಿಷಫಸ ದ ಅಥವಹ ಇರ್ಥಾವೊ ಎಂಫ ದಯ ಫಗಥೆ ಅನಿಶ್ಚಚತತಥ ಇದಹದಖ ,
ಭಹಡಲ

ವಿವಥೇಔದ ವಿಶಮವಥಂದಯಥ ಔುಕಥು ಇಂತಸ ಂದ

ಷಂಬನಿೇಮತಥ ೂಯಥೈಷಲ

ಂದ

ಮೇಷಲ ನಿಧಿ ಹಥ ಂದ ದ . ಇಂತಸ ನಿಧಿ ಇಡ ುದ ವಥಚಚ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ದ . ಉದಹಸಯಣಥಗಥ, ಸಣ
ಂದ ದಯಯ ದಲ್ಲಾ ಇಯ ವಹಖ ಔಡಿಮೆ ಆದಹಮನ ನ ಕಥ ಡಫಸ ದ .
ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ಅಹಮನ ನ ಗಹಾಯಿಷ ುದರಿಂದ, ಇದ ಭನಶ್ಹಶಂತಿ ಆನಂದಿಷಫಸ ದ , ಇಲಾದಿದದಯಥ ಮೇಷಲ
ಎಂದ ಔುಕಥು ಭಹಡರ್ಹದ ಸಣ ಸ ಡಿಕಥ, ಭತ ು ಹಥಚ ಚ ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹದ ಂದ ವಹಮಹಯ ಯೇಜನಥ
ಸ್ಹಧಮತಥಯಿದಥ. ಈ ಕಹಯಣಖಳಿಗಹಗಿ ನಿಕಯವಹಗಿ ವಿಮೆ ಅಖತಮವಿದಥ.
ನಿಭಮನಕು

ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 2

ಅಹಮದ ದಿಾತಿೇಮ ಹಥ ಯಥ ಔಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದ ?
I.

ಮಹಹಯ ಅಡಚಣಥ ವಥಚಚ

II. ಷಯಔ ಖಳ ಹಹನಿಗಥ ಳಗಹದ ವಥಚಚ
III. ಬವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಷಂಬಹಮ ನಶಿನ ನ ೂಯಥೈಷ  ಫದಿಗಿಟಿಯ  ಮೇಷಲ
IV. ಸೃದಮಹಘಾತದ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಆಷತಥಯ ದಹಕಲ ವಥಚಚ
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C. ಅಹಮ ನಿಯಸಣಹ ತಂತರಖಳು
ಭತಥ ುಂದ ಯಶ್ಥನ ಂದ ಜನ ಕಥೇಳಫಸ ದ , ವಿಮೆಮ ಅಹಮ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಎರ್ಹಾ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಷರಿಮಹದ
ರಿಹಹಯವಹಗಿದಥಯೆ ಎಂಫ ದ . ಉತುಯ 'ಇಲಾ' ಆಗಿದಥ.
ವಿಮೆ ಮಕ್ಟುಖಳು ತಭಭ ಅಹಮಖಳನ ನ ನಿಮಂತಿಯಷಲ ಡಥಮಫಸದಹದಂಥ, ವಿಧಹನಖಳಲ್ಲಾ ಂದಹಗಿದಥ. ಇಲ್ಲಾ
ಅಯ

ಂದ

ವಿಭಹ ಔಂನಿಗಥ ಅಯ

ಎದ ರಿಷ  ಅಹಮಖಳನ ನ ಗಹಾಯಿಷ ತಹುಯಥ. ಆದಹಖ ಮ

ಅಹಮಖಳನ ನ ಮಸರಿಷ ವಹಖ ಕಥಲು ವಿಧಹನಖಳನ ನ ಈ ಕಥಳಗಥ ವಿರಿಷರ್ಹಗಿದಥ:
1. ಅಹಮ ತಡಥಖಟ ಿುದ
ನಶಿ ರಿಸಿಥತಿಮನ ನ ತಪಿಷ  ಭ ಲಔ ಅಹಮ ನಿಮಂತಿಯಷ ುದನ ನ ಅಹಮ ತಡಥಖಟ ಿುದ

ಎಂದ

ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ. ಹಿೇಗಥ ಂದ ಡಿಸಕಥ ಂಡ ಷಂಫಂಧಿತವಹಗಿಯ  ಇದಯಲ್ಲಾ ಮಹುದಥೇ ಆಸಿು, ಮಕ್ಟು ಅಥವಹ
ಚಟ ಟಿಕಥ ತಡಥಮಲ ಯಮತಿನಷಫಸ ದ .
ಉದಹಸಯಣೆ
i.

ಫಫ

ಫಥೇಯಥಮರಿಗಥ ಉತಹದನಹ ಖ ತಿುಗಥ ಭ ಲಔ ಕಥಲು ಉತಹದನಹ ಔಶಿಖಳನ ನ ಹಥ ಯಲ

ನಿಯಹಔರಿಷಫಸ ದ .
ii. ಫಫ

ಅಘಾತದಲ್ಲಾ ಇಡಹಖ  ಬಮದಿಂದ ಭನಥಮ ಹಥ ಯಗಥ ಸ್ಹಸಸ್ಥ ೇದಮಮ ಭಹಡದಥ ಇಯಫಸ ದ ಅಥವಹ

ವಿದಥೇವದಲ್ಲಾ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಬಿೇಳು ಬಮದಿಂದ ಯಮಹಣ ಭಹಡದಥ ಇಯಫಸ ದ .
ಆದಯಥ ಅಹಮ ತಡಥಖಟ ಿುದ ಅಹಮನ ನ ಎದ ರಿಷ  ಋಣಹತಭಔ ಭಹಖಾ. ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಭತ ು ಸ್ಹಭಹಜಿಔ
ಫಥಳಣಿಗಥಮ

ಕಥಲು ಅಹಮಖಳನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳ ಅವಮಔತಥ ಚಟ ಟಿಕಥಖಳಿಂದ ಫಯ ತುವಥ. ಇಂತಸ

ಚಟ ಟಿಕಥಖಳನ ನ ತಪಿಷ  ಭ ಲಔ, ಮಕ್ಟುಖಳು ಭತ ು ಷಭಹಜ, ಅಂತಸ ಅಹಮ ಚಟ ಟಿಕಥಖಳು ನಿೇಡಫಲಾ
ರ್ಹಬ ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಳುಳತುದಥ.
2. ನಶಿದ ಧಹಯಣೆ
ಫಫ ಅಹಮ ಭತ ು ಅಹಮ ರಿಣಹಭ ನಿಾಹಿಷಲ

ಯಮತಿನಷ  ಭತ ು ತನನ ಭ ಲಔ ಅದಯ

ರಿಣಹಭಖಳು ಹಥ ಯಲ ನಿಧಾರಿಷ ತಹುನಥ. ಇದನ ನ ಷಾಮಂ ವಿಮೆ ಎನನರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಂದ ವಹಮಹಯ ಭನಥಮಲ್ಲಾ ಷಾತುಃ ಅಹಮ ಉಳಿಸಿಕಥ ಳಳಲ , ಕಥಲು ಮತಿಮಲ್ಲಾ ಭಹತಯ ಔಡಿಮೆ ನಶಿ ಹಥ ಯ 
ಸ್ಹಭಥಮಾನ ನ ಔ ರಿತ ಅನ ಬದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ, ನಿಧಾರಿಷಫಸ ದ .
3. ನಶಿ ಔಡಿಮೆ ಭತಕಿ ನಿಮಂತರಣ
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ಇದ ಅಹಮ ತಡಥಖಟ ಿುದಕ್ಟುಂತ ಹಥಚ ಚ ಹಯಯೇಗಿಔ ಭತ ು ಷ ಔು ವಿಧಹನವಹಗಿದಥ. ಇದ ನಶಿ ಭತ ು / ಅಥವಹ
ನಶಿ ಷಂಬವಿಷ ತುವಥ ಎಂದ ಅದಯ ರಿಣಹಭ ತಿೇಯತಥಮನ ನ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲ ಷಂಬವಿಷ ವಿಕಥಮ ಅಕಹವ ಔಡಿಮೆ
ಔಯಭಖಳನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳ ಅಥಾ.
ರಭಕಕ
ಷಂಬವಿಷ ವಿಕಥಮ ಅಕಹವ ತಗಿೆಷ  ಔಯಭಖಳನ ನ 'ನಶಿ ತಡಥ' ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ. ನಶಿ ವಹಮಪಿುಮ ಔಡಿಮೆ
ಔಯಭಖಳನ ನ 'ನಶಿ ಔಡಿತ' ಎಂದ ಔಯಥಮ ತಹುಯಥ.
ನಶಿನ ನ ಔಡಿಮೆ, ನಶಿಖಳ ಆತಾನ ಭತ ು / ಅಥವಹ ಗಹತಯ ಔಡಿಮೆ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ:
a) ಹಿೇಗಥ ನೌಔಯರಿಗಥ ನಿಮಮತವಹಗಿ "ಫಥಂಕ್ಟ ಡಿಯಲ್

ಡಿ

, ಅಥವಹ ಚಹಲಔಯ , ಫೇಕ್ಟಾಾಫ್ಟಿ ನಿವಹಾಸಔಯ

ಷ ಔು ತಯಫಥೇತಿಮಲ್ಲಾ ಖಹತರಿ ಹಥರ್ಥಭಟ್ ಭತ ು ಆಷನ ಫಥಲ್ಿ ಧರಿಷ ುದ ಇ ತಸ ಶ್ಚಕ್ಷಣ ಭತ ು ತಯಫಥೇತಿ.
ಇದಕಥು ಂದ

ಉದಹಸಯಣಥ ಜಂಕ್ ಆಹಹಯ ತಪಿಷ ುದಕಹುಗಿ ಶ್ಹರ್ಥಮ ಹಥ ೇಖ  ಭಔುಳ ಶ್ಚಕ್ಷಣ

ಭಹಡಫಸ ದ .
b) "ಬೌತ್ತಔ" ರಿಸಿೆತ್ತಖಳ ರಿಷಯ ಫದಲ್ಹಣೆಖಳನಕು ಭಹಡಕ ಷಕಧಹಯಣೆ,

ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಫಹಗಿಲ , ಫಹರ್

ಅಥವಹ ಔವಹಟ ಖಳು ವಿಂಡಥ ೇಖಳಿಗಥ ಉತುಭ ಬಿೇಖಖಳು, ಔನನಖಳಳ ಅಥವಹ ಫಥಂಕ್ಟ ಎಚಚರಿಕಥ ಅಥವಹ
ಅಗಿನಶ್ಹಭಔ ಸ್ಹಥನಥ. ಯಹಜಮ ತನನ ಜನಯ ಆಯಥ ೇಖಮ ಸಿಥತಿ ಷ ಧಹರಿಷಲ ಭಹಲ್ಲನಮ ಭತ ು ವಫದ ಭಟಿದ
ನಿಖಯಹಿಷ  ಔಯಭಖಳನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ . ಭರ್ಥೇರಿಮಹ ಓಶಧ ನಿಮಮತ ಸಿಂಡಿಷ ದರಿಂದ ಯಥ ೇಖದ
ಪಿಡ ಗಿನಿಂದ ನಿವಹಯಣಥಗಥ ನಥಯವಹಖ ತುದಥ.
c) ಇತಯ ಕಹಮಾಖಳ ಕಹಮಾನಿಾಸಣಥ, ಮಂತಥ ಯೇಔಯಣಖಳು ಭತ ು ಉಔಯಣಖಳನ ನ ಫಳಷ ವಹಖ,
ಅಹಮಕಹರಿ ಅಥವಹ ಅಹಮಕಹರಿ ಕಹಮಹಾಚಯಣಥಮಲ್ಲಾ ಭಹಡಿದ ಫದರ್ಹಣಥಖಳು
ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಂದ ದಹರಿಔಲ್ಲಷ  ಆಯಥ ೇಖಮಔಯ ಜಿೇನಶ್ಥೈಲ್ಲ ಭತ ು ಷರಿಮಹದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಷರಿಮಹಗಿ
ತಿನ ನುದ ಅನಹಯಥ ೇಖಮಕಥು ಬಿೇಳು ಷಂಬನ ನ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡ ಲ್ಲಾ ನಥಯವಹಖ ತುದಥ.
d) ಯತಥಮೇಕ್ಟಷ ವಿಕಥ, ಂದ ಷಥಳದಲ್ಲಾ ಅುಖಳನ ನ ಕಥೇಂದಿಯೇಔೃತವಹಗಿಷ  ಫದಲ ವಿವಿಧ ಷಥಳಖಳಲ್ಲಾ ಳಗಥ ವಿವಿಧ
ಷ ುಖಳ ಆಸಿು ಸಯಡ ವಿಕಥ, ಅಹಮಖಳನ ನ ನಿಮಂತಿಯಷಲ ಂದ ವಿಧಹನವಹಗಿದಥ. ಂದ ಅಘಾತ ಂದ
ಷಥಳದ

ಷಂಬವಿಷಫಸ ದಹದ

ವಥೇಳ್ಥ

ರಿಔಲನಥಮ ,

ಅದಯ

ರಿಣಹಭ

ಆ

ಷಥಳದಲ್ಲಾ

ಎಲಾನ ನ

ಇರಿಸಿಕಥ ಳುಳದಿದದಯಥ, ಅಶ ಿ ನಷ್ಿ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಫಸ ದಹಗಿದಥ.
ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಫಫ ವಿವಿಧ ಗಥ ೇದಹಭ ಖಳಲ್ಲಾ ದಹಸ್ಹುನ ಷಂಖಯಹಿಷ  ಭ ಲಔ ನಶಿ ಔಡಿಮೆಗಥ ಳಿಷಫಸ ದ .
ಇುಖಳಲ್ಲಾ ಂದ ನಹವವಹಖಫಸ ದಹದ ವಥೇಳ್ಥ, ರಿಣಹಭ ಖಣನಿೇಮವಹಗಿ ಔಡಿಮೆಮಹಖಲ್ಲದಥ.
4. ಅಹಮದ ಸಣಕಹಷಕ
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ಇದ ಷಂಬವಿಷಫಸ ದಹದ ನಶಿನ ನ ಬರಿಷಲ ಸಣ ದಗಿಷ ವಿಕಥ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.
a) ಷಾಮಂ ಸಣಕಹಷ ಭ ಲಔ ನಶಿದ ಧಹಯಣಥಮಲ್ಲಾ ಮಹುದಥೇ ನಶಿ ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ ಷಾಮಂ ಷಂದಹಮ
ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ. ಷಂಸ್ಥಥಮ ತನನ ಅಥವಹ ಎಯಲ ಸಣ ಭ ಲಔ, ಊಹಿಸಿ ಭತ ು ಅದಯ ಷಾಂತ ಅಹಮಕಥು
ಸಣ ದಗಿಷ ತುದಥ ಈ ಯಕ್ಟಯಯೆಮನ ನ, ಷಾಮಂ ವಿಮೆ ಎನನರ್ಹಖ ತುದಥ. ಷಂಸ್ಥಥಮ ಸ್ಹಔಶ ಿ ಷಣಣ ನಶಿ
ಉಳಿಸಿಕಥ ಳಳಫಸ ದ , ಅದಕಥು ರಿಣಹಭ ಉಂಟ ಭಹಡ  ವಿವಿಧ ಅಹಮಖಳನ ನ ತಗಿೆಷಲ

ಔಯಭ

ತಥಗಥದ ಕಥ ಳ್ಳಳ ಫಸ ದ .
b) ನಶಿ ಗಹಾಣಥ ಅಹಮ ಧಹಯಣಥಗಥ ಂದ ಮಹಾಮ. ನಶಿ ಗಹಾಣಥ ಭತಥ ಂ
ು ದ ಕ್ಷಕಥು ನಶಿ ಜವಹಫಹದರಿ
ಗಹಾಣಥ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ. ಇಲ್ಲಾ ದ ಯದೃಶಿಔಯ ಗಟನಥ (ಅಥವಹ ಅಹಮ) ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಉದಬವಿಷ 
ನಶಿ ಭತಥ ುಂದ ಗಟಔಕಥು ಗಹಾಯಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ವಿಮೆ, ಅಹಮ ಗಹಯಣೆಮ ರಭಕಕ ರಕಹಯಖಳ ಂದಕ

, ಭತಕಿ ಇದಕ ವಿಮೆ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಭ ಲಔ

ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಮನಕು ನಿಶ್ಚಿತತೆಗೆ ಫದಲ್ಹಯ್ದಷಕ ರಕ್ರರಯೆಗೆ ಅನಕಭತ್ತಷಕತಿದೆ.
ಅವೃಯಯೆನ್್ ವಿಯಕದಿ ಇನಕುಯೆನ್್
ವಿಮೆ ಭತ ು ಬಯಸ್ಥ ವಹಣಿಜಮ ಕಹಮಾನಿಾಸಣಥಮ ಔಂನಿಖಳು ನಿೇಡ  ಆರ್ಥಾಔ ಉತನನಖಳು. ಇತಿುೇಚಥಗಥ ಎಯಡ
ನಡ ವಿನ ಮತಹಮಷ ಹಥಚ ಚ ಭಷ ಕಹಗಿ ಭಹಾಟಿಿದಥ ಭತ ು ಎಯಡ

ಷಾಲಭಟಿಿಗಥ ಹಥ ೇಲ ತುದಥ ಎಂದ

ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಆದಹಖ ಮ ಇಲ್ಲಾ ಚಚಿಾಸಿದ ಎಯಡ ನಡ ವಥ ಷ ಕ್ಷಮ ಮತಹಮಷಖಳಿವಥ.
ಅವೃಯಯೆನ್್ ನಡಥಮಲ್ಲದಥ ಎಂಫ ಂದ ಗಟನಥ ವಿಯ ದಧ ಯಕ್ಷಣಥ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ ಆದಯಥ ಇನ ಶಯಥನ್್ ಆಖಫಸ ದಥಂಫ
ಕ್ಟಯಯೆಮ ವಿಯ ದಧ ಯಕ್ಷಣಥ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ. ಅವೃಯಯೆನ್್ ನಿದಿಾಶಿ ಎಂಫ ದಯ ಕ್ಟಯಯೆಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಆರಿಷ ತುದಥ,
ಇನ ಶಯಥನ್್ ಅಹಮ ವಿಯ ದಧ ಯಕ್ಷಣಥ ನಿಡ ತುದಥ ಕಥಲು ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಇದ ಸ್ಹು ನಿಶ್ಚಚತ, ಷಂಬವಿಷ ವಿಕಥಮ
ಷಭಮ ಭಹತಯ ಅನಿಶ್ಚಚತ. ಅವೃಮಯಥನ್್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಜಿೇನ ಯಕ್ಷಣಥಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿವಥ.
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ಚಿತರ 4: ವಿಮೆ, ವಿಮೆದಹಯಯ ನಶಿ ಹೆೀಗೆ ರಿಸರಿಷಕದಕ

ಫಬನಕ ಮೀಟಹರ್ ವಿಮೆ ತೆಗೆದಕಕೆ ಂಡಿದಹಿನೆ

ವ್ೆೈಕ್ರಿ ಅಘಾತಕೆು ಈಡಹಖಕತಹಿನೆ

ವ್ೆೈಕ್ರಿ ಕೆಾೀರ್ಮ ಭಹಡಕತಹಿನೆ

ವಿಭಹ ಔಂನಿ ರತ್ತಯಫಬರಿಖ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಕೆ ಡಕತಿದೆ
ಅಹಮನ ನ ಗಹಾಯಿಷಲ ಇತಯ ಭಹಖಾಖಳಿವಥ. ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಂದ ಷಭ ಸದ ಬಹಖವಹಗಿದಥ,
ಅಹಮನ ನ ಭ ಲ ಷಭ ಸಕಥು ಗಹಾಯಿಷಫಸ ದಹಗಿದಥ ಅದ ನಂತಯ ನಶಿಖಳಿಗಥ ಸಣ ಹಥ ಂದಿಷ ತುದಥ.
15

ಹಿೇಗಹಗಿ, ವಿಮೆ ಭಹತಯ ಅಹಮ ಗಹಾಣಥಮ ವಿಧಹನವಹಗಿದಥ.

ನಿಭಮನಕು

ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 3

ಔಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದ ಅಹಮ ಗಹಾಣಥಮ ಂದ ವಿಧಹನವಹಗಿದಥ?
I.

ಫಹಮಂಕ್ ಎಫ್ಟ.ಡಿ

II. ಇನ ಶಯಥನ್್
III. ಇಕ್ಟಾಟಿ ಷಥೇಯ ಖಳು
IV. ರಿಮಲ್ ಎಸ್ಥಿೇಟ್
D. ಅಹಮ ನಿಯಸಣೆ ಸಹಧನವ್ಹಗ ವಿಭಹ
ನಹು ಂದ ಅಹಮದ ಫಗಥೆ ಭಹತನಹಡ ವಹಖ, ನಹು ವಹಷುವಹಗಿ ಅನ ಬವಿಷ  ನಶಿನ ನ ಉರ್ಥಾೇಖಿಷ ದಿಲಾ
ಆದಯಥ ಷಂಬವಿಷ  ಸ್ಹಧಮತಥಯಿಯ  ಂದ ನಶಿನ ನ ಉರ್ಥಾೇಖಿಷ ವಥು. ಹಿೇಗಹಗಿ ಇದ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ನಶಿ. ಈ
ನಿರಿೇಕ್ಷಥ ನಶಿ ವಥಚಚ (ಅಹಮ ವಥಚಚ) ಎಯಡ ಅಂವಖಳ ಉತನನವಹಗಿದಥ:
i.

ಖಂಡಹಂತಯ ವಿಯ ದಧ ವಿಮೆ ಭಹಡಿಷಫಸ ದ ಅದ ಷಂಬವಿಷಫಸ ದ ಭತ ು ಷಂಬನಿೇಮತಥ ನಶಿಕಥು
ಕಹಯಣವಹಖ ತುದಥ,

ii. ಯಬಹ ಅಥವಹ ನಶಿದ ಯಭಹಣನ ನ, ಇದಯ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಅನ ಬವಿಷರ್ಹಖ ದ
ಅಹಮ ವಥಚಚ ಹಥಚಿಚಷ ದ , ಷಂಬನಿೇಮತಥ ಭತ ು ನಶಿದ ಯಭಹಣ ಎಯಡಯ ಜಥ ತಥ ನಥೇಯ ಅನ ಹತದಲ್ಲಾಯ ತುದಥ.
ನಶಿದ ಯಭಹಣ ಫಸಳ ಹಥಚಿಚದಹದಖ, ಭತ ು ಅದಯ ಷಂಬವಿಷ ವಿಕಥಮ ಷಂಬನಿೇಮತಥ ಔಡಿಮೆ ಆದಯಥ, ಅಹಮದ
ವಥಚಚ ಔಡಿಮೆ ಇಯ

ದ.
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ಚಿತರ 5: ವಿಮೆ ಆಯೆುಯ ಮದಲಕ ರಿಖಣನೆಖಳು

ವಿಮೆ ಆಯೆು
ಭಹಡಕ
ಭಕನುದ
ರಿಖಣನೆಖಳು

ಷಾಲ್ದಕಹುಗ
ಫಸಳ
ಅಹಮಕೆು
ಈಡಹಖಫೆೀಡಿ

ನಿೀು

ಅಹಮದ

ನಿಯಹಷಫಲಾ

ಷಂಬವಿಯಕ

ಅಹಮನಕು

ರಿಣಹಭಖಳನಕು

ಭಹತರ ಎದಕರಿಸಿ

ಎಚಿರಿಕೆಯ್ದಂದ
ರಿಖಣಿಸಿ

1. ವಿಮೆ ಆಯೆುಯ ಮದಲಕ ರಿಖಣನೆಖಳು
ವಿಮೆ ಭಹಡಿಷ ದಥ

ಇಲಾವೊೇ ಎಂಫ ದಯ ಫಗಥೆ ನಿಧಾರಿಷ ವಹಖ, ಬ್ಬಫ ತನನನ ನ ತಹನಥ ಉದಫವಿಷಫಸ ದಹದ, ನಶಿ

ತಡಥದ ಕಥ ಳುಳ ಫಥರ್ಥಮನ ನ, ಅಹಮದ ಗಹಾಣಥ ವಥಚಚನ ನ ಅಳ್ಥಮ  ಅಖತಮವಿದಥ. ಅಹಮದ ಗಹಾಣಥ
ವಥಚಚು ವಿಮೆ ಪಿಯೇಮಮಂ ಆಗಿದಥ - ಇದ ಹಿಂದಿನ ಹಮಯಹಗಹಯಾಪನಲ್ಲಾ ಷ ಚಿಸಿದ ಎಯಡ ಅಂವಖಳಿಂದ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದಥ.
ಷಂಬನಿೇಮತಥ ಫಸಳ ಔಡಿಮೆ ಆದಯಥ ನಶಿ ರಿಣಹಭ ಹಥಚ ಚ ಎಂಫ ಆ ಷನಿನವಥೇವಖಳಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಉತುಭ. ಫಫರಿಗಥ
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ಇದ

ಅಹಮ ತಡಥದ ಕಥ ಳುಳ ದಯು ಫಸಳ ದ ಫಹರಿಮಹಗಿದಹದಖ, ಅಂತಸ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ತನನ ವಿಮೆ

(ಪಿಯೇಮಮಂ) ಭ ಲಔ ಅಹಮದ ಗಹಾಣಥ ವಥಚಚು ಸ್ಹಔಶ ಿ ಔಡಿಮೆಯಿಯ ುದ .
a) ಂದಕ ಷಾಲ್ಕಹುಗ ಸಹಔಶಿನಕು ಅಹಮಕೆು ಎಡೆ ಭಹಡಫೆೀಡಿ: ಂದ ಷಭಂಜಷವಹದ ಷಂಫಂಧ, ಅಹಮ
ಭತ ು ಡಥದ ಭೌಲಮನ ನ ಗಹಾಣಥ ವಥಚಚದ ನಡ ವಥ ಇಯಫಥೇಔ .
ಉದಹಸಯಣೆ
ಸ್ಹಭಹನಮ ಫಹಲ್ ಥನ್ ವಿಮೆ ಭಹಡ ುದ ಅಥಾವಿದಥಯೆ?
b) ಔಳೆದಕಕೆ ಳುು ವಕ್ರಿ ಮಿೀರಿ ಅಹಮಕೆು ಎಡೆ ಭಹಡಫೆೀಡಿ: ಂದ

ಷನಿನವಥೇವದ ರಿಣಹಭವಹಗಿ

ಸ ಟಿಿಕಥ ಳಳಫಸ ದಹದ ನಶಿ ದಿವಹಳಿತನದ ಸತಿುಯದ ರಿಸಿಥತಿಗಥ ಕಹಯಣವಹಖಫಸ ದ ಅಂಥ ವಥೇಳ್ಥ, ಅಹಮ
ಧಹಯಣ ವಹಷುವಿಔ ಭತ ು ಷಭಾಔ ಎಂದ ಕಹಣಿಷ ುದಿಲಾ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ದಥ ಡಸ ತಥೈಲ ಷಂಷುಯಣಹಗಹಯ ನಹವ ಅಥವಹ ಹಹನಿಗಥ ಳಗಹಖ  ವಥೇಳ್ಥ ಏನಹಖಫಸ ದ ? ಂದ ಔಂನಿ ನಶಿ
ಹಥ ಯಲ ವಔುಯಹಗಿದಹದಯಥಯೆ?
c) ಎಚಿರಿಕೆಯ್ದಂದ ಅಹಮದ ಸಹಧಯತೆ ರಿಣಹಭಖಳನಕು ರಿಖಣಿಸಿ: ಇದ , ಂದ ನಶಿ ಷಂಬವಿಷ ವಿಕಥಮ
(ಆತಾನ) ಷಂಬನಿೇಮತಥ ಸ್ಹಧಮತಥ ಔಡಿಮೆ ಆದಯಥ ತಿೇಯತಥಮ
ಷಾತ ುಖಳನ ನ ವಿಮೆಗಥ ಳಡಿಷ ದ ಉತುಭ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಫಫಯ ಫಹಹಹಮಕಹವ ಉಖಯಸ ವಿಮೆಗಥ ವಔುಯಹಗಿದಹದಯಥಯೆ?

ನಿಭಮನಕು

ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 4

ಕಥಳಗಿನ ಥೈಕ್ಟ ಮಹ ಷನಿನವಥೇವಖಳಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ವಹಯಂಟ್ ಆಗಿದಥ?
I.

ಂದ ಔ ಟ ಂಫದ ಏಕಥೈಔ ಫಥಯಡ್ ವಿಜಥೇತ ಅಕಹಲದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಮಫಸ ದ

II. ಫಫ ಮಕ್ಟು ತನನ ಕಥೈಚಿೇಲ ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ
III. ಸ್ಹಿಕ್ ಫಥರ್ಥಖಳು ತಿೇಯವಹಗಿ ಬಿೇಳಫಸ ದ
IV. ಂದ ಭನಥಮ ನಥೈಷಗಿಾಔ ಕಹಯಣ ಷವಥತಹಖ ಭೌಲಮನ ನ ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಳುಳತುದಥ
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(ರಿಣಹಭ) ಹಥಚ ಚ, ಇಲ್ಲಾ ಆ

E. ಷಭಹಜದಲ್ಲಾ ವಿಮೆಮ ಹತರ
ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಂದ ದಥೇವದ ಆರ್ಥಾಔ ಫಥಳಣಿಗಥಮಲ್ಲಾ ಯಭ ಕ ಹತಯ ಹಿಷ ತುವಥ. ಅುಖಳು ದಥೇವದ
ಷಂತ ು ಯಕ್ಷಣಥ ಭತ ು ಷಂಯಕ್ಷಣಥ ಕಚಿತಡಿಷ ುದಯಲ್ಲಾ ಖಭನಹಸಾ ಅಥಾದಲ್ಲಾ ಕಹಯಣವಹಖಫಸ ದ . ತಭಭ
ಕಥ ಡ ಗಥಖಳನ ನ ಈ ಕಥಳಗಥ ವಿರಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
a) ಅಯ ಸ ಡಿಕಥಖಳು ಷಭಹಜಕಥು ಉಯೇಖಔಯವಹಗಿಯ ತುದಥ. ಂದ ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಸ್ಹಭಥಮಾ
ಫೃಸತ್ ಯಭಹಣದಲ್ಲಾ ಷಂಖಯಹಿಸಿದ ಭತ ು ಔಂತ ಖಳು ಯ ದಲ್ಲಾ ಟಿಿಗಥ ಸ್ಥೇರಿಷರ್ಹಖ  ಂದ ವಹಷು
ಇಯ ತುದಥ.
b) ಈ ಸಣನ ನ ಷಂಖಯಹಿಸಿ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಯಯೇಜನಕಹುಗಿ ಹಿಡಿದಿಡಲಟಿಿಯ ತಥುದಥ. ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು
ಭನಸಿ್ನಲ್ಲಾ ಅಂವನ ನ ಭ ಂದ ರಿಸಿಕಥ ಂಡ ಭತ ು ಷಭ ದಹಮದ ರ್ಹಬಕಹುಖ  ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಈ
ಸಣನ ನ ನಿಬಹಯಿಷ ಲ್ಲಾ ತಭಭ ನಿಧಹಾಯಖಳನ ನ ಭಹಡ  ಅಖತಮವಿದಥ. ಇದ ತನನ ಸ ಡಿಕಥಖಳಿಗಥ
ಅನಾಯಿಷ ತುದಥ. ಅದರಿಂದ ಮವಸಿಾ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಷಟಹಿವಹಮಹಯದಲ್ಲಾಯ  ಸ್ಹಿಔೆಳು ಭತ ು
ಷಥೇಯ ಖಳಲ್ಲಾ ಸ ಡಿಕಥ ಭಹಡ ದಿಲಾ.
c) ವಿಮೆಮ ಮಸ್ಥಥಮ ಉದಮಭ, ವಹಣಿಜಮ, ಷಭ ದಹಮ, ದಥೇವ, ಭತ ು ಅಯ ಔ ಟ ಂಫಕಥು, ಸಲವಹಯ ನಥೇಯ
ಭತ ು ಯಥ ೇಕ್ಷ ಅನ ಔ ಲಖಳನ ನ ನಿೇಡ ತುದಥ. ವಿಮೆದಹಯ - ಮಕ್ಟುಖಳು ಭತ ು ಉದಮಭಖಳು ಇಫಫಯ
ನಥೇಯವಹಗಿ

ರ್ಹಬ

ಡಥಮ ತಹುಯಥ

ಏಕಥಂದಯಥ

ಅಯನ ನ

ಅಘಾತ

ಅಥವಹ

ಆಔಸಿಭಔ

ಗಟನಥ

ಕಹಯಣದಿಂದಹಗಿಯಫಸ ದಹದ ನಶಿದ ರಿಣಹಭಖಳಿಂದ ಯಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದಥ. ವಿಮೆ, ಹಿೇಗಥ, ಂದ ಅಥಾದಲ್ಲಾ
ಉದಮಭದ ಫಂಡವಹಳ ಯಕ್ಷಿಷ ತುದಥ ಭತ ು ಭತುಶ ಿ ವಿಷುಯಣಥಗಥ ಭತ ು ವಹಮಹಯದ ಉದಮಭದ
ಅಭಿೃದಿಧಮಲ್ಲಾ ಫಂಡವಹಳ ಬಿಡ ಖಡಥ ಭಹಡ ತಥುದಥ.
d) ವಿಮೆ ಫಫಯ ಬವಿಶಮದ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ, ಚಿಂತಥ ಆತಂಔ ಭತ ು ಬಮ ತಥಗಥದ ಹಹಔ ತುದಥ ಭತ ು ಹಿೇಗಥ
ವಹಮಹಯದ ಉದಮಭಖಳಲ್ಲಾ ಭ ಔು ಫಂಡವಹಳ ರ್ಪಯೇತಹ್ಹಿಷ ತುದಥ, ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಷಂನ ಭಲಖಳ ದಕ್ಷ
ಫಳಕಥಮನ ನ ಉತಥುೇಜಿಷ ತುದಥ. ಹಿೇಗಥ ಉದಥ ಮೇಖನ ನ ಷೃಷ್ಟ್ಿಷ  ಜಥ ತಥಗಥ ವಿಮೆ, ವಹಣಿಜಮ ಭತ ು
ಕಥೈಗಹರಿಕಹ ಅಭಿೃದಿಧ ರ್ಪಯೇತಹ್ಹಿಷ ತುದಥ ತನ ಭಲಔ ಆಯಥ ೇಖಮಔಯ ಆರ್ಥಾಔ ಭತ ು ಹಥಚಿಚದ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ
ಉತಹದಔತಥಗಥ ಕಥ ಡ ಗಥ ನಿೇಡ ತುದಥ.
e) ವಿಭಹದಹಯ, ಥರಿಲ್್ ಭ ಲಔ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಮ ವಿಯ ದಧ ವಿಮೆ ಭಹಡದ ಹಥ ಯತ ಂದ ಫಹಮಂಕ್
ಅಥವಹ ಸಣಕಹಷ ಷಂಸ್ಥಥಯಿಂದ ಆಸಿುಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹಲ ಭ ನನಡಥ ಡಮದಿಯಫಸ ದ . ಅಯಲ್ಲಾ ಫಸ ಹಲ ,
ಮೆೇರ್ಹಧಹಯ ಬದಯತಥಗಥ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಯೇಜಿಷ ಲ್ಲಾ ತಹುಯಿಷ ಯ .
f) ಂದ ಅಹಮದ ಪಿಗಥಮ ಭ ನನ, ವಿಮೆಗಹಯಯ ಆಸಿು ಷಮೇಕ್ಷಥ ಭತ ು ರಿಶ್ಚೇಲನಥಗಹಗಿ ಅಸಾ
ಎಂಜಿನಿಮ

ಳು ಭತ ು ಇತಯ ತಜ್ಞಯ ಮಸ್ಥಥ ಭಹಡ ಯ . ಅಯ ಯಥೇಟಿಂಗ್ ಉದಥದೇವಕಹುಗಿ ಅಹಮ
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ಭೌಲಮಭಹನ ಷ ಚಿಷ ಯ ಭಹತಯಲಾದಥೇ ಇಯ ಅಹಮಕಥು ವಿಮೆದಹಯರಿಗಥ ಔಡಿಮೆ ಪಿಯೇಮಮಂ
ದಯಖಳ ಸ್ಥಳ್ಥಮಲ , ವಿವಿಧ ಷ ಧಹಯಣಥಖಳ, ಶ್ಚಪಹಯಷ ಭಹಡ ಯ .
g) ಸಡಖ ಭತ ು ಫಹಮಂಕ್ಟಂಗ್ ಸ್ಥೇವಥಖಳ ದಥೇವಕಥು ವಿದಥೇಶ್ಚ ವಿನಿಭಮ ಂದ ಆದಹಮನ ನ ಖಳಿಷ ತುದಥ
ಆದದರಿಂದ ವಿಮೆ ಯಫ್ತು ವಹಮಹಯದ ದಜಥಾ ಡಥದಿದಥ. ಬಹಯತಿೇಮ ವಿಮೆಗಹಯಯ 30 ಔ ು ಹಥಚ ಚ ದಥೇವಖಳಲ್ಲಾ
ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷ ತಹುಯಥ. ಈ ಕಹಮಹಾಚಯಣಥಖಳು ವಿದಥೇಶ್ಚ ವಿನಿಭಮ ಖಳಿಷ ು ಭತ ು ಕಹಣದ
ಯಫ್ತುಖಳನ ನ ಯತಿನಿಧಿಷ ತುವಥ.
h) ವಿಮೆಗಹಯಯ ನಿಔಟವಹಗಿ ಫಥಂಕ್ಟ ನಶಿ ತಡಥಖಟ ಿವಿಕಥಮ, ಷಯಔ ನಶಿ ತಡಥಖಟ ಿವಿಕಥಮ, ಕಥೈಗಹರಿಕಹ
ಷ ಯಕ್ಷತಥ ಭತ ು ಯಸ್ಥು ಷ ಯಕ್ಷತಥ ತಥ ಡಗಿಯ  ಅನಥೇಔ ಏಜಥನಿ್ಖಳು ಭತ ು ಷಂಸ್ಥಥಖಳಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಹದಯಥ.
ಭಹಹತ್ತ
ವಿಮೆ ಭತಕಿ ಸಹಭಹಜಔ ಬದರತೆ
a) ಈಖ ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ಬದಯತಥ ಕಥ ಡ ುದ ಯಹಜಮದ ನಿಫಾಂಧ ಎಂದ ಖ ಯ ತಿಷಲಟಿಿದಥ. ಈ ಉದಥದೇವಕಹುಗಿ ಯಹಜಮದ
ಅನ ಮೊೇದಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಕಹನ ನ ಖಳು, ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ಬದಯತಥಮ ಂದ ಸ್ಹಧನವಹಗಿ ಔಡಹಸಮ ಅಥವಹ
ಷಾಮಂಥಯೇರಿತ, ವಿಮೆ ಫಳಕಥ ಳಗಥ ಳುಳುದ . ಕಥೇಂದಯ ಭತ ು ಯಹಜಮ ಷಕಹಾಯಖಳು ಹಿೇಗಥ ತಭಭ ಸ್ಹಭಹಜಿಔ
ಫದಧತಥಖಳನ ನ ಈಡಥೇರಿಷ  ಕಥಲು ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ಬದಯತಹ ಯೇಜನಥಖಳಡಿ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಕಥ ಡ ಗಥ ನಿೇಡ ತುದಥ.
ಉದಥ ಮೇಗಿಖಳ ಯಹಜಮ ವಿಭಹ ಕಹಯೆದ, 1948 ಯ ಯಕಹಯ ನೌಔಯಯ ವಿಭಹ ನಿಖಭ, ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ,
ಅಂಖವಿಔಲತಥ, ಕಥೈಗಹರಿಕಹ ನೌಔಯಯ ಭತ ು ಅಯ ಔ ಟ ಂಫಖಳಿಗಥ, ಯಷ ತಿಮ ಭತ ು ಸ್ಹವಿನ ಯಯೇಜನ,
ವಿಮೆ ಮಕ್ಟುಖಳಗಥ ವಥಚಚನ ನ ಬರಿಷ

ದನ ನ ದಗಿಷ ತುದಥ. ಯೇಜನಥಮ ನಿದಿಾಶಿ ಕಥೈಗಹರಿಕಹ ಯದಥೇವಖಳಲ್ಲಾ

ಷಕಹಾಯ ಷ ಚಿಸಿದಂತಥ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷ ತುದಥ.
b) ವಿಮೆಗಹಯಯ , ಷಕಹಾಯದ ಹಯಯೇಜಔತಾದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ಬದಯತಹ ಯೇಜನಥಖಳಲ್ಲಾ ಂದ

ಯಭ ಕ

ಹತಯನ ನ ಹಿಷ ತಹುಯಥ. ಫಥಳ್ಥ ವಿಭಹ ಯೇಜನಥ (ಆರ್ ಕಥ ಬಿ ವಥೈ) ಖಭನಹಸಾ ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ಭಸತಾ
ಹಥ ಂದಿಯ  ಅಳತಥಮಹಗಿದಥ. ಯೇಜನಥಮ ವಿಮೆ ಭಹಡಿಸಿದ ಯಥೈತರಿಗಥ ರ್ಹಬ ಉಂಟ ಭಹಡ ತಥುದಥ ಆದಲಾದಥ
ನಥೇಯವಹಗಿ ಭತ ು ಯಥ ೇಕ್ಷವಹಗಿ ಷಭ ದಹಮ ಔ ಡಹ.
c) ವಹಣಿಜಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷ ತಿುದದ ಎರ್ಹಾ ಗಹಯಮೇಣ ವಿಭಹ ಯೇಜನಥಖಳನ ನ, ಗಹಯಮೇಣ
ಔ ಟ ಂಫಖಳಿಗಥ ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ಬದಯತಥ ದಗಿಷಲ ಅಂತಿಭವಹಗಿ ವಿನಹಮಷಗಥ ಳಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
d) ಷಕಹಾಯದ ಯೇಜನಥಖಳ ಈ ಫಥಂಫಲನ ನ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ, ವಿಭಹ ಉದಮಭ ಷಾತುಃ ಂದ ವಹಣಿಜಮ ಆಧಹಯದ
ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ಬದಯತಥಮಹಗಿ ಅಂತಿಭ ವಹಷು ಹಥ ಂದಿಯ , ವಿಮೆ ಔರ್ ನಿೇಡ ತುದಥ. ಉದಹಸಯಣಥಖಳ್ಥಂದಯಥ:
ಜನತಹ ಮಕ್ಟುಖತ ಅಘಾತ, ಜನ ಆಯಥ ೇಖಮ ಇತಹಮದಿ
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ನಿಭಮನಕು

ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 5

ಕಥಳಗಥ ಮಹ ವಿಭಹ ಯೇಜನಥ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಚರ್ಹಯಿಷಫಸ ದ ಭತ ು ಷಕಹಾಯದ ಹಯಯೇಜಔತಾದಲ್ಲಾ ಅಲಾ?
I.

ನೌಔಯಯ ವಿಭಹ ನಿಖಭ

II. ಫಥಳ್ಥಮ ವಿಭಹ ಯೇಜನಥ
III. ಜನ ಆಯಥ ೇಖಮ
IV. ಮೆೇಲ್ಲನ ಎರ್ಹಾ
ಸಹಯಹಂವ


ವಿಮೆ ಅಹಮ ಷಂಚಯಿಷ  ಭ ಲಔ ಅಹಮ ಗಹಾಣಥಮಹಗಿದಥ.



ಫಳಕಥಮಲ್ಲಾದದ

ವಹಣಿಜಮ

ವಿಮೆಮ

ಮಹಹಯ

ಭ ಲನ ನ

ಲಂಡನನಲ್ಲಾನ

ರ್ಹಯ್ಡ್ಸ್

ಕಹಫಿ

ಹೌಷನಲ್ಲಾ

ಖ ಯ ತಿಷರ್ಹಗಿದಥ.


ವಿಭಹ ಮಸ್ಥಥ ಭ ಂತಹದ ಈ ಕಥಳಔಂಡ ಭ ಕಮಖ ಣಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ:
 ಆಸಿು,
 ಅಹಮ,
 ಖಂಡಹಂತಯ,
 ಕಹಂಟಹಯಕ್ಿ,
 ವಿಭಹಗಹಯ ಭತ ು
 ವಿಭಹದಹಯ



ಂದಥೇ ರಿೇತಿಮ ಅಹಮಖಳನ ನ ಡಿಸಕಥ ಂಡಹಖ ಇದಥೇ ರಿೇತಿಮ ಷಾತ ಖ
ು ಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ  ಮಕ್ಟುಖಳು ಸಣ
ಸ್ಹಭಹನಮ ಷಂಖಯಸಕಥು ಕಥ ಡ ಗಥ ಭಹಡಿದಹಖ ಇದನ ನ ಷಂಚಮನ ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.



ವಿಮೆ ಹಥ ಯತಹಗಿ, ಇತಯ ಅಹಮ ನಿಾಸಣಹ ತಂತಯಖಳನ ನ ಇದನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿವಥ:
 ನಶಿನ ನ ತಪಿಷ ುದ ,
 ಅಹಮ ನಿಮಂತಯಣ,
 ನಶಿದ ಧಹಯಣಥ,
 ಅಹಮದ ಸಣಕಹಷ ಭತ ು
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 ನಶಿ ಗಹಾಣಥ


ವಿಮೆಮ ಷ ತಯದಹರಿ ನಿಮಭಖಳು:
 ನಿೇು ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಳುಳದಕ್ಟುಂತ ವಕ್ಟು ಮೇರಿ ಅಹಮಕಥು ಎಡಥ ಭಹಡಫಥೇಡಿ,
 ಎಚಚರಿಕಥಯಿಂದ ಅಹಮದ ಸ್ಹಧಮತಥಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳನ ನ ರಿಖಣಿಸಿ ಭತ ು
 ಲಕಥು ಫಸಳಶ ಿ ಅಹಮಕಥು ಎಡಥ ಭಹಡಫಥೇಡಿ

ರಭಕಕ ದಖಳು
1. ಅಹಮ
2. ಷಂಚಮನ
3. ಷಾತ ು
4. ಅಹಮದ ಹಥ ಣಥ
5. ನಶಿನ ನ ತಪಿಷ ುದ
6. ಅಹಮದ ನಿಮಂತಯಣ
7. ನಶಿದ ಧಹಯಣಥ
8. ಅಹಮದ ಸಣಕಹಷ
9. ನಶಿ ಗಹಾಣಥ
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿ ಉತಿಯ

ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ವಿಭಹ ನಿಮಂತಯಣ ಭತ ು ಅಭಿೃದಿಧ ಹಯಧಿಕಹಯ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಉದಮಭಕಥು ನಿಮಂತಯಣಥ ಹಥ ಂದಿದಥ.

ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
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ಬವಿಶಮದ ಷಂಬಹಮ ನಶಿನ ನ ಂದ ಅಕಹವ ಎಂದ

ಮೇಷಲ ಖಳನ ನ ಮೇಷಲ್ಲರಿಷ  ಅಖತಮನ ನ ಅಹಮದ

ದಿಾತಿೇಮ ಹಥ ಯಥಮಹಖ ತುದಥ.

ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ವಿಮೆ ಅಹಮ ಗಹಾಣಥಮ ಂದ ವಿಧಹನವಹಗಿದಥ.

ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I.
ಂದ ಔ ಟ ಂಫದ ಫಥಯಡ್ ವಿಜಥೇತ ಅಕಹಲದಲ್ಲಾ, ಷಾತುಃ ತನನನ ನ ಕಹಹಡಿಕಥ ಳುಳಂತಹಖಲ ಇಡಿೇ ಔ ಟ ಂಫ ಬಿಟ ಿ
ಸ್ಹಮಫಸ ದ , ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಕರಿೇದಿ ಇಂತಸ ಷನಿನವಥೇವದಲ್ಲಾ ವಹಯಂಟ್.

ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ಜನ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಯೇಜನಥಮ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಚರ್ಹಯಿಷಫಸ ದಹಗಿದಥ ಭತ ು ಷಕಹಾಯದ ಹಯಯೇಜಔತಾದಲ್ಲಾ
ಅಲಾ.
ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ಅಹಮ ಷಂಚಮನ ಭ ಲಔ ನಶಿ ಗಹಾಣಥ ________ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
I.

ಉಳಿತಹಮ

II. ಸ ಡಿಕಥ
III. ವಿಮೆ
IV. ಅಹಮ ಉವಭನ
ರಶೆು 2
ಅಹಮ ಷಂಬವಿಷ  ಸ್ಹಧಮತಥಖಳನ ನ ಷಂಬಹಮವಹಗಿ ತಗಿೆಷ  ಔಯಭಖಳನ ನ _____ ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
I.

ನಶಿದ ಧಹಯಣಥ

II. ನಶಿ ತಡಥಖಟ ಿವಿಕಥ
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III. ನಶಿ ಗಹಾಣಥ
IV. ನಶಿನ ನ ತಪಿಷ ುದ
ರಶೆು 3
ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ಅಹಮನ ನ ಗಹಾಯಿಷ ುದರಿಂದ, ___________ ಇದ ಸ್ಹಧಮ ಆಖ ತುದಥ.
I.

ನಭಭ ಆಸಿುಖಳ ಫಗಥೆ ಅಷಡಥಸ ಆದಹಖ

II. ಂದ ನಶಿ ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ ವಿಮೆಯಿಂದ ಸಣ ಭಹಡಲ
III. ನಭಭ ಆಸಿುಖಳ ಎದ ರಿಷ ತಿುಯ  ಷಂಬಹಮ ಅಹಮಖಳ ನಿಲಾಕ್ಷ
IV. ಭನಸಿ್ನ ಶ್ಹಂತಿ ಆನಂದಿಸಿ ಭತ ು ಹಥಚ ಚ ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿ ಂದ ವಹಮಹಯ ಯೇಜಿಷಫಸ ದ
ರಶೆು 4
ಆಧ ನಿಔ ವಿಭಹ ಮಹಹಯದ ಭ ಲಖಳನ ನ ಖ ಯ ತಿಷಫಸ ದಹಗಿದಥ __________.
I.

ಸಡಖನಥನೇ ಅಡವಿಟ ಿ ಸ್ಹಲ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳುದ

II. ರ್ಹಯ್ಡ್ಸ್
III. ಯಥ ೇಡ್್
IV. ಭರ್ಥ ಹೇತಹಯ ಷಮತಿ
ರಶೆು 5
ವಿಮೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ 'ಅಹಮ ಧಹಯಣ' _____ ಷನಿನವಥೇವ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.
I.

ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಮ ಸ್ಹಧಮತಥ ಇಲಾ

II. ನಶಿ ಉತಹದಿಷ  ಕ್ಟಯಯೆ ಮಹುದಥೇ ಭೌಲಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ದಿಲಾ
III. ಆಸಿುಗಥ ವಿಮೆಯಿಂದ ಯಕ್ಷಣಥ ಇದಥ
IV. ಂದ ಅಹಮ ಭತ ು ಅದಯ ರಿಣಹಭಖಳನ ನ ಹಥ ಯಲ ನಿಧಾರಿಷ ತುದಥ
ರಶೆು 6
ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ಹಥೇಳಿಕಥಮ ಷತಮ?
I.

ವಿಮೆ ಆಸಿು ಷಂಯಕ್ಷಿಷ ತುದಥ
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II. ವಿಮೆ ನಶಿ ತಡಥಮ ತುದಥ
III. ವಿಭಹ ನಶಿದ ಸ್ಹಧಮತಥಖಳನ ನ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡ ತುದಥ
IV. ಆಸಿು ನಶಿ ಉಂಟಹದಹಖ ವಿಮೆ ಹತಿಷ ತುದಥ
ರಶೆು 7
400 ಭನಥಖಳ ಥೈಕ್ಟ, ಯತಿಯಂದ ಯ
ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಯ

20,000 ಭೌಲಮದುಖಳು. ಷಯಹಷರಿ 4 ಭನಥ ಯತಿಶಾ ಷ ಡ ುದ ,

80,000 ಷಂಯೇಜಿತ ನಶಿ. ಈ ನಶಿ ಉತುಭ ಭಹಡಲ ಯತಿ ಭನಥ ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ

ಕಥ ಡ ಗಥ ಏನ ಭಹಡಫಥೇಔ ?
I.

Rs.100/-

II. Rs.200/III. Rs.80/IV. Rs.400/ರಶೆು 8
ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ಹಥೇಳಿಕಥಮ ಷತಮ?
I.

ವಿಮೆ ವಿಧಹನದ ಭ ಲಔ 'ಕಥಲಯ' ನಶಿ ಸಂಚಿಕಥ 'ಅನಥೇಔರಿಂದ' ಭಹಡಫಸ ದ

II. ವಿಮೆ ಮಕ್ಟುಮ ಅಹಮನ ನ ಇನಥ ನಫಫ ಮಕ್ಟುಗಥ ಗಹಾಯಿಷ  ಂದ ವಿಧಹನ
III. ವಿಮೆ, ಕಥಲಯ ಭ ಲಔ 'ಅನಥೇಔಯ' ನಶಿ ಸಂಚಿಕಥ

ವಿಧಹನವಹಗಿದಥ

IV. ವಿಮೆ ಕಥಲಯ ರ್ಹಬಖಳನ ನ ಅನಥೇಔರಿಗಥ ಗಹಾಯಿಷ  ಂದ ವಿಧಹನ
ರಶೆು 9
ಏಕಥ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಂದ ಅಹಮದ ಪಿಗಥಮ ಭ ನನ ಷಮೇಕ್ಷಥ ಭತ ು ಆಸಿುಮ ತಹಷಣಥ ಆಯೇಜಿಷಫಸ ದ ?
I.

ಯಥೇಟಿಂಗ್ ಉದಥದೇವಖಳಿಗಹಗಿ ಅಹಮದ ಅಂದಹಜ ಭಹಡಲ

II. ವಿಮೆ ಭಹಡಿದಯ ಆಸಿುಮನ ನ ಹಥೇಗಥ ಕರಿೇದಿಸಿದಯ ಔಂಡ ಹಿಡಿಮಲ
III. ಇತಯ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಆಸಿು ರಿಶ್ಚೇಲನಥ ಭಹಡಿದಹದಯಥ ಎಂಫ ದನ ನ ಔಂಡ ಹಿಡಿಮಲ
IV. ನಥಯಥಹಥ ಯಥಮ ಆಸಿು ವಿಮೆ ಭಹಡಫಸ ದ ಎಂಫ ದನ ನ ಔಂಡ ಹಿಡಿಮಲ
ರಶೆು 10
ಕಥಳಗಥ ಮಹ ಆಯೆುಮ ಉತುಭ ವಿಮೆಮ ಯಕ್ಟಯಯೆಮನ ನ ವಿರಿಷ ತುದಥ?
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I.

ಕಥಲಯ ಭ ಲಔ ಅನಥೇಔಯ ನಶಿ ಸಂಚಿಕಥ

II. ಅನಥೇಔರಿಂದ ಕಥಲಯ ನಶಿ ಸಂಚಿಕಥ
III. ಫಫ ರಿಂದ ಕಥಲಯ ನಶಿ ಸಂಚಿಕಥ
IV. ಷಬಿ್ಡಿ ಭ ಲಔ ನಶಿಖಳ ಸಂಚಿಕಥ
ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ಅಹಮ ಷಂಚಮನ ಭ ಲಔ ಅಹಮ ಗಹಾಣಥಮನ ನ ವಿಮೆ ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಅಹಮ ಷಂಬವಿಷ  ಸ್ಹಧಮತಥಖಳನ ನ ಷಂಬಹಮವಹಗಿ ತಗಿೆಷ  ಔಯಭಖಳನ ನ ನಶಿ ತಡಥಮ  ಔಯಭಖಳು ಎಂದ
ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV.
ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಅಹಮ ಗಹಾಯಿಷ ುದರಿಂದ ಇದ

ಭನಸಿ್ನ ಶ್ಹಂತಿ ಆನಂದಿಷಲ

ಭತ ು ಹಥಚ ಚ

ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿ ಂದ ವಹಮಹಯ ಯೇಜಿಷಲ ಸ್ಹಧಮತಥಯಿದಥ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಆಧ ನಿಔ ವಿಭಹ ಮಹಹಯದ ಭ ಲಖಳನ ನ ರ್ಹಯ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಾ ಖ ಯ ತಿಷಫಸ ದಹಗಿದಥ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV.
ವಿಮೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ 'ಅಹಮ ಧಹಯಣ' ಂದ ಅಹಮಕಹರಿ ಭತ ು ಅದಯ ರಿಣಹಭಖಳನ ನ ಹಥ ಯಲ ನಿಧಾರಿಷ 
ಷನಿನವಥೇವ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 6
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ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV.
ಆಸಿು ನಶಿ ಉಂಟಹದಹಖ ವಿಮೆ ಕಥ ಡ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಯ . 200 ಯತಿ ಭನಥಮ ನಶಿ ಯಕ್ಷಣಥಗಥ ಫಥೇಔ .
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I.
ವಿಮೆ 'ಅನಥೇಔಯ' ಭ ಲಔ 'ಕಥಲಯ' ನಶಿ ಸಂಚಿಕಥ ಂದ ವಿಧಹನವಹಗಿದಥ.
ಉತಿಯ 9
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I.
ಂದ ಅಹಮದ ಪಿಗಥಮ ಭ ನನ, ವಿಮೆಗಹಯಯ ಯಥೇಟಿಂಗ್ ಉದಥದೇವಖಳಿಗಹಗಿ ಅಹಮದ ಅಂದಹಜ ಭಹಡಲ
ಷಮೇಕ್ಷಥ ಭತ ು ಆಸಿುಮ ತಹಷಣಥ ಮಸ್ಥಥ ಭಹಡ ಯ .
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ವಿಮೆ ಹಿೇಗಥ ನಶಿನ ನ ಅನ ಬವಿಷ ತಿುದದ ದ ಯದೃಶಿಔಯ ಕಥಲಯ ನಶಿನ ನ, ಇದಥೇ ಅನಿಶ್ಚಚತ ಗಟನಥಖಳು /
ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಡಸರ್ಹದ ಜನಯಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕಥ ಳಳರ್ಹಖ  ವಿಧಹನವಹಗಿದಥ ಎಂದ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
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ಅಧಹಯಮ 2
ಗಹರಸಔ ಸೆೀವ್ೆ
ಅಧಹಯಮದ ರಿಚಮ
ಈ ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ ನಿೇು ಗಹಯಸಔ ಸ್ಥೇವಥಮ ಭಸತಾನ ನ ತಿಳಿದ ಕಥ ಳುಳತಿುೇರಿ. ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಸ್ಥೇವಥಮನ ನ ದಗಿಷ 
ಏಜಥಂಟನ ಹತಯದ ಫಗಥೆ ಔಲ್ಲಮ ವಿರಿ. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಔ ಂದ ಕಥ ಯತಥಖಳಿಗಥ ಲಬಮವಿಯ  ವಿಭಿನನ ಮಹಂತಿಯಔ
ರಿಹಹಯಖಳ ಫಗಥೆ ಔಲ್ಲಮ ವಿರಿ. ಇದಲಾದಥ ನಿೇು ಗಹಯಸಔಯ ಜಥ ತಥ ಷಂಔ೯ ಭತ ು ಷಂಫಂಧಖಳನ ನ ಔಲ್ಲಮ ವಿರಿ.

ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವ
A. ಗಹಯಸಔ ಸ್ಥೇವಥ – ಸ್ಹಭಹನಮ ರಿಔಲನಥಖಳು
B. ಉತುಭ ಗಹಯಸಔ ಸ್ಥೇವಥಮನ ನ ದಗಿಷ ಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಏಜಥಂಟನ ಹತಯ
C. ಔ ಂದ ಕಥ ಯತಥಖಳ ನಿವಹಯಣಥ
D. ಷಂಔ೯ ಯಕ್ಟಯಯೆ
E. ದಯಹಿತ ಷಂಬಹಶಣಥ
F. ನಥೈತಿಔ ತಾನಥ

ಈ ಅಧಹಮಮನ ನ ಒದಿದ ಮೆೇರ್ಥ, ನಿೇು ಕಥಳಗಿನ ಈ ವಿಶಮಖಳಲ್ಲಾ ಷಭಥ೯ಯಹಖಫಸ ದ :
1. ಗಹಯಸಔ ಸ್ಥೇವಥಖಳ ಹಯಭ ಕಮತಥಮನ ನ ವಿರಿಷ ುದ
2. ಸ್ಥೇವಥಮ ಖ ಣಭಟಿ ವಿರಿಷ ುದ
3. ವಿಭಹ ಉದಮಭದ ಸ್ಥೇವಥಮ ಹಯಭ ಕಮತಥಮನ ನ ರಿಶ್ಚೇಲನಥ ಭಹಡ ುದ
4. ಉತುಭ ಸ್ಥೇವಥ ದಗಿಷ ಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಏಜಥಂಟನ ಹತಯನ ನ ಚಚಿಾಷ ುದ
5. ವಿಮೆಮ ಔ ಂದ ಕಥ ಯತಥ ನಿವಹಯಣಥಮ ುನಯರ್ಥ ೇಔನ ಭಹಡ ುದ
6. ಷಂಔ೯ ಯಕ್ಟಯಯೆಮನ ನ ವಿರಿಷ ುದ
7. ದಯಹಿತ ಷಂಬಹಶಣಥಮ ಹಯಭ ಕಮತಥಮನ ನ ಯದಶ್ಚಾಷಫಥೇಔ
8. ನಥೈತಿಔ ತಾನಥಮ ಶ್ಚಪಹಯಷ ಭಹಡ ುದ
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A. ಗಹರಸಔ ಸೆೀವ್ೆ - ಸಹಭಹನಯ ರಿಔಲ್ನೆಖಳು
1. ಗಹರಸಔ ಸೆೀವ್ೆ ಏಕೆ?
ಗಹಯಸಔಯ ಮಹಹಯದ ಜಿೇನಹಧಹಯವಹಗಿದಹದಯಥ ಭತ ು ಮಹುದಥೇ ಉದಮಭ ಅಯ ಹತ್ಯ ನ ನ ನಿಶಕ್ಷಹತವಹಗಿ
ನಿಬಹಯಿಷಲ ಸ್ಹಧಹಮಾಖ ುದಿಲ್ಾ. ಇತಯ ಉತನನಖಳಿಗಥ ಹಥ ೇಲ್ಲಸಿದಹಖ ವಿಮೆ ಕ್ಷಥೇತ್ಯ ಗಹಯಸಔ ಸ್ಥೇವಥ ಭತ ು
ಷಂಫಂಧಖಳು ಹಥಚ ಚ ನಿಣಹಾಮಔ ಹತಯನ ನಹಿಷ ತ್ು ವಥ,
ವಿಮೆ ಂದ ಸ್ಥೇವಥಮಹಗಿದ ,ದ ವಹಷುವಿಔ ಷಯಔ ಖಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನನವಹಗಿದಥ.
ನಹು ಈಖ ವಿಮೆ ಕರಿೇದಿ ಕಹಯ ಕರಿೇದಿಗಿಂತ ಹಥೇಗಥ ಭಿನನವಹಗಿದಥ ಎಂದ ರಿೇಕ್ಷಿಸ್ಥ ೇಣ.
ಕಹರ್
ಇದ

ಕಹರಿನ ವಿಮೆ

ಳ್ಥಳಮ

ಷಶಿವಹದ, ಇದ

ಬವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಕಹರಿಗಹಖ  ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಅಘಾತ ಅಥವಹ

ಕಹಣಫಸ ದಹದದ, ರಿೇಕ್ಷಹ ಥಯೇರಿತ ಭತ ು ನಶಿನ ನ ಷರಿದ ಗಿಷಲ
ಅನ ಬುಳಳದಹದಗಿದಥ.

ಭ ಟಿಲ

ಇಯ  ಂದ

ಅಥವಹ ಅನ ಬವಿಷಲ

ದ ಯದೃಶಿಔಯ

ಗಟನಥ

ಔಯಹಯ . ಇದನ ನ

ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ. ಂದ

ಷಂಬವಿಸಿದಲ್ಲಾ

ವಿಮೆಮ

ವಥೇಳ್ಥ

ಯಯೇಜನ

ಡಥದ ಕಥ ಳಳಬಸ ದ .
ಕಹರಿನ

ಕರಿೇದಿದಹಯನ ,

ಷಭಮದಲ್ಲಾ

ಕಥಲು

ಕರಿೇದಿಮ ವಿಮೆಮ ಕರಿೇದಿ ತಕ್ಷಣ ಸಿಖ  ಷಂತಥ ೇಶದ ಮೆೇರ್ಥ ಆಧರಿಸಿಲಾ,

ಇಚಥೆಖಳ

ಹಥ ಂದಿಯ ತಹುನಥ.ಅದ

ನಿರಿೇಕ್ಷಥ ಆದಯಥ

ಷಂಬನಿೇಮ

ನಿಜವಹದ ಆತಂಔವಹಗಿಯ ತುದಥ.

ಅನ ಬವಹಗಿದ ದ

ಅಥಾಭಹಡಿಕಥ ಳಳಲ

ದ ಯಂತದ

ಮಹುದಥೇ

ವಿಮೆ

ಫಗಥೆ

ಬಮ

ಗಹಯಸಔನ

/
ಂದ

ಷನಿನವಥೇವದಲ್ಲಾ ರ್ಹಬ ದಥ ಯಔ  ಔಡಥ ಖಭನಸರಿಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.

ಷ ಲಬವಹಗಿಯ ತುದಥ.
ಕಹಖಹಾನಥಮಲ್ಲಾ
ಕಹಯ ,

ಉತಹದಿಷಲಟಿ

ಂದ

ಶ್ಥೃೇಯ ಮ್

ಭಹಯಹಟವಹಖ ತುದಥ

ಭತ ು

ವಿಮೆ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ

ಭಹಯಹಟ

ಫಳಷ  ಭ ಯ
ವಿವಿಧ

ಷಭಮದಲ್ಲಾ

ಫಳಕಥ

ಎಯಡನ ನ

ಯಸ್ಥುಮಲ್ಲಾ ಏಔತಹನತಥ ಎರ್ಹಾ ಸ್ಥೇವಥಖಳಿಗಿಂತ ವಿಶ್ಚಶಿವಹದ ಖ ಣವಹಗಿದಥ.

ಭಹಡ 

ಭತ ು

ಯಕ್ಟಯಯೆಖಳು ಭ ಯ
ಭತ ು

ಹಹಖ

ನಲ್ಲಾ ಏಔಕಹಲದಲ್ಲಾ ಕಹಣಫಸ ದ . ಉತಹದನಥ ಭತ ು ಫಳಕಥಮ ಈ

ಫಳಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ನಿಭಹಾಣ,

ಉತಹದನಥ

ಷಥಳಖಳಲ್ಲಾ

ನಡಥಮ ತುದಥ.
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ಗಹಯಸಔ

ನಿಜವಹಗಿಮ

ಸ್ಥೇವಥಮ

ಅನ ಬನ ನ

ಡಥಮಲ

ಇಚಿೆಷ ತಹುನಥ.

ಂದ

ವಥೇಳ್ಥ

ಔಡಿಮೆ

ತೃಪಿುದಹಮಔವಹಗಿದದಯಥ, ಅಷಭಹಧಹನನ ನ ಉಂಟ ಭಹಡ ತುದಥ ಭತ ು ನಿರಿೇಕ್ಷಥಗಿಂತ ಮೇರಿ ತೃಪಿುದಹಮಔವಹಗಿದದಯಥ,
ಗಹಯಸಔ ಷಂತಥ ೇಶ ಡ ತಹುನಥ. ಯತಿ ಉದಮಭದ ಖ ರಿ ತನನ ಗಹಯಸಔಯನ ನ ಷಂತಥ ೇಶಡಿಷ ುದ ಆಗಿಯಫಥೇಔ .
2. ಸೆೀವ್ೆಮ ಖಕಣಭಟಿ
ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಭತ ು ಸಿಫಫಂದಿ ಖ೯, ಏಜಥಂಟನ

ಸ್ಥೇರಿ ಉತುಭ ಖ ಣಭಟಿದ ಸ್ಥೇವಥಮನ ನ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ

ಯತಿಮಹಗಿ ಕಥ ಡ ುದ ಭತ ು ಆನಂದ ಡಿಷ ುದ ಅವಮಔವಹಗಿದಥ.
ಆದಯೆ ಉತಿಭ ಖಕಣಭಟಿದ ಸೆೀವ್ೆಯೆಂದಯೆೀನಕ? ಅದಯ ಲಕ್ಷಣಖಳು ಮಹುು?
ಸ್ಥೇವಥ ಖ ಣಭಟಿದ ಮೆೇರ್ಥ ಂದ ಯಸಿದಧ ಭಹದರಿ ["SERVQUAL '] ನಭಗಥ ಕಥಲು ಳನಥ ೇಟಖಳನ ನ ನಿೇಡ ತುದಥ.
ಇದ ಸ್ಥೇವಥಮ ಖ ಣಭಟಿದ ಐದ ಯಭ ಕ ಷ ಚಔಖಳು ತಥ ೇರಿಷ ತುದಥ:
a) ವಿಶಹಾಸಹಸಯತೆ: ಬಯಸ್ಥ ನಿೇಡಿದ ಸ್ಥೇವಥಮನ ನ ವಿಶ್ಹಾಷದಿಂದ ಭತ ು ನಿಕಯವಹಗಿ ನಿಾಹಿಷ  ಸ್ಹಭಥಮಾ.
ಫಸ ತಥೇಔ ಗಹಯಸಔಯ ವಿಶ್ಹಾಸ್ಹಸಾತಥ ಸ್ಥೇವಥಮ ಖ ಣಭಟಿದ ಐದ ಯಭ ಕ ಆಮಹಭಖಳರ್ಥ ಂ
ಾ ದ ಎಂದ
ರಿಖಣಿಷ ತಹುಯಥ. ಇದನ ನ ವಿಶ್ಹಾಷದ ಫ ನಹದಿಮ ಮೆೇರ್ಥ ನಿಮಾಷರ್ಹಗಿದಥ.
b) ಜವ್ಹಫಹಿರಿ: ಗಹಯಸಔಯ ಅಖತಮಖಳನನರಿತ , ವಿಳಂಫವಿಲಾದಥ ಅರಿಗಥ ಷಹಹಮ ಭತ ು ಯತಿಕ್ಟಯಯೆ ನಿೇಡ ುದ
ಸ್ಥೇವಹ ಸಿಫಫಂದಿಮ ಇಚಹೆವಕ್ಟು ಭತ ು ಸ್ಹಭಥಮಾನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ. ಸ್ಥೇವಥಮನ ನ ವಥೇಖ, ನಿಕಯತಥ, ಭತ ು
ತಾನಥಮಂತಸ ಷ ಚಔಖಳಿಂದ ಅಳ್ಥಮಫಸ ದ .
c) ಬದರತೆ: ಸ್ಥೇವಥ ದಗಿಷ ಯ ಜ್ಞಹನ, ಅಸಾತಥ ಭತ ು ಸ್ೌಜನಮನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ ಭತ ು ಅಯ ವಿಶ್ಹಾಷ
ಹಹಖ

ಬಯಸ್ಥಮನ ನ ಮಔು ಡಿಷ ತುದಥ. ಸ್ಥೇವಹ ನೌಔಯ ಎಶ ಿ ಚಥನಹನಗಿ ಗಹಯಸಔಯ ಅಖತಮಖಳನ ನ ಅಥಾ

ಭಹಡಿಕಥ ಂಡ ಭತ ು ಅುಖಳನ ನ ೂಯಥೈಷ  ಸ್ಹಭಥಮಾನ ನ ಹಥ ಂದಿದಹದನಥ ಎಂಫ ದ ಗಹಯಸಔಯ
ಭೌಲಮಭಹನದಿಂದ ತಿಳಿದ ಫಯ ತುದಥ.
d) ಷಹಹನಕಬ ತ್ತ: ಭಹನ ಷವಾ ಎಂದ ಹಥೇಳಫಸ ದ . ಇದ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ತಥ ೇರಿಷ  ಕಹಳಜಿ ಭತ ು
ಮಕ್ಟುಖತವಹದ ಆಷಕ್ಟುಯಿಂದ ಯತಿಬಿಂಬಿತವಹಖ ತುದಥ.
e) ಷ್ಶಿವ್ಹದ: ಫಫ ಗಹಯಸಔನಹಗಿ ಫಮಷ  ದಥೈಹಿಔ ರಿಷಯದ ಅಂವಖಳ್ಹದ ನಥ ೇಟ, ಆಲ್ಲಷ ವಿಕಥ ಭತ ು
ಷವ೯ನ ನ ಯತಿನಿಧಿಷ ತುದಥ. ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಂದ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಇಯ  ಷಥಳ, ವಿನಹಮಷ ಭತ ು ಷಾಚೆತಥ
ಭತ ು ಆದಥೇವ ಭತ ು ೃತಿುಯತಥ, ಗಹಯಸಔಯ ಬಥೇಟಿ ಭಹಡಿದಹಖ ಅಯ ಮೆೇರ್ಥ ಅಗಹಧ ಯಬಹನ ನ
ಬಿೇಯಫಸ ದ . ನಿಜವಹದ ಸ್ಥೇವಥಮ ಅನ ಬದ ನಂತಯ ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ ಬೌತಿಔ ರಿಷಯ ಭ ಕಮವಹಗಿ
ಕಹಣ ತುದಥ ಏಕಥಂದಯಥ, ಅದ ಮೊದಲ ಭತ ು ಶ್ಹವಾತವಹದ ಅನಿಸಿಕಥಖಳು ಷೃಷ್ಟ್ಿಷ ತುದಥ.
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3. ಗಹರಸಔ ಸೆೀವ್ೆ ಭತಕಿ ವಿಮೆ
ವಿಭಹ ಉದಮಭದಲ್ಲಾ ಮಹುದಥೇ ಯಭ ಕ ಭಹಯಹಟ ನಿಭಹಾಔಯ ಕಥೇಳಿ, ಅಯ ಮೆೇರ್ಥ ತಲ ಲ ಭತ ು
ಉಳಿಮಲ ಹಥೇಗಥ ಸ್ಹಧಮವಹಯಿತಥಂದ . ಆಖ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಂದಥೇ ಉತುಯ ಡಥಮ  ಸ್ಹಧಮತಥ ಇಯ ತುದಥ. ಅಯ
ವಹಮಹಯ ನಿಮಾಷಲ ತಭಭ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಗಹಯಸಔಯ ಆವಯಮ ಭತ ು ಫಥಂಫಲ ಎಂದ .
ಅಯ ಆದಹಮದ ಫಸ ಬಹಖ ಂದಖಳನ ನ ನವಿೇಔರಿಷಲ ದಥ ಯಔ  ಔಮೇಶನಿನನಿಂದ ಫಯ ತುದಥ ಎಂದ ಔ ಡ
ತಿಳಿದ ಫಯ ತುದಥ. ಅಯ ಸಳ್ಥಮ ಗಹಯಸಔಯ ಹಥ ಷ ಗಹಯಸಔಯನ ನ ಡಥಮಲ ಸ್ಹಧಮವಹಗಿದಥ.
ಅಯ ಮವಸಿ್ನ ಯಸಷಮವಥೇನ ?
ಉತುಯ, ಹಥಚಹಚಗಿ, ತಭಭ ಗಹರಸಔಯ ಸೆೀವ್ೆ ಭಹಡಲಕ ಫದಿವ್ಹಗಯಕುದಕ ಎಂದಿಯ ತುದಥ.
ಗಹಯಸಔಯನ ನ ಷಂತಥ ೇಶದಿಂದ ಇಡ ುರಿಂದ ಏಜಥಂಟ್ ಭತ ು ಔಂನಿಗಹಖ  ಯಯೇಜನಖಳ್ಥೇನ ?
ಈ ಯಶ್ಥನಗಥ ಉತುಯ ನಿೇಡಲ , ಗಹಯಸಔಯ ಜಿೇವಿತಹಧಿಮಲ ಭೌಲಮನ ನ ನಥ ೇಡ ುದ ಉಮ ಔುವಹಗಿಯ ತುದಥ.
ಗಹರಸಔ ಜೀವಿತಹಧಿ ಭೌಲಯನಕು ಗಹಯಸಔಯ ಜಥ ತಥಗಿನ ದಿೇಗಾ ಅಧಿಮ ಂದ ಉತುಭ ಷಂಫಂಧ ಭತ ು
ಅದರಿಂದ ಡಥಮಫಸ ದಹದ ಆರ್ಥಾಔ ಮೊತುದ ಯಯೇಜನಖಳು ಎನನಫಸ ದ .
ಚಿತರ 1: ಗಹರಸಔ ಜೀಭಹನ ಭೌಲಯ

ಫಫ ಏಜಥಂಟ್ ಸ್ಥೇವಥ ಷಲ್ಲಾಷ ತು ತನನ ಗಹಯಸಔಯ ಜಥ ತಥ ಸತಿುಯದ ಷಂಫಂಧಖಳನ ನ ಫಥಳ್ಥಷ ತಹುನಥ, ಸ್ೌಹಹದಾತಥ ಭತ ು
ಫಹಯಾಂಡ್ ಭೌಲಮನ ನ ನಿಮಾಷ ತುದಥ, ಇದ ವಹಮಹಯನ ನ ವಿಷುರಿಷಲ ನಥಯವಹಖ ತುದಥ.
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ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆ 1
ಗಹಯಸಔಯ ಜಿೇವಿತಹಧಿ ಭೌಲಮ ಎಂದಯಥೇನ ?
I. ತಭಭ ಜಿೇವಿತಹಧಿಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಗಹಯಸಔ ಸ್ಥೇವಥಮ ಮೆೇರ್ಥ ಉಂಟಹದ ವಥಚಚಖಳ ಮೊತು
II. ವಹಮಹಯದ ಉತಹದನಥಮನ ನ ಆಧರಿಸಿ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಶ್ಥಯೇಣಿಮನ ನ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ
III. ಗಹಯಸಔಯ ಜಥ ತಥ ದಿೇಗಾಕಹಲದ ಷಂಫಂಧನ ನ ನಿಮಾಷ ುದಯ ಭ ಲಔ ಆರ್ಥಾಔ ಯಯೇಜನಖಳ ಮೊತುನ ನ
ಸ್ಹಧಿಷಫಸ ದ
IV. ಖರಿಶಠ ವಿಮೆಗಥ ಗಹಯಸಔ ಕಹಯಣ ಎನನಫಸ ದಹಗಿದಥ

B. ಉತಿಭ ಗಹರಸಔ ಸೆೀವ್ೆಮನಕು ದಗಷಕಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟನ ಹತರ
ಈಖ ನಹು ಏಜಥಂಟ್ ಹಥೇಗಥ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಉತುಭ ಸ್ಥೇವಥಮನ ನ ಯತಿಮಹಗಿ ಕಥ ಡ ತಹುನಥ ಎಂಫ ದನ ನ
ರಿಖಣಿಸ್ಥ ೇಣ. ಭಹಯಹಟದ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಹತಯ ಆಯಂಬವಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ಂದದ ಕಹರ್ಹಧಿ ಭ ಲಔ
ಭ ಂದ ಯಥಮ ತುದಥ, ಭತ ು ಈ ಕಥಳಗಿನ ಸಂತಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ. ಈಖ ನಹು ಂದದ ಕಥಲು
ಮೆೈಲ್ಲಖಲ ಾಖಳನ ನ ಭತ ು ಯತಿ ಸಂತದಲ್ಲಾನ ಹತಯನ ನ ನಥ ೇಡಥ ೇಣ.
1. ಹಯ್ದಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆೀಲ್ - ಅತಕಯತಿಭ ಷಲಹೆ
ಸ್ಥೇವಥ ಭಹಯಹಟದ ಮೊದಲ ಬಿಂದ ವಹಗಿದಥ. ಜಿೇವಥೇತಯ ವಿಮೆ ಕರಿೇದಿಮಲ್ಲಾ ಳಗಥ ಂಡಿಯ  ಂದ ಖಂಭಿೇಯ
ವಿಶಮವಥಂದಯಥ ಕರಿೀದಿಷಕ [ವಿಮೆ ಮತಿ] ವ್ಹಯಪ್ಪಿಮ ರಭಹಣನಕು ನಿಧಾರಿಷ ುದ .
ಭನಸಿ್ನಲ್ಲಾ ಂದ ಭ ಲಬ ತ ಖಯಹಿಕಥಮನ ನ ಇರಿಸಿಕಥ ಳುಳುದ ಫಸಳ ಭ ಕಮ - ಅಹಮ ಇಲಾದಿದದಯಥ ಅಲ್ಲಾ ವಿಮೆ
ಶ್ಚಪಹಯಷ

ಭಹಡಫಹಯದ . ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ನಶಿಕ್ಟುಂತ ವಿಭಹ ವಥಚಚ ಹಥಚಿಚಗಥ ಇಯ ುದನ ನ

ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳಿಳ. ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ನಶಿಕಥು ಹಥ ೇಲ್ಲಸಿದಯಥ, ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ಹಥಚಿಚಗಥ ಇದದಯಥ,

ಅಹಮನ ನ

ಷಹಿಷ ುದ ಷ ಔು ಆಗಿಯಫಸ ದ .
ಭತಥ ುಂದಥಡಥ, ಮಹುದಥೇ ಆಔಸಿಭಔ ಷಂಬವಿಸಿ ಸಣಕಹಸಿನ ಹಥ ಯಥಮಹದಯಥ, ಆಔಸಿಭಔದ ವಿಯ ದಧ ವಿಮೆ ಭಹಡಿಷ ುದ
ಫ ದಿಧಂತಿಕಥ.
ನಿಭಗಥ ವಿಮೆಮ ಅಖತಮವಿದಥಯ ಅಥವಹ ಇಲಾ ಎಂಫ ದ , ಷಂದಬಾಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ. ಂದ ವಥೇಳ್ಥ
ಖಂಡಹಂತಯದ ಕಹಯಣ ಷಂಬನಿೇಮ ನಶಿ ಅಥವಹ ಆಸಿು ಹಹನಿ ಖಣನಥಗಥ ಫಹಯದಿದದಯಥ, ವಿಮೆಮ ಫದಲ
ಅಹಮನ ನ ಉಳಿಸಿಕಥ ಳಳಫಸ ದ . ಹಹಗಥಯೆೇ, ಂದ ಷ ು ಅತಮಲ ಭೌಲಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದದಯಥ ವಿಮೆ ಭಹಡದಥೇ
ಇಯಫಸ ದ .
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ಉದಹಸಯಣೆ
ಂದ ಯವಹಸ ಪಿೇಡಿತ ಯದಥೇವದಲ್ಲಾ ವಹಸಿಷ  ಂದ ಭನಥಮ ಭಲ್ಲೇಔನಿಗಥ, ಯವಹಸ ವಿಯ ದಧ ವಿಮೆ ಔರ್
ಉಮ ಔು ಎಂದ ಸ್ಹಬಿೇತಹಖಫಸ ದ .
ಭತಥ ುಂದಥಡಥ, ಂದ ಭನಥಮ ಭಹಲ್ಲೇಔ ಯವಹಸದ ಅಹಮ ತಿೇಯಹ ಔಡಿಮೆ ಇಯ  ಷಥಳದಲ್ಲಾ ಭನಥ ಹಥ ಂದಿದದಯಥ,
ವಿಮೆ ಔರ್ ಡಥಮ  ಅಖತಮ ಇಯ ುದಿಲಾ.
ಬಹಯತದಲ್ಲಾ, ಭ ಯನೆೀ ಕ್ಷದ ವಿಯಕದಿ ಮೀಟಹಯಕ ವಿಮೆ ಕಹನ ನಿನ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಔಡಹಸಮವ್ಹಗದೆ. ಆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ,
ವಿಮೆ ಅಖತಮವಿದಥಯೇ ಅಥವಹ ಇಲಾವೊೇ ಎಂಫ ದಯ ಫಗಥೆ ಚಚಥಾ ಅಯಷ ುತ.
ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ವಹಸನ ಹಥ ಂದಿದದಯಥ ತೃತಿೇಮ ವಿಮೆ ಕಥ ಂಡ ಕಥ ಳಳಫಥೇಔ ಏಕಥಂದಯಥ ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಯಸ್ಥುಮ ಮೆೇರ್ಥ
ಒಡಿಷಲ

ವಿಮೆ ಔಡಹಸಮವಹಗಿ ಇಯರ್ಥೇ ಫಥೇಔ . ಅದಥೇ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಕಹರಿಗಥ ಆದ ಹಹನಿಮ ನಶಿ ಯಕ್ಷಣಥ

ವಿವಥೇಔಮ ತವಹದ ದ ಆದಯಯಥ ವಿಮೆ ಔರ್ ಔಡಹಸಮಲಾ.
ಷಂಬನಿೇಮ ನಶಿದ ಂದ
ಅಖೆವಹಖರ್ಥಂದ

ಡಿಡಕ್ಟಿಫಲ್

ಬಹಖನ ನ ತಹವಥೇ ಬರಿಷಫಸ ದ , ವಿಮೆ ಭಹಡಿದನ
ಆಮ ದಕಥ ಳಳಫಸ ದ .

ಫಫ

ಕಹರ್ಪಾಯಥೇಟ್

ಗಹಯಸಔ

ಈ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ

ವಿವಿಧ

ಅಖತಮಖಳನ ನ

ಹಥ ಂದಿಯಫಸ ದ , ಕಹಖಹಾನಥ ಔಯಥೇಜಿನಿಂದ ಹಿಡಿದ , ಜನಯ , ಕಹಯ ಖಳು, ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ ಅಹಮಖಳು ಇತಹಮದಿ
ಇಯಫಸ ದ . ಅನಿಗಥ ಔಯಥೇಜ್ ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಕಥ ಳಳಲ ಷರಿಮಹದ ಷಲಹಥ ಅಖತಮವಿದಥ.
ಹಥಚಿಚನ ಜಿೇವಥೇತಯ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಷ ಥಲವಹಗಿ ಎಯಡ ವಿಬಹಖಖಳಲ್ಲಾ ಇಯ ತುವಥ:
 ಹಥಷರಿಸಿದ ಖಂಡಹಂತಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
 ಎರ್ಹಾ ಅಹಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
ಎಯಡನಥಮ ಹಲ್ಲಸಿ ದ ಫಹರಿಮಹಗಿದಥ ಏಕಥಂದಯಥ ಅು ಎರ್ಹಾ ನಶಿಖಳನ ನ ಔರ್ ಭಹಡ ತುವಥ ನಿದಿಾಶಿವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿ
ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿದ. ಆದದರಿಂದ 'ಹಥಷರಿನ ಖಂಡಹಂತಯ' ಹಲ್ಲಸಿ ಆಯೆು ಭಹಡಿದಲ್ಲಾ ಅತಮಂತ ಷಂಬಹಮ
ಕಹಯಣಖಳು ಔ ಡ ಔರ್ ಆಗಿಯ ತುವಥ. ಅಂತಸ ಹಲ್ಲಸಿ ಯಯೇಜನವಹಖ ತುದಥ, ಹಥಚಿಚನ ಔಂತ ಖಳನ ನ
ಉಳಿಷಫಸ ದ ಭತ ು ಅಖತಮ ಆಧಹರಿತ ಔಯನ ನ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದನಿಗಥ ಕಥ ಡಫಸ ದ .
ಏಜಥಂಟನ ವಿಶಮದ ಮೆೇರ್ಥ ಉತುಭ ಷಲಹಥ ನಿೇಡಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ತನನ ಔಮಶನ್ ಡಥಮಲ ಹಯಯಂಭಿಷ ತಹುನಥ.
ಮಹಯಹದಯ

ಅಹಮದ ಜಥ ತಥ ಮಸರಿಷ ವಹಖ ವಿಮೆಮನ ನ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಧಹನವಥಂದ

ಊಹಿಷ ುದ

ಉಮ ಔು ಎಂದ ಏಜಥಂಟನಿಗಥ ನಥನಪಿಯಫಥೇಔ , ವಿಮೆಮ ವಥಚಚನ ನ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲ ಅಹಮ ಧಹಯಣ ಅಥವಹ
ನಶಿ ತಡಥಖಟ ಿವಿಕಥಮ ತಂತಯಖಳು ಆಯೆು ಯ ದಲ್ಲಾ ಇವಥ.
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ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ವಿಮೆದಹಯನ ದೃಷ್ಟ್ಿಕಥ ೇನಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಯಶ್ಥನಖಳು ಇಯಫಸ ದ :
 ಔಡಿತಖಳನ ನ ರಿಖಣಿಷ  ಭ ಲಔ ಎಶ ಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಉಳಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ?
 ನಶಿ ತಡಥಖಟ ಿವಿಕಥಮ ಚಟ ಟಿಕಥ ಎಶ ಿ ಔಂತ ಖಳು ಔಡಿತಕಥು ಕಹಯಣವಹಖಫಸ ದ ?
ಫಫ ಜಿೇವಥೇತಯ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಮಕ್ಟುಮಹಗಿ ಗಹಯಸಔನನ ನ ಬಥೇಟಿ ಭಹಡ ವಹಖ ಏಜಥಂಟ್ ಷಾತುಃ ತಹನಥೇ
ಭ ಖಹಭ ಖಿಮಹಗಿ ಗಹಯಸಔನ ಹತಯದ ಫಗಥೆ ಯಶ್ಥನ ಕಥೇಳಿಕಥ ಳುಳ ಅಖತಮವಿದಥ. ಅನ ಕಥೇಲ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಲ
ಅಥವಹ ತಯಫಥೇತ ದಹಯ ಭತ ು ಹಲ ದಹಯ ಎಂದ ಷಂಫಂಧ ಫಥಳ್ಥಸಿ ಅರಿಗಥ ಹಥಚ ಚ ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿ ತನನ
ಅಹಮಖಳನ ನ ನಿಮಂತಿಯಷಲ ಷಹಹಮ ಭಹಡಲ ಹಥ ೇಖ ತಿುಯ ನಥೇ?
ಗಹಯಸಔಯ ಕಥ ೇನ ವಿಭಿನನವಹಗಿದಥ. ಅಯ

ಖರಿಶಠ ವಿಭಹ ಯ ಹಯಿ ಯತಿ ಔಳ್ಥದ , ಡಥಮ ಲ್ಲಾ ಕಹಳಜಿ

ಹಿಷ ುದಿಲಾ, ಆದಯಥ ಅಹಮ ನಿಯಸಣೆ ವ್ೆಚಿನಕು ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲಕ. ಗಹಯಸಔ ಉಳಿಸಿಕಥ ಳಳಲ

ಆಖದ

ಅಹಮಖಳನ ನ ಖ ಯ ತಿಷ  ಕಹಳಜಿ ಭಹಡಫಥೇಔ ಇದಕಹುಗಿ ವಿಮೆ ಭಹಡಫಥೇಔ .
ಅಥಹಾತ್ ವಿಭಹ ಏಜಥಂಟ್ ಹತಯ ಕಥೇಲ ಭಹಯಹಟ ಮಕ್ಟುಮಹಗಿ

ಅಲಾ ಅದಕ್ಟುಂತಲ ಹಥಚ ಚ. ಅನ ಅಹಮ

ಇತಯಥಯ ಭಹಡಕ, ಹೆ ಣೆಗಹಯ, ಅಹಮ ನಿಯಸಣೆ ಷಲಹೆಗಹಯ, ಔಷಿಮೆೈರ್ಸ ರಿಹಹಯಖಳನಕು ಸಕಡಕಔಕ
ಡಿಸೆೈನರ್, ಷಂಫಂಧ ಫೆಳೆಷಕ ಭತಕಿ ನಂಬಿಕೆಮನಕು ದಿೀಗಯಕಹಲದಯೆಗೆ ಫೆಳೆಷಕಲ್ಲಾ ವಯಮತಹುನಥ, ಎರ್ಹಾ
ಸ್ಥೇರಿ.
2. ರಸಹಿನೆ ಸಂತ
ಏಜಥಂಟ್ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥ

ಬತಿಾ ಭಹಡ ವಹಖ ಗಹಯಸಔನಿಗಥ ಫಥಂಫಲ ಕಥ ಡಫಥೇಔ . ವಿಮೆದಹಯನ ಅದಯಥ ಡನಥ

ಹಥೇಳಿಕಥಮ ಜವಹಫಹದರಿಮನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಫಥೇಕಹಗಿದಥ. ಯಸ್ಹುನಥಮ ಯಧಹನ ಅಂವಖಳನ ನ ಅಧಹಮಮ 5 ಯಲ್ಲಾ
ಚಚಿಾಷರ್ಹಗಿದಥ.
ಏಜಥಂಟನ ಯಸ್ಹುಔನಿಂದ, ಯಸ್ಹುನಥಮ ಯತಿ ಯಶ್ಥನಖಳಿಗಥ ಉತುಯ ಬತಿ೯ಭಹಡಿಸಿ ವಿರಿಷ ುದ ಭತ ು ಷಶಿನಥ
ನಿೇಡುದ ಫಸಳ ಭ ಕಮ. ಕಥಾೇಮ್ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಷರಿಮಹದ ಭತ ು ಷಂೂಣಾ ಭಹಹಿತಿ ನಿೇಡಲ ವಿಪಲಯಹದಲ್ಲಾ
ಗಹಯಸಔನ ಕಥಾೇಮ್ ಅಹಮಕಥು ಸಿಲ ಔಫಸ ದ .
ಕಥಲವೊಮೆಭ ಹಲ್ಲಸಿ ಷಂೂಣಾಗಥ ಳಿಷಲ ಹಥಚ ಚರಿ ಭಹಹಿತಿ ನಿೇಡಫಥೇಕಹಖಫಸ ದ . ಅಂತಸ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ
ಔಂನಿ ನಥೇಯವಹಗಿ ಏಜಥಂಟ್ / ಷಲಹಥಗಹಯ ಭ ಲಔ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ತಿಳಿಷಫಸ ದ . ಎಯಡ

ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ,

ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಅಖತಮವಹದ ಎಲಾ ವಿಧಿವಿಧಹನಖಳನ ನ ೂಣಾಗಥ ಳಿಷಲ ಷಹಹಮ ಭಹಡಫಥೇಔ ಭತ ು ಅರಿಗಥ ಅುಖಳ
ಅವಮಔತಥಖಳ ಫಗಥೆ ಷಸ ವಿರಿಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.
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3. ಅಂಗೀಕಹಯ ಸಂತ
a) ಔರ್ ನೆ ೀಟ್
ಔರ್ ನಥ ೇಟ್ ಫಗಥೆ 'ಅಧಹಮಮ '5 ಯಲ್ಲಾ ಚಚಿಾಷರ್ಹಗಿದಥ ಭಹಡರ್ಹಗಿದಥ. ವಿಮೆ ಔಂನಿಯಿಂದ ಔರ್ ನಥ ೇಟ್
ನಿೇಡ ುದ ಏಜಥಂಟನ ಜವಹಫಹದರಿ ಆಗಿದಥ, ವಿಮೆದಹಯನಿಗಥ ಅನಾಯಿಷ ತುದಥ. ಈ ನಿಟಿಿನಲ್ಲಾ ಶ್ಚೇಗಯತಥಯಿಂದ, ಅನ
ಸಔ ುಖಳು ಏಜಥಂಟ್ ಭತ ು ಔಂನಿ ಕಥೈಮಲ್ಲಾ ಷ ಯಕ್ಷಿತ ಎಂದ ತಿಳಿಮ ತುದಥ.
b) ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕಲ್ೆಮ ಡೆಲ್ಲರಿ
ಹಲ್ಲಸಿ ಡಥಲ್ಲರಿ ಏಜಥಂಟನ ಗಹಯಸಔನಥ ಂದಿಗಥ ಷಂಔಾ ಖಳಿಷಲ ಇಯ  ಭತಥ ುಂದ ಯಭ ಕ ಅಕಹವ.
ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಔಂನಿಮ ನಿಮಭಖಳು ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕರ್ಥಮನ ನ ಕ ದಹದಗಿ ವಿತಯಣಥ ಭಹಡಲ ಅಕಹವ ಕಥ ಟಿಯಥ,
ಷಂಖಯಹಿಷಲ ಭತ ು ಗಹಯಸಔನಿಗಥ ದಹಕರ್ಥ ನಿೇಡಲ ಳ್ಥಳಮ ವಿಚಹಯವಹಖ ತುದಥ.
ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಮೆೇಲ್ ಭ ಲಔ ನಥೇಯವಹಗಿ ಔಳುಹಿಷರ್ಹಗಿದದಯಥ, ಗಹಯಸಔಯನ ನ ಷಂಕ್ಟಾಸಿ ಹಲ್ಲಸಿ
ದಹಕರ್ಥ ಫಗಥೆ ತಿಳಿಷಫಥೇಔ . ಇದ ಗಹಯಸಔನನ ನ ಬಥೇಟಿ ಭಹಡಿ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ದಹಕರ್ಥಮಲ್ಲಾ ಅಷಶಿವಹದ ದನ ನ
ವಿರಿಷಲ

ಂದ

ಅಕಹವ ಸಿಖ ತುದಥ. ಇದ

ಷಂದಬಾವಹಗಿಯ ತುದಥ, ಹಹಖ

ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಿವಿಧ ನಿಫಂಧನಥಖಳನ ನ ಷಶಿಡಿಷ 

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಸಔ ು ಭತ ು ಷಲತ ುಖಳ ಯಯೇಜನಖಳನ ನ ಗಹಯಸಔ

ಡಥಮಫಸ ದ . ಈ ಕ್ಟಯಯೆ ಸ್ಥೇವಥಮ ಭಟಿ ಮೇರಿ ಭಹಯಹಟದ ಇಚಥೆಮನ ನ ಯದಶ್ಚಾಷ ತುದಥ.
ಈ ಷಬಥ ಏಜಥಂಟನ

ಗಹಯಸಔ ಸ್ಥೇವಥಮಲ್ಲಾ, ಭಹತಿನಂತಥ ನಡಥದ ಕಥ ಳುಳ ಫದಧತಥಮನ ನ ಭತ ು ೂಣಾ

ಫಥಂಫಲನ ನ ಷ ಚಿಷ  ಷಂದಬಾವಹಗಿದಥ.
ಭ ಂದಿನ ತಔಾಫದಧವಹದ ಹಥಜಥೆ ಫಸ ವುಃ ಇತಯ ಮಕ್ಟುಖಳ ಹಥಷಯ ಖಳು ಭತ ು ವಿಯಖಳು ಕಥೇಳುುದ
ಅಯ ಏಜಥಂಟನ ಸ್ಥೇವಥಯಿಂದ ರ್ಹಬ ಭಹಡ ಕಥ ಳುಳಂತಥ ಭಹಡಫಸ ದ .
ಷಂಕ್ಟಾಸಿ

ಭತ ು

ಅರಿಗಥ

ಏಜಥಂಟನನ ನ

ರಿಚಯಿಷ ುದ ,

ಭತ ು

ಕಥಾೈಂಟ್ ಷಾತುಃ ಈ ಜನಯನ ನ

ಮಹಹಯದಲ್ಲಾ

ದಥ ಡಸ

ಯಖತಿಮನ ನ

ತಥ ೇರಿಷ ತುದಥ.
c) ಹಲ್ಲಸಿ ನವಿೀಔಯಣ
ಜಿೇವಥೇತಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಯತಿ ಶಾ ನವಿೇಔರಿಷಫಥೇಕಹಖ ತುವಥ ಭತ ು ಆ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಗಹಯಸಔನಿಗಥ ಅದಥೇ
ಔಂನಿ ಅಥವಹ ಭತಥ ುಂದ ಔಂನಿಗಥ ಭಹಾಡಿಷಲ ಆಯೆು ಭಹಡ  ಅಕಹವ ಇಯ ತುದಥ. ಇದ ಂದ
ನಿಣಹಾಮಔ ಅಂವವಹಗಿದಥ, ಇಲ್ಲಾ ಔಂನಿ ಭತ ು ಏಜಥಂಟ ಷೃಷ್ಟ್ಿಸಿದ ಅಭಿಭಹನ ಭತ ು ನಂಬಿಕಥಮನ ನ
ರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಯಿತ .
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ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿದಿಾಶಿ ಎಔಸ್ಥೈರಿ ದಿನಹಂಔ ಭ ಗಿಮ  ಮೊದಲ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದನಿಗಥ, ವಿಮೆಗಹಯಯ ಷಲಹಥ
ನಿೇಡ ುದ ಕಹನ ನ ಫಹಧಮತಥ ಇಲಾ, ಆದಯ ಸ್ೌಜನಮತಥಗಹಗಿ ಭತ ು ಂದ ಳ್ಥಳಮ ವಹಮಹಯ ಯ ಢಿಯಿಂದ,
ವಿಮೆಗಹಯನ ಎಔಸ್ಥೈರಿ ದಿನಹಂಔದ ಭ ಂಚಿತವಹಗಿ ಂದ ತಿಂಖಳ್ಥೄ ಳಗಥ "ನವಿೀಔಯಣ ಎಚಿರಿಕೆ" ಭಹಹಿತಿ
ನಿೇಡಿ, ನವಿೇಔರಿಷಲ

ಹಥೇಳಫಥೇಔ . ಏಜಥಂಟನ

ನವಿೇಔಯಣ ದಿನಹಂಔದ ಮೊದಲ

ಗಹಯಸಔಯ ಜಥ ತಥ

ಷಂಔಾದಲ್ಲಾಯ  ಅಖತಮವಿದಥ ಇದರಿಂದ ನವಿೇಔಯಣದ ೂಾಸಿದಧತಥ ಭಹಡಿಕಥ ಳಳಫಸ ದ .
ಕಹಲಕಹಲಕಥು ಕಥಾೈಂಟಖಳಿಗಥ, ಸಫಫ ಅಥವಹ ಔ ಟ ಂಫ ಕಹಮಾಖಳಲ್ಲಾ ವ ಬಹವಮ ಕಥ ೇಯ ುದಯ ಭ ಲಔ
ಷಂಫಂಧನ ನ ಫಲಡಿಷಫಸ ದ . ಅದಥೇ ರಿೇತಿ ತಥ ಂದಯಥ ಅಥವಹ ದ ುಃಕದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ನಥಯು
ನಿೇಡ  ಭ ಲಔ.
4. ಕೆಾೀರ್ಮ ನ ಭಜಲಕ
ಜಥಂಟನ ಕಥಾೇಮ್ ಸ್ಥಟ್ಾ ಭಹಡ  ಷಭಮದಲ್ಲಾ ನಿಣಹಾಮಔ ಹತಯ ನಿ೯ಹಿಷ ತಹುನಥ. ಗಟನಥ ಉದಬವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವಥೇ
ವಿಮೆಗಹಯನಿಗಥ

ಭಹಹಿತಿ

ನಿೇಡ ುದ

ಭತ ು

ನಶಿ

ನಿಣಾಯಿಷಲ

ಗಹಯಸಔನ

ವಿಧಿವಿಧಹನಖಳನ ನ ಅನ ಷರಿಷಫಥೇಔ ಭತ ು ತನಿಖಥಖಳಲ್ಲಾ ಅನಿಗಥ ಷಹಹಮ ಭಹಡಫಥೇಔ .

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 2
ಎಲ್ಲಾ ವಿಮೆಮ ಅಖತಮವಿಲಾ ಎಂಫ ಷನಿನವಥೇವನ ನ ಖ ಯ ತಿಸಿ ಚಚಥಾಸಿ.
I. ಆಸಿುಹಸಿು ವಿಮೆ
II. ವಹಮಹಯ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮ ವಿಮೆ
III. ವಹಸನ ವಿಮೆಗಥ ತೃತಿೇಮ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ
IV. ಫಥಂಕ್ಟ ವಿಮೆ
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ಎಚಚರಿಕಥಯಿಂದ

ಎರ್ಹಾ

C. ಔಕಂದಕಕೆ ಯತೆ ನಿವ್ಹಯಣೆ
1. ಕ್ಷಿನೆ ೀಟ
ಗಹಯಸಔನಿಂದ ದ ಯ ಇದಹದಖ ಹಥಚಿಚನ ಆದಮತಥಮ ಔಯಭ ಜಯ ಗಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ನಥನಪಿಡಿ, ದ ರಿನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ,
ಸ್ಥೇವಥಮಲ್ಲಾ ವಥೈಪಲಮದ ಉಂಟಹದಹಖ [ಇದ ವಿಮೆಗಹಯನ ದಹಕರ್ಥಖಳನ ನ ಷರಿಡಿಷ  ವಿಳಂಫದಿಂದ ಹಿಡಿದ ಕಥಾೇಮ್
ಸ್ಥಟ್ಾ ಭಹಡ ಲ್ಲಾ ಚ ಯ ಔ ತನದ ಕಥ ಯತಥಮ

ಇಯಫಸ ದ ] ಗಹಯಸಔ ಅನಹಮಮಕಥ ುಳಗಹಖ ುದ ಔಥಥಮ ಕಥೇಲ

ಂದ ಬಹಖವಹಗಿದಥ.
ವಿಯಣಥಮ ವಥೈಪಲಮದಿಂದಹಗಿ ಗಹಯಸಔಯ ಫಸಳಶ ಿ ಅಷಭಹಧಹನ ಹಥ ಂದ ತಹುಯಥ ಭತ ು ಕಥಯಳುತಹುಯಥ. ಯತಿ
ಸ್ಥೇವಥಮ ವಥೈಪಲಮದಿಂದ ಉದಬವಿಷ  ಷಂಫಂಧಿತ ಬಹನಥಖಳಲ್ಲಾ ಎಯಡ ವಿಧಖಳಿವಥ:
 ಮೊದಲನಥಮದಹಗಿ ಅಹಯಭಹಣಿಔತಥಮ ಬಹನಥ, ಮೊೇಷಕಥ ುಳಗಹಖ  ಬಮ
 ಎಯಡನಥೇ ಬಹನಥ ಸಟ್ಾ ಅಸಂ - ನಥ ೇಡಲ ಭತ ು ಅನ ಬವಿಷಲ ಭಹಡರ್ಹಖ 
ದ ಯ "ಷತಯದ ಕ್ಷಣ" ಗಹಯಸಔ ಷಂಫಂಧದಲ್ಲಾ ನಿಣಹಾಮಔವಹಗಿದಥ; ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಔಂಥನಿಮ ಡಥದಯಥ ವಹಷುವಹಗಿ
ಗಹಯಸಔಯ ನಿಷಥಠ ಷ ಧಹರಿಷಲ

ಸ್ಹಭಥಮಾವಿದಥ. ಭಹನ ಷವಾ ನಿಣಹಾಮಔವಹಗಿದಥ; ಗಹಯಸಔಯ

ಮೆಚ ಚಗಥಮ

ಬಹನಥಮನ ನ ಫಮಷ ತಹುಯಥ.
ನಿೇು ಫಫ ೃತಿುಯ ವಿಭಹ ಷಲಹಥಗಹಯನಹಗಿದದಯಥ, ಮೊದಲ ಸ್ಹಥನದಲ್ಲಾ ಇಂತಸ ರಿಸಿಥತಿ ಷಂಬವಿಷಲ ನಿೇು
ಅಕಹವ ನಿೇಡ ುದಿಲಾ. ನಿೇು ಈ ವಿಚಹಯನ ನ ಔಂನಿಮ ಷ ಔು ಅಧಿಕಹರಿಮ ಭ ಂದಥ ಇಡಫಥೇಔ . ನೆನಪ್ಪಡಿ,
ಔಂನಿಮಲ್ಲಾ ಫೆೀಯೆ ಮಹಯ ಗಹರಸಔನ ಷಭಸೆಯಖಳ ಭಹಲ್ಲೀಔತಾನಕು ನಿೀು ಭಹಡಕಶಕಿ ಹೆ ಂದಿಲಾ.
ದ ಯ ಖಳು / ಔ ಂದ ಕಥ ಯತಥಖಳಿಂದ ನಹು ಗಹಯಸಔಯ ಹಿತಹಷಕ್ಟುಖಳ ಫಗಥೆ ನಹು ಎಶ ಿ ಕಹಳಜಿ ಹಿಷ ತಥುೇವಥ ಎಂದ
ಯದಶ್ಚಾಷಲ ಅಕಹವವಿದಥ. ಅು ವಹಷುವಹಗಿ ಗನ ಆಧಹಯಷುಂಬಖಳ್ಹಗಿದ ದ ಅುಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ವಿಭಹ ಏಜಥಂಟನ
ಅಭಿಭಹನ ಭತ ು ವಹಮಹಯ ನಿಮಾಷರ್ಹಗಿದಥ. ಯತಿ

ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕರ್ಥಮ ಕಥ ನಥಮಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು

ಔ ಂದ ಕಥ ಯತಥ ನಿವಹಯಣಹ ಯಕ್ಟಯಯೆಮನ ನ ವಿರಿಷರ್ಹಗಿದಥ, ಅದನ ನ ದಹಕರ್ಥಮ ನಿಫಂಧನಥಖಳನ ನ ವಿರಿಷ 
ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಗಹಯಸಔಯ ಖಭನಕಥು ತಯ ುದ .
ಫಹಯ್ದ ರಚಹಯ (ಖಕಡ್ / ಫಹಯಡ್) ಭಹಯಹಟ ಭತಕಿ ಸೆೀವ್ೆಖಳಲ್ಲಾ ಖಭನಹಸಯ ಹತರನಕು ಹೆ ಂದಿದೆ. ನಥನಪಿಡಿ,
ಉತುಭ ಸ್ಥೇವಥಮ ಭಹಹಿತಿ ನಿೇಡ ುದರಿಂದ 5 ಜನರಿಗಥ ಫಸ ಭಹನ ಸಿಖ ತುದಥ, ಆದಯಥ ಕಥಟಿ ಸ್ಥೇವಥ 20 ಜನರಿಗಥ
ಗಹಾಯಿಷಲಡ ತುವಥ.
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2. ಇಂಟಗೆರೀಟೆಡ್ ದ ಯಕ ನಿಯಸಣಹ ಯಸೆೆ (IGMS)
IRDA ಇಂಟಿಗಥಯೇಟಥಡ್ ದ ಯ ನಿಾಸಣಹ ಮಸ್ಥಥ (IGMS) ಹಯಯಂಭಿಸಿದಥ. ಅದ

ವಿಮೆಮ ದ ಯ ಕಥೇಂದಯ

ಬಂಡಹಯವಹಗಿ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷ ತುದಥ ಭತ ು ಉದಮಭದಲ್ಲಾ ದ ಯ ರಿಸರಿಷ  ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣಥ ಸ್ಹಧನವಹಗಿ
ತಿಾಷ ತುದಥ.
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ತಭಭ ಹಲ್ಲಸಿ ವಿಯಖಳನ ನ ಈ ಸಿಷಿಭನಲ್ಲಾ ನಥ ಂದಣಿ ಭಹಡಿ ಅಯ ದ ಯ ಖಳನ ನ ರ್ಹಡ್ೆ
ಭಹಡಫಸ ದ . ನಂತಯ ದ ಯ ಖಳನ ನ ಆಮಹ ವಿಭಹ ಔಂನಿಗಥ ಯವಹನಿಷರ್ಹಖ ುದ . IGMS ರಿಹಹಯಕಹುಗಿ
ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡ ಷಭಮ ಭತ ು ದ ಯ ಖಳನ ನ ಟಹಯಾಕ್ ಭಹಡ ತುದಥ. ದ ಯ ಖಳನ ನ ನಥ ೇಂದಣಿ ಭಹಡಫಸ ದ :
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
3. ಔನ ್ೂಭರ್ ಪ್ರರಟೆಕ್ಷನ್ ಆಟ್ಿ, 1986
ಈ ಕಹಯಿದಥಮನ ನ "ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಉತುಭ ಯಕ್ಷಣಥ ದಗಿಷಲ ಭತ ು ಗಹಯಸಔ ಭಂಡಳಿಖಳು ಭತ ು ಗಹಯಸಔಯ
ವಹಮಜಮಖಳ ಇತಮಥಾಖಳ ಸ್ಹಥನಥಗಥ ಅಕಹವ ಭಹಡಲ ." ಜಹರಿಗಥ ತಯರ್ಹಯಿತ . ಔನ ್ಾಭರ್ ರ್ಪಯಟಥಕ್ಷನ್
(ತಿದ ದಡಿ), 2002 ಕಹಯಿದಥಮಡಿ ತಿದ ದಡಿ ಭಹಡರ್ಹಗಿದಥ.
a) ಕಹಯ್ದದೆಮಡಿ ವ್ಹಯಖ್ಹಯನಖಳು
ಕಹಯಿದಥಮಡಿ ದಗಿಸಿದ ಕಥಲು ವಹಮಖಹಮನಖಳು ಇವಥ:

ವ್ಹಯಖ್ಹಯನ
"ಸೆೀವ್ೆ", ಮಹುದಥೇ ಂದ ಸ್ಥೇವಥಮ ವಿಯಣಥಮಹಗಿದ ದ ಅದನ ನ ಷಂಬಹಮ ಫಳಕಥದಹಯರಿಗಥ ಲಬಮವಹಖ ಂತಥ
ಭಹಡಿದಥ ಭತ ು ಸಂಚಿಕಥಮ ಸ್ೌಔಮಾಖಳಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಫಹಮಂಕ್ಟಂಗ್, ಸಣಕಹಷ , ವಿಮೆ, ಸ್ಹಖಣಥ, ಷಂಷುಯಣಥ,
ವಿದ ಮತ್ ಅಥವಹ ಇತಯ ವಕ್ಟು, ಫಥ ೇಡ್ಾ ಅಥವಹ ಬಿಡದಿ ಅಥವಹ ಎಯಡ , ಖೃಸನಿಭಹಾಣ ೂಯಥೈಕಥ, ಭನಯಂಜನಥ,
ಮೊೇಜ ಅಥವಹ ಷ ದಿದ ಅಥವಹ ಇತಯ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ದಗಿಷ ುದ ಇತಹಮದಿ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ.
ವಿಮೆಮನಕು ಸೆೀವ್ೆಖಳಲ್ಲಾ ಸೆೀರಿಷಲ್ಹಗದೆ
" ಫಳಕೆದಹಯ " ನಥಂದಯಥ ಮಹುದಥೇ ಮಕ್ಟು:
i. ರಿಖಣನಥಮಲ್ಲಾ ಮಹುದಥೇ ಷಯಔ ಖಳನ ನ ಕಥ ಳುಳವಿಕಥ ಭತ ು ಷಯಔ ಖಳ ಫಳಕಥದಹಯನನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ.
ಆದಯಥ, ಭಯ ಭಹಯಹಟ ಅಥವಹ ಮಹುದಥೇ ವಹಣಿಜಮ ಉದಥದೇವಕಹುಗಿ ಷಯಔ ಖಳನ ನ ಡಥದ ಮಕ್ಟುಮನ ನ
ಳಗಥ ಂಡಿಯ ುದಿಲಾ ಅಥವಹ
ii. ರಿಖಣನಥಗಹಗಿ ಮಹುದಥೇ ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ ಫಹಡಿಗಥಗಥ ನಥೇಮಸಿಕಥ ಳುಳುದ ಅಥವಹ ಷಹಹಮಭಹಡ ುದ
ಭತ ು ಸ್ಥೇವಥಖಳ ಪರ್ಹನ ಬವಿಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ.
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'ದೆ ೀಶ' ಎಂದಯಥ ಮಹುದಥೇ ತು, ಔ ಂದ

ಕಥ ಯತಥ, ಖ ಣಭಟಿದಲ್ಲಾ ಕಥ ಯತಥ,

ಖ ಣ,

ರಿೇತಿ ಭತ ು

ಕಹಮಾಕ್ಷಭತಥಮನ ನ ನಿಾಹಿಷ  ಅಖತಮವಿದಥ ಅಥವಹ ಮಹುದಥೇ ಕಹನ ನಿನ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಂದ
ಂದಕಥು ಅನ ಖ ಣವಹಗಿ ಅಥವಹ ಇನಹಮುದಥೇ ಸ್ಥೇವಥಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ನಿಾಹಿಷಫಥೇಕಥಂದ

ಮಕ್ಟುಮ

ಅಧಿೇನದಲ್ಲಾದಥ.
'ದ ಯಕ' ಎಂದಯಥ ಆಹದಔ ಫಯಣಿಗಥಮಲ್ಲಾ ಭಹಡಿದ ಮಹುದಥೇ ಆಯಥ ೇ:
i. ನಹಮಮಲಾದ ವಹಮಹಯಹಬಹಮಷ ಅಥವಹ ನಿಫಾಂಧಿತ ವಹಮಹಯಹಬಹಮಷ ಅಂಗಿೇಔರಿಸಿದಥ
ii. ಅನಿಂದ ಕರಿೇದಿಸಿದ ಷಯಔ ಖಳ ಂದ ಅಥವಹ ಹಥಚ ಚ ದಥ ೇಶಖಳಿಂದ ಔ ಡಿದದಯಥ
iii. ಅನಿಂದ ನಥೇಭಔಗಥ ಂಡ ಅಥವಹ ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ ಡಥದಿದದ ಮಹುದಥೇ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಕಥ ಯತಥ ಇದದಲ್ಲಾ
iv. ಗಹಯಸಔ ಕಥ ಟಿ ಫಥರ್ಥ ಕಹನ ನಿನ ಭ ಲಔ ನಿಖದಿತ ಅಥವಹ ಹಮಕಥೇಜ್ ಮೆೇರ್ಥ ತಥ ೇರಿಸಿದದಕ್ಟುಂತ
ಹಥಚಹಚಗಿದದಯಥ
ಭಹಯಹಟದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಾಜನಿಔರಿಗಥ, ಜಿೇನಕಥು ಭತ ು ಷ ಯಕ್ಷತಥಗಥ ಅಹಮಕಹರಿಮಹಗಿಯ  ಷ ುಖಳನ ನ ಬಿಡ ಖಡಥ
ಭಹಡಿದಹಖ, ವಹಮಹರಿ ಮತಿರಿಔುವಹದದ ಕಹನ ನಿನ ನಿಮಭಖಳ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಈ ಷ ುಖಳ ಫಳಕಥಯಿಂದ ರಿಣಹಭ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಯದಶ್ಚಾಷಫಥೇಔ .
'ಗಹರಸಔ ವ್ಹಯಜಯ' ವಥಂದಯಥ ಮಕ್ಟುಯಫಫನ ವಿಯ ದಧ ದ ಯ

ಕಥ ಟಹಿಖ, ಅನ

ದ ರಿನಲ್ಲಾಯ  ಆಯಥ ೇನ ನ

ನಿಯಹಔರಿಷ ತಹುನಥ.
b) ಗಹರಸಔ ವಿವ್ಹದಖಳ ನಿವ್ಹಯಣಹ ಷಂಸೆೆಖಳು
ಗಹಯಸಔ ವಿವಹದಖಳ ನಿವಹಯಣಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳನ ನ ಯತಿ ಜಿರ್ಥಾ, ಯಹಜಮ ಭತ ು ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಭಟಿದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಥಪಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
i. ಜಲ್ಹಾ ವ್ೆೀದಿಕೆ: ಈ ವಥೇದಿಕಥಗಥ ದ ಯ ಖಳನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಷ  ಅಧಿಕಹಯವಿದಥ, ಅಲ್ಲಾ ಷಯಔ ಅಥವಹ ಸ್ಥೇವಥಖಳಿಗಥ
ಯ . 20 ಲಕ್ಷ ಯಥಗಥ ರಿಹಹಯ ಕಥೇಳಫಸ ದ .
ii. ಯಹಜಯ

ಆಯೀಖ:

ಈ

ನಿವಹಯಣಹ

ಕಹಮಾವಹಮಪಿುಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ. ಇದ

ಹಯಧಿಕಹಯ

ಭ ಲ,

ಮೆೇಲಭನವಿ

ಭತ ು

ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣಹ

ಜಿರ್ಹಾ ವಥೇದಿಕಥಮ ಮೆೇಲಭನವಿಖಳನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಷ ತುದಥ. ಇಲ್ಲಾ

ಷಯಔ ಖಳ / ಸ್ಥೇವಥ ಭತ ು ರಿಹಹಯ ಭೌಲಮು ಯ . 20 ಲಕ್ಷ ಮೇಯಫಸ ದ , ಯ . 100 ಲಕ್ಷ
ಮೇಯಫಹಯದ ಹಥ ಂದಿದಥ.
iii. ಯಹಷ್ಟರೀಮ ಆಯೀಖ: ಕಹಯೆದಮನಾಮ ಸ್ಹಥನಥಮಹದ ಅಂತಿಭ ಹಯಧಿಕಹಯ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಆಯೇಖ. ಇದ
ಭ ಲ; ಮೆೇಲಭನವಿ ಹಹಖ

ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣಹ ಕಹನ ನ

ವಹಮಪಿುಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ. ಇದ

ಯಹಜಮ

ಆಯೇಖದಿಂದ ಜಹರಿಮಹದ ಮೆೇಲಭನವಿಖಳ ವಿಚಹಯಣಥ ನಡಥಷ ತುದಥ ಭತ ು ಅದಯ ಭ ಲ ವಹಮಪಿುಮಲ್ಲಾ
ವಿವಹದಖಳನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಷ ತುದಥ, ಅಲ್ಲಾ ಷಯಔ / ಸ್ಥೇವಥಖಳ ಭತ ು ರಿಹಹಯ ಯ .100 ಲಕ್ಷ ಮೇಯ ತುದಥ.
ಇದ ಯಹಜಮ ಆಯೇಖದ ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣಥಮ ಕಹಮಾವಹಮಪಿು ಹಥ ಂದಿದಥ.
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ಎರ್ಹಾ ಭ ಯ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ಸ್ಹಾಜನಿಔ ನಹಮಮಹಲಮದ ಅಧಿಕಹಯಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿವಥ.
c) ದ ಯನಕು ಷಲ್ಲಾಷಕ ವಿಧಹನ
ಮೆೇರ್ಥ ತಿಳಿಸಿದ ಭ ಯ ನಿವಹಯಣಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ಫಸಳ ಷಯಳ. ಮೆೇರ್ಥ ತಿಳಿಸಿದ ಭ ಯ ನಿವಹಯಣಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳಲ್ಲಾ
ದ ಯನ ನ ಷಲ್ಲಾಷ ುದ ತ ಂಫಹ ಷಯಳ ವಿಧಹನವಹಗಿದಥ. ಯಹಜಮ ಆಯೇಖ ಅಥವಹ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಆಯೇಖದ
ಭ ಂದಥ ದ ಯನ ನ ದಹಕಲ್ಲಷಲ ಅಥವಹ ಭನವಿ ಷಲ್ಲಾಷಲ ವ ಲು ಇಲಾ.
ದ ಯನ ನ ಷಾತುಃ ಅಥವಹ ತನನ ಅಧಿಔೃತ ಏಜಥಂಟ್ ಭ ಲಔ ಷಲ್ಲಾಸಿಫಸ ದ . ಇದನ ನ ವಥೈಮಕ್ಟುಔವಹಗಿ ಅಥವಹ
ರ್ಪೇರ್ಸಿ ಭ ಲಔ ಷಲ್ಲಾಷಫಸ ದ . ದ ಯನ ನ ದಹಕಲ್ಲಷ  ಉದಥದೇವಕಹುಗಿ ಕ್ಟೇಲಯ ಅಖತಮ ಇಲಾ ಎಂಫ ದನ ನ
ಖಭನಿಷಫಸ ದ .
d) ಗಹರಸಔ ವ್ೆೀದಿಕೆ ಆದೆೀವಖಳು
ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಷಯಔ ಖಳ ವಿಯ ದಧ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ನಿಖದಿತ ದಥ ೇಶಖಳ ದ ರಿನ ಫಗಥೆ ವಥೇದಿಕಥಗಥ ತೃಪಿು ಇದದಯಥ
ಅಥವಹ ಸ್ಥೇವಥಖಳ ಫಗಥೆ ದ ರಿನಲ್ಲಾಯ  ಆಯಥ ೇಖಳು ಸ್ಹಬಿೇತಹದಯಥ, ವಥೇದಿಕಥ ವಿಯ ದಧ ಕ್ಷಕಥು ಈ ಕಥಳಗಿನ
ಂದ ಅಥವಹ ಹಥಚ ಚ ಭಹಡಲ ಆದಥೇವನ ನ ನಿೇಡಫಸ ದ ,
i. ಫಿಮಹಾದ ದಹಯನಿಗಥ ಫಥರ್ಥ ಭಯಳಿಷ ುದ , [ಅಥವಹ ವಿಮೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂ] ಫಿಮಹಾದ ದಹಯ
ಹತಿಸಿದ ಸಣ
ii. ವಿಯ ದಧ ಕ್ಷದ ನಿಲಾಕ್ಷಾದಿಂದಹಗಿ ಗಹಯಸಔ ಅನ ಬವಿಸಿದ ಮಹುದಥೇ ನಶಿ ಅಥವಹ ಗಹಮದ ರಿಹಹಯ
ಕಥ ಡ ುದ
iii. ಸ್ಥೇವಥಖಳಲ್ಲಾನ ದಥ ೇಶಖಳು ಅಥವಹ ಕಥ ಯತಥಖಳನ ನ ತಥಗಥದ ಹಹಔ ುದ
iv. ನಹಮಮಷಭಭತಲಾದ ಹಿವಹಟ ಅಬಹಮಷ ಅಥವಹ ನಿಫಾಂಧಿತ ವಹಮಹಯ ಅಬಹಮಷ ನಿಲ್ಲಾಷ ುದ ಅಥವಹ
ುನಯಹತಿಾಷ  ಹಹಗಿಲಾ
v. ಕ್ಷಖಳಿಗಥ ಸ್ಹಔಶ ಿ ವಥಚಚ ದಗಿಷ ುದ
e) ಗಹರಸಔಯ ವ್ಹಯಜಯಖಳ ವಿಬಹಖಖಳು
ವಿಭಹ ವಹಮಹಯ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ, ಫಸ ತಥೇಔ ಗಹಯಸಔಯ ವಹಮಜಮಖಳ ಭ ಯ ವಥೇದಿಕಥಖಳು ಭ ಕಮವಹಗಿ
ಕಥಳಔಂಡ ವಿಬಹಖಖಳಲ್ಲಾ ಕಹಣ ತುವಥ:
i. ಇತಯಥಯ ವಿಳಂಫ
ii. ರಿಹಹಯ ಸಿಖದ ಕೆಾೀರ್ಮ್
iii. ಕೆಾೀರ್ಮ್ ನ ನಿಯಹಔಯಣೆ
iv. ನಶಿದ ರಿಭಹಣ
v. ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಮಭಖಳು, ಶಯತಕಿಖಳು ಇತಹಯದಿ
40

4. ವಿಮೆಮ ಸಹಯಜನಿಔ ತನಿಖ್ಹಧಿಕಹರಿ
ಕಥೇಂದಯ ಷಕಹಾಯ ವಿಭಹ ಕಹಯಿದಥ, 1938 ಅಧಿಕಹಯಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಔ ಂದ ಕಥ ಯತಥಖಳ ನಿವಹಯಣಹ
ನಿಮಭಖಳು 1998, ಯಔಟಣಥಮನ ನ 1998 ನವಥಂಫರ್ 11 ಯಂದ ಅಧಿಔೃತ ಗಥಜಥಟ್ ಯಔಟಿಸಿತ . ಈ ನಿಮಭಖಳು
ಜಿೇನ ಭತ ು ಅಲಾದ ಜಿೇವಥೇತಯ ವಿಮೆಗಥ, ವಿಮೆಮ ಎರ್ಹಾ ಸ್ಹಲ ಖಳ ಸಿಫಫಂದಿಖಳಿಗಥ, ಂದ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಸ್ಹಭಥಮಾ
ಮೆೇರ್ಥ ಅನಾಯಿಷ ತುವಥ.
ಈ ನಿಮಭಖಳ ಉದಥದೇವ ವಿಮೆ ಔಂನಿ ಔಡಥಯಿಂದ ರಿಹಹಯಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಎರ್ಹಾ ದ ಯ ಖಳನ ನ
ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿ, ದಕ್ಷತಥ ಭತ ು ನಿಶಕ್ಷಹತದಿಂದ ರಿಸರಿಷ ುದ .
ಸಹಯಜನಿಔ ತನಿಖ್ಹಧಿಕಹರಿ, ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಭತಕಿ ವಿಮೆಗಹಯಯಕ ಯಷ್ಯ ್ಂದದ ಭ ಲಔ ಭಧಯತ್ತಯ ಭತಕಿ
ಷಲಹೆಗಹಯನಹಗ ಉಲ್ೆಾೀಖಿಸಿದ ನಿಮಭಖಳ ಳಗೆ ತ್ತಯಷಫಸಕದಕ.
ದ ಯನಕು ಸಿಾೀಔರಿಷಕ ಅಥವ್ಹ ತ್ತಯಷುರಿಷಕ ಕೆ ನೆಮ ನಿಧಹಯಯ ಸಹಯಜನಿಔ ತನಿಖ್ಹಧಿಕಹರಿಮದಹಗಯಕತಿದೆ.
a) ಸಹಯಜನಿಔ ತನಿಖ್ಹಧಿಕಹರಿಗೆ ದ ಯಕ
ಸ್ಹಾಜನಿಔ ತನಿಖಹಧಿಕಹರಿಗಥ ಭಹಡಿದ ಮಹುದಥೇ ದ ಯ ಫಯಣಿಗಥಮಲ್ಲಾ ಇಯಫಥೇಔ , ವಿಮೆ ಭಹಡಿದನ
ಅಥವಹ ಅನ ಕಹನ ನ ಉತುಯಹಧಿಕಹರಿಮ ಷಹಿ ಇಯಫಥೇಔ , ವಿಮೆಗಹಯನ ಹಥ ಂದಿದ ಶ್ಹಖಥ / ಕಹಮಹಾಲಮ
ವಹಮಪಿುಮಲ್ಲಾ ಫಯ  ಸ್ಹಾಜನಿಔ ತನಿಖಹಧಿಕಹರಿಮನ ನ ಉದಥದೇಶ್ಚಸಿ ದಹಕರ್ಥಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ, ದ ರಿನ ಷಾಬಹ
ಭತ ು ನಶಿದ ಯಭಹಣ ಅಂದಹಜ ಭಹಡಿ ರಿಹಹಯ ಕಥ ೇಯಫಥೇಔ .
ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ದ ಯ ಖಳಿದದಯಥ, ಸ್ಹಾಜನಿಔ ತನಿಖಹಧಿಕಹರಿಗಥ ಭಹಡಫಸ ದ :
i. ಈ ಹಿಂದಥ ಆಹದಔ ವಿಭಹ ಔಂನಿಗಥ ಫಯಥದ ನಿಯ ಪಿಸಿದದಯಥ ಭತ ು ವಿಭಹ ಔಂನಿ:
 ದ ಯನ ನ ತಿಯಷುರಿಸಿದದಯಥ ಅಥವಹ
 ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ದ ಯನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ನಂತಯ ಂದ ತಿಂಖಳ್ಥೄ ಳಗಥ ಆಹದಔನಿಗಥ ಮಹುದಥೇ
ಉತುಯ ಫಯದಥ ಹಥ ೇದಯಥ
 ವಿಮೆಗಹಯನ ಆಹದಔನಿಗಥ ಷಭಹಧಹನಔಯ ಉತುಯ ನಿೇಡಿದಥ ಇದಹದಖ.
ii. ವಿಭಹ ಔಂಥನಿಮ ನಿಯಹಔಯಣಥ ಭಹಡಿದ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಂದ ಶಾದ ಳಗಥ ದ ಯ ಕಥ ಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
iii. ಮಹುದಥೇ ನಹಮಮಹಲಮ, ಗಹಯಸಔ ವಥೇದಿಕಥ ಅಥವಹ ಂಚಹಯಿುಮಲ್ಲಾ ಇತಮಥಾವಹಖದಥ ದ ಯ ಉಳಿದಿದದಯಥ.
b) ಸಹಯಜನಿಔ ತನಿಖ್ಹಧಿಕಹರಿಯ್ದಂದ ಶ್ಚಪಹಯಷಕಖಳು
ಸ್ಹಾಜನಿಔ ತನಿಖಹಧಿಕಹರಿ ಅನ ಷರಿಷಫಥೇಕಹದ ಕಥಲು ಔತಾಮಖಳು / ರ್ಪಯೇಟಥ ೇಕಹಲ್್ ಹಿೇಗಿವಥ:
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i. ಇಂತಸ ದ ಯನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ಂದ ತಿಂಖಳ್ಥೄ ಳಗಥ ಶ್ಚಪಹಯಷ ಭಹಡಫಥೇಔ
ii. ಯತಿಖಳನ ನ ಆಹದಔ ಭತ ು ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಇಫಫರಿಖ ಔಳುಹಿಷಫಥೇಔ
iii. ಶ್ಚಪಹಯಷ ಖಳನ ನ ಆಹದಔನಿಂದ ಫಯಣಿಗಥಮಲ್ಲಾ ಪಿಕಥ ಂಡ 15 ದಿನಖಳಲ್ಲಾ ಷಲ್ಲಾಕಥಮಹದ ನಂತಯ
iv. ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಫಯಣಿಗಥಮಲ್ಲಾ ಷಭಭತಿ ತಯದ ಂದ ನಔಲನ ನ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ಔಳುಹಿಷಫಥೇಔ ಭತ ು
ಅನಿಂದ ಲ್ಲಖಿತ ಯ ದಲ್ಲಾ ಸಿಾೇಕಹಯ ಡಥದ 15 ದಿನಖಳಲ್ಲಾ ದೃಢಿೇಔರಿಷಫಥೇಔ
ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ವಿವಹದ ಭಧಮಸಿಥಕಥಮ ಭ ಲಔ ಇತಮಥಾವಹಖದಿದದಯಥ, ಸ್ಹಾಜನಿಔ ತನಿಖಹಧಿಕಹರಿ ನಹಮಮವಥಂದ
ಯೇಚಿಸಿ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದನಿಗಥ ಯವಸಿುಮನ ನ ಗಹಾಯಿಷ ತಹುನಥ, ಭತ ು ವಿಮೆ ಭಹಡಿದನ ನಶಿ ಔರ್
ಅಖತಮಕ್ಟುಂತ ಹಥಚಿಚಲಾ.
c) ಸಹಯಜನಿಔ ತನಿಖ್ಹಧಿಕಹರಿಯ್ದಂದ ರವಸಿಿಖಳು
ಸ್ಹಾಜನಿಔ ತನಿಖಹಧಿಕಹರಿ ಯವಸಿುಖಳು ಕಥಳಗಿನ ನಿಮಭಖಳಂತಥ ಆಡಳಿತಕಥ ುಳಡ ತುವಥ:
i. ಯವಸಿು 20 ಲಕ್ಷಕ್ಟುಂತ ಹಥಚ ಚ ಇಯಫಹಯದ (ಎಕ್್ –

ಗಥಯೇಶ್ಚಮಹ

ಹತಿ ಭತ ು ಇತಯ ವಥಚಚಖಳನ ನ

ಸ್ಥೇರಿಸಿ)
ii. ಯವಸಿುಮನ ನ ದ ಯ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ದಿನಹಂಔದಿಂದ 3 ತಿಂಖಳ ಅಧಿಯಳಗಥ ಕಥ ಡಫಥೇಔ , ಭತ ು ವಿಮೆ
ಭಹಡಿದ ಯವಸಿು ಷಂದಹಮವಹದ ಂದ ತಿಂಖಳ್ಥೄ ಳಗಥ ೂಣಾ ಹತಿ ಭಹಡಫಥೇಔ
iii. ವಿಮೆಗಹಯಯ

ಯವಸಿು ಷಭಭತಿಸಿ ಭತ ು ಸಿಾೇಔೃತಿ ತಯ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ 15 ದಿನಖಳಲ್ಲಾ ಸ್ಹಾಜನಿಔ

ತನಿಖಹಧಿಕಹರಿಗಥ ಲ್ಲಖಿತ ಯ ದಲ್ಲಾ ತಿಳಿಷ ುದ
iv. ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಯವಸಿು ಸಿಾೇಔರಿಸಿದದನ ನ ಲ್ಲಖಿತ ಯ ದಲ್ಲಾ ತಿಳಿಷದಿದದಯಥ, ವಿಮೆಗಹಯಯ ಯವಸಿುಮನ ನ
ನಥಯವಥೇರಿಷದಥ ಇಯಫಸ ದ

ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆ 3
ಔನ ್ಾಭರ್ ರ್ಪಯಟಥಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಿ, 1986, ಯಕಹಯ ಮಹಯನ ನ ಗಹಯಸಔಯನಹನಗಿ ಗಿೇಾಔರಿಷಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ?
I. ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಫಳಕಥಗಹಗಿ ಷಯಔ ಖಳನ ನ / ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ ಫಹಡಿಗಥಗಥ ಡಥಮ ುದ
II. ಮಕ್ಟುಯಫಫ ಭಯ ಭಹಯಹಟಕಹುಗಿ ಷಯಔ ಕರಿೇದಿಷ ುದ
III. ಷಯಔ ಭತ ು ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ ಕಥ ಳುಳುದ ಭತ ು ಅುಖಳನ ನ ಫಳಷ ುದ
IV. ಫಥೇಯಥ ಂದ ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ ರಿಖಣನಥಗಹಗಿ ಉಯೇಗಿಷ ುದ

D. ಷಂಔ೯ ರಕ್ರರಯೆ
ಗಹರಸಔ ಸೆೀವ್ೆಮಲ್ಲಾ ಷಂಔ೯ ಕೌವಲಯಖಳು
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ಅತಮಂತ ಯಭ ಕ ಕೌವಲಖಳಲ್ಲಾ ಂದಹದ ಸಹಫ್ಿ ಸಿುಲ್್ ನ ನ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಕಹಮಾ ನಿಾಹಿಷಲ , ಏಜಥಂಟ್
ಅಥವಹ ಸ್ಥೇವಥ ನೌಔಯ ಹಥ ಂದಿಯ ುದ ಅಖತಮವಹಗಿದಥ.
ಹಹಡ್ಾ ಸಿುಲ್್ ಗಥ ಭಿನನವಹಗಿ - ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ರಿೇತಿಮ ಕಹಮಾ ಅಥವಹ ಚಟ ಟಿಕಥಮನ ನ ಸ್ಹಭಥಮಾದಿಂದ
ನಿಾಹಿಷ ತುವಥ, ಸಹಫ್ಿ ಸಿುಲ್್ ಖಳು ಫಬನ ಸಹಭಥಯಯಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಕಿ, ಕೆಲಷಗಹಯಯಕ ಭತಕಿ ಗಹರಸಔಯ ಜೆ ತೆ
ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗ ಳಗೆ ಭತಕಿ ಹೆ ಯಗೆ ಕೆಲಷ ನಿ೯ಹಷಲಕ ಷಂಫಂಧಿಸಿದೆ.
1. ಷಂಔ೯ ಭತಕಿ ಗಹರಸಔ ಷಂಫಂಧಖಳು
ಗಹಯಸಔ ಸ್ಥೇವಥ ಷಂತೃು ಭತ ು ನಿಷಹಠಂತ ಗಹಯಸಔಯನ ನ ಷೃಷ್ಟ್ಿಷ  ಯಭ ಕ ಅಂವಖಳಲ್ಲಾ ಂದಹಗಿದಥ.

ಆದಯಥ

ಇದಷಥಿ ಸ್ಹಕಹಖ ುದಿಲಾ. ಗಹಯಸಔಯ ಭನ ಶಮಯಹಗಿಯ ುದರಿಂದ ಔಂನಿಮ ಅಯಥ ಂದಿಗಥ ಫಲವಹದ ಷಂಫಂಧನ ನ
ನಿಮಾಷ  ಅಖತಮವಿದಥ.
ಸೆೀವ್ೆ ಭತಕಿ ಷಂಫಂಧದ ಅನಕಬ ಈ ಎಯಡ ಅಂತ್ತಭವ್ಹಗ, ಔಂನಿಗೆ ಗಹರಸಔಯ ಇಚೆೆಮಂತೆ ಆಕಹಯ ಕೆ ಡಕತಿವ್ೆ.
ಳ್ಥಳಮ ಷಂಫಂಧ ಹಥ ಂದಲ ಏನ ಭಹಡಫಥೇಔ ?
ಷಸಜವಹಗಿ, ನ೦ಬಿಕಥ ಇದಥ. ಅದಥೇ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಇತಯ ಅಂವಖಳು, ನ೦ಬಿಕಥಮನ ನ ಫಲಡಿಸಿ ರ್ಪಯೇತಹ್ಹಿಷ ತುವಥ.
ನು ಕಥಲು ಅಂವಖಳನ ನ ವಿರಿಸ್ಥ ೇಣ.
ಚಿತರ 2: ನ೦ಬಿಕೆಗೆ ಫೆೀಕಹದ ಅಂವಖಳು

i.

ಯತಿ ಷಂಫಂಧ ಆಔಶಯಣೆಯ್ದಂದ ಆಯಂಬವಹಖ ತುದಥ:

ಷಯಳವ್ಹಗ ಇಶಿಡಕಂತಯಹಗಯಫೆೀಔಕ ಭತಕಿ ಗಹರಸಔಯ ಜೆ ತೆ ಸೌಹಹದಯತೆಯ್ದಂದ ಇಯಕ ಅಖತಯವಿದೆ.
ಆಔಶಯಣೆ ಮದಲ ಅನಿಸಿಕೆಖಳ ರಿಣಹಭವ್ಹಗದೆ ಅದಕ ಗಹರಸಔ ಷಂಸೆೆ ಅಥವ್ಹ ಅದಯ ರತ್ತನಿಧಿಖಳು
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ಷಂಔಯದಲ್ಲಾ ಫಂದಹಖ ಡೆಮಫಸಕದಕ. ಆಔಶಾಣಥ ಯತಿ ಸೃದಮನ ನ ಅನಹಾಕ್ ಭಹಡ  ಮೊದಲ ಕ್ಟೇಲ್ಲಕಥೈ.
ಅದಿಲಾದಥೇ ಷಂಫಂಧ ಔಶಿಸ್ಹಧಮ. ಇಶಿ ಡದಥೇ ಇಯ  ಫಫ ಭಹಯಹಟಗಹಯನನ ನ ರಿಖಣಿಸಿ. ನಿಭಗಥ
ನಿಜವಹಗಿಮ ಆಕಥ ಭಹಯಹಟ ೃತಿುಮಲ್ಲಾ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಯಖತಿ ಹಥ ಂದಲ ಸ್ಹಧಮವಹಖ ತುದಥಯೆೇ?
ii. ಷಂಫಂಧದ ಎಯಡನಥಮ ಅಂವ ಫಫಯ ಉಸಿಥತಿಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ - ಅಖತಮವಿದಹದಖ ಜಥ ತಥಮಹಗಿಯಲ :
ಅತ ಮತುಭ ಉದಹಸಯಣಥ ಎಂದಯಥ ಫಸ ವುಃ ಭದ ವಥ. ತಿನಗಥ ಅಳ ತಿಮ ಅಖತಮವಿದಥ ಎಂದ ತಿಳಿದಹಖ
ಅರಿಗಥ ಲಬಮವಹಖ ುದ ತಿಗಥ ಯಭ ಕವಹಖ ತುದಥಯೆ? ಹಹಗೆಯೆೀ ಗಹರಸಔಯ ಜೆ ತೆ ಔ ಡ, ಷಭಸೆಯ ಭತಕಿ
ಅಖತಯವಿದಹಿಖ ಔಂನಿಮ ರತ್ತನಿಧಿ ಲಬಯವಿಯಫೆೀಔಕ. ಅಳು ಅಥವ್ಹ ಅನಕ ಷಂೂಣಯವ್ಹಗ ಲಬಯವಿದಕಿ,
ಗಹರಸಔಯ ಅಖತಯಖಳನಕು ಕೆೀಳುತ್ತದಹಿಯೆ ?
ಕಥಲು ನಿದವಾನಖಳು ಇವಥ, ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಲಬಮವಹಗಿಯದಥ ಗಹಯಸಔಯ ಎರ್ಹಾ ನಿರಿೇಕ್ಷಥಖಳನ ನ ೂಣ೯ಗಥ ಳಿಷ ತಹುಯಥ.
ಂದಕ ವ್ೆೀಳೆ ೂಣಯ ಖ್ಹತ್ತರಡಿಸಿ ಭಹತನಹಡಿದಲ್ಲಾ, ತಹದಹತಮತೆ ಭತಕಿ ಜವ್ಹಫಹಿರಿಯ್ದಂದ ತ್ತ೯ಸಿದಲ್ಲಾ ಫಲವ್ಹದ
ಷಂಫಂಧ ಹೆ ಂದಲಕ ಸಹಧಯವ್ಹಖಕತಿದೆ.
ಮೆೇಲ್ಲನ ಎರ್ಹಾ ಅಂಔಖಳು ಹಹಗಥ:
 ಂದ ಅನಿಸಿಕಥ ಅದನ ನ ಮಹಯ ಷೃಷ್ಟ್ಿಷ ತಹುಯಥ ಅಥವಹ
 ಮಹ ಂದ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಲಬಮವಿದ ದ ಭತ ು ಕಥೇಳುತಹುಯಥ ಅಥವಹ
 ಯಷಯ ಷಂದಥೇವನ ನ ಔಳುಹಿಷ ುದ
ಷಂಸನ ಆಮಹಭಖಳು ಇವಥ ಭತ ು ಶ್ಚಸಿುನ ಔಯಥ ಭತ ು ಕೌವಲಮಖಳು. ಂದ

ಅಥಾದಲ್ಲಾ ಮಹಯ

ಷ೦ಕ್ಟಾಷ ತಹುಯಥ ಎನ ನುದ , ಅಂತಿಭವಹಗಿ ಫಫ ಹಥೇಗಥ ಷ೦ಕ್ಟಾಷ ತಹುಯಥ ಭತ ು ಯೇಚಿಷ ತಹುನಥ

ಹಥೇಗಥ
ಎಂದ

ನಥ ೇಡ  ಂದ ಕ್ಟಯಯೆಮಹಗಿದಥ.
ಔಂನಿಖಳು ಗಹಯಸಔಯ ಷಂಫಂಧ ನಿಾಸಣಥ ಮೆೇರ್ಥ ಸ್ಹಔಶ ಿ ತ ು ಕಥ ಡ ತಹುಯಥ, ಏಕಥಂದಯಥ ಂದ ಗಹಯಸಔನನ ನ
ಉಳಿಸಿಕಥ ಳುಳ ವಥಚಚ ಹಥ ಷ ಗಹಯಸಔಯನ ನ ಸ್ಹಾಧಿೇನಕಥು ಡಥಮ ುದಕ್ಟುಂತ ತ ಂಫಹ ಔಡಿಮೆ. ಗಹಯಸಔ ಜಥ ತಥ
ಷಂಫಂಧ

ಉಂಟಹಖ ುದ

ಅನಥೇಔ

ಅಂಔಖಳಿಂದ

ಉದಹ,

ಗಹಯಸಔಯ

ವಿಮೆ

ಅವಮಔತಥಖಳನ ನ

ಅಥಾಭಹಡಿಕಥ ಳುಳವಹಖ, ವಹಮಪಿು ವಿರಿಷ ವಹಖ, ಪಹಭ೯ ಸಸ್ಹುಂತರಿಷ  ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ. ಆದದರಿಂದ ಏಜಥಂಟನಿಗಥ
ಷಂಫಂಧನ ನ ಫಲಡಿಷಲ , ಈ ಯತಿಯಂದ ಅಂಔಖಳಲ್ಲಾ ಅನಥೇಔ ಅಕಹವಖಳಿವಥ.
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2. ಷಂಸನ ರಕ್ರರಯೆ
ಷಂಸನ ಅಂದಯಥ ಏನ ?
ಎರ್ಹಾ ಷಂಸನಖಳಿಗಥ ಫಫ ಷಂದಥೇವ ಔಳುಹಿಷ ನ ಅಖತಮವಿಯ ತುದಥ, ಅನ ಷಂದಥೇವನ ನ ಯಸ್ಹಯ, ಭತ ು
ಸಿಾೇಔರಿಷ ನಹಗಿಯ ತಹುನಥ. ಮೆಭ ಸಿಾೇಔರಿಷ  ಔಳುಹಿಸಿದ ಷಂದಥೇವನ ನ ಅಥಾ ಭಹಡಿಕಥ ಂಡಯಥ, ಯಕ್ಟಯಯೆ
ೂಣಾಗಥ ಂಡ ಹಹಗಥ.
ಚಿತರ 3: ಷಂಸನದ ವಿಧಖಳು

ಷಂಸನ ಸಲವಹಯ ಷಾಯ ಖಳನ ನ ಡಥಮಫಸ ದ
 ಭೌಖಿಔ
 ಲ್ಲಖಿತ
 ಭಹತಿಲಾದ
 ದಥೇಸದ ಬಹಷಥ ಫಳಷ ುದ
ಇದ ದ ಯವಹಣಿ, ಭ ಖಹಭ ಖಿಮಹಗಿ ಅಥವಹ ಮೆೇಲ್ ಅಥವಹ ಇಂಟನಥಾಟ್ ಭ ಲಔ, ಇಯಫಸ ದ . ಇದ
ಓಚಹರಿಔ ಅಥವಹ ಅನೌಚಹರಿಔ ಇಯಫಸ ದ . ಷಂದಥೇವ ಭಹಧಮಭಖಳಿಗಥ ಮಹುದಥೇ ವಿಶಮನ ನ ಅಥವಹ
ಯ ದಲ್ಲಾ, ಷಂಸನ ಭ ಲಬ ತವಹಗಿ, ಷಂಸನನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಷ ಯ

ಅದ

ಏನ

ಎಂದ

ಅಥಾ

ಭಹಡಿಯ ದಹಗಿದಥ.
ಇದ ಉದಥದೇವೂ೯ ಗಹಯಸಔಖಔರಿಗಥ ಷಂದಥೇವಖಳನ ನ ಔಳುಹಿಷ ದ , ವಹಮಹಯದಲ್ಲಾ ಹಥೇಗಥ ಭತ ು ಮಹವಹಖ
ಎಂಫ ದಯ ಆಯೆು ಭ ಕಮ.
ಷಂಸನ ರಕ್ರರಯೆಮನಕು ಕೆಳಗೆ ಷ್ಶಿಡಿಸಿದಹಿಯೆ.
ನಹು ಚಿತಯದಲ್ಲಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ವಹಮಖಹಮನಿಸ್ಥ ಣ:
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ಚಿತರ 4: ಷಂಸನ ರಕ್ರರಯೆ.

ವ್ಹಯಖ್ಹಯನ
i. ಭ ಲ: ಷಂದಥೇವದ ಭ ಲವಹಗಿ, ದಳ್ಹಳಲ್ಲ ಅಯ ಷಂಸನ ಏಕಥಂಫ ದಯ ಭತ ು ಷಂಸನ ಏನಥಂಫ ದಯ ಫಗಥೆ
ಷಶಿ ಇಯಫಥೇಔ , ಭತ ು ಷಂಸನಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿ ಉಮ ಔು ಭತ ು ನಿಕಯ ಎಂದ ಬಯಸ್ಥ ಇಯಫಥೇಔ .
ii. ಷಂದೆೀವು ಂದ ಷಂಸನ ಫಮಸಿದ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ.
iii. ಎನೆ ುೀಡಿಂಗ್

ಂದ

ಷಂಸನ

ಭಹಹಿತಿ

ಗಹಾಯಿಷ 

ಯಕ್ಟಯಯೆ,

ಅದನ ನ

ಇತಯ

ಕಥ ನಥಮಲ್ಲಾ

ಔಳುಹಿಷಫಸ ದ ಭತ ು ಷರಿಮಹಗಿ ಡಿೇಕಥ ೇಡ್ ಭಹಡಫಸ ದ . ಎನಥ ುೇಡಿಂಗ್ ಮವಷ ್, ಂದ ಭಹಹಿತಿ
ತಿಳಿಷ ದಯ

ಭತ ು

ಹಥೇಗಥ

ಗಥ ಂದಲದ

ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ. ಇದಕಹುಗಿ ಂದ

ಭ ಲಖಳನ ನ

ತಥ ಡಥದ ಹಹಔಲ

ಥಯೇಕ್ಷಔಯನ ನ ತಿಳಿಮ ದ

ಸ್ಹಧಮವಿಯ ದಯ

ಮೆೇರ್ಥ

ಅಖತಮವಹಗಿದಥ. ಹಹಗಥ ಭಹಡಲ

ವಿಪಲಯಹದಯಥ, ತು ಷಂದಥೇವಖಳನ ನ ತಲ ಪಿಷ  ಕಹಯಣವಹಖಫಸ ದ .
iv. ಂದ ಷಂದಥೇವು ಚಹನಥಲ್ ಭ ಲಔ ತಲ ುದ , ಈ ಉದಥದೇವಕಹುಗಿ ಅದನ ನ ಆಯೆು ಭಹಡಫಥೇಔ . ಇದ
ಫಯಥದ, ಇಮೆೇಲೆಳ, ಮೆಮೊಖಳ, ಭತ ು ಯದಿಖಳಿಂದಹಗಿಯಫಸ ದ , ಅಥವಹ ಇದ ಚಹನಲ್ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಭ ಖಹ
ಭ ಖಿ ಷಬಥಖಳ, ದ ಯವಹಣಿ ಭತ ು ವಿೇಡಿಯೇ ಭ ಲಔ ಇಯಫಸ ದ .
v. ಡಿಕೆ ೀಡಿಂಗ್, ಭಹಹತ್ತ ಡಥದ ಭತ ು ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಅದಯ ಖ ರಿಮನ ನ ತಿಳಿಮ ದಯ ಭತ ು
ಅಥಾ ಭ ಟ ಿದಯಲ್ಲಾ ಂದ ಹಥಜಥೆ. ಇದ ಡಿಕಥ ೇಡಿಂಗ್ [ಅಥವಹ ಹಥೇಗಥ ಂದ ಷಂದಥೇವನ ನ ಡಥಮ ತುದಥ]
[ಂದ ಇದ ಕಥ ಡ ತುದಥ ಹಥೇಗಥ] ಎನಥ ುೇಡಿಂಖನಶ ಿ ಭ ಕಮ ಎಂದ ಕಹಣಫಸ ದ .
vi. ಸಿಾೀಔರಿಷಕಯ: ಅಂತಿಭವಹಗಿ ಅಲ್ಲಾ ಸಿಾೇಔರಿಷ ಯ ಇಯ ಯ , ಮಕ್ಟು ಅಥವಹ ಮಕ್ಟುಖಳು [ಥಯೇಕ್ಷಔಯ]
ಮಹರಿಗಥ ಷಂದಥೇವನ ನ ಔಳುಹಿಷರ್ಹಖ ದ . ಈ ಥಯೇಕ್ಷಔಯ ಯತಿ ಷದಷಮಯ
ನಂಬಿಕಥಖಳನ ನ ಭತ ು ಬಹನಥಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತಹುಯಥ ಇದ
ರಿಣಹಕಥ ುಳಗಹಖ ದಯ

ಮೆೇರ್ಥ

ಯಬಹ

ಬಿೇಯ ದ .

ಹಥೇಗಥ ಷಂದಥೇವನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ಭತ ು

ಔಳುಹಿಷ ಯ ,

ಔಳುಹಿಷ ವಹಖ, ನಿಷ್ಂವಮವಹಗಿ ಈ ಅಂವಖಳನ ನ ಖಭನಿಷ ದ ಅಖತಮವಿದಥ.
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ಷಾಂತ ಔಲನಥಖಳನ ನ,

ಮಹದಥೇ

ಷಂದಥೇವನ ನ

vii. ರತ್ತಕ್ರರಯೆ: ಷಂದಥೇವನ ನ ಔಳುಹಿಸಿದ ಭತ ು ಸಿಾೇಔರಿಸಿದಯ ನಂತಯು ಷಸ, ರಿಸಿೇರ್ ಭೌಖಿಔ ಭತ ು
ಅಭೌಖಿಔ ಷಂದಥೇವಖಳ ಯ ದಲ್ಲಾ ಯತಿಕ್ಟಯಯೆಮನ ನ ಔಳುಹಿಷಲ ಸ್ಹಧಮತಥಯಿದಥ. ಈ ಯತಿಕ್ಟಯಯೆ ಎಚಚರಿಕಥಯಿಂದ
ನಥ ೇಡಿ, ಷಂದಥೇವನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದಯ ಮೆೇರ್ಥ ಅದಯ ರಿಣಹಭ ಭತ ು ಅಯ ಅಖತಮಖಳ್ಥನಥೇಂಫ ದನ ನ
ಎಂಫ ದನ ನ ನಿಧಾರಿಷಲ ಷಹಹಮವಹಖ ದ . ಅಖತಮವಿದದಯಥ ಷಂದಥೇವನ ನ ಫದರ್ಹಣಥ ಅಥವಹ ಹಥ ಷ
ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಭಂಡಿಷ ದ ಸ್ಹಧಮವಿದಥ.
3. ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಷಂಸನದ ತೆ ಡಔಕಖಳು :
ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಷಂಸನ ತಥ ಡಔ ಖಳು ಮೆೇಲ್ಲನ ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ ಯತಿ ಹಥಜಥೆಮಲ್ಲಾ ಸ ಟಿಿಕಥ ಳಳಫಸ ದ . ಇದ
ಷಂದಥೇವದ ಔಳಥ ವಿನಹಮಷ, ಅಥವಹ ಹಥಚ ಚ ಅಥವಹ ಅತಿ ಔಡಿಮೆ ತಲ ನಥ, ಅಥವಹ ಔಳುಹಿಷ ಯ ,, ರಿಸಿೇರ್
ಷಂಷೃತಿ ತಿಳಿಮದಥ ಇಯಫಸ ದ ಅಥವಹ ಔಳುಹಿಷ ಯ ಫಗಥೆ ಅನಿಸಿಕಥ, ಇದರಿಂದ ಷಂಸನ ವಿಔೃತವಹಖಫಸ ದ .
ಷವಹಲ ಈ ಎರ್ಹಾ ಅಡಥತಡಥಖಳನ ನ ತಥಗಥದ ಹಹಔ ದಹಗಿದಥ.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿರಿ 4
ಮಹದ ಆಯಥ ೇಖಮಔಯ ಷಂಫಂಧ ಭಹಡಲ ಹಥ ೇಖ ುದಿಲಾ?
I. ಆಔಶಾಣಥ
II. ನಂಬಿಗಥ
III. ಷಂಸನ
IV. ಷಂವಮ

E. ಅಭೌಖಿಔ ಷಂಸನ
ನಹು ಈಖ ಏಜಥಂಟ್ ಅಥಾಭಹಡಿಕಥ ಳಳಲ ಅಖತಮವಿಯ  ಕಥಲು ರಿಔಲನಥಖಳನ ನ ನಥ ೇಡಥ ೇಣ.

ರಭಕಕ
ಮದಲ ದೆ ಡಸ ಖಕಯಕತಕ ಭಹಡಕ
ಆಔಶಾಣಥ ಮಹುದಥೇ ಷಂಫಂಧದ ಮೊದಲ ಔಂಫ ಎಂದ ನಹು ಈಗಹಖರ್ಥೇ ನಥ ೇಡಿದಥದೇವಥ. ನಿಭಭನ ನ ಇಶಿಡದ
ಫಫ ಗಹಯಸಔರಿಂದ ವಹಮಹಯ ಡಥಮಲ ನಿೇು ಅಷಥಿೇನ

ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಖದ . ವಹಷುವಹಗಿ ಅನಥೇಔ ಮಕ್ಟುಖಳನ ನ

ನಿೇು ಮೊದಲ ಫಹರಿಗಥ ಬಥೇಟಿಮಹದಹಖ, ನಿಮ್ಭ ಫಗಥೆ ನಿಣಾಮ ಭತ ು ಭೌಲಮಭಹನ ಭಹಡಲ , ಫಸ ವುಃ ಕಥಲು
ಸ್ಥಕಥಂಡ ಖಳ, ಕಥೇಲ ಂದ ತಾರಿತ ಗಹಾನ್್ ಅಖತಮವಿದಥ. ನಿಭಭ ಫಗಥೆ ಅಯ ಅಭಿಹಯಮ ನಿಭಭ ನಥ ೇಟದ, ನಿಭಭ
ದಥೇಸ ಬಹಷಥಮ, ನಿಭಭ ನಡಳಿಕಥಮ, ಭತ ು ಹಥೇಗಥ ನಿೇು ಧರಿಸಿಯ  ಉಡ ಪಿನ ಭತ ು ಭಹತನಹಡ ದಯ ಮೆೇರ್ಥ
47

ಆಧರಿಸಿಯ ತುದಥ. ನಥನಪಿಡಿ ಮೊದಲ ಅನಿಸಿಕಥಖಳು ಫಸ ಕಹಲವಿಯ ತಹುವಥ. ಂದ

ಉತುಭ ಮೊದಲ ಖ ಯ ತ

ಭಹಡ ಲ ಕಥಲು ಉಮ ಔು ಷಲಹಥಖಳು:
i. ಮಹವ್ಹಖಲ ಷರಿ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಇಯಕ. ಸ್ಹಧಮವಹದಶ ಿ ಕಥಲು ನಿಮಶ ಮೊದಲ ಫಯ  ಯೇಜನಥಯಿಂದ,
ಎರ್ಹಾ ರಿೇತಿಮ ವಿಳಂಫದಿಂದ ನಭಮತಥಗಥ ಅಕಹವ.
ii. ಷ ಔುವಹಗಿ ನಿಭಭನ ನ ಯಷ ುತಡಿಸಿ. ನಿೇು ಮೊದಲ ಫಹರಿಗಥ ಮಹರಿಗಥ ಬಥಟಿಿಮಹಖ ವಿರಿ, ನಿಭಭ ಫಗಥೆ
ಗಥ ತಿುಯ ದಿರ್ಹಾ, ಸ್ಹಧಮತಥಖಳು, ನಿೇು ಗಥ ತಿುಲಾ ಭತ ು ನಿಭಭ ನಥ ೇಟು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಅರಿಗಥ
ಮೊದಲ ಷ ಳಿು ಆಗಿದಥ.
 ನಿಭಭ ನಥ ೇಟು ಮೊದಲ ಆಔಶಾಣಥ ಯಚಿಷಲ ಷಹಹಮವಹಗಿದಥಮಹ?
 ನಿೇು ಷಬಥಮಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಷ ಔುವಹದ ಉಡ ಗಥಮ ರಿೇತಿ?
 ಉತುಭ ಕ್ಷೌಯ ಭತ ,ು ಕ್ಟಾೇನ್ ಭತ ು ಅಚ ಚಔಟಹಿದ ಫಟಥಿ, ಅಚ ಚಔಟಹಿಗಿ ತಥರ್ಥಔ ದಲ ಅಪ್ಟ ಭಹಡದ
- ನಿಭಭ ಕ್ಟಾೇನ್ ಭತ ು ಅಚ ಚಔಟಹಿದ ಅಂದಗಥ ಳಿಷ ವಿಕಥ ?
iii. ಆತಭವಿಶ್ಹಾಷದ ಭತ ು ವಿಜಥೇತ ಭ ಖ ಳನಗಥ ಯಷಯ ನಿೇು ಭತ ು ನಿಭಭ ಥಯೇಕ್ಷಔಯನ ನ ಷಭಹಧಹನದಿಂದ
ಇರಿಷ ತುದಥ.
iv. ತೆಯೆದ ಭಕಟ್ಿ, ಆತಮವಿಶಹಾಷ ಭತಕಿ ಷಕಹಯಹತಮಔ
 ನಿಭಭ ದಥೇಸ ಬಹಷಥಮಲ್ಲಾ ವಿಶ್ಹಾಷ ಭತ ು ಆತಭ ವಿಶ್ಹಾಷವಿದಥಮಹ?
 ನಿೇು, ಎತುಯದ ಸ್ಹಥನದಲ್ಲಾ ನಿಂತ , ಸ್ಥೈಲ್ ಭಹಡಿ, ಔಣಿಣನ ಷಂಔಾನ ನ ಭಹಡಿ, ಹಹಮಂಡಥಶೇಕ್
ಭಹಡಿ ಸ್ಹಾಖತಿಷ ವಿಯಹ?
 ಕಥಲು ಟಿೇಕಥಖಳನ ನ ನಿಮ್ಭ ಭ ಕಕಥು ಅಥವಹ ಮಹವಹಖ ಷಬಥ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಿದಂತಥ ಹಥ ೇಖ ತಿುಲದಿ
ಾ ದಹದಖ
ಷಕಹಯಹತಭಔ ಉಳಿಮ ವಿಯಹ?
v. ಯಕ್ರಿಮ ಫಗೆೊ ಆಷಕ್ರಿ - ಯಭ ಕ ವಿಶಮವಥಂದಯಥ ಇನಥ ನಬ್ಬಫ ಮಕ್ಟು ಫಗಥೆ ಹಯಭಹಣಿಔವಹದ ಆಷಕ್ಟು ಇಯ ದ .
 ನಿೇು ಂದ ಮಕ್ಟು ಗಹಯಸಔಯ ಫಗಥೆ ತಿಳಿದ ಕಥ ಳಳಲ ಕಥಲು ಷಭಮ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳವಿಯಹ?
 ನಿೇು ಅನ ಅಥವಹ ಅಳು ಎನ ಹಥೇಳುತಹುಯಥ ಎಂಫ ದನ ನ ಖಭನಿಷ ತಿುಯಹ?
 ನಿೇು ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಯಷ ುತ ಭತ ು ನಿಭಭ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಲಬಮವಿಯ ವಿಯಹ ಅಥವಹ ನಿಭಭ ಮೊಫಥೈಲ್
ಫೇನನಲ್ಲಾ, ನಿಭಭ ಷಂದವಾನದಲ್ಲಾ ಭಹತನಹಡ ವಿಯಹ?
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1. ದೆೀಸ ಬಹಷೆ
ದಥೇಸ ಬಹಷಥ, ನಡಥಳಿಕಥಖಳ, ಷನಥನಖಳ, ಭ ಕದ ಅಭಿಮಕ್ಟುಖಳನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ. ನಹು ಭಹತನಹಡ , ನಡಥಮ ,
ಔ ಳಿತ ಕಥ ಳುಳ, ರಿೇತಿ, ಎರ್ಹಾ ನಮ್ಭ ಫಗಥೆ ಭತ ು ನಮ್ಭ ಳಗಥ ಏನ ನಡಥಮ ತಿುದಥ ಏನ ನದನ ನ ಹಥೇಳುತುದಥ.
ಜನಯ ವಹಷುವಹಗಿ ಕಥೇಲ ಷಣಣ ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ ಕಥೇಳುತಹುಯಥ, ಎಂದ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಥೇಳರ್ಹಖ ತುದಥ. ನಹು
ಎನ

ಹಥೇಳುದಿಲಾ, ಅದ

ಫಸಳಶ ಿ ಜಥ ೇಯಹಗಿ ಹಥೇಳುತಥು. ನಿಷ್ಂವಮವಹಗಿ, ಫಫಯ ದಥೇಸ ಬಹಷಥ ಫಗಥೆ

ಜಹಖಯ ಔಯಹಗಿಯ ದ ಅಖತಮವಿದಥ.
a) ವಿಶಹಾಷ
ನಿಭಗಥ ಖಂಭಿೇಯವಹಗಿ ಆಲ್ಲಷಲ , ಮಹರಿಗಹದಯ

ಯಬಹ ಭಹಡಲ , ಆತಭವಿಶ್ಹಾಷ ಭತ ು ಷಾಂತ

ವಿಶ್ಹಾಷದಿಂದ ಕಹಣಿಸಿಕಥ ಳಳಲ ಕಥಲು ಷಲಹಥಖಳು ಇಲ್ಲಾವಥ:
 ಬಂಗಿ - ಹಥಖಲ ಹಿಂದಥ ಹಿಡಥದ ಎತುಯವಹಗಿ ನಿಂತ.
 ಳ್ಥಳಮ ಔಣಿಣನ ಷಂಔಾ - ಂದ "ನಷ ನಖ ತಿುಯ " ಭ ಕ
 ಉದಥದೇವೂಾಔ ಭತ ು ಉದಥದೇವೂಾಔ ಷನಥನಖಳು
b) ನಂಬಿಗೆ
ಮಹವಹಖಲ

ಸ್ಥೇಲ್್ ಮಕ್ಟುಮ ದಖಳು ಕ್ಟುಡ ಕ್ಟವಿ ಮೆೇರ್ಥ ಬಿೇಳುತುವಥ ಏಕಥಂದಯಥ ಥಯೇಕ್ಷಔಯ ಅಯನ ನ

ನಂಫ ದಿಲಾ – ಅಯ ದಥೇಸದ ಬಹಷಥ ಅಯ ಹಥೇಳು ಫಗಥೆ ಹಯಭಹಣಿಔ ಬಯಸ್ಥ ನಿೇಡ ುದಿಲಾ. ಇದನ ನ
ತಿಳಿದಿಯ ದ ಫಸಳ ಭ ಕಮ ಂದ ನಂಫಲಸಾ ಷ ಚನಥಖಳು, ಹಯಭಹಣಿಔಯರ್ಹಾದಹದಯ ಫಗಥೆ ತಿಳಿಷ ದ
ಭತ ು ಕಥಳ ಗಿನ ಟಿಿ ಅಂಥಯ ವಿಯ ದಧ ಯಕ್ಷಿಷಲ ತಿಳಿಷ ದ :
 ಷಾಲ ಅಥವಹ ಮಹುದಥೇ ಔಣಿಣನ ಷಂಔಾವಿಯದ, ಅಥವಹ ಕ್ಷಿಯ ಔಣಿಣನ ಚಲನಥಖಳನ ನ ನಿಾಹಿಷ ುದ
 ಭಹತನಹಡ ವಹಖ ಕಥೈ ಅಥವಹ ಫಥಯಳು ಫಫಯ ಫಹಯಿ ಭ ಂದಥ ಇಯಫಹಯದ
 ದಥೇಸು ದಥೈಹಿಔವಹಗಿ ಇತಯರಿಂದ ದ ಯವಿಯವಿದಹದಖ
 ಫಫರ ಉಸಿಯಹಟದ ವಥೇಖವಹದಹಖ
 ಮೆೈಫಣಣ ಫಣಣನ ನ ಫದರ್ಹಯಿಸಿದಹಖ ದ ; ಭ ಕ ಅಥವಹ ಔ ತಿುಗಥ ಯದಥೇವದಲ್ಲಾ ಕಥಂಹಖ ದ
 ಹಥಚಹಚಗಿ ಫಥಯ ತುವಥ
 ಪಿಚ್ ಫದರ್ಹಣಥ, ಉಗಿೆನ ಖಂಟಲ ಷಾಚೆಗಥ ಳಿಷ ದ , ಧವನಿ ನಡ ಖ ದ , ಈ ತಯಸ ಧವನಿ
ಫದರ್ಹಣಥಮಹಖ ದ
 ಭಹತ - ನಿಧಹನ ಹಹಖ ಧವನಿಮ ಔಡಿಮೆ ಷಶಿ ಇಯ ದ .
ಕಥಲು ದಥೇಸದ ಚಲನಥಖಳು, ಯಕ್ಷಣಥ ಭತ ು ಖಯಹಿಕಥಯಿಲಾದ ಕಥಲು ದಥೇಸದ ಚಲನಥಖಳನ ನ ಷ ಚಿಷ ದನ ನ ಸ್ಥೇರಿವಥ:
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 ಕಥೈ / ಕಥೈಮ ಷನಥನಖಳು ಷಣಣ ಭತ ು ದಥೇಸದ ಸತಿುಯ
 ಭ ಕದ ಬಹನಥಖಳು ಔನಿಶಿ
 ದಥೇಸ ದಥೈಹಿಔವಹಗಿ ನಿಮಭಂದ ದ ಯ ಭಹಡರ್ಹದಹಖ
 ಕಥೈಖಳು ದಥೇಸದ ಭ ಂದಥ ಔತಿಯ ಆಖ ದ
 ಔಣ ಣಖಳು ಷಾಲ ಷಂಔಾ ನಿಾಹಿಷ ದ , ಅಥವಹ ತಗಿೆದಹಗಿಯ ದ .
ನಿಭಮ ಗಹರಸಔ ಈ ಮೆೀಲ್ಲನ ಮಹುದೆೀ ಯಔಿಡಿಸಿದಯೆ, ಫಸಕವುಃ ಈಖ ನಿೀು ನಿರ್ಮಮ ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ ಭತಕಿ ಗಹರಸಔಯ
ಭನಸಿ್ನಲ್ಲಾ ಏನಕ ನಡೆಮಕತ್ತಿದೆ ಎಂಫಕದಯ ಫಗೆೊ ಹೆಚಕಿ ಖಭನ ಸರಿಸಿರಿ.
2. ಕೆೀಳು ಕೌವಲಖಳು
ಷಂಸನ

ಕೌವಲಖಳ ಭ ಯನಥೇ

ಅಖತಮವಿಯ ದಹಗಿದಥ. ಇದ

ಸ್ಥಟ್,

ಇದ

ಕಥೇಳು

ಕೌವಲಖಳ ಫಗಥೆ

ಎಚಚಯವಿಯದಿಂದ ಫಥಳ್ಥಷ 

ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ರಿಣಹಭದ ಯಸಿದಧ ತತಾನ ನ ಅನ ಷರಿಸಿ - 'ಅರ್ಥಾಷ

ಮೊದಲ

ಅಥಾಭಹಡಿಕಥ ಳಳಲ ಮೊದಲ '.
ಹಥೇಗಥ ನಿೇು ಹಥೇಗಥ ಕಥೇಳುತಿುರಿ, ಅದ ನಿಭಭ ಕಥಲಷದ ರಿಣಹಭಕಹರಿತಾದ ಭತ ು ಇತಯಯ ನಿಭಭ ಷಂಫಂಧಖಳ
ಖ ಣಭಟಿದ ಮೆೇರ್ಥ ಯಭ ಕ ಯಬಹ ಬಿೇಯ ತುದಥ. ನಹು ಕಥಲು ಕಥೇಳು ಷಲಹಥಖಳನ ನ ನಥ ೇಡಥ ೇಣ.
a) ಷಕ್ರರಮ ಕೆೀಳುವಿಕೆ:
ನಹು ಯಜ್ಞಹೂಾಔವಹಗಿ ದಖಳನ ನ ಕಥೇಲ ಕಥೇಳಲ ಯಮತಿನಷದಥ, ಹಥಚ ಚ ಭ ಕಮವಹಗಿ, ಭತಥ ುಫಫಯ
ಔಳುಹಿಸಿದ ಷಂೂಣಾ ಷಂದಥೇವನ ನ ಅಥಾಭಹಡಿಕಥ ಳಳಲ ಯಮತಿನಷ ದ .
ನಹು ಕಥಲು ಷಕ್ಟಯಮ ಕಥೇಳು ಅಂವಖಳನ ನ ನಥ ೇಡಥ ೇಣ. ಅು: i. ಕಹಳಜ ಹಷಕದಕ
ನಹು ಭಹತನಹಡ ರಿಗಥ ನಭಭ ಖಭನನ ನ ನಿೇಡಿ, ಭತ ು ಷಂದಥೇವನ ನ ಖ ಯ ತಿಷ  ಅಖತಮವಿದಥ.
ಖಭನಿಸಿ, ಅಭೌಖಿಔ ಷಂಸನ ಷಸ ಜಥ ೇಯಹಗಿ "ಹಥೇಳುತುದಥ". ಕಥಳಗಿು ಕಹಳಜಿ ಹಿಷ ದಯ ಕಥಲು
ಅಂವಖಳು:
 ಸಿೇಔಯಗಥ ನಥೇಯವಹಗಿ ನಥ ೇಡಿ
 ಏಕಹಖಯತಥಬಂಖಗಥ ೇಳಿಷ  ಆರ್ಥ ೇಚನಥಖಳನ ನ ಫದಿಗಿರಿಸಿ
 ಭಹನಸಿಔವಹಗಿ ನಿಯಹಔರಿಷ ದಕಹುಗಿ ತಮಹಯಹಖಫಥೇಡಿ
 ಎರ್ಹಾ ಫಹಸಮ ಗಥ ಂದಲಖಳನ ನ ತಪಿಸಿ [ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಭ ಔ ಔಯಭದಲ್ಲಾ ನಿಭಭ ಮೊಫಥೈಲ್
ಇರಿಸಿಕಥ ಳುಳದ ]
 ಸಿೇಔರ್ ದಥೇಸದ ಬಹಷಥ "ಕಥೇಳಿರಿ"
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ii. ನಿೀು ಆಲ್ಲಷಕಯೆಂದಕ ರದಶ್ಚಯಷಕದಕ:
ದಥೇಸದ ಬಹಷಥಮ ಫಳಕಥ ಇಲ್ಲಾ ಂದ ಯಭ ಕ ಹತಯನ ನ ಹಿಷ ತುದಥ. ಉದಹಸಯಣಥಗಥ:
 ಸ್ಹಂದಭಿಾಔ ಮೆಚ ಚಗಥ ಭತ ು ಕ್ಟಯ ನಗಥ ನಿೇಡ ದ
 ಂದ ತಥಯಥದ ಬಂಗಿ ಅಳಡಿಸಿರಿ ಅದ ಇತಯಯನ ನ ಭ ಔುವಹಗಿ ಭಹತನಹಡಲ ಎಳ್ಥಮ ತುದಥ ಂದ
ತಥಯಥದ ಬಂಗಿ ಅಳಡಿಸಿರಿ
 ಷಣಣ ಭೌಖಿಔ ಕಹಮೆಂಟೆಳನ ನ ಹೌದ , UH, HUH ಹಥ ಂದಿರಿ.
iii. ರತ್ತಕ್ರರಯೆ ದಗಸಿ:
ನಹು ಕಥೇಳಿಯ  ಫಸಳಶ ಿ ವಿಶಮ, ನಭಭ ಊಹಥಖಳ, ತಿೇುಾಖಳ, ಭತ ು ನಂಬಿಕಥಖಳಿಂದ, ನಭಭ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ
ಶ್ಥೃೇಧಔಖಳಿಂದ ವಿಔೃತವಹಗಿ ಹಥ ೇಖಫಸ ದ . ಕಥೇಳುಖನಹಗಿ, ನಹು ಈ ಶ್ಥೃೇಧಔಖಳನ ನ ತಿಳಿದಿಯಫಥೇಔ ಭತ ು
ನಿಜವಹಗಿಮ ನಡಿೇತಹ ಇಯ ದ ಎನ ಎಂಫ ದನ ನ ಅಥಾಭಹಡಿಕಥ ಳಳಲ ಯಮತಿನಷ ದ ಅಖತಮವಿದಥ.
 ಈ ಷಂದಥೇವನ ನ ಅರ್ಥ ೇಕ್ಟಷ  ಅಖತಮವಿಯ ತುದಥ ಭತ ು ಏನ ಹಥೇಳಿದಯಥಂಫ ದನ ನ ಷಷ್ಟ್ಿೇಔರಿಷಲ
ಯಶ್ಥನಖಳನ ನ ಕಥೇಳಫಸ ದ
 ಯತಿಕ್ಟಯಯೆ ನಿೇಡಲ ಭತಥ ುಂದ ಯಭ ಕ ರಿೇತಿಯೆಂದಯಥ, ಸಿೇಔರ್ ದಖಳನ ನ ಬಹವಹರ್ಥಾಷ ದಹಗಿದಥ
 ಇನ ನ

ಭ ಯನಥೇ

ರಿೇತಿಯೆಂದಯಥ

ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔವಹಗಿ

ಸಿೇಔರ್

ನಿಲ್ಲಾಸಿ

ಭತ ು

ಭಹತನಹಡಿದಯಥೇನಥಂಫ ದಯ ಸ್ಹಯಹಂವ ಭಹಡಿ ಭತ ು ಅರಿಗಥ ಭತಥು ುನಯಹತಿಾಷ ದಹಗಿದಥ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಷ್ಶಿತೆ ಕೆೀಳುದಕ - ನಹನ ಕಥೇಳಿದಯ ದಥನಥಂದಯಥ, ನಿೇು ನಭಭ ಆಯಥ ೇಖಮ ಯೇಜನಥಖಳ ಕಥಲು ಯಯೇಜನಖಳ
ಫಗಥೆ ಷಭಸ್ಥಮಖಳಿಯ ವಥಂದ , ನಹನ ಊಹಿಸಿಯ ದ ಷಹಿಯೆ ? ನಿೇು ಹಥಚ ಚ ನಿದಿಾಶಿ ಆಗಿ ಹಥೇಳಫಸ ದಹ?
ಸಿ್ೀಔರ್ ಅಯ ನಿಕಯವ್ಹದ ದಖಳ ಹಯಯಹ ದವಿನಹಯಷ - ಆದದರಿಂದ ನಿೇು 'ನಭಭ ಆಯಥ ೇಖಮ ಯೇಜನಥಖಳು
ಸ್ಹಔಶ ಿ ಆಔಶಾಔ ಯಯೇಜನಖಳನ ನ ದಗಿಷ ದಿಲ್ಾ' ಎಂದ ಹಥೇಳುತಿುದಿರಿ
ದ - ನಹನ ನಿಮ್ಭಅನ ನ ಷರಿಮಹಗಿ
ಅಥಾಭಹಡಿಕಥ ಂಡಿದಥದೇನಥಮಹ?
iv. ನಿಣಯಮನಕು ಭಹಡಿಲ್ಹಖದ
ಷಕ್ಟಯಮ ಕಥೇಳು ದಥ ಡಸ ಅಡಚಣಥಖಳ್ಥಂದಯಥ ಸಿೇಔರ್ ಫಗಥೆ ತಿೇಪಿಾಷ  ಭತ ು ಕ್ಷಹತಿಷ  ನಭಭ ಂದ
ಯೃತಿು. ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಕಥೇಳುಖನ ಸಿೇಔರ್ ಹಥೇಳುದನ ನ ಕಥೇಳುತಹುಯಥ ಆದಯಥ ಸಿೇಔರ್ ಹಥೇಳುದನ ನ ತನನ
ಕ್ಷಹತ ವಹಮಖಹಮನದ ಯಕಹಯ ಕಥೇಳುತಹುಯಥ.
ಇಂತಸ ತ್ತೀಪ್ಪಯನ ಕೆೀಳುಖನ ವಿಧಹನು, ಇದಕ ಷಭಮ ಯಥಯ ರಿಖಣಿಸಿ, ಸಿ್ೀಔರ್ ಭಹತನಹಡಲಕ
ಭಕಂದಕಯೆಷಲಕ ಇಶಿಡದೆ ಇಯಲ್ಲಕೆು ಕಹಯಣವ್ಹಖಫಸಕದಕ. ಇದಕ ಅನಕ ಅಥವ್ಹ ಅಳು ೂಣಯ
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ಷಂದೆೀವನಕು ಹೆೀಳು ಭಕಂಚೆಯೆೀ, ಸಿ್ೀಔಗೆಯ ಅಡಚಣೆ ಭತಕಿ ರತ್ತ ವ್ಹದಖಳ ಜೆ ತೆ ಸಿ್ೀಔರ್ rebutting
ಕಹಯಣವ್ಹಖಫಸಕದಕ.
ಇದ ಭಹತಯ ಸಿೇಔಗಥಾ ಸತಹಶ್ಥ ಭಹಡ ದ ಭತ ು ಷಂದಥೇವ ೂಣಾ ತಿಳುಳಿಕಥಮನ ನ ಸಿೇಮತಗಥ ಳಿಷ ತುದಥ.
ಷಕ್ಟಯಮ ಕಥೇಳುದ :
 ಸಿೇಔಗಥಾ ಯಶ್ಥನಖಳನ ನ ಕಥೇಳು ಮೊದಲ ಯತಿ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಭ ಗಿಷಲ ಅಕಹವ
 ಮಹುದಥೇ ಕೌಂಟರ್ ವಹದಖಳಿಂದ ಸಿೇಔಗಥಾ ಅಡಚಣಥ ಭಹಡಿಯ ುದ
v. ಷ ಔಿವ್ಹಗ ರತ್ತಕ್ರರಯ್ದಸಿದ:
ಷಕ್ಟಯಮ ಕಥೇಳುದ , ಕಥೇಲ ಸಿೇಔರ್ ಹಥೇಳುದನ ನ ಕಥೇಳುದಕ್ಟುಂತಹ ಹಥಚ ಚ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ. ಷಂಸನು, ದ
ಅಥವಹ ಆಕ್ಷನ್ ಭ ಲಔ, ಕಥೇಳುಖನ ಕಥಲು ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಯತಿಕ್ಟಯಯಿಸಿದಹಖ ಭಹತಯ ೂಣಾವಹಖ ುದ . ಕಥಲು
ನಿಮಭಖಳನ ನ ಹಲ್ಲಷ ದ ಅಖತಹಮ, ಸಿೇಔರ್ ತನವಹಖದ ಹಹಗಥ ಭತ ು ಆಯನ ನ ಗೌಯ ಭತ ು
ಭನನಣಥಯಿಂದ ನಥ ೇಡಫಥೇಔ . ಅುಖಳ್ಥಂದಯಥ:
 ನಿಭಭ ಯತಿಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ, ಸಿೇದಹ ಭ ಔು ಭತ ು ಹಯಭಹಣಿಔಯಹಗಿಯ ದ
 ಗೌಯಮ ತವಹಗಿ ಂದ ಅಭಿಹಯಮಖಳು ತಿುಹಥೇಳುತಿುಯ ದ
 ನಿೇು ಚಿಕ್ಟತಥ್ ಫಮಷ ತಿುೇಯ  ಂದ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ, ಭತಥ ುಂದ ಮಕ್ಟು ಚಿಕ್ಟತಥ್
vi. ಯಹನಕಬ ತ್ತಯ್ದಂದ ಆಲ್ಲಷಕುದಕ:
ಯಹನ ಬ ತಿಯಿಂದಿಯ ದ ಅಕ್ಷಯವುಃ ಇತಯ ಮಕ್ಟುಮ ಹದಯಕ್ಷಥಮನ ನ ನಿಮೆಭನ ನ ಇರಿಷ ದ ಭತ ು ಅನ
ಅಥವಹ ಅಳ ಬಹನಥಮನ ನ ತನನ ಅನ ಬ ಎಂದ ಬಹವಿಷ  ಅಥಾ.
ತಹದಹತಯತಥಯಿಂದ ಕಥೇಳುದ , ದಥ ಡಸ ಗಹಯಸಔ ಸ್ಥೇವಥಮ ಂದ ಯಭ ಕ ಅಂವವಹಗಿದಥ. ಇತಯ ಮಕ್ಟುಮ
ಂದ ಗಹಯಸಔರಿದಹದಖ ಅಯ ದ ಯ ಭತ ು ನಥ ೇು ಫಸಳಶ ಿ ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ ನಿಣಹಾಮಔ ಆಖ ತುದಥ.
ಯಹನ ಬ ತಿ ನಿೇು ುುದಿಲಾದಿದಹದಖ ಷಸ, ಇತಯ ಮಕ್ಟುಮ ಹಥೇಳುದನ ನ ಏನಥಂದ ೂಣಾ ಖಭನದಿಂದ,
ತಹಳ್ಥಭಯಿಂದ ಕಥೇಳುದನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ. ಇದ ಸಿೇಔಗಥಾ ಸಿಾೇಕಹಯ ತಥ ೇರಿಷ ದ ಭ ಖ್ಯಮ, ಅಖತಮವಹಗಿ
ಂದವಿಯ ದಲ್ಾ. ಷಯಳವಹಗಿ ತರ್ಥದ ಖ ವಿಕಥ ಅಥವಹ "ನನಗಥ ಅಥಾವಹಗಿದಥ" ಅಥವಹ "ಹೌದಹ." ಎಂಫ
ನ ಡಿಖಟ ಿಖಳಿಂದ ಭಹಡಫಸ ದ .

ನಿಮೆಮನಕು ರಿಕ್ಷಿಸಿರಿ 5
ಕಥಳಗಿನದಲ್ಲಾ ಮಹದ ಷಕ್ಟಯಮ ಕಥೇಳು ಂದ ಅಂವ ಅಲಾ?
I.

ಳ್ಥಳಮ ಖಭನ
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II. ಅತಮಂತ ನಿಣಹಾಮಔಯಹಗಿಯ 
III. ಯಹನ ಬ ತಿಯಿಂದ ಆಲ್ಲಷ ುದ
IV. ಷ ಔುವಹಗಿ ಯತಿಕ್ಟಯಯಿಷ 

F. ನೆೈತ್ತಔ ತಯನೆ
1. ಷ ೆಲ ಷಮಿೀಕ್ಷೆ
ಹಥಚ ಚ ಅನ ಚಿತ ನಡಳಿಕಥಖಳು ಇಯ ುದರಿಂದ ಮಹಹಯದಲ್ಲಾ proprieties ಫಗಥೆ ಖಂಭಿೇಯ ಕಹಳಜಿ ಹಥೇಳರ್ಹಗಿದಥ.
ವಿವಾದ ದಥ ಡಸ ಔಂನಿಖಳಲ್ಲಾ ಕಥಲು ತು ಖಹತಥಖಳಿಂದ ಭತ ು ಅಹಯಭಹಣಿಔ ಆಡಿಟ್ ಯಭಹಣಿೇಔಯಣದ ಭ ಲಔ
ಮೊೇಷ ಔಂಡ ಫಂದಿವಥ. ಫಹಮಂಔ ಖಳ ಸಣನ ನ ಕಥಲು ಸ್ಥನೇಹಿತಯ ದ ಯಹಶ್ಥ ಹಥಚಿಚಷ ಂತಥ ತಭಭ ಆಡಳಿತ ಭ ಲಔ
ದ ಫಾಳಕಥ ಭಹಡರ್ಹಗಿದಥ. ಅಧಿಕಹರಿಖಳು ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಯಯೇಜನಖಳನ ನ ಉತಥುೇಜಿಷಲ ತಭಭ ಅಧಿಕಹಯನ ನ
ಫಳಸಿಕಥ ಂಡಿದಹದಯಥ. ಹಥಚಹಚಗಿ, ತಭಭ ಕಹಮಾಖಳನ ನ ನಿಾಹಿಷಲ ಷಭ ದಹಮದ ವಿಶ್ಹಾಷದ ಜನಯ ನಂಬಿಕಥಗಥ
ದಥ ಯೇಸ ಭಹಡಿದಹದಯಥ ಎಂದ ಔಂಡ ಫಯ ತುದಥ. ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಸ್ಹಧನಥ ಭತ ು ದ ಯಹಶ್ಥ ಯಚಲ್ಲತವಹಗಿದಥ.
ರಿಣಹಭವಹಗಿ, ಎರ್ಹಾ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ ಭತ ು ಸ್ಹಂಸಿಥಔ ಆಡಳಿತದ ಫಗಥೆ ಹಥಚ ಚತಿುಯ  ಚಚಥಾಖಳು, ಇವಥಲಾನ ನ ಟಿಿಗಥ,
ಮಹಹಯದಲ್ಲಾ "ಎರ್ಥಕ್್" ಎಂದ ಔಯಥಮಫಸ ದ . ಉತಿಭ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ಭತಕಿ ಆಡಳಿತದ ಸಹಧಿಷಲಕ 'ಭಹಹತ್ತ
ಸಔಕು ಕಹಯ್ದದೆ' ಭತಕಿ 'ಸಹಯಜನಿಔ ಹತಹಷಕ್ರಿ ವ್ಹಯಜಯ' ನಂತಸ ಫೆಳಣಿಗೆಖಳು ಖಭನಹಸಯ ಹರಭಕಕಯತೆಮ
ಹೆ ಂದಲ್ಹಗದವ್ೆ.
ತಾನಥಮ ಷಾಮಂಚಹಲ್ಲತವಹಗಿ ಉತುಭ ಆಡಳಿತಕಥು ಕಹಯಣವಹಖ ತುದಥ. ಆತಭಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹಗಿ ಭತ ು ಹಯಭಹಣಿಔವಹಗಿ
ತನನ ಔತಾಮ ಭಹಡಿದಹಖ, ಉತುಭ ಆಡಳಿತವಿಯ ದ . ಅನಥೈತಿಔ ತಾನಥಮ , ಹಥಚಿಚನ ಷಾಮಂ ಕಹಳಜಿ ಭತ ು
ಇತಯಯ ಔಡಿಮೆ ಕಹಳಜಿಮನ ನ ತಥ ೇರಿಷ ತುದಥ. ಫಫಯ ಅಧಿಔೃತ ಸ್ಹಥನದ ಭ ಲಔ ಷಾಮಂ ಹಿತಹಷಕ್ಟುಮನ ನ
ಯಮತಿನಸಿದಹಖ, ಅದ ಅನಥೈತಿಔ ತಾನಥ. ಇದ ಫಫಯ ಆಷಕ್ಟುಖಳನ ನ ನಥ ೇಡಿಕಥ ಳುಳದ ತು ಅಲಾ. ಆದಯಥ
ಇತಯಯ ಆಷಕ್ಟುಖಳ ವಥಚಚದಲ್ಲಾ ಹಹಗಥ ಭಹಡ ದ ತು.
ವಿಮೆ, ಂದ ನಂಬಿಕಥಮ ವಹಮಹಯ. ಯೇಖಮತಥ ಭತ ು ನಿೇತಿಶ್ಹಷರದ ಷಭಸ್ಥಮಖಳು, ವಿಮೆಮ ಈ ಮಹಹಯದಲ್ಲಾ
ಫಸಳ ಭ ಕಮವಹಗಿದಥ. ವಿಶ್ಹಾಷದ ಉಲಾಂಗನಥ ಂಚನಥ ಆಖಫಸ ದ ಭತ ು ತು. ವಿಮೆಮ ತು ಭಹಹಿತಿಯಿಂದ
ಕರಿೇದಿದಹಯಯನ ನ

ವಿಮೆ

ಯೇಜನಥ

ಕರಿೇದಿಷಲ

ಆಔಷ್ಟ್ಾಸಿದಯಥ

ಅಯ

ಎರ್ಹಾ

ಅಖತಮಖಳನ ನ

ೂಯಥೈಷ ುದಕಹುಖ ದಿಲ್ಾ, ಅದ ಎರ್ಹಾ ಇಲಾ ತಪಿಗಥ ದಹರಿಮಹಖ ದ .
ಷಾಮಂ ಯಯೇಜನಖಳನ ನ ಇತಯಯ ಯಯೇಜನಖಳ್ಥಗಿಂತ ಹಥಚ ಚ ಯಭ ಕವಥಂದ ರಿಖಣಿಷ  ತಾನಥಮಹದಹಖ
ಅನಥೈತಿಔತಥ ಷಂಬವಿಷ ತುದಥ. IRDA ನಿಂದ ಉಚಚರಿಷರ್ಹಗಿಯ  ವಿವಿಧ ನಿಮಭಖಳು, ನಿೇತಿಷಂಹಿತಥ, (ಅಧಹಮಮ 4
ಯಲ್ಲಾ ಚಚಿಾಷರ್ಹಗಿದಥ) ನಥೈತಿಔ ತಾನಥಮ ಫಗಥೆ ನಿದಥೇಾಶ್ಚಷ ತುದಥ.
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ಇದ ಕಥ ೇಡನ ಮಹುದಥೇ ಉಲಾಂಗನಥ ಆಖದ ಹಹಗಥ ಎಂದ ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳಳಲ ನಿೇತಿ ಷಂಹಿತಥ ಯತಿ ಶಯತ ು
ತಿಳಿಮ ದ ಭ ಕಮ, ವಿಮೆಗಹಯಯ ಭತ ು ಅದಯ ಯತಿನಿಧಿಖಳ ನಿರಿೇಕ್ಷಥಮನ ನ, ಹಿತಹಷಕ್ಟುಖಳನ ನ ಮಹವಹಖಲ
ಭನಸಿ್ನಲ್ಲಾಟಿಿರಿಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ. ವಿಭಹದಹಯಯ ಯಯೇಜನಖಳ ಫದಲ್ಲಗಥ, ಅಧಿಕಹರಿಖಳು ಹಥಚ ಚ, ವಹಮಹಯ ಖ ರಿಖಳ
ಕಹಳಜಿ ಹಿಸಿದಹಖ ತಹಖ ತುದಥ.
2. ಖಕಣಲಕ್ಷಣಖಳು
ನಥೈತಿಔ ತಾನಥಮ ಕಥಲು ಖ ಣಲಕ್ಷಣಖಳು ಇು ಇಯ ತುವಥ:
a) ಷಾಂತ, ನಥೇಯ ಅಥವಹ ಯಥ ೇಕ್ಷ ಯಯೇಜನಖಳಿಗಿಂತ, ಗಹಯಸಔನ ಹಿತಹಷಕ್ಟುಮನ ನ ಮೆೇರ್ಥ ಇರಿಷ ದ .
b) ಔಟ ಿನಿಟಹಿದ ವಿಶ್ಹಾಷ ಹಥ ೇಲ್ಲಸಂಗ್ ಭತ ು ಎರ್ಹಾ ಮಹಹಯ ಭತ ು ಗಹಯಸಔಯ ಮಹಹಯಖಳ ಭತ ು
ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಔಟ ಿನಿಟಹಿದ ವಿಶ್ಹಾಷದಲ್ಲಾ ಇಡಫಥೇಔ , ಇದನ ನ ಷಲತ ು ಎಂದ
ರಿಖಣಿಸಿ.
c) ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ನಿಧಹಾಯಖಳನ ನ ಷಕ್ಟಯಮಗಥ ಳಿಷಲ ಎರ್ಹಾ ಷತಮ ೂಣಾ ಭತ ು ಸ್ಹಔಶ ಿ ಷಂಖತಿಖಳನ ನ
ಫಹಿಯಂಖಡಿಷ ದ
ಕಥಳಗಿನ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ನಥೈತಿಔತಥ ಯಹಜಿ ಭಹಡರ್ಹಗಿಯ  ಂದ ಸ್ಹಧಮತಥ ಆಗಿಯಫಸ ದ :
a) ಎಯಡ

ಯೇಜನಥಖಳನ ನ ನಡ ವಥ, ಂದ

ಔಡಿಮೆ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅಥವಹ ಔಮಶನ್ ನಿೇಡ ದನ ನ

ಇನಥ ನಂದಯ ಜಥ ತಥ ಂದ ಆಯೆು ಭಹಡ ವಹಖ
b) ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಲ್ಲಾಸಿ ಭತ ು ಹಥ ಷದ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳದಕಹುಗಿ ಯರ್ಥ ೇಬನಥಮ ಶ್ಚಪಹಯಷ .
c) ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ಗಥ ತಿುಯ  ವಥೇಳ್ಥ, ಷಂದಬಾಖಳಿಗಥ ಜಹಖೃತಯಹಗಿ, ಮತಿರಿಔು ಕಥಾೈಂಟ್ ಸಔ ು ಅಥವಹ
ಪರ್ಹನ ಬವಿಖಳ ಹಿತಹಷಕ್ಟುಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯ ತುವಥ,

ನಿಮೆಮನಕು ರಿಕ್ಷಿಸಿರಿ 6
ಕಥಳಗಿನ ಅದಯಲ್ಲಾ ಮಹದ ನಥೈತಿಔ ತಾನಥಮ ಖ ಣ ಅಲಾ?
I. ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಷಕ್ಟಯಮ ನಿಧಹಾಯನ ನ ಭಹಡಲ , ಸ್ಹಔಶ ಿ ೂಣಾಭಹಹಿತಿ ಕಥ ಡ ದ .
II. ಗಹಯಸಔನ ವಹಮಹಯ ಗಥ ೇಮತಥ ಭತ ು ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಭಹಹಿತಿಮ ಗಥ ೇಮತಥ ನಿಾಸಣಥ
III. ಗಹಯಸಔನ ಆಷಕ್ಟುಖಳಿಗಿಂತ ಭ ಂದಥ ಷಾಹಿತಹಷಕ್ಟುಮನ ನ ಇರಿಷ ದ
IV. ಷಾಮಂ ಆಷಕ್ಟುಗಿಂತ ಗಹಯಸಔನ ಆಷಕ್ಟು ಭ ಂದಥ ಇರಿಷ ದ .
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ಸಹಯಹಂವ
a) ಇತಯ ಉತನನಖಳಿಗಿಂತ ವಿಮೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಗಹಯಸಔನ ಸ್ಥೇವಥ ಭತ ು ಷಂಫಂಧಖಳ ಹತಯ ಹಥಚ ಚ
ವಿಭಶ್ಹಾತಭಔ.
b) ಸ್ಥೇವಥಮ ಖ ಣಭಟಿದ ಐದ ಯಭ ಕ ಷ ಚಔಖಳು, ವಿಶ್ಹಾಸ್ಹಸಾತಥ, ಬಯಸ್ಥ, ಜವಹಫಹದರಿ, ಯಹನ ಬ ತಿ
ಭತ ು ಗಹಯಸಮ ಸ್ಥೇರಿವಥ.
c) ಗಹಯಸಔ ಜಿೇವಿತಹಧಿಮ ಭೌಲಮು, ಗಹಯಸಔಯ ಜಥ ತಥ ದಿೇಗಾ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಂದ ಸ್ೌಂಡ್ ಷಂಫಂಧನ ನ
ನಿಮಾಸಿ ಅದಯ ಆರ್ಥಾಔ ಯಯೇಜನಖಳನ ನ ದಿೇಗಾ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಡಥಮಫಸ ದ ಎನನಫಸ ದ .
d) ವಿಭಹ ಏಜಥಂಟ್ ಹತಯು, ಗಹಯಸಔ ಸ್ಥೇವಥ ಕ್ಷಥೇತಯದಲ್ಲಾ ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಔಶಿಔಯವಹಗಿದಥ.
e) IRDA ಷಭಖಯ ದ ಯ ನಿಾಸಣಹ ಮಸ್ಥಥ (IGMS) ಹಯಯಂಭಿಸಿದಥ, ಅದ ವಿಮೆ ದ ಯ ಕಥೇಂದಯ ಬಂಡಹಯ ಭತ ು
ಉದಮಭದಲ್ಲಾ ದ ಯ ನಿವಹರಿಷಲ ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣಥ ಂದ ಸ್ಹಧನವಹಗಿ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷ ತುದಥ.
f) ಂಫ ಡ್ಮನ್, ವಿಮೆ ಭತ ು ವಿಮೆಗಹಯಯ

ಯಷಯ ಂದದ ಭ ಲಔ ಉರ್ಥಾೇಕ ನಿಮಭಖಳ ಳಗಥ

ಭಧಮತಿಾ ಭತ ು ಷಲಹಥಗಹಯನಹಗಿ ತಿಾಷ ತುದಥ.
g) ಷಕ್ಟಯಮವಹಗಿ ಕಥೇಳುದ , ಕಹಳಜಿಮನ ನ, ಯತಿಕ್ಟಯಯೆ ನಿೇಡ ದನ ನ ಭತ ು ಷ ಔುವಹಗಿ ಯತಿಕ್ಟಯಯಿಷ ದನ ನ
ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ.
h) ನಥೈತಿಔ ತಾನಥಮ ಷಾಮಂ ಆಷಕ್ಟುಗಿಂತ ಮೊದಲ ಗಹಯಸಔಯ ಆಷಕ್ಟುಮನಿನರಿಷ ದಹಗಿದಥ.

ರಭಕಕ ದಖಳು
a) ಸ್ಥೇವಥ ಖ ಣಭಟಿ
b) ಯಹನ ಬ ತಿ
c) ಇಂಟಿಗಥಯೇಟಥಡ್ ದ ಯ ನಿಾಸಣಹ ಮಸ್ಥಥ (IGMS)
d) ಗಹಯಸಔ ಯಕ್ಷಣಥ ಕಹಯೆದ 1986
e) ಜಿರ್ಹಾ ಗಹಯಸಔ ವಥೇದಿಕಥ
f) ವಿಮೆ ಂಫ ಡ್ಮನ್
g) ದಥೇಸ ಬಹಷಥ
h) ಷಕ್ಟಯಮವಹಗಿ ಕಥೇಳುದ
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i)

ನಥೈತಿಔ ತಾನಥ

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ ಉತಿರಿಸಿರಿ
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದಥ.
ಗಹಯಸಔ ಜಥ ತಥ ದಿೇಗಾಕಹಲದ ಷಂಫಂಧದ ನಿಭಹಾಣದಿಂದ ಸ್ಹಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಾಔ ಯಯೇಜನಖಳ ಮೊತುನ ನ
ಗಹಯಸಔಯ ಜಿೇವಿತಹಧಿಮ ಭೌಲಮ ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದಥ.
ತೃತಿೇಮ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ ವಹಸನ ವಿಮೆ ಕಹನ ನ ಔಡಹಸಮವಹಗಿ ಇಯ ದರಿಂದರಿಂದ ಇದಯ ಚಚಥಾ ಅವಮಔತಥ
ಅಖತಮವಿಲಾವಹಗಿದಥ.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದಥ.
ಔನ ್ಾಭರ್ ರ್ಪಯಟಥಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಿ, 1986 ಯಕಹಯ, ಮಹ ಮಕ್ಟುಮ

ಭಯ ಭಹಯಹಟ ಉದಥದೇವಕಹುಗಿ ಷಯಔ

ಕರಿೇದಿಸಿತಹುಯಥ ಅಯನ ನ ಗಹಯಸಔಯಥಂದ ಗಿೇಾಔರಿಷಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV ಆಗಿದಥ.
ಷಂವಮಹಷದ, ಆಯಥ ೇಖಮಔಯ ಷಂಫಂಧ ಭಹಡ ದಿಲಾ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದಥ.
ಅತಮಂತ ನಿಣಹಾಮಔವಹಗಿಯ ದ , ಷಕ್ಟಯಮವಹಗಿ ಕಥೇಳು ಂದ ಅಂವ ಅಲಾ.
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದಥ.
ಗಹಯಸಔನ ಆಷಕ್ಟುಖಳಿಗಿಂತ ಭ ಂದಥ ಷಾಹಿತಹಷಕ್ಟುಮನ ನ ಇರಿಷ ದ ನಥೈತಿಔ ನಡಳಿಕಥ ಅಲಾ.
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ನಿರ್ಮಮ ರಿಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
_____________ ಂದ ಷಶಿವಹದ ಷ ು ಅಲಾ.
I. ಭನಥ
II. ವಿಮೆ
III. ಮೊಫಥೈಲ್ ಫೇನ್
IV. ಜಿೇನ್್ ಜಥ ೇಡಿ
ರಶೆು 2
_______________ ಸ್ಥೇವಥ ಖ ಣಭಟಿದ ಷ ಚಔವಹಗಿಯ ದಿಲಾ.
I. ಫ ದಿಧಂತಿಕಥ
II. ವಿಶ್ಹಾಸ್ಹಸಾತಥ
III. ಯಹನ ಬ ತಿ
IV. ಜವಹಫಹದರಿ
ರಶೆು 3
ಬಹಯತದಲ್ಲಾ _______________ ವಿಮೆ ಔಡಹಸಮ.
I. ಟಹರಿನ ತೃತಿೇಮ ಕ್ಷದ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ
II. ಭನಥ ಪಥೈರ್ ವಿಮೆ
III. ದಥೇಶ್ಚೇಮ ಯಮಹಣಕಹುಗಿ ಯಮಹಣ ವಿಮೆ
IV. ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ
ರಶೆು 4
ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಭಹ ವಥಚಚ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡ  ವಿಧಹನಖಳು __________ ಆಗಿದಥ
I. ಭಯ ವಿಮೆ
II. ವಿನಹಯಿತಿ
III. ಷಸ ವಿಮೆ
IV. ರಿಮಹಯಿತಿ
57

ರಶೆು 5
ತನನ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಫಗಥೆ ದ ಯ

ಹಥ ಂದಿಯ  ಂದ

ಗಹಯಸಔನ , IRDAಮನ ನ , ಇದಯ ಭ ಲಔ

ಷಂಕ್ಟಾಷಫಸ ದ .
I. IGMS
II. ಜಿರ್ಹಾ ಗಹಯಸಔ ವಥೇದಿಕಥ
III. (Ombudsman) ಸ್ಹಾಜನಿಔ ತನಿಖಹಧಿಕಹರಿ
IV. IGMS ಅಥವಹ ಜಿರ್ಹಾ ಗಹಯಸಔ ವಥೇದಿಕಥ ಅಥವಹ (Ombudsman) ಸ್ಹಾಜನಿಔ ತನಿಖಹಧಿಕಹರಿ
ರಶೆು 6
ಔನ ್ಾಭರ್ ರ್ಪಯಟಥಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಿ ಇದನ ನ ಮಸರಿಷ ತುದಥ:
I. ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ವಿಯ ದಧ ದ ಯ
II. ಅಂಖಡಿಮಯ ವಿಯ ದಧ ದ ಯ
III. ಫಹಯಾಂಡ್ ವಿಯ ದಧ ದ ಯ
IV. ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು, ಫಹಯಾಂಡ್ ಭತ ು ಅಂಖಡಿಮಯ ವಿಯ ದಧ ದ ಯ
ರಶೆು 7
___________ 20 ಲಕ್ಷ ಯಥಗಿನ ಷಯಔ ಖಳ ಅಥವಹ ಸ್ಥೇವಥಖಳ ಭೌಲಮ ಭತ ು ರಿಹಹಯ ಸಕ್ಟುನ ಅಲ್ಲಾ ವಿಶಮಖಳಲ್ಲಾ
ಅಧಿಕಹಯಖಳ ಕಹಮಾವಹಮಪಿು ಹಥ ಂದಿಯ ತ ುದಥ.
I. ಉಚಚ ನಹಮಮಹಲಮ
II. ಜಿರ್ಹಾ ವಥೇದಿಕಥ
III. ಯಹಜಮ ಆಯೇಖ
IV. ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಆಯೇಖ
ರಶೆು 8
ಗಹಯಸಔ ಷಂಫಂಧದಲ್ಲಾ ಇದ ಮೊದಲ ಆಔಶಾಣಥ ದಹಕಲ್ಲಷ ದ :
I. ಆತಭವಿಶ್ಹಾಷದ ಭ ಲಔ
II. ಷಭಮದಲ್ಲಾಯ ದಯ ಭ ಲಔ
III. ಆಷಕ್ಟು ತಥ ೇರಿಷ  ಭ ಲಔ
IV. ಆತಭವಿಶ್ಹಾಷದ ಭ ಲಔ, ಷಭಮದಲ್ಲಾಯ ದಯ ಭ ಲಔ, ಆಷಕ್ಟು ತಥ ೇರಿಷ  ಭ ಲಔ
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ರಶೆು 9
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆುಭಹಡಿ:
I. ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ನಥೈತಿಔ ತಾನಥಮ ಅಸ್ಹಧಮ
II. ನಥೈತಿಔ ತಾನಥಮ ವಿಭಹ ಏಜಥಂಟಿಯಗಥ ಅನಿವಹಮಾಲಾ
III. ನಥೈತಿಔ ತಾನಥಮ ಏಜಥಂಟ್ ಭತ ು ವಿಮೆಗಹಯಯ ನಡ ವಥ ನಂಬಿಗಥ ಅಭಿೃದಿಧಮಹಖಲ ಷಹಹಮವಹಖ ದ
IV. ನಥೈತಿಔ ತಾನಥಮ ಉನನತ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಭಹತಯ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ
ರಶೆು 10
ಷಕ್ಟಯಮವಹಗಿ ಕಥೇಳುದ ಇದನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ:
I. ಸಿೇಔಾರಿಗಥ ಖಭನ ಕಥ ಡ ದ .
II. ಸ್ಹಂದಭಿಾಔ ಮೆಚ ಚಗಥ ಭತ ು ಭ ಖ ಳ್ಳ ನಖ ದ .
III. ಯತಿಕ್ಟಯಯೆ ನಿೇಡ ದ
IV. ಸಿೇಔರ್ ಅರಿಗಥ ಖಭನ ನಿೇಡ ದ , ಸ್ಹಂದಭಿಾಔ ಮೆಚ ಚಗಥ ನಿೇಡ  ಭತ ು ಕ್ಟಯ ನಗಥ ನಿೇಡ ದ ಭತ ು
ಯತಿಕ್ಟಯಯೆ ನಿೇಡ ದ

ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದಥ.
ವಿಮೆ ಂದ ಷಶಿವಹದ ಷ ು ಅಲಾ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I ಆಗಿದಥ.
ಫ ದಿಧಂತಿಕಥ ಸ್ಥೇವಥ ಖ ಣಭಟಿದ ಷ ಚಔವಹಗಿಯ ದಿಲಾ.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I ಆಗಿದಥ.
ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಮೊೇಟಹರಿನ ತೃತಿೇಮ ಕ್ಷದ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ ವಿಮೆ ಔಡಹಸಮ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದಥ.
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ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಭಹ ವಥಚಚ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡ  ವಿಧಹನಖಳು ವಿನಹಯಿತಿ ಆಗಿದಥ
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I ಆಗಿದಥ.
ತನನ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಫಗಥೆ ದ ಯ

ಹಥ ಂದಿಯ  ಂದ

ಗಹಯಸಔನ , IRDAಮನ ನ , IGMS ಭ ಲಔ

ಷಂಕ್ಟಾಷಫಸ ದ .
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV ಆಗಿದಥ.
ಔನ ್ಾಭರ್ ರ್ಪಯಟಥಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು, ಫಹಯಾಂಡ್ ಭತ ು ಅಂಖಡಿಮಯ ವಿಯ ದಧ ದ ಯ ಇದನ ನ
ಮಸರಿಷ ತುದಥ:
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದಥ.
ಜಿರ್ಹಾ ವಥೇದಿಕಥ 20 ಲಕ್ಷ ಯಥಗಿನ ಷಯಔ ಖಳ ಅಥವಹ ಸ್ಥೇವಥಖಳ ಭೌಲಮ ಭತ ು ರಿಹಹಯ ಸಕ್ಟುನ ಅಲ್ಲಾ ವಿಶಮಖಳಲ್ಲಾ
ಅಧಿಕಹಯಖಳ ಕಹಮಾವಹಮಪಿು ಹಥ ಂದಿಯ ತ ುದಥ
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV ಆಗಿದಥ.
ಗಹಯಸಔ ಷಂಫಂಧದಲ್ಲಾ ಆತಭವಿಶ್ಹಾಷದ ಭ ಲಔ, ಷಭಮದಲ್ಲಾಯ ದಯ ಭ ಲಔ, ಆಷಕ್ಟು ತಥ ೇರಿಷ  ಭ ಲಔ
ಮೊದಲ ಆಔಶಾಣಥ ದಹಕಲ್ಲಷರ್ಹಖ ದ :
ಉತಿಯ 9
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದಥ.
ನಥೈತಿಔ ತಾನಥಮ ಏಜಥಂಟ್ ಭತ ು ವಿಮೆಗಹಯಯ ನಡ ವಥ ನಂಬಿಗಥ ಅಭಿೃದಿಧಮಹಖಲ ಷಹಹಮವಹಖ ದ
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV ಆಗಿದಥ.
ಷಕ್ಟಯಮವಹಗಿ ಕಥೇಳುದ , ಸಿೇಔರ್ ಅರಿಗಥ ಖಭನ ನಿೇಡ ದ , ಸ್ಹಂದಭಿಾಔ ಮೆಚ ಚಗಥ ನಿೇಡ  ಭತ ು ಕ್ಟಯ ನಗಥ
ನಿೇಡ ದ ಭತ ು ಯತಿಕ್ಟಯಯೆ ನಿೇಡ ದನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ.
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ಅಧಹಯಮ 3
ಔಕಂದಕಕೆ ಯತೆ ನಿವ್ಹಯಣಹ ಕಹಮಯವಿಧಹನ
ಅಧಹಯಮ ರಿಚಮ
ಅಲ್ಲಾ, ಭ ಲಬ ತವಹಗಿ ವಿಮೆ ಉದಮಭ ಸ್ಥೇವಹ ಯಷ ುತ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಗಹಯಸಔಯ ನಿರಿೇಕ್ಷಥಖಳು ನಿಯಂತಯವಹಗಿ
ಹಥಚ ಚತಿುವಥ ಹಹಖ

ಷಲ್ಲಾಷಫಥೇಕಹಗಿಯ  ಸ್ಥೇವಥಖಳ ಖ ಣಭಟಿದ ಫಗಥೆ ಅಷಭಹಧಹನ ಎಂದಿಖ

ಉತನನ ಆವಿಷಹುಯಖಳು ಹಹಖ

ಆಧ ನಿಔ ತಂತಯಜ್ಞಹನ ಫಳಕಥಯಿಂದ ಫಥಂಫಲ್ಲಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ಗಹಯಸಔ ಸ್ಥೇವಥ

ಭಟಿದಲ್ಲಾ ಖಭನಹಸಾ ಷ ಧಹಯಣಥ ಇದಥದಯ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ

ಕಥಟಿದಹಗಿ

ಇಯ ತುದಥ. ನಿಯಂತಯ

ಷಸ, ಉದಮಭು ಗಹಯಸಔಯ ಅಷಭಹಧಹನ ಭತ ು ಔಳಥ ಚಿತಯ

ಅನ ಬವಿಷ ತುದಥ.

ಜಿೇಂತವಹಗಿ

ಈ

ರಿಸಿಥತಿಗಥ

ಷಕಹಾಯ

ಭತ ು

ನಿಮಂತಯಣಗಥ ಳಿಷ ಯ ಉಔಯಭಖಳನ ನ ಕಥೈಗಥ ಂಡಿದಹದಯಥ.
ಐಆಡಿಾಎ ನಿಮಭಖಳು ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಗಹಯಸಔ ನಿಯ ಪಿಷಲ ಹಥ ಂದಿಯ  ವಿವಿಧ ಸ್ಥೇವಥಖಳಿಗಥ ಕಹಮಾಶ್ಚೇಲತಥಮ
ಷಭಮನ ನ (ಟಿಎಟಿ) ಕಚಿತವಹಗಿ ನಿಣಾಯಿಷ ತಥುದಥ. ಇುಖಳು, 2002 IRDA (ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ 'ಆಷಕ್ಟುಖಳು
ನಿಮಭಹಳಿಖಳು ಯಕ್ಷಣಥ) ಬಹಖವಹಗಿವಥ. ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ರಿಣಹಭಕಹರಿ ದ ಯ ನಿವಹಯಣಹ ಮಸ್ಥಥಮನ ನ
ಹಥ ಂದಿಯ  ಅಖತಮವಿದಥ ಭತ ು IRDA ಅದಕಥು ಭಹಖಾದಶ್ಚಾಖಳನ ನ ಷೃಷ್ಟ್ಿಸಿದಥ.
ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು
A. ಔ ಂದ ಕಥ ಯತಥ ನಿವಹಯಣಹ ಕಹಯ್ಡ್ಾ ವಿಧಹನ - ಗಹಯಸಔ ನಹಮಮಹಲಮಖಳು, ಂಫ ಡ್ಮನ್
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A. ಔ ಂದ ಕಥ ಯತಥ ನಿವಹಯಣಹ ಕಹಯ್ಡ್ಾ ವಿಧಹನ - ಗಹಯಸಔ ನಹಮಮಹಲಮಖಳು, ಂಫ ಡ್ಮನ್
1. ಏಕ್ರೀಔೃತ ದ ಯಕ ನಿಯಸಣಹ ಯಸೆೆ (IGMS
IRDA ಷಭಖಯ ದ ಯ
ಯಥರ್ಪಸಿಟರಿಮನ ನ

)

ನಿಾಸಣಹ ಮಸ್ಥಥ (IGMS) ಹಯಯಂಭಿಸಿದಥ ಅದ

ಭತ ು

ಉದಮಭದಲ್ಲಾ

ಷಂಔಶಿ

ನಿವಹಯಣಹ

ವಿಮೆ ದ ಯ

ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣಥ

ಂದ

ಡಥೇಟಹ ಕಥೇಂದಯ
ಸ್ಹಧನವಹಗಿ

ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷ ತುದಥ.
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ತಭಭ ಹಲ್ಲಸಿ ವಿಯಖಳು ಈ ಮಸ್ಥಥಮಲ್ಲಾ ನಥ ಂದಣಿ ಅಯ ದ ಯ ರ್ಹಡ್ೆ ಭಹಡಫಸ ದ .
ದ ಯ ಖಳನ ನ ನಂತಯ ಆಮಹ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಿಗಥ ಯವಹನಿಷರ್ಹಖ ುದ .
ಔಕಂದಕಕೆ ಯತೆ ನಿವ್ಹಯಣಹ ಕಹಮಯವಿಧಹನ
IGMS ದ ಯ ಖಳು ಭತ ು ಅಯ ರಿಹಹಯಕಹುಗಿ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡ ಷಭಮ ತಥು ಭಹಡಫಸ ದ . ದ ಯ ಖಳನ ನ ಈ
ಕಥಳಗಿನ URL ನಲ್ಲಾ ನಥ ೇಂದಣಿ ಭಹಡಫಸ ದ :
http://wwwpolicyholder.gov.in/intergrated_Gievance_Management.aspx
2. ದಿ ಔನ ್ೂಭರ್ ಪ್ರರಟೆಕ್ಷನ್ ಆಟ್ಿ, 1986
ರಭಕಕ
ಈ ಆಕ್ಿ "ಗಹಯಸಔಯ ಆಷಕ್ಟು ಉತುಭ ಯಕ್ಷಣಥ ದಗಿಷಲ ಭತ ು ಗಹಯಸಔನ ವಿವಹದಖಳ ಭಯ ಹತಿಗಹಗಿ ಗಹಯಸಔ
ಭಂಡಳಿಖಳು ಭತ ು ಇತಯ ಅಧಿಕಹರಿಖಳ ಸ್ಹಥನಥಗಥ ಅಕಹವ ಭಹಡಲ " ಅಂಗಿೇಔರಿಷರ್ಹಯಿತ . ಈ ಕಹಯಿದಥ
ಗಹಯಸಔ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ (ತಿದ ದಡಿ) ಕಹಯಿದಥ, 2002 ಯಲ್ಲಾ ತಿದ ದಡಿಭಹಡರ್ಹಯಿತ .
ಕಹಯಿದಥಮಡಿ ದಗಿಸಿದ ಕಥಲು ವಹಮಖಹಮನಖಳು ಕಥಳಗಿನಂತಥ ಇವಥ:
ವ್ಹಯಖ್ಹಯನ
"ಸ್ಥೇವಥ" ಷಂಬಹಮ ಫಳಕಥದಹಯರಿಗಥ ಲಬಮವಹಖ ಂತಥ ಭಹಡರ್ಹಖ  ಮಹುದಥೇ ವಿಯಣಥಮ ಸ್ಥೇವಥ ಎಂದ ಅಥಾ
ಭತ ು ವಿದ ಮತ್ ಅಥವಹ ಇತಯ ವಕ್ಟು, ಫಥ ೇಡ್ಾ ಅಥವಹ ಷತಿ ಅಥವಹ ಎಯಡ , ಷತಿ ನಿಭಹಾಣ, ಭನಯಂಜನಥ,
ಭನಥ ೇಯಂಜನಹ ಅಥವಹ ಷ ದಿದ ಅಥವಹ ಇತಯ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ purveying ಫಹಮಂಕ್ಟಂಗ್, ಸಣಕಹಷ , ವಿಮೆ,
ಸ್ಹಖಣಥ, ಷಂಷುಯಣಥ, ೂಯಥೈಕಥ ಷಂಫಂಧವಹಗಿ ಸ್ೌಲಬಮಖಳನ ನ ದಗಿಷ ುದ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ. ಆದಯಥ ಚಹಜ್ಾ ಅಥವಹ
ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಸ್ಥೇವಥಮ ಂದ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಉಚಿತವಹಗಿ ಮಹುದಥೇ ಸ್ಥೇವಥಮ ಷಲ್ಲಾಷ ದನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ುದಿಲಾ.
ವಿಮೆ ಂದ ಸ್ಥೇವಥಮಹಗಿ ಸ್ಥೇರಿಷರ್ಹಗಿದಥ
"ಗಹಯಸಔ" ಮಹುದಥೇ ಮಕ್ಟು ಎಂದಥಾ, ಇಯ
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 ರಿಖಣನಥಮಲ್ಲಾ ಮಹುದಥೇ ಷಯಔ ಖಳ ಕಥ ಳುಳವಿಕಥ ಭತ ು ಷಯಔ ಖಳ ಮಹುದಥೇ ಫಳಕಥದಹಯರಿಗಥ
ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ. ಆದಯಥ ಭಯ ಭಹಯಹಟಕಥು ಅಥವಹ ಮಹುದಥೇ ವಹಣಿಜಮ ಉದಥದೇವಕಹುಗಿ ಅಥವಹ ಇಂತಸ
ಷ ುಖಳನ ನ ಡಥದ ಕಥ ಳುಳ ಮಕ್ಟುಯಫಫನನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ುದಿಲಾ
 ಹಥೈರ್ಸಾ

ಅಥವಹ

ರಿಖಣನಥಮಲ್ಲಾ

ಮಹುದಥೇ

ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ

ಭತ ು

ಸ್ಥೇವಥಖಳ

ಪರ್ಹನ ಬವಿ

ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ.
"ದಥ ೇಶ" ಯದವಾನದ ಖ ಣಭಟಿ, ಷಾಯ  ಭತ ು ವಿಧಹನದಲ್ಲಾ ಮಹುದಥೇ ತು, ಅಷಂೂಣಾತಥ, ಔ ಂದ ಕಥ ಯತಥ
ಎಂದಥಾ ಮಹುದಥೇ ಕಹನ ನ ಅಥವಹ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ನಿಾಹಿಷ  ಅಖತಮವಿದಥ ಅಥವಹ ಂದ ಅನ ಖ ಣವಹಗಿ
ಅಥವಹ ಇನಹಮುದಥೇ ಸ್ಥೇವಥಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಮಕ್ಟುಮ ನಿಾಹಿಷಫಥೇಕಥಂದ ಇದ ಅಯ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಾದಥ.
"ದ ಯಕ" ಂದ ದ ಯ ದಹಯರಿಂದ ಭಹಡಿದ ಫಯಣಿಗಥಮಲ್ಲಾ ಮಹುದಥೇ ಆಯಥ ೇ ಎಂದಥಾ:
 ನಹಮಮಲಾದ ಹಿವಹಟ ಅಥವಹ ನಿಫಾಂಧಿತ ಹಿವಹಟ ಅಳಡಿಸಿಕಥ ಂಡಿಯ ದ
 ಅಯ ಕರಿೇದಿಷರ್ಹದ ಷ ುಖಳು ಂದ ಅಥವಹ ಹಥಚಿಚನ ದಥ ೇಶಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ ಫಳಲ ತಿುಯ ವಹಖ
 ಅಯ ನಥೇಮಸಿದ ಅಥವಹ ಡಥದಿದದ ಸ್ಥೇವಥಖಳು ಮಹುದಥೇ ವಿಶಮದ ಕಥ ಯತಥಯಿಂದ ಫಳಲ ತಿುದಯದ ಥ
 ಚಹಜ್ಾ

ದಯ,

ಕಹನ ನಿನ

ಭ ಲಔ ಸಿಥಯ

ಅಥವಹ ಹಮಕಥೇಜಿನಲ್ಲಾ ತಥ ೇರಿಷಲಟ್ಿ

ಯಭಹಣದ

ಅಳತಥಮೇರಿದಯಥ
 ಜಿೇ ಭತ ು ಬದಯತಥಮನ ನ ಅಹಮಕಹರಿ ಎಂಫ ದನ ನ ಫಳಸಿದ ಮೆೇರ್ಥ ಷಯಔ ಖಳನ ನ ಸ್ಹಾಜನಿಔರಿಗಥ
ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಿದಹಖ ಮಹುದಥೇ ಕಹನ ನಿನ ನಿಮಭಖಳ ಮತಿರಿಔುವಹಗಿ
ವಿಶಮಖಳ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಭತ ು ಷ ುಖಳ ಫಳಕಥಮನ ನ ರಿಣಹಭ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ
ಯದಶ್ಚಾಷಲ ವಹಮಹರಿ ಅಖತಮ.
"ಗಹರಸಔ ವ್ಹಯಜಯ" ಂದ ದ ಯ ಭಹಡರ್ಹದ ಮಹ ಮಕ್ಟು ವಿಯ ದಧ, ಅನ ಅದನ ನ ತಿಯಷುರಿಷ ತಹುನಥ ಭತ ು ದ ಯ
ಳಗಥ ಂಡಿಯ  ಆಯಥ ೇದ ಕಂಡಿಷ ತಹುನಥ, ಅಲ್ಲಾ ವಿವಹದ ಎಂದಥಾ.
a) ಗಹರಸಔ ವಿವ್ಹದಖಳ ನಿವ್ಹಯಣಹ ಏಜೆನಿ್ಖಳು.
“ಗಹಯಸಔ ವಿವಹದಖಳ ನಿವಹಯಣಹ ಏಜಥನಿ್ಖಳು” ಯತಿ ಜಿರ್ಥಾ ಭತ ು ಯಹಜಮದಲ್ಲಾ ಭತ ು ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಭಟಿದಲ್ಲಾ
ಸ್ಹಥಪಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
i.

ಜಲ್ಹಾ ವ್ೆೀದಿಕೆ
 ವಥೇದಿಕಥಮಲ್ಲಾ, ಸಔ ು ಷಯಔ ಖಳು ಅಥವಹ ಸ್ಥೇವಥಖಳ ಭತ ು ರಿಹಹಯ ಭೌಲಮ ಯ .20 ಲಕ್ಷ ಯಥಗಥ ಅಲ್ಲಾ
ದ ಯ ಖಳನ ನ, ನಥ ೇಡಿಕಥ ಳುಳ ಕಹಮಾವಹಮಪಿು ಇದಥ.
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 ಜಿರ್ಹಾ ವಥೇದಿಕಥ ಸಿವಿಲ್ ನಹಮಮಹಲಮವೊಂದಯಲ್ಲಾ ಷ ಔು ನಿಾಸಣಥಗಹಗಿ ಷಲ ವಹಗಿ ಅದಯ ತಿೇುಾ
ಔಳುಹಿಷಲ ಅಧಿಕಹಯ ಇದಥ.

ii.

ಯಹಜಯ ಆಯೀಖ
 ಈ ನಿವಹಯಣಹ ಹಯಧಿಕಹಯ ರಿಜಿನಲ್, ಮೆೇಲಭನವಿ ಭತ ು ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣಹ ನಹಮಮವಹಮಪಿು ಹಥ ಂದಿದಥ.
 ಇದ ಜಿರ್ಹಾ ವಥೇದಿಕಥ ಮೆೇಲಭನವಿಮನ ನ ಭನಯಂಜಿಷ ದ .
 ಇದ ಮಹುದಥೇ ಸಔ ು ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಷ ುಖಳ / ಸ್ಥೇವಥ ಭತ ು ರಿಹಹಯ ಭೌಲಮ, ಯ 20 ಲಕ್ಷ ಕ್ಟುಂತ
ಜಹಸಿು 100 ಲಕ್ಷ ಯ ಹಯಿಖಳ ಮೇಯ ುದಿಲಾದಿಯ 

ದ ಯ ಖಳನ ನ ಭನಯಂಜಿಷ  ಭ ಲ

ನಹಮಮವಹಮಪಿು ಹಥ ಂದಿದಥ.
 ಇತಯಥ ಅಧಿಕಹಯ ಜಿರ್ಹಾ ವಥೇದಿಕಥಮನ ನ ಹಥ ೇಲ ತುವಥ.
iii. ಯಹಷ್ಟರೀಮ ಆಯೀಖ
 ಕಹಯಿದಥಮಡಿ ಸ್ಹಥಪಿಸಿದ ಅಂತಿಭ ಹಯಧಿಕಹಯ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಆಯೇಖ ಆಗಿದಥ.
 ಇದ ರಿಜಿನಲ್, ಮೆೇಲಭನವಿ ಹಹಖ ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣಹ ನಹಮಮವಹಮಪಿು ಹಥ ಂದಿದಥ.
 ಇದ ಯಹಜಮ ಆಯೇಖ ಜಹರಿಗಥ ಆದಥೇವ ಫಂದ ಮೆೇಲಭನವಿಖಳ ವಿಚಹಯಣಥ ಭತ ು ಅದಯ ಭ ಲ
ವಹಮಪಿುಮಲ್ಲಾ ಇದ ಷ ುಖಳ / ಸ್ಥೇವಥಖಳು ಭತ ು ರಿಹಹಯ 100 ಲಕ್ಷ ಮೇರಿದ ಸಔ ು ವಿವಹದಖಳನ ನ,
ಅಲ್ಲಾ ಭನಯಂಜಿಷ ತಥುದಥ.
 ಇದ ಯಹಜಮ ಆಯೇಖ ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣಥಮನ ನ ನಥ ೇಡಿಕಥ ಳುಳ ನಹಮಮವಹಮಪಿು ಹಥ ಂದಿದಥ.
ಎರ್ಹಾ ಭ ಯ ಏಜಥನಿ್ಖಳು ಸ್ಹಾಜನಿಔ ನಹಮಮಹಲಮದ ಅಧಿಕಹಯನ ನ ಹಥ ಂದಿವಥ.
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ಚಿತರ 1: ಔಕಂದಕಕೆ ಯತೆ ನಿವ್ಹಯಣಹ ಚಹನಲೊಳು

ನಹಯಯ್ದಔವ್ಹಹನಿಖಳು

ಯಹಷ್ಟರೀಮಆ

ಯಹಜಯಆಯೀ

ಜಲ್ಹಾವ್ೆೀದಿ

ಯೀಖ

ಖ

ಕೆ

ಅಧಿಷ ಚನಥಭ ಲಔ
ಕಥೇಂದಯಷಕಹಾಯಸ್ಹಥಪಿ

ಭನಯಂಜಷಕ


ಸಿದ

ಷಯಔ ಖಳುಅಥವಹಸ್ಥೇವಥ



ಜಮಷಕಹಾಯುಸ್ಹಥಪಿಸಿ

ಷಕಹಾಯುಸ್ಹಥಪಿಸಿ

ಷಯಔ ಖಳ /

ಸ್ಥೇವಥಖಳಭೌಲಮಭತ ುಷ
ರಿದ ಗಿಷ ುದ ,ಮಹು

ಲಮದ,

ದಥೇಂದ ವಥೇಳ್ಥ,

ಮಹುದಥೇಂದ ವಥೇಳ್ಥ,

ಸಔ ು,ಅಲ್ಲಾದ ಯ ಖಳು

ಸಔ ುಅಲ್ಲಾದ ಯ ಖಳುಯ
ಕಥ ೇಟಿಮೇರಿದಲ್ಲಾ;

ಭತ ು


ಭನಯಂಜಿಷಯ
 ಮಹುದಥೇಂ
ದ ವಥೇಳ್ಥಅಲ್ಲಾದ
ಯ ಖಳುಷಯಔ ಖ
ಳ/

ಯ 20 ಲಕ್ಷಮೇರಿದಲ್ಲಾ,

ಭೌಲಮುಯ 20

ಆದಯಥಯ 1

ಲಕ್ಷಮೇರಿದಿದದಲ್ಲ.ಾ

ಕಥ ೇಟಿಮೇರಿದಿದದಲ್ಲಾ;

 ಮಹುದಥೇಯಹಜಮಷಮತಿಆ
ದಥೇವದವಿಯ ದಧಮೆೇಲಭನವಿ

ಯತಿಜಿರ್ಥಾಮಲ್ಲಾಯಹಜಮ

ಭನಯಂಜಷಕ
ಯ

ಖಳಭತ ುರಿಹಹಯಭೌ

1

ಂದ ಯಹಜಮದಲ್ಲಾಯಹ

ಯಹಜಮದಥ ಳಗಥಜಿರ್ಹಾವಥೇ
ದಿಕಥಆದಥೇವದವಿಯ ದಧಮೆೇ
ಲಭನವಿ

b) ದ ಯಕ ಷಲ್ಲಾಷಲಕ ವಿಧಹನ
ಮೆೇಲ್ಲನ ಎರ್ಹಾ ಭ ಯ ನಿವಹಯಣಹ ಭಹದಮಭಖಳಲ್ಲಾ ದ ಯನ ನ ಷಲ್ಲಾಷ  ವಿಧಹನ ತ ಂಫಹ ಷಯಳವಹಗಿದಥ.
ಯಹಜಮ ಆಯೇಖ ಭತ ು ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಆಯೇಖಕಥು ದ ಯನ ನ ದಹಕಲ್ಲಷ  ಅಥವಹ ಭನವಿ ಎಂಫ ದನ ನ ಷಲ್ಲಾಷ 
ಮಹುದಥೇ ವ ಲು ಇಲಾ. ದ ಯ ಫಿಮಹಾದ ದಹಯನ ಷಾತುಃ ಅಥವಹ ಅಯ ಅಧಿಔೃತ ಏಜಥಂಟ್ ಷಲ್ಲಾಷ ದನ ನ
ಭಹಡಫಸ ದ . ಇದ ವಥೈಮಕ್ಟುಔವಹಗಿ ಷಲ್ಲಾಷಫಸ ದ ಅಥವಹ ಅಂಚಥಮ ಭ ಲಔ ಔಳುಹಿಷಫಸ ದ . ಇದ
ಮಹುದಥೇ ಕ್ಟೇಲ ದ ಯನ ನ ದಹಕಲ್ಲಷ  ಉದಥದೇವಕಹುಗಿ ಅಖತಮವಿಯ ದಿರ್ಹಾ ಎಂಫ ದನ ನ ಖಭನಿಷಫಸ ದ .
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c) ಗಹರಸಔ ವ್ೆೀದಿಕೆ ಆದೆೀವಖಳು
ವಥೇದಿಕಥಗಥ, ಷ ುಖಳ ವಿಯ ದಧ ದ ಯ

ಅಥವಹ ಸ್ಥೇವಥಖಳು ಸ್ಹಬಿೇತಹದಯಥ, ದ ಯ , ಳಗಥ ಂಡಿಯ 

ಆಯಥ ೇಖಳು, ಷ ಚಿಸಿದ ಮಹುದಥೇ ದಥ ೇಶಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ ಫಳಲ ತಿುದಿದಯ ದ ತೃಪಿು ಇಯ  ವಥೇಳ್ಥ, ವಥೇದಿಕಥಮ
ಂದ ಕ್ಷದ ವಿಯ ದಧ ಈ ಕಥಳಗಿನ ನಿದಥೇಾವನ ಭಹಡ  ಆದಥೇವನ ನ ನಿೇಡಫಸ ದ .
i.

ದ ಯ ದಹಯಯ

(ಅಥವಹ

ವಿಮೆ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ

ಪಿಯೇಮಮಂ)

ದಯ,

ದ ಯ ಖಳನ ನ

ಹತಿಷ 

ಆಯಥ ೇಖಳನ ನ ಭಯಳಲ
ii. ವಿಯ ದಧ ಕ್ಷದ ನಿಲಾಕ್ಷಾದಿಂದಹಗಿ ಗಹಯಸಔ ಅನ ಬವಿಸಿದ ಮಹುದಥೇ ನಶಿ ಅಥವಹ ಗಹಮಗಥ ಂಡ ಇಂತಸ
ಯಭಹಣನ ನ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ರಿಹಹಯ ಥಯಧಹನಿಷ ದ .
iii. ಯಶ್ಥನಮಲ್ಲಾಯ  ಸ್ಥೇವಥಖಳ ಕಥ ಯತಥಖಳು ಅಥವಹ ನ ಮನತಥಖಳನ ನ ತಥಗಥದ ಹಹಔ ದ .
iv. ನಹಮಮಷಭಭತಲಾದ ಹಿವಹಟ

ಅಬಹಮಷ ಅಥವಹ ನಿಫಾಂಧಿತ ಹಿವಹಟ

ನಿಲ್ಲಾಷಲ

ಅಥವಹ

ುನಯಹತಿಾಷದಥ ಇಯಲ
v. ಕ್ಷಖಳಿಗಥ ಷ ಔು ಫಥರ್ಥ ನಿೇಡಲ
d) ದ ಯಕಖಳ ಷಾಬಹ
ಭ ಯ ವಥೇದಿಕಥಖಳ ಫಸ ತಥೇಔ ಗಹಯಸಔಯ ವಿವಹದಖಳು ವಿಮೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ವಹಮಹಯ ಕಥಳಗಿನ ವಿಬಹಖಖಳಲ್ಲಾ
ಬಿೇಳುತುವಥ
i.

ಷಭಥಾನಥಖಳ ಇತಮಥಾದಲ್ಲಾ ವಿಳಂಫ

ii. ಷಭಥಾನಥಖಳ ಇತಮಥಾ ಭಹಡದಥ
iii. ಷಭಥಾನಥಖಳ ನಿಯಹಔಯಣ
iv. ನಶಿದ ರಿಭಹಣ
v. ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಮಭಖಳು, ಶಯತ ುಖಳು ಇತಹಮದಿ.
3. ಇನಕುಯೆನ್್ ಂಫಕಡ್ಮನ್
ವಿಭಹ ಕಹಯೆದ 1938 ಅಧಿಕಹಯದ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಕಥೇಂದಯ ಷಕಹಾಯ ನವಥಂಫರ್ 11, 1998 ಯಂದ ಅಧಿಔೃತ ಯಔಟಣಥಯಿಂದ
ಯಔಟವಹದ ಗಥಝೆಟ್, ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಔ ಂದ ಕಥ ಯತಥ ನಿಮಭಖಳ ನಿವಹಯಣಹ, 1998 ಅನ ನ ಭಹಡಿತ . ಈ
ನಿಮಭಖಳು ಉಳಿದ, ಎರ್ಹಾ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ವಿಮೆಮ ಅಂದಯಥ ಮಕ್ಟುಮ ಸ್ಹಭಥಮಾದಲ್ಲಾ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡ ವಿಭಹ, ಜಿೇನ
ಭತ ು ಜಿೇವಿಮೆ ಹಥ ಯತ ಡಿಷ  ವಿಭಹ ಅನಾಯಿಷ ತುವಥ.
ಈ ನಿಮಭಖಳ ಉದಥದೇವ ರಿಣಹಭಕಹರಿ, ದಕ್ಷತಥ ಭತ ು ನಿಶಕ್ಷಹತ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ವಥಚಚದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ
ಬಹಖವಹಗಿ ಸಣ ಕಥಾೈಭ ಭಹಡ  ನಥರ್ಥವಹಷಕಥು ಎರ್ಹಾ ದ ಯ ಖಳನ ನ ಇತಮಥಾ ಭಹಡ ದ ಆಗಿದಥ.
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ಒಂಫಕಡ್ಮನ್ ವಿಮೆಗಹಯ ಭತಕಿ ವಿಭಹದಹಯನ ಯಷ್ಯ ್ಂದದ ಭ ಲಔ, ಉಲ್ೆಾೀಕ ನಿಮಭಖಳ ಳಗೆ ಭಧಯತ್ತಯ
ಭತಕಿ ಷಲಹೆಗಹಯನಹಗ ತ್ತಯಷಫಸಕದಕ.
ಂಫಕಡ್ಮನ್ ನಿಧಹಯಯ ಸಿಾೀಔರಿಷಕ ಅಥವ್ಹ ದ ಯಕ ತ್ತಯಷುರಿಷಕ ಎಂಫಕದಕ, ಅಂತ್ತಭ ಆಗದೆ.
a) ಂಫಕಡ್ಮನ್ ಗೆ ದ ಯಕ
ಂಫ ಡ್ಮನ್ ಭಹಡಿದ ಮಹುದಥೇ ದ ಯ ವಿಮೆ ಭಹಡರ್ಹದ ಅಥವಹ ಅಯ ಕಹನ ನ ಉತುಯಹಧಿಕಹರಿಖಳಿಂದ
ಷಹಿ ಹಹಕ್ಟದ, ಫಯಣಿಗಥಮಲ್ಲಾ ಇಯಫಥೇಔ , ಅಯ ಅಧಿಕಹಯ ವಹಮಪಿುಮಲ್ಲಾ ಂದ ಂಫ ಡ್ಮನ್ ಉದಥದೇಶ್ಚಸಿ,
ವಿಮೆಗಹಯಯ ಂದ ಶ್ಹಖಥ / ಔಚಥೇರಿ ಹಥ ಂದಿಯ , ಷಾಯ  ಭತ ು ನಶಿದ ಯಭಹಣ ದ ಯ ಕಥ ೇರಿದಯ
ರಿಹಹಯ ಅಂದಹಜ ಜಥ ತಥಗಥ, ಮಹುದಥೇ ಂದ ವಥೇಳ್ಥ, ದಹಕರ್ಥಖಳ ಭ ಲಔ ಫಥಂಫಲ್ಲತವಹಗಿದಥ.
ಂಫ ಡ್ಮನ್ ಗಥ ದ ಯ ಭಹಡಫಸ ದ , ಂದ ವಥೇಳ್ಥ:
i.

ದ ಯ ದಹಯ ವಿಭಹ ಔಂನಿಗಥ ಈ ಹಿಂದಥ ಲ್ಲಖಿತ ನಿಯ ಣಥ ಭಹಡಿದಲ್ಲಾ ಭತ ು ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಹಥ ಂದಿದಯಥ:

 ದ ಯ ತಿಯಷುರಿಷರ್ಹಗಿದಥ ಅಥವಹ
 ದ ಯ ದಹಯ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ದ ಯನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ನಂತಯ ಂದ ತಿಂಖಳ್ಥೄ ಳಗಥ ಮಹುದಥೇ ಉತುಯ
ಡಥಮದಿದಥದಯಥ
ii. ದ ಯ ದಹಯ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ನಿೇಡಿದ ಉತುಯದಿಂದ ತೃುಯಹಗಿಲಾದಿದಹದಖ
iii. ದ ಯ ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ನಿಯಹಔಯಣಥ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಂದ ಶಾದಥ ಳಗಥ ಭಹಡರ್ಹಗಿಯ ವಹಖ
iv. ದ ಯ

ಮಹುದಥೇ ನಹಮಮಹಲಮ ಅಥವಹ ಗಹಯಸಔ ವಥೇದಿಕಥಮಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಭಧಮಸಿಥಕಥಮ ಫಹಕ್ಟ

ಉಳಿದಿಲಾದಿಯ ವಹಖ
b) ಒಂಫಕಡ್ಮನ್ ಶ್ಚಪಹಯಷಕಖಳು
ಅಲ್ಲಾ ಕಥಲು ಔತಾಮಖಳು / ನಿಮಭಹಳಿಖಳು ಂಫ ಡ್ಮನ್ ಅನ ಷರಿಷಲ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದಥ:
i.

ಶ್ಚಪಹಯಷ ಖಳನ ನ ಇಂತಸ ದ ಯನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ಂದ ತಿಂಖಳ್ಥೄ ಳಗಥ ಭಹಡಫಥೇಔ

ii. ಯತಿಖಳನ ನ ದ ಯ ದಹಯ ಭತ ು ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಇಫಫರಿಖ ಔಳುಹಿಷಫಥೇಔ
iii. ಶ್ಚಪಹಯಷ ್ಖಳು ಇಂತಸ ಶ್ಚಪಹಯಷ್ನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ 15 ದಿನಖಳ್ಥೄ ಳಗಥ ದ ಯ ದಹಯ ಲ್ಲಖಿತ ಪಿಕಥ ಳ್ಥಳಫಥೇಔ
iv. ವಿಮೆ ಭಹಡಿದಯ ಷಭಭತಿ ತಯದ ಂದ ನಔಲನ ನ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಔಳುಹಿಷಫಥೇಔ ಭತ ು ಅಯ ಲ್ಲಖಿತ
ದೃಢಿೇಔಯಣ ಅಯ ಇಂತಸ ಸಿಾೇಔೃತಿ ತಯ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ 15 ದಿನಖಳ್ಥೄ ಳಗಥ ಕಥ ೇಯಫಥೇಔ
c) ರವಸಿಿ
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ವಿವಹದ ಭಧಮಸಿಥಕಥ ಭ ಲಔ ಇತಮಥಾ ಇದದಯಥ, ಂಫ ಡ್ಮನ್ ಅಯ ಯೇಚಿಸಿ ನಹಮಯೇಚಿತ, ಭತ ು ವಿಮೆ
ಭಹಡಿದ ನಶಿ ಷರಿದ ಗಿಷಲ ಅವಮಔ ಎಂಫ ದಕ್ಟುಂತ ಹಥಚ ಚ ಅಲಾದ ಮಹದನ ನ ವಿಮೆದಹಯರಿಗಥ ಯವಸಿುಮಹಗಿ
ಗಹಾಯಿಷ ತಹುಯಥ.
ಂಫ ಡ್ಮನ್ ಭ ಲಔ ಯವಸಿುಖಳು ಕಥಳಗಿನ ನಿಮಭಹಳಿಂದ:
i.

ಅವಹಡ್ಾ ಯ

.20 ಲಕ್ಷಕ್ಟುಂತ ಹಥಚ ಚ (ಎಕ್್ ಗಹಯಷ್ಟ್ಮಗಥ ಹತಿ ಭತ ು ಇತಯ ವಥಚಚಖಳನ ನ ಸ್ಥೇರಿಸಿ)

ಇಯಫಹಯದ
ii. ಅವಹಡ್ಾ ಇಂತಸ ದ ಯನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ದಿನಹಂಔದಿಂದ 3 ತಿಂಖಳ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಭಹಡಫಥೇಔ , ಭತ ು ವಿಮೆ
ಭಹಡಿದಯ ಇಂಥ ಯವಸಿು ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ಂದ ತಿಂಖಳ್ಥೄ ಳಗಥ ಅಂತಿಭ ಇತಮಥಾಗಥ ಂಡಿಯ  ೂಣಾ
ತಿೇಪಿಾನ ಫಗಥೆ ಸಿಾೇಔೃತಿಮನ ನ ಭಹಡಫಥೇಔ
iii. ವಿಮೆಗಹಯಯ ಅವಹಡ್ಾ ಅನ ಷರಿಷಫಥೇಔ

ಭತ ು ಸಿಾೇಔೃತಿ ತಯ ಯಶ್ಚೇದಿಮನ ನ 15 ದಿನಖಳ್ಥೄ ಳಗಥ

ಂಫ ಡ್ಮನ್ ಗಥ ಲ್ಲಖಿತ ಷ ಚನಥಯಂದಿಗಥ ಔಳುಹಿಷಫಥೇಔ
iv. ವಿಮೆ

ಭಹಡಿದಯ

ಇಂಥ

ಯವಸಿು

ಸಿಾೇಕಹಯ

ಫಯಥದ

ಷ ಚಿಷದಿದದಯಥ,

ವಿಮೆಗಹಯಯ

ಯವಸಿು

ಕಹಮಾಖತಗಥ ಳಿಷದಥ ಇಯಫಸ ದ
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 1
______________ ಸಔ ು, ಷಯಔ ಖಳು ಅಥವಹ ಸ್ಥೇವಥಖಳ ಭತ ು ರಿಹಹಯ ಭೌಲಮ ಯ .20 ಲಕ್ಷ ಯಥಗಿನ ದ ಯ ಖಳ,
ಭನಯಂಜನಥಗಹಗಿ ನಹಮಮವಹಮಪಿು ಹಥ ಂದಿದಥ.
I.

ಜಿರ್ಹಾ ವಥೇದಿಕಥ

II. ಯಹಜಮ ಆಯೇಖ
III. ಜಿರ್ಹಾ ರಿಶದ್
IV. ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಆಯೇಖ
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ಸಹಯಹಂವ


IRDA ಷಭಖಯ ದ ಯ ನಿಾಸಣಹ ಮಸ್ಥಥ (IGMS) ಹಯಯಂಭಿಸಿದಥ, ಅದ ವಿಮೆ ದ ಯ ಭಹಹಿತಿಮ
ಕಥೇಂದಯ ಯಥರ್ಪಸಿಟರಿಮನ ನ ಭತ ು ಉದಮಭದಲ್ಲಾ ಷಂಔಶಿ ನಿವಹಯಣಹ ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣಥ ಂದ
ಸ್ಹಧನವಹಗಿ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷ ತುದಥ.



ಗಹಯಸಔ ವಿವಹದ ನಿವಹಯಣಹ ಏಜಥನಿ್ಖಳನ ನ ಯತಿ ಜಿರ್ಥಾ ಭತ ು ಯಹಜಮದಲ್ಲಾ ಭತ ು ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಭಟಿದಲ್ಲಾ
ಸ್ಹಥಪಿಷರ್ಹಗಿದಥ.



ವಿಮೆ ವಹಮಹಯ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ, ಫಸ ತಥೇಔ ಗಹಯಸಔ ವಿವಹದಖಳನ ನ, ಷಭಥಾನಥಖಳ ವಿಳಂಫ,
ಇತಮಥಾ ಅಲಾದ ಷಭಥಾನಥಖಳ, ಷಭಥಾನಥಖಳ ನಿಯಹಔಯಣ, ನಶಿದ ಕಹಾಂಟಮ್ ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿ
ನಿಮಭಖಳ, ಇತಮಥಾದಲ್ಲಾ ವಿಳಂಫ, ಇತಹಮದಿ ಎಂಫ ವಿಧಖಳನಹನಗಿ ವಿಂಖಡಿಷಫಸ ದ .



ಒಂಫ ಡ್ಮನ್ ವಿಮೆಗಹಯ ಭತ ು ವಿಭಹದಹಯನ ಯಷಯ ಂದದ ಭ ಲಔ, ಉರ್ಥಾೇಕ ನಿಮಭಖಳ
ಳಗಥ ಭಧಮತಿಾ ಭತ ು ಷಲಹಥಗಹಯನಹಗಿ ತಿಾಷಫಸ ದ .



ವಿವಹದ ಭಧಮಸಿಥಕಥ ಭ ಲಔ ಇತಮಥಾ ಇದದಯಥ, ಂಫ ಡ್ಮನ್ ಅಯ ಯೇಚಿಸಿ ನಹಮಯೇಚಿತ, ಭತ ು
ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ನಶಿ ಷರಿದ ಗಿಷಲ ಅವಮಔ ಎಂಫ ದಕ್ಟುಂತ ಹಥಚ ಚ ಅಲಾದ ಮಹದನ ನ ವಿಮೆದಹಯರಿಗಥ
ಯವಸಿುಮಹಗಿ ಗಹಾಯಿಷ ತಹುಯಥ.

ರಭಕಕ ದಖಳು
1. ಇಂಟಿಗಥಯೇಟಥಡ್ ದ ಯ ನಿಾಸಣಹ ಮಸ್ಥಥ (IGMS)
2. ದಿ ಔನ ್ಾಭರ್ ರ್ಪಯಟಥಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಿ, 1986
3. ಜಿರ್ಹಾ ವಥೇದಿಕಥ
4. ಯಹಜಮ ಆಯೇಖ
5. ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಆಯೇಖ
6. ಇನ ಶಯಥನ್್ ಂಫ ಡ್ಮನ್
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ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ಜಿರ್ಹಾ ವಥೇದಿಕಥ ಸಔ ು, ಷಯಔ ಖಳು ಅಥವಹ ಸ್ಥೇವಥಖಳ ಭತ ು ರಿಹಹಯ ಭೌಲಮ ಯ

.20 ಲಕ್ಷ ಯಥಗಿನ

ದ ಯ ಖಳ, ಭನಯಂಜನಥಗಹಗಿ ನಹಮಮವಹಮಪಿು ಹಥ ಂದಿದಥ.
ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ದ IGMS ವಿಷುರಿಸಿ.
I.

ವಿಭಹ ಜನಯಲ್ ನಿಾಸಣಹ ಮಸ್ಥಥ

II. ಬಹಯತಿೇಮ ಜನಯಲ್ ನಿಾಸಣಹ ಮಸ್ಥಥ
III. ಇಂಟಿಗಥಯೇಟಥಡ್ ದ ಯ ನಿಾಸಣಹ ಮಸ್ಥಥ
IV. ಇಂಟಥಲ್ಲಜಥಂಟ್ ದ ಯ ನಿಾಸಣಹ ಮಸ್ಥಥ
ರಶೆು 2
ಕಥಳಗಥ ಮಹ ಗಹಯಸಔ ಔ ಂದ ಕಥ ಯತಥ ನಿವಹಯಣಹ ಏಜಥನಿ್ಖಳು ಯ 20 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಯ .100 ಲಕ್ಷದ ನಡ ವಿನ
ಮೊತುದ ಗಹಯಸಔ ವಿವಹದಖಳನ ನ ಫಗಥಸರಿಷ ು?
I.

ಜಿರ್ಹಾ ವಥೇದಿಕಥ

II. ಯಹಜಮ ಆಯೇಖ
III. ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಆಯೇಖ
IV. ಜಿರ್ಹಾ ರಿಶದ್
ರಶೆು 3
ಔಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಭಹನಮ ಗಹಯಸಔಯ ತಳಸದಿಮಹಗಿ ದ ಯ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ?
I.

ಅಂಖಡಿಮನ ಉತನನದ MRP ಮೆೇರ್ಥ ಂದ ಫಥರ್ಥ ಚಹಜಿಾಂಗ್.

II. ಅಂಖಡಿಮನ ಂದ ಖಾದಲ್ಲಾಯ  ಅತ ಮತುಭ ಉತನನ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಷಲಹಥ ಭಹಡ ತಿುಲಾ
III. ಅಲಜಿಾ ಎಚಚರಿಕಥ ಂದ ಓಶಧ ಫಹಟಲ್ಲ ಮೆೇರ್ಥ ದಗಿಸಿಲಾ
IV. ದಥ ೇಶಮ ಔು ಉತನನಖಳು
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ರಶೆು 4
ಕಥಳಗಥ ಮಹುದ ಹಲ್ಲಸಿ ಷಂಫಂಧಿತ ದ ಯನ ನ ರ್ಹಡ್ೆ ಭಹಡಲ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಷ ಔು ಆಯೆುಮಹಗಿಯ ುದ ?
I.

ರ್ಪಲ್ಲೇರ್ಸ

II. ಷ ಪಿಯೇಂ ಕಥ ೇಟ್ಾ
III. ಇನ ಶಯಥನ್್ ಂಫ ಡ್ಮನ್
IV. ಜಿರ್ಹಾ ನಹಮಮಹಲಮ
ರಶೆು 5
ಕಥಳಗಥ ಮಹ ಹಥೇಳಿಕಥಮ

ಇನ ಶಯಥನ್್ ಂಫ ಡ್ಮನ್ ಹಯಂತಿೇಮ ಅಧಿಕಹಯಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ

ಷರಿಮಹಗಿದಥ?
I.

ಇನ ಶಯಥನ್್ ಂಫ ಡ್ಮನ್ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ನಹಮಮವಹಮಪಿು ಹಥ ಂದಿದಥ

II. ಇನ ಶಯಥನ್್ ಂಫ ಡ್ಮನ್ ಯಹಜಮ ನಹಮಮವಹಮಪಿು ಹಥ ಂದಿದಥ
III. ಇನ ಶಯಥನ್್ ಂಫ ಡ್ಮನ್ ಜಿರ್ಹಾ ನಹಮಮವಹಮಪಿು ಹಥ ಂದಿದಥ
IV. ಇನ ಶಯಥನ್್ ಂಫ ಡ್ಮನ್ ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ ಹಯದಥೇಶ್ಚಔ ಮತಿಯಳಗಥ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷ ತುದಥ
ರಶೆು 6
ಹಥೇಗಥ ದ ಯನ ನ ವಿಭಹ ರ್ಥ ೇಕಹಮ ಔು ಜಥ ತಥ ಭಹಡಫಥೇಕಹಗಿದಥ?
I.

ದ ಯನ ನ ಫಯಸದಲ್ಲಾ ಭಹಡ ುದ

II. ದ ಯನ ನ ದ ಯವಹಣಿ ಭ ಲಔ ಭೌಖಿಔವಹಗಿ ಭಹಡ ದ
III. ದ ಯನ ನ ಂದ ಭ ಖಹಭ ಖಿಮಹಗಿ ಭೌಖಿಔವಹಗಿ ಭಹಡ ದ ಆಗಿದಥ
IV. ದ ಯನ ನ ದಿನತಿಯಕಥ ಜಹಹಿೇಯಹತ ಭ ಲಔ ಭಹಡ ದ ಆಗಿದಥ
ರಶೆು 7
ಂದ ಇನ ಶಯಥನ್್ ಂಫ ಡ್ಮನ್ ಷಮೇಪಿಷ  ಕಹರ್ಹಧಿ ಏನ ?
I.

ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ದ ಯನ ನ ನಿಯಹಔರಿಸಿದ ಎಯಡ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ

II. ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ದ ಯನ ನ ನಿಯಹಔರಿಸಿದ ಭ ಯ ಶಾಖಳ್ಥೄ ಳಗಹಗಿ
III. ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ದ ಯನ ನ ನಿಯಹಔರಿಸಿದ ಂದ ಶಾದಥ ಳಗಥ
IV. ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ದ ಯನ ನ ನಿಯಹಔರಿಸಿದ ಂದ ತಿಂಖಳ್ಥೄ ಳಗಥ
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ರಶೆು 8
ಔಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹದ

ಒಂಫ ಡ್್ ಭನ್ ಜಥ ತಥ ದ ಯ

ಉಡಹಯಿಷ ುದಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ದ

ೂವಹಾಥೇಕ್ಷಿತ ಅಲಾ?
I.

ದ ಯ ಂದ 'ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ರ್ಥೈನ್್' ನಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಮಕ್ಟುಯಫಫನದ ಇಯಫಥೇಔ

II. ದ ಯನ ನ ಇನ ಶಯರ್ ತಿಯಷುರಿಷ  1 ಶಾದಥ ಳಗಥ ಷಲ್ಲಾಷ ದನ ನ ಭಹಡಫಥೇಔ
III. ದ ಯ ದಹಯಯ ಂಫ ಡ್ಮನ್ ಮೊದಲ ಗಹಯಸಔಯ ವಥೇದಿಕಥ ಅನ ಷಂಧಹನ ಭಹಡಫಥೇಔ
IV. ಕಥ ೇರಿದ ಟ ಿ ರಿಹಹಯ ಯ .20 ಲಕ್ಷ ಮೊತುದ ಳಗಿಯಫಥೇಔ .
ರಶೆು 9
ಂಫ ಡ್ಮನ್ ಜಥ ತಥ ದ ಯ ದಹಕಲ್ಲಷಲ ಮಹುದಥೇ ವ ಲುಖಳಿಗಥ ಸಣ ಫಥೇಕ್ಟಯ ದಹ?
I.

ಯ 100 ವ ಲು ಹತಿಷಫಥೇಔ

II. ಮಹುದಥೇ ವ ಲು ಹತಿಷಫಥೇಕಹಗಿಲಾ
III. ಕಥ ೇರಿದ ರಿಹಹಯದ 20% ವ ಲು ಹತಿಷಫಥೇಔ
IV. ಕಥ ೇರಿದ ರಿಹಹಯದ 10% ವ ಲು ಹತಿಷಫಥೇಔ
ರಶೆು 10
ದ ಯನ ನ ಖಹಷಗಿ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಯ ದಧ ಮೊಔದದಮೆ ನಡಥಷಲ ಭಹಡಫಸ ದಹ?
I.

ದ ಯ ಖಳನ ನ ಸ್ಹಾಜನಿಔ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಯ ದ್ಧ ಮೊಔದದಮೆ ನಡಥಷಲ ಭಹತಯ

II. ಹೌದ , ದ ಯನ ನ ಖಹಷಗಿ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಯ ದಧ ಮೊಔದದಮೆ ನಡಥಷಲ ಭಹಡಫಸ ದ
III. ದ ಯನ ನ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಕ್ಷಥೇತಯದಲ್ಲಾ ಭಹತಯ ಖಹಷಗಿ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಯ ದಧ ಮೊಔದದಮೆ ನಡಥಷಲ ಭಹಡಫಸ ದ
IV. ದ ಯನ ನ ಜಿೇವಿಮೆ ಹಥ ಯತ ಡಿಷ  ಕ್ಷಥೇತಯದಲ್ಲಾ ಖಹಷಗಿ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಯ ದಧ ಮೊಔದದಮೆ ನಡಥಷಲ
ಭಹಡಫಸ ದ
ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ದ IGMS ವಿಷುರಿಷಣಥ ಇಂಟಿಗಥಯೇಟಥಡ್ ದ ಯ ನಿಾಸಣಹ ಮಸ್ಥಥ.
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ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಯಹಜಮ ಆಯೇಖ ಗಹಯಸಔ ಔ ಂದ ಕಥ ಯತಥ ನಿವಹಯಣಹ ಏಜಥನಿ್ಖಳು ಯ 20 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಯ .100 ಲಕ್ಷದ
ನಡ ವಿನ ಮೊತುದ ಗಹಯಸಔ ವಿವಹದಖಳನ ನ ಫಗಥಸರಿಷ ು
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಅಂಖಡಿಮನ ಂದ ಖಾದಲ್ಲಾಯ  ಅತ ಮತುಭ ಉತನನ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಷಲಹಥ ಭಹಡ ತಿುಲಾ ಇದ ಭಹನಮ
ಗಹಯಸಔಯ ತಳಸದಿಮಹಗಿ ದ ಯ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ಇನ ಶಯಥನ್್ ಂಫ ಡ್ಮನ್ ಹಲ್ಲಸಿ

ಷಂಫಂಧಿತ

ದ ಯನ ನ ರ್ಹಡ್ೆ ಭಹಡಲ

ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಷ ಔು

ಆಯೆುಮಹಗಿಯ ುದ .
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV.
ಇನ ಶಯಥನ್್ ಂಫ ಡ್ಮನ್ ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ ಹಯದಥೇಶ್ಚಔ ಮತಿಯಳಗಥ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷ ತುದಥ ಇದ ಇನ ಶಯಥನ್್
ಂಫ ಡ್ಮನ್ ಹಯಂತಿೇಮ ಅಧಿಕಹಯಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಷರಿಮಹಗಿದಥ?
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I.
ದ ಯನ ನ ಫಯಸದಲ್ಲಾ ಭಹಡ ುದ ವಿಭಹ ರ್ಥ ೇಕಹಮ ಔು ಜಥ ತಥ ಭಹಡಫಥೇಕಹಗಿದಥ.
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ಂದ ಇನ ಶಯಥನ್್ ಂಫ ಡ್ಮನ್ ಷಮೇಪಿಷ  ಕಹರ್ಹಧಿ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ದ ಯನ ನ ನಿಯಹಔರಿಸಿದ ಂದ
ಶಾದಥ ಳಗಥ.
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
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ದ ಯ ದಹಯಯ ಂಫ ಡ್ಮನ್ ಮೊದಲ ಗಹಯಸಔಯ ವಥೇದಿಕಥ ಅನ ಷಂಧಹನ ಭಹಡಫಥೇಔ ಒಂಫ ಡ್್ ಭನ್
ಜಥ ತಥ ದ ಯ ಉಡಹಯಿಷ ುದಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ದ ೂವಹಾಥೇಕ್ಷಿತ ಅಲಾ
ಉತಿಯ 9
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಂಫ ಡ್ಮನ್ ಜಥ ತಥ ದ ಯ ದಹಕಲ್ಲಷಲ ಮಹುದಥೇ ವ ಲುಖಳಿಗಥ ಮಹುದಥೇ ವ ಲು ಹತಿಷಫಥೇಕಹಗಿಲಾ
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಹೌದ , ದ ಯನ ನ ಖಹಷಗಿ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಯ ದಧ ಮೊಔದದಮೆ ನಡಥಷಲ ಭಹಡಫಸ ದ

74

ಅನಕಫಂಧ
ರಷಕಿತವ್ಹಗ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಕಹಮಯನಿಯಹಷಕತ್ತಿಯಕ ಜೀ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ಟಿ
1. ಫಜಹಜ್ ಅಲ್ಲಮನ್್ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್
2. ಬಿರ್ಹಾ ಷನ್ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್
3. ಎಚಿಸಎಫಿ್ ಸ್ಹಿಾಂಡಡ್ಾ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್
4. ಐಸಿಐಸಿಐ ುಯಡಥನಿಶಮಲ್ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್
5. ಐಎನಿೆ ವಥೈವಮ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್
6. ಬಹಯತಿೇಮ ಜಿೇ ವಿಭಹ ನಿಖಭ
7. ಭಹಮಕ್್ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್
8. PNB ಮೆಟಥಾೈಫ್ಟ ಇಂಡಿಮಹ ಇನ ಶಯಥನ್್
9. ಕಥ ೇಟಕ್ ಭಹಿೇಂದಹಯ ಒಲ್ಸ ಭ ಮಚ ಮಲ್ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್
10. ಎಸಿಫಐ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್
11. ಟಹಟಹ ಎಐಜಿ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್
12. ರಿಲಮನ್್ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್
13. ಅವಿವಹ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್
14. ಷಹಹಯಹ ಇಂಡಿಮಹ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್
15. ಶ್ಚಯೇಯಹgಮ್ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್
16. ಬಹಯತಿ ಎಕಹ್ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್
17. ಫ್ಯಮಚರ್ ಜನಯಲ್ ಬಹಯತದ ಜಿೇ ವಿಭಹ
18. ಐಡಿಬಿಐ ಪಥಡಯಲ್ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್
19. ಕಥನಯಹ ಎಚ್ಎಸಿಫಸಿ ಒರಿಮಂಟಲ್ ಫಹಮಂಕ್ ವಹಣಿಜಮ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್ನ
20. AEGON ಯಥಲ್ಲಗಥೇರ್ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್
21. ಡಿಎಲ್ಎಫ್ಟ ಯಮೆರಿಔ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್
22. ಸ್ಹಿರ್ ಮ ನಿಮನ್ ಡಥೈ-ಇಚಿ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್
23. ಬಹಯತ ಮೊದಲ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್
24. ಎಡಥರ್ಥಾೈಷನ ಟಥ ಕ್ಟಯ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್
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ಅಧಹಮಮ 4
ವಿಮೆ ಭಹಕಥಾಟಿಂಗ್ ಪಮ್ಾ ನಿಮಂತಯಣ ಆಸ್ಥಕ್ಿ್
ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸೆೆ
ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಖಳ ನಿಮಭಹಳಿಖಳು 21 ಜನರಿ 2015 ರಿಂದ ಜಹರಿಗಥ ಫಂದು.
ಈ ಕಥಳಗಿನ ವಹಮಖಥಮಖಳು ಯಷ ುತವಹಗಿವಥ.
1. ವ್ಹಯಖ್ೆಯಖಳು:
i) "ಆಕ್ಿ" ಎಂದಯಥ 1938 (1938 ಯ 4) ಕಹಲಕಹಲಕಥು ತಿದ ದಡಿ ಭಹಡಲಟಿ ವಿಭಹ ಕಹಯಿದಥ
ಎಂದಥಾ.
ii) ―ಅಜಿಾದಹಯ‖ ಎಂದಯಥ
a. 2013 (2013 ಯ 18) ಯ ಔಂನಿ ಕಹಯಿದಥಮಡಿ, ಅಥವಹ ಅದಯ ಮಹುದಥೇ
ಜಹರಿಗಥ ಳಿಷ ವಿಕಥಮ ಅಥವಹ ಜಹರಿಮಲ್ಲಾದದ ಹಿಂದಿನ ಔಂನಿ ಕಹನ ನಿನಡಿಮಲ್ಲಾ
ಯ ುಗಥ ಂಡ ಷಂಸ್ಥಥ; ಅಥವಹ
b. 2008 ಯ ಸಿೇಮತ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ ಷಸಬಹಗಿತಾ ಭಷ ದಥಮಡಿ ಯಚನಥಮಹದ ಭತ ು
ನಥ ೇಂದಣಿಗಥ ಂಡ ಸಿೇಮತ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ ಷಸಬಹಗಿತಾ; ಅಥವಹ
c. 1912 ಯ ಷಸಕಹರಿ ಸ್ಥ ಸ್ಥೈಟಿಖಳ ಕಹಯಿದಥಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಷಸಕಹಯ ಷಂಗಖಳ
ನಥ ೇಂದಣಿಮ ಮಹುದಥೇ ಕಹನ ನಿನಡಿಮಲ್ಲಾ ನಥ ೇಂದಹಯಿಷರ್ಹದ ಷಸಕಹರಿ
ಷಂಸ್ಥಥಖಳು; ಅಥವಹ
d. ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಯೆಂದ ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ ಖ ಯ ತಿಷಲಡಫಸ ದಹದ
ಮಹುದಥೇ ಇತಯ ಮಕ್ಟು.
iii) ―ಅನ ಮೊೇದಿತ ಷಂಸ್ಥಥ‖ ಯೆಂದಯಥ ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ ಅಧಿಷ ಚಿತವಹದ ಭತ ು ಅನ ಭತಿ
ಹಥ ಂದಿದ ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಕ್ಷಥೇತಯದಲ್ಲಾ ಶ್ಚಕ್ಷಣ ಭತ ು / ಅಥವಹ ತಯಫಥೇತಿ,
ಸ್ಥೇವಥ ಭತ ು ಭಹಯಹಟದಲ್ಲಾ ತಥ ಡಗಿಕಥ ಂಡಿಯ  ಷಂಸ್ಥಥಯೆಂದಥಾ.
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iv) "ಹಯಧಿಕಹಯ" ಎಂದಯಥ ವಿಭಹ ನಿಮಂತಯಣ ಭತ ು ಅಭಿೃದಿಧ ಹಯಧಿಕಹಯ ಕಹಯೆದ 1999
(1999 ಯ 41) ಯ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 3 ಯ ನಿಫಂಧನಥಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹಥಪಿಷರ್ಹದ ಬಹಯತದ ವಿಭಹ
ನಿಮಂತಯಣ ಭತ ು ಅಭಿೃದಿಧ ಹಯಧಿಕಹಯ.
v) ಈ ನಿಮಭಖಳಿಖನ ಖ ಣವಹಗಿ ―ರಿೇಕ್ಷಹ ಭಂಡಳಿ‖ ಎಂದಯಥ ವಿಭಹ ಏಜಥಂಟಯ
ನಥೇಭಕಹತಿ ೂಾ ರಿೇಕ್ಷಥಖಳನ ನ ನಡಥಷ  ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ ಭಹನಮತಥ ಹಥ ಂದಿದ
ಷಂಸ್ಥಥ.
vi) ―ಸಣಕಹಷ ಸ್ಥೇವಹ ಅಧಿಕಹರಿ‖ (ಎಫ್ಟ ಎರ್ಸ ಈ) ಎಂದಯಥ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಯಿಂದ
ನಥೇಭಕಹತಿ ಹಥ ಂದಿದ ಹಯಧಿಕಹಯಕಥು ಹಥ ಯತಹಗಿ ನಿಮಂತಯಔರಿಂದ ಷ ಚಿಷರ್ಹದ
ಉತನನಖಳ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಲ ಆಮಹ ಸಣಕಹಷ ನಿಮಂತಯಔರಿಂದ ಜಹರಿಗಥ ಳಿಷರ್ಹದ
ಷ ಔು ಯವಹನಗಿಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದ ಮಕ್ಟುಯೆಂದಥಾ.
vii) ―ಯೇಖಮ ಭತ ು ಷರಿಮಹದ‖ ಇದ ಯವಹನಗಿಮನ ನ ಡಥಮ ಲ್ಲಾ ಅಯ ಯಧಹನ
ಅಧಿಕಹರಿ, ನಿದಥೇಾವಔಯ ಅಥವಹ ಬಹಗಿೇದಹಯಯನ ನ ಳಗಥ ಂಡ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ
ಷಂಸ್ಥಥಮಹಗಿ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷ ಲ್ಲಾ ಫಫ ಅಜಿಾದಹಯಯ ಯೇಖಮತಥಮನ ನ ನಿಧಾರಿಷ 
ಭಹನದಂಡವಹಗಿದಥ.
viii) ―ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥ‖ ಇದ ಂದ ನಿಮಂತಯಔರಿಂದ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ವಿಭಹ
ಉತನನಖಳ ಭಹಯಹಟ ಭನವಿ ಭತ ು ಷಂಖಯಸಣಥ ಭಹಡಲ , ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಲ
ಯವಹನಗಿ ಹಥ ಂದಿದ ಮಕ್ಟುಖಳನ ನ ನಥೇಮಷ  ಭ ಲಔ ನಿಮಂತಯಔರಿಂದ
ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ವಿಭಹ ಸ್ಥೇವಹ ಚಟ ಟಿಕಥಖಳನ ನ ಕಥೈಗಥ ಳಳಲ , ಇಂತಸ ಇತಯ
ಸಣಕಹಷ ಉತನನಖಳನ ನ ವಿತರಿಷಲ ಭತ ು ಸ್ಥೇವಥ ದಗಿಷಲ ಹಯಧಿಕಹಯದಥ ಂದಿಗಥ
ನಥ ೇಂದಹಯಿತವಹದ ಂದ ಷಂಸ್ಥಥಮಹಗಿಯ ತುದಥ.
ix) "ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಯತಿನಿಧಿ" (ಐ ಎರ್ಸ ಪಿ) ಯೆಂದಯಥ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಯಿಂದ
ವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ಭಹಯಹಟ ಭನವಿ ಭತ ು ಷಂಖಯಸಣಥಮನ ನ ಭಹಡಲ
ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ ಜಹರಿಗಥ ಳಿಸಿದ ಷ ಔು ಯಭಹಣತಯನ ನ ಹಥ ಂದಿದ ಮಕ್ಟುಯೆಂದಥಾ.
x) ―ವಿಭಹ ಸ್ಥೇವಹ ಚಟ ಟಿಕಥ‖ಯೆಂದಯಥ ಈ ಕಥಳಗಿನ ನಿಫಂಧನಥಖಳಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ
ಚಟ ಟಿಕಥಖಳ್ಹಗಿವಥ.
xi) ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ " ಯಧಹನ ಅಧಿಕಹರಿ‖ಯೆಂದಯಥ ಯತಥಮೇಔವಹಗಿ ವಿಭಹ
ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಚಟ ಟಿಕಥಖಳನ ನ ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣಥ ಭಹಡಲ ಷಂಸ್ಥಠಯಿಂದ
ನಿಯೇಜಿತವಹದ ಭತ ು ಷ ಔುವಹದ ಅಸಾತಥಖಳನ ನ ಭತ ು ಹಯಯೇಗಿಔ ತಯಫಥೇತಿಮನ ನ
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ಹಥ ಂದಿಯ  ಭತ ು ನಿಫಂಧನಥಖಳಡಿ ಅವಮಔವಹದ ರಿೇಕ್ಷಥಮಲ್ಲಾ ಉತಿುೇಣಾಯಹದ
ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ ಅನ ಮೊೇದಿತವಹದ ಮಹದಥೇ ನಿದಥೇಾವಔ ಅಥವಹ ಮಹದಥೇ ಅಧಿಕಹರಿ
ಅಥವಹ ಮಹದಥೇ ನೌಔಯಯ ಎಂದಥಾ.
xii) ―ನಿಫಂಧನಥಖಳು‖ ಎಂದಯಥ 2015 ಯ ಬಹಯತದ ವಿಭಹ ನಿಮಂತಯಣ ಭತ ು ಅಭಿೃದಿಧ
ಹಯಧಿಕಹಯ ( ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಖಳ ನಥ ೇಂದಣಿ) ದ ನಿಫಂಧನಥಖಳು.
2. ಈ ನಿಫಂಧನಥಖಳ ವಹಮಪಿು ಭತ ು ಅನಾಮ:
ಈ ನಿಫಂಧನಥಖಳು ಇುಖಳನ ನ ಳಗಥ ಳಳಫಥೇಔ
a. ಹಯಧಿಕಹಯಕಥು ಷ ಚನಥ ನಿೇಡಿ ಷಭಮದ ಮಹದಥೇ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಎಯಡ ಜಿೇ, ಎಯಡ
ಸ್ಹಭಹನಮ ಭತ ು ಎಯಡ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ಭಹಯಹಟ
ಭನವಿ ಭತ ು ಷಂಖಯಸಣಥಮನ ನ ಭಹಡ  ಉದಥದೇವದಿಂದ ಐ ಎರ್ಸ ಪಿಖಳನ ನ ತಥ ಡಗಿಷ 
ಭ ಲಔ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ನಥ ೇಂದಣಿ.
ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಮೆಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ ಕಹಲಕಹಲಕಥು ಭಹನಮವಹದ ದಹಕರ್ಥಮಲ್ಲಾ
ಭತ ು ಉಯೇಖ ಭಹಖಾದಶ್ಚಾಖಳಲ್ಲಾ ನಿೇಡರ್ಹದ ಮೊೇಟಹಯ , ಆಯಥ ೇಖಮ, ವಥೈಮಕ್ಟುಔ
ಅಘಾತ, ಖೃಸಷಥ, ಅಂಖಡಿಗಹಯ ಭತ ು ಇಂತಸ ಇತಯ ಕಥೇಲ ಚಿಲಾಯಥ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳ
ಭಹಯಹಟ ಭನವಿ ಭತ ು ಷಂಖಯಸಣಥಮನ ನ ಭಹಡಲ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮನ ನ
ಅನ ಭತಿಷರ್ಹಗಿದಥಯೆಂದ ಖಯಹಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಿನ ಷಂಫಂಧದಲ್ಲಾ ಮಹದಥೇ ಫದರ್ಹಣಥಮನ ನ ಹಯಧಿಕಹಯದ
ೂವಹಾನ ಭತಿಮನ ನ ಡಥದ ನಂತಯವಥೇ ಭತ ು ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಹಲ್ಲಸಿಧಹಯಔರಿಗಥ
ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ ದಗಿಷ ಲ್ಲಾ ಯೇಖಮ ಮಸ್ಥಥಖಳನ ನ ಭಹಡಿದ ನಂತಯವಥೇ
ಭಹಡರ್ಹಖ ದಥಂಫ ದನ ನ ಖಯಹಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
b. ಇುಖಳ ಭ ಲಔ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಖಳ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಚಟ ಟಿಕಥಖಳು:
i) ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ ಜಹರಿಗಥ ತಯರ್ಹದ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ಹಥ ಯಖ ತಿುಗಥ ಚಟ ಟಿಕಥಖಳ
ಫಗಥಗಿನ ಭಹಖಾದವಾನಖಳಲ್ಲಾ ಅನ ಭತಿಷರ್ಹದ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಔಚಥೇರಿಮಂತಖಾತ
ಚಟ ಟಿಕಥಖಳನ ನ ಕಥೈಗಥ ಳುಳದ ;
ii) ವಿಭಹ ಷಂುಟಖಳ ಅನ ಮೊೇದಿತ ಮಕ್ಟುಮಹಖ ದ ;
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iii) ಯವಹನಗಿ ಡಥದ ಷವಥೇಾಕ್ಷಣದಹಯಯ ಭತ ು ನಶಿ ಭೌಲಮಭಹಔಯನ ನ ನಥೇಮಷ 
ಭ ಲಔ ಷವಥೇಾಕ್ಷಣ ಭತ ು ನಶಿ ಭೌಲಮಭಹನನ ನ ಕಥೈಗಥ ಳುಳದ ;
iv) ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ ಕಹಲಕಹಲಕಥು ಅನ ಮೊೇದಿಷಲಟಿ ಮಹದಥೇ ಇತಯ ವಿಭಹ ಷಂಫಂಧಿತ
ಚಟ ಟಿಕಥ.

ವಿಯಣಥ: ಈ ನಿಫಂಧನಥಖಳ ಉದಥದೇವದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ತಹು ವಿಭಹ
ಉತನನಖಳ ಭಹಯಹಟ ಭನವಿ ಭತ ು ಷಂಖಯಸಣಥಮನ ನ ಭಹಡಲ ಂದನ ನ ಭಹಡಿದ
ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಿಗಹಗಿ ಭಹತಯ ವಿಭಹ ಸ್ಥೇವಹ ಚಟ ಟಿಕಥಖಳನ ನ ಕಥೈಗಥ ಳಳಫಥೇಔ ;
c. ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಯಿಂದ ನಥೇಭಕಹತಿಗಥ ಂಡ ಎಫ್ಟ ಎರ್ಸ ಈ ಖಳ ಭ ಲಔ ಈ
ಕಥಳಗಿನುಖಳಂತಸ ಇತಯ ಸಣಕಹಷ ಉತನನಖಳ ಭಹಯಹಟ:
i) ಎರ್ಸ ಈ ಬಿ ಆಯ್ಡ್ (ಸ್ಥಬಿ) ದಿಂದ ನಿಮಂತಿಯತ ಭ ಮಚ ಮಲ್ ಪಂಡ್ ಔಂನಿಖಳ
ಭ ಮಚ ಮಲ್ ಪಂಡ್ ಖಳು;
ii) ಪಿ ಎಫ್ಟ ಆರ್ ಡಿ ಎ ದಿಂದ ನಿಮಂತಿಯತ ಪಿಂಚಣಿ ಉತನನಖಳು;
iii) ಎರ್ಸ ಈ ಬಿ ಆಯ್ಡ್ (ಸ್ಥಬಿ)ಯಿಂದ ಯವಹನಗಿ ಡಥದ ಸ ಡಿಕಥ ಷಲಹಥಗಹಯರಿಂದ
ವಿತರಿತಗಥ ಳುಳ ಇತಯ ಸಣಕಹಷ ಉತನನಖಳು;
iv) ಫಹಮಂಕ್ಟಂಗ್/ ಫಹಮಂಕ್ ಖಳ ಸಣಕಹಷ ಉತನನಖಳು / ಆರ್ ಬಿ ಆಯ್ಡ್ ದಿಂದ
ನಿಮಂತಿಯತವಹದ ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್ಟ ಸಿ;
v) ಅಂಚಥ ಇರ್ಹಖಥ, ಬಹಯತ ಷಕಹಾಯದಿಂದ ಯಸ್ಹುಪಿಷರ್ಹದ ವಿಮೆೇತಯ ಉತನನಖಳು;
vi) ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ ಕಹಲಕಹಲಕಥು ಅನ ಮೊೇದಿತ ಇತಯ ಮಹದಥೇ ಸಣಕಹಷ ಉತನನ.
ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸೆೆಮ ನೆ ೀಂದಣಿ
3. ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸೆೆಮ ನೆ ೀಂದಣಿಗಹಗ ಅಜಯ:
ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮಹಗಿ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷ  ಉದಥದೇವದಿಂದ ಅಜಿಾಭಹಡಫಮಷ 
ಅಯಜಿದಹಯಯ ಈ ಕಥಳಗಿನ ವಿಧಹನನ ನ ಅನ ಷರಿಷಫಥೇಔ : a. ಹಯಧಿಕಹಯಕಥು ಅಜಿಾಮನ ನ ಷಲ್ಲಾಷಫಥೇಔ (ಪಹಮ್ಾ A).

79

b. ನಥ ೇಂದಣಿಮನ ನ ಕಥ ೇರಿ ಷಲ್ಲಾಸಿದ ಅಜಿಾಮ ಜಥ ತಥಗಥ ಅನಾಯಿಷ  ತಥರಿಗಥಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ
ಯ . 5000 ಖಳ ಭಯ ಹತಿಮಹಖದ ವ ಲುನ ನ ಷಲ್ಲಾಷಫಥೇಔ .
c. ಶ್ಚಪಹರಿತ ಪಹಮ್ಾ ನಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ ಹಥಚ ಚರಿಮಹಗಿ ಶ್ಚಪಹರಿಷಲಟಿ
ಪಹಮ್ಾ ನಲ್ಲಾ ಯೇಖಮ ಭತ ು ಷರಿಮಹದ ಭಹನದಂಡನ ನ ೂಯಥೈಸಿದ ಫಗಥೆ ಯಧಹನ
ಅಧಿಕಹರಿ / ನಿದಥೇಾವಔಯ / ಮಸ್ಹಥಔ ಹಲ ದಹಯಯ ಘೀ ೇಶಣಥಯಂದಿಗಥ ಅಜಿಾ
ಪಹಮ್ಾ- Aಮಲ್ಲಾ ನಿಖದಿಡಿಸಿದ ಎಲಾ ದಹಕರ್ಥಖಳನ ನ ಷಲ್ಲಾಷಫಥೇಔ .
d. ಯಧಹನ ಅಧಿಕಹರಿ ಭತ ು ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಯಿಂದ ನಥೇಮಷಲಡ  ಬಹವಿೇ ಐ
ಎರ್ಸ ಪಿಖಳು ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥ ರಿೇಕ್ಷಥಮನ ನ ಉತಿುೇಣಾಯಹದ ಯಭಹಣತಯನ ನ
ಷಲ್ಲಾಷಫಥೇಔ .
e. ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಮಹದಥೇ ವಿಭಹ ಷವಥೇಾಕ್ಷಣ ಭತ ು ನಶಿ
ಭೌಲಮಭಹನನ ನ ಕಥೈಗಥ ಳುಳ ಕಹಮಾಯೇಜನಥಮ ಉದಥದೇವನ ನ ಹಥ ಂದಿದದಯಥ
ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಯಿಂದ ನಥೇಮಷಲಡ  ಬಹವಿೇ ಷವಥೇಾಕ್ಷಣದಹಯಯ ಭತ ು ನಶಿ
ಭೌಲಮಭಹಔಯ ಯವಹನಗಿ ಯಭಹಣತಯದ ಯತಿಮನ ನ ಷಲ್ಲಾಷಫಥೇಔ .
f. ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ವಿಭಹ ಬಹಂಡಹಯದ ಅನ ಮೊೇದಿತ ಮಕ್ಟು ಯಭಹತಯದ
ಯತಿಮನ ನ ಷಲ್ಲಾಷಫಥೇಔ .
g. ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಯಿಂದ ನಥೇಮಷಲಡ  ಬಹವಿೇ ಎಫ್ಟ ಎರ್ಸ ಈ ಖಳಿಂದ
ಡಥಮರ್ಹದ ಎರ್ಸ ಈ ಬಿ ಆಯ್ಡ್, ಆರ್ ಬಿ ಆಯ್ಡ್, ಪಿ ಎಫ್ಟ ಆರ್ ಡಿ ಎ, ಅಂಚಥ ಔಚಥೇರಿ
ಖಳಿಂದ ಕಥೈಗಥ ಳಳಲ ಯಸ್ಹುಪಿಷರ್ಹದ ಚಟ ಟಿಕಥಖಳಿಗಹಗಿ ಜಹರಿಗಥ ತಯರ್ಹದ ಯವಹನಗಿ
ಅಥವಹ ಅಧಿಕಹಯ ಅಥವಹ ನಥ ೇಂದಣಿಮ ಯತಿಮನ ನ.
4. ಅಜಯಮ ಭತಕಿ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸೆೆಮ ಅಸಯತಹ ಭಹನದಂಡಖಳ ರಿಖಣನೆ:
a. ನಥ ೇಂದಣಿಮನ ನ ಅನ ದಹನ ಭಹಡಲ ಅಜಿಾಮನ ನ ರಿಖಣಿಷ ವಹಖ ಹಯಧಿಕಹಯು
ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಯಿಂದ ನಡಥಷಲಡ  ಕಹಮಾಖಳಿಗಥ ಷ ಔುವಹದ ಎಲಾ
ವಿಶಮಖಳನ ನ ಖಣನಥಗಥ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಫಥೇಔ .
b. ಈ ಮೆೇಲ್ಲನ ಅಂವಕಥು ೂವಹಾಖಯಸವಿಲಾದಥೇ, ಹಯಧಿಕಹಯು ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ, ಈ
ಕಥಳಗಿನುಖಳನ ನ ಖಣನಥಗಥ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಫಥೇಔ . ಅುಖಳ್ಥಂದಯಥ:i) ಅಜಿಾದಹಯಯ ಮಹುದಥೇ ನಿದಥೇಾವಔಯ , ಬಹಗಿೇದಹಯಯ , ಯಧಹನ ಅಧಿಕಹರಿ ಅಥವಹ
ಅರಿಂದ ಅಧಿಔೃತವಹದ ಂದ ಅಥವಹ ಹಥಚ ಚ ಅಧಿಕಹರಿಖಳು ಅಥವಹ
ಉದಥ ಮೇಗಿಖಳು ಭತ ು ಮಹದಥೇ ಇತಯ ಮಕ್ಟುಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಮಹದಥೇ
80

ಹಥಷರಿನಿಂದ ಔಯಥಮಲಡ  ಯಧಹನ ಕಹಮಾದಶ್ಚಾ ಅಥವಹ ಅರಿಂದ ಅಧಿಔೃತವಹದ
ಂದ ಅಥವಹ ಹಥಚ ಚ ಉದಥ ಮೇಗಿಖಳು 1938 ಯ ವಿಭಹ ಕಹಯಿದಥಮ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 42 D ಮ
ಷಬ್ಬ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ (5) ಯಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಕಹಲಕಹಲಕಥು ಭಹಡರ್ಹದ ತಿದ ದಡಿಖಳಲ್ಲಾ
ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಮಹದಥೇ ಅನಸಾತಥಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಲಾ;
ii) ಅಜಿಾದಹಯರಿಗಥ ಮಹದಥೇ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಮಹದಥೇ ಮಕ್ಟುಗಥ ಹಯದಿಕಹಯ
ಈ ಮೊದಲ ಯವಹನಗಿ ಅಥವಹ ನಥ ೇಂದಣಿಮನ ನ ತಿಯಷುರಿಸಿದಥ.
iii) ಅಜಿಾದಹಯಯ ಈ ಕಥಳಗಥ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಫಂಡವಹಳ ಮಹಾಪಿುಮ
ಅವಮಔತಥಖಳನ ನ ೂಯಥೈಷ ತಹುಯಥಯೆೇ.
iv) 'ಯಧಹನ ಅಧಿಕಹರಿ, ಭತ ು ಐ ಎರ್ಸ ಪಿ ಖಳು ಹಯಧಿಕಹಯದ ಅನಾಮ
ಭಹನದಂಡಖಳನ ನ ೂಯಥೈಷ ತಹುಯಥಯೆೇ.
v) ಅಜಿಾದಹಯಯ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಚಟ ಟಿಕಥಖಳನ ನ ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿ
ನಿಾಹಿಷಲ , ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಚಟ ಟಿಕಥಖಳಿಗಥ ಮೇಷರ್ಹಗಿಟಿ
ಷಭಾಔವಹದ ಔಚಥೇರಿ ಷಥಳ, ಉಔಯಣಖಳು ಭತ ು ತಯಫಥೇತಿ ಡಥದ
ಕಥಲಷಗಹಯಂತಸ ಅಖತಮವಹದ ಭ ಲಬ ತ ಸ್ೌಔಮಾಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿದಹದಯಥಯೆೇ.
vi) ಅಜಿಾದಹಯಯ ತಭಭ ಹಥಷರಿನಲ್ಲಾ ―ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥ‖ ಎಂಫ ದನ ನ
ಹಥ ಂದಿದಹದಯಥಯೆೇ.
vii) ವಿಭಹ ಚಟ ಟಿಕಥಖಳನ ನ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ ಇತಯ ಚಟ ಟಿಕಥಖಳಲ್ಲಾಮ
ತಥ ಡಗಿಕಥ ಂಡಿಔ  ಅಜಿಾದಹಯಯ ಆಮಹ ಹಯಧಿಕಹಯಖಳಿಂದ ಅವಮಔ ಅನ ಭತಿ /
ಅಧಿಕಹಯನ ನ ಡಥದಿದಹದಯಥಯೆೇ;
viii) ಹಯಧಿಕಹಯದ ಅಭಿಹಯಮದಲ್ಲಾ ನಥ ೇಂದಣಿಮ ಅನ ದಹನು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಭತ ು
ಇತಯ ಗಹಯಸಔಯ ಹಿತಹಷಕ್ಟುಮಲ್ಲಾ ಇದಥಯೆೇ.
5. ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸೆೆಮ ಫಂಡವ್ಹಳದ ಅಖತಯಖಳು:
a. ಅಜಿಾದಹಯಯ ಸತ ು ಲಕ್ಷ ಯ ಹಯಿಖಳಿಗಿಂತ ಹಥಚ ಚ ನಿಾಳ ಭೌಲಮನ ನ
ಹಥ ಂದಿಯಫಥೇಔ .
b. ಅಜಿಾದಹಯಯ ನಿಾಳ ಭೌಲಮು ಎಲಾ ಕಹಲಔ ು ನಿಾಹಿಷರ್ಹಖ ತುದಥಯೆಂದ ಖಹತಿಯ
ನಿೇಡಫಥೇಔ ಭತ ು ಈ ಫಗಥೆ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಯತಿ ಶಾ ಆರ್ಥಾಔ ಶಾದ
ಭ ಕಹುಮದಿಂದ ಭ ಯ ತಿಂಖಳ್ಥೄ ಳಗಥ ರ್ಥಔು ರಿಶ್ಥೃೇಧಔರಿಂದ ಯಭಹಣಿತವಹದ
ಯಭಹಣ ತಯನ ನ ಷಲ್ಲಾಷಫಥೇಔ .
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c. ಇಕ್ಟಾಟಿ ಷಥೇಯ ಖಳ ಟ ಿ ಹಿಡ ಳಿಖಳ ಅಥವಹ ಫಂಡವಹಳ ಸ ಡಿಕಥದಹಯಯ ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ
ವಿದಥೇಶ್ಚ ಸ ಡಿಕಥದಹಯಯ ಭ ಲಔ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಕಥ ಡ ಗಥ, ಮಹುದಥೇ
ಷಭಮದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಹತಿಮಹದ ಷಥೇಯ ಫಂಡವಹಳದ ಶ್ಥೇ.
ನಲತಥ ುಂಬತುಯಶಿನ ನ ಅಥವಹ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಕಥ ಡ ಗಥಮನ ನ ಮೇಯ 
ಹಹಗಿಲಾ.
6. ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸೆೆಮ ರಧಹನ ಅಧಿಕಹರಿ - ಅಸಯತಹ ಭಹನದಂಡ
ವಿಮೆ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಯಧಹನ ಅಧಿಕಹರಿಮ , ಈ ಕಥಳಗಥ ಕಥ ಟಿಿಯ  ಅಸಾತಹ ಶಯತ ುಖಳ
ಥೈಕ್ಟ ಮಹುದಹದಯಥ ಂದನ ನ ೂಯಥೈಷಫಥೇಔ :
(a) ಬಹಯತದ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥ, ಭ ಂಫಥೈಮ ಅಸ್ಥ ೇಸಿಯೆೇಟ್ (ಷಹಹಮಔ) / ಪಥರ್ಥ ೇ;
ಅಥವಹ
(b) ಬಹಯತದ ವಿಭಹಖಣಔಯ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಅಸ್ಥ ೇಸಿಯೆೇಟ್ (ಷಹಹಮಔ) / ಪಥರ್ಥ ೇ;
ಅಥವಹ
(c) ಲಂಡನಿನನ ರ್ಥಔುರಿಶ್ಥೃೇಧಔ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಅಸ್ಥ ೇಸಿಯೆೇಟ್ (ಷಹಹಮಔ) / ಪಥರ್ಥ ೇ;
ಅಥವಹ
(d) ಹಥೈದಯಹಫಹದಿನ ವಿಮೆ ಭತ ು ಅಹಮ ನಿಾಸಣಥ ಷಂಸ್ಥಥ (ಇನಿ್ಿಟ ಮಟ್ ಆಫ್ಟ
ಇನ ುಯಥನ್್ ರಿರ್ಸು ಭಹಮನಥೇಜಥಭಂಟ್, ಆಫ್ಟ ಹಥೈದಯಹಫಹದ್)ಯಿಂದ ಸ್ಹನತಕಥ ೇತುಯ
ಅಸಾತಥ; ಅಥವಹ
(e) ಅಜಿಾ ಭಹಡಿದ ಶಾದ ಹಿಂದಿನ ಐದ ಶಾಖಳ ವಿಭಹ ಅನ ಬನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ 
ದವಿೇಧಯ; ಅಥವಹ
(f) ಅಜಿಾ ಭಹಡಿದ ಶಾದ ಹಿಂದಿನ ಸತ ು ಶಾಖಳ ಸಣಕಹಷ ಸ್ಥೇವಹ ಲಮದಲ್ಲಾನ
ಅನ ಬನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ  ದವಿೇಧಯ.
7. ರಧಹನ ಅಧಿಕಹರಿಮ ತಯಫೆೀತ್ತ, ರಿೀಕ್ಷೆ ಭತಕಿ ರಭಹಣಿೀಔಯಣ
ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಯಧಹನ ಅಧಿಕಹರಿಮ ಈ ಕಥಳಔಂಡ ತಯಫಥೇತಿ, ರಿೇಕ್ಷಥ ಭತ ು
ಯಭಹಣಿೇಔಯಣಖಳ ಅವಮಔತಥಖಳನ ನ ೂಯಥೈಷಫಥೇಔ :
a. ಯಧಹನ ಅಧಿಕಹರಿ ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ ಅನ ಮೊೇದಿತ ಷಂಸ್ಥಥಯಿಂದ ಔನಿಶಿ 50 ಖಂಟಥಖಳ
ಸ್ಥೈದಹಧಂತಿಔ ಭತ ು ಹಯಯೇಗಿಔ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ತಯಫಥೇತಿಮನ ನ
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ಹಥ ಂದಿಯಫಥೇಔ ಭತ ು ತಯಫಥೇತಿಮ ಅಧಿಮ ಕಥ ನಥಗಥ ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ ಭಹನಮತಥ
ಡಥದ ರಿೇಕ್ಷಹ ಭಂಡಳದಿಂದ ನಡಥಷರ್ಹದ ರಿೇಕ್ಷಥಮಲ್ಲಾ ಉತಿುೇಣಾಯಹಗಿಯಫಥೇಔ .
b. ಈ ಕಥಳಗಿನ ಮಹದಥೇ ಂದ ಅಸಾತಥಮನ ನ ಯಧಹನ ಅಧಿಕಹರಿಮ ಹಥ ಂದಿದದಲ್ಲಾ ಆತ /
ಆಕಥ ಇತಥೈದ ಖಂಟಥಖಳ ತಯಫಥೇತಿಮನ ನ ಹಥ ಂದಿ ರಿೇಕ್ಷಥಮಲ್ಲಾ ಉತಿುೇಣಾಯಹಖಫಥೇಔ :
(i) ಬಹಯತದ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥ, ಭ ಂಫಥೈಮ ಅಸ್ಥ ೇಸಿಯೆೇಟ್ (ಷಹಹಮಔ) / ಪಥರ್ಥ ೇ;
ಅಥವಹ
(ii) ಬಹಯತದ ವಿಭಹಖಣಔಯ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಅಸ್ಥ ೇಸಿಯೆೇಟ್ (ಷಹಹಮಔ) / ಪಥರ್ಥ ೇ;
ಅಥವಹ
(iii) ಲಂಡನಿನನ ರ್ಥಔುರಿಶ್ಥೃೇಧಔ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಅಸ್ಥ ೇಸಿಯೆೇಟ್ (ಷಹಹಮಔ) / ಪಥರ್ಥ ೇ;
ಅಥವಹ
(iv) ಹಥೈದಯಹಫಹದಿನ ವಿಮೆ ಭತ ು ಅಹಮ ನಿಾಸಣಥ ಷಂಸ್ಥಥ (ಇನಿ್ಿಟ ಮಟ್ ಆಫ್ಟ
ಇನ ುಯಥನ್್ ರಿರ್ಸು ಭಹಮನಥೇಜಥಭಂಟ್, ಆಫ್ಟ ಹಥೈದಯಹಫಹದ್)ಯಿಂದ ಸ್ಹನತಕಥ ೇತುಯ ಅಸಾತಥ.
8. ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸೆೆಮ ರಧಹನ ಅಧಿಕಹರಿಖಳ ಯೀಖಯ ಭತಕಿ ಷರಿಮಹದ ಭಹನದಂಡ
ನಥ ೇಂದಣಿಮನ ನ ಕಥ ೇಯ ತಿುಯ  ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಯಧಹನ ಅಧಿಕಹರಿ, ಈ ಕಥಳಗಿನ
ಭಹನದಂಡಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡ ಆದಯಥ ಅುಖಳಿಗಥ ಸಿೇಮತವಹಗಿಲಾದ ಶಯತ ುಖಳನ ನ
ೂಯಥೈಷ ತಿುದದಯಥ ಅಯನ ನ ಯೇಖಮ ಭತ ು ಷರಿಮಹದ ಮಕ್ಟು' ಎಂದ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ–
i. ಸಣಕಹಷ ಷಭಖಯತಥ;
ii. ಅಯಹಧಖಳು ಅಥವಹ ನಹಖರಿಔ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಖಳ ಅನ ಸಿಥತಿ;
iii. ಷಭಥಾತಥ;
iv. ಖಹಮತಿ ಭತ ು ಉತುಭ ಖ ಣ ನಡತಥ;
v. ದಕ್ಷತಥ ಭತ ು ಹಯಭಹಣಿಔತಥ; ಭತ ು
vi. ಕಹಲಕಹಲಕಥು ತಿದ ದಡಿಗಥ ಂಡ ಕಹಯಿದಥಮಲ್ಲಾ ನಿಖದಿತಡಿಸಿದಂತಥ ಭಧಮತಿಾಮಹಗಿ
ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷಲ ಮಹುದಥೇ ಅನಸಾತಥಮ ಅನ ಸಿಥತಿ.
9. ಐಎಸಿ್ ಭತಕಿ ಎಫ್ ಎರ್ಸ ಈಖಳ ರಭಹಣಿೀಔಯಣದ ಅವಯಔತೆಖಳು
a. ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಭ ಂಚಥಯೆೇ ಷ ಚಿಸಿದಂತಥ ವಿಮೆ ಭತ ು / ಅಥವಹ ಆರ್ಥಾಔ
ಉತನನಖಳನ ನ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಲ ಮಕ್ಟುಖಳನ ನ ತಥ ಡಗಿಸಿಕಥ ಳಳಫಸ ದ .
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b. ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮನ ನ ಮೆೇರ್ಥ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಆರ್ಥಾಔ ಉತನನಖಳನ ನ
ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ ಫಥೇಯಥ ಮಹುದಥೇ ಇತಯ ಸಣಕಹಷ ಉತನನಖಳ ಭಹಯಹಟದಲ್ಲಾ
ತಥ ಡಗಿಸಿಕಥ ಳಳಲ ಅನ ಭತಿಷರ್ಹಖ ುದಿಲಾ.
c. ವಿಮೆ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಯಿಂದ ಜಿೇ ವಿಮೆ, ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಮೆ, ಭತ ು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ
ಔಂನಿಖಳ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳನ ನ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಲ ನಥೇಮಷರ್ಹದ ಐ ಎರ್ಸ ಪಿ ಖಳು,
ಈ ನಿಮಭಖಳು ಷ ಚಿಸಿಯ ಂತಥ ಹಯಧಿಕಹಯ ನಿೇಡಿಯ  ಭಹನಮ ಯಭಹಣತಯನ ನ
ಹಥ ಂದಿಯಫಥೇಔ .
d. ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಯಿಂದ ಸಣಕಹಷ ಉತನನಖಳ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಲ
ನಥೇಮಷರ್ಹದ ಎಫ್ಟ ಎರ್ಸ ಈ ಖಳು, ಈ ನಿಮಭಹಳಿಖಳು ನಿದಿಾಶಿಗಥ ಳಿಸಿದಂತಥ ಭಹನಮ
ಯವಹನಗಿ ಅಥವಹ ಆಮಹ ನಿಮಂತಯಔಯ ನಿೇಡಿಯ  ಯಭಹಣ ತಯನ ನ
ಹಥ ಂದಿಯಫಥೇಔ .
e. ಎಫ್ಟ ಎರ್ಸ ಈ ಖಳು ಆಮಹ ನಿಮಂತಯಔಯ ನಿಫಂಧನಥಖಳಿಂದ ನಿಮಂತಿಯಲಡ ತಹುಯಥ ಭತ ು
ಮಹದಥೇ ಕಹಮಾ ಅಥವಹ ಉಥೇಕ್ಷಥಗಥ
ಹಥ ಣಥಮಹಗಿದ ದ ಆಮಹ ನಿಮಂತಯಔ/ಶ್ಹಷನಫದಧ ಅಧಿಕಹರಿಖಳು ಉಔಯಮಸಿದ
ಮಹುದಥೇ ಶ್ಚಷ ು ಔಯಭಕಥು ಫದಧಯಹಗಿಯ ತಹುಯಥ.
10. ಐ ಎರ್ಸ ಪ್ಪ ಖಳ ವಿದಹಯಸಯತೆ ಭತಕಿ ಅಸಯತಹ ಭಹನದಂಡಖಳು:
ಐ ಎರ್ಸ ಪಿ ಮ ಈ ಕಥಳಗಿನ ಔನಿಶಠ ಅಸಾತಥಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯಫಥೇಔ :
a. ಂದ ಅಂಗಿೇಔೃತ ಭಂಡಳಿ / ಷಂಸ್ಥಥಯಿಂದ 12 ನಥೇ ತಯಖತಿಮ ಅಥವಹ ಷಭಹನವಹದ
ರಿೇಕ್ಷಥಮಲ್ಲಾ ಉತಿುೇಣಾ.
b. ಈ ಕಥಳಗಥ ಹಥೇಳಿದಂತಥ ಹಯಧಿಕಹಯ ಭಹನಮ ಷಂಸ್ಥಥಯಿಂದ ಹಯಧಿಕಹಯ ನಿಖದಿಡಿಸಿಯ 
ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ತಯಫಥೇತಿಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯಫಥೇಔ ಭತ ು ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ
ಷಂಸ್ಥಥಮ ರಿೇಕ್ಷಥಮಲ್ಲಾ ಉತಿುೇಣಾಯಹಗಿಯಫಥೇಔ .
c. ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ಟ ನ ನಥ ೇಂದಣಿಮ ಯದಥೇವದ ನಿವಹಸಿಮಹಗಿಯಫಥೇಔ .
11. ಐ ಎರ್ಸ ಪ್ಪಮ ತಯಫೆೀತ್ತ, ರಿೀಕ್ಷೆ ಭತಕಿ ರಭಹಣಿೀಔಯಣ
ಂದ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಐ ಎರ್ಸ ಪಿಮ ವಿಮೆ ಭಹಯಹಟ ಈ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಯಧಹನ
ಅಧಿಕಹರಿಖಳಿಗಹಗಿ ಶ್ಚಪಹಯಷ ಭಹಡರ್ಹದ ತಯಫಥೇತಿ, ರಿೇಕ್ಷಥ ಭತ ು ಯಭಹಣಿೇಔಯಣದ ಅದಥೇ
ಅಖತಮಖಳನ ನ ೂಯಥೈಷಫಥೇಔ .
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12. ಎಫ್ ಎರ್ಸ ಈ ಮ ನೆೀಭಕಹತ್ತ
a. ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಯಿಂದ ನಿಫಂಧನಥಖಳಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಇತಯ ಆರ್ಥಾಔ
ಉತನನಖಳನ ನ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಲ ನಥೇಮಷರ್ಹದ ಎಫ್ಟ ಎರ್ಸ ಈ ಖಳು ಇಂಥ
ಯವಹನಗಿ/ಯಭಹಣತಯ/ಅಧಿಕಹಯಖಳನ ನ ನಿೇಡ  ಅಧಿಕಹಯನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ 
ಆಮಹ ಹಯಧಿಕಹಯಖಳಿಂದ ನಿೇಡರ್ಹದ ಭಹನಮ ಯವಹನಗಿ/ಯಭಹಣತಯ/ಅಧಿಕಹಯನ ನ
ಹಥ ಂದಿಯಫಥೇಔ .
b. ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಯಿಂದ ನಿಯೇಜಿತವಹದ ಎಫ್ಟ ಎರ್ಸ ಈ ಖಳು ನಿಯಂತಯ
ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಕಥೈಗಥ ಂಡ ಚಟ ಟಿಕಥಮ ಸ್ಹಲ ಖಳಿಗಹಗಿ ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಅನಾಯಿತ
ಕಹನ ನ , ನಿಮಭಖಳು, ನಿಫಂಧನಥಖಳು, ಭಹಖಾದವಾನಖಳು, ಷ ತಥ ುೇರ್ಥಖಳು,
ಇತಹಮದಿಖಳಿಖನ ಸ್ಹಯವಹಗಿಯಲ ಇತಯ ನಿಮಂತಯಣ / ಶ್ಹಷನಫದಧ ಅಧಿಕಹರಿಖಳು
ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿಯಫಸ ದಹದ ಅಖತಮವಹದ ತಯಫಥೇತಿ, ವಿದಹಮಸಾತಥಖಳು, ಅನ ಬ ಭತ ು
ಇತಯ ಅಖತಮಖಳನ ನ ೂಯಥೈಷಫಥೇಔ .
13. ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸೆೆಗೆ ಈ ಹತ್ತಷಫೆೀಕಹದ ಷಂಬಹನೆ
i.

ವಿಭಹಗಹಯಯ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಕಥೈಗಥ ಂಡ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಕಥ ೇಯ 
ಭತ ು ಷಂಖಯಹಿಷ ದಕಹುಗಿಯ  ಎರ್ಹಾ ಷಂಬಹನಥಮನ ನ ಷಂಫಂಧಟಿ ವಿಭಹ
ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಗಥ ಭಹತಯ ಹತಿ ಭಹಡಫಥೇಔ ಭತ ು ಮಹುದಥೇ ಇತಯ ಮಕ್ಟು ಅಥವಹ
ಗಟಔಕಥು ಭಹಡಫಹಯದ .

ii.

ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಐ ಎರ್ಸ ಪಿ ಖಳ ಭ ಖಹಂತಯ ಕಥೈಗಥ ಂಡ
ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಕಥ ೇಯ  ಭತ ು ಷಂಖಯಹಿಷ ದಕಹುಗಿ ಷಲ್ಲಾಷಫಥೇಕಹದ
ಷಂಬಹನಥಮ ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ ಕಹಲಕಹಲಕಥು ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದಂತಥ, ಕಹಯಿದಥಮ
ಕಹಲಕಹಲಕಥು ತಿದ ದಡಿಗಥ ಂಡ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 40(1) ಭತ ು 40(2)ಖಳಿಖನ ಸ್ಹಯವಹಗಿಯಫಥೇಔ .
ಜಥ ತಥಗಥ, ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಿಂದ ತಭಭ ಐ ಎರ್ಸ ಪಿ
ಖಳ ನಥೇಭಕಹತಿ, ತಯಫಥೇತಿ ಭತ ು ಭಹಖಾದವಾನಖಳಿಗಹಗಿ ಸ್ಥೇವಹ ವ ಲುದ ಯ ದಲ್ಲಾ
ವ ಲುಖಳು ಅಥವಹ ಹತಿಖಳನ ನ ಡಥಮಫಸ ದ . ಈ ವ ಲುಖಳು ಅಥವಹ ಹತಿಖಳು
ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ಟ ಡಥಮ  ಮೊದಲನಥೇ ಶಾದ ಔಮಶನಿನನ ಶ್ಥೇ. 50 ಯಶಿನ ನ ಭತ ು
ನವಿೇಔಯಣ ಔಮಶನಿನನ ಶ್ಥೇ. 10 ಯಶಿನ ನ ಮೇಯ ಂತಿಲಾ. ಸ್ಹಭಹನಮ/ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ
ಮಹಹಯದ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಇಂಥ ಮಹದಥೇ ಹತಿಮನ ನ ಭಹಡ ಂತಿಲಾ. ಜಿೇ
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ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಹಯಧಿಕಹಯಕಥು ಔಡತದ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ತಭಭ ಉತನನಖಳನ ನ ಷಲ್ಲಾಷ 
ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಭ ಂಖಡವಹಗಿಯೆೇ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫಥೇಔ ಭತ ು ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ
ಷಂಸ್ಥಥಖಳ ಇಂಥ ವ ಲುಖಳು ಭತ ು ಹತಿಖಳ ಫಗಥಗಿನ ಭಹಖಾದಶ್ಚಾಖಳನ ನ
ಉಯೇಗಿಷಫಥೇಔ .
iii.

ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಕಥೈಗಥ ಂಡ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಚಟ ಟಿಕಥಖಳಿಗಹಗಿ ವಿಭಹ
ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥ ಭತ ು ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಲ್ಲಾನ ಯಷಯ ಂದಔುನ ಖ ಣವಹಗಿ
ಷಭಮ ಭತ ು ವಯಭಖಳನ ನ ಅಲಂಬಿಸಿ ಮಥಥ ೇಚಿತವಹದ ವ ಲುಖಳನ ನ ಡಥಮಲ
ಅಸಾವಹಗಿಯ ತುದಥ ಭತ ು ಆಯಂಬದಲ್ಲಾ ವ ಲುಖಳ ಫಗಥೆ ಷಶಿವಹಗಿ ಉದಥದೇಶ್ಚಸಿ ಭಹಡರ್ಹದ
ಂದ ಇದಕಥು ುಯಹವಥಮಹಗಿಯಫಥೇಔ .

iv.

ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ತಮಭಂದ ನಥೇಮಷರ್ಹದ ಎಫ್ಟ ಎರ್ಸ ಈ ಖಳಿಂದ ನಿೇಡರ್ಹದ
ಸ್ಥೇವಥಖಳಿಗಹಗಿ ಆರ್ಥಾಔ ಗಟಔಖಳಿಂದ 'ಅನಾಯಿಷ  ಸ್ಥೇವಹ ವ ಲುಖಳ'ನ ನ ಷಂಖಯಹಿಷಲ
ಷಸ ಅಸಾವಹಗಿಯ ತುದಥ.

v.

ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಗಥ ನಿೇಡಫಥೇಕಹದ ಷಂಬಹನಥಗಥ ಷಂಫಂಧಿತ
ಖಹತಥಖಳ ಇತಮಥಾನ ನ ತಿಂಖಳಿಗಥ ಮೆಭ ಭಹಡಲಡಫಥೇಔ .

14. ಐ ಎರ್ಸ ಪಿ ಭತ ು ಎಫ್ಟ ಎರ್ಸ ಈ ಖಳ ಷಂಬಹನಥ ಭತ ು ಐ ಎರ್ಸ ಪಿ ಖಳ ಲಸ್ಥ
1. ಐ ಎರ್ಸ ಪಿ ಭತ ು ಎಫ್ಟ ಎರ್ಸ ಈ ಖಳ ಔನಿಶಿ ನಿಧಹಾರಿತ ಷಂಬಹನಥ:
(i) ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಯಿಂದ ನಥೇಮಷಲಟಿ ಯತಿಯೇಾ ಐ ಎರ್ಸ ಪಿ ಯತಿ
ತಿಂಖಳು ಯ . 5000 ಖಳಿಗಿಂತ ಔಡಿಮೆಮಹಗಿಲಾದ ಅಥವಹ ಕಹಲಕಹಲಕಥು
ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ ನಿಖದಿಡಿಷಲಟಿ ಮೊತುದ ನಿಧಹಾರಿತ ಭಹಸಿಔ ವಥೇತನನ ನ
ನಿೇಡಲಡಫಥೇಔ .
(ii) ಅನಾಯಿಷ  ಆಮಹ ನಿಮಂತಯಔಯ ಭಹಖಾದವಾಖಳಿಖನ ಸ್ಹಯವಹಗಿ ಆರ್ಥಾಔ
ಗಟಔಖಳಿಂದ ಎಫ್ಟ ಎರ್ಸ ಈ ಖಳಿಗಥ ಷಂಬಹನಥಮನ ನ ನಿೇಡಲಡಫಥೇಔ .
(iii)

ಮೆೇಲ್ಲನ ಅಧಿನಿಮಭ (i)ಯಲ್ಲಾನ ಶಯತುನ ನ ಉಲಾಂಘಿ/ಸಿದ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ

ಷಂಸ್ಥಥಮ ಷ ಚನಥಯಂದಿಗಥ ನಥ ೇಂದಣಿಮ ಯದದತಿಗಥ ಹಥ ಣಥಮಹಗಿಯ ತುದಥ.
2. ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸೆೆಗೆ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟಯ ಲಸೆ:
(i) ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮಲ್ಲಾನ ಫಫ ಐ ಎರ್ಸ ಪಿ ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ ನಿೇಡಲಟಿ
ಭಹನಮ ಐಎರ್ಸ ಪಿ ಯಭಹಣತಯನ ನ ಹಥ ಂದಿಯಫಥೇಔ .
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(ii) ಫಫ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಏಜಥಂಟನ ತನನ ಯಷ ುತ ಏಜಥನಿ್ ಯವಹನಗಿಮನ ನ ವಯಣಹಖತಿ
ಭಹಡದಥೇ, ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ತಯಫಥೇತಿಮನ ನ ಹಥ ಂದದಥೇ ಭತ ು
ನಿಫಂಧನಥಖಳಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ರಿೇಕ್ಷಥಮನ ನ
ಉತಿುೇಣಾಯಹಖದ ಹಥ ಯತ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಗಥ ಲಸ್ಥ ಹಥ ೇಖಲ ಅಥವಹ
ಸ್ಥೇರಿಕಥ ಳಳಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
(iii)

ಂದ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಐ ಎರ್ಸ ಪಿ ಯೆಂದ ಯವಹನಗಿಮನ ನ

ಡಥದ ಫಫ ಮಕ್ಟುಮ ತನನ ಯಷ ುತ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಯಿಂದ ಆಕ್ಷಥೇಣಥಯಿಲಾ
ಎಂದ ಯಭಹಣತಯ (ಎನ್ ಒ ಸಿ)ನ ನ ಡಥಮದ ಹಥ ಯತ ಮಹದಥೇ ವಿಭಹ
ಔಂನಿ, ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥ ಅಥವಹ ವಿಭಹ ದರ್ಹಾಳಿ ಷಂಸ್ಥಥಗಥ ಲಸ್ಥ ಹಥ ಖಲ
ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
15. ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸೆೆಮ ಕಹಮಯಕ್ಷೆೀತರ
1. ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ನಥ ೇಂದಣಿಗಹಗಿ ಭಹಡಿದ ಭತ ು ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ
ಅನ ಮೊೇದಿತ ಅಜಿಾಮ ಕ್ಷಥೇತಯದಲ್ಲಾಮ ನಿವಹಸಿಮಹದ ಐ ಎರ್ಸ ಪಿ ಖಳನ ನ ನಥೇಭಕಹತಿ
ಭಹಡಫಥೇಔ . ಆದಹಖ ಮ, ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ಟ ಖಳು ದಥೇವದಹದಮಂತದಿಂದ ವಿಭಹ
ಮಹಹಯನ ನ ಭನವಿ ಭಹಡಲ ಭತ ು ಷಂಖಯಹಿಷಲ ಷಾತಂತಯನಹಗಿಯಫಥೇಔ ;
2. ―ಕ್ಷಥೇತಯ‖ ವಥಂದಯಥ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ನಥ ೇಂದಣಿ ಭಹನಮವಹಗಿಯ 
ಜಿರ್ಥಾಯೆಂದಥಾ.
3. ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಆಮದ ಕ್ಷಥೇತಯನ ನ ಹಯಧಿಕಹಯಕಥು ನಿೇಡಿದ ಅಜಿಾ ಪಹಮ್ಾ A
ದಲ್ಲಾ ಷಶಿವಹಗಿ ನಭ ದಿಸಿಯಫಥೇಔ . ನಥ ೇಂದಣಿ ಅನ ದಹನ ಭಹಡಿದ ಹಯಯಂಭಿಔ
ಸಂತದಲ್ಲಾ ಅಯ ಆಯೆುಮ ಂದ ಜಿರ್ಥಾಮಲ್ಲಾ ಭಹತಯ ಔಚಥೇರಿಖಳನ ನ ಹಯಯಂಭಿಷಲ ಐ
ಎಮ್ ಎಫ್ಟ ಖಳಿಗಥ ಅನ ಭತಿ ನಿೇಡಫಥೇಔ ;
4. ಹಯಧಿಕಹಯು ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಪಹಮ್ಾ B ನಥ ೇಂದಣಿಮಲ್ಲಾ ಕ್ಷಥೇತಯನ ನ
ನಭ ದಿಷಫಥೇಔ .
5. ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ನವಿೇಔಯಣಕಹುಗಿ ಅಜಿಾ ಷಲ್ಲಾಷ ವಹಖ ಹಥಚಿಚನ ಕ್ಷಥೇತಯಖಳಿಗಹಗಿ
ಅಜಿಾ ಭಹಡಫಸ ದ .
6. ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ನವಿೇಔಯಣದ ಅಜಿಾಮ ಪಹಮ್ಾ ನಲ್ಲಾ ನಥೇಮಷರ್ಹಖ 
ಭನ ಶಮವಕ್ಟುಮ ಭ ಂತಹದ ವಿಯಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ ಆಮದ ಕ್ಷಥೇತಯದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಥಪಿಷರ್ಹಖ 
ಔಚಥೇರಿಖಳ ವಿಯಖಳನ ನ ನಿದಿಾಶಿಡಿಷಫಥೇಔ . ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ
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ಕಹಮಹಾಚಯಣಥಮನ ನ ವಿಷುರಿಷಲ ಫಮಷ  ಯತಿ ಜಿರ್ಥಾಖಳಿಗಥ ಯತಥಮೇಔವಹಗಿ
ನಿಯೇಜಿತವಹದ ಯಧಹನ ಅಧಿಕಹರಿಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯಫಥೇಔ . ಹಥಚ ಚರಿ ಯದಥೇವಖಳನ ನ
ಅಸಾತಥಖಳ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
7. ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ನವಿೇಔಯಣದ ಅಜಿಾಮಲ್ಲಾ ಹಥಚ ಚರಿ ಯದಥೇವಖಳ
ಆಯೆುಮನ ನ ಭಹಡಿಲಾದಿದದಯಥ ಹಯಯಂಭಿಔವಹಗಿ ನಥ ೇಂದಣಿಮಹದ ಭ ಲ
ನಹಮಮವಹಮಪಿುಮನ ನ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ದ .
8. ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ನಥ ೇಂದಣಿಮ ನವಿೇಔಯಣದ ಅಜಿಾ ಭಹಡ ವಹಖ ಕ್ಷಥೇತಯದಲ್ಲಾ
ಫದರ್ಹಣಥಮನ ನ ಕಥ ೇಯಫಸ ದ . ಹಯಧಿಕಹಯು ನವಿೇಔಯಣದ ಅಜಿಾ ಪಹಮ್ಾ ನಲ್ಲಾಮ
ನಥೇಮಷರ್ಹಖ  ಭನ ಶಮವಕ್ಟು ಭ ಂತಹದ ವಿಯಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ ಹಥ ಷದಹಗಿ ಆಮದ
ಕ್ಷಥೇತಯಖಳಲ್ಲಾ ಸ್ಹಥಪಿಷರ್ಹಖ  ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಔಛಥೇರಿಖಳ ವಿಯಖಳಿಗಥ
ಳಟ ಿ ವಿನಂತಿಮನ ನ ರಿಖಣಿಷಫಸ ದ .

16. ಐ ಎರ್ಸ ಪ್ಪ ಖಳ ಅಭಿಭಕಕವ್ಹಗ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸೆೆಮ ಔತಯಯಖಳು ಭತಕಿ
ಜವ್ಹಫಹಿರಿಖಳು
1. ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ ನಥ ೇಂದಣಿಮನ ನ ಡಥದ ಮೆೇರ್ಥ, ವಿಭಹ
ಮಹಹಯ ಚಟ ಟಿಕಥಖಳನ ನ ನಡಥಷಲ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ ಂದಖಳನ ನ
ಭಹಡಫಸ ದ .
2. ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ವಥೇತನ ಭತ ು ರ್ಪಯೇತಹ್ಸನಥಖಳ ಭ ಲಔ ಐ ಎರ್ಸ ಪಿ ಭತ ು
ಎಫ್ಟ ಎರ್ಸ ಈ ಖಳನ ನ ನಥೇಮಷಫಸ ದ .
3. ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ನಥೇಮಷಲಡ  ಐ ಎರ್ಸ ಪಿ ಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ ಂದ
ಭಹಡ ವಹಖ ಈ ಕಥಳಗಿನ ವಿಶಮಖಳಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಷ ಔುವಹದ ಶಯತ ುಖಳು ಭತ ು
ಅಧಿನಿಮಭಖಳನ ನ ಸ್ಥೇರಿಷಫಸ ದ —
a. ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಯಂದಿಗಥ ಷಂಫಂಧ
b. ಶ್ಚಪಹರಿಷರ್ಹದ ನಿೇತಿ ಷಂಹಿತಥ,
c. ಭಹಯಹಟ ಯಕ್ಟಯಯೆ /ನಿಮಭಖಳು ಇತಹಮದಿ.
d. ಷಂಬಹನಥ-
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i. ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಖಳಿಂದ ಐ ಎರ್ಸ ಪಿ ಖಳಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಭಹಯಹಟ ಭನವಿ
ಭತ ು ಷಂಖಯಸಣಥಗಹಗಿ ಐ ಎರ್ಸ ಪಿ ಖಳಿಗಥ ನಿೇಡಫಥೇಕಹದ ಷಂಬಹನಥ ವಥೇತನ ಭತ ು
ರ್ಪಯೇತಹ್ಸನಥಖಳ ಭ ಲಔವಹಗಿಯಫಥೇಔ .
ii. ಜಥ ತಥಗಥ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಮೆೇರ್ಥ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಔನಿಶಿ
ಮೊತುದಥ ಂದಿಗಥ ಐ ಎರ್ಸ ಪಿ ಖಳ ಕಹಮಾನಿಾಸಣಥಮನ ನ ಆಧರಿಸಿ, ಐ ಎರ್ಸ ಪಿ
ಭತ ು ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ನಡ ವಿನ ಂದದ ಬಹಖವಹಗಿಯ  ಭತ ು
ಹಯಯಂಭಿಔವಹಗಿ ನಿಧಾರಿಸಿಯಫಸ ದಹದ ಹಥಚಿಚನ ರ್ಪಯೇತಹ್ಸನಹ ಮೊತುಖಳನ ನ
ನಿೇಡಫಸ ದ .
e. ಮಹುದಥೇ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಭಹಕಥಾಟಿಂಗ್ ಷಂಸ್ಥಥಮ ನಿಫಂಧನಥ 27 (2)
(ಬಿ).ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಅನ ಭತಿಷರ್ಹದ ಅಕಹವನ ನ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ, ನಥ ೇಂದಣಿ
ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಐ ಎರ್ಸ ಪಿ ಖಳನ ನ ನೌಔರಿಯಿಂದ ಜಹಗಥ ಳಿಷರ್ಹಖದ ..
f. ಐ ಎರ್ಸ ಪಿ ಖಳಿಂದ ಉದಥ ಮೇಖದಹತಯ ಫದರ್ಹಣಥಮನ ನ ಈ ನಿಫಂಧನಥಖಳ
ವಿಫಂಧನಥ 27 (2) (b)ಮಲ್ಲಾ ನಿಖದಿಡಿಸಿದ ಶಯತ ುಖಳನ ನ ೂಯಥೈಷ ದಕಥು ಳಟ ಿ
ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ನಥ ೇಂದಣಿಮ ನವಿೇಔಯಣದ ವಥೇಳ್ಥಮಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ವಿಭಹ
ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಗಥ ಯಹಜಿೇನಹಮೆ ಷಲ್ಲಾಷ  ಭ ಲಔ.
4. ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ಐ ಎರ್ಸ ಪಿಮಹಖಫಮಷ  ಮಕ್ಟುಖಳಿಗಥ ಶ್ಚಪಹರಿಷರ್ಹದ
ತಯಫಥೇತಿಮನ ನ ಹಥ ಂದಲ ಭತ ು ಯಭಹಣಿೇಔಯಣದ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಷಹಹಮ ಭಹಡಫಥೇಔ .
5. ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಐ ಎರ್ಸ ಪಿ ಖಳ ಚಟ ಟಿಕಥಖಳ ನಿಯಂತಯ
ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣಥಮನ ನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳಳಫಥೇಔ ಭತ ು ಐ ಎರ್ಸ ಪಿ ಖಳಿಂದ ಈ
ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು ನಿೇತಿ ಷಂಹಿತಥಮ ಅನ ಷಯಣಥಗಥ ಹಥ ಣಥಮಹಗಿಯ ತುದಥ.
17. ಹರಧಿಕಹಯನಕು ಔಕರಿತಕ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸೆೆಮ ಔತಯಯಖಳು ಭತಕಿ ಜವ್ಹಫಹಿರಿಖಳು
ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ
a. ಈ ಕಥಳಗಿನ ಗಟನಥಖಳ ನಡಥದ ತಕ್ಷಣ 30 ದಿನಖಳಲ್ಲಾ ಫಯಣಿಗಥಮಲ್ಲಾ ಹಯಧಿಕಹಯಕಥು
ತಿಳಿಷಫಥೇಔ :
i) ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಚಟ ಟಿಕಥಖಳ ಷಂಫಂಧಿತವಹಗಿ ಹಯಧಿಕಹಯು ಜಹರಿಗಥ
ತಂದ ನಥ ೇಂದಣಿ ಸಿಥತಿಮಲ್ಲಾಮ ಮಹುದಥೇ ಫದರ್ಹಣಥ;
ii) ಹಯಧಿಕಹಯು ಜಹರಿಗಥ ತಂದ ಐ ಎರ್ಸ ಪಿ ಖಳ ನಥ ೇಂದಣಿ ಸಿಥತಿಮಲ್ಲಾಮ ಮಹುದಥೇ
ಫದರ್ಹಣಥ;
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iii) ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಯಿಂದ ನಥೇಮಷರ್ಹದ ಇತಯ ಮಹದಥೇ ನಿಮಂತಯಔಯ
ನಥ ೇಂದಣಿಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದ ಮಹದಥೇ ಎಫ್ಟ ಎರ್ಸ ಈ ಮ ನಥ ೇಂದಣಿ ಸಿಥತಿಮಲ್ಲಾಮ
ಮಹುದಥೇ ಫದರ್ಹಣಥ;
iv) ಅದಯ ಷಂವಿಧಹನದ (ಶ್ಥೇಯ ಫದರ್ಹಣಥ ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ), ಭಹಲ್ಲೇಔತಾನ ನ, ನಿದಥೇಾವಔಯ /
ಹಲ ದಹಯಯ ಮಹುದಥೇ ಫದರ್ಹಣಥ;
v) ಮಹುದಥೇ ಇತಯ ನಿಮಂತಯಣ / ಶ್ಹಷನಫದಧ ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ ಮಹುದಥೇ ಶ್ಚಷ ು ಔಯಭ
ಭತ ು ತನಿಖಥ.
b. ವಿಭಹ ಮಹಹಯದ ಭಹಯಹಟ ಭನವಿ ಭತ ು ಷಂಖಯಸಣಥಗಥ ಹಥ ಣಥಮಹಗಿಯ ಐ ಎರ್ಸ ಪಿ
ಖಳು ಯೇಖಮ, ಅಸಾ, ಹಯಧಿಕಹಯ ನಿದಿಾಶಿಗಥ ಳಿಸಿಯ  ಅಖತಮವಹದ ತಯಫಥೇತಿಮನ ನ
ೂಣಾಗಥ ಳಿಸಿದ ಭತ ು ರಿೇಕ್ಷಥಮಲ್ಲಾ ಉತಿುೇಣಾಯಹಗಿಯ ಯಹಗಿದಹದಯಥಂಫ ದನ ನ
ಖಹತಿಯಗಥ ಳಿಷಫಥೇಔ ;
c. ತನಗಥ ತಿಳಿದ ತನನ ಗಹಯಸಔಯ ಫಗಥಗಿನ ಮಹುದಥೇ ಗೌಮ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಇಂಥ
ಅಭಿಮಕ್ಟುಮ ಆ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಜಹರಿಮಲ್ಲಾಯ  ಮಹುದಥೇ ಕಹನ ನ ಅನ ಷಯಣಥ
ಭಹಡಫಥೇಕಹಖ ಲ್ಲಾ ಅಖತಮವಿಯ ದನ ನ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ ಅಯ ೂವಹಾನ ಭತಿಮನ ನ
ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳದಥೇ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
d. ಭಧಮತಿಾಖಳ ಅನಾಮವಹಖ  ಕಹಲಕಹಲಕಥು ತಿದ ದಡಿ ಭಹಡರ್ಹದ ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ
(ಜಹಹಿೇಯಹತ ಭತ ು ಯಔಟಣಥ)ಮ, 2000 ದ ನಿಮಂತಯಣಕಥು ಫದಧವಹಗಿಯಫಥೇಔ ಭತ ು
ವಿಮೆಮ ಫಗಥಗಿನ ಜಹಖೃತಿಮನ ನ ೃದಿಧಷಲ ಔಯಭಖಳನ ನ ಕಥೈಗಥ ಳಳಫಥೇಔ .
e. ನಥ ೇಂದಣಿಮನ ನ ಜಹರಿಗಥ ತಯರ್ಹದ ದಿನಹಂಔ ಭತ ು ಅದಯ ಸಿಂಧ ತಾ, ಅನ ಮೊೇದಿತ
ಮಹಹಯ ಚಟ ಟಿಕಥಖಳ ಟಿಿ, ನಥ ೇಂದಣಿಮ ವಿಯಖಳನ ನ ದ ಯ ನಿಾಸಣಥ
ಯಕ್ಟಯಯೆ, ರ್ಥ ೇಕಹಮ ಔು (ಒಂಫ ಡ್್ ಭನ್)ಯ ಟಿಿ ಭತ ು ಅನಾಮವಹಖ  ಕಹನ ನಿನ
ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಅವಮಔತಥಗಥ ತಔುಂತಥ ಇಂತಸ ಇತಯ ಷಂಫಂಧಿತ ಭಹಹಿತಿಮಂತಸ
ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ ಜಹರಿಗಥ ತಯರ್ಹದ ನಥ ೇಂದಣಿಮ ವಿಯಖಳನ ನ ತಭಭ
ಕಹಮಹಾಚಯಣಥಮ/ಔಚಥೇರಿಮ ಷಥಳಖಳಲ್ಲಾ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫಥೇಔ .
f. ನಿಮಭಖಳು, ನಿಫಂಧನಥಖಳು, ಷ ತಥ ುೇರ್ಥಖಳು ಭತ ು ಭಹಖಾಷ ತಯಖಳನಥ ನಳಗಥ ಂಡ
ಕಹಲಕಹಲಕಥು ತಿದ ದಡಿಗಥ ಂಡ ಕಹಯಿದಥಮಡಿಮಲ್ಲಾಮ ಅನಾಯಿಷ  ನಿಫಂಧನಥಖಳನ ನ
ಅನ ಷರಿಷಫಥೇಔ .
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g. ನಥ ೇಂದಣಿಮ ನಿಮಭಖಳಿಖನ ಸ್ಹಯವಹಗಿ ತನನ ಔತಾಮಖಳು ಭತ ು ಕಹಮಾಖಳನ ನ,
ಅುಖಳು ಪಯಂಟಿಂಗ್ ಮಸ್ಥಥಖಳು ಅಥವಹ ಉಷಂಸ್ಥಥಮಂತಥ ಕಹಮಾನಡಥಷರ್ಹಯದಂತಥ
ಭತ ು ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಹಿತಹಷಕ್ಟುಮಲ್ಲಾ ಭತ ು ನಹಮಷಯಕ್ಷಣಥಮ ಸ್ಹಭಥಮಾದಲ್ಲಾ, ಅಯ
ನಥೇಮಸಿದ ತಭಭ ಷಾಂತ ನೌಔಯರಿಂದ ಉಲಾಂಗನಥಖಳು ಷಂಬವಿಸಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ತಭಭ
ಷಾಂತ ನೌಔಯಯ ಕಹಮಾ ಭತ ು ಔತಾಮ ರ್ಥ ೇಖಳಿಗಥ ಜವಹಫಹದಯಯಹಗಿಯ  ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ
ನಿಾಹಿಷಫಥೇಔ ;
h. ನಿಮಂತಯಣದ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಅಖತಮವಿಯ  ಂದ ೃತಿುೇಮ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ವಿಭಹ
ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ನಿಾಹಿಷಫಥೇಔ ;
18. ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಿಗೆ ಅಭಿಭಕಕವ್ಹಗ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸೆೆಮ ಔತಯಯಖಳು ಭತಕಿ
ಜವ್ಹಫಹಿರಿಖಳು
ಕಹಲಕಹಲಕಥು ತಿದ ದಡಿಗಥ ಂಡ ಕಹಯಿದಥಮ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 42D ಮಡಿ ವಿಭಹ ಭಧಮತಿಾಮಹಗಿ
ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷಲ ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ ನಥ ೇಂದಣಿಮನ ನ ಡಥದ ಮೆೇರ್ಥ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ
ಷಂಸ್ಥಥಮ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ ವಿಭಹ ಮಹಹಯನ ನ ನಡಥಷಲ ಂದನ ನ
ಕಥೈಗಥ ಳಳಫಸ ದ . ಂದು ಈ ಕಥಳಗಿನುಖಳಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿತ ಶಯತ ುಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯಫಥೇಔ .
(a) ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಯಂದಿಗಿನ ಷಂಫಂಧ
(b) ನಿಖದಿತ ನಿೇತಿ ಷಂಹಿತಥ,
(c) ಭಹಯಹಟ ಯಕ್ಟಯಯೆ/ನಿಮಭಖಳು ಇತಹಮದಿ
(d) ಷಂಬಹನಥಮ ಆಧಹಯ
(e) ಔನಿಶಠ ಕಹರ್ಹಧಿ
(f) ದಹಕರ್ಥಖಳ ಸಂಚಿಕಥ
(g) ಉತನನ ತಯಫಥೇತಿ
(h) ರಿಜವ್ಾ ಫಹಮಂಕ್ ಆಫ್ಟ ಇಂಡಿಮಹ ( ಆರ್ ಬಿ ಆಯ್ಡ್) ಅನ ಮೊೇದಿತ ಹತಿ
ಔಯಭಖಳ ಭ ಲಔ ಭತ ು ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ಟ ಭತ ು ವಿಭಹಗಹಯಯ ನಡ ವಿನ ಯಷಯ
ಂದದಂತಥ ಪಿಯೇಮಮಂ ಷಂಖಯಸಣಥ.
19. ಷ ಚನೆ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸೆೆಮ ನೆ ೀಂದಣಿಮ ಯದಿತ್ತ
ಹಯಧಿಕಹಯು ಈ ಕಥಳಗಿನ ಮಹದಥೇ ಂದ ಅಥವಹ ಅನಥೇಔ ಕಹಯಣಖಳಿಗಹಗಿ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ
ಷಂಸ್ಥಥಮ ನಥ ೇಂದಣಿಮನ ನ ಅಭಹನತ ಅಥವಹ ಯದ ದಗಥ ಳಿಷಫಸ ದ :
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i) ನಥ ೇಂದಣಿಮ ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ 1938 ಯ ವಿಭಹ ಕಹಯಿದಥಮ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 42 D ಮ ಷಬ್ಬ ಸ್ಥಕ್ಷನ್
(5) ಯಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಕಹಲಕಹಲಕಥು ಭಹಡರ್ಹದ ತಿದ ದಡಿಖಳಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಮಹದಥೇ
ಅನಸಾತಥಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿದಹದಯಥ;
ii) ಕಹಲಕಹಲಕಥು ತಿದ ದಡಿ ಭಹಡಿದ ಕಹಯಿದಥಮ, 1999ಯ ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಕಹಯಿದಥ ಭತ ು
ನಿಮಭಖಳು ಣತ ು ಅದಯಡಿ ಭಹಡರ್ಹದ ನಿಫಂಧನಥಖಳು, ಭಹಖಾದಶ್ಚಾಖಳು, ಷ ಚನಥಖಳು,
ಷ ತಥ ುೇರ್ಥಖಳನ ನ ಉಲಾಂಘಿಷರ್ಹಗಿದಥ ಉದಹಸಯಣಥಗಥ:
a. ಹಯಧಿಕಹಯಕಥು ಅಖತಮವಿಯ ಂತಥ ಂದ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಮಹಹಯ ಷಂಸ್ಥಥಮಹಗಿ ಅದಯ
ಚಟ ಟಿಕಥಖಳಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಮಹುದಥೇ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ದಗಿಷ ಲ್ಲಾ ವಿಪಲವಹದಯಥ;
b. ತು ಅಥವಹ ಷ ಳುಳ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ದಗಿಷರ್ಹಗಿದಥ; ಅಥವಹ ನಥ ೇಂದಣಿಮನ ನ
ಡಥಮಲ ಷಲ್ಲಾಸಿದ ಅಜಿಾಮಲ್ಲಾ ವಹಷುವಿಔ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಭ ಚಿಚಡರ್ಹಗಿದಥ ಅಥವಹ
ಫಹಿಯಂಖಡಿಷ ಲ್ಲಾ;
c. ಫಫ ಗಹಯಸಔ ಅಥವಹ ಗಹಯಸಔಯ ನಿದಥೇಾವಔ ಅಥವಹ ಇತಯ ಉದಥ ಮೇಗಿಖಳ ಅಥವಹ
ಮಹುದಥೇ ಮಕ್ಟುಗಥ ರಿಚಮಗಹಯನಹಗಿ ತಿಾಷ ವಹಖ ಮಹುದಥೇ ನಖದ ಅಥವಹ
ಷ ುಖಳಂತಸ ರಿೇತಿಮ ರಿಮಹಯಿತಿಖಳನ ನ ಭತ ು ರ್ಪಯೇತಹ್ಸನಥಖಳಲ್ಲಾ
ತಥ ಡಗಿಸಿಕಥ ಂಡಿದಹದನಥ;
d. ಈ ನಿಫಂಧನಥಖಳಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಜವಹಫಹದರಿಮನ ನ ೂಯಥೈಷಲ ವಿಪಲವಹಗಿದಹದಯಥ;
e. ನಿೇಡರ್ಹಗಿಯ  ನಥ ೇಂದಣಿಗಥ ಳಟಿ ಮಹುದಥೇ ನಿಮಭಖಳನ ನ ಅನ ಷರಿಷಲ
ವಿಪಲಗಥ ಂಡಯಥ;
f. ಐ ಎರ್ಸ ಪಿ ಖಳ್ಥಡಥ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಗಿಯ  ಔತಾಮಖಳು ಭತ ು ಜವಹಫಹದರಿಖಳನ ನ
ೂಯಥೈಷಲ ವಿಪಲವಹಗಿದಹದಯಥ;
g. ಹಯಧಿಕಹಯದಥಡಥ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಗಿಯ  ಔತಾಮಖಳು ಭತ ು ಜವಹಫಹದರಿಖಳ
h. ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ್ಥಡಥ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಗಿಯ  ಔತಾಮಖಳು ಭತ ು
ಜವಹಫಹದರಿಖಳನ ನ ೂಯಥೈಷಲ ವಿಪಲವಹಗಿದಹದಯಥ;
iii) ಸ ಸಿ ಔಯಥಖಳು ಅಥವಹ ತು ಭಹಯಹಟನ ನ ಅಲಂಬಿಸಿದಹದಯಥ;
iv) ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಹಿತಹಷಕ್ಟುಗಥ ಅಥವಹ ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಹಿತಹಷಕ್ಟುಮ ವಿಯ ದಧವಹದ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ
ಕ್ಟಯಯೆಖಳನ ನ ನಡಥಷ ತಹುಯಥ.
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20. ಐ ಎರ್ಸ ಪ್ಪ ಭತಕಿ ಎಫ್ ಎರ್ಸ ಈ ಖಳ ನಿೀತ್ತಷಂಹತೆ
ಭಹನಮ ಯಭಹಣತಯನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ  ಯತಿಯಫಫ ಐ ಎರ್ಸ ಪಿ ಈ ಕಥಳಗಥ ನಿದಿಾಶಿಗಥ ಳಿಸಿಯ 
ನಿೇತಿ ಷಂಹಿತಥಗಥ ಫದಧನಹಗಿಯಫಥೇಔ :
(i) ರತ್ತಯಫಬ ಐ ಎರ್ಸ ಪ್ಪ,--a. ಷಾತುಃ ತಭಭನ ನ ಭತ ು ತಹು ಐ ಎರ್ಸ ಪಿ ಮಹಗಿಯ  ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಮನ ನ
ರಿಚಯಿಷಫಥೇಔ ;
b. ಬಹವಿೇ ಗಹಯಸಔಯ ಫಥೇಡಿಕಥಮ ಮೆೇಯಥಗಥ ತನನ ಯಭಹಣತಯದ ವಿಯಖಳನ ನ
ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫಥೇಔ ;
c. ನಿೇಡರ್ಹಖ ತಿುಯ  ವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ಫಗಥಗಿನ ಅಖತಮವಹದ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಯಚಹಯ
ಭಹಡಫಥೇಔ ; ಭತ ು ವಿಭಹ ಉತನನನ ನ ಶ್ಚಪಹಯಷ ಭಹಡ ವಹಖ ಬಹವಿೇ ಗಹಯಸಔಯ
ಅಖತಮಖಳನ ನ ಖಣನಥಗಥ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಫಥೇಔ ;
d. ಗಹಯಸಔಯ ಅಖತಮಖಳ ವಿಶ್ಥಾೇಶಣಥಮನ ನ ಕಥೈಗಥ ಳಳಫಥೇಔ ;
e. ಅಯ ಜಥ ೇಡಣಥಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ  ವಿಮೆಗಹಯಯ ಉತನನಖಳ ಜಥ ತಥ ಹಥ ೇಲ್ಲಕಥಮನ ನ
ಭಹಡಫಥೇಔ ;
f. ಗಹಯಸಔಯ ಅಖತಮಖಳಿಖನ ಖ ಣವಹಗಿ ಉತನನನ ನ ಶ್ಚಪಹಯಷ ಭಹಡಫಥೇಔ ;
g. ನಿೇಡರ್ಹಖ ತಿುಯ  ವಿಭಹ ಉತನನಕಥು ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ವಿಧಿಷರ್ಹಖ  ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನ ನ
ಷ ಚಿಷಫಥೇಔ ;
h. ಬಹವಿೇ ಗಹಯಸಔಯ ಫಥೇಡಿಕಥಮ ಮೆೇಯಥಗಥ, ನಿೇಡರ್ಹಖ ತಿುಯ  ವಿಭಹ ಉತನನದ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ
ಷಂಬಹನಥಮ ಭಹಔಖಳನ ನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫಥೇಔ ;
i. ಬಹವಿೇ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಪಹಮ್ಾ ದಲ್ಲಾ ಅಥೇಕ್ಷಿತವಿಯ 
ಭಹಹಿತಿಮ ಷಾಯ , ಭತ ು ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ ಕರಿೇದಿಮಲ್ಲಾ ವಹಷುವಿಔ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ
ಫಹಿಯಂಖಡಿಷ ವಿಕಥಮ ಹಯಭ ಕಮತಥಮನ ನ ಔ ರಿತ ವಿರಿಷಫಥೇಔ ;
j. ಯೇಖಮವಹದ ಎಲಾ ವಿಚಹಯಣಥಖಳನ ನ ಭಹಡಿ ಯತಿಯಂದ ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಮ್ಾ
ನಥ ಂದಿಗಥ ನಿೇಡರ್ಹಖ  ವಿಭಹ ಏಜಥಂಟಯ ಗೌಮ ಯದಿಯೆಂಫ ಯದಿಮ ಪಹಮ್ಾ ನಲ್ಲಾ
ವಿಮೆಮ ಅಂಡರ್ ಯಥೈಟಿಂಗ್ ಕಥು ಷ ಔುವಹದ ಬಹವಿೇ ಗಹಯಸಔಯ ಫಗಥಗಿನ ತನಗಥ
(ಏಜಥಂಟರಿಗಥ) ಗಥ ತಿುಯ  ದ ವಚಟಖಳು ಅಥವಹ ಆದಹಮದ ಅನಿಶ್ಚಚತತಥಮನ ನ ಳಗಥ ಂಡ
ಯಸ್ಹುನಥಮ ಭಂಜ ಯಹತಿಮ ಫಗಥಗಿನ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಅಂಡರ್ ಯಥೈಟಿಂಗ್ ನಿಧಹಾಯಖಳ
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ಮೆೇರ್ಥ ಯತಿಔ ಲ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯಫಸ ದಹದ ಯತಿಯಂದ ವಹಷುವಿಔ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ
ವಿಭಹಗಹಯಯ ಲಕ್ಷಕಥು ತಯಫಥೇಔ ;
k. ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಯಸ್ಹುನಥ ಸಿಾೇಔೃತವಹದ ಅಥವಹ ಅಸಿಾೇಔೃತವಹದ ಫಗಥೆ ಔ ಡರ್ಥೇ
ಬಹವಿೇ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ತಿಳಿಷಫಥೇಔ ;
l. ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಥ ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಮ್ಾ ಅನ ನ ಷಲ್ಲಾಷ ವಹಖ ಅವಮಔ ದಹಕರ್ಥಖಳನ ನ
ಭತ ು ಯಸ್ಹುನಥಮ ೂಣಾತಥಗಹಗಿ ನಂತಯ ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಕಥೇಳಲಡ 
ದಹಕರ್ಥಖಳನ ನ ಡಥದ ಕಥ ಳಳಫಥೇಔ ;
m. ಹಲ್ಲಸಿಧಹಯಔರಿಗಥ ಅಥವಹ ಸಔ ುದಹಯರಿಗಥ ಅಥವಹ ರ್ಹಬದಹಯರಿಗಥ ಕಥಾೇಮ್ ಇತಮಥಾ
ಭಹಡ ಲ್ಲಾ ಅನ ಷರಿಷಫಥೇಕಹದ ಅವಮತಥಖಳನ ನ ೂಯಥೈಷ ಲ್ಲಾ ಅವಮಔವಹದ
ಷಹಹಮನ ನ ನಿೇಡಫಥೇಔ ;
n. ಷಂದಬಾವಿದದಂತಥ ನಹಭನಿದಥೇಾವನ ಅಥವಹ ನಿಯೇಜನಥ ಅಥವಹ ವಿಳ್ಹಷದಲ್ಲಾನ
ಫದರ್ಹಣಥ ಅಥವಹ ಆಯೆುಖಳನ ನ ಅಳಡಿಷ ಲ್ಲಾ ಯತಿಯಫಫ ಹಲ್ಲಸಿಧಹಯಔರಿಗಥ
ಷಲಹಥನಿೇಡಫಥೇಔ ಭತ ು ಈ ಯವಹಗಿ, ಅಖತಮವಹದ ನಥಯನ ನ ನಿೇಡಫಥೇಔ ;
o. ಗಹಯಸಔರಿಂದ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ಕಥಾೇಮ್ ಅಥವಹ ಕಥಾೇಮ್ ಸ ಟಿಿಕಥ ಳಳಲ ಕಹಯಣವಹಖಫಸ ದಹದ
ಂದ ಗಟನಥಮ ಫಗಥಗಿನ ಮಹುದಥೇ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ವಿಳಂಫವಿಲಾದಥ ತಿಳಿಷಫಥೇಔ ;
p. ವಿಭಹಗಹಯಯ ಕಥಾೇಮ್ ಷಂಫಂಧಿತ ಅಥವಹ ಇನಹನುದಥೇ ಂದ ನಿಧಹಾಯದ ಫಗಥಗಥ
ವಿಳಂಫವಿಲಾದಥ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಷಲಹಥ ನಿೇಡಫಥೇಔ ;
q. ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ನಿೇಡಿದ ಹಲ್ಲಸಿ ಷಂಫಂಧಿತ ಹಥೇಳಿಕಥಖಳು ತು ಅಥವಹ
ಉತಥರೇಕ್ಷಿತವಹಗಿಲಾವಥಂಫ ದನ ನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳಳಫಥೇಔ ;
r. ಕಹಲಕಹಲಕಥು ತಿದ ದಡಿಗಥ ಂಡ ಕಹಯಿದಥಮ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 64 VB (4) ಮ ಅನ ಷಯಣಥಮನ ನ
ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳಳಫಥೇಔ ;
s. ರಿಮಹಯಿತಿ ಭತ ು ಔಮಶನ್ / ಷಂಬಹನಥಮ ಸಂಚಿಕಥಮನ ನ ನಿಷಥೇಧಿಷ 
ಕಹಲಕಹಲಕಥು ತಿದ ದಡಿಗಥ ಂಡ ಕಹಯಿದಥಮ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 41 ಔಡಥಗಥ ಗಹಯಸಔಯ ಖಭನನ ನ
ಸ್ಥಳ್ಥಮಫಥೇಔ ;
t. ಜಹರಿಮಲ್ಲಾಯ  ಎಎಮ್ಎಲ್ ಭತ ು ಕಥವಥೈಸಿ ಭಹಖಾದವಾನಖಳ ಅನ ಷಯಣಥಮನ ನ
ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳಳಫಥೇಔ .
u. ತನನ ಗಹಯಸಔಯ ಯತಿಮಹಗಿ ನಹಮಷಯಕ್ಷಔ ಸ್ಹಭಥಮಾದಲ್ಲಾ ತಿಾಷಫಥೇಔ ಭತ ು ಉದಬವಹದ
ಎಲಾ ಆಷಕ್ಟುಖಳ ಗಶಾಣಥಖಳನ ನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫಥೇಔ ;
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v. ಭಹನಮ ೃತಿುಯ ನಿೇತಿ ಖ ಣಭಟಿಖಳನ ನ ಅನ ಷರಿಷಫಥೇಔ ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ
ಆಷಕ್ಟುಮಲ್ಲಾ ತನನ ಕಹಮಾಚಟ ಟಿಕಥಖಳನ ನ ನಡಥಷಫಥೇಔ . ಕಹಲಕಹಲಕಥು ತಿದ ದಡಿಗಥ ಂಡ
1999 ಯ ಕಹಯಿದಥಮ ನಿಫಂಧನಥಖಳ, ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಕಹಯಿದಥ, 2002 ಯ ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ
(ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಆಷಕ್ಟುಖಳ ಯಕ್ಷಣಥ) ನಿಫಂಧನಥಖಳ, ಭತ ು ಕಹಲಕಹಲಕಥು ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ
ಹಥ ಯಡಿಸಿದ ಮಹುದಥೇ ಇತಯ ನಿಮಭಖಳು, ಭಹಖಾದವಾನಖಳು, ಷ ತಥ ುೇರ್ಥಖಳು,
ಷ ಚನಥಖಳನ ನ ಅನ ಷರಿಷಫಥೇಔ .
(ii) ಮಹದೆೀ ಐ ಎರ್ಸ ಪ್ಪ ಈ ಕೆಳಗನ ವಿಶಮಖಳನಕು ಭಹಡಕಂತ್ತಲಾ,-a. ಭಹನಮ ಯಭಹಣತಯನ ನ ಹಥ ಂದಿಲಾದಥ ವಿಭಹ ವಹಮಹಯ ಭನವಿ ಅಥವಹ ಷಂಖಯಸಣಥ,
b. ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಮ್ಾ ದಲ್ಲಾಮ ಮಹುದಥೇ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಉಥೇಕ್ಷಿಷ ಂತಥ ಬಹವಿೇ
ಗಹಯಸಔಯನ ನ ಥಯೇಯಥೇಪಿಷ ದ ;
c. ಯಸ್ಹುನಥ ಸಿಾೇಔೃತವಹಖಫಥೇಕಥಂದ ಬಹವಿೇ ಗಹಯಸಔಯನ ನ ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಮ್ಾ ಅಥವಹ
ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಥ ಷಲ್ಲಾಷಫಥೇಕಹದ ದಹಕರ್ಥಖಳಲ್ಲಾ ತು ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ನಿೇಡಲ
ರ್ಪಯೇತಹ್ಹಿಷಔ ಡದ ;
d. ಬಹವಿೇ ಗಹಯಸಔಯಥ ಂದಿಗಥ ಅವಿನಮತಥಯಿಂದ ತಿಾಷ ದ ;
e. ಇತಯ ವಿಭಹ ಏಜಥಂಟಯ ರಿಚಯಿಸಿದ ಯಸ್ಹುನಥಮ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಸಷುಕ್ಷಥೇ
ಭಹಡ ದ ;
f. ತನನ ವಿಭಹಗಹಯಯ ನಿೇಡ ದಕ್ಟುಂತ ಫಥೇಯಥ ದಯಖಳನ ನ, ರ್ಹಬಖಳನ ನ, ನಿಮಭ ಭತ ು
ಶಯತ ುಖಳನ ನ ಯಸ್ಹುಪಿಷ ದ ;
g. ವಿಭಹ ಂದದ ರ್ಹಬದಹಯರಿಂದ ರ್ಹಬಖಳಲ್ಲಾ ಬಹಖನ ನ ಫಥೇಡ ದ ಅಥವಹ
ಡಥಮ ದ ;
h. ಮೊದಲ್ಲನ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಯದ ದ ಭಹಡಿದ ಭ ಯ ಶಾಖಳ್ಥೄ ಳಗಥ ಹಲ್ಲಸಿಧಹಯಔಯನ ನ
ಚಹಲ್ಲುಮಲ್ಲಾಯ  ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಯದ ದ ಭಹಡಲ ಭತ ು ಹಥ ಷ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಕರಿೇದಿಷಲ
ರ್ಪಯೇತಹ್ಹಿಷ ದ ;
iii) ಯತಿಯಫಫ ಐ ಎರ್ಸ ಪಿ ಮ ತನಿನಂದ ಭಹಡಲಟಿ ವಿಭಹ ಮಹಹಯನ ನ ಉಳಿಷ 
ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿಧಹಯಔರಿಗಥ ಭೌಖಿಔವಹಗಿ ಭತ ು ಲ್ಲಖಿತಯ ದಲ್ಲಾ ಷ ಚನಥಖಳನ ನ ಕಥ ಟ ಿ
ನಿಧಹಾರಿತ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಮನ ನ ಖಹತಿಯಗಥ ಳಿಷಲ ಯತಿಯಂದ
ಯಮತನನ ನ ಭಹಡಫಥೇಔ ;

95

iv) ಎಫ್ಟ ಎರ್ಸ ಈ: ಯತಿಯಫಫ ಎಫ್ಟ ಎರ್ಸ ಈ ಮ ನಿದಿಾಶಿ ಚಟ ಟಿಕಥಮ ಉಷ ುವಹರಿಮನ ನ
ಹಿಸಿದ ಆಮಹ ನಿಮಂತಯಔ / ಶ್ಹಷನಫದಧ ಹಯಧಿಕಹಯಖಳಿಂದ ನಿಖದಿಡಿಷರ್ಹದ
ನಿೇತಿಷಂಹಿತಥಗಥ ಫದಧಯಹಗಿಯಫಥೇಔ .
v) ಐ ಎರ್ಸ ಪ್ಪ ಖಳಿಂದ ನಿೀತ್ತಷಂಹತೆಮ ಉಲಾಂಗನೆ: ಮೆೇರ್ಥ ನಿಖದಿಡಿಸಿದ ನಿೇತಿಷಂಹಿತಥಗಥ ಐ
ಎರ್ಸ ಪಿ ಖಳು ಫದಧಯಹಗಿಯಫಥೇಔ . ಮಹದಥೇ ಅನನ ತಾನಥಮನ ನ ಯತಿನಿಧಿಷ  ಐ ಎರ್ಸ ಪಿ
ಭತ ು ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ಟ ಖಳ ವಿಯ ದದ ಹಯಧಿಕಹಯು ಶ್ಚಷ ುಔಯಭನ ನ ಕಥೈಗಥ ಳಳಫಥೇಔ .
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ಅಧಹಯಮ 5
ಜೀ ವಿಮೆಮ ಕಹನ ನಕ ತತಾಖಳು

ಅಧಹಯಮ ರಿಚಮ
ಈ ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ, ನಹು ಜಿೇವಿಭಹ ಂದಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕಥಲಷ ನಿಮಂತಿಯಷ  ಅಂವಖಳನ ನ
ಚಚಿಾಷಫಥೇಔ . ಅಧಹಮಮು ಂದ ಇನ ಶಯಥನ್್ ಕಹಂಟಹಯಕ್ಿ ನ ವಿಶ್ಥೇಶ ವಥೈಶ್ಚಶಿಾಖಳನ ನ ಮಸರಿಷ ತುದಥ.
ಔಲ್ಲಕೆಮ ರಿಣಹಭಖಳು
A. ವಿಭಹ ಂದಖಳು - ಕಹನ ನ ಅಂವಖಳು ಭತ ು ವಿಶ್ಥೇಶ ವಥೈಶ್ಚಶಿಾಖಳು
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A.

ವಿಭಹ ್ಂದಖಳು - ಕಹನ ನಕ ಅಂವಖಳು ಭತಕಿ ವಿಶೆೀಶ ವ್ೆೈಶ್ಚಶಿೂಖಳು

1. ವಿಭಹ ಔಯಹಯಕಖಳು - ಕಹನ ನಕ ಅಂವಖಳು
a) ವಿಮೆ ಔಯಹಯಕ
ವಿಮೆಮ , ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಎಂಫ ಫಥರ್ಥ ಅಥವಹ ರಿಖಣನಥಗಥ ಕಥಲು ನಿದಿಾಶಿ ಅಹಮಖಳಿಗಥ
ಯತಿಮಹಗಿ ಸಣಕಹಸಿನ ಯಕ್ಷಣಥ ದಗಿಷಲ ಷಭಭತಿಷ  ಔಯಹರಿನ ಂದ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ. ಔಯಹರಿನ
ಂದ ಂದ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಯ ನ ನ ಡಥಮ ತುದಥ.
b) ವಿಮೆ ಔಯಹರಿನ ಕಹನ ನಕ ಅಂವಖಳು
ನಹು ಈಖ ವಿಮೆ ಔಯಹರಿನ ಕಥಲು ವಥೈಶ್ಚಶಿಾಖಳನ ನ ನಥ ೇಡಥ ೇಣ ಭತ ು ನಂತಯ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಭಹ
ಔಯಹಯ ಖಳನ ನ ನಿಮಂತಿಯಷ  ಕಹನ ನ ತತಾಖಳನ ನ ರಿಖಣಿಸ್ಥ ಣ.
ರಭಕಕ
ಂದ ಖ ತಿುಗಥ ಕಹನ ನಿನಲ್ಲಾ ನಿಫಾಂಧಡಿಷರ್ಹಖ  ಕ್ಷಖಳ ನಡ ವಿನ ಂದ ಆಗಿದಥ. ಬಹಯತಿೇಮ
ಕಹಂಟಹಯಕ್ಿ ಕಹಯೆದಮಡಿ, 1872 ವಿಭಹ ಂದಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಂತಥ ಬಹಯತದ ಎರ್ಹಾ ಂದಖಳ,
ಆಡಳಿತ ನಿಾಹಿಷ ತುವಥ.
ಂದ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಎಯಡ ಕ್ಷಖಳ ನಡ ವಥ ಭಹಡಿಕಥ ಂಡ ಂದ ಆಗಿದಥ, ಅವಥಂದಯಥ, ಔಂನಿ,
ವಿಮೆಗಹಯ ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿ ಹಥ ೇಲಸರ್ ಎಂಫ ವಿಮೆದಹಯ,

ಬಹಯತಿೇಮ ಂದ ಕಹಯಿದಥ 1872 ಯಲ್ಲಾ,

ಯತಿಷಹಠಪಿಷಲಟಿ ಅವಮಔತಥಖಳನ ನ ೂಯಥೈಸಿಕಥ ಳುಳುದ .
ಚಿತರ 1: ವಿಭಹ ಔಯಹಯಕ

ರ

ವಿಮೆ

ವಿ

ಸಹಿ

ಔಯಹ

ಭಹ
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ಯಕ

ಔಂ

ಔ

ನಿ

c) ಭಹನಯ ್ಂದಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಅಂವಖಳು

ಚಿತರ 2: ಭಹನಯ ್ಂದಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಅಂವಖಳು

ಕೆ ಡಕಗೆ
ಭತಕಿ
ಸಿಾೀಔೃತ್ತ

ರಿ
ಖ
ಕ್ಷಖಳ
ಣ

ಭಹನಯ

ನಡಕವಿನ
ನೆ

ವ್ಹದ

್ಂದ
ಭಕ

್ಂದ

ಔಿ

ದ

ಷ

ಅಂವಖ
ಳು

ಕ್ಷಖ
ಭಮ

ಭಹನಮ ಂದಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಅಂವಖಳು:

ಸಹ
ನಹಯ
ಭ
ಮ
ಥಯಯ
ಫ

i.

ತ್ತಳ

ದಿ

ಕೆ ಡಕಗೆ ಭತಕಿ ಸಿಾೀಔೃತ್ತ

ತೆ

ಭಹಡ  ಅಥವಹ ಏನ ಭಹಡದಥ ದ ಯುಳಿಮ  ಕಹಮಾಕಥು ಇತಯ ಅನ ಭತಿಮನ ನ ಡಥಮ 
ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದ, ಫಫ ಮಕ್ಟು ಇನಥ ನಫಥಫರಿಗಥ ತನನ ಇಚಥೆ ಷ ಚಿಷ ದ , ಅಯ ಂದ ಯಸ್ಹುನ ನ ಅಥವಹ
ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಭಹಡ ಯಥಂದ ಹಥೇಳರ್ಹಖ ತುದಥ. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ಯಸ್ಹುಔರಿಂದ ಯಸ್ಹುನ ನ
ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ, ಭತ ು ಸಿಾೇಔೃತಿ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
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ಮಹ ಮಕ್ಟುಗಥ ಯಸ್ಹುನ ನ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ, ಅಯ ಪಿಗಥ ಷ ಚಿಸಿದಯಥ, ಇದನ ನ ಭಹನಮತಥ ಎಂದ
ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಆದದರಿಂದ ಯಸ್ಹುಕಥು ಅನ ಮೊೇದನಥ ಭಹಡಿದಹಖ, ಇದ ಂದ ಬಯಸ್ಥ
ಆಖ ತುದಥ.
ಅಂಗಿೇಕಹಯ ಂದ ಔಯಹರಿಗಥ ಯ ುಗಥ ಳುಳವಿಕಥಮಲ್ಲಾ ರಿಣಮಷ ದಕಹುಗಿ ಯಸ್ಹುಔನಿಗಥ ತಿಳಿಷ 
ಅಖತಮವಿದಥ.
ಫಫ ಯಸ್ಹುಔನ ವಿಭಹ ಯೇಜನಥಮ ನಿಮಭಖಳನ ನ ಷಭಭತಿಸಿದಹಖ ಭತ ು ಠಥೇಣಿ ಮೊತುನ ನ
ಹತಿಸಿ ಪಿಗಥ ಷ ಚಿಸಿದಹಖ, ಯಸ್ಹುನಥಮ ಸಿಾೇಕಹಯದಿಂದ, ಅದ

ಮೊದಲ ವಿಮೆಔಂತಹಗಿ

ರಿತಾನಥ ಆಖ ತುದಥ, ಯಸ್ಹುನಥ ಂದ ಹಲ್ಲಸಿ ಆಖ ತುದಥ.
ಮಹುದಥೇ ಶಯತ ು ಹಹಔರ್ಹದಹಖ, ಇದ ಯತಿ ಯಸ್ಹು ಆಖ ತುದಥ.
ಹಲ್ಲಸಿ ಫಹಂಡ್ ಂದದ ಸ್ಹಕ್ಷಿ ಆಖ ತುದಥ.
ii. ರಿಖಣನೆ
ಈ ಂದ, ಕ್ಷಖಳಿಗಥ ಕಥಲು ಯಷಯ ರ್ಹಬ ಹಥ ಂದಿಯಫಥೇಔ ಎಂದ ಅಥಾ. ವಿಮೆಔಂತ ವಿಮೆ
ಭಹಡರ್ಹದರಿಂದ ರಿಖಣಿಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ, ಭತ ು ಕಹಹಡ  ಬಯಸ್ಥಮನ ನ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ
ರಿಖಣಿಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.
iii. ಕ್ಷಖಳ ನಡಕವಿನ ್ಂದ
ಎಯಡ

ಕ್ಷಖಳು ಂದಥೇ ಅಥಾದಲ್ಲಾ ಅದಥೇ ವಿಶಮ ುತಿುಯಫಥೇಔ . ಅಥಹಾತ್, "ಭಭತದ

ಜಹಹಿೇಯಹತ ಅದಥೇ" ಎಯಡ ಕ್ಷಖಳ ನಡ ವಥ ಇಯಫಥೇಔ . ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಂದಥೇ
ಅಥಾದಲ್ಲಾ ಅದಥೇ ವಿಶಮ ಮೆೇರ್ಥ ಪಿಗಥ ಷ ಚಿಷಫಥೇಔ .
iv. ಉಚಿತ ಪ್ಪ್ಗೆ
ಔಯಹಯ ಯವಥೇಶ್ಚಷ ವಹಖ ಭ ಔು ಪಿಗಥ ಇಯಫಥೇಔ .
ಷಭಭತಿ ಕಥಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಉಂಟಹಖದಿದದಯಥ ಭ ಔು ಎಂದ ಹಥೇಳರ್ಹಖ ತುದಥ
 ಕಥ ಎಶಾನ್
 ಅನ ಚಿತ ಯಬಹ
 ಂಚನಥ
 ತಹದ ಹಯತಿನಿಧಮ
 ತು
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ಂದ ಂದ ಪಿಗಥ ದಫಹಫಳಿಕಥಮ, ಂಚನಥ ಅಥವಹ ಷ ಳುಳ ಹಯತಿನಿಧಮದಿಂದ ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ, ಂದ
ಅನ ಜಿಾತ ಆಗಿದಥ.
v. ಕ್ಷಖಳ ಸಹಭಥಯಯ
ಂದ ಎಯಡ

ಕ್ಷಖಳು ಔಯಹಯ

ಭಹಡಿಕಥ ಳಳಲ

ಕಹನ ನ ಫದಧವಹಗಿ ಷಭಥಾ ಇಯಫಥೇಔ .

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಯಸ್ಹುನಥಮ ಷಹಿ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಹಯು ಮಷ ್ ಡಥದಿಯಫಥೇಔ

ಭತ ು ಸ್ೌಂಡ್

ಭನಸಿ್ನಯ ಇಯಫಥೇಔ ಭತ ು ಕಹನ ನಿನಡಿಮಲ್ಲಾ ಅನಸಾಗಥ ಂಡಿಯಫಹಯದ. ಉದಹಸಯಣಥಗಥ, ಅಹಯು
ಮಷುಯ ವಿಮೆ ಂದಖಳನ ನ ಯವಥೇಶ್ಚಷಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
vi. ನಹಯಮಫದಿತೆ
ಂದದ ಉದಥದೇವ ಕಹನ ನ ಫದಧ ಇಯಫಥೇಔ ಉದಹಸಯಣಥಗಥ, ಮಹುದಥೇ ವಿಮೆ ಕಹನ ನ ಫಹಹಿಯ
ಚಟ ಟಿಕಥಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯಫಹಯದ . ಯತಿ ಂದದ, ಷ ು ಅಥವಹ ರಿಖಣನಥ ಕಹನ ನ ಫಹಹಿಯ
ಇದ ಅನ ಜಿಾತ. ವಿಭಹ ಂದದ ಉದಥದೇವ ಂದ ಕಹನ ನ ಫದಧ ಷ ುವಹಗಿದಥ.
ರಭಕಕ
i.

ದಫಹಬಳಿಕೆಮ - ತುಡನ ನ ಅಯಹಧದ ಭ ಲಔ ಅನಾಯಿಷರ್ಹಖ ದನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ.

ii. ಅನಕಚಿತ ರಬಹ - ಇನಥ ನಫಫಯ ಇಚಥೆಮ ಮೆೇರ್ಥ ಹಯಫಲಮ ಸ್ಹಧಮವಹಖ  ಫಫ ಮಕ್ಟು, ಇತಯ ಹಥಚ ಚ
ಅನ ಚಿತ ರ್ಹಬ ಡಥಮಲ ತನನ ಸ್ಹಥನನ ನ ಫಳಸಿದಹಖ.
iii. ಂಚನೆ - ಂದ ಮಕ್ಟು ತು ನಂಬಿಕಥ ಉಂಟ ಭಹಡಿ ಇನಥ ನಫಫರಿಗಥ ಕಥಲಷಕಥು ಥಯೇಯಣಥಗಥ ಳಿಷ ದ ,
ಎಂಫ ದನ ನ ಅನ ಅಥವಹ ಅಳು ನಿಜ ಎಂದ ನಂಬಿಕಥ ಇಲಾದಥ ಹಯತಿನಿಧಮಷ ದರಿಂದ
ಉಂಟಹಖ ತುದಥ. ಇದ

ವಹಷುವಹಂವಖಳನ ನ ಉದಥದೇವೂಾಔವಹಗಿ ಭಯಥಭಹಚ  ಅಥವಹ

ಅುಖಳನ ನ ತಹಗಿ ನಿಯ ಪಿಷ ದಯ ಭ ಲಔ ಸ ಟಿಿಕಥ ಳಳಫಸ ದ .
iv. ತು್ - ಒಾನ ಅರಿವಿನ ಅಥವಹ ಂದ ವಿಶಮದ ಅಥವಹ ಗಟನಥಮ ನಂಬಿಕಥಮ ಅಥವಹ
ವಹಮಖಹಮನದ ದಥ ೇಶ. ಈ ತಿಳುಳಿಕಥ ಭತ ು ಂದದ ವಿಶಮದ ಫಗಥೆ ಂದದಲ್ಲಾ ದಥ ೇಶಕಥು
ಕಹಯಣವಹಖಫಸ ದ .
2. ವಿಭಹ ಔಯಹಯಕಖಳು - ವಿಶೆೀಶ ಲಕ್ಷಣಖಳು
a) ಉತಕಿಂಖದ ನಂಬಿಕೆ ಅಥವ್ಹ ಅತಯಂತ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಷಂಫಂ ಸಿ
ಇದ ವಿಮೆ ಔಯಹರಿನ ಭ ಲಬ ತ ತತಾಖಳಲ್ಲಾ ಂದ . ಅಲಾದಥ, ಉತ ಂ
ು ಖದ ನಂಬಿಕಥ ಎಂಫ ಂದಖಳ,
ಯತಿ ಕ್ಷ ವಿಮೆಮ ವಿಶಮಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಎರ್ಹಾ ಷ ುಸಿಥತಿಮ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫಥೇಔ ಎಂದ ಅಥಾ.
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ವಿಶ್ಹಾಷದ ಭತ ು ಅತಮಂತ ನಂಬಿಕಥಗಥ ಷಂಫಂ ದ ನಡ ವಥ ಮತಹಮಷ ಭಹಡಫಸ ದ . ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಎರ್ಹಾ
ವಹಣಿಜಮ ಂದಖಳು ವಿಶ್ಹಾಷ ತಭಭ ಮಹಹಯದಲ್ಲಾ ಖಭನಿಷರ್ಹದ ಭತ ು ಭಹಹಿತಿ ಕಥ ಡ ವಹಖ
ಮಹುದಥೇ ಂಚನಥ ಅಥವಹ ಮೊೇಷ ಇರ್ಥಾದಿಯ ದ ಅಖತಮವಹಗಿಯ ತುದಥ. ಹಥ ಯತಹಗಿ ವಿಶ್ಹಾಷ ಹಲ್ಲಷಲ
ಇದ ಕಹನ ನ ಫದಧ ಔತಾಮದಿಂದ, ಭಹಯಹಟಗಹಯ ಕರಿೇದಿದಹಯಯ ಂದದ ವಿಶಮದ ಫಗಥೆ ಮಹುದಥೇ
ಭಹಹಿತಿ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷದಿಯ ದಕಥು ಫದಧವಹಗಿಯಫಥೇಔ .
ಇಲ್ಲಾ ಅನ ಷರಿಷ  ನಿಮಭನ ನ ಖಭನಿಸಿ ಕರಿೇದಿದಹಯ

ಅಂದಯಥ "ಕಥೇವಿಮಟ್

ಎಂಿರ್" ಎಂಫ ದ . ಖ ತಿುಗಥ ಕ್ಷಖಳು ಂದದ ವಿಶಮಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ದನ ನ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷ ದನ ನ
ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದಥ ಭತ ು ಇಲ್ಲಾಮಯಥಗಥ ಂದ ಕ್ಷ ಇನಥ ನಂದನ ನ ದಹರಿತಪಿಷ ದಿಲಾ ಭತ ು ಉತುಯಖಳನ ನ
ಷತಮವಹಗಿ ನಿೇಡ ತುದಥ, ಇತಯ ಕ್ಷ ಂದದ ತಪಿಷ  ಯಶ್ಥನಯೆೇ ಇಲಾ.
ಅತಯಂತ ನಂಬಿಕೆಮ: ವಿಭಹ ್ಂದಖಳು ಂದಕ ವಿಭಿನು ಹೆಜೆೆಮಲ್ಲಾ ನಿಲಾಫೆೀಔಕ. ಮೊದಲನಥಮದಹಗಿ,
ಂದದ ವಿಶಮ ಅಷಶಿ ಹಥ ಂದಿದಥ ಭತ ು ಷ ಲಬವಹಗಿ ವಿಮೆಗಹಯಯ ನಥೇಯ ವಿೇಕ್ಷಣಥಖಳಿಂದ ಅಥವಹ
ಅನ ಬದಿಂದ ಖ ಯ ತಿಷ ದ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ. ಭತಥು ಷಾಬಹತುಃ, ಯಸ್ಹುಔರಿಂದ ಭಹತಯ ಖ ಯ ತಿಷಲಡ 
ಅನಥೇಔ ಷಂಖತಿಖಳು ಇವಥ. ವಿಮೆಗಹಯಯ

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಭಹಹಿತಿಗಹಗಿ ಎಯಡನಥಮಯ ಮೆೇರ್ಥ

ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತಹುಯಥ.
ಆದದರಿಂದ ಯಸ್ಹುಔನ , ಈ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯದ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ವಿಮೆಮ ವಿಶಮಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ
ಎರ್ಹಾ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷ ದ ಂದ ಕಹನ ನ ಔತಥಾವಥಮವಹಗಿದಥ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಡಥೇವಿಡ್ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಂದ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಭಹಡಿದಯ . ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ಅಜಿಾ ಷಲ್ಲಾಷ 
ಷಭಮದಲ್ಲಾ, ಡಥೇವಿಡ್ ಡಮಹಬಿಟಿರ್ಸ ದಿಂದ ಫಳಲ ತಿುದದ ಭತ ು ಚಿಕ್ಟತಥ್ ಡಥಮ ತಿುದ.ದ ಆದಯಥ ಡಥೇವಿಡ್ ಜಿೇ
ವಿಭಹ ಔಂನಿಗಥ ಈ ಅಂವನ ನ ಫಹಿಯಂಖಗಥ ಳಿಷಲ್ಲಲಾ. ಡಥೇವಿಡ್, ತನನ ಭ ತುಯ ಸಯಥಮದ ಆದದರಿಂದ
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಥ ಳಗಹಖಫಥೇಕಹಖ ದನ ನ ಡಥೇವಿಡ್ ಗಥ ಕಥೇಳದಥ ಹಲ್ಲಸಿ
ಜಹರಿಭಹಡಿತ . ಕಥಲು ಶಾಖಳ ಸ್ಹಲ್ಲನ ಕಥಳಗಥ, ಡಥೇವಿಡ್ ಆಯಥ ೇಖಮ ಕಥಟ ಿ ಅಯ

ಆಷತಥಯಗಥ

ಳಗಹಖಫಥೇಕಹಯಿತ . ಡಥೇವಿಡ್ ಚಥೇತರಿಸಿಕಥ ಳಳಲ ಸ್ಹಧಮವಹಖಲ್ಲಲಾ ಭತ ು ಭ ಂದಿನ ಕಥಲು ದಿನಖಳಲ್ಲಾ
ನಿಧನಯಹದಯ . ಂದ ಕಥಾೈಮ್ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಮೆೇರ್ಥ ಕಥೇಳರ್ಹಗಿತ ು.
ಡಥೇವಿಡ್

ನಹಭನಿ

ತನಿಖಥಮಲ್ಲಾ,

ವಿಭಹ

ಆವಚಮಾಕಥು, ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಕಥಾೈಮ್ ಅನ ನ ನಿಯಹಔರಿಸಿದಯ . ತನನ
ಔಂನಿಮ

ಡಥೇವಿಡ್

ಆಖರ್ಥೇ

ಹಲ್ಲಸಿಗಥ

ಅಜಿಾ

ಷಲ್ಲಾಷ 

ಷಭಮದಲ್ಲಾ

ಭಧ ಮೆೇಸದಿಂದ ಫಳಲ ತಿುಯ  ಅಂವನ ನ ಉದಥದೇವೂಾಔವಹಗಿ ಡಥೇವಿಡ್ ಅಡಗಿಸಿಟಿಿಯ ದ ಔಂಡಿತ .
ಆದದರಿಂದ ವಿಮೆ ಔಯಹಯ ಅನ ಜಿಾತ ಎಂದ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷರ್ಹಯಿತ ಭತ ು ಕಥಾೈಮ್ ತಿಯಷುರಿಷರ್ಹಯಿತ .
ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ನಿಧಾರಿಷಲ ಅನ ಔ ಲವಹಖ  ಭಹಹಿತಿಮಹಗಿದಥ:
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 ಅಯ ಅಹಮನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಷ ಯಹ ?
 ಹಹಗಿದದಯಥ, ಮಹ ಯಭಹಣದ ವಿಮೆಔಂತ

ಭತ ು ವಿಶಮದ ಮಹ ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು

ಶಯತ ುಖಳು ?
ಇದ ಕಹನ ನ ಫದಧ ಔತಾಮದ ಅತಮಂತ ನಂಬಿಕಥಮ ಸ್ಹಭಹನಮ ಕಹನ ನಿನ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಉದಬವಿಷ ತುದಥ.
ಔತಾಮ

ಯಸ್ಹುಔನ

ತಿಳಿದಿಯ 

ಇದ

ಷ ುಸಿಥತಿಗಥ

ಭಹತಯ

ಅನಾಯಿಷ ತುದಥ,

ಆದಯಥ

ಅಯ

ಔಂಡ ಹಿಡಿಮ  ಷ ುಸಿಥತಿ ತಿಳಿಮ ುದಔ ು ವಿಷುರಿಷ ತುದಥ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಯಸ್ಹುನ ನ ಭಹಡ ವಹಖ ಯಸ್ಹುಔನ

ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫಥೇಕಹಖ  ಂದ

ಷ ುವಿನ ಭಹಹಿತಿಮ

ಉದಹಸಯಣಥಖಳನ ನ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದಥ:
i.

ಜೀ ವಿಭಹ: ಷಾಂತ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಇತಿಹಹಷ, ಆನ ಂಶ್ಚಔ ಯಥ ೇಖಖಳ ಕೌಟ ಂಬಿಔ ಹಿನನರ್ಥ,
ಧ ಭಹನ ಭತ ು ಭದಮಹನದ ರಿೇತಿಮ ಆಹಹಯ, ವಿಭಹ ಆದಹಮದ ವಿಯಖಳನ ನ, ಮೊದರ್ಥೇ
ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಜಿೇ ವಿಮೆ, ಉದಥ ಮೇಖ ಇತಹಮದಿ ಕಥಲಷ, ಮಷ ್, ಆಷಕ್ಟುಖಳು, ಆರ್ಥಾಔ ಭಹಹಿತಿ
ಗಥೈಯ ಹಹಜರಿ
ವಿಮೆ: ನಿಭಹಾಣ ಭತ ು ಔಟಿಡ ಫಳಕಥ, ಔಟಿಡದ ಮಷ ್, ಇತಹಮದಿ ಆಯಣದಲ್ಲಾ ಷಯಔ ಖಳ

ii.

ಷಾಯ 
iii. ಜಲ ವಿಮೆ: ಷಯಔ ಖಳ ವಿಯಣಥ, ಹಮಕ್ಟಂಗ್ ವಿಧಹನ ಇತಹಮದಿ
iv. ಮೀಟಹರ್ ವಿಮೆ: ವಹಸನದ ವಿಯಣಥ, ಕರಿೇದಿಮ ದಿನಹಂಔ, ಚಹಲಔ, ಇತಹಮದಿ ವಿಯಖಳು.
ವಿಭಹ ಔಯಹಯ ಖಳು ಹಿೇಗಥ ಹಥಚಿಚನ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮನ ನ ಳಟಿಿವಥ. ಇದ ವಿಮೆಗಥ ಫಂದಹಖ, ವಿಶ್ಹಾಷ
ಂದಖಳು ಅತಮಂತ ನಂಬಿಕಥಮ ಂದಖಳು ಆಖಫಸ ದ .
ವ್ಹಯಖ್ಹಯನ
"ಉತ ಂ
ು ಖದ ನಂಬಿಕಥ" ರಿಔಲನಥಮನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ದನ ನ ಈ ತಯಸ ವಹಮಖಹಮನಿಷಫಸ ದ "ನಿಕಯವಹಗಿ
ಭತ ು ಷಂೂಣಾವಹಗಿ, ಷಾಮಂಥಯೇಯಣಥಯಿಂದ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷ  ಷಕಹಯಹತಭಔ ಔತಾಮ, ಅಹಮಕಥು
ಎರ್ಹಾ ಷ ು ವಹಷುವಹಂವಖಳನ ನ ವಿನಂತಿಷಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ ಯಸ್ಹುಪಿಷಫಥೇಔ ".
ಅತಯಂತ ಉತಿಭ ನಂಬಿಕೆಮನಕು ಂದಕ ಕ್ಷ ಅಲ್ೆ ೀಕ್ರಷದೆ ಇದಿಯೆ, ್ಂದನಕು ಇನೆ ುಂದಕ ಕ್ಷ ಭ ಲಔ
ಇದನಕು ತಪ್ಪ್ಷಫಸಕದಹಗದೆ. ಇದ ಭ ಕಮವಹಗಿ ಮಹಯ

ವಿಮೆಮ ಔಯಹಯ ಯವಥೇಶ್ಚಷ ವಹಖ ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ

ತಭಭ ಷಾಂತ ತು ರ್ಹಬ ಡಥಮಲ ಅಕಹವ ನಿೇಡಫಹಯದ ಎಂದ ಅಥಾ.
ವಿಭಹ ಂದಕಥು ಷ ುವಿನ ಮಹುದಥೇ ಅಂವದ ಫಗಥೆ, ವಿಮೆದಹಯಯ ಮಹುದಥೇ ತು ಭಹಡ ುದಿಲಾ
ಎಂದ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದಥ. ವಿಮೆ ಭಹಡಿದಯ ಎರ್ಹಾ ಷಂಫಂಧಿತ ಷತಮ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫಥೇಔ . ಈ ಫಹಧಮತಥ
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ಇಲಾದಿದದಲ್ಲ,ಾ ಮಕ್ಟುಮ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳ ವಿಮೆ ವಿಶಮದ ಮೆೇರ್ಥ ಅಹಮ ಮೆೇರ್ಹಖ  ಕಥಲು ಷತಮ
ನಿಖಯಹಿಷಫಸ ದ ಭತ ು ಅನ ಚಿತ ಯಯೇಜನನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಷಫಸ ದ .
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ತನನ ಆಯಥ ೇಖಮ, ಔ ಟ ಂಫ ಇತಿಹಹಷ, ಆದಹಮ, ಉದಥ ಮೇಖ ಇತಹಮದಿ ಸಿಥತಿಮನ ನ
ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫಥೇಔ
ಭಯಥಭಹಚದಥ,

ಎಂದ

ಷರಿಮಹಗಿ

ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದಥ, ಆದದರಿಂದ ಷತಮವಹಗಿ ಮಹುದಥೇ ಷ ುಸಿಥತಿಮನ ನ
ಅಹಮದ

ಅಂದಹಜ

ಭಹಡಲ

ಫಯಥದ ಕಥ ಡ 

ವಔುಗಥ ಳಿಷ ುದ .

ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಪಹಮ್ಾ ದಲ್ಲಾ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷದಿಯ ವಿಕಥಮ ಅಥವಹ ಷ ಳುಳ ಹಯತಿನಿಧಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ,
ಫಯಥದ ಕಥ ಡ  ಇಳಿಷ  ನಿಧಹಾಯದ ರಿಣಹಭ ಹಥ ಂದಫಸ ದ , ಆಖ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಂದ ಯದ ದ
ಸಔುನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತಹುಯಥ.
ಕಹನ ನ ಎರ್ಹಾ ಷ ುಸಿಥತಿಮನ ನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫಥೇಕಥಂಫ ನಿಫಾಂಧ ಹಥೇಯ ತುದಥ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಂದ

ಎಕ್ಟ್ಔ ಮಟಿವ್ ಅಧಿಔ ಯಔುದಥ ತುಡ ಫಳಲ ತಿುಯ ಯ

ಭತ ು ಇತಿುೇಚಥಗಥ ಸ್ೌಭಮ ಸೃದಮಹಘಾತ

ಹಥ ಂದಿದಹದಯಥ, ಅಯ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಹಲ್ಲಸಿ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಲ ನಿಧಾರಿಷ ತಹುಯಥ, ಆದಯಥ ಅದನ ನ ಫಹಿಯಂಖ
ಭಹಡ ುದಿಲಾ. ವಿಮೆಗಹಯಯ ಇದರಿಂದಹಗಿ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದಯ ಭ ಲಔ ಷತಮ ತು ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ
ಪಿಕಥ ಳುಳಂತಥ ಮೊೇಷಗಥ ಂಡಿದಹದಯಥ.
ಫಫ ಮಕ್ಟುಮ ಸೃದಮದಲ್ಲಾ ಸ ಟಿಿನಿಂದರ್ಥೇ ಯಂಧಯನ ನ ಹಥ ಂದಿದಹದಯಥ ಭತ ು ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಪಹಮ್ಾ ದಲ್ಲಾ
ಇದನ ನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷ ತಹುನಥ. ಅದನ ನ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಪಿಕಥ ಂಡಿದಹದಯಥ ಭತ ು ಯಸ್ಹುಔನ ೂಾ
ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಯಥ ೇಖಖಳು ಔನಿಶಠ 4 ಶಾಖಳಯಥಗಥ ಯಕ್ಷಣಥ ಇಲಾ ಎಂದ ಭಹಹಿತಿ ಭಹಡಿಲಾ. ಇದ
ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ವಹಷುವಹಂವಖಳ ಫಗಥೆ ದಹರಿತಪಿಷ ದ .
b) ಷಕಿಸಿೆತ್ತ
ವ್ಹಯಖ್ಹಯನ
ಷ ುಸಿಥತಿ ಅಹಮನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಷ ದ ಎಂಫ ದನ ನ ನಿಧಾರಿಷ ವಹಖ ವಿಭಹ ಫಯಥದ ಕಥ ಡ ಯ ತಿೇಪಿಾನ
ಮೆೇರ್ಥ ಯಬಹ ಬಿೇಯ ತುದಥ ಎಂದ ಇದನ ನ ವಿರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ, ಹಹಗಿದದಲ್ಲಾ ಮಹ ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯ ಭತ ು
ಶಯತ ು ಭತ ು ನಿಫಂಧನಥಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ.
ಂದ

ಫಹಿಯಂಖಡಿಷದ ಷತಮ

ಷಂದಬಾಖಳನ ನ

ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ

ಇಲಾವೊೇ ಎಂಫ ದ
ಭತ ು

ಕಹನ ನಿನ

ಂದ

ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಯಔಯಣದ

ನಹಮಮಹಲಮ

ಅಂತಿಭವಹಗಿ

ನಿಧಾರಿಷ ತಥುದಥ. ವಿಮೆ ಭಹಡಿದಯ ಅಹಮದ ಮೆೇರ್ಥ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯ  ಷತಮ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫಥೇಔ .
ನಹು ಂದ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫಥೇಕಹದ ವಿಮೆ ಷ ುಸಿಥತಿಮ ಕಥಲು ವಿಧಖಳನ ನ ಅರ್ಥ ೇಕ್ಟಸ್ಥ ೇಣ:
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i.

ನಿದಿಾಶಿ ಅಹಮ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಥಚಿಚನ ಡ ಸವಿಕಥ ಯತಿನಿಧಿಷ  ಷ ಚಿಷ  ನಿಜಹಂವಖಳು.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಷಭ ದಯದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಗಿಷ  ಷಯಕ್ಟನ ಅಹಮಔಯ ಖ ಣದಿಂದ ಔಳ್ಥದ ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ ಇತಿಹಹಷ
ii. ಎರ್ಹಾ ವಿಮೆಗಹಯಯಥ ಂದಿಗಥ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳರ್ಹದ ಹಿಂದಿನ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಅಸಿುತಾ ಭತ ು ಅುಖಳ
ಯಷ ುತ ಸಿಥತಿ
iii. ವಿಮೆ ಯಸ್ಹುದ ಪಹಮ್ಾ ಅಥವಹ ಅಪಿಾಕಥೇವನ್ ನಲ್ಲಾನ ಎರ್ಹಾ ಯಶ್ಥನಖಳನ ನ

ಎಂದ

ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ, ಇುಖಳು ವಿಮೆಮ ವಿಶಮ ಭತ ು ಅಹಮಕಥು ಅದ ಡಿಸಕಥ ಂಡಿಯ 
ವಿವಿಧ ಅಂವಖಳನ ನ ಷಂಫಂಧಿಸಿವಥ. ಅುಖಳನ ನ ನಿಜವಹಗಿ ಉತುರಿಷಫಥೇಔ

ಭತ ು ಎರ್ಹಾ

ವಿಶಮಖಳಲ್ಲಾ ೂಣಾವಿಯ  ಅಖತಮವಿದಥ.
ಈ ಕಥಳಗಿನ ಕಥಲು ಷನಿನವಥೇವಖಳಲ್ಲಾ ಷ ುಸಿಥತಿಮನ ನ ಫಹಿಯಂಖ ಭಹಡ

ಲಾ

ಭಹಹತ್ತ
ಷಕಿಸಿೆತ್ತ ಫಹಯಂಖಡಿಷಕ ಅಖತಯವಿಲಾ
ಇದ ಂದದಹಯಯ ನಿದಿಾಶಿ ವಿಚಹಯಣಥ ಹಥ ಯತ , ಯಸ್ಹುಔನ ಕಥಳಗಿನ ಷತಮ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫಥೇಕಹದ
ಮಹುದಥೇ ಫಹಧಮತಥ ಇಲಾ
i.

ಅಹಮನಕು ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲಕ ಅಳಡಿಷಲ್ಹದ ಔರಭಖಳು.

ಉದಹಸಯಣೆ: ಫಥಂಕ್ಟ ಆರಿಷ ದಯ ಉಸಿಥತಿ
ii. ವಿಮೆದಹಯರಿಗೆ ಗೆ ತ್ತಿಲಾದ ಅಥವ್ಹ ಅರಿವಿಲಾದ ನಿಜಹಂವಖಳು
ಉದಹಸಯಣೆ: ಅಧಿಔ ಯಔುದಥ ತುಡದಿಂದ ಫಳಲ ತಿುದದಯಥ ಆದಯಥ ಹಲ್ಲಸಿ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಫಫ
ವಥಮಕ್ಟುಗಥ ಅದಯ ಫಗಥೆ ಅರಿವಿಯಲ್ಲಲಾದಿದಥದಯಥ, ಈ ಅಂವನ ನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷದಿಯ ವಿಕಥಮ ಆಯಥ ೇ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ
iii. ಷಭಂಜಷವ್ಹದ ಕಹಮಯತತ್ಯತೆಮ ಭ ಲಔ ತೆಿ ಸಹಧಯವಿತಹಿ?
ಇದ ಯತಿ ಷಣಣ ಷ ುಸಿಥತಿ ವಹಷುವಹಗಿ ನಿೇಡ  ಅಖತಮವಿದಥ. ಂದದಹಯಯ ಅುಖಳ ಹಥಚಿಚನ
ಭಹಹಿತಿ ಅಖತಮವಿದದ ವಥೇಳ್ಥ ಅದನ ನ ಕಥೇಳಲ ಸ್ಹಔಶ ಿ ಜಹ

ಇಯಫಥೇಔ .

iv. ಕಹನ ನಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವಿಶಮಖಳು
ಎಲಾಯ ಅಲ್ಲಾಮ ಬ ಮಮ ಕಹನ ನ ತಿಳಿದ ಕಥ ಂಡಿಯ ಯಥಂದ ಬಹವಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
ಉದಹಸಯಣೆ: ಸ್ಥ ಪೇಟಔಖಳನ ನ ಷಂಖಯಹಿಷ  ಫಗಥೆ ಭ ನಿ್ಲ್ ನಿಮಭಖಳು
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v. ಇದಯ ಫಗೆೊ ವಿಮೆಗಹಯಯಕ ವಿಭಿನುವ್ಹಗಯಕದಕ ತೆ ೀಯಕತಿದೆ (ಅಥವ್ಹ ಹೆಚಿಿನ ಭಹಹತ್ತಗಹಗ ಅಖತಯ
ಭನಹು ಭಹಡಿದೆ)
ಮೆಗಹಯಯ ನಂತಯ ಉತುಯಖಳು ಅೂಣಾವಹಗಿದದು ಎಂಫ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಜವಹಫಹದರಿ ತಳಿಳಹಹಔ ುದ
ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
ಮಹವಹಖ ಅಲ್ಲಾ ಔತಾಮ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫಥೇಔ ?
ಯಸ್ಹುನಥಮ ಅನ ಮೊೇದನಥ ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿ ನಿೇಡರ್ಹಖ ಯಥಗಥ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಯಹಯ ಖಳು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ,
ಫಹಿಯಂಖಡಿಷ  ಔತಾಮ,

ಷಭಹರ್ಥ ೇಚನಥಮ ಇಡಿೇ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ

ಇಯ ತುದಥ.

ಮೆಭ

ಹಲ್ಲಸಿ

ಪಿಕಥ ಂಡಿದದ ಮೆೇರ್ಥ, ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಫಯ  ಮಹುದಥೇ ಷ ುಸಿಥತಿಮನ ನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷ ದ
ಇನ ನ ಭ ಂದಥ ಅಖತಮವಿಲಾ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಶ್ಚಯೇ ಯಹಜನ್ ಸದಿನಥೈದ ಶಾಖಳ ಂದ ಅಧಿಗಥ ಂದ ಜಿೇ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡಿದಹದಯಥ. ಆಯ
ಶಾಖಳ ಹಲ್ಲಸಿ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡ ನಂತಯ, ಶ್ಚಯೇ ಯಹಜನ್ ಕಥಲು ಸೃದಮ ಷಭಸ್ಥಮಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತಹುಯಥ
ಭತ ು ಕಥಲು ವಷರಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಥ ಳಡ ತಹುಯಥ. ಶ್ಚಯೇ ಯಹಜನ್ ವಿಭಹದಹಯನಿಗಥ ಈ ವಹಷು ನಿೇಡ  ಅಖತಮವಿಲಾ.
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮಹವಹಖ ಔಂತ ಖಳ ಹತಿ ವಥೈಪಲಮ ಕಹಯಣ ಚ ಮತ ಸಿಥತಿಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ, ಹಹಗಿದದ ವಥೇಳ್ಥ
ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಹಲ್ಲಸಿ ಂದಕಥು ುನಶ್ಥಚೇತನ ಭತ ು ಅದನ ನ ಚಹಲ್ಲುಗಥ ತಯಲ ಫಮಷ ತಹುಯಥ,
ಅಯ , ಇಂತಸ ುನಯ ಜಿೆೇನದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ, ಇದನ ನ ಂದ ಹಥ ಷ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಎಂದ ಆದದರಿಂದ,
ಷ ು ಭತ ು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಎರ್ಹಾ ಷತಮ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷ  ಔತಾಮ ಹಥ ಂದಿಯ ತಹುಯಥ.
ಅತಯಂತ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಷಂಫಂ ಸಿ ಉಲಾಂಗನೆ
ನಹು ಈಖ ಅತಮಂತ ಉತುಭ ನಂಬಿಕಥಮ ಉಲಾಂಗನಥ ಳಗಥ ಳುಳ ಷಂದಬಾಖಳನ ನ ರಿಖಣಿಸ್ಥ ಣ.
ಅಂತಸ ಉಲಾಂಗನಥ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷದಿಯ ವಿಕಥ, ಷ ಳುಳ ಹಯತಿನಿಧಮ ಎಯಡ ಭ ಲಔ ಸ ಟಿಿಕಥ ಳಳಫಸ ದ .
ಫಹಯಂಖಡಿಷದಿಯಕವಿಕೆ: ವಿಮೆಗಹಯಯ
ಭಹಡರ್ಹದಯ

ಮಹುದಥೇ ನಿದಿಾಶಿ ವಿಚಹಯಣಥ ಹಹಔರ್ಹಯದ ಕಹಯಣ ವಿಮೆ

ಷ ುಸಿಥತಿಮ ಫಗಥೆ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಭೌನ ಇದಹದಖ

ಉದಬವಿಷಫಸ ದ .

ಇದ

ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಕಥೇಳಿದ ಯಶ್ಥನಖಳಿಗಥ ತಪಿಸಿಕಥ ಳುಳ ಉತುಯ ಭ ಲಔ ಉದಬವಿಷಫಸ ದ . ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ಫಹಿಯಂಖಡಿಷ ವಿಕಥ ಅಔಸ್ಹಭತ್ ಭಹಡಫಸ ದ (ಇದ ಂದ ಗಥ ತಿುಲಾದಂತಥಯೆೇ ಅಥವಹ ಉದಥದೇವ ಇಲಾದಥ
ಭಹಡಫಸ ದ ಅಥಾ) ಏಕಥಂದಯಥ ಯಸ್ಹುಔಯ ಈ ಅಂವನ ನ ಷ ು ಎಂದ ಬಹವಿಷರ್ಹದಹಖ.
ಇಂತಸ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಇದ ಭ ಖಧ. ಂದ ವಹಷುವಹಂವನ ನ ಉದಥದೇವೂಾಔವಹಗಿ ದಭನ ಭಹಡಿದಹಖ,
ಇದ ಷ ಳುಳ ಎಂದ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ನಂತಯದ ಯಔಯಣದಲ್ಲಾ ಮೊೇಷಗಥ ಳಿಷ  ಉದಥದೇವ ಇಯ ತುದಥ.
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ತಹ್ದ ಹರತ್ತನಿಧಯ: ವಿಮೆಮ ಔಯಹರಿನ ಷಭಹಲ್ೆ ೀಚನೆಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಮಹುದೆೀ ಹೆೀಳಿಕೆಮನಕು
ಹರತ್ತನಿಧಯ ಎಂದಕ ಔಯೆಮಲ್ಹಖಕತಿದೆ. ಯತಿನಿಧಯು ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ವಹಷುದ ಹಥೇಳಿಕಥಮನ ನ ಅಥವಹ
ನಂಬಿಕಥಮ ಹಥೇಳಿಕಥ, ಉದಥದೇವ ಅಥವಹ ನಿರಿೇಕ್ಷಥ ಇಯಫಸ ದ . ಂದ ವಹಷುವಹಂವನ ನ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ
ಇದ , ಹಥೇಳಿಕಥಮನ ನ ಖಣನಿೇಮವಹಗಿ ಷರಿಮಹಗಿ ಇಯಫಥೇಔ ಎಂದ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದಥ. ಇದ , ನಂಬಿಕಥ
ಅಥವಹ

ನಿರಿೇಕ್ಷಥ

ಎಂಫ

ಕಹಳಜಿ

ವಿಶಮಖಳ

ನಿಯ ಣಥಖಳು

ಫಂದಹಖ

ಇದ

ಷದ ದಥದೇವದಿಂದ

ಭಹಡಿಯ ುದಹಗಿಯಫಥೇಔ ಎಂದ ನಿಖದಿಡಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
ತು ನಿಯ ಣಥಮನ ನ ಎಯಡ ಯಕಹಯಖಳಲ್ಲಾ ವಿಂಖಡಿಷಫಸ ದ :
i.

ಭಕಖಿ ಮಿಥಹಯನಿಯ ಣೆ ಇದಕ ನಿಕಯವ್ಹಗಲಾದ ಹೆೀಳಿಕೆಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದೆ, ಮಹುದೆೀ ಮೀಷದ
ಉದೆಿೀವ ಇಲಾದೆ ಭಹಡಲ್ಹಗಯಕತಿದೆ.

ii. ಭತೆ ಿಂದೆಡೆ

ಮೀಷದ

ಉದೆಿೀವೂಯಔವ್ಹಗ

ಮಿಥಹಯನಿಯ ಣೆ

ಭಹಡಲ್ಹಖಕತಿದೆ

ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ

ಅಥವ್ಹ

ಷತಯದ

ಮೀಷ
ಫಗೆೊ

ಭಹಡಕುದಕೆು
ಖಭನ

ನಿೀಡದೆ

ಅಥವಹ

ಮೊೇಷದ

ಅಜಹಖಯ ಔತೆಯ್ದಂದ ಭಹಡಲ್ಹಗದಿ ತು್ ಹೆೀಳಿಕೆಖಳನಕು ಷ ಚಿಷಕತಿದೆ.
ಮೊೇಷಗಥ ಳಿಷ 

ಉದಥದೇವದಿಂದ

ಭಯಥಭಹಚ 

ಷಶಿ

ಯಔಯಣ

ಇದಹದಖ,

ಮಥಹಮನಿಯ ಣಥ ಇದಹದಖ ವಿಭಹ ಔಯಹಯ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವೃನಮ ಆಖ ತುದಥ.
c) ವಿಮೆಭಹಡಫಸಕದಹದ ಆಷಕ್ರಿ
'ವಿಭಹ ಆಷಕ್ಟು' ಅಸಿುತಾು ಯತಿ ವಿಮೆ ಔಯಹರಿನ ಯಭ ಕ ಅಂವವಹಗಿದಥ ಭತ ು ವಿಮೆಮ ಕಹನ ನ
ೂವಹಾಖತಮ ಷ ು ಎಂದ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ನಹು ವಿಮೆ, ಂದ ಜ ಜಿನ ಅಥವಹ ಕಹಮಾಔಯ
ಂದಕಥು ಹಥೇಗಥ ಭಿನನವಹಗಿದಥ ನಥ ೇಡಥ ೇಣ.
i.

ಜ ಜಕ ಭತಕಿ ವಿಮೆ

ಇಸಿೇಟಥರ್ಥಖಳ ಆಟ ರಿಖಣಿಸಿ ಅಲ್ಲಾ ಂದಥ ೇ ನಶಿವಹಖ ತುದಥ ಅಥವಹ ಗಥಲ ಾತಹುನಥ. ಮಕ್ಟು ಫಥಟ್
ಯವಥೇಶ್ಚಷ  ಕಹಯಣ ಭಹತಯ ನಶಿ ಅಥವಹ ರ್ಹಬ ಷಂಬವಿಷ ತುದಥ. ಆಟನ ನ ಆಡ  ಮಕ್ಟು ಅಯ
ಜಮಖಳಿಷ ದನ ನ ಬಿಟ ಿ ಫಥೇಯಥ ಮಹುದಥೇ ಆಷಕ್ಟು ಅಥವಹ ಷಂಫಂಧನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ದಿರ್ಹಾ.
ಫಥಟಿಿಂಗ್ ಅಥವಹ, ಫಥಟಿಿಂಗ್ ನಹಮಮಹಲಮದಲ್ಲಾ ಕಹನ ನ ಫದಧವಹಗಿ ಜಹರಿಗಥ ಳಿಷ ಂತಿಲಾ ಭತ ು
ಅದಕಹುಗಿಯೆೇ ಇದನ ನ ಅನ ಖ ಣವಹಗಿ ಮಹುದಥೇ ಂದನ ನ ಅಔಯಭ ಎನಥನರ್ಹಖ ತುದಥ. ಅಯ
ಇಸಿೇಟಥರ್ಥಖಳ ಆಟದಲ್ಲಾ ಮಹಯಹದಯ

ತನನ ಭನಥಗಥ ತಥುಯಿಡ ದರಿಂದ ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಳುಳದ

ಷಂಬವಿಸಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಇತಯ ಕ್ಷ ತನನ ತೃಪಿುಗಹಗಿ ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳಳಲ ನಹಮಮಹಲಮದ ಮೊಯಥ
ಹಥ ೇಖಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
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ಈಖ ಭನಥ ಷ ಡ ತಿುಯ ದ ಷಂಬವಿಷ ದನ ನ ರಿಖಣಿಸ್ಥ ೇಣ. - ತನನ ಭನಥಗಥ ವಿಮೆ ಭಹಡಿಸಿದ
ಮಕ್ಟುಖಳಿಗಥ ಭನಥ ವಿಮೆ ವಿಶಮವಹಗಿದಥ ಭತ ು ಂದ ಕಹನ ನ ಷಂಫಂಧನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ. ಅಯ
ಅದಯ ಭಹಲ್ಲೇಔತಾ ಹಥ ಂದಿದಹದಯಥ ಭತ ು ಅದ ನಹವವಹದಯಥ ಇಲಾವಥ ಹಹನಿಮಹದ ವಥೇಳ್ಥ, ಆರ್ಥಾಔವಹಗಿ
ಫಳಲ  ಸ್ಹಧಮತಥ ಇದಥ. ಭಹಲ್ಲೇಔತಾದ ಈ ಷಂಫಂಧ ಫಥಂಕ್ಟ ಷಂಬವಿಷ ತುದಥ ಅಥವಹ ಷಂಬವಿಸಿದ
ಇಲಾ ಮಹುದ ಷಾತಂತಯವಹಗಿಯ ತಥುದಥ, ಭತ ು ಈ ಷಂಫಂಧ ನಶಿಕಥು ಕಹಯಣವಹಖ ತುದಥ. ಈವಥಂಟ್
(ಫಥಂಕ್ಟ

ಅಥವಹ

ಔಳಳತನ)

ಫಫ

ವಿಭಹ

ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳತಹುಯಥ

ಇಲಾವೊೇ

ಂದ

ನಶಿಕಥು

ಕಹಯಣವಹಖ ತುದಥ.
ಫಫಯ ಂದ ಕಹಡ್ಾ ಆಟದಲ್ಲಾ ಗಥಲಾಫಸ ದ ಅಥವಹ ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ , ಅದರಿಂದ ಭಿನನವಹಗಿ,
ಫಥಂಕ್ಟ ಭಹತಯ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯ ದ - ಭನಥಮ ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಗಥ ನಶಿ.
ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಅನ ಬವಿಸಿದ ನಶಿಕಥು ಕಥಲವೊಂದ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ರಿಹಹಯನ ನ ಕಚಿತಡಿಷಲ ವಿಮೆ
ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳತಹುಯಥ.
ತನನ ಭನಥಮಲ್ಲಾ ಹಥ ಂದಿದ ಅಥವಹ ತನನ ಸಣಕಥು ವಿಮೆದಹಯಯ ಆಷಕ್ಟುಮನ ನ ವಿಭಹ ಆಷಕ್ಟು ಎಂದ
ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ. ವಿಭಹಷಕ್ಟುಮ ಉಸಿಥತಿ ಕಹನ ನಿನಡಿಮಲ್ಲಾ ಂದ ವಿಭಹ ಔಯಹಯನ ನ ಭಹನಮ
ಭತ ು ಅಧಿಕಹಯಮ ತವಹಗಿ ಭಹಡ ತುದಥ
ಉದಹಸಯಣೆ
ಶ್ಚಯೇ ಚಂದಯಶ್ಥೇಕರ್ ಅಯ ಂದ ಭನಥಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದ ದ ಆ ಭನಥ ಮೆೇರ್ಥ ಫಹಮಂಕ್ಟನಿಂದ ಯ .15 ಲಕ್ಷ
ಅಡಭಹನ ಸ್ಹಲ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡಿದಹದಯಥ. ಈ ಕಥಳಗಿನ ಯಶ್ಥನಖಳನ ನ ವಿಭಷಥ೯ ಭಹಡಿ:
 ಅಯ ಭನಥಮಲ್ಲಾ ಂದ ಷಭಂಜಷವಹದ ವಿಮೆಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದಹದಯಥಯೆೇ?
 ಫಹಮಂಕ್ ಷಭಂಜಷವಹದ ವಿಮೆಮನ ನ ಭನಥಮಲ್ಲಾ ಹಥ ಂದಿದಥಯೆೇ?
 ಅಯ ನಥಯಥಮಯ ರಿಸಿಥತಿ ಏನ ?
ಶ್ಚಯೇ ಶ್ಚಯೇನಿವಹಷ ಅಯ ಔ ಟ ಂಫ ಹಥಂಡತಿ, ಇಫಫಯ ಭಔುಳು ಭತ ು ಮಸ್ಹ್ದ ರ್ಪೇಶಔಯನ ನ
ಳಗಥ ಂಡಿದಥ. ಈ ಕಥಳಗಿನ ಯಶ್ಥನಖಳ ವಿಭಷಥ೯ ಭಹಡಿ:
 ಅಯ ತಭಭ ಔ ಟ ಂಫದ ಯೇಖಕ್ಷಥೇಭಕಹುಗಿ ಷಭಂಜಷವಹದ ವಿಮೆಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದಹದಯಥಯೆೇ?
 ಔ ಟ ಂಫದಲ್ಲಾ

ಮಹಯಹದಯ

ಆಷತಥಯಗಥ

ದಹಕರ್ಹದ

ವಥೇಳ್ಥ

ಅಯ

ಆರ್ಥಾಔವಹಗಿ

ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಳುಳತಹುಯಥಯೆ?
 ಅಯ ನಥಯಥಮಯ ಭಔುಳ ರಿಸಿಥತಿ ಏನ ? ಅಯ ನಥಯಥಮಯ ಭಔುಳಿಖ
ವಿಮೆಮನ ನ ಹಥ ಂದಫಸ ದಥ?
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ಷಭಂಜಷವಹದ

ಇಲ್ಲಾ

ವಿಮೆಮ

ವಿಶಮ

ಭತ ು

ವಿಮೆಮ

ಔಯಹರಿನ

ವಿಶಮದ

ನಡ ವಿನ

ಯತಥಮೇಔತಥಮನ ನ

ಖ ಯ ತಿಷ ುದ ಷ ಔುವಹಗಿದಥ.
ವಿಮೆಮ ವಿಶಮು ವಿಮೆ ಭಹಡಿಸಿದ ಆಸಿುಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಹದಗಿಯ ತುದಥ, ಅದ ತನನದಥೇ ಆದ ಂದ ನಥೈಜ
ಭೌಲಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತುದಥ
ಭತಥ ುಂದಥಡಥ ವಿಮೆ ಔಯಹರಿನ ವಿಶಮು ವಿಮೆದಹಯನ ಆಸಿು ಫಗಥೆ ಹಥ ಂದಿದ ಆರ್ಥಾಔ ಆಷಕ್ಟುಮನ ನ
ಷ ಚಿಷ ತುದಥ. ವಿಮೆದಹಯನಿಗಥ ತಹನ ವಿಮೆ ಭಹಡಿಸಿದ ಆಸಿು ಮೆೇರ್ಥ ಆಷಕ್ಟು ಇದ ,ದ ನಹಮಮಷಭಭತ
ಸಔುನ ನ ಹಥ ಂದಿದಹದಖ ಭಹತಯ ಸ್ಹಧಮವಹಖ ತುದಥ. ಔಯಹಯ ವಹಕಹುದ ಅಥಾದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಯತಿ
ಆಸಿುಮನನಲಾದಥ ವಿಮೆದಹಯನ ಆಸಿುಮಲ್ಲಾನ ಆರ್ಥಾಔ ಆಷಕ್ಟುಮನ ನ ಯಕ್ಷಿಷ ತುದಥ.
ಚಿತರ 3 : ಸ್ಹಭಹನಮ ಕಹನ ನಿನ ಯಕಹಯ ಷಭಂಜಷವಹದ ವಿಮೆ

ಆಸಿಿಖ
ವಿಭಹ

ಳು

ಫಡಿಸ

ಷಾ
ತುಃ

ಭಔು



ಳು

ತ್ತು
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ii. ಮಹ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಷಭಂಜಷವ್ಹದ ವಿಮೆ ಇಯಫೆೀಔಕ
ಜಿೇ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ಷಭಂಜಷವಹದ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಇಯಫಥೇಔ . ಸ್ಹಭಹನಮ
ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ಷಭಂಜಷವಹದ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳ ಷಭಮ ಭತ ು ಕಥಾೇಭ ಡಥಮ 
ಷಭಮ ಎಯಡಯಲ ,ಾ ಕಥಲು ವಿನಹಯಿತಿಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಸ್ಹಖಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಇಯ ತುವಥ.
d) ಷಮಿೀದ ಕಹಯಣ
ಕಥ ನಥಮದಹದ ಕಹನ ನ ತತಾಖಳ ಷಮೇದ ಕಹಯಣ ತತಾವಹಗಿದಥ.
ಷಮೇದ ಕಹಯಣ ವಿಮೆಮ ಯಭ ಕ ತತಾವಹಗಿದಥ ಭತ ು ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿ ಹಥೇಗಥ ಷಂಬವಿಸಿತ
ಎಂಫ ದಯ ಫಗಥೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಥ ಭತ ು ಇದ ವಹಷುವಹಗಿ ವಿಮೆ ಭಹಡಿಸಿದ ಅಹಮದ ರಿಣಹಭವಹಗಿದಥ.
ಂದ

ವಥೇಳ್ಥ

ವಿಮೆ

ಹಥ ಣಥಗಹಯನಹಗಿಯ ತಹುನಥ.

ಭಹಡಿಸಿದ
ತಕ್ಷಣದ

ಅಹಮದಿಂದ

ಕಹಯಣ

ವಿಮೆ

ನಶಿ

ಭಹಡಿಸಿದ

ಉಂಟಹಗಿದದಯಥ,

ವಿಮೆಗಹಯನ

ಅಹಮವಹಗಿದದಯಥ,

ವಿಮೆಗಹಯನ

ಭಯಳಿಡಥಮಲ ಫದಧನಹಗಿಯ ತಹುನಥ, ಇಲಾದಿದದಯಥ ಇಲಾ.
ಈ ನಿಮಭದ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ವಿಮೆಗಹಯನ
ಕಹಯಣನ ನ

ಸ ಡ ಔ ತಹುನಥ.

ಇದ

ನಶಿ ಉತಹದಿಷ  ಷಯಳಿ ಗಟನಥಖಳಿಗಥ ಯಫಲವಹದ
ಅಖತಮವಹಗಿ

ಭ ಂಚಿತವಹಗಿ

ತಕ್ಷಣ

ನಶಿ

ಕಥ ನಥಮ

ಗಟನಥಮಹಗಿಯದಿಯಫಸ ದ , ಅಂದಯಥ ಇದ ಸತಿುಯವಹಗಿಯ  ಂದ ಗಟನಥಮಹಗಿಯ  ಅಖತಮವಿಲಾ, ಅಥವಹ
ನಶಿ ಉಂಟಹಖಲ ತಕ್ಷಣದ ಕಹಯಣವಹಗಿಯಫಸ ದ ,
ಇತಯ ಕಹಯಣಖಳನ ನ ದ ಯದ ಕಹಯಣಖಳ್ಥಂದ ಗಿೇಾಔರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಅು ಷಮೇದ ಕಹಯಣಖಳಿಗಿಂತ
ಫಥೇಯಥಮಹಗಿಯ ತುವಥ. ದ ಯದ ಕಹಯಣಖಳು ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯಫಸ ದ ಆದಯಥ ಅು ಂದ ಗಟನಥಮನ ನ ಪಲಕಹರಿ
ಭಹಡ ಲ್ಲಾ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
ವ್ಹಯಖ್ಹಯನ
ಷಮೇದ ಕಹಯಣ ಷಕ್ಟಯಮ ಭತ ು ಷಭಥಾ ಕಹಯಣ ಎಂದ ವಹಮಖಹಮನಿಷರ್ಹಗಿದಥ ಅದ ಮಹುದಥೇ ಡಥಮ
ಸಷುಕ್ಷಥೇವಿಲಾದಥ ಹಯಯಂಬವಹದ ಭತ ು ಹಥ ಷ ಭತ ು ಷಾತಂತಯ ಭ ಲದಿಂದ ಷಕ್ಟಯಮವಹಗಿ ಕಥಲಷ ಭಹಡ ,
ಚಲನಥಮ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಇದ ಗಟನಥಖಳ ಷಯಣಿ ಹಥ ಂದಿಯ ತುದಥ,.
ಷಮೇದ ಕಹಯಣ ತತಾ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಯಹಯ ಖಳಿಗಥ ಹಥೇಗಥ ಅನಾಯಿಷ ತುದಥ? ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ಜಿೇ ವಿಭಹ,
ಸ್ಹವಿನ ಕಹಯಣನ ನ ರ್ಥಕ್ಟುಷದಥ, ಂದ ಭಯಣದ ರ್ಹಬದ ಹತಿಮನ ನ ದಗಿಷ ತುದಥ, ಅತಿ ಷಮೇದ
ಕಹಯಣ ತತಾ ಅನಾಯಿಷ ುದಿಲಾ. ಆದಹಖ ಮ ಅನಥೇಔ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಯಹಯ ಖಳು ಅಘಾತ ಫಥನಿಫಿಟ್ ಯಥೈಡರ್
ಹಥ ಂದಿವಥ. ಇದಯಲ್ಲಾ ಆಔಸಿಭಔ ಸ್ಹು ಷಂಬವಿಸಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಆಶ್ಹಾಸಿಸಿದ ಹಥಚ ಚರಿ ಮೊತುನ ನ
ಕಥ ಡರ್ಹಖ ುದ . ಇಂತಸ ರಿಸಿಥತಿಮಲ್ಲಾ, ಸ್ಹು ಅಘಾತದ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಷಂಬವಿಸಿದಥ ಎಂದ
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ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳುಳುದ

ಅಖತಮವಹಗಿಯ ತುದಥ.

ಇಂತಸ

ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ

ಷಮೇದ

ಕಹಯಣ

ತತಾ

ಅನಾಮವಹಖ ತುದಥ.
ಔುಟಿನ ್ಂದ
ಹಥಚಿಚನ ಚೌಕಹಸಿ ರ್ಹಬ ಹಥ ಂದಿಯ  ಂದ ಕ್ಷ ಇತಯ ಕ್ಷಕಥು ಫದಧವಹಗಿಯಲ ಭಹತಯ ಅಕಹವನ ನ
ದಗಿಷ ತುದಥ, ಅಂದಯಥ ಂದನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಷಲ ಅಥವಹ ತಿಯಷುರಿಷಲ ಇಂತಸ ಕ್ಷದಿಂದ ಔುಟಿಿನ
ಂದಖಳು ಸಿದಧಡಿಷಲಟಿಿವಥ. ಇಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಂದದ ಶಯತ ು ಭತ ು ನಿಫಂಧನಥಖಳ ಫಗಥೆ
ಭಹತ ಔತಥಖಳ ಎರ್ಹಾ ಸ್ಹಭಥಮಾನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ.
ಇದನ ನ ತಟಷಥಗಥ ಳಿಷಲ , ಂದ

ಉಚಿತ ಆೃತಿು ಅಧಿಮನ ನ ರಿಚಯಿಷರ್ಹಗಿದಥ, ಆ ಭ ಲಔ

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡ ನಂತಯ ಭಿನಹನಭಿಹಯಮದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಹಲ್ಲಸಿ
ದಸ್ಹುವಥೇಜನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ 15 ದಿನಖಳ ಳಗಥ ಯದ ದ ಡಿಷ  ಆಯೆುಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದಹದನಥ. ಔಂನಿಗಥ
ಫಯಸದಲ್ಲಾ ತಿಳಿಷಫಥೇಔ ಭತ ು ಪಿಯೇಮಮಂ ಭಯ ಹತಿಷಫಥೇಔ , ಔಡಿಮೆ ಕಚ ೯ಖಳು ಭತ ು ವಥಚಚಖಳು.
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 1
ಕಥಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದ ದಫಹಫಳಿಕಥಮ ಉದಹಸಯಣಥಮಹಗಿದಥ?
I.

ಯಮೆೇಶ್ ಪಥೈನ್ ಪಿಯಂಟನ ಜ್ಞಹನವಿಲಾದಥಯೆೇ ಂದಕಥು ಷಹಿ ಹಹಔ ತಹುನಥ

II. ಯಮೆೇವನ ಭಹಥೇವನಿಗಥ ಂದಕಥು ಷಹಿ ಹಹಔದಿದದಲ್ಲಾ ಕಥ ಲಾುದಹಗಿ ಹಥದರಿಷ ತಹುನಥ
III. ಯಮೆೇಶ್ ಭಹಥೇವನಿಂದ ಂದಕಥು ಷಹಿ ಡಥಮಲ ತನನ ೃತಿುಯ ಯಬಹನ ನ ಫಳಷ ತಹುನಥ
IV. ಯಮೆೇವನ ಭಹಥೇವನಿಂದ ಂದಕಥು ಷಹಿ ಡಥಮಲ ಷ ಳುಳ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ದಗಿಷ ತಹುನಥ
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 2
ಕಥಳಗಿನ ಆಯೆುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದನ ನ ಯಮೆೇಶ್ ವಿಮೆ ಭಹಡಿಷಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ?
I.

ಯಮೆೇವನ ಭನಥ

II. ಯಮೆೇವನ ಹಥಂಡತಿ
III. ಯಮೆೇವನ ಸ್ಥನೇಹಿತ
IV. ಯಮೆೇವನ ತ೦ದಥತಹಯಿ
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ಸಹಯಹಂವ


ವಿಮೆ ಔಯಹರಿನ ಂದನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ ಅದಯಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯಯ

ನಿದಿಾಶಿ ಅಹಮಖಳಿಗಥ

ಯತಿಮಹಗಿ ಫಥರ್ಥಗಥ ಅಥವಹ ರಿಖಣನಥಗಥ ಸಣಕಹಸಿನ ಯಕ್ಷಣಥ ದಗಿಷಲ ುತಹುಯಥ ಅದನ ನ ಪಿಯೇಮಮಂ
ಎನ ನತಹುಯಥ.


ಂದು ಎಯಡ ಕ್ಷಖಳ ನಡ ವಿನ ಕಹನ ನಿನಲ್ಲಾ ನಿಫಾಂಧಡಿಷರ್ಹದ ಷಭಭತಿಮಹಗಿದಥ.



ಭಹನಮವಹದ ಂದ ಈ ಅಂವಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ:
i.

ಕಥ ಡ ಗಥ ಭತ ು ಸಿಾೇಔೃತಿ

ii. ರಿಖಣನಥ,
iii. ಯಷಯ ಭಭತದ ಂದ,
iv. ಭ ಔು ಷಭಭತಿ
v. ಕ್ಷಖಳ ಸ್ಹಭಥಮಾ ಭತ ು
vi. ಂದ ಷ ುವಿನ ನಹಮಮಫದಧತಥ


ವಿಭಹ ಔಯಹಯ ಖಳ ವಿಶ್ಥೇಶ ಲಕ್ಷಣಖಳು ಇುಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿವಥ:
i.

ಅತಮಂತ ನಂಬಿಕಥಮ,

ii. ಷಭಂಜಷವಹದ ವಿಮೆ,
iii. ಷಮೇದ ಕಹಯಣ
ರಭಕಕ ದಖಳು
1. ಕಥ ಡ ಗಥ ಭತ ು ಸಿಾೇಔೃತಿ
2. ಕಹನ ನ ಫದಧ ರಿಖಣನಥ
3. ಯಷಯ ಭಭತದ ಂದ
4. ಅತಮಂತ ನಂಬಿಕಥಮ
5. ಷ ುಸಿಥತಿ
6. ಷಭಂಜಷವಹದ ವಿಮೆ
7. ಷಮೇದ ಕಹಯಣ
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ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಮ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದಥ.
ಯಮೆೇವನ

ಭಹಥೇವನಿಗಥ ಂದಕಥು ಷಹಿ ಹಹಔದಿದದಲ್ಲಾ ಕಥ ಲಾುದಹಗಿ ಹಥದರಿಷ ುದ

ದಫಹಫಳಿಕಥಮ

ಉದಹಸಯಣಥಮಹಗಿದಥ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದಥ.
ಯಮೆೇಶ್ ತನನ ಸ್ಥನೇಹಿತನ ಜಿೇನದಲ್ಲಾ ಷಭಂಜಷವಹದ ವಿಮೆಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಲಾ ಭತ ು ಹಹಗಹಗಿ ಈ ವಿಮೆ
ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
ಷಾ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ಭಹನಮವಹದ ಂದದ ಮಹ ಅಂವ ಪಿಯೇಮಮಂ ಜಥ ತಥ ಮಸರಿಷ ತುದಥ?
I.

ಕಥ ಡ ಗಥ ಭತ ು ಸಿಾೇಔೃತಿ

II. ರಿಖಣನಥ
III. ಭ ಔು ಷಭಭತಿ
IV. ಂದಕಥು ಕ್ಷಖಳ ಸ್ಹಭಥಮಾ
ರಶೆು 2
_____________

ಮಹುದಥೇ

ಮೊೇಷದ

ಉದಥದೇವವಿಲಾದಥ

ಷಂಫಂಧಿಸಿದಥ.
I.

ತು ನಿಯ ಣಥ

II. ಕಥ ಡ ಗಥ
III. ಕಹಣಿಕಥ
IV. ಹಯತಿನಿಧಮತಥ

113

ಭಹಡರ್ಹದ

ನಿಕಯಲಾದ

ಹಥೇಳಿಕಥಖಳಿಗಥ

ರಶೆು 3
________________ ಅಯಹಧದ ಭ ಲಔ ತುಡ ಹಥೇಯ ುದ .
I.

ಮೊೇಷ

II. ಅನ ಚಿತ ಯಬಹ
III. ದಫಹಫಳಿಕಥ
IV. ತು
ರಶೆು 4
ಕಥಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಯಹಯ ಖಳು ಫಗಥೆ ಷತಮವಹಗಿದಥ?
I.

ಅು ಭೌಖಿಔ ಔಯಹಯ ಖಳ್ಹಗಿದ ದ ಕಹನ ನ ಫದಧವಹಗಿಲಾ

II. ಅು ಭೌಖಿಔವಹಗಿದ ದ ಕಹನ ನ ಫದಧವಹಗಿವಥ
III. ಅಖತಮಖಳಿಗಥ ತಔುಂತಥ 1872ಯ ಬಹಯತಿೇಮ ಂದದ ಕಹಯಿದಥ ಯಕಹಯ, ಅು ಎಯಡ ಕ್ಷಖಳು
(ವಿಮೆಗಹಯ ಭತ ು ವಿಮೆದಹಯ) ನಡ ವಿನ ಔಯಹಯ ಖಳ್ಹಗಿವಥ
IV. ಅು ಕಹಮಾಔಯ ಂದಖಳನ ನ ಹಥ ೇಲ ತುವಥ
ರಶೆು 5
ಕಥಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದ ಂದದ ಭಹನಮ ರಿಖಣನಥ ಅಲಾ?
I.

ಸಣ

II. ಆಸಿು
III. ಲಂಚ
IV. ಆಬಯಣ
ರಶೆು 6
ಕಥಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾನ ಮಹ ಕ್ಷ ಜಿೇವಿಭಹ ಔಯಹಯ ಭಹಡಿಕಥ ಳಳಲ ಅಸಾತಥ ಹಥ ಂದಿಲಾ?
I.

ಉದಮಭ ಭಹಲ್ಲೇಔಯ

II. ಅಹಯುಮಷುಯ
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III. ಭನಥಮಲ್ಲಾಯ  ತಿನ
IV. ಷಕಹಾರಿ ನೌಔಯ
ರಶೆು 7
ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ಔಯಭ " ಅತಮಂತ ನಂಬಿಕಥಮ " ತತಾ ಯದಶ್ಚಾಷ ತುದಥ?
I.

ಗಥ ತಿುಯ  ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿಸಿಥತಿಖಳು ಫಗಥೆ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥ ಪಹಭನಾಲ್ಲಾ ಷ ಳುಳ ಭಹಹಿತಿ ನಿೇಡ ುದ

II. ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಭನಾಲ್ಲಾ ಷ ುಸಿಥತಿಮನ ನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷದಿಯ ುದ
III. ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಭನಾಲ್ಲಾ ಷ ುಸಿಥತಿಮನ ನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷ ುದ
IV. ಷಭಮಕಥು ಷರಿಮಹಗಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಷ ುದ
ರಶೆು 8
ಷಭಂಜಷವಹದ ವಿಮೆಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಕಥಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದ ಷರಿಮಹಗಿಲಾ?
I.

ತಂದಥ ತನನ ಭಖನ ಮೆೇರ್ಥ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳುದ

II. ದಂತಿಖಳು ಯಷಯ ಫಫಯ ಮೆೇರ್ಥ ಫಫಯ ವಿಮೆಮನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳುದ
III. ಸ್ಥನೇಹಿತಯ ಯಷಯ ಫಫಯ ಮೆೇರ್ಥ ಫಫಯ ವಿಮೆಮನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳುದ
IV. ಭಹಲ್ಲೇಔ ನೌಔಯಯ ಮೆೇರ್ಥ ವಿಮೆಮನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳುದ
ರಶೆು 9
ಮಹವಹಖ ಷಭಂಜಷವಹದ ವಿಮೆ ಜಿೇವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಇಯ ುದ ಅಖತಮವಹಗಿದಥ?
I.

ವಿಮೆ ಕರಿೇದಿಷ  ಷಭಮದಲ್ಲಾ

II. ಕಥಾೇಭ ಭಹಡ  ಷಭಮದಲ್ಲಾ
III. ಷಭಂಜಷವಹದ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಜಿೇವಿಮೆಮ ಅಖತಮವಿಲಾ
IV. ಹಲ್ಲಸಿ ಕರಿೇದಿಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಕಥಾೇಭ ಭಹಡ  ಷಭಮದಲ್ಲಾ
ರಶೆು 10
ಕಥಳಗಿನ ಷನಿನವಥೇವದಲ್ಲಾ ಸ್ಹವಿಗಥ ಕಹಯಣವಹದ ಷಮೇದ ಕಹಯಣನ ನ ಔಂಡ ಹಿಡಿಯಿರಿ
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ಅಜಯ್ಡ್ ಔ ದ ಯಥ ಮೆೇಲ್ಲಂದ ಬಿದ ದ ಫಥನಿನನ ಭ ಳ್ಥ ಭ ರಿದ ಕಥ ಳುಳತಹುನಥ. ಅನ ನಿೇರಿನ ಕಥ ಳದಲ್ಲಾ
ಬಿೇಳುುದರಿಂದ

ನ ಮಮೊೇನಿಮಹದ

ಆಖ ತುದಥ.

ಅನ

ಆಷತಥಯಗಥ

ದಹಕರ್ಹಖ ತಹುನಥ

ಭತ ು

ನ ಮಮೊೇನಿಮಹದಿಂದ ಸ್ಹನನುತಹುನಥ.
I.

ನ ಮಮೊೇನಿಮಹ

II. ಭ ರಿದ ಫಥನಿನನ ಭ ಳ್ಥ
III. ಔ ದ ಯಥ ಮೆೇಲ್ಲಂದ ಬಿೇಳುುದ
IV. ವಷರಕ್ಟಯಯೆ
ಷಾ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದಥ.
ಭಹನಮವಹದ ಂದದ ಅಂವ ಪಿಯೇಮಮಂ ಜಥ ತಥ ಮಸರಿಷ ತುದಥ
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I ಆಗಿದಥ.
ಮಥಹಮಯ ಣಥ ನಿಕಯಲಾದ ಹಥೇಳಿಕಥಖಳಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಥ, ಇದಯಲ್ಲಾ ಮಹುದಥೇ ದ ಯ ದಥದೇವವಿಯ ುದಲಾ.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದಥ.
ದಫಹಫಳಿಕಥಮಲ್ಲಾ ನಹಮಮಲಾದ ವಿಧಹನದಿಂದ ತುಡ ಹಥೇಯರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದಥ.
ಅಖತಮಖಳಿಗಥ ತಔುಂತಥ 1872ಯ ಬಹಯತಿೇಮ ಂದದ ಕಹಯಿದಥ ಯಕಹಯ, ಅು ಎಯಡ ಕ್ಷಖಳು (ವಿಮೆಗಹಯ
ಭತ ು ವಿಮೆದಹಯ) ನಡ ವಿನ ಔಯಹಯ ಖಳ್ಹಗಿವಥ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದಥ.
ಲಂಚ ಂದದ ಭಹನಮ ರಿಖಣನಥಮಹಗಿಲಾ.
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ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದಥ.
ಅಹಯುಮಷುಯ ಜಿೇವಿಭಹ ಂದಕಥು ಅಸಾಯಲಾ.
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದಥ.
ವಿಭಹ

ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಭನಾಲ್ಲಾ ಷ ುಸಿಥತಿಮನ ನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷ ುದ

“ಅತಮಂತ ನಂಬಿಕಥಮ”

ತತಾವಹಗಿದಥ.
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದಥ.
ಷಭಂಜಷವಹದ ವಿಮೆ ಇಲಾದಿಯ ುದರಿಂದ, ಸ್ಥನೇಹಿತಯ

ಯಷಯ ಫಫಯ ಮೆೇರ್ಥ ಫಫಯ

ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳರ್ಹಖ ುದಿಲಾ
ಉತಿಯ 9
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I ಆಗಿದಥ.
ಜಿೇವಿಮೆ ಕರಿೇದಿಷ  ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಷಭಂಜಷವಹದ ವಿಮೆ ಇಯ ುದ ಅಖತಮವಹಗಿದಥ
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದಥ.
ಔ ದ ಯಥ ಮೆೇಲ್ಲಂದ ಬಿೇಳುುದ ಅಜಮನ ಸ್ಹವಿಗಥ ಕಹಯಣವಹದ ಷಮೇದ ಕಹಯಣವಹಗಿದಥ.
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ವಿಮೆಮನ ನ

2
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ಅಧಹಯಮ 6
ಜೀ ವಿಭಹ ಏನಕ ಳಗೆ ಂಡಿಯಕತಿದೆ
ಅಧಹಯಮ ರಿಚಮ
ವಿಮೆ ನಹಲ ು ಅಂವಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ
 ಂದ ಆಸಿು
 ಅಹಮದ ವಿಯ ದಧ ವಿಮೆ
 ಷಂಚಮನ ತತಾ
 ಂದ
ಈಖ ನಹು ಜಿೇ ವಿಭಹ ಲಕ್ಷಣಖಳನ ನ ಖಭನಿಸ್ಥ ೇಣ. ಈ ಅಧಹಮಮು ಮೆೇರ್ಥ ತಿಳಿಸಿದ ಜಿೇವಿಭಹ
ವಿವಿಧ ಅಂವಖಳ ಂದ ಷಂಕ್ಷಿು ನಥ ೇಟ ರಿಚ

ತುದಥ.

ಔಲ್ಲಕೆಮ ರಿಣಹಭಖಳು

A. ಜೀ ವಿಭಹ ಯಹಹಯ - ಗಟಔಖಳು, ಭಹನ ಜೀನದ ಭೌಲಯ, ಯಷ್ಯತೆ
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A. ಜೀ ವಿಭಹ ಯಹಹಯ - ಗಟಔಖಳು, ಭಹನ ಜೀನದ ಭೌಲಯ, ಯಷ್ಯತೆ
1. ಷಾತಕಿ - ಭಹನ ಲ್ೆೈಫ್ ಭೌಲಯ (HLV)
ನಹು ಈಗಹಖರ್ಥೇ ಂದ ಷಾತ ು, ಭೌಲಮ ಅಥವಹ ಯತಿಪಲನ ನ ನಿೇಡ ಂಥಸ ಂದ ರಿೇತಿಮ ಆಸಿು
ಎಂದ

ನಥ ೇಡಿದಥದೇನಥ.

ಹಥಚಿಚನ

ರಿೇತಿಮ

ಷಾತಿುನ

ಭೌಲಮನ ನ

ನಿಕಯ

ಸಣಕಹಸಿನ

ವಿಶಮದಲ್ಲಾ

ಅಳ್ಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ. ಹಹಗಥಯೆೇ ಭೌಲಮದ ನಶಿ ಯಭಹಣನ ನ ಷಸ ಅಳ್ಥಮಫಸ ದ .
ಉದಹಸಯಣೆ
ಂದ

ಕಹರಿನ ಉಂಟಹದ ಅಘಾತದಥ ಂದಿಗಥ, ಹಹನಿಮ ಯಭಹಣನ ನ ಯ

50,000 ಎಂದ

ಅಂದಹಜಿಷಫಸ ದ . ವಿಮೆಗಹಯಯ ಈ ನಶಿಕಥು ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಗಥ ರಿಹಹಯ ಭಹಡ ತಹುಯಥ.
ಮಕ್ಟುಮ

ಟಹಿಖ ಹಥೇಗಥ ನಹು ನಶಿದ ಯಭಹಣನ ನ ಅಂದಹಜಿಷಫಸ ದ ?

ಅಯ ಯ . 50,000 ಅಥವಹ ಯ . 5,00,000 ಗಥ ಯೇಖಮವಹಗಿಯ ತಹುಯಹ?
ಮೆೇಲ್ಲನ ಯಶ್ಥನಗಥ ಅನ ಅಥವಹ ಅಳು ಫಫ ಗಹಯಸಔಯನ ನ ಬಥೇಟಿ ಭಹಡ ವಹಖ ಏಜಥಂಟ್ ಉತುರಿಷಫಥೇಔ .
ಇದನ ನ ಆಧರಿಸಿ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಶ್ಚಪಹಯಷ ಭಹಡಲ ಏಜಥಂಟ್ ಎಶ ಿ ವಿಮೆ ಎಂದ ನಿಧಾರಿಷಫಸ ದ . ಇದ
ವಹಷುವಹಗಿ ಂದ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಏಜಥಂಟ್ ಔಲ್ಲಮಫಥೇಕಹದ ಮೊದಲ ಹಠ್ ಆಗಿದಥ.
ಅದೃಶಿಕಥು ನಹು ರ್ಪಯ Hubener ಭ ಲಔ ಷ ಭಹಯ ಎತ ು ಶಾಖಳ ಹಿಂದಥ ಅಭಿೃದಿಧಡಿಷರ್ಹದ
ಂದ

ಅಳತಥ ಹಥ ಂದಿಯ ತುವಥ. ಭಹನ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಭೌಲಮ (HLV) ಎಂಫ ಅಳತಥ, ವಿಶ್ಹಾದಮಂತ

ಫಳಕಥಮಹಖ ತುದಥ.
HLV ರಿಔಲನಥ, ಭಹನ ಜಿೇನನ ನ ಆದಹಮ ದಥ ಯಕ್ಟಸಿಕಥ ಡ  ಆಸಿು ಅಥವಹ ಷಾತ ು ಎಂದ
ರಿಖಣಿಷ ತುದಥ. ಹಿೇಗಥ ಮಕ್ಟುಮ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ನಿಾಳ ಬವಿಶಮದ ಖಳಿಕಥಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಭಹನ ಜಿೇನದ
ಭೌಲಮನ ನ ಅಳ್ಥಮ ತುದಥ. ನಿಾಳ ಆದಹಮ, ಮಕ್ಟುಮ ಬವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಯತಿಶಾ ಖಳಿಷಲ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಿದ
ಯಭಹಣದಲ್ಲಾ, ಅಯ ಷಾಮಂ ವಥಚಚಔಡಿಮೆಯಿಯ  ಆದಹಮ ಎಂಫ ಅಥಾ. ಹಿೇಗಥ ವಥೇತನ ಆದಹಮನ ನ
ಖಳಿಷ ತಿುದಥ ಅಕಹಲ್ಲಔವಹಗಿ ಸ್ಹಮ  ವಥೇಳ್ಥ ಂದ

ಔ ಟ ಂಫಕಥು ತಥ ಂದಯಥಮಹಖಫಸ ದಹದ ಆರ್ಥಾಔ

ನಶಿನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ. ಈ ಖಳಿಕಥಖಳನ ನ ಷ ಔು ಫಡಿಸದಯ ಫಳಸಿ ಅುಖಳನ ನ ರಿಮಹಯಿತಿಮಲ್ಲಾ,
ಫಂಡವಹಳಿೇಔಯಣ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
HLV ಅಳ್ಥಮಲ ಂದ ಷಯಳವಹದ ಹಥಫಥಫಯಳ ನಿಮಭ ಅಥವಹ ಭಹಖಾಖಳಿವಥ. ಂದಕ ಔಕಟಕಂಫದ ಯೆ ಟಿ
ಆದಹಮಖಳಿಷಕ ಜೀಂತವಿಲ್ೆಾದಿದಿಯ ಔ ಡ, ಅಯಕ ಫಮಷಕತ್ತಿಯಕ ವ್ಹಷ್ಟಯಔ ಆದಹಮ ಫಡಿಸ ದಯನಕು
ಔ ಡಿ ಸಂಚಕದಕ ಆಗದೆ.
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ಉದಹಸಯಣೆ
ಶ್ಚಯೇ ಯಹಜನ್ ಶಾಕಥು ಯ

1,20,000

ಖಳಿಷ ತಹುನಥ. ಭತ ು ಯ

24,000 ಷಾತುಃ ಮೆೇರ್ಥ ಕಚ ಾ

ಭಹಡ ತಹುನಥ.
ಅಯ

ಅಕಹಲ್ಲಔವಹಗಿ

ಸ್ಹಮ ದರಿಂದ,

ಔ ಟ ಂಫ

ಶಾಕಥು

96.000

ಯ ಹಯಿಖಳ

ಖಳಿಕಥ

ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಳುಳತುದಥ.
ಫಡಿಸ ದಯ (0.08 ಮಔುಡಿಷಫಸ ದ ) 8% ಆಗಿದದಯಥ.
HLV = 96000 / 0.08 = Rs. 12,00,000 HLV = 96000 / 0.08 = ಯ . 12,00,000
ಫಫ

ೂಣಾ ಯಕ್ಷಣಥ ಹಥ ಂದಿಯಫಥೇಕಹದಯಥ ಎಶ ಿ ವಿಮೆ

ನಿಧಾರಿಷಲ

HLV ಷಹಹಮ

ಭಹಡ ತುದಥ. ಇದ ನಭಗಥ ಖರಿಶಠ ಮತಿಮನ ನ ಹಥೇಳುತುದಥ ಅದ ಮೇರಿದಯಥ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಊಹಹತಭಔ.
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ನಹು ವಿಭಹ ಮೊತು ಷ ಭಹಯ ಂದ ಆದಹಮದ 10 ರಿಂದ 15 ಟ ಿ ಹಥಚ ಚ ಇಯಫಥೇಔ
ಎಂದ ಹಥೇಳಫಸ ದ . ಮೆೇಲ್ಲನ ಉದಹಸಯಣಥಮಲ್ಲಾ ಶ್ಚಯೇ ಯಹಜನ್ ಯ .2 ಕಥ ೇಟಿ ವಿಮೆ ಕಥೇಳು ವಥೇಳ್ಥ, ಂದ
ಅನ ಭಹನ ಫಥಳ್ಥಮ ದ , ಏಕಥಂದಯಥ ಶಾಕಥು ಅಯ ಕಥೇಲ ಯ 1.2 ಲಕ್ಷ ಖಳಿಷ ತಹುಯಥ. ವಿಮೆ ಕರಿೇದಿಷ 
ನಿಜವಹದ ಯಭಹಣನ ನ ಫಫಯ ಎಶ ಿ ವಿಮೆಮನ ನ ನಿಬಹಯಿಷ ತಹುಯಥ ಭತ ು ಕರಿೇದಿಷಲ ಫಮಷ ತಹುಯಥ
ಎಂಫ ಭ ಂತಹದ ಅಂವಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಅಲಂಬಿಸಿದಥ.
2. ಅಹಮ
ನಹು ಮೆೇರ್ಥ ನಥ ೇಡಿದಂತಥ, ಷಾತಥುಂದ

ಭಹನ ಜಿೇನದ ಭೌಲಮನ ನ ನಹವ ಅಥವಹ

ಔ ಂದಿಷಫಸ

ದ ಆ ಅಹಮದ ಗಟನಥಖಳ ವಿಯ ದಧ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡ ತುದಥ. ಅಂತಸ ನಶಿ

ಷಂಬವಿಷಫಸ

ದ ಷಂದಬಾಖಳ ಭ ಯ ವಿಧಖಳಿವಥ. ಅು ಸ್ಹಭಹನಮ ಜನಯ ಎದ ರಿಷ ಂತಸ ವಿಶ್ಚಶಿ

ಕಹಳಜಿ ಇಯ ತುದಥ.
ಚಿತರ 1: ಸಹಭಹನಯ ಜನಯಕ ಎದಕರಿಷಕತ್ತಿಯಕ ವಿಶ್ಚಶಿ ಕಹಳಜ

ಸಹಭಹನಯ ಜನಯಕ ಎದಕರಿಷಕತ್ತಿಯಕ ಹರತ್ತನಿಧಿಔ ಕಹಳಜಖಳು

ಫೆೀಖ
ಸಹಮಕುದಕ

ಫಸಳ
ಷಭಮದಯೆಗೆ
ಜೀಂತವ್ಹಗಯಕ
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ುದಕ

ಅಂಖವಿಔಲಯಹಗ
ಜೀವಿಷಕುದಕ

ಭತಥ ುಂದಥಡಥ ಜನಯಲ್ ವಿಮೆಮ ಆಸಿುಮ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯ  ಅಹಮಖಳನ ನ ಮಸರಿಷ ತುದಥ - ಹಹಗಥ
ಫಥಂಕ್ಟ, ಷಯಔ ನಶಿ, ಷಭ ದಯದಲ್ಲಾ ಔಳಳತನ ಭತ ು ದಯಥ ೇಡಥ ಭತ ು ಮೊೇಟಹರ್ ಅಘಾತಖಳು. ಅಯ
ಹಥಷಯ ಭತ ು ಅಭಿಭಹನ ನಶಿಕಥು ಕಹಯಣವಹಖಫಸ ದ ಗಟನಥಖಳಿಂದ ಯಕ್ಷಣಥ ಕಥ ಡ ತಥುವಥ. ಈ ವಿಮೆಮನ ನ
ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮ ವಿಮೆ ಎಂಫ ಂದ ಖಾವಹಗಿ ಆರಿಸಿದಥ.
ಅಂತಿಭವಹಗಿ

ಮಕ್ಟುಗಥ ಹಹನಿಮ ಂಟ ಭಹಡ 

ಅಹಮಖಳಿವಥ.

ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಹಮಖಳು

ಎಂದ

ಔಯಥಮರ್ಹಖ ದನ ನ, ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಮೆ ವಹಮಪಿುಗಥ ನಿೇಡಫಸ ದ .
ಉದಹಸಯಣೆ
ಅಘಾತ ವಿಮೆ ಅಘಾತವೊಂದಯ ಕಹಯಣ ಅನ ಬವಿಸಿದ ನಶಿ ವಿಯ ದಧ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ನಿೇಡ ತುದಥ.
a)

ನಿಕಯವ್ಹಗ ಜೀ ವಿಭಹ ಭತಕಿ ಸಹಭಹನಯ ವಿಮೆಗಂತ ಹೆೀಗೆ ಭಿನುವ್ಹಗದೆ ?
ಸಹಭಹನಯ ವಿಭಹ

ಇಂಡೆಮಿುಟ:

ವ್ೆೈಮಕ್ರಿಔ

ಅಘಾತ

ಜೀ ವಿಭಹ
ವಿಭಹ ಜಿೇವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಬಯಸ್ಥ ಡಂಫಡಿಕಥಖಳು.

ಹೆ ಯತಕಡಿಸಿ ಜನಯಲ್ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು, ಇಂಡಥಮನಟಿ ಫಥಂಕ್ಟಮಂತಸ ಗಟನಥಮ
ಸಹಭಹನಯವ್ಹಗ

ರಿಹಹಯ

ಧನದ ನಂತಯ,

ಡಂಫಡಿಕೆಖಳು

ನಿಕಯವಹಗಿ

ವಿಮೆಗಹಯಯ
ನಿಣಾಯಿಸಿ

ನಶಿ

ಷಂಬವಿಸಿದ
ಯಭಹಣನ ನ

ಷಂಬವಿಸಿದ

ನಶಿದ

ಯಭಹಣದ ರಿಹಹಯ ಭಹತಯ ಕಥ ಡ ತಹುಯಥ ಎಂದಥಾ ಮಹುದಥೇ ಹಥಚ ಚ, ಮಹುದಥೇ ಔಡಿಮೆ ಅರ್ಥಾದ .
ಇದ ಜಿೇ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ. ಸ್ಹವಿಗಿೇಡಹದಯಥ
ಹತಿಷಫಥೇಕಹದ

ಯಯೇಜನದ

ಯಭಹಣನ ನ

ಂದ ಫಯಥಮ ವಹಖ, ಆಯಂಬದಲ್ಲಾ ಷಾತುಃ ನಿಖದಿ
ಭಹಡಫಥೇಔ . ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಹಿೇಗಥ
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ

ವಿಭಹ

ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ. ಅಯ

ಂದಖಳು

ಎಂದ

ತಿೇರಿಕಥ ಂಡಹಖ ಂದ

ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ ನಹಭನಿದಥೇಾಶ್ಚತಯ ಅಥವಹ ವಿಮೆ
ಪರ್ಹನ ಬವಿಖಳಿಗಥ ಕಥ ಡರ್ಹಖ ತಥುದಥ
ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ: ಸ್ಹಭಹನಮ

ವಿಭಹ

ಅಹಮದ ಯಕ್ಷಣಥ ಕ್ಟಯಯೆಮ
ಂದ

ಔಯಹರಿನಲ್ಲಾ, ಜಿೇವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹು ಷಂಬವಿಷಫಸ ದ

ಅನಿಶ್ಚಚತವಹಗಿದಥ. ಷಂಬವಿಷ ದಿರ್ಹಾ ಎಂ

ಭನಥ ಫಥಂಕ್ಟಯಿಂದ ಆಸ ತಿಮಹಯಿತ

ಅಥವಹ

ಯಶ್ಥನಯೆೇ ಇಲಾ. ಮಕ್ಟುಮ

ಜನನದ ನಂತಯ ಸ್ಹು ನಿಶ್ಚಚತ. ಏನಕ ಅನಿಶ್ಚಿತ

ಎಂಫ ದನ ನ, ಅಥವಹ ಂದ ಕಹಯ ಅಘಾತ ಎಂದಯೆ ಸಹವಿನ ಷಭಮ. ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಿೇಗಥ
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ಬಥೇಟಿ

ಭಹಡ ತುದಥ

ಎಂಫ

ಫಗಥೆ

ಮಹಯ

ಅಕಹಲ್ಲಔ ಸ್ಹವಿನ ಅಹಮ ವಿಯ ದಧ ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡ ತುದಥ.

ಕಂಡಿತವಹಗಿ ಹಥೇಳರ್ಹಖದ .
ಷಂಬನಿೀಮತೆ ಹೆಚಿಳ: ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ಜಿೇವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹವಿನ ಷಂಬನಿೇಮತಥ ಮಸಿ್ನ
ಫಥಂಕ್ಟ ಅಥವಹ ಬ ಔಂ ಹಹಗಥ ಅಹಮಖಳ ಜಥ ತಥಗಥ ಫಥಳ್ಥಮ ತು ಹಥ ೇಖ ತುದಥ.
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ,

ಷಭಮ

ಹಥಚ ಚದರಿಂದ

ಷನಿನವಥೇವ ಷಂಬನಿೇಮತಥ ಹಥಚ ಚದಿಲಾ.
b) ಜೀವಿಭಹ ಅಹಮದ ಷಾಬಹ
ಸ್ಹವಿನ ಯಭಹಣ ಮಷ ್ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕಹಯಣ, ಔಡಿಮೆ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮ  ಜನರಿಗಥ ಭತ ು ಅಧಿಔ
ಮೊತುದ ವಿಮೆಔಂತ ಖಳನ ನ ಸಳ್ಥಮ ಜನರಿಗಥ ವಿಧಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಎಂದ ಅಥಾ. ಂದ ರಿಣಹಭ,
ಅನಹಯಥ ೇಖಮಔಯ ಷದಷಮಯ ಯೇಜನಥಮಲ್ಲಾ ಉಳಿದ ಕಥ ಂಡಯ , ಸಳ್ಥಮಯ ಆದಯಥ ಉತುಭ ಆಯಥ ೇಖಮ
ಮಕ್ಟುಖಳು, ಹಿಂತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳ ಯೃತಿು ಇತ ು. ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಖಂಭಿೇಯ
ಷಭಸ್ಥಮಖಳನ ನ ಎದ ರಿಷ ಫಥೇಕಹಯಿತ . ಅಯ ಔಂತ ಖಳನ ನ ತಭಭ ಜಿೇನದ ದದಔ ು ಮಕ್ಟುಖಳಿಂದ
ಷಭಥಾವಹದ ಸಣ ಷಂದಹಮವಹಖಫಸ ದಹದ ಂದಖಳನ ನ ಅಭಿೃದಿಧಡಿಷಲ ಯಮತಿನಸಿದಯ .
ಇದ ಭಟಿದ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಅಭಿೃದಿಧಗಥ ಕಹಯಣವಹಯಿತ .
3. ಭಟಿದ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂಖಳು
ರಭಕಕ
ಭಟಿದ ಪಿಯೇಮಮಂ

ದ

ಈ ಪಿಯೇಮಮಂ ಇದ ಮಸಿ್ನ ಜಥ ತಥ ಹಥಚಚಳ ಆಖ ದಿಲಾ ಅಂದಯಥ ಸಿಥಯ

ಆದಯಥ ಂದ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ೂತಿಾ ಸಿಥಯವಹಗಿಯ ತು .
ಇದ ಆಯಂಭಿಔ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಷಂಖಯಹಿಸಿದ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಯಭಹಣು, ಈ ಮಸಿ್ನಲ್ಲಾ ಸ್ಹಮ ತಿುಯ  ಆ
ಸ್ಹವಿನ ಸಔ ು ಯಕ್ಷಣಥಗಥ ಅಖತಮಕ್ಟುಂತ ಹಥಚ ಚ ಎಂದ ಅಥಾ, ನಂತಯದ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಷಂಖಯಹಿಸಿದ ಪಿಯೇಮಮಂ
ಹಥಚಿಚನ ಮಸಿ್ನಲ್ಲಾ ಸ್ಹಮ ತಿುಯ  ಆ ಸಔ ುಖಳನ ನ ೂಯಥೈಷಲ ಏನ ಅಖತಮವಿಯ ದಕ್ಟುಂತ ಔಡಿಮೆ.
ಭಟಿದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಈ ಎಯಡಯ ಷಯಹಷರಿ. ಇದ ಭ ಂಚಿನ ಮಸಿ್ನ ಹಥಚ ಚರಿ ಔಂತ ಖಳು ನಂತಯ
ಮಸಿ್ನ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಕಥ ಯತಥ ಷರಿದ ಗಿಷ ದ ಎಂದಥಾ.
ಭಟಿದ ಪಿಯೇಮಮಂ ವಥೈಶ್ಚಶಿಾನ ನ ಕಥಳಗಥ ಷಶಿಡಿಸಿದಹದಯಥ.
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ಚಿತರ 2: ಭಟಿದ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ

ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ

ನಖದಕ ಭೌಲಯದ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಭಟಿ

ಟರ್ಮಯ ಅಂವ
ಮಷಕ್

ಭಟಿದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಔ ಡ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಯಹಯ ಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ 10, 20 ಅಥವಹ ಸಲು ಶಾಖಳು
ಒಡ  ದಿೇಗಾಕಹಲದ ವಿಭಹ ಔಯಹಯ ಖಳ್ಥಂದ ಅಥಥೈಾಷಫಸ ದ . ಭತಥ ುಂದಥಡಥ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಮೆಮ
ಅರ್ಹಧಿ ಭತ ು ಯತಿ ಶಾ ಭ ಕಹುಮಗಥ ಳುಳತುದಥ.
ರಭಕಕ
ಂದದ ಆಯಂಭಿಔ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಷಂಖಯಹಿಸಿದ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನ ನ ತನನ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ಯ
ಯಯೇಜನಕಹುಗಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ವಿಶ್ಹಾಷದಿಂದ ನಡಥಮ ತುದಥ. ಹಿೇಗಥ ಷಂಖಯಹಿಸಿದ ಯಭಹಣನ ನ
"ರಿಷವ್ಾ" ಎಂದ

ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ. ವಿಭಹ ಔಂನಿ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಬವಿಶಮದ ಜವಹಫಹದರಿಖಳನ ನ

ನಿಬಹಯಿಷಲ ಇದನ ನ ಮೇಷಲ ಇಡ ತುದಥ. ಹಥಚ ಚರಿ ಯಭಹಣ ಷಸ "ರ್ಥೈಫ್ಟ ಪಂಡ್" ಎಂಫ ನಿಧಿ
ಯಚಿಷ ತುದಥ. ರ್ಥೈಫ್ಟ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಈ ನಿಧಿ ಸ ಡಿಕಥ
a)

ಫಡಿಸ ಖಳಿಷಫಸ ದ .

ಭಟಿದ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂನ ಗಟಔಖಳು

ಭಟಿದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಎಯಡ ಅಂವಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ.
i.

ವಹಷುವಹಗಿ ಅಹಮ ವಥಚಚ ಹತಿಷಲ ಅಖತಮವಿಯ  ಪಿಯೇಮಮಂ ಬಹಖನ ನ ಳಗಥ ಂಡ,
ಅಧಿ ಅಥವಹ ಯಕ್ಷಣಥ ಗಟಔ ಎಂದ ಮೊದಲ ಮದನ ನ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
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ii. ಎಯಡನಥೇಮದನ ನ ನಖದ ಭೌಲಮದ ಅಂವ ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ. ಇದ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ
ಷಂಖಯಹಿತ ಹಥಚ ಚರಿ ಹತಿಖಳಿಂದ ಭಹಡಲಟಿಿದಥ. ಇದ ಉಳಿತಹಮ ಗಟಔನ ನ ಯ ಪಿಷ ತುದಥ.
ಇದ ಎರ್ಹಾ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಯಕ್ಷಣಥ ಭತ ು ಉಳಿತಹಮ ಮವಯಣನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ 
ಅಥಾ. ಪಿಯೇಮಮಂನಲ್ಲಾ ಹಥಚ ಚ ನಖದ ಭೌಲಮದ ಅಂವವಿದಹದಖ, ಇದ ಂದ ಹಥಚ ಚ ಉಳಿತಹಮ ಆಧಹರಿತ
ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಎಂದ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
4. ರಿರ್ಸು ಷಂಚಯ್ದಷಕ ತತಾ
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಔಯಹರಿನ ಸಣಕಹಷ

ಷಂಸ್ಥಥಖಳ್ಥಂದ

ಗಿೇಾಔರಿಷಲಟಿಿವಥ. ಇದ

ಹಲ್ಲಸಿ

ಹಥ ೇಲಸರಗಥ ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ ಯಯೇಜನಖಳನ ನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಔಯಹರಿನ ಖಹತಿಯ ಯ ದಲ್ಲಾ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡ
ಅಥಾ. ಜಿೇ ವಿಭಹ ಭತ ು ಪಿಂಚಣಿ ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔವಹಗಿ ಕರಿೇದಿಷಲಡ ತಥುವಥ, ಈ ಎರ್ಹಾ ವಿಶಮಖಳ
ಮೆೇರ್ಥ, ಅು ದಗಿಷ  ಆರ್ಥಾಔ ಬದಯತಥ ಯಜ್ಞಥಯಿಂದ, ಕರಿೇದಿಷಲಡ ತಥುವಥ. ಈ ಬದಯತಥ ಂದಖಳನ ನ
ಯಚಿಸಿದ ರಿೇತಿಮ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಉಂಟಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ಕಥಲು ಯಕ್ಷಣಥ ೇಹಮಖಳನ ನ ವಿಮೆಗಹಯಯ
ಹತಿಷ  ಸಿಥತಿ ಅಸಾವಹಗಿದಥ ಎಂದ

ಖಹತಿಯಡಿಸಿಕಥ ಳುಳುದಕಹುಗಿ ನಿಮಾಷರ್ಹಗಿದಥ. ಯಚನಥಮ

ಯಷಯತಥಮ ಅಥವಹ ಷಂಚಮನ ತತಾ ಅಳಡಿಕಥಯಿಂದ ಸ ಟ ಿತುದಥ.
ಯಷಯತಥಮ ಸಣಕಹಷ ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾ ಅಹಮನ ನ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲ ಯಭ ಕ ಭಹಖಾಖಳಲ್ಲಾ ಂದ
ಭತಥ ುಂದದಥಂದಯಥ ವಿಭಿನನತಥಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ. ಎಯಡ ಭ ಲಬ ತವಹಗಿ ವಿಭಿನನವಹಗಿಯ ತುದಥ.

ವ್ೆೈವಿಧಿಯೀಔಯಣ
ವಥೈವಿಧಮತಥಮ

ಅಡಿಮಲ್ಲಾ

ಯಷ್ಯತೆ

ನಿಧಿಖಳನ ನ

(ವಿವಿಧ ಅನಥ ಮೇನಮ ಅಥವಹ ಷಂಚಮನ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ವಿವಿಧ

ಫ ಟಿಿಖಳಲ್ಲಾ ಮೊಟಥಿಖಳನ ನ ಇರಿಷ ುದ ) ವಿವಿಧ ಮಕ್ಟುಖಳ

ನಿಧಿಖಳನ ನ

ಸ್ಥೇರಿಷಫಸ ದ

(ಂದಥೇ

ಷಾತ ುಖಳ ನಡ ವಥ ಸಯಡ ವಿಕಥ.

ಫ ಟಿಿಮಲ್ಲಾ ಎರ್ಹಾ ಮೊಟಥಿಖಳು ಇರಿಷ ದ ).

ವಥೈವಿಧಿಮೇಔಯಣ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ನಹು ನಿಧಿಖಳನ ನ ಂದ

ಯಷಯತಥಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ನಹು ಸಣ ಅನಥೇಔ

ಭ ಲದಿಂದ
ಹಥ ಂದಿಯ ತುವಥ

ಅನಥೇಔ

ಷಥಳಖಳಿಗಥ

ಯವಹಸನ ನ ಭ ಲಖಳಿಂದ ಂದ
ಹಥ ಂದಿಯ ತುವಥ
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ಭ ಲಕಥು ಯವಹಸನ ನ

ಚಿತರ 3: ಯಷ್ಯತೆ
ಯಷಯತಥ (ನಿಧಿಖಳು ಂದಕಥು ಅನಥೇಔ ಭ ಲಖಳಿಂದ ಸರಿಮ ತುದಥ)

ವ್ೆೈಮಕ್ರಿಔ
ನಿಧಿ
ವ್ೆೈಮಕ್ರಿಔ

ವ್ೆೈಮಕ್ರಿಔ

ನಿಧಿ

ನಿಧಿ
ನಿಧಿಖಳ
ೂಲ್

ಯಷಯತಥ ಅಥವಹ ಷಂಚಮನ ತತಾ ಜಿೇ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಎಯಡ ನಿದಿಾಶಿ ರಿೇತಿಮ ಹತಯಖಳನ ನ ಹಿಷ ತುದಥ.
i.

ಮೊದಲನಥಮದ ಅಕಹಲ್ಲಔ ಸ್ಹವಿನ ಪಲವಹಗಿ ಉದಬವಿಸಿದ ಆರ್ಥಾಔ ನಶಿ ಯಕ್ಷಿಷ ುದ ಅದಯ
ಹತಯವಹಗಿದಥ. ಈ ನಶಿನ ನ ಹಥಖಲ ಮೆೇರ್ಥ ಭತ ು ೂಲೆಳನ ನ ಇನ ಶಯಥನ್್ ಕಹಂಟಹಯಕ್ಿ
ನಭ ದಿಸಿಯ  ಅನಥೇಔಯ ಕಥ ಡ ಗಥಖಳ ನಿಧಿ ಹಥ ಂದ  ಭ ಲಔ ಭಹಡರ್ಹಖ ದ .

ii. ಅಹಮ ಷಂಚಯಿಷ  ತತಾ ಆದಹಖ ಮ ಸ್ಹವಿನ ಅಹಮ ಮೇರಿ ಹಥ ೇಖ ದ . ಅದ ಹಹಗಥಯೆೇ
ಷಂಚಮನು, ಸಣಕಹಸಿನ ಅಹಮದ ಷಂಜಥಮನ ನ ಹಥ ಯಹಹಔ ದನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯಫಸ ದ .
ಇದ ಔಂತ ಖಳನ ನ, ನಿಧಿಖಳನ ನ ಭತ ು ಅದಯ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಫಥೇಯಥ ಫಥೇಯಥ ಸಂತಖಳಲ್ಲಾ ಮಕ್ಟುಖಳು
ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡ ಂದಖಳ ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಮ ಅಟಥಂಡಥಂಟ್ ಅಹಮಖಳನ ನ ಷಂಚಯಿಷ 
ಭ ಲಔ ಸ್ಹಧಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಹಿೇಗಥ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ವಿವಿಧ ತರ್ಥಭಹಯ ಖಳ ನಡ ವಥ ಷಂಚಯಿಷ 
ಂದ

ನಿದವಾನವಹಗಿದಥ.

ಈ

ಷಂಚಮನ

ಪಲ್ಲತಹಂವು

ಯಮತಿನಸಿ

ಭತ ು

ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳುಳುದ , ಕಹಲದ ಉದದಖಲಔ ು ರಿಟನ್್ಾ ಷಯಹಖವಹಗಿಷ  ಭ ಲಔ, ಉತುಭ
ಹಹಖ

ಕಥಟಿ ಕಹಲದಲ್ಲಾ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯರ್ ರಿಟನ್ಾ ಏಔಯಕಹಯವಹಗಿ (ಏಔಯ ದ ಫಥ ೇನರ್ಸ)

ಹತಿಷಲ ಸ್ಹಧಮವಹಖ ತುದಥ.
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5. ಜೀ ವಿಮೆಮ ಔಯಹಯಕ
ಚಿತರ 4: ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಔಯಹಯ

ಜೀ
ವಿಮೆಮ
ಔಯಹಯಕ

ಜಿೇ ವಿಭಹ ಅಂತಿಭ ಯ  ಔಯಹಯ . ಅದಯ ಭಸತಾ ಮೊತುದ ಬಯಸ್ಥ ದದಿಂದ ಫಯ ತುದಥ. ಈ
ಯಭಹಣದ ಂದದಂತಥ ಬಯಸ್ಥ ಇಯ ದರಿಂದ, ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಆರ್ಥಾಔ ಬದಯತಥ ವಹಸನವಹಗಿದಥ.
ಗಹಮಯಂಟಿ ಅಂವ ಔ ಡ, ಜಿೇ ವಿಮೆ ಔಟ ಿನಿಟಹಿದ ನಿಮಂತಯಣಖಳನ ನ ಭತ ು ಔಟ ಿನಿಟಹಿದ ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣಥ
ಳಟಿಿಯ ತುದಥ ಎಂದ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.
ರ್ಥೈಫ್ಟ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಹಮಹಯ ಫಯಥಮಲ , ಂದ ಸಿಥತಿ ಎಂದ ಶ್ಹಷನಫದಧ ಮೇಷಲ ಕಹಮ ದಕಥ ಳಳಲ
ಅಖತಮವಿದಥ. ಅಯ ತಭಭ ಸಣ ಸ ಡಿಕಥಮ ಆಡಳಿತ ಶಯತ ಖ
ು ಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯಫಸ ದ , ಅಯ ತಭಭ
ಔಂತ ಖಳು ಅಸಾವಹಗಿದಥ

ಕಚಿತಡಿಷಫಥೇಔ ಭತ ು ಅಯ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ 'ಸಣ ಕಚ ಾ ಹಥೇಗಥ

ಭಹಡಫಸ ದ ಎಂಫ ದಯ ಆಡಳಿತ ನಿಮಭಖಳನ ನ ಳಡ ತುದಥ.
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ ದಗಸಿದ ರಯೀಜನಖಳು ಇತಯ ಸಣಕಹಸಿನ ಸಹಧನಖಳು ಹೆ ೀಲ್ಲಸಿದಯೆ, ಷಭಯಔ
ಎಂಫಕದಕ ಆಗಹಗೆೊ ಚಚಹಯಷ್ದ

ರಭಕಕ ರಶೆು. ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಯಹಯ ಖಳು, ನಹು ನಥನಪಿಡಫಥೇಔ ,

ಅಹಮ ಔರ್ ಭತ ು ಉಳಿತಹಮ ಅಂವ ಈ ಎಯಡನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತಥುದಥ. ಇದ

ಸಣಕಹಷ

ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾ ಇತಯ ಉತನನಖಳ ತಯಸ ಇದನ ನ ಆರ್ಥಾಔ ಉತನನ ಭಹಡ ತುದಥ. ವಹಷುವಹಗಿ ಜಿೇ
ವಿಮೆ ಯಕ್ಷಣಥ ಉತನನ ಔಡಿಮೆ ಭತ ು ಷಂತ ು ಹಿಡಿದಿಟ ಿಕಥ ಳುಳ ಂದ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಹಥಚ ಚ ಆಗಿದಥ.
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ಇದ ದಥ ಡಸ ದ ಡಿಸನ ಅಥವಹ ಉಳಿತಹಮ ಗಟಔನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ  ಉಳಿತಹಮ ಯೇಜನಥಖಳು ಭತ ು
ಕಥೇಲ ಡಥತ್ ಫಥನಿಫಿಟ್ ದಗಿಷ  ವ ದಧ ಅಧಿಮ ವಿಮೆ, ನಡ ವಥ ಇಲ್ಲಾ ಮತಹಮಷ ಅವಮಔತಥ ಇದಥ.
ಮೊದಲ್ಲನ ಔಡಿಮೆ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹಥ ಂದಿದಥ, ಎಯಡನಥಮದ ಸ್ಹಔಶ ಿ ದಥ ಡಸ ಭತ ು ಮಕ್ಟುಮ ಉಳಿತಹಮದ
ಂದ ಯಭ ಕ ಬಹಖವಹಗಿ ಸ್ಥೇಯ ತುದಥ. ಇದ ನಖದ ಭೌಲಮದ ದಥ ಡಸ ಅಕಹವದ ವಥಚಚ ಹಥ ಂದಿದಥ
ಎಂದಥಾ. ದ 'ಅಕಹವದ ವಥಚಚ' ಂದ ಅಕಹವಖಳ ರಿಬಹಷಥಮಲ್ಲಾ ಹಥ ಯಲ ಹಥ ಂದಿಯ  ವಥಚಚ
ಷ ಚಿಷ ತುದಥ, ಫಥೇಯಥಡಥ ಫಫಯ ಸಣ ಇರಿಷ  ಭ ಲಔ ಬಿಟ ಿಬಿಡ ದ .
ವಹಷುವಹಗಿ ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಜಿೇ ವಿಮೆ ಉಳಿತಹಮದ ಂದಖಳು ಎದ ರಿಷ ತಿುಯ  ಯಭ ಕ
ಷವಹಲ ಖಳನ ನ ಎಂದ ಔಯಥಮಲಡ  ವಹದದ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಫಂತ "ಕರಿೇದಿಸಿ ಟಮ್ಾ ಭತ ು ಫಥೇಯಥಡಥ
ಮತಹಮಷ ಸ ಡಿಸಿ". ಭ ಕಮವಹಗಿ ಇದ ಂದ ವಿಭಹ ಔಂಥನಿಯಿಂದ ಅಧಿ ವಿಮೆ ಭಹತಯ ಕರಿೇದಿ
ಉತುಭ ಎಂದ ಯತಿಹದಿಷರ್ಹಗಿತ ು ಭತ ು ಹಥಚಿಚನ ರ್ಹಬ ದಥ ಯಥಮ ಲ್ಲಾ ಫಹಕ್ಟ ಸಣನ ನ ಸ ಡಿಕಥ.
ಇಲ್ಲಾ, ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ನಖದ ಭೌಲಮದ ವಿಭಹ ಔಯಹಯ ಖಳ ವಿಯ ದಧ ಅಭಿೃದಿಧಡಿಸಿದ ವಹದಖಳ ರಿಖಣನಥ
ಷ ಔು.
a) ಲ್ಹಬಖಳು
i.

ಇದ ಐತಿಹಹಸಿಔವಹಗಿ ಂದ ಷ ಯಕ್ಷಿತ ಭತ ು ಷ ಬದಯ ಸ ಡಿಕಥ ಎಂದ ಸ್ಹಬಿೇತಹಗಿದಥ. ತನನ
ನಖದ ಭೌಲಮಖಳನ ನ ರಿಟನ್ಾ ಔನಿಶಠ ದಯದಲ್ಲಾ ಕಚಿತಡಿಷ ತುದಥ ಂದದ ಅಧಿಮ ಜಥ ತಥಗಥ
ಹಥಚ ಚದ .

ii.

ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ಔಯಭಫದಧತಥ ಫಫಯ ಉಳಿತಹಮ ಔಡಹಸಮ ಯೇಜನಥ ಔಯಥಮ ತುದಥ
ಉಳಿತಹಮಗಹಯರಿಗಥ ಅಖತಮವಿಯ  ಶ್ಚಷ ು ದಗಿಷ ತುದಥ.

iii.

ವಿಭಹದಹಯಯ

ಸ ಡಿಕಥ

ನಿಾಸಣಥ

ನಥ ೇಡಿಕಥ ಳುಳತಹುಯಥ

ಭತ ು

ಈ

ಜವಹಫಹದರಿಯಿಂದ

ವಥೈಮಕ್ಟುಔಯನ ನ ಭ ಔುನಹಗಿಷ ತಹುನಥ
iv.

ಇದ ನಖದಿೇಔಯಣದ ದಗಿಷ ತುದಥ. ವಿಮೆ ಮೆೇರ್ಥ ಸ್ಹಲ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ ಅಥವಹ ವಿಭಹ
ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಷಯಂಡರ್ ಭಹಡಿ ನಖದಹಗಿ ರಿತಿಾಷಫಸ ದ .

v.

ನಖದ ಭೌಲಮದ ರಿೇತಿಮ ಜಿೇ ವಿಮೆ ಭತ ು ಷಹಾವನ ಎಯಡ

ಕಥಲು ಆದಹಮ ತಥರಿಗಥ

ಅನ ಔ ಲಖಳನ ನ ಆನಂದಿಷ ತುವಥ.
vi.

ಇದ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ದಿವಹಳಿಮಹದಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಸ್ಹವಿಗಿೇಡಹದಯಥ, ಸ್ಹಲದಹತಯ
ವಹದಖಳಿಂದ ಷ ಯಕ್ಷಿತ ಇಯಫಸ ದ .

b) ಅನಹನಕಔ ಲಖಳು
i.

ತ ಲನಹತಭಔವಹಗಿ ಸಿಥಯವಹದ ಆದಹಮ ಂದ

ಸ್ಹಧನವಹಗಿ ಇದ

ಎರ್ಹಾ ಸಿಥಯ ಆದಹಮ

ಸ ಡಿಕಥಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಸಣದ ಫಫಯದ ತಿೇಕ್ಷ್ಣವಹದ ಯಬಹದ ರಿಣಹಭಖಳಿಗಥ ಳಡಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
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ii.

ಹಥಚಿಚನ ಭಹಯ ಔಟಥಿ ಭತ ು ಜಿೇ ವಿಮೆ ಇತಯ ಹಯಥಮಔ ವಥಚಚಖಳು, ಹಿಂದಿನ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ
ಷಂಖಯಹಿಸಿದ ಸಣ ಯಭಹಣನ ನ ಔಡಿಮೆಗಥ ಳಿಷ ತುದಥ.

iii.

ಬಯಸ್ಥ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಇಳುರಿ,

ಇತಯ ಸಣಕಹಷ ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾನ ಉಔಯಣಖಳಿಗಿಂತ

ಔಡಿಮೆ ಇಯಫಸ ದ . ಂದ ತ ಲನಥಮ ರಿಣಹಭವಹಗಿ, ಔಡಿಮೆ ಇಳುರಿ ಷಸ ಅಹಮನ ನ
ಔಡಿಮೆಗಥ ಳಿಷ ತುದಥ.
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 1
ಹಥೇಗಥ ವಥೈವಿಧಿಮೇಔಯಣದ ಸಣಕಹಷ ಭಹಯ ಔಟಥಿಖಳಲ್ಲಾನ ಅಹಮಖಳನ ನ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡ ತುದಥ?
I.

ಅನಥೇಔ ಭ ಲಖಳಿಂದ ಸಣನ ನ ಷಂಖಯಹಿಷ ದ ಭತ ು ಂದ ಷಥಳದಲ್ಲಾ ಅುಖಳ ಸ ಡಿಕಥ

II. ವಿವಿಧ ಆಸಿು ಖಾದಲ್ಲಾ ಸಣ ಸ ಡಿಕಥ.
III. ಸ ಡಿಕಥಖಳ ನಡ ವಥ ಷಭಮ ಮತಹಮಷ ನಿಾಹಿಷ ುದ
IV. ಷ ಯಕ್ಷಿತ ಆಸಿುಖಳಲ್ಲಾ ಸ ಡಿಕಥ
ಸಹಯಹಂವ
a) ಆಸಿು ಭೌಲಮ ಅಥವಹ ಯತಿಪಲನ ನ ನಿೇಡ ದ , ಆಸಿುಮ ಂದ ರಿೇತಿ.
b) HLV ರಿಔಲನಥ ಆದಹಮ ದಥ ಯಕ್ಟಸಿಕಥ ಡ  ಆಸಿು ಅಥವಹ ಭಹನ ಜಿೇನದ ಂದ ರಿೇತಿಮ
ಆಸಿು ಎಂದ ರಿಖಣಿಷ ತುದಥ. ಹಿೇಗಥ ಮಕ್ಟುಮ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ನಿಾಳ ಬವಿಶಮದ ಖಳಿಕಥಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ
ಭಹನ ಜಿೇನದ ಭೌಲಮನ ನ ಅಳ್ಥಮ ತುದಥ.
c) ಭಟಿದ ಪಿಯೇಮಮಂ, ಂದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಇದ ಮಸಿ್ನಥ ಂದಿಗಥ ಹಥಚ ಚುದಿಲಾ ಅಂದಯಥ ನಿಶ್ಚಚತ
ಆದಯಥ ಂದ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ೂತಿಾ ಸಿಥಯವಹಗಿಯ ದ .
d) ಯಷಯತಥ

ಸಣಕಹಷ

ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾ

ಅಹಮನ ನ

ತಗಿೆಷಲ

ಯಭ ಕ

ಭಹಖಾ,

ಭತಥ ುಂದದಥಂದಯಥ ವಿಭಿನನತಥ ಹಥ ಂದಿದಥ.
e) ಜಿೇವಿಭಹ ಂದದಲ್ಲಾ ಗಹಮಯಂಟಿ ಅಂವ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಔಠಿಣ ನಿಮಂತಯಣ ಭತ ು ಔಟ ಿನಿಟಹಿದ
ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣಥ ಳಟಿಿಯ ತುದಥ ಎಂಫ ದನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.
ರಭಕಕ ದಖಳು
1. ಷಾತ ು
2. ಭಹನ ಜಿೇದ ಭೌಲಮ
3. ಭಟಿದ ಪಿಯೇಮಮಂ
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4. ಯಷಯತಥ
5. ವಥೈವಿಧಿಮೇಔಯಣ
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ವಥೈವಿಧಿಮೇಔಯಣ,

ವಿವಿಧ

ತಯಸದ

ಆಸಿುಖಳಲ್ಲಾ

ಸ ಡಿಕಥಖಳನ ನ

ಸಯಡ 

ಭ ಲಔ

ಸಣಕಹಸಿನ

ಭಹಯ ಔಟಥಿಖಳಲ್ಲಾ ಅಹಮಖಳನ ನ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲ ಉದಥದೇಶ್ಚಸಿದಥ.
ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳು

ರಶೆು 1
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಮಹಹಯದ ಂದ ಅಂವ ಕಥಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹದ ಅಲಾ?
I.

ಷಾತ ು

II. ಅಹಮ
III. ಯಷಯತಥಮ ತತಾ
IV. ಷಬಿ್ಡಿ

ರಶೆು 2
ಮಹಯ HLV ರಿಔಲನಥಮನ ನ ಯ ಪಿಸಿದಯ ?
I.

ಡಹ. ಭಹಟಿಾನ್ ಲ ಥರ್ ಕ್ಟಂಗ್

II. ವಹಯಥನ್ ಫಪಥಟ್
III. ರ್ಪಯ ಸ ಫಥನಥರ್
IV. ಜಹಜ್ಾ ಸ್ಥ ಯಥ ರ್ಸ

ರಶೆು 3
ಕಥಳಗಥ ಹಥೇಳರ್ಹದ ಮಹ ವಿಭಹ ಯೇಜನಥಖಳು ಔನಿಶಠ ಅಥವಹ ಉಳಿತಹಮ ಅಂವದ ಮಹುದಥೇ
ಯಭಹಣನ ನ ಹಥ ಂದಿಲಾ ?
I.

ಟಮ್ಾ ವಿಭಹ ಯೇಜನಥ
130

II. ಎಂಡಥ ಮೆಂಟ್ ಹಾನ್
III. ಷಂೂಣಾ ಜಿೇ ವಿಮೆ
IV. ಭನಿ ಫಹಮಕ್ ಯೇಜನಥ

ರಶೆು 4
ಔಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹದನ ನ ಷಾತಥುಂದ ಅನ ನದಿಲಾ?
I.

ಕಹಯ

II. ಭಹನ ಜಿೇನ
III. ವಹಮ
IV. ಭನಥ

ರಶೆು 5
ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ಅಹಮಖಳನ ನ ಗಿೇಾಔರಿಷಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ?
I.

ತ ಂಫಹ ಚಿಔುನಹಗಿದಹದಖ ಭಯಣ

II. ತಿೇಯಹ ಭ ಂಚಿತವಹಗಿ ಭಯಣ
III. ನಥೈಷಗಿಾಔ ಷಔಳಿ
IV. ಅಂಖವಿಔಲತಥಯಿಂದ ಜಿೇವಿಷ ದ

ರಶೆು 6
ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ಹಥೇಳಿಕಥಮ ಷತಮ?
I.

ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಬಯಸ್ಥ ಂದಖಳು ಹಹಗಥಯೆೇ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ರಿಹಹಯ ಧನದ ಡಂಫಡಿಕಥಖಳು

II. ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ರಿಹಹಯ ಧನದ ಂದಖಳು ಹಹಗಥಯೆೇ ಜಿೇ ವಿಮೆ ಬಯಸ್ಥ
ಡಂಫಡಿಕಥಖಳು
III. ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಅಹಮ ಕ್ಟಯಯೆಮ ಯಕ್ಷಣಥ ನಿಶ್ಚಚತ
IV. ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಅಹಮ ಕ್ಟಯಯೆಮ ನಿಶ್ಚಚತತಥಮ ಷಭಮದ ಜಥ ತಥ ಹಥಚ ಚತುದಥ
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ರಶೆು 7
ಫಫ ಮಕ್ಟುಮ ಅಖತಮವಹಗಿಯ  ವಿಮೆ ನಿಧಾರಿಷಲ ಷಹಹಮ ಭಹಡ  ಂದ ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ವಿಧಹನು,
ಕಥಳಗಿನ ವಿಧಹನಖಳ ನಡ ವಥ ಮಹುದ ?
I.

ಭಹನ ಆರ್ಥಾಔ ಭೌಲಮ

II. ರ್ಥೈಫ್ಟ ಟಮ್ಾ ರ್ಪಯರ್ಪಸಿಶನ್
III. ಭಹನ ಜಿೇದ ಭೌಲಮ
IV. ಫ್ಯಮಚರ್ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಭೌಲಮ

ರಶೆು 8
ಸಳ್ಥಮ ಜನರಿಗಥ ಹಥ ೇಲ್ಲಸಿದಯಥ ಮ ಜನರಿಗಥ ಔಡಿಮೆ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಧಿಷಲಡ  ಷಂಖತಿಮ
ಷ ಔು ವಿಯಣಥಮ ಕಥಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದ ?
I.

ಮ  ಜನಯ ಹಥಚಹಚಗಿ ಅಲಂಬಿತವಹಗಿಯ ಯ

II. ಸಳ್ಥಮ ಜನಯ ಹಥಚ ಚ ಹತಿ ಭಹಡಫಸ ದ
III. ಭಯಣ ಮಸಿ್ಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿಯ ತುದಥ
IV. ಭಯಣ ವಿರ್ಥ ೇಭವಹಗಿ ಮಸಿ್ಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿಯ ತುದಥ

ರಶೆು 9
ನಖದ ಭೌಲಮದ ವಿಮೆ ಇಳಿಷ  ಂದದಲ್ಲಾ ಕಥಳಗಿಯ  ಮಹುದ ಯಯೇಜನಕಹರಿ ಅಲಾ?
I.

ಷ ಯಕ್ಷಿತ ಭತ ು ಷ ಬದಯ ಸ ಡಿಕಥ

II. ಉಳಿತಹಮ ಶ್ಚಷುನ ನ ತಿುಹಥೇಳು
III. ಔಡಿಮೆ ಇಳುರಿ
IV. ಆದಹಮ ತಥರಿಗಥ ಅನ ಔ ಲಖಳು

ರಶೆು 10
ನಖದ ಭೌಲಮದ ವಿಮೆ ಇಳಿಷ  ಂದದಲ್ಲಾ ಕಥಳಗಿನ ಮಹುದ ಯಯೇಜನಕಹರಿ?
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I.

ಸಣದ ಫಫಯದ ರಿಣಹಭದ ತಿೇಕ್ಷ್ಣವಹದ ಯಬಹನ ನ ರಿಟನ್್ಾ ಳಟಿಿಯ ತುದಥ

II. ಹಿಂದಿನ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಔಡಿಮೆ ಷಂಖಯಸಣಥ
III. ಔಡಿಮೆ ಇಳುರಿ
IV. ಷ ಯಕ್ಷಿತ ಸ ಡಿಕಥ
ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ IV.
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಮಹಹಯದ ಅಂವಖಳು ಆಸಿು, ಅಹಮ, ಯಷಯತಥಮ ತತಾ ಭತ ು ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಔಯಹಯ
ಳಗಥ ಂಡಿವಥ.
ಷಬಿ್ಡಿ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಮಹಹಯದ ಂದ ಅಂವ ಅಲಾ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ರ್ಪಯ ಹಥ ಫಥನಥರ್ ಭಹನ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಭೌಲಮ (HLV) ರಿಔಲನಥಮನ ನ ಯ ಪಿಸಿದಯ .
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ಟಮ್ಾ ವಿಮೆ ಇದಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಉಳಿತಹಮ ಗಟಔನ ನ ಹಥ ಂದಿಲಾ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ವಹಮ ಮಹನ ಷಾತಥುಂದ ಗಿೇಾಔರಿಷರ್ಹಖ ದಿಲಾ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ನಥೈಷಗಿಾಔ ಷಔಳಿ ಂದ ವಿದಮಭಹನ ಭತ ು ಂದ ಅಹಮಲಾ.
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
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ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ರಿಹಹಯ ಧನದ ಂದಖಳು ಹಹಗಥಯೆೇ ಜಿೇ ವಿಮೆ ಬಯಸ್ಥ
ಡಂಫಡಿಕಥಖಳು.
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ಭಹನ ಜಿೇದ ಭೌಲಮ ಫಫ ಮಕ್ಟುಮ ಅಖತಮವಹಗಿಯ  ವಿಮೆ ಯಭಹಣನ ನ ರ್ಥಔುಹಹಔ  ಂದ
ವಿಧಹನವಹಗಿದಥ.
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ಸ್ಹು ಮಸಿ್ಗಥ ಷಂಬದಿಸಿಯ ದ , ಸಳ್ಥಮ ಜನರಿಗಥ ಹಥ ೇಲ್ಲಸಿದಯಥ ಮ ಜನರಿಗಥ ಔಡಿಮೆ ಜಿೇ ವಿಭಹ
ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಧಿಷಲಡ ದ .
ಉತಿಯ 9
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ಔಡಿಮೆ ಇಳುರಿ ನಖದ ಭೌಲಮದ ವಿಭಹ ಔಯಹಯ ಖಳು ಅನಹನ ಔ ಲಖಳಲ್ಲಾ ಂದಹಗಿದಥ.
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ IV.
ಷ ಯಕ್ಷಿತ ಸ ಡಿಕಥ ನಖದ ಭೌಲಮದ ವಿಮೆ ಇಳಿಷ  ಂದದ ಅನ ಔ ಲಖಳಲ್ಲಾ ಂದಹಗಿದಥ.
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ಅಧಹಯಮ 7
ಆರ್ಥಯಔ ಯೀಜನೆ
ಅಧಹಯಮ ರಿಚಮ
ಜಿೇ ವಿಮೆ ಏನಥೇನನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ ಭತ ು ಆರ್ಥಾಔ ಯಕ್ಷಣಥ ದಗಿಷ ಲ್ಲಾ ಅದಯ ಹತಯವಥೇನ ಎಂಫ ದನ ನ
ನಹು ಹಿಂದಿನ ಅಧಹಮಮಖಳಲ್ಲಾ ಚಚಥಾ ಭಹಡಿದಥದೇವಥ. ಬದಯತಥ ಎನ ನುದ ಯತಿ ಮಕ್ಟುಮ ಕಹಳಜಿಮಹಗಿದ ದ
ತಭಭ ಆದಹಮ ಭತ ು ಷಂತುನ ನ ನಿಯೇಜಿಸಿ ಯಷ ುತ ಭತ ು ಬವಿಶಮದ ವಿವಿಧ ಅಖತಮಖಳನ ನ
ೂಯಥೈಷ ುದ . ಹಹಗಹಗಿ ಷವಿಸ್ಹುಯವಹಗಿ ಜಿೇ ವಿಮೆಮನ ನ "ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಸಣಕಹಷ ಯೇಜನಥ" ಎಂದ
ಅಥಥೈಾಸಿಕಥ ಳಳಫಥೇಔ . ಈ ಅಧಹಮಮದ ಉದಥದೇವ ಸಣಕಹಷ ಯೇಜನಥಮ ವಿಶಮನ ನ ರಿಚಯಿಷ ುದ .
ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು

A. ಸಣಕಹಷ ಯೇಜನಥ ಭತ ು ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಜಿೇನ ಚಔಯ
B. ಸಣಕಹಷ ಯೇಜನಥಮ ಹತಯ
C. ಸಣಕಹಷ ಯೇಜನಥ – ವಿಧಖಳು
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A. ಸಣಕಹಷಕ ಯೀಜನೆ ಭತಕಿ ವ್ೆೈಮಕ್ರಿಔ ಜೀನ ಚಔರ
1. ಸಣಕಹಷಕ ಯೀಜನೆ ಎಂದಯೆೀನಕ?
ಫಸ ತಥೇಔ ನಹವಥಲಾಯ

ಜಿೇನದ ಅತಮಧಿಔ ಬಹಖನ ನ ಸಣ ಭಹಡ ುದಕಹುಗಿಯೆ ಕಥಲಷ ಭಹಡ ತು

ಔಳ್ಥಮ ತಥುೇವಥ. ಈಖ ನಹು ನಭಭ ಫದರ್ಹಗಿ ಸಣನ ನ ಕಥಲಷಕಥು ಫಳಷಲ ಹಯಯಂಭಿಷ  ಷಭಮಲಾವಥೇ?
ಸಣಕಹಷ ಯೇಜನಥ ಈ ಉದಥದೇವನ ನ ನಥಯವಥೇರಿಷ  ಂದ ಚಹಣಹಕ್ಷತನದ ಭಹಖಾವಹಗಿದಥ. ನಹು
ಕಥಲು ವಹಮಖಹಮನಖಳನ ನ ರಿೇಕ್ಷಿಸ್ಥ ೇಣ:
ವ್ಹಯಖ್ಹಯನ
i.

ಸಣಕಹಷ

ಯೇಜನಥ, ಫಫಯ ಜಿೇನದ ಖ ರಿಖಳನ ನ ಖ ಯ ತಿಷ  ಂದ

ಯಕ್ಟಯಯೆಮಹಗಿದಥ,

ಖ ಯ ತಿಷರ್ಹದ ಈ ಖ ರಿಖಳನ ನ ಸಣಕಹಸಿನ ಖ ರಿಖಳಿಗಥ ಅನ ವಹದಿಷ ುದ ಭತ ು ಆ ಖ ರಿಖಳನ ನ
ಸ್ಹಧಿಷಲ ಅಯ ಸಣಕಹಷ ಖಳನ ನ ಷಹಹಮವಹಖ  ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ನಿಾಹಿಷ ುದ .
ii. ಸಣಕಹಷ ಯೇಜನಥ ಒಾನ ಜಿೇನದಲ್ಲಾ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಭತ ು ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಅಖತಮಖಳನ ನ ೂಯಥೈಷಲ
ಭಹಖಾಷ ಚಿಮನ ನ ಟಿಿ ಭಹಡ  ಂದ

ಯಕ್ಟಯಯೆ. ಇದ

ಒಾನ ನಿಾಳ ಖಳಿಕಥಮನ ನ

ನಿಣಾಯಿಷ ುದ , ಬವಿಶಮದ ಸಣಕಹಸಿನ ಅಖತಮಖಳನ ನ ಅಂದಹಜ ಭಹಡ ುದನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ,
ಭತ ು ಆ ಅಖತಮಖಳನ ನ ಷರಿಮಹದ ಸಣಕಹಷ ನಿಾಸಣಥಮ ಭ ಲಔ ಕಥಲಷ ೂಯಥೈಷ ುದ .
iii. ಸಣಕಹಷ

ಯೇಜನಥ

ಒಾನ

ಖ ರಿಖಳನ ನ

ಭತ ು

ಆಕಹಂಕ್ಷಥಖಳನ ನ

ನಿಜವಹಗಿಷಲ

ಔಯಭ

ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳುದಹಗಿದಥ.
iv. ಸಣಕಹಷ ಯೇಜನಥ ಒಾನ ಯಷಔು ಭತ ು ಬವಿಶಮದ ಅಖತಮಖಳನ ನ, ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ತಥ ಂದಯಥಖಳನ ನ
ಖಣನಥಗಥ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳತುದಥ, ಫಫಯ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ತಥ ಂದಯಥಖಳು ಭತ ು ಒಾನ ಖಳಿಕಥಯಿಂದ
ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹದ ಅಖತಮಖಳನ ನ ೂಯಥೈಷಲ ಭಹಖಾಷ ಚಿಮನ ನ ಟಿಿ ಭಹಡ ುದ .
ಸಣಕಹಷ

ಯೇಜನಥ

ತುಡವಿಲಾದ

ಜಿೇನ

ಸ್ಹಗಿಷಲ

ನಿಣಹಾಮಔ

ಹತಯನ ನ

ಹಿಷ ತುದಥ.

ಜಹಖಯ ಔತಥಯಿಂದ ಭಹಡಿದ ಯೇಜನಥ ನಿಭಭ ಆದಮತಥಖಳನ ನ ನಿಖದಿಭಹಡಲ ಭತ ು ದೃಢವಹಗಿ ಕಥಲಷ
ಭಹಡ ತು ವಿವಿಧ ಖ ರಿಖಳನ ನ ಸ್ಹಧಿಷಲ ಷಹಹಮ ಭಹಡ ತುದಥ.
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ಚಿತರ 1 ಖ ರಿಖಳ ವಿಧಖಳು

ದಿೀಘಾಯಧಿಮ
ಖಕರಿಖಳು
ಭಧಯಭ

ಅಲ್ಹ್ಧಿ

ಖಕರಿಖಳು

ಖಕರಿಖಳು
ಖಕರಿಖಳ
ವಿಧಖಳು
i.

ಈ ಖ ರಿಖಳು ಅಲ್ಹ್ಧಿ ಷಸ ಆಗಿಯಫಸ ದ : LCD ಟಿವಿ ಸ್ಥಟ್ ಕರಿೇದಿಷ ುದ ಅಥವಹ ಔ ಟ ಂಫ
ಜಥ ತಥ ಯಜಥ ಮೆೇರ್ಥ ಹಥ ೇಖ ುದ

ii. ಅು ಭಧಯಭಹಧಿಮದಹಗಿಯಫಸ ದ : ಭನಥ ಕರಿೇದಿಷ ುದ ಅಥವಹ ವಿದಥೇವದಲ್ಲಾ ವಿಹಹಯಕಥು
ಹಥ ೇಖ ುದ
iii. ದಿೇಘಾಾಧಿಮ ಖ ರಿಖಳು ಇುಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯಫಸ ದ : ಂದ ಭಖ ವಿನ ಶ್ಚಕ್ಷಣ ಅಥವಹ
ಭದ ವಥ ಅಥವಹ ನಿೃತಿು ನಂತಯದ ನಿಫಂಧನಥಮ ನಿೃತಿು ನಂತಯದ ಅಕಹವ
2. ಯಕ್ರಿಮ ಜೀನ ಚಔರ
ವಿವಾ ಂದ ವಥೇದಿಕಥಮಹಗಿದಥ ಎಂದ ಹಥೇಳಿದಯ ವಿಲ್ಲಮಂ ಷಥೇಕ್ಟ್ಿಮರ್. ಮಕ್ಟುಯಫಫನ ಜಿೇನ ಅನ /
ಅಳ ಸ ಟಿಿದ ದಿನದಿಂದ ಭಯಣದ ದಿನದಯಥಖ ವಿವಿಧ ಸಂತಖಳ ಭ ಲಔ ಸ್ಹಖ ತುದಥ, ಆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ
ಅನ

/

ಅಳು

ಷಯಣಿ

ಹತಯಖಳನ ನ

ಹಿಷ ತಹುಯಥ

ಷಂಗಹತಿಮಹಗಿ, ರ್ಪೇಶಔನಹಗಿ, ದಗಿಷ ನಹಗಿ,

-

ಔಲ್ಲಮ ನಹಗಿ,

ಖಳಿಷ ನಹಗಿ,

ಖಹಲ್ಲ ಖ ಡಿನನಹಗಿ ಭತ ು ನಿೃತಿುಮ ಅಂತಿಭ

ಶಾಖಳು.
ಈ ಸಂತಖಳನ ನ ಕಥಳಗಥ ನಿೇಡರ್ಹದ ಚಿತಯದಲ್ಲಾ ವಿರಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
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ಚಿತರ 2 ಆರ್ಥಯಔ ಜೀನ ಚಔರ

ಉಳಿತಹಮ
ಫಳಕೆ
ಜೀನ, ಸಹು ಭತಕಿ ಯೆ ೀಖ – 3 ಅನಿವಿಮತೆಖಳು

ಆದಹಮ

[ಔಲ್ಲಮಕನಕ] [ಆದಹಮಖಳಿಷಕ] [ಷಂಗಹತ್ತ] [ದಗಷಕಯಕ] [ಖ್ಹಲ್ಲ ನೆಷಿರ್] [ಟಾಲ್ೆೈಟ್ ಶಯಖಳು]

ಜೀನದ ಸಂತಖಳು ಭತಕಿ ಆದಯತೆಖಳು
a) ಔಲ್ಲಮಕನಹಗ (20 -25ಯ ಮಸಿ್ನ ತನಔ) :

ತನನಲ್ಲಾಯ  ಜ್ಞಹನ ಭತ ು ಕೌವಲಮಖಳನ ನ

ಹಥಚಿಚಸಿಕಥ ಳುಳ ಭ ಲಔ ಉಮ ಔು ನಹಖರಿಔನಹಖ  ಂದ

ಸಂತ. ಒ೯ ಭಹನ

ಫಂಡವಹಳದ ಭೌಲಮನ ನ ಹಥಚಿಚಷ ುದಯ ಮೆೇರ್ಥ ಕಥೇಂದಿಯೇಔರಿಷ ುದ . ಫಫಯ ಶ್ಚಕ್ಷಣಕಥು
ಧನಷಹಹಮ ಭಹಡಲ ನಿಧಿಮ ಅಖತಮವಿದಥ, ಉದಹಸಯಣಥಗಥ, ಂದ ಯತಿಷ್ಟ್ಠತ ಆಡಳಿತ ಷಂಸ್ಥಥಮ
ಎಂಬಿಎ ಶ್ಚಕ್ಷಣದ ದ ಫಹರಿ ವ ಲುದ ವಥಚಚನ ನ ೂಯಥೈಷ ುದ .
b) ಖಳಿಷಕ (25 ರಿಂದ):

ಂದ

ಉದಥ ಮೇಖ ಔಂಡ ಕಥ ಂಡ

ಭತ ು ತನನ ಅಖತಮಖಳನ ನ

ೂಯಥೈಷಲ ಸ್ಹಕಹಖ ಶ ಿ ಷಂಹದನಥ ಭಹಡಿ ಭತ ು ಕಥಲನ ನ ತಥಗಥದಿರಿಷ  ಸಂತ. ಈ
ಸಂತದಲ್ಲಾ ಮಕ್ಟುಮ ಔ ಟ ಂಫದ ಜವಹಫಹದರಿಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯಫಸ ದ ಭತ ು ಬವಿಶಮದಲ್ಲಾ ತಕ್ಷಣವಥೇ
ಉದಫವಿಷಫಸ ದಹದ

ಅಖತಮಖಳ

ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದ

ಉಳಿತಹಮ

ಭತ ು

ಸಣಸ ಡಿಕಥಮಲ್ಲಾ

ತಥ ಡಖಫಸ ದ . ಉದಹಸಯಣಥಗಥ, ಂದ ಫಸ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಕಥಲಷದಲ್ಲಾಯ  ಮ ಔ ಖೃಸ ಸ್ಹಲ
ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡ ಭತ ು ಂದ ಭನಥ ಕಥ ಳಳಲ ಸ ಡಿಕಥ ಭಹಡ ುದ .
c) ಷಂಗಹತ್ತ (28 - 30ಯ ಯೆಗೆ ಭದಕವ್ೆ ಭಹಡಿಕೆ ಳುುುದಕ): ಇದ ವಿವಹಸವಹಗಿ ಭತ ು ತನನದಥ ಆದ
ಂದ ಷಾಂತ ಔ ಟ ಂಫನ ನ ಹಥ ಂದ  ಸಂತ. ಈ ಸಂತದಲ್ಲಾ ತಕ್ಷಣದ ಖಭನ ಔ ಟ ಂಫ ಔಟಿಲ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಅತಿಥಥೇಮ ಕಹಳಜಿ ಭತ ು ಅದಯ ಹಿನಥನರ್ಥಮಲ್ಲಾ ಫಯ  ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಖಳ್ಹದ ಂದ ಷಾಂತ ಭನಥ, ಫಸ ವುಃ ಂದ ಕಹಯ , ಫಳಕಥದಹಯಯ ಖೃಸಫಳಕಥಮ ಷ ುಖಳು, ಭಔುಳ
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ಬವಿಶಮದ ಯೇಜನಥ ಇತಹಮದಿ.
d) ಪ್ರೀಶಔ (28 ರಿಂದ 35 ಯ ಯೆಗೆ): ಈ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಂದ ಅಥವಹ ಹಥಚ ಚ ಭಔುಳ ಹಥಮೆಭಮ
ರ್ಪೇಶಔಯಹಗಿಯ ತಹುಯಥ. ಈ ಸ್ಹಭಹನಮ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಅಯ ತಭಭ ಆಯಥ ೇಖಮ ಭತ ು ಶ್ಚಕ್ಷಣ -ಫಗಥೆ
ಉತುಭ ಶ್ಹರ್ಥಖಳಲ್ಲಾ ಯವಥೇವ ಡಥಮ ುದಯ ಇತಹಮದಿ ಫಗಥೆ ಚಿಂತಥ ಭಹಡ ತಹುಯಥ.
e) ದಗಿಷ 

(35

ರಿಂದ

ಯ

ಯೆಗೆ

ಸದಿಸಯಥಮದಯಹಗಿಯ ತಹುಯಥ ಹಹಖ

55):

ಈ

ಷಭಮದಲ್ಲಾ

ಭಔುಳು

ಫಥಳ್ಥದ

ಅದ ಅಯ ನಿಣಹಾಮಔ ೌಯಢಶ್ಹರ್ಹ ಭತ ು ಕಹರ್ಥೇಜ

ಶಾಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ. ಇಂದಿನ ಕಹಲದಲ್ಲಾ ಂದ ಭಖ ವಿಗಥ ಹಥಚಿಚನ ವಥಚಚದ ಶ್ಚಕ್ಷಣ ಕಥ ಟ ಿ
ತಹಂತಿಯಔವಹಗಿ ಭತ ು ೃತಿುಯವಹಗಿ ಜಿೇನದ ಷವಹಲ ಖಳನ ನ ಎದ ರಿಷಲ
ಭಹಡುದ

ಅಖತಮವಹಗಿದಥ. ಉದಹಸಯಣಥಗಥ, ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಕಥ ೇರ್ಸಾ ಐದ

ಅಸಾಯನಹನಗಿ

ಶಾಖಳ ಕಹಲ

ನಡಥಮ ತುದಥ ಆ ಮೊತುನ ನ ರಿಖಣಿಸಿ ಸಣಕಹಷ ಹಥ ಂದಿಷ  ಅಖತಮವಿದಥ. ಅನಥೇಔ ಬಹಯತಿೇಮ
ಭನಥಖಳಲ್ಲಾ, ಸ ಡ ಗಿಮಯ ಮಷುಯಹದ ನಂತಯ ಭದ ವಥಮಹಖ ತಹುಯಥ. ಸ ಡ ಗಿಮಯ ಭದ ವಥ
ಹಯವಿಧಹನ ಭತ ು ಅಯ

ನಥರ್ಥಗಥ ಳುಳಂತಥ ಭಹಡ  ಕಹಳಜಿ ಬಹಯತಿೇಮ ಔ ಟ ಂಫಖಳ

ಅತಮಂತ ನಿಣಹಾಮಔ ಯದಥೇವಖಳಲ್ಲಾ ಂದಹಗಿದಥ. ವಹಷುವಹಗಿ, ಭದ ವಥ ಭತ ು ಭಔುಳ
ಶ್ಚಕ್ಷಣಕಹುಗಿ

ಉಳಿತಹಮ

ಭಹಡುದ

ಫಸ ತಥೇಔ

ಬಹಯತಿೇಮ

ಔ ಟ ಂಫಖಳಲ್ಲಾ

ಏಕಥೈಔ

ಉದಥದೇವವಹಗಿದಥ.
f) ಖ್ಹಲ್ಲ ಖ ಡಿನ (55 ರಿಂದ 65ಯ ಯೆಗೆ): ದ „ಖಹಲ್ಲ ಖ ಡಿನ‟ ಎಂದಯಥ ಭ ಂದಿನ ಪಿೇಳಿಗಥ
ಖ ಡ [ಭನಥ] ಖಹಲ್ಲ ಭಹಡಿ ದ ಯ ಹಥ ೇಗಿದಹದಯಥ ಎಂದ

ಷ ಚಿಷ ತುದಥ. ಇದ

ಭಔುಳು

ವಿವಹಸವಹಗಿ ಭತ ು ಕಥಲವೊಮೆಭ ಕಥಲಷಕಹುಗಿ ರ್ಪೇಶಔಯನ ನ ಬಿಟ ಿ ಫಥೇಯಥ ಷಥಳಖಳಿಗಥ ಲಸ್ಥ
ಹಥ ೇಖ ು ಕಹಲ. ಆಶ್ಹದಹಮಔವಹಗಿ ಇಷಥ ಿತಿುಗಥ, ಬಹದಮತಥಖಳನ ನ [ಖೃಸನಿಭಹಾಣ ಸ್ಹಲ ಭತ ು
ಇತಯಥ ಅಡಭಹನಖಳು] ಕಥ ನಥಗಥ ಳಿಸಿ ಭತ ು ನಿೃತಿು ನಿಧಿ ಹಥ ಂದಿಸಿಯ ತಹುಯಥ. ಬಿಪಿ ಭತ ು
ಡಮಹಬಿಟಿರ್ಸ ನಂತ ಕ್ಷಿೇಣಗಥ ಳುಳ ಕಹಯಿರ್ಥಖಳು ಗಥ ೇಚರಿಷ ುದ ಷಶಿವಹಖ ತುದಥ ಭತ ು
ಜಿೇನದ ಪಿಡ ಖ

ಆಯಂಬವಹಖ  ಕಹಲ. ಸಣಕಹಸಿನ ಸ್ಹಾತಂತಯಾತಥ ಭತ ು ಆದಹಮದ

ಬದಯತಥಗಹಗಿ ಹಿೇಗಥ ಅಖತಮವಿಯ ುದರಿಂದ ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣಥ ಯಭ ಕವಹಖ ತುದಥ.
g) ನಿೃತ್ತಿ – ಇಳಿಭಕಕ ಷಭಮ (60 ಭತಕಿ ನಂತಯದ) : ಇದ ಂದ ಷಕ್ಟಯಮ ಕಥಲಷದಿಂದ ನಿೃತಿು
ಹಥ ಂದಿ,

ಹಥಚಹಚಗಿ

ಜಿೇನದ

ಖಭನಿಷಫಥೇಕಹದ ದಥೇನಥಂದಯಥ

ಅಖತಮಖಳಿಗಥ

ಉಳಿತಹಮ

ಭಹಡ 

ಕಹಲ.

ಇಲ್ಲಾ

ತನನ ಭತ ು ತನನ ಷಂಗಹತಿಮ ಜಿೇನದ ಕಥ ನಥಮ ತನಔ

ಫಥೇಕಹಖ  ಅಖತಮಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಷ ುದ . ಷಂದಿಖಧ ಕಹಳಜಿಯೆಂದಯಥ ಆಯಥ ೇಖಮ ಷಭಸ್ಥಮಖಳು,
ಆದಹಮ ಭತ ು ಂಟಿತನ ಫಗಥೆ ಅನಿಶ್ಚಚತತಥ.

ಇದ ಜಿೇನದ ಖ ಣಭಟಿನ ನ ಹಥಚಿಚಷ ುದ

ಭತ ು ಔನಷ

ಸ್ಹಧಮವಹಖದಿದಹದಖ ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಸವಹಮಷ

ಔಂಡಿಯ ುದನ ನ ಸ್ಹಧಿಷಲ

ಭ ಂದ ರಿಷ ುದ
ಷಭಸ್ಥಮಯೆಂದಯಥ

ಅಥವಹ
-

ವಿಹಹಯಕಥು

ಷ ಂದಯವಹಗಿ

ಅಥವಹ
ಇಳಿ
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ತಿೇಥಾಮಹತಥಯಗಥ

ಮಷ್ನ ನ

ಹಥ ೇಖ 

ಔಳ್ಥಮಫಸ ದಥ

ಕಹಲ.
ಅಥವಹ

ಕಥ ಯತಥಮ ಂಟಹಖ ುದಥ ಎಂಫ ದ ೂಾಸಿದಧತಥಮ ಮೆೇರ್ಥ ಅಲಂಬಿಸಿದಥ.
ನಹು ಮೆೇರ್ಥ ನಥ ೇಡ ಂತಥ, ಆರ್ಥಾಔ ಜಿೇನ ಚಔಯ ಭ ಯ ಸಂತಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ.
ವಿದಹಯರ್ಥಯ ಸಂತ

ಕಥಲಷದ

ಸಂತಕ್ಟುಂತ

ಮೊದಲನಥಮದ

ವಿದಹಮರ್ಥಾಮಹಗಿದದ ಷಂದಬಾ. ಇದ

ಫಫನ

ಂದ

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ

ಉಮ ಔು ನಹಖರಿಔನಹಗಿ

ಜವಹಫಹದರಿಖಳನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳ ೂಾಸಿದಧತಹ ಸಂತವಹಗಿದಥ. ಫಫಯ
ನಥೈುಣಮತಥಖಳನ ನ

ಅಭಿೃದಿಧ

ಭಹಡ 

ಹಹಖ

ಭಹನ

ಫಂಡವಹಳ

ಭೌಲಮನ ನ ಹಥಚಿಚಷ ುದ ಆದಮತಥಮಹಗಿದಥ.
ಕೆಲಷದ ಸಂತ

ಕಥಲಷದ ಸಂತ 18 ರಿಂದ 25 ಯ ನಡ ವಥ ಅಥವಹ ಅದಕ್ಟುಂತ ಮೊದರ್ಥೇ
ಆಯಂಬವಹಖ ತುದಥ,

ಭತ ು

35

ರಿಂದ

40

ಭ ಂದ ಯಥಮಫಸ ದ . ಈ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ, ಮಕ್ಟುಮ

ಶಾಖಳಯಗಥ
ಫಳಕಥಗಿಂತ ಹಥಚ ಚ

ಖಳಿಷ ತಹುನಥ ಹಿೇಗಹಗಿ ಉಳಿಷಲ ಹಹಖ ಸಣ ಸ ಡಲ ಆಯಂಭಿಷ ತಹುನಥ.
ನಿೃತ್ತಿಮ ಸಂತ

ಈ ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ ಅನ ಷಂತ ು ಭತ ು ಆಸಿುಖಳನ ನ ಟ ಿಖ ಡಿಷ ತಹುನಥ
ಅು ಬವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಅನ ವಿವಿಧ ಅಖತಮಖಳಿಗಥ ಹಹಖ

ಭ ಂದಿನ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ

ಆದಹಮ ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ನಿೃತಿು ನಂತಯ ಭತ ು ಕಥಲಷ ನಿಲ್ಲಾಸಿದ ನಂತಯ ಸಣ
ದಗಿಷ ತುದಥ.
3. ಫಬ ಯಕ್ರಿ ಉಳಿಷಕುದಕ ಭತಕಿ ವಿವಿಧ ಆರ್ಥಯಔ ಷಾತಕಿಖಳನಕು ಕರಿೀದಿಷಕುದಕ ಏಕೆ ಅಖತಯವ್ಹಗದೆ?
ಮಕ್ಟುಮ ಜಿೇನದ ಯತಿಯಂದ ಸಂತ
ಹತಯನ ನ

ನಿಾಹಿಸಿದಹಖ

ಸಲವಹಯ

, ಮಹವಹಖ ಅನ ಅಥವಹ ಅಳು ಂದ ನಿದಿಾಶಿ
ಅಖತಮಖಳು

ಸ ಟಿಿಕಥ ಳುಳತುವಥ

ಭತ ು

ಅದಕಹುಗಿ

ಸಣ

ದಗಿಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಮಕ್ಟುಮ ಭದ ವಥಮಹಗಿ ತನನ ಷಾಂತ ಔ ಟ ಂಫನ ನ ಹಯಯಂಭಿಸಿದಹಖ ಅನಿಗಥ ತನನದಥೇ ಆದ ಭನಥ
ಭಹಡಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ. ಭಔುಳು ಫಥಳ್ಥದಂತಥರ್ಹಾ, ಅಯ ಉನನತ ಶ್ಚಕ್ಷಣಕಹುಗಿ ಸಣದ ಅಖತಮವಿದಥ. ಮಕ್ಟು ಭಧಮಭ
ಮಷ ್ ದಹಟ ತಿುದದಂತಥ, ಆಯಥ ೇಖಮ ವಥಚಚಖಳನ ನ ೂಯಥೈಷ ುದ ಭತ ು ನಿೃತಿು ನಂತಯದ ಉಳಿತಹಮಖಳು
ಕಹಳಜಿಮ ವಿಶಮವಹಗಿಯ ತುವಥ, ಇದರಿಂದ

ಫಫ ತಂದಥ ಭಔುಳ ಮೆೇರ್ಥ ಅಲಂಬಿಷ ುದ ಭತ ು

ಹಥ ಯಥಮಹಖ ುದ ತುತುದಥ. ಸ್ಹಾತಂತಯಾದಿಂದ ಭತ ು ಗನತಥಯಿಂದ ಜಿೇವಿಷ ುದ ಯಭ ಕವಹಗಿದಥ.
ಉಳಿತಹಮಖಳನ ನ ಎಯಡ ನಿಧಹಾಯಖಳ ಷಮಭವಯಣ ಎಂದ ರಿಖಣಿಷಫಸ ದ .
i.

ಫಳಕೆಮ ಭಕಂದ ಡಿಕೆ: ತಾಭಹನ ಭತ ು ಬವಿಶಮದ ಫಳಕಥಮ ನಡ ವಿನ ಷಂನ ಭಲಖಳ ಸಂಚಿಕಥ
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ii. ನಖದಿೀಔಯಣದ ವಿಬಜನೆ (ಅಥವಹ ಸಿದಧ ಕರಿೇದಿ ಸ್ಹಭಥಮಾ) ಔಡಿಮೆ ರಿತಿಾಷಫಸ ದಹದ ಷಾತ ುಖಳ
ವಿನಿಭಮ. ಉದಹಸಯಣಥಗಥ, ಂದ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕರಿೇದಿ, ಸಣದ ಫದರ್ಹಗಿ ಂದ
ಎಂದ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ, ಔಡಿಮೆ ರಿತಿಾಷಫಸ ದಹದ.
ಸಣಕಹಷ ಯೇಜನಥ ಎಯಡ

ರಿೇತಿಮ ನಿಧಹಾಯಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ. ಫಫ ಮಕ್ಟು ಬವಿಶಮಕಥ ುೇಷು

ಉಳಿತಹಮ ಭಹಡಫಥೇಕಹದ ಅಖತಮವಿದಥ ಭತ ು ಬವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಉದಬ ಷ  ವಿವಿಧ ಅಖತಮಖಳನ ನ
ೂಯಥೈಷ ಂತಸ ಆಸಿುಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಷಭಾಔವಹಗಿ ಫ ದಿಧಂತಿಕಥಯಿಂದ ಸ ಡಿಕಥ ಭಹಡಫಥೇಔ .
ಅಖತಮಖಳನ ನ ಭತ ು ಷಭಾಔ ಆಸಿುಖಳ ಫಗಥೆ ತಿಳಿದ ಕಥ ಳಳಲ , ಫಫಯ ಜಿೇನದ ಸಂತಖಳನ ನ ಅತಿ
ಸತಿುಯದಿಂದ ನಥ ೇಡ ುದ ಷ ಔುವಹಗಿದಥ. ಇದನ ನ ಕಥಳಗಥ ವಿರಿಷರ್ಹಗಿದಥ
ರಭಕಕ
ಜೀನದ ಸಂತಖಳು
ಫಹಲ್ಹಯಸೆೆಮ ಸಂತ
ಮೌನದ

ಫಫನ ವಿದಹಮರ್ಥಾಮಹಗಿ ಅಥವಹ ಔಲ್ಲಮ ನಹಗಿದದ ಷಂದಬಾ.

ಅವಿವ್ಹಹತ ಜಿೇನಥ ೇಹಮಕಹುಗಿ ದ ಡಿಮಲ ಆಯಂಭಿಷ ುದ ಆದಯಥ ಫಫನಥ

ಸಂತ
ಮೌನದ ವಿವ್ಹಹತ ಸಂತ

ಫಫನ ಹಟಾನರ್ ಅಥವಹ ಷಂಗಹತಿ ಆದಹಖ

ವಿವ್ಹಹತನಹಗ ಚಿಔು ಭಔುಳ ಫಫನ ರ್ಪೇಶಔನಹದಹಖ
ತಂದೆಮ ಸಂತ
ವಿವ್ಹಹತನಹಗ

ದೆ ಡಸ ಫಫನ ೂಯಥೈಕಥದಹಯನಹದಹಖ, ಶ್ಚಕ್ಷಣದ ಭತ ು ಫಥಳ್ಥಮ ತಿುಯ  ಭಔುಳ

ಭಔುಳ ತಂದೆಮ ಸಂತ
ಔಕಟಕಂಫ

ನಂತಯದ

ಇತಯ ಅಖತಮಖಳ ಕಹಳಜಿ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ
/ ಭಔುಳ ಷಾತಂತಯವಹಗಿ, ಭನಥ ಬಿಟ ಿ ಹಥ ೇದಹಖ ಕ್ಷಿಖಳು ಖ ಡನ ನ ಖಹಲ್ಲ

ನಿೃತ್ತಿ-ೂಯ ಸಂತ

ಭಹಡಿ ಹಥ ೇಖ  ಹಹಗಥ

ನಿೃತ್ತಿಮ ಸಂತ

ಇದ ಮಷ ್ ಇಳಿಭ ಕವಹಖ  ಷಭಮ. ಈ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಉದಬವಿಷ 
ಅಖತಮಖಳನ ನ ಅರಿತ ಕಥ ಂಡ ಉಳಿತಹಮ ಭಹಡಿದದಯಥ, ಮಹಯ ಮೆೇರ್ಥಮ
ಅಲಂಬಿಷದಥ

ಅಥವಹ

ನಿಖಾತಿಔಯಂತಥ

ಫದ ಔದಥ

ಗನತಥಯಿಂದ

ಜಿೇವಿಷಫಸ ದ
4. ವ್ೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅವಯಔತೆಖಳು
ಮೆೇಲ್ಲನ ಜಿೇನ ಚಔಯ ನಥ ೇಡಿದಯಥ, ನಹು ಭ ಯ

ವಿಧದ ಅವಮಔತಥಖಳು ಸ ಟಿಿಕಥ ಳುಳುದನ ನ

ನಥ ೇಡಫಸ ದ . ಇು ಭ ಯ ವಿಧದ ಆರ್ಥಾಔ ಉತನನಖಳಿಗಥ ದಹರಿ ಭಹಡಿ ಕಥ ಡ ತುವಥ.
a) ಬವಿಶಯದ ಹವ್ಹಟಕಖಳನಕು ಷಕ್ರರಮಗೆ ಳಿಷಕುದಕ
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ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹದ ವಥಚಚಖಳ ವಹಮಪಿುಮನ ನ ೂಯಥೈಷಲ ಅಖತಮಖಳ ಮೊದಲ ಖ ಂು ಅಖತಮವಹಗಿಯ 
ನಿಧಿಖಳ ಜಿೇನಚಔಯದ ವಿವಿಧ ಸಂತಖಳಲ್ಲಾ ಉದಬವಿಷ ತುವಥ. ಇಂತಸ ಎಯಡ ವಿಧದ ಅಖತಮಖಳಿವಥ:
i.

ನಿಶ್ಚಿತ

ಹವ್ಹಟನ

ಅಖತಯಖಳು:

ನಿದಿಾಶಿ

ಜಿೇನದ

ಗಟನಥಖಳ

ಕಹಯಣದಿಂದಹಗಿ

ಷಂನ ಭಲಖಳ ಫದಧತಥಮ ಅಖತಮವಿದಥ. ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಅಲಂಬಿತಯ ಉನನತ ಶ್ಚಕ್ಷಣ /
ಭದ ವಥಗಥ ಅಕಹವ ಭಹಡಿ ಕಥ ಡ ುದ ; ಭನಥ ಅಥವಹ ದಿೇಗಾಕಹಲ ಫಹಳಿಕಥ ಫಯ 
ಖೃಸಫಳಕಥಮ ಷ ುಖಳನ ನ ಕರಿೇದಿಷ ುದ
ii. ಸಹಭಹನಯ ಹವ್ಹಟನ ಅಖತಯಖಳು: ಮಹುದಥ

ಉದಥದೇವಕಥು ಮೇಷಲ್ಲಡ  ಯಷ ುತ

ಫಳಕಥಯಿಂದ ಫದಿಗಿಟ ಿ ಸಣ - ಇುಖಳನ ನ ಜನಪಿಯಮವಹಗಿ „ಬವಿಶಮದ ಅಕಹವಖಳು‟ ಎಂದ
ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
b) ಅನಿವಿಮತೆಮ ೂಯೆೈಕೆ
ಅನಿವಚಮತಥಖಳು ಜಿೇನದಲ್ಲಾ ನಡಥಮ  ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಟನಥಖಳ್ಹಗಿವಥ, ಯಷ ುತ ಆದಹಮದಿಂದ
ೂಯಥೈಷರ್ಹಖದದುಖಳು ದಥ ಡಸ ಮೊತುದ ಫದಧತಥಮನ ನ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷ ತುವಥ, ಆದದರಿಂದ ಮೊದರ್ಥೇ ಸಣ
ಔ ಡಿಡ  ಅವಮಔತಥ ಇದಥ. ಸ್ಹು ಭತ ು ಅಂಖವಿಔಲತಥ ಅಥವಹ ನಿಯ ದಥ ಮೇಖ ಭ ಂತಹದ
ಗಟನಥಖಳಿಂದ ಆದಹಮ ನಶಿವಹಖ ುದ . ಇತಯಥ, ಫಥಂಕ್ಟಯಿಂದ ಷಂತಿುನ ನಶಿ ಉಂಟಹಖಫಸ ದ .
ಂದ

ವಥೇಳ್ಥ

ಷಂಬಹಮತಥ

ಔಡಿಮೆಮಹಗಿದ ದ

ವಥಚಚದ

ರಿಣಹಭ

ಹಥಚಹಚಗಿದದಯಥ,

ಇಂತಸ

ಅವಮಔತಥಖಳನ ನ ವಿಮೆ ಭ ಲಔ ಫಗಥಸರಿಷಫಸ ದ , ಮಹಾಮವಹಗಿ ಅಂತಸ ಅನಿವಚಮತಥಖಳಿಗಹಗಿ
ದಥ ಡಸ ಯಭಹಣದ ಆಸಿುಮನ ನ ಮೇಷಲ್ಲಡರ್ಹಗಿಡಫಥೇಔ .
c) ಷಂತ್ತಿನ ಕೆ ರೀಢೀಔಯಣ
ಎರ್ಹಾ ಉಳಿತಹಮಖಳು ಭತ ು ಸ ಡಿಕಥಖಳು ವಹಷುವಹಗಿ ಕಥಲು ಷಂತಿುನ ನಿಭಹಾಣಕಥು
ಕಹಯಣವಹಖ ತುದಥ. ನಹು ಕಥ ಯೇಢಿೇಔಯಣದ ಫಗಥೆ ಭಹತನಹಡ ವಹಖ ಇದ

ಸ ಡಿಕಥ

ಭಹಡಿ

ಯಯೇಜನನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳ ಮಕ್ಟುಮ ಫಮಕಥಮನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ ಭತ ು ಭ ಕಮವಹಗಿ
ಅನ ಔ ಲಔಯವಹದ ಭಹಯ ಔಟಥಿ ಅಕಹವಖಳಿಂದ ರ್ಹಬ ಡಥಮ ುದ . ಇತಯ ದಖಳಲ್ಲಾ ಉಳಿತಹಮ
ಭತ ು ಫಂಡವಹಳ ಭ ಕಮವಹಗಿ ಷಂತುನ ನ ಕಥ ಯೇಢಿೇಔರಿಷ  ಫಮಕಥಮನ ನ ಥಯೇಯಥೇಪಿಷ ತುವಥ.
ಮಕ್ಟು

ಸ ಡಿಕಥ ಭಹಡ ವಹಖ ಹಥಚಿಚನ ರ್ಹಬ ಖಳಿಷ  ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದ, ಫಫ ಮಕ್ಟು ಕಥಲು

ಅಹಮಖಳನ ನ

ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಲ

ಸಿದಧವಹಗಿಯ ತಹುನಥ

ಇದನ ನ

ಊಹಹತಭಔ

ಔಯಥಮರ್ಹಗಿದಥ. ಹಥಚಿಚನ ಆದಹಮ ಅಥೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದಥ ಏಕಥಂದಯಥ ಇದ
ಭಹಡಲ

ಅಥವಹ ಷಂತುನ ನ ದಿಾಖ ಣಗಥ ಳಿಷಲ

ಉದಥದೇವ

ಎಂದ

ತಾರಿತವಹಗಿ ನಿಾಳ ಖಳಿಕಥ

ನಥಯವಹಖ ತುದಥ. ಇದ

ಸ್ಹಾತಂತಯಾ, ಉದಮಭ,

ಅಧಿಕಹಯ ಭತ ು ಯಬಹದ ಜಥ ತಥ ಷಂಫಂಧ ಹಥ ಂದಿದ ಕಹಯಣ ಷಂತುನ ನ ಅಥೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
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5. ಸಣಕಹಸಿನ ಉತ್ನುಖಳು
ಮೆೇಲ್ಲನ ಅಖತಮಖಳಿಗಥ ಅನ ಖ ಣವಹಗಿ ಆರ್ಥಾಔ ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾ ಭ ಯ ವಿಧದ ಉತನನಖಳಿವಥ:
ಹವ್ಹಟನ

ಫಹಮಂಕ್ ಠಥೇಣಿಖಳು ಭತ ು ಇತಯ ಉಳಿತಹಮದ ಉಔಯಣಖಳು ಷರಿಮಹದ

ಉತ್ನುಖಳು

ಷಭಮ ಭತ ು ರಿಭಹಣದಲ್ಲಾ ಫಥೇಕಹದಶ ಿ ಕರಿೇದಿಷ  ವಕ್ಟುಮನ ನ (ದಯಮತಥ)
ದಗಿಷ ತುವಥ.

ವಿಮೆ

ತಯಸದ ಇು ಸಠಹತ್ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಟನಥಖಳು ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ ಅನ ಬವಿಸಿದ ದಥ ಡಸ

ಆಔಸಿಮಔ ಉತ್ನುಖಳು

ನಶಿಖಳ ವಿಯ ದಧ ಯಕ್ಷಣಥ ದಗಿಷ ತುವಥ.

ಷಂತಿನಕು

ಷಥೇಯ ಖಳು ಭತ ು ಹಥಚ ಚ ಇಳುರಿ ಕಥ ಡ  ಫಹಂಡ ಖಳು ಅಥವಹ ರಿಮಲ್

ಕೆ ರೀಢೀಔರಿಷಕ

ಎಸ್ಥಿೇಟ್ ಖಳು ಇಂತಸ ಉತನನಖಳ ಉದಹಸಯಣಥಖಳ್ಹಗಿವಥ. ಇಲ್ಲಾ ಸಣನ ನ

ಉತ್ನುಖಳು

ಫದಧವಹಗಿರಿಸಿ,

ಹಥಚ ಚ

ಸಣ

ಭಹಡ 

ಉದಥದೇವದಿಂದ

ಸ ಡಿಕಥಮನ ನ

ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಫಫ ಮಕ್ಟುಮ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಮೆೇಲ್ಲನ ಎರ್ಹಾ ಅಖತಮಖಳ ಮವಯಣನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತಹುನಥ ಹಿೇಗಹಗಿ ಎರ್ಹಾ
ಭ ಯ ಯಕಹಯದ ಉತನನಖಳು ಫಥೇಕಹಖ ತುವಥ. ಷಂಕ್ಷಿುವಹಗಿ ಹಿೇಗಥ ಹಥೇಳಫಸ ದ :
i.

ಉಳಿಷಲ ಅಖತಮವಹದ – ಸಣದ ಅವಮಔತಥಖಳಿಗಹಗಿ

ii. ವಿಮೆ ಭಹಡ  ಅವಮಔತಥ –ಅನಿಶ್ಚಚತತಥಖಳ ವಿಯ ದಧ
iii. ಸ ಡಿಕಥಮ ಅವಮಔತಥ – ಷಂತಿುನ ಕಥ ಯೇಢಿೇಔಯಣ
6. ತೆ ಂದಯೆಖಳು ಭತಕಿ ಸ ಡಿಕೆ
ಫಫ ಮಕ್ಟು ಜಿೇನ ಚಔಯದ ವಿವಿಧ ಸಂತಖಳ ಭ ಲಔ ಚಲ್ಲಷ ತಹುನಥ, ಆದಹಮ ತಯ  ಮ  ಮಕ್ಟುಯಿಂದ
ಭಧಮಭ ಮಸಿ್ನ ಔಡಥಗಥ, ತದನಂತಯ ಕಥಲಷದ ಜಿೇನದ ಕಥ ನಥಮ ಶಾಖಳು ಔಡಥಗಥ, ತಥ ಂದಯಥಖಳು,
ಅಥವಹ ಅಹಮಖಳನ ನ ಎದ ರಿಷ  ವಿಧಹನ ಫದರ್ಹಣಥಗಥ ಳಗಹಖ ತುವಥ.
ಮ ಔಯಹಗಿದದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಭ ಂದಥ ನಥ ೇಡಲ

ಫಸಳಶ ಿ ಶಾಖಳು ಇಯ ತುವಥ ಭತ ು ಸ್ಹಔಶ ಿ

ಉತಹ್ಹಿಮಹಗಿದ ದ ಭತ ು ಸ್ಹಧಮವಹದಶ ಿ ಷಂತುನ ನ ಷಂಖಯಹಿಷ  ಷಲ ವಹಗಿ ಅಹಮಖಳನ ನ
ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಲ ಸಿದಧರಿಯ ತಹುಯಥ. ಶಾಖಳು ಔಳ್ಥಮ ತಿುದದ ಹಹಗಥ, ಮಕ್ಟು ದ ಯದೃಷ್ಟ್ಿಮ ಳಳನಹಗಿಯ ತಹುನಥ
ಭತ ು ಸ ಡಿಕಥ ಫಗಥೆ ಜಹಖಯ ಔಯಹಗಿಯ ತಹುನಥ, ಈಖ ಷ ಯಕ್ಷಿತ ಭತ ು ಸ ಡಿಕಥಖಳನ ನ ಕಥ ಯೇಢಿೇಔರಿಷ 
ಉದಥದೇವವಹಗಿದಥ.
ಅಂತಿಭವಹಗಿ, ಮಕ್ಟುಮ ನಿೃತಿುಮ ಶಾಖಳು ಷಮೇಪಿಷ ತಿುಯ ಂತಥ, ಸ್ಹಔಶ ಿ ಷಂಯಕ್ಷಔನಹಖ 
ಸ್ಹಧಮತಥಯಿದಥ. ಈಖ ಖಭನು ನಿೃತಿು ನಂತಯದ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಕಚ ಾ ಭಹಡ ಂತಸ ಮೊತುನ ನ
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ಹಥ ಂದ ುದ . ಫಫ ಮಕ್ಟು ೂವಹಾಜಿಾತ ಆಸಿುಮನ ನ ಭಔುಳಿಗಥ ಭಹಡ ುದ ಅಥವಹ ಅನಹಥಹವಯಭಕಥು
ಉಡ ಗಥ ಯಥಮಹಗಿ ನಿೇಡ ುದಯ ಫಗಥೆ ಯೇಚಿಷಫಸ ದ ಇತಹಮದಿ.
ಫಬ ಯಕ್ರಿಮ ಸ ಡಿಕೆ ಶೆೈಲ್ಲಮ

ಷಸ ಅಹಮದ ಜೆ ತೆ ಷರಿಷಭನಹಗ ಹೆಜೆೆಹಹಔಲಕ ಫದಲ್ಹಖಕತಿದೆ.

ಇದನ ನ ಕಥಳಗಥ ತಥ ೇರಿಷರ್ಹಗಿದಥ
ಚಿತರ 3 : ತೆ ಂದಯೆಖಳು ಭತಕಿ ಸ ಡಿಕೆ ಶೆೈಲ್ಲ
ತೆ ಂದಯೆಖಳು

ಸ ಡಿಕೆ ಶೆೈಲ್ಲ

ಆಔರಭಣಕಹರಿ

ಕೆ ರೀಢೀಔಯಣ

ರಖತ್ತಯ

ಫಲಧಯನೆ

ಬದರವ್ಹದ

ಕಚಕಯ ಭಹಡಕವಿಕೆ

ಷಂರದಹಮಶ್ಚೀಲ

ಉಡಕಗೆ ಯೆಮಹಗ ನಿೀಡಕುದಕ

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 1
ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಟನಥಖಳ ವಿಯ ದಧ ಯಕ್ಷಣಥ ಡಥಮಲ ನಿೇು ಕಥಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹ ಷಲಹಥಮನ ನ ನಿೇಡ ತಿುೇರಿ?
I.

ವಿಮೆ

II. ಫಹಮಂಕ್ ಎಫ್ಟ.ಡಿ

ತಸ ಹಿವಹಟಿನ ಉತನನಖಳು

III. ಷಥೇಯ ಖಳು
IV. ಡಿಫಥಂಚಯ ಖಳು

B. ಸಣಕಹಷಕ ಯೀಜನೆಮ ಹತರ
1. ಸಣಕಹಷಕ ಯೀಜನೆ
ಸಣಕಹಷ ಯೇಜನಥ ಗಹಯಸಔಯ ಯಷ ುತ ಭತ ು ಬವಿಶಮದ ಅಖತಮಖಳು ಉದಫವಿಸಿದಹಖ ಎಚಚರಿಕಥಯಿಂದ
ರಿಖಣಿಷ ುದ

ಭತ ು

ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷ ುದ

ಯಕ್ಟಯಯೆ ಭತ ು ತನನ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ತಥ ಂದಯಥಖಳು ಭತ ು
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ಆದಹಮದ ಭೌಲಮಭಹನ, ಷರಿಮಹದ ಆರ್ಥಾಔ ಉತನನಖಳ ಶ್ಚಪಹಯಷ ಭ ಲಔ ವಿವಿಧ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ /
ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಅಖತಮಖಳನ ನ ೂಯಥೈಷ  ಭಹಖಾಷ ಚಿಮ ಟಿಿ ತಮಹರಿಷ ುದ .
ಸಣಕಹಷ ಯೇಜನಥ ಈ ಅಂವಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ:
 ಸ ಡಿಕಥ - ಫಫಯ ಅಹಮನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳ ಸ್ಹಭಥಮಾ ಆಧರಿಸಿ ಷಾತ ಖ
ು ಳನ ನ ಸಂಚ ುದ ,
 ಅಹಮದ ನಿಾಸಣಥ,
 ನಿೃತಿು ಯೇಜನಥ,
 ತಥರಿಗಥ ಭತ ು ಆಸಿು ಯೇಜನಥ, ಭತ ು
 ಫಫಯ ಅಖತಮಖಳನ ನ ನಥ ೇಡಿ ಧನಷಹಹಮ ಭಹಡ ುದ
ಷಂಕ್ಷಿುವಹದ ಸಣಕಹಷ ಯೇಜನಥ 360 ಡಿಗಿಯ ಯೇಜನಥ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ.
ಚಿತರ 4 ಸಣಕಹಷಕ ಯೀಜನೆಮ ಅಂವಖಳು
ಸಣಕಹಷಕ ಯೀಜನೆಮ ಅಂವಖಳು
ಫಂಡವ್ಹಳ ಸ ಡಿಕೆ

ಅಹಮ
ನಿಯಸಣೆ
ನಿೃತ್ತಿ ಯೀಜನೆ
ತೆರಿಗೆ ಭತಕಿ ಷತ್ತ ಯೀಜನೆ
ಫಬಯ ಅಖತಯಖಳಿಗೆ ಧನಷಹಹಮ
ಭಹಡಕುದಕ

2. ಸಣಕಹಷಕ ಯೀಜನೆಮ ಹತರ
ಸಣಕಹಷ

ಯೇಜನಥ ಂದ

ಹಥ ಷ ಕಹಯಿದಥಮಲಾ. ಅದನ ನ ನಭಭ ಹಿರಿಮಯ

ಷಯಳ ಯ ದಲ್ಲಾ

ಆಚರಿಷ ತಿುದದಯ . ಆಖ ಫಂಡವಹಳದ ಆಯೆುಖಳು ಸಿೇಮತವಹಗಿದದು. ಕಥಲು ದವಔಖಳ ಹಿಂದಥ ಫಸ ದಥ ಡಸ
ಷಂಖಥಮಮ ಜನ ಸ ಡಿಕಥಮನ ನ ಜ ಜಿಗಥ ಷಭಹನ ರಿಖಣಿಸಿದಯ . ಉಳಿತಹಮಖಳನ ನ ಹಥಚಹಚಗಿ ಫಹಮಂಕ್
ಠಥೇಣಿ, ಅಂಚಥ ಉಳಿತಹಮ ಯೇಜನಥಖಳು ಭತ ು ಇತಯ ನಿಶ್ಚಚತ ಆದಹಮಖಳಲ್ಲಾ ಯಹಿಷರ್ಹಖ ತಿುತ .ು
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ಇಂದ ನಭಭ ಷಭಹಜ ಭತ ು ಗಹಯಸಔಯ ಎದ ರಿಷ ತಿುಯ  ಷವಹಲ ಖಳು ತ ಂಫಹ ಭಿನನವಹಗಿವಥ. ಅುಖಳಲ್ಲಾ
ಕಥಲು ಹಿೇಗಿವಥ:
i.

ಅವಿಬಔಿ ಔಕಟಕಂಫದ ವಿಬಜನೆ

ಅವಿಬಔು ಔ ಟ ಂಫ ವಿಬಔು ಔ ಟ ಂಫಕಥು ದಹರಿ ಭಹಡಿಕಥ ಟಿಿದಥ. ತಂದಥ, ತಹಯಿ ಭತ ು ಭಔುಳನ ನ
ಳಗಥ ಂಡಿದಥ. ಔ ಟ ಂಫದ ವಿಶ್ಚಶಿವಹದ ತರ್ಥ ಭತ ು ದ ಡಿಮ  ಷದಷಮ ತನನ ಭತ ು ಇತಯ ಔ ಟ ಂಫದ
ಷದಷಮಯ ಜವಹಫಹದರಿಮನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳ ಹಥ ಣಥ ಹಥ ಯಫಥೇಕಹಗಿದಥ. ಇದ ಸ್ಹಔಶ ಿ ಷರಿಮಹದ
ಯೇಜನಥ ಭತ ು

ೃತಿುಯ ಸಣಕಹಷ

ಯೇಜಔನಿಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಯಭಹಣದ ಫಥಂಫಲನ ನ

ಅಥೇಕ್ಷಿಷಫಸ ದ .
ii. ಸಲವ್ಹಯಕ ಸ ಡಿಕೆಮ ಆಯೆುಖಳು
ಇಂದ

ನಭಗಥ ಷಂತ ು ಷೃಷ್ಟ್ಿಗಥ ದಥ ಡಸ ಷಂಖಥಮಮ ಸ ಡಿಕಥ ಉಔಯಣಖಳು ಲಬಮವಿಯ ತುವಥ

ಯತಿಯಂದ ಫದರ್ಹಖ ತಿುಯ  ಭಟಿದ ಅಹಮ ಭತ ು ರಿಟನ್ಾ ಹಥ ಂದಿವಥ. ಆರ್ಥಾಔ ಖ ರಿಖಳ
ಸ್ಹಧನಥಮನ ನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳಳಲ , ಫಫಯ

ಫ ದಿಧಂತಿಕಥಯಿಂದ ಆಯೆು ಭತ ು ಅಹಮದ

ಭಟಿನ ನ ಆಧರಿಸಿ ಸ ಡಿಕಥ ಭಹಡಫಥೇಔ . ಸಣಕಹಷ ಯೇಜನಥ ಫಫಯ ಆಸಿು ಸಂಚಿಕಥಮಲ್ಲಾ ಷಹಹಮ
ಭಹಡಫಸ ದ .
iii. ಫದಲ್ಹಖಕತ್ತಿಯಕ ಜೀನಶೆೈಲ್ಲ
ತಕ್ಷಣ ಯತಿಪಲ ದಿನದ ಆದಥೇವವಹಗಿ ತಥ ೇಯ ತುದಥ. ಮಕ್ಟುಖಳು ಇತಿುೇಚಿನ ಮೊಫಥೈಲ್ ಫೇನ್,
ಕಹಯ ಖಳು, ದಥ ಡಸ ಭನಥಖಳು, ಯತಿಷ್ಟ್ಠತ ಔಾ

ಳಲ್ಲಾ ಷದಷಮತಾ ಇತಹಮದಿಮನ ನ ಫಮಷ ತಹುನಥ. ಈ

ಫಮಕಥಖಳನ ನ ಈಡಥೇರಿಷ  ಷಲ ವಹಗಿ ಅಯ ಷತತವಹಗಿ ದಥ ಡಸ ಸ್ಹಲಖಳಲ್ಲಾ ಕಥ ನಥಗಥ ಳುಳತಹುಯಥ. ಈ
ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಉಳಿತಹಮ ಯಭಹಣನ ನ ಔಡಿಮೆ ಆಗಿ, ಆದಹಮದ ದಥ ಡಸ ಹಲ ಸ್ಹಲನ ನ
ಹಿಂದಿಯ ಗಿಷಲ ಹಥ ೇಖ ತುದಥ. ಸಣಕಹಷ ಯೇಜನಥ ಎಂದಯಥ ಜಹಖೃತಿ ಭತ ು ಷಾಮಂ ಶ್ಚಷ ು ಹಹಖ
ಕಚಿಾನ ಯೇಜನಥ ಭಹಡಿ ಅನಖತಮ ವಥಚಚಖಳನ ನ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡ ುದ ಹಹಖ ಇದರಿಂದ ಎಯಡಯಲ ಾ
ಮವಸಿಾಮಹಖಫಸ ದ :

ಯಷ ುತ

ಖ ಣಭಟಿ

ಉಳಿಸಿಕಥ ಂಡ

ಕಹರ್ಹನಂತಯದಲ್ಲಾ

ಅದನ ನ

ನವಿೇಔರಿಷ ುದ .
iv. ಸಣದಕಫಬಯ
ಸಣದ ಫಫಯು ಆರ್ಥಾಔತಥಮ ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹಭಹನಮ ಭಟಿದ ಷಯಔ ಖಳ ಭತ ು ಸ್ಥೇವಥಖಳ
ಫಥರ್ಥಖಳಲ್ಲಾನ ಏರಿಕಥ. ಇದ ಸಣದ ಭೌಲಮ ಔ ಸಿಮಲ ಕಹಯಣವಹಖ ತುದಥ. ಇದಯ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಫಫ
ಮಕ್ಟು ಔಶಿಟ ಿ ದ ಡಿದ ಸಣದ ಕರಿೇದಿಷ  ಸ್ಹಭಥಮಾ ಕ್ಷಿೇಣಿಷ ತುದಥ. ಸಣದ ಫಫಯ ಫಫ ಮಕ್ಟುಮ ನಿೃತಿು
ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಅನಹಸ ತನ ನ ಉಂಟ ಭಹಡಫಸ ದ , ಮಕ್ಟುಮ ರ್ಹಬದಹಮಔ ಉದಥ ಮೇಖ ನಿಮಮತ
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ಆದಹಮ ನಿಂತ ಹಥ ೇದಹಖ, ಆದಹಮದ ಕಥೇಲ ಭ ಲ ಹಿಂದಥ ಭಹಡಿದ ಉಳಿತಹಮ ಆಗಿದಥ.
ಸಣಕಹಷ ಯೇಜನಥ ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ ಸಣದ ಫಫಯನ ನ ನಿಬಹಯಿಷಲ ಷಭಥಾವಹಗಿವಥ, ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ
ನಂತಯದ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ.
v. ಇತಯೆ ಅನಿವಿಮತೆಖಳು ಭತಕಿ ಅಖತಯಖಳು
ಸಣಕಹಷ ಯೇಜನಥ ಮಕ್ಟುಖಳ ಇತಯ ಅಖತಮಖಳನ ನ ಭತ ು ಷವಹಲ ಖಳನ ನ ೂಯಥೈಷಲ ಷಹಹಮ
ಭಹಡ 

ವಿಧಹನವಹಗಿದಥ.

ಉದಹಸಯಣಥಗಥ,

ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ

ತ ತ ಾರಿಷಥತಿ

ಅಥವಹ

ಇತಯ

ಅನಿವಚಮತಥಖಳ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ವಥಚಚಖಳು ಭ ಡಿ ಫಯ ತುವಥ, ಇುಖಳನ ನ ಮಕ್ಟುಖಳು
ನಿಬಹಯಿಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ. ಹಹಗಥಯೆೇ, ಮಕ್ಟುಖಳು, ವಿವಥೇಔದಿಂದ ತಭಭ ಔಂದಹಮ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಖಳನ ನ
ನಿಾಹಿಷ  ಅಖತಮವಿದಥ.
ಮಕ್ಟುಖಳು ತಭಭ ಸ್ಹವಿನ ನಂತಯ ಷಂತ ು ಭತ ು ಆಸಿುಖಳನ ನ ತಭಭ ಪಿಯೇತಿಹತಯರಿಗಥ ಷಲ್ಲೇಸ್ಹಗಿ
ಹಥ ೇಖ  ಹಹಗಥ ಖಹತರಿಡಿಸಿಕಥ ಳಳಫಥೇಔ . ದಹನ ಭಹಡ ುದ ಅಥವಹ ಕಥಲು ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ಭತ ು
ಧಹಮಾಔ ಔಟ ಿಹಡ ಖಳನ ನ ೂಯಥೈಷ ುದ ಫಫ ಮಕ್ಟುಮ ಜಿೇವಿತಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಭತ ು ನಂತಯ ಷಸ
ಅಖತಮವಹಗಿದಥ. ಸಣಕಹಷ ಯೇಜನಥ ಈ ಎಲಾನ ನ ಸ್ಹಧಿಷ  ವಿಧಹನವಹಗಿದಥ.
3. ಆರ್ಥಯಔ ಯೀಜನೆ ಆಯಂಭಿಷಲಕ ಮಹುದಕ ಷ ಔಿ ಷಭಮ?
ಇದ ಕಥೇಲ ಶ್ಚಯೇಭಂತರಿಗಹಗಿದಥಯೆ? ವಹಷುವಹಗಿ, ಯೇಜನಥಮನ ನ ಷರಿಮಹಗಿ ನಿಭಭ ಮೊದಲ ಷಂಫಳ
ಖಳಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಹಯಯಂಭಿಷಫಥೇಔ . ಂದ ಯೇಜನಥಮನ ನ ಮಹವಹಖ ಆಯಂಭಿಷಫಥೇಔ ಎಂದ ಹಥೇಳು
ಮಹುದಥೇ ಯತಾಔ ಇಲಾ.
ಆದಹಖ ಯ ರಭಕಕ ತತಾ ನಭಗೆ ಭಹಖಯದವಯನ ಕೆ ಡಫೆೀಔಕ - ನಭಮ ಸ ಡಿಕೆಖಳು ತಕಂಫಹ ಅಧಿಮಯೆಗೆ
ಇದಹಿಖ, ಅು ೃದಿಿಗೆ ಳುುತಿವ್ೆ.
ಆದದರಿಂದ ತಿೇಯಹ ಭ ಂಚಿತವಹಗಿ ಆಯಂಭಿಷ ುದ

ಲಾ. ಫಫನ ಸ ಡಿಕಥಖಳು ಆ ಷಭಮದ

ಖರಿಶಠ ಯಯೇಜನನ ನ ಡಥಮಫಥೇಔ . ಭತಥು ಹಥೇಳಫಥೇಕಥಂದಯಥ, ಯೇಜನಥ ಶ್ಚಯೇಭಂತ ಮಕ್ಟುಖಳಿಗಥ ಭಹತಯ
ಸಿೇಮತವಹಗಿಲಾ. ಇದ ಎಲಾರಿಖ

ಆಗಿದಥ. ಫಫ ಮಕ್ಟು ಆರ್ಥಾಔ ಖ ರಿಖಳನ ನ ಸ್ಹಧಿಷಲ ಶ್ಚಸಿುನ ವಿಧಹನ

ಅನ ಷರಿಷಫಥೇಔ , ಆರ್ಥಾಔ ಖ ರಿಖಳನ ನ ನಿಖದಿಡಿಷ ುದರಿಂದ ಆಯಂಭಿಸಿ, ಭತ ು ಫಫ ಮಕ್ಟುಮ ಅಹಮ
ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳ ಭಟಿ ನಥ ೇಡಿ ಮೇಷರ್ಹಗಿಯ  ಉಳಿತಹಮಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಸ ಡಿಕಥ ಭಹಡ ುದ . ಸಣಕಹಷ
ಆರ್ಥಾಔ ಯೇಜನಥಗಥ ಂದ ಅಯೇಜಿತ, ಸಠಹತ್ ಯೃತಿುಮ ವಿಧಹನ ತಥ ಂದಯಥಮ ಯಭ ಕ ಕಹಯಣಖಳಲ್ಲಾ
ಂದಹಗಿದಥ, ಅದ ಮಕ್ಟುಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯ ತುದಥ.
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 2
ಮಹುದ ಸಣಕಹಷ ಯೇಜನಥಮನ ನ ಆಯಂಭಿಷಲ ಉತುಭ ಷಭಮ?
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I.

ನಿೃತಿುಮ ನಂತಯ

II. ತನನ ಮೊದಲ ಷಂಫಳ ಡಥದ ತಕ್ಷಣ
III. ಭದ ವಥಮ ನಂತಯ
IV. ಶ್ಚಯೇಭಂತನಹದ ನಂತಯ ಭಹತಯ
C. ಸಣಕಹಷಕ ಯೀಜನೆ - ವಿಧಖಳು
ಈಖ ನಹು ಫಫ ಮಕ್ಟುಮ ಭಹಡಫಥೇಕಹದ ವಿವಿಧ ಸಣಕಹಷ ಯೇಜನಥಮ ಅಬಹಮಷಖಳನ ನ ನಥ ೇಡಥ ೇಣ.
ಚಿತರ 5: ಸಣಕಹಷಕ ಯೀಜನೆಮ ಷಲಹಹ ಸೆೀವ್ೆಖಳು

ಸಣಕಹಷಕ ಯೀಜನೆಮ ಷಲಹಹ ಸೆೀವ್ೆಖಳು
ಸಣದ ಯೀಜನೆ
ಸ ಡಿಕೆ ಯೀಜನೆ
ವಿಭಹ ಯೀಜನೆ
ನಿೃತ್ತಿ ಯೀಜನೆ
ಷತ್ತ ಯೀಜನೆ
ತೆರಿಗೆ ಯೀಜನೆ
ದಗಿಷಸ ದಹದ ಸಲವಹಯ

ಷಲಹಹ ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ ರಿಖಣಿಸಿ. ನಹು ಅಂಥ ಆಯ

ತಥಗಥದ ಕಥ ಳ್ಥೄ ಳೇಣ
 ಸಣದ ಯೇಜನಥ
 ಸ ಡಿಕಥ ಯೇಜನಥ
 ವಿಭಹ ಯೇಜನಥ
 ನಿೃತಿು ಯೇಜನಥ
 ಎಸ್ಥಿೇಟ್ ಯೇಜನಥ
 ತಥರಿಗಥ ಯೇಜನಥ
1. ಸಣದ ಯೀಜನೆ
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ಅಂವಖಳನ ನ

ಸಣದ ಸರಿವಿನ ನಿಾಸಣಥ ಎಯಡ ಉದಥದೇವಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ.
i.

ಮೊದಲನಥಮದಹಗಿ ಫಫ ಮಕ್ಟುಮ ಆದಹಮ ಭತ ು ವಥಚಚಖಳ ಸರಿುಖಳನ ನ ನಿಾಹಿಷ ುದ
ಸ್ಹಥಪಿಷ ುದ ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ಭತ ು ದಯ ಆಸಿುಮನ ನ ಕಹಯಿದರಿಷಫಸ ದ , ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಭತ ು ತ ತ ಾ
ಅಖತಮಖಳನ ನ ೂಯಥೈಷ ುದ .

ii. ಎಯಡನಥಮದಹಗಿ ಫಫ ಮಕ್ಟುಮ

ಫಂಡವಹಳ ಸ ಡಿಕಥಗಹಗಿ ಮಸಿಥತ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಹಥಚ ಚರಿ

ಸಣನ ನ ಯಚಿಷ ುದ ಭತ ು ಕಹಮ ದಕಥ ಳುಳುದ ಅಖತಮವಹಗಿದಥ.
ಇಲ್ಲಾ ಮೊದಲನಥ ಸಂತ ಫಜೆಟ್ ತಮಹರಿ ಭಹಡ ುದ ಭತ ು ಯಷ ುತ ಆದಹಮ ಭತ ು ವಥಚಚಖಳ ಸರಿವಿನ
ವಿಶ್ಥಾೇಶಣಥಮನ ನ ಭಹಡ ುದ . ಇದಕಹುಗಿ, ಮಕ್ಟುಖಳು ಮೊದಲ ಷಭಂಜಷವಹದ ಖ ರಿ ಭತ ು ಉದಥದೇವಖಳ
ಂದ ಷಂಖಯಸನ ನ ಬವಿಶಮಕಹುಗಿ ತಮಹಯ ಭಹಡಫಥೇಔ . ಇದ ಯಷ ುತ ವಥಚಚದ ನಭ ನಥಖಳು ಅಲ್ಲಾ
ಹಥ ೇಖಫಸ ದಥ ಎಂಫ ದನ ನ ನಿಧಾರಿಷಲ ಷಹಹಮ ಭಹಡ ತುದಥ.
ಭ ಂದಿನ ಹಥಜಥೆ ಆಯಕ ತ್ತಂಖಳುಖಳ ವ್ೆಚಿ ಭತಕಿ ಆದಹಮದ ಸರಿುಖಳನಕು ವಿಶೆಾೀಷ್ಟಷಲಕ ಸ್ಹಭಹನಮ ಭತ ು
ತಖಲ್ಲದ ಬಹರಿೇ ಮೊತುದ ವಥಚಚನ ನ ನಥ ೇಡ ುದ . ವಥಚಚಖಳನ ನ ವಿಭಿನನ ಯಕಹಯದಲ್ಲಾ ಗಿೇಾಔರಿಷರ್ಹಗಿದಥ
ಅಲಾದಥ ಸಿಥಯ ಭತ ು ಚಯ ವಥಚಚಖಳ್ಥಂದ ವಿಂಖಡಿಷಫಸ ದಹಗಿದಥ. ಮಹಯ

ಔ ಡ ಸಿಥಯ ವಥಚಚದ ಮೆೇರ್ಥ ಹಥಚ ಚ

ನಿಮಂತಯಣ ಹಥ ಂದಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾದಿಯಫಸ ದ , ಚಯ ವಥಚಚಖಳು ಹಥಚ ಚ ಅನಿಮಂತಿಯತವಹಗಿಯ ುದರಿಂದ,
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಫಸ ದ ಅಥವಹ ಭ ಂದ ಡಫಸ ದ .
ಭ ಯನಥೇ ಹಥಜಥೆ ಇಡಿೀ ಶಯದ ಭಹಸಿಔ ಆದಹಮ ಭತಕಿ ವ್ೆಚಿಖಳನಕು ಊಹಷಕುದಕ. ಹಿಂದಿನ ಭತ ು
ಬವಿಶಮದ ಭ ಂಜಹಖಯತಥಮ ವಿಶ್ಥಾೇಶಣಥಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ, ಂದ ಈ ಸಣದ ಸರಿುಖಳನ ನ ನಿಾಹಿಷ 
ಂದ ಯೇಜನಥ ವಿನಹಮಷ ಭಹಡಫಸ ದ .
ಸಣದ ಯೇಜನಹ ಕ್ಟಯಯೆಮ ಇನಥ ನಂದ ಅಂವ ಆದಹಮನ ನ ಹಥಚಿಚಸಿಕಥ ಳಳಲ ತಂತಯಖಳನ ನ ವಿನಹಮಷ
ಭಹಡ ುದ .
ಉದಹಸಯಣೆ
ಫಫ ಮಕ್ಟು ಫಹಕ್ಟ ಇಯ  ಸ್ಹಲಖಳನ ನ ುನವಿಾನಹಮಷ ಭಹಡಫಸ ದ .
ಫಫ ಮಕ್ಟು ಕಥ ಯೇಢಿೇಔರಿಷ  ಭ ಲಔ ಫಹಕ್ಟ ಇಯ  ಕಥಯಡಿಟ್ ಕಹಡ್ಾ ಸ್ಹಲಖಳನ ನ ೂಯಥೈಷಫಸ ದ ಭತ ು
ಔಡಿಮೆ ಫಡಿಸ ಹಥ ಂದಿಯ  ಫಹಮಂಕ್ ಸ್ಹಲದ ಭ ಲಔ ಹತಿಷಫಸ ದ .
ಫಫ ಮಕ್ಟು ಹಥಚಿಚನ ಆದಹಮ ಡಥಮಲ ಸ ಡಿಕಥಖಳ ುನವಿಾಂಖಡನಥ ಭಹಡಫಸ ದ .
2. ವಿಭಹ ಯೀಜನೆ
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ಕಥಲವೊಂದ ಅಹಮಖಳು ಮಕ್ಟುಮ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಸಣಕಹಷ ಖ ರಿಖಳನ ನ ತಲ ಲ ಅಡಿಸ ಭಹಡ ತುವಥ. ವಿಭಹ
ಯೇಜನಥ ಅಂತಸ ಅಹಮಖಳ ವಿಯ ದಧ ಷ ಔು ವಿಮೆ ದಗಿಷಲ ಕ್ಟಯಮಹ ಯೇಜನಥಮನ ನ ನಿಮಾಷ ತುದಥ.
ಇಲ್ಲಾ ಎಶ ಿ ವಿಮೆಮ ಅಖತಮವಿದಥ ಎಂದ ಅಂದಹಜ ಭಹಡ ುದ ಭತ ು ಮಹ ವಿಧದ ಹಲ್ಲಸಿ ಅತಮಂತ
ಷ ಔುವಹದ ದ ಎಂದ ನಿಧಾರಿಷ ುದ .
i.

ಜೀ ವಿಮೆಮನಕು ದ ಡಿಮ  ಮಕ್ಟು ಅಕಹಲ್ಲಔ ಸ್ಹವಿಗಿೇಡಹದಹಖ ಅಲಂಬಿತಯ ಆದಹಮ ಭತ ು
ಕಚಿಾನ ಅವಮಔತಥಖಳನ ನ ಅಂದಹಜ ಭಹಡಿ ನಿಧಾರಿಷಫಸ ದ .

ii. ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆಮ ಅವಮಔತಥಖಳನ ನ ಮಹುದಥೇ ಔ ಟ ಂಫದಲ್ಲಾ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ತ ತ ಾಚಿಕ್ಟತಥ್
ಉಂಟಹದಹಖ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚನ ನ ಅಂದಹಜ ಭಹಡಫಸ ದ .
iii. ಅಂತಿಭವಹಗಿ ಫಬಯ ಆಸಿಿಖಳ ವಿಮೆಮನಕು ನಶಿದ ಅಹಮನ ನ ವಿಧ ಭತ ು ರಿಭಹಣದಲ್ಲಾ
ರಿಖಣಿಷಫಸ ದ . ಇದರಿಂದ ಭನಥಮ / ವಹಸನ / ಕಹಖಹಾನಥ ಇತಹಮದಿ ಯಕ್ಷಿಷ  ಅಖತಮವಿದಥ.
3. ಸ ಡಿಕೆ ಯೀಜನೆ
ಸ ಡಿಕಥ ಭಹಡಲ ಮಹುದಥೇ ಷರಿಮಹದ ಭಹಖಾಖಳಿಲಾ. ಮಹುದ ಷ ಔುವಹಗಿದಥ ಎಂಫ ದ ಮಕ್ಟುಯಿಂದ
ಮಕ್ಟುಗಥ ಫದರ್ಹಖ ತುದಥ. ಸ ಡಿಕಥ ಯೇಜನಥಮ ಅತಮಂತ ಷ ಔು ಫಂಡವಹಳ ಸ ಡಿಕಥ ನಿಧಾರಿಷ  ಭತ ು
ಆಸಿು ಸಂಚಿಕಥಮ ತಂತಯಖಳು ಯಕ್ಟಯಯೆಮಹಗಿದಥ, ಮಕ್ಟುಮ ಅಹಮ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳ ಭಟಿ ನಥ ೇಡಿ, ಆರ್ಥಾಔ
ಖ ರಿಖಳನ ನ ಭತ ು ಆ ಖ ರಿಮನ ನ ತಲ ಲ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡ ಷಭಮಹಕಹವ.
a) ಸ ಡಿಕೆಮ ಭಹನದಂಡಖಳು
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ಚಿತರ 6 : ಸ ಡಿಕೆಮ ಭಹನದಂಡಖಳು

ಅಹಮದ
ಷಸನೆ

ಷಭಮಹ

ತೆರಿಗೆ

ಕಹವ

ರಿಖಣನೆ

ಸ ಡಿಕೆ
ಭಹನದಂ
ಡಖಳು

ವಿಭಿನುತೆ

ಲ್ಲಕ್ರಾಡಿಟ

ಭಹಯಕಔಟೆಿ
ವಿಔರಮಹಸಯತೆ

ಇಲ್ಲಾ ಮೊದಲ ಸಂತದ ಕಥಲು ಸ ಡಿಕಥಮ ಭಹನದಂಡಖಳನ ನ ವಹಮಖಹಮನಿಷ ುದ . ಈ ಕಥಳಗಿನು ಸ್ಥೇರಿವಥ:
i.

ಅಹಮದ ಷಸನೆ: ಸ ಡಿಕಥ ಕರಿೇದಿಷ  ಷಂದಬ೯ದಲ್ಲಾ ಮಹಯ ಎಶ ಿ ಭಟಿದ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳ
ಅಹಮ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳ

ii. ಷಭಮಹಕಹವ: ಇದ

ಸಿದಧರಿದಹದಯಥ ಎಂದ ತಿಳಿಷ  ಭಹನ.
ಆರ್ಥಾಔ ಉದಥದೇವ ಡಥಮಲ

ಲಬಮವಿಯ  ಷಭಮದ ಮೊತು.

ಷಭಮಹಕಹವ ಖ ರಿಮನ ನ ಸ್ಹಧಿಷಲ ಫಳಷರ್ಹದ ಸ ಡಿಕಥ ವಹಸನಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ರಿಣಹಭ
ಬಿೇಯ ತುದಥ. ಷಭಮಹಕಹವ ದಿೇಗಾವಹಗಿದದಲ್ಲ,ಾ ಅರ್ಹಧಿ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ ಫಗಥೆ ಔಡಿಮೆ ಕಹಳಜಿ
ಇದಥ. ಫಫನ

ದಿೇಘಾಾಧಿಮಲ್ಲಾ ಸ ಡಿಕಥ ಭಹಡಫಸ ದ , ಔಡಿಮೆ ರಿತಿಾಷಫಸ ದಹದ

ಷಾತ ುಖಳು ಹಥಚಿಚನ ರ್ಹಬ ಖಳಿಷಫಸ ದ .
iii. ಲ್ಲಕ್ರಾಡಿಟ : ಫಫನ ಸ ಡಿಕಥ ಸ್ಹಭಥಮಾ ಅಥವಹ ಸಿೇಮತವಹಗಿದದಯಥ ಆದಹಮ ಭತ ು ವಥಚಚಖಳ
ಸರಿುಖಳು ಅನಿವಚತಥಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದದಯಥ ಅಥವಹ ನಿದಿಾಶಿ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಥವಹ ಮಹಹಯದ
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ಕಚ ಾಖಳನ ನ ಬರಿಷಲ ಸ ಡಿಕಥ ಭಹಡ ುದ ಅಥವಹ ಭೌಲಮದ ನಶಿವಿಲಾದಥೇ ಸ ಡಿಕಥಮನ ನ
ನಖದಹಗಿ ರಿತಿಾಷ  ಕಹಳಜಿ ಅಥವಹ ನಖದಿೇಔಯಣದ ಇಯಫಸ ದ .
iv. ಭಹಯಕಔಟೆಿ ವಿಔರಮಹಸಯತೆ: ಷಯಹಖವಹಗಿ ಂದ ಆಸಿುಮನ ನ ಕರಿೇದಿಷಫಸ ದ ಅಥವಹ ಭಹಯಹಟ
ಭಹಡಫಸ ಫಸ ದ .
v. ವಿಭಿನುತೆ : ಂದ ವಹಮಪಿುಮಯಥಗಥ ವಥೈವಿಧಮಗಥ ಳಿಷಲ ಅಥವಹ ನಶಿಖಳನ ನ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲ
ಸ ಡಿಕಥಖಳನ ನ ವಿಷುರಿಷಲ ಫಮಷ ತಹುನಥ.
vi. ತೆರಿಗೆ ರಿಖಣನೆಖಳು : ಅನಥೇಔ ಸ ಡಿಕಥಖಳು ಕಥಲು ಆದಹಮ ತಥರಿಗಥ ಯಯೇಜನಖಳನ ನ
ನಿೇಡ ತುವಥ ಭತ ು ವಿವಿಧ ಸ ಡಿಕಥಖಳ ತಥರಿಗಥ ಆದಹಮದ ನಂತಯ ರಿಖಣಿಷ ತಹುಯಥ.
b) ಷ ಔಿ ಫಂಡವ್ಹಳ ಭಹಧಯಭದ ಆಯೆು
ಭ ಂದಿನ ಸಂತ ಮೆೇಲ್ಲನ ಭಹನದಂಡಖಳನ ನ ಆಧರಿಸಿ ಷ ಔು ಸ ಡಿಕಥ ವಹಸನಖಳ ಆಯೆು ಭಹಡ ುದ .
ನಿಜವಹದ ಆಯೆು ಆದಹಮ ಭತ ು ಅಹಮದ ಫಗಥೆ ಮಕ್ಟುಮ ನಿರಿೇಕ್ಷಥಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ.
ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಸ ಡಿಕಥ ಉದಥದೇವಕಹುಗಿ ವಿವಿಧ ಉತನನಖಳನ ನ ರಿಖಣಿಷಫಸ ದ . ಇು ಸ್ಥೇರಿವಥ:
 ಫಹಮಂಔ ಖಳ / ಷಂಸ್ಥಥಖಳ ನಿಶ್ಚಚತ ಠಥೇಣಿಖಳು,
 ಅಂಚಥ ಔಚಥೇರಿಮ ಷಣಣ ಉಳಿತಹಮ ಯೇಜನಥಖಳು,
 ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಷಥೇಯ ಖಳ ವಿತಯಣಥ,
 ಡಿಫಥಂಚಯ ಖಳು ಅಥವಹ ಇತಯಥ ಬದಯತಹ ತಯಖಳು,
 ಭ ಮಚ ಮಲ್ ಪಂಡ ಖಳು
 ಜಿೇವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ಇತಹಮದಿಯಿಂದ ನಿೇಡರ್ಹಖ  ಮ ನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು.
4. ನಿೃತ್ತಿ ಯೀಜನೆ
ಇದ ಮಕ್ಟು ತನನ ನಿೃತಿುಮ ನಂತಯ ಅಖತಮಖಳನ ನ ೂಯಥೈಷಲ ಅಖತಮವಿಯ  ಸಣದ ಯಭಹಣನ ನ
ನಿಧಾರಿಷ  ಭತ ು ಈ ಅಖತಮಖಳನ ನ ೂಯಥೈಷಲ
ಯಕ್ಟಯಯೆಮಹಗಿದಥ.
ಚಿತರ 7: ನಿೃತ್ತಿಮ ಸಂತಖಳು
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ವಿವಿಧ ನಿೃತಿುಮ ಆಯೆುಖಳನ ನ ನಿಧಾರಿಷ 

ನಿೃತ್ತಿಮ ಸಂತಖಳು
ಷಂಯಕ್ಷಣೆ

ಕೆ ರೀಢೀಔಯಣ

ಸಂಚಿಕೆ

ನಿೃತಿು ಯೇಜನಥ ಭ ಯ ಸಂತಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ
a) ಕೆ ರೀಢೀಔಯಣ : ಈ ಉದಥದೇವದಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಹಮಾತಂತಯಖಳ ಭ ಲಔ ನಿಧಿಖಳ ಷಂಖಯಸಣಥಗಥ
ಫಂಡವಹಳದ ಸಣ ಮೇಷಲ್ಲಡರ್ಹಗಿಡ ುದ .
b) ಷಂಯಕ್ಷಣೆ : ಷಂಯಕ್ಷಣಥ ಫಫ ಮಕ್ಟುಮ ಸ ಡಿಕಥಖಳನ ನ ಔಠಿಣ ಕಥಲಷಕಥು ಹಹಔ  ಮತನಖಳ
ಖಹತರಿಡಿಸಿಕಥ ಳುಳವಿಕಥಮನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ ಹಹಖ

ಅಷಲ ಮಕ್ಟುಮ ಕಥಲಷದ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ

ಅಧಿಔವಹಖಲಡ ತುದಥ.
c) ಸಂಚಿಕೆ : ಸಂಚಿಕಥ ಅಷಲನ ನ ಹಿಂತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳವಿಕಥಮಹಗಿ ರಿತಿಾಷ  (ಇದನ ನ ನಹು
ಕಹಾರ್ಸ ಅಥವಹ ನಥರ್ಸಿ ಎಗ್ ಎಂದ ಔಯಥಮಫಸ ದ ) ಅತ ಮತುಭ ವಿಧಹನವಥಂದ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ
/ನಿೃತಿುಮ ನಂತಯ ಅಖತಮಖಳನ ನ ೂಯಥೈಷ  ಆದಹಮ / ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಅನ ದಹನ.
5. ಷತ್ತ ಯೀಜನೆ
ಇದ ಸ್ಹವಿನ ನಂತಯದ ವಿಕಥೇಂದಿಯೇಔಯಣ ಭತ ು ಂದ ಸಿಥಯಹಸಿುಮ ಗಹಾಣಥ ಯೇಜನಥ. ಂದ
ನಹಭತಯ ಭತ ು ನಿಯೇಜನಥ ಅಥವಹ ವಿಲ್ ತಮಹರಿ ಹಿೇಗಥ ಸಲವಹಯ ಯಕ್ಟಯಯೆಖಳು ಇವಥ. ಭ ಲ ಔಲನಥ
ಫಫಯ ಆಸಿು ಭತ ು ಷಾತ ುಖಳನ ನ ಷ ಖಭವಹಗಿ ವಿತರಿಷರ್ಹಗಿದಥ ಭತ /ು ಅಥವಹ ಫಫಯ ತಿೇರಿಕಥ ಂಡ
ನಂತಯ ಅಯ ಇಶಿದ ಯಕಹಯ ಫಳಸಿಕಥ ಳಳರ್ಹಗಿದಥಯೆ ಎಂಫ ದನ ನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳುಳುದ .
6. ತೆರಿಗೆ ಯೀಜನೆ
ಅಂತಿಭವಹಗಿ ತಥರಿಗಥ ಯೇಜನಥಮನ ನ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ತಥರಿಗಥ ಕಹನ ನಿನಿಂದ ಹಥೇಗಥ ಖರಿಶಠ ತಥರಿಗಥ
ರ್ಹಬನ ನ ಡಥಮ ುದ ಎಂಫ ದನ ನ ನಿಧಾರಿಷಲ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ಆದಹಮದ ಯೇಜನಥ,
ವಥಚಚಖಳು ಭತ ು ಸ ಡಿಕಥಖಳು ತಥರಿಗಥ ವಿನಹಯಿತಿಖಳು ಷಂೂಣಾ ರ್ಹಬನ ನ ಡಥಮ ುದ . ಇದ ಯಷ ುತ
ಅಥವಹ ಬವಿಶಮದ ಆದಹಮ ತಥರಿಗಥ ಬಹದಮತಥಖಳನ ನ ಔಡಿಮೆಗಥ ಳಿಷಲ , ಷಭಮ ಅಥವಹ ಫದರ್ಹಖ 
ಎಯಡ

ಕಹಮಾತಂತಯಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ. ಇಲ್ಲಾ ಉದಥದೇವ ತಥರಿಗಥಯಿಂದ ತಪಿಸಿಕಥ ಳುಳುದಲಾ

ಫದರ್ಹಗಿ ತಗಿೆಷ ುದಹಗಿದಥ ಎನ ನುದನ ನ ಖಭನಿಷಫಥೇಔ .
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ಫಫನ ಸ ಡಿಕಥಖಳನ ನ ಭಯ ಸ್ಹಥಪಿಷ ುದ ಭತ ು ರ್ಹಬನ ನ ತಯ  ಷಂಬಹಮ ತಥರಿಗಥ ಉಳಿತಹಮ
ಅಕಹವಖಳನ ನ ಅಯಷ  ಭ ಲಔ, ಆದಹಮ ಭತ ು ಉಳಿತಹಮ ಹಥಚಿಚಷಲ ಸ್ಹಧಮ, ಇಲಾವಹದಲ್ಲಾ ತಥರಿಗಥ
ಅಧಿಕಹರಿಖಳ ಸತಿುಯ ಹಥ ೇಖ ತಿುತ ು.
ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಭತ ು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ತಭಭ ವಿಮೆ ಅಖತಮಖಳನ ನ ೂಯಥೈಷ ುದಕಹುಗಿ
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಏಜಥಂಟಯ ಅವಮಔತಥ ಬಿೇಳಫಸ ದ ಭತ ು ಅಷಥಿ ಅಲಾದಥ ತಭಭ ಇತಯ ಆರ್ಥಾಔ ಅಖತಮತಥಖಳನ ನ
ೂಯಥೈಷ ಲ್ಲಾಮ

ಷಸ ಷಲಹಥ ಡಥಮಫಸ ದ . ಸಣಕಹಷ ಯೇಜನಥಮ ಳ್ಥಳಮ ಜ್ಞಹನ ಭತ ು ಅದಯ

ವಿವಿಧ ಫಗಥಖಳು, ಮೆೇರ್ಥ ತಿಳಿಸಿದಂತಥ ವಿಭಹ ಏಜಥಂಟನಿಗಥ ಹಥಚಿಚನ ಭೌಲಮ ದಗಿಷ ತುವಥ.
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 3
ಕಥಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದ ತಥರಿಗಥ ಯೇಜನಥಮ ಷ ುನಿಶಠ ಅಲಾ?
I.

ಖರಿಶಠ ತಥರಿಗಥ ರ್ಹಬ

II. ದ ಯದೃಷ್ಟ್ಿಮ ಸ ಡಿಕಥ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಔಡಿಮೆ ತಥರಿಗಥ ಹಥ ಯಥ
III. ತಥರಿಗಥ ಂಚನಥ
IV. ತಥರಿಗಥ ವಿನಹಯಿತಿಮ ಷಂೂಣಾ ಯಯೇಜನ
ಸಹಯಹಂವ


ಸಣಕಹಷ ಯೇಜನಥ ಂದ ಯಕ್ಟಯಯೆಮಹಗಿದಥ:
 ಫಫಯ ಜಿೇನದ ಖ ರಿಖಳನ ನ ಖ ಯ ತಿಷ ುದ ,
 ಖ ಯ ತಿಷರ್ಹದ ಈ ಖ ರಿಖಳನ ನ ಸಣಕಹಸಿನ ಖ ರಿಖಳ್ಹಗಿ ಅನ ವಹದಿಷ ುದ ಭತ ು
 ಆ ಖ ರಿಖಳನ ನ ಸ್ಹಧಿಷಲ ಷಹಹಮವಹಖ  ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಸಣಕಹಷನ ನ ನಿಾಹಿಷ ುದ



ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಜಿೇನ ಚಔಯನ ನ ಆಧರಿಸಿ ಭ ಯ ವಿಧದ ಸಣಕಹಷ ಉತನನಖಳ ಅಖತಮವಿದಥ.ಇು
ಷಹಹಮ ಭಹಡ ತುವಥ:
 ಬವಿಶಮದ ಹಿವಹಟ ಖಳನ ನ ಷಕ್ಟಯಮಗಥ ಳಿಷ ುದ ,
 ಅನಿವಚಮತಥಮನ ನ ಖ ಯ ತಿಷ ುದ ಭತ ು
 ಷಂತಿುನ ಕಥ ಯೇಢಿೇಔಯಣ



ಫದರ್ಹಖ  ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ಕ್ಟಯಮಹಶ್ಚೇಲತಥಯಿಂದಹಗಿ ಸಣಕಹಷ

ಯೇಜನಥ ಭತುಶ ಿ ಹಥಚಹಚಗಿದಥ,

ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಅವಿಬಔು ಔ ಟ ಂಫದ ವಿಬಜನಥ, ಇಂದ ಲಬಮವಿಯ  ಅನಥೇಔ ಸ ಡಿಕಥಮ ಆಯೆುಖಳು
ಭತ ು ಫದರ್ಹಖ ತಿುಯ  ಜಿೇನಶ್ಥೈಲ್ಲಖಳು ಇತಹಮದಿ.
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ಫಫ ಮಕ್ಟು ಮೊದಲ ಷಂಫಳ ಡಥದ ಮೆೇರ್ಥ ಆರ್ಥಾಔ ಯೇಜನಥ ಆಯಂಭಿಷ ುದ
ಷಭಮವಹಗಿದಥ.



ಸಣಕಹಷ ಯೇಜನಹ ಷಲಹಹ ಸ್ಥೇವಥಖಳು ಇುಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುವಥ:
 ಸಣಕಹಷ ಯೇಜನಥ,
 ಸ ಡಿಕಥ ಯೇಜನಥ,
 ವಿಭಹ ಯೇಜನಥ,
 ನಿೃತಿು ಯೇಜನಥ,
 ಷತಿ ಯೇಜನಥ ಭತ ು
 ತಥರಿಗಥ ಯೇಜನಥ

ರಭಕಕ ದಖಳು
1. ಸಣಕಹಷ ಯೇಜನಥ
2. ಜಿೇನದ ಸಂತಖಳು
3. ಅಹಮದ ರ್ಪಯಪಥೈಲ್
4. ಸಣಕಹಷ ಯೇಜನಥ
5. ಸ ಡಿಕಥ ಯೇಜನಥ
6. ವಿಭಹ ಯೇಜನಥ
7. ನಿೃತಿು ಯೇಜನಥ
8. ಷತಿ ಯೇಜನಥ
9. ತಥರಿಗಥ ಯೇಜನಥ
ಷಾ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I ಆಗಿದಥ.
ವಿಮೆ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಟನಥಖಳ ವಿಯ ದಧ ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದಥ.
ತನನ ಮೊದಲ ಷಂಫಳ ಡಥದ ತಕ್ಷಣ ಸಣಕಹಷ ಯೇಜನಥ ಹಯಯಂಭಿಷಫಥೇಔ .
ಉತಿಯ 3
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ಉತುಭ

ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದಥ.
ತಥರಿಗಥ ಂಚನಥ ತಥರಿಗಥ ಯೇಜನಥಮ ಷ ುನಿಶಠ ಅಲಾ.

ಷಾ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ಫಫ ಅದಭಮ ಅಹಮಕಹರಿ ಮಕ್ಟು _______ ಷಂತುನ ನ ಫಂಡವಹಳ ಶ್ಥೈಲ್ಲಮಲ್ಲಾ ಅನ ಷರಿಷ 
ಸ್ಹಧಮತಥಯಿದಥ.
I.

ಕಥ ಯೇಡಿೇಔಯಣ

II. ಉಡ ಗಥ ಯಥಮಹಗಿ
III. ಶ್ಥೇಕಯಣಥ
IV. ಕಚ ಾಭಹಡ ುದ
ರಶೆು 2
ಕಥಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದ ಷಂತ ು ಕಥ ಯೇಢಿೇಔಯಣದ ಉತನನವಹಗಿದಥ?
I.

ಫಹಮಂಕ್ ಸ್ಹಲಖಳು

II. ಷಥೇಯ ಖಳು
III. ಟಮ್ಾ ಇನ ಶಯಥನ್್ ಹಲ್ಲಸಿ
IV. ಉಳಿತಹಮ ಖಹತಥ
ರಶೆು 3
ಉಳಿತಹಮಖಳನ ನ ಎಯಡ ಷಮಭವಯ ನಿಧಹಾಯಖಳ್ಹಗಿ ರಿಖಣಿಷಫಸ ದ . ಕಥಳಗಿನ ಟಿಿಯಿಂದ ಅುಖಳನ ನ
ಆಯೆುಭಹಡಿ.
I.

ನಶಿದ ಧಹಯಣಥ ಭತ ು ಔಡಿಮೆಮಹದ ಫಳಕಥ

II. ಉಡ ಗಥ ಯಥಮಹಗಿ ನಿೇಡ ುದ ಭತ ು ಕಥ ಯೇಢಿೇಔಯಣ
III. ಕಚ ಾ ಭಹಡ ುದ ಭತ ು ಕಥ ಯೇಢಿೇಔಯಣ
IV. ಫಳಕಥಮ ಭ ಂದ ಡಿಕಥಗಥ ಭತ ು ನಖದಿೇಔಯಣದ ವಿಬಜನಥ
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ರಶೆು 4
ಜಿೇನದ ಮಹ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಮಕ್ಟು ಹಥಚಹಚಗಿ ಹಿಂದಿನ ಉಳಿತಹಮನ ನ ಯವಂಸಿಷ ತಹುನಥ?
I.

ನಿೃತಿುಮ ನಂತಯ

II. ಖಳಿಷ 
III. ಔಲ್ಲಮ 
IV. ಈಖತಹನಥ ವಿವಹಸವಹದಯ
ರಶೆು 5
ಫಂಡವಹಳದ ಉದಥದೇವ ಭತ ು ಆದಹಮ ನಡ ವಿನ ಮತಹಮಷವಥೇನ ?
I.

ಎಯಡ ಎಲ್ಲಾಮ ಷಂಫಂಧಟಿಿಲಾ

II. ಹಥಚಿಚನ ಫಂಡವಹಳದ ಉದಥದೇವದಿಂದ ದಥ ಡಸ ಯಭಹಣದ ಆದಹಮ
III. ಹಥಚಿಚನ ಫಂಡವಹಳದ ಉದಥದೇವದಿಂದ ಷಣಣ ಯಭಹಣದ ಆದಹಮ
IV. ಹಥಚಿಚನ ಫಂಡವಹಳದ ಉದಥದೇವ ಆದಹಮದ ಮೆೇರ್ಥ ಹಥಚಿಚನ ತಥರಿಗಥ
ರಶೆು 6
ಕಥಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದನ ನ ಹಿವಹಟ ಉತನನಖಳ್ಹಗಿ ಗಿೇಾಔರಿಷಫಸ ದ ?
I.

ಫಹಮಂಕ್ ಠಥೇಣಿಖಳು

II. ಜಿೇ ವಿಮೆ
III. ಷಥೇಯ ಖಳು
IV. ಫಹಂಡ ಖಳು
ರಶೆು 7
ಕಥಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದನ ನ ತ ತ ಾ ಉತನನಖಳ್ಹಗಿ ಗಿೇಾಔರಿಷಫಸ ದ ?
I.

ಫಹಮಂಕ್ ಠಥೇಣಿಖಳು

II. ಜಿೇ ವಿಮೆ
III. ಷಥೇಯ ಖಳು
IV. ಫಹಂಡ ಖಳು
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ರಶೆು 8
ಕಥಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದನ ನ ಷಂತಿುನ ಕಥ ಯೇಢಿೇಔಯಣದ ಉತನನಖಳ್ಹಗಿ ಗಿೇಾಔರಿಷಫಸ ದ ?
I.

ಫಹಮಂಕ್ ಠಥೇಣಿಖಳು

II. ಜಿೇ ವಿಮೆ
III. ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಮೆ
IV. ಷಥೇಯ ಖಳು
ರಶೆು 9
__________ ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಷಯಔ ಭತ ು ಸ್ಥೇವಥಖಳ ಆರ್ಥಾಔತಥಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹಭಹನಮ ಭಟಿದ ಫಥರ್ಥಖಳ ಏರಿಕಥ.
I.

ಸಣದ ಫಫಯವಿಳಿತ

II. ಸಣದ ಫಫಯ
III. ಉಫಫಯಭಂದ
IV. ಮತಿಮೇರಿದ ಸಣದ ಫಫಯ
ರಶೆು 10
ಕಥಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದ ನಿಧಹಾರಿತ ಆದಹಮನ ನ ಹಥಚಿಚಸಿಕಥ ಳಳಲ ಇಯಫಥೇಕಹದ ಕಹಮಾತಂತಯಲಾ?
I.

ಸ್ಹಲದ ುನನಿಾಭಹಣ

II. ಸ್ಹಲದ ಗಹಾಣಥ
III. ಫಂಡವಹಳದ ುನನಿಾಭಹಣ
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಮ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದಥ.
ಫಫ ಅದಭಮ ಅಹಮಕಹರಿ ಮಕ್ಟು ಷಂತುನ ನ ಕಥ ಯೇಢಿೇಔರಿಷ  ಫಂಡವಹಳ ಶ್ಥೈಲ್ಲಮಲ್ಲಾ ಅನ ಷರಿಷ 
ಸ್ಹಧಮತಥಯಿದಥ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದಥ.
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ಷೆೀಯಕಖಳು ಷಂತಿನಕು ಕಥ ಯೇಢಿೇಔರಿಷ  ಉತ್ನುವ್ಹಗಿದಥ.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV ಆಗಿದಥ.
ಉಳಿತಹಮಖಳು ಫಳಕೆಮ ಭಕಂದ ಡಿಕೆಭತಕಿ ನಖದಿೇಔಯಣ ವಿಬಜನಥಮ ಷಮಭವಯಣವಹಗಿದಥ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I ಆಗಿದಥ.
ನಿೃತಿು ನಂತಯದ ಜಿೇನದಲ್ಲಾ ಮಕ್ಟು ಹಥಚಹಚಗಿ ಹಿಂದಿನ ಉಳಿತಹಮನ ನ ಯವಂಸಿಷ ತಹುನಥ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದಥ.
ಹಥಚಿಚನ ಫಂಡವಹಳದ ಉದಥದೇವದಿಂದ ದಥ ಡಸ ಯಭಹಣದ ಆದಹಮ ದಥ ಯಔ ತಿದೆ.
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I ಆಗಿದಥ.
ಫಹಮಂಕ್ ಠಥೇಣಿಖಳನ ನ ಹಿವಹಟ ಉತನನಖಳ್ಹಗಿ ಗಿೇಾಔರಿಷಫಸ ದ
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದಥ.
ಜಿೇ ವಿಮೆಮನ ನ ತ ತ ಾ ಉತನನವಹಗಿ ಗಿೇಾಔರಿಷಫಸ ದ .
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV ಆಗಿದಥ.
ಷೆೀಯಕಖಳನಕು ಷಂತಿನಕು ಕಥ ಯೇಢಿೇಔರಿಷ  ಉತ್ನುವ್ಹಗಿ ಗೀಯಔರಿಷಫಸಕದಕ.
ಉತಿಯ 9
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದಥ.
ಸಣದಕಫಬಯು ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಷಯಔ ಭತ ು ಸ್ಥೇವಥಖಳ ಆರ್ಥಾಔತಥಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹಭಹನಮ ಭಟಿದ ಫಥರ್ಥಖಳ
ಏರಿಕಥಮಹಗಿದಥ.
ಉತಿಯ 10
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ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV ಆಗಿದಥ.
ವಿಭಹ ಕರಿೇದಿಯಿಂದ ನಿಧಹಾರಿತ ಆದಹಮನ ನ ಹಥಚಿಚಸಿಕಥ ಳಳಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
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ಅಧಹಯಮ 8
ಜೀ ವಿಮೆಮ ಉತ್ನುಖಳು – I
ಅಧಹಯಮದ ರಿಚಮ
ಈ ಅಧಹಮಮ ಜಿೇವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ಜಖತುನ ನ ನಿಭಗಥ ರಿಚಯಿಷ ತುದಥ. ಇದ

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ

ಉತನನಖಳ ಫಗಥೆ ಆಯಂಬವಹಖ ತುದಥ, ನಂತಯ ಜಿೇವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ಅಖತಮ ಭತ ು ಜಿೇನದ ವಿವಿಧ
ಖ ರಿಖಳನ ನ ಸ್ಹಧಿಷಲ ಹಿಷ  ಹತಯನ ನ ಚಚಿಾಷ ತು ಭ ಂದ ಯಥಮ ತುದಥ. ಅಂತಿಭವಹಗಿ ನಹು
ಕಥಲು ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳನ ನ ನಥ ೇಡಥ ೇಣ.
ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು

A. ಜಿೇ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ಭ ನಥ ನೇಟ
B. ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳು
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A. ಜೀ ವಿಭಹ ಉತ್ನುಖಳ ಭಕನೆ ುೀಟ
1. ಉತ್ನು ಎಂದಯೆ ಮಹುದಕ?
ಆಯಂಬದಲ್ಲಾ ನಹು ಉತನನ ಎಂದಯಥೇನ ಎಂಫ ದನ ನ ಅಥಾಭಹಡಿಕಥ ಳ್ಥೄ ಳೇಣ. ಜನಪಿಯಮ ರಿಬಹಷಥಮಲ್ಲಾ
ಉತನನನ ನ

ವಹಮಹರಿ

ಷಯಔ

ಎಂದ

ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ–ಂದ

ಉತನನನ ನ

ತಂದ

ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡ ುದ . 'ಉತನನ' ಎಂಫ ದ 'ುನಯ ತತಿುಭಹಡ ', ಅದಯಥ೯
'ಯಚಿಷಲ ' 'ಭ ಂದಕಥು ತಯ ' ಅಥವಹ 'ಷೃಷ್ಟ್ಿಷ ' ಎಂಫ ದಹಗಿದಥ. ಫಥೇಯಥ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಹಥೇಳುುದಹದಯಥ, ಂದ
ಉತನನ ನಿದಿಾಶಿ ವಯಭ ಅಥವಹ ಯಮತನಖಳ ರಿಣಹಭವಹಗಿದಥ.
ಆದಹಖ ಮ ಂದ ಉತನನದ ಉಮ ಔುತಥ ಅಥವಹ ಸ್ೌಲಬಮ ಷಾತುಃ ಉತನನದಿಂದಲಾ ಆದಯಥ ಅದಯ
ವಥೈಶ್ಚಶಿಾಖಳಿಂದ. ಇದ ಭಹಕಥಾಟಿಂಗ್ ದೃಷ್ಟ್ಿಕಥ ೇನದಿಂದ ತಯ ತುದಥ. ಭಹಕಥಾಟಿಂಗ್ ದೃಷ್ಟ್ಿಕಥ ೇನದಿಂದ,
ಂದ ಉತ್ನು ಖಕಣಲಕ್ಷಣಖಳ ಔಟಕಿ ಆಗಿದಥ. ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾ ತಭಭ ಉತನನ ಕಹಣಿಕಥಖಳನ ನ
ಯತಥಮೇಕ್ಟಷಲ ವಿವಿಧ ವಥೈಶ್ಚಶಿಾಖಳನ ನ ಟಿಿಗಥ ಹಮಕ್ಟಂಗ್ ಭಹಡ ುದ ಅಥವಹ ಅದಥೇ ವಥೈಶ್ಚಶಿಾಖಳ ವಿವಿಧ
ಔಟ ಿಖಳು.
ಂದ ಉತನನ(ಭಹಕಥಾಟಿಂಗ್ ಅಥಾದಲ್ಲಾ ಫಳಷರ್ಹಖ ತುದಥ) ಭತ ು ಷಯಕ್ಟನ ನಡ ವಿನ ಮತಹಮಷವಥಂದಯಥ
ಉತನನನ ನ ಯತಥಮೇಕ್ಟಷಫಸ ದಹಗಿದಥ. ಷಯಕ್ಟನಲ್ಲಾ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ. ಉತನನಖಳು ವಿವಿಧ ಔಂಥನಿಖಳಿಂದ
ಭಹಯಹಟವಹಖ ತುವಥ ಎಂದಥಾ, ಅು ಂದಥೇ ಖಾಕಥು ಸ್ಥೇರಿದದಯ , ತಭಭ ವಥೈಶ್ಚಶಿಾಖಳನ ನ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ
ಯಷಯ ಫಥೇಯಥಯೆೇ ಇಯಫಸ ದ .
ಉದಹಸಯಣೆ
ಕಥ ೇರ್ಥೆೇಟ್, ಕಥ ಾೇರ್ಸಅಪ್ಟ ಭತ ು ಹಯಮರ್ಸ ಎರ್ಹಾ ಟ ತ್ ಥೇಷ ಿಖಳು ಅದಥೇ ಖಾದ ವಿವಿಧ
ಫಹಯಾಂಡ ಖಳ್ಹಗಿವಥ. ಆದಯಥ ಈ ಫಹಯಾಂಡ ಖಳ ಯತಿ ವಥೈಶ್ಚಶಿಾಖಳು ಫಥೇಯಥ ಫಥೇಯಥಮಹಗಿವಥ.
ಂದ ಉತನನ ಷಾತುಃ ಂದ ಕಥ ನಥಮಲಾ ಆದಯಥ ಇತಯ ಕಥ ನಥಖಳನ ನ ೂಯಥೈಷ  ಸ್ಹಧನವಹಗಿದಥ. ಈ
ಅಥಾದಲ್ಲಾ ಉತನನಖಳು ಷಭಸ್ಥಮಮನ ನ ರಿಸರಿಷ  ಉಔಯಣಖಳ್ಹಗಿವಥ. ಅು ಅವಮಔತಥ ಅಥವಹ
ಫಥೇಕಹದ ದನ ನ ತೃಪಿುಗಥ ಳಿಷ ಂತು ಆಗಿವಥ.
ಉತನನಖಳು ಇವಹಗಿಯಫಸ ದ :
i.

ಷ್ವಯಗಹರಸಯ:

ನಥೇಯವಹಗಿ

ಷವಾದಿಂದ

ಖಯಹಿಷಫಸ ದಹದ

ಬೌತಿಔ

(ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಂದ ಕಹಯ ಅಥವಹ ದ ಯದವಾನ).
ii. ಅಗಹರಸಯ: ಯಥ ೇಕ್ಷವಹಗಿ ಖಯಹಿಷಫಸ ದಹದ ಷ ುಖಳನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.
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ಷ ುಖಳನ ನ

ಷ ಚಿಷ ತುದಥ

ಜೀ ವಿಭಹ ಂದಕ ಅಗಹರಸಯ ಉತ್ನುವ್ಹಗದೆ. ಫಫ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಏಜಥಂಟನ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಉತನನದ
ಕಥಲವೊಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಖ ಣಲಕ್ಷಣಖಳನ ನ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಅಥಾಭಹಡಿಕಥ ಡ  ಜವಹಫಹದರಿಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದಹದನಥ,
ಇದ ಏನನ ನ ಭಹಡಫಸ ದ ಭತ ು ಗಹಯಸಔಯ ವಿಶ್ಚಶಿ ಅಖತಮಖಳನ ನ ೂಯಥೈಷ ುದ .
2. ಜೀವಿಮೆಮ ಉತ್ನುಖಳ ಉದೆಿೀವ ಭತಕಿ ಳಗೆ ಂಡ ಅಖತಯಖಳು
ಅಹಮ ಎಲ್ಲಾದಥಯ ಅಲ್ಲಾ ಆತಂಔಕಥು ಕಹಯಣವಹಖ ತುದಥ. ಆದಹಖ ಮ, ನಹು ಭನ ಶಮಯ

ಔಯಖತ

ಭಹಡಿಕಥ ಳಳಫಥೇಔ ಅಥವಹ ಔನಿಶಠ ಅಹಮನ ನ ತಿಳಿಮಲ ಯಮತಿನಷಫಥೇಔ , ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷ ುದ ಭತ ು
ಸಿದಧಯಹಗಿಯಫಥೇಔ . ಭ ಲಯೃತಿು ಭತ ು ಅಹಮದ ವಿಯ ದಧ ಬದಯತಥ ಯಚಿಷ  ಫಮಕಥ ವಿಮೆ ಷೃಷ್ಟ್ಿಗಥ
ಯಭ ಕ ಕಹಯಣಖಳ್ಹಗಿವಥ.
ನಭಭ ಪಿಯೇತಿಹತಯಯ - ನಹು ಭಹನಯ ನಭಭಂತಥಯೆೇ ಇತಯಯಥ ಂದಿಗಥ ನಭಭ ಜಿೇನದ ಸಂಚಿಕಥ ಳುಳ
ಷಭಹಜ ಜಿೇವಿಖಳು. ನಭಮ ಭಹನ ಫಂಡವ್ಹಳ - ನಭಮ ಉತಹ್ದಔ ಖಳಿಕೆಮ ಸಹಭಥಯಯದ ಭ ಲ, ನಹು
ಅಗಹಧವಹಗಿ ಅಭ ಲಮ ಆಸಿು ಹಥ ಂದಿಯ ತಥುೇವಥ. ಆದಯಥ, ಜಿೇನ ಭತ ು ಭಹನ ಯೇಖಕ್ಷಥೇಭದ ಫಗಥೆ ಂದ
ಅನಿಶ್ಚಚತತಥಯಿದಥ. ಭಯಣದ ಭತ ು ಯಥ ೇಖದ ರಿೇತಿಮ ಗಟನಥಖಳು ನಭಭ ಉತಹದಔ ಸ್ಹಭಥಮಾಖಳನ ನ
ನಹವಭಹಡಫಸ ದ ಭತ ು ಹಿೇಗಹಗಿ, ನಭಭ ಭಹನ ಫಂಡವಹಳ ಭೌಲಮನ ನ ಔಡಿಮೆಮಹಖ ತುದಥ ಅಥವಹ
ಷವಥಮ ತುವಥ.
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳು ಫಫ ಮಕ್ಟುಮ ಉತಹದಔ ಸ್ಹಭಥಮಾದ ಆರ್ಥಾಔ ಭೌಲಮದ ನಶಿ

ವಿಯ ದಧ ಯಕ್ಷಣಥ

ನಿೇಡ ತುವಥ, ತನನ ಅಲಂಬಿತರಿಗಥ ಅಥವಹ ಷಾತುಃ ತನಗಹಗಿ ಲಬಮವಿದಥ. 'ಜಿೇವಿಮೆ' ಮ 'ವಿಮೆ' ಎಂಫ
ದು

ತನನನ ನ ಭತ ು ತನನ ಪಿಯೇತಿಹತಯಯ ಇಫಫಯನ ನ ಸ್ಹು ಭತ ು ಶ್ಹವಾತ ಅಂಖವಿಔಲತಥಯಿಂದ

ಉಂಟಹಖ  ಸಣಕಹಸಿನ ನಶಿದ ವಿಯ ದಧ ಯಕ್ಷಿಷ  ವಿಶ್ಥೇಶ ಅಖತಮನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.
ಉಳಿತಹಮಖಳು ಭತ ು ಫಂಡವಹಳದಂತಸ ಇತಯ ಕಹಮಾಖಳೄ ಇವಥ, ಆದಯಥ ಭಯಣ ಅಥವಹ ಬಮಹನಔ
ಯಥ ೇಖ ವಹಮಪಿುಮ ಜಿೇವಿಭಹ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಲ ಸ್ಹಭಹನಮ ಕಹಯಣವಹಗಿದಥ. ನಿದಿಾಶಿ ರಿಬಹಷಥಮಲ್ಲಾ,
ಷಂಬಹಮ ಎಸ್ಥಿೇಟ್ ಭೌಲಮ ಅಥವಹ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಷಂತ ು ಅನ / ಅಳ ಜಿೇನದಲ್ಲಾ ಖಳಿಸಿದ ಯತಥಮೇಔ
ವಿಮೆದಹಯನಿಂದ ಯಚಿಷ ಂತಥ ಉಳಿದ ಕಥಲಷ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಭಹಡ ುದ , ಫದಲ್ಲಗಥ ಅಥವಹ ಫಫಯ
ಪಿಯೇತಿಹತಯಯ ಅಥವಹ ಷಾತುಃ ತನಗಹಗಿ ರಿಹಹಯನ ನ ಕಥೇಳಿಕಥ ಂಡಿದಹದಖ, ವಿಮೆದಹಯಯ

ಆದಹಮ

ಉತಹದಿಷ  ಸ್ಹಭಥಮಾನ ನ ಹಹನಿ ಅಥವಹ ಂದದ ಅಧಿಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ನಹವ ಭಹಡಫಥೇಕಥೇ. ಈ
ವಿಮೆದಹಯಯ ಜಿೇನದ ಹಥಷರಿನಲ್ಲಾ ತಕ್ಷಣದ ಎಸ್ಥಿೇಟ್ ಯಚಿಷ  ಭ ಲಔ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ, ಮೊದಲ
ಪಿಯೇಮಮಂ ಅರಿಂದ ಹತಿಮಹದ ಕ್ಷಣದಿಂದ.
ಆದದರಿಂದ, ಂದ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ, ಯಭ ಕವಹಗಿ, ದ ಯದೃಶಿಔಯ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಅರಿಗಥ ಏನಹದಯ
ಆದಹಖ ಯಕ್ರಿಮ ಪ್ಪರೀತ್ತಹತರಯ ಬಹನೆಖಳಿಗೆ ಭನಸಿ್ನ ಶಹಂತ್ತ ಭತಕಿ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಷಕತಿದೆ. ಜಿೇ ವಿಮೆಮ
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ಇನಥ ನಂದ ಹತಯ ಉಳಿತಹಮ ಭತ ು ಷಂತಿುನ ಕಥ ಯೇಢಿೇಔಯಣವಹಗಿದಥ. ಈ ಅಥಾದಲ್ಲಾ, ಇದ ಷ ಯಕ್ಷಿತ
ಭತ ು ಸ ಡಿಕಥಮ ಬದಯತಥ ಭತ ು ಯತಿಪಲದ ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ದಯ ನಿೇಡ ತುದಥ.
ಜಿೇ ವಿಮೆ ಭಯಣದ ಭತ ು ಯಥ ೇಖದಿಂದ ಯಕ್ಷಿಷ  ಂದ ಷಲಔಯಣಥಗಿಂತ ಹಥಚ ಚ. ಇದ ಂದ ಆರ್ಥಾಔ
ಉತನನವಹಗಿದಥ ಭತ ು ಫದಲ್ಲಗಥ ಂದ ಅನನಮ ಅದಿಾತಿೇಮ ಉತನನವಹಗಿ ಹಥಚ ಚ ಸಣಕಹಸಿನ ಷಾತ ಖ
ು ಳ
ಂದ

ಫಂಡವಹಳವಹಗಿ ಅನಥೇಔ ಗಟಔಖಳಲ್ಲಾ ಂದಹಗಿ ಕಹಣಫಸ ದ . ಉದಯೇನ ಭಕ ಸಣಕಹಷ

ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾ, ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಅನಥೇಔ ಆಯೆುಖಳಿಯ ತುವಥ, ಕಥೇಲ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳಲಾದಥ ಜಿೇ
ವಿಮೆಮ ಸಲವಹಯ ಮಹಾಮ ಯಕಹಯಖಳು ತರ್ಥ ಎತಿುವಥ, ಠಥೇಣಿಖಳು, ಔಯಹಯ , ಭ ಮಚ ಲ್ ಪಂಡ್
ಭತ ು ಸ್ಹಿಔ ್ ಇತಹಮದಿ.
ಈ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಂದ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಭೌಲಮ ಯತಿಹದನಥಮ ಅಥಾಭಹಡಿಕಥ ಳುಳ ಅಖತಮವಿದಥ.
ಗಹರಸಔ ಭೌಲಯು ಜಿೇವಿಭಹ ಗಹಯಸಔಯ ಫಥೇಡಿಕಥಖಳ ಖ ಂಪಿಗಥ ರಿಹಹಯವಹಗಿ ಹಥೇಗಥ ಖಯಹಿಷರ್ಹಗಿದಥ
ಎಫ ದಯ ಮೆೇರ್ಥ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ.
 ಇದ ಷರಿಮಹದ ರಿಹಹಯ ನಿೇಡ ತುದಥಯೆ? ಅಥವಹ "ಇದ ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿದಥಯೆ?"
 ಇದ ಎಷಹಿಖಫಸ ದ ? ಅಥವಹ "ಇದ ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿದಥ?"
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಉದಮಭ ಔಳ್ಥದ ಎಯಡ
ಆವಿಷಹುಯಖಳನ ನ
ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ,

ಔಂಡಿದಥ.

ಯಮಹಣ

ಎಂಡಥ ೇಮೆಂಟ್,

ವತಭಹನಖಳಿಂದ ಉತನನಖಳ ಕಥ ಡ ಗಥಖಳಲ್ಲಾ ಅಗಹಧ
ಭಯಣ

ಅಂಖವಥೈಔಲಮ

ಯಯೇಜನ

ಉತನನಖಳಿಂದ

ಯಯೇಜನಖಳು,

ಹಿೇಗಥ

ಆಯಂಬಗಥ ಂಡ

ಬಮಹನಔ

ಯಥ ೇಖದ

ಯಕ್ಷಣಥಮಂತಸ ಅನಥೇಔ ಯಯೇಜನಖಳನ ನ ಸ್ಥೇರಿಷರ್ಹಯಿತ .
ಅದಥೇ ರಿೇತಿ 'ಬಹಖಹಷಕ ಲ್ಹಬ' ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಉತನನ, ಆವಿಷಹುಯಖಳು 'ಭಹಯಕಔಟೆಿ ಷಂಫಂಧಿತ'
ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಷೃಷ್ಟ್ಿಸಿವಥ ಅಲ್ಲಾ ವಿಮೆದಹಯನನ ನ ಆಯೆುಭಹಡಲ ಹಹಖ ಅನ ಸ ಡಿಕಥ ಆಸಿುಖಳ ನಿಾಸಣಥ
ಭಹಡ ುದಕಥು ಬಹಖಹಿಷಲ ಆಹಹಾನಿಷರ್ಹಯಿತ . ಭತಥ ುಂದ ಆಮಹಭನ ನ ಸ್ಥೇರಿಷರ್ಹಯಿತ , ಅಲ್ಲಾ
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳು ಂದ ಸಿಥಯ ಔಟ ಿ (ವಹಮಖಹಮನಿಷರ್ಹದ ಯಯೇಜನಖಳು) ಎಂದ ಭ ಡಿಫಂದಿವಥ,
ಹಥಚ ಚ ಷ ಲಬವಹಗಿ ಯತಥಮೇಔಗಥ ಳಳದ ಉತನನಖಳು, ಇದಯಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಅನ ಔ ಲಖಳನ ನ ಹಹಖ

ವಥಚಚ

ಗಟಔಖಳನ ನ ಫದರ್ಹಯಿಷ  ಅಖತಮಖಳಿಗಥ ತಔುಂತಥ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಂದ ಫದರ್ಹಯಿಷಲ ಸ್ಹಧಮವಹಯಿತ ,
ಕಥೈಗಥಟ ಔ  ಭತ ು ಜಿೇನ ಸಂತಖಳಲ್ಲಾ.
3. ಜೀ ವಿಭಹ ಉತ್ನುಖಳಲ್ಲಾ ಯೆೈಡರ್ಸಯ
ನಹು ಮೆೇರ್ಥ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಯಹಯ ಖಳು ತಭಭ ಗಹಯಸಔಯ ಅಖತಮಖಳಿಖನ ಸ್ಹಯವಹಗಿ ಅನಥೇಔ
ರಿಹಹಯಖಳನ ನ ಸ್ಥೇವಥಮಹಗಿ ಷಲ್ಲಾಷ ಂತಸ ಅನಥೇಔ ಯಯೇಜನಖಳನ ನ ನಥ ೇಡಿದಥದೇವಥ. ಜಿೇ ವಿಭಹ
ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ಸಲವಹಯ ಯಥೈಡರ್ಸಾ ನಿೇಡಿವಥ ಈ ಭ ಲಔ ತಭಭ ಕಥ ಡ ಗಥಖಳ ಭೌಲಮನ ನ ಹಥಚಿಚಷಫಸ ದ .
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ಯಥೈಡರ್ ಂದ ನಿಫಂಧನಥಮಹಗಿದ ದ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಂದ ಜಹಹಿಯಹತಿನ ಭ ಲಔ ಸ್ಥೇರಿಷರ್ಹಗಿದಥ, ಇದ
ನಂತಯ ಂದದ ಬಹಖವಹಖ ತುದಥ. ಯಥೈಡಷಾನ ನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಕಥಲು ರಿೇತಿಮ ೂಯಔವಹದ
ರ್ಹಬವಹಗಿ ದಗಿಷಲ ಅಥವಹ ಂದ ಹಲ್ಲಸಿ ದಗಿಸಿದ ಭಯಣ ಯಯೇಜನ ಯಭಹಣನ ನ ಹಥಚಿಚಷಲ
ಫಳಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಯಥೈಡಷಾನ ನ ಂದ ಪಿಜಹೆ ಮೆೇಲ್ಲನ ವಿವಿಧ ಮೆೇರ್ಥ ೇಖಯಖಳ ಆಯೆುಗಥ ಹಥ ೇಲ್ಲಷಫಸ ದ . ಂದ ಫಥೇರ್ಸ
ಹಲ್ಲಸಿ ಪಿಜಹೆ ಫಥೇರ್ಸ ಭತ ು ಯಥೈಡರ್ಸಾ ಆಯೆು ಮಕ್ಟುಮ ಅಖತಮಖಳಿಗಥ ಅನ ಖ ಣವಹಗಿ ಪಿಜಹೆ ಔಷಿಮೆೈರ್ಸ
ಭಹಡಲ ಲಬಮವಿಯ  ವಿವಿಧ ಪಿಜಹೆ ಮೆೇರ್ಥ ೇಖಯಖಳ ಆಯೆುಮ ಹಹಗಥ. ಯಥೈಡರ್ಸಾ ಂದ ಯೇಜನಥಮನ ನ
ಮಕ್ಟುಮ ವಿವಿಧ ಅವಮಔತಥಖಳಿಖನ ಖ ಣವಹಗಿ ಔಷಿಮೆೈರ್ಸ ಭಹಡಲ ಷಹಹಮ ಭಹಡ ತುದಥ.
ಚಿತರ 1 : ಯೆೈಡರ್ಸಯ ಆಯೆು
ಆಔಸಿಮಔ ಸಹವಿನ

ವಿಶಭಸಿೆತ್ತಮ

ರಯೀಜನ

ಅನಹಯೆ ೀಖಯ (CI)

(ADB) ಯೆೈಡರ್

ಯೆೈಡರ್

ಸಹದಹ ಪ್ಪಜಹೆ (ಭ ಲ
ಹಲ್ಲಸಿ)
ಯಥೈಡಷಾ

ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಯೆೈಡರ್

ಅಂಖವ್ೆೈಔಲಯ

ಭನಹು

ಆದಹಮ ಫೆನಿಫಿಟ್

(ಯೆೈಡರ್ಸಯ)

ಅ

ಅ

ಹ

ಇ ತು

ಪಿಯೇಮಮಂ

ಇ
ತುದಥ.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 1
ಕಥಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದ ಅಗಹಯಸಮ ಉತನನವಹಗಿದಥ?
I.

ಮೆೀಲ್ೆ ೀಖಯಖಳ ಆಯೆು

ಕಹಯ

II. ಭನಥ
III. ಜಿೇ ವಿಮೆ
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ಯೆೈಡರ್

ಭತ ು

ಹ ಯಥೈಡ

IV. ಸ್ಥ ೇು
B. ಸಹಂರದಹಯ್ದಔ ಜೀ ವಿಭಹ ಉತ್ನುಖಳು
ಈಖ ನಹು ಈ ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ ಕಥಲು ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ವಿಧಖಳ ಫಗಥೆ
ತಿಳಿದ ಕಥ ಳ್ಥೄ ಳೇಣ.
ಯೆೀಖ್ಹಚಿತರ 2: ಸಹಂರದಹಯ್ದಔ ಜೀ ವಿಭಹ ಉತ್ನುಖಳು

ಷಂೂಣಯ ಜೀ
ವಿಭಹ
ಯೀಜನೆಖಳು

ಎಂಡೆ ಮೆಂಟ್

ಟರ್ಮಯ ವಿಭಹ

ವಿಭಹ

ಯೀಜನೆಖಳು

ಯೀಜನೆಖಳು
ಸಹಂರದಹಯ್ದಔ
ಜೀ ವಿಭಹ
ಉತ್ನುಖಳು

1. ಟರ್ಮಯ ವಿಭಹ ಯೀಜನೆ
ಟಮ್ಾ

ವಿಮೆ

ಡಂಫಡಿಕಥಮಲ್ಲಾ

ನಿದಿಾಶಿಡಿಷರ್ಹದ

ಎಂದ

ಂದ

ನಿದಿಾಶಿ

ಷಭಮದಲ್ಲಾ

ಭಹನಮವಹಗಿಯ ತುದಥ. ಟಮ್ಾ ಷಣಣ ವಹಮಪಿುಮ ವಿಭಹನದಿಂದ ಯವಹಷ ೂಣಾಗಥ ಳಿಷಲ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳ
ಷಭಮ

೯

ಷಭಮದಷ್ಟ್ಿಯ ತುದಥ.

ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ 65 ಅಥವಹ 70 ಮಸಿ್ನಯಥಗಥ ವಿಷುರಿಷಫಸ ದ . ಂದ ಶಾ ಅಧಿ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಆಸಿು
ಭತ ು ಅಘಾತ ವಿಮೆ ಔಯಹಯ ಖಳಿಗಥ ಷರಿಮಹಗಿ ಹಥ ೇಲ ತುದಥ. ಔಂನಿಮ ಹಯಣಹಹಮದ ಖಂಡಹಂತಯ
ವಥಚಚ ಔಡಥಗಥ ಖಳಿಸಿದ ಅಂತಸ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಡಥದ ಎರ್ಹಾ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನ ನ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ುದ .
ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಸಣ ಜಭಹ ಆಖ ತಿುಯ ುದರಿಂದ ಮಹುದಥೇ ಉಳಿತಹಮಖಳು ಅಥವಹ ಸಣದ ಭೌಲಮ ಅಂವ
ಇಯ ುದಿಲಾ.
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a) ಉದೆಿೀವ
ಂದ

ಟಮ್ಾ ಜಿೇ ವಿಮೆ, ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಹಿಂದಿನ ಯಭ ಕ ಭತ ು ಭ ಲ ಔಲನಥಮನ ನ

ೂಯಥೈಷ ತುದಥ, ವಿಮೆದಹಯ ಅಕಹಲ್ಲಔವಹಗಿ ಸ್ಹನನಪಿದಯಥ ಅನ / ಅಳ ಔ ಟ ಂಫದ ಆಯಥೈಕಥ
ಭಹಡಲ ಸಣದ ಮೊತು ಲಬಮವಿಯ ತುದಥ. ಈ ಬಹರಿ ಮೊತುದ ಸಣ ವಿಮೆದಹಯಯ ಪಿಯೇತಿಹತಯಯ ಯತಿ
ಭಹನ ಜಿೇನದ ಭೌಲಮನ ನ ಯತಿನಿಧಿಷ ತುದಥ: ಂದಥ ೇ ಷಾ ನಿಯಂಔ ವವಹಗಿ ಆಯೆು ಅಥವಹ
ವಥೈಜ್ಞಹನಿಔವಹಗಿ ರ್ಥಕಹುಚಹಯ.
ಂದಕ ಟರ್ಮಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಉಮಕಔಿ ಆದಹಮ ಫದಲ್ಹಣೆಮ ಯೀಜನೆಮಹಗ ಫಯಕತಿದೆ. ಇಲ್ಲಾ
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ದ ಯದೃಶಿಔಯ ಭಯಣ ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ, ಅಲಂಬಿತರಿಗಥ ಬಹರಿ ಮೊತುದ
ಸಣನ ನ, ಂದ ೂಾ ನಿಧಹಾರಿತ ಅಧಿಮಯಥಗಥ, ಭಹಸಿಔ, ತಥೈಭಹಸಿಔ ಅಥವಹ ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔ
ಷಯಣಿಮಲ್ಲಾ ವಥೇತನ ಅಲಂಬಿತ ಪರ್ಹನ ಬವಿಖಳಿಗಥ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
b) ಅಸಹಭಥಯಯ
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಂದ ಟಮ್ಾ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಕಥೇಲ ಭಯಣ ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡ ತುದಥ. ಆದಯಥ, ಮಹವಹಖ
ಭ ಕಮ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೇರ್ಥ ಅಂಖವಿಔಲತಥಮ ಯಕ್ಷಣಥ ಯಥೈಡರ್ ಜಥ ತಥ ಕರಿೇದಿಸಿದಹಖ ಭತ ು
ಮಹಯಹದಯ

ಟಮ್ಾ ವಿಭಹ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಇಂತಸ ದ ಯಂತದಿಂದ ಫಳಲ ತಿುದದಯಥ, ವಿಭಹ ಔಂನಿ

ಪರ್ಹನ ಬವಿಖಳಿಗಥ / ವಿಮೆದಹಯನಿಗಥ ಹತಿ ದಗಿಷ ತುದಥ. ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಟಮ್ಾ ಅಂತಮಗಥ ಂಡ
ನಂತಯ ವಿಮೆದಹಯ ಸ್ಹನನಪಿದಯಥ, ಂದದ ಅಧಿ

ಕಹುಮಗಥ ಳುಳುದರಿಂದ ಮಹುದಥೇ

ಯಯೇಜನಖಳು ದಥ ಯಔ ುದಿಲಾ.
ಚಿತರ 3 ಅಸಹಭಥಯಯ

c) ಯೆೈಡರ್ ಆಗ ಟರ್ಮಯ ವಿಮೆ
ಟಮ್ಾ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಜಿೇನದ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಂದ ಷಾತಂತಯವಹದ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿ
ನಿೇಡರ್ಹಗಿದಥ ಆದಯಥ ಇದನ ನ ಂದ ಹಲ್ಲಸಿ ಯಥೈಡರ್ ಭ ಲಔ ದಗಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
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ಉದಹಸಯಣೆ
ಪಿಂಚಣಿ ಯೇಜನಥ ಸ್ಹವಿನ ಯಯೇಜನದ ನಿಫಂಧನಥಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯಫಸ ದ , ಫಫ ಮಕ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ
ಆಯಂಭಿಷ  ದಿನಹಂಔದಂದ ಸ್ಹನನಪಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಅದನ ನ ಹತಿಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.
d) ನವಿೀಔಯಣ
ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನ ನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಟಮ್ಾ ವಿಮೆಮ ಅಧಿಮ ದದಔ ು ನಿಖದಿತ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ದಯದಲ್ಲಾ
ವಿಧಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಕಥಲು ಯೇಜನಥಖಳು ಟಮ್ಾ ಅಧಿಮ ಕಥ ನಥಮಲ್ಲಾ ನವಿೇಔರಿಷ  ಆಯೆುಮನ ನ
ಹಥ ಂದಿಯ ತುವಥ; ಆದಹಖ ಮ, ಈ ಉತನನಖಳ ಪಿಯೇಮಮಂನ ಭಯ ರ್ಥಕಹುಚಹಯನ ನ ಆ ಸಂತದ
ಮಷ ್ ಭತ ು ಆಯಥ ೇಖಮದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ಹಥ ಷ ಟಭಾಗಹಗಿ
ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ನವಿೇಔರಿಷರ್ಹರ್ಹಖ ತುದಥ.
e) ರಿತಯನಿೀಮತೆ
ರಿತಾನಿೇಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗಥ ಟಮ್ಾ ವಿಮೆಮನ ನ "ಷಂೂಣ೯ ಜಿೇನ" ಎಂಫ
ಶ್ಹವಾತ ಯೇಜನಥಗಥ ವಿಮೆಮ ಹಥ ಷದಥ ಂದ ುಯಹವಥಖಳನ ನ ನಿೇಡದಥಯೆೇ ಫದರ್ಹಯಿಷಲ ಅಥವಹ
ರಿತಿಾಷಲ ಅನ ಭತಿಷ ತುವಥ. ಈ ಷಲತ ು ಶ್ಹವಾತ ಸಣದ ವಿಮೆ ಹಥ ಂದಲ ಫಮಷ ರಿಗಥ
ಷಹಹಮ ಭಹಡ ತುದಥ ಆದಯಥ ಇುಖಳಿಗಥ ತಹತಹುಲ್ಲಔವಹಗಿ ಹಥಚಿಚನ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನ ನ ಡಥಮಲ
ಸ್ಹಧಮವಹಖ ುದಿಲಾ. ಮಹವಹಖ ಟಮ್ಾ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಶ್ಹವಾತ ವಿಮೆ ರಿತಿಾಸಿದಹಖ ಹಥ ಷ
ಪಿಯಮಮಮ್ ದಯ ಹಥಚಹಚಗಿಯ ತುದಥ.
f) ಮಕಎಸಿ್ (USP)
ಟಮ್ಾ ವಿಮೆಮ ಅದಿಾತಿೇಮ ಭಹಯಹಟ ಯತಿಹದನಥ (ಸ್ಹಥಯಿಮ) ಅದಯ ಔಡಿಮೆ ಫಥರ್ಥ ಹಥ ಂದಿದಥ, ಅ
ಸಿೇಮತ ಫಜಥಟ್ ಮೆೇರ್ಥ ದಥ ಡಸ ಯಭಹಣದ ಜಿೇವಿಭಹ ಕರಿೇದಿಷಲ ಅನ ು ಭಹಡಿ ಕಥ ಡ ತುದಥ.
ಹಿೇಗಥ, ಭ ಕಮ ಆದಹಮನ ನ ಖಳಿಷ  ಉತುಭ ಯೇಜನಥಮನ ನ ಭಹಡ ತುದಥ, ತನನ ಅಕಹಲ್ಲಔ
ಭಯಣದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಸಣಕಹಸಿನ ಅಸಿಥಯತಥಗಥ ಅನ / ಅಳ ಪಿಯೇತಿಹತಯಯನ ನ ಯಕ್ಷಿಷಲ
ಫಮಷ ತಹುನಥ, ಭತ ು ವಿಭಹ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಖಳನ ನ ಭಹಡಲ
ಹಥ ಂದಿಯ ತಹುನಥ.
g) ವ್ೆೈವಿಧಯಖಳು
ಟಮ್ಾ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಸಲವಹಯ ಷಂಖಥಮಮ ವಥೈವಿಧಮಖಳು ಸ್ಹಧಮವಿವಥ.
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ಂದ

ಸಿೇಮತ ಫಜಥಟ್

ಚಿತರ 4 : ಟರ್ಮಯ ವಿಮೆಮ ವ್ೆೈವಿಧಯಖಳು

ಟರ್ಮಯ ಅವೃಯಯೆನ್್ ವ್ೆೈವಿಧಯಖಳು
ಔಡಿಮೆಮಹಖಕ ಟರ್ಮಯ ವಿಮೆ
ಹೆಚಕಿತ್ತಿಯಕ ಟರ್ಮಯ ವಿಮೆ

ಪ್ಪರೀಮಿಮಂಖಳ ವ್ಹಸಹತ್ತಯಂದಿಗೆ ಟರ್ಮಯ ವಿಮೆ

i.

ಔಡಿಮೆಮಹಖಕ ಟರ್ಮಯ ವಿಮೆ

ಈ ಯೇಜನಥಖಳು ಸ್ಹವಿನ ರ್ಹಬ ತಂದ ಕಥ ಡ ತುವಥ ಅು ಟಮ್ಾ ಯಕ್ಷಣಥಮ ಯಭಹಣನ ನ ಔಡಿಮೆ
ಭಹಡ ತುವಥ. ಸತ ು ಶಾಖಳ ಔಡಿಮೆಮಹಖ  ಹಲ್ಲಸಿ ಸ್ಹುಂಟಹದಹಖ ಮೊದಲ ಶಾದಲ್ಲಾ
ಯ .1,00,000ಖಳ ರ್ಹಬ ನಿೇಡಫಸ ದ , ಯತಿ ಹಲ್ಲಸಿ ಷಹಾಚಯಣಥಮಲ್ಲಾ ಯ

.10,000 ಔಡಿಮೆ

ಭಹಡ  ಯಭಹಣ, ಅಂತಿಭವಹಗಿ ಸತುನಥೇ ಶಾದ ಕಥ ನಥಮಲ್ಲಾ ವೃನಮ ಫಯ ತುದಥ. ಯತಿ ಶಾ
ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಆದಹಖ ಮ ಷಭವಹಗಿ ಉಳಿಮ ತುದಥ.
ಔಡಿಮೆಮಹಖ ತಿುಯ  ಟಮ್ಾ ವಿಭಹ ಯೇಜನಥಖಳು ಅಡಭಹನದ ವಿಮೊೇಚನಥ ಭತ ು ಸ್ಹಲದ
ಜಿೇವಿಭಹ ಎಂದ ಯಚಹಯಗಥ ಳಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
 ಅಡಭಹನ ವಿಮೀಚನೆಮಕ: ಂದ ಸ್ಹವಿನ ಯಭಹಣನ ನ ದಗಿಷಲ ವಿನಹಮಷಗಥ ಳಿಸಿದ
ಔಡಿಮೆಮಹಖ  ಟಮ್ಾ ವಿಭಹ ಯೇಜನಥ ಅಡಭಹನ ಸ್ಹಲ ನಿೇಡಫಥೇಕ್ಟದದ ಔಡಿಮೆ
ಯಭಹಣನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಇಂತಸ ಸ್ಹಲಖಳಲ್ಲಾ, ಯತಿ ಷಭನಹದ
ಭಹಸಿಔ

ಔಂತಿನ

(ಇಎಂಐ)

ಹತಿ

ಫಹಕ್ಟ

ಇಯ 

ಯಭ ಕ ಅಷಲ್ಲನ

ಇಳಿಕಥಗಥ

ಕಹಯಣವಹಖ ತುದಥ. ಮಹುದಥೇ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ನಿೇಡಫಥೇಕ್ಟದದ ಭಯಣ ಯಯೇಜನ ಯಭಹಣ
ಅಷಲ್ಲಗಥ ಫಹಕ್ಟ ಷಭವಹಖ  ಹಹಗಥ ವಿಮೆಮನ ನ ಮಸ್ಥಥ ಭಹಡಫಸ ದ . ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿ
ಅಡಭಹನದ

ಕಹರ್ಹಧಿಗಥ

ಹಥ ಂದಿಕಥಮಹಖ ುದ .

ನವಿೇಔಯಣದ

ಪಿಯೇಮಮಂಖಳು

ಅಧಿಮ ದದಔ ು ಷಭವಹಗಿಯ ತುದಥ. ಅಡಭಹನದ ವಿಮೊೇಚನಥಮ ಕರಿೇದಿ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ಅಡಭಹನ ಸ್ಹಲದ ಸಿಥತಿಮಹಗಿದಥ.
 ಸಹಲದ ಜೀವಿಮೆ ಟಮ್ಾ ವಿಭಹ ಯೇಜನಥಮ ಂದ ವಿಧ ಸ್ಹಲಗಹಯ ಸ್ಹಲ ಭಯ ಹತಿ
ಭಹಡ  ಮೊದಲ

ಸ್ಹನನಪಿದಯಥ ಸ್ಹಲದ ಮೆೇಲ್ಲನ ಫಹಕ್ಟ ಸಣ ಹತಿ ಭಹಡಲ
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ವಿನಹಮಷಗಥ ಳಿಷರ್ಹಗಿದಥ. ಅಡಭಹನ ಭಯಳಿ ಕಥ ಳುಳವಿಕಥಮ ಹಹಗಥ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಟಮ್ಾ
ಔಡಿಮೆ ಆಖ ತು ಹಥ ೇಖ ತುದಥ. ಇದ

ಜನಪಿಯಮವಹಗಿ ಷಭ ಸ ವಿಮೆ ಸ್ಹಲ ನಿೇಡ 

ಷಂಸ್ಥಥಖಳಿಂದ ಭಹಯರ್ಹಖ ತುದಥ ಈ ಷಂಸ್ಥಥಖಳ ಸ್ಹಲಗಹಯಯ ಜಿೇನದ ಯಕ್ಷಣಥ ಭಹಡಲ . ಇದ
ವಹಸನ ಭತ ು ಇತಯ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಸ್ಹಲಖಳಿಗಹಗಿ ದಥ ಯಥಮ ತುದಥ. ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ
ಯಯೇಜನನ ನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಸ್ಹಲ ಕಥ ಡ ರಿಗಥ ನಥೇಯವಹಗಿ ಸಣ ಕಥ ಡರ್ಹಖ ತುದಥ
ಅಥವಹ ಸ್ಹಲ ನಿೇಡಿದನ

ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಎಯಲ ಗಹಯನ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ

ಸ್ಹನನಪಿದಯಥ.
ii.

ಹೆಚಕಿತ್ತಿಯಕ ಟರ್ಮಯ ವಿಮೆ

ಹಥಷಯಥೇ ಷ ಚಿಷ ಂತಥ, ಯೇಜನಥಮ ಂದ ಸ್ಹವಿನ ಯಯೇಜನ ದಗಿಷ ತುದಥ, ಹಲ್ಲಸಿಮ
ಅಧಿಮ ಜಥ ತಥಗಥ ಹಥಚಹಚಖ ತುದಥ. ಮೊತು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೇರ್ಥ ಹಥೇಳಿದ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ನಿಖದಿತ ಯಭಹಣದ
ಭ ಲಔ

ಅಥವಹ

ಯಭಹಣನ ನ ಜಿೇ

ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ

ಹಥಚಚಳವಹಖಫಸ ದ .

ಮಹಾಮವಹಗಿ

ಭಕ

ಷ ಚಮಂಔ ವಥಚಚ ಏರಿಕಥ ಯಕಹಯ ಹಥಚಿಚಷ ತುದಥ. ಪಿಯೇಮಮಂ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ

ವಹಮಪಿು ಹಥಚಹಚದಂತಥ ಯಭಹಣನ ನ ಹಥಚಿಚಷ ತುದಥ.
iii. ಪ್ಪರೀಮಿಮಂಖಳ ವ್ಹಸಹತ್ತಯಂದಿಗೆ ಟರ್ಮಯ ವಿಮೆ
ಇನ ನ

ಭತಥ ುಂದ

ರಿೇತಿಮ

ಹಲ್ಲಸಿ

(ಬಹಯತದಲ್ಲಾ

ಸ್ಹಔಶ ಿ

ಜನಪಿಯಮ)

ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ

ವಹಸ್ಹತಿಯಂದಿಗಥ ಟಮ್ಾ ವಿಮೆ ಡಥದ ಕಥ ಂಡಿದಥ. ಈ ಯೇಜನಥಮನ ನ ಅನ
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮನ ನ ಅನ

/ ಅಳು

/ ಅಳು ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಂಡಿಲಾದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ತೃಪಿುಯಂದಿಗಥ

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗಥ ಇಯ ತುದಥ. ನಿಷ್ಂವಮವಹಗಿ ಹತಿಸಿದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹಥಚ ಚ ಔಂತ ಖಳನ ನ
ಭಯ ಔಳಿಸಿದ ಹಥ ಯತಹಗಿ ಷಭಹನ ಟಮ್ಾ ಅನಾಯಿಷ  ಎಂದ .
h) ಷ ಔಿ ಷನಿುವ್ೆೀವಖಳು
ಟಮ್ಾ ವಿಮೆಮನ ನ ಕಥಳಗಿನ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಹಥಚ ಚ ಯಷ ುತತಥಯಿಂದ ಹಿಡಿದಿಡಲ ಬಹವಿಷರ್ಹಗಿದಥ:
i.

ಎಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಯಕ್ಷಣಥ ಅಖತಮ ಕಥೇಲ ತಹತಹುಲ್ಲಔ, ಅಡಭಹನ ಬಿಡ ಖಡಥ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಅಥವಹ
ಊಹಹತಭಔ ಸ ಡಿಕಥ ಯಕ್ಷಣಥಗಥ

ii. ಉಳಿತಹಮ ಯೇಜನಥಗಥ ಹಥಚ ಚರಿ ೂಯಔವಹಗಿ, ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಹಥಚ ಚರಿ ಯಕ್ಷಣಥ ದಗಿಷಲ
ಫಫ ಮ  ರ್ಪೇಶಔ ಔಡಿಮೆ ಟಮ್ಾ ವಿಮೆಮನ ನ ತನನ ಅಲಂಬಿತರಿಗಹಗಿ ಫಥಳ್ಥಮ ತಿುಯ 
ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಕಥ ಳುಳುದ . ಶ್ಹವಾತ ಯೇಜನಥ ಕಥೈಗಥ ಔದಿದಹದಖ ರಿತಿಾಷಫಸ ದಹದ ಟಮ್ಾ
ವಿಭಹ ಯೇಜನಥಮನ ನ ಆಯೆುಮಹಗಿ ಷ ಚಿಷಫಸ ದ .
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iii.

ಟಮ್ಾ ಕರಿೇದಿ ಭಹಡ ಭತ ು ಉಳಿದಿದದನ ನ ಸ ಡಿಕಥ ಭಹಡ " ತತಾಶ್ಹಷರದ ಬಹಖವಹಗಿ,
ಕಥ ಳುಳ ಯಕ್ಷಣಥಗಹಗಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿಯಿಂದ ಅಖೆದ ವಿಭಹ ಟಭಾನ ನ ಭಹತಯ ಕಥೇಳುತಹುನಥ ಭತ ು
ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ರಿಣಹಭವಹದ ಮತಹಮಷನ ನ ಫಥೇಯಥ ಹಥಚ ಚ ಆಔಶಾಔ ಫಂಡವಹಳ ಆಯೆುಯಿಯ 
ಔಡಥ ಸ ಡಿಕಥ ಭಹಡ ತಹುನಥ. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಷಸಜವಹಗಿ ಇಂತಸ ಫಂಡವಹಳ ಸ ಡಿಕಥಮಲ್ಲಾ
ಳಗಥ ಂಡಿಯ  ಅಹಮಖಳ ಬರಿಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.

i)

ರಿಖಣನೆಖಳು

ಫೆಲ್ೆಮ ಮತಿ ಷ್ಧಹಯತಮಔ ಲ್ಹಬ ಟರ್ಮ೯ ವಿಭಹ ಯೀಜನೆಖಳಲ್ಲಾ ಹರಥಮಿಔ ಆಧಹಯವ್ಹಗದೆ. ಇದನ ನ
ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ನವಿೇಔರಿಷಫಸ ದಹದ ಟಮ್೯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಕಹಣಫಸ ದ ಅು
ತಭಭ ಭಟಿದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಷಸತಿಾಖಳಿಗಿಂತ ಅಖೆ.
ಇಂತಸ ಂದ ಶಾದ ಅಧಿಮ ಯೇಜನಥ ಷಭಸ್ಥಮ ಏನಥಂದಯಥ ಭಯಣ ಯಭಹಣದ ವಥಚಚ ಮಸಿ್ನ
ಜಥ ತಥ ಏಯ ತುದಥ ಎಂಫ ದ . ಅು ಕಥೇಲ ಅರ್ಹಧಿಮ ವಿಭಹ ಯೇಜನಥ ವಹಮಪಿುಮಡಿ ಹಥ ಂದಿದರಿಗಥ
ಆಔಶಾಔವಹಗಿಯ ತುವಥ.
ರಭಕಕ
ಟರ್ಮ೯ ಯೀಜನೆಖಳ ಮಿತ್ತಖಳು
ಅದಥೇ ಷಭಮದಲ್ಲಾ, ಫಫನ ಟಮ್೯ ವಿಮೆಮ ಯೇಜನಥಖಳ ಮತಿಮನ ನ ಅರಿತ ಕಥ ಂಡಿಯಫಥೇಔ .
ಮಹವಹಖ ವಿಮೆ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳ ಉದಥದೇವ ಶ್ಹವಾತವಹಖ ತುದಥ ಆಖ ಯಭ ಕ ಷಭಸ್ಥಮ ಉದಬವಿಷ ತುದಥ
ಭತ ು ಜಿೇವಿಮೆ ಯಕ್ಷಣಥಮ ಅಖತಮ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಧಿಗಿಂತ ಮೇರಿ ವಿಸ್ಹುಯವಹಖ ತುದಥ. ಟಮ್೯
ಭ ಕಹುಮಗಥ ಂಡ ನಂತಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ವಿಭಹಯೇಖಮವಿಲಾದಿಯಫಸ ದ ಭತ ು ಆದದರಿಂದ 65
ಅಥವಹ 70 ಯ ಮಸಿ್ನಲ್ಲಾ ಹಥ ಷ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಡಥಮಲ ಸ್ಹಧಮವಹಖ ುದಿಲಾ. ಮಕ್ಟುಖಳು,
ಟಮಾನಲ್ ಖಹಯಿರ್ಥಯಿಂದ ಷವಥತದ ವಿಯ ದಧ ತಭಭ ಷಂತುನ ನ ಷಂಯಕ್ಷಿಷ  ಉದಥದೇವದಿಂದ ಶ್ಹವಾತ
ಯೇಜನಥಖಳನ ನ ಸ ಡ ಔ ಯ , ಅಥವಹ ಹಿಂದಥ ಉಯಿಲನನ ನ ಬಿಡ ುದ . ಟಮ್ಾ ಬಯಸ್ಥ ಇಂತಸ
ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷದಥ ಇಯಫಸ ದ .
2. ಷಂೂಣ೯ ಜೀ ವಿಮೆ
ಟಮ್೯ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಬಯಸ್ಥಮ ಉದಹಸಯಣಥಖಳು, ಯಕ್ಷಣಥ ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಷಭಮದ
ಅಧಿಗಥ ಲಬಮವಿಯ ತುದಥ, ಷಂೂಣ೯ ಜಿೇ ವಿಮೆ ಶ್ಹವಾತ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಂದ
ಉದಹಸಯಣಥಮಹಗಿದಥ. ಫಥೇಯಥ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಹಥೇಳುುದಹದಯಥ ಯಕ್ಷಣಥ ಮಹುದಥೇ ನಿದಿಾಶಿ ಅಧಿಯಿಲಾ ಆದಯಥ
ವಿಮೆಗಹಯಯಕ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದಹಖ ಪ್ಪ್ಕೆ ಂಡ ಭಯಣ ರಯೀಜನನಕು ಹತ್ತಷಲಕ ು್ತಹಿನೆ,
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ಮಹವ್ಹಖಲ್ಹದಯ

ಸಹು ಎದಕಯಹಖಫಸಕದಕ. ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನ ನ ಜಿೇನಮಾಂತ ಅಥವಹ ನಿಖಧಿತ

ಅಧಿಮಯಥಗಥ ಭಹಡಫಸ ದ ಅದ ಸಿೇಮತವಹಗಿಯ ತುದಥ ಭತ ು ಜಿೇವಿತಹಧಿಗಿಂತ ಔಡಿಮೆ ಇಯ ತುದಥ.
ಷಂೂಣ೯ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳು ಟಮ್೯ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನ ನ ಹಥಚಥಚೇ ಇಯ ತುವಥ, ಷಂೂಣ೯
ಜಿೇ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಭಹಡಿದನ ಭಯಣದಯಥಖ
ಸ್ಹವಿನ

ಅನ ಔ ಲಖಳನ ನ

ಷಂದಹಮ

ಚಹಲ್ಲುಮಲ್ಲಾಯ ತುದಥ ಆದದರಿಂದ ಇದನ ನ ಮಹವಹಖಲ
ಭಹಡಲ

ವಿನಹಮಷಗಥ ಳಿಷರ್ಹಗಿದಥ. ನಂತಯ ವಿಮೆ ಔಂನಿಮ

ವಿನಹಮಷಗಥ ಳಿಷರ್ಹಗಿದಥ.

ಉಳಿಮಲ

ಪಿಯೇಮಮಂ ರಿಂದ ಅಖತಮವಿಯ  ಸಣನ ನ

ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳತುದಥ, ಟಮ್೯ ವಿಮೆಮ ವಥಚಚ ೂಯಥೈಷಲ , ಫಹಕ್ರ ಸಣನಕು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಯವ್ಹಗ ಸ ಡಿಕೆ
ಭಹಡಫಸಕದಕ. ಇದನಕು ಸಣ ಭೌಲಯ ಎಂದಕ ಔಯೆಮಲ್ಹಖಕತಿದೆ. ಫಫನಿಗಥ ತ ತ ಾ ಸಣ ಫಥೇಕಹದಹಖ ಂದ
ಹಲ್ಲಸಿಯಿಂದ ಸ್ಹಲದ ಯ ದಲ್ಲಾ ನಖದನ ನ ಡಥಮಫಸ ದ , ಅಥವಹ ಅನ ತನನ ನಖದ ಭೌಲಮಕಥು
ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಪಿಸಿಔ ಡ  ಭ ಲಔ ಡಥಮಫಸ ದ .
ಫಹಕ್ಟಯಿಯ 

ಸ್ಹಲಖಳ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ

ಸ್ಹಲದ

ಯಭಹಣ

ಭತ ು

ಫಡಿಸಮನ ನ

ಗಥ ತ ುಡಿಸಿದ

ಪರ್ಹನ ಬವಿಖಳಿಗಥ ಭಯಣದ ನಂತಯ ಭಹಡರ್ಹದ ಹತಿಯಿಂದ ಔಡಿತ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಷಂೂಣ೯

ಜೀ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಔಕಟಕಂಫದ ಭಕಕಯ ಆದಹಮ ಖಳಿಷಕರಿಗೆ ಂದಕ ಉತಿಭ

ಯೀಜನೆಮಹಗದೆ

ಭತಕಿ ಅಕಹಲ್ಲಔ ಭಯಣದ ಷಂದಬಯದಲ್ಲಾ ಮಹುದೆೀ ಸಣಕಹಸಿನ ಅಸಿೆಯತೆಯ್ದಂದ

ಪ್ಪರೀತ್ತಹತರಯನಕು ಯಕ್ಷಿಷಲಕ ಫಮಷಕತಹಿನೆ. ಈ ಮಕ್ಟುಮ ಷಂೂಣ೯ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಹಥಚಿಚನ
ಔಂತ ಖಳನ ನ ಸಿಥಯವಹಗಿ ಭತ ು ದಿೇಗಾಕಹಲದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ನಿಾಹಿಷಲ ಸ್ಹಧಮವಹಖ ತುದಥ, ಭತ ು
ಅನ ಸ್ಹವಿನ ಯಯೇಜನ ಹತಿ ಭಹಡಫಸ ದಹದ ಂದ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಫಮಷ ತಹುನಥ,
ರಿಖಣಿಷದಥ ಅನ / ಅಳು ಭಯಣಹನಂತಯ, ಫಥೇಕಹದಲ್ಲಾ, ನಿೃತಿು ನಂತಯದ ಅಖತಮಖಳಿಗಹಗಿ ಷಂೂಣ೯
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ದ ಡಿಸನ ನ ಫಳಷಲ ಸ್ಹಧಮವಹಖ ತುದಥ.
ಷಂೂಣ೯

ಜಿೇ ವಿಮೆ ಭನಥಮ ಉಳಿತಹಮದಲ್ಲಾ ಂದ ಯಭ ಕ ಹತಯನ ನ ಹಿಷ ತುದಥ ಭತ ು

ಷೃಷ್ಟ್ಿಷ  ಷಂತುನ ನ ಭ ಂದಿನ ಪಿೇಳಿಗಥಗಥ ಗಹಾಯಿಷ ತುದಥ. ಅದಯ ಕರಿೇದಿ ನಡಥಷ  ಯಭ ಕ
ಉದಥದೇವು

ಆಸಿು

ಆಗಿದಥ

-

ಫಮಕಥ

ಫಫಯ

ೂವಹಾಜಿಾತದಿಂದ

ಬವಿಶಮದ

ಪಿೇಳಿಗಥಖಳಿಗಥ

ಬಿಟ ಿಹಥ ೇಖ ಂತಸದ . ಜಿೇ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಭಔುಳ ಔ ಟ ಂಫಖಳ ನಡ ವಥ ಭಔುಳ್ಥೄ ಂದಿಗಿನ
ಭಹಲ್ಲೇಔತಾ ಭತ ು ಔ ಟ ಂಫ ಫಗಥೆ ಹಥಚಿಚನ ಕಹಳಜಿ, ಭತುಶ ಿ ಈ ಉದಥದೇವದಿಂದ ಕಚಿತಡಿಷ ತುದಥ.
3. ಎಂಡೆ ೀಮೆಂಟ್ ಬಯಸೆ
ವಹಷುವಹಗಿ ಎಂಡಥ ೇಮೆಂಟ್ ಬಯಸ್ಥ ಂದ ಎಯಡ ಯೇಜನಥಖಳ ಷಂಯೇಜನಥಮಹಗಿದಥ:
 ಟಮ್೯ ವಿಮೆ ಯೇಜನಥಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದನ ಭಯಣದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ
ಮೊತುದ ಷಂೂಣಾ ಸಣ ಕಥ ಡ ತಹುಯಥ
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 ವ ದಧ ಎಂಡಥ ೇಮೆಂಟ್ ಯೇಜನಥಮಲ್ಲಾ ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ವಿಮೆದಹಯ ಅಧಿಮ ಅಂತಮದಯಥಖ
ಫದ ಔ ಳಿದಿದದಯಥ ಈ ಮೊತುನ ನ ಕಥ ಡ ತುದಥ.
ಈ ಉತ್ನು ಸಹವಿನ ನಂತಯದ ರಯೀಜನ ಹಹಖ

ಫದಕಕ್ರದಹಿಗನ ಎಯಡ

ಅಂವಖಳನಕು ಹೆ ಂದಿದೆ.

ಆರ್ಥಾಔ ದೃಷ್ಟ್ಿಕಥ ೇನದಿಂದ, ಂದು ಔಡಿಮೆಮಹಖ  ಟಮ್೯ವಿಮೆ ಭತ ು ಹಥಚಹಚಖ  ಸ ಡಿಕಥ ಅಂವದ
ಷಂಯೇಜನಥಮಹಗಿದಥ. ಹಲ್ಲಸಿ ಔಡಿಮೆಮದಹಗಿದಿಯಥ, ಫಂಡವಹಳ ಅಂವ ದಥ ಡಸದಹಗಿಯ ತುದಥ.
ಟಮ್೯ ಭತ ು ಸ ಡಿಕಥ ಅಂವಖಳ ಷಂಯೇಜನಥಮ ಷಂೂಣಾ ಜಿೇನ ಭತ ು ಇತಯ ನಖದ ಭೌಲಮದ
ಂದಖಳಲ್ಲಾಮ

ಷಸ ಇಯ ತುವಥ. ಆದಹಖ ಮ ಹಥಚಹಚಗಿ ಇದನ ನ ಎಂಡಥ ೇಮೆಂಟ್ ಬಯಸ್ಥಮ ಔಯಹಯ ಖಳ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಹಮಖಹಮನಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಈ ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಸಣದ ನಿದಿಾಶಿ ಮೊತು ಷಂಖಯಹಿಷಲ ಇದ
ರಿಣಹಭಕಹರಿ ವಹಸನನಹನಗಿ ಭಹಡಿದಥ.
ಎಂಡಥ ೇಮೆಂಟ್, ಭ ಕಮವಹಗಿ ಂದ ಉಳಿತಹಮ ಕಹಮಾಔಯಭವಹಗಿದಥ, ಇದ ಅಕಹಲ್ಲಔ ಆಔಸಿಭಔ ಭಯಣದ
ವಿಯ ದಧ ವಿಮೆ ನಿಫಂಧನಥಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಿಷಲಟಿಿದಥ. ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಇದಯ ಂದ ಫಥೇಡಿಕಥ ಉಳಿತಹಮ
ಕಹಮಾಔಯಭದಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಔಲ್ಲಷ  ಭ ಲಔ ಂದ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಸಣಕಹಷ ಯೇಜನಥಖಳನ ನ ನಿಶ್ಚಚತತಥಮ
ಕಥ ಡ  ಉಔಯಣವಹಗಿದಥ. ಎಂಡಥ ೇಮೆಂಟ್ ಷ ಯಕ್ಷಿತ ಭತ ು ಔಡಹಸಮ ಉಳಿತಹಮ ಕಥ ಯೇಢಿೇಔಯಣ
ವಿಧಹನನ ನ ದಗಿಷ ತುದಥ. ಜಹಖಯ ಔ ಸ ಡಿಕಥ ಭತ ು ಆಸಿು ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ ನಿಾಸಣಥ ಷ ಯಕ್ಷತಥಮನ ನ
ನಿೇಡ ತುದಥ, ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಅಯಥ ಔಡಹಸಮ ಖ ಣ ಉಳಿಷಲ ರ್ಪಯೇತಹ್ಸ ನಿೇಡ ತುದಥ.
ಜನಯ

ಎಂಡಥ ೇಮೆಂಟ್ ಯೇಜನಥಖಳನ ನ ೃದಹಧಮದ ವಿಯ ದಧ ದಗಿಷ  ಕಚಿತ ವಿಧಹನವಹಗಿ

ಕರಿೇದಿಷ ತಹುಯಥ ಅಥವಹ ನಿದಿಾಶಿ ಉದಥದೇವಖಳನ ನ ೂಯಥೈಷ  ಷಲ ವಹಗಿ ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಶ್ಚಕ್ಷಣ ನಿಧಿ
ಹಥ ಂದಿಯ ುದ 15 ಶಾಖಳ ಕಥ ನಥಮಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಫಫಯ ಹಥಣ ಣಭಔುಳ ಭದ ವಥ ವಥಚಚ ೂಯಥೈಷ 
ನಿಧಿಮಹಗಿ. ಮಹುದಥೇ ಈ ಉದಥದೇವಖಳ ಜಥ ತಥ ಆಟ ನಡಥಮ ುದಿಲಾ. ಅುಖಳನ ನ ಕಂಡಿತವಹಗಿ
ನಿಾಹಿಷಫಥೇಔ .
ಇದ ಂದ ಅಡಭಹನದ (ಷತಿ) ಸ್ಹಲನ ನ ಹತಿಷಲ ಭಹದರಿಮ ಸ್ಥೇವಥಮಹಗಿದಥ. ಕಥೇಲ ಸ್ಹವಿನ
ಕಹಯಣದಿಂದ ಸ್ಹಲದ ಭಯ ಹತಿಮ ಅನಿಶ್ಚಚತತಥ ವಿಯ ದಧ ಯಕ್ಷಣಥ ದಗಿಷ ತುದಥ ಆದಯಥ ಎಂಡಥ ೇಮೆಂಟ್
ಭ ಂದ ಯಥಮ ತುದಥ ಅಷಲನ ನ ಹತಿಸಿದಯಥ ಸ್ಹಕಹಖ ತುದಥ.
ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಮತಮಮ ಉಳಿತಹಮ ಸ್ಹಧನವಹಗಿ ಉತಥುೇಜಿಷರ್ಹಗಿದಥ.

ಬವಿಶಮಕಥ ುೇಷುರ ಹಥಚ ಚರಿ

ಆದಹಮನ ನ ಯತಿ ತಿಂಖಳು / ತಥೈಭಹಸಿಔ / ಶಾದ ಉಳಿಷ  ಭಹಖಾ ಸ ಡ ಔ ತಿುಯ 
ಎಂಡಥ ೇಮೆಂಟ್ ಂದ ಉಮ ಔು ಯತಿಹದನಥ ಫಳಷಲಡ ತುದಥ.
ಯೀಜನೆಮನಕು ಆಔಶಯಔವ್ಹಗ ಏಕೆಂದಯೆ ತೆರಿಗೆ ಉದೆಿೀವಖಳಿಗಹಗ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂಖಳ ಔಡಿತಕೆು ಅಕಹವ
ಭಹಡಲ್ಹಖಕತಿದೆ.
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ಇನ ನ ಬಹಯತಿೇಮ ಷನಿನವಥೇವದಲ್ಲಾ ಭತಥ ುಂದ

ಯತಿಹದನಥ ವಿವಹಹಿತ ಭಹಿಳ್ಥಮಯ ಆಸಿು ಕಹಯಿದಥ

(MWPA) ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ನ೦ಬಿಕಥ ಹಲ್ಲಸಿ ಇರಿಷಲ ಸ್ೌಲಬಮ ಫಂದಿದಥ - ಸಣನ ನ ಹಲ್ಲಸಿ ಪರ್ಹನ ಬವಿಗಥ
ಭಹತಯ ಹತಿಷಫಥೇಔ , ಹಿೇಗಥ ವಿಮೆ ಆಸಿು ಮೆೇರ್ಥ ಎರ್ಹಾ ಸ್ಹಲದಹತಯ ಸಔ ು ವಿಯ ದಧ ಯಕ್ಷಣಥ ಡಥದಿಯ ತಹುನಥ.
ಅಂತಿಭವಹಗಿ ಅನಥೇಔ ಎಂಡಥ ೇಮೆಂಟ್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು 55-65 ಮಸಿ್ನಲ್ಲಾ ಭಹಮಚ ರ್ ಆಖ ತುವಥ, ಮಹವಹಖ
ವಿಮೆದಹಯ ತನನ ನಿೃತಿುಮ ಯೇಜನಥ ಭಹಡ ವಹಖ ಭತ ು ಕಥಲು ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ನಿೃತಿು ಉಳಿತಹಮಖಳ
ಇತಯ ಭ ಲಖಳಿಗಥ ಉಮ ಔು ೂಯಔವಹಗಿಯ ತುವಥ.
a) ವ್ೆೈವಿಧಯಖಳು
ಎಂಡಥ ೇಮೆಂಟ್

ಬಯಸ್ಥ

ಕಥಲು

ವಥೈವಿಧಮಖಳನ ನ

ಹಥ ಂದಿದಥ,

ಅುಖಳನ ನ

ಕಥಳಔಂಡಂತಥ

ವಿರಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
i.

ಭನಿ ಫಹಯಟ್ ಹಾನ್

ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಎಂಡಥ ೇಮೆಂಟ್ ಯೇಜನಥಖಳ ಜನಪಿಯಮ ವಥೈವಿಧಮಭನಿ ಫಹಮಕ್ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದಥ. ಇದ
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಂದ ಎಂಡಥ ೇಮೆಂಟ್ ಯೇಜನಥಮಹಗಿದ ದ ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಂದ ಬಹಖನ ನ
ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಕಹಲ ಕಹಲಕಥು ಔಂತ ಖಳಲ್ಲಾ ವಹಸಿಗಥ ಅಕಹವ ಭಹಡಿ ಕಥ ಡ ತುದಥ ಭತ ು ಆಶ್ಹಾಸಿಸಿದ
ಮೊತುದ ಫಹಕ್ಟ ಅಧಿಮ ಅಂತಮದಲ್ಲಾ ಕಥ ಡ ತುದಥ.
ಉದಹಸಯಣೆ
20 ಶಾಖಳ ಂದ ಭನಿ ಫಹಮಕ್ ಹಲ್ಲಸಿ ವಿಭಹ ಮೊತುದ 20% ದಗಿಷಫಸ ದ ಫದ ಔ ಳಿದ
ಯಯೇಜನವಹಗಿ ಕಥ ನಥಮ 5, 10 ಭತ ು 15 ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಹತಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ಫಹಕ್ಟ 40%ನ ನ
20 ನಥೇ ಶಾ ೂಣಾ ಅಧಿಮ ಅಂತಮದಲ್ಲಾ ಹತಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ವಿಮೆದಹಯ 18 ನಥೇ ಶಾದ ಕಥ ನಥಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹನನಪಿದಯಥ, ೂಣಾ ವಿಭಹ ಮೊತುು ಭತ ು
ರ್ಹಬಹಂವನ ನ ಸ್ಥೇರಿಸಿ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ, ವಹಷುವಹಗಿ ರಿಖಣಿಷದಥ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಭ ಕಫಥರ್ಥಗಿಂತ
60% ಂದ ಯಯೇಜನನ ನ ಸಣ ಈಗಹಖರ್ಥೇ ಡಥದಿಯ ತಹುಯಥ.
ಈ

ಯೇಜನಥಖಳು,

ಅುಖಳ

ನಖದಿೇಔಯಣದ

(ಸಣ

ವಹಸ್ಹತಿ)

ಅಂವದಿಂದಹಗಿ

ಫಸಳ

ಜನಪಿಯಮವಹಗಿವಥ, ಇದ ಅುಖಳಿಗಥ ಅಲ ಭತ ು ಭಧಮಭಹಧಿ ಅಖತಮಖಳನ ನ ೂಯಥೈಷ  ಉತುಭ
ವಹಸನಖಳ್ಹಗಿವಥ. ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಈ ನಡ ವಥ ಮಹುದಥೇ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಮಕ್ಟು
ಭಯಣಿಸಿದಹಖ ೂಣಾ ಸ್ಹವಿನ ಯಕ್ಷಣಥ ಲಬಮವಿದಥ.
ii. ಹರ್ ಭತಕಿ ನಹನ ಹರ್ ಯೀಜನೆಖಳು
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"ಹರ್" ಎಂಫ ದ ವಿಮೆಗಹಯಯ ರ್ಹಬಖಳಲ್ಲಾ ಬಹಖಹಿಷ  ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.
ಭತಥ ುಂದಥಡಥ - "ನಹನ್ ಹರ್" ರ್ಹಬಖಳಲ್ಲಾ ಬಹಗಿಮಹಖದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಯತಿನಿಧಿಷ ತುವಥ. ಎಯಡ
ವಿಧಖಳು ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಜಿೇವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಇಯ ತುವಥ.
ಎರ್ಹಾ ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಯೇಜನಥಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ಷಂಖಯಹಿಷಲಟಿ ಜಿೇನದ ಸಣ, ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗಥ
ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ

ಪಿಯೇಮಮಂ

ಸಣದಲ್ಲಾ

ಭಹಡಲಟಿ,

ಬಿಗಿ

ನಿಮಂತಯಣ

ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣಥಮಲ್ಲಾ

ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷ ತುವಥ, ನಿಖದಿತ ಷ ತಯಖಳಿಗಥ ಅನ ಸ್ಹಯವಹಗಿ, ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗಥ ಫಥಳಣಿಗಥಮ
ಂದ ಬಹಖ ಅಥವಹ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಷೃಷ್ಟ್ಿಸಿದ ಹಥಚ ಚರಿ ಬಯಸ್ಥಮ ಹಲ , " ರ್ಹಬದ ಜಥ ತಥಗಿನ
ಯೇಜನಥಖಳು" ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಬಹಖಹಿಷದ ಉತನನಖಳನ ನ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವಥೇದಿಕಥಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಂದ

ನಹನ್ ಲ್ಲಂಕ್

ವಥೇದಿಕಥಮಲ್ಲಾ ದಗಿಷಫಸ ದಹಗಿದಥ. ಈ ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ, ನಹು ನಹನ್ ಲ್ಲಂಕ್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗಥ
ಷಂಫಂಧಟಿದನ ನ ತಿಳಿದ ಕಥ ಳ್ಥೄ ಳೇಣ. ಂದದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ರ್ಹಬವಿಲಾದ
ಯೇಜನಥಖಳಲ್ಲಾ ಯಯೇಜನಖಳು ಸಿಥಯ ಭತ ು ಖಹತಿಯಮಹಗಿಯ ತುವಥ ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಈ
ಯಯೇಜನಖಳ ಅಸಾತಥ ಡಥದಿಯ ತಹುನಥ ಭತ ು ಮಹುದಥೇ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಫಫ ಮಕ್ಟು ಯತಿ ಶಾ ವಿಭಹ ಮೊತುದ 2% ಕಚಿತವಹಗಿ ದಗಿಷ  ಇತ ು ಶಾಖಳ ಎಂಡಥ ೇಮೆಂಟ್
ಯೇಜನಥಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯಫಸ ದ ಜಥ ತಥಗಥ, ಇದರಿಂದ ಮೆಚ ರಿಟಿ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಆಶ್ಹಾಸಿಸಿದ ಮೊತುದ
ಜಥ ತಥಗಥ ಟ ಿ ಆಶ್ಹಾಸಿಸಿದ ವಿಭಹ ಮೊತುದ 40%.
ಐ.ಆ

ಎ. ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಬಹಖಹಿಷದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಹಥ ಷ ಭಹಖಾದಶ್ಚಾ ಷ ತಯಖಳು, ಈ

ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗಹಗಿ ದಗಿಷಲ ನಿದಿಾಶಿ ಗಟನಥ ಷಂಬವಿಷ ುದನ ನ ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ ಯಯೇಜನಖಳನ ನ
ಷಶಿವಹಗಿ ಮೊದರ್ಥ ಹಥೇಳುುದ ಭತ ು ಮಹುದಥೇ ಷ ಚಹಮಂಔದ ಭಹನದಂಡಕಥು ಲ್ಲಂಕ್ ಭಹಡ 
ಹಹಗಿಲಾ.
ಹಹಗಥಯೆೇ ಹಥಚ ಚರಿ ಮಹುದಥೇ ಯಯೇಜನಖಳನ ನ, ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ನಿಮಮತವಹಗಿ
ಖಳಿಸಿದ, ಷಶಿವಹಗಿ ಮೊದರ್ಥ ಹಥೇಳಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ಮಹುದಥೇ ಷ ಚಹಮಂಔದ ಭಹನದಂಡಕಥು
ಲ್ಲಂಕ್ ಭಹಡ  ಹಹಗಿಲಾ. ಅಂದಯಥ ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ದಥ ಯಔ  ರಿಟನನಾನ ನ ಹಲ್ಲಸಿ ಆಯಂಬದರ್ಥಾ
ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫಥೇಔ ಎಂದಥಾ. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ನಿಾಳ ರ್ಹಬ ರ್ಥಔು ಭಹಡಫಸ ದ ಭತ ು ಇತಯ
ಭಹಖಾಖಳ ಜಥ ತಥ ಹಥ ೇಲ್ಲಸಿ ಹಲ್ಲಸಿ ವಥಚಚನ ನ ನಿಣಾಯಿಷಫಸ ದ .
iii. ಬಹಖಹಷಕ (Par) ಅಥವ್ಹ ಲ್ಹಬದ ಯೀಜನೆಖಳು
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ರ್ಹಬದ ಅಥವಹ ಖಹತರಿಮ ಯೇಜನಥಖಳು ಇಲಾದಥ ಭಿನನವಹಗಿ, ಈ ಯೇಜನಥಖಳು ರ್ಹಬದಲ್ಲಾ
ಬಹಖಹಿಷಲ ಅಕಹವ ಹಥ ಂದಿವಥ. ರ್ಹಬ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಇತಯರಿಗಿಂತ ಹಥಚಿಚನ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹಥ ಂದಿವಥ.
ರ್ಹಬಖಳನ ನ ಫಥ ೇನಷ ್ಖಳ್ಹಗಿ ಅಥವಹ ಡಿವಿಡಥಂಡ ಖಳ್ಹಗಿ ಕಥ ಡಫಥೇಕಹಖ ುದ . ಫಥ ೇನಷ ್ಖಳನ ನ
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ುನಯಹತಾನಹ ಫಥ ೇನಷ ್ಖಳ್ಹಗಿ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ. ಅುಖಳನ ನ ವಿಭಹ ಮೊತುದ
ಯಭಹಣದಂತಥ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷರ್ಹಖ ತುದಥ (ಉದಹ. ಯತಿ ಸ್ಹವಿಯ ಯ .ಗಥ ಯ . 70 ವಿಭಹ ಮೊತುದ) ಭತ ು
ಹಥಚ ಚರಿ ರ್ಹಬಖಳ್ಹಗಿ (ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಕಹಯಧಿಮ ಕಥ ನಥಮಲ್ಲಾ, ಸ್ಹವಿನಿಂದಹಖ ಅಥವಹ ಭ ಕಹುಮ
ಅಥವಹ ಷಯಥಂಡರ್) ಂದ ುನಯಹತಾನಹ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಕಥ ಡರ್ಹಖ ುದ .
ುನಯಹತಾನಹ ರ್ಹಬಹಂವಖಳ ಹಥ ಯತಹಗಿ ಮೆಭ ಲಖತಿುಷರ್ಹದ, ಖಹತಿಯಮಹಗಿಯ ತುದಥ, ವಿಮೆಗಹಯಯ
ಟಮಾನಲ್

ಫಥ ೇನಷ ್ಖಳನ ನ

ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷಫಸ ದ .

ಇು

ವಿಮೆಗಹಯನ

ಖಳಿಸಿದ

ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ

ಖಳಿಕಥಮಹಗಿಯ ತುದಥ ಭತ ು ಅುಖಳ ಬಯಸ್ಥ ಇಯ ುದಿಲಾ.
ಟಮಾನಲ್ ಫಥ ೇನಷ ್ಖಳನ ನ ಬಹಖಹಿಷ  ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಜಥ ತಥ ಸಂಚಿಕಥ ಳುಳ ಸ್ಹಧನವಹಗಿ
ಅಭಿೃದಿಧಡಿಷರ್ಹಯಿತ , ಭಹಯ ಔಟಥಿಖಳಲ್ಲಾ ಮ ನಥೈಟಥಡ್ ಕ್ಟಂಖಸಮ್ ನಲ್ಲಾ ಸ ಡಿಕಥ ಭ ಲಔ ಖಳಿಸಿದ
ದಥ ಡಸ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಖಳಿಕಥಮನ ನ ಡಥಮರ್ಹಯಿತ . ಅುಖಳನ ನ ಬಹಯತ ಭತ ು ಇತಯಥ ಸಲು
ಅಭಿೃದಿಧಶ್ಚೇಲ ಭಹಯ ಔಟಥಿಖಳಲ್ಲಾ ಅಳಡಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಭಹಹತ್ತ
ಲ್ಹಬದ ಬಹಖಹಷಕವಿಕೆಮ ಲ್ಹಬಹಂವ ವಿಧಹನ
ಅಮೆೇರಿಕಹದ ಕಥಲು ಇತಯ ಭಹಯ ಔಟಥಿಖಳಲ್ಲಾ ರ್ಹಬನ ನ ರ್ಹಬಹಂವ ಯ ದಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕಥ ಳಳರ್ಹಖ ತುದಥ.
ರ್ಹಬಹಂವ ನಿೇಡಲ ಎಯಡ ವಿಧಹನಖಳನ ನ ಅನ ಷರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
i.

ಹಯಂರಿಔ ಭಹದರಿ "ಪ್ರೀಟೆ ್ೀಯಲ್ಲಯೀ ವಿಧಹನ" ಆಗಿತ .ು ಇಲ್ಲಾ ರ್ಪೇಟಥ ಪೇಾಲ್ಲಯೇ ಮೆೇರ್ಥ
ಔಂನಿ ಹಥ ಂದಿಯ  ಟ ಿ ಫಂಡವಹಳ ಮೆೇರ್ಥ ರ್ಹಬ ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಯಿತ

ಭತ ು ಎರ್ಹಾ

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗಥ ಬಹಗಿಷಫಸ ದಹದ ಹಥಚ ಚರಿ ಹಲನ ನ ಕಥ ಡರ್ಹಯಿತ . ಇತಿುೇಚಥಗಥ ಷಂಖಯಸವಹದ
ಹಿಂದಿನ ಶಾಖಳಲ್ಲಾನನ ಔಂನಿಮ ಸ ಡಿಕಥ ಎಂದ ಸಣದ ಮೆೇರ್ಥ ಷಂಹದಿಸಿದ ಮತಹಮಷನ ನ
ಅರಿಮಲ ಮಹುದಥೇ ಯಮತನನ ನ ಭಹಡರ್ಹಖಲ್ಲಲಾ. ರ್ಪೇಟಥ ಪೇಾಲ್ಲಯೇ ವಿಧಹನ ರ್ಹಬದ
ದಯಖಳನ ನ ಂದಥ ತಥಯನಹಗಿ ಭಹಡಿ ಕಹರ್ಹನಂತಯದಲ್ಲಾ ಸಿಥಯವಹಗಿಯ ಂತಥ ಭಹಡಿದಥ. ಇದ
ಕಹರ್ಹನಂತಯದಲ್ಲಾ ಅಹಮಖಳನ ನ ಷಂಚಮನ ತತಾ ಅನಾಯಿಷ ತುದಥ ಭತ ು ಏಔಯ ದ
ುನಯಹತಾನಹ

ಫಥ ೇನರ್ಸ

ಮಹಂತಿಯಔ

ಈ

ನಿಟಿಿನಲ್ಲಾ

ಸ್ಹಔಶ ಿ

ಹಥ ೇಲ ತುದಥ.

ಇದ

ಕಹರ್ಹನಂತಯದಲ್ಲಾ ಅಹಮಖಳನ ನ ಷಂಚಯಿಷ  ತತಾ ಅನಾಯಿಷ ತುದಥ ಭತ ು ಈ ನಿಟಿಿನಲ್ಲಾ
ುನಯಹತಾನಹ ಫಥ ೇನರ್ಸ ಮಹಂತಿಯಔ ಮಸ್ಥಥಗಥ ಏಔಯ ದಹದಗಿದಥ.
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ii. ಎಯಡನಥೇ ವಿಧಹನು "ರಷಕಿತ ಸಣದ ವಿಧಹನ". ಇಲ್ಲಾ ಆದಹಮ ಸ ಡಿಕಥ ಮಹವಹಖ ಆಗಿದಥ ಭತ ು
ಫಂಡವಹಳ ಭಹಡಿದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಡಥದ ಫಥರ್ಥ ಮೆೇರ್ಥ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ. ಇದನ ನ ವಿಬಜಿತ
ಅಥವಹ ಸ ಡಿಕಥಮ ತಡಥಹಿಡಿಮ ವಿಕಥ ವಿಧಹನ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ ಏಕಥಂದಯಥ ವಿವಿಧ ಸ ಡಿಕಥಮ
ವಿಬಜನಥಖಳು ವಿವಿಧ ಆದಹಮಖಳನ ನ ಡಥಮ ತುವಥ.
ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔತಥ ಜಥ ತಥಗಥ ರ್ಹಬದ (ಬಹಖಹಿಷ ) ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಜಿೇನ ಔಚಥೇರಿಮ ಸ ಡಿಕಥ
ಕಹಮಾಕ್ಷಭತಥಗಥ ಕಥಲು ಷಂಔಾನ ನ ದಗಿಷ ತುವಥ. ಆದಯಥ ಷಂಔಾ ನಥೇಯವಹಗಿಯ ುದಿಲಾ. ಮಹುದನ ನ
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಫಥ ೇನರ್ಸ ಭ ಲಔ ರ್ಹಬದ ನಿಧಿಖಳ ಆಸಿುಖಳು ಭತ ು ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಖಳ (ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ವಹಷ್ಟ್ಾಔ) ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔ ಭೌಲಮಭಹನದ ಮೆೇರ್ಥ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ.
ಹೆಚಕಿರಿ ಮೆೀಲ್ೆ ಘ ೀಷ್ಟಸಿದ ಭೌಲಯಭಹನನಕು ರಿಖಣನೆಗೆ ತೆಗೆದಕಕೆ ಳುಲ್ಹಗದೆ ಊಹೆಖಳು ಭತಕಿ
ಅಂವಖಳು ಭೌಲಯಭಹನದ ವಿಭಹಖಣಔಯಯ ಮೆೀಲ್ೆ ಅಲಂಬಿತವ್ಹಗಯಕತಿದೆ.

ಹಥಚ ಚರಿಮನ ನ

ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಸಿದ ನಂತಯೂ, ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ನಡ ವಿನ ಸಂಚಿಕಥ ಆಡಳಿತ ಔಂನಿಮ ನಿಧಹಾಯದ ಮೆೇರ್ಥ
ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ. ಈ ಎರ್ಹಾ ಕಹಯಣದಿಂದಹಗಿ, ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗಥ ಸ್ಥೇರಿಷರ್ಹದ ಫಥ ೇನರ್ಸ ಫಂಡವಹಳ
ಕಹಮಾಕ್ಷಭತಥ ಅತಿ ಔ ಶ್ಚನ್ಸ ಭತ ು ದ ಯದ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಅನ ಷರಿಷ ತುದಥ.
ವಿಧಹನದ ಕೆಳಗಯಕ ಭ ಲ ತಔಯ ಕಹಲ್ಹನಂತಯದಲ್ಲಾ ಫಂಡವ್ಹಳ ಷಯಹಖವ್ಹಗ ಭಯಳಿಷಕತಿದೆ. ಇದ ಷತಮ
ಷಥೇಯ ಖಳಲ್ಲಾ ಫಂಡವಹಳ ಸ ಡಿಕಥಖಳಲ್ಲಾ ಡಥದ.ಟಮಾನಲ್ ಫಥ ೇನಷೆಳು ಭತ ು ಷಂಮ ಔು ರ್ಹಬಹಂವಖಳು
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗಥ ದಥ ಡಸ ಸ್ಥಾೈರ್ಸ ಆನಂದಿಷ ಂತಥ ಭಹಡಿವಥ. ಆದಹಖ ಮ ಮಹಯ ಈ ರ್ಹಬಹಂವನ ನ
ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷ ತಹುಯಥ ಅಯ ಇನ ನ ಜಿೇನ ಔಚಥೇರಿಮ ತಿೇಭಹಾನ ಮೆೇರ್ಥ ಅಲಂಬಿತವಹಗಿದಥ.
ಅಂತಿಭವಹಗಿ, ಂದ ಭೌಲಮಭಹನ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಫಥ ೇನಷೆಳನ ನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಶಾಕಥ ುಮೆಭ ಘೀ ೇಶಣಥ
ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ. ಅು ನಿಷ್ಂವಮವಹಗಿ ಆಸಿುಖಳ ಭೌಲಮದ ದಥೈನಂದಿನ ಏಯ ಥೇಯ ಖಳನ ನ ಯತಿಬಿಂಬಿಷಲ
ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔತಥ ಜಥ ತಥಗಥ ರ್ಹಬದ ಯೇಜನಥಖಳು ಉತನನಖಳ ತರ್ಥಭಹಯನ ನ ಯತಿನಿಧಿಷ ತುವಥ ಅಲ್ಲಾ ಜಿೇ
ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಉತನನದ ಯಚನಥ ಅಥವಹ ಯೇಜನಥ ಜಥ ತಥಗಥ ಯಯೇಜನಖಳು (ಆಶ್ಹಾಸಿಸಿದ ಮೊತು ಭತ ು
ರ್ಹಬಹಂವಖಳು) ಭತ ು ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನ ನ ನಿಧಾರಿಷ ತುದಥ. ಮಹವಹಖ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಷಸ
ಸ ಡಿಕಥಮ ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾ ಉತುಭ ರ್ಹಬ ಖಳಿಷ ತುದಥ, ಅದಯ ಫಥ ೇನಷೆಳು ಅಥವಹ ರ್ಹಬಹಂವಖಳು ಈ
ಆದಹಮಖಳಿಗಥ ನಥೇಯವಹಗಿ ಷಂಫಂಧ ಹಥ ಂದಿಯ  ಅಖತಮವಿಲಾ.
ನಿದಿಯಶಿ ಸ ಡಕೆ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಅಥವ್ಹ ವಿಮೆದಹಯನಿಗೆ ಉತಿಭ ಅನಕಔ ಲ ಔಲ್ಲ್ಸಿ ಈ ಯೀಜನೆಖಳಿಗೆ ಹೆಚಕಿ
ಷಭಯಔ ಭಹಧಯಭಖಳಹಗ ನಿಶ್ಚಿತ ಭತಕಿ ಮಿೀಷಲ್ಹದ ಸಣದ ಅಖತಯಖಳನಕು ೂಯೆೈಷಕಂತೆ ಭಹಡಕತಿವ್ೆ.
ಅು ಫಫ ಮಕ್ಟುಮ ಸ ಡಿಕಥಮ ಟಹಿಯಥ ರ್ಪೇಟಥ ಪೇಾಲ್ಲಯೇ ಅಹಮನ ನ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲ ಷಹಹಮ
ಭಹಡ ತುವಥ.
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ರಭಕಕ
ಸಹಂರದಹಯ್ದಔ ಉತ್ನುಖಳಿಗೆ ಐಆಡಿಯಎ‟ ಹೆ ಷ ಭಹಖಯದವಯನಖಳು
ಭಹಖಾದವಾಔನಖಳ ಯಕಹಯ, ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಯೇಜನಥಖಳ ಉತನನದ ವಿನಹಮಷ ಫಸ ತಥೇಔ ಅದಥೇ ಆಗಿ
ಉಳಿಮ ತುದಥ.
a) ಹಥ ಷ ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಉತನನಖಳು ಹಥಚಿಚನ ಸ್ಹವಿನ ಯಕ್ಷಣಥ ಕಥ ಡ ತುವಥ.
i.

ಸಿಂಖಲ್ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗಥ 45 ಶಾ ಕಥಳಗಿಯ ರಿಗಥ 125% ಸಿಂಖಲ್ ಪಿಯೇಮಮಂ
ಇಯ ತುದಥ ಭತ ು 45 ಶಾಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಆ ಸಿಂಖಲ್ ಪಿಯೇಮಮಂ 110% ಇಯ ತುದಥ.

ii. ನಿಮಮತ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗಥ, ಯಕ್ಷಣಥ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಪಿಯೇಮಮಂಗಿಂತ

10 ಟ ಿ ಹಥಚ ಚ

ಹತಿಸಿದ 45 ಯ ಕಥಳಗಿಯ ರಿಗಥ ಭತ ು ಇತಯರಿಗಥ ಏಳು ಫಹರಿ ಇಯ ತುದಥ.
b) ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಯೇಜನಥಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಔನಿಶಠ ಭಯಣ ರಯೀಜನ ಔನಿಶಠ ವಿಭಹ ಮೊತುದ
ಯಭಹಣ ಭತ ು ಹಥಚ ಚರಿ ಯಯೇಜನಖಳು (ಇದದಯಥ).
c) ವಿಭಹ ಭಹಡಿದ ಮೊತುದ ಜಥ ತಥಗಥ, ನಿಮಭಹಳಿಖಳಲ್ಲಾ ಷ ಚಿಸಿದಂತಥ ಭಯಣದ ತನಔ ಖಳಿಸಿದ
ಫಥ ೇನರ್ಸ

/

ಅಧಿಔ

ಯಯೇಜನಖಳು

ಭತ ು

ಹಿಂದಥ

ಹತಿಷದಿದದಯಥ

ವಥೇಳ್ಥ

ಸ್ಹವಿನ

ಕಥ ಡಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.
d) ಈ ಯೇಜನಥಖಳು, ಬಹಖಹಿಷ  ಭತ ು ಬಹಖಹಿಷದ ಎಂಫ ಎಯಡ ಭಿನನತಥಖಳಲ್ಲಾ ಫಯ ತುವಥ ಭತ ು
ಭ ಂದ ರಿಷ ತುವಥ.
i.

ನಿಧಿಮ ನಿಾಸಣಥಮಲ್ಲಾ ಬಹಖಹಿಷ  ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗಥ ಅಥವಹ ಮೊದಲ ಬಯಸ್ಥ ನಿೇಡಿದ ಭತ ು
ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಸಿದ ಫಥ ೇನರ್ಸ ಷಂಫಂಧ ಹಥ ಂದಿದಥ. ಆದಯಥ, ಮೆಭ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷಲಟಿ ಫಥ ೇನರ್ಸ ಖಹತರಿ
ಆಖ ತುದಥ. ಇದನ ನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಭಯಣದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಭ ಕಹುಮ
ಯಯೇಜನ. ಈ ಫಥ ೇನಷನ ನ ುನನಯಹತಯನಹ ಫೆ ೀನರ್ಸ ಎಂದ ಷಸ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.

ii. ಬಹಖಹಿಷದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಹಲ್ಲಸಿ ಮೆೇಲ್ಲನ ರ್ಹಬನ ನ ಹಲ್ಲಸಿ ಹಯಯಂಬದರ್ಥಾೇ
ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫಥೇಔ .
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 2
ಜಿೇಭಹನ ವಿಮೆಗಥ ಹತಿ ಭಹಡಿದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಸಣ, ಟಮ್ಾ ವಿಮೆಗಥ ನಿೇಡಿದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಸಣಕ್ಟುಂತ
_____________ ಆಗಿದಥ.
I.

ಹಥಚ ಚ

II. ಔಡಿಮೆ
III. ಷಭ
IV. ಖಣನಿೇಮವಹಗಿ ಹಥಚ ಚ
178

ಸಹಯಹಂವ


ಜಿೇ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳು ಮಕ್ಟುಮ ಉತಹದಔ ಸ್ಹಭಥಮಾದ ಆರ್ಥಾಔ ಭೌಲಮದ ನಶಿದ ವಿಯ ದಧ ಯಕ್ಷಣಥ
ನಿೇಡ ತುದಥ ಅದ ತನನ ಅಲಂಬಿತರಿಗಥ ಅಥವಹ ಷಾಮಂ ಮಕ್ಟುಗಥ ಲಬಮವಿಯ ತುದಥ.



ಂದ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ, ಯಭ ಕವಹಗಿ, ಮಕ್ಟುಯೇ೯ನ ಜಿೇನದಲ್ಲಾ ದ ಯಹದೃಶಿಔಯ ಗಟನಥ
ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ ಅನ ಪಿಯೇತಿ ಹತಯರಿಗಥ ಭನಸಿ್ನ ಶ್ಹಂತಿ ಭತ ು ಯಕ್ಷಣಥ ದಗಿಷ ತುದಥ.



ಕಥೇಲ ಂದವೊಂದಯಲ್ಲಾ ಷ ಚಿಷರ್ಹದ ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಷಭಮದಯಥಗಥ ಭಹತಯ ಟಮ್ಾ ವಿಮೆ
ಭಹನಮ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ದಗಿಷ ತುದಥ.



ಟಮ್ಾ ವಿಮೆಮ ವಿಶ್ಚಶಿ ಭಹಯಹಟ ಯತಿಹದನಥ (USP) ಎಂಫ ದ ತನನದಥೇ ಔಡಿಮೆ ಫಥರ್ಥ ಹಥ ಂದಿದಥ,
ಂದ ಸಿೇಮತ ಫಜಥಟ್ ಮೆೇರ್ಥ ದಥ ಡಸ ಯಭಹಣದ ಜಿೇವಿಭಹ ಕರಿೇದಿ ಭಹಡಲ ಅನ ು ಭಹಡಿ
ಕಥ ಡ ತುದಥ.



ಟಮ್ಾ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ತಹತಹುಲ್ಲಔ ವಿಮೆಮ ಉದಹಸಯಣಥಖಳ್ಹಗಿವಥ, ಅಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣಥ ತಹತಹುಲ್ಲಔ
ಷಭಮದಯಥಗಥ ದಥ ಯಔ ತುದಥ , ಜಿೇಭಹನ ವಿಮೆ ಶ್ಹವಾತ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಂದ
ಉದಹಸಯಣಥಮಹಗಿದಥ.



ಎಂಡಥ ೇಮೆಂಟ್ ಬಯಸ್ಥ ಂದ ವಹಷುವಹಗಿ ಎಯಡ ಯೇಜನಥಖಳ ಷಂಯೇಜನಥಮಹಗಿದಥ ಟಮ್ಾ ವಿಮೆ ಯೇಜನಥ ವಿಭಹದಹಯನ ಭಯಣದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಆಶ್ಹಾಷನಥ ನಿೇಡಿದ ಷಂೂಣಾ
ಮೊತುನ ನ ಕಥ ಡ ತುದಥ ಹಹಖ

ವ ದಧ ಎಂಡಥ ೇಮೆಂಟ್ ಯೇಜನಥಮಲ್ಲಾ ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ವಿಮೆದಹಯ

ಅಧಿಮ ಅಂತಮದಯಥಖ ಫದ ಔ ಳಿದಿದದಯಥ ಈ ಮೊತುನ ನ ಕಥ ಡ ತುದಥ.
ರಭಕಕ ದಖಳು
1. ಟಮ್ಾ ವಿಮೆ
2. ಷಂೂಣಾ ಜಿೇ ವಿಮೆ
3. ಅಡಭಹನ ಬಯಸ್ಥ
4. ಭನಿ ಫಹಮಕ್ ಯೇಜನಥ
5. ರ್ ಭತ ು ನಹನ್ ಹರ್ ಯೇಜನಥಖಳು
6. ುನಯಹತಾನಹ ಫಥ ೇನರ್ಸ

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಮ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
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ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದಥ.
ಜಿೇವಿಮೆ ಷವಾಕಥು ಗಥ ೇಚಯವಹಖದ ಂದ ಉತನನವಹಗಿದಥ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I ಆಗಿದಥ.
ಜಿೇಭಹನ ವಿಮೆಗಥ ನಿೇಡಿದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಸಣ ಟಮ್ಾ ಬಯಸ್ಥ ಪಿಯೇಮಮಂಗಿಂತಲ ಹಥಚಹಚಗಿದಥ.
ಷಾ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು1
___________ಜಿೇ ವಿಮೆ ಮಕ್ಟುಮ ಸ್ಹವಿನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗಥ ಅಡಭಹನ ಹತಿಷ ತುದಥ.
I.

ಟಮ್ಾ

II. ಅಡಭಹನ
III. ಷಂೂಣಾ
IV. ಎಂಡಥ ೇಮೆಂಟ್
ರಶೆು 2
________ ಜಿೇವಿಮೆಗಥ ನಿೇು ಹತಿಷ  ಪಿಯೇಮಮಂ, ________ ನಿಭಭ ಸ್ಹವಿನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ
ಪರ್ಹನ ಬವಿಗಥ ನಿೇಡಫಥೇಕಹದ ರಿಹಹಯ ಇಯ ತುದಥ.
I.

ಹಥಚಿಚನ, ಹಥಚಿಚನ

II. ಔಡಿಮೆಮ, ಹಥಚಿಚನ
III. ಹಥಚಿಚನ, ಔಡಿಮೆಮ
IV. ವಥೇಖದ, ನಿಧಹನಖತಿಮ
ರಶೆು 3
ಕಥಳಗಥ ಆಯೆುಖಳಲ್ಲಾ ಟಮ್೯ ವಿಭಹ ಯೇಜನಥಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಮಹುದ ಷರಿಮಹಗಿದಥ?
I.

ಟಮ್ಾ ವಿಭಹ ಯೇಜನಥಮಲ್ಲಾ ಜಿೇಭಹನದ ನವಿೇಔಯಣಕಥು ಆಯೆು ಇಯ ತುದಥ

II. ಎರ್ಹಾ ಟಮ್ಾ ವಿಭಹ ಯೇಜನಥಖಳು ಅಂತನಿಾಮಾತ ಅಸ್ಹಭಥಮಾ ಯಥೈಡರ್ ಜಥ ತಥ ಫಯ ತುವಥ
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III. ಟಮ್ಾ ವಿಮೆಮನ ನ ಂದ ಷಾತಂತಯವಹದ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿ ಹಹಖ

ಭತಥ ುಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಯಥೈಡರ್

ಆಗಿ ಕಥ ಂಡ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ
IV. ಟಮ್ಾ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಜಿೇಭಹನ ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ರಿತಿಾಸಿಕಥ ಳಳಲ ಅಕಹವವಿಲಾ.
ರಶೆು 4
ಔಡಿಮೆಮಹಖಕ ಟಮ್ಾ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ಹತಿ ಭಹಡಿದ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂಖಳ ಕಹಲ್ಹನಂತಯದಲ್ಲಾ ____________
ಉಳಿಮಕತಿದೆ.
I.

ಹಥಚ ಚ

II. ಔಡಿಮೆ
III. ಸಿಥಯವಹಗಿಯ ತುದಥ
IV. ಹಿಂದಿಯ ಗಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ
ರಶೆು 5
ಟಮ್ಾ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾಯ  ರಿತಾನಹ ಆಯೆುಮನ ನ ಫಳಸಿಕಥ ಂಡ

ಅದನ ನ ನಿೇು __________.

ರಿತಿಾಸಿಕಥ ಳಳಫಸ ದ .
I.

ಜಿೇಭಹನ ಹಲ್ಲಸಿ

II. ಅಡಭಹನ ಹಲ್ಲಸಿ
III. ಫಹಮಂಕ್ ಎಫ್ಟ.ಡಿ
IV. ಔಡಿಮೆಮಹಖಕ ಟಮ್ಾ ಹಲ್ಲಸಿ
ರಶೆು 6
ಜಿೇವಿಭಹ ಉತನನದ ಹಯಥಮಔ ಉದಥದೇವ ಏನ ?
I.

ತಥರಿಗಥ ರಿಮಹಯಿತಿ

II. ಷ ಯಕ್ಷಿತ ಫಂಡವಹಳ ಭಹಖಾ
III. ಯಕ್ರಿಮ ಉತಹ್ದನಹಶ್ಚೀಲ ಸಹಭಥಯಯದ ಆರ್ಥಯಔ ಭೌಲಯದ ನಶಿದ ಯಕ್ಷಣೆ
IV. ಷಂತಿುನ ಕಥ ಯೇಢಿೇಔಯಣ
ರಶೆು 7
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ಈ ಕಥಳಗಿನ ಥೈಕ್ಟ ಮಹರಿಗಥ ಉತುಭ ಟಮ್ಾ ಯೇಜನಥಮನ ನ ಕರಿೇದಿಷಲ ಷಲಹಥ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದಥ?
I.

ವಿಮೆ ಅಧಿಮ ಅಂತಮದಲ್ಲಾ ಸಣದ ಅಖತಮವಿಯ  ಮಕ್ಟುಗಥ

II. ವಿಮೆಮ ಅಖತಮವಿಯ  ಭತ ು ಹಥಚಿಚನ ಫಜಥಟ್ ಇಯ  ಮಕ್ಟುಗಥ
III. ವಿಮೆಮ ಅಖತಮವಿಯ  ಆದಯಥ ಔಡಿಮೆ ಫಜಥಟ್ ಇಯ  ಮಕ್ಟುಗಥ
IV. ಹಥಚಿಚನ ಆದಹಮ ನಿೇಡ  ವಿಭಹ ಉತನನದ ಅಖತಮವಿಯ  ಮಕ್ಟುಗಥ

ರಶೆು 8
ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ಹಥೇಳಿಕಥಮ ಬಯಸ್ಥಮ ಟಮ್ಾ ಹಲ್ಲಸಿ ಔಡಿಮೆಮಹಖ  ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ತಹಗಿದಥ?
I.

ಟಮ್ಾ ವಹಮಪಿುಮ ಜಥ ತಥಗಥ ಡಥತ್ ಫಥನಿಫಿಟ್ ಮೊತು ಔಡಿಮೆಮಹಖ ತುದಥ

II. ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತು ಟಮ್ಾ ವಹಮಪಿುಮ ಜಥ ತಥಗಥ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತು ಔಡಿಮೆಮಹಖ ತುದಥ
III. ಪಿಯೇಮಮಂ ಅಧಿಮ ದದಔ ು ಂದ ಸಂತಕಥು ಹಹಗಥಯೆ ಉಳಿಮ ತಿದಥ.
IV. ಅಡಭಹನ ಭಯಳಿ ಕಥ ಳುಳವಿಕಥಮ ಯೇಜನಥಖಳು ಔಡಿಮೆಮಹಖ  ಬಯಸ್ಥಮ ಟಮ್ಾ ಯೇಜನಥಖಳ
ಉದಹಸಯಣಥಮಹಗಿದಥ
ರಶೆು 9
ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ಹಥೇಳಿಕಥಮ ಎಂಡೆ ೀಮೆಂಟ್ ಬಯಸೆ ಯೀಜನೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಷರಿಮಹಗಿದಥ?
I.

ಇದ ಸಹವಿನ ನಂತಯದ ರಯೀಜನ ಅಂವನ ನ ಭಹತಯ ಹಥ ಂದಿದಥ

II. ಇದ ಂದ ಷವಥೈಾಲ್ ರ್ಹಬದ ಅಂವನ ನ ಭಹತಯ ಹಥ ಂದಿದಥ
III. ಇದ ಸಹವಿನ ನಂತಯದ ರಯೀಜನ ಹಹಖ ಫದಕಕ್ರದಹಿಗನ ಎಯಡ ಅಂವಖಳನಕು ಹೆ ಂದಿದೆ.
IV. ಇದ ಟಮ್ಾ ಯೇಜನಥಮನ ನ ಹಥ ೇಲ ತುದಥ
ರಶೆು 10
ಕಥಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದ ಎಂಡೆ ೀಮೆಂಟ್ ಬಯಸ್ಥ ಯೇಜನಥಮ ಉದಹಸಯಣಥಮಹಗಿದಥ?
I.

ಅಡಭಹನ ರಿಡಥಂಶನ್ ಯೇಜನಥ

II. ಕಥಯಡಿಟ್ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಯೇಜನಥ
III. ಭನಿ ಫಹಮಕ್ ಯೇಜನಥ
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IV. ಷಂೂಣಾ ಜಿೇ ವಿಮೆ
ಷಾ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದಥ.
ಅಡಭಹನ ಜಿೇವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಮಕ್ಟು ಸ್ಹವಿಗಿೇಡಹದಹಖ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗಥ ಅಡಭಹನದ ಸಣ ಹತಿಮಹಖ ತುದಥ.

ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I ಆಗಿದಥ.
ನಿಮಭಂದ ಜಿೇ ವಿಮೆಗಥ ಅಧಿಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಮಹಗಿದದಯಥ, ನಿೇು ಸ್ಹವಿಗಿೇಡಹದಹಖ ಪರ್ಹನ ಬವಿಗಥ
ಹಥಚಿಚನ ರಿಹಹಯ ದಥ ಯಔ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದಥ.
ಟಮ್ಾ ವಿಮೆಮನ ನ ಂದ ಷಾತಂತಯವಹದ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿ ಹಹಖ

ಭತಥ ುಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಯಥೈಡರ್ ಆಗಿ

ಕಥ ಂಡ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದಥ.
ಔಡಿಮೆಮಹಖ  ಟಮ್ಾ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ಹತಿ ಭಹಡಿದ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಕಹರ್ಹನಂತಯದಲ್ಲಾ ಸಿಥಯವಹಗಿಯೆ
ಉಳಿಮ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I ಆಗಿದಥ.
ಟಮ್ಾ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾಯ  ರಿತಾನಹ ಆಯೆುಮನ ನ ಫಳಸಿಕಥ ಂಡ ಅದನ ನ ನಿೇು ಜಿೇಭಹನ ಹಲ್ಲಸಿಗಥ
ರಿತಿಾಸಿಕಥ ಳಳಫಸ ದ .
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದಥ.
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ಮಕ್ಟುಮ ಉತಹದನಹಶ್ಚೇಲ ಸ್ಹಭಥಮಾದ ಆರ್ಥಾಔ ಭೌಲಮದ ನಶಿದ ಯಕ್ಷಣಥ ಜಿೇವಿಭಹ ಉತನನದ ಹಿಂದಿನ
ಹಯಥಮಔ ಉದಥದೇವವಹಗಿದಥ.
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದಥ.
ಮಹ ಮಕ್ಟುಗಥ ಔಡಿಮೆ ಫಜಥಟಿಿನ ವಿಮೆಮ ಅಖತಮವಿದಥಯ ಅಂಥರಿಗಥ ಟಮ್ಾ ಯೇಜನಥ ಂದ ಉತುಭ
ಆಯೆುಮಹಗಿದಥ.

ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದಥ.
ಔಡಿಮೆಮಹಖ  ಟಮ್ಾ ವಿಮೆ ಯೇಜನಥಖಳಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅಧಿಮ ದದಔ ು ಂದ

ಸಂತಕಥು ಹಹಗಥಯೆ

ಉಳಿಮ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 9
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದಥ.
ಎಂಡಥ ೇಮೆಂಟ್ ಬಯಸ್ಥ ಯೇಜನಥ ಸ್ಹವಿನ ನಂತಯದ ಯಯೇಜನ ಹಹಖ

ಫದ ಕ್ಟದಹದಗಿನ ಎಯಡ

ಅಂವಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ.
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದಥ.
ಭನಿ ಫಹಮಕ್ ಯೇಜನಥ ಎಂಡೆ ೀಮೆಂಟ್ ಬಯಸ್ಥ ಯೇಜನಥಮ ಂದ ಉದಹಸಯಣಥಮಹಗಿದಥ.
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ಅಧಹಯಮ 9
ಜೀ ವಿಮೆಮ ಉತ್ನುಖಳು – II
ಅಧಹಯಮದ ರಿಚಮ
ಈ ಅಧಹಮಮ ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔಲಾದ ಜಿೇವಥೇತಯ ವಿಮೆ ಉತನನಖಳ ವಿವಾನ ನ ನಿಭಗಥ ರಿಚಯಿಷ ತುದಥ.
ನಹು ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಜಿೇ ವಿಮೆ ಉತನನಖಳ ಇತಿಮತಿಖಳನ ನ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷ  ಭ ಲಔ ಹಯಯಂಭಿಸಿ
ತದನಂತಯ ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔಲಾದ ಜಿೇ ವಿಮೆ ಉತನನಖಳ ಭನವಿಮತು ಂದ ನಥ ೇಟ ಸರಿಸ್ಥ ೇಣ.
ಅಂತಿಭವಹಗಿ ನಹು ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾ ಲಬಮವಿಯ  ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔಲಾದ
ಉತನನಖಳನ ನ ನಥ ೇಡಥ ೇಣ.
ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು

A. ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔಲಾದ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ಭ ನಥ ನೇಟ
B. ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔಲಾದ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳು
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ಕಥಲು ವಿವಿಧ ಜಿೇ ವಿಮೆ

A. ಸಹಂರದಹಯ್ದಔಲಾದ ಜೀ ವಿಭಹ ಉತ್ನುಖಳ ಭಕನೆ ುೀಟ
1. ಸಹಂರದಹಯ್ದಔಲಾದ ಜೀ ವಿಭಹ ಉತ್ನುಖಳು – ಉದೆಿೀವ ಭತಕಿ ಅಖತಯ
ಹಿಂದಿನ ಅಧಹಮಮಖಳಲ್ಲಾ ನಹು ವಿಮೆ ಹಹಖ

ಉಳಿತಹಮ ಅಂವ ಹಥ ಂದಿಯ  ಕಥಲು ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ

ಜಿೇ ವಿಮೆ ಉತನನಖಳನ ನ ರಿಖಣಿಸಿದಥದೇವಥ. ಈ ಉತನನಖಳನ ನ ಅನಥೇಔ ವಥೇಳ್ಥ ಸಣಕಹಷ ಭಹಯ ಔಟಥಿಮ
ಬಹಖವಹಗಿ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಗಿದಥ ಭತ ು ಫಂಡವಹಳ ಶ್ಥೇಕಯಣಥಮ ಇತಯ ದಸ್ಹುವಥೇಜ ಖಳಿಗಥ ಹಥ ೇಲ್ಲಷರ್ಹಗಿದಥ.
ಉಳಿತಹಮ ಭತ ು ಸ ಡಿಕಥಮ ಯಭ ಕ ಉದಥದೇವಖಳಲ್ಲಾ ಂದ , ಷಭಥಾ ಭತ ು ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಎಯಡ
ಷಂನ ಭಲಖಳ ಅಲಕಹಲ್ಲಔ ಸಂಚಿಕಥ ಸ್ಹಧಿಷ ುದಹಗಿದಥ ಎಂಫ ದನ ನ ನಹು ಖಭನಿಷಫಥೇಔ .
i.

ಅಂತರ್ ಅಲಕಹಲ್ಲಔ ಸಂಚಿಕಥ ಎಂದಯಥ ಕಹಲದ ಉದದಖಲಔ ು ಸಂಚಿಕಥ ಎಂದಅಥಾ. ಇಲ್ಲಾ
ರಿಣಹಭಕಹರಿ ದ ಸ್ಹಔಶ ಿ ನಿಧಿ ಜಿೇ ಚಔಯದ ವಿವಿಧ ಸಂತಖಳಲ್ಲಾ ಉದಬವಿಷಫಸ ದಹದ ವಿವಿಧ
ಫಥೇಡಿಕಥಖಳನ ನ ಮವಸಿಾಮಹಗಿ ೂಯಥೈಷಲ ಲಬಮವಿಯ ುದನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.

ii. ಭತಥ ುಂದಥಡಥ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಸಂಚ ವಿಕಥ ವಥೇಖದ ಶ್ಥೇಕಯಣಥಮ ಯಭಹಣ ಭತ ು ಬವಿಶಮದಲ್ಲಾ
ಹಥಚಿಚನ ನಿಧಿಖಳು ಲಬಮವಿಯ ುದನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ. ಅಹಮದ ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಭಟಿಕ್ಟುಂತ
ಹಥಚಿಚನ ಆದಹಮ, ಹಥಚ ಚ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಫಂಡವಹಳವಹಗಿಯ ತುದಥ.
ಜಿೇ ವಿಮೆಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಕಹಳಜಿಮ ಂದ ನಿಣಹಾಮಔ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಾಔ ಭಹಯ ಔಟಥಿ ಷಥಳದಲ್ಲಾ
ಇತಯ ಷಾತ ಖ
ು ಳ ಹಥ ೇಲ ಂತಸ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ವಿಯದ ಷಧಹಾತಭಔ ದಯದಲ್ಲಾ ನಿೇಡ  ವಿಶಮವಹಗಿದಥ. ನಹು
ಹಿಂದಿನ ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ ಚಚಿಾಷರ್ಹದ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಸಣದ ಭೌಲಮ ಯೇಜನಥಖಳ ಕಥಲು
ವಥೈಶ್ಚಶಿಾಖಳನ ನ ರಿೇಕ್ಷಿಷಲ
ಔಯಥಮರ್ಹಖ ುದ

ಉಮ ಔುವಹಗಿಯ ತುವಥ. ಇುಖಳನ ನ ಷಂಯೇಜಿತ ಯೇಜನಥಖಳ್ಥಂದ

ಭತ ು ಷಂಯೇಜಿತ ಯಚನಥಮ ರಿೇತಿ ಭತ ು ಪಿಯೇಮಮಂ ಂದ

ಹಮಕಥೇಜ್

ಯಯೇಜನಖಳನ ನ ಯಷ ುತಡಿಷರ್ಹಗಿತ .ು
2. ಸಹಂರದಹಯ್ದಔ ಉತ್ನುಖಳ ಇತ್ತಮಿತ್ತಖಳು
ಂದ ವಿಭಶ್ಹಾತಭಔ ಅರ್ಥ ೇಔನ ಕಹಳಜಿಮ ಕಥಳಗಿನ ಅಂವಖಳನ ನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷ ತುದಥ:
a) ನಖದಕ ಭೌಲಯದ ಗಟಔ: ಮೊದಲನಥಮದಹಗಿ, ಇಂತಸ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಉಳಿತಹಮ ಅಥವಹ ನಖದ
ಭೌಲಮದ ಗಟಔ ವಹಮಖಹಮನಿಷರ್ಹಗಿಲಾ. ಇದ ಸ್ಹಥಪಿತವಹದ ವಿಭಹ ಖಣಿತದ ಮೇಷಲ ಯಭಹಣದ
ಮೆೇರ್ಥ ಅಲಂಬಿತವಹಗಿಯ ತುದಥ. ಈ ಅನ ಔಯಭವಹಗಿ ಜಿೇ ವಿಮೆಗಹಯಯ

ಭಯಣ

ಯಭಹಣ ಔ ರಿತಹದ ಎಣಿಕಥಖಳನ ನ, ಫಡಿಸದಯಖಳು, ವಥಚಚ ಭತ ು ಇತಯಥ ನಿಮತಹಂಔಖಳನ ನ
ನಿಧಾರಿಷ ತುದಥ. ಇದನ ನ ಅನ ಔಯಭವಹಗಿ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ
ಔ ರಿತಹದ

ಎಣಿಕಥಖಳು,

ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.

ಫಡಿಸದಯಖಳು,
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ವಥಚಚ

ಭತ ು

ನಿಧಹಾರಿತ ಭಯಣ ಯಭಹಣದ
ಇತಯಥ

ನಿಮತಹಂಔಖಳನ ನ

b) ರತ್ತಪಲದ ದಯ: ಎಯಡನಥಮದಹಗಿ ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಯತಿಪಲದ ದಯನ ನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳುಳುದ
ಷ ಲಬಲಾ. "ರ್ಹಬದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು" ಅಡಿಮಲ್ಲಾನ ಅನ ಔ ಲತಥಖಳ ಭೌಲಮನ ನ ಕಚಿತವಹಗಿ ಈ
ಂದ ಕಥ ನಥಗಥ ಂಡಹಖ ಭಹತಯ ಗಥ ತಹುಖ ತುದಥ. ಭತಥು, ವಿಮೆಗಹಯಯ ನಿಕಯವಹದ ವಥಚಚಖಳು
ಫಹಿಯಂಖಗಥ ಂಡಿಲಾ. ಯತಿಪಲದ ದಯದ ಫಗಥಗಿನ ಅಷಶಿತಥ ಇತಯ ಉಳಿತಹಮ ಉಔಯಣಖಳ
ಜಥ ತಥ ಹಥ ೇಲ್ಲಕಥ ಭಹಡಲ ಔಶಿವಹಖ ತುದಥ. ನಿಷ್ಂವಮವಹಗಿ ಂದ ಜಿೇ ವಿಮೆಮನ ನ ಹಥ ೇಲ್ಲಕಥ
ಭಹಡದಥಯೆ ಉಳಿತಹಮ ಸ್ಹಧನವಹಗಿ ಎಶ ಿ ರಿಣಹಭಕಹರಿ

ತಿಳಿಮಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.

c) ಷಯೆಂಡರ್ ಭೌಲಯ: ಭ ಯನಥಮ ಷಭಸ್ಥಮ, (ಷಭಮ ಮಹುದಥೇ ಸಂತದಲ್ಲಾ) ನಖದ ಭತ ು
ಷಯಥಂಡರ್ ಭೌಲಮಖಳನ ನ, ಈ ಂದಖಳು (ವಿಭಹ ಖಣಿತ ಮೇಷಲ ಯಭಹಣ ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿಮ
ಯಭಹಣಹನ ಖ ಣ ಆಸಿು ಹಲ ) ಕಥಲು ಭೌಲಮಖಳನ ನ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ. ಈ ಭೌಲಮಖಳನ ನ
ಯಷಯ ಔಯಭವಿಲಾದಥ ಔಂಡ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ . ಷಯಥಂಡರ್ ಭೌಲಮನ ನ ಔಂಡ ಹಿಡಿಮ  ವಿಧಹನ
ಗಥ ೇಚರಿಷ ುದಿಲಾ.
d) ಇಳುರಿ: ಅಂತಿಭವಹಗಿ ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಇಳುರಿ ಷಭಸ್ಥಮ ಇದಥ. ುಯಡಥನಿುಮಲ್
ನಿಮಭಖಳು

ಹಹಖ

ಬಿಗಿಮಹದ

ಸ ಡಿಕಥಮ

ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣಥ

ಎಯಡರಿಂದಲ

ಭತ ು

ರ್ಹಬಹಂವಖಳು ತಕ್ಷಣವಥೇ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಸ ಡಿಕಥ ಕಹಮಾಕ್ಷಭತಥಮನ ನ ಯತಿಬಿಂಬಿಷ ುದಿಲಾ
ಕಹಯಣ, ಹಥಚ ಚ ಅಹಮ ಹಥ ಂದಿಯ  ಸ ಡಿಕಥಖಳಿಗಿಂತ ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಮೆೇಲ್ಲನ ಇಳುರಿ ಹಥಚ ಚ
ಇಯದಿಯಫಸ ದ .
3. ಗಹಯಣೆಖಳು
ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಯೇಜನಥಖಳ ಮತಿಖಳು ಷಶಿವಹದಂತಥ, ವಿಭಹಗಹಯಯ ಉತನನದ
ರ್ಪಯಪಥೈಲೆಳಲ್ಲಾ ಸಲವಹಯ ಗಹಾಣಥಖಳು ಷಂಬವಿಸಿವಥ. ಅುಖಳನ ನ ಈ ಕಥಳಗಿನಂತಥ ಸ್ಹಯಹಂಶ್ಚಷರ್ಹಗಿದಥ:
a) ವಿಬಜಷಕುದಕ
ಈ ಯೃತಿು ಯಕ್ಷಣಥ ಭತ ು ಉಳಿತಹಮದ ಅಂವಖಳನ ನ ಫಥೇಾಡಿಷ ವಿಔ ಭತ ು ಇದಯ ರಿಣಹಭವಹಗಿ
ಉತನನಖಳ ಅಭಿೃದಿಧಮನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ, ಇದ ಯಕ್ಷಣಥ ಅಥವಹ ಉಳಿತಹಮದ ಂದ ಅಷಶಿ
ಮವಯಣವಹಗಿಯದಥ ಫದರ್ಹಗಿ ಎಯಡಯ ಫಗಥೆಮ ತಿುಹಥೇಳುತುದಥ.
ಮ ನಥೈಟಥಡ್ ಸ್ಥಿೇಟ್್ ತಯಸದ ಭಹಯ ಔಟಥಿಖಳು, ಟಮ್೯ ವಿಮೆ ಭತ ು ಹಥ ಷ ಉತನನಖಳ್ಹದ
ವಿವಾವಹಮಪಿ ಬಯಸ್ಥ ಭತ ು ಭಹಾಡಿಷಫಸ ದಹದ ಬಯಸ್ಥಖಳ ಭಯ ಶ್ಥೃೇಧನಥಗಥ ಕಹಯಣವಹಯಿತ ,
ಮ ನಥೈಟಥಡ್ ಕ್ಟಂಖಸಮ್ ಭತ ು ಇತಯ ಭಹಯ ಔಟಥಿಖಳಲ್ಲಾ ಮ ನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ ವಿಮೆಮ ಏರಿಕಥಗಥ
ಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹಯಿತ .
b) ಸ ಡಿಕೆಮ ಲ್ಲಂಕೆೀಜ್
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ಎಯಡನಥೇ ಯೃತಿು, ಸ ಡಿಕಥಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಉತನನಖಳು ಔಡಥಗಥ ಶ್ಚಫ್ಟಿ, ಇದ ಫಂಡವಹಳ ಕಹಮಾ
ನಿಾಸಣಥಮ ಷ ಚಿಮನ ನ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗಥ ಯಯೇಜನಖಳನ ನ ಲ್ಲಂಕ್ ಭಹಡರ್ಹಗಿದಥ. ಈ
ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಜಿೇವಿಮೆ ಇರಿಸಿದ ದಹರಿಮಲ್ಲಾ ಶ್ಚಫ್ಟಿ ಇತ .ು ಹಥ ಷ ಉತನನಖಳ್ಹದ ಮ ನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್
ಅನಾಮವಹಖ  ಗಟಔ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ಹಥ ಷ ಹತಯ ತಿಳಿಸಿದಥ. ಕಥೇಲ ಆರ್ಥಾಔ ಬದಯತಥಮ
ೂಯಥೈಕಥದಹಯಯಹಗಿಯದಥ, ಅಯ ಈಖ ಹಥಚ ಚ ಇಳುರಿ ದಗಿಷ  ಷಧಹಾತಭಔ ದಯ ನಿಯೇಖದ
ಷಭಥಾ ನಿಧಿ ನಿವಹಾಸಔಯಹಗಿದಹದಯಥ.
c) ಹಯದವಯಔತೆ
ತಭಭ ಸ್ಥೇವಥಖಳಿಗಥ (ವಥಚಚ ಇತಹಮದಿ) ಔಂನಿಖಳು ಭಹಡಿದ ವಥಚಚಖಳಿಗಥ ಭತ ು ವಿಬಜನಥ ಆದಹಮದ
ದಯದಲ್ಲಾ ಹಥಚಿಚನ ಗಥ ೇಚಯತಥಮನ ನ ಷ ಚಿಸಿದಥ. ಈ ಎಲಾನ ನ ಷಶಿವಹಗಿ ಉಚಚರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಹಿೇಗಹಗಿ
ಹಥ ೇಲ್ಲಕಥ ಭಹಡಫಸ ದ .
d) ರಭಹಣಿತಲಾದ ಉತ್ನುಖಳು
ನಹಲುನಥೇ ಯಭ ಕ ಯೃತಿು ಔಟ ಿನಿಟಿಿನಿಂದ ಹಥ ಂದಿಕಥ ಳುಳ ಉತನನ ಯಚನಥಗಥ ಫದರ್ಹಣಥ
ಭಹಡ ುದಿದಥ, ಇದ ಸ್ಹಿಂಡಡ್ಾ ಅಲಾದ ಉತನನಖಳ ಯ ನಡಥಮಹಗಿ ಕಹಣ ತುದಥ. ಮಹವಹಖ ನಹು
ಸ್ಹಿಂಡಡ್ಾ ಅಲಾದನ ನ ಭಹತನಹಡ ವಹಖ, ಇದ ಆಯೆುಮ ಭಟಿಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಫಫ ಗಹಯಸಔ
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಯಚನಥ ವಿನಹಮಷ ಭತ ು ಯಯೇಜನಖಳಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಕಹಮಾಖತಗಥ ಳಿಷ ುದ .
ಗಹಯಸಔಯ ಷಕ್ಟಯಮವಹಗಿ ಈ ನಿಟಿಿನಲ್ಲಾ ಬಹಖಹಿಷಫಥೇಕಹದಯಥ ಎಯಡ ಅಂವಖಳಿವಥ
 ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಯಚನಥ ಭತ ು ಯಯೇಜನಖಳನ ನ ಷರಿಡಿಷ  ಭತ ು ಫದರ್ಹಯಿಷ 
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ
 ಪಿಯೇಮಮಂ ಸಣನ ನ ಸ ಡಿಕಥಮ ಆಯೆು ಭಹಡ ವಹಖ
4. ಭನವಿ - ಅಖತಯಖಳನಕು ೂಯೆೈಷದಿಯಕುದಕ
ಜಖತಿುನಹದಮಂತ ಹಥ ಯಹಥ ಮಭದ ಹಥ ಷ ಯಕಹಯದ ಉತನನಖಳ ಭನವಿಮ ಯಭ ಕ ಭ ಲಖಳನ ನ ಕಥಳಗಥ
ನಿೇಡರ್ಹಗಿದಥ:
a) ಫಂಡವ್ಹಳ ಖಳಿಕೆಗೆ ನೆೀಯ ಷಂಔಯ: ಎಲಾಕ್ಟುಂತ ಮೊದಲ , ಜಿೇವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳಿಗಥ ಸಖ ಯವಹದ
ಭತ ು ಬಯಸ್ಥಮ ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾ ಫಂಡವಹಳ ಸ ಡಿಕಥ ಭಹಡ  ಸ್ಹಧಮತಥ ಇತ ,ು ಸ ಡಿಕಥಮ
ರ್ಹಬದಿಂದ ನಥೇಯ ಷಂಔಾ ನಿರಿೇಕ್ಷಥಯಂದಿಗಥ ಇತ ು. ಸ ಡಿಕಥಗಥ ಷಂಫಂಧಿತ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ
ಫಥಂಫಲ

ಯಭ ಕ

ವಹದಖಳಲ್ಲಾ

ಂದಹಗಿದಥ,

ಅರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾಮ

ಷಸ,

ಈ

ಆದಹಮ

ಭಹಯ ಔಟಥಿಖಳಲ್ಲಾ ಭಹಯ ಔಟಥಿಖಳಲ್ಲಾ ಕಥಲು ಏರಿಳಿತ ಇಯಫಸ ದ , ದಿೇಗಾ ಕಹಲದಲ್ಲಾ ಇತಯ
ಷ ಯಕ್ಷಿತ ನಿಶ್ಚಚತ ಆದಹಮಕ್ಟುಂತ ಜಹಸಿುಮಹಗಿಯಫಸ ದ . ವಿಮೆಗಹಯಯ
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ಫಂಡವಹಳಖಳ

ಟಿಿಖಳನ ನ

ಉತಹದಿಷ ುದರಿಂದ

ಹಿೇಗಹಗಿ

ನಿಾಹಿಸಿ

ತಭಭ

ಹಥಚಿಚನ

ಭೌಲಮದ

ಗಹಯಸಔರಿಗಥ

ಉನನತ

ಉತನನಖಳನ ನ

ಆದಹಮ

ಅಭಿೃದಿಧಡಿಷಲ

ಸ್ಹಧಮವಹಯಿತ .
b) ಸಣದಕಫಬಯನಕು ಸೆ ೀಲ್ಲಷಕ ಆದಹಮಖಳು: ಇಳುರಿ ಹಯಭ ಕಮತಥ ಔ ಡ ಉಳಿತಹಮದ
ಮೆೇಲ್ಲನ ಸಣದ ಫಫಯದ ರಿಣಹಭದಿಂದ ಉದಬವಿಸಿದಥ. ನಹವಥಲಾಯ

ತಿಳಿದಿಯ ಂತಥ, ಸಣದ ಫಫಯ

ಆದದರಿಂದ ಫಫಯ ಷಂತಿುನ ಕಥ ಳುಳ ವಕ್ಟುಮ ಷವಥತಕಥು ಭಹಡಫಸ ದ , ನಹವಥಲಾಯ
ತಿಳಿದಿಯ ಂತಥ,

ಸಣದ ಫಫಯ

ಫಫಯ

ಷಂತುನ ನ

ಕಥ ಳುಳ

ವಕ್ಟುಮನ ನ

ಷವಥಮ ಂತಥ

ಭಹಡಫಸ ದ , ಇತಿುನ ಂದ ಯ ಹಯಿ ಸದಿನಥೈದ ಶಾಖಳ ನಂತಯ ಕಥೇಲ 30 ಥೈಸ್ಥಗಥ
ಷಭವಿಯಫಸ ದ , ಈಗಿಯ  ಭೌಲಮದ ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದ, ಇಂದಿನ ಯ . 100 ಅಷಲ ಸದಿನಥೈದ
ಶಾಖಳ ನಂತಯ ಔನಿಶಠ ಯ . 300 ಯಯಥಗಥ ಫಥಳ್ಥಮ  ಅಖತಮವಿದಥ. ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ
ಇಳುರಿಮ ಸಣದ ಫಫಯದ ದಯಕ್ಟುಂತ ಖಣನಿೇಮವಹಗಿ ಹಥಚಹಚಗಿಯ ತುದಥ ಎಂದಥಾ. ಸ ಡಿಕಥ
ಷಂಫಂಧಿತ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಜಿೇ ವಿಮೆಗಿಂತ ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ ಖಳಿಷಲ
ಸ್ಹಧಮವಹಯಿತ .
c) ಹೆ ಂದಿಕೆ ಳುುವಿಕೆ: ಭನವಿಮ ಭ ಯನಥಮ ಕಹಯಣ ಅದಯ ಉದಹಯ ಹಥ ಂದಿಕಥ ಳುಳವಿಕಥ.
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಈಖ ಮತಿಖಳ್ಥೄ ಳಗಥ ಅಯ ಹತಿಷಲ ಫಮಸಿದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಭಹಣ,
ಸ್ಹವಿನ ಯಯೇಜನಖಳು ಭತ ು ನಖದ

ಭೌಲಮಖಳ ಯಭಹಣನ ನ ನಿಧಾರಿಷಫಸ ದ .

ಫಂಡವಹಳ ಷಂಫಂಧಿತ ಉತನನಖಳಲ್ಲಾ, ಅರಿಗಥ ಸ ಡಿಕಥಖಳ ಆಯೆು ಇತ ು ಭತ ು ಅರಿಗಥ ತಭಭ
ನಿಧಿಖಳ

ಮವಯಣ

ನಿಧಾರಿಷಲ

ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ

ಸ ಡಿಕಥ

ಭಹಡಲ

ಆದಹಮನ ನ

ಹಥ ಂದಫಥೇಕಥಂಫ ದ . ಇದ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಜಿೇವಿಮೆ ಸ ಡಿಕಥ ಮೆೇರ್ಥ ಹಥಚಿಚನ ನಿಮಂತಯಣ
ಹಥ ಂದಿಯಫಸ ದಿತ ು ಎಂಫ ದನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.
d) ಷಯೆಂಡರ್ ಭೌಲಯ: ಅಂತಿಭವಹಗಿ, ಹಲ್ಲಸಿಖಳು, ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗಥ ಸ್ಹಧಹಯಣ ಷಯಥಂಡರ್
ವ ಲುನ ನ ಔಳ್ಥದ ನಂತಯ ನಿಖದಿತ ಆಯಂಭಿಔ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ (ಭ ಯರಿಂದ ಐದ ) ಯೇಜನಥಖಳ
ಹಿಂಡಥಮಲ ಅಕಹವ ಭಹಡಿ ಕಥ ಡ ತುವಥ. ಹಲ್ಲಸಿಮ ೂಣಹಾಧಿಮ ಮೊದಲ ಷಯಥಂಡರ್
ಅಥವಹ ನಖದಿೇಔಯಣದಿಂದ ಲಬಮವಿಯ  ಮೊತು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಯಥಂಡರ್
ಭೌಲಮಕ್ಟುಂತ ಹಥಚಿಚಗಥ ಇದಥ.
ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಅತಮಂತ ಜನಪಿಯಮವಹಗಿ ಅನಥೇಔ ದಥೇವಖಳಲ್ಲಾ ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಉತನನಖಳನ ನ
ಫದರ್ಹಯಿಷಲ

ಆಯಂಭಿಸಿದು, ಬಹಯತೂ ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ಏಕಥಂದಯಥ ಅಯ

ಅನಥೇಔ ಸ ಡಿಕಥದಹಯಯ

ವಿಭಶ್ಹಾತಭಔ ಉದಥದೇವು ೂಯಥೈಷ ಂತಿದದು - ಷಂತ್ತಿನ ಕೆ ರೀಢೀಔಯಣದ ಉದೆಿೀವ ರಿಣಹಭಕಹರಿ
ಫಂಡವ್ಹಳ ಭಹಧಯಭಖಳ ಫೆೀಡಿಕೆ ಉತ್ತ್ತಿಮಹಖಕಂತೆ ಭಹಡಿತಕ. ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಮ ನಥೈಟಥಡ್ ಸ್ಥಿೇಟ್ನಲ್ಲಾ,
"ಸ್ಹಾತಿಯಔ ಜಿೇನ"ದಂತ ಉತನನಖಳು ಹಥಚ ಚ ಯಷ ುತ ಫಡಿಸದಯಖಳ ಆದಹಮ ಯ ದಲ್ಲಾ ರ್ಹಬಖಳನ ನ
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ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗಿಂತ ಫಥೇಖನಥ ಸಣ ಭತ ು ಫಂಡವಹಳ

ಭಹಯ ಔಟಥಿಖಳಲ್ಲಾ ಖಳಿಷ ತಹುಯಥ.
ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಭತ ು ಭ ಕ ಫಥರ್ಥಮ ಹಥ ಂದಿಕಥ ಳುಳವಿಕಥ ಏತನಭಧಥಮ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗಥ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನ ನ
ತನನ ನಿದಿಾಶಿ ಷಂದಬಾಖಳಿಗಥ ಷರಿಹಥ ಂದ ಂತಥ ಷಕ್ಟಯಮಗಥ ಳಿಷರ್ಹಗಿದಥ. ಅನಖತಮ ನಶಿವಿಲಾದಥಯೆೇ
ಆಯಂಭಿಔ ವಹಸ್ಹತಿ ಅನ ಔ ಲಕಹುಗಿ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಭ ಂದಥ ದಿೇಗಾಕಹಲದಯಥಗಥ ಅನ ಅಥವಹ ಅಳ
ಸಣದ ರ್ಹಕ್ ಭಹಡ  ಅಖತಮವಿದಥ ಎಂದ ಅಥಾ.
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 1
ಕಥಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದ ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔಲಾದ ಜಿೇವಿಭಹ ಉತನನವಹಗಿದಥ?
I.

ಟಮ್ಾ ವಿಮೆ

II. ಮ ನಿಷಾಲ್ ಜಿೇ ವಿಮೆ
III. ಎಂಡಥ ೇಮೆಂಟ್ ವಿಮೆ
IV. ಷಂೂಣ೯ ಜಿೇ ವಿಮೆ
B. ಸಹಂರದಹಯ್ದಔಲಾದ ಜೀ ವಿಭಹ ಉತ್ನುಖಳು
1. ಕೆಲು ಸಹಂರದಹಯ್ದಔಲಾದ ಉತ್ನುಖಳು
ಈ ಅಧಹಮಮದ ಉಳಿದ ಹಮಯಹಖಳಲ್ಲಾ ನಹು ಬಹಯತಿೇಮ ಭಹಯ ಔಟಥಿ ಭತ ು ಫಥೇಯಥಡಥಮಲ್ಲಾ ಹಥ ಯಹಥ ಮಭದ
ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔಲಾದ ಕಥಲು ಉತನನಖಳ ಫಗಥೆ ಚಚಿಾಸ್ಥ ೇಣ.
a) ಮಕನಿಷಯಲ್ ಜೀ ವಿಮೆ
ಮ ನಿಷಾಲ್ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ 1979 ಯಲ್ಲಾ ಮ ನಥೈಟಥಡ್ ಸ್ಥಿೇಟ್್ ನಲ್ಲಾ ರಿಚಯಿಷರ್ಹಯಿತ
ಭತ ು ಎಂಫತುಯ ಮೊದರ್ಹಧಾದಲ್ಲಾ ಫಥೇಖನಥ ಫಸಳ ಜನಪಿಯಮವಹಗಿ ಫಥಳ್ಥಯಿತ .

ನವ್ೆಂಫರ್ 2010 ಐಆಡಿಯಎ ಷಕತೆ ಿೀಲ್ೆ ರಕಹಯ, "ಎಲ್ಹಾ ಮಕನಿಷಯಲ್ ಜಿೇ ಉತ್ನುಖಳನಕು
ವ್ೆೀರಿಯೆೀಫಲ್ ವಿಭಹ ಉತ್ನುಖಳೆಂದಕ (ವಿಐಪ್ಪ) ಔಯೆಮಲ್ಹಖಕತಿದೆ".
ಭಹಹತ್ತ
ಮಕನಿಷಯಲ್ ಜೀ ವಿಮೆ ಫಗೆೊ
ಮ ನಿಷಾಲ್ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ

ಶ್ಹವಾತ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಯ ವಹಗಿದ ದ ಅದಯ ಹೆ ಂದಿಕೆ ಳುು

ಪ್ಪರೀಮಿಮಂಖಳು, ಹೆ ಂದಿಕೆ ಳುು ಭಕಕಫೆಲ್ೆಮ ಮತಿ, ಭತಕಿ ಭಯಣ ರಯೀಜನ ರಭಹಣ, ಭತಕಿ ಅದಯ
ವಿಬಜನೆಮ ಫೆಲ್ೆ ನಿಖದಿ ಡಿಷಕ ಅಂವಖಳ ಭ ಲಔ ನಿಯ ಪ್ಪತಗೆ ಳುುತಿದೆ. ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ನಖದ
ಭೌಲಮದ

ಹಲ್ಲಸಿಖಳು

ನಿದಿಾಶಿ

ನಿಾಳ

ಅಥವಹ
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ಹತಿಷಫಥೇಕಹದ

ಔಚಥೇರಿ

ಪಿಯೇಮಮಂ,

ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔವಹಗಿ

ಂದನ ನ

ಜಹರಿಮಲ್ಲಾರಿಸಿಕಥ ಳಳಲ

ಷಲ ವಹಗಿ,

ಮ ನಿಷಾಲ್

ಜಿೇನ

ಹಲ್ಲಸಿಖಳು, ಮತಿಖಳ್ಥೄ ಳಗಥ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗಥ ಅನ ಅಥವಹ ಅಳು ಯಕ್ಷಣಥಗಹಗಿ ಹತಿಷಲ ಫಮಸಿದ
ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಯಭಹಣನ ನ

ನಿಧಾರಿಷಲ

ಅಕಹವ

ಭಹಡಿ

ಕಥ ಡ ತುದಥ.

ಪಿಯೇಮಮಂ

ಗಹತಯ

ದಥ ಡಸದಿದದಶ ಿ, ಹಥಚಿಚನ ವಹಮಪಿುಮ ದಗಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ಹಥಚಿಚನ ಭೌಲಮದ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿಯ ತುದಥ.
ಮ ನಿಷಾಲ್ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಯಭ ಕ ನಹವಿೇನಮತಥ ಮೊದಲ ಹಲ್ಲಸಿ ಶಾದ ನಂತಯ ಷಂೂಣಾವಹಗಿ
ವಿಭಹ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ರಿಚಯಿಸಿದ .ದ ಇಡಿೇ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಾಸಣಥಮ ವಥಚಚನ ನ
ಷರಿದ ಗಿಷಲ

ಸ್ಹಔಶ ಿ ಎಂದ

ಬಯಸ್ಥ ಭಹತಯ ಹಥ ಂದಿತ ು. ಏನ

ಷ ಚಿಷ ತುದಥಂದಯಥ, ಹಲ್ಲಸಿ

ಜಹರಿಮಲ್ಲಾಯ  ಹಹಗಥ ಬಹವಿಷರ್ಹಖ ುದ , ನಖದ ಭೌಲಮದ ಸ್ಹವಿನ ಆಯಥ ೇಖಳನ ನ ಭತ ು ಕಚಾನ ನ
ಬರಿಷಲ ಸ್ಹಕಹಖ ಶ ಿ.
ಪಿಯೇಮಮಂ ಹಥ ಂದಿಕಥ ಳುಳವಿಕಥ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗಥ ಉದಥದೇಶ್ಚತ ಮೊತುದ ಮೆೇರ್ಥ ಹಥಚ ಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ
ಭಹಡಲ ಅಕಹವ ಭಹಡಿ ಕಥ ಡ ತುದಥ. ಇದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಖಳನ ನ ಬಿಟ ಿ ಅಥವಹ ಉದಥದೇಶ್ಚತ
ಮೊತುಕ್ಟುಂತ ಔಡಿಮೆ ಹತಿ ಭಹಡಲ ಅಕಹವ ಭಹಡಿ ಕಥ ಡ ತುದಥ.
ವಿನಹಮಷಖಳ ಹಥ ಂದಿಕಥ ಳುಳವಿಕಥ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗಥ ಲಬಮವಿಯ  ನಖದ ಭೌಲಮದಿಂದ ಬಹಖವುಃ ಹಿಂಡಥಮಲ
ಫಹಧಮತಥ ಇಲಾದಥ ಷಸ ಈ ಯಭಹಣದ ಭಯ ಹತಿ ಅಥವಹ ಮಹುದಥೇ ಫಡಿಸ ಹತಿಷಲ ಅಧಿಕಹಯ
ಕಥ ಡ ತುದಥ. ನಖದ ಭೌಲಮ ಷಯಳವಹಗಿ ಆ ಭಟಿಕಥು ಔಡಿಮೆಮಹಯಿತ .
ಹಥ ಂದಿಕಥ ಳುಳವಿಕಥ ಎಂದಯಥ ಸ್ಹವಿನ ಯಯೇಜನಖಳನ ನ ಷರಿಡಿಷಫಸ ದಹಗಿದಥ ಭತ ು ಭ ಕ ಯಭಹಣದಲ್ಲಾ
ಫದರ್ಹಖಫಸ ದ .
ಆದಹಖ ಮ ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮ ತು ರಿೇತಿಮ ಭಹಯಹಟ ಆಗಿಯಫಸ ದ . ವಹಷುವಹಗಿ, ಅಮೆೇರಿಕಹದಂತಸ
ಭಹಯ ಔಟಥಿಖಳಲ್ಲಾ, ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ „ಗಹಯಸಔಯ ಕಥಲವಥೇ ಆಯಂಭಿಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ಭಹಡ  ಅಖತಮವಿದಥ
ತದನಂತಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಷಾತುಃ ಆಯಥೈಕಥಮನ ನ ಭಹಡಿಕಥ ಳುಳತುದಥ‟. ಅಯ ನಖದ ಭೌಲಮಖಳನ ನ ನಿಾಹಿಷಲ
ಸ್ಹಧಮವಹಖ ತಿುತ ು ಎಂಫ ದನ ನ ಫಹಿಯಂಖಗಥ ಳಿಷಲ್ಲಲಾ ಭತ ು ಫಂಡವಹಳ ರಿಟನ್್ಾ ಈ ಉದಥದೇವಕಹುಗಿ
ಷ ಔುವಹಗಿದದಯಥ ಭಹತಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಇರಿಸಿಕಥ ಳುಳುದ .
ಎಂಫತುಯ ಉತುಯಹಧಾ ಬಹಖದಲ್ಲಾ ಫಂಡವಹಳ ಆದಹಮ ಔ ಸಿತ ನಖದ

ಭೌಲಮಖಳ ಷವಥತಕಥು

ಕಹಯಣವಹಯಿತ . ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ಭ ಂದ ರಿಷಲ ವಿಪಲಯಹದ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ತಭಭ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
ತಪಿಹಥ ೇದ ಕಹಯಣ ಸ ಡ ಕ್ಟ ಚಕ್ಟತಯಹದಯ ಭತ ು ಅಯ ಎಂದಿಖ ಮಹುದಥೇ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ
ಡಥಮಲ್ಲಲಾ.
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ಚಿತರ 1: ಸಹಂರದಹಯ್ದಔಲಾದ ಜೀ ವಿಭಹ ಉತ್ನುಖಳು

ಅಷಂರದಹಯ್ದಔ
ಜೀ ವಿಭಹ
ಉತ್ನುಖಳು

ಅಷಂರದಹಯ್ದಔ

ಅಷಂರದಹಯ್ದಔ

ಜೀ ವಿಭಹ

ಜೀ ವಿಭಹ

ಉತ್ನುಖಳು

ಉತ್ನುಖಳು

ಬಹಯತದಲ್ಲಾ, ಐಆಡಿಾಎ ಷ ತಯಖಳಿಗಥ ಅನ ಸ್ಹಯವಹಗಿ, ಕಥೇಲ ಎಯಡ ರಿೇತಿಮ ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔಲಾದ
ಉಳಿತಹಮಖಳ ಜಿೇವಿಭಹ ಉತನನಖಳಿಗಥ ಅನ ಭತಿ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ:
 ವಥೇರಿಯೆೇಫಲ್ ವಿಭಹ ಯೇಜನಥಖಳು
 ಮ ನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ವಿಭಹ ಯೇಜನಥಖಳು
i.

ವ್ೆೀರಿಯೆೀಫಲ್ ವಿಭಹ ಯೀಜನೆಖಳು

ಇದನ ನ ಹಯಯಂಭಿ

ಮ ನಥೈಟಥಡ್ ಸ್ಥಿೇಟ್್ ಭತ ು ಇತಯ ಭಹಯ ಔಟಥಿಖಳಲ್ಲಾ ರಿಚಯಿಷರ್ಹದ

ವಥೇರಿಯೆೇಫಲ್ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಫಗಥೆ ತಿಳಿದ ಕಥ ಳುಳುದ ಉಮ ಔುವಹಗಿದಥ.
ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ 1977 ಯಲ್ಲಾ ಮ ನಥೈಟಥಡ್ ಸ್ಥಿೇಟ್್ ನಲ್ಲಾ ರಿಚಯಿಷರ್ಹಯಿತ . ವಥೇರಿಯೆೇಫಲ್ ಜಿೇ
ವಿಮೆಮ ಂದ ರಿೇತಿಮ "ಷಂೂಣ೯ ಜಿೇನ" ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದಥ, ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನ ನ ಷಲ್ಲಾಸಿದ
ವಿಶ್ಥೇಶ ಸ ಡಿಕಥ ಖಹತಥಮಲ್ಲಾ ಭಯಣ ಯಯೇಜನ ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿ ಫಥರ್ಥಮ ಫಂಡವಹಳ ಕಹಮಾಕ್ಷಭತಥ
ಏಯ ಥೇಯಹಖ ತುದಥ. ಹಿೇಗಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿ, ಫಡಿಸದಯ ಅಥವಹ ಔನಿಶಠ ನಖದ
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ಭೌಲಮ ಎಯಡಔ ು

ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಮಹುದಥೇ ಖಹತಿಯಖಳನ ನ ನಿೇಡ ುದಿಲಾ. ತಹತ್ತಿಿಔವ್ಹಗ ನಖದಕ ಭೌಲಯ ವೃನಯಕ್ರುಂತ
ಕೆಳಗೆ ಹೆ ೀಖಫಸಕದಕ, ಈ ಷಂದಬಯದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿ ಕೆ ನೆಗೆ ಳುುತಿದೆ.
ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ನಖದ ಭೌಲಮದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಮತಹಮಷ ಷಶಿವಹಗಿದಥ. ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ನಖದ
ಭೌಲಮ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಂದ ಭ ಕ ಫಥರ್ಥಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದ ,ದ ಅಧಿಮ ದದಔ ು ಂದಥೇ ಸಂತದಲ್ಲಾ
ಉಳಿಮ ತುದಥ. ನಖದ ಭೌಲಮ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳು ಭತ ು ಫಡಿಸ ಖಳಿಕಥಮ ಜಥ ತಥ ಂದ ಷ ಚಿಸಿದ
ದಯದಲ್ಲಾ ಫಥಳ್ಥಮ ತುದಥ. ಹಲ್ಲಸಿ ಮೇಷಲ್ಲಗಥ ಫಥಂಫಲ ನಿೇಡ  ಆಸಿುಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮ ಫಂಡವಹಳ ಖಹತಥ
ಯಚಿಷ ತುವಥ, ಅದಯಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯಯ

ಬಯಸ್ಥಮ ಉತನನಖಳ ಸಣನ ನ ನಿಾಹಿಷ ತಹುಯಥ. ಈ

ಆಸಿುಖಳನ ನ ಷ ಯಕ್ಷಿತವಹದ ಫಂಡವಹಳಖಳ ರ್ಪೇಟಥ ಪೇಾಲ್ಲಯನಲ್ಲಾ ಇರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಹಿೇಗಹಗಿ
ವಿಮೆಗಹಯಯ ಈ ಖಹತಥಮಲ್ಲಾ ಆಸಿುಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಂದ ಯಫಲವಹದ ದಯ ಡಥಮಲ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷಫಸ ದ .
ಇದಕಥು ವಿಯ ದಧವಹಗಿ, ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೇಷಲ ಯತಿನಿಧಿಷ  ಷಾತ ುಖಳನ ನ ಂದ ರತೆಯೀಔ ನಿಧಿಮಡಿ
ಇರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ, ಅದ

ವಥೇರಿಯೆೇಫಲ್ ಜಿೇ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಸ್ಹಭಹನಮ ಫಂಡವಹಳ ಖಹತಥ

ಬಹಖವಹಗಿಯ ುದಿಲಾ. ಇದನ ನ ಮ .ಎರ್ಸ ನಲ್ಲಾ ಯತಥಮೇಔವಹದ ಖಹತಥ ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಯಿತ ಹಹಗಥಯೆೇ
ಕಥನಡಹದಲ್ಲಾ ವಿಂಖಡಿಷಲಟಿ ಖಹತಥ ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಯಿತ . ಫಸ ತಥೇಔ ವಥೇರಿಮಫಲ್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
ಸಲವಹಯ ಫಥೇಯಥ ಫಥೇಯಥ ಖಹತಥಖಳ ನಡ ವಥ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗಥ ಆಯೆು ಭಹಡಲ ಅನ ಭತಿ ಭತ ು
ಶಾದಲ್ಲಾ ಂದ ಫಹರಿಮಹದಯ ಫದರ್ಹಯಿಷಲ ಆಯೆು ನಿೇಡಿವಥ.
ಟಹಿಯಥಮಹಗಿ, ಇಲ್ಲಾ, ನಖದ ಭೌಲಮಖಳಿಗಥ ಜಿೇ ವಿಮೆ ಔಂನಿಮ ಫಥೇಯಥ ಖಹತಥಖಳಿಂದ ಅನ ದಹನ
ಫಯ ತುದಥ, ಸ್ಹವಿನ ಯಯೇಜನಖಳು ಭತ ು ನಖದ

ಭೌಲಮಖಳು ಫಂಡವಹಳದ ಅನ ಬನ ನ

ಯತಿಬಿಂಬಿಷ ತುವಥ. ಭಯಣ ಭತ ು ಕಚಿಾನ ಅಹಮಖಳನ ನ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಬರಿಷ ತುದಥ ಇದಕಹುಗಿ
ಔನಿಶಠ

ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಸ್ಹವಿನ

ಯಯೇಜನ

ಖಹತರಿಮನ ನ

ದಗಿಷ ತುದಥ.

ಪಿಯೇಮಮಂಖಳು

ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಷಂೂಣಾ ಜಿೇಭಹನದ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಸಿಥಯವಹಗಿಯ ತುವಥ. ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಷಂೂಣಾ
ಜಿೇಭಹನ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಭ ಕಮವಹದ ಮತಹಮಷವಥಂದಯಥ ಸ ಡಿಕಥ ಅಂವ.
ವಥೇರಿಯೆೇಫಲ್ ಜಿೇ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ತಭಭ ಆಯೆುಮ ನಿಧಿಖಳ ಂದ ಗಿೇಾಔೃತ ಫಂಡವಹಳ ಹಹಕ್ಟ
ಷಾತ ುಖಳನ ನ ಇರಿಸಿಕಥ ಳಳಲ ಫಮಷ ರಿಗಥ ಇಶಿದ ಆಯೆುಮಹಗಿ ಭಹಾಟಿಿವಥ ಭತ ು ನಥೇಯವಹಗಿ
ರ್ಪೇಟಥ ಪೇಾಲ್ಲಯೇದ ಫಂಡವಹಳದಿಂದ ಯಯೇಜನನ ನ ಫಮಸಿದಯ . ಅದನ ನ ಕರಿೇದಿ ಭಹಡ 
ಭ ಕಮ ರಿಸಿಥತಿ, ಕರಿೇದಿದಹಯ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಫಂಡವಹಳದ ಅಹಮ ಹಥ ಯಲ

ಸಿದಧರಿಯಫಥೇಔ .

ವಥೇರಿಯೆೇಫಲ್ ಜಿೇ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಸ್ಹಧಹಯಣವಹಗಿ ಚಥನಹನಗಿ ತಿಳಿದ ಕಥ ಂಡಿಯ  ಜನಯ ಭತ ು
ಇಕ್ಟಾಟಿ / ಬಹದಮತಥ ಸ ಡಿಕಥ ಭತ ು ಭಹಯ ಔಟಥಿಮ ಅಸಿಥಯತಥ ತ ಂಫಹ ಅನ ಔ ಲಔಯ ಎನ ನಯ
ಕರಿೇದಿ ಭಹಡಫಥೇಔ

ಷ ಚಿಷ ತುದಥ. ನಿಷ್ಂವಮವಹಗಿ, ಅದಯ ಜನಪಿಯಮತಥ ಫಂಡವಹಳ

ಭಹಯ ಔಟಥಿಮ ರಿಸಿಥತಿಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ - ಭಹಯ ಔಟಥಿ ಅಭಿೃದಿಧಯಿಂದ ಯಖತಿ
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ಹಥ ಂದ ತುದಥ ಭತ ು ಸ್ಹಿಕ್ ಭತ ು ಫಹಂಡೆಳ ಫಥರ್ಥಖಳು ಔ ಸಿದಹಖ ಇಳಿಭ ಕವಹಖ ತಿುದಥ. ಈ
ವಥೇರಿಯೆೇಫಲ್ ಜಿೇ ವಿಮೆಮನ ನ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡ ವಹಖ ಇದನ ನ ಖಭನದಲ್ಲಾ ಇಟ ಿಕಥ ಂಡಿಯಫಥೇಔ .
ii. ಮಕನಿಟ್ ಲ್ಲಂಟ್ಸ ವಿಮೆ
ಮ ನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ಯೇಜನಥಖಳನ ನ ಮ ಲ್ಲಪ್ಟ ಅಂತಲ ಔಯಥಮಫಸ ದ , ಇು ಅತಮಂತ ಜನಪಿಯಮವಹಗಿ
ಹಥ ಯಹಥ ಮಭವಥ
ಯೇಜನಥಖಳನ ನ

ಭತ ು

ಯಭ ಕ

ಷಥಳ್ಹಂತರಿಸಿವಥ.

ಉತನನಖಳು
ಈ

ಸಲು

ಯೇಜನಥಖಳನ ನ

ಭಹಯ ಔಟಥಿಖಳಲ್ಲಾ
ಮ .ಕಥ.ನಲ್ಲಾ

ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ

ರಿಚಯಿಷರ್ಹಯಿತ ,

ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಜಿೇವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮ ಇಕ್ಟಾಟಿ ಷಥೇಯ ಖಳಲ್ಲಾ ಭಹಡಿದ ಖಭನಹಸಾ
ಸ ಡಿಕಥಖಳ ರಿಸಿಥತಿಮಲ್ಲಾ ದಥ ಡಸ ಫಂಡವಹಳ ಖಳಿಕಥಖಳು ಭತ ು ರ್ಹಬ ಉಂಟಹದು. ಈಕ್ಟಾಟಿಖಳಲ್ಲಾ
ಹಥಚಿಚನ ಫಂಡವಹಳ ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗಥ ಯಯೇಜನಖಳು ಎಯಡನ ನ ಹಥಚ ಚ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಭತ ು
ನಹಮಮಷಭಭತ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಗಹಾಯಿಷ  ಂದ ಅಖತಮ ಔಂಡ ಫಂತ .
ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ

ರ್ಹಬದ

(ಬಹಖಹಿಷ )

ಹಲ್ಲಸಿಖಳು

ಜಿೇನ

ಔಚಥೇರಿಮ

ಫಂಡವಹಳ

ಕಹಮಾಕ್ಷಭತಥಗಥ ಕಥಲು ಷಂಔಾ ದಗಿಷ ತುವಥ. ಆದಹಖ ಮ ಷಂಔಾ ನಥೇಯವಹಗಿಯ ುದಿಲಾ.
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಫಥ ೇನರ್ಸ ಷಾತ ುಖಳು ಭತ ು ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಖಳು ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔ (ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ವಹಷ್ಟ್ಾಔ) ಭೌಲಮಭಹನ ಭತ ು ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಸಿದ ಹಥಚ ಚರಿ ರಿಣಹಭದ ಮೆೇರ್ಥ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುವಥ,
ಇದರಿಂದಹಗಿ ಭೌಲಮಭಹನ ವಿಭಹಖಣಔಯಯ ರಿಖಣಿಷರ್ಹದ ಊಹಥಖಳು ಭತ ು ಅಂವಖಳ ಮೆೇರ್ಥ
ಅಲಂಬಿತವಹಗಿಯ ತುದಥ.
ನಿಣಹಾಮಔ

ಭೌಲಮಭಹನ

ಯಕ್ಟಯಯೆಗಥ

ದಗಿಸಿದ

ಖಹತರಿಖಳನ ನ

ಂದದಡಿ

ಅನ ಭತಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಫಥ ೇನರ್ಸ ನಥೇಯವಹಗಿ ವಿಮೆಗಹಯಯಥ ಂದಿಗಥ ಆಧಹಯವಹಗಿಯ 
ಷಾತ ುಖಳ ಭೌಲಮನ ನ ಯತಿಬಿಂಬಿಷ ುದಿಲಾ.

ಹಥಚ ಚರಿಮನ ನ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಸಿದ ನಂತಯೂ, ಜಿೇ

ವಿಮೆಗಹಯಯ ಆಖಲ ಫಥ ೇನರ್ಸ ವಿತರಿಷದಥ ಇಯಫಸ ದ ಆದಯಥ ಅಭಿೃದಿದಗಥ ಭತ ು ವಿಷುಯಣಥಗಥ ಉಚಿತ
ಷಾತ ುಖಳನ ನ ನಿಮಾಷಲ ನಿಧಾರಿಷಫಸ ದ .
ಈ ಎರ್ಹಾ ಕಹಯಣದಿಂದಹಗಿ, ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗಥ ಫಥ ೇನರ್ಸ ಸ್ಥೇಾಡಥ ಫಸಳ ಮತವಹದ ಭತ ು ದ ಯದ
ರಿೇತಿಮ ಫಂಡವಹಳ ಕಹಮಾಕ್ಷಭತಥಮನ ನ ಅನ ಷರಿಷ ತುವಥ.
ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ನಿಮಂತಿಯಷ  ಭ ಲ ತಔಾ ಕಹರ್ಹನಂತಯದಲ್ಲಾ ಫಂಡವಹಳ
ಆದಹಮನ ನ ಷ ಖಭವಹಗಿಷ ುದಹಗಿದಥ. ಟಮಾನಲ್ ಫಥ ೇನರ್ಸ ಭತ ು ಷಂಮ ಔು ರ್ಹಬಹಂವಖಳು
ಇಕ್ಟಾಟಿ ಯಯೇಜನಖಳು ಭತ ು ಇತಯ ಅಧಿಔ ಇಳುರಿ ಸ ಡಿಕಥಖಳ ದಥ ಡಸ ಹಥ ೇಳಿನಥ ಂದಿಗಥ
ಆನಂದಿಷಲ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯನ ನ ವಔುಗಥ ಳಿಸಿವಥ, ಅು ಈಖಲ

ರ್ಹಬಹಂವನ ನ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷ  ಜಿೇನ

ಔಚಥೇರಿಮ ತಿೇಭಹಾನದ ಮೆೇರ್ಥ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ. ಭತಥ ುಮೆಭ, ರ್ಹಬಹಂವನ ನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಭಹತಯ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ, ಭೌಲಮಭಹನನ ನ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ
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ಭಹತಯ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ. ಆದಹಮಖಳು ಆಸಿುಖಳ ಭೌಲಮದಲ್ಲಾ ಹಿೇಗಥ ದಥೈನಂದಿನ ಏಯ ಥೇಯನ ನ
ಯತಿನಿಧಿಷ ುದಿಲಾ.
ಮ ನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಮೆೇಲ್ಲನ ಎಯಡ

ಮತಿಖಳಿಂದ ಹಥ ಯಫಯಲ ಷಹಹಮ ಭಹಡ ತುವಥ. ಈ

್ಂದಖಳಿಂದಹದ ಅನಕಔ ಲತೆಖಳು ಷಂೂಣಯವ್ಹಗ ಅಥವ್ಹ ಬಹಖವುಃ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಖ್ಹತೆಗೆ
ಕೆರಡಿಟ್ ಆದ ಗಟಔಖಳ ಭೌಲಯನಕು ಮತಿ ಫಹಕ್ರಯ್ದಯಕ ದಿನಹಂಔದಂದಕ ನಿಧಯರಿಷಕತಿದೆ.
ಹಿೇಗಥ ಮ ನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ನಥೇಯವಹಗಿ ಭತ ು ತಕ್ಷಣವಥೇ ಜಿೇ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಫಂಡವಹಳ
ಕಹಮಾಕ್ಷಭತಥಮ ಯಯೇಜನಖಳನ ನ ನಖದಿೇಔರಿಸಿ ದಗಿಷ ತುವಥ. ಗಟಔಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಅಧಿಔೃತ ಮ ನಿಟ್ ಟಯರ್ಸಿ ಅಥವಹ ಂದ ಯತಥಮೇಔವಹದ (ಆಂತರಿಔ) ಔಂನಿಯಿಂದ
ನಿಾಹಿಷರ್ಹಖ  ನಿಧಿ ಆಗಿವಥ. ಗಟಔಖಳನ ನ ಏಔ ಪಿಯಮಮಂ ಹತಿಸಿ ಅಥವಹ ಸ್ಹಭಹನಮ
ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಮ ಭ ಲಔ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ .
ಮ ನಥೈಟಥಡ್ ಕ್ಟಂಖಸಮ್ ಭತ ು ಇತಯ ಭಹಯ ಔಟಥಿಖಳಲ್ಲಾ ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಅಭಿೃದಿಧಡಿಷರ್ಹಯಿತ
ಭತ ು ವಿಮೆ ಗಟಔದ ಜಥ ತ ಸ್ಥೇರಿಸಿದ ಸ ಡಿಕಥ ವಹಸನಖಳ ಸ್ಹಥನದಲ್ಲಾರಿಷರ್ಹಯಿತ . ಅುಖಳ ಯಚನಥ
ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ನಖದ ಭೌಲಮದ ಔಯಹಯ ಖಳಿಗಿಂತ ಖಭನಹಸಾವಹಗಿ ಭಿನನವಹಗಿದಥ. ನಂತಯದ ,ದ
ನಹು ಹಥೇಳಿಯ  ಹಹಗಥ, ಔ ಡಿಕಥ ಂಡಿವಥ. ಅು ತಭಭ ಅಧಿ, ವಥಚಚ ಭತ ು ಉಳಿತಹಮ ಗಟಔಖಳಿಗಥ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ

ಅಹಯದವಾಔವಹಗಿವಥ.

ಮ ನಿಟ್

ಲ್ಲಂಕ್ಸ

ಂದಖಳು,

ವಿಯ ದಧವಹಗಿ,

ಯತಥಮೇಔಗಥ ಂಡಿವಥ. ವಿಮೆಗಥ ಹತಿಷ  ವಥಚಚಖಳು ಭತ ು ಷಶಿವಹಗಿ ನಿಖದಿತ ವಥಚಚಖಳ ಗಟಔ
ಹತಿಷಲ ಅುಖಳ ಯಚನಥ ಹಯದವಾಔವಹಗಿದಥ.
ಚಿತರ 2 : ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ವಿಬಜನೆ

ಮಕಲ್ಲಪ್ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ

ವ್ೆಚಿಖಳು

ಸಹವಿನ ರಭಹಣ

ಸ ಡಿಕೆ

ಮೆಭ ಈ ವ ಲುಖಳನ ನ ಪಿಯೇಮಮಂನಿಂದ ಔಡಿತಗಥ ಳಿಸಿದಯಥ, ಖಹತಥಮ ಫಹಕ್ಟ ಭತ ು ಅದರಿಂದ ಫಯ 
ಆದಹಮನ ನ ಗಟಔಖಳಲ್ಲಾ ಸ ಡಿರ್ಹಖ ತುದಥ. ಈ ಗಟಔಖಳ ಭೌಲಮನ ನ ಕಹಮಾಕ್ಷಭತಥಮನ ನ ಕಥಲು
ೂಾ ನಿಧಹಾರಿತ ಷ ಚಮಂಔ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ನಿಖದಿಡಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
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ರಭಕಕ

ಅಂವವ್ೆಂದಯೆ

ಈ

ಭೌಲಯನಕು

ಂದಕ

ನಿಮಭ

ಅಥವ್ಹ

ಷ ತರದ

ಭ ಲಔ

ಖಕಯಕತ್ತಷಲ್ಹಖಕತಿದೆ, ಅದನಕು ಭಕಂಚಿತವ್ಹಗಯೆ ವ್ಹಯಖ್ಹಯನಿಷಲ್ಹಗದೆ. ಸಹಭಹನಯವ್ಹಗ ಗಟಔಖಳ
ಭೌಲಯನಕು ನಿಾಳ ಆಸಿಿ ಭೌಲಯದ (ಎನ್ಎವಿ) ಭ ಲಔ ನಿೀಡಲ್ಹಖಕತಿದೆ, ಅದಕ ಸಣ ಸ ಡಿದ ಷಾತಕಿಖಳ
ಭಹಯಕಔಟೆಿ ಭೌಲಯನಕು ರತ್ತಬಿಂಬಿಷಕತಿದೆ. ಇಫಬಯಕ ಷಾತಂತರ ಯಕ್ರಿಖಳು ಷ ತರನಕು ಅನಕಷರಿಸಿ
ಕೆ ಡಫೆೀಕಹದ ಅದೆೀ ಲ್ಹಬಖಳಿಗೆ ಫಯಕತಹಿಯೆ.
ಹಿೇಗಥ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಯಯೇಜನಖಳು ಜಿೇ ವಿಮೆ ಔಂನಿಮ ಔಲನಥಖಳ ಭತ ು ತಿೇಭಹಾನ ಮೆೇರ್ಥ
ಅಲಂಬಿತವಹಗಿಯ ುದಿಲಾ.
ಮ ನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಆಔಶಾಔ ಖ ಣವಥಂದಯಥ ಗಟಔ ಹಥ ಂದಿಯ ಯ ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಮ ನಿಧಿಖಳ
ನಡ ವಥ ಆಯೆು ಭಹಡ  ಸ್ೌಔಮಾ ಹಥ ಂದಿಯ ತಹುಯಥ, ಅದನ ನ ಗಟಔ ಹಥ ಂದಿಯ ಯ ಅಬಹಮಷ
ಭಹಡಫಸ ದ . ಯತಿ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಆಸಿುಖಳ ಫಥೇಯಥ ರ್ಪೇಟಥ ಪೇಾಲ್ಲಯೇ ಮವಯಣನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ. ಹಿೇಗಥ
ಸ ಡಿಕಥದಹಯಯ ಋಣಬಹಯ, ಷಭತಥ ೇಲ್ಲತ ಭತ ು ಇಕ್ಟಾಟಿ ನಿಧಿಖಳಂತ ವಹಮಔ ಆಯೆುಮ ನಡ ವಥ
ಆಯೆು ಡಥಮ ತಹುನಥ. ಂದ ಋಣಬಹಯ ನಿಧಿ, ಫಫಯ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಫಸ ತಥೇಔ ಫಂಡವಹಳ ಕಹಣಿಕಥ
ಭತ ು ಫಹಂಡ ಖಳ ರಿೇತಿಮ ಸ್ಹಲತಯನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ. ಂದ ಇಕ್ಟಾಟಿ ಪಂಡ್, ಗಟಔಖಳು
ಯಭ ಕವಹಗಿ ಷಥೇಯ ಖಳ ಯ ದಲ್ಲಾಯ ತುವಥ ಎಂದ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ. ಈ ವಿಸ್ಹುಯವಹದ ವಿಬಹಖಖಳು
ಳಗಥ, ಇತಯ ರಿೇತಿಮ ಆಯೆುಖಳೄ ಇಯಫಸ ದ .
ಇಕ್ರಾಟ ನಿಧಿ
ಈ

ನಿಧಿ

ಯಭ ಕ

ಸಹಲ ನಿಧಿ

ಷಭತೆ ೀಲನ ನಿಧಿ

ಸಣದ ಈ ನಿಧಿ ಸಣದ ಯಭ ಕ ಈ
ಬಹಖನ ನ ಬಹಖನ ನ

ನಿಧಿ

ಇಕ್ಟಾಟಿ ಈ

ಫಹಂಡ್, ಸಿಥಯ ಠಥೇಣಿಖಳು ಮವಯಣ

ಉಔಯಣದಲ್ಲಾಸ ಡಿಕಥ ಇತಹಮದಿಮಲ್ಲಾ
ಭಹಡ ತುದಥ.

ಭ ಕಮವಹಗಿ

ಯಭಹಣತಯಖಳು,

ಸ ಡಿಕಥ ವಹಣಿಜಮ

ಸ ಡಿಕಥ ಭಹಡ ತುದಥ.

ಭಹಡ ತುದಥ.

ನಿಧಿ

ಸ್ಹಲ ಟಥಯಶರಿ ಬಿಲ್, ಠಥೇಣಿ

ಷಕಹಾರಿ ಭತ ು

ಇಕ್ಟಾಟಿ ಭತ ು ಇಕ್ಟಾಟಿ ಫಹಂಡೆಳು, ಕಹರ್ಪಾಯಥೇಟ್ ಉಔಯಣದಲ್ಲಾ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ

ಸಣ ಭಹಯಕಔಟೆಿ ನಿಧಿ

ನಂತಸ

ಥೇರ್
ಇತಹಮದಿ

ಸ್ಹಧನಖಳಲ್ಲಾ

ಸಣ

ಸ ಡಿಕಥ ಭಹಡ ತುದಥ.
ಫಫನ ಅಭಿೃದಿದ ನಿಧಿ, ಯಧಹನವಹಗಿ ಫಥಳ್ಥಮ ತಿುಯ  ಶ್ಥೇಯ ಫಂಡವಹಳ ಅಥವಹ ಷಭತಥ ೇಲನ ನಿಧಿ
ನಡ ವಥ ಆಯೆು ಭಹಡಫಸ ದ , ಇದ

ಫಂಡವಹಳ ರ್ಹಬದ ಜಥ ತಥ ಆದಹಮ ಅಖತಮನ ನ

ಷಭತಥ ೇಲನಗಥ ಳಿಷ ತುದಥ. ಫಫ ಮಕ್ಟು ವಿಬಹಖದ ಸಣ ಆಯೆು ಭಹಡಫಸ ದ ,

ಅದ

ಕಥಲು

ಕ್ಷಥೇತಯಖಳು ಭತ ು ಕಥೈಗಹರಿಕಥಖಳಲ್ಲಾ ಭಹತಯ ಸ ಡಿಕಥ ಭಹಡ ತುದಥ. ಆಯೆುಭಹಡಿದ ಯತಿಯಂದ ಆಯೆು
ಫಫಯ ತಥ ಂದಯಥಖಳು ಭತ ು ಫಂಡವಹಳ ಅಖತಮನ ನ ಷ ಚಿಷಫಥೇಔ . ಂದ ವಥೇಳ್ಥ, ಂದ ಅಥವಹ
ಹಥಚ ಚ ನಿಧಿಖಳು ಕಹಮಾಕ್ಷಭತಥ ಸಂತ ತಲ ದಥ ಹಥ ೇದಹಖ ಂದ ರಿೇತಿಮ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭತಥ ುಂದ
ನಿಧಿಗಥ ಫದರ್ಹಯಿಸಿಕಥ ಳಳಫಸ ದ .
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ಈ ಎರ್ಹಾ ಆಯೆುಖಳು ಷಸ ಅಸಾತಥಮನ ನ ನಿಾಹಿಷ ತುವಥ. ಜಿೇ ವಿಮೆಗಹಯಯ , ಂದ ರಿಣಹಭಕಹರಿ
ರ್ಪೇಟಥ ಪೇಾಲ್ಲಯೇ ನಿಾಹಿಷಲ

ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಿದಹಖ ಗಟಔ ಭೌಲಮಖಳ ಫಗಥೆ ಮಹುದಥೇ ಗಹಮಯಂಟಿ

ನಿೇಡ ುದಿಲಾ. ಹಿೇಗಹಗಿ ಇಲ್ಲಾ ಹಥಚಿಚನ ಬಹಖದ ಫಂಡವಹಳ ಅಹಮನ ನ ಭ ಔುವಹಗಿಸಿದಥ. ನಂತಯದ ದ
ಗಟಔ ಧಹಯನಿಂದ ನಿೇಡರ್ಹಗಿಯ ತುದಥ. ಜಿೇ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಆದಹಖ ಮ ಭಯಣ ಭತ ು ಅಹಮದ
ಕಚಾನ ನ ಬರಿಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.
ಭತಥು, ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಯೇಜನಥಖಳಿಗಿಂತ ಭಿನನವಹಗಿ, ಮ ನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಔನಿಶಠ
ಪಿಯೇಮಮಂ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಕಥಲಷ ಭಹಡ ತುವಥ, ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಮೆೇಲಲಾ. ವಿಮೆದಹಯ ಅನ
ಅಥವಹ ಅಳು ನಿಮಮತವಹಗಿ ಕಥ ಡ  ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಭಹಣದ ಮೆೇರ್ಥ ನಿಧಾರಿಷ ತಹುನಥ. ವಿಮೆಮ
ಯಕ್ಷಣೆ ಹತ್ತಸಿದ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂಖಳ ಅತಯನವ್ಹಗದೆ. ವಿಮೆದಹಯನ ಉನನತ ಭತ ು ಔಡಿಮೆ ಯಕ್ಷಣಥ
ನಡ ವಥ ಆಯೆುಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದಹದನಥ. ಪಿಯೇಮಮಂ ಎಯಡ ಗಟಔಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ - ಗಟಔ ಎಂಫ
ದನ ನ ಂದ ಕಚಿತ ನಿಧಿಮಲ್ಲಾ ಇರಿಷಫಸ ದ , ಸ್ಹವಿನ ಯಕ್ಷಣಥ ಮೆೇರ್ಥ ಔನಿಶಠ ಯಭಹಣದ ಇಳುರಿ
ಖಳಿಷ ತುದಥ (ಮ .ಕಥ.ನಲ್ಲಾ ಷಿಲ್ಲಾಂಗ್ ನಿಧಿ ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ). ಅಯ ಪಿಯೇಮಮಂನ ಉಳಿದ
ಫಹಕ್ಟಯಿಂದ, ಫಂಡವಹಳ ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾ ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ ಸ್ಹಿಕ್ ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ
ಗಟಔಖಳನ ನ ಕರಿೇದಿಷಲ ಫಳಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಭಯಣದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಭಯಣ ಯಯೇಜನ ಆಶ್ಹಾಷನಥ
ನಿೇಡಿದ ಮೊತುಕ್ಟುಂತ ಹಥಚಿಚನ ಎಂದ

ಅಥವಹ ಖಹತಥಮಲ್ಲಾಯ  ಸಣದ ಭೌಲಮ. ಸಣದ ಭೌಲಮ

ಮಕ್ಟುಯೇಾನ ಖಹತಥಮಲ್ಲಾನ ಗಟಔಖಳ ಷಂಖಥಮಯಿಂದ ಗಟಔ ಫಥರ್ಥ ಖ ಣಿಸಿದಹಖ ಫಯ  ಮೊತು.
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 2
ಕಥಳಗಿಯ  ಹಥೇಳಿಕಥಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದ ತಹಗಿದಥ?
I.

ವಥೇರಿಯೆೇಫಲ್ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದಥ

II. ವಥೇರಿಯೆೇಫಲ್ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಶ್ಹವಾತ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದಥ
III. ಹಲ್ಲಸಿಮ ದ ಡಿಸನ ಖಹತಥಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ
IV. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔನಿಶಠ ಭಯಣ ಯಯೇಜನ ಖಹತರಿಮನ ನ ದಗಿಷ ತುದಥ
ಸ್ಹಯಹಂವ


ಜಿೇ ವಿಮೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಕಹಳಜಿಮ ಂದ ನಿಣಹಾಮಔ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಸಣಕಹಸಿನ ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾ
ಇತಯ

ಷಾತ ುಖಳ

ಹಥ ೇಲ ಂತಸ ದ

ವಹಷ್ಟ್ಾಔ

ವಿಯದ

ಷಧಹಾತಭಔ

ದಯದಲ್ಲಾ

ನಿೇಡ 

ವಿಶಮವಹಗಿದಥ.


ಕಥಲು ಯೃತಿುಖಳು ಅಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಜಿೇ ಉತನನಖಳ್ಹದ ವಿಬಜನಥ, ಫಂಡವಹಳ ಷಂಔಾ ಭತ ು
ಹಯದವಾಔತಥಮ ಏರಿಕಥಗಥ ಕಹಯಣವಹಗಿವಥ.
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ಮ ನಿಷಾಲ್ ಜಿೇವಿಭಹ ಶ್ಹವಾತ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಯ ವಹಗಿದ ದ ಅದಯ ಹಥ ಂದಿಕಥ ಳುಳ
ಪಿಯೇಮಮಂಖಳು, ಭ ಕಫಥರ್ಥಮ ಮೊತು ಭತ ು ಭಯಣ ಯಯೇಜನ ಮೊತು, ಅದಯ ಫಥರ್ಥ ನಿಖದಿ
ಭಹಡ  ಅಂವಖಳ ವಿಬಜನಥ.



ವಥೇರಿಯೆೇಫಲ್ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ "ಷಂೂಣ೯ ಜಿೇ" ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದ ದ ಅಲ್ಲಾ ಭಯಣ ಯಯೇಜನ ಭತ ು
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭೌಲಮ ವಿಶ್ಥೇಶ ಫಂಡವಹಳ ಸ ಡಿಕಥಮ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳು ಕಥಯಡಿಟ್ ಆದ ಖಹತಥಮಲ್ಲಾ
ಕಹಮಾಕ್ಷಭತಥ ಏಯ ಥೇಯಹಖ ತುದಥ.



ಮ ಲ್ಲಪ್ಟ ಷಸ ಎನನರ್ಹದ ಮ ನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ಯೇಜನಥಖಳು, ಅತಮಂತ ಜನಪಿಯಮ ಭತ ು ಖಭನಹಸಾ
ಉತನನಖಳ್ಹಗಿ

ಹಥ ಯಹಥ ಮಭ

ಸಲು

ಭಹಯ ಔಟಥಿಖಳಲ್ಲಾ

ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ

ಯೇಜನಥಖಳನ ನ

ಆಔಯಮಸಿಕಥ ಳುಳತಿುವಥ.


ಮ ನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ನಥೇಯವಹಗಿ ತಕ್ಷಣವಥ ಜಿೇ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಫಂಡವಹಳ ಕಹಮಾಕ್ಷಭತಥಮ
ಯಯೇಜನಖಳನ ನ ನಖದಿೇಔರಿಸಿ ದಗಿಷ ತುದಥ.

ರಭಕಕ ದಖಳು
1. ಮ ನಿಷಾಲ್ ಜಿೇ ವಿಮೆ
2. ವಥೇರಿಯೆೇಫಲ್ ಜಿೇ ವಿಮೆ
3. ಮ ನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ವಿಮೆ
4. ನಿಾಳ ಆಸಿು ಭೌಲಮ
ಷಾ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದಥ.
ಮ ನಿಷಾಲ್ ಜಿೇವಿಮೆ ಂದ ಅಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಉತನನವಹಗಿದಥ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I ಆಗಿದಥ.
" ವಥೇರಿಯೆೇಫಲ್ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ" ಹಥೇಳಿಕಥ ತು.
ಷರಿಮಹದ ಹಥೇಳಿಕಥ " ವಥೇರಿಯೆೇಫಲ್ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಶ್ಹವಾತ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ" ಆಗಿದಥ.
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ಷಾರಿೀಕ್ಷೆ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ಮಹ ಷಂನ ಭಲಖಳ ಅಂತಯ ಅಲಕಹಲ್ಲಔ ಸಂಚಿಕಥಮನ ನ ಉರ್ಥಾೇಖಿಷ ುದ ?
I.

ಷರಿಮಹದ ಷಭಮದಯಥಗಥ ಷಂನ ಭಲಖಳ ಸಂಚಿಕಥ ಭ ಂದ ಡಿಕಥ

II. ಕಹಲಔಯಮೆೇಣ ಷಂನ ಭಲಖಳ ಸಂಚಿಕಥ
III. ಷಂನ ಭಲಖಳ ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಸಂಚಿಕಥ
IV. ವಿಭಿನನತಥಮ ಷಂನ ಭಲ ಸಂಚಿಕಥ
ರಶೆು 2
ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಜಿೇ ವಿಮೆ ಉತನನಖಳ ಂದ ಮತಿ ಔಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದ ?
I.

ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಇಳುರಿ ಹಥಚ ಚ

II. ಷಯಥಂಡರ್ ಭೌಲಮನ ನ ಫಯ  ಷಶಿ ಭತ ು ಗಥ ೇಚಯ ವಿಧಹನ
III. ನಿಕಯವಹಗಿ ವಹಮಖಹಮನಿಷ  ನಖದ ಭತ ು ಉಳಿತಹಮ ಭೌಲಮ ಗಟಔ
IV. ಯತಿಪಲದ ದಯ ಖ ಯ ತಿಷಲ ಷ ಲಬ ಅಲಾ
ರಶೆು 3
ಎಲ್ಲಾ ಮ ನಿಷಾಲ್ ಜಿೇನ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಮೊದಲ ರಿಚಯಿಷರ್ಹಯಿತ ?
I.

ಅಮೆೇರಿಕಹ

II. ಗಥಯೇಟ್ ಬಿಯಟನ್
III. ಜಭಾನಿ
IV. ಪಹಯನ್್
ರಶೆು 4
ಕಥಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹಯ ವಥೇರಿಯೆೇಫಲ್ ಜಿೇ ವಿಮೆಮನ ನ ಕರಿೇದಿಷಲ ಸ್ಹಧಮತಥಯಿದಥ?
I.

ಸಿಥಯ ರ್ಹಬ ಫಮಷ ತಿುಯ  ಜನಯ

II. ಅಹಮ ಭತ ು ಇಕ್ಟಾಟಿಮ ಯಯೇಖದಿಂದ ಹಿಂಜರಿಮ  ಜನ
III. ಇಕ್ಟಾಟಿ ಜ್ಞಹನ, ತೃಪಿು ಹಥ ೇಂದಿಯ  ಜನಯ
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IV. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಮ  ಜನಯ
ರಶೆು 5
ಕಥಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮ ಲ್ಲಪ್ಟ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಮಹ ಹಥೇಳಿಕಥ ಷತಮವಹಗಿದಥ?
I.

ಗಟಔಖಳ ಭೌಲಮ ಭ ಂಚಿತವಹಗಿ ಸಿಥಯ ಷ ತಯನ ನ ನಿಧಾರಿಷ ತುದಥ

II. ಸ ಡಿಕಥಮ ಅಹಮ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಹಥ ಯಥ
III. ಮ ಲ್ಲನ ತನನ ಅಧಿಗಥ, ವಥಚಚ ಭತ ು ಉಳಿತಹಮ ಗಟಔಖಳನ ನ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಹಯದವಾಔವಹಗಿವಥ
IV. ಮ ಲ್ಲಪ್ಟ ಷಂಯೇಜಿತ ಉತನನಖಳು
ರಶೆು 6
ಕಥಳಗಿನ ಎರ್ಹಾ ವಥೇರಿಯೆೇಫಲ್ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಲಕ್ಷಣಖಳು, ಹಥ ಯತಹಗಿ:
I.

ಷ ಲಬವಹಗಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ

II. ದ ಡಿಸನ ಬಯಸ್ಥ ಇಲಾ
III. ಹಲ್ಲಸಿ ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಉಳಿತಹಮ ಮೇಷಲ್ಲನ ಸ ಡಿಕಥ ಆಯೆು ಭಹಡ ತಹುಯಥ
IV. ಔನಿಶಠ ಭಯಣದ ರ್ಹಬ ಬಯಸ್ಥ
ರಶೆು 7
ಕಥಳಗಥ ಮಹ ಸ್ಹಾತಿಯಔ ಜಿೇವಿಭಹ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಷರಿಮಹಗಿದಥ?
ಹಥೇಳಿಕಥ I: ಇದ ಹಲ್ಲಸಿ ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಹತಿ ಫದರ್ಹಯಿಷಲ ಅನ ು ಭಹಡಿಕಥ ಡ ತುದಥ
ಹಥೇಳಿಕಥ II: ಹಲ್ಲಸಿ ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ದ ಡಿಸನ ಮೆೇಲ್ಲನ ಯತಿಪಲ ಭಹಯ ಔಟಥಿ ಆಧಹರಿತ ದಯ ಖಳಿಷಫಸ ದ
I.

Iಮದ ಷತಮ

II. IIಮದ ಷತಮ
III. I ಭತ ು II ಷತಮ
IV. I ಭತ ು II ತು
ರಶೆು 8
ಕಥಳಗಿನ ಎರ್ಹಾ ಮ ಲ್ಲಪ್ಟ ಫಗಥೆ ಷತಮ, ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ:
I.

ಗಟಔ ಧಹಯಔ ಸಣನ ನ ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಆಯೆು ಭಹಡಫಸ ದ
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II. ಜಿೇ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಗಟಔ ಭೌಲಮಖಳ ಖಹತರಿಮನ ನ ದಗಿಷ ತುದಥ
III. ಗಟಔಖಳನ ನ ಂದ ಪಿಯಮಮಂ ಹತಿಸಿ ಅಥವಹ ಮಸಿಥತ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಮ ಭ ಲಔ
ಕಥ ಳಳಫಸ ದ .
IV. ಮ ಲ್ಲಪ್ಟ ಹಲ್ಲಸಿ ಯಚನಥ ವಿಮೆ ವಥಚಚಖಳ ಗಟಔ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಹಯದವಾಔವಹಗಿಯ ತುದಥ

ರಶೆು 9
ಐಆಡಿಾಎ ಷ ತಯಖಳಿಗಥ ಅನ ಸ್ಹಯವಹಗಿ, ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ಅಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಉಳಿತಹಮ
ಜಿೇವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಅನ ಭತಿ ದಗಿಷ ತುದಥ?
ಆಯೆು I: ಮ ನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ವಿಭಹ ಯೇಜನಥಖಳು
ಆಯೆು II: ವಥೇರಿಯೆೇಫಲ್ ವಿಭಹ ಯೇಜನಥಖಳು
I.

I ಭಹತಯ

II. II ಭಹತಯ
III. I ಭತ ು II ಎಯಡ
IV. I ಅಥವಹ II
ರಶೆು 10
ಮಹ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ವಿಬಜನಥ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ?
I.

ಯಷಯ ಜಿೇವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ಜಥ ತಥ ಫಹಂಡ್್

II. ಯಷಯ ಜಿೇವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ಜಥ ತಥ ಇಕ್ಟಾಟಿ
III. ಯಕ್ಷಣಥ ಭತ ು ಉಳಿತಹಮ ಅಂವದ ಷಮಭಲನ
IV. ಯಕ್ಷಣಥ ಭತ ು ಉಳಿತಹಮ ಅಂವದ ಅಖಲ್ಲಕಥ
ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
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ಷಂನ ಭಲಖಳ ಅಂತರ್ ಅಲಕಹಲ್ಲಔ ಸಂಚಿಕಥ ಕಹರ್ಹನಂತಯದಲ್ಲಾ ಷಂನ ಭಲಖಳ ಸಂಚಿಕಥ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV.
ಯತಿಪಲದ ದಯ ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್ ಉತಹದನಥಮಲ್ಲಾ ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳುಳುದ ಷ ಲಬ ಅಲಾ.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I.
ಮ ನಿಷಾಲ್ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಹಲ್ಲಸಿ ಮೊದಲ ಅಮೆೇರಿಕಹದಲ್ಲಾ ರಿಚಯಿಷರ್ಹಯಿತ .
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ಇಕ್ಟಾಟಿ ಜ್ಞಹನನ ನ ಹಥ ಂದಿದ ಜನಯ ಚಯ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಕರಿೇದಿ ಭಹಡ  ಸ್ಹಧಮತಥಖಳಿವಥ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ಮ ಲ್ಲನ ತನನ ಅಧಿಗಥ, ವಥಚಚ ಭತ ು ಉಳಿತಹಮ ಗಟಔಖಳನ ನ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಹಯದವಾಔವಹಗಿವಥ
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I.
ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಖಳು ಸಿಥಯ ಭತ ು ವಥರಿಮಫಲ್ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಜಥ ತಥ ಹಥ ಂದಿಕಥ ಳುಳುದಿಲಾ.
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ಎಯಡ

ಹಥೇಳಿಕಥಖಳು ನಥೈಜವಹಗಿದಥ. ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ಹಥ ಂದಿಕಥ ಳುಳುದ ಸ್ಹಾತಿಯಔ ಜಿೇವಿಭಹ

ಲಕ್ಷಣವಹಗಿದಥ. ಈ ಜಿೇ ವಿಮೆಯಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿ ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಕಥಲು ಭಹಯ ಔಟಥಿ ಆಧಹರಿತ ಯತಿಪಲದ
ದಯನ ನ ಡಥಮಫಸ ದ .
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಜಿೇನ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಮ ಲ್ಲಪ್ಟ ನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಗಟಔ ಭೌಲಮಖಳಿಗಥ ಬಯಸ್ಥ ನಿೇಡ ುದಿಲಾ.
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ಉತಿಯ 9
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ಐಆಡಿಾಎ ಷ ತಯಖಳಿಗಥ ಅನ ಸ್ಹಯವಹಗಿ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಅಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಉಳಿತಹಮ ಜಿೇವಿಭಹ
ಉತನನಖಳು, ಮ ನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ವಿಭಹ ಯೇಜನಥಖಳನ ನ ಭತ ು ವಥೇರಿಮಫಲ್ ವಿಭಹ ಯೇಜನಥಖಳನ ನ
ಳಗಥ ಂಡಿದಥ ಎಂದ ಅನ ಭತಿಸಿದಥ.
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV.
ಯಕ್ಷಣಥ ಭತ ು ಉಳಿತಹಮ ಅಂವ ಅಖಲ್ಲಕಥ ಜಿೇವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ವಿಬಜನಥ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.
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ಅಧಹಯಮ 10
ಲ್ೆೈಫ್ ಇನಕುಯೆನ್ನ ಅನಾಮಖಳು
ಅಧಹಯಮ ರಿಚಮ
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಕಥೇಲ ಅಕಹಲ್ಲಔ ಸ್ಹವಿನಿಂದ ಮಕ್ಟುಖಳನ ನ ಯಕ್ಷಿಷಲ ಫಮಷ ದ ಇಲಾ. ಇದ ಇತಯ
ಉಯೇಖಖಳನ ನ ಔ ಡಹ ಹಥ ಂದಿದಥ. ಇದ ರಿಣಹಭಔ ವಿಭಹ ಯಯೇಜನ ಜಥ ತಥ ಟಯಷಿಗಳ ಯಚನಥಗಥ
ಅನಾಯಿಷಫಸ ದ ಇದ

ವಿಮೊೇಚನಿೇಮವಹದ ಅಡಭಹನಖಳಿಗಹಗಿ ಕಥೈಗಹರಿಕಥಖಳ ಸಿಫಫಂದಿ ಳಗಥ ಂಡ

ಂದ ಹಲ್ಲಸಿ ಷೃಷ್ಟ್ಿಷ ುದಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಅನಾಯಿಷಫಸ ದ . ನಹು ಷಂಕ್ಷಿುವಹಗಿ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ
ಈ ವಿವಿಧ ಅನಾಯಿಔಖಳನ ನ ವಿರಿಸ್ಥ ಣ.
ರಿಣಹಭಖಳ ಔಲ್ಲಕೆ
A.

ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಅಪಿಾಕಥೇವನೆಳು
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A. ಜೀ ವಿಮೆಮ ಅಪ್ಪಾಕೆೀವನೊಳು
1. ವಿವ್ಹಹತ ಭಹಳೆಮಯ ಆಸಿಿಮ ಕಹಯ್ದದೆ
ಜಿೇ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಟಯರ್ಸಿ ರಿಔಲನಥ ಷಹಾವನ ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ಂದ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಯಯೇಜನ,
ಅಖತಮವಹಗಿಯಫಸ ದಹದ ಅನಾಮಷ ವಿಕಥಮ, ಗಹಾಣಥ / ಪಿತಹಯಜಿಾತ ಮೆೇರ್ಥ ಎಸ್ಥಿೇಟ್ ಷ ಂಔ.
ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಎಸ್ಥಿೇಟ್ ಷ ಂಔನ ನ ನಿಭ ಾಲನಥ ಜಥ ತಥಗಥ, ಟಯರ್ಸಿ ರಿಔಲನಥಗಥ ಇನಥನಂದಿಖ

ಆದಮತಥ

ನಿೇಡರ್ಹಖದ , ಇದ ವಿಯವಹಗಿ ವಿಶಮ ಅಥಾಭಹಡಿಕಥ ಳಳಲ ಯಯೇಜನಕಹರಿಮಹಗಿದಥ.
ವಿವಹಹಿತ ಭಹಿಳ್ಥಮಯ ಆಸಿುಮ ಕಹಯಿದಥಮ ವಿಬಹಖ 6, 1874 ತಿನ ಹಹಖ

ಭಔುಳಿಗಥ ಜಿೇ ವಿಭಹ

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅನ ಔ ಲತಥಖಳನ ನ ಬದಯತಥಗಹಗಿ ದಗಿಷ ತುದಥ. ವಿವಹಹಿತ ಭಹಿಳ್ಥಮಯ ಆಸಿುಮ ಕಹಯಿದಥಮ
ವಿಬಹಖ 6, 1874 ಂದ ಟಯರ್ಸಿ ಷೃಷ್ಟ್ಿ ಅನ ನ ದಗಿಷ ತುದಥ.
ಚಿತರ 1: MWP ಕಹಯ್ದದೆಮಡಿ ಪಲ್ಹನಕಬವಿಖಳು

ಕೆೀಲ
ಹೆಂಡತ್ತ

ತ್ತು ಭತಕಿ
ಂದಕ
ಅಥವ್ಹ ಹೆಚಕಿ
ಭಔುಳು

MWP
ಕಹಯ್ದದೆಮ
ವಿಬಹಖ 6
ಅಡಿಮಲ್ಲಾ
ಪಲ್ಹನಕಬವಿಖಳು

ಜಂಟಮಹಗ
ಇದ , ವಿಮೆಮ ಂದ

ಂದಕ
ಅಥವ್ಹ
ಹೆಚಕಿ
ಭಔುಳು

ಹಲ್ಲಸಿ ತನನ ಜಿೇನದ ಮೆೇರ್ಥ ಮಹುದಥೇ ಭದ ವಥಮಹದ ುಯ ಶನಿಂದ

ರಿಣಹಮತವಹಗಿಯ ದ ಎಂದ ಹಥೇಳುತುದಥ, ಭತ ು ಅಯ ತಿನ ಯಯೇಜನ ಎಂದ ಅದಯ ಭ ಕದ
ಮೆೇರ್ಥ ಮಔುಡಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ, ಅಥವಹ ಅಯ ತಿನ ಭತ ು ಭಔುಳು, ಅಥವಹ ಅಯಲ್ಲಾ ಮಹಯಹದಯ ,
ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳಳಫಸ ದ ಭತ ು ಅಯ ತಿನ ಅನ ಔ ಲಕಥು ಂದ ನಂಬಿಕಥ ಎಂದ ಬಹವಿಷರ್ಹಖ ುದ ,
ಅಥವಹ ಅಯ ತಿನ ಭತ ು ಭಔುಳು, ಅಥವಹ ಅಯಲ್ಲಾ ಮಹಯಹದಯ , ಆಷಕ್ಟು ಯಕಹಯ ಹಿೇಗಥ,
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ಮಔುಡಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ, ನಂಬಿಕಥ ಷ ುವೊಂದ

ಉಳಿಮ ಯಥಗಥ, ತಿ ನಿಮಂತಯಣಕಥು ಳಟಿಿಯ ತುದಥ,

ಅಥವಹ ಅಯ ಸ್ಹಲಗಹಯರಿಗಥ, ಅಥವಹ ಅಯ ಎಸ್ಥಿೇಟ್ ಬಹಖವಹಗಿ ಆಖ ದಿಲ್ಾ.
a) MWP ಕಹಯ್ದದೆಮಡಿ ಂದಕ ಹಲ್ಲಸಿಮ ವ್ೆೈಶ್ಚಶಿೂಖಳು
i.

ಯತಿ ಹಲ್ಲಸಿ ಯತಥಮೇಔ ವಿಶ್ಹಾಷವಿಡಿ ಉಳಿಮ ತುದಥ. ಂದಥ ೇ ತಿನ ಅಥವಹ ಭಔುಳನ ನ (18
ಶಾಖಳಿಖ ಹಥಚಿಚನ) ಂದ ಟಯಸಿಿೇ ಭಹಡಫಸ ದ .

ii. ಹಲ್ಲಸಿ ನಹಮಮಹಲಮದ ಲಖತ ುಖಳ, ಸ್ಹಲದಹತಯ ಭತ ು ಜಿೇನ ಆಶ್ಹಾಷನಥ ಭಹಡಿದಯ
ನಿಮಂತಯಣದ ಹಥ ಯಗಿದಥ.
iii. ಕಥಾೈಮ್ ಸಣ ಟಯಸಿಿಖಳಿಗಥ ಹತಿಷರ್ಹಖ ದ .
iv. ಹಲ್ಲಸಿ ವಯಣಹಖತಿ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ ಭತ ು ಮಹುದಥೇ ನಹಭನಿದಥೇಾವನ ಅಥವಹ ನಥೇಭಕಹತಿಗಥ ಅಕಹವ
ಇಲಾ.
v. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಅನ ಔ ಲತಥಖಳನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಷಲ ಭತ ು ನಿಾಹಿಷ ದಕಹುಗಿ ವಿಶ್ಥೇಶ ಟಯಸಿಿ
ನಥೇಭಔ ಭಹಡದಿದಹದಖ, ನಿಮಭದಡಿಮಲ್ಲಾ ಷಂಹದಿಸಿದಥ ಮೊತುನ ನ ವಿಮೆ ಜಹರಿಗಥ ಭಹಡಿದ ಮಹ
ಔಚಥೇರಿಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹಥಪಿತ ವಹಗಿಯ  ಯಹಜಮದ ಅಧಿಔೃತ ಟಯಸಿಿಯಂದಿಗಥ ಹತಿಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.
b) ರಯೀಜನಖಳು
ಟಯರ್ಸಿ ಂದ ಭಹಾಡಿಷರ್ಹಖದ, ತಿದದರ್ಹಖದ ಟಯರ್ಸಿ ತಯದ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹಥಪಿಷರ್ಹಖ ದ ಭತ ು
ಂದ ಅಥವಹ ಹಥಚ ಚ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಹಿಡಿಮ ತುದಥ. ಇದ ಜಿೇನ ಹಲ್ಲಸಿ ಅನ ಔ ಲತಥಖಳ,
ಟಯರ್ಸಿ ಆಸಿು ಆಡಳಿತಕಥು ಟಯಸಿಿಯಫಥಫನ ನಥೇಭಔ ಭ ಕಮ. ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಹಿಡಿದಿಡಲ ಂದ
ಟಯರ್ಸಿ ಯಚಿಷ  ಭ ಲಔ, ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ನಿಮಭದಡಿಮಲ್ಲಾ ಭತ ು ವಿಮೆದಹಯಯ ಭಯಣದ ನಂತಯ
ಅನ ಸಔ ುಖಳನ ನ ಬಿಟ ಿ ಕಥ ಡ ತಹುನಥ. ಟಯಸಿಿಯಂದಿಗಥ ವಿಮೆ ಸಣ ಸ ಡಿಕಥ ಭತ ು ಂದ ಅಥವಹ
ಹಥಚ ಚ ಪರ್ಹನ ಬವಿಖಳ ಟಯರ್ಸಿ ನಿಾಸಣಥ.
ಇದ ಷಂಗಹತಿಮ ಭತ ು ಭಔುಳು ಯಯೇಜನಕಹುಗಿ ಟಯರ್ಸಿ ಯಚಿಷ  ಂದ ಅಬಹಮಷ, ಹಹಗಥಯೆೇ
ಪರ್ಹನ ಬವಿಖಳು ಮಹುದಥೇ ಕಹನ ನ ಫದಧ ಮಕ್ಟು ಆಗಿಯಫಸ ದ . ಂದ ಟಯರ್ಸಿ ಯಚಿಷ ುದ , ಹಲ್ಲಸಿ
ಆದಹಮನ ನ

ಪರ್ಹನ ಬವಿಮ

ಚಿಔುವಿಯ 

ಷಭಮದಲ್ಲಾ

ಫ ದಿಧಂತಿಕಥಯಿಂದ

ಸ ಡಿಕಥ

ಖಹತಿಯಗಥ ಳಿಷ ತುದಥ ಭತ ು ಬವಿಶಮದ ಸ್ಹಲದಹತಯ ವಿಯ ದಧ ಯಯೇಜನಖಳನ ನ ಬದಯಡಿಷ ತುದಥ.
2. ರಭಕಕ ಯಕ್ರಿ ಇನಕುಯೆನ್್
ಯಭ ಕ ಮಕ್ಟು ವಿಮೆ, ಮಹಹಯ ವಿಮೆಮ ಯಭ ಕ ಯ .
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ವ್ಹಯಖ್ಹಯನ
ಯಭ ಕ ಮಕ್ಟು ವಿಮೆ ಮಹಹಯದ ಯಭ ಕ ಷದಷಮಯ ಸ್ಹವಿನ ಅಥವಹ ವಿಷೃತ ಅವಔುತಥಯಿಂದ ಉದಬವಿಷ 
ಎಂಫ ಆ ವಹಮಹಯದ ಆರ್ಥಾಔ ನಶಿ ಷರಿದ ಗಿಷಲ , ವಹಮಹಯದ ಭ ಲಔ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳ್ಥಾರ್ಹಖ  ವಿಭಹ
ಹಲ್ಲಸಿ ಎಂದ ವಿರಿಷಫಸ ದ .
ಷಂಕ್ಷಿಥಥದಲ್ಲಾ , ಕ್ಟೇ ಭಹಮನ್ ಇನ ್ಯಥನ್್ ವಹಮಹಯದ ಯಕ್ಷಣಥ ಉದಥದೇವಖಳಿಗಹಗಿ ಫಳಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಂದ ಜಿೇ
ವಿಭಹ ಹಥ ಂದಿದಥ. ಹಲ್ಲಸಿ ಅಧಿಮ

ವಹಮಹಯದ ಯಭ ಕ ಮಕ್ಟುಮ ಉಮ ಔುತಥ ಅಧಿಗಿಂತ

ಹಥಚಿಚಯ ದಿಲಾ. ಯಭ ಕ ಮಕ್ಟು ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಹಮಹಯದ ಡಥತನದಲ್ಲಾವಥ ಭತ ು
ಖ ರಿಯೆಂದಯಥ ಯಭ ಕ ಆದಹಮ ತಯ ಯ ನಶಿದಥ ಂದಿಗಥ ಉಂಟಹದ ನಶಿಖಳಿಗಹಗಿ ಮಹಹಯ
ಷರಿದ ಗಿಷಲ ಭತ ು ವಹಮಹಯ ಭ ಂದ ರಿಕಥಗಹಗಿ ಅನ ಔ ಲ ಭಹಡ ುದ . ಯಭ ಕ ಮಕ್ಟು ವಿಮೆ
ನಿಜವಹದ ನಶಿಕ್ಟುೇಡಹದ ರಿಹಹಯ ತ ಂಬಿಕಥ ಡ ುದಿಲಾ ಆದಯಥ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿದಿಾಶಿಗಥ ಳಿಸಿಯ 
ಸಿಥಯ ವಿತಿುೇಮ ಮೊತುದ ರಿಹಹಯ ಕಥ ಡ ದ .
ಅನಥೇಔ ಮಹಹಯಖಳು ರ್ಹಬಖಳಿಗಥ ಫಸ ತಥೇಔ ಕಹಯಣವಹಗಿಯ  ಫಫ ಯಭ ಕ ಮಕ್ಟು ಹಥ ಂದಿಯ ತುವಥ,
ಅಥವಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ

ಭ ಕಮವಹದ ಆ ಫೌದಿಧಔ ಆಸಿು, ಂದ

ಅನನಮ ನಥೈುಣಮ ಫದಲ್ಲಗಥ ತ ಂಫಹ

ಔಶಿವಹಖ ತುದಥ. ಂದ ಉದಥ ಮೇಖದಹತ, ಮಹುದಥೇ ನೌಔಯದಹಯ ಅಯ ಜ್ಞಹನ, ಕಥಲಷ, ಅಥವಹ ಟಹಿಯಥ
ಕಥ ಡ ಗಥ ಔಂನಿಗಥ ಅನನಮವಹಗಿ ಫಥರ್ಥಫಹಳುದಥಂದ

ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ದ , ಅಯ ಜಿೇನ ಅಥವಹ

ಆಯಥ ೇಖಮ ಮೆೇರ್ಥ ಯಭ ಕ ಮಕ್ಟು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ .
ಉದಥ ಮೇಖದಹತ ಈ (ಇಂತಸ ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಷಹಹಮ ನಥೇಭಔ ಅಥವಹ ಉತುಯಹಧಿಕಹಯ ಹಥ ಂದಿಯ 
ನಥೇಭಔ ಎಂದ ) ಯಭ ಕ ಮಕ್ಟು ಂದ ನಶಿ ಫಳಲ ತಿುದದ ಷಂಬದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ (ಉದಹಸಯಣಥಗಥ
ಉತುಯಹಧಿಕಹರಿಖಳು ತಯಫಥೇತಿಯಥಗಥ ಮಹಹಯಖಳನ ನ ಔಡಿಮೆ ಸ್ಹಭಥಮಾನ ನ ಎಂದ ) ವಥಚಚ ಭತ ು ನಶಿ
ಷರಿದ ಗಿಷಲ ಭಹಡ ತಹುಯಥ.
ಯಭ ಕ ಮಕ್ಟು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಂದ ದು ವಿಭಹ ಮೊತುು ಯಭ ಕ ಮಕ್ಟುಮ ಷಾಂತ ಆದಹಮದ
ಫದಲ್ಲಗಥ ಔಂನಿ ರ್ಹಬದ ಷಂಫಂಧ ಹಥ ಂದಿದಥ. ಪಿಯೇಮಮಂ ಔಂಥನಿಮ

ಹತಿಷ ುದ . ಇಡಿೇ

ಪಿಯೇಮಮಂ ವಹಮಹಯ ವಥಚಚವಹಗಿ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಇದ ತಥರಿಗಥ ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿದಥ. ಯಭ ಕ ಮಕ್ಟು
ಸ್ಹಮ  ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಯಯೇಜನನ ನ ಔಂನಿಗಥ ಕಥ ಡರ್ಹಖ ದ . ಮಕ್ಟುಔ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗಿಂತ
ಭಿನನವಹಗಿ, ಯಭ ಕ ಮಕ್ಟು ವಿಮೆ ಸ್ಹವಿನ ಯಯೇಜನದ ಮೆೇರ್ಥ ಆದಹಮ ತಥರಿಗಥ ಇದಥ.
ವಿಮೆಗಹಯಯ ಮಹಹಯದ ರ್ಥಔು ರಿಶ್ಥೃೇಧಿಷಲಟ್ಿ ಸಣಕಹಷ ರ್ಥಔುಟಿಿಖಳನ ನ ನಥ ೇಡಿ ಭತ ು ಷಲ್ಲಾಸಿದ
ಐಟಿ ರಿಟನ್ಗಾಳನ ನ ನಥ ೇಡಿ ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ ಗಥ ತ ುಭಹಡ ಯ . ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ಔಂನಿಮ ಯಭ ಕ
ಮಕ್ಟು ವಿಮೆಗಥ ಅಸಾವಹಖಲ

ರ್ಹಬದಹಮಔ ಇಯಫಥೇಔ . ಕಥಲು ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ವಿಮೆಗಹಯಯ

ನಶಿ

ಅನ ಬವಿಷ ತಿುಯ  ಆದಯಥ ಹಯಯಂಬದ ಳ್ಥಳಮ ಅನ ದಹನಿತ ಔಂಥನಿಖಳಿಗಥ ವಿನಹಮತಿಖಳನ ನ ಕಥ ಡ ಯ .
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a) ಮಹಯಕ ಂದಕ ರಭಕಕ ಯಕ್ರಿ ಆಗಯಫಸಕದಕ?
ಯಭ ಕ ಮಕ್ಟು ನಥೇಯವಹಗಿ ಮಹಹಯ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಮಹಯಹದಯ

ಆಗಿಯಫಸ ದ

ಅಯ ನಶಿ

ಮಹಹಯಕಥು ಆರ್ಥಾಔ ಆಮಹಷ ಉಂಟ ಭಹಡ ತುದಥ. ಉದಹಸಯಣಥಗಥ, ಮಕ್ಟುಮ ಔಂನಿಗಥ ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ
ಫಥರ್ಥಫಹಳು ಇದ ನಿದಿಾಶಿ ಕೌವಲಖಳನ ನ ಅಥವಹ ಜ್ಞಹನ ಹಥ ಂದಿಯ , ಔಂನಿಮ ನಿದಥೇಾವಔ,
ಂದ ಹಲ ದಹಯ, ಂದ ಯಭ ಕ ಭಹಯಹಟ ಮಕ್ಟು, ಯಭ ಕ ಹಯಜಥಕ್ಿ ಭಹಮನಥೇಜರ್, ಅಥವಹ
ಮಹಯಹದಯ ಆಗಿಯಫಸ ದ .
b) ವಿಮೆಭಹಡಫಸಕದಹದ ನಶಿಖಳು
ಕಥಳಗಿನ ನಶಿಖಳು ಯಭ ಕ ಮಕ್ಟು ವಿಮೆ ರಿಹಹಯ ದಗಿಷ ತುದಥ:
i.

ಯಭ ಕ ಮಕ್ಟು ಕಥಲಷ ಭಹಡಲ ಸ್ಹಧಮವಹಖ ುದಿಲಾದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಫದಲ್ಲ ನಥೇಭಕಹತಿ ಭತ ು
ಅಖತಮವಿದದಯಥ ತಯಫಥೇತಿ ಸಣಕಹಷ , ವಿಷುರಿತ ಅಧಿಗಥ ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಸಿಫಫಂದಿ ದಗಿಷಲ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ
ನಶಿ.

ii. ಇನ ಶಯಥನ್್ ರ್ಹಬಖಳನ ನ ಯಕ್ಷಿಷ ದ . ಉದಹಸಯಣಥಗಥ, ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಂಡ ಭಹಯಹಟದಿಂದ ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಂಡ
ಯಭಹನದ ರಿಹಹಯ, ಯಭ ಕ ಮಕ್ಟು ಹರ್ಥ ೆಂಡಿದದ ಮಹುದಥೇ ವಹಮಹಯ ಯೇಜನಥಮ ವಿಳಂಫ
ಅಥವಹ ಯದ ದಗಥ ಳಿಷ ವಿಕಥಮನ ನ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ನಶಿಖಳು, ವಿಷುರಿಷ  ಷಲ ವಹಗಿ ಅಕಹವ ನಶಿ,
ವಿಶ್ಥೇಶ ಕೌವಲಮಖಳ ಅಥವಹ ಜ್ಞಹನದ ನಶಿ.
3. ಭಹಟಯಗೆೀಜ್ ರಿಡೆಂುನ್ ಇನಕುಯೆನ್್ (MRI)
ನಿೇು ಂದ ಆಸಿು ಕಥ ಳಳಲ ಸ್ಹಲ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳತಿುಯ ವಿರಿ ಎಂದ ಉಹಿಸ್ಥ ೇಣ. ನಿೇು ಸ್ಹಲ ಮಸ್ಥಥಮ
ಬಹಖವಹಗಿ ಫಹಮಂಕ್ಟಗಥ ಅಡಭಹನ ಬಿಡ ಖಡಥ ವಿಮೆಗಥ ಸಣ ಕಥ ಡಫಥೇಕಹಖಫಸ ದ .
a) MRI (ಎಂಆಐಯ) ಎಂದಯೆೀನಕ?
ಇದ ಖೃಸ ಸ್ಹಲ ಸ್ಹಲಗಹಯರಿಗಥ ಆರ್ಥಾಔ ಯಕ್ಷಣಥ ದಗಿಷ  ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ. ಅನ / ಅಳು ತನನ
ಷಂೂಣಾ ಭಯ ಹತಿ ಮೊದಲ ಸ್ಹನನಪಿದಹಖ ಅದ ಭ ಲಬ ತವಹಗಿ ಂದ ಅಡಭಹನ
ಸ್ಹಲದ

ಮೆೇರ್ಥ

ಷಭತಥ ೇಲನ

ಭಯ ಹತಿಷಲ

ಂದ

ಅಡಭಹನದಹಯಯ

ತಥಗಥದ

ಔಡಿಮೆಗಥ ಳಿಷ  ಟಮ್ಾ ಜಿೇವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ. ಇದ ಸ್ಹಲ ಯಕ್ಷಔ ಹಲ್ಲಸಿ ಎಂದ ಔಯಥಮಫಸ ದ . ಈ
ಯೇಜನಥಮ ೃದಧರಿಗಥ ಷ ಔುವಹಗಿದಥ, ಅಯ ಅಲಂಬಿತಯ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ನಿಧನದ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ತಭಭ ಸ್ಹಲನ ನ ತಥಯುಗಥ ಳಿಷಲ ನಥಯು ಭಹಡಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.
b) ವ್ೆೈಶ್ಚಶಿೂಖಳು
ಹಲ್ಲಸಿ ಷಯಥಂಡರ್ ಭೌಲಮದ ಅಥವಹ ರಿಔಾತಥಮ ಯಯೇಜನಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ. ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮ
208

ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಧಿಮ ಸಿಥಯವಹಗಿಯ ತುದಥ, ಅದ

ಂದ

ಅಧಿ ವಿಭಹ

ಹಲ್ಲಸಿಗಿಂತ ಭಿನನವಹಗಿ ಯತಿ ಶಾ ಔಡಿಮೆಮಹಖ ತುದಥ.
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 1
ಭಹಟಾಗಥೇಜ್ ರಿಡಥಂಶನ್ ಇನ ಶಯಥನ್್ ಹಿಂದಥ ಉದಥದೇವವಥೇನ ?
I.

ಅಖೆದ ಅಡಭಹನ ದಯಖಳ ಅನ ಔ ಲ

II. ಭನಥ ಸ್ಹಲ ಸ್ಹಲಗಹಯರಿಗಥ ಆರ್ಥಾಔ ಯಕ್ಷಣಥ ದಗಿಷ ುದ
III. ತಥು ಆಸಿು ಭೌಲಮ ಯಕ್ಷಿಷ ತುದಥ
IV. ಡಿೇಪಹಲ್ಿ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಉಚಹಚಟನಥ ತಪಿಸಿಕಥ ಳುಳದ
ಸಹಯಹಂವ


ವಿವಹಹಿತ ಭಹಿಳ್ಥಮಯ ಆಸಿುಮ ಕಹಯಿದಥಮ ವಿಬಹಖ 6, 1874, ತಿನ ಹಹಖ

ಭಔುಳಿಗಥ ಜಿೇ ವಿಭಹ

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅನ ಔ ಲತಥಖಳನ ನ ಬದಯತಥಗಹಗಿ ದಗಿಷ ತುದಥ.


MWP ಕಹಯಿದಥಮಡಿ ರಿಣಹಮತವಹಖಲ ಹಲ್ಲಸಿ ನಹಮಮಹಲಮದ ಲಖತ ುಖಳನ ನ, ಸ್ಹಲದಹತಯ
ಭತ ು ಜಿೇನ ಆಶ್ಹಾಷನಥಗಥ ಂಡಯ ನಿಮಂತಯಣದಿಂದ ಹಥ ಯಗಿದಥ.



ಯಭ ಕ ಮಕ್ಟು ವಿಮೆ ಮಹಹಯ ವಿಮೆಮ ಯಭ ಕ ಯ . ಯಭ ಕ ಮಕ್ಟು ವಿಮೆ ಮಹಹಯದ ಯಭ ಕ
ಷದಷಮಯ ಸ್ಹವಿನ ಅಥವಹ ವಿಷೃತ ಅವಔುತಥಯಿಂದ ಉದಬವಿಷ  ಎಂಫ ಆ ವಹಮಹಯದ ಆರ್ಥಾಔ ನಶಿ
ಷರಿದ ಗಿಷಲ , ವಹಮಹಯದ ಭ ಲಔ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳ್ಥಾರ್ಹಖ  ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಎಂದ ವಿರಿಷಫಸ ದ .



ಅನ / ಅಳು ತನನ ಷಂೂಣಾ ಭಯ ಹತಿ ಮೊದಲ ಸ್ಹನನಪಿದಹಖ ಅದ ಭ ಲಬ ತವಹಗಿ
ಂದ ಅಡಭಹನ ಸ್ಹಲದ ಮೆೇರ್ಥ ಷಭತಥ ೇಲನ ಭಯ ಹತಿಷಲ ಂದ ಅಡಭಹನದಹಯಯ
ತಥಗಥದ ಔಡಿಮೆಗಥ ಳಿಷ  ಟಮ್ಾ ಜಿೇವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ.

ರಭಕಕ ದಖಳು
1. ವಿವಹಹಿತ ಭಹಿಳ್ಥಮಯ ಆಸಿುಮ ಕಹಯಿದಥ
2. ಯಭ ಕ ಮಕ್ಟು ವಿಮೆ
3. ಭಹಟಾಗಥೇಜ್ ರಿಡಥಂಶನ್ ಇನ ಶಯಥನ್್
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ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
MRI ಮ ಭನಥ ಸ್ಹಲ ಸ್ಹಲಗಹಯರಿಗಥ ಆರ್ಥಾಔ ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡ ತುದಥ.
ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ಯಭ ಕ ಮಕ್ಟು ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ವಿಭಹ ಮೊತುು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಕಥಳಗಿನ ಮಹುದಕಥು ಷಂಫಂಧ ಹಥ ಂದಿದಥ?
I.

ಯಭ ಕ ಮಕ್ಟು ಆದಹಮ

II. ವಹಮಹಯ ರ್ಹಬ
III. ಮಹಹಯದ ಇತಿಹಹಷ
IV. ಸಣದ ಫಫಯ ಷ ಚಮಂಔ
ರಶೆು 2
ಭಹಟಾಗಥೇಜ್ ಡಥದ ಕಥ ಳುಳವಿಕಥ ವಿಮೆಮನ ನ (MRI ಮನ ನ) ________ದಲ್ಲಾ ಗಿೇಾಔರಿಷಫಸ ದ .
I.

ಹಥಚ ಚತಿುಯ  ಅಧಿ ವಿಭಹ

II. ಔಡಿಮೆಮಹಖ ತಿುಯ  ಅಧಿಗಥ ವಿಭಹ
III. ಮತಹಮಷಗಥ ಳುಳ ಜಿೇ ವಿಭಹ
IV. ಮ ನಿಷಾಲ್ ಜಿೇ ವಿಭಹ
ರಶೆು 3
ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ನಶಿಖಳು ಯಭ ಕ ಮಕ್ಟು ವಿಮೆ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಡಥಮ ತುವಥ?
I.

ಆಸಿು ಔಳಳತನ

II. ಯಭ ಕ ಮಕ್ಟು ಕಥಲಷ ಸ್ಹಧಮವಹಖ ುದಿಲಾ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಷುರಿತ ಅಧಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ನಶಿ
III. ಸ್ಹಭಹನಮ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ
IV. ದಥ ೇಶಖಳು ಭತ ು ರ್ಥ ೇದ ಕಹಯಣದಿಂದ ಉಂಟಹಖ  ನಶಿಖಳು
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ರಶೆು 4
ಂದ ಹಲ್ಲಸಿ MWP ಕಹಯಿದಥಮಡಿ ನಡಥಷರ್ಹಖ ತಿುದಥ. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಅನ ಔ ಲತಥಖಳನ ನ
ಡಥಮಲ ಭತ ು ನಿಾಹಿಷಲ ವಿಶ್ಥೇಶ ಟಯಸಿಿ ನಥೇಭಔ ಭಹಡದಿದದಯಥ, ನಿಮಭದಡಿಮಲ್ಲಾ ಷಂಹದಿಸಿದಥ
ಮೊತುನ ನ _____________ಗಥ ಹತಿಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.
I.

ಭ ಂದಿನ ಕ್ಟನ್

II. ಯಹಜಮದ ಅಧಿಔೃತ ಟಯಸಿಿೇ
III. ವಿಮೆಗಹಯಯ
IV. ವಿಭಹದಹಯ
ರಶೆು 5
ಭಹಥೇಶ್ ಎಯಲ ಫಂಡವಹಳದಿಂದ ವಹಮಹಯ ನಡಥಸಿದ. ಅಯ ನಿಧನದ ನಂತಯ, ಎರ್ಹಾ ಸ್ಹಲದಹತರಿಗಥ
ಭಹಥೇಶ್ ಅಯ ಆಸಿುಖಳು ಹಿಂದಥ ಹಥ ೇಖಲ ತಭಭ ಅತ ಮತುಭ ಥಯಮತ್ನ ಭಹಡ ತಿುದಹದಯಥ. ಕಥಳಗಿನ ಮಹ
ಆಸಿು ಸ್ಹಲದಹತಯ ಮತಿಮ ಹಥ ಯಗಿದಥ?
I.

ಭಹಥೇಶ್ ಹಥಷರಿನಲ್ಲಾನ ಆಸಿು

II. ಭಹಥೇಶ್ ಫಹಮಂಕ್ ಖಹತಥಖಳು
III. MWP ಕಹಯಿದಥಮ ವಿಬಹಖ 6 ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಕರಿೇದಿಸಿದ ಅಧಿ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ
IV. ಭಹಥೇಶ್ ಡಥತನದ ಭ ಮಚ ಮಲ್ ನಿಧಿಖಳು
ರಶೆು 6
ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ಆಯೆುಮ MWP ಕಹಯಿದಥ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಷತಮ?
ಹಥೇಳಿಕಥ I : ಹತಿಸಿದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆಚ ಮರಿಟಿ ಕಥಾೈಮ್ ಚಥಕ್ :
ಹಥೇಳಿಕಥ II: ಮೆಚ ಮರಿಟಿ ಚಥಕ್ ಟಯಸಿಿಖಳಿಗಥ ಹತಿಷ ದನ ನ ಹಥೇಳಿಕಥ ಂಡಿದಥ
I.

I ನಿಜವಹಗಿದಥ

II. II ನಿಜವಹಗಿದಥ
III. ಎಯಡ I ಭತ ು II ನಿಜವಹಗಿದಥ
IV. ಂದಥ I ಅಥವಹ II ನಿಜವಹಗಿರ್ಹಾ
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ರಶೆು 7
ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ಆಯೆುಮ ಯಔಯಣಖಳು MWP ಆಕ್ಿ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಷತಮ?
ಹಥೇಳಿಕಥ I: ಡಥತ್ ಸಔ ುಖಳನ ನ ನಹಮನಿಖಳ ಯವಹಗಿ ಫಗಥಸರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ
ಹಥೇಳಿಕಥ II: ಡಥತ್ ಸಔ ುಖಳನ ನ ಟಯಸಿಿಖಳ ಯವಹಗಿ ಫಗಥಸರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ
I.

I ನಿಜವಹಗಿದಥ

II. II ನಿಜವಹಗಿದಥ
III. ಎಯಡ I ಭತ ು II ನಿಜವಹಗಿದಥ
IV. ಂದಥ I ಅಥವಹ II ನಿಜವಹಗಿರ್ಹಾ
ರಶೆು 8
ಅಜಯ್ಡ್ ಅಯ ನೌಔಯರಿಗಥ ವಿಮೆಮ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಷ ತಹುನಥ. ನೌಔಯರಿಗಥ ಹತಿಷ  ರಿಹಹಯ
ಎಂದ ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ವಿಭಹ ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿನಹಯಿತಿಮಹಗಿ ಷಂಷುರಿಷಲಡ ುದಿಲಾ?
ಆಯೆು I: ನೌಔಯರಿಗಥ ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ ಯಯೇಜನಖಳ ಜಥ ತಥಗಥ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ
ಆಯೆು II: ಅಜಯ್ಡ್ ಗಥ ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ ಯಯೇಜನಖಳ ಜಥ ತಥಗಥ ಯಭ ಕ ಮಕ್ಟು ಜಿೇವಿಭಹ
I.

I ಭಹತಯ

II. II ಭಹತಯ
III. ಎಯಡ I ಭತ ು II
IV. ಂದಥ I ಅಥವಹ II ಅರ್ಹಾ
ರಶೆು 9
ಅನ ಫಂಧಿಮಹಗಿ ತಭಭ ಆಸಿು ಸ್ಹಲಗಹಯಯ ವಿಧಿಷ  ಫಡಿಸಗಹಗಿ, ಆಯ ಆಸಿು ಸ್ಹಲದಹಯ ಸ್ಹಾಧಿೇನದಲ್ಲಾ
ಅುಖಳನ ನ ಬಿಡ  ಅಬಹಮಷನ ನ _____________ ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
I.

ಸ್ಥಔ ಮರಿಟಿ

II. ಭಹಟಾಗಥೇಜ್ (ಅಡಭಹನ)
III. ದ ಫಹರಿ ಫಡಿಸ
IV. ಹಥೈರ್ಪರ್ಥಕಥೇವನ್
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ರಶೆು 10
ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಭನಥಮ ಸ್ಹಲದ ಸ್ಹಲಗಹಯರಿಗಥ ಯಕ್ಷಣಥ ದಗಿಷ ತುದಥ?
I.

ಜಿೇ ವಿಮೆ

II. ಅಂಖವಥೈಔಲಮ ವಿಮೆ
III. ಭಹಟಾಗಥೇಜ್ ರಿಡಥಂಶನ್ ಇನ ಶಯಥನ್್
IV. ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ

ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಯಭ ಕ ಮಕ್ಟು ಇನ ಶಯಥನ್್ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಮೊತು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಮಹಹಯ ರ್ಹಬದಹಮಔತಥಗಥ
ಷಂಫಂಧ ಹಥ ಂದಿದಥ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಭಹಟಾಗಥೇಜ್ ಡಥದ ಕಥ ಳುಳವಿಕಥ ವಿಮೆಮ (MRI ಮನ ನ) ಔಡಿಮೆಗಥ ಳಿಷ ವಿಕಥಮ ಅಧಿ ವಿಭಹ ಎಂದ
ಗಿೇಾಔರಿಷಫಸ ದ .
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಯಭ ಕ ಮಕ್ಟು ಕಥಲಷ ಸ್ಹಧಮವಹಖ ುದಿಲಾ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಷುರಿತ ಅಧಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ನಶಿಖಳಿಗಥ
ಯಭ ಕ ಮಕ್ಟು ವಿಮೆ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಡಥಮ ತಹುಯಥ
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಅನ ಔ ಲತಥಖಳನ ನ ಡಥಮಲ

ಭತ ು ನಿಾಹಿಷಲ

ವಿಶ್ಥೇಶ ಟಯಸಿಿ ನಥೇಭಔ

ಭಹಡದಿದದಯಥ, ನಿಮಭದಡಿಮಲ್ಲಾ ಷಂಹದಿಸಿದಥ ಮೊತುು ಯಹಜಮದ ಅಧಿಔೃತ ಟಯಸಿಿೇಗಥ ಹತಿಮಹಖ ುದ .
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ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
MWP ಕಹಯಿದಥಮ ವಿಬಹಖ 6 ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಕರಿೇದಿಸಿದ ಅಧಿ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ನಹಮಮಹಲಮದ
ಲಖತ ುಖಳ ಭತ ು ಸ್ಹಲದಹತಯ ಮತಿಮ ಹಥ ಯಗಿದಥ .
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಮೆಚ ಮರಿಟಿ ಚಥಕ್ ಟಯಸಿಿಖಳಿಗಥ ಹತಿಷರ್ಹಖ ದ
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಡಥತ್ ಸಔ ುಖಳನ ನ ಟಯಸಿಿಖಳ ಯವಹಗಿ ಫಗಥಸರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ರಿಹಹಯ ನೌಔಯಯ ಹತಿ ಎಂದ ಅಜಯ್ಡ್ ಗಥ ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ ಯಯೇಜನಖಳ ಜಥ ತಥಗಥ ಯಭ ಕ ಮಕ್ಟು
ಜಿೇವಿಭಹ ವಿನಹಯಿತಿಗಥ ಷಂಷುರಿಷಲಡ ುದಿಲಾ.
ಉತಿಯ 9
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಅನ ಫಂಧಿಮಹಗಿ ತಭಭ ಆಸಿು ಸ್ಹಲಗಹಯಯ ವಿಧಿಷ  ಫಡಿಸಗಹಗಿ, ಆಯ ಆಸಿು ಸ್ಹಲದಹಯ ಸ್ಹಾಧಿೇನದಲ್ಲಾ
ಅುಖಳನ ನ ಬಿಡ  ಅಬಹಮಷನ ನ ಅಡಭಹನ ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ಭಹಟಾಗಥೇಜ್ ರಿಡಥಂಶನ್ ಇನ ಶಯಥನ್್ ಭನಥಮ ಸ್ಹಲದ ಸ್ಹಲಗಹಯರಿಗಥ ಯಕ್ಷಣಥ ದಗಿಷ ತುದಥ.
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ಅಧಹಯಮ 11
ಜೀ ವಿಮೆ ಫೆಲ್ೆ ಭತಕಿ ಭೌಲಯಭಹನ

ಅಧಹಯಮ ರಿಚಮ
ಈ ಅಧಹಮಮದ ಉದಥದೇವ, ವಿದಹಮರ್ಥಾಖಳಿಗಥ ಫಥರ್ಥ ಭತ ು ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಯಹಯ ಖಳು ರ್ಹಬಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡ
ಭ ಲಬ ತ

ಅಂವಖಳನ ನ

ರಿಚಮ

ಭಹಡ ುದ .

ನಹು

ಮೊದಲ್ಲಗಥ

ಪಿಯೇಮಮಂ

ನಿಯೇಜಿಷರ್ಹಖ ುದನ ನ ಭತ ು ನಂತಯ ಹಥಚ ಚರಿ ಭತ ು ಫಥ ೇನರ್ಸ ರಿಔಲನಥಮ ಅಂವಖಳನ ನ
ಚಚಿಾಷಫಸ ದ .
ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವ
A. ವಿಮೆ ಫಥರ್ಥ ನಿಖದಿ - ಭ ಲಬ ತ ಅಂವಖಳು
B. ಹಥಚ ಚರಿ ಭತ ು ಫಥ ೇನರ್ಸ
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A. ವಿಮೆ ಫೆಲ್ೆ ನಿಖದಿ - ಭ ಲಬ ತ ಅಂವಖಳು
1. ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ
ಸ್ಹಧಹಯಣ ಬಹಷಥಮಲ್ಲಾ, ಅಧಿ ಪಿಯೇಮಮಂ, ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಕರಿೇದಿಷಲ ವಿಮೆದಹಯಯ ಹತಿಸಿದ ಫಥರ್ಥ
ಷ ಚಿಷ ತುದಥ. ಇದ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಸ್ಹವಿಯ ಯ ಹಯಿಖಳಿಗಥ ಯತಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಂದ
ದಯ ಎಂದ ಮಔುಡಿಷಫಸ ದ . ಈ ಪಿಯೇಮಮಮ್ ದಯಖಳು ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಲ್ಲಾ ಲಬಮವಿಯ  ದಯಖಳ
ಕಥ ೇಶಿಔಖಳ ಯ ದಲ್ಲಾ ಲಬಮವಿದಥ
ಚಿತರ 1 : ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ

ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಹತ್ತಷಕತಹಿನೆ

ವ್ೆೈಮಕ್ರಿಔ

ವಿಭಹ
ಔಂನಿ
ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಷಕತಿದೆ

ಈ ಕಥ ೇಶಿಔಖಳಲ್ಲಾ ಭ ದಿಯತ ದಯಖಳನ ನ "ಆಫಿೇರ್ಸ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳು" ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ. ಅು
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಯತಿ ಶಾ ಹತಿ ಭಹಡಫಥೇಕಹದ ಭಟಿದ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ಇವಥ. ಅಯ ಹಥಚಿಚನ
ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಅಧಿಮ ದದಔ ು ಂದಥೇ ಆಗಿಯ ತುವಥ ಭತ ು ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ದಯದಲ್ಲಾ ಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
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ಉದಹಸಯಣೆ
ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಮಸಿ್ನಲ್ಲಾ ಂದ ಇತ ು ಶಾದ ದತಿು ವಿಮೆ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯ 4,800 ಇದದಯಥ, ಇದ
ಯ 4,800 ಇತ ು ಶಾಖಳಯಥಗಥ ಯತಿ ಶಾ ಹತಿ ಭಹಡಫಥೇಔ ಎಂದ ಅಥಾ.
ಆದಹಖ ಮ ಇದಯಲ್ಲಾ ಔಂತ ಖಳನ ನ ಮೊದಲ ಕಥಲು ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ, ಕಥಲು ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ
ಹಥ ಂದಲ ಸ್ಹಧಮ. ಔಂನಿಖಳು ಕಥೇಲ ಂದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಔಯಹಯ ಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯಫಸ ದ ಇದಯಲ್ಲಾ
ಂದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನ ನ ಂದದ ಆಯಂಬದಲ್ಲಾ ಹತಿಷರ್ಹಖ ುದ . ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ಫಂಡವಹಳ ಸ ಡಿಕಥ ಆಧಹರಿತವಹಗಿಯ ತಥುವಥ.
2. ರಿಮಹಯ್ದತ್ತಖಳು
ಜಿೇವಿಮೆ ಉದಿದಮೆಖಳು ಹತಿಷಫಥೇಕಹದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೆೇರ್ಥ ಕಥಲು ರಿೇತಿಮ ರಿಮಹಯಿತಿಖಳನ ನ
ನಿೇಡಫಸ ದ . ಎಯಡ ಇಂತಸ ರಿಮಹಯಿತಿಖಳು:
 ಮೊತು ಬಯಸ್ಥ
 ಪಿಯೇಮಮಂ
a) ಆಶಹಾಷನೆ ಮತಿಕೆು ರಿಮಹಯ್ದತ್ತ
ಆಶ್ಹಾಷನಥ

ಮೊತುಕಥು

ರಿಮಹಯಿತಿಮನ ನ

ಹಥಚಿಚನ

ಯಭಹಣದ

ವಿಭಹ

ಮೊತುದ

ಹಲ್ಲಸಿಖಳ

ಕರಿೇದಿದಹಯರಿಗಥ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ. ಇದ ಗಹಯಸಔನಿಗಥ ಹಥಚಿಚನ ಭೌಲಮದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ
ಭಹಡಿದಹಖ ವಿಮೆಗಹಯಯ ರ್ಹಬನ ನ ಗಹಾ

ಭಹಡಫಸ ದ . ಇದಕಥು ಕಹಯಣ ಷಯಳವಹದ ದ .

ವಿಮೆಗಹಯಯ ಸ್ಥೇವಥಖಳು ಎಂಫ ದ , ಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಫಂಡವಹಳ ತಥ ಡಗಿಷ ಯ ಯ

.50,000

ಅಥವಹ Rs.5,00,000, ಎಯಡಔ ು ಫಥೇಕಹದ ವಯಭ ಯಭಹಣು ಂದಥೇ, ಭತ ು ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ
ಷಂಷುಯಣಹ ವಥಚಚ ಅದಥೇ ಉಳಿಮ ತುದಥ. ಆದಯಥ ಹಥಚಿಚನ ಷಮ್ ಅಶ ಡ್ಾ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹಥಚ ಚ
ಆದದರಿಂದ ಹಥಚ ಚ ರ್ಹಬವಿಯ ದ .
b) ಪ್ಪರೀಮಿಮರ್ಮ ವಿಧಹನಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಿಮಹಯ್ದತ್ತ
ಹಹಗಥಯೆೇ ಂದ ರಿಮಹಯಿತಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಧಹನಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ದಗಿಷಫಸ ದಹಗಿದಥ. ಜಿೇ
ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನ ನ ತಥೈಭಹಸಿಔ ಅಥವಹ ತಿಂಖಳ ಆಧಹಯದಲ್ಲಾ, ವಹಷ್ಟ್ಾಔವಹಗಿ
ಅಧಾ ವಹಷ್ಟ್ಾಔವಹಗಿ, ಹತಿ ಅನ ಭತಿಷಫಸ ದ .

ಹಥಚ ಚ ುನಯಹತಿಾತವಹಖ  ಔಯಭದಲ್ಲಾ,

ಸ್ಥೇವಥಮ ಹಥಚಿಚನ ವಥಚಚ. ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಭತ ು ಅಧಾವಹಷ್ಟ್ಾಔ ವಿಧಹನಖಳು ಷಂಖಯಸ ಭತ ು ರ್ಥಔುತ್ಯ
ಶಾಕಥ ುಮೆಭ ಭಹತಯ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ ತಥೈಭಹಸಿಔ ಭತ ು ಭಹಸಿಔ ವಿಧಹನಖಳ ಅಥಾ ಯಕ್ಟಯಯೆಮ
ಹಥಚ ಚ ನಿಯಂತಯವಹಗಿದಥ. ತಥೈಭಹಸಿಔ ಅಥವಹ ಭಹಸಿಔ ವಿಧಹನಖಳನ ನ ಹಥ ೇಲ್ಲಸಿದಯಥ ಅಧಾವಹಷ್ಟ್ಾಔ
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ಅಥವಹ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನ ನ ಹಿೇಗಥ ಆಡಳಿತಹತಭಔ ವಥಚಚನ ನ ಉಳಿಷ ಲ್ಲಾ ಷಕ್ಟಯಮವಿಯ ತಥುವಥ.
ಇದಲಾದಥ, ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಔಯಭದಲ್ಲಾ, ವಿಮೆಗಹಯಯ

ಇಡಿೇ ಶಾದ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಈ ಯಭಹಣನ ನ

ಫಳಸಿಕಥ ಳಳಲ ಸ್ಹಧಮವಿಯ ತುದಥ ಭತ ು ಅದಯ ಮೆೇರ್ಥ ಫಡಿಸಮನ ನ ಷಂಹದಿಷಫಸ ದ . ವಿಮೆಗಹಯಯ
ಆದದರಿಂದ ಇುಖಳಲ್ಲಾ ಮೆೇರ್ಥ ರಿಮಹಯಿತಿಮನ ನ ಅನ ಭತಿಷ  ಭ ಲಔ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ವಿಧಹನಖಳ ಭತ ು
ಅಧಾ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಭ ಲಔ ಹತಿಮನ ನ ರ್ಪಯೇತಹ್ಹಿಷ ತಥುೇವಥ. ಅಯ ಳಗಥ ಂಡಿಯ  ಹಥಚ ಚರಿ
ಆಡಳಿತಹತಭಕ ವಥಚಚಖಳಿಗಹಗಿ, ಭಹಸಿಔ ದಧತಿ ಹತಿಗಥ ಷಾಲ ಹಥಚ ಚರಿ ವಿಧಿಷ ತುದಥ.
3. ಹೆಚಕಿರಿ ವಕಲುಖಳು
ಕಥ ೇಶಿಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ಎಂಫ ದ

ಮಹುದಥೇ ಖಭನಹಸಾ ಅಂವಖಳ ವಿಶಮಕಥು ಹಥಚ ಚರಿ ಅಹಮ

ತಯರ್ಹಯದ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಮಕ್ಟುಖಳ ಖ ಂಪಿಗಥ ವಿಧಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಇಂತಸ ಮಕ್ಟುಖಳ ಫದ ಔನ ನ ಖ ಣಭಟಿದ
ಜಿೇನ ಎಂದ

ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ವಿಧಿಷರ್ಹಖ  ದಯಖಳನ ನ ಸ್ಹಭಹನಮ ದಯಖಳು ಎಂದ

ಔಯಥಮಲಡ ತುವಥ.
ವಿಮೆ ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದ ಮಕ್ಟುಮ ತನನ ಜಿೇಕಥು ಅಹಮಕಹರಿ ಎನನರ್ಹದ ಸೃದಮ ಕಹಯಿರ್ಥಖಳನ ನ ಅಥವಹ
ಡಮಹಬಿಟಿರ್ಸ ನಂತಸ ನಿದಿಾಶಿ ಆಯಥ ೇಖಮ ಷಭಸ್ಥಮಖಳನ ನ ಅನ ಬವಿಷ ತಿುದಥದಯಥ, ಅಂತಸ ಜಿೇನನ ನ ಇತಯ
ಯಭಹಣಿತ ಜಿೇನನ ನ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ, ಉಖ ಣಭಟಿ ಎಂದ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ, ವಿಮೆಗಹಯಯ
ಆಯಥ ೇಖಮ ಹಥಚ ಚರಿ ಭ ಲಔ ಹಥಚ ಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹಥೇಯಲ ನಿಧಾರಿಷಫಸ ದ . ಹಹಗಥಯೆೇ ಂದ
ವಹಮಹಹರಿಔ ಹಥಚ ಚರಿಮನ ನ, ಂದ ಷಔಾಸಿ್ನ ಚಭತಹುಯದ ಹಹಗಥ, ಂದ ಅಹಮಕಹರಿ ಉದಥ ಮೇಖ
ತಥ ಡಗಿಯ ಯ ಮೆೇರ್ಥ ಹಥ ರಿಷಫಸ ದ . ಈ ಹಥಚ ಚರಿ ವಥೈಶ್ಚಶಿಾಖಳು ಕಥ ೇಶಿಔ ಪಿಯೇಮಮಂಗಿಂತ ಹಥಚ ಚ
ಪಿಯೇಮಮಂಗಥ ಕಹಯಣವಹಖಫಸ ದ .
ಭತಥು, ವಿಮೆಗಹಯಯ ಹಥಚ ಚರಿ ಪಿಯಮಮಂ ಹತಿಸಿ, ಲಬಮವಿಯ  ಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಕಥಲು
ಹಥಚ ಚರಿ ರ್ಹಬಖಳನ ನ ನಿೇಡಫಸ ದ .
ಉದಹಸಯಣೆ
ಂದ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯರ್ (ಸ್ಹವಿನ ಆಕ್ಟ್ಡಥಂಟ್ ವಥೇಳ್ಥ ಆಶ್ಹಾಷನಥ ಡಫಲ್ ಮೊತು ಂದ ಸಔುನ ನ ಅಲ್ಲಾ
ಹತಿಷರ್ಹಖ ುದ ) ಎಯಡ ಆಕ್ಟ್ಡಥಂಟ್ ಫಥನಿಫಿಟ್ ಅಥವಹ DAB ಮನ ನ ನಿೇಡಫಸ ದ . ಇದಕಹುಗಿ ಅದ
ಆಶ್ಹಾಷನಥಮ ಸ್ಹವಿಯ ಮೊತುಕಥು ಯತಿ ಂದ ಯ ಹಯಿ ಹಥಚ ಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಧಿಷ ತುದಥ.
ಹಹಗಥಯೆೇ ಭಾನಥಂಟ್ ಡಿಸ್ಥಬಿಲ್ಲಟಿ ಫಥನಿಫಿಟ್ (PDB) ಎಂಫ ರ್ಹಬನ ನ ಆಶ್ಹಾಷನಥಮ ಸ್ಹವಿಯ ಮೊತುಕಥು
ಯತಿ ಹಥಚ ಚರಿ ಹತಿಸಿ ಡಥಮಫಸ ದ .
4. ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ನಿಧಯರಿಷಕುದಕ

218

ಜಿೇನ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಪಿಯೇಮಮಂ ಕಥ ೇಶಿಔಖಳಲ್ಲಾ ನಿೇಡರ್ಹದ ದಯಖಳನ ನ ಹಥೇಗಥ ತಲ ುತಹುಯಥ ಈಖ ನಹು
ರಿೇಕ್ಷಿಸ್ಥ ೇಣ. ಈ ಕಥಲಷನ ನ ವಿಭಹಖಣಔ ನಿಾಹಿಷ ತಹುಯಥ. ಅಧಿ ವಿಮೆ, ಜಿೇಭಹನವಿಡಿ ಭತ ು ದತಿು
ರಿೇತಿಮ ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಜಿೇ ವಿಮೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂ ನಿಖದಿ ಯಕ್ಟಯಯೆಮ ಕಥಳಗಿನ ಅಂವಖಳನ ನ
ರಿಖಣಿಷ ತುದಥ:
 ಭಯಣ
 ಫಡಿಸ
 ನಿಾಸಣಥಮ ವಥಚಚಖಳು
 ಮೇಷಲ
 ಫಥ ೇನರ್ಸ ರ್ಥ ೇಡಿಂಗ್
ಚಿತರ 2: ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಗಟಔಖಳು

ಸಹವಿನ
ರಭಹಣ

ಫೆ ೀನರ್ಸ

ಫಡಿಸ

ಲ್ೆ ೀಡಿಂಗ್

ಪ್ಪರೀಮಿ
ಮಂನ
ಗಟಔಖಳು

ಮಿೀಷಲಕ

ನಿಯಸಣೆ
ಮ
ವ್ೆಚಿಖಳು
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ಮೊದಲ ಎಯಡ ಅಂವಖಳಲ್ಲಾ ನಿಾಳ ಪಿಯೇಮಮಂ ನಿಯೇಜಿಷರ್ಹಖ ುದ , ಇತಯ ಅಂವಖಳನ ನ ಷಭಖಯ
ಅಥವಹ

ಆಫಿೇರ್ಸ

ಪಿಯೇಮಮಂ

ಉತಹದಿಷ ುದಕಹುಗಿ

ನಿಾಳ

ಪಿಯೇಮಮಂ

ಮೆೇರ್ಥ

ರ್ಥ ೇಡ್

ಭಹಡರ್ಹಖ ದ .
a) ಸಹವಿನ ರಭಹಣ ಭತಕಿ ಫಡಿಸ
ಸ್ಹವಿನ ಯಭಹಣ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಮೊದಲ ಅಂವ. ಇದ ನಭಗಥ "ಸ್ಹವಿನ ಯಭಹಣ ಟಥೇಫಲ್", ಫಳಸಿ
ನಿಧಾರಿಷ ತುದಥ, ಮಹುದಥೇ ಮಸಿ್ನಲ್ಲಾ ಸ್ಹವಿನ ದಯದ ಅಂದಹಜ ನಿೇಡ ತುದಥ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಮಷ ್ 35ಯ ಭಯಣ ಯಭಹಣ 0.0035 ಇದದಯಥ, ಅದ ಮಷ ್ 35 ಮೆೇರ್ಥ ಜಿೇಂತವಹಗಿಯ  ಯತಿ
1000 ಜನಯಲ್ಲಾ, 3.5 ಜನಯ

(10,000 ಓಟ್ ಅಥವಹ 35) ಮಷ ್ 35 ಭತ ು 36 ನಡ ವಥ

ಸ್ಹಮ ಯಥಂದ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದಥ ಎಂದ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.
ಟಥೇಫಲ್ ಮಹುದಥೇ ಮಸಿ್ನಲ್ಲಾ ಭಯಣ ವಥಚಚ ರ್ಥಔುಕಹಗಿ ಫಳಷಫಸ ದ . ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಮಷ ್ 35
ಕಥು 0.0035 ದಯ (ಷಮ್ ಅಶ ಡ್ಾ) 0.0035 X 1000 = ಯ 3.50

ಯತಿ ಸ್ಹವಿಯಕಥು ಮೊತು

ಆಶ್ಹಾಷನಥಮ ವಿಭಹ ವಥಚಚನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.
ಮೆೇಲ್ಲನ ವಥಚಚನ ನ ಷಸ "ರಿರ್ಸು ಪಿಯೇಮಮಂ" ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ. ಹಥಚಿಚನ ಮಸಿ್ನರಿಗಥ ರಿರ್ಸು
ಪಿಯೇಮಮಮ್ ಹಥಚಹಚಗಿಯ ತುದಥ.
ವಿವಿಧ ಮಸಿ್ನಯ ವಥೈಮ ಕ್ಟುಔ ಅಹಮದ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನ ನ ಔ ಡಿಷ  ಭ ಲಔ ನಹು ಇಡಿೇ
ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಅಧಿಗಥ ಕಥ ಡಫಥೇಕಥಂದ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹದ ಷಭಥಾನಥಖಳ ವಥಚಚ ಡಥಮಫಸ ದ ,
ಮಷ ್ 35 ರಿಂದ 55 ಯ ಯಥಗಥ ಹಥೇಳಫಸ ದ . ಈ ಷಭಥಾನಥಖಳ ಟ ಿ ವಥಚಚ ಂದ
ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಬವಿಶಮದ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ ನಿೇಡ ತುದಥ, ಅಂದಯಥ ಅದ ಬವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಉದಫವಿಷಫಸ ದಹದ
ರಿಹಹಯ ಹತಿಗಥ ನಭಗಥ ಅಖತಮವಿಯ  ಸಣ ಎಶ ಿ ಎಂದ ತಿಳಿಷ ತುದಥ.
"ನಥಟ್ ಪಿಯೇಮಮಮ್" ಫಯ ಲ್ಲಾ ಮೊದಲ ಸಂತ ಬವಿಶಮದ ಕಥಾೈಮ್ ವಥಚಚಖಳ ಯಷ ುತ ಭೌಲಮನ ನ
ಅಂದಹಜ ಭಹಡ ುದ . ಯಷ ತ
ು ಭೌಲಮ ಅಂದಹಜ ಕಹಯಣ ನಹು ಬವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಉದಫವಿಷಫಸ ದಹದ
ಸಔ ುಖಳನ ನ

ೂಯಥೈಷಲ

ಇಂದ

ಕಥೈಮಲ್ಲಾ

ಎಶ ಿ

ಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ

ಎಂದ

ಔಂಡ ಹಿಡಿಮಲ

ಯಮತಿನಷ ದ . ಯಷ ುತ ಭೌಲಮ ಅಂದಹಜ ಭಹಡ  ಯಕ್ಟಯಯೆಗಥ ಪಿಯೇಮಮಂ ನಿಣಾಮದ ಭ ಂದಿನ
ಅಂವ, ಅಂದಯಥ "ಫಡಿಸ" ನಭಗಥ ತಥಯಥದಿಡ ತುದಥ.
ಫಡಿಸ ಕಥೇಲ ರಿಮಹಯಿತಿ ದಯ, ನಹು ಭಹಡಫಥೇಕಹದ ಂದ ಬವಿಶಮದ ಕಥಾೈಮ್ ಹತಿಖಳ ಯಷ ುತ
ಭೌಲಮ ಫಯ ದಥಂದ ಊಹಿಷ ತುವಥ.
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ಉದಹಸಯಣೆ
ನಹು ವಿಭಹ ವಥಚಚ ೂಯಥೈಷಲ ಯ 5 ಸ್ಹವಿಯ ಐದ ಶಾಖಳ ನಂತಯ ಇಚಿಚಸಿದಯಥ ಭತ ು ನಹು 6%,
ಯಷ ುತ ಭೌಲಮ ಫಡಿಸದಯವೊಂದನ ನ ಊಹಿಸಿಕಥ ಳಳಫಸ ದ , ಐದ ಶಾಖಳ ನಂತಯ ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ
ಯ 5 ು 5 X 1 / (1.06) 5 = 3.74 ಎಂದ .
6% ಫದಲ್ಲಗಥ, ನಹು 10% ತಿಳಿಮ  ವಥೇಳ್ಥ, ಯಷ ುತ ಭೌಲಮ 3.10 ಭಹತಯ ಎಂದ . ಅಂದಯಥ ಅಧಿಔ
ಫಡಿಸ, ಔಡಿಮೆ ಯಷ ುತ ಭೌಲಮ ಬಹವಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಭಯಣ ಭತ ು ಹಿತಹಷಕ್ಟುಮ ನಭಭ ಅಧಮಮನದಿಂದ ನಹು ಮಹುದಥೇ ಎಯಡ

ಯಭ ಕ

ತಿೇಭಹಾನಖಳನ ನ ಡಥಮಫಸ ದ .
 ಕಥ ೇಶಿಔದಲ್ಲಾ ಭಯಣ ಯಭಹಣ ಹಥಚಹಚಗಿಯ ುದ , ಅಧಿಔ ಮೊತುದ ವಿಮೆಔಂತ ಖಳು ಎಂಫ ದಹಗಿ
 ಹಥಚಿಚನ ಫಡಿಸದಯ ಊಹಿಷರ್ಹದಹಖ, ಪಿಯೇಮಮಂ ಔಡಿಮೆ
ವಿಭಹಖಣಔಯ ವಿವಥೇಚನಥಯಿಂದ ಭತ ು ಷಾಲ ಷಂಯದಹಮವಹದಿ ಇಯ ಲ್ಲಾ ಭತ ು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ಅಯ ನಿಜವಹದ ಅನ ಬದ ನಿರಿೇಕ್ಷಥಗಿಂತ ಹಥಚಹಚಗಿ ಂದ ಭಯಣ ಯಭಹಣ ಉಹಿಷ ತಹುಯಥ. ಅಯ
ತಭಭ ಸ ಡಿಕಥಯಿಂದ ಡಥಮಲ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಿದದಕ್ಟುಂತ ಔಡಿಮೆ ಫಡಿಸದಯ ಉಹಿಷ ತಹುಯಥ.
ನೆಟ್ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ
ಎರ್ಹಾ ಬವಿಶಮದ ಕಥಾೈಮ್ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಖಳ ರಿಮಹಯಿತಿ ಯಷ ುತ ಭೌಲಮ "ನಥಟ್ ಸಿಂಖಲ್ ಪಿಯೇಮಮಂ"
ನಿೇಡ ತುದಥ. ನಿಾಳ ಸಿಂಖಲ್ ಪಿಯೇಮಮಂನಿಂದ, ನಹು "ನಥಟ್ ಭಟಿ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಪಿಯೇಮಮಂ"
ಡಥಮಫಸ ದ . ಇದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ಕಹಲದಲ್ಲಾ ಹತಿಷರ್ಹಖ ುದ ಆದದರಿಂದ ಷಭವಹದ
ನಿಾಳ ಸಿಂಖಲ್ ಪಿಯೇಮಮಂ ಆಗಿದಥ.
ಟಕಿ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ
ಚಿತರ 3: ಲ್ೆ ೀಡ್ ರಭಹಣ ನಿಧಯರಿಷಕ ಭಹಖಯದಶ್ಚಯ ಷ ತರಖಳು
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ಲ್ೆ ೀಡ್ ರಭಹಣನಕು ನಿಧಯರಿಷಕ ಗೆೈಡಿಂಗ್ ಪ್ಪರನಿ್ಲ್್

ಷಭಯಔತೆ

ಷ್ಧಹಯತಮಔ

ಇಕ್ರಾಟ

ಟ ಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ನಿಾಳ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹಹಖ

ತೆ

ಂದ

ಯಭಹಣದ ರ್ಥ ೇಡ್ ಆಗಿದಥ. ಭ ಯ

ರಿಖಣನಥಖಳು ಅಥವಹ ಭಹಖಾದಶ್ಚಾ ತತಾಖಳು ರ್ಥ ೇಡ್ ಯಭಹಣನ ನ ನಿಣಾಯಿಷ ಲ್ಲಾ ಭನಸಿ್ನಲ್ಲಾ
ಉತನನವಹಖ  ಅಖತಮವಿದಥ:
i.

ಷಭಯಔತೆ

ಎರ್ಹಾ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಂದ ಟ ಿ ರ್ಥ ೇಡಿಂಗ್, ಔಂನಿಮ ಟ ಿ ನಿಾಸಣಹ ವಥಚಚಖಳನ ನ ಕಥ ಯೇಢಿೇಔರಿಷಲ
ಸ್ಹಔಷ್ಟ್ಿಯಫಥೇಔ . ಇದ

ಷ ಯಕ್ಷತಥಮ ಭಹಜಿಾನ್ ದಗಿಷಫಥೇಔ

ಭತ ು ಕಥ ನಥಗಥ ರ್ಹಬ ಅಥವಹ

ಔಂನಿಮ ಹಥಚ ಚರಿಗಥ ಕಥ ಡ ಗಥ ಭಹಡಫಥೇಔ .
ii. ಇಕ್ರಾಟ
ವಥಚಚಖಳು ಭತ ು ಷ ಯಕ್ಷತಥ ಭಹಜಿಾನ್ ಇತಹಮದಿ. ಷಭಹನವಹಗಿ, ಮಷ ್ ಭತ ು ದ ಇತಹಮದಿ
ಭಹದರಿ ಅಲಂಬಿಸಿ, ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಯೇಜನಥ ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಮ ನಡ ವಥ ಹಲ
ಔಲನಥಮ

ಭಹಡಫಥೇಔ .

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಯತಿ ಖಾ ತನನದಥೇ ಆದ ಕಚ ಾಖಳನ ನ ಹತಿಷ ುದ ಎಂದ , ಆದದರಿಂದ

ಸ್ಹಧಮವಹದಶ ಿ ಭಟಿಿಗಥ, ಹಲ್ಲಸಿ ಂದ ಖಾ ಇನಥ ನಂದ ಅನ ನ ರಿಮಹಯಿತಿ ದಯದಲ್ಲಾ ನಿೇಡ ುದಿಲಾ.
iii. ಷ್ಧಹಯತಮಔತೆ
ಇದಯ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಟ ಿ ಔಂತ ಖಳು ಔಂನಿ ಅದಯ ಷಧಹಾತಭಔ ಸಿಥತಿಮನ ನ ಷ ಧಹರಿಷಲ
ವಔುಗಥ ಳಿಷಫಥೇಔ . ರ್ಥ ೇಡ್ ತ ಂಫಹ ಹಥಚಿಚನ ವಥೇಳ್ಥ, ಇದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಫಸಳ ದ ಫಹರಿ ಭಹಡ ದ
ಭತ ು ಜನಯ ಕರಿೇದಿಷ ದಿರ್ಹಾ.
b) ಆದಹಮ ಭತಕಿ ಮಿೀಷಲಕ
ರ್ಥೈಫ್ಟ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿವಿಧ ಕಹಮಾ ವಥಚಚನ ನ ಅನ ಬವಿಷ ತುವಥ, ಳಗಥ ಂಡಿಯ :
 ಏಜಥಂಟ್ ತಯಫಥೇತಿ ಭತ ು ನಥೇಭಕಹತಿ,
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 ಏಜಥಂಟ್ ಔಮವನ್,
 ಸಿಫಫಂದಿಮ ಷಂಫಳ,
 ಆಫಿೇರ್ಸ ಸ್ೌಔಮಾಖಳು,
 ಆಫಿೇರ್ಸ ಸ್ಥಿೇಶನರಿ,
 ವಿದ ಮತ್ ವ ಲುಖಳು,
 ಇತಯ ವಥೈವಿಧಮಭಮ ಇತಹಮದಿ.
ಈ ಎಲಾನ ನ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ಷಂಖಯಹಿಷರ್ಹಖ  ಭ ಲಔ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಭಹಡಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ. ಈ
ವಥಚಚಖಳನ ನ ನಿಾಳ ಪಿಯೇಮಮಂಗಥ ರ್ಥ ೇಡ್ ಭಹಡರ್ಹಖ ತಥುದಥ.
ಂದ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯರ್ ಎಯಡ ರಿೇತಿಮ ವಥಚಚಖಳಿಗಥ ಖ ರಿಮಹಖ ತಹುನಥ:
i.

ಮೊದಲ್ಲಗಥ ಂದದ ಆಯಂಬದ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಉಂಟಹದ, "ಹಥ ಷ ಉದಮ

ವಥಚಚಖಳು", ಎಂದ

ಔಯಥಮಲಡ ದ
ii. ಎಯಡನಥೇ ವಿಧದ ವಥಚಚಖಳು, ನಂತಯದ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಉಂಟಹದ "ನವಿೇಔಯಣ ವಥಚಚಖಳು," ಎಂದ
ಔಯಥಮಲಡ ದ .
ಆಯಂಭಿಔ ಅಥವಹ ಹಥ ಷ ವಹಮಹಯ ವಥಚಚಖಳು ಖಣನಿೇಮ ಆಗಿಯಫಸ ದ . ರ್ಥೈಫ್ಟ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಔ ಡಹ
ಮೇಷಲ್ಲನ ಕಥಲು ಭಹಜಿಾನ್ ಹಿಡಿದಿಟ ಿಕಥ ಳುಳದ ಕಹನ ನಿನ ಅಖತಮ, ಊಹಿಸಿದಕ್ಟುಂತ ಹಥಚ ಚ ತಭಭ
ವಹಷುವಿಔ ಅನ ಬ ಕಥಟಿದಹಗಿದಹದಖ ಷಸ, ಅಯ

ತಭಭ ಜವಹಫಹದರಿಮನ ನ ನಿಬಹಯಿಷ ದನ ನ

ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳಳಲ . ಅವಮಔ ಭಹಜಿಾನ್ ನ ಜಥ ತಥಗಥ ಆಯಂಭಿಔ ವಥಚಚಖಳು ನಿಾಹಿಷ 
ಮೇಷಲ ಖಳು, ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ಆಯಂಭಿಔ ಔಂತ ಖಳಿಗಿಂತ ಹಥಚ ಚ.
ಔಂನಿ

ಹಿೇಗಥ

ಹಥ ಷ

ಮಹಹಯ

ಸ್ಥರೈನ್

ಎಂಫ

ಹಥ ಯಥಮನ ನ

ಎದ ರಿಷ ತಿುದಥ.

ಆಯಂಭಿಔ

ಹಥ ಯಯವಹಸು ಕಥೇಲ ನಂತಯದ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ಚಥೇತರಿಸಿಕಥ ಳುಳು. ಂದ ಷ ಚನಥಮ ,
ವಥಚಚಖಳು ಚಥೇತರಿಸಿಕಥ ಂಡ

ಭ ನನ ಜಿೇನದ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಅಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಯದ ದ ಅಥವಹ

ಆಯಂಭಿಔ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಅಂತಮಗಥ ಳುಳ ದಥ ಡಸ ಷಂಖಥಮಮ ಹಥ ಂ ದನ ನ ನಿಬಹಯಿಷರ್ಹಖ ದಿಲಾ.
ಭತಥ ುಂದ ಷ ಚನಥಮ ಹಥ ಷ ಮಹಹಯದ ಆಮಹಷ, ಅಯ ರ್ಹಬ ಭಹಡಫಸ ದಹದ ಮೊದಲ ,
ಜಿೇವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳಿಗಥ ಕಥಲು ಶಾಖಳ ಖಬಹಾಸ್ಥಥಮ ಅಧಿಮ ಅಖತಮವಿದಥ ಎಂಫ ದ .
ವಥಚಚಖಳನ ನ ಕಚ ಾ ಯಕಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಅಲಂಬಿತವಹಗಿ, ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
i.

ಉದಹಸಯಣಥಗಥ, ಔಮಶನ್ ಭತ ು ಷಂಸ್ಥಥಮ ಮಸ್ಹಥಔಯ / ಅಭಿೃದಿಧ ಅಧಿಕಹರಿಖಳಿಗಥ ಉತಥುೇಜಔ
ಷಲತುನ ನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಖಳಿಸಿದ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಂದ ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ ಯಭಹಣವಹಗಿ
ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖ ದ .
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ii. ಭತಥ ುಂದಥಡಥ, ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಔಯ ವ ಲುಖಳು ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿ ಸ್ಹಿಂಪ್ಟ ನಂತಸ ವಥಚಚಖಳು
ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಯಭಹಣದಲ್ಲಾ ಫದರ್ಹಖ ತುದಥ, ಅಥವಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಪಥೇರ್ಸ ಭೌಲಮು ಭತ ು
ವಿಭಹ ಮೊತು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
iii. ಕಚಿಾನ ಭ ಯನಥೇ ಖಾದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಯತಿಮಹಗಿ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷಲಟಿ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ
ಷಂಖಥಮ ಮೆೇರ್ಥ ಆಧಹರಿತವಹಗಿಯ  ಚಟ ಟಿಕಥಖಳ ಯಭಹಣನ ನ ಫದರ್ಹಣಥ ಹಥ ಂದ 
ಷಂಫಳ ಭತ ು ಫಹಡಿಗಥ ಹಹಗಥ ಕಚ ಾಖಳು ಆಗಿವಥ. ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಂಖಥಮ ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದ ವಹಮಹಯದ
ದಥ ಡಸ ಯಭಹಣ, ಅಧಿಔ ಒಹಥಾಡ್ ವಥಚಚಖಳು.
ಮೆೇರ್ಥ ವಿಂಖಡನಥಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ, ನಿಾಳ ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಶ್ಚಶಿ ರ್ಥ ೇಡ್ ಭ ಯ ಬಹಖಖಳು
ಎಂದ

i.

ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ

ii. ಇದ

ಯತಿ '1000 ಷಮ್ ಅಶ ಡ್ಾ'ಗಥ (ಅಥವಹ ಪಥೇರ್ಸ ಯಭಹಣದಲ್ಲಾ) ಂದ

ಸಿಥಯವಹದ

ಮೊತುನ ನ ನಿಾಳ ಪಿಯೇಮಮಂಗಥ ಸ್ಥೇರಿಷರ್ಹಗಿದಥ
iii. ಯತಿ ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ಂದ ಸಿಥಯವಹದ ಮೊತು
ವಿಳಂಫಖಳು ಭತಕಿ ಅನಿವಿಮತೆ
ನಿಾಳ ಪಿಯೇಮಮಂ ಭತ ು ವಥಚಚಖಳಿಗಹಗಿ ರ್ಥ ೇಡಿಂಗ್,

ಯಯೇಜನಖಳ ಅಂದಹಜ

ವಥಚಚ

ಷರಿದ ಗಿಷಲ ವಿನಹಮಷಗಥ ಳಿಷರ್ಹಗಿದಥ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯರ್ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಹಥ ಂದಫಸ ದಹದ
ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಿದ ಭತ ು ಕಚಿಾನ ವ ಲುಖಳು. ವಿಮೆಗಹಯಯ

ಷಸ ನಿಯಂತಯವಹಗಿ ಂದದ ವಿನಹಮಷ

ಸಂತದಲ್ಲಾ ಭಹಡಲಟಿ ಔಲನಥಖಳು ನಿಜವಹದ ಅನ ಬದಿಂದ ಮತಹಮಷವಿಯಫಸ ದಹದ ಅಹಮನ ನ
ಎದ ರಿಷ ತಹುಯಥ.
ಅಹಮದ ಂದ ಭ ಲು ವಿಳಂಫಖಳು ಭತ ು ಹಿಂಡಥಮ ವಿಕಥ ಎಂಫ ದ . ಂದ ರ್ಹಮಪ್ಟ್ ,
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಹತಿಗಥ ಷಥಗಿತಗಥ ಳಿಸಿಯ ದ

ಎಂದ

ಅಥಾ. ಹಿಂಡಥಮ 

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಷಯಥಂಡರ್ ಭಹಡಿ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಕಥಾೈಡ್ಾ ದ ಡಿಸನ ಂದ
ಮೊತುನ ನ ಡಥಮ ತಹುನಥ.
ಅು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಮೊದಲ ಭ ಯ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಷಂಬವಿಷ ತುವಥ ಏಕಥಂದಯಥ ವಿಳಂಫಖಳು ಂದ
ಖಂಭಿೇಯ ಷಭಸ್ಥಮ ಎನನಫಸ ದ , ಂದ ಂದದ ಮೊದಲ ಶಾದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಆಖ ತಥುವಥ.
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ರ್ಥೈಫ್ಟ ವಿಮೆಗಹಯಯ

ಸ್ಥ ೇಯ ವಿಕಥ ನಿರಿೇಕ್ಷಥಮ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಉದಬವಿಷ  ಂದ

ರ್ಥ ೇಡಿಂಗ್

ಅಳಡಿಷಫಸ ದ .
ರ್ಥೈಫ್ಟ ವಿಮೆಗಹಯಯ

ಷಸ ತಭಭ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಸಿಯ  ಮಹ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ

ಊಹಥಖಳು, ನಿಜವಹದ ಅನ ಬಕ್ಟುಂತ ಭಿನನವಹಗಿಯ ತುದಥ ಎಂಫ ಷಂಬನಿೇಮತಥಗಥ ಸಿದಧವಹಗಿಯಫಥೇಔ .
ಇಂತಸ ತ ತ ಾ ಎಯಡ ಕಹಯಣಖಳಿಂದ ಸ ಟಿಿಕಥ ಳಳಫಸ ದ .
i.

ಮೊದಲನಥಮದಹಗಿ ಊಹಥಖಳು ಷಾತುಃ ಅಷಭಾಔ ಇದಿದಯಫಸ ದ . ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ರ್ಥೈಫ್ಟ
ಇನ ಶಯರ್ ಯಷ ುತ ಭಯಣ ಯತಿಬಿಂಬಿಷರ್ಹಯದ

ಅಥವಹ ಅಷಭಾಔವಹಗಿ ಇನಥಪಲೇಶನಥೆ

ಅಂವವಹಗಿ ಇಯ ಂತಸ ಭಯಣ ಟಥೇಫಲ್ ಫಳಷಫಸ ದ
ii. ಎಯಡನಥಮದಹಗಿ ಊಹಥಖಳು ನಂಫ ಂತಥ ಮಹದೃಚಿೆಔ ಏರಿಳಿತಖಳು ಇವಥ.
ಮೆೇಲ್ಲನ ರಿೇತಿಮ ಅಹಮಖಳನ ನ ನಿವಹರಿಷಫಸ ದಹದ ಭ ಯ ಭಹಖಾಖಳಿವಥ.
i.

ಅುಖಳು ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಗಹಾಯಿಷಲಡ ತುವಥ ಉದಹಸಯಣಥಗಥ, ಮ ಲ್ಲಪ್ಟ ನ ಭಹದರಿಮ
ಫಂಡವಹಳ ಷಂಯೇಜಿತ ಉತನನಖಳ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ, ಔಡಿಮೆ ಆದಹಮದ ಅಹಮನ ನ ಗಹಯಸಔಯ
ಬರಿಷ ತಹುಯಥ.

ii. ಎಯಡನಥೇ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಂದ ಭಯ ವಿಮೆಗಹಯಯಥ ಂದಿಗಥ ಹಲ್ಲಸಿ ಭಯ ವಿಮೆ ಭಹಡ ದ ಆಗಿದಥ.
ಈ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಸ್ಹವಿನ ಅಹಮ ಭಯ ವಿಮೆಗಹಯ ಬರಿಷ ತಹುಯಥ.
iii. ಭ ಯನಥೇ ಭತ ು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಉಯೇಗಿಸಿದ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂನಲ್ಲಾ ಂದ
ರ್ಥ ೇಡಿಂಗ್ ಭಹಜಿಾನ್ ಸ್ಥೇರಿಷ ುದ , ಇದ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಭತ ು ನಿಜವಹದ ಅನ ಬದ ನಡ ವಿನ
ಮತಹಮಷು ಷಹಿಸಿಕಥ ಳುಳಲ್ಲಾ ಷಹಹಮ ಭಹಡ ದ .
c) ಲ್ಹಬ ಕಹಮಯನಿೀತ್ತಖಳು ಭತಕಿ ಫೆ ೀನರ್ಸ ಲ್ೆ ೀಡಿಂಗನ ಭ ಲಔ
ವಿಭಹಖಣಔ ಬಿಯಮಹನ್ Corby ರ್ಹಬ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಹಥೇಗಥ ಹಥ ಯಹಥ ಮಭವಥ ಎಂಫ ದಯ ಫಗಥೆ
ಹಥೇಳುದನ ನ ನಹು ಕಥೇಳುುದಕಥು ಅಕಹವ ಭಹಡಥ ೇಣ.
"ಷ ಭಹಯ ಎಯಡ ನ ಯ ಶಾಖಳ ಹಿಂದಥ, ಜಿೇ ವಿಭಹ ಆಯಂಬದಲ್ಲಾ, ಯಭ ಕ ಅನಿಶ್ಚಚತತಥ ಸ್ಹವಿನ
ದಯವಹಗಿತ .ು ದತ ು ರಿಹಹಯು ವಿರಿೇತ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ವ ಲು ಆಗಿತ .ು ಷಸಜವಹಗಿ ಆ ಾಮ್
ಬಹವಿಷರ್ಹಗಿದದರಿಂದ ಅಯ ಭ ಂಚಿತವಹಗಿ ವಿರಿೇತ ಎಂದ ತಿಳಿದಿಯಲ್ಲಲಾ, ತದನಂತಯ, ಮಹವಹಖ
ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಏನನ ನ ಹಥ ಂದಫಥೇಕ್ಟತಥ ು ಎಂದ ನಿಣಾಯಿಷಲ ಸ್ಹಔಶ ಿ ಅನ ಬ ಷಂಖಯಸವಹದಹಖ,
ಫಥ ೇನರ್ಸ ಸ್ಥೇಾಡಥ ಭ ಲಔ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಹಥಚ ಚರಿ ಅಥವಹ ಅದಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ದನ ನ
ಹಿಂದಿಯ ಗಿಷ ದಹಗಿದಥ. ಇದ

ನಹು ಇಂದ

ವಿತರಿಷ  ರ್ಹಬ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗಥ ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ

ಭ ಲವಹಯಿತ .”
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ರ್ಹಬಹಂವ ಬಹಖಹಿಷ ವಿಕಥ ಷಸ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಳಗಥ "ಫಥ ೇನರ್ಸ ರ್ಥ ೇಡ್" ಎಂಫ ಂದ ಅಂವ
ಕಥ ಟಿಿತ . ಔಲನಥಮ

ಪಿಯೇಮಮಂನ ಳಗಥ ರ್ಹಬ ಭಹಜಿಾನ್ ಔಲ್ಲಷ ುದ , ಇದ ಇಂಥ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ

ಅನಿವಚಮತಥ ವಿಯ ದಧ ಅಧಿಔ ಔ ವನ್ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಸಿತ ಭತ ು ಹಥಚ ಚರಿ ಹಲ್ಲಸಿ ಹಲ ಸಣ ವಿತಯಣಥ
(ಫಥ ೇನರ್ಸ ಯ ದಲ್ಲಾ). ಫಥ ೇನರ್ಸ ರ್ಥ ೇಡಿಂಗ್ ವಥೈಶ್ಚಶಿಾನ ನ ಜಿೇನ ವಿಮೆಗಹಯಯ ತಭಭ
ದಿೇಗಾಕಹಲದ

ಸ್ಹಲಹತಿ

ವಕ್ಟುಮ

ಭತ ು

ಫಂಡವಹಳ

ಮಹಾಪಿುಮ

ಷ ಭಹಯ

ವಿಶ್ಹಾಷುಳಳಯಹಗಿಯ ತಹುಯಥ ಎಂಫ ದಕಥು ಂದ ಕಹಯಣ.
ಟಹಿಯಥಮಹಗಿ ನಹು ಹಥೇಳಫಸ ದ :
ಟಕಿ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ = ನೆಟ್ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ + ವ್ೆಚಿಖಳಿಗಹಗ ಲ್ೆ ೀಡಿಂಖ + ಅನಿವಿಮತೆ ಲ್ೆ ೀಡಿಂಖ
ನಹು ಮೆೇಲ್ಲನ ರ್ಥ ೇಡಿಂಗ್ ಟಿಿಗಥ ಟಹಿಯಥ ಔಂತಿನ (ಜಿಪಿ) ಟ ಿ ಕಥ ಶ್ಥೇಔಡಹ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ದ
ಎಂದ ಊಹಿಸಿಕಥ ಳಳಫಸ ದ , ನಹು ನಿಾಳ ಪಿಯೇಮಮಂನ (NP) ಆಗಿ, ನಿೇಡಿದ ಟ ಿ ಪಿಯೇಮಮಮ್
ತಿಳಿದ ಕಥ ಳಳಲ ಸ್ಹಧಮ
ಜಪ್ಪ = NP + ಕೆ (ಜಪ್ಪ) {GP = NP + K (GP)}
ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಂದ ದತಿು ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಾಳ ಸಿಂಖಲ್ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯ 380 ವಥೇಳ್ಥ, ಭತ ು ರ್ಥ ೇಡಿಂಗ್
ಅಂವವಹಗಿ, ಕಥ 50% ನಂತಯ ಟಹಿಯಥ ಔಂತಿನ ಯ 760 ಎಂದ ಆಗಿದಥ.
1
ಂದ ಹಲ್ಲಸಿ ರ್ಹಮಪ್ಟ್ ಅಂದಯಥ ಏನ ?
I.

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ೂಣಾಗಥ ಳಿಷ ುದ

II. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ಷಥಗಿತಗಥ ಳಿಷ ದ
III. ಹಲ್ಲಸಿ ಯಫ ದಧತಥ ಡಥಮ ದ
IV. ಹಲ್ಲಸಿ ಭಹಯ ಔಟಥಿಯಿಂದ ಹಿಂದಕಥು ಡಥದಹಖ
B. ಹೆಚಕಿರಿ ಭತಕಿ ಫೆ ೀನರ್ಸ
1. ಹೆಚಕಿರಿ ಭತಕಿ ಫೆ ೀನರ್ಸ ನಿಧಹಯಯ
ಯತಿ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ತನನ ಷಾತ ಖ
ು ಳ ಭತ ು ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಖಳ ಂದ ಆತಾಔ ಭೌಲಮಭಹನ
ಕಥೈಗಥ ಳಳಲ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದಥ. ಇಂತಸ ಭೌಲಮಭಹನ ಎಯಡ ಉದಥದೇವಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ:
i.

ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯರ್ ಆರ್ಥಾಔ ಸಿಥತಿಮನ ನ ನಿಣಾಯಿಷ ುದ , ಇದ ದಹಯಔ ಅಥವಹ ದಿವಹಳಿಮಹಗಿದಥ
ಎಂದ ನಿಧಾರಿಷ ದ ಅಗಿದಥ.
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ii. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ

/

ಷಥೇಯ

ಹಥ ಂದಿಯ ಯ

ನಡ ವಥ

ವಿತಯಣಥಗಥ

ಲಬಮವಹಖ 

ಹಥಚ ಚರಿ

ನಿಧಾರಿಷ ದ
ವ್ಹಯಖ್ಹಯನ
ಹಥಚ ಚರಿಮ , ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಖಳ ಭೌಲಮದ ಮೆೇರ್ಥ ಷಾತ ುಖಳ ಭೌಲಮದ ಹಥಚಚನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ. ಋಣಹತಭಔ
ವಥೇಳ್ಥ, ಇದನ ನ ಂದ ಹಥ ಯಥ ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಈಖ ಜಿೇ ವಿಮೆ ಹಥಚ ಚರಿ ರಿಔಲನಥಮ ಷಂಸ್ಥಥಮ ರ್ಹಬಕ್ಟುಂತ ಹಥೇಗಥ ಭಿನನವಹಗಿದಥ ನಥ ೇಡಥ ೇಣ.
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ರ್ಹಬದ ಎಯಡ ರಿಔಲನಥಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯಫಸ ದ . ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಥಾದಲ್ಲಾ,
ರ್ಹಬನ ನ

ನಿೇಡಿಯ 

ರ್ಥಔುತಯ

ಕಹಲ

ಭ ಂದ ರಿ

ಮೆೇರ್ಥ

ಯಭಹನ

ಹಥಚ ಚರಿ

ಎಂದ

ವಹಮಖಹಮನಿಷರ್ಹಗಿದಥ, ಇದ ರ್ಹಬ ಭತ ು ನಶಠದ ಖಹತಥ ಬಹಖವಹಗಿದಥ. ರ್ಹಬ ಂದ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಫಹಮರ್ಥನ್್
ಶ್ಚೇಟ್ ಬಹಖವಹಗಿದಥ - ಇದ ಬಹದಮತಥಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಷಾತ ುಖಳ ಹಥಚ ಚರಿ ಎನನಫಸ ದ . ಫಹಮರ್ಥನ್್ ಶ್ಚೇಟ್, ಪಿ &
ಎಲ್ ಖಹತಥಮಲ್ಲಾ ರ್ಹಬ ಯತಿಬಿಂಬಿಷ ತುದಥ. ಎಯಡ

ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ಭಹಜಿ ರ್ಪೇರ್ಸಿ ವಿಧಹನ ರ್ಹಬ

ಖ ಯ ತಿಷ ಂತಸದಥಂದ ಅಂಗಿೇಔರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಉದಹಸಯಣೆ
31 ಭಹಚ್ಾ 2013 ಮ XYZ ಉದಿದಮೆಮ ರ್ಹಬಖಳು, ಅದಯ ಯಭಹನ ಔಡಿಮೆ ವಥಚಚ ಅಥವಹ ತನನ
ಆಸಿುಖಳು ಔಡಿಮೆ ಫಹಧಮತಥಖಳು ಎಂದ ಆ ದಿನದಂದ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದಥ.
ಎಯಡ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ರ್ಹಬನ ನ ಷಶಿವಹಗಿದಥ ಭತ ು ಹಥಷಯ ವಹಸಿಮಹಗಿದಥ.
ನಹು ಇದಥೇ ವಹದನ ನ ಅನಾಯಿಷಫಸ ದಹ ಭತ ು ಜಿೇವಿಭಹ ಭೌಲಮಭಹನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಬಹದಮತಥಖಳ
ಭತ ು ಷಾತ ುಖಳ ಷ ಚಿಷಫಸ ದಹ?
ಇಂತಸ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಹಥಚ ಚರಿ ಎಂದ ವಹಮಖಹಮನಿಷಫಸ ದ .
ಹೆಚಕಿರಿ = ಷಾತಕಿಖಳು – ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಖಳು
ಅಲ್ಲಾ

ಫಹಧಮತಥಖಳು

ಹಲ್ಲಸಿಖಳ

ಫಹಾಔಲ್ಲಾ

ಉದಬವಿಷ ದನ ನ

ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಖ ದ ,

ಬವಿಶಮದಲ್ಲಾ

ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷಫಸ ದಹದ ವಿಮೆ ರಿಹಹಯನ ನ ಯಷ ುತ ಭೌಲಮ ಎಂಫಂತಥ ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ, ವಥಚಚಖಳು ಭತ ು
ಇತಯ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಸಣಹತಿ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಔಡಿಮೆ ಯಷ ುತ ಭೌಲಮ ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಸಿಖ ದಥಂದ
ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
ಚಿತರ 4: ಆಸಿಿಖಳ ಭೌಲಯನಿೀಡಕ ಭಹಖಯಖಳು

227

ಆಸಿಿಖಳ
ಭೌಲಯನಿೀಡಕ
ಭಹಖಯಖಳು

ುಷಿಔ

ಭಹಯಕಔಟೆಿ

ರಿಮಹಯ್ದತ್ತ

ಭೌಲಯ

ಮ ರಷಕಿತ

ಭೌಲಯ

ಭೌಲಯ

ಷಾತ ುಖಳು ಭ ಯ ವಿಧಹನಖಳಲ್ಲಾ ಂದ ಭೌಲಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತುದಥ
i.

ುಷಿಔ ಭೌಲಯದಲ್ಲಾ

ಇದ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯರ್ ಕರಿೇದಿಸಿದ ಅಥವಹ ತನನ ಆಸಿುಖಳನ ನ ಡಥದ ಮಹ ಭೌಲಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ
ii. ಭಹಯಕಔಟೆಿ ಭೌಲಯದಲ್ಲಾ
ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾ ಜಿೇ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಷಾತ ುಖಳ ಭೌಲಮ
iii. ರಿಮಹಯ್ದತ್ತಮ ರಷಕಿತ ಭೌಲಯ
ವಿವಿಧ ಷಾತ ುಖಳಿಂದ ಫಯ  ಬವಿಶಮದ ಆದಹಮ ಸರಿವಿನ ಅಂದಹಜ ಭಹಡ ುದ ಭತ ು ಅುಖಳನ ನ
ಯಷ ುತಕಥು ರಿಮಹಯಿತಿಷ ದ
ಷಭಸ್ಥಮಮ ಂದ

ನಿಕಯವಹಗಿ

ಬವಿಶಮದಲ್ಲಾ

ಏನಹಖ ುದಥಂದ

ಊಹಿಷಲ

ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ

ಫಥಫಯ

ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಖಳ ಮೆೇಲ್ಲನ ನಿಕಯ ಭೌಲಮನ ನ ಇರಿಷಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ ಎಂಫ ದ ಏಕಥಂದಯಥ ಷಭಸ್ಥಮಮ
ಂದ ನಿಕಯವಹಗಿ ಬವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಏನಹಖ ುದಥಂದ ಊಹಿಷಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ. ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಖಳ ಭೌಲಮು,
ಭಯಣ, ಆಷಕ್ಟು, ವಥಚಚ ಭತ ು ದೃಢನಿಧಹಾಯ ಅಂವಖಳ ಫಗಥೆ ಊಹಥಖಳನ ನ ತಿೇಯವಹಗಿ ಅಲಂಬಿಸಿದಥ
ಅುಖಳನ ನ ಬವಿಶಮದ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಖಳ ಯಷ ುತ ಭೌಲಮ ಅಂದಹಜ ಭಹಡ ವಹಖ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ. ಈ
ಕಹಯಣಕಹುಗಿಯೆೇ ಇದ ಜಿೇ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ನಹು ರ್ಹಬದ ಫದಲ್ಲಗಥ ಅಧಿಗಥ ಹಥಚ ಚರಿಮನ ನ ಫಳಷ ದ .
ಹಥಚ ಚರಿ ಹಿೇಗಥ ಷಾತ ಖ
ು ಳು ಭತ ು ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಖ
ಕ್ಟಯಯೆಮಹಗಿದಥ.
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ಹಥೇಗಥ ಭೌಲಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತುದಥ ಎಂಫ

i.

ಂದ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯರ್ ಅದಯ ಭೌಲಮಭಹನ ಅತಮಂತ ಷಂಯದಹಮವಹದಿಮಹಗಿ ಭಹಡಿದಹಖ
ಅದ

ಷಾತ ುಖಳನ ನ ಔಡಿಮೆ ಭೌಲ್ಲಮೇಔಯಣ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ ಹಹಗಥಯೆೇ ಫಹಧಮತಥಖಳ ಹಥಚ ಚ

ಭೌಲಮಕಥು ಕಹಯಣವಹಖಫಸ ದ . ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಡಿಕಥಾೇಡ್ಾ ಹಥಚ ಚರಿ ಔಡಿಮೆಮಹಖಲ್ಲದಥ. ಇದ
ಔಡಿಮೆ ಫಥ ೇನಷೆಳು ಯಷ ುತ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ನಡ ವಥ ವಿತಯಣಥಗಥ ಲಬಮವಹಖ ತುದಥ ಎಂದಥಾ. ಆದಯಥ
ಇದ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಸಣಕಹಷ ಷ ಸಿಥತಿಗಥ ಕಥ ಡ ಗಥಮಹಖ ದ . ಹಥಚ ಚರಿ ನಿಜವಹದ ಯಭಹಣು
ಡಿಕಥಾೇಡ್ಾ ಹಥಚ ಚರಿಗಿಂತ ಹಥಚಹಚಗಿಯ  ಕಹಯಣ ಭತ ು ಆದದರಿಂದ ಹಥಚಿಚನ ನಿಫಂಧನಥಖಳನ ನ
ಬವಿಶಮಕಹುಗಿ

ಹಿಡಿದಿಟ ಿಕಥ ಳಳಲ

ಸ್ಹಧಮವಿದಥ.

ಇದ

ಬವಿಶಮದ

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗಥ

ಯಯೇಜನವಹಖಲ್ಲದಥ.
ii. ಭತಥ ುಂದಥಡಥ ಷಾತ ುಖಳು ಭತ ು ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಖಳು ಧಹಯಹಳವಹಗಿ ಭೌಲಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದಯಥ, ಅದ
ವಿಯ ದಧವಹದ ಪಲ್ಲತಹಂವನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತುದಥ. ಯಷ ುತ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಭ ಂದಿನಯ ವಥಚಚದಲ್ಲಾ
ರ್ಹಬ ಡಥಮ ಯ ಎಂದ .
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಯಷ ುತ ಭತ ು ಬವಿಶಮದ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ನಡ ವಥ ಷರಿಮಹದ ಷಭತಥ ೇಲನ
ಡಥಮ ದನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ.

2. ಹೆಚಕಿರಿ ಸಂಚಕಲ್ಲಾ
ಹಥಚ ಚರಿ ಜಿೇನ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಹಷುವಿಔ ಅನ ಬ ಇದ ಬಹವಿಷರ್ಹಗಿಯ ದಕ್ಟುಂತ ಉತುಭ ಆಖ ದಯ
ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಉಂಟಹಖ ತುದಥ. ರ್ಹಬ ಂದಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯರ್ ರ್ಹಬ ಬಹಖಹಿಷಲ
ಪಿಯ  ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯನ ನ (ನಿಜವಹದ ಭತ ು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಪಲ್ಲತಹಂವನ ನ ನಡ ವಥ) ಇಂತಸ ಅನ ಔ ಲಔಯ
ಗಹಮಪ್ಟ ರ್ಹಬಖಳನ ನ ಯವಹನಿಷಲ ತಿೇಭಹಾನಿಷ ತಹುಯಥ ಭತ ು ರ್ಹಬ ನಿೇತಿಖಳಿಂದ ಇುಖಳನ ನ ಕರಿೇದಿ
ಭಹಡಿದಹದಯಥ.
ಅದಥೇ ಷಭಮದಲ್ಲಾ, ಹಥಚ ಚರಿ ಭ ಲ ಔಂನಿಮ ಹಯಥಮಔ ಫಂಡವಹಳನ ನ (ಅದಯ ಷಥೇಯ ಖಳ ಅಥವಹ
ನಿಾಳ) ಳಗಿನಿಂದ ಹಥಚಿಚಷಫಸ ದ . ಈ ಅಥಾದಲ್ಲಾ, ಂದ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯರ್ ಹಥಚ ಚರಿ ಇದ ಸ್ಹಭಹನಮ
ಔಂನಿಮ ರ್ಹಬ ಹಥ ೇಲ ತುದಥ, ವಿತಯಣಥ ಭಹಡಿಯ ದಿಲಾ ಆದಯಥ ಉಳಿಸಿಕಥ ಳ್ಥಳರ್ಹಗಿಯ ತಥುದಥ. ಇುಖಳನ ನ
'ಉಳಿಸಿಕಥ ಂಡ ಖಳಿಕಥಖಳು' ಎಂದ

ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ. ಅು ಅದಯ ಸಣಕಹಷ

ಷ ಸಿಥತಿಗಥ ಕಥ ಡ ಗಥ

ನಿೇಡ ತುದಥ.
ನಹು ಈಖ ನಿಧಹಾರಿತವಹಖ ತುದಥಂಫ ಹಥಚ ಚರಿ ಹಥೇಗಥ ಸಂಚರ್ಹಖ ುದ ನಥ ೇಡಥ ೇಣ
a) ದಹರಔ ಅವಯಔತೆಖಳು
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ಮೊದಲನಥಮದಹಗಿ, ಬಹದಮತಥಖಳನ ನ ಮೇರಿದ ಷಾತ ುಖಳ ಂದ ಬಹಖವಹಗಿ ಬವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ
adversities ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯನ ನ ಯಕ್ಷಿಷಲ ಇಡರ್ಹಖ  ಅಖತಮವಿದಥ. ಸ್ಹಲಹತಿ
ವಕ್ಟುಮ ಮತಿ, ಫಹಧಮತಥಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಹಥಚ ಚರಿ ಷಾತ ುಖಳ ಬಹಖ ಎನನಫಸ ದ ನಿದಿಾಶಿವಹಗಿ ಔುಕಥು
ಇಡರ್ಹದ, ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹದ ಭತ ು ವಹಷುವಿಔ ಅನ ಬ ನಡ ವಥ ಮಹುದಥೇ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಮತಹಮಷಖಳನ ನ
ಉದಥದೇಶ್ಚಸಿ ಂದ ಔ ವನ್.
b) ಉಚಿತ ಷಾತಕಿಖಳು
(ವಿತಯಣಥಗಥ) ನಿಯೇಜಿಷದ ಹಥಚ ಚರಿ ಹಥ ಂದ  ಭತಥ ುಂದ ಉದಥದೇವ ಉಚಿತ ಆಸಿುಖಳ ಭಟಿನ ನ
ಹಥಚಿಚಷ ದ

ಆಗಿದಥ. ಉಚಿತ ಷಾತ ುಖಳ ಹಥ ಯಥಯಿಲಾದ ಇವಥ. ಅಂದಯಥ ಅುಖಳು ಮಹುದಥೇ

ಬಹದಮತಥಖಳನ ನ ಷರಿಹಥ ಂದಿಷ ದಕಥು ಅಖತಮವಿಯ ುದಿಲಾ. ಹಿೇಗಥ ಅುಖಳನ ನ ಫಳಷಲ

ರ್ಥೈಫ್ಟ

ಇನ ಶಯರ್ ಭ ಔುಯಹಗಿಯ ತಹುಯಥ. ರ್ಥೈಫ್ಟ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಎಯಡ ಕಹಯಣಖಳಿಗಹಗಿ ಇಂತಸ ಭ ಔು ಷಾತ ುಖಳ
ನಿಾಸಣಥ ಅಖತಮವಿದಥ.
i.

ಮೊದಲನಥಮದಹಗಿ ಔಂನಿಖಳಿಗಥ ಹಥ ಷ ವಹಮಹಯಕಹುಗಿ ಸಣಕಹಷ ಫಂಡವಹಳ ಅಖತಮವಿದಥ. ಅುಖಳು
ತಭಭ ಹಥ ಷ ಮಹಹಯ ಸ್ಥರೈನ್ ಗಥ ಸಣಕಹಷ

ಎಶ ಿ ಅಖತಮವಿದಥ ಎಂದ

ನಹು ಈಗಹಖರ್ಥೇ

ನಥ ೇಡಿದಥದೇವಥ.
ii. ಉಚಿತ ಷಾತ ಖ
ು ಳು ತನನ ಫಂಡವಹಳ ಸ ಡಿಕಥ ವಿಧಹನಖಳನ ನ ಆರಿಷ ವಹಖ ಹಥಚಿಚನ ನಿಮಂತಯಣ ಭತ ು
ಸ್ಹಾತಂತಯಾ ಜಿೇನ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ನಿೇಡ ತುವಥ. ಇದ ಉತಹದನಥಗಥ ಭತ ು ಹಥಚಿಚನ ಭತ ು ಷಧಹಾತಭಔ
ಆದಹಮ ದಗಿಷ  ಅಖತಮವಿದದ ಉದಿದಮೆಖಳಿಗಥ ಯಭ ಕ ಆಖ ತುದಥ.
ಮೆಭ ಬಹಗಿಷಫಸ ದಹದ ಹಥಚ ಚರಿ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷರ್ಹದ ಮೆೇರ್ಥ, ಭ ಂದಿನ ಷಂಚಿಕಥಮಲ್ಲಾ ಜಿೇ ವಿಮೆಗಹಯಯ
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯಲ್ಲಾ ಅುಖಳ ವಿತಯಣಥ ನಿಧಾರಿಷ ುದ (ನಂತಯ ಮಹದಥೇ ಷಥೇಯ ದಹಯಯ ನಡ ವಥ ವಿತಯಣಥಮ
ಬಹಖನ ನ ಬಿಟ ಿ). ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಉದಥದೇವಕಹುಗಿ ಜನಪಿಯಮ ವಿಧಹನ "ಫಥ ೇನರ್ಸ ಮೆಕಹಮನಿಷಮ್" ಭ ಲಔ
ಫಂದಿದಥ ಅಲ್ಲಾ ಹಥಚ ಚರಿಮನ ನ ಫಥ ೇನರ್ಸ ಯ ದಲ್ಲಾ ವಿತಯಣಥ ಭಹಡರ್ಹಖ ದ . ಈ ಮಸ್ಥಥಮ
ಮ ನಥೈಟಥಡ್ ಕ್ಟಂಖಸಮ್, ಬಹಯತ ಭತ ು ಇತಯ ದಥೇವಖಳಲ್ಲಾ ಜನಪಿಯಮವಹಗಿದಥ.
3. ಫೆ ೀನರ್ಸ
ಂದದಂತಥ ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ ಭ ಲ ರ್ಹಬದ ಜಥ ತಥಗಥ ಫಥ ೇನರ್ಸ ಹತಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ಇದ ಭ ಲ ಷಮ್ ಅಶ ಮಡ್ಾ ಂದ ಸ್ಥೇಾಡಥಮಹಗಿದಥ ಎಂದ ಅನಿಷ ದ . ಇದ , ಉದಹಸಯಣಥಗಥ,
ಯ 60 ಯತಿ ಸ್ಹವಿಯ ಮೊತು ಷಮ್ ಅಶ ಮಡ್ಾ ಗಥ ಎಂದ ಮಔುಡಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. (ಅಥವಹ SA 60%).
ಫಥ ೇನರ್ಸ ಅತಮಂತ ಸ್ಹಭಹನಮ ಷಾಯ ು ುನಯಹತಾನಹ ಫಥ ೇನರ್ಸ ಆಗಿದಥ. ಔಂನಿಮ ಔಯಹರಿನ
ಜಿೇವಿತಹಧಿಮ ಉದದಔ ು, ಯತಿ ಶಾ ಇಂತಸ ಫಥ ೇನರ್ಸ ಸ್ಥೇಾಡಥ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷಲ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದಥ. ಮೆಭ
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ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಸಿದಯಥ ಅುಖಳು ಜಥ ೇಡಿಷರ್ಹಖ ತುವಥ ಭತ ು ಹಥ ಯಗಥ ತಥಗಥಮಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ. ಅುಖಳು ಔಂನಿಮ
ಫಹಧಮತಥಖಳ ಬಹಖವಹಖ ತುವಥ. ಂದದ ಸ್ಹವಿನ ಅಥವಹ ಯಫ ದಧತಥ ಸಔ ು ಫಂದಹಖ ಭಹತಯ
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ

ಅುಖಳನ ನ

ಡಥಮ ತಹುಯಥ,

ಅುಖಳನ ನ

'ರಿವಾನರಿ

ಫಥ ೇನಷೆಳು‟

ಎಂದ

ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಫಥ ೇನಷೆಳನ ನ ವಯಣಹಗಹತವಹದ ಮೆೇರ್ಥ ಕಥ ಡಫಥೇಕಹಖಫಸ ದ . ಅಂತಸ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಅಸಾಯಹಖಲ ,
ಇದ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಂದ ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಅಧಿಗಥ (ಸ್ಥೇ 5 ಶಾಖಳ) ಚಹಲನಥ ಭಹಡಫಥೇಕಹದ ಶಯತ ು
ಇದಥ.
ುನಯಹತಯನಹ ಲ್ಹಬಹಂವಖಳ ರಕಹಯಖಳು

ಚಿತರ 5: ುನಯಹತಯನಹ ಲ್ಹಬಹಂವಖಳ ರಕಹಯಖಳು
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ಟಮಿಯನಲ್
ಫೆ ೀನರ್ಸ

ಷ ರ್ ಔಂೌಂಡ್
ಫೆ ೀನರ್ಸ
ರಿವಯನರಿ
ಫೆ ೀನಷೊಳ
ವಿಧಖಳು

ಕಹಂೌಂಡ್
ಫೆ ೀನರ್ಸ

ಸಿಂಲ್
ರಿವಯನರಿ
ಫೆ ೀನರ್ಸ
i.

ಷಯಳ ುನಯಹತಯನಹ ಫೆ ೀನರ್ಸ

ಇದ ಂದದ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಭ ಲ ಸಣಕಹಷ ರ್ಹಬದ ಂದ ಶ್ಥೇಔಡವಹಯ ಫಥ ೇನರ್ಸ ಆಗಿದಥ.
ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಉದಹಸಯಣಥಗಥ, ಇದ

ಷಮ್ ಅಶ ಮಡದಾ ಸ್ಹವಿಯ ಮೊತುದ ಯತಿ ಯಭಹಣ ಎಂದ

ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷರ್ಹಗಿದಥ.
ii. ಔಂೌಂಡ ಫೆ ೀನರ್ಸ
ಇಲ್ಲಾ ಔಂನಿಮ ಭ ಲಬ ತ ರ್ಹಬ ಭತ ು ಈಗಹಖರ್ಥೇ ಲಖತಿುಷರ್ಹದ ಫಥ ೇನಷೆಳ ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ
ಎಂದ ಫಥ ೇನರ್ಸ ಅನ ನ ಮಔುಡಿಷ ತುದಥ. ಹಿೇಗಹಗಿ ಇದ ಂದ ಫಥ ೇನರ್ಸ ಮೆೇರ್ಥ ಫಥ ೇನರ್ಸ ಆಗಿದಥ.
ಇದನ ನ ಮಔುಡಿಷ  ಂದ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಆಶ್ಹಾಷನಥ ಜಥ ತಥಗಥ ಫಥ ೇನರ್ಸ ಲಖತಿುಷರ್ಹದ ಭ ಲ
ಮೊತುದ 8% @ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ. ಇದನ ನ ಮಔುಡಿಷ  ಂದ
ಲಖತಿುಷರ್ಹದ ಫಥ ೇನರ್ಸ ಭ ಲ ಮೊತುದ @ 8% ಆಖಫಸ ದ .
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ರಿೇತಿ, ಆಶ್ಹಾಷನಥ ಜಥ ತಥಗಥ

ಅಂತ್ತಭ ಫೆ ೀನರ್ಸ
ಹಥಷಯಥೇ ಷ ಚಿಷ ಂತಥ, ಈ ಫಥ ೇನರ್ಸ ಅದಯ ಔಯಹರಿನ ಮೊಟಔ ಗಥ ಳಿಸಿದ (ಸ್ಹವಿನ ಅಥವಹ
ಭ ಕಹುಮ) ಂದಕಥು ಭಹತಯ ಅಂಟಿಕಥ ಳುಳತುದಥ. ಫಥ ೇನರ್ಸ (ುನಯಹತಾನಹ ಫಥ ೇನಷೆಳ
ವಿಶಮದಲ್ಲಾ) ಭಹತಯ ನಂತಯದ ಶಾಖಳ ಫಗಥೆ ಮಹುದಥೇ ಫದಧತಥ ಇಲಾದಥ ಉದಬವಿಸಿದ ಶಾದ
ಯತಿಹದನಥಖಳಿಗಥ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷರ್ಹಗಿದಥ. ಹಿೇಗಹಗಿ 2013 ಯಲ್ಲಾ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ತವಹದ ಟಮಾನಲ್ ಫಥ ೇನರ್ಸ
ಕಥೇಲ 2013-14 ಷಭಮದಲ್ಲಾಮ ಸಔ ುಖಳಿಗಥ ಅನಾಯಿಷ ದ

ಭತ ು ನಂತಯದ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ

ಸ ಟಿಿಕಥ ಂಡಿಯ ದಕಥುರ್ಹಾ.
ಅಂತಿಭವಹಗಿ, ಟಮಾನಲ್ ರ್ಹಬಹಂವಖಳು ಔಯಹರಿನ ಷಭಮದ ಅಧಿಮನ ನ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ,
ಭತ ು ಅಧಿಮ ಹಥಚಹಚದಂತಥ ಹಥಚ ಚತುದಥ. ಹಿೇಗಥ 25 ಶಾಖಳಿಂದ ನಡಥಮ ತಿುದದ ಂದ ಂದದ
ಟಮಾನಲ್ ಫಥ ೇನರ್ಸ, 15 ಶಾಖಳಿಂದ ನಡಥಮ ತಿುದದಕ್ಟುಂತ ಇದ ಹಥಚಿಚನದಹಗಿದಥ.
ಟಮಾನಲ್ ರ್ಹಬಹಂವಖಳು, ಷಥೇಯ ಖಳ ಭತ ು ಆಸಿು ಹಥಚಚಳದ ಫಂಡವಹಳದ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಖಳಿಸಿದ
ಂದ

ದಥ ಡಸ ಕಥೈಖ ಡದ ಅಜ್ಞಹತ ಖಳಿಕಥಖಳ ಟಿಯೇಟ್ ಷಭಸ್ಥಮಗಥ ರಿಹಹಯವಹಗಿ (UK ನಲ್ಲಾ)

ಹಥ ಯಹಥ ಮಭದಥ. ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಅಯನ ನ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭತ ು ಇಂತಸ ಂದ ಷಸ ಹತಿ ನಿೇಡ 
ಭ ಲಔ, ಜಿೇವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ಈ ರ್ಹಬಹಂವನ ನ ಉಳಿಸಿಕಥ ಳುಳದ ಹಥೇಗಥ ಎಂಫ ಷಭಸ್ಥಮಖಳಿಗಥ
ರಿಹಹಯ ನಿೇಡಿದಯ . ಅುಖಳು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ನಡ ವಥ ಇಕ್ಟಾಟಿ ಸ್ಹಧಿಷಫಸ ದ ಂದ ರಿೇತಿ ಆಯಿತ .
4. ಕೆ ಡಕಗೆ ವಿಧಹನ
ಉತುಯ ಅಮೆರಿಕಹದಲ್ಲಾ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದದ ಹಥಚ ಚರಿ ವಿತಯಣಥ ಭತಥ ುಂದ ವಿಧಹನು "ಕಥ ಡ ಗಥ" ವಿಧಹನ. ಈ
ಔಯಭದಲ್ಲಾ, ರಿಖಣನಥ, ಹಥಚ ಚರಿಮ ಭ ಯ ಭ ಲಖಳಲ್ಲಾ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದಥ - ಹಥಚ ಚರಿ ಫಡಿಸ, ಭಯಣ
ಯಭಹಣದ ಉಳಿತಹಮ ಭತ ು ವಥಚಚದಲ್ಲಾ ಭತ ು ಇತಯ ರ್ಥ ೇಡಿಂಗಿನ ಭ ಲಔ ಉಂಟಹಖ  ಉಳಿತಹಮ.
ಹಥಚ ಚರಿ ಹಿೇಗಥ ನಡಥಮ ುದಥಂದ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹದ ಭತ ು ವಹಷುವಹಗಿಯ  ಭಯಣ ಯಭಹಣದ, ಆಷಕ್ಟು
ಭತ ು ವಥಚಚಖಳು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಶಾದಲ್ಲಾ ಷಂಬವಿಸಿದಯ ನಡ ವಿನ ಮತಹಮಷನ ನ ಈ ಭ ಲಔ
ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಘೀ ೇಶಣಥ ಭಹಡರ್ಹದ ರ್ಹಬಹಂವಖಳನ ನ ಕಥಳಗಿನ ನಹಲ ು ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಫಳಷಫಸ ದ
i.

ಇದನ ನ ನಖದ ರ್ಹಬಹಂವ ಯ ದಲ್ಲಾ ಹತಿಷಫಸ ದ

ii. ಬವಿಶಮದ ಔಂತಿನ ಹಥ ಂದಹಣಿಕಥ ಷಾಯ ದಲ್ಲಾ, ಭತ ು ತಗಿೆಷ ಲ್ಲಾ
iii. ಭ ಯನಥಮ ವಿಧಹನು ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ಭ ಟ ಿಗಥ ೇಲ್ಲಗಥ ಳಗಹಖರ್ಹಯದ, ಹತಿಸಿದ ಸ್ಥೇಾಡಿಕಥಖಳನ ನ
ಕರಿೇದಿಮ ಅಕಹವ ಕಥ ಡ ತುದಥ.
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iv. ಅಂತಿಭವಹಗಿ ರ್ಹಬಹಂವ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕಥಯಡಿಟ್ ಗಥ, ಫಡಿಸ ಷಮೆೇತ ಷಂಚಯಿಷಲ

ಅಕಹವ

ಭಹಡಫಸ ದ . ಇದನ ನ ಂದಥ ೇ ಕಥೇಲ ಂದದ ಕಥ ನಥಮಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಆಯೆುನಲ್ಲಾ
ಹಿಂದಕಥು ಭಹಡಫಸ ದ
5. ಮಕನಿಟ್ ಲ್ಲಂಟ್ಸ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
ಮೆೇರ್ಥ ವಿರಿಸಿಯ ಂತಥ ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ "ರ್ಹಬ ಜಥ ತಥ" ಹಲ್ಲಸಿಖಳು, ಅುಖಳ ಹತಿ ರ್ಹಬಹಂವ ಭತ ು
ಜಿೇನ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಸ ಡಿಕಥ ಕಹಮಾಕ್ಷಭತಥ ನಡ ವಥ ಷಂಔಾ ಹಥ ಂದಿಯ ತುವಥ. ಷಂಔಾ ಆದಹಖ ಮ
ನಥೇಯವಹಗಿ ಇಲಾ. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಫಥ ೇನರ್ಸ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಷಾತ ುಖಳು ಭತ ು ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಖಳ ಆತಾಔ
ಭೌಲಮಭಹನ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ

ರಿಣಹಭವಹಗಿ,

ಫಥ ೇನರ್ಸ

ನಿಖದಿಡಿಷರ್ಹಗಿಯ 

ಯಚನಥ

ನಥೇಯವಹಗಿ

ಹಥಚ ಚರಿ

ಎಂದ

ವಿಮೆಗಹಯಯಥ ಂದಿಗಥ

ನಿಧಾರಿಷಲಡ ತುದಥ.

ಆಧಹಯವಹಗಿಯ 

ಷಾತ ುಖಳ

ಭೌಲಮನ ನ ಯತಿಬಿಂಬಿಷ ದಿರ್ಹಾ.
ಭತಥು,

ಂದ

ಭೌಲಮಭಹನ

ಅಡಿಮಲ್ಲಾ

ರ್ಹಬಹಂವನ ನ

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ

ಶಾಕಥ ುಮೆಭ

ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಅುಖಳು ನಿಷ್ಂವಮವಹಗಿ ಷಾತ ಖ
ು ಳ ಭೌಲಮದ ದಥೈನಂದಿನ ಏರಿಳಿತಖಳನ ನ
ಯತಿಬಿಂಬಿಷಲ

ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ. ಮ ನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ, ಮೆೇರ್ಥ ಉಚಚರಿಷರ್ಹದ ಕಥಲಶ ಿ

ಇತಿಮತಿಖಳನ ನ ಹಥ ೇಖರ್ಹಡಿಷಲ ನಿಕಯವಹಗಿ ವಿನಹಮಷ ಭಹಡರ್ಹಗಿದಥ.
ಅುಖಳು ಉತನನಖಳ ವಿನಹಮಷಕಥು ಂದ ವಿಭಿನನವಹದ ಭಹಖಾನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ ಭತ ು ವಿವಿಧ
ಸ್ಥಟ್ ಖಳ ಭಿನನವಹದ ತತಾಖಳನ ನ ಅನ ಷರಿಷ ತುವಥ.
a) ಗಟಕ್ರಔಯಣ
ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ವಿಶ್ಚಶಿವಹದ ಲಕ್ಷಣವಥಂದಯಥ ತಭಭ ರ್ಹಬಖಳನ ನ ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಅಥವಹ ಬಹಖವುಃ
ಕಥಾೈಮ್ ಹತಿ ಭಹಡಫಥೇಕಹದ ದಿನಹಂಔದಂದ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಖಹತಥಗಥ ಕಥಯಡಿಟ್ ಗಟಔಖಳ ಭೌಲಮ
ನಿಧಾರಿಸಿ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ. ಂದ ಗಟಔನ ನ ಅನಥೇಔ ಸ ಡಿಕಥಮ ನಿಧಿ ಷಭಹನ ಬಹಖಖಳಲ್ಲಾ
ವಿಬಜನಥ ಭ ಲಔ ಯಚಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
b) ಹಯದವಯಔ ಯಚನೆ
ಂದ ಮ ನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ಗಟಔದ, ಉತನನದ ವಿಮೆ ಯಕ್ಷಣಥ ಭತ ು ವಥಚಚಖಳ ವ ಲುನ ನ ಷಶಿವಹಗಿ
ನಿಧಿಾಶಿಡಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.

ಮೆಭ

ಈ

ವ ಲುಖಳನ ನ

ಪಿಯೇಮಮಂ

ಔಡಿತಗಥ ಳಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ,

ಖಹತಥಮಲ್ಲಾಮ ಭತ ು ಆದಹಮದ ಫಹಮರ್ಥನ್್ ಗಟಔಖಳಲ್ಲಾ ಸ ಡಿಕಥ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ. ಈ ಗಟಔಖಳ
ಭೌಲಮನ ನ ಯದವಾನದ ೂಾ ನಿಧಾರಿತ ಷ ಚಮಂಔ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ನಿಖದಿಡಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಇದನ ನ ಭ ಂಚಿತವಹಗಿ ಖ ಯ ತಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ, ಇದ

ಂದ

ನಿಮಭ ಅಥವಹ ಷ ತಯದಿಂದ

ವಹಮಖಹಮನಿಷಲಡ ತುದಥ. ಎಯಡ ಷಾತಂತಯ ಮಕ್ಟುಖಳು, ಈ ಷ ತಯ ಅನ ಷರಿಸಿ, ಯಯೇಜನಖಳ ಂದಥೇ
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ಅಂದಹಜನ ನ ತಲ ುತಹುಯಥ. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಯಯೇಜನಖಳು, ಅಂದಯಥ, ಜಿೇ ವಿಮೆ ಔಂನಿಮ
ಊಹಥಖಳು ಭತ ು ವಿವಥೇಚನಥಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ದಿರ್ಹಾ.
c) ಫೆಲ್ೆ ನಿಖದಿ
ದತಿು

ರಿೇತಿಮ

ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ

ಯೇಜನಥಖಳಲ್ಲಾ,

ವಿಮೆ

ಕರಿೇದಿಷ ಯ

ವಿಭಹ

ಮೊತುದ

ಯಭಹಣನ ನ ನಿಧಾರಿಷ ತಹುಯಥ. ಆಶ್ಹಾಷನಥ ಮೊತು ಖಹತರಿಡಿಷರ್ಹಗಿದಥ ಭತ ು ಪಿಯೇಮಮಂ, ಭಯಣ
ಯಭಹಣಕಥು ನಿೇಡಿದ ಊಹಥಖಳು, ಆಷಕ್ಟು ಭತ ು ವಥಚಚಖಳು, ಇದ ಈ ಮೊತುನ ನ ಹತಿ ಭಹಡಲ
ಸ್ಹಔಶ ಿ ಎಂಫ ದಹಗಿ ಇಂತಸದನ ನ ಹಥ ಂದಿಷರ್ಹಗಿದಥ. ವಹಷುವಿಔ ಅನ ಬ, ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ
ಹಥ ಂದಿಷ  ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾಮ ಊಹಥಖಳಿಗಿಂತ ಉತುಭವಹಗಿಯ  ವಥೇಳ್ಥ, ರ್ಹಬನ ನ ಫಥ ೇನರ್ಸ
ಯ ದಲ್ಲಾ ಗಹಾಯಿಷಲಡ ತುದಥ.
ಮ ನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ / ಅಳು ನಿಮಮತ ಕಥ ಡ ಗಥ ಏನ
ಪಿಯೇಮಮಂ

ಯಭಹಣನ ನ

ಭಹಡಫಸ ದ

ಫದರ್ಹಖಫಸ ದ , ಆದಯಥ ಂದ

ಎಂಫ ದನ ನ

ನಿಧಾರಿಷ ತುದಥ.

ಔನಿಶಠ ಹತಿ ಅಖತಮವಿಯ ುದ

ಪಿಯೇಮಮಂ

ವಿಶಮ. ವಿಭಹ ಸಣ

ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಂದ ಫಸ ಷಂಖಥಮ - ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಇದ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ಸತ ು ಟ ಿ
ಇಯಫಸ ದ .
ಪಿಯೇಮಮಂ ಭ ಯ ಬಹಖಖಳ್ಹಗಿ ವಿಂಖಡಿಷರ್ಹಗಿದಥ
i.

ಮೊದಲನಥಮದಹಗಿ ಏಜಥಂಟ್ 'ಔಮಶನ್, ಹಲ್ಲಸಿ ಸ್ಥಟಪ್ಟ ವಥಚಚಖಳನ ನ, ಆಡಳಿತಹತಭಔ ವಥಚಚ ಭತ ು
ಶ್ಹಷನಫದಧ ವ ಲುಖಳು ಳಗಥ ಂಡಿಯ ುದರಿಂದ ಇದ ಂದ ಹಲ್ಲಸಿ ಸಂಚಿಕಥ ಚಹಜ್ಾ (PAC)
ಇದಥ.

ii. ಎಯಡನಥೇ ಅಂವು ಅಹಮ ಯಕ್ಷಣಥಮ ವಥಚಚದ, ಇದ ಭಯಣ ಯಭಹಣದ ಚಹಜ್ಾ.
iii. ಮೆೇಲ್ಲನ ಎಯಡ

ೂಯಥೈಸಿದ ನಂತಯ, ಫಹಮರ್ಥನ್್ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನ ನ ಗಟಔಖಳ ಕರಿೇದಿಗಥ

ಸಂಚರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಂದ

PAC ಯಭಹಣ ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಭತ ು ಮ ಲ್ಲಪ್ಟ ಎಯಡ

ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ಆಯಂಭಿಔ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಹಥಚಿಚಯ ದ .
ಬಹಖಖಳ್ಹಗಿಷಫಸ ದ

ಭತ ು

ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಯೇಜನಥ

ಮೊದಲ್ಲನದಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ಈ ವ ಲುನ ನ

ಉದದಔ ು

ಸಯಡರ್ಹಖ ದ .

ಆದಹಖ ಮ

ULIPs

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಅುಖಳು ಆಯಂಭಿಔ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳಲ್ಲಾ ಷಾತುಃ ಔಡಿತಗಥ ಳಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಇದ ಆಯಂಭಿಔ
ಸಂತಖಳಲ್ಲಾ, ವ ಲುಖಳು ಖಭನಹಸಾವಹಗಿ ಸ ಡಿಕಥಗಥ ಇಯ  ಯಭಹಣನ ನ ಔಡಿಮೆ ಎಂದ
ಷ ಚಿಷ ತುವಥ. ಇದರಿಂದಹಗಿ ಯಯೇಜನಖಳ ಭೌಲಮ, ಭ ಖಹಭ ಖಿಮಹಗಿ ಸಣ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳು,
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ಫಸಳ ಔಡಿಮೆ ಏಕಥ ಎಂಫ ದ . ಇದ

ವಹಷುವಹಗಿ ಂದದ ಆಯಂಭಿಔ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಸಣ

ಪಿಯೇಮಮಂಖಳಗಿಂತ ಔಡಿಮೆ ಎಂಫ ದಹಗಿ.

d) ಫಂಡವ್ಹಳದ ಅಹಮನಕು ಹೆ ಯಕದಕ
ಅಂತಿಭವಹಗಿ, ಏಕಥಂದಯಥ ಗಟಔಖಳ ಭೌಲಮ ಜಿೇನ ವಿಮೆಗಹಯಯ

ಸ ಡಿಕಥಖಳ ಭೌಲಮನ ನ

ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ, ಇಂತಸ ಗಟಔ ಭೌಲಮಖಳು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಿದಕ್ಟುಂತ ಔಡಿಮೆ ಭತ ು ಆದಹಮ ಔಡಿಮೆ
ಭತ ು ನಕಹಯಹತಭಔವಹಖ  ಅಹಮವಿದಥ. ದಕ್ಷ ಭತ ು ದ ಯದೃಷ್ಟ್ಿಮ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಫಂಡವಹಳ
ನಿಾಹಿಷಲ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹದಹಖ, ಜಿೇನ ವಿಮೆಗಹಯಯ , ಗಟಔ ಭೌಲಮಖಳ ಫಗಥೆ ಮಹುದಥೇ ಗಹಮಯಂಟಿ
ನಿೇಡ ುದಿಲಾ. ಅಂದಯಥ, ಫಂಡವಹಳ ಅಹಮ, ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ / ಗಟಔ ಹಥ ೇಲಸರ್ ಬರಿಷ ತಹುಯಥ. ಜಿೇನ
ವಿಮೆಗಹಯಯ ಆದಹಖ ಮ ಭಯಣ ಭತ ು ಅಹಮ ಕಚ ಾ ಬರಿಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.
2
ಮಹಯ ULIPS ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಫಂಡವಹಳ ಅಹಮನ ನ ಷಹಿಷಫಥೇಔ ?
I.

ವಿಭಹದಹತನ

II. ವಿಭಹದಹಯ
III. ಯಹಜಮ
IV. IRDA ಐಆಡಿಾಎ

ಸ್ಹಯಹಂವ


ಸ್ಹಧಹಯಣ ಬಹಷಥಮಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂ ಎಂಫ ದು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಕರಿೇದಿಷಲ ವಿಮೆದಹಯರಿಗಥ
ಸಣ ಫಥರ್ಥ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.



ಜಿೇ ವಿಮೆ ಪಿಯೇಮಮಂ ನಿಖದಿ ಡಿಷ  ಯಕ್ಟಯಯೆ, ಭಯಣ ಯಭಹಣದ, ಆಷಕ್ಟುಖಳ, ಕಚ ಾ
ಭಹಮನಥೇಜಥಭಂಟ್ ಭತ ು ಮೇಷಲ ರಿಖಣನಥ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ.



ಟ ಿ ಪಿಯೇಮಮಂ, ನಿಾಳ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹಹಖ ರ್ಥ ೇಡ್ ಎಂಫ ಯಭಹಣನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ.



ಂದ ರ್ಹಮಪ್ಟ್ ಅಂದಯಥ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಹತಿ ಷಥಗಿತಗಥ ಳಿಸಿಯ ನ ಎಂದ
ಅಥಾ. ಹಿಂಡಥಮ ವಿಕಥ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಷಯಥಂಡರ್ ಭಹಡಿ ಹಲ್ಲಸಿ
ಅಕಥಾೈಡ್ಾ ದ ಡಿಸನ ಂದ ಯಭಹಣನ ನ ಡಥಮ ತಹುನಥ.



ಹಥಚ ಚರಿಮ , ಜಿೇನ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಹಷುವಿಔ ಅನ ಬ ಇದ
ಉತುಭ ಎಂಫ ದಯ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಉಂಟಹಖ ತುದಥ.
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ಬಹವಿಷರ್ಹಗಿಯ ದಕ್ಟುಂತ



ಹಥಚ ಚರಿ

ಸಂಚಿಕಥ

ಇತಹಮದಿ

ಉಚಿತ

ಷಾತ ುಖಳ

ಹಥಚ ಚವಿಕಥ,

ಾಮ್

ಅವಮಔತಥಖಳನ ನ

ಕಹಮ ದಕಥ ಳುಳ ಔಡಥಗಥ ಆಗಿಯಫಸ ದ .


ಫಥ ೇನರ್ಸ ಅತಮಂತ ಸ್ಹಭಹನಮ ಷಾಯ ು ುನಯಹತಾನಹ ಫಥ ೇನರ್ಸ ಆಗಿದಥ.

ರಭಕಕ ದಖಳು
1. ಪಿಯೇಮಮಂ
2. ರಿಮಹಯಿತಿ
3. ಫಥ ೇನರ್ಸ
4. ಹಥಚ ಚರಿ
5. ಮೇಷಲ
6. ರ್ಥ ೇಡಿಂಖ
7. ರಿವಾನರಿ ಫಥ ೇನರ್ಸ
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ಷಥಗಿತಗಥ ಳಿಸಿದಹಖ ಹಲ್ಲಸಿ ರ್ಹಮಪ್ಟ್ ಎಂದ
ಔಯಥಮ ತಹುಯಥ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ವಿಭಹದಹಯ ULIP ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಫಂಡವಹಳ ಅಹಮ ಹಥ ಂದಿಯ ತಹುಯಥ.
ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ದ "ಪಿಯೇಮಮಂ" ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಏನನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ?
I.

ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಖಳಿಸಿದ ರ್ಹಬ

II. ಹಲ್ಲಸಿ ಕರಿೇದಿಷಲ ವಿಮೆದಹಯಯ ಹತಿಷ  ಫಥರ್ಥ
III. ಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಭಹಜಿಾನ್್
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IV. ಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೇರ್ಥ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ಉಂಟಹಖ  ವಥಚಚಖಳು
ರಶೆು 2
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂತ ಖಳ ನಿಣಾಯಿಷಲ ಕಥಳಗಿನ ಮಹುದ ಂದ ಅಂವವಹಗಿಲಾ?
I.

ಸ್ಹವಿನ ಯಭಹಣ

II. ರಿಮಹಯಿತಿ
III. ಮೇಷಲ
IV. ನಿಾಸಣಥ ವಥಚಚಖಳು
ರಶೆು 3
ಂದ ಹಲ್ಲಸಿ ವಹಸ್ಹತಿ ಅಂದಯಥ ಏನ ?
I.

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಂದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಮನ ನ ನಿಲ್ಲಾಷರ್ಹಖ ದ

II. ಸ್ಹಾಧಿೇನಡಿಸಿಕಥ ಂಡ ಷಯಥಂಡರ್ ಭೌಲಮದ ಯತಿಮಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಷಯಥಂಡರ್
III. ಹಲ್ಲಸಿ ಅಥೆರೇಡ್
IV. ಹಲ್ಲಸಿ ಡೌನಥೆರೇಡ್
ರಶೆು 4
ಕಥಳಗಿನ ಮಹುದ , ಹಥಚ ಚರಿ ವಹಮಖಹಮನಿಷ  ಭಹಖಾಖಳಲ್ಲಾ ಂದ ?
I.

ಅತಿಮಹದ ಫಹಧಮತಥಖಳು

II. ಅತಿಮಹದ ಹಿವಹಟ
III. ಆಸಿುಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಫಹಧಮತಥಖಳ ಹಥಚ ಚ ಭೌಲಮ
IV. ಫಹಧಮತಥಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಆಸಿುಖಳ ಹಥಚ ಚ ಭೌಲಮ
ರಶೆು 5
ಕಥಳಗಿನ ಮಹುದ ಮ ಲ್ಲಪ್ಟ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಗಟಔ ಅಲಾ?
I.

ಹಲ್ಲಸಿ ಸಂಚಿಕಥ ವ ಲು

II. ಇನಥಾಸ್ಥಿಮಂಟ್ ರಿರ್ಸು ಪಿಯೇಮಮಂ
III. ಭಹಟಹಮಾಲ್ಲಟಿ ವ ಲು
238

IV. ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ಬದಯತಹ ವ ಲು

ರಶೆು 6
ಜಿೇ

ವಿಭಹ

ಔಂನಿಖಳು

ಪಿಯೇಮಮಂ

ಮೆೇರ್ಥ

ಕರಿೇದಿದಹಯರಿಗಥ

ರಿಮಹಯಿತಿ

ನಿೇಡಫಸ ದ ,

ಅದನ ನ___________ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಹತಿಷರ್ಹಖ ುದ .
I.

ಕರಿೇದಿದಹಯ ಆಯೆುಮ ಮೊತು ಆಶ್ಹಾಷನಥ

II. ಗಹಯಸಔನ ಆಯೆುಮ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭಹದರಿ.
III. ಕರಿೇದಿದಹಯ ಆಯೆುಮ ಯೇಜನಥಮ ಅಧಿ
IV. ಕರಿೇದಿದಹಯ ಆಯೆುಮ ಹತಿಮ ಭಹದರಿ (ನಖದ , ಚಥಕ್, ಕಹಡ್ಾ)
ರಶೆು 7
ಪಿಯೇಮಮಂ ನಿಧಾರಿಷ  ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಫಡಿಸದಯಖಳನ ನ ಯಭ ಕ ಅಂವಖಳ್ಹಗಿ ಫಳಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಕಥಳಗಿನ
ಮಹ ಹಥೇಳಿಕಥಮ ಫಡಿಸದಯಖಳನ ನ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಷರಿಮಹಗಿದಥ?
I.

ಫಡಿಸದಯಖಳನ ನ ಔಡಿಮೆ ಬಹವಿಷರ್ಹದಹಖ, ಪಿಯೇಮಮಂ ಔಡಿಮೆ

II. ಹಥಚಿಚನ ಫಡಿಸ ದಯ ಬಹವಿಷರ್ಹದಹಖ, ಅಧಿಔ ಪಿಯೇಮಮಂ
III. ಹಥಚಿಚನ ಫಡಿಸ ದಯ ಬಹವಿಷರ್ಹದಹಖ, ಪಿಯೇಮಮಂ ಔಡಿಮೆ
IV. ಫಡಿಸ ದಯಖಳು ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯ ದಿಲಾ
ರಶೆು 8
ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ಹಥೇಳಿಕಥಮ ಷರಿಮಹಗಿದಥ?
I.

ನಿಾಳ ಪಿಯೇಮಮಂಗಥ ವಿಶ್ಚಶಿ ರ್ಥ ೇಡಿಂಗ್ 3 ಬಹಖಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತುದಥ: a) ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಂದ
ಸಿಥಯವಹದ ಮೊತು b) ಸಿಥಯವಹದ ಮೊತು ಯತಿ ಂದ '1000 ಷಮ್ ಅಶ ಡ್ಾ' ಗಥ ಭತ ು c) ಯತಿ
ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ಂದ ಸಿಥಯವಹದ ಮೊತು

II. ನಿಾಳ ಪಿಯೇಮಮಂಗಥ ವಿಶ್ಚಶಿ ರ್ಥ ೇಡಿಂಗ್ 3 ಬಹಖಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತುದಥ: a)

ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ

ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ b) ಸಿಥಯವಹದ ಮೊತು ಯತಿ ಂದ '1000 ಷಮ್ ಅಶ ಡ್ಾ' ಗಥ ಭತ ು c) ಯತಿ ಹಲ್ಲಸಿಗಥ
ಂದ ಸಿಥಯವಹದ ಮೊತು
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III. ನಿಾಳ ಪಿಯೇಮಮಂಗಥ ವಿಶ್ಚಶಿ ರ್ಥ ೇಡಿಂಗ್ 3 ಬಹಖಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತುದಥ: a)

ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ

ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ b) ಸಿಥಯವಹದ ಮೊತು ಯತಿ ಂದ '1000 ಷಮ್ ಅಶ ಡ್ಾ' ಗಥ ಭತ ು c) ಯತಿ ಹಲ್ಲಸಿಗಥ
ಂದ ಸಿಥಯವಹದ ಮೊತು
IV. ನಿಾಳ ಪಿಯೇಮಮಂಗಥ ವಿಶ್ಚಶಿ ರ್ಥ ೇಡಿಂಗ್ 3 ಬಹಖಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತುದಥ: a)

ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ

ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ b) ಸಿಥಯವಹದ ಮೊತು ಯತಿ ಂದ '1000 ಷಮ್ ಅಶ ಡ್ಾ' ಗಥ ಭತ ು c) ಯತಿ ಹಲ್ಲಸಿ
ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ ಯಭಹಣ
ರಶೆು 9
ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಿಂದ ಷಾತ ುಖಳ ಭೌಲಮನಿಣಾಮ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ, __________ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯರ್
ಕರಿೇದಿಸಿದ ಅಥವಹ ತನನ ಆಸಿುಖಳನ ನ ಡಥದ ಭೌಲಮ.
I.

ರಿಮಹಯಿತಿಮ ಬವಿಶಮದ ಭೌಲಮ

II. ರಿಮಹಯಿತಿಮ ಯಷ ುತ ಭೌಲಮ
III. ಭಹಯ ಔಟಥಿ ಭೌಲಮ
IV. ುಷುಔ ಭೌಲಮ
ರಶೆು 10
__________ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಔಂನಿಮ

ಂದ

ಭ ಲ ರ್ಹಬ ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ

ಭತ ು ಈಗಹಖರ್ಥೇ

ಲಖತಿುಷರ್ಹದ ಫಥ ೇನಷೆಳನ ನ, ಫಥ ೇನರ್ಸ ಎಂದ ಮಔುಡಿಷ ತುದಥ.
I.

ರಿವಾನರಿ ಫಥ ೇನರ್ಸ

II. ಔಂೌಂಡ್ ಫಥ ೇನರ್ಸ
III. ಅಂತಿಭ ಫಥ ೇನರ್ಸ
IV. ನಿಯಂತಯ ಫಥ ೇನರ್ಸ
ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಹಲ್ಲಸಿ ಕರಿೇದಿಷಲ ವಿಮೆದಹಯರಿಂದ ಹತಿಷ  ಫಥರ್ಥಗಥ ಪಿಯೇಮಮಂ ಎಂದ ಔಯಥಮ ತಹುಯಥ.
ಉತಿಯ 2
240

ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ರಿಮಹಯಿತಿ, ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂತ ಖಳ ನಿಣಾಯಿಷಲ ಂದ ಅಂವವಹಗಿಲಾ.

ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಸ್ಹಾಧಿೇನಡಿಸಿಕಥ ಂಡ ಷಯಥಂಡರ್ ಭೌಲಮದ ಯತಿಮಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಷಯಥಂಡರ್ ಅನ ನ ಹಲ್ಲಸಿ ತಮಜಿಸಿದ
ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV.
ಫಹಧಮತಥಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಷಾತ ುಖಳ ಹಥಚ ಚ ಭೌಲಮನ ನ ಹಥಚ ಚರಿಮನ ನ ವಹಮಖಹಮನಿಷ  ಂದ ವಿಧಹನವಹಗಿದಥ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV.
ULIP ಪಿಯೇಮಮಂ, ಹಲ್ಲಸಿ ಸಂಚಿಕಥ ವ ಲು, ಫಂಡವಹಳ ಅಹಮ ಪಿಯೇಮಮಂ ಭತ ು ಭಯಣ ವ ಲು
ಳಗಥ ಂಡಿದಥ.
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I.
ಜಿೇ

ವಿಭಹ

ಔಂನಿಖಳು,

ಕಥ ಳುಳಯ

ಆಯೆುಮ

ಷಮ್

ಅಶ ಡನಾ

ಆಧಹಯದ

ಹತಿಷರ್ಹಖ ುದ ಎಂಫ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೆೇರ್ಥ ಕರಿೇದಿದಹಯರಿಗಥ ರಿಮಹಯಿತಿ ನಿೇಡಫಸ ದ .
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ಹಥಚಿಚನ ಫಡಿಸ ದಯ ಊಹಿಷರ್ಹದಯಥ, ಪಿಯೇಮಮಂ ಔಡಿಮೆ
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
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ಮೆೇರ್ಥ

ನಿಾಳ ಪಿಯೇಮಮಂಗಥ ವಿಶ್ಚಶಿ ರ್ಥ ೇಡಿಂಗ್ 3 ಬಹಖಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತುದಥ:

a)

ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ

ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ b) ಸಿಥಯವಹದ ಮೊತು ಯತಿ ಂದ '1000 ಷಮ್ ಅಶ ಡ್ಾ' ಗಥ ಭತ ು c) ಯತಿ ಹಲ್ಲಸಿಗಥ
ಂದ ಸಿಥಯವಹದ ಮೊತು
ಉತಿಯ 9
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV.
ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಿಂದ ಷಾತ ುಖಳ ಭೌಲಮನಿಣಾಮ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ, ುಷುಔ ಭೌಲಮ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯರ್
ಕರಿೇದಿಸಿದ ಅಥವಹ ತನನ ಆಸಿುಖಳನ ನ ಡಥದ ಭೌಲಮ.
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಔಂೌಂಡ್ ಫಥ ೇನರ್ಸ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಔಂನಿಮ ಂದ ಭ ಲ ರ್ಹಬ ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ ಭತ ು ಈಗಹಖರ್ಥೇ
ಲಖತಿುಷರ್ಹದ ಫಥ ೇನಷೆಳನ ನ, ಫಥ ೇನರ್ಸ ಎಂದ ಮಔುಡಿಷ ತುದಥ.
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ಅಧಹಯಮ 12
ದಹಕಲ್ಹತ್ತಖಳನಕು ತಮಹರಿಷಕುದಕ – ರಸಹಿನೆಮ ಸಂತ
ಅಧಹಯಮದ ರಿಚಮ
ಜಿೇ

ವಿಮೆಮ

ಉದಮಭದಲ್ಲಾ

ನಹು

ಅನಥೇಔ

ನಭ ನಥಖಳು

ಭತ ು

ದಸ್ಹುವಥೇಜ ಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ

(ದಹಕರ್ಥಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ) ಮಸರಿಷ ತಥುೇವಥ. ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥ ಭತ ು ವಿಭಹದಹಯಯ ನಡ ವಿನ ಷಂಫಂಧದಲ್ಲಾ
ಷಪಶಿತಥ ತಯ  ಉದಥದೇವದಿಂದ ಇುಖಳನ ನ ಫಳಷ ುದ

ಅಖತಮವಹಗಿದಥ. ಈ ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ ನಹು

ಯಸ್ಹುನಥಮ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಫಳಷರ್ಹಖ  ಸಲು ದಸ್ಹುವಥೇಜ ಖಳನ ನ ರಿಚಯಿಷ ತಥುೇವಥ ಹಹಖ
ಭಸತಾನ ನ ತಿಳಿಷ ತಥುೇವಥ. ನಹು ರಿಖಣಿಷ  ದಹಕರ್ಥಖಳು ಇಂತಿವಥ:
i.

ಹಯಸ್ಥಿಔಿರ್ಸ (ವಿವಹಯಣಹ ತಯ)

ii. ಯಸ್ಹುನಥಮ ನಭ ನಥ
iii. ಏಜಥಂಟನ (ಯತಿನಿಧಿಮ) ಯದಿ
iv. ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಔಯ ಯದಿ
v. ನಥೈತಿಔ ಅಹಮದ ಯದಿ
vi. ಮಸಿ್ನ ುಯಹವಥ
vii. ನಿಭಭ ಗಹಯಸಔಯನ ನ ತಿಳಿದ ಕಥ ಳಿಳ (ಕಥವಥೈಸಿ) ದಹಕರ್ಥಖಳು
ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು
A. ಜಿೇ ವಿಭಹ – ಯಸ್ಹುನಥಮ ಸಂತದ ದಹಕರ್ಹತಿಖಳು
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ಅುಖಳ

A. ಜೀ ವಿಭಹ – ರಸಹಿನೆ ಸಂತದ ದಹಕಲ್ಹತ್ತಖಳು
1. ಹರಸೆ್ಔಿರ್ಸ (ವಿಯಣಹ ತರ)
ವ್ಹಯಖ್ಹಯನ
ಹಯಸ್ಥಔುರ್ಸ ಎಂದಯಥ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ತಭಭ ಉತನನದ ಫಗಥೆ ವಿಯಣಥಖಳನ ನ ನಿೇಡಲ ಫಳಷ  ಂದ
ಓಚಹರಿಔ ಕಹನ ನ ಫದಧ ದಹಕರ್ಥಮಹಗಿದಥ.
ರ್ಪಯೇಸ್ಥಔಿಷನಲ್ಲಾ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ವಿಮೆಮನ ನ ಕಥ ಂಡ ಕಥ ಳುಳ ಫಗಥೆ ನಿಣಾಯಿಷಲ ಅಖತಮವಿಯ 
ಎರ್ಹಾ ವಹಷುವಹಂವಖಳ ಫಗಥೆ ೂಣಾ ಭಹಹಿತಿ ದಗಿಸಿಯಫಥೇಔ .
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಫಳಷ  ರ್ಪಯೇಸ್ಥಔಿರ್ಸ ತನನ ಯತಿ ವಿಭಹ ಯೇಜನಥಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಕಥಳಗಥ
ನಭ ದಿಸಿಯ  ಅಂವಖಳನ ನ ತಿಳಿಷಫಥೇಔ :
i.

ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು ಶಯತ ಖ
ು ಳು

ii. ಯಯೇಜನಖಳ ವಹಮಪಿು - ಖಹತರಿಯಿಯ  ಭತ ು ಖಹತರಿಮಲಾದ
iii. ಬತಮಖಳು
iv. ವಿನಹಯಿತಿಖಳು
v. ಯೇಜನಥಮ ಷಸಬಹಗಿತಾದಥ ದೇ ಅಥವಹ ಅಷಸಬಹಗಿತಾದಥ ದೇ ಎಂದ
ಹಯಸ್ಥಔುರ್ಸ ಂದ

ಹಯಸ್ಹುವಿಔ ದಹಕರ್ಥಮಂತಥ ಇದ ,ದ ಅದ

ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗಥ ಷಂಸ್ಥಥಮ

ಉತನನಖಳನ ನ ಅರಿಮಲ ಷಹಹಮ ಭಹಡ ತುದಥ.
2. ರಸಹಿನೆಮ ನಭ ನೆ
ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥ (ವಿಭಹಗಹಯ) ಭತ ು ವಿಭಹದಹಯನ ನಡ ವಥ ಂದ ಕಹನ ನ ಫದಧ
ಔಯಹಯಹಗಿಯ ತುದಥ. ಮಹುದಥೇ ಔಯಹರಿಗಥ ಅಖತಮವಿಯ ಂತಥ, ಅದಕಥು ಂದ
ಸಿಾೇಔೃತಿಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ. ಯಸ್ಹುನಥ ಭಹಡಲ
„ಯಸ್ಹುನಥ ನಭ ನಥ‟ ಎಂದ

ಯಸ್ಹುನಥ ಭತ ು ಅದಯ

ಫಳಷ  ಅಜಿಾಮನ ನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ

ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ. ಯಸ್ಹುನಥ ನಭ ನಥಮಲ್ಲಾ ನಭ ದಿಸಿಯ  ಎರ್ಹಾ

ಷಂಖತಿಖಳು ಎಯಡ ಕ್ಷಖಳಿಖ ಅನಾಯಿಷ ತುವಥ, ಹಹಖ ಅುಖಳ ಅಂವಖಳನ ನ ಹಲ್ಲಷಲ ವಿಪಲವಹದಲ್ಲಾ
ರಿಹಹಯ ಮೊತುನ ನ ನಿೇಡ  ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಯತಿಔ ಲ ರಿಣಹಭಖಳಿಗಥ ಎಡಥ ಭಹಡಿಕಥ ಡಫಸ ದ .
ವ್ಹಯಖ್ಹಯನ
ಯಸ್ಹುನಥ ನಭ ನಥಮನ ನ ಐಆರ್ಡಿಏ (ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಆಷಕ್ಟುಖಳ ಯಕ್ಷಣಥ) ನಿಮಭಖಳು, 2002 ಯ
ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಹಿೇಗಥ ವಹಮಖಹಮನಿಷರ್ಹಗಿದಥ:
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“ಅದಥಂದಯಥ ವಿಮೆಗಹಗಿ ಯಸ್ಹುಪಿಷ  ಮಕ್ಟುಮ ತ ಂಫಫಥೇಕಹದ ಂದ ಅಜಿಾ, ಹಹಖ

ಆ ಅಜಿಾಮಲ್ಲಾ

ಅಹಮದ ವಿಯ ದಧ ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡ ಂತಸ ವಿಮೆಮನ ನ ವಿಭಹಗಹಯಯ ನಿೇಡ  ಭ ನನ ಅರಿಗಥ ಅಖತಮವಿಯ 
ಎರ್ಹಾ ವಹಷುವಹಂವಖಳ ಫಗಥೆ ಭಹಹಿತಿ ಡಥಮಲ ಫಳಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಇದಯಲ್ಲಾ ದಗಿಸಿಯ  ಭಹಹಿತಿಮನ ನ
ಫಳಸಿ ವಿಭಹಗಹಯಯ

ಯಸ್ಹುಪಿಷರ್ಹಗಿಯ  ಅಹಮದ ವಿಯ ದದ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಗಹಗಿ ನಿೇಡರ್ಹಗಿಯ 

ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಪಿಕಥ ಳಳಫಥೇಕಥ ೇ ಅಥವಹ ತಿಯಷುರಿಷಫಥೇಕಥ ೇ ಎಂದ ನಿಧಾರಿಷಲ ಷಹಹಮವಹಖ ತುದಥ.
ಅದಯಥ ಂದಿಗಥ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಪಿಕಥ ಳುಳವಹಖ ವಿಮೆಗಥ ಅನ ಖ ಣವಹಖ  ದಯಖಳು,
ನಿಫಂಧನಥಖಳು ಭತ ು ಶಯತ ಖ
ು ಳನ ನ ಅಯ ನಿಧಾರಿಷಲ ಷಹಹಮವಹಖ ತುದಥ.”
ಈ ನಿಮಭಖಳ ಉದಥದೇವಕಹುಗಿ “

ಷು ” ಎಂಫ ದದ ಅಥಾದಲ್ಲಾ ವಿಭಹಗಹಯಯ ವಿಮೆ ನಿೇಡಫಥೇಕಹಗಿಯ 

ಅಹಮಕಥು ಷಂಫಂಧ ಟಿ ಎರ್ಹಾ ಭ ಕಮ, ಅತಹಮವಮಔ ಭತ ು ಷಂಫಂಧಿತ ಭಹಹಿತಿಮ ಔ ಡಿಯ ತುದಥ.
ಭಕಕಯ ವಿಶಮಖಳು
ಐಆರ್ಡಿಏ ಯಸ್ಹುನಥಮ ನಭ ನಥಮನ ನ ವಹಮಖಹಮನಿಸಿದಯ , ಆ ಅಜಿಾಮ ವಿನಹಮಷ ಭತ ು ಅದಯಥ ಳಗಿನ
ವಿಶಮಖಳನ ನ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ವಿವಥೇಚನಥಗಥ ಭ ಔುವಹಗಿ ಬಿಟ ಿ ಕಥ ಡರ್ಹಯಿತ . ಆದಯಥ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ,
ಭಧಮತಿಾಖಳು, ಒಂಫ ಡ್್ ಭನೆಳು (ಸ್ಹಾಜನಿಔ ತನಿಖಹಧಿಕಹರಿಖಳು) ಭತ ು ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳಿಂದ
ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ಯತಿಕ್ಟಯಯೆಖಳನಹನಧರಿಸಿ, ಯಸ್ಹುನಥ ನಭ ನಥಮ ಯ  ಭತ ು ಅದಯಥ ಳಗಿನ ವಿಶಮನ ನ
ಫದರ್ಹಯಿಷ  ಅವಮಔತಥಮನ ನ ಐಆರ್ಡಿಏ ಅರಿಯಿತ .
ಐಆರ್ಡಿಏ (ಜಿೇ ವಿಮೆಗಹಗಿ ಯಭಹಣಿತ ಯಸ್ಹುನಥಮ ನಭ ನಥ) ನಿಫಂಧನಥಖಳು, 2013 ಖಳನ ನ ಜಹರಿ
ಭಹಡಿದಥ. ಯಸ್ಹುನಥಮ ನಭ ನಥಮ ವಿನಹಮಷ ಭತ ು ವಿಶಮಖಳನ ನ ಐಆರ್ಡಿಏ ಶ್ಚಪಹಯಷ ಭಹಡಿದದಯ ,
ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳಿಗಥ ಹಥಚಿಚನ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಡಥಮಲ ಅದ ಸ್ಹಾತಂತಯಾನ ನ ನಿೇಡಿದಥ. ಯಸ್ಹುನಥಮ
ನಭ ನಥಮ ಯಸ್ಹುಪಿಷ  ಮಕ್ಟುಗಥ ಭಹತಯಲಾದಥ ವಿಮೆಮನ ನ ಕಥ ಳಳಲ ಶ್ಚಪಹಯಷ ಭಹಡಿ ನಭ ನಥಮನ ನ
ತ ಂಫಲ ಷಹಹಮ ಭಹಡ  ಭಧಮತಿಾಖಳಿಖ ವಿಯವಹದ ಷ ಚನಥಖಳನ ನ ಹಥ ತಿುಯ ತುದಥ.
3. ಏಜೆಂಟ (ರತ್ತನಿಧಿಮ) ಯದಿ
ಏಜಥಂಟ್ ಹಯಥಾಮಔ ಂದದಹಯನಹಗಿಯ ತಹುನಥ. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗಥ ಷಂಫಂಧಟಿ ಅಹಮನ ನ
ಅಳ್ಥಮಲ

ಅವಮವಿಯ  ಎರ್ಹಾ ಷ ುಸಿಥತಿಖಳು ಭತ ು ವಿಯಖಳನ ನ ಏಜಥಂಟ್ ತನನ ಯದಿಮಲ್ಲಾ

ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫಥೇಔ . ಆಯಥ ೇಖಮದ ವಿಶಮಖಳು, ಅಬಹಮಷಖಳು, ಉದಥ ಮೇಖ, ಆದಹಮ ಭತ ು ಔ ಟ ಂಫದ
ವಿಯಖಳನ ನ ಏಜಥಂಟ್ ತನನ ಯದಿಮಲ್ಲಾ ಯಸ್ಹುಪಿಸಿಯಫಥೇಔ .
4. ವ್ೆೈದಯಕ್ರೀಮ ರಿೀಕ್ಷಔಯ ಯದಿ
ಫಸ ತಥೇಔ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಜಿೇ ವಿಮೆ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಲ ಯಸ್ಹುಪಿಷ  ಮಕ್ಟುಮನ ನ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ
ದಹಕಲ್ಲಸಿಕಥ ಂಡಿಯ  ಮಹುದಥೇ ಂದ ವಥೈದಮರಿಂದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ತಹಷಣಥ ಭಹಡಿಷ  ಅಖತಮವಿಯ ತುದಥ.
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ಮಕ್ಟುಮ ಎತುಯ, ತ ಔ, ಯಔುದಥ ತುಡ, ಸೃದಮದ ಸಿಥತಿ, ಭ ಂತಹದ ದಥೈಹಿಔ ಲಕ್ಷಣಖಳನ ನ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ
ವಿಯಖಳನ ನ ವಥೈದಮಯ ಈ ಯದಿಮಲ್ಲಾ ನಭ ದಿಷ ತಹುಯಥ ಹಹಖ

ಅದನ ನ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಔಯ ಯದಿ

ಎಂದ ಔಯಥಮ ತಹುಯಥ.
ಅನಥೇಔ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದ ಮಕ್ಟುಖಳನ ನ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಥಖಳಿಗಹಗಿ ಔಯಥಮದಥ ಅಯ
ಯಸ್ಹುನಥಖಳನ ನ ಪಿ ವಿಮೆ ನಿೇಡಲ

ಸಿಾೇಔರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಎಂದ

ಯಸ್ಹುನಥಖಳನ ನ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಯೆೇತಯ ನಿದಾವಾನಖಳ್ಥಂದ

ನಹು ನಥನಪಿಡಫಥೇಔ . ಇಂತಸ

ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ. ಯಸ್ಹುಪಿಸಿಯ  ವಿಭಹ

ಮೊತುು ಅಥವಹ ವಿಮೆ ಯಸ್ಹುಪಿಷರ್ಹಗಿಯ  ಮಕ್ಟುಮ ಮಷ ್ ಅಧಿಔವಹಗಿಯ  ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಅಥವಹ
ಯಸ್ಹುನಥ ನಭ ನಥಮಲ್ಲಾ ಫಹಿಯಂಖ ಡಿಸಿಯ  ಕಥಲು ಖ ಣಲಕ್ಷಣಖಳ ಯಕಹಯ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಔಯ
ಯದಿಮ ಅಖತಮತಥಮನ ನ ಷಪಶಿಡಿಷ  ಕಹಯಣಖಳಿಂದ ಮಹುದಥೇ ಯಸ್ಹುನಥಮ ನಭ ನಥಮನ ನ
ವಥೈದಮಕ್ಟೇಯೆೇತಯ ವಿಭಹಗಹರಿಕಥಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ರಿಖಣಿಷಲ

ಸ್ಹಧಮವಿಲಾದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ

ರಿೇಕ್ಷಔಯ ಯದಿಮ ವಿಶ್ಚಶಿವಹಗಿ ಅಖತಮವಿಯ ತುದಥ.
ಆದದರಿಂದರ್ಥೇ

ಅಹಮನ ನ

ಪಿಕಥ ಳುಳ

ವಿಭಹ

ಷಂಸ್ಥಥಮ

ಂದದಹಯಯ

ವಿಮೆಗಹಗಿ

ಯಸ್ಹುಪಿಷರ್ಹಗಿಯ  ಮಕ್ಟುಮ ಯಷ ುತ ಆಯಥ ೇಖಮದ ಸಿಥತಿಮ ಯದಿಮನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳತಹುಯಥ.
5. ನೆೈತ್ತಔ ಅಹಮದ ಯದಿ
ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಂದ ಮಕ್ಟು ಭತ ು ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ನಡ ವಥ ಂದ ಔಯಹಯ ಆಗಿಯ ತುದಥ. ಈ ಔಯಹರಿನ
ಂದದ ಯಕಹಯ ವಿಮೆಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ನಿೇಡರ್ಹಗಿಯ  ಮಕ್ಟುಮ ತಿೇರಿಕಥ ಂಡಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ
ನಭ ದಿಷರ್ಹಗಿಯ ಶ ಿ ಮೊತುನ ನ ನಥ ಮನಿಗಥ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ. ನಿೇು ಜಿೇ ವಿಮೆಮನ ನ ಕರಿೇದಿಷ 
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ

ಸಲು

ವಿಭಹಗಹರಿಕಥಮ

ಕಹಮಾವಿಧಹನಖಳನ ನ

ಕಹಮಾವಿಧಹನಖಳಲ್ಲಾ ಅಜಿಾಮ ನಭ ನಥಮನ ನ ತ ಂಫ ುದ

ಅನ ಷರಿಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.

ಈ

ಭತ ು ದಥೈಹಿಔ ರಿೇಕ್ಷಥಗಥ ಳಡ 

ಕ್ಟಯಯೆಖಳು ಔ ಡ ಇಯ ತುವಥ. ಈ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ನಿೇಡರ್ಹಖ  ಅಹಮದ ಮೆೇರ್ಥ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯ 
ಅಂವಖಳನ ನ ಅಳ್ಥಮ  ವಿಭಹ ಂದದಹಯಯ ಖಭನಸರಿಷ  ಅಂವಖಳಲ್ಲಾ ನಥೈತಿಔ ಅಹಮೂ ಂದ .
ವ್ಹಯಖ್ಹಯನ
ನಥೈತಿಔ ಅಹಮವಥಂದಯಥ ಂದ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಕಥ ಂಡ ಕಥ ಂಡ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಂದ ಗಹಯಸಔನ
ತಾನಥಮ ಫದರ್ಹಖ  ಷಂಬನಿೇಮತಥ ಹಹಖ

ಅಂತಸ ಫದರ್ಹಣಥಮ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಥ ನಶಿವಹಖ 

ಷಂಬನ ನ ಹಥಚಿಚಷ ುದ .
ಉದಹಸಯಣೆ
ಜಹನ್ ಡಥ

ಇತಿುೇಚಥಗಥ ಂದ

ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಕಥ ಂಡ ಕಥ ಂಡನ . ನಂತಯ ಅನ

ಬ ಮಮರ್ಥಾೇ ಅತಮಂತ ಅಹಮಕಹರಿಮಹದ ಸಿುೇಯಿಂಗ್ ಯದಥೇವಖಳಲ್ಲಾ ಂದಥಂದ ಹಥೇಳರ್ಹಖ  ಂದ
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ಸಿುೇಯಿಂಗ್ ಯದಥೇವದಲ್ಲಾ ಸಿುೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಹಸಷಮಹತಥಯಗಥ ಹಥ ಯಟನ . ಹಲ್ಲಸಿ ಕಥ ಳುಳ ಭ ನನ ಅನ
ಅಂತಸ ಸ್ಹಸಷ ಮಹತಥಯಗಥ ಹಥ ೇಖಲ ನಿಯಹಔರಿಸಿದದನ .
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ಜಿೇ ವಿಮೆಮನ ನ ಕಥ ಂಡ ನಂತಯ ತನನದಥೇ ಜಿೇನ ನ ಅಥವಹ ಫಥೇಯಥಮಯ
ಜಿೇನ ನ ಅಂತಮಗಥ ಳಿಷ  ಔಯಭಖಳನ ನ ಫಳಷ  ಭ ಲಔ ರ್ಹಬಖಳಿಷ  ಮಕ್ಟುಖಳ ಷಂಬಖಳ ವಿಯ ದಧ
ತಭಭನ ನ ಕಹಮ ದಕಥ ಳಳಲ

ಯಮತಿನಷ ತುವಥ. ಆದದರಿಂದ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಂದದಹಯಯ

ಅಂತಸ

ಅಹಮಖಳನ ನ ಷ ಚಿಷ  ಅಂವಖಳಿಗಹಗಿ ಖಭನ ಸರಿಷ ತಹುಯಥ.
ಈ ಉದಥದೇವದಿಂದರ್ಥೇ, ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ತನನ ಂದ ಅಧಿಕಹರಿಮ ನಥೈತಿಔ ಅಹಮದ ಯದಿಮನ ನ
ಪಿಷ 

ಅವಮಔತಥಮನ ನ

ಷಂಫಂಧಟಿ ಅಧಿಕಹರಿಮ

ಷ ಚಿಷಫಸ ದ .

ಅಂತಸ

ಯದಿಮನ ನ

ೂತಿಾಗಥ ಳಿಷ 

ಭ ನನ

ವಿಮೆಗಹಗಿ ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದ ಮಕ್ಟುಮ ತೃಪಿುಔಯ ಹಿನಥನರ್ಥಮ ಫಗಥೆ ಕಚಿತ

ಡಿಸಿಕಥ ಳಳಫಥೇಔ . ಆ ಯದಿಮನ ನ ೂತಿಾಗಥ ಳಿಷ  ಭ ನನ ವಿಮೆಗಹಗಿ ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದ ಮಕ್ಟುಮನ ನ
ಉಚಿತವಥನಿಸಿದಯಥ ಅನ ನಿವಹಷದಲ್ಲಾ ಬಥೇಟಿ ಭಹಡಫಥೇಔ . ಯದಿ ಪಿಷ  ಅಧಿಕಹರಿಮ

ವಿಮೆಗಥ

ಳಡ ತಿುಯ  ಮಕ್ಟುಮ ಆಯಥ ೇಖಮ ಭತ ು ಅಬಹಮಷಖಳು, ಉದಥ ಮೇಖ, ಆದಹಮ, ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ಹಿನಥನರ್ಥ ಭತ ು
ಆರ್ಥಾಔ ರಿಸಿಥತಿ, ಭ ಂತಹದ ವಿಶಮಖಳ ಫಗಥೆ ಷಾತಂತಯ ವಿಚಹಯಣಥಖಳನ ನ ಭಹಡಫಥೇಔ .
6. ಮಸಿ್ನ ುಯಹವ್ೆ
ಜಿೇ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಮಷ ್ ಹಥಚಹೆದಂತಥ ಸ್ಹವಿನ ಅಹಮೂ ಹಥಚ ಚುದನ ನ ನಹು ಈಗಹಖರ್ಥೇ
ನಥ ೇಡಿದಥದೇವಥ. ಆದದರಿಂದ ವಿಮೆ ನಿೇಡಫಥೇಕಹದ ಜಿೇದ ಅಹಮದ ಚಿತಯಣನ ನ ನಿಧಾರಿಷಲ ವಿಭಹ
ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ಫಳಷ  ಅಂವಖಳಲ್ಲಾ ಮಷ ್ ಔ ಡ ಂದ . ಅದಯಂತಥಯೆೇ ಯತಿ ಮಾಸಿ್ನ ಷಭ ಸಕಥು
ಂದ ದಯ (ಪಿಯೇಮಮಂ) ನ ನ ವಿಧಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಆದದರಿಂದ ಷರಿಮಹದ ಮಷ್ನ ನ ದೃಢಡಿಷಲ
ಮಸಿ್ನ ುಯಹವಥಮಹಗಿಯ  ಂದ ಷ ಔುವಹದ ದಸ್ಹುವಥೇಜನ ನ ರಿೇಕ್ಷಿಷ ುದ ಫಸಳ ಭಸತಾನ ನ
ಹಥ ಂದಿಯ ತುದಥ.
ಭಹನಮ ಮಸಿ್ನ ಸ್ಹಕ್ಷಾಖಳು ಯಭಹಣಿತ ಅಥವಹ ಯಭಹಣಿತಲಾದಹಗಿಯಫಸ ದ .
a) ರಭಹಣಿತ ಮಸಿ್ನ ುಯಹವ್ೆಖಳು
ಯಭಹಣಿತ ಮಸಿ್ನ ುಯಹವಥಖಳ್ಥಂದ ರಿಖಣಿಷಲಡ  ಕಥಲು ದಸ್ಹುವಥೇಜ ಖಳು ಇಂತಿವಥ:
i.

ಶ್ಹರ್ಥಮ ಅಥವಹ ಕಹರ್ಥೇಜಿನ ಯಭಹಣತಯ

ii.

ುಯಷಬಥಮ ದಹಕರ್ಥಖಳಿಂದ ಹಥ ಯತಥಗಥಮರ್ಹದ ಜನನ ಯಭಹಣತಯ

iii.

ಹಸ್ಥ ೇಟ್ಾ

iv.

ಹಮನ್ ಕಹಡ್ಾ

v.

ಸ್ಥೇವಹ ರಿಜಿಷಿರ್ (ನಥ ೇಂದಣಿ)
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vi.

ಫಹಮಪಿಿಷಮ್ ನ ಯಭಹಣತಯ

vii.

ಂದ

ಔ ಟ ಂಫದ ಫಥೈಫಲ್ಲನಂದ ಹಥ ಯತಥಗಥದ ಯಭಹಣಿೇಔೃತ ದಹಕರ್ಥ—ಅದ

ಸ ಟಿಿದ

ದಿನಹಂಔ ಹಥ ಂದಿದದಲ್ಲಾ
viii.
ix.

ಯಕ್ಷಣಹ ಸಿಫಫಂದಿಮಹಗಿದದಲ್ಲಾ ಅಯ ಖ ಯ ತಿನ ಚಿೇಟಿ
ಯಥ ೇಭನ್ ಕಹಮಥಥ ಲ್ಲಕ್ ಚಚ್ಾ ನಿೇಡಿದ ಭದ ವಥ ಯಭಹಣತಯ

b) ರಭಹಣಿತಲಾದ ಮಸಿ್ನ ುಯಹವ್ೆಖಳು
ಮೆೇರ್ಥ ತಿಳಿಸಿದಂತಸ ಯಭಹಣಿತ ಮಸಿ್ನ ುಯಹವಥಖಳು ದಥ ಯಥಮದಥ ಇದದಲ್ಲಾ, ಜಿೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ
ಯಭಹಣಿತಲಾದ ಮಸಿ್ನ ುಯಹವಥಖಳನ ನ ಪಿಷಲ ಅಕಹವ ನಿೇಡಫಸ ದ . ಯಭಹಣಿತಲಾದ
ಮಸಿ್ನ ುಯಹವಥಖಳ್ಥಂದ ರಿಖಣಿಷಲಡ  ಕಥಲು ದಸ್ಹುವಥೇಜ ಖಳು ಇಂತಿವಥ:
i. ಜಹತಔ
ii. ಡಿತಯ ಚಿೇಟಿ
iii. ಷಾಮಂ-ಘೀ ೇಷ್ಟ್ತ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಂದ ಅಫಿದವಿ
iv. ಗಹಯಭ ಂಚಹಮತ್ ನಿಂದ ಯಭಹಣತಯ
ಯೆೀಖ್ಹಚಿತರ 1: ಭಹನಯ ಮಸಿ್ನ ುಯಹವ್ೆಖಳು
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ಭಹನಯ
ಮಸಿ್ನ

ಶಹಲ್ೆಮ ಅಥವ್ಹ ಕಹಲ್ೆೀಜನ ರಭಹಣತರ
ುಯಹವ್ೆಖಳು
•

ುಯಷಬೆಮ ದಹಕಲ್ೆಖಳಿಂದ

ಹೆ ಯತೆಗೆಮಲ್ಹದ ಜನನ ರಭಹಣತರ
•

ಹಸೆ ್ೀಟ್ಯ

•

ಹಯನ್ ಕಹಡ್ಯ

•

ಸೆೀವ್ಹ ರಿಜಷಿರ್ (ನೆ ೀಂದಣಿ)

•

ಫಹಯಪ್ಪಿಷರ್ಮ ನ ರಭಹಣತರ

•

ಂದಕ ಔಕಟಕಂಫದ ಫೆೈಫಲ್ಲುಂದ

ರಭಹಣಿತಲಾ
ದ ಮಸಿ್ನ
ುಯಹವ್ೆಖಳು
ಹೆ ಯತೆಗೆದ
ರಭಹಣಿೀಔೃತ
ದಹಕಲ್ೆ—
•

ಜಹತಔ
ಅದಕ
ಸಕಟಿದ ದಿನಹಂಔ ಹೆ ಂದಿದಿಲ್ಲಾ

••

ಯಕ್ಷಣಹ
ಲ್ಲಾ ಅಯ
ಡಿತಯಸಿಫಬಂದಿಮಹಗದಿ
ಚಿೀಟ

•

ಖಕಯಕತ್ತನ
ಷಾಮಂ-ಘಚಿೀಟ
ೀಷ್ಟತ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಂದಕ

•

ಯೆ
ೀಭನ್ ಕಹಯಥೆ ಲ್ಲಟ್ ಚಚ್ಯ ನಿೀಡಿದ
ಅಫಿ್ದೆೀವಿಟ್

ರಭಹಣತರನಿಂದ ರಭಹಣತರ
• ಭದಕವ್ೆ
ಗಹರಭ
7. ಸಣದ ಅಔರಭ ಗಹಯಯ್ದಷಕವಿಕೆಮ
ವಿಯೆ ಂಚಹಮತ್
ೀಧಿ (ಏಎರ್ಮಎಲ್)

ವ್ಹಯಖ್ಹಯನ
ಸಣದ ಅಔಯಭ ಗಹಾಯಿಷ ವಿಕಥ ಎಂದಯಥ ಕಹನ ನ ಫದಧವಹಗಿ ಹಥ ಂದಿಯ ಂತಥ ತಥ ೇಯ  ಅದಯ ಅಔಯಭ
ಭ ಲನ ನ ಅಡಗಿಸಿ ಂದ ಆರ್ಥಾಔತಥಗಥ ಅಔಯಭ ಸಣನ ನ ತಯ  ಯಕ್ಟಯಯೆ. ಬಹಯತ ಷಕಹಾಯು ಸಣದ
ಅಔಯಭ ಗಹಾಯಿಷ  ಚಟ ಟಿಕಥಖಳಿಗಥ ಔಡಿವಹಣ ಹಹಔಲ ಪಿಎಮ್ಎಲ್ಏ, 2002 ನ ನ ಹಯಯಂಭಿಸಿತ .
ಸಣದ ಅಔಯಭ ಗಹಾಯಿಷ ವಿಕಥ ತಡಥ ಕಹಯೆದ (ಪಿಎಮ್ಎಲ್ಏ), 2002, ಸಣನ ನ ಆಔಯಭವಹಗಿ
ಗಹಾಯಿಷ  ಚಟ ಟಿಕಥಖಳನ ನ ನಿಮಂತಿಯಷಲ

ಹಹಖ

ಸಣನ ನ ಆಔಯಭವಹಗಿ ಗಹಾಯಿಷ 

ಚಟ ಟಿಕಥಖಳಿಂದ ಡಥಮರ್ಹದ ಆಸಿುಮನ ನ ಭ ಟ ಿಗಥ ೇಲ ಹಹಕ್ಟಕಥ ಳಳಲ ಅಧಿನಿಮಭು 2005 ಯಲ್ಲಾ
ಜಹರಿಗಥ ಫಂದಿತ . ಆ ಕಹಯೆದಮ

ಸಣದ ಅಔಯಭ ಗಹಾಯಿಷ ವಿಕಥಮನ ನ ಂದ

ಅಯಹಧವಥಂದ

ಉರ್ಥಾೇಖಿಷ ತುದಥ, ಹಹಖ ಆ ಅಯಹಧದಲ್ಲಾ ತಥ ಡಗಿದರಿಗಥ ಭ ಯರಿಂದ ಏಳು ಶಾಖಳ ಔಠಿಣ ಜಥೈಲ ಶ್ಚಕ್ಷಥ
ಭತ ು 5 ಲಕ್ಷ ಯ ಹಯಿಖಳಯಥಖ ದಂಡವಥಂದ ತಿಳಿಷ ತುದಥ.
ಯತಿ ವಿಭಹಗಹಯ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಂದ ಏಎಮ್ಎಲ್ ನಿೇತಿಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯತಔುದ ದ ಹಹಖ

ಐಆರ್ಡಿಏ

ನಥ ಂದಿಗಥ ಅದಯ ಂದ ಯತಿಮನ ನ ಷಲ್ಲಾಷತಔುದ .ದ ಏಎಮ್ಎಲ್ ಕಹಮಾಔಯಭದಲ್ಲಾ ಕಥಳಗಥ ತಿಳಿಸಿಯ ಂತಸ
ಉನಿೇತಿಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯತಔುದ ದ:
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i.

ಆಂತರಿಔ ನಿೇತಿಖಳು, ಕಹಮಾವಿಧಹನಖಳು ಭತ ು ನಿಮಂತಯಣಖಳು

ii.

ಯಧಹನ ಅನ ಷಯಣಹ ಅಧಿಕಹರಿಮ ನಥೇಭಕಹತಿ

iii.

ಏಎಮ್ಎಲ್ ಔಯಭಖಳ ಫಗಥೆ ತಿಳಿಷಲ ಏಜಥಂಟೆಳ ನಥೇಭಕಹತಿ ಭತ ು ತಯಫಥೇತಿ

iv.

ಆಂತರಿಔ ರ್ಥಔುರಿಶ್ಥೃೇಧನಥ/ನಿಮಂತಯಣ

8. ನಿಭಮ ಗಹರಸಔಯನಕು ತ್ತಳಿದಕಕೆ ಳಿು (ಕೆವ್ೆೈಸಿ)
ನಿಭಭ ಗಹಯಸಔಯನ ನ ತಿಳಿದ ಕಥ ಳಿಳ ಎಂದಯಥ ಂದ

ಉದಮಭು ತನನ ಗಹಯಸಔಯ ಖ ಯ ತನ ನ

ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷಲ ಫಳಷಫಥೇಕಹದ ಕಹಮಾವಿಧಹನ. ಖ ಯ ತಿನ ಔಳಳತನ, ಸಣಕಹಷ ಂಚನಥ ಭತ ು ಸಣದ
ಅಔಯಭ ಗಹಾಯಿಷ ವಿಕಥಖಳನ ನ ತಡಥಖಟಿಲ ಫಹಮಂಔೆಳು ಭತ ು ವಿಭಹಗಹಯಯ ತಭಭ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ
ಅಯ ಫಗಥೆ ವಿಯೂಣಾ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ನಿೇಡಲ ಹಥಚ ಚ ಅಖಯಹಿಷ ತಿುದಹದಯಥ.
ಕಥವಥೈಸಿ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳ ಉದಥದೇವ ಸಣಕಹಸಿನ ಷಂಸ್ಥಥಖಳನ ನ ಅಯಹಧಿ ಅಂವಖಳು ಸಣದ ಅಔಯಭ
ಗಹಾಯಿಷ ವಿಕಥಮ ಚಟ ಟಿಕಥಖಳಿಗಹಗಿ ಫಳಷದಥ ಇಯ ಂತಥ ತಡಥಮ ುದ .
ಆದದರಿಂದ ವಿಭಹಗಹಯಯ ತಭಭ ಗಹಯಸಔಯ ನಿಜವಹದ ಖ ಯ ತನ ನ ನಿಧಾರಿಷ ುದ ಅಖತಮ. ವಿಮೆಗಹಗಿ
ಯಸ್ಹುಪಿಷ ಯ ಯಸ್ಹುಪಿಷ  ನಭ ನಥಯಂದಿಗಥ ಕಥವಥೈಸಿ ಕಹಮಾವಿಧಹನದ ಬಹಖವಹಗಿ ಕಥಳಗಥ
ತಿಳಿಸಿಯ  ದಸ್ಹುವಥೇಜ ಖಳನ ನ ಪಿಷ ಂತಥ ಏಜಥಂಟಯ ಕಚಿತಡಿಷಫಥೇಔ :
i.

ಬಹಚಿತಯಖಳು

ii.

ಮಸಿ್ನ ುಯಹವಥ

iii.

ವಹಷದ ುಯಹವಥ – ಚಹಲಔಯ ಯವಹನಗಿ, ಹಸ್ಥ ೇಟ್ಾ, ದ ಯವಹಣಿಮ ಚಿೇಟಿ, ವಿದ ಮತ್
ಚಿೇಟಿ, ಫಹಮಂಕ್ ಹರ್ಸ ಫ ಕ್, ಇತಹಮದಿ.

iv.

ಖ ಯ ತಿನ ುಯಹವಥ – ಚಹಲಔಯ ಯವಹನಗಿ, ಹಸ್ಥ ೇಟ್ಾ, ಭತದಹಯಯ ಖ ಯ ತಿನ ಚಿೇಟಿ,
ಹಮನ್ ಕಹಡ್ಾ, ಇತಹಮದಿ.

v.

ಹಥಚಿಚನ ಭೌಲಮದ ಮಹಹಯಖಳಲ್ಲಾ ಅದಹಮದ ುಯಹವಥ ದಸ್ಹುವಥೇಜ ಖಳು

9. ಉಚಿತ-ನೆ ೀಟದ ಅಧಿ
ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಂದ ಮಕ್ಟುಮ ಂದ ಹಥ ಷ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಕರಿೇದಿಸಿದ ಕ್ಷದಲ್ಲಾ ಹಹಖ
ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜನ ನ ಡಥದ ನಂತಯ, ಅದನ ನ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಿದಹಖ ಅದಯಲ್ಲಾನ ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು
ಶಯತ ುಖಳು ತನಗಥ ಫಥೇಕಹದಂತಥ ಇಲಾದಿಯ ುದನ ನ ಔಂಡಯಥ,
ಆತನ /ಆಕಥ ಏನ ಭಹಡಫಸ ದ ?
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ಐಆರ್ಡಿಏ

ತನನ

ನಿಮಭಹಳಿಖಳಲ್ಲಾ

ಈ

ಷಭಸ್ಥಮಮನ ನ

ಅಕಹವನ ನ ನಿಮಾಸಿದಥ. ಅದಯ ಯಮ ಔು ಅದ

ಂದ

ಫಗಥಸರಿಷ 

ಂದ

ಗಹಯಸಔ-ಸ್ಥನೇಹಿ

“ಉಚಿತ-ನಥ ೇಟದ ಅಧಿ” ಅಥವಹ

“ತಂಹಗಿಷ  ಕಹರ್ಹಧಿ” ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ  ಂದ ಸ್ೌಲಬಮನ ನ ದಗಿಸಿದಥ.
ಈ ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ

ತಹನ

ಕಥ ಂಡ ಹಲ್ಲಸಿ ತನಗಥ ಫಥೇಡವಥಂದ

ನಿಧಾರಿಸಿದಯಥ

ಆತನ /ಆಕಥಮ ಕಥಳಗಥ ತಿಳಿಸಿಯ  ನಿಮಭಖಳಿಗಥ ಳಟಿಂತಥ ಅದನ ನ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಗಥ ಭಯಳಿಷಫಸ ದ
ಹಹಖ ತನನ ಸಣನ ನ ಭಯಳಿ ಡಥಮಫಸ ದ :
i.

ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜ

ತನಗಥ ತಲ ಪಿ 15 ದಿನಖಳ್ಥೄ ಳಗಥ ಈ ಅಕಹವನ ನ ಆತ/ಆಕಥ

ಚರ್ಹಯಿಷಫಸ ದ
ii.

ಆತ/ಆಕಥ ಈ ವಿಶಮನ ನ ಫಯಥದ ತಿಳಿಷಫಥೇಔ

iii.

ವಿಮೆ ಪಿಯೇಮಮಂ ಭಯ ಹತಿಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಕಹರ್ಹಧಿಗಥ
ಅನ ಖ ಣವಹಗಿ ನಿೇಡಿದ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಗಹಗಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತು, ವಿಭಹದಹಯನ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ
ರಿೇಕ್ಷಥಖಳಿಗಥ ಮಮ ಭಹಡಿದ ಸಣ ಭತ ು ಸ್ಹಿಂಪ್ಟ ಷ ಂಔಖಳಿಗಥ ಹಥ ಂದಿಸಿ ಉಳಿದ ಸಣನ ನ
ಭಯ ಹತಿಷರ್ಹಖ ುದ .

ಈ ಉಚಿತ-ನಥ ೇಟದ ಕಹರ್ಹಧಿಮ ಷಲತಹುಗಿ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗಥ ಲಬಮವಿದಥ. ಅಯ ತಭಗಥ
ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜ ತಲ ಪಿದ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಸದಿನಥೈದ ದಿನಖಳ ಕಹರ್ಹಧಿಯಳಗಥ ಈ ಆಯೆುಮನ ನ
ಚರ್ಹಯಿಷಫಸ ದ .
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಕೆ ಳಿು
_______________ ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಕಥ ಂಡ ಕಥ ಂಡ ಹಲ್ಲಸಿಮ ತನಗಥ ಫಥೇಡವಥಂದ
ಅನಿಸಿದಯಥ ಆತನ /ಆಕಥಮ ಅದನ ನ ಭಯಳಿಸಿ ಭಯ ಹತಿ ಡಥಮಫಸ ದ .
I.

ಉಚಿತ ಭೌಲಮಭಹನ

II.

ಉಚಿತ ನಥ ೇಟ

III.

ಯದಧತಿ

IV.

ಉಚಿತ ಯಯೇಖ

ಸಹಯಹಂವ


ರ್ಪಯಸ್ಥಔಿರ್ಸ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ತಭಭ ಉತನನಖಳ ಫಗಥೆ ಭಹಹಿತಿ ನಿೇಡಲ

ಫಳಷ  ಂದ

ಓಚಹರಿಔ ಕಹನ ನ ಫದಧ ದಹಕರ್ಥಮಹಗಿದಥ.


ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಭಹಡಲ

ಫಳಷ  ಅಜಿಾಮ ದಸ್ಹುವಥೇಜನ ನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ „ಯಸ್ಹುನಥಮ

ನಭ ನಥ‟ ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
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ಏಜಥಂಟ್ ತನನ ಏಜಥಂಟಯ ಯದಿಮಲ್ಲಾ ಯಸ್ಹುನಥ ನಿೇಡಿಯ  ಮಕ್ಟುಮ ಆಯಥ ೇಖಮದ ಷಂಖತಿಖಳು,
ಅಬಹಮಷಖಳು ಭತ ು ಉದಥ ಮೇಖ, ಆದಹಮ ಭತ ು ಔ ಟ ಂಫದ ವಿಯಖಳನ ನ ನಿೇಡಫಥೇಔ .



ಎತುಯ, ತ ಔ, ಯಔುದಥ ತುಡ, ಸೃದಮದ ಸಿಥತಿ ಭ ಂತಹದ ದಥೈಹಿಔ ಲಕ್ಷಣಖಳಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ
ವಿಯಖಳನ ನ

ವಥೈದಮಯ

ನಭ ದಿಸಿದ

ಯದಿಮನ ನ

ವಥೈದಮಯ

ರಿೇಕ್ಷಔಯ

ಯದಿ

ಎಂದ

ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.


ನಥೈತಿಔ ಅಹಮವಥಂದಯಥ ಂದ

ಗಹಯಸಔಯ ತಾನಥಮ

ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಕಥ ಂಡ

ಕಥ ಂಡಹಖ ಫದರ್ಹಖಫಸ ದ , ಹಹಖ ಈ ಫದರ್ಹಣಥಯಿಂದ ನಶಿವಹಖ  ಷಂಬು ಹಥಚಚಫಸ ದ .


ಯಭಹಣಿತ ಮಸಿ್ನ ುಯಹವಥಖಳ್ಥಂದ

ರಿಖಣಿತವಹದುಖಳಲ್ಲಾ ಶ್ಹರ್ಹ ಅಥವಹ ಕಹರ್ಥೇಜಿನ

ಯಭಹಣತಯ, ಗಹಯಭ ಂಚಹಮತ್ ದಹಕರ್ಥಖಳಿಂದ ಹಥ ಯ ತಥಗಥದ ಜನನ ಯಭಹಣ ತಯ, ಇತಹಮದಿ.


ಯತಿ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಂದ ಏಎಮ್ಎಲ್ ನಿೇತಿಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯತಔುದ ದ ಹಹಖ

ಐಆರ್ಡಿಏ

ನಥ ಂದಿಗಥ ಅದಯ ಂದ ಯತಿಮನ ನ ಷಲ್ಲಾಷತಔುದ ದ. ಆ ಏಎಮ್ಎಲ್ ಕಹಮಾಔಯಭು ಆಂತರಿಔ
ನಿೇತಿಖಳು, ಕಹಮಾವಿಧಹನಖಳು ಭತ ು ನಿಮಂತಯಣಖಳು ಹಹಖ

ಂದ

ಯಧಹನ ಅನ ಷಯಣಹ

ಅಧಿಕಹರಿಮ ನಥೇಭಕಹತಿಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯಫಥೇಔ .


ವಿಭಹಗಹಯಯ

ತಭಭ

ಗಹಯಸಔಯ

ನಿಜವಹದ

ಖ ಯ ತನ ನ

ನಿಧಾರಿಷ ುದ

ಅಖತಮ.

ಕಥವಥೈಸಿ

ದಸ್ಹುವಥೇಜ ಖಳ್ಹದ ವಹಷದ ುಯಹವಥ, ಹಮನ್ ಕಹಡ್ಾ ಭತ ು ಬಹಚಿತಯಖಳು, ಭ ಂತಹದುಖಳನ ನ
ಕಥವಥೈಸಿ ಕಹಮಾವಿಧಹನದ ಅಂಖವಹಗಿ ಷಂಖಯಹಿಷಫಥೇಔ .
ರಭಕಕ ದಖಳು
1. ರ್ಪಯಸ್ಥಔಿರ್ಸ
2. ಯಸ್ಹುನಥಮ ನಭ ನಥ
3. ನಥೈತಿಔ ಅಹಮ
4. ಯಭಹಣಿತ ಭತ ು ಯಭಹಣಿತಲಾದ ಮಸಿ್ನ ುಯಹವಥಖಳು
5. ಸಣದ ಅಔಯಭ ಗಹಾಯಿಷ ವಿಕಥ
6. ನಿಭಭ ಗಹಯಸಔಯನ ನ ತಿಳಿಯಿರಿ (ಕಥವಥೈಸಿ)
7. ಉಚಿತ ನಥ ೇಟದ ಕಹರ್ಹಧಿ
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಕೆ ಳಿುಮ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ ii.
ಉಚಿತ ನಥ ೇಟದ ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಕಥ ಂಡ ಕಥ ಂಡ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಫಥೇಡವಥನಿಸಿದಲ್ಲಾ ಅದನ ನ
ಆತನ /ಆಕಥಮ ಹಿಂದಿಯ ಗಿಸಿ ಭಯ ಹತಿ ಡಥಮಫಸ ದ .
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ಷಾಮಂ-ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ಇದಯಲ್ಲಾ ಮಹುದ ಯಭಹಣಿತ ಮಸಿ್ನ ುಯವಥಮ ಉದಹಸಯಣಥಮಹಗಿದಥ?
I.

ಡಿತಯ ಚಿೇಟಿ

II. ಜಹತಔ
III. ಹಸ್ಥ ೇಟ್ಾ
IV. ಗಹಯಭ ಂಚಹಮತ್ ಯಭಹಣತಯ
ರಶೆು 2
ಕಥಳಗಿನ ಮಹುದನ ನ ನಥೈತಿಔ ಅಹಮದ ಕಹಯಣವಥಂದ ರಿಖಣಿಷಫಸ ದ ?
I.

ಜಿೇ ವಿಮೆಮನ ನ ಕಥ ಂಡ ನಂತಯ ಹಥಚಿಚದ ಅಹಮಕಹರಿ ತಾನಥಖಳು

II. ಜಿೇ ವಿಮೆಮನ ನ ಕಥ ಳುಳ ಭ ನನ ಹಥಚಿಚದ ಅಹಮಕಹರಿ ತಾನಥಖಳು
III. ಜಿೇ ವಿಮೆಮನ ನ ಕಥ ಂಡ ನಂತಯ ಔಡಿಮೆಮಹದ ಅಹಮಕಹರಿ ತಾನಥಖಳು
IV. ಜಿೇ ವಿಮೆಮನ ನ ಕಥ ಂಡ ನಂತಯ ಅಯಹಧ ಔೃತಮಖಳಲ್ಲಾ ತಥ ಡಖ ುದ
ರಶೆು 3
ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ವಥೈಶ್ಚಶಿಾಖಳನ ನ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಔಯ ಯದಿಮಲ್ಲಾ ತಹಷಣಥಗಥ ಳಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ?
I.

ಯಸ್ಹುನಥ ನಿೇಡಿದಯ ಬಹನಹತಭಔ ತಾನಥ

II. ಎತುಯ, ತ ಔ ಭತ ು ಯಔುದಥ ತುಡ
III. ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ಸಿಥತಿ
IV. ಷತಮತಥ
ರಶೆು 4
__________________ ಉತನನಖಳ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ದಗಿಷಲ
ಓಚಹರಿಔ ಕಹನ ನ ಫದಧ ದಸ್ಹುವಥೇಜ .
I.

ಯಸ್ಹುನಥಮ ನಭ ನಥ

II. ಯಸ್ಹುನಥಮ ದಯ
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ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ಫಳಷ  ಂದ

III. ಭಹಹಿತಿಮ ಔಡತ
IV. ರ್ಪಯಸ್ಥಔಿರ್ಸ
ರಶೆು 5
ಯಸ್ಹುನಥ ಭಹಡಲ ಫಳಷ  ಅಜಿಾಮ ದಸ್ಹುವಥೇಜನ ನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ____________ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
I.

ಅಜಿಾಮ ನಭ ನಥ

II. ಯಸ್ಹುನಥಮ ನಭ ನಥ
III. ನಥ ೇಂದಣಿಮ ನಭ ನಥ
IV. ಚಂದಹದಹರಿಕಥಮ ನಭ ನಥ
ರಶೆು 6
ಕಥಳಗಥ ಕಥ ಟಿಿಯ  ಮಸಿ್ನ ುಯಹವಥ ದಸ್ಹುವಥೇಜ ಖಳಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ಯಭಹಣಿತಲಾದ ಮಸಿ್ನ
ುಯಹವಥ ಎಂದ ರಿಖಣಿಷ  ದಸ್ಹುವಥೇಜನ ನ ಖ ಯ ತಿಸಿ.
I.

ಶ್ಹರ್ಥಮ ಯಭಹಣತಯ

II. ಯಕ್ಷಣಹ ಸಿಫಫಂದಿಮಹಗಿದದಲ್ಲಾ ನಿಭಭ ಖ ಯ ತಿನ ಚಿೇಟಿ
III. ಡಿತಯ ಚಿೇಟಿ
IV. ಫಥಪಿಿಷಮ್ ನ ಯಭಹಣತಯ
ರಶೆು 7
ಸಣನ ನ ಆಔಯಭವಹಗಿ ಗಹಾಯಿಷ ುದ ಎಂದಯಥ ___________________ ಸಣನ ನ ಂದ ಆರ್ಥಾಔತಥಮ
ಳಗಥ ಅದಯ ____________ ಭ ಲನ ನ ಅಡಗಿಸಿ ತಯ ುದ , ಹಹಖ
ಕಹನ ನ ಫದಧವಹಗಿ ಖಳಿಸಿದ ಸಣದಂತಥ ಬಿಂಬಿಷ ುದ .
I.

ಅಔಯಭ, ಅಔಯಭ

II. ಕಹನ ನ ಫದಧ, ಕಹನ ನ ಫದಧ
III. ಅಔಯಭ, ಕಹನ ನ ಫದಧ
IV. ಕಹನ ನ ಫದಧ, ಅಔಯಭ
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ಆ ಭ ಲಔ ಅದನ ನ

ರಶೆು 8
ಂದಥ ಮೆಭ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗಥ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಫಗಥೆ ಅಷಭಹಧಹನವಿದದಲ್ಲಾ, ಆತನ /ಆಕಥಮ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ
ಉಚಿತ-ನಥ ೇಟದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ, ಎಂದಯಥ ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜ ತಲ ಪಿ ________________ ದಿನಖಳ್ಥೄ ಳಗಥ
ಭಯಳಿಷಫಸ ದ .
I.

60 ದಿನಖಳು

II. 45 ದಿನಖಳು
III. 30 ದಿನಖಳು
IV. 15 ದಿನಖಳು
ರಶೆು 9
ಉಚಿತ ನಥ ೇಟದ ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಹಿಂದಿಯ ಗಿಸಿದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಫಗಥೆ ಕಥಳಗಿನ ವಹಔಮಖಳಲ್ಲಾ
ಷರಿಮಹಗಿಯ ುದನ ನ ಖ ಯ ತಿಸಿ.
I.

ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಪಿಯೇಮಮಂನ 100% ಸಣನ ನ ಭಯಳಿಷ ತುದಥ

II. ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಪಿಯೇಮಮಂನ 50% ಸಣನ ನ ಭಯಳಿಷ ತುದಥ
III. ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಪಿಯೇಮಮಂನ ಸಣದಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಾಮಯಥಖ

ನಿೇಡಿದ ವಿಭಹ ಸ್ೌಲಬಮಕಥು ಅನ ಖ ಣವಹಗಿ

ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತು, ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಔಯ ಕಚ ಾಖಳು ಭತ ು ಸ್ಹಿಂಪ್ಟ ತಥರಿಗಥಮ ವ ಲುಖಳಿಗಥ
ಹಥ ಂದಿಸಿ ಉಳಿದ ಮೊತುನ ನ ಭಯಳಿಷ ತುದಥ
IV. ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಇಡಿೇ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುನ ನ ಭ ಟ ಿಗಥ ೇಲ ಹಹಕ್ಟಕಥ ಳುಳತುದಥ
ರಶೆು 10
ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ದಸ್ಹುವಥೇಜ ಭಹನಮ ವಿಳ್ಹಷದ ುಯಹವಥ ಅಲಾ?
I.

ಹಮನ್ ಕಹಡ್ಾ

II. ಭತದಹನದ ಖ ಯ ತಿನ ಚಿೇಟಿ
III. ಫಹಮಂಕ್ ಹರ್ಸ ಫ ಕ್
IV. ಚಹಲಔಯ ಯವಹನಗಿ
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ಷಾಮಂ-ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ಹಸ್ಥ ೇಟ್ಾ ಯಭಹಣಿತ ಮಸಿ್ನ ುಯಹವಥಖಳ ಂದ ಉದಹಸಯಣಥ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I.
ವಿಮೆ ಕಥ ಂಡ ನಂತಯ ಹಥಚಿಚದ ಅಹಮಕಹರಿ ತಾನಥಮ ನಥೈತಿಔ ಅಹಮದ ಕಹಯಣವಥಂದ ಹಥೇಳಫಸ ದ .
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಎತುಯ, ತ ಔ ಭತ ು ಯಔುದಥ ತುಡ ಂದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಔಯ ಯದಿಮಲ್ಲಾ ತಹಷಣಥ ಭಹಡರ್ಹಖ 
ಕಥಲು ಅಂವಖಳು.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV.
ರ್ಪಯಸ್ಥಔಿರ್ಸ ಂದ ಓಚಹರಿಔ ಕಹನ ನ ಫದಧ ದಸ್ಹುವಥೇಜಹಗಿದ ದ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ಅದಯ ಭ ಲಔ ತಭಭ
ಉತನನದ ಫಗಥಗಿನ ಭಹಹಿತಿಖಳನ ನ ನಿೇಡಲ ಫಳಷ ತಹುಯಥ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಯಸ್ಹುನಥ ಭಹಡಲ ಫಳಷ  ಅಜಿಾಮ ದಸ್ಹುವಥೇಜಿಗಥ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಯಸ್ಹುನಥಮ ನಭ ನಥ ಎಂದ
ಔಯಥಮ ತಹುಯಥ.
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ಡಿತಯ ಚಥೇತಿಮ ಯಭಹಣಿತಲಾದ ಮಸಿ್ನ ುಯಹವಥ ಎಂದ ಗಿೇಾಔರಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I.
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ಸಣದ ಅಔಯಭ ಗಹಾಯಿಷ ವಿಕಥ ಎಂದಯಥ ಅಔಯಭ ಸಣನ ನ ಂದ ಆರ್ಥಾಔತಥಮ ಳಗಥ ಅದಯ ಅಔಯಭ
ಭ ಲನ ನ ಅಡಗಿಸಿ ತಯ  ಭ ಲಔ ಅದ ಕಹನ ನ ಫದಧ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಷಂಹದಿಸಿದ ಹಹಗಥ ತಥ ೇಯ ಂತಥ
ಭಹಡ  ಕಹಮಾ ವಿಧಹನ.
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV.
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗಥ ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಫಗಥೆ ಅಷಭಹಧಹನವಿದದಲ್ಲಾ, ಆತನ /ಆಕಥಮ ಆ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ
ಉಚಿತ-ನಥ ೇಟದ

ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ,

ಎಂದಯಥ

ಹಲ್ಲಸಿ

ದಸ್ಹುವಥೇಜ

ತಲ ಪಿ

15

ದಿನಖಳ್ಥೄ ಳಗಥ

ಭಯಳಿಷಫಸ ದ .
ಉತಿಯ 9
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ಉಚಿತ-ನಥ ೇಟದ ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಹಿಂದಿಯ ಗಿಸಿದಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ
ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುದಿಂದ ಅಲ್ಲಾಮಯಥಖ

ನಿೇಡಿದ ವಿಭಹ ಸ್ೌಲಬಮಕಥು ಅನ ಖ ಣವಹಗಿ ಪಿಯೇಮಮಂ

ಮೊತುನ ನ ಹಥ ಂದಿಸಿ, ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಔಯ ಕಚ ಾಖಳು ಭತ ು ಸ್ಹಿಂಪ್ಟ ತಥರಿಗಥ ವ ಲುಖಳನ ನ ಭ ರಿದ
ಉಳಿದ ಮೊತುನ ನ ಭಯಳಿಷ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಹಮನ್ ಕಹಡ್ಾ ಂದ ಭಹನಮ ವಿಳ್ಹಷದ ುಯಹವಥ ಅಲಾ.
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ಅಧಹಯಮ 13
ದಹಕಲ್ಹತ್ತ – ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಮಭಖಳು – I
ಅಧಹಯಮದ ರಿಚಮ
ನಹು ಈ ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ ಂದ

ಯಸ್ಹುನಥಮ

ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಆಖ  ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ

ಳಗಥ ಂಡಿಯ  ವಿವಿಧ ದಸ್ಹುವಥೇಜ ಖಳ ಫಗಥೆ ಚಚಿಾಷ ತಥುೇವಥ.
ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು
A. ಹಲ್ಲಸಿ ಸಂತದ ದಹಕರ್ಹತಿ
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A. ಹಲ್ಲಸಿ ಸಂತದ ದಹಕಲ್ಹತ್ತ
1. ರಥಭ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಯಸಿೀದಿ
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಯಥಭ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಸಿೇದಿ (ಎಫ್ಟಪಿಆರ್) ಮನ ನ ನಿೇಡಿದಹಖ ವಿಭಹ ಔಯಹಯ
ಹಯಯಂಬವಹಖ ತುದಥ. ಎಫ್ಪ್ಪಆರ್ ವಿಭಹ ಔಯಹಯಕ ಹರಯಂಬವ್ಹಗಯಕುದಕೆು ಸಹಕ್ಷಿ.
ಯಥಭ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಸಿೇದಿಮಲ್ಲಾ ಕಥಳಗಥ ತಿಳಿಸಿಯ  ಭಹಹಿತಿ ಇಯ ತುದಥ:
i.

ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥ ದಥ ಯಥತಿಯ  ಮಕ್ಟುಮ ಹಥಷಯ ಭತ ು ವಿಳ್ಹಷ

ii. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಷಂಖಥಮ
iii. ಹತಿ ಭಹಡಿಯ  ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತು
iv. ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಷಫಥೇಕಹದ ವಿಧಹನ ಭತ ು ಆತಾನ
v. ಭ ಂದಿನ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಷಫಥೇಕಹದ ಖಡ ು ದಿನಹಂಔ
vi. ಅಹಮಕಥು ವಿಮೆ ಹಯಯಂಬವಹದ ದಿನಹಂಔ
vii. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕಥ ನಥಮ ರಿಔಾತಥಮ ದಿನಹಂಔ
viii. ಕಥ ನಥಮ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಷಫಥೇಕಹದ ದಿನಹಂಔ
ix. ವಿಭಹ ಮೊತು
ಎಫ್ಟಪಿಆರ್

ನಿೇಡಿದ

ನಂತಯ,

ಭ ಂದಿನ

ಪಿಯೇಮಮಂ

ಯಸಿೇದಿಖಳನ ನ

ಯಸ್ಹುಔನ

ಆಮಹ

ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನ ನ ಹತಿಸಿದ ನಂತಯ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ನಿೇಡ ತುದಥ. ಈ ಯಸಿೇದಿಖಳನ ನ ನವಿೇಔಯಣ
ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಸಿೇದಿಖಳ್ಥಂದ (ಆರ್ಪಿಆರ್) ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ. ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಖಳ ಫಗಥೆ ಮಹುದಥೇ
ವಿವಹದಖಳು ಫಂದ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಆರ್ಪಿಆರ್ ಖಳು ಹತಿಮ ಸ್ಹಕ್ಷಿಖಳ್ಹಗಿ ಕಹಮಾ ನಿಾಹಿಷ ತುವಥ.
2. ಹಲ್ಲಸಿ ದಸಹಿವ್ೆೀಜಕ
ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜ ವಿಮೆಗಥ ಷಂಫಂಧ ಟಿಂತಸ ಫಸ ಭ ಕಮ ದಸ್ಹುವಥೇಜಹಗಿಯ ತುದಥ. ಅದಕ ವಿಭಹ ಷಂಸೆೆ
ಭತಕಿ ವಿಮೆ ಯಕ್ಷಣೆ ದೆ ಯೆತ ಯಕ್ರಿಮ ಭಧೆಯ ಇಯಕ ಔಯಹರಿಗೆ ಸಹಕ್ಷಿಮಹಗಯಕತಿದೆ. ಆದಯಥ ಅದಥೇ ಔಯಹಯಲಾ.
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜನ ನ ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಂಡಯಥ, ಅದರಿಂದ ಔಯಹರಿನ ಮೆೇರ್ಥ ಮಹುದಥೇ ರಿೇತಿಮ
ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯ ುದಿಲಾ. ಆಖ ಔಯಹರಿಗಥ ಮಹುದಥೇ ಫದರ್ಹಣಥಖಳನ ನ ಭಹಡದಥ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಂದ
ನಔಲ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ನಿೇಡ ತುದಥ. ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜನ ನ ಂದ ಷಭಥಾ ಅಧಿಕಹರಿಮ ಷಹಿ ಭಹಡಿ
ಬಹಯತಿೇಮ ಸ್ಹಿಂಪ್ಟ ಕಹಯಿದಥಗಥ ಅನ ಸ್ಹಯವಹಗಿ ಭ ದಥಯ ತು ಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.
ಂದ ಯಭಹಣಿತ ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಭ ಯ ಬಹಖಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತುದಥ:
a) ಹಲ್ಲಸಿ ಅನಕಷ ಚಿ
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ಹಲ್ಲಸಿ ಅನ ಷ ಚಿಮ ಮೊದಲ ಬಹಖವಹಗಿಯ ತುದಥ. ಅದ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭ ಕ ುಟದ
ಮೆೇರ್ಥ ಕಹಣ ಹಡ ತುದಥ.

ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಯಹಯ ಖಳ ಅನ ಷ ಚಿಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಂದಥೇ

ತಯಸವಿಯ ತುವಥ. ಅುಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಕಥಳಗಥ ನಿೇಡರ್ಹಗಿಯ  ಭಹಹಿತಿ ಹಥ ಂದಿಯ ತುವಥ:
ಯೆೀಖ್ಹಚಿತರ 1: ಹಲ್ಲಸಿ ದಸಹಿವ್ೆೀಜನ ಬಹಖಖಳು

ಹಲ್ಲಸಿ ದಸಹಿವ್ೆೀಜಕ

ಹಲ್ಲಸಿಮ
ಅನಕಷ ಚಿ
i.

ರಭಹಣಿತ

ನಿದಿಯಶಿ

ನಿಫಂಧನೆಖಳು

ಹಲ್ಲಸಿ
ನಿಫಂಧನೆಖ
ಳು

ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಹಥಷಯ

ii. ನಿದಿಾಶಿ ಹಲ್ಲಸಿಗಹಗಿ ನಿದಿಾಶಿ ವಿಯಖಳು, ಕಥಳಗಥ ತಿಳಿಸಿದಂತಥ:
 ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಹಥಷಯ ಭತ ು ವಿಳ್ಹಷ
 ಸ ಟಿಿದ ದಿನಹಂಔ ಭತ ು ಕಥ ನಥಮ ಸ ಟಿಿದ ದಿನದಂದ ಮಷ ್
 ಯೇಜನಥ ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿ ಔಯಹರಿನ ಕಹರ್ಹಧಿ
 ವಿಭಹ ಮೊತು
 ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಭಹಣ
 ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಭಹಡಫಥೇಕಹದ ಕಹರ್ಹಧಿ
 ಹಲ್ಲಸಿ ವ ಯ ವಹದ ದಿನಹಂಔ, ಹಲ್ಲಸಿ ಭ ಕಹುಮದ ದಿನಹಂಔ ಭತ ು ಕಥ ನಥಮ ಪಿಯೇಮಮಂ
ಹತಿ ಭಹಡಫಥೇಕಹದ ಖಡ ು ದಿನಹಂಔ
 ಹಲ್ಲಸಿಮ ರ್ಹಬದಥ ಂದಿಗಥ ಅಥವಹ ರ್ಹಬವಿಲಾದಥದ ಎಂಫ ದ
 ನಥ ಮನಿಮ ಹಥಷಯ
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 ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ಭಹಡ  ಔಯಭ – ವಹಷ್ಟ್ಾಔ; ಅಧಾವಹಷ್ಟ್ಾಔ; ತಥೈಭಹಸಿಔ; ಭಹಸಿಔ;
ಷಂಫಳದಿಂದ ಔಡಿತಗಥ ಳಿಷ ುದ
 ಹಲ್ಲಸಿಮ ಷಂಖಥಮ – ಇದ ಹಲ್ಲಸಿ ಔಯಹರಿನ ಅನನಮ ಖ ಯ ತಿನ ಷಂಖಥಮ
iii. ಹತಿಷ ಂತಥ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಬಯಸ್ಥ. ಇದ ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ ಸೃದಮಬಹಖವಹಗಿದಥ.
iv. ಅಧಿಔೃತ ಷಹಿಗಹಯಯ ಷಹಿ ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿ ಭ ದಥಯ
v. ಷಥಳಿೇಮ ವಿಭಹ ಒಂಫ ಡ್್ ಭನ್ ನ ವಿಳ್ಹಷ.
b) ರಭಹಣಿತ ನಿಫಂಧನೆಖಳು
ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜಿನ ಎಯಡನಥೇ ಬಹಖು ನಿದಿಾಶಿವಹಗಿ ಅುಖಳನ ನ ಹಥ ಯಗಿಟಿ ಯಷಂಖಖಳನ ನ
ಹಥ ಯತ

ಎರ್ಹಾ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಯಹಯ ಖಳಲ್ಲಾ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಇಯ  ಯಭಹಣಿತ ಹಲ್ಲಸಿಮ

ನಿಫಂಧನಥಖಳಿಂದ ಭಹಡಲಟಿಿದಥ. ಇುಖಳಲ್ಲಾ ಕಥಲು ನಿಫಂಧನಥಖಳು ಅಧಿಮ ವಿಮೆ, ಏಔ ಪಿಯೇಮಮಂ
ಹಲ್ಲಸಿ, ಅಥವಹ ಷಸಬಹಗಿತಾದ (ರ್ಹಬಖಳಲ್ಲಾ) ಹಲ್ಲಸಿಖಳಂತಸ ಕಥಲು ತಯಸದ ಔಯಹಯ ಖಳಲ್ಲಾ
ಅನಾಯಿಷದಥೇ ಇಯಫಸ ದ , ಈ ಯಭಹಣಿತ ನಿಫಂಧನಥಖಳು ಔಯಹರಿನ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಅನಾಯಿಷ 
ಸಔ ುಖಳು ಭತ ು ಸ್ೌಲಬಮಖಳು ಭತ ು ಇತಯಥ ನಿಮಭಖಳನ ನ ವಹಮಖಹಮನಿಷ ತುವಥ.
c) ನಿದಿಯಶಿ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಫಂಧನೆಖಳು
ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜಿನ ಭ ಯನಥೇ ಬಹಖು ಆ ಮಮಕ್ಟುಔ ಹಲ್ಲಸಿ ಔಯಹರಿಗಥ ಷಂಫಂಧಟಿ ನಿದಿಾಶಿ
ಹಲ್ಲಸಿ

ನಿಫಂಧನಥಖಳಿಂದ

ಔ ಡಿಯ ತುದಥ.

ಇುಖಳನ ನ

ದಸ್ಹುವಥೇಜಿನ

ಭ ಕದ

ಮೆೇರ್ಥ

ಭ ದಿಯಷರ್ಹಗಿಯ ತುದಥ ಅಥವಹ ಂದ ಲಖತಿುನ ಯ ದಲ್ಲಾ ಯತಥಮೇಔವಹಗಿ ಸ್ಥೇರಿಷರ್ಹಗಿಯ ತುದಥ.
ಅನ ಖಯಸ (ಗಥಯೇರ್ಸ) ಅಧಿ ಅಥವಹ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಷದಥ ಚ ಮತಿ ಆದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಭ ಟ ಿಗಥ ೇಲ
ಹಹಕ್ಟಕಥ ಳಳರ್ಹಖದಿಯ ಂತಸ

ಯಭಹಣಿತ

ಹಲ್ಲಸಿ

ನಿಫಂಧನಥಖಳನ ನ

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ

ಕಹನ ನ ಫದಧವಹಗಿ ಔಯಹರಿನಲ್ಲಾ ದಗಿಷರ್ಹಖ ುದಹದಯ , ನಿದಿಾಶಿ ನಿಫಂಧನಥಖಳನ ನ ವಿಭಹಗಹಯ
ಭತ ು ವಿಭಹದಹಯಯ ನಡ ವಥ ಇಯ  ನಿದಿಾಶಿ ಔಯಹರಿಗಥ ಷಂಯೇಜಿಷರ್ಹಗಿಯ ತುದಥ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಖಭಿಾಣಿ ಆಗಿಯ  ಭಹಿಳ್ಥಗಥ ವಿಮೆಮ ಔಯಹಯನ ನ ಫಯಥಮ  ವಥೇಳ್ಥ ಖಬಾಧಹಯಣಥಮ
ಭತ ು

ಅದಕಥು

ಷಂಫಂಧಟಿ

ಕಹಯಣಖಳಿಂದ

ಸ್ಹವಹದಯಥ

ಯತಿಫಂಧಿಷ ುದಹಗಿ ಶಯತ ು ಹಹಔ ುದ .
ವಿಯವಹದ ನಿಫಂಧನಥಖಳನ ನ ಅಧಹಮಮ 13 ಯಲ್ಲಾ ಉರ್ಥಾೇಖಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
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ಅದಕಥು

ವಿಮೆಮ

ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 1
ಯಥಭ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಸಿೇದಿ (ಎಫ್ಟಪಿಆರ್) ಏನನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ? ಅತಿ ಷ ಔು ಆಯೆುಮನ ನ ಆರಿಸಿ.
I.

ಉಚಿತ ನಥ ೇಟದ ಅಧಿಮ ಭ ಗಿದಿದಥ

II. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಯಹಯ ಹಯಯಂಬವಹಗಿಯ ುದಕಥು ಅದ ಸ್ಹಕ್ಷಿ
III. ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಈಖ ಯದ ದ ಭಹಡರ್ಹಖ ುದಿಲಾ
IV. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಂದ ನಿಧಿಾಶಿ ನಖದ ಭೌಲಮನ ನ ಡಥದ ಕಥ ಂಡಿದಥ
ಸಹಯಹಂವ


ಜಿೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಯಥಭ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಸಿೇದಿ (ಎಫ್ಟಪಿಆರ್) ನಿೇಡಿದಹಖ ವಿಭಹ ಔಯಹಯ
ಹಯಯಂಬವಹಖ ತುದಥ. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಯಹಯ ಹಯಯಂಬವಹಗಿಯ ುದಕಥು ಸ್ಹಕ್ಷಿ ಎಫ್ಟಪಿಆರ್ ಆಗಿಯ ತುದಥ.



ಹಲ್ಲಸಿಮ ದಸ್ಹುವಥೇಜ ವಿಮೆಗಥ ಷಂಫಂಧಟಿಂತಥ ಅತಮಂತ ಭ ಕಮವಹದ ದಸ್ಹುವಥೇಜಹಗಿಯ ತುದಥ. ಅದ
ವಿಭಹದಹಯ ಭತ ು ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ನಡ ವಥ ಇಯ  ಔಯಹರಿನ ಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯ ತುದಥ.



ಯಭಹಣಿತ ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜಿನಲ್ಲಾ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಭ ಯ ಬಹಖಖಳಿಯ ತುವಥ, ಹಹಖ

ಅುಖಳು

ಹಲ್ಲಸಿ ಅನ ಷ ಚಿ, ಯಭಹಣಿತ ನಿಫಂಧನಥಖಳು ಭತ ು ಆ ಮಮಕ್ಟುಔ ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿದಿಾಶಿ
ನಿಫಂಧನಥಖಳು.

ರಭಕಕ ದಖಳು
1. ಯಥಭ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಸಿೇದಿ (ಎಫ್ಟಪಿಆರ್)
2. ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜ
3. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅನ ಷ ಚಿ
4. ಯಭಹಣಿತ ನಿಫಂಧನಥಖಳು
5. ವಿಶ್ಥೇಶ ನಿಫಂಧನಥಖಳು
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ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಕೆ ಳಿುಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಹಲ್ಲಸಿ ಔಯಹಯ ಹಯಯಂಬ ಆಗಿಯ ುದಕಥು ಎಫ್ಟಪಿಆರ್ ಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯ ತುದಥ.
ಷಾಮಂ-ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ಕಥಳಗಥ ಹಥಷರಿಷರ್ಹಗಿಯ  ದಸ್ಹುವಥೇಜ ಖಳಲ್ಲಾ ಮಹ ದಸ್ಹುವಥೇಜ

ವಿಭಹಗಹಯ ಭತ ು ವಿಭಹದಹಯಯ

ನಡ ವಿನ ಔಯಹರಿನ ಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯ ತುದಥ?
I.

ಯಸ್ಹುನಥಮ ನಭ ನಥ

II. ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜ
III. ರ್ಪಯಸ್ಥಔಿರ್ಸ
IV. ವಿಮೆ ಮೊತುನ ನ ಕಥ ೇಯ  ನಭ ನಥ
ರಶೆು 2
ಂದ ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜನ ನ ತಮಹರಿಷಲ ಷಂಕ್ಟೇಣಾವಹದ ಬಹಷಥಮನ ನ ಫಳಸಿದಲ್ಲಾ, ಹಹಖ

ಅದರಿಂದ

ದಾಂದಾ ಭ ಡಿಫಂದಿದಲ್ಲಾ, ಅದನ ನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಥೇಗಥ ಅಥಥೈಾಷರ್ಹಖ ತುದಥ?
I.

ವಿಭಹಗಹಯನ ಯವಹಗಿ

II. ವಿಭಹದಹಯನ ಯವಹಗಿ
III. ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಅನ ಜಿಾತವಥಂದ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಹಹಖ ವಿಭಹಗಹಯನ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುನ ನ
ಫಡಿಸಮ ಷಮೆೇತ ವಿಭಹದಹಯನಿಗಥ ಹಿಂದಿಯ ಗಿಷಲ ಕಥೇಳರ್ಹಖ ತುದಥ.
IV. ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಅನ ಜಿಾತವಥಂದ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಹಹಖ ವಿಭಹಗಹಯನ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುನ ನ
ಮಹುದಥೇ ಫಡಿಸ ಇಲಾದಥ ವಿಭಹದಹಯನಿಗಥ ಹಿಂದಿಯ ಗಿಷಲ ಕಥೇಳರ್ಹಖ ತುದಥ.
ರಶೆು 3
ಂದ ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜನ ನ ವಿರಿಷ  ಅತ ಮತುಭ ಆಯೆುಮನ ನ ಆರಿಸಿ.
I.

ಅದ ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ ಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯ ತುದಥ.
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II. ಅದ ವಿಭಹದಹಯನ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಯಿಂದ ಂದ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಕಥ ಳಳಲ ಫಮಕಥಮನ ನ
ಮಔುಡಿಸಿದಕಥು ಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯ ತುದಥ.
III. ಅದ

ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ

ಹಲ ದಹಯಯಥ ಂದಿಗಥ

ಫಹಮಂಔೆಳು, ದರ್ಹಾಳಿಖಳು ಭತ ು ಇತಯಥ ಗಟಔಖಳ್ಹದ ತನನ ಚಹನಥಲ್
ಮಹಹರಿಷ ವಹಖ

ಅನ ಷರಿಷ 

ನಿೇತಿಖಳ

(ಕಹಮಾವಿಧಹನಖಳ)

ಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯ ತುದಥ.
IV. ಅದ

ಯಥಭ

ಪಿಯೇಮಮಂ

ಹತಿಸಿದಹಖ

ವಿಭಹ

ಷಂಸ್ಥಥಮ

ನಿೇಡ 

ಅಂಗಿೇಕಹಯದ

ಚಿೇಟಿಮಹಗಿಯ ತುದಥ.
ರಶೆು 4
ಕಥಳಗಿನ ವಹಔಮಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದ ಷರಿಮಹಗಿದಥ?
I.

ಯಸ್ಹುನಥಮ

ನಭ ನಥಮ

ಸಿಾೇಔೃತಿಮ

ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಔಯಹಯ

ಹಯಯಂಬವಹಗಿಯ ುದಕಥು

ಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯ ತುದಥ.
II. ಪಿಯೇಮಮಂ ಸಿಾೇಔೃತಿಮ ಹಲ್ಲಸಿ ಹಯಯಂಬವಹಗಿಯ ುದಕಥು ಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯ ತುದಥ.
III. ಯಥಭ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಸಿೇದಿಮ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಯಹಯ ಹಯಯಂಬವಹಗಿಯ ುದಕಥು ಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯ ತುದಥ.
IV. ಪಿಯೇಮಮಂನ ದಯದ ಉರ್ಥಾೇಕು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಯಹಯ ಹಯಯಂಬವಹಗಿಯ ುದಕಥು ಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯ ತುದಥ.
ರಶೆು 5
ಮೊದಲ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಸಿದ ನಂತಯ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಡಥದ ನಂತಯದ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳಿಗಥ ಷಂಸ್ಥಥಮ
__________ ನಿೇಡ ತುದಥ.
I.

ುನಯ ಜಿೆೇನ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಸಿೇದಿ

II. ಭಯ ಸ್ಹಥನಥಮ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಸಿೇದಿ
III. ಭಯ ವಿಭಹ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಸಿೇದಿ
IV. ನವಿೇಔಯಣ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಸಿೇದಿ
ರಶೆು 6
ವಿಭಹದಹಯನ ಭ ಲ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜನ ನ ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಂಡಯಥ ಏನಹಖ ತುದಥ?
I.

ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ

ಔಯಹರಿಗಥ ಮಹುದಥೇ ಫದರ್ಹಣಥ ಭಹಡದಥ ಂದ

ನಿೇಡ ತುದಥ.
264

ನಔಲ

ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ

II. ವಿಭಹ ಔಯಹಯ ಕಥ ನಥಗಥ ಳುಳತುದಥ.
III. ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ವಿಭಹದಹಯನ ಜಿೇದ ಯಷ ತ
ು ಆಯಥ ೇಖಮದ ಘೀ ೇಶಣಥಖಳ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಹಥ ಷ
ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು ಶಯತ ಖ
ು ಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ ಂದ ನಔಲ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ನಿೇಡ ತುದಥ.
IV. ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ

ಔಯಹರಿಗಥ ಮಹುದಥೇ ಫದರ್ಹಣಥ ಭಹಡದಥ ಂದ

ನಔಲ

ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ

ನಿೇಡ ತುದಥ, ಆದಯಥ ಂದ ನಹಮಮಹಲಮದ ಆದಥೇವದ ನಂತಯ.
ರಶೆು 7
ಕಥಳಗಿನ ವಹಔಮಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದ ಷರಿಮಹಗಿದಥ?
I.

ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜಿಗಥ ಂದ

ಷಭಥಾ ಅಧಿಕಹರಿಮ

ಷಹಿ ಹಹಔಫಥೇಔ

ಆದಯಥ ಔಡಹಸಮವಹಗಿ

ಬಹಯತಿೇಮ ಸ್ಹಿಾಂಪ್ಟ ಕಹಯೆದ ಯಕಹಯ ಭ ದಥಯಯತ ು ಅಖತಮವಿಲಾ.
II. ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜಿಗಥ ಂದ ಷಭಥಾ ಅಧಿಕಹರಿಮ ಷಹಿ ಹಹಔಫಥೇಔ ಹಹಖ

ಬಹಯತಿೇಮ ಸ್ಹಿಾಂಪ್ಟ

ಕಹಯೆದ ಯಕಹಯ ಭ ದಥಯ ತುಲಡಫಥೇಔ .
III. ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜಿಗಥ ಷಭಥಾ ಅಧಿಕಹರಿಮ ಷಹಿ ಹಹಔಫಥೇಕಹಗಿಲಾ ಆದಯಥ ಬಹಯತಿೇಮ ಸ್ಹಿಾಂಪ್ಟ
ಕಹಯೆದ ಯಕಹಯ ಭ ದಥಯ ತುಲಡಫಥೇಔ .
IV. ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜಿಗಥ ಷಭಥಾ ಅಧಿಕಹರಿಮ ಷಹಿಯೆೇ ಆಖಲ್ಲ ಅಥವಹ ಔಡಹಸಮವಹಗಿ ಬಹಯತಿೇಮ
ಸ್ಹಿಾಂಪ್ಟ ಕಹಯೆದ ಯಕಹಯ ಭ ದಥಯಯತ ು ಅಖತಮವಥೇ ಆಖಲ್ಲ ಇಯ ುದಿಲಾ.
ರಶೆು 8
ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ವಿಶಮು ಂದ

ಯಭಹಣಿತ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜಿನ ಮೊದಲ ಬಹಖನ ನ

ಯ ಪಿಷ ತುದಥ?
I.

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅನ ಷ ಚಿ

II. ಯಭಹಣಿತ ನಿಫಂಧನಥಖಳು
III. ನಿದಿಾಶಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಫಂಧನಥಖಳು
IV. ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ ಡಥಮ  ಕಹಮಾವಿಧಹನ
ರಶೆು 9
ಂದ

ಯಭಹಣಿತ ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜಿನಲ್ಲಾ ಯಭಹಣಿತ ನಿಫಂಧನಥಖಳು ವಿಬಹಖು ಕಥಳಗಿನ ಮಹ

ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತುದಥ?
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I.

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಹಯಯಂಬದ ದಿನಹಂಔ, ಹಲ್ಲಸಿಮ ರಿಔಾತಥಮ ದಿನಹಂಔ ಭತ ು ಕಥ ನಥಮ ಪಿಯೇಮಮಂ
ಹತಿಷಲ ಖಡ ು ದಿನಹಂಔ

II. ನಥ ಮನಿಮ ಹಥಷಯ
III. ಔಯಹರಿನ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಅನಾಯಿಷ  ಸಔ ುಖಳು ಭತ ು ಸ್ೌಲಬಮಖಳು ಭತ ು ಇತಯಥ ನಿಮಭಖಳು.
IV. ಅಧಿಔೃತ ಷಹಿಗಹಯಯ ಷಹಿ ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭ ದಥಯ
ರಶೆು 10
ಂದ ಭಹಿಳ್ಥಗಥ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಯಹಯನ ನ ಫಯಥಮ ವಹಖ ಅಳು ಖಭಿಾಣಿಮಹಗಿದದಲ್ಲಾ” ಯಭಹಣಿತ ಹಲ್ಲಸಿ
ದಸ್ಹುವಥೇಜಿನ ಮಹ ವಿಬಹಖದಲ್ಲಾ “ಖಬಾಧಹಯಣಥಗಥ ಷಂಫಂಧಟಿ ಸಿಥತಿಖಳಿಂದ ಆಖ  ಸ್ಹುಖಳನ ನ ವಿಭಹ
ಯಕ್ಷಣಥಯಿಂದ ಯತಿಫಂಧಿಷ  ಶಯತುನ ನ” ಸ್ಥೇರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ?
I.

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅನ ಷ ಚಿ

II. ಸ್ಹಭಹನಮ ನಿಫಂಧನಥಖಳು
III. ಯಭಹಣಿತ ನಿಫಂಧನಥಖಳು
IV. ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ನಿದಿಾಶಿವಹದ ನಿಫಂಧನಥಖಳು
ಷಾಮಂ-ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜ ವಿಭಹಗಹಯ ಭತ ು ವಿಭಹದಹಯಯ ನಡ ವಿನ ಔಯಹರಿಗಥ ಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I.
ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜಿನಲ್ಲಾ ಷಂಕ್ಟೇಣಾವಹದ ಬಹಷಥಮನ ನ ಫಳಷರ್ಹಗಿದಹದಯಥ ಹಹಖ ಅದರಿಂದ
ದಾಂದಾಖಳಿಗಥ ಕಹಯಣವಹಗಿದದಯಥ, ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ತಿೇಾನ ನ ವಿಭಹದಹಯನ ಯವಹಗಿ ಅಥಥೈಾಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I.
ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜ ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ ಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯ ತುದಥ.
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ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ಯಥಭ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಸಿೇದಿಮ ಹಲ್ಲಸಿ ಔಯಹಯ ಹಯಯಂಬವಹಗಿಯ ುದಕಥು ಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV.
ಮೊದಲ ಪಿಯೇಮಮಂ ಡಥದ ನಂತಯ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಡಥದ ನಂತಯದ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳಿಗಥ ಷಂಸ್ಥಥಮ
ನವಿೇಔಯಣ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಸಿೇದಿಖಳನ ನ ನಿೇಡ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I.
ವಿಭಹದಹಯನ ಭ ಲ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜನ ನ ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಂಡಯಥ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಔಯಹರಿಗಥ
ಮಹುದಥೇ ಫದರ್ಹಣಥಖಳನ ನ ಭಹಡದಥ ಂದ ನಔಲ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ನಿೇಡ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜಿಗಥ ಂದ ಷಭಥಾ ಅಧಿಕಹರಿಮ ಷಹಿ ಹಹಔಫಥೇಔ ಭತ ು ಬಹಯತಿೇಮ ಸ್ಹಿಂಪ್ಟ
ಕಹಯೆದಮ ಅನಾಮ ಭ ದಿಯಷಫಥೇಔ .
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I.
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅನ ಷ ಚಿಮ ಂದ ಯಭಹಣಿತ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜಿನ ಮೊದಲ ಬಹಖವಹಗಿಯ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 9
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ಂದ

ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜಿನ ಯಭಹಣಿತ ನಿಫಂಧನಥಖಳ ವಿಬಹಖು ಔಯಹರಿನ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ

ಅನಾಯಿಷ  ಸಔ ುಖಳು, ಸ್ೌಲಬಮಖಳು ಭತ ು ಇತಯಥ ನಿಮಭಖಳ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV.
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ಂದ ಭಹಿಳ್ಥಗಥ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಯಹಯನ ನ ಫಯಥಮ ವಹಖ ಅಳು ಖಭಿಾಣಿಮಹಗಿದದಲ್ಲ”ಾ ಯಭಹಣಿತ ಹಲ್ಲಸಿ
ದಸ್ಹುವಥೇಜಿನ ನಿದಿಾಶಿ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಫಂಧನಥಖಳ ವಿಬಹಖದಲ್ಲಾ “ಖಬಾಧಹಯಣಥಗಥ ಷಂಫಂಧಟಿ ಸಿಥತಿಖಳಿಂದ
ಆಖ  ಸ್ಹುಖಳನ ನ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಯಿಂದ ಯತಿಫಂಧಿಷ  ಶಯತುನ ನ” ಸ್ಥೇರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
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ಅಧಹಯಮ 14
ದಹಕಲ್ಹತ್ತ – ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಮಭಖಳು – II
ಅಧಹಯಮದ ರಿಚಮ
ಈ ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ ನಹು ಂದ ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜಿನಲ್ಲಾ ಅಳಡಿಷ  ನಿಫಂಧನಥಖಳ ಫಗಥೆ ಚಚಿಾಷ ತಥುೇವಥ,
ಈ ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ ಚಚಿಾಷರ್ಹಗಿಯ  ನಿಫಂಧನಥಖಳಲ್ಲಾ ಅನ ಖಯಸದ (ಗಥಯೇರ್ಸ) ಕಹರ್ಹಧಿ, ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅನತಿ
ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಭ ಟ ಿಗಥ ೇಲ ಹಹಔಲ ನಿಫಾಂಧ, ಇತಹಮದಿ ಭ ಕಮವಹದ ನಿಫಂಧನಥಖಳು ಸ್ಥೇರಿವಥ.
ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು
A. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಶಯತ ುಖಳು ಭತ ು ಸ್ೌಲಬಮಖಳು
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A. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಶಯತಕಿಖಳು ಭತಕಿ ಸೌಲಬಯಖಳು
1. ಅನಕಖರಸ (ಗೆರೀರ್ಸ) ಕಹಲ್ಹಧಿ
ಯತಿ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಯಹಯ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನ ನ ಆ ಅಧಿಗಥ ಷಂಫಂಧಟಿ ದಿನಹಂಔದಯಥಗಥ ಷರಿಮಹಗಿ
ಹತಿಷರ್ಹಗಿದ ದ ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿ ಚಹಲ್ಲುಮಲ್ಲಾದದ ಕ್ಷದಲ್ಲಾ ಭಯಣ ರಿಹಹಯ ಮೊತುನ ನ ಹತಿಷ ುದಹಗಿ
ಶಯತುನ ನ ಕಥೈಗಥ ಳುಳತುದಥ. “ಅನ ಖಯಸ (ಗಥಯೇರ್ಸ) ಅಧಿ” ಅಧಿನಿಮಭು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಷ 
ಖಡ ು ಭ ಗಿದ ನಂತಯ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುನ ನ ಹತಿಷಲ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗಥ ಂದ ಹಥಚ ಚರಿ
ಕಹರ್ಹಧಿಮ ಅನ ದಹನ ನಿೇಡ ತುದಥ.
ಭಕಕಯ ವಿಶಮ
ಅನಕಖರಸ ಕಹಲ್ಹಧಿಮ ರಭಹಣಿತ ಅಧಿಮಕ ಂದಕ ತ್ತಂಖಳು ಅಥವ್ಹ 31 ದಿನಖಳು. ಅನ ಖಯಸ
ದಿನಖಳನ ನ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಷಲ ಇಯ  ಖಡ ು ದಿನಹಂಔದ ಭ ಂದಿನ ದಿನದಿಂದ ರ್ಥಔು ಹಹಔಫಸ ದ .
ಈ

ನಿಫಂಧನಥಮ

ಪಿಯೇಮಮಂ

ಹತಿಷದಥೇ

ಇಯ 

ಕಹಯಣದಿಂದ

ಅನ ಖಯಸ

ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ

ಅನತಿಮಹಖಫಸ ದಹದ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಚಹಲ್ಲುಮಲ್ಲಾಯಲ ವಔುಗಥ ಳಿಷ ತುದಥ.
ಆದಯಥ ಆ ಔರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂ ಔಟ ಿುದ

ಫಹಕ್ಟ ಇಯ ತುದಥ, ಹಹಖ

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ

ಆ

ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹನಪಿದಯಥ, ವಿಭಹಗಹಯ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಭಯಣ ರಿಹಹಯದ ಮೊತುದಿಂದ ಪಿಯೇಮಮಂ
ಮೊತುನ ನ ಔಡಿತಗಥ ಳಿಷಫಸ ದ . ಅನ ಖಯಸ ಕಹರ್ಹಧಿಮ ನಂತಯೂ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳು ಔಟಿದಥ
ಉಳಿದ ಕಥ ಂಡ
ಷಂಸ್ಥಥಮ

ಬಿಟಿಿದದಯಥ, ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಆಖ ಅನತಿಮಹಗಿದಥಯೆಂದ

ರಿಖಣಿಷಫಸ ದ , ಹಹಖ

ಭಯಣದ ರಿಹಹಯನ ನ ಹತಿಷ  ಫಹಧಮತಥ ಇಯ ುದಿಲಾ. ಅಂತಸ ರಿಸಿಥತಿಮಲ್ಲಾ

ವಿಭಹದಹಯನ ಸ್ಹವಹದಯಥ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಭ ಟ ಿಗಥ ೇಲ ಹಹಔಲ ನಿಫಾಂಧ ನಿಫಂಧನಥಗಥ
ಅನಾಯಿಷ  ಮೊತುನ ನ ಭಹತಯ ಹತಿಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ. ಆದದರಿಂದ ಅನ ಖಯಸ ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ
ವಿಭಹದಹಯನ ಂದ ತಯಸ ಉಚಿತ ವಿಮೆಮನ ನ ಡಥದಂತಥ ಎಂದ ಹಥೇಳಫಸ ದ .
2. ಅನತ್ತ ಭತಕಿ ಭಯಕವಿಮೆ/ುನಶೆಿೀತನ
ಅನ ಖಯಸ ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾಮ ಔ ಡ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುನ ನ ಹತಿಷದಥ ಇದದಯಥ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅನತಿಮ
ಸಿಥತಿಮಲ್ಲಾದಥಯೆಂದ ಹಥೇಳರ್ಹಖ ುದಥಂದ ನಹು ಈಗಹಖರ್ಥೇ ನಥ ೇಡಿದಥದೇವಥ. ಂದ ಳ್ಥಳಮ ಷ ದಿದಯೆಂದಯಥ
ಕಹಮಾತುಃ ಎಲಾ ಶ್ಹವಾತ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಔಯಹಯ ಖಳು ಅನತಿಮಹದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಭಯ ವಿಮೆ
(ುನಶ್ಥಚೇತನ) ಭಹಡಲ ಅನ ಭತಿ ನಿೇಡ ತುವಥ.
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ವ್ಹಯಖ್ಹಯನ
ಭಯ ವಿಮೆ ಎಂದಯಥ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುಖಳನ ನ ಹತಿಷದಥ ಇಯ  ಕಹಯಣದಿಂದ ಯದಹದಗಿಯ  ಹಲ್ಲಸಿ
ಅಥವಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಭ ಟ ಿಗಥ ೇಲ ಹಹಔಲ ನಿಫಾಂಧ ನಿಫಂಧನಥಗಥ ಳಟ ಿ ಭ ಂದ ರಿಸಿಯ 
ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಭತಥು ಷಕ್ಟಯಮಗಥ ಳಿಷ  ಯಕ್ಟಯಯೆ.
ಆದಯಥ ಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭಯ ವಿಮೆಮ ವಿಭಹದಹಯನ ಫಥೇಶಯತ ು ಸಕಹುಖಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ. ಅದನ ನ ಕಥಳಗಥ
ನಿೇಡಿಯ  ಸಿಥತಿಖಳಲ್ಲಾ ಭಹತಯ ಸ್ಹಧಿಷಲ ಸ್ಹಧಮ:
i.

ವಿಭಹಗಹಯನಿಗೆ ವಿಮೆಮ ಅಹಮದಲ್ಲಾ ಹೆಚಿಳ ಆಖಔ ಡದಕ: ಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭಯ ವಿಮೆಮ
ಕಹಯಣದಿಂದ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಹಥ ಯ  ಅಹಮದಲ್ಲಾ ಹಥಚಚಳವಹಖ ಂತಿಲಾ.

ii. ಮಿೀಷಲಕ ಮತಿದ ಷೃಷ್ಟಿ: ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಹತಿಷದಥ ಇಯ  ಪಿಯೇಮಮಂಖಳು ಭತ ು ಅುಖಳ
ಫಡಿಸಖಳನ ನ ಸ್ಥೇರಿ ಂದಥ ಮೆಭ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅನತಿಮ ಸಿಥತಿ ತಲ ದಥ ಇದದಲ್ಲಾ ಆ ಹಲ್ಲಸಿಗಥ
ಷಂಫಂಧಟಿ ಮೇಷಲ ಮೊತುು ಎಶ ಿ ಷಂಖಯಸವಹಖ ತಿತಥ ುೇ ಅಷಥಿೇ ಸಣದ ಮೇಷಲ ಷೃಷ್ಟ್ಿಗಥ
ಕಹಗಿಯ ಶ ಿ ಸಣನ ನ ಹತಿಷಫಥೇಔ .
iii. ಹಲ್ಲಸಿಮನಕು

ುನಶೆಿೀತನಗೆ ಳಿಷಲಕ ಂದಕ ನಿದಿಯಶಿ ಕಹಲ್ಹಧಿಯಳಗೆ ಅಜಯಮನಕು

ನಿೀಡಫೆೀಔಕ: ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ

ುನಶ್ಥಚೇತನಕಹುಗಿ ಅಜಿಾಮನ ನ ಷಂಸ್ಥಥಮ

ುನಶ್ಥಚೇತನಕಹುಗಿ

ನಿಫಂಧನಥಮಲ್ಲಾ ನಿಖದಿ ಡಿಸಿಯ  ಕಹಲಮತಿಯಳಗಥ ೂಣಾಗಥ ಳಿಷಫಥೇಔ . ಬಹಯತದಲ್ಲಾ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ

ಅನತಿಮಹದ

ದಿನಹಂಔದಿಂದ

ಂದ

ನಿದಿಾಶಿ

ಕಹರ್ಹಧಿ,

ಐದ

ಯ ಶಖಳಶಿಯಥ ಳಗಥ ೂಣಾಗಥ ಳಿಷಫಥೇಔ ,
iv. ವಿಮೆಮನಕು ಕೆ ಳುಲಕ ಅಸಯತೆಮಕ ಭಕಂದಕರಿದಿದೆಯೆಂದಕ ತೃಪ್ಪಿಔಯವ್ಹದ ುಯಹವ್ೆ ಷಲ್ಲಾಷಫೆೀಔಕ:
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ

ವಿಭಹ

ಷಂಸ್ಥಥಗಥ

ತನನ

ವಿಮೆ

ಕಥ ಳಳಲ

ಇಯ 

ಅಸಾತಥಮ

ಭ ಂದ ರಿದಿದಥಯೆಂದ ತೃಪಿುಔಯವಹದ ುಯವಥಮನ ನ ಷಲ್ಲಾಷಫಥೇಔ . ವಿಭಹದಹಯನ ಆಯಥ ೇಖಮು
ತೃಪಿುಔಯವಹಗಿಯ ುದಲಾದಥ ಸಣಕಹಸಿನ ಆದಹಮ ಭತ ು ನಥೈತಿಔತಥಖಳಂತಸ ಇತಯಥ ಅಂವಖಳು
ಖಣನಿೇಮವಹಗಿ ಸದಗಥಟಿಿಯಫಹಯದ .
v. ಖಡಕುಮಿೀರಿದ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂಖಳನಕು ಫಡಿಸ ಷಮೆೀತ ಹತ್ತಷಕುದಕ: ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಖಡ ು
ಮೇರಿದ ಎರ್ಹಾ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನ ನ ಅುಖಳ ಖಡ ು ದಿನಹಂಔದಿಂದ ುನಶ್ಥಚೇತನಗಥ ಳಿಷ 
ದಿನಹಂಔದಯಥಗಿನ ಅಧಿಗಥ ಫಡಿಸ ಷಮೆೇತ ಹತಿಷ ುದ ಅಖತಮ.
vi. ಫಹಕ್ರ ಸಹಲದ ಹತ್ತ: ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೇರ್ಥ ಮಹುದಥೇ ಸ್ಹಲದ ಮೊತುನ ನ
ಭಯ ಹವಿತ ಷ ುದ

ಫಹಕ್ಟ ಇದದಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಮಹುದಥೇ ರಿೇತಿಮ ಋಣದ ಸಿಥತಿಮನ ನ

ಹಥ ಂದಿದದಲ್ಲ,ಾ ಅದನ ನ ಔ ಡ ಹತಿಷಫಥೇಔ .
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ಫಸಕವುಃ ುನುಃಶೆಿೀತನದ ಷಂದಬಯದಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ ಭಯಕವಿಮೆ ಭಹಡಲಕ ಅಸಯತೆಯ್ದಯಕುದಕೆು
ಅಖತಯವಿಯಕ ುಯಹವ್ೆಮಕ ಮೆೀಲ್ಲನ ಶಯತಕಿಖಳಲ್ಲಾ ಅತಯಂತ ಭಸತಾದಹಿಗಯಫಸಕದಕ. ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ
ಭಯ ವಿಮೆ ಭಹಡಿಷ ವಹಖ ಕಥ ೇಯರ್ಹಖ  ುಯಹವಥಖಳು ಆ ಮಮಕ್ಟುಔ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಷನಿನವಥೇವಖಳ ಮೆೇರ್ಥ
ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಂದ ಅತಿ ಷಣಣ ಕಹರ್ಹಧಿಗಥ ಅನತಿಮ ಸಿಥತಿಮಲ್ಲಾದದಲ್ಲಾ, ವಿಭಹಗಹಯ
ಷಂಸ್ಥಥಮ ವಿಭಹದಹಯನಿಂದ ತಹನ ಉತುಭ ಆಯಥ ೇಖಮದಿಂದಿಯ ುದಹಗಿ ಂದ ಷಯಳ ಹಥೇಳಿಕಥಯಂದನ ನ
ಭಹತಯ ಕಥ ೇಯಫಸ ದ .
ಆದಯಥ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಗಥ ಕಥಲು ಷನಿನವಥೇವಖಳಲ್ಲಾ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಥಮ ಅಥವಹ ವಿಮೆ ಕಥ ಳಳಲ
ಅಸಾತಥಯಿಯ ುದಕಥು ುಯಹವಥಮ ಅಖತಮವಿಯಫಸ ದ .
i.

ಅಂತಸ ಂದ

ಷನಿನವಥೇವದಲ್ಲಾ ಅನ ಖಯಸ ಕಹರ್ಹಧಿಮ

ಭ ಗಿದ

ದಿೇಗಾ ಕಹಲವಹಗಿದ ದ,

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅನತಿಮ ಸಿಥತಿಮಲ್ಲಾ ಂದ ಶಾದ ಕಹಲವಥೇ ಔಳ್ಥದಿಯಫಸ ದ .
ii. ಇನಥ ನಂದ
ತಥ ಂದಯಥಮ

ಷನಿನವಥೇವದಲ್ಲಾ ವಿಭಹಗಹಯನಿಗಥ ವಿಭಹದಹಯನ ಆಯಥ ೇಖಮ ಅಥವಹ ಇನಹಮುದಥೇ
ಇಯ ುದಥಂದ

ಷಂವಮ ಡ ುದಕಥು ಕಹಯಣವಿಯ ುದ . ವಿಮೆಮ ಮೊತುು

ಅಥವಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭ ಕಫಥರ್ಥಮ ಮೊತುು ದಥ ಡಸದಹಗಿದದಲ್ಲಾ ಹಥ ಷದಹಗಿ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಥ
ಷಸ ಅಖತಮವಿಯಫಸ ದ .
ಹಲ್ಲಸಿಮ ುನುಃಶ್ಥಚೇತನ ಭಹಡ ವಹಖ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಆ ಉದಥದೇವಕಹುಗಿ ಫಸ ದಥ ಡಸ ಮೊತುನ ನ (ಫಹಕ್ಟ
ಇಯ  ಪಿಯೇಮಮಂಖಳು ಭತ ು ಅುಖಳ ಫಡಿಸ) ಹತಿಷ  ಅಖತಮವಿಯ ುದರಿಂದ, ಯತಿ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ
ಸಳ್ಥಮ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ುನುಃಶ್ಥಚೇತನ ಭಹಡ ುದ ಳಿತಥ ೇ ಅಥವಹ ಹಥ ಷ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಕಥ ಳುಳುದ
ಉತುಭವೊೇ ಎಂದ ನಿಧಾರಿಷಫಥೇಔ . ುನುಃಶೆಿೀತನು ಹೆಚಿಿನ ಫಹರಿ ಹೆಚಕಿ ಲ್ಹಬಕಹರಿ ಏಕೆಂದಯೆ ಹೆ ಷ
ಹಲ್ಲಸಿಮನಕು ಕರಿೀದಿಷಕುದೆಂದಯೆ ುನುಃಶೆಿೀತನ ಡಿಷಕ ದಿನಹಂಔದಂದಕ ಆಗಯಕ ಮಸಿ್ನ ಆಧಹಯದ
ಮೆೀಲ್ೆ ಇನ ು ಹೆಚಿಿನ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ದಯನಕು ಹತ್ತಷ ಫೆೀಕಹಖಕತಿದೆ.
a) ಹಲ್ಲಸಿ ುನುಃಶೆಿೀತನಗೆ ಳಿಷಕ ಔರಭಖಳು
ಈಖ ನಹು ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ುನಶ್ಥಚೇತನಗಥ ಳಿಷಫಸ ದಹದ ಕಥಲು ರಿೇತಿಖಳನ ನ ನಥ ೇಡಥ ೇಣ.
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಅನತಿ ಹಥ ಂದಿದ ಂದ
ದಿನಹಂಔದಿಂದ

ನಿದಿಾಶಿ

ಅಧಿಯಳಗಥ

ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಅದಯ ಮೊದಲ ಹತಿಷದಿಲಾದ
(ಷ ಭಹಯ

5

ಶಾಖಳು)

ಇದದಯಥ

ಅದನ ನ

ುನಶ್ಥಚೇತನಗಥ ಳಿಷಲ ಸ್ಹಧಮ.
i.

ಸಹಭಹನಯ ುನಶೆಿೀತನ

ತ ಂಫಹ ಷಯಲ ಯ ದ ುನಶ್ಥಚೇತನವಥಂದಯಥ ಫಹಕ್ಟ ಇಯ  ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುಖಳನ ನ ಅುಖಳ
ಫಡಿಸಖಳ ಷಮೆೇತ ಹತಿಷ ುದ . ಇದನ ನ ಸ್ಹಭಹನಮ ುನಶ್ಥಚೇತನ ಎಂದ ಹಥಷರಿಷರ್ಹಗಿದಥ, ಹಹಖ
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ಹಲ್ಲಸಿಮ

ವಯಣಹಖತಿಮ ಭೌಲಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದಹಖ ಇದನ ನ ಕಹಮಾಯ ಕಥು ತಯಫಸ ದ .

ವಿಭಹಗಹಯನ

ಉತುಭ

ಆಯಥ ೇಖಮದ

ಘೀ ೇಶಣಥಗಹಗಿ

ಅಥವಹ

ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ

ರಿೇಕ್ಷಥಮಂತಸ

ಇನಹಮುದಹದಯ ಯ ದಲ್ಲಾ ವಿಮೆಮನ ನ ಕಥ ಳುಳ ಅಸಾತಥಮ ುಯಹವಥಗಹಗಿ ಕಥ ೇಯಫಸ ದ .
ii. ವಿಶೆೀಶ ುನಶೆಿೀತನ
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭ ಯ ಶಾಖಳಿಗಿಂತಲ

ಔಡಿಮೆ ಷಭಮ ಚಹಲ್ಲುಮಲ್ಲಾದ ದ ಇನ ನ ಔನಿಶಠ ವಯಣಹಖತಿಮ

ಭೌಲಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಲಾದಥ ಇದಹದಖ (ಅಂದಯಥ ಷಂಖಯಸವಹಗಿಯ  ಮೇಷಲ ಅಥವಹ ನಖದ ಭೌಲಮು
ಅತಮಲವಹಗಿದ ದ) ಆದಯಥ ಅನತಿಮ ಕಹರ್ಹಧಿಮ ದಿೇಗಾವಹಗಿದಹದಖ ಏನ ಭಹಡ ುದ ?, ಎಂದಯಥ
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೊದಲ ಹತಿಷದಿಲಾದ ಪಿಯೇಮಮಂನ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಂದ ಶಾ ಅಥವಹ ಹಥಚಿಚನ
ಕಹರ್ಹಧಿಮ ನಂತಯ ುನಶ್ಥಚೇತನಕಥು ಫಂದಯಥ.
ಅದನ ನ ುನಶ್ಥಚೇತನಗಥ ಳಿಷಲ ಂದ ದಹರಿ ಎಂದಯಥ ವಿಶ್ಥೇಶ ುನಶ್ಥಚೇತನ ಎಂಫ ಂದ ಯೇಜನಥ
(ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಈ ಯೇಜನಥಮ ಬಹಯತಿೇಮ ಜಿೇ ವಿಭಹ ನಿಖಭದಲ್ಲಾ ಯಚಲ್ಲತವಹಗಿದಥ). ಈ
ಯೇಜನಥಮಲ್ಲಾ ಅದ ಂದ ಹಥ ಷ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಫಯಥದಂತಥ ಇಯ ತುದಥ, ಹಹಖ

ಅದಯ ಹಯಯಂಬದ

ದಿನಹಂಔು ಅನತಿ ಹಥ ಂದಿದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಹಯಯಂಬವಹದ ಭ ಲ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಎಯಡ ಶಾಖಳ
ಳಗಥ ಇಯ ತುದಥ. ಹಲ್ಲಸಿಮ ರಿಔಾತಥಮ ದಿನಹಂಔು ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಕಥ ಳುಳ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಕಥಲು
ಜಿೇಖಳಿಗಥ ಅನಾಯಿಷ ಂತಥ ಭ ಲ ನಿಖದಿತ ಕಹರ್ಹಧಿಮನ ನ ಮೇಯ ಂತಿಲಾ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಭ ಲ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ 40 ಶಾ ಮಸ್ಹ್ದಹಖ ಕಥ ಂಡ ಕಥ ಂಡಿದದಯಥ ಹಹಖ

42 ಶಾವಹದಹಖ

ಹಥ ಷ ಹಯಯಂಬದ ದಿನಹಂಔು ನಿಖದಿಮಹದಯಥ, ವಿಭಹದಹಯನಿಗಥ 60 ಶಾ ಮಸ್ಹ್ದಹಖ ಹಲ್ಲಸಿಮ
ಅಧಿಮ

ಭ ಗಿಮ  ಅಖತಮವಿಯ ುದರಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕಹರ್ಹಧಿಮನ ನ ಈಖ ಇತುರಿಂದ

ಸದಿನಥಂಟಕಥು ಇಳಿಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ. ಆ ಷನಿನವಥೇವದಲ್ಲಾ ಹಥ ಷ ಭತ ು ಸಳ್ಥಮ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ನಡ ವಿನ
ಅಂತಯದ ಮೊತುನ ನ ಫಡಿಸಮ ಷಮೆೇತ ಹತಿಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.
iii. ಸಹಲ ಹಹಖ ುನಶೆಿೀತನ
ುನಶ್ಥಚೇತನಕಥು ಇನ ನ ಭ ಯನಥೇ ವಿಧಹನವೊಂದ

ಎಲ್ಐಸಿ ಭತ ು ಇತಯಥ ಷಂಸ್ಥಥಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ

ಲಬಮವಿದ ,ದ ಅದಯಲ್ಲಾ ಸ್ಹಲ ಭತ ು ುನಶ್ಥಚೇತನ ಔ ಡಿಯ ತುದಥ. ಇದ ಕಥೇಲ ುನಶ್ಥಚೇತನ ಭಹತಯಲಾದಥ
ವಹಷುವಹಗಿ ಅದಯಲ್ಲಾ ಎಯಡ ಮಹಹಯಖಳಿಯ ತುವಥ:
 ಏಔಕಹಲ್ಲಔವಹಗಿ ಸ್ಹಲದ ನಿೇಡ ವಿಕಥ, ಭತ ು
 ಹಲ್ಲಸಿಮ ುನಶ್ಥಚೇತನ
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ಫಹಕ್ಟಯಿಯ  ಪಿಯೇಮಮಂ ಭತ ು ಅುಖಳ ಫಡಿಸಖಳನ ನ ಸ್ಹಭಹನಮ ುನಶ್ಥಚೇತನದಲ್ಲಾ ಭಹಡ ಂತಥಯೆೇ
ರ್ಥಔುಹಹಔರ್ಹಖ ತುದಥ. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗಥ ುನಶ್ಥಚೇತನದ ದಿನಹಂಔದಂದ
ಅಸಾವಿಯ 

ಸ್ಹಲದ

ಮೊತುನ ನ

ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.

ಉದಥದೇವಖಳಿಗಹಗಿ ಅಖತಮವಿಯ  ಯಭಹಣದ ಮೊತುವಥಂದ

ಈ

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ

ಸ್ಹಲನ ನ

ುನಶ್ಥಚೇತನದ

ಫಳಷಫಸ ದ . ಸ್ಹಲದ ಮೊತುದಿಂದ

ಫಹಕ್ಟಯಿಯ  ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುಖಳು ಭತ ು ಅುಖಳ ಮೆೇಲ್ಲನ ಫಡಿಸಖಳಿಗಹಗಿ ಷರಿ ಹಥ ಂದಿಸಿದ
ನಂತಯ ಇನ ನ ಉಳಿದಿದದಲ್ಲಾ ಆ ಮೊತುನ ನ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗಥ ಹತಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ನಿಷ್ಂವಮವಹಗಿ
ಸ್ಹಲ ಭತ ು ುನಶ್ಥಚೇತನದ ಸ್ೌಲಬಮು ುನಶ್ಥಚೇತನದ ದಿನದಂದ

ವಯಣಹಖತಿಮ ಮೊತುನ ನ

ಹಥ ಂದಿಯ  ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗಥ ಭಹತಯ ನಿೇಡರ್ಹಖ ುದ .
iv. ಔಂತ್ತನ ಭ ಲಔ ುನಶೆಿೀತನ
ಅಂತಿಭವಹಗಿ ನಭಗಥ ಔಂತಿನ ಭ ಲಔ ುನಶ್ಥಚೇತನದ ಅಕಹವವಿದ ದ, ಈ ಸ್ೌಲಬಮನ ನ
ಫಹಕ್ಟಯಿಯ  ಪಿಯೇಮಮಂನ ಮೊತುನ ನ ಂದ
ರಿಸಿಥತಿಮಲ್ಲಾಯ  ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗಥ ಹಹಖ
ನಿೇಡಲ

ಬಹರಿೇ ಮೊತುದಲ್ಲಾ ಹತಿಷಲ

ವಿಶ್ಥೇಶ ುನಶ್ಥಚೇತನದ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾಮ

ಸ್ಹಧಮವಿಲಾದ
ುನಯ ಜಿೆೇನ

ಸ್ಹಧಮವಿಲಾದರಿಗಥ ನಿೇಡರ್ಹಖ ುದ . ಇಂತಸ ಷನಿನವಥೇವಖಳಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುದ

ಫಹಕ್ಟಯಿಯ 

ಮೊತುನ ನ

ಸ್ಹಭಹನಮ

ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ

ಸ್ಹಭಹನಮ

ುನಶ್ಥಚೇತನ

ಯೇಜನಥಮಲ್ಲಾ

ಭಹಡಿದಂತಥಯೆೇ ರ್ಥಔು ಹಹಔರ್ಹಖ ುದ .
ಹತಿಭಹಡ  ಔಯಭದ (ತಥೈಭಹಸಿಔ ಅಥವಹ ಅಧಾವಹಷ್ಟ್ಾಔ) ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥ ಡಥದ
ಮಕ್ಟುಮ

ಂದ

ಅಧಾವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಅಥವಹ ಎಯಡ

ತಥೈಭಹಸಿಔ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನ ನ ಹತಿಷ

ಫಥೇಕಹಖಫಸ ದ . ಉಳಿದ ಫಹಕ್ಟಯಿಯ  ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಮೊತುನ ನ ಭ ಂದಿನ ಎಯಡ ಶಾಖಳ
ಅಥವಹ ಹಥಚಿಚನ ಕಹಲ ಹತಿಷಫಥೇಕಹದ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಜಥ ತಥಗಥ ಆಮಹ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಖಡ ು
ದಿನಹಂಔಖಳಂದ ಔಟ ಿ ಹಹಗಥ ಸಯಡರ್ಹಖ ತುದಥ. ಇದಯಲ್ಲಾ ಯಷ ುತ ಹಲ್ಲಸಿ ವಹಷ್ಟ್ಾಕಥ ೇತ್ದ ಶಾ
ಹಹಖ

ನಂತಯದ ಎಯಡ

ೂಣಾ ಹಲ್ಲಸಿ ವಹಷ್ಟ್ಾಕಥ ೇತ್ಖಳು ಸ್ಥೇರಿಯ ತುವಥ. ುನಶ್ಥಚೇತನದ

ವಥೇಳ್ಥಮಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಮಹುದಥೇ ಫಹಕ್ಟಯಿಯ  ಸ್ಹಲ ಇಯಔ ಡದ ಎಂದ ಂದ ಶಯತ ು
ವಿಧಿಷರ್ಹಖಫಸ ದ
ಭಕಕಯ ವಿಶಮ
ಅನತಿಗಥ ಂಡಿಯ  ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ುನಶ್ಥಚೇತನಗಥ ಳಿಷ ುದನ ನ ಜಿೇ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಷಕ್ಟಯಮವಹಗಿ
ರ್ಪಯೇತಹ್ಹಿಷಲ ಯಮತಿನಷ ತಹುಯಥ, ಏಕಥಂದಯಥ ಅನತಿ ಸಿಥತಿಮಲ್ಲಾಯ  ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ವಿಭಹಗಹಯಯ
ಅಥವಹ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಇಫಫರಿಖ ಔಮಭ ಳಿತನ ನ ಭಹಡಫಸ ದ .
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3. ಭಕಟಕಿಗೆ ೀಲಕ ಹಹಔಲಕ ನಿಫಯಂಧ ನಿಫಂಧನೆಖಳು
ಬಹಯತಿೇಮ ವಿಭಹ ಕಹಯಿದಥ (ವಿಬಹಖ 113) ಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಇಯ  ಭ ಕಮ ನಿಫಂಧನಥಖಳಲ್ಲಾ ಇಯ  ಂದ
ಸ್ೌಲಬಮು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗಥ ಅಯ ತಭಭ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಷಕ್ಟಯಮವಹಗಿಡಲ ಸ್ಹಧಮವಹಖದಥ ಇದದಯ ಔ ಡ
ಭ ಂದಿನ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನ ನ ಹತಿ ಭಹಡ  ಭ ಲಔ ಕಥಲು ಯಯೇಜನಖಳು ಸ್ಥೇರಿಕಥ ಳುಳುದಕಥು
ಆಷಪದ ನಿೇಡ ತುದಥ. ಇಲ್ಲಾ ಅನಾಮವಹಖ  ತಔಾವಥೇನಥಂದಯಥ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗಥ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ
ಷಂಖಯಸವಹಗಿಯ  ನಖದ ಭೌಲಮದ ಮೆೇರ್ಥ ಸಕ್ಟುಯ ತುದಥ ಎಂದ .
ಹೀಗೆ ಬಹಯತದಲ್ಲಾನ ಕಹನ ನಕ ಷತತವ್ಹಗ ಔನಿಶಠ ಭ ಯಕ ಶಯಖಳ ಕಹಲ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಮತಿನಕು
ಹತ್ತಸಿದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಂದಕ ಖ್ಹತರಿಮಹದ ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಭೌಲಯವಿಯಕ ಹಹಗೆ ಅನಕಔ ಲ ಭಹಡಿದೆ.
ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ವಯಣಹಖತಿಮಲ್ಲಾ ಪಿಷದಥ ಇದದಲ್ಲ,ಾ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಷಕ್ಟಯಮವಹಗಿ ಭ ಂದ ರಿಮ ತುದಥ, ಆದಯಥ
ಔಡಿಮೆ ಹತಿಸಿದ ಭೌಲಮದ ಯ ದಲ್ಲಾ. ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಫಂಧನಥಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಕಹನ ನಿನ ಯಕಹಯ
ನಿಖದಿಡಿಸಿದ ವಯಣಹಖತಿಮ ಭೌಲಮಗಿಂತಲ ಹಥಚ ಚ ಉದಹಯವಹಗಿಯ ತುವಥ.
a) ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಭೌಲಯಖಳು
ಜಿೇ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಸತಿುಯ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಇಯ  ಂದ
ವಯಣಹಖತಿಮ ಭೌಲಮಖಳನ ನ ಟಿಿ ಭಹಡ ತುದಥ ಹಹಖ

ನಕಹಸ್ಥಮ

ವಿವಿಧ ಗಟಿಖಳಲ್ಲಾ

ವಯಣಹಖತಿಮ ಭೌಲಮಖಳನ ನ ಖ ಣಿಷಲ

ಫಳಷ  ವಿಧಹನನ ನ ತಥ ೇರಿಷ ತುದಥ. ಈ ಷ ತಯು ವಿಮೆಮ ವಿಧ, ಯೇಜನಥ, ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮಷ ್
ಹಹಖ

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಷ  ಕಹರ್ಹಧಿಖಳನ ನ ಖಣನಥಗಥ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳತುದಥ.

ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ವಯಣಹಖತಿ ಭಹಡಿದಹಖ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಕಥೈಗಥ ಫಯ  ನಿಜವಹದ ನಖದಿತ ಯಭಹಣು
ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ನಿದಥೇಾಶ್ಚಸಿದ ವಯಣಹಖತಿಮ ಭೌಲಮದ ಮೊತುಕ್ಟುಂತಲ ಭಿನನವಹಗಿಯಫಸ ದ .
ಇದಕಥು ಕಹಯಣ ಹತಿಸಿದ ಹಥಚ ಚರಿ ಮೊತುಖಳು, ರ್ಹಬಹಂವಖಳು (ಫಥ ೇನಷೆಳು) ಅಥವಹ
ಶ್ಥೇಕಯಣಥಗಥ ಂಡಿಯ  ರ್ಹಬಹಂವಖಳು (ಡಿವಿಡಥಂಡೆಳು), ಭ ಂಖಡ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಖಳು ಅಥವಹ
ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಷ ಲ್ಲಾನ ಅಂತಯಖಳು, ಇತಹಮದಿ. ಇುಖಳ ಕಹಯಣದಿಂದ ಷಂಖಯಸಗಥ ಂಡ ನಖದ
ವಯಣಹಖತಿಮ ಭೌಲಮಕಥು ಸ್ಥೇಾಡಥಖಳು ಅಥವಹ ಅದರಿಂದ ತಥಗಥಮ ವಿಕಥಖಳು ಉಂಟಹಖಫಸ ದ .
ಆದದರಿಂದ

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ

ಕಥ ನಥಮಲ್ಲಾ

ಡಥಮ 

ಮೊತುು

ನಿಾಳ

ಭೌಲಮವಹಗಿಯ ತುದಥ. ವಯಣಹಖತಿಮ ಭೌಲಮು ಹತಿಷರ್ಹದ ಭೌಲಮದ ಂದ

ವಯಣಹಖತಿಮ
ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ

ಭೌಲಮವಹಗಿಯ ತುದಥ.
ಹತಿಷರ್ಹಗಿಯ 

ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ

ಂದ

ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ

ಯಭಹಣವಹಗಿ

ದಥ ಯಥತಿಯ 

ವಯಣಹಖತಿಮ ಭೌಲಮನ ನ “ಖಹತರಿಡಿಸಿದ ವಯಣಹಖತಿಮ ಭೌಲಮ” ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
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b) ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೀಲ್ೆ ಸಹಲಖಳು
ನಖದ ಭೌಲಮನ ನ ಷಂಖಯಹಿಸಿಕಥ ಳುಳ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಇಯ  ಂದ ನಿಫಂಧನಥಮ
ಯಕಹಯ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗಥ ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಖದ ಭೌಲಮನ ನ ಸ್ಹಲಕಥು ಜಹಮೇನಿನ ಯ ದಲ್ಲಾ ಫಳಸಿ
ವಿಭಹಗಹಯ ಷಂಸ್ಥಥಯಿಂದ ಸ್ಹಲನ ನ ಡಥಮಲ ಸಔ ು ಇಯ ತುದಥ. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೇಲ್ಲನ ಸ್ಹಲದ
ಮೊತುನ ನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಯಣಹಖತಿಮ ಭೌಲಮದ ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ (ಅಂದಹಜ 90%)
ಸಿೇಮತವಹಗಿಯ ತುದಥ. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ತನನದಥೇ ಖಹತಥಯಿಂದ ಈ ಸ್ಹಲನ ನ ಡಥಮ ತಹುನಥ ಎಂದ
ಖಭನಸರಿಸಿ. ಆತ ಅಥವಹ ಆಕಥಮ ಈ ಮೊತುನ ನ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ವಯಣಹಖತಿ ಭಹಡಿ ಔ ಡ
ಡಥಮಲ ಅಸಾಯಹಗಿಯ ತಿುದದಯ .
ಆದಯಥ ಆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಯದ ದ ಭಹಡಫಥೇಕಹಖ ತಿತ ು. ಅದಯ ಫದಲ ಸ್ಹಲ
ಡಥಮ ುದರಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಕಥೇಕ್ ತನಥ ನಡನಥಯೆೇ ಇರಿಸಿಕಥ ಂಡ ಅದನ ನ ತಿನನಲ ಔ ಡ
ಸ್ಹಧಮವಹಖ ುದ . ಸ್ಹಲದ ಕಹಯಣದಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗಥ ಷ ಲಬವಹಗಿ ಧನೂ ಸಿಔುಂತಹಗಿ
ವಿಮೆಮನ ನ ಔ ಡ ಷಕ್ಟಯಮವಹಗಿರಿಷಲ ಸ್ಹಧಮವಹಖ ತುದಥ. ನಿಭಭ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ತ ತಹಾಗಿ ಸಣ ಫಥೇಕ್ಟದದಲ್ಲಾ
ಅರಿಗಥ ನಿೇು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೇರ್ಥ ಸ್ಹಲನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಲ ಶ್ಚಪಹಯಷ ಭಹಡಫಸ ದ , ಹಹಖ

ಆ

ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಅಯನ ನ ನಿೇು ನಿಭಭ ಗಹಯಸಔಯಹಗಿ ಉಳಿಸಿಕಥ ಳಳಲ ಫಸ ದ .
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೇಲ್ಲನ ಸ್ಹಲು ಸ್ಹಭಹನಮ ವಹಣಿಜಮ ಸ್ಹಲದಿಂದ ಎಯಡ ವಿಶಮಖಳಲ್ಲಾ ಭಿನನವಹಗಿಯ ತುದಥ:
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೀಲ್ಲನ ಸಹಲ

ವ್ಹಣಿಜಯ ಸಹಲ

ಸಹಲ ಭಯಕಹತ್ತಷಲಕ ಮಹುದೆೀ ಕಹನ ನಕಫದಿ ಫಹಧಯತೆ ವಹಣಿಜಮ
ಇಯಕುದಿಲಾ:

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗಥ

ಸ್ಹಲ

ಭಯ ಹತಿಷಲ

ಸ್ಹಲು

ಸ್ಹಲದಹಯ

ಸ್ಹಲಗಹಯಷಂಫಂಧನ ನ

ಕಹನ ನ ಫದಧ ಫಹಧಮತಥ ಇಯ ುದಿಲಾ. ಅಯ ಸ್ಹಲದ ೂಣಾ ಫಥಳ್ಥಷ ತುದಥ,

ಹಹಖ

ಬಹಖ

ಕಹನ ನ ಫದಧವಹಗಿ

ಅಥವಹ

ಕಹಲದಲ್ಲಾಮಹದಯ

ಂದ

ಅಂವನ ನ

ಭಹತಯ

ಭಯ ಹತಿಷಫಸ ದ .

ಮಹ ಸ್ಹಲಗಹಯನ

ಸ್ಹಲನ ನ ತಹನ ಡಥದ ಸ್ಹಲದ ಮೊತುನ ನ

ತಿೇರಿಷದಿದದಲ್ಲಾ ವಿಭಹಗಹಯಯ ತಿೇರಿಷಫಥೇಕಹದ ಮೊತು ಹಹಖ
ಅದಯ

ಫಡಿಸಮ

ಮೊತುಖಳನ ನ

ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಅದಯಲ್ಲಾ

ಸ್ಹಲದಹತನಿಗಥ ಫಡಿಸಮ ಷಮೆೇತ

ಯಯೇಜನ ಹಿಂದಿಯ ಗಿಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.

ಮೊತುದಿಂದ ಔಳ್ಥದ ಉಳಿದಿಯ  ಸಣನ ನ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗಥ
ನಿೇಡ ತಹುಯಥ.
ಮಹುದೆೀ ರಿೀತ್ತಮ ಸಹಲ ಭಯಕಹತ್ತಷಕ ಯೀಖಯತೆಮ ಸ್ಹಲದಹಯಯ
ತಹಷಣೆಮ ಅಖತಯವಿಯಕುದಿಲಾ:
ವಿಭಹಗಹಯಯ

ತಭಭ

ಸ್ಹಲಗಹಯಯ
ಧನನ ನ

ಸ್ಹಲವಹಗಿ ಯೇಖಮತಥಮ
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ಔ ಲಂಔ ಶವಹಗಿ
ಭಯ ಹತಿಷ 
ತಹಷಣಥ

ನಿೇಡ ುದಿಲಾವಹದದರಿಂದ,

ಸ್ಹಲಗಹಯನ

ಸ್ಹಲಕಹುಗಿ

ಅಜಿಾ ನಡಥಷ ತಹುಯಥ.

ನಿೇಡಿದಹಖ ಸ್ಹಲಗಹಯನ ಭಯ ಹತಿಷ  ಯೇಖಮತಥಮ ಫಗಥೆ
ಮಹುದಥೇ

ರಿೇತಿಮ

ತಹಷಣಥಮ

ಅಖತಮವಿಯ ುದಿಲಾ.

ವಿಭಹಗಹಯಯ ಸ್ಹಲದ ಮೊತುು ಅಸಾತಥಮ ಯಭಹಣನ ನ
(ಮೆೇರ್ಥ ತಿಳಿಸಿಯ ಂತಥ ವಯಣಹಖತಿಮ ಭೌಲಮದ ಶ್ಥೇಔಡಹ 90
ಯಶ ಿ) ಮೇಯದಿಯ ಂತಥ ಭಹತಯ ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಂಡಯಥ ಸ್ಹಔ .
ಷಸಜವಹಗಿ ವಿಭಹಗಹಯಯ ತಭಭ ನಿೇತಿಮಂತಥ ಇಂತಸ ಸ್ಹಲಖಳ ಮೆೇಲ್ಲನ ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು
ಶಯತ ುಖಳನ ನ ಕಹಲ ಕಹಲಕಥು ನಿಧಾರಿಷಲ

ಸಔುನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತಹುಯಥ. ಈ ಸ್ಹಲದ ಮೊತುದ

ಭಂಜ ಯಹತಿಗಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಜಹಮೇನಹಗಿ ಇರಿಸಿಕಥ ಂಡಿಯ  ಕಹಯಣದಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ
ವಿಭಹಗಹಯಯ ಯವಹಗಿ ನಿಯೇಜಿಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ವಿಮೆ ಹಥ ಂದಿಯ ಯ ಸ್ಹವಿನ
ನಂತಯ

ಸಣನ ನ

ಡಥಮಲ

ಮಹರಿಗಹದಯ

ನಥ ಮನಿಮಹಗಿ

ಹಥಷರಿಸಿದಲ್ಲಾ,

ಮೆೇಲ್ಲನಂತಥ

ನಿಯೇಜಿಸಿದ ಕಹಯಣದಿಂದ ನಹಭನಿದಥೇಾವನು ಯದಹದಖ ುದಿಲಾ.
ವಿಮೆಗಹಯಯ ಆಷಕ್ಟುಮ ಭಟಿಿಗಥ ಭಹತಯ ನಥ ಮನಿಮ ಸಕ್ಟುನ ಮೆೇರ್ಥ ರಿಣಹಭ ಕಹಣಿಷ ತುದಥ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಅಜ ಾನ್ ಂದ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಕಥ ಂಡ ಕಥ ಂಡನ . ಅದಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ
ನಿೇಡಫಥೇಕಹಖ  ಟ ಿ ಭಯಣ ರಿಹಹಯು 2.5 ಲಕ್ಷ ಯ ಹಯಿಖಳು. ಅಜ ಾನನ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೇಲ್ಲನ
ಸ್ಹಲದ ಫಹಕ್ಟಯಿಯ  ಮೊತು ಭತ ು ಫಡಿಸಮ ಮೊತುಖಳು ಸ್ಥೇರಿ ಟ ಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಯ ಹಯಿಖಳು.
ಆದದರಿಂದ ಅಜ ಾನ್ ಸ್ಹವಿಗಿೇಡಹದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ನಥ ಮನಿಗಥ ಉಳಿದಿಯ  1 ಲಕ್ಷ ಯ ಹಯಿಖಳನ ನ
ಡಥಮ  ಅಸಾತಥ ಇಯ ತುದಥ.
ವಿಭಹಗಹಯಯ

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೇಲ್ಲನ ಸ್ಹಲಖಳಿಗಥ ಫಡಿಸ ವಿಧಿಷ ತಹುಯಥ, ಹಹಖ

ಫಡಿಸಮನ ನ ಅಧಾವಹಷ್ಟ್ಾಔವಹಗಿ ಅಥವಹ ವಹಷ್ಟ್ಾಔವಹಗಿ ಹತಿಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ. ಫಡಿಸ ಮೊತುಖಳನ ನ
ಹತಿಷದಥ ಇದದಲ್ಲಾ ಅುಖಳನ ನ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಸ್ಹಲದ ಮೊತುಕಥು ಸ್ಥೇರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನ ನ ಷಭಮಕಥು ಷರಿಮಹಗಿ ಹತಿಷ ತಿುದದಯಥ ಹಹಖ
ಅದಯಲ್ಲಾ ಷಂಖಯಸವಹಗಿಯ  ನಖದ
ಸ್ಹಕಹಖ ತುದಥ. ಆದಯಥ ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಷಕ್ಟಯಮವಹಗಿದದಯಥ,

ಭೌಲಮು ಸ್ಹಲ ಭತ ು ಅದಯ ಫಡಿಸಖಳನ ನ ಹತಿಷಲ
ಅನತಿಮ ಸಿಥತಿಗಥ ಹಥ ೇಗಿದದಲ್ಲಾ ಹಹಖ

ಮೊತುಖಳನ ನ ಹತಿಷದಥ ಇದದಲ್ಲಾ, ಹಲ್ಲಸಿಮ ಸ್ಹಲದ ಮೊತು ಹಹಖ
ಸ್ಥೇರಿ (ಟ ಿ ಸ್ಹಲದ ಮೊತು) ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಖದ ಭೌಲಮ
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ಹಥ ಷ ಪಿಯೇಮಮಂ

ಅದಯ ಫಡಿಸಮ ಮೊತುಖಳು

ತಲ ಹಥಚಹಚಖ ತುದಥ.

ಷಸಜವಹಗಿ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಇಂತಸ ರಿಸಿಥತಿಮನ ನ ತಲ ಲ ಅಕಹವ ನಿೇಡರ್ಹಖ ುದಿಲಾ. ಇಂತಸ
ರಿಸಿಥತಿಗಥ ಫಯ  ಸ್ಹಔಶ ಿ ಭ ಂಚಿತವಹಗಿಯೆೇ, ವಿಭಹಗಹಯಯ
ಯಕ್ಟಯಯೆಮನ ನ

ಹಯಯಂಭಿಷ ತಹುಯಥ.

ಷಾತ ುಸ್ಹಾಧಿೇನ

ಷಾತ ುಸ್ಹಾಧಿೇನ ಔಯಭ ವಥಂಫ

ಔಯಭನ ನ

ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳ

ಭ ನನ

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗಥ ಷ ಚನಥ ಕಥ ಡಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ. ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಯದ ದಗಥ ಳಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಹಹಖ ಯಷ ುತ
ಇಯ 

ನಖದ

ಭೌಲಮದ

ಷರಿಹಥ ಂದಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.

ಮೊತುನ ನ
ಮಹುದಥೇ

ಫಹಕ್ಟಯಿಯ 
ಉಳಿದ

ಸ್ಹಲ

ಮೊತುವಿದದಲ್ಲಾ

ಭತ ು

ಫಡಿಸಮ

ಅದನ ನ

ಮೊತುಖಳಿಗಥ

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗಥ

ಹತಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
4. ವಿಶೆೀಶ ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಫಂಧನೆಖಳು ಭತಕಿ ಡಂಫಡಿಕೆಖಳು
a) ನಹಭನಿದೆೀಯವನ
i.

ನಹಭನಿದೆೀಯವನ ಎಂದಯಥ ವಿಮೆಮ ಮೊತುನ ನ ತಭಭ ಸ್ಹವಿನ ನಂತಯ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ
ಮಹರಿಗಥ ಹತಿಷಫಥೇಕಥಂದ ವಿಭಹದಹಯಯ ಯಸ್ಹುಪಿಷ  ಕ್ಟಯಯೆ.

ii. ವಿಭಹದಹಯಯ ಂದಕ ಅಥವ್ಹ ಹೆಚಕಿ ಯಕ್ರಿಖಳನಕು ನಥ ಮನಿಖಳನಹನಗಿ ಹೆಷರಿಷಫಸಕದಕ.
iii. ನಥ ಮನಿಖಳು

ವಿಭಹ

ಷಂಸ್ಥಥಖಳಿಗಥ

ಅಸಾಯಹಗಿಯ ತಹುಯಥ, ಹಹಖ

ಔಯಹರಿನಿಂದ

ಭಹನಯ

ಬಿಡಕಖಡೆ

ನಿೇಡಲ

ಮತಿನಕು ಅದಯ ಸಔಕುದಹಯರಿಗಹಗ ಹಯಕತಯಗಹಯಯಹಗ

ಹಡಿದಕಕೆ ಂಡಿಯಫೆೀಔಕ.
iv. ನಹಭನಿದಥೇಾವನನ ನ ಹಲ್ಲಸಿ ಕೆ ಳುುವ್ಹಖ ಅಥವ್ಹ ಕೆ ಂಡ ನಂತಯ ಮಹವ್ಹಖ ಫೆೀಕಹದಯ
ಭಹಡಫಸ ದ .
v. ವಿಭಹ ಕಹಯೆದ 1938 ಯ ವಿಬಹಖ 39 ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ತಭಭ ಜಿೇದ ಮೆೇರ್ಥಯೆೇ ಇಯ 
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ತಭಭ ಸ್ಹವಿನ ನಂತಯ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೊತುನ ನ ಫಫ ಅಥವಹ
ಅನಥೇಔ ಮಕ್ಟುಖಳಿಗಥ ಹತಿಷ ಂತಥ ನಹಭನಿದಥೇಾವನ ನಿೇಡಫಸ ದ .
ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ

ಇನಥ ನಂದ

ಡಂಫಡಿಕಥಮನ ನ

ಭಹಡ 

ಭ ಲಔ

ನಹಭನಿದಥೇಾವನನ ನ

ಫದರ್ಹಯಿಷಫಸ ದ .
ಭಕಕಯ ವಿಶಮ
ನಹಭನಿದಥೇಾವನು ನಥ ಮನಿಗಥ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೊತುಖಳನ ನ ವಿಭಹದಹಯನ ಸ್ಹವಿನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ
ಡಥಮಲ ಭಹತಯ ಸಔ ು ನಿೇಡ ತುದಥ. ನಥ ಮನಿಗಥ ಮೊತುದ ೂಣಾ (ಅಥವಹ ಬಹಖವುಃ) ಬಹಖದ
ಮೆೇರ್ಥಮ ಮಹುದಥೇ ಸಕ್ಟುಯ ುದಿಲಾ.
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ನಥ ಮನಿಮ ಷಣಣ ಮಷು (ಮೆೈನರ್) ಯಹದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಫಥೇಯಥ ಂದ ಯಫ ದಧ
ಮಷುಯನ ನ ನಿಮ ಔು (ಅರ್ಪಯಿಂಟಿೇ) ಯನಹನಗಿ ನಥೇಮಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ. ಆ ಮಕ್ಟುಮ ನಿಮ ಔುಯಹಗಿ
ನಿಾಹಿಷಲ

ತಭಭ

ಅನ ಭತಿಮನ ನ

ಹಹಔಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ. ನಥ ೇಮನಿಮ
ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಳುಳತಹುಯಥ.

ಹಲ್ಲಸಿ

ದಸ್ಹುವಥೇಜಿನ

ಯಫ ದಧ ಮಷುಯಹದಹಖ ನಿಮ ಔುಯ

ವಿಭಹದಹಯಯ

ಫದರ್ಹಯಿಷಫಸ ದ . ನಥ ಮನಿಮ

ಷ ಚಿಷಲ
ನಿಮ ಔುಯನ ನ

ಮಹ

ಮೆೇರ್ಥ

ಯಜ

ತಭಭ ದಜಥಾಮನ ನ

ಷಭಮದಲ್ಲಾ

ಫಥೇಕಹದಯ

ಷಣಣ ಮಷುಯಹಗಿದ ದ ನಿಮ ಔುಯನ ನ ನಿಯೇಜಿಷದಥ ಇದದ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯಯ ಭಯಣ ಹಥ ಂದಿದಹಖ ವಿಮೆಮ ಭಯಣ ಯಯೇಜನದ ಮೊತುನ ನ
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಕಹನ ನ ಫದಧ ವಹಯಷ ದಹಯರಿಗಥ ಹತಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಂದಕ್ಟುಂತ ಹಥಚ ಚ ನಥ ಮನಿಖಳನ ನ ನಥೇಮಸಿದದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಭಯಣ ಯಯೇಜನದ ಮೊತುನ ನ
ಅರಿಗಥ ಜಂಟಿಮಹಗಿ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ. ರತ್ತ ನೆ ಮಿನಿಗೆ ಮಹುದೆೀ ರಿೀತ್ತಮ ನಿದಿಯಶಿ ಬಹಖನಕು
ನಿೀಡಲ್ಹಖಕುದಿಲಾ.

ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಹಯಯಂಬವಹದ

ನಂತಯ

ಭಹಡಿಯ 

ನಹಭನಿದಥೇಾವನಖಳು

ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಖಫಥೇಕಹದಯಥ ಅುಖಳನ ನ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಥ ತಿಳಿಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.
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ಯೆೀಖ್ಹಚಿತರ 1: ನಹಭನಿದೆೀಯವನಕೆು ಷಂಫಂಧಟಿ ನಿಫಂಧನೆಖಳು

ನಹಭನಿದಥೇಾವನ
ಮಹವಹಖ
ನಹಭನಿದಥೇಾವನು

ಭಹಡಫಸ ದ ?
ನಹಭನಿದಥೇಾವನು

ಎಮ್ಡಫಲ ಮಪಿ

ಡಂಫಡಿಕಥಮ

ಕಹಯೆದಮ ವಿಬಹಖ 6 ಕಥು

ಭ ಲಔ

ಅನಾಯಿಷ ುದಿಲಾ

ಭಹಡರ್ಹಖ ುದ

ಉನಿಮಭ
39 ಯ

ಫದ ಕ್ಟಯ 
ನಥ ಮನಿ/ಖಳಿಗಥ
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೊತುನ ನ

ನಹಭನಿದಥೇಾವನದಲ್ಲಾ
ಹಥಚ ಚರಿ ಜನಯನ ನ

ನಿಫಂಧನೆಖಳು.

ಸ್ಥೇರಿಷ ುದ ,
ಫದರ್ಹಯಿಷ ುದ ಅಥವಹ

ಹತಿಷ ುದ

ನಹಭನಿದಥೇಾವನನ ನ
ಯದ ದಗಥ ಳಿಷ ುದ

ನಿಯೇಜಿಷ ುದರಿಂ

ನಹಭನಿದಥೇಾವನದ

ದ

ಲ್ಲಾ ಹಥಷರಿಸಿಯ 

ನಹಭನಿದಥೇಾವನು

ಮಕ್ಟುಮ/ಖಳ ಸ್ಹು

ಯದಹದಖ ತುದಥ

b) ನಿಯೀಜನೆ

ನಿಯೇಜನಥ ಎಂಫ ದು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಫಯಸದ ಭ ಲಔ ಆಸಿು/ಷಾತ ುಖಳ ಗಹಾಣಥಮನ ನ
ಷ ಚಿಷ ತುದಥ. ಇದ
ಯತಥಮೇಔವಹಗಿದಥ,

ಆಸಿು/ಷಾತ ುಖಳನ ನ ವಿತಯಣಥಮ ಭ ಲಔ ಗಹಾಯಿಷ  ಯಕ್ಟಯಯೆಯಿಂದ

ಷಾತ ುಖಳ

ಭಹಲ್ಲೇಔತಾು

ಅುಖಳಲ್ಲಾ

ಂದ

ಅಥವಹ

ಹಥಚ ಚ

ಮಕ್ಟುಖಳಲ್ಲಾ

ವಿಕ್ಷಿುವಹಗಿಯ  ವಿವಿಧ ಸಔ ುಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ.
ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ನಿಯೇಜಿಸಿದಹಖ ಅದಯಲ್ಲಾನ ನಹಭನಿದಥೇಾವನು ಯದಹದಖ ತುದಥ, ಆದಯಥ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ
ಸ್ಹಲಕಹುಗಿ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಗಥೇ ನಿಯೇಜಿಸಿದಯಥ ನಹಭನಿದಥೇಾವನು ಯದಹದಖ ುದಿಲಾ.
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ನಿಯೇಜಿಷ ುದಥಂದಯಥ ಹಲ್ಲಸಿ (ಷಾತಿುನ ಯ ದಲ್ಲಾ) ಮ ಮೆೇಲ್ಲನ
ಸಔ ುಖಳು, ಶ್ಚೇಷ್ಟ್ಾಕಥ ಭತ ು ಆಷಕ್ಟುಖಳನ ನ ಂದ ಮಕ್ಟುಯಿಂದ ಇನಥ ನಂದ ಮಕ್ಟುಗಥ ಗಹಾಯಿಷ 
ಯಕ್ಟಯಯೆ. ಸಔ ುಖಳನ ನ ಗಹಾಯಿಷ  ಮಕ್ಟುಮನ ನ ಗಹಯಯ್ದಷಕನಕ (ಅಸ್ಥ್ೈನರ್) ಭತ ು ಮಹಯ
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ಹಥಷರಿಗಥ ಷಾತುನ ನ ಗಹಾಯಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ ೇ ಆ ಮಕ್ಟುಮನ ನ ಗಹಯಯ್ದಸಿಕೆ ಂಡನಕ (ಅಸ್ಥ್ೈನಿೇ) ಎಂದ
ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಯೆೀಖ್ಹಚಿತರ 2: ನಿಯೀಜನೆ

ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ

ಗಹಯಯ್ದಷಕನಕ (ಅಸೆ್ೈನರ್): ಸಔುನಕು

ಗಹಯಯ್ದಸಿಕೆ ಂಡನಕ (ಅಸೆ್ೈನಿೀ): ಸಔುನಕು
ತನು ಹೆಷರಿಗೆ ಗಹಯಯ್ದಸಿಕೆ ಂಡ ಯಕ್ರಿ

ಗಹಯಯ್ದಷಕ ಯಕ್ರಿ
ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ನಿಯೇಜನಥಮ

ವಿಭಹ ಕಹಯೆದಮ ವಿಬಹಖ 38 ನಿಾಹಿಷ ತುದಥ. ನಿಯೇಜನಥಮನ ನ

ನಥಯವಥೇರಿಸಿದಹಖ ಗಹಾಯಿಸಿಕಥ ಂಡನಿಗಥ ಗಹಾಯಿಷರ್ಹದ ಷಾತಿುನ ಮೆೇರ್ಥ ಎಲಾ ಸಔ ುಖಳು, ಶ್ಚೇಷ್ಟ್ಾಕಥ
ಭತ ು ಆಷಕ್ಟುಖಳು ಸಿಖ ತುವಥ ಹಹಖ

ಅನ ಆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮಜಭಹನನಹಖ ತಹುನಥ, ಆದಯಥ ಂದ

ನಿಫಂಧನಥಮ ಯಕಹಯ ಗಹಾಯಿಸಿಕಥ ಂಡನಿಗಥ ಗಹಾಯಿಸಿದನಿಗಥ ಇದದ ಶ್ಚೇಷ್ಟ್ಾಕಥಗಿಂತಲ ಉತುಭ
ಶ್ಚೇಷ್ಟ್ಾಕಥ ಹಥ ಂದಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
ಈ ಕಥ ನಥಮ ನಿಫಂಧನಥಮ ಫಸ ಭ ಕಮವಹದದ ದ. ಇದಯ ಷಯಳ ಅಥಾವಥೇನಥಂದಯಥ ಮಹುದಥೇ
ಕಹಯಣಕಥು

ಗಹಾಯಿಸಿದನಿಗಥ

ಮಹುದಹದಯ

ಸಔುನ ನ

ತಿಯಷುರಿಷರ್ಹಗಿದದಯಥ,

ಗಹಾಯಿಸಿಕಥ ಂಡನಿಗಥ ಔ ಡ ಆ ಸಔುನ ನ ಸ್ಹಧಿಷಲ

ಅಸಾತಥಯಿಯ ುದಿಲಾ. ನಿಯೇಜನಥಮ

ಕಹನ ನ ಫದಧವಹಖಲ

ಎಯಡ

ಯಕಹಯ

ಷಭಥಾಯಹಗಿಯಫಥೇಔ

ಭತ ು

ಕ್ಷಖಳು
ಎಯಡ

ಕಹನ ನಿನ
ಕ್ಷಖಳು

ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷರ್ಹಗಿಯಫಹಯದ .
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ಕಹನ ನಿನ

ಔಯಹಯ ಖಳನ ನ
ಯಕಹಯ

ಭಹಡಲ

ಅನಸಾಯಥಂದ

ನಿಯೇಜನಥಖಳು ಎಯಡ ವಿಧಖಳಲ್ಲಾ ಇಯ ತುವಥ.
ಯೆೀಖ್ಹಚಿತರ 3: ನಿಯೀಜನೆಮ ವಿಧಖಳು

ನಿಯೀಜನೆಮ ವಿಧಖಳು

ಶಯತ ುಫದಧ ನಿಯೇಜನಥ

ಷಂೂಣಾ ನಿಯೇಜನಥ

ಶಯತಕಿಫದಿ ನಿಯೀಜನೆ

ಷಂೂಣಯ ನಿಯೀಜನೆ

ಶಯತ ುಫದಧ ನಿಯೇಜನಥಮ ಯಕಹಯ ಹಲ್ಲಸಿಮ
ಅದಯ

ರಿಔಾತಥಮ

ಗಹಾಯಿಸಿಕಥ ಂಡನ
ವಿಭಹದಹಯನಿಗಥೇ

ಷಂೂಣಾ ನಿಯೇಜನಥಮ ಯಕಹಯ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ

ದಿನಹಂಔ

ಅಥವಹ ಗಹಾಯಿಷ ನಿಗಥ

ಭಯಣದ

ನಂತಯ ಶ್ಚೇಷ್ಟ್ಾಕಥ ಭತ ು ಆಷಕ್ಟುಖಳು ಗಹಾಯಿಸಿಕಥ ಂಡನಿಗಥ

ಭಯಳುತುದಥ

ಸ್ೌಲಬಮನ ನ ದಗಿಷ ತುದಥ.

ಇಯ 

ಎರ್ಹಾ

ಸಔ ುಖಳು,

ಎಂಫ ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಗಹಾಣಥಮಹಖ ುದ ,
ಮಹುದಥೇ

ಷನಿನವಥೇವದಲ ಾ

ಹಹಖ
ಅುಖಳು

ಗಹಾಯಿಸಿದನಿಗಥ ಅಥವಹ ಆತನ/ಆಕಥಮ ಷಾತಿುಗಥ
ಭಯಳುುದಿಲಾ.

ಆದದರಿಂದ

ಷಂೂಣಾವಹಗಿ

ಗಹಾಯಿಸಿಕಥ ಂಡನಿಗಥ

ವಿಕ್ಷಿುವಹಖ ುದ .
ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ

ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಈ

ತಭಗಥ

ಎಯಡನಥಮ
ಇಶಿ

ಕ್ಷದಯ

ಫಂದ

ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ

ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಮಸರಿಷಫಸ ದ ಹಹಖ

ಅದಕಹುಗಿ

ಗಹಾಯಿಸಿದನ ಪಿಗಥ ಫಥೇಕಹಗಿಯ ುದಿಲಾ
ಷಂೂಣಾ ನಿಯೇಜನಥಮ ಹಥಚಹಚಗಿ ಅನಥೇಔ ವಹಣಿಜಮ ಸಿಥತಿಖಳಲ್ಲಾ ಕಹಣಫಸ ದ , ಹಹಖ

ಇಂತಸ

ಷನಿನವಥೇವಖಳಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಖೃಸ ಸ್ಹಲದಂತಥ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡ
ಮಹುದಹದಯ ಸ್ಹಲದ ವಿಯ ದಧ ಅಡವಿಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಭಹನಯ ನಿಯೀಜನೆಖಳಿಗೆ ನಿಮಭಖಳು
ಈಖ ನಹು ನಿಯೇಜನಥಖಳು ಭಹನಮವಹಖಫಥೇಕಹದಯಥ ಅವಮವಿಯ  ನಿಮಭಖಳನ ನ ನಥ ೇಡಥ ೇಣ.
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i.

ಮೊದಲನಥಮದಹಗಿ ಅದನ ನ ನಥಯವಥೇರಿಷ ನಿಗಥ (ಗಹಾಯಿಷ ನ ) ನಿಯೇಜಿಷರ್ಹಖ ತಿುಯ 
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೇರ್ಥ ಷಂೂಣಯ ಸಔಕು ಭತಕಿ ಶ್ಚೀಷ್ಟಯಕೆ ಅಥವ್ಹ ನಿಯೇಜಿಷರ್ಹಖ ತಿುಯ 
ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ನಿಯೀಜಷಕಂತಸ ಆಷಕ್ರಿಮನಕು ಹಥ ಂದಿಯಫಥೇಔ .

ii. ಅದ ಭಹನಮವಹಖಫಥೇಕಹದಯಥ ಇಯ  ಎಯಡನಥಮ ಅವಮಔತಥ ಎಂದಯಥ ನಿಯೇಜನಥಮನ ನ ಂದ
ಫೆಲ್ೆಫಹಳು ರತ್ತಪಲು ಫೆಂಫಲ್ಲಷಫೆೀಔಕ, ಹಹಖ

ಇಂತಸ ಯತಿಪಲು ಪಿಯೇತಿ ಭತ ು

ವಹತ್ಲಮಖಳಿಂದಲ ಔ ಡಿಯಫಸ ದ .
iii. ಭ ಯನಥಮದಹಗಿ

ನಿಯೇಜನಥಮ

ರಷಕಿತ

ಜಹರಿಮಲ್ಲಾಯಕ

ಮಹುದೆೀ

ಕಹನ ನಿನ

ವಿಯಕದಿವ್ಹಗಯಫಹಯದಕ ಎನ ನುದ ಔಡಹಸಮ. ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಫಫ ಫಥೇಯಥ ದಥೇವದಲ್ಲಾ
ವಹಸಿಷ ತಿುಯ  ವಿದಥೇಶ್ಚ ಯಜಥಗಥ ನಿಯೇಜಿಸಿದಯಥ ಅದ ವಿನಿಭಮ ನಿಮಂತಯಣ ನಿಮಭಖಳ
ಉಲಾಂಗನಥಮಹಖಫಸ ದ .
iv. ಗಹಾಯಿಸಿಕಥ ಂಡ ಮಕ್ಟುಮ ಇನಥ ನಂದ ನಿಯೇಜನಥ ಭಹಡಫಸ ದ ಆದಯಥ ನಹಭನಿದಥೇಾವನ
ಭಹಡಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ, ಏಕಥಂದಯಥ ಗಹಾಯಿಸಿಕಥ ಂಡನ ವಿಭಹದಹಯನಲಾ.
ನಿಯೇಜನಥಮ

ಫಯಸದಲ್ಲಾ ಇಯಫಥೇಔ

ಭತ ು ಅದಕಥು ಫಫ ಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹದಯ

ಷಹಿ ಭಹಡಿ

ದೃಢಿೇಔರಿಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ. ಶ್ಚೇಷ್ಟ್ಾಕಥಮ ಗಹಾಣಥಮ ವಹಷುವಹಂವನ ನ ನಿದಿಾಶಿವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ
ಮೆೇರ್ಥ ಡಂಫಡಿಕಥಮ ಯ ದಲ್ಲಾ ಭ ಂದಿಡಫಥೇಔ . ಇದಯಥ ಂದಿಗಥ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ವಿಭಹಗಹಯ ಷಂಸ್ಥಥಗಥ
ನಿಯೇಜನಥಮ ಫಗಥೆ ಷ ಚನಥ ನಿೇಡ ುದ ಅವಮಔ. ಇಂತಸ ಲ್ಲಖಿತ ಷ ಚನೆಮಕ ವಿಭಹಗಹಯಯಕ
ಡೆಮಕಯೆಖ ಗಹಯಯ್ದಸಿಕೆ ಂಡರಿಗೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಶ್ಚೀಷ್ಟಯಕೆಮ ಮೆೀಲ್ೆ ಮಹ ಸಔ ು ಇಯಕುದಿಲಾ.
ಡಂಫಡಿಕಥಗಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ದಸ್ಹುವಥೇಜ ಭತ ು ನಿಯೇಜನಥಮ ಲ್ಲಖಿತ ಷ ಚನಥ ಡಥದ ನಂತಯ ಜಿೇ
ವಿಭಹ

ಷಂಸ್ಥಥಮ

ನಿಯೇಜನಥಮನ ನ

ೂಣಾಗಥ ಳಿಸಿ

ನಥ ೇಂದಹಯಿಷಫಸ ದ .

ಂದ

ಖಭನಹಹರಿಷಫಥೇಕಹದ ವಿಶಮ ಎಂದಯಥ ನಿಯೇಜನಥಮನ ನ ನಥ ೇಂದಹಯಿಷ ವಹಖ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ
ನಿಯೇಜನಥಮ ಸಿಂಧ ತಾ ಅಥವಹ ಕಹನ ನ ರಿಣಹಭದ ಫಗಥೆ ಮಹುದಥೇ ರಿೇತಿಮ ಜವಹಫಹದರಿ
ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳುದಿಲಾ ಅಥವಹ ತನನ ನಿಲ ನ ನ ಮಔುಡಿಷ ುದಿಲಾ. ಜಿೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ
ುಷುಔಖಳಲ್ಲಾ ನಭ ದಿಷರ್ಹಗಿಯ  ನಿಯೇಜನಥಮ ತಹರಿೇಕ ಆ ನಿಯೇಜನಥ ಭತ ು ಅದಯ ಷ ಚನಥ
ತನನ ಆ ಷಂಫಂಧಿತ ಔಚಥೇರಿಮ ಡಥದ ತಹರಿೇಖಹಗಿಯ ತುದಥ. ಷ ಚನಥ ಭತ ು ನಿಯೇಜನಥಖಳು ಫಥೇಯಥ
ಫಥೇಯಥ ದಿನಹಂಔಖಳಂದ ಡಥಮ ಂತಿದದಯಥ, ಮಹುದ ಕಥ ನಥಮಲ್ಲಾ ಸಿಖ ತುದಥ ೇ ಆ ದಿನಹಂಔನ ನ
ಅದಯ ನಥ ೇಂದಣಿಮ ದಿನಹಂಔವಥಂದ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ

ಗಹಾಯಿಸಿಕಥ ಂಡನ

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗಥೇ/ವಿಭಹದಹಯನಿಗಥೇ
ನಿಯೇಜನಥಮ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ

ಭಯ

ನಿಯೇಜನಥ

ಎಯಡನಥಮನಿಗಥ
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ಂದ

ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾಮ
ಭಹಡಫಸ ದ .
ತಹಜಹ

ಆಷಕ್ಟುಮನ ನ
ಅಂತಸ

ನಹಭನಿದಥೇಾವನ

ಭಯ
ಅಥವಹ

ನಿಯೇಜನಥಮನ ನ ನಥಯವಥೇರಿಷ ಂತಥ ಷಲಹಥ ನಿೇಡರ್ಹಖಫಸ ದ . ಇದರಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಯಯೇಜನ
ಮೊತುದ ರಿಹಹಯನ ನ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ತಾರಿತವಹಗಿ ನಡಥಷಫಸ ದ . ಇದಯಥ ಂದಿಗಥ ಶಯತ ುಫದಧ
ನಿಯೇಜನಥಮಲ್ಲಾ

ಗಹಾಯಿಸಿಕಥ ಂಡನ

ಸ್ಹವಿನ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ

ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಶ್ಚೇಷ್ಟ್ಾಕಥಮ

ವಿಭಹದಹಯನಿಗಥ ಭಯಳುತುದಥ. ಆದಯಥ ನಿಯೇಜನಥಮ ಷಂೂಣಾವಹಗಿದದಯಥ ಇಂತಸ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ,
ಶ್ಚೇಷ್ಟ್ಾಕಥಮ ಷತು ಗಹಾಯಿಸಿಕಥ ಂಡನ ಉತುಯಹಧಿಕಹರಿಗಥ ಗಹಾಯಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಯೆೀಖ್ಹಚಿತರ 4: ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ನಿಯೀಜನೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿತ ನಿಫಂಧನೆಖಳು

ನಿಯೀಜನೆಮಕ
ಡಂಫಡಿಕೆಮ
ಭ ಲಔ
ಭಹಡಫೆೀಕಹಖಕತಿದೆ

ಲ್ಲಖಿತ ಷ ಚನೆ

ಶಯತಕಿಫದಿ
ನಿಯೀಜನೆ

ಉನಿಮಭ
38 ಯ

ಷ ಚನೆ ತಲಕಪ್ಪದ

ನಿಫಂಧನೆಖಳು:

ದಿನಹಂಔ

ಗಹಯಯ್ದಸಿಕೆ ಂಡ
ಯ (ಅಸೆ್ೈನಿಮ)
ಸಔಕುಖಳು

ನಭ ದಿಸಿಕೆ ಂಡಕ

ಗಹಯಯ್ದಸಿಕೆ ಂಡ

ಲ್ಲಖಿತ ಅಂಗೀಕಹಯ

ರಿಗೆ (ಅಸೆ್ೈನಿಗೆ)

ಯಸಿೀದಿ

ಗಹಯಯ್ದಷಕವಿಕೆ

ನಹಭನಿದೆೀಯವನ ವಿಯಕದಿ ನಿಯೀಜನೆ
ಯತಹಯಷದ ಆಧಹಯ
ನಹಭನಿದೆೀಯವನ

ನಹಭನಿದೆೀಯವನ

ಅಥವ್ಹ ನಹಭನಿದಥೇಾವನ

ನಿಯೀಜನೆ ಎಂದಯೆೀನಕ?

ಭಯಣ
ಡಥಮಲ
ಹಥಷಯನ ನ

ನಿಯೀಜನೆ
ಎಂದಯಥ ನಿಯೇಜನಥ

ರಿಹಹಯನ ನ ಹಲ್ಲಸಿಮ
ಂದ

ಎಂದಯಥ

ಶ್ಚೇಷ್ಟ್ಾಕಥಮನ ನ

ಮಕ್ಟುಮ ಇನಥ ನಂದ ಮಕ್ಟು ಅಥವಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ

ನಿದಥೇಾಶ್ಚಷ  ಹಥಷರಿಗಥ ಗಹಾಯಿಷ ುದ .
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ಂದ

ಯಕ್ಟಯಯೆ.
ನಹಭನಿದೆೀಯವನ

ಅಥವ್ಹ ನಹಭನಿದಥೇಾವನನ ನ

ನಿಯೀಜನೆ

ಮಹ ಯಸ್ಹುನಥಮ ಹಥ ತಿುನಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಹಯಂಬವಹದ ನಂತಯವಥೇ ಭಹಡಲ

ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಭಹಡಫಸಕದಕ?

ಹಲ್ಲಸಿಮ

ನಿಯೇಜನಥಮನ ನ

ಹಲ್ಲಸಿ

ಹಯಯಂಬವಹದ ಸ್ಹಧಮ.

ನಂತಯ ಭಹಡಫಸ ದ .
ನಹಭನಿದೆೀಯವನ

ಅಥವ್ಹ ನಹಭನಿದಥೇಾವನನ ನ

ನಿಯೀಜನೆ

ಮಹಯಕ ವಿಭಹದಹಯನ

ಭಹಡಫಸಕದಕ?

ಜಿೇದ

ಭಹತಯ

ಮೆೇರ್ಥ

ಹಲ್ಲಸಿಮ

ನಿಯೇಜನಥಮನ ನ

ವಿಭಹದಹಯನ

ತನನ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಹಗಿದದಯಥ ಅಥವಹ ಫಫ
ಇಯ  ಗಹಾಯಿಸಿಕಥ ಂಡನ

ಮೆೇರ್ಥ

ಭಹತಯ ಭಹಡಫಸ ದ .

ಭಹಡಲ ಸ್ಹಧಮ.
ಇದಕ ಎಲ್ಲಾ ಅನಾಮವ್ಹಖಕತಿದೆ?

ಇದ

ಕಥೇಲ ವಿಭಹ ಕಹಯೆದ, ಇದ

ಜಖದ

ರ್ಹಾ

1938 ಅನಾಯಿಷ  ಔಡಥಖಳಲ್ಲಾ ಅನಾಯಿಷ ತುದಥ,
ಭಹತಯ ಅನಾಮವಹಖ ತುದಥ.

ದಥೇವದ

ಔಡಥಮಲ ಾ

ಆದಯಥ

ಷಾತ ುಖಳ

ಆಮಹ

ಗಹಾಣಥಗಥ

ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕಹನ ನಿನ ಯಕಹಯ.
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಕ
ಮೆೀಲ್ೆ

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ

ನಿಮಂತರಣ

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ

ಇಟಕಿ ಮೆೇರ್ಥ ತನನ ಶ್ಚೇಷ್ಟ್ಾಕಥ ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಕೆ ಂಡಿಯಕತಹಿನೆಯೆೀ?

ಅರಿಗೆ ಏನಹದಯ ಸಔಕುಖಳು
ಸಿಖಕತಿವ್ೆಯೆೀ?

ುನುಃ

ಹಿಡಿತಖಳನ ನ

ನಥಯವಥೇಯ ಯಥಖ

ಉಳಿಸಿಕಥ ಂಡಿಯ ತಹುನಥ, ಹಹಖ

ಭತ ು

ಮನಿಮ

ಇದಕೆು ಸಹಕ್ಷಿ ಫೆೀಕೆ?

ತನನ

ಹಥಷರಿಗಥ
ನಿಯೇಜನಥ

ಸಔ ು, ಶ್ಚೇಷ್ಟ್ಾಕಥ
ಅವಕ್ಟುಖಳನ ನ

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಳುಳತಹುನಥ.

ಅಡಿಮಲ್ಲಾ

ಕಹನ ನಿನ ಗಹಾಯಿಸಿಕಥ ಂಡನಿಗಥ ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಔಯಭಖಳನ ನ

ಕಥೈಗಥ ಳಳಲ

ಅಡಿಮಲ್ಲಾ

ಕಹನ ನ

ಔಯಭಖಳನ ನ

ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.

ನಡಥಷಲ ಸಕ್ಟುಯ ತುದಥ.

ಸ್ಹಕ್ಷಿ ಫಥೇಕಹಗಿಲಾ.

ಸ್ಹಕ್ಷಿಮ ಔಡಹಸಮವಹಗಿ ಇಯಫಥೇಔ .

ಮನಿಗಥ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೇರ್ಥ ಗಹಾಯಿಸಿಕಥ ಂಡನಿಗಥ ಹಲ್ಲಸಿಮ
ಮಹ ಸಔ ುಖಳೄ ಇಯ ುದಿಲಾ.

ಮೆೇರ್ಥ

ಷಂೂಣಾ

ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಸಔ ುಖಳಿದ ದ,

ಅಡಿಮಲ್ಲಾ

ಕಹನ ನ

ಔಯಭಖಳನ ನ ಜಯ ಗಿಷಫಸ ದ .
ಅದನಕು ಹಂಡೆಮಫಸಕದೆೀ?

ನಹಭನಿದಥೇಾವನನ ನ

ನಿಯೇಜನಥಮ

ಂದ

ಫಹರಿ

ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಭಹಡಿದ ನಂತಯ ಯದ ದಗಥ ಳಿಷಲ

ಮಹುದಥೇ

ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ, ಆದಯಥ ಅದನ ನ ಭಯಳಿ

ಹಿಂಡಥಮಫಸ ದ
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ಅಥವಹ ನಿಯೇಜಿಷಫಸ ದ .

ಯದ ದಗಥ ಳಿಷಫಸ ದ .
ಷಣಣ ಮಷುದಯಹದಯೆ?

ನಥ ಮನಿಮ ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಷಣಣ ಗಹಾಯಿಸಿಕಥ ಂಡಯ
ಮಷುಯಹದಲ್ಲಾ,

ಷಣಣ

ಫಫ ಮಷುಯಹದಲ್ಲಾ ಫಫ ರ್ಪೇಶಔಯನ ನ

ನಿಮ ಔುಯನ ನ

ನಥೇಮಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.

ನಥೇಮಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.
ನೆ ಮಿನಿ

ಅಥವ್ಹ ನಥ ಮನಿಮ

ಸ್ಹವಹದಲ್ಲಾ ಶಯತ ುಫದಧ

ಗಹಯಯ್ದಸಿಕೆ ಂಡಯಕ ಷತಿಯೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ
ಏನಹಖಕತಿದೆ?

ನಿಯೇಜನಥಮ

ಸಔ ುಖಳು ಅಡಿಮಲ್ಲಾ

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ

ಅಥವಹ

ಗಹಾಯಿಸಿಕಥ ಂಡಯ

ಅಯ ಸ್ಹವಹದಯಥ,

ವಹಯಷ ದಹಯರಿಗಥ ಭಯಳುತುದಥ.

ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಸಔ ುಖಳು

ಮೆೇಲ್ಲನ

ನಿಯೇಜನಥಮ

ಶಯತ ುಖಳನಹನಧರಿಸಿ ವಿಭಹದಹಯನಿಗಥ
ಭಯಳುತುವಥ.

ಷಂೂಣಾ

ನಿಯೇಜನಥಮ

ಅಡಿಮಲ್ಲಾ

ಗಹಾಯಿಸಿಕಥ ಂಡಯ
ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಷತುಯಥ

ಮೆೇಲ್ಲನ

ಅಯ

ಸಔ ುಖಳಿಗಥ
ಕಹನ ನ ಫದಧ

ವಹಯಷ ದಹಯಯ ಅಸಾಯಹಖ ತಹುಯಥ.
ನೆ ಮಿನಿ

ಅಥವ್ಹ ವಿಭಹ

ಗಹಯಯ್ದಸಿಕೆ ಂಡಯಕ

ಷಂಸ್ಥಥಮ

ರಿಹಹಯನ ನ

ಭಯಣ ಂದ

ವಥೇಳ್ಥ

ನಿಯೇಜಿತ

ಹತಿಷ  ಗಹಾಯಿಸಿಕಥ ಂಡಯ

ವಿಭಹದಹಯಯ ನಂತಯ ಷತಿಯೆ, ಭ ನನವಥೇ ನಥ ಮನಿಮ

ಷತುಯಥ ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಮೊತುನ ನ

ಆದಯೆ ಭಯಣ ರಿಹಹಯನಕು ಭಯಣ

ರಿಹಹಯನ ನ ಕಹನ ನ ಫದಧ

ಹತ್ತಷಕ

ಕಹನ ನ ಫದಧ ಹತಿಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ,

ಭಕನು

ಏನಹಖಕತಿದೆ?

ಷತಿಯೆ ವಿಭಹದಹಯಯ

ಷತುಯಥ,
ಅಯ

ವಹಯಷ ದಹಯರಿಗಥ

ವಹಯಷ ದಹಯರಿಗಥ

ಗಹಾಯಿಸಿದಯಹದ

ಹತಿಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.

ವಿಭಹದಹಯರಿಗಥ

ಅಥವಹ

ಆದಯಥ
ಅಯ

ವಹಯಷ ದಹಯರಿಗಥ ಅಲಾ.
ಸಹಲಗಹಯಯಕ

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಸ್ಹಲಗಹಯಯ

ಮೆೀಲ್ೆ
ಚಲ್ಹಯ್ದಷಫಸಕದೆೀ?

ನಹಭನಿದಥೇಾವನ ನಿಯೇಜಿತವಹಗಿಯ  ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ

ಸಔಕು ಆಗಿಯ 

ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ಸ್ಹಲಗಹಯಯ

ಭ ಟ ಿಗಥ ೇಲ

ಭ ಟ ಿಗಥ ೇಲ

ಹಹಕ್ಟಕಥ ಳಳರ್ಹಖ ುದಿಲಾ,

ಹಹಕ್ಟಕಥ ಳಳಫಸ ದ .

ಸ್ಹಲಗಹಯರಿಗಥ ಮೊೇಷ ಭಹಡರ್ಥಂದಥೇ
ನಿಯೇಜನಥ

ಆದಯಥ

ಭಹಡರ್ಹಗಿದಥಯೆಂದ

ಕಚಿತವಹದಯಥ ಅಯ ಭ ಟ ಿಗಥ ೇಲ
ಹಹಕ್ಟಕಥ ಳಳಫಸ ದ . .
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c) ನಔಲಕ ಹಲ್ಲಸಿ
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜ ಂದ ಬಯಸ್ಥಮ ುಯಹವಥಮಹಗಿಯ ತುದಥ. ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜಿನ
ಔಳುು ಅಥವಹ ವಿನಹವು ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಗಥ ತನನ ಆ ಔಯಹರಿನ ಜವಹಫಹದರಿಯಿಂದ ಮಹುದಥೇ
ರಿೇತಿಮಲ ಾ ಬಿಡ ಖಡಥ ನಿೇಡ ುದಿಲಾ. ಜಿೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ಔಳುವಹದ ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜಿನ
ಷಂಫಂಧ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಯಭಹಣಿತ ಕಹಮಾವಿಧಹನಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತುವಥ.
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಔಚಥೇರಿಮ ಆಗಿದಥಯೆನನರ್ಹಖ  ಔಳುವಿನ ಫಗಥೆ ಷಂದಥೇಸಡ ಂತಸ ಮಹುದಥೇ
ಕಹಯಣ ಇಯ ುದಥೇ ಎಂದ ಆ ಷಂದಬಾನ ನ ರಿೇಕ್ಷಿಷ ತುದಥ. ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜ ನಿಜವಹಖಲ
ಔಳ್ಥದ ಹಥ ೇಗಿದಥ ಹಹಖ

ಅದಯಥ ಂದಿಗಥ ಇನಹಮುದಥೇ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಮಹಹಯ ನಡಥಸಿಲಾ ಎಂದ

ತೃಪಿುಔಯವಹದ ುಯಹವಥ ನಿೇಡಫಥೇಕಹಖಫಸ ದ . ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಭಯಣ ರಿಹಹಯನ ನ ಸಔ ುದಹಯಯ
ಜಹಮೇನಿನ ಜಥ ತಥಗಥ ಅಥವಹ ಇಲಾದಥ ಂದ ನಶಿರಿಹಹಯ ಫಹಂಡ್ ಯಷ ುತಡಿಸಿದಯಥ ವಿಭಹ
ಷಂಸ್ಥಥಮ ಅುಖಳ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ನಿಧಹಾಯ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡ ರಿಹಹಯ ಮೊತುನ ನ ನಿೇಡಫಸ ದ .
ರಿಹಹಯ ಮೊತುದ ಹತಿಮ ಷಧಮದರ್ಥಾೇ ನಿೇಡ  ಖಡ ು ಇದ ದ ಭತ ು ರಿಹಹಯ ನಿೇಡಫಥೇಕಹದ
ಮೊತುು ಹಥಚಿಚಯ  ರಿಸಿಥತಿಖಳಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ವಹಮಔ ಯಸ್ಹಯ ಹಥ ಂದಿಯ  ಂದ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ
ದಿನ ತಿಯಕಥಮಲ್ಲಾ ಔಳುುಗಥ ಂಡಿಯ  ದಸ್ಹುವಥೇಜಿನ ಫಗಥೆ ಂದ ಜಹಹಿೇಯಹತ ನಿೇಡಲ ತಿಳಿಷಫಸ ದ .
ಮಹರಿಂದಲ

ಮಹುದಥೇ ರಿೇತಿಮ ಯತಿಯಥ ೇಧವಿಲಾವಥಂದ ಕಚಿತವಹದ ನಂತಯ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ

ಂದ ನಔಲ ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜನ ನ ನಿೇಡಫಸ ದ .
d) ಫದಲ್ಹಣೆ
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ

ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು ಶಯತ ುಖಳಲ್ಲಾ ಫದರ್ಹಣಥಖಳನ ನ ಭಹಡಲ

ಕಥ ೇಯಫಸ ದ . ವಿಭಹಗಹಯಯ

ಭತ ು ವಿಭಹದಹಯಯ

ಇಫಫಯ

ಪಿಗಥ ಷ ಚಿಸಿದಲ್ಲಾ ಅಂತಸ

ಫದರ್ಹಣಥಖಳನ ನ ಭಹಡ  ನಿಫಂಧನಥ ಇಯ ತುದಥ. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೊದಲ ಶಾದಲ್ಲಾ
ಅಂತಸ ಮಹುದಥೇ ಫದರ್ಹಣಥಖಳನ ನ ಭಹಡಲ

ಅನ ಭತಿ ಇಯ ುದಿಲಾ. ಆದಯಥ ಪಿಯೇಮಮಂ

ಹತಿಷ  ಔಯಭ ಅಥವಹ ಕಥಳಗಥ ನಿೇಡಿಯ ಂತಸ ಕಥಲು ಔಡಹಸಮ ಷಾಯ ನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ 
ಫದರ್ಹಣಥಖಳು ಸ್ಹಧಮ.
 ಹಥಷರಿನಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ವಿಳ್ಹಷದಲ್ಲಾ ಫದರ್ಹಣಥ;
 ಮಷ ್ ಹಥಚ ಚ ಅಥವಹ ಔಮಭಯೆಂದ ಸ್ಹಬಿೇತಹದಲ್ಲಾ ಅಂತಸ ಫದರ್ಹದ ಮಷ್ನ ನ ುನುಃ
ಸ್ಥೇರಿಷ ವಿಕಥ;
 ಇಭಭಡಿಮ ಅಘಾತದ ರಿಹಹಯ ಅಥವಹ ಶ್ಹವಾತ ಅಂಖವಥೈಔಲಮ ರ್ಹಬ, ಭ ಂತಹದುಖಳು.
ಭ ಂದಿನ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಫದರ್ಹಣಥಖಳನ ನ ಅನ ಭತಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಕಥಲು ಫದರ್ಹಣಥಖಳನ ನ
ಹಲ್ಲಸಿಮ ದಸ್ಹುವಥೇಜಿನ ಮೆೇರ್ಥ ಅಥವಹ ಂದ
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ಯತಥಮೇಔ ಹಹಳ್ಥಮ ಮೆೇರ್ಥ ಂದ

ಷ ಔು

ಡಂಫಡಿಕಥಮನ ನ

ಇರಿಸಿ

ನಥಯವಥೇರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.

ಹಲ್ಲಸಿಮ

ನಿಮಭಖಳಲ್ಲಾಯೆೇ

ಭ ಲ

ಫದರ್ಹಣಥಖಳು ಫಥೇಕಹಗಿಯ ಂತಸ ಫಥೇಯಥ ಫದರ್ಹಣಥಖಳ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಯಷ ುತ ಇಯ 
ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಯದ ದ ಡಿಸಿ ಹಥ ಷ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ನಿೇಡಫಥೇಕಹಖಫಸ ದ . ಅನ ಭತಿಷಲಡ  ಕಥಲು
ಭ ಕಮ ಫದರ್ಹಣಥಖಳ ವಿಧಖಳು ಇಂತಿವಥ:
i.

ವಿಮೆಮ ಕಥಲು ಖಾಖಳಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ (ವಿಮೆಮ ಅಹಮ ಹಥಚಚದಥ ಇಯ ಲ್ಲಾ)
ಫದರ್ಹಣಥಖಳು.

ii. ವಿಮೆಮ ಮೊತುದಲ್ಲಾ ಇಳಿಕಥ.
iii. ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಷ  ಔಯಭದಲ್ಲಾ ಫದರ್ಹಣಥ.
iv. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಹಯಯಂಬದ ದಿನಹಂಔದ ಫದರ್ಹಣಥ.
v. ಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಎಯಡ ಅಥವಹ ಹಥಚ ಚ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನಹನಗಿ ವಿಂಖಡಿಷ ುದ .
vi. ಹಥಚ ಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅಥವಹ ನಿಫಾಂಧಿತ ಶಯತುನ ನ ಯದ ದಡಿಷ ುದ .
vii. ಅಷಸಬಹಗಿತಾದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಯೇಜನಥಯಿಂದ ಷಸಬಹಗಿತಾದ ಹಲ್ಲಸಿ ಯೇಜನಥಗಥ ಫದರ್ಹಣಥ.
viii. ಹಥಷರಿನ ತಿದ ದಡಿ.
ix. ರಿಹಹಯ ಮೊತುನ ನ ಹತಿಷ  ಔಯಭದ ಆಯೆುಮಲ್ಲಾ ಫದರ್ಹಣಥ ಹಹಖ ದ ಟ ಿ ಅಘಾತ
ಯಯೇಜನ ಯಕ್ಷಣಥಮ ಸ್ೌಲಬಮ ನಿೇಡ ುದ .
ಈ ಫದರ್ಹಣಥಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಮೆಮ ಅಹಮನ ನ ಹಥಚಿಚಷ ುದಿಲಾ.
ಆದಯಥ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಕಥಲು ಫದರ್ಹಣಥಖಳನ ನ ಷಭಭತಿಷರ್ಹಖ ುದಿಲಾ. ಇಂತಸ ಫದರ್ಹಣಥಖಳು
ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುನ ನ ಇಳಿಷ ಂತಥ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯಫಸ ದ . ಉದಹಸಯಣಥಗಹಗಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತು
ಹತಿಷ 

ಕಹರ್ಹಧಿಮನ ನ

ವಿಷುರಿಷ ುದ ;

ಷಸಬಹಗಿತಾದ

ಹಲ್ಲಸಿ

ಯೇಜನಥಯಿಂದ

ಅಷಸಬಹಗಿತಾದ ಹಲ್ಲಸಿ ಯೇಜನಥಗಥ ಫದರ್ಹಣಥ; ಂದ ವಿಭಹ ಖಾದಿಂದ ಇನಥ ನಂದ ವಿಭಹ
ಖಾಕಥು ಫದರ್ಹಣಥ; ಭತ ು ವಿಭಹ ಮೊತುದಲ್ಲಾ ಹಥಚಚಳ.
ಎರ್ಹಾ ಔಡಥಖಳಲ್ಲಾಯ  ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳಿಗಥ ತಭಭ ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜ ಖಳಲ್ಲಾಯ  ವಿಶಮಖಳನ ನ
ಆಮ ದಕಥ ಳಳಲ

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಅಕಹವ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ, ಆದಯಥ ಅುಖಳನ ನ ನಿಮಂತಯಔಯ

ಅನ ಮೊೇದನಥಖಳಿಗಹಗಿ ಷಲ್ಲಾಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಕೆ ಳಿು 1
ಮಹ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಂದ ನಿಮ ಔುಯನ ನ ನಥೇಮಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ?
I.

ವಿಭಹದಹಯನ ಷಣಣ ಮಷುನ

II. ನಥ ಮನಿ ಷಣಣ ಮಷುನ
III. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಸಿಥಯ ಫ ದಿಧಮನಲಾದಿದಹದಖ
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IV. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗಥ ಭದ ವಥ ಆಗಿಯದಿದದಲ್ಲಾ

ಸಹಯಹಂವ


ಅನ ಖಯಸ ಅಧಿಮ ಅಧಿನಿಮಭು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗಥ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತು ಹತಿಷ  ಖಡ ು ಅಧಿ
ಭ ಗಿದ ನಂತಯ ಹಥಚ ಚರಿ ಕಹರ್ಹಧಿಮನ ನ ನಿೇಡ ತುದಥ.



ಭಯ ವಿಮೆ/ುನಶ್ಥಚೇತನ ಎಂದಯಥ ಂದ

ಜಿೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ

ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುಖಳನ ನ

ಹತಿಷದಥ ಇಯ  ಕಹಯಣಖಳಿಂದ ಯದ ದ ಗಥ ಳಿಸಿಯ  ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಅಥವಹ ಭ ಟ ಿಗಥ ೇಲ
ಹಹಔಲ ನಿಫಾಂಧವಿಯ  ಕಹಯಣಖಳಿಂದ ಭ ಂದ ರಿಸಿಯ  ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ುನುಃ ಷಕ್ಟಯಮಗಥ ಳಿಷ 
ಯಕ್ಟಯಯೆ.


ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೇಲ್ಲನ ಸ್ಹಲು ಂದ
ಭಿನನವಹಗಿಯ ತುದಥ.

ಸ್ಹಭಹನಮ ವಹಣಿಜಮ ಸ್ಹಲದಿಂದ ಎಯಡ

ಮೊದಲನಥಮದಹಗಿ

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ

ಭಯಳಿಷಫಥೇಕಹಖ ುದಿಲಾ. ಎಯಡನಥಮದಹಗಿ ವಿಭಹಗಹಯಯ

ವಿಶಮಖಳಲ್ಲಾ

ಕಹನ ನ ಫದಧವಹಗಿ

ಸ್ಹಲನ ನ

ವಿಭಹದಹಯಯ ಸ್ಹಲ ಹಿಂದಿಯ ಗಿಷ 

ಯೇಖಮತಥಮ ತಹಷಣಥ ನಡಥಷಫಥೇಕಹಗಿಲಾ.


ನಹಭನಿದಥೇಾವನ ಎಂದಯಥ ವಿಭಹದಹಯನ ತಭಭ ಸ್ಹವಿನ ನಂತಯ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭಯಣದ ರಿಹಹಯ
ಮೊತುನ ನ ಂದ

ಮಕ್ಟುಗಥ ಅಥವಹ ಹಥಚಿಚನ ಮಕ್ಟುಖಳಿಗಥ ಹತಿಷಲ

ಅಯ ಹಥಷಯ

(ಖಳನ ನ)

ಯಸ್ಹುಪಿಷ ುದ .


ಂದ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ನಿಯೇಜಿಷ ುದ ಎಂದಯಥ ಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ (ಷಾತಿುನ
ಯ ದಲ್ಲಾ) ಂದ ಮಕ್ಟುಯಿಂದ ಇನಥ ನಂದ ಮಕ್ಟುಗಥ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೇಲ್ಲನ ತನನ ಸಔ ುಖಳು, ಶ್ಚೇಷ್ಟ್ಾಕಥ
ಭತ ು

ಆಷಕ್ಟುಖಳನ ನ

ಗಹಾಯಿಷ ಯ

ಗಹಾಯಿಷ 
(ಅಸ್ಥ್ೈನರ್)

ಕ್ಟಯಯೆ.

ಹಹಖ

ಸಔ ುಖಳನ ನ
ಮಹರಿಗಥ

ಗಹಾಯಿಷ 

ಗಹಾಯಿಷಲಡ ತುದಥ ೇ

ಮಕ್ಟುಮನ ನ
ಅಯ

ಗಹಾಯಿಷಲಟಿಯ (ಅಸ್ಥ್ೈನಿೇ) ಎಂದ ಔಯಥಮಲಡ ಯ .


ಫದರ್ಹಣಥಖಳನ ನ ವಿಭಹಗಹಯಯ

ಭತ ು ವಿಭಹದಹಯಯ

ಇಫಫಯ

ಷಭಭತಿಷ  ಅಖತಮವಿದಥ.

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೊದಲ ಶಾದಲ್ಲಾ ಕಥಲು ಷಯಳ ಫದರ್ಹಣಥಖಳ ಹಥ ಯತ ಹಥಚಿಚನ
ಫದರ್ಹಣಥಖಳನ ನ ಷಭಭತಿಷರ್ಹಖ ುದಿಲಾ.
ರಭಕಕ ದಖಳು
1. ಅನ ಖಯಸ ಅಧಿ
2. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅನತಿ
3. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭಯ ವಿಮೆ
4. ವಯಣಹಖತಿಮ ಭೌಲಮ
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5. ನಹಭನಿದಥೇಾವನ
6. ನಿಯೇಜನಥ

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಕೆ ಳಿುಮ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ನಥ ಮನಿ ಷಣಣ ಮಷುಯಹದಯಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಂದ ನಿಮ ಔುಯನ ನ ನಥೇಮಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.
ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ನಹಭನಿದಥೇಾವನದ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ವಹಔಮು ಷ ಳುಳ ಎಂದ ಖ ಯ ತಿಸಿ.
I.

ಂದ

ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮಲ್ಲಾಯೆೇ ಸ್ಹಲ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳವಹಖ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಗಥ

ನಿಯೇಜಿಸಿದಹಖ ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಹಭನಿದಥೇಾವನನ ನ ಯದ ದಡಿಷ ುದಿಲಾ.
II. ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ನಹಭನಿದಥೇಾವನನ ನ ಹಲ್ಲಸಿ ಕಥ ಳುಳವಹಖ ಅಥವಹ ನಂತಯ ಭಹಡಫಸ ದ .
III. ನಹಭನಿದಥೇಾವನನ ನ

ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಮೆೇರ್ಥ

ಂದ

ಡಂಫಡಿಕಥಮನ ನ

ಭಹಡ 

ಭ ಲಔ

ಫದರ್ಹಯಿಷಫಸ ದ .
IV. ನಥ ಮನಿಗಥ ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಮೆೇರ್ಥ ಷಂೂಣಾ ಸಕ್ಟುಯ ತುದಥ.
ರಶೆು 2
ಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಬಯಸ್ಥಮ ವಯಣಹಖತಿಮ ಭೌಲಮನ ನ ಹಥ ಂದಲ ಕಹನ ನಿನ ಯಕಹಯ ಪಿಯೇಮಮಂ
ಮೊತುನ ನ ಎಶ ಿ ಕಹಲ ಹತಿಷಫಥೇಔ ?
I.

ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನ ನ ಎಯಡ ಶಾಖಳ ಕಹಲ ಷತತವಹಗಿ ಹತಿಷಫಥೇಔ .

II. ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನ ನ ಭ ಯ ಶಾಖಳ ಕಹಲ ಷತತವಹಗಿ ಹತಿಷಫಥೇಔ .
III. ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನ ನ ನಹಲ ು ಶಾಖಳ ಕಹಲ ಷತತವಹಗಿ ಹತಿಷಫಥೇಔ .
IV. ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನ ನ ಔನಿಶಠ ಐದ ಶಾಖಳ ಕಹಲ ಷತತವಹಗಿ ಹತಿಷಫಥೇಔ .
ರಶೆು 3
ಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅನತಿ ಹಥ ಂದಿದಥ ಎಂದ ಮಹ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ುದ ?
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I.

ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುಖಳನ ನ ಖಡ ು ದಿನಹಂಔದಂದ ಹತಿಷದಥ ಇಯ ುದ .

II. ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುಖಳನ ನ ಖಡ ು ದಿನಹಂಔದ ಭ ನನವಥೇ ಹತಿಷದಥ ಇಯ ುದ .
III. ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುಖಳನ ನ ಅನ ಖಯಸ ದಿನಖಳ ಅಧಿಮಲ ಾ ಹತಿಷದಥ ಇಯ ುದ .
IV. ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ವಯಣಹಖತಿ ಭಹಡಿದಲ್ಲಾ.
ರಶೆು 4
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅನ ಖಯಸ ದಿನಖಳ ಕಹರ್ಹಧಿಮ ಫಗಥೆ ಕಥಳಗಥ ನಿೇಡಿಯ  ಮಹ ವಹಔಮು ಷರಿಮಹಗಿದಥ?
I.

ಅನ ಖಯಸ ಅಧಿಮ ಯಭಹಣಿತ ಕಹರ್ಹಧಿಮ ಂದ ತಿಂಖಳು.

II. ಅನ ಖಯಸ ಅಧಿಮ ಯಭಹಣಿತ ಕಹರ್ಹಧಿಮ 30 ದಿನಖಳು.
III. ಅನ ಖಯಸ ಅಧಿಮ ಯಭಹಣಿತ ಕಹರ್ಹಧಿಮ ಂದ ತಿಂಖಳು ಅಥವಹ 30 ದಿನಖಳು.
IV. ಅನ ಖಯಸ ಅಧಿಮ ಯಭಹಣಿತ ಕಹರ್ಹಧಿಮ ಂದ ತಿಂಖಳು ಅಥವಹ 31 ದಿನಖಳು.
ರಶೆು 5
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ

ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುನ ನ ಹತಿಷದಥ ಇದ ದ ಅನ ಖಯಸ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹನಪಿದಯಥ

ಏನಹಖ ತುದಥ?
I.

ಖಡ ು ದಿನಹಂಔದಯಥ ಳಗಥ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುನ ನ ಹತಿಷದಥ ಇಯ ುದರಿಂದ ವಿಭಹಗಹಯಯ
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅನ ಜಿಾತವಥಂದ ರಿಖಣಿಸಿ ಸಕ್ಟುನ ಹಲ್ಲಸಿ ಮೊತುನ ನ ಹತಿಷಲ ನಿಯಹಔರಿಷ ುದ .

II. ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ರಿಹಹಯ ಮೊತುನ ನ ಹತಿಸಿ ಕಥ ನಥಮ ಹತಿಸಿಲಾದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುನ ನ
ಭನಹನ ಭಹಡ ುದ .
III. ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ

ರಿಹಹಯ ಮೊತುದಿಂದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುನ ನ ಔಳ್ಥದ

ಮಖ  ಸಣನ ನ

ಹತಿಷ ುದ .
IV. ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ರಿಹಹಯ ಮೊತುದಿಂದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುಕಥು ಫಹಮಂಕ್ ಉಳಿತಹಮದ ಫಡಿಸ ದಯದ
ಮೆೇರ್ಥ 2% ಯಶ ಿ ಫಡಿಸಮ ಷಮೆೇತ ಹತಿಸಿಲಾದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುನ ನ ಔಳ್ಥದ ಉಳಿದ ಮೊತುನ ನ
ಹತಿಷ ತುದಥ.
ರಶೆು 6
ಅನತಿ ಹಥ ಂದಿದ ಂದ

ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಭಯ ವಿಮೆ ಭಹಡ ವಹಖ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ

ಮಹುದನ ನ ಫಸಳ ಯಭ ಕವಥಂದ ರಿಖಣಿಷ ತುದಥ? ಅತಿ ಷ ಔುವಹದ ಆಯೆುಮನ ನ ಆರಿಸಿ.
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ಕಥಳಗಿನ

I.

ಭಯ ವಿಮೆಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಥ ಅಸಾತಥಮ ುಯಹವಥ

II. ಭಯ ವಿಮೆಮ ಕಹಯಣದಿಂದ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಗಥ ಹಥಚ ಚ ವಿಮೆಮ ಅಹಮ
III. ಹತಿಸಿಲಾದ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನ ನ ಫಡಿಸ ಷಮೆೇತ ಡಥದ ಕಥ ಳುಳುದ
IV. ವಿಭಹದಹಯಯ ಭಯ ವಿಮೆಗಹಗಿ ಅಜಿಾಮನ ನ ನಿದಿಾಶಿ ಕಹರ್ಹಧಿಯಳಗಥ ಪಿಷ ುದ
ರಶೆು 7
ಂದ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ನಹಭನಿದಥೇಾವನನ ನ ವಿಭಹ ಕಹಯೆದ, 1938 ಯ ____________ ವಿಬಹಖದ
ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಷಭಭತಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
I.

ವಿಬಹಖ 10

II. ವಿಬಹಖ 38
III. ವಿಬಹಖ 39
IV. ವಿಬಹಖ 45
ರಶೆು 8
ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಯಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೇರ್ಥ ಸ್ಹಲ ಡಥದಿಯ  ಷಂಫಂಧದಲ್ಲಾ ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ವಹಔಮು
ಷರಿಯಿಲಾವಥಂದ ಖ ಯ ತಿಸಿ.
I.

ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಯವಹಗಿ ನಿಯೇಜಿಷಫಥೇಔ .

II. ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ

ವಿಭಹ

ಷಂಸ್ಥಥಮ

ಯವಹಗಿ

ನಿಯೇಜಿಷ ುದರಿಂದ

ಅದಯ

ಮೆೇಲ್ಲಯ 

ನಹಭನಿದಥೇಾವನು ಯದಹದಖ ತುದಥ.
III. ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ನಥ ಮನಿಗಥ ಇಯ  ಆಷಕ್ಟುಮ ಮೆೇರ್ಥ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಆಷಕ್ಟುಯಿಯ ಶ ಿ ಭಟಿಿಗಥ
ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯ ತುದಥ.
IV. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೇಲ್ಲನ ಸ್ಹಲದ ಮೊತುು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಯಣಹಖತಿಮ ಭೌಲಮದ ಂದ
ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ ಯಭಹಣಕಥು ಸಿೇಮತವಹಗಿಯ ತುದಥ.
ರಶೆು 9
ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಯೇಜನಥಮ ಫಗಥೆ ಕಥಳಗಥ ನಿೇಡರ್ಹಗಿಯ  ವಹಔಮಖಳಲ್ಲಾ ತು ಅಥಾ ನಿೇಡ 
ವಹಔಮನ ನ ಖ ಯ ತಿಸಿ.
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I.

ಷಂೂಣಾ ನಿಯೇಜನಥಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಗಹಾಯಿಸಿಕಥ ಂಡ ಮಕ್ಟುಮ ಸ್ಹನಪಿದಯಥ, ಹಲ್ಲಸಿಮ
ಶ್ಚೇಷ್ಟ್ಾಕಥಮ ಭೃತ ಅಸ್ಥ್ೈನಿಮ ಸಿಥಯಹಸಿುಗಥ ಖಾವಹಖ ತುದಥ.

II. ಂದ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಯೇಜನಥ ಎಂದಯಥ ಹಲ್ಲಸಿ (ಆಸಿುಮ ಅಥಾದಲ್ಲಾ) ಮ ಸಔ ುಖಳು,
ಶ್ಚೇಷ್ಟ್ಾಕಥ ,ಭತ ು ಆಷಕ್ಟುಖಳನ ನ ಂದ ಮಕ್ಟುಯಿಂದ ಇನಥ ನಂದ ಮಕ್ಟುಗಥ ಗಹಾಯಿಷ  ಯಕ್ಟಯಯೆ.
III. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ನಿಯೇಜನಥಮ ಫಗಥೆ ಷ ಚನಥಮನ ನ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಥ ಅಖತಮವಹಗಿ ನಿೇಡಫಥೇಔ .
IV. ಷಂೂಣಾ ನಿಯೇಜನಥಮ ಷಂಫಂಧದಲ್ಲಾ, ಹಲ್ಲಸಿಮ ಗಹಾಯಿಸಿಕಥ ಂಡಯಲ್ಲಾ ಷಂೂಣಾವಹಗಿ
ವಿಕ್ಷಿುವಹಖ ುದ , ಆದಯಥ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯನ ಭಯಣಹಥ ಂದಿದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಮ
ವಿಭಹದಹಯನ ವಹಯಷ ದಹಯರಿಗಥ ಭಯಳುತುದಥ..
ರಶೆು 10
ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ಫದರ್ಹಣಥಗಥ ಷಭಭತಿ ನಿೇಡ ತುದಥ?
I.

ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಎಯಡ ಅಥವಹ ಭ ಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗಥ ವಿಂಖಡಿಷ ುದ .

II. ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಷ  ಕಹರ್ಹಧಿಮನ ನ ವಿಷುರಿಷ ುದ .
III. ರ್ಹಬದಲ್ಲಾ

ಬಹಖಹಿಷ 

ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ

ರ್ಹಬದಲ್ಲಾ

ಬಹಖಹಿಷದಥ

ಇಯ 

ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿ

ಫದರ್ಹಯಿಷ ುದ .
IV. ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ ಹಥಚಿಚಷ ುದ .

ಷಾಮಂ-ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV.
ನಥ ಮನಿಗಥ ವಿಮೆಮ ಷಂೂಣಾ (ಮಹುದಥೇ ಬಹಖದ) ಮೊತುದ ಮೆೇಲ ಮಹ ಸಔ ು ಇಯ ುದಿಲಾ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಬಯಸ್ಥಮ ವಯಣಹಖತಿಮ ಭೌಲಮನ ನ ಹಥ ಂದಲ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನ ನ ಔನಿಶಠ 3 ಷತತ
ಶಾಖಳ ಕಹಲ ಅಖತಮವಹಗಿ ಹತಿಷಫಥೇಔ .
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ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುನ ನ ಅನ ಖಯಸ ದಿನಖಳ ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ ಾ ಹತಿಷದಥ ಇದದಯಥ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅನತಿ
ಹಥ ಂದಿದಥಯೆಂದ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV.
ಅನ ಖಯಸ ಕಹರ್ಹಧಿಮ ಂದ ತಿಂಖಳು ಅಥವಹ 31 ದಿನಖಳು.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ

ಖಡ ು ದಿನಹಂಔದಥ ಳಗಥ

ಪಿಯೇಮಮಂ

ಹತಿಷದಥ ಇದದಯಥ,

ಹಹಖ

ಅನ ಖಯಸ

ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಭಯಣ ಹಥ ಂದಿದಯಥ, ವಿಭಹಗಹಯಯ ಭಯಣ ರಿಹಹಯ ಮೊತುನ ನ ಹತಿಷ ವಹಖ
ಹತಿಷದಥ ಇಯ  ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುನ ನ ಔಳ್ಥದ ಫಹಕ್ಟ ಸಣನ ನ ಹತಿಷ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I.
ಅನತಿ

ಹಥ ಂದಿದ

ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ

ುನಶ್ಥಚೇತನ

ಭಹಡ 

ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ

ವಿಭಹಯಕ್ಷಣಥಗಹಗಿ

ಅಸಾವಿಯ ುದಹಗಿ ುಯಹವಥಮನ ನ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಅತಮಂತ ಯಭ ಕ ಅಂವವಥಂದ ರಿಖಣಿಷ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ವಿಭಹ ಕಹಯೆದ, 1938 ಯ ವಿಬಹಖ 39 ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ನಹಭನಿದಥೇಾವನನ ನ
ಷಭಭತಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಆಯೆು II ತು ಅಥಾನ ನ ನಿೇಡ ತುದಥ.
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ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಫಳಿ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೇರ್ಥ ಸ್ಹಲನ ನ ಹಥ ಂದಿದಹಖ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ವಿಭಹ
ಷಂಸ್ಥಥಮ

ಯವಹಗಿ

ನಿಯೇಜಿಸಿದಹಖ

ಅದಯಲ್ಲಾ

ಈಗಹಖರ್ಥೇ

ಭಹಡಿಯ 

ನಹಭನಿದಥೇಾವನು

ಯದಹದಖ ುದಿಲಾ.
ಉತಿಯ 9
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV.
ನಹಲುನಥಮ ಆಯೆುಮ ತು ಅಥಾನ ನ ನಿೇಡ ತುದಥ.
ಷಂೂಣಾ ನಿಯೇಜನಥಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಮ ರಿಔಾತಥಮಯಥಖ

ಗಹಾಯಿಸಿಕಥ ಂಡಯಲ್ಲಾ

ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ವಿಕ್ಷಿುವಹಖ ತುದಥ. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯನ ಸ್ಹನಪಿದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಮ
ವಿಭಹದಹಯನ

ವಹಯಷ ದಹಯರಿಗಥ

ಭಯಳುುದಿಲಾ.

ಗಹಾಯಿಸಿಕಥ ಂಡಯ

ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಎರ್ಹಾ

ಯಯೇಜನಥಖಳಿಗಥ ಅಸಾಯಹಗಿಯ ತಹುಯಥ.
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I.
ಂದ

ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ

ಎಯಡ

ಅಥವಹ

ಹಥಚ ಚ

ಷಭಭತಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
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ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗಥ

ವಿಂಖಡಿಷ 

ಫದರ್ಹಣಥಮನ ನ

ಅಧಹಯಮ 15
ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆ ಪ್ಪ್ಕೆ ಳುುುದಕ
ಅಧಹಯಮದ ರಿಚಮ
ಂದ ಬಹವಿೇ ಗಹಯಸಔನ ಯಸ್ಹುನಥ ನಭ ನಥಮನ ನ ಡಥದ ಕಥ ಂಡ ನಂತಯ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಏಜಥಂಟ
ಕಥಲಷ ಭ ಗಿದ ಬಿಡ ುದಿಲಾ. ಆ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ

ಪಿಕಥ ಳಳಫಥೇಔ

ಹಹಖ

ಆ

ಯಸ್ಹುನಥಮ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿ ರಿತಿಾತವಹಖಫಥೇಔ .
ವಹಷುವಹಗಿ ಯತಿ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಮ ನಭ ನಥಮ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಂದ ಹಥಫಹಫಗಿಲ
ಭ ಲಔ ಸ್ಹಖಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ, ಹಹಖ ಈ ಹಥಫಹಫಗಿಲ ಳಗಥ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಪಿಕಥ ಳಳಫಥೇಕಥ ೇ
ಫಥೇಡವೊೇ ಎಂದ

ತಿೇಭಹಾನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳತುದಥ. ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಪಿಕಥ ಳಳಫಥೇಕಹದಯಥ ಮಹ

ಶಯತ ುಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಪಿಕಥ ಳಳಫಥೇಔ ಎಂದ ಔ ಡ ತಿೇಭಹಾನಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಈ ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ ನಹು ವಿಭಹ
ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ

ಪಿಕಥ ಳುಳ

ಯಕ್ಟಯಯೆಮ

ಫಗಥೆ

ಭತ ು

ಆ

ತಿಳಿದ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ .
ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು
A. ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಪಿಕಥ ಳುಳುದ – ಭ ಲ ರಿಔಲನಥಖಳು
B. ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಪಿಕಥ ಳುಳುದ
C. ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಪಿಕಥ ಳುಳುದ
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ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾನ

ಅಂವಖಳನ ನ

A. ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಮನಕು ಪ್ಪ್ಕೆ ಳುುುದಕ – ಭ ಲ ರಿಔಲ್ನೆಖಳು
1. ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಮನಕು ಪ್ಪ್ಕೆ ಳುು ರಕ್ರರಯೆಮ ಉದೆಿೀವ
ವಿಭಹ

ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ

ಪಿಕಥ ಳುಳ

ಯಕ್ಟಯಯೆಮ

ಉದಥದೇವನ ನ

ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷ 

ಭ ಲಔ

ಹಯಯಂಭಿಷ ತಥುೇವಥ. ಅದಯಲ್ಲಾ ಎಯಡ ಉದಥದೇವಖಳಿಯ ು:
i.

ವಿಯ ದಧ-ಆಯೆು ಅಥವಹ ವಿಭಹಗಹಯಯ ವಿಯ ದಧ ಆಯೆುಮನ ನ ತಪಿಷ ುದ

ii. ಅಹಮಖಳನ ನ

ಗಿೇಾಔರಿಷ ುದ

ಹಹಖ

ಅಹಮಖಳ

ನಡ ವಥ

ಷಭಹನತಥಮನ ನ

ಕಚಿತಡಿಷ ುದ
ವ್ಹಯಖ್ಹಯನ
ಅಹಮಖಳನಕು ಆಯೆು ಭಹಡಕುದಕ ಎಂಫ ದಖಳು ಉರ್ಥಾೇಖಿಷ  ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ ಜಿೇ ವಿಮೆಗಹಗಿ ಫಯ 
ಯತಿ

ಯಸ್ಹುನಥಮ

ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷ ುದ

ಹಹಖ

ನಭ ನಥಮನ ನ

ಅದ

ಯತಿನಿಧಿಷ 

ಅಹಮದ

ಭಟಿದ

ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದ

ನಂತಯ ಆ ರಿಶ್ಚೇಲನಥಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ವಿಮೆಮನ ನ ನಿೇಡ ುದಥ ೇ

ಫಥೇಡವೊೇ ಎಂದ ನಿಧಾರಿಷ ುದ , ಭತ ು ನಿೇಡಫಥೇಕ್ಟದದಲ್ಲಾ ಮಹ ಶಯತ ುಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ನಿೇಡಫಥೇಔ ಎಂದ
ನಿಧಾರಿಷ ುದ .
ವಿಯಕದಿ-ಆಯೆು ಎಂದಯಥ ತಹು ನಶಿ ಅನ ಬವಿಷ  ಷಂಬಖಳು ಹಥಚ ಚ ಎಂದ ವಂಕ್ಟಷ  ಮಕ್ಟುಖಳು ವಿಮೆಮ
ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಆತ ಯದಿಂದ ಅಯಸಿ ಆ ಯಕ್ಟಯಯೆಮ ಭ ಲಔ ರ್ಹಬ ಖಳಿಷ  ಂದ ಯೃತಿು.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ತಹು ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ನಿೇಡ ಯನ ನ ಆರಿಷದಿದದಯಥ, ಸೃದಮದ
ತಥ ಂದಯಥಖಳು ಅಥವಹ ಕಹನ್ರ್ ಅಂತಸ ಖಂಭಿೇಯ ಕಹಯಿರ್ಥಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿದ ದ ದಿೇಗಾ ಕಹಲ ಫದ ಔದಥ
ಇಯ ಯ ವಿಮೆಮ ಯಕ್ಷಣಥಗಹಗಿ ಅಯಸಿ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳ ಷಂಬ ಇಯ ತುದಥ.
ಫಥೇಯಥ ದಖಳಲ್ಲಾ ಹಥೇಳಫಥೇಕಹದಯಥ, ಂದ ವಿಭಗಹಯ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಆರಿಷ  ಯಕ್ಟಯಯೆಮನ ನ ಫಳಷದಿದದಯಥ ಆ
ಷಂಸ್ಥಥಮ ವಿಯ ದದ ಆಯೆು ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ ಹಹಖ ಆ ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ ಅದ ನಶಿ ಅನ ಬವಿಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.
2. ಅಹಮಖಳ ನಡಕವ್ೆ ಷಭಹನತೆ
ಈಖ ನಹು ಅಹಮಖಳ ನಡ ವಥ ಷಭಹನತಥಮನ ನ ರಿಖಣಿಷ . “ಷಭಹನತಥ” ಎಂಫ ದದ
ಅಥಾವಥೇನಥಂದಯಥ ಹಥ ೇಲ  ಭಟಿಖಳ ಅಹಮಖಳಿಗಥ ಡಸರ್ಹಖ  ಅಜಿಾದಹಯಯನ ನ ಂದಥೇ ಪಿಯೇಮಮಂ
ಖಾದಲ್ಲಾ ಇರಿಷಫಥೇಔ ಎಂದ . ಜಿೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ತಹು ವಿಧಿಷ  ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನ ನ ನಿಧಾರಿಷಲ
ಂದ ಭಯಣ ಯಭಹಣದ ಕಥ ೇಶಿಔನ ನ ಫಳಷ ತಹುಯಥ ಎಂದ ಈಗಹಖರ್ಥೇ ನಥ ೇಡಿದಥದೇವಥ. ಆ ಕಥ ೇಶಿಔು
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ಯಭಹಣಿತ ಜಿೇಖಳ ಅಥವಹ ಷಯಹಷರಿ ಅಹಮಖಳ ಭಯಣ ಯಭಹಣದ ಅನ ಬನ ನ ಯತಿನಿಧಿಷ ತುದಥ.
ಆ ಜಿೇಖಳಲ್ಲಾ ಜಿೇ ವಿಮೆಮನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಲ ಯಸ್ಹುಪಿಷ  ಫಸ ಹಲ ಮಕ್ಟುಖಳು ಸ್ಥೇಯ ತಹುಯಥ.
a) ಅಹಮದ ಗೀಯಔಯಣ
ಷಭಹನತಥಮನ ನ ಕಚಿತಡಿಷ  ಕಹಯಣದಿಂದ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಂದದಹಯನ

ಅಹಮದ

ಗೀಯಔಯಣ ಎಂಫ ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ ತಥ ಡಖ ತಹುನಥ. ಹಿೇಗಥಂದಯಥ, ಮಮಕ್ಟುಔ ಜಿೇಖಳನ ನ ಅುಖಳು
ಡ ಸ ಅಹಮದ ಭಟಿಖಳ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಗಿೇಾಔರಿಸಿ ವಿವಿಧ ಅಹಮದ ಖಾಖಳಿಗಥ
ನಿಖದಿಡಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಅಂತಸ ನಹಲ ು ಅಹಮದ ಖಾಖಳು ಇಯ ು.
ಯೆೀಖ್ಹಚಿತರ 1: ಅಹಮಖಳ ಗೀಯಔಯಣ

ಅಹಮಖಳ ಗೀಯಔಯಣ:

ನಿಯಹಔರಿಸಿದ
ಜಿೇಖಳು
ಕಥಳದಜಥಾಮ
ಜಿೇಖಳು
ಆದಮತಥಮ
ಅಹಮಖಳು
ಯಭಹಣಿತ
ಜಿೇಖಳು
i.

ರಭಹಣಿತ ಜೀಖಳು

ಈ ಜಿೇಖಳ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಭಯಣ ಯಭಹಣು ಭಯಣ ಯಭಹಣದ ಕಥ ೇಶಿಔು ಬಿಂಬಿಷ  ಯಭಹಣಿತ
ಜಿೇಖಳಿಗಥ ಹಥ ೇಲ ತುದಥ.
ii. ಆದಯತೆಮ ಅಹಮಖಳು
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ಈ ಜಿೇಖಳ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಭಯಣ ಯಭಹಣು ಭಯಣ ಯಭಹಣದ ಕಥ ೇಶಿಔು ಬಿಂಬಿಷ  ಯಭಹಣಿತ
ಜಿೇಖಳಿಗಿಂತಲ

ಖಭನಹಸಾವಹಗಿ ಔಡಿಮೆ ಇಯ ುದ , ಹಹಖ

ಆ ಕಹಯಣದಿಂದ ಇರಿಗಥ ಔಡಿಮೆ

ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಧಿಷಫಸ ದಹಗಿಯ ತುದಥ.
iii. ಕೆಳದಜೆಯಮ ಜೀಖಳು
ಈ ಜಿೇಖಳ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಭಯಣ ಯಭಹಣು ಷಯಹಷರಿ ಅಥವಹ ಯಭಹಣಿತ ಜಿೇಖಳಿಗಿಂತಲ

ಹಥಚ ಚ

ಇಯ ತುದಥ, ಆದಯ

ವಿಮೆ ನಿೇಡಫಸ ದ ಎಂದ ರಿಖಣಿಷಲಟಿಿಯ ತಹುಯಥ. ಇಂತಸ ಜಿೇಖಳನ ನ ವಿಭಹ

ಯಕ್ಷಣಥಗಥ

ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ

ಹಥಚಿಚನ

ಪಿಕಥ ಳಳಫಸ ದ

ಅಥವಹ

ಕಥಲು

ನಿಫಾಂಧಖಳಿಗಥ

ಳಡಿಷಫಸ ದ .
iv. ನಿಯಹಔರಿಸಿದ ಜೀಖಳು
ಈ ಜಿೇಖಳ ದೌಫಾಲಮಖಳು ಭತ ು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಹಥಚಿಚನ ಭಯಣದ ಯಭಹಣು ಎಶ ಿ ಹಥಚಿಚಯ ತುದಥಂದಯಥ
ಅರಿಗಥ ಕಥೈಗಥಟ ಔ  ವಥಚಚಖಳಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ದಗಿಷಲ ಅಸ್ಹಧಮವಹಖ ತುದಥ. ಕಥಲವೊಮೆಭ
ಂದ ಮಕ್ಟುಮ ಯಸ್ಹುನಥ ನಭ ನಥಮನ ನ ಆ ಮಕ್ಟುಮ ಇತಿುೇಚಿನ ವಷರಚಿಕ್ಟತಥ್ಮಂತಸ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ
ಕ್ಟಯಯೆಗಥ ಳಟಿಿಯ  ಕಹಯಣದಿಂದ ತಹತಹುಲ್ಲಔವಹಗಿ ನಿಯಹಔರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
3. ಆಯೆುಭಹಡಕ ರಕ್ರರಯೆ
ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಪಿಕಥ ಳುಳುದ ಅಥವಹ ಆಯೆುಭಹಡ  ಯಕ್ಟಯಯೆಮ ಎಯಡ ಭಟಿಖಳಲ್ಲಾ
ನಡಥಮ ತುದಥ ಎಂದ ಹಥೇಳಫಸ ದ :
 ಭಹಯಹಟ ಕ್ಷಥೇತಯದ ಭಟಿದಲ್ಲಾ
 ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಪಿಕಥ ಳುಳ ವಿಬಹಖದ ಭಟಿದಲ್ಲಾ
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ಯೆೀಖ್ಹಚಿತರ 2: ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಮನಕು ಪ್ಪ್ಕೆ ಳುು ಅಥವ್ಹ ಆರಿಷಕ ರಕ್ರರಯೆ

ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಮನಕು ಪ್ಪ್ಕೆ ಳುು ಅಥವ್ಹ ಆರಿಷಕ ರಕ್ರರಯೆ:

ಭಹಯಹಟ ಕ್ಷೆೀತರದ ಅಥವ್ಹ
ಹರಥಯಮಿಔ ಭಟಿ

ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಮನಕು ಪ್ಪ್ಕೆ ಳುು ವಿಬಹಖದ ಭಟಿ
a) ಭಹಯಹಟ ಕ್ಷೆೀತರದ ಅಥವ್ಹ ಹರಥಮಿಔ ಭಟಿ
ಭಹಯಹಟ ಕ್ಷಥೇತಯದ ಭಟಿದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಪಿಕಥ ಳುಳ ಯಕ್ಟಯಯೆಗಥ ಹರಥಯಮಿಔ ವಿಭಹ
ರಸಹಿನೆಮನಕು ಪ್ಪ್ಕೆ ಳುು ರಕ್ರರಯೆ ಎಂದ ಔ ಡ ಔಯಥಮಫಸ ದ . ಅದಯಲ್ಲಾ ಅಜಿಾದಹಯನಿಗಥ ವಿಭಹ
ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ನಿೇಡಲ ಷ ಔುವೊೇ ಎಂದ ನಿಧಾರಿಷಲ ಂದ ಏಜಥಂಟ್ ಅಥವಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಯತಿನಿಧಿಮ
ವಿಶಮನ ನ ಷಂಖಯಹಿಷ  ಯಕ್ಟಯಯೆ ಇಯ ತುದಥ. ಏಜಥಂಟ್ ಹಯಥಾಮಔ ಂದದಹಯನಹಗಿ ನಿಣಹಾಮಔ
ಹತಯ ಹಿಷ ತಹುನಥ. ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡಫಥೇಕಹದ ಮಕ್ಟುಮನ ನ ತಿಳಿಮಲ

ಏಜಥಂಟ್ ಅತ ಮತುಭ

ಸ್ಹಥನ ಲ್ಲಾಯ ತಹುನಥ.
ಹಥಚಿಚನ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ತಭಭ ಏಜಥಂಟೆಳನ ನ ಯಸ್ಹುಪಿಷರ್ಹಗಿಯ  ಜಿೇದ ಫಗಥೆ ಂದ ಹಥೇಳಿಕಥ
ಅಥವಹ ಂದ ಗೌಮ ಯದಿಮನ ನ ನಿೇಡಲ ಹಥೇಳುತಹುಯಥ. ಈ ಹಥೇಳಿಕಥಮಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿವಹದ ಭಹಹಿತಿ,
ಅಭಿಹಯಮ ಭತ ು ಶ್ಚಪಹಯಷ ಖಳನ ನ ನಿೇಡಲ ತಿಳಿಷ ತಹುಯಥ.
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ತಭಭ ಂದ ಅಧಿಕಹರಿಯಿಂದ ಮೆೇಲ್ಲನ ತಯಸದ ಇನಥ ನಂದ ಯದಿಮಹದ
ನಥೈತಿಔತಥಮ ಅಹಮದ ಯದಿಮನ ನ ಔ ಡ ಕಥೇಳಫಸ ದ . ಈ ಯದಿಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ಯಸ್ಹುಪಿಷರ್ಹಗಿಯ  ಜಿೇದ ಉದಥ ಮೇಖ, ಆದಹಮ, ಆರ್ಥಾಔ ಸ್ಹಥನಭನ ಭತ ು ಗೌಯಖಳ ಫಗಥೆ
ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಷಂಖಯಹಿಷ ತುವಥ.
ಂಚನೆಮ ಫಗೆೊ ನಿಗಹ ಇಡಕುದಕ ಭತಕಿ ಹರಥಮಿಔ ್ಂದದಹಯನಹಗ ಏಜೆಂಟ ಹತರ
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ಂದ ಅಹಮನ ನ ಆರಿಷಲ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳ ನಿಣಾಮದ ದಥ ಡಸ ಬಹಖು ಯಸ್ಹುಪಿಷ ನ ತನನ
ಯಸ್ಹುನಥಮ ನಭ ನಥಮಲ್ಲಾ ಫಹಿಯಂಖಡಿಸಿಯ  ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ. ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ
ಪಿಕಥ ಳುಳ ವಿಬಹಖದಲ್ಲಾ ಔ ಳಿತ ಕಥ ಳುಳ ಂದದಹಯನಿಗಥ ಯಸ್ಹುಪಿಷ ನ ನಿಜ ಹಥೇಳಿದಹದನಥ ೇ
ಅಥವಹ ಂಚಿಷರ್ಥಂದಥೇ ಯಸ್ಹುನಥಮ ನಭ ನಥಮಲ್ಲಾ ಷ ಳುಳ ಹಥೇಳಿದಹದನಥ ೇ ಎಂದ

ಅರಿಮಲ

ಔಶಿವಹಖಫಸ ದ .
ಇಂತಸ ರಿಸಿಥತಿಮಲ್ಲಾ ಏಜಥಂಟ್ ಭಸತಾದ ಹತಯಹಿಷ ತಹುನಥ. ಆತನ ಅಥವಹ ಆಕಥಮ ಯಸ್ಹುಪಿಷ ತಿುಯ 
ಮಕ್ಟುಮ

ನಿೇಡಿಯ  ಭಹಹಿತಿಮ

ನಿಜವಿಯ ುದಥ ೇ ಅಥವಹ ಷ ಳ್ಥೄ ಳೇ ಎಂದ

ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳಳಲ

ಉತುಭ ಸ್ಹಥನದಲ್ಲಾಯ ತಹುನಥ. ಇದಕಥು ಕಹಯಣ ಏಜಥಂಟ್ ಯಸ್ಹುಪಿಷ ತಿುಯ  ಜಿೇದಥ ಂದಿಗಥ ಆತನಿಗಥ/ಆಕಥಗಥ
ನಥೇಯ ಭತ ು ಮಮಕ್ಟುಔ ಷಂಔಾವಿಯ ತುದಥ. ಈ ಕಹಯಣದಿಂದ ಏಜಥಂಟ್ ಯಸ್ಹುಪಿಷ ತಿುಯ  ಮಕ್ಟುಮ
ಉದಥದೇವೂಾಔವಹಗಿ

ಂಚಿಷರ್ಥಂದಥೇ

ಮಹುದಥೇ

ಭಹಹಿತಿ

ತಡಥಹಿಡಿಮ ತಿುದಹದನಥಯೆೇ

ಅಥವಹ

ತಿಯ ಚಿದಹದನಥಯೆೇ ಎಂದ ನಿಗಹಹಿಷಫಸ ದ .
b) ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಪಿಕಥ ಳುಳ ವಿಬಹಖದ ಭಟಿ
ವಿಭಹ

ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ

ಪಿಕಥ ಳುಳ

ಎಯಡನಥೇ

ಭಟಿು

ವಿಬಹಖದ

ಅಥವಹ

ಔಚಥೇರಿಮ

ಭಟಿದಲ್ಲಾಯ ತುದಥ. ಅದಯಲ್ಲಾ ಇಂತಸ ಕಹಮಾಖಳಲ್ಲಾ ರಿಣತಯಹದ ತಜ್ಞಯ ಭತ ು ಮಕ್ಟುಖಳಿಯ ತಹುಯಥ,
ಹಹಖ

ಅಯ

ಯಸ್ಹುನಥಗಥ ಷಂಫಂಧಟಿ ಎಲಾ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ರಿಖಣಿಸಿ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ

ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಪಿಕಥ ಳಳಫಥೇಕಥ ಹಹಖ

ಮಹ ಶಯತ ಖ
ು ಳ ಮೆೇರ್ಥ ಪಿಕಥ ಳಳಫಥೇಔ

ಎಂದ

ನಿಧಾರಿಷ ತಹುಯಥ.
4. ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಖಳನಕು ಪ್ಪ್ಕೆ ಳುು ವಿಧಹನಖಳು
ಯೆೀಖ್ಹಚಿತರ 3: ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಖಳನಕು ಪ್ಪ್ಕೆ ಳುು ವಿಧಹನಖಳು

ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಖಳನಕು ಪ್ಪ್ಕೆ ಳುು
ವಿಧಹನಖಳು:
ತ್ತೀುಯ
ವಿಧಹನ
ಷಂಖ್ಹಯತಮಔ
ವಿಧಹನ
ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಖಳನ ನ ಪಿಕಥ ಳುಳಯ ತಭಭಈ ಕಹಮಾದಲ್ಲಾ ಎಯಡ ವಿಧಹನಖಳನ ನ ಫಳಷಫಸ ದ :
ತ್ತೀುಯ ವಿಧಹನ

ಷಂಖ್ಹಯತಮಔ ವಿಧಹನ
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ಈ

ವಿಧಹನದಲ್ಲಾ

ವಥೈಮಕ್ಟುಔ

ಫಳಷರ್ಹಖ ತುದಥ,

ತಿೇಭಹಾನ ಈ

ಅದಯಲ ಾ

ವಿಧಹನದಲ್ಲಾ

ವಿಭಹ

ತ ಂಫಹ ಪಿಕಥ ಳುಳಯ

ಷಂಕ್ಟೇಣಾವಹದ ಯಔಯಣಖಳಲ್ಲಾ.

ಯತಿಔ ಲ

ಎಲಾ

ಯಸ್ಹುನಥಖಳನ ನ

ಋಣಹತಭಔ

ಅಂವಖಳಿಗಥ

ಧನಹತಭಔ

ಅಥವಹ
ಯಥೇಟಿಂಗ್

ಅಂಔಖಳನ ನ ನಿಖದಿಡಿಷ ತಹುಯಥ (ಎಲಾ ಧನಹತಭಔ
ಅಥವಹ ಅನ ಔ ಲಔಯ ಅಂವಖಳಿಗಥ ಋಣಹತಭಔ
ಅಂಔಖಳನ ನ ನಿಖದಿ ಡಿಷ ತಹುಯಥ).
ಉದಹಸಯಣೆ: ತಿೇಯ ಭಧ ಮೆೇಸ ಇಯ  ಂದ
ಮಕ್ಟುಗಥ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡಫಥೇಕಥ ೇ ಫಥೇಡವೊೇ
ಹಹಖ

ಮಹ ಶಯತ ಖ
ು ಳ

ಮೆೇರ್ಥ

ಎಂದ

ನಿಧಾರಿಷ ುದ .
ಅಂತಸ ರಿಸಿಥತಿಖಳಲ್ಲಾ ಆ ವಿಬಹಖು ಂದ

ಹಿೇಗಥ

ನಿಖದಿಡಿಸಿದ

ಟ ಿ

ಅಂಔಖಳನ ನ

ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ತಿೇುಾಗಹಯ ಎಂದ ಔಯಥಮಲಡ  ಸ್ಥೇರಿಸಿದಹಖ ಆ ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದ ಜಿೇಕಥು ಎಶ ಿ
ವಥೈದಮಯ

ನ ರಿತ

ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ .

ಅಭಿಹಯಮ ಹಥಚ ಚರಿ
(ಈಎಮ್ಆರ್

ಭಯಣ
ಎಂದ

ನಿಖದಿಡಿಷರ್ಹಗಿದಥ
ಈಎಮ್ಆರ್

ಯಭಹಣದ
ಎಂದ

ಹಥಚಿಚದದಶ ಿ

ಯಥೇಟಿಂಗ್

ಔಯಥಮಲಡ ುದ )
ತಿಳಿಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಆ

ಜಿೇ

ಅಷಥಿೇ

ಕಥಳದಜಥಾಮದ ಎಂದಥಾ. ಈಎಮ್ಆರ್ ತ ಂಫಹ
ಜಹಸಿು ಇದದಯಥ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ನಿಯಹಔರಿಷಲ
ಫಸ ದ .
ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಮನಕು ಪ್ಪ್ಕೆ ಳುುುದಕ – ನಿಧಹಯಯಖಳನಕು ತೆಗೆದಕಕೆ ಳುುುದಕ
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ಯೆೀಖ್ಹಚಿತರ 4: ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಮನಕು ಪ್ಪ್ಕೆ ಳುುುದಕ – ನಿಧಹಯಯಖಳನಕು ತೆಗೆದಕಕೆ ಳುುುದಕ

ಸಹಭಹನಯ
ದಯಖಳಿಗೆ
ಪ್ಪ್ಕೆ ಳುುುದಕ
ಹೆಚಕಿರಿ

ನಿಯಹಔರಿಷಕು

ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ

ದಕ ಅಥವ್ಹ

ವಿಭಹ

ಭಕಂದ ಡಕು

ರಸಹಿನೆಮನಕು

ದಕ

ಪ್ಪ್ಕೆ ಳುುುದಕ –

ವಿಧಿಸಿ
ಪ್ಪ್ಕೆ ಳುುು
ದಕ

ನಿಧಹಯಯಖಳನಕು
ತೆಗೆದಕಕೆ ಳುುುದಕ
ವಿಭಹ ಮತಿದ

ನಿಫಯಂಧಿತ

ಮೆೀಲ್ೆ

ಶಯತಿನಕು ವಿಧಿಸಿ

ಸಹಾಧಿೀನತೆಮ

ಪ್ಪ್ಕೆ ಳುುು

ಸಔುನಕು

ದಕ

ಉಳಿಸಿಕೆ ಂಡಕ
ಪ್ಪ್ಕೆ ಳುುುದಕ

ಈಖ ನಹು ಂದದಹಯಯ ಯಸ್ಹುಪಿಸಿಯ  ಜಿೇದ ಫಗಥೆ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳ ವಿವಿಧ ತಯಸದ
ನಿಧಹಾಯಖಳನ ನ ರಿಖಣಿಸ್ಥ ೇಣ.
a) ಸಹಭಹನಯ ದಯಖಳಿಗೆ (ಒಆರ್) ಪ್ಪ್ಕೆ ಳುುುದಕ: ಇದ

ಫಸಳ ಸ್ಹಭಹನಮ ನಿಧಹಾಯ. ಈ

ಶ್ಥಯೇಮಹಂಔ ನಿೇಡಿದಲ್ಲಾ ಅದ ಅಹಮನ ನ ಂದ ಸ್ಹಭಹನಮ ಅಥವಹ ಯಭಹಣಿತ ಜಿೇಕಥು
ಅನಾಯಿಷ  ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯಖಳರ್ಥಾೇ ಪಿಕಥ ಳಳರ್ಹಗಿದಥ ಎಂದ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.
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b) ಹೆಚಕಿರಿ

ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ

ವಿಧಿಸಿ

ಪ್ಪ್ಕೆ ಳುುುದಕ:

ಇದ

ಫಸ ತಥೇಔ

ಕಥಳದಜಥಾಮ

ಅಹಮಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ ಮಹಹರಿಷ ವಹಖ ಫಳಷ  ಅತಮಂತ ಸ್ಹಭಹನಮ ರಿೇತಿ. ಈ ಫಗಥಮಲ್ಲಾ
ಕಥ ೇಶಿಔದಲ್ಲಾ ದಗಿಷರ್ಹಗಿಯ  ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಂದ

ಹಥಚ ಚರಿ ದಯನ ನ

ವಿಧಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
c) ವಿಭಹ ಮತಿದ ಮೆೀಲ್ೆ ಸಹಾಧಿೀನತೆಮ ಸಔುನಕು ಉಳಿಸಿಕೆ ಂಡಕ ಪ್ಪ್ಕೆ ಳುುುದಕ: “ಸ್ಹಾಧಿೇನತಥಮ
ಸಔ ು” ಎಂದಯಥ ವಿಮೆಮ ರಿಹಹಯ ಮೊತುಕಹುಗಿ ಸಔುನ ನ ಚರ್ಹಯಿಷರ್ಹದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಜಿೇ
ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಅದ ಹತಿಷಫಥೇಕಹದ ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಮೆೇರ್ಥ (ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಅಥವಹ
ಬಹಖವುಃ) ಚರ್ಹಯಿಷಫಸ ದಹದ ಂದ ಫಗಥಮ ಹಿಡಿತ. ಉದಹಸಯಣೆ: ಇಂತಸ ಸ್ಹಾಧಿೇನತಥಮ
ಸಔುನ ನ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಗಹಗಿ ಯಸ್ಹುಪಿಷರ್ಹಗಿಯ  ಜಿೇು ಟಿಬಿ ಅಂತಸ ಕಥಲು ಯಥ ೇಖಖಳಿಂದ
ಫಳಲ್ಲ ನಂತಯ ಚಥೇತರಿಸಿಕಥ ಂಡ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಹಥೇಯರ್ಹಖಫಸ ದ . ಸ್ಹಾಧಿೇನತಥಮ ಸಔ ು
ಎಂದಯಥ ವಿಭಹದಹಯನ ನಿದಥೇಾಶ್ಚಷರ್ಹಗಿಯ  ಕಹರ್ಹಧಿಯಳಗಥ ಂದ ನಿದಿಾಶಿಡಿಷರ್ಹಗಿಯ 
ಕಹಯಣ (ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಟಿಬಿ ಭಯ ಔಳಿಕಥ) ದಿಂದ ಭಯಣಹಥ ಂದಿದಲ್ಲಾ ಕಥೇಲ ಔಡಿಮೆ ಯಭಹಣದ
ಭಯಣ ಯಯೇಜನ (ರಿಹಹಯ ಮೊತು) ನ ನ ಹತಿಷಫಥೇಕಹಖಫಸ ದ .
d) ನಿಫಯಂಧಿತ ಶಯತಿನಕು ವಿಧಿಸಿ ಪ್ಪ್ಕೆ ಳುುುದಕ: ಕಥಲು ತಯಸದ ಅಹಮಖಳಿಗಥ ಕಥಲು
ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ
ನಿಫಾಂಧಿಷ 

ಸ್ಹವಿೇಗಿೇಡಹದಯಥ
ಂದ

ಹತಿಷಫಥೇಕಹದ
ನಿಫಾಂಧಿತ

ಭಯಣ

ರಿಹಹಯದ

ಶಯತುನ ನ

ಮೊತುನ ನ

ಅನಾಯಿಷರ್ಹಖಫಸ ದ .

ಉದಹಸಯಣೆ: ಖಭಿಾಣಿ ಭಹಿಳ್ಥಮಯ ಮೆೇರ್ಥ ಹಥೇಯರ್ಹಖ  ಖಬಾಧಹಯಣಥಮ ಶಯತಿುನ ಯಕಹಯ
ಖಭಿಾಣಿ ಭಹಿಳ್ಥಮಯ ಭಖ ವಿಗಥ ಜನಭ ನಿೇಡಿದ ನಂತಯ ಷ ಭಹಯ ಭ ಯ ತಿಂಖಳುಖಳ್ಥೄ ಳಗಥ
ಖಬಾಧಹಯಣಥಗಥ

ಷಂಫಂಧಟಿ

ಕಹಯಣಖಳಿಂದ

ಭಯಣ

ಹಥ ಂದಿದಲ್ಲಾ

ವಿಭಹ

ಷಂಸ್ಥಥಮ

ಹತಿಷಫಥೇಕಹದ ಭಯಣ ಯಯೇಜನ ಮೊತುನ ನ ನಿಫಾಂಧಿಷ ತುದಥ.
e) ನಿಯಹಔರಿಷಕುದಕ
ಂದದಹಯನ

ಅಥವ್ಹ
ವಿಮೆಗಹಗಿ

ಭಕಂದ ಡಕುದಕ:
ಫಂದಿಯ 

ಕಥ ನಥಮದಹಗಿ,

ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ

ಂದ

ಜಿೇ

ನಿಯಹಔರಿಷಫಸ ದ

ವಿಭಹ
ಅಥವಹ

ತಿಯಷುರಿಷಫಸ ದ . ನಿದಿಾಶಿ ಆಯಥ ೇಖಮದ/ಇತಯಥ ವಥೈಶ್ಚಶಿಾಖಳು ಅತಿಮಹಗಿ ಯತಿಔ ಲವಹಗಿದ ದ
ಅುಖಳು

ಖಣನಿೇಮವಹಗಿ

ಅಹಮದ

ಷಂಬನ ನ

ಹಿಗಿೆಷ ಂತಿದದಯಥ

ಹಿೇಗಥ

ಭಹಡಫಥೇಕಹಖಫಸ ದ .
ಉದಹಸಯಣೆ: ಫಫ ಮಕ್ಟು ಕಹಮನ್ರ್ ಯಥ ೇಖದಿಂದ ಫಳಲ ತಿುದ ದ, ಉವಭನಕಥು ಅಕಹವಖಳು
ಔಡಿಮೆ ಇದದಲ್ಲಾ ಆ ಮಕ್ಟುಗಥ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ತಿಯಷುರಿಷಫಸ ದ . ಹಿೇಗಥಯೆೇ ಕಥಲು ಯಔಯಣಖಳಲ್ಲಾ
ರಿಸಿಥತಿಮ

ಷ ಧಹರಿಸಿ ಅನ ಔ ಲಔಯವಹಖ ಯಥಖ

ಭಕಂದ ಡಕುದಕ ವಿವಥೇಚನಥಮ ಕಥಲಷವಹಖಫಸ ದ .
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ಅಹಮನ ನ ಪಿಕಥ ಳುಳುದನ ನ

ಉದಹಸಯಣೆ
ಕಥಲವಥೇ ದಿಷಖಳ ಹಿಂದಥ ಖಬಾಔಂಠ್ ವಷರಚಿಕ್ಟತಥ್ಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದಂತಸ ಂದ ಭಹಿಳ್ಥಗಥ ಅಳ
ಜಿೇದ ಮೆೇರ್ಥ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ನಿೇಡಲ ಕಥಲು ತಿಂಖಳು ಕಹಮಲ ಹಥೇಳುುದಕಥು ಕಹಯಣ, ಅಳ
ವಷರಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ಕಹಯಣದಿಂದ ವಷರಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ನಂತಯ ಆಖಫಸ ದಹದ ಷಭಸ್ಥಮಖಳು ಔಣಭಯಥಮಹಖಲ
ಅಕಹವ ನಿೇಡ ುದ .
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಕೆ ಳಿು 1
ಇುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹ ಯಔಯಣನ ನ ಂದ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ನಿಯಹಔರಿಷ  ಅಥವಹ ಭ ಂದ ಡ 
ಸ್ಹಧಮತಥ ಇಯ ುದ ?
I.

ಆಯಥ ೇಖಮಂತ 18 ಶಾದ

II. ಂದ ಷ ಥಲಕಹಮದ ಮಕ್ಟು
III. ಏಡ್್ ಯಥ ೇಖದಿಂದ ಫಳಲ ತಿುಯ  ಮಕ್ಟು
IV. ತನನದಥೇ ಆದ ಆದಹಮ ಇಲಾದಿಯ  ಖೃಹಿಣಿ
B. ವ್ೆೈದಯಕ್ರೀಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಮನಕು ಪ್ಪ್ಕೆ ಳುುುದಕ
1. ವ್ೆೈದಯಕ್ರೀಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಮನಕು ಪ್ಪ್ಕೆ ಳುುುದಕ
ಫಸ ಹಲ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಗಥ ಯೇಖಮತಥಮನ ನ ಅಳ್ಥಮಲ
ಭಹಡರ್ಹಖ  ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಥಖಳಿಲಾದಂತಥಯೆೇ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಗಹಗಿ ಅರಿಷಲಡ ತುವಥ. ಅಂತಸ
ಯಔಯಣಖಳನ ನ ವ್ೆೈದಯಕ್ರೀಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಖಳೆಂದಕ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಜಿೇ ವಿಮೆಗಹಗಿ ಫಯ  ಯಸ್ಹುನಥಖಳಲ್ಲಾ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಥಖಳು ಫಸಳ ಷಣಣ ಯಭಹಣದ ಯಔಯಣಖಳಲ್ಲಾ
ಭಹತಯ ಯತಿಔ ಲ ಲಕ್ಷಣಖಳನ ನ ಹಥ ಯ ತಯ ತುವಥ ಎಂಫ ಅರಿವಿನ ಕಹಯಣದಿಂದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ
ಯಸ್ಹುನಥಖಳ ಯಕ್ಟಯಯೆಮನ ನ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ. ಇನ ನಳಿದುಖಳನ ನ ಯಸ್ಹುನಥಮ ನಭ ನಥಮಲ್ಲಾ
ನಿೇಡಿಯ  ಉತುಯಖಳಿಂದ ಅಥವಹ ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದ ಜಿೇದ ಕಥಲಷದಲ್ಲಾಮ ಗಥೈಯ ಹಹಜರಿಮ ದಹಕರ್ಥಖಳು ಭತ ು
ಇತಯಥ ದಸ್ಹುವಥೇಜ ಖಳಿಂದ ಔಂಡ ಹಿಡಿಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಂದ ರಿಣತ ತಜ್ಞರಿಂದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಥಮನ ನ ಭಹಡಿಷ ುದಥಂದಯಥ ಅರಿಗಥ ತಹಷಣಥಮ ವ ಲು
ನಿೇಡ  ಅಖತಮವಿಯ ತುದಥ. ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ತಹಷಣಥಗಹಗಿ ನಿೇಡಫಥೇಕಹಗಿಯ  ವ ಲುನ ನ ಉಳಿಷ ುದರಿಂದ
ಉಳಿಮ  ಸಣು ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಥಖಳನ ನ ಭಹಡದಥ ಫಯ  ಹಥಚಿಚನ ಭಯಣ ರಿಹಹಯದ ಸಕ್ಟುನ
ದಹವಥಖಳಿಗಿಂತಲ

ಹಥಚ ಚ ಎಂದ ಔಂಡ ಹಿಡಿಮರ್ಹಗಿದಥ. ಆದದರಿಂದ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ

ರಿೇಕ್ಷಥಖಳಿಗಹಗಿ ತಹುಯಿಷದಥ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ನಿೇಡ  ದಧತಿಮನ ನ ಅಳಡಿಸಿಕಥ ಂಡಿದಹದಯಥ.
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2. ವ್ೆೈದಯಕ್ರೀಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಖಳನಕು ಪ್ಪ್ಕೆ ಳುಲಕ ನಿಮಭಖಳು
ಆದಯಥ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಖಳನ ನ ಪಿಕಥ ಳಳಲ ಕಥಲು ನಿಮಭಖಳನ ನ ಅನ ಷರಿಷ 
ಅಖತಮವಿಯ ತುದಥ.
i.

ಮೊದಲನಥಮದಹಗಿ, ಭಹಿಳ್ಥಮಯಲ್ಲಾ ಕೆಲು ಖಯದ ಭಹಳೆಮಯಕ ಭಹತಯ, ಎಂದಯಥ ಕಥಲಷಕಥು
ಹಥ ೇಖ  ಭಹಿಳ್ಥಮಯ ಭಹತಯ ಅಸಾಯಹಖಫಸ ದ .

ii. ವಿಭಹ ನಿೀಡಫಸಕದಹದ ಮತಿಕೆು ಮೆೀಲ್ಲನ ಮಿತ್ತಖಳನಕು ಹೆೀಯಲ್ಹಖಫಸಕದಕ. ಉದಹಸಯಣಥಗಥ,
ಮಹುದಥೇ ಯಔಯಣದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಮೊತುು ಐದ ಲಕ್ಷ

ತಲ

ಹಥಚಿಚದದಲ್ಲಾ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಥಮ

ಅನಿವಹಮಾವಹಖಫಸ ದ .
iii. ಹಲ್ಲಸಿಮನಕು ಕೆ ಳುುವ್ಹಖ ಮಸಿ್ನ ಮೆೀಲ್ೆ ನಿಫಯಂಧ ಹಥೇಯರ್ಹಖಫಸ ದ – ಉದಹಸಯಣಥಗಥ
ಮಷ ್

40

ಅಥವಹ

45

ಆದಲ್ಲಾ

ಔಡಹಸಮವಹಗಿ

ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ

ರಿೇಕ್ಷಥಮ

ಭಹಡಿಷಫಥೇಕಹಖಫಸ ದ .
iv. ಕೆಲು

ವಿಭಹ

ಯೀಜನೆಖಳ

ಷಂದಬಯಖಳಲ್ಲಾ

ನಿಫಾಂಧಖಳನ ನ

ಹಥೇಯರ್ಹಖಫಸ ದ

–

ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಅಧಿಮ (ಟಮ್ಾ) ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ
ಪಿಕಥ ಳುಳ ಸ್ಹಧಮತಥಮನ ನ ಯದ ದಗಥ ಳಿಷಫಸ ದ .
v. ವಿಮೆಮ ಖರಿಶಠ ಅಧಿಮನಕು ಇತ ು ಶಾ/60 ಶಾ ಮಸ್ಹ್ಖ ಯಥಖ

ಎಂದ

ಸಿೇಮತಗಥ ಳಿಷಫಸ ದ .
vi. ಜೀಖಳ ಖಯಖಳು: ಕಥಲು ನಿದಿಾಶಿ ಖಾಖಳ ಮಕ್ಟುಖಳಿಗಥ ಔ ಡ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ
ಯಸ್ಹುನಥಖಳನ ನ ಪಿಕಥ ಳಳಫಸ ದ , ಉದಹಸಯಣಥಗಥ, ಂದ ಶಾದ ಕಹಲ ಸ್ಥೇವಥ ಇಯ 
ಯತಿಷ್ಟ್ಠತ ಷಂಸ್ಥಥಖಳ ಉದಥ ಮೇಗಿಖಳಿಗಥ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ-ಲಾದ ವಿಶ್ಥೇಶಖಳನ ನ ದಗಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಇಂತಸ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ಷರಿಮಹದ ಗಥೈಯ ಹಹಜರಿಮ ದಹಕರ್ಥಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತುವಥ ಹಹಖ
ಕಹಲಕಥು

ಅಯ

ಉದಥ ಮೇಗಿಖಳ

ಆಯಥ ೇಖಮ

ತಹಷಣಥಖಳನ ನ

ಭಹಡಿಷ ತುವಥ.

ಕಹಲ

ಇದರಿಂದ

ಉದಥ ಮೇಗಿಖಳ ಆಯಥ ೇಖಮದ ಸಿಥತಿಮನ ನ ಷ ಲಬವಹಗಿ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷಲ ಸ್ಹಧಮವಿಯ ತುದಥ.
3. ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಖಳನಕು ಪ್ಪ್ಕೆ ಳುುವ್ಹಖ ಅಂಔಖಳನಕು ನಿೀಡಲ್ಹಖಕ ಅಂವಖಳು
ಅಂಔಖಳನ ನ ನಿೇಡರ್ಹಖ  ಅಂವಖಳು ಎಂದಯಥ ಆರ್ಥಾಔ ರಿಸಿಥತಿ, ಜಿೇನ ಶ್ಥೈಲ್ಲ, ಸವಹಮಷಖಳು, ಔ ಟ ಂಫದ
ಇತಿಹಹಷ, ಮಮಕ್ಟುಔ ಆಯಥ ೇಖಮದ ಇತಿಹಹಷ ಭತ ು ಇತಯಥ ಮಮಕ್ಟುಔ ಷಂದಬಾಖಳು – ಇುಖಳಿಗಥ ಷಂಫಂಧ
ಟಿ ವಿಭಹದಹಯನ ಜಿೇದ ಇಂತಸ ವಿವಿಧ ಅಂವಖಳು. ಇುಖಳು ಆತನ ಜಿೇಕಥು ಅಹಮಖಳನ ನ
ಡಸಫಸ ದ

ಹಹಖ

ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಗಥ

ಅಹಮನ ನ
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ಹಥಚಿಚಷಫಸ ದ .

ವಿಭಹ

ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ

ಪಿಕಥ ಳುಳುದಯಲ್ಲಾ ಇಂತಸ ಅಹಮಖಳನ ನ ಭತ ು ಅುಖಳ ಷಂಬಹಮ ರಿಣಹಭಖಳನ ನ ಖ ಯ ತಿಸಿ
ಅುಖಳನ ನ ಅಂತಥಯೆೇ ಗಿೇಾಔರಿಷ  ಕ್ಟಯಯೆಮ ಸ್ಥೇರಿಯ ತುದಥ.
ಂದ ಮಮಕ್ಟುಔ ಜಿೇದ ಖ ಣಲಕ್ಷಣಖಳು ಹಥೇಗಥ ಅಹಮದ ಮೆೇರ್ಥ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯ ತುವಥ ಎಂದ ನಹು
ಅಥಾಭಹಡಿಕಥ ಳ್ಥೄ ಳೇಣ. ವಿಶ್ಹರ್ಹಥಾದಲ್ಲಾ ಇುಖಳನ ನ ಎಯಡ ವಿಬಹಖಖಳನಹನಗಿ ವಿಂಖಡಿಷಫಸ ದ ನಥೈತಿಔ

ಅಹಮಖಳಿಗಥ

ಕಹಯಣವಹಖ ಂತಸು

ಹಹಖ

ದಥೈಹಿಔ

(ಆಯಥ ೇಖಮದ)

ಅಹಮಖಳಿಗಥ

ಕಹಯಣವಹಖ ಂತಸು. ಅಂತಥಯೆೇ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಖಳನ ನ ು ತಭಭ
ಯಕ್ಟಯಯೆಮನ ನ ಎಯಡ ಖಾಖಳನಹನಗಿ ವಿಂಖಡಿಷ ತುವಥ. ನಥೈತಿಔ ಅಹಮಖಳಿಗಥ ಕಹಯಣವಹಖ  ಆದಹಮ,
ಉದಥ ಮೇಖ, ಜಿೇನ ಶ್ಥೈಲ್ಲ, ಭತ ು ಸವಹಮಷಖಳಂತಸ ಅಂವಖಳನ ನ ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಮನಕು ಪ್ಪ್ಕೆ ಳುಲಕ
ನಡೆಷಕ ಆರ್ಥಯಔ ಬಹಖದ ಭೌಲಮಭಹನ; ಹಹಖ

ಆಯಥ ೇಖಮದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಅಂವಖಳನ ನ ವಿಭಹ

ರಸಹಿನೆಮನಕು ಪ್ಪ್ಕೆ ಳುಲಕ ನಡೆಷಕ ವ್ೆೈದಯಕ್ರೀಮ ಬಹಖದ ಭೌಲಮಭಹನನಹನಗಿ ವಿಂಖಡಿಸಿದಹದಯಥ.
a) ಭಹಳೆಮಯ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆ
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಭಹಿಳ್ಥಮಯ ಖಂಡಷರಿಗಥ ಹಥ ೇಲ್ಲಸಿದಲ್ಲಾ ಹಥಚಿಚನ ದಿೇಘಾಾಮ ಶಮ ಹಥ ಂದಿಯ ತಹುಯಥ.
ಆದಯಥ ಅಯ ನಥೈತಿಔ ಅಹಮದ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಕಥಲು ತಥ ಂದಯಥಖಳನ ನ ಅನ ಬವಿಷಫಸ ದ . ಇದಕಥು
ಕಹಯಣ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಭಹಿಳ್ಥಮಯ ುಯ ಶಯ ಹಯಫಲಮ ಭತ ು ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ಶ್ಥೃೇಶಣಥಗಥ ಇಂದಿಖ
ಖ ರಿಮಹಖ ತಿುದಹದಯಥ. ಭಹಿಳ್ಥಮಯ ಆಮ ಶಮದ ಮೆೇರ್ಥ ಯಬಹ ಬಿೇಯ  ಇನಥ ನಂದ ಅಂವವಥಂದಯಥ
ಖಬಾಧಹಯಣಥಗಥ ಷಂಫಂಧಟಿ ತಥ ಂದಯಥಖಳು.
ಭಹಿಳ್ಥಮರಿಗಥ ವಿಮೆಮನ ನ ಡಥಮ  ಅಸಾತಥಮ ಅರಿಗಥ ವಿಮೆಮ ಅಖತಮ ಭತ ು ಪಿಯೇಮಮಂ
ಹತಿಷ  ಸ್ಹಭಥಮಾಖಳು ನಿಧಾರಿಷ ತುವಥ. ಆದದರಿಂದರ್ಥೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ಭಹಿಳ್ಥಮರಿಗಥ ವಿಭಹ
ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡ ವಹಖ ಷಾಂತ ಆದಹಮ ಇಯ  ಭಹಿಳ್ಥಮರಿಗಥ ಭಹತಯ ೂಣಾ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡ ತುವಥ
ಹಹಖ

ಇತಯಥ ಖಾದ ಭಹಿಳ್ಥಮರಿಗಥ ನಿಫಾಂಧಖಳನ ನ ವಿಧಿಷಫಸ ದ . ಹಿೇಗಥಯೆೇ ಖಬಾತಿ

ಭಹಿಳ್ಥಮಯ ಮೆೇರ್ಥ ಕಥಲು ಶಯತ ುಖಳನ ನ ವಿಧಿಷಫಸ ದ .
b) ಷಣಣ ಮಷುಯಕ
ಷಣಣ ಮಷುರಿಗಥ ಔಯಹಯ ಖಳಿಗಥ ಷಹಿ ಹಹಔ  ಹಹಖ

ಔಯಹಯ ಖಳಲ್ಲಾ ಬಹಗಿಮಹಖ  ಸಔ ುಖಳು

ಇಯ ುದಿಲಾ. ಆದದರಿಂದ ಂದ ಷಣಣ ಮಷುನ ಜಿೇದ ಮೆೇರ್ಥ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಆ ಫಹಲಔ/ಫಹಲಕ್ಟಗಥ
ಷಂಫಂಧ ಇಯ  ರ್ಪೇಶಔಯ ಅಥವಹ ಕಹನ ನ ಫದಧ ಗಹಡಿಾಮನ್ ಷಲ್ಲಾಷಫಸ ದ . ಷಣಣ ಮಷುರಿಗಥ
ತಭಭದಥೇ ಆದ ಆದಹಮ ಇಯ ುದಿಲಾವಹದದರಿಂದ ಅರಿಗಥ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮ ಅವಮಔತಥಮನ ನ ಔ ಡ
ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳುಳ ಅಖತಮವಿಯ ತುದಥ.
ಷಣಣ ಮಷುರಿಗಥ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಗಹಗಿ ರಿಖಣಿಷ ವಹಖ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಭ ಯ
ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷರ್ಹಖ ತುದಥ:
307

ಸಿಥತಿಖಳನ ನ

i.

ಅರಿಗೆ ಷರಿಮಹಗ ಫೆಳೆದ ದೆೀಸದ ಮೆೈಔಟಕಿ ಇದೆಯೆೀ ಎಂದಕ.
ದಥೇಸದ ಔಡಿಮೆ ಫಥಳಣಿಗಥಮ
ಕಹಯಣದಿಂದ

ಆಖಫಸ ದ ,

ಅೌಷ್ಟ್ಿಔತಥ ಅಥವಹ ಇತಯಥ ಆಯಥ ೇಖಮದ ತಥ ಂದಯಥಖಳ

ಹಹಖ

ಅಂತಸ

ಕಹಯಣಖಳಿಂದ

ಘೀ ೇಯ

ಅಹಮಖಳು

ಎದ ಯಹಖಫಸ ದ .
ii. ಳೆುಮ ಔಕಟಕಂಫದ ಇತ್ತಹಹಷ ಭತಕಿ ಯಮಕ್ರಿಔ ಇತ್ತಹಹಷ.
ಇಲ್ಲಾ ಮಹುದಹದಯ

ಯತಿಔ ಲ ಷ ಚಔಖಳು ಇದದಲ್ಲಾ, ಅುಖಳು ಭ ಂದಥ ಅಹಮಖಳಿಗಥ

ಕಹಯಣವಹಖಫಸ ದ .
iii. ಔಕಟಕಂಫು ಷಭಯಔವ್ಹಗ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನಕು ಹೆ ಂದಿದೆಯೆೀ ಎಂದಕ.
ಷಣಣ ಮಷುಯ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮ ಷಂಷೃತಿ ಹಥ ಂದಿಯ 
ಔ ಟ ಂಫಖಳು ಕಥೇಳುತುವಥ. ಆದದರಿಂದ ಭಔುಳ ಜಿೇದ ಮೆೇರ್ಥ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಡಥಮ ವಹಖ
ರ್ಪೇಶಔಯ

ವಿಭಹ

ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ

ಹಥ ಂದಿಯದಿದದಲ್ಲಾ

ವಿಭಹ

ಷಂಸ್ಥಥಮ

ಂದದಹಯಯ

ಎಚಚರಿಕಥಯಿಂದಿಯಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ. ಆಖ ರ್ಪೇಶಔಯ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಏಕಥ ಹಥ ಂದಿಲಾವಥಂದ
ಂದದಹಯಯ

ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳುಳ ಅಖತಮವಿಯ ತುದಥ. ಭಔುಳಿಗಥ ನಿೇಡರ್ಹಖ  ವಿಭಹ

ಯಕ್ಷಣಥಮ ಮೊತುು ರ್ಪೇಶಔಯ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಗಥ ಷಂಯೇಜಿತವಹಗಿಯ ತುದಥ.
c) ಫೃಸತ್ ವಿಭಹ ಮತಿಖಳು:
ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದ ಮಕ್ಟುಮ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಅದಹಮದ ಎದ ಯ ಅನ ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದ ವಿಭಹ ಮೊತುು ಬಹರಿ
ಮೊತುದಹದಗಿದದಲ್ಲಾ ಂದದಹಯಯ

ಎಚಚಯದಿಂದಿಯಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಭಹ ಮೊತುು

ಮಕ್ಟುಮ ಸತುರಿಂದ ಸನಥನಯಡ ಟ ಿ ಇಯಫಥೇಕಹಖ ತುದಥಂದ ಊಹಿಷಫಸ ದ . ಅನ ಹತು ಇದಕ್ಟುಂತ
ತ ಂಫಹ ಹಥಚಿಚದದಯಥ, ಅದ ವಿಭಹಗಹಯಯ ವಿಯ ದಧ ಆರಿಷ  ಸ್ಹಧಮತಥಮನ ನ ಏರಿಷ ತುದಥ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಂದ ಮಕ್ಟುಗಥ 5 ಲಕ್ಷ ಯ ಹಯಿ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಆದಹಮ ಇದ ದ, 3 ಕಥ ೇಟಿ ಯ ಹಯಿ ವಿಭಹ ಮೊತುದ
ಯಕ್ಷಣಥಗಥ ಯಸ್ಹುನಥ ಷಲ್ಲಾಸಿದಯಥ, ಅದ ಆತಂಔಕಥು ಕಹಯಣವಹಖ ತುದಥ.
ಇಂತಸ

ರಿಸಿಥತಿಖಳಲ್ಲಾ ಆತಂಔವಹಖ ುದ

ಷಸಜ, ಏಕಥಂದಯಥ ಅಷಥ ಿಂದ

ವಿಮೆಮನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳುದಯ ಹಿಂದಥ ವಿಭಹದಹಯನ

ಹಥಚಿಚನ ಮೊತುದ

ಭ ಂದಥ ಆತಭಸತಥಮ ಭಹಡಿಕಥ ಳುಳ

ಯೇಚನಥಯಿಂದ ಭಹಡಿಯಫಸ ದ ಅಥವಹ ಆತನ ಆಯಥ ೇಖಮು ಸದಗಥಡ ತಿುಯಫಸ ದ . ಅಶ ಿ ಹಥಚ ಚ
ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ ಯಸ್ಹುಪಿಷಲ

ಭ ಯನಥಮ ಕಹಯಣ ವಿಭಹ ಏಜಥಂಟನ ವಿರಿೇತ ಅಷಂಖತ

ಭಹಯಹಟವಿಯಲ ಫಸ ದ .
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ವಿಭಹ ಮೊತುಖಳು ದಥ ಡಸದಿದಹದಖ ಅುಖಳಿಗಥ ಯಭಹಣಹನ ಖ ಣವಹಗಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುಖಳೄ ಔ ಡ
ದಥ ಡಸದಹಗಿಯ ತುವಥ. ಇದಯ ಕಹಯಣದಿಂದ ಅಂತಸ ಹಥಚಿಚನ ಮೊತುದಥ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನ ನ ವಿಭಹದಹಯನ
ಭ ಂದಥ ಹತಿಷ ತಹುನಥಯೆೇ ಎಂದ ಔ ಡ ಯಶ್ಥನಖಳು ಉದಬವಿಷ ತುವಥ. ಆದದರಿಂದ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ಹತಿಷಫಥೇಕಹದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುನ ನ ಂದ ಮಕ್ಟುಮ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಆದಹಮದ ಭ ಯಯಲ್ಲಾ ಂದ
ಬಹಖಕಥು ಸಿೇಮತವಹಖ ಶ ಿ ಭಟಿಿಗಥ ಭಹತಯ ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ ಇರಿಷ ುದ

ವಿವಥೇಚನಥಮ

ಔಯಭವಹಗಿಯ ತುದಥ.
d) ಮಷಕ್
ಈ ಠ್ಮದಲ್ಲಾ ಹಿಂದಥ ನಥ ೇಡಿಯ ಂತಥ, ಭಯಣದ ಯಭಹಣದ ಅಹಮು ಮಸಿ್ಗಥ ನಿಔಟವಹಗಿ
ಷಂಫಂಧಿತವಹಗಿಯ ತುದಥ. ಹಥಚಿಚನ ಮಸಿ್ನ ಮಕ್ಟುಖಳಿಗಥ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮ ಫಗಥೆ ರಿಖಣಿಷ ವಹಖ
ಂದದಹಯಯ ಎಚಚರಿಕಥವಿಂದಿಯಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಐತ ು ಶಾ ಮಸ್ಹ್ದ ನಂತಯ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಗಹಗಿ ಮೊದಲ ಫಹರಿ ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದದಲ್ಲಾ, ನಥೈತಿಔ
ಅಹಮದ ಫಗಥೆ ಷಂವಮ ಡ  ಅಖತಮವಿಯ ತುದಥ. ಅಂತಸ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಹಿಂದಥಯೆೇ ಏಕಥ
ಕಥ ಳಳಲ್ಲಲಾ ಎಂಫ ಯಶ್ಥನಖಳನ ನ ಕಥೇಳು ಅಖತಮವಿಯ ತುದಥ.
ಇನಥ ನಂದ

ಖಭನಸರಿಷಫಥೇಕಹದ ವಿಶಮವಥಂದಯಥ ದಥೇಸನ ನ ಕ್ಷಿೇಣಗಥ ಳಿಷ  ಯಥ ೇಖಖಳ್ಹದ

ಸೃದಮದ ತಥ ಂದಯಥ ಭತ ು ಭ ತಯಪಿಂಡದ ವಥೈಪಲಮಖಳ ಷಂಬ ಮಸ್ಹ್ದಂತಥ ಏಯ ತುದಥ ಹಹಖ
ೃದಹಧಮದಲ್ಲಾ ಹಥಚ ಚತುದಥ.
ದಥ ಡಸ ಮೊತುಖಳಿಗಥ/ಹಥಚಿಚನ ಮಸ್ಹ್ದಯ

ಅಥವಹ ಆ ಎಯಡ

ಔ ಡಿಯ  ಯಸ್ಹುನಥಖಳನ ನ

ನಿೇಡಿದಹಖ ಜಿೇ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಕಥಲು ವಿಶ್ಥೇಶ ಯದಿಖಳನ ನ ಕಥ ೇಯಫಸ ದ .
ಉದಹಸಯಣೆ
ಅಂತಸ ಯದಿಖಳ ಉದಹಸಯಣಥಖಳು: ಈಸಿಜಿ; ಎದಥಮ ಎಕ್್-ಯಥೇ ಭತ ು ಯಔುದ ಷಔುಯಥಮ ಅಂವದ
ರಿೇಕ್ಷಥ, ಈ ರಿೇಕ್ಷಥಖಳು ಯಸ್ಹುಪಿಷರ್ಹಗಿಯ  ಜಿೇದ ಆಯಥ ೇಖಮದ ಫಗಥೆ ಆಳವಹದ ಳನಥ ೇಟಖಳನ ನ
ಫಹಿಯಂಖಗಥ ಳಿಷಫಸ ದ , ಹಹಖ

ಈ ಯಥೇಕ್ಷಥಖಳು ಯಸ್ಹುನಥಮ ನಭ ನಥಮಲ್ಲಾ ನಿೇಡರ್ಹಗಿಯ 

ಉತುಯಖಳು ಅಥವಹ ಂದ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಥಮ ನಿೇಡಫಸ ದಹದ ಭಹಹಿತಿಗಿಂತಲ
ಹಥಚ ಚ ಉಯೇಖಕಹರಿಮಹಖಫಸ ದ .
ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಖಳನ ನ ಪಿಕಥ ಳುಳ ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ ಂದ

ಭ ಕಮವಹದ ಬಹಖು ಮಸಿ್ನ

ುಯಹವಥಮನ ನ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಿ ಮಷ್ನ ನ ಪಿಕಥ ಳುಳುದ . ಮಸಿ್ನ ುಯಹವಥಖಳು ಎಯಡ ಫಗಥಮು
ಇಯ ು.
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 ಯಭಹಣಿತ
 ಯಭಹಣಿತಲಾದ
ರಭಹಣಿತ ಮಸಿ್ನ ುಯಹವ್ೆಖಳನಕು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಂದ ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಹಯಧಿಕಹಯು ನಿೇಡ ತುದಥ.
ಉದಹಸಯಣಥಗಹಗಿ:
 ುಯಷಬಥ ಅಥವಹ ಇತಯಥ ಷಕಹಾಯದ ಷಂಸ್ಥಥಮ ನಿೇಡಿಯ ಂತಸ ಜನನ ಯಭಹಣತಯ;
 (ಎರ್ಸಎರ್ಸಎಲ್ಸಿ) ಶ್ಹರ್ಥ ಬಿಟಿ ಯಭಹಣತಯ;
 ಹಸ್ಥ ೇಟ್ಾ; ಭತ ು
 ಉದಥ ಮೇಖದಹತಯ ಯಭಹಣತಯ.
ಅಂತಸ ಯಭಹಣಿತ ುಯಹವಥಖಳು ಲಬಮವಿಯದಥ ಇಯ  ಔಡಥಖಳಲ್ಲಾ, ಯಸ್ಹುಪಿಷ  ಮಕ್ಟುಮ ಯಭಹಣಿತಲಾದ ಮಸಿ್ನ ುಯಹವಥಖಳನ ನ ತಯಲ

ಹಥೇಳಫಸ ದ . ಉದಹಸಯಣಥಗಹಗಿ, ಜಹತಔ; ಷಾಮಂ-

ಘೀ ೇಷ್ಟ್ತ ಯಭಹಣತಯ.
ಯಭಹಣಿತ ಮಸಿ್ನ ುಯಹವಥಖಳು ಲಬಮವಿಲಾದಿದದಲ್ಲಾ, ಯಭಹಣಿತ-ಲಾದ ಮಸಿ್ನ ುಯಹವಥಖಳನ ನ
ಔ ಡರ್ಥೇ ಪಿಕಥ ಳಳಫಹಯದ . ಹಥಚಹಚಗಿ, ವಿಭಹಗಹಯಯ ವಿಭಹ ಯೇಜನಥ; ವಿಮೆಮ ಕಹರ್ಹಧಿ; ಖರಿಶಠ
ರಿಔಾತಥಮ ಮಷ ್; ಭತ ು ಖರಿಶಠ ವಿಭಹ ಮೊತುಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಕಥಲು ನಿಫಾಂಧಖಳನ ನ ಹಥೇಯ ತುವಥ.
e) ನೆೈತ್ತಔ ಅಹಮ
ಕಥಲು ಷಂದಬಾಖಳು ಅಥವಹ ಂದ ಮಕ್ಟುಮ ಆರ್ಥಾಔ ರಿಸಿಥತಿ, ಜಿೇನ ಶ್ಥೈಲ್ಲ ಭತ ು ಸವಹಮಷಖಳು,
ಖಹಮತಿ ಭತ ು ಭಹನಸಿಔ ಆಯಥ ೇಖಮದಂತಸ ಖ ಣಲಕ್ಷಣಖಳು ಆತನ /ಆಕಥಮ ಉದಥದೇವೂಾಔವಹಗಿ
ಅಹಮನ ನ ಹಥಚಿಚಷ ಂತಸ ಕ್ಟಯಯೆಖಳಲ್ಲಾ ತಥ ಡಖಫಸ ದ ಎಂದ ಷ ಚಿಷ ಂತಸ ರಿಸಿಥತಿಖಳಲ್ಲಾ
ನಥೈತಿಔ ಅಹಮವಿಯ ುದ ಎಂದ ಹಥೇಳಫಸ ದ . ನಥೈತಿಔ ಅಹಮನ ನ ಷ ಚಿಷ ಂತಸ ಅನಥೇಔ
ಅಂವಖಳಿಯಫಸ ದ .
ಉದಹಸಯಣೆ
ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಗಹಗಿ ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದ ಮಕ್ಟುಮ ನಿವಹಷದಿಂದ ಫಸಳ ದ ಯವಿಯ  ಶ್ಹಖಹ ಔಚಥೇರಿಮಲ್ಲಾ
ಯಸ್ಹುನಥಮ ನಭ ನಥಮನ ನ ಪಿಸಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ.
ಫಫ ಅಸಾ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಔ ಂದ ಮಕ್ಟುಮ ನಿವಹಷದ ಸತಿುಯವಥೇ ಇದದಯ
ತಹಷಣಥಮನ ನ ಇನಥನರ್ಥ ಾೇ ಭಹಡಿಸಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ.
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ಔ ಡ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ

ಭ ಯನಥೇ ಯಔಯಣದಲ್ಲಾ, ಇನಥ ನಂದ ಮಕ್ಟುಮ ಜಿೇದ ಮೆೇರ್ಥ ಷಶಿ ವಿಭಹಷಕ್ಟುಮನ ನ ಹಥ ಂದದಥೇ
ಇಯ ವಹಖಲ

ಂದ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಆತನ ಜಿೇದ ಮೆೇರ್ಥ ಭಹಡಿಯ  ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ,

ಅಥವಹ ಹಥಷರಿಷರ್ಹದ ನಥ ಮನಿಮ ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದ ಜಿೇಕಥು ಸತಿುಯದ ಅಲಂಬಿತ ಮಕ್ಟು ಅಲಾದಥೇ ಇದದ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ.
ಅಂತಸ ಯತಿ ಯಔಯಣದಲ ಾ ಂದ ವಿಚಹಯಣಥಮನ ನ ಭಹಡಫಸ ದ . ಅಂತಿಭವಹಗಿ, ವಿಭಹದಹಯನ
ವಿಭಹ ಏಜಥಂ

ಷಂಫಂಧಿಔನಹಗಿದದಲ್ಲ,ಾ ಏಜಥನಿ್ ಮಸ್ಹಥಔ/ಅಭಿೃದಿಧ ಅಧಿಕಹರಿ ಅಂತಸ ಶ್ಹಖಹ

ಔಚಥೇರಿಮ ಫಫ ಅಧಿಕಹರಿಯಿಂದ ಂದ ನಥೈತಿಔ ಅಹಮ ಯದಿಮನ ನ ಕಥ ೇಯರ್ಹಖಫಸ ದ .
f) ಉದೆ ಯೀಖ
ಓದಥ ಮೇಗಿಔ ಅಹಮಖಳು ಭ ಯಯಲ್ಲಾ ಮಹುದಹದರಿಂದಲ ಫಯಫಸ ದ :
 ಅಘಾತ
 ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ ಅಹಮ
 ನಥೈತಿಔ ಅಹಮ
ಯೆೀಖ್ಹಚಿತರ 5: ಓದೆ ಯೀಗಔ ಅಹಮಖಳ ಭ ಲಖಳು

ಓದೆ ಯೀಗಔ ಅಹಮಖಳ
ಭ ಲಖಳು:
ಅಘಾ
ತ

ಅನಹಯೆ ೀಖಯದ
ಅಹಮ
ನೆೈತ್ತಔ
ಅಹಮ
i.

ಕಥಲು ಉದಥ ಮೇಖಖಳು ಅದಯಲ್ಲಾ ತಥ ಡಗಿಯ ರಿಗಥ ಅಘಾತಖಳ ಅಹಮಖಳಿಗಥ ಡ 
ಸ
ಕಹಯಣಖಳಿಂದ ಅಘಾತಖಳು ಉದಬವಿಷಲ ಕಹಯಣವಹಖ ತುವಥ. ಈ ಖಾದಲ್ಲಾ ಅನಥೇಔ ಷಂಖಥಮಮ
ಉದಥ ಮೇಖಖಳು ಇಯ ು – ಷಔಾರ್ಸ ಔರ್ಹವಿದಯ , ಸ್ಹುಾಫೇಲ್ಲಸಂಗ್ ಕಹಮಾಔಯ , ಔಟಿಡಖಳನ ನ
ಉಯ ಳಿಷ ವಿಕಥಮ ತಜ್ಞಯ , ಭತ ು ಚಲನಚಿತಯದ ಸ್ಹಸಷ ಔರ್ಹವಿದಯ .
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ii.

ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ನ ಮನತಥಖಳು ಷಂಬವಿಷ ಂತಸ ಕಥಲಷದ ಷಾಯ ಖಳಿಯ ವಹಖ ಅನಹಯೆ ೀಖಯದ
ಅಹಮಖಳು ಉದಬವಿಷ ತುವಥ. ಅನಥೇಔ ತಯಸದ ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ ಅಹಮಖಳು ಇಯ ು.
 ರಿಕ್ಷಹ ಎಳೆಮಕಯಂತಸ ಕಥಲು ಕಥಲಷಖಳಲ್ಲಾ ಯಚಂಡ ದಥೈಹಿಔ ಆಮಹಷವಹಖ ತುದಥ ಹಹಖ
ಅುಖಳು ಉಸಿಯಹಟದ ಮಸ್ಥಥಮ ಮೆೇರ್ಥ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯ ತುವಥ
 ಎಯಡನಥಮ ರಿಸಿಥತಿಮಲ್ಲಾ ಮಕ್ಟುಖಳು ಖಣಿಖಳಲ್ಲಾಮ ಧ ಳು ಅಥವಹ ಕಹಮನ್ಯ

ಜನಔ

ಷ ುಖಳ್ಹದ ಯಹಸ್ಹಮನಿಔಖಳು ಭತ ು ಯಭಹಣ ವಿಕ್ಟಯಣಖಳಂತಸ ವಿಶಕಹರಿ ಷಕಿಖಳಿಗೆ
ಡಸಲಡ ತಹುಯಥ.
 ತಿೇಯ ನಿವಮಕ್ಟು ಕಹಯಿರ್ಥಖಳಿಗಥ ಕಹಯಣವಹಖಫಸ ದಹದ ಬ ಖತ ಷ ಯಂಖಖಳು ಅಥವಹ
ಆಳವಹದ

ಷಭ ದಯಖಳಂತಸ

ಹೆಚಕಿ

ತಿಡದ

ರಿಷಯಖಳು

ಭ ಯನಥಮ

ತಯಸದ

ಅಹಮಖಳಿಗಥ ಕಹಯಣವಹಖ ತುವಥ.
 ಕಥ ನಥಮದಹಗಿ ಕಥಲು ಕಥಲಷದ ರಿಸಿಥತಿಖಳಿಗಥ (ಇಔುಟಿಿನ ಔಡಥಖಳಲ್ಲಾ ಔ ಳಿತ ಕಥ ಳುಳುದ
ಭತ ು ಕಥಪಿಒ ನಲ್ಲಾ ಂದ ಔಂೂಮಟ

ಅಂಟಿಕಥ ಂಡಿಯ ುದ ಅಥವಹ ಅತಿ ಹಥಚ ಚ ವಫದದ

ವಹತಹಯಣದಲ್ಲಾ ಕಥಲಷ ಭಹಡ ುದ ) ಅತ್ತಹೆಚಕಿ ಡಕಸವಿಕೆಯ್ದಂದ ದಿೇಗಾ ಕಹಲದಲ್ಲಾ ಕಥಲು
ಅಂಗಹಂಖಖಳ ಕಹಮಾಕ್ಷಭತಥಖಳನ ನ ಔ ಗಿೆಷಫಸ ದ .
iii.

ಂದ

ಕಥಲಷದಲ್ಲಾ ಅಯಹಧಿ ಅಂವಖಳಿಗಥ, ಅಥವಹ ಭಹದಔ ಷ ುಖಳು ಭತ ು ಭದಮಕಥು

ಸ್ಹಮೇಮವಿಯ ವಹಖ ಅಥವಹ ಅುಖಳ ಔಡಥಗಥ ಲು ಭ ಡಿಷ ಂತಸ ರಿಸಿಥತಿ ಇದಹದಖ ನೆೈತ್ತಔ
ಅಹಮಖಳು ಷಂಬವಿಷಫಸ ದ . ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಯಹತಿಯಮ ಔಾಫಳ
ೆ ಲ್ಲಾ ಔ ಣಿಮ  ಮ ತಿಮಯ ,
ಅಥವಹ ಂದ ಭದಮದ ಫಹ
ಷಂಔಾಖಳಿಯ  ಂದ

ನಿಫಾಂಧಔಯಗಿ ಕಥಲಷ ಭಹಡ ಯ , ಅಥವಹ ವಂಕ್ಟತ ಅಯಹಧಿ
ವಹಣಿಜಥ ಮೇದಮಮಮ „ಅಂಖ ಯಕ್ಷಔಯ ‟. ಇದಲಾದಥ ಅಭರ್ಥೇರಿಷ 

ಜಿೇನ ಶ್ಥೈಲ್ಲಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ  ಜನಪಿಯಮ ಭನಥ ೇಯಂಜನಹ ತಹಯಥಖಳ ಉದಥ ಮೇಖದ
ಶ್ಥೈಲ್ಲಖಳು ಕಥಲವೊಮೆಭ ದ ಯಂತದ ಕಥ ನಥಖಳಲ್ಲಾ ಅಂತಮವಹಖ ತುವಥ
ಅಹಮಕಹರಿ ಎಂದ ಟಿಿ ಭಹಡರ್ಹದ ಉದಥ ಮೇಖಖಳಲ್ಲಾ ಕಥಲಷ ಭಹಡ ತಿುಯ ರಿಂದ ಯಸ್ಹುನಥಮ
ನಭ ನಥ ಡಥದಹಖ, ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಗಹಗಿ ಅಜಿಾ ಷಲ್ಲಾಸಿದಯ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಂದ ಓದಥ ಮೇಗಿಔ
ಯಶ್ಹನಳಿಮನ ನ ತ ಂಫಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ. ಈ ಯಶ್ಹನಳಿಮ

ಉದಥ ಮೇಖದ ಫಗಥೆ, ಳಗಥ ಂಡಿಯ 

ಔತಾಮಖಳು ಭತ ು ಡಸರ್ಹಖ  ಅಹಮಖಳ ಫಗಥೆ ನಿದಿಾಶಿ ಯಶ್ಥನಖಳನ ನ ಕಥೇಳುತುದಥ. ಅಹಮಕಹರಿ
ಉದಥ ಮೇಖದ ನಿಮತು ಸಿೇದಹ ಂದ ಹಥಚ ಚರಿ ದಯನ ನ (ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಸ್ಹವಿಯ ಯ ಹಯಿ ವಿಭಹ
ಮೊತುಕಥು ಎಯಡ ಯ ಹಯಿ) ವಿಧಿಷ  ಭ ಲಔ ಂದ ಯಥೇಟಿಂಗ್ ಹಥೇಯರ್ಹಖ ತುದಥ. ಅಂತಸ ಹಥಚ ಚರಿ
ದಯನ ನ ವಿಭಹದಹಯನ ಉದಥ ಮೇಖ ಫದರ್ಹದಹಖ ಅಹಮದ ಯಭಹಣಔುನ ಖ ಣವಹಗಿ ಔಡಿಮೆ
ಭಹಡರ್ಹಖ ುದ ಅಥವಹ ತಥಗಥಮಲ ಫಸ ದ .
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g) ಜೀನಶೆೈಲ್ಲ ಭತಕಿ ಸವ್ಹಯಷಖಳು
ಜಿೇನಶ್ಥೈಲ್ಲ ಭತ ು ಸವಹಮಷಖಳು ಎಂಫ ದಖಳು ಂದ

ವಿಸ್ಹುಯವಹದ ವಹಮಪಿುಮ ಮಮಕ್ಟುಔ

ಖ ಣಲಕ್ಷಣಖಳನ ನ ಅರಿಷ ತುವಥ. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಏಜಥಂ ಯ ಗೌಮ ಯದಿ ಭತ ು ನಥೈತಿಔ ಅಹಮದ
ಯದಿಖಳು ಇಂತಸ ಖ ಣಲಕ್ಷಣಖಳನ ನ ಫಹಿಯಂಖ ಡಿಷ ತುವಥ ಎಂದ

ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಈ

ಯದಿಖಳು ಇಂತಸ ಖ ಣಲಕ್ಷಣಖಳ ಫಗಥೆ ವಿಯ ನಿೇಡಿದಲ್ಲಾ ಅದ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥ ನಿೇಡಿದನ
ಅಹಮಕಥು ಡಿಸಯ  ಫಗಥೆ ಷ ಚಿಷ ತುವಥ. ನಿದಿಾಶಿವಹಗಿ ಭ ಯ ಲಕ್ಷಣಖಳು ಭ ಕಮವಹದು:
i.

ಧ ಭಹನ ಭತಕಿ ತಂಫಹಔಕ ಫಳಕೆ: ತಂಫಹಕ್ಟನ ಸ್ಥೇನಥಮ

ಭಹತಯಲಾದಥ ಅದ

ಫಥೇಯಥ

ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಅಹಮಖಳನ ನ ಹಥಚಿಚಷ ತುದಥ ಎಂದ ಈಖ ಚಥನಹನಗಿ ಖ ಯ ತಿಷರ್ಹಗಿದಥ. ಇಂದ
ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ಧ ಭಹನ ಭಹಡ ರಿಗಥ ಭತ ು ಧ ಭಹನ ಭಹಡದಥ ಇಯ ರಿಗಥ
ಬಥೇದಹತಭಔ ದಯಖಳನ ನ ವಿಧಿಷ ತುವಥ, ಹಹಖ

ಧ ಭಹನ ಭಹಡ ಯ ಹಥಚಿಚನ ಪಿಯೇಮಮಂ

ದಯಖಳನ ನ ಹತಿಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ. ತಂಫಹಔ ಫಳಕಥಮ ಇತಯಥ ಯ ಖಳ್ಹದ ಖ ಟಖ ಭತ ು ಹನ್
ಭಸ್ಹಲಖಳಿಖ ಔ ಡ ಯತಿಔ ಲ ಭಯಣ ಯಭಹಣದ ಶ್ಥಯೇಮಹಂಔಖಳನ ನ ವಿಧಿಷಫಸ ದ .
ii. ಭದಯ ಸೆೀನೆ: ಸ್ಹಧಹಯಣ ಯಭಹಣದಲ್ಲಾ ಭತ ು ಕಥಲವೊಮೆಭ ಭಹಡ  ಭದಮಹನು
ಅಹಮಲಾ. ಫಸಳ ದಥೇವಖಳಲ್ಲಾ ಅದ

ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ಜಿೇನಶ್ಥೈಲ್ಲಮ ಂದ

ಪಿಕಥ ಂಡ

ಬಹಖವಹಗಿದಥ. ಆದಯಥ ಅದನ ನ ನಿಮಮತವಹಗಿ ದಿೇಗಾಕಹಲ ಹಥಚ ಚ ಸ್ಥೇವಿಷ ುದರಿಂದ ಭಯಣ
ಯಭಹಣದ ಅಹಮದ ಮೆೇರ್ಥ ಅದ ಭಸತಾದ ರಿಣಹಭನ ನ ಬಿೇಯಫಸ ದ . ದಿೇಗಾ ಕಹಲದಲ್ಲಾ
ಬಹರಿೇ ಯಭಹಣದ ಭದಮಸ್ಥೇನಥಯಿಂದ ಮಔೃತಿುನ ಕಹಮಾಕ್ಷಭತಥಮನ ನ ಔ ಗಿೆಷಫಸ ದ ಭತ ು
ಜಿೇಣಹಾಂಖ ಮಸ್ಥಥಮ ಮೆೇರ್ಥ ಯತಿಔ ಲ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯಫಸ ದ . ಅಷಥಿೇ ಅಲಾದಥ ಅದ ಭಹನಸಿಔ
ಅಷಾಷಥತಥಖಳಿಖ ಕಹಯಣವಹಖಫಸ ದ .
ಭದಮಹನು ಅಘಾತಖಳು, ಔ ಟ ಂಫಖಳಲ್ಲಾ ಔಲಸ, ಕ್ಟಯ ಔ ಳ, ಖಿನನತಥ ಭತ ು ಆತಭಸತಥಮಖಳಿಗಥ
ಕಹಯಣವಹಖ ತುದಥ.

ಯಸ್ಹುನಥಮ

ನಭ ನಥಮಲ್ಲಾ

ಭದಮದ

ಂದದಹಯಯ ಹಥಚಿಚನ ಭಹಹಿತಿಗಹಗಿ ಕಥ ೇಯಫಸ ದ ಹಹಖ

ಫಳಕಥಮನ ನ

ಷ ಚಿಸಿದಲ್ಲಾ,

ಮಕ್ಟುಮ ಭದಮಹನ ಭಹಡ 

ಯಭಹಣದ ಮೆೇರ್ಥ ಭತ ು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಹಗಿಯ  ಯತಿಔ ಲ ರಿಣಹಭಖಳು ಮಹುದಹದಯ
ಯಸ್ಹುನಥಮ ನಭ ನಥಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯನ ಷ ಚಿಸಿದದಲ್ಲಾ ಆ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ರಿಖಣಿಸಿ ಆ
ಯಔಯಣದ ಫಗಥೆ ಇತಮಥಾ ಭಹಡಫಸ ದ .
iii. ಭಹದಔಷಕಿ ಸೆೀನೆ: ಭಹದಔ ಷ ು ಸ್ಥೇನಥಮಂದಯಥ ವಿವಿಧ ತಯಸದ ಭಹದಔಷ ುಖಳು
ಅಥವಹ ಭಹದಔದಯಮ, ನಿದಹಯಜನಔಖಳು ಭತ ು ಇತಯ ಉತಥುೇಜಔಖಳ ಸ್ಥೇನಥ. ಇುಖಳಲ್ಲಾ ಕಥಲು
ಕಹನ ನ ಫಹಹಿಯ ಔ ಡ, ಹಹಖ

ಅುಖಳ ಫಳಕಥ ಅಯಹಧಿ ಭನಥ ೇಬಹ ಭತ ು ನಥೈತಿಔ

ಅಹಮಖಳನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ. ಭಹದಔ ಷ ುಖಳ ಸ್ಥೇನಥಮ ಫಗಥೆ ಷಂವಮವಿದದ ಔಡಥಖಳಲ್ಲಾ
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ಂದದಹಯಯ ಅನಥೇಔ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಥಖಳನ ನ ನಡಥಸಿ ಭಹದಔ ಷ ುಖಳ ಸ್ಥೇನಥಮ ಫಗಥೆ
ದೃಢಿೇಔರಿಸಿಕಥ ಳಳಫಸ ದ . ಇಂತಸ ಷನಿನವಥೇವಖಳಲ್ಲಾ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ

ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ

ತಿಯಷುರಿಷರ್ಹಖ ುದ .
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಕೆ ಳಿು 2
ಇುಖಳಲ್ಲಾ ನೆೈತ್ತಔ ಅಹಮಖಳ ಉದಹಸಯಣೆ ಮಹುದಕ?
I.

ಸ್ಹಸಷ ನಿಾಹಿಷ ವಹಖ ಸ್ಹಸಷ ಔರ್ಹವಿದ ಸ್ಹಮ ತಹುನಥ

II. ವಿಮೆಯಿಯ  ಕಹಯಣದಿಂದ ಫಫ ಮಕ್ಟುಮ ಮಥಥೇಚೆ ಯಭಹಣದಲ್ಲಾ ಭದಮ ಸ್ಥೇವಿಷ ತಹುನಥ
III. ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುಖಳನ ನ ವಿಭಹದಹಯನ ಹತಿಷದಥ ಇಯ ುದ
IV. ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜಿನ ಮೆೇರ್ಥ ಯಸ್ಹುನಥ ನಿೇಡ ನ ಷ ಳುಳ ಹಥೇಳುುದ
C. ವ್ೆೈದಯಕ್ರೀಮ ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಮನಕು ಪ್ಪ್ಕೆ ಳುುುದಕ
1. ವ್ೆೈದಯಕ್ರೀಮ ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಮನಕು ಪ್ಪ್ಕೆ ಳುುುದಕ
ಂದದಹಯಯ ನಿಣಾಮಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯ  ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಅಂವಖಳನ ನ ಈಖ ರಿಖಣಿಸ್ಥ ೇಣ.
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಖಳನ ನ ಪಿಕಥ ಳುಳ ಯಕ್ಟಯಯೆಮ ಭ ಲಔ ಇುಖಳನ ನ
ಭೌಲಮಭಹನ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ. ಅಯ

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಔಯ ಯದಿಮನ ನ

ಕಥ ೇಯಫಸ ದ . ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷರ್ಹಖ  ಕಥಲು ಅಂವಖಳನ ನ ನಥ ೇಡಥ ೇಣ.
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ಯೆೀಖ್ಹಚಿತರ 6: ್ಂದದಹಯಯ ನಿಧಹಯಯದ ಮೆೀಲ್ೆ ರಬಹ ಬಿೀಯಕ ವ್ೆೈದಯಕ್ರೀಮ ಅಂವಖಳು

ಯಮಕ್ರಿಔ
ಇತ್ತಹಹಷ
ಔಕಟಕಂಫದ

ವ್ೆೈದಯಕ್ರೀಮ

ಇತ್ತಹಹಷ

ಖಕಣಲಕ್ಷಣಖಳು
್ಂದದಹಯಯ
ನಿಧಹಯಯದ ಮೆೀಲ್ೆ
ರಬಹ ಬಿೀಯಕ
ವ್ೆೈದಯಕ್ರೀಮ
ಅಂವಖಳು:

a) ಔಕಟಕಂಫದ ಇತ್ತಹಹಷ
ಭಯಣದ ಯಭಹಣದ ಅಹಮದ ಮೆೇರ್ಥ ಔ ಟ ಂಫದ ಇತಿಹಹಷದ ರಿಣಹಭನ ನ ಭ ಯ
ಕಥ ೇನಖಳಿಂದ ಅಧಮಮನ ಭಹಡರ್ಹಗಿದಥ.
i.

ಅನಕಂಶ್ಚೀಮತೆ: ಕಥಲು ಯಥ ೇಖಖಳು ಂದ ಪಿೇಳಿಗಥಯಿಂದ ಇನಥ ನಂದ ಪಿೇಳಿಗಥಗಥ ಸಯಡ ತುವಥ,
ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ರ್ಪೇಶಔರಿಂದ ಭಔುಳಿಗಥ.

ii. ಔಕಟಕಂಫದ ಷಯಹಷರಿ ಆಮಕಶಯದ ಅಧಿ: ರ್ಪೇಶಔಯ ಸೃದಮದ ಯಥ ೇಖಖಳು ಅಥವಹ ಕಹಮನ್ರ್
ಖಳಂತಸ ಕಥಲು ಯಥ ೇಖಖಳಿಂದ ಸ್ಹನನಪಿದಲ್ಲಾ ಭಔುಳೄ ಔ ಡ ದಿೇಘಾಾದಿ ಫಹಳರ್ಹಯಯ
ಎಂದ ವಂಕ್ಟಷಫಸ ದ .
iii. ಕೌಟಕಂಬಿಔ ವ್ಹತಹಯಣ: ಭ ಯನಥಮದಹಗಿ, ಔ ಟ ಂಫು ಜಿೇವಿಷ  ವಹತಹಯಣು ಂದ
ಮಕ್ಟುಮನ ನ ಸ್ಥ ೇಂಔ ಭತಿುನಿನತಯಥ ಅಹಮಖಳಿಗಥ ಡಸಫಸ ದ .
ಆದದರಿಂದ ಯತಿಔ ಲ ಇತಿಹಹಷವಿಯ  ಔ ಟ ಂಫದ ಮಕ್ಟುಖಳ ಯಔಯಣಖಳನ ನ ಕಥೈಗಥ ಳುಳವಹಖ ಜಿೇ
ವಿಭಹಗಹಯಯ

ಎಚಚರಿಕಥಯಿಂದಿಯಫಥೇಔ . ಅಂತಸ ಯಔಯಣಖಳಲ್ಲಾ ಅಯ

ಇನಿನತಯಥ ಯದಿಖಳನ ನ

ಕಥ ೇಯಫಸ ದ ಹಹಖ ಹಥಚ ಚರಿ ಭಯಣ ಯಭಹಣದ ಶ್ಥಯೇಮಹಂಔಖಳನ ನ ವಿಧಿಷಫಸ ದ .
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b) ಯಮಕ್ರಿಔ ಇತ್ತಹಹಷ
ಮಮಕ್ಟುಔ ಇತಿಹಹಷವಥಂದಯಥ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಗಥ ಯಸ್ಹುಪಿಷರ್ಹಗಿಯ  ಜಿೇದ ದಥೇಸದ ಅಂಗಹಂಖಖಳಲ್ಲಾ
ಇದ ಯಥಖ ಆಗಿಯ  ಊನಖಳು ಭತ ು ಫಳಲ್ಲಯ  ದೌಫಾಲಮಖಳು. ಜಿೇ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಗಹಗಿ ಇಯ 
ಯಸ್ಹುನಥಮ ಅಜಿಾಮಲ್ಲಾ ಕಥಲು ಯಶ್ಥನಖಳು ಇಂತಸ ಕಹಯಣಖಳಿಗಹಗಿ ಜಿೇು ಮಹುದಹದಯ
ಚಿಕ್ಟತಥ್ಖಳನ ನ ಳಟಿಿದಥಯೆೇ ಎಂದ ಕಥೇಳುತುವಥ,
ಇಂತಸ ತಥ ಂದಯಥಖಳನ ನ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಔಯ ಯದಿಮ ಔ ಡ ಷ ಚಿಷಫಸ ದ . ಇತಯಥ ವಿಶ್ಥೇಶ
ಯದಿಖಳನ ನ ಕಥ ೇಯರ್ಹಗಿದದಲ್ಲ,ಾ ಅುಖಳು ಔ ಡ ಷ ಚಿಷಫಸ ದ . ಭಹಯಔ ಯಥ ೇಖಖಳ್ಹಗಿಯ 
ಯಭ ಕ ರಿೇತಿಮ ಕಹಯಿರ್ಥಖಳು ಇಂತಿವಥ:
i.

ಸೃದಮ ಷಂಫಂಧಿ ಯೆ ೀಖಖಳು: ಇುಖಳು ಸೃದಮ ಭತ ು ಯಔುನಹಳದ ಮಸ್ಥಥಖಳ ಮೆೇರ್ಥ
ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯ ತುವಥ. ಉದಹಸಯಣಥಗಹಗಿ: ಸೃದಮಹಘಾತ, ಹವಾಾವಹಮ ಭತ ು ಯಔುಸ್ಹಯ.

ii. ಉಸಿಯಹಟದ ಯಸೆೆಮ ಯೆ ೀಖಖಳು, ಉದಹಸಯಣಥಗಹಗಿ ಕ್ಷಮ.
iii. ಯಔಿ ಔಣಖಳ ವಿರಿೀತ ನಿಭಹಯಣ ಭತಕಿ ುನಯಕತಹ್ದನೆಮ ಕಹಯಣದಿಂದ ಕಹಮನ್ರ್ ಎಂಫ
ಹಹನಿಕಹಯಔ ಗಥಡಥಸಖಳು.
iv. ಭ ತರಪ್ಪಂಡಖಳ ಯಸೆೆಮ ಕಹಯ್ದಲ್ೆಖಳು: ಭ ತಯ ಪಿಂಡಖಳು ಭತ ು ಇತಯಥ ಭ ತಯದ
ಬಹಖಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ  ಈ ಮಸ್ಥಥಮ ಕಹಯಿರ್ಥಯಿಂದ ಭ ತಯಪಿಂಡಖಳ ವಥೈಪಲಮ ಭತ ು
ಸ್ಹವಿಗಥ ಕಹಯಣವಹಖಫಸ ದ .
v. ನಿನಹಯಳ ಖರಂರ್ಥಖಳ ಯಸೆೆಮ ದೌಫಯಲಯಖಳು. ಇುಖಳಲ್ಲಾ ಅತಿ ಹಥಚ ಚ ಯಸಿಧಿಪ ಡಥದಿಯ 
ದೌಫಾಲಮವಥಂದಯಥ ಭಧ ಮೆೇಸ. ಅದ ಚಮಹಚಮ ಕ್ಟಯಯೆಮ ಭ ಲಔ ಯಔುದಲ್ಲಾಯ  ಪಿಶಿನ ನ
(ಷಔುಯಥಮನ ನ)

ಷಂಷುರಿಷಲ

ಸ್ಹಔಶ ಿ

ಯಭಹಣದ

ಇನ ್ಲ್ಲನ್

ಉತಹದಿಷಲ

ದಥೇಸದ

ಅಷಭಥಾತಥಮ ಕಹಯಣದಿಂದ ಉದಬವಿಷ ತುದಥ.
vi. ಜೀಣಹಯಂಖ ಯಸೆೆಮ ಯೆ ೀಖಖಳು. ಜಠ್ಯದ ಸ ಣ ಣಖಳು ಭತ ು ಮಔೃತಿುನ ಸಿಯಥ ೇಸಿರ್ಸ
vii. ನಯಭಂಡಲದ ಯಥ ೇಖಖಳು
c) ಯಮಕ್ರಿಔ ಖಕಣಲಕ್ಷಣಖಳು. ಇುಖಳು ಯಥ ೇಖಖಳ ಫಹಧಥಯಿಂದ ಫಳಲ  ಯೃತಿುಮ ಭಸತಾದ
ಷ ಚಮಂಔಖಳು ಔ ಡ ಆಖಫಸ ದ .
i.

ಮೆೈಔಟಕಿ

ಉದಹಸಯಣಥಗಥ, ಂದ ಮಕ್ಟುಮ ಮೆೈಮ ನಿಭಹಾಣು ಎತುಯಥ, ತ ಔ, ಎದಥಮಳತಥ ಭತ ು ನಡ ವಿನ
ಷ ತುಳತಥಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ. ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಮಷ ್ ಭತ ು ಎತುಯಕಥು ಂದ ಯಭಹಣಿತ
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ತ ಔನ ನ ವಹಮಖಹಮನಿಷರ್ಹಗಿಯ ತುದಥ. ಮಕ್ಟುಮ ತ ಔು ಯಭಹಣಿತ ತ ಔಗಿಂತಲ

ಅತಿ ಹಥಚ ಚ

ಅಥವಹ ಅತಿ ಔಡಿಮೆ ಇದದಯಥ ಆ ಮಕ್ಟುಮ ಔಯಭವಹಗಿ ಮತಿಮೇರಿದ ತ ಔ ಭತ ು ತ ಔದ ಕಥ ಯತಥಮನ ನ
ಹಥ ಂದಿಯ ುದಹಗಿ ಹಥೇಳಫಸ ದ .
ಅದಯಂತಥಯೆೇ ಂದ ಸ್ಹಭಹನಮ ಮಕ್ಟುಮ ಎದಥಮ ಅಳತಥಮ ನಹಲ ು ಸ್ಥಂಟಿಮೇಟನಾಷಹಿದಯ
ಅಖಲವಹಖಫಥೇಔ ಹಹಖ

ನಡ ವಿನ ಷ ತುಳತಥಮ ಆ ಮಕ್ಟುಮ ಉಬಿಫದ ಎದಥಮ ಅಳತಥಗಿಂತಲ

ಹಥಚಿಚಯಫಹಯದ ಎಂದ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ii. ಯಔಿದ ತಿಡ
ಇನಥ ನಂದ ಷ ಚಮಂಔವಥಂದಯಥ ಆ ಮಕ್ಟುಮ ಯಔುದ ತುಡ. ಇದಯ ಎಯಡ ಅಳತಥಖಳಿವಥ:
 ಷಂಕಥ ೇಚನದ ತುಡ
 ವಹಮಕಥ ೇಚನದ ತುಡ
ಮಸಿ್ನ ಭಹಹಿತಿ ಇದದಯಥ ಸ್ಹಭಹನಮ ಯಔುದ ತುಡನ ನ ರ್ಥಔುಭಹಡಲ ಫಳಷಫಸ ದಹದ ಹಥಫಥಫಯಳ
ನಿಮಭು ಇಂತಿದಥ:
ಷಂಕೆ ೀಚನದ ತಿಡ: ಅದ 115 + ಮಸಿ್ನ 2/5 ಯಶ ಿ.
ವ್ಹಯಕೆ ೀಚನದ ತಿಡ: ಅದ 75 + ಮಸಿ್ನ 1/5 ಯಶ ಿ.
ಆದದರಿಂದ, 40 ಶಾ ಮಸ್ಹ್ದಯಥ, ಸ್ಹಭಹನಮ ಯಔುದ ತುಡು ಷಂಕಥ ೇಚನದ ತುಡು 131 ಭತ ು
ವಹಮಕಥ ೇಚನದ ತುಡು 83 ಆಗಿಯಫಥೇಔ .
ವಹಷುವಿಔ ಭಹನಖಳು ಮೆೇರ್ಥ ತಿಳಿಸಿಯ  ಭೌಲಮಖಳಿಗಿಂತಲ

ಹಥಚಿಚದದಲ್ಲಾ, ನಹು ಆ ಮಕ್ಟುಗಥ ಹಥಚಿಚನ

ಯಔುದಥ ತುಡ ಅಥವಹ ಅಧಿಔ ಯಔುದಥ ತುಡ ಇದಥ ಎನ ನತಥುೇವಥ. ಅದ ತ ಂಫಹ ಔಡಿಮೆ ಇದದಲ್ಲಾ, ಅದನ ನ
ಔಡಿಮೆ ಯಔುದಥ ತುಡ ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ. ಮೊದಲ್ಲನದ ಫಸಳ ಖಂಭಿೇಯ ರಿಣಹಭಖಳನ ನಂಟ
ಭಹಡಫಸ ದ .
ದಥೇಸದಲ್ಲಾ ಸರಿಮ  ಯಔುದ ತುಡನ ನ ನಹಡಿ ಫಡಿತದಿಂದಲ

ಷ ಚಿಷಫಸ ದ . ನಹಡಿಮ ಫಡಿತು

ನಿಮಶಕಥು 50 ರಿಂದ 90 ಫಡಿತಖಳ ಭಧಥಮ ಫದರ್ಹಖಫಸ ದ ಹಹಖ ಷಯಹಷರಿಮ 72 ಇಯಫಸ ದ .
iii. ಭ ತರ - ನಿದಿಯಶಿ ಖಕಯಕತಾ
ಕಥ ನಥಮದಹಗಿ, ಂದ ಮಕ್ಟುಮ ಭ ತಯದ ನಿದಿಾಶಿ ಖ ಯ ತಾದ ಭಹನು ಭ ತಯದ ಮಸ್ಥಥಮಲ್ಲಾನ
ವಿವಿಧ

ಲಣಖಳ

ಷಭತಥ ೇಲನನ ನ

ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.

ದಥ ೇಶಖಳಿದದಲ್ಲಾ ಅದ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.

317

ಭ ತಯದ

ಮಸ್ಥಥಮಲ್ಲಾ

ಏನಹದಯ

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಕೆ ಳಿು 3
ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ

ವಿಭಹ

ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ

ಪಿಕಥ ಳುಳುದಯಲ್ಲಾ

ಆನ ಂಶ್ಚಔ

ಇತಿಹಹಷು

ಏಕಥ

ಭ ಕಮವಹಗಿಯ ತುದಥ?
I.

ಶ್ಚಯೇಭಂತ ರ್ಪೇಶಔರಿಗಥ ಆಯಥ ೇಖಮಂತ ಭಔುಳು ಇಯ ತುವಥ

II. ಕಥಲು ಯಥ ೇಖಖಳು ರ್ಪೇಶಔರಿಂದ ಭಔುಳಿಗಥ ಗಹಾಯಿಷಲಡ ತುವಥ
III. ಫಡ ರ್ಪೇಶಔಯ ಭಔುಳಿಗಥ ೌಷ್ಟ್ಿಔತಥಮ ಕಥ ಯತಥ ಇಯ ತುದಥ
IV. ಔ ಟ ಂಫದ ವಹತಹಯಣು ಂದ ನಿಣಹಾಮಔ ಅಂವವಹಗಿದಥ
ಸಹಯಹಂವ


ಷಭಹನತಥಮನ ನ ಸ್ಹಧಿಷಲ ಂದದಹಯಯ ಅಹಮಖಳನ ನ ಗಿೇಾಔರಿಷ  ಕಹಮಾದಲ್ಲಾ
ತಥ ಡಖ ತಹುಯಥ, ಹಹಖ ಮಮಕ್ಟುಔ ಜಿೇಖಳನ ನ ಅುಖಳು ತಂದಥ ಡಸಫಸ ದಹದ ಅಹಮಖಳ
ಯಭಹಣಕಥು ಅನ ಖ ಣವಹಗಿಯೆೇ ಗಿೇಾಔರಿಸಿ ಫಥೇಯಥ ಫಥೇಯಥ ಅಹಮದ ಖಾಖಳಿಗಥ ನಿಯೇಜಿಷ ತಹುಯಥ.



ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಪಿಕಥ ಳುಳ ಅಥವಹ ಆರಿಷ  ಯಕ್ಟಯಯೆಮ

ಎಯಡ

ಭಟಿಖಳಲ್ಲಾ

ನಡಥಮ ತುದಥ ಎಂದ ಹಥೇಳಫಸ ದ :
 ಭಹಯಹಟದ ಕ್ಷಥೇತಯದ ಭಟಿದಲ್ಲಾ
 ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಪಿಕಥ ಳುಳ ವಿಬಹಖದ ಭಟಿದಲ್ಲಾ


ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಪಿಕಥ ಳುಳವಹಖ ತಿೇುಾ ವಿಧಹನ ಅಥವಹ ಷಂಖಹಮತಭಔ ವಿಧಹನಖಳನ ನ
ವಹಮಔವಹಗಿ ಫಳಷರ್ಹಖ ತುದಥ.



ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಖಳನ ನ ಪಿಕಥ ಳುಳವಹಖ ಅಯ
ಅಹಮಖಳಿಗಥ ಯಭಹಣಿತ ದಯಖಳು ಹಹಖ

ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳ ನಿಧಹಾಯಖಳಲ್ಲಾ ಯಭಹಣಿತ

ಕಥಳ-ದಜಥಾಮ ಅಹಮಖಳಿಗಥ ಹಥಚ ಚರಿ ದಯಖಳನ ನ

ವಿಧಿಷ ತಹುಯಥ. ಕಥಲು ಫಹರಿ ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಮೆೇರ್ಥ ಸ್ಹಾಧಿೇನದ ಸಔುನ ನ ಉಳಿಸಿಕಥ ಂಡ
ಪಿಕಥ ಳುಳುದ ಅಥವಹ ನಿಫಾಂಧಿತ ಶಯತ ುಖಳ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಪಿಕಥ ಳುಳುದ ಇಯ ತುದಥ.
ಅಹಮು

ಫಸ

ದಥ ಡಸದಹದಲ್ಲಾ

ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ

ನಿಯಹಔರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ

ಅಥವಹ

ಭ ಂದ ಡರ್ಹಖ ತುದಥ.


ಅನಥೇಔ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಗಹಗಿ ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದ ಮಕ್ಟುಮ
ಯೇಖಮತಥಮನ ನ

ರಿೇಕ್ಷಿಷಲ

ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ

ರಿೇಕ್ಷಥಮ

ಅಖತಮತಥಯಿಲಾದಥ

ವಿಭಹ

ಯಕ್ಷಣಥಗಹಗಿ

ಆರಿಷಲಡ ತುವಥ. ಅಂತಸ ಯಔಯಣಖಳನ ನ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಖಳು ಎನನರ್ಹಖ ತುದಥ.


ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಪಿಕಥ ಳಳಲ ಫಳಷರ್ಹಖ  ಶ್ಥಯೇಮಹಂಔ ನಿೇಡ 
ಅಂವಖಳಲ್ಲಾ ಇುಖಳು ಕಥಲು:
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 ಮಷ ್
 ದಥ ಡಸ ವಿಭಹ ಮೊತು
 ನಥೈತಿಔ ಅಹಮ, ಭ ಂತಹದು.


ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಪಿಕಥ ಳುಳ ಯಕ್ಟಯಯೆಖಳಲ್ಲಾ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ  ಕಥಲು
ಅಂವಖಳು ಇಂತಿವಥ:
 ಔ ಟ ಂಫದ ಇತಿಹಹಷ
 ಆನ ಂಶ್ಚೇಮತಥ ಭತ ು ಮಮಕ್ಟುಔ ಇತಿಹಹಷ, ಭ ಂತಹದು.

ರಭಕಕ ದಖಳು
1. ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಪಿಕಥ ಳುಳುದ
2. ಯಭಹಣಿತ ಜಿೇ
3. ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಪಿಕಥ ಳುಳುದ
4. ಶ್ಥಯೇಮಹಂಔಖಳನ ನ ನಿೇಡ  ಅಂವಖಳು
5. ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಪಿಕಥ ಳುಳುದ
6. ವಿಯ ದಧ-ಆಯೆು
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ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಕೆ ಳಿುಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ಏಡಿ್ನಂದ

ಫಳಲ ತಿುಯ 

ಂದ

ಮಕ್ಟುಗಥ

ವಿಭಹ

ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ

ನಿಯಹಔರಿಷರ್ಹಖ ುದ

ಅತಮಂತ

ಷಂಬನಿೇಮ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಂದ ಮಕ್ಟುಮ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ  ಕಹಯಣ ಮಥಥೇಚೆವಹಗಿ ಭದಮಹನ ಭಹಡ ುದ ನಥೈತಿಔ
ಅಹಮದ ಂದ ಉದಹಸಯಣಥ.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಕಥಲು ಯಥ ೇಖಖಳು ರ್ಪೇಶಔರಿಂದ ತಭಭ ಭಔುಳಿಗಥ ಗಹಾಯಿಷರ್ಹಖ ತುವಥ. ಆದದರಿಂದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಿಭಹ
ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ

ಪಿಕಥ ಳುಳ

ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ

ಅನ ಂಶ್ಚೇಮ

ಇತಿಹಹಷನ ನ

ಅನಿವಹಮಾ.
ಷಾಮಂ-ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ವಹಔಮು ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮಲ್ಲಾ ಂದದಹಯಯ ಕಹಮಾನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ?
I.

ವಿಭಹ ಮೊತುಕಹುಗಿ ಚರ್ಹಯಿಷರ್ಹದ ಸಔುನ ನ ಹತಿಷ  ಯಕ್ಟಯಯೆ

II. ಅಹಮಖಳನ ನ ಪಿಕಥ ಳುಳ ಫಗಥೆ ನಿಧಾರಿಷ ುದ
III. ಉತನನದ ವಿನಹಮಷದ ವಹಷ ುಶ್ಚಲ್ಲ
IV. ಗಹಯಸಔ ಷಂಫಂಧಖಳ ಮಸ್ಹಥಔ
ರಶೆು 2
ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ವಹಔಮು ಂದದಹಯಯ ನಿಣಾಮ ಅಲಾ?
I.

ಅಹಮನ ನ ಯಭಹಣಿತ ದಯಖಳಲ್ಲಾ ಪಿಕಥ ಳುಳುದ
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ರಿಖಣಿಷ ುದ

II. ಅಹಮನ ನ ನಿಯಹಔರಿಷ ುದ
III. ಅಹಮನ ನ ಭ ಂದ ಡ ುದ
IV. ವಿಭಹ ಮೊತುಕಹುಗಿ ಷಲ್ಲಾಸಿದ ಸಕ್ಟುನ ಅಜಿಾಮನ ನ ಯದ ದಗಥ ಳಿಷ ುದ
ರಶೆು 3
ಕಥಳಗಥ ಹಥಷರಿಷರ್ಹಗಿಯ  ದಸ್ಹುವಥೇಜ ಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದ ಯಭಹಣಿತಲಾದ ಮಸಿ್ನ ುಯಹವಥ?
I.

ಹಸ್ಥ ೇಟ್ಾ

II. ಶ್ಹರ್ಥಮನ ನ ಬಿಡ  ಯಭಹಣತಯ (ಎರ್ಸಎರ್ಸಎಲ್ಸಿ ಯಭಹಣತಯ)
III. ಜಹತಔ
IV. ಜನನ ಯಭಹಣತಯ
ರಶೆು 4
ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ಸಿಥತಿಮ ಂದ ಮಕ್ಟುಮ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಗಹಗಿ ಯೇಖಮತಥಮ ಮೆೇರ್ಥ ನಕಹಯಹತಭಔ ರಿಣಹಭ
ಬಿೇಯ ತುದಥ?
I.

ದಿನನಿತಮದ ಜಹಗಿಂಗ್

II. ನಿಷಥೇಧಿಷರ್ಹದ ಭಹದಔ ಷ ವಿ
ು ನ ಫಳಕಥ
III. ಸ್ಥ ೇಭಹರಿ ಯಔೃತಿ
IV. ವಿಳಂಫ ಯೃತಿು
ರಶೆು 5
ಕಥಳಗಿನ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಪಿಕಥ ಳುಳ ಔಯಭಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದಯಲ್ಲಾ ಂದದಹಯಯ ಋಣಹತಭಔ
ಅಥವಹ ಯತಿಔ ಲ ಅಂವಖಳಿಗಥ ಧನಹತಭಔ

ಶ್ಥಯೇಮಹಂಔದ ಅಂಔಖಳನ ನ ನಿೇಡ ತಹುಯಥ (ಋಣಹತಭಔ

ಶ್ಥಯೇಮಹಂಔದ ಅಂಔಖಳನ ನ ಧನಹತಭಔ ಅಥವಹ ಅನ ಔ ಲಔಯ ಅಂವಖಳಿಗಥ)?
I.

ತಿೇುಾ

II. ನಿಯಂಔ ವ
III. ಅಂಔಖಳ ಶ್ಥಯೇಮಹಂಔ
IV. ಏಔ ಸಂತ
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ರಶೆು 6
ಅಹಮದ ಗಿೇಾಔಯಣದಲ್ಲಾ _______________ ಖಾದಲ್ಲಾಯ  ಮಕ್ಟುಖಳ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿಯ  ಭಯಣದ
ಯಭಹಣು ಭಯಣ ಯಭಹಣದ ಕಥ ೇಶಿಔು ಯತಿನಿಧಿಷ  ಯಭಹಣಿತ ಜಿೇಖಳಿಗಥ ಹಥ ೇಲ ತುದಥ.
I.

ಯಭಹಣಿತ ಜಿೇಖಳು

II. ಆದಮತಥಮ ಅಹಮಖಳು
III. ಕಥಳ-ದಜಥಾಮ ಅಹಮಖಳು
IV. ನಿಯಹಔರಿಷರ್ಹದ ಜಿೇಖಳು
ರಶೆು 7
ಅಭೃತಹ ಖಭಿಾಣಿಮಹಗಿದಹದಳ್ ಥ. ಅಳು ಅಧಿ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಗಥ ಅಜಿಾ ನಿೇಡಿದಹದಳ್ ಥ, ಅಭೃತಹಗಹಗಿ ಕಥಳಗಿನ
ಮಹ ಆಯೆುಮನ ನ ನಿೇಡ ುದ ಂದದಹಯರಿಗಥ ಉತುಭವಹಗಿಯ ತುದಥ? ಅತಿ ಹಥಚ ಚ ಸ್ಹಧಮತಥಯಿಯ 
ಆಯೆುಮನ ನ ಆರಿಸಿ.
I.

ಸ್ಹಭಹನಮವಹದ ದಯಖಳಿಗಥ ಪಿಕಥ ಳುಳುದ

II. ಹಥಚ ಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಧಿಸಿ ಪಿಕಥ ಳುಳುದ
III. ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ನಿಯಹಔರಿಷ ುದ
IV. ನಿಫಾಂಧಿತ ಶಯತುನ ನ ವಿಧಿಸಿ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಪಿಕಥ ಳುಳುದ
ರಶೆು 8
ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಮ

ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಪಿಕಥ ಳುಳ

ಯಕ್ಟಯಯೆಗಥ ಅಸಾವಹಗಿಯ  ಸ್ಹಧಮತಥಮ ಔಡಿಮೆ?
I.

ಷವಿತ, ಮಷ ್ 26, ಂದ ಐಟಿ ಷಂಸ್ಥಥಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹಪಥಿಾೇರ್ ಎಂಜಿನಿಮರ್ ಆಗಿ ಕಥಲಷ ಭಹಡ ತಿುಯ ಳು

II. ಭಹಥೇಶ್, ಮಷ ್ 50, ಂದ ಔಲ್ಲಾದದಲ ಖಣಿಮಲ್ಲಾ ಕಥಲಷ ಭಹಡ ತಿುಯ ನ
III. ಷತಿೇಶ್, ಮಷ ್ 28, ಂದ ಫಹಮಂಔನಲ್ಲಾ ಕಥಲಷ ಭಹಡ ತಿುಯ ನ , ಹಹಖ

1 ಕಥ ೇಟಿ ಯ ಹಯಿಮ

ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಗಹಗಿ ಅಜಿಾ ಷಲ್ಲಾಸಿಯ ನ
IV. ಯವಿೇಣ್, ಮಷ ್ 30, ಂದ ಷಯಕ್ಟನ ಭಳಿಗಥಮಲ್ಲಾ ಕಥಲಷ ಭಹಡ ತಿುಯ ನ , ಹಹಖ
ಕಹರ್ಹಧಿಮ ಂದ ದತಿು (ಎಂಡಥ ೇಮೆಂಟ್) ವಿಭಹ ಯೇಜನಥಗಹಗಿ ಅಜಿಾ ಷಲ್ಲಾಸಿದಹದನಥ
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10 ಶಾಖಳ

ರಶೆು 9
ಶ್ಚೇನಹ ತಿೇಯ ಭಧ ಮೆೇಸ ಯಥ ೇಖದಿಂದ ಫಳಲ ತಿುದಹದಳ್ ಥ. ಆಕಥಮ ಂದ ವಿಭಹ ಯೇಜನಥಗಹಗಿ ಅಜಿಾ
ನಿೇಡಿದಹದಳ್ ಥ. ಈ ಯಔಯಣದಲ್ಲಾ ಂದದಹಯಯ ಆ ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ ______________ ವಿಧಹನನ ನ ಫಳಷ 
ಹಥಚಿಚನ ಸ್ಹಧಮತಥ ಇದಥ. ಹಥಚ ಚ ಷ ಔುವಹದ ಆಯೆುಮನ ನ ಆರಿಸಿ.
I.

ತಿೇುಾ ವಿಧಹನ

II. ಷಂಖಹಮತಭಔ ವಿಧಹನ
III. ಮೆೇಲ್ಲನ ಮಹುದಹದಯ

ವಿಧಹನ, ಏಕಥಂದಯಥ ಭಧ ಮೆೇಸ ಯಥ ೇಖು ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ

ಪಿಕಥ ಳುಳ ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ ಹಥಚಿಚನ ಭಸತಾದ ಹತಯನ ನ ಹಿಷ ುದಿಲಾ.
IV. ಮೆೇಲ್ಲನ ಮಹ ವಿಧಹನನ ನ ಫಳಷ ುದಿಲಾ, ಏಕಥಂದಯಥ ಭಧ ಮೆೇಸ ಯಔಯಣಖಳನ ನ ನಥೇಯವಹಗಿ
ತಿಯಷುರಿಷರ್ಹಖ ುದ
ರಶೆು 10
ಷಂತಥ ೇಷ್ ಂದ ಅಧಿ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಗಹಗಿ ಅಜಿಾ ಷಲ್ಲಾಸಿದಹದನಥ. ಅನ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಭಯಣ ಯಭಹಣು
ಯಭಹಣಿತ ಜಿೇಖಳಿಗಿಂತಲ

ಖಭನಹಸಾವಹಗಿ ಔಡಿಮೆ ಇಯ ುದ , ಹಹಖ

ಅನಿಗಥ ಔಡಿಮೆ ಪಿಯೇಮಮಂ

ವಿಧಿಷಫಸ ದ .

ಗಿೇಾಔಯಣದಲ್ಲಾ,

____________

ಅಹಮದ

ಷಂತಥ ೇಷ್

ಅಯನ ನ

ಗಿೇಾಔರಿಷರ್ಹಖ ುದ .
I.

ಯಭಹಣಿತ ಜಿೇಖಳು

II. ಆದಮತಥಮ ಜಿೇಖಳು
III. ಕಥಳದಜಥಾಮ ಜಿೇಖಳು
IV. ನಿಯಹಔರಿಷರ್ಹದ ಜಿೇಖಳು
ಷಾಮಂ-ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಂದದಹಯನ ಅಹಮಖಳನ ನ ಪಿಕಥ ಳುಳ ಫಗಥೆ ನಿಧಾರಿಷ ತಹುನಥ.
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ಖ ಂಪಿನಲ್ಲಾ

ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV.
ವಿಭಹ ಮೊತುಕಹುಗಿ ಚರ್ಹಯಿಷರ್ಹದ ಸಔುನ ನ ತಿಯಷುರಿಷ ುದ ಂದದಹಯಯ ನಿಣಾಮಲಾ.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ಜಹತಔು ಂದ ಯಭಹಣಿತ ಮಸಿ್ನ ುಯಹವಥ ಅಲಾ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ನಿಷಥೇಧಿತ ಭಹದಔ ಷ ುವಿನ ಸ್ಥೇನಥಮ ಂದ ಭನ ಶಮನ ಮೆೇರ್ಥ ಕಥಟಿ ಯಬಹ ಬಿೇಯ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಪಿಕಥ ಳಳಲ ಷಂಖಹಮತಭಔ ಶ್ಥಯೇಮಹಂಔದ ವಿಧಹನು ಎರ್ಹಾ ಋಣಹತಭಔ ಅಥವಹ
ಯತಿಔ ಲ ಅಂವಖಳಿಗಥ ಧನಹತಭಔ ಅಂಔಖಳನ ನ (ಮಹುದಥೇ ಧನಹತಭಔ ಅಥವಹ ಅನ ಔ ಲಔಯ ಅಂವಖಳಿಗಥ
ಋಣಹತಭಔ ಅಂಔಖಳನ ನ) ನಿೇಡ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I.
ಅಹಮದ ಗಿೇಾಔಯಣದಲ್ಲಾ ಯಭಹಣಿತ ಜಿೇಖಳು ಎಂದಯಥ ಈ ಮಕ್ಟುಖಳ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಭಯಣ ಯಭಹಣು
ಭಯಣ ಯಭಹಣದ ಕಥ ೇಶಿಔು ಯತಿನಿಧಿಷ  ಯಭಹಣಿತ ಜಿೇಖಳಿಗಥ ಹಥ ೇಲ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV.
ಅಭೃತಹಳ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಅಳು ಖಭಿಾಣಿ ಆಗಿಯ ುದನ ನ ರಿಖಣಿಸಿ, ಂದದಹಯರಿಗಥ ಇಯ  ಅತ ಮತುಭ
ಆಯೆುಯೆಂದಯಥ ಅಭೃತಹಳಿಗಥ ಂದ ನಿಫಾಂಧಿತ ಶಯತುನ ನ ವಿಧಿಸಿ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ನಿೇಡ ುದ . ಈ
ನಿಫಾಂಧಿತ ಶಯತಿುನ ಯಕಹಯ ಭಖ ವಿನ ಜನಭವಹದ ಭ ಯ

ತಿಂಖಳುಖಳ್ಥೄ ಳಗಥ ಆಕಥಮ ಭಯಣು

ಖಬಾಧಹಯಣಥಗಥ ಷಂಫಂಧಿತ ಕಹಯಣಖಳಿಂದ ಭಯಣ ಹಥ ಂದಿದಲ್ಲಾ ಮಹ ಸಣನ ನ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ
ಹತಿಷ ುದಿಲಾ.
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ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಭಹಥೇವನ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಮ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಪಿಕಥ ಳುಳ ಯಕ್ಟಯಯೆಗಥ
ಅಸಾವಹಖ  ಸ್ಹಧಮತಥ ಇಲಾ, ಏಕಥಂದಯಥ ಆತನ ಮಷ ್ ಹಥಚಹಚಗಿದಥ (50 ಶಾ) ಹಹಖ

ಆತನ

ಉದಥ ಮೇಖು ಸ್ಹಪಥಿಾೇರ್, ಫಹಮಂಕ್ ಉದಥ ಮೇಖ, ಭತಿುತಯಥ ಉದಥ ಮೇಖಖಳಂತಸ ಫಥೇಯಥ ಉದಥ ಮೇಖಖಳಿಗಥ
ಹಥ ೇಲ್ಲಸಿದಲ್ಲಾ ಹಥಚ ಚ ಅಹಮಕಹರಿಮಹಗಿಯ ುದ .
ಉತಿಯ 9
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I.
ತಿೇಯ ಭಧ ಮೆೇಸದಿಂದ ಫಳಲ ತಿುಯ  ಶ್ಚೇನಹಳಿಗಿಯ ಂತಸ ಷಂಕ್ಟೇಣಾ ರಿಸಿಥತಿಮಲ್ಲಾ ಂದದಹಯನ
ತಿೇುಾ ವಿಧಹನನ ನ ಫಳಷ ತಹುನಥ.
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಅಹಮಖಳ ಗಿೇಾಔಯಣದಲ್ಲಾ, ಷಂತಥ ೇಷ್ ಆದಮತಥಮ ಅಹಮಖಳಲ್ಲಾ ಗಿೇಾಔರಿಷರ್ಹಖ ತಹುನಥ.
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ಅಧಹಯಮ 16
ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಭಹಡಲ್ಹಖಕ ಹತ್ತಖಳು
ಅಧಹಯಮದ ರಿಚಮ
ಈ ಅಧಹಮಮು ಕಥಾೈಮ್ (ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಮೆೇಲ್ಲನ ಸಔ ು ಚರ್ಹಯಿಷ ುದ ) ನ ರಿಔಲನಥ ಹಹಖ
ಕಥಾೈಭೆಳನ ನ ಕಚಿತಡಿಷ  ರಿೇತಿಮ ಫಗಥೆ ವಿರಿಷ ತುದಥ. ಈ ಅಧಹಮಮು ನಂತಯ ವಿವಿಧ ತಯಸದ ಕಥಾೈಭೆಳ
ಫಗಥೆ ವಿರಿಷ ತುದಥ. ಕಥ ನಥಮಲ್ಲಾ ನಿಭಗಥ ಭಯಣ ರಿಹಹಯಕಹುಗಿ ಕಥಾೈಭಹೆಗಿ ಷಲ್ಲಾಷಫಥೇಕಹದ ನಭ ನಥಖಳ ಫಗಥೆ
ಹಹಖ

ವಿಭಹದಹಯನ ಮಹುದಥೇ ಷ ವಿ
ು ಶಮನ ನ ಭ ಚಿಚಟಿಿಲಾದಥೇ ಇದದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ

ಪರ್ಹನ ಬವಿಮ ಯಕ್ಷಣಥಗಹಗಿ ಇಯ  ಯಕ್ಷಣಥ ೇಹಮಖಳ (ನಿವಿಾವಹದತಥಮ ಶಯತ ು ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ
ಆಷಕ್ಟುಖಳ ಯಕ್ಷಣಹ ನಿಮಭಖಳ) ಫಗಥೆ ತಿಳಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು
A. ಕಥಾೈಭೆಳ ವಿಧಖಳು ಭತ ು ಕಥಾೈಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆ
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ಕೆಾೈಭೊಳ ವಿಧಖಳು ಭತಕಿ ಕೆಾೈರ್ಮ ರಕ್ರರಯೆ

A.

1. ಕೆಾೈಭೊಳ ರಿಔಲ್ನೆ
ಂದ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಗಥ ಭತ ು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಜವಹದ ರಿೇಕ್ಷಥ ಫಯ ುದ ಆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೇರ್ಥ ಸಔ ು
(ಕಥಾೈಮ್) ಚರ್ಹಯಿಷರ್ಹದಹಖ. ಂದ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ನಿಜವಹದ ಭೌಲಮನ ನ ಅದಯ ಮೆೇಲ್ಲನ ಸಔ ು (ಕಥಾೈಮ್)
ಚರ್ಹಯಿಷರ್ಹದಹಖ ಕಥಾೈಭನ ನ ಇತಮಥಾ ಡಿಷ  ರಿೇತಿ ಭತ ು ಯಯೇಜನಖಳನ ನ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ
ಹತಿಷ  ರಿೇತಿಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ವ್ಹಯಖ್ಹಯನ
ಕಥಾೈಮ್ ಎಂದಯಥ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಔಯಹರಿನಲ್ಲಾ ನಿಧಿಾಶಿಡಿಸಿಯ  ಬಯಸ್ಥಮನ ನ ಹಲ್ಲಷಫಥೇಔ ಎಂದ .
ಂದ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಕಥಾೈಮ್ ಯಚಥ ೇದಿತವಹಖಲ ಆ ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ
ಹಥಷರಿಷರ್ಹಗಿಯ  ಂದ ಅಥವಹ ಹಥಚಿಚನ ಗಟನಥಖಳು ನಡಥಮಫಥೇಔ . ಕಥಲು ಕಥಾೈಭೆಳ ನಂತಯ ಔಯಹಯ ಖಳು
ಭ ಂದ ರಿದಯಥ, ಇನಥ ನ ಕಥಲು ಔಯಹಯ ಖಳು ಕಥ ನಥಗಥ ಳುಳತುವಥ.
ಯೆೀಖ್ಹಚಿತರ 1: ಅಹಮದ ಗಟನೆ ಭತಕಿ ಕೆಾೈರ್ಮ

ಕಥಾೈಭೆಳು ಎಯಡ ವಿಧದು ಇಯಫಸ ದ :
i.

ವಿಭಹದಹಯನ ಫದ ಕ್ಟಯ ವಹಖ ಹತಿಷಫಥೇಕಹದ ಕಥಾೈಭೆಳು

ii. ಭಯಣ ಯಯೇಜನದ ಕಥಾೈಭೆಳು
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ಯೆೀಖ್ಹಚಿತರ 2: ಕೆಾೈಭೊಳ ವಿಧಖಳು

ಫದಕಔಕಳಿಮಕವಿಕೆ
ಮ ಕೆಾೈಭೊಳು

ಕೆಾೈಭೊಳ
ವಿಧಖಳು:

ಭಯಣ ರಯೀಜನದ ಕೆಾೈಭೊಳು

ಭಯಣ ರಯೀಜನದ ಕೆಾೈಭೊಳು ವಿಭಹದಹಯನ ಭಯಣದ ನಂತಯ ಭಹತಯವಥೇ ಉದಬವಿಷ ು, ಆದಯಥ
ಫಕದಕಔಕಳಿಮಕವಿಕೆಮ ಕೆಾೈಭೊಳು ಉದಬವಿಷಲ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಯಸ್ಹುಪಿಷರ್ಹಗಿಯ  ಂದ ಅಥವಹ ಹಥಚಿಚನ
ಗಟನಥಖಳು ನಡಥಮಫಥೇಔ .
ಉದಹಸಯಣೆ
ಫದ ಔ ಳಿಮ ವಿಕಥಮ ಕಥಾೈಭೆಳನ ನ ಯಚಥ ೇದಿಷ  ಗಟನಥಖಳ ಉದಹಸಯಣಥಖಳನ ನ ಕಥಳಗಥ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದಥ:
i.

ಹಲ್ಲಸಿಮ ರಿಔಾವಹಖ ುದ ;

ii. ಸಣ-ಭಯ ಡಥಮ  ಹಲ್ಲಸಿ (ಭನಿ-ಫಹಮಕ್ ಹಲ್ಲಸಿ) ಖಳಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ನಿಧಿಾಶಿವಹಗಿ ತಿಳಿಸಿದ
ಮೆೈಲ್ಲಖಲ ಾ ತಲ ಪಿದಹಖ ಹತಿಷಫಥೇಕಹದ ಔಂತ ;
iii. ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಯಥೈಡರ್ ಅನ ಔ ಲವಹಗಿ ನಿೇಡರ್ಹಗಿಯ  ಖಂಭಿೇಯವಹದ ಯಥ ೇಖಖಳ ಸ್ೌಲಬಮದ
ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಳಗಥ ಂಡಿಯ  ಮಹುದಹದಯ

ಖಂಭಿೇಯವಹದ ಯಥ ೇಖವಿದಥಯೆಂದ ತಹಷಣಥಯಿಂದ

ತಿಳಿದ ಫಂದಹಖ;
iv. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಅಥವಹ ಗಹಾಯಿಸಿಕಥ ಂಡನ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಗಥ ವಯಣಹಖತಿಮ
ಭ ಲಔ ಪಿಸಿದಲ್ಲಾ.
2. ಕೆಾೈಮಿಗಹಗ ಅಖತಯವಿಯಕ ಗಟನೆಮಕ ನಡೆದಿದೆಯೆೀ ಎಂದಕ ದೃಢೀಔರಿಷಕುದಕ
i.

ಫದಕಔಕಳಿಮಕವಿಕೆಮ ಕೆಾೈಭೊಳನಕು ಹತಿಷಲ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ನಭ ದಿಷರ್ಹಗಿಯ 
ಶಯತ ುಖಳ ಅನಾಮ ಗಟನಥಮ ನಡಥದಿದಥಯೆೇ ಎಂದ ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳಳಫಥೇಔ .

ii. ರಿಔಾತೆಮ ಭತಕಿ ಸಣ-ಭಯಕಡೆಮಕ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಕೆಾೈಭೊಳು ಷ ಲಬವಹಗಿ ೂಯಥೈಷಫಸ ದ
ಏಕಥಂದಯಥ

ಅುಖಳು

ಔಯಹಯ

ಹಯಯಂಬವಹಖ 

ದಿನಹಂಔಖಳನ ನ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುವಥ.
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ವಥೇಳ್ಥಮಲ್ಲಾಯೆೇ

ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಗಿಯ 

ಉದಹಸಯಣಥಗಥ, ರಿಔಾತಥಮ ದಿನಹಂಔ ಭತ ು ಸಣ-ಭಯ ಡಥಮ  ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಂತ ಖಳ
ದಿನಹಂಔಖಳು ಷಶಿವಹಗಿ ಂದ ಸಿದಧಡಿಷ  ಷಭಮದಲ್ಲಾಯೆೇ ನಿಧಾರಿಸಿ ತಿಳಿಷರ್ಹಗಿಯ ತುದಥ.
iii. ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಭೌಲಯದ ಹತ್ತಖಳು ಇತಯ ಎಲಾ ಕಥಾೈಮ್ ಹತಿಖಳಿಂದ ಭಿನನವಹಗಿಯ ತುವಥ. ಫಥೇಯಥ
ಎಲಾ ಕಥಾೈಭೆಳಿಗಥ ವಿಯ ದಧವಹಗಿ ಈ ಯಔಯಣದಲ್ಲಾ ಔಯಹಯನ ನ ಯದ ದಗಥ ಳಿಸಿ ತನಗಥ ಔಯಹರಿನ ಯಕಹಯ
ನಿೇಡಫಥೇಕಹಗಿಯ  ಭೌಲಮನ ನ ಹಿಂಡಥಮ  ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಅಥವಹ ಗಹಾಯಿಸಿಕಥ ಂಡನ
ನಿಧಹಾಯದಿಂದ ಗಟನಥಮ ಯಚಥ ೇದಿತವಹಖ ತುದಥ. ವಯಣಹಖತಿಮ ಹತಿಖಳಲ್ಲಾ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ಭ ಂಚಿತವಹಗಿಯೆೇ ಸಣನ ನ ಭಯ ಡಥಮ  ಕಹಯಣದಿಂದ ದಂಡದ ಯ ದಲ್ಲಾ ಷಾಲ ಸಣನ ನ
ಭ ರಿದ ಕಥ ಳಳರ್ಹಖ ತುದಥ. ಆದದರಿಂದ ಈ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಡಥಮ  ಸಣು ರಿಔಾತಥಮ ಕಥಾೈಭನಲ್ಲಾ
ಡಥಮ  ಸಣಕ್ಟುಂತಲ ಔಡಿಮೆ ಇಯ ತುದಥ.
iv. ಖಂಭಿೀಯವ್ಹದ ಯೆ ೀಖಖಳ ಕೆಾೈಭೊಳನಕು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ತನನ ಕಥಾೈಭನ ನ ಫಥಂಫಲ್ಲಷಲ ದಗಿಷ 
ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಭತ ು ಇತಯಥ ದಹಕರ್ಥಖಳ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಖಂಭಿೇಯವಹದ ಯಥ ೇಖಖಳ ಯಥೈಡರ್ ಅಳಡಿಷರ್ಹಗಿದ ದ, ಆ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ
ನಿಯೇಜಿಷರ್ಹಗಿದದ ರಿಸಿಥತಿಮಲ್ಲಾ ಕಥಾೈಮ್ ಫಂದಯಥ ಷಂಕ್ಟೇಣಾತಥಮ ರಿಸಿಥತಿಮ ಉದಬವಿಷ ತುದಥ.
ಖಂಭಿೇಯವಹದ ಯಥ ೇಖಖಳ ಯಯೇಜನದ ಉದಥದೇವು ಅಂತಸ ಮಹುದಹದಯ
ವಿಭಹದಹಯನಿಗಥ ಉಂಟಹದಲ್ಲಾ ಅನ ಕಚ ಾಖಳಿಗಥ ಯಯೇಜನವಹಖಲ್ಲ ಎಂದ
ಇಂತಸ

ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ

ನಿಯೇಜಿಸಿದಯಥ

ಆ

ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಎರ್ಹಾ

ಯಥ ೇಖು
ಆಗಿಯ ತುದಥ.

ಯಯೇಜನಥಖಳು

ಗಹಾಯಿಸಿಕಥ ಂಡರಿಗಥ ಹತಿಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ. ಇದ ಕಹನ ನ ಫದಧವಹಗಿ ಷರಿಮಹಗಿದದಯ ,
ಅದ ಅದಯ ನಿಜ ಉದಥದೇವನ ನ ೂಯಥೈಷದಿಯಫಸ ದ . ಇಂತಸ ಷಂದಬಾಖಳನ ನ ತಡಥಮಲ
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯನ ನ ಅಯ

ನಿಯೇಜಿಷಫಸ ದಹದ ಯಯೇಜನಖಳ ಮತಿಖಳ ಫಗಥೆ ಶ್ಚಕ್ಷಣ

ನಿೇಡಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ, ಹಹಖ ಶಯತಕಿಫದಿ ನಿಯೀಜನೆಮ ಫಗಥೆ ಭಹಹಿತಿ ನಿೇಡಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.
ರಿಔಾತೆಮ ಅಥವ್ಹ ಭಯಣ ರಯೀಜನದ ಕೆಾೈರ್ಮ ಅಥವಹ ವಯಣಹಖತಿಮ ಔಯಹರಿನ ಯಕಹಯ ವಿಭಹ
ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಕಥ ನಥಗಥ ಳಿಷ ತುದಥ ಹಹಖ
ಸಣನ ನ

ವಹಷುವಹಗಿ

ಇನ ನ ಭ ಂದಥ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮ ಇಯ ುದಿಲಾ. ಇದ ಕಥಾೈಮ್

ಹತಿಷರ್ಹಗಿಯ 

ಅಥವಹ

ಇಲಾದಿಯ 

ರಿಸಿಥತಿಖಳ

ಮೆೇರ್ಥ

ಅಲಂಬಿತವಹಗಿಯ ುದಿಲಾ. ಂದ ಔಯಹರಿನ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಕಥಾೈಮ್ ಸಣನ ನ ಹತಿಷದಥ ಇದದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ
ಯಕ್ಷಣಥಮ ಭ ಂದ ರಿದಿದಥ ಎಂದ ಖಹತಿಯಡಿಷ ುದಿಲಾ.
3. ಕೆಾೈಭೊಳ ವಿಧಖಳು
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಕಥಳಗಿನ ಹತಿಖಳು ಭಹಡಫಥೇಕಹಗಿ ಫಯಫಸ ದ :
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a) ಫದಕಔಕಳಿಮಕ ರಯೀಜನದ ಹತ್ತಖಳು
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ನಿಧಿಾಶಿವಹಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯನಿಗಥ
ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔವಹಗಿ ಹತಿಷ ತುದಥ. ಯತಿ ಫದ ಔ ಳಿಮ  ಯಯೇಜನದ ಔಂತನ ನ ಹತಿಸಿದ
ನಂತಯ ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜಿನ ಮೆೇರ್ಥ ಹತಿಖಳ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ  ಡಂಫಡಿಕಥಮನ ನ
ಲಖತಿುಸಿ ಅದನ ನ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗಥ ಹಿಂದಿಯ ಗಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
b) ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಭ ಲಔ ಹಂದಿಯಕಗಷಕುದಕ
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ

ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಭ ಂಚಿತವಹಗಿಯೆೇ ಭ ಚಚಲ

ಫಮಷ ತಹುನಥ. ಈ ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಷಾಮಂಥಯೇರಿತವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಯಹಯನ ನ ಅಂತಮಗಥ ಳಿಷ ತಹುನಥ. ಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮ
ಹತಿಷಲಟಿ ಭೌಲಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದ ನಂತಯವಥೇ ಅದನ ನ ವಯಣಹಖತಿಮ ಭ ಲಔ ಪಿಷಲ
ಆಖ ತುದಥ. ಆಖ ವಿಭಹದಹಯನಿಗಥ ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಭೌಲಯನಕು ಹತಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ವಯಣಹಖತಿಮ ಭೌಲಮು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಅಲ್ಲಾಮಯಥಖ

ಹತಿಷರ್ಹದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುಖಳ

ಂದ ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ ಭೌಲಮವಹಗಿಯ ತುದಥ. ಇಲ್ಲಾ ಇನಥ ನಂದ ದ ಔ ಡ ಇದಥ – ಔನಿಶಠ ಖಹತರಿಮ
ವಯಣಹಖತಿಮ

ಭೌಲಮ

(ಜಿಎರ್ಸವಿ),

ಆದಯಥ

ವಹಷುವಹಗಿ ವಿಭಹದಹಯನಿಗಥ

ಹತಿಷಲಡ 

ವಯಣಹಖತಿಮ ಭೌಲಮು ಜಿಎರ್ಸವಿ ಗಿಂತಲ ಹಥಚಿಚಯ ತುದಥ.
c) ಯೆೈಡರ್ ಸೌಲಬಯ
ಂದ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಯಥೈಡರ್ ಸ್ೌಲಬಮದ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಸಣ ಹತಿಷಲ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಶಯತ ುಖಳು
ಭತ ು ನಿಮಭಖಳ ಯಕಹಯ ಂದ ನಿಧಿಾಶಿ ಗಟನಥಮ ನಡಥಮಫಥೇಔ .
ಖಂಭಿೀಯ ಯೆ ೀಖದ ಯೆೈಡರ್
ಮಹುದಹದಯ

ಅಡಿಮಲ್ಲಾ

ವಿಭಹದಹಯನಿಗಥ ನಿದಥೇಾಶ್ಚತ

ಖಂಭಿೇಯ

ಯಥ ೇಖಖಳಲ್ಲಾ

ಯಥ ೇಖವಿದಥಯೆಂದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಥಖಳ ಭ ಲಔ ನಿಣಾಮವಹದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಶಯತ ುಖಳಿಖನ ಸ್ಹಯವಹಗಿ ನಿದಿಾಶಿ ಮೊತುನ ನ ಹತಿಷರ್ಹಖ ುದ . ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ

ಆ

ಯಥ ೇಖನ ನ ತನನ ಖಂಭಿೇಯ ಯಥ ೇಖಖಳ ಟಿಿಮಲ್ಲಾ ಉರ್ಥಾೇಖಿಸಿಯಫಥೇಔ .
ಆಷ್ತೆರಮ ಆಯೆೈಕೆಮ ಯೆೈಡರ್ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ವಿಭಹದಹಯನಿಗಥ ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹಖ 
ಅವಮಔತಥ ಫಂದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ

ವಿಭಹದಹಯನ ಚಿಕ್ಟತಹ್ ವಥಚಚನ ನ ಶಯತ ಖ
ು ಳು ಭತ ು

ನಿಮಭಖಳಿಗಥ ಳಟಿಂತಥ ಬರಿಷ ುದ .
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಯಹಯ ಯಥೈಡರ್ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಹತಿಖಳು ಭಹಡಿದ ನಂತಯೂ ಭ ಂದ ರಿಮ ತುದಥ.
ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನಲ್ಲಾ ಉರ್ಥಾೇಖಿಸಿಯ  ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮ ಕಥ ನಥಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಕಥಳಗಿನ
ಹತಿಖಳನ ನ ಭಹಡ ತುದಥ:
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d) ರಿಔಾತೆಮ ಸಔಕು (ಕೆಾೈರ್ಮ)
ಈ ತಯಸದ ಕಥಾೈಭೆಳಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮ ಕಥ ನಥಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯನ ಇನ ನ
ಫದ ಕ್ಟದದಲ್ಲಾ ಅನಿಗಥ ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಮೊತುನ ನ ಹತಿಷ ುದಥಂದ ಬಯಸ್ಥ ನಿೇಡ ತುದಥ. ಇದನ ನ
ರಿಔಾತೆಮ ಕೆಾೈರ್ಮ ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
i.

ಬಹಖಹಷಕ ಯೀಜನೆ: ಬಹಖಹಿಷ  ಯೇಜನಥ ಆದಲ್ಲಾ, ರಿಔಾತಥಮ ಕಥಾೈಭನಲ್ಲಾ ವಿಭಹ
(ಬಯಸ್ಥಮ) ಮೊತುದ ಜಥ ತಥಗಥ ಷಂಖಯಸವಹಗಿಯ  ರ್ಹಬಹಂವಖಳನ ನ ಸ್ಥೇರಿಸಿ, ಆ ಮೊತುದಿಂದ
ಫಹಕ್ಟಯಿಯ  ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನ ನ ಭತ ು ಫಡಿಸಖಳ ಷಮೆೇತ ಹಲ್ಲಸಿ ಮೆೇಲ್ಲನ ಸ್ಹಲಖಳ
ಮೊತುಖಳನ ನ ಔಳ್ಥದ ನಿಾಳ ಮೊತುನ ನ ಹತಿಷರ್ಹಖ ುದ .

ii. ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಮತಿಖಳನಕು ಹಂದಿಯಕಗಷಕ (ಆರ್ಒಪ್ಪ) ಯೀಜನೆ: ಕಥಲು ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ
ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ

ಹತಿಷರ್ಹದ

ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ

ಮೊತುನ ನ

ಹಲ್ಲಸಿಮ

ರಿಔಾತಥಮ ನಂತಯ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗಥ ಹಿಂತಿಯ ಗಿಷರ್ಹಖ ುದ .
iii. ಮಕನಿಟೊಳಿಗೆ ಷಂಯೀಜತ ವಿಭಹ ಯೀಜನೆ (ಮ ಎಲ್ಐಪ್ಪ): ಮ ಎಲ್ಐಪಿ ಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ
ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ರಿಔಾತಥಮ ದಿನಹಂಔದಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಧಿಮ (ಪಂಡನ) ಭೌಲಮನ ನ
ರಿಔಾತಥಮ ಕಥಾೈಮ್ ಎಂದ ಹತಿಷ ತುದಥ.
iv. ಸಣನಕು

ಭಯಕಡೆಮಕ

ಯೀಜನೆ:

ಸಣನ ನ

ಭಯ

ಡಥಮ 

ಯೇಜನಥಮಲ್ಲಾ,

ವಿಭಹದಹಯನ ರಿಔಾತಥಮ ಕಥಾೈಮ್ ಮೊತುದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಾಮಯಥಖ
ಹತಿಷರ್ಹಗಿಯ 

ಫದ ಔ ಳಿಮ 

ಯಯೇಜನಖಳನ ನ

ಔಳ್ಥದ

ಉಳಿದ

ಸಣನ ನ

ಹತಿಷ ತುದಥ.
ಕಥಾೈಮ್ ಸಣನ ನ ಹತಿಸಿದ ನಂತಯ ವಿಭಹ ಔಯಹಯ ಅಂತಮಗಥ ಳುಳತುದಥ.
e) ಭಯಣ ರಯೀಜನದ ಕೆಾೈರ್ಮ
ವಿಭಹದಹಯನ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಅಘಾತದಿಂದ ಅಥವಹ ಫಥೇಯಥ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಭಯಣಹಥ ಂದಿದಲ್ಲಾ,
ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ, ಬಹಖಹಿಷ  ಯೇಜನಥಮಹದಲ್ಲಾ ಜಥ ತಥಗಥ ಷಂಖಯಸವಹಗಿಯ 
ರ್ಹಬಹಂವಖಳನ ನ ಸ್ಥೇರಿಸಿ, ಈ ಮೊತುದಿಂದ ಹತಿಷದಥ ಇಯ  ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತು, ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೇರ್ಥ
ಸ್ಹಲ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡಿದದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಲದ ಮೊತು ಭತ ು ಆ ಮೊತುದ ಮೆೇಲ್ಲನ ಫಡಿಸಮ ಮೊತುಖಳನಥಲಾ ಔಳ್ಥದ
ಉಳಿದ ನಿಾಳ ಮೊತುನ ನ ನಥ ಮನಿ ಅಥವಹ ಗಹಾಯಿಸಿಕಥ ಂಡ ಮಕ್ಟುಗಥ ಭಯಣ ಯಯೇಜನದ
ಕಥಾೈಮ್ ಯ ದಲ್ಲಾ ಹತಿಷ ುದ . ಭಯಣ ಯಯೇಜನದ ಕಥಾೈಮ್ ಭಹಡಿದಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯನ
ಸ್ಹವಹಗಿಯ  ಕಹಯಣ ವಿಭಹ ಔಯಹಯ ಅಂತಮಗಥ ಳುಳತುದಥ.
ಭಯಣ ಯಯೇಜನದ ಕಥಾೈಮ್ ಎಯಡ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ನಡಥಮಫಸ ದ :
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 ಶ್ಚೇಗಯ (ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಭ ಯ ಶಾಖಳ ಳಗಥ) ಅಥವಹ
 ಶ್ಚೇಗಯಲಾದ (ಭ ಯ ಶಾಖಳ ಮೆೇಲ್ಲನ)
ನಥ ಮನಿ ಅಥವಹ ಗಹಾಯಿಸಿಕಥ ಂಡ ಮಕ್ಟುಮ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಗಥ ವಿಭಹದಹಯನ ಸ್ಹವಿನ ಫಗಥೆ, ಸ್ಹವಿನ
ಕಹಯಣ, ಸ್ಹವಿನ ದಿನಹಂಔ ಭತ ು ಸ್ಹವಿನ ಷಥಳಖಳ ಫಗಥೆ ಭಹಹಿತಿ ನಿೇಡಫಥೇಔ .
i.

ಭಯಣ ರಯೀಜನದ ಕೆಾೈಭಹೊಗ ಷಲ್ಲಾಷಫೆೀಕಹದ ನಭ ನೆಖಳು

ಕೆಾೈರ್ಮ ದಸಹಿವ್ೆೀಜಕ
ಕಥಾೈಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆಮನ ನ ಷ ಲಬಗಥ ಳಿಷಲ ಪರ್ಹನ ಬವಿಮ ಕಥಳಗಥ ಹಥಷರಿಷರ್ಹಗಿಯ  ನಭ ನಥಖಳನ ನ
ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಥ ಪಿಷಫಥೇಔ :
 ನಥ ಮನಿಯಿಂದ ಕಥಾೈಮ್ ನಭ ನಥ
 ಷಭಹಧಿಮ ಅಥವಹ ಅಂತಮಷಂಸ್ಹುಯದ ಯಭಹಣತಯ
 ಚಿಕ್ಟತಥ್ ನಿೇಡಿದ ವಥೈದಮಯ ಯಭಹಣತಯ
 ಆಷತಥಯಮ ಯಭಹಣತಯ
 ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಯಭಹಣತಯ
 ಯಥಭ ಭಹಹಿತಿ ಯದಿ (ಎಫ್ಟಐಆರ್), ವಿಚಹಯಣಥಮ ಯದಿ, ಭಯಣಥ ೇತುಯ ರಿೇಕ್ಷಥಮ
ಯದಿ, ಅಂತಿಭ ಯದಿಖಳಂತಸ ರ್ಪಲ್ಲೇರ್ಸ ಯದಿಖಳ ಯಭಹಣಿೇಔೃತ ನಹಮಮಹಲಮದ
ಯತಿಖಳು. ಇುಖಳು ಅಘಾತದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಅಖತಮವಿಯ ತುವಥ.
 ುಯಷಬಥಮ ಅಧಿಕಹರಿಖಳು ಭತಿುತಯ ಅಧಿಕಹರಿಖಳು ನಿೇಡಿಯ ಂತಸ ಭಯಣ
ಯಭಹಣತಯನ ನ ಸ್ಹವಿನ ುಯಹವಥಮ ಯ ದಲ್ಲಾ ನಿೇಡಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.
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ಯೆೀಖ್ಹಚಿತರ 3: ಭಯಣ ರಯೀಜನದ ಕೆಾೈಭಹೊಗ ನಭ ನೆಖಳು

ನಥ ಮನಿಯಿಂದ ಕಥಾೈಮ್
ನಭ ನಥ
ಷಭಹಧಿಮ ಅಥವಹ ಅಂತಮಷಂಸ್ಹುಯದ
ಯಭಹಣತಯ
ಚಿಕ್ಟತಥ್ ನಿೇಡಿದ ವಥೈದಮಯ
ಯಭಹಣತಯ

ಭಯಣ

ಆಷತಥಯಮ

ಯಯೇಜನದ

ಯಭಹಣತಯ

ಕಥಾೈಭಹೆಗಿ
ಅಖತಮವಿಯ 

ಭಹಲ್ಲೇಔಯ

ನಭ ನಥಖಳು:

ಯಭಹಣತಯ
ಯಥಭ ಭಹಹಿತಿ ಯದಿ (ಎಫ್ಟಐಆರ್),
ವಿಚಹಯಣಥಮ ಯದಿ, ಭಯಣಥ ೇತುಯ ರಿೇಕ್ಷಥಮ
ಯದಿ, ಅಂತಿಭ ಯದಿಖಳಂತಸ ರ್ಪಲ್ಲೇರ್ಸ
ಯದಿಖಳ ಯಭಹಣಿೇಔೃತ ನಹಮಮಹಲಮದ
ಯತಿಖಳು. ಇುಖಳು ಅಘಾತದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ

ii. ಭಯಣ ರಯೀಜನದ ಕೆಾೈಭನಕು ನಿಯಹಔರಿಷಕುದಕ

ಅಖತಮವಿಯ ತುವಥ.

ಭಯಣ ಯಯೇಜನದ ಕಥಾೈಭನ ನ ಹತಿಷಫಸ ದ ಅಥವಹ ನಿಯಹಔರಿಷಫಸ ದ . ಕಥಾೈಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆಮನ ನ
ನಥಯವಥೇರಿಷ ವಹಖ, ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದ ಮಕ್ಟುಮ

ತು ಹಥೇಳಿಕಥಖಳನ ನ ನಿೇಡಿದದನ

ಅಥವಹ ಹಲ್ಲಸಿಗಥ

ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವಹಷುವಹಂವಖಳನ ನ ಭ ಚಿಚಟಿಿದದನ ಎಂದ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಥ ತಿಳಿದ ಫಂದಯಥ ಔಯಹಯ
ಅನ ಜಿಾತವಹಗಿಬಿಡ ತುದಥ. ವಿಭಹದಹಯನ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಎಲಾ ಯಯೇಜನಥಖಳನ ನ ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಳುಳತಹುನಥ.
iii. ವಿಬಹಖ 45: ನಿವಿಯವ್ಹದತೆಮ ಶಯತಕಿ
ಆದಯಥ ಈ ದಂಡು ವಿಭಹ ಕಹಯೆದ, 1938 ಯ ವಿಬಹಖ 45 ಕಥು ಳಟಿಿಯ ತುದಥ.
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ಭಕಕಯ ವಿಶಮ
ವಿಬಹಖ 45 ನ ರಕಹಯ:
ಮಹುದಥೇ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಹಯಯಂಬವಹದ ಎಯಡ ಶಾಖಳ ನಂತಯ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಮಹುದಥೇ
ಷಂದಥೇಸನ ನ ಮಔುಡಿಷ  ಹಹಗಿಲಾ: ಯಸ್ಹುನಥಮಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಮಹುದಥೇ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಅಧಿಕಹರಿಮ
ಯದಿಮಲ್ಲಾ ನಿೇಡಿಯ  ಹಥೇಳಿಕಥಖಳು, ತಿೇುಾಗಹಯ, ಅಥವಹ ವಿಭಹಗಹಯನ ಸ್ಥನೇಹಿತ, ಅಥವಹ
ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ

ನಿೇಡಲ

ಷಹಹಮವಹಖ 

ಇನಹಮುದಥೇ

ದಸ್ಹುವಥೇಜಿನಲ್ಲಾ,

ನಿೇಡಿಯ 

ಉತುಯಖಳು/ಹಥೇಳಿಕಥಖಳು ತು ಅಥವಹ ಷ ಳುಳ ಎಂದ ಷಂವಮ ಮಔುಡಿಷಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ. ಆದಯಥ
ವಿಭಹಗಹಯಯ ಅಂತಸ ಉತುಯಖಳು/ಹಥೇಳಿಕಥಖಳು ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ವಹಷುವಹಂವದ ಫಗಥೆ ಆಗಿದ ದ ಹಹಖ
ಅಂವಖಳು

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗಥ

ಯಸ್ಹುನಥಮ

ಷಭಮದಲ್ಲಾ

ತಿಳಿದಿತಹುದಯ

ಆ

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ

ಂಚನಥಯಿಂದ ಆ ವಿಶಮ ಭ ಚಿಚಟಿಿದದನ ಅಥವಹ ಷ ಳುಳ ಹಥೇಳಿದದನ ಎಂದ ಸ್ಹಬಿೇತ ಡಿಷಫಸ ದ .
ವಿಯಣೆ :
ಂದ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ವಹಷುವಹಂವಖಳನ ನ ಭ ಚಿಚಟಿಯಥ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಯಸ್ಹುನಥಮಲ್ಲಾ ನಿೇಡಿಯ 
ವಹಷುವಹಂವಖಳು ಷ ಳುಳ ಎಂದ

ಸ್ಹಬಿೇತಹದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿೇಡಿದ ನಂತಯ 2 ಶಾಖಳ ಳಗಥ

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಯಹಯನ ನ ಯದ ದಗಥ ಳಿಷಫಸ ದ .
ಈ ಎಯಡ ಶಾಖಳ ಕಹಲು ಗಹಯಸಔನಿಗಥ ಕಹದ ನಥ ೇಡ  ಷಭಮ. ಈ ಕಹರ್ಹಧಿಮ ನಂತಯ
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಂಚನಥಮ ಹಥೇಳಿಕಥಖಳನ ನ ನಿೇಡಿದದನ ಭತ ು ವಹಷುವಹಂವಖಳನ ನ ಭ ಚಿಚಟಿಿದದನ
ಹಹಖ

ನಿೇಡಿಯ  ಹಥೇಳಿಕಥಖಳು ಷ ಳ್ಹಳಗಿದದು ಎಂದ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗಥ ಆಖರ್ಥೇ ತಿಳಿದಿತ ು ಎಂದ

ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಸ್ಹಬಿೇತ ಡಿಷಫಥೇಔ . ಎಯಡ ಶಾಖಳ ನಂತಯ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಷರಿಮಹದ
ುಯಹವಥ ಸಿಔು ನಂತಯವಥೇ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಯದ ದಗಥ ಳಿಷಫಸ ದ .
iv. ಭಯಣ ಹೆ ಂದಿಯಕ ಫಗೆೊ ಔಲ್ನೆ
ಕಥಲು ಫಹರಿ ಂದ ಮಕ್ಟುಮ ಕಹಣಥಮಹಗಿದಹದನಥಂದ ಯದಿಮಹಖ ತುದಥ ಹಹಖ

ಆತನ/ಆಕಥಮ

ಇಯ ವಿಕಥಮ ಫಗಥೆ ಮಹುದಥೇ ಭಹಹಿತಿ ಇಯ ುದಿಲಾ. ಬಹಯತಿೇಮ ುಯಹವಥ ಕಹಯಿದಥ ಅಂತಸ
ಮಕ್ಟುಮ ಫಗಥೆ ಏಳು ಯ ಶಖಳ ಕಹಲ ಏನ

ಕಥೇಳಿ ಫಂದಿಲಾದಥೇ ಇದದ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಆತ/ಆಕಥ

ಭಯಣ ಹಥ ಂದಿಯ ುದಹಗಿ ಔಲನಥ ಭಹಡಲ ಸ್ೌಲಬಮ ದಗಿಷ ತುದಥ. ವಿಭಹದಹಯನ ನಥ ಮನಿಮ
ಅಥವಹ ವಹಯಷ ದಹಯಯ ವಿಭಹದಹಯನ ಕಹಣಥಮಹಗಿದಹದನಥಂದ , ಹಹಖ

ಆ ಮಕ್ಟುಮ ಭಯಣ

ಹಥ ಂದಿದಹದನಥಂದ ಔಲ್ಲಷಫಥೇಔ ಎಂದ ಸಔ ು ಸ್ಹಧಿಸಿದಲ್ಲಾ, ವಿಭಹಗಹಯಯ ಅರಿಗಥ ಆ ವಿಶಮದ
ಫಗಥೆ ಂದ ಷಭಥಾ ನಹಮಮಹಲಮದಿಂದ ತಿೇುಾ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡ ಆ ತಿೇಪಿಾನ ಯತಿಮನ ನ
ಪಿಷಲ

ಅಖಯಹಿಷಫಥೇಔ . ನಹಮಮಹಲಮು ವಿಭಹಗಹಯನ

ಅಂಗಿೇಔರಿಸಿ ಆ ಫಗಥೆ ತಿೇುಾ ನಿೇಡ ಯಥಖ
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ಷತಿುಯ  ಫಗಥೆ ಔಲನಥಮನ ನ

ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುಖಳನ ನ ಹತಿಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.

ವಿಭಹಗಹಯಯ ಆ ಏಳು ಶಾ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ರಿಮಹಯಿತಿಮ ಯ ದಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುಖಳನ ನ
ಭನಹನ ಭಹಡಫಸ ದ .
4. ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕೆಾೈರ್ಮ ಭಹಡಕ ರಕ್ರರಯೆ
ಐಆರ್ಡಿಏ (ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಆಷಕ್ಟುಖಳನ ನ ಯಕ್ಷಿಷ ) ನಿಮಭಖಳು, 2002, ಕಥಳಗಥ ತಿಳಿಸಿದ ನಿಫಂಧನಥಖಳನ ನ
ದಗಿಷ ತುದಥ:
ಕಹಯ್ದದೆ 8: ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕೆಾೈರ್ಮ ಭಹಡಕ ರಕ್ರರಯೆ
i.

ಕಥಾೈಮ್ ಭಹಡಲ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಅಖತಮವಿಯ  ಎಲಾ ಹರಥಯಮಿಔ ದಸಹಿವ್ೆೀಜಕಖಳ ಹಥಷಯ ಖಳನ ನ
ಆ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾಯೆೇ ತಿಳಿಸಿಯತಔುದ ದ.

ii. ಕಥಾೈಮ್ ಅಜಿಾಮನ ನ ಡಥದ ನಂತಯ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಕಥಾೈಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆಮನ ನ ತಡವಿಲಾದಥ
ನಥಯವಥೇರಿಷಫಥೇಔ .

ಮಹುದಥೇ

ಯಶ್ಥನಖಳು

ಅಥವಹ

ಅಖತಮವಿಯ 

ಎಲಾ

ಹಥಚ ಚರಿ

ದಸ್ಹುವಥೇಜ ಖಳನ ನ, ಆದಶ ಿ ಭಟಿಿಗಥ ಂದಥೇ ಫಹರಿ ಕೆಾೈರ್ಮ ಅಜಯ ಡೆದಕ 15 ದಿನಖಳೆೄ ಳಗೆ
ತಿಳಿಷಫಥೇಔ , ಹಹಖ ಚ ಯ -ಚ ಯಹಗಿ ಕಥೇಳಔ ಡದ .
iii. ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕಥಾೈಮನ ಸಣನ ನ ಹತಿಷ ುದ ಅಥವಹ ಅದಯ ಫಗಥೆ ವಿವಹದನ ನ
ತಿಳಿಸಿ ಕ್ಟಯಯೆಮನ ನ ಎಲಾ ಉಮ ಔು ಕಹಖದಖಳು ಭತ ು ಷಷ್ಟ್ಿೇಔಯಣಖಳನ ನ ಡಥದ 30
ದಿನಖಳೆೄ ಳಗೆ ೂಯಥೈಷಫಥೇಔ . ಆದಯಥ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಅಭಿಹಯಮದ ಯಕಹಯ ಮಹುದಹದಯ
ಕಥಾೈಮ್ ಫಂದ ಯಔಯಣದ ಫಗಥೆ ವಿಚಹಯಣಥಮ ಅಖತಮವಿದಥ ಎಂದ ಅನಿಸಿದದಲ್ಲಾ, ಅಂತಸ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ
ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಆದಶ ಿ ಫಥೇಖ ವಿಚಹಯಣಥಮನ ನ ಹಯಯಂಭಿಸಿ ೂಣಾಗಥ ಳಿಷ ುದ , ಹಹಖ
ಮಹುದಥೇ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಕಥಾೈಮ್ ಅಜಿಾಮನ ನ ಷಲ್ಲಾಸಿದದ 6 ತಿಂಖಳಿಖಳಿಗಿಂತಲ

ಹಥಚಿಚನ

ಅಧಿಮಹಖದಂತಥ ಇಯಫಥೇಔ .
iv. ಕಹಯಿದಥಮ ವಿಬಹಖ 47 ಯ ನಿಫಂಧನಥಖಳಿಗಥ ಳಟಿಂತಥ, ಂದ

ಕಥಾೈಮ್ ಸಣನ ನ

ಹತಿಷ ುದಕಥು ಸಿದಧವಿದ ,ದ ಆ ಸಣನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಷ ನ ಷರಿಮಹದ ಖ ಯ ತನ ನ ಸಚ ಚ
ಕಹಯಣದಿಂದ ಹತಿಖಳು ಆಖದಥ ಇದದಲ್ಲ,ಾ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಸಿಾೇಔರಿಷ ನ ಳಿತಿಗಹಗಿ ಆ
ಮೊತುನ ನ ಹಿಡಿದಿಟ ಿಕಥ ಳುಳುದ

ಹಹಖ

ಅಂತಸ ಮೊತುನ ನ ಂದ

ನಿಖದಿತ ಫಹಮಂಔನ

ಉಳಿತಹಮ ಖಹತಥಗಥ ಅನಾಯಿಷ  ಫಡಿಸ ದಯನ ನ ಷಂಹದಿಷ ತುದಥ (ಎಲಾ ಕಹಖದಖಳನ ನ ಭತ ು
ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಪಿಸಿದ 30 ದಿನಖಳ ನಂತಯ).
v. ಕಥಾೈಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಔಡಥಯಿಂದರ್ಥೇ ವಿಳಂಫವಹದ ರಿಸಿಥತಿಮಲ್ಲಾ, ಹಹಖ
ಅಂತಸ ವಿಳಂಫಕಥು ಉ-ನಿಮಭ (iv) ನ ನ ಹಥ ಯತ ಫಥೇಯಥ ಮಹುದಹದಯ
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ

ಅದ

ಕಹಯಣವಹಗಿದದಲ್ಲಾ,

ಕಥಾೈಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆಮನ ನ ಹಯಯಂಭಿಸಿದ ಆರ್ಥಾಔ ಶಾದ
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ಹಯಯಂಬದಲ್ಲಾ ಚಹಲ್ಲಿಮಲ್ಲಾದಿ ಫಹಯಂಟ್ ದಯ ಗಂತಲ

2% ಹೆಚಕಿ ದಯದಲ್ಲಾ ಕೆಾೈರ್ಮ ಮತಿದ ಮೆೀಲ್ೆ

ಫಡಿಸಮನಕು ಹತಿಷಫಥೇಔ .
5. ಏಜೆಂಟು ಹತರ
ಕಥಾೈಮ್ ನಭ ನಥಖಳನ ನ ಷರಿಮಹಗಿ ಹಹಖ ೂಣಾವಹಗಿ ಬತಿಾ ಭಹಡಿ ಅುಖಳನ ನ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ
ಔಚಥೇರಿಗಥ ಪಿಷಲ

ನಥ ಮನಿ/ಕಹನ ನ ಫದಧ ವಹಯಷ ದಹಯ ಅಥವಹ ಪರ್ಹನ ಬವಿಗಥ ಎಲಾ ವಿಧವಹದ

ಷಹಹಮನ ನ ಏಜಥಂಟ್ ನಿೇಡಫಥೇಔ .
ತನನ

ಜವಹಫಹದರಿಖಳನ ನ

ವಿಷಜಿಾಷ ುದನ ನ

ಹಥ ಯತಹಗಿ,

ಭಹಡ ುದರಿಂದ ಷದಹಬನಥಮ ಫಥಳ್ಥಮ ತುದಥ, ಹಹಖ

ಇಂತಸ

ಷನಿನವಥೇವಖಳಲ್ಲಾ

ಷಹಹಮ

ಇದರಿಂದ ಏಜಥಂಟೆಳಿಗಥ ಭ ಂದಥ ಆ ಔ ಟ ಂಫದ

ಷದಷಮರಿಂದ ತಭಭ ಮಹಹಯ ಭತ ು ಉರ್ಥಾೇಕಖಳನ ನ ಫಥಳ್ಥಷಲ ಹಥಚ ಚ ಅಕಹವಖಳು ದಥ ಯಥಮ ತುವಥ.
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಕೆ ಳಿು 1
ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ವಹಔಮು “ಕಥಾೈಮ್” ದದ ರಿಔಲನಥಮನ ನ ಉತುಭವಹಗಿ ವಿರಿಷ ತುದಥ? ಅತಿ ಷ ಔುವಹದ
ಆಯೆುಮನ ನ ಆರಿಸಿ.
I.

ಕಥಾೈಮ್ ಎಂದಯಥ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಔಯಹರಿನಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಬಯಸ್ಥಮನ ನ ೂಯಥೈಷಲ ಂದ
ಕಥ ೇರಿಕಥ.

II. ಕಥಾೈಮ್ ಎಂದಯಥ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಔಯಹರಿನಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಬಯಸ್ಥಮನ ನ ೂಯಥೈಷಲ ಂದ
ಫಥೇಡಿಕಥ.
III. ಕಥಾೈಮ್ ಎಂದಯಥ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಂದದಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಫದಧತಥಮನ ನ ೂಯಥೈಷಲ ಂದ
ಫಥೇಡಿಕಥ.
IV. ಕಥಾೈಮ್ ಎಂದಯಥ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಂದದಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಫದಧತಥಮನ ನ ೂಯಥೈಷಲ ಂದ
ಕಥ ೇರಿಕಥ.
ಸಹಯಹಂವ


ಕಥಾೈಮ್ ಎಂದಯಥ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಔಯಹರಿನಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಬಯಸ್ಥಮನ ನ ೂಯಥೈಷಲ ಂದ
ಫಥೇಡಿಕಥ.



ಕಥಾೈಮ್ ಫದ ಔ ಳಿಮ ವಿಕಥಮ ಕಥಾೈಮ್ ಅಥವಹ ಭಯಣ ಯಯೇಜನದ ಕಥಾೈಮ್ ಆಗಿಯಫಸ ದ . ಭಯಣ
ಯಯೇಜನದ ಕಥಾೈಮ್ ವಿಭಹದಹಯನ ಭಯಣದ ನಂತಯ ಭಹತಯ ಉದಬವಿಷಲ
ಫದ ಔ ಳಿಮ ವಿಕಥಮ ಕಥಾೈಮ್ ಂದ ಅಥವಹ ಹಥಚಿಚನ ಗಟನಥಖಳಿಂದ ಉದಬವಿಷಫಸ ದ .
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ಸ್ಹಧಮ, ಆದಯಥ



ಫದ ಔ ಳಿಮ ವಿಕಥಮ

ಕಥಾೈಮ್

ಹತಿಷಲ

ವಿಭಹಗಹಯಯ

ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ

ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ

ಶಯತ ುಖಳಂತಥಯೆೇ ಗಟನಥಮ ನಡಥದಿದಥಯೆೇ ಎಂದ ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳಳಫಥೇಔ .


ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಕಥಳಗಿನ ಹತಿಖಳು ನಡಥಮಫಸ ದ :
 ಫದ ಔ ಳಿಮ ವಿಕಥಮ ಯಯೇಜನದ ಹತಿಖಳು
 ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ವಯಣಹಖತಿಮ ಭ ಲಔ ಪಿಷ ುದ
 ಯಥೈಡರ್ ಸ್ೌಲಬಮ
 ರಿಔಾತಥಮ ಕಥಾೈಮ್
 ಭಯಣ ಯಯೇಜನದ ಕಥಾೈಮ್



ಬಹಯತಿೇಮ ವಿಭಹ ಕಹಯಿದಥ, ವಿಬಹಖ 45 (ನಿವಿಾವಹದತಥಮ ಶಯತ ು) ವಿಭಹದಹಯನನ ನ ಯಕ್ಷಿಷಲ
ಎಯಡ

ಶಾ

ೂಣಾಗಥ ಳಿಸಿಯ 

ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಮೆೇಲ್ಲನ

ಕಥಾೈಭೆಳನ ನ

ವಿಭಹಗಹಯಯ

ನಿಯಹಔರಿಷ ುದನ ನ ತಡಥಮ ತುದಥ, ಆದಯಥ ಆ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಡಥಮಲ ವಿಭಹದಹಯನ ಹಲ್ಲಸಿಗಥ
ಷಂಫಂಧಟಿ ಮಹುದಥೇ ವಹಷುವಹಂವಖಳನ ನ ಭ ಚಿಚಟಿಿಯಫಹಯದ .


ಐಆರ್ಡಿಏ (ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಆಷಕ್ಟುಖಳನ ನ ಯಕ್ಷಿಷ ) ನಿಮಭಖಳು, 2002 ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ಐಆರ್ಡಿಏ
ವಿಭಹದಹಯಯ ಅಥವಹ ಅಯ ಪರ್ಹನ ಬವಿಖಳು ಕಥಾೈಮ್ ಅಜಿಾ ಷಲ್ಲಾಸಿದಹಖ ಅಯನ ನ ಯಕ್ಷಿಷಲ ಕಥಲು
ನಿಮಭಖಳನ ನ ಯಚಿಸಿದಥ.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಕೆ ಳಿುಮ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಕಥಾೈಮ್ ಎಂದಯಥ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಔಯಹರಿನಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಬಯಸ್ಥಮನ ನ ೂಯಥೈಷಲ ಂದ ಫಥೇಡಿಕಥ.
ಷಾಮಂ-ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ಕಥಳಗಥ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಂದ ಟಿಿಮನ ನ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದಥ. ಅುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಕಥಾೈಭನ ನ
ನಿಖದಿತ ಕಹರ್ಹಧಿಮ ಹತಿಖಳಂತಥ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ ಎಂದ ಖ ಯ ತಿಸಿ.
I.

ಸಣ-ಭಯ ಹತಿ ಹಲ್ಲಸಿ

II. ಮ ನಿಟೆಳಿಗಥ ಷಂಯೇಜಿತ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ
III. ಪಿಯೇಮಮಂ ಭಯ ಹತಿಷ  ಹಲ್ಲಸಿ
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IV. ಅಧಿ ಹಲ್ಲಸಿ
ರಶೆು 2
ಭಹಥೇಶ್ ಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಕಥ ಂಡ ಕಥ ಂಡಿದಹದನಥ, ಹಹಖ

ಅದಯ ಜಥ ತಥ ಂದ ಖಂಭಿೇಯ ಯಥ ೇಖಖಳ

ಯಥೈಡರ್ ಅಳಡಿಸಿದಹದನಥ. ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಭಹಥೇಶ್ ಷಂೂಣಾ ನಿಯೇಜನಥಮ ಯ ದಲ್ಲಾ ಔಯಣಿನಗಥ
ಗಹಾಯಿಸಿದಹದನಥ. ಭಹಥೇಶ್ ಂದ ಸೃದಮಹಘಾತದಿಂದ ನಯಳುತಹುನಥ ಹಹಖ

ಖಂಭಿೇಯ ಯಥ ೇಖಖಳ

ಯಥೈಡನಾ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ 50,000 ಯ ಹಯಿಖಳ ಂದ ಕಥಾೈಮ್ ಭಹಡ ತಹುನಥ. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಹತಿಮ ಈಖ
ಮಹರಿಗಥ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ?
I.

ಭಹಥೇಶ್

II. ಔಯಣ್
III. ಹತಿಮಹದ ಮೊತುನ ನ ಭಹಥೇಶ್ ಭತ ು ಔಯಣ್ ಷಭವಹಗಿ ಸಂಚಿಕಥ ಳುಳತಹುಯಥ
IV. ಮಹರಿಖ

ಸಿಖ ುದಿಲಾ,

ಏಕಥಂದಯಥ

ಭಹಥೇಶ್

ಸೃದಮಹಘಾತನ ನ

ಅನ ಬವಿಸಿದಹದನಥ

ಆದಯಥ

ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಔಯಣನ ಯವಹಗಿ ನಿಯೇಜಿಸಿದಹದನಥ
ರಶೆು 3
ಯವಿೇಣ್ ಂದ ಕಹರ್ ಅಘಾತದಿಂದ ಸ್ಹಮ ತಹುನಥ. ಅನ ಪರ್ಹನ ಬವಿ ಭಯಣ ಯಯೇಜನದ ಕಥಾೈಮ್
ಭಹಡ ತಹುಯಥ. ಷಸಜ ಸ್ಹವಿನ ಯಔಯಣಕಥು ಹಥ ೇಲ್ಲಸಿದಲ್ಲಾ ಅಘಾತದ ಸ್ಹವಿನ ಯಔಯಣದ ಕಥಾೈಭನಲ್ಲಾ
ನಿೇಡಫಥೇಕಹಗಿಯ  ಹಥಚ ಚರಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜ ಕಥಳಗಿನ ಟಿಿಮಲ್ಲಾ ಮಹುದಥಂದ ಖ ಯ ತಿಸಿ.
I.

ಷಭಹಧಿಮ ಅಥವಹ ಅಂತಮಷಂಸ್ಹುಯದ ಯಭಹಣತಯ

II. ಚಿಕ್ಟತಥ್ ನಿೇಡಿದ ವಥೈದಮಯ ಯಭಹಣತಯ
III. ಉದಥ ಮೇಖದಹತಹಯ ಯಭಹಣತಯ
IV. ಂಚನಹಮೆ ಯದಿ
ರಶೆು 4
ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ಭಯಣ ಯಯೇಜನದ ಕಥಾೈಭನ ನ ಶ್ಚೇಗಯ ಭಯಣ ಯಯೇಜನದ ಕಥಾೈಮ್ ಎಂದ
ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ?
I.

ವಿಭಹದಹಯನ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕಹರ್ಹಧಿಮ ಭ ಯ ಶಾಖಳ್ಥೄ ಳಗಥ ಸ್ಹನನಪಿದಯಥ.

II. ವಿಭಹದಹಯನ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕಹರ್ಹಧಿಮ ಐದ ಶಾಖಳ್ಥೄ ಳಗಥ ಸ್ಹನನಪಿದಯಥ.
III. ವಿಭಹದಹಯನ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕಹರ್ಹಧಿಮ ಏಳು ಶಾಖಳ್ಥೄ ಳಗಥ ಸ್ಹನನಪಿದಯಥ.
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IV. ವಿಭಹದಹಯನ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕಹರ್ಹಧಿಮ ಸತ ು ಶಾಖಳ್ಥೄ ಳಗಥ ಸ್ಹನನಪಿದಯಥ.
ರಶೆು 5
ಕಥಳಗಿನ ವಹಔಮಖಳಲ್ಲಾ ಫದ ಔ ಳಿಮ ವಿಕಥಮ ಕಥಾೈಭೆಳನ ನ ಯಚಥ ೇದಿಷ  ಕಥಲು ಗಟನಥಖಳನ ನ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದಥ.
ಅುಖಳಲ್ಲಾ ತು ವಹಔಮನ ನ ಖ ಯ ತಿಸಿ.
I.

ಂದ ಅಧಿ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ರಿಔಾತಥಮ ನಂತಯ ಹತಿಷರ್ಹದ ಕಥಾೈಮ್.

II. ಸಣ-ಭಯ ಹತಿಮ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಷರ್ಹಗಿಯ  ಮೆೈಲ್ಲಖಲಾನ ನ ತಲ ಪಿದಹಖ ಹತಿಷ 
ಔಂತ .
III. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಖಂಭಿೇಯ ಯಥ ೇಖಖಳ ವಿಯ ದಧ ಯಥೈಡರ್ ಸ್ೌಲಬಮವಹಗಿ ಇಯ  ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮ
ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಹತಿಷರ್ಹದ ಕಥಾೈಮ್ ಮೊತು.
IV. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ತನನ ಎಂಡಥ ೇಮೆಂಟ್ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ವಯಣಹಖತಿಮ ಯ ದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಗಥ
ನಿೇಡಿದಹಖ ಹತಿಷಲಡ  ವಯಣಹಖತಿಮ ಭೌಲಮ.
ರಶೆು 6
ಸಣ-ಭಯ ಹತಿಮ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ನಿಧಿಾಶಿಡಿಷರ್ಹದ ಮೆೈಲ್ಲಖಲಾನ ನ ತಲ ಪಿದಹಖ ಹತಿಷರ್ಹದ
ಔಂತನ ನ ಮಹ ತಯಸದ ಕಥಾೈಮ್ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಗಿೇಾಔರಿಷಫಸ ದ ?
I.

ಭಯಣ ಯಯೇಜನದ ಕಥಾೈಮ್

II. ರಿಔಾತಥಮ ಕಥಾೈಮ್
III. ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔವಹಗಿ ನಿೇಡ  ಫದ ಔ ಳಿಮ ವಿಕಥಮ ಕಥಾೈಮ್
IV. ವಯಣಹಖತಿಮ ಕಥಾೈಮ್
ರಶೆು 7
ವಂಔರ್ ಂದ 10 ಶಾಖಳ ಮ ನಿಟೆಳಿಗಥ ಷಂಯೇಜಿತವಹದ ವಿಭಹ ಯೇಜನಥಮನ ನ ಕಥ ಂಡ ಕಥ ಂಡ,
ಅನ

ಹಲ್ಲಸಿಮ ರಿಔಾತಥಮ ಭ ನನವಥೇ ಭಯಣ ಹಥ ಂದಿದಲ್ಲಾ ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ಹತಿಮನ ನ

ಭಹಡಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ?
I.

ವಿಭಹ ಮೊತು ಅಥವಹ ನಿಧಿಮ ಭೌಲಮಖಳಲ್ಲಾನ ಔಡಿಮೆ ಇಯ  ಭೌಲಮ

II. ವಿಭಹ ಮೊತು ಅಥವಹ ನಿಧಿಮ ಭೌಲಮಖಳಲ್ಲಾನ ಹಥಚಿಚಯ  ಭೌಲಮ
III. ಹತಿಸಿದ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಟ ಿ ಮೊತುನ ನ ಫಹಮಂಔೆಳಲ್ಲಾ ಉಳಿತಹಮ ಖಹತಥಮಲ್ಲಾ ದಥ ಯಥಮ  ಫಡಿಸ
ದಯಖಳಿಗಿಂತ 2% ಹಥಚ ಚ ದಯದಲ್ಲಾ ಫಡಿಸ ಷಮೆೇತ ಹಿಂದಿಯ ಗಿಷ ುದ
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IV. ವಯಣಹಖತಿಮ ಭೌಲಮ
ರಶೆು 8
ಕಥಾೈಭೆಳ ಗಿೇಾಔಯಣದಲ್ಲಾ (ಶ್ಚೇಗಯ ಅಥವಹ ಶ್ಚೇಗಯಲಾದ), ಖ ಂಪಿಗಥ ಸ್ಥೇಯದ ಆಯೆುಮನ ನ ಆರಿಸಿ.
I.

ಯಭಮ ಂದ ಅಧಿ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಕಥ ಂಡ 6 ತಿಂಖಳುಖಳಲ್ಲಾಯೆೇ ಭಯಣ ಹಥ ಂದ ತಹುಳ್ ಥ.

II. ಭನಥ ೇಜ್ ಂದ ಅಧಿ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಕಥ ಂಡ ಂದ ಯಥ ಶಾಖಳಲ್ಲಾಯೆೇ ಭಯಣ
ಹಥ ಂದ ತಹುನಥ.
III. ಡಥೇವಿಡ್ ಂದ

ಅಧಿ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಕಥ ಂಡ

ಎಯಡ

ಯಥ ಶಾಖಳಲ್ಲಾಯೆೇ ಭಯಣ

ಐದ

ಯಥ ಶಾಖಳಲ್ಲಾಯೆೇ ಭಯಣ

ಹಥ ಂದ ತಹುನಥ.
IV. ಯವಿೇಣ್ ಂದ

ಅಧಿ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಕಥ ಂಡ

ಹಥ ಂದ ತಹುನಥ.
ರಶೆು 9
ಂದ

ವಿಭಹದಹಯನ

ಷಸಜ

ಸ್ಹವಿನ

ಗಟನಥ

ನಡಥದಹಖ

ಅನ

ಪರ್ಹನ ಬವಿಖಳು

ಷಲ್ಲಾಷಫಥೇಕಹಗಿಯ  ದಸ್ಹುವಥೇಜ ಖಳ ಟಿಿಮನ ನ ಕಥಳಗಥ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದಥ. ಸ್ಹು ನಡಥದ ದ
ಅಘಾತದಿಂದಹದಲ್ಲಾ ಷಲ್ಲಾಷಫಥೇಕಹದ ಹಥಚ ಚರಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜ

ಕಥಾೈಭಹೆಗಿ
ಂದ

ಮೆೇರ್ಥ ಫಳಷರ್ಹಖ  ದಸ್ಹುವಥೇಜ ಖಳ

ಖ ಂಪಿನಲ್ಲಾ ಸ್ಥೇಯದಥ ಇಯ  ಆ ದಸ್ಹುವಥೇಜನ ನ ಆರಿಸಿ.
I.

ಂಚನಹಮೆ ಯದಿ

II. ಕಥಾೈಮ್ ನಭ ನಥ
III. ಷಭಹಧಿ ಅಥವಹ ವಷಂಸ್ಹುಯದ ಯಭಹಣತಯ
IV. ಆಷತಥಯಮ ಯಭಹಣತಯ
ರಶೆು 10
ಐಆರ್ಡಿಏ (ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಆಷಕ್ಟುಖಳ ಯಕ್ಷಣಥ) ನಿಮಭಖಳು, 2002 ಯ ಅನಾಮ, ಂದ ಜಿೇ ವಿಭಹ
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಕಥಾೈಮ್ ಷಲ್ಲಾಷರ್ಹದಹಖ ಕಥಾೈಮ್ ಮೊತುದ ಹತಿಮನ ನ ಅಥವಹ ಅದಕಥು ವಿಯಥ ೇಧನ ನ
ಎಲಾ ಉಮ ಔು ಕಹಖದಖಳು ಭತ ು ಅಖತಮವಿಯ  ಷಷ್ಟ್ಿೇಔಯಣಖಳನ ನ ಡಥದ ಎಶ ಿ ದಿನಖಳ್ಥೄ ಳಗಥ
ಭಹಡಫಥೇಔ ?
I.

7 ದಿನಖಳು

II. 15 ದಿನಖಳು
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III. 30 ದಿನಖಳು
IV. 45 ದಿನಖಳು
ಷಾಮಂ-ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I
ಂದ

ಸಣ-ಭಯ ಹತಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕಥಾೈಮ್ ಹತಿಮನ ನ ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔ ಹತಿಖಳ ಯ ದಲ್ಲಾ

ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II
ಈ ಯಔಯಣದಲ್ಲಾ 50,000 ಯ ಹಯಿಖಳ ಟ ಿ ಮೊತುನ ನ ಔಯಣಿನಗಥ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ, ಏಕಥಂದಯಥ
ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಔಯಣ್ ಯವಹಗಿ ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ನಿಯೇಜಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV
ನಥ ಮನಿಯಿಂದ ಕಥಾೈಮ್ ನಭ ನಥ, ಷಭಹಧಿ ಅಥವಹ ವ ಷಂಸ್ಹುಯದ ಯಭಹಣತಯ, ಚಿಕ್ಟತಥ್ ನಿೇಡಿದ
ವಥೈದಮಯ ಯಭಹಣತಯ, ಆಷತಥಯಮ ಯಭಹಣತಯ, ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಯಭಹಣತಯ, ಇತಹಮದಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜ ಖಳು
ಂದ ಷಸಜ ಸ್ಹು ಭತ ು ಅಘಾತದಿಂದಹದ ಸ್ಹು ಎಯಡಯಲ ಾ ಷಲ್ಲಾಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.
ಯಥಭ ಭಹಹಿತಿ ಯದಿ (ಎಫ್ಟಐಆರ್), ಂಚನಹಮೆ ಯದಿ, ಭಯಣಥ ಣೇತುಯ ಯದಿ, ಅಂತಿಭ ಯದಿ,
ಇತಹಮದಿ ಹಥಚ ಚರಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜ ಖಳನ ನ ಂದ ಅಘಾತದಿಂದ ಆದ ಸ್ಹವಿನಲ್ಲಾ ಷಲ್ಲಾಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ, ಹಹಖ
ಇುಖಳನ ನ ಷಸಜ ಸ್ಹವಿನ ಯಔಯಣದಲ್ಲಾ ಷಲ್ಲಾಷಫಥೇಕಹಗಿಲಾ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I
ವಿಭಹದಹಯನ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಭ ಯ ಶಾಖಳ ಳಗಥ ಸ್ಹನಪಿದಯಥ, ಭಯಣ ಯಯೇಜನದ
ಕಥಾೈಭನ ನ ಶ್ಚೇಗಯ ಭಯಣ ಯಯೇಜನದ ಕಥಾೈಮ್ ಎಂದ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I
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ಆಯೆು I ತು. ಅಧಿ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ರಿಔಾತಥಮ ನಂತಯ ಮಹುದಥೇ ಕಥಾೈಮ್ ಹತಿಷಫಥೇಕಹಗಿಲಾ.
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III
ಸಣ-ಭಯ ಹತಿ

ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ

ನಿದಿಾಶಿಗಥ ಳಿಸಿದ

ಮೆೈಲ್ಲಖಲಾನ ನ

ತಲ ಪಿದ

ನಂತಯ

ಭಹಡ 

ಹತಿಮನ ನ ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔ ಫದ ಔ ಳಿಮ ವಿಕಥಮ ಕಥಾೈಮ್ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಗಿೇಾಔರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II
ವಂಔರ್ ಮ ಎಲ್ಐಪಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ರಿಔಾವಹಖ  ಭ ನನವಥೇ ಭಯಣ ಹಥ ಂದಿದಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ ಮೊತು
ಅಥವಹ ನಿಧಿಮ ಭೌಲಮ – ಇುಖಳ್ಥಯಡಯಲ್ಲಾ ಹಥಚ ಚ ಭೌಲಮವಿಯ  ಮೊತುನ ನ ಹತಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV
ಆಯೆು IV ಕಥ ಟಿಿಯ  ಆಯೆುಖಳ ಖ ಂಪಿಗಥ ಸ್ಥೇಯ ುದಿಲಾ, ಏಕಥಂದಯಥ ಅದನ ನ ಶ್ಚೇಗಯಲಾದ ಕಥಾೈಮ್ ಎಂದ
ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಆಯೆು I, II ಭತ ು III ಖಳನ ನ ಶ್ಚೇಗಯ ಕಥಾೈಮ್ ಎಂದ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 9
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I
ಂಚನಹಮೆ ಯದಿಮ

ಅಘಾತದ ಯಔಯಣದಲ್ಲಾ ಹಥಚ ಚರಿಮಹಗಿ ಷಲ್ಲಾಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ. ಇನಿನತಯಥ

ದಸ್ಹುವಥೇಜ ಖಳ್ಹದ ಕಥಾೈಮ್ ನಭ ನಥ, ಷಭಹಧಿ ಅಥವಹ ವ ಷಂಸ್ಹುಯದ ಯದಿ, ಆಷತಥಯಮ
ಯಭಹಣತಯಖಳನ ನ ಎಲಾ ಪರ್ಹನ ಬವಿಖಳೄ ಔ ಡ ವಿಭಹದಹಯನ ಮಹುದಥೇ ತಯಸದ ಸ್ಹವಿನ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾಮ ಷಲ್ಲಾಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III
ಐಆರ್ಡಿಏ (ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಆಷಕ್ಟುಖಳ ಯಕ್ಷಣಥ) ನಿಮಭಖಳು, 2002 ಯ ಯಕಹಯ, ಂದ ಜಿೇ ವಿಭಹ
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಷಲ್ಲಾಷರ್ಹದ ಕಥಾೈಭನ ನ ಹತಿಷ  ಅಥವಹ ವಿಯಥ ೇಧಿಷ  ಯಕ್ಟಯಯೆಮನ ನ ಎಲಾ
ಉಮ ಔು ತಯಖಳು ಭತ ು ಅಖತಮವಿಯ  ಷಷ್ಟ್ಿೇಔಯಣಖಳನ ನ ಡಥದ 30 ದಿನಖಳ ಳಗಥ ಭ ಗಿಷಫಥೇಔ .
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ಅಧಹಮಮ 17
ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆಮ ರಿಚಮ
ಅಧಹಯಮದ ರಿಚಮ
ಈ ಅಧಹಮಮು ಕಹರ್ಹಂತಯದಲ್ಲಾ ವಿಮೆಮ ಹಥೇಗಥ ವಿಔಷನಗಥ ಂಡಿತ ಎಂಫ ದನ ನ ವಿರಿಷ ತುದಥ. ಅಲಾದಥೇ, ಆಯಥ ೇಖಮ
ಯಕ್ಷಣಥ ಎಂದಯಥೇನ , ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣಥಮ ಭಟಿಖಳು ಭತ ು ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣಥಮ ವಿಧಖಳನ ನ ವಿರಿಷ ತುದಥ.
ಬಹಯತದಲ್ಲಾನ ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣಥಮ ಮಸ್ಥಥ ಭತ ು ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯ  ಅಂವಖಳ ಫಗಥೆಮ
ಕಥ ನಥಮದಹಗಿ, ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಹಥೇಗಥ ವಿಔಷನಗಥ ಂಡಿತ

ನಿೇು ಔಲ್ಲಮ ವಿರಿ.

ಭತ ು ಬಹಯತದ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ

ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾ ತಥ ಡಗಿಕಥ ಂಡಿಯ  ವಿವಿಧ ಮಕ್ಟುಖಳ ಔ ರಿತ ವಿರಿಷ ತುದಥ.

ಔಲ್ಲಕಹ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು
A. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ವಿಮೆಮ ಇತಿಹಹಷ ಭತ ು ವಿಮೆಮ ವಿಔಷನ
B. ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣಥ ಎಂದಯಥೇನ
C. ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣಥಮ ಭಟಿಖಳು
D. ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣಥಮ ವಿಧಖಳು
E. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಆಯಥ ೇಖಮ ಮಸ್ಥಥಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯ  ಅಂವಖಳು
F. ಆಯಥ ೇಖಮಯಕ್ಷಣಥ - ಸ್ಹಾತಂತಹಯಾನಂತಯದ ಯಖತಿ
G. ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ ಭಹಯ ಔಟಥಿ
ಈ ಅಧಹಮಮನ ನ ಅಧಮಮನ ಭಹಡಿದ ನಂತಯ ನಿಭಗಥ ಇು ಸ್ಹಧಮವಹಖಫಥೇಔ :
1. ವಿಮೆ ಹಥೇಗಥ ವಿಔಷನಗಥ ಂಡಿತ ಎಂಫ ದನ ನ ಅಥಾಭಹಡಿಕಥ ಳುಳುದ .
2. ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣಥಮ ರಿಔಲನಥ ಭತ ು ವಿಧಖಳು ಭತ ು ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣಥಮ ಭಟಿನ ನ ವಿರಿುದ .
3. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣಥಮ ಮೆೇರ್ಥ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯ  ಅಂವಖಳು ಭತ ು ಸ್ಹಾತಂತಹಯಾ ನಂತಯದ ಯಖತಿಮ
ಯವಂಸಿಷ ುದ .
4. ಬಹಯತದಲ್ಲಾನ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ ವಿಔಷನದ ಫಗಥೆ ಚಚಿಾಷ ುದ .
5. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಗಿಯ  ಭಹಯ ಔಟಥಿಮ ಫಗಥೆ ತಿಳಿದ ಕಥ ಳುಳುದ .
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A. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ವಿಮೆಮ ಇತ್ತಹಹಷ ಭತಕಿ ವಿಮೆಮ ವಿಔಷನ
ವಿಮೆ, ಂದ ಅಥವಹ ಭತಥ ುಂದ ಯ ದಲ್ಲಾ ಸ್ಹವಿಯಹಯ ಶಾಖಳ ಹಿಂದಥ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾದದ ಫಗಥೆ ತಿಳಿದ ಫಂದಿದಥ.
ಸಲವಹಯ ಶಾಖಳಿಂದ ವಿವಿಧ ನಹಖರಿೇಔತಥಖಳು, ತಭಭ ಷಭ ದಹಮದ ಕಥಲು ಷದಷಮಯ ಅನ ಬವಿಸಿದ ಎರ್ಹಾ
ನಶಿನ ನ ಟ ಿಖ ಡಿಸಿ ಭತ ು ತಭಭತಭಭರ್ಥಾೇ ವಿಬಜಿಷ  ರಿಔಲನಥ ಯ ಢಿಮಲ್ಲಾತ .ು ಆದಹಖ ಮ, ಇಂದ ನಹು
ತಿಳಿದಂತಥ ವಿಮೆ ಮಹಹಯ, ಕಥೇಲ ಎಯಡ ಅಥವಹ ಭ ಯ ವತಭಹನಖಳ ಹಿಂದಥ ಆಯಂಬವಹಯಿತ .
1. ಆಧಕನಿಔ ವ್ಹಣಿಜಯ ವಿಮೆ
ನೌಕಹ ಅಹಮ ಎಂದ

ಔಯಥಮಲಡ  - ಷಭ ದಯದಲ್ಲಾ ದ ಗಾಟನಥಯಿಂದಹಖ  ನಶಿ ಅಂದಯಥ ಆಯಂಭಿಔ

ಅಹಮಖಳನ ನ ವಿಭಹ ರಿಔಲನಥಮ ಭ ಲಔ ನಿಾಹಿಷರ್ಹಖ ತಿತ .ು ವಿಮೆಮ ಸಲು ಯಕಹಯಖಳಲ್ಲಾ ನೌಕಹ
ವಿಮೆಮ ಮೊದಲನಥಮದಹಗಿದಥ.
ಆದಹಖ ಮ, ಮೊದಲ್ಲನ ಆಧ ನಿಔ ವಿಮೆಮ ವಿಧು 14 ನಥೇ ವತಭಹನದಲ್ಲಾ ಮ ಯಥ ೇಪಿನಲ್ಲಾ, ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ ಇಟಲ್ಲಮಲ್ಲಾ
ವಹಮಹರಿ ಷಂಗಖಳ ಅಥವಹ ಷಭಹಜಖಳ ಯಕ್ಷಣಥಮ ಯ ದಲ್ಲಾತ ು. ಈ ವಹಮಹರಿ ಷಂಗಖಳು ಸಡಗಿನ ನಶಿ, ಫಥಂಕ್ಟ,
ಷದಷಮಯ ಸ್ಹು ಅಥವಹ ಜಹನ ವಹಯ ಖಳಿಗಹದ ನಶಿಕಥು ಚಂದಹದಹರಿಕಥಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಸಣಕಹಸಿನ ನಶಿ
ಬರಿಷ  ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷ ತಿುದ
ದ ು. ಇಂದ ನಹು ತಿಳಿದಿಯ  ಫಥಂಕ್ಟ ವಿಮೆಮ ಇನಥ ನಂದ ಯ  1591 ಯಲ್ಲಾ
ಹಹಮಂಫಖಾನಲ್ಲಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾದದದ ದ ಔಂಡ ಫಂದಿದಥ.
1666 ಯಲ್ಲಾ ಇಂಗಥಾಂಡ್ ನಖಯದ, ಗಥಯೇಟ್ ಪಥೈರ್ ಆಫ್ಟ ಲಂಡನ್ ನಿಂದಹಗಿ ನಖಯದ ಫಸ ತಥೇಔ ಬಹಖ ಭತ ು 13,000
ಔ ು ಹಥಚ ಚ ಭನಥಖಳು ನಹವವಹದು, ಇದ ಭ ಂದಥ 1680 ಯಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಥ ಉತಥುೇಜನ ನಿೇಡಿ ಪಥೈರ್ ಆಫಿೇರ್ಸ ಎಂದ
ಔಯಥಮಲಡ  ಮೊಟಿಮೊದಲ ಫಥಂಕ್ಟ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮನ ನ ಆಯಂಭಿಸಿತ .
ಲ್ಹಯ್ಡ್ಸ್: ಇಂದ

ಯ ಢಿಮಲ್ಲಾಯ  ವಿಭಹ ಮಹಹಯದ ಭ ಲನ ನ ಲಂಡನಿನನ ರ್ಹಯ್ಡ್ಸ್ ಕಹಫಿ ಹೌಷನಲ್ಲಾ

ಖ ಯ ತಿಷರ್ಹದಥ. ಅಲ್ಲಾ ಸ್ಥೇಯ  ವಹಮಹರಿಖಳು, ಸಡಖ ಖಳ ಭ ಲಔ ಷಯಔ ಖಳನ ನ ಸ್ಹಗಿಷ ವಹಖ, ಷಭ ದಯದ
ಅಹಮಖಳಿಂದ ಉಂಟಹಖ  ನಶಿಖಳನ ನ ಸಂಚಿಕಥ ಳಳಲ ಪಿಕಥ ಳುಳತಹುಯಥ. ಉನನತ ಷಭ ದಯಖಳಲ್ಲಾ ಔಡಲೆಳಳರಿಂದ
ದಯಥ ೇಡಥ ಅಥವಹ ಷಭ ದಯದ ಕಥಟಿ ಸವಹಭಹನದಿಂದ ಷಯಔ ಖಳ ಹಹಳ್ಹಖ ವಿಕಥ ಅಥವಹ ಮಹುದಥೇ ಕಹಯಣಕಥು
ಸಡಖ ಭ ಳುಖ ುದರಿಂದ ಇಂತಸ ನಶಿಖಳು ಷಂಬವಿಷ ತುವಥ.
2. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಆಧಕನಿಔ ವ್ಹಣಿಜಯ ವಿಮೆಮ ಇತ್ತಹಹಷ
ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಆಧ ನಿಔ ನೌಕಹ ವಿಮೆಮನ ನ ವಿದಥೇಶ್ಚ ವಿಭಹದಹಯ ಷಂಸ್ಥಥಖಳ ಜಥ ತಥ ವಹಮಹಯ ಆಯಂಭಿಸಿ, ಆಯಂಭಿಔ
1800 ಯಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಆಷ ಹಸಿನ ದಿನಖಳಲ್ಲಾ ಆಯಂಭಿಷರ್ಹಯಿತ . ಮೊದಲ ಸ್ಹಥಪಿಷರ್ಹದ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿ
ಂದ ಇಂಗಿಾೇಷ್ ಔಂನಿಮಹಗಿತ ು, ಬಹಯತದಲ್ಲಾ
ಭತ ು

1850

1818 ಯಲ್ಲಾ ಸ್ಹಥಪಿತವಹದ ಒರಿಮಂಟಲ್ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್ ಔಂ.ಲ್ಲ.

ಯ ಮೊದಲ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಜಿೇವಥೇತಯ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಟಥೈಟಹನನ ಇನ ಶಯಥನ್್ ಔಂ.ಲ್ಲ.,ಈ ಎಯಡ

ಔಂನಿಖಳು ಸ್ಹಥನಥಮಹದದ ದ ಔಲುತಹುದಲ್ಲಾ.
345

1870 ಭ ಂಫಥೈನಲ್ಲಾ ಯಚನಥಮಹದ ಫಹಂಫಥ ಭ ಮಚ ಮಲ್ ಅವೃಮಯಥನ್್ ಸ್ಥ ಸ್ಥೈಟಿ ಲ್ಲಮಟಥಡ್ ಮೊದಲ ಷಂೂಣಾ
ಷಾದಥೇಶ್ಚೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಆಗಿತ ು. ವತಭಹನದ ಕಥ ನಥಮಲ್ಲಾ ಆನಂತಯ ಷಾದಥೇಶ್ಚ ಚಳುಳಿ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಇತಯ
ಅನಥೇಔ ಬಹಯತಿೇಮ ಔಂಥನಿಖಳನ ನ ಸ್ಹಥಪಿಷರ್ಹಯಿತ .
1912 ಯಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ ಮಹಹಯನ ನ ನಿಮಂತಿಯಷಲ

ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಕಹಯಿದಥ ಭತ ು ಬವಿಶಮ ನಿಧಿ

ಕಹಯಿದಥಮನ ನ ಜಹರಿಗಥ ತಯರ್ಹಯಿತ . ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಕಹಯಿದಥ 1912 ಯ ಅಡಿ, ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯದ
ಕಥ ೇಶಿಔಖಳು

ಭತ ು

ದೃಢಿೇಔಯಣವಹಗಿಯಫಥೇಔ .

ಔಂನಿಖಳ
ಆದಹಖ ಮ,

ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔ
ಬಹಯತಿೇಮ

ಭೌಲಮಭಹನ
ಭತ ು

ವಿದಥೇಶ್ಚ

ವಿಭಹಖಣಔದಿಂದ
ಔಂನಿಖಳ

ನಡ ವಿನ

ಔಡಹಸಮವಹಗಿ
ಬಥೇದಬಹ

ಭ ಂದ ಯಥದಿದಥ.
ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಇಂದಿಖ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಸಳ್ಥಮ ವಿಭಹ ಔಂನಿ 1906 ಯಲ್ಲಾ ಸ್ಹಥಪಿತವಹದ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ವಿಭಹ ಔಂನಿ
ಲ್ಲಮಟಥಡ್, ಆಗಿದಥ.
ರಿಸಿಥತಿಮ

ಅವಮಔತಥಖನ ಖ ಣವಹಗಿ,

ಬಹಯತಿೇಮ

ವಿಭಹ

ಉದಮಭ

ಯಹಷ್ಟ್ರೇಔೃತಗಥ ಂಡ

ಭತ ು

ಡಿ-

ಯಹಷ್ಟ್ರೇಔೃತವಹಗಿ ಷಕಹಾಯದ ನಿಮಂತಯಣದಲ್ಲಾಯ ತುದಥ ಭತ ು ಅದ ಹಿೇಗಥ ಆಗಿಯ ತುದಥ:
a) ಜೀ ವಿಮೆಮ ಯಹಷ್ಟರೀಔಯಣ
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಉದಮಭ 1 ನಥೇ ಸ್ಥಥಿಂಫರ್ 1956 ಯಂದ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಔೃತಗಥ ಂಡಿತ ಭತ ು ಬಹಯತಿೇಮ ಜಿೇ ವಿಭಹ
ನಿಖಭ (ಎಲ್ಐಸಿ) ಸ್ಹಥನಥಮಹಯಿತ . ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಆ ಷಭಮದಲ್ಲಾ 170 ಔಂನಿಖಳು ಭತ ು 75 ಬವಿಶಮ ನಿಧಿ
ಷಂಗಖಳು ಜಿೇ ವಿಭಹ ಮಹಹಯ ಭಹಡ ತಿುದದು. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ 1956 ರಿಂದ 1999 ಯಯಥಗಥ, ಎಲ್ಐಸಿ ಜಿೇ
ವಿಭಹ ವಹಮಹಯ ಭಹಡ  ಏಔಭಹತಯ ಸಔುನ ನ ಡಥಯಿತ .
b) ಜೀವ್ೆೀತಯ ವಿಮೆಮ ಯಹಷ್ಟರೀಔಯಣ
1972 ಯಲ್ಲಾ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ ಮಹಹಯ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಔಯಣ ಕಹಯೆದ (GIBNA) ಅಂಗಿೇಕಹಯದಥ ಂದಿಗಥ, ಜಿೇವಥೇತಯ ವಿಭಹ
ಉದಮಭ ಷಸ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಔೃತಗಥ ಂಡಿತ ಭತ ು ಬಹಯತಿೇಮ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ (GIC) ಹಲ್ಲಕಥ ಭತ ು ಅದಯ ನಹಲ ು
ಅಂಖಷಂಸ್ಥಥಖಳನ ನ ಸ್ಹಥಪಿಷರ್ಹಯಿತ . ಆ ಸಂತದಲ್ಲಾ, ಬಹಯತದಲ್ಲಾ 106 ಜಿೇವಥೇತಯ ವಿಭಹ ಮಹಹಯ ಭಹಡ ತಿುದದ
ವಿಮೆಗಹಯಯ ಬಹಯತದ GIC ನಹಲ ು ಅಂಖಷಂಸ್ಥಥಖಳ ಜಥ ತಥ ವಿಲ್ಲೇನಗಥ ಂಡಯ .
c) ಭಲ್ೆ ಹೀತಹರ ಷಮಿತ್ತ ಭತಕಿ IRDA
ಖಹಷಗಿಮರಿಗಥ ಯವಥೇವ ಯ ದಲ್ಲಾ ಷಧಥಾಮ ಅಂವದ ಭಯ ರಿಚಮ ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ಕಥೈಗಹರಿಕಹ ಫಥಳಣಿಗಥಮನ ನ
ಅನಥಾೇಷ್ಟ್ಷಲ ಭತ ು ಫದರ್ಹಣಥಖಳನ ನ ಶ್ಚಪಹಯಷ ಭಹಡಲ 1993 ಯಲ್ಲಾ ಭರ್ಥ ಹೇತಹಯ ಷಮೇತಿ ಸ್ಹಥಪಿತವಹಯಿತ .
ಷಮೇತಿ ತನನ ಯದಿಮನ ನ 1994 ಯಲ್ಲಾ ಷಲ್ಲಾಸಿತ . 1997 ಯಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ನಿಮಂತಯಣ ಹಯಧಿಕಹಯ (ಐಆಎಾ) ನ ನ
ಸ್ಹಥಪಿಷರ್ಹಯಿತ .
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" ಹಲ್ಲಸಿ ಹಥ ಂದಿಯ ಯ ಹಿತಯಕ್ಷಣಥಗಥ ಭತ ು ರ್ಪಯೇತಹ್ಹಿಷಲ ನಿಮಂತಿಯಷಲ ಭತ ು ವಿಭಹ ಕ್ಷಥೇತಯದ

d)

ಮಸಿಥತ ಫಥಳಣಿಗಥಮನ ನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳಳಲ

" 1999ಯ ವಿಭಹ ನಿಮಂತಯಣ ಭತ ು ಅಭಿೃದಿಧ ಕಹಯೆದ

ಅಂಗಿೇಕಹಯ ಏಪಿಯಲ್ 2000 ಯಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ನಿಮಂತಯಣ ಭತ ು ಅಭಿೃದಿಧ ಹಯಧಿಕಹಯ (ಐಆಎಾ) ಶ್ಹಷನಫದಧ ನಿಮಂತಯಣ
ಷಂಸ್ಥಥಮ ಯಚನಥಗಥ ಕಹಯಣವಹಯಿತ .
e) GIC ಮ ುನರ್ ನಿಭಹಯಣ
GIC ಮನ ನ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಭಯ ವಿಮೆಗಹಯಯನಹನಗಿ ರಿತಿಾಷರ್ಹಯಿತ ಭತ ು ಅದಯ ನಹಲ ು ಅಂಖಷಂಸ್ಥಥಖಳನ ನ
ಷಾತಂತಯ ಔಂನಿಖಳನಹನಗಿ ುನಯಯಚಿಷರ್ಹಯಿತ . ಡಿಸ್ಥಂಫರ್, 2000 ಯಂದ ಷಂಷತ ು ಜ ರ್ಥೈ, 2002 ರಿಂದ GIC
ನಿಂದ ನಹಲ ು ಅಂಖಷಂಸ್ಥಥಖಳ ಷಂಔಾ ಔಡಿತಗಥ ಳಿಸಿ ಭಷ ದಥಮನ ನ ಅಂಗಿೇಔರಿಸಿತ . ಅುಖಳ್ಥಂದಯಥ
 ನಹಮಶನಲ್ ಇನ ುಾಯಥನ್್ ಔಂ.ಲ್ಲ.
 ದ ಒರಿಯೆಂಟಲ್ ಇನ ುಯಥನ್್ ಔಂ.ಲ್ಲ.
 ದ ನ ಮ ಇಂಡಿಮಹ ಅವೃಮಯಥನ್್ ಔಂ. ಲ್ಲ.
 ಮ ನಥೈಟಥಡ್ ಇಂಡಿಮಹ ಇನ ಶಯಥನ್್ ಔಂ.ಲ್ಲ.
f) ಇಂದಿನ ಜೀ ವಿಭಹ ಉದಯಭ
"ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್" ಔಂನಿಖಳ್ಥಂದ

ನಥ ೇಂದಹಯಿಷಲಟಿ 28 ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಿವಥ. ಕಥಳಗಥ ಟಿಿಮನ ನ

ನಿೇಡರ್ಹಗಿದಥ.
g) ಇಂದಿನ ಜೀವ್ೆೀತಯ ವಿಭಹ ಉದಯಭ
" ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ " ಔಂನಿಖಳ್ಥಂದ ನಥ ೇಂದಹಯಿಷಲಟಿ 28 ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಿವಥ.
i. ಅಗಿಯಔಲಚರ್ ಇನ ುಯಥನ್್ ಔಂನಿ ಆಫ್ಟ ಇಂಡಿಮಹ ಲ್ಲಮಟಥಡ್, ಫಥಳ್ಥ ವಿಮೆ / ಗಹಯಮೇಣ ವಿಮೆಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ
ಅಹಮಕಥು ವಿಶ್ಥೇಶ ವಿಮೆಗಹಯನಹಗಿದಥ.
ii.

ಎಕಥ ್ಿೇಟ್ಾ ಕಥಯಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ಗಹಮಯಂಟಿ ಕಹರ್ಪಾಯಥೇಶನ್ ಆಫ್ಟ ಇಂಡಿಮಹ, ಕಥಯಡಿಟ್ ಯಫಿುಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ

ಅಹಮಖಳಿಗಥ ವಿಶ್ಥೇಶ ವಿಮೆಗಹಯನಹಗಿದಥ.
iii.

5 ಷಾತಂತಯವಹದ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಔಂನಿಖಳಿವಥ.

iv.

ಉಳಿದ ಔಂನಿಖಳು ಎರ್ಹಾ ರಿೇತಿಮ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ ವಹಮಹಯನ ನ ನಿಾಹಿಷ ತುವಥ.

ಟಿಿಮನ ನ ಕಥಳಗಥ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದಥ.
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ಜೀ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ಟಿ:
1. ಏಗಥ ೇನ್ ಯಥಲ್ಲಗಥೇರ್ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್

13. ಐಡಿಬಿಐ ಪಥಡಯಲ್ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್

2. ಅವಿವಹ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್

14. ಇಂಡಿಮಹ ಪರ್ಸಿ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್

3. ಫಜಹಜ್ ಅರ್ಥೈನ್್ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್

15. ಕಥ ೇಟಕ್ ಭಹಿೇಂದಹಯ ಒಲ್ಸ ಭ ಮಚ ಮಲ್ ರ್ಥೈಫ್ಟ

4. ಬಹಯತಿ ಎಕಹ್ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್

ಇನ ಶಯಥನ್್

5. ಬಿರ್ಹಾ ಷನ್ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್

16. ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್ ಕಹರ್ಪಾಯಥೇಶನ್

6. ಕಥನಯಹ ಎಚ್ಎರ್ಸ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್

17. ಭಹಮಕ್್ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್

7. ಡಿಎಚ್ಎಫ್ಟಎಲ್ ಪ್ಟಯ ಮೆೇರಿಕಹ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್

18. ಪಿ ಎನ್ ಬಿ ಮೆಟ್ ರ್ಥೈಫ್ಟ

8. ಎಡಥಲ್ಲಾಯೆರ್ಸ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್

19. ರಿಲಮನ್್ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್

9. ಎಕಥ್ೈಡ್ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್

20. ಷಹಹಯಹ ಇಂಡಿಮಹ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್

10. ಫ್ಯಮಚರ್ ಜನಯಲ್ಲ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್

21. ಎರ್ಸ ಬಿ ಐ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್

11. ಎಚ್ ಡಿಎಫ್ಟ ಸಿ ಸ್ಹಿಾಂಡಡ್ಾ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್

22. ಶ್ಚಯೇಯಹಮ್ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್

12. ಐಸಿಐಸಿಐ ುಯಡಥನಿಶಮಲ್ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್

23. ಸ್ಹಿರ್ ಮ ನಿಮನ್ ಡಥೈ-ಇಚಿ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್
24. ಟಹಟಹ ಎಐಎ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್

ಷಾತಂತರ ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ಟಿ
1. ಫಜಹಜ್ ಅರ್ಥೈನ್್ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್
2. ಫ್ಯಮಚರ್ ಜನಯಲ್ಲ ರ್ಥೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯಥನ್್
3. ಒರಿಯೆಂಟಲ್ ಇನ ಶಯಥನ್್
4. ಟಹಟಹ ಎಐಜಿ ಜನಯಲ್ ಇನ ಶಯನ್್
5. ಸ್ಹಿರ್ ಹಥಲ್ು ಇನ ಶಯಥನ್್.
ಸಹಭಹನಯ ವಿಮೆ ಹಹಖ ಷಾತಂತರವ್ಹದ ಆಯೆ ೀಖಯ ಔಂನಿಖಳ ಟಿ:
1. ಅಗಿಯಔಲಚರ್ ಇನ ುಯಥನ್್ ಔಂನಿ

12. ಭಹಮಗಹಭ ಎಚ್ ಡಿ ಐ ಜನಯಲ್ ಇನ ಶಯನ್್

2. ಫಜಹಜ್ ಅರ್ಥೈನ್್ ಜನಯಲ್ ಇನ ಶಯನ್್

13. ನಹಮಶನಲ್ ಇನ ಶಯನ್್

3. ಬಹಯತಿ ಎಕಹ್ ಜನಯಲ್ ಇನ ಶಯನ್್

14. ನ ಮ ಇಂಡಿಮಹ ಇನ ಶಯನ್್

4. ಚಥ ೇಳಭಂಡಲಂ ಎಂಎರ್ಸ ಜನಯಲ್ ಇನ ಶಯನ್್

15. ಒರಿಯೆಂಟಲ್ ಇನ ಶಯನ್್

5. ಎಕಥ ್ಿೇಟ್ಾ ಕಥಯಡಿಟ್ ಗಹಮಯಂಟಿ ಕಹರ್ಪಾಯಥೇಶನ್

16. ಯಹಥೇಜಹ ಔ ಮಬಿಇ ಜನಯಲ್ ಇನ ಶಯನ್್

6. ಫ್ಯಮಚರ್ ಜನಯಲ್ಲ ಜನಯಲ್ ಇನ ಶಯನ್್

17. ರಿಲಮನ್್ ಜನಯಲ್ ಇನ ಶಯನ್್

7. ಎಚ್ ಡಿಎಫ್ಟ ಸಿ ಇ ಆರ್ ಜಿ  ಜನಯಲ್

18. ಯಹಮಲ್ ಷ ಂದಯಂ ಜನಯಲ್ ಇನ ಶಯನ್್

ಇನ ಶಯನ್್

19. ಎರ್ಸ ಬಿ ಐ ಜನಯಲ್ ಇನ ಶಯನ್್

8. ಐಸಿಐಸಿಐ ರ್ಥ ಂಫಹಡ್ಾ ಜನಯಲ್ ಇನ ಶಯಥನ್್

20. ಶ್ಚಯೇಯಹಮ್ ಜನಯಲ್ ಇನ ಶಯನ್್

9. ಐಎಫ್ಟಎಫಿ್ ಟಥ ಕ್ಟಯ ಜನಯಲ್ ಇನ ಶಯನ್್

21. ಟಹಟಹ ಎಐಜಿ ಜನಯಲ್ ಇನ ಶಯನ್್

348

10. ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಜನಯಲ್ ಇನ ಶಯನ್್

22. ಮ ನಥೈಟಥಡ್ ಇಂಡಿಮಹ ಇನ ಶಯಥನ್್

11. ಲ್ಲಫಟಿಾ ವಿಡಿಯಕಹನ್ ಜನಯಲ್ ಇನ ಶಯನ್್

23. ಮ ನಿಷಾಲ್ ಸ್ಥ ೇಂರ್ಪ ಜನಯಲ್ ಇನ ಶಯನ್್

B. ಆಯೆ ೀಖಯಯಕ್ಷಣೆ ಎಂದಯೆೀನಕ
ನಿೇು "ಆಯಥ ೇಖಮವಥೇ ಷಂತ "ು ಎಂದ ಕಥೇಳಿಯಫಸ ದ . ನಿೇು ಎಂದಹದಯ

ವಹಷುವಹಗಿ ಆಯಥ ೇಖಮದ ಅಥಾನ ನ

ತಿಳಿಮಲ ಯಮತಿನಸಿದಿದೇಯಹ? 'ಹಥಲ್ಥ' ದು 'ಹಥ ೇಇಲ್ು' ಎಂಫ ದದಿಂದ ಸ ಟಿಿಕಥ ಂಡಿದಥ, ಅದಯಥ೯ 'ದಥೇಸದ
ಸ್ಹಾಷಥಾ' ಎಂಫ ದಹಗಿದಥ.
ಹಿಂದಿನ ಕಹಲದಲ್ಲಾ, ಆಯಥ ೇಖಮನ ನ 'ದಥೈವಿಔ ಕಥ ಡ ಗಥ' ಎಂದ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತಿುತ ು ಭತ ು ಅನಹಯಥ ೇಖಮನ ನ ಫಫ
ಮಕ್ಟುಮ ಹಖಳ ಭ ಲಔ ಉಂಟಹಗಿದಥ ಎಂದ

ನಂಫರ್ಹಗಿತ ು. ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ ಹಿಂದಿಯ  ಕಹಯಣಖಳನ ನ

ಭಂಡಿಸಿದನ ಹಿರ್ಪಕಥಯೇಟ್್ (460 ರಿಂದ 370 BC). ಅನ ಯಕಹಯ, ಅನಹಯಥ ೇಖಮಕಥು ರಿಷಯ, ನಥೈಭಾಲಮ,
ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ನಥೈಭಾಲಮ ಭತ ು ಆಹಹಯ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಸಲವಹಯ ಅಂವಖಳು ಕಹಯಣವಹಖ ತುವಥ.
ಹಿರ್ಪಕಥಯೇಟ್್ ಗಿಂತ ಮೊದಲ ಅನಥೇಔ ವತಭಹನಖಳಿಂದ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾದದ ಬಹಯತಿೇಮ ಆಮ ವಥೇಾದ ಮಸ್ಥಥಮ
ಆಯಥ ೇಖಮು ನಹಲ ು ದಯಖಳ ಂದ ಷ ಕ್ಷಮ ಷಭತಥ ೇಲನ ಎಂಫ ದನ ನ ರಿಖಣಿಸಿತ :ು ಯಔು, ಸಳದಿ ಪಿತುಯಷ, ಔು
ಪಿತುಯಷ ಭತ ು ಶ್ಥಾೇಶಭ ಭತ ು ಈ ದಯಖಳ ಅಷಭತಥ ೇಲನ ಅನಹಯಥ ೇಖಮಕಥು ಕಹಯಣವಹಖ ತುದಥ. ಆ ಕಹಲದಲ್ಲಾ
ಹಶ್ಚಚಭಹತಮರಿಗಥ ಅರಿಚಿತನಹದ ಬಹಯತಿೇಮ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಪಿತಹಭಸ ಷ ವ ಯತನಿಗಥ ಷಂಕ್ಟೇಣಾ ವಷರ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ
ಗೌಯ ಷಲ ಾತುದಥ.
ಕಹರ್ಹಂತಯದಲ್ಲಾ ಆಧ ನಿಔ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಷಂಕ್ಟೇಣಾ ವಿಜ್ಞಹನ ವಿಕಹಷಗಥ ಂಡಿತ ಭತ ು ಆಧ ನಿಔ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಖ ರಿ
ಕಥೇಲ ಕಹಯಿರ್ಥಮ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮಹಗಿಯದಥ, ಯಥ ೇಖದ ತಡಥಖಟ ಿವಿಕಥ ಭತ ು ಜಿೇನದ ಖ ಣಭಟಿದ ಷ ಧಹಯಣಥಮಹಗಿದಥ.
ವಹಮಔವಹಗಿ ಅಂಗಿೇಔರಿಷಲಟಿ ಆಯಥ ೇಖಮದ ವಹಮಖಹಮನನ ನ 1948 ಯಲ್ಲಾ ವಿವಾ ಆಯಥ ೇಖಮ ಷಂಸ್ಥಥ ನಿೇಡಿದಥ;
ಅದಥೇನಥಂದಯಥ "ಆಯಥ ೇಖಮು ಕಥೇಲ ಯಥ ೇಖದ ಅನ ಸಿಥತಿಮಹಗಿಯದಥ, ಷಂೂಣಾ ದಥೈಹಿಔ, ಭಹನಸಿಔ ಭತ ು
ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ಯೇಖಕ್ಷಥೇಭದ ಸಿಥತಿಮಹಗಿದಥ " ಎಂದ ಹಥೇಳುತುದಥ. ಅನಹದಿ ಕಹಲದಿಂದಲ ಬಹಯತಿೇಮ ಆಮ ವಥೇಾದ
ಓಶಧು ಆಯಥ ೇಖಮ ಮಸ್ಥಥಮ ಇಂತಸ ಷಂೂಣಾ ನಥ ೇಟನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ುದನ ನ ಖಭನಿಷಫಥೇಕಹಗಿದಥ.

ವ್ಹಯಖ್ಹಯನ
ವಿವಾ ಆಯಥ ೇಖಮ ಷಂಸ್ಥಥಮ (ಡಫ ಾಾಎಚ್): ಆಯೆ ೀಖಯು ಕೆೀಲ ಯೆ ೀಖದ ಅನಕಸಿೆತ್ತಮಹಗಯದೆ, ಷಂೂಣಯ

ದೆೈಹಔ, ಭಹನಸಿಔ ಭತಕಿ ಸಹಭಹಜಔ ಯೀಖಕ್ಷೆೀಭದ ಸಿೆತ್ತಮಹಗದೆ.
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ಆಯೆ ೀಖಯದ ನಿಣಹಯಮಔ ಅಂವಖಳು
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಮಹುದಥೇ ಮಕ್ಟುಮ ಆಯಥ ೇಖಮನ ನ ನಿಧಾರಿಷಲ ಈ ಕಥಳಗಿನ ಅಂವಖಳು ಷಹಹಮಔವಹಗಿವಥ ಎಂದ
ನಂಫರ್ಹಗಿದಥ:
a) ಜೀನಶೆೈಲ್ಲ ಅಂವಖಳು
ಜಿೇನಶ್ಥೈಲ್ಲ ಅಂವಖಳು ಮಕ್ಟುಯಫಫನ ನಿಮಂತಯಣಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿವಥ, ಉದಹ: ವಹಮಮಹಭ ಭಹಡ ುದ ಭತ ು
ಮತಿಮಲ್ಲಾ ತಿನ ನುದ , ಚಿಂತಥ ಭಹಡದಿಯ ುದ ಭತ ು ಉತುಭ ಆಯಥ ೇಗಹಮಬಹಮಷ;

ಕಥಟಿ ಅಬಹಮಷಖಳ್ಹದ

ಧ ಭಹನ, ಭಹದಔ ಮಷನ, ಅಷ ಯಕ್ಷಿತ ರ್ಥೈಂಗಿಔತಥ, ಜಡ ಜಿೇನ ಶ್ಥೈಲ್ಲ (ಮಹುದಥೇ ವಹಮಮಹಭ
ಭಹಡದಿಯ ುದ ) ಇತಹಮದಿಖಳು. ಕಥಲನ ನ ಹಥಷರಿಷುದಹದಯಥ ಕಹಮನ್ರ್, ಏಡ್್, ಅಧಿಔ ಯಔುದಥ ತುಡ ಭತ ು
ಭಧ ಮೆೇಸದಂತಸ ಕಹಯಿರ್ಥಖಳಿಗಥ ಕಹಯಣವಹಖ ತುದಥ.
ಷಕಹಾಯ ಔ ಡ ಇಂತಸ ನಡಳಿಕಥಮ ಮೆೇರ್ಥ ಯಬಹ ಬಿೇಯ  / ನಿಮಂತಿಯಷ  ನಿಣಹಾಮಔ ಹತಯನ ನ
ಹಿಸಿದಥ, (ಉದಹ: ಓಶಧಖಳು ದ ಯ ಯೇಖ ಭಹಡ ರಿಗಥ ಜಹಮೇನ ಯಹಿತ ಜಥೈಲ ಶ್ಚಕ್ಷಥ, ತಂಫಹಔ
ಉತನನಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಹಥಚಿಚನ ತಥರಿಗಥ ವಿಧಿಷ ುದ

ಇತಹಮದಿ) ಮಕ್ಟುಯಫಫ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಜವಹಫಹದರಿಮನ ನ

ನಿ೯ಹಿಷ  ಭ ಲಔ ಜಿೇನ ಶ್ಥೈಲ್ಲಯಿಂದ ಫಯಫಸ ದಹದ ಯಥ ೇಖಖಳನ ನ ನಿಮಂತಿಯಷ ಲ್ಲಾ ನಿಧಹಾಯಔ
ಹತಯನ ನ ಹಿಷ ತಹುನಥ.
b) ರಿಷಯದ ಅಂವಖಳು
ಔ ಡಿಮ  ನಿೇಯ , ನಥೈಭಾಲಮ ಭತ ು ೌಷ್ಟ್ಠಔತಥ ಆಯಥ ೇಖಮದ ನಿಣಹಾಮಔವಹಗಿವಥ, ಇದಯ ಕಥ ಯತಥಯಿಂದಹಗಿ
ವಿವಾದಹದಮಂತ ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ, ಅಭಿೃದಿಧಶ್ಚೇಲ ದಥೇವಖಳಲ್ಲಾ, ಖಂಭಿೇಯ ಆಯಥ ೇಖಮ ಷಭಸ್ಥಮಖಳಿಗಥ ಕಹಯಣವಹಗಿವಥ.
ಇನ ಪಲಯೆಂಜ ಭತ ು ದಡಹಯ ಇತಹಮದಿಮಂತಸ ಸ್ಹಂಕಹಯಮಔ ಯಥ ೇಖಖಳು ಷಾಚೆತಥಮ ಕಥ ಯತಥಯಿಂದಹಗಿ
ಸಯಡ ತುವಥ, ಭರ್ಥೇರಿಮಹ ಹಹಖ

ಡಥಂಘಿೇ ಯಥ ೇಖಖಳು, ಔಲ ಷ್ಟ್ತ ರಿಷಯದಿಂದ ಸಯಡ ತುವಥ, ಕಥಲು

ಯಥ ೇಖಖಳು ರಿಷಯದ ಅಂವಖಳಿಂದ ಷಸ ಸಯಡ ತುವಥ ಉದಹ: ಕಥಲು ತಮಹರಿಕಹ ಉದಮಭಖಳಲ್ಲಾ ಕಥಲಷ
ಭಹಡ  ಜನಯ ವಹಮಹಹರಿಔ ಅಹಮಖಳಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಯಥ ೇಖಖಳ್ಹದ ಅಸ್ಥಫಸ್ಥ ಿೇರ್ಸ ಭತ ು ಔಲ್ಲಾದದಲ
ಖಣಿಗಹಯಕಥಮ ಕಹಮಾಔಯ ಶ್ಹಾಷಕಥ ೇವದ ಕಹಯಿರ್ಥಖಳಿಗಥ ತ ತಹುಖ ತಹುಯಥ.
c) ಆನಕಂಶ್ಚಔ ಅಂವಖಳು
ಯಥ ೇಖಖಳು ಜಿೇನ್ ಭ ಲಔ ರ್ಪೇಶಔರಿಂದ ಭಔುಳಿಗಥ ಗಹಾಯಿಷಲಡಫಸ ದ . ಇಂತಸ ಜಥೈವಿಔ ಅಂವಖಳು
ಜನಹಂಖದ, ಬೌಗಥ ೇಳಿಔ ಯದಥೇವ ಭತ ು ಷಭ ದಹಮಖಳನ ನ ಆಧರಿಸಿ ಜಖತಿುನಹದಮಂತ ಜನಷಂಖಥಮಮ ನಡ ವಥ
ಆಯಥ ೇಖಮ ಯೃತಿುಖಳ ವಿವಿಧತಥಗಥ ಕಹಯಣವಹಖ ತುದಥ.
ಂದ

ದಥೇವದ

ಸ್ಹಭಹಜಿಔ

ಭತ ು

ಆರ್ಥಾಔ

ಯಖತಿಮ

ಆ

ದಥೇವದ

ಜನಯ

ಆಯಥ ೇಖಮದ

ಮೆೇರ್ಥ

ಅಲಂಬಿತವಹಗಿಯ ುದ ಷ ಪಟವಹಗಿದಥ. ಆಯಥ ೇಖಮೂಣಾ ಜನಷಂಖಥಮಮ ಕಥೇಲ ಆರ್ಥಾಔ ಚಟ ಟಿಕಥಗಥ ಉತಹದಔ
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ಉದಥ ಮೇಗಿಖಳನ ನ ದಗಿಷ ತುದಲಾದಥ, ಬಹಯತದಂತಸ ಅಭಿೃದಿಧಶ್ಚೇಲ ದಥೇವದ ಹಥಚ ಚ ನಿಣಹಾಮಔ ಅಭ ಲಮ
ಷಂನ ಭಲಖಳನ ನ

ಭ ಔುಗಥ ಳಿಷ ತುದಥ.

ಚಟ ಟಿಕಥಖಳನ ನ ನಿಾಹಿಷಲ

ವಥೈಮಕ್ಟುಔ

ಭಟಿದಲ್ಲಾ,

ಅನಹಯಥ ೇಖಮದಿಂದ

ದಥೈನಂದಿನ

ಅಖತಮ

ಅಸ್ಹಭಥಮಾ ಉಂಟಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ಫಡತನಕಥು ತಳುಳತುದಥ ಭತ ು ಜನಯ

ಆತಭಸತಥಮಗಥ ಕಹಯಣವಹಖ ತುದಥ.
ಹಿೇಗಹಗಿ ಯಂಚದಹದಮಂತ, ಷಕಹಾಯಖಳು ಆಯಥ ೇಖಮ ಭತ ು ಜನಯ ಯೇಖಕ್ಷಥೇಭಕಹುಗಿ ಭತ ು ಎರ್ಹಾ ನಹಖರಿಔರಿಗಥ
ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣಥ ದಗಿಷಲ ಭತ ು ಕಥೈಗಥಟ ಔ ುದನ ನ
ಹಿೇಗಹಗಿ ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣಥಗಹಗಿ ಭಹಡಿದ

ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳುಳ ಔಯಭಖಳನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡಿದಥ.

'ಕಚ ಾ' ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಯತಿ ದಥೇವದ GDP ಮ ಖಭನಹಸಾವಹದ

ಬಹಖವಹಗಿದಥ.
ಇದ ಫಥೇಯಥ ಫಥೇಯಥ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಯಕಹಯದ ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣಥಮ ಅಖತಮವಿದಥಯೆ ಎಂಫ ಯಶ್ಥನಮನ ನ
ಡ ಸತುದಥ.

C. ಆಯೆ ೀಖಯ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಭಟಿಖಳು
ಆಯಥ ೇಖಮಯಕ್ಷಣಥಮ , ಜನಯ ಆಯಥ ೇಖಮ ಕಹಮ ದಕಥ ಳಳಲ , ರ್ಪಯೇತಹ್ಹಿಷಲ , ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣಥ ಭಹಡಲ ಅಥವಹ ಭಯಳಿ
ಡಥಮಲ , ಷಕಹಾಯ ಹಹಖ ವಿವಿಧ ಇರ್ಹಖಥಖಳು ಸ್ಥೇರಿ ದಗಿಷ  ಕಥಲು ಸ್ಥೇವಥಖಳಲಾದಥ ಫಥೇಯಥೇನ ಅಲಾ.
ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣಥ ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿಯಲ ಹಿೇಗಿಯಫಥೇಔ :


ಜನಯ ಅಖತಮಖಳಿಗಥ ಷ ಔುವಹಗಿಯಫಥೇಔ



ವಹಮಔವಹಗಿಯಫಥೇಔ



ಷ ಔುವಹಗಿಯಫಥೇಔ



ಷ ಲಬವಹಗಿ ಲಬಮವಹಖಫಥೇಔ



ಕಥೈಗಥಟ ಔ ಂತಿಯಫಥೇಔ

ಮಕ್ಟುಮ ಆಯಥ ೇಖಮ ಸಿಥತಿ ಮಕ್ಟುಯಿಂದ ಮಕ್ಟುಗಥ ಫದರ್ಹಖ ತುದಥ. ಎರ್ಹಾ ಆಯಥ ೇಖಮ ಷಭಸ್ಥಮಖಳಿಖ

ಂದಥೇ ಭಟಿದಲ್ಲಾ

ಅದಥೇ ರಿೇತಿಮ ಭ ಲಸ್ೌಔಮಾ ಲಬಮವಹಖ ಂತಥ ಭಹಡಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ ಅಥವಹ ಅಖತಮವಿಯ ುದಿಲಾ. ಆಯಥ ೇಖಮ
ಯಕ್ಷಣಥಮ ಸ್ೌಲಬಮಖಳನ ನ ಜನಷಂಖಥಮಗಥ ಯಥ ೇಖದ ಸ್ಥ ೇಂಕ್ಟನ ಷಂಬನಿೇಮತಥ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ನಿೇಡಫಥೇಔ .
ಉದಹಸಯಣಥಗಥ, ಂದ ಶಾದಲಾ ಫಫ ಮಕ್ಟುಗಥ ಅನಥೇಔ ಫಹರಿ ಜಾಯ, ಶ್ಚೇತ, ಕಥಭ ಭ, ಚಭಾದ ಅಲಜಿಾಖಳು ಇತಹಮದಿ
ಉಂಟಹಖಫಸ ದ , ಆದಯಥ ಹಥಟಥೈಟಿರ್ಸ ಬಿ ನಿಂದ ಫಳಲ ಯ ಷಂಬಹಮತಥ ಶ್ಚೇತ ಭತ ು ಕಥಭ ಭ ಹಥ ೇಲ್ಲಸಿದಯಥ
ಔಡಿಮೆ.
ಅದಥೇ ರಿೇತಿ, ಸೃದಥ ಯೇಖ ಅಥವಹ ಕಹಮನ್ರ್ ನಂತಸ ಖಂಭಿೇಯ ಖಹಯಿರ್ಥಯಿಂದ ಫಳಲ ತಿುಯ  ಅದಥೇ ಮಕ್ಟುಗಥ
ಹಥಟಥೈಟಿರ್ಸ ಬಿ ಹಥ ೇಲ್ಲಸಿದಯಥ ಔಡಿಮೆ ಷಂಬಹಮತಥ ಇಯ ತುದಥ. ಆದದರಿಂದ, ಅಖತಮವಿಯ  ಆಯಥ ೇಖಮ ಸ್ೌಲಬಮಖಳನ ನ
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ಸಳಿಳ ಅಥವಹ ಜಿರ್ಥಾ ಅಥವಹ ಯಹಜಮಖಳಲ್ಲಾ ದಗಿಷಲ ಆ ಯದಥೇವದ ವಿವಿಧ

ಆಯಥ ೇಖಮ ಅಂವಖಳ ಷ ಚಿಖಳನ ನ

ಆಧರಿಸಿ ಸ್ಹಥಪಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಉದಹಸಯಣಥಗಥ:
 ಜನಷಂಖಥಮಮ ಗಹತಯ
 ಭಯಣ ಯಭಹಣ
 ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಯಭಹಣ
 ಅಂಖವಿಔಲತಥ ಯಭಹಣ
 ಜನಯ ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ಭತ ು ಭಹನಸಿಔ ಆಯಥ ೇಖಮ
 ಜನಯ ಸ್ಹಭಹನಮ ೌಷ್ಟ್ಠಔತಥಮ ಸಿಥತಿ
 ಂದ ಖಣಿಗಹರಿಕಹ ಯದಥೇವದ ಅಥವಹ ಕಥೈಗಹರಿಕಹ ಯದಥೇವದ ರಿಷಯದ ಅಂವಖಳು
 ಷಂಬಹಮ ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣಥ ದಗಿಷ  ಮಸ್ಥಥಮ ಉ.ದಹ. ಸೃದಮ ವಥೈದಮಯ ಸಳಿಳಮ ಷ ಲಬವಹಗಿ
ಲಬಮವಿಲಾದಿಯಫಸ ದ ಆದಯಥ ಟಿಣದಲ್ಲಾ ಇಯಫಸ ದ
 ಎಶಿಯ ಭಟಿಿಗಥ ಆಯಥ ೇಖಮ ಮಸ್ಥಥಮನ ನ ಫಳಷಫಸ ದಹದ ಸ್ಹಧಮತಥಯಿದಥ
 ಲಭಿಮವಿಯ ಂತಸ ಸ್ಹಭಹಜಿಔ - ಆರ್ಥಾಔ ಅಂವಖಳು
ಮೆೇರ್ಥ ಅಂವಖಳನ ನ ಆಧರಿಸಿ, ಷಕಹಾಯ ಹಯಥಮಔ, ಭಹಧಮಮಔ ಭತ ು ತೃತಿೇಮ ಆಯಥ ೇಖಮ ಕಥೇಂದಯಖಳಲ್ಲಾ ಜನರಿಗಥ
ಸ್ಹಥನಥಗಥ

ಷ ಲಬವಹಗಿ

ಕಥೈಗಥಟ ಔ ಂತಥ

ಭಹಡಲ

ನಿಧಾರಿಸಿ,

ಇತಯ

ಷ ಔು

ಆಯಥ ೇಖಮ

ಔಯಭಖಳನ ನ

ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳತುದಥ.

D. ಆಯೆ ೀಖಯಯಕ್ಷಣೆಮ ವಿಧಖಳು
ಈ ಕಥಳಗಿನಂತಥ ಆಯಥ ೇಖಮಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ವಹಮಔವಹಗಿ ವಿಂಖಡಿಷರ್ಹಗಿದಥ:
1. ಹರಥಮಿಔ ಆಯೆ ೀಖಯಯಕ್ಷಣೆ
ಹಯಥಮಔ ಆಯಥ ೇಖಮಯಕ್ಷಣಹ ಕಥೇಂದಯ ವಥೈದಮಯ , ದಹದಿಮಯ ಭತ ು ಇತಯ ಷಣಣ ಕ್ಟಾನಿಕ್ ಸ್ಥೇವಥಖಳಿಗಥ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ,
ಇಲ್ಲಾ ಮಹುದಥೇ ಕಹಯಿರ್ಥಮ ಯಥ ೇಗಿಮನ ನ ಮೊದಲ ಷಂಕ್ಟಾಷರ್ಹಖ ತುದಥ, ಆದದರಿಂದ ಯಥ ೇಗಿಖಳಿಗಥ ಹಯಥಮಔ
ಆಯಥ ೇಖಮ ಸ್ಥೇವಥ ದಗಿಷ ಯನ ನ ಆಯಥ ೇಖಮ ಮಸ್ಥಥಮ ಷಂಔಾದ ಮೊದಲ ಬಿಂದ ಎಂದ ಹಥೇಳರ್ಹಗಿದಥ.
ವಹಮಔ ಜಟಿಲವಹಗಿದಥ ಭತ ು ದಿೇಗಾಕಹಲದ ಅಥವಹ ಖಂಭಿೇಯ ಆಖ  ಮೊದರ್ಥೇ ಆಯಥ ೇಖಮ ಷಭಸ್ಥಮಖಳನ ನ
ನಿಬಹಯಿಷಲ ಅಭಿೃದಿಧ ಹಥ ಂದಿದ ದಥೇವಖಳಲ್ಲಾ ಹಥಚಿಚನ ಖಭನನ ನ ಹಯಥಮಔ ಆಯಥ ೇಖಮಯಕ್ಷಣಥಗಥ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಹಯಥಮಔ ಆಯಥ ೇಖಮಯಕ್ಷಣಥ ಕಥೇಂದಯಖಳು ಭ ಂಜಹಖಯತಹ ಆಯಥ ೇಖಮ, ಚ ಚ ಚಭದ ದಖಳು, ಜಹಖೃತಿ, ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಷಲಹಥ
ಇತಹಮದಿಖಳ ಖಭನ ಸರಿಷ ತುದಥ. ಅಖತಮವಹದಹಖ ಭ ಂದಿನ ಸಂತಕಥು ಹಥ ೇಗಿ ಯಥ ೇಗಿಮನ ನ ತಜ್ಞಯ ಫಳಿ
ಔಳುಹಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
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ಉದಹಸಯಣಥಗಥ,

ಮಕ್ಟುಯೇ೯ನಿಗಥ ಜಾಯ ಫಂದ ವಥೈದಮಯನ ನ ಬಥೇಟಿ ಭಹಡಿದಹಖ ಅದ ಡಥಂಖ ಮ ಜಾಯವಥಂದ

ಷ ಚಿಸಿದಯಥ, ಹಯಥಮಔ ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣಥ ದಗಿಷ ಯ ಕಥಲು ಓಶಧಿಖಳನ ನ ನಿೇಡಿ ವಿಶ್ಥೇಶ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಹಗಿ
ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹಖಲ ಶ್ಚಪಹಯಷ ಭಹಡ ತಹುಯಥ. ಫಸ ತಥೇಔ ಹಯಥಮಔ ಆಯಥ ೇಖಮ ಕಥೇಂದಯಖಳಲ್ಲಾ, ವಥೈದಮಯ
'ಔ ಟ ಂಫದ ಡಹಔಿರ್’ ಆಗಿ ತಿಾಷ ತಹುಯಥ, ಔ ಟ ಂಫದ ಎರ್ಹಾ ಷದಷಮಯ ಷಣಣ ಅನಹಯಥ ೇಖಮಔ ು ವಥೈದಮಯನ ನ ಬಥೇಟಿ
ಭಹಡ ತಹುಯಥ.
ಈ ವಿಧಹನ ಆನ ಂಶ್ಚಔ ಅಂವಖಳ ಲಕ್ಷಣಖಳನ ನ ಆಧರಿಸಿ ವಥೈದಮರಿಗಥ ಶ್ಚಪಹಯಷ ಭಹಡಿ ಷ ಔು ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಷಲಹಥ
ನಿೇಡ ತಹುಯಥ. ಉದಹಸಯಣಥಗಥ, ವಥೈದಮಯ ಸ್ಹಧಮವಹದಶ ಿ ಭಟಿಿಗಥ ಭಧ ಮೆೇಸ ತಪಿಷಲ ಕ್ಟರಿಮ ಮಸಿ್ನರ್ಥಾೇ
ಜಿೇನಶ್ಥೈಲ್ಲ ಫದಲ್ಲಸಿಕಥ ಳಿಳ ಎಂದ ರ್ಪೇಶಔಯ ಭಧ ಮೆೇಸ ಇತಿಹಹಷ ಇಯ  ಯಥ ೇಗಿಗಥ ಷಲಹಥ ಭಹಡ ತಹುಯಥ.
ಂದ ಯಹಶರ ಭಟಿದಲ್ಲಾ, ಹಯಥಮಔ ಆಯಥ ೇಖಮ ಕಥೇಂದಯಖಳು ಷಕಹಾರಿ ಭತ ು ಖಹಷಗಿ ಡಥತನದ ಕಥೇಂದಯಖಳು
ಎಯಡನ ನ ನಿಮಾಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಷಕಹಾರಿ ಹಯಥಮಔ ಆಯಥ ೇಖಮ ಕಥೇಂದಯಖಳನ ನ ಜನಷಂಖಥಮಮ ಗಹತಯ ಅಲಂಬಿಸಿ
ಭತ ು ಸಳಿಳಮ ಭಟಿಕಥು ಷರಿಮಹಗಿ ಹಥ ಂದಿಯ ಂತಥ ಸ್ಹಥಪಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
2. ಭಹಧಯಮಿಔ ಆಯೆ ೀಖಯಯಕ್ಷಣೆ
ಭಹಧಮಮಔ ಆಯಥ ೇಖಮ ಕಥೇಂದಯಖಳ್ಥಂದಯಥ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ತಜ್ಞಯ ಭತ ು ಇತಯ ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣಥ ೃತಿುಯಯ ದಗಿಷ 
ಆಯಥ ೇಖಮ ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ ಭತ ು ಇರಿಗಥ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಯಥ ೇಗಿಮ ಜಥ ತಥ ಮೊದಲ ಷಂಔಾ
ಹಥ ಂದಿಯ ುದಿಲಾ. ಇದ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಂದ ಖಂಭಿೇಯ ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ ಅರ್ಹಧಿಮ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ಅಖತಮವಿದಹದಖಖ
ತಿೇಯ ಆಯಥೈಕಥ (ಆದಯಥ ಅವಮವಹಗಿ ಅಲಾ) ಳಗಥ ಂಡಿದಥ. ಳಯಥ ೇಗಿಖಳ್ಹಗಿ ತಿೇಯ ನಿಗಹ ಸ್ಥೇವಥಖಳು, ಆಂಫ ರ್ಥನ್್
ಸ್ೌಲಬಮಖಳು, ಯಥ ೇಖ ತಥು, ಯಥ ೇಖನಿಣಾಮ ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ಇತಯ ಷಂಫಂಧಿತ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ
ಳಗಥ ಂಡಿವಥ.
ಫಸಳ ಷಲ, ಹಯಥಮಔ ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣಹ ಸ್ಥೇವಥ ದಗಿಷ ಯ / ಯಭ ಕ ವಥೈದಮಯ ಯಥ ೇಗಿಖಳನ ನ ಭಹಧಮಮಔ
ಆಯಥ ೇಖಮ ಕಥೇಂದಯಖಳಿಗಥ ಔಳುಹಿಷ ತಹುಯಥ. ಕಥಲು ನಿದವಾನಖಳಲ್ಲಾ, ಭಹಧಮಮಔ ಯಕ್ಷಣಹ ಯಕ್ಷಣಹ ಸ್ಥೇವಥ ದಗಿಷ ಯ
ಷಸ ಷಂಯೇಜಿತ ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ ದಗಿಷ  ಷಲ ವಹಗಿ 'ಆಂತರಿಔ' ಹಯಥಮಔ ಆಯಥ ೇಖಮ ಸ್ೌಲಬಮ ಚರ್ಹಯಿಷ ತಹುಯಥ.
ಹಥಚಹಚಗಿ, ಭಹಧಮಮಔ ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣಥ ದಗಿಷ ಯ ಜನಷಂಖಥಮಮ ಗಹತಯ ಅಲಂಬಿಸಿ ತಹಲ ಔ / ಫಹಾಕ್
ಭಟಿದಲ್ಲಾ ಇಯ ತಹುಯಥ.
3. ತೃತ್ತೀಮ ಆಯೆ ೀಖಯಯಕ್ಷಣೆ
ತೃತಿೇಮ ಆಯಥ ೇಖಮ ಆಯಥ ೇಖಮಯಕ್ಷಣಥ ಕಥೇಂದಯ ವಿಶ್ಥೇಶ ಷಲಹಹ ಆಯಥ ೇಖಮ ಕಥೇಂದಯವಹಗಿದ ,ದ ಭಹಧಮಮಔ / ಹಯಥಮಔ
ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣಥ ದಗಿಷ ಯ ಶ್ಚಪಹಯಸಿನ ಮೆೇರ್ಥ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಳ ಯಥ ೇಗಿಖಳಿಗಥ ಷಹಹಮಔವಹಗಿದಥ.
ತೃತಿೇಮ

ಯಕ್ಷಣಹ

ಕಥೇಂದಯಖಳು

ಫಸ ತಥೇಔವಹಗಿ

ಯಹಜಮಖಳ

ಯಹಜಧಹನಿಮಲ್ಲಾ

ಯಹಜಧಹನಿಮಲ್ಲಾ ಭತ ು ಕಥಲು ಜಿರ್ಥಾಮ ಕಥೇಂದಯಔಚಥೇರಿಖಳಲ್ಲಾ ಇಯ ತುವಥ.
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ಫಸ ತಥೇಔವಹಗಿ

ಯಹಜಮಖಳ

ಭಹಧಮಮಔ ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣಥ ದಗಿಷ ಯ ವಹಮಪಿುಮನ ನ ಮೇರಿ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಸ್ೌಲಬಮಖಳನ ನ ನಿೇಡ ಯ ಭತ ು
ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ೃತಿುಯಯ ತೃತಿೇಮ ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣಹ ಕಥೇಂದಯಖಳ ಉದಹಸಯಣಥಖಳು. ಉದಹ ಆನಹುಲಜಿ (ಕಹಮನ್ರ್
ಚಿಕ್ಟತಥ್), ಅಂಖ ಔಸಿ ಸ್ೌಲಬಮಖಳು, ಹಥಚ ಚ ಅಹಮಕಹರಿ ಖಬಾಧಹಯಣಥಮ ತಜ್ಞಯ ಇತಹಮದಿ.
ಯಕ್ಷಣಥಮ ಭಟಿ ಹಥಚಿಚದಂತಥ, ವಥಚಚಖಳೄ ಷಸ ಹಥಚಹಚಖ ುದನ ನ ಖಭನಿಷಫಸ ದ . ಜನಯ ಹಯಥಮಔ ಆಯಥ ೇಖಮ
ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಥ ಷ ಲಬವಹಗಿ ಹತಿಷ ತಹುಯಥ, ಭಹಧಮಮಔ ಚಿಕ್ಟತಥ್ ಭಹಡ ವಹಖ ಔಶಿವಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ತೃತಿೇಮ ಭಟಿದ
ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಥ ಫಂದಹಖ ಅರಿಗಥ ಇನ ನ ಹಥಚ ಚ ಔಶಿವಹಖ ತುದಥ. ವಿವಿಧ ಭಟಿದ ಭ ಲಬ ತ ಅಂವಖಳು ದಥೇವದಿಂದ
ದಥೇವಕಥು, ಗಹಯಮೇಣ ಯದಥೇವಖಳಿಂದ-ನಖಯ ಯದಥೇವಖಳಿಗಥ ಫದರ್ಹಖ ತುವಥ, ಹಹಗಥಯೆೇ ಸ್ಹಭಹಜಿಔ-ಆರ್ಥಾಔ
ಅಂವಖಳೄ ಷಸ ಯಬಹ ಬಿೇಯ ತುವಥ.

E. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಆಯೆ ೀಖಯ ಯಸೆೆಖಳ ಮೆೀಲ್ೆ ರಿಣಹಭ ಬಿೀಯಕ ಅಂವಖಳು
ಬಹಯತಿೇಮ ಆಯಥ ೇಖಮ ಮಸ್ಥಥ ಅನಥೇಔ ಷಭಸ್ಥಮಖಳನ ನ ಭತ ು ಷವಹಲ ಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿದ ,ದ ಇನ ನ ಎದ ರಿಷ ತುರ್ಥೇ
ಭ ಂದ ಯಥದಿದಥ. ಇು ಯತಿಮಹಗಿ, ಷಾಬಹ ಭತ ು ಆಯಥ ೇಖಮ ಮಸ್ಥಥಮ ವಹಮಪಿು ಭತ ು ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಭಟಿದಲ್ಲಾ
ಅವಮಔತಥ ಭತ ು ಯಚನಹತಭಔ ಭಟಿದಲ್ಲಾ ಆಯಥ ೇಖಮ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಮೆೇರ್ಥ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯ ತುವಥ. ಇುಖಳನ ನ ಕಥಳಗಥ
ಚಚಿಾಷರ್ಹಗಿದಥ:
1. ಜನಷಂಖ್ಹಯಶಹಷರ ಅಥವ್ಹ ಜನಷಂಖ್ೆಯಗೆ ಷಂಫಂಧಿತ ಶೆೈಲ್ಲಖಳು
a)

ಬಹಯತ ವಿವಾದರ್ಥಾೇ ಎಯಡನಥೇ ಅತಿೇ ದಥ ಡಸ ಜನಷಂಖಥಮಮ ಳಳ ದಥೇವವಹಗಿದಥ.

b)

ಇದ ಜನಷಂಖಹಮ ಸ್ಥ ೇಟಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಷಭಸ್ಥಮಖಳನ ನ ನಭಭ ಭ ಂದಥ ತಥಯಥದಿಡ ತುದಥ.

c)

ಫಡತನದ ಭಟಿು ಅದಯ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಯಕ್ಷಣಥಗಹಗಿ ಹತಿಷಲ ಜನಯ ಸ್ಹಭಥಮಾದ ಮೆೇರ್ಥ ರಿಣಹಭ
ಬಿೇರಿದಥ.

2. ಸಹಭಹಜಔ ಶೆೈಲ್ಲಖಳು
a)

ನಖರಿೇಔಯಣದ

ಹಥಚಚಳ

ಅಥವಹ

ಜನಯ

ಗಹಯಮೇಣ

ಯದಥೇವಖಳಿಂದ

ನಖಯ

ಯದಥೇವಖಳಿಗಥ

ಷಥಳ್ಹಂತಯಗಥ ಳುಳವಿಕಥ, ಇು ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣಥ ದಗಿಷ ಲ್ಲಾ ಷವಹಲ ಖಳನ ನ ಡಿಸವಥ.
b)

ಗಹಯಮೇಣ ಯದಥೇವಖಳಲ್ಲಾ ಆಯಥ ೇಖಮ ಷಭಸ್ಥಮಖಳು ನಿಾಸಣಹ ಸ್ಹಭಥಮಾ ಹಹಖ ಭ ಕಮವಹಗಿ, ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ
ಸ್ೌಲಬಮಖಳ ಲಬಮತಥ ಭತ ು ಗಹಯಸಮತಥ ಕಥ ಯತಥಯಿಂದಹಗಿ ಷಸ ಹಹಗಥಯೆೇ ಉಳಿಮ ತುವಥ.

c)

ಔಡಿಮೆ ವಹಮಮಹಭದ ಹಥಚಹಚದ ಜಡ ಜಿೇನ ಭಧ ಮೆೇಸ ಭತ ು ಅಧಿಔ ಯಔುದಥ ತುಡ ಭ ಂತಹದ ಹಥ ಷ
ಯಕಹಯದ ಯಥ ೇಖಖಳಿಗಥ ಕಹಯಣವಹಗಿವಥ.
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3. ಜೀವಿತಹಧಿ
a)

ಜಿೇವಿತಹಧಿಮ , ಇಂದ ಸ ಟಿಿದ ಭಖ ಜಿೇವಿಷಫಲಾ ಶಾಖಳ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಷಂಖಥಮಮನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.

b)

ಇಂದ ಜಿೇವಿತಹಧಿ, ಸ್ಹಾತಂತಯಾದ ಷಭಮದಲ್ಲಾದ್ದ 30 ಶಾಖಳಿಂದ 60ಕಥು ಹಥಚಚಳವಹಗಿದಥ ಆದಯಥ
ಶಾಖಳ ಜಿೇವಿತಹಧಿ ಖ ಣಭಟಿ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಷಭಸ್ಥಮಖಳನ ನ ಫಗಥಸರಿಷಲ ಸ್ಹಧಮವಹಗಿಲಾ.

c)

ಇದ 'ಆಯಥ ೇಖಮಔಯ ಜಿೇವಿತಹಧಿ' ಎಂಫ ಹಥ ಷ ರಿಔಲನಥ ಕಹಯಣವಹಖ ತುದಥ.

d)

'ೃದಹಮಮದ' (ೃದಹಧಮಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ) ಯಥ ೇಖಖಳಿಗಥ ಭ ಲಸ್ೌಔಮಾ ಷೃಷ್ಟ್ಿಷ  ಅಖತಮವಿದಥ.

F. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆಮ ವಿಔಷನ
ಷಕಹಾಯು ಆಯಥ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ತಿೇುಾಖಳನ ನ ನಿೇಡ ಲ್ಲಾ ನಿಯತವಹಗಿತ ,ು ಇಷಥಿೇ ಅಲಾದಥೇ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ
ಯೇಜನಥಖಳನ ನ ಭ ಂದಿಟಿಿತ . ಇದಯ ನಂತಯ ಭಹತಯ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಅಯ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಜಹರಿಗಥ ತಂದು. ಹಿೇಗಥ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ವಿಔಷನಗಥ ಂಡಿತ :
a) ಯಹಜಯ ನೌಔಯಯ ವಿಭಹ ಯೀಜನೆ
1947 ಯಲ್ಲಾ ದಥೇವದ ಸ್ಹಾತಂತಯಾ ನಂತಯ, ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮನ ನ ಅಧಿಔೃತವಹಗಿ ನೌಔಯಯ ವಿಭಹ
ಯೇಜನಥ

ಆಯಂಬವಹದ

ಕಥಲವಥೇ

ದಿನಖಳಲ್ಲಾ

ESI

ಆಕ್ಿ,

1948

ನಭ ದನಥಮ

ಅನ ಸ್ಹಯ

ರಿಚಯಿಷರ್ಹಯಿತ . ಈ ಯೇಜನಥಮನ ನ ಅಧಿಔೃತ ಖಹಷಗಿ ಲಮದಲ್ಲಾ ಕಥಲಷ ಭಹಡ  ಕಹಮಾಔರಿಗಥ
ರಿಚಯಿಸಿ ತನನದಥೇ ಆದ ಚಿಕ್ಟತಹ್ಲಮಖಳು ಭತ ು ಆಷತಥಯಖಳ ಜಹಲಫಂಧದ ಭ ಲಔ ಷಭಖಯ ಆಯಥ ೇಖಮ
ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ ದಗಿಷ ತುದಥ.
ESIC (ನೌಔಯಯ ಯಹಜಮ ವಿಭಹ ನಿಖಭ) ಕಹಮಾಖತ ಷಂಸ್ಥಥಮಹಗಿದ ,ದ ತನನದಥೇ ಆದ ಆಷತಥಯಖಳು ಭತ ು
ಚಿಕ್ಟತಹ್ಲಮಖಳನ ನ ನಡಥಷ ತಿುದಥ ಹಹಖ

ಎರ್ಥಾಲ್ಲಾ ತನನದಥೇ ಸ್ೌಲಬಮಖಳು ಅಷಭಾಔವಹದಹಖ ಸ್ಹಾಜನಿಔ /

ಖಹಷಗಿ ೂಯಥೈಕಥದಹಯರಿಗಥ ಖ ತಿುಗಥ ಕಥ ಡ ತುದಥ.
ಯ .15,000 ಖಳಿಷ  ಎರ್ಹಾ ಕಹಮಾಔಯನ ನ ಷಹಹಮಔ ಯೇಜನಥ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಸ್ಥೇರಿಷರ್ಹಗಿದಥ, ಅದಯಲ್ಲಾ ನೌಔಯ
ಭತ ು ಭಹಲ್ಲೇಔ ಔಯಭವಹಗಿ ವಥೇತನದ 1.75% ಭತ ು 4.75% ಕಥ ಡ ಗಥಮಹಗಿ ನಿೇಡ ತಹುಯಥ; ಯಹಜಮ
ಷಕಹಾಯಖಳು ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳ 12.5% ಕಥ ಡ ಗಥಮಹಗಿ ನಿೇಡ ತುವಥ.
ಳಗಥ ಂಡ ಯಯೇಜನಖಳು ಹಿೇಗಿವಥ:
a) ESIS ಸ್ೌಲಬಮಖಳಲ್ಲಾ ಷಂೂಣಾ ಉಚಿತ ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣಥ
b) ಯಷ ತಿಮ ಸ್ೌಲಬಮ
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c) ಅಂಖವಥೈಔಲಮದ ರ್ಹಬ
d) ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಫದ ಔ ಳಿದ ಕಹಯಣ ವಥೇತನ ನಶಿಕಥು ಸಣದ ರಿಹಹಯ, ಭತ ು
e) ಕಹಮಾಔಯ ಸ್ಹವಿನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಅಂತಮಕ್ಟಯಯೆಮ ವಥಚಚಖಳು
ಇದನ ನ ಅಧಿಔೃತವಹದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಷಸತಿಾಖಳು ಭತ ು ಖಹಷಗಿ ಆಷತಥಯಖಳಿಂದ ಕರಿೇದಿಸಿದ ಸ್ಥೇವಥಖಳಿಂದ
ೂಯಥೈಷರ್ಹಗಿದಥ. ESIS ಭಹಚ್ಾ 2012 ಯ ತನಔ 65.5 ಮಲ್ಲಮನ್ ಪರ್ಹನ ಬವಿಖಳಿಗಥ ಆಯಥ ೇಖಮಯಕ್ಷಣಥ
ದಗಿಸಿದಥ.
b) ಕೆೀಂದರ ಷಕಹಯಯದ ಆಯೆ ೀಖಯ ಯೀಜನೆ
ರಿಚಯಿಷರ್ಹದ ಕಥೇಂದಯ ಷಕಹಾಯದ ಆಯಥ ೇಖಮ ಯೇಜನಥ (CGHS)ನ ನ ಅನ ಷರಿಸಿ, ESIS ನ ನ ನಹಖರಿಔ
ಉದಥ ಮೇಖಖಳಲ್ಲಾ ಕಥಲಷ ಭಹಡ  ಕಥೇಂದಯ ಷಕಹಾರಿ ನೌಔಯರಿಗಥ 1954 ಯಲ್ಲಾ, ವಥೇತನದಹಯರಿಗಥ ಭತ ು ಅಯ
ಔ ಟ ಂಫದ ಷದಷಮರಿಖ

ನಿೇಡರ್ಹಯಿತ . ಇದ

ಕಹಮಾಔಯ

ಭತ ು ಅಯ ಔ ಟ ಂಫದರಿಗಥ ಷಭಖಯ

ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಸ್ೌಲಬಮ ದಗಿಷ  ಉದಥದೇವನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ ಭತ ು ಬಹಖವುಃ ನೌಔಯರಿಂದ ಭತ ು ಹಥಚಹಚಗಿ
ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಂದ (ಕಥೇಂದಯ ಷಕಹಾಯ) ಅನ ದಹನ ಡಥಮ ತುದಥ.
ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ CGHS ಷಾಂತ ಓಶಧಹಲಮಖಳು, ಹಲ್ಲ ಕ್ಟಾನಿಕ್ ಭತ ು ಖಹಷಗಿ ಆಷತಥಯಖಳ ಭ ಲಔ
ದಗಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಇದ ಎರ್ಹಾ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಮಸ್ಥಥಖಳು, ಆರ್ಥ ೇರ್ಥಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ತ ತ ಾ ಸ್ಥೇವಥಖಳು, ಉಚಿತ ಓಶಧಖಳು,
ಯಥ ೇಖ ತಥು ಭತ ು ವಿಕ್ಟಯಣ ವಿಬಹಖ, ಖಂಭಿೇಯ ರಿಸಿಥತಿಮಲ್ಲಾಯ  ಯಥ ೇಗಿಖಳ ವಹಷಸ್ಹಥನದ ಬಥೇಟಿ, ರಿಣಿತ
ತಜ್ಞಯ ಷಭಹರ್ಥ ೇಚನಥಖಳು ಇತಹಮದಿಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ.
ಸಂತಸಂತವಹಗಿ ಷಂಫಳದ ಯಭಹಣದ ಜಥ ತಥ ಷಂಫಂಧ ಇದದಯ , ನೌಔಯಯ ಅನ ದಹನ ಅತಮಲ ಮೊತುವಹಗಿದಥ
- ತಿಂಖಳಿಗಥ ಯ .15 ರಿಂದ Rs.150.
2010 ಯಲ್ಲಾ, CGHS 3 ದವಲಕ್ಷ ಪರ್ಹನ ಬವಿಖಳನ ನ ಯತಿನಿಧಿಷ  ಷ ಭಹಯ 800,000 ಔ ು ಹಥಚ ಚ
ಔ ಟ ಂಫಖಳ ಷದಷಮತಾದ ಆಧಹಯ ಹಥ ಂದಿದಥ.
c) ಆಯೆ ೀಖಯ ವ್ಹಣಿಜಯ ವಿಮೆ
ವಿಭಹ ಉದಮಭದ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಔಯಣದ ನಂತಯ ಹಹಖ

ಮೊದಲ , ವಹಣಿಜಮ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮನ ನ ಕಥಲು

ಜಿೇವಥೇತಯ ವಿಮೆಗಹಯಯ ನಿೇಡ ತಿುದಯ
ದ . ಆದಯಥ, ಆಯಂಬದಲ್ಲಾ ಇದ ಹಥಚಹಚಗಿ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ನಶಿನ ನ ಉಂಟ
ಭಹಡ ತಿುತ ,ು ಇದ ಕಥೇಲ ಕಹರ್ಪೇಾಯಥೇಟ್ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಹಥಚಹಚಗಿ ಲಬಮವಿತ ು ಅದ ಸಿೇಮತ ಕಹಲದಯಥಗಥ.
1986 ಯಲ್ಲಾ, ಮಕ್ಟುಖಳ ಭತ ು ಅಯ ಔ ಟ ಂಫಖಳ ಮೊದಲ ಯಭಹಣಿೇಔೃತ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಉತನನನ ನ
ನಹಲ ು ಯಹಷ್ಟ್ರೇಔೃತ ಜಿೇವಥೇತಯ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಿಂದ ಬಹಯತಿೇಮ ಭಹಯ ಔಟಥಿಗಥ ಬಿಡ ಖಡಥ ಭಹಡರ್ಹಯಿತ
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(ಆಖ ಇು ಬಹಯತದ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ ನಿಖಭದ ಅಂಖಷಂಸ್ಥಥಖಳ್ಹಗಿದದು). ಈ ಮೆಡಿಕೆಾೀರ್ಮ ಉತನನನ ನ,
ಕಥಲನ ನ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ, ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಮತಿ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚನ ನ ಬರಿಷ  ಷಲ ವಹಗಿ
ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಭಹತೃತಾ, ಮೊದರ್ಥೇ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಯಥ ೇಖಖಳು ಇತಹಮದಿಖಳಿಗಹಗಿ ರಿಚಯಿಷರ್ಹಯಿತ .
ಆದಹಖ ಮ, ಸಲವಹಯ ರಿಶುಯಣಥಗಥ ಳಗಹದ ನಂತಯ, ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹದ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಆಧಹರಿತ
ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಖ ತಿುಗಥ ಇಂದ ಬಹಯತದ ಖಹಷಗಿ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮಹಗಿ ಹಥಚ ಚ ಯಸಿದಿಧಮಹಗಿದಥ ಭತ ು ಯಷ ುತ
ಮೆಡಿಕಥಾೇಮ್ ನಥೇತೃತಾದಥ ಂದಿಗಥ ಭ ಂದ ರಿದಿವಥ. ಆದದರಿಂದ ಇದಯ ಜನಪಿಯಮತಥಯಿಂದಹಗಿ ಖಹಷಗಿ ಆಯಥ ೇಖಮ
ವಿಭಹ ಉತನನಖಳನ ನ, ಉತನನ ಖಾದ ಫದಲ್ಲಗಥ ವಿಮೆಗಹಯಯ ನಿೇಡ  ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಉತನನ ಎಂದ
ರಿಖಣಿಸಿ, ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಅನಥೇಔ ಜನಯ 'ಬರಿಷ  ಮೆಡಿಕಥಾೇಮ್' ಎಂದ ಔಯಥಮ ತಹುಯಥ.
2001 ಯಲ್ಲಾ, ವಿಮೆ ಲಮದಲ್ಲಾ ಫಂದ ಖಹಷಗಿ ಡಥತನದರಿಂದಹಗಿ, ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಭಸತುಯವಹಗಿ ಫಥಳ್ಥದಿದಥ
ಆದಯಥ ಇಂದಿಖ

ಫಳಕಥಮಹಖದ ಅತಮಂತ ದಥ ಡಸ ಭಹಯ ಔಟಥಿ ಇದಥ. ಬರಿಷ ಲ್ಲಾ ಖಣನಿೇಮವಹದ

ಮತಹಮಷಖಳಿದ ,ದ ಯತಥಮೇಔ ಭತ ು ಹಥ ಷ ಸ್ಥೇ೯ಡಥಖಳನ ನ ರಿಚಯಿಷರ್ಹಗಿದಥ, ಅುಖಳನ ನ ನಂತಯದ
ಅಧಹಮಮಖಳಲ್ಲಾ ಚಚಿಾಷರ್ಹಗಿದಥ.
ಇಂದ , 300 ಔ ು ಹಥಚಿಚನ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳು ಬಹಯತಿೇಮ ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾ ಲಬಮವಿಯ ತುವಥ.

G. ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಭಹ ಭಹಯಕಔಟೆಿ
ಇಂದಿನ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಭಹಯ ಔಟಥಿಮ ಸಲವಹಯ ಡಥತನದಯನ ನ, ಆಯಥ ೇಖಮ ಸ್ೌಲಬಮಖಳನ ನ ದಗಿಷ 
ಕಥಲು ೂಯಥೈಕಥದಹಯಯ , ಇತಯಯ ವಿಭಹ ಸ್ಥೇವಥಖಳು ಭತ ು ಸಲವಹಯ ಭಧಮತಿಾಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ. ಕಥಲಯ
ಭ ಲಬ ತ ಮಸ್ಥಥಮನ ನ ಯ ಪಿಸಿದಯಥ, ಇತಯಯ ಫಥಂಫಲದ ಸ್ೌಲಬಮಖಳನ ನ ನಿೇಡ ತಹುಯಥ. ಕಥಲಯ ಷಕಹಾಯದ
ಲಮದಲ್ಲಾದದಯಥ, ಇತಯಯ ಖಹಷಗಿ ಲಮದಲ್ಲಾದಹದಯಥ. ಇುಖಳನ ನ ಷಂಕ್ಷಿುವಹಗಿ ಕಥಳಗಥ ವಿರಿಷರ್ಹಗಿದಥ:
A. ಭ ಲಬ ತ ಸೌಔಮಯ:
1. ಸಹಯಜನಿಔ ಆಯೆ ೀಖಯ ಲಮ

ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಆಯಥ ೇಖಮ ಮಸ್ಥಥಮ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಭಟಿದಲ್ಲಾ, ಯಹಜಮ ಭಟಿದಲ್ಲಾ, ಜಿರ್ಹಾ ಭಟಿದಲ್ಲಾ ಭತ ು ಸಿೇಮತ
ವಹಮಪಿುಮಲ್ಲಾ ಸಳಿಳಖಳಲ್ಲಾ, ಗಹಯಭಹಂತಯ ಭಟಿದಲ್ಲಾ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಆಯಥ ೇಖಮ ನಿೇತಿಖಳನ ನ ಜಹರಿಗಥ ತಯ ಲ್ಲಾ
ಷಭ ದಹಮದ ಷಾಮಂ ಸ್ಥೇಔಯ

ಗಹಯಭದ ಷಭ ದಹಮ ಭತ ು ಷಕಹಾಯದ ಭ ಲಸ್ೌಔಮಾದ ನಡ ವಥ

ಕಥ ಂಡಿಖಳ್ಹಗಿ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷ ತುವಥ. ಇಯ ಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ:
a) ೌಷ್ಟ್ಿಕಹಂವ ೂಯಥೈಕಥ ಕಹಮಾಔಯಭ ಭತ ು ಭಹನ ಷಂನ ಭಲ ಅಭಿೃದಿಧ ಷಚಿವಹಲಮದ ಷಭಖಯ ಶ್ಚವ
ಅಭಿೃದಿಧ ಸ್ಥೇವಹ ಯೇಜನಥ (ಐಸಿಡಿಎರ್ಸ) ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಸ್ಥೇರಿಕಥ ಂಡ ಅಂಖನವಹಡಿ ಕಹಮಾಔತಥ೯ಮಯ (ಯತಿ
1,000 ಜನಷಂಖಥಮಗಥ 1).
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b) ತಯಫಥೇತಿ ಡಥದ ಜನನ ಸ್ಥೇಔಯ (ಟಿಬಿಎ) ಭತ ು ಗಹಯಭ ಆಯಥ ೇಖಮ ಭಹಖಾದಶ್ಚಾಖಳು (ಯಹಜಮಖಳಲ್ಲಾನ
ಮೊದಲ್ಲನ ಆಯಥ ೇಖಮ ಇರ್ಹಖಥಖಳ ಯೇಜನಥ).
c) ಎನ್ಆರ್ ಎಚ್ಎಂ (ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಗಹಯಮೇಣ ಆಯಥ ೇಖಮ ಮಶನ್) ಕಹಮಾಔಯಭದಲ್ಲಾ, ಷಭ ದಹಮದಿಂದ
ಆಯೆುಮಹದ ಆಶಹ (ಅಕಥಯಡಿಟಥಡ್ ಸ್ಥ ೇಶ್ಚಮಲ್ ಹಥಲ್ು ಆಕ್ಟಿವಿರ್ಸಿ) ಷಾಮಂ ಸ್ಥೇಔಯ , ಹಥ ಷ, ಗಹಯಭ
ಭಟಿದ ತಯಫಥೇತಿ ಡಥದ ಷಾಮಂಸ್ಥೇವಹ ಆಯಥ ೇಖಮ ಕಹಮಾಔಯ ಗಹಯಮೇಣ ಯದಥೇವಖಳಲ್ಲಾ ಆಯಥ ೇಖಮ
ಕ್ಷಥೇತಯದ ಕಥ ಂಡಿಖಳ್ಹಗಿ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷ ತಹುಯಥ.
ಯತಿ 5,000 ಜನಷಂಖಥಮಗಥ ಉ ಕೆೀಂದರಖಳನಕು (ಖ ಡಸಗಹಡ , ಫ ಡಔಟ ಿ ಭತ ು ಹಿಂದ ಳಿದ ಯದಥೇವಖಳಲ್ಲಾ 3,000)
ಸ್ಹಥಪಿಷರ್ಹಗಿದಥ ಭತ ು ಹಥಣ ಣ ಆಯಥ ೇಖಮ ಕಥಲಷಗಹಯರಿಂದ ನಿಾಹಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ, ಇಯನ ನ ಷಹಹಮಔ ನರ್ಸಾ ಮಡ್
ವಥೈಫ್ಟ (ANM) ಭತ ು ುಯ ಶ ಆಯಥ ೇಖಮ ಕಥಲಷಗಹಯ ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಹರಥಮಿಔ ಆಯೆ ೀಖಯ ಕೆೀಂದರಖಳು ಆಯ ಉ ಕಥೇಂದಯಖಳಿಗಥ ಉರ್ಥಾೇಖಿತವಹದ ಗಟಔಖಳ್ಹಗಿದ ದ, ಯತಿ 30,000
ಜನಷಂಖಥಮಗಥ ಸ್ಹಥನಥಮಹಗಿವಥ (ಖ ಡಸಗಹಡ 20,000, ಫ ಡಔಟ ಿ ಭತ ು ಹಿಂದ ಳಿದ ಯದಥೇವಖಳಲ್ಲಾ). ಎರ್ಹಾ PHCs
ಹಥ ಯಯಥ ೇಗಿ ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ ದಗಿಷ ತುವಥ, ಭತ ು ಫಸ ತಥೇಔ ನಹಲುರಿಂದ ಆಯ

ಳಯಥ ೇಗಿ ಹಹಸಿಗಥಖಳನ ನ

ಹಥ ಂದಿವಥ. ಅಯ ಸಿಫಫಂದಿ ಫಫ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಅಧಿಕಹರಿ ಭತ ು 14 ಅಯಥ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಕಥಲಷಗಹಯಯನ ನ (ಂದ
ಖಂಡ ಭತ ು ಹಥಣ ಣ ಆಯಥ ೇಖಮ ಷಹಹಮಔ/ಕ್ಟ, ನರ್ಸಾ-ಷ ಲಗಿತಿು, ಯಯೇಗಹಲಮದ ತಂತಯಜ್ಞ, ಓಶಧಿ ವಹಮಹರಿ
ಭತ ು ಇತಯ ಸಿಫಫಂದಿಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ) ಳಗಥ ಂಡಿದಥ.
ಷಭಕದಹಮ ಆಯೆ ೀಖಯ ಕೆೀಂದರಖಳು PHCs ಮ ಮೊದಲ ಉರ್ಥಾೇಖಿತ ನಹಲ ು ಗಟಔಖಳ್ಹಗಿವಥ ಭತ ು ವಿಶ್ಥೇಶ ಕಹಳಜಿ
ಷಸ ನಿೇಡ ತುವಥ. ನಿಮಭಖಳ ಯಕಹಯ (ಯತಿ 1 ಲಕ್ಷ ಜನಷಂಖಥಮಗಥ) ಯತಿ CHC, ಔನಿಶಠ 30 ಹಹಸಿಗಥಖಳು, ಂದ
ಆಯಥೇವನ್ ರ್ಥಯೆೇಟರ್, ಎಔ್ಯಥ ಮಂತಯ, ರ್ಥೇಫರ್ ಕಥ ೇಣಥ, ಭತ ು ಯಯೇಗಹಲಮ ಸ್ೌಲಬಮಖಳು ಭತ ು ನಹಲ ು
ಜನ ರಿಣಿತಯ ಸಿಫಫಂದಿಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯಫಥೇಔ , ಅಂದಯಥ ಫಫ ವಷರಚಿಕ್ಟತ್ಔ, ಫಫ ವಥೈದಮ, ಫಫ ಸಿರೇಯಥ ೇಖತಜ್ಞ
ಭತ ು 21 ಅಯಥ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಭತ ು ಇತಯ ಸಿಫಫಂದಿ ಫಥಂಫಲ ಇಯ  ಭಔುಳ ತಜ್ಞ.
ಗಹರಮಿೀಣ ಆಷ್ತೆರಖಳನಕು ಷಸ ಸ್ಹಥಪಿಷರ್ಹಗಿದಥ ಭತ ು ಅು ಉ ಜಿರ್ಹಾ ಆಷತಥಯಖಳ್ಥಂದ ಔಯಥಮ 
ವಿಬಹಗಿೇಮ / ತಹಲ ಾಔ

ಆಷತಥಯಖಳು / ವಿಶ್ಥೇಶ ಆಷತಥಯಖಳನ ನ(ಷ ಭಹಯ

ಉ-

2000 ದಥೇವದಲ್ಲಾ ಎಂದ

ಅಂದಹಜಿಷರ್ಹಗಿದಥ) ಳಗಥ ಂಡಿದಥ;
ಸೆ್ಷಹಲ್ಲಟ ಭತಕಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಷ್ತೆರಖಳು ಔಡಿಮೆ ಇದ ದ, ಅು ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಕಹರ್ಥೇಜ ಖಳು (ಯಷ ುತ ಷಂಖಥಮ ಷ ಭಹಯ
300) ಭತ ು ಇತಯ ತೃತಿೇಮ ಉರ್ಥಾೇಖಿತ ಕಥೇಂದಯಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ. ಇು ಫಸ ತಥೇಔ ಜಿರ್ಥಾಮ ಟಿಣಖಳು
ಭತ ು ನಖಯ ಯದಥೇವಖಳಲ್ಲಾವಥ ಆದಯಥ ಅುಖಳಲ್ಲಾ ಕಥಲು ಫಸಳ ವಿಶ್ಥೇಶ ಭತ ು ಷ ಧಹರಿತ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ
ದಗಿಷ ತುವಥ.
ಷಕಹಾಯಕಥು ಸ್ಥೇರಿದ ಇತಯೆ ಷಂಸೆೆಖಳು, ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಆಷತಥಯಖಳು ಭತ ು ಯಥೈರ್ಥಾ ಚಿಕ್ಟತಹ್ಲಮಖಳು, ಯಕ್ಷಣಹ ಭತ ು
ಇತಯಥ ದಥ ಡಸ ಇರ್ಹಖಥಖಳು (ಫಂದಯ ಖಳು / ಖಣಿ ಇತಹಮದಿ) ಆಯಥ ೇಖಮ ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ ದಗಿಷ  ಹತಯನ ನ
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ಹಿಷ ತುವಥ. ಆದಯ , ಅಯ ಸ್ಥೇವಥಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಷಂಫಂಧಟಿ ಷಂಸ್ಥಥಖಳ ನೌಔಯರಿಗಥ ಭತ ು ಅಯ
ಅಲಂಬಿತರಿಗಥ ಭಹತಯ ಸಿೇಮತವಹಗಿವಥ.
2. ಖ್ಹಷಗ ಲಮದ ೂಯೆೈಕೆದಹಯಯಕ

ಬಹಯತು ಭ ಯ ರಿೇತಿಮ ಆಯಥ ೇಖಮ ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ ದಗಿಷ  ಫೃಸತ್ ಖಹಷಗಿ ಆಯಥ ೇಖಮ ಲಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ
- ಹಯಥಮಔ, ಭಹಧಮಮಔ ಹಹಖ
ಕಹರ್ಪಾಯಥೇಟ್

ಮಕ್ಟುಖಳು,

ತೃತಿೇಮ. ಇು ಷಾಮಂಥಯೇರಿತ, ರ್ಹಬಥೇತಯ ಷಂಗಟನಥಖಳು ಭತ ು ರ್ಹಬದ

ಟಯಷ ಿಖಳು,

ಂಟಿ ೃತಿುಗಹಯಯ ,

ಸ್ಹಿಂಡ್ ಅರ್ಥ ೇನ್

ವಿಶ್ಥೇಶ

ಸ್ಥೇವಥಖಳು,

ಯಥ ೇಖನಿಣಾಮದ ಯಯೇಗಹಲಮಖಳು, ಪಹಭಾಸಿ ಅಂಖಡಿಖಳು, ಭತ ು ಫಥೇಶಯತಹುದ ೂಯಥೈಕಥದಹಯಯ
(quacks). ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಷ ಭಹಯ 77% ಆರ್ಥ ೇರ್ಥೇಮ (ಎಂಬಿಬಿಎರ್ಸ ಭತ ು ಮೆೇಲ್ಲನ) ವಥೈದಮಯ ಖಹಷಗಿ
ಲಮದಲ್ಲಾ ಹಯಕ್ಟಿೇರ್ಸ ಭಹಡ ತಿುದಹದಯಥ. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಆಯಥ ೇಖಮದ ಎರ್ಹಾ ವಥಚಚ, ಖಹಷಗಿ ಆಯಥ ೇಖಮದ 75% ಕ್ಟುಂತಲ
ಹಥಚ ಚ ವಥಚಚದಹದಗಿದಥ. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ, ಖಹಷಗಿ ಲಮದಲ್ಲಾ ಎರ್ಹಾ ಹಥ ಯಯಥ ೇಗಿಖಳ ಬಥೇಟಿ 82% ಭತ ು 52% ಯಶ ಿ ಆಷತಥಯ
ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಹಗಿ ಮಯಿಷರ್ಹಖ ತಿುದಥ.
ಬಹಯತು ಇತಯ ಮಸ್ಥಥಖಳಲ್ಲಾ (ಆಮ ವಥೇಾದ / ಸಿದಧ / ಮ ನಹನಿ / ಹಥ ೇಮಯೇತಿ) ಅತಿ ಹಥಚ ಚ ಷಂಖಥಮಮ
ಅಸಾ, ೃತಿುನಿಯತ ವಥೈದಮಯನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ, ಅದ 7 ಲಕ್ಷ ಔ ು ಹಥಚ ಚ. ಇು ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಹಹಖ ಖಹಷಗಿ ಲಮದಲ್ಲಾ
ಇವಥ.
ಇದಲಾದಥ ರ್ಹಬದ ಖಹಷಗಿ ಆಯಥ ೇಖಮ ೂಯಥೈಕಥದಹಯರಿಂದ, ಷಂಗಟನಥಖಳು ಹಹಖ

ಷಾಮಂಥಯೇರಿತ ಲಮ ಔ ಡ

ಷಭ ದಹಮಕಥು ಆಯಥ ೇಖಮ ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ ದಗಿಷ ಲ್ಲಾ ತಥ ಡಗಿಸಿಕಥ ಂಡಿವಥ.
7,000 ಕ್ಟುಂತ ಅಧಿಔ ಷಾಮಂಸ್ಥೇವಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ಆಯಥ ೇಖಮ ಷಂಫಂಧಿತ ಚಟ ಟಿಕಥಮಲ್ಲಾ ಹರ್ಥ ೆಂಡಿಯ ುದನ ನ
ಅಂದಹಜಿಷರ್ಹಗಿದಥ. ಹಥಚಿಚನ ಷಂಖಥಮಮ ಭಹಧಮಮಔ ಭತ ು ತೃತಿೇಮ ಆಷತಥಯಖಳನ ನ ಷಸ, ರ್ಹಬ ಡಥಮದ
ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ಅಥವಹ ಟಯಷಿಖಳ್ಥಂದ ನಥ ಂದಹಯಿಷರ್ಹಗಿದಥ, ಭತ ು ವಿಮೆದಹಯ ಮಕ್ಟುಖಳಿಗಥ ಳಯಥ ೇಗಿ ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ
ದಗಿಷ ಲ್ಲಾ ಖಭನಹಸಾ ಹತಯಹಿಷ ತುವಥ.
3. ಓಶಧಿ ಕೆೈಗಹರಿಕೆ
ಓಶಧಿಖಳ ಭತ ು ಆಯಥ ೇಖಮ ಷಂಫಂಧಿತ ಉತನನಖಳ ೂಯಥೈಕಥದಹಯಯ , ಬಹಯತ ದಥ ಡಸ ಓಶಧಿೇಮ ಉದಮಭನ ನ
ಹಥ ಂದಿದಥ, ಅದ 1950 ಯಲ್ಲಾ 10 ಕಥ ೇಟಿ ಉದಮಭದಿಂದ ಇಂದ ಯ

55,000 ಕಥ ೇಟಿಮಶ ಿ(ಯಫ್ತು ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ)

ವಹಮಹಯ ಫಥಳ್ಥದಿದಥ. ಉತಹದನಥ 6000 ಕ್ಟುಂತ ಹಥಚಿಚನ ಗಟಔಖಳಲ್ಲಾ ನಡಥಮ ತಿುಯ  ಜಥ ತಥಗಥ, ಷ ಭಹಯ 5
ಮಲ್ಲಮನ್ ಜನಯನ ನ ನಥೇಮಸಿಕಥ ಂಡಿದಥ.
ಉದಮಭದ ಕಥೇಂದಯ ಭಟಿದ ಫಥರ್ಥ ನಿಮಂತಯಔ ನಹಯಶನಲ್ ಪಹಭಹಯಷಕಯಟಔಲ್್ ೆೈಸಿಂಗ್ ಅಥೆ ರಿಟ (NPPA),
ಹಹಗಥಯೆೇ, ಓಶಧಿೇಮ ಲಮ ಯಹಸ್ಹಮನಿಔ ಷಚಿವಹಲಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾಯೆ ಇದಥ. ಕಥೇಲ ಔಡಿಮೆ ಷಂಖಥಮಮ
ಓಶಧಖಳು (500 ಯಲ್ಲಾ 76 ಅಥವಹ ಫೃಸತ್ ಯಭಹಣದ ಓಶಧಖಳು) ಫಥರ್ಥ ನಿಮಂತಯಣದಲ್ಲಾಯ ತುವಥ, ಹಹಗಥಯೆೇ
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ಉಳಿದ ಓಶಧಖಳು ಭತ ು ಉತಹದನಥ ಉಚಿತ-ಫಥರ್ಥ ಆಡಳಿತದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಎಚಚರಿಕಥಯಿಂದ ಫಥರ್ಥ ನಿಮಂತಯಔ
ವಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಯಹಜಮಖಳ ಓಶಧ ನಿಮಂತಯಔಯ ಕ್ಷಥೇತಯದ ನಿಾಸಣಥ ಭಹಡಿ, ತಭಭ ಯದಥೇವಖಳ ಓಶಧಖಳು ಭತ ು
ಓಶಧತಮಹರಿಕಹ ಖ ಣಭಟಿ ಭತ ು ಫಥರ್ಥಮ ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣಥ ಭಹಡ ತಹುಯಥ.
B. ವಿಭಹ ೂಯೆೈಕೆದಹಯಯಕ:
ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ವಿಶೆೀಶವ್ಹಗ ಸಹಭಹನಯ ವಿಭಹ ಲಮದಲ್ಲಾ ದೆ ಡಸ ರಭಹಣದ ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಭಹ ಸೆೀವ್ೆಖಳನಕು
ದಗಷಕತುವಥ. ಇುಖಳ ಟಿಿಮನಕು ಭ ಂಚಥಯೆ ಭಹಡರ್ಹಗಿದಥ. ಹಥಚಿಚನ ರ್ಪಯೇತಹ್ಸದ ಭಹತಥಂದಯಥ ಅದಿಾತಿೇಮ
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ಉಸಿಥತಿ – ಈ ದಿನಹಂಔದಯಥಗಥ ಐದ - ಕಥಲು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ೂಯೆೈಕೆದಹಯಯಕ
ನಥಟಾಕ್ಾ ಹಥಚಿಚಷಲ ಫಯ  ಸ್ಹಧಮತಥ ಇದಥ.
C. ಭಧಯತ್ತಯಖಳು :
ವಿಭಹ ಕ್ಷಥೇತಯದ ಬಹಖವಹಗಿ ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ ದಗಿಷ  ಸಲವಹಯ ಜನಯ ಭತ ು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು
ಭಹಯ ಔಟಥಿಮ ಬಹಖನ ನ ಯ ಪಿಷ ತುದಥ. ಇಂತಸ ಎರ್ಹಾ ಭಧಮತಿಾಖಳು ಐಆರ್ ಡಿಎ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಾಯ ತುವಥ.
ಅಯ ಖಳ್ಥಂದಯಥ:
1. ವಿಭಹ ದಲ್ಹಾಳಿಖಳು ಯಕ್ರಿಖಳಹಗಯಫಸಕದಕ ಅಥವ್ಹ ಷಂಸೆೆಖಳಹಗಯಫಸಕದಕ ಭತಕಿ ಷಾತಂತರವ್ಹಗ ಕಹಮಯ
ಭಹಡಕ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಆಗಯಫಸಕದಕ. ಅಯ ವಿಮೆ ಫಮಷ  ಜನಯನ ನ ಷಂಕ್ಟಾಸಿ ಭತ ು
ಸ್ಹಧಮವಹದಶ ಿ ಉತುಭ ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯದಲ್ಲಾ, ಸ್ಹಧಮವಹದಶ ಿ ಉತುಭ ವಿಮೆ ಔರ್ ನಿೇಡ ುದನ ನ
ಯತಿನಿಧಿಷ ತುವಥ. ಅಯ

ವಿಮೆ ನಶಿದ ಕಹಲದಲ್ಲಾ ಭತ ು ಕಥಾೇಮನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಜನರಿಗಥ ಷಹಹಮ

ಭಹಡ ತಹುಯಥ. ದರ್ಹಾಳಿಖಳು ವಹಮಹಯ ನಿಾಸಣಥ ಭಹಡ  ಮಹುದಥೇ ವಿಭಹ ಔಂಥನಿಮ ಜಥ ತಥ ವಿಭಹ
ಮಹಹಯ ಭಹಡಫಸ ದ . ಅಯ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ಭ ಲಔ ವಿಭಹ ಔಮಶನ್ ಡಥಮ ತಹುಯಥ.
2. ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟಯಕ ಸಹಭಹನಯವ್ಹಗ ಯಕ್ರಿಖಳಹಗಯಫಸಕದಕ, ಕೆಲವೊಮೆಮ ಕಹಪ್ರಯಯೆೀಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಔ ಡ
ಆಗಯಫಸಕದಕ. ದರ್ಹಾಳಿಖಳಂತಥ, ಏಜಥಂಟಯ ಮಹುದಥೇ ವಿಭಹ ಔಂಥನಿಯಂದಿಗಥ ವಿಮೆ ಇರಿಸಿಕಥ ಳಳಲ
ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ, ಆದಯಥ ಔಂಥನಿಯಿಂದ ಏಜಥನಿ್ ಡಥದರಿಗಥ ಭಹತಯ ನಿೇಡರ್ಹಖ ುದ . ಯಷ ುತ ನಿಫಂಧನಥಖಳಿಗಥ
ಅನ ಖ ಣವಹಗಿ ಏಜಥಂಟ್ ಂದಥೇ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಮೆ ಔಂನಿಮ ಯವಹಗಿ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷಫಸ ದ ಭತ ು
ಹಥಚಥಚಂದಯಥ, ಂದ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಫಫ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಗಹಯ ಭತ ು ಯತಿಯಫಫ ಮೊನಥ

ರ್ಥೈನ್

ವಿಭಹದಹಯಯ . ಅಯ ಔ ಡ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ಭ ಲಔ ವಿಭಹ ಔಮಶನ್ ಡಥಮ ತಹುಯಥ.
3. ಭ ಯನೆಮ ಕ್ಷದ ಆಡಳಿತಹಧಿಕಹರಿಖಳು ಹೆ ಷ ರಿೀತ್ತಮ ಸೆೀವ್ೆ ದಗಷಕಯಹಗದಕಿ 2001 ರಿಂದ
ಯಹಹಯದಲ್ಲಾದಹಿಯೆ. ಅಯ

ವಿಮೆಮನ ನ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡ  ಅಧಿಕಹಯ ಹಥ ಂದಿಲಾ ಆದಯಥ ವಿಭಹ

ಔಂನಿಖಳಿಗಥ ಆಡಳಿತ ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ ದಗಿಷಫಸ ದ . ಮೆಭ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಖಳನ ನ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಿದ
ನಂತಯ, ವಿಮೆದಹಯಯ ವಿಯಖಳನ ನ ನಥೇಭಔವಹದ ಫಫ TPA ಜಥ ತಥ ಸಂಚಿಕಥ ಳಳರ್ಹಖ ುದ , ನಂತಯ
ಅನ ಡಥೇಟಹ ಫಥೇರ್ಸ ತಮಹಯ ಭಹಡ ತಹುನಥ ಭತ ು ವಿಮೆದಹಯರಿಗಥ ಆಯಥ ೇಖಮ ಕಹಡ ಾಖಳನ ನ ನಿೇಡ ತಹುನಥ.
360

ಇಂತಸ ಆಯಥ ೇಖಮ ಕಹಡ ಾಖಳು ವಿಮೆದಹಯರಿಗಥ ಆಷತಥಯಖಳು ಭತ ು ಚಿಕ್ಟತಹ್ ಕಥೇಂದಯಖಳಲ್ಲಾ (ತಕ್ಷಣ ನಖದ
ಹತಿ ಭಹಡದಥಯೆೇ ಚಿಕ್ಟತಥ್) ಸಣವಿಲಾದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಸ್ೌಲಬಮಖಳನ ನ ಡಥಮಲ ವಔುಗಥ ಳಿಷ ತುವಥ. ಂದ
ವಥೇಳ್ಥ ವಿಮೆದಹಯಯ ಸಣವಿಲಾದ ಸ್ೌಲಬಮ ಫಳಷದಿದದಯ

ಷಸ, ಅಯ ಬಿಲ ಾಖಳನ ನ ಹತಿಸಿ ಭತ ು ನಥೇಭಔ

ಭಹಡಿದ TPA ರಿಂದ ಭಯ ಹತಿ ಡಥದ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ . TPAಖಳು ತಭಭ ಕಥಾೇಭಖಳಿಗಹಗಿ ವಿಭಹ
ಔಂನಿಖಳಿಂದ ಅನ ದಹನ ಡಥದಿಯ ತಹುಯಥ ಭತ ು ಅದರಿಂದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೆೇರ್ಥ ಇಂತಿಶ ಿ ಶ್ಥೇಔಡಹ ವ ಲು
ಷಂಬಹನಥಮನ ನ ಡಥಮ ತಹುಯಥ.
4. ವಿಮೆ ವಥಬ್ಬ ಅಗಿಯಗಥೇಟಖಾಳು IRDAI ನಿಫಂಧನಥಖಳ ಭ ಲಔ ನಿಾಹಿಷಲಡ  ಹಥ ಷ ರಿೇತಿಮ ಸ್ಥೇವಹ
ೂಯಥೈಕಥದಹಯಯಹಗಿದಹದಯಥ.

ತಭಭ ವಥಬ್ಬ ಸ್ಥೈಟ್ ಭತ ು / ಅಥವಹ ಟಥಲ್ಲಭಹಕಥಾಟಿಂಗ್ ಭ ಲಔ, ಅಯ

ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಥ ಂದಿಗಥ ಭ ಖಹಭ ಖಿಮಹಗಿ ಬಥೇಟಿ ಭಹಡದಥ ದ ಯದ ಭಹಯ ಔಟಥಿಮ ಭ ಲಔ ವಿಭಹ
ಮಹಹಯನ ನ ಕಥ ೇಯಫಸ ದ ಭತ ು ಆಷಕ್ಟುುಳಳ ನಿರಿೇಕ್ಷಔರಿಂದ ಹಿಡಿದ ವಿಭಹದಹಯಯಯಥಗಥ ಭ ನನಡಥಖಳನ ನ
ಷೃಷ್ಟ್ಿಷ ತಹುಯಥ, ಅಯಥ ಂದಿಗಥ ಂದ ಭಹಡಿಕಥ ಳುಳತಹುಯಥ. ಅಲಾದಥ ಅಯ ಹಥ ೇಲ್ಲಕಥಗಹಗಿ ಇಂತಸ ವಿಭಹ
ಔಂನಿಖಳ ಉತನನಖಳನ ನ ಯದಶ್ಚಾಷ ತಹುಯಥ. ಅಯ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಹಗಿ ಆನ್ ರ್ಥೈನ್ ರ್ಪೇಟಾಲ್ ಭ ಲಔ
ಪಿಯೇಮಮಂ ಷಂಖಯಸಣಥ ಭತ ು ಪಿಯೇಮಮಂ ಜ್ಞಹನಹ ತಯಖಳನ ನ ಔಳುಹಿಷ ವಿಕಥ ಭತ ು ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಮ ಹಲ್ಲಸಿ
ಷಂಫಂಧಿತ ಸ್ಥೇವಥಖಳಂತಸ ಟಥಲ್ಲಭಹಕಥಾಟಿಂಗ್ ಭತ ು ಹಥ ಯಖ ತಿುಗಥ ಕಹಮಾಖಳನ ನ ನಿಾಹಿಷಲ IRDAI
ಭ ಲಔ ಅಧಿಕಹಯ ಡಥಮಫಸ ದ . ಮಹಹಯದಲ್ಲಾ ರಿತಿಾಸಿದ ಭ ನನಡಥಖಳನ ನ ಆಧರಿಸಿ ವಿಭಹ
ಔಂನಿಖಳು ಅರಿಗಥ ಷಂಬಹನಥಮನ ನ ನಿೇಡ ತುವಥ, ವಿಭಹ ಉತನನಖಳು ಹಹಖ

ಅರಿಂದ ಭಹಡಲಟಿ

ಹಥ ಯಖ ತಿುಗಥ ಸ್ಥೇವಥಖಳ ಯದವಾನ ಭಹಡ ತುವಥ.
5. ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ಹಥ ಷ ರಿೇತಿಮ ಭಧಮತಿಾಖಳ್ಹಗಿದ ದ IRDAI ನಿಂದ ನಿಾಹಿಷಲಡ ತುವಥ.
ಭಹಯ ಔಟಥಿಮ ಯವಹನಗಿ ಹಥ ಂದಿದ ಮಕ್ಟುಖಳು ವಿತರಿಷ  ಭತ ು ಇಂತಸ ಉತನನಖಳ ಸ್ಥೇವಥ
ದಗಿಷ ರಿಗಥ ಉದಥ ಮೇಖ ನಿೇಡ  ಭ ಲಔ ಕಥಳಗಿನ ಚಟ ಟಿಕಥಖಳನ ನ ನಿಾಹಿಷಫಸ ದ :
ವಿಮೆ ಭಹಯಹಟದ ಚಟ ಟಿಕಥಖಳು: ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟದ ಮಕ್ಟುಖಳನ ನ (ISP) ತಥ ಡಗಿಷ  ಭ ಲಔ ಎಯಡ
ಜಿೇ, ಎಯಡ ಸ್ಹಭಹನಮ ಭತ ು ಎಯಡ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಔಂನಿಖಳಲ್ಲಾ ಷಭಮ ಮಹುದಥೇ ಸಂತದಲ್ಲಾ
ಹಯಧಿಕಹಯಕಥು ತಿಳಿಷ ುದ . ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಮೆ ಷಂಫಂಧದಲ್ಲಾ, ಪಥೈಲ್ & ಫಳಷ

ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳಲ್ಲಾ

ನಿೇಡಿಯ ಂತಥ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳನ ನ IMF ಕಥೇಲ ರಿೇಟಥೇಲ್ ಸ್ಹಲ ಖಳಲ್ಲಾ ಭನವಿ ಭಹಡಲ ಅಥವಹ
ಷಂಖಯಹಿಷಲ ಅಕಹವ ಇದಥ ಅುಖಳ್ಥಂದಯಥ ಮೊೇಟಹರ್, ಆಯಥ ೇಖಮ, ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ, ಷಂಸ್ಹಯಷಥಯ ,
ಅಂಖಡಿಮಯ

ಭತ ು ಕಹಲಕಹಲಕಥು ಹಯಧಿಕಹಯ ಅಂಗಿೇಔರಿಸಿದ ಇತಯ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳು. ವಿಭಹ

ಔಂನಿಖಳ ನಿಶ್ಚಚತಹಥಾದಲ್ಲಾನ ಮಹುದಥೇ ಫದರ್ಹಣಥಮನ ನ ಭತ ು ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಸ್ಥೇವಥಗಥ
ಷ ಔುವಹದ ಮಸ್ಥಥಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ ಹಯಧಿಕಹಯದ ೂಾಬಹವಿ ಅನ ಮೊೇದನಥಯಿಂದ ಭಹತಯ ಭಹಡಫಸ ದ .
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ವಿಮೆಮ ಸ್ಥೇವಹ ಚಟ ಟಿಕಥಖಳು: ಕಥ ೇಯ  ಅಥವಹ ವಿಮೆ ಉತನನಖಳನ ನ ಡಥಮ  ಂದ ಭಹಡಿಕಥ ಂಡ
ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಿಗಥ ಭಹತಯ ಈ ಸ್ಥೇವಹ ಚಟ ಟಿಕಥಖಳಿಯ ತು ಭತ ು ಅುಖಳನ ನ ಕಥಳಗಥ ಟಿಿ ಭಹಡರ್ಹಗಿದಥ:
a. ವಿಮೆಗಹಯಯ ಔಚಥೇರಿ ಚಟ ಟಿಕಥಖಳನ ನ ಕಥೈಕಥ ಳಳಲ

ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಿಗಥ ಹಯಧಿಕಹಯ ಹಥ ಯಡಿಸಿದ

ಹಥ ಯಖ ತಿುಗಥ ಚಟ ಟಿಕಥಖಳಿಗಹಗಿ ಭಹಖಾದಶ್ಚಾಷ ತಯಖಳು;
b. ವಿಮೆಮ ಯಥರ್ಪಸಿಟರಿಖಳಿಗಥ ಅನ ಮೊೇದಿತ ಮಕ್ಟು ಆಖ ುದ ;
c. ಯಥ ೇಲ್ ಯವಹನಗಿ ಷವಥೇಾಮರ್ ಭತ ು ನಶಿ ಭೌಲಮಭಹಔರಿಂದ ಮೆೇರ್ಥ ಉದಥ ಮೇಖ ನಿೇಡ  ಭ ಲಔ
ಷಮೇಕ್ಷಥ ಭತ ು ನಶಿ ಭೌಲಮಭಹನ ಕಥಲಷ;
d. ಕಹಲಕಹಲಕಥು ಹಯಧಿಕಹಯ ಅನ ಭತಿಷರ್ಹದ ವಿಮೆ ಷಂಫಂಧಿತ ಮಹುದಥೇ ಚಟ ಟಿಕಥ.
ಆರ್ಥಾಔ ಉತನನಖಳು ವಿತಯಣಥ: ವಿತರಿಸಿಲ ಸಣಕಹಷ ಸ್ಥೇವಥ ಕಹಮಾನಿಾಸಣಹಧಿಕಹರಿ ತಥ ಡಗಿಯ  ಭ ಲಔ
(FSE) ಭಹಯ ಔಟಥಿಮ ಯವಹನಗಿ ಡಥದ ಮಕ್ಟುಖಳು, ವಿತರಿಷಲ ಭತ ು ಇತಯ ಆರ್ಥಾಔ ಉತನನಖಳ ಸ್ಥೇವಥ,
ಅುಖಳ್ಥಂದಯಥ:
a. SEBI ನಿಮಂತಿಯಷಲಡ  ಭ ಮಚ ಮಲ್ ಪಂಡ್ ಔಂಥನಿಖಳ ಭ ಮಚ ಲ್ ಪಂಡ್ ಖಳು;
b. PFRDA ನಿಮಂತಿಯಷ  ನಿೃತಿುವಥೇತನ ಉತನನಖಳು;
c. SEBI ಯವಹನಗಿ ಡಥದ ಸ ಡಿಕಥ ಷಲಹಥಗಹಯಯ ವಿತರಿಷ  ಇತಯ ಆರ್ಥಾಔ ಉತನನಖಳು;
d. ಫಹಮಂಕ್ಟಂಗ್ / ಫಹಮಂಔ ಖಳ ಆರ್ಥಾಔ ಉತನನಖಳು / RBI ನಿಂದ ನಿಮಂತಿಯಷಲಡ  NBFC;
e. ಅಂಚಥ ಇರ್ಹಖಥ, ಬಹಯತ ಷಕಹಾಯ ನಿೇಡ  ವಿಮೆೇತಯ ಉತನನಖಳು;
f.

ಕಹಲಕಹಲಕಥು ಹಯಧಿಕಹಯ ಅನ ಭತಿಷರ್ಹದ ಮಹುದಥೇ ಇತಯ ಸಣಕಹಷ ಉತನನ ಅಥವಹ ಚಟ ಟಿಕಥ.

D. ಇತಯ ರಭಕಕ ಷಂಸೆೆಖಳು
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಭಹಯ ಔಟಥಿಮ ಬಹಖವಹಗಿ ಇನ ನ ಕಥಲು ಗಟಔಖಳು ಇವಥ, ಅು ಹಿೇಗಿವಥ:
1. ಇನಕುಯೆನ್್ ಯೆಖಕಯಲ್ೆೀಟರಿ ಅಂಡ್ ಡೆಲೆಮಂಟ್ ಅಥಹರಿಟ ಆಫ್ ಇಂಡಿಮಹ (IRDAI) ು ಷಂಷತ್ ಕಹಯ್ದದೆಯ್ದಂದ
ಯಚನೆಮಹದ ವಿಭಹ ನಿಮಂತರಣವ್ಹಗದಕಿ, ಎಲ್ಹಾ ಯಹಹಯನ ನ ಭತ ು ವಿಭಹ ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಯನ ನ
ನಿಮಂತ್ತರಷಕತುದಥ. ಇದ 2000 ಯಲ್ಲಾ ಅಸಿುತಾಕಥು ಫಂದಿತ ಭತ ು ಕಥಲಷನ ನ ನಿಮಂತಿಯಷ ುದಷಥಿ ಅಲಾದಥ ವಿಮೆ
ಮಹಹಯನ ನ ಔ ಡ ಅಭಿೃದಿಧ ಭಹಡ ತುದಥ.
2. ಸಹಭಹನಯ ವಿಮೆ ಭತಕಿ ಜೀ ವಿಭಹ ಭಂಡಳಿಖಳು ಅನಕಔರಭವ್ಹಗ ತಭಮ ಜೀನದ ಅಥವ್ಹ ಸಹಭಹನಯ
ವಿಮೆಮ ಮಹಹಯ ನಿಯಹಷಕ IRDAI ಗೆ ಶ್ಚಪಹಯಷಕಖಳನಕು ಭಹಡಕತುವ್ೆ.
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3. ಇನ ಶಯಥನ್್ ಇನಪಮೆೇಾವನ್ ಫ ಮಯಥ ಆಫ್ಟ ಇಂಡಿಮಹ IRDA ನಿಂದ 2009ಯ ಶಾ ಫಡಿು ಡಥಯಿತ ಭತ ು ವಿಭಹ
ಲಮದ ಫಸ ತಥೇಔ 20 ಷದಷಮಯ ಆಡಳಿತ ಭಂಡಳಿಮ ಂದ ನಥ ೇಂದಹಯಿತ ಷಭಹಜವಹಗಿದಥ. ಇದ
ವಿಶ್ಥಾೇಶಣಥಖಳು ಷಂಖಯಹಿಷ ತುದಥ ಭತ ು ಷಕ್ಟಯಮಗಥ ಳಿಷಲ ವಿಭಹ ಲಮದ ವಿವಿಧ ಲಮ ಭಟಿದ ಯದಿಮನ ನ
ಯಚಿಷ ಂತಥ ಡಥೇಟಹ ಆಧಹರಿತ ಭತ ು ವಥೈಜ್ಞಹನಿಔ ನಿಧಹಾಯ ಭಹಡ  ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ಫಥರ್ಥ ನಿಖದಿ ಭತ ು ವಥೈಜ್ಞಹನಿಔ
ನಿಣಾಮ ಕಥೈಗಥ ಳುಳವಿಕಥ ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ಫಥರ್ಥ ನಿಖದಿ ಭತ ು ಮಹಹಯದ ಕಹಮಾತಂತಯಖಳ ಯಚನಥ. ಇದ ಹಲ್ಲಸಿ
ಯ ಪಿಷ ಲ್ಲಾ ನಿಮಂತಯಔರಿಗಥ ಭತ ು ಷಕಹಾಯಕಥು ನಥಯವಹಖಲ ಯಭ ಕ ಇನ್ ುಟೆಳನ ನ ದಗಿಷ ತುದಥ. ಫ ಮಯಥ ೇ
ಉದಮಭದ ಯಯೇಜನಕಹುಗಿ, ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔ ಭತ ು ಂದ ಷಭಮದ ಎಯಡಔ ು ಅನಥೇಔ ಯದಿಖಳನ ನ
ಷೃಷ್ಟ್ಿಸಿದಥ.
IIB ಸ್ಥಂಟಯಲ್ ಇಂಡಥಕ್್ ಷಾರ್ ನಿಾಹಿಷ ತುದಥ ಅದ ವಿವಿಧ ವಿಭಹ ಯಥರ್ಪಸಿಟರಿಖಳನ ನ ನಡ ವಥ ಷಂಔಾ
ಬಿಂದ ವಹಯಿತ ತಿಾಷ ತುದಥ ಭತ ು ಂದ ಹಥ ಷ ಖಹತಥಮ ಷೃಷ್ಟ್ಿಮ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಡಿಭಹಮಟ್ ಖಹತಥಖಳ ಡಿಡ ಪಿಾಕಥೇವನ್ ನಲ್ಲಾ ಷಹಹಮ ಭಹಡ ತುದಥ. ಸ್ಥಂಟಯಲ್ ಇಂಡಥಕ್್ ಷಾರ್ ಔ ಡ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಭತ ು ವಿಮೆ
ಯಥರ್ಪಸಿಟರಿ ನಡ ವಿನ ಯತಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮಹಹಯ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿಮ ಸ್ಹಖಣಥ / ಯ ಟಿಂಗ್ ಗಥ
ವಿನಿಭಮ ಆಗಿ ತಿಾಷ ತುದಥ.
IIB ಈಗಹಖರ್ಥೇ 'ಥಯಪಡ್೯ ನಥಟಾಕ್ಾ' ಆಷತಥಯಖಳನ ನ ಸ್ಥೇರಿಸಿಕಥ ಂಡ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಲಮದಲ್ಲಾ ಸ್ಥೇವಥ
ಭಹಡ  ಭ ಲಔ ಆಷತಥಯಗಥ ಅನನಮ ID ಭಹಷಿರ್ ರ್ಪಯೇಗಹಯಂ ಹಯಯಂಭಿಸಿದಥ.
IIB ನ ಇತಿುೇಚಿನ ಉಔಯಭ TPAs, ವಿಮೆಗಹಯಯ ಭತ ು ಆಷತಥಯಖಳನ ನ ಷಂಕ್ಟಾಷ  ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಗಿಯಡ್
ನಿಾಹಿಷ ುದಹಗಿದಥ. ಈ ಉಔಯಭದ ಖ ರಿ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಲಮದಲ್ಲಾ ಹಯದವಾಔತಥಯಂದಿಗಥ ಚಿಕ್ಟತಹ್
ವಥಚಚದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಕಥಾೇಮ್ ನಿಾಸಣಥ ಭಹಡ ುದ ಭತ ು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಫಥರ್ಥ
ನಿಖದಿ ಭಹಡ ುದ .
4. ಬಹಯತಿೇಮ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥ ಹಹಖ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ವಿಮೆಮ ಅಕಹಡಥಮಮಂತಸ ಶ್ಥೈಕ್ಷಣಿಔ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ವಿವಿಧ ಫಗಥಮ
ವಿಮೆ ಭತ ು ನಿಾಸಣಥಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭತ ು ಏಜಥಂಟ್ ಆಖ ರಿಗಥ ಖಹಷಗಿ ತಯಫಥೇತಿ ದಗಿಷ  ಷಂಸ್ಥಥಖಳಲ್ಲಾ
ತಯಫಥೇತಿಮನ ನ ದಗಿಷ ತುವಥ.
5. ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ೃತಿುಯಯ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಹಯಸಔಯ ಅಹಮಖಳನ ನ ಪಿಕಥ ಳುಳ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಅಹಮಖಳನ ನ
ನಿಣಾಯಿಷ ಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಭತ ು TPAಖಳು ಷಸಔರಿಷ ತುವಥ ಭತ ು ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಔಶಿಔಯ ಕಥಾೇಮನ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಷಲಹಥ ನಿೇಡ ತುವಥ.
6. ಕಹನ ನ

ಗಟಔಖಳ್ಹದ ವಿಮೆಮ

ಒಂಫ ಡ್್

ಭನ್, ಗಹಯಸಔ

ನಹಮಮಹಲಮಖಳು

ಹಹಖ

ಸಿವಿಲ್

ನಹಮಮಹಲಮಖಳು ಷಸ ಗಹಯಸಔಯ ಅಷಭಹಧಹನಖಳ ರಿಹಹಯಕಹುಗಿ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾ
ಹತಯನ ನ ಹಿಷ ತುವಥ.
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ಸಹಯಹಂವ
a) ವಿಮೆಮ ಂದ ಅಥವಹ ಇತಯ ಯ ದಲ್ಲಾ ಸಲು ವತಭಹನಖಳ ಹಿಂದಥ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾತ ,ು ಆದಯಥ ಅದಯ ಆಧ ನಿಔ
ಯ  ಕಥಲವಥೇ ವತಭಹನಖಳಶ ಿ ಸಳ್ಥಮದಹಗಿದಹದಗಿದಥ. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ವಿಮೆಮ ಷಕಹಾರಿ ನಿಮಂತಯಣದ ಅನಥೇಔ
ಸಂತಖಳ ಭ ಲಔ ದಹಟಿ ಫಂದಿದಥ.
b) ತನನ ನಹಖರಿಔಯ ಆಯಥ ೇಖಮ ಫಸಳ ಭ ಕಮವಹಗಿದ ,ದ ಷಕಹಾಯಖಳು ಷ ಔು ಆಯಥ ೇಖಮ ಮಸ್ಥಥ ಷೃಷ್ಟ್ಿಷ ಲ್ಲಾ
ಯಭ ಕ ಹತಯಹಿಷ ತುವಥ.
c) ದಗಿಷರ್ಹದ ಆಯಥ ೇಖಮ ಭಟಿ ಂದ ದಥೇವದ ಜನಷಂಖಥಮಮ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಅನಥೇಔ ಅಂವಖಳ ಮೆೇರ್ಥ
ಅಲಂಬಿತವಹಗಿದಥ.
d) ಅಖತಮವಿಯ  ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಖಭನದ ಭಟಿನ ನ ಅಲಂಬಿಸಿ, ಭ ಯ ರಿೇತಿಮ ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣಥ- ಹಯಥಮಔ,
ಭಹಧಮಮಔ ಭತ ು ತೃತಿೇಮ ಇವಥ. ತೃತಿೇಮ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಥಚಚ ದ ಫಹರಿಮಹಗಿದ ದ ಜಥ ತಥಗಥ ಯತಿಯಂದ
ಭಟಿೂ ಏಯ ತುದಥ.
e) ಬಹಯತ ತನನದಥ ಆದ ವಿಶ್ಚಶಿ ಷವಹಲ ಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ, ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಜನಷಂಖಥಮ ಫಥಳಣಿಗಥ ಭತ ು
ಷರಿಮಹದ ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣಥಮ ಅಖತಮವಿಯ  ನಖರಿೇಔಯಣ.
f) ಷಕಹಾಯೂ ಷಸ ಖಹಷಗಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ವಹಣಿಜಮ ವಿಭಹ ನಂತಯ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಯೇಜನಥಖಳ.
g) ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಭಹಯ ಔಟಥಿಮ ಭ ಲಸ್ೌಔಮಾ ದಗಿಷ  ಸಲು ಆಟಗಹಯಯ , ವಿಮೆ ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ
ದಗಿಷ  ಇತಯಯ , ದರ್ಹಾಳಿಖಳು, ಭಧಮತಿಾಖಳು ಭತ ು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಸ್ಥೇವಥ ದಗಿಷ  ವಹಮಹಯ
ಭ ಯನಥೇ ಕ್ಷದ ಆಡಳಿತಗಹಯಯ , ಭತ ು ಇತಯಥ ನಿಮಂತಯಣ, ಶ್ಥೈಕ್ಷಣಿಔ ಹಹಖ
ಹತಯನ ನ ನಿಾಹಿಷ ತಿುವಥ.

ರಭಕಕ ದಖಳು
a) ಆಯಥ ೇಖಮಯಕ್ಷಣಥ
b) ವಹಣಿಜಮ ವಿಮೆ
c) ಯಹಷ್ಟ್ರೇಔಯಣ
d) ಹಯಥಮಔ, ಭಹಧಮಮಔ ಭತ ು ತೃತಿೇಮ ಆಯಥ ೇಖಮಯಕ್ಷಣಥ
e) ಮೆಡಿಕಥಾೇಮ್
f) ದರ್ಹಾಳಿ
g) ಏಜಥಂಟ್
h) ಭ ಯನಥೇ ಕ್ಷದ ಆಡಳಿತಹಧಿಕಹರಿ
i)

IRDA
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ಕಹನ ನ ಗಟಔಖಳು ತಭಭ

j) ಒಂಫ ಡ್್ ಭನ್
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ಅಧಹಯಮ 18
ವಿಮೆಮ ದಹಕಲ್ಹತ್ತ
ಅಧಹಯಮದ ರಿಚಮ
ವಿಮೆ ಉದಮಭದಲ್ಲಾ, ನಹು ಅಹಯ ಷಂಖಥಮಮ ಪಹಮ್ಾ ಖಳು, ದಹಕರ್ಥಖಳು ಇತಹಮದಿ ಜಥ ತಥ ಮಸರಿಷ ತಥುೇವಥ. ಈ
ಅಧಹಮಮು

ನಭಗಥ

ಸಲವಹಯ

ದಹಕರ್ಥಖಳು

ಭತ ು

ವಿಭಹ

ಂದದಲ್ಲಾ

ಅುಖಳ

ಹಯಭ ಕಮತಥಮನ ನ

ತಿಳಿಸಿಕಥ ಡ ತುದಥ. ಇದ ಯತಿ ಪಹಮಾಗಥ ನಿಕಯವಹದ ಷಾಯ ದ ಂದ ಳನಥ ೇಟ, ಅದನ ನ ಹಥೇಗಥ ತ ಂಬಿಷ ುದ
ಭತ ು ನಿದಿಾಶಿ ಭಹಹಿತಿ ಔಯಥ ಭಹಡಲ ಕಹಯಣಖಳನ ನ ನಿೇಡ ತುದಥ.

ಔಲ್ಲಕಹ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು

A. ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಮ್ಾ
B. ಯಸ್ಹುನಥಮ ಅಂಗಿೇಕಹಯ (ವಿಮೆ ಇಳಿಷ ವಿಕಥ)
C. ಹಯಸ್ಥಔಿರ್ಸ
D. ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಸಿೇದಿ
E. ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕರ್ಥ
F. ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು ಖಹತರಿ ಔಯಹಯ ಖಳು
G. ಜಹಹಿಯಹತ ಂದಖಳು
H. ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಅಥಾ ವಿಯಣಥ
I. ನವಿೇಔಯಣದ ಷ ಚನಥ
J. ಎಂಟಿ ಭನಿ ರ್ಹಂಡರಿಂಗ್ ಭತ ು ನಿಭಭ ಗಹಯಸಔಯನ ನ ತಿಳಿದ ಕಥ ಳಿಳ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳು
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ಈ ಅಧಹಮಮದ ಅಧಮಮನದ ನಂತಯ, ನಿಭಗಥ ಈ ಕಥಳಗಿನುಖಳು ಸ್ಹಧಮವಹಖ ತುದಥ:
a) ಯಸ್ಹುನಥ ಪಹಮಾನಲ್ಲಾಯ  ಅಂವಖಳನ ನ ವಿರಿಷ ುದ .
b) ಹಯಸ್ಥಔಿರ್ಸ ನ ಹಯಭ ಕಮತಥಮನ ನ ವಿರಿಷ ುದ
c) ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಸಿೇದಿ ಭತ ು ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 64VB ವಿಮೆಮ 1938 ಆಕ್ಿ ವಿರಿಸಿ.
d) ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕರ್ಥಮಲ್ಲಾನ ನಿಫಂಧನಥಖಳು ಭತ ು ದಖಳನ ನ ವಿರಿಸಿ.
e) ಹಲ್ಲಸಿ ಶಯತ ುಖಳು, ಖಹತರಿಖಳು ಭತ ು ಜಹಹಿಯಹತ ಂದಖಳನ ನ ಚಚಿಾಸಿ.
f) ಜಹಹಿಯಹತ ಂದಖಳನ ನ ಏಕಥ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ ಯವಂಸಿಸಿ.
g) ಹಲ್ಲಸಿ ದಖಳು ಕಹನ ನ ನಹಮಮಹಲಮಖಳಲ್ಲಾ ಹಥೇಗಥ ಔಂಡ ಫಯ ತುದಥ ಎಂದ ಅಥಾ ಭಹಡಿಕಥ ಳಿಳ.
h) ಏಕಥ ನವಿೇಔಯಣದ ನಥ ೇಟಿಷ ಖಳನ ನ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ ಯವಂಸಿಸಿ.
i) ಭನಿ ರ್ಹಂಡರಿಂಗ್ ಏನ ಎಂಫ ದನ ನ ತಿಳಿಯಿರಿ ಭತ ು ಫಫ ಏಜಥಂಟ್ ನಿಭಭ ಗಹಯಸಔಯ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳನ ನ
ತಿಳಿಯಿರಿ ಫಗಥೆ ಅರಿಮ  ಅಖತಮವಿದಥ.
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A. ರಸಹಿನೆಮ ಪಹಭೊಯಳು
ಮೊದರ್ಥೇ ಹಥೇಳಿದಂತಥ, ವಿಮೆ ಂದ ಂದವಹಗಿದ ದ ಹಲ್ಲಸಿ ಫಯಥಮ ವಹಖ ಔಡಿಮೆಮಹಖ ತುದಥ. ವಿಮೆ ದಹಕರ್ಹತಿ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ನಿೇಡಿಕಥಗಥ ಸಿೇಮತವಹಗಿಯ ುದಿಲಾ. ದರ್ಹಾಳಿಖಳು ಭತ ು ಏಜಥಂಟಯ ನಡ ವಥ ಕಹಮಾ ನಿಾಹಿಷ  ಅನಥೇಔ
ಭಧಮತಿಾಖಳ ಇಯ ುದರಿಂದ, ವಿಮೆದಹಯ ಭತ ು ಅನ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಬಥೇಟಿ ಭಹಡದಿಯಫಸ ದ .
ವಿಭಹ ಔಂನಿ ತನನ ಗಹಯಸಔ ಭತ ು ಅನ / ಅಳ ವಿಮೆಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಅಖತಮಖಳನ ನ ತಿಳಿಮಲ ಗಹಯಸಔ ಷಲ್ಲಾಸಿದ
ದಹಕರ್ಥಖಳಿಂದ

ಭಹತಯ

ತಿಳಿಮಫಸ ದ .

ಅಂತಸ

ದಹಕರ್ಥಖಳು

ಷಸ

ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ

ಚಥನಹನಗಿ

ಅಹಮ

ಅಥಾಭಹಡಿಕಥ ಳಳಲ ಷಹಹಮ ಭಹಡ ತುದಥ. ಹಿೇಗಹಗಿ, ವಿಮೆದಹಯ ಭತ ು ವಿಮೆಗಹಯಯ ನಡ ವಥ ತಿಳುಳಿಕಥ ಭತ ು
ಷಶಿತಥಮನ ನ ತಯ  ಉದಥದೇವಕಹುಗಿ ದಹಕರ್ಹತಿಮ ಅಖತಮವಿದಥ. ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔವಹಗಿ ವಿಭಹ ಮಹಹಯದಲ್ಲಾ ಕಥಲು
ದಹಕರ್ಥಖಳನ ನ ಫಳಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ವಿಭಹ ಏಜಥಂಟ್, ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಸತಿುಯವಹದ ಮಕ್ಟುಮಹಗಿಯ ುದರಿಂದ, ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಷಾಂದಿಷಫಥೇಔ ಭತ ು ದಹಕರ್ಥಖಳ
ಫಗಥಗಿನ ಎರ್ಹಾ ಅನ ಭಹನಖಳಿಗಥ ಷಷ್ಟ್ಿೇಔಯಣ ನಿೇಡಫಥೇಔ ಭತ ು ಅುಖಳನ ನ ತ ಂಫಲ ಅನ / ಅಳಿಗಥ ಷಹಹಮ
ಭಹಡಫಥೇಔ . ಏಜಥಂಟ್ ಳಗಥ ಂಡಿಯ  ಯತಿ ದಹಕರ್ಥಮ ಉದಥದೇವ ಭತ ು ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಫಳಷರ್ಹದ ದಹಕರ್ಥಖಳ
ಹಯಭ ಕಮತಥ ಭತ ು ಯಷಔು ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಭಹಡಿಕಥ ಳಳಫಥೇಔ .
1. ರಸಹಿನೆ ಪಹಭಯಖಳು
ಭ ಕಮವಹಗಿ ದಹಕರ್ಹತಿಮ ಮೊದಲ ಸಂತ ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಮ್ಾ, ಇದಯ ಭ ಲಔ ವಿಮೆದಹಯ ಭಹಹಿತಿ
ತಿಳಿಷ ತಹುನಥ:
 ಅನ / ಅಳು ಮಹಯ ಎಂದ
 ಮಹ ರಿೇತಿಮ ವಿಮೆ ಅನ / ಅಳಿಗಥ ಅಖತಮವಿದಥ
 ಅನ / ಅಳು ವಿಮೆ ಭಹಡಲ ಫಮಸಿದ ದಯ ವಿಯಖಳು ಭತ ು
 ಎಶ ಿ ಷಭಮದಯಥಗಥ
ವಿಯಖಳ್ಥಂದಯಥ ವಿಭಹ ವಿಶಮದ ಸಣಕಹಸಿನ ಭೌಲಮ ಭತ ು ಯಸ್ಹುವಿತ ವಿಮೆಗಥ ಹಥ ಂದಿಕಥ ಂಡಿಯ  ಎರ್ಹಾ
ಷಕಿಸಿೆತ್ತಖಳು.
a)

ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಅಹಮದ ಭೌಲಯಭಹನ

i. ವಿಮೆಗಹಯಯ

ಆಯೆು ಭಹಡಲ

ಅಕಹವ ಭಹಡಿಕಥ ಡ  ಉದಥದೇವದಿಂದ, ಅಹಮದ ವಿಶಮಕಥು

ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ಅಖತಮವಿಯ  ಎರ್ಹಾ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ದಗಿಸಿ ರಸಹಿನೆಮ ಪಹಭಯನಕು
ರಸಹಿಔನ ಭ ಲಔ ಬತ್ತಯ ಭಹಡಿಷಫೆೀಔಕ:
 ವಿಮೆ ನಿೇಡಲ ಪಿಕಥ ಳುಳುದಥ ಅಥವಹ ನಿಯಹಔರಿಷ ುದಥ ಭತ ು
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 ಅಹಮ ಸಿಾೇಕಹಯ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ದಯಖಳನ ನ ನಿಧಾರಿಷಲ , ಯಕ್ಷಣಥಮ ಅನ ಭತಿಗಥ ನಿೇಡರ್ಹದ
ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು ಶಯತ ಖ
ು ಳು
ವಿಮೆಗಥ ನಿೇಡಿದ ಅಹಮ ಸಿಾೇಔರಿಷಲ , ವಿಭಹ ಔಂನಿಗಥ ಉಮ ಔುವಹಗಿಯ  ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಯಸ್ಹುನಥ
ಪಹಮ್ಾ ಹಥ ಂದಿದಥ. ಅತಮಂತ ನಂಬಿಕಥಮ ತತಾ ಭತ ು ಷ ುವಿನ ಭಹಹಿತಿಮ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷ ವಿಕಥಮ ಔತಾಮ
ವಿಮೆ ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಭಾನಥ ಂದಿಗಥ ಆಯಂಬವಹಖ ತುವಥ.
ಭ ಲಷ ವಿ
ು ನ ಭಹಹಿತಿಮ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷ ವಿಕಥಮ ಔತಾಮ, ಹಲ್ಲಸಿಮ ಆಯಂಬವಹಖ  ಮೊದರ್ಥೇ
ಉದಬವಿಷ ತುದಥ, ಭತ ು ವಿಮೆಮ ಅಧಿಮ ದದಔ ು ಭತ ು ಂದದ ಕಥ ನಥಮ ತನಔೂ ಭ ಂದ ರಿಮ ತುದಥ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ವಿಮೆದಹಯ ಮೊೇಟಹರ್ ಕ್ಟಯೇಡಥ ಅಥವಹ ಔ ದ ಯಥ ಷವಹರಿ
ತಥ ಡಖ ುದಿಲಾವಥಂದ ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಭಾನಲ್ಲಾ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಸಿದದಯಥ, ಅನ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮ ದದಔ ು ಇಂತಸ
ವಿಶಮಖಳಲ್ಲಾ ಷಾತುಃ ತಥ ಡಖ ುದಿಲಾವಥಂದ

ಕಚಿತಡಿಷಫಥೇಔ . ಈ ಅಂವಖಳನ ನ ಆಧರಿಸಿ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ

ಸಿಾೇಔರಿಷ  ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ಇದ ವಹಷುವಹಂವವಹಗಿದಥ ಭತ ು ಅದಕಥು ಅನ ಖ ಣವಹಗಿ ಅಹಮದ ಫಥರ್ಥ ನಿಖದಿ
ಭಹಡ ುದ .
ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಪಹಭ ಾಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಹಥಷಯ , ರ್ಹಂಛನ, ವಿಳ್ಹಷ ಭತ ು
ಫಳಷ  ವಿಮೆಮ / ಉತನನದ ಖಾ / ರಿೇತಿಯಂದಿಗಥ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಭ ದಿಯಷಲಡ ತುವಥ. ಈ ನಿಟಿಿನಲ್ಲಾ
ಮಹುದಥೇ ಯಭಹಣಿತ ಷಾಯ  ಅಥವಹ ಅಬಹಮಷ ಇಲಾದಿದದಯ ಷಸ, ಯಸ್ಹುನಥ ಪಹಮಾನಲ್ಲಾ ಭ ದಿಯತ ಟಿಣಿ
ಸ್ಥೇರಿಷ ುದ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ವಹಡಿಕಥಮಹಗಿದಥ.

ಉದಹಸಯಣೆಖಳು
ಇಂತಸ ಟಿಣಿಖಳ ಕಥಲು ಉದಹಸಯಣಥಖಳು:
‗ಷ ುಖಳ ಅಹಮದ ಭೌಲಮಭಹನ ವಹಷುವಹಂವಖಳ 'ಫಹಿಯಂಖಡಿಷದಿಯ ವಿಕಥ, ತುದಹರಿಗಥಳ್ಥಮ  ಭಹಹಿತಿ
ನಿೇಡ ುದ , ಂಚನಥ ಅಥವಹ ವಿಮೆದಹಯನಿಂದ ಅಷಸಕಹಯ, ಬಿಡ ಖಡಥ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಯದ ದ
ಭಹಡ ತುದಥ‘.
‗ಔಂನಿ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಪಿಕಥ ಂಡ ೂಣಾ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಷ  ತನಔ ಔಂನಿ ಅಹಮದಲ್ಲಾಯಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ‘.

ರಸಹಿನೆ ಪಹಭಯನಲ್ಲಾ ಘ ೀಶಣೆ: ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಯಸ್ಹುನಥಮ ಕಥ ನಥಮಲ್ಲಾ ಯಸ್ಹುಔಯ
ಷಹಿ ಭಹಡಫಥೇಕಹದ ಘೀ ೇಶಣಥಮನ ನ ಸ್ಥೇರಿಷ ತಹುಯಥ. ಇದ ವಿಮೆದಹಯ ನಿಕಯವಹಗಿ ಪಹಮ್ಾ ಬತಿಾ ಭಹಡಲ ವಯಭ
ಡ ುದನ ನ ಭತ ು ಅದಯಲ್ಲಾ ನಿೇಡಿದ ಅಂವಖಳನ ನ ಅಥಾ ಭಹಡಿಕಥ ಂಡಿಯ ುದನ ನ ಖಹತಿಯಗಥ ಳಿಷ ತುದಥ, ಆದದರಿಂದ
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ಕಥಾೇಮ್ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಅಂವಖಳ ತು ನಿಯ ಣಥ ಕಹಯಣದಿಂದ ಭಿನಹನಭಿಹಯಮಖಳಿಗಥ ಮಹುದಥೇ ಅಕಹಷ
ಇಯ ುದಿಲಾ.
ಇದ

ಅತಮಂತ ನಂಬಿಕಥಮ ಯಭ ಕ ಭ ಲತತಾಕಥು ತ ುಕಥ ಟ ಿ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷ ತುದಥ ಭತ ು ವಿಮೆದಹಯನ

ಔಡಥಯಿಂದ ಎರ್ಹಾ ವಹಷುವಹಂವಖಳನ ನ ಫಹಿಯಂಖ ಡಿಷ ತುದಥ.
ಈ ಘೀ ೇಶಣಥ ಅತಮಂತ ನಂಬಿಕಥಮ ಸ್ಹಭಹನಮ ಕಹನ ನ ತತಾನ ನ ಅತಮಂತ ನಂಬಿಕಥಮ ಂದದ ಔತಾಮವಹಗಿ
ರಿತಿಾಷ ತುದಥ.

ಘ ೀಶಣೆಮ ರಭಹಣಿತ ಪಹರ್ಮಯ
IRDAI ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಮ ಘೀ ೇಶಣಥಮನ ನ ಯಭಹಣಿತ ಷಾಯ ದಲ್ಲಾ ಈ ಕಥಳಗಿನಂತಥ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದಥ:
1. ನನನ ಯವಹಗಿ ಭತ ು ವಿಮೆಗಹಗಿ ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದ ಎರ್ಹಾ ಮಕ್ಟುಖಳ ಯವಹಗಿ, ನಹನ ನಿೇಡಿದ ಮೆೇಲ್ಲನ
ಹಥೇಳಿಕಥಖಳು, ಉತುಯಖಳು ಭತ ು / ಅಥವಹ ವಿಯಖಳು ನನನ ಖಭನಕಥು ಫಂದಂತಥ ಎರ್ಹಾ ವಿಶಮಖಳು
ನಿಜವಹಗಿವಥ ಭತ ು ಷಂೂಣಾವಹಗಿವಥ ಭತ ು ನಹನ / ನಹು ಇತಯ ಮಕ್ಟುಖಳ ಯವಹಗಿ ಯಸ್ಹುಪಿಷಲ
ಅಧಿಕಹಯ ಹಥ ಂದಿಯ ತಥುೇವಥ.
2. ನಹನ ದಗಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಆಧಹಯ ನಿಮಾಷ ತುದಥ ಎಂದ ಅಥಾ, ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ
ಅಂಗಿೇಔೃತ ಳಂದದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭಂಡಳಿಗಥ ಳಟಿಿದಥ ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ವ ಲು
ೂಣಾವಹಗಿ ಷಂದಹಮವಹದ ನಂತಯ ಭಹತಯ ಜಹರಿಗಥ ಫಯ ುದ .
3. ನಹನ

/ ನಹು ಇನ ನ ಭ ಂದಥ ಉದಥ ಮೇಖದಲ್ಲಾ ಷಂಬವಿಷ  ಮಹುದಥೇ ಫದರ್ಹಣಥ ಅಥವಹ

ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ದಗಿಸಿದ ನಂತಯ ವಿಮೆದಹಯನ/ ಯಸ್ಹುಔನ ಜಿೇನದ ಸ್ಹಭಹನಮ ಆಯಥ ೇಖಮ ಆದಯಥ
ವಿಮೆ ಔಂನಿ ಅಹಮ ಸಿಾೇಕಹಯದ ತಯ ಷಂಔಾಕ್ಟುಂತ ಮೊದಲ ನಹನ / ನಹು ಫಯಥಮ  ಭ ಲಔ
ಷ ಚಿಷ ತಥುೇವಥ ಎಂದ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷ ತಥುೇವಥ.
4. ನಹನ / ನಹು ಮಹುದಥೇ ವಥೈದಮರಿಂದ / ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಆಷತಥಯಯಿಂದ ಭಹಹಿತಿ ಡಥಮಲ ಫಮಷ 
ಔಂನಿಗಥ ಅಥವಹ ಮಹುದಥೇ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಜಿೇನನ ನ ನಥ ೇಡಿಕಥ ಂಡ

ಫಫ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ

/

ಯಸ್ಹುಔ ಈಗಿನ ಅಥವಹ ಹಿಂದಿನ ಭಹಲ್ಲೇಔನಿಂದ ದಥೈಹಿಔ ಅಥವಹ ಮಹುದಥೇ ಭಹನಸಿಔ ಆಯಥ ೇಖಮ
ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯ  ವಿಮೆದಹಯ

/ ಯಸ್ಹುಔನ ಆಶ್ಹಾಷನಥ ಭತ ು ಮಹುದಥೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿಯಿಂದ

ಭಹಹಿತಿ ಡಥಮಲ ಜಿೇದ ಮೆೇರ್ಥ ಅಜಿಾ ವಿಮೆದಹಯ / ಯಸ್ಹುಔನ ಯಸ್ಹುನಥಮ ವಿಭಹ ಳಂದ
ಭತ ು / ಅಥವಹ ಕಥಾೇಮ್ ಇತಮಥಾ ಭಹಡ ುದಹಗಿ ನಹನ / ನಹು ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷ ತಥುೇವಥ ಭತ ು ಪಿಗಥ
ಷ ಚಿಷ ತಥುೇನಥ/ವಥ.
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5. ಯಸ್ಹುನಥಮ ಳಂದದ ಏಕಥೈಔ ಉದಥದೇವ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ದಹಕರ್ಥಖಳು ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ, ಯಸ್ಹುನಥಗಥ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಸಂಚಿಕಥ ಳುಳುದ ಭತ ು / ಅಥವಹ ಮಹುದಥೇ ಷಕಹಾರಿ ಭತ ು / ಅಥವಹ
ನಿಮಂತಯಣ

ಹಯಧಿಕಹಯದ

ಕಥಾೇಮ್

ಇತಮಥಾಗಥ ಳಿಷಲ

ಔಂನಿಗಥ

ನಹನ

/

ನಹು

ಅಧಿಕಹಯ

ನಿೇಡ ತಥುೇನಥ/ವಥ.
b)

ರಸಹಿನೆ ಪಹಭುಯ ರಶೆುಖಳ ಷಾಯ 

ಯಸ್ಹುನಥ ಪಹಭನಾಲ್ಲಾಯ  ಷಂಖಥಮ ಭತ ು ಯಶ್ಥನಖಳ ಷಾಯ  ವಿಮೆಮ ಖಾಕಥು ಷಂಫಂಧಟಿಂತಥ ಫದರ್ಹಖ ತು
ಹಥ ೇಖ ತುದಥ.
ವ್ೆೈಮಕ್ರಿಔ ಭಹಖಯಖಳಲ್ಲಾ ಆಯಥ ೇಖಮ, ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಭತ ು ಯಮಹಣ ವಿಮೆ, ಯಸ್ಹುನಥ ಪಹಮ್ಾ
ಭ ಂತಹದುಖಳನ ನ ಯಸ್ಹುಔನ ಆಯಥ ೇಖಮ, ಜಿೇನ ಭತ ು ಆಹಹಯ ಶ್ಥೈಲ್ಲ, ಮೊದರ್ಥೇ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ 
ಆಯಥ ೇಖಮ ರಿಸಿಥತಿಖಳು, ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಇತಿಹಹಷ, ಆನ ಂಶ್ಚಔ ಲಕ್ಷಣಖಳು, ಔಳ್ಥದ ವಿಮೆ ಅನ ಬ ಇತಹಮದಿ ಫಗಥೆ
ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಡಥಮಲ ವಿನಹಮಷಗಥ ಳಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
ರಸಹಿನೆಮ ಅಂವಖಳು
i. ರಸಹಿಔನ ೂಣಯ ಹೆಷಯಕ
ಯಸ್ಹುಔ ನಿಷ್ಂದಿಖಧವಹಗಿ ಷಾತುಃ ಖ ಯ ತಿಷಲ
ದಹಕಲ್ಲಷರ್ಹಗಿದಥ

ತಿಳಿಮ ುದ

ಸ್ಹಧಮವಹಖಫಥೇಔ . ಮಹಯಥ ಂದಿಗಥ ವಿಮೆಗಹಯಯ

ಭ ಕಮವಹಗಿದಥ,

ಹಲ್ಲಸಿ

ಅನ ಔ ಲತಥಖಳನ ನ

ವಿಮೆದಹಯ

ಂದ
ಭಹತಯ

ಡಥದ ಕಥ ಳುಳಂತಥ ಭಹಡ ುದ . ಕಥಲು ಯಔಯಣಖಳಲ್ಲಾ ಫಥೇಯಥ ಫಫಯ (ಸ್ಹವಿನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಕಹನ ನ
ಉತುಯಹಧಿಕಹರಿಮಂತಸ)

ಫಥೇಯಥ ಫಫಯ

ಅಹಮದ

ವಿಮೆ

ಭಹಡಿದ

ಆಷಕ್ಟುಮನ ನ

ಹಥ ಂದಫಸ ದಹದ

ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಖ ಯ ತನ ನ ಸ್ಹಥಪಿಷ ುದ ಭ ಕಮವಹಗಿದಥ ಭತ ು ಕಥಾೇಮ್ ನ ನ ಭಹಡರ್ಥೇ ಫಥೇಔ .
ii. ರಸಹಿಔನ ವಿಳಹಷ ಭತಕಿ ವಿಳಹಷದ ವಿಯಖಳು
ಮೆೇರ್ಥ

ತಿಳಿಸಿದ ಕಹಯಣಖಳು

ಯಸ್ಹುಔಯ ವಿಳ್ಹಷ

ಭತ ು

ಷಂಔಾ

ವಿಯಖಳನ ನ

ಷಂಖಯಹಿಷ ಲ್ಲಾ

ಅನಾಮವಹಖ ತುವಥ.
iii. ರಸಹಿಔನ ೃತ್ತಿ, ಉದೆ ಯೀಖ ಅಥವ್ಹ ಯಹಹಯ
ಕಥಲು ಆಯಥ ೇಖಮ ಭತ ು ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ವಿಮೆಮ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ಅಯ ಅಹಮದಲ್ಲಾ ಷ ು ಷಾಬಹ
ತಥ ೇರಿಷಫಸ ದಹದದರಿಂದ ಯಸ್ಹುಔಯ ೃತಿು, ಉದಥ ಮೇಖ ಅಥವಹ ಮಹಹಯ ಹಯಭ ಕಮತಥಮನ ನ ಹಥ ಂದಿವಥ.
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ಉದಹಸಯಣೆ
ಆಗಹಖ ತನನ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಆಹಹಯ ನಿೇಡಲ ಹಥಚಿಚನ ವಥೇಖದಲ್ಲಾ ಮೊೇಟಹರ್ ಫಥೈಕ್ ಮೆೇರ್ಥ ಯಮಹಣ ಭಹಡ  ಪಹರ್ಸಿ ಫ್ತಡ್
ಯಥಸ್ಥ ಿೇಯಥಂಟೆಳ ಫಫ ವಿತಯಣಹ ಭನ ಶಮನಿಗಥ, ಅದಥೇ ಯಥಸ್ಥ ಿೇಯಥಂಟನ ಫಫ ಅಕೌಂಟಥಂಟಿೆಂತ ಅಘಾತಖಳಿಗಥ ಈಡಹಖ  ಷಂಬ
ಹಥಚಹಚಗಿಯ ತುದಥ.

iv. ವಿಯಖಳು ಭತಕಿ ವಿಮೆಮ ಷಕಿವಿಶಮದ ಖಕಯಕತಕ
ವಿಮೆಗಹಗಿ ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದ ವಿಶಮನ ನ ಯಸ್ಹುಔಯ ಷಶಿವಹಗಿ ತಿಳಿಷ  ಅಖತಮವಿದಥ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಈ ಕಥಳಗಿನ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಯಸ್ಹುಔಯ ತಿಳಿಷ  ಅಖತಮವಿದಥ:
i.

ಷಭ ದಯದಹಚಥಮ ಯವಹಷ ಅಥವಹ (ಮಹರಿಂದ, ಮಹವಹಖ, ಮಹ ದಥೇವಕಥು, ಮಹ ಉದಥದೇವಕಹುಗಿ)

ii. ಯಔಯಣನ ನ ಅಲಂಬಿಸಿ ಮಕ್ಟುಮ ಆಯಥ ೇಖಮ ಇತಹಮದಿ (ಮಕ್ಟುಮ ಹಥಷಯ , ವಿಳ್ಹಷ ಭತ ು ಖ ಯ ತಿಷ ವಿಕಥ)
v. ವಿಭಹ ಮತಿ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಫಹಧಮತಥಮ ಮತಿಮನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ ಭತ ು ಇದನ ನ ಎರ್ಹಾ
ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಮ್ಾ ಖಳಲ್ಲಾ ಷ ಚಿಸಿಯಫಥೇಔ .

ಉದಹಸಯಣೆ
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಇದ

ಆಷತಥಯಮ ಚಿಕ್ಟತಥ್ ವಥಚಚ ಆಗಿಯಫಸ ದ , ಹಯಣಹಹನಿಮಹದಹಖ, ಂದ

ಕಹಲ

ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಂಡಹಖ, ಅಥವಹ ದೃಷ್ಟ್ಿ ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಂಡಹಖ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತದ ಂದ ನಿಶ್ಚಚತ ಯಭಹಣದ ವಿಮೆಯಿಯಫಸ ದ ,

vi. ಮದಲ್ಲನ ಭತಕಿ ರಷಕಿತ ವಿಮೆ
ಯಸ್ಹುಔಯ ತಭಭ ಹಿಂದಿನ ವಿಭಹ ವಿಯಖಳನ ನ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ತಿಳಿಷ  ಅಖತಮವಿದಥ. ಇದ ತಭಭ ವಿಭಹ
ಇತಿಹಹಷನ ನ ತಿಳಿದ ಕಥ ಳುಳುದಹಗಿದಥ. ಕಥಲು ಭಹಯ ಔಟಥಿಖಳಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಯಸಷಮವಹಗಿ ವಿಮೆದಹಯಯ ಫಗಥೆ
ಭಹಹಿತಿ ಸಂಚಿಕಥ ಳುಳ ಮಸ್ಥಥಖಳು ಇವಥ.
ಮಹುದಥೇ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಅಯ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ನಿಯಹಔರಿಸಿದ ಔ ರಿತ , ಹಥೇರಿದ ವಿಶ್ಥೇಶ ರಿಸಿಥತಿಖಳು,
ನವಿೇಔಯಣದ ವಥೇಳ್ಥ ಹಥಚಚಳಗಥ ಂಡ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅಥವಹ ನವಿೇಔರಿಷಲ ನಿಯಹಔರಿಸಿದ ಅಥವಹ ಯದಹದದ ಹಲ್ಲಸಿಮ
ಫಗಥೆಮ ಯಸ್ಹುಔನ ತಿಳಿಷ  ಅಖತಮವಿದಥ.
ವಿಮೆಗಹಯಯ ಹಥಷಯ ಖಳು ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ಮಹುದಥೇ ವಿಮೆಗಹಯಯಥ ಂದಿಗಥ ಯಷ ುತ ವಿಭಹ ಔ ರಿತ ವಿಯಖಳನ ನ
ವಿಷೃತವಹಗಿ ಫಹಿಯಂಖ ಡಿಷ  ಅಖತಮವಿದಥ. ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ ಆಸಿು ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ವಿಮೆದಹಯ ಂದಕ್ಟುಂತ ಹಥಚ ಚ
ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ

ಭತ ು ನಶಿ ಷಂಬವಿಸಿದಲ್ಲಾ, ಂದಕ್ಟುಂತ ಹಥಚ ಚ

ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಕಥಾೇಮ್ ಡಥಮ ತಹುನಥ. ಈ ಭಹಹಿತಿ ಕಥ ಡ ಗಥ ತತಾದ ಮೆೇರ್ಥ ಅನಾಯಿಸಿ ಯಕ್ಷಣಥ ಡಥದಿಯ ುದನ ನ
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ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳುಳ

ಅಖತಮವಿದಥ

ಭತ ು

೦ದಥೇ

ರಿೇತಿಮ

ಅಹಮಕಹುಗಿ

ಅನಥೇಔ

ವಿಭಹ

ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಯ ುದರಿಂದ ಖಳಿಕಥ / ರ್ಹಬ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
ಇದಲಾದಥ, ಅದಥೇ ವಿಮೆದಹಯ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡ ಇತಯ PA ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿ ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ ಅಲಂಬಿಸಿ, ವಥೈಮಕ್ಟುಔ
ಅಘಾತ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಹಮಪಿುಮ ಯಭಹಣನ ನ (ವಿಭಹ ಮೊತು) ನಿಫಾಂಧಿಷಲ ಫಮಷ ತಹುನಥ.
vii. ನಶಿದ ಅನಕಬ
ಯಸ್ಹುಔನ ವಿಭಹ ಭಹಡಿಯಲ್ಲ ಅಥವಹ ಇಲಾದಿಯಲ್ಲ, ಅನ / ಅಳು ಅನ ಬವಿಸಿದ ಎರ್ಹಾ ನಶಿಖಳ ಷಂೂಣಾ
ವಿಯಖಳನ ನ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷಲ ಕಥೇಳರ್ಹಖ ತುದಥ. ಇದ ವಿಮೆಗಹಯರಿಖ ವಿಮೆಮ ಷ ುಸಿಥತಿ ಭತ ು ಈ ಹಿಂದಥ ವಿಮೆದಹಯ
ಹಥೇಗಥ ಅಹಮ ನಿಾಹಿಷ ತಿುದದ ಎಂಫ ದಯ ಫಗಥೆ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ನಿೇಡ ತುದಥ. ಇಂತಸ ಉತುಯಖಳಿಂದ
ಂದದಹಯಯ ಅಹಮನ ನ ಚಥನಹನಗಿ ಅಥಾ ಭಹಡಿಕಥ ಳುಳತಹುಯಥ ಭತ ು ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಥ ನಡಥಷಲ
ಅಥವಹ ಹಥಚಿಚನ ವಿಯಖಳನ ನ ಷಂಖಯಹಿಷಲ ನಿಧಾರಿಷಫಸ ದ .
viii. ವಿಭದಹಯಯ ಘ ೀಶಣೆ
ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಭನಾ ಉದಥದೇವ ವಿಭಹದಹಯರಿಗಥ ಎರ್ಹಾ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ದಗಿಷ ುದ , ಉತಿಯಖಳು
ನಿಜವ್ಹಗವ್ೆ ಭತಕಿ ನಿಕಯವ್ಹಗವ್ೆ ಭತಕಿ ಪಹರ್ಮಯ ವಿಭಹ ್ಂದದ ಆಧಹಯವ್ೆಂದಕ ಪ್ಪ್ಗೆ ಷ ಚಿಷಕ
ವಿಮೆದಹಯ ಭಹಡಿದ ಘ ೀಶಣೆಮನಕು ಪಹಮ್ಾ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ. ಮಹುದಥೇ ತು ಉತುಯ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ಂದ
ತಪಿಷಲ ಸಔುನ ನ ನಿೇಡ ತುದಥ. ಎರ್ಹಾ ಯಸ್ಹುನಥ ಪಹಭ ಾಖಳಿಗಥ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿಯ  ಇತಯ ವಿಬಹಖಖಳು ಷಹ,
ದಿನಹಂಔ ಭತಕಿ ಕೆಲು ಷಂದಬಯಖಳಲ್ಲಾ, ಏಜೆಂಟ್ ಶ್ಚಪಹಯಸಿಗಥ ಷಂಫಂಧ ಔಲ್ಲಷ ತುವಥ.
ix. ಯಸ್ಹುನಥ ಪಹಭಾನ ನ ಫಳಷದಿದಹದಖ, ವಿಮೆಗಹಯ ಡಥದ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಭೌಖಿಔವಹಗಿ ಅಥವಹ ಲ್ಲಖಿತವಹಗಿ
ದಹಕಲ್ಲಸಿಕಥ ಳಳಫಥೇಔ ಭತ ು ಅದನ ನ ಯಸ್ಹುಔನಥ ಂದಿಗಥ 15 ದಿನಖಳ ಅಧಿಯಳಗಥ ಖಹತಿಯಡಿಷಫಥೇಔ
ಅದಯ ಜಥ ತಥಗಥ ಭತ ು ಆ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾಯ  ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಟ ಿಖ ಡಿಷಫಥೇಔ . ಅಲ್ಲಾ ನಂತಯ ವಿಮೆಗಹಯಯ
ಯಸ್ಹುನಥಮ ಮಹುದಥೇ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷ ುದಿಲಾ ಎಂದ ನಿವಚಮೂಾಔವಹಗಿ ಹಥೇಳುತಹುನಥ
ಅಥವಹ, ಂದ ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡ ುದಕಥು ಮಹುದಥೇ ವಿಶಮ ಷ ವಿ
ು ನ ಮೆೇರ್ಥ ತು ಖಯಹಿಕಥ ಅಥವಹ ತು ಭಹಹಿತಿ,
ವಿಮೆಗಹಯಯ ಮೆೇರ್ಥ ಹಥ ಯಥ ಬಿೇಳುತುದಥ ಎಂದ ಸ್ಹಬಿೇತ ಡಿಷ ುದ .
ಎಜೆಂಟ್ ಪಹಲ್ೆ ೀ ಅಪ್ ಭ ಲಔ ಭೌಖಿಔವ್ಹಗಮ

ಸಿಾೀಔರಿಸಿದ ನೆನಪ್ಪಡಫೆೀಕಹದ ಎಲ್ಹಾ ಭಹಹತ್ತಮನಕು

ವಿಭಹ ಔಂನಿಮಕ ದಹಕಲ್ಲಷಕ ಔತಯಯನಕು ಹೆ ಂದಿದೆ ಎಂದಥಾ.

ಯಭ ಕ
ಕಥಳಗಥ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಭನಾ ಕಥಲು ವಿಯಖಳನ ನ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದಥ:
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1. ಯಸ್ಹುನಥ ಪಹಮ್ಾ ಯಕ್ಷಣಥ ವಿಯಖಳು, ವಹಮಪಿು, ಫಹಿಶುಯಣಥಖಳು, ನಿಫಂಧನಥಖಳು ಇತಹಮದಿ ನಿೇಡ  ಂದ
ಹಯಸ್ಥಔಿರ್ಸ ನ ನ ಟ ಿಖ ಡಿಷ ತುದಥ. ಹಯಸ್ಥಔಿರ್ಸ ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಮ್ಾ ಬಹಖವಹಗಿಯ ುದರಿಂದ,
ಯಸ್ಹುಔನ ವಿಶಮಖಳನ ನ ಖಭನಿಸಿದ ನಂತಯ ಷಹಿ ಭಹಡಫಥೇಔ .
2. ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಮ್ಾ ಹಥಷಯ , ವಿಳ್ಹಷ, ಉದಥ ಮೇಖ, ಜನಭ ದಿನಹಂಔ, ಲ್ಲಂಖ, ಭತ ು ಯಸ್ಹುಔಯ ಜಥ ತಥ
ಯತಿ ವಿಭಹದಹಯನ ಷಂಫಂಧದ, ಷಯಹಷರಿ ಭಹಸಿಔ ಆದಹಮ ಭತ ು ಆದಹಮ ತಥರಿಗಥ ಹಮನ್ ನಂ, ವಥೈದಮಯ
ಹಥಷಯ ಭತ ು ವಿಳ್ಹಷ, ಅಯ ವಿದಹಮಸಾತಥಖಳು ಭತ ು ನಥ ೇಂದಣಿ ಷಂಖಥಮಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ
ಷಂಖಯಹಿಷ ತುದಥ. ಇತಿುೇಚಿನ ದಿನಖಳಲ್ಲಾ ನಥೇಯವಹಗಿ ಫಹಮಂಕ್ ಗಹಾಣಥ ಭ ಲಔ ಕಥಾೇಮ್ ಸಣದ ಹತಿ
ಭಹಡಲ ವಿಭಹದಹಯನ ಫಹಮಂಕ್ ವಿಯಖಳನ ನ ಷಂಖಯಹಿಸಿರ್ಹಖ ುದ .
3. ಜಥ ತಥಗಥ, ವಿಭಹದಹಯ ಮಕ್ಟುಮ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಸಿಥತಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಯಶ್ಥನಖಳು ಇವಥ. ಪಹಭನಾಲ್ಲಾಮ ಈ
ವಿಯವಹದ ಯಶ್ಥನಖಳು ಔಳ್ಥದ ಕಥಾೇಮ್ ಅನ ಬದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇಲ್ಲನದಹದಗಿವಥ ಭತ ು ಅಹಮದ ಷರಿಮಹದ
ವಿಮೆ ಳಂದ ಸ್ಹಧಿಷಲ ಇವಥ.
4. ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ವಿಮೆದಹಯ ಪಹಮ್ಾ ನಲ್ಲಾ ನಭ ದಿಸಿದ ಮಹುದಥೇ ಯಥ ೇಖಖಳನ ನ ಅನ ಬವಿಸಿದದಯಥ ೂಣಾ
ವಿಯಖಳನ ನ ತಿಳಿಷ  ಅಖತಮವಿದಥ.
5. ಇದಲಾದಥ, ಮಹುದಥೇ ಅನ ಬವಿಸಿದ ಕಹಯಿರ್ಥ ಅಥವಹ ಯಥ ೇಖ ಅಥವಹ ಅನ ಬವಿಸಿದ ಅಘಾತದ
ವಿಯಖಳನ ನ ಕಥಳಗಿನಂತಥ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ:
a. ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ ರಿೇತಿ / ಗಹಮ ಭತ ು ಚಿಕ್ಟತಥ್
b. ಮೊದಲ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ದಿನಹಂಔ
c. ಚಿಕ್ಟತಥ್ ನಿೇಡ ತಿುಯ  ವಥೈದಮಯ ಹಥಷಯ ಭತ ು ವಿಳ್ಹಷ
d. ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಚಥೇತರಿಸಿಕಥ ಂಡ ಅಥವಹ
6. ವಿಮೆದಹಯಯ

ಮಹುದಥೇ

ಹಥಚ ಚರಿ

ಷಂಖತಿಖಳನ ನ

ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ

ಫಹಿಯಂಖಡಿಷ ುದ

ಅತಮಖತಮವಹಗಿಯ ತುದಥ ಭತ ು ಅನಿಗಥ ಮಹುದಥೇ ಧನಹತಭಔ ಅಸಿುತಾದ ಅರಿವಿದದಯಥ ಅಥವಹ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ
ಅಖತಮವಿಯ  ಮಹುದಥೇ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಅಥವಹ ಗಹಮ.
7. ಪಹಮ್ಾ ಹಿಂದಿನ ವಿಮೆ ಭತ ು ಇತಯ ಮಹುದಥೇ ವಿಮೆಗಹಯಯಥ ಂದಿಗಥ ಹಿಂದಿನ ಭತ ು ಹಥಚಿಚನ ಯಷ ುತ ವಿಮೆಗಥ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಯಶ್ಥನಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ.
8. ಯಸ್ಹುಔರಿಂದ ಷಹಿಮಹದ ಘೀ ೇಶಣಥಮ ವಿಶ್ಥೇಶ ಲಕ್ಷಣಖಳನ ನ ಖಭನಿಷಫಥೇಔ .
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9. ವಿಮೆದಹಯಯ ಮಹುದಥೇ ಆಷತಥಯಯಿಂದ / ವಥೈದಮರಿಂದ ಅನಿಗಥ ಮಹುದಥೇ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ನಥ ೇಡಿದ ಅಥವಹ
ತನನ ದಥೈಹಿಔ ಅಥವಹ ಭಹನಸಿಔ ಆಯಥ ೇಖಮದ ಮೆೇರ್ಥ ರಿಣಹಭ ಬಿೇರಿದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ
ಡಥಮಲ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ಪಿಗಥ ಭತ ು ಅಧಿಕಹಯ ನಿೇಡ ತಹುನಥ.
10. ವಿಮೆದಹಯ ಪಹಭನಾ ಬಹಖವಹಗಿ ಯ ಪಿತವಹದ ವಿಯಣ ತಯ ಒದಿಯ ುದನ ನ ಕಚಿತಡಿಷ ತಹುನಥ ಭತ ು
ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು ಶಯತ ುಖಳನ ನ ಪಿಕಥ ಳಳಲ ಷಭಭತಿಷ ತಹುನಥ.
11. ಸ್ಹಭಹನಮ ಬಯಸ್ಥ ಔ ರಿತಹಗಿ ಹಥೇಳಿಕಥಖಳ ಷತಮ ಭತ ು ಂದದ ಆಧಹಯವಹಗಿ ಯಸ್ಹುನಥ ಪಹಭ ನನಾ
ಘೀ ೇಶಣಥಖಳು ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುವಥ.
ವ್ೆೈದಯಕ್ರೀಮ ರಶಹುಳಿ
ಯಸ್ಹುನಥ ಪಹಭನಾಲ್ಲಾ ಯತಿಔ ಲ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಇತಿಹಹಷದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ವಿಮೆದಹಯಯ ಭಧ ಮೆೇಸ, ಅಧಿಔ
ಯಔುದಥ ತುಡ, ಎದಥ ನಥ ೇು ಅಥವಹ ರಿಧಭನಿಮ ಕಥ ಯತಥ ಅಥವಹ ಭಯೇಕಹಡಿಾಮಲ್ ಇನಹಪಕ್ಷಾನ್ ಕಹಯಿರ್ಥಖಳಿಗಥ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವಿಯವಹದ ಯಶ್ಹನಳಿಖಳನ ನ ೂಣಾಗಥ ಳಿಷಫಥೇಔ .
ಇು ಷಲಹಹ ವಥೈದಮನಿಂದ ೂಣ೯ಗಥ ಂಡ ಪಹಮ್ಾ ಭ ಲಔ ಷಭಥಾನಥ ಡಥದಿಯಫಥೇಔ . ಅಭಿಹಯಮ, ಸಿಾೇಕಹಯ,
ಫಹಿಷಹುಯ

ಇತಹಮದಿ

ಆಧರಿಸಿ

ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖ ುದ ,

ಈ ಪಹಮ್ಾನ ನ

ಔಂನಿಮ ಷಮೇತಿ

ವಥೈದಮರಿಂದ

ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷರ್ಹಖ ುದ .
IRDAI ಅಖತಮವಥಂದ ನಭ ದಿಸಿದ ಆ ಯಸ್ಹುನಥ ಪಹಭನಾ ಯತಿ ಭತ ು ಅದಯ ಸ್ಥೇಾಡಥಖಳನ ನ ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕರ್ಥ ಗಥ
ಲಖತಿುಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ಅದನಥನೇ ವಿಮೆದಹಯಯ ದಹಕರ್ಥಖಳಿಗಹಗಿ ಔಳುಹಿಷಫಥೇಔ .
2. ಭಧಯತ್ತಯಖಳ ಹತರ
ಭಧಮತಿಾಖಳು ಎಯಡ ಕ್ಷಖಳು ಅಂದಯಥ ವಿಮೆದಹಯ ಭತ ು ವಿಮೆಗಹಯ ಔಡಥಗಥ ಜವಹಫಹದರಿ ಹಥ ಂದಿದಹದಯಥ.
ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಭತ ು ವಿಮೆದಹಯಯ ನಡ ವಥ ಭಧಮತಿಾಮಂತಥ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷ  ಫಫ ಏಜಥಂಟ್ ಅಥವಹ ದರ್ಹಾಳಿ
ಭತ ು

ಅಹಮದ

ಫಗಥಗಿನ

ಎರ್ಹಾ

ಭಹಹಿತಿಮನ ನ

ವಿಮೆದಹಯ

ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ

ದಗಿಸಿಯ ುದನ ನ

ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳುಳ ಜವಹಫಹದರಿಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದಹದನಥ.
IRDAI ನಿಫಂಧನಥ ಭಧಮತಿಾಗಥ ಗಹಯಸಔಯ ಔ ರಿತಹದ ಜವಹಫಹದರಿಮನ ನ ದಗಿಷ ತುದಥ.

ರಭಕಕ
ಗಹರಸಔನಿಗೆ (ಔಕ್ಷಿಗಹಯ) ಷಂಫಂಧಟಿಂತೆ ಭಧಯತ್ತಯಮ ಔತಯಯ
IRDAI ನಿಫಂಧನಥ, ವಿಮೆಗಹಯಯ ಅಥವಹ ಅದಯ ಏಜಥಂಟ್ ಅಥವಹ ಇತಯ ಭಧಮತಿಾಖಳು ಗಹಯಸಔನಿಗಥ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಂದ ಯಸ್ಹುಪಿತ ಯಕ್ಷಣಥಮ ಎರ್ಹಾ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ನಿೇಡಫಥೇಕಹಗಿದಥ "ಎಂದ ಹಥೇಳುತುದಥ ಅನ
ಅಥ ಅಳ ಹಿತಹಷಕ್ಟುಗಥ ಅನ ಖ ಣವಹಗಿ ಅತ ಮತುಭ ಯಕ್ಷಣಥ ನಿಧಾರಿಷ  ಅಧಿಕಹಯನ ನ ಗಹಯಸಔನಿಗಥ ಕಥ ಡ ತುದಥ
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ಫಫ ಗಹಯಸಔ, ವಿಮೆಗಹಯ ಅಥವಹ ಅಯ ಏಜಥಂಟ್ ಅಥವಹ ವಿಭಹ ಭಧಮತಿಾಮ ಷಲಹಥಮ ಮೆೇರ್ಥ
ಅಲಂಬಿತವಹದಹಖ, ಅಂತಸ ಮಕ್ಟು ನಹಮಮಮ ತ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಗಹಯಸಔನಿಗಥ ಷಲಹಥ ನಿೇಡಫಥೇಔ .
ಮಹುದಥ ೇ ಕಹಯಣಕಥು, ಯಸ್ಹುನಥ ಭತ ು ಇತಯ ಷಂಫಂಧಿತ ದಹಕರ್ಥ ತಯಖಳನ ನ ಗಹಯಸಔಯ ಬತಿಾ ಭಹಡದಿದಹದಖ,
ಯಭಹಣ ತಯನ ನ ಗಹಯಸಔನಿಂದ ಯಸ್ಹುನಥ ಪಹಭನಾ ಕಥ ನಥಮಲ್ಲಾ ಟ ಿಖ ಡಿಷಫಸ ದ , ಳ್ಹಂವಖಳ ಪಹಮ್ಾ
ಭತ ು ದಹಕರ್ಥಖಳನ ನ ವಿಶಮಖಳನ ನ ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಅನಿಗಥ ವಿರಿಷರ್ಹಖ ುದ ಭತ ು ಅನ ಯಸ್ಹುಪಿತ
ಖ ತಿುಗಥಮ ಹಯಭ ಕಮತಥಮನ ನ ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಅಥಾ ಭಹಡಿಕಥ ಂಡಿಯ ತಹುನಥ.

B. ರಸಹಿನೆಮ ಅಂಗೀಕಹಯ (ವಿಭಹ ಳ್ಂದ)
ಂದ ೂಣಾಗಥ ಂಡ ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಮ್ಾ ವಿಸ್ಹುಯವಹಗಿ ಕಥಳಗಿನ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ನಿೇಡ ುದನ ನ ಔಂಡಿದಥದೇವಥ:
 ವಿಮೆದಹಯನ ವಿಯಖಳು
 ಷ ುವಿಶಮದ ವಿಯಖಳು
 ಅಖತಮವಿಯ  ಯಕ್ಷಣಥಮ ಯಕಹಯಖಳು
 ಧನಹತಭಔ ಭತ ು ಋಣಹತಭಔ ಎಯಡ ಬೌತಿಔ ಲಕ್ಷಣಖಳ ವಿಯಖಳು
 ವಿಮೆ ಭತ ು ನಶಿದ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಹಷ
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಯಸ್ಹುನಥಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ವಿಮೆಗಹಯಯ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಹಯಸಔನನ ನ ಉದಹ: 45 ಶಾ ಮಸಿ್ನ
ಮೆೇಲ್ಲನಯ ವಥೈದಮರಿಗಥ ಭತ ು / ಅಥವಹ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಥಗಹಗಿ ಷಸ ಉರ್ಥಾೇಖಿಷಫಸ ದ . ಯಸ್ಹುನಥಮಲ್ಲಾ
ಲಬಮವಿಯ  ಭಹಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ, ಭತ ು ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಥಮನ ನ ಷಲಹಥ ಭಹಡಿದಲ್ಲಾ, ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಯದಿ ಭತ ು
ವಥೈದಮಯ ಶ್ಚಪಹಯಸಿನ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ವಿಮೆಗಹಯಯ ನಿಧಹಾಯ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳತಹುಯಥ. ಕಥಲವೊಮೆಭ, ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ
ಇತಿಹಹಷ ತೃಪಿುದಹಮಔವಹಗಿಯದಿದದಲ್ಲ,ಾ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಕಥಾೈಂಟಿಂದ ಹಥಚಿಚನ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಡಥಮಲ

ಹಥಚ ಚರಿ

ಯಶ್ಹನಳಿಮ ಅಖತಮೂ ಇದಥ. ನಂತಯ ವಿಮೆಗಹಯ ಅಹಮಕಹರಿ ಅಂವಕಥು ಅನಾಯಿಸಿದ ದಯದ ಫಗಥೆ ನಿಧಾರಿಷ ತಹುನಥ
ಭತ ು ಅನಥೇಔ ಅಂವಖಳನ ನ ಆಧರಿಸಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ರ್ಥಕಹುಚಹಯ ಭಹಡ ತಹುನಥ, ನಂತಯ ಅದನ ನ ವಿಮೆದಹಯನಿಗಥ
ತಲ ಪಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಯಸ್ಹುನಥಖಳನ ನ ವಿಮೆಗಹಯಯ

ವಥೇಖವಹಗಿ ಭತ ು ದಕ್ಷತಥಯಿಂದ ಯಕ್ಟಯಯೆಗಥ ಳಿಷ ತಹುಯಥ ಭತ ು ಅದಯ ಎರ್ಹಾ

ನಿಧಹಾಯಖಳನ ನ ಂದ ಯೇಖಮವಹದ ಅಧಿಮ ಳಗಥ ಫಯಥಮ  ಭ ಲಔ ತಿಳಿಷಫಸ ದ .
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ವಿಭಹ ಳ್ಂದ ಭತಕಿ ರಸಹಿನೆಖಳ ರಕ್ರರಯೆ ಫಗೆೊ ಟ್ಣಿ
IRDAI ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳ ಯಕಹಯ, ವಿಮೆಗಹಯಯ 15 ದಿನಖಳ ಳಗಥ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಯಕ್ಟಯಯೆಗಥ ಳಿಷಫಥೇಔ . ಏಜಥಂಟ್ ಈ
ಷಭಮಹಧಿಮನ ನ ಖಭನಿಷಫಥೇಔ , ವಿಮೆದಹಯ / ನಿರಿೇಕ್ಷಥಯಂದಿಗಥ ಭತ ು ಗಹಯಸಔ ಸ್ಥೇವಥಮ ಅಖತಮವಿದಹದಖ ಷಂಔಾ
ಆಂತರಿಔವಹಗಿ ಅನ ಷರಿಷಫಥೇಔ . ಯಸ್ಹುನಥಮ ರಿಶ್ಚೇಲನಥ ಭತ ು ಪಿಗಥಮನ ನ ನಿಧಾರಿಷ  ಈ ಷಂೂಣಾ ಯಕ್ಟಯಯೆಮನ ನ
ವಿಭಹ ಳಂದ ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.

ನಿಭಮನಕು ನಿೀವ್ೆೀ ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 1

ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳ ಯಕಹಯ, ವಿಭಹ ಔಂನಿ __________ ಳಗಥ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಯಕ್ಟಯಯೆಗಥ ಳಿಷಫಥೇಔ .
I. 7 ದಿನಖಳು
II. 15 ದಿನಖಳು
III. 30 ದಿನಖಳು
IV. 45 ದಿನಖಳು

C. ಹರಸೆ್ಔಿರ್ಸ
ಹರಸೆ್ಔಿರ್ಸ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಅಥವ್ಹ ಅದಯ ಯವ್ಹಗ ವಿಮೆಮ ನಿರಿೀಕ್ಷಿತ ಕರಿೀದಿದಹಯರಿಗೆ ಬಿಡಕಖಡೆ ಭಹಡಿದ
ಂದಕ ದಹಕಲ್ೆಮಹಗದೆ. ಇದಕ ಸಹಭಹನಯವ್ಹಗ ಂದಕ ಕ್ರಯಕ ುಸಿಿಕೆ ಅಥವ್ಹ ಔಯತರ ಯ ದಲ್ಲಾದೆ ಭತಕಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಿತ
ಕರಿೀದಿದಹಯರಿಗೆ ಉತ್ನುನಕು ರಿಚಯ್ದಷಕ ಉದೆಿೀವನಕು ಹೆ ಂದಿದೆ. ಹರಸೆ್ಔಿರ್ಸ ವಿತಯಣೆ ವಿಭಹ ಕಹಯ್ದದೆ,
1938 ಹಹಖ

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಹತಹಷಕ್ರಿ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿಫಂಧನೆಖಳು 2002 ಭತಕಿ ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಭಹ ನಿಫಂಧನೆಖಳು

IRDAI 2013 ನಿಯಹಷಲ್ಡಕತಿದೆ.
ಮಹುದೆೀ ವಿಭಹ ಉತ್ನುದ ಹರಸೆ್ಔಿರ್ಸ ರಯೀಜನಖಳ ವ್ಹಯಪ್ಪಿಮನಕು ಷ್ಶಿವ್ಹಗ ನಭ ದಿಷಫೆೀಔಕ, ವಿಭಹ
ಯಕ್ಷಣೆಮ ವ್ಹಯಪ್ಪಿ ಭತಕಿ ಷ್ಶಿ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಖ್ಹತರಿ ಔಯಹಯಕಖಳು, ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಆಕ್ಷೆೀಣೆಖಳು ಭತಕಿ
ಶಯತಕಿಖಳನಕು ವಿರಿಷಫೆೀಔಕ.
ಉತ್ನುದ (ಸೆೀರಿಸಿದ ಯಕ್ಷಣೆ ಎಂದಕ ಔಯೆಮಲ್ಹಖಕ) ಮೆೀಲ್ಲನ ಅನಕಭತ್ತಷಲ್ಹದ ಯೆೈಡರ್ಸಯ ಖಳನಕು ಷ್ಶಿವ್ಹಗ
ತಭಮ ರಯೀಜನಖಳ ವ್ಹಯಪ್ಪಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆೀಳಫೆೀಕಹಖಕತಿದೆ. ಅಲಾದೆ, ಪ್ಪರೀಮಿಮಂಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಹಾ
ಯೆೈಡರ್ಸಯ ಟಹಿಗ ಭಕಕಯ ಉತ್ನುದ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ 30% ಮಿೀಯಫಹಯದಕ.
ಂದಕ ಹರಸೆ್ಔಿರ್ಸ ಫಹಯಂಖಡಿಷಫೆೀಕಹದ ಇತಯ ರಭಕಕ ಭಹಹತ್ತ ಇುಖಳನಕು ಷಸ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ:
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1. ವಿವಿಧ ಯೀಖಯದ ಅಥವ್ಹ ವಿವಿಧ ಮಸಿ್ನ ರವ್ೆೀವದ ಮಹುದೆೀ ಯಕ್ಷಣೆಖಳು ಭತಕಿ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂನ
ಯತಹಯಷಖಳು
2. ಹಲ್ಲಸಿ ನವಿೀಔಯಣದ ನಿಮಭಖಳು
3. ಕೆಲು ಷಂದಬಯಖಳಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿ ಯದಿತ್ತಗೆ ನಿಮಭಖಳು
4. ವಿವಿಧ ಷನಿುವ್ೆೀವಖಳಲ್ಲಾ ಅನಾಮವ್ಹಖಕ ಮಹುದೆೀ ರಿಮಹಯ್ದತ್ತಖಳು ಅಥವ್ಹ ಲ್ೆ ೀಡ್ ವಿಯಖಳು
5. ಪಿಯೇಮಮಂ ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಮಭಖಳ ಮಹುದಥೇ ರಿಶುಯಣಥ ಅಥವಹ ಫದರ್ಹಣಥಮ ಸ್ಹಧಮತಥ
6. ಮಹುದೆೀ ಉತೆಿೀಜನಖಳು ಆಯಂಭಿಔ ರವ್ೆೀವ, ಭಕಂದಕರಿಸಿದ ನವಿೀಔಯಣಖಳು, ಅನಕಔ ಲಔಯ

ಕೆಾೀಭಕಖಳ ಅನಕಬ ಇತಹಯದಿಗಹಗ ಅದೆೀ ವಿಮೆಗಹಯಯೆ ಂದಿಗೆ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ ನಿೀಡಕ ಷಂಬಹನೆ
7. ಎಲ್ಹಾ ಅದಯ ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಪ್ರೀಟಯಫಲ್ ಎಂದಕ ಘ ೀಶಣೆ ಅಂದಯೆ ಅದೆೀ

ರಯೀಜನಖಳು ಭತಕಿ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೀಡಕ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನಕು ಮಹುದೆೀ ವಿಮೆಗಹಯಯೆ ಂದಿಗೆ ನವಿೀಔರಿಷಫಸಕದಕ,
ಅನಕ ಅಸಿಿತಾದಲ್ಲಾಯಕ ವಿಮೆಗಹಯಯೆ ಂದಿಗೆ ಭಕಂದಕಯೆಸಿದಿಯೆ ಆನಂದ ಡಫಸಕದಿತಕಿ.
ಆಯೆ ೀಖಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ವಿಮೆಗಹಯಯಕ ಸಹಭಹನಯವ್ಹಗ ತಭಮ ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಭಹ ಉತ್ನುಖಳ ಫಗೆೊ ಹರಸೆ್ಔಿರ್ಸ
ರಔಟಷಕತಹಿಯೆ. ಅಂತಸ ಷಂದಬಯಖಳಲ್ಲಾ ಗಹರಸಔ ಹರಸೆ್ಔಿರ್ಸ ಒದಿ ಪ್ಪ್ಕೆ ಂಡಿಯಕ ಘ ೀಶಣೆ ಇಯಕ ರಸಹಿನೆಮ
ಪಹರ್ಮಯ ಹೆ ಂದಿಯಫೆೀಔಕ.

D. ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಯಸಿೀದಿ
ಗಹರಸಔಯಕ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಹತ್ತ ಭಹಡಿದಹಖ, ವಿಮೆಗಹಯ ಯಸಿೀದಿ ನಿೀಡಲಕ ಫದಿನಹಗಯಕತಹಿನೆ.
ಮಹುದೆೀ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂನಕು ಭಕಂಖಡವ್ಹಗ ಹತ್ತಸಿದ ಷಂದಬಯದಲ ಾ ಷಸ ಯಸಿೀದಿಮನಕು ನಿೀಡಫೆೀಕಹಖಕುದಕ.

ವ್ಹಯಖ್ಹಯನ
ವಿಮೆ ಂದದ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಂದ ರಿಖಣನಥಗಥ ಅಥವಹ ವಿಮೆದಹಯ ವಿಮೆಗಹಯನಿಗಥ ಷ ು ವಿಶಮವಹಗಿ ಹತಿಷ 
ಮೊತುವಹಗಿದಥ.

1. ಭಕಂಚಿತವ್ಹಗ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಹತ್ತ (ವಿಭಹ ಕಹಯ್ದದೆ, 1938ಯ ವಿಬಹಖ 64 VB)
ವಿಭಹ ಕಹಯಿದಥಮ ಯಕಹಯ, ಪ್ಪರೀಮಿಮಂನಕು ಭಕಂಖಡವ್ಹಗ ಹತ್ತಷಲ್ಹಖಕತಿದೆ, ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆ ಹರಯಂಬವ್ಹಖಕ
ಮದಲ್ೆೀ ನಿೇಡಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ. ಇದ ಂದ ಯಭ ಕ ನಿಫಂಧನಥ ಆಗಿದಥ, ಇದ ವಿಭಹ ಔಂನಿಯಿಂದ ಪಿಯೇಮಮಂ
ಸಿಾೇಔೃತವಹದ ದನ ನ ಖಹತಿಯಗಥ ಳಿಷ ತುದಥ, ಂದ ೂಣಾಗಥ ಂಡ ಭಹನಮ ವಿಭಹ ಂದದಿಂದ ಅಹಮನ ನ
ವಿಭಹ ಔಂಥನಿಯಿಂದ ಬಹವಿಷಫಸ ದ . ಈ ವಿಬಹಖು ಬಹಯತದಲ್ಲಾಮ ಜಿೇವಥೇತಯ ವಿಭಹ ಉದಮಭದ ವಿಶ್ಥೇಶ
ಲಕ್ಷಣವಹಗಿದಥ.
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ರಭಕಕ
a) ವಿಭಹ ಕಹಯಿದಥ-1938 ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 64 VB ಮಹುದಥೇ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಪಿಯೇಮಮಂ ಭ ಂಖಡವಹಗಿ ಡಥದ ಕ್ಷದಲ್ಲಾ
ಅಹಮ ಊಹಿಷಲ ಆಖ ುದಿಲಾ ಅಥವಹ ಹತಿಷಫಥೇಕಹದ ದನ ನ ಖಹತರಿಡಿಸಿದಹಖ ಅಥವಹ ಠಥೇಣಿಮನ ನ
ನಿಖದಿ ಡಿಸಿದ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಭ ಂಖಡವಹಗಿ ಭಹಡಿದಹಖ
b) ವಿಭಹ ಏಜಥಂಟ್ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಯವಹಗಿ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಪಿಯೇಮಮಂ ಷಂಖಯಹಿಷ ತಹುನಥ, ಫಹಮಂಕ್ ಭತ ು ಅಂಚಥ
ಯಜಹದಿನಖಳನ ನ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ ಷಂಖಯಸವಹದ ೂಣಾ ಪಿಯೇಮಮಂನ ನ ಇತಹನಲ ು ಖಂಟಥಖಳ ಳಗಥ ತನನ
ಔಮೇಶನ್ ಔಡಿತಗಥ ಳಿಷದಥ ವಿಮೆಗಹಯಯಥ ಅಂಚಥ ಭ ಲಔ ಯವಹನಿಷಫಥೇಔ ಅಥವಹ ಜಭಹ ಭಹಡಫಥೇಔ .
c) ಪಿಯೇಮಮಂನ ನ ನಖದ

ಅಥವಹ ಚಥಕ್ ಭ ಲಔ ಹತಿ ಭಹಡಿದ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಭಹತಯ ಅಹಮನ ನ

ಬಹವಿಷಫಸ ದ .
d) ಪಿಯೇಮಮಂನ ನ ಅಂಚಥ ಅಥವಹ ಭನಿ ಆಡಾರ್ ಅಥವಹ ಅಂಚಥಮ ಭ ಲಔ ಚಥಕ್ ಔಳುಹಿಷಫಸ ದ ,
ಅಹಮನ ನ ಭನಿ ಆಡಾರ್ ಕಹಯಿದರಿಸಿದ ಅಥವಹ ಚಥಕ್ ಹಹಕ್ಟದ ದಿನಹಂಔದಂದ ಅಂದಹಜಿಷಫಸ ದ ,
ಷಂದಬಾದ ಮೆೇರ್ಥ.
e) ವಿಮೆದಹಯನಿಗಥ ತಥಯಫಥೇಕಹದ ಮಹುದಥೇ ಪಿಯೇಮಮಂ ಭಯ ಹತಿ, ಹಲ್ಲಸಿ ಯದ ದಗಥ ಳಿಷ ವಿಕಥ ಅಥವಹ
ಫದರ್ಹಣಥ ಅಥವಹ

ಅದಯ ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು ಶಯತ ುಖಳಿಂದ ಆಖ ತುದಥ, ಇಲಾದಿದದಯಥ, ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ

ನಥೇಯವಹಗಿ ವಿಮೆದಹಯರಿಗಥ ಕಹಯರ್ಸಸ ಅಥವಹ ಆಡಾರ್ ಚಥಕ್ ಅಥವಹ ಅಂಚಥ / ಭನಿ ಆಡಾರ್ ಭ ಲಔ
ಹತಿಷರ್ಹಖ ುದ ಭತ ು ವಿಮೆಗಹಯಯ ಷರಿಮಹದ ಯಸಿೇದಿಮನ ನ ವಿಮೆದಹಯರಿಂದ ಡಥದ ಕಥ ಳಳಫಥೇಔ .
ಇತಿುೇಚಿನ ದಿನಖಳಲ್ಲಾ ವಿಮೆದಹಯಯ ಫಹಮಂಕ್ ಖಹತಥಗಥ ನಥೇಯವಹಗಿ ಕಥಯಡಿಟ್ ಭಹಡ  ರಿಹಠ್ವಹಗಿದಥ. ಇಂತಸ
ಭಯ ಹತಿ ಮಹುದಥೇ ಷಂದಬಾದಲ ಾ ಏಜಥಂಟನ ಖಹತಥಗಥ ಕಥಯಡಿಟ್ ಆಖ  ಹಹಗಿಲಾ.
ವಿಭಹ ನಿಮಭಖಳು 58 ಭತ ು 59 ಶಯತಿುನ ಮೆೇರ್ಥ, ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೆೇರ್ಥ ೂಾ-ಶಯತ ು ಹತಿಗಥ ವಿನಹಯಿತಿಖಳು
ಇಯ ತುವಥ. ಜಿೇ ವಿಮೆಮಂತಸ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಔಂತ ಖಳ ಹತಿ 12 ತಿಂಖಳಿಗಿಂತ ಹಥಚ ಚ
ಷಭಮದಯಥಗಥ ಸ್ಹಖ ತುವಥ. ಇತಯಯ ನಿಖದಿತ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಫಹಮಂಕ್ ಖಹತರಿ ಭ ಲಔ ಹತಿ ಸ್ಥೇರಿಷ ತಹುಯಥ
ನಿಕಯವಹದ ಪಿಯೇಮಮಂನ ನ ಭ ಂಚಿತವಹಗಿಯೆೇ ಕಚಿತವಹಗಿ ಹಥೇಳರ್ಹಖ ುದಿಲಾ ಅಥವಹ ವಿಮೆಗಹಯಯಥ ಂದಿಗಥ ಕಥಾೈಂಟ್
ನಿಾಹಿಷಲಡ ತಿುಯ  ನಖದ ಠಥೇಣಿ ಖಹತಥಗಥ ಡಥಬಿಟ್ ಭಹಡ ುದ .
2. ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಹತ್ತಮ ವಿಧಹನ

ರಭಕಕ
ಮಹುದಥೇ ಮಕ್ಟು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಡಥಮಲ ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದದಯಥ ಅಥವಹ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಂದ ಫಫ ವಿಭಹದಹಯನಿಗಥ
ಮಹುದಹದಯ ಕಥಳಗಿನ ಂದ ಅಥವಹ ಹಥಚಿಚನ ವಿಧಹನಖಳಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂನ ನ ಹತಿಷಫಸ ದ :
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a) ನಖದ
b) ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಮಹುದಥೇ ಶ್ಥಡ ಮಲ್ ಫಹಮಂಕ್ಟನ ಮೆೇರ್ಥ ತಥಗಥದ ಮಹುದಥೇ ಭಹನಮತಥ ಡಥದ ಫಹಮಂಕ್ಟನ
ನಥಗಥ ೇವಫಲ್ ಉಔಯಣಖಳ್ಹದ ಚಥಕ್ ಖಳು, ಡಿಭಹಂಡ್ ಡಹಯಪಿಖಳು, ಥೇ ಆಡಾರ್, ಫಹಮಂಔರ್ ಚಥಕ್ ಖಳು
ಭ ಂತಹದುಖಳು;
c) ರ್ಪೇಷಿಲ್ ಭನಿ ಆಡಾರ್;
d) ಕಥಯಡಿಟ್ ಅಥವಹ ಡಥಬಿಟ್ ಕಹಡ ಾಖಳು;
e) ಫಹಮಂಕ್ ಗಹಮಯಂಟಿ ಅಥವಹ ನಖದ ಠಥೇಣಿ;
f) ಇಂಟರ್ ನಥಟ್;
g) ಇ -ಗಹಾಣಥ
h) ಯಸ್ಹುಔ ಅಥವಹ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಅಥವಹ ಜಿೇ ವಿಮೆದಹಯನ ಭ ಲಔ ಫಹಮಂಕ್ ಗಹಾಣಥಖಳು ಸ್ಹಥಯಿ
ಷ ಚನಥ ಭ ಲಔ ನಥೇಯ ಜಭಹ;
i) ಕಹಲಕಹಲಕಥು ಹಯಧಿಕಹಯದ ಅನ ಮೊೇದನಥ ಡಥದ ಮಹುದಥೇ ಇತಯ ವಿಧಹನ ಅಥವಹ ಹತಿ;
IRDAI ನಿಫಂಧನಥಖಳಿಗಥ ಅನ ಖ ಣವಹಗಿ, ಯಸ್ಹುಔ / ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ನಥಟ್ ಫಹಮಂಕ್ಟಂಗ್ ಅಥವಹ ಕಥಯಡಿಟ್ / ಡಥಬಿಟ್ ಕಹಡ್ಾ
ಭ ಲಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಗಥ ಆಯೆು ಭಹಡಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಹತಿಮನ ನ ಇಂತಸ ಯಸ್ಹುಔ / ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಹಥಷರಿನಲ್ಲಾ
ನಿೇಡಿದ ನಥಟ್ ಫಹಮಂಕ್ಟಂಗ್ ಅಥವಹ ಕಥಯಡಿಟ್ / ಡಥಬಿಟ್ ಕಹಡ್ಾ ಭ ಲಔ ಭಹತಯ ಭಹಡಫಥೇಔ .

ನಿಭಮನಕು ನಿೀವ್ೆೀ ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 2

ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ಚಥಕ್ ಭ ಲಔ ಭಹಡಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ಹಥೇಳಿಕಥ ಅನಾಮವಹಖ ತುದಥ?
I. ಚಥಕ್ ಔಳಿಸಿದ ದಿನಹಂಔದಂದ ಅಹಮದ ರಿೇತಿಮನ ನ ಅಂದಹಜಿಷಫಸ ದ
II. ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಯಿಂದ ಚಥಕ್ ಜಭಹ ಆದ ದಿನಹಂಔದಂದ ಅಹಮದ ರಿೇತಿಮನ ನ ಅಂದಹಜಿಷಫಸ ದ
III. ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಯಿಂದ ಚಥಕ್ ಡಥದ ದಿನಹಂಔದಂದ ಅಹಮದ ರಿೇತಿಮನ ನ ಅಂದಹಜಿಷಫಸ ದ
IV. ಯಸ್ಹುಔನ ಚಥಕ್ ನಿೇಡಿದ ದಿನಹಂಔದಂದ ಅಹಮದ ರಿೇತಿಮನ ನ ಅಂದಹಜಿಷಫಸ ದ
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E. ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕಲ್ೆ
ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕಲ್ೆ
ಹಲ್ಲಸಿ ಂದಕ ಓಚಹರಿಔ ದಹಕಲ್ೆಮಹಗದಕಿ ವಿಭಹ ್ಂದಕೆು ುಯಹವ್ೆ ದಗಷಕತಿದೆ. ಈ ದಹಕರ್ಥಗಥ ಇಂಡಿಮನ್ ಆಕ್ಿ
, 1899 ನಿಫಂಧನಥಖಳಿಖನ ಖ ಣವಹಗಿ ಭ ದಥಯಯತುಫಥೇಔ .
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಆಷಕ್ಟುಮನ ನ ಯಕ್ಷಿಷ  ನಿಖದಿತ IRDAI ನಿಫಂಧನಥಖಳು
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಇುಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯಫಥೇಔ :
a) ವಿಭಹದಹಯನ ಹಥಷಯ (ಖಳು) ಭತ ು ವಿಳ್ಹಷ (ಖಳು) ಭತ ು ಷ ು ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ವಿಭಹಷಕ್ಟು ಹಥ ಂದಿಯ 
ಮಹುದಥೇ ಮಕ್ಟು
b) ವಿಮೆಭಹಡಿದ ಅಥವಹ ಮಕ್ಟುಖಳ ೂಣಾ ವಿಯಣಥ
c) ಹಲ್ಲಸಿ ಮಕ್ಟುಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾನ ವಿಭಹ ಮೊತು ಭತ ು / ಅಥವಹ ಅಹಮದ ಯಕಹಯ
d) ವಿಭಹ ಅಧಿ
e) ಯಕ್ಷಣಥ ಡಥದ ಭತ ು ಡಥಮದ ಅಹಮಖಳು
f) ಅನಾಮವಹಖ  ಮಹುದಥೇ ಹಥಚಿಚನ / ಔಳ್ಥಮಫಸ ದಹದ ಮೊತು
g) ಹತಿಷಫಥೇಕಹದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಭತ ು ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಹಥ ಂದಹಣಿಕಥ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ, ಹಥ ಂದಹಣಿಕಥ ಆಧಹಯದ
ಮೆೇರ್ಥ ಪಿಯೇಮಮಂ
h) ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಮಭಖಳು, ಶಯತ ುಖಳು ಭತ ು ಖಹತರಿ ಔಯಹಯ ಖಳು
i) ಆಔಸಿಭಔ ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ ವಿಮೆದಹಯ ಕಥೈಗಥ ಳಳಫಥೇಕಹದ ಔಯಭ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾಮ ಕಥಾೇಮ್ ಸ ಟಿಿಕಥ ಳಳಲ
ಕಹಯಣವಹಖ ತುದಥ
j) ವಿಭಹ ವಿಶಮಷ ುವಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಕಥಾೇಮ್ ಉದಬವಿಷಲ ಕಹಯಣವಹಖ  ಕ್ಟಯಯೆ ಷಂಬವಿಷ ವಿಕಥಮ
ಮೆೇರ್ಥ ವಿಮೆದಹಯನ ಔಟ ಿಹಡ ಖಳು ಭತ ು ಇಂತಸ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಸಔ ುಖಳು
k) ಮಹುದಥೇ ವಿಶ್ಥೇಶ ಶಯತ ುಖಳು
l) ತು ನಿಯ ಣಥ, ಂಚನಥ, ಷ ುಸಿಥತಿಮ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷದಿಯ ವಿಕಥ ಅಥವಹ ವಿಮೆದಹಯನಿಂದ ಅಷಸಕಹಯದ
ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಹಲ್ಲಸಿ ಯದ ದಗಥ ಳಿಷ  ಅಕಹವ
m) ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಎರ್ಹಾ ತಯ ಮಹಹಯಖಳನ ನ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಳ್ಹಷಕಥು ಔಳುಹಿಷಫಥೇಔ
n) ಯಥೈಡರ್ಸಾ ವಿಯಖಳು, ಮಹುದಹದಯ ಇದದಲ್ಲಾ
o) ದ ಯ ನಿವಹಯಣಹ ಕಹಮಾವಿಧಹನದ ವಿಯಖಳು ಭತ ು ಂಫ ಡ್ಮನ್ ವಿಳ್ಹಷ
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ಯತಿ ವಿಭಹಗಹಯ ಅವಮಔತಥಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಸ ಟ ಿ ಕಥಾೇಮನ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಕಹಲಕಹಲಕಥು (ವಿಮೆದಹಯನಿಗಥ)
ತಿಳಿಷಫಥೇಔ ಹಲ್ಲಸಿ ಷಲ್ಲಾಷಲ ವಿಮೆದಹಯ ೂಣಾಗಥ ಳಿಷಫಥೇಔ ಭತ ು ಅನಿಂದ ಅನ ಷರಿಷಫಥೇಕಹದ ವಿಧಹನಖಳನ ನ
ಭ ಂಚಿತವಹಗಿಯೆೇ ಕಥಾೇಭ ಇತಮಥಾಗಥ ಳಿಷಲ ವಿಮೆಗಹಯಯನ ನ ಷಕ್ಟಯಮಗಥ ಳಿಷ ುದ .

F. ನಿಮಭಖಳು ಭತಕಿ ಖ್ಹತರಿ ಔಯಹಯಕಖಳು
ಇಲ್ಲಾ, ಹಲ್ಲಸಿ ದಖಳಲ್ಲಾ ಫಳಸಿದ ಎಯಡ ಯಭ ಕ ದಖಳನ ನ ವಿರಿಷ ುದ ಭ ಕಮವಹಗಿದಥ. ಇುಖಳನ ನ
ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು ಖಹತರಿ ಔಯಹಯ ಖಳು ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
1. ನಿಮಭಖಳು
ಶಯತ ು ವಿಮೆ ಂದದ ಂದ ನಿಫಂಧನಥಮಹಗಿದ ದ ಅದ ಆಧಹಯನ ನ ಯ ಪಿಷ ತುದಥ.
ಉದಹಸಯಣೆಖಳು :
a. ಸಲು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾನ ಯಭಹಣಿತ ಶಯತ ಖ
ು ಳು ಹಿೇಗಥ ಹಥೇಳುತುವಥ:
ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಕಥಾೇಮ್ ಮಹುದಥೇ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಂಚನಥಮದಹಗಿದದಯಥ, ಅಥವಹ ಮಹುದಥೇ ಷ ಳುಳ ಹಥೇಳಿಕಥ
ಅಥವಹ ಅದಯ ಫಥಂಫಲ ಫಳಷರ್ಹಗಿದದಯಥ ಅಥವಹ ಮಹುದಥೇ ಮೊೇಷದ ದಹರಿ ಅಥವಹ ಸ್ಹಧನಖಳನ ನ
ವಿಮೆದಹಯ ಫಳಸಿದದಯಥ ಅಥವಹ ಇಯ ಯವಹಗಿ ಕಹಮಾಯೃತುಯಹದಹಖ ಮಹುದಥೇ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ
ಮಹುದಥೇ ಯಯೇಜನನ ನ ಡಥದ ಕಥ ಳುಳುದ ಅಥವಹ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿ ಉದಥದೇಶ್ಚತ ಕಹಮಾ
ಯಷಂಖದ ವಥೇಳ್ಥ ಅಥವಹ ವಿಮೆದಹಯನ ಯಥ ೇಕ್ಷ ಷಭಭತಿಯಂದಿಗಥ, ಈ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾನ ಎರ್ಹಾ
ಅನ ಔ ಲಖಳನ ನ ಜಹಗಥ ಳಿಷರ್ಹಖ ುದ ,
b. ಂದ ಆಯಥ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾನ ಕಥಾೇಮ್ ಷ ಚನಥ ಶಯತ ು ಇದನ ನ ಹಥೇಳಫಸ ದ :
ಕಥಾೇಭನ ನ ಆಷತಥಯಯಿಂದ ಬಿಡ ಖಡಥಮಹದ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಕಥಲು ದಿನಖಳ ಳಗಥ ಷಲ್ಲಾಷಫಥೇಔ . ಆದಹಖ ಮ,
ಈ ಶಯತಿುನ ಭನಹನನ ನ ವಥೈರಿೇತಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ರಿಖಣಿಷಫಸ ದ

ಅಲ್ಲಾ ಔಂನಿಮ ತೃಪಿು

ಸ್ಹಬಿೇತಹದಲ್ಲಾ ಷಂಔಶಿಖಳ ಕಥಲು ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ವಿಮೆದಹಯನಿಗಥ ಅಥವಹ ಇತಯ ಮಹುದಥೇ ಮಕ್ಟುಗಥ
ಷ ಚನಥ ನಿೇಡಲ ಅಥವಹ ನಿಖದಿತ ಷಭಮದ ಮತಿಯಳಗಥ ಕಥಾೇಮ್ ಡಥಮಲ ಸ್ಹಧಮವಹಖ ತಿುಯಲ್ಲಲಾ.
ರಿಸಿಥತಿಮ ಉಲಾಂಗನಥ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಆಯೆುಮಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿ ಯದಹದಖ ಂತಥ ಭಹಡ ತುದಥ.
2. ಖ್ಹತರಿ ಔಯಹಯಕಖಳು
ಖಹತರಿ ಔಯಹಯ ಖಳನ ನ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಕಥಲು ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮನ ನ ಸಿೇಮತಗಥ ಳಿಷಲ ವಿಭಹ
ಂದದಲ್ಲಾ ಫಳಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ವಿಮೆಗಹಯಯ ಅಹಮ ತಗಿೆಷಲ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಖಹತರಿ ಔಯಹಯ ಖಳನ ನ ಷಸ
ಸ್ಥೇರಿಷ ತಹುಯಥ. ಖಹತರಿ ಔಯಹರಿನ ಜಥ ತಥಗಥ, ವಿಮೆದಹಯ ನಿದಿಾಶಿ ಅಧಿಯಳಗಥ ಅನ ಷರಿಷಫಥೇಕಹಗಿಯ  ನಿದಿಾಶಿ
ನಿಮಭಖಳಿಗಥ ಪಿಗಥ ಷ ಚಿಷ ತಹುನಥ ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ, ವಿಮೆಗಹಯಯ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ ವಿಮೆದಹಯಯ ಈ
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ಔಟ ಿಹಡ ಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ ಅಂಗಿೇಕಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ. ಖಹತರಿ ಔಯಹಯ ಖಳು ನಿಾಹಿಷಲ

ಭತ ು

ಅಹಮ ಷ ಧಹರಿಷ ಲ್ಲಾ ಯಭ ಕ ಹತಯನ ನ ನಿಾಹಿಷ ತುವಥ.
ಖ್ಹತರಿ ಔಯಹಯಕ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಷ್ಶಿವ್ಹಗ ಷ ಚಿಸಿದ ಅಕ್ಷಯವುಃ ್ಂದದ ಅನಕಸಹಯ ಸಿಂಧಕತಾಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ
ಂದಕ ಶಯತಹಿಗದೆ. ಖ್ಹತರಿ ಔಯಹಯಕ ಂದಕ ರತೆಯೀಔ ದಹಕಲ್ೆ ಅಲಾ. ಇದಕ ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕಲ್ೆಮ ಬಹಖವ್ಹಗದೆ. ಇದಕ
ಂದಕ ್ಂದದ (ಇತಯ ನಿಮಭಖಳಿಗಂತ ಮದಲಕ ಕಹಮಯನಿಯಹಷಕತಿದೆ) ೂಯನಿದವಯನದ ಶಯತಹಿಗದೆ. ಈ
ಷಕಿ ಅಹಮ ಹೌದಕ ಅಥ೩ ಇಲಾವೊೀ ಎಂದಕ ತ್ತಳಿಮಲಕ, ಔಟಕಿನಿಟಹಿಗ ಭತಕಿ ಅಕ್ಷಯವುಃ ಖಭನಿಷಲ್ಹಖಕತಿದೆ
ಭತಕಿ ಅನಕಷರಿಷಫೆೀಕಹಖಕತಿದೆ.
ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಖಹತರಿ ಔಯಹಯನ ನ ೂಣಾಗಥ ಳಿಷದಿದದಲ್ಲ,ಾ ನಿದಿಾಶಿ ನಶಿಕಥು ಮಹುದಥೇ ನಿಮಭ ಅಥವಹ ಂದದ
ಉಲಾಂಗನಥ ಷಶಿವಹಗಿ ಭಹಡದಿದಹದಖ ಅಥವಹ ಕಥ ಡ ಗಥ ನಿೇಡಿದಿದಹದಖ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಆಯೆುಮ ಮೆೇಯಥಗಥ ಹಲ್ಲಸಿ
ಅನ ಜಿಾತವಹಖಕತಿದೆ. ಆದಹಖ ಮ, ಹಯಯೇಗಿಔವಹಗಿ, ಖಹತರಿ ಔಯಹರಿನ ಉಲಾಂಗನಥಯಿಂದ ಷಂೂಣಾವಹಗಿ
ತಹಂತಿಯಔ

ಷಾಯ ದಹದಗಿದದಯಥ

ಭತ ು

ಮಹುದಥೇ

ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ,

ಭಹಡಿದಯಥ

ಕಥ ಡದಿದಹದಖ

ಅಥವಹ

ನಶಿ

ಉಲಫಣಗಥ ಳಿಷದಿದದಯಥ, ವಿಮೆಗಹಯಯ ತಭಭ ನಿದಥೇಾವನದಲ್ಲಾ ಔಂಥನಿಮ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಯ ಢಿಖಳು ಭತ ು ಷ ಚನಥಖಳ
ಯಕಹಯ ಕಥಾೇಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆಗಥ ಳಿಷಫಸ ದ . ಇಂತಸ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ನಶಿಖಳನ ನ ಂದದ ಕಥಾೇಭ ಖಳ್ಹಗಿ
ರಿಖಣಿಷಫಸ ದ ಭತ ು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಥಚಿಚನ ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ ಇತಮಥಾಗಥ ಳಿಷಫಸ ದ , ಆದಯಥ 100 ಯತಿವತ
ಅಲಾ.
ಂದಕ ವ್ೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅಘಾತ ಹಲ್ಲಸಿ ಕೆಳಗನ ಖ್ಹತರಿ ಔಯಹಯನಕು ಹೆ ಂದಿಯಫಸಕದಕ:
ಂದಥೇ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಟಿಿಗಥ ಐದ ಮಕ್ಟುಖಳಿಗಿಂತ ಹಥಚ ಚ ವಿಮೆದಹಯಯ ವಹಮ ಷಂಚಹಯ ಯಮಹಣ ಭಹಡ 
ಖಹತರಿ ಔಯಹಯ ಆಗಿಲಾ. ಖಹತರಿ ಉಲಾಂಗನಥ ಆದಲ್ಲಾ, ಹಥೇಗಥ ಮಸರಿಷಫಥೇಔ ಎಂಫ ದನ ನ ಖಹತರಿ ಹಥೇಳುತುದಥ.
ನಿಭಮನಕು ನಿೀವ್ೆೀ ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ
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ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ಹಥೇಳಿಕಥಮ ಖಹತರಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಷರಿಮಹಗಿದಥ?
I. ಖಹತರಿಮ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಅನಾಯಿಷದಥೇ ಷ ಚಿಸಿದ ಂದ ಶಯತಹುಗಿದಥ
II. ಖಹತರಿಮ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಷಶಿವಹಗಿ ಷ ಚಿಸಿದ ಶಯತಹುಗಿದಥ
III. ಖಹತರಿಮ ಷಶಿವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಷ ಚಿಸಿದ ಶಯತಹುಗಿದ ,ದ ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕರ್ಥಮ ಬಹಖವಹಗಿಯ ುದಿಲಾ ಭತ ು
ಇದನ ನ ಯತಥಮೇಔವಹಗಿ ವಿಮೆದಹಯರಿಗಥ ತಿಳಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ
IV. ಂದ

ವಥೇಳ್ಥ ಖಹತರಿಮನ ನ ಉಲಾಂಘಿಸಿದಲ್ಲಾ, ಷ ು ಅಹಮ ಆಗಿಯದಿದದಲ್ಲಾ ವಥೇಳ್ಥಮ

ಹತಿಷಫಸ ದ
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ಕಥಾೇಮ್ ನ ನ

G. ಜಹಹಯಹತಕ ್ಂದಖಳು
ಯಭಹಣಿತ ಪಹಮ್ಾ ನಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ವಿತರಿಷ ುದ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಅಬಹಮಷವಹಗಿದಥ; ಕಥಲು ಅಹಮಖಳನ ನ
ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ ಕಥಲನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ.

ವ್ಹಯಖ್ಹಯನ
ಂದ

ವಥೇಳ್ಥ ಹಲ್ಲಸಿ ವಿತಯಣಥ ಭಹಡ  ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಕಥಲು ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು ಶಯತ ುಖಳನ ನ ತಿದ ದಡಿಖಳು /

ಫದರ್ಹಯಿಷಫಥೇಕಹದಲ್ಲಾ, ಅದನ ನ ಜಹಹಿಯಹತ ಂದದ ಎಂದ ಔಯಥಮಲಡ  ದಹಕರ್ಥಮ ಭ ಲಔ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.

ಇದನ ನ ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ಲಖತಿುಷರ್ಹಗಿದಥ ಭತ ು ಇದ ಅದಯ ಬಹಖವಹಗಿದಥ. ಹಲ್ಲಸಿ ಭತ ು ಜಹಹಿಯಹತ ಂದ ಟಿಿಗಥ
ಸ್ಥೇರಿ ಂದ ಂದನ ನ ಯ ಪಿಷ ತುವಥ. ಜಹಹಿಯಹತ ಂದಖಳನ ನ ಫದರ್ಹಣಥಖಳು / ತಿದ ದಡಿಖಳನ ನ
ದಹಕಲ್ಲಷ  ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಯಥನಿ್ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಷಸ ನಿೇಡಫಸ ದ .
ಷ ು ಭಹಹಿತಿ ಫದರ್ಹದಹಗಥರ್ಹಾ, ವಿಮೆದಹಯ ವಿಭಹ ಂದದ ಬಹಖವಹಗಿ ಮಹಯ

ಖಭನಸರಿಸಿ ಭತ ು

ಅಳಡಿಷ ತಹುಯಥ ಎಂಫ ದಯ ಫಗಥೆ ವಿಭಹ ಔಂನಿಗಥ ಷಲಹಥ ನಿೇಡಫಥೇಔ .
ಹಲ್ಲಸಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಅಖತಮವಿಯ  ಜಹಹಿಯಹತ ಂದಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಇುಖಳಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿವಥ:
a) ವಿಭಹ ಮೊತುದಲ್ಲಾನ ಭಿನನತಥಖಳು / ಫದರ್ಹಣಥಖಳು
b) ಸ್ಹಲ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳ ಭ ಲಔ ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿಮನಕು ಫಹಮಂಕ್ ನಲ್ಲಾ ಅಡ ಇಡ  ಭ ಲಔ ವಿಭಹಷಕ್ಟುಮ
ಫದರ್ಹಣಥ.
c) ಹಥಚಿಚನ ಅಹಮಖಳನಕು ಯಕ್ಷಿಷಲ / ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿ ವಿಷುಯಣಥ ಭಹಡಲ ವಿಮೆಮ ವಿಷುಯಣಥ
d) ಅಹಮದಲ್ಲಾನ ಫದರ್ಹಣಥ, ಉ.ದಹ. ಷಭ ದಯದಹಚಥಮ ಯಮಹಣ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿ
ಷಥಳಖಳ ಫದರ್ಹಣಥ
e) ಭತಥ ುಂದ ಷಥಳಕಥು ಆಸಿುಖಳ ಗಹಾಣಥ
f) ವಿಮೆ ಯದ ದಡಿಷ ವಿಕಥ
g) ಹಥಷಯ ಅಥವಹ ವಿಳ್ಹಷದಲ್ಲಾಮ ಫದರ್ಹಣಥ ಇತಹಮದಿ.
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ಜಹಹಯಹತಕ ್ಂದಖಳ ಭಹದರಿ
ವಿಯಣಥಮ ಉದಥದೇವಕಹುಗಿ ಕಥಲು ಜಹಹಿೇಯಹತ ಂದಖಳ ಭಹದರಿಮ ದಖಳನಕು ಕಥಳಗಥ ುನುಃ ನಭ ದಿಷರ್ಹಗಿದಥ:
ಹಲ್ಲಸಿ ಯದಕಿಗೆ ಳಿಷಕವಿಕೆ
ವಿಮೆದಹಯನ ಕಥ ೇರಿಕಥಮ ಮೆೇಯಥಗಥ ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಿಮೆ <ದಿನಹಂಔ>ರಿಂದ ಯದ ದಗಥ ಳಿಷರ್ಹಯಿತ
ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷರ್ಹಖ ತುದಥ.

ವಿಮೆ

ಂಫತ ು

ತಿಂಖಳಿನಿಂದ

ಜಹರಿಮಲ್ಲಾಯ ುದರಿಂದ,

ವಿಮೆದಹಯನಿಗಥ

ಎಂದ

ಮಹುದಥೇ

ಭಯ ಹತಿ ಫಹಕ್ಟ ಇಯ ುದಿಲಾ.
ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾನ ಹೆಚಿಿನ ಷದಷಯನ ಯಕ್ಷಣೆಮ ವಿಷಿಯಣೆ
ವಿಮೆದಹಯನ ಕಥ ೇರಿಕಥಮ ಮೆೇಯಥಗಥ, ವಿಮೆದಹಯನ 5 ಶಾ ಮಸಿ್ನ ಭಖಳು ಮರ್ಸ. ಯತಹನ ಮಸಿರ<ದಿನಹಂಔ> ರಿಂದ
ಯ . 3 ಲಕ್ಷ ವಿಮೆ ಮೊತುದ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಇದಯ ಯಕಹಯವಹಗಿ ಸ್ಥೇರಿಷಲ ಪಿಗಥ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದಥ.
ಇದಯ ಯಕಹಯ ರಿಖಣಿಸಿ ಯ . ..............................ಹಥಚ ಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂನ ನ ವಿಮೆದಹಯನಿಗಥ ವಿಧಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
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ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಹಲ್ಲಸಿ ವಿತಯಣಥ ಭಹಡ  ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಕಥಲು ಶಯತ ು ಭತ ು ನಿಫಂಧನಥಖಳನ ನ ಫದರ್ಹಯಿಷಫಥೇಕಹದಲ್ಲಾ,
ಅದನ ನ __________ ಭ ಲಔ ತಿದ ದಡಿಖಳನ ನ ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
I. ಖಹತರಿ
II. ಜಹಹಿಯಹತ
III. ಫದರ್ಹಣಥ
IV. ಭಹಹಾಡ ಖಳು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ

H. ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಅಥಯ ವಿಯಣೆ
ವಿಮೆಮ ಖ ತಿುಗಥ ಂದಖಳನ ನ ಫಯಸದಲ್ಲಾ ಮಔುಡಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ದಖಳನ ನ
ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಔಯಡ ಷಾಯ ದಲ್ಲಾ ತಮಹರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಉತುಭವಹಗಿ ನಿಧಾರಿಸಿ ನಿಭಹಾಣ
ಭಹಡಿದ ಕಥಲು ನಿಮಭಖಳ ಭ ಲಔ ಅಥವಹ ವಿವಿಧ ನಹಮಮಹಲಮಖಳಿಂದ ಸ್ಹಥಪಿಷರ್ಹದ ವಹಮಖಹಮನ ಎಂದ
ಅಥಥೈಾಸಿಕಥ ಳಳಫಥೇಔ . ನಿಭಹಯಣದ ಅತ್ತ ಭಕಕಯ ನಿಮಭ ಕ್ಷಖಳ ಉದೆಿೀವ ಮೆೀಲಕಗೆೈ ಭತಕಿ ಈ ಉದೆಿೀವನಕು
ಷಾತುಃ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ನೆ ೀಡಕುದಹಗದೆ. ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಅನಿಶ್ಚಚತ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ನಿೇಡಿದದಯಥ, ಅದನ ನ
385

ವಿಮೆದಹಯನ ಯವಹಗಿ ನಹಮಮಹಲಮಖಳು ಭತ ು ಸ್ಹಭಹನಮ ತತಾಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಯ ದಧ ಹಲ್ಲಸಿ
ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ತಮಹಯಹದ ಔಯಡ ಯತಿ ಭ ಲಔ ವಿರಿಷರ್ಹಖ ುದ .
ಹಲ್ಲಸಿ ದಖಳು ಕೆಳಗನ ನಿಮಭಹನಕಸಹಯ ಅಥಯಭಹಡಿಕೆ ಳುಲ್ಹಗದೆ ಹಹಖಕ ಅಥೆೈಯಷಲ್ಹಗದೆ:
a) ಂದಕ ಷಕಯಔಿ ಅಥವ್ಹ ಲ್ಲಖಿತ ಶಯತಕಿ ಹಹಗೆ ಭಹಡಕವ್ಹಖ ಅಷಭಂಜಷತೆ ಇಯಕುದನಕು ಹೆ ಯತಕಡಿಸಿ
ಯೆ ೀಕ್ಷ ಸಿೆತ್ತಮನಕು ಅತ್ತಔರಮಿಷಕತಿದೆ.
b) ಅಷಭಂಜಷತೆಮ ಷಂದಬಯದಲ್ಲಾ ಖಕಣಭಟಿದ ಭಕದಿರತ ಹಲ್ಲಸಿ ಪಹರ್ಮಯ ನಡಕಣ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಭತಕಿ
ಟೆೈಪ್ ಭಹಡಿದ ಅಥವ್ಹ ಕೆೈಫಯಸದ ಬಹಖಖಳು, ಟೆೈಪ್ ಭಹಡಿದ ಅಥವ್ಹ ಕೆೈಫಯಸದ ಬಹಖನಕು ನಿದಿಯಶಿ
ಡಂಫಡಿಕೆಮ ಕ್ಷಖಳ ಉದೆಿೀವ ಯಔಿಡಿಷಲಕ ರಿಖಣಿಷಲ್ಹಖಕತಿದೆ, ಭತಕಿ ಅುಖಳ ಅಥಯ ಭ ಲ ಆ
ಭಕದಿರತ ದಖಳನಕು ತಳಿುಹಹಔಕ ಹಹಗೆ ಕಹಣಿಷಕತಿದೆ.
c) ಂದಕ

ಜಹಹಯಹತಕ

್ಂದದ

ಇತಯ

ಬಹಖಖಳಿಗಂತ

ಯತ್ತರಿಔಿವ್ಹಗದಿಯೆ,

ನಂತಯದ

ದಹಕಲ್ೆಮಹಗಯಕುದರಿಂದ ಜಹಹಯಹತ್ತನ ಅಥಯ ಮೆೀಲಕಗೆೈ ಸಹಧಿಷಕತಿದೆ.
d) ಇಟಹಲ್ಲಟ್ ಭಹದರಿಮಲ್ಲಾಯಕ ವಿಧಿಖಳು ಸಹಭಹನಯ ಭಕದಿರತ ದಖಳು ಅಷಭಂಜಷವ್ಹಗಯಕಲ್ಲಾ
ತಳಿುಹಹಔಕತಿವ್ೆ.
e) ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಂಚಿನಲ್ಲಾ ಭಕದಿರತ ಅಥವ್ಹ ಟೆೈಪ್ ಭಹಡಿದ ವಿಧಿಖಳಿಗಂತ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಳಬಹಖದಲ್ಲಾಯಕ
ದಖಳಿಗೆ ಹೆಚಕಿ ಭಸತಾ ನಿೀಡಲ್ಹಖಕತಿದೆ.
f) ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಲಖತ್ತಿಸಿದ ಅಥವ್ಹ ಅಂಟಷಲ್ಹದ ವಿಧಿಖಳು ಔನಿಶಿಭಟಿದ ವಿಧಿಖಳು ಭತಕಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ
ಳಬಹಖದಲ್ಲಾಯಕ ವಿಧಿಖಳು ಎಯಡನ ು ಅತ್ತಔರಮಿಷಕತಿವ್ೆ.
g) ಭಕದಿರತ ದು, ಫೆಯಳಚಹಿದ ದ ಅಥವ್ಹ ಶಹಯ್ದಮಕಔಿ ಯಫಬರ್ ಸಹಿಂಪ್ ನಿಂದ ರಬಹವಿತವ್ಹದ
ದಕ್ರುಂತ ಅತ್ತಔರಮಿತವ್ಹಗದೆ.
h) ಕೆೈಫಯಸು ಫೆಯಳಚಹಿದ ಅಥವ್ಹ ಭಕದೆರಯತಿಲ್ಹದ ದಖಳಿಗಂತ ಹೆಚಿಿನ ಹರಭಕಕಯತೆ ಡೆಮಕತಿದೆ.
i) ಕೆ ನೆಮದಹಗ, ಮಹುದೆೀ ದಾಂದಹಾಥಯತೆ ಅಥವ್ಹ ಷ್ಶಿತೆಮ ಕೆ ಯತೆ ಇದಿಲ್ಲಾ ವ್ಹಯಔಯಣ ಭತಕಿ ವಿಯಹಭದ
ಸಹಭಹನಯ ನಿಮಭಖಳು ಅನಾಮವ್ಹಖಕತಿವ್ೆ.

ರಭಕಕ
1. ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ನಿಭಹಯಣ

ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮಕ ಂದಕ ವ್ಹಣಿಜಯ ್ಂದದ ುಯಹವ್ೆ ಭತಕಿ ನಿಭಹಯಣದ ಸಹಭಹನಯ ನಿಮಭಖಳಹಗವ್ೆ ಭತಕಿ
ನಹಯಮಹಲಮಖಳು ಅಳಡಿಸಿಕೆ ಂಡ ವ್ಹಯಖ್ಹಯನ ಇತಯ ್ಂದಖಳ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಔಯಹಯಕಖಳು
ಅನಾಮವ್ಹಖಕತಿವ್ೆ.
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ನಿಭಹಯಣದ ರಭಕಕ ನಿಮಭ ್ಂದದ ಕ್ಷಖಳ ರಭಕಕ ಉದೆಿೀವ ಆಗದೆ. ಆ ಉದೆಿೀವನ ನ ಷಾತುಃ ಹಲ್ಲಸಿ
ದಹಕಲ್ೆಗೆ ಲಖತ್ತಿಸಿದ ಭತಕಿ ಭತಕಿ ್ಂದದ ಂದಕ ಬಹಖವ್ಹಗ ಯ ಗೆ ಂಡ ರಸಹಿನೆ ನಭ ನೆ, ವಿಧಿಖಳು,
ಜಹಹಯಹತಕಖಳು, ಖ್ಹತರಿ ಔಯಹಯಕಖಳು ಇತಹಯದಿಯ್ದಂದ ಡೆಮಲ್ಹಖಕತಿದೆ.
2. ದಖಳ ಅಥಯ

ಉಯೀಗಷಲ್ಡಕ ದಖಳನ ನ ಅುಖಳ ಸಹಭಹನಯ ಭತಕಿ ಜನಪ್ಪರಮ ಅಥಯದಲ್ಲಾ ಅಥೆೈಯಷಲ್ಹಖಕುದಕ.
ದಖಳಿಗೆ ಫಳಷಲ್ಹಖಕ ಅಥಯ ಬಿೀದಿಮಲ್ಲಾನ ಸಹಭಹನಯ ಭನಕಶಯನಿಖ ಅಥೆೈಯಷಕಂತ್ತಯಫೆೀಔಕ ಎಂದಥಯ.
ಭತೆ ಿಂದೆಡೆ, ವ್ಹಔಯದ ಷಂದಬಯ ಅನಯಥಹ ಷ ಚಿಷಕುದನಕು ಹೆ ಯತಕಡಿಸಿ, ಸಹಭಹನಯ ಯಹಹಯ ಅಥವ್ಹ
ಹವ್ಹಟಕ ಹೆ ಂದಿಯಕ ದಖಳ ಅಥಯನಕು ಅಥೆೈಯಷಲ್ಹಖಕುದಕ. ಅಲ್ಲಾ ದಖಳು ಕಹನ ನಿನ ಭಕಖ್ಹಂತಯ
ವ್ಹಯಖ್ಹಯನಿಷಲ್ಟಿವ್ೆ, ಆ ವ್ಹಯಖ್ಹಯನದ ಅಥಯನಕು ಕಹನ ನಿನ ರಕಹಯ ಫಳಷಲ್ಹಖಕುದಕ.
ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಫಳಷ  ಅನಥೇಔ ದಖಳು ಹಿಂದಿನ ಕಹನ ನಹತಭಔ ನಿಧಹಾಯದ ವಿಶಮವಹಗಿವಥ ಅುಖಳನ ನ
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಅನಾಯಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಭತಥು, ಉನನತ ನಹಮಮಹಲಮದ ತಿೇುಾಖಳು ಕಥಳಗಿನ ನಹಮಮಹಲಮದ ನಿಧಹಾಯನ ನ
ಫಂಧಿಷ ುದಹಗಿಯ ತುದಥ. ಇದಕಥು ವಿಯ ದಧವಹಗಿ ಂದ ಷ ಚನಥಮ ಹಥ ಯತಹಗಿ, ತಹಂತಿಯಔ ದಖಳಿಗಥ ಮಹವಹಖಲ

ಅದಯ

ತಹಂತಿಯಔ ಅಥಾನ ನ ನಿೇಡಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.

I. ನವಿೀಔಯಣದ ಷ ಚನೆ
ಫಸಕತೆೀಔ ಜೀವ್ೆೀತಯ ವಿಮೆಮನಕು ವ್ಹಷ್ಟಯಔ ಆಧಹಯದ ಮೆೀಲ್ೆ ನಿೀಡಲ್ಹಖಕತಿದೆ.
ವಿಮೆಗಹಯಯ ಔಡಥಯಿಂದ ವಿಮೆದಹಯನಿಗಥ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಧಿ ಭ ಗಿಮ  ನಿದಿಾಶಿ ದಿನಹಂಔದಂದ ಷಲಹಥ ನಿೇಡ 
ಮಹುದಥೇ

ಕಹನ ನ

ಫಹಧಮತಥ

ಇಯ ುದಿಲಾ.

ಆದಹಖ ಮ,

ಸ್ೌಜನಮ

ವಿಚಹಯವಹಗಿ

ಭತ ು

ಮಹಹಯ

ದೃಷ್ಟ್ಿಕಥ ೇನದಿಂದ, ವಿಮೆಗಹಯಯ ಹಲ್ಲಸಿ ನವಿೇಔಯಣ ಆಹಹಾನಿಸಿ ಭ ಕಹುಮದ ದಿನಹಂಔಕ್ಟುಂತ ಭ ಂಚಿತವಹಗಿ ಂದ
ನವಿೇಔಯಣದ ಷ ಚನಥ ಔಳುಹಿಷಫಥೇಔ . ಈ ಷ ಚನಥ ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಎರ್ಹಾ ವಿಯಖಳ್ಹದ ವಿಭಹ ಮೊತು,
ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ಇತಹಮದಿ ತಥ ೇರಿಷ ತುದಥ. ಅಹಮದಲ್ಲಾಯ  ಮಹುದಥೇ ಷ ು ಫದರ್ಹಣಥಖಳ ಷ ಚನಥ
ಸ್ಥೇರಿಸಿ ವಿಮೆದಹಯನಿಗಥ ತಿಳಿಷ ುದ ಂದ ಯ ಢಿಮಹಗಿದಥ.
ಶ್ಹಷನಫದಧ ನಿಫಂಧನಥಖಳಿಗಹಗಿ ವಿಮೆದಹಯನ ಖಭನ ಷಸ ಸ್ಥಳ್ಥಮರ್ಹಖ ುದ

ಪಿಯೇಮಮಂ ಭ ಂಖಡವಹಗಿ

ಹತಿಷ  ಹಥ ಯತ ಮಹುದಥೇ ಅಹಮ ಬಹವಿಷರ್ಹಖ ುದಿಲಾ.
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ಕಥಳಗಥ ಮಹ ಹಥೇಳಿಕಥಮ ನವಿೇಔಯಣ ಷ ಚನಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಷರಿಮಹಗಿದಥ?
I. ನಿಫಂಧನಥಖಳಿಗಥ ಅನ ಖ ಣವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಧಿ ಭ ಗಿಮ  30 ದಿನಖಳ ಮೊದರ್ಥೇ ವಿಮೆದಹಯನಿಗಥ ಂದ
ನವಿೇಔಯಣ ಷ ಚನಥ ಔಳುಹಿಷ  ಕಹನ ನ ಫಹಧಮತಥ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಮೆೇರ್ಥ ಇಯ ತುದಥ
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II. ನಿಫಂಧನಥಖಳಿಗಥ ಅನ ಖ ಣವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಧಿ ಭ ಗಿಮ  15 ದಿನಖಳ ಮೊದರ್ಥೇ ವಿಮೆದಹಯನಿಗಥ ಂದ
ನವಿೇಔಯಣ ಷ ಚನಥ ಔಳುಹಿಷ  ಕಹನ ನ ಫಹಧಮತಥ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಮೆೇರ್ಥ ಇಯ ತುದಥ
III. ನಿಫಂಧನಥಖಳಿಗಥ ಅನ ಖ ಣವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿ

ಅಧಿ ಭ ಗಿಮ  7 ದಿನಖಳ ಮೊದರ್ಥೇ ವಿಮೆದಹಯನಿಗಥ ಂದ

ನವಿೇಔಯಣ ಷ ಚನಥ ಔಳುಹಿಷ  ಕಹನ ನ ಫಹಧಮತಥ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಮೆೇರ್ಥ ಇಯ ತುದಥ
IV. ನಿಫಂಧನಥಖಳಿಗಥ ಅನ ಖ ಣವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿ

ಅಧಿ ಭ ಗಿಮ  ಮೊದರ್ಥೇ ವಿಮೆದಹಯನಿಗಥ ಂದ ನವಿೇಔಯಣ

ಷ ಚನಥ ಔಳುಹಿಷ  ಕಹನ ನ ಫಹಧಮತಥ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಮೆೇರ್ಥ ಇಯ ುದಿಲಾ

J. ಎಂಟ ಭನಿ ಲ್ಹಂಡರಿಂಗ್ ಭತಕಿ ನಿಭಮ ಗಹರಸಔಯನಕು ತ್ತಳಿದಕಕೆ ಳಿು ಭಹಖಯಷ ಚಿಖಳು
ಅಯಹಧಿಖಳು ತಭಭ ಕಹನ ನ ಫಹಹಿಯ ಚಟ ಟಿಕಥಖಳ ಭ ಲಔ ಸಣ ಖಳಿಷ ತಹುಯಥ ಆದಯಥ ಭನಿ ರ್ಹಂಡರಿಂಗ್
ಎಂದ ಔಯಥಮಲಡ  ಯಕ್ಟಯಯೆಮ ಭ ಲಔ ಸಣನ ನ ಕಹನ ನ ಫದಧ ಸಣನಹನಗಿ ರಿತಿಾಷಲ ಕಥ ೇಯ ತಹುಯಥ.
ಅಯಹಧಿಖಳು ಫ೦ಡವಹಳ ಗಹಾಣಥಮ ಭ ಲಔ ಅಯಹಧದ ಚಟ ಟಿಕಥಖಳ ನಿಜವಹದ ಭ ಲ ಭತ ು
ಷಂಹದನಥಮ ಭಹಲ್ಲೇಔತಾನ ನ ಯಸಷಮವಹಗಿಡ  ಯಕ್ಟಯಯೆ ಭನಿ ರ್ಹಂಡರಿಂಗ್ ಆಗಿದಥ. ಈ ವಿಧಹನದ ಭ ಲಔ ಸಣ
ತನನ ಅಯಹಧದ ಖ ಯ ತನ ನ ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಂಡ ಭಹನಮವಹಗಿ ಗಥ ೇಚರಿಷ ತುದಥ.
ಅಯಹಧಿಖಳು ತಭಭ ಸಣನ ನ ಕಹನ ನ ಫದಧ ಭಹಡಲ ಸಣಕಹಷ ಸ್ಥೇವಥಖಳು ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ಫಹಮಂಕ್ ಭತ ು
ವಿಮೆಮನ ನ ಫಳಷಲ ಮತಿನಷ ತುವಥ. ಅಯ ಷ ಳುಳ ಖ ಯ ತ ಖಳನ ನ ಫಳಷ  ಭ ಲಔ ಮಹಹಯ ಭಹಡ ತಹುಯಥ,
ಉದಹಸಯಣಥಗಥ,

ಕಥಲವೊಂದನ ನ

ವಿಮೆಮ

ಯ ದಲ್ಲಾ

ಕರಿೇದಿಷ 

ಭ ಲಔ

ಭತ ು

ನಂತಯ

ಸಣ

ಹಿಂತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳಂತಥ ನಿಾಹಿಷ ತಹುಯಥ ಮೆಭ ತಭಭ ಉದಥದೇವ ಈಡಥೇರಿದ ನಂತಯ ಕಹಣಥಮಹಖ ುದ .
ಭನಿ ರ್ಹಂಡರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಾ ಇಂತಸ ಔಯಭಖಳನ ನ ತಡಥಖಟಿಲ ವಿವಾವಹಮಪಿಮಹಗಿ ಷಕಹಾರಿ ಭಟಿದಲ್ಲಾ, ಬಹಯತೂ
ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ಯಮತನಖಳು ನಡಥಮ ತಿುವಥ.
ಭನಿ ರ್ಹಂಡರಿಂಗ್ ತಡಥ ಕಹಯೆದಮ ಕಹನ ನ 2002 ಯಲ್ಲಾ ಷಕಹಾಯ ಜಹರಿಗಥ ಫಂದಿತ . IRDAI ಹಥ ಯಡಿಸಿದ ಎಂಟಿ
ಭನಿ ರ್ಹಂಡರಿಂಗ್ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳು ಶ್ಚೇಗಯದರ್ಥಾೇ, ವಿಮೆ ಸ್ಥೇವಥಖಳಿಗಹಗಿ ಭನವಿ ಭಹಡ  ಗಹಯಸಔಯ ನಿಜವಹದ
ಖ ಯ ತನ ನ ನಿಧಾರಿಷಲ ಷ ಔು ಔಯಭಖಳನ ನ ಷ ಚಿಸಿವಥ, ವಂಕ್ಟತ ಯಔಯಣಖಳ ಯದಿ ಭಹಡ ುದ ಭತ ು ಭನಿ
ರ್ಹಂಡರಿಂಗ್ ಳಗಥ ಂಡ ಯಔಯಣಖಳ ಅಥವಹ ಷಂವಮಹಷದ ಮಹಹಯಖಳ ಷರಿಮಹದ ಯಥಕಹಡ್ಾ ಕ್ಟೇಪಿಂಗ್
ಭಹಡ ುದ .
ನಿಭಭ ಗಹಯಸಔಯನ ನ ತಿಳಿದ ಕಥ ಳಿಳ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳ ಯಕಹಯ, ಕಥಳಗಿನ ದಹಕರ್ಥಖಳ ಷಂಖಯಸಣಥ ಭ ಲಔ ಯತಿ
ಗಹಯಸಔಯನ ನ ಷರಿಮಹಗಿ ಖ ಯ ತಿಸಿಕಥ ಳುಳ ಅಖತಮವಿದಥ:
1. ವಿಳ್ಹಷದ ರಿಶ್ಚೇಲನಥ
2. ಇತಿುೇಚಿನ ಬಹಚಿತಯ
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3. ಆರ್ಥಾಔ ಸಿಥತಿ
4. ವಿಮೆ ಂದದ ಉದಥದೇವ
ಆದದರಿಂದ ಏಜಥಂಟ್ ಗಹಯಸಔಯ ಖ ಯ ತನ ನ ಸ್ಹಥಪಿಷಲ , ಯಹಹಯ ತಯಕ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ದಹಕರ್ಥಖಳನ ನ ಷಂಖಯಹಿಷ 
ಅಖತಮವಿದಥ:
1. ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಸ ಡಿಕಥದಹಯಯ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ - ೂಣಾ ಹಥಷಯ , ವಿಳ್ಹಷ, ID ಭತ ು ವಿಳ್ಹಷ ುಯಹವಥಯಂದಿಗಥ
ವಿಮೆದಹಯನ ಷಂಔಾ ಷಂಖಥಮಖಳು, ಹನ್ ಷಂಖಥಮ ಭತ ು NEFT ಉದಥದೇವಖಳಿಗಹಗಿ ೂಣಾ ಫಹಮಂಕ್
ವಿಯಖಳು
2. ಉದಥದೇಶ್ಚತ ನಿಖಭಖಳ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ – ಷಟಿ೯ಫಿಕಥೇಟ್ ಆಫ್ಟ ಇನಹುರ್ಪಾಯಥಶನ್, ಮೆಮೊಯಥಂಡಮ್ ಎಂಡ್
ಆಟಿಾಔಲ್್ ಆಫ್ಟ ಅಸ್ಥ ೇಸಿಯೆೇಶನ್, ಮಹಹಯಖಳನ ನ ನಿಾಹಿಷಲ ರ್ ಆಫ್ಟ ಅಟಹನಿಾ, ಹಮನ್
ಕಹಡ್ಾ ಯತಿ
3. ಹಲ ದಹರಿಕಥ ಷಂಸ್ಥಥಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ -

ನಥ ೇಂದಣಿ ಯಭಹಣತಯ ಡಥಮ ುದ (ಂದ ವಥೇಳ್ಥ

ನಥ ೇಂದಣಿ ಭಹಡಿದದಯಥ), ಷಸಬಹಗಿತಾ ತಯ, ಹಲ ದಹಯ ಅಥವಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ನೌಔಯನಿಗಥ, ಷಂಸ್ಥಥಮ
ಯವಹಗಿ ಮಹಹಯಖಳನ ನ ನಿಾಹಿಷಲ ನಿೇಡಿದ ರ್ ಆಫ್ಟ ಅಟಹನಿಾ, ಇಂತಸ ಮಕ್ಟುಮ ಖ ಯ ತಿನ
ುಯಹವಥ
4. ಷಸಬಹಗಿತಾ ಹಥ ೇಲ  ಟಯರ್ಸಿ್ ಭತ ು ಷಂಗಟನಥಖಳು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ
ಇಲ್ಲಾ ಇಂಥ ಭಹಹಿತಿ ಔ ಡ ಉತನನಖಳ ಕಹಯರ್ಸ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಲ ನಥಯವಹಖ ುದ ಭತ ು ಇದ ಂದ
ಭ ಕಮವಹದ ಭಹಕಥಾಟಿಂಗ್ ಟ ಲ್ ಆಗಿದಥ.

ಸಹಯಹಂವ
a) ಮೊದಲ ಸಂತದ ದಹಕರ್ಹತಿ ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಮ್೯ ಆಗಿದ ದ ಅದಯ ಭ ಲಔ ವಿಮೆದಹಯ ಷಾತುಃ ತನನ ಫಗಥೆ
ಭತ ು ಅಳಿಗಥ ಅಖತಮವಿಯ  ವಿಮೆಮ ಭಹಹಿತಿ ಕಥ ಡ ತಹುನಥ
b) ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷ  ಕಹಮ೯ ಹಲ್ಲಸಿ ಆಯಂಬವಹಖ  ಮೊದರ್ಥೇ ಕಹಣಿಸಿಕಥ ಳುಳತುದಥ, ಭತ ು
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮ ದದಔ ು ಭ ಂದ ಯಥಮ ತುದಥ
c) ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಘೀ ೇಶಣಥಮನ ನ ಯಸ್ಹುಔಯ ಷಹಿ ಭಹಡಫಥೇಕಹದ ಯಸ್ಹುನಥ ಪಹಭನಾ
ಕಥ ನಥಮಲ್ಲಾ ಸ್ಥೇರಿಷ ತಹುಯಥ.
d) ಯಸ್ಹುನಥಮ ಅಂವಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಇುಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿವಥ:
i.

ಯಸ್ಹುಔನ ೂಣಾ ಹಥಷಯ
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ii. ಯಸ್ಹುಔನ ವಿಳ್ಹಷ ಭತ ು ಷಂಕ್ಟಾಷ  ವಿಯಖಳು
iii. ಆಯಥ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಫಹಮಂಕ್ ವಿಯಖಳು
iv. ಯಸ್ಹುಔನ ೃತಿು, ಉದಥ ಮೇಖ ಅಥವಹ ಮಹಹಯ
v. ವಿಮೆಮ ಷ ು ವಿಶಮದ ಖ ಯ ತ ಭತ ು ವಿಯಖಳು
vi. ವಿಭಹ ಮೊತು
vii. ಹಿಂದಿನ ಭತ ು ಯಷ ುತ ವಿಮೆ
viii. ನಶಿದ ಅನ ಬ
ix. ವಿಮೆದಹಯನಿಂದ ಘೀ ೇಶಣಥ
e) ಭಧಮತಿಾಮಹಗಿ ತಿಾಷ  ಫಫ ಏಜಥಂಟ್, ಅಹಮದ ಫಗಥಗಿನ ಎರ್ಹಾ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ವಿಮೆಗಹಯಯ
ವಿಮೆದಹಯನಿಗಥ ದಗಿಸಿ ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳುಳ ಜವಹಫಹದರಿಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದಹದಯಥ.
f) ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷ  ಹಹಖ

ಅಂಗಿೇಔರಿಷ  ಫಗಥೆ ನಿಧಾರಿಷ  ಯಕ್ಟಯಯೆಮನ ನ ವಿಭಹಗಹರಿಕಥಮ

ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
g) ಆಯಥ ೇಖಮ

ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ

ವಿಮೆದಹಯನಿಗಥ

ಹಯಸ್ಥಔಿರ್ಸ

ನನ

ಕಥ ಡರ್ಹಖ ುದ

ಭತ ು

ಅನ

ಷಸ

ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಒದಿ, ಅಥಾಭಹಡಿಕಥ ಂಡಿಯ ುದನ ನ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷಫಥೇಔ
h) ವಿಮೆ ಔಯಹರಿನ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ ಷ ು ವಿಶಮದ ಮೆೇರ್ಥ, ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಮೆದಹಯ ವಿಭಹಗಹಯನಿಗಥ
ಹತಿಷ  ಂದ ರಿಖಣನಥ ಅಥವಹ ಮೊತುವಹಗಿದಥ.
i) ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಮನ ನ ನಖದ , ಭಹನಮತಥ ಡಥದ ಫಹಮಂಕ್ಟಂಗ್ ಮಸರಿಷ  ಉಔಯಣ, ಅಂಚಥ ಭನಿ
ಆಡಾರ್, ಕಥಯಡಿಟ್ ಅಥವಹ ಡಥಬಿಟ್ ಕಹಡ್ಾ, ಇಂಟರ್ ನಥಟ್, ಇ-ಗಹಾಣಥ, ನಥೇಯ ಕಥಯಡಿಟ್ ಅಥವಹ ಕಹಲಕಹಲಕಥು
ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ ಅನ ಮೊೇದನಥ ಮಹುದಥೇ ವಿಧಹನದ ಭ ಲಔ ಭಹಡಫಸ ದ .
j) ಅಖತಮವಿಯ  ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ವಿಮೆಮ ಯಭಹಣತಯ ುಯಹವಥಮನ ನ ದಗಿಷ ತುದಥ
k) ಹಲ್ಲಸಿಮ ಂದ ಓಚಹರಿಔ ದಹಕರ್ಥಮಹಗಿದ ದ ವಿಭಹ ಂದಕಥು ುಯಹವಥಮನ ನ ದಗಿಷ ತುದಥ.
l) ಅಕ್ಷಯವುಃ ವಹಯಂಟಿಮ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಷಶಿವಹಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ನಹಮಮಷಭಭತವಹಗಿ ಹಥೇಳಿದ ಂದ ಂದದ
ಸಿಥತಿಮಹಗಿದಥ.
m) ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕಥಲು ನಿಫಂಧನಥಖಳು ಭತ ು ಶಯತ ುಖಳನ ನ ನಿೇಡಿಕಥಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಫದರ್ಹಯಿಷಲ ಇಚಿಚಸಿದಯಥ,
ತಿದ ದಡಿಖಳನ ನ ನಿಧಾರಿಷ  ಭ ಲಔ / ಅನ ಮೊೇದನಥ ಎಂದ

ಔಯಥಮರ್ಹಖ  ದಹಕರ್ಥಮ ಭ ಲಔ

ಫದರ್ಹಣಥಖಳನ ನ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
n) ನಿಭಹಾಣದ ಅತಿ ಭ ಕಮ ನಿಮಭ ಕ್ಷಖಳ ಉದಥದೇವ ಗಥಲ ಾಂತಥ ಭಹಡ ುದ
ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾಯೆೇ ನಥ ೇಡಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.
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ಭತ ು ಈ ಉದಥದೇವನ ನ

o) ಭನಿ ರ್ಹಂಡರಿಂಗ್ ಎಂದಯಥ ಅಯಹಧದ ಭಹಖಾಖಳಿಂದ ಡಥದ ಸಣನ ನ ಕಹನ ನ ಫದಧ ಸಣನಹನಗಿ
ರಿತಿಾಷ ುದ ಎಂದಥಾ ಭತ ು ಇದಯ ವಿಯ ದಧ ಹಥ ೇಯಹಟ ಭಹಡಲ ನಿಮಭಖಳನ ನನ ನ ವಿಶ್ಹಾದಮಂತ ಭತ ು
ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ರಿಚಯಿಷರ್ಹಗಿದಥ
p) ಫಫ ಏಜಥಂಟ್ ನಿಭಭ ಗಹಯಸಔಯನ ನ ತಿಳಿದ ಕಥ ಳಿಳ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳನ ನ ಅನ ಷರಿಷ  ಜವಹಫಹದರಿಮನ ನ
ಹಥ ಂದಿದಹದನಥ ಭತ ು ಈ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳ ಅಖತಮಔುನ ಖ ಣವಹಗಿ ದಹಕರ್ಥಖಳನ ನ ಡಥಮಫಸ ದಹಗಿದಥ.

ರಭಕಕ ದಖಳು
a) ಹಲ್ಲಸಿ ಪಹರ್ಮಯ
b) ಭಕಂಖಡ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಹತ್ತ
c) ವಿಮೆಮ ರಭಹಣತರ
d) ನವಿೀಔಯಣದ ನೆ ೀಟೀರ್ಸ
e) ಖ್ಹತರಿ ಔಯಹಯಕ
f) ಶಯತಕಿ
g) ಧೃಡಿೀಔಯಣ
h) ಅಔಯಭ ಸಣ ಗಹಾಣಥ
i) ನಿಭಭ ಗಹಯಸಔಯ ಫಗಥೆ ತಿಳಿದ ಕಥ ಳಿಳ
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ಅಧಹಯಮ 19
ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆಮ ಉತ್ನುಖಳು
ಅಧಹಯಮದ ರಿಚಮ
ಈ ಅಧಹಮಮು, ನಿಭಗಥ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಔಂನಿಖಳು ನಿೇಡ  ವಿವಿಧ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ಷಭಖಯ
ಳನಥ ೇಟನ ನ ನಿೇಡ ತುದಥ. ಕಥೇಲ ಂದ ಉತನನದಿಂದ - ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಮ ನ ಯಹಯ ಮೆಡಿಕಥಾೇಮ್ ಉತನನಖಳು,
ಗಹಯಸಔನ ಷ ಔು ಯಕ್ಷಣಥ ಆಯೆು ಭಹಡಲ ವಿಶ್ಹಲ ವಹಮಪಿುಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದಹದನಥ. ಈ ಅಧಹಮಮ ಮಕ್ಟುಖಳು, ಔ ಟ ಂಫ
ಭತ ು ಖ ಂಪಿಗಥ ಯಕ್ಷಣಥ ದಗಿಷ  ಸಲವಹಯ ಆಯಥ ೇಖಮ ಉತನನಖಳ ಲಕ್ಷಣಖಳನ ನ ವಿರಿಷ ತುದಥ.

ಔಲ್ಲಕಹ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು
A. ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ಗಿೇಾಔಯಣ
B. ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ ಯಭಹಣಕ್ಟೇಔಯಣ ಮೆೇರ್ಥ IRDA ಮ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳು
C. ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹದಹಖ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ದಗಿಷ  ಉತನನ
D. ಉನನತ-ಯಕ್ಷಣಥಮ ಅಥವಹ ಔಳ್ಥಮಫಸ ದಹದ ವಿಭಹ ಯೇಜನಥಖಳು
E. ಹಿರಿಮ ನಹಖರಿಔಯ ಹಲ್ಲಸಿ
F. ಸಿಥಯ ರ್ಹಬದ ಔರ್ - ಆಷತಥಯ ನಖದ , ಖಂಭಿೇಯ ಖಹಯಿರ್ಥ
G. ದಿೇಘಾಾಧಿ ಆಯಥೈಕಥಮ ಉತನನ
H. ಕಹಂಬಿ-ಉತನನಖಳು
I. ಹಮಕಥೇಜ್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
J. ಫಡ ಖಾಖಳಿಖ ಮೆೈಕಥ ಯೇ ವಿಮೆ ಭತ ು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ
K. ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಸ್ಹಾರ್ಸಥಾ ಬಿಭಹ ಯೇಜನಥ
L. ಯಧಹನ ಭಂತಿಯ ಷ ಯಕ್ಷಹ ಬಿಭಹ ಯೇಜನಥ
M. ಯಧಹನ ಭಂತಿಯ ಜನ್ ಧನ್ ಯೇಜನಥ
N. ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಹಹಖ ಅಂಖವಿಔಲತಥಗಥ ಯಕ್ಷಣಥ
O. ಸ್ಹಖಯಥ ೇತುಯ ಯಮಹಣ ವಿಮೆ
P. ಖ ಂು ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣಥ
Q. ಆಯಥ ೇಖಮ ಉಳಿತಹಮ ಖಹತಥ
R. ಆಯಥ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಯಭ ಕ ಶಯತ ುಖಳು
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ಈ ಅಧಹಮಮನ ನ ಒದಿದ ನಂತಯ, ನಿಭಗಥ ಈ ಕಥಳಗಿನುಖಳು ಸ್ಹಧಮವಹಖಫಥೇಔ :
a) ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ ವಿವಿಧ ಖಾಖಳನ ನ ವಿರಿಷ ುದ
b) ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ ಯಭಹಣಕ್ಟೇಔಯಣ ಮೆೇರ್ಥ IRDA ಮ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳು
c) ಇಂದ ಬಹಯತಿೇಮ ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾ ಲಬಮವಿಯ  ವಿವಿಧ ಫಗಥಮ ಆಯಥ ೇಖಮ ಉತನನಖಳನ ನ ಚಚಿಾಸಿ
d) ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ವಿಮೆಮನ ನ ವಿರಿಸಿ
e) ಸ್ಹಖಯಥ ೇತುಯ ಯಮಹಣ ವಿಮೆಮನ ನ ಚಚಿಾಸಿ
f) ಆಯಥ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾನ ಯಭ ಕ ದಖಳು ಭತ ು ಶಯತ ುಖಳನ ನ ಅಥಾಭಹಡಿಕಥ ಳುಳುದ
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A. ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಭಹ ಉತ್ನುಖಳ ಗೀಯಔಯಣ
1. ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಭಹ ಉತ್ನುಖಳ ರಿಚಮ

ಐಆಡಿಾಎ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ನಿಮಭಹಳಿಖಳು ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಕಥಳಗಿನಂತಥ ವಹಮಖಹಮನಿಸಿ

ವ್ಹಯಖ್ಹಯನ
"ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಮಹಹಯ" ಅಥವಹ "ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣಥ" ಮ ಕಹಯಿರ್ಥ ರ್ಹಬಖಳು ಅಥವಹ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ, ವಷರಚಿಕ್ಟತಹ್

ಅಥವಹ ಆಷತಥಯ ಕಚಿಾನ ಯಯೇಜನಖಳು, ಖಹತರಿಮ ಯಯೇಜನಖಳು ಭತ ು ದಿೇಗಾಕಹಲ್ಲೇನ ಯಕ್ಷಣಥ, ಯಮಹಣ
ವಿಮೆ ಭತ ು ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತದ ಯಕ್ಷಣಥ ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ವಿಮೆ ಂದಖಳನ ನ ದಗಿಷ ುದ ಎಂದಥ೯.
ಬಹಯತಿೇಮ ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾ ಲಬಮವಿಯ  ಫಸ ತಥೇಔ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳು ಆಷ್ತೆರಗೆ ದಹಕಲ್ಹಖಕ
ಉತ್ನುಖಳ ಯ ದಲ್ಲಾಯ ತುವಥ. ಈ ಉತನನಖಳು ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಫಫ ಮಕ್ಟುಗಥ ತಖಲ 
ವಥಚಚಖಳನ ನ ಬರಿಷ ತುವಥ. ಭತಥು, ಈ ರಿೇತಿಮ ವಥಚಚಖಳು ಫಸಳ ಹಥಚಹಚಗಿಯ ತುವಥ ಭತ ು ಫಸ ತಥೇಔವಹಗಿ, ಹಥಚ ಚತಿುಯ 
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಥಚಚದಿಂದಹಗಿ ಸ್ಹಭಹನಮ ಭನ ಶಮನ ಕಥೈಗಥಟ ಔದಂತಹಗಿದಥ, ವಷರಕ್ಟಯಯೆಮ ವಿಧಹನಖಳು, ನ ತನ ಭತ ು
ಹಥಚ ಚ ವಥಚಚದಹಮಔ ತಂತಯಜ್ಞಹನ ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾ ಫಯ ತಿುವಥ ಭತ ು ಹಥ ಷ ಪಿೇಳಿಗಥಮ ಓಶಧಿಖಳ ವಥಚಚ.
ವಹಷುವಹಗಿ, ಇದ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಇಲಾದ ಮಕ್ಟುಗಥ, ಹಥಚಿಚನ ವಥಚಚನ ನ ಬರಿಷಲ ಆರ್ಥಾಔವಹಗಿ ಷಫಲನಹಗಿದ್ದ ಯ
ಷಸ ಫಸಳ ಔಶಿ ಆಖ ತುದಥ.
ಆದದರಿಂದ, ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಎಯಡ ಕಹಯಣಖಳಿಂದಹಗಿ ಭ ಕಮವಹಗಿದಥ:
 ಮಹುದಥೇ ಕಹಯಿರ್ಥ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವ್ೆೈದಯಕ್ರೀಮ ಸೌಲಬಯಖಳನಕು ಹತ್ತಷಲಕ ಸಣಕಹಸಿನ ನೆಯು
ನಿೇಡ ತುದಥ.
 ಯಕ್ರಿಯಫಬನ ಉಳಿತಹಮನಕು ಯಕ್ಷಿಷಕುದಕ ಇಲಾದಿದದಯಥ ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ ಕಹಯಣದಿಂದಹಗಿ ನಶ್ಚಸಿ
ಹಥ ೇಖ ತುದಥ.
ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹದಹಗಿನ ವಥಚಚಖಳನ ನ ಬರಿಷ  ಮೊದಲ ರಿಟಥೇಲ್ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಉತನನ – ಮೆಡಿಕಥಾೇಭನ ನ 1986 ಯಲ್ಲಾ 4 ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಲಮದ ವಿಮೆಗಹಯಯಥ ಂದಿಗಥ ರಿಚಯಿಷರ್ಹಯಿತ . ಈ ಔಂನಿಖಳು ತಭಭ ನಿೃತಿು
ನಂತಯ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚನ ನ ಷ ಚಔಯ ಬರಿಷಲ ಕ್ಟರಿಮ ಮಸಿ್ನರ್ಥಾೇ ರಿಚಯಿಷ  ಬವಿಶಮ ಆಯಥ ೇಖಮ
ಹಲ್ಲಸಿ, ಯಮಹಣ ವಿಮೆ ದಗಿಷ  ಸ್ಹಖಯಥ ೇತುಯದಲ್ಲಾ ಮೆಡಿಕಥಾೇಮ್ ಹಲ್ಲಸಿ, ಫಡ ಜನರಿಗಹಗಿ ಆಯಥ ೇಖಮ ಬಿಭಹ
ಹಲ್ಲಸಿಮಂತಸ ಂದಥಯಡ ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣಥಖಳನ ನ ರಿಚಯಿಷರ್ಹಯಿತ .
ನಂತಯ ವಿಭಹ ಲಮ ಸಲು ಔಂನಿಖಳ ಯವಥೇಶ್ಚಷ ವಿಕಥಗಥ ಕಹಯಣವಹಯಿತ ಭತ ು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಭಹಯ ಔಟಥಿ
ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ಖಹಷಗಿ ಲಮದರಿಗಥ ತಥಯಥಮರ್ಹಯಿತ . ಆ ಭ ಲಔ ಈ ಮಹಹಯ ತ ಂಫಹ ದಥ ಡಸದಹಗಿ ಸಯಡಿತ ,
ಈ ಯಕ್ಷಣಥಖಳಲ್ಲಾ ಭಹಹಾಡ ಖಳು ಭತ ು ಕಥಲು ಹಥ ಷ ಯಕ್ಷಣಥಖಳು ಔ ಡ ಫಂದು.
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ಇಂದ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ವಿಬಹಖದಲ್ಲಾ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಭತ ು ಜಿೇನದ ವಿಮೆಗಹಯಯಥ ಂದಿಗಥ ಜಥ ತಥಗಥ ನಿಲ ಾ
ಎರ್ಹಾ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳನ ನ ನಿೇಡ  ಉತನನಖಳು ನ ಯಹಯ , ದಥ ಡಸ ಯಭಹಣದಲ್ಲಾ ಅಭಿೃದಿಧ ಹಥ ಂದಿವಥ.
ಆದಯ , ಮೆಡಿಕಥಾೇಮ್ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭ ಲ ರ್ಹಬದ ವಿನಹಮಷ ಅಂದಯಥ ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹದಹಗಿನ ವಥಚಚದ ವಿಯ ದಧ ಯಕ್ಷಣಥ
ವಿಮೆ ಇನ ನ ಹಥಚ ಚ ಯಸಿದಧವಹಗಿಯೆ ಉಳಿದಿದಥ.
ವಿಭಹ ನಿಮಂತಯಣ ಭತ ು ಅಭಿೃದಿಧ ಹಯಧಿಕಹಯ (ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ) ನಿಫಂಧನಥಖಳಿಗಥ, 2013 ಅನ ಖ ಣವಹಗಿ
1.

ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ದಿೇಘಾಾಧಿಮ ಆಯಥ ೇಖಮ ಉತನನಖಳನ ನ ನಿೇಡಫಸ ದ

ಆದಯಥ ಇಂಥ

ಉತನನಖಳ ಪಿಯೇಮಮಂ ಔನಿಶಠ ಭ ಯ ಶಾಖಳ ಕಹಲ ಯತಿ ಫಹಾಕ್ ಫದರ್ಹಖದಥ ಉಳಿಮ ತುದಥ, ನಂತಯ
ಪಿಯೇಮಮಂ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷರ್ಹಖ ುದ ಭತ ು ಅಖತಮವಿದದಲ್ಲಾ ರಿತಿಾಷಫಸ ದಹಗಿದಥ.
2. ಜಿೇವಥೇತಯ ಭತ ು ಷಾತಂತಯ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಔನಿಶಠ ಂದ ಶಾ ಅಧಿಮ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ
ಆಯಥ ೇಖಮ ಉತನನಖಳನ ನ ನಿೇಡಫಸ ದ

ಭತ ು ಭ ಯ

ಶಾಖಳ ಖರಿಶಠ ಅಧಿ, ದಗಿಷರ್ಹದ

ಪಿಯೇಮಮಂ ಅಧಿಯಥಖ ಫದರ್ಹಖದಥ ಉಳಿದ ಕಥ ಂಡಯಥ.
2. ಆಯೆ ೀಖಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಲಕ್ಷಣಖಳು
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಭ ಲತುಃ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಭತ ು ಕಹಯಿರ್ಥಯಿಂದ ತಖಲ  ವಥಚಚಖಳ ಜಥ ತಥ ಮಸರಿಷ ತುದಥ.
ಕಥಲವೊಮೆಭ, ಫಫ ಮಕ್ಟುಯಿಂದ ತಖಲ  ಯಥ ೇಖು ತಿೇಯವಹದ ಅಥವಹ ದಿೇಘಾಾಧಿ, ಆಜಿೇ ಮಾಂತ ಅಥವಹ
ದಿನನಿತಮದ ಚಟ ಟಿಕಥಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಯಬಹ ಬಿೇಯ ಶ ಿ ಖಂಭಿೇಯ ಆಗಿಯಫಸ ದ . ಆಔಸಿಭಔ ಗಹಮಖಳು ಅಥವಹ
ಅಘಾತದಿಂದಹದ ಉದಬವಿಸಿದ ಅಂಖವಿಔಲತಥಗಥ ವಥಚಚವಹಖ  ಕಚ ಾಖಳ್ಹಗಿಯಫಸ ದ .
ವಿವಿಧ ಜಿೇನ ಶ್ಥೈಲ್ಲಖಳ ಗಹಯಸಔಯ , ಹತಿಷ  ಸ್ಹಭಥಮಾ ಭತ ು ವಿಭಿನನವಹದ ಅವಮಔತಥಖಳನ ನ ಫಮಷ 
ಆಯಥ ೇಖಮ ಸಿಥತಿಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿವಥಮಹದಯ , ಗಹಯಸಔ ವಿಬಹಖದಲ್ಲಾ ಷ ಔು ಉತನನಖಳ ವಿನಹಮಷ ಭಹಡ ವಹಖ
ರಿಖಣಿಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ. ಗಹಯಸಔಯ ತಭಭ ಎರ್ಹಾ ಅಖತಮಖಳಿಗಥ ಷಂೂಣಾ ಯಕ್ಷಣಥ ಕಥ ಡ  ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮನ ನ
ಕರಿೇದಿ ಭಹಡಲ ಫಮಷ ತಹುಯಥ. ಅದಥೇ ಷಭಮದಲ್ಲಾ, ಹಥಚಿಚನ ಸಿಾೇಕಹಯ ಭತ ು ದಥ ಡಸ ರಿಭಹಣ ಸ್ಹಧಿಷಲ ,
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಉತನನಖಳನ ನ ಕಥೈಗಥಟ ಔ  ಫಥರ್ಥಮಲ್ಲಾ ಇಡ  ಅಖತಮವಿದಥ, ಭಹಯಹಟ ತಂಡಕಥು ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾ
ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಲ ಭತ ು ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಷ ಲಬವಹಗಿ ತಿಳಿಮ ಂತಥ ಷಸ ಭಹಡಫಥೇಔ .
ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ವಿವಿಧ ಯ ಖಳಲ್ಲಾ ಸ್ಹಧಿಷಲ ಯಮತಿನಸಿ, ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಉತನನಖಳ ಕಥಲು
ಅಥೇಕ್ಷಣಿೇಮ ಲಕ್ಷಣಖಳ್ಹಗಿವಥ.
3. ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಭಹ ಉತ್ನುಖಳ ವ್ಹಯಔ ಗೀಯಔಯಣ

ಮಹುದಥೇ ಉತನನ ವಿನಹಮಷ ಇಯಲ್ಲ, ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳನ ನ ಈ ರಿೇತಿ 3 ಖಾಖಳ್ಹಗಿ
ಗಿೇಾಔರಿಷಫಸ ದ :
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a) ನಶಿಬತ್ತಯ ಯಕ್ಷಣೆಖಳು
ಈ ಉತನನಖಳು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾ ಫೃಸತ್ ಯಭಹಣದಲ್ಲಾದಹದಯಥ ಭತ ು ಆಷತಥಯಗಥ
ದಹಕರ್ಹದಹಖ ಆಖ  ನಥೈಜ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚನ ನ ಬರಿಷ ತುವಥ.
b) ಸಿೆಯ ಲ್ಹಬದ ಯಕ್ಷಣೆಖಳು
"ಆಷತಥಯ ನಖದ

"ಎಂದ

ಔಯಥಮರ್ಹಖ , ಈ ಉತನನಖಳು ಆಷತಥಯಮಲ್ಲಾ ದಹಕರ್ಹದಹಖ ದಿನಕಥು ಸಿಥಯ

ಮೊತುನ ನ ಹತಿಷ ತುದಥ. ಕಥಲು ಉತನನಖಳು, ಉತನನದಲ್ಲಾ ಅಳಡಿಸಿದ ನಿಶ್ಚಚತವಹಗಿ ವಿಬಹಗಿಷರ್ಹದ
ವಷರಚಿಕ್ಟತಥ್ ಯಯೇಜನ ಹಥ ಂದಿವಥ.
c) ನಿಣಹಯಮಔ ಅನಹಯೆ ೀಖಯ ಯಕ್ಷಣೆಖಳು
ಸೃದಮಹಘಾತ, ಹವಾಾವಹಮ , ಕಹಮನ್ರ್ ಇತಹಮದಿಮಂತಸ ೂಾ ನಿಧಹಾರಿತ ನಿಣಹಾಮಔ ಕಹಯಿರ್ಥ
ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ ನಿಖದಿತ ರ್ಹಬದ ವಿಭಹ ಯೇಜನಥಯಿಂದ ಹತಿಮಹಖ ತುದಥ.
ಆಯಥ ೇಖಮ ಭತ ು ಅಂಖವಿಔಲತಥ ವಿಮೆ ಯಂಚದಹದಮಂತ ಟಿಿಗಥ ಇದದಯಥ,

ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ವ್ೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅಘಾತದ

ಯಕ್ಷಣೆಮನ ನ ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔವಹಗಿ, ಷಾತಂತಯವಹಗಿ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮಹಗಿ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಬಹಯತದಿಂದ ಹಥ ಯಗಥ ಹಥ ೇದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಮಯಿಸಿದ ಕಚ ಾಖಳನ ನ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ
ಳಗಥ ಂಡಿಲಾ. ಈ ಕಹಯಣಕಹುಗಿ, ಇನಥ ನಂದ ಉತನನ - ಸಹಖಯೆ ೀತಿಯ ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆ ಅಥವ್ಹ ರಮಹಣ ವಿಮೆ ಕರಿೇದಿಷ  ಅಖತಮವಿದಥ. ಕಥೇಲ ಇತಿುೇಚಿನ ದಿನಖಳಲ್ಲಾ, ಖಹಷಗಿ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಕಥಲು ಉನನತ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ
ಉತನನಖಳನ ನ ಕಥಲು ನಿಮಭ ಭತ ು ಶಯತ ುಖಳ ಮೆೇಯಥಗಥ ಳಟಿಿಯ ತುದಥ ಸ್ಹಭಹನಮ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ
ಬಹಖವಹಗಿ ಸ್ಹಖಯಥ ೇತುಯ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿವಥ.
4. ಗಹರಸಔ ವಿಬಹಖ ಆಧರಿಸಿದ ಗೀಯಔಯಣ

ವಿಬಹಗಿೇಮ ಗಹಯಸಔನಿಗಥ ಅನ ಖ ಣವಹಗಿ ಉತನನಖಳನ ನ ವಿನಹಮಷಗಥ ಳಿಷರ್ಹಗಿದಥ. ಯತಿಯಂದ ರ್ಹಬದ ಬಹಖ
ಯಚನಥ, ಫಥರ್ಥ, ಖಹತರಿ ಭತ ು ಭಹಕಥಾಟಿಂಗ್ ತಿೇಯಹ ಭಿನನವಹಗಿದಥ. ಗಹಯಸಔಯ ವಿಬಹಖಖಳ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ
ಗಿೇಾಔರಿಷರ್ಹಖದ ಉತನನಖಳು:
a) ರಿಟೆೀಲ್ ಗಹರಸಔರಿಖ ಭತಕಿ ಅಯ ಔ ಟ ಂಫ ಷದಷಮರಿಗಥ ನಿೇಡರ್ಹಖ  ಮಕ್ಟುಖತ ಯಕ್ಷಣಥ
b) ಖಕಂು ಯಕ್ಷಣೆಮನ ನ ಕಹರ್ಪಾಯಥೇಟ್ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ, ನೌಔಯರಿಗಥ ಭತ ು ಖ ಂುಖಳಿಗಥ ಭತ ು ಅಯ ಔ ಟ ಂಫ
ಷದಷಮರಿಗಥ ನಿೇಡರ್ಹಖ ುದ .
c) ಷಭ ಸ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನಕು ಜನಷಂಖಥಮಮ ಅತಮಂತ ಫಡ ವಿಬಹಖಖಳಿಗಥ ಳಗಥ ಂಡ RSBYನಂತಸ ಷಕಹಾರಿ
ಯೇಜನಥಖಳಿಗಥ ನಿೇಡರ್ಹಖ ುದ .
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B. ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆಮ ರಭಹಣಕ್ರೀಔಯಣ ಮೆೀಲ್ೆ IRDA ಮ ಭಹಖಯಷ ಚಿಖಳು
ಅನಥೇಔ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿವಿಧ ಶಯತ ುಖಳು ಭತ ು ಹಥ ಯತ ಖಳು ಭತ ು ವಿವಿಧ ವಹಮಖಹಮನಖಳ ಜಥ ತಥ ಸಲವಹಯ
ವಿವಿಧ ಉತನನಖಳನ ನ ದಗಿಷ  ಭ ಲಔ ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾ ಗಥ ಂದಲ ಸ ಟಿಿಕಥ ಂಡಿತ . ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಉತನನಖಳ
ಹಥ ೇಲ್ಲಕಥ ಭಹಡ ುದ ಔಶಿಔಯವಹಯಿತ ಭತ ು ಭ ಯನಥಮ ಕ್ಷದ ಆಡಳಿತಗಹಯರಿಗಥ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಔಂನಿಖಳ
ಉತನನಖಳ ವಿಯ ದಧ ರಿಹಹಯನ ನ ಹತಿಷಲ ಔಶಿಔಯವಹಯಿತ . ಅದಕ್ಟುಂತ ಹಥಚಹಚಗಿ, ಖಂಭಿೇಯ ಖಹಯಿರ್ಥಮ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ, ಖಂಭಿೇಯ ಖಹಯಿರ್ಥ, ಮಹುದ ಅಲಾ ಎಂಫ ಷಶಿ ತಿಳುಳಿಕಥ ಇಯಲ್ಲಲಾ. ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಉದಮಭದ
ಇರ್ಥಕಹರನಿಕ್ ಡಹಟಹ ನಿಾಸಣಥ ಔ ಡ ಔಶಿಔಯವಹಯಿತ .
ವಿಮೆಗಹಯಯ ನಡ ವಿನ ಗಥ ಂದಲ ತಥಗಥದ ಹಹಔಲ , ಸ್ಥೇವಥ ದಗಿಷ ಯ , TPAಖಳು ಭತ ು ಆಷತಥಯಖಳು ಭತ ು
ವಿಮೆ ಭಹಡಿಷ ಯ ಸ್ಹಾಜನಿಔಯ ದ ಯ ಖಳು, ಐಆರ್ ಡಿಎನಂತಸ ವಿವಿಧ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು, ಸ್ಥೇವಥ ದಗಿಷ ಯ ,
ಆಷತಥಯಖಳು, ವಹಣಿಜಮ ಭತ ು ಕಥೈಗಹರಿಕಹ ಭಂಡಳಿ ಔ ುಟದ ಆಯಥ ೇಖಮ ಷಲಹಹ ಷಮತಿಖಳು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಗಥ
ಕಥಲ ರಿೇತಿಮ ಯಭಹಣಿೇಔಯಣ ದಗಿಷಲ ಟಿಿಗಥ ಔ ಡಿದು. ಸ್ಹಭಹನಮ ತಿಳುಳಿಕಥಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ, ಐಆರ್
ಡಿಎ 2013 ಯಲ್ಲಾ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಖ ಣಭಟಿ ಳಗಥ ಂಡ ಭಹಖಾದಶ್ಚಾ ಷ ತಯಖಳನ ನ ಹಥ ಯಡಿಸಿತ .
ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳು ಈಖ ಯಭಹಣಿೇಔಯಣಕಥು ಅಕಹವ ನಿೇಡ ತುವಥ:
1. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಫಳಷರ್ಹಖ  ವಿಮೆ ನಿಮಭಖಳ ವಹಮಖಹಮನಖಳು
2. ಖಂಭಿೇಯವಹದ ಯಥ ೇಖಖಳ ವಹಮಖಹಮನಖಳು
3. ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹಗಹದ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ವಥಚಚಖಳನ ನ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿದ ಷ ುಖಳ ಟಿಿ
4. ಕಥಾೇಮ್ ಪಹಮ್ಾ ಖಳು ಭತ ು ೂಾ- ಯಭಹಣಿೇಔಯಣದ ಪಹಭ ಾಖಳು
5. ಬಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಭಹದರಿಖಳು
6. ಆಷತಥಯಖಳ ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಸ್ಹಯಹಂವ
7. TPAಖಳು, ವಿಮೆಗಹಯಯ ಭತ ು ಆಷತಥಯಖಳ ನಡ ವಿನ ಯಭಹಣಿತ ಂದಖಳು
8. ಹಥ ಷ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗಥ IRDAI ಡಥಮಲ ಯಭಹಣಿತ ಪಥೈಲ್ ಭತ ು ಫಳಷ ಷಾಯ 
ಆಯಥ ೇಖಮ ೂಯಥೈಕಥದಹಯಯ ಸ್ಥೇವಥಮ ಖ ಣಭಟಿ ಭತ ು ವಿಭಹ ಕ್ಷಥೇತಯ ಷ ಧಹರಿಷಲ ದಥ ಡಸ ಸಂತವಹಗಿದಥ ಭತ ು
ಅಥಾೂಣಾ ಆಯಥ ೇಖಮ ಭತ ು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಭಹಹಿತಿ ಷಂಖಯಸಕಥು ನಥಯವಹಖಲ್ಲದಥ.
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C. ಆಷ್ತೆರಗೆ ದಹಕಲ್ಹದಹಖ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ದಗಷಕ ಉತ್ನು
ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಆಧಹರಿತ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ತಿೇಯಹ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಭತ ು ಅತಮಧಿಔವಹಗಿ
ಭಹಯಹಟವಹಖ  ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಉತನನವಹಗಿದಥ. PSU ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಎಂಫತುಯಲ್ಲಾ ರಿಚಯಿಷರ್ಹದ
ಮೆಡಿಕೆಾೀರ್ಮ ಹಲ್ಲಸಿ ಮೊದಲ ಯಭಹಣಿತ ಆಯಥ ೇಖಮ ಉತನನ ಭತ ು ದಿೇಗಾಕಹಲದಿಂದ ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾ ಲಬಮವಿಯ 
ಏಕಥೈಔ ಉತನನವಹಗಿತ .ು ಈ ಉತನನ, ಕಥಲು ಫದರ್ಹಣಥಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ, ವಿವಿಧ ಫಹಯಂಡ್ ಹಥಷರಿನಡಿಮಲ್ಲಾ, ವಿವಿಧ
ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಭಹಯಹಟಗಥ ಂಡ , ಮೆಡಿಕಥಾೇಮ್ ದಥೇವದಲ್ಲಾ ಭಹಯಹಟವಹಖ  ಅತಿದಥ ಡಸ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮಹಗಿ
ಭ ಂದ ಯಥದಿದಥ.
ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹದಹಖ ನಶಿ ರಿಹಹಯದ ಉತನನಖಳು, ಮಕ್ಟುಯೇ೯ ಆಷತಥಯಮಲ್ಲಾ ದಹಕರ್ಹದಹಖ, ವಥಚಚಖಳಿಂದ
ಮಕ್ಟುಖಳನ ನ ಯಕ್ಷಿಷ ತುವಥ. ಫಸಳ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ಅಯ ಮೊದಲ ಭತ ು ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹದ ದಿನಖಳ ನಂತಯ
ನಿದಿಾಶಿ ಷಂಖಥಮಮ ಯಕ್ಷಣಥ ದಗಿಷ ತುವಥ, ಆದಯಥ ಆಷತಥಯ ಕಚ ಾ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ.
ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಳ್ಥಳಮ ಬಹಖವಹಖ ಅಥವಹ ಮಯಿಸಿದ ಕಚ ಾಖಳು ಅಥವಹ ಯಭಹಣದ
ಭ ಲಔ ಇಂತಸ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ

'ನಶಿ ರಿಹಹಯ' ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ದಗಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ, ಈ ಂದ ನಿದಿಾಶಿ

ಗಟನಥಮ ಷಂಬವಿಷ ವಿಕಥಮ ಮೆೇರ್ಥ ಅಲ್ಲಾ ಯಭಹಣದ 'ಲ್ಹಬ'ದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಹತಿಷರ್ಹಖ ುದ ವಿಭಹ
ಯಕ್ಷಣಥಮ ಭಿನನತಥಯಂದಿಗಥ ಭಹಡಫಸ ದ (ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕಲ , ಖಂಭಿೇಯ ಕಹಯಿರ್ಥ ಯಥ ೇಖನಿಣಾಮ ಅಥವಹ
ಸ್ಥೇಾಡಥಮಹದ ಯತಿ ದಿನ) ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಹಥೇಳಿದಂತಥ ಭತ ು ತಖಲ್ಲದ ನಿಜವಹದ ವಥಚಚ ಷಂಫಂಧ ಹಥ ಂದಿಲಾ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಯಗು ಅಯದ ತಿನ ಭತ ು 14 ಶಾದ ಭಖನನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ  ಂದ ಚಿಔು ಔ ಟ ಂಫ. ಅಯ ತನನ ಔ ಟ ಂಫದ
ಯತಿ ಷದಷಮರಿಖ , ಯಕ್ಷಣಥಗಹಗಿ ಯತಥಮೇಔ 1 ಲಕ್ಷದಂತಥ, ಂದ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಔಂನಿಯಿಂದ ಮೆಡಿಕಥಾೇಮ್ ಹಲ್ಲಸಿ
ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡಿದಹದಯಥ. ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಯತಿಯಫಫಯ

ಯ . 1 ಲಕ್ಷದಯಥಗಥ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ

ವಥಚಚಖಳನ ನ ಭಯಳಿ ಡಥಮಫಸ ದ .
ಯಗುವಿಗಥ ಸೃದಮಹಘಾತದಿಂದಹಗಿ ಆಷತಥಯಗಥ ಸ್ಥೇರಿಷರ್ಹಯಿತ ಭತ ು ವಷರಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ಅಖತಮವಿತ ು. ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಬಿಲ್
ಯ .1.25 ಲಕ್ಷ ಆಗಿತ .ು ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಯೇಜನಥಮ ವಹಮಪಿು ಯಕಹಯ 1 ಲಕ್ಷ ಹತಿಸಿತ ಭತ ು ಯಗು ಅಯ
ಉಳಿದ ಯ . 25,000 ಮೊತುನ ನ ತನನ ಷಾಂತ ಸಣದಿಂದ ಔಟಿಫಥೇಕ್ಟತ ು.
ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಆಧಹರಿತ ಮೆಡಿಕಥಾೇಮ್ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭ ಕಮ ಲಕ್ಷಣಖಳನ ನ ಕಥಳಗಥ ವಿರಿಷರ್ಹಗಿದಥ, ಯಕ್ಷಣೆಮನಕು
ಹೆ ಂದಿಯದಯ ವ್ಹಯಪ್ಪಿಮಲ್ಲಾ ಯತಹಯಷಖಳು ಆದಯ , ಹೆಚಕಿರಿ ಹೆ ಯತಕಖಳು ಅಥವ್ಹ ಲ್ಹಬಖಳು ಅಥವ್ಹ ಕೆಲು
ಅಧಿಔಖಳನಕು ರತ್ತ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ರಚಹಯಗೆ ಂಡ ಉತ್ನುಖಳಿಗೆ ಅನಾಯ್ದಷಫಸಕದಕ. ಕಥಳಗಿನದ ಉತನನದ ಫಗಥೆ
ಏಕಥೈಔ ವಿಶ್ಹಲವಹದ ಔಲನಥ ಎಂದ ವಿದಹಮರ್ಥಾಗಥ ಷ ಚಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ಅನ ನಿದಿಾಶಿ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಉತನನದ
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ಫಗಥೆ ಹಥಚ ಚ ತಿಳಿಮಲ ಇಚಿಚಸಿದಯಥ ತನನನ ನ ರಿಚಯಿಸಿಕಥ ಳಳಫಥೇಔ . ತಹನಕ ಉಯೀಗಷಫಸಕದಹದ ವ್ೆೈದಯಕ್ರೀಮ
ದಖಳ ಫಗೆೊ ಷಾತುಃ ತ್ತಳಿದಕಕೆ ಳುು ಅಖತಯವಿದೆ.
1. ಳಯೆ ೀಗಖಳ ವ್ೆೈದಯಕ್ರೀಮ ವ್ೆಚಿಖಳು
ಂದ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ / ಅಘಾತ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ತಖಲ  ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳಿಗಥ
ಹತಿಷ ತುದಥ.
ಎಲಾ ವಥಚಚಖಳನ ನ ಕಥ ಡದಿಯಫಸ ದ

ಹಹಖ

ಹಥಚಿಚನ ಯಕ್ಷಣಥ ಡಥದ ಉತನನಖಳ ವಥಚಚಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ

ಇುಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿವಥ:
i.

ಆಷತಥಯ / ವ ವೃಯಷಹಖೃಸದಿಂದ ದಗಿಷರ್ಹದ ಯ ಮ್, ಫಥ ೇಡಿಾಂಗ್ ಭತ ು ವ ವೃಯಷಹ ವಥಚಚಖಳು. ಇು
ವ ವೃಯಷಹ ಆಯಥೈಕಥ, RMO ವ ಲುಖಳು, IV ದಯಖಳು / ಯಔು ಗಹಾಣಥ / ಇಂಜಥಕ್ಷನ್, ಆಡಳಿತ ವ ಲುಖಳು
ಭತ ು ಇದಥೇ ರಿೇತಿಮ ವಥಚಚಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿವಥ

ii. ತಿೇಯ ನಿಗಹ ಗಟಔದ (ICU) ವಥಚಚಖಳು
iii. ವಷರಚಿಕ್ಟತ್ಔ, ಅರಿಳಿಕಥ ವಥೈದಮ, ವಥೈದಮ, ಷಲಹಥಗಹಯಯ , ತಜ್ಞಯ ವ ಲುಖಳು
iv. ಅರಿಳಿಕಥ, ಯಔು, ಆಭಾಜನಔ, ಆಯಥೇಶನ್ ರ್ಥಯೆೇಟರ್ ವ ಲುಖಳು, ವಷರಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ಉಔಯಣಖಳು,
v. ಓಶಧಖಳು,
vi. ಡಮಹಲ್ಲಸಿರ್ಸ, ಕ್ಟೇಮೊೇಥಥಯಪಿ, ಯಥೇಡಿಯಥಥಯಪಿ
vii. ವಷರಚಿಕ್ಟತಹ್ ವಿಧಹನದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಅಳಡಿಷಫಸ ದಹದ ೂಯಔ ಉಔಯಣಖಳ ವಥಚಚಖಳ್ಹದ,
ನಿಮಂತಯಔ, ಅಸಿಥ ಔಸಿ, ಕಹಡಿಾಮಹಕ್ ವಹಲ್ಾ ಭಯ ಜಥ ೇಡಣಥಖಳು, ಯಔುನಹಳಖಳ ಸ್ಥಿಂಟ್
viii. ಷ ಔು ಯಯೇಗಹಲಮದ / ಯಥ ೇಖನಿಣಾಮ ರಿೇಕ್ಷಥಖಳು ಭತ ು ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಇತಯ
ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳು
ix. ವಿಮೆದಹಯನ ಅಂಖ ಔಸಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ದಹನಿಮ ಮೆೇರ್ಥ ಮಯಿಸಿದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳು (ಅಂಖದ
ವಥಚಚ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ)
ಆಷತಥಯಮಲ್ಲಾ ತಂಖ  ಕಹರ್ಹಧಿ 24 ಖಂಟಥಖಳು ಅಥವಹ ಹಥಚಹಚದಹಖ ಭಹತಯ ನಿಮಮತ ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹದಹಖ
ನಶಿ

ರಿಹಹಯ

ಹಲ್ಲಸಿ

ವಥಚಚಖಳನ ನ

ಳಗಥ ಳುಳತುದಥ.

ಆದಹಖ ಮ

ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ

ತಂತಯಜ್ಞಹನಖಳ

ಫಥಳಣಿಗಥಖಳ್ಹದಂತಥ, ಅನಥೇಔ ವಷರಚಿಕ್ಟತಥ್ಖಳ ಚಿಕ್ಟತಹ್ ವಿಧಹನಖಳಲ್ಲಾ ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹಖ  ಅಖತಮವಿಯ ುದಿಲಾ.
ಈಖ ಡಥೇಕಥೇರ್ ವಿಧಹನಖಳು, ಅುಖಳನ ನ ವಿಶ್ಥೇಶ ಡಥೇಕಥೇರ್ ಕಥೇಂದಯಖಳಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಆಷತಥಯಖಳಲ್ಲಾ ಷಂದಬಾವಿದದಂತಥ
ನಡಥಷಫಸ ದಹಗಿದಥ. ಔಣಿಣನ ವಷರ ಚಿಕ್ಟತಥ್, ಕ್ಟೇಮೊೇಥಥಯಪಿ, ಡಮಹಲ್ಲಸಿರ್ಸ ನಂತಸ ಇತಹಮದಿ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಖಳನ ನ ಡಥೇಕಥೇರ್
ವಷರಚಿಕ್ಟತಥ್ಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಗಿೇಾಔರಿಷಫಸ ದ ಭತ ು ಟಿಿ ಎಂದಿಖ ಫಥಳ್ಥಮ ತಿುದಥ.
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.ಪಿ.ಡಿ. ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡ ತಿುಯ  ಕಥಲವಥೇ ಉತನನಖಳು, ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಹಥ ಯಯಥ ೇಗಿ ವಥಚಚಖಳ ಯಕ್ಷಣಥ ಇನ ನ
ಸಿೇಮತವಹಗಿದಥ, ಆದಹಖ ಮ ಹಥ ಯಯಥ ೇಗಿಮಹಗಿ ಚಿಕ್ಟತಥ್ ಡಥದಹಖ ಯಕ್ಷಣಥಗಥ ಕಥಲು ಯೇಜನಥಖಳಿವಥ ಭತ ು ವಥೈದಮ
ಬಥೇಟಿಖಳಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಆಯಥ ೇಖಮ ಷಂಫಂಧಿ ವಥಚಚಖಳು, ನಿಮಮತ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಥಖಳು, ಸಲ್ಲಾನ ಭತ ು
ಓಶಧಹಲಮ ವಥಚಚಖಳು.
2. ಮದಲ್ಲನ ಭತಕಿ ನಂತಯದ ಆಷ್ತೆರ ದಹಕಲ್ಹತ್ತ ವ್ೆಚಿಖಳು
i. ಮದಲ್ಲನ ಆಷ್ತೆರ ದಹಕಲ್ಹತ್ತ ವ್ೆಚಿಖಳು
ಆಷತಥಯ ದಹಕರ್ಹತಿ ತ ತ ಾ ರಿಸಿಥತಿ ಅಥವಹ ಯೇಜಿತ ಆಗಿಯಫಸ ದ . ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಯಥ ೇಗಿ ಯೇಜಿತ
ವಷರಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಥ ಳಗಹದಯಥ, ಆಷತಥಯ ದಹಕಲತಥಮ ಮೊದಲ್ಲನ ವಥಚಚಖಳ ಅನಥೇ ಬರಿಷಫಥೇಔ

ವ್ಹಯಖ್ಹಯನ
IRDA ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ ಖ ಣಭಟಿದ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳು ಮೊದಲ್ಲನ ಆಷತಥಯ ದಹಕರ್ಹತಿ ವಥಚಚಖಳನ ನ ಹಿೇಗಥ
ವಹಮಖಹಮನಿಸಿದಥ:
ವಿಮೆದಹಯ ಮೊದಲ ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹದ ತಕ್ಷಣವಥೇ ತಖಲ  ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳು, ಶಯತಿುನ ಮೆೇರ್ಥ:
a) ಇಂತಸ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳು ವಿಮೆದಹಯ ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹದ ರಿಸಿಥತಿಮಲ್ಲಾ ಅಖತಮವಥನಿಸಿದಹಖ, ಭತ ು
b) ಳಯಥ ೇಗಿಗಥ ಇಂತಸ ಆಷತಥಯ ದಹಕರ್ಹತಿ ವಿಭಹ ಔಂಥನಿಯಿಂದ ಕಥಾೇಮ್ ಸಿಾೇಔರಿಷಫಸ ದಹಗಿದಥ.
ೂಾ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚದ ರಿೇಕ್ಷಥಖಳು, ಓಶಧಿಖಳು, ವಥೈದಮಯ ವ ಲು ಇತಹಮದಿ ಯ ದಲ್ಲಾ ಇಯಫಸ ದ .
ಇಂತಸ ಷ ಔುವಹದ ವಥಚಚಖಳ ಭತ ು ಆಷತಥಯಗಥ ಔ ರಿತಹದ ಆಯಥ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಯಕ್ಷಣಥ ಡಥದಿವಥ.
ii. ನಂತಯದ ಆಷ್ತೆರ ದಹಕಲ್ಹತ್ತ ವ್ೆಚಿಖಳು
ಆಷತಥಯಯಿಂದ ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಆದ ನಂತಯ, ಹಥಚಿಚನ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ರಿಔರಿ ವಥಚಚ ಭತ ು ಪಹರ್ಥ ೇ ಅಪ್ಟ ಗಥ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವಥಚಚ .
ವ್ಹಯಖ್ಹಯನ
ವಿಮೆದಹಯಯ ಆಷತಥಯಯಿಂದ ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಉಂಟಹದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳು, ಶಯತಿುನ ಮೆೇರ್ಥ:
a) ಇಂತಸ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳು ವಿಮೆದಹಯ ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹದ ರಿಸಿಥತಿಮಲ್ಲಾ ಅಖತಮವಥನಿಸಿದಹಖ, ಭತ ು
b) ಇಂತಸ ಳಯಥ ೇಗಿ ಆಷತಥಯ ದಹಕರ್ಹತಿ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಔಂಥನಿಯಿಂದ ಕಥಾೇಮ್ ಸಿಾೇಔರಿಷಲ ಷ ಔು ಆಗಿದಥ.
ನಂತಯದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳು ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹದ ನಂತಯ ನಿಧಹಾರಿತ ದಿನಖಳ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಉಂಟಹದ
ಷ ಔುವಹದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳನ ನ ಭತ ು ಕಥಾೇಮನ ಬಹಖವಹಗಿ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ುದ .
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ಆಷತಥಯಯಿಂದ ಬಿಡ ಖಡಥಮಹದ ನಂತಯ, ನಂತಯದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳು, ಓಶಧಿಖಳು, ವಥೈದಮರಿಂದ ರಿಶ್ಚೇಲನಥ
ಇತಹಮದಿ ಯ ದಲ್ಲಾ ಇಯಫಸ ದ . ಇಂತಸ ವಥಚಚಖಳು ಆಷತಥಯಮಲ್ಲಾ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿಯಫಸ ದ
ಭತ ು ಆಯಥ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಡಿ ಯಕ್ಷಣಥ ಡಥದಿಯ ತುವಥ.
ೂಾ ಭತ ು ನಂತಯದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚದ ಯಕ್ಷಣಥಮ ಅಧಿಮನ ನ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ವಹಮಖಹಮನಿಸಿದಯ ,
ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ಫದರ್ಹಖಫಸ ದ ಭತ ು ಅತಯಂತ ಸಹಭಹನಯವ್ಹದ ಯಕ್ಷಣೆ ಭಕಂಚಿನ ಭ ತಕಿ
ದಿನಖಳು ಭತಕಿ ಆಷ್ತೆರಗೆ ದಹಕಲ್ಹದಹಗನ ನಂತಯದ ಅಯತಕಿ ದಿನಖಳು ಆಗವ್ೆ.
ೂಾ ಭತ ು ನಂತಯದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳು ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಭಂಜ ಯ ಭಹಡಿದ ಯಕ್ಷಣಥ ಟಹಿಯಥ ವಿಮೆ
ಮೊತುದ ಬಹಖವಹಗಿವಥ.
a) ವ್ಹಷಸಹೆನದಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ರತೆ್
ಈ ರ್ಹಬನ ನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ಯ ಫಳಷ ುದಿಲಾವಹದಯ , ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಆಯಥ ೇಖಮ
ಹಲ್ಲಸಿಮ , ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹಖದಥೇ ಭನಥಮಲ್ಲಾ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಥ ಹಹಖ

ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಕಚ ಾಖಳಿಗಥ

ಅಕಹವ ಹಥ ಂದಿದಥ. ಆದಯಥ, ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ ರಿಸಿಥತಿಯಿಂದಹಗಿ ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹಖ  ಅಖತಮವಿದದಯ ,
ಯಥ ೇಗಿಮ ರಿಸಿಥತಿ ಆಷತಥಯಗಥ ಷಥಳ್ಹಂತರಿಷಲ ಸ್ಹಧಮವಿಯ ುದಿಲಾ ಅಥವಹ ಆಷತಥಯಖಳಲ್ಲಾ ಷತಿಮ ಕಥ ಯತಥ
ಇಯ ತುದಥ.
ಈ ಔರ್ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಮೊದಲ ಭ ಯರಿಂದ ಐದ ದಿನಖಳ ಚಿಕ್ಟತಹ್ ವಥಚಚ ಬರಿಷ ತುದಥ ಅಂದಯಥ ಹೆಚಕಿರಿ
ಭ ಯರಿಂದ ಐದಕ ದಿನಖಳ ವಥಚಚ ವಿಮೆದಹಯರಿಂದ ಬರಿಷಲಡ ತುದಥ. ಈ ಔರ್ ವಹಷಸ್ಹಥನದ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಖಳು ಕಥಲು
ದಿೇಗಾಕಹಲದ ಅಥವಹ ಸ್ಹಭಹನಮ ಖಹಯಿರ್ಥಖಳ್ಹದ ಅಷುಭಹ, ಖಂಟಲ ತ, ತಿೇಯ ಭ ತಯಪಿಂಡದ ಉರಿಮ ತ
ಭತ ು ನಥಫಿಯಟಿಕ್ ಸಿಂಡಥ ಯೇಮ್, ಡಯಿೇರಿಮಹ ಭತ ು ಎರ್ಹಾ ರಿೇತಿಮ ಡಿಸ್ಥಂಟರಿಖಳ್ಹದ ಜಠ್ಯ, ಡಮಹಬಿಟಿರ್ಸ
ಮೆಲ್ಲಾಟರ್ಸ ಅಸ್ಹಭಯ, ಅಧಿಔ ಯಔುದಥ ತುಡ, ಫ್ಯಾ, ಕಥಭ ಭ ಭತ ು ಶ್ಚೇತದ, ಜಾಯ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿವಥ.
b) ಸಹಭಹನಯ ಫಹಶುಯಣೆಖಳು
ಆಷ್ತೆರ ನಶಿ ರಿಹಹಯದಲ್ಲಾ ಸಹಭಹನಯವ್ಹಗ ಫಹಶುರಿಷಲ್ಹದ ಕೆಲು ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಕೆಳಗೆ ನಿೀಡಲ್ಹಗದೆ. ಇು
ಷ ಚಿಸಿದ ಫಹಿಶುಯಣಥಖಳನ ನ ಆಧರಿಸಿವಥ ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ ಅನ ಫಂಧ IV, IRDAI ಭ ಲಔ ಬಿಡ ಖಡಥ ಭಹಡಿದ
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ ಖ ಣಭಟಿದ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳಲ್ಲಾ ವಿರಿಷರ್ಹಗಿದಥ. IRDAI ವಥಬ್ಬ ಸ್ಥೈಟನಲ್ಲಾ ಲಬಮವಿಯ 
ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳನ ನ ವಿದಹಮರ್ಥಾ ಷಾತುಃ ರಿಚಮ ಭಹಡಿಕಥ ಳಳಲ ಷಲಹಥ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದಥ.
ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಮಹುದಥೇ ಫಹಿಶುಯಣಖಳನ ನ ಭನಹನ ಭಹಡರ್ಹಗಿದಥ ಎಂಫ ದನ ನ ಖಭನಿಷಫಥೇಔ ಅಥವಹ
ಮಹುದಥೇ ಹಥಚ ಚರಿ ಫಹಿಶುಯಣಖಳನ ನ ಪಥೈಲ್ ಭತ ು ಫಳಷ

ಯಕಹಯ ಅನ ಮೊೇದಿತ ನಿಮಭಖಳು

ವಿಧಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ,

ಭತ ು

ಇುಖಳನ ನ

ಗಹಯಸಔಯ

ಭಹಹಿತಿ

ನಭ ದಿಸಿಯಫಥೇಔ .
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ಹಹಳ್ಥ

ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ

ಯತಥಮೇಔವಹಗಿ

i.

ಮದಲ್ಲನಿಂದಲ್ೆೀ ಅಸಿಿತಾದಲ್ಲಾಯಕ ಯೆ ೀಖಖಳು

ಇದನ ನ ಮಹವಹಖಲ

ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಆಯಥ ೇಖಮ ಯೇಜನಥ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಹಥ ಯಗಿಡರ್ಹಗಿದಥ ಇಲಾದಿದದಯಥ ಇದ ಖಹತಿಯ

ಳಗಥ ಂಡ ಅಥಾ ಭತ ು ವಿಭಹದಹಯನಿಗಥ ಹಥಚಿಚನ ಅಹಮನ ನ ಡ ಸತುದಥ. ಂದ ಆಯಥ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿ
ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಹಿಂದಿನ ವಹಮಧಿಖಳು / ಗಹಮಖಳ ಫಗಥೆ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷ  ಅಖತಮವಿದಥ. ಇದ
ವಿಮೆ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಔ ರಿತ ನಿಧಾರಿಷಲ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ಸ್ಹಧಮವಹಖ ತುದಥ.

ವ್ಹಯಖ್ಹಯನ
IRDA ನಿಮಭಖಳಂತಥ ಯಭಹಣಿೇಔಯಣ ಮೊದರ್ಥೇ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ ುದನ ನ ಹಿೇಗಥ ವಹಮಖಹಮನಿಷ ತುದಥ
"ಮಹುದಥೇ ರಿಸಿಥತಿ, ಕಹಯಿರ್ಥ ಅಥವಹ ಗಹಮ ಅಥವಹ ಷಂಫಂಧಿತ ಸಿಥತಿಮ (ಖಳ) ಷ ಚನಥ ಅಥವಹ ಲಕ್ಷಣಖಳನ ನ
ನಿೇು ಹಥ ಂದಿದದಯಥ, ಭತ ು / ಅಥವಹ ತಥುಮಹಗಿದದಯಥ , ಭತ ು / ಅಥವಹ ವಿಮೆಗಹಯಯ ನಿೇಡಿದ ಮೊದಲ
ಹಲ್ಲಸಿಗಿಂತ ಭ ಂಚಿತವಹಗಿ 48 ತಿಂಖಳ್ಥೄ ಳಗಥ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಷಲಹಥ / ಚಿಕ್ಟತಥ್ ಡಥದಿದದಯಥ. "
ಫಹಿಶುಯಣಥ: ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ವಹಮಖಹಮನಿಸಿದಂತಥ ಮಹುದಥೇ ೂಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಶಯತ ು (ಖಳು), ಇಂತಸ
ವಿಮೆದಹಯಯ ನಿಯಂತಯ ಯಕ್ಷಣಥಮ 48 ತಿಂಖಳುಖಳು ಭ ಗಿದಹಖ, ಔಂನಿ ಜಥ ತಥ ಅನ / ಅಳ ಮೊದಲ ಹಲ್ಲಸಿಮ
ಆಯಂಬದಿಂದಲ .
1.

ತ ಔ ನಿಮಂತಯಣ ಕಹಮಾಔಯಭಖಳು / ೂಯಥೈಕಥ / ಸ್ಥೇವಥಖಳು

2. ಔನನಡಔಖಳ ವಥಚಚ / ಕಹಂಟಹಮಕ್ಿ ರ್ಥನ್್ / ವಯಣ ಸ್ಹಧನಖಳು ಇತಹಮದಿ.
3. ಆಷತಥಯ ದಹಕರ್ಹತಿ ಅಖತಮವಿಯದ ದಂತ ಚಿಕ್ಟತಥ್ ವಥಚಚಖಳು
4. ಹಹಮೊೇಾನ ಫದರ್ಹಣಥ
5. ಭನಥ ಬಥೇಟಿಮ ವ ಲುಖಳು
6. ಫಂಜಥತನ / ಉ ಪಲತುತಥ / ನಥಯವಿನ ಖಬಾಧಹಯಣಥ ವಿಧಹನ
7. ಷ ಥಲಕಹಮದ ಚಿಕ್ಟತಥ್ (ಅಷಾಷಥ ಫಥ ಜ ೆ ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ)
8. ಭಹನಸಿಔ ಭತ ು ಭನಥ ೇದಥೈಹಿಔ ಕಹಯಿರ್ಥಖಳು
9. ಕ್ಟಯೇಬನ ದಥ ೇಶ ಷರಿಡಿಷ  ವಷರಚಿಕ್ಟತಥ್
10. ರ್ಥೈಂಗಿಔವಹಗಿ ಸಯಡ  ಯಥ ೇಖಖಳ ಚಿಕ್ಟತಥ್
11. ದಹನಿಮ ತಹಷಣಥಮ ವ ಲುಖಳು
12. ಯವಥೇವ / ನಥ ೇಂದಣಿ ವ ಲುಖಳು
13. ರಿಶ್ಚೇಲನಥ / ಯಥ ೇಖನಿಣಾಮ ಉದಥದೇವಕಹುಗಿ ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹಖ ುದ
14. ಕಹಯಿರ್ಥಮ ತನಿಖಥ / ಯಥ ೇಖ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಹಗಿ ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹದಹಖ ಅಥವಹ ತಥುಮಹದಹಖ ಅಯಷ ುತ
ವಥಚಚಖಳು
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15. ಯಥ ೇಗಿಮ ಯಥಟಥ ಯ ವಥೈಯರ್ಸ ಭತ ು / ಅಥವಹ ಇತಹಮದಿ ಎಚ್ಐವಿ / ಏಡ್್ ನಿಂದ ಫಳಲ ತಿುಯ ನಥಂದ
ನಥೇಯವಹಗಿ ಅಥವಹ ಯಥ ೇಕ್ಷವಹಗಿ ತಥುಮಹದಲ್ಲಾ ಮಹುದಥೇ ಕಚ ಾ
16. ಸ್ಥಿಮ್ ಸ್ಥಲ್ ಅಳಡಿಷ ವಿಕಥ / ವಷರಚಿಕ್ಟತಥ್ ಭತ ು ಷಂಖಯಸಣಥ
17. ಮ ದಧ ಭತ ು ಅಣಾಷರ ಷಂಫಂಧಿತ ಕಹಯಣಖಳು
18. ಎರ್ಹಾ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಯೆೇತಯ ಷ ುಖಳು - ನಥ ೇಂದಣಿ ವ ಲುಖಳು, ಯವಥೇವ ವ ಲು, ದ ಯವಹಣಿ, ದ ಯದವಾನ
ವ ಲುಖಳು, ಯಸ್ಹಧನ ಸ್ಹಭಗಿಯಖಳು, ಇತಹಮದಿ .
19. ಫಸ ತಥೇಔ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ, ಹಲ್ಲಸಿಮ ಆಯಂಬದಲ್ಲಾ 30 ದಿನಖಳ ಕಹಮ  ಅಧಿ ಮಹುದಥೇ ಕಥಾೇಮ್
ಭಹಡ 

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ

ಅನಾಮವಹಖ ತುದಥ.

ಆದಹಖ ಮ

ಅಘಾತದ

ಕಹಯಣದಿಂದ

ಆಷತಥಯಗಥ

ದಹಕರ್ಹದಹಖ ಇದ ಅನಾಮವಹಖ ುದಿಲಾ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಮೇಯಹ ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹದಹಖ, ವಥಚಚಖಳನ ನ

ಬರಿಷಲ

ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಡಥದಿದಹದಳ್ ಥ.

ಹಲ್ಲಸಿಮ 30 ದಿನಖಳ ಆಯಂಭಿಔ ಕಹಮ  ಅಧಿಮ ಂದ ಶಯತುನ ನ ಹಥ ಂದಿತ .ು
ದ ಯದೃಶಿಶ್ಹತ್, ಅಳು ಹಲ್ಲಸಿ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡ 20 ದಿನಖಳ ನಂತಯ, ಮೇಯಹಗಥ ಭರ್ಥೇರಿಮಹ ಆಗಿ 5 ದಿನಖಳ
ಭಟಿಿಗಥ ಆಷತಥಯಮಲ್ಲಾದದಳು. ಅಳು ಬಹರಿೇ ಮೊತುದ ಆಷತಥಯ ಬಿಲ ಖ
ಾ ಳನ ನ ಹತಿಷಫಥೇಕಹಯಿತ .
ಅಳು ವಿಭಹ ಔಂನಿಯಿಂದ ಭಯ ಹತಿ ಕಥೇಳಿದಹಖ, ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹದ ಗಟನಥ ಹಲ್ಲಸಿಮ 30 ಕಹಮ 
ದಿನಖಳ ಅಧಿಮ ಳಗಥ ಷಂಬವಿಸಿದ ಕಹಯಣ ಅಯ ಕಥಾೇಮ್ ಹತಿಷಲ ನಿಯಹಔರಿಸಿದಯ .
i.

ಕಹಮಕ ಅಧಿ: ಇದ ತಡವಹಗಿ ಭತ ು ಯೇಜನಥ ಭಹಡಿ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳ ಯಥ ೇಖಖಳ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಥ
ಅನಾಮವಹಖ ತುದಥ. ಉತನನದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ, ಂದ / ಎಯಡ / ನಹಲ ು ಶಾಖಳ ಕಹಮ  ಅಧಿ,
ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಔಣಿಣನ ರ್ಪಯಥ ಕಹಯಿರ್ಥಖಳು, ಹಯಸ್ಥಿೇಟ್ ಖಯಂರ್ಥಮ ಹಹನಿಔಯಲಾದ ಅತಿಫಥಳ್ಥತ, ಅತಿ
ಋತ ಸ್ಹಯ ಅಥವಹ ಪಥೇಫಯಥ ಮೆೈಭಹ, ಸನಿಾಮಹ, ಅಂಡವಹಮ

ಖಬಾಔಂಠ್, ಸ ಟಿಿನಿಂದ ಫಯ 

ಆಂತರಿಔ ಯಥ ೇಖದ, ಫಿಷ ಿರ್ಹ ಖ ದದ, ಭ ಲವಹಮಧಿ, ಸ್ಥೈನಸ್ಥೈಟಿರ್ಸ ಭತ ು ಷಂಫಂಧಿತ ಕಹಯಿರ್ಥಖಳು,
ಪಿತುಕಥ ೇವ ಔಲ ಾ ತಥಗಥಮ ುದ

ಗೌಟ್ ಭತ ು ಷಂಧಿವಹತ, ಕಹಮಲ ುಲರ್ಸ ಯಥ ೇಖಖಳು, ಮಸಿ್ಗಥ

ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಷಂಧಿವಹತ, ಆಸಿಿಯರ್ಪಯಥ ೇಸಿರ್ಸ.
c) ಲಬಯವಿಯಕ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಆಯೆುಖಳು
i.

ವ್ೆೈಮಕ್ರಿಔ ಔಯೆೀಜ್

ವಿಮೆದಹಯ ಮಕ್ಟು ತನನ ಜಥ ತಥಗಥ ಔ ಟ ಂಫ ಷದಷಮಯ ಖಳ್ಹದ ಷಂಗಹತಿ, ಅಲಂಬಿತ ಭಔುಳು, ಅಲಂಬಿತ
ತಂದಥ-ತಹಯಿ, ಅಲಂಬಿತ ಅತಥು-ಭಹ, ಅಲಂಬಿತ ಡಸ ಟಿಿದಯ ಇತಹಮದಿಗಥ ಯಕ್ಷಣಥ ಕಥ ಡಫಸ ದ .
ಕಥಲು ವಿಮೆಗಹಯಯ ಅಲಂಬಿತರಿಗಹಗಿ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ನಿೇಡಲ ನಿಫಾಂಧ ಹಥ ಂದಿಯ ುದಿಲಾ. ಇದ ಯತಿಯಫಫ
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ವಿಮೆದಹಯನ ಅಲಂಬಿತ ಷದಷಮಯ ಖಳನ ನ ಂದಥೇ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಯತಿ ವಿಮೆದಹಯನಿಗಥ ಯತಥಮೇಔ ಮೊತು
ಆಯೆು ಭಹಡರ್ಹಗಿಯ . ಅಂತಸ ಯಕ್ಷಣಥಖಳಲ್ಲಾ, ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಥ ಳ್ಹದ ಯತಿ ಮಕ್ಟು, ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಯಥನಿ್
ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಖರಿಶಠ ಯಭಹಣದ ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ ಕಥಾೇಮ್ ಭಹಡಫಸ ದ . ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಯತಿ ಮಕ್ಟುಖ
ಅಯ ಮಷ ್ ಭತ ು ವಿಭಹ ಮೊತು ಆರಿಷರ್ಹದ ಭತ ು ಮಹುದಥೇ ಯಥೇಟಿಂಗ್ ಅಂವ ಯಕಹಯ ಪಿಯೇಮಮಂ
ವಿಧಿಷರ್ಹಖ ುದ .
ii. ಪಹಯಮಿಲ್ಲ ಫ್ಾೀಟರ್
ಂದ ವಥೇರಿಮಂಟ್ ಪಹಮಮಲ್ಲ ಫಾೇಟರ್ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ, ಷಂಗಹತಿ, ಅಲಂಬಿತ ಭಔುಳು ಭತ ು ಅಲಂಬಿತ
ತಂದಥ-ತಹಯಿಮನ ನ ಳಗಥ ಂಡ ಷಂೂಣಾ ಔ ಟ ಂಫಕಥು ಂದಥೇ ಮೊತು ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ ಅದ ಇಡಿೇ
ಔ ಟ ಂಫದ ಮೆೇರ್ಥ ತಥೇಲ ತುದಥ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಯ . 5 ಲಕ್ಷದ ಫಾೇಟರ್ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ನಹಲ ು ಜನಯ ಂದ ಔ ಟ ಂಫ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡಯಥ, ಇದಯಥಾ
ಹಲ್ಲಸಿ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ, ಇದ ಂದಕ್ಟುಂತ ಹಥಚ ಚ ಔ ಟ ಂಫ ಷದಷಮಯ ಕಥಾೇಮ್ ಅಥವಹ ಫಫ ಷದಷಮನ ಅನಥೇಔ
ಕಥಾೇಭ ಖಳಿಗಥ ಹತಿಷ ತುದಥ. ಟಹಿಗಿ ಈ ಎರ್ಹಾ ಯ . 5 ಲಕ್ಷ ಟ ಿ ಔಯಥೇಜ್ ಮೇಯ ಂತಿಲಾ. ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ
ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದಂತಥ, ಪಿಯೇಮಮಂನ ನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಔ ಟ ಂಫದ ಹಿರಿಮ ಮಸಿ್ನ ಷದಷಮಯ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ
ವಿಧಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಯಕ್ಷಣಥಖಳು ಭತ ು ಫಹಿಶುಯಣಥಖಳು ಈ ಎಯಡ

ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಂದಥೇ ರಿೇತಿಮಹಗಿಯ ತುವಥ. ಇಡಿೇ ಔ ಟ ಂಫ

ಟಹಿಯಥ ಮೊತುಕಥು ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಡಥಮ ತಹುಯಥ ಅದನ ನ ಹಥಚಿಚನ ಭಟಿದಲ್ಲಾ ಯೇಖಮ ಪಿಯೇಮಮಂಗಥ ಆಯೆು
ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ. ಇದರಿಂದ ಪಹಮಮಲ್ಲ ಫಾೇಟರ್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾ ಜನಪಿಯಮತಥ ಖಳಿಷ ತಿುವಥ.
d) ವಿಶೆೀಶ ಲಕ್ಷಣಖಳು
ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ವಹಮಪಿುಖಳಲ್ಲಾನ ಫದರ್ಹಣಥಖಳು ಭತ ು ಹಥ ಷ ಭೌಲಮಧಿಾತ ವಥೈಶ್ಚಶಿಾಖಳನ ನ ಭ ಂಚಿನ
ಮೆಡಿಕಥಾೇಮ್ ಉತನನದ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಕಥ ಟಿ ಭ ಲ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಯಕ್ಷಣಥಗಥ ಸ್ಥೇರಿಷರ್ಹಗಿದಥ. ನಹು ಈ ಕಥಲು
ಫದರ್ಹಣಥಖಳನ ನ ಚಚಿಾಸ್ಥ ೇಣ. ಖಭನಿಷಫಥೇಕಹದ ಅಂವವಥಂದಯಥ ಎರ್ಹಾ ಉತನನಖಳು ಕಥಳಗಥ ತಿಳಿಸಿಯ  ಎರ್ಹಾ
ವಥೈಶ್ಚಶಿಾಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ುದಿಲಾ, ಭತ ು ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ಭತ ು ಉತನನದಿಂದ ಉತನನಕಥು
ಫದರ್ಹಖಫಸ ದ .
i. ಉ ಮಿತ್ತಖಳು ಭತಕಿ ನಿದಿಯಶಿ ಯೆ ೀಖದ ಕಹಯಪ್ಪಂಗ್
ಕಥಲು ಉತನನಖಳು ನಿದಿಾಶಿ ಯಥ ೇಖ ಕಹಮಪಿಂಗ್ ಹಥ ಂದಿವಥ ಉದಹ. ಔಣಿಣನ ರ್ಪಯಥ. ಕಥಲವೊಂದ ಷಸ ಉ
ಮತಿಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿವಥ ಕಥ ೇಣಥ ಫಹಡಿಗಥಗಥ ಷಂಫಂಧಿತ ವಿಮೆ ಮೊತು ಉದಹ. ಯತಿ ದಿನದ ಕಥ ೇಣಥ ಫಹಡಿಗಥ ವಿಭಹ
ಮೊತುದ 1% ಭತ ು ICU ವ ಲುಖಳು 2% ವಿಭಹ ಮೊತುಕಥು ಸಿೇಮತಗಥ ಳಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
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ಇತಯ ವಿಬಹಖಖಳ ವಥಚಚಖಳಲ್ಲಾ ICU ವ ಲುಖಳು, OT ವ ಲುಖಳು ಭತ ು ವಷರಚಿಕ್ಟತ್ಔಯ ವ ಲು, ಆರಿಸಿಕಥ ಂಡ
ಕಥ ೇಣಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿವಥ, ಕಥ ೇಣಥ ಫಹಡಿಗಥ ಕಹಮಪಿಂಗ್ ಷಸ ಇತಯ ವಿಬಹಖಖಳ ವಥಚಚಖಳನ ನ ಹಹಗಥಯೆೇ ಟಹಿಯಥ
ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳನ ನ ನಿಫಾಂಧಿಷ ಲ್ಲಾ ಷಹಹಮ ಭಹಡ ತುವಥ.
ii.

ಷಸ-ಹತ್ತ (ಜನಪ್ಪರಮವ್ಹಗ ಷಸ ಹತ್ತ ಎಂದಕ ಔಯೆಮಲ್ಹಖಕತಿದೆ)

ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಷಸ-ಹತಿ ವಥಚಚದ ಸಂಚಿಕಥಮ ಅವಮಔತಥಮಹಗಿದಥ ಅದ ವಿಭಹದಹಯ
/ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಸಿಾೇಕಹಯಹಸಾ ಕಥಾೇಮ್ ಯಭಹಣದ ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ ಹಥ ಯಲ ದಗಿಷ ತುದಥ.
ಇದ ವಿಭಹದಹಯ ತನನ ಆಯೆುಖಳನ ನ ಎಚಚರಿಕಥಯಿಂದ ಆಯೆು ಭಹಡ ುದರಿಂದ, ಷಾಮಂಥಯೇಯಣಥಯಿಂದ ಟಹಿಯಥ
ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡ ುದನ ನ ಖಹತಿಯಗಥ ಳಿಷ ತುದಥ.
iii.

ವಿನಹಯ್ದತ್ತ

ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಔಳ್ಥಮ ವಿಕಥ ವಥಚಚದ ಸಂಚಿಕಥಮ ಅವಮಔತಥಮಹಗಿದಥ ವಿಮೆಗಹಯಯ ನಶಿ ರಿಹಹಯ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಯ ಹಯಿ ಮೊತುಕಥು ಜವಹಫಹದಯಯಹಗಿಯ ುದಿಲಾ ಭತ ು ಆಷತಥಯಮ
ಸಣದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ನಿಖದಿತ ಷಂಖಥಮಮ / ಖಂಟಥಖಳ ದಿನಖಳು ವಿಮೆಗಹಯಯ ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ
ಮಹುದಥೇ ಯಯೇಜನಖಳ ಮೊದಲ ಅನಾಯಿಷ ತುದಥ. ಂದ ವಿನಹಯಿತಿ ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ ತಗಿೆಷ ುದಿಲಾ.
ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿನಹಯಿತಿ ಯತಿ ಜಿೇಕಥು, ಯತಿ ಶಾಕಥು ಎಂಫ ದನ ನ ವಹಮಖಹಮನಿಷಫಥೇಔ ಭತ ು ಅನಾಯಿಷ 
ನಿದಿಾಶಿ ವಿನಹಯಿತಿ.
iv. ಹಥ ಷ ಫಹಿಶುಯಣಥಖಳನ ನ ರಿಚಯಿಸಿ ನಂತಯ IRDAI ಭ ಲಔ ಖ ಣಭಟಿ ಹಥಚಿಚಷರ್ಹಗಿದಥ:
 ಅನ ಂಶ್ಚಔ ಕಹಯಿರ್ಥಖಳು ಭತ ು ಸ್ಥಿಮ್ ಸ್ಥಲ್ ಅಳಡಿಷ ವಿಕಥ / ವಷರಚಿಕ್ಟತಥ್.
 ಯಥ ೇಖನಿಧಹಾಯ ಭಹಡಲ ಫಳಷರ್ಹಖ  ಮಹುದಥೇ ರಿೇತಿಮ ಫಹಸಮ ಭತ ು ಅಥವಹ ಫಹಳಿಕಥ ಫಯ 
ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ / ವಥೈದಮಕ್ಟೇಯೆೇತಯ ಉಔಯಣಖಳ, ಭತ ು ಅಥವಹ ಚಿಕ್ಟತಥ್ ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ CPAP, CAPD,
ಇನ ಪಾಶನ್

ಂಪ್ಟ

ಇತಹಮದಿ,

ನಡಥಗಥ

ಸ್ಹಧನಖಳು

ವಹಔರ್,

ಊಯ ಗಥ ೇಲ ,

ಟಿಿಖಳು,

ಕಥ ಯಳಟಿಿಖಳು, ಕಹಮಪ್ಟ್, ಸಿಲಂಟ್, ಜಥ ೇಲ್ಲಖಳು, ಔಟ ಿಟಿಿಖಳು, ಸ್ಹಿಕ್ಟಂಗ್್ ಇತಹಮದಿ, ಮಹುದಥೇ
ರಿೇತಿಮ ಭಧ ಮೆೇಸ ಕಹಲ್ಲನ ಉಡ ಗಥ, ಖ ಾಕಥ ೇಮೇಟರ್ / ಥಮೊೇಾಮೇಟರ್ ಭತ ು ಈ ತಯದ
ಷಂಫಂಧಿತ ಷ ುಖಳ ಇತಹಮದಿ, ಭತ ು ತಯ ವಹಮ ಭನಥಮಲ್ಲಾ ಫಳಷರ್ಹಖ  ಮಹುದಥೇ
ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಉಔಯಣಖಳು ಇತಹಮದಿ.
 ಆಷತಥಯಮಲ್ಲಾ ವಿಧಿಷ  ಮಹುದಥೇ ರಿೇತಿಮ ಸ್ಥೇವಥ ವ ಲುಖಳು, ಮೆೇರ್ಥುರಿಗಥಖಳು, ಯವಥೇವ ವ ಲುಖಳು /
ನಥ ೇಂದಣಿ ವ ಲುಖಳು ಇತಹಮದಿ
 ವಥೈದಮಯ ಭನಥಗಥ ಬಥೇಟಿ ವ ಲುಖಳು, ೂಾ ಭತ ು ನಂತಯದ ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹದಹಗಿನ ಅಧಿಮ
ರಿಚಹಯಔ / ನಸಿಾಂಗ್ ವ ಲುಖಳು
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v. ಝೀನ್ ವ್ೆೈರ್ಸ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಮೆದಹಯನ ಮಷ ್ ಭತ ು ಆಯೆು ಭಹಡಿದ ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ
ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ.

ಸ್ಹಂದಭಿಾಔ

ಪಿಯೇಮಮಂನ ನ

ಕಥಲು

ಹಥಚಿಚನ

ಕಥಾೇಮ್

ಫಥರ್ಥ

ಝೇನ್

ಖಳಲ್ಲಾ

ರಿಚಯಿಷರ್ಹಗಿದಥ ಉದಹ. ದಥಸಲ್ಲ ಭತ ು ಭ ಂಫಥೈ ಕಥಲು ವಿಮೆಗಹಯಯ ನಿದಿಾಶಿ ಉತನನಖಳ ಅತಿ ಪಿಯೇಮಮಂ

ಝೇನ್ ಬಹಖವಹಗಿ ಯ ಪಿಷ ತುದಥ.
vi. ೂಯ ಅಸಿಿತಾದಲ್ಲಾಯಕ ಯೆ ೀಖಖಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ
ನಿಮಂತಯಣಹ ಅವಮಔತಥಮ ದೃಷ್ಟ್ಿಮಲ್ಲಾ, ಹಿಂದಥ ಹಥ ಯಗಿಡರ್ಹದ ೂಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಯಥ ೇಖಖಳನ ನ
ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ ನಹಲ ು ಶಾಖಳ ಕಹಮ ವಿಕಥಮ ಷಭಮದ ಜಥ ತಥ ಉರ್ಥಾೇಖಿಷರ್ಹಗಿದಥ. ಕಥಲು ವಿಭಹ
ಔಂನಿಖಳು, ಕಥಲು ಉನನತ ಭಟಿದ ಉತನನಖಳ ಅಧಿಮನ ನ 2 ಭತ ು 3 ಶಾಖಳಿಗಥ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಿದಹದಯಥ.
vii. ನವಿೀಔಯಣ
ಕಥಲು ವಿಮೆಗಹಯಯ

ಜಿೇಭಹನದ ನವಿೇಔಯಣನ ನ ರಿಚಯಿಸಿದಹದಯಥ. ಈಖ, IRDAI ಇದನ ನ ಎರ್ಹಾ

ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗಥ ಔಡಹಸಮ ಭಹಡಿದಥ.
viii.ಡೆೀಕೆೀರ್ ಕಹಮಯವಿಧಹನ ವ್ಹಯಪ್ಪಿ
ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಿಜ್ಞಹನದ ಅಭಿೃದಿಧ ಡಥೇಕಥೇರ್ ಖಾದಲ್ಲಾ ದಥ ಡಸ ಷಂಖಥಮಮ ವಿಧಹನಖಳ ಸ್ಥೇಾಡಥ ಔಂಡಿದಥ. ಹಿಂದಥ
ಕಥೇಲ ಏಳು ವಿಧಹನಖಳು ಡಥೇಕಥೇನಾಲ್ಲಾ ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ ಯಸ್ಹುವಹಗಿವಥ - ಔಣಿಣನ ರ್ಪಯಥ, ಡಿ ಭತ ು ಸಿ,
ಡಮಹಲ್ಲಸಿರ್ಸ, ಕ್ಟೇಮೊೇಥಥಯಪಿ, ವಿಕ್ಟಯಣ ಚಿಕ್ಟತಥ್, ಅವಭರಿೇನ ರಿಕಥ ಭತ ು ಖಲಖಯಂರ್ಥ. ಈಖ, 150 ಔ ು ಹಥಚ ಚ
ವಿಧಹನಖಳಿಗಥ ಯಕ್ಷಣಥ ಕಥ ಡರ್ಹಗಿದಥ ಭತ ು ಈ ಟಿಿ ೃದಿಧಮಹಖ ತುರ್ಥೇ ಇದಥ.
ix. ೂಯ ಹಲ್ಲಸಿ ವ್ೆಚಿದ ರಿಶ್ಚೀಲನೆ
ಈಖ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಥಮ ವಥಚಚನ ನ ಹಿಂದಥ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಹಯಸಔಯ ಬರಿಷ ತಿುದದಯ . ಂದ ವಥೇಳ್ಥ
ಕರಿೇದಿ ಳಂದದ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಪಿಕಥ ಂಡಿದದಯಥ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಫಥರ್ಥ ಭಯ ಹತಿ ಭಹಡ ತಹುಯಥ,
ಭಯ ಹತಿ 50% ರಿಂದ 100% ಫದರ್ಹಖ ತುದಥ. ಈಖ IRDAI ಆದಥೇವದನಾಮ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಔನಿಶಠ 50%
ಆಯಥ ೇಖಮ ತಹಷಣಥ ವಥಚಚಖಳನ ನ ಬರಿಷಫಥೇಔ .
x. ೂಯ ಭತಕಿ ನಂತಯದ ಆಷ್ತೆರಮ ಯಕ್ಷಣಹ ಅಧಿ
ಹಥಚಿಚನ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ ಉನನತ ಭಟಿದ ಉತನನಖಳ ೂಾ ಭತ ು ನಂತಯದ ಆಷತಥಯಮ ಯಕ್ಷಣಹ
ಅಧಿಮನ ನ 60 ದಿನಖಳ ಭತ ು 90 ದಿನಖಳಿಗಥ ವಿಷುರಿಸಿದಹದಯಥ. ಕಥಲು ವಿಮೆಗಹಯಯ ಷಸ ಈ ವಥಚಚಖಳಿಗಥ ಕಥಾೇಮ್
ಮೊತುದ ನಿದಿಾಶಿ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ , ಕಹಮಪ್ಟ ಭಹಡಿದಹದಯಥ, ಖರಿಶಠ ಮತಿಗಥ ಳಟಿಂತಥ.

406

xi. ಆಡ್ ಆನ್ ಯಕ್ಷಣೆಖಳು

ಕೆಲು ವಿಮೆಗಹಯಯಕ ವಿವಿಧ ಹೆ ಷ ಆಡ್ ಆನ್ ಯಕ್ಷಣಥಖಳು ಎಂಫ ಹೆಚಿಿನ ಯಕ್ಷಣಥಖಳನ ನ ರಿಚಯ್ದಸಿದಹದಯಥ.
ಅುಖಳಲ್ಲಾ ಕೆಲು ಈ ಕೆಳಗನಂತ್ತವ್ೆ:
 ರಷ ಯಕ್ಷಣೆ: ರಿಟಥೇಲ್ ಅಡಿ ಈ ಹಿಂದಥ ಯಷಕಥು ಅಕಹವವಿಯಲ್ಲಲಾ, ಆದಯಥ ಈಖ ಕಹಮ  ಅಧಿಮ

ಮತಹಮಷದಥ ಂದಿಗಥ, ಹಥಚಿಚನ ವಿಮೆಗಹಯಯ ದಗಿಷ ತಹುಯಥ.
 ಖಂಭಿೀಯ ಅನಹಯೆ ೀಖಯದ ಯಕ್ಷಣೆ: ಜಿೇದ ಫಥದರಿಕಥ ಭತ ು ದ ಫಹರಿ ಚಿಕ್ಟತಥ್ ಖ ರಿಮಹಖ  ನಿದಿಾಶಿ

ಕಹಯಿರ್ಥಖಳಿಗಥ ಉನನತ ಆೃತಿು ಉತನನಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಆಯೆುಮಹಗಿ ಲಬಮವಿದಥ.
 ವಿಭಹ

ಮತಿದ

ಭಯಕರವ್ೆೀವ:

ಕಥಾೇಮ್

ಹತಿಮ

ನಂತಯ,

(ಕಥಾೇಮ್

ಷಂದಹಮ

ನಂತಯ

ಔಡಿಮೆಮಹಖ ುದ ) ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ ಹಥಚ ಚರಿ ಔಂತ ಹತಿಷ ುದಯ ಭ ಲಔ ಭ ಲ ಮತಿಮನ ನ
ಹಿಂದಿಯ ಗಿ ಡಥಮಫಸ ದ .
 ಆಮಕಶ್ - ಆಮಕವ್ೆೀಯದ - ಯೀಖ - ಮಕನಹನಿ - ಸಿದಿ – ಹೆ ೀಮಿಯೀತ್ತಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ: ಕಥಲು ಹಲ್ಲಸಿಖಳು,

ಆಮ ಶ್ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಥ ಆಷತಥಯಮಲ್ಲಾ ದಹಕರ್ಹದ ಉಂಟಹದ ವಥಚಚಖಳನ ನ ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ ಯಥಗಥ
ಯಕ್ಷಣಥ ಕಥ ಡ ತುವಥ.
xii. ಭೌಲ್ಹಯಧಹರಿತ ಯಕ್ಷಣೆಖಳು
ಕಥಳಗಥ ಕಥಲು ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಉತನನಖಳ ಭೌರ್ಹಮಧಹರಿತ ಯಕ್ಷಣಥಖಳ ಟಿಿ ಕಥ ಟಿಿದಥ. ಯಯೇಜನಖಳನ ನ, ಯತಿ
ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡಿದ ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಮತಿಯಥಗಥ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕಹಮಾಯೇಜನಥಮಂತಥ, ಟಹಿಯಥ ವಿಮೆ ಮೊತು
ಮೇಯದಂತಥ.
 ಹೆ ಯಯೆ ೀಗಖಳ ಯಕ್ಷಣೆ : ನಹವಥಲಾಯ ತಿಳಿದಿಯ ಂತಥ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳು ಹಥಚಹಚಗಿ
ಳಯಥ ೇಗಿಖಳ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳಿಗಥ ಭಹತಯ ಯಕ್ಷಣಥ ಕಥ ಡ ತುವಥ.

ಈಖ ಕಥಲು ಔಂನಿಖಳು ಕಥಲು

ಉನನತ ಯೇಜನಥಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಹಥ ಯಯಥ ೇಗಿಮ ವಥಚಚಖಳಿಗಹಗಿ ಸಿೇಮತ ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡ ತುವಥ.
 ಆಷ್ತೆರ ಸಣ : ಇದ ಯತಿ ದಿನ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಅಧಿಗಥ, ಆಷತಥಯ ಕಚಿ೯ನ ನಿಖದಿತ ಬಹರಿೇ ಮೊತುದ

ಹತಿ ದಗಿಷ ತುದಥ. 2/3 ದಿನಖಳ ಔಳ್ಥಮಫಸ ದಹದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ, ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
7 ದಿನಖಳ ಅಧಿಮನ ನ ಭಂಜ ಯ ಭಹಡರ್ಹಗಿದಥ. ಆದದರಿಂದ, ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಆಷತಥಯ ದಹಕರ್ಹತಿ ಕಹಲ
ಔಳ್ಥಮಫಸ ದಹದ ಅಧಿಮನ ನ ಮೇರಿದಹಖ ಭಹತಯ ರ್ಹಬದ ಯಚಥ ೇದನಥಮಹಖ ತುದಥ. ಇದ ಆಷತಥಯ
ದಹಕರ್ಹತಿ ಕಥಾೇಮ್ ಜಥ ತಥಗಥ, ಆದಯಥ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಟಹಿಯಥ ವಿಭಹ ಮೊತುದ ವಹಮಪಿುಮಲ್ಲಾದಥ ಅಥವಹ ಯತಥಮೇಔ
ಉ ಮತಿ ಇಯಫಸ ದ .
 ರಿಔರಿ ಲ್ಹಬ : ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಭತ ು / ಅಥವಹ ಅಘಾತದಿಂದಹಗಿ ಆಷತಥಯಮಲ್ಲಾ 10 ದಿನಖಳ

ಅಧಿಮಯಥಗಥ ಉಳಿದ ಕಥ ಂಡಿದದಯಥ, ಬಹರಿೇ ಮೊತುದ ರ್ಹಬನ ನ ಕಥ ಡರ್ಹಖ ುದ .
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 ದಹನಿಮ ವ್ೆಚಿಖಳು : ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ವಹಮಖಹಮನಿಷರ್ಹದ ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು ಶಯತ ುಖಳ ಯಕಹಯ ಯಭ ಕ

ಅಂಖ ಔಸಿ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಹಲ್ಲಸಿಮ ದಹನಿಮ ವಥಚಚಖಳಿಗಥ ಭಯ ಹತಿ ನಿೇಡ ತುದಥ.
 ಆಂಫಕಲ್ೆನ್್ ಭಯಕಹತ್ತ : ವಿಭಹದಹಯ / ವಿಮೆ ಹಥ ಂದಿದ ಮಕ್ಟುಯಿಂದ ಆಂಫ ರ್ಥನ್ಗಥ ಮಯಿಸಿದ

ಕಚ ಾಖಳ ಕಹಮಾನಿೇತಿಮ ವಥೇಳ್ಹಟಿಿಮಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಂದ

ನಿದಿಾಶಿ ಮತಿಮಯಥಗಥ

ಹಿಂದಿಯ ಗಿಷರ್ಹಖ ುದ .
 ಯಕ್ರಿಮ ಜೆ ತೆಗದಿ ವ್ೆಚಿಖಳು : ಇದ ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹದ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಯಥ ೇಗಿಮ ಜಥ ತಥ ಇಯ 

ಮಕ್ಟುಮ ಆಹಹಯ, ಸ್ಹರಿಗಥ ವಥಚಚಖಳನ ನ ಬರಿಷ  ಉದಥದೇವ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ. ಹಲ್ಲಸಿ ಔಯಹರಿನ ಯಕಹಯ ಬಹರಿೇ
ಮೊತುದ ಹತಿ ಅಥವಹ ಭಯ ಹತಿಮನ ನ ಕಹಮಾನಿೇತಿಮ ವಥೇಳ್ಹಟಿಿಮಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ
ಮತಿಮಂತಥ ಹತಿಷರ್ಹಖ ುದ .
 ಔಕಟಕಂಫದ ವ್ಹಯಖ್ಹಯನ : ಔ ಟ ಂಫದ ವಹಮಖಹಮನ ಕಥಲು ಆಯಥ ೇಖಮ ಉತನನಖಳಲ್ಲಾ ಫದರ್ಹಣಥಖಳನ ನ

ಔಂಡಿದಥ. ಈ ಹಿಂದಥ, ಭ ಕಮ ವಿಮೆ, ಷಂಗಹತಿ, ಅಲಂಬಿತ ಭಔುಳಿಗಥ ಭಹತಯ ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತಿುತ .ು ಈಖ
ತಂದಥ-ತಹಯಿ ಭತ ು ಅತಥು-ಭಹಂದಿರಿಖ ಅದಥೇ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣಥಗಥ ಷಭಭತಿಷರ್ಹಗಿದಥ.

D. ಉನುತ-ಯಕ್ಷಣೆಖಳು ಅಥವ್ಹ ಅಧಿಔ ಔಳೆಮಫಸಕದಹದ ವಿಭಹ ಯೀಜನೆಖಳು
ಂದ ಟಹಪ್ಟ ಅಪ್ಟ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಅಧಿಔ ಔಳ್ಥಮಫಸ ದಹದ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಎಂದ ಔ ಡ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಅಂತಹಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾ ಹಥಚಿಚನ ಜನಯ ಅಧಿಔ ಷಸ ಹತಿ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಅಥವಹ ಫಹಿಯಂಖಗಥ ಳಿಸಿದ
ಕಹಯಿರ್ಥಖಳ ಚಿಕ್ಟತಥ್ ಜಥ ತಥಗಥ ಟಹಪ್ಟ ಅಪ್ಟ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಕರಿೇದಿಷಫಸ ದ . ಆದಹಖ ಮ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ, ಟಹಪ್ಟ ಅಪ್ಟ
ಯಕ್ಷಣಥ ರಿಚಯಿಷ ುದಕಥು ಭ ಕಮ ಕಹಯಣ, ಆಯಂಬದಲ್ಲಾ ಅಧಿಔ ವಿಮೆ ಮೊತು ಉತನನಖಳ ಕಥ ಯತಥ ಎಂದ
ಔಂಡ ಫಯ ತುದಥ, ಆದಯ ಈ ಷನಿನವಥೇವ ದಿೇಗಾ ಷಭಮದಯಥಗಥ ಉಳಿದಿಲಾ. ಆಯಥ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣಥಮ
ಖರಿಶಠ ಯಭಹಣ ಫಸಳ ಫಹರಿಗಥ ಯ . 5,00,000ಯಥಗಥಯೆ ಭ ಂದ ಯಥಯಿತ . ಹಥಚಿಚನ ಯಕ್ಷಣಥ ಫಮಷ ಯನ ನ
ಡಫಲ್ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ಭಹಡಿ ಎಯಡ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಕಥ ಳಳಲ ತಹುಯಿಷರ್ಹಯಿತ . ಇದ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ
ಟಹಪ್ಟ ಅಪ್ಟ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಅಭಿೃದಿಧಗಥ ಕಹಯಣವಹಯಿತ , ಇದ ಹಥಚಿಚನ ವಿಭಹ ಮೊತು ಭತ ು ಂದ ನಿದಿಾಶಿ
ಯಭಹಣದ ಮೆೇರ್ಥ ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡ ತುದಥ (ಮತಿ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ).
ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಭ ಲ ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣಥಮ ಔಡಿಮೆ ವಿಮೆ ಮೊತುದ ಜಥ ತಥಗಥ ಭತ ು ತ ಲನಹತಭಔವಹಗಿ

ಷಭಂಜಷವಹದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಜಥ ತಥಗಥ ಫಯ ತುದಥ. ಉದಹಸಯಣಥಗಥ, ತಭಭ ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಂದ ಯಕ್ಷಷಲಟಿ ಮಕ್ಟುಖಳು ಔ ಡ
ಹಥಚ ಚರಿ ಯಕ್ಷಣಥಗಹಗಿ ಉನನತ ಯಕ್ಷಣಥ ಆಯೆು ಭಹಡಫಸ ದ (ಮೊದಲ ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ ಮತಿಮಹಗಿ
ಇಟ ಿಕಥ ಂಡ ). ಇದನ ನ ತನಗಹಗಿ ಭತ ು ಔ ಟ ಂಫಕಥು ಭಹಡಫಸ ದ , ದ ಯದೃಶಿಔಯ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಉನನತ ವಥಚಚದ
ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಹಗಿ ಉಯೇಖಕಥು ಫಯ ತುದಥ.
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ಟಹಪ್ಟ ಅಪ್ಟ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಕಥಾೇಮ್ ಡಥಮಲ ಅಸಾಯಹಖಲ , ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳು ಯೇಜನಥಮಡಿಮಲ್ಲಾ
ಆಯೆುಭಹಡಿದ ಔಳ್ಥಮಫಸ ದಹದ ಭಟಿಕ್ಟುಂತ ಹಥಚಿಚಗಥ ಇಯಫಥೇಔ

(ಅಥವಹ ಮತಿ) ಭತ ು ಔಳ್ಥಮಫಸ ದಹದ

ಯೇಜನಥಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಭಯ ಹತಿ ಉಂಟಹದ ವಥಚಚದ ಯಭಹಣವಹಗಿಯಫಸ ದ ಅಂದಯಥ ಔಳ್ಥಮಫಸ ದಹದಕ್ಟುಂತ
ಹಥಚಹಚಗಿದಥ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಫಫ ಮಕ್ಟುಮ ತನನ ಭಹಲ್ಲೇಔನಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಯಕ್ಷಣಥ ಡಥಮಫಸ ದ . ಅನ ಭ ಯ ಲಕ್ಷಕ್ಟುಂತ ಯ .
10 ಲಕ್ಷಖಳು ಹಥಚಿಚಗಥ ಟಹಪ್ಟ ಅಪ್ಟ ಹಲ್ಲಸಿ ಆಯೆು ಭಹಡಫಸ ದ .
ಟಹಪ್ಟ ಅಪ್ಟ ಯಕ್ಷಣಥ ಜಥ ತಥಗಥ, ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಆಷತಥಯ ವಥಚಚ ಯ . 5 ಲಕ್ಷವಹದಯಥ, ಭ ಲ ಹಲ್ಲಸಿ ಭ ಯ ಲಕ್ಷ ಭಹತಯ
ಯಕ್ಷಣಥಗಥ ಳಡ ತುದಥ. ಫಹಕ್ಟ ಯ .ಎಯಡ ಲಕ್ಷ ಮೊತುನ ನ ಟಹಪ್ಟ ಅಪ್ಟ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭ ಲಔ ಹತಿಷರ್ಹಖ ುದ .
ಟಹಪ್ಟ ಅಪ್ಟ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಅಖೆವಹಗಿವಥ ಭತ ು ಂದ ಯ . 10 ಲಕ್ಷ ವಥಚಚ ಹಲ್ಲಸಿ ಯ . 10 ಲಕ್ಷ ಟಹಪ್ಟ ಅಪ್ಟ
ಹಲ್ಲಸಿಗಿಂತ ತ ಂಫಹ ಹಥಚಹಚಗಿಯ ತುದಥ, ಯ . ಭ ಯ ಲಕ್ಷ ಕ್ಟುಂತ ಹಥಚಿಚಗಥ.

ಈ ಯಕ್ಷಣಥಖಳು ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಭತ ು ಔ ಟ ಂಫದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಲಬಮವಿಯ ತುವಥ. ಔ ಟ ಂಫದ ಯತಿ ಷದಷಮರಿಗಥ
ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಅಥವಹ

ಔ ಟ ಂಫದ ಮೆೇರ್ಥ ಂದಥೇ ಫಾೇಟಿಂಗ್ ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ ಇಂದ

ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಟಹಪ್ಟ ಅಪ್ಟ ಯೇಜನಥ ಆಷತಥಯ ಯತಿಯಂದ

ಗಟನಥಮ ದಹಟಿ ಔಳ್ಥಮಫಸ ದಹದ ಯಭಹಣದ ಅಖತಮವಿದದ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಈ ಯೇಜನಥಮನ ನ ಕಹಯಟಸೆ ರಫ್ ಆಧಹರಿತ ಔಳ್ಥಮಫಸ ದಹದ ಯೇಜನಥ ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಈ ಮೆೇರ್ಥ ನಿೇಡಿದ ಉದಹಸಯಣಥಮಲ್ಲಾ, ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ ಎಂದ ಎಂದಥಾ, ಭತ ು ಯತಿಯಂದ ಕಥಾೇಮ್ ಯ . 3 ಲಕ್ಷ
ದಹಟಫಥೇಔ .
ಆದಹಖ ಮ ಔಳ್ಥಮಫಸ ದಹದ ಅಕಹವ ನಿೇಡ  ಟಹಪ್ಟ ಅಪ್ಟ ಯೇಜನಥಖಳನ ನ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಧಿಮಲ್ಲಾನ ಆಷತಥಯ
ನಂತಯದ ಷಯಣಿ ಅಗರಗೆೀಟ್ ಫೆೀರ್ಸಸ ಔಳ್ಥಮಫಸ ದಹದ ಯೇಜನಥಖಳು ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ ಅಥವ್ಹ ಷ ರ್
ಟಹಪ್ ಅಪ್ ಯಕ್ಷಣಥ ಎಂದ

ಬಹಯತಿೇಮ ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ. ಇದಯಥಾ, ಮೆೇರ್ಥ ನಿೇಡಿದ

ಉದಹಸಯಣಥಮಲ್ಲಾ, ಯತಿಯಂದ ಕಥಾೇಮ್ ಸ್ಥೇರಿಸಿದಹಖ, ಭತ ು ಅದ ಯ .3 ಲಕ್ಷ ದಹಟಿದಹಖ, ಟಹಪ್ಟ ಅಪ್ಟ ಔರ್
ಕಥಾೇಮ್ ಹತಿಷಲ ಹಯಯಂಭಿಷ ತುದಥ.
ಆಷತಥಯಮ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಫಸ ತಥೇಔ ನಿಮಭಖಳು, ಶಯತ ುಖಳು ಭತ ು ಫಹಿಶುಯಣಖಳು ಈ
ಉತನನಖಳಿಗಥ ಅನಾಯಿಷ ತುದಥ. ಕಥಲು ಭಹಯ ಔಟಥಿಖಳಲ್ಲಾ, ಭ ಲಬ ತ ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಷಕಹಾಯ
ದಗಿಸಿದಲ್ಲಾ, ವಿಮೆಗಹಯಯ ಹಥಚಹಚಗಿ ಟಹಪ್ಟ ಅಪ್ಟ ಔರ್ ನಿೇಡ ಲ್ಲಾ ಭಹತಯ ಮಸರಿಷ ತಹುಯಥ.
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E. ಹರಿಮ ನಹಖರಿಔಯ ಹಲ್ಲಸಿ
ಈ ಯೇಜನಥಖಳನ ನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ (ಉದಹ. 60 ಶಾ ಮೆೇಲ್ಲನ ಜನಯ ) ನಿದಿಾಶಿ ಮಸಿ್ನ ನಂತಯ
ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ನಿಯಹಔರಿಸಿದ ಹಿರಿಮ ಜನರಿಗಥ ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡಲ

ವಿನಹಮಷಗಥ ಳಿಷರ್ಹಗಿದಥ. ಯಕ್ಷಣಥಖಳು ಭತ ು

ಫಹಿಶುಯಣಥಖಳ ಯಚನಥ ಆಷತಥಯ ನಿೇತಿಮ ಹಹಗಥಯೆೇ ಇದಥ.
ವಿಶ್ಥೇಶ ಖಭನನ ನ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಷ  ಭತ ು ಕಹಮ 

ಅಧಿಮ ಹಿರಿಮಯ

ಕಹಯಿರ್ಥಖಳಿಗಥ

ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ. ಯವಥೇವದ ಮಷ ್ ಹಥಚಹಚಗಿ 60 ಶಾಖಳ ನಂತಯ ಭತ ು ನವಿೇಔರಿಷ ುದ ಜಿೇನದ ದದಔ
ಆಗಿದಥ. ವಿಮೆ ಮೊತು ಯ .50,000 ದಿಂದ ಹಿಡಿದ ಯ .5,00,000. ನಿದಿಾಶಿ ಕಹಯಿರ್ಥಖಳಿಗಥ ಅನಾಯಿಷ  ಕಹಮ 
ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಮತಹಮಷವಿದಥ.

ಉದಹಸಯಣಥ: ಔಣಿಣನ ರ್ಪಯಥ 1 ಶಾ ಕಥಲು ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ಭತ ು ಇತಯ ಕಥಲು

ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ 2 ಯ ಶಖಳ ಕಹಮ  ಅಧಿ ಹಥ ಂದಿಯಫಸ ದ .
ಅಲಾದಥ ಕಥಲ ನಿದಿಾಶಿ ಕಹಯಿರ್ಥಖಳು ನಿದಿಾಶಿ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಕಹಮ  ಅಧಿಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯದಥ ಇಯಫಸ ದ
ಭತಥ ುಂದಥಡಥ ಅಯ ಹಥ ಂದಿಯಫಸ ದ . ಉದಹಸಯಣಥ: ಸ್ಥೈನಸ್ಥೈಟಿರ್ಸ ಕಥಲು ವಿಮೆಗಹಯಯ ಕಹಮ  ಅಧಿಮ
ಶಯತಿುನಲ್ಲಾ ಬಿೇಳುತುವಥ ಆದಯಥ ಇತಯ ಕಥಲಯ ತಭಭ ಕಹಮ  ಶಯತಿುನಲ್ಲಾ ಸ್ಥೇರಿಸಿಕಥ ಂಡಿದಹದಯಥ.
ಕಥಲು ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ೂಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಯಥ ೇಖ ಕಹಮ  ಅಧಿಮನಹನಖಲ್ಲ, ಅಥವಹ ಕಹಮಪಿಂಗ್
ಹಥ ಂದಿಯ ುದಿಲಾ. ೂಾ-ನಂತಯದ ಆಷತಥಯ ವಥಚಚಖಳನ ನ ಆಷತಥಯಮಲ್ಲಾ ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ ಕಥಾೇಮ್ ಆಗಿ ಅಥವಹ ಉ
ಮತಿ, ಮಹುದ ಅಧಿಔವಹಗಿಯ ತುದಥ ಅದನ ನ ಹತಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಕಥಲು ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಅಯ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ
ಅಧಿಯಳಗಥ ವಿಶ್ಚಶಿ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಯೇಜನಥಖಳನ ನ ಅನ ಷರಿಷ ತಹುಯಥ, ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ
ಅಧಿಯಳಗಥ ಬಿೇಳು ವಥಚಚಖಳು 30/60 ದಿನಖಳು ಅಥವಹ 60/90 ದಿನಖಳು.
IRDAI ವಿಮೆ ಹಥ ಂದಿದ ಹಿರಿಮ ನಹಖರಿಔರಿಗಥ ವಿಶ್ಥೇಶ ಸ್ೌಲಬಮ ದಗಿಷಲ ಆದಥೇವ ನಿೇಡಿದಥ:
1.

ಹಿರಿಮ ನಹಖರಿಔರಿಗಥ ನಿೇಡ  ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಉತನನಖಳ ಪಿಯೇಮಮಂ ವ ಲು, ನಹಮಮಮ ತ
ಷಭಥಾನಿೇಮ, ಹಯದವಾಔ ಭತ ು ತಔುಂತಥ ಮೊದರ್ಥೇ ಫಹಿಯಂಖಡಿಸಿಯಫಥೇಔ .

2. ಮಹುದಥೇ ಳಂದದ ರ್ಥ ೇಡ್ ವ ಲು ಪಿಯೇಮಮಂಔ ು ಭತ ು ಮೆೇಲ್ಲನದನ ನ ಫಯಣಿಗಥಮಲ್ಲಾ
ವಿಮೆದಹಯನಿಗಥ ತಿಳಿಷಫಥೇಔ ಭತ ು ಇಂತಸ ರ್ಥ ೇಡ್ ಖಳಿಗಥ ಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ವಿತರಿಷ  ಮೊದಲ
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ನಿದಿಾಶಿ ಪಿಗಥ ಡಥಮಫಥೇಔ .
3. ಎರ್ಹಾ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಭತ ು TPAs ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕಥಾೇಮ್ ಭತ ು ಹಿರಿಮ
ನಹಖರಿಔಯ ದ ಯ ಖಳನ ನ ರಿಸರಿಷಲ ಯತಥಮೇಔ ಚಹನಲ್ ಸ್ಹಥಪಿಷಫಥೇಔ .

410

F. ನಿದಿಯಶಿ ಲ್ಹಬ ಯಕ್ಷಣೆಖಳು - ಆಷ್ತೆರ ಸಣ, ಖಂಭಿೀಯ ಖ್ಹಯ್ದಲ್ೆ
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಿಯ  ದಥ ಡಸ ಅಹಮವಥಂದಯಥ, ಅನಖತಮ ಭತ ು ಅಷಭಂಜಷ ಹಲ್ಲಸಿ
ಯಯೇಜನಖಳ ಫಳಕಥ. ಯಥ ೇಗಿಮ ಆಯಥ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ಳಟಿಿಯ ುದನ ನ ಅರಿತ ವಥೈದಮಯ , ವಷರಚಿಕ್ಟತ್ಔಯ
ಭತ ು ಆಷತಥಯಖಳು ಅನಿಗಥ ಚಿಕ್ಟತಥ್ ನಿೇಡಲ ಹಥಚಿಚನ ಲು ತಥ ೇರಿಷ ತಹುಯಥ. ಅಯ , ಆಷತಥಯಮಲ್ಲಾ ತಂಖ 
ಕಹರ್ಹಧಿಮನ ನ ವಿಷುರಿಸಿ, ಅನಖತಮ ಯಥ ೇಖನಿಣಾಮ ಭತ ು ಯಯೇಗಹಲಮ ರಿೇಕ್ಷಥಖಳನ ನ ನಡಥಸಿ ಭತ ು ಹಿೇಗಥ
ಅವಮಔ ಯಭಹಣನ ನ ಮೇರಿ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ವಥಚಚ ಏರಿಷ ುತಹುಯಥ. ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಥಚಚಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಉಂಟಹಖ 
ಭತಥ ುಂದ ಯಭ ಕ ರಿಣಹಭವಥೇನಥಂದಯಥ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳ ನಿಯಂತಯ ಏರಿಕಥ, ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಥಚಿಚನ
ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯಖಳಲ್ಲಾ ಏರಿಕಥ.
ಇದಕಥು ಉತುಯ ನಿದಿಾಶಿ ವಥಚಚಖಳ ಯಕ್ಷಣಥ ಆಗಿದಥ. ಈ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಮೆದಹಯ ಮಕ್ಟುಖಳ ಷ ಔು ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡ ಲ್ಲಾ,
ನಿಖದಿತ ರ್ಹಬಖಳ ಯಕ್ಷಣಥ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿ ಷಭಂಜಷ ಅಧಿಗಥ, ತನನ ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ಫಥರ್ಥ
ದಗಿಷಲ ಷಹಹಮ ಭಹಡ ತುದಥ. ಈ ಉತನನದಲ್ಲಾ, ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಔಂಡ ಫಯ  ಚಿಕ್ಟತಥ್ಖಳನ ನ ಯತಿ ಮಸ್ಥಥಮಲ್ಲಾ
ಟಿಿಭಹಡರ್ಹಗಿದಥ ಉದಹಸಯಣಥಗಥ: ENT, ನಥೇತಯಶ್ಹಷರ, ಯಷ ತಿ ಭತ ು ಗಥೈನಕಹಲಜಿ ಇತಹಮದಿ, ಭತ ು ಇುಖಳ
ಯತಿಯಂದ ಖರಿಶಠ ವಥೇತನನ ನ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಉಚಚರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಹಥಷರಿಸಿದ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಹಗಿ ಕಚ ಾ ಭಹಡಿದ ಮೊತು ರ್ಥಕ್ಟುಷದಥ, ವಿಮೆದಹಯಯ ಷಸ ನಿಖದಿತ ಮೊತುನ ನ ಕಥಾೇಮ್ ಮೊತುವಹಗಿ
ಡಥಮ ತಹುನಥ. ಯತಿಯಂದ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಖಳಿಗಥ ಹತಿಷಫಥೇಕಹದ ಹಮಕಥೇಜ್ ವ ಲುಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಯೇಖಮ
ಫಥರ್ಥಮ ಚಿಕ್ಟತಥ್ ನಿೇಡಲ ಅಖತಮವಿಯ  ಸಿಥತಿಮ ಂದ ಅಧಮಮನ ಮೆೇರ್ಥ ಆಧಹರಿತವಹಗಿದಥ.
ಹಮಕಥೇಜ್ ವ ಲುಖಳು ವಥಚಚದ ಎರ್ಹಾ ಅಂವಖಳು ಳಗಥ ಂಡಿವಥ, ಉದಹಸಯಣಥಗಥ:
a) ಯ ಮ್ ಫಹಡಿಗಥ,
b) ೃತಿುಯ ವ ಲುಖಳು,
c) ತಹಷಣಥಖಳು,
d) ಓಶಧಖಳು,
e) ೂಾ ಭತ ು ನಂತಯದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳು ಇತಹಮದಿ.
ಹಮಕಥೇಜ್ ವ ಲುಖಳು ಉತನನದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಆಹಹಯ, ಸ್ಹರಿಗಥ, ಆಂಫ ರ್ಥನ್್ ವ ಲುಖಳು ಇತಹಮದಿಖಳನ ನ ಷಸ
ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ.
ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಆಷತಥಯ ದಹಕರ್ಹತಿಗಥ ಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹಗಿ ಭಹತಯ ನಿಾಹಿಷಲ ಷಯಳವಹಗಿವಥ ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ
ಕಹಯಿರ್ಥಮ ವಹಮಪಿು ಕಥಾೇಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆಗಥ ಳಿಷಲ ಸ್ಹಕಹಖ ತುವಥ.
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ಕಥಲು ಉತನನಖಳು ನಿಖದಿತ ಯಕ್ಷಣಥ ಜಥ ತಥಗಥ ದಿನನಿತಮದ ಸಣದ ಸ್ೌಲಬಮದ ಹಮಕಥೇಜ್ ನಿೇಡ ತುವಥ. ಯಕ್ಷಣಥ ಡಥದ
ಚಿಕ್ಟತಥ್ಖಳ ಟಿಿ ಉತನನದಲ್ಲಾನ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಖಳ ವಹಮಖಹಮನಖಳ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ.ಷ ಭಹಯ 75 ರಿಂದ 200 ಯಥಗಥ
ಫದರ್ಹಖಫಸ ದ .
ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಹಥಷರಿಸಿದ, ಟಿಿಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹಥನ ಡಥಮದ ವಷರಚಿಕ್ಟತಥ್ / ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಹಗಿ ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಮೊತುನ ನ
ಬರಿಷಲ

ಂದ

ಮಸ್ಥಥ ಭಹಡರ್ಹಗಿದಥ. ಹಲ್ಲಸಿ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಖಳಿಗಥ ಅನಥೇಔ ಕಥಾೇಭ ಖಳು

ಸ್ಹಧಮವಹಗಿವಥ. ಆದಹಖ ಮ, ಕಥಾೇಭ ಖಳು ಅಂತಿಭವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಆಯೆುಮಹದ ವಿಭಹ ಮೊತುಕಥು
ಸಿೇಮತಗಥ ಂಡಿಯ ತುವಥ.
ಕಥಲು ನಿಖದಿತ ರ್ಹಬದ ವಿಭಹ ಯೇಜನಥಖಳು:
 ಯತಿದಿನದ ಆಷತಥಯ ನಖದ ವಿಭಹ ಯೇಜನಥಖಳು
 ಖಂಭಿೇಯ ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ ವಿಭಹ ಯೇಜನಥಖಳು
1. ರತ್ತದಿನದ ಆಷ್ತೆರ ನಖದಕ ಹಲ್ಲಸಿ
a) ದಿನದ ಮತಿದ ಮಿತ್ತ
ಆಷತಥಯ ನದದ ಯಕ್ಷಣಥ ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹದಹಖ ವಿಭಹದಹಯನಿಗಥ ಯತಿ ದಿನ ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಮೊತುನ ನ
ದಗಿಷ ತುದಥ. ಯತಿ ದಿನದ ನದದ ಯಕ್ಷಣಥ ದಿನಕಥು (ಉದಹಸಯಣಥಗಥ) ಯ .1,500 ದಿಂದ ಯ .5,000 ಅಥವಹ
ಇನ ನ ಹಥಚ ಚ

ಫದರ್ಹಖ ತುದಥ. ಖರಿಶಠ ಮತಿಮ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ನಖದ ಯತಿದಿನ ಹತಿಮ ಮೆೇರ್ಥ ಹಹಖ

ಹಲ್ಲಸಿ ಅಧಿಮಯಥಗಥ ದಗಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ, ಇದ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದಥ.
b) ಹತ್ತ ದಿನಖಳ ಷಂಖ್ೆಯ
ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕಥಲು ಭಿನನತಥಖಳು, ಅನ ಭತಿಷರ್ಹದ ಯತಿ ದಿನದ ನಖದ ದಿನಖಳ ಷಂಖಥಮ ಯಥ ೇಖಕಥು
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಚಿಕ್ಟತಥ್ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡಿಯ ತಹುಯಥ. ವಿಯವಹದ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಖಳ ಟಿಿ ಭತ ು ಯತಿ ತಂಖ 
ಕಹರ್ಹಧಿಮ , ಯತಿಯಂದ ವಿಧಹನ / ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ ದಿನನಿತಮದ ಸಣದ ಸ್ೌಲಬಮನ ನ ಮತಿಗಥ ಳಿಷ ಂತಥ
ಭಹಡಿದಥ.
c) ಷಾತಂತರವ್ಹದ ಯಕ್ಷಣೆ ಅಥವ್ಹ ಆಡ್ ಆನ್ ಯಕ್ಷಣೆ
ಕಥಲು ವಿಮೆಗಹಯಯ ನಿೇಡ  ಆಷತಥಯಮಲ್ಲಾ ನಖದ ಯತಿದಿನ ಹಲ್ಲಸಿ, ಂದ ಷಾತಂತಯ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿ
ಲಬಮವಿದಥ, ಆದಯಥ, ಇತಯ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ಇದ ಸ್ಹಭಹನಮ ನಶಿ ರಿಹಹಯದ ಂದ ಆಡ್ ಆನ್ ಯಕ್ಷಣಥ
ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದಥ. ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ವಿಮೆದಹಯನಿಗಥ ಹಯಷಂಗಿಔ ವಥಚಚಖಳು ನಿಖದಿತ ಮೊತುವಹಗಿಯ ುದರಿಂದ
ಹತಿಷಲ

ಷಹಹಮ ಭಹಡ ತುವಥ ಭತ ು ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ನಥೈಜ ವಥಚಚಖಳಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿಯ ುದಿಲಾ. ಇದ

ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಹತಿಮ ಂದ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಆಧಹರಿತ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಯೇಜನಥ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಡಥದ
ಮಹುದಥೇ ಯಕ್ಷಣಥ ಜಥ ತಥಗಥ ದಗಿಷಲ ಅನ ಭತಿಷ ತುದಥ.
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d) ೂಯಔವ್ಹದ ಯಕ್ಷಣೆ
ಔಡಿಮೆ ವಥಚಚದಹದ ದರಿಂದ, ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ೂಯಔವಹಗಿ ನಿಮಮತ ಆಷತಥಯಮ ವಥಚಚಖಳ ಹಲ್ಲಸಿಗಥ
ಬರಿಷಫಸ ದ ಭತ ು ಹಯಷಂಗಿಔ ವಥಚಚಖಳು ರಿಹಹಯ ದಗಿಷ ುದ ಭತ ು ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ
ವಥಚಚಖಳನ ನ ಹತಿಷ ಂತಿಲಾ ಉದಹಸಯಣಥಗಥ: ಫಹಿಶುಯಣ, ಷಸ ಹತಿ ಇತಹಮದಿ.
e) ಯಕ್ಷಣೆಮ ಇತಯ ಉಯೀಖಖಳು
ವಿಮೆಗಹಯಯ ದೃಷ್ಟ್ಿಕಥ ೇನದಿಂದ, ಇದ ಗಹಯಸಔನಿಗಥ ವಿರಿಷಲ ಷ ಲಬವಹಗಿಯ ುದರಿಂದ, ಈ ಯೇಜನಥ
ಸಲವಹಯ ಅನ ಔ ಲತಥಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ, ಹಿೇಗಹಗಿ ಷ ಲಬವಹಗಿ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಫಸ ದ . ಂದ ದಿನಕಥು
ಆಷತಥಯಮಲ್ಲಾಯ  ಅಧಿಮಯಥಗಥ ನಿದಿಾಶಿ ಮೊತು ಹತಿಷರ್ಹಖ ುದ , ವಹಷುವಿಔ ಕಚ ಾ ಮಹುದಥೇ ಇಯಲ್ಲ,
ಅದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಸಣದ ಫಫಯನ ನ ಸ್ಥ ೇಲ್ಲಷ ತುದಥ. ಅಲಾದಥ, ಇಂತಸ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮ ಸಿಾೇಔೃತಿ ಭತ ು
ಕಥಾೇಭ ಖಳ ಇತಮಥಾನ ನ ನಿಜವಹಗಿಮ ಷಯಳಿೇಔಯಷರ್ಹಗಿದಥ.
2. ಖಂಭಿೀಯ ಅನಹಯೆ ೀಖಯದ ಹಲ್ಲಸಿ
ಈ ಉತನನನ ನ ಬಮಂಔಯ ಯೆ ೀಖದ ಯಕ್ಷಣೆ ಅಥವಹ ಭಹನಸಿಔ ಷಕಯಕ್ಷತೆ ಯಕ್ಷಣೆ ಎಂದ

ಷಸ

ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಿಜ್ಞಹನದಲ್ಲಾ ಆಧ ನಿೇಔಯಣದಿಂದಹಗಿ, ಕಥಲು ಯಭ ಕ ಕಹಯಿರ್ಥಖಳ್ಹದ ಕಹಮನ್ರ್, ಹವಾಾವಹಮ
ಭತ ು ಸೃದಮಹಘಾತ ಇತಹಮದಿಖಳಿಂದ ಜನಯ ಫದ ಔ ಳಿಮ ತಿುದಹದಯಥ, ಹಿಂದಿನ ಕಹಲದಲ್ಲಾ ಇದ ಸ್ಹವಿಗಥ
ಕಹಯಣವಹಖ ತಿುತ .ು ಭತಥು, ಅಂತಸ ಯಭ ಕ ಯಥ ೇಖಖಳಿಂದ ಫದ ಔ ಳಿದ ನಂತಯ ಜಿೇವಿತಹಧಿ ಖಣನಿೇಮವಹಗಿ
ಹಥಚಹಚಗಿದಥ. ಆದಹಖ ಮ ಯಭ ಕ ಅನಹಯಥ ೇಖಮದಿಂದ ಫದ ಔ ಳಿದಿಯ ವಿಕಥ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಹಗಿ ಹಹಖ ನಂತಯದ ಜಿೇನದ
ಬಹರಿೇ ವಥಚಚಖಳಿಗಥ ಳಡಿಷ ತುದಥ. ಹಿೇಗಥ ಆಯಂಬದ ಖಂಭಿೇಯ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಮಕ್ಟುಮ ಆರ್ಥಾಔ ಬದಯತಥಗಥ ಧಕಥು
ತಯ ತುದಥ
a) ಖಂಭಿೇಯ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಂದ ರ್ಹಬದ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದ ದ ಕಥಲು ಖಂಭಿೇಯ ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ
ಹಥಷರಿನ ಯಥ ೇಖನಿಣಾಮವಹದ ಮೆೇರ್ಥ ಬಹರಿೇ ಮೊತುದ ಹತಿಗಥ ಅಕಹವವಿದಥ.
b) ಇದನ ನ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡರ್ಹಖ ುದ :
 ಂದ ಷಾತಂತಯ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿ ಅಥವಹ
 ಕಥಲು ಆಯಥ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗಥ ಂದ ಆಡ್ ಆನ್ ಯಕ್ಷಣಥಮಹಗಿ ಅಥವಹ
 ಕಥಲು ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಂದ ಆಡ್ ಆನ್ ಯಕ್ಷಣಥಮಹಗಿ
ಬಹಯತದಲ್ಲಾ, ಖಂಭಿೇಯ ಖಹಯಿರ್ಥ ಯಯೇಜನಖಳನ ನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಜಿೇದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗಥ ಯಥೈಡರ್ಸಾ ಆಗಿ ಜಿೇ
ವಿಮೆಗಹಯಯ ಭ ಲಔ ಭಹಯಹಟವಹಖ ತುವಥ ಭತ ು ಎಯಡ ಯಕ್ಷಣಥಮ ಪಹಭ ಾಖಳು ಅರಿಂದ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುವಥ ವಥೇಖಧಿಾತ ಸಿಐ ರ್ಹಬದ ಯೇಜನಥ ಭತ ು ಷಾತಂತಯ ಸಿಐ ರ್ಹಬದ ಯೇಜನಥ. ಈ ಯಯೇಜನನ ನ ಭಹಯಹಟ
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ಭಹಡಿದಹಖ, ಯಕ್ಷಣಥ ಡಥದ ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ ನಿಕಯ ವಹಮಖಹಮನ ಭತ ು ಕರಿೇದಿ ಳಂದ ಯಥ ೇಖಖಳ ಅತಮಂತ
ಯಭ ಕವಹಗಿಯ ತುವಥ. ಗಥ ಂದಲ ತಪಿಷಲ , 20 ಸ್ಹಭಹನಮ ಖಂಭಿೇಯವಹದ ಯಥ ೇಖಖಳ ವಹಮಖಹಮನಖಳನ ನ ಐಆರ್
ಡಿಎ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ ಖ ಣಭಟಿದ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಭಹಣಿೇಔರಿಷರ್ಹಗಿದಥ. (ಕಥ ನಥಮಲ್ಲಾ ಅನ ಫಂಧ
ನಥ ೇಡಿ).
ಆದಯಥ,

ಮತಿರಿಔು

ಆಯೆುಗಥ

ಅಕಹವ

(ಆ

ಭ ಲಔ

ಈ

ವಿಮೆ

ಡಥಮಲ

ಫಸ ಶುಃ

ಜನಯ

ರಿಣಹಭಖಳಿಗಥ ಳಗಹಖಫಥೇಔ ) ವಿತಯಣಥ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಔಶ ಿ ಹಥಚ ಚ ಭತ ು ಇದ ಯಸ್ಹುಔಯ ಆಯಥ ೇಖಮ ಸಿಥತಿ
ನಿಧಾರಿಷಲ ಭ ಕಮವಹಗಿದಥ. ಸ್ಹಔಶ ಿ ಭಹಹಿತಿ ಕಥ ಯತಥಯಿಂದಹಗಿ, ಯಷಔುವಹಗಿ ಖಂಭಿೇಯ ಖಹಯಿರ್ಥ ಯೇಜನಥಖಳ
ಫಥರ್ಥ ನಿಖದಿಮನ ನ ಭಯ ವಿಭಹದಹಯಯ ಡಥೇಟಹ ಭ ಲಔ ಫಥಂಫಲ್ಲಷರ್ಹಗಿದಥ.
c) ಖಂಭಿೇಯವಹದ

ಯಥ ೇಖಖಳು,

ಕಹಯಣವಹಖಫಸ ದ ,
ಉಂಟ ಭಹಡಫಸ ದ

ಆದಯಥ

ಭ ಕಮ

ಯಥ ೇಖಖಳ್ಹಗಿದ ದ

ಅತಿ

ಹಥಚಿಚನ

ಅಂಖವಿಔಲತಥ,

ಅಮಖಳ

ನಶಿ,

ಆಷತಥಯಯಿಂದ

ಹಥ ಯಫಂದ

ನಂತಯ

ಭತ ು

ಆಷತಥಯ

ಖಳಿಕಥಮ

ನಶಿ

ದಿೇಗಾಕಹಲದ

ವಥಚಚಖಳಿಗಥ
ಇತಹಮದಿ
ಆಯಥೈಕಥಮ

ಅಖತಮವಿಯ ತುದಥ.
d) ಂದ

ಖಂಭಿೇಯ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಆಷತಥಯಖಳಲ್ಲಾ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಜಥ ತಥಗಥ

ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಲ ಷ ಚಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ, ಹಲ್ಲಸಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾನ ರಿಹಹಯನ ನ ಷದಷಮ ಇಂತಸ ಯಥ ೇಖಕಥು
ತ ತಹುದಹಖ ಂದ ಔ ಟ ಂಫದ ಸಣಕಹಷ ಹಥ ಯಥ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲ ಷಹಹಮಖ ತುದಥ.
e) ಯಕ್ಷಣಥ ಡಥದ ಖಂಭಿೇಯವಹದ ಯಥ ೇಖಖಳು ವಿಮೆಗಹಯಯ ಭತ ು ಉತನನಖಳ ಉದದಔ ು ಫದರ್ಹಖ ತುವಥ,
ಆದಯಥ ಸ್ಹಭಹನಮವಹದ ಕಥಲು ಸ್ಥೇರಿವಥ:
 ನಿದಿಾಶಿ ತಿೇಯತಥಮ ಕಹಮನ್ರ್
 ತಿೇಯ ಸೃದಮ ಸ್ಹನಮ ವಿನ ಊತ
 ಯಔು ನಹಳದ ವಷರಚಿಕ್ಟತಥ್
 ಸೃದಮ ಔವಹಟದ ಫದರ್ಹಣಥ
 ನಿದಿಾಶಿ ಖಂಭಿೇಯತಥಮ ಕಥ ೇಭಹ
 ಭ ತಯಪಿಂಡಖಳ ವಥೈಪಲಮ
 ಹವಾಾವಹಮ ವಿನ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಶ್ಹವಾತ ಲಕ್ಷಣಖಳು
 ಯಭ ಕ ಅಂಖ / ಎಲ ಬಿನ ಭಜಥೆಮ ಔಸಿ ಭಹಡ ವಿಕಥಗಥ
 ಭಲ್ಲಿಲ್ ಸ್ಥುಲಯಥ ೇಸಿರ್ಸ
 ಮೊೇಟಹರ್ ನಯಕಥ ೇವದ ಕಹಯಿರ್ಥ
 ಅಮಖಳ ಶ್ಹವಾತ ಹವಾಾವಹಮ
 ಯಭ ಕ ಅಘಾತಖಳ ಕಹಯಣದಿಂದಹಖ  ಶ್ಹವಾತ ಅಂಖವಿಔಲತಥ
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ಖಂಭಿೇಯವಹದ ಯಥ ೇಖಖಳ ಟಿಿ ಸಿಥಯವಹಗಿಲಾ ಭತ ು ವಿಔಷನಗಥ ಳುಳತುರ್ಥ ಇದಥ. ಕಥಲು ಅಂತಹಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ
ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯಯ

ರಿಸಿಥತಿಖಳನ ನ 'ಕಥ ೇರ್' ಭತ ು 'ಹಥಚ ಚರಿ' ಎಂದ

ಗಿೇಾಔರಿಷ ತಹುಯಥ,

ಆರ್ಥಝೈಭನಾ ಕಹಯಿರ್ಥಮ ರಿಸಿಥತಿಖಳನ ನ ಔ ಡ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ. ಕಥಲವೊಮೆಭ 'ಟಮಾನಲ್ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ'
ಪಿಯೇಮಮಂ ನಿಷ್ಂವಮವಹಗಿ ಅತಮಂತ ಹಥಚ ಚ ಆದಯ ಷಸ ವಹಮಪಿುಗಥ ಸ್ಥೇರಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
f) ಅತಮಂತ ಖಂಭಿೇಯ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಅಷಾಷಥತಥಮ ಯಥ ೇಖನಿಣಾಮವಹದ ಮೆೇರ್ಥ ಬಹರಿೇ ಮೊತು
ಹತಿಷ ತುದಥ, ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳ ಭಯ ಹತಿಗಥ ಯ ದಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣಥ ದಗಿಷ  ಕಥಲು ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
ಇವಥ. ಕಥಲು ಉತನನಖಳು ಯಕ್ಷಣಥಮ ಎಯಡ ಷಂಯೇಜನಥಮನ ನ ಅಂದಯಥ ಯಥ ೇಗಿಮ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಕಥು
ನಶಿ ರಿಹಹಯ ನಿೇಡ ತುವಥ ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಹಥೇಳಿದ ಭ ಕಮ ಕಹಯಿರ್ಥಖಳ ಯಥ ೇಖನಿಣಾಮ ಮೆೇರ್ಥ
ಬಹರಿೇ ಮೊತುದ ಹತಿಮಹಖ ತುದಥ.
g) ಖಂಭಿೇಯ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ 21 ಶಾದಿಂದ 65 ಶಾ ಯೇಭಹನದ
ಮಕ್ಟುಖಳಿಗಥ ಲಬಮವಿದಥ.
h) ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ನಿೇಡ  ವಿಭಹ ಮೊತು ಸ್ಹಔಶ ಿ ಹಥಚ ಚ, ಇಂತಸ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಹಯಥಮಔ ಕಹಯಣ
ಕಹಯಿರ್ಥಖಳು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಷ ದಿೇಗಾ ಯಕ್ಷಣಥಗಥ ಸಣಕಹಸಿನ ಹಥ ಯಥ ಇಳಿಷ ುದ .
i) ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಯಕಹಯ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಭಹ ಮೊತುದ 100% ಂದ

ಖಂಭಿೇಯ ಅಷಾಷಥತಥಮ

ಯಥ ೇಖನಿಣಾಮವಹದ ಮೆೇರ್ಥ ಸಣ ಹತಿ ಭಹಡರ್ಹಖ ುದ . ಕಥಲು ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ರಿಹಹಯ ವಿಭಹ
ಮೊತುದ 25% ರಿಂದ 100% ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು ಶಯತ ುಖಳು ಭತ ು ಅಷಾಷಥತಥಮ ತಿೇಯತಥಮನ ನ
ಆಧರಿಸಿ ಮತಹಮಷವಹಖಫಸ ದ .
j) ಎರ್ಹಾ ನಿಣಹಾಮಔ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಕಹಣಿಷ  ಖ ಣಭಟಿದ ರಿಸಿಥತಿ ಮಹುದಥೇ ಯಯೇಜನ
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಆಯಂಬದಲ್ಲಾ 90 ದಿನಖಳ ಕಹಮ  ಅಧಿಮ ನಂತಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಭತ ು 30 ದಿನಖಳ ಉಳಿವಿನ
ಅಧಿನಿಮಭ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ ಅಷಾಷಥತಥಮ ಯಥ ೇಖನಿಣಾಮ. ಫದ ಔ ಳಿಮ  ಶಯತುನ ನ
ಸ್ಥೇರಿಷರ್ಹಗಿದಥ ಈ ಯಯೇಜನ "ಡಥತ್ ಫಥನಿಫಿಟ್" ಜಥ ತಥ ಗಥ ಂದಲ ಉಂಟ ಭಹಡಫಹಯದ
"ಫದ ಔ ಳಿಮ  (ಜಿೇಂತ) ರ್ಹಬ" ಎಂದ

ವಹಮಖಹಮನಿಷರ್ಹಖ ುದ

ಆದಯಥ

ಅದಥೇನಂದಯಥ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ

ಅನ ಷರಿಷ  ಔಶಿಖಳನ ನ ನಿವಹರಿಷಲ ದಗಿಸಿದ ರ್ಹಬ ಎಂದ ತಿಳಿಮಫಥೇಔ .
k) ಖಂಭಿೇಯ ಅನಹಯಥ ೇಖಮಕಥು ಹಲ್ಲಸಿ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಲ
ಮೆೇಲಟಿಯ

ಫಮಷ  ಮಕ್ಟುಖಳು ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ 45 ಶಾ

ಔಠಿಣ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಥಖಳಿಗಥ ಳಗಹಖ ಂತಥ ಭಹಡ ುದ . ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ

ಉತನನಖಳಲ್ಲಾ ಔಂಡ ಫಯ  ಯಭಹಣಿತ ಫಹಿಶುಯಣಖಳು ಸ್ಹಔಶ ಿ ಹಥ ೇಲ ತುವಥ, ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಷಲಹಥ
ಅನ ಷರಿಷಲ ವಿಪಲಯಹದಲ್ಲಾ ಅಥವಹ, ಕಹಮ  ಅಧಿಮನ ನ ಫದರ್ಹಯಿಷ  ಷಲ ವಹಗಿ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ
ಚಿಕ್ಟತಥ್ ಭ ಂದ ಡ ುದನ ನ ನಿದಿಾಶಿವಹಗಿ ಹಥ ಯಗಿಡ ತುದಥ.
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l) ವಿಮೆಗಹಯಯ ಂದ ಫಹರಿ ಭಹತಯ ಅಥವಹ ಹಥಚ ಚ ಫಹರಿ ವಿಮೆದಹಯನ ಯಕ್ಷಣಥ ಡಥದ ಹಲ್ಲಸಿಮ
ಯಥ ೇಖಖಳಿಗಥ ಷರಿದ ಗಿಷಲ ಸ್ಹಧಮವಹಖ ುದ

ಅಥವಹ ಅನಥೇಔ ಸಣಹತಿಖಳನ ನ ನಿೇಡ ುದ ಆದಯಥ

ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಸಿೇಮತ ಷಂಖಥಮಮ. ಮಹುದಥೇ ವಿಮೆದಹಯರಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಮೆಭ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿ
ರಿಹಹಯನ ನ ಹತಿಸಿದಯಥ, ಹಲ್ಲಸಿ ಕಥ ನಥಗಥ ಳುಳತುದಥ.
m) ಖಂಭಿೇಯ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಖ ಂುಖಳಿಗಥ ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ ತಭಭ ನೌಔಯರಿಗಥ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ
ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳ ಷಂಸ್ಥಥಖಳಿಗಥ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ.

G. ದಿೀಘಾಯಧಿ ಆಯೆೈಕೆಮ ವಿಮೆ
ಇಂದ , ಹಥಚ ಚತಿುಯ  ಜಿೇನ ನಿರಿೇಕ್ಷಥಯಂದಿಗಥ ಯಂಚದಲ್ಲಾ ೃದಧಯ ಜನಷಂಖಥಮ ಹಥಚ ಚತಹು ಹಥ ೇಖ ತಿುದಥ. ಮಸ್ಹ್ದ
ಜನಷಂಖಥಮಯಂದಿಗಥ, ಜಖತಿುನಹದಮಂತ, ದಿೇಗಾ ಕಹಲದ ಯಕ್ಷಣಹ ವಿಮೆ ಷಸ ಹಯಭ ಕಮತಥ ಡಥಮ ತಿುದಥ. ಮಸ್ಹ್ದ
ಜನರಿಗಥ ಭತ ು ಮಹುದಥೇ ರಿೇತಿಮ ಅಂಖವಿಔಲತಥಯಿಂದ ನಯಳುತಿುಯ ರಿಖ

ಷಸ ಷ ದಿೇಗಾ ಆಯಥೈಕಥಮ

ಅವಮಔತಥಯಿದಥ. ಫಥಂಫಲವಿಲಾದಥ ತಭಭನ ನ ನಥ ೇಡಿಕಥ ಳುಳ ಸ್ಹಧಮವಹಖ ುದಿಲಾವೊ ಭತ ು ಅಯ ಆಯಥ ೇಖಮ
ಬವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಉತುಭವಹಗಿಯ ುದಿಲಾವೊ ಅಂತಸ ಜನರಿಗಥ ಷ ದಿೇಗಾ ಆಯಥೈಕಥ ಅಂದಯಥ ಎರ್ಹಾ ಫಗಥಮ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ
ಅಥವಹ ವ ವೃಯಷಥಮ ಆಯಥೈಕಥ ಭಹಡ ುದ ಎಂದಥ೯.
ಷ ದಿೇಗಾ ಆಯಥೈಕಥಮ ಯೇಜನಥಖಳಲ್ಲಾ ಎಯಡ ವಿಧಖಳಿವಥ:
a) ತಭಭ ಬವಿಶಮದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳ ಕಹಳಜಿ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಲ ೂಾ ಅನ ದಹನಿತ ಯೇಜನಥಖಳನ ನ
ಆಯಥ ೇಖಮಂತ ವಿಮೆದಹಯ ಕರಿೇದಿಷ ತಹುಯಥ ಭತ ು
b) ವಿಮೆದಹಯನಿಗಥ ಷ ದಿೇಗಾ ಆಯಥೈಕಥಮ ಅಖತಮವಿಯ ವಹಖ ಂದ ಬಹರಿೇ ಮೊತುದ ಪಿಯೇಮಮಂನಿಂದ ತಕ್ಷಣದ
ಅಖತಮವಹದ ಯೇಜನಥಖಳನ ನ ಕರಿೇದಿಷ ತಹುನಥ.
ಅಂಖವಿಔಲತಥಮ (ಭತ ು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಫದ ಔ ಳಿಮ  ಅಧಿ) ತಿೇಯತಥ ರ್ಹಬದ ಕಹಾಂಟಮ್ ನ ನ ನಿಧಾರಿಷ ತುದಥ.
ಷ ದಿೇಗಾ ಆಯಥೈಕಥಮ ಉತನನಖಳು ಇನ ನ ಬಹಯತಿೇಮ ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾ ಅಭಿೃದಿಧಮಹಖಫಥೇಕ್ಟವಥ.
ಬವಿಶಯ ಆಯೆ ೀಖಯ ಹಲ್ಲಸಿ
1990 ಯಲ್ಲಾ ರಿಚಯಿಸಿದ ಈ ಹಲ್ಲಸಿ ಭ ಲತುಃ, ವಿಮೆದಹಯ ನಿೃತಿುಮ ನಂತಯ ತಭಭ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಆಯಥ ೇಖಮ
ಅಖತಮಖಳನ ನ ನಥ ೇಡಿಕಥ ಳಳಲ , ಹಹಗಥಯೆೇ ಅಯ ತಹು ಖಳಿಷ  ಕಹಲದಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಸಿಯ ತಹುಯಥ. ಇದ
ಂದ

ಜಿೇ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳುದನ ನ ಹಥ ೇಲ ತುದಥ. ಸ್ಹವಿನ ಹಥ ಯತಹಗಿ ಹಥಚಹಚಗಿ ಬವಿಶಮದ

ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳನ ನ ಬರಿಷ ತುದಥ.
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a) ಭಕಂದ ಡಲ್ಹದ ಮೆಡಿಕೆಾೀರ್ಮ
ಹಲ್ಲಸಿ ಂದ ರಿೇತಿಮ ಭ ಂದ ಡಲಟಿ ಅಥವಹ ಬವಿಶಮದ ಮೆಡಿಕಥಾೇಮ್ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದ ದ ಭತ ು ಮೆಡಿಕಥಾೇಮ್
ಹಲ್ಲಸಿ ಹಥ ೇಲ  ಯಕ್ಷಣಥ ನಿಡ ತುದಥ. ಯಸ್ಹುಔನ 25 ಭತ ು 55 ಶಾಖಳ ಯೇಮತಿಯಥಗಥ ಮಹುದಥೇ
ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಯೇಜನಥಗಥ ಸ್ಥೇಯಫಸ ದ .
b) ನಿೃತ್ತಿ ಮಷಕ್
ಅಯ 55 ಭತ ು 60 ಶಾಖಳ ನಡ ವಥ ನಿೃತಿು ಮಷ ್ನ ನ ಆಯೆು ಭಹಡಫಸ ದ , ಶಯತಥುೇನಥಂದಯಥ
ಸ್ಥೇರಿಕಥ ಂಡ

ದಿನಹಂಔ ಭತ ು ಆಯೆು ಭಹಡಿಕಥ ಂಡ ನಿೃತಿು ಮಸಿ್ನ ನಡ ವಥ 4 ಶಾಖಳ ಷಶಿ

ಅಂತಯವಿಯಫಥೇಔ . ಹಲ್ಲಸಿ ನಿೃತಿು ಮಷ ್ ಅಂದಯಥ ಹಲ್ಲಸಿ ರ್ಹಬದ ಆಯಂಭಿಷ  ಉದಥದೇವಕಹುಗಿ
ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಷಹಿ ಹಹಔ  ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಭತ ು ವಥೇಳ್ಹಟಿಿಮಲ್ಲಾ ಷ ಚಿಸಿದಂತಥ ವಿಮೆದಹಯ ಆಯೆು ಭಹಡಿದ
ಮಷ ್ ಎಂದಥ೯. ಈ ಮಷ್ನ ನ ಭ ಂದ ಡಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
c) ನಿೃತ್ತಿ ೂಯದ ಅಧಿ
ನಿೃತಿು ೂಾದ ಅಧಿ ಅಂದಯಥ,

ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಅಂಗಿೇಔರಿಸಿದ ದಿನಹಂಔ ಹಯಯಂಭಿಸಿ ಭತ ು

ವಥೇಳ್ಹಟಿಿಮಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿೃತಿು ಮಷ ್ ಕಥ ನಥಗಥ ಳುಳ ಅಧಿ

ಎಂದಥ೯.

ಈ

ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆದಹಯ ಔಂತ / ಸಿಂಖಲ್ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುನ ನ ಅನಾಮವಹಖ ಂತಥ ಹತಿಷ ತಹುನಥ.
ವಿಮೆದಹಯ ಂದ ಬಹರಿೇ ಮೊತುದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅಥವಹ ಔಂತ ಖಳಲ್ಲಾ ಹತಿಷ  ಎಯಡ ಆಯೆುಖಳನ ನ
ಹಥ ಂದಿಯ ತಹುಯಥ.
d) ಹಂತೆಗೆದಕಕೆ ಳುುವಿಕೆ
ಈ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ವಿಮೆದಹಯ ಸ್ಹನನಪಿದಯಥ ಅಥವಹ ನಿೃತಿು ಮಸಿ್ನ ಮೊದಲ ಅಥವಹ ನಿೃತಿು ಮಸಿ್ನ
ಆಯೆು ನಂತಯ ಯೇಜನಥಮನ ನ ಹಿಂದಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಲ ಫಮಸಿದಯಥ, ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಮಹುದಥೇ ಕಥಾೇಮ್ ಷಂಬವಿಷದ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ನಂತಯ ಷಭಾಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ಭಯ ಹತಿಗಥ ಅಕಹವವಿದಥ. ನವಿೇಔಯಣ ವಿಳಂಫವಹದ ದಕಹುಗಿ
ತೃಪಿುದಹಮಔ ಕಹಯಣ ನಿೇಡಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಗಥ 7 ದಿನಖಳ ಗಥಯೇರ್ಸ ಅಧಿಮ ಅಕಹವವಿದಥ.
e) ನಿಯೀಜನೆ
ಯೇಜನಥ ನಿಯೇಜನಥಗಥ ದಗಿಷ ತುದಥ.
f) ಫಹಶುಯಣೆಖಳು
ಹಲ್ಲಸಿ ೂಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಕಹಯಿರ್ಥಖಳಿಗಥ ಫಹಿಶುಯಣಥ ಹಥ ಂದಿಲಾ, 30 ದಿನಖಳ ಕಹಮ  ಅಧಿಮಲ್ಲಾ
ಮೆಡಿಕಥಾೇಭನಲ್ಲಾ ಷ ಚಿಷರ್ಹದ ಕಹಯಿರ್ಥಖಳಿಗಥ ಮೊದಲ ಶಾ ಫಹಿಶುಯಣಥ ಇದಥ. ಇದ ಬವಿಶಮದ ಮೆಡಿಕಥಾೇಮ್
ಹಲ್ಲಸಿ ಆಗಿಯ ುದರಿಂದ ಖಣನಿೇಮವಹಗಿ ತಔಾಫದಧವಹಗಿದಥ.
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g) ಭಿನುಯ ದ ಖಕಂು ವಿಭಹ
ಹಲ್ಲಸಿಮನಕು ಖ ಂಪಿನ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥಮ ಡಥಮಫಸ ದಹಗಿದಥ ಈ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಖ ಂು ರಿಮಹಯಿತಿಮ
ಸ್ೌಲಬಮ ಲಬಮವಿದಥ.

H. ಕಹಂಬಿ-ಉತ್ನುಖಳು
ಕೆಲವೊಮೆಮ, ಜೀ ವಿಮೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಉತ್ನುಖಳನಕು ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆ ಉತ್ನುಖಳೆೄ ಂದಿಗೆ ಸೆೀರಿಷಫಸಕದಕ.
ಇದಕ ಹೆಚಿಿನ ಉತ್ನುಖಳನಕು ಎಯಡಕ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಭ ಲಔ ಹಯಕೆೀಜ್ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಟಹಿಗ ರಚಹಯ ಭಹಡಕ
ಉತಿಭ ಭಹಖಯವ್ಹಗದೆ ಭತಕಿ ತ್ತಳುಳಿಕೆಯಂದಿಗೆ ರವ್ೆೀಶ್ಚಷಕುದಕ.
ಆಯೆ ೀಖಯದ ಜೆ ತೆಗೆ ಜೀ ಕಹಂಬಿ ಉತ್ನುಖಳೆಂದಯೆ ಷಂಯೇಜನಥಮನ ನ ನಿೇಡ  ಉತನನಖಳು ಎಂದಥಾ
ಆದದರಿಂದ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ದಗಿಷ  ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥ ಭತ ು ಜಿೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಂದ ಜಿೇ
ವಿಮೆಮ ಭತ ು ಜಿೇವಥೇತಯ ಭತ ು / ಅಥವಹ ಷಾತಂತಯವಹದ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥ ದಗಿಷ  ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ
ಯಕ್ಷಣಥ.
ಉತನನಖಳು ಜಂಟಿಮಹಗಿ ಎಯಡ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿನಹಮಷಗಥ ಳಿಸಿದಹದಯಥ ಭತ ು ಎಯಡ

ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿತಯಣಹ

ಭಹಖಾಖಳ ಭ ಲಔ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ. ನಿಷ್ಂವಮವಹಗಿ, ಇದ ಎಯಡ ಔಂನಿಖಳ ನಡ ವಥ ಟಥೈ ಅಪ್ಟ ಗಥ
ಅಕಹವ ಭಹಡಿಕಥ ಡ ತುದಥ, ಭತ ು ಯಷ ುತ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳ ಯಕಹಯ ಇಂತಸ ಟಥೈ ಅಪ್ಟ ಫಫ ಜಿೇ ವಿಮೆಗಹಯನ
ಭಧಥಮ ಭತ ು ಮಹುದಥೇ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಂದ ಜಿೇವಥೇತಯ ವಿಮೆಮ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ಅನ ಭತಿ ಇದಥ. ಇಂತಸ
ಔಂನಿಖಳ ನಡ ವಥ ಂದ ತಿಳುಳಿಕಥ ಔಯಹಯ ರಿೇತಿಮ ಭಹಯ ಔಟಥಿ ಷಥಳದಲ್ಲಾ ಇಯಫಥೇಔ , ಹಲ್ಲಸಿಮ ಸ್ಥೇವಥ ಭತ ು
ಸ್ಹಭಹನಮ ವಥಚಚಖಳಿಗಥ ಸಂಚಿಕಥ ಕಥೈಗಥ ಳಳಫಥೇಕ್ಟದಥ ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಸ್ಥೇವಥ ನಿಮತಹಂಔಖಳನ ನ ಭತ ು ಪಿಯೇಮಮಂ
ಯಷಯಣ. ಟಥೈ ಅಪ್ಟ ಗಹಗಿ IRDAIಮ ಅನ ಮೊೇದನಥಗಹಗಿ ಮಹುದಥೇ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಫಥೇಡಿಕಥ ಳಳಫಸ ದ . ಂದ
ಷ ದಿೇಗಾ ಷಾಯ ದಹದಗಿಯಫಥೇಔ ಭತ ು ಭತ ು ಅಸ್ಹಧಹಯಣ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಟಥೈ ಅಪ್ಟ ವಹಸ್ಹತಿ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ
ಭತ ು IRDAI ನ ತೃಪಿು.
ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಲ್ಲಾ ಂದ ಯಷಯ ಪಿಗಥಯಿಂದ ನಿಣಾಮಹತಭಔ ಹತಯಹಿಷಲ ಯಭ ಕ ವಿಮೆಗಹಯಯಹಗಿ
ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷಫಸ ದ ಹಲ್ಲಸಿ ಸ್ಥೇವಥ ಅನ ಔ ಲಕಹುಗಿ ಯಷಯ ಕಹಂಬಿ ಉತನನಖಳಿಗಥ ಅಖತಮವಹದ ವಿವಿಧ
ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ ಷಲ್ಲಾಷ ುದಕಹುಗಿ ಷಂಔಾ ಅಂವವಹಗಿ ಂದಖಳನ ನ ಭಹಡಿಕಥ ಳಳಫಸ ದ . ಯಭ ಕ ವಿಮೆಗಹಯಯ
ಕರಿೇದಿ ಳಂದ ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿ ಸ್ಥೇವಥ ಷ ಖಭಗಥ ಳಿಷಲ ಯಭ ಕ ಹತಯ ಹಿಷಫಸ ದ . ಆದಯ , ಮಹ
ವಿಬಹಖದಲ್ಲಾ ಹಹನಿಗಥ ಳ್ಹದ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಲಂಬಿಸಿ ಕಥಾೇಭ ಖಳ ಭತ ು ಔಮಶನ್ ಹತಿಖಳನ ನ ಆಮಹ ವಿಮೆಗಹಯಯ
ನಿಾಹಿಷ ತಹುಯಥ.
'ಕಹಂಬಿ ಉತನನ' ದಹಕಲ್ಲಷ ವಿಕಥ ಕಹಲಕಹಲಕಥು ಹಥ ಯಡಿಸಿದ ಪಥೈಲ್ ಭತ ು ಫಳಷ
ಅನ ಷರಿಷಫಥೇಔ

ಭಹಖಾದವಾನಖಳನ ನ

ಭತ ು ಯತಥಮೇಔವಹಗಿ ಭ ಔುಗಥ ಳಿಷಫಥೇಔ . ಪಿಯೇಮಮಂ ಷ ುಖಳ ಎಯಡ
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ಅಹಮಖಳನ ನ

ಯತಥಮೇಔವಹಗಿ ಖ ಯ ತಿಷಫಥೇಔ ಭತ ು ೂಾ ಭಹಯಹಟ ಸಂತ ಭತ ು ನಂತಯದ ಭಹಯಹಟ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಎರ್ಹಾ
ದಹಕರ್ಥಖಳು ಉದಹ. ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕರ್ಥ, ಭಹಯಹಟ ಸ್ಹಹಿತಮ ಇತಹಮದಿಮನ ನ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗಥ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷ ುದ .
ಉತನನನ ನ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಭತ ು ಖ ಂು ವಿಭಹ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಎಯಡನ ನ ದಗಿಷಫಸ ದಹಗಿದಥ.
ಆದಹಖ ಮ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಫಾೇಟರ್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ, ವ ದಧ ಟಮ್೯ ಜಿೇ ವಿಮೆಗಹಗಿ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ
ಔ ಟ ಂಫದ ಷಂಹದಿಷ  ಷದಷಮಯ ಖಳಲ್ಲಾ ಫಫರಿಗಥ ಅನ ಭತಿಷರ್ಹಗಿದಥ ಅಯ

ಷಸ ವಿಭಹಷಕ್ಟುಗಥ ಳಟಿಂತಥ

ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಫಗಥೆ ಯಸ್ಹುಔಯ ಆಗಿಯ ತಹುಯಥ ಭತ ು ಆಮಹ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಕರಿೇದಿ ಳಂದಕಥು
ಅನಾಮವಹಖ  ಷ ತಯಖಳು.
ಫಿಯೇ ಲ ಕ್ ಆಯೆು ವಿಮೆದಹಯರಿಗಥ ಲಬಮವಿಯ ತುದಥ ಹಹಖ

ಟಹಿಯಥಮಹಗಿ 'ಕಹಂಬಿ ಉತನನ' ಕಥು ಅನಾಯಿಷಫಸ ದ .

ಆದಯ , 'ಕಹಂಬಿ ಉತನನ' ದ ಆಯಥ ೇಖಮ ಬಹಖ ಆಮಹ ಜಿೇವಥೇತಯ / ಷಾತಂತಯ ಆಯಥ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ವಿಮೆ
ಔಂನಿ ನವಿೇಔಯಣ ಆಯೆುಗಥ ಅಸಾಗಥ ಳಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಕಹಂಬಿ ಉತನನಖಳ ಭಹಯಹಟನ ನ ನಥೇಯ ಭಹಯ ಔಟಥಿ ಚಹನಲಖಳು, ದರ್ಹಾಳಿಖಳು ಭತ ು ಷಂಯೇಜಿತ ವಥೈಕ್ಟುಖಳ
ಭತ ು ಸ್ಹಭಹನಮ ಕಹರ್ಪಾಯಥೇಟ್ ಏಜಥಂಟ್ ಭ ಲಔ ಇಫಫಯ

ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಥ ಆದಯಥ ಫಹಮಂಕ್ ಉರ್ಥಾೇಖಿತ

ಮಸ್ಥಥಖಳ ಭ ಲಔ ಅಲಾ. ಆದಹಖ ಮ, ಅಯ ಭಧಮತಿಾಖಳ್ಹಖಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ ಎಯಡ

ಉತನನಖಳ ಭಹಯಹಟ

ಭಹಡಲ ಮಹುದಹದಯ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ಅಧಿಕಹಯವಿಲಾ.
ನಿದಿಾಶಿ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷ ವಿಕಥಖಳನ ನ ಯಸ್ಹುನಥಮಲ್ಲಾ ಭಹಡಫಥೇಔ

ಭತ ು ಭಹಯಹಟ ಸ್ಹಹಿತಮ ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ

ಳಗಥ ಂಡಿಯ  ಇಫಫಯ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಳಗಥ ಂಡಿದಹದಯಥ, ಯತಿ ನಶಿೂ ಇನಥ ನಂದಕ್ಟುಂತ ಭಿನನವಹಗಿದಥ, ಕಥಾೇಭ ಖಳ
ಇತಮಥಾ ಭಹಡ ಯ , ಎಯಡ

ನವಿೇಔಯಣಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವಿಶಮಖಳು ಅಥವಹ ವಿಮೆದಹಯಯ ಆಯೆುಮ

ಯಕ್ಷಣಥಖಳಲ್ಲಾ ಕಥೇಲ ಂದ , ಸ್ಥೇವಹ ಸ್ೌಲಬಮಖಳು ಇತಹಮದಿ.
IT ಮಸ್ಥಥ ಈ ಮಹಹಯಕಥು ಸ್ಥೇವಥ ದಗಿಷಲ ಫಲ್ಲಶಿ ಭತ ು ತಡಥಯಹಿತವಹಗಿಯಫಥೇಔ , ಇದ ಇಫಫಯ ವಿಮೆಗಹಯಯ
ನಡ ವಿನ ಫಸಳಶ ಿ ಡಥೇಟಹ ಷಂಯೇಜನಥ ಎಂದಥಾ ಭತ ು IRDAI ಗಥ ಅಖತಮವಹದ ಡಥೇಟಹ ಷೃಷ್ಟ್ಿಷ ುದ .

I. ಹಯಕೆೀಜ್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
ಹಮಕಥೇಜ್ ಅಥವಹ ಅಂಫಥಯರ್ಹ ಔರ್, ಂದ ದಹಕರ್ಥ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ಯಕ್ಷಣಥಖಳ ಷಂಯೇಜನಥ ನಿೇಡ ತುದಥ.
ವಹಮಹಯದ ಇತಯ ಖಾಖಳು ಉದಹಸಯಣಥಗಥ, ಹೌರ್ಸ ಹಥ ೇಲಸರ್ ನ ಹಲ್ಲಸಿ, ಅಂಖಡಿಮನ ಹಲ್ಲಸಿ, ಆಫಿೇರ್ಸ
ಹಮಕಥೇಜ್ ಹಲ್ಲಸಿ ಇತಹಮದಿ ಯಕ್ಷಣಥಖಳು ಇವಥ, ಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ, ಔಟಿಡಖಳು, ವಿಶಮಖಳು ಇತಹಮದಿ
ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ವಿವಿಧ ಫೌತಿಔ ಆಸಿುಖಳಗಥ ಯಕ್ಷಣಥ ಸ ಡ ಔ ುದ . ಇಂತಸ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಕಥಲು ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಸ್ಹಲ ಖಳನ ನ
ಅಥವಹ ಫಹಧಮತಥ ಯಕ್ಷಣಥ ಳಗಥ ಂಡಿಯಫಸ ದ .
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ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಹಮಕಥೇಜ್ ಹಲ್ಲಸಿ ಉದಹಸಯಣಥಖಳು ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಜಥ ತಥ ಖಂಭಿೇಯ ಕಹಯಿರ್ಥಗಥ ಯಕ್ಷಣಥ
ಷಂಯೇಜಿಷ  ಯಯೇಜನಖಳು ಸ್ಥೇರಿವಥ ಭತ ು ನಶಿ ರಿಹಹಯ ನಿಮಭದಡಿ ಭತ ು ಆಷತಥಯಮ ದಥೈನಂದಿನ ನಖದ
ಯಯೇಜನಖಳು.
ಯಮಹಣ ವಿಮೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ನಿೇಡರ್ಹಖ  ಹಲ್ಲಸಿ ಹಮಕಥೇಜ್ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದಥ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಂದಥೇ ಅಲಾದಥ
ಆಔಸಿಭಔ ಸ್ಹು / ಅಂಖವಿಔಲತಥ ಜಥ ತಥಗಥ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ / ಅಘಾತದಿಂದಹಖ  ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳು,
ಸ್ಹಭಹನ ಖಳು ಚಥಕ್ ಇನ್ ನಲ್ಲಾ ನಶಿ ಅಥವಹ ವಿಳಂಫ, ಹರ್ಸ ರ್ಪೇಟ್ಾ ಭತ ು ದಹಕರ್ಥಖಳ ನಶಿ, ಆಸಿು / ಖಹಷಗಿ
ಹಹನಿಖಳಿಗಥ ಭ ಯನಥಮ ಮಕ್ಟುಖಳ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ, ಯವಹಷಖಳ ಯದ ದಡಿಷ ವಿಕಥ ಭತ ು ಅಸಯಣ ಯಕ್ಷಣಥ.

J. ಫಡ ಖಯಖಳಿಗೆ ಮೆೈಕೆ ರೀ ವಿಮೆ ಭತಕಿ ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆ
ಮೆೈಕಥ ಯೇ-ವಿಮೆ ಉತನನಖಳನ ನ ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ ಗಹಯಮೇಣ ಭತ ು ಅನೌಚಹರಿಔ ಕ್ಷಥೇತಯಖಳಲ್ಲಾ ಔಡಿಮೆ ಆದಹಮದ
ಜನಯ ಯಕ್ಷಣಥಗಹಗಿ ಉದಥದೇಶ್ಚಸಿ ವಿನಹಮಷಗಥ ಳಿಷರ್ಹಗಿದಥ. ಔಡಿಮೆ ಆದಹಮ ಜನಯ ನಭಭ ಜನಷಂಖಥಮಮ ಂದ
ಖಣನಿೇಮ ಬಹಖನ ನ ಯ ಪಿಷ ತಹುಯಥ ಭತ ು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಅರಿಗಥ ಮಹುದಥೇ ಆಯಥ ೇಖಮ ಬದಯತಥ ಇಲಾ.
ಆದದರಿಂದ, ಈ ಔಡಿಮೆ ಭೌಲಮದ ಉತನನ ಂದ ಳ್ಥಳ ಪಿಯೇಮಮಂ ಭತ ು ರ್ಹಬದ ಹಮಕಥೇಜ್ ಆಗಿದ ದ, ಜನರಿಗಥ
ನಿಬಹಯಿಷಲ ಷಹಹಮ ಭಹಡ ುದ ಭತ ು ಸ್ಹಭಹನಮ ಅಹಮಖಳಿಂದ ಚಥೇತರಿಸಿಕಥ ಳುಳಂತಥ ಭಹಡ ುದ .
ಮೆೈಕಥ ಯೇ ವಿಮೆ ಐಆರ್ ಡಿಎ ಮೆೈಕಥ ಯೇ ವಿಮೆ ನಿಫಂಧನಥಖಳ ಭ ಲಔ ನಿಾಹಿಷಲಡ ತುದಥ.
ಈ ಉತನನಖಳು ಷಣಣ ಪಿಯೇಮಮಂ ಜಥ ತಥ ಫಯ ತುವಥ ಭತ ು 2005 ಐಆರ್ ಡಿಎ ಮೆೈಕಥ ಯೇ ವಿಭಹ ನಿಫಂಧನಥಖಳ
ನಭ ದನಥಗಥ ಅಖತಮವಿಯ ಂತಥ, ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ವಿಭಹ ಮೊತು Rs.30,000 ಕ್ಟುಂತ ಕಥಳಗಿಯ ತುದಥ. ಅಂತಸ
ಯಕ್ಷಣಥಖಳನ ನ ಹಥಚಹಚಗಿ ಖ ಂಪಿನ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ವಿವಿಧ ಷಭ ದಹಮ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ಭತ ು ಷಯಕಹಯಥೇತಯ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು
(NGO ಖಳು) ತಭಭ ಷದಷಮರಿಗಹಗಿ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳರ್ಹಖ ತುವಥ. ಐಆಡಿಾಎ ಗಹಯಮೇಣ ಭತ ು ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ಲಮದ
ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಖಳು ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ, ವಿಮೆಮ ವಿಶ್ಹಲ ವಹಮಪಿುಮನ ನ ಷಕ್ಟಯಮಗಥ ಳಿಷಲ , ಮೆೈಕಥ ಯೇ ವಿಮೆ
ಉತನನಖಳನ ನ ತಭಭ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ವಿರಿಷರ್ಹದ ಯಭಹಣದಲ್ಲಾ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡ  ಅಖತಮವಿಯ ತುದಥ.
PSU ಖಳಿಂದ ನಿದಿಾಶಿವಹಗಿ ಯಚಿಷಲಟಿ ಎಯಡ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಷಭಹಜದ ಫಡ ಖಾಖಳಿಗಥ ಅನ ಔ ಲವಹಖ ಂತಥ
ಕಥಳಗಥ ವಿರಿಷರ್ಹಗಿದಥ:೪
a. ಜನ ಆಯಥ ೇಖಮ ಬಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ
ಕಥಳಗಿನುಖಳು ಜನ ಆಯಥ ೇಖಮ ಬಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಥೈಶ್ಚಶಿಾಖಳು:
a. ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಷಭಹಜದ ಫಡ ಖಾಖಳಿಗಥ ಅಖೆದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಿಮೆ ದಗಿಷಲ
ವಿನಹಮಷಗಥ ಳಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
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b. ಯಕ್ಷಣಥ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಮೆಡಿಕಥಾೇಮ್ ಹಲ್ಲಸಿ ಸ್ಹಲ ಖಳ ಉದದಔ ು ಇದಥ. ಷಂಚಿತ ಫಥ ೇನರ್ಸ ಭತ ು ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ
ತಹಷಣಥಮ ಯಯೇಜನಖಳನ ನ ಸ್ಥೇರಿಷರ್ಹಗಿಲಾ.
c. ಈ ಹಲ್ಲಸಿ ಮಕ್ಟುಖಳಿಗಥ ಭತ ು ಔ ಟ ಂಫ ಷದಷಮರಿಗಥ ಲಬಮವಿದಥ.
d. ಯೇಮತಿ ಐದರಿಂದ 70 ಶಾಖಳು.
e. ಫಫಯ ಅಥವಹ ರ್ಪೇಶಔರಿಫಫಯ ಏಔಕಹಲದಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಡಥದ ಕ್ಷದಲ್ಲಾ ಭ ಯ ತಿಂಖಳಿನಿಂದ
ಹಿಡಿದ ಭತ ು ಐದ ಶಾ ಯೇಮತಿಮ ಭಔುಳಿಗಥ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ನಿೇಡಫಸ ದ .
f. ಯತಿ ವಿಮೆದಹಯಯ ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ Rs.5,000ಕಥು ನಿಫಾಂಧಿಷರ್ಹಗಿದಥ ಭತ ು ಕಥಳಗಿನ ಕಥ ೇಶಿಔದ
ಯಕಹಯ ಪಿಯೇಮಮಂನ ನ ಹತಿಷರ್ಹಖ ುದ .
ಕೆ ೀಶಿಔ 2.1
ವಿಮೆದಹಯನ ಮಷ ್

46

ಶಾಖಳ 46-55

ಯಥಗಥ
ಔ ಟ ಂಫದ ಭ ಕಮಷಥ
ಷಂಗಹತಿ
ಅಲಂಬಿತ ಭಖ - 25 ಶಾಖಳಯಥಗಥ
2 +1 ಔ ಟ ಂಫವೊಂದಯ ಅಲಂಬಿತ ಭಖ
2 + 2 ಔ ಟ ಂಫವೊಂದಯ ಅಲಂಬಿತ ಭಔುಳು

56-65

66-70

70

100

120

140

70

100

120

140

50

50

50

50

190

250

290

330

240

300

340

380



ಪಿಯೇಮಮಂ ಆದಹಮ ತಥರಿಗಥ ಕಹಯಿದಥಮ ವಿಬಹಖ 80D ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ತಥರಿಗಥ ರ್ಹಬದ ಅಸಾತಥ ಡಥಮ ತುದಥ.



ಸ್ಥೇ ತಥರಿಗಥ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಅನಾಮವಹಖ ುದಿಲಾ.

b. ಸಹಯತ್ತರಔ ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಭಹ ಯೀಜನೆ (UHIS)
ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮಕ 100ಯ ಖಕಂುಖಳು ಅಥವ್ಹ ಹೆಚಕಿ ಔಕಟಕಂಫಖಳಿಗೆ ಲಬಯವಿದೆ. ಇತ್ತಿೀಚಿನ ದಿನಖಳಲ್ಲಾ ವ್ೆೈಮಕ್ರಿಔ UHIS
ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಸಹಯಜನಿಔರಿಗೆ ಲಬಯವ್ಹಖಕಂತೆ ಭಹಡಲ್ಹಗದೆ.
ರಯೀಜನಖಳು
ಕೆಳಗನ ಟಿ ಸಹಯತ್ತರಔ ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಭಹ ಯೀಜನೆಮ ಯಯೇಜನಖಳು:
 ವ್ೆೈದಯಕ್ರೀಮ ವ್ೆಚಿಖಳ ಭಯಕಹತ್ತ
ಈ ಹಲ್ಲಸಿ Rs.30,000 ಯೆಗೆ, ಕೆಳಗನ ಳ ಮಿತ್ತಖಳಿಖನಕಖಕಣವ್ಹಗ ಯಕ್ರಿಗೆ / ಔಕಟಕಂಫಕೆು ವ್ೆೈದಯಕ್ರೀಮ
ವ್ೆಚಿದ ಭಯಕಹತ್ತ ದಗಷಕತಿದೆ.
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ಕೆ ೀಶಿಔ 2.2
ವಿಯಖಳು

ಮಿತ್ತ

ಯ ಮ್, ಫಥ ೇಡಿಾಂಗ್ ವಥಚಚಖಳು

ಯತಿ ದಿನ ಯ .150 /- ಯಯಥಗಥ

ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ICU ನಲ್ಲಾ ದಹಕರ್ಹಗಿದದಯಥ

ಯತಿ ದಿನ ಯ .300/- ಯಯಥಗಥ

ವಷರಚಿಕ್ಟತ್ಔ,

ಅರಿಳಿಕಥ

ತಜ್ಞ,

ಷಲಹಹವಥೈದಮ,

ರಿಣಿತಯ ಯ .4,500/- ಯಥಗಥ ಯತಿ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ /

ವ ಲುಖಳು, ನಸಿಾಂಗ್ ವಥಚಚಖಳು

ಗಹಮಕಥು

ಅರಿಳಿಕಥ, ಯಔು, ಆಭಾಜನಔ, ಒರ್ ಟಥೈಮ್ ವ ಲುಖಳು, ಯ .4,500/- ಯಥಗಥ ಯತಿ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ /
ಓಶಧಿಖಳು, ಡಮಹಗಥ ನೇಸಿಿಕ್ ಸ್ಹಭಗಿಯ ಹಹಖ

ಎಕ್್ ಯಥೇ, ಗಹಮಕಥು

ಡಮಹಲ್ಲಸಿರ್ಸ, ವಿಕ್ಟಯಣ ಚಿಕ್ಟತಥ್, ಕ್ಟೇಮೊೇಥಥಯಪಿ,
ನಿಮಂತಯಔ ವಥಚಚ, ಔೃತಔ ಅಮ, ಇತಹಮದಿ.
ಮಹುದಥೇ

ಂದ

ಅನಹಯಥ ೇಖಮದಿಂದ

ಉಂಟಹದ

ಟ ಿ ಯ .15,000/- ಯಥಗಥ

ವಥಚಚಖಳು
 ವ್ೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅಘಾತ ಯಕ್ಷಣೆ

ಅಘಾತ ಕಹಯಣದಿಂದಹಗ (ನಿಖದಿತ ಹೆಷರಿನ) ಔಕಟಕಂಫದಲ್ಲಾ ಷಂಹದಿಷಕ ಭಕಕಯಷೆ ಸಹವಿನ ವ್ಹಯಪ್ಪಿ:

Rs.25,000 / -.

 ಅಂಖವಿಔಲತೆ ಯಕ್ಷಣೆ
ಂದಕ ವ್ೆೀಳೆ ಔಕಟಕಂಫದಲ್ಲಾ ಷಂಹದಿಷಕ ಭಕಕಯಷೆ ಅಘಾತ / ಅನಹಯೆ ೀಖಯದ ಕಹಯಣ ಆಷ್ತೆರಗೆ ದಹಕಲ್ಹದಯೆ
ರಿಹಹಯವ್ಹಗ ಯ . 50 / - 15 ದಿನಖಳ ಕಹಲ ನಿೀಡಫೆೀಔಕ ಭ ಯಕ ದಿನಖಳ ಕಹಮಕ ಕಹಲದ ನಂತಯ.
 ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ
ಕೆ ೀಶಿಔ 2.3
ಗಟಔ

ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ

ಫಫ ಮಕ್ಟುಗಥ

ಂದ ಶಾಕಥು ಯ .365 / -

ಐದ ಜನಯ ಂದ ಔ ಟ ಂಫ

ಂದ ಶಾಕಥು ಯ .548/-

(ಮೊದಲ ಭ ಯ ಭಔುಳು ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ)
ಏಳು ಜನಯ ಂದ ಔ ಟ ಂಫ

ಂದ ಶಾಕಥು ಯ .730/-

(ಮೊದಲ ಭ ಯ ಭಔುಳು ಭತ ು ಅಲಂಬಿತ ತಂದಥ
ತಹಯಿ ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ)
ಬಿಪಿಎಲ್ ಔ ಟ ಂಫಖಳಿಗಥ ಪಿಯೇಮಮಂ ಷಬಿ್ಡಿ

ಫಡತನಯಥೇಖಥಗಿಂತ

ಕಥಳಭಟಿದ

ಔ ಟ ಂಫಖಳಿಗಥ

ಷಕಹಾರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಷಬಿ್ಡಿ ದಗಿಷ ತುದಥ.
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K. ಯಹಷ್ಟರೀಮ ಸಹಾರ್ಸೊ ಬಿಭಹ ಯೀಜನೆ
ಷಕಹಾಯ ವಿವಿಧ ಆಯಥ ೇಖಮ ಯೇಜನಥಖಳನ ನ ಹಯಯಂಭಿಸಿದಥ,

ಅುಖಳಲ್ಲಾ ಕಥಲು ನಿದಿಾಶಿ ಯಹಜಮಖಳಿಗಥ

ಅನಾಮವಹಖ ತುವಥ. ಜನಸ್ಹಭಹನಮರಿಗಥ ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಯೇಜನಖಳ ವಹಮಪಿುಮನ ನ ವಿಷುರಿಷಲ , ಇದ

ವಿಭಹ

ಔಂನಿಖಳ ಷಸಯೇಖದಲ್ಲಾ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಸ್ಹಾರ್ಸಥಾ ಬಿಭಹ ಯೇಜನಥಮನ ನ ಜಹರಿಗಥ ತಂದಿದಥ. RSBY ಫಡತನ
ಯಥೇಖಥಗಿಂತ (ಬಿಪಿಎಲ್) ಕಥಳಗಿನ ಔ ಟ ಂಫಖಳಿಗಥ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ನಿೇಡಲ , ಕಹಮಾಔ ಭತ ು
ಉದಥ ಮೇಖ ಷಚಿವಹಲಮ, ಬಹಯತ ಷಕಹಾಯದ ಬಿಡ ಖಡಥ ಭಹಡರ್ಹಗಿದಥ.
ಕಥಳಗಿನುಖಳು ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಸ್ಹಾರ್ಸಥಾ ಬಿಭಹ ಯೇಜನಥಮ ವಥೈಶ್ಚಶಿಾಖಳು:
a. ಪಹಮಮಲ್ಲ ಫಾೇಟರ್ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಯತಿ ಬಿಪಿಎಲ್ ಔ ಟ ಂಫಕಥು ವಿಮೆ ಟ ಿ ಮೊತು ಯ . 30,000.
b. ೂಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಯಥ ೇಖಖಳ ಯಕ್ಷಣಥ.
c. ಂದ

ದಿನದ ಆಯಥೈಕಥ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಆಷತಥಯಗಥ ಸ್ಥೇರಿ ಭತ ು ವಷರಚಿಕ್ಟತಥ್ ಷಾಯ ದ ಸ್ಥೇವಥಖಳಿಗಥ

ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಆಯಥ ೇಖಮ ಸ್ಥೇವಥಖಳ ವಹಮಪಿು ದಗಿಷಫಸ ದ .
d. ಎರ್ಹಾ ಅಸಾ ಆಯಥ ೇಖಮ ಸ್ಥೇವಥಖಳಿಗಥ ಸಣಯಹಿತ ಯಕ್ಷಣಥ.
e. ಸ್ಹಭಟ್ಾ ಕಹಡ್ಾ ಸ್ೌಲಬಮ.
f. ೂಾ ಭತ ು ನಂತಯದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚದ ಸ್ೌಲಬಮಖಳು.
g. ಯತಿ ಬಥೇಟಿಗಥ - 100 / ಸ್ಹರಿಗಥ ಬತಥಮ.
h. ಕಥೇಂದಯ ಭತ ು ಯಹಜಮ ಷಕಹಾಯ ವಿಭಹದಹಯನಿಗಥ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಷ ತುವಥ.
i. ವಿಮೆಗಹಯಯ ಂದ ಷಧಹಾತಭಔ ಬಿಡಿಸಂಗ್ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಯಹಜಮ ಷಕಹಾಯದಿಂದ ಆಯೆು ಆಗಿಯ ತಹುಯಥ.
j. ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಭತ ು ಖಹಷಗಿ ಆಷತಥಯಖಳು ನಡ ವಥ ಪರ್ಹನ ಬವಿಖಳಿಗಥ ಆಯೆು.
k. ಪಿಯೇಮಮಂ 1:3 ಅನ ಹತದಲ್ಲಾ ಕಥೇಂದಯ ಭತ ು ಯಹಜಮ ಷಕಹಾಯಖಳ ಬರಿಷ ತುವಥ. ಕಥೇಂದಯ ಷಕಹಾಯ ಯತಿ
ಔ ಟ ಂಫಕಥು ಯ . 565 / - ಖರಿಶಠ ಯಭಹಣದ ಕಥ ಡ ಗಥಮಹಗಿ ನಿೇಡ ತುದಥ.
l. ಯಹಜಮ ಷಕಹಾಯಖಳ ತಿಯಿಂದ ಕಥ ಡ ಗಥ: ಶ್ಥೇಔಡಹ 25 ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ಭತ ು ಯ . 750 ಮೇರಿ
ಮಹುದಥೇ ಹಥಚಿಚನ ಪಿಯೇಮಮಂ.
m. ಪರ್ಹನ ಬವಿ ಶಾಕಥು ಯ .30 / - ನಥ ೇಂದಣಿ ವ ಲು / ನವಿೇಔಯಣ ವ ಲು ನಿೇಡಫಥೇಔ .
n. ಆಡಳಿತ ವಥಚಚನ ನ ಯಹಜಮ ಷಕಹಾಯ ಬರಿಷ ತುದಥ.
o. ಸ್ಹಭಟ್ಾ ಕಹಡ್ಾ ಹಥಚಿಚನ ಯಭಹಣದ ವಥಚಚ ಯ .60 / - ಯತಿ ಪರ್ಹನ ಬವಿಗಥ ಈ ಕಹಯಣಕಹುಗಿ ಲಬಮವಹಖ ತುದಥ.
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p. ಯೇಜನಥ ಸ್ಹಭಟ್ಾ ಕಹಡ್ಾ ಕಹಮಹಾಚಯಣಥಮನ ನ ತಿಂಖಳ ಮೊದಲ ನಂತಯ ಭ ಂದಿನ ತಿಂಖಳು ನಿೇಡಿದ
ದಿನಹಂಔದಂದ ಹಯಯಂಭಿಷರ್ಹಖ ುದ . ಆದದರಿಂದ, ಆಯಂಭಿಔ ಸ್ಹಭಟ್ಾ ಕಹಡ್ಾ ನಿದಿಾಶಿ ಜಿರ್ಥಾಮ ಪಥಫಯರಿ
ತಿಂಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದಥೇ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ, ಯೇಜನಥಮನ ನ ಏಪಿಯಲ್ 1 ರಿಂದ ಆಯಂಬ
ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
q. ಯೇಜನಥಮ ಭ ಂದಿನ ಶಾದ ಭಹಚ್ಾ 31 ಯಯಥಗಥ ಂದ ಶಾದ ಕಹಲ ಇಯ ತುದಥ. ಇದ ನಿದಿಾಶಿ
ಜಿರ್ಥಾಮ ಯೇಜನಥಮ ಟಮಾನಲ್ ದಿನಹಂಔವಹಗಿದಥ. ಹಿೇಗಹಗಿ, ಈ ಭಧಮದ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ನಿೇಡಿದ ಕಹಡಾಖಳು
ಭ ಂದಿನ ಶಾದ ಭಹಚ್ಾ 31 ಟಮಾನಲ್ ದಿನಹಂಔ ಹಥ ಂದಿಯ ತುವಥ.
ಕಥಾೇಮ್ ಇತಮಥಾನ ನ TPA ನ ಅನ ಷ ಚಿಮಲ್ಲಾ ಉರ್ಥಾೇಖಿಸಿದಂತಥ ಅಥವಹ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಭ ಲಔ
ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ. ಇತಮಥಾನ ನ ಟಿಿಮಲ್ಲಾಯ  ಆಷತಥಯಖಳಲ್ಲಾ ಸ್ಹಧಮವಹದಶ ಿ ಸಣಯಹಿತ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಮಹುದಥೇ ಂದ ಅನಹಯಥ ೇಖಮನ ನ ನಿಯಂತಯ ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ ಕಹಲ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ುದ ಎಂದಥಾ ಭತ ು
ಆಷತಥಯಮಲ್ಲಾನ ಷಲಹಥಮ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಔಳ್ಥದ 60 ದಿನಖಳ್ಥೄ ಳಗಥ ಭಯ ಔಳಿಷ ವಿಕಥಮನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ.
L. ರಧಹನ ಭಂತ್ತರ ಷಕಯಕ್ಷಹ ಬಿಭಹ ಯೀಜನೆ
ಇತಿುೇಚಥಗಥ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಸಿದ PMSBY ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಸ್ಹು ಭತ ು ಅಂಖವಿಔಲತಥಮನ ನ ಳಗಥ ಂಡ ಯಕ್ಷಣಹ ವಿಮೆ
ಫಸಳಶ ಿ ಆಷಕ್ಟುಮನ ನ ಆಔಷ್ಟ್ಾಸಿದಥ ಭತ ು ಯೇಜನಥಮ ವಿಯಖಳು ಕಥಳಗಿನಂತಿವಥ:
ಯಕ್ಷಣೆಮ ವ್ಹಯಪ್ಪಿ: 18 ರಿಂದ 70 ಶಾ ಮಸಿ್ನ ಎಲಾ ಉಳಿತಹಮ ಖಹತಥದಹಯಯ ಷಸಬಹಗಿ ಫಹಮಂಕ್ ಸ್ಥೇಯಲ
ಅಸಾಯಹಗಿಯ ತಹುಯಥ. ಷಸಬಹಗಿ ಫಹಮಂಔ ಖಳು ಮಹುದಥೇ ಅನ ಮೊೇದಿತ ಜಿೇವಥೇತಯ ವಿಮೆಗಹಯಯಥ ಂದಿಗಥ ಟಥೈ ಅಪ್ಟ
ಭಹಡಫಥೇಔ ಅಯ ಇಂತಸ ಫಹಮಂಕ್ಟಗಥ ಯಕ್ಷಣಥಗಹಗಿ ಂದ ಭಹಷಿರ್ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿೇಡ ತಹುಯಥ. ಮಹುದಥೇ ಮಕ್ಟು ಂದ
ಉಳಿತಹಮ ಖಹತಥ ಭ ಲಔ ಭಹತಯ ಯೇಜನಥ ಸ್ಥೇಯಲ

ಅಸಾಯಹಗಿಯ ತಹುಯಥ ಭತ ು ಂದ

ವಥೇಳ್ಥ ಅನ

ಂದಕ್ಟುಂತ ಹಥಚ ಚ ಫಹಮಂಕ್ಟನಲ್ಲಾ ನಥ ಂದಹಯಿಸಿಕಥ ಂಡಿದದಯಥ, ಅನಿಗಥ ಮಹುದಥೇ ಹಥಚ ಚರಿ ಯಯೇಜನ
ದಥ ಯಔ ುದಿಲಾ ಭತ ು ಹಥಚ ಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಜಹಗಥ ಳುಳುದ . ಆಧಹರ್ ಫಹಮಂಕ್ ಖಹತಥಗಥ ಹಯಥಮಔ KYC
ಆಗಿಯ ತುದಥ.
ನೆ ೀಂದಣಿ ಮಡಹಯಲ್ಲಟ / ಅಧಿ: ಯಕ್ಷಣೆ ಜ ನ್ 1 ರಿಂದ ಮೆೇ 31 ಂದ ಶಾದ ಅಧಿಗಿಯಫಸ ದ ಸ್ಥೇಯಲ ಆಯೆು /
ಆಟಥ ೇ ಡಥಬಿಟ್ ಗಥ ತ ುಡಿಸಿದ ಉಳಿತಹಮ ಫಹಮಂಕ್ ಖಹತಥಯಿಂದ ಹತಿ, ನಿಖದಿತ ಪಹಮ್ಾ ಖಳಲ್ಲಾ ಯತಿ ಶಾ
31 ನಥೇ ಮೆೇ ನಿೇಡ  ಅಖತಮವಿಯ ತುದಥ, ಆಯಂಭಿಔ ಶಾದಲ್ಲಾ 31 ಆಖರ್ಸಿ 2015 ಯಥಗಥ ವಿಷುರಿಷಫಸ ದಹಗಿದಥ. ಮೊದಲ್ಲಗಥ
ಬಿಡ ಖಡಥಮಹದ, ಬಹಯತ ಷಯಕಹಯ ಸ್ಥೇಯ  ಅಧಿಮನ ನ ಇನ ನ ಭ ಯ ತಿಂಖಳು ವಿಷುರಿಷಫಸ ದ , ಅಂದಯಥ
ನವಥಂಫರ್ 30, 2015 ಯ ಯಥಗಥ.
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ೂಣಾ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ಷಂದಹಮದ ನಂತಯದ ಸ್ಥೇಯ ವಿಕಥ ನಿದಿಾಶಿ ಶಯತ ುಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ ಸ್ಹಧಮವಹಖಫಸ ದ .
ಅಬಮರ್ಥಾಖಳು ಅನಿದಿಾಶಿ/ ನಥ ೇಂದಣಿಗಹಗಿ ದಿೇಗಾ ಆಯೆು / ಆಟಥ ೇ ಡಥಬಿಟ್ ನಿೇಡಫಸ ದ , ಹಿಂದಿನ ಅನ ಬದ
ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಭ ಂದ ರಿದ ಯೇಜನಥ ನಿಮಭಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ ತಿದ ದಡಿಖಳಿಗಥ ಳಟಿಿಯ ತುದಥ. ಮಹುದಥೇ
ಸಂತದಲ್ಲಾ ಯೇಜನಥಯಿಂದ ನಿಖಾಮಷ  ಮಕ್ಟುಖಳು ಮೆೇಲ್ಲನ ವಿಧಹನದ ಭ ಲಔ ಭ ಂದಿನ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ
ಯೇಜನಥಗಥ ಭಯ ಸ್ಥೇ೯ಡಥಮಹಖಫಸ ದ . ಶಾದಿಂದ ಶಾಕಥು ಅಸಾತಥಮ ಖಾದಲ್ಲಾ ಹಥ ಷ ಯವಥೇವಔಯ
ಅಥವಹ ಮೊದಲ ಸ್ಥೇ೯ಡಥಮಹಖದ ಯಷ ುತ ಅಸಾ ಮಕ್ಟುಖಳು ಯೇಜನಥ ಭ ಂದ ಯಥದಹಖ ಹಹಗಥಯೆೇ ಭ ಂದಿನ
ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಸ್ಥೇಯಲ ಸ್ಹಧಮವಹಖ ತುದಥ.
ವಿಮೆ ಅಡಿಮಲ್ಲಾನ ಯಯೇಜನಖಳು ಈ ಕಥಳಗಿನಂತಿವಥ:
ರಯೀಜನಖಳ ಟಿ

ವಿಭಹ ಮತಿ

ಸ್ಹು

ಯ . 2 ಲಕ್ಷ

ಟ ಿ ಭತ ು ಹಿಂದಕಥು ಡಥಮರ್ಹಖದ ಎಯಡ ಔಣ ಣಖಳು ಯ . 2 ಲಕ್ಷ
ಅಥವಹ ಕಥೈಖಳು ಅಥವಹ ಕಹಲ ಖಳ ಎಯಡ ಫಳಕಥ ನಶಿ
ಂದ ಔಣಿಣನ ದೃಷ್ಟ್ಿ ನಶಿ ಭತ ು ಕಥೈ ಅಥವಹ ಕಹಲ್ಲನ
ಫಳಕಥಮ ನಶಿ
ಟ ಿ ಭತ ು ಹಿಂದಕಥು ಡಥಮರ್ಹಖದ ಂದ ಔಣಿಣನ ಯ . 1 ಲಕ್ಷ
ದೃಷ್ಟ್ಿ ನಶಿ ಅಥವಹ ಂದ

ಕಥೈ ಅಥವಹ ಕಹಲ್ಲನ

ಫಳಕಥಮ ನಶಿ
ಸ್ಥೇಯ  ಭತ ು ನಹಭನಿದಥೇಾವನ ಸ್ೌಲಬಮ SMS, ಇಮೆೇಲ್ ಅಥವಹ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಬಥೇಟಿ ಭ ಲಔ ಲಬಮವಿದಥ.
ಪಿಯೇಮಮಂ: ಯ .12/-

ಯತಿ ಶಾಕಥು ಯತಿ ಷದಷಮನಿಗಥ. ಪಿಯೇಮಮಂನ ನ 'ಆಟಥ ೇ ಡಥಬಿಟ್' ಸ್ೌಲಬಮದ ಭ ಲಔ

ಂದ ಔಂತಿನಲ್ಲಾ ಯತಿ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ವಹಮಪಿುಮ ಅಧಿಮ ಜ ನ್ 1 ಯಂದ ಅಥವಹ ಅದಕ್ಟುಂಔ ಮೊದಲ ಖಹತಥದಹಯನ
ಉಳಿತಹಮ ಖಹತಥಯಿಂದ ಔಡಿತಗಥ ಳಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಆದಯ , ಆಟಥ ೇ ಡಥಬಿಟ್ ಷಂಬವಿಸಿದ 1 ಜ ನ್ ಯ ನಂತಯ,
ಯಕ್ಷಣಥ ಆಟಥ ೇ ಡಥಬಿಟ್ ನಂತಯ ತಿಂಖಳು ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದರ್ಥೇ ಹಯಯಂಬವಹಖ ತುದಥ. ಆಟಥ ೇ ಡಥಬಿಟ್ ಆಯೆುಮನ ನ
ನಿೇಡಿದದಲ್ಲಾ ಬಹಖಹಿಷ  ಫಹಮಂಔ ಖಳು ಅದಥೇ ತಿಂಖಳಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಭಹಣನ ನ ಔಡಿತಗಥ ಳಿಷ ತುವಥ, ಆದಮತಥ
ಮೆೇಯಥಗಥ ಯತಿ ಶಾದ ಮೆೇ ತಿಂಖಳಲ್ಲಾ, ಭತ ು ಆ ತಿಂಖಳಿನರ್ಥಾೇ ಷಾತುಃ ವಿಭಹ ಔಂನಿಗಥ ತಥಯಫಥೇಕಹದ ಮೊತುನ ನ
ಯವಹನಿಷಫಥೇಔ .
ಪಿಯೇಮಮಂ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಕಥಾೇಭಖಳನ ನ ಅನ ಬದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಆದಯಥ ಮೊದಲ ಭ ಯ
ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂನಲ್ಲಾ ಮಹುದಥೇ ಮೆೇಲ ಭಕ ರಿಶುಯಣಥ ಆಖದಂತಥ ಯಮತನಖಳನ ನ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಯಕ್ಷಣೆಮ ಅಂತಯಗೆ ಳಿಷಕವಿಕೆ: ಷದಷಯಯ ಅಘಾತ ಯಕ್ಷಣೆ ಕೆ ನೆಗೆ ಳುಫಸಕದಕ :
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1.

ಷದಷಮನಿಗಥ 70 ಶಾ (ಜನಭ ದಿನದ ಸತಿುಯದ ಮಷ ್) ಮಸ್ಹ್ದಹಖ ಅಥವಹ

2. ಫಹಮಂಕ್ ಖಹತಥಮ ಕಥ ನಥಗಥ ಳಿಷವಿಕಥ ಅಥವಹ ಚಹಲ್ಲುಮಲ್ಲಾಯ  ವಿಭಹ ಭ ಂದ ರಿಸಿಕಥ ಂಡ ಹಥ ೇಖಲ
ಖಹತಥಮಲ್ಲಾಯ  ಫಹಕ್ಟಮ ಕಥ ಯತಥ ಅಥವಹ
3. ಷದಷಮ ಂದಕ್ಟುಂತ ಹಥಚ ಚ ಖಹತಥ ಭ ಲಔ ಯಕ್ಷಣಥ ಡಥದಿದದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಂದಕಥು
ಸಿೇಮತಗಥ ಳಿಷರ್ಹಗಿದಥ ಭತ ು ಇತಯ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಯದ ದಗಥ ಳಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಹಹಗಥಯೆೇ ಪಿಯೇಮಮಂನ ನ
ಜಹಗಥ ಳಿಷರ್ಹಖ ುದ .
ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ತಹಂತಿಯಔ ಕಹಯಣಖಳಿಗಹಗಿ ಕಥ ನಥಗಥ ಳಿಸಿದಹಖ ಉದಹ. ನಿಖದಿತ ದಿನಹಂಕ್ಟನಂದ ಸ್ಹಔಷ್ಟ್ಿಯದ
ಫಹಕ್ಟ ಅಥವಹ ಮಹುದಥೇ ಆಡಳಿತಹತಭಔ ಷಭಸ್ಥಮಖಳಿಂದಹಗಿ, ೂಣಾ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ಷಂದಹಮದ ಮೆೇರ್ಥ
ಅದನಥನ ಭಯ ಸ್ಹಥಪಿಷರ್ಹದ, ವಿಶಮದ ಭಯ ಸ್ಹಥಪಿಸಿತ ಭಹಡಫಸ ದ , ಫಯಥದಿಯ  ಶಯತ ುಖಳಿಗಥ ಳಟಿಂತಥ. ಈ
ಅಧಿಮಲ್ಲಾ, ಅಹಮದ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಅಭಹನತ ಗಥ ಳಿಷರ್ಹಖ ುದ ಭತ ು ಅಹಮದ ಯಕ್ಷಣಥ ಭಯ ಸ್ಹಥನಥ ವಿಭಹ
ಔಂನಿಮ ಇಚಥಚಮನ ಸ್ಹಯ ಇಯ ತುದಥ.

M. ರಧಹನ ಭಂತ್ತರ ಜನ್ ಧನ್ ಯೀಜನೆ
ಬಹಯತಿೇಮ ನಹಖರಿಔರಿಗಥ ಈ ಸಣಕಹಷ ಸ್ಥೇಾಡಥ ಯಚಹಯ, ಫಹಮಂಕ್ಟಂಗ್ ಉಳಿತಹಮಖಳು & ಠಥೇಣಿ ಖಹತಥಖಳಲ್ಲಾ,
ಹತಿ, ಸ್ಹಲ, ವಿಮೆ ಭತ ು ಕಥೈಗಥಟ ಔ  ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಪಿಂಚಣಿಮನ ನ, ಬಹಯತದ ಯಧಹನ ಭಂತಿಯ ನಯಥೇಂದಯ
ಮೊೇದಿಮಯ ತಭಭ ಮೊದಲ ಸ್ಹಾತಂತಥ ಯಾೇ ತ್ ದಿನ ಆಖರ್ಸಿ 15, 2014 ಯಂದ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಸಿದಂತಥ, ಆಖರ್ಸಿ 28,
2014 ಯಂದ ಚಹಲನಥ ನಿೇಡಿದಯ . ಈ ಯೇಜನಥ ಮಹುದಥೇ ಂದ ವಹಯದಲ್ಲಾ ಫಹಮಂಕ್ ಖಹತಥಮನ ನ ತಥಯಥಮ  ವಿವಾ
ದಹಕರ್ಥಮನ ನ ನಿಮ೯ಸಿತ . ಫಹಮಂಕ್ಟಂಗ್ ಭ ಕಮವಹಹಿನಿಮಲ್ಲಾ ಖರಿಶಠ ಷಂಖಥಮಮ ಜನಯನ ನ ಸ್ಥೇರಿಷ  ಖ ರಿಮನ ನ
ಹಥ ಂದಿದಥ.
ಂದ ಖಹತಥಮನ ನ ಮಹುದಥೇ ಫಹಮಂಕ್ ಶ್ಹಖಥ ಅಥವಹ ಮಹಹಯ ಯತಿನಿಧಿ (ಫಹಮಂಕ್ ಮತಯ) ಭಳಿಗಥಮಲ್ಲಾ
ತಥಯಥಮಫಸ ದ . PMJDY ಖಹತಥಖಳನ ನ ವೃನಮ ಫಹಕ್ಟಮಂತಥ ತಥಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ. ಆದಯ , ಖಹತಥದಹಯ ಚಥಕ್ ಫ ಕ್
ಡಥಮಲ ಫಮಸಿದಯಥ, ಅನ / ಅಳು ಔನಿಶಠ ಫಹಕ್ಟ ಭಹನದಂಡಖಳನ ನ ೂಣಾಗಥ ಳಿಷಫಥೇಔ .
PMJDY ಯೀಜನೆ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಶೆೀಶ ರಯೀಜನಖಳು
1.

ಠಥೇಣಿ ಮೆೇಲ್ಲನ ಫಡಿಸ.

2. ಯ .1.00 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಟ್ಡಥಂಟಲ್ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥ
3. ಔನಿಶಠ ಫಹಕ್ಟಮ ಅಖತಮವಿಲಾ.
4. ಯ .30,000 / - ಜಿೇ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥ
5. ಬಹಯತದಹದಮಂತ ಸಣದ ಷ ಲಬ ಗಹಾಣಥ
6. ಷಯಕಹರಿ ಯೇಜನಥಖಳ ಪರ್ಹನ ಬವಿಖಳು ಈ ಖಹತಥಖಳಲ್ಲಾ ನಥೇಯ ರ್ಹಬದ ಗಹಾಣಥ ಡಥಮ ತಹುಯಥ.
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7. 6 ತಿಂಖಳು ಖಹತಥಮ ತೃಪಿುದಹಮಔ ಕಹಮಹಾಚಯಣಥಮ ನಂತಯ ರ್ ಡಹಯಫ್ಟಿ ಸ್ೌಲಬಮಕಥು ಅನ ಭತಿ
ನಿೇಡರ್ಹಖ ುದ
8. ಪಿಂಚಣಿ, ವಿಭಹ ಉತನನಖಳನ ನ ಫಳಷ  ಸಔುನ ನ ಡಥಮ ುದ .
9. ಎಕ್ಟ್ಡಥಂಟಲ್ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥ
10. 45 ದಿನಖಳಲ್ಲಾ ಮೆಭಮಹದಯ RuPay ಡಥಬಿಟ್ ಕಹಡ್ಾ ನ ನ ಫಳಷಫಥೇಔ .
11. ಯತಿ ಔ ಟ ಂಫದ ಕಥೇಲ ಂದ ಖಹತಥಗಥ ಯ .5000 /- ಯಥಗಥ ಒರ್ ಡಹಯಫ್ಟಿ ಸ್ೌಲಬಮ ಲಬಮವಿದಥ, ಆ
ಭನಥಮಲ್ಲಾಯ  ಭಹಿಳ್ಥಗಥ ಆದಮತಥ.
13 ನಥೇ ಮೆೇ 2015 ಯಂದ , ಂದ ದಹಕರ್ಥ 15.59 ಕಥ ೇಟಿ ಖಹತಥಖಳಲ್ಲಾ ಯ .16,918.91 ಕಥ ೇಟಿ ಫಹಕ್ಟ ತಥಯಥದಿಡರ್ಹಗಿದಥ.
ಇುಖಳಲ್ಲಾ, 8.50 ಕಥ ೇಟಿ ಖಹತಥಖಳು ಸ್ಥ ನಥನ ಫಹಕ್ಟಯಿಂದ ತಥಯಥಮಲಟಿಿವಥ.

N. ವ್ೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅಘಾತ ಭತಕಿ ಅಂಖವಿಔಲತೆಮ ಯಕ್ಷಣೆ
ಂದ ವ್ೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅಘಾತ (ಪ್ಪಎ) ಯಕ್ಷಣೆ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಅಘಾತದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಸ್ಹು ಭತ ು ಅಂಖವಿಔಲತಥಗಥ
ರಿಹಹಯ ದಗಿಷ ುದ . ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಅಘಾತ ಯಯೇಜನದ ಜಥ ತಥಗಥ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಯಕ್ಷಣಥ
ಕಥಲು ಯ  ದಗಿಷ ತುವಥ.
ಂದ

PA ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ, ಭಯಣದ ಯಯೇಜನ ವಿಭಹ ಮೊತುದ 100% ಹತಿಮಹದಯಥ, ಅಂಖವಿಔಲತಥ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ರಿಹಹಯ ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಅಂಖವಿಔಲತಥಗಥ ವಹಯದ ರಿಹಹಯ ಶ್ಹವಾತ ಅಂಖವಥೈಔಲಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ
ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ ನಿಶ್ಚಚತ ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ ಫದರ್ಹಖ ತುದಥ.
ವಹಯದ ರಿಹಹಯ ರಿಹಹಯ ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ ಇದಕಹುಗಿ ವಹಯಖಳ ಷಂಖಥಮ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಖರಿಶಠ ಮತಿ ಅಂಖವಿಔಲತಥಗಥ
ವಹಯಕಥು ನಿಖದಿತ ಮೊತುದ ಹತಿ ಎಂದಥಾ.
1. ಯಕ್ಷಣೆ ಡೆದ ಅಂಖವಿಔಲತೆ ವಿಧಖಳು
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣಥ ಡಥದ ಅಂಖವಿಔಲತಥಮ ವಿಧಖಳು:
i. ಶಹವಾತ ಟಹಿಯೆ ಅಂಖವಿಔಲತೆ (PTD): ಜಿೇವಿತಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ನಿಷ್ಟ್ುರಮಗಥ ಂಡಿದಥ
ಎಂದಥಾ. ಅವಥಂದಯಥ ಎರ್ಹಾ ನಹಲ ು ಅಮಖಳು, ಹವಾಾವಹಮ , ಕಥ ೇಭಹ ಸಿಥತಿ, ಎಯಡ ಔಣ ಣಖಳ /
ಎಯಡ

ಕಥೈಖಳನ ನ / ಅಂಖಖಳು ಅಥವಹ ಂದ ಕಥೈ ಭತ ು ಂದ ಔಣ ಣ ಅಥವಹ ಂದ ಔಣ ,ಣ ಂದ

ಕಹಲ ಅಥವಹ ಂದ ಕಥೈ ಭತ ು ಂದ ಕಹಲನ ನ ಎಯಡ ನಶಿ,
ii. ಶಹವಾತ ಬಹಖವುಃ ಅಂಖವಿಔಲತೆ (PPD): ಜಿೇವಿತಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಬಹಖವುಃ ನಿಷ್ಟ್ುರಮಗಥ ಂಡಿದಥ ಎಂದಥಾ.
ಅವಥಂದಯಥ ಫಥಯಳುಖಳು, ಕಹರ್ಥಫಯಳುಖಳು, ಇತಹಮದಿ ನಶಿ.
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iii. ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಟಹಿಯೆ ಅಂಖವಿಔಲತೆ (TTD): ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಷಭಮದ ಅಧಿಗಥ
ನಿಷ್ಟ್ುರಮಗಥ ಂಡಿದಥ ಎಂದಥಾ. ಈ ಬಹಖದ ಯಕ್ಷಣಥ ಅಂಖವಿಔಲತಥ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಆದಹಮ ನಶಿ ಬರಿಷ 
ಉದಥದೇವನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ.
ಗಹಯಸಔನಿಗಥ ಸ್ಹವಿನ ಯಕ್ಷಣಥ ಭಹತಯ ಅಥವಹ ಸ್ಹವಿನ ಜಥ ತಥಗಥ ಅಥವಹ ಶ್ಹವಾತ ಅಂಖವಿಔಲತಥ ಜಥ ತಥಗಥ
ಶ್ಹವಾತ ಅಂಖವಿಔಲತಥಗಥ ಭತ ು ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಟಹಿಯಥ ಅಂಖವಿಔಲತಥಗಥ ಆಯೆು ಭಹಡಲ ಅಕಹವವಿದಥ..
2. ವಿಮೆ ಮತಿ
ಪಿಎ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗಥ ಭಹಡಿದ ವಿಮೆ ಮೊತುನ ನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಟ ಿ ಭಹಸಿಔ ಆದಹಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ
ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ಇದ ಟ ಿ ಭಹಸಿಔ ಆದಹಮ 60 ಟ ಿ ಹಥಚ ಚ. ಆದಹಖ ಮ, ಕಥಲು
ವಿಮೆಗಹಯಯ ಷಸ ಆದಹಮ ಭಟಿ ರಿಖಣಿಷದಥಯೆೇ ನಿಖದಿತ ಯೇಜನಥಮನ ನ ನಿೇಡ ತಹುಯಥ. ಇಂತಸ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ
ಯಕ್ಷಣಥ ಯತಿಯಂದ ವಿಬಹಖದ ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ ಆರಿಸಿಕಥ ಂಡ ಯೇಜನಥಮ ಅನ ಸ್ಹಯ ಫದರ್ಹಖ ತುದಥ.
3. ಲ್ಹಬದ ಯೀಜನೆ
ರ್ಹಬದ ವಿಭಹ ಯೇಜನಥಮಹದ ಕಹಯಣ, ಪಿಎ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಕಥ ಡ ಗಥಮನ ನ ಆಔಷ್ಟ್ಾಷ ುದಿಲಾ. ಆದದರಿಂದ, ಫಫ
ಮಕ್ಟು ವಿವಿಧ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಂದಕ್ಟುಂತ ಹಥಚ ಚ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದಹದಖ, ಆಔಸಿಭಔ ಭಯಣದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ,
PTD ಅಥವಹ PPD, ಕಥಾೇಭ ಖಳನ ನ ಎರ್ಹಾ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಹತಿಷರ್ಹಖ ುದ .
4. ಯಕ್ಷಣೆಮ ಅಕಹವ
ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳನ ನ ಬರಿಷಲ ವಿಷುರಿಷರ್ಹಖ ುದ , ಉಂಟಹದ ಅಘಾತದ ನಂತಯ
ಆಷತಥಯಮ ಭತ ು ಇತಯ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳನ ನ ತ ಂಬಿಕಥ ಡ ತುದಥ. ಅಘಾತದ ರಿಣಹಭ ಉಂಟಹದ
ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ / ಆಷತಥಯ ವಥಚಚಖಳನ ನ ಬರಿಷಲ ಇಂದ ನಹು ಆಯಥ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥದೇವಥ. ಇಂತಸ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಕಹಯಿರ್ಥಖಳು ಭತ ು ಅುಖಳ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಥ ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡ ುದಿಲಾ ಭತ ು ಫದಲ್ಲಗಥ ಕಥೇಲ ಅಘಾತಕಥು
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚನ ನ ಬರಿಷ ತುದಥ.
5. ಭೌಲಯಧಿಯತ ರಯೀಜನಖಳು
ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಜಥ ತಥಗಥ, ಅನಥೇಔ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಷಸ ಭೌಲಮಧಿಾತ ಯಯೇಜನಖಳ್ಹದ ಅಘಾತದಿಂದ
ಆಷತಥಯ ಸ್ಥೇರಿದಹಖ ಆಷತಥಯಮ ನಖದ , ಭಹಟಾಲ್ ಅಶ್ಥೇಶಖಳ ಸ್ಹಗಹಣಿಕಥ ವಥಚಚ, ನಿದಿಾಶಿ ಮೊತುದ ಶ್ಚಕ್ಷಣ
ಯಯೇಜನ, ಸಿಥಯ ಮತಿಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಆಂಫ ಮರ್ಥನ್್ ವ ಲುಖಳು, ಔಡಿಮೆ ಮಹುದ ಅದ .
6. ಫಹಶುಯಣೆಖಳು
ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಯಕ್ಷಣಥಮಡಿಮಲ್ಲಾನ ಸ್ಹಭಹನಮ ಫಹಿಶುಯಣಖಳು:
i.

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಆಯಂಬದ ಮೊದರ್ಥೇ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಮಹುದಥೇ ಅಂಖವಿಔಲತಥ
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ii. ಭಹನಸಿಔ ಅಷಾಷಥತಥಖಳು ಅಥವಹ ಮಹುದಥೇ ಕಹಯಿರ್ಥಯಿಂದಹಖ  ಭಯಣ ಅಥವಹ ಅಸ್ಹಭಥಮಾ
iii. ನಥೇಯವಹಗಿ ಅಥವಹ ಯಥ ೇಕ್ಷವಹಗಿ ಉಂಟಹಖ  ಖ ಸಮ ಯಥ ೇಖ, ರ್ಥೈಂಗಿಔವಹಗಿ ಸಯಡ  ಯಥ ೇಖಖಳು,
ಏಡ್್ ಅಥವಹ ಫ ದಿದಬಯಭಣಥ.
iv. ಅಘಾತದಿಂದ ಉದಬವಿಸಿದನ ನ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ, ವಿಕ್ಟಯಣ, ಸ್ಥ ೇಂಔ , ವಿಶಹಯವನದಿಂದ ಉಂಟಹಖ 
ಭಯಣ ಅಥವಹ ಅಂಖವಿಔಲತಥ.
v. ವಿಮೆದಹಯ ಅಥವಹ ಅನ ಔ ಟ ಂಫ ಷದಷಮಯ

ಅಯಹಧದ ಉದಥದೇವದಿಂದ ಕಹನ ನ

ಉಲಾಂಗನಥ

ಭಹಡಿದಹಖ ಷಂಬವಿಷಫಸ ದಹದ ಮಹುದಥೇ ಗಹಮ ಅಥವಹ, ಮಹುದಥೇ ರಿಣಹಭವಹಗಿ.
vi. ಆಔಸಿಭಔ ಅಘಾತಖಳಿಂದಹಖ  ಭಯಣ ಅಥವಹ ಅಂಖವಿಔಲತಥ ಅಥವಹ ಗಹಮ, ಹಥ ಯಗಥ ಅಥವಹ
ನಥೇಯವಹಗಿ ಅಥವಹ ಯಥ ೇಕ್ಷವಹಗಿ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಅಥವಹ ಮ ದಧ ತಥುಸಚಚಫಸ ದಹದ, ಆಔಯಭಣ, ವಿದಥೇಶ್ಚ
ವತ ಯ, ಮ ದಧ ಕಹಮಹಾಚಯಣಥಖಳ (ಮ ದಧ ಘೀ ೇಶಣಥ ಅಥವಹ ಇಲಾವೊ ಎಂಫ ದಯ), ನಹಖರಿಔ ಮ ದಧ,
ಫಂಡಹಮ,

ಕಹಯಂತಿ,

ಫಂಡಹಮ,

ದಂಗಥ,

ಮಲ್ಲಟರಿ

ಅಥವಹ

ಅಧಿಕಹಯದ

ದ ಯಹಔಯಭಣ,

ವಡಿಸಿಕಥ ಂಡದಕಥು ಭ ಟ ಿಗಥ ೇಲ ಹಹಔ ುದ , ಸ್ಥಯಥಹಿಡಿಮ ವಿಕಥ, ನಿಖಯಸ ಭತ ು ಫಂಧನಖಳು.
vii. ಂದ ಗಟನಥಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆದಹಯ ಕಂಡನಿೇಮ ನಯಸತಥಮಮ ಆಹದನಥಮಲ್ಲಾ ಫಲ್ಲವ ವಹದಹಖ, ಅಂದಯಥ
ಕಥ ರ್ಥ ಆದಹಖ. ಆದಹಖ ಮ, ಫಸ ತಥೇಔ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ, ಕಥ ರ್ಥ ಯಔಯಣದಲ್ಲಾ ವಿಮೆದಹಯ ಷಾತುಃ ಕ್ಟಯಮನಲ್
ಚಟ ಟಿಕಥಮಲ್ಲಾ ತಥ ಡಗಿಲಾದಿದಹದಖ, ಅದನ ನ ಅಘಾತ ಎಂದ ರಿಖಣಿಸಿ, ಹಲ್ಲಸಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣಥ
ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
viii. ಭಯಣ / ಅಂಖವಿಔಲತಥ / ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹತಿ ನಥೇಯವಹಗಿ ಅಥವಹ ಯಥ ೇಕ್ಷವಹಗಿ ಉಂಟಹಖ ,
ಕಥ ಡ ಗಥಮ ಭ ಲಔ ಉಲಫಣಗಥ ಂಡ ಅಥವಹ ಭಖ ವಿನ ಸ ಟಿಿನಿಂದ ಅಥವಹ ಖಬಾಧಹಯಣಥಮ ಅಥವಹ
ಅದಯ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ದಿೇಗಾಕಹಲದ.
ix. ವಿಭಹದಹಯ / ವಿಮೆದಹಯ ಮಕ್ಟು ೃತಿುಯನಹಗಿ ಮಹುದಥೇ ಕ್ಟಯೇಡಥಮಲ್ಲಾ ಬಹಖಹಿಸಿದ ಅಥವಹ ತಯಫಥೇತಿ
ಡಥಮ  ಷಭಮದಲ್ಲಾ, ಶ್ಹಂತಿ ಅಥವಹ ಮ ದಧದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಮಹುದಥೇ ದಥೇವದ ಮಲ್ಲಟರಿ ಅಥವಹ
ಷವಷರ ಡಥಖಳ ಶ್ಹಖಥಮಲ್ಲಾ ಸ್ಥೇವಥ.
x. ಉದಥದೇವೂಾಔ ಷಾ-ಹಿಂಸ್ಥ, ಆತಭಸತಥಮ ಅಥವಹ ಆತಭಸತಹಮ ಮತನ ಯಔಯಣ (ವಿವಥೇಔದ ಅಥವಹ
ಸ ಚ ಚತನದ)
xi. ಭಹದಔದಯಮ ಅಥವಹ ಭಹದಔಷ ುಖಳು ಹಹಖ ಭದಮಹನದ ದ ಫಾಳಕಥ
xii. ವಿಭಹನಮಹನದಲ್ಲಾ ತಥ ಡಗಿದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಫಲ ನಿಂಗ್, ಆಯಥ ೇಹಿಷ ವಹಖ, ಕಥಳಕ್ಟುಳಿಮ ವಹಖ
ಅಥವಹ ಯಮಹಣಿಔನಹಖದಥ ಮಹುದಥೇ ವಿಭಹನದಲ್ಲಾ ಯಮಹಣ ಅಥವಹ ಫಲ ನ್ ಯಭಹಣಿತ ರಿೇತಿಮ
ಯವಹನಗಿ ಜಖತಿುನ ಎರ್ಥಾಡಥ ವಿಭಹನ (ವ ಲು ಹತಿ ಅಥವಹ)
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ಕಥಲು ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಷಸ ಭಹನಮ ಡಥೈವಿಂಗ್ ರ್ಥೈಸ್ಥನ್್ ಇಲಾದಥೇ ಮಹುದಥೇ ವಹಸನ ಚಹಲನಥ ಹಥ ಯಗಥ
ಷಂಬವಿಷಫಸ ದಹದ ನಶಿನ ನ ಫಹಿಶುರಿಷ ತುವಥ.
ಪಿಎ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಮಕ್ಟುಖಳು, ಔ ಟ ಂಫಕಥು ಭತ ು ಖ ಂುಖಳಿಗಥ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಪಹಯಮಿಲ್ಲ ಹಯಕೆೀಜ್ ಔರ್
ಪಹಮಮಲ್ಲ ಹಮಕಥೇಜ್ ಔರ್ ನ ನ ಕಥಳಗಿನ ಭಹದರಿಮಲ್ಲಾ ಭಂಜ ಯ ಭಹಡಫಸ ದ :


ಷಂಹದಿಷ  ಷದಷಮ ಭತ ು ಷಂಗಹತಿ (ವಿಮೆ ಭಹಡಿಸಿಯ  ಮಕ್ಟುಖಳು) ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಷಂಹದಿಷ ತಿುದದಯಥ:
ಯತಿಯಫಫರಿಖ

ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಷಾತಂತಯ ಫಂಡವಹಳ ವಿಭಹ ಮೊತು, ಫಮಸಿದಂತ, ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಸ್ಹಭಹನಮ

ರಿಮತಿಯಳಗಥ.


ಷಂಗಹತಿ (ಷಂಹದಿಷ  ಷದಷಮನಹಗಿಯದಿದದಯಥ): ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಷಂಹದಿಷ  ಷದಷಮಯ ವಿಭಹ ಫಂಡವಹಳ
ಮೊತುದ 50 ಯಶ ಿ. ಇದ ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಖರಿಶಠ ಮತಿಗಥ ಸಿೇಮತವಹಗಿಯಫಸ ದ ಉದಹ. ಯ . 1,00,000
ಅಥವಹ ಯ . 3,00,000.



ಭಔುಳು (5 ಶಾ ಭತ ು 25 ಶಾಖಳ ನಡ ವಿನ ಮಸಿ್ನ): ಂದ ನಿಖದಿತ ಖರಿಶಠ ಮತಿಮ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ಷಂಹದಿಷ  ರ್ಪೇಶಔಯ ವಿಭಹ ಫಂಡವಹಳ ಮೊತುದ ಶ್ಥೇಔಡಹ 25 ಉದಹ. ಯ .50,000 ಯತಿ ಭಖ ವಿಗಥ.

ವ್ೆೈಮಕ್ರಿಔ ಖಕಂು ಅಘಾತ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಖ ಂು ಅಘಾತ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ್ಹಗಿದ ದ ನವಿೇಔಯಣನ ನ
ವಹಷ್ಟ್ಾಔವಹಗಿ ಭಹತಯ ಅಕಹವ ನಿೇಡರ್ಹಖ ುದ . ಆದಯಥ, ಜಿೇವಥೇತಯ ಭತ ು ಷಾತಂತಯ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಗಹಯಯ
ಮಹುದಥೇ ನಿದಿಾಶಿ ಗಟನಥಖಳಿಖ

ಷಸ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ದಗಿಷಲ ಔಡಿಮೆ ಂದ ಶಾದ ಖ ಂು ವಥೈಮಕ್ಟುಔ

ಅಘಾತ ಉತನನಖಳನ ನ ನಿೇಡಫಸ ದ .
ಕಥಳಗಿನು ವಿವಿಧ ಯಕಹಯದ ಖ ಂು ಹಲ್ಲಸಿಖಳ್ಹಗಿವಥ:


ಉದೆ ಯೀಖದಹತ ಭತಕಿ ನೌಔಯಯ ಷಂಫಂಧ
ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಷಂಸ್ಥಥ, ಷಂಗ ಇತಹಮದಿಖಳಿಗಥ ಯಕ್ಷಣಥಗಹಗಿ ಕಥ ಡರ್ಹಖ ತುದಥ:



o

ಹಥಷರಿಸಿದ ನೌಔಯಯ

o

ಹಥಷರಿಷದ ನೌಔಯಯ

ಭಹಲ್ಲೀಔಯಲಾದ-ನೌಔಯನ ಷಂಫಂಧ
ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಯಕ್ಷಣಥಗಹಗಿ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು, ಷಭಹಜಖಳು, ಔಾಬ್ಬ ಖಳು, ಇತಹಮದಿಗಥ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ:
o

ಹಥಷರಿಸಿದ ಷದಷಮಯ
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o

ಹಥಷರಿನಿಂದ ಖ ಯ ತಿಷರ್ಹಖದ ಷದಷಮಯ

(ಖಭನಿಸಿ: ನೌಔಯರಿಗಥ ಯತಥಮೇಔವಹಗಿ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ನಿೇಡಫಸ ದ )
ಭಕರಿದ ಭ ಳೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಭತಕಿ ದೆೈನಂದಿನ ಚಟಕಟಕೆಖಳನಕು ಔಳೆದಕಕೆ ಂಡದಿಕೆು ರಿಹಹಯ
ಈ ಂದ ವಿಶ್ಥೇಶ ಪಿಎ ಹಲ್ಲಸಿ. ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಭ ಳ್ಥ ಭ ರಿತಖಳ ಟಿಿ

ವಿಯ ದಧ ಯಕ್ಷಣಥ ದಗಿಷಲ

ವಿನಹಮಷಗಥ ಳಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
i.

ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದ ನಿಖದಿತ ರ್ಹಬ ಅಥವಹ ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ ಯತಿ ಭ ಳ್ಥ ಭ ರಿತದ ವಿಯ ದಧ
ಕಥಾೇಮ್ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಹತಿಷರ್ಹಖ ುದ .

ii. ರ್ಹಬದ

ಕಹಾಂಟಮ್

ಭ ಳ್ಥಮ

ವಿಧ

ಹಹಖ

ಯಕ್ಷಣಥ

ಡಥದ

ಭ ರಿತದ

ಷಾಯ ದ

ಮೆೇರ್ಥ

ಅಲಂಬಿತವಹಗಿಯ ತುದಥ.
iii. ಇನ ನ ಷಶಿಡಿಷಫಥೇಕಥಂದಯಥ, ಷಂಮ ಔು ಭ ಳ್ಥ ಭ ರಿತ ಸ್ಹಧಹಯಣ ಭ ಳ್ಥಭ ರಿತಕ್ಟುಂತ ಹಥಚ ಚ
ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ ರ್ಹಬ ಹಥ ಂದಿಯ ತುದಥ. ಭತಥು, ಪಥಭ ರ್ ಭ ಳ್ಥ (ತಥ ಡಥಮ ಭ ಳ್ಥ), ಫಥಯಳಿನ ಭ ಳ್ಥಗಿಂತ
ಹಥಚ ಚ ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ ಯಯೇಜನ ಹಥ ಂದಿಯ ತುದಥ.
iv. ದಥೈನಂದಿನ ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಂಡ ಚಟ ಟಿಕಥಖಳನ ನ ಅವಥಂದಯಥ ತಿನ ನುದ , ಶ್ೌಚಕಥು ಹಥ ೇಖ ುದ , ಡಥಯಸಿಂಗ್,
ಕಹಂಟಿನಥನ್್ (ಭ ತಯದ ಅಥವಹ ಷ ಿಲ್ ಹಿಡಿದಿಟ ಿಕಥ ಳುಳ ಸ್ಹಭಥಮಾ) ಹಲ್ಲಸಿಮ , ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ
ವಹಮಖಹಮನಿಷರ್ಹದ ನಿಖದಿತ ರ್ಹಬಕಥು ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡ ತುದಥ ಅಥವಹ ನಿವಚಲತಥಮ, ವಿಮೆದಹಯ ಅನ / ಅಳ
ಜಿೇನ ನಿಾಹಿಷಲ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವಥಚಚದ ಕಹಳಜಿ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.
v. ಇದ ಆಷತಥಯಮ ನಖದ ಯಯೇಜನ ಭತ ು ಆಔಸಿಭಔ ಭಯಣಕಥು ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡ ತುದಥ. ಫದರ್ಹಖ  ವಿಮೆಮ
ಮೊತು ಭತ ು ರ್ಹಬದ ಹತಿ ಮೆೇರ್ಥ ವಿವಿಧ ಯೇಜನಥಖಳು ಲಬಮವಿಯ ತುವಥ.

O. ಸಹಖಯೆ ೀತಿಯ ರಮಹಣ ವಿಮೆ
1. ಹಲ್ಲಸಿ ಅವಯಔತೆ
ಬಹಯತಿೇಮ ನಹಖರಿೇಔ ವಹಮಹಯ, ಯಜಥ ಅಥವಹ ಶ್ಚಕ್ಷಣಕಹುಗಿ ಬಹಯತದಿಂದ ಹಥ ಯಗಥ ಸ್ಹಖಯಥ ೇತುಯ ಯಮಹಣಿಸಿದಹಖ
ಅನ

ವಹಷುಮದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಅಘಾತ, ಗಹಮ ಭತ ು ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ ಅಹಮಕಥು ಳಗಹಖಫಸ ದ .

ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ USA ಭತ ು ಕಥನಡಹ ದಥೇವಖಳಲ್ಲಾ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚ ಫಸಳ ಹಥಚ ಚ ಭತ ು ಈ ಯಹಶರಖಳಿಗಥ ಯಮಹಣಿಷ 
ಮಕ್ಟು

ದ ಯಹದೃಶಿಶ್ಹತ್ ಅಘಾತ

/

ಅನಹಯಥ ೇಖಮ

ಉಂಟಹದಯಥ

ಬಹರಿ

ಸಣಕಹಸಿನ

ಷಭಸ್ಥಮಖಳನ ನ

ಎದ ರಿಷಫಥೇಕಹಖಫಸ ದ . ಅಂತಸ ದ ಯದೃಶಿಔಯ ಗಟನಥಖಳು, ಯಮಹಣದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಅಥವಹ ಸ್ಹಖಯಥ ೇತುಯ
ಆಯಥ ೇಖಮ ಭತ ು ಅಘಾತ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ವಿಯ ದಧ ಯಕ್ಷಣಥ ಲಬಮವಿದಥ.
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2. ಯಕ್ಷಣೆಮ ವ್ಹಯಪ್ಪಿ
ಇಂತಸ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಭ ಕಮವಹಗಿ ಅಘಾತ ಭತ ು ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಯಯೇಜನಖಳಿಗಥ ಮೇಷರ್ಹಗಿವಥ, ಆದಯಥ ಉತನನ
ಭಹಯ ಔಟಥಿಮ ಹಮಕಥೇಜ್ ಂದ ಉತನನದ ಳಗಥ ಲಬಮವಿಯ ತುವಥ. ನಿೇಡರ್ಹಖ  ಯಕ್ಷಣಥಖಳು ಹಿೇಗಿವಥ:
i.

ಆಔಸಿಭಔ ಭಯಣ / ಅಂಖವಿಔಲತಥ

ii. ಅನಹಯಥ ೇಖಮ / ಅಘಾತದ ಕಹಯಣದಿಂದ ಉಂಟಹದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳು
iii. ರಿೇಕ್ಷಿಷಲಟಿ ನಶಿದ ಷಯಔ
iv. ರಿೇಕ್ಷಿಷಲಟಿ ಷಯಔ ವಿಳಂಫವಹಗಿ ಫಯ ುದ
v. ಹರ್ಸ ರ್ಪೇಟ್ಾ ಭತ ು ದಹಕರ್ಥಖಳನ ನ ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಂಡಹಖ
vi. ಆಸಿು / ಖಹಷಗಿ ಹಹನಿಖಳಿಗಥ ಭ ಯನಥೇ ಕ್ಷದ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ
vii. ಯವಹಷಖಳನ ನ ಯದ ದಗಥ ಳಿಷ ುದ
viii. ಅಸಯಣ ಯಕ್ಷಣಥ
3. ಯೀಜನೆಖಳ ವಿಧಖಳು
ವಹಮಹಯ ಭತ ು ಯಜಹ ಯೇಜನಥಖಳು, ಶ್ಚಕ್ಷಣ ಯೇಜನಥಖಳು ಭತ ು ಉದಥ ಮೇಖ ಯೇಜನಥಖಳು ಜನಪಿಯಮ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳು.
4. ಈ ವಿಮೆಮನಕು ಮಹಯಕ ದಗಷಫಸಕದಕ
ಸ್ಹಖಯಥ ೇತುಯ ಅಥವಹ ಷಥಳಿೇಮ ಯಮಹಣದ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಭಹತಯ ಜಿೇವಥೇತಯ ಭತ ು ಷಾತಂತಯ ಆಯಥ ೇಖಮ
ವಿಮೆ ಔಂನಿಖಳಿಂದ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ, ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಆಯಥ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ಂದಥ ೇ ಷಾತಂತಯ ಉತನನವಹಗಿ
ಅಥವಹ ಂದ ಸ್ಥೇಾಡಿಷರ್ಹದ ಯಕ್ಷಣಥಮಹಗಿದಥ, ಸ್ಥೇಾಡಿಷರ್ಹದ ಯಕ್ಷಣಥ ಪಿಯೇಮಮಂ ಪಥೈಲ್ ಭತ ು ಫಳಷಲ
ವಿಧಹನ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಹಯಧಿಕಹಯ ಅನ ಮೊೇದನಥ ದಗಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
5. ಮಹಯಕ ಹಲ್ಲಸಿಮನಕು ತೆಗೆದಕಕೆ ಳುಫಸಕದಕ
ವಹಮಹಯ, ಯಜಥಮ ಮೆೇರ್ಥ ಅಥವಹ ಶ್ಚಕ್ಷಣಕಹುಗಿ ವಿದಥೇವ ಯಮಹಣ ಫಥಳ್ಥಷ  ಬಹಯತಿೇಮ ನಹಖರಿೇಔ ಈ
ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಡಥಮಫಸ ದ . ವಿದಥೇವಕಥು ಖ ತಿುಗಥಮ ಮೆೇರ್ಥ ಔಳುಹಿಷರ್ಹಖ  ಬಹಯತಿೇಮ ಭಹಲ್ಲೇಔಯ
ನೌಔಯರಿಖ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ನಿೇಡಫಸ ದ .
6. ವಿಮೆ ಮತಿ ಭತಕಿ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂಖಳು
ಈ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಅಮೆೇರಿಕಹ ಡಹಲಖಾಳಲ್ಲಾ ಭಂಜ ಯ

ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ 100,000 USD

ನಿಂದ 500,000 USD ಫದರ್ಹಖ ತುದಥ. ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡ ವಿಬಹಖ, ವಿಷಜಾನಥ, ರಿಹರಿಯೆೇವನ್
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ಭ ಕಮ ವಿಬಹಖಖಳ್ಹಗಿವಥ. ಇತಯ ಖಾಖಳಲ್ಲಾ ಎರ್ಸಐ ಔಡಿಮೆ ಇಯ ತುದಥ, ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ ಯಕ್ಷಣಥ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷಫಸ ದ .
ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನ ನ ಉದಥ ಮೇಖ ಯೇಜನಥ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ, ಬಹಯತಿೇಮ ಯ ಹಯಿಖಳಲ್ಲಾ ಹತಿಷಫಸ ದ . ಈ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂನ ನ ಡಹಲಖಾಳಲ್ಲಾ ಹತಿಷಫಥೇಔ . ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಎಯಡ ಫಗಥಮ ಯೇಜನಥಖಳಿವಥ:
 ವಿವಾವಹಮಪಿಮಹದ ಮ ಎರ್ಸಎ / ಕಥನಡಹ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ
 ವಿವಾವಹಮಪಿಮಹದ ಮ ಎರ್ಸಎ / ಕಥನಡಹ ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ
ಕಥಲು ಉತನನಖಳು ಏಷಹಮದ ದಥೇವಖಳಿಗಥ ಭಹತಯ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ದಗಿಷ ತುವಥ, ಷಥಂಗಥನ್ ಯಹಶರಖಳು ಭಹತಯ
ಇತಹಮದಿ.
1. ಕಹಪ್ರಯಯೆೀಟ್ ರಮಹಣಿಔಯ ುನಯಹತ್ತಯತ ಯೀಜನೆಖಳು
ಇದ ಂದ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದ ,ದ ಕಹರ್ಪಾಯಥೇಟ್ / ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಆಗಹಖ ಬಹಯತದಿಂದ ಹಥ ಯಗಥ ಯಮಹಣ
ಭಹಡ  ತಭಭ ಕಹಮಾನಿವಹಾಸಔರಿಗಥ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳತಹುಯಥ. ಈ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಶಾದಲ್ಲಾ
ಅನಥೇಔ ಫಹರಿ ಹಥ ಯದಥೇವಖಳಿಗಥ ಹಥ ೇಗಿ ಫಯ  ಮಕ್ಟುಖಳು ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ . ಯತಿ ಫಹರಿಮ ಖರಿಶಠ ಕಹರ್ಹಧಿಮ
ಮೆೇರ್ಥ ಮತಿಖಳಿವಥ ಭತ ು ಂದ ಶಾದಲ್ಲಾ ಡಥಮಫಸ ದಹದ ಯವಹಷಖಳು ಖರಿಶಠ ಮತಿ ಹಥ ಂದಿವಥ.
ಇತಿುೇಚಿನ ಹಥಚ ಚ ಜನಪಿಯಮ ಯಕ್ಷಣಥ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಘೀ ೇಶಣಥ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದಥ, ಅಲ್ಲಾ ಔಂನಿ ನೌಔಯಯ ಂದ ಶಾದ
ಅಂದಹಜ ಯಮಹಣ ದಿನಖಳನ ನ ಆಧರಿಸಿ ಭ ಂಖಡ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಷಫಸ ದ .
ಘೀ ೇಶಣಥಖಳನ ನ ವಹಯಕಥ ುಮೆಭ / ಸದಿನಥೈದ ದಿನಖಳ ಯಮಹಣದ ಷಂಖಥಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ ಭತ ು
ಭ ಂಚಿತವಹಗಿ ಪಿಯೇಮಮಂನ ನ ಷರಿಹಥ ಂದಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಹಥಚಿಚನ ಭ ಂಚಿತ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಮಹದ ಮೆೇರ್ಥ
ಖಹಲ್ಲಮಹದಹಖ, ಔಯಥನಿ್ ಹಲ್ಲಸಿ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಹಥಚಿಚನ ಭಹನ ದಿನಖಳ ಸ್ೌಲಬಮನ ನ ಔ ಡ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ, ಇದ
ಭ ಂಚಿತವಹಗಿ ಹಥಚ ಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ಖಹಲ್ಲಮಹದ ಮೆೇರ್ಥ.
ಮೆೇಲ್ಲನ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ವಹಮಹಯ ಭತ ು ಯಜಹ ಯಮಹಣಕಥು ಭಹತಯ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
OMP ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹಭಹನಮ ಫಹಿಶುಯಣಖಳಲ್ಲಾ ೂಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಯಥ ೇಖಖಳು ಸ್ಥೇರಿವಥ. ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ 
ಕಹಯಿರ್ಥಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ  ಮಕ್ಟುಖಳು ವಿದಥೇವದಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ಟತಥ್ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಲ ಯಕ್ಷಣಥ ಡಥಮಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ .
ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಆಯಥ ೇಖಮಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕಥಾೇಭ ಖಳು ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಸಣವಿಲಾದಹಗಿವಥ, ಇದಯಲ್ಲಾ ಯತಿ
ವಿಮೆಗಹಯಯ ಸ್ಥೇವಥ ಅಂತಹಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಸ್ಥೇವಥ ದಗಿಷ ಯ ಜಥ ತಥ ವಹಮಹಯ ಷಂಫಂಧ ಫಥಳ್ಥಸಿ ನಥಟಾಕ್ಾ ಹಥ ಂದಿದ
ಯಭ ಕ ದಥೇವಖಳಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಸ್ಥೇವಥ ದಗಿಷ ತಹುಯಥ.
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P. ಖಕಂು ಆಯೆ ೀಖಯ ಯಕ್ಷಣೆ
1. ಖಕಂು ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
ಅಧಹಮಮ ಹಿಂದಥ ಹಥೇಳಿದಂತಥ ಂದ ಖ ಂು ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಖ ಂಪಿನ ಭಹಲ್ಲೇಔ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ , ಅನ ಫಫ
ಭಹಲ್ಲೇಔನಹಗಿಯಫಸ ದ , ಂದ ಷಂಸ್ಥಥಮಹಗಿಯಫಸ ದ , ಫಹಮಂಕ್ ಕಥಯಡಿಟ್ ಕಹಡ್ಾ ವಿಬಹಖ ಆಗಿಯಫಸ ದ , ಅಲ್ಲಾ
ಂದಥೇ ಹಲ್ಲಸಿ ಮಕ್ಟುಖಳ ಷಂೂಣಾ ಖ ಂಪಿಗಥ ಯಕ್ಷಣಥ ದಗಿಷ ತುದಥ.
ಖ ಂು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಮಹುದಥೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ದಗಿಷಫಸ ದ , ಇಂತಸ ಎರ್ಹಾ ಉತನನಖಳು
ಕಥೇಲ ಶಾಕಥು ಂದ ಫಹರಿ ನವಿೇಔರಿಷಫಸ ದಹದ ಂದಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿದದಯಥ.
ಖಕಂು ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ವ್ೆೈಶ್ಚಶಿೂಖಳು - ಆಷ್ತೆರ ದಹಕಲ್ಹತ್ತ ಯಕ್ಷಣೆ ರಯೀಜನ.
1. ಯಕ್ಷಣೆಮ ವ್ಹಯಪ್ಪಿ
ಅತಮಂತ ಸ್ಹಭಹನಮ ಯ ದ ಖ ಂು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಯೆಂದಯಥ ಕಹಮಾಔಯ ಭತ ು ಅಯ ಔ ಟ ಂಫದರಿಗಹಗಿ
ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ತಥಗಥದ ಹಲ್ಲಸಿ, ಅಲಂಬಿತ ಷಂಗಹತಿ ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ, ಭಔುಳು ಭತ ು ರ್ಪೇಶಔಯ / ಕಹನ ನಿನ
ದೃಷ್ಟ್ಿಮಲ್ಲಾ.
2. ಅವಯಔತೆಗೆ ತಔುಂತೆ ವಿನಹಯಷಗೆ ಳಿಸಿದ ಯಕ್ಷಣೆ
ಖ ಂು ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಖ ಂಪಿನ ಅವಮಔತಥಗಥ ತಔುಂತಥ ವಿನಹಮಷಗಥ ಳಿಸಿದ ಯಕ್ಷಣಥಖಳ್ಹಗಿವಥ. ಹಿೇಗಹಗಿ,
ಖ ಂು ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ, ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಸಲವಹಯ ಖ ಣಭಟಿದ ಎಔ ್ಕಲಶನೆಳನ ನ ಕಹಣಫಸ ದ .
3. ರಷ ತ್ತ ಯಕ್ಷಣೆ
ಖ ಂು ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾನ ಅತಮಂತ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಷುಯಣಥ ಹಥರಿಗಥ ಯಕ್ಷಣಥ. ಇದನ ನ ಈಖ ಕಥಲು ವಿಮೆಗಹಯಯ ಯತಥಮೇಔ
ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿ, ಆದಯಥ ಎಯಡರಿಂದ ಭ ಯ ಶಾಖಳ ಕಹಮ  ಅಧಿಮ ಜಥ ತಥ ನಿೇಡ ತಹುಯಥ. ಂದ ಖ ಂು
ಹಲ್ಲಸಿ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಂಫತ ು ತಿಂಖಳ ಕಹಮ  ಅಧಿಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ ಭತ ು ಕಥಲು ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ,
ಇದನ ನ ಭನಹನ ಭಹಡರ್ಹಖ ುದ . ಹಥರಿಗಥ ಯಕ್ಷಣಥ, ಭಖ ವಿನ ಹಥರಿಗಥ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಉಂಟಹದ ಆಷತಥಯಮ
ವಥಚಚಖಳಿಗಹಗಿ ಇದಥ ಭತ ು ಇದ ಸಿ- ಸ್ಥಕ್ಷನ ಡಥಲ್ಲರಿಮನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ. ಈ ಯಕ್ಷಣಥ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಔ ಟ ಂಫದ
ಟಹಿಯಥ ವಿಮೆ ಮೊತುದಥ ಳಗಥ ಯ . 25,000 ದಿಂದ ಯ . 50,000 ಯಯಥಗಥ ಸಿೇಮತಗಥ ಳಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
4. ಭಖಕವಿನ ಯಕ್ಷಣೆ
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಆಯಥ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಭಔುಳಿಗಥ ಭ ಯ

ತಿಂಖಳಿನ ಮಸಿ್ನಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣಥ

ದಗಿಷಫಸ ದ . ಖ ಂು ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ, ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಶ್ಚವ ಖಳಿಗಥ ಸ ಟಿಿದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದರ್ಥೇ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ,
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ಕಥಲವೊಮೆಭ ಹಥರಿಗಥ ಯಕ್ಷಣಥ ಮತಿಗಥ ಸಿೇಮತಗಥ ಳಿಷರ್ಹಗಿದಥ ಭತ ು ಕಥಲವೊಮೆಭ ಔ ಟ ಂಫದ ೂಣಾ ವಿಮೆ ಮೊತು
ಳಗಥ ಳುಳಂತಥ ವಿಷುರಿಷರ್ಹಖ ುದ .
5. ಯಕ್ಷಣೆ ಡೆದ ೂಯ ಅಸಿಿತಾದಲ್ಲಾಯಕ ಯೆ ೀಖಖಳು, ಕಹಮಕ ಅಧಿಮ ಭನಹು
ಇಂತಸ ಸಲವಹಯ ಎಔ ್ಕಲಶನೆಳ್ಹದ ೂಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಯಥ ೇಖ ಎಔ ್ಕಲಶನ್, ಭ ತ ು ಕಹಮ  ದಿನಖಳು,
ಕಹಮ  ಎಯಡ ಶಾಖಳು, ಸ ಟಿಿನಿಂದರ್ಥೇ ಫಂದ ಯಥ ೇಖಖಳನ ನ ಅವಮಔತಥಗಥ ತಔುಂತಥ ವಿನಹಮಷಗಥ ಳಿಸಿದ ಖ ಂು
ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ನಿೇಡಫಸ ದ .
6. ಪ್ಪರೀಮಿಮಂನ ಲ್ೆಕಹುಚಹಯ
ಂದ ಖ ಂು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಪಿಯೇಮಮಂ ವ ಲು ಖ ಂಪಿನ ಷದಷಮಯ ಮಸಿ್ನ ವಿಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಅಲಂಬಿತವಹಗಿದಥ,
ಖ ಂಪಿನ ಗಹತಯ ಭತ ು ಷಭ ಸದ ಅತಮಂತ ಭ ಕಮವಹಗಿ ಕಥಾೇಮ್ ಅನ ಬ. ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನ ಬದ ಆಧಹಯದ
ಮೆೇರ್ಥ ಶಾದಿಂದ ಶಾಕಥು ಫದರ್ಹಖ ತುದಥ, ಮೆೇರ್ಥ ಹಥೇಳಿದಂತಥ ಹಥಚ ಚರಿ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಉಚಿತವಹಗಿ ಖ ಂುಖಳಿಗಥ
ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ, ಖ ಂಪಿನ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಹಿತದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ಳಗಥ ತನನ ಕಥಾೇಭ ಖಳನ ನ
ನಿಾಹಿಷಫಸ ದಹಗಿದಥ.
7. ಭಹಲ್ಲೀಔಯಲಾದ ನೌಔಯಯ ಖಕಂುಖಳು
ಬಹಯತದಲ್ಲಾ, ನಿಮಂತಯಣಹ ನಿಫಂಧನಥಖಳು ಔಟ ಿನಿಟಹಿಗಿ ಹಯಥಮಔವಹಗಿ ಖ ಂು ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಡಥಮ 
ಉದಥದೇವವಿಯ  ಖ ಂುಖಳ ಯಚನಥಗಥ ನಿಷಥೇಧಿಷ ತುವಥ. ಮಹವಹಖ ಖ ಂು ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಖಲಾದಥ
ಫಥೇಯಥಮರಿಗಥ ನಿೇಡಿದಹಖ, ಖ ಂು ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಜಥ ತಥಗಿನ ಷದಷಮಯ ಷಂಫಂಧನ ನ ನಿಧಾರಿಷ ುದ ಭ ಕಮವಹಗಿದಥ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಫಹಮಂಕ್ ಉಳಿತಹಮ ಖಹತಥ ಹಥ ಂದಿಯ ಯ ಅಥವಹ ಕಥಯಡಿಟ್ ಕಹಡ್ಾ ಹಥ ಂದಿಯ ರಿಗಥ, ಫಹಮಂಕ್ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡ
ಹಲ್ಲಸಿ ಏಔಯ ದ ಖ ಂನ ನ ಯ ಪಿಷ ತುದಥ, ಆ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಂದ ದಥ ಡಸ ಖ ಂು ತಭಭ ಅವಮಔತಥಗಥ ತಔುಂತಥ
ವಿನಹಮಷಗಥ ಳಿಸಿದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಯಯೇಜನ ಡಥಮಲ ಸ್ಹಧಮವಹಖ ತುದಥ.
ಇಲ್ಲಾ ಯತಿಯಫಫ ಖಹತಥದಹಯನಿಂದ ಷಂಖಯಹಿಸಿದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಫಸಳ ಔಡಿಮೆ ಇಯಫಸ ದ , ಆದಯಥ ಖ ಂು
ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಡಥದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಖಣನಿೇಮ ಯಭಹಣದಲ್ಲಾಯ ತುದಥ ಭತ ು ಫಹಮಂಕ್ ಂದ ಉತುಭ ಹಲ್ಲಸಿ
ಯ ದಲ್ಲಾ ತನನ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಸ್ಥೇರಿಸಿ ಭತ ು ಉತುಭವಹದ ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯಖಳನ ನ ನಿೇಡ ತುದಥ.
8. ಫೆಲ್ೆ ನಿಖದಿ ಭಹಡಕವಿಕೆ
ಖ ಂು ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ, ಖ ಂಪಿನ ಗಹತಯದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಪಿಯೇಮಮಂಗಥ ರಿಮಹಯಿತಿಮ ಅಕಹವವಿದಥ ಎಂದ
ಖ ಂಪಿನ ಅನ ಬದ ಕಥಾೇಮ್ ಭಹಡ ತುದಥ. ಖ ಂು ಮತಿರಿಔು ಆಯೆುಮ ಅಹಮನ ನ ತಗಿೆಷ ತುದಥ, ೂಣಾ ಖ ಂು
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಯಕ್ಷಣಥ ಡಥದಿದಥ ಭತ ು ಉತುಭ ಚೌಕಹಸಿ ಭಹಡಲ ಸ್ಹಧಮವಹಖ ತುದಥ. ಆದಯ ಇತಿುೇಚಿನ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ,
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ಭ ಕಮವಹಗಿ ಷಧಥಾಮ ಕಹಯಣದಿಂದಹಗಿ, ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಔಡಿಮೆ ದಯ ನಿಖದಿಯಿಂದಹಗಿ, ಈ ವಿಬಹಖ ಹಥಚಿಚನ ನಶಿದ
ಅನ ಹತಖಳನ ನ ಔಂಡಿದಥ. ಆದಯಥ, ಇದ ಕಥಲು ಪಿಯೇಮಮಂ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷಲ ದಹರಿ ಭಹಡಿದಥ ಭತ ು ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ
ಯಕ್ಷಣಥ, ರಿಸಿಥತಿ ಷರಿಡಿಷರ್ಹಗಿದಥ ಎಂದ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷಲ ಇನ ನ ಔಶಿಔಯವಹಗಿದಥ.
9. ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಹತ್ತ
ಪಿಯೇಮಮಂಖಳು ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಂದ ಹತಿಮಹಗಿಯ ತುವಥ ಅಥವಹ ಖ ಂು ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಂದ, ಆದಯಥ
ಇದ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ನೌಔಯಯ ಅಥವಹ ಖ ಂಪಿನ ಷದಷಮಯ ಕಥ ಡ ಗಥ ಆಧಹಯದ ಮೆೇಲ್ಲದಥ. ಆದಹಖ ಮ, ಭಹಲ್ಲೇಔಯ /
ಖ ಂು ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಪಿಯೇಮಮಂ ಷಂಖಯಹಿಸಿ ಹಹಖ ಎಲಾ ಷದಷಮಯನ ನ ಳಗಥ ಂಡ ಪಿಯೇಮಮಂ ನಿೇಡ ುದಯಥ ಂದಿಗಥ
ಇದ ವಿಮೆಗಹಯಯಥ ಂದಿಗಿನ ಏಕಥೈಔ ಂದವಹಗಿದಥ.
10. ಭತಥು ಸೆೀರಿಸಿದ ರಯೀಜನಖಳು
ಹಥೇಳಿಭಹಡಿಸಿದಂತಿಯ  ಖ ಂು ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಸಲ್ಲಾನ ಆಯಥೈಕಥ, ದೃಷ್ಟ್ಿ ಆಯಥೈಕಥ, ಭತ ು ಆಯಥ ೇಖಮ ತಹಷಣಥಗಥ ಯಕ್ಷಣಥ
ನಿೇಡ ತುವಥ ಭತ ು ಕಥಲವೊಮೆಭ ಹಥಚ ಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಡಥದ ಅಥವಹ ೂಯಔ ಯಯೇಜನಖಳ್ಹಗಿ, ಖಂಭಿೇಯ
ಕಹಯಿರ್ಥಗಥ ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡ ತುವಥ.
ಟ್ಣಿಖಳು :
IRDAIಮ ಖ ಂು ಅಘಾತ ಹಹಖ

ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣಥ

ನಿೇಡಲ ನಿಮಭಖಳನ ನ ಯಚಿಸಿದಥ. ಇದ ಮಕ್ಟುಮ

ಅಭಹನಮವಹಗಿ ಸ್ಥೇಯ  ಭತ ು ಸಣ ಭಹಡ  ಖ ಂು ಹಲ್ಲಸಿ ಯೇಜನಥಖಳಿಗಥ, ಂಚಔಯ

ತುದಹರಿಗಥ

ಸ್ಥಳ್ಥಮದಂತಥ ಯಕ್ಷಿಷ ತುದಥ.
ಇತಿುೇಚಥಗಥ ಷಕಹಾಯ ರಿಚಯಿಸಿದ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಯೇಜನಥಖಳು ಭತ ು ಷಭ ಸ ಉತನನಖಳನ ನ ಖ ಂು
ಆಯಥ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ್ಹಗಿ ಗಿೇಾಔರಿಷಫಸ ದ , ಏಕಥಂದಯಥ ಜನಷಂಖಥಮಮ ಷಂೂಣಾ ಬಹಖಕಹುಗಿ ಷಕಹಾಯ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಕರಿೇದಿಷ ತುದಥ.

ವ್ಹಯಖ್ಹಯನ
ಖ ಂಪಿನ ವಹಮಖಹಮನನ ನ ಈ ಕಥಳಗಿನಂತಥ ಷಂಕ್ಷಥೇಪಿಷಫಸ ದ :
a) ಂದ ಖ ಂು ಸ್ಹಭಹನಮ ಉದಥದೇವ ಹಥ ಂದಿಯ  ಮಕ್ಟುಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯಫಥೇಔ ಭತ ು ಖ ಂಪಿನ ಷಂಗಟಔ
ಆದಥೇವ ಜನಸ್ಹಭಹನಮಯಥ ಂದಿಗಥ ಭಹಡಫಥೇಔ , ಖ ಂಪಿನ ಫಸ ತಥೇಔ ಷದಷಮಯ ತಭಭ ಯವಹಗಿ ತಹವಥೇ ವಿಭಹ
ಮಸ್ಥಥ ಭಹಡಿಕಥ ಳುಳ ಆದಥೇವ ಹಥ ಂದಿಯಫಥೇಔ .
b) ಮಹುದಥೇ ಖ ಂು ವಿಮೆ ಡಥಮ  ಭ ಕಮ ಉದಥದೇವದಿಂದ ಯಚನಥಮಹಖಔ ಡದ .
c) ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಷದಷಮರಿಗಥ ನಿೇಡಿದ ಪಿಯೇಮಮಂ ವ ಲು ಭತ ು ಲಬಮವಿಯ  ರ್ಹಬಖಳನ ನ ಷಶಿವಹಗಿ ಖ ಂು
ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಷ ಚಿಷಫಥೇಔ .
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d) ಖ ಂು ರಿಮಹಯಿತಿಖಳನ ನ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಷದಷಮಯ ಖಳಿಗಥ ಗಹಾಯಿಷಫಥೇಔ ಭತ ು ಪಿಯೇಮಮಂ ವ ಲು ವಿಭಹ
ಔಂಥನಿಗಥ ನಿೇಡಿದದಕ್ಟುಂತ ಹಥಚಿಚಗಥ ಇಯಫಹಯದ .
2. ಕಹಪ್ರಯಯೆೀಟ್ ಫಪರ್ ಅಥವ್ಹ ಫ್ಾೀಟರ್ ಔರ್

ಖ ಂು ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ, ಯತಿ ಔ ಟ ಂಫೂ ನಿಧಿಾಶಿಡಿಸಿದ ವಿಭಹ ಮೊತುಕಥು ಯಕ್ಷಣಥ ಡಥದಿಯ ತುದಥ, ಂದ ಲಕ್ಷದಿಂದ
ಐದ

ಲಕ್ಷ ಭತ ು ಕಥಲವೊಮೆಭ ಹಥಚ ಚ. ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ ಔ ಟ ಂಫದ ಷದಷಮಯ ಯಭ ಕವಹಗಿ ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಔ ಟ ಂಫದ ವಿಭಹ ಮೊತು ಫರಿದಹಗಿಯ ತುದಥ ಇಂಥ ಷನಿನವಥೇವಖಳು ಉದಬವಿಸಿದಹಖ. ಅಂತಸ
ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ಫಪರ್ ಔರ್ ಮೆೇರ್ಥ ಭತ ು ವಿಮೆದಹಯಯ ಔ ಟ ಂಫ ಟ ಿ ಮೊತುದ ಮೆೇರ್ಥ ಹಥಚಹಚದ ವಥಚಚಖಳನ ನ ಈ
ಫಪರ್ ಯಭಹಣ ರಿಹಹಯ ದಗಿಷ ತುದಥ.
ಷಂಕ್ಷಿುವಹಗಿ ಹಥೇಳಫಥೇಕಥಂದಯಥ ಫಪರ್ ಯಕ್ಷಣಥ ಯ . ಸತ ು ಲಕ್ಷ ದಿಂದ ಂದ ಕಥ ೇಟಿ ಅಥವಹ ಹಥಚ ಚ. ಔ ಟ ಂಫದ ವಿಮೆ
ಮೊತು ಭ ಗಿದ ಹಥ ೇದಹಖ ಸಣನ ನ ಫಪರ್ ನಿಂದ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಫಸ ದಹಗಿದಥ. ಆದಯ

ಈ ಫಳಕಥಮನ ನ

ಸ್ಹಧಹಯಣವಹಗಿ ಆಷತಥಯಮಲ್ಲಾ ದಹಕರ್ಹಗಿ ಂದಥೇ ಷಲಕಥು ವಿಭಹ ಮೊತು ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಭ ಗಿದ ಹಥ ೇದಹಖ,
ಅತಮಂತ ಯಭ ಕ ಕಹಯಿರ್ಥ / ಖಂಭಿೇಯ ಕಹಯಿರ್ಥಮ ವಥಚಚಖಳಿಗಥ ಸಿೇಮತಗಥ ಳಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
ವಿಮೆಮ ಭ ಲ ಮೊತುದಯಥಗಥ, ಈ ಫಪರ್ ನ ನ ಯತಿ ಷದಷಮಯ

ಮತಿಮಲ್ಲಾ ಫಳಸಿಕಥ ಳಳಫಸ ದ . ಇಂತಸ ಫಪರ್

ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಭಧಮಭ ಗಹತಯದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗಥ ನಿೇಡಫಥೇಔ ಭತ ು ಂದ ವಿವಥೇಔಮ ತ ಂದದಹಯ ಔಡಿಮೆ ವಿಮೆ
ಮೊತುದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗಥ ಈ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ನಿೇಡ ುದಿಲಾ.

Q. ವಿಶೆೀಶ ಉತ್ನುಖಳು
1. ಯೆ ೀಖದ ಯಕ್ಷಣೆಖಳು
ಇತಿುೇಚಿನ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ, ಯಥ ೇಖಖಳ ನಿದಿಾಶಿ ಯಕ್ಷಣಥ ಕಹಮನ್ರ್, ಭಧ ಮೆೇಸಖಳಿಗಥ ಹಥಚಹಚಗಿ ಜಿೇವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳನ ನ
ಬಹಯತಿೇಮ ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾ ರಿಚಯಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
ಶಾಖಳಯಥಗಥ

ಯಕ್ಷಣಥ ದಿೇಗಾಕಹಲದಹದಗಿದಥ 5 ಶಾಖಳಿಂದ - 20

ಭತ ು ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಯೇಜನನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ - ನಿಮಮತ ಆಯಥ ೇಖಮ ರಿೇಕ್ಷಥಗಥ

ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಸಣ ಹತಮಹಖ ತುದಥ. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಎಯಡನಥೇ ಶಾದಿಂದ ಔಡಿಮೆ ಔಂತಿನ ಯ ದಲ್ಲಾ ಯಔುದ
ಖ ಾಕಥ ೇರ್ಸ, ಎಲ್ಲಸಎಲ್, ಯಔುದಥ ತುಡ ಇತಹಮದಿ ಅಂವಖಳ ಉತುಭ ನಿಮಂತಯಣಕಹುಗಿ ರ್ಪಯೇತಹ್ಸ ಇಯ ತುದಥ.
ಭತಥ ುಂದಥಡಥ, ಔಳಥ ನಿಮಂತಯಣಕಥು ಅಧಿಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಧಿಷರ್ಹಖ ುದ .
2. ಭಧಕಮೆೀಸ ಯಕ್ರಿಖಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೀಡಲಕ ಉತ್ನುದ ವಿನಹಯಷ
ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ 26 ಭತ ು 65 ಶಾಖಳ ನಡ ವಿನ ಮಕ್ಟುಖಳು ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡ
ನವಿೇಔರಿಷಫಸ ದ . ಟ ಿ ಮೊತು ಯ . 50,000 ಹಿಡಿದ
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ಯ

70 ಶಾಖಳಯಥಗಥ

.5,00,000 ಇಯ ತುದಥ. ಯ ಮ್ ಫಹಡಿಗಥ ಮತಿ

ಅನಾಮವಹಖ ತುದಥ. ಈ ಉತನನ ಭಧ ಮೆೇಸದ ಆಷತಥಯ ದಹಕರ್ಹತಿ ಷಭಸ್ಥಮಖಳ್ಹದ ಯಥಟಿನಥ ೇತಿ (ಔಣ )ಣ ,
ಭ ತಯಪಿಂಡ ಭಧ ಮೆೇಸ ಕಹಲ್ಲನ, ಭ ತಯಪಿಂಡ ಔಸಿ ಹಹಖ

ದಹನಿಮ ವಥಚಚನ ನ ಸ್ಥೇರಿಸಿಕಥ ಂಡ ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡ 

ಖ ರಿಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 1
ಯಕ್ಷಣಥ ಅಧಿಮ ಭ ಂಚಿನ ಆಷತಥಯ ದಹಕರ್ಹತಿ ವಥಚಚಖಳು ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ಫದರ್ಹಖ ತುವಥ ಆದಯ ,
ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಉರ್ಥಾೇಖಿಷರ್ಹಖ ುದ , ಅತಮಂತ ಸ್ಹಭಹನಮ ಯಕ್ಷಣಥ ________ ಭ ಂಚಿನ ಆಷತಥಯ ದಹಕರ್ಹತಿ ಆಗಿದಥ.
I. ಸದಿನಥೈದ ದಿನಖಳು
II. ಭ ತ ು ದಿನಖಳು
III. ನಲತಥೈದ ದಿನಖಳು
IV. ಅಯತ ು ದಿನಖಳು

R. ಆಯೆ ೀಖಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾನ ರಭಕಕ ದಖಳು
1. ನೆಟಾಟ್ಯ ೂಯೆೈಕೆದಹಯಯಕ
ನೆಟಾಟ್ಯ ೂಯಥೈಕಥದಹಯಯಥಂದಯಥ ವಿಮೆಗಹಯಯ / TPA ಜಥ ತಥ ಟಥೈ ಅಪ್ಟ ಹಥ ಂದಿಯ  ಆಷತಥಯ / ವ ವೃಯಷಹಖೃಸದ /
ದಿನದ ಆಯಥೈಕಥ ಕಥೇಂದಯ, ವಿಮೆದಹಯ ಯಥ ೇಗಿಖಳಿಗಥ ಸಣವಿಲಾದ ಚಿಕ್ಟತಥ್ ದಗಿಷ ುದನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ವಿಮೆಗಹಯಯ

/ TPAಖಳು ಇಂಥ ೂಯಥೈಕಥದಹಯರಿಂದ ಫಥರ್ಥ ಭತ ು ವ ಲುಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ರಿಮಹಯಿತಿಖಳನ ನ

ಷಭಹರ್ಥ ೇಚಿಸಿ ಡಥಮ ತಹುಯಥ ಭತ ು ಅಯ ಸ್ಥೇವಥಮ ಉತುಭ ಭಟಿದ ಬಯಸ್ಥ ಕಥ ಡ ತಹುಯಥ.
2. ಪ್ಪರಪಡ್ಯ ಪ್ರರವ್ೆೈಡರ್ ನೆಟಾಟ್ಯ (PPN)
ಮಹವಹಖ ಈ ಖ ಂು, ಅನ ಬದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಆಮದ ಕಥಲಕಥು ಭಹತಯ ಸಿೇಮತವಹಗಿಯ ತುದಥ
ವಿಮೆಗಹಯಯ

ಆಷತಥಯಖಳಿಗಥ ಅತ ಮತುಭ ದಯದಲ್ಲಾ, ಖ ಣಭಟಿದ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ಬಯಸ್ಥ ಕಥ ಡ  ಆಯೆುಮನ ನ

ಹಥ ಂದಿದಹದಯಥ, ಆಖ ಇದನ ನ ಪಿಯಪಡ್ಾ ನಥಟಾಕ್ಾ ಎಂದ ಔಯಥಮ ತಹುಯಥ.
3. ಸಣಯಹತ ಸೆೀವ್ೆ
ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಹಗಿ ಸ್ಹಲ ಡಥಮ ುದ , ಸ್ಹಲ ಭಹಡ  ಕಹಯಣಖಳಲ್ಲಾ ಂದ ಎಂಫ ದ
ಅನ ಬದಿಂದ ಔಂಡ ಫಂದಿದಥ. ಂದ ಸಣಯಹಿತ ಸ್ಥೇವಥ, ಆಷತಥಯಖಳಿಗಥ ಮಹುದಥೇ ಹತಿ ಇಲಾದಥ ಯಕ್ಷಣಥಮ
ಮತಿಮಯಥಗಥ ಚಿಕ್ಟತಥ್ ಡಥಮಲ ಅನ ು ಭಹಡಿಕಥ ಡ ತುದಥ. ವಿಮೆದಹಯ ಭಹಡಫಥೇಕಹಗಿಯ ುದಥೇನಥಂದಯಥ ನಥಟಾಕ್ಾ
ಹಥ ಂದಿಯ  ಆಷತಥಯಮನ ನ ಷಂಕ್ಟಾಸಿ, ವಿಮೆಮ ುಯಹವಥಮಹಗಿಯ  ತಭಭ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಕಹಡಾನ ನ ಷಲ್ಲಾಷಫಥೇಔ .
ವಿಮೆಗಹಯನ ಸಣಯಹಿತ ಆಯಥ ೇಖಮ ಸ್ಥೇವಥಗಥ ಅಕಹವ ಔಲ್ಲಸಿ, ಸಿಾೇಕಹಯಹಸಾ ಯಭಹಣದ ಮೊತುನ ನ ನಥಟಾಕ್ಾ
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ನಥೇಯವಹಗಿ ೂಯಥೈಕಥದಹರಿಗಥ ಹತಿ ಭಹಡ ತಹುನಥ. ಆದಹಖ ಮ, ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಮಭಖಳಂತಥ ಹತಿಷರ್ಹಖದ
ವಥಚಚಖಳಿಗಥ, ವಿಭಹದಹಯ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮತಿಖಳನ ನ ಮೇರಿ ಮೊತುಕಥು ಹತಿಷ ತಹುನಥ.
4. ತೃತ್ತೀಮ ಆಡಳಿತಗಹಯಯಕ (TPA)
ತೃತಿೇಮ ಆಡಳಿತಗಹಯಯ

ಅಥವಹ TPAನ ರಿಚಮ, ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ ಕ್ಷಥೇತಯದಲ್ಲಾ ಂದ

ಯಭ ಕ

ಅಭಿೃದಿಧಮಹಗಿದಥ. ಯಂಚದಹದಮಂತ ಅನಥೇಔ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಕಥಾೇಭಖಳ ನಿಾಸಣಥಗಹಗಿ, ಷಾತಂತಯ
ಷಂಸ್ಥಥಖಳ ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ ಫಳಸಿಕಥ ಳುಳತುವಥ. ಈ ಷಂಸ್ಥಥಖಳನ ನ TPA ಖಳ್ಥಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಬಹಯತದಲ್ಲಾ, ಇತಯ ವಿಶಮಖಳ ಥೈಕ್ಟ ಳಗಥ ಂಡಿಯ  ಆಯಥ ೇಖಮ ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ ದಗಿಷ  ಷಲ ವಹಗಿ TPA
ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ತಥ ಡಗಿಸಿಕಥ ಂಡಿದಥ:
i. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗಥ ಖ ಯ ತಿನ ಕಹಡಿಾನ ವಿತಯಣಥ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ಅದನ ನ
ಆಷತಥಯಮ ಳಗಥ ಯವಥೇವಕಹುಗಿ ಫಳಷಫಸ ದಹಗಿದಥ
ii. ನಥಟಾಕ್ಾ ಆಷತಥಯಖಳಲ್ಲಾ ಸಣಯಹಿತ ಸ್ಥೇವಥ ದಗಿಷ ುದ
iii. ಕಥಾೇಭಖಳ ಯಕ್ಟಯಯೆ
TPAಖಳು ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ನಥೇಭಔಗಥ ಂಡ ಷಾತಂತಯ ಗಟಔಖಳ್ಹಗಿದ ,ದ ಆಯಥ ೇಖಮ ಕಥಾೇಭಖಳ ಯಕ್ಟಯಯೆ ಭತ ು
ಅಂತಿಭಗಥ ಳಿಷ ತುವಥ. TPAs ಸ್ಥೇವಥ ಆಯಥ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಆಷತಥಯಮ ಯವಥೇವಕಥು ವಿಶ್ಚಶಿ ಖ ಯ ತಿನ ಚಿೇಟಿ
ವಿತಯಣಥಯಿಂದ ಹಿಡಿದ

ಸಣಯಹಿತ ಅಥವಹ ಭಯ ಹತಿ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಎಯಡ

ಕಥಾೇಭಖಳ ರಿಹಹಯ

ದಗಿಷ ತುವಥ.
ಭ ಯನಥಮ ಕ್ಷದ ಆಡಳಿತಗಹಯಯನ ನ 2001 ಯಲ್ಲಾ ರಿಚಯಿಷರ್ಹಯಿತ . ಅಯ ಯವಹನಗಿ ಹಥ ಂದಿದ ,ದ IRDAI
ನಿಮಂತಿಯಷಲಡ ತಹುಯಥ ಭತ ು ಆಯಥ ೇಖಮ ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ ದಗಿಷಲ ಔಡಹಸಮಗಥ ಳಿಷರ್ಹಗಿದಥ. ಂದ TPA ಆಗಿ
ಅಸಾತಥ ಡಥಮಲ ಔನಿಶಠ ಫಂಡವಹಳ ಭತ ು IRDAI ನಿಂದ ಶ್ಚಪಹಯಷ ಡಥದಿಯಫಥೇಔ .
ಆದದರಿಂದ ಆಯಥ ೇಖಮ ಕಥಾೇಭ ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಭ ಲಔ TPA ಖಳಿಗಥ, ವಿಮೆ ಔಂತಿನ ಐದ ಆಯ ಶ್ಥೇಔಡಹ
ಷಂಬಹನಥಗಥ ಹಥ ಯಖ ತಿುಗಥ ಕಥ ಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಆಷತಥಯಖಳು ಅಥವಹ ಆಯಥ ೇಖಮ ಸ್ಥೇವಥ ದಗಿಷ ಯ ಜಥ ತಥ ಭ ಯನಥಮ ಕ್ಷದ ಆಡಳಿತಗಹಯಯ ಂದ MOU ಗಥ
ಷಹಿ ಭಹಡಿ ಭತ ು ನಥಟಾಕ್ಾ ಆಷತಥಯಖಳಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಥ ಳಗಹಖ  ಮಹುದಥೇ ಮಕ್ಟುಗಥ ಸಣವಿಲಾದ ಸ್ಥೇವಥ ನಿೇಡ ಂತಥ
ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳುಳತಹುನಥ. ಅಯ ವಿಮೆಗಹಯಯ (ಯ ) ಭತ ು ವಿಮೆದಹಯಯ (ಯ ) ನಡ ವಿನ ಭಧಮತಿಾಖಳ್ಹಗಿ
ಆಷತಥಯಖಳ ಜಥ ತಥ ಷಸಔರಿಷ ತಹುಯಥ ಭತ ು ಆಯಥ ೇಖಮ ಕಥಾೇಭಖಳನ ನ ಅಂತಿಭಗಥ ಳಿಷ ತಹುಯಥ.
5. ಆಷ್ತೆರ
ಆಷತಥಯಯೆಂದಯಥ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಭತ ು / ಅಥವಹ ಗಹಮಖಳಿಂದ ಫಳಲ ತಿುಯ  ಳಯಥ ೇಗಿ ಆಯಥೈಕಥಗಥ ಭತ ು ಡಥೇ ಕಥೇರ್
ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಹಗಿ ಸ್ಹಥಪಿಷರ್ಹದ ಮಹುದಥೇ ಂದ ಷಂಸ್ಥಥ ಎಂದಥಾ, ಭತ ು ಎರ್ಥಾಲ್ಲಾ ಅನಾಮವಹಖ ುದಥ
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ಅಲ್ಲಾ ಷಥಳಿೇಮ

ಅಧಿಕಹರಿಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ ಆಷತಥಯ ಎಂದ

ದಹಕರ್ಹದ, ಭತ ು ಂದ

ನಥ ೇಂದಹಯಿತ ಭತ ು ಅಸಾ ವಥೈದಮಯ

ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣಥಮಲ್ಲಾಯಫಥೇಔ ಭತ ು ಕಥಳಗಿನ ಎರ್ಹಾ ಔನಿಶಠ ಭಹನದಂಡಖಳನ ನ ಅನ ಷರಿಷಫಥೇಔ :
a) 10,00,000ಕ್ಟುಂತ ಔಡಿಮೆ ಜನಷಂಖಥಮಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ  ಟಿಣಖಳಲ್ಲಾ ಔನಿಶಠ 10 ಳಯಥ ೇಗಿ ಹಹಸಿಗಥಖಳನ ನ

ಹಥ ಂದಿವಥ ಭತ ು ಇತಯ ಎರ್ಹಾ ಷಥಳಖಳಲ್ಲಾ 15 ಳಯಥ ೇಗಿ ಹಹಸಿಗಥಖಳು;
b) ಎರ್ಹಾ ಷಭಮದಲ್ಲಾಮ ಅಸಾತಥ ಡಥದ ವ ವೃಯಷಹ ಸಿಫಫಂದಿಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯಫಥೇಔ ;
c) ಎರ್ಹಾ ಷಭಮದಲ್ಲಾಮ
d) ವಷರಕ್ಟಯಯೆ

ಉಷ ುವಹರಿ ಹಥ ತು ಅಸಾ ವಥೈದಮಯನ ನ (ಖಳು) ಹಥ ಂದಿಯಫಥೇಔ ;

ನಡಥಮ ಲ್ಲಾ ತನನದಥೇ ಆದ ಂದ

ಷಂೂಣಾ ಷ ಷಜಿೆತ ಆಯಥೇಶನ್ ರ್ಥಯೆೇಟರ್

ಹಥ ಂದಿಯಫಥೇಔ ;
e) ಯಥ ೇಗಿಖಳ ದಥೈನಂದಿನ ದಹಕರ್ಥಖಳನ ನ ನಿಾಹಿಷ ುದ ಭತ ು ಇು ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಅಧಿಔೃತ ಸಿಫಫಂದಿಗಥ
ಷ ಲಬವಹಗಿ ದಥ ಯಔ ಂತಥ ಭಹಡ ುದ .

6. ೃತ್ತಿಯ ವ್ೆೈದಯ
ೃತಿುಯ ವಥೈದಮಯ ಬಹಯತದ ಮಹುದಥೇ ಯಹಜಮದ ಮೆಡಿಔಲ್ ಕೌನಿ್ಲ್ ನಿಂದ ಭಹನಮ ನಥ ೇಂದಣಿ ಹಥ ಂದಿದ ಫಫ
ಮಕ್ಟು ಭತ ು ಆ ಭ ಲಔ ತನನ ಅಧಿಕಹಯ ವಹಮಪಿುಯಳಗಥ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ೃತಿು ನಡಥಸಿಕಥ ಂಡ

ಹಥ ೇಖ 

ಅಧಿಕಹಯವಿಯ ತುದಥ; ಭತ ು ಅಯ ಯವಹನಗಿ ಭತ ು ಅಧಿಕಹಯ ವಹಮಪಿುಯಳಗಥ ಕಹಮ೯ ನಿ೯ಹಿಷ ತಿುದಹದಯ.
ಆದಹಖ ಮ, ವಿಭಹ ಔಂಥನಿಖಳು ನಥ ೇಂದಹಯಿತ ವಥೈದಮಯ ಅಥವಹ ಮಹುದಥೇ ನಿಔಟ ಔ ಟ ಂಫದ ಷದಷಮಯ ವಿಮೆ
ಭಹಡದಂತಥ ನಿಫಾಂಧ ಹಥೇಯಲ ಷಾತಂತಯಯಹಗಿಯ ತಹುಯಥ.
7. ಅಸಯತೆ ಹೆ ಂದಿದ ನರ್ಸಯ
ಅಸಾತಥ ಹಥ ಂದಿದ ನರ್ಸಾ ಎಂದಯಥ ಬಹಯತದ ನಸಿಾಂಗ್ ಕೌನಿ್ಲ್ ಅಥವಹ ಬಹಯತದ ಮಹುದಥೇ ಯಹಜಮದ ನಸಿಾಂಗ್
ಕೌನಿ್ಲ್ಲನಂದ ಭಹನಮ ನಥ ೇಂದಣಿ ಹಥ ಂದಿಯ  ಫಫ ಮಕ್ಟು ಎಂದಥಾ.
8. ಷಭಂಜಷವ್ಹದ ಭತಕಿ ಅಖತಯವ್ಹದ ವ್ೆಚಿಖಳು
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮಹವಹಖಲ ಈ ಎಂಫ ನಿಮಭನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿದಿಾಶಿ ಕಹಯಿರ್ಥಮ
ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಹಗಿ ಭತ ು ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಬೌಗಥ ೇಳಿಔ ಯದಥೇವದ ಷಭಂಜಷವಥಂದ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ  ವಥಚಚಖಳಿಗಥ ರಿಹಹಯ
ದಗಿಷ ತುದಥ.
ಂದ ಸ್ಹಭಹನಮವಹದ ವಹಮಖಹಮನವಥಂದಯಥ ರಿಸಿಥತಿ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಥ ಅವಮಔವಹದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವ ಲುಖಳು, ಇದ
ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಹಗಿ ಆ ಯದಥೇವದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಭಹನಮ ವ ಲುಖಳ ಭಟಿ ಮೇಯ ುದಿಲಾ ಭತ ು ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಮಹುದಥೇ ವಿಮೆ
ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯದಿದದಯಥ ವ ಲುಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ುದಿಲಾ.
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IRDAI ಸ್ಥೇವಥಖಳು ಅಥವಹ ಷಯಫಯಹಜ ವ ಲುನ ನ ಷ ಔು ಭಹಹಿತಿ ವ ಲುಖಳ್ಹಗಿ ವಿರಿಷ ತುದಥ, ಇು ನಿದಿಾಶಿ
ದಗಿಷ ರಿಗಹಗಿ ಯಭಹಣಿತ ವ ಲುಖಳ್ಹಗಿವಥ ಭತ ು ಹಥ ೇಲ  ಅಥವಹ ಷಭಹನ ಸ್ಥೇವಥಖಳಿಗಥ ಬ ಯದಥೇವದ
ಚಹಲ್ಲುಮಲ್ಲಾಯ 

ವ ಲುಖಳು,

ಳಗಥ ಂಡಿಯ 

ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ

/

ಗಹಮದ

ಷಾಯ ನ ನ

ಖಣನಥಗಥ

ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳುದ .
ಈ ನಿಮಭ ೂಯಥೈಕಥದಹಯರಿಗಥ ಸಣದ ಫಫಯದ ಬಿಲ ಾಖಳ ವಿಯ ದಧ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ಯಕ್ಷಣಥ ದಗಿಷ ತುದಥ ಭತ ,ು
ಸ್ಹಭಹನಮ ಖಹಯಿರ್ಥಮ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಹಗಿ ವಿಮೆದಹಯ ಉನನತ ಆಷತಥಯಖಳಿಗಥ ಹಥ ೇಖ ುದನ ನ ತಡಥಮ ತುದಥ, ಇಲಾದಿದದಯಥ
ಷಭಂಜಷವಹದ ಔಡಿಮೆ ವಥಚಚದಲ್ಲಾ ಭಹಡಫಸ ದ .
9. ಕೆಾೀಮಿನ ನೆ ೀಟರ್ಸ
ಯತಿ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಔ ಡರ್ಥೇ ಕಥಾೇಮ್ ಫಗಥೆ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ ಭತ ು ದಹಕರ್ಥ ಷಲ್ಲಾಕಥಗಥ ನಿಖದಿತ ಷಭಮದ ಮತಿಖಳನ ನ
ದಗಿಷ ತುದಥ. ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ, ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಎರ್ಥಾಲ್ಲಾ ಸಣವಿಲಾದ ಸ್ೌಲಬಮ ಫಥೇಕಹದಹಖ, ಆಷತಥಯಗಥ
ಮೊದರ್ಥೇ ಷ ಚನಥಮನ ನ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ. ಆದಹಖ ಮ ಕಥಾೇಮನ ಭಯ ಹತಿಮ ಯಔಯಣಖಳಲ್ಲಾ, ಕಥಲವೊಮೆಭ
ವಿಭಹದಹಯ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ಕಥಾೇಮ್ ಫಗಥೆ ಷ ಚಿಷಲ ತರ್ಥಕಥಡಿಸಿಕಥ ಳುಳುದಿಲಾ ಭತ ು ಸಲವಹಯ ದಿನಖಳ / ತಿಂಖಳ
ಅಧಿ ಭ ಗಿದ ನಂತಯ ದಹಕರ್ಥಖಳನ ನ ಷಲ್ಲಾಷ ತಹುನಥ. ಬಿಲ ಖ
ಾ ಳನ ನ ಷಲ್ಲಾಷ ಲ್ಲಾ ಉಂಟಹ ವಿಳಂಫ, ಬಿಲ ಾಖಳ
ಸಣದ ಫಫಯಕಥು ಕಹಯಣವಹಖಫಸ ದ , ವಿಮೆದಹಯ / ಆಷತಥಯ ಇತಹಮದಿಖಳಿಂದ ಂಚನಥಖಳ್ಹಖಫಸ ದ . ಇದ ವಿಭಹ
ಷಂಸ್ಥಥಮ ಕಥಾೇಭ ಖಳಿಗಹಗಿ ಷರಿಮಹದ ನಿಫಂಧನಥಖಳನ ನ ಭಹಡ ಲ್ಲಾ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯ ತುದಥ. ಆದದರಿಂದ ವಿಭಹ
ಔಂನಿಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಕಥಾೇಭ ಖಳನ ನ ತಕ್ಷಣ ಷ ಚಿಷಲ ತಹುಯಿಷ ತುವಥ. ಕಥಾೇಮ್ ದಹಕರ್ಥಖಳ ಷಲ್ಲಾಕಥಗಥ
ಕಹರ್ಹಧಿ ಸ್ಹಧಹಯಣವಹಗಿ ವಿಷಜಾನಥಮಹದ ದಿನಹಂಔದಿಂದ 15 ದಿನಖಳಯಥಗಥ ನಿಖದಿ ಡಿಷರ್ಹಗಿದಥ. ಇದ
ಕಥಾೇಭ ಖಳ ತಾರಿತ ಭತ ು ನಿಕಯವಹದ ಯದಿ ಷಲ್ಲಾಷಲ ಸ್ಹಧಮವಹಖ ತುದಥ, ಭತ ು ಅಖತಮವಿಯ ಲ್ಲಾ ತನಿಖಥ ಕಥೈಗಥ ಳಳಲ
ವಿಮೆಗಹಯಯನ ನ ವಔುಗಥ ಳಿಷ ತುದಥ.
IRDA ನಿಮಭಖಳು, ಕಥಾೇಮನ ಷ ಚನಥ / ಕಹಖದದ ಷಲ್ಲಾಕಥಗಥ ನಿಖದಿತ ಷಭಮ ಮೇರಿದದಯಯ ಂದ ಷಭಥಾನಿೇಮ
ಕಹಯಣವಿಯ ವಹಖ ರಿಖಣಿಷಫಥೇಔ ಎಂದ ಸ್ಹಯ ತುದಥ.
10. ಉಚಿತ ಆಯೆ ೀಖಯ ತಹಷಣೆ
ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಆಯಥ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ, ಕಥಾೇಮ್ ಫಿಯೇ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗಥ ಕಥಲು ರಿೇತಿಮ ರ್ಪಯೇತಹ್ಸ ನಿೇಡಲ
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಅಕಹವ ಲಬಮವಿಯ ತುದಥ. ಅನಥೇಔ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು, ಆಯಥ ೇಖಮ ರಿಶ್ಚೇಲನಥ ವಥಚಚದ ಭಯ ಹತಿ
ದಗಿಷಲ ಕಥ ನಥಮಲ್ಲಾ ಷತತವಹಗಿ ನಹಲ ು, ಕಥಾೇಮ್ ಫಿಯೇ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಧಿಖಳನ ನ ದಗಿಷ ತುವಥ. ಇದ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ಹಿಂದಿನ ಭ ಯ ಶಾಖಳ ಷಯಹಷರಿ 1%ವಿಮೆ ಮೊತುದ ಮತಿ ಹಥ ಂದಿದಥ.
11. ಷಂಚಿತ ಫೆ ೀನರ್ಸ
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ಕಥಾೇಮ್ ಫಿಯೇ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗಥ ಇನಥ ನಂದ ರಿೇತಿಮ ರ್ಪಯೇತಹ್ಸ ನಿೇಡ  ಕಥಾೇಮ್ ಫಿಯೇ ಶಾದ ಯತಿ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ
ಮೊತು ಂದ ಷಂಚಿತ ಫಥ ೇನರ್ಸ ಕಥಾೇಮ್ ದಗಿಷ ುದಹಗಿಯ ತುದಥ. ವಿಭಹ ಭಹಡಿದ ಮೊತು 5% ವಹಷ್ಟ್ಾಔವಹಗಿ
ಂದ ನಿಶ್ಚಚತ ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ ನವಿೇಔಯಣದ ಭ ಲಔ ಹಥಚಹಚಖ ತುದಥ ಭತ ು ಇದ

ಖರಿಶಠ 50% ಸತ ು ಕಥಾೇಮ್ ಫಿಯೇ

ನವಿೇಔಯಣಖಳಗಥ ಅಕಹವವಿದಥ ಎಂದಥಾ.
IRDAI ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳ ಯಕಹಯ, ಟ ಿ ಫಥ ೇನರ್ಸ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಆಧಹರಿತ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗಥ
ಭಹತಯ ದಗಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ಯಯೇಜನ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಖಲಾ (ಪಿಎ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ). ಷಂಚಿತ
ಫಥ ೇನರ್ಸ ಕಹಮಹಾಚಯಣಥಮನ ನ ಹಯಸ್ಥಔಿರ್ಸ ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕರ್ಥಮಲ್ಲಾ ಷಶಿವಹಗಿ ಹಥೇಳಫಥೇಔ . ಇದಲಾದಥ, ಂದ
ಕಥಾೇಭನ ನ ಮಹುದಥೇ ನಿದಿಾಶಿವಹದ ಶಾದಲ್ಲಾ ಭಹಡಿದಹಖ, ಷಂಖಯಹಿಸಿದ ಷಂಚಿತ ಫಥ ೇನರ್ಸ ನ ನ ಭಹತಯ ಷಂಚಿತ
ಅದಥೇ ದಯದಲ್ಲಾ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಫಸ ದಹಗಿದಥ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಫಫ ಮಕ್ಟು ಯ . 5,000 ಪಿಯೇಮಮಂನಂತಥ ಯ . 3 ಲಕ್ಷಖಳ ಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳತಹುನಥ. ಎಯಡನಥೇ
ಶಾದಲ್ಲಾ, ಮೊದಲ ಶಾದ ಕಥಾೇಮ್ ಇಯದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಅಯ ಅದಥೇ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯ .5,000 ಯಂತಥ, ಯ .
3.15 ಲಕ್ಷ (ಹಿಂದಿನ ಶಾಕ್ಟುಂತ 5% ಹಥಚ ಚ) ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ ಡಥಮ ತಹುಯಥ. ಸತ ು ಶಾಖಳಯಥಗಥ ಕಥಾೇಮ್ ಫಿಯೇ
ನವಿೇಔಯಣ ಮೆೇರ್ಥ ಇದ ಯ . 4.5 ಲಕ್ಷ ದಯಥಖ ಹಥ ೇಖಫಸ ದ .
12. ಅಸಿೆಯ / ಫೆ ೀನರ್ಸ
ಕಥಾೇಮ್ ಫಿಯೇ ಆಯೆ ೀಖಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಇರಿಸಿಕೆ ಳುಲಕ ಇಂಸೆಂಟೀವ್ ಇದೆ, ಇದಯ ಅಭಿಭಕಕವ್ಹದಕದನ ನ ಭಹಯಲರ್ಸ ಎಂದಕ
ಔಯೆಮಲ್ಹಖಕತಿದೆ. ಇಲ್ಲಾ, ಂದಕ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾನ ಕಥಾೇಭ ಖಳು ಅತ್ತ ಹೆಚಕಿ ಇದಿಯೆ, ಭಹಯಲರ್ಸ ಅಥವ್ಹ
ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಲ್ೆ ೀಡನ ನ ನವಿೀಔಯಣದಲ್ಲಾ ಷಂಖರಹಷಲ್ಹಖಕುದಕ.
ಆಯೆ ೀಖಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಂದಕ ಸಹಭಹಜಔ ಲ್ಹಬದ ಹಲ್ಲಸಿ ಎಂದಕ ವಿೀಕ್ಷಿಸಿ ಅದಔುನಕಖಕಣವ್ಹಗ, ಇಲ್ಲಾಮಯೆಗೆ
ವ್ೆೈಮಕ್ರಿಔ ಆಯೆ ೀಖಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಮೆೀಲ್ೆ ಭಹಯಲರ್ಸ ವಕಲು ಇಯಕುದಿಲಾ.
ಆದಯೆ, ಖಕಂು ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಂದಬಯದಲ್ಲಾ, ಭಹಯಲಷನ ನ ಕೆಾೀರ್ಮ ಅನಕಹತ ಇರಿಸಿಕೆ ಳುಲಕ ಟಹಿಯೆ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ
ಲ್ೆ ೀಡನ ನ ಷ ಔಿವ್ಹಗ ನಹಯಮಷಭಮತ ಮಿತ್ತಖಳಲ್ಲಾ ವಿಧಿಷಲ್ಹಖಕತಿದೆ. ಭತೆ ಿಂದೆಡೆ, ಂದಕ ವ್ೆೀಳೆ ಅನಕಬ
ಉತಿಭ ರಿಮಹಯ್ದತ್ತ ಆದಯೆ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಆಗ ರಿತಯನೆಮಹದ ಫೆ ೀನಸಿ್ಗೆ ಅಕಹವ ಇದೆ.
13. ನೆ ೀ ಕೆಾೀರ್ಮ ರಿಮಹಯ್ದತ್ತ
ಕಥಲು ಉತನನಖಳು ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಫಥ ೇನರ್ಸ ಫದಲ್ಲಗಥ ಯತಿ ಕಥಾೇಮ್ ಫಿಯೇ ಶಾದಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೆೇರ್ಥ
ರಿಮಹಯಿತಿ ದಗಿಷ ತುವಥ.
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14. ಷಸ-ಹತ್ತ / ಷಸ-ಸಂಚಿಕೆ
ಷಸ-ಹತಿ ಆಯಥ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಯತಿ ಂದ ಬಹಖನ ನ ಭತ ು ಯತಿ ಕಥಾೇಮ್ ಹಥ ಂದಿಯ  ವಿಭಹದಹಯನ
ರಿಔಲನಥಮಹಗಿದಥ. ಇು ಉತನನದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಔಡಹಸಮ ಅಥವಹ ಷಾಮಂಥಯೇರಿತ ಆಗಿಯಫಸ ದ . ಷಸಹತಿ ಅನಖತಮ ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹತಿಮನ ನ ತಪಿಷಲ ವಿಮೆದಹಯಯ ನಡ ವಥ ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಶ್ಚಷುನ ನ ತಯ ತುದಥ.
ಷಸ-ಸಂಚಿಕಥ ಂದ ಹಥಚ ಚರಿ ಎಂಫ ಸಿಥಯ ಮೊತು ಆಗಿಯಫಸ ದ , ಅಥವಹ ಇದ ಂದ ಸಿಾೇಕಹಯಹಸಾ ಕಥಾೇಮ್
ಯಭಹಣದ ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ ಆಗಿಯಫಸ ದ . ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾ ಕಥಲು ಉತನನಖಳು ನಿದಿಾಶಿ ಯಥ ೇಖಖಳ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ
ಉದಹಸಯಣಥ, ಯಭ ಕ ವಷರಚಿಕ್ಟತಥ್ಖಳು, ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಔಂಡ ಫಯ  ವಷರಚಿಕ್ಟತಥ್ಖಳು ಅಥವಹ ಂದ ಮಸಿ್ನ
ಮೆೇಲಟಿ ಮಕ್ಟುಖಳಿಗಹಗಿ ಷಸ-ಹತಿಮ ಶಯತ ುಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿವಥ.
15. ಅಧಿಔ / ಔಳೆಮಫಸಕದಹದ ಮತಿ
ಆಯಥ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಹಥಚ ಚರಿ ಎಂದ

ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ, ವಿಮೆಗಹಯಯ

ಕಥಾೇಭ ಹತಿಷ  ಮೊದಲ ,

ಆಯಂಬದಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯ ನಿಖದಿತ ಸಣದ ಯಭಹಣನ ನ ಹತಿಷಲ ಅಖತಮವಿದಥ, ಉದಹ: ಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾಮ
ವಿನಹಯಿತಿ ಯ . 10,000 ಆದಯಥ, ಯತಿ ವಿಭಹದ ನಶಿ ಕಥಾೇಮನಲ್ಲಾ, ವಿಮೆದಹಯ ಮೊದಲ ಯ .10,000 ಕಥ ಡ ತಹುನಥ.
ಇದಕಥ ುಂದ ನಿದವಾನನ ನ ನಿೇಡಫಥೇಕಥಂದಯಥ, ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಕಥಾೇಮ್ ಯ .80,000 ಇದದಯಥ, ವಿಮೆದಹಯ ಮೊದಲ ಯ .
10,000 ಹಥ ಂದಿಯ ತಹುನಥ ಭತ ು ವಿಮೆಗಹಯ ಯ . 70,000 ಹತಿಷ ತಹುನಥ.
ಆಷತಥಯ ಸಣದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿನಹಯಿತಿ ಔ ಡ ನಿಖದಿತ ದಿನಖಳ ಷಂಖಥಮ / ಖಂಟಥಖಳು ಮಹುದಥೇ
ಯಯೇಜನಖಳನ ನ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಕಥ ಡ  ಮೊದಲ ಅನಾಯಿಷ ತುದಥ.
16. ಯ ರ್ಮ ಫಹಡಿಗೆ ನಿಫಯಂಧಖಳು
ಸಲವಹಯ

ಉತನನಖಳು ತಥಯಥದ ತ ದಿಮ ಖರಿಶಠ ಯಭಹಣದ ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ ಕಥಾೇಮನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ

ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ, ಇಂದ ಸಲವಹಯ ಉತನನಖಳು ಖಾದ ಮೆೇರ್ಥ ನಿಫಾಂಧ ಹಥೇರಿ ವಿಮೆದಹಯ ಆಯೆು ಭಹಡ  ವಿಭಹ
ಮೊತುಕಥು ಲ್ಲಂಕ್ ಭಹಡ ುದಯ ಭ ಲಔ. ಅನ ಬದಂತಥ ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹದ ಎರ್ಹಾ ವಥಚಚಖಳು ಸ್ಥೇರಿ ಕಥ ಠ್ಡಿ
ಫಹಡಿಗಥ, ಹಥಚಿಚನ ಕಥ ಠ್ಡಿ ಫಹಡಿಗಥ ಅನ ಷರಿಸಿ ವಥಚಚಖಳನ ನ ಎರ್ಹಾ ತರ್ಥ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಅನ ಹತ ಹಥಚಿಚನ ವ ಲುಖಳಿಗಥ
ಕಹಯಣವಹಖ ತುದಥ. ಂದ ವಥೇಳ್ಥ, ಂದ ಲಕ್ಷ ವಿಭಹ ಮೊತು ಹಥ ಂದಿಯ  ಮಕ್ಟು ದಿನವೊಂದಕಥು 1,000 ಯ

ಂದ

ಕಥ ಠ್ಡಿ ಅಸಾತಥ ಡಥಮ ತಹುನಥ, ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಮೊತು ದಿನಕಥು ಕಥ ಠ್ಡಿ ಫಹಡಿಗಥ 1% ನಿಫಾಂಧ ಹಥೇರಿದದಯಥ. ಂದ
ವಥೇಳ್ಥ, ಉನನತ ಆಷತಥಯಖಳಲ್ಲಾ ಐಷಹಯಹಮ ಚಿಕ್ಟತಥ್ ಇಚಿೆಷ ುದಹದಯಥ ಇದ ಷಶಿವಹಗಿ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ, ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ
ಔ ಡ ತ ಂಫಹ ಷ ಔು ಪಿಯೇಮಮಂದಿಂದ ವಿಮೆದಹಯಯ ಹಥಚಿಚನ ಮೊತುನ ನ ಕರಿೇದಿ ಭಹಡಫಥೇಔ .
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17. ನವಿೀಔಯಣದ ಶಯತಕಿ
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ನವಿೇಔಯಣ ಮೆೇರ್ಥ IRDA ನಿಮಭಖಳ ಔಡಹಸಮ ಆಯಥ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ
ಜಿೇವಿತಹಧಿಮ ಕಚಿತ ನವಿೇಔಯಣ ಭಹಡ ತುದಥ. ಂದ ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಂಚನಥ ಭ ಲಔ ಅಥವಹ ಷ ಳುಳ
ಅಥವಹ ವಿಮೆದಹಯನಿಂದ (ಅಥವಹ ತನನ ಯವಹಗಿ) ತಗಿೆಷ ವಿಕಥ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ನವಿೇಔಯಣ ಅಲಾಖಳ್ಥಮಫಸ ದ
ವಿಮೆ ಡಥಮಲ ಅಥವಹ ನಂತಯದಲ್ಲಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಎಯಡ .
18. ಯದಕಿಗೆ ಳಿಷಕವಿಕೆ ಶಯತಕಿ
ಯದ ದ ಷ ತಯದ ನಿಮಭಹಳಿ ಷಸ ನಿಮಂತಿಯತ ನಿಫಂಧನಥಖಳು ಯಭಹಣಿೇಔರಿಸಿದ ಭತ ು ವಿಭಹ ಔಂನಿಯಿಂದ
ಮಹುದಥೇ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ತು ನಿಯ ಣಥ, ಂಚನಥ, ಷ ುಸಿತಿ
ಥ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷದಿಯ ುದ ಅಥವಹ ವಿಮೆದಹಯನಿಂದ
ಅಷಸಕಹಯ ಉಂಟಹದಹಖ ಭಹತಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಯದ ದ ಭಹಡಫಸ ದ .
ಫಯಣಿಗಥಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆದಹಯನಿಗಥ ನಥ ೇಂದಹಯಿತ ಎ / ಡಿ ಯಿಂದ ಗಥ ತಿುಯ  ಅನ ಕಥ ನಥಮ ವಿಳ್ಹಷ ಔನಿಶಠ
ಸದಿನಥೈದ ದಿನಖಳ ನಥ ೇಟಿೇರ್ಸ ನಿೇಡ  ಅಖತಮವಿದಥ. ಹಲ್ಲಸಿ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಯದ ದಗಥ ಂಡಲ್ಲಾ, ಔಂನಿಮ ಹಲ್ಲಸಿ
ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಹಿಂದಿನ ಪಿಯೇಮಮಮ್ ಭ ಗಿಮದ ಅಧಿಗಥ ಅನ ಖ ಣವಹಗಿ ಹಿಂತಿಯ ಗಿಷಫಥೇಔ ಶಯತಿುನ ಮೆೇರ್ಥ ಮಹುದಥೇ
ಕಥಾೇಮ್ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅನಾಮ ಹತಿ ಭಹಡರ್ಹಗಿದಥ.
ವಿಮೆದಹಯನಿಂದ ಯದ ದಗಥ ಂಡ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಪಿಯೇಮಮಂ ಭಯ ಹತಿ ಔಡಿಮೆ ಅಧಿಮ ವಿಮೆದಹಯ ರ್ಪಯೇಯಹಟಹಗಿಂತ ಔಡಿಮೆ ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ ಪಿಯೇಮಮಮ್ ಭಯ ಹತಿ ಡಥಮ ತಹುಯಥ ಎಂದಥಾ. ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಕಥಾೇಭ
ಭಹಡಿದಯಥ ಮಹುದಥೇ ಭಯ ಹತಿ ಭಹಡ  ಹಹಗಿಲಾ.
19. ಅಧಿಮ ಉಚಿತ ನೆ ೀಟ
ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಗಹಯಸಔ ಹಥ ಷ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಕರಿೇದಿಸಿ, ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕರ್ಥ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದದಯಥ ಭತ ು ನಂತಯ ಅದಯಲ್ಲಾನ
ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು ಶಯತ ಖ
ು ಳು ಆತನ ಫಮಸಿಯದಿದದಯಥ, ಅನ ಆಯೆುಖಳು ಮಹುು?
IRDAI ಅದಯ ನಿಫಂಧನಥಖಳಲ್ಲಾ ಗಹಯಸಔ ಸ್ಥನೇಹಿ ಅಕಹವ ನಿಮಾಸಿದಥ ಭತ ು ಈ ಷಭಸ್ಥಮಮ ಕಹಳಜಿ
ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳತುದಥ. ಗಹಯಸಔ ಇದನಕು ಹಿಂದಿಯ ಗಿ ಕಥಳಗಿನ ಶಯತ ುಖಳಿಖನ ಖ ಣವಹಗಿ ಭಯ ಹತಿ ಡಥಮಫಸ ದ :
1. ಇದ ಔನಿಶಠ ಂದ ಶಾ ಅಧಿಮ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಭತ ು ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗಥ
ಭಹತಯ ಅನಾಯಿಷ ತುದಥ.
2. ಗಹಯಸಔ ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕರ್ಥ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ 15 ದಿನಖಳ ಳಗಥ ಈ ಸಕ್ಟುನ ಫಳಕಥ ಭಹಡಫಥೇಔ
3. ವಿಮೆಗಹಯಯ ಇದನ ನ ಫಯಣಿಗಥ ಭ ಖಹಂತಯ ತಿಳಿಷಫಥೇಔ
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4. ಹಲ್ಲಸಿ ಮೆೇರ್ಥ ಮಹುದಥ ಕಥಾೇಮ್ ಭಹಡದಿದಹದಖ ಭತ ು ಷರಿಡಿಸಿದಹಖ ಭಹತಯ ಪಿಯೇಮಮಂ ಭಯ ಹತಿ
ಲಬಮವಹಖ ತುದಥ
a) ಔರ್ ಮೆೇರ್ಥ ಅಧಿಮ ಅನ ಹತಔುನ ಖ ಣವಹಗಿ ರಿರ್ಸು ಪಿಯೇಮಮಂ
b) ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಥ ಮೆೇರ್ಥ ವಿಮೆಗಹಯನಿಂದ ಉಂಟಹದ ಕಚ ಾಖಳ ಭತ ು
c) ಸ್ಹಿಂಪ್ಟ ಡ ಮಟಿ ವ ಲುಖಳು
20. ನವಿೀಔಯಣಕಹುಗ ಹೆಚಿಿನ ಕಹಲ್ಹಕಹವ
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ ಖಭನಹಸಾ ಲಕ್ಷಣವಥಂದಯಥ ವಿಮೆಮ ನಿಯಂತಯತಥಮನ ನ ಕಹಮ ದಕಥ ಳುಳುದ .
ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾನ ಯಯೇಜನನ ನ, ವಿಯಹಭವಿಲಾದಥ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ನವಿೇಔರಿಷಲಟಹಿಖ ಭಹತಯ
ಉಳಿಸಿಕಥ ಳಳಫಸ ದ , ಷಕಹಲದಲ್ಲಾ ನವಿೇಔಯಣ ಹಯಭ ಕಮತಥಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತುದಥ.
IRDAI ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳ ಯಕಹಯ, ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಆಯಥ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ನವಿೇಔಯಣಕಹುಗಿ 30 ದಿನಖಳ ಗಥಯೇರ್ಸ ಅಧಿಮ
ಅಕಹವ ಇದಥ.
ಂದ

ವಥೇಳ್ಥ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಭ ಂಚಿನ ವಿಮೆಮ

ಅಂತಮವಹಖ  30 ದಿನಖಳ ಳಗಥ ನವಿೇಔರಿಸಿದಹಖ,

ನಿಯಂತಯತಥಮ ಯಯೇಜನಖಳನ ನ ಕಹಮ ದಕಥ ಂಡ ಹಥ ೇಖರ್ಹಖ ತುದಥ. ವಿಯಹಭದ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಮಹುದಥೇ ಕಥಾೇಭೆಳು
ಇದದಲ್ಲ,ಾ ಅುಖಳನ ನ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ುದಿಲಾ.
ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಉತನನಖಳನ ನ ಅಲಂಬಿಸಿ, ನವಿೇಔಯಣಕಹುಗಿ ಭ ಂದಥ ಗಥಯೇರ್ಸ ಅಧಿ ನಿೇಡ  ಫಗಥೆ
ರಿಖಣಿಷಫಸ ದ .
ಮೆೇಲ್ಲನ ಫಸ ತಥೇಔ ಯಭ ಕ ಶಯತ ುಖಳು, ವಹಮಖಹಮನಖಳು, ಹಥ ಯತ ಖಳನ ನ ಐಆರ್ ಡಿಎ ಹಥ ಯಡಿಸಿದ ಆಯಥ ೇಖಮ
ನಿಮಭಖಳು

ಭತ ು

ಆಯಥ ೇಖಮ

ವಿಮೆಮ

ಖ ಣಭಟಿಔುನ ಸ್ಹಯವಹಗಿ

ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳ

ಖ ಣಭಟಿನ ನ

ಹಥಚಿಚಷರ್ಹಗಿದಥ. ಅದಥೇ ರಿೇತಿ ಕಹಲಕಹಲಕಥು, ವಿದಹಮರ್ಥಾಖಳು ತಭಭನ ನ ಐಆರ್ ಡಿಎ ಹಥ ಯಡಿಸಿದ ಭಹಖಾದಶ್ಚಾ
ಷ ತಯಖಳು ಭತ ು ಷ ತಥ ುೇರ್ಥಖಳನ ನ ರಿಶುರಿಷ ಂತಥ ಷ ಚಿಷರ್ಹಗಿದಥ.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 2
ಐಆರ್ ಡಿಎ ನಿಮಭಖಳ ಯಕಹಯ, ಯತಥಮೇಔ ಆಯಥ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ನವಿೇಔಯಣಕಹುಗಿ ________ ಗಥಯೇರ್ಸ ಅಧಿಮ
ಅಕಹವ ಇದಥ.
I. ಸದಿನಥೈದ ದಿನಖಳು
II. ಭ ತ ು ದಿನಖಳು
III. ನಲತಥೈದ ದಿನಖಳು
IV. ಅಯತ ು ದಿನಖಳು
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ಸಹಯಹಂವ
a) ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹಖ  ಅನಹಯಥ ೇಖಮ/ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಭತ ು ಸಠಹತ್ ಅಘಾತದ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಮೆದಹಯಯರಿಗಥ ಸಣಕಹಸಿನ ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡ ತುದಥ.
b) ಆಯಥ ೇಖಮ

ವಿಭಹ

ಉತನನಖಳನ ನ

ವಹಮಪಿುಯಳಗಥ

ಫಯ 

ಜನಯ

ಷಂಖಥಮಮ

ಆಧಹಯದ

ಮೆೇರ್ಥ

ಗಿೇಾಔರಿಷಫಸ ದ : ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಹಲ್ಲಸಿ, ಪಹಮಮಲ್ಲ ಫಾೇಟರ್ ಹಲ್ಲಸಿ, ಖ ಂು ಹಲ್ಲಸಿ.
c) ಅನಹಯಥ ೇಖಮ / ಅಘಾತದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚದ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಥವಹ ಮೆಡಿಕಥಾೇಮ್, ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ
ವಥಚಚನ ನ ತ ಂಬಿಕಥ ಡ ತುದಥ.
d) ಆಷತಥಯಗಥ ಸ್ಥೇರಿಸಿದ ಮೊದಲ್ಲನ ಅಂದಯಥ ವಿರಿಷರ್ಹದ ಅಧಿಮಲ್ಲಾನ (ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ 30 ದಿನಖಳು) ೂಾ
ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳನ ನ ಷ ಔು ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳ್ಥಂದ ಬಹವಿಸಿ ಕಥಾೇಮನ ಬಹಖವಹಗಿ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ುದ .
e) ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕಲ್ಲಷ  ನಂತಯ ದಿನಖಳಲ್ಲಾ (ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ 60 ದಿನಖಳು) ವಿರಿಷರ್ಹದ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ
ಉಂಟಹದ ಷ ಔು ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳನ ನ ಕಥಾೇಮನ ಬಹಖವಹಗಿ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ುದ .
f) ಂದ ಪಹಮಮಲ್ಲ ಫಾೇಟರ್ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ, ಷಂಗಹತಿ, ಅಲಂಬಿತ ಭಔುಳು, ಅಲಂಬಿತ ರ್ಪೇಶಔಯನ ನ
ಳಗಥ ಂಡ ಔ ಟ ಂಫಕಥು ಭತ ು ಷಂೂಣಾ ಔ ಟ ಂಫನಥನೇ ಂದಥೇ ಮೊತು ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ, ಅದ ವಿಮೆದಹಯನ
ಷಂೂಣಾ ಔ ಟ ಂಫಕಥು ಅನಾಾವಹಖ ತುದಥ.
g) ಆಷತಥಯಮ ಯತಿದಿನದ ನಖದ ಹಲ್ಲಸಿ ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹದ ಯತಿ ದಿನ ವಿಭಹದಹಯನಿಗಥ ಂದ ನಿಖದಿತ
ಮೊತು ದಗಿಷ ತುದಥ.
h) ಖಂಭಿೇಯ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿ ಯಯೇಜನಕಹರಿ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದ ದ ಯಥ ೇಖನಿಣಾಮದಲ್ಲಾ ತಥುಮಹದ ಕಥಲು
ವಿಶಭ ರಿಸಿಥತಿಮ ಕಹಯಿರ್ಥಖಳಿಗಥ ಮೆೇರ್ಥ ಬಹರಿೇ ಮೊತುದ ದಥ ಯಔ  ಅಕಹವವಿದಥ.
i) ಔಳ್ಥಮಫಸ ದಹದ ಅಥವಹ ಟಹಪ್ಟ ಅಪ್ಟ ಔರ್ ಖಳು ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಆಯೆು ಯಭಹಣದ ಮೆೇರ್ಥ (ಮತಿ ಅಥವಹ
ಔಳ್ಥಮಫಸ ದಹದ) ವಿಮೆದಹಯಯ ಹಥಚಿಚನ ಮೊತುಕಥು ಔರ್ ದಗಿಷ ತುವಥ.
j) ನಿಖದಿತ ಯಯೇಜನಖಳ ಔರ್ ವಿಮೆದಹಯರಿಗಥ ಷ ಔು ಯಕ್ಷಣಥ ನಿಡ ತುದಥ ಭತ ು ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ರಿಣಹಭಕಹರಿ
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೇಲ ಫಥರ್ಥ ನಿಖದಿಗಥ ಷಹಹಮವಹಖ ತುದಥ.
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k) ಂದ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ (ಪಿಎ) ಔರ್ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಅಘಾತಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಉಂಟಹದ ಸ್ಹು ಭತ ು
ಅಂಖವಿಔಲತಥಗಥ ಯಯೇಜನಖಳ ಯ ದಲ್ಲಾ ರಿಹಹಯ ದಗಿಷ ತುದಥ.
l) ಹಥ ಯಯಥ ೇಗಿಮ ಔರ್ ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕಲ್ಲಷ  ಅಖತಮವಿಲಾದ ದಂತ ಚಿಕ್ಟತಥ್, ದೃಷ್ಟ್ಿ ಆಯಥೈಕಥ ವಥಚಚಖಳು,
ನಿಮಮತ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಥಖಳು ಭತ ು ಟಥಷ ಿಖಳು ಇತಹಮದಿಖಳ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳನ ನ ಬರಿಷ ತುದಥ.
m) ಖ ಂು ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಂದ ಖ ಂಪಿನ ಭಹಲ್ಲೇಔ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡಿಯ ತಹುನಥ, ಅದ ಂದ ಷಂಗಟನಥ, ಫಹಮಂಕ್
ಕಥಯಡಿಟ್ ಕಹಡ್ಾ ವಿಬಹಖ ಆಗಿಯಫಸ ದ , ಅಲ್ಲಾ ಂದಥೇ ಹಲ್ಲಸಿ ಷಂೂಣಾ ಖ ಂಪಿನ ಮಕ್ಟುಖಳ ಔರ್
ಭಹಡ ತುದಥ.
n) ಕಹರ್ಪಾಯಥೇಟ್ ಫಾೇಟರ್ ಅಥವಹ ಫಪರ್ ಔರ್ ಯಭಹಣ ವಿಮೆದಹಯಯ ಔ ಟ ಂಫದ ಮೊತು ಮೆೇರ್ಥ ಹಥಚಹಚದ
ವಥಚಚಖಳನ ನ ೂಯಥೈಷಲ ಷಹಹಮ ಭಹಡ ತುದಥ.
o) ಸ್ಹಖಯಥ ೇತುಯ ಮೆಡಿಕಥಾೇಮ್ / ಯಮಹಣದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಮಕ್ಟುಯೇ೯ ವಿದಥೇವದಲ್ಲಾ ತಂಗಿದಹದಖ ಅಘಾತ,
ಗಹಮ ಭತ ು ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಉಂಟಹದಹಖ ಅಹಮದ ವಿಯ ದಧ ಔರ್ ದಗಿಷ ತುದಥ.
p) ಕಹರ್ಪಾಯಥೇಟ್ ಫಿಯಕಥಾಂಟ್ ಟಹಯವಥಲರ್ಸಾ ಯೇಜನಥ

ಂದ

ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಯೇಜನಥಮಹಗಿದ ದ

ಯವಹಸಿಖಯ

ಕಹರ್ಪಾಯಥೇಟ್ ಆಗಹಗಥೆ ಬಹಯತದ ಹಥ ಯಗಥ ಯಮಹಣ ಭಹಡ  ತನನ ಕಹಮಾನಿವಹಾಸಔರಿಗಥ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳತುದಥ.
q) ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಫಳಷ  ಅನಥೇಔ ದಖಳು ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ ವಿಮೆದಹಯಯ ಗಹಗಿ ಗಥ ಂದಲ ತಪಿಷಲ ಐಆರ್ ಡಿಎ
ನಿಮಂತಯಣದಿಂದ ಖ ಣಭಟಿ ಹಥಚಿಚಷರ್ಹಗಿದಥ.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಮ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದಥ.
ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹಖ  ಮೊದಲ್ಲನ ವಥಚಚದ ಅಧಿಮ ಔರ್ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಫದರ್ಹಖಫಸ ದ
ಭತ ು ಅದನ ನ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ವಹಮಖಹಮನಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಆದಯ , ಸ್ಹಭಹನಮ ಔರ್ ಭ ತ ು ದಿನಖಳಯಥಗಥ ಆಗಿದಥ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I ಆಗಿದಥ.
IRDA ನಿಮಭಖಳ ಯಕಹಯ, ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಆಯಥ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ನವಿೇಔಯಣಕಹುಗಿ 30 ದಿನಖಳ ಗಥಯೇರ್ಸ ಅಧಿಮ

ಅಕಹವ ಇದಥ.
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ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷಣಹ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ಈ ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ಹಥೇಳಿಕಥಮ ಂದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚದ ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಷರಿಮಹಗಿದಥ ?
I. ಕಥೇಲ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚನ ನ ಔರ್ ಭಹಡ ುದ
II. ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹದ ಹಹಖ ೂಾ ಭತ ು ನಂತಯದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚನ ನ ಔರ್ ಭಹಡ ುದ
III. ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹದ ಹಹಖ

ೂಾ ಭತ ು ನಂತಯದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚದ ಔರ್ ಭಹಡ ುದ ಭತ ು

ವಿಮೆದಹಯ ಸ್ಹವಿಗಿೇಡಹದಹಖ ಟ ಿ ಮೊತುನ ನ ಔ ಟ ಂಫದ ಷದಷಮರಿಗಥ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ
IV. ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚನ ನ ಮೊದಲನಥ ಶಾದಿಂದ ಔರ್ ಭಹಡರ್ಹಖ ುದ ಹಹಖ

ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಮೊದಲನಥ

ಶಾ ಕಥಾೇಮ್ ಉಚಿತವಹಗಿದದಯಥ ೂಾ ಭತ ು ನಂತಯದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚನ ನ ಎಯಡನಥೇ ಶಾದಿಂದ ಔರ್
ಭಹಡರ್ಹಖ ುದ .
ರಶೆು 2
ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ಹಥೇಳಿಕಥ ಷರಿಮಹಗಿದಥ ಖ ಯ ತಿಸಿ?
I. ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ ಫಗಥೆ ನಿಗಹಹಿಷ ತುದಥ
II. ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಭಯಣದ ಫಗಥೆ ನಿಗಹಹಿಷ ತುದಥ
III. ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಹಹಖ ಭಯಣ ಎಯಡಯ ಫಗಥೆ ನಿಗಹಹಿಷ ತುದಥ
IV. ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಅಥವಹ ಭಯಣದ ಫಗಥೆ ನಿಗಹಹಿಷ ತುದಥ
ರಶೆು 3
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಸಣಯಹಿತ ಸ್ಥೇವಥಗಥ ದಗಿಸಿದ ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ಹಥೇಳಿಕಥ ಷರಿಮಹಗಿದಥ?
I. ಎರ್ಥಕಹರನಿಕ್ ಹತಿ ರ್ಪಯೇತಹ್ಹಿಷಲ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಿಂದ ಹಯಯಂಬವಹದ ಂದ ರಿಷಯ ಸ್ಥನೇಹಿ ಗಥ ೇ
ಗಿಯೇನ್ ನ ಮೊದಲ ಹಥಜಥೆಯಿಂದ ಫೌತಿಔ ನಖದ ನಥ ೇಟ ಖಳ ಚರ್ಹಣಥಮಲ್ಲಾಯ  ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಿ ಭತ ು
ಭಯಖಳನ ನ ಉಳಿಷಫಸ ದ .
II. ವಿಮೆದಹಯನಿಗಥ ಉಚಿತವಹದ ಸ್ಥೇವಥಮನ ನ ದಗಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ವಿಶ್ಥೇಶ ಯೇಜನಥಮಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹ
ಔಂಥನಿಗಥ ಷಕಹಾಯದಿಂದ ನಖದ ಹತಿ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ
III. ವಿಮೆದಹಯಯ ಭಹಡಿದ ಹತಿಮನ ನ ಇಂಟನಥಾಟ್ ಫಹಮಂಕ್ಟಂಗ್ ಅಥವಹ ಕಹಡ ಾಖಳ ಭ ಲಔ ಭಹತಯ
ಭಹಡಫಥೇಔ ಏಕಥಂದಯಥ ನಖದ ಹತಿಮನ ನ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥ ಪಿಕಥ ಳುಳುದಿಲಾ
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IV. ವಿಮೆದಹಯಯ ನಖದ ಹತಿ ಭಹಡ ುದಿಲಾ ಭತ ು ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಆಷತಥಯಗಥ ನಥೇಯವಹಗಿ ಬಿಲ್ ಹತಿ
ಭಹಡ ತುದಥ
ರಶೆು 4
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಆಷತಥಯಖಳಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಪಿಪಿಎನ್ ನ ಷರಿಮಹದ ೂಣಾ ಯ  ಖ ಯ ತಿಸಿ.
I. ಬಿಾಕ್ ಪಿಯಪಡ್ಾ ನಥಟಾಕ್ಾ
II. ಪಿಯಪಡ್ಾ ರ್ಪಯವಥೈಡರ್ ನಥಟಾಕ್ಾ
III. ಬಿಾಕ್ ಥೈವಥೇಟ್ ನಥಟಾಕ್ಾ
IV. ರ್ಪಯವಥೈಡರ್ ಪಿಯಪಯಥಂಶ್ಚಮಲ್ ನಥಟಾಕ್ಾ
ರಶೆು 5
ಕಥಳಗಿನ ತಹದ ಹಥೇಳಿಕಥಮನ ನ ಖ ಯ ತಿಸಿ?
I. ಫಫ ಭಹಲ್ಲೇಔ ತನನ ನೌಔಯರಿಗಹಗಿ ಖ ಂು ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ
II. ಂದ ಫಹಮಂಕ್ ತನನ ಗಹಯಸಔರಿಗಹಗಿ ಖ ಂು ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ
III. ಫಫ ಅಂಖಡಿ ಭಹಲ್ಲಔ ತನನ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಖ ಂು ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ
IV. ತನನ ನೌಔಯದಹಯರಿಗಥ ಭಹಲ್ಲೇಔ ತಥಗಥದ

ಖ ಂು ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ನೌಔಯಯ ಔ ಟ ಂಫ ಷದಷಮರಿಖ

ವಿಷುರಿಷರ್ಹಖ ುದ

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಮ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದಥ.
ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚದ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹದ ಹಹಖ

ೂಾ ಭತ ು ನಂತಯದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚನ ನ

ಔರ್ ಭಹಡ ುದ
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I ಆಗಿದಥ.
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ ಫಗಥೆ ನಿಗಹಹಿಷ ತುದಥ (ಯಥ ೇಖದ ಸ್ಥ ೇಂಕ್ಟನ ಯಭಹಣ).
ಉತಿಯ 3
449

ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV ಆಗಿದಥ.
ವಿಮೆದಹಯಯ ನಖದ ಹತಿ ಭಹಡ ುದಿಲಾ ಭತ ು ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಆಷತಥಯಗಥ ನಥೇಯವಹಗಿ ಬಿಲ್ ಹತಿ
ಭಹಡ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದಥ.
ಪಿಪಿಎನ್ ಪಿಯಪಡ್ಾ ರ್ಪಯವಥೈಡರ್ ನಥಟಾಕ್ಾ ನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದಥ.
I, II ಭತ ು IV ಹಥೇಳಿಕಥಖಳು ಷರಿಮಹಗಿವಥ. III ನಥೇ ಹಥೇಳಿಕಥ ತಹಗಿದಥ ಂದ ಅಂಖಡಿ ಭಹಲ್ಲಔ ತನನ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ

ಖ ಂು ವಿಮೆ ಡಥಮಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
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ಅಧಹಯಮ 20
ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಭಹ ಕರಿೀದಿಮ ಳ್ಂದ
ಅಧಹಯಮ ರಿಚಮ
ಈ ಅಧಹಮಮು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಕರಿೇದಿಮ ಳಂದದ ಫಗಥೆ ವಿಯಣಹತಭಔ ಅರಿು ಭ ಡಿಷ  ಖ ರಿ
ಹಥ ಂದಿದಥ. ವಿಭಹ ಕರಿೇದಿಮ ಳಂದ ವಿಮೆಮ ಮಹುದಥೇ ಂದ ರಿೇತಿಮ ಯಭ ಕ ಅಂವವಹಗಿದಥ ಭತ ು
ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ವಿತಯಣಥಮಲ್ಲಾ ಯಭ ಕ ಹತಯನ ನ ಹಿಷ ತುದಥ. ಈ ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ, ನಿಭಗಥ ಭ ಲ ತತಾ,
ಸ್ಹಧನಖಳು, ವಿಧಹನಖಳು ಭತ ು ಕರಿೇದಿ ಳಂದ ಯಕ್ಟಯಯೆ ಔ ರಿತ ತಿಳುಳಿಕಥ ಭ ಡ ತುದಥ.

ಔಲ್ಲಕಹ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು

A.

ಕರಿೇದಿ ಳಂದ ಎಂದಯಥೇನ ?

B. ಳಂದ - ಭ ಲ ರಿಔಲನಥಖಳು
C. ಪಥೈಲ್ ಭತ ು ಫಳಷ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳು

D. IRDAI ನ ಇತಯ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ನಿಫಂಧನಥಖಳು
E.

ಕರಿೇದಿ ಳಂದಕಥು ಫಥೇಕಹಖ  ಭ ಲತತಾಖಳು ಭತ ು ಸ್ಹಧನಖಳು

F.

ಕರಿೇದಿ ಳಂದದ ಯಕ್ಟಯಯೆ

G.

ಖ ಂು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ

H.

ಸ್ಹಖಯಥ ೇತುಯ ಯಮಹಣ ವಿಮೆಮ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿ

I.

ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ವಿಭಹ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿ

ಈ ಅಧಹಮಮನ ನ ಒದಿದ ನಂತಯ, ನಿಭಗಥ ಈ ಕಥಳಗಿನುಖಳು ಸ್ಹಧಮವಹಖಫಥೇಔ :
a) ಕರಿೇದಿ ಳಂದ ಎಂದಯಥೇನ ವಿರಿಷಫಥೇಔ
b) ಕರಿೇದಿ ಳಂದದ ಭ ಲ ಅಂವಖಳನ ನ ವಿರಿಷಫಥೇಔ
c) ಕರಿೇದಿ ಂದದಹಯರಿಂದ ತತಾಖಳು ಭತ ು ವಿವಿಧ ಸ್ಹಧನಖಳನ ನ ವಿರಿಷಫಥೇಔ
d) ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಆಯಥ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ೂಣಾ ಯಕ್ಟಯಯೆಮನ ನ ಯವಂಸಿಷ ುದ
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e) ಖ ಂು ಆಯಥ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಳಂದ ಭಹಡ ುದಯ ಫಗಥೆ ಚಚಿಾಷ ುದ

ಈ ಷನಿುವ್ೆೀವದಲ್ಲಾ ನೆ ೀಡಿ
ಭನಿೇಶ್ ಸ್ಹಪಥಿಾೇರ್ ಇಂಜಿನಿಮರ್ ಆಗಿ ಕಥಲಷ ಭಹಡ ತಿುದದ 48 ಶಾ ಮಸಿ್ನಯ , ತಭಗಹಗಿ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ
ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ

ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಲ

ನಿಧಾರಿಸಿದಹದಯಥ.

ಅಯ

ಂದ

ವಿಭಹ

ಔಂನಿಗಥ,

ಹಥ ೇದಯ ,

ಅಲ್ಲಾ

ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ನಿೇಡಿದಯ , ಅದಯಲ್ಲಾ ಅಯ ತನನ ಬೌತಿಔ ಮೆೈಔಟ ಿ ಭತ ು ಆಯಥ ೇಖಮ, ಭಹನಸಿಔ ಆಯಥ ೇಖಮ,
ಮೊದರ್ಥೇ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಅಯ ಔ ಟ ಂಫದ ಆಯಥ ೇಖಮ ಇತಿಹಹಷ, ಅಯ

ಯ ಢಿಸಿಕಥ ಂಡ

ಅಬಹಮಷಖಳ ಫಗಥೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಅನಥೇಔ ಯಶ್ಥನಖಳನ ನ ಉತುರಿಷ  ಅಖತಮ ಇಯ ದ .
ಅಯ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಷಂದಹಮದ ಮೆೇರ್ಥ, ಅಯ ಖ ಯ ತನ ನ ಭತ ು ಮಸಿ್ನ ುಯಹವಥ, ವಿಳ್ಹಷ ುಯಹವಥ
ಭತ ು ಹಿಂದಿನ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ದಹಕರ್ಥಖಳು ಇಂತಸ ಅನಥೇಔ ದಹಕರ್ಥಖಳನ ನ ಷಲ್ಲಾಷ  ಅಖತಮವಿದಥ. ನಂತಯ ಅಯ
ಆಯಥ ೇಖಮ ರಿಶ್ಚೇಲನಥ ಭತ ು ಕಥಲು ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಥಗಥ ಳಗಹಖಲ

ತಿಳಿಸಿದಯ

ಆ ನಿಟಿಿನಲ್ಲಾ ಅನ

ನಿಯಹಶ್ಥಗಥ ಂಡನ .
ಷಾತುಃ ಆಯಥ ೇಖಮಔಯ ಮಕ್ಟುಮಹಗಿ ರಿಖಣಿಸಿ ಭತ ು ಉತುಭ ಆದಹಮ ಭಟಿ ಹಥ ಂದಿಯ  ಭನಿೇಶ್ ತನನ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಇಂತಸ ಷ ದಿೇಗಾವಹದ ಯಕ್ಟಯಯೆ ವಿಮೆ ಔಂನಿಮ ಅನ ಷರಿಷ ದ ಚಕ್ಟತಗಥ ಳಿಷ ತುದಥ. ಆದಯ
ಷಸ ಈ ಎರ್ಹಾ ಭ ಲಔ ಹಥ ೇಖ  ನಂತಯ, ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಹಥಚ ಚ ಕಥ ರ್ಥಷಿಯಹಲ್ ಭತ ು ಅಧಿಔ ಬಿಪಿ ಇದ
ಅಯ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಥಖಳಲ್ಲಾ ಯಥ ೇಖಲಕ್ಷಣಖಳನ ನ ತಿಳಿದ ನಂತಯ ಸೃದಮ ಯಥ ೇಖಖಳ ಸ್ಹಧಮತಥಮನ ನ
ಹಥಚಿಚಷಫಸ ದಹಗಿದ. ಆತನಿಗಥ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿೇಡರ್ಹದಯ , ಪಿಯೇಮಮಂ ತನನ ಸ್ಥನೇಹಿತನ ಹತಿಗಿಂತ ಹಥಚಿಚಗಥ ಇತ ು
ಆದದರಿಂದ ಅಯ ಹಲ್ಲಸಿ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಲ ನಿಯಹಔರಿಸಿದಯ .
ಇಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ತಭಭ ವಿಮೆ ಯಕ್ಟಯಯೆಮ ಬಹಖವಹಗಿ ಎರ್ಹಾ ಸಂತಖಳನ ನ ಅನ ಷರಿಸಿಯ ಯ . ಅಹಮ
ವಹಮಪಿುಮನ ನ

ದಗಿಷ ವಹಖ,

ವಿಮೆಗಹಯಯ

ಷರಿಮಹಗಿ

ಅಹಮಖಳ

ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷ 

ಅಖತಮವಿದಥ

ಭತ ು

ನಹಮಮಷಭಭತವಹದ ರ್ಹಬದ ಭಹಡಫಸ ದಹಗಿದಥ. ಅಹಮನ ನ ಷರಿಮಹಗಿ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷದಥ ಇದದಯಥ, ಇದ ಂದ
ನಶಿಕಥು ಕಹಯಣವಹಖ ತುದಥ. ಇದಲಾದಥ, ವಿಮೆಗಹಯಯ ಎರ್ಹಾ ವಿಮೆ ಮಕ್ಟುಖಳ ಯವಹಗಿ ಔಂತ ಖಳು ಷಂಖಯಹಿಸಿ, ಂದ
ಟಯರ್ಸಿ ಹಹಗಥ ಈ ಸಣನ ನ ನಿಾಹಿಷ ದನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ.
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A. ವಿಭಹತರದ ಜವ್ಹಫಹಿರಿಮ ನಿಯಸಣೆ ಏನಕ?
1. ವಿಭಹತರದ ಜವ್ಹಫಹಿರಿಮ ನಿಯಸಣೆ

ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಅಹಮದ ಅನ ಹತದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಔಶ ಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಮನ ನ ವಿಭಹ ಷಂಖಯಸಕಥು ತಯ 
ಜನಯ ವಿಮೆ ಭಹಡಲ ಯಮತಿನಷ ದ . ಅಹಮದ ಆಯೆುಗಥ ಂದ ಯಸ್ಹುಔನಿಂದ ಭಹಹಿತಿ ಷಂಖಯಹಿಷ  ಭತ ು
ವಿಶ್ಥಾೇಶಣಥ ಭಹಡ  ಯಕ್ಟಯಯೆಗಥ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣಥ ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ. ಈ ಯಕ್ಟಯಯೆಮ
ಭ ಲಔ ಷಂಖಯಹಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ, ಅಯ ಫಫ ಯಸ್ಹುಔನ ವಿಮೆ ನಿಧಾರಿಷ ಯ . ಅಯ
ನಿಧಾರಿಸಿದದಯಥ

ನಂತಯ

ಮಹ

ಪಿಯೇಮಮಂ,

ಶಯತ ು

ಭತ ು

ನಿಫಂಧನಥಖಳು

ಇಂತಸ

ಹಹಗಥ

ಅಹಮನ ನ

ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳದರಿಂದ ಸ್ಹಔಶ ಿ ರ್ಹಬ ಭಹಡಫಸ ದ .
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಯಥ ೇಖದ ರಿಔಲನಥಮನ ನ ಆಧರಿಸಿದಥ. ಇಲ್ಲಾ ಅನಹಯಥ ೇಖಮನ ನ ಅಷಾಷಥ ಅಥವಹ ಕಹಯಿರ್ಥ ಭ ಲಔ
ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ಅಥವಹ ಆಷತಥಯಮ ಮಕ್ಟುಗಥ ಅಖತಮವಿಯ  ಸ್ಹಧಮತಥ ಎಂದ ವಹಮಖಹಮನಿಷರ್ಹಗಿದಥ. ಂದ ಖಣನಿೇಮ
ಯಭಹಣದಲ್ಲಾ, ಅನಹಯಥ ೇಖಮು ಇಂತಸ ಕಥಲು ಹಿಂದಿನ ಭತ ು ಇಂದಿನ ಕಹಯಿರ್ಥಖಳು, ಮತಿಮೇರಿದ ತ ಔ ಅಥವಹ
ಔಡಿಮೆ ದಥೇಸತ ಔ, ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಇತಿಹಹಷ ಎಂದ

ವಿವಿಧ ಇತಯ ಯತಿಔ ಲ ಅಂವಖಳು, ಮಸಿ್ನಿಂದ

(ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಮ ಔಯಲ್ಲಾ ಹಥಚ ಚ ಹಿರಿಮ ನಹಖರಿಔರಿಗಥ ಯಲ್ಲಾ ಮೆೇಲಾಖಾದಯ ) ಯಬಹವಿತಗಥ ಂಡ, ಧ ಭಹನ
ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಸವಹಮಷಖಳು, ಯಷ ತ
ು ಆಯಥ ೇಖಮ ಸಿಥತಿ ಭತ ು ಯಸ್ಹುಔನ ಉದಥ ಮೇಖದಿಂದ
ಅಹಮಕಹರಿ ಎಂದ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ವಿಯ ದ್ಧ ವಹಗಿ, ಅನಹಯಥ ೇಖಮು

ಹಥಚಿಚದ ವಥೇಳ್ಥ ಇದನ ನ

ಔಡಿಮೆ ಮಸಿ್ನ, ಆಯಥ ೇಖಮಔಯ

ಜಿೇನ ನಂತಸ ಕಥಲು ಅನ ಔ ಲಔಯ ಅಂವಖಳಿಂದ ಔಡಿಮೆಮಹಖ ತುದಥ.

ವ್ಹಯಖ್ಹಯನ
ವಿಭಹತರದ ಜವ್ಹಫಹಿರಿಮ ನಿಯಸಣೆಮಕ ವಿಭಹ ಭಂಜ ಯಹತಿಮ ನಿಮಭಖಳಿಂದ ಷ ಔುವಹಗಿ ಅಹಮನ ನ
ಅಂದಹಜಿಷಲ ಭತ ು ನಿಧಾರಿಷ  ಯಕ್ಟಯಯೆ. ಹಿೇಗಹಗಿ, ಇದ ಅಹಮದ ಆಯೆು ಭತ ು ಅಹಮದ ಫಥರ್ಥಮ ಂದ
ಯಕ್ಟಯಯೆ.
2. ವಿಭಹತರದ ಜವ್ಹಫಹಿರಿಮ ನಿಯಸಣೆಮ ಅಖತಯ

ಅಜಹಖಯ ಔಯಹಗಿ

ಅಹಮದ

ಷಭಭತಿ

ಅಥವಹ

ಸ್ಹಔಷ್ಟ್ಿಯದ

ಔಂತ ಖಳು

ವಿಮೆಗಹಯಯ

ದಿವಹಳಿತನಕಥು

ಕಹಯಣವಹಖ ತುದಥ ಆದಥದರಿಂದ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣಥ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಫಥನಥನಲ ಫಹಗಿದಥ. ಆದದರಿಂದ
ಭತಥ ುಂದಥಡಥ, ತ ಂಫಹ ಆಮದ ಅಥವಹ ಎಚಚರಿಕಥಯಿಂದಿಯ ದ , ಷಭಹನವಹಗಿ ಅಹಮನ ನ ಸಯಡಲ ವಿಭಹ
ಔಂನಿ ಂದ ದಥ ಡಸ ೂಲ್ ಯಚಿಷ ುದನ ನ ತಡಥಮ ತುದಥ. ಇದರಿಂದಹಗಿ ಅಹಮ ಭತ ು ವಹಮಹಯ ನಡ ವಥ
ಷರಿಮಹದ ಷಭತಥ ೇಲನನ ನ ಹಥ ಂದಿ, ಷಧಹಾತಭಔವಹಗಿ ಷಂಸ್ಥಥಗಥ ಇನ ನ ರ್ಹಬದಹಮಔವಹಗಿಯಫಥೇಔ .
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ಷಭತಥ ೇಲನ ಭಹಡ  ಯಕ್ಟಯಯೆಮ

ಷಂಫಂಧಟಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ತತಾಶ್ಹಷರ ಕಹಮಾನಿೇತಿಖಳು ಭತ ು

ಅಹಮದ ಸಸಿವಿನ ಅನ ಖ ಣವಹಗಿ, ಂದದಹಯರಿಂದ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ. ಂದದಹಯಯ ಕಥಲಷ ಅಹಮ
ಗಿೇಾಔರಿಷ ದ ಭತ ು ಷರಿಮಹದ ಫಥರ್ಥಗಥ ಅಂಗಿೇಕಹಯ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ನಿಧಾರಿಷ ದನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ. ಇದ
ಅಹಮದ ಸಿಾೇಔೃತಿಮ

ವಿಮೆ ಭಹಡಲಟಿರಿಗಥ ಬವಿಶಮದಲ್ಲಾ ರಿಹಹಯ ಮೊತುದ ಂದ

ಬಯಸ್ಥಮನ ನ

ನಿೇಡ ದಹಗಿದಥ ಎಂದ ಖಭನಿಷ ುದ ಭ ಕಮ.
3. ಳ್ಂದ - ಅಹಮದ ಭೌಲಯಭಹನ

ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣಥ ಂದ ಖ ಂು ಅಥವಹ ಮಕ್ಟುಮ ಖ ಣಲಕ್ಷಣಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಫಸ ತಥೇಔವಹಗಿ
ಆಧರಿಸಿ ಅಹಮದ ಆಯೆುಮ ಂದ ಯಕ್ಟಯಯೆ. ಇಲ್ಲಾ ಅಹಮದ ಭಟಿನ ನ ಆಧರಿಸಿ, ಂದದಹಯ ಅಹಮನ ನ
ಭತ ು ಮಹ ಫಥರ್ಥಗಥ ಸಿಾೇಔರಿಷ ದ
ಯಕ್ಟಯಯೆಮ

ಎಂಫ ದನ ನ ನಿಧಾರಿಷ ತಹುಯಥ. ಮಹುದಥೇ ಷಂದಬಾದಲ ಾ ಸಿಾೇಕಹಯ

ನಹಮಮವಹದ ಭತ ು ಮಹುದಥೇ ೂವಹಾಖಯಸವಿಲಾದಥೇ ಅಂದಯಥ ಯತಿ ರಿೇತಿಮ ಷಭಸ್ಥಮಖಳನ ನ

ಷಭಹನವಹಗಿ ಗಿೇಾಔರಿಸಿ ನಹಮಮಷಭಭತವಹದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಭಹಡಫಥೇಔ . ಅಹಮದ ಅಳತಥ ಭತ ು
ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ರ್ಥಕಹುಚಹಯದ ಗಿೇಾಔಯಣನ ನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಯತಿಯಂದ ಖ ಣಭಟಿದಲ್ಲಾ ನಿಯ ಪಿಷರ್ಹದ
ಸಿಾೇಕಹಯ ಟಿಿಮ ಭ ಲಔವಥೇ ಭಹಡರ್ಹಖ ದ .
ಮಷ ್ ಸ್ಹು ಹಹಖ

ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ ಸ್ಹಧಮತಥ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯ ತುದಥ, ಇದ ಕಹಯಿರ್ಥ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಥಚಹಚಗಿ

ಭತ ು ಆಗಹಗಥೆ ಸ್ಹವಿಗಥ ಭ ಂಚಥ ಫಯ ತುದಥ ಎಂಫ ದನ ನ ನಥನಪಿನಲ್ಲಾಟ ಿಕಥ ಳಳಫಥೇಔ . ಆದದರಿಂದ, ಇದ ಕರಿೇದಿ
ಳಂದ ಯ ಢಿಖಳು ಭತ ು ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳಲ್ಲಾ, ಆಯಥ ೇಖಮದ ಔಯಥೇಜ್ ಸ್ಹವಿನ ಔಯಥೇಜ್ ಗಿಂತ ಹಥಚ ಚ ಬಿಗಿ,
ಸ್ಹಔಶ ಿ ತಹಕ್ಟಾಔತಥ ಹಥ ಂದಿದಥ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಭಧ ಮೆೇಸುಳಳ ಫಫನಿಗಥ ಸ್ಹವಿಗಿಂತ ಹಥಚಹಚಗಿ ಸೃದಮ ಅಥವಹ ಭ ತಯಪಿಂಡದ ತಥ ಡಔ ಉಂಟಹಗಿ ಆಷತಥಯಮ
ಅಖತಮದ ಅತಿೇ ಹಥಚಿಚನ ಅಕಹವ ಹಥ ಂದಿಯ ದ , ಭತ ು ಆಯಥ ೇಖಮ ಷಂಚಿಕಥಖಳು ವಿಭಹ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಅನಥೇಔ ಫಹರಿ
ಷಂಬವಿಷಫಸ ದ . ಂದ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಕರಿೇದಿ ಳಂದ ಭಹಖಾಷ ಚಿಮ ಈ ಮಕ್ಟುಗಥ ಷಯಹಷರಿ ಅಹಮದ
ಯಥೇಟ್ ಭಹಡಫಸ ದ . ಆದಯಥ, ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಆರ್ಥಾಔ ನಥಯವಿನ ಂದಖಳಲ್ಲಾ, ಅಯನ ನ ಂದ ಹಥಚಿಚನ ಯಭಹಣದ
ಅಹಮದಯ ಎಂದ ಯಥೇಟ್ ಭಹಡಫಸ ದ .
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ, ಆರ್ಥಾಔ ಅಥವಹ ಆದಹಮ ಆಧಹರಿತ ಕರಿೇದಿ ಳಂದಕ್ಟುಂತ ಹಥಚಹಚಗಿ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಅಥವಹ
ಆಯಥ ೇಖಮ ಆವಿಷಹುಯಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಂದ ಹಥಚಿಚನ ಖಭನ ಇಯ ತುದಥ. ಆದಯಥ, ನಂತಯದ ಂದ ವಿಭಹಷಕ್ಟುಮನ ನ
ಔಡಥಖಣಿಷಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ ಭತ ು ಸಣಕಹಷ ಕರಿೇದಿ ಳಂದು ಮಹುದಥೇ ಯತಿಔ ಲ ಆಯೆುಮ ತಳಿಳಹಹಔ 
ಭತ ು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ನಿಯಂತಯತಥ ಕಹಮ ದಕಥ ಳುಳದ ಭ ಕಮ.
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4. ಅನಹಯೆ ೀಖಯದ ಸಹಧಯತೆ ಮೆೀಲ್ೆ ರಿಣಹಭ ಬಿೀಯಕಂತಸ ಅಂವಖಳು

ಅಹಮನ ನ ಅಂದಹಜಿಷ  ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಕಥಳಗಿನ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ (ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಬಿೇಳು ಅಹಮನ ನ) ಮೆೇರ್ಥ
ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯ ಂತಸ ಅಂವಖಳನ ನ ಎಚಚರಿಕಥಯಿಂದ ರಿಖಣಿಷಫಥೇಔ :
a) ಮಷಕ್: ಪಿಯೇಮಮಂಖಳು ಮಷ ್ ಭತ ು ಅಹಮದ ಭಟಿದ ಅನ ಖ ಣವಹಗಿ ವಿಧಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಉದಹ
ನಜಹತ ಶ್ಚವ ಖಳು ಭತ ು ಭಔುಳ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳು ಸ್ಥ ೇಂಔ ಖಳು ಭತ ು ಅಘಾತಖಳ
ಸ್ಹಧಮತಥ ಹಥಚಹಚದ ಕಹಯಣ ಮ  ಮಷುಯಗಿಂತ ಹಥಚಹಚಗಿಯ ತುವಥ. ಇದದಕ್ಟುದದಂತಥ ಸೃದಮ ಫಥೇನಥ ಅಥವಹ
ಇತಯ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಹಥಚಹಚಖ , ಭಧ ಮೆೇಸ ಂದ ದಿೇಗಾಕಹಲದ ಫಥೇನಥಯಿಂದ ಮಕ್ಟುಮ ವಥೇದನಥ
ಷಂಬಹಮತಥಮ ಇಯ ದರಿಂದ, 45 ಶಾ ಮಸಿ್ನ ಮೇರಿ ಮಷುರಿಗಥ, ಪಿಯೇಮಮಂಖಳು ಹಥಚಿಚಯ ತುವಥ.
b) ಲ್ಲಂಖ : ಭಹಿಳ್ಥಮಯ ಭಕಥುಳು ಹಥೇಯ  ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಯಥ ೇಖದ ಹಥಚ ಚರಿ ಅಹಮದಲ್ಲಾ ಡಸರ್ಹಗಿಯ ತಹುಯಥ.
ಆದಯಥ, ುಯ ಶಯ ಅಯ ಅಹಮಕಹರಿ ಉದಥ ಮೇಖದಲ್ಲಾ ಹಥಚ ಚ ಬಹಖಹಿಷ ದರಿಂದ ಭಹಿಳ್ಥಮರಿಗಥ
ಹಥ ೇಲ್ಲಸಿದಹಖ

ಕಥಲಷ

ಷಂಫಂಧಿಸಿದ

ಅಘಾತಖಳು

ಅಥವಹ

ಸೃದಮಹಘಾತದಿಂದ

ಯಬಹವಿತವಹಗಿಯ ದರಿಂದ ಭಹಿಳ್ಥಮರಿಗಿಂತ ಹಥಚ ಚ ಡಥದ ನಯಳುತಹುಯಥ.
c) ದಿತ್ತ : ಮಹುದಥೇ ಷಾಯ ದಲ್ಲಾಯ  ಭದಮ ಅಥವಹ ಭಹದಔದಯಮ ಸ್ಥೇನಥ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಅಹಮದ
ಮೆೇರ್ಥ ನಥೇಯ ಷಂಬಂದ ಹಥ ಂದಿದಥ.
d) ಉದೆ ಯೀಖ : ಅಘಾತಖಳು, ಹಥಚ ಚರಿ ಅಹಮು ಕಥಲು ೃತಿುಖಳಲ್ಲಾ ಸ್ಹಧಮ ಉದಹ: ಚಹಲಔ, ಫಹಾಷಿರ್,
ವಿಭಹನ ಚಹಲಔ ಇತಹಮದಿ. ಅಂತಥಯೆೇ, ಕಥಲು ೃತಿುಖಳು ಹಥಚಿಚನ ಆಯಥ ೇಖಮ ಅಹಮಖಳನ ನ
ಹಥ ಂದಿಯಫಸ ದ , ಂದ

X- ಯಥೇ, ಮಂತಯ ಆಯೇಜಔಯ , ಅಸ್ಥಫಸ್ಥ ಿೇರ್ಸ ಉದಮಭ ಕಹಮಾಔಯ ,

ಖಣಿಗಹಯಯ ನಂತಸ ಇತಹಮದಿ.
e) ಕೌಟಕಂಬಿಔ ಇತ್ತಹಹಷ : ಆನ ಂಶ್ಚಔ ಅಂವಖಳ ಯಬಹ ಅಷುಭಹ, ಭಧ ಮೆೇಸ ಭತ ು ಕಥಲು ಕಹಮನ್ರ್
ನಂತಸ ಯಥ ೇಖಖಳಲ್ಲಾ ಹಥಚಿಚನ ಯಷ ುತತಥಮನ ನ ಹಥ ಂದಿವಥ. ಇದ ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ ಮೆೇರ್ಥ ರಿಣಹಭ
ಭಹಡ ತುದಥ ಭತ ು ಅಹಮ ಸಿಾೇಔರಿಷ  ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಖಣನಥಗಥ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಫಥೇಕಹಖ ತಥುದಥ.
f) ಮೆೈಔಟಕಿ: ದ, ತಥಳು ಅಥವಹ ಷಯಹಷರಿ ಮೆೈಔಟ ಿ ಕಥಲು ಖ ಂುಖಳಲ್ಲಾ ಅನಹಯಥ ೇಖಮಕಥು ಜಥ ೇಡಣಥ
ಭಹಡಫಸ ದಹಗಿದಥ.
g) ಹಂದಿನ ಅನಹಯೆ ೀಖಯ ಅಥವ್ಹ ವಷರಚಿಕ್ರತೆ್: ಹಿಂದಿನ ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ ಸ್ಹಧಮತಥಖಳೄ ದಥೈಹಿಔ ದೌಫಾಲಮ
ಹಥಚಚಳಕಥು ಕಹಯಣವಹಖಫಸ ದ

ಅಥವಹ ಭಯ ಔಳಿಷಫಸ ದ

ಭತ ು ಅದಕಥು ತಔುಂತಥ ವಯತ ುಖಳನ ನ

ನಿಧಾರಿಷಫಥೇಔ . ಉದಹ ಭ ತಯಪಿಂಡದ ಔಲ ಾಖಳು ಭಯ ಔಳಿಷ ತಥುವಥ ಭತ ು ಅಂತಥಯೆೇ, ಂದ ಔಣಿಣನಲ್ಲಾ
ಕಹಮಟಯಹಕ್ಿ ಇನಥ ನಂದ ಔಣಿಣನ ಕಹಮಟಮಹಾಕ್ಿ ಸ್ಹಧಮತಥಮನ ನ ಹಥಚಿಚಷ ತುದಥ.
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h) ರಷಕಿತ ಆಯೆ ೀಖಯ ಸಿೆತ್ತ ಭತಕಿ ಇತಯ ಅಂವಖಳು ಅಥವ್ಹ ದ ಯಕಖಳು : ಇದ ಅಹಮದ ಯಭಹಣ ಭತ ು
ವಿಮೆ ಭಹಡರ್ಥಡ ವಿಕಥ ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳುಳದ ಭ ಕಮ ಭತ ು ಅದ ಷರಿಮಹದ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷ ವಿಕಥ
ಹಹಖ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಥ ಭ ಲಔ ಸ್ಹಧಮ.
i) ರಿಷಯ ಭತಕಿ ನಿವ್ಹಷ : ಇೂ ಷಸ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಯಭಹಣಕಥು ಅಲಂಭಿತವಹಗಿವಥ.

ನಿಭಮನಕು ನಿೀವ್ೆೀ ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 1
ವಿಮೆ ಇಳಿಷ ವಿಕಥ ___________ ಯಕ್ಟಯಯೆ.
I. ವಿಮೆ ಉತನನಖಳ ಭಹಯಹಟ
II. ಗಹಯಸಔರಿಂದ ಔಂತ ಖಳು ಷಂಖಯಹಿಷ ುದ
III. ಅಹಮದ ಆಯೆು ಭತ ು ಅಹಮದ ಫಥರ್ಥ
IV. ವಿವಿಧ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ಭಹಯಹಟ

B. ಳ್ಂದ - ಭ ಲಬ ತ ರಿಔಲ್ನೆಖಳು
5. ವಿಮೆ ಇಳಿಷಕವಿಕೆ ಉದೆಿೀವ
ನಹು ವಿಮೆ ಉದಥದೇವ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷ ದರಿಂದ ಹಯಯಂಭಿಷ ತಥುವಥ. ಅಲ್ಲಾ ಎಯಡ ಉದಥದೇವಖಳಿವಥ.
iii. ಆಯೆು ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಯ ದಧ ಎಂಫ ದಯ ವಿಯಥ ೇಧಿ ಆಯೆು ತಡಥಖಟ ಿದ
iv. ಅಹಮಖಳ ಗಿೇಾಔಯಣಥ ಭತ ು ಅಹಮಖಳ ನಡ ವಥ ಇಕ್ಟಾಟಿ ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳುಳದ

ವ್ಹಯಖ್ಹಯನ
ಅಹಮಖಳ ಆಯೆು ದು ಇದನ ನ ಯತಿನಿಧಿಷ ತುದಥ, ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಯತಿ ಯಸ್ಹುನಥಮ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಅಹಮದ
ಯಭಹಣದ ಭೌಲಮಭಹನ ಭತ ು ನಂತಯ ವಿಮೆ ನಿೇಡ ದಥ ೇ ಅಥವಹ ಫಥೇಡವಥೇ ಎಂಫ ದನ ನ ನಿಧಾರಿಷ 
ಯಕ್ಟಯಯೆ ಭತ ು ವಯತ ುಖಳನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.
ವಿಯೆ ೀಧಿ ಆಯೆು (ಅಥವ್ಹ ಯತ್ತರಿಔಿ ಆಯೆುಯ್ದಂದ) ಷಂವಮಹಷದ ಅಥವಹ ಕಥ ಯತಥಮನ ನ ಅನ ಬವಿಷ ತಿುಯ ಯ
ತಭಭ ಅಕಹವ ಹಥಚ ಚ ಎಂದ ತಿಳಿದಿಯ  ಜನಯ ಯೃತಿುಮಹಗಿದಥ, ಔ ತ ಸಲದಿಂದ ವಿಮೆ ಸ ಡ ಔ ುದ ಭತ ು ಈ
ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ ಖಳಿಷ ುದ .
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ಉದಹಸಯಣೆ
ವಿಮೆಗಹಯಯ ಮಹರಿಗಥ ಭತ ು ಹಥೇಗಥ ವಿಮೆಮನ ನ ನಿೇಡ ದ ಎಂಫ ದಯ ಫಗಥೆ ಆಯೆು ಭಹಡದಿದದಯಥ, ಅಯ
ಶ್ಚೇಗಯದರ್ಥಾೇ ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕಲ್ಲಷ  ಎಂದ ತಿಳಿದಿದದ, ಡಮಹಬಿಟಿರ್ಸ, ಹಥಚಿಚನ ಬಿಪಿ, ಸೃದಮ ಷಭಸ್ಥಮಖಳು ಅಥವಹ
ಕಹಮನ್ನಾಂಥ, ಖಂಭಿೇಯ ಕಹಯಿರ್ಥಖಳುಳ್ಥಳ ಜನಯ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮನ ನ ಯಚಿಷಲ ಯಮತಿನಷ ುದಯ ಸ್ಹಧಮತಥಯಿದಥ
ಅರಿಂದ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ನಶಿ.
ಇನಥ ನಂದ

ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಹಥೇಳುುದಹದಯಥ, ವಿಮೆಗಹಯಯ

ಆಯೆು ಚರ್ಹಯಿಷಲ್ಲಲಾದಿದಥದಯಥ, ವಿಯ ದಧ ಆಯೆು ಭತ ು

ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ ನಶಿನ ನ ಅನ ಬವಿಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.
6. ಅಹಮಖಳ ನಡಕವ್ೆ ಷೆೀಯಕಖಳು
ಈಖ ಅಹಮಖಳ ನಡ ವಥ ಷಥೇಯ ಖಳನ ನ ರಿಖಣಿಸ್ಥ ೇಣ. ದ "ಇಕ್ಟಾಟಿ" ಂದಥೇ ರಿೇತಿಮ ಅಹಮದಲ್ಲಾ ಡಿಸದ
ಅಬಮರ್ಥಾಖಳನ ನ

ಅದಥೇ

ಪಿಯೇಮಮಂ

ಖಾದಲ್ಲಾ

ಇಡಫಥೇಔ

ಎಂದ

ಅಥಾ.

ವಿಮೆಗಹಯಯ

ವಿಧಿಷರ್ಹಖ 

ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನ ನ ನಿಧಾರಿಷಲ ಕಥಲು ರಿೇತಿಮ ಖ ಣಭಟಿ ಹಥ ಂದಿಯಲ ಫಮಷ ತಹುಯಥ. ಹಥಚಿಚನ ಅಹಮಖಳನ ನ
ಹಥ ಂದಿಯ  ಜನಯ ಅಧಿಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ಭಹಡಫಥೇಔ ಹಹಗಥಯೆೇ ಷಯಹಷರಿ ಅಹಮಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ 
ಜನಯ ಅದಥೇ ರಿೇತಿಮ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ಭಹಡಫಥೇಔ . ಅಯ ಹಥಚ ಚ ಅಹಮಕಹರಿ ಹಥ ಂದಿದಯ ಮೆೇರ್ಥ
ನಶಿಖಳ ದಯ ನಿಧಾರಿಷಲ

ಹಥಚ ಚ ಷಭಮ ಭಖನಯಹಖ ಯ , ಷಯಹಷರಿ ಅಹಮಖಳನ ನ ಉಂಟ ಭಹಡ 

ಫಸ ಹಲ ಮಕ್ಟುಖಳ ಅಜಿಾಮನ ನ ಖ ಣಭಟಿದ ಥಯಕಹಯ ನಿಖದಿಡಿಷ ತಹುಯಥ.
b) ಅಹಮದ ಗೀಯಔಯಣ
ಇಕ್ಟಾಟಿ ನಿದಥೇಾವನ ಭಹಡ ುದಕಥು, ಂದದಹಯ ಅಹಮ ಗಿೇಾಔಯಣ ಎಂಫ ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ ತಥ ಡಖ ತಹುನಥ
i.e. ಮಕ್ಟುಖಳು ಅಯ ತಯಫಸ ದಹದ ಅಹಮಖಳ ಭಟಿನ ನ ಅಲಂಬಿಸಿ ಗಿೇಾಔರಿಷರ್ಹಖ ತಥುದಥ ಭತ ು
ವಿವಿಧ ಅಹಮ ಖಾಖಳಲ್ಲಾ ಹಿಸಿಕಥ ಡರ್ಹಖ ತುದಥ. ಇಂತಸ ನಹಲ ು ಅಹಮ ಖಾಖಳಿವಥ.
v. ರಭಹಣಿತ ಅಹಮಖಳು
ಇದ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಅನಹಯಥ ೇಖಮಕಥು ಬಿೇಳು (ಕಥಟಿ ಬಿೇಳು ಸ್ಹಧಮತಥ) ಆ ಷಯಹಷರಿ ಜನಯನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ.
vi. ಹರವಷಯುಳು ಅಹಮಖಳು
ಇದ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಷಯಹಷರಿ ಖಭನಹಸಾವಹಗಿ ಔಡಿಮೆ ಇಯ  ಕಹಯಣದಿಂದ ಔಡಿಮೆ ಪಿಯೇಮಮಂ
ವಿಧಿಷರ್ಹಖ ುದ ಎಂಫ ದ .

457

vii. ಕೆಳದಜೆಯಮ ಅಹಮಖಳು
ಇಯ

ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಷಯಹಷರಿಗಿಂತ ಹಥಚಹಚಗಿದಥದಯ , ಇಯನ ನ ವಿಮೆಯಿಂದ ಯಕ್ಷಣಥಗಹಗಿ

ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.

ಅರಿಂದ

ಹಥಚಿಚನ

(ಅಥವಹ

ಹಥಚ ಚರಿ)

ಔಂತ ಖಳನ ನ

ಹಥ ಂದಿ

ವಿಭಹ

ಸಿಾೇಔರಿಷರ್ಹಖ ದ ಅಥವಹ ಕಥಲು ನಿಫಾಂಧಖಳನ ನ ಳಡಿಷಫಸ ದ .
viii. ನಿಯಹಔರಿಷಲ್ಟಿ ಅಹಮಖಳು
ಅಯ ಈ ದೌಫಾಲಮಖಳು ಭತ ು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಹಥಚ ಚರಿ ಅನಹಯಥ ೇಖಮಖಳು ಇಶ ಿ ಜಹಸಿು ಇಯ ದಥಂದಯಥ, ಅರಿಗಥ
ಕಥೈಗಥಟಔ  ಫಥರ್ಥಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ದಗಿಷರ್ಹಖ ುದ ಸ್ಹಧಮವಿಯ ದಿಲಾ. ಅನ ಅಥವಹ ಅಳು ಇತಿುೇಚಿನ
ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಸ್ಥರಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ ಳಗಹಗಿದಥದ ವಥೇಳ್ಥ, ಕಥಲವೊಮೆಭ ಮಕ್ಟುಮ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ತಹತಹುಲ್ಲಔವಹಗಿ
ನಿಯಹಔಯಣಥ ಭಹಡಫಸ ದ .
7. ಆಯೆು ರಕ್ರರಯೆ
ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣಥ ಅಥವಹ ಆಯೆು ಯಕ್ಟಯಯೆ ಎಯಡ ಸಂತಖಳಲ್ಲಾ ನಡಥಮ ತುವಥ ಎಂದ
ಹಥೇಳಫಸ ದ :
 ಕ್ಷಥೇತಯದ ಭಟಿದಲ್ಲಾ
 ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣಥ ವಿಬಹಖದ ಭಟಿದಲ್ಲಾ
ಚಿತರ 1: ವಿಭಹತರದ ಜವ್ಹಫಹಿರಿಮ ನಿಯಸಣೆ ಅಥವ್ಹ ಆಯೆು ರಕ್ರರಯೆ

c) ಕ್ಷೆೀತರ ಅಥವ್ಹ ಹರಥಮಿಔ ಸಂತ
ಕ್ಷಥೇತಯ ಭಟಿದ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣಥಮನ ನ ಹಯಥಮಔ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣಥ
ಎಂದ

ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ. ಇದ

ಅಜಿಾದಹಯರಿಗಥ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ನಿೇಡಲ
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ಷ ಔುವಹಗಿದಹದಯಥಯೆೇ

ಎಂಫ ದನ ನ ನಿಧಾರಿಷಲ ಏಜಥಂಟ್ ಅಥವಹ ಔಂನಿ ಯತಿನಿಧಿ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಷಂಖಯಹಿಷ ುದ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ.
ಏಜಥಂಟ್ ಹಯಥಮಔ ಂದದಹಯಯಹಗಿ ಂದ ನಿಣಹಾಮಔ ಹತಯ ಹಿಷ ತಹುಯಥ. ಅಯ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಹಯಸಔನಿಗಥ
ವಿಮೆ ಭಹಡಫಥೇಕಥಂಫ ದನ ನ ತಿಳಿಮಲ ಉತುಭ ಸ್ಹಥನದಲ್ಲಾಯ ಯ .
ಕಥಲು ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ಯಸ್ಹುಔನಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಏಜಥಂಟ್ ಹಥೇಳಿಕಥ ಅಥವಹ ನಿದಿಾಶಿ ಭಹಹಿತಿ,
ಅಭಿಹಯಮ ಭತ ು ಶ್ಚಪಹಯಷ ಖಳು, ಗೌಮ ಯದಿ, ೂಣಾ ಭಹಹಿತಿ ಏಜಥಂಟ್ ನಿಂದ ದಗಿಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.
ನಥೈತಿಔ ಅಹಮ ಯದಿ ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹದ ಯದಿಮನ ನ ಇದಥೇ ರಿೇತಿಮ, ವಿಭಹ ಔಂಥನಿಮ ಅಧಿಔೃತ ರಿಂದ
ಕಥ ೇರಿಕಥ ಭಹಡಫಸ ದ . ಈ ಯದಿಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಯಸ್ಹುಪಿತನ ಜಿೇನದ ಉದಥ ಮೇಖ, ಆದಹಮ ಭತ ು
ಆರ್ಥಾಔ ಸ್ಹಥನ ಭತ ು ಖಹಮತಿ ವಹಮಪಿು ಹಥ ಂದಿಯ ತಥುದಥ.
ನೆೈತ್ತಔ ಅಹಮ ಎಂದಯೆೀನಕ ?
ಮಷ ್, ಲ್ಲಂಖ, ಆಹಹಯ ಇತಹಮದಿ ಂದ ಆಯಥ ೇಖಮ ಅಹಮದ ಬೌತಿಔ ಹಹನಿ ಎಂದ ಉರ್ಥಾೇಖಿಷಫಸ ದಹದ
ಅಂವಖಳು, ಆದಯಥ ಮಹುದಥ ೇ ಫಥೇಯಥ ಂದನ ನ ನಿಔಟವಹಗಿ ವಿೇಕ್ಷಿಷ  ಅಖತಮವಿದಥ. ಇದ ಗಹಯಸಔನ ನಥೈತಿಔ
ಅಹಮವಹಗಿದಥ, ಇದ ವಿಭಹ ಔಂಥನಿಗಥ ಅತಮಂತ ದ ಫಹರಿ ಸ್ಹಬಿೇತಹಖಫಸ ದ .
ಕಥಟಿ ನಥೈತಿಔ ಅಹಮದ ಯಮೊೇಚಚ ಉದಹಸಯಣಥಯೆಂದಯಥ ಮಹರಿಗಥ ಔಡಿಮೆ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಂದ ವಷರಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ
ಕಹಮಹಾಚಯಣಥ ಳಗಹಖಫಥೇಔ ಎಂದ ತಿಳಿದಿಯ ತುದಥ ಅಯ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ಇದನ ನ ತಿಳಿಷದಥೇ ವಿಮೆ ಆಯಥ ೇಖಮ
ವಿಮೆ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳದನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ. ಹಿೇಗಥ ಅದ

ಕಥೇಲ ಂದ

ಸಕ್ಟುನಿಂದ ಷಂಖಯಹಿಷಲ

ವಿಮೆ

ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳ ಂದ ಉದಥದೇವೂಾಔ ಉದಥದೇವ.
ನಶಿದ ಉಥೇಕ್ಷಥಮ

ಇನಥ ನಂದ

ಉದಹಸಯಣಥಮಹಗಿದಥ. ವಿಮೆ ಅಸಿುತಾದ ಕಹಯಣ, ವಿಭಹ ಭಹಡಿದಯ

ಮಹುದಥೇ ಆಷತಥಯಗಥ ತನನ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಹತಿಷರ್ಹಖ ದಯ ತಿಳಿಳಿಕಥಮ , ಅಯ ಆಯಥ ೇಖಮ ಫಗಥೆ ಅಷಡಥಸ
ತಾನಥಮನ ನ ಅಳಡಿಸಿಕಥ ಳುಳದನ ನ ಯಚಥ ೇದಿಷಫಸ ದ .
'ನಥೈತಿಔತಥ ಹಹನಿ' ಎಂಫ ಹಹನಿ ಭತಥ ುಂದ ವಿಧದ ಉರ್ಥಾೇಕನಥಗಥ ಯೇಖಮವಹಗಿದಥ. ಇಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಭಹಡಿದಯ
ಅಯ ದಥ ಡಸ ಮೊತು ವಿಭಹ ಭಹಡಿಯ ಯ ಎಂದ ತಿಳಿದ , ಮಹುದಥೇ ಂಚನಥ ಎಷಖದಥ, ಅಯ ದ ಫಹರಿ
ಆಷತಥಯಮ ಕಥ ೇಣಥಮಲ್ಲಾ ತಂಖ , ಅತಮಂತ ದ ಫಹರಿ ಚಿಕ್ಟತಥ್ ಡಥಮಲ ಫಮಷ ತಹುಯಥ ಇತಹಮದಿ. ಅಯ ವಿಮೆ
ಭಹಡಿಯದಿದಥದಲ್ಲಾ ಅಂಥ ಕಹಮಾನ ನ ಭಹಡ ತಿುಯಲ್ಲಲಾ.

ಮೀಷದ ರಔಯಣಖಳನಕು ನಿಮಂತರಣೆ ಭತಕಿ ಹರಥಮಿಔ ್ಂದದಹಯಯಹಗ ಂದಕ ಏಜೆಂಟ್ ಹತರ
ಂದ ಅಹಮದ ಆಯೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ನಿಧಹಾಯು ಫಸ ಹಲ ಬಹಖು ಯಸ್ಹುನಥಮ ಯ ದಲ್ಲಾ
ಯಸ್ಹುಔಯ ಫಹಿಯಂಖಡಿಸಿದ ಂದ ಷತಮನ ನ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ. ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣಥ
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ವಿಬಹಖದಲ್ಲಾ ಔ ಳಿತಿಯ  ಫಫ ಂದದಹಯ ಈ ಅಂವಖಳನ ನ ಅಷತಮ ಭತ ು ಂಚನಥಯಿಂದ ಮೊೇಷಗಥ ಳಿಷಲ
ಉದಥದೇವೂಾಔ ಜಥ ತಥ ತಹಗಿ ಯತಿನಿಧಿಷರ್ಹಗಿದಥ ಎಂಫ ದನ ನ ತಿಳಿದ ಕಥ ಳುಳುದ ಔಶಿವಹಖ ತುದಥ.
ಏಜಥಂಟ್ ಇಲ್ಲಾ ಯಭ ಕ ಹತಯ ಹಿಷ ತಹುಯಥ. ಅನ ಅಥವಹ ಅಳು ಏಜಥಂಟ್ ಯಸ್ಹುಔನ ನಥೇಯ ಭತ ು
ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಷಂಔಾ ಹಥ ಂದಿದಯಥ ನಿಯ ಪಿಷರ್ಹಗಿಯ ದ , ಂದ ಷತಮ ನಿಜವಹದ ಭತ ು ಮಹುದಥೇ ಫಥೇಕಥಂದಥೇ
ಫಹಿಯಂಖಡಿಷದಿಯ ವಿಕಥಮ ಅಥವಹ ಷ ಳುಳ ತು ಹಯತಿನಿಧಮ, ಂದ

ಉದಥದೇವನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ದಯ

ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣಥ ಭಹಡ ುಯಯ ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳುಳಲ್ಲಾ ಉತುಭವಹದ ಸ್ಹಥನದಲ್ಲಾಯ ಯ .
d) ವಿಭಹತರದ ಜವ್ಹಫಹಿರಿಮ ನಿಯಸಣೆ ವಿಬಹಖದ ಭಟಿದಲ್ಲಾ
ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣಥ ಎಯಡನಥ ಭಟಿು ವಿಬಹಖದ ಅಥವಹ ಔಚಥೇರಿ ಭಟಿದಲ್ಲಾ. ಇದ ಕಥಲಷ
ನ ರಿತಯ

ಮಹಯ

ಯಔಯಣದ ಎರ್ಹಾ ಷಂಫಂಧಿತವಹದ ಭಹಹಿತಿಖಳನ ನ ರಿಖಣಿಸಿ ವಿಮೆ ಭತ ು

ಶಯತ ುಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ ಯಸ್ಹುನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಷ  ಫಗಥೆ ನಿಧಹಾಯನ ನ ಕಥೈಗಥ ಳಳಲ ವಿಶ್ಥೇಶ ತಜ್ಞಯನ ನ ಭತ ು
ಮಕ್ಟುಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ.
C. ಪೆೈಲ್ ಭತಕಿ ಫಳಷಕ ಭಹಖಯಷ ಚಿಖಳು
ಯತಿ ವಿಮೆಗಹಯಯ

ಭಹಯಹಟ ಭಹಡ  ಮೊದಲ

ನಥನಪಿನಲ್ಲಾಟ ಿಕಥ ಳಳಫಥೇಔ ಭತ ು

ಉತನನಖಳನ ನ ಷೃಷ್ಟ್ಿಷಫಥೇಔ

ಎಂಫ ದನ ನ ಅವಮವಹಗಿ

ಇದ ಕರಿೇದಿ ಳಂದ ಇರ್ಹಖಥಮ ಕಹಮಾಖಳಲ್ಲಾ ಂದಹಗಿದಥ. ಇದಕಹುಗಿ

IRDAI ಈ ಭಹಖಾದವಾನಖಳನ ನ ಬಿಡ ಖಡಥ ಭಹಡಿದಥ ಅುಖಳನ ನ ಕಥಳಗಥ ಷಂಕ್ಷಥೇಪಿಷರ್ಹಗಿದಥ:
ಯತಿಯಂದ ಔಂಥನಿ ಉದಥದೇಶ್ಚತ ಗಹಯಸಔಯ ಅಖತಮಖಳು, ಫಥೇಡಿಕಥಖಳು ಭತ ು ನಿಾಸಣಹ ಸ್ಹಭಥಮಾ, ಕರಿೇದಿ
ಳಂದದ ರಿಖಣನಥಖಳು, ವಿಭಹಖಣಿತದ ಫಥರ್ಥ ನಿಖದಿ, ಭಹಯ ಔಟಥಿಮ ಷಧಹಾತಭಔ ರಿಸಿಥತಿ ಇತಹಮದಿಖಳನ ನ
ಖಭನದಲ್ಲಾಟ ಿಕಥ ಂಡ ತನನ ಉತನನಖಳನ ನ ವಿನಹಮಷಗಥ ಳಿಷ ತುದಥ.

ಆದದರಿಂದ ನಹು ಫಥೇಯಥ ಫಥೇಯಥ ವಿಬಹಖಖಳ

ಗಹಯಸಔಯ ಆಯೆು ಭಹಡಲ ಅಧಿಔ ಷಂಖಥಮಮ ಆಯೆುಖಳನ ನ ಅದ ಷಸ ಭ ಲ ಭಟಿದಲ್ಲಾ ನಥ ೇಡಫಸ ದ , ಆಷತಥಯಗಥ
ದಹಕರ್ಹತಿ ವಥಚಚಖಳು ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಉತನನಖಳು ಬಹಯತಿೇಮ ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾ ಹಯಫಲಮ ಬಿೇರಿವಥ.
ಯತಿ ಹಥ ಷ ಉತನನದ ರಿಚಮದ ಮೊದಲ IRDAI ಮ ಅನ ಮೊೇದನಥಮ ಅಖತಮವಿದಥ. ಉತನನನ ನ ಕಥಳಔಂಡ
ನಿಮಂತಯಔ 'ಪಥೈಲ್ ಭತ ು ಫಳಷ ' ನಿಫಂಧನಥಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಷಲ್ಲಾಷ  ಅಖತಮವಿದಥ. ಮೆಭ ರಿಚಯಿಸಿದ ನಂತಯ
ಉತನನದ ವಹಸ್ಹತಿಗಥ ಔ ಡ ಭಹಖಾದವಾನಖಳನ ನ ಅನ ಷರಿಷ  ಅಖತಮವಿದಥ. ವಿದಹಮರ್ಥಾಖಳು ತಭಭನ ನ ಪಥೈಲ್
ಭತ ು ಫಳಷ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಎರ್ಹಾ ನಿಫಂಧನಥಖಳು, ಪಹಭ ಾಖಳು, ಆದಹಮ ಇತಹಮದಿಖಳನ ನ
ತಿಳಿದ ಕಥ ಳುಳಂತಥ ಷಲಹಥ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದಥ.
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IRDAI ನಿಮಭಖಳ ರಕಹಯ ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆ ಉತ್ನುಖಳಿಗೆ ಪೆೈಲ್ ಭತಕಿ ಫಳಕೆ ವಿಧಹನ :
a) ಇದ ಪಥೈಲ್ ಭತ ು ಫಳಷ ವಿಧಹನ ಯಕಹಯ ಹಯಧಿಕಹಯದ ಮೊದಲ ಅಣಥ ಡಥಮದ ಹಥ ಯತ
ಮಹುದಥೇ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಉತನನನ ನ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡ  ಹಹಗಿಲಾ .
b) ಕಹಲಕಹಲಕಥು ಹಥ ಯಡಿಸಿದ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳ ಯಕಹಯ ಮಹುದಥೇ ನಂತಯದ ಮಹುದಥೇ ಅನ ಮೊೇದಿತ
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಉತನನದ ರಿಶುಯಣಥ ಅಥವಹ ಫದರ್ಹಣಥಗಥ ಭ ಂಚಿತವಹಗಿ ಹಯಧಿಕಹಯದ ಅಣಥಮ
ಅಖತಮ ಷಸ ಇಯ ತುದಥ.
1.

ಹಯಧಿಕಹಯದ ಅನ ಮೊೇದನಥ ಡಥದ ಂದ

ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾಮ ಮಹುದಥೇ ರಿಶುಯಣಥ ಅಥವಹ

ಫದರ್ಹಣಥ ನಂತಯ ಇಂತಸ ರಿಶುಯಣಥ ಅಥವಹ ಫದರ್ಹಣಥ ಜಹರಿಗಥ ಫಂದ ಔನಿಶಠ ಭ ಯ ತಿಂಖಳು
ಭ ಂಚಿತವಹಗಿ ಯತಿ ಹಲ್ಲಸಿದಹತನಿಗಥ ತಿಳಿಷಫಥೇಔ . ಇಂತಸ ರಿಶುಯಣಥ ಅಥವಹ ಫದರ್ಹಣಥಗಥ
ಕಹಯಣಖಳನ ನ ಷ ಚಿಷಫಥೇಔ , ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹಥಚಚಳಕಥು ಕಹಯಣ ಭತ ು ಕಹಾಂಟಂ ಹಥಚಚಳ.
2. ಪಿಯೇಮಮಂ ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಮಭಖಳ ರಿಶುಯಣಥ ಅಥವಹ ಫದರ್ಹಣಥಮ ಸ್ಹಧಮತಥಮನ ನ
ಹಯಸ್ಥಔಿರ್ಸ ನಲ್ಲಾ ಫಹಿಯಂಖ ಭಹಡಫಥೇಔ .
c) ಪಥೈಲ್ ಭತ ು ಫಳಷ

ಅಜಿಾ ಪಹಮ್ಾ ನ ನ IRDAIನಿಂದ ಯಭಹಣಔವಹಗಿಷಲಟಿಿಯಫಥೇಔ

ಭತ ು

ಡಥೇಟಹಫಥೇರ್ಸ ಶ್ಚೇಟ್ ಭತ ು ಗಹಯಸಔ ಭಹಹಿತಿ ಹಹಳ್ಥ ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ಅನಥೇಔ ಅನ ಫಂಧಖಳ ಜಥ ತಥಗಥ
ಔಳುಹಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಗಹಯಸಔ ಭಹಹಿತಿ ಹಹಳ್ಥಮನ ನ ಹಯಸ್ಥಔಿರ್ಸ ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿ ಜಥ ತಥಗಥ ಯತಿಯಫಫ ವಿಮೆದಹಯನಿಖ
ನಿೇಡರ್ಹಖ ುದ ಅದ ಯಕ್ಷಣಥ ವಿಯಖಳು, ಹಥ ಯತ ಖಳು, ಕಹಮ  ಅಧಿ ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಮಹುದಥೇ
ಮೊದಲ ಕಥಾೇಮ್ ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದಹಖ, ಹತಿಮ ಭಯ ಹತಿ ಆಧಹಯ ಅಥವಹ ಂದ ನಿಶ್ಚಚತ ಯಭಹಣದ
ಮೆೇರ್ಥ ಇಯ ತುದಥ, ನವಿೇಔಯಣದ ರಿಸಿಥತಿಖಳು ಭತ ು ಯಯೇಜನಖಳು, ಷಸ-ಹತಿ ವಿಯಖಳು ಅಥವಹ
ಔಳ್ಥಮಫಸ ದಹದ ಭತ ು ಯದ ದಗಥ ಳಿಷ ುದಕಥು ರಿಸಿಥತಿಖಳು ಇತಹಮದಿ.
ಪಥೈಲ್ ಭತ ು ಫಳಷ

ಅಪಿಾಕಥೇವನ್ ಹಯಧಿಕಹಯದ ೂಾಬಹವಿ ಅನ ಮೊೇದನಥ ನಥೇಭಔಗಥ ಂಡ

ವಿಭಹಖಣಔನಿಂದ ಭತ ು ವಿಮೆ ಔಂನಿಮ ಸಿಇನಿಂದ ದೃಢಿೇಔಯಣವಹಗಿಯಫಥೇಔ
ಷಾಯ ಖಳಲ್ಲಾ ಭತ ು ಕಹಲಕಹಲಕಥು ಹಯಧಿಕಹಯ ಭ ಲಔ ಗಥ ತ ುಡಿಸಿದ ದಹಕರ್ಹತಿ.
d) ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಉತನನದ ಹಿಂತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳವಿಕಥ
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ಭತ ು ಇಂತಸ

1.

ಂದ

ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಉತನನನ ನ ಹಿಂಡಥಮಲ , ವಿಮೆಗಹಯ ಹಿಂತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳವಿಕಥಮ

ಕಹಯಣಖಳನ ನ

ನಿೇಡ 

ಭ ಲಔ

ಹಯಧಿಕಹಯದ

ೂಾಬಹವಿ

ಅನ ಮೊೇದನಥಮನ ನ

ಡಥಮಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ - ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ಷಂೂಣಾ ವಿಯಖಳು.
2. ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕರ್ಥ ಬವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಉತನನಖಳ ಹಿಂತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳ ಸ್ಹಧಮತಥಮನ ನ ಭತ ು ಉತನನಖಳನ ನ
ಹಿಂತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡಹಖ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗಥ ಲಬಮವಿಯ  ಆಯೆುಖಳ ಫಗಥೆ ಷಶಿವಹಗಿ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.
3. ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಗಹಯಸಔ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಷ ಚನಥಗಥ ಯತಿಕ್ಟಯಯೆ ನಿೇಡದಿದದಯಥ, ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ನವಿೇಔಯಣದ
ದಿನಹಂಔದಂದ

ಹಿಂದಕಥು ಡಥಮರ್ಹಖ ುದ

ಶಯತ ುಖಳಿಖನ ಖ ಣವಹಗಿ

ಭತ ು ವಿಮೆದಹಯ ಹಥ ಂದಹಣಿಕಥಮ ರಿಸಿಥತಿಮ

ವಿಮೆಗಹಯಯಥ ಂದಿಗಥ

ಹಥ ಷದಥ ಂದ

ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ,

ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.
4. ಹಿಂತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳರ್ಹದ ಉತನನನ ನ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ನಿೇಡಫಹಯದ .
e) ಮಹುದಥೇ

ಉತನನದ

ಎರ್ಹಾ

ವಿಯಖಳನ ನ

ರಿಚಯಿಸಿದ

ನಂತಯ

ನಥೇಭಔಗಥ ಂಡ ವಿಭಹಖಣಔನಿಂದ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷರ್ಹಖ ುದ . ಂದ

ಶಾಕಥ ುಮೆಭಮಹದಯ

ವಥೇಳ್ಥ ಉತನನ ಆರ್ಥಾಔವಹಗಿ

ಕಹಮಾಸ್ಹಧಮಲಾದಹಗಿ ಔಂಡ ಫಂದಯಥ, ಅಥವಹ ಮಹುದಥೇ ನಿದಿಾಶಿ ಕಥ ಯತಥಮಹದಹಖ ನಥೇಭಔಗಥ ಂಡ
ವಿಭಹಖಣಔ ಷ ಔುವಹಗಿ ಉತನನನ ನ ರಿಶುರಿಷಫಸ ದ

ಭತ ು ಪಥೈಲ್ ಭತ ು ಫಳಷ

ವಿಧಹನದ

ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ರಿಶುಯಣಥಗಥ ಅಜಿಾ ಷಲ್ಲಾಷಫಸ ದ .
f)

ಉತನನ ನಿೇಡಿದ ಐದ ಶಾಖಳ ಪಥೈಲ್ ಭತ ು ಫಳಷ ಅನ ಮೊೇದನಥಮ ನಂತಯ, ನಥೇಭಔಗಥ ಂಡ
ವಿಭಹಖಣಔ ಯಥ ೇಖದ ಸಯಡಿಕಥ, ಚಿಔು ಯಭಹದ, ಫಡಿಸ ದಯಖಳು, ಸಣದ ಫಫಯ, ವಥಚಚಖಳು ಭತ ು ಷಂಫಂಧಿತ
ವಿಯಖಳು ಇಂತಸ ಉತನನ ವಿನಹಮಷ ಭಹಡ ವಹಖ ಭಹಡಿದ ಭ ಲ ಔಲನಥಖಳನ ನ ಹಥ ೇಲ್ಲಸಿದಯಥ ಭತ ು
ಷ ಔು ಷಭಥಾನಥಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ ಅಥವಹ ರಿತಾನಥಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ ಭ ಂಚಥ ಭಹಡಿದ ಊಹಥಖಳಿಗಥ ಹಥ ಷ
ಅನ ಭತಿ ಡಥಮ ುದ .

D. IRDAI ನ ಇತಯ ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಭಹ ನಿಫಂಧನೆಖಳು
ಪಥೈಲ್ ಭತ ು ಫಳಷ ಷ ಚನಥಖಳ ಜಥ ತಥಗಥ, ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ನಿಫಂಧನಥಖಳಿಗಥ ಈ ಕಥಳಗಿನ ಅಖತಮವಿಯ ತುದಥ:
a. ಎರ್ಹಾ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು, ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ಹಲ್ಲಸಿ ವಿಕಹಷಗಥ ಳಳಲ
ಔಂನಿ ಭಂಡಳಿಮ ಅನ ಮೊೇದನಥ ಡಥದಿಯಫಥೇಔ . ಹಲ್ಲಸಿಮ ಇತಯ ವಿಶಮಖಳ ಲಮಖಳಲ್ಲಾನ
ಯಸ್ಹುನಥ ಪಹಮ್ಾ ಶ್ಚಪಹಯಷ ನಿರಿೇಕ್ಷಥಖಳಿಗಥ ಆಯಥ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿ ಕರಿೇದಿ ಭಹಡಲ ಅನಾಮವಹಖಫಸ ದ .
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ಔಂನಿ ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ಅನ ಖ ಣವಹಗಿ, ಇಂತಸ ಪಹಮ್ಾ ಯಸ್ಹುನಥಮ ಕರಿೇದಿ ಂದಕಥು ಅಖತಮವಿಯ 
ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಸ್ಥಯಥಹಿಡಿಮಫಥೇಔ .
b. ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಹಯಧಿಕಹಯದ ಜಥ ತಥ ಷಲ್ಲಾಷಫಥೇಔ . ಔಂನಿಮ ಹಲ್ಲಸಿ
ಭಹಾಡಿಷಲ ಸಔುನ ನ ಉಳಿಸಿಕಥ ಂಡಿದಥ, ಇದ ಅಖತಮ ಫಥೇಡ  ಭಹಹಿತಿಮಹಗಿದಥ.
c. ಮಹುದಥೇ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಯಸ್ಹುನಥ ಅಂಗಿೇಔರಿಷಲಟಿಯಥ ಅಥವಹ ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ನಿಯಹಔರಿಷರ್ಹಗಿದದಯಥ
ಭಂಡಳಿಮ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಆಧರಿಸಿ ಅಂಗಿೇಔರಿಸಿದದಯಥ. ಂದ ಯಸ್ಹುನಥಮ ನಿಯಹಔಯಣಥಮನ ನ, ನಿರಿೇಕ್ಷರಿಗಥ
ನಿಯಹಔಯಣಥಮ ಕಹಯಣಖಳನ ನ ಯಥಕಹಡಿಾಂಗ್, ಫಯಣಿಗಥಮಲ್ಲಾ ತಿಳಿಷಫಥೇಔ .
d. ಮಹುದಥೇ ಳಂದ ವಿಧಿಸಿದ ರ್ಥ ೇಡ್ ವ ಲುನ ನ ವಿಮೆದಹಯನಿಗಥ ತಿಳಿಷಫಥೇಔ ಭತ ು ಪಿಯೇಮಮಂ
ಮೆೇರ್ಥ ಭತ ು ಇಂತಸ ರ್ಥ ೇಡ್ ಖಳನ ನ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ನಿದಿಾಶಿ ಪಿಗಥಮನ ನ ಂದ ಹಲ್ಲಸಿ ವಿತರಿಷ 
ಮೊದಲ ಡಥದಫಥೇಔ .
e. ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ವಿಭಹ ಔಂನಿಗಥ ಮಹುದಥೇ ಹಥಚಿಚನ ಭಹಹಿತಿಮ ಅಖತಮವಿದದಲ್ಲ,ಾ ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಉದಥ ಮೇಖ
ಫದರ್ಹಣಥ, ಂದ

ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಂತಯದ ಮಹುದಥೇ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಅದಯ ನವಿೇಔಯಣದ

ಷಭಮದಲ್ಲಾ, ಇದನ ನ ವಿಮೆದಹಯಯ ಭ ಲಔ ಯಭಹಣಿತ ಪಹಮ್ಾ ಖಳಲ್ಲಾ ಷ ಚಿಷಫಥೇಔ ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿ
ದಹಕರ್ಥಖಳನ ನ ಇುಖಳ ಬಹಖವಹಗಿ ಭಹಡಫಥೇಔ , ಇಂತಸ ಭಹಹಿತಿ ಷಲ್ಲಾಕಥಮ ಗಟನಥಖಳನ ನ ಷಶಿವಹಗಿ
ಹಥೇಳಫಥೇಔ ಭತ ು ಇಂತಸ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಅನಾಮವಹಖ  ಶಯತ ುಖಳ ಅಖತಮವಿಯ ತುದಥ.
f.

ವಿಮೆಗಹಯಯ , ಕಹಮಾವಿಧಹನಖಳು ಅಥವಹ ರ್ಪಯೇತಹ್ಸಔಖಳ ಆಯಂಭಿಔ ಯವಥೇವಕಹುಗಿ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗಥ
ುಯಷುರಿಷಲ

ಯೇಜನಥ ಭಹಡಫಸ ದ , ಅದಥೇ ವಿಮೆಗಹಯಯಥ ಂದಿಗಥ ಭ ಂದ ರಿದ ನವಿೇಔಯಣಖಳ,

ಅನ ಔ ಲಔಯ ಕಥಾೇಮ್ ಅನ ಬ ಇತಹಮದಿ, ಪಥೈಲ್ ಭತ ು ಫಳಷ ಭಹಖಾದವಾನದಂತಥ ಅನ ಮೊೇದನಥ
ಡಥದ ಹಯಸ್ಥಔಿರ್ಸ ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕರ್ಥ ಅಥವಹ ಉತಥುೇಜನಖಳು.
ಆಯೆ ೀಖಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಹೆ ಂದಹಣಿಕೆ ಸೌಲಬಯಖಳ ಫಗೆೊ ಭಹಖಯಷ ಚಿಖಳು
IRDAI ಜಿೇ ಭತ ು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಹಥ ಂದಹಣಿಕಥಮ ಸ್ೌಲಬಮಖಳ ಫಗಥೆ ಫಸಳ ಷಶಿ
ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳನ ನ ಹಥ ಯತಂದಿದಥ. ಇುಖಳನ ನ ಕಥಳಗಥ ಟಿಿ ಭಹಡರ್ಹಗಿದಥ:
1.

ಹಥ ಂದಹಣಿಕಥ ಸ್ೌಲಬಮನ ನ ಕಥಳಗಿನ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಅಕಹವ ನಿೇಡಫಥೇಔ :
a. ಪಹಮಮಲ್ಲ ಫಾೇಟರ್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ಜಿೇವಥೇತಯ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳಿಗಥ ನಿೇಡಿದ ಎರ್ಹಾ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
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b. ಯತಿ ಷದಷಮಯ , ಔ ಟ ಂಫ ಷದಷಮಯ ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ಮಹುದಥೇ ಖ ಂು ಆಯಥ ೇಖಮ ಜಿೇವಥೇತಯ ವಿಮೆ
ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿ ಯಕ್ಷಣಥ ಡಥದಿದಹದಯಥ, ಇಂತಸ ಖ ಂು ಹಲ್ಲಸಿಯಿಂದ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಗಥ
ಷಥಳ್ಹಂತರಿಷ  ಸಔ ು ಹಥ ಂದಿದಹದಯಥ ಅಥವಹ ಅದಥೇ ವಿಮೆಗಹಯಯಥ ಂದಿಗಥ ಂದ ಪಹಮಮಲ್ಲ ಫಾೇಟರ್
ಹಲ್ಲಸಿ. ಇದಹದ ನಂತಯ ಅನ / ಅಳು ಭ ಂದಿನ ನವಿೇಔಯಣದ ಹಥ ಂದಹಣಿಕಥ ಸ್ೌಲಬಮದ ಸಔುನ ನ
ನಿೇಡರ್ಹಖ ುದ .
2. ಹಥ ಂದಹಣಿಕಥ ಸ್ೌಲಬಮನ ನ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ನವಿೇಔಯಣದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಭಹತಯ ಆರಿಸಿಕಥ ಳಳರ್ಹಖ ುದ

ಭತ ು

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಯಥನಿ್ ಭ ಲಔಲಾ.
3. ಫಫ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ತನನ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಭತಥ ುಂದ ವಿಭಹ ಔಂನಿಗಥ ರ್ಪೇಟ್ಾ ಭಹಡಲ ಫಮಸಿದಯಥ,
ಇಂತಸ ಂದ ವಿಭಹ ಔಂಥನಿಗಥ ಅಜಿಾ ಷಲ್ಲಾಷಫಥೇಔ , ಇಡಿೇ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಔ ಟ ಂಫದ ಎರ್ಹಾ ಷದಷಮಯ
ಜಥ ತಥಗಥ ರ್ಪೇಟ್ಾ ಭಹಡಲ ಫಮಸಿದಯಥ, ಏನಹದಯ

ಇದದಯಥ, ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಹಲ್ಲಸಿಮ ಪಿಯೇಮಮಂ

ನವಿೇಔಯಣ ದಿನಹಂಔಕ್ಟುಂತ ಔನಿಶಠ 45 ದಿನಖಳ ಮೊದಲ .
4. ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ IRDAI ಷ ಚಿಷರ್ಹದ ಯ ದಲ್ಲಾ ಅಪಿಾಕಥೇವನ್ ನಿೇಡಲ ವಿಪಲವಹದಲ್ಲಾ ಔನಿಶಠ 45
ದಿನಖಳ ಪಿಯೇಮಮಂ ನವಿೇಔಯಣ ದಿನಹಂಔಕ್ಟುಂತ ಮೊದಲ ಹಥ ಷ ವಿಮೆಗಹಯ ರ್ಪೇಟಹಾಬಿಲ್ಲಟಿ ನಿೇಡಫಸ ದ
ಅಥವಹ ನಿೇಡದಿಯಫಸ ದ .
5. ಇಂತಸ ಷ ಚನಥ ಡಥದ ನಂತಯ, ರ್ಪೇಟಥಾಬಿಲ್ಲಟಿ ಪಹಮ್ಾ ಜಥ ತಥ ಯಸ್ಹುನಥಮಲ್ಲಾ ಹಥೇಳಿದಂತಥ IRDAI
ಷ ಚನಥಖಳ ಅನ ಫಂಧ 'I' ಎಂದ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಅಜಿಾದಹಯನಿಗಥ ದಗಿಷಫಥೇಔ ಭತ ು ನಿೇಡರ್ಹಖ  ವಿವಿಧ
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ಷ ಔು ಉತನನ ಸ್ಹಹಿತಮ.
6. ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಮ್ಾ ಜಥ ತಥಗಥ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ರ್ಪೇಟಥಾಬಿಲ್ಲಟಿ ಪಹಮ್ಾ ಬತಿಾ ಭಹಡಿ ಭತ ು ವಿಭಹ ಔಂನಿಗಥ
ಷಲ್ಲಾಷಫಥೇಔ .
7. ರ್ಪೇಟಥಾಬಿಲ್ಲಟಿ ಪಹಮ್ಾ ಷಂದಹಮದ ನಂತಯ, ವಿಭಹ ಔಂನಿ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಇತಿಹಹಷದ ಅಖತಮ ವಿಯಖಳನ ನ
ಕಥ ೇರಿ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ವಿಭಹ ಔಂನಿಗಥ ಕಥೇಳಫಥೇಔ

ಭತ ು ಷಂಫಂಧಟಿ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಇತಿಹಹಷ

ಕಥೇಳಫಥೇಔ . ಇದನ ನ IRDAI ಮ ವಥಬ್ಬ ರ್ಪೇಟಾಲ್ ಭ ಲಔ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
8. ವಿಭಹ ಔಂನಿ ರ್ಪೇಟಥಾಬಿಲ್ಲಟಿ ಅಂತಸ ಫಥೇಡಿಕಥಮನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ನಂತಯ IRDAI ಮ ವಥಬ್ಬ ರ್ಪೇಟಾಲ್ ನಲ್ಲಾ
ಶ್ಚಪಹಯಷ

ಭಹಡಿದ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ರ್ಪೇಟಿಾಂಗ್ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ವಿನಂತಿಮನ ನ ಡಥದ 7

ದಿನಖಳ್ಥೄ ಳಗಹಗಿ ಡಥೇಟಹ ಷಾಯ  ಅಖತಮ ಭಹಹಿತಿ ನಿೇಡಫಥೇಕ್ಟಯ ತುದಥ.
9. ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ವಿಮೆಗಹಯಯ ನಿದಿಾಶಿ ಷಭಮದ ಚೌಔಟಿಿನಥ ಳಗಥ ಹಥ ಷ ವಿಭಹ ಔಂಥನಿಗಥ
ಅಖತಮ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಡಥೇಟಹ ಪಹಭಹಮಾಟನಲ್ಲಾ ದಗಿಷಲ ವಿಪಲವಹದಯಥ, ಇದನ ನ IRDAI ಹಥ ಯಡಿಸಿದ
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ನಿದಥೇಾವನಖಳ ಉಲಾಂಗನಥ ಎಂದ ನಥ ೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ವಿಮೆಗಹಯಯ , 1938ಯ ವಿಭಹ ಕಹಯಿದಥಮಡಿ
ಥನಲ್ ನಿಫಂಧನಥಖಳಿಗಥ ಳಟಿಿಯ ತುವಥ.
10. ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ವಿಭಹ ಡಥೇಟಹ ಷಂದಹಮದವಹದ ಮೆೇರ್ಥ, ಹಥ ಷ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಯಸ್ಹುನಥಮ ಕರಿೇದಿ
ಂದ ಭಹಡ ತುದಥ IRDAI 4 (6) ನಿಮಭಖಳಿಗಥ, 2002 ಅನ ಖ ಣವಹಗಿ (ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಆಷಕ್ಟು ಯಕ್ಷಣಥ)
ಭತ ು ತನನ ನಿಧಹಾಯನ ನ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗಥ ತಿಳಿಷ ತುದಥ.
11. ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಈ ಮೆೇಲ್ಲನ ಅಧಿಮ ಳಗಥ ಡಥೇಟಹ ಷಂದಹಮವಹದ ಮೆೇರ್ಥ, ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಭನವಿ ಭಹಡ 
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗಥ 15 ದಿನದಥ ಳಗಥ ಔಂನಿ ಹಯಧಿಕಹಯ ಷಲ್ಲಾಸಿದ ಹಲ್ಲಸಿ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ ತನನ ನಿಧಹಾಯನ ನ
ತಿಳಿಷ ುದಿಲಾ, ನಂತಯ ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ತಿಯಷುರಿಷ  ಸಔುನ ನ ಉಳಿಸಿಕಥ ಳುಳ ಹಹಗಿಲಾ
ಭತ ು ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಪಿಕಥ ಳಳಫಥೇಔ .
12. ರ್ಪೇಟಹಾಬಿಲ್ಲಟಿ ಸಿಾೇಕಹಯ ಪಲ್ಲತಹಂವ ಇನ ನ ನವಿೇಔಯಣದ ದಿನಹಂಔದಂದ

ಹಥ ಷ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ

ನಿರಿೇಕ್ಷಥಮಲ್ಲಾದಥ
a. ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ವಿಷುರಿಷಲ ಅಕಹವ ನಿೇಡಫಹಯದ , ಇಂತಸ ಂದ ರ್ಪಯ-ಯಥೇಟ್ ಪಿಯೇಮಮಂ
ಸಿಾೇಔರಿಷ  ಭ ಲಔ ಅರ್ಹಧಿಗಥ, ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಕಥ ೇರಿಕಥ ಷಲ್ಲಾಸಿದಯಥ, ಅದ ಔನಿಶಠ ಂದ ತಿಂಖಳ
ಇಯಫಥೇಔ ಭತ ು
b. ಹಥ ಷ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ದೃಢಡಿಸಿದ ಹಲ್ಲಸಿ ಸಿಾೇಔೃತವಹಖ  ಷಭಮದಯಥಖ

ಅಥವಹ ವಿಭಹದಹಯನ

ನಿದಿಾಶಿ ಲ್ಲಖಿತ ಕಥ ೇರಿಕಥಮ ಮೆೇಯಥಗಥ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಯದ ದಗಥ ಳಿಷರ್ಹಖ ುದಿಲಾ
c. ಹಥ ಷ ವಿಮೆಗಹಯಯ , ಅಂತಸ ಎರ್ಹಾ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ಷಂಫಂಧಟಿಲ್ಲಾ, ಅರ್ಹಧಿಮ ಭ ಕಹುಮದ
ದಿನಹಂಔ ಜಥ ತಥ ಹಥ ಂದಿಷಲ ಅಹಮ ವ ಯ ವಹದ ದಿನಹಂಔನ ನ ಔಂಡ ಹಿಡಿಮಫಥೇಔ .
d. ಂದ

ವಥೇಳ್ಥ ಮಹುದಥೇ ಕಹಯಣಕಹುಗಿ ವಿಮೆದಹಯ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ವಿಮೆಗಹಯಯಥ ಂದಿಗಥ ಹಲ್ಲಸಿ

ಭ ಂದ ರಿಷಲ ಫಮಸಿದಯಥ, ಂದ ಸ್ಹಭಹನಮ ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಧಿಸಿ ಭತ ು ಮಹುದಥೇ ಹಥ ಷ ರಿಸಿಥತಿ
ಭ ಂದ ರಿಷಫಸ ದ ಅಕಹವ ನಿೇಡಫಥೇಔ .
13. ಮೆೇರ್ಥ ಹಥೇಳಿಯ ಂತಥ, ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಅರ್ಹಧಿಮ ವಿಷುಯಣಥ ಆರಿಸಿಕಥ ಂಡ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಭತ ು ಕಥಾೇಮ್,
ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ವಿಮೆಗಹಯಯ

ಅಂಗಿೇಔರಿಸಿದಯಥ ಭಹತಯ ಕಥಾೇಮ್ ದಗಿಸಿದ ಹಲ್ಲಸಿ ಶಾದ ಬಹಖವಹಗಿ

ತದನಂತಯ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ವಿಮೆಗಹಯ ಉಳಿದ ಫಹಕ್ಟ

ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯ ವಿಧಿಷಫಸ ದ .

ಅಂತಸ

ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಫಹಕ್ಟ ಅಧಿಮ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಷಲ ಹಥ ಣಥಗಹಯನಹಗಿಯ ತಹುನಥ ಭತ ು ಆ
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಶಾದ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ವಿಮೆಗಹಯಯಥ ಂದಿಗಥ ಭ ಂದ ರಿಷಫಸ ದ .
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14. ಂದ

ರ್ಪೇಟಿಾಂಗ್ ಇನ್ ಹಲ್ಲಸಿ ಸಿಾೇಔರಿಷ  ಷಲ ವಹಗಿ, ವಿಮೆಗಹಯ ರ್ಪೇಟಿಾಂಗ್ ಉದಥದೇವಕಹುಗಿ

ಯತಥಮೇಔವಹಗಿ ಮಹುದಥೇ ಹಥಚ ಚರಿ ರ್ಥ ೇಡ್ ಅಥವಹ ವ ಲುಖಳನ ನ ವಿಧಿಷಫಹಯದ .
15. ಂದ ರ್ಪಟ್ಾ ಆದ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಂಗಿೇಕಹಯನ ನ ಮಹುದಥೇ ಔಮೇಶನ್ ಭಧಮತಿಾಗಥ ಕಥ ಡರ್ಹಖ ುದಿಲಾ.
16. ಮಹುದಥೇ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಗಥ, ಮೊದರ್ಥೇ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಯಥ ೇಖಖಳಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ
ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಕಹಮ  ಅಧಿ ಈಗಹಖರ್ಥೇ ಭ ಗಿದ ಹಥ ೇಗಿದದಯಥ ಭತ ು ಷಭಮ ಫದಧ
ಹಥ ಯತ ಖಳನ ನ

ಖಣನಥಗಥ

ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳರ್ಹಖ ತುದಥ

ಭತ ು

ಅದಯ

ಭಟಿಿಗಥ

ಹಥ ಷದಹದ

ರ್ಪೇಟ್ಾ

ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಔಡಿಮೆಮಹಖ ತುದಥ.
ಷ ಚನೆ 1 : ಹಥ ಷ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಯಥ ೇಖ ಅಥವಹ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಹಗಿ ಕಹಮ  ಅಧಿ, ಅದಥೇ ಯಥ ೇಖ
ಅಥವಹ ಚಿಕ್ಟತಥ್ ಹಿಂದಿನ ಹಲ್ಲಸಿಗಿಂತ ಹಥಚ ಚ ಷಭಮ ಆಗಿದದಯಥ, ಳಫಯ  ಹಲ್ಲಸಿದಹತನಿಗಥ ಹಥಚಿಚನ
ಕಹಮ  ಅಧಿಮನ ನ ಷಶಿವಹಗಿ ವಿರಿಷಫಥೇಔ

ರ್ಪೇಟಹಾಬಿಲ್ಲಟಿ ಪಹಮ್೯ನಲ್ಲಾ ರ್ಪೇಟಿಾಂಗ್

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಂದ ಷಲ್ಲಾಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಷ ಚನೆ 2 : ಖ ಂು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗಥ, ಮೆೇರ್ಥ ಹಥೇಳಿದಂತಥ ಷತತ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮ ಶಾಖಳ
ಷಂಖಥಮ ಆಧರಿಸಿ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಷದಷಮರಿಗಥ ಕಥಯಡಿಟ್ ನಿೇಡರ್ಹಖ ುದ , ಅದನ ನ ರ್ಥಕ್ಟುಷದಥ, ಭ ಂಚಿನ
ಹಲ್ಲಸಿ ಮಹುದಥೇ ೂಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಯಥ ೇಖ ಹಥ ಯಗಿಟಿ / ಷಭಮ ಫದಧ ಹಥ ಯತ ಖಳನ ನ
ಹಥ ಂದಿದದಯಥ,
17. ಹಿಂದಿನ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಭಹಡಿದ ಮೊತುಕಥು ರ್ಪೇಟಹಾಬಿಲ್ಲಟಿ ಅನಾಮವಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ಔ ಡ
ಹಥಚಿಚಷರ್ಹದ ವಿಭಹ ಮೊತು, ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ವಿಮೆದಹಯ ಭನವಿ ಭಹಡಿದಯಥ, ಹಿಂದಿನ ಹಲ್ಲಸಿ ಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ
ಭ ಂಚಿನ ವಿಮೆಗಹಯ (ಯ ) ಡಥದ ಕಥ ಂಡ ಷಂಚಿತ ಫಥ ೇನರ್ಸ ಭಟಿಿಗಥ.
ಉದಹ - ವಿಮೆಗಹಯ A ಜಥ ತಥ, ಮಕ್ಟುಯಫಫ ಯ . 2 ಲಕ್ಷ SI
ಹಥ ಂದಿದದಯಥ;

ಭತ ು ಯ . 50,000 ಖಳಿಸಿದ ಫಥ ೇನರ್ಸ

ಮಹವಹಖ ಅನ ವಿಮೆಗಹಯ B ಔಡಥಗಥ ಗಹಾಯಿಸಿದಹಖ ಭತ ು ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ

ಪಿಕಥ ಂಡಹಖ, ವಿಮೆಗಹಯ B ಅನಿಗಥ SI ಯ . 2.50 ಲಕ್ಷ ನಿೇಡಿ ಅನಾಮವಹಖ  ಯ . 2.50 ಲಕ್ಷ ಪಿಯೇಮಮಂ
ವಿಧಿಷಫಥೇಔ . ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ವಿಮೆಗಹಯ B ಯ .2.50 ಲಕ್ಷದ ಮಹುದಥೇ ಉತನನ ಹಥ ಂದಿಯದಿದದಯಥ, ವಿಮೆಗಹಯ B
ಸತಿುಯದ ಹಥಚಿಚನ ಸ್ಹಾಬ್ಬ ಯ . 3 ಲಕ್ಷ ವಿಮೆದಹಯನಿಗಥ ಅನಾಮವಹಖ  ಯ . 3 ಲಕ್ಷ SI ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಧಿಷಫಥೇಔ .
ಆದಹಖ ಮ, ರ್ಪೇಟಹಾಬಿಲ್ಲಟಿ ಯ . 2.50 ಲಕ್ಷ ದಯಥಗಥ ಭಹತಯ ಲಬಮವಹಖ ತುದಥ.
18. ವಿಮೆಗಹಯಯ ಷಶಿವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿ ಂದದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಖಭನ ಸ್ಥಳ್ಥಮಫಥೇಔ ಭತ ು ಹಯಸ್ಥಔಿರ್ಸ
ನಂತಸ ಯಚಹಯ ಸ್ಹಭಗಿಯಮನ ನ, ಭಹಯಹಟ ಸ್ಹಹಿತಮ ಮಹುದಥೇ ರಿೇತಿಮ ದಹಕರ್ಥಖಳನ ನ ಅಥವಹ ಮಹುದಥೇ
ಯ ದಲ್ಲಾ, ಅದ :
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a. ಎರ್ಹಾ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ರ್ಪೇಟಥೇಾಫಲ್ ಆಗಿವಥ;
b. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮಹುದಥೇ ಫಥಯೇಕ್ ತಪಿಷಲ ನವಿೇಔಯಣ ದಿನಹಂಔಕ್ಟುಂತ ಮೊದಲ

ಇತಯ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ

ಯಸ್ಹುನಥಮ ಸಿಾೇಕಹಯ ವಿಳಂಫವಹದ ದಕಥು, ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ, ರ್ಪೇಟಹಾಬಿಲ್ಲಟಿ ರ್ಹಬ ಡಥಮಲ , ಇನಥ ನಂದ
ವಿಮೆಗಹಯಯ ಷಮೇಪಿಷಲ ಔಯಭ ಆಯಂಭಿಷಫಥೇಔ ,

E. ಭ ಲಬ ತ ವಿಮೆಮ ತತಾಖಳು ಭತಕಿ ವಿಭಹತರದ ಜವ್ಹಫಹಿರಿಮ ನಿಯಸಣೆಗಹಗ ಉಔಯಣಖಳು
1. ವಿಭಹತರದ ಜವ್ಹಫಹಿರಿಮ ನಿಯಸಣೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭ ಲಬ ತ ತತಾಖಳು

ವಿಮೆ ಮಹುದಥೇ ಷಾಯ ದಲ್ಲಾ, ಇದ ಜಿೇವಿಮೆ ಇಯಲ್ಲ ಅಥವಹ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಮೆ ಇಯಲ್ಲ, ಅಹಮಖಳ ಸಿಾೇಕಹಯ
ಜಥ ತಥಗಥ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷ  ಕಥಲು ಕಹನ ನ ತತಾಖಳು ಇವಥ. ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಷಭಹನವಹಗಿ ಈ ತತಾಖಳ
ಭ ಲಔ ನಿಾಹಿಷಲಡ ತುದಥ ಭತ ು ತತಾಖಳ ಮಹುದಥೇ ಉಲಾಂಗನಥ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ ತಪಿಷಲ

ವಿಮೆಗಹಯಯ

ನಿಧಾರಿಷಫಸ ದ ಇದ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಅಷಭಹಧಹನ ಭತ ು ಸತಹಶ್ಥಮ ಪಲ್ಲತಹಂವವಹಖಫಸ ದ . ಇು ಅಖಯ
ತತಾಖಳು ಇಯ ತುವಥ:
i. ಅತಮಂತ ಉತುಭ ನಂಬಿಕಥಮ (ಉತ ಂ
ು ಖದ ನಂಬಿಕಥ) ಭತ ು ವಿಭಹ ಆಷಕ್ಟು
2. ವಿಭಹತರದ ಜವ್ಹಫಹಿರಿಮ ನಿಯಸಣೆಮ ಸಹಧನಖಳು

ಂದದಹಯ ಭಹಹಿತಿ ಭತ ು ಆಧಹಯದ ಭ ಲಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಅಹಮದ ಗಿೇಾಔಯಣ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ ಭತ ು
ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನ ನ ಅಂತಿಭವಹಗಿ ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಕಥಳಗಿನುಖಳು ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣಥ
ಯಭ ಕ ಉಔಯಣಖಳ್ಹಗಿವಥ:
a) ರಸಹಿನೆಮ ನಭ ನೆ

ಈ ದಹಕರ್ಥಮ

ಯಸ್ಹುಔನ ಂದಕಥು ಅಡಿಹಮ ಅಲ್ಲಾ ಆಯಥ ೇಖಮ ಭತ ು ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ವಿಯಖಳನ ನ

ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಎಲಾ ಯಭ ಕ ಭಹಹಿತಿಖಳಿಖ

ಷಂಖಯಸವಿಯ ತುದಥ (ಅಂದಯಥ ಮಷ ್, ಉದಥ ಮೇಖ, ಆಹಹಯ,

ಆಯಥ ೇಖಮ ಸಿಥತಿ, ಆದಹಮ, ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ವಿಯಖಳು ಮೆೈಔಟ ಿ, ಇತಹಮದಿ). ಇದ ಉತನನ ಭತ ು ಔಂನಿ
ಅವಮಔತಥಖಳ / ನಿಮಭಖಳ ಅನ ಖ ಣವಹಗಿ ಷಂೂಣಾ ವಿಯವಹದ ಯಶ್ಹನಳಿಖಳ ಷಯಳ ಯಶ್ಥನಖಳ ಖ ಂಪಿನ
ವಹಮಪಿುಮಲ್ಲಾಯಫಸ ದ , ಇದರಿಂದ ಎರ್ಹಾ ಷ ುಸಿಥತಿಮ ಫಹಿಯಂಖ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ
ಅನ ಖ ಣವಹಗಿ ನಿೇಡರ್ಹಖ ದನ ನ ಕಚಿತಡಿಷ ತಥುದಥ. ವಿಮೆದಹಯರಿಂದ ಮಹುದಥೇ ಉಲಾಂಗನಥ ಅಥವಹ
ಭಹಹಿತಿಮ ಭಯಥಭಹಚ ುದರಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿ ಅನ ಜಿಾತವಹಖ ದ .
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b) ಮಸಿ್ನ ುಯಹವ್ೆ

ಪಿಯೇಮಮಂಖಳು ವಿಭಹದಹಯಯ ಮಸಿ್ನ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಆದದರಿಂದ ನಥ ೇಂದಣಿ
ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಫಹಿಯಂಖಡಿಸಿದ ಮಷ್ನ ನ, ಷಲ್ಲಾಸಿದ ಮಸಿ್ನ ುಯಹವಥ ಭ ಲಔ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷ ದ
ಔಡಹಸಮವಹಗಿದಥ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಬಹಯತದಲ್ಲಾ, ಮಸಿ್ನ ುಯಹವಥ ಎಂದ ರಿಖಣಿಷಫಸ ದಹದ ಅನಥೇಔ ದಹಕರ್ಥಖಳಿವಥ ಆದಯಥ ಎರ್ಹಾ ಕಹನ ನ ಫದಧ
ಅಲಾ. ಫಸ ತಥೇಔವಹಗಿ ಭಹನಮ ದಹಕರ್ಥಖಳನ ನ ಎಯಡ ಖಾಖಳ್ಹಗಿ ವಿಂಖಡಿಷರ್ಹಗಿದಥ. ಅುಖಳು ಕಥಳಔಂಡಂತಿವಥ:
a. ಯಭಹಣಿತ ಮಸಿ್ನ ುಯಹವಥ: ಇುಖಳಲ್ಲಾ ಕಥಲು ಶ್ಹರ್ಹ ಯಭಹಣತಯ, ಹಸ್ಥ ೇಟ್ಾ, ಷಥಳಿೇಮ
ಯಭಹಣತಯ, ಹಮನ್ ಕಹಡ್ಾ ಇತಹಮದಿ ಸ್ಥೇರಿವಥ.
b. ಯಭಹಣಿತಲಾದ ಮಸಿ್ನ ುಯಹವಥ: ಇುಖಳಲ್ಲಾ ಕಥಲು ಡಿತಯ ಚಿೇಟಿ, ಭತದಹಯಯ ಖ ಯ ತಿನ,
ಹಿರಿಮಯ ಘೀ ೇಶಣಥ, ಗಹಯಭ ಂಚಹಮತಿ ಯಭಹಣತಯ ಇತಹಮದಿ ಸ್ಥೇರಿವಥ.
c) ಸಣಕಹಷಕ ದಹಕಲ್ೆಖಳು

ರ್ಹಬ ಉತನನಖಳಿಗಥ ನಿದಿಾಶಿವಹಗಿ, ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಯಸ್ಹುಔನ ಆರ್ಥಾಔ ಸಿಥತಿ ತಿಳಿದ ಭತ ು ನಥೈತಿಔ ಅಹಮ
ಔಡಿಮೆಗಥ ಳಿಷಲ . ಆದಯಥ, ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಸಣಕಹಷ

ದಹಕರ್ಥಖಳನ ನ ಈ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಭಹತಯ

ಕಥೇಳರ್ಹಖ ತುದಥ
a) ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಳಗಥ ಳುಳತುದಥ ಅಥವಹ
b) ದಥ ಡಹಸ ಮೊತು ವಹಮಪಿುಮ ಬಯಸ್ಥ ಅಥವಹ
c) ವಹಮಪಿು ಹಥ ೇಲ್ಲಸಿದಹಖ ಹಥೇಳಿದ ಆದಹಮ ಭತ ು ಉದಥ ಮೇಖ ಂದ ಯಷಯ ಅಷಂಫದಧತಥಮನ ನ
ತಥ ೇರಿಸಿದಹಖ.
d) ವ್ೆೈದಯಕ್ರೀಮ ಯದಿಖಳು
ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಯದಿಖಳ ಅವಮಔತಥ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಯ ಢಿಖಳನ ನ ಆಧರಿಸಿಯ ತಥುದಥ, ಭತ ು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ವಿಮೆದಹಯಯ ಮಸಿ್ನ ಮೆೇರ್ಥ ಭತ ು ಕಥಲವೊಮೆಭ ನಿಧಾರಿಸಿದ ಯಕ್ಷಣಥ ಯಭಹಣನ ನ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತಥುದಥ.
ಯಸ್ಹುನಥಮ ಯ ದಲ್ಲಾ ಕಥಲು ಯತ ಮತುಯಖಳನ ನ ಷಸ ಕಥೇಳಿದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಯದಿಖಳಿಗಥ ಕಹಯಣವಹಖ ತುದಥ
ಭತ ು ಕಥಲು ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಹಥ ಂದಫಸ ದ .
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e) ಭಹಯಹಟ ಸಿಫಬಂದಿಖಳ ಯದಿಖಳು
ಭಹಯಹಟದ ಸಿಫಫಂದಿ ತಭಭ ಯದಿಮಲ್ಲಾ ಅಯ

ಔಂನಿಗಥ ನಿೇಡಿದ ಭಹಹಿತಿ ಔ ಡ ಯಭ ಕವಹಗಿ

ರಿಖಣಿಷಫಥೇಕಹಖ ದನ ನ ಕಹಣಫಸ ದಹಗಿದಥ ಭತ ು ಅಯನ ನ ಜನಸ್ಹಭಹನಮ ಭಟಿದಲ್ಲಾಮ ಭಹಯಹಟ
ಂದದಹಯರಿಗಥ ಕಹಣಫಸ ದ . ಭಹಯಹಟ ಸಿಫಫಂದಿಗಥ ಹಥಚ ಚ ವಹಮಹಯ ಯಚಿಷಲ ಂದ ರಿೇತಿಮ ಉತಥುೇಜನ
ಸಿಖ ತುದಥ, ಅಲ್ಲಾ ಹಿತಹಷಕ್ಟುಮ ಷಂಗಶಾ ಹಥ ಂದಿಯ ುದನ ನ ವಿೇಕ್ಷಿಷಫಸ ದ .

ನಿಭಮನಕು ನಿೀವ್ೆೀ ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 2
ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣಥ ಅತಮಂತ ಉತುಭ ನಂಬಿಕಥಮ ತತಾು ___________ ಅನ ಷರಿಷಫಥೇಕಹದ
ಅಖತಮವಿದಥ.
I. ವಿಮೆಗಹಯಯ
II. ವಿಭಹದಹಯಯ
III. ವಿಮೆಗಹಯಯ ಭತ ು ವಿಮೆದಹಯಯ ಇಫಫಯ
IV. ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಔಯ

ನಿಭಮನಕು ನಿೀವ್ೆೀ ರಿೀಕ್ಷಿಸಿರಿ 3
ವಿಭಹ ಆಷಕ್ಟು ____________ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.
I. ವಿಮೆ ಭಹಡಫಥೇಕಹದ ಆಸಿುಮಲ್ಲಾ ಮಕ್ಟುಮ ಸಣಕಹಸಿನ ಆಷಕ್ಟು
II. ಈಗಹಖರ್ಥೇ ವಿಮೆಗಥ ಂಡ ಂದ ಆಸಿು
III. ನಶಿದಲ್ಲಾ ಯತಿಯಂದ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಹಲ ಂದಕ್ಟುಂತ ಹಥಚ ಚ ಔಂನಿಮ ಅದಥೇ ನಶಿನ ನ ಳಗಥ ಂಡಹಖ
IV. ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ವಡಿಸಿಕಥ ಳಳರ್ಹದ ಂದ ನಶಿದ ಯಭಹಣ

F. ವಿಭಹತರದ ಜವ್ಹಫಹಿರಿಮ ನಿಯಸಣೆ ರಕ್ರರಯೆ
ಮೆಭ ಅಖತಮ ಭಹಹಿತಿ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ನಂತಯ ಂದದಹಯ ಹಲ್ಲಸಿ ರಿಬಹಷಥಮಲ್ಲಾ ನಿಧಾರಿಷ ತಹುನಥ. ಆಯಥ ೇಖಮ
ವಿಮೆ ಉದಮಭದಲ್ಲಾ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣಥಗಹಗಿ ಫಳಷರ್ಹಖ  ಸ್ಹಭಹನಮ ದಧತಿ ಕಥಳಗಿನಂತಿವಥ:
1. ವ್ೆೈದಯಕ್ರೀಮ ವಿಭಹತರದ ಜವ್ಹಫಹಿರಿಮ ನಿಯಸಣೆ
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ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣಥಮಲ್ಲಾ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ಅಜಿಾ ಷಲ್ಲಾಷ  ಮಕ್ಟುಮ
ಆಯಥ ೇಖಮ ಸಿಥತಿ ನಿಧಾರಿಷಲ

ಯಸ್ಹುಔರಿಂದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಯದಿಖಳ ಔಯಥಮ  ಂದ

ಯಕ್ಟಯಯೆ. ನಂತಯ

ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಷಂಖಯಹಿಸಿದ ಆಯಥ ೇಖಮ ಭಹಹಿತಿ ಭೌಲಮಭಹನ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ, ಮಹ ಮತಿ ಭತ ು
ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು ಹಥ ಯತ ಡಿಷ ವಿಕಥಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ನಿೇಡ ದ ಎಂಫ ದನ ನ ನಿಣಾಯಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಹಿೇಗಥ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣಥಮಲ್ಲಾ ಅಹಮ ಸಿಾೇಔೃತಿ ಅಥವಹ ಅಸಿಾೇಔೃತಿ ಭತ ು ಔರ್
ರಿಬಹಷಥಖಳನ ನ ನಿಧಾರಿಷ ದನ ನ ಭಹಡಫಸ ದ .
ಆದಯಥ, ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣಥ ಸಿಾೇಔರಿಷ  ವಿಚಹಯದಲ್ಲಾ ಅಧಿಔ ವಥಚಚ ಭತ ು
ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಯದಿಖಳನ ನ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷ ದನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ. ವಿಮೆಗಹಯಯ

ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಿಭಹತಯದ

ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣಥಮಲ್ಲಾ ಂದ ಉನನತ ಭಟಿ ಫಳಸಿದಹಖ, ಅಯ 'ಕ್ಟಯೇಮ್ ಸ್ಹಯನ ನ ತಥಗಥಮ ದಕಹುಗಿ
ಎಂದ ದ ಶಣಥಗಥ ಳಡ ತಹುಯಥ (ಅಹಮದ ಕಥೇಲ ಉತುಭ ಫಗಥಮ ಸಿಾೇಔರಿಷ  ಭತ ು ಇತಯಯ ನಿಯಹಔರಿಷ ).
ಇದ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ನಡ ವಥ ಸತಹಶ್ಥ ಕಹಯಣವಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ಅಯ ಅಖತಮ ಭಹಹಿತಿ ಭತ ು ವಿಯ
ದಗಿಷಲ ಭತ ು ಅಖತಮ ರಿೇಕ್ಷಥಗಥ ಳಗಹಖಲ ಫಮಷ ುದರಿಂದ ಆ ವಿಮೆಗಹಯಯಥ ಂದಿಗಥ ವಿಮೆಗಥ ಸಿದಧರಿದದ ಜನಯ
ಷಂಖಥಮಮನ ನ ಔಡಿಮೆಗಥ ಳಿಷ ತುದಥ.
ಆಯಥ ೇಖಮ ಸಿಥತಿ ಭತ ು ಮಷ ್ ಮಕ್ಟುಮ ಆಯಥ ೇಖಮದ ವಿಮೆಗಹಗಿ ಯಭ ಕ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣಥ
ಎಂದ

ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಯಷ ುತ ಆಯಥ ೇಖಮ ಸಿಥತಿ, ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಭತ ು ಔ ಟ ಂಫ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಇತಿಹಹಷ

ಅಂತಿಭವಹಗಿ ಮಹುದಥೇ ೂಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಯಥ ೇಖಖಳು ಅಥವಹ ರಿಸಿಥತಿಖಳು ಭತ ು ಆಷತಥಯಗಥ
ದಹಕರ್ಹಖ  ಅಥವಹ ವಷರಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ಅಖತಮವಿದಥ ಎಂಫ ಬವಿಶಮದ ಆಯಥ ೇಖಮ ಷಭಸ್ಥಮಖಳ ಷಂಬನಿೇಮತಥ
ಇಯ ವಿಕಥಮನ ನ ನಿಧಾರಿಷಲ ಫಫ ಂದದಹಯನನ ನ ಷಕ್ಟಯಮಗಥ ಳಿಷ ತುದಥ.
ಇದಲಾದಥ ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಭೆಾಳು ಳಗಹದ ಈ ಹಿಂದಥ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಖಳು, ಆಷತಥಯ ಭತ ು ವಷರಚಿಕ್ಟತಥ್ಖಳ
ಫಗಥೆ ಭಹಹಿತಿ ಹಥ ಯಹಥ ಮಭಷ ತು ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ವಿನಹಮಷಗಥ ಳಿಷರ್ಹಗಿದಥ. ಇದ ಹಿಂದಿನ ಫಥೇನಥ, ಯಷ ುತ ಅಥವಹ
ಬವಿಶಮದ ಆಯಥ ೇಖಮ ಸಿಥತಿ ಅಥವಹ ಬವಿಶಮದ ಷಭಸ್ಥಮಖಳು ಮೆೇರ್ಥ ಅದಯ ಯಬಹದ ುನಯಹತಿಾತ ಸ್ಹಧಮತಥಮ
ಭೌಲಮಭಹನ ಭಹಡಲ ಫಫ ಂದದಹಯನಿಗಥ ಷಹಹಮ ಭಹಡ ತಥುದಥ. ಕಥಲವೊಂದ ಕಹಯಿರ್ಥಖಳ ಮಹ
ಯಸ್ಹುಔನ ಭಹತಯ ಓಶಧಿಖಳನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳತಿುಯ ತಹುನಥ, ಶ್ಚೇಗಯದರ್ಥಾೇ ಆಷತಥಯಗಥ ಮಹುದಥೇ ಷಭಮದಲ್ಲಾ
ದಹಕರ್ಹಖಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ ಅಥವಹ ಭಯ ಔಳಿಷಫಸ ದ .
ಉದಹಸಯಣೆ
ಅಧಿಔ ಯಔುದಥ ತುಡ, ತ ಔ / ಫಥ ಜ ೆ ಹಥಚಹಚದ ಷಔುಯಥ ಯಭಹಣ ರಿೇತಿಮ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿಸಿಥತಿಖಳು ಸೃದಮ,
ಭ ತಯಪಿಂಡ ಯಥ ೇಖಖಳು ಭತ ು ನಯಭಂಡಲದ ಬವಿಶಮದ ಆಷತಥಯಗಥ ಂದ
470

ಹಥಚಿಚನ ಷಂಬನಿೇಮತಥಮನ ನ

ಹಥ ಂದಿಯ ತುವಥ. ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಆರ್ಥಾಔ ನಥಯವಿನ ಂದ ಅಹಮ ನಿಣಾಯಿಷ ವಹಖ, ಈ ರಿಸಿಥತಿಖಳನ ನ
ಎಚಚರಿಕಥಯಿಂದ ರಿಖಣಿಷಫಥೇಔ .
ಆಯಥ ೇಖಮ

ಸಿಥತಿ

ಯತಿಔ ಲ

ಫದರ್ಹಣಥಖಳು

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ

ಭ ಕಮವಹಗಿ

ಸ್ಹಭಹನಮ

ಮಸ್ಹ್ಖ 

ಯಕ್ಟಯಯೆಯಿಂದ, 40 ಶಾಖಳ ನಂತಯದಲ್ಲಾ ಷಂಬವಿಷ ತುವಥ, ವಿಮೆಗಹಯಯ ಮಹುದಥೇ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಥ ಅಥವಹ
45 ಶಾಖಳ ಭ ಂಚಿನ ಮಸಿ್ನಲ್ಲಾ ಹಥಚ ಚ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಗಥ ರಿೇಕ್ಷಥಖಳ ಅಖತಮವಿಲಾ (ಕಥಲು ವಿಮೆಗಹಯಯ 50
ಅಥವಹ 55 ಶಾಖಳಯಥಗಥ ಈ ಅವಮಔತಥಮನ ನ ಫಥಳ್ಥಷಫಸ ದ ಔ ಡ). ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಆರ್ಥಾಔ ನಥಯವಿನ ಂದ
ಭಹಖಾದವಾನಖಳು ಅನ / ಅಳ ಔ ಟ ಂಫ ವಥೈದಮನಿಂದ ಯಸ್ಹುಔನ ಆಯಥ ೇಖಮ ಸಿಥತಿಮ ಂದ ಷಹಿ ಹಹಕ್ಟದ
ಘೀ ೇಶಣಥ ಅಖತಮವಿದಥ.
ಬಹಯತಿೇಮ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಭಹಯ ಔಟಥಿಮ, ಮಕ್ಟುಮ ಆಯಥ ೇಖಮದ ವಿಮೆಗಹಗಿ ಯಭ ಕ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಿಭಹತಯದ
ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣಥ ಷಂಖತಿಯೆಂದಯಥ ಅದ ಮಕ್ಟುಮ ಮಷ ್. ಮೊದಲ ಫಹರಿಗಥ 45-50 ಶಾ ಮಸಿ್ನ
ಮೆೇಲಟಿ ಮಕ್ಟುಖಳ ಆಯಥ ೇಖಮ ಅಹಮನ ನ ನಿಣಾಯಿಷಲ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ತಭಭ ಯಷಔು ಆಯಥ ೇಖಮ ಸಿಥತಿಮ
ಭಹಹಿತಿ ಡಥಮಲ ನಿಖದಿತ ಯಥ ೇಖ ತನಿಖಥಖಳಿಗಥ ಳಗಹಖ ುದ ಅವಮ. ಇಂತಸ ತನಿಖಥಖಳ ಮಹುದಥೇ ೂಾ
ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಸಿಥತಿಖಳು ಅಥವಹ ಕಹಯಿರ್ಥಖಳ ವಹಮಔತಥ ಷ ಚನಥಮನ ನ ದಗಿಷ ತಥುದಥ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಡಯಗ್್, ಭದಮ ಭತ ು ತಂಫಹಔ

ಫಳಕಥ ಖ ಯ ತಿಷ ುದ

ಔಶಿವಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ಯಸ್ಹುಔಯ

ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಭದಾಲ್ಲಾ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷ ತಹುಯಥ. ಈ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫಥೇಕಹದ ದ

ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ವಿಭಹತಯದ

ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣಥ ಯಭ ಕ ಷವಹಲನ ನ ಡ ತ
ಸ ುದಥ. ಫಥ ಜ ೆ ಭತಥ ಂ
ು ದ
ಅಹಮವಹಗಿದ ದ ಂದ

ವಿಯಳವಹಗಿ

ಷಭಸ್ಥಮ ಇದ

ಂದ

ಯಭ ಕ ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಆಯಥ ೇಖಮ ಷಭಸ್ಥಮ ಭತ ು ಭಹಯಹಟ ಂದದಹಯರಿಗಥ

ಷಭಾಔವಹಗಿ ಅದಥೇ ಉದಬವಿಸಿದ ಷಭಸ್ಥಮಖಳ ಫಥರ್ಥನಿಖದಿಗಥ ಸ್ಹಧಮವಹಖಲ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣಥ
ಉಔಯಣಖಳ ಅಭಿೃದಿಧ ಭಹಡಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.
2. ವ್ೆೈದಯಕ್ರೀಮ ವಿಭಹತರದ ಜವ್ಹಫಹಿರಿಮ ನಿಯಸಣೆ ಅಲ್ೆಾದ
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಅನಾಯಿಷಲ ಫಸ ತಥೇಔ ಯಸ್ಹುಔಯ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಥ ಅಖತಮವಿಲಾ. ಇದ ಸತುನಥೇ ಂದ ಹಲ
ಅಥವಹ ಔಡಿಮೆ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಥ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಯತಿಔ ಲ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳನ ನ ತಯಫಸ ದಹದ
ನಹಮಮಮ ತ ನಿಕಯತಥ ಭಟಿದ ಎಂದ ಔಯಥಮಲಡ ತುದಥ, ವಿಮೆಗಹಯಯ ಫಸ ತಥೇಔ ಯಔಯಣಖಳಲ್ಲಾ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ
ರಿೇಕ್ಷಥ ಭಹಡಫಸ ದ .
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ಯಸ್ಹುಔಯ ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಭತ ು ಷತಮವಹಗಿ ಎರ್ಹಾ ಷ ುಸಿಥತಿಮ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫಥೇಔ

ಭತ ು ಅದಥೇ

ಎಚಚರಿಕಥಯಿಂದ ಏಜಥಂಟ್ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಿದ ವಥೇಳ್ಥ ಷಸ, ತದನಂತಯ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಥ, ಅವಮಔತಥ ಔಡಿಮೆ
ಸ್ಹಧಮವಿಯ ತುದಥ. ವಹಷುವಹಗಿ, ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ತಹಷಣಥ ಭತ ು ಇತಯ ವಥಚಚಖಳ ಭತ ು ವಥಚಚ ಉಳಿತಹಮ ಇದದಯಥ
ಷಭಥಾನಥಖಳ

ಅನ ಹತ

ಷಾಲ

ಹಥಚಚಳ

ಷಭಭತಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ

ಇದ

ಯಸ್ಹುಔಯ

ಅನಹನ ಔ ಲತಥ

ಔಡಿಮೆಗಥ ಳಿಷ ತುದಥ.
ಆದದರಿಂದ, ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಯಸ್ಹುಔನ ಮಹುದಥೇ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಥಗಥ ಳಗಹಖ ುದ ಅಖತಮವಿಲಾದಿಯ 
ಕಥಲು ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ ಫಯ ತಿುದಹದಯಥಅಂತಸ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ಔಂನಿಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ಂದ
ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣಥ ಮಹ ಮಷ ್ ಭತ ು ಸಂತದಲ್ಲಾ ಭಹಡಫಥೇಕಥಂಫ ದನ ನ
ಷ ಚಿಷಲ 'ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಗಿಯಡ್' ಯಚಿಷಫಸ ದ , ಆದದರಿಂದ ವಹಮಹಯ ಭತ ು ಅಹಮದ ನಡ ವಥ ಷರಿಮಹದ
ಷಭತಥ ೇಲನ ಹಥ ಂದಲ ಈ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಅಲಾದ ಮತಿಖಳನ ನ ಎಚಚರಿಕಥಯಿಂದ ವಿನಹಮಷಗಥ ಳಿಷರ್ಹಗಿಯ ತುದಥ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಫಫ ಮಕ್ಟುಮ ಅಧಿಖಳ, ಯಕ್ಟಯಯೆ ವಿಳಂಫ ಕಹಮದಥ, ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಥಖಳಿಗಹಗಿ ದಿೇಗಾ ಯಕ್ಟಯಯೆ ಭ ಲಔ
ಹಥ ೇಖದಥ, ಫಥೇಖನಥ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಡಥಮಲ , ಅಯ

ಂದ

ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಿಭಹತಯದ

ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣಥ ಅಲಾದ ಹಲ್ಲಸಿ ಆರಿಷಫಸ ದ . ಂದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣಥ
ಅಲಾದ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಮೊತು ಆಶ್ಹಾಷನಥ ಭತ ು ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯ ಹಥಚಹಚಗಿ ಮಷ ್, ಲ್ಲಂಖ, ಧ ಭಹನ ಖಾ
ಆಧರಿಸಿದ ಕಥಲು ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಶ್ಥನಖಳಿಗಥ ಉತುಯಖಳ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ, ಇತಹಮದಿ. ಯಕ್ಟಯಯೆ
ವಥೇಖವಹಗಿಯಫಸ ದ ಆದಯಥ ಔಂತ ಖಳು ತ ಲನಹತಭಔವಹಗಿ ಹಥಚಹಚಗಿಯಫಸ ದ .
3.

ಷಂಖ್ಹಯತಮಔ ಶೆರೀಮಹಂಔ ವಿಧಹನ

ಈ ಯಕ್ಟಯಯೆ ಷಂಖಹಮತಭಔ ಅಥವಹ ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ ಭೌಲಮಭಹನಖಳನ ನ ಅಹಮದ ಯತಿಯಂದ ಗಟಔದ ಮೆೇರ್ಥ
ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ, ಇದನ ನ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣಥಮಲ್ಲಾ ಅಳಡಿಸಿಕಥ ಳಳರ್ಹಗಿದಥ.
ಮಷ ್, ಲ್ಲಂಖ, ಜನಹಂಖ, ಉದಥ ಮೇಖ, ನಿವಹಷ, ರಿಷಯ, ನಿಮಾಷಲ , ಆಹಹಯ, ಔ ಟ ಂಫ ಭತ ು ವಥೈಮಕ್ಟುಔ
ಇತಿಹಹಷ ಅಂವಖಳನ ನ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷರ್ಹಖ ುದ ಹಹಖ ಷಂಖಹಮತಭಔವಹಗಿ ೂಾ ನಿಧಹಾರಿತ ಭಹನದಂಡಖಳನ ನ
ಆಧರಿಸಿ ಸ್ಥ ುೇರ್ ಭಹಡ ಯ .
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4.

ವಿಭಹತರದ ಜವ್ಹಫಹಿರಿಮ ನಿಯಸಣೆ ನಿಧಹಯಯಖಳು

ಡಥದ ಭಹಹಿತಿ ಎಚಚರಿಕಥಯಿಂದ ಭೌಲಮಭಹನ ಭತ ು ಷರಿಮಹದ ಅಹಮ ವಿಂಖಡಣಥ ಭಹಡಿದಹಖ ವಿಭಹತಯದ
ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣಥ ಯಕ್ಟಯಯೆ ೂಣಾಗಥ ಳುಳದ . ಮೆೇರ್ಥ ಸ್ಹಧನಖಳ ಭತ ು ತನನ ತಿೇುಾ ಆಧರಿಸಿ,
ಂದದಹಯ ಕಥಳಗಿನ ಖಾಖಳಿಗಥ ಅಹಮ ಗಿೇಾಔರಿಷ ತಹುನಥ:
a) ಯಭಹಣಿತ ದಯದಲ್ಲಾ ಅಹಮನ ನ ಸಿಾೇಔಯಣಥ
b) ಎರ್ಹಾ ಔಂನಿಖಳು ಅಬಮಸಿಷದಥ ಇಯಫಸ ದ

ಆದಯ , ಹಥಚ ಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ (ರ್ಥ ೇಡ್) ನಲ್ಲಾ

ಅಹಮನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಷ ದ
c) ನಿಖದಿತ ಅಧಿಗಥ / ಕಹಲಕಥು ಯಕ್ಷಣಥ ಭ ಂದ ಡಿಕಥ
d) ಯಕ್ಷಣಥ ನಿಯಹಔರಿಣಥ
e) ಭಯ ಯಸ್ಹು (ಂದಥ ೇ ನಿಫಾಂಧಿಷಫಸ ದ ಅಥವಹ ಔರ್ ಬಹಖವಹಗಿ ನಿಯಹಔರಿಷ )
f) ಹಥಚಿಚನ ಔಳ್ಥಮಫಸ ದಹದ ಅಥವಹ ಷಸ-ಹತಿ ವಿಧಿಷಫಥೇಔ
g) ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ರ್ಥೇವಿ ಶ್ಹವಾತ ಹಥ ಯಗಿಡ ದ
ಮಹುದಥೇ

ಕಹಯಿರ್ಥ

ದೃಢಿೇಔರಿಷರ್ಹಖ ದ .,

ಶ್ಹವಾತವಹಗಿ
ಇದ

ಇದರಿಂದ

ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿದಯಥ,

ಯಭಹಣಿತ ಹಲ್ಲಸಿಯಿಂದ

ಇದನ ನ

ಹಲ್ಲಸಿ

ಹಥ ಯಗಿಟಿಿಯ ದಯ

ಅರ್ಥಾದಥ

ಯಭಹಣತಯದಲ್ಲಾ
ಇದ

ಹಥಚ ಚರಿ

ಹಥ ಯಗಿಟಿಿಯ ದ ಆಗಿಯ ತುದಥ ಭತ ು ಂದದ ಬಹಖವಹಗಿ ಯ ಗಥ ಳುಳತಥುದಥ.
ರಿಣಿತ ಭಹಯಹಟ ಂದದಹಯಯ ಭ ಲಔ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಹಮ ಭೌಲಮಭಹನ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಿಗಥ ಅತಮಖತಮ
ಇದ ಷಭತಥ ೇಲನದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಮಸ್ಥಥಮನ ನ ಇಡ ತುದಥ. ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣಥ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ
ಅಹಮದ ಅದಥೇ ಭಟಿದ ಆ ಖ ಂಪಿಗಥ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಅಯ ಯಕ್ಷಣಥಗಹಗಿ ಟಹಿಗಿ ಅದಥೇ ಪಿಯೇಮಮಂ ಚಹಜ್ಾ
ಷಕ್ಟಯಮಗಥ ಳಿಷ ತಹುಯಥ. ವಿಮೆಗಹಯಯ ರ್ಹಬ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಊಹಹರ್ಪೇಸಖಳ ಸ್ಹಲ್ಲನಲ್ಲಾ ತನನ ಷಂುಟ ಫಂಡವಹಳ
ಅನ ಬ ನಿಾಹಿಷ  ಸ್ಹಭಥಮಾ ಆದಯಥ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ರ್ಹಬ ನಹಮಮಮ ತ ಭತ ು ಷಧಹಾತಭಔ ಫಥರ್ಥಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆ
ಲಬಮತಥ.
5.

ಸಹಭಹನಯ ಅಥವ್ಹ ರಭಹಣಿತ ಹೆ ಯತಕಡಿಷಕವಿಕೆಖಳ ಫಳಕೆ

ಫಸ ತಥೇಔ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಎರ್ಹಾ ಷದಷಮರಿಗಥ ಅನಾಮವಹಖ  ಹಥ ಯತ ಡಿಷ ವಿಕಥಖಳನ ನ ವಿಧಿಷ ಯ . ಇುಖಳನ ನ
ಖ ಣಭಟಿದ

ಹಥ ಯತ ಡಿಷ ವಿಕಥಖಳು

ಹಥ ಯತ ಡಿಷ ವಿಕಥಖಳು

ಎಂದ

ಎಂದ

ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ

ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.

ಅನ ಷಹಠನದಿಂದ ತಭಭ ಹಥ ಣಥಮನ ನ ಸಿೇಮತಗಥ ಳಿಷ ತಹುಯಥ.
ಇದನ ನ ಹಿಂದಿನ ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ ಚಚಿಾಷರ್ಹಗಿದಥ.
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ವಿಮೆಗಹಯಯ

ಅಥವಹ
ಯಭಹಣಿತ

ಕಥಲವೊಮೆಭ

ಸ್ಹಭಹನಮ

ಹಥ ಯತ ಡಿಷ ವಿಕಥಖಳ

ನಿಭಮನಕು ನಿೀವ್ೆೀ ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 4
ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಆರ್ಥಾಔ ನಥಯವಿನ ಂದ ಫಗಥೆ ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ಹಥೇಳಿಕಥಮ ತಹಗಿದಥ?
I. ಇದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಯದಿಖಳ ಷಂಖಯಹಿಷ  ಭತ ು ಅಂದಹಜಿಷ ುದಕಥು ಹಥಚ ಚ ವಥಚಚ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ.
II. ಯಷ ುತ ಆಯಥ ೇಖಮ ಸಿಥತಿ ಭತ ು ಮಷ ್ ಆಯಥ ೇಖಮದ ವಿಮೆಗಹಗಿ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಆರ್ಥಾಔ ನಥಯವಿನ ಂದದ
ಯಭ ಕ ಅಂವಖಳು.
III. ಯಸ್ಹುಔಯ

ಅಯ ಆಯಥ ೇಖಮ ಅಹಮನ ನ ನಿಣಾಯಿಷಲ

ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಭತ ು ಯಥ ೇಖ ತನಿಖಥಖಳಿಗಥ

ಳಗಹಖಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.
IV. ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ ಭೌಲಮಭಹನನ ನ ಅಹಮದ ಯತಿ ಗಟಔದ ಮೆೇರ್ಥ ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಚಿತರ 1: ವಿಭಹತರದ ಜವ್ಹಫಹಿರಿಮ ನಿಯಸಣೆ ರಕ್ರರಯೆ
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G. ಖಕಂು ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆ
1. ಖಕಂು ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆ

ಖ ಂು ವಿಭಹ ಭ ಕಮವಹಗಿ ಷಯಹಷರಿ ನಿಮಭದ ಮೆೇರ್ಥ ಂದಗಥ ಂಡಿದಥ, ಅಥಹಾತ್ ಂದ ಯಭಹಣಿತ ಖ ಂಪಿನ
ಷದಷಮಯ ಂದ ಖ ಂು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಡಥಮ ತಿುಯ ವಹಖ, ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಯ ದಧ
ನಿಯಥ ೇಧಔ ಆಯೆು ಭಹಡದಥ ಖ ಂು ಯಚಿಸಿಕಥ ಂಡ ಮಕ್ಟುಖಳು. ಹಿೇಗಥ ಖ ಂು ಆಯಥ ೇಖಮದ ವಿಮೆ ಸಿಾೇಔರಿಷ ವಹಖ,
ವಿಮೆಗಹಯಯ ರಿಖಣನಥಗಥ ತಿೇಯ ಭತ ು ಆಗಹಖ ಆಯಥ ೇಖಮ ಷಭಸ್ಥಮಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯಫಸ ದಹದ ಷಭ ಸದಲ್ಲಾಮ
ಕಥಲು ಷದಷಮಯ ಅಸಿುತಾದ ಸ್ಹಧಮತಥ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ .
ಖ ಂು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣಥ ಇದ
ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣಥ ಭಹಖಾದವಾನಖಳು ಹಹಖ

ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ವಿಭಹತಯದ

ವಿಮೆ ನಿಮಂತಯಔಯ ಖ ಂು ವಿಮೆಗಹಗಿ ಯಚಿಸಿದ

ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳ ವಹಮಪಿುಗಥ ಫಯ ತುದಥ ಎಂದ ರಿೇಕ್ಷಿಷಲ ನಿೇು ಖ ಂು ಖ ಣಲಕ್ಷಣಖಳನ ನ ವಿಶ್ಥಾೇಷ್ಟ್ಷ  ಅಖತಮವಿದಥ.
ಖ ಂು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಖ ಣಭಟಿ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣಥ ಕಹಮಾವಿಧಹನ ಅಡಿಮಲ್ಲಾಮ
ಯಸ್ಹುಪಿಷರ್ಹದ ಅಂವಖಳ ಥಯಕಹಯ
ಖ ಂು ಭೌಲಮಭಹನ ಅಖತಮವಿದಥ:
a) ಖ ಂಪಿನ ಯಕಹಯ
b) ಖ ಂಪಿನ ಗಹತಯ
c) ಉದಮಭದ ಯಕಹಯ
d) ವಹಮಪಿುಗಹಗಿ ಅಸಾ ಮಕ್ಟುಖಳು
e) ಷಂೂಣಾ ಖ ಂನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯಫಸ ದ

ಅಥವಹ ಷದಷಮಯ

ದ ಯುಳಿಮಲ

ಂದ

ಆಯೆು

ಇಯಫಸ ದ
f) ವಹಮಪಿುಮ ಭಟಿ - ಎಲಾರಿಖ ವಿಭಿನನವಹಗಿ ಅಥವಹ ಏಔಯ ದ
g) ಲ್ಲಂಖ, ಮಷ ್, ಏಔ ಅಥವಹ ಅನಥೇಔ ಷಥಳಖಳಲ್ಲಾ, ಖ ಂಪಿನ ಷದಷಮಯ ಆದಹಮದ ಭಟಿ, ಉದಥ ಮೇಗಿಖಳ
ಹಿವಹಟ

ತಯಸದ ಖ ಂಪಿನ ಯಚನಥ ದಯದಲ್ಲಾ, ಪಿಯೇಮಮಂ ಖ ಂು ಹಥ ಂದಿಯ ಯ ಭ ಲಔ

ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಹತಿಷರ್ಥಟಿಿಯ ದಹ ಅಥವಹ ಷದಷಮಯ ಪಿಯೇಮಮಮ್ ಹತಿಗಥ ಬಹಖಹಿಷ ದ
ಅಖತಮವಿದಥ
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h) ವಿವಿಧ ಬೌಗಥ ೇಳಿಔ ಷಥಳಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಯದಥೇವಖಳುದದಔ ು ವಿಷುರಿಸಿದ ಅನಥೇಔ ಆಯಥ ೇಖಮ ಸ್ಥೇವಥಮ
ವಥಚಚಖಳಲ್ಲಾನ ಮತಹಮಷ
i) ಅನಥೇಔ ಷಥಳಖಳು ವಿವಿಧ ಬೌಗಥ ೇಳಿಔ ಬಹಖಖಳಲ್ಲಾ ಸಯಡಿದ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಲಮಖಳ್ಹದಮಂತ ಇಯ 

ಆಯಥ ೇಖಮ ವಥಚಚಖಳಲ್ಲಾ ಮತಹಮಷವಿಯ ದ . (ತನನ ಆಯೆುಮ ಅಥವಹ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಆಯೆುಭಹಡಿದ
ಂದ ) ಭ ಯನಥೇ ಮಕ್ಟುಮ ನಿವಹಾಸಔರಿಂದ ಅಥವಹ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಷಾತುಃ ಖ ಂು ವಿಮೆ ಆಡಳಿತಕಥು
ಖ ಂು ಹಥ ಂದಿಯ ಯ ಆದಮತಥ
j) ಯಸ್ಹುಪಿತ ಖ ಂಪಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಥಾೈಮ್ ಅನ ಬ

ಉದಹಸಯಣೆ
ಖಣಿಖಳಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಕಹಖಹಾನಥಖಳಲ್ಲಾ ದ ಡಿಮ  ಷದಷಮಯ ಂದ ಖ ಂು ಸವಹನಿಮಂತಿಯತ ಔಚಥೇರಿಖಳಲ್ಲಾ ಕಥಲಷ
ಭಹಡ  ಷದಷಮಯ ಂದ ಖ ಂಪಿಗಿಂತ ಹಥಚಿಚನ ಆಯಥ ೇಖಮ ಅಹಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದಹದಯಥ. ಕಹಯಿರ್ಥಖಳು (ಆ ಭ ಲಔ
ಕಥಾೇಮ್) ಷಸ ಎಯಡ

ಖ ಂುಖಳಿಗಥ ಭಿನನವಹಗಿಯ  ಸ್ಹಧಮತಥಯಿದಥ.

ಆದದರಿಂದ, ವಿಮೆಗಹಯಯ

ಎಯಡ

ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಅದಕಥು ತಔುಂತಥ ಖ ಂು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಫಥರ್ಥನಿಖದಿ ಭಹಡ ತಹುಯಥ.
ಇದಥೇ ರಿೇತಿ, ಐಟಿ ಔಂಥನಿಖಳಂತಸ ಹಥಚ ಚ ಹಿವಹಟ ಹಥ ಂದಿಯ  ಖ ಂುಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಯತಿಔ ಲ ಆಯೆುಮನ ನ
ತಪಿಷಲ , ಅಖತಮ ಭ ನಥನಚಚರಿಕಥಮ ಭಹನದಂಡಖಳನ ನ ರಿಚಯಿಷಫಸ ದ , ವಿಮೆಗಹಯಯ

ವಿಭಹ ಅಸಾತಥ

ಡಥಮಲ ನೌಔಯಯ ಮೊದಲ ತಭಭ ಉಮೆೇದ ವಹರಿಕಥಮ ಅಧಿಮನ ನ ೂಯಥೈಷಫಥೇಔ .
ಖ ಂು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಮಹಹಯದ ಅತಮಂತ ಷಧಹಾತಭಔ ಸ್ಹಭಥಮಾದಿಂದಹಗಿ ವಿಮೆಗಹಯಯ

ಖಣನಿೇಮ

ನಭಮತಥಗಥ ಅಕಹವ ನಿೇಡಿದಹದಯಥ ಭತ ು ಖ ಂು ವಿಭಹ ಯೇಜನಥಖಳ ಯಯೇಜನಖಳನ ನ ಔಷಿಮೆೈರ್ಸ ಭಹಡಿದಹದಯಥ.
ಭಹಲ್ಲೇಔ-ನೌಔಯನ ಖ ಂು ವಿಭಹ ಯೇಜನಥಖಳಲ್ಲಾ, ಯಯೇಜನಖಳ ವಿನಹಮಷ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಕಹರ್ಹನಂತಯದಲ್ಲಾ
ಫಥಳ್ಥದಿದಥ ಭತ ು ಉದಥ ಮೇಖದಹತಯ ಭಹನ ಷಂನ ಭಲ ಇರ್ಹಖಥ ಭ ಲಔ ನೌಔಯಯನ ನ ಹಿಡಿದಿಡ  ಸ್ಹಧನವಹಗಿ
ಫಳಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ನಭಮತಥಮ

ಹಥ ಂದಹಣಿಕಥ ಭಹಡಲ

ವಿಮೆಗಹಯಯ ನಡ ವಿನ ಷಧಥಾಮ

ರಿಣಹಭವಹಗಿದಥ ಅಥವಹ ಭತಥ ುಫಫ ವಿಮೆಗಹಯಯ ನಿೇಡ  ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಖ ಂು ವಿಭಹ ಯೇಜನಥ ರ್ಹಬಖಳನ ನ
ಷ ಧಹರಿಷಲ ವಡಿಸಿಕಥ ಳುಳುದ ಭತ ು ವಹಮಹಯ ಗಹಾಯಿಷ ುದ .
2. ಭಹಲ್ಲೀಔಯ- ಉದೆ ಯೀಗಖಳ ಖಕಂಪ್ರಂದನಕು ಫೆೀಯೆ ಯಕಜಕಹಹಔಕವಿಕೆ

ಭಹಲ್ಲೇಔ-ನೌಔಯಯ ಖ ಂುಖಳು ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔವಹಗಿ ನಿೇಡ  ಖ ಂು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಹಥ ಂದಿಯ  ಅತಮಂತ
ಸ್ಹಭಹನಮ ಖ ಂುಖಳ್ಹಗಿವಥ. ಆದಯ , ಆಯಥ ೇಖಮ ವಥಚಚಕಥು ಧನಷಹಹಮ ಭಹಡಲ , ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಸ್ಹಧನವಹಗಿ
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ರ್ಹಬದ ಅಂಗಿೇಕಹಯ ಡಥದಿದಥ, ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಮ ಖ ಂು ಯಚನಥಖಳು ಈಖ ಅಭಿೃದಿಧ ಹಥ ಂದಿವಥ.
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ಇಂತಸ ಷನಿನವಥೇವದಲ್ಲಾ, ಖ ಂು ವಿಮೆ ಭಹಯಹಟ ಂದದಹಯಯ ಖ ಂು ಷಂಯೇಜನಥಮನ ನ ರಿಖಣನಥಗಥ
ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡ ಖ ಂು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ ಜವಹಫಹದರಿ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳುದ ಭ ಕಮವಹಗಿಯ ತುದಥ.
ನೌಔಯ -ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಖ ಂುಖಳ ಜಥ ತಥಗಥ, ವಿಮೆಗಹಯಯ ಖ ಂು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಮ
ಖ ಂುಖಳಿಗಥ ದಗಿಸಿದಹದಯಥ ಉದಹಸಯಣಥಗಥ: ಕಹಮಾಔ ಷಂಗಟನಥಖಳು, ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ಭತ ು ಷಂಗಖಳು, ಅನಥೇಔಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಖ ಂುಖಳು, ಪಹಯಂಚಥೈಸಿ ವಿತಯಔಯ , ೃತಿುಯ ಷಸಯೇಗಿಖಳು, ಔಾಬ್ಬ ಭತ ು ಇತಯ ಷಹಥ ೇದಯತಾ
ಷಂಸ್ಥಥಖಳು.
ವಿವಿಧ ದಥೇವಖಳಲ್ಲಾನ ಷಕಹಾಯಖಳು ಷಭಹಜದ ಫಡ ಖಾಖಳಿಖ

ಖ ಂು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ

ಕಥ ಳುಳತಿುದಹದಯಥ. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ, ಕಥೇಂದಯ ಭತ ು ಯಹಜಮ ಭಟಿದಲ್ಲಾ ಷಯಕಹಯಖಳು ಆಔಯಭಣಕಹರಿಮಹಗಿ ಫಡರಿಗಥ ಖ ಂು
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಯೇಜನಥಖಳನ ನ ಹಯಯೇಜಿಷ ತಿುವಥ ಉದಹ: RSBY, ಮವಸಿಾನಿ ಇತಹಮದಿ.
ಆದಯ

ಭಿನನವಹದ ಖ ಂುಖಳ ಭ ಲಬ ತ ವಿಮೆ ರಿಖಣನಥಖಳ ಅಂವಖಳನ ನ ಹಥ ೇಲ ತುವಥ, ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ

ಖ ಂು ಕರಿೇದಿ ಳಂದ ಅಂವಖಳನ ನ ಪಿಕಥ ಳಳರ್ಹಗಿದಥ, ಹಥಚ ಚರಿ ಅಂವಖಳು ಇುಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿವಥ:
a) ಖ ಂಪಿನ ಗಹತಯ (ಷಣಣ ಗಹತಯದ ಖ ಂು ದಥೇ ದಥೇ ಫದರ್ಹಣಥಖಳಿಂದ ಫಳಲಫಸ ದ )
b) ವಿವಿಧ ಬೌಗಥ ೇಳಿಔ ಯದಥೇವಖಳಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಭಟಿದ ಆಯಥ ೇಖಮ ಸ್ಥೇವಹ ವಥಚಚ
c) ಯತಿಔ ಲ ಆಯೆುಮ ಅಹಮ ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಎರ್ಹಾ ಖ ಂು ಗಟಔಖಳು, ಖ ಂು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ
ಯೇಜನಥಮಲ್ಲಾ ಬಹಖಹಿಷದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ
d) ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಖ ಂಪಿನಲ್ಲಾ ಷದಷಮಯ ಭ ಂದ ರಿಕಥ
ಅಖೆದ ಫಥರ್ಥಮಲ್ಲಾ 'ಅನ ಔ ಲಔಯವಹದ ಖ ಂುಖಳು' ಎಂಫ ಹಥಷರಿಲ್ಲಾ ಖ ಂು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ ಯಯೇಜನಖಳ
ರ್ಹಬ ಡಥಮಲ ಖ ಂು ಯಚನಥಖಳು ಅನಿಮಮತ ರಿೇತಿಮ ಫಥಳಣಿಗಥ ಔಂಡಿವಥ. ವಿಭಹ ನಿಮಂತಯಔ ಐಆರ್ ಡಿಎ
ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದ

ನಿಮಂತಿಯಷಲ

ವಿವಿಧ

ಖ ಂುಖಳ

ಜಥ ತಥ

ಮಸರಿಷ ವಹಖ

ವಿಮೆಗಹಯಯ

ವಿಧಹನನ ನ

ಅಳಡಿಸಿಕಥ ಂಡ ಖ ಂು ವಿಮೆ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳನ ನ ಹಥ ಯಡಿಸಿದಥ. ಇಂತಸ ಉದಥ ಮೇಖದಹತನಿಲಾದ ಖ ಂುಖಳು
ಇುಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿವಥ:
a) ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಹಿತಯಕ್ಷಣಹ ಷಂಗಖಳು
b) ನಿದಿಾಶಿ ಷಂಸ್ಥಥಮ ನಿೇಡಿಯ  ಕಥಯಡಿಟ್ ಕಹಡ್ಾ ಭಹಲ್ಲಔಯ
c) ಂದ

ನಿದಿಾಶಿ ಮಹಹಯದ ಗಹಯಸಔಯ

ಅಲ್ಲಾ ವಿಮೆಮನ ನ ಂದ

ಆಡ್ ಆನ್ ಯಯೇಜನವಹಗಿ

ನಿೇಡರ್ಹಖ ುದ
d) ಂದ ಫಹಮಂಕ್ಟನ ಸ್ಹಲಗಹಯಯ ಭತ ು ೃತಿುಯ ಷಸಯೇಗಿಖಳು ಅಥವಹ ಷಭಹಜಖಳು
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ಖ ಂು ವಿಮೆಮ ಭಹಖಾದವಾನಖಳ ಷಕಹಯಣತಥಮ ಏಕಥೈಔ ಉದಥದೇವ ರ್ಹಬ ಜಥ ತಥ ಹಥ ಂದಿಕಥ ಳುಳ ವಿನಹಮಷದ
ವಿಮೆ ಡಥಮಲ ಖ ಂುಖಳ ಯಚನಥಗಥ ನಿಫಾಂಧಿಷ ುದ , ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಭತ ು ವಥಚಚ ಉಳಿತಹಮದ ಮೆೇರ್ಥ
ಯಯೇಜನಖಳ ಯಕ್ಷಣಥ ಲಬಮವಿಲಾ. ಇಂತಸ 'ಅನ ಔ ಲಔಯವಹದ ಖ ಂುಖಳು' ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಯ ದಧ
ಮತಿರಿಔು ಆಯೆುಗಥ ಕಹಯಣವಹಯಿತ ಎಂದ ಖಭನಿಷರ್ಹಗಿದಥ ಭತ ು ಅಂತಿಭವಹಗಿ ಹಥಚಿಚನ ಕಥಾೇಮ್ ಅನ ಹತಖಳು.
ನಿಮಂತಯಔ ಹಯಧಿಕಹಯದ ಖ ಂು ವಿಭಹ ಭಹಖಾದವಾನಖಳು, ಹಿೇಗಥ, ವಿಮೆಗಹಯಯ ಜವಹಫಹದರಿಮ ತ ಭಹಯ ಔಟಥಿ
ತಾನಥಗಥ ಷಹಹಮ ಭಹಡ ತುದಥ. ಅಯ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳಿಂದ ಕರಿೇದಿ ಳಂದದಲ್ಲಾ ಶ್ಚಷ ು ತ ಂಫ ತಹುಯಥ ಭತ ು
ಖ ಂು ಯೇಜನಥಖಳಿಗಥ ಆಡಳಿತ ಖ ಣಭಟಿ ಸ್ಹಥಪಿಷ  ಭ ಲಔ ಖ ಂು ವಿಭಹ ಯೇಜನಥಖಳು ಯಚಹಯ
ಭಹಡ ತಹುಯಥ.

H. ಸಹಖಯೆ ೀತಿಯ ರಮಹಣ ವಿಮೆಮ ವಿಭಹತರದ ಜವ್ಹಫಹಿರಿ
ಸ್ಹಖಯಥ ೇತುಯ ಯಮಹಣ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಭ ಕಮ ಯಕ್ಷಣಥ ಆಯಥ ೇಖಮದ ಯಕ್ಷಣಥಮಹಗಿಯ ುದರಿಂದ, ವಿಮೆ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಭಹದರಿಮನ ನ ಅನ ಷರಿಷ ತುದಥ.
ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಥೇಟಿಂಗ್ ಭತ ು ಸಿಾೇಔೃತಿ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಔಂನಿಮ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳನ ಸ್ಹಯ ಆದಯಥ ಕಥಲು ಯಭ ಕ
ರಿಖಣನಥಖಳನ ನ ಕಥಳಗಥ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದಥ:
1.

ಪಿಯೇಮಂಮ ದಯದ ಯಸ್ಹುಔನ ಮಷ ್ ಭತ ು ವಿದಥೇವ ಯಮಹಣದ ಅಧಿ ಮೆೇರ್ಥ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ.

2. ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಚಿಕ್ಟತಥ್ ಸ್ಹಖಯಥ ೇತುಯದಲ್ಲಾ ದ ಫಹರಿಮಹಗಿಯ ತುದಥ, ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯಖಳು ದಥೇಶ್ಚೇಮ ಆಯಥ ೇಖಮ
ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗಥ ಹಥ ೇಲ್ಲಸಿದಯಥ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಸ್ಹಔಶ ಿ ಹಥಚಿಚಯ ತುವಥ.
3. ವಿದಥೇವಖಳಲ್ಲಾ, ಅದ ಷಸ USA ಭತ ು ಕಥನಡಹಖಳಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅತಿ ಹಥಚಿಚನ ಮೊತುದಹದಗಿಯ ತುದಥ.
4. ವಿದಥೇವದಲ್ಲಾ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಹಗಿ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಲ ಹಲ್ಲಸಿ ಫಳಸಿಕಥ ಂಡ ಯಸ್ಹುಔನ ಸ್ಹಧಮತಥಮನ ನ
ತಳಿಳಹಹಔಲ ಕಹಳಜಿ ಹಿಷಫಥೇಔ ಭತ ು ಹಿೇಗಹಗಿ ಮಹುದಥೇ ೂಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಯಥ ೇಖನ ನ
ಎಚಚರಿಕಥಯಿಂದ ಯಸ್ಹುನಥಮ ಸಂತದಲ್ಲಾ ರಿಖಣಿಷಫಥೇಔ .

I. ವ್ೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅಘಾತ ವಿಭಹ ವಿಭಹತರದ ಜವ್ಹಫಹಿರಿ
ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗಥ ವಿಮೆ ರಿಖಣನಥಖಳನ ನ ಕಥಳಗಥ ಚಚಿಾಷರ್ಹಗಿದಥ:
ಶೆರೀಮಹಂಔ
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ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ  ಭ ಕಮ ಅಂವ ವಿಭಹದಹಯ ಭಹಡ  ಉದಥ ಮೇಖ ಆಗಿದಥ.
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಥೇಳುುದಹದಯಥ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಡ ಸವಿಕಥ ಭನಥಮಲ್ಲಾ, ಯಸ್ಥುಮಲ್ಲಾ ಇತಹಮದಿ ಎರ್ಹಾ ಮಕ್ಟುಖಳಿಗಥ
ಂದಥೇ ಆಗಿದಥ.

ಆದಯಥ ೃತಿು ಅಥವಹ ಉದಥ ಮೇಖಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಅಹಮಖಳು ನಿಾಹಿಷ  ಕಥಲಷದ

ಷಾಯ ಔುನ ಖ ಣವಹಗಿ ಫದರ್ಹಖ ತುವಥ. ಉದಹಸಯಣಥಗಥ, ನಿಭಹಾಣವಹಖ ತಿುಯ  ಔಟಿಡದ ಸ್ಥೈಟಿನಲ್ಲಾ ಕಥಲಷ
ಭಹಡ ತಿುಯ 

ಸಿವಿಲ್

ಎಂಜಿನಿಮರ್,

ಫಫ

ಔಚಥೇರಿ

ಮಸ್ಹಥಔನಿಗಿಂತ

ಹಥಚ ಚ

ಕಥಲಷದ

ಅಹಮಕಥು

ಡಿಸಕಥ ಂಡಿಯ ತಹುನಥ.
ಯತಿಯಂದ ೃತಿು ಅಥವಹ ಉದಥ ಮೇಖದಲ್ಲಾ ದಯನ ನ ಹಯಯೇಗಿಔವಹಗಿ ಫಳಷಲ ಸ್ಹಧಮವಿಯ ುದಿಲಾ. ಆದದರಿಂದ,
ಉದಥ ಮೇಖಖಳನ ನ ಖ ಂುಖಳ್ಹಗಿ ವಿಂಖಡಿಷಫಸ ದ , ಯತಿ ಖ ಂು ಹಥಚ ಚ ಅಥವಹ ಔಡಿಮೆ, ಂದಥೇ ರಿೇತಿಮ
ಅಹಮಕಥು ಡಿಸಯ ುದನ ನ ಯತಿಬಿಂಬಿಷ . ಕಥಳಗಿನ ಗಿೇಾಔಯಣದ ಮಸ್ಥಥ ಷಯಳವಹಗಿದ ,ದ ಹಯಯೇಗಿಔವಹಗಿ
ಅನ ಔ ಲಔಯವಹಗಿ

ಔಂಡ ಫಂದಿದಥ.

ಖಹಷಗಿ

ಔಂನಿಖಳು

ತಭಭದಥೇ

ಆದ

ಆಧಹಯದ

ಗಿೇಾಔಯಣದ

ಭ ಯ

ಖ ಂುಖಳ್ಹಗಿ

ಹಥ ಂದಿಯಫಸ ದ .
ಅಹಮದ ಗೀಯಔಯಣ
ಉದಥ ಮೇಖದ

ಆಧಹಯದ

ಮೆೇರ್ಥ,

ವಿಮೆದಹಯನಿಗಥ

ಷಂಫಂಧಿಸಿದ

ಅಹಮಖಳನ ನ

ವಿಂಖಡಿಷಫಸ ದ :


ಅಹಮದ ಖಕಂು I
ರ್ಥಔುಶ್ಥೃೇಧಔಯ , ವಥೈದಮಯ , ಕ್ಟೇಲಯ , ವಹಷ ುಶ್ಚಲ್ಲಖಳು, ಔನ್ಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಂಜಿನಿಮಯ ಖಳು, ಶ್ಚಕ್ಷಔಯ ,
ಫಹಮಂಔಯ ಖಳು, ಆಡಳಿತ ಕಹಮಾಖಳಲ್ಲಾ ತಥ ಡಗಿಯ  ಮಕ್ಟುಖಳು, ಯಭ ಕವಹಗಿ ಈ ರಿೇತಿಮ ಅಹಮದ
ಉದಥ ಮೇಖಖಳಲ್ಲಾ ತಥ ಡಗಿಯ  ಮಕ್ಟುಖಳು.



ಅಹಮದ ಖಕಂು II
ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣಥ

ಕಹಮಾಖಳಲ್ಲಾ

ಭಹತಯ

ತಥ ಡಗಿಯ 

ಬಿಲಸರ್

ಖಳು,

ಖ ತಿುಗಥದಹಯಯ

ಭತ ು

ಎಂಜಿನಿಮಯ ಖಳು, ವ ವಥೈದಮಯ , ಷಂಬಹನಥ ಭ ಲಔ ಕಥಲಷ ಭಹಡ  ವಹಸನ ಚಹಲಔಯ ಭತ ು
ಲಗು ಮೊೇಟಹರ್ ಚಹಲಔಯ ಭತ ು ಇದಥೇ ರಿೇತಿಮ ಅಹಮದ ಉದಥ ಮೇಖಖಳಲ್ಲಾ ತಥ ಡಗಿಯ  ಮಕ್ಟುಖಳು.
ದಥೈಹಿಔ ದ ಡಿಮೆಮಲ್ಲಾ ತಥ ಡಗಿಯ  ಎರ್ಹಾ ಮಕ್ಟುಖಳು (ಖ ಯಪ್ಟ III ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಫಯ ುದನ ನ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ),
ನಖದ ಸ್ಹಗಿಷ  ನೌಔಯಯ , ಗಹಮಯಥೇಜ್ ಭತ ು ಮೊೇಟಹರ್ ಮೆಕಹಮನಿಕ್್, ಮಂತಯ ನಿವಹಾಸಔಯ , ಟಯಕ್
ಖಳು ಅಥವಹ ಕಹಯ ಚಹಲಔಯ ಖಳು ಭತ ು ಇತಯ ಬಹರಿೇ ವಹಸನಖಳು, ೃತಿುಯ ಕ್ಟಯೇಡಹಟ ಖಳು ಭತ ು
ಕ್ಟಯೇಡಹಟ ಖಳು, ಭಯಗಥಲಷದ ಮಂತಯಶ್ಚಲ್ಲ ಭತ ು ಇದಥೇ ರಿೇತಿಮ ಅಹಮದ ಉದಥ ಮೇಖಖಳಲ್ಲಾ
ತಥ ಡಗಿಯ  ಮಕ್ಟುಖಳು.
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ಅಹಮದ ಖಕಂು III
ನಥಲದಡಿ ಖಣಿ ಕಥಲಷ ಭಹಡ  ಮಕ್ಟುಖಳು, ಸ್ಥ ಪೇಟಔ ನಿಮತಕಹಲ್ಲಕಥಖಳು, ಹಥಚಿಚನ ತುಡದ ವಿದ ಮತ್
ೂಯಥೈಕಥಮ ಅನ ಸ್ಹಥನದಲ್ಲಾ ತಥ ಡಗಿಸಿಕಥ ಂಡಿಯ  ಕಹಮಾಔಯ ,

ಜಹಕ್ಟಖಳ, ಷಔಾರ್ಸ ಸಿಫಫಂದಿಖಳು,

ಚಔಯಖಳು ಅಥವಹ ಔ ದ ಯಥ ಯಥೇಸಿಂಗ್ ಚಟ ಟಿಕಥಖಳಲ್ಲಾ ತಥ ಡಗಿಯ  ಮಕ್ಟುಖಳು, ದಥ ಡಸ ಆಟದ ಫಥೇಟಥ,
ಾತಹಯಥ ೇಸಣ, ಚಳಿಗಹಲದ ಕ್ಟಯೇಡಥಖಳು, ಸಿುೇಯಿಂಗ್, ಐರ್ಸ ಹಹಕ್ಟ, ಫಲ ನಿಂಗ್, ಹಹಮಂಗ್ ಗಥಾೈಡಿಂಗ್,
ನದಿ ಯಹಫಿಿಂಗ್, ರ್ಪೇರ್ಥ ೇ ಭತ ು ಇದಥೇ ರಿೇತಿಮ ಅಹಮಔಯ ಉದಥ ಮೇಖಖಳು / ಚಟ ಟಿಕಥಖಳಲ್ಲಾ
ತಥ ಡಗಿಯ  ಮಕ್ಟುಖಳು.
ಅಹಮದ ಖ ಂುಖಳು ಷಸ ಅನ ಔಯಭವಹಗಿ 'ಸ್ಹಧಹಯಣ', 'ಭಧಮಭ' ಭತ ು 'ಹಥಚಿಚನ' ಷಾಯ  ಎಂದ
ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಮಸಿ್ನ ಮಿತ್ತ
ಯಕ್ಷಣಥ ಡಥಮಲ ಭತ ು ನವಿೇಔರಿಷಲ ಔನಿಶಿ ಭತ ು ಖರಿಶಿ ಮಷ ್ ಔಂನಿಯಿಂದ ಔಂನಿಗಥ ಫದರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ 5 ಶಾಖಳಿಂದ 70 ಶಾಖಳ ಕಹಲದ ಟಿಿ ಯ ಢಿಮಲ್ಲಾದಥ. ಆದಯ

ಈಗಹಖರ್ಥೇ ಯಕ್ಷಣಥ ಡಥದಿಯ 

ಮಕ್ಟುಖಳ ವಿಚಹಯದಲ್ಲಾ, ಅಯ 70 ಶಾ ೂಣಾಗಥ ಳಿಸಿದ ನಂತಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ನವಿೇಔರಿಷಫಸ ದ ಆದಯಥ 80
ಶಾಖಳಯಥಗಥ ಪಿಯೇಮಮಂ ನವಿೇಔಯಣದ ರ್ಥ ೇಡಿಂಗ್ ಳಟಿಿಯ ತುದಥ.
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ನವಿೇಔಯಣ ಅಥವಹ ಹಥ ಷ ಯಕ್ಷಣಥಗಥ ಮಹುದಥೇ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಥಮ ಅಖತಮವಿಯ ದಿರ್ಹಾ.
ವ್ೆೈದಯಕ್ರೀಮ ವ್ೆಚಿಖಳು
ಕಥಳಗಿನಂತಥ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳು ಇವಥ :


ಂದ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ನಿಮಭಹಳಿ ಆಔಸಿಭಔ ದಥೈಹಿಔ ಗಹಮ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ವಿಮೆದಹಯರಿಗಥ
ಉಂಟಹಖ  ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳನ ನ ಹಥಚ ಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ಮೆೇರ್ಥ, ಂದದ ಭ ಲಔ
ವಿಷುರಿಷರ್ಹಖ ುದ .



ಈ ಯಯೇಜನಖಳು ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಇತಯ ಯಯೇಜನಖಳ ಜಥ ತಥಗಥ ಇವಥ.



ಇದಯಲ್ಲಾ ಮಕ್ಟುಮನ ನ ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಥ ಭಹಡಫಥೇಕ್ಟಯ ದ ಅನಿವಹಮಾವಿಯ ದಿಲಾ.

ಮಕದಿ ಭತಕಿ ಔ ುಟಕೆು ಸೆೀರಿದ ಅಹಮಖಳು


ಮ ದಧ ಅಹಮಕಥು ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಹಥಚ ಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಜಥ ತಥಗಥ ನಹಖರಿಔ ಔತಾಮಖಳ ಮೆೇರ್ಥ
ವಿದಥೇವಖಳಲ್ಲಾ ಕಥಲಷ ಭಹಡ  ಬಹಯತಿೇಮ ಸಿಫಫಂದಿ / ರಿಣಿತಯ ಯಕ್ಷಣಥಗಹಗಿ ನಿೇಡಫಸ ದ .
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ಶ್ಹಂತಿ ಷಭಮ ಅಥವಹ ಸ್ಹಭಹನಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಬಿಡ ಖಡಥಮಹದ ಪಿ.ಎ. ಹಲ್ಲಸಿಖಳು, ಸ್ಹಭಹನಮ
ದಯದ ಷ ಭಹಯ 50 ಯಶ ಿ ಹಥಚ ಚರಿ ಇಯ ು. (ಅಂದಯಥ ಸ್ಹಭಹನಮ ದಯದ 150 ಯಶ ಿ.)•

ಅಷಸಜ

/ ಆತಂಔದ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಬಿಡ ಖಡಥಮಹದ ಪಿ.ಎ. ಹಲ್ಲಸಿಖಳು (ಮ ದಥ ಧೇಚಿತ ರಿಸಿಥತಿಖಳು ಈಗಹಖರ್ಥೇ
ಷಂಬವಿಸಿದ

ಅಧಿಮಲ್ಲಾ

ಅಥವಹ ವಿದಥೇವದಲ್ಲಾ ಷನಿನಹಿಷ ಂತಸ / ಅಂದಯಥ ಅಲ್ಲಾ ಬಹಯತಿೇಮ

ಸಿಫಫಂದಿಮ ನಹಖರಿಔ ಔತಾಮಖಳ ಕಥಲಷ ಭಹಡ ತಿುಯ ) ಸ್ಹಭಹನಮ ದಯದ 150 ಯಶ ಿ ಹಥಚ ಚರಿ
ಹಥೇಳಫಸ ದ (ಅಂದಯಥ ಸ್ಹಭಹನಮ ದಯ 250 ಯಶ ಿ)
ರಸಹಿನೆಮ ನಭ ನೆ
ಪಹಮ್ಾ ಭ ಂದಿನ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಯಔಟಗಥ ಳಿಷ ದ :


ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ವಿಯಖಳು



ಬೌತಿಔ ಸಿಥತಿ



ಸವಹಮಷ ಭತ ು ಆಔಶಾಣಥಳು



ಇತಯ ಅಥವಹ ಹಿಂದಿನ ವಿಮೆಖಳು



ಹಿಂದಿನ ಅಘಾತ ಅಥವಹ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ



ಯಯೇಜನಖಳು ಭತ ು ವಿಮೆ ಮೊತು ಆಯೆು



ಘೀ ೇಶಣಥ

ಕಥಳಗಿನಂತಥ ಮೆೇಲ್ಲನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಅಖತಮವಹಗಿಯ  ವಿಯಖಳನ ನ ವಿರಿಷಫಸ ದ :


ಅಂತಯ ಅಲ್ಲಮಹ, ಮಷ ್, ಎತುಯ ಭತ ು ತ ಔ, ಉದಥ ಮೇಖ ಭತ ು ಷಯಹಷರಿ ಭಹಸಿಔ ಆದಹಮ ೂಣಾ
ವಿಯಣಥ, ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ವಿಯಖಳು.



ಮಷ ್ ಯಸ್ಹುಔನ ಫಮಸಿದ ಹಲ್ಲಸಿಗಹಗಿ ಯವಥೇಶ್ಹರ್ಥಾಮಹಗಿ ಮಸಿ್ನ ಮತಿಯಳಗಥ ಇಯ ದನ ನ
ತಥ ೇರಿಷ ತುದಥ. ತ ಔ ಭತ ು ಎತುಯನ ನ, ರ್ಥೈಂಗಿಔ ಷಯಹಷರಿ ತ ಔದ ಕಥ ೇಶಿಔದಥ ಂದಿಗಥ ಹಥ ೇಲ್ಲಷಫಥೇಔ ,
ಯಸ್ಹುಔನ 15 ಯತಿವತ ಅಥವಹ ಅದಕ್ಟುಂತ ಹಥಚ ಚ ಅಥವಹ ಷಯಹಷರಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಇಯ  ವಥೇಳ್ಥ ಎತುಯ
ಭತ ು ಮಷ ್ ಭತ ು ಭ ಂದಿನ ತನಿಖಥ ಭಹಡರ್ಹಖ ದ .



ಬೌತಿಔ ಸಿಥತಿಮಲ್ಲಾ ವಿಯಖಳು ಇತಹಮದಿ ಮಹುದಥೇ ಬೌತಿಔ ದಥೇಸದೌಫಾಲಮ ಅಥವಹ ದಥ ೇಶು
ದಿೇಗಾಕಹಲದ ಯಥ ೇಖಖಳನ ನ ಷಂಫಂಧಿಷಫಸ ದ .



ಂದ ಅಂಖ ಅಥವಹ ಂದ ಔಣಿಣನ ದೃಷ್ಟ್ಿ ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಂಡ ಷ ಚಔಯನ ನ ಅನ ಮೊೇದಿತ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ
ಭಹತಯ

ವಿಶ್ಥೇಶ ಶಯತ ುಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ ಅಂಗಿೇಔರಿಷರ್ಹಖ ದ . ಅುಖಳು ಅಷಸಜ ಅಹಮಖಳನ ನ

ನಿಯೇಜಿಷ ತಥುವಥ ಏಕಥಂದಯಥ ಅುಖಳು " ಉಳಿದ ಕಥೈ ಅಥವಹ ಕಹಲ್ಲನ ಗಹಮಗಥ ಂಡಯಥ ಅಥವಹ ದೃಷ್ಟ್ಿ
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ಅಥವಹ ಉಳಿದ ಔಣ ಣ ಹಹನಿಗಥ ಳ್ಹದ ವಥೇಳ್ಥ, ವಿಔಲತಥ ಭಟಿ ಭತ ು ಉದದ ಸ್ಹಭಹನಮ ಗಿಂತಲ
ಷಂಬವಿದಥ

ಎನ ನ

ಹಿನಥನರ್ಥಮಲ್ಲಾ

ಕಥಲು

ಯಕಹಯಖಳ

ಅಘಾತಖಳನ ನ

ತಪಿಷಲ

ಹಥಚ ಚ
ಔಡಿಮೆ

ಷಭಥಾಯಹಗಿಯ ತಹುಯಥ.


ಭಧ ಮೆೇಸ ಚಥೇತರಿಕಥ ಹಹಳುಗಥಡಫಲಾದ , ಗಹಮ ಫಥೇಖ ಖ ಣವಹಖದಥ ಇಯಫಸ ದ , ಅವಔುಗಥ ಳಿಷ ವಿಕಥ
ಅನ ಚಿತವಹಗಿ ದಿೇಗಾಕಹಲದ ಇಯಫಸ ದ . ಮಹ ಭಟಿಿಗಥ ಗಹಮಖಳು ಅಥವಹ ಯಥ ೇಖಖಳು ಬವಿಶಮದ
ಅಘಾತ ಅಹಮಖಳನ ನ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯಫಸ ದ ಎಂಫ ದನ ನ ನಿಧಾರಿಷಲ , ಯಸ್ಹುಔನ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ
ಇತಿಹಹಷ ರಿೇಕ್ಷಣಥ ಭಹಡಫಥೇಔ .

ಅಹಮನ ನ ವಿಭಹಯೇಖಮವಿಲಾದಹಗಿ ಭಹಡಲ

ಎಂದ

ನಿಷ್ಂವಮವಹಗಿ ಖಂಭಿೇಯ ಷಾಯ ದ ಅನಥೇಔ ದ ಯ ಖಳಿವಥ ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಸೃದಮದ ಔವಹಟ ಯಥ ೇಖ.


ಾತಹಯಥ ೇಸಣ, ರ್ಪೇರ್ಥ ೇ, ಮೊೇಟಹರ್ ಯಥೇಸಿಂಗ್, ಅಂಖಸ್ಹಧನಥಖಳಂತಸ ಇತಹಮದಿ ಅಹಮಕಹರಿ
ಆಔಶಾಣಥಳಿಗಥ, ಹಥಚ ಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅಖತಮವಿಯ ತುದಥ.

ವಿಮೆ ಮತಿ
ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ, ಎಚಚರಿಕಥಯಿಂದ ಸಿಥರಿೇಔಯಣ ಭಹಡಫಥೇಔ

ಏಕಥಂದಯಥ

ಅುಖಳು ರ್ಹಬ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಭತ ು ಔಟ ಿನಿಟಹಿದ ನಶಿ ರಿಹಹಯಕಥು ಳಡ ುದಿಲಾ. 'ರ್ಹಬದಹಮಔ ಉದಥ ಮೇಖ'
ಭ ಲಔ ಡಥದ ಆದಹಮ ರಿಖಣಿಷಲ

ಕಹಳಜಿ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಫಥೇಔ . ಫಥೇಯಥ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಹಥೇಳುುದಹದಯಥ,

ಯಸ್ಹುಔನಿಗಥ ಅಘಾತದಿಂದ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯ ುದಿಲಾವಹದ ಆದಹಮನ ನ, ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ ನಿಧಾರಿಷ 
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ರಿಖಣಿಷಫಹಯದ .
ಎರ್ಸ.ಐ ಫಿಕ್ಟ್ಂಗ್ ದಧತಿಖಳು ವಿಮೆ / ಭಹಯಹಟ ಂದದಹಯಯ ನಡ ವಥ ಫದರ್ಹಖ ತುದಥ ಎಂದ , ನಿಕಯ
ಯಭಹಣದ ಯಕ್ಷಣಥ ಭಂಜ ಯ ಸ್ಹಧಮತಥಮ ಭಹಯಹಟ ಂದದಹಯಯನ ನ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ. ಆದಹಖ ಮ ಯಕ್ಷಣಥ
ನಿೇಡಿದದ ಸ್ಹಭಹನಮ ಆಚಯಣಥಮ , ವಿಭಹ ಭಹಡಿದಯ 72 ತಿಂಖಳ / 6 ಶಾಖಳ ಖಳಿಕಥಮ ಷಭಹನ
ಮೇಯಫಹಯದ .
ಹಲ್ಲಸಿ ಫಂಡವಹಳ ಯಯೇಜನಖಳ ಭಹತಯ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವಥೇಳ್ಥ ಈ ನಿಫಾಂಧ ಔಟ ಿನಿಟಹಿಗಿ ಅಳಡಿಷ ದಿರ್ಹಾ.
ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಟ ಿ ಅಂಖವಿಔಲತಥ ಯಕ್ಷಣಥಮಲ್ಲಾ, ಇದ ರಿಹಹಯ ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ ಷಂದಬಾದ, ಇದಥೇ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಅನ
ಖಳಿಕಥಗಿಂತ ಮಥಥ ೇಚಿತರ್ಥಾದಹಗಿಯ ದ , ಆದಹಖ ಮ ಷಂಬವಿಷ  ಹಹಗಿಲಾ. ಯಕ್ಷಣಥ TTD ಸ್ಹಹುಹಿಔ ರಿಹಹಯಕಥು
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವಥೇಳ್ಥ,

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಮೆ ಮೊತು ಎಯಡಯಶ ಿ ಅನ / ಅಳ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಆದಹಮದ

ಮೇಯ ುದಿಲಾ.
ರ್ಹಬದಹಮಔವಹಗಿ ಉದಥ ಮೇಖದಲ್ಲಾಯರ್ಹಯದ

ಮಕ್ಟುಖಳಿಗಥ ಹಥ ದಿಕಥಮನ ನ ನಿೇಡ  ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಉದಹಸಯಣಥಗಥ:

ಖೃಹಿಣಿಮಯ ,

ವಿಮೆಗಹಯಯ

ವಿದಹಮರ್ಥಾಖಳು

ಇತಹಮದಿ.
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ಅಯ

ಫಂಡವಹಳ

ಯಯೇಜನಖಳ

ಭಹತಯ

ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ದಕಥು

ದಗಿಷ ದನ ನ

ಕಚಿತಡಿಷ ತಹುಯಥ

ಭತ ು

ಮಹುದಥೇ

ಸ್ಹಹುಹಿಔ

ರಿಹಹಯ

ದಗಿಷರ್ಹಖ ದಿರ್ಹಾ.
ಔಕಟಕಂಫ ಹಯಕೆೀಜ್ ಯಕ್ಷಣೆ
ಭಔುಳು ಭತ ು ಆದಹಮವಿರ್ಥಾದ ಷಂಗಹತಿಮ ಯಕ್ಷಣಥ ಸ್ಹು ಭತ ು ಶ್ಹವಾತ ಅಂಖವಿಔಲತಥಗಥ (ಟ ಿ ಅಥವಹ ಬಹಖವುಃ)
ಸಿೇಮತವಹಗಿಯ ತುದಥ. ಆದಯ

ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಔಂನಿಮ ಯ ಢಿಖಳನ ನ ಆಧರಿಸಿ ಯಯೇಜನಖಳ ಕಥ ೇಶಿಔ

ರಿಖಣಿಷಫಸ ದ . ಕಥಲು ಔಂನಿಖಳು ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಮತಿಮಲ್ಲಾ ಷಂಹದಿಷ ತಿುಲದ
ಾ ಷಂಗಹತಿಗಥ TTD ಯಕ್ಷಣಥ
ಅನ ಭತಿಷ ತುದಥ.
5 ಯತಿವತ ರಿಮಹಯಿತಿ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಟಹಿಯಥ ಔಂತಿನ ಮೆೇರ್ಥ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಖಕಂು ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
ಂದ ಖ ಂು ರಿಮಹಯಿತಿ ವಿಮೆಔಂತಿನಲ್ಲಾ ಅಕಹವ ಇದಥ, ವಿಮೆದಹಯಯ ಷಂಖಥಮ ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಷಂಖಥಮ ಮೇರಿದಲ್ಲಾ,
(100 ಹಥೇಳು). ಷಂಖಥಮ ಷಣಣ ಆಗಿದದಯಥ (25 ಹಥೇಳು) ಆದಹಖ ಮ ಮಹುದಥೇ ರಿಮಹಯಿತಿ ಇಲಾದಥ ಖ ಯಪ್ಟ ಹಲ್ಲಸಿ
ಕಥ ಡಫಸ ದ .
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ,

ಅನಹಭಧಥೇಮ

ಆಧಹಯದಲ್ಲಾ

ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ

ಫಸಳ

ಭೌಲಮದ

ಗಹಯಸಔರಿಗಥ

ಭಹತಯ

ವಿತರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ, ಅಲ್ಲಾ ಷದಷಮ ಖ ಯ ತನ ನ ಅನ ಭಹನ ಮೇರಿ ಷಶಿವಹಗಿ ಖ ಯ ತಿಷಫಸ ದಹಗಿದಥ.
ಖಕಂು ರಿಮಹಯ್ದತ್ತ ಭಹನದಂಡಖಳು
ಖ ಂು ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಹಥಷರಿನ ಖ ಂುಖಳಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಭಹತಯ ಬಿಡ ಖಡಥ ಭಹಡಫಥೇಔ . ಖ ಂು
ರಿಮಹಯಿತಿ ಭತ ು ಇತಯ ಯಯೇಜನಖಳನ ನ ಡಥಮಲ ಉದಥದೇವಕಹುಗಿ, ಯಸ್ಹುವಿತ "ಖ ಂು" ಕಥಳಗಿನ ವಿಬಹಖಖಳು
ಥೈಕ್ಟ ಂದಯಲ್ಲಾ ಷಶಿವಹಗಿ ಬಿೇಳುತುವಥ:


ಉದಥ ಮೇಖದಹತ - ನೌಔಯನ ಅಲಂಬಿತರಿಗಥ ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ನೌಔಯನ ಷಂಫಂಧು



ೂಾವಹಗಿ ಖ ಯ ತಿಷರ್ಹದ ವಿಬಹಖಖಳು / ಖ ಂುಖಳು, ಅಲ್ಲಾ ವಿಮೆಔಂತನ ನ ಯಹಜಮ / ಕಥೇಂದಯ
ಷಕಹಾಯಖಳು ಹತಿಷಲಡಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.



ನಥ ೇಂದಹಯಿತ ಷಸಕಹರಿ ಷಂಗ ಷದಷಮಯ



ನಥ ಂದಹಯಿತ ಸ್ಥೇವಹ ಔಾಬ್ಬ ಷದಷಮಯ



ಫಹಮಂಔ ಖಳ / ಬಥ ೇಜನ / ಭಹಷಿರ್ / ವಿೇಸ್ಹ ಕಥಯಡಿಟ್ ಕಹಡ್ಾ ಹಥ ಂದಿಯ ಯ



ಫಹಮಂಔ ಖಳು / NBFC ಯಿಂದ ಹಥ ಯಡಿಸಿದ ಠಥೇಣಿ ಯಭಹಣತಯಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ಯ
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ಫಹಮಂಔ ಖಳು / ಸ್ಹಾಜನಿಔ ನಿಮಮತ ಔಂಥನಿಖಳ ಷಥೇಯ ದಹಯಯ

ಮೆೇಲ್ಲನ ವಿಬಹಖಖಳಿಗಿಂತ ಭಿನನವಹದ ಮಹುದಥೇ ಖಾದಲ್ಲಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಯಸ್ಹುಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಅುಖಳನ ನ
ಮಹಾರ್ಥ ೇಚನಥ ಭತ ು ಆಮಹ ವಿಮೆಗಹಯಯ ತಹಂತಿಯಔ ಇರ್ಹಖಥಮ ನಿಧಾರಿಷಫಸ ದ .
ಮಹುದಥೇ ಖ ಂು ರಿಮಹಯಿತಿ 'ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ' ಖ ಂು ಗಹತಯದ ಮೆೇರ್ಥ ನಿೇಡರ್ಹಖದ . ಖ ಂು ರಿಮಹಯಿತಿ ಹಲ್ಲಸಿ
ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ಕಥೇಲ 'ಖ ಂು' ದಹಖಹಲ್ಲಷರ್ಹದ ಷದಷಮಯ ನಥೈಜ
ಷಂಖಥಮಮ ಮೆೇರ್ಥ ಕಥಲಷ ಭಹಡ ುದ . ಇದನ ನ ನವಿೇಔಯಣ ವಥೇಳ್ಥ ರಿಶ್ಚೇಲನಥ ಭಹಡಫಸ ದ .
ವಿಮೆ ಮತಿ
ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ ಯತಿ ವಿಮೆದಹಯರಿಗಥ ಯತಥಮೇಔವಹಗಿ ನಿದಿಾಶಿ ಮೊತು ಸಿಥಯ ಭಹಡಫಸ ದ ಅಥವಹ ವಿಮೆದಹಯ
ಮಕ್ಟುಖಳಿಗಥ ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ ಷಂಫಳ ಭ ಲಔ ಲ್ಲಂಕ್ ಭಹಡಫಸ ದಹಗಿದಥ.
'ಎರ್ಹಾ ಅಥವಹ ಮಹುದ

ಅಲಾ ತತಾ ಖ ಂು ವಿಮೆಗಥ ಅನಾಯಿಷ ತುದಥ. ಸ್ಥೇಾಡಥಖಳು ಭತ ು ತಥಗಥದ ಹಹಔ ವಿಕಥ

ಯಭಹಣಹನ ಖ ಣ ಹಥಚ ಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅಥವಹ ಭಯ ಹತಿ ಭಹಡ ದರಿಂದ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ
ವಿಮೆಔಂತ ಫದರ್ಹಖ  ದಯಖಳು ಅಹಮಖಳನ ನ ಗಿೇಾಔಯಣ ಭತ ು ಯಯೇಜನಖಳ ಆಯೆು ಯಕಹಯ ಹಥಷರಿನ
ನೌಔಯರಿಗಥ ಅನಾಮವಹಖ ತುದಥ. ಹಿೇಗಹಗಿ ದಯಖಳು ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದ ಮಕ್ಟುಖಳ ಉದಥ ಮೇಖದ ಯಕಹಯ
ಫದರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಉದಹಸಯಣೆಗೆ
ಅದಥೇ ದಯ ಉದಥ ಮೇಗಿ ಹಹಖ

ವಹಮಖಹಮನಿಷರ್ಹಗಿದಥ ಖ ಂುಖಳಿಗಥ ಅನಾಯಿಷ ತುದಥ, ಇಯಥಲಾಯ , ವಿಶ್ಹರ್ಹಥಾದಲ್ಲಾ

ಅದಥೇ ರಿೇತಿಮ ಉದಥ ಮೇಖ ಅನ ಷರಿಷಫಥೇಔ .
ಅನಹಭಧಥೇಮ ನೌಔಯಯ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಉದಥ ಮೇಖದಹತ ಅನ ನಿಾಹಿಷ ತಿುಯ  ಅಧಿಔೃತ ದಹಕರ್ಥಖಳ ಆಧರಿಸಿ
ಯತಿ ಗಿೇಾಔಯಣದ ನೌಔಯಯ ಷಂಖಥಮ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷ  ಅಖತಮವಿದಥ.
ಔಾಬ್ಬ, ಷಂಗದ ಹಥಷರಿನ ಷದಷಮರಿಗಥ ಇತಹಮದಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯಖಳು,

ಅಹಮದ ಗಿೇಾಔಯಣದ ಯಕಹಯ

ಅನಾಯಿಷ ತುವಥ.
ಷದಷಮತಾ ಸ್ಹಭಹನಮ ಷಾಯ ದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಭತ ು ಮಹುದಥೇ ನಿದಿಾಶಿ ಉದಥ ಮೇಖಕಥು ಸಿೇಮತವಹಗಿಲಾದಹಖ,
ಭಹಯಹಟ ಂದದಹಯಯ ದಯಖಳ ಅನಾಯಿಷ ಲ್ಲಾ ತಭಭ ವಿವಥೇಚನಥಮನ ನ ಫಳಷ ತಹುಯಥ.
ಔತಯಯದಲ್ಲಾಯಕವ್ಹಖ ಔರ್
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ಔತಾಮದ ವಥೇಳ್ಥ ದಗಿಸಿದ ಔರ್ ಕಥಳಗಿನಂತಿವಥ:


ಪಿಎ ಔರ್ ಔತಾಮದ ನಿಫಾಂಧಿತ ಖಂಟಥಖಳ ಕಹಲ ಭಹತಯ ಫಥೇಕಹದಯಥ (ಭತ ು 24 ಖಂಟಥಖಳ ಂದ
ದಿನಕಥು ಅರ್ಹಾ ) , ಔಡಿಮೆ ಪಿಯೇಮಮಂ, ಷಭಾಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ನ 75 ಯತಿವತ ವಿಧಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.



ಯಕ್ಷಣಥ ಉದಥ ಮೇಖದಲ್ಲಾಯ ವಹಖ ಉಂಟಹಖ  ಉದಥ ಮೇಗಿಖಳ ಅಘಾತಕಥು ಅನಾಯಿಷ ತುದಥ,

ಔತಯಯದಲ್ಲಾ ಇಯದಹಖ ಔರ್
ಯಕ್ಷಣಥ ಸಿೇಮತಗಥ ಳಿಷರ್ಹದ ಖಂಟಥಖಳ ಕಹಲ ಭಹತಯ ಫಥೇಕಹದಯಥ, ಉದಥ ಮೇಗಿ ಕಥಲಷ ಇಲಾದಿದಹದಖ ಭತ ು / ಅಥವಹ
ಅಧಿಔೃತ ಔತಾಮದ ಮೆೇರ್ಥ ಇಲಾದಿದಹದಖ, ಔಡಿಮೆ ವಿಮೆಔಂತ ಷಭಾಔ ವಿಮೆಔಂತಿನ 50 ಯತಿವತ ವಿಧಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಸಹವಿನ ಯಕ್ಷಣೆ ಹೆ ಯಗಡಕವಿಕೆ
ಇದ ಭಯಣ ರ್ಹಬ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ ಖ ಂು ಪಿ.ಎ. ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಬಿಡ ಖಡಥ ಭಹಡಲ ಸ್ಹಧಮ, ವಥೈಮಕ್ಟುಔ
ಔಂನಿಮ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳನ ನ ಳಟಿಿಯ ತುದಥ.
ಖ ರಪ್ ರಿಮಹಯ್ದತ್ತ ಭತಕಿ ಫೆ ೀನರ್ಸ / ಭಹಯಲರ್ಸ
ಮಕ್ಟುಖಳ ಂದ ದಥ ಡಸ ಷಂಖಥಮ ಂದ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಡಥಮ ತಿುಯ ದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಾ ಔಡಿಮೆ
ಆಡಳಿತಹತಭಔ ಕಥಲಷ ಭತ ು ಕಚ ಾ. ಜಥ ತಥಗಥ, ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಖ ಂಪಿನ ಎರ್ಹಾ ಷದಷಮಯ

ವಿಮೆ ಭಹಡಿಷಫಸ ದ

ಭತ ು ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಯ ದಧ ಮಹುದಥೇ ಯತಿಔ ಲ ಆಯೆು ಇಯ ುದಿಲಾ. ಆದದರಿಂದ, ಪಿಯೇಮಮಂನ ಂದ ರಿಮಹಯಿತಿ
ಂದ ಯಭಹಣದ ಯಕಹಯ, ಅನ ಭತಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
ಖ ಂು ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ನವಿೇಔಯಣ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಶ್ಥಯೇಮಹಂಔನ ನ ಷಭಥಾನಥಖಳ ಅನ ಬ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ
ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.


ಅನ ಔ ಲಔಯ ಅನ ಬಕಥು ಪಿಯೇಮಮಂ ನವಿೇಔಯಣದಲ್ಲಾ ಂದ ರಿಮಹಯಿತಿ (ಫಥ ೇನರ್ಸ) ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ



ಯತಿಔ ಲ ಅನ ಬ, ಂದ

ಯಭಹಣದ ಯಕಹಯ, ಪಿಯೇಮಮಂ ನವಿೇಔಯಣದಲ್ಲಾ (ಅಸಿಥಯ) ದಂಡ

ತ ಂಫ ದಕಥು ಖ ರಿಮಹಖಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ


ಷಭಥಾನಥಖಳ ಅನ ಬ ಯಸ್ಹುನಥಮ ನಭ ನಥ 70 ಯತಿವತ ಇಯ  ವಥೇಳ್ಥ, ಸ್ಹಧಹಯಣ ದಯಖಳು,
ನವಿೇಔಯಣಕಹುಗಿ ಅನಾಯಿಷ ತುದಥ

ರಸಹಿನೆಮ ನಭ ನೆಮ


ಇದ ಷದಷಮರಿಂದ ಪಹಭೆಾಳನ ನ ೂಣಾಗಥ ಳಿಷ ದ ವಹಡಿಕಥಮಹಗಿದಥ
486



ಅಯ

ಮಹುದಥೇ

ಭಹಡಫಥೇಕ್ಟಯ ತುದಥ

ಷದಷಮಯ

ದಥೈಹಿಔ

ದಥೇಸದೌಫಾಲಮ

ಅಥವಹ

ನ ಮನತಥ

ಅಯ

ನಯಳುತಿುಯ ುದಿರ್ಹಾ
ಬಹಖಹಿಷ ವಿಕಥ

ಎಂದ

ಘೀ ೇಶಣಥ

ಸಿಾೇಕಹಯಹಸಾಲಾದಹಗಿ

ನಿಯ ಪಿಷ ಂತಸದ .


ಕಥಲವೊಮೆಭ ಈ ಭ ನಥನಚಚರಿಕಥಖ
ಜಹಹಿಯಹತ

ವಿನಹಯಿು ಇದಥ, ಇದನ ನ ಅಥಥೈಾಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಭತ ು / ಅಥವಹ

ಂದದಿಂದ ಷಶಿಡಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ, ಎಂಫ ದ

ಔರ್ ಹಯಯಂಬವಹಖ  ಮೊದಲ್ಲನ

ಅಂಖವಥೈಔಲಮ ಭತ ು ಇಂತಸ ಅಂಖವಥೈಔಲಮ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಮಹುದಥೇ ಷಂಚಿತ ರಿಣಹಭನ ನ
ಹಥ ಯತ ಡಿಷರ್ಹಖ ದ .
ಆದಹಖ ಮ ಆಚಯಣಥ, ಔಂನಿಖಳ ಥೈಕ್ಟ ಫದರ್ಹಖಫಸ ದ .
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 5
1) ಂದ ಖ ಂು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ಮಹುದಥೇ ಯತಥಮೇಔ ಖ ಂು ಯಚಿಷ  ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಯ ದಧ ವಿಯಥ ೇಧಿ
ಆಯೆು ಭಹಡಫಸ ದ .
2) ಖ ಂು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಭಹಲ್ಲೇಔ-ನೌಔಯನ ಖ ಂುಖಳಿಗಥ ಭಹತಯ ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡ ತುದಥ.
I. ಹಥೇಳಿಕಥ 1 ಷತಮ ಭತ ು ಹಥೇಳಿಕಥ 2 ತು
II. ಹಥೇಳಿಕಥ 2 is ಷತಮ ಭತ ು ಹಥೇಳಿಕಥ 1 is ತು
III. ಹಥೇಳಿಕಥ 1 ಭತ ು ಹಥೇಳಿಕಥ 2 ಷತಮ
IV. ಹಥೇಳಿಕಥ 1 ಭತ ು ಹಥೇಳಿಕಥ 2 ತು

ಭಹಹತ್ತ
ಅಹಮ ನಿಾಸಣಥ ಯಕ್ಟಯಯೆಮ ಬಹಖವಹಗಿ, ಂದದಹಯ ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ ದಥ ಡಸ ಖ ಂಪಿನ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ
ತನನ ಅಹಮಖಳು ಗಹಾಯಿಷ  ಎಯಡ ವಿಧಹನಖಳನ ನ ಫಳಷ ತಹುನಥ:
ಷಸವಿಮೆ: ಇದ ಂದಕ್ಟುಂತ ಹಥಚ ಚ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಅಹಮ ಸಿಾೇಕಹಯನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ. ಸ್ಹಧಹಯಣವಹಗಿ,
ಇದನ ನ ಯತಿ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಅಹಮ ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ

ಸಂಚಿಕಥಮ ಭ ಲಔ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ. ಹಹಗಹಗಿ

ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಇಫಫಯ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಅಂಗಿೇಔರಿಷಫಸ ದ , ವಿಮೆಗಹಯ A 40% ಹಲ ಭತ ು ವಿಮೆಗಹಯ B 60%
ಹಲ ಭಹಡಫಸ ದ .

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ಹಲ್ಲಸಿ ವಿತಯಣಥ ಭತ ು ಕಥಾೇಭ ಖಳ ಇತಮಥಾಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಂತಥ
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ವಿಮೆಗಹಯ A ಯಭ ಕ ವಿಮೆಗಹಯನಗಿ ಂದ ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ಷಂಫಂಧಟಿ ಎರ್ಹಾ ವಿಶಮಖಳ ನಿಬಹಯಿಷ ತಹುನಥ.
ವಿಮೆಗಹಯ B, ವಿಮೆಗಹಯ A ಹತಿಸಿದ ಕಥಾೇಮಗಥ 40% ಭಯ ಹತಿ ಭಹಡ ತಹುನಥ.
ಭಯಕವಿಮೆ: ವಿಮೆಗಹಯನ ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಮ ಭತ ು ಗಹತಯದ ಅಹಮಖಳನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಷ ತಹುನಥ. ಅನ ಹಥೇಗಥ ತನನ
ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಮ ಅಹಮಖಳಿಂದ ಯಕ್ಷಿಸಿಕಥ ಳಳಫಲಾ? ಅನ ತನನ ಅಹಮಖಳನ ನ ಇತಯ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ಜಥ ತಥ
ಭಯ ವಿಮೆ ಭಹಡ ುದರಿಂದ ಈ ವಿಮೆಮನ ನ ಭಯಕವಿಮೆ ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ. ಹಿೇಗಹಗಿ ಭಯ ವಿಮೆಗಹಯಯ
ವಿಮೆಗಹಯಯ ಅಹಮಖಳನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಷ ತಹುಯಥ ಂದಥ ೇ ಸ್ಹಥಯಿ ಮಸ್ಥಥಖಳು ದಹರಿಮಲ್ಲಾ ಂದಖಳ ಭ ಲಔ
ಅಥವಹ ಯಔಯಣದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಐಚಿೆಔ ಭಯ ವಿಮೆಮ ಭ ಲಔ. ಭಯ ವಿಮೆಮನ ನ ವಹಮಔ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ
ಭತ ು ಆದದರಿಂದ ಇದ ಅಹಮನ ನ ದ ಯ ಭತ ು ವಹಮಔವಹಗಿ ಸಯಡ ತುದಥ.

ಸಹಯಹಂವ
a) ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಯಥ ೇಖದ ರಿಔಲನಥಮನ ನ ಆಧರಿಸಿದಥ ಇದನ ನ ಮಕ್ಟುಮ ಅಷಾಷಥ ಬಿೇಳು ಅಥವಹ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ
ಹಥ ಂದ  ಅಹಮವಥಂದ ವಹಮಖಹಮನಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
b) ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣಥ ಅಹಮ ಆಯೆು ಭತ ು ಅಹಮದ ಫಥರ್ಥಮ ಯಕ್ಟಯಯೆ.
c) ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣಥ ಇದರಿಂದಹಗಿ ಷಂಸ್ಥಥಗಥ ಷಧಹಾತಭಔತಥಮನ ನ ಭತ ು ಇನ ನ ರ್ಹಬನ ನ
ಉಳಿಸಿಕಥ ಳುಳತಿುಯ ವಹಖರ್ಥೇ

ಅಹಮದ

ಭತ ು

ವಹಮಹಯ

ನಡ ವಥ

ಷರಿಮಹದ

ಷಭತಥ ೇಲನಥಮನ ನ

ಕಹಮ ದಕಥ ಳುಳುದನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ದಯ ಅಖತಮವಿದಥ.
d) ಔ ಟ ಂಫದ ಇತಿಹಹಷ, ಹಿಂದಿನ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಅಥವಹ ವಷರಚಿಕ್ಟತಥ್, ಯಷ ುತ ಆಯಥ ೇಖಮ ಸಿಥತಿ ಭತ ು ವಹಷಸ್ಹಥನ
ಮಷ ್, ಲ್ಲಂಖ, ಆಹಹಯ, ಉದಥ ಮೇಖ, ನಿಮಾಷಲ ಇು ಮಕ್ಟುಮ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಮೆೇರ್ಥ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯ 
ಕಥಲು ಅಂವಖಳು.
e) ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣಥ ಉದಥದೇವ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಯ ದಧ ಯತಿಔ ಲ ಆಯೆುಮ ತಡಥಖಟ ಿದ
ಭತ ು ಅಹಮಖಳ ನಡ ವಥ ಷರಿಮಹದ ಗಿೇಾಔಯಣ ಭತ ು ಇಕ್ಟಾಟಿ ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳುಳುದ .
f) ವಿಮೆ ಭಹಡಫಥೇಕಹದರಿಗಥ

ಯತಿನಿಧಿ ಮೊದಲ ಭಟಿದ ಂದದಹಯ ಆಗಿಯ ತಹುಯಥ ಅಯ

ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ

ಗಹಯಸಔನನ ನ ತಿಳಿದ ಕಥ ಳಳಲ ಅತ ಮತುಭ ಸ್ಹಥನದಲ್ಲಾಯ ತಹುಯಥ.
g) ವಿಮೆಮ ಅಖಯ ತತಾಖಳು ಅು: ಅತಮಂತ ನಂಬಿಕಥ, ವಿಭಹ ಆಷಕ್ಟು, ನಶಿ ರಿಹಹಯ, ಕಥ ಡ ಗಥ, ಷಫಥ ಯೇಗಥಶನ್
ಭತ ು ಸತಿುಯವಹದ ಕಹಯಣ.
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h) ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣಥ ಯಭ ಕ ಉಔಯಣಖಳು: ಯಸ್ಹುನಥಮ ನಭ ನಥ, ಮಸಿ್ನ
ುಯಹವಥ, ಸಣಕಹಷ ದಹಕರ್ಥಖಳು, ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಯದಿಖಳು ಭತ ು ಭಹಯಹಟ ಯದಿಖಳು.
i) ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಆರ್ಥಾಔ ನಥಯವಿನ ಂದ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ಅಜಿಾ ಷಲ್ಲಾಷ  ಮಕ್ಟುಮ ಆಯಥ ೇಖಮ ಸಿಥತಿ
ನಿಧಾರಿಷಲ ವಿಮೆ ಔಂನಿಖಳು ಫಳಷ  ಕಹಮಾವಿಧಹನವಹಗಿದಥ.
j) ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಅಲಾದ ಆರ್ಥಾಔ ನಥಯವಿನ ಂದ, ಯಸ್ಹುಔನ ಮಹುದಥೇ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಥಗಥ ಳಗಹಖ ುದ
ಅಖತಮವಿಲಾದ ಂದ ಯಕ್ಟಯಯೆ.
k) ಷಂಖಹಮತಭಔ ಶ್ಥಯೇಮಹಂಔ ವಿಧಹನ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣಥಮಲ್ಲಾ ಅಳಡಿಸಿಕಥ ಳಳರ್ಹದ ಂದ
ಯಕ್ಟಯಯೆ, ಇದಯಲ್ಲಾ ಷಂಖಹಮತಭಔ ಅಥವಹ ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ ಭೌಲಮಭಹನಖಳನ ನ ಅಹಮದ ಯತಿಯಂದ
ಅಂವು ಮೆೇರ್ಥ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
l) ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಎಚಚರಿಕಥಯಿಂದ ಭೌಲಮಭಹನ ಭಹಡಿ ಭತ ು ಷರಿಮಹದ ಅಹಮಖಳಲ್ಲಾ
ವಿಂಖಡಿಷರ್ಹದಹಖ ವಿಮೆ ಯಕ್ಟಯಯೆಮ ೂಣಾಗಥ ಳುಳದ .
m) ಖ ಯಪ್ಟ ವಿಮೆ, ಷಯಹಷರಿ ಕಹನ ನ

ಆಧರಿಸಿ ಭ ಕಮವಹಗಿ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತುದಥ ಎಂದ

ಯಭಹಣಿತ ಖ ಂಪಿನ ಷದಷಮಯ ಂದ ಖ ಂು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಯಕ್ಷಣಥಗಥ ಳಗಥ ಂಡಹಖ, ವಿಮೆಗಹಯಯ
ವಿಯ ದಧ ಖ ಂು ಯಚಿಸಿಕಥ ಂಡ ಮಕ್ಟುಖಳು ನಿಯಥ ೇಧಔ ಆಯೆು ಭಹಡರ್ಹಖ ದಿರ್ಹಾ.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದಥ.
ವಿಮೆ ಇಳಿಷ ವಿಕಥ ಅಹಮ ಆಯೆು ಭತ ು ಅಹಮ ಫಥರ್ಥ ಯಕ್ಟಯಯೆ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದಥ.
ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣಥಮಲ್ಲಾ ಅತಮಂತ ಉತುಭ ನಂಬಿಕಥಮ ತತಾನ ನ ವಿಮೆಗಹಯಯ
ವಿಮೆದಹಯಯ ಇಫಫಯ ಅನ ಷಯಣಥ ಭಹಡಫಥೇಔ .
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ಭತ ು

ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I ಆಗಿದಥ.
ವಿಭಹ ಆಷಕ್ಟು ಸಣದ ದಯಮ ಯ ದ ಅಥವಹ ಅ ಮಕ್ಟುಮ ವಿಮೆ ಭಹಡಿಸಿದ ಆಸಿುಮ ಆರ್ಥಾಔ ಆಷಕ್ಟು ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV ಆಗಿದಥ.
ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ ಭತ ು ಷಂಖಹಮತಭಔ ಭೌಲಮಭಹನ ಷಂಖಹಮ ಯಥೇಟಿಂಗ್ ವಿಧಹನ ಅಹಮದ ಯತಿ ಗಟಔದ ಮೆೇರ್ಥ
ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ, ಭತ ು ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಆರ್ಥಾಔ ನಥಯವಿನ ಂದ ವಿಧಹನದಿಂದರ್ಹಾ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV ಆಗಿದಥ.
ಂದ ಖ ಂು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ಂದ ಖ ಂಪಿನ ಷದಷಮಯ ಂದ ಖ ಂು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಯಕ್ಷಣಥಗಥ
ಳಗಥ ಂಡಿದಹದಖ, ಖ ಂು ಯಚಿಸಿಕಥ ಂಡ ಮಕ್ಟುಖಳು ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಯ ದಧ ನಿಯಥ ೇಧಔ ಆಯೆುಭಹಡ ಂತಿಲಾ.
ನೌಔಯ ಉದಥ ಮೇಖದಹತ ಖ ಂುಖಳ ಜಥ ತಥಗಥ, ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಮ ಖ ಂುಖಳಿಗಥ ಖ ಂು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ
ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ದಗಿಸಿದ ಉದಹಸಯಣಥಗಥ: ಕಹಮಾಔ ಷಂಗಟನಥಖಳು, ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ಭತ ು ಷಂಗಖಳು, ೃತಿುಯ
ಷಸಯೇಗಿಖಳು, ಔಾಬ್ಬ ಭತ ು ಇತಯ ಸ್ೌಹಹದಾ ಷಂಗಟನಥಖಳು.

ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ಅಂವು ಮಕ್ಟುಮ ಯಥ ೇಖ ಸಯಡಿಕಥ ಮೆೇರ್ಥ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯ ುದಿಲಾ?
I. ಲ್ಲಂಖ
II. ಷಂಗಹತಿ ಕಥಲಷ
III. ಆಹಹಯ
IV. ನಿವಹಷ ಷಥಳ
ರಶೆು 2
ನಶಿ ರಿಹಹಯ ತತಾದ ಯಕಹಯ, ವಿಮೆ ಭಹಡಲಟಿರಿಗಥ __________ ಸಣ ಕಥ ಡರ್ಹಖ ದ .
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I. ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಭಟಿಿಗಥ ನಿಜವಹದ ನಶಿಖಳು
II. ವಿಭಹ ಮೊತು ವಹಷುವಹಗಿ ಕಚ ಾ ಭಹಡಿದ ಯಭಹಣ ರ್ಥಕ್ಟುಷದಥ
III. ಎಯಡ ಕ್ಷಖಳು ಪಿಕಥ ಂಡ ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಮೊತು
IV. ವಿಭಹ ಮೊತು ರ್ಥಕ್ಟುಷದಥ ಯಷ ುತ ನಶಿಖಳು
ರಶೆು 3
ಅಜಿಾದಹಯನ ಫಗಥೆ ಮೊದಲ ಭತ ು ಹಯಥಮಔ ಭಹಹಿತಿ, ಂದದಹಯನಿಗಥ ಅನ ________________ ಆಗಿದಥ.
I. ಮಸಿ್ನ ುಯಹವಥಮ ದಹಕರ್ಥಖಳು
II. ಸಣಕಹಸಿನ ದಹಕರ್ಥಖಳು
III. ಹಿಂದಿನ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ದಹಕರ್ಥಖಳು
IV. ಯಸ್ಹುನಥಮ ನಭ ನಥ
ರಶೆು 4
ಕರಿೇದಿ ಳಂದ ಯಕ್ಟಯಯೆ ___________________ ಭಹಡಿದಹಖ ಭ ಗಿಮ ತುದಥ.
I. ಯಸ್ಹುಔನ ಆಯಥ ೇಖಮ ಭತ ು ಖಹಷಗಿ ವಿಯಖಳಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಎಲಾ ಯಭ ಕ ಭಹಹಿತಿಖಳನ ನ ಯಸ್ಹುನಥ
ಪಹಮ್ಾ ಭ ಲಔ ಷಂಖಯಹಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ
II. ಎರ್ಹಾ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಥಖಳು ಭತ ು ಯಸ್ಹುಔನ ರಿೇಕ್ಷಥಖಳು ೂಣಾಗಥ ಂಡಿವಥ
III. ಡಥದ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಎಚಚರಿಕಥಯಿಂದ ಷ ಔುವಹಗಿ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಿ ಭತ ು ಷರಿಮಹದ ಅಹಮದ ಖಾಖಳ್ಹಗಿ
ವಿಂಖಡಿಷರ್ಹಗಿದಥ
IV. ಅಹಮಖಳ ಆಯೆು ಭತ ು ಫಥರ್ಥ ನಿಖದಿಮ ನಂತಯ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಯಸ್ಹುಔನಿಗಥ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
ರಶೆು 5
ಷಂಖಹಮತಭಔ ಯಥೇಟಿಂಗ್ ವಿಧಹನದ ಫಗಥೆ ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ಹಥೇಳಿಕಥ ತಹಗಿದಥ?
I. ಷಂಖಹಮತಭಔ ಯಥೇಟಿಂಗ್ ವಿಧಹನ ತಯಫಥೇತಿ ಸಿಫಫಂದಿ ಷಹಹಮದಿಂದ ಂದ ದಥ ಡಸ ವಹಮಹಯ ನಿಬಹಯಿಷ ಲ್ಲಾ
ಹಥಚಿಚನ ವಥೇಖ ದಗಿಷ ತುದಥ.
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II. ಔಠಿಣ ಅಥವಹ ಷಂದಥೇಹಹಷದ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ವಿಶ್ಥಾೇಶಣಥ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ತಿೇುಾಗಹಯಯ ಅಥವಹ ತಜ್ಞಯ ಇಲಾದಥ
ಷಂಖಹಮತಭಔ ಅಂಔಖಳ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
III. ಈ ವಿಧಹನನ ನ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಿಜ್ಞಹನದ ಮಹುದಥೇ ನಿದಿಾಶಿ ಜ್ಞಹನ ಇಲಾದಯ ಫಳಷಫಸ ದ .
IV. ಇದ ವಿವಿಧ ಂದದಹಯಯ ನಿಧಹಾಯಖಳ ನಡ ವಿನ ಸಿಥಯತಥಮನ ನ ಖಹತಿಯಗಥ ಳಿಷ ತುದಥ.

ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದಥ.
ಮಕ್ಟುಯಫಫನ ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ ಮೆೇರ್ಥ, ಅಯ ಷಂಗಹತಿಮ ಕಥಲಷ ಯಬಹ ಬಿೇಯ ುದಿಲಾ, ಆದಯ

ಅಯ ಷಾಂತ

ಉದಥ ಮೇಖ ಅಯ ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ ಮೆೇರ್ಥ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯ  ಯಭ ಕ ಅಂವಖಳಲ್ಲಾ ಂದಹಗಿದಥ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I ಆಗಿದಥ.
ನಶಿ ರಿಹಹಯ ತತಾದ ಯಕಹಯ, ಆದಯಥ ಟ ಿ ಮೊತು ಭಟಿಿಗಥ, ವಿಮೆದಹಯನಿಗಥ ವಹಷುವಿಔ ವಥಚಚಖಳು ಅಥವಹ
ನಶಿಖಳನ ನ ಷರಿದ ಗಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV ಆಗಿದಥ.
ಂದದಹಯ ತನನ ಯಸ್ಹುನಥಮ ನಭ ನಥಮಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಅಪಿಾಕಥೇವನ್ ಪಹಭಾನಲ್ಲಾ, ಅಜಿಾದಹಯ ಫಗಥೆ ಭಹಹಿತಿ
ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ, ಇದಯಲ್ಲಾ ಯಸ್ಹುಔನ ಆಯಥ ೇಖಮ ಭತ ು ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ವಿಯಖಳಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಎಲಾ ಯಭ ಕ
ಭಹಹಿತಿಖಳನ ನ ಷಂಖಯಹಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದಥ.
ಡಥದ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಎಚಚರಿಕಥಯಿಂದ ಭೌಲಮಭಹನ ಭಹಡಿದಹಖ ಭತ ು ಷರಿಮಹದ ಅಹಮ ಖಾಖಳ್ಹಗಿ
ವಿಂಖಡಿಸಿದಹಖ, ಕರಿೇದಿ ಳಂದ ಯಕ್ಟಯಯೆ ೂಣಾಗಥ ಳುಳುದ .
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ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದಥ.
ಔಶಿ ಅಥವಹ ಅನಿಶ್ಚಚತವಹದ ಯಔಯಣಖಳ ಹಥಚ ಚ ಷ ಕ್ಷಮ ವಿಶ್ಥಾೇಶಣಥಮನಕು ಷಂಖಹಮ ಯಥೇಟಿಂಗ್ ವಿಧಹನದಿಂದ
ಸ್ಹಧಮವಹಗಿಷರ್ಹಗಿದಥ ಏಕಥಂದಯಥ ಗಥ ತಿುಯ  ಖ ಣಭಟಿದ ಭತ ು ಛಹಯೆಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ ಹಿಂದಿನ ಅನ ಬ ಅನಿಶ್ಚಚತ
ಅಂಔಖಳಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಷಂಖಹಮತಭಔವಹಗಿ ಮಔುಡಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
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ಅಧಹಯಮ 21
ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಭಹ ಕೆಾೀಭಕಖಳು
ಅಧಹಯಮದ ರಿಚಮ
ಈ ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ ನಹು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಕಥಾೇಮ್ ನಿಾಸಣಹ ಯಕ್ಟಯಯೆಮ, ಅಖತಮವಿಯ  ದಹಕರ್ಥ
ಭತ ು ಮೇಷಲ್ಲರಿಸಿದ ಕಥಾೇಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆ ಫಗಥೆ ಚಚಿಾಷ ತಥುೇವಥ. ಇದಲಾದಥ ನಹು ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ವಿಮೆ
ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಕಥಾೇಭ ಖಳ ನಿಾಸಣಹ ಔ ರಿತ ಭತ ು TPA ಖಳ ಹತಯ ಔ ರಿತ ಅಥಾ ಭಹಡಿಕಥ ಳುಳತಥುೇವಥ.

ಔಲ್ಲಕಹ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು

A.

ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಕಥಾೇಭ ಖಳ ನಿಾಸಣಥ

B.

ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಕಥಾೇಭ ಖಳ ನಿಾಸಣಥ

C.

ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಕಥಾೇಭ ಖಳ ದಹಕರ್ಹತಿ

D.

ಕಥಾೇಭ ಖಳ ಮೇಷಲ್ಲರಿಷ ವಿಕಥ

E.

ಭ ಯನಥಮ ಕ್ಷದ ಆಡಳಿತದ ಹತಯ (TPA)

F.

ಸಔ ು ನಿಾಸಣಥ - ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ

G.

ಸಔ ುಖಳ ನಿಾಸಣಥ- ಸ್ಹಖಯಥ ೇತುಯದ ಯಮಹಣ ವಿಮೆ

ಈ ಅಧಹಮಮ ಅಧಮಮನಕು ಒದಿದ ನಂತಯ, ನಿಭಗಥ ಇು ಸ್ಹಧಮವಹಖಫಥೇಔ :
a) ವಿಭಹ ಕಥಾೇಮನ ವಿವಿಧ ಹಲ ದಹಯಯ ಫಗಥೆ ವಿರಿಸಿ
b) ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಕಥಾೇಭ ಖಳನ ನ ಹಥೇಗಥ ನಿಾಹಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಎಂಫ ದನ ನ ವಿರಿಸಿ
c) ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಕಥಾೇಭ ಖಳನ ನ ಇತಮಥಾಗಥ ಳಿಷಲ ಅಖತಮವಿಯ ವಿವಿಧ ದಹಕರ್ಥಖಳ ಫಗಥೆ ಚಚಿಾಸಿ
d) ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಕಥಾೇಭ ಖಳಿಗಹಗಿ ಮೇಷರ್ಹತಿ ಹಥೇಗಥ ದಗಿಷರ್ಹಗಿದಥ ಎಂಫ ದನ ನ ವಿರಿಸಿ
e) ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಕಥಾೇಭ ಖಳ ಫಗಥೆ ಚಚಿಾಸಿ
f) TPAಖಳ ರಿಔಲನಥ ಭತ ು ಹತಯನ ನ ಅಥಾಭಹಡಿಕಥ ಳುಳುದ

494

A. ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಕೆಾೀಭಕಖಳ ನಿಯಸಣೆ
ವಿಮೆ ಂದ 'ಬಯಸೆ' ಎಂದ ಚಥನಹನಗಿ ತಿಳಿಮಫಸ ದ ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿ ಆ ಭಹತಿಗಥ ಂದ 'ಸಹಕ್ಷಿ' ಆಗಿದಥ.
ವಿಮೆ ಗಟನಥಮ ಷಂಬವಿಷ ವಿಕಥ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಂದ ಕಥಾೇಮನ ಹಥೇಳಿಕಥಗಥ ದಹರಿ ಭಹಡಿದಯಥ ಅದ
ಬಯಸ್ಥಮ ನಿಜವಹದ ರಿೇಕ್ಷಥ. ಎಶ ಿ ಚಥನಹನಗಿ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಕಥಾೇಮನ ಫಗಥೆ ನಿೇಡಿದ ಬಯಸ್ಥಖಳನಥನರ್ಹಾ
ಈಡಥೇರಿಸಿದಹದನಥ ಎಂಫ ದ ಭೌಲಮಭಹನದಿಂದ ಗಥ ತಹುಖ ತುದಥ. ಂದ ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಕಥಾೇಭ ಖಳನ ನ
ಹತಿಷ  ಸ್ಹಭಥಮಾ, ವಿಮೆಮ ಯಭ ಕ ಯಥೇಟಿಂಗ್ ಅಂವಖಳಲ್ಲಾ ಂದಹಗಿದಥ.
1. ಕೆಾೀರ್ಮ ರಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಾ ಹಲಕದಹಯಯಕ
ವಿಯವಹಗಿ ಕಥಾೇಭಖಳನ ನ ಹಥೇಗಥ ನಿಾಹಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಎಂದ ನಥ ೇಡ  ಭ ನನ, ನಹು ಈ ಕಥಾೇಮ್
ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ ಆಷಕ್ಟು ತಥ ೇಯ  ಕ್ಷಖಳು ಮಹುು ಎಂಫ ದನ ನ ಅಥಾ ಭಹಡಿಕಥ ಳಳಫಥೇಔ .
ಚಿತರ 1: ಕೆಾೀರ್ಮ ರಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಾ ಹಲಕದಹಯಯಕ
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ಗಹರಸಔ

ವಿಮೆ ಕರಿೇದಿಷ  ಮೊದಲ ಮಕ್ಟು ಹಲ ದಹಯ ಭತ ು ‗ಕಥಾೇಮ್
ಡಥಮ ನಹಗಿಯ ತಹುನಥ’.
ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಕಥಾೇಭ ಖಳಿಗಥ 'ಹತಿ ಭಹಡ ಯಹಗಿ’ ಂದ

ಭಹಲ್ಲೀಔಯಕ

ದಥ ಡಸ ಹಲನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತಹುನಥ. ಹಥಚಿಚನ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ಕಥಾೇಭ ಖಳನ ನ
ಹಲ್ಲಸಿ ಹಥ ಂದಿಯ ಯ ನಿಧಿಖಳಿಂದ ಬರಿಸಿದಯ ಷಸ, ಅಯ ಬಯಸ್ಥ
ಇರಿಸಿಕಥ ಳಳಲ ಫದಧಯಹಗಿಯ ತಹುಯಥ.
ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಳಗಥ ಭತ ು ಎರ್ಹಾ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಷ ತುಲ ಂದದಹಯಯ

್ಂದದಹಯಯಕ

ಕಥಾೇಭ ಖಳನ ನ ಅಥಾಭಹಡಿಕಥ ಳುಳುದ , ಭತ ು ಉತನನಖಳ ವಿನಹಮಷ,
ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು ವಯತ ುಖಳನ ನ ನಿಧಾರಿಷ ುದ , ಫಥರ್ಥ ನಿಖದಿ
ಇತಹಮದಿ ಜವಹಫಹದರಿಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತಹುಯಥ.
ನಿಮಂತಯಔ (ಬಹಯತ ವಿಭಹ ನಿಮಂತಯಣ ಹಹಖ ಅಭಿೃದಿಧ ಹಯಧಿಕಹಯ)
ಯಭ ಕ ಹಲ ಗಹಯನಹಗಿದ ,ದ ಈ ಉದಥದೇವ ಹಥ ಂದಿಯ ತಹುನಥ:

ನಿಮಂತರಔಯಕ

 ವಿಮೆ ವಹತಹಯಣದಲ್ಲಾ ಔಯಭನ ನ ಅನ ಷರಿಷ ುದ
 ಹಲ್ಲಸಿ ಹಥ ಂದಿಯ ಯ ಆಷಕ್ಟು ಯಕ್ಷಿಷ ುದ
 ವಿಭಹದಹಯಯ ದಿೇಘಾಾಧಿ ಆರ್ಥಾಔ ಆಯಥ ೇಖಮನ ನ ಷ ಯಕ್ಷಿಷ ುದ .

ತೃತ್ತೀಮ ಕ್ಷದ

ತೃತಿೇಮ ಕ್ಷದ ಆಡಳಿತಹಧಿಕಹರಿಖಳು ಎಂಫ ಸ್ಥೇವಹ ಭಧಮತಿಾಖಳು ಆಯಥ ೇಖಮ

ಆಡಳಿತಹಧಿಕಹರಿಖಳು

ವಿಭಹ ಕಥಾೇಭ ಖಳ ಯಕ್ಟಯಯೆ ಭಹಡ ತಹುಯಥ.

ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟಯಕ /
ದಲ್ಹಾಳಿಖಳು
ೂಯೆೈಕೆದಹಯಯಕ/
ಆಷ್ತೆರಖಳು

ವಿಮೆ ಏಜಥಂಟಯ / ದರ್ಹಾಳಿಖಳು ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಭಹಯಹಟ ಭಹತಯ
ಭಹಡ ುದಲಾದಥೇ, ಕಥಾೇಮನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಸ್ಥೇವಥ ದಗಿಷ ುದನ ನ
ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹದಹಖ ಸಣಯಹಿತ ಸ್ಥೇವಥ ದಗಿಷಲ ವಿಭಹಗಹಯ TPA
ಹಮನಥಲ್ ನಲ್ಲಾ, ಅದಯಲ್ಲಾಮ ಅಯ ಗಹಯಸಔ ಷ ಖಭ ಕಥಾೇಮನ ಅನ ಬ
ಡಥಮಲ ಕಚಿತಡಿಸಿಳುಳತಹುನಥ.

ಹಿೇಗಹಗಿ ಕಥಾೇಭ ಖಳನ ನ ಚಥನಹನಗಿ ನಿಾಹಿಷ ುದ ಎಂದಯಥ ಕಥಾೇಮಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಯತಿ ಹಲ ಗಹಯಯ
ಖ ರಿಖಳನ ನ ನಿಾಹಿಷ ುದ .

ಅಂದಯಥ,

ಕಥಲವೊಂದ

ಉದಥದೇವಖಳ

ನಡ ವಥ ಯಷಯ ಷಂಗಶಾ

ಷಂಬವಿಷಫಸ ದ .
2. ವಿಮೆ ಔಂನಿಮಲ್ಲಾ ಕೆಾೀಭಕಖಳ ನಿಯಸಣಹ ಹತರ
ಭಹಯ ಔಟಥಿಮ ಯಭ ಕ ಬಹಖವಹಗಿ 100% ನಶಿ ಅನ ಹತ ಮೆೇರ್ಥ ಕಹಮಾ ನಿಾಹಿಷ ುದಯಥ ಂದಿಗಥ,
ಉದಮಭದ ಡಥೇಟಹ ಯಕಹಯ - ―ವಿವಿಧ ವಿಭಹದಹಯಯ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆನಶಿ ಅನ ಹತ, 65% ರಿಂದ 120%
ಮೆೇರ್ಥ ಇಯ ತುದಥ‖. ಫಸ ತಥೇಔ ಔಂನಿಖಳು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಮಹಹಯದಲ್ಲಾ ನಶಿ ಅನ ಬವಿಷ ತಿುದಹದಯಥ.
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ಉತುಭ ಕರಿೇದಿ ಳಂದದ ಅಬಹಮಷಖಳನ ನ ಅಳಡಿಸಿಕಥ ಳುಳ ಬಹರಿ ಅಖತಮವಿದಥ ಎಂದಥಾ ಭತ ು
ಷಂಸ್ಥಥಗಥ ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗಥ ಉತುಭ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳನ ನ ತಯಲ ಕಥಾೇಭ ಖಳ ಷಭಥಾವಹದ ನಿ೯ಸಣಥ.
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 1
ವಿಮೆ ಸಣ ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ ಈ ಕಥಳಗಿನುಳಲ್ಲಾ ಮಹಯ ಹಲ ಗಹಯಯಲಾ?
I. ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಷಥೇಯ ದಹಯಯ
II. ಭಹನ ಷಂನ ಭಲ ಇರ್ಹಖಥ
III. ನಿಮಂತಯಔ
IV. TPA

B. ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಭಹ ಕೆಾೀಭಕಖಳ ನಿಯಸಣೆ
1. ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾನ ಷವ್ಹಲಕಖಳು

ಆಯಥ ೇಖಮ ಕಥಾೇಭ ಖಳನ ನ ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿ ನಿಾಹಿಷಲ ಆಳವಹಗಿ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಷಂುಟ ವಿಶ್ಚಶಿ
ಲಕ್ಷಣಖಳನ ನ ಅರಿತ ಕಥ ಳುಳುದ ಫಸಳ ಭ ಕಮವಹಗಿದಥ. ಅುಖಳ್ಥಂದಯಥ:
a) ಫಸ ತಥೇಔ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹದಹಗಿನ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಇದಥ, ಅಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣಥಮ ಷ ು
ವಿಶಮ

ಭನ ಶಮನಹಗಿದಹದನಥ.

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ

ಇತಯಥ

ವಿಭಹ

ಖಾಖಳು

ಎದ ರಿಷ 

ಬಹನಹತಭಔ ಷಭಸ್ಥಮಖಳನ ನ ಭ ಂದಕಥು ತಯ ತುವಥ.
b) ಬಹಯತು ವಿಚಿತಯ ಯಥ ೇಖಖಳ ನಭ ನಥಖಳು, ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ಭಹಖಾ ಭತ ು ಅನ ಷರಿಷ ವಿಕಥಖಳನ ನ
ಷ ಚಿಷ ತುದಥ. ಇು ಕಥಲು ಜನರಿಗಥ ತಭಭ ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ ಭತ ು ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ಫಗಥೆ ನಿಶ್ಚಚಂತಥ
ಜಥ ತಥಗಥ ಅತಿಮಹಗಿ ಎಚಚರಿಕಥಖ ಕಹಯಣವಹಖ ತುದಥ.
c) ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮನ ನ ಫಫ ಮಕ್ಟು, ಕಹರ್ಪಾಯಥೇಟ್ ಷಂಸ್ಥಥಮಂಥ ಂದ

ಖ ಂು ಅಥವಹ

ಫಹಮಂಔನಂತಸ ಂದ ಚಿಲಾಯಥ ಭಹಯಹಟ ಚಹನಥಲ್ ಭ ಲಔ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ . ಇದ ಂದ ಉತನನ
ಅತಿೇವಹಗಿ ಖ ಣಭಟಿದ ಷಯಔ

ಎಂದ

ಭಹಯಹಟ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ, ಇತಯ ಗಹಯಸಔ

ಅಖತಮಖಳನ ನ ೂಯಥೈಷಲ ಷರಿಹಥ ಂದ ಂತಥ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
d) ಹಲ್ಲಸಿ ಕಥಾೇಮ್ ಯಚಥ ೇದಿಷಲ , ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹಖ ುದಯ ಮೆೇರ್ಥ
ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ. ಆದಯಥ ಲಬಮತಥ, ವಿಶ್ಥೇಶತಥ, ಚಿಕ್ಟತಹ್ ವಿಧಹನಖಳು, ಬಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಭಹದರಿಖಳು
ಭತ ು ಎಲಾ ಆಯಥ ೇಖಮ ಸ್ಥೇವಥ ದಗಿಷ ಯ - ವಥೈದಮಯ

ಅಥವಹ ವಷರಚಿಕ್ಟತ್ಔಯ

ಅಥವಹ

ಆಷತಥಯಖಳಲ್ಲಾ ದಥ ಡಸ ಮತಹಮಷವಿದಥ, ಈ ಕಥಾೇಭ ಖಳನ ನ ನಿಣಾಯಿಷಲ ಫಸಳ ಔಶಿಔಯವಹಗಿದಥ.
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e) ಆಯಥ ೇಖಮದ ಆಯಥೈಕಥಮ ಶ್ಚಷ ು ವಥೇಖವಹಗಿ ಅಭಿೃದಿಧ ಹಥ ಂದ ತಿುದಥ. ಹಥ ಷ ಯಥ ೇಖಖಳು ಭತ ು
ರಿಸಿಥತಿಖಳ ಷಂಬವಿಷ ವಿಕಥ ಹಥ ಷ ಚಿಕ್ಟತಹ್ ವಿಧಹನಖಳ ಫಥಳಣಿಗಥಗಥ ಕಹಯಣವಹಖ ತುವಥ.
ಉದಹಸಯಣಥಖಳು ಕ್ಟೇ ಹಥ ೇಲ್ ವಷರಚಿಕ್ಟತಥ್ಖಳು, ರ್ಥೇಷರ್ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಖಳು ಇತಹಮದಿ.
ಇದ

ಆಯಥ ೇಖಮ

ವಿಮೆಮನ ನ

ಹಥಚ ಚ

ತಹಂತಿಯಔವಹಗಿ

ಭಹಡ ತುದಥ

ಭತ ು

ಇಂತಸ

ಕಹಮಾವಿಧಹನನ ನ ವಿಮೆ ಕಥಾೇಭ ಖಳನ ನ ನಿಾಹಿಷಲ ಕೌವಲಖಳು, ನಿಯಂತಯ ಷ ಧಹಯಣಥಮ
ಅಖತಮವಿದಥ.
f) ಈ ಎಲಾ ಅಂವಖಳಿಗಿಂತ ಹಥಚಹಚಗಿ, ಭಹನನ ದಥೇಸನ ನ ಯಭಹಣಿೇಔರಿಷಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ ಎಂದ
ವಹಷುವಹಗಿ ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಹಥ ಷ ಆಮಹಭಕಥು ಸ್ಥೇರಿಷ ತುದಥ. ಇಫಫಯ ಅದಥೇ ಖಹಯಿರ್ಥ, ಅದಥೇ
ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಥ ಭಿನನವಹಗಿ ಯತಿಕ್ಟಯಯಿಷಫಸ ದ ಅಥವಹ ಫಥೇಯಥ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಖಳು ಅಥವಹ ಆಷತಥಯ ದಹಕರ್ಹತಿ
ಭಿನನ ಅಧಿಖಳ ಅಖತಮವಿಯ ತುದಥ.
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ ಷಂುಟ ವಥೇಖವಹಗಿ ಫಥಳ್ಥಮ ತಿುದಥ. ಇಂತಸ ಶ್ಚೇಗಯ ಫಥಳಣಿಗಥ ಷವಹಲ್ಲಗಥ ಉತನನಖಳು
ಅಹಯ ಷಂಖಥಮಮಲ್ಲಾವಥ. ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾ ಈಖ ಆಯಥ ೇಖಮ ನ ಯಹಯ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳನ ನ ಭತ ು ಂದ
ಔಂನಿಮ ಳಗಥ ವಿವಿಧ ಉತನನಖಳನ ನ ಷಸ ಕಹಣಫಸ ದ . ಯತಿಯಂದ ಉತನನ ಭತ ು ಅದಯ
ಯ ಹಂತಯ ತನನದಥೇ ಖ ಣ ಹಥ ಂದಿವಥ ಭತ ು ಆದದರಿಂದ ಂದ ಕಥಾೇಭನ ನ ನಿಾಹಿಷ  ಭ ನನ ಅಧಮಮನ
ಭಹಡ  ಅಖತಮವಿದಥ.
ಆಯಥ ೇಖಮ ಷಂುಟದ ಫಥಳಣಿಗಥಗಥ ಷಂಖಥಮಖಳ ಷವಹಲನ ನ ತಥಯಥದಿಡ ತುದಥ - ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಂದ
ಔಂನಿ ಚಿಲಾಯಥ ವಹಮಹಯ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ 100,000 ಆಯಥ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಿ 300,000
ಷದಷಮರಿಗಥ ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡಫಥೇಔ , ಔನಿಶಠ 20,000 ಕಥಾೇಭ ಖಳ ಸ್ಥೇವಥ ನಿೇಡಲ ತಮಹರಿಯಫಥೇಔ ! ಸಣಯಹಿತ
ಸ್ಥೇವಥಮ ನಿರಿೇಕ್ಷಥಯಂದಿಗಥ ಭತ ು ಕಥಾೇಭ ಖಳ ತಾರಿತ ಇತಮಥಾಕಥು, ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಕಥಾೇಭ ಖಳ
ಇರ್ಹಖಥಮನ ನ ಷಂಗಟಿಷ ುದ ಖಭನಹಸಾ ಷವಹರ್ಹಗಿದಥ.
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಬಹಯತದ ಫಯಥಮಲಟಿ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ದಥೇವದ ಳಗಥ ಎಲ್ಲಾಮಹದಯ
ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹದಹಖ ಯಕ್ಷಣಥ ದಗಿಷ ತುವಥ. ಕಥಾೇಭ ಖಳನ ನ ನಿಾಹಿಷ  ತಂಡ, ಯಷ ುತಡಿಸಿದ ಕಥಾೇಭ
ಯಂವಸಿಷಲ ಯಷ ುತ ದಥೇಶ್ಹದಮಂತ ಅಬಹಮಷಖಳನ ನ ಅಥಾ ಭಹಡಿಕಥ ಳಳಫಥೇಔ .
ಆಯಥ ೇಖಮ ಕಥಾೇಮ್ ಭಹಮನಥೇಜರ್ ಕೌವಲಮ, ಅನ ಬ ಭತ ು ಅರಿಗಥ ಲಬಮವಿಯ  ವಿವಿಧ ಸ್ಹಧನಖಳನ ನ
ಫಳಸಿಕಥ ಂಡ ಷವಹಲ ಖಳನ ನ ೂಯಥೈಷ ತಹುಯಥ.
ಅಂತಿಭ ವಿಶ್ಥಾೇಶಣಥಮಲ್ಲಾ, ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಅಖತಮವಿಯ  ಫಫ ಮಕ್ಟುಗಥ ಷಹಹಮ ಭಹಡಿದ ತೃಪಿು ನಿೇಡ ತುದಥ
ಭತ ು ತಹನಥೇ ಅಥವಹ ತನನ ಔ ಟ ಂಫದ ದಥೈಹಿಔ ಭತ ು ಬಹನಹತಭಔ ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ ತುಡಕಥು
ಳಗಹದಹಖ.
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ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಕೆಾೀರ್ಮ ನಿಯಸಣೆ ಷರಿಮಹದ ಕೆಾೀಭನಕು ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಷರಿಮಹದ ಯಕ್ರಿ ನಿೀಡಕುದನಕು
ಖ್ಹತ್ತರಗೆ ಳಿಷಕತಿದೆ.
2.

ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಕೆಾೀಮಿನ ರಕ್ರರಯೆ

ಂದ ಕಥಾೇಭನ ನ ಷಾತುಃ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥ ಅಥವಹ ವಿಭಹ ಔಂನಿಯಿಂದ ಅಧಿಕಹಯ ಡಥದ ತೃತಿೇಮ ಕ್ಷದ
ಆಡಳಿತಹಧಿಕಹರಿಖಳು (TPA) ಭ ಲಔ ಸ್ಥೇವಥ ಡಥಮಫಸ ದ .
ಕಥಾೇಮ್ ಹತಿ ನಿೇತಿ ಔಯಹಯ ಯಕಹಯ ಭಹಡಿದ ಷಭಮಕಥು ವಿಮೆಗಹಯಯ / TPA ತಿಳಿಮಡಿಸಿದ
ಷಭಮದಿಂದ, ಆಯಥ ೇಖಮ ಕಥಾೇಮ್ ಯತಿ ತನನದಥೇ ಆದ ಯಷ ುತತಥಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ , ಚಥನಹನಗಿ ನಿಧಹಾರಿತ
ಸಂತಖಳ ಭ ಲಔ ಹಹದ ಹಥ ೇಖ ತುದಥ.
ಕಥಳಗಥ ವಿರಿಷರ್ಹದ ಯಕ್ಟಯಯೆಖಳು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ (ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹಖ ) ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಉತನನಖಳು
ನಿದಿಾಶಿ ಉರ್ಥಾೇಕ ಹಥ ಂದಿವಥ, ಇದ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಮಹಹಯದ ಭ ಕಮ ಬಹಖವಹಗಿದಥ.
ಸ್ಹಭಹನಮ ಯಕ್ಟಯಯೆ ಭತ ು ನಿಖದಿತ ರ್ಹಬ ಉತನನ ಅಥವಹ ಖಂಭಿೇಯ ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಕಥಾೇಮ್
ಫಥಂಫಲ್ಲಷ  ದಹಕರ್ಥಖಳು, ಅಥವಹ ಯತಿದಿನದ ನಖದ ಇತಹಮದಿ ಉತನನ ಸ್ಹಔಶ ಿ ಹಥ ೇಲ ತುವಥ.
ಂದ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಕಥಾೇಮ್ ಇದಹಗಿಯಫಸ ದ :
a)

ಸಣಯಹತ ಕೆಾೀರ್ಮ
ಗಹಯಸಔ ಯವಥೇವ ಅಥವಹ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ವಥಚಚಖಳಿಗಥ ಹತಿ ಭಹಡ ುದಿಲಾ. ನಥಟಾಕ್ಾ
ಆಷತಥಯ ವಿಮೆಗಹಯ/ TPA ನಿಂದ ೂಾ ಪಿಗಥಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ ದಗಿಷ ತುದಥ
ಭತ ು

ನಂತಯ ಕಥಾೇಮ್ ಇತಮಥಾಗಥ ಳಿಷಲ

ವಿಮೆಗಹಯ / TPA ಖಳಿಗಥ ದಹಕರ್ಥಖಳನ ನ

ಷಲ್ಲಾಷ ತಹುನಥ.
b)

ಭಯಕಹತ್ತ ಕೆಾೀರ್ಮ
ಗಹಯಸಔ ತನನ ಭ ಲಖಳಿಂದ ಆಷತಥಯಗಥ ಹತಿಷ ತಹುನಥ ಭತ ು ನಂತಯ ಸಿಾೇಕಹಯಹಸಾ ಕಥಾೇಮ್
ಹತಿಗಥ ವಿಭಹದಹಯಯ / TPAಗಥ ತನನ ಯಕಹಯ ದಹಕಲ್ಲಷ ತಹುನಥ.

ಎಯಡ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ಭ ಲ ಸಂತಖಳು ಹಹಗಥಯೆೇ ಉಳಿಮ ತುವಥ.
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a) ಷ ಚಿಷಕುದಕ
ಕಥಾೇಮನ ಫಗಥೆ ಷ ಚಿಷ ುದ

ಗಹಯಸಔ ಭತ ು ಕಥಾೇಮ್ ತಂಡದ ನಡ ವಿನ ಷಂಔಾದ ಮೊದಲ

ನಿದವಾನವಹಗಿದಥ. ಗಹಯಸಔ ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹಖಲ ಯೇಚಿಸಿದದಯಥ ಔಂನಿಗಥ ತಿಳಿಷಫಸ ದ ಅಥವಹ
ಆಷತಥಯಗಥ ಸ್ಥೇರಿದ ನಂತಯ ಷ ಚಿಷ ುದ , ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ ಆಷತಥಯಗಥ ತ ತಹಾಗಿ ಸ್ಥೇಾಡಥಮಹದ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ.
ಇತಿುೇಚಿನ ತನಔ ಕಥಾೇಮ್ ಗಟನಥ ಷ ಚಿಷ ುದ
ಕಹಮಾಸ್ಹಧಮವಹದ

ತಕ್ಷಣ

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ಇದ

ಂದ

ಕಥಾೇಮ್

ಶ್ಚಷಹಿಚಹಯ ಆಗಿತ ು. ಆದಯಥ, ವಿಮೆಗಹಯಯ

ಷ ಚಿಷ ುದನ ನ

ತಹುಯಿಷಲ

ಹಯಯಂಭಿಸಿದಹದಯಥ.

ಯೇಜಿತ ಆಷತಥಯಗಥ ಸ್ಥೇರಿಷ  ಸ್ಥೇಾಡಥಮಹಗಿದದಲ್ಲಾ ಮೊದಲ

ಅಖತಮವಿದಥ, ತ ತ ಾ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹದ 24 ಖಂಟಥಖಳ ಳಗಥ.
ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹಖ  ಫಗಥಗಿನ ಭಹಹಿತಿಮ ಷಕಹಲ್ಲಔ ಲಬಮತಥ, ವಿಭಹಗಹಯಯ / TPA ಗಹಯಸಔ
ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹದ ದ

ನಿಜವಥಂದ

ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷಲ

ಷಹಹಮ ಭಹಡ ತುದಥ ಭತ ು ಮಹುದಥೇ

ಅನ ಔಯಣಥ ಅಥವಹ ಂಚನಥ ಭತ ು ಕಥಲವೊಮೆಭ, ಆಯಥ ೇಖಳ ಷಂಧಹನ ಇಯಫಸ ದ .
ಭ ಂಚಥ ತಿಳಿಷ ುದ ಎಂದಯಥ 'ಫಯಥದಿಯ  ತಯ, ಷಲ್ಲಾಸಿದ ಭತ ು ಪಿಕಥ ಂಡ' ಅಥವಹ ಪಹಮಕ್್
ಭ ಲಔ ಎಂದಥಾ. ಷಂಸನ ಭತ ು ತಂತಯಜ್ಞಹನದ ಅಭಿೃದಿಧಯಂದಿಗಥ, ವಿಮೆಗಹಯಯ / TPA ಖಳು
ನಡಥಷ  ಭತ ು 24 ಖಂಟಥಖಳ ಕಹಲ ತಥಯಥದಿಯ  ಕಹಲ್ ಸ್ಥಂಟರ್ ಹಹಖ

ಇಂಟರ್ ನಥಟ್ ಭತ ು

ಇಮೆೇಲ್ ಭ ಲಔ ತಿಳಿಷ ುದ ಸ್ಹಧಮವಹಖ ತುದಥ.
b) ನೆ ೀಂದಣಿ
ಂದ ಕಥಾೇಮನ ನಥ ೇಂದಣಿ ಮಸ್ಥಥಮಲ್ಲಾ ಕಥಾೇಮ್ ಯವಥೇಶ್ಚಷ  ಯಕ್ಟಯಯೆ ಆಗಿದಥ ಭತ ು ಷಭಮದಲ್ಲಾ
ಷೃಷ್ಟ್ಿಸಿದ ಉರ್ಥಾೇಕ ಫಳಸಿಕಥ ಂಡ ಮಹುದಥೇ ಕಥಾೇಭನ ನ ತಥುಸಚಚರ್ಹಗಿದಥ. ಈ ಷಂಖಥಮಮನ ನ ಕಥಾೇಮ್
ಷಂಖಥಮ ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ, ಕಥಾೇಮ್ ಉರ್ಥಾೇಕ ಷಂಖಥಮ ಅಥವಹ ಕಥಾೇಮ್ ಔಂಟಥ ಯೇಲ್ ಷಂಖಥಮ. ಕಥಾೇಮ್
ಷಂಖಥಮಮ , ಷಂಸ್ಥಥ ಯಕ್ಟಯಯೆಗಥ ಫಳಷ  ಮಸ್ಥಥ ಭತ ು ಯಕ್ಟಯಯೆಖಳ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಷಂಖಹಮ ಅಥವಹ
ಅಕ್ಷಯ-ಷಂಖಹಮಮ ಔು ಆಗಿಯಫಸ ದ .
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ನಥ ೇಂದಣಿ ಭತ ು ಂದ ಉರ್ಥಾೇಕದ ಉತತಿುಮನ ನ ಕಥಾೇಮ್ ಷ ಚನಥ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ
ನಂತಯ

ಭತ ು

ಷರಿಮಹದ

ಹಲ್ಲಸಿ

ಷಂಖಥಮ

ಭತ ು

ವಿಭಹದಹಯ

ಮಕ್ಟುಮ

ವಿಯಖಳನ ನ

ಹಥ ಂದಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಮೆಭ ಮಸ್ಥಥಮಲ್ಲಾ ಕಥಾೇಮ್ ನಥ ೇಂದಣಿ ಆದಯಥ, ಏಔಕಹಲದಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಖಹತಥಖಳಲ್ಲಾ ಮೇಷಲ
ಷೃಷ್ಟ್ಠಮಹಖ ತುವಥ. ತಿಳಿಷ ುದ / ನಥ ೇಂದಣಿಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾ, ಕಥಾೇಮನ ನಿಕಯವಹದ ಯಭಹಣ
ಅಥವಹ ಅಂದಹಜ ತಿಳಿದಿಯ ುದಿಲಾ. ಆದದರಿಂದ ಆಯಂಭಿಔ ಮೇಷಲ ಯಭಹಣ (ಹಥಚಹಚಗಿ ಐತಿಹಹಸಿಔ
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ಷಯಹಷರಿ ಕಥಾೇಮನ ಗಹತಯನ ನ ಆಧರಿಸಿ) ಂದ ಯಭಹಣಿತ ಮೇಷಲ ಆಗಿದಥ. ಮೆಭ ಅಂದಹಜ
ಅಥವಹ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಯಭಹಣದ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ ಗಥ ತಹುದಹಖ, ಮೇಷಲನ ನ ಬಿಂಬಿಷಲ ಮೆೇಲ ಭಕವಹಗಿ /
ಕಥಳಕಥು ರಿಶುರಿಷರ್ಹಯಿತ .
c) ದಹಕಲ್ೆಖಳ ರಿಶ್ಚೀಲನೆ
ಮೆಭ ಕಥಾೇಮ್ ನಥ ಂದಹಯಿತವಹದಯಥ, ಭ ಂದಿನ ಸಂತ ಯಕ್ಟಯಯೆಗಥ ಅಖತಮವಿಯ  ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ಎರ್ಹಾ
ದಹಕರ್ಥಖಳನ ನ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷ ು ಆಗಿದಥ.
ಕಥಾೇಮನ ಯಕ್ಟಯಯೆಗಥ ಈ ಕಥಳಗಿನ ಯಭ ಕ ಅಖತಮತಥಖಳನ ನ ಯವಂಸ್ಥ ಭಹಡಫಥೇಔ :
1. ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ ದಹಕರ್ಥ ಸ್ಹಕ್ಷಿಖಳನ ನ
2. ದಗಿಸಿದ ಚಿಕ್ಟತಥ್
3. ಳಯಥ ೇಗಿಮ ಅಧಿ
4. ತನಿಖಹ ಯದಿಖಳು
5. ಆಷತಥಯಗಥ ಭಹಡಿದ ಹತಿ
6. ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಹಗಿ ಹಥಚಿಚನ ಷಲಹಥ
7. ಔಸಿ ಇತಹಮದಿಗಥ ಹತಿ ುಯಹವಥಖಳು
ದಹಕರ್ಥಖಳ ರಿಶ್ಚೇಲನಥ ಕಥಾೇಮ್ ರಿಶ್ಚೇಲನಹಟಿಿಮನ ನ ಅನ ಷರಿಷ ತುದಥ ಅದನ ನ ಹಯಸ್ಥಷರ್
ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷ ತುದಥ. ಫಸ ತಥೇಔ ಔಂನಿಖಳು ಇಂತಸ ರಿಶ್ಚೇಲನಹಟಿಿಖಳು ಯಕ್ಟಯಯೆಮ ದಹಕರ್ಥ
ಬಹಖವಹಗಿಯ ುದನ ನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳಳಫಥೇಔ .
ಕಹಣಥಮಹದ ದಹಕರ್ಥಮನ ನ ಈ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಖಭನಿಷರ್ಹಖ ುದ - ಕಥಲು ಯಕ್ಟಯಯೆಖಳು ಈ ಸಂತದಲ್ಲಾ
ಗಹಯಸಔ

/

ಆಷತಥಯ

ಷಲ್ಲಾಷದ

ದಹಕರ್ಥಖಳ

ಭನವಿಮನ ನ

ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುವಥ,

ಗಹಯಸಔನಿಗಥ

ಅನಹನ ಔ ಲವಹಖದ ಹಹಗಥ ಹಥಚಿಚನ ಭಹಹಿತಿಗಹಗಿ ಭನವಿ ಭಹಡ  ಮೊದಲ ಫಸ ತಥೇಔ ಔಂನಿಖಳ
ಮೊದಲ ಷಲ್ಲಾಸಿದ ಎರ್ಹಾ ದಹಕರ್ಥಖಳನ ನ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷ ತುವಥ.
d) ಬಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಭಹಹತ್ತ ಸೆಯೆ ಹಡಿಮಕುದಕ
ಬಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಕಥಾೇಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆ ಆತಾನದ ಂದ ಯಭ ಕ ಬಹಖವಹಗಿದಥ. ವಿಶ್ಚಶಿ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ವಿವಿಧ ವಿಬಹಖಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಉಂಟಹದ ನಿದಿಾಶಿ ಮತಿಖಳ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ವಥಚಚಖಳಗಥ ಯಕ್ಷಣಥ
ದಗಿಷ ತುವಥ. ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ವ ಲುಖಳನ ನ ಗಿೇಾಔರಿಷ ುದ ಯಭಹಣಿತ ಅಬಹಮಷವಹಗಿದಥ:
 ನಥ ೇಂದಣಿ ಭತ ು ಸ್ಥೇವಹ ವ ಲುಖಳು ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ಯ ಮ್, ಫಥ ೇಡ್ಾ ಭತ ು ವ ವೃಯಷಹ ವಥಚಚಖಳು.
 ICU ಭತ ು ಮಹುದಥೇ ತಿೇಯ ನಿಗಹ ವಷರ ಚಿಕ್ಟತಥ್ವ ಲುಖಳು.
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 ಆಯಥೇಶನ್ ರ್ಥಯೆೇಟರ್ ವ ಲುಖಳು, ಅರಿಳಿಕಥ, ಯಔು, ಆಭಾಜನಔ, ವಷರಚಿಕ್ಟತಹ್ ಉಔಯಣಖಳು,
ಓಶಧಿಖಳು ಭತ ು ಓಶಧಖಳು, ಯಥ ೇಖನಿದಹನ ಸ್ಹಭಗಿಯಖಳು ಭತ ು ಎಕ್್-ಯಥೇ, ಡಮಹಲ್ಲಸಿರ್ಸ,
ಕ್ಟೇಮೊೇಥಥಯಪಿ, ವಿಕ್ಟಯಣ ಚಿಕ್ಟತಥ್, ನಿಮಂತಯಔ ವಥಚಚ, ಔೃತಔ ಅಂಖಖಳು ಭತ ು ವಷರಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ
ಅವಿಬಹಜಮ ಬಹಖವಹಗಿ ತಥಯಫಥೇಕಹದ ಮಹುದಥೇ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚ.
 ವಷರಚಿಕ್ಟತ್ಔ, ಅರಿಳಿಕಥ ತಜ್ಞ, ವಥೈದಮ, ಷಭಹರ್ಥ ೇಚಔಯ , ರಿಣಿತ ತಜ್ಞಯ ವ ಲು.
 ಆಂಫ ಮರ್ಥನ್್ ವ ಲುಖಳು.
 ಯಔು ರಿೇಕ್ಷಥ, ಎಕ್್ ಯಥೇ, ಸ್ಹುಾನ್ ಇತಹಮದಿ ಳಗಥ ಂಡ ತನಿಖಹ ವ ಲುಖಳು.
 ಓಶಧಿಖಳು ಭತ ು ಓಶಧಖಳು.
ಗಹಯಸಔ ಷಲ್ಲಾಸಿದ ದಹಕರ್ಥಖಳನ ನ ಈ ತರ್ಥ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಭಹಹಿತಿ ಹಿಡಿಮಲ

ರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ

ಇದರಿಂದ ಕಥಾೇಭಖಳ ಇತಮಥಾನ ನ ನಿಕಯತಥ ಭಹಡಫಸ ದಹಗಿದಥ.
ಆಷತಥಯಖಳಲ್ಲಾನ ಬಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಭಹದರಿಮನ ನ ಯಭಹಣಿೇಔರಿಷ  ಯಮತನಖಳು ಜಹರಿಮಲ್ಲಾವಥ, ಯತಿ ಆಷತಥಯ
ಬಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಗಹಗಿ ಫಥೇಯಥ ವಿಧಹನನ ನ ಫಳಸಿದಯ , ಎದ ರಿಸಿದ ಷವಹಲ ಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿಯ ತುದಥ
ಅುಖಳ್ಥಂದಯಥ:
 ಯ ಮ್ ವ ಲುಖಳು ಕಥಲು ಷಂದಹಮವಹಖದ ಸ್ಥೇವಹ ವ ಲುಖಳು ಅಥವಹ ಥಮನ ನ
ಳಗಥ ಂಡಿಯಫಸ ದ .
 ಂದ ಬಿಲ್ ವಿವಿಧ ಶ್ಚೇಷ್ಟ್ಾಕಥಖಳನ ನ ಅಥವಹ ಎರ್ಹಾ ತನಿಖಥಖಳ ಅಥವಹ ಎರ್ಹಾ ಓಶಧಿಖಳ
ಂದ ಫೃಸತ್ ಮೊತುದ ಬಿಲಾನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯಫಸ ದ .
 ಯಭಹಣಿತಲಾದ ಹಥಷಯ ಖಳನ ನ ಫಳಷರ್ಹಖ ತುದಥ - ಅಂದಯಥ ನಸಿಾಂಗ್ ವ ಲುಖಳು ಎಂದ
ಔಯಥಮರ್ಹಖ  ಸ್ಥೇವಹ ವ ಲುಖಳು.
 "ಷಭಹನ ಯ ದ ವಥಚಚಖಳು", "ಇತಹಮದಿ", "ಷಂಫಂಧಿತ ವಥಚಚಖಳು" ನಂತಸ ದಖಳನ ನ
ಬಿಲ್ಲಾನಲ್ಲಾ ಫಳಸಿ.
ಬಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಷಶಿವಹಗಿಲಾದಹಖ, ರ್ಪಯಸ್ಥಷರ್, ಫಥಯೇಕ್ ಅಪ್ಟ ಅಥವಹ ಹಥಚಿಚನ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಕಥೇಳುತಹುನಥ,
ಇದರಿಂದ ಗಿೇಾಔಯಣ ಭತ ು ಅಂಗಿೇಕಹಯಹಸಾತಥಮ ಅನ ಭಹನಖಳನ ನ ರಿಸರಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
ಈ ಷಭಸ್ಥಮಮನ ನ ರಿಸರಿಷಲ , IRDAI ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಖ ಣಭಟಿದ ಭಹಖಾದಶ್ಚಾ ಷ ತಯಖಳು
ಇಂತಸ ಬಿಲ ಾಖಳ ಯ ದಲ್ಲಾ ಭತ ು ಹತಿಷರ್ಹಖದ ಷ ುಖಳ ಟಿಿಮನ ನ ಯಭಹಣಔವಹಗಿಸಿವಥ.
ಹಯಕೆೀಜ್ ದಯಖಳು
ಅನಥೇಔ ಆಷತಥಯಖಳು ಕಥಲವೊಂದ ಕಹಯಿರ್ಥಖಳ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಥ ಹಮಕಥೇಜ್ ದಯಖಳನ ನ ಪಿಕಥ ಂಡಿದಹದಯಥ.
ಇದ

ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ವಿಧಹನನ ನ ಯಭಹಣಿೇಔರಿಷಲ ಆಷತಥಯಗಿಯ  ಸ್ಹಭಥಮಾ ಭತ ು ಷಂನ ಭಲಖಳ
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ಫಳಕಥಮನ ನ ಆಧರಿಸಿದಥ. ಇತಿುೇಚಿನ ದಿನಖಳಲ್ಲಾ, ಥಯಪಡ್೯ ರ್ಪಯವಥೈಡರ್ ನಥಟಾಕ್ಾ ಭತ ು ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಹಗಿ
RSBY ನಲ್ಲಾ ಷಸ, ಅನಥೇಔ ವಿಧಹನಖಳ ಹಮಕಥೇಜ್ ವಥಚಚನ ನ ಮೊದರ್ಥೇ ನಿಖದಿ ಭಹಡರ್ಹಗಿದಥ.

ಉದಹಸಯಣೆ
a) ಕಹಡಿಾಮಹಕ್ ಹಮಕಥೇಜ್: ಆಂಜಿಯೇಗಹಯಂ, ಆಂಜಿಯೇಹಾಸಿಿ, CABG ಅಥವಹ ತಥಯಥದ ಸೃದಮ
ವಷರಚಿಕ್ಟತಥ್, ಇತಹಮದಿ.
b) ಗಥೈನಥಕಥ ರ್ಹಜಿಔಲ್ ಹಮಕಥೇಜ್: ನಹಭಾಲ್ ಡಥಲ್ಲರಿ, ಸಿಸ್ಥೇರಿಮನ್ ಡಥಲ್ಲರಿ, ಹಿಷಿಯಥಔಿಮಮ,
ಇತಹಮದಿ.
c) ಆಥಥ ೇಾಥಡಿಕ್ ಹಮಕಥೇಜಿರ್ಸ
d) ಅಹಥರ್ಥ ಭಜಿಔಲ್ ಹಮಕಥೇಜಿರ್ಸ
ಮೆೇರ್ಥ ಮೆೇರ್ಥ ಉಂಟಹದ ತಥ ಂದಯಥಖಳಿಗಥ ಭತ ು ವಷರಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ನಂತಯದ ಹಥಚ ಚರಿ ವಥಚಚನ ನ
ವಹಷುವಿಔ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಯತಥಮೇಔವಹಗಿ ವಿಧಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಹಮಕಥೇಜ ಖಳ ತಖಲ  ದಯದ ನಿಶ್ಚಚತತಥಮ ಯಯೇಜನಖಳು ಭತ ು ಖ ಣಭಟಿದ ವಿಧಹನಖಳನ ನ
ಹಥ ಂದಿವಥ ಭತ ು ಆದದರಿಂದ ಇಂಥ ಕಥಾೇಭ ಖಳ ನಿಾಸಣಥ ಷ ಲಬವಹಖ ತುದಥ.
e) ಕೆಾೀಭಕಖಳ ಕೆ ೀಡಿಂಗ್
ಫಳಸಿದ ಅತಮಂತ ಭಸತಾದ ಕಥ ೇಡ್ ಸ್ಥಟ್ ಲ್ಸಾ ಹಥಲ್ು ಆಖಾನಥೈಸ್ಥೇವನ್ (WHO) ಕಥ ೇಡ್್
ಇಂಟನಹಮಾಶನಲ್ ಕಹಾಸಿಫಿಕಥೇಶನಲ್ ಆಫ್ಟ ಡಿಸಿೇಷರ್ಸ (ಐಸಿಡಿ) ಅಭಿೃದಿಧ ಆಗಿದಥ.
ಆದಯಥ, ಐಸಿಡಿಮನ ನ ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಯ ದಲ್ಲಾಯ  ಯಥ ೇಖನ ನ ಹಿಡಿಮಲ , ಯಷಔು ವಿಧಹನ ಔಯೆಂಟ್
ಪ್ರರಸಿಜರ್

ಟಮಿಯನಹಲಜ

(ಸಿಪ್ಪಟ)

ಕೆ ೀಡ್್

ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ

ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಹಗಿ

ಫಳಸಿದ

ಕಹಮಾವಿಧಹನದನ ನ ಹಿಡಿಮಲ ಫಳಷ ತಿುದದಯ .
ವಿಮೆಗಹಯಯ , ಹಥಚಹಚಗಿ ಕಥ ೇಡಿಂಗ್ ಮೆೇರ್ಥ ಭತ ು ಇನ ಶಯಥನ್್ ಇನಪಮೆೇಾಶನ್ ಫ ಮಯಥ ೇ (ಐಐಬಿ)
ಮೆೇರ್ಥ ಬಯಸ್ಥ ಇಟಿಿದಹದಯಥ, ಇದ
(IRDAI)ಮ

ಬಹಖವಹಗಿದಥ,

ಂದ

ಇನ ಶಯಥನ್್ ಯಥಖ ಮರ್ಥೇಟರಿ ಅಂಡ್ ಡಥಲಥಭಂಟ್ ಅಥಥ ರಿಟಿ
ಭಹಹಿತಿ

ಫಹಮಂಕ್

ಆಯಂಭಿಸಿದ ದ

ಇಂತಸ

ಭಹಹಿತಿ

ವಿಶ್ಥಾೇಷ್ಟ್ಷಫಸ ದಹಗಿದಥ.
f) ಕೆಾೀಮಿನ ರಕ್ರರಯೆ
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಒದ ವಿಕಥ, ಇದ ವಹಣಿಜಮ ಂದ ಹಹಗಥಯೆೇ ಎಂಫ ದನ ನ ತಥ ೇರಿಷ ತುದಥ,
ಇದ ಂದ ಭಟಿಿಗಥ ಮಹವಹಖ ಕಥಾೇಮ್ ಕಥ ಡಫಥೇಕಹಖ ುದ ಹಹಖ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ದಖಳ ವಹಮಖಹಮನ
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ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ. ಮಹುದಥೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಕಥಾೇಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆ ಸೃದಮದ, ಎಯಡ ಯಭ ಕ
ಯಶ್ಥನಖಳಿಗಥ ಉತುರಿಷ ುದ ಆಗಿದಥ:
 ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಕಥಾೇಭನ ನ ಹತಿಷಫಸ ದಥೇ?
 ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಹೌದಹದಯಥ, ನಿಾಳ ಹತಿಷಫಥೇಕಹದ ಮೊತುವಥಶ ಿ?
ಈ ಯತಿ ಯಶ್ಥನಖಳು ನಿೇಡಿದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು ಶಯತ ುಖಳು ತಿಳಿಳಿಕಥಮ ಅವಮಔತಥ
ಇದಥ ಹಹಖ ನಥಟಾಕ್ಾ ಆಷತಥಯಮಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಆಷತಥಯ ಪಿಕಥ ಂಡ ದಯಖಳು.
ಕೆಾೀಮಿನ ಅಂಗೀಕಹಯಹಸಯತೆ
ಆಯಥ ೇಖಮ ಕಥಾೇಮ್ ಅಂಗಿೇಕಹಯಹಸಾತಥ ಡಥಮಲ ಈ ಶಯತ ಖ
ು ಳನ ನ ೂಯಥೈಷಫಥೇಔ .
i. ಆಷ್ತೆರಗೆ ದಹಕಲ್ಹದ ಷದಷಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣೆಮನಕು ಡೆದಿಯಫೆೀಔಕ
ಇದ ಷಯಳವಹಗಿ ಕಹಣ ತುದಥ, ಕಥಲವೊಮೆಭ ಇಂತಸ ಷಂದಬಾಖಳು ಎದ ಯಹಖ ತುವಥ (ಭತ ು ಹಥಚಿಚನ
ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ಮಷ ್) ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹದ ಮಕ್ಟು ಭತ ು ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಡಥದ ಮಕ್ಟುಮ
ಹಥಷಯ ಖಳು ಹಥ ಂದಿಕಥಮಹಖ ುದಿಲಾ. ಈ ಕಹಯಣದಿಂದಹಗಿ ಆಗಿಯಫಸ ದ :
ಹಲ್ಲಸಿ ಯಕ್ಷಣಥಗಥ ಳಗಹದ ಮಕ್ಟು ಭತ ು ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹದ ಮಕ್ಟು ಂದಥೇ ಎಂದ
ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳಳಲ ಭ ಕಮವಹಗಿದಥ. ಈ ರಿೇತಿಮ ಂಚನಥ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಅತಮಂತ
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿದಥ.
ii. ವಿಮೆಮ ಅಧಿಯಳಗೆ ಯೆ ೀಗಮ ರವ್ೆೀವ
iii. ಆಷ್ತೆರ ವ್ಹಯಖ್ಹಯನ
ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹದ ಮಕ್ಟು "ಆಷತಥಯ ಅಥವಹ ನಸಿಾಂಗ್ ಹಥ ೇಂ" ವಹಮಖಹಮನದ
ಯಕಹಯ ಇಯಫಥೇಔ ಇಲಾದಿದದಯಥ ಕಥಾೇಮ್ ಹತಿಷ ಂತಿಲಾ.
iv. ವ್ಹಷಸಹೆನದ ಚಿಕ್ರತೆ್
ಕಥಲು ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ವಹಷಸ್ಹಥನದ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಥ ಯಕ್ಷಣಥ ದಗಿಷ ತುವಥ ಅಂದಯಥ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ 3 ದಿನಖಳ
ಮೇರಿದ ಕಹಲ ಭನಥಮಲ್ಲಾ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡ ಚಿಕ್ಟತಥ್ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಆಷತಥಯಗಥ / ನಸಿಾಂಗ್ ಹಥ ೇಮ್ ನಲ್ಲಾ
ಚಿಕ್ಟತಥ್ ಅಖತಮವಿಯ  ಂದ ಖಹಯಿರ್ಥ.
ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಹಲ್ಲಸಿ ವಹಷಸ್ಹಥನದ ಚಿಕ್ಟತಥ್ ಳಗಥ ಂಡಿದದಯಥ, ಈ ಕಥಳಗಿನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಭಹತಯ
ಹತಿಷರ್ಹಖ ುದ :
 ಯಥ ೇಗಿಮ ರಿಸಿಥತಿ ಹಥೇಗಿದಥ ಎದಯಥ ಅನ / ಅಳನ ನ ಆಷತಥಯ / ನಸಿಾಂಗ್ ಹಥ ೇಮ್ ಗಥ
ತಥಗಥದ ಹಹಔಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ ಅಥವಹ
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 ಅಲ್ಲಾನ ಸ್ೌಔಮಾಖಳ ಕಥ ಯತಥಯಿಂದ ಆಷತಥಯ / ನಸಿಾಂಗ್ ಹಥ ೇಮ್ ಗಥ ಯಥ ೇಗಿಮನ ನ
ತಥಗಥದ ಹಹಔಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ
v. ಆಷ್ತೆರ ದಹಕಲ್ಹತ್ತ ಅಧಿ
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಳಯಥ ೇಗಿಮಹಗಿ ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹಗಿ 24
ಖಂಟಥಖಳು ಮೇರಿದಹಖ ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡ ತುವಥ. ಆದದರಿಂದ ದಿನಹಂಔ ಭತ ು ಷಭಮದ ಯವಥೇವ ಹಹಖ
ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ವಯತ ು ೂಯಥೈಸಿದಯಥ ಖಭನಿಷ ುದ ಭ ಕಮವಹಗಿಯ ತುದಥ.
ಡೆೀಕೆೀರ್ ಚಿಕ್ರತೆ್ಖಳು
ಆಯಥ ೇಖಮ ಸ್ಥೇವಥ ಉದಮಭದಲ್ಲಾನ ತಹಂತಿಯಔ ಫಥಳಣಿಗಥಖಳಿಂದಹಗಿ ಅನಥೇಔ ವಿಧಹನಖಳ ಷಯಳಿೇಔಯಣಕಥು
ಕಹಯಣವಹಗಿವಥ

ಹಿಂದಿನ

ಹಹಗಥ

ಷಂಕ್ಟೇಣಾ

ಭತ ು

ದಿೇಗಾಕಹಲದ

ಆಷತಥಯಗಥ

ಸ್ಥೇರಿಷ ುದ

ಅಖತಮವಿಯ ುದಿಲಾ. 24 ಖಂಟಥಖಳು ಮೇರಿದ ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹಖ  ಅಖತಮವಿಲಾದಥೇ ಡಥೇ ಕಥೇರ್
ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ನಡಥಷರ್ಹಖ  ವಿಧಹನಖಳು ಅನಥೇಔ ಇವಥ.
ಹಥಚಿಚನ ಡಥೇ ಕಥೇರ್ ವಿಧಹನಖಳು ಭ ಂಚಥ- ಪಿಕಥ ಂಡ ಹಮಕಥೇಜ್ ದಯದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇಲ್ಲವಥ, ವಥಚಚನ ನ
ಕಂಡಿತವಹಗಿ ರಿಣಹಭವಹಗಿ. ವಥಚಚದ ನಿಶ್ಚಚತತಥಗಥ ಕಹಯಣವಹಖ ತುದಥ.
vi. OPD
ಕಥಲು ಹಲ್ಲಸಿಖಳು, ಚಿಕ್ಟತಥ್ / ಷಭಹರ್ಥ ೇಚನಥಖಳಿಖ

ಷಸ ಹಥ ಯಯಥ ೇಗಿ ಎಂದ ರಿಖಣಿಸಿ ಯಕ್ಷಣಥ

ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ, ವಿಮೆ ಯಕ್ಷಣಥ ಡಥದಿಯ  ನಿದಿಾಶಿ ಮೊತು ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹದಹಗಿನ ಮೊತುಕ್ಟುಂತ
ಔಡಿಮೆಯಿಯ ತುದಥ.
.ಪಿ.ಡಿ. ಅಡಿ ಯಕ್ಷಣಥ ಹಲ್ಲಸಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ಫದರ್ಹಖ ತುದಥ. ಇಂತಸ ಭಯ ಹತಿಗಥ, 24
ಖಂಟಥಖಳ ಆಷತಥಯ ದಹಕರ್ಹಖ  ಶಯತ ು ಅನಾಯಿಷ ುದಿಲಾ.
vii. ಚಿಕ್ರತೆ್ ವಿಧಹನ / ಚಿಕ್ರತೆ್ಮ ಲ್ೆೈನ್
ಆಷತಥಯಗಥ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಆರ್ಥ ೇರ್ಥೇ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ವಿಧಹನಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಥ. ಆದಹಖ ಮ, ಯಥ ೇಗಿಮ
ಇಂತಸ ಇತಯ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ವಿಧಹನಖಳಿಗಥ ಳಗಹಖಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ:
 ಮ ನಹನಿ
 ಸಿದಧ
 ಹಥ ೇಮಯೇತಿ
 ಆಮ ವಥೇಾದ
 ಯಔೃತಿ ಚಿಕ್ಟತಥ್ ಇತಹಮದಿ.
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ಫಸ ತಥೇಔ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಈ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಖಳನ ನ ಹಥ ಯಗಿಟಿಿವಥ ಆದಯಥ ಕಥಲು ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಉ
ಮತಿಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ ಂದ ಅಥವಹ ಹಥಚ ಚ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಖಳಿಗಥ ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡ ತುವಥ.
viii. ೂಯ ಅಸಿಿತಾದಲ್ಲಾಯಕ ಯೆ ೀಖಖಳು

ವ್ಹಯಖ್ಹಯನ
ೂಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಯಥ ೇಖಖಳ್ಥಂದಯಥ "ಮಹುದಥೇ ರಿಸಿಥತಿ, ಕಹಯಿರ್ಥ ಅಥವಹ ಗಹಮ ಅಥವಹ
ಷಂಫಂಧಿತ ಸಿಥತಿ (ಖಳು) ವಿಮೆದಹಯ ಹಥ ಂದಿಯ  ಷ ಚನಥ ಅಥವಹ ಚಿಹಥನಗಥ ಭತ ು / ಅಥವಹ
ಯಥ ೇಖನಿಣಾಮದಿಂದ ಔಂಡ ಫಂದ ಭತ ು / ಅಥವಹ ಡಥದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಷಲಹಥ / ಚಿಕ್ಟತಥ್ 48 ತಿಂಖಳು
ಭ ಂಚಿತವಹಗಿ ಔಂನಿಯಿಂದ ಡಥದ ಹಲ್ಲಸಿ ತನನ / ತನನ ಆಯಥ ೇಖಮ ಷಶಿವಹಗಿಯೇ ಇಲಾವೊೇ.‖
ೂಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಯಥ ೇಖಖಳ ಹಥ ಯತ ಡಿಷಲ ಕಹಯಣ ವಿಮೆಮ ಭ ಲಬ ತ ತತಾಖಳು,
ಅಶ್ಚಚತತಥಮನ ನ ವಿಭಹ ವಹಮಪಿುಯಳಗಥ ಯಕ್ಷಣಥ ಕಥ ಡಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
ಆದಯಥ, ಈ ತತಾದ ಅಳಡಿಕಥ ಸ್ಹಔಶ ಿ ಔಶಿಔಯವಹಗಿದಥ ಭತ ು ಲಕ್ಷಣಖಳ ಭತ ು ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ಮಸಿಥತ
ರಿಶ್ಚೇಲನಥಮನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ, ವಿಮೆಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಮಕ್ಟುಮ ರಿಸಿಥತಿ ಔಂಡ ಹಿಡಿಮಲ .
ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ೃತಿುಯಯ ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ ಅಧಿ ಔ ರಿತ ಭಿನನ ಅಭಿಹಯಮಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯಫಸ ದ ,
ಯಥ ೇಖ ಮೊದಲ ಮಹವಹಖ ಗಥ ೇಚರಿಸಿತ ಎಂಫ ಅಭಿಹಯಮನ ನ ಎಚಚರಿಕಥಯಿಂದ ಈ ಸಿಥತಿಮನ ನ
ಅನಾಯಿಷ  ಮಹುದಥೇ ಕಥಾೇಮ್ ನಿಯಹಔರಿಷ  ಮೊದಲ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ವಿಔಷನದಲ್ಲಾ, ಈ ಫಹಿಶುಯಣಥಗಥ ಎಯಡ ಫದರ್ಹಣಥಖಳು ಫಯ ತುವಥ.
 ಮೊದಲ ಖ ಂು ವಿಮೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಜನಯ ಷಂೂಣಾ ಖ ಂಪಿನ ವಿಮೆ ಆಗಿದಥ, ವಿಮೆಗಹಯಯ
ವಿಯ ದಧ ಆಯೆು ಇಲಾದಥೇ. ಮೊದಲ ಫಹರಿಗಥ ಯಕ್ಷಣಥ ಆಮ ದಕಥ ಳಳದ ಂದಥೇ ಔ ಟ ಂಫಕಥು ಹಥ ೇಲ್ಲಸಿದಯಥ
ಖ ಂು ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಯಕ್ಷಣಥ ಕಥ ಡ , ಎರ್ಹಾ ಷಕಹಾರಿ ನೌಔಯಯ , ಫಡತನ ಯಥೇಖಥಗಿಂತ ಕಥಳಗಿಯ 
ಎರ್ಹಾ ಔ ಟ ಂಫಖಳು, ಯಭ ಕ ಕಹರ್ಪಾಯಥೇಟ್ ಖ ಂಪಿನ ನೌಔಯಯ ಎರ್ಹಾ ಔ ಟ ಂಫಖಳು
ಇತಹಮದಿಖಳಿಗಥ ಅನ ಔ ಲಔಯವಹಗಿ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಅನಥೇಔ ಸ್ಹರಿ
ಹಥ ಯತ ಖಳನ ನ ಅಳಿಸಿವಥ, ಷಭಾಔವಹಗಿ ನಿಮಾಷರ್ಹದ ಫಥರ್ಥ.
 ಎಯಡನಥೇ ಫದರ್ಹಣಥ ೂಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಯಥ ೇಖಖಳ ಯಕ್ಷಣಥ ಂದ ಅಧಿಮ ನಂತಯ
ನಿಯಂತಯ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಡಥಮ ತಹುಯಥ ಎಂಫ ದ . ಇದ ಂದ ಮಕ್ಟುಮಲ್ಲಾಯ  ರಿಸಿಥತಿ ಔ ಡ
ತತಾನ ನ ಅನ ಷರಿಷ ತುದಥ, ಇದ ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಷಭಮದ ಅಧಿಯಥಗಥ ತಥ ೇರಿಷದಿದದಲ್ಲ,ಾ
ಇದನ ನ ಂದ ನಿಶ್ಚಚತತಥಮಹಗಿ ರಿಖಣಿಷಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
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ix. ಆಯಂಭಿಔ ಕಹಮಕ ಅಧಿ
ಂದ ವಿಶ್ಚಶಿ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ (ಅಘಾತ ಷಂಫಂಧಿತ ಆಷತಥಯ ದಹಕರ್ಹತಿ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ)
ಕಥೇಲ ಆಯಂಭಿಔ 30 ದಿನಖಳ ನಂತಯ ಯಥ ೇಖಖಳಿಗಥ ಯಕ್ಷಣಥ ದಗಿಷ ತುದಥ.
ಅದಥೇ ರಿೇತಿಮಹಗಿ ಯಥ ೇಖಖಳಿಗಥ ಟಿಿಖಳಿವಥ:
 ಔಣಿಣನ ರ್ಪಯಥ,
 ಹಯಸ್ಥಿೇಟ್

 ಸನಿಾಮಹ,
ಖಯಂರ್ಥಮ

ಹಹನಿಔಯಲಾದ

ಅತಿಫಥಳ್ಥತ

 ದಯ ಷಂಚಮ,
 ಸ್ಥೈನಸ್ಥೈಟಿರ್ಸ,

 ಖಬಾಔಂಠ್,

 ಭಂಡಿ / ಸ್ಥ ಂಟದ ಕ್ಟೇಲ್ಲನ ಫದಲ್ಲ ಇತಹಮದಿ.

 ಫಿಷ ಿರ್ಹ,
 ಥೈಲ್್,
ನಿದಿಾಶಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಉತನನದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಅಥವಹ ಆಯಂಭಿಔ ಂದ ಶಾ ಅಥವಹ
ಎಯಡ ಶಾಖಳ ಅಧಿಮಯಥಗಥ ಯಕ್ಷಣಥ ಇಯ ುದಿಲಾ.
ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಇುಖಳಲ್ಲಾ ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಆಗಿದದಯಥ ಕಥಾೇಮ್ ರ್ಪಯಸ್ಥಷರ್ ಖ ಯ ತಿಷ ತುದಥ ಭತ ು ಫಫ ಮಕ್ಟು
ಎಶ ಿ ಅಧಿಯಥಗಥ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಡಥದಿದಹದನಥ ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಅಂಗಿೇಕಹಯಹಸಾತಥ ರಿಸಿಥತಿಮ ವಹಮಪಿುಗಥ
ಫಯ ತುದಥ ಎಂದ ರಿೇಕ್ಷಿಷಲ ಭಹಡರ್ಹಗಿದಥ.
x. ಹೆ ಯತಕಖಳು
ಹಲ್ಲಸಿ ಹಥ ಯತ ಖಳ ಂದ

ಖ ಂನ ನ ಟಿಿ ಭಹಡಿದಥ, ಅುಖಳನ ನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಿೇಗಥ

ಗಿೇಾಔರಿಷಫಸ ದ :
 ಯಷದಂತಸ ಯಯೇಜನಖಳು (ಇದನ ನ ಕಥಲು ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣಥ ಕಥ ಡರ್ಹಗಿದಥ).
 ಹಥ ಯಯಥ ೇಗಿ ಭತ ು ಸಲ್ಲಾನ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಖಳು.
 ಎಚ್ಐವಿ, ಹಹಮೊೇಾನ ಚಿಕ್ಟತಥ್, ಷ ಥಲಕಹಮತಥ ಚಿಕ್ಟತಥ್, ಪಲತುತಥಮ ಚಿಕ್ಟತಥ್, ಕಹಸ್ಥಭಟಿಕ್ ವಷರ
ಚಿಕ್ಟತಥ್ ಇತಹಮದಿ ಯಥ ೇಖಖಳಿಗಥ ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡ  ಉದಥದೇವ ಇಲಾ.
 ಭದಮ / ಭಹದಔಷ ುಖಳಿಂದ ಉಂಟಹಖ  ಕಹಯಿರ್ಥಖಳು.
 ಬಹಯತದಹಚಥಗಿನ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಚಿಕ್ಟತಥ್.
 ಅಧಿಔ ಅಹಮ ಹಥ ಂದಿದ ಚಟ ಟಿಕಥಖಳು, ಆತಭಸತಹಮ ಯಮತನ, ವಿಕ್ಟಯಣಖಳ ಭಹಲ್ಲನಮ.
 ರಿೇಕ್ಷಥಖಳಿಗಹಗಿ ಸ್ಥೇಾಡಥ / ತನಿಖಥ ಉದಥದೇವಕಹುಗಿ ಭಹತಯ.
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ಇಂತಸ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಕಥಾೇಮ್ ನಿವಹಾಸಔರಿಗಥ ನಿದಿಾಶಿವಹಗಿ ಷನಿನವಥೇವಖಳಲ್ಲಾ ವಿರಿಷ ುದ ಫಸಳ
ಭ ಕಮವಹಗಿಯ ತುದಥ ಇದರಿಂದ ರಿಣಿತಯ ಅಭಿಹಯಮ ಂದ ಸಂತದಯಥಗಥ ನಿಕಯವಹಗಿಯ ತುದಥ ಭತ ು
ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಷವಹರ್ಹಗಿ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡಯಥ, ನಹಮಮಹಲಮದಲ್ಲಾ ರಿಶ್ಚೇಲನಥ ಗಥಲ ಾತುದಥ.
xi. ಕೆಾೀಭಕಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಿಸಿೆತ್ತ ಜೆ ತೆ ಅನಕಷಯಣೆ.
ಂದ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಕಥಾೇಮನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯ ಕಥೈಗಥ ಳಳಫಥೇಕಹದ ಕಥಲು ಔಯಭಖಳ ಔ ರಿತ
ವಿರಿಷ ತುದಥ, ಇದಯಲ್ಲಾ ಕಥಲು ಕಥಾೇಮ್ ಸಿಾೇಔರಿಷಲ ಭ ಕಮವಹಗಿವಥ.
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ಇುಖಳಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿವಥ:
 ನಿದಿಾಶಿ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಕಥಾೇಭನ ನ ತಿಳಿಷ ುದ

– ನಹು ಈ ಮೊದರ್ಥೇ ತಿಳಿಷ ುದಯ

ಹಯಭ ಕಮತಥ ಔ ರಿತ ನಥ ೇಡಿದಥದೇವಥ. ಔಂನಿಗಥ ಇಂತಸ ಹಲ್ಲಸಿ ತಿಳಿಷ ುದ ಕಚಿತಡಿಸಿದ
ಷಭಮದ ಳಗಥ ತಲ ಫಥೇಔ .
 ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಅಧಿಮ ಳಗಥ ಕಥಾೇಮ್ ದಹಕರ್ಥಖಳ ಷಲ್ಲಾಷ ವಿಕಥ.
 ತು ನಿಯ ಣಥಮಲ್ಲಾ ಬಹಗಿಮಹಖದಿಯ ುದ , ತಹಗಿ ವಿಯಣಥ ನಿೇಡ ುದ

ಅಥವಹ

ಷ ುಸಿಥತಿಮನ ನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷದಿಯ ುದ .
g) ಕೆ ಡಫೆೀಕಹದ ಅಂತ್ತಭ ಕೆಾೀರ್ಮ ತಲಕುುದಕ
ಕಥಾೇಮ್ ಮೆಭ ಸಿಾೇಔರಿಷಲ ಷ ಔುವಹದಯಥ, ಭ ಂದಿನ ಸಂತ ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ ಕಥಾೇಮನ ಯಭಹಣನ ನ
ನಿಧಾರಿಷ ುದ . ಇದಯ ರ್ಥಕಹುಚಹಯ ಭಹಡಲ

ನಹು ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ ಕಥಾೇಮ್ ಯಭಹಣನ ನ

ನಿಧಾರಿಷ  ಅಂವಖಳನ ನ ಅಥಾ ಭಹಡಿಕಥ ಳಳಫಥೇಔ :
i. ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಷದಷಯರಿಗೆ ಲಬಯವಿಯಕ ವಿಭಹ ಮತಿ
ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಜಥ ತಥ ನಿೇಡರ್ಹದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಇವಥ, ಕಥಲವೊಂದನ ನ ಫಾೇಟರ್ ಆಧಹಯದ
ಮೆೇರ್ಥ ನಿೇಡರ್ಹಖ ುದ ಅಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಮೊತು ಔ ಟ ಂಫದ ಉದದಔ ು ದಥ ಯಔ ಂತದಹಗಿದಥ ಅಥವಹ
ಫಾೇಟರ್ ಆಧಹಯದ ಮೆೇಲ್ಲಯ  ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಆದಯಥ ಯತಿ ಷದಷಮ ಮತಿಮಲ್ಲಾ.
ii. ಈಗಹಖಲ್ೆೀ ರಿಖಣನೆಮ ನಂತಯ ಮಹುದೆೀ ಕೆಾೀರ್ಮ ಭಹಡಿದ ಷದಷಯರಿಗೆ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ
ಲಬಯವಿಯಕ ಫಹಕ್ರ ವಿಭಹ ಮತಿ:
ಈಗಹಖರ್ಥೇ ಹತಿಸಿದ ಕಥಾೇಮ್ ಔಳ್ಥದ ನಂತಯ ಲಬಮವಿಯ  ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಫಹಕ್ಟ ರ್ಥಔು ಹಹಔ ವಹಖ,
ಆಷತಥಯಖಳಿಗಥ ದಗಿಸಿದ ಮಹುದಥೇ ನಂತಯದ ಸಣಯಹಿತ ದೃಢಿೇಔಯಣನ ನ ಖಭನಿಷಫಥೇಕಹಗಿಯ ತುದಥ.
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iii. ಉ ಮಿತ್ತಖಳು
ಫಸ ತಥೇಔ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಕಥ ಠ್ಡಿ ಫಹಡಿಗಥ ಮತಿ, ನಸಿಾಂಗ್ ವ ಲುಖಳು ವಿಭಹ ಮೊತು ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ
ಅಥವಹ ದಿನ ಂದ ಮತಿ ಇತಹಮದಿ ಷ ಚಿಷ ತುವಥ. ಷಭಹರ್ಥ ೇಚಔಯ ವ ಲು, ಅಥವಹ ಆಂಫ ರ್ಥನ್್
ವ ಲುಖಳು, ಇತಹಮದಿಖಳಿಗಥ ಇದಥೇ ರಿೇತಿಮ ಮತಿಮನ ನ ಜಹರಿಗಥ ತಯಫಸ ದ .
iv. ಅನಹಯೆ ೀಖಯದ ನಿದಿಯಶಿ ಮಹುದೆೀ ಮಿತ್ತಖಳನಕು ರಿಶ್ಚೀಲ್ಲಸಿ
ಹಲ್ಲಸಿ ನಿದಿಾಶಿ ಯಭಹಣದ ಅಥವಹ ಯಷ ಯಕ್ಷಣಥಮ ಕಹಮಪಿಂಗ್ ಅಥವಹ ಇತಯ ಯಥ ೇಖಖಳು,
ಸೃದಮ ಖಹಯಿರ್ಥ ಷ ಚಿಷಫಸ ದ .
v. ಷಂಚಿತ ಫೆ ೀನರ್ಸ ಅಸಯತೆ ಇದೆಯ ಇಲಾವೊೀ ಎಂಫಕದನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಕುದಕ
ವಿಮೆ ಮಹುದಥೇ ನಥ ೇ- ಕಥಾೇಮ್ ಫಥ ೇನರ್ಸ ಅಸಾತಥ ಹಥ ಂದಿದಥಯ ಎಂಫ ದನ ನ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಿ
(ವಿಮೆದಹಯ ಹಿಂದಿನ ಶಾದ / ಖಳು ತನನ ಹಲ್ಲಸಿಯಿಂದ ಕಥಾೇಮ್ ಭಹಡಿಲಾದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ). ನಥ ೇ ಕಥಾೈಮ್ ಫಥ ೇನರ್ಸ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಮೆ ಮೊತುದ ಹಥಚ ಚರಿ ಯ ದಲ್ಲಾ ಫಯ ತುದಥ, ಇದ ವಹಷುವಹಗಿ
ವಿಮೆ ಯಥ ೇಗಿಮ / ವಿಮೆದಹಯನ ಮೊತುನ ನ ಹಥಚಿಚಷ ತುದಥ. ಕಥಲವೊಮೆಭ, ಷಂಚಿತ ಫಥ ೇನರ್ಸ ತಹಗಿ
ಹಥೇಳಿಯಫಸ ದ ಹಿಂದಿನ ಶಾದ ಅಂತಮದಲ್ಲಾ ಕಥಾೇಮ್ ಖಣನಥಗಥ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳದಿಯಫಸ ದ .
vi. ಮಿತ್ತಯಳಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ಡೆದ ಇತಯ ವ್ೆಚಿಖಳು :
ಅಂದಯಥ ಇತಯ ಮತಿಖಳು ಆಗಿಯಫಸ ದ ಂದ ವಥೇಳ್ಥ,ಆಮ ವಥೇಾದ ಮಸ್ಥಥಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ಟತಥ್
ಕಥೈಗಥ ಂಡಹಖ, ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಅದಥೇ ರಿೇತಿಮ ಔಡಿಮೆ ಮತಿಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ. ಆಯಥ ೇಖಮ ಚಥಕ್- ಅಪ್ಟ
ವಥಚಚಖಳು ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಹಲ ು ಶಾಖಳ ನಂತಯ ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಮತಿಮನ ನ ಭಹತಯ ಹಥ ಂದಿವಥ.
ಆಷತಥಯ ನಖದ ಹತಿ ಔ ಡ ಯತಿ ದಿನದ ಮತಿಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ.
vii. ಷಸ- ಹತ್ತ
ಇದ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹತಿಮ ಮೊದಲ ನಿಖದಿಡಿಸಿ ಕಥಾೇಮನ ಂದ ಪಹಾಟ್ ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ .
ಷಸ-ಹತಿ ಆಮದ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಭಹತಯ ಅನಾಮವಹಖ ತುದಥ - ಕಥೇಲ ಭ ಲ ಕಥಾೇಭ ಖಳಿಗಹಗಿ,
ಯಷ ಕಥಾೇಭ ಖಳಿಗಹಗಿ ಭಹತಯ, ಅಥವಹ ಕಥೇಲ ಎಯಡನಥೇ ಕಥಾೇಮ್ ನಂತಯ ಅಥವಹ ನಿದಿಾಶಿ
ಯಭಹಣದ ಮೇರಿದ ಕಥಾೇಮ್.
ಹತಿಷಫಥೇಕಹದ ಮೊತುನ ನ ಮತಿಖಳಿಗಥ ಷರಿಹಥ ಂದಿಷ  ಮೊದಲ , ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ ಕಥಾೇಮ್
ಯಭಹಣನ ನ ನಿಾಳ ಔಡಿತಖಳ ಕಥ ಡರ್ಹಖದದ ಐಟಂಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ರ್ಥಕಹುಚಹಯ ಭಹಡರ್ಹಖ ುದ .
ಆಯೆ ೀಖಯ ಕೆಾೀಮಿನಲ್ಲಾ ಕೆ ಡಲ್ಹಖದ ಐಟಂಖಳು
ಂದ ಕಹಯಿರ್ಥಗಥ ಚಿಕ್ಟತಥ್ ಕಥ ಡ ುದಯಲ್ಲಾ ಮಯಿಸಿದ ಕಚ ಾಖಳ ವಿಂಖಡಿಷಫಸ ದ :
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 ಖ ಣಡಿಷಲ ವಥಚಚಖಳು ಭತ ು
 ಆಯಥೈಕಥ ವಥಚಚಖಳು.
ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಖ ಣಡಿಷಲ್ಲಯ  ವಥಚಚಖಳು ಎರ್ಹಾ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳನ ನ ಭತ ು ಸ್ಹಭಹನಮ
ಷಂಫಂಧಿತ ಸ್ೌಲಬಮಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ. ಜಥ ತಥಗಥ, ಹಥಚ ಚ ಆಯಹಭದಹಮಔ ಅಥವಹ ಐಷಹಯಹಮ
ಆಷತಥಯಮಲ್ಲಾ ವಹಷ ಭಹಡ ವಥಚಚಖಳು ಇಯಫಸ ದ .
ವಿಶ್ಚಶಿ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಖ ಣಡಿಷ  ವಥಚಚನ ನ ಸ್ಥೇರಿಷ ತಹುಯಥ ಭತ ು
ನಿದಿಾಶಿವಹಗಿ ಹಥೇಳದ ಹಥ ಯತ , ಐಷಹಯಹಮ ಹಥಚ ಚರಿ ವಥಚಚಖಳನ ನ ಕಥ ಡಫಥೇಕಹಖ ುದಿಲಾ.
ಈ ವಥಚಚಖಳನ ನ ನಥ ೇಂದಣಿ ವ ಲು, ದಹಕರ್ಹತಿ ವ ಲುಖಳು, ಚಿಕ್ಟತಥ್ೇತಯ ಇತಹಮದಿ ವ ಲುಖಳ್ಹಗಿ
ಗಿೇಾಔರಿಷಫಸ ದ ಭತ ು ನಥೇಯವಹಗಿ ಖ ಣಡಿಷಲ ಷಂಫಂಧಿಸಿದದಯಥ, ಷ ುಖಳನ ನ ರಿಖಣಿಷಫಸ ದ
(ಳಯಥ ೇಗಿ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಉದಹ ರ್ಪಯೇಟಿೇನ್ ೂಯಔ ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ ಶ್ಚಪಹಯಷ ಭಹಡಿದ).
ಹಿಂದಥ ಯತಿ TPA / ವಿಮೆಗಹಯಯ ಕಥ ಡರ್ಹಖದ ಷ ುಖಳ ತನನದಥೇ ಆದ ಟಿಿಮನ ನ ಹಥ ಂದಿತ ,ು ಈಖ
ಅದಥೇ IRDAI ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಖ ಣಭಟಿ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಭಹಣಿೇಔರಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ ಅಂತಿಭ ಕಥಾೇಮ್ ಫಯ  ಔಯಭ ಈ ಕಥಳಗಿನಂತಿದಥ:
ಕೆ ೀಶಿಔ 2.1
ಸಂತ I

ಕಥ ಠ್ಡಿ ಫಹಡಿಗಥ, ಷಲಹಥಗಹಯಯ ವ ಲು, ಇತಹಮದಿ ವಿವಿಧ ಶ್ಚಷ್ಟ್೯ಕಥ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಎರ್ಹಾ ಬಿಲ ಾಖಳು
ಭತ ು ಯಸಿೇದಿಖಳ ಟಿಿ.

ಸಂತ II

ಯತಿ ಶ್ಚಷ್ಟ್೯ಕಥಮಲ್ಲಾ ಕಥಾೇಮ್ ಯಭಹಣದ ಕಥ ಡರ್ಹಖದ ಷ ುಖಳನ ನ ಔಳ್ಥಮಫಥೇಔ

ಸಂತ III

ಯತಿ ಶ್ಚಷ್ಟ್೯ಕಥಮ ವಥಚಚ ಮಹುದಥೇ ಅನಾಯಿಷ  ಮತಿಖಳನ ನ ಅನಾಯಿಷ ುದ

ಸಂತ IV
ಸಂತ V

ಟ ಿ ಹತಿಷಫಥೇಕಹದ ಮೊತು ತಲ ುುದ ಭತ ು ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಇದ ಟಹಿಯಥ ವಿಭಹ
ಮೊತುದ ಳಗಥ ಇದಥಯ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷ ುದ
ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ ನಿಾಳ ಕಥಾೈಮ್ ಫಯ ಲ್ಲಾ ಅನಾಮವಹದಯಥ ಮಹುದಥೇ ಷಸ-ಹತಿ
ಔಳ್ಥಮಫಥೇಔ

h) ಕೆಾೀರ್ಮ ಹತ್ತ
ಮೆಭ ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ ಕಥಾೇಮ್ ಮೊತುನ ನ ತಲ ಪಿದಯಥ, ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಅಥವಹ ಆಷತಥಯಗಥ ಹತಿ
ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ ಷಂದಬಾಕಥು ತಔುಂತಥ. ಅನ ಮೊೇದಿತ ಕಥಾೇಮ್ ಯಭಹಣನ ನ

ಸಣಕಹಷ

/

ಅಕೌಂಟ್್ ಕಹಮಾಕಥು ಷ ಚಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ಹತಿಮನ ನ ಚಥಕ್ ಭ ಲಔ ಅಥವಹ ಗಹಯಸಔಯ
ಫಹಮಂಕ್ ಖಹತಥಗಥ ಕಥಾೇಮ್ ಸಣ ಗಹಾಣಥ ಭಹಡಫಸ ದ .
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ಆಷತಥಯಗಥ ಹತಿ ಭಹಡಿದಹಖ, ಅಖತಮ ತಥರಿಗಥ ಔಡಿತಗಥ ಳಿಷ ವಿಕಥ, ಮಹುದಥೇ ಹತಿ ಭಹಡಿದಹಖ.
ಮಹವಹಖ

ಹತಿಮನ ನ

ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ

ತೃತಿೇಮ

ವಿಮೆಗಹಯಯ

ಆಡಳಿತಹಧಿಕಹರಿ

ಫದರ್ಹಖಫಸ ದ .

ನಿಬಹಯಿಷ ತಹುಯಥ,

TPAಖಳ

ಕಥಲಷದ

ಹತಿ

ಹಥಚ ಚ

ಯಕ್ಟಯಯೆ

ವಿಯೂಣಾ

ಳನಥ ೇಟನ ನ ನಂತಯ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಸಿಷಿಮ್ ನಲ್ಲಾಮ ಹತಿ ಅಥಸೇಟ ಖಳು ಗಹಯಸಔಯ ಯಶ್ಥನಖಳನ ನ ನಿಬಹಯಿಷಲ ನಿಣಹಾಮಔವಹಗಿವಥ.
ಸ್ಹಧಹಯಣವಹಗಿ ಈ ವಿಯಖಳನ ನ ಕಹಲ್ ಸ್ಥಂಟರ್ / ಗಹಯಸಔ ಸ್ಥೇವಥ ತಂಡದಥ ಂದಿಗಥ ಮಸ್ಥಥಮ
ಭ ಲಔ ಸಂಚರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಮೆಭ ಹತಿ ಭಹಡಿದ ನಂತಯ, ಕಥಾೇಮ್ ಇತಮಥಾವಹಯಿತಥಂದ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಯದಿಖಳನ ನ,
ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔವಹಗಿ ಔಂನಿಮ ಆಡಳಿತ ಷಂಸ್ಥಥಗಥ, ಭಧಮತಿಾಖಳು, ಗಹಯಸಔಯ ಭತ ು IRDAI ಷಂಖಥಮ
ಭತ ು ಇತಮಥಾಗಥ ಳಿಸಿದ ಕಥಾೇಭ ಖಳ ಯಭಹಣನ ನ ಔಳುಹಿಷರ್ಹಖ ುದ . ಇತಮಥಾಗಥ ಳಿಸಿದ
ಕಥಾೇಭ ಖಳ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಶ್ಥಾೇಶಣಥ, ಇತಮಥಾಗಥ ಳಿಸಿದ % ಳಗಥ ಂಡಿದಥ, ಹತಿಷದ ಮೊತುದ
ಯಭಹಣದಂತಥ, ಕಥಾೇಭ ಖಳನ ನ ಇತಮಥಾಗಥ ಳಿಷಲ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡ ಷಯಹಷರಿ ಷಭಮ ಇತಹಮದಿ.
i) ದಹಕಲ್ೆಖಳ ನಿಯಸಣೆಮ ಕೆ ಯತೆ / ಅಖತಯವಿಯಕ ಹೆಚಕಿರಿ ಭಹಹತ್ತ
ಂದ ಕಥಾೇಮನ ಯಕ್ಟಯಯೆಗಥ ಕ್ಟೇ ದಹಕರ್ಥಖಳ ಟಿಿಮ ರಿಶ್ಚೇಲನಥಮ ಅಖತಮವಿದಥ. ಅುಖಳ್ಥಂದಯಥ:
 ಯವಥೇವ ಟಿಣಿಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಸ್ಹಯಹಂವ,
 ಫಥಂಫಲ್ಲಷ  ತನಿಖಹ ಯದಿಖಳು,
 ಅಂತಿಭ ಏಕ್ಟೇಔೃತ ಬಿಲ್, ವಿವಿಧ ಬಹಖಖಳ್ಹಗಿ ಫಥಯೇಕ್ ಅಪ್ಟ,
 ಷ ಚಿಸಿದ ಓಶಧಿಖಳು ಭತ ು ಪಹಭಾಸಿ ಬಿಲ ಾಖಳು,
 ಹತಿಮ ಯಸಿೇದಿಖಳು,
 ಕಥಾೇಮ್ ಪಹಮ್ಾ ಭತ ು
 ಗಹಯಸಔಯ ಖ ಯ ತಿಷ ವಿಕಥ.
ಅನ ಬ

ಹಥೇಳುಂತಥ

ಷಲ್ಲಾಸಿದ

ಭ ಲಬ ತ

ದಹಕರ್ಥಖಳ

ನಹಲುಯಲ್ಲಾ

ಂದ

ಕಥಾೇಮಗಥ

ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಅೂಣಾವಹಗಿವಥ. ಆದದರಿಂದ ಗಹಯಸಔ ಷಲ್ಲಾಷದ ದಹಕರ್ಥಖಳ ಅಖತಮವಿದಥ ಭತ ು
ಂದ ಷಭಮದ ಮತಿಯಳಗಥ ಅನ ಕಥಾೇಭ ಖಳ ಜಥ ತಥ ಲಖತಿುಸಿ ನಿೇಡಫಸ ದ .
ಅದಥೇ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ, ಂದ ಕಥಾೇಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾಯ ವಹಖ ಹಿೇಖ
ಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ ಏಕಥಂದಯಥ:
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ಆಖಫಸ ದ , ಹಥಚ ಚರಿ ಭಹಹಿತಿ

i. ದಗಿಸಿದ ವಿಷಜಾನಥ ಸ್ಹಯಹಂವ IRDAI ಷ ಚಿಷಲಟಿ ಥಯಕಹಯ ಷರಿಮಹದ ಯ ದಲ್ಲಾ ಇಲಾ
ಅಥವಹ

ಯಥ ೇಖನಿಣಾಮದ

ಕಥಲು

ವಿಯಖಳು

ಅಥವಹ

ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ

ಇತಿಹಹಷ

ಸ್ಥಯಥಹಿಡಿಮ ುದಿಲಾ.
ii. ನಿೇಡಿದ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ಸ್ಹಔಶ ಿ ವಿಯಖಳಿಯ ುದಿಲಾ ಅಥವಹ ಷಷ್ಟ್ಿೇಔಯಣದ ಅಖತಮವಿದಥ.
iii. ಚಿಕ್ಟತಥ್ ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಸ್ಹಯಹಂವದ ಯಕಹಯ ಯಥ ೇಖನಿಣಾಮ ಸ್ಹಲ್ಲನಲ್ಲಾಲಾ ಅಥವಹ ಷ ಚಿಷಲಟಿ
ಓಶಧಿಖಳು ಚಿಕ್ಟತಥ್ ದಗಿಸಿದ ಅನಹಯಥ ೇಖಮಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿಯ ುದಿಲಾ.
iv. ದಗಿಸಿದ ಬಿಲ ಾಖಳು ಅಖತಮವಿಯ  ಫಥಯೇಕ್ ಅಪ್ಟ ಹಥ ಂದಿಯ ವಿದಿಲಾ.
v. ಎಯಡ ದಹಕರ್ಥಖಳ ನಡ ವಿನ ಮಕ್ಟುಮ ಮಸಿ್ನ ಅಸ್ಹಭಯಷಮ.
vi. ಯವಥೇವದ ದಿನಹಂಔ ಹಥ ಂದದಿಯ ುದ

/ ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ನಡ ವಿನ

ಸ್ಹಯಹಂವ ಭತ ು ಬಿಲ್.
vii. ಕಥಾೇಮಗಥ ಆಷತಥಯ ದಹಕರ್ಹತಿಮ ಹಥಚ ಚ ವಿಯವಹದ ರಿಶ್ಚೇಲನಥಮ ಅಖತಮವಿದಥ ಭತ ು ಇದಕಹುಗಿ,
ಆಷತಥಯಮ ಇಂಡಥ ೇರ್ ಕಥೇರ್ಸ ಥೇಖಾಳ ಅಖತಮವಿದಥ.
ಎಯಡ

ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಫಯಣಿಗಥಮಲ್ಲಾ ತಿಳಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಅಥವಹ ಅವಮವಿಯ 

ಹಥಚ ಚರಿ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ವಿಯವಹಗಿ ಇಮೆೇಲ್ ಭ ಲಔ ತಿಳಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಹಥಚಿಚನ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ,
ಗಹಯಸಔ ಅಖತಮವಿಯ  ಭಹಹಿತಿ ನಿೇಡಲ ಸ್ಹಧಮವಹಖ ತುದಥ. ಆದಯಥ, ಕಥಲ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಅಖತಮವಿಯ 
ತ ಂಫಹ ಭ ಕಮ ಭಹಹಿತಿ ಔಡಥಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಆದಯಥ ಗಹಯಸಔ ಯತಿಕ್ಟಯಯೆ ನಿೇಡ ುದಿಲಾ. ಅಂತಸ
ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ಕಥಾೇಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆಗಥ ಳಿಷಲ ಅಖತಮವಿಯ  ಭಹಹಿತಿ ಕಥೇಳಿ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಜ್ಞಹನಹ ತಯ
ಔಳುಹಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ಭ ಯ ಜ್ಞಹನಥಖಳನ ನ ಔಳಿಸಿದ ನಂತಯ, ಅಖತಮವಿಯ  ಕಥಾೇಮ್ ಕಥ ಾೇವರ್
V ಕಥಾೇಮ್ ನಿಾಸಣಥಮಲ್ಲಾ ಯಭ ಕ ಷವಹರ್ಹಗಿದಥ.
ಆದಯಥ ಅಖತಮವಿಯ  ಎರ್ಹಾ ಭಹಹಿತಿ ಇಲಾದಥ ಕಥಾೇಭನ ನ ಯಕ್ಟಯಮಗಥ ಳಿಷರ್ಹಖ ುದಿಲಾ, ಗಹಯಸಔ ಹಥಚಿಚನ
ಭಹಹಿತಿಗಹಗಿ ದಥೇ ದಥೇ ಭನವಿಖಳ ಭ ಲಔ ಅನಹನ ಔ ಲತಥ ಭಹಡಫಹಯದ . ಮೆಭ ಇಂತಸ
ವಿನಂತಿಮನ ನ ಭತ ು ಎಲಾ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಂದ ಟ ಿಖ ಡಿದ ಟಿಿ ಭಹಡಿ ನಿಖದಿಡಿಷ  ಉತುಭ
ಅಬಹಮಷದ ಅಖತಮವಿದಥ ಭತ ು ನಂತಯ ಮಹುದಥೇ ಹಥ ಷ ಅವಮಔತಥಮನ ನ ಕಥೇಳರ್ಹಖ ುದಿಲಾ.
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ಉದಹಸಯಣೆ
ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಯವಹಗಿ ಅಧಮಮನ ಭಹಡಲ ಳ್ಹಂಖಣ ತಿಯಕಥಖಳನ ನ ಕಥೇಳಫಸ ದ ಭತ ು ವಿಧಹನ / ಚಿಕ್ಟತಥ್
ಹಲ್ಲಸಿ ಶಯತ ುಖಳಿಗಥ ಅನಾಮವಹಖ ುದಿಲಾ ಎಂಫ ತಿೇಭಹಾನಕಥು ಫಯಫಸ ದ . ಹಥಚಿಚನ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಕಥೇಳು
ಕ್ಟಯಯೆಮನ ನ ವಿಮೆಗಹಯ ಕಥಾೇಮ್ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದಹದಯಥಂದ ಷ ಚಿಷ  ಕ್ಟಯಯೆ ಎಂದ ರಿಖಣಿಷಫಹಯದ .

ದಹಕರ್ಹತಿ ಭತ ು ವಿಯಣಥಮಲ್ಲಾ ಕಥ ಯತಥಮನ ನ ನಿಾಹಿಷ ುದ

ಭತ ು ಅಖತಮವಿಯ  ಹಥಚಿಚನ

ಭಹಹಿತಿ ಕಥಾೇಮ್ ನಿಾಸಣಥಮಲ್ಲಾ ಯಭ ಕ ಷವಹರ್ಹಗಿದಥ. ಆದಯಥ ಎರ್ಹಾ ಅಖತಮ ಭಹಹಿತಿ ಇಲಾದಥ ಕಥಾೇಮ್
ಯಕ್ಟಯಯೆಗಥ ಳಿಷಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ, ದಥೇ ದಥೇ ಹಥಚಿಚನ ಭಹಹಿತಿಗಹಗಿ ವಿನಂತಿಖಳನ ನ ಭಹಡ  ಭ ಲಔ
ಗಹಯಸಔನಿಗಥ ತಥ ಂದಯಥಮ ಂಟ ಭಹಡ ುದ ಷರಿಮಲಾ.
ಉತುಭ ಅಬಹಮಷಕಥು ಇಂತಸ ವಿನಂತಿಮನ ನ ಕಥ ೇಯ  ಅಖತಮವಿಯ ತುದಥ ಂದ ಟ ಿಖ ಡಿದ ಟಿಿಮ
ಎರ್ಹಾ ಭಹಹಿತಿ ಮೆಭ ಕಥೇಳಿದ ಮೆೇರ್ಥ ಭತ ು ಆನಂತಯ ಮಹುದಥೇ ಹಥ ಷ ಅಖತಮತಥಮನ ನ ಕಥೇಳು
ಹಹಗಿಲಾ.
j) ನಿಯಹಔರಿಸಿದ ಕೆಾೀರ್ಮ
ಆಯಥ ೇಖಮ ಕಥಾೇಭ ಖಳಲ್ಲಾಮ ಅನ ಬ ಷಲ್ಲಾಸಿದ ಕಥಾೇಭ ಖಳ 10% ರಿಂದ 15% ಹಲ್ಲಸಿ ಳಗಥ ಫಯ ುದಿಲಾ
ಎಂದ ತಥ ೇರಿಷ ತುದಥ. ಇದ ವಿವಿಧ ಕಹಯಣಖಳಿಗಹಗಿ ಆಗಿಯಫಸ ದ , ಅುಖಳಲ್ಲಾ ಕಥಲು ಹಿೇಗಿವಥ:
i. ಯವಥೇವ ದಿನಹಂಔ ವಿಮೆಮ ಅಧಿಯಳಗಥ ಇಲಾ.
ii. ಮಹ ಷದಷಮನಿಗಥ ಕಥಾೇಮ್ ಭಹಡರ್ಹಗಿದಥಯ, ಅನ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಡಥದಿಲಾ.
iii. ೂಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಕಹಯಿರ್ಥಮ ಕಹಯಣದಿಂದ (ಹಲ್ಲಸಿ ಇಂತಸ ಸಿಥತಿಮನ ನ ಹಥ ಯಗಿಟಿಿದಥ).
iv. ಭಹನಮವಹದ ಕಹಯಣವಿಲಾದಥ ಷಲ್ಲಾಷ ವಿಕಥಮಲ್ಲಾ ಅನಖತಮ ವಿಳಂಫ.
v. ಮಹುದಥ ಷಕ್ಟಯಮ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಯಿಯ ುದಿಲಾ; ಯವಥೇವ ರಿೇಕ್ಷಥಮ ಉದಥದೇವ ಭಹತಯವಹಗಿದಥ.
vi. ಚಿಕ್ಟತಥ್ನಿೇಡಿದ ಅನಹಯಥ ೇಖಮನ ನ ನಿಮಭದಡಿ ಹಥ ಯಗಿಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
vii. ಕಹಯಿರ್ಥಖ ಕಹಯಣ ಆರ್ಥ ುೇಹಹಲ್ ಅಥವಹ ಭಹದಔಷ ುಖಳ ದ ಫಾಳಕಥಮಹಗಿದಥ
viii. ಆಷತಥಯ ದಹಕರ್ಹತಿ 24 ಖಂಟಥಖಳಿಗಿಂತ ಔಡಿಮೆ.
ಕಥಾೇಮ್ ನಿಯಹಔಯಣಥ ಅಥವಹ ಅಷಭಭತಿಮನ ನ (ಮಹುದಥೇ ಕಹಯಣದಿಂದಹಗಿ) ಫಯಣಿಗಥಮಲ್ಲಾ
ಗಹಯಸಔನಿಗಥ ತಿಳಿಷರ್ಹಖ ುದ . ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ಅಂತಸ ನಿಯಹಔಯಣಥ ತಯ ಷಶಿವಹಗಿ ನಿಯಹಔಯಣಥಮ
ಕಹಯಣ ಹಥೇಳುತುದಥ, ಕಥಾೇಮ್ ನಿಯಹಔಯಣಥಗಥ ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಮಭ / ಸಿಥತಿಮನ ನ ವಿರಿಷಫಥೇಔ .
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ಹಥಚಿಚನ ವಿಮೆಗಹಯಯ

ವಿಧಹನನ ನ ಕಥಾೇಮ್ ನಿಯಹಔಯಣಥ ಅನ ಮೊೇದಿಷ  ಅಧಿಕಹರಿ ಹಿರಿಮ

ಮಸ್ಹಥಔಯ ಭ ಲಔ ಅಧಿಕಹಯ ಹಥ ಂದಿವಥ. ಈ ಮಹುದಥೇ ನಿಯಹಔಯಣಥ ಷಂೂಣಾವಹದ ಷಭಥಾನಥ
ಇದಥ ಭತ ು ವಿಮೆ ಮಹುದಥೇ ಕಹನ ನ ರಿಹಹಯ ಕಥೇಳಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿರಿಷರ್ಹಖ ುದ .
ವಿಭಹದಹಯನಿಗಥ ಯತಿನಿಧಿಷ ುದನ ನ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ, ಗಹಯಸಔ ಆಯೆುಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತಹುನಥ, ಕಥಾೇಮ್
ನಿಯಹಔಯಣಥ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಕಥಳಗಿಯ ುಖಳನ ನ ಷಮೇಪಿಷಫಸ ದ :
 ವಿಭಹ ಒಂಫ ಡ್್ ಭನ್ ಅಥವಹ
 ಗಹಯಸಔ ವಥೇದಿಕಥಖಳು ಅಥವಹ
 IRDAI ಅಥವಹ
 ನಹಮಮಹಲಮಖಳು.
ಯತಿ ನಿಯಹಔಯಣಥ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಪಥೈಲ್ ಅಂದಹಜ ರಿೇಕ್ಷಥ ಭಹಡಲ ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ನಿಯಹಔಯಣಥ
ಸ್ಹಭಹನಮ ಕಹನ ನ ರಿಶ್ಚೇಲನಥಮಲ್ಲಾ ಎದ ದ ಕಹಣಿಷ ತುದಥ ಭತ ು ದಹಕರ್ಥಖಳನ ನ ಷ ಯಕ್ಷಿತ ಷಥಳದಲ್ಲಾ
ಷಂಖಯಹಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ, ಉದಬವಿಷ  ನಿಧಹಾಯ ಯಕ್ಷಿಷ  ಅಖತಮವಿದಥ.
k) ವಂಕ್ರತ ಹೆಚಕಿ ವಿಯವ್ಹದ ತನಿಖ್ೆಗೆ ಫೆೀಡಿಕೆ ಇಡಕತಹಿನೆ
ವಿಮೆಗಹಯಯ

ವಹಮಹಯದ

ಎರ್ಹಾ

ಸ್ಹಲ ಖಳಲ್ಲಾ

ಂಚನಥ

ಷಭಸ್ಥಮಮನ ನ

ನಿಾಹಿಷಲ

ಯಮತಿನಷ ತಿುದಹದಯಥ. ಂಚನಥ ಕಥಾೇಭ ಖಳ ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದ ೂಣಾ ನಿಾಹಿಸಿದ ಷಂಖಥಮ, ಆಯಥ ೇಖಮ
ವಿಮೆಮ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ಂದ ಉತುಭ ಷವಹಲನ ನ ಡ ಸತುದಥ.
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಎಷಗಿದ ಂಚನಥಖಳ ಕಥಲು ಉದಹಸಯಣಥಖಳು:
i. ಷಕಳುು ನಟನೆ, ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಮಕ್ಟು ಚಿಕ್ಟತಥ್ ಡಥದ ಮಕ್ಟು ಫಥೇಯಥಫಥೇಯಥ.
ii. ಆಷತಥಯ ದಹಕರ್ಹಖದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಕಥಾೇಮ್ ಡಥಮಲ ದಹಕಲ್ೆಖಳ ಪಹಯಬಿರಕೆೀಶನ್ ಭಹಡ ುದ .
iii. ಆಷತಥಯಮ ಷಹಹಮದಿಂದ ಅಥವಹ ಂಚನಥಯಿಂದ ತಮಹರಿಸಿದ ಹಥ ಯಗಿನ ಬಿಲ ಾಖಳನ ನ
ಸ್ಥೇರಿಷ  ಭ ಲಔ ಎಯಡ ವ್ೆಚಿಖಳ ಏರಿಕೆ.
iv. ಹೆ ಯಯೆ ೀಗ ಚಿಕ್ರತೆ್ಮನ ನ ಳಯಥ ೇಗಿ / ಆಷತಥಯ ದಹಕರ್ಹತಿಮಹಗಿ ರಿತಿಾಷರ್ಹಖ ುದ
ಕಥಲು ರಿಸಿಥತಿಖಳಲ್ಲಾ ಹಥಚಿಚನ ಸ್ಹಧಮತಥಯಿಯ  ಯಥ ೇಖ ವಥಚಚ ಷರಿದ ಗಿಷಲ .
ಯತಿದಿನು ಹಥ ಯಹಥ ಭ ಭತಿುಯ  ಂಚನಥಖಳ ಹಥ ಷ ವಿಧಹನಖಳಿಂದ, ವಿಮೆಗಹಯಯ ಭತ ು TPAಖಳು
ನಿಯಂತಯವಹಗಿ ರಿಸಿಥತಿಮ ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣಥ ಭಹಡ ತುವಥ ಭತ ು ಅಂತಸ ಂಚನಥಖಳನ ನ ಔಂಡ ಹಿಡಿದ
ನಿಮಂತಿಯಷಲ ಔಯಭಖಳನ ನ ಔಂಡ ಹಿಡಿದಿದಹದಯಥ.
ಎಯಡ ವಿಧಹನಖಳ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಕಥಾೇಭ ಖಳ ತನಿಖಥಮನ ನ ಆಯೆು ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ:
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 ನಿಮಮತ ಕಥಾೇಭ ಖಳು ಭತ ು
 ಯಚಥ ೇದಿತ ಕಥಾೇಭ ಖಳು
ಂದ TPA ಅಥವಹ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಆಂತರಿಔ ನಿದಿಾಶಿಭಹನ ನಿಖದಿಗಥ ಳಿಸಿ ಕಥಾೇಭ ಖಳ ಂದ ನಿದಿಾಶಿ
ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ

ವಹಷುವಿಔವಹಗಿ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷಫಥೇಔ ; ಈ ಯಭಹಣ ಸಣಯಹಿತ ಭತ ು ಭಯ ಹತಿ

ಕಥಾೇಭ ಖಳಿಗಹಗಿ ಫಥೇಯಥ ಆಗಿಯಫಸ ದ .
ಈ ವಿಧಹನದಲ್ಲಾ, ಕಥಾೇಭ ಖಳನ ನ ಯಹಂಡಮ್ ಸ್ಹಮಂಪಿಾಂಗ್ ವಿಧಹನದಿಂದ ಆರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಕಥಲು
ವಿಮೆಗಹಯಯ

ಕಥಾೇಭ ಖಳು

ಔಡಹಸಮಗಥ ಳಿಸಿದಥ

ಭತ ು

ಂದ
ಆ

ನಿದಿಾಶಿ

ಮತಿಮ

ಭೌಲಮಕ್ಟುಂತ

ಕಥಳಗಿಯ 

ಹಥಚಹಚಗಿದದಲ್ಲಾ

ಕಥಾೇಭ ಖಳು

ಸ್ಥಟ್

ತನಿಖಥ
ನನ

ಭಹಡಲ

ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷಲ

ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಎಯಡನಥೇ ವಿಧಹನದಲ್ಲಾ, ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಸ್ಹಲ್ಲನಲ್ಲಾಲಾದಿದಹದಖ ಯತಿ ಕಥಾೇಮ್ ತಹಷಣಹ ಗಟಔಖಳ ಂದ
ಸ್ಥಟ್ ಭ ಲಔ ಹಥ ೇಖ ತುದಥ, ತನಿಖಥಮನ ನ ಷಕ್ಟಯಮಗಥ ಳಿಷ ತುದಥ ಉದಹಸಯಣಥಗಥ
i. ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಥಖಳು ಅಥವಹ ಓಶಧಿಖಳಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕಥಾೇಮನ ಹಥಚಿಚನ ಬಹಖ
ii. ಇತಮಥಾಗಥ ಳಿಷಲ ಗಹಯಸಔ ತ ಂಫಹ ಉತ ್ಔನಹಗಿದಹದಖ
iii. ಮೆೇರ್ಥ ಫಯಥದ ಬಿಲ ಾಖಳು, ಇತಹಮದಿ.
ಕಥಾೇಮ್ ನಿಜವಹದ ದಲಾ ಎಂದ

ಷಂವಮ ಉಂಟಹದಯಥ, ಕಥಾೇಮನ ತನಿಖಥ ಆಖಫಥೇಔ , ಎಷಥಿೇ

ಚಿಔುದಹಗಿದದಯ .
n. TPA ಭ ಲಔ ಸಣಯಹತ ಇತಯಥಯದ ರಕ್ರರಯೆ
ಸಣಯಹಿತ ಸ್ೌಲಬಮ ಹಥೇಗಥ ಕಥಲಷ ಭಹಡ ತುದಥ? ಭಧಮಬಹಖದಲ್ಲಾ TPA ವಿಮೆಗಹಯಯ ಯವಥೇಶ್ಚಸಿದಹಖ
ಆಷತಥಯ ಜಥ ತಥ, ಭಹಡಿಕಥ ಂಡ ಂದ ಂದದ. ಹಹಖ ಇತಯ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಸ್ಥೇವಥ ದಗಿಷ ಯ
ಜಥ ತಥಗಥ ಸ್ಹಧಮವಹದಶ ಿ ಂದಖಳು ಇವಥ. ಈ ವಿಬಹಖದಲ್ಲಾ ಸಣಯಹಿತ ಸ್ೌಲಬಮ ದಗಿಷ 
ವಿಧಹನ ನ ನ ನಥ ೇಡಥ ೇಣ:
ಕೆ ೀಶಿಔ 3.1
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ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ ಯಕ್ಷಣಥ ಡಥದ ಫಫ ಗಹಯಸಔ ಅನಹಯಥ ೇಖಮದಿಂದ ಫಳಲ ತಿುದದಯಥ ಅಥವಹ
ಗಹಮಗಥ ಂಡಿದದಯಥ ಭತ ು ಆದದರಿಂದ ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹಖಲ ಷ ಚಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಅನ /
ಅಳು (ಅಥವಹ ಅನ / ಅಳ ಯವಹಗಿ ಮಹಯಹದಯ ) ವಿಮೆ ವಿಯಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ
ಸಂತ 1

ಆಷತಥಯಮ ವಿಮೆ ಷಹಹಮಔ ಡಥರ್ಸು ಗಥ ಬಥೇಟಿ ನಿೇಡ ತಹುನಥ ಉದಹಸಯಣಥಗಥ:
i. TPA ಹಥಷಯ ,
ii. ಅಯ ಷದಷಮತಾ ಷಂಖಥಮ,
iii. ವಿಮೆಗಹಯಯ ಹಥಷಯ , ಇತಹಮದಿ.
ಆಷತಥಯಮ ಅಖತಮ ಭಹಹಿತಿ ಟ ಿಖ ಡಿಷ ತುದಥ ಉದಹಸಯಣಥಗಥ:
i. ಕಹಯಿರ್ಥಮ ಯಥ ೇಖನಿಣಾಮ
ii. ಚಿಕ್ಟತಥ್,

ಸಂತ 2

iii. ಚಿಕ್ಟತಥ್ ನಿೇಡ ತಿುಯ  ವಥೈದಮಯ ಹಥಷಯ ,
iv. ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದ ಆಷತಥಯ ದಹಕರ್ಹತಿ ದಿನಖಳ ಷಂಖಥಮ ಭತ ು
v. ಅಂದಹಜ ವಥಚಚ
ಇದನ ನ ಸಣಯಹತ ದೃಢೀಔಯಣ ಪಹರ್ಮಯ ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ , ಂದ ಯ ದಲ್ಲಾ
ದಗಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
TPA ಸಣಯಹಿತ ದೃಢಿೇಔಯಣದ ಪಹಭಾನಲ್ಲಾ ದಗಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಅಧಮಮನ
ಭಹಡ ತುದಥ. ಇದ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು ಆಷತಥಯಮ ಪಿಗಥ ದಯ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ
ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷ ತುದಥ, ಮಹುದಹದಯ

ಇದದಯಥ, ಭತ ು ಸಣಯಹಿತ ದೃಢಿೇಔಯಣ ದಗಿಷಫಸ ದ

ಎಂಫ ದಯ ಮೆೇರ್ಥ ನಿಧಹಾರಿತವಹಗಿಯ ತುದಥ ಭತ ು ಹಹಗಹಗಿ, ಎಶ ಿ ಯಭಹಣಕಥು ಅನ ಭತಿ
ಸಂತ 3

ನಿೇಡಫಥೇಔ .
TPA ನಿಧಹಾಯ ಭಹಡಲ ಹಥಚಿಚನ ಭಹಹಿತಿ ಕಥೇಳಫಸ ದ . ಮೆಭ ನಿಧಹಾಯ ಭಹಡಿದ ಮೆೇರ್ಥ
ಅದನ ನ ವಿಳಂಫವಿಲಾದಥ ಆಷತಥಯಗಥ ತಿಳಿಷರ್ಹಖ ುದ .
ಎಯಡ

ಪಹಭ ಾಖಳು ಈಖ IRDAI ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಖ ಣಭಟಿ ಭಹಖಾದವಾನದಲ್ಲಾ

ಖ ಣಭಟಿನ ನ ಹಥಚಿಚಷರ್ಹಗಿದಥ; ಕಥ ನಥಮಲ್ಲಾ ಅನ ಫಂಧ ನಥ ೇಡಿ).
ಯಥ ೇಗಿಮ
ಸಂತ 4

ಆಷತಥಯಯಿಂದ ಚಿಕ್ಟತಥ್

ಡಥದಿಯ ತಹುನಥ,

TPA ನಿಂದ ಯಭಹಣಿೇಔರಿಸಿದ

ಯಭಹಣನ ನ ಯಥ ೇಗಿಮ ಖಹತಥಮಲ್ಲಾ ಕಥಯಡಿಟ್ ಆಗಿ ಇಡರ್ಹಖ ುದ . ಷದಷಮನಿಗಥ ಚಿಕ್ಟತಥ್ೇತಯ
ವಥಚಚಖಳನ ನ ಂದ ಠಥೇಣಿ ಹತಿ ಭಹಡಲ ಔಯಥ ಭಹಡಫಸ ದ .
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ಯಥ ೇಗಿಮ ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಆಖಲ ಸಿದಧವಹದಹಖ, ವಿಮೆಯಿಂದ ಯಕ್ಷಣಥ ಡಥದ ವಹಷುವಿಔ ಚಿಕ್ಟತಹ್
ವ ಲುಖಳು ವಿಯ ದಧ ಆಷತಥಯಮ TPA ಅನ ಮೊೇದನಥಯಿಂದ ಯಥ ೇಗಿಮ ಖಹತಥಮಲ್ಲಾ ಕಥಯಡಿಟ್
ಸಂತ 5

ಆದ ಯಭಹಣನ ನ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷ ತುದಥ.
ಂದ

ವಥೇಳ್ಥ

ಕಥಯಡಿಟ್

ಔಡಿಮೆ

ಇದದಯಥ,

ಸಣಯಹಿತ

ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಹಗಿ

ಹಥಚಿಚನ

ಕಥಯಡಿಟ್

ಅನ ಮೊೇದನಥಗಹಗಿ ಆಷತಥಯಮ ವಿನಂತಿಷ ತುದಥ.
TPA ಅದನ ನ ವಿಶ್ಥಾೇಷ್ಟ್ಸಿ ಹಥಚಿಚನ ಯಭಹಣನ ನ ಅನ ಮೊೇದಿಷ ತುದಥ.
ಯಥ ೇಗಿಮ ಸಿಾೇಔರಿಷರ್ಹಖದ ವ ಲುಖಳಿಗಥ ಹತಿಷ ತುದಥ ಭತ ು ಬಿಡ ಖಡಥ ಹಥ ಂದ ತುದಥ.
ಸಂತ 6

ಅರಿಗಥ ದಹಕರ್ಹತಿಖಳನ ನ ೂಣಾಗಥ ಳಿಷಲ , ಕಥಾೇಮ್ ಪಹಮ್ಾ ಭತ ು ಬಿಲ್ ಮೆೇರ್ಥ ಷಹಿ
ಕಥೇಳರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಆಷತಥಯ ಎರ್ಹಾ ದಹಕರ್ಥಖಳನ ನ ಂದ ಖ ಡಿಸಿ, ಬಿಲ್ ಯಕ್ಟಯಯೆಗಹಗಿ ಕಥಳಗಿನ ದಹಕರ್ಥಖಳನ ನ
TPA ಗಥ ದಗಿಷ ತುದಥ:

ಸಂತ 7

i.

ಕಥಾೇಮ್ ಪಹಮ್ಾ

ii.

ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಸ್ಹಯಹಂವ / ಯವಥೇವ ಟಿಣಿಖಳು

iii. TPA ನಿೇಡಿದ ಯಥ ೇಗಿ / ಯಸ್ಹುಔಯ ಖ ಯ ತಿನ ಕಹಡ್ಾ ಭತ ು ಫೇಟಥ ೇ ID ೂಯಫ್ಟ.
iv. ಅಂತಿಭ ಕಥ ಯೇಡಿೇಔೃತ ಬಿಲ್
v.

ವಿಯವಹದ ಬಿಲ್

vi. ತನಿಖಹ ಯದಿಖಳು
vii. ಪಿಯಸಿುರುನ್ ಭತ ು ಓಶಧಹಲಮ ಬಿಲ ಾಖಳು
viii. TPA ಔಳುಹಿಸಿದ ಅನ ಮೊೇದನಥಮ ತಯಖಳು
TPA ಕಥಾೇಭನ ನ ಯಕ್ಟಯಯೆಗಥ ಳಿಸಿ ಭತ ು ಕಥಳಗಥ ಕಹಣ  ವಿಯಖಳನ ನ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಿದ ನಂತಯ
ಆಷತಥಯಗಥ ಹತಿ ಭಹಡಲ ಶ್ಚಪಹಯಷ ಭಹಡ ತುದಥ:
i. ಚಿಕ್ಟತಥ್ ಡಥದ ಯಥ ೇಗಿ ಅದಥೇ ಪಿಗಥ ಡಥದ ಮಕ್ಟುಮಹಗಿಯ ತಹುನಥ.
ii. ಅನ ಮೊೇದನಥ ಭನವಿಭಹಡಿಕಥ ಂಡ ಅದಥೇ ರಿಸಿಥತಿಗಹಗಿ ಯಥ ೇಗಿಗಥ ನಿೇಡಿದ ಚಿಕ್ಟತಥ್.
ಸಂತ 8

iii. ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿದ ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ವಥಚಚಖಳು, ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಮಹುದಥೇ, ಬಿಲ್ಲಾನ
ಬಹಖವಹಗಿಲಾ.
iv. ಆಷತಥಯಗಥ ತಿಳಿಸಿದ ಎಲಾ ಮತಿಖಳನ ನ ಷರಿಮಹಗಿ ಹಲ್ಲಷಫಥೇಔ .
v. ಆಷತಥಯಮ ಜಥ ತಥ ಪಿಕಥ ಂಡ ಟಹಮರಿಫ್ಟ ದಯಖಳನ ನ ಷರಿಮಹಗಿ ಹಲ್ಲಷಫಥೇಔ , ನಿಾಳ
ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ ಯಭಹಣನ ನ ರ್ಥಔು ಭಹಡಫಥೇಔ .
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ಸಣಯಹಿತ ಸ್ೌಲಬಮದ ಭೌಲಮದಲ್ಲಾ ಅನ ಭಹನವಥೇ ಇಲಾ. ಗಹಯಸಔಯ ಈ ಸ್ೌಲಬಮನ ನ ಹಥೇಗಥ ಅತ ಮತುಭವಹಗಿ
ಫಳಸಿಕಥ ಳಳಫಸ ದ

ಎಂದ

ತಿಳಿಮ ುದ

ಔ ಡ ಭ ಕಮವಹಗಿಯ ತುದಥ. ಖಭನದಲ್ಲಾಟ ಿಕಥ ಳಳಫಥೇಕಹದ

ಅಂವಖಳು ಹಿೇಗಿವಥ:
i.

ಗಹಯಸಔ ಅನ / ಅಳ ಜಥ ತಥ ಅನ / ಅಳ ವಿಮೆ ವಿಯಖಳನ ನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳಳಫಥೇಔ .
ಇದ ಅಯ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ:
 TPA ಕಹಡ್ಾ,
 ಹಲ್ಲಸಿ ಕಹಪಿ,
 ಯಕ್ಷಣಥಮ ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು ಶಯತ ುಖಳು ಇತಹಮದಿ .

ಈ ಲಬಮವಿಲಾದಿದಹದಖ, ಅಯ

(24 ಖಂಟಥಖಳ ಷಹಹಮವಹಣಿ ಭ ಲಔ) TPA ಷಂಕ್ಟಾಸಿ,

ವಿಯಖಳನ ನ ಡಥದ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ .
ii. ಗಹಯಸಔ ಅನ / ಅಳ ಷಲಹಹ ವಥೈದಮಯ ಷ ಚಿಸಿದ ಆಷತಥಯ TPA ನಥಟಾಕ್ಾ ನಲ್ಲಾದಥಯೆ ಎಂದ
ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷಫಥೇಔ . ಇಲಾವಹದಲ್ಲಾ, ಅಯ

ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಹಗಿ ಸಣಯಹಿತ ಸ್ೌಲಬಮ ದಥ ಯಔ ಂತಸ

ಲಬಮವಿಯ  TPA ಆಯೆುಖಳನ ನ ರಿೇಕ್ಷಿಷ  ಅಖತಮವಿದಥ.
iii. ಅನ

/ ಅಳು ಷರಿಮಹದ ವಿಯಖಳನ ನ ೂಾ-ಅಧಿಕಹಯ ಪಹಮ್ಾ ಫಯಥದಿದಥ ಎಂದ

ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳುಳ ಅಖತಮವಿದಥ. ಈ ಪಹಮ್ಾ ಅನ ನ 2013 ಹಥ ಯಡಿಷಲಟಿ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ
ಸ್ಹಿಾಂಡಡಥೈಾಸ್ಥೇವನ್ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳ ಯಕಹಯ IRDAI ಯಭಹಣಔವಹಗಿ ಭಹಡರ್ಹಗಿದಥ. ಯಔಯಣ
ಷಶಿವಹಗಿಯದಿದದಯಥ, TPA ಸಣವಿಲಾದ ಸ್ೌಲಬಮ ನಿಯಹಔರಿಷಫಸ ದ ಅಥವಹ ಯಶ್ಥನ ಫಥಳ್ಥಷಫಸ ದ .
iv. ಅನ / ಅಳು ಆಷತಥಯಮ ವಥಚಚಖಳು ಮತಿಯಳಗಥ ಸಿಥಯವಹಗಿಯ ುದನ ನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳುಳ
ಅಖತಮವಿದಥ, ನಿಖದಿತ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಕಥ ೇಣಥ ಫಹಡಿಗಥ ಅಥವಹ ಕಹಮಪ್ಟ್ ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಔಣಿಣನ
ರ್ಪಯಥ.
ಅನ

/ ಅಳು ಹಲ್ಲಸಿ ದಗಿಷ  ಅಕಹವಕ್ಟುಂತ ಹಥಚ ಚ ಕಚ ಾ ಭಹಡಲ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ,

ಅನ

/

ಅಳ

ಕಚ ಾ

ಎಷಹಿಖಫಸ ದ

ಎಂಫ ದನ ನ,

ಫಮಸಿದ

ಭ ಂಚಿತವಹಗಿ,

ತಿಳಿದ ಕಥ ಳುಳುದ ಉತುಭ.
v. ಗಹಯಸಔನ ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಔ ರಿತ ಭ ಂಚಿತವಹಗಿ TPA ಗಥ ಭಹಹಿತಿ ನಿೇಡಫಥೇಔ ಭತ ು TPA ಗಥ
ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಮೊದಲ ಅಖತಮವಿಯ  ಮಹುದಥೇ ಹಥಚ ಚರಿ ಪಿಗಥಮನ ನ ಔಳುಹಿಷಲ ಆಷತಥಯಗಥ
ಭನವಿ

ಭಹಡಫಥೇಔ .

ಇದ

ಆಷತಥಯಮಲ್ಲಾ

ಕಚಿತಡಿಷ ತುದಥ.
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ಯಥ ೇಗಿ

ಅನಖತಮವಹಗಿ

ಕಹಮದಿಯ ುದನ ನ

ಗಹಯಸಔ ವಿನಂತಿ ಭಹಡಿ ಆಷತಥಯಮಲ್ಲಾ ಸಣಯಹಿತ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಥ ಅಂಗಿೇಕಹಯ ಡಥದ ಕಥ ಳುಳತಹುನಥ, ಆದಯಥ
ಯಥ ೇಗಿಮನ ನ ಫಥೇಯಥಡಥ ಸ್ಥೇರಿಷಲ ನಿಧಾರಿಷ ತಹುನಥ, ಇದ ಔ ಡ ಸ್ಹಧಮವಿದಥ. ಅಂತಸ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ,
ಗಹಯಸಔ ಸಣಯಹಿತ ಪಿಗಥಮನ ನ ಫಳಷದ ಔ ರಿತ ಆಷತಥಯಗಥ ತಿಳಿಸಿ TPA ಷಂಕ್ಟಾಷಲ ಹಥೇಳಫಥೇಔ .
ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಇದನ ನ ಭಹಡದಥೇ ಹಥ ೇದಯಥ, ಭಂಜ ಯಹದ ಮೊತುದ ಗಹಯಸಔಯ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಫಹಾಕ್
ಆಖಫಸ ದ ಭತ ು ನಂತಯದ ವಿನಂತಿಮ ಅನ ಮೊೇದನಥ ಪಿಯಜ ಡಿೇರ್ಸ ಆಖಫಸ ದ .

C. ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಭಹ ಕೆಾೀಭಕಖಳ ದಹಕಲ್ಹತ್ತ
ಹಿಂದಥ ಹಥೇಳಿದಂತಥ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಕಥಾೇಭ ಖಳ ಯಕ್ಟಯಯೆಗಥ ಂದ ಶ್ಥಯೇಣಿಮ ದಹಕರ್ಥಖಳ ಅಖತಮವಿಯ ತುದಥ.
ಯತಿ ದಹಕರ್ಥಮ ಎಯಡ ಯಭ ಕ ಯಶ್ಥನಖಳಿಗಥ ಉತುರಿಷಲ ಷಸಔರಿಷ  ನಿರಿೇಕ್ಷಥಯಿದಥ - ಅಂಗಿೇಕಹಯಹಸಾತಥ
(ಇದನ ನ ಹತಿಷಫಸ ದಥೇ?) ಭತ ು ಕಥಾೇಮನ ವಹಮಪಿು (ಎಶ ಿ?).
ಈ ವಿಬಹಖ ಅವಮಔತಥ ಭತ ು ಗಹಯಸಔಯ

ಷಲ್ಲಾಷಫಥೇಕಹಗಿಯ  ಅಖತಮ ದಹಕರ್ಥಖಳ ಯತಿಯಂದ

ವಿಶಮನ ನ ವಿರಿಷ ತುದಥ:
1. ಡಿಸಹಿಜ್ಯ ಸಹಯಹಂವ
ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಸ್ಹಯಹಂವ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಕಥಾೇಭನ ನ ಯಕ್ಟಯಯೆಗಥ ಳಿಷಲ ಅಖತಮವಿಯ  ಂದ ಯಭ ಕ
ದಹಕರ್ಥ ಎಂದ ಹಥೇಳಫಸ ದ . ಇದ ಯಥ ೇಗಿಮ ರಿಸಿಥತಿ ಭತ ು ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ಸ್ಹಲ್ಲನ ಫಗಥೆ ಷಂೂಣಾ
ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ವಿರಿಷ ತುದಥ.
ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಸ್ಹಯಹಂವ ಇುಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯರ್ಥೇಫಥೇಔ :
ಕಥಳಗಿನಂತಥ IRDAI ಸ್ಹಿಾಂಡಡಥೈಾಸ್ಥೇವನ್ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳ ಯಕಹಯ ಯಭಹಣಿತ ವಿಷಜಾನಥ ಸ್ಹಯಹಂವ
ವಿಶಮಖಳು ಇವಥ:
1. ಯಥ ೇಗಿಮ ಹಥಷಯ
2. ದ ಯವಹಣಿ ಷಂಖಥಮ / ಮೊಫಥೈಲ್ ಷಂಖಥಮ
3. ಐಪಿಡಿ ಷಂಖಥಮ
4. ಯವಥೇವ ಷಂಖಥಮ
5. ಷಲಹಥಗಹಯ / ಯ ಹಥಷಯ , ಷಂಔಾ ಷಂಖಥಮಖಳು ಭತ ು ಇರ್ಹಖಥ / ವಿಶ್ಥೇಶ ಚಿಕ್ಟತಥ್
6. ಟಥೈಮ್ ಜಥ ತಥ ಯವಥೇವ ದಿನಹಂಔ
7. ಟಥೈಮ್ ಜಥ ತಥ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷ ವಿಕಥಮ ದಿನಹಂಔ
8. MLC ಷಂಖಥಮ / FIR ಷಂಖಥಮ
9. ಯವಥೇವ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಯಥ ೇಖನಿಣಾಮ
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10. ವಿಷಜಾನಥ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಅಂತಿಭ ಯಥ ೇಖನಿಣಾಮ
11. ಐಸಿಡಿ

ಕಥ ೇಡ್

-10

(ಖಳು)

ಅಥವಹ

ಮಹುದಥೇ

ಇತಯ

ಷಂಕಥೇತಖಳು,

ಅಂತಿಭ

ಯಥ ೇಖನಿಣಾಮಕಥು ಹಯಧಿಕಹಯದ ಶ್ಚಪಹಯಷ
12. ಅಧಿ ದ ಯ ಖಳ ಯಷ ುತಡಿಷ ವಿಕಥ ಭತ ು ಯವಥೇವದ ಕಹಯಣ.
13. ಯಷ ುತ ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ ಸ್ಹಯಹಂವ
14. ಯವಥೇವ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ದಥೈಹಿಔ ರಿೇಕ್ಷಥಮ ಯಭ ಕ ಆವಿಷಹುಯಖಳು
15. ಭದಮಹನ, ತಂಫಹಔ ಚಟಖಳ, ಇತಿಹಹಷ, ಮಹುದಹದಯ ಇದದಯಥ
16. ಭನಹಸಾ ಹಿಂದಿನ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಭತ ು ಷಜಿಾಔಲ್ ಇತಿಹಹಷ, ಮಹುದಹದಯ ಇದದಯಥ
17. ಔ ಟ ಂಫ ಇತಿಹಹಷ / ಖಭನಹಸಾ ಯಥ ೇಖ ಅಥವಹ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಥ ಷಂಫಂಧಿತ ಇದದಯಥ
18. ಆಷತಥಯಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಯಭ ಕ ತನಿಖಥಖಳ ಸ್ಹಯಹಂವ
19. ತಥ ಡಔ ಖಳು ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ಆಷತಥಯಮಲ್ಲಾನ ಕಥ ೇರ್ಸಾ ಮಹುದಹದಯ ಇದದಯಥ
20. ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಔ ರಿತ ಷಲಹಥ
21. ಷಲಹಥಗಹಯ / ಅಧಿಔೃತ ತಂಡದ ವಥೈದಮ ಚಿಕ್ಟತ್ಔಯ ಹಥಷಯ & ಷಹಿ
22. ಯಥ ೇಗಿಮ / ಅಟಥಂಡಥಂಟ್ ಹಥಷಯ & ಷಹಿ
ಚಥನಹನಗಿ ಫಯಥದ ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಸ್ಹಯಹಂವ, ಕಥಾೇಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆ ನಡಥಷ  ಮಕ್ಟುಗಥ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ / ಗಹಮ ಭತ ು
ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ

ರ್ಥೈನ್

ಅಥಾಭಹಡಿಕಥ ಳಳಲ

ಅಗಹಧವಹಗಿ

ಷಹಹಮ

ಭಹಡ ತುದಥ,

ಇದರಿಂದಹಗಿ

ಇತಮಥಾಗಥ ಳಿಷ  ಯಕ್ಟಯಯೆಮ ವಥೇಖನ ನ ಹಥಚಿಚಷಫಸ ದ . IRDAI ಖ ಣಭಟಿದ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳು
ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಸ್ಹಯಹಂವ ಷ ಚಿಸಿದ ವಿಶಮಖಳ ಕಥಾೇಭ ಖಳ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಯಕ್ಟಯಯೆಮನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿವಥ.
ಯಥ ೇಗಿಮ ದ ಯದೃಶಿಶ್ಹತ್ ಫದ ಔ ಳಿಮದಿದಹದಖ, ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಸ್ಹಯಹಂವನ ನ ಸಲು ಆಷತಥಯಖಳಲ್ಲಾ ಡೆತ್
ಸಹಯಹಂವ ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಸ್ಹಯಹಂವನ ನ ಮಹವಹಖಲ ರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಡಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
2. ತನಿಖ್ಹ ಯದಿಖಳು
ತನಿಖಹ ಯದಿಖಳು ಯಥ ೇಖನಿಣಾಮ ಭತ ು ಚಿಕ್ಟತಥ್ಖಳ ಹಥ ೇಲ್ಲಕಥಗಥ ಷಹಹಮ ಭಹಡ ತುವಥ, ಆ ಭ ಲಔ
ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಥ ಥಯೇಯಥೇಪಿಸಿದ ನಿಕಯ ಸಿಥತಿ ಅಥಾಭಹಡಿಕಥ ಳಳಲ ಅಖತಮ ಭಹಹಿತಿ ನಿೇಡ ುದ ಭತ ು ಆಷತಥಯಗಥ
ದಹಕರ್ಹದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಭಹಡಿದ ಷ ಧಹಯಣಥ.
ತನಿಖಹ ಯದಿಖಳು ಇುಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುವಥ:
a) ಯಔು ರಿೇಕ್ಷಥ ಯದಿಖಳು;
b) ಎಔ್ಯಥ ಯದಿಖಳು;
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c) ಸ್ಹುಾನ್ ಯದಿಖಳು ಭತ ು
d) ಫಮಹಪಿ್ ಯದಿಖಳು
ಎರ್ಹಾ ತನಿಖಥ ಯದಿಖಳು ಹಥಷಯ , ಮಷ ್, ಲ್ಲಂಖ, ರಿೇಕ್ಷಥಮ ದಿನಹಂಔ ಇತಹಮದಿ ಭತ ು ವಿಶ್ಚಶಿವಹಗಿ
ರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಯಷ ುತಡಿಷಫಥೇಔ . ವಿಮೆಗಹಯಯ ನಿದಿಾಶಿ ಕಥ ೇರಿಕಥಮ ಮೆೇರ್ಥ ಗಹಯಸಔನಿಗಥ ಎಔ್ಯಥ ಭತ ು
ಇತಯ ಚಿತಯಖಳನ ನ ಹಿಂದಿಯ ಗಿಷಫಸ ದ .
3. ಕೆ ರೀಢೀಔರಿಸಿದ ಭತಕಿ ವಿಯವ್ಹದ ಬಿಲಕಾಖಳು :
ಇದ

ಇನ ಶಯಥನ್್

ದಹಕರ್ಥಮಹಗಿದಥ.

ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ
ಹಿಂದಥ

ಬಿಲ್

ನ

ಫಯ 

ಹತಿಷಫಥೇಕಹದ ದ

ಮಹುದಥೇ

ಭಹನಔ

ಷಾಯ 

ಎಂಫ ದನ ನ
ಇಯಲ್ಲಲಾ,

ನಿಧಾರಿಷ 

ಆದಯಥ

IRDAI

ಸ್ಹಿಾಂಡಡಥೈಾಸ್ಥೇವನ್ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳು ಕಥ ಯೇಢಿೇಔರಿಸಿದ ಭತ ು ವಿಯವಹದ ಬಿಲ ಾಖಳನ ನ ವಿನಹಮಷನ ನ
ದಗಿಷ ದ . ವಿದಹಮರ್ಥಾಖಳಿಗಥ IRDAI ವಥಫಥ್ೈಟನಲ್ಲಾ ಲಬಮವಿದಥ ವಿಯಖಳನ ನ ಅಥಾಭಹಡಿಕಥ ಳಳಲ
ಷ ಚಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಏಕ್ಟೇಔಯಣಗಥ ಂಡ ಬಿಲ್ ಟಹಿಯಥ ಚಿತಯನ ನ ದಗಿಷ ತುದಥ ಹಹಗಥಯೆೇ, ಉರ್ಥಾೇಕ ಷಂಕಥೇತಖಳಿಂದ
ವಿಯವಹದ ಬಿಲ್ ವಿಬಜನಥಮನ ನ ದಗಿಷ ತುದಥ.
ಕಥ ಡರ್ಹಖದ

ವಥಚಚಖಳ

ರಿಶ್ಚೇಲನಥಮನ ನ

ವಿಯವಹದ

ಬಿಲ್

ಫಳಸಿ

ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ,

ಅಲ್ಲಾ

ಸಿಾೇಕಹಯಹಸಾರ್ಥಾದ ವಥಚಚಖಳನ ನ ದ ಂಡ ಗಥ ಳಿಷ ಯ ಭತ ು ಇದ ಸ್ಥೇರಿದ ವಥಚಚದ ತರ್ಥ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ
ವಿನಹಯಿತಿಗಹಗಿ ಫಳಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಬಿಲ ಾಖಳನ ನ ಭ ಲತುಃ ಯ ದಲ್ಲಾ ಸಿಾೇಔರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ

4. ಹತ್ತಗೆ ಯಸಿೀತ್ತ
ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಂದ, ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ ಭಯ ಹತಿ ಷಸ ಸಣನ ನ ಹತಿಸಿದದಕಥು ಆಷತಥಯಯಿಂದ
ಓಚಹರಿಔ ಯಸಿೇದಿಮ ಅಖತಮವಿಯ ತುದಥ.
ಹತಸಿದ ಸಣ ಯಭಹಣ ಟ ಿ ಬಿಲ್ ಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿಯಫಥೇಔ , ಸಲು ಆಷತಥಯಖಳು ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ
ಯಭಹಣದ ಮೆೇರ್ಥ ವಿನಹಯಿತಿ ಅಂವ ಅಥವಹ ರಿಮಹಯಿತಿ ದಗಿಷ ತುವಥ. ಇಂತಸ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ,
ವಿಮೆಗಹಯಯನ ನ ಯಥ ೇಗಿಮ ಯವಹಗಿ ವಹಷುವಿಔ ಮೊತುನ ನ ಭಹತಯ ಹತಿಷಲ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಯಸಿೇದಿಗಥ ಷಂಖಥಮ ನಿೇಡಿ ಅಥವಹ ಸ್ಹಿಾಂಪ್ಟ ಹಹಕ್ಟ ಭತ ು ರಿಜಿನಲ್ ಯಷ ುತ ಭಹಡಫಥೇಔ .
5. ಕೆಾೀರ್ಮ ಪಹರ್ಮಯ
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ಕಥಾೇಮ್ ಪಹಮ್ಾ, ಕಥಾೈಮ್ ಷಂಷುರಿಷ  ಓಚಹರಿಔ ಭತ ು ಕಹನ ನ ವಿನಂತಿ ಭತ ು ಗಹಯಸಔ ಷಹಿ ಹಹಕ್ಟ
ಭ ಲ ಯ ದಲ್ಲಾ ಷಲ್ಲಾಷರ್ಹಖ ದ . ಕಥಾೇಮ್ ಪಹಮ್ಾ ಈಖ IRDAI ಭ ಲಔ ಯಭಹಣಿತಗಥ ಳಿಷರ್ಹಗಿದಥ
ಭತ ು ವಿಶ್ಹಲವಹಗಿ ಹಥ ಂದಿಯ ತುದಥ:
a) ವಿಮೆದಹಯಯ ಹಯಥಮಔ ವಿಯಖಳು ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿ ಷಂಖಥಮ ಮಹುದಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಕಥಾೈಮ್
ಭಹಡರ್ಹಖ ದ .
b) ವಿಮೆ ಇತಿಹಹಷದ ವಿಯಖಳು
c) ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹದ ವಿಮೆದಹಯಯ ವಿಯಖಳು.
d) ಆಷತಥಯಮಲ್ಲಾ ದಹಕರ್ಹದ ವಿಯಖಳು, ಇಂತಸ ಆಷತಥಯ , ಕಥ ಠ್ಡಿ ಖಾ, ಯವಥೇವ ಭತ ು
ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ದಿನಹಂಔ ಭತ ು ಷಭಮ, ಅಘಾತದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ರ್ಪಲ್ಲೇಷರಿಗಥ ಯದಿ ಎಂಫ ದಯ,
ಓಶಧ ಮಸ್ಥಥ ಇತಹಮದಿ.
e) ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹದ ಕಥಾೈಮ್ ವಿಯಖಳು, ವಥಚಚಖಳ ಇಫಹಬಗಿಷ ವಿಕಥ ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ, ೂಾ ಭತ ು
ನಂತಯದ ಆಷತಥಯಮಲ್ಲಾಯ  ಕಹಲ, ಫೃಸತ್ ಮೊತುದ / ನಖದ ಯಯೇಜನು ಕಥಾೈಮ್ ವಿಯಖಳು
ಇತಹಮದಿ.
f) ಬಿಲ ಾಖಳ ವಿಯಖಳು
g) ಭಂಜ ಯ ಕಥಾೈಭನ ಯವಹನಥಗಹಗಿ ಹಯಥಮಔ ವಿಮೆದಹಯಯ ಫಹಮಂಕ್ ಖಹತಥಮ ವಿಯಖಳು
h) ವಿಮೆದಹಯರಿಂದ ಡಿಔಾಯಥೇವನ್.
ಯಥ ೇಖದ ಭಹಹಿತಿ, ಚಿಕ್ಟತಥ್ ಇತಹಮದಿ ಜಥ ತಥಗಥ, ವಿಮೆದಹಯರಿಂದ ಡಿಔಾಯಥೇಶನ್ ಪಹಮ್ಾ ಕಹನ ನ ಅಥಾದಲ್ಲಾ
ಕಥಾೇಭನ ನ ಯಭ ಕ ದಹಕರ್ಥಮಹಗಿ ಭಹಡ ತುದಥ.
ಈ ಡಿಔಾಯಥೇಶನ್, ಕಥಾೇಮನಲ್ಲಾ "ಅತಯಂತ ನಂಬಿಕೆಮ ಸಿದಹಿಂತ" ಅನಾಯಿಷ ತುದಥ, ಇದ

ಉಲಾಂಗನಥ

ಹಲ್ಲಸಿಅಡಿಮಲ್ಲಾ ತು ನಿಯ ಣಥಮ ಶಯತುನ ನ ಆಔಷ್ಟ್ಾಷ ತುದಥ.
6. ಖಕಯಕತ್ತನ ುಯಹವ್ೆ
ನಭಭ ಜಿೇನದಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಚಟ ಟಿಕಥಖಳ ಷ ತುಲ

ಖ ಯ ತಿನ ುಯಹವಥ ಹಥಚ ಚತಿುಯ  ಫಳಕಥಯಂದಿಗಥ,

ಖ ಯ ತಿನ ಸ್ಹಭಹನಮ ುಯಹವಥ ಯಭ ಕ ಉದಥದೇವನ ನ ಈಡಥೇರಿಷ ತುದಥ - ಯಕ್ಷಣಥ ಡಥದ ಮಕ್ಟು ಭತ ು ಚಿಕ್ಟತಥ್
ಮಕ್ಟುಮ ಂದಥೇ ಆಗಿಯ ುದನ ನ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷ ುದ .
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಕಥ ೇರಿದ ಖ ಯ ತಿನ ದಹಕರ್ಥ ಇು ಆಗಿಯಫಸ ದ :
a) ಭತದಹಯಯ ಖ ಯ ತಿನ ಚಿೇಟಿ,
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b) ಡಥೈವಿಂಗ್ ರ್ಥೈಸ್ಥನ್್,
c) ಹಮನ್ ಕಹಡ್ಾ,
d) ಆಧಹರ್ ಕಹಡ್ಾ ಇತಹಮದಿ.
ಖ ಯ ತಿನ ುಯಹವಥ ಮೆೇಲ್ಲನ ತಹುಮ ಸಣಯಹಿತ ಕಥಾೇಭ ಖಳ ಷ ಳುಳನಥಖಳ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಖಭನಹಸಾ
ಔಡಿತಕಥು ಕಹಯಣವಹಗಿದಥ, ಏಕಥಂದಯಥ ಖ ಯ ತಿನ ುಯಹವಥಮನ ನ ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹಖ  ಮೊದರ್ಥೇ
ಕಥೇಳರ್ಹಖ ತುದಥ, ಇದನ ನ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಿ, ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ಅಥವಹ TPA ಗಥ ಯಷ ುತಡಿಷ ುದ ಆಷತಥಯಮ
ಔತಾಮವಹಗಿಯ ತುದಥ.
ಭಯ ಹತಿ ಕಥಾೇಭ ಖಳಲ್ಲಾ, ಖ ಯ ತ ುಯಹವಥ ಔಡಿಮೆ ಉದಥದೇವದ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷ ತುದಥ.
7. ನಿಖದಿತ ಕೆಾೀಭಕಖಳ ಅನಿಶ್ಚಿತ ದಹಕಲ್ೆಖಳು
ಮೆೇರ್ಥ ಹಥೇಳಿದುಖಳನ ನ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ, ಕಥಲು ನಿದಿಾಶಿ ವಿಧದ ಕಥಾೇಭ ಖಳಿವಥ ಅುಖಳಿಗಥ, ಹಥಚ ಚರಿ
ದಹಕರ್ಥಖಳ ಅಖತಮವಿಯ ತುವಥ. ಅುಖಳ್ಥಂದಯಥ:
a) ಅಘಾತದ ಕಥಾೇಭ ಖಳು, ಅಲ್ಲಾ ಆಷತಥಯಯಿಂದ ನಥ ಂದಹಯಿತ ರ್ಪಲ್ಲೇರ್ಸ ಠಹಣಥಗಥ ನಿೇಡರ್ಹದ
ಎಫ್ಟಐಆರ್ ಅಥವಹ ಮೆಡಿಕಥ -ಲ್ಲೇಖಲ್ ಯಭಹಣತಯ, ಅಖತಮವಿಯಫಸ ದ . ಇದ ಅಘಾತದ
ಕಹಯಣ ಹಥೇಳುತುದಥ ಭತ ು ಮಕ್ಟು ಆರ್ಥ ುೇಹಹಲ್ ಸ್ಥೇನಥ ಭಹಡಿ, ಯಸ್ಥು ಅಘಾತಕ್ಟುೇಡಹದ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ.
b) ಜಟಿಲವಹದ ಅಥವಹ ಹಥಚಿಚನ ಭೌಲಮದ ಕಥಾೇಭ ಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಇಂಡಥ ೇರ್ ಕಥೇರ್ಸ ಥೇಖಾಳು.
ಇಂಡಥ ೇರ್ ಕಥೇರ್ಸ

ಥೇರ್ ಅಥವಹ ಕಥೇರ್ಸ ಶ್ಚೇಟ್ ಆಷತಥಯಮ ಕಹಹಡಿಕಥ ಳುಳ ಂದ

ದಹಕರ್ಥಮಹಗಿದಥ, ಆಷತಥಯಮಲ್ಲಾ ದಹಕಲ್ಲದದ ೂಣಾ ಅಧಿಮಯಥಗಥ ಯತಿ ದಿನೂ ಯಥ ೇಗಿಗಥ
ನಿೇಡಿದ ಚಿಕ್ಟತಥ್ ಔ ರಿತ ವಿರಿಸಿಯ ತಹುಯಥ.
c) ಡಮಹಲ್ಲಸಿೇರ್ಸ / ಕ್ಟೇಮೊೇಥಥಯಪಿ / ಫಿಸಿಯೇಥಥಯಪಿ ಚಹಟ ಾಖಳು ಅನಾಯಿಷ ಲ್ಲಾ.
d) ಆಷತಥಯ ನಥ ೇಂದಣಿ ಯಭಹಣತಯ, ಆಷತಥಯಮ ಜಥ ತಥಗಿ ವಹಮಖಹಮನ ಅನ ಷಯಣಥ ರಿೇಕ್ಷಿಷ 
ಅಖತಮವಿದಥ.
ಕಥಾೇಮ್ ತಂಡ ಕಥಾೇಭ ಖಳ ಯಕ್ಟಯಯೆಗಥ ಕಥಲು ಆಂತರಿಔ ದಹಕರ್ಥ ಪಹಭಹಮಾಟ ಖಳನ ನ ಫಳಷ ತುದಥ.
ಅುಖಳ್ಥಂದಯಥ:
i. ದಹಕರ್ಥ ರಿಶ್ಚೇಲನಥಗಹಗಿ ಚಥಕ್ ಲ್ಲರ್ಸಿ,
ii. ರಿಶ್ಚೇಲನಥ / ಇತಮಥಾ ಶ್ಚೇಟ್,
iii. ಖ ಣಭಟಿ ತಹಷಣಥ / ನಿಮಂತಯಣ ಪಹಭಹಮಾಟ್.
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ಈ ಪಹಭಹಮಾಟ ಖಳು ಎಲಾ ವಿಮೆಗಹಯಯಲ್ಲಾ

ಏಔಯ ವಹಗಿ ಔಂಡ ಫಯದಿದದಯ , ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಶಮಖಳ

ಭಹದರಿಯಂದಿಗಥ ದಹಕರ್ಥಖಳ ಉದಥದೇವದ ಅಧಮಮನ ನಥ ೇಡಥ ೇಣ.
ಕೆ ೀಶಿಔ 2.1
ಇದ ಎಲಾದಕ್ಟುಂತ ಅತಮಂತ ಷಯಳವಹಗಿದಥ, ಗಹಯಸಔರಿಂದ ಡಥಮರ್ಹಗಿದಥ
1.

ದಹಕಲ್ೆ ರಿಶ್ಚೀಲನಹ

ಎಂದ ಷ ಚಿಷಲ ದಹಕರ್ಥಖಳ ಟಿಿ ಮೆೇರ್ಥ ಚಥಕ್ ಖ ಯ ತ

ಶ್ಚೀಟ್

ಸ್ಥೇರಿಷರ್ಹಖ ುದ . ಕಥಲು ವಿಮೆಗಹಯಯ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಂದ ಸಿಾೇಔೃತಿಮ
ಯತಿಮನ ನ ನಿೇಡಫಸ ದ .
ಇದ ಂದ ಹಹಳ್ಥಮಹಗಿದ ದ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಇಡಿೇ ಯಕ್ಟಯಯೆಮ
ಟಿಣಿಖಳನ ನ ಅಲ್ಲಾ ಸ್ಥಯಥಹಿಡಿಮರ್ಹಖ ುದ .
a) ಗಹಯಸಔನ ಹಥಷಯ ಭತ ು ID ಷಂಖಥಮ
b) ಕಥಾೇಮ್ ಷಂಖಥಮ, ಕಥಾೇಮ್ ಥೇಖಾಳನ ನ ಡಥದ ದಿನಹಂಔ
c) ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅರ್ಥ ೇಔನ, ವಿಬಹಖ 64VB ಅನ ಷಯಣಥ

2.

ರಿಶ್ಚೀಲನೆ /
ರಕ್ರರಯೆ ಶ್ಚೀಟ್

d) ವಿಭಹ ಮೊತು ಭತ ು ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಫಳಕಥ
e) ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹದ ಭತ ು ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಆದ ದಿನಹಂಔ
f) ಯಥ ೇಖ ನಿಣಾಮ ಭತ ು ಚಿಕ್ಟತಥ್
g) ಕಥಾೇಮ್ ಅಂಗಿೇಕಹಯಹಸಾತಥ / ಯಕ್ಟಯಯೆಮ ಯತಿಕ್ಟಯಯೆಖಳು ಅದಯ
ಕಹಯಣದಥ ಂದಿಗಥ
h) ಕಥಾೇಮ್ ಯಭಹಣದ ಖಣನಥ
i) ಕಥಾೇಮನ ಚಲನಥ ಜಥ ತಥಗಥ ಯಕ್ಟಯಯೆಗಥ ಳಿಸಿದ ದಿನಹಂಔ ಭತ ು ಜನಯ
ಹಥಷಯ ಖಳು
ಪಥೈನಲ್ ಚಥಕ್ ಅಥವಹ ಖ ಣಭಟಿ ನಿಮಂತಯಣ ಪಹಭಹಮಾಟ್ ಕಥಾೇಮ್
ನಿವಹಾಸಔನನ ನ ಬಿಟ ಿ ಫಥೇಯಥ ಮಕ್ಟುಯಿಂದ ಕಥಾೇಮ್ ರಿೇಕ್ಷಿಷ ವಿಕಥ

ಖಕಣಭಟಿ ತಹಷಣೆ
3.

/ ನಿಮಂತರಣ
ಪಹಭಹಯಯಟ್

ಚಥಕ್ ಲ್ಲರ್ಸಿ ಭತ ು ಕಥಾೇಮ್ ರಿಶ್ಚೇಲನಹ ಯಶ್ಹನಳಿ ಹಥ ಯತಹಗಿ,
ಖ ಣಭಟಿ ನಿಮಂತಯಣ / ರ್ಥಔು ರಿಶ್ಥೃೇಧನಥಮ ಪಹಭಹಮಾಟ್ ಜಥ ತಥಗಥ
ಈ ಕಥಳಗಿನ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ:
a) ಕಥಾೇಮ್ ಇತಮಥಾಗಥ ಳಿಷ ವಿಕಥ,
b) ಕಥಾೇಮನ ನಿಯಹಔಯಣಥ ಅಥವಹ
c) ಹಥಚಿಚನ ಭಹಹಿತಿಗಹಗಿ ಭನವಿ ಭಹಡ ುದ .

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 1
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ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ದಹಕರ್ಥಮಲ್ಲಾ ಳಯಥ ೇಗಿಖಳಿಗಥ ನಿೇಡಿದ ಎರ್ಹಾ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ವಿಯನ ನ ಆಷತಥಯಮಲ್ಲಾ
ನಿಾಸಣಥ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ?
I. ತನಿಖಹ ಯದಿ
II. ಇತಮಥಾದ ಶ್ಚೇಟ್
III. ಕಥೇರ್ಸ ಥೇರ್
IV. ಆಷತಥಯ ನಥ ೇಂದಣಿ ಯಭಹಣತಯ

D. ಕಹಯ್ದಿರಿಷಕ ಕೆಾೀಭಕಖಳು
1. ಕಹಯ್ದಿರಿಷಕವಿಕೆ
ಕಥಾೇಭ ಖಳ ಸಿಥತಿಮನ ನ ಆಧರಿಸಿ ವಿಮೆಗಹಯಯ ತಭಭ ುಷುಔಖಳಲ್ಲಾ ಎಲಾ ಕಥಾೇಭ ಖಳಿಗಥ ಭಹಡಿದ ನಿಫಂಧನಥ
ಯಭಹಣನ ನ ಷ ಚಿಷ ತಹುಯಥ. ಇದ ಷಯಳವಹಗಿ ಔಂಡ ಫಂದಯ , ಕಹಯಿದರಿಷ  ಯಕ್ಟಯಯೆಗಥ ಅಹಯವಹದ
ಎಚಚರಿಕಥಮ ಅಖತಮವಿದಥ - ಕಹಯಿದರಿಷ ವಿಕಥಮಲ್ಲಾನ ಮಹುದಥೇ ತು ವಿಮೆಗಹಯಯ ರ್ಹಬ ಭತ ು ಸ್ಹಲಹತಿ
ವಕ್ಟು ಮತಿ ಖಣನಥ ಮೆೇರ್ಥ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯ ತುದಥ.
ಇಂದ ಯಕ್ಟಯಯೆಮ ಮಸ್ಥಥಖಳು ಮಹುದಥೇ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಮೇಷಲ ಖಣನಿಷ  ಂದ ಬಿಲ್ಿ ಇನ್ ಸ್ಹಭಥಮಾ
ಹಥ ಂದಿವಥ.
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 2

ವಿಮೆಗಹಯಯ ುಷುಔಖಳಲ್ಲಾ ಭಹಡಿದ ಎಲಾ ಕಥಾೇಭ ಖಳ ನಿಫಂಧನಥಮ ಯಭಹಣದ ಕಥಾೇಭ ಖಳ ಸಿಥತಿಮ ಆಧಹಯದ
ಮೆೇರ್ಥ ________ ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
I. ಷಂಚಯಿಷ ವಿಕಥ
II. ದಗಿಷ ವಿಕಥ
III. ಕಹಯಿದರಿಷ ವಿಕಥ
IV. ಸ ಡಿಕಥ

E. ಭ ಯನೆಮ ಕ್ಷದ ಆಡಳಿತದ ಹತರ (TPA)
1. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ TPAಖಳ ರಿಚಮ
ವಿಭಹ ಉದಮಭನ ನ 2000 ಯಲ್ಲಾ ಖಹಷಗಿಮರಿಗಥ ತಥಯಥಮರ್ಹಯಿತ . ಈ ನಡ ವಥ, ಹಥ ಷ ಉತನನಖಳ
ಬಿಡ ಖಡಥಯಿಂದಹಗಿ ಆಯಥ ೇಖಮ ಉತನನಖಳ ಫಥೇಡಿಕಥ ಫಥಳ್ಥಯಿತ . ಆದದರಿಂದ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಭಹಯಹಟದ
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ನಂತಯದ ಸ್ಥೇವಥಖಳಿಗಥ ಂದ ಚಹನಥಲನ ರಿಚಮ ಅಖತಮವಥನಿಸಿತ . ರಿಚಯಿಷರ್ಹದ ೃತಿುಯ ಭ ಯನಥಮ
ಕ್ಷದ ಆಡಳಿತಕಥು ಈ ಅಕಹವನ ನ ನಿೇಡರ್ಹಯಿತ .
ಇದನ ನ ನಥ ೇಡಿದ ಮೆೇರ್ಥ ವಿಭಹ ನಿಮಂತಯಣ ಹಹಖ

ಅಭಿೃದಿಧ ಹಯಧಿಕಹಯ TPAಖಳನ ನ IRDAI

ಯವಹನಗಿಯಂದಿಗಥ ಭಹಯ ಔಟಥಿಗಥ ರಿಚಯಿಷಲ ಅಕಹವ ಭಹಡಿ ಕಥ ಟಿಿತ , ನಿಫಂಧನಥಖಳು, 2001 IRDAI (ಭ ಯನಥಮ ಕ್ಷದ ಆಡಳಿತಹಧಿಕಹರಿಖಳ- ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ) ಫದಧವಹದ ಶಯತಿುನ ಮೆೇರ್ಥ 17 ನಥೇ
ಸ್ಥಥಿಂಫರ್ 2001 ಯಂದ ಷ ಚಿಷರ್ಹಗಿದಥ.

ವ್ಹಯಖ್ಹಯನ
ನಿಫಂಧನಥಖಳಿಗಥ ಅನ ಖ ಣವಹಗಿ,
"ಭ ಯನಥಮ ಕ್ಷದ ಆಡಳಿತಹಧಿಕಹರಿ ಅಥವಹ TPA ಅಂದಯಥ ಮಹುದಥೇ ಮಕ್ಟು IRDAI (ಭ ಯನಥಮ ಕ್ಷದ

ಆಡಳಿತಹಧಿಕಹರಿ - ಆಯಥ ೇಖಮ ಸ್ಥೇವಥಖಳು) ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಯವಹನಗಿ ಡಥದ ಹಯಧಿಕಹಯ ನಿಫಂಧನಥಖಳು, 2001,
ಭತ ು ವಿಭಹ ಔಂಥನಿಯಿಂದ ವ ಲು ಅಥವಹ ಷಂಬಹನಥಗಹಗಿ, ಆಯಥ ೇಖಮ ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ ದಗಿಷ ಲ್ಲಾ
ತಥ ಡಗಿಸಿಕಥ ಂಡಿದಥ.
"TPA ಭ ಲಔ ಆಯಥ ೇಖಮ ಸ್ಥೇವಥಖಳು" ಎಂದಯಥ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ವಹಮಹಯ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಂದದ
ಮೆೇಯಥಗಥ TPAನಿಂದ ಫಫ ವಿಭಹದಹಯನಿಗಥ ಭಹಡ  ಸ್ಥೇವಥಖಳು ಎಂದಥಾ" ಆದಯಥ, ನಥೇಯವಹಗಿ ಅಥವಹ
ಯಥ ೇಕ್ಷವಹಗಿ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಮಹಹಯ ಅಥವಹ ಕಥ ೇಯ ವಿಕಥಮನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಲಾ, ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ
ಮಹಹಯದ ಅಥವಹ ಕಥಾೇಮ್ ಅಂಗಿೇಕಹಯಹಸಾತಥಮ ಮೆೇರ್ಥ ನಿಧಾರಿಷ ುದ ಅಥವಹ ನಿಯಹಔಯಣಥ.
ಹಹಗಹಗಿ TPA ಸ್ಥೇವಥಖಳ ವಹಮಪಿು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಭಹಯಹಟ ಭತ ು ಷಂಚಿಕಥಮ ನಂತಯ ಆಯಂಬವಹಖ ತುದಥ.
ವಿಮೆಗಹಯಯ

TPAಖಳನ ನ

ಫಳಷದಥೇ

ಇದದ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ,

ಸ್ಥೇವಥಖಳು

ಆಂತರಿಔ

ತಂಡದಿಂದ

ನಡಥಷಲಡ ತುವಥ.
2. ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆಮ ನಂತಯದ ಭಹಯಹಟ ಸೆೀವ್ೆ
a) ಮೆಭ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ (ಭತ ು ಪಿಯೇಮಮಂ) ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ನಂತಯ ಯಕ್ಷಣಥ ಹಯಯಂಬವಹಖ ತುದಥ.
b) ಂದ ವಥೇಳ್ಥ TPAಮನ ನ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಸ್ಥೇವಥಗಹಗಿ ಫಳಸಿದಹಖ, ಗಹಯಸಔಯ ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿಮ
ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ವಿಮೆಗಹಯ TPA ಖಳಿಗಥ ಗಹ೯ಯಿಷ ತಹುನಥ.
c) TPA ಷದಷಮಯ ನಥ ೇಂದಣಿ ಭಹಡ ತಹುನಥ (ಯಸ್ಹುಔನ ಹಲ್ಲಸಿ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳ ಮಕ್ಟು ಹಹಗಥಯೆೇ,
ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿ ಯಕ್ಷಣಥ ಡಥದ ಷದಷಮಯ ) ಭತ ು ಷದಷಮತಾ ಖ ಯ ತಿನ ಕಹಡಾನ ನ ಬೌತಿಔ ಅಥವಹ
ಇರ್ಥಕಹರನಿಕ್ ಯ ದಲ್ಲಾ ನಿೇಡಫಸ ದ .
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d) TPA ಜಥ ತಥಗಿನ ಷದಷಮತಾನ ನ ಸಣಯಹಿತ ಸ್ೌಲಬಮ ಡಥಮಲ ಹಹಖ

ಕಥಾೇಭ ಖಳ ಯಕ್ಟಯಯೆಗಥ

ಫಳಷರ್ಹಖ ತುದಥ, ಷದಷಮನಿಗಥ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಫಥಂಫಲ ಅಖತಮವಿಯ  ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಂದ ಆಷತಥಯ
ದಹಕರ್ಹತಿ ಅಥವಹ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಹಗಿ ಯಕ್ಷಣಥ ದಗಿಷ ತುದಥ.
e) TPA ಕಥಾೇಮ್ ಅಥವಹ ಸಣಯಹಿತ ವಿನಂತಿಮನ ನ ಯಕ್ಟಯಯೆಗಥ ಳಿಷ ತುದಥ ಭತ ು ವಿಮೆಗಹಯಯ ಜಥ ತಥ
ಪಿಕಥ ಂಡ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ ದಗಿಷ ತುದಥ.
ಅಂತಿಭ ಹಯಿಂಟನಿಂದ, TPA ಹಥಷರಿನಲ್ಲಾ ಸ್ಥೇವಹ ಗಟಔವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿ ಸಂಚಿಕಥಮ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ TPA
ಹತಯ ಆಯಂಬವಹಖ ತುದಥ. ಸ್ಥೇವಥಖಳ ಅವಮಔತಥ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಧಿಮ ದದಔ ು ಭ ಂದ ರಿಮ ತುದಥ ಭತ ು
ಹಲ್ಲಸಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಅನ ಭತಿ ನಿೇಡಿದ ಮಹುದಥೇ ಅಧಿಮ ದದಔ ು ಕಥಾೇಮ್ ಯದಿ ಭಹಡರ್ಹಗಿದಥ.
ಸ್ಹವಿಯಹಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಸ್ಥೇವಥ ದಗಿಸಿದಹಖ, ಈ ಚಟ ಟಿಕಥ ಭ ಂದ ಯಥಮ ತುದಥ, ಅದಥೇ ಹಲ್ಲಸಿ
ನವಿೇಔೃತಗಥ ಂಡಹಖ ಭತ ು ಅದಥೇ TPA ಹಲ್ಲಸಿ ಸ್ಥೇವಥ ದಗಿಷ ತುದಥ.
3. ಭ ಯನೆೀ ಕ್ಷದ ಆಡಳಿತದ ಉದೆಿೀವಖಳು (TPA)
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾನ ಭ ಯನಥಮ ಕ್ಷದ ಆಡಳಿತದ ರಿಔಲನಥ ಕಥಳಗಿನ ಉದಥದೇವಖಳಿಗಹಗಿ ಷೃಷ್ಟ್ಿಷರ್ಹಗಿದಥ
ಎಂದ ಹಥೇಳಫಸ ದ :
a) ಅಖತಮವಿಯ  ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಧಮವಿಯ  ಎರ್ಹಾ ರಿೇತಿಖಳಲ್ಲಾ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ
ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ ಷ ಲಬಗಥ ಳಿಷ ುದ .
b) ನಥಟಾಕ್ಾ ಆಷತಥಯಖಳಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಯಥ ೇಗಿಗಥ ಸಣಯಹಿತ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಥ ಮಸ್ಥಥ ಭಹಡಿ ಕಥ ಡ ುದ .
c) ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ವಿಧಹನ ಭತ ು ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳ ಯಕಹಯ ಷಲ್ಲಾಸಿದ ದಹಕರ್ಥಖಳ ಆಧಹಯದ
ಮೆೇರ್ಥ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ನಹಮಮಮ ತವಹಗಿ ಭತ ು ತಾರಿತವಹಗಿ ಕಥಾೇಮ್ ಇತಮಥಾಗಥ ಳಿಸಿ ಕಥ ಡ ುದ .
d) ವಿಭಹ ಕಥಾೇಭ ಖಳ ಭತ ು ಷಂಫಂಧಿತ ಆಯಥ ೇಖಮ ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ ನಿಾಹಿಷಲ ಕಹಮಾಶ್ಚೇಲ
ರಿಣತಿಮನ ನ ಷೃಷ್ಟ್ಿಷ ುದ .
e) ಷಭಮಕಥು ಷರಿಮಹಗಿ ಭತ ು ಷರಿಮಹದ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಯತಿಕ್ಟಯಯಿಷ ುದ .
f) ಭಹಯ ಔಟಥಿಮ ವಿಮೆದಹಯನಿಗಥ ಉದಥದೇವ ಯೇಖಮ ಫಥರ್ಥಗಥ ಭತ ು ಖ ಣಭಟಿದ ವಿಶ್ಹಾಸ್ಹಸಾ
ಆಯಥ ೇಖಮ ಸ್ಥೇವಥ ಡಥಮ ಂತಸ ರಿಷಯನ ನ ಷೃಷ್ಟ್ಿಷ ುದ ಭತ ು
g) ಅನಹಯಥ ೇಖಮಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ, ವಥಚಚಖಳು, ವಿಧಹನಖಳು, ತಂಖ  ಕಹರ್ಹಧಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿತ
ಭಹಹಿತಿ ಇತಹಮದಿ ಷೃಷ್ಟ್ಿಷಲ / ಹಥ ೇಲ್ಲಸಿ ನಥ ೇಡಲ ಷಹಹಮ ಭಹಡ ುದ .
4. ವಿಮೆಗಹಯಯಕ ಭತಕಿ TPA ನಡಕವಿನ ಷಂಫಂಧ
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ಹಥಚಿಚನ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಭಹಯಹಟದ ನಂತಯದ ಸ್ಥೇವಥಗಥ TPA ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ
ಫಳಸಿಕಥ ಳುಳತಹುಯಥ ಆದಯಥ ಕಥಲು ವಿಮೆಗಹಯಯ , ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ ೂಾ - ಹಲ್ಲಸಿ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಥ ಸ್ಥೇವಥ
ಆಯೇಜಿಷಲ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಲಮೂ ಷಸ TPA ಷಹಹಮನ ನ ಡಥಮ ತುದಥ.
ವಿಮೆಗಹಯಯ

ಭತ ು TPA ನಡ ವಿನ ಷಂಫಂಧ ಅವಮಔತಥಖಳ ಖ ಂಪಿನ ಜಥ ತಥಮ ಂದ, ಈ

ಂದದಲ್ಲಾ ನಿಮಾಷರ್ಹದ ಭತ ು ಯಕ್ಟಯಮಹ ಔಯಭಖಳು. IRDAI ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಖ ಣಭಟಿದ
ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳು ಈಖ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳನ ನ ಇಟಿಿದಥ ಭತ ು TPA ಭತ ು TPA ಭತ ು ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ
ನಡ ವಿನ ಂದಕಥು ಷ ಚಿಸಿದ ಯಭಹಣಿತ ಅಧಿನಿಮಭಖಳ ಖ ಂನ ನ ದಗಿಷ ತುದಥ.
TPA ನಿಂದ ವಿಮೆಗಹಯಯ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷ  ಸ್ಥೇವಥಖಳು ಕಥಳಗಿನಂತಿವಥ:
A. ೂಯೆೈಕೆದಹಯಯ ನೆಟಾಕ್ರಯಂಗ್ ಸೆೀವ್ೆಖಳು
TPA ದಥೇಶ್ಹದಮಂತ ನಥಟಾಕ್ಾ ಆಷತಥಯಖಳ ಜಥ ತಥ ಷಂಫಂಧ ನಿಮಾಷಲ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದಥ, ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ
ಮಕ್ಟುಖಳ ಆಯಥ ೇಖಮ ಕಥಾೇಭ ಖಳಿಗಥ ಸಣಯಹಿತ ಕಥಾೇಮ್ ಹತಿ ದಗಿಷ  ಉದಥದೇವ ಹಥ ಂದಿದಥ. IRDAIನ
ಇತಿುೇಚಿನ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳ ಯಕಹಯ ತಿಯಕಥ ೇನ -ವಿಬಔುವಹಗಿಯ  ಷಂಫಂಧ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ TPA
ಭತ ು ೂಯಥೈಕಥದಹಯಯ ನಡ ವಥಮ ಇಯ  ಅಖತಮವಿದಥ.
ಇಂತಸ ನಥಟಾಕ್ಾ ಆಷತಥಯಖಳಿಂದ ಅಯ ವಿವಿಧ ಆಷತಥಯ ದಹಕರ್ಹತಿ ವಿಧಹನಖಳು ಭತ ು ಹಮಕಥೇಜ ಖಳ
ಉತುಭ ನಿಖದಿತ ದಯಖಳ ಚಚಥಾ ಷಸ ಭಹಡಿ ಭತ ು ವಿಮೆದಹಯಯ ಭತ ು ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಥಚಚನ ನ ಔಡಿಮೆ
ಭಹಡ ತಹುಯಥ.
B. ಕಹಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೆೀವ್ೆಖಳು
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ TPA ಟಥ ೇಲ್ ಫಿಯೇ ಷಂಖಥಮಮ ಂದ ಕಹಲ್ ಸ್ಥಂಟರ್ ನಿಾಹಿಷಲ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದಥ
ಯಹತಿಯ, ವಹಯಹಂತಮ ಭತ ು ಯಜಹದಿನಖಳು ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ಎರ್ಹಾ ಷಭಮದಲ ಾ ತಲ ಫಸ ದಹದ ಅಂದಯಥ 24 *
7 * 365. TPA ಕಹಲ್ ಸ್ಥಂಟರ್ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ದಗಿಷ ತುದಥ:
a) ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಲಬಮವಿಯ  ಯಕ್ಷಣಥ ಭತ ು ಯಯೇಜನಖಳು.
b) ಯಕ್ಟಯಯೆಖಳು ಭತ ು ಆಯಥ ೇಖಮ ಕಥಾೇಭ ಖಳಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವಿಧಹನಖಳು.
c) ಸ್ಥೇವಥಖಳು ಭತ ು ಸಣಯಹಿತ ಆಷತಥಯ ದಹಕರ್ಹತಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭಹಖಾದವಾನ.
d) ನಥಟಾಕ್ಾ ಆಷತಥಯಖಳ ಔ ರಿತ ಭಹಹಿತಿ.
e) ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಲಬಮವಿಯ  ಫಹಕ್ಟ ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಭಹಹಿತಿ.
f) ಕಥಾೇಮ್ ಸಿಥತಿ ಫಗಥೆ ಭಹಹಿತಿ.
g) ಕಥಾೇಭ ಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಕಹಣಥಮಹದ ದಹಕರ್ಥಖಳ ಔ ರಿತ ಷಲಹಥ.
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ಕಹಲ್ ಸ್ಥಂಟರ್ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಟಥ ೇಲ್ ಫಿಯೇ ಷಂಖಥಮ ಭ ಲಔ ತಲ ಫಸ ದಹಗಿಯಫಥೇಔ ಭತ ು ಗಹಯಸಔ ಸ್ಥೇವಹ
ಸಿಫಫಂದಿ

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ

ಗಹಯಸಔಯ

ಭಹತನಹಡ 

ಯಭ ಕ

ಬಹಷಥಖಳಲ್ಲಾ

ಷಂಕ್ಟಾಷಲ

ಸ್ಹಧಮವಹಖ ಂತಿಯಫಥೇಔ . ಈ ವಿಯಖಳನ ನ ಷಸಜವಹಗಿ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಭತ ು ಅಯ TPAs ನಡ ಣ
ಂದದ ಭ ಲಔ ನಿಮಂತಿಯಷಲಡ ತುವಥ.
C. ಸಣಯಹತ ರವ್ೆೀವ ಸೆೀವ್ೆಖಳು

ವ್ಹಯಖ್ಹಯನ
"ಸಣಯಹಿತ ಸ್ೌಲಬಮ" ಅಂದಯಥ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ವಿಮೆದಹಯರಿಗಥ ವಿಷುರಿಷರ್ಹದ ಸ್ೌಲಬಮ, ಹಲ್ಲಸಿ
ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು ಶಯತ ುಖಳಿಗಥ ಅನ ಖ ಣವಹಗಿ ವಿಮೆದಹಯ ಳಗಹಖ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ವಥಚಚಖಳ ಹತಿ,
ಅಂಗಿೇಔರಿಸಿದ

ೂಾ-ದೃಢಿೇಔಯಣ

ಯಭಹಣದಂತಥ

ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ

ನಥೇಯವಹಗಿ

ನಥಟಾಕ್ಾ

ೂಯಥೈಕಥದಹಯರಿಗಥ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಈ ಸ್ಥೇವಥ ನಿೇಡಲ , ಂದದ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಅಖತಮತಥಖಳ್ಥಂದಯಥ:
a) ಎರ್ಹಾ ಹಲ್ಲಸಿ ಷಂಫಂಧಿತ ಭಹಹಿತಿ TPA ಜಥ ತಥ ಲಬಮವಿಯಫಥೇಔ . ಇದನ ನ TPA ಗಥ
ದಗಿಷ ುದ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಔತಾಮವಹಗಿಯ ತುದಥ.
b) ಹಲ್ಲಸಿಮ ಳಗಥ ಂಡಿಯ  ಷದಷಮಯ ಖಳ ಡಥೇಟಹ ಮಹುದಥೇ ತು ಅಥವಹ ಕಥ ಯತಥ ಇಲಾದಥ,
ಲಬಮವಹಖ ಂತಿಯಫಥೇಔ ಭತ ು ತಲ ುಂತಿಯಫಥೇಔ .
c) ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಮಕ್ಟುಖಳು ಹಲ್ಲಸಿ ಭತ ು TPA ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಂದ

ಐಡಥಂಟಿಟಿ ಕಹಡ್ಾ

ಇಟ ಿಕಥ ಂಡಿಯಫಥೇಔ . ಈ ಐಡಥಂಟಿಟಿ ಕಹಡ್ಾ TPA ಷಭಭತಿಸಿದ ಪಹಭಹಮಾಟನಲ್ಲಾ ನಿೇಡಿಯಫಥೇಔ ,
ಷ ಔು

ಷಭಮದಲ್ಲಾ

ಷದಷಮನಿಖ

ತಲ ಫಥೇಔ

ಭತ ು

ಹಲ್ಲಸಿ

ಅಧಿಮ ದದಔ ು

ಭಹನಮವಹಗಿಯಫಥೇಔ .
d) TPA ೂಾ-ದೃಢಿೇಔಯಣದ ಅಥವಹ ಂದ ಗಹಮಯಂಟಿ ತಯನ ನ ಸಣಯಹಿತ ಸ್ೌಲಬಮಕಥು ಭನವಿ
ಭಹಡಿದ ಭಹಹಿತಿಮ ಆಧಹಯದಮೆೇರ್ಥ ಆಷತಥಯಗಥ ಕಥ ಡಫಥೇಔ . ಇದ ಯಸ್ಹುಪಿಷರ್ಹದ ಚಿಕ್ಟತಥ್,
ತಖಲ  ವಥಚಚ ಭತ ು ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ ಷಾಯ ನ ನ ಅಥಾಭಹಡಿಕಥ ಳಳಲ ಹಥಚಿಚನ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ
ಡಥಮಫಸ ದ .
e) ಭಹಹಿತಿ ಷಶಿವಹಗಿಲಾದಿದಹದಖ ಅಥವಹ ಲಬಮವಿಯದಿದಹದಖ, TPA ಸಣಯಹಿತ ಕಥ ೇರಿಕಥಮನ ನ
ತಿಯಷುರಿಷಫಸ ದ , ಸಣಯಹಿತ ಸ್ೌಲಬಮದ ನಿಯಹಔಯಣಥಮನ ನ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ನಿಯಹಔಯಣಥ ಎಂದ
ಅಥಥೈಾಸಿಕಥ ಳಳಫಹಯದ ಎಂದ ಅದ ಷಶಿಡಿಷ ತುದಥ. ಷದಷಮನ ನಂತಯ ಹತಿಷಲ ಭತ ು
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ಕಥಾೇಮ್

ಷಲ್ಲಾಷಲ

ಷಸ

ಭ ಔುನಹಗಿದಹದನಥ,

ಅದನ ನ

ಅದಯ

ಯೇಖಮತಥಮ

ಮೆೇರ್ಥ

ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ುದ .
f) ತ ತ ಾ ರಿಸಿಥತಿಮ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ಸ್ಥೇಾಡಥಮಹಗಿ 24 ಖಂಟಥಖಳ ಳಗಥ ಷ ಚನಥ ಭಹಡಫಥೇಔ ,
ಭತ ು ಸಣಯಹಿತ ಔ ರಿತಹದ ತಿೇಭಹಾನನ ನ ತಿಳಿಷಫಥೇಔ .
D. ಗಹರಸಔ ಷಂಫಂಧ ಭತಕಿ ಷಂಔಯ ನಿಯಸಣೆ
ಗಹಯಸಔಯ

ತಭಭ ಔ ಂದ ಕಥ ಯತಥಖಳನ ನ ಯತಿನಿಧಿಷಲ

TPA ಂದ

ದಗಿಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ. ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಕಥಾೇಭ ಖಳನ ನ ರಿೇಕ್ಷಥ ಹಹಖ

ಮಹಂತಿಯಔ ಮಸ್ಥಥಮನ ನ

ರಿಶ್ಚೇಲನಥಗಥ ಳಡಿಷ ುದ

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿವಥ. ಇನಥ ನಂದ ಖಭನಿಷಫಥೇಕಹದ ಅಂವವಥಂದಯಥ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಕಥಾೇಭ ಖಳ ಂದ ಷಣಣ
ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯನ ನ

ಹಲ್ಲಸಿ

ನಿಮಭಖಳ

ಭತ ು

ಶಯತ ುಖಳ

ವಹಮಪಿುಯಿಂದ

ಹಥ ಯಗಿಯ ುದರಿಂದ

ನಿಯಹಔರಿಷರ್ಹಖ ುದ .
ಇದಕಥು ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ, ಎರ್ಹಾ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಕಥಾೇಭ ಖಳು ಕಥಲು ಯಭಹಣದ ಕಥಾೇಮ್ ಔಡಿತಕಥು ಳಟಿಿವಥ.
ಈ ಔಡಿತಖಳು ಗಹಯಸಔನಿಗಥ ಅಷಭಹಧಹನ ಉಂಟ ಭಹಡಫಸ ದ , ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ ಔಡಿತಕಥು ಅಥವಹ
ನಿಯಹಔಯಣಥಗಥ ಷರಿಮಹದ ಕಹಯಣ ಗಹಯಸಔನಿಗಥ ವಿರಿಷದಿಯಫಸ ದ .
ಇಂತಸ

ದ ಯ ಖಳನ ನ

ಸ್ಹಧಮವಹದಶ ಿ

ಫಥೇಖ

ರಿಸರಿಷ ಂತಥ

ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳಳಫಥೇಕಹಗಿದಥ,

ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ TPA ರಿಣಹಭಕಹರಿ ದ ಯ ನಿಾಸಣಹ ರಿಹಹಯ ಕಥ ಡ  ಅಖತಮವಿದಥ.
E. ಬಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಸೆೀವ್ೆಖಳು
ಬಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಸ್ಥೇವಥಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, TPAನಿಂದ ಭ ಯ

ಕಹಮಾಖಳನ ನ ದಗಿಷ ುದನ ನ ವಿಮೆಗಹಯಯ

ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷ ತಹುಯಥ:
a) ಯಭಹಣಿತ ಬಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಭಹದರಿ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ಫಥರ್ಥ ನಿಖದಿ ಭಹಡಲ ಹಹಖ

ವಿವಿಧ ಶ್ಚೇಷ್ಟ್೯ಕಥಖಳ

ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಹಮಪಿುಮ ಫಳಕಥಮನ ನ ವಿಶ್ಥಾೇಷ್ಟ್ಷಲ ಷಹಹಮ ಭಹಡಫಸ ದ .
b) ವಿಧಿಸಿದ ವ ಲುದ ಯಭಹಣ ಕಹಯಿರ್ಥಗಥ ಅಖತಮವಿಯ  ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಥ ನಿಜವಹಗಿಮ ಷ ಔುವಹಗಿದಥ ಎಂಫ
ದೃಢಿೇಔಯಣ.
c) ಯಥ ೇಖನಿಣಾಮ ಭತ ು ವಿಧಹನ ಷಂಕಥೇತಖಳು ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಅಥವಹ ಅಂತಯಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಖ ಣಭಟಿದ
ಅನ ಸ್ಹಯವಹಗಿ

ಎರ್ಹಾ

TPAಖಳಿಗಥ

ಅಡಸರ್ಹಗಿ

ಯಭಹಣಿತ

ಡಥೇಟಹ

ಸ್ಹಧಮವಹಖ ಂತಥ

ಸ್ಥಯಥಹಿಡಿಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಕಥ ೇಡಿಂಗ್ ಭಹಡಲ ಷಭಥಾರಿಯ , ಷ ಂಔದ ರಿಶ್ಚೇಲನಥಗಹಗಿ ಭತ ು ಯಭಹಣಿತಗಥ ಳಿಷರ್ಹದ ಬಿಲ್ಲಾಂಗ್
ಡಥೇಟಹ ಷಂಖಯಸಕಹುಗಿ TPAದಲ್ಲಾ ತಯಫಥೇತಿ ಡಥದ ಭತ ು ನ ರಿತ ನೌಔಯಯ ಅಖತಮವಿದಥ.
531

F. ಕೆಾೀಮಿನ ರಕ್ರರಯೆ ಭತಕಿ ಹತ್ತ ಸೆೀವ್ೆಖಳು
TPAಖಳು ದಗಿಷ  ಕಥಾೇಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆ ಸ್ಥೇವಥಖಳು ಅತಮಂತ ನಿಣಹಾಮಔ ಸ್ಥೇವಥ ಆಗಿದಥ. ವಿಭಹಗಹಯನಿಗಥ
TPAಖಳು ದಗಿಷ  ಕಥಾೇಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆ ಸ್ಥೇವಥಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಕಥ ನಥಯಿಂದ-ಕಥ ನಥಗಥ ಸ್ಥೇವಥಮಹಗಿದಥ
ಷ ಚನಥ ನಥ ೇಂದಹಯಿಷ ುದರಿಂದ ಹಿಡಿದ ಯಕ್ಟಯಯೆ, ಅಲ್ಲಾಂದ ಅನ ಮೊೇದನಥ ಶ್ಚಪಹಯಷ ್ ಭಹಡ  ಭತ ು
ಹತಿ.
ಕಥಾೇಭ ಖಳ ಹತಿಮನ ನ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಸಿಾೇಔರಿಷಲಟಿ ನಿಧಿಖಳ ಭ ಲಔ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
TPAಗಥ ದಗಿಷಫಸ ದಹದ ನಿಧಿಖಳನ ನ ಭ ಂಖಡ ಸಣದ ಯ ದಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ನಥೇಯವಹಗಿ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ
ತನನ ಫಹಮಂಕ್ ಭ ಲಔ ಗಹಯಸಔನಿಗಥ ಅಥವಹ ಆಷತಥಯಗಥ ಇತಮಥಾಗಥ ಳಿಷ ುದ .
TPA ಸಣದ ಂದ ಖಹತಥಮನ ನ ಇರಿಸಿಕಥ ಳಳಲ ಭತ ು ವಿಭಹ ಔಂನಿಯಿಂದ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔ
ಮೊತುದ

ಷಭನಾಮ

ದಗಿಷಲ

ನಿರಿೇಕ್ಷಥಯಿದಥ.

ಸಣನ ನ

ಅನ ಮೊೇದಿತ

ಕಥಾೇಭ ಖಳ

ಹತಿ

ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ ಫಥೇಯಥ ಮಹುದಥೇ ಉದಥದೇವಕಹುಗಿ ಫಳಷರ್ಹಖ ುದಿಲಾ.
G. ಭಹಹತ್ತ ಸೆೀವ್ೆಖಳ ನಿಯಸಣೆ
TPA ಕಥಾೇಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆಮನ ನ ನಿಾಹಿಷ ುದರಿಂದ, ಕಥಾೇಭ ಖಳಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಎರ್ಹಾ ಭಹಹಿತಿ
ಯತಥಮೇಔವಹಗಿ ಅಥವಹ ಟಹಿಗಿ TPAನಲ್ಲಾ ಲಬಮವಿದಥ. ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ವಿವಿಧ ಉದಥದೇವಖಳಿಗಹಗಿ ಡಥೇಟಹದ
ಅಖತಮವಿದಥ ಭತ ು ಅಂತಸ ಡಥೇಟಹನ ನ TPA ನಿಕಯವಹಗಿ ಭತ ು ಷಕಹಲದಲ್ಲಾ ದಗಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಹಹಗಹಗಿ TPA ಸ್ಥೇವಥಖಳ ವಹಮಪಿುಮನ ನ ವಿಮೆಗಹಯಯ ನಿೇಡ  ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಕಥ ನಥಯಿಂದ ಕಥ ನಥಗಥ ಸ್ಥೇವಥ ಎಂದ ಹಥೇಳಫಸ ದ , ನಿದಿಾಶಿ ವಿಮೆಗಹಯಯಥ ಂದಿಗಿನ ಅವಮಔತಥಖಳು ಭತ ು MOU
ಅಲಂಬಿಸಿ, ಕಥಲು ಚಟ ಟಿಕಥಖಳಿಗಥ ನಿಫಾಂಧಿಷರ್ಹಗಿದಥ.

H. ಟಪ್ಪಎ ಷಂಬಹನೆ
ಈ ಸ್ಥೇವಥಖಳಿಗಹಗಿ, ಟಿಪಿಎ ಕಥಳಗಿನ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ವ ಲು ಹತಿಷ ತುದಥ:
a) ಸ್ಥೇವಹ ತಥರಿಗಥ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ ಔಂತಿನ ಮೆೇರ್ಥ ಇಂತಿಶ ಿ ಶ್ಥೇಔಡಹ ಂದ

ಗಹಯಸಔನಿಗಥ

ವಿಧಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ,
b) ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಷಭಮಕಥು ಟಿಪಿಎ ಸ್ಥೇವಥಮ ಔು ಷದಷಮರಿಗಥ ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಮೊತು, ಅಥವಹ
c) ಟಿಪಿಎ ದಗಿಸಿದ ಸ್ಥೇವಥಮ ಯತಿ ಹಿವಹಟಿಖ

ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಮೊತುನ ನ - ಉದಹ ಯತಿ

ಷದಷಮಯ ಕಹಡ್ಾ ಬಿಡ ಖಡಥ ವಥಚಚ ಇತಹಮದಿ ಯತಿ ಕಥಾೈಮ್
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ಹಿೇಗಹಗಿ ಟಿಪಿಎ ಸ್ಥೇವಥಖಳ ಭ ಲಔ ವಿಭಹದಹಯಯ ಯವಥೇವನ ನ ಡಥಮ ಯ :
i.

ಸಣವಿಲಾದ ಸ್ಥೇವಥಖಳು

ii. ದತಹುಂವ ಷಂಔಲನ ಭತ ು ವಿಶ್ಥಾೇಶಣಥ
iii. ಗಹಯಸಔರಿಗಥ 24 ಖಂಟಥಖಳ ಕಹಲ್ ಸ್ಥಂಟರ್ ಭತ ು ನಥಯು
iv. ಆಷತಥಯಖಳು ಭತ ು ಇತಯ ಮೆಡಿಔಲ್ ಸ್ೌಲಬಮಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ  ನಥಟಾಕ್ಾ
v. ಯಭ ಕ ಖ ಂಪಿನ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಫಥಂಫಲ
vi. ಷಭಥಾನಥಖಳ ಯಷಯ ಕ್ಟಯಯೆಮನ ನ ಷ ಲಬಗಥ ಳಿಷ ುದ
vii. ಆಷತಥಯಖಳ ಜಥ ತಥಗಥ ಷ ಂಔ ಭತ ು ವಿಧಹನ ಫಥರ್ಥಖಳ ಷಭಹರ್ಥ ೇಚನಥ
viii. ಗಹಯಸಔ ಸ್ಥೇವಥಮನ ನ ಷಯಹಖಗಥ ಳಿಷಲ ತಂತಯಜ್ಞಹನ ಷವಔು ಸ್ಥೇವಥಖಳು
ix. ವಂಕ್ಟತ ಯಔಯಣಖಳ ರಿಶ್ಚೇಲನಥ ಭತ ು ತನಿಖಥ
x. ಔಂಥನಿಖಳಲ್ಲಾಯ  ಕಥಾೈಮ್ ನಭ ನಥಖಳ ವಿಶ್ಥಾೇಶಣಥ ಭತ ು ವಥಚಚಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ನಿಣಹಾಮಔ
ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ದಗಿಷ , ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ಹಥ ಷ ವಿಧಹನಖಳು, ಎಭಜಿಾಂಗ್ ಟಥಯಂಡ್ ಭತ ು
ಂಚನಥಖಳ ನಿಮಂತಯಣ
xi. ತಾರಿತವಹಗಿ ಸ್ಥೇವಥಖಳು ಜನಯ ಕಥೈಗಥ ಎಟ ಔ ದಯ ವಿಷುಯಣಥ

F. ಕೆಾೀಭಕಖಳ ನಿಯಸಣೆ - ವ್ೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅಘಾತ
1. ವ್ೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅಘಾತ

ವ್ಹಯಖ್ಹಯನ
ವ್ೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅಘಾತ ಂದ ರ್ಹಬದ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದಥ ಭತ ು ಆಔಸಿಭಔ ಭಯಣ, ಆಔಸಿಭಔ ಅಂಖವಿಔಲತಥ
(ಶ್ಹವಾತ / ಬಹಖವುಃ), ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಟ ಿ ಅಂಖವಥೈಔಲಮಕಥು ಭತ ು ಆಔಸಿಭಔ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳಿಖ

ಆಡ್

ಆನ್ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯಫಸ ದ , ಅಂತಮಕ್ಟಯಯೆಮ ವಥಚಚಖಳು, ಶ್ಥೈಕ್ಷಣಿಔ ವಥಚಚಖಳು ಇತಹಮದಿ ಯತಥಮೇಔ
ಉತನನಖಳನ ನ ಅಲಂಬಿಸಿ ಯಕ್ಷಣಥ ದಗಿಷ ತುದಥ.
ಪಿಎ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣಥ ಡಥದ ಅಹಮ "ಅಘಾತ" ಆಗಿದಥ.
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ವ್ಹಯಖ್ಹಯನ
ಅಘಾತನ ನ ಸಠಹತ್ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ, ಆಔಸಿಭಔ, ಫಹಸಮ, ಹಿಂಸ್ಹತಭಔ ಭತ ು ಗಥ ೇಚಯ ವಿಧಹನದಿಂದ ಎಂದ
ವಹಮಖಹಮನಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಕಥಾೇಭ ಖಳ ಭಹಮನಥೇಜರ್ ಎಚಚರಿಕಥ ಖ ಯ ತ ಹಹಕ್ಟ ಭತ ು ಕಥಾೇಮನ ಯಔಟಣಥಮನ ನ ಡಥದ ನಂತಯ ಕಥಳಗಿನ
ಕ್ಷಥೇತಯಖಳನ ನ ರಿೇಕ್ಷಿಷಫಥೇಔ :
a) ಮಕ್ಟುಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಭಹಡರ್ಹದ ಕಥಾೇಮನಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣಥ ಡಥಮಫಸ ದ
b) ನಶಿದ ದಿನಹಂಔ ಭತ ು ಪಿಯೇಮಮಂ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದಹಖ ಹಲ್ಲಸಿ ಭಹನಮವಹಗಿಯ ತುದಥ
c) ನಶಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಯಳಗಥ ಇದಥ
d) ನಶಿ "ಅಘಾತ" ದಿಂದ ಸ ಟಿಿಕಥ ಂಡಿದಥ, "ಅನಹಯಥ ೇಖಮ" ದಿಂದಲಾ
e) ಮಹುದಥೇ ಂಚನಥ ಯಚಥ ೇದಔಖಳನ ನ ರಿೇಕ್ಷಿಸಿ ಭತ ು ಅಖತಮವಿದದಲ್ಲಾ ತನಿಖಥಗಥ ನಿಯೇಜಿಸಿ
f) ಕಥಾೇಮ್ ನಥ ೇಂದಹಯಿಸಿ ಭತ ು ಅದಕಥು ಮೇಷಲ ಯಚಿಸಿ
g) ಕಹಮಾಶ್ಚೇಲತಥಮ ಷಭಮದ (ಕಥಾೈಮ್ ಸ್ಥೇವಹ ಷಭಮ) ನಿಾಸಣಥ ಭತ ು ಕಥಾೇಮ್ ಫಥಳಣಿಗಥ
ಔ ರಿತ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಭಹಹಿತಿ ನಿೇಡಿ.
2. ಕೆಾೀಭಕಖಳ ತನಿಖ್ೆ
ಕಥಾೇಮ್ ಷ ಚನಥಮಲ್ಲಾ ಮಹುದಥೇ ಯಥಡ್ ಅಲಟ್ಾ ಖಭನಿಸಿದಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಕಥಾೇಮ್ ದಹಕರ್ಥಖಳ ಡಥಮ ವಹಖ,
ಏಔಕಹಲದಲ್ಲಾ ಕಥಾೇಮನ ರಿಶ್ಚೇಲನಥಗಹಗಿ ೃತಿುಯ ತನಿಖಥದಹಯಯನ ನ ನಿಖದಿಡಿಷರ್ಹಖಫಸ ದ .

ಉದಹಸಯಣೆ
ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಕಥಾೇಭ ಖಳಿಗಹಗಿ ಯಥಡ್ ಅಲಟಾಖಳ ಉದಹಸಯಣಥಖಳು (ಭ ಂದಿನ ತನಿಖಥಮ
ಉದಥದೇವಕಹುಗಿ, ಆದಯಥ ಂಚನಥಮ ಧನಹತಭಔ ಷ ಚನಥ ಷ ಚಿಷ ುದಿಲಾ ಅಥವಹ ಂಚನಥಮ ಕಥಾೇಮನ
ಕಹಯಣ):
 ಅತಿೇ ಸ್ಹಮೇಮದ (ವಿಮೆ ಆಯಂಬವಹದ ಕಥಲವಥೇ ದಿನಖಳಲ್ಲಾ ಕಥಾೇಮ್) ಕಥಾೇಭ ಖಳು
 ಫಗಥಗಿನ ಹಥಚಿಚನ ಸ್ಹಹುಹಿಔ ರ್ಹಬದ ಯಭಹಣದ ಜಥ ತಥಗಿನ ದಿೇಗಾ ಷಭಮದ ಅಂಖವಿಔಲತಥ
 ಕಥಾೇಮ್ ದಹಕರ್ಥಖಳಲ್ಲಾನ ಮತಹಮಷ
 ಫಫ ವಿಮೆದಹಯನನ ಭ ಲಔ ಅನಥೇಔ ಕಥಾೇಭ ಖಳು
 ಆರ್ಥ ುಹಹಲ್ಲನ ಷ ಚನಥ
 ವಂಕ್ಟತ ಆತಭಸತಥಮ
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 ವಿಮೆದಹಯ ಗಹಡಿ ನಡಥಷ ತಿುಯ  ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಯಹತಿಯ ಯಸ್ಥು ಷಂಚಹಯದಲ್ಲಾ ಅಘಾತ
 ಹಹು ಔಡಿತ
 ಭ ಳುಖ ವಿಕಥ
 ಎತುಯದಿಂದ ಬಿೇಳುುದ
 ವಂಕ್ಟತ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಷಂಫಂಧಿತ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ
 ವಿಶ ಹಯವನ
 ಕಥ ರ್ಥ
 ಖ ಂಡಿನಿಂದ ಗಹಮ
 ಪಹಯರ್ಸಿ ಫಥೈಟ್ ಔಣಭಯಥ
 ಹಥ ೇಮಸ್ಥೈಡ್ ಇತಹಮದಿ.
ತನಿಖಥಮ ಭ ಕಮ ಉದಥದೇವಖಳ್ಥಂದಯಥ:
a) ನಶಿದ ಕಹಯಣದ ರಿಶ್ಚೇಲನಥ.
b) ನಶಿ ವಹಮಪಿು ಭತ ು ಷಾಯ ನ ನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳುಳುದ .
c) ುಯಹವಥ ಭತ ು ಭಹಹಿತಿಮ ಷಂಖಯಸಣಥ.
d) ಂಚನಥ

ಅಂವವಥೇನಹದಯ

ಇದದಯಥ

ಅಥವಹ

ಕಥಾೇಮ್

ಯಭಹಣದ

ಉತಥರೇಕ್ಷಥಮನ ನ

ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳುಳವಿಕಥ.
ದಮವಿಟಕಿ ಖಭನಿಸಿ: ತನಿಖಥಮ ಉದಥದೇವ ಯಔಯಣದ ಷತಹಮಂವಖಳನ ನ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷ ುದ ಭತ ು ಅಖತಮ
ಸ್ಹಕ್ಷಾಖಳನ ನ ಷಂಖಯಹಿಷ ುದ ಆಗಿದಥ.
ಕಥಾೇಭ ಖಳ ರಿೇಕ್ಷಔ ಷಂಶ್ಥೃೇಧಔರಿಗಥ ತನಿಖಥಮ ಮೆೇರ್ಥ ಖಭನ ಸರಿಷಲ ಭಹಖಾದವಾನ ನಿೇಡ ುದ
ಭ ಕಮವಹಗಿದಥ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಕಥೇರ್ಸ ಭಹಖಾಷ ಚಿಮ ಉದಹಸಯಣಥ:
ಯಸೆಿ ಷಂಚಹಯ ಅಘಾತ
i. ಗಟನಥ ಮಹವಹಖ ಷಂಬವಿಸಿತ - ಷರಿಮಹದ ಷಭಮ ಭತ ು ದಿನಹಂಔ ಷಥಳ? ದಿನಹಂಔ ಭತ ು
ಷಭಮ
ii. ವಿಮೆದಹಯ

ಹದಚಹರಿಮಹಗಿದದನಥ,

ಹಮಸ್ಥಂಜರ್

ಅಘಾತಕ್ಟುೇಡಹದ ಗಹಡಿಮ ಚಹಲನಥ ಭಹಡ ತಿುದದನಥ?
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ಆಗಿ/

ಹಿಂಫದಿ

ಷವಹಯನಹಗಿ

ಅಥವಹ

iii. ಅಘಾತ ಔ ರಿತ ವಿಯಣಥ, ಹಥೇಗಥ ಷಂಬವಿಸಿತ ?
iv. ಅಘಾತದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ವಿಮೆದಹಯ ಆರ್ಥ ುೇಹಹಲ್ ಸ್ಥೇನಥ ಭಹಡಿದದನಥ?
v. ಭಯಣದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ನಿಕಯವಹದ ಷಭಮ ಭತ ು ಭಯಣದ ದಿನಹಂಔ ಮಹುದ , ಸ್ಹವಿಗಥ
ಭ ಂಚಥ ದಗಿಸಿದ ಚಿಕ್ಟತಥ್, ಮಹ ಆಷತಥಯಮಲ್ಲಾ ಇತಹಮದಿ?
ಅಘಾತದ ಷಂಬನಿೀಮ ಕಹಯಣಖಳು :
ಮಹಂತಿಯಔ ವಥೈಪಲಮ (ಸಿಿೇರಿಂಗ್, ಫಥಯೇಕ್ ಇತಹಮದಿ ವಥೈಪಲಮ) ವಿಮೆದಹಯಯ ಅಥವಹ ಎದ ಯಹಳಿಮ ವಹಸನದ,
ಮಹುದಥೇ ಕಹಯಣದಿಂದಹಗಿ ವಹಸನ ಚಹಲಔನ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ (ಸೃದಮಹಘಾತ, ಹಿಡಿತ ಇತಹಮದಿ),
ಆರ್ಥ ುಹಹಲ್ ಯಬಹ, ಕಥಟಿ ಯಸ್ಥುಖಳ ಸಿಥತಿ, ಸವಹಭಹನ ರಿಸಿಥತಿ, ವಹಸನದ ವಥೇಖ ಇತಹಮದಿ.
ವಥೈಮಕ್ಟುಔ

ಅಘಾತದ

ಷಭಥಾನಥಖಳಲ್ಲಾ

ಸ್ಹಧಮವಿಯ 

ಂಚನಥ

ಭತ ು

ಸ್ಥ ೇರಿಕಥಮ

ಕಥಲು

ಉದಹಸಯಣಥಖಳು:
i. TTD ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಉತಥರೇಕ್ಷಥ.
ii. ಅನಹಯಥ ೇಖಮನ ನ ಅಘಾತವಹಗಿ ಯಷ ುತಡಿಷ ದ ಉದಹಸಯಣಥಗಥ: ಯಥ ೇಖ ಕಹಯಣಖಳಿಂದ
ಫಥನ ನನಥ ೇುಖಳಂತಸುಖಳನ ನ, ಭನಥಮಲ್ಲಾ 'ಪಹಲ್ / ಸಿಾಪ್ಟ' ಆದ ಕಹಯಣ ಂದ PA ಕಥಾೈಮ್
ಆಗಿ ರಿತಿಾಷ ದ , .
iii. ೂಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಅಘಾತಖಳನ ನ ತಹಜಹ ಎಂದ ಯತಿಹದಿಷರ್ಹಖ ದ , ಔಟ ಿಔಥಥ
ದಹಕರ್ಥಖಳಿಂದ- ನಥೈಷಗಿಾಔ ಸ್ಹನ ನ ಅಘಾತ ಯಔಯಣವಹಗಿ ಯಷ ುತಡಿಷ ದ ಅಥವಹ
ಮೊದರ್ಥೇ ಇಯ  ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಅಘಾತದ ನಂತಯ ಸ್ಹವಿಗಥ ಕಹಯಣವಹಖ ತುದಥ
iv. ಆತಭಸತಹಮ ಸ್ಹನ ನ ಅಘಾತ ಸ್ಹುಖಳ್ಹಗಿ ಯಷ ುತಡಿಷ ದ
ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ ಸ್ಹವಿನ ಕಥಾೈಮ್ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ವಹಖ ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಚಿೇಟಿಮ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಕಥಾೈಮ್
ಭಯ ಹತಿಮ ಯಭ ಕ ದಹಕರ್ಥಮಹಗಿದಥ. ಇದ ಯಸ್ಹುನಥಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ನಹಮನಿ ವಿಯಖಳನ ನ
ಡಥಮ ದ ಔ ಡ ಭ ಕಮವಹಗಿದಥ ಭತ ು ಅದನ ನ ಹಲ್ಲಸಿ ಡಹಔ ಮಮೆಂಟ್ ಬಹಖವಹಗಿ ಯ ಪಿಷ ತುವಥ.
3. ಕೆಾೀಮಿನ ದಹಕಲ್ೆ
ಕೆ ೀಶಿಔ 2.1
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a) ವಹಯಷ ದಹಯ ಅಬಮರ್ಥಾ / ಔ ಟ ಂಫದ ಷದಷಮಯ ಷಹಿ ಇಯ  ಷರಿಮಹಗಿ
ೂಣಾಗಥ ಳಿಸಿದ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಕಥಾೇಮ್ ಪಹಮ್೯
b) ಭ ಲ ಮೊದಲ ಭಹಹಿತಿ ಯದಿ ಅಥವಹ ದೃಢಿೇಔರಿಸಿದ ಯತಿ.
(ದೃಢಿೇಔರಿಸಿದ ಎಫ್ಟಐಆರ್ ಯತಿ / ಂಚನಹಭಹ / ತಿೇಪಿಾನ
ಂಚನಹಭಹ)
c) ಭ ಲ ಅಥವಹ ದೃಢಿೇಔರಿಸಿದ ಭಯಣ ಯಭಹಣದ ಯತಿ.
d) ದೃಢಿೇಔರಿಸಿದ ರ್ಪೇರ್ಸಿ ಭಹಟಾಮ್ ಯದಿಮ ಯತಿ ಂದ ವಥೇಳ್ಥ
ಭಯಣದ ಕೆಾೀರ್ಮ

ನಡಥಷರ್ಹಗಿದದಯಥ.
e) ದೃಢಿೇಔರಿಸಿದ ಎಎಮ್ಎಲ್ ದಹಕರ್ಥಖಳ (ಮಹಂಟಿ ಭನಿ ರ್ಹಂಡರಿಂಗ್) ಯತಿ
- ಹಥಷರಿನ ರಿಶ್ಚೇಲನಥಗಹಗಿ (ಹರ್ಸ ರ್ಪೇಟ್ಾ / ಹಮನ್ ಕಹಡ್ಾ /
ಭತದಹಯಯ ಚಿೇಟಿ / ಡಥೈವಿಂಗ್ ರ್ಥೈಸ್ಥನ್್) ವಿಳ್ಹಷದ ರಿಶ್ಚೇಲನಥಗಹಗಿ
(ದ ಯವಹಣಿ ಬಿಲ್ / ಫಹಮಂಕ್ ಖಹತಥಮ ಸ್ಥಿೇಟಮೆಂಟ್ / ವಿದ ಮತ್ ಬಿಲ್ /
ಡಿತಯ ಚಿೇಟಿ).
f) ಕಹನ ನ ಉತುಯಹಧಿಕಹರಿ ಯಭಹಣತಯ ಹಥ ಂದಿಯ  ಅಫಿಡವಿಟ್ ಭತ ು
ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಫಹಂಡ್ ಎಯಡಔ ು ಷರಿಮಹಗಿ ಎರ್ಹಾ ಕಹನ ನ
ಉತುಯಹಧಿಕಹರಿಖಳಿಂದ ಭತ ು ನಥ ೇಟರಿಯಿಂದ ಷಹಿ ಡಥದಿಯಫಥೇಔ .
a) ಷರಿಮಹಗಿ ೂಣಾಗಥ ಳಿಸಿದ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಕಥಾೇಮ್ ಪಹಮ್೯ ಮೆೇರ್ಥ

ಶಹವಾತ ಟಕಿ
ಅಂಖವಿಔಲತೆ (PTD)
ಭತಕಿ ಶಹವಾತ
ಬಹಖವುಃ ಅಂಖವಿಔಲತೆ
(PPD) ಕೆಾೀರ್ಮ

ವಹಯಷ ದಹಯನ ಷಹಿ.
b) ದೃಢಿೇಔರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಹಹಿತಿ ಯದಿಮ ಯತಿ, ಂದ ವಥೇಳ್ಥ
ಅನಾಮವಹದಲ್ಲಾ.
c) ಸಿವಿಲ್ ವಷರಚಿಕ್ಟತ್ಔರಿಂದ ಶ್ಹವಾತ ಅಂಖವಥೈಔಲಮದ ಯಭಹಣತಯ ಅಥವಹ
ಮಹುದಥೇ ಷಭಹನ ಷಕ್ಷಭ ವಥೈದಮಯ ಖಳಿಂದ ವಿಮೆದಹಯಯ ಅಸ್ಹಭಥಮಾ
ಯಭಹಣಿೇಔರಿಷ ವಿಕಥ.
a) ಅಂಖವಿಔಲತಥ ರಿೇತಿಮ ಯಸ್ಹುಪಿಸಿ ಚಿಕ್ಟತಥ್ ನಿೇಡ  ವಥೈದಮರಿಂದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ
ಯಭಹಣತಯ ಭತ ು ಅಂಖವಿಔಲತಥಮ ಅಧಿ. ನಿಕಯವಹದ ಯಜಹ ಅಧಿಮ

ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಟಕಿ

ವಿಯಖಳನ ನ ನಿೇಡ  ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಂದ ಯಜಥ ಯಭಹಣತಯ, ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಂದ

ಅಂಖವಿಔಲತೆ (TTD)

ಷಹಿ ಭತ ು ಸಿೇಲ್.

ಕೆಾೀರ್ಮ

b) ತನನ ಸ್ಹಭಹನಮ ಔತಾಮಖಳನ ನ ನಿಾಹಿಷಲ ವಿಮೆದಹಯ ಫಿಟ್
ಆಗಿದಹದನಥಂದ ಚಿಕ್ಟತಥ್ ನಿೇಡಿದ ವಥೈದಮರಿಂದ ದೃಢಿೇಔರಿಸಿದ ಫಿಟಥನರ್ಸ
ಯಭಹಣತಯ.
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ಮೆೇಲ್ಲನ ಟಿಿ ಷ ಚಔವಹಗಿದಥ ಭಹತಯ, ಯಔಯಣದ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಷತಮ ಅಲಂಬಿಸಿ (ಗಹಮದ ಖ ಯ ತ ಖಳ
ಛಹಮಹಚಿತಯಖಳು

ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ,

ಅಘಾತ

ಷಂಬವಿಸಿದ

ಷಥಳ

ಇತಹಮದಿ),

ಭತುಶ ಿ

ದಹಕರ್ಥಖಳ

ಅಖತಮವಿಯಫಸ ದ , ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ ವಂಕ್ಟತ ಂಚನಥ ಯಔಯಣಖಳ ದೃಷ್ಟ್ಿಕಥ ೇನದಿಂದ ತನಿಖಥ ಭಹಡಫಥೇಔ .

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 4
ಶ್ಹವಾತ ಟ ಿ ಅಸ್ಹಭಥಮಾ ಕಥಾೇಮ್ ಡಥಮಲ ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ದಹಕರ್ಥಖಳನ ನ ಷಲ್ಲಾಷ 
ಅಖತಮವಿಯ ುದಿಲಾ?
I. ಷರಿಮಹಗಿ ೂಣಾಗಥ ಳಿಸಿದ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಕಥಾೇಮ್ ಪಹಮ್೯ ಮೆೇರ್ಥ ವಹಯಷ ದಹಯನ ಷಹಿ.
II. ದೃಢಿೇಔರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಹಹಿತಿ ಯದಿಮ ಯತಿ, ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಅನಾಮವಹದಲ್ಲಾ.
III. ಸಿವಿಲ್ ವಷರಚಿಕ್ಟತ್ಔರಿಂದ ಶ್ಹವಾತ ಅಂಖವಥೈಔಲಮದ ಯಭಹಣತಯ ಅಥವಹ ಮಹುದಥೇ ಷಭಹನ ಷಕ್ಷಭ
ವಥೈದಮಯ ಖಳಿಂದ ವಿಮೆದಹಯಯ ಅಸ್ಹಭಥಮಾ ಯಭಹಣಿೇಔರಿಷ ವಿಕಥ.
IV. ತನನ ಸ್ಹಭಹನಮ ಔತಾಮಖಳನ ನ ನಿಾಹಿಷಲ ವಿಮೆದಹಯ ಫಿಟ್ ಆಗಿದಹದನಥಂದ ಚಿಕ್ಟತಥ್ ನಿೇಡಿದ
ವಥೈದಮರಿಂದ ದೃಢಿೇಔರಿಸಿದ ಫಿಟಥನರ್ಸ ಯಭಹಣತಯ.
G. ಸಔಕುಖಳ ನಿಯಸಣೆ- ಸಹಖಯೆ ೀತಿಯದ ರಮಹಣ ವಿಮೆ
1. ಸಹಖಯೆ ೀತಿಯ ರಮಹಣ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ
ಆದಯ , ಸ್ಹಖಯಥ ೇತುಯ ಯಮಹಣ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಅಲಾದ ಯಯೇಜನಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡ
ಅನಥೇಔ ವಿಬಹಖಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ, ಅದಯ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣಥ ಭತ ು ಸಔ ು ನಿಾಸಣಹ
ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔವಹಗಿ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಷಂುಟ ಳಡ ತುದಥ, ಏಕಥಂದಯಥ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಭತ ು ಅನಹಯಥ ೇಖಮ
ರ್ಹಬು ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಭ ಕಮ ಯಕ್ಷಣಥ ಆಗಿದಥ.
ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಔರ್ ವಿಶ್ಹರ್ಹಥಾದಲ್ಲಾ ಭ ಂದಿನ ವಿಬಹಖಖಳಲ್ಲಾ ವಿಂಖಡಿಷಫಸ ದ . ಂದ ನಿದಿಾಶಿ
ಉತನನ ಎರ್ಹಾ ಅಥವಹ ಕಥಲು ಕಥಳಔಂಡ ಯಯೇಜನಖಳನ ನ ಳಗಥ ಳಳಫಸ ದಹಗಿದಥ:
a) ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಭತ ು ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ವಿಬಹಖ
b) ವಹಸ್ಹತಿ ಭತ ು ಷಥಳ್ಹಂತರಿಷ 
c) ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಯಕ್ಷಣಥ
d) ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ
e) ಇತಯ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಅಲಾದ ಔರ್:
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i. ಯಮಹಣದ ಯದದತಿ
ii.

ಯಮಹಣದ ವಿಳಂಫ

iii. ಯಮಹಣದ ಅಡಥತಡಥ
iv. ತಪಿದ ಷಂಔಾ
v. ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷಲಟಿ ಫಹಮಗಥೇಜ್ ವಿಳಂಫ
vi. ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷಲಟಿ ಫಹಮಗಥೇಜ್ ನಶಿ
vii.

ಹಸ್ಥ ೇಟ್ಾ ನಶಿ

viii. ತ ತ ಾ ಭ ಂಖಡ ನಖದ
ix. ಅಸಯಣ ಬತಥಮ
x. ಫಥಯಿಲ್ ಫಹಂಡ್ ವಿಮೆ
xi. ಅಸಯಣ ಯಕ್ಷಣಥ
xii. ಹಯಯೇಜಔ ರ್ಪಯಟಥಕ್ಷನ್
xiii. ಷಹಹನ ಬ ತಿಮ ಳಳ ಬಥೇಟಿ
xiv. ಅಧಮಮನ ಅಡಚಣಥ
xv. ಭನಥಮಲ್ಲಾ ಔಳಳತನ
ಹಥಷಯಥೇ ಷ ಚಿಷ ಂತಥ, ಹಲ್ಲಸಿ ವಿದಥೇವ ಷಂಚಹಯ ಕಥೈಗಥ ಳುಳ

ಜನಯನ ನ ಉದಥದೇಶ್ಚಷರ್ಹಗಿದಥ, ಇದ

ನಶಿು ಬಹಯತ ಹಥ ಯಗಥ ಷಂಬವಿಷ ವಿಕಥ ಷಸಜ ಭತ ು ಸಔ ುಖಳ ಷ ಔು ಸ್ಥೇವಥ ಭತ ು ಯದಿ ಅಖತಮವಿದಥ.
ಸ್ಹಖಯಥ ೇತುಯ ಯಮಹಣ ವಿಮೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಕಥಾೈಮ್ ಸ್ಥೇವಥಖಳ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಂದ ಭ ಯನಥಮ
ಷವಿಾರ್ಸ ದಗಿಷ ಯನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ (ನಥಯು ಔಂನಿ), ಇಯ ಯಂಚದಹದಮಂತ ಅಖತಮ
ಫಥಂಫಲ ಭತ ು ನಥಯು ದಗಿಷಲ ಂದ ನಥಟಾಕ್ಾ ಸ್ಹಥಪಿಸಿಯ ಯ .
ಕಥಾೈಮ್್ ಸ್ಥೇವಥಖಳು ಭ ಲಬ ತವಹಗಿ, ಹಥ ಂದಿವಥ:
a) ಕಥಾೈಮ್ ಅಧಿಷ ಚನಥ 24 * 7 ಭ ಲಔ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳುದಕಥು;
b) ಸಔ ು ಪಹಮ್ಾ ಭತ ು ಕಹಮಾವಿಧಹನನ ನ ಔಳುಹಿಷ ದ ;
c) ನಶಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ ಭಹಡಫಥೇಕಥಂದ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಭಹಖಾದಶ್ಚಾಷ ದ ;
d) ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಭತ ು ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಯತಿಹದನಥಖಳಿಗಥ ಸಣವಿಲಾದ ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ ವಿಷುರಿಷ ದ ;
e) ವಹಸ್ಹತಿ ಭತ ು ಷಥಳ್ಹಂತರಿಷ ದಕಹುಗಿ ತ ತ ಾ ಭ ಂಖಡ ಸಣ ಮಸ್ಥಥ.
2. ನೆಯು ಔಂನಿಖಳು - ಸಹಖಯೆ ೀತಿಯ ಷಭಥಯನೆಖಳಲ್ಲಾ ಹತರ
ನಥಯು ಔಂನಿಖಳು ಯಂಚದ ಷ ತ್ು ತಭಭ ಔಚಥೇರಿಖಳನ ನ ಭತ ು ಟಥೈ ಅೆಳನ ನ, ಇತಯ ಅದಥೇ ರಿೇತಿಮ
ಸ್ಥೇವಹದಹಯಯನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತುವಥ. ಹಲ್ಲಸಿ ವಹಮಪಿುಯಳಗಥ ಅನಿವಚಮತಥ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಈ ಔಂನಿಖಳು
ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ನಥಯು ನಿೇಡ ತುವಥ.
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ಈ ಔಂನಿಖಳು ಕಥಾೈಮ್ ನಥ ೇಂದಣಿ ಭತ ು ಭಹಹಿತಿಗಹಗಿ ಅಂತಹಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಟಥ ೇಲ್ ಫಿಯೇ ಷಂಖಥಮಖಳು
ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ 24 * 7 ಕಹಲ್ ಸ್ಥಂಟರ್ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷ ತುವಥ. ಅಯ ಸ್ಥೇವಥಖಳಿಗಥ ಕಥಳಗಿನ ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ
ಭತ ು

ವ ಲುಖಳನ ನ

ನಿೇಡ ತುವಥ

ನಿದಿಾಶಿ

ವಿಭಹ

ಔಂಥನಿಮ

ಂದದ

ಮೆೇರ್ಥಫದರ್ಹಖ ತುದಥ,

ಯಯೇಜನಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ ಇತಹಮದಿ.
a) ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ನಥಯು ಸ್ಥೇವಥಖಳು:
i. ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಸ್ಥೇವಥ ದಗಿಷ ಯ ಉರ್ಥಾೇಕಖಳು
ii. ಆಷತಥಯಮಲ್ಲಾ ದಹಕರ್ಹಖ  ಮಸ್ಥಥ
iii. ತ ತ ಾ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ತಥಯುಗಥ ಳಿಷ ವಿಕಥ ಮಸ್ಥಥ
iv. ತ ತ ಾ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಹಸ್ಹತಿ ಮಸ್ಥಥ
v. ಭಹಟಾಲ್ ಉಳಿದ ಕಥ ಂಡ ವಹಸ್ಹತಿ
vi. ಷಹಹನ ಬ ತಿಮ ಳಳ ಬಥೇಟಿ ಮಸ್ಥಥಖಳು
vii. ಚಿಔು ಭಔುಳ ನಥಯು / ಫಥಂಗಹಲ
b) ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹಖ  ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಭತ ು ನಂತಯ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಸಿಥತಿಮ ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣಥ
c) ಅವಮಔ ಷ ುಖಳ ವಿತಯಣಥ
d) ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹಖ ದರಿಂದ ಉಂಟಹದ ಖಹತಿಯ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳು, ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಮಭ
ಭತ ು ಶಯತ ುಖಳು ಭತ ು ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಅನ ಮೊೇದನಥ ಳಟಿಿಯ ತುದಥ.
e) ೂಾ ಯವಹಷ ಭಹಹಿತಿಗಹಗಿ ಸ್ಥೇವಥಖಳು ಭತ ು ಇತಯ ಸ್ಥೇವಥಖಳು:
i. ವಿೇಸ್ಹಖಳು ಭತ ು ಇನಹಔ ಮರ್ಥೇಶನ್ ಅವಮಔತಥಖಳು
ii. ಯಹಮಬಹಯ ಉರ್ಥಾೇಖಿತ ಸ್ಥೇವಥಖಳು
iii. ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಂಡ ಹಸ್ಥ ೇಟ್ಾ ಭತ ು ಔಳ್ಥದ ಹಥ ೇದ ಲಗಥೇಜ ನಥಯು ಸ್ಥೇವಥಖಳು
iv. ತ ತ ಾ ಷಂದಥೇವ ಷಂಸನ ಸ್ಥೇವಥಖಳು
v. ಜಹಮೇನ ಫಹಂಡ್ ಮಸ್ಥಥ
vi. ತ ತ ಾ ಆರ್ಥಾಔ ನಥಯು
f) ಅಥಾವಿರಿಷ ಯ ಶ್ಚಪಹಯಷ
g) ಕಹನ ನ ಶ್ಚಪಹಯಷ
h) ಕ್ಟೇಲಯಥ ಂದಿಗಥ ನಥೇಭಕಹತಿ
3. ಸಣವಿಲಾದ ವ್ೆೈದಯಕ್ರೀಮ ರಔಯಣಖಳ ಕೆಾೈರ್ಮ ನಿಯಸಣೆ
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ಸಔ ು ನಿಾಸಣಹ ವಿಧಹನ ಸಣವಿಲಾದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಯಔಯಣಖಳಿಗಥ ಭಿನನವಹಗಿದಥ, ಭಯ ಹತಿ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ
ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಭತ ು ಇತಯ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ. ಭತಥು, ಸಣವಿಲಾದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಸಔ ು
ನಿಾಸಣಹ ಇತಯ ದಥೇವಖಳಲ್ಲಾ, ಸಣವಿಲಾದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಅಮೆೇರಿಕಹಗಿಂತ ಭಿನನವಹಗಿದಥ. ನಹು ಈಖ ಸಂತ
ಸಂತದ ಯಕ್ಟಯಯೆ ಭ ಲಔ ಅಧಮಮನ ಭಹಡಥ ೇಣ.
a) ಸಔಕು ಅಧಿಷ ಚನೆ

ಮಹವಹಖ ಭತ ು ಅಲ್ಲಾ ನಶಿ ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ,

ಯಥ ೇಗಿಮ ಆಷತಥಯಗಥ ಯವಥೇವ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳತಹುಯಥ

ಭತ ು ಯವಥೇವ ಕೌಂಟರ್ ಗಥ ವಿಮೆ ವಿಯಖಳನ ನ ತಥ ೇರಿಷ ತಹುಯಥ.

ನಥಯು ಔಂನಿ ಆಷತಥಯಯಿಂದ

ಭತ ು / ಅಥವಹ ಯಥ ೇಗಿಮ ಅಥವಹ ಷಂಫಂಧಿಖಳು / ಸ್ಥನೇಹಿತರಿಂದ ಹಥ ಷ ಯಔಯಣದ ಅಧಿಷ ಚನಥ
ಡಥಮ ತುದಥ. ಸಔ ು ವಿಧಹನ ನಂತಯ ವಹಯಷ ದಹಯರಿಗಥ ವಿರಿಷ ತಹುಯಥ.
b) ಗಟನೆ ನಿಯಸಣೆ ಔರಭಖಳು:

ಇು ಔಂನಿಯಿಂದ ಔಂನಿಗಥ ಫದರ್ಹಖಫಸ ದ , ಸ್ಹಭಹನಮ ಔಯಭಖಳನ ನ ಕಥಳಗಥ ಟಿಿಭಹಡರ್ಹಗಿದಥ:
i. ನಥಯು ಔಂನಿ ಷಂದಬಾದ ಮಸ್ಹಥಔಯ ಯಯೇಜನಖಳನ ನ, ವಿಮೆ ಮೊತು, ಹಲ್ಲಸಿ ಅಧಿ,
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಣ ಹಥಷಯ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷ ತಹುಯಥ.
ii. ಕಥೇರ್ಸ ಭಹಮನಥೇಜರ್ ನಂತಯ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ / ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಟಿಣಿಖಳನ ನ ಡಥಮಲ ಯಥ ೇಗಿಮ
ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಸಿಥತಿಮ ಂದ ತಹಜಹಸಿಥತಿಗಥ, ಬಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಭಹಹಿತಿ ವಥಚಚದ ಅಂದಹಜಿಗಥ ಆಷತಥಯಮ
ಷಂಔಾದಲ್ಲಾಯ ತಹುಯಥ.

ನಥಯು ಔಂನಿ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಟಿಣಿಖಳನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಷ ತುದಥ ಭತ ು

ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚದ ಅಂದಹಜ ಭತ ು ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ತಹಜಹಸಿಥತಿ ಔಳುಹಿಷ ತುದಥ.
iii. ಸಕ್ಟುನ ಅಂಗಿೇಕಹಯಹಸಾತಥಮನ ನ ನಿಧಾರಿಷ ತುದಥ ಭತ ು ಹತಿಮ ಗಹಮಯಂಟಿ ಆಷತಥಯಗಥ
ಕಥ ಡರ್ಹಖ ತುದಥ ಆದಯಥ ವಿಭಹ ಔಂನಿಯಿಂದ ಅನ ಮೊೇದನಥಗಥ ಳಡಫಥೇಕಹಗಿಯ ತುದಥ.
iv. ತನಿಖಥ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಅಖತಮವಹಖಫಸ ದಹದ ಷನಿನವಥೇವ (ವಿಮೆದಹಯಯ ಷಥಳಿೇಮ ಷಥಳದಲ್ಲಾ)
ಇಯಫಸ ದ ಭತ ು / ಅಥವಹ ನಶಿದ ಷಥಳದಲ್ಲಾ. ತನಿಖಥಮ ಯಕ್ಟಯಯೆ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಕಥಾೈಭ
ವಿಬಹಖದಲ್ಲಾ ಏನ ವಿರಿಷ ತಹುಯಥ ಅದನ ನ ಹಥ ೇಲ ತುದಥ. ವಿದಥೇವದಲ್ಲಾ ಷಂಶ್ಥೃೇಧಔಯನ ನ ನಥಯು
ಔಂನಿ ಷಹಹಮದಿಂದ ಅಥವಹ ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ನಥೇಯ ಷಂಔಾದ ಭ ಲಔ ಆಯೆು
ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
v. ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ಭ ಂದ ರಿಕಥ ಷಲ ವಹಗಿ ಅಧಿಕಹಯ ಡಥಮಲ ಟಿಣಿಖಳು ಯಖತಿ ಂದ ಚಿಕ್ಟತ್ಔ
ಭತ ು ವಥಚಚ ರಿಶೃತ ಇತಹಮದಿ ವಿಭಹದಹಯರಿಗಥ ದಗಿಷಲ , ನಥಯು ಷಂಸ್ಥಥಮ ಷಂದಬಾದ
ಮಸ್ಹಥಔ ಯತಿದಿನು ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣಥ ಭ ಂದ ರಿಷ ತಹುಯಥ,
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vi. ಮೆಭ ಯಥ ೇಗಿಮ ಬಿಡ ಖಡಥಮಹದಹಖ, ಷಂದಬಾದ ಮಸ್ಹಥಔ ಅಂತಿಭ ಆಯಥ ೇಖಳನ ನ
ದೃಢಡಿಷಲ ಆಷತಥಯ ಜಥ ತಥ ವಯದಥಧಯಿಂದ ಕಥಲಷ ಭಹಡ ತಹುಯಥ.
vii. ನಥಯು ಔಂನಿ ಬಿಲ್ ಷಭಾಔವಹಗಿ ಷ ಕ್ಷಮವಹಗಿ ಅರ್ಥ ೇಕ್ಟಸಿ ಖಹತಿಯಗಥ ಳಿಷ ತುದಥ, ಷುರಫಫಡ್
ಭತ ು ರಿಶ್ಥೃೇಧಿಷಲಡ ತುವಥ. ಮಹುದಥೇ ದಥ ೇಶ ಔಂಡ ಫಂದಯಥ ಷರಿಡಿಷ ವಿಕಥಗಥ ಆಷತಥಯಗಥ
ಬಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಇರ್ಹಖಥಗಥ ಷ ಚಿಷ ತಥುದಥ.
viii. ಅಂತಿಭ ಬಿಲ್ ನಂತಯ ದಗಿಷ ಯ ಭತ ು ನಥಯು ಔಂನಿಮ ನಡ ವಥ ಪಿಕಥ ಂಡ ದಯಖಳ
ಯಕಹಯ ಭಯ ಫಥರ್ಥ ಭಹಡರ್ಹಖ ತಥುದಥ ಅಥವಹ ಅದಯ ಷಹಹಮಔ ುನಯಹತಾನಥಗಥ ಳುಳ
ಏಜಥಂಟ್ ಭ ಲಔ. ಆಷತಥಯಗಥ ಭಹಡಿದ ಹಿಂದಿನ ಹತಿ ಬಯಸ್ಥ, ಭಯ ಫಥರ್ಥ ಭ ಲಔ ಉತುಭ
ರಿಮಹಯಿತಿ ಸ್ಹಧಮ.
ಭಯ ಫಥರ್ಥ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಅಮೆೇರಿಕಹದ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಶ್ಚಶಿ ಲಕ್ಷಣವಹಗಿದಥ ಭತ ು ಅದಥೇ ರಿೇತಿ:,
ಅಮೆೇರಿಕಹದಲಾದ ಯಔಯಣಖಳಿಗಥ ಅನಾಯಿಷ ುದಿಲಾ. ಇದ ಅಮೆೇರಿಕಹದ ಸಣವಿಲಾದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ
ಯಔಯಣ ಭತ ು ಅಮೆೇರಿಕಹದಲಾದ ಯಔಯಣಖಳ ನಡ ವಿನ ಯಭ ಕ ಮತಹಮಷವಹಗಿದಥ.
c) ಕೆಾೀರ್ಮ್ ರಕ್ರರಯೆ ಸಂತಖಳು:

i. ಷಭಥಾನಥಖಳ ಅಂದಹಜ ದಹಯ ಭಯ ಫಥರ್ಥಮ / ಭ ಲ ಬಿಲ್ ಸಿಾೇಔರಿಷ ತಹುಯಥ, ಷಲ್ಲಾಸಿಯ 
ಸ್ಥೇವಥಗಹಗಿ ಭತ ು ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ದಿನಹಂಔಖಳಿಗಥ, ವಹಮಪಿು ಷಥಳದಲ್ಲಾದಥ ಎಂದ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಿ ಭತ ು
ಖಹತಿಯಗಥ ಳಿಷ ತುದಥ.

ಆಯಥ ೇಖಳ ಚಿಕ್ಟತಥ್ ರ್ಪಯೇಟಥ ೇಕಹಲ್ ಯಕಹಯ ಯಥೇಖಥಮಲ್ಲಾ ಇದಥ ಎಂದ

ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳಳಲ ನಥಯು ಔಂನಿ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ಬಿಲ್ ಷಭಥಾನಥಖಳ ಇರ್ಹಖಥಯಿಂದ ಆಡಿಟ್
ಭಹಡರ್ಹಖ ತಥುದಥ. ರಿಮಹಯಿತಿ ಭಯ ದೃಢಿೇಔರಿಷಲಡ ತಥುದಥ ಭತ ು ಬಿಲ್ ಷಂಷುರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ii. ಬಿಲ್ ನಂತಯ ಭಯ ಫಥರ್ಥ ಅಧಿಷ ಚನಥ ಶ್ಚೇಟ್ ಭತ ು ಯಯೇಜನಖಳನ ನ (EOB) ವಿಯಣಥಮ
ಜಥ ತಥಖ ಡಿ ಹತಿಗಹಗಿ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಥ ಔಳುಹಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
iii. ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಬಿಲ್ ಸಿಾೇಔರಿಷ ತುದಥ ಭತ ು ನಥಯು ಔಂನಿಗಥ ತಕ್ಷಣ ಹತಿಗಥ ಭಂಜ ಯಹತಿ
ನಿೇಡ ುದ .
d) ಹತ್ತ ರಕ್ರರಮಹ ಔರಭಖಳು:

i. ನಥಯು ಔಂನಿ ಷಥಳಿೇಮ ಔಚಥೇರಿ ಭ ಲಔ ಆಷತಥಯಗಥ ಹತಿ ಬಿಡ ಖಡಥ ಭಹಡಲ ವಿಭಹಗಹಯಯ
ಭಂಜ ಯಹತಿ ಸಿಾೇಔರಿಷ ತುದಥ.
ii. ಸಣಕಹಷ ಇರ್ಹಖಥ ಹತಿ ಬಿಡ ಖಡಥ ಭಹಡ ತುದಥ
e) ಆಷ್ತೆರಗೆ ದಹಕಲ್ಹಖಕ ವಿಧಹನಖಳು

542

i. ಸ್ಹಖಯಥ ೇತುಯ ದಥೇವಖಳಲ್ಲಾನ ಮಸ್ಥಥ ಬಹಯತದಲ್ಲಾಮ ಆಷತಥಯಖಳಿಗಿಂತ ಭಿನನವಹಗಿಯ ು,
ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ ಅಮೆೇರಿಕಹದ ಭತ ು ಮ ಯಥ ೇಪ್ಟ ಜನಷಂಖಥಮಮ ಫಸ ಹಲ

ಂದಥ ೇ ಖಹಷಗಿ

ವಿಭಹ ಭ ಲಔ ಅಥವಹ ಷಕಹಾಯದ ಯೇಜನಥಖಳ ಭ ಲಔ ಸ್ಹಾತಿಯಔ ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ
ಹಥ ಂದಿದಥ. ಮೆಭ ವಿಮೆದಹಯ ಭಹನಮವಹದ ಆಯಥ ೇಖಮ ಅಥವಹ ಸ್ಹಖಯಥ ೇತುಯ ಯಮಹಣ ವಿಭಹ
ಹಲ್ಲಸಿ ದಗಿಸಿದಹಖ , ಹಥಚಿಚನ ಆಷತಥಯಖಳು ಅಂತಹಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಿಂದ
ಹತಿಖಳ ಗಹಮಯಂಟಿ ಸಿಾೇಔರಿಷ ು.
ಹಥಚಿಚನ

ದಥೇವಖಳಲ್ಲಾ

ಚಿಕ್ಟತಥ್

ವಿಭಹ

ವಹಮಪಿುಮ

ಅಥವಹ

ನಖದ

ಠಥೇಣಿ

ದೃಢಿೇಔಯಣ

ಕಥ ಯತಥಯಿಂದಹಗಿ ವಿಳಂಫವಹಖ ದಿಲಾ.
ಆಷತಥಯಖಳು ತಕ್ಷಣ ಚಿಕ್ಟತಥ್ ಆಯಂಭಿಷ ತಥುವಥ. ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮ

ಇದದಯಥ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ

ಹತಿಷ ತುದಥ ಅಥವಹ ಯಥ ೇಗಿ ಮಕ್ಟು ಹತಿಷಲ ಹಥ ಂದಿದಥ. ಹತಿ ವಿಳಂಫಗಥ ಂಡಹಖ
ಆಷತಥಯಖಳು ವ ಲುಖಳನ ನ ಹಿಗಿೆಸಿಕಥ ಳುಳ ಅಕಹವವಿಯ ತುದಥ.
ತಕ್ಷಣ ಹತಿ ವಥೇಳ್ಥ, ಆಷತಥಯಖಳು ತಕ್ಷಣದ ಹತಿಗಥ ಅಧಿಔ ರಿಮಹಯಿತಿಖಳನ ನ ನಿೇಡ ತುವಥ.
ಭಯ

ಫಥರ್ಥ

ಷಂಸ್ಥಥಖಳು

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ

ಆಷತಥಯ

ಬಿಲ ಾಖಳನ ನ

ಭ ಂಚಿನ

ಇತಮಥಾದ

ರಿಮಹಯಿತಿಗಹಗಿ ಆಷತಥಯಖಳ ಜಥ ತಥ ಷಂಧಹನನ ನ ಭಹಡ ತಥುವಥ.
ii. ನಥಟಾಕ್ಾ ಆಷತಥಯಖಳ ಫಗಥೆ ಭಹಹಿತಿ ನಥಯು ಔಂನಿಖಳಿಂದ ಟಥ ೇಲ್ ಫಿಯೇ ಷಂಖಥಮಖಳು ವಿಮೆ ಭತ ು
ಕಹಮಾವಿಧಹನಖಳು ಲಬಮವಿದಥ.
iii. ಂದ ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹಖ  ಅವಮಔತಥಯಿದಹದಖ ವಿಮೆದಹಯಯ ಕಹಲ್ ಸ್ಥಂಟರ್ ಗಥ ಷಂಕ್ಟಾಸಿ
ತಿಳಿಷ  ಅಖತಮವಿದಥ ಭತ ು ಔಯಭಫದಧವಹದ ಯಮಹಣ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಜಥ ತಥ ನಿದಿಾಶಿ ಆಷತಥಯಗಥ
ಭ ಂದ ಯಥಮಫಥೇಔ .
iv. ಹಲ್ಲಸಿ ಅಂಗಿೇಕಹಯಹಸಾತಥಮ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಿ ಭತ ು ವಹಮಪಿುಮ ರಿಶ್ಚೇಲನಥ ಭಹಡಲ , ಆಷತಥಯಖಳು
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಕಹಲ್ ಸ್ಥಂಟರ್ ಷಂಖಥಮಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ನಥಯು ಔಂನಿಖಳ / ವಿಮೆಗಹಯಯಥ ಂದಿಗಥ
ಷಂಕ್ಟಾಷಫಸ ದ .
v. ಮೆಭ ಹಲ್ಲಸಿ ಆಷತಥಯಮಲ್ಲಾ ಅಂಗಿೇಔರಿಸಿದ ಮೆೇರ್ಥ ವಿಮೆದಹಯಯ ಂದ ಸಣವಿಲಾದ ಆಧಹಯದಲ್ಲಾ
ಆಷತಥಯಮಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ಟತಥ್ ಳಡಫಸ ದ .
vi. ಅಂಗಿೇಕಹಯಹಸಾತಥಮ ನಿಧಾರಿಷಲ , ವಿಮೆಗಹಯಯ / ನಥಯು ದಗಿಷ ರಿಗಥ ಅಖತಮವಹದ ಕಥಲು
ಭ ಲಬ ತ ಭಹಹಿತಿ, ಅು
1. ಕಹಯಿರ್ಥ ವಿಯಖಳು
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2. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಹಷ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಆಷತಥಯಮ, ಷಥಳಿೇಮ ವಥೈದಹಮಧಿಕಹರಿ
ವಿಯಖಳು:
 ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಹಷ, ಯಷ ುತ ಚಿಕ್ಟತಥ್ ಭತ ು ಆಷತಥಯಮಲ್ಲಾ ಭತುಶ ಿ ಯೇಜಿತ ಕಥ ೇರ್ಸಾ
ಭತ ು ತಕ್ಷಣ ಔಳುಹಿಷ  ಭನವಿ
 ಹಹಜಯಹಖ  ವಥೈದಮಯ ಹಥೇಳಿಕಥ ಜಥ ತಥಗಥ ಕಥಾೇಮ್ ಪಹಮ್ಾ
 ಹಸ್ಥ ೇಟ್ಾ ಯತಿ
 ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಭಹಹಿತಿ ಪಹಮ್ಾ ಬಿಡ ಖಡಥ
f)

ವ್ೆೈದಯಕ್ರೀಮ ವ್ೆಚಿಖಳು ಭತಕಿ ಇತಯ ವ್ೆೈದಯಕ್ರೀಮ ಕೆಾೀರ್ಮ ಖಳ ಭಯಕಹತ್ತ:

ಅಯ ಬಹಯತಕಥು ಭಯಳಿದ ನಂತಯ ಭಯ ಹತಿ ಕಥಾೇಮ್ ಖಳನ ನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಮೆದಹಯರಿಂದ
ಷಲ್ಲಾಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಕಥಾೈಮ್ ತಯಖಳನ ನ ಡಥದ ಮೆೇರ್ಥ, ಕಥಾೈಮ್ ಸ್ಹಭಹನಮ ಯಕ್ಟಯಯೆ ಯಕಹಯ
ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷಲಡ ತುದಥ.

ಎರ್ಹಾ ಸಿಾೇಕಹಯಹಸಾ ಯತಿಹದನಥಖಳಿಗಥ ಹತಿಖಳನ ನ ಬಹಯತಿೇಮ

ಯ ಹಯಿಮಲ್ಲಾ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ (ಯ ಹಯಿ), ಅಲ್ಲಾ ಭಿನನವಹಗಿ ಸಣವಿಲಾದ ಕಥಾೇಮ್ ಖಳ ಹತಿಮನ ನ
ವಿದಥೇಶ್ಚ ಔಯಥನಿ್ಮಲ್ಲಾ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಭಯ ಹತಿ ಕಥಾೇಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಔಯಥನಿ್ ರಿತಾನಥ ದಯು INR ನಲ್ಲಾ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮ
ಕಹಾಂಟಮ್ ಫಂದ ನಶಿ ದಿನಹಂಔದಂದ

ಅನಾಯಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ನಂತಯ ಹತಿ ಚಥಕ್ ಅಥವಹ

ಇರ್ಥಕಹರನಿಕ್ ಗಹಾಣಥಯಿಂದ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
i. ಕಥಾೇಮ್ ವಿಬಹಖ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ವಿರಿಸಿದಂತಥ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಷಭಥಾನಥಖಳ
ಭಹದರಿಮಲ್ಲಾಯೆೇ ಷಂಷುರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ii. ಜಹಮೇನ

ಫಹಂಡ್ ಯಔಯಣಖಳಲ್ಲಾ ಭತ ು ಸಣಕಹಸಿನ ತ ತ ಾ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ನಥಯು

ಔಂನಿಯಿಂದ ಮೊದರ್ಥೇ ಹತಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ನಂತಯ ವಿಭಹ ಔಂಥನಿಯಿಂದ ಕಥಾೇಮ್
ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ .
iii. ರ್ಹಖದ

ಷಭಥಾನಥಖಳ

ಕಥಾೇಮ್್

ನಿಯಹಔಯಣಗಥ

ಎರ್ಹಾ

ಯತಿಹದನಥಖಳಂತಸ

ಯಕ್ಟಯಯೆಮನ ನ ಅನ ಷರಿಷ ತಹುಯಥ.
g) ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಅಘಾತ ಭತ ು ಕಹಯಿರ್ಥ ವಥಚಚಖಳ ಷಂಫಂಧಿತ ಕಥಾೈಮ್ ದಹಕರ್ಹತಿ

i.

ಕಥಾೇಮ್ ಪಹಮ್ಾ

ii. ವಥೈದಮಯ ಯದಿ
iii. ಭ ಲ ಯವಥೇವ / ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಕಹಡ್ಾ
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ಅದಥೇ

iv. ಭ ಲ ಬಿಲ್ / ಯಶ್ಚೇದಿಖಳು / ಪಿಯಸಿುರುನ್
v. ಭ ಲ ಎಔ್ಯಥ ಯದಿಖಳು / ಯಥ ೇಖ / ತನಿಖಹ ಯದಿಖಳು
vi. ಯವಥೇವ ಭತ ು ನಿಖಾಭನ ಸ್ಹಿಾಂಪ್ಟ ದಥ ಂದಿಗಥ ಹಸ್ಥ ೇಟ್ಾ / ವಿೇಸ್ಹ ನ ನಔಲ
ಮೆೇಲ್ಲನ ಟಿಿಮಲ್ಲಾ ಷ ಚಔವಹಗಿ ಭಹತಯ. ಹಥಚ ಚರಿ ಭಹಹಿತಿ / ದಹಕರ್ಥಖಳು ನಿದಿಾಶಿ ಯಔಯಣದಲ್ಲಾ
ವಿಯಖಳನ ನ ಅಲಂಬಿಸಿ ಅಖತಮವಹಖಫಸ ದ ಅಥವಹ ನಿದಿಾಶಿ ಷಂಸ್ಥಥಮ ರಿಹಹಯ ಮೊತುು ಹಲ್ಲಸಿ
/ ವಿಧಹನ ಮೆೇರ್ಥ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ.
ನಿಭಮನಕು ನಿೀವ್ೆೀ ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 5
________________ ನಥಯು ಔಂನಿಯಿಂದ ಮೊದರ್ಥೇ ಹತಿಷರ್ಹಖ ದ ಭತ ು ನಂತಯ ವಿಭಹ
ಔಂಥನಿಯಿಂದ ಕಥೇಳರ್ಹಖ ದ .
I.

ಜಹಮೇನ ಫಹಂಡ್ ಯಔಯಣಖಳಲ್ಲಾ

II.

ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಷಭಥಾನಥಖಳಲ್ಲಾ

III.

ಸ್ಹಖಯಥ ೇತುಯ ಯಮಹಣ ವಿಮೆ ರಿಹಹಯ ಫಥೇಡಿಕಥಖಳಲ್ಲಾ

IV.

ರ್ಹಖದ ಷಭಥಾನಥಖಳಲ್ಲಾ

ಸಹಯಹಂವ
a) ವಿಮೆ ಎಂದಯಥ ಬಯಸ್ಥ ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿ ಆ ಭಹತಿಗಥ ಂದ ' ಸ್ಹಕ್ಷಿ 'ಆಗಿದಥ. ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆ
ಭಹಡಲಟಿ ಗಟನಥ ಷಂಬವಿಸಿ ಂದ ಕಥಾೈಭಗಥ ದಹರಿ ಭಹಡಿಕಥ ಟಿಯಥ ಅದ ಬಯಸ್ಥಮ ನಿಜವಹದ
ರಿೇಕ್ಷಥ.
b) ವಿಮೆ ಯಭ ಕ ಯಥೇಟಿಂಗ್ ನಿಮತಹಂಔು ಂದ ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಕಥಾೈಭ ಹತಿಷ  ಸ್ಹಭಥಮಾ.
c) ವಿಭಹ ಕರಿೇದಿಸಿದ ಗಹಯಸಔಯ , ಹಯಥಮಔ ಸ ಡಿಕಥದಹಯ ಹಹಖ ಕಥಾೈಭನ ಸಿಾೇಔತಾ ಆಗಿಯ ಯ .
d) ಸಣವಿಲಾದ ಕಥಾೈಭನಲ್ಲಾ ಂದ
ಅನ ಮೊೇದನಥ

ಆಧರಿಸಿ

ನಥಟಾಕ್ಾ ಆಷತಥಯಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯಯ

ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ

ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ

ದಗಿಷ ತಹುಯಥ

/ TPA ಂದ
ಭತ ು

ನಂತಯ

ೂಾ
ಕಥಾೈಮ್

ಭಯ ಹತಿಗಹಗಿ ದಹಕರ್ಥಖಳನ ನ ಷಲ್ಲಾಷ ತಹುಯಥ.
e) ಭಯಳಿಷ ವಿಕಥ ಕಥಾೈಭನಲ್ಲಾ, ಗಹಯಸಔ ತನನ ಭ ಲಖಳಿಂದ ಆಷತಥಯಗಥ ಕಥ ಡ ತಹುಯಥ, ತದನಂತಯ ಪಥೈಲೆಳನ ನ
ಹತಿಗಹಗಿ ವಿಭಹದಹಯಯ / TPA ಗಥ ಕಥ ಡ ತಹುಯಥ.
f) ಕಥಾೈಮ್ ತಿಳಿಷ ುದ ಗಹಯಸಔಯ ಭತ ು ರಿಹಹಯ ತಂಡದ ನಡ ವಿನ ಷಂಔಾದ ಮೊದಲ ನಿದವಾನ.
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g) ಂದ ಂಚನಥಮ ವಿಭಹ ಸಔ ು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಔಂನಿಮ ಷಂವಮ ಉಂಟಹದಯಥ ಅದನ ನ
ತನಿಖಥಗಹಗಿ ಔಳುಹಿಷರ್ಹಖ ತುದಥಂದ

ಸಕ್ಟುನ ತನಿಖಥ ವಿಮೆಗಹಯಯ

/ TPA ಆಂತರಿಔವಹಗಿ

ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ ಅಥವಹ ೃತಿುಯ ತನಿಖಹ ಷಂಸ್ಥಥಗಥ ಹಿಸಿಕಥ ಡರ್ಹಖ ದ .
h) ಕಹಯಿದರಿಷ ದ ಷಭಥಾನಥಖಳ ಸಿಥತಿಮನ ನ ಆಧರಿಸಿ ವಿಮೆಗಹಯಯ ುಷುಔಖಳಲ್ಲಾ ಭಹಡಿದ ಎರ್ಹಾ
ಷಭಥಾನಥಖಳ ಅಕಹವ ಯಭಹಣನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.
i) ಂದ ನಿಯಹಔಯಣಥ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ವಿಭಹದಹಯನಿಗಥ ಹಯತಿನಿಧಮ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ, ಗಹಯಸಔಯ ವಿಮೆಮ
ಒಂಫ ಡ್್ ಭನ್ ಅಥವಹ ಗಹಯಸಔ ವಥೇದಿಕಥಖಳು ಅಥವಹ ಕಹನ ನ ಅಧಿಕಹರಿಖಳ ಅನ ಷಂಧಹನ
ಆಯೆುಮನ ನ, ಹಥ ಂದಿಯ ಯ .
j) ಂಚನಥಖಳು ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕಲ್ಲಷ  ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಹಥಚಹಚಗಿ ಷಂಬವಿಷ ತುದಥ ಆದಯಥ
ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಔ ಡ ಂಚನಥ ಷಭಥಾನಥಖಳನ ನ ಭಹಡಲ ಫಳಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
k) TPA ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ಅನಥೇಔ ಯಭ ಕ ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ ದಗಿಷ ತುದಥ ಭತ ು ವ ಲು ಯ ದಲ್ಲಾ
ಷಂಬಹನಥಮನ ನ ಡಥಮ ತುದಥ.

ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ಇಯಲ್ಲಾ

ಕಥಳಗಿನ

ಮಹಯನ ನ

ವಿಭಹ

ಸಔ ು

ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ

ಹಯಥಮಔ

ಸ ಡಿಕಥದಹಯ

ಎಂದ

ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ?
I. ಗಹಯಸಔಯ
II. ಭಹಲ್ಲೇಔಯ
III. ಂದದಹಯಯ
IV. ವಿಮೆ ಏಜಥಂಟಯ / ದರ್ಹಾಳಿಖಳು
ರಶೆು 2
ಗಿರಿೇಶ್ ಷಕಥ್ೇನಹ ಅಯ ವಿಭಹ ಸಔುನ ನ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಮ ನಿಯಹಔರಿಸಿತ . ನಿಯಹಔಯಣಥ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ,
ವಿಭಹದಹಯನಿಗಥ ಹಯತಿನಿಧಮ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ ಗಿರಿೇಶ್ ಷಕಥ್ೇನಹಗಥ ಲಬಮವಿಯ  ಆಯೆುಮ ಏನ ?
I. ಷಕಹಾಯದ ಮೊಯಥಹಥ ೇಖಲ
II. ಕಹನ ನ ಅಧಿಕಹರಿಖಳ ಮೊಯಥಹಥ ೇಖಲ
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III. ವಿಭಹ ಏಜಥಂಟ್ ಮೊಯಥಹಥ ೇಖಲ
IV. ಈ ನಿಯಹಔಯಣಥ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಏನ ಭಹಡರ್ಹಖ ದಿರ್ಹಾ
ರಶೆು 3
ವಿಚಹಯಣಥಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಯಹಜಿೇವ್ ಮೆಹಥ ು ಭಂಡಿಸಿದ ಂದ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಕಥಾೈಭನಲ್ಲಾ, ಯಹಜಿೇವ್
ಮೆಹಥ ು

ಫದಲ್ಲಗಥ, ಅಯ ಷಹಥ ೇದಯ ಯಹಜಥೇಶ್ ಮೆಹಥ ು ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಹಗಿ ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕಲ್ಲಷರ್ಹಗಿಯ ಯ

ಎಂದ

ಔಂಡ ಕಥ ಳುಳಯ . ಯಹಜಿೇವ್ ಮೆಹಥ ು ಹಲ್ಲಸಿ ಪಹಮಮಲ್ಲ ಫಾೇಟರ್ ಯೇಜನಥಮಲಾ. ಇದ

___________ ಂಚನಥಮ ಂದ ಉದಹಸಯಣಥಮಹಗಿದಥ.
I. ಮಕ್ಟುೇಔಯಣ
II. ದಹಕರ್ಥಖಳ ತಮಹರಿಷ ವಿಕಥಮನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ
III. ವಥಚಚಖಳ ಉತಥರೇಕ್ಷಥ
IV. ಹಥ ಯಯಥ ೇಗಿ ಚಿಕ್ಟತಥ್ ಳಯಥ ೇಗಿಮಹಗಿ ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕಲ್ಲಷ  ರಿತಾನಥ
ರಶೆು 4
ಭ ಂದಿನ ಮಹ ಸಿಥತಿಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ವಹಷಸ್ಹಥನದ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ?
I. ಯಥ ೇಗಿಮ ಸಿಥತಿ ಅನ / ಅಳು ಆಷತಥಯ / ನಸಿಾಂಗ್ ಹಥ ೇಮ್ ತಥಗಥದ ಹಹಔಫಸ ದ , ಆದಯಥ ಆದಮತಥ
ಭಹಡ ದಿರ್ಹಾ
II. ಯಥ ೇಗಿಮ ಅಲ್ಲಾನ ಸ್ೌಔಮಾಖಳ ಕಥ ಯತಥಯಿಂದ ಆಷತಥಯ / ನಸಿಾಂಗ್ ಹಥ ೇಮ್ ಗಥ ತಥಗಥದ ಹಹಔಲ
ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ
III. ಚಿಕ್ಟತಥ್ ಆಷತಥಯ / ನಸಿಾಂಗ್ ಹಥ ೇಂ ನಲ್ಲಾ ಭಹತಯ ನಡಥಷಫಸ ದ
IV. ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕಲ್ಲಷ  ಅಧಿ 24 ಖಂಟಥಖಳನ ನ ಮೇರಿದಥ
ರಶೆು 5
ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ಷಂಕಥೇತಖಳು ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಹಗಿ ನಡಥಸಿದ ಕಹಮಾವಿಧಹನದ ಸ್ಥಯಥಹಿಡಿಮ ು?
I. ಐಸಿಡಿ
II. ಡಿಸಿಐ
III. ಸಿಪಿಟಿ
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IV. ಪಿಸಿಟಿ

ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I ಆಗಿದಥ
ಗಹಯಸಔಯನ ನ ವಿಭಹ ಸಔ ು ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ ಹಯಥಮಔ ಸ ಡಿಕಥದಹಯ ಎಂದ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದಥ
ವಿಭಹ ಸಔ ು ನಿಯಹಔಯಣಥ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಮಕ್ಟುಖಳು ಕಹನ ನ ಅಧಿಕಹರಿಖಳು ಷಂಕ್ಟಾಷಫಥೇಔ .
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I ಆಗಿದಥ
ಇದ ಮಕ್ಟುೇಔಯಣ ಂದ ಉದಹಸಯಣಥಮಹಗಿದಥ, ವಿಮೆ ಹಥ ಂದಿದ ಮಕ್ಟುಮ ಚಿಕ್ಟತಥ್ ಹಥ ಂದಿದ ಮಕ್ಟುಯಿಂದ
ಭಿನನವಹಗಿದಹದಯಥ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದಥ
ಯಥ ೇಗಿಮ ಅಲ್ಲಾನ ಸ್ೌಔಮಾಖಳ ಕಥ ಯತಥಯಿಂದ ಆಷತಥಯ / ನಸಿಾಂಗ್ ಹಥ ೇಮ್ ಗಥ ತಥಗಥದ ಹಹಔಲ
ಸ್ಹಧಮವಿಲಾದ ಸಿಥತಿಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ವಹಷಸ್ಹಥನದ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದಥ
ಔಯಥಂಟ್ ರ್ಪಯಸಿೇಜರ್ ಟಮಾನಹಲಜಿ (ಸಿಪಿಟಿ) ಷಂಕಥೇತಖಳು ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಹಗಿ ನಡಥಸಿದ
ಕಹಮಾವಿಧಹನದ ಸ್ಥಯಥಹಿಡಿಮ ು.
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ಅಧಹಮಮ 22
ವಿಮೆಮ ತತಾಖಳು
ಅಧಹಯಮ ರಿಚಮ
ಈ ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ, ನಹು ವಿಮೆಮ ಕಹಮಹಾಚಯಣಥಮನ ನ ನಿಧಾರಿಷ  ಭ ಲ ತತಾಖಳ ಫಗಥೆ
ತಿಳಿಮ ತಥುೇವಥ. ಅಧಹಮಮ ಎಯಡ

ವಿಬಹಖಖಳಲ್ಲಾ ವಿಂಖಡಿಷಲಟಿಿದಥ. ಮೊದಲನಥಮ ವಿಬಹಖು ವಿಮೆ

ಅಂವಖಳು ಭತ ು ಎಯಡನಥೇ ವಿಬಹಖ ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ ವಿಶ್ಥೇಶ ವಥೈಶ್ಚಶಿಾಖಳ ಫಗಥೆ ಮಸರಿಷ ತುದಥ.

ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳನಕು ತ್ತಳಿಮಕದಕ
ಎ (ವಿಮೆಮ ಅಂವಖಳು
ಬಿ) ವಿಭಹ ಔಯಹಯ - ಕಹನ ನ ಅಂವಖಳು
ಸಿ) ವಿಭಹ ಔಯಹಯ - ವಿಶ್ಥೇಶ ಲಕ್ಷಣಖಳು
ಈ ಅಧಹಮಮದ ಅಧಮಮನದ ನಂತಯ, ನಿೇುಈ ಕಥಳಗಿನುಖಳನ ನ ಉತುರಿಷಲ ಸ್ಹಧಮವಹಖ ತುದಥ :
1. ವಿಮೆಮ ವಿವಿಧ ಅಂವಖಳನ ನ ವಿರಿಸಿ
2. ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ ವಥೈಶ್ಚಶಿಾಖಳನ ನ ವಿರಿಸಿ
3. ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ ವಿಶ್ಥೇಶ ಲಕ್ಷಣಖಳನ ನ ಖ ಯ ತಿಸಿ
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ಎ. ವಿಮೆಮ ಅಂವಖಳು
ನಹು ವಿಭಹ ಯಕ್ಟಯಯೆಮ ನಹಲ ು ಅಂವಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ದನ ನ ನಥ ೇಡಿದಥದೇವಥ
 ಆಸಿು
 ಅಹಮ
 ಅಹಮ ಷಂಚಮನ
 ವಿಭಹ ಔಯಹಯ
ಈಖ ವಿಭಹ ಯಕ್ಟಯಯೆಮ ವಿವಿಧ ಅಂವಖಳನ ನ ಷಾಲ ವಿಯವಹಗಿ ನಥ ೇಡಥ ೇಣ.
1. ಆಸಿಿ

ವ್ಹಯಖ್ೆಯ
ಂದ ಆಸಿುಮನ ನ 'ಯಯೇಜನನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ  ಭತ ು ಅದಯ ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಗಥ ಆರ್ಥಾಔ ಭೌಲಮನ ನ
ಖಹತಿಯಗಥ ಳಿಷ  ಮಹುದಥೇ ಷ ುವಥಂದ ವಹಮಖಥಮ ಭಹಡಫಸ ದ .
ಂದ ಆಸಿು ಈ ಕಥಳಗಿನ ಲಕ್ಷಣಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯಫಥೇಔ :
a) ಆರ್ಥಯಔ ಭೌಲಯ
ಂದ ಆಸಿು ಆರ್ಥಾಔ ಭೌಲಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯಫಥೇಔ . ಈ ಭೌಲಮ ಎಯಡ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಇಯ ತುದಥ.
a. ಆದಹಮ: ಆಸಿು ಉತಹದಔವಹಗಿಯಫಸ ದ ಭತ ು ಆದಹಮನ ನ ಸ ಟಿಿಷಫಸ ದ .

ಉದಹಸಯಣೆ
ಬಿಸ್ಥುಟ್ ತಮಹರಿಕಥಗಥ ಫಳಷ  ಂದ ಮಂತಯ, ಅಥವಹ ಹಹಲ ಕಥ ಡ  ಂದ ಸಷ , ಎಯಡ

ತಭಭ

ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಗಥ ಆದಹಮನ ನ ಕಥ ಡ ತುವಥ .ಆಯಥ ೇಖಮೂಣಾ ಕಥಲಷಗಹಯ ಷಂಗಟನಥಮ ಂದ ಆಸಿು.
b. ಅಖತಯಖಳ ಷಲ್ಲಾಕೆ: ಂದ

ಅಥವಹ ಅಖತಮಖಳ ಂದ ಖ ಂನ ನ ಈಡಥೇರಿಷ  ಭ ಲಔ ಆಸಿು

ಭೌಲಮನ ನ ಹಥಚಿಚಷಲ ಫಸ ದ .
552

ಉದಹಸಯಣೆ
ಯಥಫಿಯಜಿಯಥೇಟರ್ ತಣಣಗಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ಆಹಹಯನ ನ ಷಂಯಕ್ಷಿಷ ತುದಥ, ಕಹಯ ಯವಹಷದಲ್ಲಾ ಅನ ಔ ಲನ ನ
ದಗಿಷ ತುದಥ, ಇದಥೇ ರಿೇತಿ ಯಥ ೇಖವಿಲಾದ ವರಿೇಯ ಷಾತುಃ ತನಖ

ಭತ ು ಔ ಟ ಂಫಔ ು ಭೌಲಮನ ನ

ಸ್ಥೇರಿಷ ತುದಥ.
ಬಿ ಕೆ ಯತೆ ಭತಕಿ (ಭಹಲ್ಲೀಔತಾ
ಗಹಳಿ ಭತ ು ಷ ಮಾನ ಫಥಳಕ್ಟನ ಫಗಥೆ ಏನ ಹಥೇಳುದ ? ಅು ಷಾತ ುಖಳಲಾವಥೇ?
ಉತಿಯ – ಅಲಾ
ವಹಷುವಹಗಿ, ಕಥಲು ವಿಶಮಖಳು ಗಹಳಿ ಭತ ು ಷ ಮಾನ ಫಥಳಕ್ಟನಷಥಿೇ ಅಭ ಲಮವಹಗಿವಥ .ನಹು ಅುಖಳ
ಹಥ ಯತ

ಫದ ಔಲ

ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ

.ಆದದರಿಂದ

ಅುಖಳನ ನ

ಆರ್ಥಾಔ

ಅಥಾದಲ್ಲಾ

ಆಸಿುಮನಹನಗಿ

ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ುದಿಲಾ.
ಇದಕಥು ಎಯಡ ಕಹಯಣಖಳಿವಥ
 ಅುಖಳ ೂಯಥೈಕಥ ಹಥೇಯಳವಹಗಿದಥ ಭತ ು ಉುಖಳಿಗಥ ಕಥ ಯತಥಯಿಲಾ.
 ಅು ಮಹುದಥೇ ಂದ ಮಕ್ಟುಮ ಭಹಲ್ಲೇಔತಾದಲ್ಲಾ ಇಲಾ ಆದಯಥ ಎಲಾರಿಖ ಭ ಔುವಹಗಿ ಲಬಮವಹಗಿವಥ.
ಆಸಿಿಗೆ ಇಂತಸ ಅಸಯತೆ ಡೆಮಲಕ ಅದಯ ಕೆ ಯತೆ ಭತಕಿ ಮಹಯೆ ೀ ಹೆ ಂದಿಯಫೆೀಕಹದ ಅದಯ ಭಹಲ್ಲೀಔತಾ
ಅಥವ್ಹ ಸಹಾಧಿೀನತೆ -ಈ ಎಯಡಕ ಶಯತಕಿಖಳನಕು ನೆಯವ್ೆೀರಿಷಫೆೀಔಕ ಎಂಫಕದನಕು ಷ ಚಿಷಕತಿದೆ.
ಸಿ) ಆಸಿಿಖಳ ವಿಮೆ
ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ನಭಗಥ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಭತ ು ಆಔಸಿಭಔ ಗಟನಥಖಳ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಷಂಬವಿಷ  ಆರ್ಥಾಔ
ನಶಿಖಳಲ್ಲಾ ಆಷಕ್ಟು, ನಥೈಷಗಿಾಔವಹಗಿ ಉದಬವಿಷ  ನಶಿಲಾ. ವಿಮೆ ಫಯಕ ಸಣಕಹಸಿನ ನಶಿಖಳ ವಿಯಕದಿ
ಭಹತರ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೀಡಕತಿದೆ. ಕಹಯಣ ಕಹಲ್ಹಂತಯದ ಫಳಕೆಯ್ದಂದ ಉದಭವಿಷಕ ನೆೈಷಗಯಔ ನಶಿಔುಲಾ.
ವಿಮೆ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಯಿಂದ ಆಸಿುಮನ ನ ಯಕ್ಷಿಷಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾವಥಂಫ ದನ ನ ನಹು ಖಭನಿಸಿಫಥೇಔ .ವಿಮೆ
ಹಥ ಂದಿದ ಅಥವಹ ಹಥ ಂದದಥೇ ಇದದ ಭನಥಖಳನ ನ ಬ ಔಂ ನಹವ ಭಹಡಥೇ ಭಹಡ ತುದಥ .ವಿಮೆಗಹಯಯ
ಸಣದ ಂದ

ಮೊತುನ ನ ಭಹತಯ ಹತಿ ಭಹಡಫಸ ದ , ಇದರಿಂದ ನಶಿದ ಆರ್ಥಾಔ ಯಬಹ

ಔಡಿಮೆಮಹಖ ತುದಥ.
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ಂದದ ಉಲಾಂಗನಥಮ ಕ್ಟಯಯೆಯಿಂದ ನಶಿಖಳು ಸ ಟಿಿಕಥ ಳಳಫಸ ದ .

ಉದಹಸಯಣೆ
ಇನಥ ನಂದ ಔಡಥ ಆಭದ ದಹಯಯ ಷಯಔ ಖಳನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಷಲ ನಿಯಹಔರಿಸಿದಯಥ ಅಥವಹ ಹತಿ ಭಹಡ ಲ್ಲಾ
ತಪಿದಯಥ ಒಾ ಯಫ್ತುದಹಯ ಂದ ದಥ ಡಸ ಮಹಹಯನ ನ ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಳುಳತಹುಯಥ.
ಡಿ) ಜೀ ವಿಮೆ
ನಭಭ ಜಿೇನದ ಫಗಥೆ ಏನ ?
ವಹಷುವಹಗಿ ನಭಗಥ ನಭಭ ಜಿೇನ ಭತ ು ನಭಭ ಪಿಯೇತಿಹತಯಯಹದಯ ಜಿೇಕ್ಟುಂತ ಫಥರ್ಥಫಹಳುದ ಏನ
ಇಲಾ .ಅಘಾತ ಅಥವಹ ಅನಹಯಥ ೇಖಮಖಳು ನಭಭ ಜಿೇನದ ಮೆೇರ್ಥ ಖಂಭಿೇಯವಹಗಿ ಯಬಹ ಬಿೇಯಫಸ ದ .
ಇದ ಎಯಡ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಯಬಹ ಬಿೇಯಫಸ ದ :
 ಮೊದಲನಥಮದಹಗಿ ನಿದಿಾಶಿ ಯಥ ೇಖದ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಹಗಿ ಭಹಡಫಥೇಕಹದ ವಥಚಚಖಳು.
 ಎಯಡನಥಮದಹಗಿ

ಭಯಣ

ಅಥವಹ

ಅಂಖವಥೈಔಲಮ

ಈ

ಎಯಡರಿಂದಲ

ಆರ್ಥಾಔ

ಖಳಿಕಥಮ

ನಶಿವಹಖಫಸ ದ .
ಮಕ್ಟು ಮ ವಿಮೆ ಅಥವಹ meaning not clear( personal lines of insurance )ಈ ರಿೇತಿಮ ನಶಿ
ಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ
ಮಹುದಯ ನಶಿದಿಂದ [ಆಔಸಿಮಔ ಅಥವ್ಹ ಆಔಸಿಮಔ ಗಟನೆಖಳಿಂದ] ಆರ್ಥಯಔ ನಶಿ[ಸಣದ ಯ ದಲ್ಲಾ
ಅಳೆಮಫಸಕದಹದ] ವ್ಹಖಕತಿದೆಯೀ ಅಂತಸ ಭೌಲಯನಕು ಹೆ ಂದಿದ ಷಾತಕಿಖಳನಕು [ಅಂದಯೆ ಆದಹಮನಕು
ಉತಹ್ದಿಷಕ ಅಥವ್ಹ ಕೆಲು ಅಖತಯಖಳನಕು ೂಯೆೈಷಕ]; ಹೆ ಂದಿಯಕ ಮಹರಿಗಹದಯ ವಿಮೆ ತೆಗೆಮಲಕ
ಸಹಧಯ.
ಹೀಗೆ ಸಹಭಹನಯವ್ಹಗ ಈ ಷಾತಕಿಖಳನಕು ವಿಭಹ ಬಹಷೆಮಲ್ಲಾ ವಿಶಮ ಷಕಿವ್ೆಂದಕ ಉಲ್ೆಾೀಖಿಷಲ್ಹಖಕತಿದೆ.
2. ಅಹಮ
ವಿಮೆ ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ ಎಯಡನಥೇ ಅಂವ ಅಹಮದ ರಿಔಲನಥಮಹಗಿದಥ. ನಹು ಅಹಮನ ನ ನಶಿ
ಷಂಬವಿಷಫಸ ದಹದ ಅಕಹವಖಳ್ಥಂದ ವಹಮಖಹಮನಿಷಫಸ ದ . ರಿರ್ಸು ಹಿೇಗಥ ಷನಿನವಥೇವದನಾಮ ಕಹಯಣದಿಂದ
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ಉದಬವಿಷ  ಎಂದ ಸ್ಹಧಮತಥ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ .ನಹು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ನಭಭ ಭನಥಮ
ಷ ಟ ಿಹಥ ೇಖ ದನ ನ ಅಥವಹ ನಭಭ ಕಹಯ ಅಘಾತ ಹಥ ಂದ ದನ ನ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷ ುದಿಲಾ. ಆದಯ

ಅದ

ಷಂಬವಿಷಫಸ ದ .
ಅಹಮಖಳ ಉದಹಸಯಣಥಖಳ್ಥಂದಯಥ ಂದ

ಭನಥ ಫಥಂಕ್ಟ ಅಥವಹ ದಯಥ ೇಡಥಗಥ ಳಗಹಖ ದರಿಂದ

ಉದಬವಿಷಫಸ ದಹದ ಆರ್ಥಾಔ ನಶಿದ ಸ್ಹಧಮತಥ ಅಥವಹ ಂದ ಅಂಖದ ನಶಿದಲ್ಲಾ ರಿಣಮಸಿದ ಂದ
ಅಘಾತ.
ಇದ ಎಯಡ ರಿಣಹಭಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ.
i.

ಮದಲನೆಮದಹಗ, ನಶಿ ಷಂಬವಿಷಫಸ ದ ಅಥವಹ ಷಂಬವಿಷದಥೇ ಇಯಫಸ ದ ಎಂದ ಇದಯ
ಅಥಾ .ನಶಿದ ಅಕಹವ ಅಥವಹ ಸ್ಹಧಮತಥಮಮನ ನ ಖಣಿತಿೇಮವಹಗಿ ಮಔುಡಿಷಫಸ ದ .

ಉದಹಸಯಣೆ
ಂದ

ಭನಥ ಫಥಂಕ್ಟಗಥ ಳಗಹಖಫಸ ದಹದ ಅಕಹವ ಸ್ಹವಿಯದಲ್ಲಾ ಂದ = 1/1000 = 0.001.

ಯಹಮ್ ಸೃದಮಹಘಾತನ ನ ಹಥ ಂದ  ವಔಮತಥ ಸ್ಹವಿಯದಲ್ಲಾ ಭ ಯ = 3/1000 = 0.003
ಅಹಮ ಮಹವಹಖಲ ಷಂಬನಿೇಮತಥಮನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ .ಇದಯ ಭೌಲಮ ಮಹವಹಖಲ 0 ದಿಂದ
1 ಯ ಭಧಮದಲ್ಲಾಯ ತುದಥ ಇಲ್ಲಾ 0 ನಶಿದ ಷಂಬನಿೇಮತಥ ಇಲಾವಥಂಫ ದಯ ನಿಶ್ಚಚತತಥಮನ ನ ಭತ ು 1
ನಿಶ್ಚಚತವಹಗಿ ನಶಿ ಷಂಬವಿಷಲ್ಲದಥ ಎಂಫ ದನ ನ ಯತಿನಿಧಿಷ ತುದಥ.
ii.

ಎಯಡನೆಮದಹಗ, ವಹಷುವಹಗಿ ನಶಿಕಥು ಕಹಯಣವಹಖ  ಗಟನಥಮನ ನ ಖಂಡಹಂತಯ ಎಂದ
ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಅಹಮಖಳ್ಥಂದಯಥ

ಉದಹಸಯಣಥಖಳ್ಥಂದಯಥ

ಫಥಂಕ್ಟ,

ಬ ಔಂ,

ಯವಹಸ,

ಮಂಚ ,

ಔಳಳತನ,

ಸೃದಮಹಘಾತದಿಂದ ಇತಹಮದಿ
ನೆೈಷಗಯಔ ಷಔಳಿಮ ವಿಚಹಯ ಏನಕ?
ಮಹುದ

ಶ್ಹವಾತವಹಗಿ ಇಯ ದಿಲಾವಥಂಫ ದ ನಿಜ. ಯತಿ ಆಸಿು ಸಿೇಮತ ಕ್ಟಯಮಹತಭಔ ಜಿೇವಿತಹಧಿಮನ ನ

ಹಥ ಂದಿದಥ ಭತ ು ಆ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಯಯೇಜನಖಳನ ನ ನಿೇಡ ತುದಥ.
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ಕಥಲು ದಿನಖಳ ನಂತಯ ಂದ ದಿನ ಅದಯ ಭೌಲಮ ವೃನಮವಹಖ ತುದಥ. ಇದಥ ಂದ ನಥೈಷಗಿಾಔ ಯಕ್ಟಯಯೆ
ಭತ ು ನಹು ನಭಭ ಮೊಫಥೈಲ್, ವಹಷ್ಟ್ಂಗ್ ಮೆಶ್ಚೇನ್್ ಭತ ು ನಭಭ ಫಟಥಿಖಳನ ನ ಅುಖಳು ಕಥಟ ಿ ಹಥ ೇದಹಖ
ಅುಖಳನ ನ ತಿಯಷುರಿಷ ತಥುೇವಥ ಅಥವಹ ಫದರ್ಹಯಿಷ ತಥುೇವಥ. ಆದದರಿಂದ ಸ್ಹಭಹನಮ ಷಔಳಿಯಿಂದ
ಉದಬವಿಸಿದ ನಶಿನ ನ ವಿಮೆ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ದಿಲಾ.
i.

ಅಹಮಕೆು ಡಕಸವಿಕೆ: ಂದ ಖಂಡಹಂತಯದ ಗಟನಥ ಅಖತಮವಹಗಿ ನಶಿನ ನಂಟ ಭಹಡ ತುದಥ
ಎಂದಥೇನ

ಇಲಾ. ಭ ಂಫಥೈಮಲ್ಲಾ ವಹಸಿಷ  ಮಕ್ಟು ಆಂಧಯದ ಔಯಹಳಿ ಯದಥೇವದ ಯವಹಸದ

ಕಹಯಣದಿಂದ ಮಹುದಥೇ ನಶಿನ ನ ಹಥ ಂದ ದಿಲಾ . ನಶಿದ ಆಸಿು ಖಂಡಹಂತಯಕಥು
ಡಸರ್ಹಗಿಯಫಥೇಔ .

ಉದಹಸಯಣೆ
ಕಹಯ ಅಘಾತದ ವಿಯ ದಧ ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡ ಲ್ಲಾ, ವಿಭಹಗಹಯಯ ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಶಾದಲ್ಲಾ ಅಘಾತ ಎಂಫ
'ಖಂಡಹಂತಕಥು ಡಸರ್ಹಗಿಯ ' ಕಹಯ ಖಳ ಷಂಖಥಮಮನ ನ ತಿಳಿದ ಕಥ ಳಳಲ

ಹಥಚ ಚ ಆಷಔುಯಹಗಿಯ ತಹುಯಥ.

ನಿಮಮತವಹಗಿ ಯಥೇಸಿಂಗ್ ಉದಥದೇವಖಳಿಗಹಗಿ ಫಳಷರ್ಹಖ  ಂದ ಕಹಯ ಈ ಷಂಖಥಮಮ ಬಹಖವಹಖಲ
ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ. ಅದ ಸ್ಹಭಹನಮ ಕಹಯ ಖಳಿಗಿಂತ ಹಥಚಿಚನ ಅಘಾತದ ಸ್ಹಧಮತಥಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ  'ಯಥೇಸಿಂಗ್
ಕಹಯ ' ಎಂಫ ಖ ಂಪಿನ ಬಹಖವಹಖಫಥೇಔ .
ಕಥೇಲ ಅಹಮಕಥು ಡಸರ್ಹಗಿಯ ವಿಕಥಮ ವಿಭಹ ರಿಹಹಯಕಥು ಷ ಔು ಕಹಯಣಲಾ.

ಉದಹಸಯಣಥ
ಂದ ಕಹಖಹಾನಥ ಆಯಣದಲ್ಲಾ ಸತಿುದ ಫಥಂಕ್ಟ ನಿಜವಹದ ಹಹನಿಮನ ನಂಟ ಭಹಡದಥೇ ಇಯಫಸ ದ .
ಂದ

ಖಂಡಹಂತಯದ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ನಿಜವಹದ ಆರ್ಥಾಔ (ಸಣಕಹಸಿನ) ನಶಿವಹದಹಖ ಭಹತಯ

ವಿಮೆ ಕಹಮಾಯ ಕಥು ಫಯ ತುದಥ.
ii) ಅಹಮಕೆು ಡಸಲ್ಹಖಕವಿಕೆಮ ಭಟಿ: ಎಯಡ ಆಸಿುಖಳು ಂದಥೇ ಖಂಡಹಂತಯಕಥು ಡಸರ್ಹಗಿಯಫಸ ದ
ಆದಯಥ ನಶಿದ ಸ್ಹಧಮತಥ ಅಥವಹ ನಶಿದ ಯಭಹಣದಲ್ಲಾ ಹಥಚ ಚ ಫದರ್ಹಣಥ ಇಯಫಸ ದ .

ಉದಹಸಯಣಥ
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ಫಥಂಕ್ಟಯಿಂದ ಸ್ಥ ಪೇಟಔಖಳನ ನ ಮ ಮತಿುಯ  ವಹಸನ,

ನಿೇಯ ಸ್ಹಗಿಷ  ಟಹಮಂಔರ್ ಕ್ಟುಂತ ಹಥಚ ಚ

ನಶಿನ ನ ಹಥ ಂದಫಸ ದಹಗಿದಥ.
ಅದಥೇ ರಿೇತಿ, ಂದ
ಷಭಸ್ಥಮಮನ ನ

ಅಂಖಡಿಮಲ್ಲಾ ಔ ಳಿತ ಕಥ ಳುಳನಿಗಿಂತ

ಹಥ ಂದಿಯ 

ಒಾ

ಮಕ್ಟು

ಅಥವಹ

ಔಲ ಷ್ಟ್ತ ನಖಯದಲ್ಲಾ ಉಸಿಯಹಟದ
ಅಥವಹ

ಔ ದ ಯಥ

ಯಥೇಸಿಂಗ್

ನಲ್ಲಾ

ತಥ ಡಗಿಕಥ ಂಡಿಯ ನಿಗಥ ಆಔಸಿಭಔ ಅಘಾತಖಳಿಂದ ಹಥಚಿಚನ ಅಹಮವಿದಥ.
ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ಅಹಮಕಥು ಡಸರ್ಹಖ ವಿಕಥಮ ಭಟಿದ ಫಗಥೆ ಭ ಕಮವಹಗಿ ಔಳಳ .ಇದ ಅತಮಂತ ಹಥಚ ಚ
ಇದಹದಖ ಅದನ ನ ಕಥಟಿ ಅಹಮ ಎಂದ ಹಥೇಳುತಹುಯಥ.
ಅಹಮ ಗೀಯಔಯಣದ ಆಧಹಯ

ಎ) ಅನಕಬವಿಷಕ ಸಹಧಯತೆ ಇಯಕ ಹಹನಿಮ ರಿಭಹಣ
ಇದ ಒಾ ಮಕ್ಟುಮ ಅಥವಹ ಂದ ಮಹಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ನಶಿದ ಭತ ು ಅದಯ ರಿಣಹಭದ ಭಟಿದ
ಭ ಲಔ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ. ಈ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಭ ಯ ಯಕಹಯದ ಅಹಮದ ಗಟನಥಖಳನ ನ ಅಥವಹ
ರಿಸಿಥತಿಖಳನ ನ ಖ ಯ ತಿಷಫಸ ದ :
i. ಖಂಭಿೀಯ ಅಥವ್ಹ ರಳಮಕಹರಿ
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ಇಂತಸ ಗಹತಯದ ನಶಿಖಳು ಟ ಿ ನಶಿ ಅಥವಹ ದಿವಹಳಿತನಥು ಕಹಯಣವಹಖಫಸ ದ .

ಉದಹಸಯಣೆ
 ೂಣಾ ಗಹಯಭನಥನೇ ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ನಹವಭಹಡ  ಬ ಔಂ
 ಕಥ ೇಟಿಖಟಿರ್ಥೇ ಫಥರ್ಥಫಹಳು ಅನ ಸ್ಹಥನನ ನ ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ನಹವಭಹಡ  ಫಥಂಕ್ಟ
 ಅನಥೇಔ ಜನಯನ ನ ಗಹಮಗಥ ಳಿಸಿದ ಲ್ಸಾ ಟಥಯೇಡ್ ಸ್ಥಂಟರ್ ಮೆೇಲ್ಲನ 11/9 ಯ ಬಯೇತಹದಔ
ದಹಳಿಮಂತಸ ರಿಸಿಥತಿ
ii. ರಭಕಕ
ಇುಖಳಲ್ಲಾ ಷಂಬಹಮ ನಶಿಖಳು ಕಹಮಹಾಚಯಣಥಮನ ನ ನಿಾಹಿಷಲ ಸ್ಹಲ ಭಹಡಲ ಆಖಯಹಿಷ ಶ ಿ
ಖಂಭಿೇಯ ಆರ್ಥಾಔ ನಶಿಕಥು ಕಹಯಣವಹಖಫಸ ದ .

ಉದಹಸಯಣೆ
ಖ ಗಹಾವ್ ನಲ್ಲಾನ ದಥ ಡಸ ಫಸ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಔಂಥನಿಮ ಂದ ಸ್ಹಥಯದಲ್ಲಾನ ಯ

1ಕಥ ೇಟಿಖಳಶ ಿ ಭೌಲಮದ

ದಹಸ್ಹುನನ ನ ಫಥಂಕ್ಟ ನಹವಡಿಷ ತುದಥ .ನಶಿ ಬಹರಿೇ ಇದಥ ಆದಯಥ ದಿವಹಳಿತನಕಥು ಕಹಯಣವಹಖ ಶ ಿ ಹಥಚ ಚ
ಅಲಾ.
ಯತಿಫಂಧಔವಹದ ವಥಚಚನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ  ಜಟಿಲವಹದ ಭ ತಯಪಿಂಡ ಔಸಿ ವಷರಚಿಕ್ಟತಥ್
iii. ಅತ್ತಷಣಣ / ಲ್ಅತಯ
ಇದಯಲ್ಲಾ ಷಂಬಹಮ ನಶಿಖಳು ಅತಮಲವಹಗಿಯ ತುವಥ ಭತ ು ಒಾ ಮಕ್ಟು ಅಥವಹ ಮಹಹಯ ಮಹುದಥೇ
ಸಣಕಹಸಿನ ಅನಖತಮ ಹಥ ಯಥಮನನನ ಬವಿಷದಥೇ ಅಸಿಥತಾದಲ್ಲಾಯ  ಆಸಿು (ನಿಧಿ) ಯಿಂದ ಅಥವಹ ಯಷ ುತ
ಆದಹಮದಿಂದ ಷರಿತ ಗಿಷಫಸ ದ .

ಉದಹಸಯಣಥ
ಷಾಲ ಫಣಣದ ಹಹನಿಮಹಖಲ , ಕಹರಿನ ಂದ

ಫದಿಗಥ ಥಟಹಿಖಲ

ಫಹಗಿಯ ಂತಹಖಲ ಕಹಯಣವಹದ ಂದ ಚಿಔು ಕಹಯ ಅಘಾತ.
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ಭತ ು ಂದ

ಪಥಂಡರ್ ಷಾಲ

ಸ್ಹಭಹನಮ ನಥಖಡಿ ಭತ ು ಕಥಮಭನಿಂದ ತಯಷುನಹದ ಒಾ ಮಕ್ಟು

ಎ) ಅಹಮ ರಿಷಯದ ಷಾಯ 
ಅಹಮಖಳನ ನ ಗಿೇಾಔರಿಷ  ಭತಥ ುಂದ ಆಧಹಯ ರಿಷಯದ ಷಾಯ ವಹಗಿದಥ.
i. ಸಹೆಯ್ದೀ ಅಹಮಖಳು
ಸ್ಹಥಯಿೇ ಅಹಮಖಳು ಂದ

ಸಿಥಯ ರಿಸಿಥತಿಮಲ್ಲಾ ಉದಬವಿಷ  ಗಟನಥಖಳನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುವಥ.

ಕಹರ್ಹನ ಔಯಭದಲ್ಲಾ ಅು ಷಂಬವಿಷ  ಂದ ಸ್ಹಭಹನಮ ಭಹದರಿಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತುವಥ ಭತ ು
ಷಭಂಜಷವಹಗಿ ಅುಖಳನ ನ ಊಹಿಷಫಸ ದ .ಹಿೇಗಥ ಅುಖಳನ ನ ಷ ಲಬವಹಗಿ ವಿಮೆ ಭಹಡಫಸ ದ .
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಇಂತಸ ಅಹಮಖಳು ನಥೈಷಗಿಾಔ ಗಟನಥಖಳಿಂದ ಉಂಟಹಖ ತುವಥ.
ಉದಹಸಯಣಥಗಹಗಿ ಫಥಂಕ್ಟ, ಬ ಔಂ, ಸ್ಹು, ಅಘಾತ ಭತ ು ಅನಹಯಥ ೇಖಮ.
ii. ಕ್ರರಮಹತಮಔ ಅಹಮಖಳು
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಆರ್ಥಾಔ ಭತ ು ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ಅಂವಖಳಿಂದ ಉಂಟಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ಸ್ಹಭಹಜಿಔ
ರಿಷಯದ ಮೆೇರ್ಥ

ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯ ತುವಥ. ಅುಖಳು ಅಖತಮವಹಗಿ ಷಂಬವಿಷ  ಂದ ಸ್ಹಭಹನಮ

ಭಹದರಿಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ದಿಲಾ ಭತ ು

ಸಿಥಯ ಅಹಮಖಳಂತಥ ಅುಖಳನ ನ ಊಹಿಷಲ

ಸ್ಹಧಮವಿಲಾವಹದದರಿಂದ ಅುಖಳನ ನ ಕ್ಟಯಮಹತಭಔವಥಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ .ಅಲಾದಥೇ ಈ ಅಹಮಖಳು
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಹಮಔವಹದ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಹಹಖ

ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ರಿಣಹಭಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತುವಥ

ಭತ ು ಜನಯ ಂದ ದಥ ಡಸ ಷಂಖಥಮ ಮೆೇರ್ಥ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯ ತುವಥ.
ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ನಿಯ ದಥ ಮೇಖ, ಸಣದ ಫಫಯ, ಮ ದಧ ಭತ ು ಯಹಜಕ್ಟೇಮ ವಿಾ
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಕ್ಟಯಮಹತಭಔ ಅಹಮಖಳಿಗಥ ವಿಮೆ ನಿೇಡ ದಿಲಾ.
ಎ) ಮಹಯಕ ರಬಹವಿತಯಹಖಕತಹಿಯೆ?
ಅಹಮಖಳನ ನ ಗಿೇಾಔರಿಷ  ಭ ಯನಥಮ ವಿಧಹನ ನಿದಿಾಶಿ ಖಂಡಹಂತಯ ಅಥವಹ ನಶಿದ
ಗಟನಥಯಿಂದ ಮಹಯ ಮೆೇರ್ಥ ಹಥಚ ಚ ಯಬಹವಹಗಿದಥ ಎಂಫ ದನ ನ ರಿಖಣನಥಗಥ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡ
ಭಹಡಫಸ ದಹಗಿದಥ.
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i. ಭ ಲಬ ತ ಅಹಮಖಳು: ಹಥಚಿಚನ ಜನಷಂಖಥಮಮ ಮೆೇರ್ಥ ರಿಣಹಭ .ಅುಖಳ ಯಬಹ ವಹಮಔ
ಭತ ು ದ ಯಂತಕಹರಿಮಹಗಿ. ಕಹಣ ತುದಥ
ಮ ದಧಖಳು, ಕ್ಷಹಭ, ಯವಹಸಖಳು, ಬ ಔಂಖಳು ಭತ ು

ಬಯೇತಹದಔ ದಹಳಿಖಳು ಇು

ಭ ಲಬ ತ ಅಹಮಖಳ ಉದಹಸಯಣಥಖಳ್ಹಗಿವಥ.
ii. ನಿದಿಯಶಿ ಅಹಮಖಳು: ನಿದಿಾಶಿ ಮಕ್ಟುಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯ ತುವಥ, ಇಡಿೇ ಷಭ ದಹಮ
ಅಥವಹ ಖ ಂಪಿನ ಮೆೇರ್ಥ ಅಲಾ. ಈ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ನಶಿ ಕಥೇಲ ನಿದಿಾಶಿ ಮಕ್ಟುಖಳಿಂದ
ಹಥ ಯಲಡ ತುದಥ ಭತ ು ಇಡಿೇ ಷಭ ದಹಮ ಅಥವಹ ಖ ಂಪಿನಿಂದಲಾ.
ನಿದಿಾಶಿ ಅಹಮಖಳ ಉದಹಸಯಣಥಖಳಲ್ಲಾ ಫಥಂಕ್ಟ ಬಿದದ ಭನಥ ಅಥವಹ ವಹಸನ ಅಘಾತ ಅಥವಹ
ಅಘಾತದ ನಂತಯದ ಆಷತಥಯಮಲ್ಲಾನ ಬತಿಾ ಇತಹಮದಿಖಳು ಸ್ಥೇಯ ತುವಥ.
ಭ ಲಬ ತ ಭತ ು ನಿದಿಾಶಿ ಈ ಎಯಡ ಅಹಮಖಳಿಗಥ ವಹಣಿಜಮ ವಿಮೆ ಲಬಮವಿದಥ.
d) ಪಲ್ಲತಹಂವ / ರಿಣಹಭವ್ಹಗ / ಪಲ್ಲತಹಂವ
i.

ಊಹಹತಮಔ ಅಹಮ ರಿಣಹಭ ರ್ಹಬ ಅಥವಹ ನಶಿವಹಖಫಸ ದಹದ ಂದ ಷನಿನವಥೇವನ ನ
ಷ ಚಿಷ ಷ ತುದಥ ಇಂತಸ ಅಹಮದ ವಿಶ್ಚಶಿ ಉದಹಸಯಣಥಖಳ್ಥಂದಯಥ ಔ ದ ಯಥ ಜ ಜ ಅಥವಹ
ಸ್ಹಿಕ್ ಭಹಯ ಔಟಥಿಮ ಮೆೇಲ್ಲನ ಊಹಹರ್ಪೇಸ. ಒಾ ಇಂತಸ ಅಹಮಖಳನ ನ ರ್ಹಬದ
ಆಸ್ಥಯಿಂದ ಉದಥದೇವೂಾಔವಹಗಿ ಎದ ಯ ಗಥ ಳುಳತಹುನಥ.

ii. ಇನಥ ನಂದಥಡಥ ವಕದಿ ಅಹಮದ ಳಗಥ ಂಡಿಯ  ಷನಿನವಥೇವಖಳಲ್ಲಾ ಅುಖಳ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳ ನಶಿ
ಭಹತಯ ಆಖ ತುದಥ ಅಥವಹ ನಶಿವಹಖದಥೇ ಇಯಫಸ ದ ಆದಯಥ ಎಂದಿಖ ರ್ಹಬ ಭಹತಯ ಆಖ ದಿಲಾ.
ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಫಥಂಕ್ಟ ಅಥವಹ ಯವಹಸ ಗಟಿಷಫಸ ದ ಅಥವಹ ಗಟಿಷದಥೇ ಇಯಫಸ ದ . ಅದ
ಷಂಬವಿಸಿದಯಥ ನಶಿವಹಖ ತುದಥ. ಅದ ಷಂಬವಿಷದಿದದಯಥ ನಶಿ ಅಥವಹ ರ್ಹಬ ಎಯಡ

ಇಲಾ. ಅದಥೇ

ರಿೇತಿ ಒಾ ಭನ ಶಮ ಖಂಭಿೇಯವಹಗಿ ಅನಹಯಥ ೇಖಮನ ನ ಹಥ ಂದಫಸ ದ ಅಥವಹ ಹಥ ಂದದಥೇ
ಇಯಫಸ ದ .
ವ ದಧ ಅಹಮಖಳಿಗಥ ಭಹತಯ ವಿಮೆ ಅನಾಯಿಷ ತುದಥ ಇದ

ಉದಬವಿಷಫಸ ದಹದ ನಶಿದ ವಿಯ ದಧ

ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ, ನಿೇಡ ತುದಥ. ಊಹಹತಭಔ ಅಹಮಖಳನ ನ ವಿಮೆಭಹಡಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ
ವ ದಧ ಅಹಮಖಳ ಉದಹಸಯಣಥಖಳು:
 ಯಹಸ್ಹಮನಿಔ – ಫಥಂಕ್ಟ, ಸ್ಥ ಪೇಟ
 ನಥೈಷಗಿಾಔ – ಬ ಔಂ, ಯವಹಸ, ಚಂಡಭಹಯ ತ
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 ಷಭಹಜ – ಹಿಂಸ್ಹಚಹಯಖಳು, ಂಚನಥ, ಔಳು
 ತಹಂತಿಯಔ – ಭಶ್ಚನರಿ ಷಥಗಿತವಹಖ ದ
 ವಥೈಮಕ್ಟುಔ – ಭಯಣ, ಅಸ್ಹಭಥಮಾ, ಅನಹಯಥ ೇಖಮ

ಅಹಮ
ಕಥೇಲ ಂದ

ಖಂಡಹಂತಯಕಥು ಡಸರ್ಹಗಿಯ ದರಿಂದ ನಶಿ ಉಂಟಹಖರ್ಥೇಫಥೇಔ

ಎಂದಥೇನ

ಎಂಫ ದನ ನ ನಹು ಮೆೇರ್ಥ ನಥ ೇಡಿದಥದೇವಥ. ಅಲಾದಥೇ, ನಶಿ ತಿೇಯವಹಗಿ ಇಯಫಥೇಕಥಂದ

ಇಲಾ

ಇಲಾ. ನಶಿದ

ಷಂಬನಿೀಮತೆಮನಕು ಅಥವ್ಹ ಅದಯ ತ್ತೀರತೆಮನಕು ಹೆಚಿಿಷಕ ರಿಸಿೆತ್ತ ಅಥವ್ಹ ರಿಸಿೆತ್ತಖಳು ಭತಕಿ
ಈ ರಬಹನಕು ಖಳ )ನಕು) ಅಹಮ ಎಂದಕ ಔಯೆಮಲ್ಹಖಕತಿದೆ. ವಿಮೆಗಹಯಯ
ಅಂದಹಜ , ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ

ಆ

ಈಖ ಷಾತ ಖ
ು ಳು, ಖಂಡಹಂತಯ

ಷಾತ ು

ಳಟಿ ಅಹಮಖಳಿಗಥ

ಭಹಡ  ಅಹಮದ

ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಇಯ ತುದಥ.

ಭತ ು ಅಹಮಖಳ ನಡ ವಿನ ಷಂಫಂಧದ ಉದಹಸಯಣಥಖಳನ ನ

ನಥ ೇಡಥ ೇಣ.
ಆಸಿಿ

ಖಂಡಹಂತಯ

ಅಹಮ

ಜೀನ

ಕಹಮನ್ರ್

ಅತಿಮಹದ ಧ ಭಹನ

ಕಹಖ್ಹಯನೆ

ಫಥಂಕ್ಟ

ಉಥೇಕ್ಷಿತ ಸ್ಥ ಪೇಟಔ ಷ ು

ಕಹಯಕ

ಕಹಯ ಅಘಾತ

ಚಹಲಔರಿಂದ ಅಷಡಥಸಮ ಚಹಲನಥ

ಚಂಡಭಹಯ ತ

ಷಯಕ್ಟನಲ್ಲಾ ನಿೇಯ ಜಿನ ಖ ದ ಭತ ು ಷಯಔ ಹಹಳ್ಹಖ ುದನ ನ;

ಷಯಔಕ

ಜಲನಿಯಥ ೇಧಔ ಧಹಯಔಖಳಲ್ಲಾ ಹಮಕ್ಟಂಗ್ ಭಹಡಿಲಾದ ಷಯಔ

ರಭಕಕವ್ಹದ ಅಂವಖಳು
ಅಹಮಖಳ ರಕಹಯಖಳು
ಎ) ಬೌತ್ತಔ ಅಹಮ ನಶಿದ ಅಕಹವನ ನ ಹಥಚಿಚಷ  ಂದ ಬೌತಿಔ ಸಿಥತಿಮಹಗಿದಥ.
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ಉದಹಸಯಣೆ
i.

ಔಟಿಡದಲ್ಲಾ ದಥ ೇಶವಿಯ  ವಿದ ಮತ್ ಜಥ ೇಡಣಥ

ii. ಜಲ ಕ್ಟಯೇಡಥಖಳಲ್ಲಾ ಹರ್ಥ ೆಳುಳದ
iii. ಜಡ ಜಿೇನಶ್ಥೈಲ್ಲಮನ ನ ನಡಥಷ ದ

b) ನೆೈತ್ತಔ ಅಹಮ ನಶಿದ ಆತಾನ

ಭತ ು ಅದಯ ತಿೇಯತಥಮ ಮೆೇರ್ಥ ಯಬಹ

ಬಿೇಯ  ಒಾ

ಮಕ್ಟುಮಲ್ಲಾಮ ಅಹಯಭಣಿಔತಥ ಅಥವಹ ಶ್ಚೇಲದಲ್ಲಾನ ಕಥ ಯತಥಖಳನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ. ಒಾ ಅಹಯಭಹಣಿಔ
ಮಕ್ಟು ಂಚನಥ ಎಷಖಲ ಯಮತಿನಷಫಸ ದ ಭತ ು ವಿಮೆಮ ಸ್ೌಲಬಮದ ದ ಫಾಳಕಥಮ ಭ ಲಔ ಸಣ
ಭಹಡಫಸ ದ .

ಉದಹಸಯಣೆ
ನಥೈತಿಔ ಅಹಮದ ಂದ

ಶ್ಥಯೇಶಠ ಉದಹಸಯಣಥ ಎಂದಯಥ

ಂದ

ಕಹಖಹಾನಥಗಹಗಿ ವಿಭಹ ಕರಿೇದಿ

ಭಹಡ ದ ಭತ ು ನಂತಯ ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ ಡಥಮಲ ಅದಕಥು (ಕಹಖಹಾನಥಗಥ) ಫಥಂಕ್ಟ ಸಚ ಚದ ಅಥವಹ
ಯಭ ಕ ಫಥೇನಥ ಆಯಂಬವಹದ ನಂತಯ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮನ ನ ಕರಿೇದಿಷ ದ .
c) ಕಹನ ನಿನ ಅಹಮ ಹಹನಿಮನ ನ ಹತಿಷ  ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮನ ನ ಳಗಥ ಂಡ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ
ಹಥಚ ಚ ಯಚಲ್ಲತವಹಗಿದಥ . ನಶಿದ

ವಹಮಪಿುಮನ ನ ಅಥವಹ ತಿೇಯತಥಮನ ನ ಹಥಚಿಚಷಫಸ ದಹದ

ಕಥಲು

ಕಹನ ನ ಮಸ್ಥಥಮ ಅಥವಹ ಆಡಳಿತಹತಭಔ ಷನಿನವಥೇವಖಳ ವಥೈಶ್ಚಶಿಾಖಳಲ್ಲಾ ಇದ ಉದಬವಿಷ ತುದಥ

ಉದಹಸಯಣೆ
ಅಘಾತಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಕಥಲಷಗಹಯಯ ರಿಹಹಯನ ನ ನಿಮಂತಿಯಷ  ಕಹನ ನಿನ ಶ್ಹಷನ
ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮ ಯಭಹಣನ ನ ಖಣನಿೇಮವಹಗಿ ಹಥಚಿಚಷಫಸ ದ .
ಅಹಮಖಳು ಭತ ು ಅನಹಸ ತಖಳ ನಡ ವಿನ ಷಂಫಂಧ ವಿಭಹ ಕ್ಷಥೇತಯದಲ್ಲಾ ಯಭ ಕ ಕಹಳಜಿಮಹಗಿದಥ .
ಷಾತ ುಖಳನ ನ ಈ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ವಿವಿಧ ಅಹಮ ವಿಬಹಖಖಳಲ್ಲಾ ಗಿೇಾಔರಿಷರ್ಹಗಿದಥ ಭತ ು
ಅನಹಸ ತಖಳ ಹಹಜರಿಮಲ್ಲಾ ಉದಬವಿಷ  ನಶಿದ ಷಂಬತಥ ಹಥಚಹಚಗಿದದಯಥ, ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ವ ಲು
[ಔಂತ ಖಳು ] ಹಥಚಹಚಖಫಸ ದ
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3. ವಿಮೆಮ ಖಣಿತ್ತೀಮ ಸಿದಹಿಂತ (ಅಹಮ ಷಂಚಮನ)
ವಿಭಹ ಕ್ಷಥೇತಯದಲ್ಲಾ ಭ ಯನಥೇ ಅಂವವಥಂದಯಥ ವಿಮೆಮನ ನ ವಔಮಗಥ ಳಿಷ  ಖಣಿತಿೇಮ ಸಿದಹಧಂತ. ಇದನ ನ
ಉಹಮ ಷಂಚಮನದ ಸಿದಹಧಂತವಥಂದ ಖ ಯ ತಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಂದ ವಥೇಳ್ಥ 100000 ಭನಥಖಳು ಫಥಂಕ್ಟಮ ಅಹಮಕಥು ಡಸರ್ಹಗಿವಥ ಭತ ು ಅದರಿಂದ ಯ . 50000 ಖಳ
ಷಯಹಷರಿ ನಶಿವಹಖಫಸ ದ . ಂದ ಭನಥಮ ಫಥಂಕ್ಟಗಥ ಳಗಹಖಫಸ ದಹದ ವಔಮತಥ ಸ್ಹವಿಯದಲ್ಲಾ 2 ಇದದಯಥ
[ಅಥವಹ 0.002] ಅನ ಬವಿಷಫಸ ದಹದ ಷಂೂಣಾ ನಶಿದ ಮೊತು ಯ . 10000000 [=50000 x 0.002 x
100000] ಆಖಫಸ ದ ಎಂದ ಇದಯ ಅಥಾ.
ಒಾ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಈ 1 ಲಕ್ಷ ಭನಥಖಳ ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಂದ ದ ಯ . 100 ಔಂತನ ನ ಡಥದಯಥ ಭತ ು ಈ ಎಲಾ
ಔಂತ ಖಳಿಂದ ಂದ

ನಿಧಿಮನ ನ ತಮಹರಿಸಿದಯಥ ಫಥಂಕ್ಟಯಿಂದ ಫಳಲ್ಲದ ಕಥಲು ದ ಯದೃಶಿಂತರಿಗಥ

ರಿಹಹಯ ನಿೇಡಲ ಸ್ಹಔಷಹಿಖಫಸ ದ .
ಈ ಕೆಳಗನ ಲ್ೆಕಹುಚಹಯಖಳಿಂದ ರತ್ತಯೀಯಯ ಔಂತ್ತನ ಮತಿ ಎಶಕಿ ಇಯಫೆೀಕೆಂಫಕದಕ ಷ್ಶಿವ್ಹಖಕತಿದೆ.
100000 x 100 = ಯ . 10000000

ಎಲಾ ವಿಭಹದಹಯಯಲ್ಲಾ ಷಭಹನತಥ (ನಹಮಮವಹದ)ಮನ ನ ಖಹತಿಯ ಭಹಡಫಥೇಕಹದಯಥ ಭನಥಖಳು ಷಭಹನವಹಗಿ
ಫಥಂಕ್ಟಮ ಅಹಮಕಥು ಡಸರ್ಹಗಿಯಫಥೇಔ .
a) ಈ ತತಾ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಹೆೀಗೆ ನಿಕಯವ್ಹಗ ಕೆಲಷಭಹಡಕತಿದೆ?

ಉದಹಸಯಣೆ
ಮಂತಥ ಯೇಔಯಣಖಳು ಭತ ು ಯ

70 ಲಕ್ಷ ಭೌಲಮದ ದಹಸ್ಹುನ ಹಥ ಂದಿಯ  ಂದ ಕಹಖಹಾನಥಮನ ನ

ಹಥ ಂದಿಯ  ಶ್ಚಯೇ ಶ್ಹಮಮ್, ಒಾ ವಿಮೆಗಹಯಯಥ ಂದಿಗಥ ಅುಖಳ ವಿಮೆ ಭಹಡ ಫಮಷ ತಹುಯಥ .ಕಹಖಹಾನಥ
ಭತ ು ಅದಯಲ್ಲಾನ ಷ ುಖಳಿಗಥ ಫಥಂಕ್ಟ ಅಥವಹ ಇತಯ ವಿಮೆಯಿಂದ ಆೃತವಹದ ಅಹಮಖಳಿಂದ ನಶಿ
ಅಥವಹ ಹಹನಿಮ ಅಕಹವ 0[ 7 , 1000 ]007ಯಷ್ಟ್ಿದಥ .ಶ್ಚಯೇ ಶ್ಹಮಮ್ ಭತ ು ವಿಮೆಗಹಯ ಇಫಫರಿಖ ಈ ಫಗಥೆ
ಅರಿವಿದಥ.
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ಹಥೇಗಥ ಅಯ ಸ್ಹಥನಖಳು ಭಿನನವಹಗಿವಥ ಭತ ು ಶ್ಹಮಮ್ ವಿಮೆಮನ ನ ಏಕಥ ಫಮಷ ತಹುಯಥ?
ಶ್ಚರೀ . ಶಹಯರ್ಮ ಯಯ ಸಹೆನ.
1000ಕಹಖಹಾನಥಖಳಲ್ಲಾ

ಅಯ

ಕಹಖಹಾನಥಮಂತಸ

ಷಯಹಷರಿ

7

ಕಹಖಹಾನಥಖಳು

ನಶಿಕಥು

ಖ ರಿಮಹಖಫಸ ದಥಂಫ ದನ ನ ಷ ಚಿಷ ತಹುದದರಿಂದ ನಶಿದ ಷಂಬನಿೇಮತಥ (0.007) ಶ್ಚಯೇ ಶ್ಹಮಮ್ ಶ್ಚಯೇ
ಶ್ಹಮಮ್ ಯಯ ದೃಷ್ಟ್ಿಮಲ್ಲಾ ಏನ

ಅಲಾ. ಆ ದ ಯದೃಶಿಔಯ ಕಹಖಹಾನಥಖಳಲ್ಲಾ ತನನದ

ಂದ ಇಯಫಸ ದಥ ೇ

ಎಂಫ ದನ ನ ಅಯ ಅರಿತಿಲಾ. ವಹಷುವಹಗಿ ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಕಹಖಹಾನಥ ನಶಿಕಥು ತ ತಹುಖ ತುದಥ ಎಂದ
ಮಹಯ ಊಹಿಷಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
ಶ್ಹಮಮ್

ಅನಿಶ್ಚಚತತಥಮ

ಂದ

ರಿಸಿಥತಿಮಲ್ಲಾ

ಇದಹದಯಥ

ಬವಿಶಮದ ಗಥ ತಿುಲಾವಥಂಫ ದಷಥಿೇ ಅಲಾ, ಅಯ

ಅದನ ನ

ಎಂದ
ಏನಥಂದ

ಹಥೇಳಫಸ ದ . ಅರಿಗಥ
ಊಹಿಷಲ

ಕಥೇಲ

ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.

ನಿಷ್ಂವಮವಹಗಿ ಇದ ಆತಂಔಕಥು ಕಹಯಣವಹಗಿದಥ.
ವಿಮೆಗಹಯಯ ಸಹೆನ
ಈಖ ನಹು ವಿಮೆಗಹಯಯ ಸ್ಹಥನನ ನ ನಥ ೇಡಥ ೇಣ. ಶ್ಹಮಮ್ ಯಯ ಅಹಮ ಇದಥೇ ರಿಸಿಥತಿಗಥ
ಳಡ  ಸ್ಹವಿಯಹಯ ಇತಯಯಥ ಂದಿಗಥ ಷಂಯೇಜಿಸಿದಹಖ ಭತ ು ಷಂಖಯಹಿಷಲಟಹಿಖ ಅದ ಸಿೇಮತ
ಭತ ು ಅದನ ನ ಊಹಿಷಲ ವಔಮವಹಖ ತುದಥ.
ವಿಮೆಗಹಯಯ ಶ್ಹಮಮ್ ನಷಥಿೇ ಅಯ ಕಹಖಹಾನಥಮ ಫಗಥೆ ಚಿಂತಿಷ  ಅಖತಮವಿಲಾ. ಸ್ಹವಿಯ ಕಹಖಹಾನಥಖಳಲ್ಲಾ
ಕಥೇಲ ಏಳು ಕಹಖಹಾನಥಖಳು ನಶಿಕಥು ಳಡಫಸ ದ ಅಶ ಿ ತಿಳಿದಯಥ ಸ್ಹಔ . ಎಲ್ಲಾಮಯಥಗಥ ವಹಷುವಿಔ
ನಶಿಖಳು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ನಶಿದಷಥಿೇ ಅಥವಹ ಷ ಭಹಯ ನಶಿದಶ ಿ ಆಖ ತುವೊೇ ಅಲ್ಲಾಮಯಥಗಥ ವಿಮೆಗಹಯಯ
ನಿಧಿಖಳ ಷಂಚಮದಿಂದ ಸಣನ ನ ಬಿಡಿಸಿ ಅಖಳನ ನ ನಿಬಹಯಿಷಫಸ ದ .
ಂದೆೀ ಖಂಡಹಂತಯದ ಕಹಯಣದಿಂದ ಆಖಕ ನಶಿದ ಸಹಧಯತೆಗೆ ಡಸಲ್ಹಗಯಕ ಎಲಾ ವಿಭಹದಹಯಯ ಅನೆೀಔ
ಅಹಮಖಳನಕು ಷಂಚಯ್ದಷಕ ಭ ಲಔ ವಿಮೆಗಹಯಯಕ ಅಹಮನಕು ಭತಕಿ ಅದಯ ಆರ್ಥಯಔ ರಬಹನಕು
ಊಹಷಲಕ ಸಹಧಯವ್ಹಖಕತಿದೆ

565

b) ಅಹಮದ ಷಂಖರಸಣೆ ಭತಕಿ ಫೃಸತ್ ಷಂಖ್ೆಯಮ ನಿಮಭ
ಹಹನಿಮ ಷಂಬನಿೇಮತಥ [1000 ದಲ್ಲಾ 7 ಅಥವಹ 0.007 ಮೆೇಲ್ಲನ ಉದಹಸಯಣಥಮಲ್ಲಾ ಡಥದಂತಥ]ಮ
ಆಧಹಯದ

ಮೆೇರ್ಥ ಪಿಯೇಮಮಂ ನಿಧಾರಿಷಲಡ ತುದಥ.

ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಿದಂತಥ ನಿಜವಹದ ಅನ ಬವಿದದಯಥ

ವಿಭಹಗಹಯಯ ಮಹುದಥೇ ನಶಿದ ಅಹಮನ ನ ಎದ ರಿಷಫಥೇಕಹಖ ದಿಲಾ. ಇಂತಸ ರಿಸಿಥತಿಮಲ್ಲಾ
ಅಷಂಖಹಮತ

ವಿಭಹದಹಯಯ

ವಿಮೆಮ

ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ರಿಹಹಯ ದಗಿಷಲ

ಔಂತ ಖಳು

ಖಂಡಹಂತಯಕಥು ಳಗಹದಯ ನಶಿಕಥು

ಸ್ಹಕಹಖ ತುದಥ. ಆದಯಥ

ವಹಷುವಿಔ ಅನ ಬ (ನಶಿ)

ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದದಕ್ಟುಂತ ಹಥಚ ಚ ಯತಿಔ ಲವಹಗಿದದಯಥ ಭತ ು ಷಂಖಯಹಿಸಿದ ಔಂತ ಖಳು ಕಥಾೈಮ್ ಖಳನ ನ
ಹತಿಷಲ

ಸ್ಹಕಹಖ ಶ ಿ

ಇಲಾದಿದದ

ಕ್ಷದಲ್ಲಾ

ವಿಮೆಗಹಯಯ

ಅಹಮನ ನ

ಎದ ರಿಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.
ವಿಮೆಗಹಯಯ ಹಥೇಗಥ ತನನ ಭ ನಥ ನೇಟಖಳ ಫಗಥೆ ಖಹತಿಯಮಹಗಿಯಫಸ ದ ?
―ಫೃಸತ್ ಷಂಖಥಮಖಳ ನಿಮಭ‖ವಥಂದ ಖ ಯ ತಿಷರ್ಹಖ  ತತಾದಿಂದ ಇದ ವಔಮವಹಖ ತುದಥ. ಇದ
ಅಹಮ ಷಂಚಮನದ ಗಹತಯ ಎಶ ಿ ದಥ ಡಸದಥ ೇ, ಅಶ ಿ

ಷಯಹಷರಿ ವಹಷುವಿಔ ನಶಿ,

ಷಯಹಷರಿ

ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಅಥವಹ ಊಹಿಷರ್ಹದ ನಶಿಕಥು ಹಥಚ ಚ ಷಮೇವಹಖ ತುವಥ ಎಂಫ ದನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.

ಉದಹಸಯಣೆ
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ಂದ

ಷಯಳ ವಿಯಣಥ ನಿೇಡಲ , ಂದ

ನಹಣಮನ ನ ಟಹರ್ಸ ಭಹಡಿದ ಮೆೇರ್ಥ ಹಥಡ್್ ಮೆೇರ್ಥ ಫಯ 

ಷಂಬನಿೇಮತಥ ½ ಆಗಿದಥ . ಆದಯಥ ಅದಥೇ ನಿೇು ನಹಣಮನ ನ ನಹಲ ು ಫಹರಿ ಟಹರ್ಸ ಭಹಡಿದಹಖ
ವಹಷುವಹಗಿ 2 ಹಥಡ್್ ಡಥಮ ತಥುೇವಥ ಎಂದ ನಿೇು ಹಥೇಗಥ ಕಚಿತವಹಗಿ ಹಥೇಳಫಸ ದ ?
ಟಹರ್ಸ ಖಳ ಷಂಖಥಮ ಫಸಳ ದಥ ಡಸದಹದಹಖ ಭತ ು ಅರಿಮತತಥಮ ಸತಿುಯ ಹಥ ೇದಹಖ ಭಹತಯ, ಯತಿ
ಎಯಡ ಟಹರ್ಸ ಖಳಲ್ಲಾ ಮೆಭ ಹಥಡ್್ ಹಥ ಂದ  ಅಕಹವ ಸತಿುಯಹಗಿ ರಿಣಮಷ ತುದಥ.
ದಥ ಡಸ ಷಂಖಥಮಮ ವಿಭಹದಹಯಯನ ನ

ವಿಮೆ ಭಹಡಲ ಸ್ಹಧಮವಹದಹಖ ಭಹತಯ ವಿಭಹಗಹಯಯ

ತಭಭ

ಆಧಹಯಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಖಹತಿಯ ಹಥ ಂದಫಸ ದ . ಕಥೇಲ ನ ಯಹಯ ಭನಥಖಳ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ವಿಭಹಗಹಯಯ
ಸ್ಹವಿಯಹಯ

ಭನಥಖಳ

ವಿಮೆ

ಭಹಡಿದ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಿಂತ

ತಿೇಯವಹಗಿ

ತಥ ಂದಯಥಗಥ ಳಗಹಖ 

ಸ್ಹಧಮತಥ ಇದಥ.
ಭಸತಾದ ಅಂವಖಳು
ಅಹಮ ವಿಮೆ ಭಹಡಕಲ್ಲಾನ ಶಯತಕಿಖಳು.
ವಿಭಹದಹಯಯ ದೃಷ್ಟ್ಿಕಥ ೇನದಲ್ಲಾ ಂದ ಅಹಮನ ನ ವಿಮೆ ಭಹಡ ದ ಮಹವಹಖ ಯೇಖಮವಹಗಿಯ ತುದಥ?
ಂದ ಅಹಮನ ನ ವಿಭಹಯೇಖಮವಥಂದ

ರಿಖಣಿಷಲ

ಆಯ ಷ ಥಲ ಅವಮಔತಥಖಳನ ನ ಕಥಳಗಿನ

ಫಹಕ್್ ನಲ್ಲಾ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದಥ
i. ಏಔಯ ದ [ ಂದಥೇ ತಯಸದ]
ಷಂಖಥಮಯಿಂದ ನಶಿಖಳನ ನ

ನಶಿಕಥು ತ ತಹುಖ ಂಥ ಇಂಥ ಗಟಔಖಳ ಸ್ಹಔಶ ಿ

ಷಭಂಜಷವಹಗಿ ಊಹಿಷಫಸ ದಹಗಿದಥ. ಇದ

ದಥ ಡಸ

ಫೃಸತ್ ಷಂಖಥಮಖಳ

ನಿಮಭನ ನ ಅನ ಷರಿಷ ತುದಥ . ಇದಯ ಹಥ ಯತ ಭ ನಥ ನೇಟಖಳನ ನ ಭಹಡ ದ ಔಶಿಔಯವಹಗಿದಥ.
ii. ಅಹಮದಿಂದಹದ ನಶಿ ನಿದಿಯಶಿ ಭತಕಿ ಅಳತೆಭಹಡಫಸಕದಹದಂಥಹಗಯಫೆೀಔಕ .ಇದ ಂದ ನಶಿ
ಷಂಬವಿಸಿದಥ

ಭತ ು ಎಶ ಿ ಷಂಬವಿಸಿದಥ

ಎಂದ

ಕಚಿತವಹಗಿ ಹಥೇಳಲ

ಸ್ಹಧಮವಿಲಾದಿದದಯಥ

ರಿಹಹಯನ ನ ನಿಧಾರಿಷಲ ಔಶಿವಹಖ ತುದಥ.
iii. ನಶಿ ಅಷಂಔಲ್ಲ್ತ ಅಥವ್ಹ ಆಔಸಿಮಔವ್ಹಗಯಫೆೀಔಕ .ಅದ

ಷಂಬವಿಷಫಸ ದಹದ ಅಥವಹ ಷಂಬವಿಷದಥೇ

ಇಯಫಸ ದಹದ ಅಂಥ ಂದ ಗಟನಥಮ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಗಟಿಸಿಯಫಥೇಔ .ಗಟನಥ ವಿಭಹದಹಯಯ
ನಿಮಂತಯಣನ ನ ಮೇರಿಯಫಥೇಔ

.ವಿಭಹದಹಯರಿಂದ ಉದಥದೇವೂಾಔವಹಗಿ ಷಂಬವಿಸಿದ ಂದ

ನಶಿನ ನ ಮಹುದಥೇ ವಿಭಹಗಹಯಯ ವಿಮೆ ಭಹಡ ದಿಲಾ.
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iv. ಂದ ಖ ಂಪಿನ ಷಣಣ ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ

ವಿಭಹದಹಯಯ ಮಹುದಥೇ ಕಥ ಟಿ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ನಶಿನ ನ

ಅನ ಬವಿಷ ತಹುಯಥ ಆಖ ಭಹತಯ ಕಥಲಯ ನಶಿನ ನ ಅನಥೇಔರಿಂದ ಹಥ ಯಲಡ ವಿಕಥ ಕಥಲಷ ಭಹಡ ತುದಥ.
v. ಆರ್ಥಯಔ ಅನಕಔ ಲತೆ: ವಿಮೆಮ ವಥಚಚ ಷಂಬನಿೇಮ ನಶಿಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಹಥಚಹಚಗಿಯಫಹಯದ ;
ಇಲಾದಿದದಯಥ ವಿಮೆ ಆರ್ಥಾಔವಹಗಿ ಅಮಹಹಮಾವಥನಿಷ ತುದಥ.
vi. ಬಿಾಟ್ ಹಲ್ಲಸಿ (ಸಹಯಜನಿಔ ನಿೀತ್ತ) :

ಅಂತಿಭವಹಗಿ ಂದು ಸ್ಹಾಜನಿಔ ನಿೇತಿ ಭತ ು

ನಥೈತಿಔತಥಮ ವಿಯ ದಧವಹಗಿ ಇಯ ಂತಿಲಾ.

4. ವಿಭಹ ್ಂದ
ವಿಮೆ ವಿಮೆಮ ನಹಲುನಥೇ ಅಂವ ಎಂದಯಥ ಅದ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಪಿಯೇಮಮಂ ಎಂಫ ಫಥರ್ಥಗಥ

ಯತಿಮಹಗಿ

ನಿದಿಾಶಿ ಅಹಮಖಳ ವಿಯ ದಧ ಸಣಕಹಸಿನ ಯಕ್ಷಣಥ ದಗಿಷಲ ಪಿಕಥ ಳುಳ ಔಯಹರಿನ ಂದನ ನ
ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ. ಔಯಹರಿನ ಂದ ಂದ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಯ ನ ನ ಹಥ ಂದ ತುದಥ.
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ 1

ಈ ಕಥಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದ ವಿಭಹಯೇಖಮ ಅಹಮನ ನ ಯತಿನಿಧಿಷ ದಿಲಾ ?
I. ಫಥಂಕ್ಟ
II. ಔಳುವಹದ ಷ ುಖಳು
III. ದಯಥ ೇಡಥ
IV. ಸಡಖ ಫಥ ೇಯರ್ಹಖ ುದರಿಂದ ಷಯಔ ಖಳ ನಶಿ

B. ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ – ಕಹನ ನಕ ಅಂವಖಳು
1. ಂದಕ ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ ಕಹನ ನಕ ಅಂವಖಳು
ಈಖ ನಹು ವಿಭಹ ಔಯಹಯ ಳಗಥ ಂಡಿಯ  ಕಥಲು ಅಂವಖಳನ ನ ನಥ ೇಡಥ ೇಣ ಭತ ು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ವಿಭಹ ಔಯಹಯ ಖಳನ ನ ಆಳು ಕಹನ ನಿನ ತತಾಖಳನ ನ ಖಭನಿಸ್ಥ ೇಣ.
ವಿಮೆಮ

ಅಂವಖಳಲ್ಲಾ

ವಿಮೆ

ವಿಭಹಗಹಯಯ

ಭತ ು

ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥಂಫ ದನ ನ ಈಗಹಖರ್ಥೇ ನಹು ನಥ ೇಡಿದಥದೇವಥ.
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ವಿಭಹದಹಯಯಲ್ಲಾನ

ಂದನ ನ

ಂದ ಔಯಹಯ ಕ್ಷಖಳ ನಡ ವಿನ ಕಹನ ನಿಖನ ಸ್ಹಯವಹದ ಂದ ಂದವಹಗಿಯ ತುದಥ. ಬಹಯತಿೇಮ
ಂದ ಕಹಯಿದಥ,

1872ಮ ನಿಫಂಧನಥಖಳು ವಿಭಹ ಂದಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಂತಥ ಬಹಯತದ ಎರ್ಹಾ

ಂದಖಳನ ನ ನಿಮಂತಿಯಷ ತುದಥ.
2. ಂದಕ ಭಹನಯವ್ಹದ ಔಯಹರಿನ ಅಂವಖಳು
ಂದ ಭಹನಮವಹದ ಔಯಹರಿನ ಅಂವಖಳು ಈ ಕಥಳಗಿನಂತಿವಥ:
ಎ) ರಸಹಿ ಭತಕಿ ಸಿಾೀಔೃತ್ತ:
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ಯಸ್ಹು ಯಸ್ಹುಔರಿಂದ ಭತ ು ಸಿಾೇಔೃತಿ ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ
ಬಿ) ಷಂಬಹನೆ
ಅಂದಯಥ ಔಯಹಯ ಎಯಡ ಕ್ಷಖಳಿಗಥ ಯಷಯ ಯಯೇಜನ ಇಯರ್ಥೇ ಫಥೇಔ ಎಂದ ಇದಯ ಅಥಾ ವಿಭಹ
ಔಂತ ವಿಭಹದಹಯಯ ಔಡಥಯಿಂದ ಭತ ು ನಶಿಕಥು ರಿಹಹಯ ನಿೇಡ  ಬಯಸ್ಥ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಔಡಥಯಿಂದ
ಷಂಬಹನಥಮಹಗಿದಥ.
ಸಿ) ಕ್ಷಖಳ ನಡಕವ್ೆ ್ಂದ
ಎಯಡ ಕ್ಷಖಳು ಂದಥೇ ವಿಶಮಕಥು ಅದಥೇ ತಥಯನಹದ ಅಥಾದಲ್ಲಾ ಪಿಕಥ ಳಳಫಥೇಔ .
ಡಿ) ಕ್ಷಖಳ ಸಹಭಥಯಯ
ಔಯಹರಿನ ಎಯಡ

ಕ್ಷಖಳು ಔಯಹಯ

ಭಹಡಲ

ಕಹನ ನಿಖನ ಸ್ಹಯವಹಗಿ ಯೇಖಮಯಹಗಿಯಫಥೇಔ

ಉದಹಸಯಣಥಗಥ, ಅಲ ಮಷುಯ ಔಯಹಯನ ನ ಭಹಡಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
ಈ) ನಹಯಮಫದಿತೆ
ಔಯಹರಿನ ಉದಥದೇವ ನಹಮಮಫದಧವಹಗಿಯಫಥೇಔ . ಉದಹಸಯಣಥಗಥ, ಔಳಳಸ್ಹಗಹಣಿಕಥಮ ಷಯಔನ ನ ವಿಮೆ
ಭಹಡಲ ವಔಮವಿಲಾ.

ರಭಕಕ ಅಂವಖಳು.
i. ತಿಡ
ಅಯಹಧದ ಭಹಖಾಖಳ ಭ ಲಔ ಅನಾಯಿಷರ್ಹದ ತುಡನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ.
ii. ಅನಕಚಿತ ರಬಹ
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ಹಯಫಲಮ ಸ್ಹಧಿಷಲ ವಔುನಹದ ಫಫ ಮಕ್ಟು ಇನಥ ನಫಫಯ ಮೆೇರ್ಥ ಅನ ಚಿತ ಯಯೇಜನನ ನ ಡಥಮಲ ತನನ
ಸ್ಹಥನ, ಯಬಹ ಅಥವಹ ಅಧಿಕಹಯನ ನ ಫಳಸಿದಹಖ.
iii. ಂಚನೆ
ಒಾ ಮಕ್ಟು ಇನಥ ನಫಫಯನ ನ ಯತಿನಿಧಿತಾದಿಂದ ಫಂದ ತು ನಂಬಿಕಥಯಿಂದ ಅನ ಅಥವಹ ಅಳು ಷತಮ
ಎಂದ ನಂಫದ ಕಹಮಾನ ನ ನಿಾಹಿಷಲ ಥಯೇಯಥೇಪಿಷ ತಹುನಥ .ಇದನ ನ ಷತಮನ ನ ಉದಥದೇವೂಾಔವಹಗಿ
ಭಯಥಭಹಚ ದರಿಂದ ಅಥವಹ ಅುಖಳನ ನ ತಹಗಿ ನಿಯ ಪಿಷ ದಯ ಭ ಲಔ ಭಹಡಫಸ ದ .
iv. ತು್
ನಿಣಾಮದಲ್ಲಾ ದಥ ೇಶ ಅಥವಹ ಂದ

ಷನಿನವಥೇವದ ವಿಶ್ಥಾೇಶಣಥ .ಇದ

ಔಯಹರಿನ ವಿಶಮದ ಫಗಥೆ

ತಿಳಿದ ಕಥ ಳುಳಲ್ಲಾ ಭತ ು ಂದದಲ್ಲಾನ ದಥ ೇಶಕಥು ಕಹಯಣವಹಖಫಸ ದ

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ 2
ಈ ಕೆಳಗನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುು ಭಹನಯ ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ ಂದಕ ಅಂವವ್ಹಗಯಲಕ ಸಹಧಯವಿಲಾ ?
I.

ಯಸ್ಹುನಥ ಭತ ು ಸಿಾೇಔೃತಿ

II. ತುಡ
III. ಷಂಬಹನಥ
IV. ನಹಮಮಫದಧತಥ

C. ವಿಭಹ ಔಯಹಯಕ – ವಿಶೆೀಶ ಲಕ್ಷಣಖಳು
ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ ವಿಶ್ಥೇಶ ಲಕ್ಷಣಖಳನ ನ ನಥ ೇಡಥ ೇಣ.
1. ನಶಿ ರಿಹಹಯ
ನಶಿ ರಿಹಹಯದ ತತಾ ಜಿೇವಥೇತಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗಥ ಅನಾಮವಹಖ ತುದಥ. ಅಂದಯೆ ನಶಿನುನಕಬವಿಸಿದ
ಹಲ್ಲಸಿಧಹಯಔರಿಗೆ ಅಯನಕು ಭತೆಿ ನಶಿ ರಿಸಿಿ ಉದಭವಿಷಕ ಮದಲಕ ಅರಿದಿ ಆರ್ಥಯಔ ಸಿೆತ್ತಮನಕು
ಹೆ ಂದಲಕ

ಸಹಧಯವ್ಹಖಕಂತೆ ರಿಹಹಯ ನಿೀಡಲ್ಹಖಕತಿದೆ. ವಿಭಹ ಔಯಹಯ

ಭ ಖಹಂತಯ ಸ್ಹಕ್ಷಿೇಔೃತ) ವಿಭಹದಹಯಯ

(ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ

ನಶಿದ ಮೊತುದಶ ಿ ನಶಿಬತಿಾ ಅಥವಹ ರಿಹಹಯನ ನ

ಡಥಮ ತಹುಯಥ ಅದಕ್ಟುಂತ ಹಥಚಚಲಾ ಎಂಫ ದನ ನ ಬಯಸ್ಥ ನಿೇಡ ತುದಥ.
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ತತಾಜ್ಞಹನವಥಂದಯಥ ಒಾ ತನನ

ಷಾತ ುಖಳ ವಿಮೆ ಭಹಡ ದಯ ಭ ಲಔ ಭತ ು ನಶಿಕ್ಟುಂತ ಹಥಚ ಚ

ುನಷ್ಂಹದನಥಮ ಭ ಖಹಂತಯ ರ್ಹಬನ ನ ಖಳಿಷರ್ಹಖದ ಎಂಫ ದಹಗಿದಥ .ವಿಭಹಗಹಯಯ ಅನ ಬವಿಸಿದ
ನಶಿದ ಆರ್ಥಾಔ ಭೌಲಮನ ನ ನಿಣಾಯಿಷ ತಹುಯಥ ಭತ ು ಅದಕಥು ತಔುಹಹಗಥ ರಿಹಹಯ ನಿೇಡ ತಹುಯಥ.

ಉದಹಸಯಣಥ
ಯಹಮ್ ತನನ ಯ . 10 ಲಕ್ಷ ಫಥರ್ಥಮ ಭನಥಮನ ನ ೂಣಾ ಮೊತುಕಹುಗಿ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದಹದಯಥ. ಫಥಂಕ್ಟಮ
ಅಘಾತದಿಂದ ಅಯ ಷ ಭಹಯ

ಯ . 70,000 ಖಳಶ ಿ ನಶಿನ ನ ಅನ ಬವಿಷ ತಹುಯಥ. ವಿಭಹ ಔಂನಿ

ಅರಿಗಥ ಯ . 70,000 ಭಹತಯ ಕಥ ಡಫಸ ದ . ವಿಭಹದಹಯಯ ಅದಕ್ಟುಂತ ಹಥಚ ಚ ಸಔ ು ಸ್ಹಧಿಷ ಂತಿಲಾ.
ಈಖ ಒಾಯ ಷಾತುನ ನ ೂಣಾ ಮೊತುಕಥು ವಿಮೆ ಭಹಡಿಲಾದ ರಿಸಿಥತಿಮನ ನ ಖಣನಥಗಥ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳ್ಥೄ ಳೇಣ. ಆಖ
ತನನ ವಿಮೆಮ ಮೊತುದ ಅನ ಹತದಲ್ಲಾ ಭಹತಯ ಅಯ ನಶಿ ರಿಹಹಯನ ನ ಡಥಮಲ ಅಸಾಯಹಗಿಯ ತಹುಯಥ.
ಯ . 10 ಲಕ್ಷ ಫಥರ್ಥ ಫಹಳು ಂದ ಭನಥ ಯ . 5 ಲಕ್ಷಕಥು ವಿಮೆ ಭಹಡರ್ಹಗಿದಥ ಎಂದ ಕಥ ಳ್ಥೄ ಳೇಣ.
ಫಥಂಕ್ಟಯಿಂದ ಷಂಬವಿಸಿದ ನಶಿ ಯ . 60,000 ವಹಗಿದದಯಥ ಆಖ ಭನಥಮ ಭಹಲ್ಲೇಔ ೂಭಾ ಮೊತುದ ಮೆೇರ್ಥ
ಸಔ ು ಸ್ಹಧಿಷ ಂತಿಲಾ. ಭನಥಮ ಭಹಲ್ಲೇಔ ಭನಥಮ ಭೌಲಮದ ಅಧಾ ಮೊತುಕಥು ವಿಮೆ ಭಹಡಿದಹದಯಹದದರಿಂದ
ಅಯ

ನಶಿದ ಮೊತುದಲ್ಲಾ ಔ ಡ 50% (ಅಧಾ) (ಯ . 30,000)ನ ನ ಭಹತಯ ಕಥಾೇಮ್ ಭಹಡಲ

ಅಸಾಯಹಗಿದಹದಯಥ. ಇದನ ನ ಅಂಡರ್ ಇನ ಶಯಥನ್್ ಎಂದ ಖ ಯ ತಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಹತಿಷಫಥೇಕಹದ

ನಶಿರಿಹಹಯದ

ಭಹನ

ಒಾಯ

ತಥಗಥದ ಕಥ ಡ

ವಿಮೆಮ

ವಿಧದ

ಮೆೇರ್ಥ

ಅಲಂಬಿತವಹಗಿದಥ
ಷಾತ ುಖಳು ಭತ ು ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ ಮಸರಿಷ  ಫಸಳಶ ಿ ವಿಧದ ಜಿೇವಥೇತಯ ವಿಭಹ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯಯ ವಹಷುವಿಔ ನಶಿದ ಮೊತುದಶ ಿ ರಿಹಹಯ ಹಥ ಂದ ತಹುಯಥ. ಅಂದಯಥ ಔಳುವಹದ
ಅಥವಹ ಹಹನಿಗಥ ಳಗಹದ ಷಾತುನ ನ ಯಷ ುತ ಭಹಯ ಔಟಥಿ ಫಥರ್ಥಯಿಂದ ಫದರ್ಹಯಿಷಲ ಅವಮಔವಿಯ ಶ ಿ
ಸಣದಿಂದ ಷಔಳಿಮನ ನ ಔಡಿಮೆಭಹಡಿ ಫಯ  ಮೊತು.
ನಶಿರಿಹಹಯ

ಕಥಳಗಿನ

ಂದ

ಅಥವಹ

ಹಥಚ ಚ

ಂದದ(ಸ್ಥಟಲ್

ಅಲಂಬಿಷಫಸ ದ :
 ನಖದ ಹತಿ
 ಹಹನಿಗಥ ಳಗಹದ ಷ ುವಿನ ದ ಯಸಿು
 ಔಳುವಹದ ಅಥವಹ ಹಹನಿಗಥ ಳಗಹದ ಷ ವಿ
ು ನ ಫದಲ್ಲ
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ಮೆಂಟ್)

ದಧತಿಖಳನ ನ

 ಜಿೇಣಥ ೇಾದಹಧಯ,) ುನುಃಸ್ಹಥನಥ (ಉದಹಸಯಣಥ ಫಥಂಕ್ಟಗಹಸ ತಿಮಹದ ಭನಥಮ ುನನಿಾಭಹಾಣ.
ಚಿತರ 1 : ನಶಿರಿಹಹಯ

ಆದಯಥ ನಶಿದ

ವಥೇಳ್ಥಮಲಲ್ಲಯ 

ಅುಖಳ ಭೌಲಮನ ನ ಷಸಜವಹಗಿ ಊಹಿಷಲ್ಲಕಹುಖದ ಕಥಲು

ಷ ುಖಳಿಯ ತುವಥ. ಔ ಟ ಂಫದ ಪಿತಹಯಜಿಾತ ಆಸಿು ಅಥವಹ ಅಯ ದ ಔರ್ಹಔೃತಿಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಫಥರ್ಥ
ಔಟ ಿದ

ಔಶಿವಹಖಫಸ ದ . ಅದಥೇ ರಿೇತಿಮಹಗಿ ನೌಕಹ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ವಿವಾದಹದಮಂತ ಅಧಾ

ದಹರಿಮಲ್ಲಾ

ಷಂಬವಿಸಿದ ಸಡಖ

ಅಘಾತದ ನಶಿದ ಯಭಹಣನ ನ ಅಂದಹಜ

ಭಹಡ ದ

ಔಶಿಔಯವಹಗಿದಥ.
ಇಂತಸ

ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ,

ವಿಮೆಗಹಯಯ

ಷಭಭತಿಷಲಟಿ

ಭತ ು ವಿಮೆದಹಯಯ

ಭೌಲಮ

ಎಂಫ

ತತಾನ ನ

ಅಳಡಿಸಿಕಥ ಳಳರ್ಹಖ ತುದಥ.

ವಿಭಹ ಂದಕಥು ಆಯಂಬದಲ್ಲಾ, ವಿಮೆ ಭಹಡಫಥೇಕಹದ ಆಸಿುಮ

ಭೌಲಮನ ನ ಪಿಕಥ ಳುಳತಹುಯಥ. ಟ ಿ ನಶಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ವಿಮೆದಹಯ ಪಿದ ಮೊತುನ ನ ಹತಿಷಲ
ಪಿಕಥ ಳುಳತಹುನಥ. ಈ ರಿೇತಿಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ "ಷಭಭತಿಷಲಟಿ ಭೌಲಮದ ಹಲ್ಲಸಿ (ಅಗಿಯೇಡ್ ವಹಮಲ ಮ
ಹಲ್ಲಸಿ) ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ
ಎ) ಸಔಕು ಗಹಯಣೆ (ಷಬ್ ಯೆ ೀಗೆೀವನ್)
ಸಔ ು ಗಹಾಣಥ ನಶಿ ರಿಹಹಯದ ತತಾನ ನ ಅನ ಷರಿಷ ತುದಥ.
ಸಔ ು ಗಹಾಣಥ ಎಂದಯಥ ವಿಭಹದಹಯಯ ವಿಶಮಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಎರ್ಹಾ ಸಔ ುಖಳು ಹಹಖ
ರಿಹಹಯಖಳನ ನ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಥ ಗಹಾಯಿಷ ದ .
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ವಿಭಹದಹಯಯ ಭ ಯನಥೇ ಕ್ಷದ ಉದಹಸಿೇನತಥಮ ಕಹಯಣದಿಂದ ಆಸಿುಮ ನಶಿನ ನ ಅನ ಬವಿಸಿದಯಥ
ಭತ ು ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ನಶಿಕಥು ರಿಹಹಯ ಸಣ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದಥ ಇಂಥ ವಥೇಳ್ಥಮಲ್ಲಾ,

ಉದಹಸಿೇನವಹಗಿ

ತಿಾಸಿದ ಕ್ಷದಿಂದ ಹಹನಿಮನ ನ ಷಂಖಯಹಿಷ  ಸಔ ು ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಿಯ ತುದಥ ಎಂದ ಇದಯ ಅಥಾ.
ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಹತಿ ಭಹಡಿದ ಯಭಹಣದ ಭಟಿಿಗಥ ಭಹತಯ ನಶಿನ ನ ಷಂಖಯಹಿಷಫಸ ದ
ಎಂಫ ದನ ನ ಖಭನಿಸಿ.
ಯಭ ಕ ಅಂವಖಳು
ಸಔಕು ಗಹಯಣೆ: ಇದಥ ಂದ

ವಿಭಹಗಹಯಯ

ವಿಭಹದಹಯರಿಗಥ

ನಿೇಡಿದ

ರಿಹಹಯದ

ಸಣನ ನ

ಉದಹಸಿೇನವಹಗಿ ತಿಾಸಿದ ಕ್ಷದಿಂದ ಷಂಖಯಹಿಷಲ ಫಳಷ  ಯಕ್ಟಯಯೆಮಹಗಿದಥ.
ಭ ಯನಥೇ ಕ್ಷದ ವಿಯ ದಧ ರಿಹಹಯ ಸಣನ ನ ಹತಿಸಿದ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಥ ವಿಭಹದಹಯರಿಂದ ಸಔ ುಖಳ
ವಯಣಹಖತಿ ಎಂದ ಇದನ ನ ವಹಮಖಥಮ ಭಹಡಫಸ ದ .

ಉದಹಸಯಣಥ
ಸಿರ್ಥಾೈನ್ ಟಹಯನ್್ ರ್ಪೇಟ್ಾ ಷವಿೇಾರ್ಸ ನಲ್ಲಾ ಶ್ಚಯೇ. ಕ್ಟಶ್ಥೃೇರ್ ಯಯ ಖೃಸಫಳಕಥ ಷ ುಖಳು ಸ್ಹಗಿಷಲಡ ತಿುದದು.
ಚಹಲಔಯ ಉದಹಸಿೇನತಥಯಿಂದ ಷಯಔ ಖಳಿಗಥ ಯ . 45,000 ದಶ ಿ ಹಹನಿಮಹಯಿತ ಭತ ು ವಿಭಹಗಹಯಯ
ಕ್ಟಶ್ಥೃೇರ್ ರಿಗಥ ಯ . 30,000 ನ ನ ನಿೇಡಿದಯ . ವಿಭಹದಹಯಯ
ಗಹಾಯಿತರಿದಹದಯಥ (ಷಬ್ಬ ಯಥ ೇಗಥೇಟಥಡ್) ಭತ ು ಆ ಮೊತುನ ನ

ಯ . 30,000 ಕಥು ಭಹತಯ ಸಔ ು
ಸಿರ್ಥಾೈನ್ ಟಹಯನ್್ ರ್ಪೇಟ್ಾ ಷವಿೇಾರ್ಸ

ನಿಂದ ಷಂಖಯಹಿಷಫಲಾಯ .
ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಕಥಾೇಮ್ ಸಣದ ಮೊತು ಯ . 45,000/ ಇದಥ, ವಿಭಹದಹಯಯ ವಿಭಹದಹಯರಿಂದ ಯ . 40,000
ರಿಹಹಯನ ನ ಹಥ ಂದಿದಹದಯಥ ಭತ ು ವಿಭಹಗಹಯಯ ಸಿರ್ಥಾೈನ್ ಟಹಯನ್್ ರ್ಪೇಟ್ಾ ಷವಿೇಾರ್ಸ ನಿಂದ ಯ .
45,000 ನ ನ ಸಔ ು ಗಹಾಣಥಮಡಿ ಷಂಖಯಹಿಷ ಲ್ಲಾ ಷಪಲಯಹದಯಥ ಉಳಿದ ಯ . 5,000/ ನ ನ
ವಿಭಹದಹಯರಿಗಥ ಕಥ ಡಫಥೇಔ .
ಇದರಿಂದ ವಿಭಹದಹಯಯ

ಂದಥೇ ನಶಿಕಥು ಎಯಡ ಷಲ – ಮೆಭ ವಿಭಹ ಔಂನಿಯಿಂದ ಭತ ು

ಭತಥ ುಮೆಭ ಭ ಯನಥೇ ಕ್ಷದಿಂದ ರಿಹಹಯನ ನ ಷಂಖಯಹಿಷ  ವಔಮತಥಮನ ನ ತಡಥಖಟ ಿತುದಥ. ಕಥೇಲ
ನಶಿರಿಹಹಯದ ಂದಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಭಹತಯ ಸಔ ು ಗಹಾಣಥ ಕಹಣಿಸಿಕಥ ಳುಳತುದಥ.
ಉದಹಸಯಣಥ
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ಶ್ಚಯೇ. ಷ ಯಥೇಶ್ ಯಯ ವಿಭಹನ ಅಘಾತದಲ್ಲಾ ಭಯಣ ಹಥ ಂದ ತಹುಯಥ. ಅಯ ಔ ಟ ಂಫ ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ
ಯ . 50 ಲಕ್ಷಖಳ ಷಂೂಣಾ ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ ಜಥ ತಥಗಥ ವಥೈಭಹನಿಔ ಷಂಸ್ಥಥಯಿಂದ ಕಥ ಡಲಡ 
ರಿಹಹಯದ ಮೊತುನ ನ, (ಯ . 15 ಲಕ್ಷಖಳು ) ಷಂಖಯಹಿಷಲ ಅಸಾಯಹಗಿಯ ತಹುಯಥ.
b) ಕೆ ಡಕಗೆ
ಈ ತತಾ ಕಥೇಲ ಜಿೇವಥೇತಯ ವಿಮೆಗಥ ಭಹತಯ ಅನಾಯಿಷ ತುದಥ. ಕಥ ಡ ಗಥ ಂದ ಖಂಡಹಂತಯದಲ್ಲಾ
ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಂಡಿದದಕ್ಟುಂತ ವಿಮೆಮ ಭ ಲಔ ಹಥಚ ಚ ಡಥಮಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ ಎಂಫ ದನ ನ ಷ ಚಿಷ  ನಶಿ
ರಿಹಹಯದ ತತಾನ ನ ಅನ ಷರಿಷ ತುದಥ.

ವಹಮಖಥಮ
ಂದಥೇ ಆಸಿುಮನ ನ ಂದಕ್ಟುಂತ ಹಥಚ ಚ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ಜಥ ತಥಗಥ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದದಯಥ, ಎಲಾ
ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಕಥ ಡಲಡ  ಟ ಿ ರಿಹಹಯ ಅನ ಬವಿಸಿದ ವಹಷುವಿಔ ನಶಿನ ನ ಮೇಯ ಂತಿಲಾ
ಎಂಫ ದನ ನ ‚ಕಥ ಡ ಗಥ‛ಮ ತತಾ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.
ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ವಿಭಹದಹಯಯ ೂಣಾ ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ ಎಲಾ ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಷಂಖಯಹಿಷ ಂತಿದದಯಥ
ಅಯ

ನಶಿದಲ್ಲಾಂದ

ರ್ಹಬನ ನ

ಭಹಡಿಕಥ ಳಳಫಸ ದ .

ಇದ

ನಶಿರಿಹಹಯದ

ತತಾನ ನ

ಉಲಾಂಘಿಷ ತುದಥ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ದೃವಯ 1
ಶ್ಚಯೇ. ಶ್ಚಯೇನಿವಹಷಯಯ ತಭಭ ಯ . 24 ಲಕ್ಷ ಫಥರ್ಥಮ ಭನಥಮ ಮೆೇರ್ಥ ಎಯಡ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಿಂದ ಪಥೈರ್
ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳತಹುಯಥ.
ಭಹಡ ತಹುಯಥ.

ಆತ ಅದನ ನ ಯತಿ ಔಂನಿಯಂದಿಗಥ ಯ . 12 ಲಕ್ಷಕಥು ವಿಮೆ

ಫಥಂಕ್ಟಯಿಂದ ಭನಥ ಬಹಖಶುಃ ಹಹನಿಗಥ ಳಗಹದಹಖ ಅಂದಹಜ ಭಹಡಿದ ನಶಿ ಷ ಭಹಯ

ಯ .6 ಲಕ್ಷಖಳಷಹಿಗಿತ ು. ಆತ ಯತಿ ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಯ . 6 ಲಕ್ಷಖಳನ ನ ಕಥಾೇಮ್ ಭಹಡ ತಹುಯಥ. ಇಫಫಯ
ವಿಭಹಗಹಯಯ ಯತಿಯಫಫಯ ಆತನಿಗಥ ಯ . 6 ಲಕ್ಷ ಕಥ ಡಲ ನಿಯಹಔರಿಷ ತಹುಯಥ.
ಅಯ ತಹು ಯತಿಯಫಫಯ %55 ಭಟಿಿಗಥ ವಿಮೆಮನ ನ ಸಂಚಿಕಥ ಂಡಿದದನ ನ ರಿಖಣಿಷ ತಹುಯಥ ಆದದರಿಂದ,
ಯತಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿ , %55 ನಶಿನ ನ ಹತಿ ಭಹಡ ದ ಎಂಫ ನಿಲ ನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳತಹುಯಥ.
ಅಂದಯಥ ಯತಿಯೇಾಯ ಯ . 3ಲಕ್ಷ, ಹಿೇಗಥ ವಿಭಹದಹಯಯ ವಹಷುವಿಔ ನಶಿದ ಭೌಲಮಕ್ಟುಂತ ಹಥಚ ಚ
ಖಳಿಷ ದಿಲಾ ಎಂಫ ದನ ನ ಖಹತಿಯಡಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
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ದೃವಯ 2
ಋಷ್ಟ್ ಷಾತುಃ ತಭಗಹಗಿ ಎಯಡ ಮೆಡಿಕಥಾೈಮ್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ,

X ಔಂನಿಯಿಂದ ಯ . 2,50,000ಖಳಶ ಿ

ಭತ ು Y ಔಂನಿಯಿಂದ ಯ . 1,50,000ಖಳಶ ಿ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡಿದಹದಯಥ. ಋಷ್ಟ್ ರಿಷ್ಟ್ ಂದ ಅಷಾಷಥತಥಯಿಂದ
ಯ 1 ,60 ,000ಯಶ ಿ ಆಷತಥಯಮ ವಥಚಚನ ನ ತಥಯಫಥೇಕಹಯಿತ .ಈ ಯ .1 ,60 , 000ದ ರಿಹಹಯ ಯೇಖಮ
ಯಭಹಣದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಎಯಡ

ಔಂನಿಖಳಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕಥ ಳಳರ್ಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ಹತಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.

ಯತಿ ಔಂನಿಮ ಹಲ ಈ ಕಥಳಗಿನಂತಥ ಇಯ ತುದಥ
X ಔಂನಿ: 1, 60,000 x2, 50000/ (2, 50, 000 + 1, 50, 000) = ಯ . 1, 00.000
Y ಔಂನಿ: 1, 60,000 x 250,000/ (2, 50, 000 + 1, 50, 000) = ಯ . 60, 000

2. ಮಕಫೆರಿಭಹ ಪೆೈಡ್್ ಅಥವ್ಹ ಅತಯಂತ ನಂಬಿಕೆಮ
ವಿಶ್ಹಾಷ ಭತ ು ಅತಮಂತ ನಂಬಿಕಥಮ ನಡ ವಥ ಮತಹಮಷವಿದಥ.
ಎ) ವಿಶಹಾಷ
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಎರ್ಹಾ ವಹಣಿಜಮ ಂದಖಳು ತಭಭ ಮಹಹಯದಲ್ಲಾ ಉತುಭ ನಂಬಿಕಥಮನ ನ
ಆಚರಿಷಫಥೇಔ

ಭತ ು

ಮಹುದಥೇ

ಂಚನಥ

ಅಥವಹ

ಷಂಚ

ಇಯ 

ಅನಿವಹಮಾವಹಖ ತುದಥ. ವಿಶ್ಹಾಷನ ನ ಹಥ ಂದಿಯಫಥೇಕಹದ ಈ ಕಹನ ನ
ಭಹಯಹಟಗಹಯ

ಕರಿೇದಿದಹರಿಗಥ

ಂದದ

ವಿಶಮದ

ಫಗಥೆ

ಹಹಗಿಲಾ.

ಸ್ಹಯ ತುದಥ

ಔತಾಮದ ಹಥ ಯತಹಗಿ,

ಮಹುದಥೇ

ಭಹಹಿತಿಮನ ನ

ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫಥೇಕಹಗಿಲಾ.
ಇಲ್ಲಾ ಆಚರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ ನಿಮಭ" ಕೆೀವಿಮಟ್ ಎಂಿರ್ "ಅಂದಯಥ ಕರಿೀದಿದಹಯ ಎಚಿರಿಕೆಯ್ದಂದಿರಿ
ಎಂಫ ದ
ಂದದ
ಎಲ್ಲಾಮಯಥಗಥ

ಕ್ಷಖಳು ಂದದ
ಂದ

ಕ್ಷು

ವಿಶಮನ ನ
ಇತಯ

ಕ್ಷನ ನ

ರಿೇಕ್ಷಿಷ ದನ ನ

ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದಥ ಭತ ು

ದಹರಿತಪಿಷ ದಿಲಾ ಭತ ು

ಉತುಯಖಳನ ನ

ಷತಮವಹದ ನಿೇಡ ತುದಥ ಅಲ್ಲಾಮಯಥಗಥ ಇತಯ ಕ್ಷ ಂದನ ನ ತಪಿಸಿಕಥ ಳುಳ ಮಹುದಥೇ ಯಶ್ಥನ
ಇಲಾ.

ಉದಹಸಯಣಥ
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ಸಲವಹಯ ವಥೈಶ್ಚಶಿಾಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ  ಟಿವಿಮ ಂದ ಔಲನಥಮ ಫಹಯಾಂಡ್ ನ ಗಿೇಳಿನಿಂದ

ಶ್ಚಯೇ

ಚಂದಯಶ್ಥೇಕರ್ ಟಿವಿ ಶ್ಥೃೇಯ ಂ ಕಥು ಹಥ ೇಖ ತಹುಯಥ. ಆ ನಿದಿಾಶಿ ಫಹಯಾಂಡ್ ಅತಮಂತ ವಿಶ್ಹಾಸ್ಹಸಾವಹದದದಲಾ
ಭತ ು ಹಿಂದಕಥು ಇತಯ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಷಭಸ್ಥಮಖಳಿಗಥ ಕಹಯಣವಹಗಿದಥ ಎಂದ
ಅನ ಬದಿಂದ ತಿಳಿದಿದಥ .ಅಯ ಭಹಯಹಟಕಥು

ಭಹಯಹಟಗಹಯನಿಗಥ

ಅಹಮವಹಖಫಸ ದಥಂಫ ಬಮದಿಂದ ಈ ವಿಶಮನ ನ

ಫಹಿಯಂಖಡಿಷ ುದಿಲಾ.
ಆತ ಮೀಷಕಹುಗ ಆಯೆ ೀಪ್ಪಷಲ್ಡಫಸಕದೆೀ?
ಭಹಯಹಟಗಹಯಯನ ನ ಫಹಯಾಂಡ್ ನ ವಿಶ್ಹಾಸ್ಹಸಾತಥ ಮ ಫಗಥೆ ಕಥೇಳರ್ಹಗಿದದಯಥ

ಭತ ು ಆತ ಅದ ಅತಮಂತ

ವಿಶ್ಹಾಸ್ಹಸಾವಹಗಿದಥ ಎಂದ ಉತುರಿಸಿದದಯಥ ರಿಸಿಥತಿ ಫಥೇಯಥಮಹಗಿಯಲ ಸ್ಹಧಮವಿತಥುೇ?
b) ಅತಯಂತ ನಂಬಿಕೆ
ವಿಭಹ ಔಯಹಯ ಖಳು ಫಥೇಯಥ ಹಥಜಥೆಮಲ್ಲಾ ನಿಲ ಾತುವಥ .ವಿಮೆ ಭಹಡಫಥೇಕಹದ ವಿಶಮ (ಷ ು)ದ ಫಗಥೆ ಎರ್ಹಾ
ವಹಷುವಿಔ

ಭಹಹಿತಿಮನ ನ

ಯಸ್ಹುಔನ

ಈ

ಭಹಹಿತಿಮನ ನ

ಹಥ ಂದಿಯದ

ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಥ

ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫಥೇಔ ಇದ ಅನ ಕಹನ ನ ಫದಧ ಔತಾಮವಹಗಿದಥ.
ಷ ುವಿನ ಭಹಹಿತಿ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಥ ಈ ಕಥಳಗಿನುಖಳನ ನ ನಿಧಾರಿಷಲ ಅನ ಔ ಲ ಭಹಡಿ ಕಥ ಡ ತುದಥ:
 ತಹು ಅಹಮನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಷಫಸ ದಥೇ
 ಹೌದಹದಯಥ, ವಿಭಹಔಂತಿನ ಯಭಹಣದ ಎಷ್ಟ್ಿಯಫಥೇಔ ಭತ ು ಮಹ ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು
ಶಯತ ುಖಳು ಳಟಿಿಯಫಥೇಔ
ಅತಮಂತ ವಿಶ್ಹಾಷದ ಈ ಕಹನ ನ ಫದಧ ಔತಾಮ ಸ್ಹಭಹನಮ ಕಹನ ನಿನ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಉದಬವಿಷ ತುದಥ.
ಯಸ್ಹುಔರಿಗಥ ಗಥ ತಿುಯ  ವಹಷುವಿಔ ಷತಮ ಷಂಖತಿಖಳಿಖಷಥಿೇ ಅಲಾ ಆದಯಥ ಆತ ತಿಳಿದಿಯ ಫಥೇಕಹದ ಷತಮ
ಷಂಖತಿಖಳಿಖ ಷಸ ಈ ಔತಾಮ ಅನಾಯಿಷ ತುದಥ.
ವಿಭಹ ಔಯಹಯ ಖಳು ಹಥಚಿಚನ ನಿಫಾಂಧಖಳಿಗಥ ಳಟಿಿವಥ. ವಿಭಹ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಉತುಭ ನಂಬಿಕಥಮ
ಂದಖಳು ಅತಮಂತ ನಂಬಿಕಥಮ ಂದಖಳ್ಹಗಿ ರಿಣಮಷ ತುವಥ. " ಮ ಫಥರಿಭಹ ಪಥೈಡ್್ ಅಥವಹ
ಅತಮಂತ

ನಂಬಿಕಥಮ

ರಿಔಲನಥಮನ ನ

"

ವಿನಂತಿಸಿಯಲ್ಲ

ಅಥವಹ

ವಿನಂತಿಷದಥೇ

ಇಯಲ್ಲ

ಷಾಮಂಥಯೇಯಣಥಯಿಂದ ಎರ್ಹಾ ಷತಮ ಷಂಖತಿಖಳನ ನ

ನಿಕಯವಹಗಿ ಭತ ು ಷಂೂಣಾವಹಗಿ, ಅಹಮ

ಯಸ್ಹುಔರಿಗಥ

ಔತಾಮ"

ಫಹಿಯಂಖಡಿಷ 

ಧನಹತಭಔ

ವಹಮಖಹಮನಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
What is meant by complete disclosure?
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ನ ನ

ಳಗಥ ಂಡಿದಥ

ಎಂದ

ಕಹನ ನ ಎರ್ಹಾ ಷ ುಸಿಥತಿಮ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫಥೇಕಥಂದ ನಿಫಾಂಧ ಹಥೇಯ ತುದಥ.
ಉದಹಸಯಣಥ
i.

ವಿಭಹದಹಯಯ ಭ ಲಔ ವ್ಹಷಿವ್ಹಂವಖಳ ದಹರಿತಪ್ಪ್ಷಕವಿಕೆ

ಕಹಮಾನಿವಹಾಸಔಯಥ ಫಫಯ

ಅಧಿಔ

ಯಔುದಥ ತುಡದಿಂದ

ಫಳಲ ತಿುದಹದಯಥ

ಭತ ು

ಇತಿುೇಚಥಗಥ

ಸ್ೌಭಮ

ಸೃದಮಹಘಾತನ ನ ಹಥ ಂದಿದಹದಯಥ. ಅಯ ಮೆಡಿಔಲ್ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಲ ನಿಧಾರಿಷ ತಹುಯಥ
ಆದಯಥ ತನನ ನಿಜವಹದ ರಿಸಿಥತಿಮನ ನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷ ದಿಲಾ. ಹಿೇಗಥ ಇದರಿಂದಹಗಿ ವಿಭಹಗಹಯಯ
ವಿಭಹದಹಯಯ ಮಥಹಮನಿಯ ಣಥಮ ಭ ಲಔ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಪಿಕಥ ಳುಳಂತಥ ಂಚಿಷಲಟಿಿದಹದಯಥ.
ii. ವಿಭಹಗಹಯಯ ಭ ಲಔ ವ್ಹಷಿವ್ಹಂವಖಳ ದಹರಿತಪ್ಪ್ಷಕವಿಕೆ
ಒಾ ಮಕ್ಟುಮ ಸೃದಮ ಸ ಟಿಿನಿಂದರ್ಥೇ ಯಂಧಯನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ ಭತ ು ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಪಹಮ್ಾ ನಲ್ಲಾ
ಅದನ ನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷರ್ಹಗಿದಥ .ಅದ ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಪಿಕಥ ಳಳಲಟಿಿದಥ ಭತ ು ೂಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ 
ಯಥ ೇಖಖಳು ಔನಿಶಠ 4 ಶಾಖಳಯಥಗಥ ವಿಭಹ ಬದಯತಥಮಲ್ಲಾ ಳಗಥ ಂಡಿಲಾ ಎಂಫ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ
ಯಸ್ಹುಔರಿಗಥ ತಿಳಿಷರ್ಹಗಿಲಾ.

c) ಷಕಿಸಿೆತ್ತ
ಷ ುಸಿಥತಿಯೆಂದಯಥ ಅಹಮನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಷಫಥೇಕಥ ೇ ಭತ ು ಹೌದಹದಯಥ ವಿಭಹಔಂತಿನ ದಯ ಎಶ ಿ
ಭತ ು ಮಹವಹ ಶಯತ ಖ
ು ಳು ಭತ ು ನಿಮಭಖಳಿಖನ ಷರಿಸಿ ಸಿಾೇಔರಿಷಫಥೇಕಥಂಫ ದನ ನ ನಿಧಾರಿಷ 
ವಿಭಹ ಅಂಡರ್ ಯಥೈಟರ್ ಯಯ ತಿೇಪಿಾನ ಮೆೇರ್ಥ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯ  ನಿಜ ಷಂಖತಿಖಳ್ಥಂದ
ವಿರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಫಹಿಯಂಖ

ಡಿಷದ

ಅಂವ

ವಹಷುವಿಔವಹಗಿತಥ ುೇ

ಇಲಾವೊೇ

ಎಂಫ ದ

ಯತಥಮೇಔ

ಯಔಯಣದ

ಷಂದಬಾಖಳನ ನ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ ಭತ ು ಅಲಾ ಭತ ು ಅಂತಿಭವಹಗಿ ನಹಮಮಹಲಮದಲ್ಲಾ ಭಹತಯ
ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ವಿಭಹದಹಯಯ

ಅಹಮದ ಮೆೇರ್ಥ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯ  ಷತಹಮಂವಖಳನ ನ

ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫಥೇಔ .
ಒಾಯ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಫಹಿಯಂಖ ಡಿಷ  ಅಖತಮವಿಯ  ಕಥಲು ವಹಷುವಹಂವಖಳ ಯಕಹಯಖಳನ ನ
ನಥ ೇಡಥ ೇಣ. :
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i.

ನಿದಿಾಶಿ ಅಹಮ ಸ್ಹಭಹನಮಕ್ಟುಂತ ಹಥಚಿಚನ ಡ ವಿ
ಸ ಕಥಮನ ನ ಯತಿನಿಧಿಷ ದನ ನ ಷ ಚಿಷ 
ಷಂಖತಿಖಳು .ಉದಹಸಯಣಥಗಹಗಿ ಷಭ ದಯದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಗಿಷ  ಅಹಮಔಯ ಷಾಯ ದ ಷಯಔ ;
ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ ಇತಿಹಹಷ

ii.

ಎಲಾ ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡ ಹಿಂದಿನ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಅಸಿುತಾ ಭತ ು ಅುಖಳ ಇಂದಿನ ಸ್ಹಥನ

iii. ವಿಮೆ ಭಹಡ  ಷ ುವಿನ ವಿವಿಧ ಅಂವಖಳಿಗಥ ಭತ ು ಅದಯ ಅಹಮದ ಡ ಸವಿಕಥಗಥ
ಷಂಫಂಧಿಸಿಯ ತುವಹದದರಿಂದ ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಮ್ಾ ಅಥವಹ ಅಜಿಾಮಲ್ಲಾಯ  ಎಲಾ ಯಶ್ಥನಖಳನ ನ
ಅವಮಔವಥಂದ

ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.

ಅುಖಳನ ನ ಹಯಭಹಣಿಔವಹಗಿ ಎರ್ಹಾ ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದ

ರಿೂಣಾವಹಗಿ ಉತುರಿಷ  ಅಖತಮವಿದಥ
ಈ ಕಥಳಗಿನುಖಳು ಅವಮಔ ಅಂವಖಳ ಕಥಲು ಉದಹಸಯಣಥಖಳ್ಹಗಿವಥ:
ಉದಹಸಯಣಥ
i.

ಅಗು ವಿಮೆ
 ಔಟಿಡದ ನಿಭಹಾಣ
 ವಹಷ ( .ಉದಹ)ಔಚಥೇರಿ, ನಿವಹಷಕಹುಗಿ, ಅಂಖಡಿ, ಗಥ ೇದಹಭ , ಉತಹದನಹ ಗಟಔ, ಇತಹಮದಿ)
 ಅಲ್ಲಾ ಷಂಖಯಹಿಸಿದ / ಉತಹದಿಷಲಡ  ಷಯಕ್ಟನ ಯಕಹಯ ಉದಹ. ಅಹಮಕಹರಿಮಲಾದ,
ಅಹಮಕಹರಿ, ಅತಿೇ ಅಹಮಕಹರಿ ಇತಹಮದಿ.

ii. ನೌಕಹ ವಿಮೆ
 ಹಮಕ್ಟಂಗ್ ವಿಧಹನ ಅಂದಯಥ, ಸಿಂಖಲ್ ಗಥ ೇಣಿಚಿಲಖಳಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಡಫಲ್ ಗಥ ೇಣಿ ಚಿೇಲಖಳಲ್ಲಾ;
ಹಥ ಷ ಡಯಮ್ ಅಥವಹ ಫಳಸಿದ ಡಯಮ್ ಖಳನ ನ ಉಯೇಗಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ, ಇತಹಮದಿ.
 ಷಯಔ ಖಳ ಷಾಯ ) ಉದಹ. ಮಂತಯಖಳು ಹಥ ಷದಹಗಿವಥ ಅಥವಹ ಫಳಸಿದುಖಳ್ಹಗಿವಥ ಎಂಫ ದ )

iii. ವ್ಹಸನ ವಿಮೆ
 ಎಂಜಿನ್ ನ ಔ ಮಬಿಕ್ ಸ್ಹಭಥಮಾ) ಖಹಷಗಿ ಕಹರಿನಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ)
 ಉತಹದನಥಮ ಶಾ
 ಟಯಕ್ಟುನ ಸ್ಹಖಣಿಕಹ ಸ್ಹಭಥಮಾ )ಟನಹಭನದಲ್ಲಾ (
 ವಹಸನನ ನ ಫಳಷರ್ಹಖ ತಿುಯ  ಉದಥದೇವ
 ಅದ ಫಳಕಥಮಲ್ಲಾಯ  ಬೌಗಥ ೇಳಿಔ ಯದಥೇವ
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iv. ವ್ೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅಘಾತ ವಿಮೆ
 ಉದಥ ಮೇಖದ ನಿಕಯವಹದ ಷಾಯ ದ
 ಮಷ ್
 ಎತುಯ ಭತ ು ತ ಔ
 ದಥೈಹಿಔ ವಿಔರ್ಹಂಖತಥ ಇತಹಮದಿ.
v. ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆ
 ಮಹುದಥೇ ವಷರಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಥ ಳಗಹಗಿದದಯಥ
 ಭಧ ಮೆೇಸ ಅಥವಹ ಅಧಿಔ ಯಔುದಥ ತುಡದಿಂದ ಫಳಲ ತಿುದದಯಥ
vi. ಸಹಭಹನಯ ವಿಮೆ
 ಮೊದಲ್ಲನ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ನಿಯಹಔರಿಸಿದದಯಥ, ಅಥವಹ ಹಥಚಿಚನ ವಿಭಹ ಔಂತನ ನ
ವಿಧಿಸಿದದಯಥ ,ಅಥವಹ ಯದ ದ ಭಹಡಿದದಯಥ, ಅಥವಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ನವಿೇಔರಿಷಲ ನಿಯಹಔರಿಸಿದದಯಥ ಆ
ಎಲಾ ಷಂಖತಿಖಳು
 ಯಸ್ಹುಔಯ ಅನ ಬವಿಸಿದ ಹಿಂದಿನ ನಶಿಖಳು

ಯಭ ಕ ಅಂವಖಳು
ಫಹಯಂಖ ಡಿಷಕ ಅವಯಔತೆಯ್ದಲಾದ ಷಂಖತ್ತಖಳು [ವಿಭಹಗಹಯಯ ಕೆ ೀರಿಕೆಮ ಹೆ ಯತಕ]
ಅಂಡರ್ ಯಥೈಟರ್ ರಿಂದ ವಿಶ್ಥೇಶ ವಿಚಹಯಣಥಮಹಖದ ಹಥ ಯತ ವಿಭಹದಹಯಯ ಈ ಕಥಳಗಿನ ಅಂವಖಳನ ನ
ಫಹಿಯಂಖ ಡಿಷಫಥೇಕಹಗಿಲಾ:
i.

ಅಹಮನ ನ ಔಡಿಮೆಭಹಡಲ ಜಹರಿಗಥ ತಂದ ಔಯಭಖಳು ಉದಹಸಯಣಥ: ಫಥಂಕ್ಟ ನಂದಿಷ 
ಉಔಯಣದ ಉಸಿಥತಿ.

ii.

ವಿಭಹದಹಯರಿಗಥ ಗಥ ತಿುಲದ
ಾ ಷಂಖತಿಖಳು ಉದಹಸಯಣಥ: ಮಕ್ಟುಯೇಾ ಹಥಚಿಚನ ಯಔುದಥ ತುಡದಿಂದ
ಫಳಲ ತಿುದಹದನಥ

ಆದಯಥ

ಹಲ್ಲಸಿ

ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳ

ವಥೇಳ್ಥಮಲ್ಲಾ

ಆತನಿಗಥ

ಅದಯ

ಅರಿವಿಯಲ್ಲಲಾದಿದದಯಥ ಷಂಖತಿಖಳನ ನ ಫಹಿಯಂಖ ಡಿಷದಿದದ ಫಗಥೆ ಆಯಥ ೇಪಿಷರ್ಹಖ ದಿಲಾ.
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ಫಗಥೆ

iii. ಯೇಖಮ ಕಹಮಾತತಯತಥಮ ಭ ಲಔ ಔಂಡ ಹಿಡಿಮಫಸ ದಹದ

ಷ ುಸಿಥತಿಮ ಯತಿಯಂದ

ಷ ಕ್ಷಮ ವಹಷುವಹಂವಖಳನ ನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷ ದ ಅನಿವಹಮಾಲಾ .ಅಂಡರ್ ಯಥೈಟರ್ ಯ
ಭತುಶ ಿ ಅಖತಮವಿದದಲ್ಲಾ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಕಥೇಳಲ ಸ್ಹಔಶ ಿ ಜಹಖೃತಯಹಗಿಯಫಥೇಔ
iv. ಕಹನ ನಿನ ವಿಶಮಖಳು: ಯತಿಯಫಫರಿಖ ದಥೇವದ ಕಹನ ನ ಗಥ ತಿುದಥ ಎಂದ ಬಹವಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
ಉದಹಸಯಣಥ: ಸ್ಥ ಪೇಟಔಖಳನ ನ ಷಂಖಯಹಿಷ  ವಿಶಮದಲ್ಲಾನ ಯಷ ುತ ನಹಖರಿೇ ಕಹನ ನ ಖಳು
(ಭ ನಿ್ಲ್ ನಿಮಭಖಳು).
v. ಮಹ ವಿಶಮದ ಫಗಥೆ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಉದಹಸಿೇನತಥ [ಅಥವಹ ಹಥಚಿಚನ ಭಹಹಿತಿಮ ಅಖತಮದಲ್ಲಾ
ವಿನಹಯಿುಮನ ನ] ತಥ ೇಯ ತಹುಯಥ, ನಂತಯ ಉತುಯಖಳು ಅೂಣಾವಹಗಿದದು ಎಂಫ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ
ಜವಹಫಹದರಿಮನ ನ ಅಯ ತಳಿಳಹಹಔ ುದ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
vi. ಆವಿಷಹುಯಕಹುಗಿ ಷಂಬನಿೇಮ ನಿಜಹಂವಖಳು: ಹಲ್ಲಸಿಮ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳ ಮೊದಲ
ವಿಮೆಗಹಯಯ ಯವಹಗಿ ಫಫ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಔಯ

ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಥ ಭಹಡಿ ಬಿಪಿ

ಭಹನಖಳನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡ ಹಹಗಥ.
d) ಜೀವ್ೆೀತಯ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಫಹಯಂಖ ಡಿಷಕವಿಕೆಮ ಔತಯಯ
ಜಿೇವಥೇತಯ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಫದರ್ಹಣಥಖಳನ ನ ತಿಳಿಷಫಥೇಕಥ ೇ ತಿಳಿಸ್ಥೇಡವೊೇ ಎಂಫ ದಯ ಫಗಥೆ ಂದದಲ್ಲಾ
ಕಚಿತವಹಗಿ ಹಥೇಳರ್ಹಖ ತುದಥ. ಂದದಲ್ಲಾ ಅಹಮದ ಮೆೇರ್ಥ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯ  ಫದರ್ಹಣಥಖಳನ ನ
ಭಹಡಿದಹಖ ಫಹಿಯಂಖ ಡಿಷ ವಿಕಥಮ ಔತಾಮ ಉದಬವಿಷ ತುದಥ. ಷ ುಸಿಥತಿಮನ ನ ಫಹಿಯಂಖ ಡಿಷ 
ಔತಾಮ

ಔರ್ ನಥ ೇಟ್ ಅಥವಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ನಿೇಡ ದರಿಂದ

ಅಂತಮಗಥ ಳುಳತುದಥ. ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಅಹಮದಲ್ಲಾ ಮಹುದಥೇ ಫದರ್ಹಣಥ ಇದದಯಥ ಔತಾಮ ಹಲ್ಲಸಿಮ ನವಿೇಔಯಣದ
ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಭತಥು ಉದಬವಿಷ ತುದಥ.
ಉದಹಸಯಣಥ
ಒಾ ಭನಥ ಭಹಲ್ಲೇಔ ಔಟಿಡದ ಭತ ು ಅದಯಲ್ಲಾನ ಷ ಖ
ು ಳನ ನ ವಿಮೆ ಭಹಡ ತಹುಯಥ.
ಆತ ಂದ ವಹಯಕಹುಗಿ ಯಜಥ ಹಥ ೇಖ ತಹುಯಥ – ಷತಹಶಂವಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದಥೇ ಭಸತಾದ ಫದರ್ಹಣಥ ಇಲಾ.
ಆದಯಥ ಆತ ಭತಥ ಂ
ು ದ ಭಸಡಿಮನ ನ ಔಟಿಿ ಂದ ಫ ಮಟಿ ಹಲಾರ್ ಅನ ನ ಹಯಯಂಭಿಸಿದಯಥ ಅದ
ನಿಶ್ಚಚತವಹಗಿ ಅಹಮದಲ್ಲಾ ಖಣನಿೇಮವಹದ ಫದರ್ಹಣಥಮನ ನ ಭಹಡ ತುದಥ.
ಡಿ) ಅತಯಂತ ಉತಿಭ ನಂಬಿಕೆಮ ಉಲಾಂಗನೆ
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ಈಖ ನಹು ಅತಮಂತ ಉತುಭ ನಂಬಿಕಥ ಉಲಾಂಗನಥಮನ ನ ಳಗಥ ಳುಳ

ಷಂದಬಾಖಳನ ನ

ನಥ ೇಡಥ ೇಣ. ಇಂಥ ಉಲಾಂಗನಥ ಫಹಿಯಂಖಗಥ ಳಿಷದಿಯ ವಿಕಥಯಿಂದ ಅಥವಹ ಮಥಹಮನಿಯ ಣಥಯಿಂದ
ಉದಬವಿಷಫಸ ದ .
i. ಫಹಯಂಖಗೆ ಳಿಷದಿಯಕವಿಕೆ
 ವಿಭಹಗಹಯಯ

ಮಹುದಥೇ ವಿಶ್ಚಶಿ ವಿಚಹಯಣಥಮನ ನ ಭಹಡಿಲಾದ ಕಹಯಣ ವಿಭಹದಹಯಯ

ಷ ುಸಿಥತಿಮ ಫಗಥೆ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಭೌನವಹಗಿದಹದಯಥ
 ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಕಥೇಳಿದ ಯಶ್ಥನಖಳಿಗಥ ತಪಿಸಿಕಥ ಳುಳ ಉತುಯಖಳ ಭ ಲಔ
 ಫಹಿಯಂಖ ಡಿಷ ವಿಕಥ ಅನ ದಥದೇವಔಯ (ಅರಿವಿಲಾದಥೇ ಅಥವಹ ಉದಥದೇವವಿಲಾದಥೇ)ವಹಗಿಯಫಸ ದ
ಅಥವಹ

ಯಸ್ಹುಔನ ಂದ ವಹಷುನ ನ ಭಸತಾದದಲಾವಥಂದ ಬಹವಿಸಿದಯ . ಇಂತಸ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ

ಇದ

ಉದಥದೇವೂಾಔವಹಗಿ

ಭ ಖಧತಥಮಹಗಿದಥ
ಫಹಿಯಂಖ

.ಮಹ

ಡಿಷ ದಿಲಾವೊೇ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ

ವಹಷುನ ನ

ಆಖ

ಷ ಳುಳ

ಅದನ ನ

ಎಂದ

ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ .ಈ ಯಔಯಣದಲ್ಲಾ ಮೊೇಷಗಥ ಳಿಷ  ಉದಥದೇವ ಇಲಾ.
ii. ಮಿಥಹಯನಿಯ ಣೆ
ವಿಭಹ ಔಯಹಯ

ಷಭಹರ್ಥ ೇಚನಥಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಭಹಡಿದ ಹಥೇಳಿಕಥಖಳನ ನ ವಿಜ್ಞಹನಥ ಎಂದ

ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ .ಇದ ವಹಷುತಥಮ, ಂದ ನಂಬಿಕಥಮ, ಉದಥದೇವದ ಅಥವಹ ನಿರಿೇಕ್ಷಥಮ ನಿದಿಾಶಿ
ಹಥೇಳಿಕಥಮಹಗಿಯಫಸ ದ .
ಂದ ವಹಷುನ ನ, ಖಣನಿೇಮವಹಗಿ ಷರಿಯಿಯಫಥೇಕಥಂದ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
ನಂಬಿಕಥ ಅಥವಹ ನಿರಿೇಕ್ಷಥಮ ವಿಶಮಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ

ಅದನ ನ ಂದ

ಳ್ಥಳಮ ವಿಶ್ಹಾಷದಲ್ಲಾ

ಭಹಡಿಯಫಥೇಔ
ಮಥಹಮನಿಯ ಣಥ ಎಯಡ ಯಕಹಯದಹದಗಿದಥ:
 ಭಕಖಿ ಮಿಥಹಯನಿಯ ಣೆ ಮಹುದಥೇ ಮೊೇಷದ ಉದಥದೇವವಿಲಾದಥ ಭಹಡಿದ ತಹದ ಹಥೇಳಿಕಥಖಳಿಗಥ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದಥ.

ಉದಹ.

ಧ ಭಯಹನದ

ಅಬಹಮಷವಿಲಾದ

ಆದಯಥ

ಸ್ಹಂದಭಿಾಔವಹಗಿ

ಧ ಭಯಹನ ಭಹಡ  ಒಾ ಮಕ್ಟು ಅಹಮದ ಮೆೇರ್ಥ ಅದಯ ರಿಣಹಭ ವಿಯಲ್ಲಕ್ಟುಲಾವಥಂದ
ಬಹವಿಸಿ ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಮ್ಾ ದಲ್ಲಾ ಅದನ ನ ಫಹಿಯಂಖ ಡಿಷದಿಯಫಸ ದ .
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 ಮೀಷದ ಮಿಥಹಯನಿಯ ಣೆ ವಿಮೆಗಹಯಯನ ನ ಮೊೇಷಗಥ ಳಿಷ  ಉದಥದೇವದಿಂದ ಅಥವಹ
ಷತಮದ ಫಗಥೆ ಖಭನ ನಿೇಡದಥ ಅಜಹಖಯ ಔತಥಯಿಂದ ಉದಥದೇವೂಾಔವಹಗಿ ಭಹಡಿದ ತು
ಹಥೇಳಿಕಥಖಳ್ಹಗಿವಥ ಉದಹ. ಷಯಣಿ ಧ ಭಯಹನ ಭಹಡ  ಉದಥದೇವೂಾಔವಹಗಿ
ವಹಷುನ ನ ಫಹಿಯಂಖ ಡಿಷದಿಯಫಸ ದ .
ಮೊೇಷಗಥ ಳಿಷಲ ಉದಥದೇವದಿಂದ ಭಯಥಭಹಚ ುದ , ಅಥವಹ ಂಚನಥಯಿಂದ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷದಿಯ ವಿಕಥ
ಅಥವಹ ಮಥಹಮ ನಿಯ ಣಥಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಭಹ ಔಯಹಯ ನಿಯಥಾಔ (ವೃನಮ)
ವಹಖ ತುದಥ .ಅತಮಂತ ನಂಬಿಕಥಮ ಇತಯ ಉಲಾಂಗನಥಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಂದ
ಯದ ದಭಹಡಫಸ ದಹಗಿದಥ .
ಉದಹ, ಪಹಮಮಲ್ಲ ಫಾೇಟರ್ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿ ತಭಭ ಭಖ ನ ನ ಸ್ಥೇರಿಷ  ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಹಲಔರಿಗಥ
ತಭಭ ಭಖ ವಿಗಿಯ  ಂದ ಜನಭಜಹತ ಷಭಸ್ಥಮಮ ಫಗಥೆ ತಿಳಿವಿಲಾದಿಯಫಸ ದ .ಮೊೇಷ ಭಹಡ 
ಮಹುದಥೇ ಉದಥದೇವ ಇಲಾ .
3. ವಿಭಹಷಕ್ರಿ
‘ವಿಭಹಷಕ್ಟುಮ ಅಸಿುತಾ’ ಯತಿ ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ ಅವಮಔ ಯಭ ಕ ಅಂವವಹಗಿದಥ ಭತ ು ವಿಮೆಮ
ಕಹನ ನ ಫದಧ ೂವಹಾಥೇಕ್ಷಿತ ಅಂವವಥಂದ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ .ವಿಮೆ ಂದ ಜ ಜಿನ ಅಥವಹ ಣದ
ಂದಕ್ಟುಂತ ಹಥೇಗಥ ಭಿನನವಹಗಿದಥ ಎಂಫ ದನ ನ ನಥ ೇಡಥ ೇಣ

a) ಜ ಜಕ ಭತಕಿ ವಿಮೆ
ಒಾ ಸ್ಥ ೇಲಫಸ ದ

ಅಥವಹ ಗಥಲಾಫಸ ದ ಅಂಥ ಇಸಿೇಟಥರ್ಥಖಳ ಆಟನ ನ ರಿಖಣಿಸಿ. ಸ್ಥ ೇಲ

ಅಥವಹ ಗಥಲ ು ಮಕ್ಟು ಣನ ನ ಯವಥೇಶ್ಚಷ ದರಿಂದರ್ಥೇ ಷಂಬವಿಷ ತುದಥ. ಆಟ ಆಡ  ಮಕ್ಟು ಆಟದ
ಜಥ ತಥ ಗಥಲ ಾ ವಔಮತಥಮ ಹಥ ಯತ ಫಥೇಯಥ ಮಹುದಥೇ ಆಷಕ್ಟು ಅಥವಹ ಷಂಫಂಧನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ದಿಲಾ.
ಜ ಜ ಅಥವಹ ಣನ ನ
ಹಿೇಗಹಗಿ

ಇದಯ

ಷಂಫಂಧಿತ

ನಹಮಮಹಲಮದಲ್ಲಾ ಕಹನ ನ ಫದಧವಹಗಿ ಜಹರಿಗಥ ಳಿಷಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ
ಮಹುದಥೇ

ಂದನ ನ

ಅಔಯಭವಥಂದ

ಖಯಹಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.

ಇಸಿೇಟಥರ್ಥಖಳ ಆಟದಲ್ಲಾ ಒಾ ಮಕ್ಟು ತನನ ಭನಥಮನ ನ ಣಕ್ಟುಟಿಯಥ ಭತ ು ಆತನಿಗಥ ಆಟದಲ್ಲಾ ಸ್ಥ ೇಲ
ಷಂಬವಿಸಿದಲ್ಲಾ ಎದ ಯ ಖಡಥ ಕ್ಷ ಅದಯ ನಥಯವಥೇರಿಷ ವಿಕಥಮನ ನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳಳಲ ನಹಮಮಹಲಮ
ಹಥ ೇಖಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
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ಈಖ ಭನಥ ಭತ ು ಅದ ಉರಿಮ  ಷಂದಬಾನ ನ ರಿಖಣಿಸಿ. ತನನ ಭನಥಮ ವಿಮೆ ಭಹಡ  ಮಕ್ಟು
ವಿಮೆಮ ವಿಶಮ ಷ ು - ಭನಥಯಂದಿಗಥ ಂದ ಕಹನ ನ ಫದಧ ಷಂಫಂಧನ ನ ಹಥ ಂದಿದಹದಯಥ. ಅಯ
ಅದಯ ಭಹಲ್ಲೇಔತಾನ ನ ಹಥ ಂದಿದಹದಯಥ ಭತ ು ಅದ ನಹವವಹದಯಥ ಅಥವಹ ಅದಕಥು ಹಹನಿಮಹದಯಥ
ಅಯ ಆರ್ಥಾಔವಹಗಿ ಫಳಲ  ಸ್ಹಧಮತಥಯಿದಥ . ಫಥಂಕ್ಟ ಷಂಬವಿಷಲ್ಲ ಅಥವಹ ಷಂಬವಿಷದಿಯಲ್ಲ
ಭಹಲ್ಲೇಔತಾದ ಈ ಷಂಫಂಧ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ ತುದಥ ಭತ ು ಈ ಷಂಫಂಧವಥೇ ನಶಿಕಥು ಕಹಯಣವಹಖ ತುದಥ.
ಗಟನಥ ]ಫಥಂಕ್ಟ ಅಥವಹ ಔಳಳತನ[ ವಿಮೆ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡಿಯಲ್ಲ ಅಥವಹ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡಿಲಾದಿಯಲ್ಲ ನಶಿಕಥು
ಕಹಯಣವಹಖ ತುದಥ.
ಸ್ಥ ೇಲ

ಅಥವಹ ಗಥಲ 
ಾ
ವಔಮತಥಯಿಯ  ಇಸಿೇಟಥರ್ಥಮ ಆಟಕ್ಟುಂತ ಭಿನನವಹಗಿ ಫಥಂಕ್ಟ ಂದಥೇ

ರಿಣಹಭನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ – ಭನಥಮ ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಗಥ ನಶಿ.
ಭಹಲ್ಲೇಔ ಅನ ಬವಿಸಿದ ನಶಿ ಮಹುದಥೇ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಷರಿದ ಗಿಷಲಡ ತುದಥಂಫ ದನ ನ ಖಹತಿಯಡಿಷಲ
ವಿಮೆಮನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳತಹುಯಥ.
ವಿಭಹದಹಯಯ ತನನ ಭನಥ ಅಥವಹ ಸಣದಲ್ಲಾ ಹಥ ಂದಿಯ  ಈ ಆಷಕ್ಟುಮನ ನ ವಿಭಹಷಕ್ಟು ಎನನರ್ಹಗಿದಥ.
ವಿಭಹಷಕ್ಟುಮ ಅಸಿುತಾ ಂದ ವಿಭಹ ಂದನ ನ ಭಹನಮ ಭತ ು ಕಹನ ನ ಫದಧವಹಗಿ ಜಹರಿಗಥ
ತಯ ಂಥದನಹನಗಿ ಭಹಡ ತುದಥ.
ಯಭ ಕ ಅಂವಖಳು
ವಿಭಹಷಕ್ರಿಮ ಭ ಯಕ ಅವಯಔ ಅಂವಖಳು:
1. ವಿಮೆ ಭಹಡಫಸ ದಹದಂತಸ ಂದ ಷಾತ ು, ಸಔ ು, ಆಷಕ್ಟು, ಜಿೇನ ಅಥವಹ ಷಂಬಹಮ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ
ಅವಮಔವಹಗಿಯ ತುದಥ.
2. ಇಂಥ

ಷಾತ ು,

ಸಔ ು,

ಆಷಕ್ಟು,

ಜಿೇನ

ಅಥವಹ

ಷಂಬಹಮ

ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ

ವಿಮೆಮ

ವಿಶಮಷ ುವಹಗಿಯಫಥೇಔ .
3. ವಿಭಹದಹಯಯ ವಿಶಮಷ ವಿ
ು ನಥ ಂದಿಗಥ ಕಹನ ನ ಷಭಭತ ಷಂಫಂಧನ ನ ಹಥ ಂದಿಯಫಥೇಔ ಅಂದಯಥ
ಅಯ

ಷಾತ ು, ಸಔ ು, ಆಷಕ್ಟು, ಜಿೇನ ಷ ಯಕ್ಷಿತತಥಯಿಂದ ರ್ಹಬನ ನ ಅಥವಹ ಷಂಬಹಮ

ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಖಳಿಂದ ಭ ಕ್ಟುಮನ ನ ಹಥ ಂದ ತಹುಯಥ. ಅದಥೇ ರಿೇತಿಮಹಗಿ ಅಯ ಮಹುದಥೇ ನಶಿ, ಹಹನಿ,
ಗಹಮ ಅಥವಹ ಹಥ ಣಥಮಲ್ಲಾ ಹಥಚಚಳದಿಂದ ಆರ್ಥಾಔವಹಗಿ ನಶಿನನ ಹಥ ಂದ ತಿುಯಫಥೇಔ .
ಉದಹಸಯಣಥ
ದೃವಯ 1
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ಶ್ಚಯೇ ಚಂದಯಶ್ಥೇಕರ್ ಂದ ಭನಥ ಹಥ ಂದಿದಹದಯಥ ಭತ ು ಅಯ ಫಹಮಂಕ್ಟನಿಂದ ಯ

15 ಲಕ್ಷ ಅಡಭಹನ

ಸ್ಹಲನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡಿದಹದಯಥ.
ಅಯ ಆ ಭನಥಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹಷಕ್ಟುಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದಹದಯಥಯೆೇ?
ಆ ಭನಥಮಲ್ಲಾ ಫಹಮಂಕ್ ವಿಭಹಷಕ್ಟುಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥಯೆೇ?
ಅಯ ಅಔುಔುದಯ ವಿಶಮ ಏನ ?
ದೃವಯ 2
ಶ್ಚಯೇ ಶ್ಚಯೇನಿವಹಷನ್ ತಿನ, ಎಯಡ

ಭಔುಳು ಭತ ು ೃದದ ಹಲಔಯನಥ ನಳಗಥ ಂಡ ಔ ಟ ಂಫನ ನ

ಹಥ ಂದಿದಹದಯಥ.
ಅಯ ಅಯಥಲಾಯ ಯೇಖಕ್ಷಥೇಭದಲ್ಲಾ ವಿಭಹಷಕ್ಟುಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದಹದಯಥಯೆೇ?
ಅಯಲ್ಲಾ ಮಹಯನಥನೇ ಆಖಲ್ಲ ಆಷತಥಯಗಥ ಸ್ಥೇರಿಷ  ಷಭಮ ಫಂದಲ್ಲಾ ಅಯ

ಆರ್ಥಾಔ ನಶಿನ ನ

ಹಥ ಂದ ತಹುಯಥಯೆೇ?
ಅಯ ನಥಯಥಮನ ಭಔುಳ ಫಗಥೆ? ಅಯ ಆ ಭಔುಳಲ್ಲಾ ವಿಭಹಷಕ್ಟುಮನ ನ ಹಥ ಂದ ಫಸ ದಥೇ?
ವಿಮೆಮ ವಿಶಮಷ ು ಭತ ು ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ ವಿಶಮ ಷ ು ಎಂದ ಬಥೇದನ ನ ಭಹಡ ದ ಇಲ್ಲಾ
ಷ ಔುವಹಗಿದಥ
ವಿಮೆಮ ವಿಶಮಷ ು

ವಿಮೆ ಭಹಡಿಷಫಸ ದಹದ,

ತನನದಥೇ ಆದ ಂದ ನಥೈಜ ಭೌಲಮನ ನ

ಹಥ ಂದಿಯ  ಆಸಿುಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿಯ ತುದಥ
ಭತಥ ುಂದಥಡಥ ವಿಮೆ ಔಯಹರಿನಲ್ಲಾನ ವಿಶಮಷ ು ವಿಭಹದಹಯಯ ಆಸಿುಮಲ್ಲಾನ ಆರ್ಥಾಔ ಆಷಕ್ಟುಮಹಗಿದಥ.
ವಿಭಹದಹಯಯ

ವಿಮೆಮ ವಿಶಮಷ ುವಿನಲ್ಲಾ ಇಂಥ ಆಷಕ್ಟುಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದದಯಥ ಭಹತಯ ವಿಮೆ ಭಹಡ 

ಕಹನ ನ ಫದಧ ಸಔುನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತಹುಯಥ. ಔಯಹಯ ವಹಕಹುದ ಅಥಾದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಷ ುತುಃ
ಆಸಿುಮನನಲಾ , ಆದಯಥ ಆಸಿುಮಲ್ಲಾನ ವಿಭಹದಹಯಯ ಆರ್ಥಾಔ ಆಷಕ್ಟುಮನ ನ ಯಕ್ಷಿಷ ತುದಥ.
ಉದಹಸಯಣಥ
ಶ್ಚಯೇ ಚಂದಯಶ್ಥೇಕರ್ ಫಹಮಂಕ್ಟನಿಂದ ಯ

15 ಲಕ್ಷ ಅಡಭಹನ ಸ್ಹಲ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡ ಭನಥಮನ ನ ರಿಖಣಿಸಿ .

ಆತ ಈ ಲಕ್ಷ 12ಸ್ಹಲನ ನ ಭಯ ಹತಿ ಭಹಡಿದದಯಥ, ಫಹಮಂಕ್ಟನ ಆಷಕ್ಟು ಫಹಕ್ಟ ಇಯ  ಭ ಯ ಲಕ್ಷದಯಥಗಥ
ಭಹತಯ ಇಯ ದ .
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ಆ ಭನಥಮಲ್ಲಾ ಫಹಮಂಕ್ ಹತಿಮಹಖದ ಸ್ಹಲದ ಫಹಕ್ಟ ಮೊತುದಶ ಿ ಆರ್ಥಾಔವಹದ ವಿಭಹಷಕ್ಟುಮನ ನ
ಹಥ ಂದಿದಥ ಭತ ು ಷಸ ವಿಭಹದಹಯಯಥಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ

ತಭಭನ ನ

ಸ್ಥೇರಿಷಲಟಿಿಯ  ಫಗಥೆ ಖಹತಿಯ

ಭಹಡಿಕಥ ಳುಳತುದಥ.
ಉದಥದೇವೂಾಔವಹಗಿ ಒಾ ಆಸಿುಗಥ ಫಥಂಕ್ಟ ಸಚಿಚದಯಥ ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ನಶಿಖಳ ವಿಯ ದಧ
ಕಥಾೇಮ್ ಭಹಡಿದಯಥ, ಇಂಥ ಷಭಥಾನಥಖಳು ಷಶಿವಹಗಿ ಷ ಳುಳ ಭತ ು ಷಭಥಾನಿೇಮವಹಗಿ
ತಿಯಷುರಿಷಲಡಫಸ ದ .
ಬಿ) ವಿಭಹಷಕ್ರಿ ಇಯಫೆೀಕಹದ ಷಭಮ
ಫಥಂಕ್ಟ ಭತ ು ಅಘಾತ ಹಹಖ

ಆಯಥ ೇಖಮ ಭತ ು ಯಮಹಣ ವಿಮೆಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಹಲ್ಲಸಿ

ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳ ಭತ ು ನಶಿವಹದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ವಿಭಹಷಕ್ಟು ಯಷ ುತವಹಗಿಯಫಥೇಔ
ಆಯಥ ೇಖಮ ಭತ ು ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ವಿಮೆಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಯಸ್ಹುಔಯ ಔ ಟ ಂಫ ಂದ
ಅಘಾತಕಥು ಳಗಹದಯಥ ಅಥವಹ ಆಷತಥಯಗಥ ಸ್ಥೇರಿಷಫಥೇಕಹದಲ್ಲಾ ಅನ / ಅಳು ಆರ್ಥಾಔ ನಶಿನ ನ
ಅನ ಬವಿಷಫಥೇಕಹಖ ದರಿಂದ ತನನ ಜಥ ತಥಗಥ ಔ ಟ ಂಫನ ನ ವಿಮೆ ಭಹಡಫಸ ದಹಗಿದಥ. ಆದಹಖ ಮ,
ನೌಕಹ ಷಯಔ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ನಶಿದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಭಹತಯ ವಿಭಹಷಕ್ಟುಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ  ಅಖತಮವಿದಥ.
4. ಷಮಿೀದ ಕಹಯಣ
ಕಥೇಲ ಜಿೇವಥೇತಯ ವಿಮೆಗಥ ಅನಾಯಿಷ  ಕಹನ ನ ತತಾಖಳಲ್ಲಾ, ಕಥ ನಥಮ ತತಾ, ಷಮೇದ ಕಹಯಣ.
ಜಿೇವಥೇತಯ ವಿಭಹ ಂದಖಳು ಷಂಬವಿಷ  ನಶಿು ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ನಿಯ ಪಿಸಿದ ವಿಮೆಭಹಡಿದ
ಅಹಮಖಳಿಂದ ಉಂಟಹಗಿದದಯಥ ಭಹತಯ ನಶಿ ರಿಹಹಯನ ನ ದಗಿಷ ತುದಥ .ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಮ
ನಿಜವಹದ ಕಹಯಣನ ನ ಔಂಡ ಹಿಡಿಮ ುದ ಮಹುದಥೇ ಕಥಾೇಮ್ ನ ರಿಖಣನಥಮಲ್ಲಾನ

ಭ ಲಬ ತ

ಹಥಜಥೆಮಹಗಿದಥ.
ಷಮೇದ ಕಹಯಣ ಇದ ವಿಮೆಮ ಯಭ ಕ ತತಾವಹಗಿದಥ ಭತ ು ವಹಷುವಹಗಿ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿ ಹಥೇಗಥ
ಷಂಬವಿಸಿದಥ ಭತ ು ನಿಜವಹಗಿ ವಿಮೆಗಥ ಳಟಿ ಖಂಡಹಂತಯದ ರಿಣಹಭವಹಗಿಯೆೇ ಷಂಬವಿಸಿದಥಯೆೇ
ಎಂಫ ದಯ ಫಗಥೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಥ.
ಈ

ನಿಮಭದ

ಅಡಿಮಲ್ಲಾ,

ವಿಮೆಗಹಯಯ

ಅಖತಮವಹಗಿ

ನಶಿಕಥು

ಭ ಂಚಿತವಹಗಿದದ

ಕಥ ನಥಮ

ಕ್ಟಯಯೆಮಹಗಿಲಾದಿಯಫಸ ದಹದ ನಶಿಕಥು ಕಹಯಣವಹಖ  ಗಟನಥಖಳ ಷಯಣಿಗಥ ಚಹಲನಥ ನಿೇಡ  ಂದ ಯಫಲ
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ಕಹಯಣನ ನ ಸ ಡ ಔ ತುದಥ. ಅಂದಯಥ ಇದಥ ಂದ ನಶಿಕಥು ಕಹಯಣವಹಗಿಯ  ಎಲಾಕ್ಟುಂತ ಷಮೇದ ಅಥವಹ
ನಶಿಕಥು ತಕ್ಷಣ ಜವಹಫಹದರಿಮಹಗಿಯ  ಗಟನಥ.
ದ ಯದೃಶಿಶ್ಹತ್ ನಶಿ ಷಂಬವಿಷ  ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಗಟನಥಗಥ ದಹರಿಔಲ್ಲಷ  ಗಟನಥಖಳ
ಷಯಣಿಖಳ್ಥೇ ಇಯ ತುದಥ ಭತ ು ಆದದರಿಂದ ಷಮೇದ ಅಥವಹ ಆಷನನ ಕಹಯಣನ ನ ನಿಧಾರಿಷ ದ ಕಥಲವೊಮೆಭ
ಔಶಿಔಯವಹಖ ತುದಥ
ಉದಹಸಯಣಥಗಥ, ಫಥಂಕ್ಟ ನಿೇರಿನ ಥೈಪ್ಟ ನ ಸ್ಥ ಪೇಟಕಥು ಕಹಯಣವಹಖಫಸ ದ . ರಿಣಹಭಔ ನಶಿ ನಿೇರಿನ
ಹಹನಿಮಹಗಿದದಯ , ಗಟನಥಮ ಷಮೇದ ಕಹಯಣವಥಂದ ಫಥಂಕ್ಟಮನಥನೇ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ

ವಹಮಖಥಮ
ಷಮೇದ ಕಹಯಣನ ನ ಮಹುದಥೇ ಫಲದ ಭತ ು ಷಕ್ಟಯಮವಹದ ಕಥಲಷದ ಸಷುಕ್ಷಥೇವಿಲಾದಥ ಹಥ ಷ ಭತ ು
ಷಾತಂತಯ ಭ ಲದಿಂದ ಹಯಯಂಬವಹದ ಚಲನಥಮ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಗಟನಥಖಳ ಷಯಳಿಗಥ ಚಹಲನಥ ನಿೇಡ 
ಷಕ್ಟಯಮ ಭತ ು ಷಭಥಾ ಕಹಯಣವಥಂದ ವಹಮಖಹಮನಿಷರ್ಹಗಿದಥ
ಷಮೇದ ಕಹಯಣದ ತತಾನ ನ ತಿಳಿದ ಕಥ ಳಳಲ ಕಥಳಗಿನ ರಿಸಿಥತಿಮನ ನ ರಿಖಣಿಸಿ.:

ಉದಹಸಯಣಥ
ದೃವಯ 1
ಅಜಯ್ಡ್ ನ ಕಹಯ ಔಳುವಹಯಿತ . ಎಯಡ ದಿನಖಳ ನಂತಯ ರ್ಪೇಲ್ಲೇಷಯ ಕಹಯನ ನ ಹಹನಿಗಥ ಳಗಹದ
ಸಿಥತಿಮಲ್ಲಾ

ಸ ಡ ಕ್ಟ

ತಥಗಥದಯ .

ತನಿಖಥಮ

ಔಳಳನ

ಕಹಯನ ನ

ಭಯವೊಂದಕಥು

ಅಳಿಸಿದಹದನಥಂದ

ಫಹಿಯಂಖಡಿಸಿತ . ಅಜಯ್ಡ್ ಕಹರಿನ ಹಹನಿಖಳಿಗಥ ವಿಭಹ ಔಂಥನಿಮ ಔಡಥ ಕಥಾೇಮ್ ಷಲ್ಲಾಸಿದಯ . ಅಜಯ್ಡ್ ಗಥ
ಅಚಚರಿ ಸ ಟಿಿಷ ಂತಥ, ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಹಥೇಳಿಕಥಮನ ನ ತಿಯಷುರಿಸಿತ . ವಿಭಹ ಔಂಥನಿಮ ನಿೇಡಿಯ  ಕಹಯಣ
ಕಹರಿನ ಹಹನಿಗಥ 'ಔಳಳತನ' ಕಹಯಣವಹಗಿದಥ ಭತ ು ಔಳಳತನ ಅಜಯ್ಡ್ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡ ತನನ ಕಹರಿನ ವಿಭಹ
ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಹಥ ಯತ ಡಿಷರ್ಹದ ಖಂಡಹಂತಯವಹಗಿತ ು. ಹಿೇಗಹಗಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಕಥಾೇಮ್ ಹತಿಷಲ
ಜವಹಫಹದಯಯಹಗಿಯ ುದಿಲಾ.
ದೃವಯ 2
ಶ್ಚಯೇ. ಪಿಂಟಥ ೇ ಅಯ ಔ ದ ಯಥ ಷವಹರಿ ಭಹಡ ತಿುದಹದಖ ನಥಲದ ಮೆೇರ್ಥ ಬಿದ ದ ಕಹಲ ಭ ರಿದ ಕಥ ಂಡಯ . ಆತ
ಆಷತಥಯಗಥ ಮ ಮಯಥಗಥ ದಿೇಗಾಕಹಲದಯಥಗಥ ದಥದ ನಥಲದ ಮೆೇರ್ಥ ಬಿದಿದದದಯ . ದಥದ ನಥಲದ ಮೆೇರ್ಥ ಬಿದದ
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ಕಹಯಣ ಅರಿಗಥ ಜಾಯ ಫಂದ ಭ ಂದಥ ನ ಮಮೊೇನಿಮಹಕಥು ಕಹಯಣವಹಯಿತ . ಅಯ ಅಂತಿಭವಹಗಿ ಈ
ಕಹಯಣದಿಂದ ಸ್ಹನನಪಿದಯ . ನ ಮಮೊೇನಿಮಹ ತಕ್ಷಣದ ಕಹಯಣ ಎಂದ

ತಥ ೇರಿದಯ

ಅಘಾತದಿಂದ ಬಿೇಳುದಥೇ ಷಮೇದ ಕಹಯಣವಹಗಿ ಫಥಳಕ್ಟಗಥ ಫಂದಿತ ಭತ ು

ವಹಷುವಹಗಿ

ಕಥಾೇಮ್ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ

ವಿಮೆಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಪಿಕಥ ಳಳರ್ಹಯಿತ
ವಿಭಹದಹಯರಿಂದ ಅನ ಬವಿಷರ್ಹದ ಕಥಲು ನಶಿಖಳು ಫಥಂಕ್ಟಮ ಕಹಯಣದಿಂದ ಉಂಟಹದಯ

ಫಥಂಕ್ಟಮ

ಷಮೇದ ಕಹಯಣಖಳ್ಥಂದ ಹಥೇಳರ್ಹಖ ದಿಲಾ. ಹಯಯೇಗಿಔವಹಗಿ, ಈ ಕಥಲು ನಶಿಖಳನ ನ ಫಥಂಕ್ಟ ವಿಭಹ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳಡಿಮಲ್ಲಾ ವಹಡಿಕಥಮಂತಥ ವಹಮಹಯ ಹತಿಷ ತುದಥ.
ಇಂಥ ನಶಿಖಳ ಉದಹಸಯಣಥಖಳು–
 ಫಥಂಕ್ಟಮನಹನರಿಷಲ ಉಯೇಗಿಸಿದ ನಿೇರಿನಿಂದ ಷಾತಿುಗಹದ ನಶಿಖಳು.
 ತಭಭ ಔತಾಮನ ನ ನಿಾಹಿಷ ಲ್ಲಾ ಣಥಲ್ಲಾ ಅಗಿನಶ್ಹಭಔದಳದಿಂದ ಉಂಟಹದ ಹಹನಿ
 ಉರಿಮ ತಿುಯ 

ಔಟಿಡದಿಂದ

ಷ ಯಕ್ಷಿತ

ಷಥಳಕಥು

ಷಾತುನ ನ

ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡ

ಹಥ ೇಖ 

ಷಭಮದಲ್ಲಾಮ ಹಹನಿ

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ 3
ಶ್ಚಯೇ. ಪಿಂಟಥ ೇ ಔ ದ ಯಥ ಷವಹರಿ ಅಘಾತದ ನಂತಯ ದಥದ ನಥಲದ ಮೆೇರ್ಥ ಬಿದದ ಕಹಯಣ ನ ಮಮೊೇನಿಮಹನ ನ
ಹಥ ಂದಿದಯ . ನ ಮಮೊೇನಿಮಹ ಕಥ ನಥಗಥ ಶ್ಚಯೇ. ಪಿಂಟಥ ೇ ಯಯ ಭಯಣದಲ್ಲಾ ರಿಣಮಸಿತ . ಅಯ ಭಯಣಕಥು
ಷಮೇದ ಕಹಯಣ ಮಹುದ ?
II. ನ ಮಮೊೇನಿಮಹ
III. ಔ ದ ಯಥ
IV. ಔ ದ ಯಥ ಷವಹರಿ ಅಘಾತ
V. ದ ದಥೈಾ

ಸಹಯಹಂವ
a) ವಿಮೆಮ ುಯಕ್ಟಯಯೆ ನಹಲ ು ಅಂವಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ. (ಷಾತ ,ು ಅಹಮ, ಅಹಮ ಷಂಚಮನ ಭತ ು
ವಿಭಹ ಂದ).
b) ತನನ ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಗಥ ಯಯೇಜನನ ನ ನಿೇಡ ತಿುಯಫಥೇಔ ಭತ ು ಆರ್ಥಾಔ ಭೌಲಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯಫಥೇಔ .
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c) ನಶಿದ ಷಂಬನಿೇಮತಥ ಅಹಮನ ನ ನಿಯ ಪಿಷ ತುದಥ.
d) ನಶಿದ ಷಂಬನಿೇಮತಥ ಅಥವಹ ತಿೇಯತಥಮನ ನ ಹಥಚಿಚಷ  ರಿಸಿಥತಿ ಅಥವಹ ರಿಸಿಥತಿಖಳನ ನ
ಖಂಡಹಂತಯಖಳ್ಥಂದ ಉರ್ಥಾೇಖಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
e) ವಿಮೆಮ

ವಔಮತಥಗಥ ಕಹಯಣವಹಗಿಯ  ಖಣಿತಿೇಮ ತತಾನ ನ ಅಹಮ ಷಂಚಮನ ತತಾ ಎಂದ

ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ
f) ಭಹನಮ ಂದ ಯಸ್ಹುನಥ ಭತ ು ಸಿಾೇಔೃತಿ, ಷಂಬಹನಥ, ಶ್ಹಷನಫದಧತಥ, ಕ್ಷಖಳ ಸ್ಹಭಥಮಾ ಭತ ು
ಕ್ಷಖಳ ನಡ ವಿನ ಂದ ಈ ಅಂವಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ
g) ನಶಿರಿಹಹಯ

ಅನಿಶ್ಚಚತ

ಗಟನಥಮ

ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ

ವಿಭಹದಹಯರಿಗಹದ

ನಶಿದ

ಭಟಿಿಗಥ

ರಿಹಹಯನಥ ನದಗಿಷ ದನ ನ ಖಹತಿಯಗಥ ಳಿಷ ತುದಥ
h) ಷಬ್ಬ ಯಥ ೇಗಥೇವನ್ ಎಂದಯಥ ವಿಭಹದಹಯರಿಂದ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಥ ವಿಮೆಮ ವಿಶಮಷ ುವಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ
ಎರ್ಹಾ ಸಔ ುಖಳು ಹಹಖ ರಿಹಹಯಖಳ ಗಹಾಣಥ ಎಂದ ಅಥಾ
i) ಕಥ ಡ ಗಥಮ ತತಾ ಂದಥೇ ಆಸಿುಮನ ನ ಂದಕ್ಟುಂತ ಹಥಚ ಚ ವಿಭಹ ಔಂಥನಿಖಳ ಜಥ ತಥ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದದಲ್ಲಾ
ಎರ್ಹಾ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಹತಿಷ  ರಿಹಹಯದ ಟ ಿ ಮೊತು ವಿಭಹದಹಯಯ ಅನ ಬವಿಸಿದ ನಿಜವಹದ
ನಶಿನ ನ ಮೇಯ ಂತಿಲಾ ಎಂಫ ದನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ
j) ವಿಮೆಮ ಎಲಾ ಔಯಹಯ ಖಳು ಅತಮಂತ ನಂಬಿಕಥಮ ತತಾನ ನ ಆಧರಿಸಿಯ ತುವಥ.
k) ‗ವಿಭಹಷಕ್ಟುಮ ಅಸಿುತಾ‘ ಯತಿ ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ ಅವಮಔ ಯಭ ಕ ಅಂವವಹಗಿದಥ ಭತ ು ವಿಮೆಮ
ಕಹನ ನ ಫದಧ ೂವಹಾಥೇಕ್ಷಿತ ಅಂವವಥಂದ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
l) ಷಮೇದ ಕಹಯಣ ಇದ ವಿಮೆಮ ಯಭ ಕ ತತಾವಹಗಿದಥ ಭತ ು ವಹಷುವಹಗಿ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿ
ಹಥೇಗಥ ಷಂಬವಿಸಿದಥ ಭತ ು ನಿಜವಹಗಿ ವಿಮೆಗಥ ಳಟಿ ಖಂಡಹಂತಯದ ರಿಣಹಭವಹಗಿಯೆೇ
ಷಂಬವಿಸಿದಥಯೆೇ ಎಂಫ ದಯ ಫಗಥೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಥ

ರಭಕಕ ದಖಳು
a) ಆಸಿು
b) ಅಹಮ
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c) ಖಂಡಹಂತಯ
d) ಅಹಮ ಷಂಚಮನಥ
e) ಯಸ್ಹುನಥ ಭತ ು ಸಿಾೇಔೃತಿ
f) ಕಹನ ನ ಫದಧ ಷಂಬಹನಥ
g) ಯಷಯ ಭಭತ
h) ಅತ ಮತುಭ ನಂಬಿಕಥ
i) ಷ ುಸಿಥತಿಖಳು
j) ವಿಭಹಷಕ್ಟು
k) ಷಬ್ಬ ಯಥ ೇಗಥೇವನ್
l) ಕಥ ಡ ಗಥ
m) ಷಮೇದ ಕಹಯಣ

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ ರಶೆುಖಳ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ಔಳುವಹದ ಷ ುಖಳು ಕಹನ ನ ಫದಧತಥಮನ ನ ಉಲಾಂಘಿಷ ತುವಥ ಭತ ು ಆದದರಿಂದ ವಿಮೆ ಭಹಡಫಸ ದಹದ
ಅಹಮನ ನ ಯತಿನಿಧಿಷ ದಿಲಾ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
Coercion is not an element of a valid contract.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ಔ ದ ಯಥ ಷವಹರಿ ಅಘಾತ ಶ್ಚಯೇ. ಪಿಂಟಥ ೇ ಯಯ ಭಯಣಕಥು ಕಹಯಣವಹದ ವಿಶಮಖಳಿಗಥ ಚಹಲನಥಮನ ನ
ನಿೇಡ ತುದಥ ಭತ ು ಆದದರಿಂದ ಅದ ಷಮೇದ ಕಹಯಣವಹಗಿದಥ.
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ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷಣ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ನಥೈತಿಔ ಖಂಡಹಂತಯವಥಂದಯಥ:
I. ಮಕ್ಟುಮಲ್ಲಾನ ಅಹಯಭಹಣಿಔತಥ ಅಥವಹ ಚಹರಿತಯಾ ದಥ ೇಶಖಳು
II. ಮಕ್ಟುಮಲ್ಲಾನ ಹಯಭಹಣಿಔತಥ ಭತ ು ಭೌಲಮಖಳನ ನ
III. ಧಹಮಾಔ ನಂಬಿಕಥಖಳ ಅಹಮ
IV. ವಿಮೆ ಭಹಡಫಥೇಕಹದ ಆಸಿುಮ ಅಹಮ
ರಶೆು 2
ಅಹಮ ಇದನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ:
I. ಅಜ್ಞಹತ ಬಮ
II. ನಶಿದ ಸ್ಹಧಮತಥ
III. ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಷಥಳದಲ್ಲಾ ಶ್ಹಂತಿಬಂಖ
IV. ಖಂಡಹಂತಯ
ರಶೆು 3
______________ ಅಂದಯಥ ತನನ ಸ ಡಿಕಥಖಳನ ನ ವಿವಿಧ ಯಕಹಯದ ಆಸಿುಖಳಲ್ಲಾ ಸಯಡ ದ .
I. ಷಂಚಮನ
II. ವಥೈವಿಧಿಮೇಔಯಣ
III. ಜ ಜ
IV. ಕ್ಟಯಮಹತಭಔ ಅಹಮ
ರಶೆು 4
_____________ ಇದ ಂದ ಆಸಿುಮ ಉದಹಸಯಣಥಮಲಾ.
I. ಭನಥ
II. ಷ ಮಾ ಯಕಹವ
III. ಸ್ಹಥಯ ಭತ ು ಮಂತಯಸ್ಹಭಗಿಯ
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IV. ಕಹಯ
ರಶೆು 5
______________ ಇದ ಂದ ಅಹಮದ ಉದಹಸಯಣಥಮಲಾ.
I. ಅಘಾತದ ಕಹಯಣದಿಂದ ಕಹರಿಗಹದ ಹಹನಿ
II. ಭಳ್ಥ ನಿೇರಿನಿಂದ ಷಯಕ್ಟಗಹದ ಹಹನಿ
III. ಷಔಳಿಯಿಂದ ಕಹರಿನ ಟಥೈಯ ಖಳಿಗಹದ
IV. ಫಥಂಕ್ಟಯಿಂದ ಆಸಿುಗಹದ ಹಹನಿ
ರಶೆು 6
ಬ ಔಂ ಇದಯ ಉದಹಸಯಣಥಮಹಗಿದಥ:
I. ದ ಯಂತದ ಅಹಮ
II. ಕ್ಟಯಮಹತಭಔ ಅಹಮ
III. ಅತಿಷಣಣ ಅಹಮ
IV. ಊಹಹತಭಔ ಅಹಮ
ರಶೆು 7
ಕಥಳಗಿನ ಹಥೇಳಿಕಥಗಥ ಅತಮಂತ ಷ ಔು ತಔಾಫದಧ ಷಭಹನ ಅಥಾನ ನ ಆಯೆುಭಹಡಿ.
ಹೆೀಳಿಕೆ: ವಿಮೆ ಆಸಿುಮನ ನ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಯಿಂದ ಯಕ್ಷಿಷಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
I. ಷರಿ
II. ತು
III. ಬಹಖವುಃ ಷರಿ
IV. ಅವಮಔವಹಗಿ ನಿಜ ಅಲಾ
ರಶೆು 8
__________________ ಅಂದಯಥ ವಿಭಹದಹಯರಿಂದ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಥ ವಿಮೆಮ ವಿಶಮಷ ುವಿಗಥ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಎಲಾ ಸಔ ು ಭತ ು ರಿಹಹಯಖಳನ ನ ಗಹಾಯಿಷ ದ .
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I. ಕಥ ಡ ಗಥ
II. ಷಬ್ಬ ಯಥ ೇಗಥೇವನ್
III. ಕಹನ ನ ಅಹಮ
IV. ಅಹಮ ಷಂಚಮನಥ
ರಶೆು 9
ವಿಭಹಗಹಯಯ

ಕಥೇಳಿದ

ಹಥ ಯತ

ಫಹಿಯಂಖ

ಡಿಷಫಥೇಕ್ಟಲಾದ

ಷತಮದ

ಂದ

ಉದಹಸಯಣಥ

______________ ಆಗಿದಥ.
I. ವಿಭಹದಹಯಯ ಮಷ ್
II. ಅಗಿನನಿಯಥ ೇಧಔಖಳ ಅಸಿುತಾ
III. ಸೃದಮದ ಕಹಯಿರ್ಥ
IV. ಇತಯ ವಿಭಹ ವಿಯಖಳು
ರಶೆು 10
________________

ಇದ

ಂದದ

ಷಭಹರ್ಥ ೇಚನಥಮ

ಷಭಮದಲ್ಲಾ

ಭಹಡಿದ

ಹಥೇಳಿಕಥಮಹಗಿದಥ
I. ಮಥಹಮನಿಯ ಣಥ
II. ಕಥ ಡ ಗಥ
III. ಯಸ್ಹುನಥ
IV. ಯತಿನಿಧಿತಾ

ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷಣೆಮ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ನಥೈತಿಔ ಖಂಡಹಂತಯವಥಂದಯಥ ಮಕ್ಟುಮಲ್ಲಾನ ಅಹಯಭಹಣಿಔತಥ ಅಥವಹ ಚಹರಿತಯಾ ದಥ ೇಶಖಳು.
ಉತಿಯ 2
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ತು

ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ಅಹಮ ನಶಿದ ಸ್ಹಧಮತಥಮನ ನಷ ಚಿಷ ತುದಥ:
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ವಥೈವಿಧಿಮೇಔಯಣ ಅಂದಯಥ ತನನ ಸ ಡಿಕಥಖಳನ ನ ವಿವಿಧ ಯಕಹಯದ ಆಸಿುಖಳಲ್ಲಾ ಸಯಡ ದ .
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ಕಥ ಯತಥ ಭತ ು ಭಹಲ್ಲೇಔತಾದ ರಿೇಕ್ಷಥಮಲ್ಲಾ ವಿಪಲವಹದ ದರಿಂದ ಷ ಮಾಯಕಹವನ ನ ಆಸಿು ಎಂದ
ಗಿೇಾಔರಿಷಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ಷಔಳಿಯಿಂದಹದ ಹಹನಿಮನ ನ ಅಹಮವಥಂದ ರಿಖಣಿಷಲ ವಔಮವಿಲಾ.
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ಬ ಔಂ ಂದ ದ ಯಂತದ ಅಹಮದ ಉದಹಸಯಣಥಮಹಗಿದಥ.
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ವಿಮೆ ಂದ ಆಸಿುಮನ ನ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಯಿಂದ ಯಕ್ಷಿಷಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
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ಷಬ್ಬ ಯಥ ೇಗಥೇವನ್ ಎಂದಯಥ ವಿಭಹದಹಯರಿಂದ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಥ ವಿಮೆಮ ವಿಶಮಷ ವಿ
ು ಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ
ಎರ್ಹಾ ಸಔ ುಖಳು ಹಹಖ ರಿಹಹಯಖಳ ಗಹಾಣಥ.
ಉತಿಯ 9
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ವಿಮೆ ಭಹಡ ವಹಖ ಕಥೇಳಿದಯ ಹಥ ಯತ ಅಗಿನ ನಿಯಥ ೇಧಔಖಳ ಅಸಿುತಾನ ನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷ  ಅಖತಮವಿಲಾ .
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ಮಥಹಮನಿಯ ಣಥ ಂದ ಂದದ ಷಭಹರ್ಥ ೇಚನಥಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಭಹಡಿದ ತು ಹಥೇಳಿಕಥಮಹಗಿದಥ.
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ಅಧಹಯಮ 23
ದಹಕಲ್ೆಖಳು
ಅಧಹಯಮದ ರಿಚಮ
ವಿಭಹ ಉದಮಭದಲ್ಲಾ, ನಹು ವಿವಿಧ ಪಹಮ್ಾ ಖಳು, ವಿವಿಧ ದಹಕರ್ಥಖಳು ಇತಹಮದಿಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ
ಮಸರಿಷ ತಥುೇವಥ. ಈ ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಔಯಹರಿನ ದಹಕರ್ಥಖಳು ಭತ ು ಅುಖಳ ಹಯಭ ಕಮತಥಮನ ನ
ತಿಳಿಮ ತಥುೇವಥ. ಭತ ು ಇದ ಪಹಮ್ಾ ಖಳ ನಿಕಯವಹದ ಷಾಯ , ಅದನ ನ ಹಥೇಗಥ ಬರಿಷಫಥೇಔ ಭತ ು ನಿದಿಾಶಿ
ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಕಥೇಳು ಕಹಯಣಖಳ ಳನಥ ೇಟನ ನ ನಿೇಡ ತುದಥ.
ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳನ ನ ತಿಳಿಮ ದ
A. ಯಸ್ಹುದ ಪಹಮ್ಾ (ಯರ್ಪೇಜಲ್ ಪಹಮ್ಾ)
B. ಯಸ್ಹು (ಯರ್ಪೇಜಲ್ ) ದ ಸಿಾೇಔೃತಿ (ಅಂಡರ್ ಯಥೈಟಿಂಗ್)
C. ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಸಿೇದಿ
D. ಔರ್ ನಥ ೇಟ್್ / ವಿಭಹ ಯಭಹಣತಯ(ಇನ ಶಯಥನ್್ ಷಟಿಾಫಿಕಥೇಟ್) / ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕರ್ಥ
E. ಬಯಸ್ಥಖಳು (ವಹಯಂಟಿಖಳು)
F. ಷಭಭತಿಖಳು (ಎಂಡಹಸ್ಥಭಾಂಟ್್)
G. ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ವಿಶ್ಥಾೇಶಣಥ
H. ನವಿೇಔಯಣದ ಷ ಚನಥ

ಈ ಅಧಹಮಮನ ನ ಅಧಮಮನದ ನಂತಯ ನಿೇು:
a) ಯಸ್ಹುದ ಪಹಮ್ಾ (ಯರ್ಪೇಜಲ್ ಪಹಮ್ಾ) ನಲ್ಲಾನ ವಿಶಮಖಳನ ನ ವಿರಿಷಲ .
b) ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಸಿೇದಿಮನ ನ ವಿರಿಷಲ .
c) ಔರ್ ನಥ ೇಟ್್ಖಳು ಭತ ು ವಿಮೆಮ ಯಭಹಣತಯಖಳನ ನ ಫಥರ್ಥಔಟಿಲ ಭತ ು ವಿರಿಷಲ .
d) ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕರ್ಥಮ ರಿಬಹಷಥಮ ನ ಭತ ು ದಖಳನ ನ ವಿರಿಷಲ .
e) ಹಲ್ಲಸಿ ಬಯಸ್ಥ (ವಹಯಂಟಿ)ಖಳು ಭತ ು ಷಭಭತಿಖಳನ ನ ಅಥಥೈಾಷಲ ಸ್ಹಧಮವಹಖ ತುದಥ.
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A. ರಸಹಿನೆಮ ಪಹರ್ಮಯ
ವಿಮೆ ದಹಕರ್ಹತಿಖಳನ ನ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಭತ ು ವಿಭಹದಹಯಯ ನಡ ವಥ ತಿಳುಳಿಕಥ ಭತ ು ಷಶಿತಥಮನ ನ ತಯ 
ಉದಥದೇವದಿಂದ ದಗಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔವಹಗಿ ವಿಭಹ ಮಹಹಯದಲ್ಲಾ ಫಳಷರ್ಹಖ  ಕಥಲು
ದಹಕರ್ಥಖಳಿವಥ .ವಿಭಹ ಏಜಥಂಟ್, ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಸತಿುಯದ ಮಕ್ಟುಮಹದದರಿಂದ ಗಹಯಸಔಯನ ನ ಎದ ರಿಷಫಥೇಔ ಭತ ು
ಳಗಥ ಂಡಿಯ  ದಹಕರ್ಥಖಳ ಫಗಥೆ ಎರ್ಹಾ ಅನ ಭಹನಖಳನ ನ ಷಷ್ಟ್ಿೇಔರಿಷಫಥೇಔ ಭತ ು ಅುಖಳನ ನ ಬತಿಾ
ಭಹಡ ಲ್ಲಾ ಅಳಿಗಥ ಷಹಹಮ ಭಹಡಫಥೇಔ . ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಗಹಯಸಔಯನ ನ ಭತ ು ಅಯ ಅವಮಔತಥಖಳನ ನ
ಅಯ

ಷಲ್ಲಾಸಿದ ದಹಕರ್ಥಖಳಿಂದ ಖ ಯ ತಿಷ ತುದಥ. ಅು ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಥ ಅಹಮನ ನ ಚನಹನಗಿ

ಅಥಾಭಹಡಿಕಥ ಳಳಲ ಷಹಹಮ ಭಹಡ ತುವಥ.
ಳಗಥ ಂಡ ಯತಿಯಂದ ದಹಕರ್ಥಮ ಉದಥದೇವ ಭತ ು ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಫಳಷರ್ಹದ ದಹಕರ್ಥಖಳಲ್ಲಾನ ಭಹಹಿತಿಮ
ಹಯಭ ಕಮತಥ ಭತ ು ಷಭಾಔತಥಮನ ನ ಏಜಥಂಟ್ ಅಥಾಭಹಡಿಕಥ ಡಿಯಫಥೇಔ .
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಫತರ್ಮ್

1.

ದಹಕರ್ಹತಿಖಳ ಮೊದಲ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಯಭ ಕವಹಗಿ ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಮ್ಾ ಖಳು ಇುಖಳ ಭ ಲಔ
ವಿಭಹದಹಯಯ:
 ಆಕಥ ಮಹಯ ,
 ಅಳಿಗಥ ಮಹ ಯಕಹಯದ ವಿಮೆಮ ಅವಮಔತಥಯಿದಥ,
 ಅಳು ವಿಮೆ ಭಹಡಫಮಷ  ಶಮದ ವಿಯಖಳು, ಭತ ು
 ಎಶ ಿ ಅಧಿಮಯಥಗಥ ಎಂಫ ಭಹಹಿತಿಖಳು ತಿಳಿಮ ತುವಥ
ವಿಯಖಳ್ಥಂದಯಥ ಸಣಕಹಸಿನ ಭೌಲಮ ಭತ ು ವಿಭಹ ವಿಶಮಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಎರ್ಹಾ ಷ ಸಿ
ು ಥತಿಖಳ್ಥಂದ
ಅಥಾ.
c)

ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಅಹಮದ ಭ ಲ್ಹಯಂಔನ

ii. ವಿಭಹದಹಯರಿಗಥ ಅವಮಔವಹದ ಅಹಮಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಎರ್ಹಾ ಷ ುಸಿಥತಿಖಳನ ನ ದಗಿಷಲ
“ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಮ್ಾ” ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುಔ (ಯರ್ಪೇಷರ್) ಯ ಭ ಲಔ ಬರಿಷಲಡಫಥೇಔ .
ಅದರಿಂದ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಥ ಈ ಕಥಳಗಿನುಖಳನ ನ ನಿಧಾರಿಷಲ :
 ಸಿಾೇಔರಿಷಫಸ ದಥೇ ಅಥವಹ ನಿಯಹಔರಿಷಫಥೇಕಥೇ ಎಂಫ ದನ ನ ಭತ ು
 ಅಹಮಫನ ನ

ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ,

ನಿಫಂಧನಥಖಳನ ನ ನಿಧಾರಿಷಲ ಷಹಹಮವಹಖ ತುದಥ
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ದಯಖಳು,

ಶಯತ ಖ
ು ಳು

ಭತ ು

ಯಸ್ಹುನಥಮ

ಪಹಮ್ಾ

ಅಹಮನ ನ

ಸಿಾೇಔರಿಷಲ

ವಿಭಹ

ಔಂಥನಿಗಥ

ಉಮ ಔುವಹದ

ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತುದಥ .ಅತಮಂತ ನಂಬಿಕಥಮ ಭತ ು ಷ ುಸಿಥತಿಮನ ನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷ ವಿಕಥಮ
ಔತಾಮದ ತತಾ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುದ ಪಹಮ್ಾ ನಿಂದ ಹಯಯಂಬವಹಖ ತುದಥ.
ಷ ುಸಿಥತಿಮನ ನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷ ವಿಕಥಮ ಔತಾಮ ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಅಸಿುತಾಕಥು ಫಯ  ಮೊದರ್ಥೇ

ಉಂಟಹಖ ತುದಥ, ಭತ ು ಂದದ ತಿೇಭಹಾನ ನಂತಯೂ ಭ ಂದ ಯಥಮ ತುದಥ) .ಈ ತತಾನ ನ
ವಿಯವಹಗಿ ಅಧಹಮಮ2 ಯಲ್ಲಾ ಚಚಿಾಷರ್ಹಗಿದಥ)
ಉದಹಸಯಣಥ
ವಿಭಹದಹಯ ಎಚಚರಿಕಥ(ಅರ್ಹಯಂ) ಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ  ಅಖತಮವಿದದಯಥ ಅಥವಹ ತನನ ಚಿನಹನಬಯಣಖಳ
ಶ್ಥೃೇಯ ಂನಲ್ಲಾ ಂದ ಷಾಮಂಚಹಲ್ಲತ ಎಚಚರಿಕಥ(ಅರ್ಹಯಂ) ಮ ಮಸ್ಥಥಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ದಹಗಿ ಹಥೇಳಿದದಯಥ,
ಆಖಮ ಅಯ ಅದನ ನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ಅದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮ ದದಔ ು ಕಹಮಾ
ಭಹಡ  ಸಿಥತಿಮಲ್ಲಾ ಉಳಿದಿದಥ ಎಂಫ ದನ ನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳಳಫಥೇಔ . ಎಚಚರಿಕಥ(ಅರ್ಹಯಂ) ಅಸಿುತಾ ಇದ
ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಥ ಈ ಷಂಖತಿಖಳನಹನಧರಿಸಿ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಷ  ಭತ ು ತಔುಂತಥ ಅಹಮದ
ಫಥರ್ಥಮನ ನ ನಿಧಾರಿಷ  ಷ ುಸಿತಿ
ಥ ಮಹಗಿದಥ.
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಮ್ಾ ಖಳಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಹಥಷಯ , ರ್ಹಂಛನ, ವಿಳ್ಹಷ ಭತ ು
ಫಳಷ  ಖಾ / ವಿಮೆ ಯಕಹಯ / ಉತಹದನಥಖಳನ ನ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಭ ದಿಯಸಿಯ ತಹುಯಥ. ಈ ನಿಟಿಿನಲ್ಲಾ
ಮಹುದಥೇ ಭಹದರಿ ಷಾಯ  ಅಥವಹ ದಧತಿಮ ಭಹನಔ ಇಲಾದಿದದಯ ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಮ್ಾ ದಲ್ಲಾ ಂದ
ಭ ದಿಯತ ಟಿಣಿ ಸ್ಥೇರಿಷ ದ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ಷಂಯದಹಮವಹಗಿದಥ.
ಉದಹಸಯಣಥ
ಇಂಥಸ ಟ್ಣಿಖಳ ಕೆಲು ಉದಹಸಯಣೆಖಳನಕು ಇಲ್ಲಾ ಕೆ ಡಲ್ಹಗದೆ:
‗ಅಹಮದ ಭೌಲಮಭಹನಕಥು ಅಖತಮವಹದ ವಹಷುವಿಔ ಷತಮಷ ುಖಳನ ನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷದಿಯ ವಿಕಥ,
ದಹರಿತಪಿಷ  ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ದಗಿಷ ದ , ಂಚನಥ ಅಥವಹ ವಿಭಹದಹಯರಿಂದ ಅಷಸಕಹಯ
ಜಹರಿಭಹಡಿದ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾನ ಅಹಮದ ಸಿಾೇಔೃತಿಮನ ನ ಯದ ದಭಹಡಫಸ ದ ‘,
'ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಔಂನಿ ಅಂಗಿೇಔರಿಸಿದ ಭತ ು ೂಣಾ ಪಿಯೇಮಮಂ ಸಣದ ಹತಿಮಹಖದ ಹಥ ಯತ

ಔಂನಿ ಅಹಮನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಷ ದಿಲಾ'.
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ರಭಕಕ ಅಂವಖಳು
ಭಸತಾದ ಷಕಿಸಿೆತ್ತಖಳು :ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಸಿಾೇಔರಿಷಲಡ  ಅಹಮದ ಭ ರ್ಹಮಂಔನಕಹುಗಿ ಅಖತಮ
ಭತ ು ಷ ಔು ಭಹಹಿತಿಖಳು ಯಭ ಕ ಅಂವಖಳ್ಹಗಿವಥ .ಅಥಹಾತ್, ವಿಮೆಮ ಯಭ ಕ ವಿಶಮಕಥು
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭತ ು ಕಥಳಗಿನಂತಥ ವಿಭಹಗಹಯಯ ನಿಧಹಾಯನ ನ ಯಬಹವಿಷ  ಷ ುಸಿತಿ
ಥ ಖಳ್ಹಗಿವಥ:
i.

ವಿಮೆಮ ಅಹಮದ ಸಿಾೇಔಯಣಥ ಅಥವಹ ನಿಯಹಔಯಣಥ,

ii. ವಿಧಿಷಫಥೇಕಹದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುನ ನ ನಿಧಾರಿಷಲ , ಭತ ು
iii. ಅಹಮನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ಭತ ು ನಶಿನ ನ ಹತಿಷರ್ಹಖ  ದಧತಿಮ ಶಯತ ಖ
ು ಳ ಫಗಥೆ
ಂದದಲ್ಲಾ ವಿಶ್ಥೇಶ ನಿಫಂಧನಥಖಳನ ನ ಸ್ಥೇಾಡಿಷಲ .
ರಸಹಿನೆಮ ಪಹರ್ಮಯ ದಲ್ಲಾ ಘ ೀಶಣೆ: ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಮ್ಾ ನ
ಕಥ ನಥಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯಯ ಷಹಿ ಭಹಡಫಥೇಕಹದ ಘೀ ೇಶಣಥಮನ ನ ಸ್ಥೇರಿಸಿಯ ತಹುಯಥ. ಇದ ವಿಭಹದಹಯ
ಪಹಮ್ಾ ಅನ ನ ನಿಕಯವಹಗಿ ಬತಿಾ ಭಹಡಿದಹದಯಥ ಭತ ು ಅದಯಲ್ಲಾನ ಷ ುಸಿಥತಿಖಳನ ನ ತಿಳಿದ ಕಥ ಂಡಿದಹದಯಥ
ಆದದರಿಂದ

ಕಥಾೇಮ್

ಷಭಮದಲ್ಲಾ

ಷ ುಸಿಥತಿಮ

ಮಥಹಮನಿಯ ಣಥಮ

ಫಗಥೆ

ಭಿನಹನಭಿಹಯಮಖಳಿಗಥ

ವಔಮತಥಯಿಲಾವಥಂಫ ದನ ನ ಖಹತಿಯಗಥ ಳಿಷ ತುದಥ. ಇದ ವಿಭಹದಹಯಯ ಔಡಥಯಿಂದ ಅತಮಂತ ಉತುಭ ನಂಬಿಕಥಮ
ಭ ಕಮ ತತಾನ ನ ೂಯಥೈಷ ತುದಥ.
ಉದಹಸಯಣಥ
ಇಂತಸ ಘೀ ೇಶಣಥಖಳ ಕಥಲು ಉದಹಸಯಣಥಖಳ್ಥಂದಯಥ:
‗ನಹನ / ನಹು ಮೆೇಲ್ಲನ ಹಥೇಳಿಕಥಖಳು ನಿಜವಹಗಿವಥ ಭತ ು ಎಲಾ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ೂಣಹಾಗಿವಥ ಭತ ು ವಿಭಹ
ಅಜಿಾಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಷ ಔುವಹದ ನಿಭಗಥ ಫಹಿಯಂಖಡಿಸಿಲಾದ ಮಹುದಥೇ ಭಹಹಿತಿ ಇಲಾ ಎಂದ ಇಲ್ಲಾ
ಖಹತರಿ ಕಥ ಡ ತಥುೇನಥ/ವಥ ಭತ ು ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷ ತಥುೇನಥ/ತಥುೇವಥ.‘
‗ನಹನ / ನಹು ಈ ಯಸ್ಹುನಥ ಭತ ು ಘೀ ೇಶಣಥಖಳು ನನನ / ನಭಭ ಭತ ು) ವಿಭಹಗಹಯಯ ಹಥಷಯ (

ನಡ ವಿನ ಂದಕಥು ಆಧಹಯವಹಗಿವಥ ಎಂದ ುತಥುೇನಥ/ವಥ.‘
d)

ರಸಹಿನೆಮ ಪಹರ್ಮಯ ನಲ್ಲಾನ ರಶೆುಖಳ ಷಾಯ 

ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಮ್ಾ ನಲ್ಲಾನ ಯಶ್ಥನಖಳ ಷಂಖಥಮ ಭತ ು ಷಾಯ  ಷಂಫಂಧಟಿ ವಿಮೆಮ ಖಾದ
ಯಕಹಯ ಫದರ್ಹಖ ತುದಥ.
i.

ಫೆಂಕ್ರ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಮ್ಾ

ಖಳು

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ

ಭನಥ,

ಅಂಖಡಿಖಳು

ಇತಹಮದಿಖಳಂತಸ ತ ಲನಹತಭಔವಹಗಿ ಷಯಳವಹದ ಅಹಮಖಳಿಗಹಗಿ ಫಳಷರ್ಹಖ ತುವಥ. ದಥ ಡಸ
ಕಥೈಗಹರಿಕಹ ಅಹಮಖಳನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಷ  ಭ ನನ ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಅಹಮದ ರಿಶ್ಚೇಲನಥಮ
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ಮಸ್ಥಥಮನ ನ ಭಹಡ ತಹುಯಥ. ಕಥಲವೊಮೆಭ ನಿದಿಾಶಿ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಡಥಮಲ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ
ಪಹಮ್ಾ ಜಥ ತಥಗಥ ವಿಶ್ಥೇಶ ಯಶ್ಹನಳಿಮನ ನ ಫಳಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಫೆಂಕ್ರ ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಮ ಪಹರ್ಮಯ, ಇತಯ ವಿಶಮಖಳಖಳೆೄ ಂದಿಗೆ, ಕೆಳಗನ ಭಹಹತ್ತಮನಕು
ಳಗೆ ಂಡ ಆಸಿಿಮ ವಿಯಣೆಮನಕು ಸಕಡಕಔಕತಿದೆ:
 ಫಹಸಮ ಗಥ ೇಡಥಖಳ ಭತ ು ಛಹಣಿಮ ನಿಭಹಾಣ, ಭಸಡಿಮ ಷಂಖಥಮ
 ವಹಸಿಷಲ ಉಯೇಗಿಷ  ಔಟಿಡದ ಯತಿ ಬಹಖ
 ಅಹಮಕಹರಿ ಷಯಔ ಖಳ ಉಸಿಥತಿ
 ತಮಹರಿಕಥ ಯಕ್ಟಯಯೆ
 ಯಸ್ಹುಪಿಷರ್ಹದ ವಿಮೆಮ ಮೊತು
 ವಿಮೆಮ ಅಧಿ ಇತಹಮದಿ.
ii. ವ್ಹಸನ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ಅದಯ ಕಹಮಹಾಚಯಣಥಖಳು, ತಮಹರಿಸಿದ ಶಾ ಭತ ು ನಿಾಸಣಹ
ಸ್ಹಭಥಮಾ, ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಂದ ಹಥೇಗಥ ನಿಾಹಿಷರ್ಹಗಿದಥ ಭತ ು ಅದಯ ವಿಭಹ ಇತಿಹಹಷದಂತಸ
ವಹಸನಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಯಶ್ಥನಖಳನ ನ ಕಥೇಳರ್ಹಖ ತುದಥ.
iii. ಆಯಥ ೇಖಮ, ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಭತ ು ಯಮಹಣ ವಿಮೆ ಭ ಂತಹದ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ,
ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಪಹಮ್ಾ ಖಳನ ನ ಯಸ್ಹುಔಯ ಆಯಥ ೇಖಮ, ಜಿೇನಶ್ಥೈಲ್ಲ ಭತ ು ಅಬಹಮಷಖಳು,
ೂಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಆಯಥ ೇಖಮ ರಿಸಿಥತಿಖಳು, ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಹಿನಥನರ್ಥ, ಆನ ಂಶ್ಚಔ ಲಕ್ಷಣಖಳು,
ಹಿಂದಿನ ವಿಮೆಮ ಅನ ಬ ಇತಹಮದಿಖಳ ಫಗಥೆ ಭಹಹಿತಿ ಡಥಮಲ ವಿನಹಮಷಗಥ ಳಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
iv. ಇತಯ ವಿಮೆಖಳಲ್ಲಾ ರಸಹಿನೆಮ ಪಹರ್ಮಯ ಖಳು ಔಡಹಸಮವಹಗಿವಥ ಭತ ು ಅು ಸ್ಹಭಹನಮ
ಕಹನ ನಿನ ಔತಾಮನ ನ ವಿಷುರಿಸಿಯ  ಉತುಭ ವಿಶ್ಹಾಷದ ಘೀ ೇಶಣಥಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತುವಥ.
e)

ರಸಹಿದ ಅಂವಖಳು

x. ರಸಹಿಔಯ ೂಣಯ ಹೆಷಯಕ
ಯಸ್ಹುಔನ
ಂದನ ನ

ನಿಷ್ಂದಿಖಧವಹಗಿ

ತನನನ ನ

ಭಹಡ ತಿುದಹದಯಥಂಫ ದ

ಖ ಯ ತಿಷಲ
ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಥ

ವಔುಳ್ಹಗಿಯಫಥೇಔ .
ಯಭ ಕ

ತಹು

ಮಹಯಥ ಂದಿಗಥ

ಅಂವವಹಗಿದಥ.

ಇದರಿಂದ

ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಯೇಜನಖಳನ ನ ವಿಭಹದಹಯ ಭಹತಯ ಡಥಮಫಸ ದ . ಖ ಯ ತಿನ ಯಸ್ಹಥನಥ
ಫಥೇಯಥಮಯ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಅಹಮದಲ್ಲಾ ಆಷಕ್ಟುಮನ ನ ಹಥ ಂದಫಸ ದಹದ (ಬಥ ೇಖಮದಹಯ, ಸ್ಹು
ಷಂಬವಿಸಿದಲ್ಲಾ ಫಹಮಂಕ್ ಅಥವಹ ಕಹನ ನ ಫದಧ ಉತುಯಹಧಿಕಹರಿಖಳಂತಸ) ಭತ ು ಕಥಾೇಮ್ ಭಹಡಫಥೇಕಹದ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಷಸ ಹಯಭ ಕಮತಥಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ.
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i. ರಸಹಿಔಯ ವಿಳಹಷ ಭತಕಿ ಷಂಔಯ ವಿಯಖಳು
ಮೆೇರ್ಥ ಹಥೇಳಿದ ಕಹಯಣಖಳು ಯಸ್ಹುಔಯ ವಿಳ್ಹಷ ಭತ ು ಷಂಔಾ ವಿಯಖಳನ ನ ಷಂಖಯಹಿಷ ದಔ ು
ಅನಾಮವಹಖ ತುವಥ.
ii. ರಸಹಿಔಯ ೃತ್ತಿ, ಉದೆ ಯೀಖ ಅಥವ್ಹ ವ್ಹಯಹಯ
ಆಯಥ ೇಖಮ ಭತ ು ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ವಿಮೆಖಳಂತಸ ಕಥಲು ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಯಸ್ಹುಔಯ ೃತಿು,
ಉದಥ ಮೇಖ ಅಥವಹ ಉದಮಭಖಳು ಅಹಮದ ಮೆೇರ್ಥ ವಹಷುವಿಔ ರಿಣಹಭಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ದರಿಂದ
ಹಯಭ ಕಮತಥಮನ ನ ಡಥದಿವಥ.
ಉದಹಸಯಣಥ
ಆಗಹಗಥೆ ತನನ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಆಹಹಯ ನಿೇಡಲ

ಹಥಚಿಚನ ವಥೇಖದಲ್ಲಾ ದಿಾಚಔಯ ವಹಸನದಲ್ಲಾ ಯಮಹಣ

ಭಹಡಫಥೇಕಹಖ  ಪಹರ್ಸಿ ಫ್ತಡ್ ಯಥಸ್ಥ ಿೇಯಥಂಟ್ ನ ಒಾ ವಿತಯಣಥಮ ಭನ ಶಮ (ಡಥಲ್ಲರಿ ಭಹಮನ್), ಅದಥೇ
ಯಥಸ್ಥ ಿೇಯಥಂಟ್ ನ ಅಕೌಂಟಥಂಟ್ ಕ್ಟುಂತ ಹಥಚಹಚಗಿ ಅಘಾತಖಳಿಗಥ ಡಿಸಯಫಸ ದ .
iii. ವಿಭಹ ವಿಶಮಷಕಿವಿನ ಖಕಯಕತಕ ಭತಕಿ ವಿಯಖಳು
ಯಸ್ಹುಔಯ ಯಸ್ಹುಪಿಷರ್ಹದ ವಿಭಹ ವಿಶಮಷ ುನ ನ ಷಶಿವಹಗಿ ನಭ ದಿಷ  ಅಖತಮವಿದಥ.
ಉದಹಸಯಣಥ
ಯಸ್ಹುಔಯ ಕಥಳಗಥ ಕಥ ಟಿ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ನಭ ದಿಷ  ಅಖತಮವಿದಥ:
i.

ಖಹಷಗಿ ಕಹಯ ಅದಯ[ ಖ ಯ ತಿನಥ ಂದಿಗಥ ಎಂಜಿನ್ ಷಂಖಥಮ, ಚಹಸಿರ್ಸ ನಂಫರ್, ನಥ ೇಂದಣಿ
ಷಂಖಥಮಖಳ ಜಥ ತಥ ]ಅಥವಹ

ii. ಂದ ಷತಿಮ ಭನಥ [ಅದಯ ೂಣಾ ವಿಳ್ಹಷ ಭತ ು ಖ ಯ ತಿನ ಷಂಖಥಮಯಂದಿಗಥ ]ಅಥವಹ
iii. ಷಭ ದಯದಹಚಥಮ ಯವಹಷ[ ಮಹರಿಂದ, ಮಹವಹಖ, ಮಹ ದಥೇವಕಥು, ಮಹ ಉದಥದೇವಕಹುಗಿ ]
ಅಥವಹ
iv. ಮಕ್ಟುಮ

ಆಯಥ ೇಖಮ[

ಮಕ್ಟುಮ

ಹಥಷಯ ,

ವಿಳ್ಹಷ

ಭತ ು ಖ ಯ ತಿನಥ ಂದಿಗಥ

]ಇತಹಮದಿ

ಷಂದಬಹಾನ ಸ್ಹಯ.
iv. ವಿಭಹ ಮೊತುು ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಫಹಧಮತಥಮ ಮತಿಮನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ ಭತ ು
ಎರ್ಹಾ ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಮ್ಾ ಖಳಲ್ಲಾ ಇದನ ನ ಷ ಚಿಸಿಯಫಥೇಔ .
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ಉದಹಸಯಣಥ
ಆಸಿು ವಿಮೆಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಅದ ಯಸ್ಹುಪಿಷರ್ಹದ ವಿಭಹ ವಿಶಮಷ ುವಿನ ವಿತಿುೇಮ ಭೌಲಮವಹಗಿದಥ .
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಅದ ಆಷತಥಯಮ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಥ ವಥಚಚವಹಗಿಯಫಸ ದ , ಅಥವಹ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ
ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಅದ

ಅಘಾತದ ಕಹಯಣದಿಂದಹಗಿ ಜಿೇಹಹನಿ, ಂದ

ಅಮದ ನಶಿ, ದೃಷ್ಟ್ಿಮ

ನಶಿಖಳಿಗಹಗಿ ಂದ ನಿಶ್ಚಚತ ಯಭಹಣದ ಮೊತುವಹಗಿಯಫಸ ದ .
v. ಹಂದಿನ ಭತಕಿ ರಷಕಿತ ವಿಮೆ
ಯಸ್ಹುಔಯ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಥ ತಭಭ ಹಿಂದಿನ ವಿಮೆಖಳ ಫಗಥೆ ವಿಯಖಳನ ನ ತಿಳಿಷ  ಅಖತಮವಿದಥ .ಇದ
ಅಯ ವಿಭಹ ಇತಿಹಹಷನ ನ ತಿಳಿಮ ದಕಹುಗಿ ಇದಥ .ಕಥಲು ಭಹಯ ಔಟಥಿಖಳಲ್ಲಾ ವಿಭಹಗಹಯಯ
ಗೌಮವಹಗಿ ವಿಭಹದಹಯಯ ಫಗಥಗಿನ ಅಂಕ್ಟ ಅಂವಖಳನ ನ ಸಂಚಿಕಥ ಳುಳ ಮಸ್ಥಥಖಳು ಇವಥ.
ಯಸ್ಹುಔಯ ಮಹುದಥೇ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಅಯ ಯಸ್ಹುನ ನ ನಿಯಹಔರಿಸಿದದಯ , ವಿಶ್ಥೇಶ ಶಯತ ುಖಳನ ನ
ಹಥೇರಿದದಯ , ನವಿೇಔಯಣದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಂದ

ಹಥಚಿಚನ ಪಿಯೇಮಮಂನ ನ ಫಥೇಡಿದದಯ

ಅಥವಹ

ನವಿೇಔರಿಷಲ ನಿಯಹಔರಿಸಿದದಯ ಅಥವಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಯದ ದ ಭಹಡಿದದಯ ಎಂಫ ದನ ನ ಹಥೇಳು
ಅಖತಮವಿದಥ.
ವಿಭಹಗಹಯಯ

ಹಥಷಯ ಖಳು ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ಮಹುದಥೇ ವಿಮೆಗಹಯಯಥ ಂದಿಗಿನ ಯಷ ುತ ವಿಮೆಮ

ವಿಯಖಳನ ನ

ಫಹಿಯಂಖಡಿಷ 

ಅಖತಮವಿದಥ

.ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ

ಆಸಿು

ವಿಮೆಮ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ

ವಿಭಹದಹಯಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳ ಭತ ು ನಶಿ ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ,
ಂದಕ್ಟುಂತ ಹಥಚ ಚ ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಕಥಾೇಮ್ ಭಹಡ  ಅಕಹವ ಇಯ ತುದಥ .ಈ ಭಹಹಿತಿ, ವಿಮೆಮ
ನಶಿ ರಿಹಹಯದ ತತಾು ಅನಾಯಿಷಲಡ ತುದಥ ಭತ ು ವಿಭಹದಹಯಯ ಂದಥೇ ನಶಿಕಹುಗಿ ಅನಥೇಔ ವಿಭಹ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಭ ಲಔ ರ್ಹಬನ ನ ಖಳಿಷದಥೇ ರಿಹಹಯನ ನ ಭಹತಯ ಹಥ ಂದ ತಹುಯಥ ಎಂಫ ದನ ನ
ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳಳಲ ಅವಮಔವಹಗಿದಥ.
ಇದಲಾದಥ, ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ವಿಮೆಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಭಹಗಹಯಯ , ವಿಭಹದಹಯಯ ಹಥ ಂದಿದ
ಇತಯ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ ಅಲಂಬಿಸಿ ವಹಮಪಿುಮ ಯಭಹಣ
)ವಿಭಹ ಮೊತು (ನ ನ ನಿಫಾಂಧಿಷಲ ಫಮಷಫಸ ದ .
ಅಬಹಮಷ
ಹಿಂದಿನ ಅಧಹಮಮಖಳ ವಿಮೆಮ ತತಾಖಳ ಉರ್ಥಾೇಕಖಳನ ನ ನಥ ೇಡಿ ಭತ ು ನಶಿ ರಿಹಹಯ, ಕಥ ಡ ಗಥ,
ಅತಮಂತ

ಉತುಭ

ನಂಬಿಕಥ,

ಫಹಿಯಂಖಡಿಷ ವಿಕಥಖಳು

ಅನಾಯಿಷ ತುವಥ ಎಂಫ ದನ ನ ಜಥ ೇಡಿಷಲ ಯಮತಿನಸಿ.
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ಹಯಯೇಗಿಔವಹಗಿ

ಹಥೇಗಥ

ಂದಕಥ ುಂದ

ನಭ ನಥಗಹಗಿ ಮೊೇಟಹಯ ಭತ ು ಫಥಂಕ್ಟ ಯಸ್ಹುನಥಖಳ ಪಹಮ್ಾ ಖಳನ ನ ಅನ ಫಂಧ ಎ ಭತ ು ಬಿ ಮಲ್ಲಾ
ನಿೇಡರ್ಹಗಿದಥ.
ದಮವಿಟ ಿ ಎಚಚರಿಕಥಯಿಂದ ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಮ್ಾ ಖಳ ಅಧಮಮನ ಭಹಡಿ ಭತ ು ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಮ್ಾ
ನಲ್ಲಾನ ವಿಶಮಖಳ ರಿಣಹಭಖಳನ ನ ಭತ ು ವಿಭಹ ಔಯಹಯ ಖಳಲ್ಲಾ ಅದಯ ಯಷ ುತತಥಮನ ನ ತಿಳಿಯಿರಿ.
vi. ನಶಿದ ಅನಕಬ
ಯಸ್ಹುಔಯನ ನ ವಿಮೆ ಭಹಡಿಯಲ್ಲ ಅಥವಹ ಭಹಡಿಯದಿಯಲ್ಲ ಅನ ಅಳ / ು ಅನ ಬವಿಸಿದ ಎರ್ಹಾ
ನಶಿಖಳ ೂಣಾ ವಿಯಖಳನ ನ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷಲ

ಕಥೇಳರ್ಹಖ ತುದಥ. ಇದ

ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಥ ವಿಭಹ

ವಿಶಮಷ ುವಿನ ಫಗಥೆ ಭಹಹಿತಿ ಭತ ು ವಿಭಹದಹಯ ಹಿಂದಥ ಹಥೇಗಥ ಅಹಮನ ನ ನಿಾಹಿಷ ತಿುದದ
ಎಂಫ ದಯ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ನಿೇಡ ತುದಥ .ಅಂಡರ್ ಯಥೈಟರ್ ಖಳು ಇಂತಸ ಉತುಯ ಖಳಿಂದ ಉತುಭವಹಗಿ
ಅಹಮನ ನ ಅಥಾಭಹಡಿಕಥ ಳುಳತಹುಯಥ ಭತ ು ಅಹಮ ತನಿಖಥಖಳನ ನ ನಡಥಷ ುದ ಅಥವಹ ಹಥಚಿಚನ
ವಿಯಖಳನ ನ ಷಂಖಯಹಿಷ ದನ ನ ನಿಧಾರಿಷ ತಹುಯಥ.
vii. ವಿಭಹದಹಯಯ ಘ ೀಶಣೆ
ಯಸ್ಹುನಥಮ

ಪಹಮ್ಾ

ನ

ಉದಥದೇವ

ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಥ

ಎರ್ಹಾ

ವಹಷುವಿಔ

ಭಹಹಿತಿಮನ ನ

ದಗಿಷ ದಹಗಿದಥ ಆದದರಿಂದ ಪಹಮ್ಾ, ಉತುಯಖಳು ನಿಜವಹಗಿ ಭತ ು ನಿಕಯವಹಗಿಯ  ಫಗಥೆ ಭತ ು
ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಮ್ಾ ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ ಆಧಹಯವಹಗಿದಥ ಎಂಫ ದನ ನ ಅಂಗಿೇಔರಿಷ  ಫಗಥೆ
ವಿಭಹದಹಯಯ ಘೀ ೇಶಣಥಮನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ. ಮಹುದಥೇ ತು ಉತುಯ ಂದನ ನ ನಿಯಹಔರಿಷಲ
ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಥ ಸಔುನ ನ ನಿೇಡ ತುದಥ. ಎರ್ಹಾ ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಮ್ಾ ಖಳಿಗಥ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿಯ  ಇತಯ
ಸ್ಥಔಷನ್ ಖಳು ಷಹಿ, ದಿನಹಂಔ ಭತ ು ಕಥಲು ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಏಜಥಂಟ್ ಶ್ಚಪಹಯಸಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿವಥ.
viii. ಯಸ್ಹುದ ಪಹಮ್ಾ ಅನ ನ ಫಳಷ ದಿಲಾದಿದದಯಥ ಅಂಥ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ವಿಭಹಗಹಯಯ ಭೌಖಿಔವಹಗಿ
ಅಥವಹ ಲ್ಲಖಿತವಹಗಿ ಡಥದ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ದಹಕರ್ಥ ಭಹಡಿ, ಅದನ ನ ನಂತಯದ15 ದಿನಖಳ
ಅಧಿಯಳಗಥ
ಅಳಡಿಷ ತಹುಯಥ.

ಖಹತಿಯಡಿಸಿ,

ಅದನ ನ

ವಿಭಹದಹಯಯ

ಅದಯ

ಕಥಾೇಮ್

ನ

ಔರ್

ನಥ ೇಟ್

ಅನ ದಹನನ ನ

ಅಥವಹ
ಯಬಹವಿಷ 

ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ
ಮಹದಥೇ

ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಯಸ್ಹುಔ ಭ ಚಿಚಟಿ ಫಗಥೆ ಅಥವಹ ದಹರಿ ತಪಿಷ  ಅಥವಹ ತು ಭಹಹಿತಿ
ದಗಿಸಿದ ಫಗಥೆ ಹಥೇಳುತಿುದದಯಥ ಯಸ್ಹುಔನ ದಹಕಲ್ಲಸಿಲಾದ ಮಹುದಥೇ ಷ ಸಿ
ು ಥತಿಮ ಸ್ಹಕ್ಷಹಾಧಹಯದ
ಹಥ ಣಥ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಮೆೇಲ್ಲದಥ.
ಅಂದಯಥ ಭೌಖಿಔವಹಗಿ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿಮ ಜಥ ತಥಗಥೇ ಏಜಥಂಟ್ ಅನ ಷರಿಷ  ಭ ಲಔ
ನಥನಪಿನಲ್ಲಾಡಫಥೇಕಹದ ಎರ್ಹಾ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ದಹಕಲ್ಲಷ ದ ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಔತಾಮ ಎಂದ ಅಥಾ.
2.

ಭಧಯತ್ತಯಖಳ ಹತರ
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ಭಧಮತಿಾಖಳು

ಎಯಡ

ಕ್ಷಖಳು

ಅಂದಯಥ

ವಿಭಹಗಹಯಯ

ಭತ ು

ವಿಭಹದಹಯಯನ ನ

ಔ ರಿತ

ಜವಹಫಹದರಿಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದಹದಯಥ.
ಒಾ ಏಜಥಂಟ್ ಅಥವಹ ದರ್ಹಾಳಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಭತ ು ವಿಮೆದಹಯಯ ನಡ ವಿನ ಭಧಮತಿಾಮಂತಥ
ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷ ತಹುನಥ ಭತ ು ವಿಮೆದಹಯರಿಂದ ಅಹಮದ ಫಗಥಗಿನ ಎಲಾ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಥ
ದಗಿಷಲಡ ದನ ನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳುಳ ಜವಹಫಹದರಿಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತಹುನಥ.
ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ ನಿಮಭಖಳು ಭಧಮತಿಾಮ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಹಥ ಣಥಮಹಗಿಯ ದನ ನ ಹಥೇಳುತುವಥ.
ಯಭ ಕ ಅಂವಖಳು
ನಿರಿೀಕ್ಷಿತ ಗಹರಸಔಯ ಷಂದಬಯದಲ್ಲಾ ಭಧಯತ್ತಯಮ ಔತಯಯ
ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ ನಿಮಭ, ―ವಿಭಹಗಹಯಯ ಅಥವಹ ಅಯ ಏಜಥಂಟ್ ಅಥವಹ ಇತಯ ಭಧಮತಿಾಖಳು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ
ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಅನ / ಅಳ ಹಿತಹಷಕ್ಟುಮಂತಥ ಅತ ಮತುಭ ವಿಭಹ ಔರ್ ಅನ ನ ನಿಧಾರಿಷಲ ಯಸ್ಹುವಿತ
ಔರ್ ಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಎರ್ಹಾ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ನಿೇಡಫಥೇಔ ‖ ಎಂದ ಹಥೇಳುತುದಥ
ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಹಯಸಔಯ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಅಥವಹ ಅಯ ಏಜಥಂಟ್ ಅಥವಹ ವಿಭಹ ಭಧಮತಿಾಮ ಷಲಹಥಮನ ನ
ಅಲಂಬಿಸಿದದಯಥ, ಅಂತಸ ಮಕ್ಟು ನಿಯ ದಿಾಖನವಹಗಿ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಹಯಸಔರಿಗಥ ಷಲಹಥಮನ ನ ನಿೇಡಫಥೇಔ .
ಮಹುದಥೇ ಕಹಯಣಕಥು, ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಭತ ು ಇತಯ ಷಂಫಂಧಿತ ದಹಕರ್ಥಖಳು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಹಯಸಔರಿಂದ
ಬತಿಾ ಭಹಡಲಟಿಿಯದಿದದಯಥ, ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಮ್ಾ ನ ಕಥ ನಥಮಲ್ಲಾ ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಮ್ಾ ಭತ ು
ದಹಕರ್ಥಖಳ ವಿಶಮಖಳನ ನ ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಅನಿಗಥ ವಿರಿಷರ್ಹಗಿದಥ ಭತ ು ಯಸ್ಹುಪಿತ ಂದದ
ಭಸತಾನ ನ ಆತ ಅಥಾ ಭಹಡಿಕಥ ಂಡಿದಹದಯಥ ಎಂದ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಹಯಸಔರಿಂದ ಂದ ಯಭಹಣತಯನ ನ
ಅಳಡಿಷಫಸ ದ .‖
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ಕಥ ಡ ಗಥಮ ತತಾದ ಹಯಭ ಕಮತಥ ಏನ ?
I. ಇದ ವಿಭಹದಹಯ ಷಸ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಜಥ ತಥಗಥ ಕಥಾೇಮ್ ನ ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಬಹಖನ ನ ಹಿಷ ತಹುನಥ
ಎಂಫ ದನ ನ ಖಹತಿಯಗಥ ಳಿಷ ತುದಥ
II. ಇದ

ಷಂಚಮನದ

ಬಹಖವಹಗಿಯ ,

ಒಾ ಷಸಬಹಗಿಯಿಂದ ಭಹಡಿದ ಕಥಾೇಮ್ ಗಥ ಎರ್ಹಾ

ವಿಭಹದಹಯರಿಂದ ಅಯಯ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಭಹಣದಂತಥ ಕಥ ಡ ಗಥಮನ ನ ಖಹತಿಯಗಥ ಳಿಷ ತುದಥ
III. ಅದಥೇ ವಿಶಮಷ ವಿ
ು ಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಅನಥೇಔ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಟಿಿಗಥ ಸ್ಥೇರಿ ವಿಶಮಷ ುವಿಗಥ ಅಯಯ
ಡ ಸವಿಕಥಮ ಅನ ಹತದಲ್ಲಾ ಕಥಾೇಮ್ ಗಥ ಕಥ ಡ ಗಥಮನ ನ ಖಹತಿಯಗಥ ಳಿಷ ತುದಥ
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IV. ಇದ

ಶಾದಲ್ಲಾ ಷಭಹನ ಔಂತ ಗಹಳಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯಯ

ಪಿಯೇಮಮಂ ನಿೇಡಿದಹದಯಥಂಫ ದನ ನ

ಖಹತಿಯಗಥ ಳಿಷ ತುದಥ.

K. ರಸಹಿನೆಮ ಸಿಾೀಔೃತ್ತ (ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟಂಗ್)
ೂಣಾಗಥ ಂಡ ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಮ್ಾ ವಿಷೃತವಹಗಿ ಈ ಕಥಳಗಿನ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ದಗಿಷ ತುದಥಂಫ ದನ ನ
ನಹು ನಥ ೇಡಿದಥದೇವಥ:
 ವಿಭಹದಹಯಯ ವಿಯಖಳು
 ವಿಭಹ ಷ ವಿ
ು ನ ವಿಯಖಳು
 ಅವಮಔ ಔರ್ ನ ಯಕಹಯ
 ನಿಭಹಾಣದ ಭಹದರಿ ಭತ ು ಖ ಣಭಟಿಖಳು ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ಧನಹತಭಔ ಭತ ು ಋಣಹತಭಔ ಬೌತಿಔ
ಲಕ್ಷಣಖಳ ವಿಯಖಳು, ಮಷ ್, ಅಗಿನಶ್ಹಭಔ ಉಔಯಣಖಳ ಉಸಿಥತಿ, ಬದಯತಹ ಭಹದರಿ
ಇತಹಮದಿ
 ವಿಮೆ ಭತ ು ನಶಿಖಳ ೂವಥೇಾತಿಹಹಷ
ವಿಮೆಗಹಯಯ ಅಹಮದ ಷಾಯ  ಭತ ು ಭೌಲಮನ ನ ಆಧರಿಸಿ ಸಿಾೇಔೃತಿಮ ಮೊದಲ ಅಹಮದ ೂಾ
ತಹಷಣಹ ಷಮೇಕ್ಷಥಮ ಮಸ್ಥಥಮನ ನ ಷಸ ಭಹಡಫಸ ದ . ಯಸ್ಹುನಥಮ ಭತ ು ಅಹಮ ತಹಷಣಥ
ಯದಿಮಲ್ಲಾ ಲಬಮವಿಯ  ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಆಧರಿಸಿ, ಹಥಚ ಚರಿ ಯಶ್ಹನಳಿ ಭತ ು ಇತಯ ದಹಕರ್ಥಖಳ
ಅವಮಔತಥಮ ಫಗಥೆ ವಿಭಹಗಹಯಯ ನಿಧಹಾಯ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳತಹುಯಥ. ವಿಮೆಗಹಯಯ ನಂತಯ ಅಹಮಕಹರಿ
ಅಂವಕಥು ಅನಾಯಿಷಫಸ ದಹದ ದಯದ ಫಗಥೆ ನಿಧಾರಿಷ ತಹುಯಥ ಭತ ು ವಿವಿಧ ನಿಮತಹಂಔಖಳನ ನ ಆಧರಿಸಿ
ಪಿಯೇಮಮಂನ ರ್ಥಕಹುಚಹಯ ಭಹಡ ತಹುಯಥ ನಂತಯ ಇದನ ನ ವಿಭಹದಹಯರಿಗಥ ತಿಳಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಯಸ್ಹುಖಳನ ನ ವಥೇಖವಹಗಿ ಭತ ು ದಕ್ಷತಥಯಿಂದ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಷಂಷುರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ಅದಕಥು
ಷಂಫಂಧಿತ ಎಲಾ ನಿಧಹಾಯಖಳನ ನ ಷಭಂಜಷವಹದ ಅಧಿಮ ಳಗಥ ಲ್ಲಖಿತ ಯ ದಭ ಲಔ ಷಂಸನ
ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.

ವ್ಹಯಖ್ೆಯ
ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳ
ಯಕ್ಟಯಯೆಗಥ ಳಿಷಫಥೇಔ

ಯಕಹಯ,

ಔಂನಿಮ

15

ದಿನಖಳ

ಷಭಮದ

ಳಗಥ

ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ

.ಏಜಥಂಟ್ ರಿಂದ, ಈ ಷಭಮಹಧಿಮನ ನ ಕಹಹಡ ುದ

ಆಂತರಿಔವಹಗಿ

ಅನ ಷರಿಷ ದ ಭತ ು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಹಯಸಔ / ವಿಭಹದಹಯಯಥ ಂದಿಗಥ ಅಖತಮವಿದದಲ್ಲಾ ಗಹಯಸಔ ಸ್ಥೇವಥಮ
ಭ ಲಔ ಷಂಸನ ಸ್ಹಧಿಷ ದನ ನ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದಥ .ಯಸ್ಹುನಥಮ ರಿಶ್ಚೇಲನಥ ಭತ ು ಸಿಾೇಔೃತಿ ಫಗಥೆ
ನಿಧಾರಿಷ  ಈ ಷಂೂಣಾ ಯಕ್ಟಯಯೆಮನ ನ ಅಂಡರ್ ಯಥೈಟಿಂಗ್ ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
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ಭಹಖಾದವಾನಖಳ ಯಕಹಯ, ವಿಭಹ ಔಂನಿ __________ ಳಗಥ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ
ಯಕ್ಟಯಯೆಗಥ ಳಿಷಫಥೇಔ .
V. 7 ದಿನಖಳ
VI. 15 ದಿನಖಳ
VII. 30 ದಿನಖಳ
VIII.

45 ದಿನಖಳ

C. ವಿಭಹ ಔಂತಕ(ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ) ಯಶ್ಚೀದಿ
ವಹಮಖಥಮ
ವಿಭಹ ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಮೆಮ ಔಯಹರಿನ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ ವಿಶಮಷ ುನ ನ ವಿಮೆಭಹಡಲ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ
ವಿಭಹದಹಯರಿಂದ ಕಥ ಡಲಡ  ಸಣದ ಮೊತುವಹಗಿದಥ.
1.

ವಿಭಹ ಕಹಯಿದಥಮ ಯಕಹಯ, ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನ ನ ವಿಮೆ ಔಯಹಯ ಆಯಂಬವಹದ ದಿನಹಂಔದ

ಮೊದಲ , ಭ ಂಚಿತವಹಗಿ ಹತಿಷಫಥೇಔ .ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಡಥದ ನಂತಯ ಭಹತಯ, ಭಹನಮ
ವಿಭಹ ಔಯಹಯ ೂಣಾಗಥ ಳುಳತುದಥ ಭತ ು ಅಹಮನ ನ ವಿಮೆ ಔಂನಿಯಿಂದ ಸಿಾೇಔರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ
ಎಂಫ ದನ ನ ಖಹತಿಯಗಥ ಳಿಷ  ಂದ ಯಭ ಕ ನಿಫಂಧನಥಮಹಗಿದಥ. .ಈ ಸ್ಥಔಷನ್ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಜಿೇವಥೇತಯ
ವಿಭಹ ಉದಮಭದ ವಿಶ್ಥೇಶ ಲಕ್ಷಣವಹಗಿದಥ.

ರಭಕಕ ಅಂವಖಳು
a) ವಿಭಹ ಕಹಯಿದಥ -1938 ಯ ಸ್ಥಔಷನ್ 64 ವಿ ಬಿ ಮನಾಮ ಮಹುದಥೇ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನ ನ
ಭ ಂಚಿತವಹಗಿ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ಅಥವಹ ನಿಖದಿ ಡಿಸಿದ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಭ ಂಚಿತವಹಗಿ ಹತಿಸಿದ ಅಥವಹ
ಠಥೇಣಿಮ ಬಯಸ್ಥ ಭಹಡಿದ ಹಥ ಯತ ಮಹುದಥೇ ಅಹಮನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಷ  ಹಹಗಿಲಾ
b) ವಿಭಹ ಏಜಥಂಟ್ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಯವಹಗಿ ವಿಭಹಹಲ್ಲಸಿಮ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನ ನ ಷಂಖಯಹಿಸಿದಹಖ ಅಯ
ಷಂಖಯಹಿಸಿದ ೂಣಾ ಸಣನ ನ ತನನ ಔಮಶನ್ ಅನ ನ ಔಡಿತಗಥ ಳಿಷದಥೇ ಇತಹನಲ ು ಖಂಟಥಖಳ ಳಗಥ
ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಥ ಫಹಮಂಕ್ ಭತ ು ಅಂಚಥ ಯಜಹದಿನಖಳನ ನ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ ಹತಿ ಅಥವಹ ಅಂಚಥ
ಭ ಲಔ ಯವಹನಥ ಭಹಡಫಥೇಔ .
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c) ನಖದ ಅಥವಹ ಚಥಕ್ ಭ ಲಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ಸಣನ ನ ಹತಿ ಭಹಡಿದ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಅಹಮನ ನ
ಸಿಾೇಔರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಎಂಫ ದನ ನ ದಗಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
d) ಅಂಚಥ ಅಥವಹ ಭನಿ ಆಡಾರ್ ಅಥವಹ ಚಥಕ್ ಖಳನ ನ ಅಂಚಥ ಭ ಲಔ ಔಳಿಸಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಷಲ್ಲಾಸಿದದಯಥ
ಷಂದಬಾದಂತಥ ಭನಿ ಆಡಾರ್ ಕಹಯಿದರಿಸಿದ ಅಥವಹ ಚಥಕ್ ಅನ ನ ಅಂಚಥ ಭಹಡಿದ ದಿನಹಂಔದಿಂದ
ಅಹಮನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
e) ಹಲ್ಲಸಿಮ ಯದ ದಗಥ ಳಿಷ ವಿಕಥ ಅಥವಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಶಯತ ುಖಳು ಭತ ು ನಿಮಭಖಳಲ್ಲಾನ ಫದರ್ಹಣಥಮ
ಅಥವಹ

ಇನಹನುದಥೇ

ಕಹಯಣದಿಂದ

ರಿಣಮಷಫಸ ದಹದ

ಪಿಯೇಮಮಂನ

ಮಹುದಥೇ

ಭಯ ಹತಿಮನ ನ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಕಹಯರ್ಸ ಭಹಡಿದ ಚಥಕ್ ಅಥವಹ ಆಡಾರ್ ಚಥಕ್ ಅಥವಹ ಅಂಚಥ/
ಭನಿ ಆಡಾರ್ ಭ ಲಔ ನಥೇಯವಹಗಿ ವಿಭಹದಹಯರಿಗಥ ಭಹಡಫಥೇಔ ಭತ ು ಅರಿಂದ ಷರಿಮಹದ
ಯಶ್ಚೇದಿಮನ ನ ಡಥಮಫಥೇಔ ಇಂತಸ ಭಯ ಹತಿ ಮಹುದಥೇ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಏಜಥಂಟ್ ಯ ಖಹತಥಗಥ
ಜಭಹ ಭಹಡ  ಹಹಗಿಲಾ.
ವಿಭಹ ನಿಮಭ 58 ಭತ ು 59 ದಗಿಸಿದ ಪಿಯೇಮಮಂ ನ ೂಾ ವಯತ ು ಹತಿಖಳಿಗಥ ಅವಹದಖಳಿವಥ.
2.

ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಹತ್ತಮ ವಿಧಹನಖಳು

ರಭಕಕ ಅಂವಖಳು
ಂದ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಲ ಯಸ್ಹುಪಿಸಿಯ  ಮಹುದಥೇ ಮಕ್ಟು ಅಥವಹ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ
ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಥ ಹತಿಷಫಥೇಕಹಗಿಯ  ಪಿಯೇಮಮಂನ ಹತಿಮನ ನ ಕಥಳಗಿನ ವಿಧಹನಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದಥೇ
ಂದಯ ಅಥವಹ ಹಥಚ ಚ ವಿಧಹನಖಳ ಭ ಲಔ ಭಹಡಫಸ ದ :
a) ನಖದ
b) ಚಥಔ ುಖಳು, ಡಿಭಹಮಂಡ್ ಡಹಯಫ್ಟಿ ಖಳು, ಥೇ ಆಡಾರ್ ಖಳು, ಬಹಯತದಲ್ಲಾನ ಶ್ಥಡ ಮಲ್ಸ ಫಹಮಂಕ್ಟನ
ಮೆೇರ್ಥ ಡಹಯ ಭಹಡಿದ ಫಹಮಂಔರ್ಸಾ ಚಥಕ್ ಖಳಂತಸ ಮಹುದಥೇ ಭಹನಮತಹಹಯು ಫಹಮಂಕ್ಟಂಗ್
ನಥಗಥ ೇವಫಲ್ ಸ್ಹಧನ;
c) ಅಂಚಥ ಭನಿ ಆಡಾರ್;
d) ಕಥಯಡಿಟ್ ಅಥವಹ ಡಥಬಿಟ್ ಕಹಡ್ಾ ಖಳು;
e) ಫಹಮಂಕ್ ಗಹಮಯಂಟಿ ಅಥವಹ ನಖದ ಠಥೇಣಿ;
f) ಅಂತಜಹಾಲ (ಇಂಟನಥಾಟ್);
g) ಈ - ಗಹಾಣಥ
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h) ಯಸ್ಹುಔಯ ಅಥವಹ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಅಥವಹ ಜಿೇ ವಿಮೆ ಹಥ ಂದಿಯ ಯ ಸ್ಹಥಯಿ ಷ ಚನಥಖಳ
ಭ ಲಔ ಫಹಮಂಕ್ ಗಹಾಣಥಮ ಭ ಲಔ ಡಥೈಯಥಕ್ಿ ಕಥಯಡಿಟ್;
i) ಕಹಲಕಹಲಕಥು ಹಯಧಿಕಹಯು ಅನ ಮೊೇದನಥ ಭಹಡಿದ ಮಹುದಥೇ ಹತಿ ಭಹಡ  ವಿಧಹನ;
ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ ನಿಮಭಖಳ ಯಕಹಯ, ಯಸ್ಹುಔ / ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ನಥಟ್ ಫಹಮಂಕ್ಟಂಗ್ ಅಥವಹ ಕಥಯಡಿಟ್ /
ಡಥಬಿಟ್ ಕಹಡ್ಾ ಖಳ ಭ ಲಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಮನ ನ ಆಯೆು ಭಹಡಿದದಯಥ, ಹತಿಮನ ನ ನಥಟ್
ಫಹಮಂಕ್ಟಂಗ್ ಅಥವಹ ಯಸ್ಹುಔನ / ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಹಥಷರಿನಲ್ಲಾಯ  ಕಥಯಡಿಟ್ / ಡಥಬಿಟ್ ಕಹಡ್ಾ ಖಳ ಭ ಲಔ
ಭಹತಯ ಭಹಡಫಥೇಔ .

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ 3
ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನ ನ ಚಥಕ್ ಭ ಲಔ ಹತಿ ಭಹಡಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಕಥಳಗಿನ ಹಥೇಳಿಕಥಮಲ್ಲಾ ಮಹುದ
ಅನಾಯಿಷ ತುದಥ?
V. ಅಹಮನ ನ ಚಥಕ್ ರ್ಪೇರ್ಸಿ ಮೆೇರ್ಥ ದಿನಹಂಔದಂದ ಸಿಾೇಔರಿಷರ್ಹಖ ದ
VI. ಅಹಮನ ನ

ವಿಭಹ

ಔಂಥನಿಮ

ಚಥಕ್

ಅನ ನ

ಡಿಹಜಿಟ್

ಭಹಡಿದ

ದಿನಹಂಔದಂದ

ಸಿಾೇಔರಿಷರ್ಹಖ ದ
VII. ಅಹಮನ ನ ವಿಭಹ ಔಂನಿಯಿಂದ ಚಥಕ್ ಸಿಾೇಔೃತವಹದ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಸಿಾೇಔರಿಷರ್ಹಖ ದ
VIII.

ಅಹಮನ ನ ಯಸ್ಹುಔಯ ಚಥಕ್ ಅನ ನ ನಿೇಡಿದ ದಿನಹಂಔದಂದ ಸಿಾೇಔರಿಷರ್ಹಖ ದ

D. ಔರ್ ನೆ ೀಟ್ ಖಳು / ವಿಭಹ ರಭಹಣತರ / ಹಲ್ಲಸಿ ಡಹಔಕಯಮೆಂಟ್
ಅಂಡರ್

ಯಥೈಟಿಂಗ್

ಭ ಗಿದ

ನಂತಯ

ಹಲ್ಲಸಿ

ಬಿಡ ಖಡಥಮಹಖಲ

ಮೊದಲ

ಷಾಲ

ಷಭಮ

ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ . ವಿಮೆಮ ಭಹತ ಔತಥ ಯಖತಿಮಲ್ಲಾಯ ವಹಖ ಅಥವಹ ಹಲ್ಲಸಿ ತಮಹರಿಕಥಮಲ್ಲಾಯ ವಹಖ
ಭತ ು ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಔರ್ ದಗಿಷ ದ ಅಖತಮವಿಯ ವಹಖ ಅಥವಹ ಅನಾಯಿಷ 
ಯಭಹಣನ ನ ನಿಧಾರಿಷ  ಆಯಣನ ನ ರಿಶ್ಚೇಲನಥ ಭಹಡ ತಿುಯ ವಹಖ, ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ
ಕಚಿತಡಿಷಲ ಔರ್ ನಥ ೇಟ್ ಅನ ನ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ. ಇದ ಔರ್ ನ ವಿಯಣಥಮನ ನ ನಿೇಡ ತುದಥ.
ಕಥಲವೊಮೆಭ, ವಿಭಹಗಹಯಯ ಔರ್ ನಥ ೇಟ್ ಫದಲ್ಲಗಥ ಸಂಗಹಮ ವಿಭಹ ದೃಢಿೇಔಯಣಥಮ ತಯವೊಂದನ ನ
ನಿೇಡ ತಹುಯಥ.
ಔರ್ ನಥ ೇಟ್ ಸ್ಹಿಾಂಪ್ಟ ಭಹಡಿಲಾದಿದದಯ , ಔರ್ ನಥ ೇಟ್ ನಲ್ಲಾನ ಷಭ ಚಿತ ದಖಳ ಆಯೆುಮ ಅದ
ವಿಮೆಮ ಖಾಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಸ್ಹಭಹನಮ ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು ಶಯತ ುಖಳಿಗಥ
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ಳಟಿಿಯ ತುದಥ ಎಂಫ ದನ ನ ಷಶಿ ಭಹಡ ತುದಥ .ಅಹಮ ಮಹುದಥೇ ನಿಫಂಧನಥ (ವಹಯಂಟಿ) ಖಳಿಂದ
ನಿಾಹಿಷಲಟಿಿದದಯಥ, ಆಖ ಔರ್ ನಥ ೇಟ್ ನಲ್ಲಾ ವಿಮೆಮ ನಿಫಂಧನಥ (ವಹಯಂಟಿ) ಖಳಿಗಥ ಳಟಿಿಯ ತುದಥ
ಎಂಫ

ಹಥೇಳಿಕಥಮನ ನ

ಅಧಿನಿಮಭಖಳಿಗಥ

ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ

ಳಟಿಿಯ ತುದಥ

ಉದಹ

.ಔರ್

ನಥ ೇಟ್

ಷಭಭತಿಷಲಟಿ

ಷಸ,

ಅನಾಯಿಷ ತಿುದದಯಥ

ವಿಶ್ಥೇಶ

ಫಹಮಂಕ್

ಅಧಿನಿಮಭ,

ಘೀ ೇಶಣಥಮ

ಅಧಿನಿಮಭ ಇತಹಮದಿ.
ಔರ್ ನೆ ೀಟ್ ಕೆಳಗನುಖಳನಕು ಳಗೆ ಂಡಿಯಕತಿದೆ:
a) ವಿಭಹದಹಯಯ ಹಥಷಯ ಭತ ು ವಿಳ್ಹಷ
b) ವಿಭಹ ಮೊತು
c) ಮೆಮ ಅಧಿ
d) ಯಕ್ಷಣಥ ಹಥ ಂದಿದ ಅಹಮ
e) ದಯ ಭತ ು ಪಿಯೇಮಮಂ: ದಯ ತಿಳಿಲಾದಿದದಯಥ ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಪಿಯೇಮಮಂ
f) ಯಕ್ಷಣೆ ಹೆ ಂದಿದ ಅಹಮದ ವಿಯಣೆ: ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಫಥಂಕ್ಟ ಔರ್ ನಥ ೇಟ್, ಔಟಿಡದ ಖ ಯ ತಿನ
ವಿಯಖಳು ಅದಯ ನಿಭಹಾಣ ಭತ ು ಸ್ಹಾಧಿೇನತಥಖಳನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.
g) ಔರ್ ನಥ ೇಟಿನ ಅನ ಔಯಭ ಷಂಖಥಮ
h) ಜಹರಿ ಭಹಡಿದ ದಿನಹಂಔ
i) ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಔರ್ ನಥ ೇಟಿನ ವಹಯಿದಥ ಸದಿನಥೈದ ದಿನಖಳ ಕಹಲ ಭತ ು ವಿಯಳವಹಗಿ 65 ದಿನ
ಯಥಗಥ ಇಯ ತುದಥ.
ಔರ್ ನೆ ೀಟಕಖಳನಕು ಸಹಖಯ ಭತಕಿ ಮೀಟಹರ್ ಖಯದ ವ್ಹಯಹಯದಲ್ಲಾ ರಧಹನವ್ಹಗ ಫಳಷಲ್ಹಖಕತಿದೆ.
1. ಸಹಖಯ ವಿಮೆಮ ಔರ್ ನೆ ೀಟ್ ಖಳು
ಸಡಗಿನ ಹಥಷಯ , ಹಮಕಥೇಜ ಖಳ ಷಂಖಥಮ, ಅಥವಹ ನಿಕಯವಹದ ಭೌಲಮಖಳು ಇತಹಮದಿ ಹಲ್ಲಸಿ ಜಹರಿ
ಭಹಡಲ ಅಖತಮವಹದ ವಿಯಖಳು ತಿಳಿದಿಲಾದಿಯ ವಹಖ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಇುಖಳನ ನ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ .
ಯಫ್ತುಖಳಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಷಸ ಔರ್ ನಥ ೇಟ್ ಅನ ನ ನಿೇಡಫಸ ದ ಉದಹ ನಿಖದಿತ ಯಭಹಣದ
ಷಯಔನ ನ ಸ್ಹಖಣಥಗಹಗಿ ಸಡಖ ಔಟಥಿಖಳಿಗಥ ಯಫ್ತುದಹಯ ಔಳುಹಿಸಿದಹದಯಥ .ಸಡಗಿನಲ್ಲಾ ಸ್ಹಔಶ ಿ ಜಹಖನ ನ
ಷ ಯಕ್ಷಿತಗಥ ಳಿಷ  ತಥ ಡಕ್ಟನಿಂದಹಗಿ, ನಿದಿಾಶಿ ಸಡಗಿನ ಭ ಲಔ ಔಳುಹಿಷಫಸ ದಹದ ಷಯಔ ಸ್ಹಖಣಥಮ
ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ ವಥಂಫ ದನ ನ ತಿಳಿಮರ್ಹಖ ದಿಲಾ. ಆದದರಿಂದ ಇಂಥ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ೂಣಾ ವಿಯಖಳು
ಲಬಮವಹಗಿ ಸ್ಹಭಹನಮ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಜಹರಿ ಭಹಡಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿಗಥ ತಿಳಿಮಡಿಷ ಯಥಗಥ, ಇಂಥ ಂದ
ಔರ್ ಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.
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ಸಹಖಯ ವಿಭಹ ಔರ್ ನೆ ೀಟ್ ಕೆಳಗನ ಸಹಲಕಖಳ ಜೆ ತೆಮಲ್ಲಾ ಮಹ ದಖಳಲ್ಲಾ ನಿಯ ಪ್ಪಷಲ್ಟಿದೆ:
i.

ಸಹಖಯ ವಿಭಹ ಔರ್ ನೆ ೀಟ್ ಷಂಖ್ೆಯ

ii. ಜಹರಿ ಭಹಡಿದ ದಿನಹಂಔ
iii. ವಿಭಹದಹಯಯ ಹಥಷಯ
iv. ಯಥಗಥ ಭಹನಮ
ಕಥ ೇರಿಕಥಮಂತಥ

ನಿಭಗಥ

ಔಂನಿ

ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಸ್ಹಭಹನಮ

ಶಯತ ಖ
ು ಳಿಗಥ

ಳಗಥ ಂಡ

ಯ

_____________ಭಟಿಿಗಥ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದಥ.
a) ಅಧಿನಿಮಭಖಳು: ಇನಿ್ಿಟ ಮಟ್ ಕಹಗಥ ೇಾ ಅಧಿನಿಮಭಖಳು ಎ, ಬಿ ಅಥವಹ ವಹರ್ ಎರ್ಸ ಆರ್ ಸಿ
ಸಿ 'ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ಸಿ ಇನಿ್ಿಟ ಮಟ್ ಅಧಿನಿಮಭಖಳ ಯಕಹಯ ಅಹಮಖಳು, ಆದಯಥ 7 ದಿನಖಳ
ಯದ ದಗಥ ಳಿಷ  ಷ ಚನಥಗಥ ಳಟಿಿದಥ.
b) ಶಯತಕಿಖಳು: ಸಡಖ ದಹಕರ್ಥಖಳ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ನಂತಯ ಸಡಖ ಸ್ಹಖಣಥಮ ವಿಯಖಳನ ನ ಹಲ್ಲಸಿ
ವಿತಯಣಥಗಥ ೂಯಥೈಷಫಥೇಔ . ಘೀ ೇಶಣಥಗಥ ಮೊದಲ್ಲನ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಮ ಭತ ು / ಅಥವಹ
ಫಥ ೇಡ್ಾ ಮೆೇರ್ಥ ಷಯಕ್ಟನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಷಯಕ್ಟನ ವಹಷುವಹದ ಭ ಲಮ ಭತ ು ವಹಷುವಹಗಿ
ತಥಯಫಥೇಕಹದ ವಥಚಚಖಳ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಭೌಲಮಭಹನನ ನಭಹಡರ್ಹಖ ದ ಭತ ು ಅದಕಥು
ವಿಭಹದಹಯಯ ಜವಹಫಹದಯಯಹಗಿಯ ಯಥಂದ ಪಿಕಥ ಳಳರ್ಹಗಿದಥ.
ಳನಹಡಿನ ಸ್ಹಖಣಥಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಜಹರಿಗಥ ತಯಲ ಫಥೇಕಹದ
ಎರ್ಹಾ ಷಂಫಂಧಿತ ಭಹಹಿತಿ ಲಬಮವಿಯ ತುದಥ ಭತ ು ಆದದರಿಂದ ಔರ್ ನಥ ೇಟ್ ನ ಅಖತಮ ಅಲ್ಲಾ
ಅಯ ವಹಗಿದಥ .ಔರ್ ನಥ ೇಟ ಖಳ ನ ನ ಜಹರಿಗಥ ತಂದ ನಂತಯ ಷಯಔ , ಸ್ಹರಿಗಥ ಇತಹಮದಿ ೂಣಾ
ವಿಯಣಥ ಹಥ ಂದಿಯ  ಹಲ್ಲಸಿಯಿಂದ ಫದರ್ಹಯಿಷಲಡ  ಕಥಲು ಷಂದಬಾಖಳು ಇಯಫಸ ದ .
2. ಮೀಟಹಯಕ ವಿಭಹ ಔರ್ ನೆ ೀಟ್ ಖಳು
ಆಮಹ ಔಂನಿಖಳು ಶ್ಚಪಹರಿತ ಯ ದಲ್ಲಾ ಜಹರಿಭಹಡಲಡ ತುವಥ. ಮೊೇಟಹಯ ಔರ್ ನಥ ೇಟಿನ ಕಹಮಾಕಹರಿ
ಅಧಿನಿಮಭಖಳು ಕಥಳಔಂಡಂತಥ ಇಯಫಸ ದ :
―ಕಥಳಗಥ ಉರ್ಥಾೇಖಿಷರ್ಹದ ಪಹಮ್ಾ ನಲ್ಲಾ ವಿರಿಷರ್ಹದ ವಿಭಹದಹಯ, ಇದಯಲ್ಲಾ ವಿರಿಸಿದ ಮೊೇಟಹರ್
ವಹಸನ(ಖಳು) ಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ವಿಮೆಗಥ ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದಹದಯಥ ಭತ ು ಯ

....ಮೊತುದ ಪಿಯೇಮಮಂನ ನ

ಹತಿಸಿದಹದಯಥ. ಔಂನಿಮ ಸ್ಹಭಹನಮ ಶಯತ ುಖಳಿಗಥ ಳಟಿ ...... ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಹಮಪಿುಮಲ್ಲಾ ಅಹಮನ ನ
(ಕಥಳಔಂಡ ಮಹುದಥೇ ವಿಶ್ಥೇಶ ನಿಮಭಖಳಿಗಥ ಳಟ ಿ) ಸಿಾೇಔರಿಷರ್ಹಗಿದಥ. ಲ್ಲಖಿತ ಯ ದ ಷ ಚನಥಯಿಂದ
ಔಂನಿ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಯದ ದ ಭಹಡಿದ ಹಥ ಯತ ವಿಮೆ ಭ ಕಹುಮವಹಖ ದಿಲಾ , ಭತ ು ಇಂಥ ವಿಮೆಗಥ
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ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ ಅನ ಖ ಣವಹದ ಪಿಯೇಮಮಂನ ಬಹಖನ ನ ಔಂನಿ ಅಹಮನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ
ವಿಧಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.‖
ಸಹಭಹನಯವ್ಹಗ ಮೀಟಹಯಕ ವ್ಹಸನ ಔರ್ ನೆ ೀಟ್ ಈ ಕೆಳಗನ ವಿಯಖಳನಕು ಳಗೆ ಂಡಿಯಕತಿದೆ:
a) ನಥ ೇಂದಣಿ ಖ ಯ ತ ಭತ ು ಷಂಖಥಮ, ಅಥವಹ ವಿಭಹ ವಹಸನಖಳ ವಿಯಣಥ, / ಗನ ಸ್ಹಭಥಮಾ
(ಔ ಮಬಿಕ್ ಕಥಹಮಸಿಟಿ) / ನಿಾಸಣಹ ಸ್ಹಭಥಮಾ /ಉತಹದನಥ/ ಉತಹದನಹ ಶಾ, ಎಂಜಿನ್
ಷಂಖಥಮ, ಚಹಸಿರ್ಸ ಷಂಖಥಮ
b) ವಿಭಹದಹಯಯ ಹಥಷಯ ಭತ ು ವಿಳ್ಹಷ
c) ಕಹಯಿದಥ ಉದಥದೇವದಿಂದ ವಿಮೆ ವ ಯ ವಹದ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ದಿನಹಂಔ ಭತ ು ಷಭಮ .ವಥೇಳ್ಥ...... ,
ದಿನಹಂಔ......
d) ವಿಮೆ ಅಂತಮಗಥ ಳುಳ ದಿನಹಂಔ
e) ಚರ್ಹಯಿಷಲ ಅಸಾಯಹಗಿಯ  ಮಕ್ಟುಖಳು ಅಥವಹ ಮಕ್ಟುಖಳ ಖಾಖಳು
f) ಫಳಷ  ಫಗಥೆ ಇತಿಮತಿಖಳು
g) ಹಥಚ ಚರಿ ಅಹಮಖಳು, ಮಹುದಹದಯ ಇದದಯಥ
ಮೊೇಟಹರ್ ಔರ್ ನಥ ೇಟ್ ಇದ ಮೊೇಟಹರ್ ವಹಸನ ಕಹಯಿದಥ1988ಯ ಅಧಹಮಮ X ಭತ ು XI ಯ
ನಿಫಂಧನಥಖಳಿಖನ ಖ ಣವಹಗಿ ಬಿಡ ಖಡಥ ಭಹಡಿದ ಂದ ಯಭಹಣತಯನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ.

ರಭಕಕ ಅಂವಖಳು
ಔರ್ ನಥ ೇಟಿನ ಅಂಗಿೇಕಹಯಹಸಾತಥಮ ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ದಿನಖಳ 15 ಕಹಲದಶ ಿ ವಿಷುರಿಷಫಸ ದಹಗಿದಥ,
ಆದಯಥ, ಮಹುದಥೇ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಂದ ಔರ್ ನಥ ೇಟಿನ ಅಂಗಿೇಕಹಯಹಸಾತಥಮ ಟ ಿ ಎಯಡ ತಿಂಖಳ
ಅಧಿಮನ ನ ಮೇಯ  ಹಹಗಿಲಾ.
ಷ ಚನೆ :ಔರ್ ನಥ ೇಟಿನ ದಖಳು ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ಫದರ್ಹಖಫಸ ದ
ಔರ್ ನೆ ೀಟಕಖಳ ಫಳಕೆಮನಕು ಹೆಚಿಿನ ಔಂನಿಖಳು ವಿಯೆ ೀಧಿಷಕತಿವ್ೆ .ಇಂದಿನ ತಂತರಜ್ಞಹನ ಹಲ್ಲಸಿ
ದಸಹಿವ್ೆೀಜನ ತಕ್ಷಣ ನಿೀಡಿಕೆಮನಕು ಷಕಖಭಗೆ ಳಿಸಿದೆ.
3. ವಿಮೆಮ ರಭಹಣತರ - ಮೀಟಹಯಕ ವಿಮೆ
ವಿಭಹ ಯಭಹಣತಯ ುಯಹವಥ ಫಥೇಕಹಖ  ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಅಸಿುತಾನ ನ ದಗಿಷ ತುದಥ .
ಉದಹಸಯಣಥಗಥ, ಮೊೇಟಹರ್ ವಹಸನ ಕಹಯಿದಥಮನಾಮ ಮೊೇಟಹಯ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಜಥ ತಥಗಥ ವಿಭಹ
ಯಭಹಣತಯನ ನ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ .ಈ ರಭಹಣತರ ಪ್ರಲ್ಲೀರ್ಸ ಭತಕಿ ನೆ ೀಂದಣಿ ಅಧಿಕಹರಿಖಳಿಗೆ
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ವಿಮೆಮ

ಸಹಕ್ಷೂನಕು

ದಗಷಕತಿದೆ

.ಅಂವಖಳು

ತಥ ೇರಿಷ 

ಖಹಷಗಿ

ಕಹಯ ಖಳ

ಭಹದರಿ

ಯಭಹಣತಯವೊಂದನ ನ ಕಥಳಗಥ ನಭ ದಿಷರ್ಹಗಿದಥ.

ಮೀಟಹರ್ ವ್ಹಸನ ಕಹಯ್ದದೆ, 1988
ವಿಭಹ ರಭಹಣತರ
ಯಭಹಣತಯ ಷಂಖಥಮ.

ಹಲ್ಲಸಿ ಷಂಖಥಮ.

1. ನಥ ೇಂದಣಿ ಖ ಯ ತ ಭತ ು ಷಂಖಥಮ, ನಥ ೇಂದಣಿ ಷಥಳ, ಎಂಜಿನ್ ಷಂಖಥಮ / ಚಹಸಿರ್ಸ ಷಂಖಥಮ / ಭಹದರಿ
/ ಉತಹದನಥಮ ಶಾ.
2. ಫಹಡಿಮ ಯಕಹಯ/ ಸಿಸಿ / ಆಷನ ಸ್ಹಭಥಮಾ/ ನಿಾಳ ಪಿಯೇಮಮಂ/ ನಥ ೇಂದಣಿ ಆಧಿಕಹರಿಖಳ
ಹಥಷಯ ,
3. ಬೌಗಥ ೇಳಿಔ ಯದಥೇವ - ಬಹಯತ. `
4. ಘೀ ೇಷ್ಟ್ತ ವಿಭಹ ಭೌಲಮ (ಇನ ಶಯಥನ್್ ಡಿಕಥಾೇಡ್ಾ ವಹಮಲ ಮ-ಐ ಡಿ ವಿ)
5. ವಿಭಹದಹಯಯ ಹಥಷಯ ಭತ ು ವಿಳ್ಹಷ, ವಹಮಹಯ ಅಥವಹ ೃತಿು.
6. ಕಹಯಿದಥಮಡಿ ವಿಮೆ ಜಹರಿಗಥ ಫಂದ ದಿನಹಂಔ.......... . ಯಂದ .........ಗಥ.
7. ವಿಮೆಮ ಅಂತಮಗಥ ಳುಳ ದಿನಹಂಔ ............... :ಭಧಮಯಹತಿಯ
8. ಚರ್ಹಯಿಷಲ ಅಸಾಯಹಗಿಯ  ಮಕ್ಟುಖಳು ಅಥವಹ ಮಕ್ಟುಖಳ ಖಾಖಳು.
ಕಥಳಗಿನಯಲ್ಲಾ ಮಹಯಥೇ ಫಫಯ :
(a) ವಿಭಹದಹಯ:
(b) ವಿಭಹದಹಯಯ ಆಜ್ಞಥಮ ಮೆೇಯಥಗಥ ಅಥವಹ ಅಯ ಅನ ಭತಿಯಂದಿಗಥ ಚರ್ಹಯಿಷ ತಿುಯ  ಮಹುದಥೇ

ಮಕ್ಟು.
ಮಕ್ಟು ಅಘಾತದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಚಹಲನಹ ಯವಹನಗಿಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತಹುಯಥ ಭತ ು ಇಂತಸ
ಯವಹನಗಿಮನ ನ ಹಥ ಂದಲ ಅಥವಹ ಡಥಮಲ ಅನಸಾಯಹಗಿಲಾ ಎಂಫ ದನ ನ ಖೃಹಿತ ಭಹಡಿದಥ. ಅಲಾದಥೇ
ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಔಲ್ಲಕಥಮ ಯವಹನಗಿಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ  ಮಕ್ಟು ವಹಸನ ಚಹಲನಥಮನ ನ ಭಹಡಫಸ ದ
ಭತ ು ಅಂತಸ ಮಕ್ಟು ಕಥೇಂದಯ ಮೊೇಟಹರ್ ವಹಸನ ನಿಮಭಖಳು 1989 ಯ ನಿಮಭ 3 ಖಳನ ನ ಹಲ್ಲಷ ತಹುಯಥ
ಎಂಫ ದನ ನ ಷಸ ಖೃಹಿತ ಭಹಡಿದಥ.
ಫಳಷಕ ಫಗೆೊ ಇತ್ತಮಿತ್ತಖಳು
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ಹಲ್ಲಸಿ ಈ ಕಥಳಗಿನುಖಳನ ನ ಬಿಟ ಿ ಮಹುದಥೇ ಉದಥದೇವದ ಫಳಕಥಮನ ನ ಔರ್ ಭಹಡ ತುದಥ :
(a) ಫಹಡಿಗಥ ಅಥವಹ ುಯಷುಯಣಥ;
(b) ಷಯಔ ಸ್ಹಗಹಣಿಕಥ (ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಸ್ಹಭಹನ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ)
(c) ಆಖಾನಥೈರ್ಸಸ ಯಥೇಸಿಂಗ್,
(d) ಯಥೇರ್ಸ ಭಹಡ ದ ,
(e) ವಥೇಖ ರಿೇಕ್ಷಥ
(f) ವಿಶ್ಹಾಸ್ಹಸಾತಥಮನ ನ ರಿೇಕ್ಷಿಷ  ಯಯೇಖಖಳು
(g) ಮೊೇಟಹರ್ ವಹಮಹಯಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಮಹುದಥೇ ಉದಥದೇವಕಹುಗಿ.

ನಹನ / ನಹು ಇಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಈ ಯಭಹಣತಯ ಹಹಖ ವಿಮೆಮ ಈ ಯಭಹಣತಯನ ನ
ಮೊೇಟಹರ್ ವಹಸನ ಕಹಯಿದಥ1988 ಯ ಅಧಹಮಮ X ಭತ ು XI ಖಳ ನಿಫಂಧನಥಖಳಿಖನ ಖ ಣವಹಗಿ ಜಹರಿ
ಭಹಡಿದಥ ಎಂದ ಯಭಹಣಿೇಔರಿಷ ತಥುೇನಥ/ವಥ.
ರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದಥ ...
(ಅಧಿಔೃತ ವಿಭಹಗಹಯ)
ಮೀಟಹರ್ ವಿಮೆಮ ರಭಹಣತರನಕು ಷಂಫಂಧಟಿ ಅಧಿಕಹರಿಖಳ ರಿಶ್ಚೀಲನೆಗೆ ಎಲ್ಹಾ ಷಭಮದಲ ಾ
ವ್ಹಸನದೆ ಂದಿಗೆ ಕೆ ಂಡೆ ಮಕಯ ಅಖತಯವಿದೆ.
4. ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕಲ್ೆ
ಹಲ್ಲಸಿ ವಿಮೆಮ ್ಂದದ ುಯಹವ್ೆಮನಕು ದಗಷಕ ಓಚಹರಿಔ ದಹಕಲ್ೆಮಹಗದೆ .ಈ ದಹಕರ್ಥ
ಬಹಯತಿೇಮ ಸ್ಹಿಾಂಪ್ಟ ಕಹಯಿದಥ 1899 ಯ ಯಕಹಯ ಸ್ಹಿಾಂಪ್ಟ ಭಹಡಿಯಫಥೇಔ .
ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಇುಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ:
p) ವಿಭಹದಹಯಯ ಭತ ು ವಿಶಮ ಷ ುವಿನಲ್ಲಾ ವಿಭಹಷಕ್ಟುಮ ಳಳ ಮಹುದಥೇ ಮಕ್ಟುಮ ಹಥಷಯ (ಖಳು)
ಭತ ು ವಿಳ್ಹಷ (ಖಳು);
q) ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಆಸಿು ಅಥವಹ ಆಷಕ್ಟುಮ ೂಣಾ ವಿಯಣಥ;
r) ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಆಸಿುಮ ಅಥವಹ ಆಷಕ್ಟುಮ ಷಥಳ / ಖಳು ಭತ ು ಷ ಔುವಿದದಲ್ಲಾ
ಔಯಭವಹಗಿ ಭೌಲಮಖಳು;
s) ವಿಮೆಮ ಅಧಿ;
t) ವಿಭಹ ಭೌಲಮ;
u) ಯಕ್ಷಣಥ ಹಥ ಂದಿದ ಅಹಮಖಳು ಭತ ು ಫಹಿಶುಯಣಖಳು ;
v) ಅನಾಯಿಷ  ಮಹುದಥೇ ಹಥಚ ಚರಿ / ಭ ರಿದ ಕಥ ಳಳಫಸ ದಹದ;
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w) ಹತಿ ಭಹಡಫಥೇಕಹದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಭತ ು ಪಿಯೇಮಮಂ ತಹತಹುಲ್ಲಔವಹಗಿ ಹಥ ಂದಹಣಿಕಥ
ಭಹಡಫಥೇಕಹದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹಥ ಂದಹಣಿಕಥಮ ಆಧಹಯ;
x) ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಮಭಖಳು, ಶಯತ ುಖಳು ಭತ ು ವಹಯಂಟಿ(ಖಹತರಿ)ಖಳು;
y) ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಕಥಾೇಮ್ ಉಂಟಹಖಲ ಕಹಯಣವಹಖ  ಸ್ಹಧಮತಥಯಿಯ  ಆಔಸಿಭಔ ಷಂಬವಿಸಿದ
ಮೆೇರ್ಥ ವಿಭಹದಹಯ ಕಥೈಗಥ ಳಳಫಥೇಕಹದ ಕ್ಟಯಯೆಖಳು;
z) ಕಥಾೇಮ್ ಉಂಟಹಖಲ

ಕಹಯಣವಹಖ  ಆಔಸಿಭಔ ಷಂಬವಿಸಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯಯ

ನಿಫಾಂಧಖಳು ಭತ ು ಅಂಥ ರಿಸಿಥತಿಖಳಲ್ಲಾ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಸಔ ುಖಳು ;
aa) ಮಹುದಥೇ ವಿಶ್ಥೇಶ ಶಯತ ಖ
ು ಳು ;
bb) ಮಥಹಮನಿಯ ಣಥ, ಂಚನಥ, ಷ ುಸಿಥತಿಮನ ನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷದಿಯ ದ ಅಥವಹ ವಿಭಹದಹಯಯ
ಅಷಸಕಹಯಖಳ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಹಲ್ಲಸಿ ಯದ ದ ಭಹಡ  ಸ್ೌಲಬಮ;
cc) ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಎರ್ಹಾ ಷಂಸನನ ನ ಔಳುಹಿಷಫಥೇಕಹದ ವಿಭಹಗಹಯಯ ವಿಳ್ಹಷ;
dd) ಯಥೈಡರ್ಸಾ ವಿಯಖಳು ಮಹುದಹದಯ ಇದದಯಥ;
ee) ದ ಯ ನಿವಹಯಣಹ ಮಸ್ಥಥಮ ವಿಯಖಳು ಭತ ು ಸ್ಹಾಜನಿಔ ತನಿಖಹಧಿಕಹರಿ (ಂಫ ಡ್ಮನ್) ಮ
ವಿಳ್ಹಷ
ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಉದಬವಿಷ  ಕಥಾೇಮ್ ಅನ ನ ವಔಮವಹದಶ ಿ ಫಥೇಖನಥೇ ಇತಮಥಾಗಥ ಳಿಷಲ
ವಿಭಹದಹಯಯ ಅನ ಷರಿಷಫಥೇಕಹದ ವಿಧಹನಖಳ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಯತಿ ವಿಭಹಗಹಯಯ ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔವಹಗಿ
ತಿಳಿಷಫಥೇಔ .

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ 4
ಔರ್ ನಥ ೇಟ್ ಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಕಥಳಗಿನ ಹಥೇಳಿಕಥಖಳಲ್ಲಾ ಮಹದ ಷರಿಮಹಗಿದಥ?
I. ಔರ್ ನಥ ೇಟ ಖಳನ ನ ಯಧಹನವಹಗಿ ಜಿೇ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಫಳಷರ್ಹಖ ತುದಥ
II. ಔರ್ ನಥ ೇಟ ಖಳನ ನ ಯಧಹನವಹಗಿ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಮೆಮ ಎರ್ಹಾ ಯಕಹಯಖಳಲ್ಲಾ ಫಳಷರ್ಹಖ ತುದಥ
III. ಔರ್ ನಥ ೇಟ ಖಳನ ನ ಯಧಹನವಹಗಿ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಫಳಷರ್ಹಖ ತುದಥ
IV. ಔರ್ ನಥ ೇಟ ಖಳ ಯಧಹನವಹಗಿ ಸ್ಹಖಯ ಭತ ು ಮೊೇಟಹರ್ ಯಕಹಯದ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಮೆಖಳಲ್ಲಾ
ಫಳಷರ್ಹಖ ತುದಥ

E. ವ್ಹಯಂಟ (ಖ್ಹತರಿ) ಖಳು
ವಹಯಂಟಿಖಳು ಂದದಲ್ಲಾನ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮನ ನ ಸಿೇಮತಗಥ ಳಿಷಲ ವಿಮೆ ಔಯಹರಿನಲ್ಲಾ
ಫಳಷರ್ಹಖ ತುದಥ .ವಿಮೆಗಹಯಯ ಅಹಮನ ನ ತಗಿೆಷಲ ಷ ಔು ವಹಯಂಟಿಖಳನ ನ ಅಳಡಿಷ ತಹುಯಥ .ಖಹತರಿ,
ವಿಮೆ ಔಯಹರಿನ ಂದ ಕ್ಷ, ವಿಭಹದಹಯ, ನಿದಿಾಶಿ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಕಥಲು ಜವಹಫಹದರಿಖಳನ ನ ೂಯಥೈಷ 
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ಅವಮಔತಥಯಿಯ ತುದಥ ಭತ ು ವಿಭಹಗಹಯಯ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ ವಿಭಹದಹಯಯ

ಈ ಜವಹಫಹದರಿಖಳನ ನ

ೂಯಥೈಷ ದನ ನ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ .ವಹಯಂಟಿಖಳು ಅಹಮ ನಿಾಸಣಥ ಭತ ು ಷ ಧಹರಿಷ ಲ್ಲಾ ಯಭ ಕ
ಹತಯನ ನ ಹಿಷ ತುವಥ.
ವ್ಹಯಂಟ ಷ್ಶಿವ್ಹಗ ್ಂದದಲ್ಲಾ ಹೆೀಳಿದ ಭತಕಿ ್ಂದದ ಭಹನಯತೆಗಹಗ ಅಕ್ಷಯವುಃ ೂಯೆೈಷಫೆೀಕಹದ
ಶಯತಹಿಗದೆ .ಹಲ್ಲಸಿ ಹೆೀಳಿಕೆ ಸಿೆತ್ತ .ವ್ಹಯಂಟ ಂದಕ ರತೆಯೀಔ ದಹಕಲ್ೆ ಅಲಾ ಇದಕ ಔರ್ ನೆ ೀಟಕಖಳ ಭತಕಿ
ಹಲ್ಲಸಿ ದಸಹಿವ್ೆೀಜನ ಬಹಖವ್ಹಗದೆ .ಇದ ಂದದ ಂದ ೂಾನಿದವಾನದ ಶಯತಹುಗಿದಥ. ವಹಷುವಹಗಿ
ಅಹಮಕಥು ಭ ಕಮ ವಿಶಮವಹಗಿದಥಯೇ ಇಲಾವೊೇ ಎಂಫ ದನ ನ ರ್ಥಕ್ಟುಷದಥ ಅದನ ನ ಔಟ ಿನಿಟಹಿಗಿ ಭತ ು
ಅಕ್ಷಯವುಃ ಹಲ್ಲಷಫಥೇಔ

ಭತ ು ೂಯಥೈಷಫಥೇಔ . ವಹಯಂಟಿಮ ಉಲಾಂಗನಥಯಿಂದ ನಿದಿಾಶಿ ನಶಿಕಥು

ಕಹಯಣವಹಗಿಲಾವಥಂಫ ದ ಷಶಿವಹಗಿದದಯ

ಹಲ್ಲಸಿ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಆಯೆುಯಿಂದ ಯದ ದಭಹಡಫಸ ದಹಗಿದಥ.

ಆದಯಥ ವಹಯಂಟಿ ಉಲಾಂಗನಥ ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ತಹಂತಿಯಔ ಷಾಯ ದಹದಗಿದದಯಥ ಭತ ು , ಮಹುದಥೇ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ
ನಶಿ ಅಥವಹ ನಶಿ )ನಶಿಖಳನ ನ ನಹನ್ ಸ್ಹಿಂಡಡ್ಾ ರ್ಥೇಮ್ ಭತ ು ಇತಮಥಾವಹದ ಎಂದ
ರಿಖಣಿಷಫಸ ದ (ನ ನ ತಿೇಯಗಥ ಳಿಷ ಲ್ಲಾ ಕಹಯಣವಹಗಿಲಾದಿದದಯಥ ತಭಭ ವಿವಥೇಚನಥಯಿಂದ ವಿಭಹಗಹಯಯ
ಔಂಥನಿಮ

ನಿೇತಿಮಂತಥ

ನಿಮಭಖಳು

ಭತ ು

ಷ ಚನಥಖಳ

ಯಕಹಯ

ಕಥಾೇಮ್

ಅನ ನ

ಯಕ್ಟಯಯೆಗಥ ಳಿಷಫಸ ದಹಗಿದಥ.
1. ಫೆಂಕ್ರ ವಿಭಹ ವ್ಹಯಂಟಖಳನಕು ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಡಲ್ಹಗದೆ
ಮಹುದಥೇ ಅಹಮಕಹರಿ ಷಯಔ ಖಳನ ನ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಚರ್ಹಣಥಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಆಯಣದಲ್ಲಾ
ಷಂಖಯಹಿಷ  ಹಹಗಿಲಾ.
ಸೆೈಲ್ೆಂಟ್ ರಿರ್ಸು:

ದಿನಖಳ 35ನಿಯಂತಯ ಕಹಲದಲ್ಲಾ ಮಹುದಥೇ ಉತಹದನಹ ಚಟ ಟಿಕಥಮನ ನ ವಿಮೆ

ಭಹಡಿದ ಆಯಣದಲ್ಲಾ ನಡಥಷರ್ಹಖದ .
ಸಿಖಯೆೀಟ್ ನ ಫಿಲಿರ್ ಉತಹ್ದನೆ: 300C ಕಥಳಗಥ ಪಹಾಶ್ ಹಯಿಂಟ್ ಹಥ ಂದಿಯ  ಮಹುದಥೇ ದಹಯಔಖಳನ ನ
ಆಯಣದಲ್ಲಾ ಷಂಖಯಹಿಷರ್ಹಖದ / ಫಳಷರ್ಹಖದ
2. ಜಲ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ವ್ಹಯಂಟಮನಕು ಕೆಳಗನಂತೆ ವ್ಹಯಖ್ಹಯನಿಷಲ್ಹಗದೆ: ―ಂದ ಹಯಮಷರಿ ವಹಯಂಟಿ
ಎಂದಯಥ, ಅದಯ ಭ ಲಔ ವಿಭಹದಹಯಯ ಕಥಲು ನಿದಿಾಶಿ ವಿಶಮಖಳನ ನ ಭಹಡಫಸ ದ ಅಥವಹ
ಭಹಡ  ಹಹಗಿಲಾ, ಅಥವಹ ಕಥಲು ಶಯತ ಖ
ು ಳನ ನ ೂಯಥೈಷಫಥೇಔ , ಅಥವಹ ಆ ಭ ಲಔ ಅಯ
ವಹಷುವಹಂವಖಳ ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ರಿಸಿಥತಿಮ ಅಸಿುತಾನ ನ ತಳಿಳಹಹಔ ದನ ನ ಕಥೈಗಥ ಳುಳತಹುಯಥ‖
ನೌಕಹ ಷಯಔ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ಷಯಔ ಖಳನ ನ (ಉದಹ. ಚಹಹ) ತಯ ರ್ಥೇಪಿತ ಥಟಿಿಗಥಖಳಲ್ಲಾ ತ ಂಬಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ
ಎಂಫ ರಿಣಹಭಕಥು ವಹಯಂಟಿಮನ ನ ಸ್ಥೇರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಸಡಗಿನ ಡಲ್ಲನ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ
ಸಡಖ ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಯದಥೇವದಲ್ಲಾ ಷಂಚರಿಷರ್ಹಯದ ಎಂಫ ವಹಯಂಟಿಮನ ನ ಸ್ಥೇರಿಷ  ಭ ಲಔ
ವಿಭಹಗಹಯಯಯ ತಹು ಯಕ್ಷಣಥ ದಗಿಷಲ ಪಿಯ  ಅಹಮದ ವಹಮಪಿುಮ ಫಗಥೆ ಔಲನಥಮನ ನ ನಿೇಡ ತುದಥ.
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ವಹಯಂಟಿಮನ ನ ಉಲಾಂಘಿಸಿದಲ್ಲಾ, ಆಯಂಬದಲ್ಲಾ ಪಿಕಥ ಂಡ ಅಹಮದಲ್ಲಾ ಫದರ್ಹಣಥಗಥ ಳುಳತುದಥ ಭತ ು
ವಿಭಹಗಹಯಯ ಉಲಾಂಗನಥಮ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಭ ಂದಿನ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಯಿಂದ ಷಾತುಃ ಬಿಡ ಖಡಥ ಹಥ ಂದಲ
ಅಕಹವವಿದಥ
3. ಔಳಳತನದ ವಿಯ ದಧದ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ಆಸಿು ಇತ ು ನಹಲ ು ಖಂಟಥಖಳೄ ಕಹಲ ಗಹಯಯ ಕಹಲ್ಲನಲ್ಲಾ
ಇಯ ದ ಅತಮವಮಔವಹಗಿದಥ .ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಹಯಂಟಿಖಳನ ನ ೂಯಥೈಸಿದಹಖ ಭಹತಯ ಹಲ್ಲಸಿಮ
ದಯಖಳು, ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು ಶಯತ ುಖಳು ಇದದ ಹಹಗಥೇ ಭ ಂದ ರಿಮ ತುವಥ.
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ವಹಯಂಟಿಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಕಥಳಗಿನ ಹಥೇಳಿಕಥಖಳಲ್ಲಾ ಮಹದ ಷರಿಮಹಗಿದಥ?
V. ವಹಯಂಟಿಮ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಹಥೇಳದಥೇ ಷ ಚಿಷಲಟಿ ಂದ ಶಯತಹುಗಿದಥ
VI. ವಹಯಂಟಿ ಷಶಿವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಮಔುಡಿಸಿದ ಂದ ಶಯತಹುಗಿದಥ
VII. ವಹಯಂಟಿ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಷಶಿವಹಗಿ ಹಥೇಳಿದ ಭತ ು ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕರ್ಥಮ ಬಹಖವಹಖದಥೇ
ವಿಭಹದಹಯರಿಗಥ ಯತಥಮೇಔವಹಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಂದ ಶಯತಹುಗಿದಥ
VIII.

ಅದ

ಅಹಮಕಥು ಕಹಯಣವಹಗಿಲಾದಿದದಯಥ ವಹಯಂಟಿಮನ ನ ಉಲಾಂಘಿಸಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾಮ

ಕಥಾೇಮ್ಅನ ನ ಹತಿಭಹಡಫಸ ದ .

F. ಪ್ಪ್ಗೆಖಳು
ಕಥಲು ಅಹಮಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡ ಭತ ು ಇತಯ ಕಥಲುಖಳನ ನ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ; ಯಭಹಣಿತ ಷಾಯ ದಲ್ಲಾ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ವಿತರಿಷ ದ ವಿಭಹಗಹಯಯ ದಧತಿಮಹಗಿದಥ.

ವ್ಹಯಖ್ೆಯ
ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ವಿತಯಣಥ ಭಹಡ  ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಕಥಲು ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು ಶಯತ ುಖಳನ ನ ಭಹಾಡಿಷ 
ಅಖತಮವಿದದಯಥ, ಅದನ ನ ಷಭಭತಿ ಎಂಫ ದಹಕರ್ಥಮ ಭ ಲಔ ತಿದ ದಡಿಖಳು / ಫದರ್ಹಣಥಖಳನ ನ
ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಇದನ ನ ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ಲಖತಿುಷರ್ಹಗಿದಥ ಭತ ು ಅದಯ ಂದ ಬಹಖವಹಗಿದಥ .ಹಲ್ಲಸಿ ಭತ ು ಷಭಭತಿ ಟಿಿಗಥ
ಂದದ ುಯಹವಥಮನ ನ ನಿೇಡ ತುವಥ. ಪಿಗಥಖಳನ ನ ಫದರ್ಹಣಥಖಳು / ತಿದ ದಡಿಖಳನ ನ ದಹಕಲ್ಲಷಲ
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಚರ್ಹಣಥಮಲ್ಲಾ ಷಸ ನಿೇಡಫಸ ದ
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ಭಸತಾದ

ಭಹಹಿತಿಮಲ್ಲಾ

ಫದರ್ಹಣಥಮಹದಲ್ಲಾ,

ವಿಭಹ

ಔಂನಿಗಥ

ಅದನ ನ

ತಿಳಿಷಫಥೇಔ .

ವಿಭಹಗಹಯಯ ಇದನ ನ ಖಭನಿಷ ತಹುಯಥ ಭತ ು ಷಭಭತಿಮ ಭ ಲಔ ವಿಭಹ ಂದದ ಬಹಖವಹಗಿ ಅದನ ನ
ಅಳಡಿಷ ತಹುಯಥ.
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಈ ಕಥಳಗಿನುಖಳಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಷಭಭತಿಖಳ ಅಖತಮವಿದಥ:
a) ವಿಭಹ ಭೌಲಮದಲ್ಲಾನ ಫದರ್ಹಣಥಖಳು
b) ಭಹಯಹಟ, ಅಡಭಹನ, ಇತಹಮದಿಖಳ ಭ ಲಔ ವಿಭಹಷಕ್ಟುಮಲ್ಲಾನ ಫದರ್ಹಣಥ.
c) ಹಥಚ ಚರಿ ಅಹಮಖಳನ ನ ಯಕ್ಷಣಥಗಥ ಅಳಡಿಷಲ ವಿಮೆಮ ವಿಷುಯಣಥ / ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿ ವಿಷುಯಣಥ
d) ಅಹಮದಲ್ಲಾ ಫದರ್ಹಣಥ, ಉದಹ ನಿಭಹಾಣದಲ್ಲಾ ಫದರ್ಹಣಥ, ಅಥವಹ ಅಗಿನ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಔಟಿಡದ
ಸ್ಹಾಧಿೇನತಥ
e) ಇನಥ ನಂದ ಷಥಳಕಥು ಆಸಿುಖಳ ಗಹಾಣಥ
f) ವಿಮೆಮ ಯದ ದಡಿಷ ವಿಕಥ
g) ಹಥಷಯ ಅಥವಹ ವಿಳ್ಹಷ ಇತಹಮದಿಖಳ ಫದರ್ಹಣಥ.

ಭಹದರಿ
ವಿಯಣಥಮ ಉದಥದೇವಕಹುಗಿ, ಷಭಭತಿಖಳ ಕಥಲು ಭಹದರಿಮ ವಫದಖಳನ ನ ಕಥಳಗಥ ನಭ ದಿಷರ್ಹಗಿದಥ:
ಯದಕಿ ಭಹಡಕವಿಕೆ
ವಿಭಹದಹಯಯ ವಿನಂತಿ ಮೆೇಯಥಗಥ ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ವಿಮೆಮ

.............ರಿಂದ ಯದ ದ ಎಂದ

ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಷ ಭಹಯ .......... ತಿಂಖಳಯಥಗಥ ಚಹಲ್ಲುಮಲ್ಲಾದದ ವಿಮೆ, ವಿಭಹದಹಯರಿಗಥ ಮಹುದಥೇ
ಭಯ ಹತಿ ಫಹಕ್ಟಯಿಲಾ.
ಸಹಿಟ್ ಭೌಲಯದಲ್ಲಾನ ಹೆಚಿಳದ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆ:
" ಈ ಹಲ್ಲಸಿಯಿಂದ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದ ಸ್ಹಿಕ್ ಹಥಚಿಚಷರ್ಹಗಿದಥ ಎಂದ ವಿಭಹದಹಯಯ ಹಥೇಳಿದ
ಮೆೇಯಥಗಥ ಇಲ್ಲಾ ಅದಔುನ ಸ್ಹಯವಹಗಿ ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ ಯ ......
ರ್ಹಗಿದಥ ಭತ ು ಕಥಳಗಿನಂತಥ ಚಚಿಾಷರ್ಹಗಿದಥ:
ಯಂದ

)ವಿಯಣಥ(

ಯ .

ಯಂದ

)ವಿಯಣಥ(

ಯ .
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ಖಳಿಗಥ ಫದರ್ಹಯಿಸಿತ

ಎಂದ

ಅದನ ನ ರಿಖಣಿಸಿ ಹಥಚ ಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂಅನ ನ ಇಲ್ಲಾ ವಿಧಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ .ಭ ಂದಿನ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯ
.......... ಇಯ ತುದಥ.
ಈಖ ಟ ಿ ವಿಮೆ ಯ

…….ಯಷ್ಟ್ಿದಥ

ಅನಮಥಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಮಭಖಳು, ನಿಫಂಧನಥಖಳು ಭತ ು ಶಯತ ುಖಳಿಗಥ ಳಟಿಿದಥ.
ಸಹಖಯ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಫಹಸಯ ಖಂಡಹಂತಯಖಳನಕು ಳಗೆ ಳುಲಕ ಔರ್ ನ ವಿಷಿಯಣೆ
ವಿಭಹದಹಯಯ ಕಥ ೇರಿಕಥಮ ಮೆೇಯಥಗಥ, ಇಲ್ಲಾ ಮೆೇಲ್ಲನ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಡಥಮ ವಿಕಥಮ ಅಹಮಖಳನ ನ
ಸ್ಥೇರಿಷಲ ಪಿಕಥ ಳಳರ್ಹಗಿದಥ.
ಅದನ ನ ರಿಖಣಿಸಿ, ಯ ...........ಹಥಚ ಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂಅನ ನ ವಿಭಹದಹಯರಿಗಥ ವಿಧಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಸಹಖಣೆಮ ಔರಭದಲ್ಲಾ ಫದಲ್ಹಣೆಖಳು
ಮೆೇಲ್ಲನ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾನ ಷಯಕ್ಟನ ಥೈಕ್ಟ ಯ . …………… ಭೌಲಮದ 2 ಪಿೇಹಯಿ ಷ ಖಂಧ ದಯಮಖಳನ ನ
ಡಥಕ್ ಮೆೇರ್ಥ ಸ್ಹಗಿಷರ್ಹಯಿತ . ಇಲ್ಲಾ ಸಡಗಿನಿಂದ ಹಥ ಯಗಥಸ್ಥತ (ಜಥಟಿಷನ್) ಭತ ು ಒರ್ ಫಥ ೇಡ್ಾ
ವಹಷ್ಟ್ಂಗ್ ವಿಯ ದಧ ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡಲ ಪಿಕಥ ಳಳರ್ಹಗಿದಥ.
ಅದನ ನ ರಿಖಣಿಸಿ, ವಿಭಹದಹಯರಿಗಥ ಹಥಚ ಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನ ನ ಕಥಳಗಿನಂತಥ ವಿಧಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಹಥಚ ಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ............... ಯ ……………
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ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕಥಲು ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು ಶಯತ ುಖಳನ ನ ಜಹರಿಡಿಷ  ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಭಹಾಡಿಷ 
ಅಖತಮವಿದದಯಥ, ಅದನ ನ ಭ ಲಔ ತಿದ ದಡಿಖಳ ಈ __________ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
V. ವಹಯಂಟಿ
VI. ಷಭಭತಿ
VII. ಫದರ್ಹಣಥ
VIII.

ಫದರ್ಹಣಥಖಳು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ .

G. ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ವಿಯಣೆ
ವಿಭಹ ಂದಖಳನ ನ ಲ್ಲಖಿತವಹಗಿ ಮಔುಡಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಫದಖಳನ ನ
ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಫಯಥಮಲಡ ತುವಥ .ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ವಿವಿಧ ನಹಮಮಹಲಮಖಳ ನಿಭಹಾಣ ಅಥವಹ
ಅಥಾವಿಯಣಥಖಳ ಫಗಥಗಿನ ಷ ಷಶಿ ನಿಮಭಖಳ ಯಕಹಯ ವಹಮಖಹಮನಿಷಫಥೇಔ .ನಿಭಹಾಣದ ಅತಮಂತ
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ಯಭ ಕ ನಿಮಭವಥಂದಯಥ ಕ್ಷಖಳಲ್ಲಾ ಆವಮವಿಯರ್ಥೇಫಥೇಔ ಭತ ು ಈ ಆವಮ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ತನನಶಿಕಥುೇ
ತಹನಥೇ ಕಹಣ ತಿುಯಫಥೇಔ .ಹಲ್ಲಸಿ ಂದ ಅಷಶಿ(ಅನಿಶ್ಚಚತ) ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಜಹರಿ ಭಹಡಿದದಯಥ, ಹಲ್ಲಸಿ
ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಔಯಡ ಭಹಡಲಟಿಿಯ  ಸ್ಹಭಹನಮ ತತಾದ ಮೆೇರ್ಥ ನಹಮಮಹಲಮಖಳಿಂದ ವಿಭಹದಹಯಯ
ಯವಹಗಿ ಭತ ು ವಿಭಹಗಹಯಯ ವಿಯ ದಧ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ವಿರಿಷಲಡ ದ .
ಹಲ್ಲಸಿ ವಫಹಿಂಔನನಕು ಈ ಕೆಳಗನ ನಿಮಭಖಳ ರಕಹಯ ತ್ತಳಿಮಲ್ಡಕದಕ ಭತಕಿ ವಿರಿಷಲ್ಡಕದಕ:
j) ಹಹಗಥ ಭಹಡ ುದಯಲ್ಲಾನ ಅಷಂಖತತಥಮನ ನ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ ಷ ಮಔು ಶಯತ ು ಷ ಚಹಮಥಾದ
ಶಯತುನ ನ ಅತಿಔಯಮಷ ತುದಥ.
k) ಯಭಹಣಿತ ಭ ದಿಯತ ಹಲ್ಲಸಿ ಪಹಮ್ಾ ಭತ ು ಟಥೈಪ್ಟ ಭಹಡಿದ ಅಥವಹ ಕಥೈಫಯಸದ ಬಹಖಖಳ
ರಿಬಹಷಥಮಲ್ಲಾ ಅಷಭಂಜಷತಥಯಿದದಯಥ ಟಥೈಪ್ಟ ಅಥವಹ ಕಥೈಫಯಸದ ಬಹಖ ನಿದಿಾಶಿ ಂದದಲ್ಲಾ
ಕ್ಷಖಳ ಉದಥದೇವನ ನ ಮಔುಡಿಷ ತುದಥಂದ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ, ಭತ ು ಅುಖಳ ಅಥಾ ಭ ಲ
ಭ ದಿಯತ ವಫದಖಳನ ನ ಅಭಹನಮ ಭಹಡ ತುದಥ.
l) ಂದ ಷಭಭತಿ ಂದದ ಇತಯ ಬಹಖಖಳಿಗಥ ವಿಯ ದಧವಹಗಿದದಲ್ಲಾ ಅದ ನಂತಯದ ದಸ್ಹುವಥೇಜ
ಆಗಿಯ ದರಿಂದ ಉಳಿಮ ತುದಥ.
m) ಸ್ಹಭಹನಮ ಭ ದಿಯತ ದಖಳು ಅಷಭಂಜಷವಹಗಿದದಲ್ಲಾ ಐಟಹಲ್ಲಕ್್ ನಲ್ಲಾನ ವಿಧಿಖಳು ಹಥಚ ಚ ಭಸತಾ
ಹಥ ಂದ ತುವಥ .
n) ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಂಚಿನಲ್ಲಾ ಭ ದಿಯತವಹದ ಅಥವಹ ಟಥೈಪ್ಟ ಭಹಡಿದ ವಿಧಿಖಳು ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾನ
ವಿಧಿಖಳಿಗಿಂತ ಹಥಚ ಚ ಹಯಭ ಕಮತಥಮನ ನ ಕಥ ಡಲಡ ತುವಥ.
o) ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ಲಖತಿುಷರ್ಹದ ಅಥವಹ ಅಂಟಿಸಿದ ವಿಧಿಖಳು ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾನ ಭತ ು ಅಂಛಿನಲ್ಲಾ
ಫಯಥದ ಎಯಡ ವಿಧಿಖಳನ ನ ಹಥಚ ಚ ಭಸತಾನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತುವಥ.
p) ಂದ ಶ್ಹಯಿಮ ಯಫಫರ್ ಸ್ಹಿಾಂಪ್ಟ ನಿಂದ ಭಹಡಲಟಿ ಅಥವಹ ಟಥೈಪ್ಟ ಭಹಡಿದ ದಖಳನ ನ
ಭ ದಿಯತ ದಖಳು ಹಥಚ ಚ ಭಸತಾನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತುವಥ.
q) ಕಥೈಫಯಸ ಟಥೈಪ್ಟ ಅಥವಹ ಅಚಥ ಚತಿುದ ವಫದಖಳಿಗಿಂತ ಹಥಚಿಚನ ಹಯಭ ಕಮತಥಮನ ನ ಡಥಮ ತುದಥ.
r) ಅಂತಿಭವಹಗಿ, ಷಶಿತಥಮ ಕಥ ಯತಥ ಅಥವಹ ಮಹುದಥೇ ದಾಂದಹಾಥಾತಥಮದದಲ್ಲಾ ಭತ ು ವಹಮಔಯಣ
ವಿಯಹಭದ ಸ್ಹಭಹನಮ ನಿಮಭಖಳನ ನ ಅನಾಯಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಯಭ ಕ ಅಂವಖಳು
3. ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ನಿಭಹಯಣ
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ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ವಹಣಿಜಮ ಂದದ ಂದ

ಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹಗಿದಥ ಭತ ು ಇತಯ ಂದಖಳಂತಥಯೆೇ

ನಹಮಮಹಲಮಖಳಿಂದ ಅಧಿಔೃತವಹದ ನಿಭಹಾಣ ಭತ ು ಅಥಾವಿಯಣಥಮ ಸ್ಹಭಹನಮ ನಿಮಭಖಳ ವಿಭಹ
ಔಯಹಯ ಖಳು ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಅನಾಯಿಷಫಸ ದಹಗಿದಥ.
ನಿಭಹಾಣದ ಯಧಹನ ನಿಮಭವಥಂದಯಥ ಂದದ ಕ್ಷಖಳಲ್ಲಾ ಉದಥದೇವ ಇಯರ್ಥೇಫಥೇಔ , ಆ ಉದಥದೇವ ಹಲ್ಲಸಿ
ದಸ್ಹುವಥೇಜಿನಲ್ಲಾಯೆೇ ಭತ ು ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಮ್ಾ ನಲ್ಲಾ ಷಂಖಯಹಿಸಿಯಫಥೇಔ , ವಿಧಿಖಳು, ಷಭಭತಿಖಳು,
ವಹಯಂಟಿಖಳು ಇತಹಮದಿಖಳನ ನ ಂದದ ಂದ ಬಹಖನಹನಗಿಷಲ ಅದಕಥು ಲಖತಿುಸಿಯಫಥೇಔ .
4. ದಖಳ ಅಥಯಖಳು

ಉಯೇಗಿಷರ್ಹದ ದಖಳು ತಭಭ ಸ್ಹಭಹನಮ ಭತ ು ಜನಪಿಯಮ ಅಥಾದಲ್ಲಾ ಅಥಥೈಾಸಿಕಥ ಳಳರ್ಹಗಿಯಫಥೇಔ .
ದಖಳಲ್ಲಾ ಫಳಷರ್ಹ ಅಥಾ ಯಸ್ಥುಮಲ್ಲಾನ ಸ್ಹಭಹನಮ ಮಕ್ಟುಗಥ ಅನಾಯಿಷ ಂತಿಯಫಥೇಔ .ಹಿೇಗಹಗಿ," ಫಥಂಕ್ಟ "
ಎಂದಯಥ ಜಹಾರ್ಥ ಅಥವಹ ನಿಜವಹದ ಷ ಡ ವಿಕಥ ಎಂದ ಅಥಾ.
ಭತಥ ುಂದಥಡಥ,ವಹಔಮದ ದಖಳಿಂದ ಫಥೇಯಥ ಷ ಚಿಷಲಟಿ ಹಥ ಯತ ಂದ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಹಮಹಯ ಅಥವಹ
ಮಹಹಯದ ಅಥಾನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ  ದಖಳನ ನ ಅದಥೇ ಅಥಾದಲ್ಲಾ ಉಯೇಗಿಷಫಥೇಔ .ದಖಳನ ನ
ಶ್ಹಷನದಲ್ಲಾ ವಹಮಖಹಮನಿಷರ್ಹಗಿದದಯಥ ಆ ವಹಮಖಥಮಮ ಅಥಾನ ನ ಫಳಷರ್ಹಖ ತುದಥ, ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಇಂಡಿಮನ್
ಪಿನಲ್ ಕಥ ೇಡ್ ನಲ್ಲಾನ "ಔಳಳತನಎಂ "ಫ ದಕಥು ಇಯ  ಭಹಹಿತಿ.
ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಫಳಷರ್ಹಖ  ಅನಥೇಔ ದಖಳು ಹಿಂದಿನ ಕಹನ ನ ನಿಧಹಾಯಖಳಿಗಥ ಫದಧವಹಗಿವಥ
ಭತ ು ಉಚಚ ನಹಮಮಹಲಮದ ಆ ನಿಣಾಮಖಳು ಂದ ಕಥಳಗಿನ ನಹಮಮಹಲಮಖಳ ನಿಧಹಾಯಖಳ ಮೆೇರ್ಥ
ಫಂಧನಕಹಯಔವಹಗಿಯ ತುವಥ .ಮತಿರಿಔುವಹದ ಷ ಚನಥ ಇದದ ಹಥ ಯತ ತಹಂತಿಯಔ ದಖಳನ ನ ಮಹವಹಖಲ
ತಹಂತಿಯಔ ಅಥಾದಲ್ಲಾಯೆೇ ನಿೇಡಿಯಫಥೇಔ .
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H. ನವಿೀಔಯಣದ ಷ ಚನೆ
ಫಸಕತೆೀಔ ಜೀವ್ೆೀತಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನಕು ವ್ಹಷ್ಟಯಔವ್ಹಗ ವಿಮೆಭಹಡಲ್ಟಿಯಕತಿವ್ೆ.
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿ ನಿದಿಾಶಿ ದಿನಹಂಔದದಂದ ಭ ಗಿಮ ತುದಥಂದ ತಿಳಿಷಲ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಮೆೇರ್ಥ ಮಹದಥೇ
ಕಹನ ನ ಫಹಧಮತಥ ಇಲಾ ಆದಯ , ಸ್ೌಜನಮ ಭತ ು ಆಯಥ ೇಖಮಔಯ ವಹಮಹಯದ ಅಬಹಮಷಖಳನ ನ ಹಲ್ಲಷಲ
ವಿಭಹಗಹಯಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಧಿ ಭ ಗಿಮ  ದಿನಹಂಔಕಥು ಭ ಂಚಿತವಹಗಿ ನವಿೇಔಯಣ ಆಹಹಾನಿಸಿ ಂದ
ನವಿೇಔಯಣ ಷ ಚನಥಮನ ನ ವಿಭಹದಹಯರಿಗಥ ನಿೇಡ ತಹುಯಥ. ಷ ಚನಥ ವಿಭಹ ಮೊತು, ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಪಿಯೇಮಮಂ,
ಇತಹಮದಿ ಎರ್ಹಾ ಹಲ್ಲಸಿ ಷಂಫಂಧಿತ ವಿಯಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ. ಅಹಮದಲ್ಲಾನ ಮಹುದಥೇ
ವಹಷುವಿಔ ಫದರ್ಹಣಥಖಳನ ನ ಷ ಚಿಷ  ಷಲಹಥಮನ ನ ಂದ ಟಿಣಿಮ ಭ ಲಔ ಸ್ಥೇರಿಷದ ಷಸ
ಂದ ಅಬಹಮಷವಹಗಿದಥ.
ಮೊೇಟಹರ್ ನವಿೇಔಯಣ ಷ ಚನಥಮಲ್ಲಾ ಉದಹಸಯಣಥಗಥ, ಯಷ ುತ ಅಖತಮಖಳಿಗಥ ಹಥ ಂದ ಂತಥ ವಿಭಹ ಮೊತು
ಅಂದಯಥ)ವಿಭಹದಹಯಯ ವಹಸನದ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ತ ಭೌಲಮ(ನ ನ ರಿಶುರಿಷ  ಔಡಥಗಥ ವಿಭಹದಹಯಯ ಖಭನಕಥು
ತಯ ದ
ಭ ಂಖಡವಹಗಿ ಪಿಯೇಮಮಂಅನ ನ ಹತಿ ಭಹಡದ ಹಥ ಯತ ಮಹುದಥೇ ಅಹಮಕಥು ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥ
ಕಥ ಡರ್ಹಖ ದಿಲಾ ಎಂಫ ಶ್ಹಷನಫದಧ ನಿಮಭದ ಔಡಥಗಥ ವಿಭಹದಹಯಯ ಖಭನಕಥು ಷಸ ತಯಫಥೇಔ .
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ

ಕಥಳಗಿಯ  ಮಹ ಹಥೇಳಿಕಥಮ ನವಿೇಔಯಣ ಷ ಚನಥಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಷರಿಮಹಗಿದಥ?
I. ನಿಮಭಖಳ ಯಕಹಯ ವಿಭಹ ನವಿೇಔಯಣ ಷ ಚನಥಮನ ನ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮ ಭ ಕಹುಮಕಥು 35
ದಿನಖಳಮೊದಲ ವಿಭಹದಹಯರಿಗಥ ಔಳುಹಿಷಲ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಮೆೇರ್ಥ ಕಹನ ನ ಫಹಧಮತಥ ಇಯ ತುದಥ,
II. ನಿಮಭಖಳ ಯಕಹಯ ವಿಭಹ ನವಿೇಔಯಣ ಷ ಚನಥಮನ ನ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮ ಭ ಕಹುಮಕಥು 15
ದಿನಖಳ ಮೊದಲ ವಿಭಹದಹಯರಿಗಥ ಔಳುಹಿಷಲ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಮೆೇರ್ಥ ಕಹನ ನ ಫಹಧಮತಥ ಇಯ ತುದಥ
III. ನಿಮಭಖಳ ಯಕಹಯ ವಿಭಹ ನವಿೇಔಯಣ ಷ ಚನಥಮನ ನ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮ ಭ ಕಹುಮಕಥು 7 ದಿನಖಳ
ಮೊದಲ ವಿಭಹದಹಯರಿಗಥ ಔಳುಹಿಷಲ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಮೆೇರ್ಥ ಕಹನ ನ ಫಹಧಮತಥ ಇಯ ತುದಥ
IV. ನಿಮಭಖಳ ಯಕಹಯ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮ ಭ ಕಹುಮಕಥು ಮೊದಲ ವಿಭಹ ನವಿೇಔಯಣ ಷ ಚನಥಮನ ನ
ವಿಭಹದಹಯರಿಗಥ ಔಳುಹಿಷಲ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಮೆೇರ್ಥ ಮಹದಥೇ ಕಹನ ನ ಫಹಧಮತಥ ಇಯ ದಿಲಾ
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ಸ್ಹಯಹಂವ
a) ಭ ಲಬ ತವಹಗಿ ದಸ್ಹುವಥೇಜಿನ ಮೊದಲ ಸಂತವಥಂದಯಥ ಷಾತುಃ ಫಗಥೆ ವಿಭಹದಹಯಯ ಭಹಹಿತಿಖಳನ ನ
ದಗಿಷ  ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಪಹಮ್ಾ ಖಳು.
b) ವಹಷುವಿಔ

ಭಹಹಿತಿಮ

ಫಹಿಯಂಖಡಿಷ ವಿಕಥಮ

ಔತಾಮ

ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಆಯಂಬಕಥು

ಮೊದಲ

ಉದಬವಿಷ ತುದಥ, ಭತ ು ಂದದ ತಿೇಭಹಾನದ ನಂತಯೂ ಭ ಂದ ಯಥಮ ತುದಥ
c) ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಮ್ಾ ಕಥ ನಥಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯಯ ಷಹಿ
ಭಹಡಫಥೇಕಹದ ಘೀ ೇಶಣಥಮನ ನ ಸ್ಥೇರಿಷ ತಹುಯಥ.
d) ರಸಹಿನೆಮ ಪಹಭಯ ನ ಅಂವಖಳು ಕೆಳಗನುಖಳನಕು ಳಗೆ ಂಡಿವ್ೆ:
i.

ಯಸ್ಹುಔಯ ಷಂೂಣಾ ಹಥಷಯ

ii. ಯಸ್ಹುಔಯ ವಿಳ್ಹಷ ಭತ ು ಷಂಔಾದ ವಿಯಖಳು
iii. ಯಸ್ಹುಔಯ ೃತಿು, ಉದಥ ಮೇಖ ಅಥವಹ ವಹಮಹಯ
iv. ವಿಭಹ ಷ ವಿ
ು ನ ಖ ಯ ತ ಭತ ು ವಿಯಖಳು
v. ಭಹ ಮೊತು
vi. ೂಾ ಭತ ು ಯಷ ುತ ವಿಮೆ
vii. ನಶಿದ ಅನ ಬ
viii. ವಿಭಹದಹಯರಿಂದ ಘೀ ೇಶಣಥ
e) ಭಧಮತಿಾಮಂತಥ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷ  ಏಜಥಂಟ್, ಅಹಮದ ಫಗಥೆ ಎರ್ಹಾ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ
ವಿಭಹದಹಯಯ

ವಿಭಹಗಹಯಯಯಗಥ

ದಗಿಷ ತಹುಯಥಂಫ ದನ ನ

ಕಚಿತಡಿಷ 

ಜವಹಫಹದರಿಮನ ನ

ಹಥ ಂದಿದಹದಯಥ.
f) ಯಸ್ಹುನಥಮ ರಿಶ್ಚೇಲನಥ ಭತ ು ಸಿಾೇಔೃತಿಮ ಫಗಥೆ ನಿಧಾರಿಷ  ಯಕ್ಟಯಯೆಮನ ನ ಅಂಡರ್ ಯಥೈಟಿಂಗ್
ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
g) ಪಿಯೇಮಮಂ ಎಂದಯಥ ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ ವಿಶಮಷ ುನ ನ ವಿಮೆಭಹಡಲ
ವಿಭಹದಹಯರಿಂದ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಥ ಕಥ ಡಲಟಿ ಮೊತುವಹಗಿದಥ.
h) ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನ ನ ನಖದ , ಮಹುದಥೇ ಭಹನಮತಹಹಯು ಫಹಮಂಕ್ಟಂಗ್ ನಥಗಥ ೇವಫಲ್ ಸ್ಹಧನ,
ರ್ಪೇಷಿಲ್ ಭನಿ ಆಡಾರ್, ಕಥಯಡಿಟ್ ಅಥವಹ ಡಥಬಿಟ್ ಕಹಡ ಾಖಳು,ಅಂತಜಹಾಲ, ಈ-ಗಹಾಣಥ,
ಡಥೈಯಥಕ್ಿ ಕಥಯಡಿಟ್ ಅಥವಹ ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ ಭಹನಮತಥ ಹಥ ಂದಿದ ಮಹದಥೇ ರಿೇತಿಯಿಂದ ಹತಿ
ಭಹಡಫಸ ದ .
i) ಹಲ್ಲಸಿ ತಮಹರಿಕಥಮಲ್ಲಾಯ ವಹಖ ಅಥವಹ ವಿಮೆಮ ಷಂಫಂಧಿತ ಷಭಹರ್ಥ ೇಚನಥ ಯಖತಿಮಲ್ಲಾಯ ವಹಖ
ಭತ ು ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ವಿಮೆ ದಗಿಷ ುದ ಅವಮಔವಹಗಿಯ ವಹಖ ಔರ್ ನಥ ೇಟ್ ಅನ ನ
ಜಹರಿಗಥ ಳಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
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j) ಯಧಹನವಹಗಿ ಔರ್ ನಥ ೇಟ ಖಳನ ನ ಸ್ಹಖಯ ಭತ ು ಮೊೇಟಹರ್ ವಹಮಹಯ ಖಾಖಳಲ್ಲಾ
ಫಳಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
k) ುಯಹವಥ ಫಥೇಕಹದ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಯಭಹಣತಯ ವಿಭಹ ಅಸಿುತಾದ ುಯಹವಥಮನ ನ ದಗಿಷ ತುದಥ
l) ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಿಮೆಮ ಂದದ ುಯಹವಥಮನ ನ ದಗಿಷ  ಓಚಹರಿಔ ದಸ್ಹುವಥೇಜ ಆಗಿದಥ.
m) ವಹಯಂಟಿ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಷಶಿವಹಗಿ ಹಥೇಳಿದ ಭತ ು ಂದದ ಭಹನಮತಥಗಥ ಅಕ್ಷಯವುಃ ಹಲ್ಲಷಫಥೇಕಹದ
ಂದ ಶಯತಹುಗಿದಥ.
n) ಜಹರಿ

ಭಹಡ 

ಭಹಾಡಿಷ 

ಷಭಮದಲ್ಲಾ
ಅಖತಮದದಯಥ,

ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾನ

ಅದನ ನ

ಷಭಭತಿ

ಕಥಲು

ನಿಮಭಖಳು

ಎಂಫ

ದಹಕರ್ಥಮ

ಭತ ು
ಭ ಲಔ

ಶಯತ ಖ
ು ಳನ ನ
ತಿದ ದಡಿ

/

ಫದರ್ಹಣಥಖಳನ ನ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
o) ನಿಭಹಾಣದ ಅತಮಂತ ಯಭ ಕ ನಿಮಭವಥಂದಯಥ ಕ್ಷಖಳಲ್ಲಾ ಉದಥದೇವವಿಯರ್ಥೇ ಫಥೇಔ ಭತ ು ಈ ಉದಥದೇವ
ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ತನನಶಿಕಥು ತಹನಥೇ ಕಹಣಿಷ ತಿುಯಫಥೇಔ .

ಯಭ ಕ ದಖಳು
a) ಹಲ್ಲಸಿ ಪಹಮ್ಾ
b) ಭ ಂಖಡ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ
c) ಔರ್ ನಥ ೇಟ್
d) ವಿಮೆಮ ಯಭಹಣತಯ
e) ನವಿೇಔಯಣ ಷ ಚನಥ
f) ವಹಯಂಟಿ
ನಿಭಭನ ನ ರಿೇಕ್ಷಿಷಲ ಯಶ್ಥನಖಳ ಉತುಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಉತಿಯ III.
ಕಥ ಡ ಗಥ ತತಾ ಂದಥೇ ಷ ವಿ
ು ಗಥ ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡ  ಅನಥೇಔ ವಿಭಹಗಹಯಯ ; ಟಿಿಗಥ ಸ್ಥೇರಿ ವಿಶಮ ಷ ುವಿನ
ಅಹಮಕಥು ಡಿಸಯ  ತಭಭ ಅನ ಹತದಲ್ಲಾ ಕಥಾೇಮ್ ಸಣನ ನ ನಿೇಡ ತಹುಯಥ ಎಂಫ ದನ ನ ಖಹತಿಯಗಥ ಳಿಷ ತುದಥ
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಉತಿಯ II.
ಭಹಖಾಷ ಚಿ ನಿಮಭಖಳ ಯಕಹಯ, ವಿಭಹ ಔಂನಿ 15 ದಿನಖಳಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಮಯಕ್ಟಯಯೆಮನ ನ
ೂಣಾಗಥ ಳಿಷಫಥೇಔ .
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ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಉತಿಯ I.
ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಮನ ನ ಚಥಕ್ ಭ ಲಔ ಭಹಡಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಚಥಕ್ ಅನ ನ ಅಂಚಥ ಭಹಡಿದ
ದಿನಹಂಔದಂದ ಅಹಮನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಉತಿಯ IV.
ಔರ್ ನಥ ೇಟ ಖಳನ ನ ಯಧಹನವಹಗಿ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಮೆಮ ಔಡಲ್ಲನ ಭತ ು ಮೊೇಟಹರ್ ವಿಭಹ ಖಾಖಳಲ್ಲಾ
ಫಳಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಉತಿಯ II.
ವಹಯಂಟಿಮ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಷಶಿವಹಗಿ ಹಥೇಳಿದ ಶಯತಹುಗಿದಥ.
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಉತಿಯ II.
ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ವಿತಯಣಥ ಭಹಡ  ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಕಥಲು ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು ಶಯತ ುಖಳನ ನ ಭಹಾಡಿಷ 
ಅಖತಮವಿದದಯಥ, ಅದನ ನ ಷಭಭತಿ ಎಂಫ ದಹಕರ್ಥಮ ಭ ಲಔ ತಿದ 
ದ ಡಿಖಳು / ಫದರ್ಹಣಥಖಳನ ನ
ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಉತಿಯ IV.
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿ ನಿದಿಾಶಿ ದಿನಹಂಔದದಂದ ಭ ಗಿಮ ತುದಥಂದ ತಿಳಿಷಲ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಮೆೇರ್ಥ ಮಹದಥೇ
ಕಹನ ನ ಫಹಧಮತಥ ಇಲಾ.
ಷಾತುಃ ರಿೀಕ್ಷಣ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
__________ ಇದ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಖರಿಶಿ ಹಥ ಣಥಮ ಮತಿಮಹಗಿದಥ
I. ವಿಭಹ ಮೊತು
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II. ಪಿಯೇಮಮಂ
III. ಬಿಟ ಿಕಥ ಡ  ಭೌಲಮ (ಷಯಥಂಡರ್ ವಹಮಲ ಮ)
IV. ನಶಿದ ಮೊತು
ರಶೆು 2
_______________ ಇದ ವಿಭಹದಹಯಯ ಂದದಡಿ ಕಥ ಡ  ಕಥ ಡ ಗಥ ಅಥವಹ ಫಥರ್ಥಮಹಗಿದಥ
I. ಕಥಾೇಮ್ ಮೊತು
II. ಬಿಟ ಿಕಥ ಡ  ಭೌಲಮ (ಷಯಥಂಡರ್ ವಹಮಲ ಮ)
III. ಮೆಚ ಮರಿಟಿ ಮೊತು
IV. ಪಿಯೇಮಮಂ
ರಶೆು 3
ವಿಭಹ ಂದದ ುಯಹವಥಮನ ನ ದಗಿಷ  ದಹಕರ್ಥಮನ ನ ________ ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ
I. ಹಲ್ಲಸಿ
II. ಔರ್ ನಥ ೇಟ್
III. ಷಭಭತಿ
IV. ವಿಮೆಮ ಯಭಹಣತಯ
ರಶೆು 4
ಫಹಿಯಂಖ ಡಿಷ ವಿಕಥಮ ಔತಾಮ ಮಹವಹಖ ಉದಬವಿಷ ತುದಥ
I. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಹಯಯಂಬದ ಮೊದಲ
II. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಹಯಯಂಬ ನಂತಯ
III. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಹಯಯಂಬದ ಮೊದಲ ಉದಬವಿಷ ತುದಥ ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿಯಿಯ ಯಥಗಥ ಭ ಂದ ರಿಮ ತುದಥ
IV. ಇಂಥ ಮಹುದಥೇ ಔತಾಮವಿಲಾ
ರಶೆು 5
ವಹಷುವಿಔ ಭಹಹಿತಿ
I. ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿ ಯಕ್ಷಣಥ ಹಥ ಂದಿದ ಎಲಾ ಷ ಖ
ು ಳ ಭೌಲಮವಹಗಿದಥ
II. ಅಹಮನ ನ ನಿಧಾರಿಷ ುದಕಹುಗಿ ಭಸತಾದದಲಾ
III. ಅಂಡರ್ ಯಥೈಟರ್ ಯ ನಿಣಾಮಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಯಬಹ ಬಿೇಯ ದರಿಂದ ಭಸತಾದಹದಗಿದಥ
IV. ಅಂಡರ್ ಯಥೈಟರ್ ಯ ನಿಣಾಮಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಮಹದಥೇ ಯಬಹ ಹಥ ಂದಿಲಾವಹದದರಿಂದ ಭಸತಾದದಲಾ
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ರಶೆು 6
ಫಥಂಕ್ಟ ಯಸ್ಹುನಥಮಲ್ಲಾ ಈ ವಿಶಮಖಳನ ನ ತಿಳಿಮಲ ಅನಥಾೇಷ್ಟ್ಷರ್ಹಖ ತುದಥ
I. ಉತಹದನಥಮ ಯಕ್ಟಯಯೆ
II. ಷಂಖಯಹಿಷಲಟಿ ಷ ಖ
ು ಳ ವಿಯಖಳು
III. ಔಟಿಡದ ನಿಭಹಾಣ
IV. ಮೆೇಲ್ಲನ ಎಲಾೂ
ರಶೆು 7
ಪಿಯೇಮಮಂ ಈ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳರ್ಹಖ ದಿಲಾ
I. ನಖದಿನಲ್ಲಾ
II. ಚಥಕ್ ನಿಂದ
III. ಹಯಮಜರಿ ನಥ ೇಟ್ ಭ ಖಹಂತಯ
IV. ಕಥಯಡಿಟ್ ಕಹಡಿಾನಿಂದ
ರಶೆು 8
ಮೊೇಟಹಯ ವಿಭಹ ಯಭಹಣತಯ
I. ಔಡಹಸಮಲಾ
II. ಮಹವಹಖಲ ಷಾತುಃ ಔಡಥಗಥ ಇಟ ಿಕಥ ಂಡಿಯಫಥೇಔ
III. ಮಹವಹಖಲ ಕಹರಿನಲ್ಲಾ ಇಟಿಿಯಫಥೇಔ
IV. ಫಹಮಂಕ್ ರ್ಹಔರ್ ನಲ್ಲಾ ಇಟಿಿಯಫಥೇಔ
ರಶೆು 9
ವಹಯಂಟಿಮ
I. ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಷಶಿವಹಗಿ ಹಥೇಳಿದ ಂದ ಶಯತಹುಗಿದಥ
II. ಅನ ಷರಿಷಲಡಫಥೇಔ
III. ಎ ಭತ ು ಬಿ ಎಯಡ
IV. ಮೆೇಲ್ಲನಲ್ಲಾನ ಮಹುದ ಅಲಾ
ರಶೆು 10
ಮೊೇಟಹಯ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾನ ನವಿೇಔಯಣದ ಷ ಚನಥ ಮಹವಹಖ ನಿೇಡಲಡ ತುದಥ
I. ವಿಭಹದಹಯರಿಗಥ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭ ಕಹುಮದ ಮೊದಲ
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II. ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭ ಕಹುಮದ ಮೊದಲ
III. ವಿಭಹದಹಯರಿಗಥ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭ ಕಹುಮದ ನಂತಯ
IV. ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭ ಕಹುಮದ ಮೊದಲ ನಂತಯ

ಷಾತುಃ ರಿೀಕ್ಷಣ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ವಿಭಹ ಮೊತು ಇದ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಖರಿಶಿ ಹಥ ಣಥಮ ಮತಿಮಹಗಿದಥ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ IV.
ಪಿಯೇಮಮಂ ಇದ ವಿಭಹದಹಯಯ ಂದದಡಿ ಕಥ ಡ  ಕಥ ಡ ಗಥ ಅಥವಹ ಫಥರ್ಥಮಹಗಿದಥ.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ವಿಭಹ ಂದದ ುಯಹವಥಮನ ನ ದಗಿಷ  ದಹಕರ್ಥಮನ ನ ಹಲ್ಲಸಿ ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಹಯಯಂಬದ ಮೊದಲ ಫಹಿಯಂಖ ಡಿಷ ವಿಕಥಮ ಔತಾಮ ಮಹವಹಖ ಉದಬವಿಷ ತುದಥ
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ವಹಷುವಿಔ ಭಹಹಿತಿ ಅಂಡರ್ ಯಥೈಟರ್ ಯ ನಿಣಾಮಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಯಬಹ ಬಿೇಯ ದರಿಂದ ಭಸತಾದಹದಗಿದಥ.
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ IV.
ಫಥಂಕ್ಟ ಯಸ್ಹುನಥಮಲ್ಲಾ ಉತಹದನಥಮ ಯಕ್ಟಯಯೆ, ಷಂಖಯಹಿಸಿದ ಷ ುಖಳ ವಿಯಣಥ ಭತ ು ಔಟಿಡದ
ನಿಭಹಾಣಖಳನ ನ ತಿಳಿಮಲ ಅನಥಾೇಷ್ಟ್ಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
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ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III
ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನ ನ ಹಯಮಜರಿ ನಥ ೇಟ್ ಭ ಖಹಂತಯ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳರ್ಹಖ ದಿಲಾ.
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ಮೊೇಟಹಯ ವಿಭಹ ಯಭಹಣತಯನ ನ ಮಹವಹಖಲ ಕಹರಿನಲ್ಲಾ ಇಟಿಿಯಫಥೇಔ .
ಉತಿಯ 9
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III
ವಹಯಂಟಿ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಷಶಿವಹಗಿ ಹಥೇಳಿದ ಂದ ಶಯತಹುಗಿದಥ ಭತ ು ಅದನ ನ ಅನ ಷರಿಷಫಥೇಔ ..
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ಮೊೇಟಹಯ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ನವಿೇಔಯಣದ ಷ ಚನಥಮನ ನ ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭ ಕಹುಮದ ಮೊದಲ
ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ
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Annexures
ಅನಕಫಂಧ- ಎ
ಮೀಟಹಯಕ ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಮ ಪಹರ್ಮಯ
ವ್ೆೈಮಕ್ರಿಔ (ಖ್ಹಷಗ) ಕಹಯಕ Ilದಿಾಚಔರ ವ್ಹಸನ- ಹಯಕೆೀಜ್ ಹಲ್ಲಸಿ
ರಸಹಿಔಯ ಹೆಷಯಕ
ವಿಭಹದಹಯಯ ಖಕಯಕತಕ

ಷಂಕ್ರಯಷಲಕ ವಿಳಹಷ0
ದ ಯಧವನಿ:/ ಪಹಯಟ್್ ನಂ.

Mobile No:

ಈ-ಮೆೀಲ್ ವಿಳಹಷ
ಫಹಯಟ್

ಖ್ಹತೆ

ಷಂಖ್ೆಯ

Pan No:

(ಸೆೀವಿಂಗ್್/ ಔಯೆಂಟ್)
ಎಚ್ ಪ್ಪ ಎ ಐ ಅಡಭಹನ
ಅಖತಯವಿಯಕ

ಹಯಕೆೀಜ್ ಹಲ್ಲಸಿ

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭಹದರಿ
ವಿಭಹ ಅಧಿ

ರಿಂದ ವ್ೆೀಳೆ ...... ದಿನಹಂಔ:

ಯೆಗೆ
ಸನದ ವಿಯಖಳು

ನೆ ೀಂದ
ಣಿ

ಎಂಜನ್ ಷಂ. ಭತಕಿ
ಚಹಸಿರ್ಸ ಷಂ..

ಷಂಖ್ೆಯ.

ಉತಹ್ದ

ಉತಹ್ದನೆ

ಗನ

ಆಷನ

ನೆಮ

ಭತಕಿ ಭಹದರಿ /

(ಔ ಯಬಿಟ್)

ಸಹಭ

ಶಯ

ಫಹಡಿಮ ರಕಹಯ

ಸಹಭಥಯಯ

ಥಯಯ

ಫಳಷ
ಫಣಣ

ಇಂಧನ

ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ವ್ಹಸನದ ಷರಿಮಹದ ಖಕಯಕತಕ

ನೆ ೀಂದಣಿ ಆಧಿಕಹರಿಖಳ - ಹೆಷಯಕ ಭತಕಿ ಷೆಳ:
ವ್ಹಸನದ ಭೌಲಯ:
ಕರಿೀದಿ
ಟಿ
ಭೌಲಯ

ಎಲ್ೆಕ್ರರಟ್ /
ಎಲ್ೆಕಹರನಿ

ನಹನ್ ಎಲ್ೆಕ್ರರಟ್

ಸೆೈಡ್ ಕಹರ್

ಎಲ್ ಪ್ಪ ಜ ಸಿ

ಟ್

ಬಹಖಖಳು

ಟೆೈಲರ್

ಎನ್ ಜ ಕ್ರಟ್

ಟಕಿ ಭೌಲಯ

ಬಹಖಖಳು

ಇದ ಕಥಾೇಮ್ ಇತಮಥಾ ಭತ ು ಪಿಯೇಮಮಂಕಥು ಆಧಹಯವಹಗಿದಥ
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settlement and premium

ಲ್ಹದ

ಐ ಡಿ ವಿ

ವ್ಹಸನದ ಇತ್ತಹಹಷ
ೂಯ

ಔರ್ ನ

ವಿಭಹದಹಯಯ

ರಕಹಯ

ಹೆಷಯಕ ಭತಕಿ
ವಿಳಹಷ

ಹಲ್ಲಸಿ
ಷಂ.

ನೆ ೀ ಕೆಾೀರ್ಮ

ಹಲ್ಲಸಿ

ಹಂದಿನ

ಮದಲ ಕರಿೀದಿಮ ಭತಕಿ

ಫೆ ೀನರ್ಸ

ಅಧಿಮ

3ಶಯಖಳ

ನೆ ೀಂಣಿಮ ದಿನಹಂಔ

ಕಹುಗ ಅಸಯತೆ

ಭಕಕಹಿಮದ

ಕೆಾೀರ್ಮ

ದಿನಹಂಔ

ಅನಕಬ

ಯೆೀಟಂಗ್ ಮೆೀಲ್ೆ ಹೆ ಂದಿಯಕ -ಅಂಡಯೆೈಟಂಗ್ ಅಂವಖಳು
ವ್ಹಸನದ ಉಯೀಖ:
ಉಯೀಖದ ಉದೆಿೀವ

ವ್ಹಸನ ನಿಲಕಖಡೆಮ ವಿಯಖಳು

ಚಹಲಔಯ ವಿಯಖಳು

ತೃಪ್ಪಿ

ಔಡ್ಯ(ಭಕಚಿಿದ) ಗಹಯಯೆೀಜ್

ಷಾತುಃ

ಅನ್ ಔಡ್ಯ(ಭಕಚಿದ)

ಷಂಫಳ ಡೆಮಕ

ಗಹಯಯೆೀಜ್

ಚಹಲಔ

ಉದಯಭ/ವ್ಹಯಹಯ

ಔಂೌಂಡ್ ಳಗೆ

ಷಂಫಂಧಿಖಳು

ಸಹಂಸಿೆಔ

ಯಸೆಿಫದಿಗೆ

ಸೆುೀಹತಯಕ

ೃತ್ತಿಯ

ಂದಕ ಶಯದಲ್ಲಾನ ಷಯಹಷರಿ ಕ್ರ. ಮಿೀ. ಚಹಲನೆ

ಸಿಾೀಔರಿಷಲ್ಟಿ ಅಹಮನಕು
ಅಥಯಭಹಡಿಕೆ ಳುಲಕ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ
ಷಹಹಮ ಭಹಡಿ

ಅಹಮ ತಗೊಷಕವಿಕೆ /ಯತ್ತರಿಔಿ ಅಹಮನಕು ತ್ತಳಿಮಲಕ

ರಿಮಹಯ್ದತ್ತಖಳು ಭತಕಿ ಬಹಯಖಳು:
ಷಾಮಂೆರೀರಿತ ಆಧಿಔಯ: ನಿೀು ಔಡಹಸಮವ್ಹದ ಹಲ್ಲಸಿ ಆಧಿಔಯದ ಮೆೀಲ್ೆ

ಹೌದಕ/ಇಲಾ – ಹೌದಹದಯೆ, ದಮವಿಟಕಿ ಮತಿನಕು ನಿದಿಯಶಿಡಿಸಿ ದಿಾಚಔರ ವ್ಹಸನ –

ಮೆೀಲ್ೆ ಷಾಮಂೆರೀರಿತ ಆಧಿಔಯನಕು ಆಯೆುಭಹಡಲಕ ಇಚಿಿಷಕತ್ತಿೀಯಹ

ಯ .500/700/1000/1500/3000 ಖ್ಹಷಗ

ನಿೀು ಬಹಯತದ ಆಟೆ ೀಮಫೆೈಲ್ ಅಸೆ ೀಸಿಯೆೀವನ್ ದ
ಷದಷಯಯಹಗಯಕವಿಯಹ

ಹೌದಕ/ಇಲಾ
2. ಷದಷಯತಾದ ಷಂ:

ವ್ಹಸನದಲ್ಲಾ ಎ ಆರ್ ಎ ಐ ಅನಕಮೀದಿತ ಮಹುದೆೀ ಔಳುತನ ವಿಯೆ ೀಧಿ
ಸಹಧನನಕು ಅಳಡಿಷಲ್ಹಗದೆಯೆೀ
ವ್ಹಸನ ಅಸಹಂರದಹಯ್ದಔ ಭ ಲದಿಂದ ನಡೆಷಲ್ಡಕತಿದೆಯೆೀ
ವ್ಹಸನನಕು ಎಯಡಕ ಇಂಧನ ಕ್ರಟ್ / ಪೆೈಫರ್ ಗಹಾರ್ಸ ಟಹಯಂಟ್
ಅಳಡಿಷಲ್ಟಕಿ ನಡೆಷಲ್ಹಖಕತ್ತಿದೆಯೆೀ
ನಿೀು ಟ ಪ್ಪ ಪ್ಪ ಡಿ ಔರ್ ಅನಕು ಯ .6666 ಖಳ ಶಹಷನಫದಿ ಮಿತ್ತಗೆ
ನಿಫಯಂಧಿಷಲಕ ಫಮಷಕತ್ತಿೀಯಹ
ಅಖತಯವಿಯಕ ಹೆಚಕಿರಿ ಔರ್

ಹೌದಹದಯೆ, ದಮವಿಟಕಿ ತ್ತಳಿಸಿ:

1. ಅಸೆ ೀಸಿಯೆೀವನ್ ದ ಹೆಷಯಕ
ಅಧಿ ಭಕಕಹಿಮದ ದಿನಹಂಔ :

ಹೌದಕ/ಇಲಾ ಹೌದಹದಯೆ, ಎ ಎ ಎರ್ಸ ಐ ನಿಂದ ಜಹರಿ ಭಹಡಿದ ರಭಹಣತರನಕು ಲಖತ್ತಿಸಿ

Underwriting
factors
ಹೌದಕ/ಇಲಾ, ಹೌದಹದಯೆ, ದಮವಿಟಕಿ ವಿಯಖಳನಕು ನಿದಿಯಶಿಡಿಸಿ considered
for loading
and discount
ಹೌದಕ/ಇಲಾ,
as per
company
policy
ಹೌದಕ/ಇಲಾ, ಹೌದಹದಯೆ, ದಮವಿಟಕಿ ವಿಯಖಳನಕು ನಿದಿಯಶಿಡಿಸಿ

ಬಹಖಖಳ ಔಳುತನ (ದಿಾಚಔರ ವ್ಹಸನ ಭಹತರ)
ಚಹಲಔಯ ಕಹನ ನಕಫದಿ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ
ಷಂಬಹನೆ ಡೆಮಕ ಚಹಲಔರಿಗೆ ಪ್ಪಎ
ಔಡಹಸಮ : ಭಹಲ್ಲೀಔ ಚಹಲಔರಿಗೆ ವ್ೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅಘಾತದ ಔರ್
ಭಹಲ್ಲೀಔ ಚಹಲಔರಿಗೆ ವ್ೆೈಮಕಕ್ರಿಔ ಅಪಘಾತದ ಔರ್ ಔಡಹಸಮ .ನಹಭನಿದೆೀಯವನದ ವಿಯಖಳನಕು ನಿೀಡಿ:
(a)

ನಹಭನಿದೆೀಯಶ್ಚತಯ ಹೆಷಯಕ ಭತಕಿ ಮಷಕ್:

(b)

ಷಂಫಂಧ

(c)

ನಿಮಕಔಿಯ ಹೆಷಯಕ

:

Additional coverage subject to additional
premium

(ನಹಭ ನಿದೆೀಯಶ್ಚತಯಕ ಅಹರಿ ಮಷುಯಹಗದಿಲ್ಲಾ)
(d)

ನಹಭನಿದೆೀಯಶ್ಚತಯೆ ಂದಿಗನ ಷಂಫಂಧ:

ಟ್ಣಿ 1 :ಭಹಲ್ಲೀಔ ಚಹಲಔರಿಗೆ ವ್ೆೈಮಕಕ್ರಿಔ ಅಪಘಾತದ ಔರ್ ದಿಾಚಔರ ವ್ಹಸನಖಳ ಷಂದಬಯದಲ್ಲಾ ಯ . 1,00,000 ಭತಕಿ ಖ್ಹಷಗ ಕಹಯಕಖಳ ಷಂದಬಯದಲ್ಲಾ ಯ

2 .,

660666ವಿಭಹ ಮತಿ ಔಡಹಸಮವ್ಹಗದೆ,
2. ಚಹಲಔ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಚಹಲನಹ ಯವ್ಹನಗ ಹೆ ಂದಿಯಕದಿಲಾ ಅಂಥ ಂದಕ ಔಂನಿ, ಂದಕ ಷಸಬಹಗತಾ ಷಂಸೆೆಮ ಅಥವ್ಹ ಅದೆೀ ರಕಹಯದ ಸಹಂಸಿೆಔ ಡೆತನದಲ್ಲಾ
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ವ್ಹಸನವಿದಿಯೆ ಭಹಲ್ಲೀಔ ಚಹಲಔರಿಗೆ ಔಡಹಸಮದ ಪ್ಪಎ ಔರ್ ಭಂಜ ಯಕ ಸಹಧಯವಿಲಾ(

ಹೆಷರಿಸಿದ ಯಕ್ರಿಖಳಿಗೆ ಪ್ಪ ಎ ಔರ್

(ಐ ಎರ್ಮ ಟ -15)

ಹೆಷರಿಸಿದ ಬೆ ೀಔಿಯ ಪ್ಪಎ

ಹೆಷರಿಸಿದ ಯಕ್ರಿಖಳನಕು ವ್ೆೈಮಕ್ರಿಔ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಅಳಡಿಷಲಕ ಇಚಿೆಷಕತ್ತಿೀಯಹ?
ಹೆಷಯಕ

ಆಮಿ ಸಿಎರ್ಸಐ (ಯ .)

ನಹಭನಿದೆೀಯವಔಯಕ

ಷಂಫಂಧ

1)
2)
3)
ಹೌದಕ/ಇಲಾ ಹೌದಹದಯೆ, ಹೆಷಯಕ ಭತಕಿ ಆಮಿ ವಿಭಹ ಕಹಯಪ್ಪಟಲ್ ಮತಿನಕು ನಿೀಡಿ(ಸಿಎರ್ಸಐ):
)ಟ್ಣಿ :ರತ್ತ ಯಕ್ರಿಗೆ ಲಬಯವಿಯಕ ಖರಿಶಠ ಸಿಎರ್ಸಐ ಖ್ಹಷಗ ಕಹಯಕಖಳ ಷಂದಬಯದಲ್ಲಾ ಯ ಲಕ್ಷ 2 ವ್ಹಗದೆ ಭತಕಿ ಮಂತರಚಹಲ್ಲತ
ದಿಾಚಔರವ್ಹಸನಖಳ ಷಂದಬಯದಲ್ಲಾ ಯ 1 ಲಕ್ಷವ್ಹಗದೆ(

ಅಜ್ಞಹತ ಯಕ್ರಿ / ಹಂಫದಿ ಷವ್ಹಯ / ಅಜ್ಞಹತ ರಮಹಣಿಔರಿಗೆ ಪ್ಪಎ ಔರ್
ಹೆಚಿಿನ ಔರ್
ವೃನಯ ಷಔಳಿ
ಸೌಜನಯದ ಕಹಯಕ
ವ್ೆೈದಯಕ್ರೀಮ ಕಚಕಯಖಳು

ಯೆೀಟಂಗ್ ಮೆೀಲ್ೆ ರಿಣಹಭ ಹೆ ಂದಿಯಫಸಕದಹದ ಭಹಹತ್ತ ಕೆಲು ಅಂಕ್ರ

ವ್ೆೈಮಕ್ರಿಔ ರಿಣಹಭಖಳು

ಅಂವಖಳ ಉದೆಿೀವಕಹುಗ ಷಸ

ಇತಯ ವಿಯಖಳು
ಹೆಚಿಿನ ಔರ್ ಖಳು ಭಕಂದಕಯೆದಿದಕಿ

ವ್ಹಸನದ ಉಯೀಖ ಷಾಂತ ಆಯಣಔುಷೆಿೀ ಸಿೀಮಿತವ್ಹಗದೆಯೆೀ

ಹೌದಕ/ಇಲಾ,

ವ್ಹಸನ ವಿದೆೀಶ್ಚ ಯಹಮಬಹಯ ಔಚೆೀರಿಗೆ ಸೆೀರಿದೆಯೆೀ

ಹೌದಕ/ಇಲಾ,

ಕಹಯಕ ವಿಂಟೆೀಜ್ ಕಹಯಕ ಎಂದಕ ರಭಹಣಿೀಔೃತವ್ಹಗದೆಯೆೀ

ಹೌದಕ/ಇಲಾ,

ವ್ಹಸನನಕು ಅಂಧ / ಅಂಖವಿಔಲಯ ಉಯೀಖಕಹುಗ ವಿನಹಯಷಗೆ ಳಿಷಲ್ಹಗದೆಯೆೀ

ಹೌದಕ/ಇಲಾ,, ಹೌದಹದಯೆ, ದಮವಿಟಕಿ ಆರ್ ಟ ಎ
ಷಭಮತ್ತಖಳ ವಿಯಖಳನಕು ಷ ಚಿಸಿ

ವ್ಹಸನ ಚಹಲನೆಮ ತಯಖತ್ತಖಳಿಗಹಗ ಫಳಷಲ್ಡಕತಿದೆಯೆೀ

ಹೌದಕ/ಇಲಾ,

ಫೌಗೆ ೀಲ್ಲಔ ಕ್ಷೆೀತರದ ವಿಷಿಯಣೆ ಅಖತಯವಿದೆಯೆೀ

ನೆೀಹಳ.

ಫಹಂಗಹಾದೆೀವ,

ಬ ತಹನ,

ಭಹಲ್ಲಿೀವ್ೆ,

ಹಕ್ರಸಹಿನ, ಶ್ಚರೀಲಂಕಹ.
ನಿೀು ಂದಕ ುಟದ ಹಲ್ಲಸಿಮನಕು ಹೆ ಂದಲಕ ಫಮಷಕತ್ತಿೀಯಹ?

ಹೌದಕ/ಇಲಾ,

ಅತಯಂತ ಉತಿಭ ನಂಬಿಕೆಮ
ತತಾನಕು ಆಧರಿಸಿ

ವಿಭಹದಹಯರಿಂದ ಘ ೀಶಣೆ
ನಹನಕ / ನಹು ಇಲ್ಲಾ ಈ ರಪ್ರೀಷಲ್ ಪಹರ್ಮಯ ನಲ್ಲಾ ನನಿುಂದ / ನಮಿಮಂದ ಹೆೀಳಲ್ಟಿ ಹೆೀಳಿಕೆಮಕ ನನು / ನಭಮ ಅತಕಯತಿಭ ಜ್ಞಹನ ಭತಕಿ ನಂಬಿಕೆಖಳಿಖನಕಖಕಣವ್ಹಗ
ಷತಯವ್ಹಗವ್ೆ ಎಂದಕ ಘ ೀಷ್ಟಷಕತೆಿೀವ್ೆ ಭತಕಿ ನಹನಕ / ನಹು ಈ ಘ ೀಶಣೆ ನನು / ನಭಮ ಭತಕಿ _________________________ನಡಕವಿನ ್ಂದದ
ಭ ಲ್ಹಧಹಯವ್ಹಗದೆ ಎಂದಕ ಪ್ಪ್ಕೆ ಳುುತೆಿೀನೆ/ವ್ೆ.
ನಹನಕ / ನಹು ಈ ರಪ್ರೀಷಲ್ ಪಹರ್ಮಯ ನ ಷಲ್ಲಾಕೆಮ ನಂತಯ ಕೆೈಗೆ ಳುಲ್ಹದ ಮಹುದೆೀ ಸೆೀಯಡೆಖಳು ಅಥವ್ಹ ಭಹಹಯಡಕಖಳನಕು ತಕ್ಷಣ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ
ತಲಕಪ್ಪಷಲ್ಹಖಕತಿದೆ ಎಂದಕ ಘ ೀಷ್ಟಷಕತೆಿೀನೆ/ವ್ೆ.
ನಹನಕ / ನಹು ಔಳೆದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಂತ್ತಭ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಇಂದಿನಯೆಖ ನನು / ನಭಮ ವ್ಹಸನಕೆು ಮಹುದೆೀ ಅಘಾತವ್ಹಗಲಾ ಎಂದಕ ಕಚಿತಡಿಷಲಕ ಫಮಷಕತೆಿೀವ್ೆ.
ನಹನಕ / ನಹು ನಹನಕ / ನಹು..................... ಮೆೀಲ್ೆ ....................... ನಲ್ಲಾ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಹತ್ತಮನಕು ಕಚಿತಡಿಷಕತೆಿೀನೆ/ವ್ೆ.
ನಿಭಮ ಮೆೀಲ್ಲನ ವ್ಹಸನದ ವಿಮೆಗಹಗ .ನಿೀು ಮಹುದೆೀ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ಅಥವ್ಹ ಇಲಾ) ............ ಷಭಮ(ಯೆಗೆ ಅಘಾತದಿಂದ ಉದಭವಿಸಿದ ಮಹುದೆೀ ನಶಿ / ಹಹನಿ /
ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಖಳನಕು ಹೆ ಂದಿಲಾವ್ೆಂದಕ ತ್ತಳಿಮಲ್ಹಖಕತಿದೆ .
ಪ್ಪ್ದಯ .
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ನಹನಕ / ನಹು ವ್ಹಸನ ರಿೂಣಯ ಸಿೆತ್ತ ಭತಕಿ ಯಸೆಿ ಯೀಖಯ ಸಿೆತ್ತಮಲ್ಲಾದೆ ಎಂದಕ ಘ ೀಷ್ಟಷಕತೆಿೀನೆ/ವ್ೆ.
ಷೆಳ:
ದಿನಹಂಔ:

ರಸಹಿಔಯ ಷಹ

ಅನಕಫಂಧ-B
ರಸಹಿನೆಮ ಪಹರ್ಮಯ
(ಈ ಪಹರ್ಮಯ ನ ನಿೀಡಿಕೆಮನಕು ಹೆ ಣೆಮ ಸಿಾೀಔೃತ್ತ ಎಂದಕ ರಿಖಣಿಷಲ್ಹಖಕದಿಲಾ)
ರಭಹಣಿತ ಫೆಂಕ್ರ ಭತಕಿ ವಿಶೆೀಶ ಅಹಮಖಳ ಹಲ್ಲಸಿ
ಈ ರಸಹಿನೆಮ ಸಿಾೀಔೃತ್ತ ಔಂನಿಮ ನಿಮಭಖಳು ಭತಕಿ ನಿಫಂಧನೆಖಳಿಗೆ ಳಟಿದೆ. ರಸಹಿನೆಮ ಸಿಾೀಕಹಯ ಭತಕಿ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಹತ್ತಮನಕು
ಭಹಡಕಯೆಗೆ ಆಸಿಿ ಯಕ್ಷಣೆಗೆ ಳಟಿಲಾ.
ಏಜೆಂಟ್______________________________________
ರಸಹಿಔಯ ಫಗೆಗನ ವಿಯಖಳು

ಗಹರಸಔಯ ಕೆ ೀಡ್:

ರಸಹಿಔಯನಕು ಖಕಯಕತ್ತಷಲಕ ಷಹಹಮಭಹಡಕತಿದೆ.

ರಸಹಿಔಯ ಹೆಷಯಕ

1.

ವಿಭಹದಹಯಯ ಖಕಯಕತಕ
2.

ರಸಹಿಔಯ ವಿಳಹಷ

ಷಂಔಯ ಭತಕಿ ಕೆಾೀರ್ಮ ಷಂದಬಯದಲ್ಲಾ ಚೆಟ್ ಹತ್ತಮನಕು ನಿೀಡಲಕ ವಿಳಹಷಫನಕು ದಗಷಕತಿದೆ

ದ ಯಧವನಿ ಷಂ:-

ಪಹಯಟ್್ ಷಂ:-______________________

(ಮಫೆೈಲ್):-

(ಈ-ಮೆೀಲ್):-_____________________



ಅವಯವಿದಿಲ್ಲಾ

ಖಕಯಕತನಕು ಭಹಡಿ

ಎಲಾ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಷಂೂಣಯವ್ಹಗ ಉತಿರಿಷಫೆೀಔಕ. ಷೆಳದ ಅಬಹವಿದಿಲ್ಲಾ ಭಹಹತ್ತಮನಕು ದಮವಿಟಕಿ ಅನಕಫಂಧದ ಯ ದಲ್ಲಾ ಲಖತ್ತಿಸಿರಿ:
ರಸಹಿಔಯ ಉದೆ ೊೀಖ

ಅಹಮನಕು ತ್ತಳಿಮಕದಕ
ಯೆೀಟಂಗ್ ಷಲಕವ್ಹಗ ಸಹಾಧಿೀನತೆಮ ವಿಯಖಳು

3. ಯಕ್ಷಣೆಗೆ ಳಡಕ
4. ಹಲ್ಲಸಿಮನಕು ಇಯ ಯವ್ಹಗ ಜಹರಿ ಭಹಡಫೆೀಔಕ (ಸಣಕಹಷಕ
ಷಂಸೆೆಖಳನೆ ುಳಗೆ ಂಡಕ ವಿಭಹಷಕ್ರಿಮನಕು ಹೆ ಂದಿಯಕ ಎಲಾ
ಕ್ಷಖಳ ಟಿ
5. ಳಟಿ ಅಹಮ

ಔರ್ ಭಹಡಫೆೀಕಹದ ಷೆಳ

ಅಹಮನ ನ ಖ ಯ ತಿಷ ದ

(ಪ್ಪನ್ ಕೆ ೀಡ್ ನೆ ಂದಿಗೆ ಷಂೂಣಯ ವಿಳಹಷ)
6. ವಿಮೆಮ ಅಧಿ

7. ಭ ಲ ಔಯೆೀಜ್ ದಿಂದ ಈ ಅಹಮಖಳನಕು ನಿೀು ಔಡಿಮೆ ಭಹಡ
ಫಮಷಕತ್ತಿೀಯಹ

ರಿಂದ

ಯೆಗೆ

Conscious decision by the Insured regarding coverage
required

a. ಬಿಯಕಗಹಳಿ, ರವ್ಹಸ, ಚಂಡಭಹಯಕತ, ರವ್ಹಸ, ಜಂಜಹವ್ಹತ,
ಭಕಳುಖಡೆ ಚಂಡಭಹಯಕತದಂತಸಅಹಮಖಳ ಖಕಂುಖಳು

ಹೌದಕ
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ಇಲಾ

b. ದಂಗೆ, ಭಕಶುಯ, ದಕಯಕದೆಿೀವೂರಿತ ಹಹನಿ
c. ಬಯೀತಹ್ದನೆ ಔರ್ ವಿಷಿಯಣೆ
)ಆರ್ ಎರ್ಸ ಎರ್ಮ ಡಿ ಆರಿಸಿದಿಯೆ ಇದನಕು

ಹೌದಕ

ಇಲಾ

ಹೌದಕ

ಇಲಾ

ಆರಿಸಿಕೆ ಳುಫಸಕದಕ(

ಅನಕಫಂಧ – ಬಿ

ಈ ಸಣ ಈ. ಔ ಮ. ಅಹಮಖಳನ ನ

ಳಗಥ ಂಡಿದಥ
8. ನಿೀು ನಿಭಮ ಔಟಿಡದ ಜೆ ತೆಗೆ ಔಂಫದ(ಪ್ಪಾಂತ್) ಭತಕಿ

ಹೌದಕ

ಪೌಂಡೆೀವನ್ ನ ು ಔರ್ ಭಹಡಲಕ ಫಮಷಕವಿಯಹ?
ಮಹದೆೀ ಹೆಚಿಿನ ಔರ್ ಖಳು

ಇಲಾ

ಹೌದಕ

a. ಆಕ್ರಯಟೆಟ್ಿ್, ಷವ್ೆೀಯಮರ್ಸಯ, ಭತಕಿ ಔನ್ಲ್ಲಿಂಗ್

ಇಲಾ

ಎರ್ಸ ಐ =

ಹೆಚಿಿನ ಔರ್ ಅನಕು ಸೆೀರಿಷಕ ಆಯೆು ವಿಭಹದಹಯಯ ಭ ಲಔ

ಎಂಜನಿಮರ್ ಯ ವಕಲು )ಕೆಾೈರ್ಮ ಮತಿದ %3ಕ್ರುಂತ ಹೆಚಕಿ(

ಜಹಖೃತ ನಿಧಹಯಯ

b. ಅಶೆೀಶಖಳನಕು ತೆಗೆಮಕದಕ )ಕೆಾೈರ್ಮ ಮತಿದ %1ಕ್ರುಂತ

ಹೌದಕ

ಇಲಾ

ಎರ್ಸ ಐ =

ಹೌದಕ

ಇಲಾ

ಎರ್ಸ ಐ =

ಹೌದಕ

ಇಲಾ

ಎರ್ಸ ಐ =

ಹೌದಕ

ಇಲಾ

ಎರ್ಸ ಐ =

ಹೌದಕ

ಇಲಾ

ಹೌದಕ

ಇಲಾ

ಹೌದಕ

ಇಲಾ

ಎರ್ಸ ಐ =

ಹೌದಕ

ಇಲಾ

ಎರ್ಸ ಐ =

ಇಲಾ

ಎರ್ಸ ಐ =

ಇಲಾ

ಎರ್ಸ ಐ =

ಹೌದಕ

ಇಲಾ

ಎರ್ಸ ಐ =

k. ಸಹಿಔಕಖಳ ತಹತಹುಲ್ಲಔ ತೆಗೆದಕ ಹಹಔಕವಿಕೆ

ಹೌದಕ

ಇಲಾ

ಎರ್ಸ ಐ =

l. ಫಹಡಿಗೆಮ ನಶಿ.

ಹೌದಕ

ಇಲಾ

ಎರ್ಸ ಐ =

ಹೆಚಕಿ(
c. ಶ್ಚೀತ ಶೆೀಕಯಣಹ ಆಯಣಖಳಲ್ಲಾ ಸಹಿಕ್ರನ ಕ್ಷಿೀಣಿಷಕವಿಕೆ
i. ವಿದಕಯತ್ ಸೆೀವ್ೆಖಳು ಫಿೀಡರ್ ಟಮಿಯನಲ್ ತಕದಿಖಳಲ್ಲಾ
ವಿದಕಯತ್ ೂಯೆೈಕೆ ವ್ೆೈಪಲಯದ ಕಹಯಣದಿಂದ ವಿಮೆ
ಭಹಡಿದ ಖಂಡಹಂತಯ ಕಹಯಣದಿಂದ
ii. ವಿಮೆ ಖಂಡಹಂತಯ ಕಹಮಹಯಚಯಣೆಮ ಕಹಯಣ
ತಹಭಹನ ಫದಲ್ಹಣೆಮ ಕಹಯಣದಿಂದಹಗ
ವಿಮೆದಹಯಯ ಆಯಣದಲ್ಲಾನ ಶ್ಚೀತ ಶೆೀಕಯಣಹ ಮಂತರದ
ಹಹನಿ ಅಥವ್ಹ ನಶಿನಕು ಖ್ಹತ್ತರಡಿಷಕತಿದೆ
d. ಕಹಳಿೊಚಕಿ
e. ವಿಭಹದಹಯಯ ಷಾಂತದ ವ್ಹಸನ, ಫ್ೀಟ್ಯ ಲ್ಲಫ್ಿ ಭತಕಿ
ಅದಯಂತಸ ಷಕಿಖಳು ಅಲ್ಲಾಂದ ಬಿೀಳುದರಿಂದ ಆದ

ಎರ್ಸ ಐ =

ಎರ್ಸ ಐ =

ರಬಹವಿತ ಹಹನಿ
f. ಷಾಮಂಜಲನ

g. ವಿಮೆಯ್ದಂದ

ಉೆೀಕ್ಷಿತವ್ಹದ

ಸೆೀಯಡೆಖಳು

ವಿಭಹದಹಯ

ಭಹಹಯಡಕಖಳು ಅಥವ್ಹ ವಿಷಿಯಣೆಖಳನಕು

ಯ

ಹೌದಕ

h. ಬ ಔಂ (ಫೆಂಕ್ರ ಭತಕಿ ಶಹಟ್)

ಉದಯಭದ
ರಕಹಯಕೆು
ಷ ಔಿವ್ಹಗ

ಹೌದಕ

i. ಷಕಿಖಳ ಹಹಳಹಖಕವಿಕೆಮ ಔರ್

ಯಕುಖಳ
ನಕು ಆಯೆು
ಭಹಡಕದಕ

j. ಸೆ ೀರಿಕೆ ಭತಕಿ ಭಹಲ್ಲನಯದ ಔರ್
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ಮಹಯಮ

m.

ವ್ಹಷಸಹೆನಕಹುಗ

ಕೆ ಡಫೆೀಕಹದ

ಹೌದಕ

ಇಲಾ

ಎರ್ಸ ಐ =

ಹೌದಕ

ಇಲಾ

ಎರ್ಸ ಐ =

ಫಹಡಿಗೆಮ ಹೆಚಕಿರಿ ವ್ೆಚಿಖಳು
n.

ಹರಯಂಭಿಔ ವ್ೆಚಿಖಳು

ಹೌದಕ

o. ಔಯಖಕ ಷಕಿಖಳ ಹಹನಿ
ನಿೀು ಅದೆೀ ಆಸಿಿಮನಕು ಷಭಹನವ್ಹದ ಔಯೆೀಜ್ ನೆ ಂದಿಗೆ

9.

ಇಲಾ

ಎರ್ಸ ಐ =

ವಿಯಖಳು ಕೆ ಡಕಗೆಮ ತತಾನಕು ಅಳಡಿಷಲಕ ಅವಯವ್ಹಗವ್ೆ

ಫೆೀಯೆ ಮಹದೆೀ ವಿಭಹ ಔಂನಿಯಂದಿಗೆ ವಿಮೆ ಭಹಡಿಯಕವಿಯಹ
(ಹಹಗದಿಯೆ ವಿಯಖಳನಕು ನಿೀಡಿರಿ)
10. ಮಹುದೆೀ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಔರ್ ಅನಕು ನಿಯಹಔರಿಸಿತಕ ಅಥವ್ಹ

ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟರ್ ರಿಗೆ ಅಹಮದ ರಕಹಯದ ಫಗೆೊ ಔಲ್ನೆ ನಿೀಡಿರಿ

ಮಹುದೆೀ ವಿಶೆೀಶ ಶಯತಕಿಖಳನಕು
ವಿಧಿಷಲ್ಹಯ್ದತಕ(ಹೌದಹದಯೆ, ವಿಯಖಳನಕು ನಿೀಡಿ)

(ನಶಿದ ಅನಕಬದ ಫಗೆೊ ವಿಯಖಳು)
11. ಅಂತಯಗೆ ಳುಲ್ಲಯಕ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮನಕು ಹೆ ಯತಕಡಿಸಿ

ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ

ಕೆಾೀರ್ಮ ಖಳು

ಔಳೆದ ತ್ತಂಖಳ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ / ತೆಯಫೆೀಕಹದ ಕೆಾೀರ್ಮ ವಿಯಖಳು

ಕೆಾೀರ್ಮ ಖಳ ಅನಕಬ ಅಹಮನಕು ನಿಧಯರಿಷಕ ರಭಕಕ ಅಂವವ್ಹಗದೆ
ರಸಹಿಔಯ ವ್ಹಯಹಯದ ಫಗೆೊ ವಿಯಖಳು

ಷೆಳದಲ್ಲಾ ಔರ್ ಭಹಡಿದ ಅಹಮಖಳ ರಕಹಯ ಮಹುದಕ?

ವಿಭಹ ಭಹಡಿದ ಆಸಿಿ ಮಹುದಿದೆ:

12.
a.

ವ್ಹಷಸಹೆನ, ಔಛೆೀರಿ,ಅಂಖಡಿ, ಹೆ ಟೆೀಲಕ ಇತಹಯದಿ.

b.

ಓದಯಮಿಔ / ಉತಹ್ದನೆಮ ಅಹಮಖಳು

c.

ಕೆೈಗಹರಿಕೆಖಳ ಹೆ ಯಖಡೆ ಷಂಖರಸಣೆ / ಉತಹ್ದನೆಮ ಅಹಮಖಳು

d.

ಕೆೈಗಹರಿಕೆಮ ಹೆ ಯಖಡೆ ಟಹಯಂಟ್ / ಗಹಯರ್ಸ ಹಡಕಳಿದಹಯಯಕ/ ಉತಹ್ದನೆಮ
ಅಹಮಖಳು

e.

ಅಹಮದ ಆಔರಮಿಸಿಕೆ ಳುುವಿಕೆ ದಯದ
ಆಧಹಯವ್ಹಗದೆ

ಕೆೈಗಹರಿಕೆಮ ಹೆ ಯಖಡೆ ನಿತೆ ಯೀಯೀಗ ಸೆೀವ್ೆಖಳು / ಉತಹ್ದನೆಮ
ಅಹಮಖಳು

f.

ವ್ಹಷಸಹೆನ, ಔಛೆೀರಿ,ಅಂಖಡಿ, ಪ್ರಟೆೀಲಕಖಳು ಇತಹಯದಿ.

13. ಅಂಖಡಿಮಂತೆ ಫಳಷಕತ್ತಿದಿಲ್ಲಾ, ನಿಯಹಷಲ್ಡಕ ಷಯಔಕಖಳು ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಟಿಯಕ ಟಿಮಲ್ಲಾ
ಕಹಣಿಷಕ ಮಹುದೆೀ ಷಕಿನಕು ಳಗೆ ಂಡಿವ್ೆಯೆೀ ಎಂಫಕದನಕು ದಮವಿಟಕಿ ಷ್ಶಿಡಿಸಿ.
If ಹೌದಹದಯೆ, ಇಂಥ ಷಯಕ್ರನ ಭೌಲಯ ಟಕಿ ಷಯಕ್ರನ ಭೌಲಯದ 5% ಅನಕು
ಮಿೀಯಕತಿದೆಯೆೀ:
1. ಸೆಲಕಯಲ್ಹಯ್ಡ್ಸ ಷಯಔಕಖಳು, .2 ಬಿಡಿಮಹದ ತೆಂಗನ ನಹಯಕ,.3 ಟಹಕ್ರಖಳು ಭತಕಿ ಪೆೈರ್
ಟ್್ಯ, .4 ಮಹುದೆೀ ರಿೀತ್ತಮ ಸೆ ್ೀಟಔಖಳು, .5 ಣಸಕಲಕಾ / ಸಕಲಕಾ, .6 ಸೆಣಫಕ,.7
ಬಿಡಿಮಹಗಯಕ ಸೆಣಫನಕು, .8 ಫೆಂಕ್ರ ಪ್ರಟಿಣಖಳು, .9 ಮಿಥೆೈಲ್ಲೀಔಯಣಗೆ ಂಡ ಸಿ್ರಿಟ್,
.16ನೆೈಟೆ ರೀ - ಸೆಲಕಯಲ್ೆ ೀರ್ಸ, .11 ತೆೈಲಖಳು / ಈಥಯ / ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ದಹರಔಖಳು ಭತಕಿ
ಸಿೀಲ್ ಭಹಡಿದ ಟನ್ ಖಳು ಭತಕಿ ಡರರ್ಮ ಖಳನಕು ಹೆ ಯತಕಡಿಸಿ 32ಡಿಗರ ಸಿ)ಕೆ ಾೀಜ್ ಡ್
ಔಪ್ ಟೆರ್ಸಿ(ಮ ಕೆಳಗೆ ಹೆ ತ್ತಿಕೆ ಳುು ದರಖಳು., .12 ಸಿೀಲ್ ಭಹಡಿದ ಟನ್ ಖಳು ಭತಕಿ
ಡರರ್ಮ ಖಳನಕು ಹೆ ಯತಕಡಿಸಿ 32ಡಿಗರ ಕೆಳಗೆ ಪಹಾಶ್ ಹಯ್ದಂಟ್ ಹೆ ಂದಿಯಕ )ಕೆ ಾೀಜ್ ಡ್
ಔಪ್ ಟೆರ್ಸಿ (ಹೆ ತ್ತಿಕೆ ಳುು ಫೆೀರ್ಸ ಅನಕು ಹೆ ಂದಿಯಕ ವ್ಹ ನಿಯಷ್ ಖಳು,.14 ಸಿೀಲ್
ಭಹಡಿದ ಟನ್ ಖಳು ಭತಕಿ ಡರರ್ಮ ಖಳನಕು ಹೆ ಯತಕಡಿಸಿ ಸೆ ೀಂಔಕನಿವ್ಹಯಔ ದರ ಭತಕಿ
ದರ ಕ್ರೀಟನಹವಔಖಳು .ಮಹುದೆೀ ರಿೀತ್ತಮ ಷಷಯದ ನಹಯಕಖಳು.
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14. ಗೆ ೀದಹಮಿನಂತೆ / ಉಗಹರಣದಂತೆ)ಕಹಖ್ಹಯನೆ ಆಯಣದ ಹೆ ಯಗೆ ಇಯಕ (ಫಳಷಕತ್ತಿದಿಲ್ಲಾ
ದಮವಿಟಕಿ ಷಂಖರಹಸಿದ ಷಕಿಖಳ ಟಿಮನಕು ನಿೀಡಿ.
15. ಂದಕ ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಉತಹ್ದನಹ ಗಟಔದಂತೆ ಫಳಷಕತ್ತಿದಿಯೆ, ರಸಹಿವಿತ ಷೆಳದಲ್ಲಾ
ತಮಹರಿಸಿದ ಉತ್ನುಖಳ ವಿಯಖಳನಕು ಷ್ಶಿಡಿಸಿ (ಳಟಿ ವಿವಿಧ ಸೌಲಬಯಖಳನಕು
ತೆ ೀರಿಷಕ ವಿಯಖಳ ಯೀಜನೆಮನಕು ನಿಫಯಂಧಿಷಲಕ)
16.

ಂದಕ

ಕೆೈಗಹರಿಕಹ

ಉತಹ್ದನಹ

ಗಟಔವ್ಹಗ

ಫಳಷಕತ್ತಿದಿಯೆ,

ಕಹಖ್ಹಯನೆ

ಕಹಮಯಯತವ್ಹಗದೆಯೀ ಅಥವ್ಹ ಭೌನವ್ಹಗದೆಯೀ ಎಂಫಕದನಕು ದಮವಿಟಕಿ ಷ್ಶಿಡಿಸಿ

17. ಫೆಂಕ್ರ ನಂದಿಷಕ ಷಲಔಯಣೆಖಳನಕು ಸಹೆಪ್ಪಷಲ್ಹಗದೆ
ದಮವಿಟಕಿ ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಟಿಯಕ ಜಹಖದಲ್ಲಾ ಟಟ್ (ಖಕಯಕತಕ) ಭಹಡಿ :

ಪ್ರೀಟೆೀಯಫಲ್ ನಂದಿಷಕ ಸಹಧನಖಳು

a. ವಿವಿಧ ಫಹಾಟ್ ಖಳನಕು ಟಿ ಭಹಡಿ ಭತಕಿ ನಂದಿಷಕ ಸಹಧನಖಳ
ರಕಹಯನಕು ಷ ಚಿಸಿ

ಔರಭಖಳು .

ಕೆ ಳಹಯ್ದ ಯಸೆೆ(ಹೆೈಡರಂಟ್ ಸಿಷಿರ್ಮ)

ಆದಿರಿಂದ,
ರಿಮಹಯ್ದತ್ತಮನಕು

ಸಿಂಡಿಷಕ ದಿತ್ತ

ಅಹಮಖಳ ವ್ೆೈಶ್ಚಶಿೂನಕು ಉತಿಭವ್ಹಗ ತ್ತಳಿಮಲಕ

ಭಂಜ ಯಕ

ಸಿೆಯವ್ಹದ ನಿೀಯಕ ಚಿಭಕಕ್ರಷಕ ಯಸೆೆ

ಉಔಯಣಖಳಿಗಹಗ ವ್ಹಷ್ಟಯಔ ನಿಯಸಣಹ ್ಂದ

ಹೌದಕ

ಜಹರಿಮಲ್ಲಾದೆಯೆೀ ಎಂಫಕದನಕು ಷ ಚಿಸಿ
18. (ಔಟಿಡ / ಮಂತರ ಸಹಭಗರ / ಪ್ಪೀಠೆ ೀಔಯಣಖಳು, ಸಿೆಯ

ಭಹಡಫಸಕದಕ

ಇಲಾ

ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಮ ಆಧಹಯ

ಉಔಯಣಖಳು ಭತಕಿ ಜೆ ೀಡಣೆಖಳು
ಭಹಯಕಔಟೆಿ ಭೌಲಯದ ಆಧಹಯ

ಹೌದಕ

b.

ುನುಃಸಹಿನೆಮ ಭೌಲಯದ ಆಧಹಯ

ಹೌದಕ

c.

ಹೆಚಿಳಿಕೆಮ ಅಖತಯವಿದೆಯೆೀ

ಹೌದಕ

a.

ಗೆ ಳಿಷಕ

ಪೆೈರ್ ಎಂಜನ್ (ಅಗುಶಹಭಔ ಮಂತರ)

ರತ್ತ ಫಹಾಟ್ ಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಷಲಕ

b.

ನಶಿನಕು ಔಡಿಮೆ

ಟೆೈಲರ್ ಂಪ್್

ಇದಯ ಆಧಹಯದ ಮೆೀಲ್ೆ
ವಿಭಹ ಮತಿ

ಇಲಾ

ನಿಖದಿಮಹಖಕತಿದೆ ಭತಕಿ
ಕೆಾೀರ್ಮ ಖಳೆೄ ಂದಿಗೆ
ಯಸರಿಷಲ್ಹಖಕತಿದೆ

ಇಲಾ

ಇಲಾ

19. ನಿಭಹಯಣದ ವಿಯಖಳು
a. ದಮವಿಟಕಿ ಉಯೀಗಷಲ್ಟಿ ಸಹಭಗರಖಳನಕು ನಿದಿಯಶಿಡಿಸಿ
i. ಗೆ ೀಡೆಖಳು
ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟಂಗ್

ii. ನೆಲಹಹಷಕ
iii.ಮೆೀಲ್ಹೆಣಿ
b. ಔಟಿಡದ ಎತಿಯ

c.

ಮಿೀಟರ್ ಖಳು______________ಭಸಡಿಖಳು____________

Age of Building

5 ಶಯಕ್ರುಂತ ಔಡಿಮೆ

5 – 15 ಶಯಖಳು

15-25 ಶಯಖಳು

25ಕ್ರುಂತ ಹೆಚಕಿ ಶಯಖಳು

ಟ್ಣಿ: ಭಯದ ಸಲಗೆಖಳ / ಎಲ್ೆಖಳು ಭತಕಿ ಸಕಲಕಾಛಹಣಿಮಕಳು / ಅಥವ್ಹ ಮಹುದೆೀ ರಿೀತ್ತಮ / ಬಿದಿರಿನ / ಹಾಸಿಿಟ್ ಫಟೆಿಮ / ಔು್ಯಹಳದ / ಫಟೆಿಮ / ಕಹಯನಹಾರ್ಸ / ಫಿಲಕಮಖಳ ಭತಕಿ
ಅುಖಳ ಷಭನಹದ ಷಕಿಖಳ ಗೆ ೀಡೆಖಳು ಭತಕಿ / ಅಥವ್ಹ ಛಹಣಿಖಳನಕು ಹೆ ಂದಿಯಕ ಔಟಿಡಖಳನಕು" ಔಚಹಿ "ನಿಭಹಯಣವ್ೆಂದಕ ನಂಫಲ್ಹಖಕತಿದೆ
20. ರತ್ತ ಔಟಿಡಕೆು ತಔು ಭೌಲಯಖಳು (ದಮವಿಟಕಿ "ಔಚಹಿ" ಔಟಿಡಖಳನ ು ಈ ಟಿಮಲ್ಲಾ ಸೆೀರಿಸಿರಿ. ಇಂತಸ ಔಟಿಡಖಳ ರತೆಯೀಔ ಭೌಲಯನಕು ಯ .ಖಳಲ್ಲಾ ನಿವ್ೆೀದಿಸಿರಿ.
ಫಹಾಟ್ ನ

ಮಷಕ್

ಎತಿಯ

ನಿಭಹಯಣ

ವಿಯಣೆ

(ಶಯಖ

(ಮಿೀ.)

ಕಹು

ಳು)

/ಔಚಹಿ

ವಿಭಹ ಭೌಲಯ ಯ .
ತಳಸದಿಮನೆ ುಳ

ಮಂತರಖಳು

ಎಫ್ ಭತಕಿ ಎಫ್,

ಸಹಿಔಕ ಭತಕಿ

ವಿಮೆ

ಗೆ ಂಡಂತೆ ಔಟಿಡ

ಉಔಯಣಖಳು

ಔಚೆೀರಿ ಭತಕಿ ಇತಯ

ರಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಾಯಕ

ಭಹಡಫೆೀಕಹ
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ಯ .

ಟಕಿ

ಯ .

ಉಔಯಣಖಳು

ಸಹಿಔಕ **

ದ ಇತಯ ಆಸಿಿ

ಯ .

ಯ .

ಯ .

ರತ್ತ ಫಹಾಟ್ ನ ವಿಯಖಳು ಅನಾಯ್ದಷಕತ್ತಿದಯಿ ೆ ಬೆೀದಹತಮಔ
ಯೆೀಟಂಗ್ ಅನಕು ನಿೀಡಕತಿದೆ

ಟ್ಣಿ: ಸಹಭಹನಯ ಆಧಹಯದ ಮೆೀಲ್ೆ ವಿಮೆ ಔರ್ ಭಹಡಿದ ಸಹಿಔಕಖಳನಕು ಷ ಚಿಷಕತಿದೆ ಭತಕಿ ಕೆಳಗನ ಅನಕಔರಭ ಷಂಖ್ೆಯ A, B,C ಭತಕಿ D ಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಫಯಕತಿವ್ೆ

21. ಸಹಿಔಕಖಳಿಗಹಗ ಭಹತರ ವಿಶೆೀಶ ಔಯೆೀಜ್
ದಮವಿಟಕಿ ಈ ಕೆಳಗನ ಫಹಟ್್ ನಲ್ಲಾ ಟಟ್ ಭಹಡಿ ಭತಕಿ ರತ್ತಯಂದಯ ವಿಭಹ ಮತಿನಕು ಮತಿನಕು ನಿೀಡಿ
A.

ಫ್ಾೀಟರ್ ಆಧಹಯದ ಮೆೀಲ್ೆ:

ವಿವಿಧ ಷೆಳಖಳಲ್ಲಾ ಸಹಿಟ್ ಖಳನಕು) ರಕ್ರರಯೆ ಫಹಾಟ್ ಖಳ, ಗೆ ೀದಹಭಕಖಳು/ ಉಗಹರಣಖಳು, ಭತಕಿ ಅಥವ್ಹ /ಭಕಔಿ ಇತಹಯದಿ (ಂದೆೀ ಮತಿದ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ
ಫ್ಾೀಟರ್ ಆಧಹಯದ ಮೆೀಲ್ೆ ವಿಮೆ ಭಹಡಫಸಕದಕ
ಷೆಳಖಳು ( ಪ್ಪನ್ ಕೆ ೀಡ್ ನೆ ಂದಿಗೆ ಅಂಚೆ ವಿಳಹಷ

ಮತಿ ಯ .

ಘ ೀಶಣೆಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೀಲ್ೆ

B.

ಭೌಲಯ ಅನಿಶ್ಚಿತವ್ಹಗಯಕ ಸಹಿಔಕಖಳನಕು (ಭಹಸಿಔ) ಘ ೀಶಣೆಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೀಲ್ೆ ವಿಮೆ ಭಹಡಫಸಕದಕ.
ಷೆಳಖಳು ( ಪ್ಪನ್ ಕೆ ೀಡ್ ನೆ ಂದಿಗೆ ಅಂಚೆ ವಿಳಹಷ

ಮತಿ ಯ .
ಆಮಿ ಔರ್ ನ ಆಧಹಯ ರಸಹಿಔಯಕ ಕೆೈಗೆ ಳುಫೆೀಕಹದ ಕೆಲು
ಔತಯಯಖಳನಕು ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಕೆಾೀರ್ಮ ಇತಯಥಯದ ಆಧಹಯ

ಟ್ಣಿ:

ಔನಿಶಿ ವಿಭಹ ಮತಿ ಯ . 1 ಕೆ ೀಟ, ಭತಕಿ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಲ್ಹ್ಧಿಮ ಈಧಹಯದ ಮೆೀಲ್ೆ ಜಹರಿ ಭಹಡಲ್ಹಖಕದಿಲಾ. ರಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಾಯಕ ಭತಕಿ ಯೆೈಲ್ೆಾ
(ಸೆೈಡಿಂಗ್ )ಫದಿಖಳಲ್ಲಾ ಷಂಖರಹಸಿದ ಸಹಿಔಕಖಳನಕು ವಿಮೆ ಭಹಡಲ್ಹಖಕದಿಲಾ.
C.

ಫ್ಾೀಟರ್ ಡಿಕೆಾೀಯೆೀವನ್ (ಘ ೀಶಣೆಮ) ಆಧಹಯದ ಮೆೀಲ್ೆ:

ಭೌಲಯ ಅನಿಶ್ಚಿತವ್ಹಗಯಕ ಸಹಿಔಕಖಳನಕು ಭತಕಿ ವಿವಿಧ ಷೆಳಖಳಲ್ಲಾ ಷಂಖರಹಷಲ್ಟಿ ಸಹಿಔಕಖಳನಕು ಂದೆೀ ಮತಿದ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ (ಭಹಸಿಔ) ಫ್ಾೀಟರ್
ಡಿಕೆಾೀಯೆೀವನ್ (ಘ ೀಶಣೆಮ) ಆಧಹಯದ ಮೆೀಲ್ೆ ವಿಮೆ ಭಹಡಫಸಕದಕ.
ಷೆಳಖಳು ( ಪ್ಪನ್ ಕೆ ೀಡ್ ನೆ ಂದಿಗೆ ಅಂಚೆ ವಿಳಹಷ

ಮತಿ ಯ .

ಟ್ಣಿ:
1.

ಔನಿಶಿ ವಿಭಹ ಮತಿ ಯ . 2 ಕೆ ೀಟ

2.

ರಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಾಯಕ ಭತಕಿ ಯೆೈಲ್ೆಾ (ಸೆೈಡಿಂಗ್ )ಫದಿಖಳಲ್ಲಾ
ಷಂಖರಹಸಿದ ಸಹಿಔಕಖಳನಕು ವಿಮೆ ಭಹಡಲ್ಹಖಕದಿಲಾ..

D.

ಭಕಔಿವ್ಹಗ (ಕಹಖ್ಹಯನೆಮ ಆಯಣದ ಹೆ ಯಖಡೆ) ಷಂಖರಹಷಲ್ಟಿ ಸಹಿಔಕಖಳು

ಭಕಔಿವ್ಹಗ ಷಂಖರಹಷಲ್ಟಿ ಸಹಿಔಕಖಳ ವಿಯಖಳು:
ಷೆಳಖಳು ( ಪ್ಪನ್ ಕೆ ೀಡ್ ನೆ ಂದಿಗೆ ಅಂಚೆ ವಿಳಹಷ

ಮತಿ ಯ .
ವಿಶೆೀಶ ವ್ಹಯಂಟಖಳು ಅನಾಯ್ದಷಕತಿವ್ೆ

E.

ಟಹಯಂಟ್ ಪಹರ್ಮಯ ಭತಕಿ ಗಹಯರ್ಸ ಹೆ ೀಲಸರ್ಸಯ (ಕಹಖ್ಹಯನೆಮ
ಆಯಣದ ಹೆ ಯಖಡೆ ಇಯಕ)

ಭಕಔಿವ್ಹಗ ಷಂಖರಹಷಲ್ಟಿ ಸಹಿಔಕಖಳ ವಿಯಖಳು
ಷೆಳಖಳು ( ಪ್ಪನ್ ಕೆ ೀಡ್ ನೆ ಂದಿಗೆ ಅಂಚೆ ವಿಳಹಷ

ಮತಿ ಯ .
ಅಹಮನಕು ಔರ್ ಭಹಡಕದಕ ಭತಕಿ ಯೀಖಯವ್ಹಗ ಯೆೀಟ್
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ಭಹಡಕದಕ

ನಿೀು ಷಮಂ ೆರೀರಿತ ಔಡಿತಖಳ ರಿಯ್ದಮತ್ತಮನಕು

ಹೌದಕ

ಡೆಮಫಮಷಕವಿಯಹ
ಉತಿಯ ಫೌದಹದಯೆ ಔಡಿತದ ಮತಿನಕು ಷ ಚಿಸಿರಿ

ಇಲಾ

ಯ .

ಘ ೀಶಣೆ
ಅತಯಂತ ಉತಿಭದ ತತಾ

ನಹನಕ / ನಹು ಇಲ್ಲಾ ಈ ರಪ್ರೀಷಲ್ ಪಹರ್ಮಯ ನಲ್ಲಾನ ನನು/ನಭಮ ಹೆೀಳಿಕೆಖಳು ನನು / ನಭಮ ತ್ತಳುಳಿಕೆ ಭತಕಿ
ನಂಬಿಕೆಮ ಭಟಿಗೆ ಷತಯವ್ಹಗವ್ೆ ಎಂದಕ ಘ ೀಷ್ಟಷಕತೆಿೀವ್ೆ ಭತಕಿ ನಹನಕ/ ನಹು ಈ ಘ ೀಶಣೆ ನನು/ನಭಮ
ಭತಕಿ

_____________

ಇಯ

ನಡಕವಿನ

್ಂದದ

ಭ ಲ್ಹಧಹಯವ್ಹಗದೆ

ಎಂಫಕದನಕು

ು್ತೆಿೀನೆ/ತೆಿೀವ್ೆ.
ರಸಹಿಪ್ಪಸಿದ ಅಹಮದಲ್ಲಾ ಸೆೀಯಡೆಖಳು ಅಥವ್ಹ ಭಹಹಯಡಕಖಳನಕು ಈ ಪಹರ್ಮಯ ನ ಷಲ್ಲಾಕೆಮ ನಂತಯ
ಕೆೈಗೆ ಳುಲ್ಹದಯೆ, ತಕ್ಷಣ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ ತ್ತಳಿಷಲ್ಹಖಕತಿದೆ.
ದಿನಹಂಔ:
ಷೆಳ:
ರಸಹಿಔಯ ಷಹ ಭತಕಿ ಔಂನಿಮ ಸಿೀಲಕ (ಭಕದೆರ)
ಏಜಂಟಯ ಶ್ಚಪಹಯಷಕಖಳು:
ಯ ಯತಿಮನ ನ 41 ಯ ವಿಭಹ ಕಹಯಿದಥಮ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 1938ಕಥಳಗಥ ಕಥ ಡರ್ಹಗಿದಥ
ರಿಮಹಯಿತಿಖಳ ನಿಷಥೇಧ
1. ಮಹದಥೇ ಮಕ್ಟುಗಥ ಯತಮಕ್ಷವಹಗಿ ಅಕಹವ ಅಥವಹ ಬಹಯತದಲ್ಲಾನ ಜಿೇ ಅಥವಹ ಆಸಿುಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ
ಅಹಮಕಹುಗಿ ವಿಮೆಮನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಲ ನವಿೇಔರಿಷಲ ಅಥವಹ ಭ ಂದ ರಿಷಲ ,ಥಯೇಯಥೇಪಿಷಲ
ಅಥವಹ ತನನ ಔಮಶನ್ ದಲ್ಲಾನ ೂಣಾ ಅಥವಹ ಬಹಖನ ನ ರಿಮಹಯಿತಿಮ ಯ ದಲ್ಲಾ ಅಥವಹ
ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ತಥ ೇರಿಸಿದ ಪಿಯೇಮಮಂದಲ್ಲಾ ಮಹದಥೇ ರಿಮಹಮತಿ ನಿೇಡಲ ಅನ ಭತಿಯಿಲಾ ಅಲಾದಥೇ
ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳನವಿೇಔರಿಷ  ಅಥವಹ ಭ ಂದ ಯಥಷ  ಮಹುದಥೇ ಮಕ್ಟು ಯಔಟವಹದ ,
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ಹಯಸ್ಥಔಿರ್ಸ

ಅಥವಹ

ುಮೆಗಹಯಯ

ಕಥ ೇಶಿಔಖಳಿಗಥ

ಅನ ಖ ಣವಹಗಿಯ 

ರಿಮಹಯಿತಿಖಳನ ನ

ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ ಮಹುದಥೇ ರಿಮಹಮತಿಮನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಷ  ಹಹಗಿಲಾ.
2. ಈ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಾನ ನಿಫಂಧನಥಮನ ನ ಹಲ್ಲಷ ಲ್ಲಾ ತು ಮಹದಥೇ ಮಕ್ಟು ಯ . ಐದ ನ ಯಯಯಥಗಥ
ವಿಷುರಿಷಫಸ ದಹದ ದಂಡದಿಂದ ಶ್ಚಕ್ಷಿಷಲಡ ತಹುಯಥ.
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ಅಧಹಯಮ 24
ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಯೆೀಟಂಗ್ ಸಿದಹಿಂತ ಹಹಖಕ ಅಬಹಯಷ
ಅಧಹಯಮ ರಿಚಮ
ಈ ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ ನಿೇು ಅಂಡರ್ ಯಥೈಟಿಂಗ್ ಭತ ು ಯಥೇಟ್ ಭಹಡ  ಭ ಲಬ ತ ಅಂವಖಳನ ನ
ಔಲ್ಲಮ ವಿರಿ. ನಿೇು ಅಹಮಖಳ ಯಥೇಟಿಂಗ್ ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ ಅಹಮಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ ಮಸರಿಷ  ವಿವಿಧ
ವಿಧಹನಖಳ ಫಗಥೆ ಔಲ್ಲಮ ವಿರಿ. ನಿೇು ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗಥ "ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ"
ನಿಧಾರಿಷ ದನ ನ ಔಲ್ಲಮ ವಿರಿ.

ಅಧಯಮನದ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು
A. ಅಂಡರ್ ಯಥೈಟಿಂಗ್ ಭ ಲಬ ತ ಅಂವಖಳು
B. ಯಥೇಟ್ ಭಹಡ  ಭ ಲಬ ತ ಅಂವಖಳು
C. ಯಥೇಟಿಂಗ್ ನ ಅಂವಖಳು
D. ವಿಭಹ ಮೊತು

ಈ ಅಧಹಮಮನ ನ ಔಲ್ಲತ ನಂತಯ ನಿೇು ಕಥಳಗಿನ ಅಂವಖಳನ ನ ಭಹಡಲ :
1. ಅಂಡರ್ ಯಥೈಟಿಂಗ್ ನ ಭ ಲಬ ತ ಅಂವಖಳನ ನ ವಹಮಖಿಮಷಲ
2. ಯಥೇಟ್ ಭಹಡ  ಭ ಲಬ ತ ಅಂವಖಳನ ನ ವಿರಿಷಲ
3. ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗಥ "ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ" ನಿಧಾರಿಷಲ ವಔುಯಹಖ ತಿುೇರಿ
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A. ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟಂಗ್ ನ ಭ ಲಬ ತ ಅಂವಖಳು
ಹಿಂದಿನ ಅಧಹಮಮಖಳಲ್ಲಾ ನಹು ವಿಮೆಮ

ಷಂಚಮನದ ಭ ಲಔ ಅಹಮದ ಮಸ್ಹಥನಥಮನ ನ

ಳಗಥ ಂಡಿದಥ ಎಂಫ ದನ ನ ನಥ ೇಡಿದಥದೇವಥ .ವಿಭಹಗಹಯಯ ಸಲವಹಯ ಮಕ್ಟುಖಳು / ಕಥೈಗಹರಿಕಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು /
ವಹಣಿಜಮ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ಷಂಸ್ಥಥಖಳು / ಭಹಡ  ಔಂತ ಖಳ ಹತಿಮನ ನ ಳಗಥ ಂಡ ನಿಧಿಮನ ನ
ಯಚಿಷ ತಹುಯಥ.
ಯತಿಯೇಾರಿಂದ ಹತಿಷಫಥೇಕಹದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಭಹಣ ಯಥೇಟ್ ಮೆೇರ್ಥ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ ಭತ ು
ಎಯಡ ಅಂವಖಳಿಂದ ನಿಧಾರಿಷಲಡ ತುದಥ;
 ಂದ ನಶಿದ ಗಟನಥಯಿಂದ ಷಂಬವಿಷಫಸ ದಹದ ನಶಿ (ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಖಂಡಹಂತಯದಿಂದ
ಗಟಿಸಿದ) ಭತ ು
 ನಶಿದ ಗಟನಥಯಿಂದ ಉದಬವಿಷಫಸ ದಹದ ನಶಿದ ಅಂದಹಜ ಯಭಹಣ

ಉದಹಸಯಣೆ
ಫಥಂಕ್ಟಮ ರಿಣಹಭದಿಂದಹದ ಷಯಹಷರಿ ನಶಿದ ಯಭಹಣನ ನ ಯ 155555 ಆಗಿತಥುಂದ ಊಹಿಸಿ[ ಅದನ ನ
L ಎಂದ ಷ ಚಿಷ ].
ನಶಿದ ಷಯಹಷರಿ ಅಥವಹ ಸ್ಹಧಹಯಣ ಷಂಬನಿೇಮತಥ155 ಯಲ್ಲಾ 1[ ಅಥವಹ ]5.51ಆಗಿತ [ು .P ಎಂದ
ಷ ಚಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ].
ನಶಿದ ಷಯಹಷರಿ ಅಥವಹ ಸ್ಹಧಹಯಣ ಷಂಬನಿೇಮತಥಮನ ನ ಆಖ ಹಿೇಗಥ ಕಥ ಡಫಸ ದ : L x P = 0.01 x
100000 = 1000

ವಿಭಹಗಹಯಯ ಷಂಚಮನದ ನಿಧಿಮ ವಹಷುವಹಗಿ ಉಂಟಹದ ನಶಿನ ನ ಷರಿದ ಗಿಷಲ ಸ್ಹಕಹಖ ತುದಥ
ಎಂದ ಹಥೇಗಥ ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳುಳತಹುಯಥ?
ನಹು ಹಿಂದಥ ಔಂಡ ಹಹಗಥ, ವಿಮೆಮ ಷಂೂಣಾ ಕಹಮಾವಿಧಹನವಥಂದಯಥ ದಥ ಡಸ ಷಂಖಥಮಖಳ ತತಾ
ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷ ಂತಸ ಭತ ು ನಶಿ ಷಂಬನಿೇಮತಥ (ಆತಾನ)ಖಳ ಷಂಖಥಮ ಹಹಖ

ನಶಿದ ವಹಮಪಿು

(ತಿೇಯತಥ) ಮನ ನ ಊಹಿಷಲ ವಔಮವಹಖಫಸ ದಹದ ಷಂಖಹಮಶ್ಹಸಿರೇಮವಹಗಿ ಷಭಹನವಹದ ಅಹಮಖಳನ ನ
ದಥ ಡಸ ಷಂಖಥಮಮಲ್ಲಾ ಷಂಚಯಿಷ ದ .
ಎರ್ಹಾ ಅಹಮಖಳೄ 'ಂದಥೇ' ಷಭನಹಗಿಯ ದಿಲಾ ಎಂಫ ದ

ಂದ

ಷಭಸ್ಥಮಮಹಗಿದಥ .ನಿಕಯವಹಗಿ

ಹಥ ೇಲ [ ಅಥವಹ 'ಂದಥೇ ಷಭನಹದ' ]ಸ್ಹಔಶ ಿ ಚಿಔುದಹಗಿಯಫಸ ದಹದ ಅಹಮಖಳ ಷಂಚಮನ.
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ಉದಹಸಯಣಥಗಥ, ನಿಕಯವಹಗಿ ಹಥ ೇಲ  ಭತ ು ಂದಥೇ ಫಹಸಮ ವಹತಹಯಣದಲ್ಲಾಯ  ಎಶ ಿ ಭನಥಖಳನ ನ
ನಿೇು ಕಹಣಫಸ ದ ? ಹಥಚಥಚೇನಿಲಾ.
ಷಂಚಮನ ನಿಧಿಮ ಗಹತಯ ಹಥಚಹಚದಂತಥ, ಅದ ಂದಥೇ ಅಥವಹ ಂದಥೇ ತಥಯನಹದ ಅಹಮಖಳಿಗಥ ಡಸರ್ಹದ
ಷಭಹನಲಾದ ಅಹಮಖಳನ ನ ಳಗಥ ಳುಳ ಸ್ಹಧಮತಥಯಿಯ ತುದಥ, ಇಲ್ಲಾ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಷಂದಿಖಧತಥಮನ ನ
ಎದ ರಿಷ ತಹುಯಥ.
ಅಹಮನ ನ ಊಹಿಷಲ ಸ್ಹಧಮವಹಖ ಂತಸ ಹಹಗಥಯೆೇ ಷಂಚಮನ ನಿಧಿ ಸ್ಹಔಶ ಿ ಏಔಯ ದ ಭತ ು
ಷಭಹನವಹದ ಅಹಮಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ ಎಂಫ ಖಹತರಿ ಕಥ ಡ ಂತಸ ಸ್ಹಔಶ ಿ ದಥ ಡಸದಹದ ಂದ
ಷಂಚಮನ ನಿಧಿಮನ ನ ಹಥೇಗಥ ಯಚಿಷ ದ ?.
ವಿಭಹಗಹಯಯ ಈ ಷಭಸ್ಥಮಗಥ ರಿಹಹಯನ ನ ಔಂಡ ಕಥ ಂಡಿದಹದಯಥ.
ಅಯ ಸ್ಹಔಶ ಿ ದಥ ಡಸದಹದ ಷಂಚಮನ ನಿಧಿಮನ ನ ತಮಹರಿಷ ವಹಖರ್ಥೇ ಷಸ ಅದಯಲ್ಲಾ ಉ ನಿಧಿಖಳನ ನ
ತಮಹರಿತಹುಯಥ ಭತ ು ಂದ ಅಥವಹ ಇತಯ ಉ ನಿಧಿಖಳಲ್ಲಾ ವಥೈಮ ಕ್ಟುಔ ಅಹಮಖಳನ ನ ಖ ಯ ತಿಷ ತಹುಯಥ
ಉ ಷಂಚಮನ ನಿಧಿಮನ ನ ಅಹಮ ಭಟಿನ ನ ಅಲಂಬಿಸಿ, ಅಹಮಖಳನ ನ ವಿವಿಧ ವಿಬಹಖಖಳಲ್ಲಾ
ವಿಂಖಡಿಸಿ ಯಚಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಭಯದ ಯಚನಥಗಥ ಫಥಂಕ್ಟ ಹಿಡಿಮ  ಸ್ಹಧಮತಥಖಳು ಔಲ್ಲಾನ ಯಚನಥಖಳಿಗಿಂತ ಹಥಚ ಚ; ಆದದರಿಂದ ಆಸಿು ವಿಭಹ
ಕ್ಷಥೇತಯದಲ್ಲಾ, ಭಯದ ಯಚನಥಮ ವಿಮೆ ಭಹಡಲ ಅಧಿಔ ಪಿಯೇಮಮಂನ ಅಖತಮವಿದಥ.
ಅದಥೇ ರಿಔಲನಥ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಗಥ ಷಸ ಅನಾಯಿಷ ತುದಥ .ಅಧಿಔ ಯಔುದಥ ತುಡ ಅಥವಹ ಭಧ ಮೆೇಸದಿಂದ
ಫಳಲ  ಮಕ್ಟು ಸೃದಮಹಘಾತನ ನ ಹಥ ಂದ  ಹಥಚಿಚನ ಅಕಹವಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತಹುಯಥ
ಂದ ಯಥ ೇಖದ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮಲ್ಲಾನ ಹಥಚಿಚನ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚದ ಅಹಮನ ನ ರಿಖಣಿಸಿ. ಹಥಚಿಚನ ಬಿಪಿ
(ಯಔುದಥ ತುಡ) ಭತ ು ಭಧ ಮೆೇಸದಿಂದ ನಯಳು ಫಫ ಮಕ್ಟುಯಂದಿಗಥ ಹಥ ೇಲ್ಲಸಿದಯಥ ಉತುಭ ಆಯಥ ೇಖಮದ
ಮಕ್ಟುಮ ಅಹಮ ಫಥೇಯಥಮಹಗಿಯ ತುದಥ.
ಅಹಮಖಳನ ನ ಗಿೇಾಔರಿಷ  ಭತ ು ಅು ಮಹ ಖಾಕಥು ಸ್ಥೇಯ ತುವಥ ಎಂಫ ದನ ನ ನಿಧಾರಿಷ  ಈ
ಯಕ್ಟಯಯೆಮ ಯಥೇಟಿಂಗ್ ಕಹುಗಿ ಫಸಳ ಭ ಕಮವಹಗಿದಥ.
1. ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟಂಗ್ ನ ಭ ಲ್ಹಧಹಯಖಳು
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ವ್ಹಯಖ್ೆಯ
ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟಂಗ್ ಇದಕ ವಿಮೆಗಹಗ ರಸಹಿಪ್ಪಷಲ್ಟಿ ಅಹಮ ಸಿಾೀಕಹಯಹಸಯವಿದೆಯೆೀ, ಭತಕಿ ಹಹಗದಿಲ್ಲ,ಾ
ಮಹ ದಯ(ಯೆೀಟ್), ನಿಮಭಖಳು ಭತಕಿ ಶಯತಕಿಖಳಿಗೆ ಳಗೆ ಂಡಕ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನಕು ಷಭಮತ್ತಷಫೆೀಔಕ
ಎಂಫಕದನಕು ನಿಧಯರಿಷಕ ರಕ್ರರಯೆಮಹಗದೆ.

ಅಂಡರ್ ಯಥೈಟಿಂಗ್, ತಹಂತಿಯಔ ಅಥಾದಲ್ಲಾ ಕಥಳಗಿನ ಸಂತಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ:
i. ಅಹಮದ ನಿಧಹಾಯಣಥ ಭತ ು ಆತಾನ ಭತ ು ನಶಿದ ತಿೇಯತಥಮ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಭೌಲಮಭಹನ
ii. ಹಲ್ಲಸಿ ಔಯಥೇಜ್, ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು ಶಯತ ಖ
ು ಳ ಷ ತಿಯೇಔಯಣ
iii. ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಭಹಣನ ನ ನಿಧಾರಿಷ ದ
ಅಂಡರ್ ಯಥೈಟರ್ ಯ ಮೊದಲ ಅಹಮನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಷಫಥೇಕಥ ೇ ಫಥೇಡವೊೇ ಎಂಫ ದನ ನ ನಿಧಾರಿಷ ತಹುಯಥ.
ಭ ಂದಿನ ಸಂತ ಅಹಮನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಷ  ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಭಹಣ, ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು ಶಯತ ುಖಳನ ನ
ನಿಧಾರಿಷ ದ .
ಅಂಡರ್

ಯಥೈಟಿಂಗ್

ಕೌವಲಮಖಳನ ನ

ಸ್ಹಔಶ ಿ

ತಯಫಥೇತಿ,

ಕ್ಷಥೇತಯ

ಭಹನಮತಥ

ಭತ ು

ಆಳವಹದ

ಳನಥ ೇಟಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡ ನಿಯಂತಯ ತಯಫಥೇತಿ ಯಕ್ಟಯಯೆಮ ಭ ಲಔ ಸ್ಹಾಧಿೇನಡಿಸಿಕಥ ಳಳರ್ಹಖ ತುವಥ.
ಂದ ಫಥಂಕ್ಟ ವಿಭಹ ಅಂಡರ್ ಯಥೈಟರ್ ಯಹಖಲ ಫಥಂಕ್ಟಮ ಸ್ಹಧಮತಥಮ ಕಹಯಣಖಳ ಉತುಭ ಜ್ಞಹನ, ವಿವಿಧ
ಬೌತಿಔ ಷಯಔ ಖಳು ಹಹಖ ಆಸಿುಮ ಮೆೇರ್ಥ ಫಥಂಕ್ಟಮ ರಿಣಹಭ, ಂದ ಉದಮಭದಲ್ಲಾ ತಥ ಡಗಿಕಥ ಂಡಿಯ 
ಯಕ್ಟಯಯೆ, ಬ ಗಥ ೇಳ, ಸವಹಭಹನ ರಿಸಿಥತಿಖಳು ಇತಹಮದಿಖಳ ಜ್ಞಹನ ಅಖತಮವಹಗಿದಥ.
ಹಹಗಥಯೆೇ ಂದ ನೌಕಹ ವಿಭಹ ಅಂಡರ್ ಯಥೈಟರ್ ಯಹಖಲ , ರ್ಪೇಟ್ಾ / ಯಸ್ಥುಖಳ ರಿಸಿಥತಿಖಳು ಸ್ಹರಿಗಥ
ಅಥವಹ ಷಂಖಯಸದಲ್ಲಾ ಷಯಔ

/ ಷ ಖ
ು ಳು ಎದ ರಿಸಿದ ಷಭಸ್ಥಮಖಳು, ಸಡಖ ಖಳು ಭತ ು ಅುಖಳ

ಮಹನಹಸಾತಥಮ ಫಗಥೆ ಅರಿು ಇಯಫಥೇಔ .
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಅಂಡರ್ ಯಥೈಟರ್ ಯ , ಮಷ ್, ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಅಂವಖಳು ದಥೈಹಿಔ ಆಯಥ ೇಖಮದ ಭಟಿ
ಭತ ು ಔ ಟ ಂಫದ ಇತಿಹಹಷಖಳನ ನ ಅಥಾ ಭಹಡಿಕಥ ಂಡ ಅಹಮನ ನ ಫಹಧಿಷ  ಯತಿಯಂದ ಅಂವದ
ರಿಣಹಭನ ನ ಅಳ್ಥಮ  ಅಖತಮವಿದಥ
a) ವಿಮೆ, ಇಕ್ರಾಟ ಭತಕಿ ವ್ಹಯಹಯ ಷಭಥಯನಿೀಮತೆ
ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಜಹಖಯ ಔ ಅಂಡರ್ ಯಥೈಟಿಂಗ್ ಭತ ು ಅಹಮದ ಗಿೇಾಔಯಣದ ಅಖತಮ ಎಲ್ಹಾ ಅಹಮಖಳು
ಷಭವ್ಹಗಯಕದಿಲಾ ಎಂಫ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಹಷುದಿಂದ ಉದಬವಿಷ ತುದಥ. ಹಿೇಗಥ ಯತಿಯಂದ
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ಅಹಮ

ಷ ಔುವಹಗಿ ಭೌಲಮಭಹನಗಥ ಂಡ

ನಶಿ ಷಂಬವಿಷ  ಭತ ು ಅದಯ ತಿೇಯತಥಮಗಥ ಅನ ಖ ಣವಹಗಿ

ಫಥರ್ಥಮನ ನ ನಿಖದಿಡಿಷ  ಅಖತಮವಿದಥ
ಎರ್ಹಾ ಅಹಮಖಳು ಷಭವಹಗಿಯ ದಿಲಾವಹದದರಿಂದ, ವಿಮೆ ಭಹಡಫಥೇಕಥನ ನ ಎಲಾರಿಖ

ಷಭಹನ

ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನ ನ ಹತಿಷಲ ಕಥೇಳುದ ನಹಮಮಷಭಭತವಹಖಲ್ಲಕ್ಟುಲಾಅಂಡರ್ ಯೆೈಟಂಗ್ ನ ಉದೆಿೀವ .
ಷ ಔಿ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ದಯನಕು ವಿಧಿಷಕಂತೆ, ಅಹಮಖಳನಕು ಅುಖಳ ಖಕಣಲಕ್ಷಣ ಭತಕಿ ಅಹಮದ
ಭಟಿನಕು ಅಲಂಬಿಸಿ ಗೀಯಔರಿಷಕುದಕ.
ತಭಭ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯಥ ಂದಿಗಿನ ಎರ್ಹಾ ಂದಖಳನ ನ ೂಯಥೈಷಲ ಸ್ಹಧಮವಹಖ ತುದಥ
ಎಂಫ ದನ ನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳುಳದ
ಜವಹಫಹದರಿಮಹಗಿದಥ

.ವಿಭಹ

ಈಗಿನ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಯತಿ, ಯತಿ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಂದ

ಔಂನಿ

ವಿಭಹಯೇಖಮಲಾದ

ಅಹಮಖಳಿಗಹಗಿ

ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ

ಜಹರಿಭಹಡಿದಯಥ ಅಥವಹ ಅಹಮ ಷರಿದ ಗಿಷಲ ಅಖತಮವಿಯ ದಕ್ಟುಂತ ಔಡಿಮೆ ಔಂತ ಖಳನ ನ ವಿಧಿಸಿದಯಥ,
ಅದ ತನನ ಂದದ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮನ ನ ೂಯಥೈಷಲ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಸ್ಹಭಥಮಾನ ನ ಅಹಮಕಥು ತಳಳಲ
ಕಹಯಣವಹಖಫಸ ದ .
ಭತಥ ುಂದಥಡಥ, ಹಥಚಿಚನ ದಯದ ಯಭಹಣನ ನ ಷ ಚಿಷದ ಅಹಮಖಳಿಗಥ ಹಥಚಿಚನ ಯಭಹಣದ ದಯನ ನ
ವಿಧಿಷಫಮಷ  ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಥ ಅಯ ಮಹಹಯ ಷಧಹಾತಭಔಲಾದ ಭತ ು ಅಷಭಥಾನಿೇಮವಹಗಿ
ಕಹಣಫಸ ದ .ಆದದರಿಂದ ಇಕ್ಟಾಟಿ ಭತ ು ಷಭಥಾನಿೇಮತಥಮ ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದ ಅಂಡರ್ ಯಥೈಟಿಂಗ್ ಯಕ್ಟಯಯೆಮನ ನ
ನಿಕಯವಹಗಿ ಅನ ಷರಿಷ  ಅವಮಔತಥಯಿದಥ.
ಅಂಡರ್ ಯಥೈಟಿಂಗ್ ನ ಯಭ ಕ ಲಕ್ಷಣಖಳು ಈ ಕಥಳಗಿನಂತಿವಥ
i. ಖ ಣಲಕ್ಷಣಖಳ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಅಹಮನ ನ ಖ ಯ ತಿಷ ದ ಷ ುದ
ii. ಯಸ್ಹುಔರಿಂದ ಭಂಡಿಸಿದ ಅಹಮದ ಭಟಿನ ನ ನಿಧಾರಿಷ ದ
iii. ವಿಭಹ

ವಹಮಹಯ

ಯೇಖಮ

ಭಹಖಾಖಳನಹನಧರಿಸಿ

ನಡಥಷರ್ಹಖ ತುದಥ

ಎಂಫ ದನ ನ

ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳುಳದ
ಷಂಕ್ಷಿುವಹಗಿ, ಅಂಡರ್ ಯಥೈಟಿಂಗ್ ನ ಉದಥದೇವಖಳನ ನ ಸಿಾೇಕಹಯಹಸಾತಥಮ ಭಟಿ, ಪಿಯೇಮಮಂನ ಷಭಾಔತಥ
ಭತ ು ಇತಯ ದಖಳ ಭಟಿನ ನ ನಿಧಾರಿಷ  ಭ ಲಔ ಸ್ಹಧಿಷರ್ಹಖ ತುವಥ.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ 1
ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಯಥೇಟ್ ಭಹಡ ದಯ ಮೆೇರ್ಥ ಯಬಹ ವಿೇಯ  ಎಯಡ ಅಂವಖಳನ ನ ಖ ಯ ತಿಸಿರಿ.
I. ಷಂಬನಿೇಮತಥ ಭತ ು ಅಹಮದ ತಿೇಯತಥ
II. ಅಹಮದ ಭ ಲ ಭತ ು ಷಾಯ 
III. ಅಹಮದ ಭ ಲ ಭತ ು ಕಹಲಭಹನ
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IV. ಅಹಮದ ಷಾಯ  ಭತ ು ರಿಣಹಭ
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B. ದಯ (ಯೆೀಟ್ )ತಮಹರಿಕೆಮ ಭ ಲ್ಹಂವಖಳು
ವಿಮೆ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಥ ಅಹಮದ ಗಹಾಣಥಮನ ನ ಆಧರಿಸಿದಥ .ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಕರಿೇದಿಷ  ಭ ಲಔ,
ವಿಭಹದಹಯರಿಗಥ ವಿಮೆಭಹಡಿದ ಆಸಿುಗಥ ಖಂಡಹಂತಯದಿಂದ ಉಂಟಹಖ  ಆರ್ಥಾಔ ನಶಿದ ರಿಣಹಭನ ನ
ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲ ಸ್ಹಧಮವಹಖ ತುದಥ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಒಾ ಂದ

ಕಹಯ

ಒಡಿಷ ತಿುದದಲ್ಲ,ಾ ಆಔಸಿಭಔವಹಗಿ ಅಘಾತದಲ್ಲಾ ಅದ

ಹಹನಿಗಥ ಳಳಫಸ ದಹದ

ಅಹಮವಿದಥ .ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಮೊೇಟಹಯ ವಿಮೆ ಹಥ ಂದಿದದಯಥ ಕಹಯ ಹಹನಿ ಷಂಬವಿಷ  ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ
ಔಂನಿ ರಿಥೇರಿಖಳಿಗಹಗಿ ಹತಿ ಭಹಡ ತುದಥ.
ಔಂನಿ ರ್ಹಬದ ಅಂತಯ ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ವಿಮೆಮ ಕಥಾೇಮ್ ಖಳ ಭತ ು ವಥಚಚಖಳ ಬವಿಶಮದ ವಥಚಚನ ನ,
ಷರಿದ ಗಿಷ ಂತಸ ಫಥರ್ಥಮನ ನ ರ್ಥಔುಭಹಡ  ಯಕ್ಟಯಯೆಮನ ನ ಅಳಡಿಸಿಕಥ ಳುಳ ಅಖತಮವಿದಥ .ಇದನ ನ
ದಯ (ಯಥೇಟ್) ತಮಹರಿಷ ದ ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
ದಯ (ಯಥೇಟ್) ಅಂದಯಥ ವಿಮೆಮ ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಗಟಔದ ಫಥರ್ಥ.
ಉದಹಸಯಣಥಗಥ, ದಯನ ನ ಬ ಔಂದ ವಹಮಪಿುಗಹಗಿ ಯತಿ ಮೆೈಲ್ ಗಥ ಯ . 1.55ಎಂದ ಮಔುಡಿಷಫಸ ದ
ದಯಖಳು ನಶಿದ ಸ್ಹಧಮತಥ ಭತ ು ಷಂಬಹಮ ಗಹತಯಖಳ ಯಕಹಯ ಫದರ್ಹಖ ತುವಥ .ಯತಿಯಂದ ದಯನ ನ
ಬವಿಶಮದಲ್ಲಾನ ಷಂಬಹಮ ನಶಿದ ಮೆೇರ್ಥ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯಫಸ ದಹದ ಯಷ ುತ ರಿಷಯದಲ್ಲಾ ಹಿಂದಿನ
ಯೃತಿುಖಳು ಭತ ು ಫದರ್ಹಣಥಖಳನ ನ ನಥ ೇಡಿ ಸ್ಹಥಪಿಷರ್ಹಖ ತುವಥ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಬ ಔಂ ವಿಮೆಮ ಮೆೇಲ್ಲನ ಉದಹಸಯಣಥಮನ ನ ರಿಖಣಿಸಿ, ವಿಧಿಸಿದ ದಯಖಳು ದಥ ೇಶ ಯಥೇಖಥಮ ಫಳಿ
ಭತ ು ಕಹಂಕ್ಟಯೇಟ್ ವಿನಹಮಷಕ್ಟುಂತ ಹಹನಿಗಥ ಹಥಚ ಚ ಳಗಹಖ  ಇಟಿಿಗಥ ಭನಥಗಥ ಹಥಚಹಚಗಿವಥ.
ಆಯಥ ೇಖಮ

ವಿಮೆಮ

ಉದಹಸಯಣಥ

ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡಯಥ,

ಷಂಖಹಮತಭಔ

ಅಥವಹ

ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ

ಭೌಲಮಭಹನಖಳನ ನ ಅಹಮದ ಯತಿಯಂದ ಗಟಔದ ಮೆೇರ್ಥ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ .ಮಷ ್, ಜಹತಿ,
ಉದಥ ಮೇಖ, ಆಹಹಯ ಇತಹಮದಿಮಂತಸ ಅಂವಖಳನ ನ ೂಾನಿಧಾರಿತ ಭಹನದಂಡಖಳನ ನ ಆಧರಿಸಿ
ಷಂಖಹಮತಭಔವಹಗಿ ರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ಅಂಔಖಳನ ನ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
ದಯಖಳು ಪ್ಪರೀಮಿಮಂಖಳು ಂದೆೀ ಅಲಾ ಎಂಫಕದನಕು ಖಭನಿಸಿ.
ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ = (ವಿಭಹ ಮತಿ) x (ದಯ)
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1. ಯೆೀಟಂಗ್ ನ ಉದೆಿೀವಖಳು
ದಯ ತಮಹರಿಷ  (ಯಥೇಟಿಂಗ್ )ದಯ ಭ ಲ ಉದಥದೇವ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಭತ ು ವಿಭಹದಹಯಯ ಇಫಫಯ
ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದಲ ,

ವಿಮೆಮ

ಫಥರ್ಥ

ಸ್ಹಔಶ ಿ

ಭತ ು

ಷಭಂಜಷವಹಗಿಯಫಥೇಔ

ಎಂಫ ದನ ನ

ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳುಳುದ .
ವಿಭಹಗಹಯಯ ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದ, ಈ ಮೊತುದ ದಯಖಳು ಕಥಾೇಮ್, ಕಚ ಾ ಭತ ು ತಥರಿಗಥಮ ಹತಿ ದಗಿಷಲ
ಸ್ಹಔಷಹಿಗಿದಥ ಭತ ು ದ ಗಾಟನಥಖಳ ಭತ ು ರ್ಹಬದ ಂದ ಷ ಔುವಹದ ಅಂಚನ ನ ಬಿಟಿಿದಥ ಎಂದ ಅಥಾ.
ವಿಭಹದಹಯಯ ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದ, ಷಭಂಜಷವಹದ ದಯಖಳು ಟಿಿಗಥ ವಥಚಚಖಳ ದ ಗಾಟನಥಖಳ ಭತ ು ರ್ಹಬದ
ಉಷ ುವಹರಿಮನ ನ, ಳಗಥ ಂಡಿಯ  ಭತ ು ಅಹಮಖಳ ವಹಮಪಿುಗಥ ಸ್ಹಔಶಿಕ್ಟುಂತ ಹಥಚಿಚನ ಮೊತುನ ನ
ನಿೇಡಫಥೇಕಹಖಫಹಯದ ಎಂಫ ದನ ನ ಷ ಚಿಷ ುದಿಲಾ.
ಫಥಂಕ್ಟ ಅಹಮದ ಮೆೇರ್ಥ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯ  ಎರ್ಹಾ ಯಭ ಕ ಅಂವಖಳನ ನ ರಿಖಣಿಸಿ ಅಂದಹಜ ದಯದಲ್ಲಾ
ಕಥೇಲ ಂದ ಷಣಣ ಫದರ್ಹಣಥಮನ ನಂಟ ಭಹಡ  ಚಿಔುದಹದ ಅಂವಖಳನ ನ ನಿಲಾಕ್ಷಿಸಿದಹಖ ಪಿಯೇಮಮಂ
ದಯಖಳನ ನ ಷಭಂಜಷವಥಂದ ರಿಖಣಿಷಫಸ ದ .
2. ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ದಯನಕು ನಿಧಯರಿಷಕದಕ
ಪಿಯೇಮಮಂನ ವ ದಧ ದಯ ಔಳ್ಥದ ನಶಿದ ಅನ ಬದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಔಂಡ ಕಥ ಳಳರ್ಹಖ ತುದಥ .ಆದದರಿಂದ,
ಔಳ್ಥದ ನಶಿಖಳ ಫಗಥಗಿನ ಅಂಕ್ಟ ಅಂವಖಳು ದಯಖಳನ ನ ನಿಧಾರಿಷ ಲ್ಲಾ ಅತಮಖತಮವಹಗಿವಥ.
ದಯಖಳನ ನ ನಿಧಾರಿಷಲ ಅಹಮಖಳಿಗಥ ಂದ 'ಖಣಿತ ಭೌಲಮ' ನ ನ ನಿೇಡ ುದ ಅವಮಔವಹಗಿದಥ.

ಉದಹಸಯಣೆ
15ಶಾಖಳ ಅಧಿಮಲ್ಲಾನ ದಥ ಡಸ ಷಂಖಥಮಮ ಮೊೇಟಹರ್ ಸ್ಥೈಔಲ್ ಖಳ ನಶಿದ ಅನ ಬನ ನ
ಷಂಖಯಹಿಸಿದಹಖ, ನಹು ವಹಸನಖಳಿಗಥ ಹಹನಿಯಿಂದ ಉಂಟಹದ ನಶಿದ ಟ ಿ ಮೊತುನ ನ ಡಥಮ ತಥುೇವಥ .
ಈ ಯಭಹಣನ ನ ಮೊೇಟಹರ್ ಸ್ಥೈಔಲ್ ಖಳ ಟ ಿ ಭೌಲಮದಥ ಂದಿಗಥ ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ

ದಧತಿಮಲ್ಲಾ

ಮಔುಡಿಷ  ಭ ಲಔ ನಹು ಅಹಮದ 'ಖಣಿತ ಭೌಲಮ' ನ ನ ನಿಧಾರಿಷಫಸ ದ .ಇದನ ನ ಕಥಳಗಿನ
ಷ ತಯದಿಂದ ಮಔುಡಿಷಫಸ ದ :
M(ಎಮ್) = L(ಎಲ್) X 100
V(ವಿ)
L (ಎಲ್) ನಶಿದ ಟ ಿ ಮೊತುನ ನ ಭತ ು V (ವಿ) ಎಲಾ ಮೊೇಟಹರ್ ಸ್ಥೈಔಲ್ ಖಳ ಟ ಿ ಭೌಲಮನ ನ
ಷ ಚಿಷ ತುದಥ
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ಹಿೇಗಥ ಬಹವಿಸ್ಥ ೇಣ:
 ಮೊೇಟಹರ್ ಸ್ಥೈಔಲ್ Rs. ಭೌಲಮ ಯ .50,000/ ನಶಿದ ಅನ ಬ: 1000 ಮೊೇಟಹರ್ ಸ್ಥೈಔಲ್ ಖಳಲ್ಲಾ, 10 ಶಾಖಳಲ್ಲಾ, 50 ಮೊೇಟಹರ್ ಸ್ಥೈಔಲ್
ಖಳು ಔಳುವಹಗಿವಥ
 ಷಯಹಷರಿ, ಯತಿಶಾ ಔಳುವಿನಿಂದಹಗಿ 5 ಮೊೇಟಹರ್ ಸ್ಥೈಔಲ್ ಖಳು ಟ ಿ ನಶಿವಹಗಿ
ರಿಣಮಸಿದು
ಷ ತಯನ ನ ಅಳಡಿಸಿದಹಖ, ಪಲ್ಲತಹಂವ:
ನಶಿಖಳು (ಯ . 50,000 X 5) = ಯ . 2,50,000
ಭೌಲಯಖಳು (ಯ . 50,000 X 1000) = ಯ . 5,00,00,000
ಅಂದಯಥ) L (ಎಲ್) / V (ವಿ) (X2[ = 155 ,55,5 / 555,55,55, ]555X %5.5 = 155
ಆದದರಿಂದ ಮೊೇಟರ್ ಸ್ಥೈಔಲ್ ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಹತಿಷ  ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯ ಯ . 55,/555ದ ಅಧಾ
ಶ್ಥೇಔಡಹ ಅಂದಯಥ - .ಯ - / 255 .ಯತಿ ಶಾ .ಇದನ ನ 'ವಕದಿ' ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಯ 255 .ಯತಿ ಸ್ಥೈಔಲ್ ದಯದಂತಥ, ಷಂಖಯಹಿಸಿದ ಯ 2.5 .ಲಕ್ಷ 5 ವಹಸನಖಳ ಟ ಿ ನಶಿದ ಕಥಾೇಮ್ ಅನ ನ
ಷಂದಹಮ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಮೆೇರ್ಥ ಡಥದ ವ ದಧ ಪಿಯೇಮಮಂ, ಷಂಖಯಹಿಸಿದ ವಥೇಳ್ಥ ಕಥೇಲ ನಶಿಖಳನ ನ ಹತಿಷಲ ಸ್ಹಔಷಹಿಖ 
ಂದ ನಿಧಿಮನ ನ ಯಚಿಷ ತುದಥ.
ಮೆೇಲ್ಲನ

ಉದಹಸಯಣಥಮಲ್ಲಾ

ಮಖ ತಹಮ

(ಹಥಚ ಚರಿ

ಉಳಿದ

ಆದಹಮ)ವಿಲಾವಥಂಫ ದನ ನ

ನಹು

ನಥ ೇಡಫಸ ದ . ಆದಯಥ ವಿಭಹ ಕಹಮಹಾಚಯಣಥ ಆಡಳಿತದ ವಥಚಚ) ನಿಾಸಣಥಮ ವಥಚಚಖಳು (ಭತ ು ವಹಮಹಯ
ಷಂಖಯಸಣಥ) ಏಜನಿ್ ಔಮೇಶನ್(ಮ ವಥಚಚಖಳನ ನ ಷಸ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ .ಅಲಾದಥೇ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಬಹರಿೇ
ನಶಿಖಳಿಗಹಗಿ ಂದ ಅಂಚನ ನ ದಗಿಷ ದ ಷಸ ಅಖತಮವಹಗಿಯ ತುದಥ.
ಅಂತಿಭವಹಗಿ, ವಿಮೆಮನ ನ ವಹಣಿಜಮ ಭಟಿದಲ್ಲಾ ನಿಾಹಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಆದದರಿಂದ ಫಥೇಯಥ ಮಹುದಥೇ
ವಹಮಹಯದಂತಥ, ವಹಮಹಯದಲ್ಲಾ ಸ ಡಿದ ಫಂಡವಹಳದ ಮೆೇಲ್ಲನ ವಹಸ್ಹತಿಮಹಗಿಯ  ರ್ಹಬಕಹುಗಿ
ಅಂಚನ ನ (ಭಹಜಿಾನ್) ದಗಿಷ ದ ಅಖತಮವಹಗಿದಥ.
ಆದಿರಿಂದ, 'ವಕದಿ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ' ನಲ್ಲಾ ವ್ೆಚಿಖಳು, ಮಿೀಷಲಕ ಭತಕಿ ಲ್ಹಬಕಹುಗ ದಗಷಲಕ ಶೆೀಔಡಹವ್ಹಯಕ
ಸೆೀರಿಷಕ ಭ ಲಔ ಷ ಔಿವ್ಹಗ ಹೆಚಹಿಖಕತಿದೆ.
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ಅಂತ್ತಭ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ದಯ ಕೆಳಗನ ಅಂವಖಳನಕು ಳಗೆ ಂಡಿಯಕತಿದೆ:
 ನಶಿ ಹತಿ
 ನಶಿದ ವಥಚಚಖಳು .ಉದಹ) ಷಮೇಕ್ಷಥಮ ವ ಲು(
 ಏಜನಿ್ ಔಮಶನ್
 ನಿಾಸಣಥಮ ವಥಚಚಖಳು
 ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಬಹರಿೇ ನಶಿಖಳಿಗಹಗಿ ಮೇಷಲ ಅಂಚ (ಭಹಜಿಾನ್)ಉದಹ ಬಹವಿಷರ್ಹದ5 ನಶಿಖಳ
ವಿಯ ದಧ ಟ ಿ 7ನಶಿಖಳು.
 ರ್ಹಬಖಳಿಗಹಗಿ ಅಂಚ (ಭಹಜಿಾನ್)
ಅನ ಬ ಅಧಿಮನ ನ ಎಚಚರಿಕಥಯಿಂದ ಆಯೆು ಭಹಡ ದ

ಅವಮಔ. ಇತಿುೇಚಿನ ನಶಿ ಅನ ಬ

ಅಧಿಮನ ನ ಫಳಷಫಥೇಔ . ಆಯೆುಭಹಡಿದ ಅಧಿ ಸ್ಹಔಶ ಿ ನಶಿ ಅನ ಬದ ಅಂಕ್ಟಅಂವಖಳನ ನ
ಹಥ ಂದಿಯಫಥೇಔ

ಅದರಿಂದ

ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು

ಅಖತಮವಹದ

ಅಂಕ್ಟಅಂವಖಳ

ಹಯಭ ಕಮತಥ

ಅಥವಹ

ವಿಶ್ಹಾಸ್ಹಸಾತಥಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತುವಥ. ಅಂತಿಭವಹಗಿ ವಹಮಹಯ ದ ಯಂತದ ನಶಿಖಳಿಗಥ ಳಟಿಿಯ ಲ್ಲಾ,
ಅನ ಬ ಅಧಿ ದ ಯಂತ ಗಟನಥಖಳ ಷಯಹಷರಿಮನ ನ ಯತಿನಿಧಿಷಫಥೇಔ .
ಎಲಾ ಷಂಫಂಧಿತ ಯಥೇಟಿಂಗ್ ಅಂವಖಳನ ನ ರಿಖಣನಥಗಥ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡ , ದಯಖಳು ಅಷಭಾಔವಹಗಿಲಾ,
ವಿರಿೇತ ಅಥವಹ ಂದಥೇ ರಿೇತಿಮ ಭತ ು ಖ ಣಭಟಿದ ಅಹಮಖಳನಡ ವಥ ಅನಹಮಮವಹಗಿ ತಹಯತಭಮ
ಭಹಡಲಟಿಿದಥ ಎಫ ದನ ನ ಕಚಿತಗಥ ಳಿಷಫಸ ದ .

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ2
ವ ದಧ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅಂದಯಥೇನ ?
I. ನಶಿ ಬರಿಷಲ ಭಹತಯ ಸ್ಹಕಹಖ ಶ ಿ ದಥ ಡಸದಹದ ಪಿಯೇಮಮಂ
II. ಷಭಹಜದ ಔನಿಶಠ ಷದಷಮರಿಗಥ ಅನಾಮವಹಖ  ಪಿಯೇಮಮಂ
III. ಆಡಳಿತಹತಭಔ ವಥಚಚಖಳನ ನ ಸ್ಥೇರಿಸಿದ ನಂತಯದ ಪಿಯೇಮಮಂ

IV. ಇತಿುೇಚಿನ ನಶಿ ಅನ ಬದ ಅಧಿಮ ಭ ಲಔ ಡಥಮರ್ಹದ ಪಿಯೇಮಮಂ

C. ಯೆೀಟಂಗ್ ನ ಅಂವಖಳು
ದಯಖಳಿಗಥ ಸ್ಥೇರಿಷಲ ಭತ ು ಯಥೇಟಿಂಗ್ ಯೇಜನಥಮನ ನ ತಮಹರಿಷಲ ಲ ಫಳಷರ್ಹಖ  ಷಂಫಂಧಿಸಿದ
ಅಂವಖಳನ ನ ಯಥೇಟಿಂಗ್ ಅಂವಖಳು ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ .ವಿಭಹಗಹಯಯ ಅಹಮನ ನ ನಿಧಾರಿಷಲ
ಭತ ು ತಹು ವಿಧಿಷಲ್ಲಯ  ಫಥರ್ಥಮನ ನ ನಿಧಾರಿಷಲ 'ಯಥೇಟಿಂಗ್ ಅಂವಖಳನ ನ' ಫಳಷ ತಹುಯಥ.
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 ವಿಭಹಗಹಯಯ ಮೊದಲನಥಮದಹಗಿ ಭ ಲ ದಯನ ನ ಸ್ಹಥಪಿಷಲ ತಭಭ ಭೌಲಮಭಹನನ ನ
ಫಳಷ ತಹುಯಥ
 ನಂತಯ ವಿಭಹದಹಯಯ ಈ ಯಥೇಟ್ ಅನ ನ ಧನಹತಭಔ ವಥೈಶ್ಚಶಿಾಖಳಿಗಥ ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಆಸಿುಹಸಿು
ಅಹಮದಲ್ಲಾ ಉನನತವಹದ ಫಥಂಕ್ಟ ಯಕ್ಷಣಥ, ಅನಾಯಿಷ  ರಿಮಹಯಿತಿಖಳಿಂದ ಭತ ು ಯತಿಔ ಲ
ವಥೈಶ್ಚಶಿಾಖಳಿಗಥ ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಮೊೇಟಹರ್ ಅಹಮಖಳಲ್ಲಾ ಅಯಹಧ ನಿಣಾಮದ ದಹಕರ್ಥಖಳನ ನ
ಹಥ ಂದಿಯ  ಚಹಲಔಯ ಅನಾಯಿಷ  ಮತಿರಿಔು ಹಥಚ ಚರಿ ಫಥರ್ಥಮನ ನ ಸ್ಥೇರಿಸಿ ಹಥ ಂದಹಣಿಕಥ
ಭಹಡ ತಹುಯಥ.

ರಭಕಕ ಅಂವಖಳು
ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟಂಗ್ ಗಹಗ ಭಹಹತ್ತಮ ಭ ಲಖಳು
ಸ್ಹಂಖಿಮಔ) ಅಥವಹ ಷಂಖಹಮಶ್ಹಸಿರೇಮ (ವಿಶ್ಥಾೇಶಣಥಮಲ್ಲಾ ಮೊದಲ ಸಂತವಥಂದಯಥ ಭಹಹಿತಿಮ ಷಂಖಯಸ .
ಂದ ಅಹಮದ ದಯನ ನ ನಿಧಾರಿಷ ವಹಖ, ಅಂಡರ್ ಯಥೈಟರ್ ಯ ನಿಕಯವಹದ ಭೌಲಮಭಹನಕಥು
ನಥಯವಹಖಲ ಸ್ಹಧಮವಹದಶ ಿ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಷಂಖಯಹಿಷಫಥೇಔ .
ಭಹಹತ್ತಮ ಭ ಲಖಳು ಕೆಳಗನಂತ್ತವ್ೆ:
i.

ಪ್ರರಪ್ರೀಷಲ್ ಪಹರ್ಮಯ ಅಥವ್ಹ ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟರ್ ಯ ರಷಕಿತ್ತ

ii.

ಅಹಮ ಷಮಿೀಕ್ಷೆಖಳು

iii. ಐತ್ತಹಹಸಿಔ ಕೆಾೀರ್ಮ ಖಳ ಅನಕಬದ ಭಹಹತ್ತ: ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಭತ ು ಮೊೇಟಹರ್ ರ್ಥೈನ್್ ಖಳಂತಸ
ಕಥಲು ಮಹಹಯದ ಖಾಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಅಂಡರ್ ಯಥೈಟರ್ ಯ ಹಥಚಹಚಗಿ ಐತಿಹಹಸಿಔ ಕಥಾೇಮ್
ಖಳ ಅನ ಬದ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಹಥೇಳಿಕಥ ಂಡಿದಥ ಬವಿಶಮಲ್ಲಾನ ಕಥಾೇಮ್ ಖಳ ಸ್ಹಧಮತಥಮನ ನ
ಷ ಚಿಷಲ ಭತ ು ಷ ಔುವಹದ ಪಿಯೇಮಮಂಅನ ನ ನಿಧಾರಿಷಲ ಫಳಸಿಕಥ ಳುಳತಹುಯಥ.
ನಿಕಯವಹದ ಅಥಾವಿಯಣಥ ಭತ ು ಕಥಾೇಮ್ ಖಳ ಅನ ಬದ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಫಳಕಥ ಫಥರ್ಥ ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ
ಭ ಕಮವಹಗಿದಥ. ದ ಯಂತದ ನಶಿಖಳು ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಭತ ು ವಿಯಳ ಷಾಯ ದಹದಗಿವಥ. ಆದದರಿಂದ, ರ್ಥಕಹುಚಹಯಕಥು
ಸ್ಹಂಖಿಮಔ

ಭಹಹಿತಿ

ಮಹವಹಖಲ

ಲಬಮವಿಯ ದಿಲಾ

ಅಥವಹ

ರ್ಥಕಹುಚಹಯಕಥು

ಆಧಹಯವಥಂದ

ಅಥಾೂಣಾವಹಖ ದಿಲಾ. (ಇತಿುೇಚಿನ ದಿನಖಳಲ್ಲಾ ಆಧ ನಿಔ ಔಂೂಮಟರ್ ಖಳ ಆಖಭನದಿಂದ ವಿವಿಧ
ಸಿಭ ಮರ್ಥೇವನ್ ಭಹದರಿಖಳನ ನ ನಥೈಷಗಿಾಔ ದ ಯಂತದ ಗಟನಥಖಳ ಯಬಹದ ಸ್ಹಧಮತಥಮನ ನ ಅಳ್ಥಮಲ
ಫಳಷರ್ಹಖ ತುದಥ)
1. ಖಂಡಹಂತಯ
ವಿಮೆಮ ರಿಬಹಷೆಮಲ್ಲಾ ಖಂಡಹಂತಯ ಎಂಫ ದ ಅಹಮದಿಂದ ಉಂಟಹಖಕ ನಶಿದ ಸಹಧಯತೆಮನಕು
ಉಂಟಕ ಭಹಡಕ ಅಥವ್ಹ ಹೆಚಿಿಷಕ ರಿಸಿೆತ್ತಖಳು ಅಥವ್ಹ ವ್ೆೈಶ್ಚಶಿೂಖಳನಕು ಅಥವ್ಹ ಖಕಣಲಕ್ಷಣಖಳನಕು
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ಷ ಚಿಷಕತಿದೆ. ಆಸಿು ಭತ ು ಮಕ್ಟುಖಳು ಡಸರ್ಹಗಿಯ  ವಿವಿಧ ಅಹಮಖಳ ಆಳವಹದ ತಿಳಿಳಿಕಥ ಅಂಡರ್
ಯಥೈಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಾ ಅತಮಂತ ಅಖತಮವಹಗಿದಥ.
ಖಂಡಹಂತಯಖಳನ ನ ಬೌತಿಔ ಭತ ು ನಥೈತಿಔವಥಂದ ವಿಂಖಡಿಷಫಸ ದ . ಬೌತಿಔ ಖಂಡಹಂತಯಖಳು ವಿಭಹ
ವಿಶಮ ಷ ುವಿನ ವಹಷುವಿಔ ವಥೈಶ್ಚಶಿಾಖಳಿಂದ ಉಂಟಹಖ  ಅಹಮನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುವಥ. ಆದಯಥ ನಥೈತಿಔ
ಖಂಡಹಂತಯಖಳು ಭಹನ ದೌಫಾಲಮ (ಉದಹ. ಅಹಯಭಹಣಿಔತಥ, ಅಜಹಖಯ ಔತಥ,) ಅಥವಹ ಸ್ಹಭಹನಮ
ಆರ್ಥಾಔ ಭತ ು ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ಸಿಥತಿಖತಿಖಳಿಂದ ಉಂಟಹಖಫಸ ದ . ಕಹಮಾ ಭಟಿದಲ್ಲಾ ಯಥೇಟ್ ತಮಹರಿಷ 
ಯಕ್ಟಯಯೆ ಬೌತಿಔ ಭತ ು ನಥೈತಿಔ ಅಹಮಖಳ ಭೌಲಮಭಹನನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ.
2. ಬೌತ್ತಔ ಖಂಡಹಂತಯಖಳು
ಶ್ಹರಿೇರಿಔ ಅಹಮಖಳನ ನ ಯಸ್ಹುದಲ್ಲಾ ಕಥ ಟಿಿಯ  ಭಹಹಿತಿಯಿಂದ ಔಂಡ ಹಿಡಿಮಫಸ ದ . ಅದನ ನ
ಅಹಮದ ಷಮೇಕ್ಷಥ ಅಥವಹ ತಹಷಣಥಮ ಭ ಲಔ ಚಥನಹನಗಿ ಔಂಡ ಹಿಡಿಮಫಸ ದ . ಕಥಳಗಥ ವಿಮೆಮ
ಸಲವಹಯ ಖಾಖಳಲ್ಲಾ ಶ್ಹರಿೇರಿಔ ಅಹಮದ ಕಥಲು ಉದಹಸಯಣಥಖಳಿವಥ.
a) ಫೆಂಕ್ರ
i. ನಿಭಹಯಣ
ನಿಭಹಾಣವಥಂದಯಥ ಗಥ ೇಡಥಖಳು ಭತ ು ಛಹಣಿಮಲ್ಲಾ ಫಳಷರ್ಹದ ನಿಭಹಾಣ ಷ ುಖಳನ ನ
ಷ ಚಿಷ ತುದಥ .ಂದ ಕಹಂಕ್ಟಯೇಟ್ ಔಟಿಡ ಂದ ಭಯದ ಔಟಿಡಿುಂತ ಮೆೇಲದಜಥಾಮದಹಗಿಯ ತುದಥ.
ii. ಎತಿಯ
ಅಂತಷ ಖ
ು ಳು ಹಥಚಿಚದಂತಥ ಫಥಂಕ್ಟ ನಂದಿಷ  ತಥ ಂದಯಥಖಳಂದ ಅಹಮ ಹಥಚ ಚತುದಥ. ಜಥ ತಥಗಥ,
ಭಸಡಿಖಳ ಹಥಚಿಚನ ಷಂಖಥಮ ಬಹರಿೇ ಹಹನಿಮ ಂಟ ಭಹಡ  ಭಸಡಿಖಳ ತನದ ಅಹಮನ ನ
ಳಗಥ ಂಡಿದಥ.
iii. ಅಂತಷಕಿಖಳ ಷಾಯ 
ಭಯದ ಭಸಡಿಖಳು ಫಥಂಕ್ಟ ಇಂಧನ ಸ್ಥೇರಿಷ ತುವಥ .ಜಥ ತಥಗಥ, ಭಯದ ಭಸಡಿಖಳು ಫಥಂಕ್ಟ ಸತಿುದ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಷ ಲಬವಹಗಿ ಔ ಸಿಮ ತುವಥ ಭತ ು ಮೆೇಲ್ಲನ ಭಸಡಿಖಳಿಂದ ಬಿೇಳು ಮಂತಯಖಳು ಅಥವಹ
ಷಯಔ ಖಳ ಭ ಲಔ ಕಥಳಗಿನ ಭಸಡಿಖಳ ಆಸಿುಗಥ ಹಹನಿಮನ ನಂಟ ಭಹಡ ತುವಥ.
iv. ವ್ಹಷ (ನೆಲ್ೆಸಿಯಕವಿಕೆ)
ಔಟಿಡದಲ್ಲಾನ ವಹಷ, ಭತ ು ಅದನ ನ ಫಳಷರ್ಹಖ  ಉದಥದೇವ. ವಹಷದಿಂದ ವಿವಿಧ ಯಕಹಯದ
ಅಹಮಖಳು ಉದಬವಿಷ ತುವಥ.
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v. ಸಹಂದರಔಖಳ (ದಸನದ) ಅಹಮ
ಯಹಸ್ಹಮನಿಔಖಳನ ನ ಉತಹದಿಷರ್ಹಖ  ಅಥವಹ ದಥ ಡಸ ಯಭಹಣದಲ್ಲಾ ಫಳಷರ್ಹಖ  ಔಟಿಡಖಳು
ಖಣನಿೇಮ

ದಸನದ

ಅಹಮನ ನ

ದಸನಕಥ ುಳಗಹಖಫಸ ದಹದ

ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುವಥ

ಅಹಮನ ನ

ಹಥ ಂದಿಯ ತುದಥ

.ಔಟಿಿಗಥಮ
ಏಕಥಂದಯಥ

ಅಂಖಳ

ಹಥಚಿಚನ

ಫಥಂಕ್ಟ

ಮೆಭ

ಆಯಂಬವಹಯಿತಥಂದಯಥ, ಔಟಿಿಗಥ ತಾರಿತವಹಗಿ ಉರಿಮ ತುದಥ .ಫಥಂಕ್ಟಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಳಗಿಯ 
ಷ ುಖಳು ತಿೇಯವಹಗಿ ಹಹನಿಗಥ ಳಗಹಖಫಸ ದ .
ಉದಹಸಯಣಥಗಥ, ಕಹಖದ, ಉಡ ು ಇತಹಮದಿಖಳು ಕಥೇಲ ಫಥಂಕ್ಟಮ ಹಹನಿಖಷಥಿೇ ಅಲಾ ಆದಯಥ ನಿೇಯ ,
ಶ್ಹಕ ಇತಹಮದಿಖಳಿಂದಲ ಹಹನಿಗಥ ಈಡಹಖ ತುವಥ.
vi. ಉತಹ್ದನೆಮ ರಕ್ರರಯೆ
ಕಥಲಷ ಯಹತಿಯಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ನಡಥಷರ್ಹಖ ತಿುದದಯಥ, ಔೃತಔ ದಿೇಖಳ ಫಳಕಥ, ಮಂತಯಖಳು ನಿಯಂತಯ
ಫಳಕಥ ಗಶಾಣಥ ಭತ ು ಆಮಹಷ ಕಹಮಾಔಯ ಅಜಹಖಯ ಔತಥಗಥ ಕಹಯಣವಹಗಿ ಅಹಮ ಹಥಚಹಚಖ ತುದಥ.
vii. ರಿಸಿೆತ್ತ
ಂದ ಇಔುಟಹಿದ ಯದಥೇವದಲ್ಲಾನ ಷಥಳ, ಅಹಮಕಹರಿ ಔುದ ಆಯಣಕಥು ಡಿಸಯ ವಿಕಥ ಭತ ು ಅಗಿನ
ಶ್ಹಭಔ

(ಪಥೈರ್

ಬಿಯಗಥೇಡ್)

ಔಚಥೇರಿಯಿಂದ

ಇಯ 

ದ ಯ

ಬೌತಿಔ

ಅಹಮದ

ಂದ

ಉದಹಸಯಣಥಮಹಗಿದಥ.
b) ಸಹಖಯ
i. ಸಡಗನ ಮಷಕ್ ಭತಕಿ ಸಿೆತ್ತ
ಸಳ್ಥಮ ಸಡಖ ಖಳು ನಿಔೃಶಿವಹದ ಅಹಮಖಳ್ಹಗಿವಥ.
ii. ಕೆೈಗೆ ಳುಫೆೀಕಹದ ಷಭಕದರಮಹನ
ಷಭ ದಯಮಹನದ ಭಹಖಾ, ಷಯಔ ಖಳನ ನ ತ ಂಫ  ಭತ ು ಇಳಿಷ  ರಿಸಿಥತಿಖಳು ಭತ ು
ಫಂದಯ ಖಳಲ್ಲಾ ದಹಸ್ಹುನ ಶ್ಥೇಕಯಣಥಮ ಸ್ೌಲಬಮಖಳು ಕಥಲು ಅಂವಖಳ್ಹಗಿವಥ.
iii. ಷಯಕ್ರನ ಷಾಯ 
ಹಥಚ ಚ ಭೌಲಮದ ಷ ುಖಳು ಔಳಳತನಕಥು ಡಸರ್ಹಗಿಯ ತುವಥ; ಮಂತಯಖಳು ಸ್ಹಖಣಥಮಲ್ಲಾನ ಡಥಮ ವಿಕಥಗಥ
ಡಸಲಟಿಿಯ ತುವಥ.
iv. ಹಯಕ್ರಂಗ್ ನ ವಿಧಹನ
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ಪಿಂಡಿಖಳಲ್ಲಾ ಹಮಕ್ ಭಹಡಿದ ಷಯಔ

ಚಿೇಲಖಳಲ್ಲಾ ಭಹಡಿದ ಹಮಕ್ಟಂಗ್ ಗಿಂತ ಉತುಭವಥಂದ

ರಿಖಣಿಷರ್ಹಗಿದಥ .ಅಲಾದಥೇ, ಎಯಡ ಚಿೇಲಖಳು ಂದಥೇ ಚಿೇಲಕ್ಟುಂತ ಹಥಚ ಚ ಷ ಯಕ್ಷಿತವಹಗಿಯ ತುವಥ.
ಫಳಸಿದ ಡಯಮ್ ಖಳಲ್ಲಾನ ದಯಯ ದ ಷಯಔ ಕಥಟಿ ದಥೈಹಿಔ ಹಹನಿಮನ ನಂಟ ಭಹಡ ತುದಥ.
c) ಮೀಟಹಯಕ
i. ವ್ಹಸನದ ಮಷಕ್ ಭತಕಿ ಸಿೆತ್ತ
ಸಳ್ಥಮ ವಹಸನಖಳು ಅಘಾತಖಳಿಗಥ ಹಥಚ ಚ ತ ತಹುಖ ತುವಥ.
ii. ವ್ಹಸನದ ರಕಹಯ
ಕ್ಟಯೇಡಹ ಕಹಯ ಖಳು ಹಥಚಿಚನ ಬೌತಿಔ ಅಹಮಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುವಥ ಇತಹಮದಿ.
d) ಔಳುತನ
i. ಸಹಿಔಕಖಳ ಷಾಯ 
ಷಣಣ ಗಹತಯದಲ್ಲಾ ಹಥಚಿಚನ ಭೌಲಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ  ಷ ುಖಳು) ಉದಹ. ಜ ಮವಥಲಾರಿ (ಭತ ು ಷ ಲಬವಹಗಿ
ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಫಸ ದಹದ ಷ ುಖಳನ ನ ಕಥಟಿ ಅಹಮಖಳಂದ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ..
ii. ರಿಸಿೆತ್ತ
ನಥಲಭಸಡಿ

ಅಹಮಖಳು

ಮೆೇಲ್ಲನ

ಭಸಡಿಮ

ಅಹಮಖಳಿಗಿಂತ

ಔಡಿಮೆಮಹಗಿಯ ತುವಥ:

ಯತಥಮೇಕ್ಟಷಲಟಿ ಯದಥೇವಖಳಲ್ಲಾ ನಥರ್ಥಸಿಯ  ಖಹಷಗಿ ನಿವಹಷಖಳು ಅಹಮಕಹರಿಮಹಗಿಯ ತುವಥ.
iii. ಔಟಿಡ ನಿಭಹಯಣ ಷಂಫಂಧಿತ ಅಹಮ
ಸಲವಹಯ ಫಹಗಿಲ ಖಳು ಭತ ು ಕ್ಟಟಕ್ಟಖಳು ಕಥಟಿ ಫೌತಿಔ ಅಹಮನ ನಂಟ ಭಹಡ ತುವಥ.
e) ವ್ೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅಘಾತ
i. ಯಕ್ರಿಮ ಮಷಕ್
ತ ಂಫಹ ಮಸ್ಹ್ದ ಮಕ್ಟುಖಳು ಅಘಾತಕಥು ತ ತಹುಖಫಲಾಯಹಗಿಯ ತಹುಯಥ; ಅಲಾದಥೇ ಅಘಾತದ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಚಥೇತರಿಸಿಕಥ ಳಳಲ ಹಥಚ ಚ ಷಭಮ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳತಹುಯಥ.
ii. ಉದೆ ಯೀಖದ ಷಾಯ 
ಜಹಕ್ಟಖಳು, ಖಣಿಗಹರಿಕಥ ಎಂಜಿನಿಮಯ ಖಳು, ಕಥೈಪಿಡಿ ಕಥಲಷಗಹಯಯ
ಉದಹಸಯಣಥಮಹಗಿವಥ.
iii. ಆಯೆ ೀಖಯ ಭತಕಿ ದೆೈಹಔ ಸಿೆತ್ತ
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ಕಥಟಿ ಫೌತಿಔ ಅಹಮಖಳ

ಭಧ ಮೆೇಸದಿಂದ ಫಳಲ ತಿುಯ  ಮಕ್ಟು ಆಔಸಿಭಔ ಅಘಾತದಲ್ಲಾನ ದಥೈಹಿಔ ಗಹಮಖಳಿಗಥ ಭಹಡರ್ಹದ
ವಷರಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಥ ಯತಿಕ್ಟಯಯಿಷದಿಯಫಸ ದ .
f) ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆ
i. ಯಕ್ರಿಮ ಮಷಕ್
ಔಡಿಮೆ

ಮಸಿ್ನ

ಮಕ್ಟುಖಳು

ಮೆೇಲ್ಲಂದ

ಮೆೇರ್ಥ

ಅನಹಯಥ ೇಖಮಕಥು

ಳಗಹಖ 

ವಔಮತಥ

ಔಡಿಮೆಮಹಗಿಯ ತುದಥ.
ii. ಮಕ್ಟುಮ ಆಯಥ ೇಖಮ ಸಿಥತಿ ಅಂದಯಥ ಯಷ ುತ ವಥೇಳ್ಥ ಮಹುದಥೇ ಖಹಯಿರ್ಥಯಿದದಯಥ
iii. ಭದಯ ಅಥವ್ಹ ತಂಫಹಔಕ ಸೆೀನೆ
iv. ಉದೆ ಯೀಖದ ಷಾಯ 
ಹಥ ಗಥ ಅಥವಹ ಧ ಳುಖಳಿಗಥ ಮತಿಮೇರಿದ ಡ ವಿ
ಸ ಕಥಯಿಯ  ಕಹಖಹಾನಥಖಳಲ್ಲಾ ದ ಡಿಮ .
3. ಯೆೀಟಂಗ್ ನಲ್ಲಾ ಬೌತ್ತಔ ಅಹಮಖಳನಕು ರಿಸರಿಷಕದಕ
ಅಂಡರ್ ಯಥೈಟರ್ ಯ ಫೌತಿಔ ಅಹಮಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ ಮಸರಿಷಲ ಕಥಳಗಿನ ವಿಧಹನಖಳನ ನ ಫಳಷಫಸ ದ :
 ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನ ನ ಹಥಚಿಚಷ ದ (ರ್ಥ ೇಡಿಂಗ್)
 ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ವಹಯಂಟಿಖಳನ ನ ಅಳಡಿಷ ದ
 ನಿದಿಾಶಿ ಶಯತ ುಖಳನ ನ ಅಳಡಿಷ ದ
 ಹಥಚ ಚರಿ / ಔಡಿತಖಳನ ನ ಹಥೇಯ ುದ
 ಭಂಜ ಯ ಭಹಡರ್ಹದ ಯಕ್ಷಣಥ(ಔರ್)ಮನ ನ ನಿಫಾಂಧಿಷ ದ
 ಔರ್ ಅನ ನ ನಿಯಹಔರಿಷ ದ
a) ಪ್ಪರೀಮಿಮಂನಲ್ಲಾ ಹೆಚಕಿರಿ ಭಹಡಕದಕ
ಅಹಮದ ಡ ಸವಿಕಥಮಲ್ಲಾ ಕಥಲು ಯತಿಔ ಲ ವಥೈಶ್ಚಶಿಾಖಳು ಇಯಫಸ ದ ಅದಕಹುಗಿ ಅಂಡರ್ ಯಥೈಟರ್
ಯ ಅದನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಷ  ಮೊದಲ ಹಥಚ ಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ವ ಲುನ ನ ವಿಧಿಷಲ ನಿಧಾರಿಷಫಸ ದ .
ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನ ನ ಹಥಚ ಚರಿ (ರ್ಥ ೇಡ್)ಭಹಡ ದರಿಂದ ದಥ ಡಸ ಕಥಾೇಮ್ ಖಳ ಷಂಬವಿಷ ವಿಕಥಮ ಹಥಚಿಚನ
ಸ್ಹಧಮತಥಮನ ನ ರಿಖಣನಥಗಥ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳರ್ಹಖ ತುದಥ.

ಉದಹಸಯಣೆ
i.

ಪಿಯೇಮಮಂನ ಸ್ಹಧಹಯಣ ದಯ, ನಿಖದಿತ ಖ ಣಭಟಿನ ನ ಅನ ಷರಿಷ  ಸಡಖ ಖಳು ಅಥವಹ ಇತಯ
ನೌಕಥಖಳಲ್ಲಾ ಸ್ಹಗಿಷರ್ಹಖ  ಷಯಔ ಖಳಿಗಥ ವಿಧಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಆದಹಖ ಮ, ಂದ
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ವಥೇಳ್ಥ ಹಥಚಿಚನ

ಮಸಿ್ನ ಅಥವಹ ಔಡಿಮೆ ಟನ್ ಭಹನದ ಸಡಗಿನಲ್ಲಾ ಷಯಔ ಖಳನ ನ ಸ್ಹಗಿಷ ತಿುದದಯಥ ಹಥಚ ಚರಿ
ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಧಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ii.

ವಿಮೆ ಚಔಯಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಯಥೇಸಿಂಗ್, ಾತಹಯಥ ೇಸಣ, ದಥ ಡಸ ಆಟದ ಫಥೇಟಥ ಇತಹಮದಿ ಅಹಮಕಹರಿ
ೃತಿುಖಳಲ್ಲಾ ತಥ ಡಗಿದದಯಥ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ಹಥಚ ಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಧಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.

iii. ಅಂಡರ್ ಯಥೈಟಿಂಗ್ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಯತಿಔ ಲ ವಥೈಶ್ಚಶಿಾಖಳಿದದಯಥ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ಇದ ಪಿಯೇಮಮಂ
ಹಥಚ ಚರಿ (ರ್ಥ ೇಡ್)ಗಥ ಕಹಯಣವಹಖಫಸ ದ .
ಮೊೇಟಹಯ ವಿಮೆ ಅಥವಹ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಂದಬಾದಂತಥ ಕಥಲವೊಮೆಭ ಯತಿಔ ಲ ಕಥಾೇಮ್
ಖಳ ಅನ ಹತದಿಂದ ಷಸ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನ ನ ಹಥಚ ಚರಿ (ರ್ಥ ೇಡ್) ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಮ ಇತಿುೇಚಿನ ನಿಮಭದ ಯಕಹಯ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಕಥಾೇಮ್ ಆಧಹರಿತ ಹಥಚ ಚರಿ(ರ್ಥ ೇಡ್)ಮನ ನ
ಅನಾಯಿಷ ದ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ .ಹಥಚ ಚರಿ(ರ್ಥ ೇಡ್) ಕಥೇಲ ಷ ುನಿಶಠ ಭಹನದಂಡಖಳನ ನ ಆಧರಿಸಿದ, ಟಹಿಯಥ
ರ್ಪೇಟ್ಾ ಫೇಲ್ಲಯೇಕಥು ಭಹತಯ ಅನಾಯಿಷಫಸ ದ .
b) ವ್ಹಯಂಟಖಳನಕು ವಿಧಿಷಕದಕ
ಬೌತಿಔ ಅಹಮಖಳನ ನ ಔಡಿಮೆಭಹಡಲ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಷ ಔು ವಹಯಂಟಿಖಳನ ನ ಅಳಡಿಷ ತಹುಯಥ.
ಕಥಳಗಥ ಕಥಲು ಉದಹಸಯಣಥಖಳನ ನ ಕಥ ಡರ್ಹಗಿದಥ.

ಉದಹಸಯಣೆ
i. ನೌಕಹ ಷಯಔಕ
ಷಯಔ ಖಳನ ನ) ಉದಹ. ಚಹಹ (ತಯ ರ್ಥೇಪಿತ ಥಟಿಿಗಥ ಖಳಲ್ಲಾ ತ ಂಬಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಎಂಫ ವಹಯಂಟಿಮನ ನ
ಅಳಡಿಷರ್ಹಗಿದ.
ii. ಔಳುತನ
ಆಸಿು ಇತ ು ನಹಲ ು ಖಂಟಥಖಳ ಕಹಲ ಕಹಲ ಗಹಯಯ ಕಹಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಇಯಫಥೇಕಥಂಫ ವಹಯಂಟಿಯಿದಥ.
iii. ಫೆಂಕ್ರ
ಅಗಿನ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ಆಯಣನ ನ ಸ್ಹಭಹನಮ ಕಹಮಹಾಧಿಮನ ನ ಮೇರಿ ಫಳಷರ್ಹಖ ುದಿಲಾ ಎಂಫ
ವಹಯಂಟಿಯಿದಥ.
iv. ಮೀಟಹಯಕ
ವಹಸನನ ನ, ವಥೇಖ ರಿೇಕ್ಷಥ ಅಥವಹ ಯಥೇಸಿಂಗ್ ಗಹಗಿ ಫಳಷರ್ಹಖ ದಿಲಾ ಎಂಫ ವಹಯಂಟಿಯಿದಥ.
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c) ಕೆಾೀರ್ಮ ನಶಿದ ರಭಹಣನಕು ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಕ ಕೆಲು ವಿಧಿಖಳನಕು ಅನಾಯ್ದಷಕದಕ /

ಉದಹಸಯಣೆ
ನೌಕಹ ಷಯಔಕ: ಬಹಖಖಳಿಗಹದ ಷಣಣ ಹಹನಿ ದ ಫಹರಿ ಮಂತಯಖಳಿಗಥ ಯಚನಹತಭಔವಹದ ಟ ಿ ನಶಿಕಥು
ಕಹಯಣವಹಖಫಸ ದ

.ಇಂತಸ ಮಂತಯಖಳು ಫದಲ್ಲ ಅಧಿನಿಮಭಖಳಿಗಥ ಳಟಿಿವಥ ಭತ ು ಮಹುದಥೇ

ಭ ರಿದ ಬಹಖದ ಫದಲ್ಲಮ, ಯವಹನಿಷ  ಭತ ು ಭಯ ಜಥ ೇಡಣಥಮ ವಥಚಚಔುಷಥಿೇ ಅಂಡರ್ ಯಥೈಟರ್ ಯ
ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮನ ನ ಸಿೇಮತಗಥ ಳಿಷ ತುದಥ.
ಕಥಲವೊಮೆಭ ಕಹರ್ಸಿ ಥೈಪ್ಟ, ಹಹಡ್ಾ ಫಥ ೇಡ್ಾ ಖಳು ತ ದಿಖಳಲ್ಲಾ ಭಹತಯ ಹಹನಿಖ ಂಟಹಖ ತುವಥ .ಕಹರ್ಸಿ ಥೈಪ್ಟ,
ಹಹಡ್ಾ ಫಥ ೇಡ್ಾ ಇತಹಮದಿಖಳ, ನೌಕಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಹಹನಿಗಥ ಳಗಹದ ಬಹಖನ ನ ಔತುರಿಸಿ ಉಳಿದ
ಬಹಖನ ನ ಉಯೇಖ ಭಹಡಫಥೇಔ ಎಂಫ ಶಯತುನ ನ ಳಟಿಿವಥ.
ಅನಥೇಔ ಫಹರಿ ವಿದಥೇವದಿಂದ ಆಭದಹದ ಸ್ಹಭಗಿಯಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಳನಹಡಿನ ಸ್ಹಖಣಥಮ ನೌಕಹ ವಿಮೆಮ
ಫಥೇಡಿಕಥ

ಇದಥ

.ಈಗಹಖರ್ಥೇ

ಷಯಔ ಖಳು

ಸ್ಹಖಯ

ಯಮಹಣದ

ಷಭಮದಲ್ಲಾ

ನಶಿ

ಅಥವಹ

ಹಹನಿಗಥ ಳಗಹಗಿಯಫಸ ದಹದ ಆದಯಥ ಫಹಸಮ ರಿೇಕ್ಷಥಮಲ್ಲಾ ಕಹಣಿಷದಥೇ ಇಯಫಸ ದಹದ ಸ್ಹಧಮತಥಮ ಇದಥ.
ಇಂತಸ

ಅಹಮಖಳನ ನ

ಷಯಔ ಖಳನ ನ

ಫಂದರಿನಲ್ಲಾ

ಇಳಿಸಿದ

ಮೆೇಲ್ಲನ

ತಹಷಣಥಗಥ

ಳಟ ಿ

ಸಿಾೇಔರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ .ಸಿಾೇಕಹಯದ ಮೊದಲ್ಲನ ಷಮೇಕ್ಷಥಗಥ ಹಲ್ಲಸಿ ಳಟಿಿಯ ತುದಥ.
d) ಹೆಚಕಿರಿ / ಔಡಿತಖಳನಕು ಹೆೀಯಕುದಕ
ನಶಿದ ಯಭಹಣ ಔಡಿತ / ಹಥಚ ಚರಿಮನ ನ ಮೇರಿದಹಖ ಉಳಿದದದನ ನ 'ಹಥಚ ಚರಿ' ಔಲಂ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ
ಹತಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ .ಮತಿಗಿಂತ ಔಡಿಮೆ ನಶಿವಹದಲ್ಲಾ ಕಥ ಡಫಥೇಕಹಗಿಲಾ.
ಷಣಣ ಕಥಾೇಮ್ ಖಳನ ನ ನಿವಹರಿಷ ದ ಈ ವಿಧಿಖಳ ಉದಥದೇವ .ವಿಭಹದಯಯನ ನ ನಶಿದ ಬಹಖನ ನ
ಹತಿಷ ಂತಥ ಭಹಡ ದರಿಂದ, ಅಯ ಹಥಚ ಚ ಕಹಳಜಿಯಿಂದಿಯಲ ಭತ ು ನಶಿನ ನ ತಡಥಖಟಿಲ
ರ್ಪಯೇತಹ್ಸ ಸಿಖ ತುದಥ.
e) ಔರ್ ಮೆೀಲ್ೆ ನಿಫಯಂಧ

ಉದಹಸಯಣೆ
i. ಮೀಟಹಯಕ: ಸಳ್ಥಮ ವಹಸನದ ಯಸ್ಹುನ ನ ಷಭಖಯ ನಿಮಭಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ ಸಿಾೇಔರಿಷರ್ಹಖ ುದಿಲಾ
ಆದಯಥ ವಿಭಹಗಹಯಯ ನಿಫಾಂಧಿತ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಅಂದಯಥ ತೃತಿೇಮ ಕ್ಷದ ಅಹಮಖಳ ವಿಯ ದಧ ಭಹತಯ
ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ನಿೇಡ ತಹುಯಥ.

654

ii. ವ್ೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅಘಾತ: ಖರಿಶಠ ಸಿಾೇಔೃತಿಮ ಮಸಿ್ನ ಮತಿ ದಹಟಿದ ಫಫ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ
ಯಸ್ಹುಔರಿಗಥ ಷಭಖಯ ನಿಮಭಖಳು ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ಅಂಖವಿಔಲತಥಮ ಯಯೇಜನಥಖಳನ ನ ಳಗಥ ಳಳದಥೇ
ಸ್ಹವಿನ ಅಹಮಕಥು ಭಹತಯ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ನಿೇಡಫಸ ದ .
iii. ಆಯೆ ೀಖಯ: ಕಥಲ ಷಭಮಖಳಲ್ಲಾ ವಿಭಹಗಹಯಯ ನಿದಿಾಶಿ ವಷರಕ್ಟಯಯೆಮ ಅಥವಹ ರಿಸಿಥತಿಖಳ ಮೆೇಲ್ಲನ
ಔರ್ ಗಥ ನಿಫಾಂಧ ವಿಧಿಷಫಸ ದ ಭತ ು ಸಿೇಮತ ವಹಮಪಿುಗಥ ಭಹತಯ ಔರ್ ಸಿೇಮತವಹಗಿಯಫಸ ದ .
ಉದಹ ಔಣಿಣನ ರ್ಪಯಥಮ ಅಥವಹ ಔಣಿಣನ ರ್ಥನ್್ ಮೆೇಲ್ಲನ ಯಕ್ಟಯಯೆಖಳು.
f) ರಿಮಹಯ್ದತ್ತಖಳು
ಅಹಮ ಅನ ಔ ಲಔಯವಹಗಿದದಯಥ ಔಡಿಮೆ ದಯನ ನ ವಿಧಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಅಥವಹ ಸ್ಹಭಹನಮ
ಪಿಯೇಮಮಂನಲ್ಲಾ ರಿಮಹಯಿತಿಮನ ನ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಕಥಳಗಿನ ಲಕ್ಷಣಖಳು ಅಗಿನ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಅಹಮದಲ್ಲಾ ಷ ಧಹಯಣಥಗಥ ಕಹಯಣವಹಖ ತುವಥ ಎಂದ
ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
i. ಆಯಣದಲ್ಲಾ ಸಿಂಡಿಷ  ಮಸ್ಥಥಮ ಅನ ಸ್ಹಥನ
ii. ಆಯಣದಲ್ಲಾ ಹಥೈಡಯಂಟ್ ಮಸ್ಥಥಮ ಅನ ಸ್ಹಥನ
iii. ಫಕಥಟ್, ಸ್ಹಗಿಷಲ ಷ ಲಬವಹದ ನಂದಿಷ  ಸ್ಹಧನಖಳು ಭತ ು ಸಷುಚಹಲ್ಲತ ಪಥೈರ್ ಂಪ್ಟ
ಖಳಂತಸ ಕಥೈ ಫಳಕಥಮ ಷ ುಖಳನ ನ ಅನ ಸ್ಹಥಪಿಷ ದ
iv. ಷಾಮಂಚಹಲ್ಲತ ಅಗಿನ ಎಚಚರಿಕಥ (ಪಥೈರ್ ಅರ್ಹಯಹಂ) ಮ ಅನ ಸ್ಹಥನ

ಉದಹಸಯಣೆ
ವಹಸನದಲ್ಲಾ ಸಿಥಯತಥಮನ ನ ತಂದ ಅಹಮದ ಷ ಧಹಯಣಥಗಥ ಕಹಯಣವಹಖ ದರಿಂದ ಮೊೇಟಹರ್ ಸ್ಥೈಔಲ್ ನಲ್ಲಾ
ಮಹವಹಖಲ

ಸ್ಥೈಡ್ ಕಹಯನ ನ ಫಳಷ ತಿುದದಯಥ, ಮೊೇಟಹರ್ ವಿಮೆಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂದಲ್ಲಾ

ರಿಮಹಯಿತಿಮನ ನ ದಗಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ನೌಕಹ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ವಿಭಹಗಹಯಯ ಔಳಳತನ ಭತ ು ಕಥ ಯತಥಮ ಅಹಮನ ನ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡ ದರಿಂದ
"ೂಣಾ ರ್ಥ ೇಡ್ "ಧಹಯಔಖಳನ ನ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೆೇರ್ಥ ರಿಮಹಯಿತಿಖಳನ ನ ನಿೇಡಲ ರಿಖಣಿಷಫಸ ದ .
ಂದ ಖ ಂಪಿನ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಯಕ್ಷಣಥಮಡಿಮಲ್ಲಾ ದಥ ಡಸ ಖ ಂುಖಳಿಗಥ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥ
ನಿೇಡರ್ಹಖ ದರಿಂದ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಆಡಳಿತಹತಭಔ ಕಥಲಷ ಭತ ು ವಥಚಚಖಳನ ನ ಔಡಿಮೆಗಥ ಳಿಷ ತುದಹದದರಿಂದ
ರಿಮಹಯಿತಿಖಳನ ನ ನಿೇಡಫಸ ದ .
g) ನೆ ೀ ಕೆಾೀರ್ಮ ಫೆ ೀನರ್ಸ) ಎನ್ ಸಿ ಬಿ(
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ಯತಿಯಂದ

ಕಥಾೇಮ್ ಭ ಔು ನವಿೇಔಯಣ ಶಾದಲ್ಲಾ ಡಥಮಫಸ ದಹದ ಖರಿಶಠ ಫಥ ೇನರ್ಸ ನ

ಮತಿಖನ ಖ ಣವಹಗಿ ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ ಮೊತುನ ನ ಫಥ ೇನರ್ಸ ಎಂದ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ .
ಇದನ ನ ಇಡಿೇ ಖ ಂಪಿನ ತಥಯಫಥೇಕಹದ ಕಥಾೇಮ್ ಅನ ಹತನ ನ ಅಲಂಬಿಸಿ, ನವಿೇಔಯಣದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ
ಟ ಿ ಪಿಯೇಮಮಂನಲ್ಲಾನ ಔಡಿತದ ಭ ಲಔ ಅನ ಭತಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
ನೆ ೀ ಕೆಾೀರ್ಮ ಫೆ ೀನರ್ಸ ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟಂಗ್ ಅನಕಬಖಳನಕು ಷಕಧಹರಿಷಕ ರಫಲ ಕಹಮಯತಂತರವ್ಹಗದೆ
ಭತಕಿ ಯೆೀಟಂಗ್ ಯಸೆೆಮ ಂದಕ ಅವಿಬಹಜಯ ಬಹಖವ್ಹಗದೆ .ಈ ಫಥ ೇನರ್ಸ ವಿಭಹದಹಯಯಲ್ಲಾನ ನಥೈತಿಔ
ಅಹಮದ ಅಂವನ ನ ಖ ಯ ತಿಷ ತುದಥ .ಇದ ವಿಭಹದಹಯಯನ ನ ಮೊೇಟಹರ್ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಉತುಭ
ಚಹಲನಹ ಕೌವಲಮಖಳನ ನ ಅಳಡಿಸಿಕಥ ಳುಳದಯ ಭ ಲಔ ಅಥವಹ ಮೆಡಿಕಥಾೇಮ್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ತಭಭ
ಆಯಥ ೇಖಮದ ಫಗಥೆ ಉತುಭ ಕಹಳಜಿ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳ ಭ ಲಔ ಕಥಾೇಮ್ ಖಳನ ನ ದಹಕಲ್ಲಸಿಲಾದದಕಥು
ಗೌಯವಿಷ ತುದಥ.
h) ನಿಯಹಔಯಣೆ
ಳಗಥ ಂಡಿಯ  ಬೌತಿಔ ಅಹಮ ಖಣನಿೇಮವಹಗಿ ಕಥಟಿ (ಹಹನಿಕಹಯಔ) ದಹದಗಿದದಯಥ, ಅಹಮ ವಿಮೆ
ಭಹಡಲ ಅಯೇಖಮವಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ನಿಯಹಔರಿಷಲಡ ತುದಥ .ತಭಭ ಹಿಂದಿನ ನಶಿದ ಅನ ಬಖಳ,
ಅಹಮಖಳ ಭತ ು ಟಹಿಯಥ ಅಂಡರ್ ಯಥೈಟಿಂಗ್ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಜ್ಞಹನನ ನ, ಆಧರಿಸಿ ವಿಭಹಗಹಯಯ
ವಿಮೆಮ ಯತಿಯಂದ ಖಾಕಹುಗಿ ನಿಯಹಔರಿಷಫಥೇಕಹದ ಅಹಮಖಳ ಟಿಿಮನ ನ ಯ ಪಿಸಿದಹದಯಥ.
4. ನೆೈತ್ತಔ ಅಹಮ
ನಥೈತಿಔ ಅಹಮಖಳು ಈ ಕಥಳಗಿನ ರಿೇತಿಖಳಲ್ಲಾ ಉದಬವಿಷಫಸ ದ :
a) ಅಹರಭಹಣಿಔತೆ
ಹಹನಿಕಹಯಔ ನಥೈತಿಔ ಅಹಮ ಯಮೊೇಚಚ ಉದಹಸಯಣಥಯೆಂದಯಥ ಕಥಾೇಮ್ ಸಣನ ನ ಡಥಮಲ
ನಶಿನ ನ ಯಚಿಷ  ಅಥವಹ ಭಹಡ  ಉದಥದೇವೂಾಔ ಉದಥದೇವದಿಂದ ವಿಮೆ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳ
ವಿಭಹದಹಯಯ .ಕಥಲವೊಮೆಭ ಸಣಕಹಸಿನ ಷಭಸ್ಥಮಮಲ್ಲಾಯ  ಹಯಭಹಣಿಔ ವಿಭಹದಹಯ ಷಸ ನಶಿನ ನ
ಯದಶ್ಚಾಷಲ ಯಚಥ ೇದಿತಯಹಖಫಸ ದ .
b) ಅಜಹಖಯ ಔತೆ
ನಶಿನ ನ ಉಥೇಕ್ಷಥ ಭಹಡ ದ ವಿರಿೇತ ಅಜಹಖಯ ಔತಥಮ ಂದ ಉದಹಸಯಣಥಮಹಗಿದಥ .ವಿಮೆಮ
ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ ದರಿಂದ,

ವಿಭಹದಹಯಯ

ವಿಮೆ

ಧಥ ೇಯಣಥಮನ ನ ಅಳಡಿಸಿಕಥ ಳುಳ ಸ್ಹಧಮತಥಯಿದಥ.
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ಭಹಡಿದ

ಆಸಿುಮ

ಫಗಥೆ

ಅಜಹಖಯ ಔತಥಮ

ವಿಭಹದಹಯಯ ಒಾ ಜಹಖಯ ಔ ಭತ ು ಷಭಂಜಷವಹದ ಮಕ್ಟು ವಿಮೆ ಭಹಡಿಲಾದ ಆಸಿುಮ ಫಗಥಗಥ
ಕಹಳಜಿ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳಂತಥ ಅ ತಯಸದ ಆಸಿುಮ ಆಯಥೈಕಥಮನ ನ ಭಹಡದಿದದಯಥ ನಥೈತಿಔ ಅಹಮ
ಅತೃಪಿುಔಯ ಎಂದಥಾ.
c) ಓದೆ ಯೀಗಔ ಷಂಫಂಧಖಳು
ಉದಥ ಮೇಖದಹತ - ನೌಔಯ ಷಂಫಂಧ ಹಹನಿಕಹಯಔವಹದ ನಥೈತಿಔ ಅಹಮದ ಅಂವನ ನ
ಳಗಥ ಂಡಿಯಫಸ ದ .
d) ತು್ ಕೆಾೀರ್ಮ ಖಳು
ಕಥಾೇಮ್ ಖಳು ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ ಈ ರಿೇತಿಮ ನಥೈತಿಔ ಅಹಮ ಉದಬವಿಷ ತುದಥ .ವಿಭಹದಹಯ
ಉದಥದೇವೂಾಔವಹಗಿ ನಶಿನ ನ ಅಸಿುತಾಕಥು ತಂದಿಯಲ್ಲಕ್ಟುಲಾ ಆದಯಥ ಮೆಭ ನಶಿ ಷಂಬವಿಸಿದ ಮೆೇರ್ಥ,
ಅಯ

ರಿಹಹಯ ಧನದ ತತುಾನ ನ ಟಹಿಯಥ ಔಡಥಖಣಿಸಿ, ವಿನಹಕಹಯಣ ಹಥಚಿಚನ ಯಭಹಣದ

ರಿಹಹಯನ ನ ಫಥೇಡಲ ಯಮತಿನಷಫಸ ದ .

ಉದಹಸಯಣೆ
ಉದಹಸಯಣಥಗಹಗಿ ಸಔ ುದಹಯಯ ವಿಮೆಮ ಹಥಚ ಚ ಯಯೇಜನಖಳನ ನ ಡಥಮಲ ತನನ ಅಂಖವಿಔಲತಥಮ
ಅಧಿಮನ ನ ಗಹಮದ ಷಾಯ ು ಷಭರ್ಥಾಷ ದಕ್ಟುಂತಲ

ಹಥಚ ಚ ಭಹಡ ಲ್ಲಾ ಲು ತಥ ೇರಿಸಿದಯಥ

ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಅಂತಸ ನಥೈತಿಔ ಅಹಮಖಳು ಉದಬವಿಷ ತುದಥ.
ಮೊೇಟಹರ್ ಕಥಾೇಮ್ ಖಳಲ್ಲಾ ಹಹನಿಖಳು ತೃಪಿುಔಯವಹಗಿ ದ ಯಸಿು ಮಹಖ ಂಥವಿದದಯ

ವಿನಹಕಹಯಣವಹಗಿ

ವಿಭಹದಹಯಯ ಹಥ ಷ ಬಹಖಖಳ ಫದಲ್ಲಗಹಗಿ ತಹುಯಿಷ ತಹುಯಥ ಅಥವಹ ಅಘಾತದಿಂದ ಷಂಬವಿಸಿಲಾದ
ಕಥಲು ನಿದಿಾಶಿ ಹಹನಿಖಳನ ನ ರಿಥೇರಿ ಅಥವಹ ಫದಲ್ಲ ಭಹಡಲ ಯಮತಿನಷ ತಹುಯಥ ಇಂಥ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ
ಇಂಥಸ ಅಹಮಖಳು ಉದಬವಹಖ ತುವಥ.
ನಥೈತಿಔ ಅಹಮ ಷಸ ಹತಿಮ ಕಹಮಾವಿಧಹನಖಳು, ಔಳ್ಥಮಫಸ ದಹದ ವಿನಹಯಿತಿಖಳು, ಉ
ರಿಮತಿಖಳನ ನ ಫಳಸಿ ಭತ ು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ನಥ ೇ ಕಥಾೇಮ್ ಫಥ ೇನರ್ಸ ನಂತಸ ರ್ಪಯೇತಹ್ಸನಥಖಳನ ನ
ನಿೇಡ ದರಿಂದ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಫಸ ದ .

ಭಹಹತ್ತ
i. ಷಸ ಹತ್ತ
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ವಿಮೆಭಹಡಿದ ಗಟನಥ ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ, ಅನಥೇಔ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ವಿಮೆದಹಯ ನಶಿದಲ್ಲಾನ ಕಥಲು
ಬಹಖನ ನ ಸಂಚಿಕಥ ಳುಳ ಅಖತಮವಿಯ ತುದಥ. ಉದಹ. ವಿಮೆಭಹಡಿದ ನಶಿ ಯ ಹಯಿ 20000 ಭತ ು
ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾನ ಷಸ ವಥೇತನ 10% ಇದದಯಥ, ವಿಭಹದಹಯಯ ಯ 2000 ಹತಿಷ ತಹುಯಥ.
ii. ಉ ಮಿತ್ತಖಳು
ವಿಭಹಗಹಯಯ ಫಥರ್ಥಯೆೇರಿಸಿದ ಬಿಲ ಾಖಳನ ನ ಯತಥಮೇಔವಹಗಿ ಕಥ ಠ್ಡಿ ವಥಚಚಖಳು, ವಷರಕ್ಟಯಯೆಮ ಅಥವಹ
ವಥೈದಮಯ ವ ಲುಖಳನ ನ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಿ ಟ ಿ ಹತಿಮ ಮೆೇರ್ಥ ಂದ ಮತಿಮನ ನ ವಿಧಿಷಫಸ ದ .
iii. ಔಳೆಮಫಸಕದಹದ ವಿನಹಮತ್ತಖಳು
ಇದ ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಕಥಾೇಮ್ ಹತಿಮಹಖ  ಮೊದಲ ವಿಭಹದಹಯಯ ಹತಿಷಫಥೇಕಹದ ಹಥಚ ಚರಿ
ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ  ನಿದಿಾಶಿಮೊತುವಹಗಿದಥ, ಉದಹ, ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾನ ಔಳ್ಥಮಫಸ ದಹದ ವಿನಹಯಿತಿ ಯ .
10000 ಇದದಯಥ ವಿಭಹದಹಯಯ ಯತಿ ಕಥಾೇಮ್ ಭಹಡಿದ ನಶಿಕಹುಗಿ ಮೊದಲ ಯ .1000 ಹತಿಷ 
ಅಖತಮವಿದಥ.
ವಿಭಹದಹಯಯ ನೆೈತ್ತಔ ಅಹಮನಕು ವಂಕ್ರಷಲ್ಹದಲ್ಲಾ, ಏಜೆಂಟ್ ಇಂಥ ರಸಹಿಖಳನಕು ಅನಕಷರಿಷಕ ಅಥವ್ಹ
ವಿಭಹ ಔಂನಿಗೆ ತಯಕ ಹಹಗಲಾಅ .ಳು ಮದಲಕ ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಅಧಿಕಹರಿಖಳ ಎದಕರಿಗೆ ಇಂಥ
ವಿಶಮಖಳನಕು ತಯಫೆೀಔಕ.
5. ಅಲ್ಹ್ಧಿಮ ಭಹಔಖಳು
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯಖಳು ಸನಥನಯಡ ತಿಂಖಳ ಕಹಲಕಹುಗಿ ಉರ್ಥಾೇಖಿಷರ್ಹಗಿಯ ತುವಥ .ಂದ
ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಔಡಿಮೆ ಅಧಿಗಹಗಿ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡಿದದಯಥ, ಪಿಯೇಮಮಂಅನ ನ ಅರ್ಹಧಿಮ ಯಭಹಣವಥಂಫ
ವಿಶ್ಥೇಶ ಯಭಹಣದ ಯಕಹಯ ವಿಧಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಯಭಹಣದ ಯಕಹಯ, ಅರ್ಹಧಿಮ ವಿಮೆಮ ಪಿಯೇಮಮಂ ವ ಲು ಅನ ಹತದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಇಯ ದಿಲಾ.
ಅಲ್ಹ್ಧಿಮ ಭಹಔಖಳ ಅಖತಯಖಳು
a)

ತಿಂಖಳ 12ಅಧಿಮ ಅಥವಹ ಔಡಿಮೆ ಅಧಿಮ, ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಜಹರಿಗಥ ಳಿಷ  ವಥಚಚಖಳು
ಷ ಭಹಯ ಂದಥೇ ಷಭನಹಗಿಯ ತುವಥ ಆದದರಿಂದ ಈ ದಯಖಳನ ನ ಅನಾಯಿಷರ್ಹಗಿದಥ.

b) ಇದಲಾದಥ, ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ಂದ ಶಾದಲ್ಲಾ ಮೆಭ ಭಹತಯ ನವಿೇಔಯಣ ವಿಧಹನದ ಅಖತಮವಿದಥ
ಆದಯಥ ಅರ್ಹಧಿಮ ವಿಮೆಖಳು ಮೆೇಲ್ಲಂದ ಮೆೇರ್ಥ ನವಿೇಔಯಣಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುವಥ.
ಅನ ಹತದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನ ಭತಿಷಲಟಿಯಥ, ಅರ್ಹಧಿಮ ನಿೇತಿಖಳನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳತು
ಹಥ ೇಖ  ಭತ ು ತನ ಭಲಔ, ರಿಣಹಭವಹಗಿ, ಔಂತ ಖಳಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನ ನ ಹತಿಷ ಲ್ಲಾ
ವಿಭಹದಹಯಯ ಯೃತುಯಹಖಫಸ ದ .
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c) ಜಥ ತಥಗಥ, ಕಥಲು ವಿಮೆಖಳು ಋತ ಕಹಲ್ಲಔವಹಗಿಯ ತುವಥ ಭತ ು ಅಹಮ ಆ ಋತ ವಿನಲ್ಲಾ
ಹಥಚಿಚಯ ತುದಥ. ವಿಮೆಖಳು ಕಥಲವೊಮೆಭ ಅಹಮ ಅತಿೇ ಹಥಚಹಚಗಿಯ  ಇಂತಸ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ
ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳರ್ಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ತನ ಭಲಔ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಆಯೆು ನಡಥಮ ತುದಥ. ಅರ್ಹಧಿಮ
ಭಹಔಖಳು ವಿಭಹಗಹಯಯ ಇಂತಸ ಆಯೆುಮನ ನ ತಡಥಖಟಿಲ ವಿಔಷನವಹಗಿವಥ. ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ವಿಮೆ
ವಿಭಹದಹಯಯ ಭ ಲಔ ಯದ ದ ಭಹಡಿದಹಖಲ ಅು ಅನಾಮವಹಖ ತುದಥ.
6. ಔನಿಶಿ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ
ಹಲ್ಲಸಿ ಜಹರಿಭಹಡ  ಆಡಳಿತದ ವಥಚಚಖಳನ ನ ಳಗಥ ಳುಳಂತಥ ಯತಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಔನಿಶಠ
ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನ ನ ವಿಧಿಷ  ಅಬಹಮಷವಿದಥ.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ 3
ಅಳು ನಥೈತಿಔ ಅಹಮನ ನ ಔಂಡಔ ಡರ್ಥೇ ಏಜಥಂಟ್ ರಿಂದ ಏನನ ನ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದಥ?
I. ಮೊದಲ್ಲನಂತಥಯೆೇ ವಿಮೆಮನ ನ ಭ ಂದ ಯಥಷ ದ
II. ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಥ ಅದನ ನ ಯದಿ ಭಹಡ ದ
III. ಕಥಾೇಮ್ ಖಳಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕಥಗಥಮನ ನ ಕಥೇಳುದ
IV. ಅದನ ನ ನಿಲಾಕ್ಷ ಭಹಡ ದ

D. ವಿಭಹ ಮತಿ
ಇದ ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಮಭದ ಯಕಹಯ ರಿಹಹಯ ನಿೇಡ  ಖರಿಶಠ ಯಭಹಣದ ಮೊತುವಹಗಿದಥ .
ಅದ ಕಥಾೇಮ್ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಭಯ ಹತಿಮಹಖ  ಖರಿಶಠ ಯಭಹಣದ ಮೊತುವಹಗಿಯ ದರಿಂದ ರಿಹಹಯ
ಧನದ ಮತಿಮನ ನ ಆಯೆು ಭಹಡ ಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯಯ ಫಸಳ ಎಚಚರಿಕಥಯಿಂದ ಇಯಫಥೇಔ .
ವಿಭಹ ಮೊತು ಮಹವಹಖಲ

ವಿಭಹದಹಯಯ ಭ ಲಔ ನಿಧಾರಿಷಲಡ ತುದಥ ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾನ

ಫಹಧಮತಥಮ ಮತಿಮಹಗಿದಥ .ಇದ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂನ ದಯದ ಯಭಹಣನ ನ ನಿಧಾರಿಷ 
ಮೊತುವಹಗಿದಥ.
ಇದ ಆಸಿುಮ ನಥೈಜ ಭೌಲಮನ ನ ಯತಿನಿಧಿಷಫಥೇಔ .ಹಥಚ ಚ ವಿಮೆ ಇದದಯಥ, ವಿಭಹದಹಯರಿಗಥ ಮಹುದಥೇ
ಯಯೇಜನವಿಯ ದಿಲಾ ಭತ ು ಔಡಿಮೆ ವಿಮೆಯಿದದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಕಥಾೇಮ್ ಯಭಹಣಔುನ ಖ ಣವಹಗಿ
ಔಡಿಮೆಮಹಖ ತುದಥ.
1. ವಿಭಹ ಮತಿನಕು ನಿಧಯರಿಷಕದಕ
ವಿಭಹ ಮೊತು ನಿಧಾರಿಷ  ಮಹಹಯದ ಯತಿ ಖಾದ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯಯ ಲಕ್ಷಾಗಥ ಡಫಥೇಕಹದ
ಅಂವಖಳನ ನ ಕಥಳಗಥ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದಥ:
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a) ವ್ೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅಘಾತ ವಿಮೆ: ಂದ ಔಂನಿಯಿಂದ ನಿೇಡರ್ಹಖ  ವಿಭಹ ಮೊತು ಂದ ನಿಶ್ಚಚತ
ಯಭಹಣದ ಮೊತುವಹಗಿಯಫಸ ದ ಅಥವಹ ವಿಮೆದಹಯಯ ಆದಹಮನ ನ ಆಧರಿಸಿಯಫಸ ದ . ಕಥಲು
ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ನಿದಿಾಶಿ ಅಂಖವಥೈಔಲಮಕಹುಗಿ ವಿಮೆದಹಯಯ ಭಹಸಿಔ ಆದಹಮದ 65 ಟ ಿ
ಅಥವಹ 155 ಟ ಿ ಷಭನಹದ ಭೌಲಮನ ನ ನಿೇಡಫಸ ದ . ಖರಿಶಠ ಯಭಹಣದ ಮೆೇರ್ಥ ಂದ
ಮತಿ ಅಥವಹ 'ಕಹಮಪ್ಟ' ಇಯಫಸ ದ . ರಿಹಹಯ ಧನ ಔಂನಿಯಿಂದ ಔಂನಿಗಥ ಫದರ್ಹಖಫಸ ದ .
ಖ ಂಪಿನ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ವಿಭಹಮೊತು ಯತಿ ವಿಮೆದಹಯರಿಗಥ ಯತಥಮೇಔವಹಗಿ
ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿಯಫಸ ದ

ಅಥವಹ

ವಿಮೆದಹಯರಿಗಥ

ಹತಿಷಫಥೇಕಹದ

ವಥೇತನಕಥು

ಜಥ ೇಡಿಸಿಯಫಸ ದ ..
b) ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆ: ವಿಭಹ ಮೊತು ಕಥಲು ನಿದಿಾಶಿ ವಹಮಪಿುಮಲ್ಲಾ ಲಬಮವಿದಥ .ಅದ ಯೇಖಾನ ನ
ಷಸ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ 45- 25 .ಶಾಖಳ ಮಸಿ್ನ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಲಕ್ಷ 15 ಅಥವಹ ಹಥಚಿಚನ
ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ ನಿೇಡಫಸ ದ ಭತ ು

3ತಿಂಖಳಿನಿಂದ 5 ಶಾಖಳಯಥಗಿನ ಮಸಿ್ನ

ವಿಭಹದಹಯರಿಗಥ ಇದ 2 ಲಕ್ಷದಷ್ಟ್ಿಯಫಸ ದ .
c) ವ್ಹಸನ ವಿಮೆ: ಮೊೇಟಹಯ ವಿಮೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಮೊತುವಥಂದಯಥ ವಿಭಹದಹಯಯ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ತ
ಭೌಲಮ (ಇನ ಶಡ್ಾ ಡಿಕಥಾೇಡ್ಾ ವಹಮಲ ಮ]ಐಡಿವಿ[) ವಹಗಿದಥ. ಇದ ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ ನಿಮಭಖಳಿಂದ
ಷ ಚಿಷಲಟಿ ಷಔಳಿಮ ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯನ ನ ವಹಸನದ ಯಷ ತ
ು ಉತಹದನಥಮ ಟಿಿಭಹಡಿದ
ಭಹಯಹಟ ಫಥರ್ಥಯಂದಿಗಥ ಷರಿಹಥ ಂದಿಸಿ ಡಥದ ಮೊತುವಹಗಿದಥ. ಉತಹದಔಯ ಟಿಿಭಹಡಿದ
ಭಹಯಹಟ ಫಥರ್ಥ ನಥ ೇಂದಣಿ ಭತ ು ವಿಭಹ ವಥಚಚಖಳನ ನ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ ಷಥಳಿೇಮ ಷ ಂಔ /
ತಥರಿಗಥಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ
ಐಡಿವಿ = ವಿಭಹದಹಯಯ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ತ ಭೌಲಮ (ಇನ ಶಡ್ಾ ಡಿಕಥಾೇಡ್ಾ ವಹಮಲ ಮ) - ಷಔಳಿ + (
(ವಿಭಹದಹಯಯ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ತ ಭೌಲಮ (ಇನ ಶಡ್ಾ ಡಿಕಥಾೇಡ್ಾ ವಹಮಲ ಮ) ದಲ್ಲಾ ಳಗಥ ಂಡಿಯದ ಬಿಡಿಬಹಖಖಳು
– ಷಔಳಿ) ಭತ ು ನಥ ೇಂದಣಿ ಭತ ು ವಿಮೆ ವಥಚಚಖಳನ ನ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ.
5ಶಾಖಳಿಂದ ಫಳಕಥಮಲ್ಲಾಲಾದ ಅಥವಹ ಫಖಳ ಸಳ್ಥಮದಹದ ವಹಸನಖಳ ಐಡಿವಿ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಭತ ು
ವಿಭಹದಹಯಯ ನಡ ವಿನ ಯಷಯ ಂದದ ಭ ಲಔ ರ್ಥಕಹುಚಹಯ ಭಹಡಿ ನಿಧಾರಿಷಲಡ ತುದಥ .
ಷಔಳಿಮ ಫದಲ್ಲಗಥ, ಸಳ್ಥಮ ಕಹಯ ಖಳ ಐಡಿವಿಮನ ನ ಷವಥೇಾಕ್ಷಣಥದಹಯಯ , ಕಹಯ ವಿತಯಔಯ
ಇತಹಮದಿಖಳಿಂದ ವಹಸನದ ಸಿಥತಿಮ ಭೌಲಮಭಹನ ಭಹಡ ದರಿಂದ ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಐಡಿವಿ ವಹಸನ ಔಳುವಹದ ಅಥವಹ ಟ ಿ ನಶಿನ ನ ಅನ ಬವಿಸಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ನಿೇಡರ್ಹಖ 
ರಿಹಹಯದ ಮೊತುವಹಗಿದಥ. ಕಹರಿನ ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾನ ಭೌಲಮದ ಷಮೇದಶ ಿ ಭೌಲಮದ ಐಡಿವಿಮನ ನ
ಡಥಮಲ ಅತಮಂತವಹಗಿ ಶ್ಚಪಹಯಷ ಭಹಡರ್ಹಗಿದಥ. ವಿಭಹಗಹಯಯ ವಿಭಹದಹಯರಿಗಥ 5% ರಿಂದ 10%
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ಯಶ ಿ ವಹಮಪಿುಮನ ನ ಐಡಿವಿಮಲ್ಲಾ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲ ದಗಿಷ ತಹುಯಥ. ಔಡಿಮೆ ಐಡಿವಿ ಎಂದಯಥ ಔಡಿಮೆ
ಪಿಯೇಮಮಂ ಎಂದಥಾ.
d) ಅಗು ವಿಮೆ
ಅಗಿನ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ ಔಟಿಡಖಳ / ಸ್ಹಥಯ ಭತ ು ಮಂತಥ ಯೇಔಯಣಖಳ ಭತ ು
ಜಥ ೇಡಣಥಖಳ ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾನ ಭೌಲಮ ಅಥವಹ ುನುಃಸ್ಹಥನಥಮ ಭೌಲಮದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ನಿಖದಿ
ಭಹಡಫಸ ದ . ರಿವಿಡಿ ಐಟಂ ಭಹಯ ಔಟಥಿ ಭೌಲಮದಲ್ಲಾಂದ ಷಔಳಿಮನ ನ ಔಡಿಮೆಭಹಡರ್ಹದ
ಷ ುಖಳ ಭೌಲಮದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಷ ುಖಳಿಗಥ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದಥ.

e) ಸಹಿಔಕಖಳ ವಿಮೆ
ಸ್ಹಿಔ ಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ ಮೊತು ಅುಖಳ ಭಹಯ ಔಟಥಿ ಭೌಲಮವಹಗಿದಥ .ವಿಭಹದಹಯರಿಗಥ ನಶಿದ
ನಂತಯ, ಹಹನಿಗಥ ಳಗಹದ ಔಚಹಚ ಷ ುಖಳನ ನ ಫದಲ್ಲ ಭಹಡಲ ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾ ಕಥ ಂಡ ಕಥ ಳಳಲ
ಫಥೇಕಹಖ  ವಥಚಚನ ನ ಭಯ ಹತಿಷರ್ಹಖ ದ .
f) ನೌಕಹ ಷಯಔಕ ವಿಮೆ
ಇದ

ಂದ

ಪಿದ ಭೌಲಮದ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದಥ ಭತ ು ವಿಭಹ ಮೊತು ವಿಭಹಗಹಯಯ

ಭತ ು

ವಿಭಹದಹಯಯ ನಡ ವಥ ಂದದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ನಡಥದ ಂದದನ ಸ್ಹಯವಿಯ ತುದಥ .ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ಇದ ಷಯಕ್ಟನ ವಥಚಚ ಭತ ು ವಿಮೆ + ಷಯಔ ಸ್ಹಖಣಥ ಅಂದಯಥ ಸಿಐಎಫ್ಟ ಭೌಲಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತುದಥ.
g) ಭರಿೀನ್ ಸಲ್ ಇನಕುಯೆನ್್ (ಸಹಖಯ ಸಡಗನ ವಿಮೆ)
ಭರಿೇನ್ ಸಲ್ ಇನ ಶಯಥನ್್ ನಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಮೊತು, ಂದದ ಆಯಂಬದಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯಯ ಭತ ು
ವಿಭಹಗಹಯಯ ನಡ ವಥ ಪಿಕಥ ಳಳಲಟಿ ಭೌಲಮವಹಗಿದಥ .ಈ ಭೌಲಮನ ನ ದೃಢಿೇಔೃತ ಫಥರ್ಥಔಟ ಿಯ
ಭ ಲಔ ಸಲ್ / ಸಡಗಿನ ತಹಷಣಥಮ ನಂತಯ ಡಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
h) ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮ ವಿಮೆ
ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ ಮೊತುು ಕಥೈಗಹರಿಕಹ ಗಟಔಖಳ ಡ ಸವಿಕಥಮ,
ಬೌಗಥ ೇಳಿಔ ಸಯಡಿಕಥಮ ಭಟಿನ ನ ಆಧರಿಸಿದ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮ ಡ ಸವಿಕಥಮಹಗಿದಥ .ಹಥಚ ಚರಿ
ಕಹನ ನ ವಥಚಚಖಳು ಕಥಾೇಮ್ ನ ರಿಹಹಯದ ಬಹಖವಹಗಿಯಫಸ ದಹಗಿದಥ .ವಿಭಹ ಮೊತು ಮೆೇಲ್ಲನ
ನಿಮತಹಂಔಖಳನ ನ ಆಧರಿಸಿ ವಿಭಹದಹಯರಿಂದ ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
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ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ 4
ಅಯ ಉದಹಸಿೇನತಥಮ ವಿಯ ದಧ ಕಥಾೇಮ್ ಖಳಿಂದ ಅಯನ ನ ಯಕ್ಷಿಷಲ ವಥೈದಮರಿಗಥ ವಿಭಹ ಯೇಜನಥಮ ಷಲಹಥ
ಭಹಡಿರಿ.
I. ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ವಿಮೆ
II. ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮ ವಿಮೆ
III. ಭರಿೇನ್ ಸಲ್ ಇನ ಶಯಥನ್್
IV. ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ
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ಸಹಯಹಂವ
a) ದಯಖಳನ ನ ನಿಧಾರಿಷ ಲ್ಲಾ ಅಹಮಖಳ ಗಿೇಾಔಯಣಥ ಭತ ು ಅುಖಳ ಖಾನ ನ ನಿಧಾರಿಷ ದ
ಂದ ಭ ಕಮ ಯಕ್ಟಯಯೆಮಹಗಿದಥ.
b) ಅಂಡರ್ ಯಥೈಟಿಂಗ್ ಎಂದಯಥ ವಿಮೆಗಥ ನಿೇಡರ್ಹದ ಅಹಮ ಸಿಾೇಕಹಯಹಸಾವಹಗಿದಥಯೆೇ, ಭತ ು ಹಹಗಿದದಯಥ,
ಮಹ ದಯಖಳು, ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು ಶಯತ ುಖಳಿಗಥ ಳಗಥ ಂಡ

ವಿಮೆಮನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಷಫಥೇಔ

ಎಂಫ ದನ ನ ನಿಧಾರಿಷ  ಯಕ್ಟಯಯೆ
c) ದಯವಥಂದಯಥ ವಿಮೆಮ ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಗಟಔದ ಫಥರ್ಥ.
d) ದಯ ತಮಹರಿಷ  ಭ ಲ ಉದಥದೇವವಥಂದಯಥ ವಿಮೆಮ ಫಥರ್ಥ ಸ್ಹಔಶ ಿ ಭತ ು ಷಭಂಜಷವಹಗಿದಥ
ಎಂಫ ದನ ನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳುಳುದ .
e) 'ವ ದಧ ಪಿಯೇಮಮಂ' ಷ ಔುವಹದ ವಥಚಚಖಳು, ಮೇಷಲ ಭತ ು ರ್ಹಬನ ನ ದಗಿಷಲ ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ
ಯಭಹಣನ ನ ಸ್ಥೇರಿಷ  ಭ ಲಔ ರ್ಥ ೇಡ್ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ ಅಥವಹ ಹಥಚಿಚಷಲಡ ತುದಥ.
f) ಖಂಡಹಂತಯ ವಿಮೆಮ ರಿಬಹಷಥಮಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿ ಅಹಮದಿಂದ ಂಟಹಖ  ನಶಿದ ಷಂಬನಿೇಮತಥಗಥ
ಕಹಯಣವಹಖ  ಅಥವಹ ಹಥಚಿಚಷ  ರಿಸಿಥತಿಖಳು ಅಥವಹ ವಥೈಶ್ಚಶಿಾಖಳನ ನ ಅಥವಹ ಖ ಣಲಕ್ಷಣಖಳನ ನ
ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.
g) ರಿಮಹಯಿತಿ / ಹಥಚ ಚರಿಮ ವಿಧಿಖಳನ ನ ವಿಧಿಷ ದಯ ಉದಥದೇವ ಷಣಣ ಕಥಾೇಮ್ ಖಳನ ನ ನಿಭ ಾಲನಥ
ಭಹಡ ದಹಗಿದಥ.
h) ನಥ ೇ ಕಥಾೇಮ್ ಫಥ ೇನರ್ಸ ಅಂಡರ್ ಯಥೈಟಿಂಗ್ ಅನ ಬನ ನ ಷ ಧಹರಿಷ  ಯಫಲ ತಂತಯವಹಗಿದಥ ಭತ ು
ಯಥೇಟಿಂಗ್ ಮಸ್ಥಥಖಳ ಅವಿಬಹಜಮ ಬಹಖವಹಗಿದಥ.
i) ವಿಭಹ ಮೊತುು ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಮಭಔುನ ಸ್ಹಯವಹಗಿ ನಶಿಕಥು ರಿಹಹಯವಹಗಿ ಕಥ ಡ 
ಖರಿಶಠ ಯಭಹಣದ ಮೊತುವಹಗಿದಥ.

ರಭಕಕ ಅಂವಖಳು
a) ಅಂಡರ್ ಯಥೈಟಿಂಗ್
b) ದಯ ನಿಧಾರಿಷ ವಿಕಥ
c) ಬೌತಿಔ ಅಹಮಖಳು
d) ನಥೈತಿಔ ಅಹಮಖಳು
e) ನಶಿ ರಿಹಹಯ
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f) ರ್ಹಬ
g) ಪಿಯೇಮಮಂನ ರ್ಥ ೇಡಿಂಗ್
h) ವಹಯಂಟಿಖಳು
i) ರಿಮಹಯಿತಿಖಳು
j) ಹಥಚ ಚರಿ

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ ರಶೆುಖಳ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ಅಹಮದ ಷಂಬನಿೇಮತಥ ಭತ ು ತಿೇಯತಥ ವಿಮೆಮ ದಯ ತಮಹರಿಕಥಮ ಮೆೇರ್ಥ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ವ ದಧ ಪಿಯೇಮಮಂ ನಶಿಖಳನ ನ ಬರಿಷಲ ಸ್ಹಔಷಹಿಗಿಯ ತುದಥ ಆದಯಥ ಇದ ಆಡಳಿತಹತಭಔ ವಥಚಚಖಳನ ನ
ರಿಖಣಿಷ ುದಿಲಾ.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ವಿಭಹ ಏಜಥಂಟ್ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ತಹನ

ಔಂಡ ಹಿಡಿದ ಮಹುದಥೇ ನಥೈತಿಔ ಅಹಮನ ನ ಯದಿ

ಭಹಡಫಥೇಔ .
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮ ವಿಮೆ ಉದಹಸಿೇನತಥಮ ರ್ಥೇಮ್ ಖಳ ವಿಯ ದಧ ವಥೈದಮರಿಗಥ ವಿಮೆ ನಿೇಡಫಸ ದ .

ಷಾ ರಿೀಕ್ಷಣೆಮ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ಅಹಮನ ನ

ಸಿಾೇಔರಿಷಫಸ ದ

ಅಥವಹ

ಸಿಾೇಔರಿಷಫಹಯದ

ನಿಧಾರಿಷ ತುದಥ.
I. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ
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ಎಂಫ ದನ ನ

_____________

II. ಅಂಡರ್ ಯಥೈಟರ್
III. ಏಜಂಟ್
IV. ಷವಥೇಾಕ್ಷಣದಹಯಯ
ರಶೆು 2
_______________ ಇದ ವಿಮೆಮ ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಗಟಔದ ಫಥರ್ಥಮಹಗಿದಥ.
I. ದಯ
II. ಪಿಯೇಮಮಂ
III. ವಿಭಹ ಮೊತು
IV. ಫಥ ೇನರ್ಸ
ರಶೆು 3
___________ ಇದ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಕಥಾೇಮ್ ಗಹಗಿ ಅಜಿಾ ಷಲ್ಲಾಷ  ಮಹರಿಗಹದಯ (ವಹಯಷ ದಹಯರಿಗಥ)
ರಿಹಹಯ ನಿೇಡ  ಖರಿಶಠ ಯಭಹಣವಹಗಿದಥ.
I. ವಿಭಹ ಮೊತು
II. ಪಿಯೇಮಮಂ
III. ಯಥೈಡರ್
IV. ರ್ಹಬಖಳು
ರಶೆು 4
______________ ಅಂಡರ್ ಯಥೈಟರ್ ಯ ಭಹಹಿತಿಮ ಂದ ಭ ಲಲಾ.
I. ಯಸ್ಹುಔಯ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ರ್ಥಕಹುಚಹಯ
II. ಸಿಾೇಔೃತಿ ೂಾ ಆಸಿುಮ ಅಹಮ ಷಮೇಕ್ಷಥ
III. ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಮ್ಾ
IV. ವಿಭಹಗಹಯಯ ನಥ ೇಂದಣಿ ಯಭಹಣತಯ
ರಶೆು 5
ಖಂಡಹಂತಯಖಳ್ಥಂದಯಥ:
I. ನಶಿಖಳ ರಿಣಹಭನ ನ ಹಥಚಿಚಷ  ಅಂವಖಳು
II. ನಶಿದ ಆತಾನನ ನ ಹಥಚಿಚಷ  ಅಂವಖಳು
III. ನಶಿಖಳ ರಿಣಹಭನ ನ ಭತ ು ತಿೇಯತಥಮನ ನ ಹಥಚಿಚಷ  ಅಂವಖಳು
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IV. ನಶಿಖಳ ರಿಣಹಭನ ನ ಭತ ು ತಿೇಯತಥಮನ ನ ಔಡಿಮೆಗಥ ಳಿಷ  ಅಂವಖಳು
ರಶೆು 6
ಕಥಳಗಿನುಖಳುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದ ಷರಿ ?
ಬೌತಿಔ ಅಹಮಖಳು:
I. ದಯ ತಮಹರಿಕಥಮಲ್ಲಾ ಭ ಕಮಲಾ
II. ಕಚಿತವಹಗಿ ಹಥೇಳರ್ಹಖ ುದಿಲಾ
III. ಅಡಹವಥ ತಿಯಕಥ(ಫಹಮರ್ಥನ್್ ಶ್ಚೇಟ್ )ಯಿಂದ ರ್ಥಕಹುಚಹಯ ಭಹಡಫಸ ದ
IV. ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಮ್ಾ ನಲ್ಲಾ ಕಥ ಟಿಿಯ  ಭಹಹಿತಿಯಿಂದ ಔಂಡ ಹಿಡಿಮಫಸ ದ
ರಶೆು 7
ಮೊೇಟಹಯ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾನ ವಹಯಂಟಿಖಳಲ್ಲಾ ಂದ :
I. ವಹಸನನ ನ ಯತಿದಿನ ತಥ ಳ್ಥಮಫಥೇಔ
II. ವಹಸನನ ನ ವಥೇಖ ರಿೇಕ್ಷಥಗಥ ಫಳಷಫಹಯದ
III. ವಹಸನನ ನ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಫಳಕಥಗಥ ಸ್ಹಭಹನ ಮಮಲ ಫಳಷಫಹಯದ
IV. ವಹಸನನ ನ ದಿನಕಥು ಔ ು ಹಥಚ ಚ 255 ಕ್ಟಮೇ ಒಡಿಷಫಹಯದ .
ರಶೆು 8
ರಿಮಹಯಿತಿಮ ವಿಧಿಮ ಉದಥದೇವವಥಂದಯಥ:
I. ಕಥಾೇಮ್ ಹತಿಮನ ನ ತಪಿಷಲ
II. ಷಣಣ ಕಥಾೇಮ್ ಹತಿಖಳನ ನ ನಿಭ ಾಲನಥ ಭಹಡಲ
III. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗಥ ಕ್ಟಯ ಔ ಳ ಕಥ ಡಲ . ಕಥಾೇಮ್ ಹತಿಮನ ನ ತಪಿಷಲ
IV. ಪಿಯೇಮಮಂ ಹಥಚಿಚಷಲ
ರಶೆು 9
ಆಯಣದಲ್ಲಾ ಸಿಂಡಿಷ  ಮಸ್ಥಥಮ ಅನ ಸ್ಹಥನ:
I. ಅಹಮನ ನ ಹಥಚಿಚಷ ತುದಥ
II. ಅಹಮನ ನ ತಗಿೆಷ ತುದಥ
III. ಅಹಮ ಹಥಚಹಚಖ ದ ಇಲಾ ಅಥವಹ ಔಡಿಮೆಮ ಆಖ ದಿಲಾ
IV. ಸ ಡಿಂಗ್ ನ ಅಹಮನ ನ ಹಥಚಿಚಷ ತುದಥ
ರಶೆು 10
ಮೊೇಟಹರ್ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯಯ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ತ ಭೌಲಮನ ನ ಇದನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ:
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I. ನಥ ೇಂದಣಿ
II. ಉತಹದಔಯ ಕಥ ಳುಳ ಫಥರ್ಥ
III. ಉತಹದಔಯ ಭಹಯಹಟ ಫಥರ್ಥ
IV. ಅನಿಮಂತಿಯತ ಫಥರ್ಥಮ ಗಟಔ

ಷಾ ರಿೀಕ್ಷಣೆಮ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ಅಹಮನ ನ

ಸಿಾೇಔರಿಷಫಸ ದ

ಅಥವಹ

ಸಿಾೇಔರಿಷಫಹಯದ

ಎಂಫ ದನ ನ

ಅಂಡರ್

ಯಥೈಟರ್

ನಿಧಾರಿಷ ತಹುಯಥ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ದಯ ಇದ ವಿಮೆಮ ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಗಟಔದ ಫಥರ್ಥಮಹಗಿದಥ.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ವಿಭಹ ಮೊತು ಇದ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಕಥಾೇಮ್ ಗಹಗಿ ಅಜಿಾ ಷಲ್ಲಾಷ  ಮಹರಿಗಹದಯ (ವಹಯಷ ದಹಯರಿಗಥ)
ರಿಹಹಯ ನಿೇಡ  ಖರಿಶಠ ಯಭಹಣವಹಗಿದಥ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ IV.
ವಿಭಹಗಹಯಯ ನಥ ೇಂದಣಿ ಯಭಹಣತಯ ಅಂಡರ್ ಯಥೈಟರ್ ಯ ಭಹಹಿತಿಮ ಂದ ಭ ಲಲಾ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ಖಂಡಹಂತಯಖಳ್ಥಂದಯಥ ನಶಿಖಳ ರಿಣಹಭನ ನ ಭತ ು ತಿೇಯತಥಮನ ನ ಹಥಚಿಚಷ  ಅಂವಖಳು.
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ IV.
ಬೌತಿಔ ಅಹಮಖಳನ ನ ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಮ್ಾ ನಲ್ಲಾ ಕಥ ಟಿಿಯ  ಭಹಹಿತಿಯಿಂದ ಔಂಡ ಹಿಡಿಮಫಸ ದ .
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ಉತಿಯ7
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ಮೊೇಟಹಯ

ವಿಮೆಮಲ್ಲಾನ ವಹಯಂಟಿಖಳಲ್ಲಾ ಂದ

ಮಹುದಥಂದಯಥ ವಹಸನನ ನ ವಥೇಖ ರಿೇಕ್ಷಥಗಥ

ಫಳಷಫಹಯದ .
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ರಿಮಹಯಿತಿಮ ವಿಧಿಮ ಉದಥದೇವವಥಂದಯಥ ಷಣಣ ಕಥಾೇಮ್ ಹತಿಖಳನ ನ ನಿಭ ಾಲನಥ ಭಹಡ ದ .
ಉತಿಯ 9
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ಆಯಣದಲ್ಲಾ ಸಿಂಡಿಷ  ಮಸ್ಥಥಮ ಅನ ಸ್ಹಥನ ಫಥಂಕ್ಟಮ ಅಹಮನ ನ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ಮೊೇಟಹರ್ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯಯ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ತ ಭೌಲಮನ ನ ಉತಹದಔಯ ಭಹಯಹಟ ಫಥರ್ಥಮನ ನ
ಳಗಥ ಂಡಿದಥ.
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ಅಧಹಯಮ 25
ವ್ೆೈಮಕ್ರಿಔ ಭತಕಿ ಚಿಲಾಯೆ (ರಿಟೆೀಲ್) ವಿಮೆ
ಅಧಹಯಮ ರಿಚಮ
ಹಿಂದಿನ ಅಧಹಮಮಖಳಲ್ಲಾ ನಹು ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಮೆಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ವಿಶಮಖಳನ ನ ಭತ ು ತತಾಖಳನ ನ
ಔಲ್ಲತಿದಥದೇವಥ .ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳನ ನ ವಿವಿಧ ಭಹಯ ಔಟಥಿಖಳಲ್ಲಾ ವಿಭಿನನವಹಗಿ ಗಿೇಾಔರಿಷರ್ಹಗಿದಥ .
ಕಥಲಯ

ಅುಖಳನ ನ ಆಸಿು, ಅಘಾತ ಭತ ು ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಯೆಂದ

ಗಿೇಾಔರಿಷ ತಹುಯಥ .ಇತಯಥಡಥ,

ಅುಖಳನ ನ ಫಥಂಕ್ಟ, ಸ್ಹಖಯ, ಮೊೇಟಹರ್ ಭತ ು ವಿವಿಧ ಖ ಂುಖಳಲ್ಲಾ ಗಿೇಾಔರಿಷರ್ಹಗಿದಥ .ಈ
ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ, ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ, ಆಯಥ ೇಖಮ, ಯಮಹಣ, ಭನಥ ಭತ ು ಅಂಖಡಿದಹಯಯ ಭ ಂತಹದ
ಚಿಲಾಯಥ ಗಹಯಸಔರಿಂದ ತಯಲಡ  ಸ್ಹಭಹನಮ ಉತನನಖಳನ ನ ಚಚಿಾಷರ್ಹಗಿದಥ.

ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳನಕು ತ್ತಳಿಮಕದಕ
A. ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ವಿಮೆ
B. ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ
C. ಸ್ಹಖಯಥ ೇತುಯ ಯಮಹಣ ವಿಮೆ
D. ಔ ಟ ಂಫದ ವಿಮೆ
E. ಅಂಖಡಿದಹಯಯ ವಿಮೆ
F. ಮೊೇಟಹಯ ವಿಮೆ

ಈ ಅಧಹಯಮನಕು ಅಧಯಮನ ಭಹಡಿದ ನಂತಯ ನಿೀು:
ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ವಿರಿಷಲ
1. ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಚಚಿಾಷಲ
2. ಯಮಹಣ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಸಿದಧಡಿಷಲ
3. ಔ ಟ ಂಫದ ವಿಮೆಮನ ನ ವಿರಿಷಲ
4. ಅಂಖಡಿ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಸಿದಧಡಿಷಲ
5. ಮೊೇಟಹಯ ವಿಮೆಮನ ನ ಚಚಿಾಷಲ ಸ್ಹಧಮವಹಖ ತುದಥ.
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A. ವ್ೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅಘಾತ ವಿಮೆ
1. ವಿಮೆಮ ವ್ೆೈಮಕ್ರಿಔ ಸಹಲಕಖಳು ಮಹುು
ಫಸ ವುಃ ಭಹನ ಹಥ ಂದಿಯ  ಯಭ ಕ ಆಸಿು ಅಳ ಜಿೇನವಹಗಿದಥ .ಮಕ್ಟು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಜಿೇನ ಚಔಯದ
ಭ ಲಔ ಸ್ಹಖ ತಹು ಅದಯಲ್ಲಾ ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಮಸಿ್ನಲ್ಲಾ ಕಥಲಷಭಹಡಲ ಆಯಂಭಿಷ ತಹುಳ್ ಥ ಭತ ು
ದಥೈನಂದಿನ ಅಖತಮಖಳನ ನ ೂಯಥೈಷಲ

ಹಹಖ

ಬವಿಶಮಕಹುಗಿ ಉಳಿತಹಮ ಭಹಡಲ

ಸಣನ ನ

ಖಳಿಷ ತಹುಳ್ ಥ. ಸಠಹತ್ ಸ್ಹು ಅಥವಹ ಆಯಥ ೇಖಮ ದ ಫಾಲತಥಮ ಕಹಯಣ ಅಂಖವಿಔಲತಥ ಅಥವಹ ಅಘಾತ
ಫಫಯ ಆದಹಮದ ಮೆೇರ್ಥ ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯಫಸ ದ ಅಥವಹ ಫಸ ಭಟಿಿಗಥ ಅದನ ನ ಔಡಿಮೆ
ಭಹಡಫಸ ದ . ಇದ ಉಳಿತಹಮಖಳ ಭತ ು ಷಂತಿುನ ಷವಥತ ಉಂಟ ಭಹಡ  ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ಅಧಿಔ ವಥಚಚಕಥು
ಷಸ ಕಹಯಣವಹಖಫಸ ದ .ಮಕ್ಟುಮ ವಿಮೆಮನ ನ ಈ ರಿೇತಿಮ ನಶಿ ಷಂದಬಾಖಳನ ನ ೂಯಥೈಷಲ ವಿನಹಮಷ
ಭಹಡರ್ಹಗಿದಥ.
2. ವ್ೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅಘಾತ ವಿಮೆ
ಯತಿದಿನ ನಹು ತಿಯಕಥಖಳಲ್ಲಾ ಅಘಾತಖಳ ಫಗಥೆ ಒದ ತಥುೇವಥ ಭತ ು ಫಲ್ಲಮಹದಯಲ್ಲಾ ನಹವಿಲಾ ಎಂಫ ದಯ
ಫಗಥೆ ನಭಭ ಖಯಸಖಳಿಗಥ ಧನಮವಹದಖಳನ ನ ಅಪಿಾಷ ತಥುೇವಥ .ನಹು ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಆ ಷನಿನವಥೇವದಲ್ಲಾದದಯಥ ಆಖ 
ರಿಣಹಭಖಳನ ನ ಯೇಚಿಷಲ

ಎಂದಿಖ

ನಿಲ ಾದಿಲಾ .ರ್ಪೇಶಔಯ ಆಔಸಿಭಔ ಭಯಣದ ಅಥವಹ

ಗಹಮಗಥ ಂಡ ಸಿಥತಿ ಔ ಟ ಂಫಕಥು ಖಂಭಿೇಯ ಆರ್ಥಾಔ ಷಭಸ್ಥಮಖಳನ ನ ತಂದಥ ಡಸಫಸ ದ .ಇಂಥ ಂದ ಗಟನಥ
ಫಫಯ ಆದಹಮದ ಮೆೇರ್ಥ ಶ್ಹವಾತವಹಗಿ ಅಥವಹ ತಹತಹುಲ್ಲಔವಹಗಿ ಷಂೂಣಾ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯಫಸ ದ
ಅಥವಹ ಫಸ ಭಟಿಿಗಥ ಅದನ ನ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಫಸ ದ . ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ವಿಮೆ ಅಘಾತದ ಕಹಯಣದಿಂದ
ಫಯ  ಸಠಹತ್ ಸ್ಹು ಅಥವಹ ನಿಷ್ಟ್ುರಮತಥಮ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಉದಬ ಆರ್ಥಾಔ ನಶಿದಿಂದ ಯಕ್ಷಿಷಲ ವಿಮೆ
ಷಹಹಮ ಭಹಡ ತುದಥ.
ಮೊದಲ

ನಹು

ವಿಮೆಮ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ

'ಅಘಾತ'ವ್ೆಂಫ

ದ

ಭತ ು

ಅದಯ

ಅಥಾನ ನ

ಅಥಾಭಹಡಿಕಥ ಳ್ಥೄ ಳೇಣ.

ವ್ಹಯಖ್ೆಯ
ಅಘಾತ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ಭಹನಸಿಔ ಅಥವಹ ಬಹನಹತಭಔ ಅಥವಹ ನಯಭಂಡಲದ ಅಷಾಷಥತಥಖಳು,
ಖಿನನತಥ ಅಥವಹ ಆತಂಔಖಳನ ನ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ ವರಿೇಯಔ ುಂಟಹದ ಗಹಮದಲ್ಲಾ ರಿಣಮಷ  ಫಹಸಮ,
ಹಿಂಸ್ಹತಭಔ ಭತ ು ಗಥ ೇಚಯ ಭಹಧಮಭದ) ಆದಯಥ ಮಹುದಥೇ ಕಹಯಿರ್ಥ ಅಥವಹ ಯಥ ೇಖನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಲಾ(
ಭ ಲಔ ಉಂಟಹಖ  ಸಠಹತ್ ಆಔಸಿಭಔ ಭತ ು ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಟನಥಮನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.
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ಆದದರಿಂದ ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ ಕಹಯಣದಿಂದಹಗಿ ಸ್ಹು ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಹಮಪಿುಯಳಗಿಲಾ.
a) ಂದಕ ವ್ೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅಘಾತ ಹಲ್ಲಸಿ ಏನನಕು ಔರ್ ಭಹಡಕತಿದೆ?
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ) ಪಿ (.ಎ.ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಇುಖಳನ ನ ಔರ್ ಭಹಡ ತುವಥ:
iii. ಅಘಾತದಲ್ಲಾ ಉದಬವಿಸಿದ ಸ್ಹು
iv. ಶ್ಹವಾತ ಟ ಿ ಅಂಖವಥೈಔಲಮ
v. ಶ್ಹವಾತ ಬಹಖವುಃ ಅಂಖವಥೈಔಲಮ
vi. ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಟ ಿ ಅಂಖವಥೈಔಲಮ
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ,

ವಿಭಹಗಹಯಯ

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ

ಅಖತಮವಿಯ 

ಅನಿವಚಮತಥಖಳ

ಂದ

ಷಭ ಸನ ನ ಭತ ು ಇಂಥ ಅನಿವಚಮತಥಖಳಿಗಥ ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ ಸಣನ ನ ಳಗಥ ಂಡ ಕಥ ೇಶಿಔಖಳು
[ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯಖಳು ]ಅಥವಹ ಯೇಜನಥ[ ವಹಮಪಿು

/ಯಯೇಜನಖಳ ವಿಯಖಳು] ಖಳನ ನ

ಯಚಿಷ ತಹುಯಥ .ಆದದರಿಂದ, ಯಸ್ಹುಔರಿಗಥ ಈ ಎರ್ಹಾ ಅನಿವಚಮತಥಖಳಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ನಿದಿಾಶಿ ಔರ್
ಕಥೇಳು ಅವಮಔತಥಯಿಲಾ .ಕಥಲು ಜನಯ

ಅಖತಮವಥಂದ

ತಿಳಿಮಫಸ ದ

ಅಥವಹ ಕಥಲಯ

ಅನಖತಮವಥಂದ ತಿಳಿಮಫಸ ದಹದ ಕಥಲು 'ಆಡ್ ಆನ್' ಖಳು ಇವಥ .ವಿಭಹ ಔಂನಿಯಿಂದ ನಿದಿಾಶಿ
ಡಿಸಿದ ಹಥಚ ಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನ ನ ಹತಿಷ  ಭ ಲಔ ಈ ಹಥಚ ಚರಿ ಔರ್ ಅನ ನ ಡಥಮ ುದ
ಸ್ಹಧಮ .ಇಂತಸ ಔರ್ ಖಳ ಉದಹಸಯಣಥಖಳ್ಥಂದಯಥ ಆಂಫ ರ್ಥನ್್ ವ ಲುಖಳು, ಭಔುಳ ಶ್ಚಕ್ಷಣ ನಿಧಿ,
ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳು, ಔ ಟ ಂಫ ಸ್ಹರಿಗಥ, ಆಭದ ಓಶಧಿಖಳು ಭತ ು ಅಂತಮಕ್ಟಯಯೆಮ ವಥಚಚಖಳು.
ಕಥಲು ನಿದಿಾಶಿ ಗಹಯಸಔ ವಿಬಹಖಖಳಿಗಥ ಷ ಔುವಹದ ಕಥಲು ಇತಯ ಔರ್ ಖಳು ಇವಥ.
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಖಂಟಥ 24 ಲಬಮವಿಯ  ವಿಶ್ಹಾದಮಂತ ಔರ್
ನಿೇಡ ತುವಥ .ವಿಭಹದಹಯಯ ಯವಥೇವ ಮಷ ್, 5 ರಿಂದ 85 ಶಾಖಳು ಅಥವಹ ಹಥಚ ಚ, ಹಥಚಿಚನ
ಮಸಿ್ನ ಆಯಣಕಹುಗಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ರ್ಥ ೇಡ್ ಜತಥಗಥ ಅಥವಹ ಪಿಯೇಮಮಂ ರ್ಥ ೇಡ್ ಇಲಾದಥ ಹಿೇಗಥ
ಔಂನಿಮ ಯ ಢಿಖಳ ಯಕಹಯ ಫದರ್ಹಖಫಸ ದ .
ಈ ಕಥಲವೊಂದ ದಖಳನ ನ ಅಥಾ ಭಹಡಿಕಥ ಳ್ಥೄ ಳೇಣ

ವ್ಹಯಖ್ೆಯ
1. ಶಹವಾತ ಟಕಿ ಅಂಖವ್ೆೈಔಲಯ ಭಯನೆಂಟ್) ಟೆ ೀಟಲ್ ಡಿರ್ಸಎಬಿಲ್ಲಟ – ಪ್ಪಟಡಿ(: ಅಂದಯಥ ಷಂೂಣಾ
ಜಿೇವಿತಹಧಿಗಹಗಿ ನಿಷ್ಟ್ುರಮವಹಗಿದಥ ಎಂದಥಾ ಅಂದಯಥ ಎರ್ಹಾ ನಹಲ ು ಅಮಖಳ ಹವಾಾವಹಮ ,
ಕಥ ೇಭಹಸಿಥತಿ, ಎಯಡ ಔಣ ಣಖಳನ ನ/ ಎಯಡ ಕಥೈಖಳನ ನ / ಎಯಡ ಅಮಖಳನ ನ, ಅಥವಹ ಂದ
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ಕಥೈ ಭತ ು ಂದ ಔಣ ಣ ಭತ ು ಂದ ಕಹಲನ ನ ಅಥವಹ ಂದ ಕಥೈ ಭತ ು ಂದ ಕಹಲನ ನ
ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಂಡ ಸಿಥತಿ.
2. ಶಹವಾತ

ಬಹಖವುಃ

ಅಂಖವ್ೆೈಔಲಯ

ಭಯನೆಂಟ್)

ಹಷ್ಟಯಮಲ್

ಡಿರ್ಸಎಬಿಲ್ಲಟ

-

ಪ್ಪಪ್ಪಡಿ(:

ಜಿೇಭಹನದಯಥಗಥ ಬಹಖವುಃ ನಿಷ್ಟ್ುರಮವಹಗಿದಥ ಎಂದಥಾ ಉದಹ. ಫಥಯಳುಖಳು, ಕಹರ್ಥಫಯಳುಖಳು,
phalanges(meaning not clear) ಇತಹಮದಿಖಳ ನಶಿ.
3. ತಹತಹುಲ್ಲಔ

ಟಕಿ

ಅಂಖವ್ೆೈಔಲಯ

(ಟೆಂಯರಿ

ಟೆ ೀಟಲ್

ಡಿರ್ಸಎಬಿಲ್ಲಟ

-ಟಟಡಿ):

ಅಂದಯಥ

ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಅಧಿಮಯಥಗಥ ನಿಷ್ಟ್ುರಮಗಥ ಂಡಿದಹದಯಥಂದಥಾ .ಔರ್ ನ ಈ ಬಹಖ
ಅಂಖವಥೈಔಲಮದ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಆಖ  ಆದಹಮದ ನಶಿನ ನ ಷರಿದ ಗಿಷ  ಉದಥದೇವನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ.
ಡಥತ್ ಫಥನಿಫಿಟ್ (ಭಯಣ ನಂತಯದ ಯಯೇಜನ) ಭತ ು ಪಿಟಿಡಿ ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಹತಿಮನ ನ
ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ, ಅದಥೇ ಪಿಟಿಡಿ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾನ ರಿಹಹಯ, ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಂದ

ನಿಶ್ಚಚತ

ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ ಖಳಲ್ಲಾ ಫದರ್ಹಖ ತುದಥ. ಸ್ಹಹುಹಿಔ ರಿಹಹಯವಥಂದಯಥ ವಹಯಖಳ ಖರಿಶಠ ಷಂಖಥಮಗಥ ಂದ
ನಿಶ್ಚಚತ ಮೊತುದ ರಿಹಹಯದ ಹತಿ ಎಂದಥಾ. ಕಥಲು ವಿಭಹಗಹಯಯ ಸಿಥಯ ಯಯೇಜನನ ನ ಭಹತಯ
ದಗಿಷ ತಹುಯಥ.
b) ಸಹಭಹನಯ ವಿನಹಮತ್ತಖಳು) ಮಹುದನಕು ಳಗೆ ಂಡಿಲಾ?)
ಇುಖಳಿಂದ ಉದಬವಹಖ  ಅಂಖವಿಔಲತಥ:
i. ಷಾತುಃ ಗಹಮಗಥ ಳುಳವಿಕಥ ಅಥವಹ ಆತಭಸತಥಮ;
ii. ಭದಮ ಅಥವಹ ಭಹದಔಷ ಖ
ು ಳ ಯಬಹದಡಿಮಲ್ಲಾ ಅಘಾತ ಗಟಿಸಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ;
iii. ಮ ದಧ ಭತ ು ಅದಕಥು ಷಂಫಂಧಿತ ಆತ ಖ
ು ಳು
iv. ಅಯಹಧದ ಉದಥದೇವದಿಂದ ಕಹನ ನ ಉಲಾಂಗನಥ ಎಷಖ  ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ
c) ಮಹಯಕ ಹಲ್ಲಸಿಮನಕು ತೆಗೆದಕಕೆ ಳುಫಸಕದಕ?
ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ವಹಸಿಷ  ಮಹುದಥೇ ಮಕ್ಟು ಆಕಥ / ಆತ ತನನ ಭತ ು ಅಲಂಬಿತ ಔ ಟ ಂಫದ
ಷದಷಮರಿಗಹಗಿ ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ .
ಭಹನನ ಜಿೇನಕಥು ಂದ

ಫಥರ್ಥಮನ ನ ನಿಖದಿ ಡಿಷ ದ

ಫಸಳ ಔಶಿ; ಆದದರಿಂದ ಪಿಎ

ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ನಶಿ ರಿಹಹಯದ ತತಾನ ನ ಔಟ ಿನಿಟಹಿಗಿ ಅನಾಯಿಷಲ

ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ. ಆದಹಖ ಮ

ದ ಯ ದಥದೇವದಿಂದ ಭಹನ ಜಿೇನದ ಹಥಚ ಚ ಭೌಲಮಭಹನ ಆಖಫಹಯದಥಂದ ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ
ನಿದಿಾಶಿಡಿಷಲ ಂದ ಭಹನದಂಡನ ನ ಅನಾಯಿಷ ದ ಅಖತಮವಹಖ ತುದಥ.
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ಂದಕ ಔಳೆದಕ ಜೀನದ ಅಥವ್ಹ ಔಳೆದಕಕೆ ಂಡ ಅಮದ ಭೌಲಯನಕು ಅಂದಹಜಕ ಭಹಡಕದಕ
ಅಥವ್ಹ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಭಹಡಕದಕ ಸಹಧಯವಿಲಾ, ಆದಿರಿಂದ ಇಂತಸ ಅಂಖವ್ೆೈಔಲಯಕೆು ಹತ್ತಷಲ್ಡಕ
ಮತಿನಕು 'ರಯೀಜನ' ಅಥವ್ಹ 'ಷರಿದ ಗಷಕುದಕ 'ಎಂದಕ ಔಯೆಮಲ್ಹಖಕತಿದೆ.
d) ಂದಕ ಪ್ಪಎ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಮತಿ ಹೆೀಗೆ ತ್ತೀಭಹಯನಿಷಲ್ಡಕತಿದೆ?
ಂದ ಔಂನಿ ನಿೇಡ  ವಿಭಹ ಮೊತು ಸ್ಹವಿನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಯ

5 ಲಕ್ಷ .ಅಥವಹ ಎಯಡ

ಕಹಲ ಖಳನ ನ ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಂಡಲ್ಲಾ ಯ ಲಕ್ಷಖಳು 2 ಹಿೇಗಥ ಂದ ನಿಶ್ಚಚತ ಯಭಹಣದಲ್ಲಾ ಇಯಫಸ ದ .ಇದ
ವಿಭಹದಹಯಯ ಆದಹಮದ ಮೆೇರ್ಥ ಆಧಹರಿಸಿಯಲ

ಫಸ ದ .ಕಥಲು ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ನಿದಿಾಶಿ

ಅಂಖವಥೈಔಲಮಕಥು ವಿಭಹದಹಯಯ ಭಹಸಿಔ ಆದಹಮದ 65 ಟ ಿ ಅಥವಹಟ ಿ 155 ಖಳಿಗಥ ಷಭನಹದ
ಭೌಲಮದ ಯಯೇಜನನ ನ ನಿೇಡಫಸ ದ . ಫದಲ್ಲಗಥ ಇನ ನ ಕಥಲು ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಆದಹಮದ
8ರಿಂದ 15 ಟ ಿ ನಿೇಡಫಸ ದ .ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ ಖರಿಶಠ ಯಭಹಣದ ಮೆೇರ್ಥ ಂದ ಮತಿ ಅಥವಹ
'ಕಹಮಪ್ಟ' ಇಯಫಸ ದ ಅಲಂಬಿತ .ಔ ಟ ಂಫ ಷದಷಮಯ [ - ವಿಮೆಮ ಟ ಿ ಮೊತು ಂದ ನಿದಿಾಶಿ
ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯನ ನ ನಿಖದಿ ಭಹಡಫಸ ದ ]- ಅಲಂಬಿತ ಭಖ ವಿನ / ಅಲಂಬಿತ ಷಂಗಹತಿ ಷಸ
ಯಕ್ಷಣಥ ಹಥ ಂದಫಸ ದ .
ಪಿ .ಎ.ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ರಿಬಹಷಥ ಭತ ು ನಶಿರಿಹಹಯಖಳು ಔಂನಿಯಿಂದ ಔಂನಿಗಥ ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿಯಿಂದ
ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ಫದರ್ಹಖಫಸ ದ .
ಯಯೇಜನ ಯೇಜನಥಮಹದ ಕಹಯಣ, ಪಿಎ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಕಥ ಡ ಗಥಮನ ನ ಆಔಷ್ಟ್ಾಷ ದಿಲಾ .ಮಕ್ಟು
ವಿವಿಧ ವಿಭಹಗಹಯಯಥ ಂದಿಗಥ ಂದಕ್ಟುಂತ ಹಥಚ ಚ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿದದಯಥ, ಆಔಸಿಭಔ ಸ್ಹವಿನ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಪಿಟಿಡಿ, ಪಿಪಿಡಿ, ಕಥಾೇಮ್ ಖಳು ಎರ್ಹಾ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಹತಿಷರ್ಹಖ ತುವಥ.
e) ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ
ಪಿಯೇಮಮಂ ರ್ಥಕಹುಚಹಯ ಮಷ ್, ಔ ಟ ಂಫದಲ್ಲಾನ ಷದಷಮಯ ಷಂಖಥಮ ಭತ ು ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ,
ಳಗಥ ಂಡಿಯ  ಅಹಮನ ನ ಅಲಂಬಿಸಿ ಅಹಮದ ಭಟಿ1 , 2 ಅಥವಹ 3 ಎಂದ
ಗಿೇಾಔರಿಷಫಸ ದಹದ
ಅಲಂಬಿತವಹಗಿದಥ.

ವಿಭಹದಹಯಯ

ಉದಥ ಮೇಖ

ಉದಹಸಯಣಥಗಥ,

ವಥೈದಮಯ

ಭ ಂತಹದ

ವಿವಿಧ

ಔಚಥೇರಿಮಲ್ಲಾನ

ಅಂವಖಳ

ಅಧಿಕಹರಿಖಳನ ನ

ಮೆೇರ್ಥ
ಔಡಿಮೆ

ಅಹಮವಥಂದ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಆದಯಥ ಔಟಿಡ ನಿಭಹಾಣ ಷಥಳದಲ್ಲಾ ಕಥಲಷ ಭಹಡ ಯನ ನ
ಹಥಚಿಚನ ಅಹಮವಥಂದ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
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ಯಭ ಕ ಅಂವಖಳು
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಉದಥದೇವಖಳನ ನ ಷಷ್ಟ್ಿೇಔರಿಷ  ಕಥಲು ನಿಫಂಧನಥಖಳು:
i. ಅದಥೇ ಅಘಾತ ಭಯಣಕಥು ಹಹಗಥಯೆೇ ಕಥೈಮ ನಶಿದಲ್ಲಾ ರಿಣಮಸಿದದಯಥ, ವಿಭಹಗಹಯಯ
ಹಯಣಹಹನಿಗಹಗಿ ಹತಿಭಹಡ ತಹುಯಥ ಭತ ು ಕಥೈಮ ನಶಿಕಥು ಹತಿ ಭಹಡ ುದಿಲಾ.
ii. ಅಘಾತ ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಟ ಿ ಅಂಖವಿಔಲತಥಗಥ) ಟಿಟಿಡಿ (ಹಹಖ
ಅಂಖವಿಔಲತಥಗಥ)

ಪಿಪಿಡಿ

(ಕಹಯಣವಹಗಿದದಯಥ,

ವಿಭಹಗಹಯಯ

ಂದ
ಎಯಡಔ ು

ಶ್ಹವಾತ ಬಹಖವುಃ
ಯಯೇಜನಖಳನ ನ

ಹತಿಷದಥೇ ಎಯಡಯಲ್ಲಾನ ಹಥಚಿಚನ ಯಯೇಜನನ ನ ಹತಿಷ ತಹುಯಥ.
iii. ಅದಥೇ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಅಘಾತಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡ ಂದಕ್ಟುಂತ ಹಥಚ ಚ ಕಥಾೇಮ್ ಖಳ
ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ರಿಹಹಯದ ಹತಿ ಸ್ಹಧಮವಿದದಯ , ಔಂನಿಮ ಟ ಿ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮನ ನ ವಿಭಹ ಮೊತುಕಥು
ನಿಫಾಂಧಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
iv. ಕಥಾೇಮ್ ಅನ ನ ಪಿಕಥ ಂಡ ನಂತಯ ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಟ ಿ ಅಂಖವಿಔಲತಥಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ, ಮೊತುನ ನ
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಯತಿ ವಹಯಕ್ಟುಂತ, ಂದಥೇ ಬಹರಿೇ ಮೊತುದಲ್ಲಾ ಕಥ ಡರ್ಹಖ ತುದಥ
f) ಖಕಂಪ್ಪನ ಯಕ್ರಿಖತ ಅಘಾತ ಹಲ್ಲಸಿ
ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಂದಥೇ ಸ್ಹಭಹನಮ ಉದಥದೇವಕಹುಗಿ ಈಗಹಖರ್ಥೇ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ 
ದಥ ಡಸ ಖ ಂುಖಳಿಖ

ವಿತರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ .ಈ ಖ ಂುಖಳು ಔರ್ ಅನ ನ ನಿಾಹಿಷಲ ಂದ

ಕಥೇಂದಯನ ನ ಹಥ ಂದಿಯಫಥೇಔ .
ಉದಹಸಯಣಥಗಥ, ಔಂನಿ ಉದಥ ಮೇಗಿಖಳು ವಿಮೆಮಲಾದ ಫಥೇಯಥ ಉದಥದೇವಕಹುಗಿ ಭಹಡರ್ಹದ ಂದ
ಖ ಂು .ಉದಥ ಮೇಖದಹತಯಥೇ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮಸ್ಹಥಔಯಹಗಿಯ ತಹುಯಥ.
ಈ ತಯಸದ ಖ ಂಪಿನ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ, ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಉದಥ ಮೇಖದಹತ, ಫಹಮಂಕ್, ಸ್ಥ ಸ್ಥೈಟಿ ಅಥವಹ
ಅದಥೇ ತಯಸದ ಂದ ಷಂಸ್ಥಥ ವಿಭಹದಹಯಯಹಗಿಯ ತಹುಯಥ .ವಿಮೆ ಹಥ ಂದಿದ ಮಕ್ಟುಖಳು ನೌಔಯಯ , ಠಥೇಣಿ
ಹಥ ಂದಿಯ ಯ , ನಥ ೇಂದಹಯಿತ ಷದಷಮಯ ಇತಹಮದಿಖಳ್ಹಗಿಯಫಸ ದ .
ಉದಹಸಯಣಥಗಥ, ಂದ ಫಹಮಂಕ್ ತನನ ಎರ್ಹಾ ಖಹತಥದಹಯರಿಗಹಗಿ ಂದ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಔರ್
ಅನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ .
ಖ ಂು ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗಥ, ವಹಮಪಿು, ರಿಮಹಯಿತಿಖಳು, ನಿಫಂಧನಥಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಔರ್
ದಂತಥಯೆೇ ಇಯ ತುವಥ .ಅನಥೇಔ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಖ ಂಪಿನ ಗಹತಯನ ನ ಅಲಂಬಿಸಿ, ಖ ಂು ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗಥ
ಖ ಂು ರಿಮಹಯಿತಿಖಳನ ನ ನಿೇಡ ತಹುಯಥ.
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ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ1
ಈ ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ಹಥೇಳಿಕಥಮ ಅಘಾತಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಷರಿಮಹಗಿದಥ?
I. ಅಘಾತು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಸಠಹತ್, ಔಲನಥ ಭಹಡಫಸ ದಹದ ಭತ ು ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಟನಥಮನ ನ
ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.
II. ಅಘಾತ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ಸಠಹತ್, ಔಲನಥ ಭಹಡರ್ಹಖದ ಭತ ು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಕ್ಟಯಯೆಮನ ನ
ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.
III. ಅಘಾತ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಸಠಹತ್, ಔಲನಥ ಭಹಡಫಸ ದಹದ ಭತ ು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಕ್ಟಯಯೆಮನ ನ
ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.
IV. ಅಘಾತ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ಸಠಹತ್, ಔಲನಥ ಭಹಡರ್ಹಖದ ಭತ ು ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಟನಥಮನ ನ
ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.

B. ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆ
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮನ ನ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಅಷಾಷಥತಥ ಅಥವಹ ಗಹಮದಿಂದ ಉದಬವಿಸಿದ ಮಹುದಥೇ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ
ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಪಿದ ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಭಟಿಿಗಥ ಆಷತಥಯಮ ದಹಕರ್ಹತಿ ವಥಚಚಖಳನ ನ ಹತಿಷಲ
ಪಿಕಥ ಳುಳ, ವಿಭಹಗಹಯಯ ಭತ ು ವಿಭಹದಹಯಯ ನಡ ವಿನ ಂದ ಔಯಹಯ ಎಂದ

ಷಯಳವಹಗಿ

ವಹಮಖಹಮನಿಷಫಸ ದ .
ಉತುಭ ಆಯಥ ೇಖಮ ಭಹನ ಸಕಹುಗಿದಥ. ಯತಿಯಫಫಯ

ಆಯಥ ೇಖಮ ಲಬಮತಥಮಲ್ಲಾ ಭತ ು ನಿಾಸಣಹ

ಸ್ಹಭಥಮಾನ ನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳುಳಲ್ಲಾ ಆಷಕ್ಟುಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದಹದಯಥ. ಇತಿುೇಚಥಗಥ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಆಯಥ ೇಖಮಯಕ್ಷಣಥ
ಹಥಚಿಚನ ಹಯಭ ಕಮತಥಮನ ನ ಡಥದಿದಥ. ಹಥಚಿಚದ ಆದಹಮ, ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಜ್ಞಥ, ಫಥರ್ಥಖಳ ಉದಹರಿೇಔಯಣ ಭತ ು
ಖಹಷಗಿ ಆಯಥ ೇಖಮ ಸ್ಥೇವಹ ಸಣಕಹಷ ಖಳ ರಿಚಮ ಫದರ್ಹಣಥಮನ ನ ತಯ ತಿುದಥ.
ಅದಯಲ ಾ ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ ಬಹಯತದ ನಖಯ ಯದಥೇವದಲ್ಲಾ ಜಿೇನಶ್ಥೈಲ್ಲಮ ಕಹಯಿರ್ಥಖಳಲ್ಲಾ ಏರಿಕಥ, ಅನಹಯಥ ೇಖಮ
ಅಥವಹ ಅಘಾತದಿಂದ ಖಭನಹಸಾ ಆರ್ಥಾಔ ಹಿನನಡಥ ಉಂಟಹಖಫಸ ದಹದದರಿಂದ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಆಯಥ ೇಖಮ
ವಿಮೆಮ ಅಖತಮ ಭ ಕಮವಹಖ ತಿುದಥ. ಆಷತಥಯಖಳು ಇತಿುೇಚಿನ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಸ್ೌಲಬಮಖಳು ಭತ ು ಆಧ ನಿಔ
ಸ್ೌಔಮಾಖಳನ ನ ದಗಿಷ ತಿುದದಯ , ಯಥ ೇಗಿಖಳು ಷಸ ಅದಯಂತಥ, ಹಥಚಿಚನ ಯಭಹಣದಲ್ಲಾ ಹಥ ರಿಷಲಡ ತಹುಯಥ .
ಜನಷಂಖಥಮಮ ಚಥನಹನಗಿ ಅನ ಔ ಲಷಥವಹಗಿಯ  ವಿಬಹಖ ಉತುಭ ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣಥಮ ಹಥಚ ಚ ಲಬಮತಥ ಭತ ು
ನಿಾಸಣಹ ಸ್ಹಭಥಮಾನ ನ ಹಥ ಂದಿಯಫಸ ದ , ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ಹಥಚ ಚತಿುಯ  ವಥಚಚ ಸ್ಹಭಹನಮ
ಭನ ಶಮನ ಕಥೈಗಥಟ ಔರ್ಹಯದಂತಿವಥ.
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ ಇಂತಸ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಷಹಹಮ ಭಹಡ  ಸ್ಹಧನವಹಗಿದಥ. ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಆಯಥ ೇಖಮ
ಯಕ್ಷಣಥಮ ವಥಚಚಖಳ ಧನಷಹಹಮಕಥು ಮಹಾಮವಹಗಿ ವಥೇಖದಿಂದ ಉದಯಿಷ ತಿುದಥ. ಆಯಥ ೇಖಮ ಅಷಾಷಥತಥ
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ಅಥವಹ ಗಹಮದ ಕಹಯಣ ಆಷತಥಯಗಥ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಮೆಮ ಅನ ಸಿಥತಿ ಹಥಚಿಚನ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಕಥು
ಕಹಯಣವಹಖಫಸ ದ . ಆದದರಿಂದ, ಇದ ಂದ ಯಭ ಕ ಆರ್ಥಾಔ ಸ್ಹಧನವಹಗಿ ಭಹಾಟಿಿದಥ. ಏನಥೇ ಆಖಲ್ಲ,
ಆಯಥ ೇಖಮವಥೇ ಬಹಖಮ!
1. ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನಕು ಅಥಯಭಹಡಿಕೆ ಳುುದಕ
ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಶ್ಥಯೇಣಿಖಳನ ನ ನಿೇಡ ತುವಥ .ಕಹಮನ್ರ್
ಅಥವಹ ನಿಣಹಾಮಔ ಅನಹಯಥ ೇಖಮದಂತಸ ಷ ದಿೇಗಾ ಆಯಥೈಕಥಮ ಅಖತಮವಿಯ  ನಿದಿಾಶಿ ಅಖತಮನ ನ
ಹಥ ಂದಿಯ ಯ ವಥೈದಮಯ ಭತ ು ಆಷತಥಯಖಳ ವಥಚಚಖಳನ ನ ೂಯಥೈಷ  ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿವಥ.
ಕಥ ನಥಗಥ ಸಲವಹಯ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಇತಿುೇಚಥಗಥ, ಇದ ಯಥಖ

ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ

ಹಯಫಲಮವಿದದ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಬಹಖದಲ್ಲಾ ಯವಥೇಶ್ಚಸಿವಥ. ಕಥಲು ಷಾತಂತಯ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು
ಬಹಯತದ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ ಷಂಬಹಮತಥಮನಹನರಿಷಲ ವಹಮಔವಹಗಿ ಸಯಡ ತಿುವಥ.

ಭಹಹತ್ತ
ಷಾತಂತರ ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು
i. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ವಹಮಹಯದಲ್ಲಾನ ಭಸತುಯ ಫಥಳಣಿಗಥಮನ ನ ಔಂಡ ಷಾತಂತಯ ಆಯಥ ೇಖಮ
ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಅಸಿುತಾಕಥು ಫಂದು.
ii. ಹಥಚ ಚ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಔಂನಿಖಳು ಅಸಿುತಾಕಥು ಫಯಫಥೇಕಥಂದ ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ, ಷಾತಂತಯವಹದ ಆಯಥ ೇಖಮ
ಔಂನಿಖಳನ ನ ತಥಯಥಮ ವಹಗಿನ ಫಂಡವಹಳದ ಅಖತಮನ ನ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಿತ .
iii. ವಿವಿಧ ಗಹಯಸಔ ವಿಬಹಖಖಳಿಗಥ ನವಿೇನ ಉತನನಖಳ ವಿನಹಮಷನ ನ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿತ .ು
iv. ಈ ಔಂನಿಖಳು ದಥೇವದಲ್ಲಾ ಫಸಳಶ ಿ ವಿಶ್ಥೇಶ ರಿಣತಿ ಹಹಖ ಷಂಶ್ಥೃೇಧನಥಮನ ನ ತಂದು.
v. ಆಷತಥಯ ಷಯಳಿಖಳು ವಿಭಹ ಉದಮಭಕಥು ಯವಥೇಶ್ಚಸಿದು.
vi. ಷಾತಂತಯ ಔಂನಿಖಳು ಗಹಯಮೇಣ ಜನಷಭ ಸನ ನ ಳಗಥ ಳುಳ ಷಕಹಾಯದ ವಿಶ್ಥೇಶ ಯೇಜನಥಖಳಲ್ಲಾ
ತಭಭನ ನ ತಥ ಡಗಿಸಿಕಥ ಂಡು.
2. ಂದಕ ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಏನನಕು ಔರ್ ಭಹಡಕತಿದೆ?
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಮಹುದಥೇ ಅಘಾತಖಳು / ಯಥ ೇಖಖಳು /ಅಷಾಷಥತಥಖಳಿಗಥ
ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕಲ ಭಹಡಫಥೇಕಹದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾನ, ಹಲ್ಲಸಿಮ ಶ್ಹವಾತ ಫಹಿಶುಯಣದ ಂದ ಬಹಖಲಾದ
ಭ ಲ ವಥಚಚನ ನ ಬರಿಷ ತುದಥ.
ಔರ್ ಭಹಡಲಟಿ ವಥಚಚಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಈ ಕಥಳಗಿನುಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುವಥ:
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 ಕಥ ಠ್ಡಿ / ಹಹಸಿಗಥ ವಥಚಚ
 ಫಥ ೇಡಿಾಂಗ್ ವಥಚಚಖಳು
 ನಸಿಾಂಗ್ ವಥಚಚಖಳು
 ವಥೈದಮಯ ವ ಲುಖಳು
 ಯಥ ೇಖನಿಣಾಮದ ರಿೇಕ್ಷಥಖಳು
 ಆಯಥೇಶನ್ ರ್ಥಯೆೇಟರ್ ವ ಲುಖಳು ಭತ ು
 ವಷರಚಿಕ್ಟತಹ್ ಉಔಯಣಖಳು ಭ ಂತಹದ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವಥಚಚಖಳು
ಯಭಹಣಿತ ಯೇಜನಥಮ ಂದ ಬಹಖವಹಗಿ, ೂಾ ಭತ ು ನಂತಯದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳು ಭತ ು
ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ದಥೈನಂದಿನ ಆಯಥೈಕಥಖಳ ಕಹಮಾವಿಧಹನಖಳನ ನ ಷಸ ನಿದಿಾಶಿ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಟಿಿ
ಭಹಡರ್ಹಗಿದಥ.
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮ ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಥ ಫದರ್ಹಖಫಸ ದ .ಕಥಲು ವಿಭಹಗಹಯಯ
ಹಥ ಯಯಥ ೇಗಿ) ಒ.ಪಿ.( ವಿಬಹಖದ ಷಭಹರ್ಥ ೇಚನಥ, ಪಹಭಾಸಿ ಬಿಲ ಾಖಳು, ಯಥ ೇಖನಿಣಾಮದ ರಿೇಕ್ಷಥಖಳು,
ಸಲ್ಲಾನ ಚಿಕ್ಟತಥ್, ಆಪಿಿಔಲ್ ಸ್ಥೇವಥಖಳನಥ ನಳಗಥ ಂಡ ಹಥ ಯಯಥ ೇಗಿ) ಒ.ಪಿ.( ವಿಬಹಖದ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಹಗಿ ಭತ ು
ಳಯಥ ೇಗಿ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಆಯಥ ೇಖಮ ರಿಶ್ಚೇಲನಥಮ ವಥಚಚಖಳು ಭ ಂತಹದ ವಥಚಚಖಳನ ನ
ಳಗಥ ಂಡ ಔರ್ ಅನ ನ ರಿಚಯಿಸಿದಹದಯಥ .ಕಥಲು ವಿಭಹಗಹಯಯ

ಖಂಭಿೇಯ ಯಥ ೇಖ ಭ ಂತಹದ

ಹಥಚ ಚರಿಖಳನ ನ ಅನ ಭತಿಷ ತಹುಯಥ.
ಕಹಮನ್ರ್, ಹವಾಾವಹಮ , ಭ ತಯಪಿಂಡದ ವಥೈಪಲಮ ಭತ ು ಸೃದಮಹಘಾತದಂತಸ ಕಹಯಿರ್ಥಖಳಿಗಥ ಕಥಲು
ಶಯತ ುಖಳನ ನ ಭತ ು ಹಥಚ ಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಳಟ ಿ ಔರ್ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
ವಹಮಖಥಮ
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾನ ಕಥಲು ಸ್ಹಭಹನಮ ವಹಮಖಥಮಖಳು:
i. ಳಯೆ ೀಗ: ಚಿಕ್ಟತಥ್ ಡಥಮ ುದಕಥು ಆಷತಥಯಮಲ್ಲಾ ದಹಕರ್ಹದ ವಿಭಹದಹಯಯ
ii. ಫಹಸಯ ಯೆ ೀಗಆಷತಥಯಮಲ್ಲಾ ದಹಕರ್ಹಖದಥೇ/

ಆಷತಥಯಮಲ್ಲಾ ಉಳಿಮದಥೇ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಥ ಳಗಹಖ 

ವಿಭಹದಹಯಯ
iii.

ದೆೈನಂದಿನ ಆಯೆೈಕೆ: ತಂತಯಜ್ಞಹನ ಭತ ು ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಿಜ್ಞಹನದಲ್ಲಾನ ಅಭಿೃದಿಧಯಿಂದ ಅನಥೇಔ ಷಂಕ್ಟೇಣಾ
ವಷರಕ್ಟಯಯೆಖಳು ಷಯಳಿೇಔೃತಗಥ ಂಡಿವಥ ಭತ ು ಆಷತಥಯಮಲ್ಲಾ ಂದ ದಿನಕ್ಟುಂತ ಹಥಚ ಚ ವಹಷುಮದ
ಅವಮಔತಥ ಇಯ ದಿಲಾ ಅಥವಹಖಂಟಥಖಳ 24 ುಗಿಂತ ಔಡಿಮೆ ಷಭಮ ಸ್ಹಕಹಖ ತುದಥ. ಉದಹ,
ರ್ಥೈಥಥ ೇಟಿಯಪಿ್, ಕಹಮಟಯಹಕ್ಿ ಭ ಂತಹದ ವಿಧಹನಖಳನ ನ ನಡಥಷ  ಕಥೇಂದಯಖಳನ ನ ದಥೈನಂದಿನ ಆಯಥೈಕಥ
ಸ್ಥಂಟರ್ ಖಳ್ಥಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
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ರಭಕಕ ಅಂವಖಳು
ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾನ ದಖಳು
i. ಭ ಯನೆಮ ಕ್ಷದ ಆಡಳಿತಗಹಯಯಕ ಅಥವಹ ಟಪ್ಪಎ ಅಂದಯಥ ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ) ಭ ಯನಥಮ ಕ್ಷದ
ಆಡಳಿತಗಹಯಯ

- ಆಯಥ ೇಖಮ ಸ್ಥೇವಥಖಳು (ನಿಮಭಖಳು 2551 ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ

ಯವಹನಗಿ ಹಥ ಂದಿದ ಭತ ು ಆಯಥ ೇಖಮ ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ ದಗಿಷ  ವಿಭಹ ಔಂನಿಮಲ್ಲಾ ಂದ ವ ಲು
ಅಥವಹ ಷಂಬಹನಥಗಹಗಿ ತಥ ಡಗಿಸಿಕಥ ಂಡ ಮಹುದಥೇ ಮಕ್ಟುಯೆಂದ ಅಥಾ.
ii. ನೆಟ್ ಟ್ಯ ದಗಷಕಯಕ ಅಂದಯಥ ವಿಭಹಗಹಯಯಥ ಂದಿಗಥ ಸ್ಥೇರಿ ಸಣವಿಲಾದ ಸ್ೌಲಬಮದ ಭ ಲಔ
ವಿಭಹದಹಯರಿಗಥ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಸ್ಥೇವಥಖಳನ ನ ದಗಿಷ  ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಅಥವಹ ಟಿಪಿಎದಿಂದ
ಸ್ಥೇರಿಷಲಟಿ ಆಷತಥಯಖಳು ಅಥವಹ ಆಯಥ ೇಖಮ ೂಯಥೈಕಥದಹಯಯ ಎಂದ ಅಥಾ.
iii. ಪ್ರೀಟೆಯಬಿಲ್ಲಟ (ಮಕಯಂತಸ) ಎಂದಯಥ, ಹಿಂದಿನ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಮಹುದಥೇ ವಿಯಹಭವಿಲಾದಥ
ಉಳಿಸಿಕಥ ಂಡಿದದ ಕ್ಷದಲ್ಲಾ ಮೊದರ್ಥೇ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು ಷಭಮ ಫಂಧಿತ
ಫಹಿಶುಯಣಥಖಳು ಭತ ು ಖಳಿಸಿದ ಕಥಯಡಿಟ್ ಖಳನ ನ ಂದ ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಭತಥ ುಂದ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಥ
ಅಥವಹ ಅದಥೇ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಂದ ಯೇಜನಥಯಿಂದ ಭತಥ ುಂದ ಯೇಜನಥಗಥ, ಗಹಾಯಿಷಲ
ವಿಭಹದಹಯ) ಔ ಟ ಂಫ ಳಗಥ ಂಡಂತಥ(ರಿಗಥ ಯದಹನ ಭಹಡಿದ ಸಕಹುಗಿದಥ. ಅದಥೇ ಔಂನಿಮಲ್ಲಾನ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ನಡ ವಿನ ಚಲನಥಮನ ನ ಹಥ ಯತ ಡಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
iv. ೂಯ ಅಸಿಿತಾದಲ್ಲಾಯಕ ಸಿೆತ್ತಖಳು ೂಾ ನಿಧಾರಿತ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ಟತಥ್ ಅಖತಮವಿಯ  ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ
/ಗಹಮದ ಗಟನಥಮ ಯಔಟವಹಖ ವಿಕಥ ಅಥವಹ ಗಟನಥಖಳು ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಕಹಮ  ಅಧಿಮ
ನಂತಯ ಔರ್ ಹಥ ಂದಫಸ ದ .
v. ಹರಿಮ ನಹಖರಿಔಯಥಂದಯಥ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ವ ಯ ವಹದ ಅಥವಹ ನವಿೇಔಯಣದ ದಿನಹಂಔದಂದ
ಅಯತ ು ಅಥವಹ ಹಥಚ ಚ ಶಾಖಳ ಮಷ್ನ ನ ಹಥ ಂದಿದ ಮಹುದಥೇ ಮಕ್ಟು ಎಂದ ಅಥಾ.
vi. ಆಯೆ ೀಖಯ ಭತಕಿ ಜೆ ತೆಗೆೀ ಜೀ ವಿಮೆಮ ಷಂಯೀಜತ ಉತ್ನುಖಳು (ಹೆಲ್ಿ ಾರ್ಸ ಲ್ೆೈಫ್ ಕಹಂಬಿ
ಹರಡಟ್ಿ್) ಎಂದಯಥ ಜಿೇವಿಭಹ ಔಂಥನಿಮ ಂದ ಜಿೇನ ವಿಮೆ ಭತ ು ಜಿೇವಥೇತಯ ಭತ ು / ಅಥವಹ
ಷಾತಂತಯ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಔಂನಿಯಿಂದ ದಗಿಷಲಟಿ ಷಂಯೇಜಿತ ಉತನನಖಳು ಎಂದ ಅಥಾ.

ಭಹಹತ್ತ
1985ಯ ಕಥ ನಥಮಲ್ಲಾ ಹಹಖ ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾ ರಿಚಯಿಷಲಟಿ ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹಖ  ವಥಚಚನ ನ ಔರ್
ಭಹಡ  ತಭಭ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಲಮದ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು
'ಮೆಡಿಕಥಾೇಮ್' ಎಂಫ ಹಥಷರಿಟಿಯ .ಕಹಲಔಯಮೆೇಣ, ಬಹಯತಿೇಮ ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾ 'ಮೆಡಿಕಥಾೇಮ್' ಆಯಥ ೇಖಮ
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ವಿಮೆಗಥ ಷಭಹನಹಥಾಔ ವಫದವಹಯಿತ .ಇಂದ , ವಿವಿಧ ಗಹಯಸಔಯ ಅಖತಮಖಳನ ನ ೂಯಥೈಷ  ಅನಥೇಔ ವಿವಿಧ
ಫಗಥಮ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳು ಭ ಲ 'ಮೆಡಿಕಥಾೇಮ್' ಹಲ್ಲಸಿಗಿಂತ ತ ಂಫ ಬನನವಹಗಿವಥ. ಇುಖಳು
ವಿಭಿನನ ಹಥಷಯ ಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುವಥ ಆದಯ

ಇಂದಿಖ

ಅನಥೇಔ ಗಹಯಸಔಯ ಇನ ನ

ತಭಭ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆಖಳನ ನ 'ಮೆಡಿಕಥಾೇಮ್' ಎಂದಥೇ ಔಯಥಮ ತಹುಯಥ.

a) ಮಹುದಕ ಔರ್ ನ ವ್ಹಯಪ್ಪಿಯಳಗೆ ಫಯಕುದಿಲಾ
ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಫಹಿಶುರಿಷರ್ಹದ, ಏಡ್್, ಎಷಡಿ.ಟಿ..ಖಳು,
ಭಹನಸಿಔ ಅಷಾಷಥತಥಖಳು, ಜನಭಜಹತ ದಥ ೇಶಖಳಂತಸ ಕಥಲನ ನ ಹಥ ಯತ

ಡಿಸಿ ಔನಿಶಠ 24

ಖಂಟಥಖಳಿಗಹಗಿ ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹಖಫಥೇಕಹದ ಅಖತಮವಿಯ  ಷ ಭಹಯ ಎರ್ಹಾ ಯಥ ೇಖಖಳು ಭತ ು
ಗಹಮಖಳನ ನ, ಳಗಥ ಂಡ ಂದ ಷಭಖಯ ಆಯಥ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ದಗಿಷ ತುವಥ. ವಿಶ್ಚಶಿ ಆಯಥ ೇಖಮ
ವಿಭಹ

ಹಲ್ಲಸಿಖಳು

ನಿಮಮತ(ವಹಡಿಕಥಮ)

ಷಾಯ ದ

ಅಥವಹ

ವಹಡಿಕಥಮ

ಆಯಥ ೇಖಮ

ರಿಶ್ಚೇಲನಥಖಳಿಗಹಗಿ ಭಹಡ , ಸ್ೌಂದಮಾಧಾಔ ವಷರಚಿಕ್ಟತಥ್, ಹಾಸಿಿಕ್ ವಷರಚಿಕ್ಟತಥ್, ಸಲ್ಲಾನ ಚಿಕ್ಟತಥ್,
ಸ್ೌಂದಮಾ ಚಿಕ್ಟತಥ್, ಇತಹಮದಿಖಳಿಗಹಗಿ ಉಂಟಹದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ುದಿಲಾ.

b) ಕಹಮಕ ಅಧಿ
ೂಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಯಥ ೇಖ)ಪಿಈಡಿ(ಖಳಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ) ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ 48ತಿಂಖಳುಖಳು (
ಜಥ ತಥ ಇವಥ, ಕಹಮಟಯಹಕ್ಿ ನಂತಸ ಕಥಲು ನಿದಿಾಶಿ ಯಥ ೇಖಖಳು, ಖಬಾಔಂಠ್ ತಥಗಥದ ಹಹಔ 
ವಷರಕ್ಟಯಯೆ (ಹಿಷಿರಿಕಥ ಿಮ)ಮಂತಸ ಕಥಲು ಕಹಮಾವಿಧಹನಖಳು ಇತಹಮದಿ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಂದ
ಶಾದಿಂದ ನಹಲ ು ಶಾಖಳ ವಹಮಪಿುಮಲ್ಲಾ ವಿರಿಷರ್ಹದ ಕಹಲದ ಕಥಲು ಕಹಮ  ಅಧಿಖಳಿವಥ .
ಆದಹಖ ಮ,

ಫಹಿಶುಯಣಥಖಳು

ಭತ ು

ಕಹಮ 

ಅಧಿಳು

ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ

ವಿಭಹಗಹರಿಗಥ

ಭಿನನವಹಗಿಯಫಸ ದ .

c) ಹೆರಿಗೆ ವ್ೆಚಿಖಳು
ಅನಥೇಔ ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಹಥರಿಗಥ ವಥಚಚನ ನ ಹಥ ಯತ ಡಿಷರ್ಹಗಿದಥ .ಇತಿುೇಚಥಗಥ ಕಥಲು ಕಹಮ 
ಅಧಿಮ ನಂತಯ ಭಹತೃತಾ ವಥಚಚಖಳ ವಿಯ ದಧ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ನಿೇಡ  ಕಥಲು ಉತನನಖಳು ಇವಥ.
ಕಥಲು ಯೇಜನಥಖಳಲ್ಲಾ ಯತಿ 4 ರಿಂದ 5 ಕಥಾೇಮ್ ಯಹಿತ ಶಾಖಳ ಕಥ ನಥಮಲ್ಲಾ ಆಂಫ ಮರ್ಥನ್್ ವ ಲುಖಳು,
ಉಚಿತ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ತಹಷಣಥಮನ ನ ಷಂಯೇಜಿಷಫಸ ದ .
ಎಚ್ಐವಿ ಹಸಿಟಿವ್ ಮಕ್ಟುಖಳಿಗಥ ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡ  ವಿಭಹಗಹಯರಿದಹದಯಥ .ಕಥಲು ವಿಭಹಗಹಯಯ ವಿಭಹ
ಮೊತುದ ಕಥಲು ಶ್ಥೇಔಡಹವಹಯ ಖಳಯಥಗಥ ನಹನ್- ಅರ್ಥ ೇರ್ಥಕ್ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಹಗಿ ಷಸ ಔರ್ ನಿೇಡ ತಹುಯಥ.
ಹಥಚಿಚನ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಅನಥೇಔ ವಿಧದ ಉತನನಖಳನ ನ ನಿೇಡ ತಹುಯಥ.
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ಭಸತಾದ ಅಂವಖಳು
ಆಷ್ತೆರ: ಆಷತಥಯಯೆಂದಯಥ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಭತ ು / ಅಥವಹ ಗಹಮಖಳ ಳಯಥ ೇಗಿ ಆಯಥೈಕಥಗಥ ಭತ ು
ದಥೈನಂದಿನ ಆಯಥೈಕಥಮ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಹಗಿ ಸ್ಹಥಪಿಷರ್ಹದ ಭತ ು ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಷಂಸ್ಥಥಖಳ) ನಥ ೇಂದಣಿ ಭತ ು
ನಿಮಂತಯಣಕಹಯೆದ (,2515

ಯ ಅಥವಹ ಈ ಕಹಯಿದಥಮ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 56 (1) ಯಲ್ಲಾನ ನಿಖದಿತ ಶ್ಹಷನಖಳ

ಅನ ಷ ಚಿಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಷಥಳಿೇಮ ಅಧಿಕಹರಿಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ ಆಷತಥಯಯೆಂದ ದಹಕರ್ಹದ ಅಥವಹ ಕಥಳಗಿನ ಎಲಾ
ಔನಿಶಠ ಭಹನದಂಡಖಳನ ನ ಅನ ಷರಿಷ  ಮಹದಥೇ ಂದ ಷಂಸ್ಥಥ ಎಂದಥಾ:
i. 24 ಖಂಟಥಮ

ತಯಫಥೇತಿ ಹಥ ಂದಿದ ವ ವೃಯಷಹ ಸಿಫಫಂದಿ (ಕಹಾಲ್ಲಪಥೈಡ್ ನಸಿಾಂಗ್ ಸ್ಹಿಫ್ಟ)ಮನ ನ ತನನ

ಉದಥ ಮೇಗಿಖಳನಹನಗಿ ಹಥ ಂದಿದಥ;
ii. 15,55, 555ಕ್ಟುಂತ ಔಡಿಮೆ ಜನಷಂಖಥಮಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ  ಟಿಣಖಳಲ್ಲಾ ಔನಿಶಠ

15ಳಯಥ ೇಗಿ

ಹಹಸಿಗಥಖಳು ಭತ ು ಇತಯ ಎಲಾ ಷಥಳಖಳಲ್ಲಾ ಔನಿಶಠ 15ಳಯಥ ೇಗಿ ಹಹಸಿಗಥಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ;
iii. 24 ಖಂಟಥಮ

ಉಷ ುವಹರಿ ಭಹಡ  ತಯಫಥೇತಿ ಹಥ ಂದಿದ ಷ ಔು ವಥೈದಮ(ಕಹಾಲ್ಲಪಥೈಡ್ ಮೆಟಿಔಲ್

ಹಯಾಕ್ಟಿಶನರ್) ಯ ನ ನ (ಖಳ) ಹಥ ಂದಿದಥ;
iv. ವಷರಚಿಕ್ಟತಹ್ ವಿಧಹನಖಳನ ನ ನಡಥಷರ್ಹಖ  ತನನದಥೇ ಆದ ಂದ ೂಣಾ ಷ ಷಜಿೆತ ಆಯಥೇವನ್
ರ್ಥಯೆೇಟರ್ ಅನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ;
v. ಯಥ ೇಗಿಖಳ ದಥೈನಂದಿನ ದಹಕರ್ಥಖಳನ ನ ನಿಾಹಿಷ ತುದಥ ಭತ ು ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಅಧಿಔೃತ ಸಿಫಫಂದಿಗಥ
ಅದನ ನ ಷ ಲಬವಹಗಿ ಸಿಖ ಂತಥ ಭಹಡ ತುದಥ
3. ವ್ಹಷಸಹೆನದ ಚಿಕ್ರತೆ್
ಕಥಲು ನಿದಿಾಶಿ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳು ವಹಷಸ್ಹಥನದಲ್ಲಾನ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ಯಯೇಜನಖಳನ ನ ದಗಿಷ ತುವಥ .ಇದ
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ,

ಸ್ಹಭಹನಮ

ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ

ಆಷತಥಯಮಲ್ಲಾ

/

ವ ವೃಯಷಹ

ಭನಥಮಲ್ಲಾನ

ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ

ಅಖತಮವಿಯ ಂತಸ ಆದಯಥ ಕಥಳಗಿನ ಷಂದಬಾಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಬಹಯತದಲ್ಲಾನ ಭನಥಮಲ್ಲಾನ ವಹಷಕಥು
ಸಿೇಮತವಹಗಿದದರಿಂದ ಭನಥಮಲ್ಲಾಯೆೇ ಚಿಕ್ಟತಥ್ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ / ಗಹಮದ ಭ ಯ ದಿನಖಳಿಗಥ
ಮೇರಿದ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ:
i. ಅಳನ ನಅನ / ನ ನ ಆಷತಥಯ / ನಸಿಾಂಗ್ ಹಥ ೇಂ ಗಥ ಷಥಳ್ಹಂತರಿಷಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾದಂತಸ
ಯಥ ೇಗಿಮ ರಿಸಿಥತಿ ಅಥವಹ
ii. ಆಷತಥಯಗಥ / ನಸಿಾಂಗ್ ಹಥ ೇಂನಲ್ಲಾನ ಷತಿ ಸ್ೌಔಮಾಖಳ ಕಥ ಯತಥಯಿಂದ ಯಥ ೇಗಿಮನ ನ ಅಲ್ಲಾ
ಷಥಳ್ಹಂತರಿಷಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ
ಇದಯಲ್ಲಾ ಅಷುಭಹ, ಭಧ ಮೆೇಸ, ಅಧಿಔ ಯಔುದಥ ತುಡದಂತಸ ದಿೇಗಾಕಹಲದ ಯಥ ೇಖಖಳು ಅಥವಹ ಕಥಭ ಭ,
ಶ್ಚೇತ, ಜಾಯ, ಬಥೇದಿ ಇತಹಮದಿಮಂತಸ ಸ್ಹಭಹನಮ ಯಥ ೇಖಖಳನ ನ ಹಥ ಯತ ಡಿಷರ್ಹಗಿದಥ. ಅನಥೇಔ
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ಔಂನಿಖಳು ವಹಷಸ್ಹಥನದ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ಔರ್ ಖಳು ಹಥಚ ಚ ಹಯಯೇಗಿಔವಹಗಿ ಫಳಕಥಯಿಲಾ ಎಂದ ಅಭಿಹಯಮ
ಹಥ ಂದಿದದರಿಂದ ಈ ಔರ್ ಅನ ನ ಹಿಂದಕಥು ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡು. ರಿೇತಿಮ ಯಥ ೇಖಖಳು ನಂತಸ ಕಥಲು .
ವಹಷಸ್ಹಥನದ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮನ ನ ವಿಮೆಮ ಟ ಿ ಮೊತುದ ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಶ್ಥೇಔಡಹವಹರಿಗಥ ಮತಿಗಥ ಳಿಷರ್ಹಗಿದಥ .
ಈ ಮೊತು ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಟಹಿಯಥ ಮತಿಯಳಗಥ ಇಯ ತುದಥ.
ಪಿಯೇಮಮಂ ಮಕ್ಟುಮ ಮಷ ್ ಭತ ು ಆಯೆುಭಹಡಿದ ವಿಭಹ ಮೊತುಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಥ .ಇದ ಗಹಯಸಔ
ಆದಹಮದ ಅನ ಹತಕ್ಟುಂತ, ಗಹಯಸಔ) ಅಥವಹ ನೌಔಯಯ ಖ ಂಪಿನ (ಅಹಮದ ಭಟಿದ ಭೌಲಮಭಹನ
ಭತ ು ದಗಿಸಿಯ  ಯಯೇಜನಖಳಯಭಹಣನ ನ ಹಥಚಹಚಗಿ ಆಧರಿಸಿದಥ.
4. ಪಹಯಮಿಲ್ಲ ಫ್ಾೀಟರ್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
ಪಹಮಮಲ್ಲ ಫಾೇಟರ್ ಹಲ್ಲಸಿ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಇನಥ ನಂದ ಆೃತಿುಮಹಗಿದಥ .ಇಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ
ಮೊತು ಔ ಟ ಂಫದ ಷದಷಮಯ ನಡ ವಥ ತಥೇಲ ತುದಥ .ಪಹಮಮಲ್ಲ ಫಾೇಟರ್ ಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ತಿ, ತಿನ
ಭತ ು ಇಫಫಯ ಭಔುಳನ ನ ಔರ್ ಭಹಡ ತುವಥ .ಕಥಲು ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಎಯಡಕ್ಟುಂತ ಹಥಚ ಚ ಭಔುಳು, ಹಹಖ
ಹಥತುಯ ಭತ ು ಅತಥು-ಭಹಂದಿಯನ ನ ಷಸ ಔರ್ ಭಹಡ ತುವಥ .ಇಡಿೇ ಔ ಟ ಂಫದ ಯಕ್ಷಣಥಮ ಭೌಲಮ
ಆರಿಸಿಕಥ ಂಡಿಯ 

ವಿಭಹ ಮೊತುಕಥು

ಸಿೇಮತವಹಗಿಯ ತುದಥ

.ಪಹಮಮಲ್ಲ

ಫಾೇಟರ್

ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗಹಗಿ

ಹತಿಷಫಥೇಕಹದ ಟ ಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ನಹನ್ ರ್ಪಾೇಟರ್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಪಿಯೇಮಮಂಗಿಂತ ಔ ಟ ಂಫದ ಯತಿ
ಷದಷಮರಿಗಥ ಯತಥಮೇಔ ವಿಭಹ ಮೊತು ಅನಾಮವಹಖ ತುದಹದದರಿಂದ ಔಡಿಮೆಮಹಗಿಯ ತುದಥ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಒಾ ವಿಭಹದಹಯ ಷಾತುಃ, ಷಂಗಹತಿಮ ಭತ ು ಅಲಂಬಿತ ಭಔುಳಿಗಹಗಿ ಯತಿಯಫಫರಿಗಥ ಯ

2 .ಲಕ್ಷದ

ವಿಭಹ ಮೊತುದ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಯೇಜನಥಖಳ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳತಹುಯಥ / ಅಳು .
4555 .ಯ

- 2555 .ಅನ

ಔ ಟ ಂಫದ ಯತಿ ಷದಷಮರಿಗಹಗಿ ಯ ಯ ನಡ ವಥ ಪಿಯೇಮಮಂ

ಹತಿಷಫಥೇಕಹಖಫಸ ದ .
ಆದಯಥ ವಿಭಹದಹಯ ಯ

5 .ಲಕ್ಷ ಮೊತುದ ಪಹಮಮಲ್ಲ ಫಾೇಟರ್ ಯೇಜನಥಮನ ನ ಆಯೆು ಭಹಡಿದಯಥ, ಟ ಿ

ಪಿಯೇಮಮಂ ಯತಥಮೇಔ ವಿಭಹ ಮೊತುಕಥು ಭಹಡಫಥೇಕಹದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಗಿಂತ ಔಡಿಮೆ ಇಯ ತುದಥ .ಯತಥಮೇಔ
ಆಯಥ ೇಖಮ ಯೇಜನಥ ಯತಿ ಮಕ್ಟುಗಥ 2 ಲಕ್ಷ ಭಹತಯ ಯಕ್ಷಣಥ ಕಥ ಡ ತಿುದದಯಥ, ಪಹಮಮಲ್ಲ ಫಾೇಟರ್ ಯೇಜನಥಮ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಔ ಟ ಂಫದ ಮಹುದಥೇ ಒಾ ಷದಷಮಯ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ವಥಚಚ ಹಥಚಹಚದಹಖ
ಔ ಟ ಂಫಕಥು ಷಹಹಮವಹಖ ಂತಥ ಔರ್ ಯ . 5 ಲಕ್ಷಕಥು ಹಥಚ ಚತುದಥ.
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ಒಾ ಮಕ್ಟು ಆಕಥ / ಆತ ಷಾತುಃ ತನನನ ನ, ತನನ ಔ ಟ ಂಫಕಹುಗಿ, ಅಥವಹ ಂದ ಖ ಂು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ
ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಡಥಮಫಸ ದ .ಅಸಯತಹ ಮಷಕ್ ಚಿಔು ಮಷಕ್ತ್ತಂಖಳ 3 ಿನಿಂದ 86 ಅಥವ್ಹ ಹೆಚಕಿ
ಶಯಖಳು ಹೀಗೆ ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ ಫದಲ್ಹಖಕತಿದೆ.
ವಿಭಹ ಮೊತು ನಿದಿಾಶಿ ವಹಮಪಿುಮಲ್ಲಾ ಲಬಮವಿದಥ .ಇದ ಯೇಖಾನ ನ ಷಸ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ .
ವಿಭಹಗಹಯಯ 45- 25ಶಾಖಳ ಮಸಿ್ನ ವಿಭಹದಹಯರಿಗಥ ಲಕ್ಷ 15 ಅಥವಹ ಹಥಚಿಚನ ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ
ನಿೇಡಫಸ ದ ಭತ ು 3 ತಿಂಖಳಿನಿಂದ 5ಶಾಖಳ ಮಸಿ್ಗಥ ಇದ 2 ಲಕ್ಷ ಆಗಿಯಫಸ ದ .
ನಿಮಭಖಳು ಕಹಲಕಹಲಕಥು ಫದರ್ಹಖ ತಿುಯ ತುವಥ ಭತ ು ವಿವಿಧ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗಥ ಭತ ು ವಿಭಹ ಖ ಂುಖಳಿಗಥ
ವಿಭಿನನವಹಗಿ ಅನಾಯಿಷ ತುವಥ .ಏಜಥಂಟ್ ರಿಗಥ ತಹು ಭಹಯಹಟ ಭಹಡ  ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗಥ ಲಬಮವಿಯ  ತಥರಿಗಥ
ವಿನಹಮತಿಖಳ ಫಗಥೆ ಭತ ು ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾನ

ಇತಯ ಉತನನಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ ಲಬಮವಿಯ 

ತಥರಿಗಥ

ವಿನಹಮತಿಖಳ ಫಗಥೆ ರಿಚಮವಿಯ  ಅಖತಮವಿದಥ.

ರಭಕಕ ಅಂವಖಳು
ಆಯಥ ೇಖಮ

ವಿಮೆಮನ ನ

ಉತಥುೇಜಿಷ 

ಷಲ ವಹಗಿ,

ಷಕಹಾಯ

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗಥ

ಕಥಲು

ತಥರಿಗಥ

ವಿನಹಮತಿಖಳನ ನ ನಿೇಡ ತುದಥ .ಈ ಯಯೇಜನಖಳು ತಥರಿಗಥ ರಿಮಹಯಿತಿ ಯ ದಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಪಿಯೇಮಮಂ
ಸಣನ ನ ತಥರಿಗಥ ರ್ಥಕಹುಚಹಯದ ಆದಹಮದಿಂದ ಔಡಿತಗಥ ಳಿಷ  ಅಕಹವವಹಗಿಯಫಸ ದ .ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಪಿಯೇಮಮಂ ಆದಹಮ ತಥರಿಗಥ ಕಹಯಿದಥಮ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 85 ಡಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ತಥರಿಗಥ ರ್ಹಬದ ಅಸಾತಥ
ಂದ ಯಭ ಕ ಉತಥುೇಜನವಹಗಿದಥ.
5. ವಿಭಹದಹಯನೆ ಫಬನಕ ಆಷ್ತೆರಗೆ ಸೆೀರಿದಹಖ ಕೆೈಗೆ ಳುಫೆೀಕಹದ ಔರಭಖಳಹುು?
"ಸಣವಿಲಾದ

ಸೌಲಬಯ

"ವಥಂದಯಥ

ವಿಭಹದಹಯರಿಗಥ

ವಿಷುರಿಷರ್ಹದ,

ಹಲ್ಲಸಿ

ನಿಮಭಖಳು

ಭತ ು

ಶಯತ ುಖಳಿಖನ ಖ ಣವಹಗಿ ೂಾ ನಿಧಹಾರಿತ ಮೊತುದ ಭಟಿಿಗಥ ವಿಭಹದಹಯಯ ಹಥ ಂದಿದ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ
ವಥಚಚನ ನ

ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ

ನಥೇಯವಹಗಿ

ನಥಟಾಕ್ಾ

ಸ್ೌಔಮಾವಹಗಿದಥ. ಅಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಯಿತ

ದಗಿಷ ರಿಗಥ

ಹತಿ

ಭಹಡರ್ಹಖ 

ಸ್ೌಲಬಮ ಅಥಾ- ಅಧಿಕಹಯ ಅನ ಮೊೇದನಥ .

'ಸಣವಿಲಾದ' ಆಷತಥಯ ದಹಕರ್ಹತಿಮಲ್ಲಾ ಆಷತಥಯಖಳು ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ನಿೇಡಲಟಿ ಖ ಯ ತಿನ ಕಹಡ್ಾ /
ಸ್ಹಭಟ್ಾ ಕಹಡ್ಾ ಖಳ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ವಿಭಹದಹಯಯನ ನ ಖ ಯ ತಿಷ ತಹುಯಥ .ಅಯ ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ
ೂಾ ಅಧಿಕಹಯನ ನ ಡಥಮಫಸ ದ .ಸಣವಿಲಾದ (ಕಹಮಶ್ ರ್ಥರ್ಸ) ಎಂದಯಥ ದಹಕರ್ಹತಿ ಷಭಮದಲ್ಲಾ
ಮಹುದಥೇ ಹತಿಮನ ನ ವಿಭಹದಹಯ ಭಹಡ  ಅಖತಮವಿಲಾ ಭತ ು ಆಷತಥಯಮ ಬಿಲ ಾಖಳು ಆಷತಥಯಗಥ
ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ನಥೇಯವಹಗಿ ಸಿಖಲ್ಲದಥ ಎಂದ ಅಥಾ.
ದೃವಯ 1: ಸಣವಿಲಾದ ಸೌಲಬಯ (ಕಹಯಶ್ ಲ್ೆರ್ಸ ಪಹಯಸಿಲ್ಲಟ)
i. ವಿಭಹದಹಯಯ ನೆಟಾಟ್ಯ ಆಷ್ತೆರಮನ ನ ಷಂಕ್ಟಾಷಫಥೇಔ ಭತ ು ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮನ ನ ಡಥಮಲ
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ii. ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಅಥವಹ ಭ ಯನಥೇ ಕ್ಷದ ನಿವಹಾಸಔರಿಂದ ಬಿಡ ಖಡಥ ಭಹಡಿದ ಕಹಡ್ಾ ಅನ ನ
ನಥಟಾಕ್ಾ ಆಷತಥಯಗಥ ಷಲ್ಲಾಷಫಥೇಔ .
iii. ಸ್ಹಭಟ್ಾ ಕಹಡ್ಾ ಆಧಹರಿತ ಅಥವಹ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ೂವಹಾನ ಭತಿಮನ ನ ಡಥದ ಮೆೇರ್ಥ
ಅಥವಹ ಟಿಪಿಎ ದಿಂದ, ಆಷತಥಯ ಯವಥೇವ ನಿೇಡ ತುದಥ.
iv. ಕಥಲು ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಿಗಥ ಆಷತಥಯಮ ದಹಕರ್ಹತಿಮ ಮೊದಲ ಖಂಟಥಖಳ 48 ತಿಳಿಷ ದ
ಅಖತಮವಿದಥ.
v. ವಿಮೆಗಹಯಯ / ಟಿಪಿಎ ಹಲ್ಲಸಿ ವಿಯಖಳನ ನ ರಿಶ್ಚೇಲನಥಮ ನಂತಯ ಸಣವಿಲಾದ ಸ್ೌಲಬಮ (ಕಹಮಶ್
ರ್ಥರ್ಸ ಪಹಮಸಿಲ್ಲಟಿ)ದ ರಿಹಹಯನ ನ ಯಕ್ಟಯಯೆಗಥ ಳಿಷ ತಹುಯಥ.
ದೃವಯ 2: ಕೆಾೀರ್ಮ ಭಯಕಹತ್ತ (ರಿ-ಇಂಫರ್ಸಯ ಮೆಂಟ್)
ವಿಭಹದಹಯಯ ಸಣವಿಲಾದ ಸ್ೌಲಬಮದ ಆಯೆು ಭಹಡಿಯದಿದದಯಥ, ಅಳು

ಅನ /ಆಷತಥಯಗಥ ನಥೇಯವಹಗಿ

ಹತಿ ಭಹಡಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ .ನಂತಯ ಬಿಲ ಖ
ಾ ಳನ ನ ವಿಮೆಗಹಯಯ / ಟಿಪಿಎಗಥ ಷಲ್ಲಾಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಭತ ು
ಕಥಾೇಮ್ ಖಳನ ನ ಭಯ ಹತಿ ಭಹಡರ್ಹಖ ದ .

ಭಹಹತ್ತ
ೂವ್ಹಯನಕಭತ್ತ
i. ತ ತ ಾಸಿಥತಿಖಳನ ನ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ ಂದ ಸಣವಿಲಾದ ಸ್ೌಲಬಮಕಹುಗಿ, ವಿಭಹಗಹಯಯ ಅಥವಹ ನಥೇಭಔ
ಟಿಪಿಎಯಿಂದ ಜಹರಿಡಿಸಿದ ೂವಹಾನ ಭತಿಮ ಅಖತಮವಿಯಫಸ ದ .ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಈ ಉದಥದೇವಕಥು
ಫಳಷರ್ಹಖ  ಂದ ಯಭಹಣಿತ ೂವಹಾನ ಭತಿಮ ಭತ ು ಯಭಹಣಿತ ಕಥಾೇಮ್ ಭಯ ಹತಿ
ಪಹಮ್ಾ ಖಳನ ನ ಅನಾಮವಹಖ ಂತಥ ಶ್ಚಪಹಯಷ ಭಹಡಫಸ ದ .
ii. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗಥ

ನಿದಿಾಶಿ

ಆಷತಥಯಮಲ್ಲಾ

ನಿದಿಾಶಿ

ೂವಹಾನ ಭತಿಮನ ನ ಜಹರಿಗಥ ಳಿಸಿದದಯಥ ಅಥವಹ ಂದ

ವಿಧಹನ(ರ್ಪಯಸಿೇಜರ್)ಕಥು

ಳಗಹಖಲ

ವಥೇಳ್ಥ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಈಗಹಖರ್ಥೇ

ಆಷತಥಯಮಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಗಥ ಳಟಿಿದದಯಥ, ಭತ ು ಆಷತಥಯಮ , ನಥಟಾಕ್ಾ ದಗಿಷ ಯ ಟಿಿಯಿಂದ ತಥಗಥದ
ಹಹಔ  ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾದದಯಥ, ಆಷತಥಯಮ
ಎಂಫಂತಥ

ವಿಭಹಗಹಯಯ

ನಥಟಾಕ್ಾ ದಗಿಷ ಯ ಟಿಿಮಲ್ಲಾ ಭ ಂದ ರಿದಿದಥ

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗಥ

ಸಣವಿಲಾದ

ಸ್ೌಲಬಮದ

ಯಯೇಜನಖಳನ ನ

ನಿೇಡಫಥೇಕಹಗಿದಥ.

ಭಹಹತ್ತ
ಪಥಫ ಯರಿ ಯಲ್ಲಾ 2513 ಜಹರಿಗಥ ಫಂದ ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ ನಿಮಭಖಳ ಯಕಹಯ, ಎರ್ಹಾ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಈ ಕಥಳಗಿನ ಲಕ್ಷಣಖಳನ ನ / ಯಯೇಜನಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ  ಅಖತಮವಿದಥ:
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i. ದಹಕರ್ಥಖಳನ ನ ಗಹಯಸಔರಿಂದ ಸಿಾೇಔೃತವಹದ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ದಿನಖಳ 15 ಉಚಿತ ನೆ ೀಟ (ಫಿರೀ ಲಕಟ್
ಪ್ಪೀರಿಮಡ್) ಅಧಿ .ಈ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ, ಗಹಯಸಔ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಭ ಂದ ರಿಷ ದಥೇ ಅಥವಹ ಇಲಾವಥೇ
ಎಂಫ ದನ ನ ನಿಧಾರಿಷಫಸ ದ .ಅಳು ಅದನ ನ ಭ ಂದ ರಿಷದಿಯಲ ನಿಧಾರಿಸಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ,
ವಥಚಚಖಳಿಗಹಗಿ

ಕಥಲು

ಔಡಿತಖಳನ ನ

ಭಹಡಿದ

ನಂತಯ,

ೂಣಾ

ಪಿಯೇಮಮಂಅನ ನ

ಭಯ ಹತಿಷರ್ಹಖ ದ .
ii. ನವಿೇಔಯಣ ಭಹಡಲ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಂತಿಭ ದಿನಹಂಔದ ನಂತಯದಿನಖಳ ಗಥಯೇರ್ಸ ಅಧಿಮ 35
ಅಕಹವನ ನ ಅನ ಭತಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ .
iii. ಎರ್ಹಾ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಆಜೀನ ವ್ಹಯಪ್ಪಿಮನ ನ ಔಡಹಸಮಗಥ ಳಿಷರ್ಹಗಿದಥ: ಂದ ಉತನನ, ವಿಭಹದಹಯಯ
ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಖಾಕಹುಗಿ ಖರಿಶಠ ಮಸಿ್ನ ಮತಿಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದದಯಥ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಷದಷಮರಿಗಥ
ನವಿೇಔಯಣ ವಹಮಪಿುಮ ಎರ್ಹಾ ನಿಯಂತಯ ಶಾಖಳಿಗಥ ಕಥಯಡಿಟ್ ದಗಿಷ  ಭ ಲಔ ಭತಥ ಂ
ು ದ
ಷ ಔುವಹದ ಉತನನದ ಔಡಥಗಥ, ಷಥಳ್ಹಂತಯಗಥ ಳಳಲ ಯಸ್ಹುಪಿಷ ತುದಥ.
iv. ಎರ್ಹಾ ಆಯಥ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ನಹಭನಿದೆೀಯವನದ ಅಕಹವನ ನ ಹಥ ಂದಿಯಫಥೇಔ .
v. ಗಹರಸಔಯ ಭಹಹತ್ತ ಸಹಯಹಂವದಲ್ಲಾ ಯಭಹಣಿೇಔಯಣವಿಯಫಥೇಔ .
vi. ಯತಿಯಂದ ಉತನನಕಹುಗಿ ಯಯೇಜನಖಳು, ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು ಶಯತ ುಖಳ ಂದಕ ುಟದ
ಸಹಯಹಂವನ ನ ನಿೇಡಫಥೇಔ .
6. ಖಕಂು ಆಯೆ ೀಖಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
ಖ ಂು ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ , ಕಥೇಂದಿಯೇಮ ಆಡಳಿತದ ಬಿಂದ ನ ನ ಹಥ ಂದಿದ ಹಹಖ
ವಹಮಪಿುಗಥ ಳಡಫಥೇಕಹದ ಔನಿಶಠ ಮಕ್ಟುಖಳ ಷಂಖಥಮಮನ ನ ಳಟಿಿಯ  ಖ ಂುಖಳು / ಷಂಗಟನಥಖಳು /
ಷಂಸ್ಥಥಖಳು / ಕಹರ್ಪಾಯಥೇಟ್ ಷಂಸ್ಥಥಖಳಿಗಥ ಲಬಮವಿದಥ. ಖ ಂು ಅನ ಮೊೇದಿತ ಖಾಕಥು ಸ್ಥೇರಿಯಫಥೇಔ . ಖ ಂು
ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಷದಷಮಯ ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಬಹಖವಹಗಿಯ  ಅಯ ಔ ಟ ಂಫದ ಅಸಾ ಷದಷಮಯ ಹಥಷಯ ಖಳ
ಟಿಿ) ವಿಮೆಹಥ ಂದಿದ ಮಕ್ಟುಖಳ್ಥಂದ ಔಯಥಮಲಡ (ಯಂದಿಗಥ ಖ ಂು / ಷಂಗ /ಷಂಸ್ಥಥ / ಕಹರ್ಪಾಯಥೇಟ್
ಷಂಸ್ಥಥ)ವಿಭಹದಹಯಯಥಂದ ಔಯಥಮಲಡ (ಮ ಹಥಷರಿನಲ್ಲಾ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಖ ಂು ಪಹಮಮಲ್ಲ ಫಾೇಟರ್ಸಾ ಭತ ು ಂದಕ್ಟುಂತ ಹಥಚ ಚ ವಿಮೆದಹಯಯ ಮಹುದಥೇ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ
ಳಗಥ ಂಡಿದಥ .ಹಲ್ಲಸಿ ವಹಮಪಿುಮ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಕಥಲು ನಿಮಭಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳಂತಥಯೆೇ ಇಯ ತುದಥ. ಆದಹಖ ಮ, ಕಥಲು ವಿಭಹಗಹಯಯ ಹಥಚ ಚರಿ ಔರ್ ಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ನಿದಿಾಶಿ
ಷಡಿಲ್ಲಕಥಖಳನ ನ ಅನ ಭತಿಷ ತಹುಯಥ .ವಿಭಹಗಹಯಯ ಖ ಂು ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಹಥಚ ಚರಿ ನಿಫಂಧನಥಖಳನ ನ
ಹಥೇಯ  ಷನಿನವಥೇವಖಳೄ ಇವಥ.
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ಭಹಹತ್ತ
ಖಕಯಕತ್ತನ ಕಹಡ್ಯ ಭತಕಿ ಸಹಮಟ್ಯ ಕಹಡ್ಯ
i. ಸಣವಿಲಾದ ಸ್ೌಲಬಮದ ರ್ಹಬ ಡಥಮಲ , ವಿಭಹಗಹಯಯ TPA ಭ ಲಔ ಅಥವಹ ನಥೇಯವಹಗಿ,
ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಜಹರಿಗಥ ಳಿಸಿದ ದಿನಹಂಔದಿಂದ 15ದಿನಖಳ್ಥೄ ಳಗಥ ವಿಭಹದಹಯರಿಗಥ ಂದ ಖ ಯ ತಿನ
ಕಹಡ್ಾಅನ ನ ನಿೇಡ ತಹುಯಥ.
ii. ಖ ಯ ತಿನ ಕಹಡ್ಾ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ವಿಯಖಳನ ನ ಭತ ು ವಿಭಹಗಹಯಯ ರ್ಹಂಛನನ ನ
ಹಥ ಂದಿಯ ತುದಥ.
iii. ಕಹಡ್ಾ ನ ಅಂಗಿೇಕಹಯಹಸಾತಥಮ

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕಹರ್ಹಧಿಯಂದಿಗಥ ಸ್ಥೇರಿಕಥ ಳುಳತುದಥ ಭತ ು

ಕಹಲಕಹಲಕಥು ನವಿೇಔರಿಷಲಡ ತುದಥ .ವಿಭಹಗಹಯಯ ಖ ಯ ತಿನ ಕಹಡ್ಾ ಫದಲ ಂದ ಸ್ಹಭಟ್ಾ ಕಹಡ್ಾ
ಅನ ನ ನಿೇಡಫಸ ದ .

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ 2
ಈ ಕಥಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹದಕಥು ದಥೈನಂದಿನ ಆಯಥೈಕಥ ಕಥೇಂದಯದಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ಟತಥ್ ಕಥ ಡರ್ಹಖ ುದ ?
I. ಕಹಮನ್ರ್
II. ಕಹಮಟಯಹಕ್ಿ
III. ಸ್ಥ ರೇಕ್
IV. ಸೃದಮಹಘಾತ

C. ಸಹಖಯೆ ೀತಿಯ ರಮಹಣ ವಿಮೆ
ನಹು ಯಜಥಗಹಗಿ ಅಥವಹ ವಹಮಹಯದ ಯವಹಷಕಹುಗಿ ವಿದಥೇವದಲ್ಲಾ ಹಥ ೇದಹಖ, ಕಥ ನಥಮಲ್ಲಾ ಏನಹದಯ
ತಹಖಫಸ ದಥಂಫ ವಿಶಮ ನಭಭ ಭನಸಿ್ನಲ್ಲಾ ಇಯ ತುದಥ .ಆದಯಥ ನಹು ವಿದಥೇವದಲ್ಲಾ ಯಮಹಣ
ಭಹಡ ವಹಖ ಆಷತಥಯಮಲ್ಲಾ ದಹಕರ್ಹತಿ ಭಹಡಫಥೇಕಹದ ಅಖತಮವಿಯ  ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಅಘಾತ ಅಥವಹ
ಅನಹಯಥ ೇಖಮಕಥು ತ ತಹುದಯಥ, ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ವಥಚಚ ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ ಅಮೆೇರಿಕಹ ಭತ ು ಕಥನಡಹ ದಥೇವಖಳಲ್ಲಾ
ನಿಷಥೇಧಔವಹಗಿಯ ತುವಥ.
ಸ್ಹಖಯಥ ೇತುಯ ಯಮಹಣ ವಿಮೆ ಈ ಅಖತಮನ ನ ೂಯಥೈಷ ತುದಥ .ದಥೇಶ್ಹಂತಖಾತ ಯಮಹಣನ ನ ಔರ್
ಭಹಡ  ಯಮಹಣ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾಮ ವಥೈವಿಧಮಖಳಿವಥ.
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1. ರಮಹಣ ವಿಮೆ ಏನನಕು ಔರ್ ಭಹಡಕತಿದೆ?
ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ಯಮಹಣ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹಖಯಥ ೇತುಯ ಯಮಹಣದಲ್ಲಾ
ಒಾನ

ಎದ ರಿಷ 

ಸ್ಹಧಮತಥಯಿಯ 

ಎರ್ಹಾ

ರಿೇತಿಮ

ಅವಮಔತಥಖಳನ ನ

ೂಯಥೈಷ 

ವಿವಿಧ

ಯೇಜನಥಖಳನ ನ ನಿೇಡ ತುವಥ.
ಔರ್ ಭಹಡಲಡ  ಕಥಲು ಅಹಮಖಳ್ಥಂದಯಥ:
 ಆಔಸಿಭಔ ಸ್ಹು / ಅಂಖವಥೈಔಲಮ,
 ತ ತ ಾ ಕಹಯಣದಿಂದ ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹಖ ದ ,
 ತಹಮಹನಡಿಗಥ ಹಿಂದಿಯ ಖ ದ ,
 ಅಸಯಣ(ಹಥೈಜಹಕ್)ದ ಔರ್,
 ತ ತ ಾ ದಂತ ರಿಹಹಯ,
 ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಿದ ಸ್ಹಭಹನ ಖಳ ನಶಿ ಅಥವಹ ಸಿಖ ಲ್ಲಾ ವಿಳಂಫ,
 ಯವಹಷದಲ್ಲಾ ವಿಳಂಫ ಅಥವಹ ಯದ ದಗಥ ಳಿಷ ದ ,
 ಹರ್ಸ ರ್ಪೇಟ್ಾ ಭತ ು ದಹಕರ್ಥಖಳ ನಶಿ ,
 ಆಸಿು ಭತ ು ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಹಹನಿ ಇತಹಮದಿಖಳಿಗಥ ಭ ಯನಥೇ ಕ್ಷದ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ.
ಂಟಿಮಹಗಿ ಅಥವಹ ಷಸಚಯಯಥ ಂದಿಗಥ ಯಮಹಣ ಭಹಡ  ಮಕ್ಟುಖಳಿಗಥ ಅನಥೇಔ ಯೇಜನಥಖಳನ ನ
ಯಸ್ಹುಪಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ; ಹಿರಿಮ ನಹಖರಿಔಯ ಯಜಹ ಯೇಜನಥಖಳಿಗಥ ಅಥವಹ ವಹಮಹರಿೇ ಯಮಹಣಿಔರಿಗಥ
)ವಹಮಹಯ ಯೇಜನಥಖಳನ ನ (ಅಥವಹ ಅಧಮಮನಕಹುಗಿ ವಿದಥೇವಖಳಿಗಥ ಹಥ ೇಖ  ವಿದಹಮರ್ಥಾಖಳು ಭತ ು
ಅಯ ರ್ಪೇಶಔರಿಗಥ) ಅಧಮಮನ ಯೇಜನಥಖಳನ ನ(.
ಕಥಲು ವಿಭಹಗಹಯಯ

ಯಸ್ಹುನಥಮನ ನ ಸಿಾೇಕಹರಿಷ  ಮೊದಲ

ಹಿರಿಮ ನಹಖರಿಔರಿಗಥ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ

ತಹಷಣಥಗಥ ಳಗಹಖಲ ಔಡಹಸಮ ಭಹಡಫಸ ದ .ಕಥಲು ವಿಭಹಗಹಯಯ ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ ಮಕ್ಟುಖಳಿಗಹಗಿ
ಇಯ  ಗಹಯಸಕ್ಟೇಮಗಥ ಳಿಸಿದ (ಔಷಿಮೆೈರ್ಸ ಭಹಡಿದ) ಯಮಹಣ ವಿಮೆಮನ ನ ನಿೇಡ ತುವಥ; ಉದಹಸಯಣಥಗಥ,
ಶ್ಥಂಜಥನ್ ಇಂಟನಹಮಾಶನಲ್ ವಿೇಸ್ಹದ ಮೆೇರ್ಥ ಯಮಹಣ ಭಹಡ ರಿಗಥ.
ಷತತ ರವ್ಹಸಿಖಯ ಕಹಪ್ರಯಯೆೀಟ್ ಯೀಜನೆಖಳು
ಇದಥ ಂದ ಒಾ ಕಹರ್ಪಾಯಥೇಟ್ / ಉದಥ ಮೇಖದಹತ ಮೆೇಲ್ಲಂದ ಮೆೇರ್ಥ ಬಹಯತದ ಹಥ ಯಗಥ ಯಮಹಣ
ಭಹಡ  ಅಯ ಕಹಮಾನಿವಹಾಸಔರಿಗಹಗಿ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳಂತಸ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ
ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದಥ .ಇದನ ನ ಂದ ಶಾದಲ್ಲಾ ಅನಥೇಔ ಫಹರಿ ಸ್ಹಖಯಥ ೇತುಯ ಯಮಹಣ ಭಹಡ  ಮಕ್ಟುಖಳು
ಷಸ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ .ಯತಿ ಯವಹಷದ ಖರಿಶಠ ಕಹರ್ಹಧಿಮ ಮೆೇರ್ಥ ಭತ ು ಂದ ಶಾದಲ್ಲಾ
ಲಬಮವಿಯ  ಮಹತಥಯಖಳ ಷಂಖಥಮಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಖರಿಶಠ ಮತಿಖಳಿವಥ.
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ಇಂದ ಹಥಚ ಚ ಜನಪಿಯಮ ಔರ್ ಎಂದಯಥ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಘೀ ೇಶಣಥ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದಥ. ಇದಯಲ್ಲಾ ಔಂನಿಮ
ನೌಔಯಯ ಂದ ಶಾದಲ್ಲಾನ ಯಮಹಣದ ಅಂದಹಜ ಭನ ಶಮ ಖಂಟಥಖಳ / ದಿನಖಳ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ
ಭ ಂಖಡ ಪಿಯೇಮಮಂ ಸಣನ ನ ಹತಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ .ಯಮಹಣ ಭಹಡ  ಯತಿ ನೌಔಯಯ ದಿನಖಳ
ಘೀ ೇಶಣಥಖಳನ ನ ಸ್ಹಹುಹಿಔವಹಗಿ / ಹಕ್ಷಿಔವಹಗಿ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ಭ ಂಖಡ ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಯ ದಧ
ಪಿಯೇಮಮಂಅನ ನ ಷರಿಹಥ ಂದಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ .ಇದ ಖಹಲ್ಲಮಹಖ ದರಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಸಿುತಾದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ
ಭನ ಶಮ ದಿನಖಳ ಧಾನಥಗಥ ಔ ಡ ಅಕಹವನ ನ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದಥ.
ಮೆೇಲ್ಲನ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಕಥೇಲ ವಹಮಹಯ ಭತ ು ಯಜಹದಿನಖಳ ಯವಹಷಖಳಿಗಹಗಿ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
2. ಹೆ ಯತಕಖಳು
ಯಮಹಣ ವಿಮೆ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ೂಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ಕಹಯಿರ್ಥಖಳನ ನ, ವಥೈದಮಯ ಷಲಹಥಮ ವಿಯ ದಧ
ಯಮಹಣ ಅಥವಹ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಚಿಕ್ಟತಥ್ ಡಥಮ  ಉದಥದೇವಖಳನ ನ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿದಥ .ಇದ ಆತಭಸತಥಮ,
ಓಶಧಖಳ ಅಥವಹ ಭದಮದ ದ ಯ ಯೇಖದ ಕಹಯಣದಿಂದ ಭತ ು ಅಹಮಕಹರಿ ಕ್ಟಯೇಡಥ /ಗಟನಥಖಳಲ್ಲಾ
ಬಹಖಹಿಷ ದರಿಂದ ಉಂಟಹಖ  ಅನಹಯಥ ೇಖಮ / ಗಹಮಖಳಿಂದ
ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿದಥ .ಆದಹಖ ಮ, ವಿಭಹಗಹಯಯ

ಉದಬವಿಸಿದ ಸಔ ುಖಳನ ನ

ಪಿಯೇಮಮಂ ರ್ಥ ೇಡ್ ನಥ ಂದಿಗಥ ೂಾ ಘೀ ೇಶಣಥಗಥ

ಫಂಧಿತವಹಗಿ ಭತ ು ನಿದಿಾಶಿ ಅನ ಮೊೇದನಥಗಥ ಳಟ ಿ ಕ್ಟಯೇಡಹ ಚಟ ಟಿಕಥಖಳ ಯಮಹಣಖಳನ ನ ಔರ್
ಭಹಡಫಸ ದ .

ಟ್ಣಿ
ಫಹಮಗಥೇಜ್ ವಿಮೆಮನ ನ ಷಸ ಷಾತಂತಯ ಔರ್ ಎಂಫಂತಥ ವಿಭಹದಹಯ ಯತಥಮೇಔವಹಗಿ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ .
ಮತಹಮಷವಥಂದಯಥ ಈ ಔರ್ ವಿಶ್ಹಾದಮಂತ ಭತ ು ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಯಮಹಣ ಭಹಡ ವಹಖ ಲಬಮವಿದಥ.
3. ವಿಭಹ ಮತಿ ಭತಕಿ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ
ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾನ ವ್ಹಯಪ್ಪಿ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಅಮೆೇರಿಕಹ ಭತ ು ಕಥನಡಹಖಳನ ನ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ
ವಿವಾದಹದಮಂತ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಇದಥ .ಹಥಚಿಚನ ಸ್ಹಖಯಥ ೇತುಯ ಯಮಹಣ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಬಹಯತನ ನ
ಹಥ ಯತ ಡಿಷ ತುವಥ .ಯತಿಯಂದ ಯಕಹಯದಡಿಮಲ್ಲಾ, ಆಯೆುಖಳ ನಡ ವಥ ವಿಮೆ ಮೊತುದ ಆಯೆುಭಹಡ 
ಂದ ಆಯೆು ಲಬಮವಿದಥ.
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ವ್ಹಯಪ್ಪಿಮಕ ಅಖತಮವಿಯ  ನಿದಿಾಶಿವಹದ ದಿನಖಳ ಷಂಖಥಮಗಥ ಇಯ ತುದಥ .ಔರ್ ಯಮಹಣದ
ಹಯಯಂಬದ ಷಭಮದಿಂದ ಹಯಯಂಬವಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ಬಹಯತಕಥು ಹಿಂದಿಯ ಗಿದ ಮೆೇರ್ಥ ಅಥವಹ ಔರ್
ಅಧಿಮ ಭ ಕಹುಮದ ನಂತಯ ಮಹುದ ಮೊದಲ ಫಯ ತುದಥ ೇ ಆಖ ಭ ಕಹುಮಗಥ ಳುಳತುದಥ .ವಹಮಪಿುಮ
ಯಭಹಣ ಮಷ ್, ಯವಹಷದ ದಿನಖಳು ಭತ ು ಬಥೇಟಿ ಭಹಡರ್ಹಖ ತಿುದಥ ದಥೇವಖಳನ ನ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ.
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ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ದಯಖಳು ಯಕಹಯ / ಔರ್ ನ ಯೇಜನಥ, ಮಷ ್, ಯಮಹಣದ ಕಹರ್ಹಧಿಮನ ನ ಆಧರಿಸಿವಥ .
ಉದಥ ಮೇಖದ ಉದಥದೇವಕಹುಗಿ, ವಹಮಹಯಕಹುಗಿ, ಯವಹಷಕಥುಂದ ಭತ ು ವಿದಹಮರ್ಥಾಖಳು, ಹಿೇಗಥ ಫಥೇಯಥ ಫಥೇಯಥ
ಉದಥದೇವಖಳಿಗಹಗಿ ವಿದಥೇವಕಥು ಹಥ ೇಖ  ಮಕ್ಟುಖಳ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಔಂಥನಿಖಳಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂ
ಷಂಖಯಹಿಷ  ನಿದಿಾಶಿ ನಿಮಭಖಳು / ಆಚಯಣಥಖಳಿವಥ .ಡಹಲರ್ ನಲ್ಲಾ ಹತಿಭಹಡಫಥೇಕಹದ ಉದಥ ಮೇಖ
ಯೇಜನಥಮ ಷಂದಬಾನ ನ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನ ನ ಯ ಹಯಿಮಲ್ಲಾ ಹತಿ ಭಹಡಫಸ ದ .
ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಭ ಕ ದಥೇವಖಳಲ್ಲಾ ಜಹರಿ ಭಹಡಿದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗಥ ಸ್ಥೇವಥ ದಗಿಷ 
ಅಂತಹಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ನಥಟ್ ಕ್ಾ ಸ್ಥೇವಥ ದಗಿಷ ಯಥ ಂದಿಗಥ ಯತಿ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಷಂಫಂಧಖಳನ ನ
ಹಥ ಂದಿಯ ತಹುಯಥ ಆದದರಿಂದ ಆಯಥ ೇಖಮ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕಥಾೇಮ್ ಖಳು ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಸಣವಿಲಾದ ಸ್ೌಲಬಮನ ನ
ಹಥ ಂದಿಯ ತುವಥ.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ 3
ಕಥಳಗಿನ ಹಥೇಳಿಕಥಖಳಲ್ಲಾ ಮೆೇಲ್ಲಂದ ಮೆೇರ್ಥ ಯವಹಷಭಹಡ  ಕಹರ್ಪಾಯಥೇಟ್ ಯೇಜನಥಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ
ಷರಿಮಹಗಿದಥ?
I. ಇದ ಂದ ಯವಹಷಕಥು ಭಹತಯ ಭಹನಮತಥ ಹಥ ಂದಿಯ ತುದಥ
II. ಇದ

6 ಮಹತಥಯಖಳು ಅಥವಹ 6 ತಿಂಖಳುಖಳು ಮಹುದ

ಮೊದಲ

ಷಂಬವಿಷ ದಯ ಯಥಗಥ

ಭಹನಮವಹಗಿಯ ತುದಥ
III. ಇದ ಯವಹಷಖಳ ಖರಿಶಠ ಷಂಖಥಮಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಮತಿಯಿಯ  ಅನಥೇಔ ಯವಹಷಖಳಿಗಥ ಭಹನಮತಥಯಿಯ 
ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದಥ

IV. ಇದ ಅನಥೇಔ ಯವಹಷಖಳಿಗಥ ಭಹನಮತಥಯಿಯ  ಆದಯಥ ಮೊದಲ ಕಥಾೇಮ್ ನಥ ಂದಿಗಥ ಕಥ ನಥಗಥ ಳುಳ
ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದಥ

D. ಖೃಸಷೆಯ ವಿಮೆ
a. ಚಿಲಾಯೆ ವಿಭಹ ಉತ್ನುಖಳು
ಕಥಲು ಆಷಕ್ಟುಖಳನ ನ ಔರ್ ಭಹಡಲ ಮಕ್ಟುಖಳಿಂದ ಕರಿೇದಿಷಲಡ  ಕಥಲು ವಿಭಹ ಉತನನಖಳಿವಥ .
ಇಂತಸ ವಿಮೆಖಳಿಗಥ, ಷಣಣ ವಹಣಿಜಮ ಅಥವಹ ವಹಮಹಯದ ಆಷಕ್ಟುಖಳ್ಹಗಿದದಯ

ಷಸ, ಇುಖಳು

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಮಕ್ಟುಖಳಿಗಥ ಭಹಯಹಟವಹಖ ತುವಥ .ಕಥಲು ಭಹಯ ಔಟಥಿಖಳಲ್ಲಾ ಇುಖಳನ ನ 'ಷಣಣ ಟಿಕಥಟ್'
ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಅಥವಹ 'ಚಿಲಾಯಥ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು' ಅಥವಹ 'ಚಿಲಾಯಥ ಉತನನಖಳು' ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ .ಭನಥ,
ಮೊೇಟಹಯ ಕಹಯ ಖಳು, ದಿಾಚಔಯ ವಹಸನಖಳು, ಅಂಖಡಿಖಳು ಇತಹಮದಿ ಷಣಣ ಮಹಹಯಖಳ ವಿಮೆಖಳು ಈ
ಖಾಕಥು

ಸ್ಥೇಯ ತುವಥ

.ಈ

ಉತನನಖಳು

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
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ಕರಿೇದಿದಹಯಯ

ಷಸ

ಅದಥೇ

ಗಹಯಸಔ

ವಿಬಹಖದಲ್ಲಾಯ ದರಿಂದ ವಿಭಹ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಉತನನಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ ಮಸರಿಷ  ಅದಥೇ ಏಜಥಂಟ್್ /ವಿತಯಣಹ
ಭಹಖಾಖಳ ಭ ಲಔ ಭಹಯಹಟವಹಖ ತುವಥ.
b. ಖೃಸಷೆಯ ವಿಮೆ
a) ಖೃಸಷೆಯ ವಿಮೆ ನಭಗೆ ಏಕೆ ಅವಯವ್ಹಗದೆ?

ಭಹಹತ್ತ
‗ಹೆಷರಿಸಿದ ಖಂಡಹಂತಯಖಳ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ‘
i. ಖೃಸಷಥಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಹಥಷರಿಸಿದ ಖಂಡಹಂತಯಖಳು ಅಥವಹ ಗಟನಥಖಳಿಂದ ಂಟಹದ
ನಶಿಖಳಿಗಥ ಭಹತಯ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ದಗಿಷ ತುದಥ .ಔರ್ ಭಹಡಿದ ಅಹಮಖಳು ಷಶಿವಹಗಿ
ಉಚಚರಿಷಲಟಿಿಯ ತುವಥ.
ii. ಹಥಷರಿಸಿದ ಖಂಡಹಂತಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಫಸ ತಥೇಔ ಖಂಡಹಂತಯಖಳಿಗಥ ಔರ್ ನಿೇಡ  ರಿೂಣಾ
ವಹಮಪಿುಮ

ಅಥವಹ

ವಿಶ್ಹಲ

ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗಥ,

ಂದ

ಔಡಿಮೆ

ದ ಫಹರಿ

ಮಹಾಮವಹಗಿ

ಕಥ ಂಡ ಕಥ ಳಳಲಡಫಸ ದ .
'ಎಲಾ ಅಹಮಖಳು'
i. "ಎಲಾ ಅಹಮಖಳು" ಎಂದಯಥ ಂದದಲ್ಲಾ ವಿಶ್ಚಶಿವಹಗಿ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿಲಾದ ಮಹುದಥೇ ಅಹಮ
ತಹನಹಗಿಯೆೇ ಔರ್ ಗಥ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ ಎಂದಥಾ .ಉದಹಸಯಣಥಗಥ,ಎಲಾ ಅಹಮಖಳ ಖೃಸಷಥಯ ಹಲ್ಲಸಿ
ಷಶಿವಹಗಿ ಯವಹಸದ ವಹಮಪಿುಮನ ನ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿಲಾದಿದದಯಥ, ಭನಥಗಥ ಯವಹಸದ ಹಹನಿಮ ಗಟನಥಮಲ್ಲಾ
ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡರ್ಹಖ ುದ .
ii. ವಿಶ್ಚಶಿವಹಗಿ ಂದದಲ್ಲಾ ವಿರಿಷಲಟಿ ಅಹಮಖಳನ ನ ಭಹತಯ ಹಥ ಯತ ಡಿಷಫಸ ದಹದ ಂದ
ಯಕಹಯದ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥ. ಏನನ ನ ಹಥ ಯತ ಡಿಷಫಥೇಕಥಂಫ ದನ ನ ಷಶಿವಹಗಿ ಉಚಚರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
iii. ಎಲಾ ಅಹಮಖಳ ವಿಮೆ ನಿಷ್ಂವಮವಹಗಿ ಲಬಮವಿಯ  ವಹಮಪಿುಮ ಅತಮಂತ ವಹಮಔ ವಿಧವಹಗಿದಥ .
ಆದದರಿಂದ ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಇತಯ ಯಕಹಯಖಳಿಗಿಂತ ಯಭಹಣಹನ ಖ ಣವಹಗಿ ಹಥಚಿಚನ ಫಥರ್ಥಮನ ನ
ಹಥ ಂದಿವಥ, ಭತ ು ಈ ರಿೇತಿಮ ವಿಮೆಮ ವಥಚಚನ ನ ಕಥಾೇಮ್ ನ ಷಂಬನಿೇಮತಥಮ ವಿಯ ದಧ
ಅಳ್ಥಮಫಸ ದ .
ಂದ ಭನಥ ಔನಷ ಖಳನ ನ ನಿಮಾಷರ್ಹಖ  ಭತ ು ಷವಿನಥನಪಿಖಳನ ನ ಷಂಖಯಹಿಸಿ ಇಟ ಿಕಥ ಳುಳ ಂದ
ಷಥಳವಹಗಿದಥ.

ನಭಭಲ್ಲಾ

ಫಸ ತಥೇಔರಿಗಥ

ಭನಥಮನ ನ

ಹಥ ಂದ ದ

ಂದ

ದಿೇಗಾ

ಕಹಲದಿಂದ

ಕಹಹಡಿಕಥ ಂಡ ಫಂದಿದದ ಔನಸ್ಹಗಿದಥ ಭತ ು ಭಹಡಿದ ಯಭ ಕ ಆರ್ಥಾಔ ನಿಧಹಾಯಖಳಲ್ಲಾ ಂದಹಗಿದಥ. ಭನಥ
ಕಥ ಳಳಲ ನಿಧಾರಿಷ  ನಭಭಲ್ಲಾಮ ಫಸ ತಥೇಔ ಜನ ಭನಥ ಸ್ಹಲನ ನ ಆಯೆು ಭಹಡ ತಹುಯಥ. ಭನಥ ಸ್ಹಲ
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ನಭಭ ಜಿೇನದ ಂದ ದಿೇಗಾಕಹಲದ ಫದಧತಥಮ ಅಖತಮವಿಯ , ದಿೇಗಾ ಸ್ಹಲಖಳಲ್ಲಾ ಂದಹಗಿದಥ. ಸ್ಹಲ
ಡಥಮಲ ನಹು ಫಹಮಂಔ ಖಳಿಗಥ ನಿೇಡಲ ವಿಭಹ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳ ಅಖತಮವಿದಥ.
ಹಥ ಯತಹಗಿ ಇಂತಸ ಭನಥಮಲಾದಥೇ, ಭನಥಮಲ್ಲಾನ ವಿಶಮಖಳು ಷಸ ತ ಂಫಹ ಭ ಕಮವಹಗಿಯ ತುದಥ .ಭನಥಮ
ಪಿೇಠಥ ೇಔಯಣಖಳು, ದ ಯದವಾನ, ಯಥಫಿಯಜಯಥೇಟರ್, ವಹಷ್ಟ್ಂಗ್ ಭಷ್ಟ್ೇನ್ ಇತಹಮದಿಖಳಂತಸ ದ ಫಹರಿ
ಷ ುಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯಫಸ ದ . ಕಥಲು ಚಿನನದ ಅಥವಹ ಫಥಳಿಳಮ ಆಬಯಣಖಳು ಭತ ು ಚಿತಯಔರ್ಥಖಳು ಅಥವಹ
ಅಯ ದ ರಿೇತಿಮ ಔರ್ಹಔೃತಿಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯಫಸ ದ .ಈ ಎಲಾೂ ಫಥಂಕ್ಟ, ಬ ಔಂ, ಯವಹಸ
ಇತಹಮದಿಖಳಿಂದ ಹಹನಿಗಥ ಳಗಹಖಫಸ ದ

ಅಥವಹ ಹಹಗಥಯೆೇ ಔಳುವಹಖಫಸ ದ

.ಈ ಆಸಿುಖಳನ ನ

ಔ ಟ ಂಫದ ಉಳಿತಹಮಖಳನ ನ ಫಳಸಿ ಹಥಚಿಚನ ಭೌಲಮಖಳಿಗಥ ಕರಿೇದಿಸಿಯ ದರಿಂದ ನಶಿ, ಆರ್ಥಾಔ ಭ ಖೆಟಿಿಗಥ
ಕಹಯಣವಹಖಫಸ ದ

.ಖೃಸಷಥಯ 'ವಿಭಹ ಮೆೇಲ್ಲನ ಎರ್ಹಾ ಷಂದಬಾಖಳನ ನ ರಿಸರಿಷ  ಷಭಖಯ

ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದಥ.
b) ಖೃಸಷೆಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಏನೆೀನಕ ಔರ್ ಗೆ ಳಗಹಗದೆ?

ಭಹಹತ್ತ
ಹಯಕೆೀಜ್ ಅಥವ್ಹ ಅಂಫೆರಲ್ಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
i. ಹಮಕಥೇಜ್ ಅಥವಹ ಅಂಫಥಯರ್ಹ ಔರ್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು, ಂದಥೇ ದಹಕರ್ಥಮಡಿಮಲ್ಲಾ, ಔರ್ ಖಳ
ಷಂಯೇಜನಥಮನ ನ ನಿೇಡ ತುವಥ.
ii. ಉದಹಸಯಣಥಗಥ, ಂದಥೇ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ಔಟಿಡಖಳು, ಅದಯಲ್ಲಾನ ವಿಶಮಖಳು ಇತಹಮದಿಖಳು
ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ವಿವಿಧ ಆಸಿುಖಳ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಖೃಸಷಥಯ ಹಲ್ಲಸಿ, ಅಂಖಡಿಮಯ ಹಲ್ಲಸಿ, ಆಫಿೇರ್ಸ
ಹಮಕಥೇಜ್ ಹಲ್ಲಸಿ ಔರ್ ಇತಹಮದಿಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಡಥಮಫಸ ದಹಗಿದಥ.
iii. ಇಂತಸ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಭಹಖಾಖಳು ಅಥವಹ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮ ಔರ್ ಖಳನ ನ ಷಸ
ಳಗಥ ಂಡಿಯಫಸ ದ .
iv. ಹಮಕಥೇಜ್ ಔರ್ ಖಳು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಎರ್ಹಾ ವಿಬಹಖಖಳಿಗಥ ಸ್ಹಭಹನಮ ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು ಶಯತ ುಖಳು
ಅಥವಹ ನಿದಿಾಶಿ ವಿಬಹಖಖಳಿಗಥ ನಿದಿಾಶಿ ಶಯತ ುಖಳನ ನ ಷಸ ಹಥ ಂದಿಯ  ಸ್ಹಧಮತಥಖಳಿವಥ.
ಖೃಸಷಥಯ ವಿಮೆ ಫಥಂಕ್ಟ, ಖಲಬಥಖಳು, ಥೈಪ್ಟ ಖಳ ಸ್ಥ ಪೇಟ, ಬ ಔಂ ಇತಹಮದಿಖಳ ವಿಯ ದಧ ಖೃಸ ಯಚನೆ ಭತಕಿ
ಅದಯಲ್ಲಾನ ವಿಶಮಖಳನಕು ಔರ್ ಭಹಡ ತುದಥ, ಯಚನಥಮ ಹಥ ಯತಹಗಿ, ಇದ ಅದಯಲ್ಲಾನ ಷ ುಖಳನ ನ
ಔನನಖಳು, ಭನಥಯಡಥದ ಔಳಳತನ, ಅಹಹಯ ಭತ ು ಔಳಳತನಖಳ ವಿಯ ದಧ ಔರ್ ಭಹಡ ತುದಥ.
ಧರಿಸಿಯ  ಅಥವಹ ಷ ಯಕ್ಷಿತ ರ್ಹಕ್ ನಲ್ಲಾ ಇಟಿಿಯ  ಆಬಯಣಖಳನ ು ಖೃಸಷಥಯ ವಿಮೆಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆ
ಭಹಡಫಸ ದ .ುಯಹತನ ಷ ಖ
ು ಳು ಭತ ು ಔರ್ಹಔೃತಿಖಳಿಗಥ ಷಸ ಔರ್ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
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ಖೃಸಷಥಯ ವಿಮೆ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಷಯಔ ಖಳ ನಶಿ, ಖೃಸಫಳಕಥಮ ಭತ ು ಎರ್ಥಕಹರನಿಕ್ ಷ ುಖಳ ವಿದ ಮತ್ ಭತ ು
ಮಹಂತಿಯಔ ವಥೈಪಲಮದ ವಿಯ ದಧ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ನಿೇಡ ತುದಥ .ಕಥಲು ವಿಭಹಗಹಯಯ ಥಡಲ್ ಸ್ಥೈಔಲ್, ವಥೈಮಕ್ಟುಔ
ಅಘಾತ ಭತ ು ಕಥಲಷಗಹಯಯ ರಿಹಹಯಖಳಿಗಥ ಷಸ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ದಗಿಷ ತಹುಯಥ.
ಔರ್ ಭಹಡರ್ಹದ ನಶಿಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಫಥಂಕ್ಟ, ಮಂಚ , ಸ್ಥ ಪೇಟ ಭತ ು ವಿಭಹನ ತನ /
ರಿಣಹಭ ಹಹನಿ) ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ FLEXA ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ( ; ಚಂಡಭಹಯ ತ, ಬಿಯ ಗಹಳಿ,
ಯವಹಸ ಭತ ು ಭ ಳುಖಡಥ) ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ STFI ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ(; ಭತ ು ಔನನಖಳುಖಳನ ನ
ಳಗಥ ಂಡಿವಥ .ವಹಮಪಿುಮ ಔಂನಿಯಿಂದ ಔಂನಿಗಥ ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ಭಿನನವಹಗಿದಥ .ದ ಫಹರಿ
ಭನಥಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ  ಉಚಚ ಖಾದ ಮಕ್ಟುಖಳ )HNIs (ಫಥಳಣಿಗಥಯಂದಿಗಥ, ಈ ವಿಮೆಮ ಅಖತಮ
ಹಥಚ ಚತಿುದಥ.

ಟ್ಣಿ
ವಿಮೆ ಭ ಲಔ ಇಚಥೆಯಿದದಲ್ಲಾ ಥಾೇಟ್ ಗಹಜ ಭತ ು ದ ಯದವಾನದ ವಿಮೆ, ಈ ವಿಮೆಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ
ಹಥ ಂದಿದದಯ

ಔ ಡ ಯತಥಮೇಔವಹಗಿಮ

ಹಥ ಯತ ಡಿಷಲಟಿಿದಥ ಆದಯಥ ಂದ

ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ

.ಬಯೇತಹದನಥ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ

ಹಥಚ ಚರಿಮಹಗಿ ನಿೇಡಫಸ ದ

.ಮ ದಧ ಭತ ು ಷಂಫಂಧಿತ

ಅಹಮಖಳು; ಷಔಳಿ, ಷತತ ಉಯೇಖದಿಂದಹದ ಷಔಳಿ; ಆನ ಶಂಗಿಔ ನಶಿ ಭತ ು ಯಭಹಣ
ಅಹಮಖಳನ ನ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿದಥ.
c) ವಿಭಹ ಭೌಲಯ ಭತಕಿ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ

ರಭಕಕ ಅಂವಖಳು
ವಿಭಹ ಮತಿನಕು ಒಯ ಹೆೀಗೆ ನಿಧಯರಿಷಫಸಕದಕ?
i. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ ನಿಧಾರಿಷ  ಎಯಡ ವಿಧಹನಖಳಿವಥ .ಂದ ಭಹಯ ಔಟಥಿ ಭೌಲಮ
)ಭಹಕಥಾಟ್ ವಹಮಲ ಮ-ಎಂವಿ (ಭತ ು ಇನಥ ಂದ

ಭಯ ನಥೇಭಔ ಭೌಲಮ) ರಿ ಇನಥ್ಿೇಟ್ ಮೆಂಟ್

ವಹಮಲ ಮ- ಆರ್ ಐವಿ(ವಹಗಿದಥ .ಭಹಯ ಔಟಥಿ ಭೌಲಮ (ಎಂವಿ)ದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಂದ

ನಶಿ

ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ, ಆಸಿುಮ ಮೆೇರ್ಥ ಅದಯ ಮಸಿ್ನ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಷಔಳಿಮನ ನ ಹಥೇಯರ್ಹಖ ತುದಥ .
ಈ ಔಯಭದಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ ಮೊತು ಆಸಿುಮನ ನ ಫದರ್ಹಯಿಷಲ ಸ್ಹಕಹಖ ಶ ಿ ಯಭಹಣದಲ್ಲಾಯ ದಿಲಾ.
ii. ಭಯ ನಥೇಭಔ ಭೌಲಮ) ರಿ ಇನಥ್ಿೇಟ್ ಮೆಂಟ್ ವಹಮಲ ಮ- ಆರ್ ಐವಿ (ವಿಧಹನದಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ
ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಖರಿಶಠ ಮತಿಗಥ ಅನ ಖ ಣವಹಗಿ ಆಸಿುಮ ಫದಲ್ಲ ವಥಚಚದ ಸಣನ ನ ಹತಿಷ ತುದಥ .ಈ
ವಿಧಹನದಲ್ಲಾ,

ಮಹುದಥೇ

ಷಔಳಿಮನ ನ

ಹಥೇಯರ್ಹಖ ದಿಲಾ

.ಕಥಾೇಮ್

ಡಥಮಫಥೇಕಹದಯಥ

ಹಹನಿಗಥ ಳಗಹದ ಆಸಿುಮನ ನ ದ ಯಸಿು / ಫದಲ್ಲ ಭಹಡಫಥೇಔ ಎಂಫ ಂದ ಶಯತ ು ಇಯ ತುದಥ .ಆರ್ ಐವಿ
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ವಿಧಹನ ಸಿಥಯ ಷಾತ ುಖಳಿಗಥ ಭಹತಯ ಅನ ಭತಿಷರ್ಹಗಿದಥ ಭತ ು ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾಯ  ಸ್ಹಿಔ ಖಳು ಭತ ು
ಸ್ಹಿಔ ಖಳ ಭ ಂತಹದ ಇತಯ ಆಸಿುಖಳಿಗಥ ಅನ ಭತಿಷರ್ಹಗಿಲಾ ಎಂಫ ದನ ನ ಖಭನಿಷಫಸ ದಹಗಿದಥ.
ಹಥಚಿಚನ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಭನಥಮ ಯಚನಥಮ ುನನಿಾಭಹಾಣ ಭೌಲಮ (ಭತ ು ಭಹಯ ಔಟಥಿ ಭೌಲಮಲಾ)ನ ನ
ವಿಮೆ

ಭಹಡ ತುವಥ.

ುನನಿಾಭಹಾಣ

ಭೌಲಮವಥಂದಯಥ

ಭನಥಗಥ

ಹಹನಿಮಹದ

ವಥೇಳ್ಥ ಭನಥಮನ ನ

ುನನಿಾಮಾಷಲ ಉಂಟಹಖಫಸ ದಹದ ವಥಚಚ. ಭತಥ ುಂದಥಡಥ ಭಹಯ ಔಟಥಿ ಭೌಲಮ ಫಥೇಡಿಕಥ, ೂಯಥೈಕಥ ಇತಹಮದಿ
ಅಂವಖಳನ ನ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ.
ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಭಹದಹಯಯ ಭನಥಮ ನಿಮಾತ ಯದಥೇವನ ನ ಯತಿ ಚದಯ ಅಡಿ
ನಿಭಹಾಣ ದಯದಥ ಂದಿಗಥ ಖ ಣಿಸಿ ರ್ಥಔುಹಹಔರ್ಹಖ ತುದಥ .ಪಿೇಠಥ ೇಔಯಣ, ಷ ುಖಳು, ಫಟಥಿಖಳು, ಹತಥಯಖಳು
ಇತಹಮದಿ - ಭನಥಮಲ್ಲಾನ ಷ ಖ
ು ಳನ ನ ಭಹಯ ಔಟಥಿ ಭೌಲಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಫಥರ್ಥ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ ಅಂದಯಥ
ಷಔಳಿಮ ನಂತಯ ಅದಥೇ ಅಂವಖಳ ಯಷ ುತ ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾನ ಭೌಲಮ.
ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಭಹ ಭೌಲಮ ಭತ ು ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡ ವಹಮಪಿುಮನ ನ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ 4
ಖೃಸಷಥಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ಹಥೇಳಿಕಥಮ ಷರಿಮಹಗಿದಥ?
I. ಹಥಷರಿಸಿದ ಖಂಡಹಂತಯದ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಹಥಚಿಚನ ಅಹಮಖಳಿಗಥ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ನಿೇಡ  ಂದ
ರಿೂಣಾ ವಹಮಪಿುಮ ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ಔಡಿಮೆ ವಥಚಚದ ಮಹಾಮವಥಂದ ಕಥ ಂಡ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ .
II. ಹಥಚಿಚನ ಅಹಮಖಳಿಗಥ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ನಿೇಡ  ಂದ ಷಭಖಯ ಹಲ್ಲಸಿ; ಹಥಷರಿಸಿದ ಖಂಡಹಂತಯದ
ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ಔಡಿಮೆ ವಥಚಚದ ಮಹಾಮವಥಂದ ಕಥ ಂಡ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ .
III. ಹಥಷರಿಸಿದ ಖಂಡಹಂತಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಥವಹ ಷಭಖಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಂದಥೇ ಫಥರ್ಥಮಲ್ಲಾ ಫಯ ತುದಥ.
IV. ಖೃಸಷಥಯ ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ, ಕಥೇಲ ಂದ ಹಥಷರಿಸಿದ ಖಂಡಹಂತಯದ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ
ಕಥ ಂಡ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ ಭತ ು ಷಭಖಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಲಬಮವಿಲಾ.

E. ಅಂಖಡಿದಹಯಯ ವಿಮೆ
ವಹಮಹಯ ಂದ ಆರ್ಥಾಔ ಚಟ ಟಿಕಥಮಹಗಿದಥ ಭತ ು ಯತಿಯೇಾ ವಹಣಿಜಥ ಮೇದಮಮ ಅಳ / ಅನ
ಮಹಹಯ ರ್ಹಬದಹಮಔವಹಗಿಯಫಥೇಕಥಂದ ಫಮಷ ತಹುಳ್ ಥ/ನಥ .ಅಂಖಡಿಖಳು ನಭಭ ದಥೇವದಲ್ಲಾ ಅನಥೇಔರಿಗಥ
ಆದಹಮದ ಭ ಲಖಳ್ಹಗಿವಥ .ಇದ ಕಥೇಲ ಆದಹಮನನ ದಗಿಷ ತುದಷಥಿೇ ಅಲಾ ಆದಯಥ ಂದ ಆಸಿು ಔ ಡ
ಆಗಿದಥ .ಅಂಖಡಿಮ ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಅಳ ಅನ /ವಹಮಹಯಕಥು ಅಡಥತಡಥಮನ ನಂಟ ಭಹಡ  ವಹಮಹಯಕಥು
ಷಂಫಂಧವಿಲಾದ ಎರ್ಹಾ ಚಿಂತಥಖಳಿಂದ ಹಹಮಹಗಿಯ ಫಮಷ ತಹುಳ್ ಥ/ನಥ .ಂದ ದ ಯದೃಶಿಔಯ ಗಟನಥಮ
ತಿೇಯವಹಗಿ ವಹಮಹಯದ ಸಣಕಹಷ ಅಥವಹ ಕಹಮಹಾಚಯಣಥಮ ಮೆೇರ್ಥ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯ ತುದಥ ಭತ ು
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ದಿವಹಳಿತನ ಅಥವಹ ಅಂಖಡಿ ಭ ಚ ಚದಕಥು ಕಹಯಣವಹಖಫಸ ದ .ಂದ ಅಂಖಡಿ ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ವಹಮಹಯ
ುನಯಹಯಂಭಿಷಲ ಸಣದ ದಥ ಡಸ ನಿಕ್ಷಥೇಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿದ ದಥ ಡಸ ಷಂಸ್ಥಥಮಲಾ .ಂದ ಷಣಣ ದ ಗಾಟನಥ
ಔ ಡ ಆಳ / ಅನ ಅಂಖಡಿಮನ ನ ಭ ಚಚಲ ಕಹಯಣವಹಖಫಸ ದ ಭತ ು ಫಸ ವುಃ ಆಳ / ಅನ
ಔ ಟ ಂಫನ ನ ನಹವಭಹಡಫಸ ದ .ಭಯ ಹತಿ ಭಹಡಫಥೇಕಹದ ಫಹಮಂಕ್ ಸ್ಹಲ ಷಸ ಇಯಫಸ ದ .
ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಷದಷಮ ಅಂಖಡಿ ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಕಹಮಹಾಚಯಣಥಖಳಿಂದ ಅಳ / ಅನ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಗಹಮ
ಅಥವಹ ಆಸಿುಗಥ ಈಡಹಖ  ಸ್ಹಧಮತಥ ಮಹವಹಖಲ ಇಯ ತುದಥ. ಭತ ು ನಹಮಮಹಲಮ ಅಂಖಡಿ ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಗಥ
ದಂಡನ ನ

ಹತಿಷಲ

ಹಥ ಣಥಗಹಯಯನಹನಗಿ

ಭಹಡಫಸ ದ

.ಅಂತಸ

ಷಂದಬಾಖಳು

ಔ ಡ

ಅಂಖಡಿಮನನ ನ ಹಹಳು ಭಹಡಫಸ ದ .ಆದದರಿಂದ, ಈ ಜಿೇನಥ ೇಹಮದ ಸ್ಹಧನನ ನ ಯಕ್ಷಿಷ ದ
ಫಸಳ ಅತಮಖತಮ.
ಅಂಖಡಿದಹಯಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಇಂತಸ ವ್ಹಣಿಜಯ ಅಂಖಡಿ / ಚಿಲಾಯೆ ವ್ಹಯಹಯಖಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೀಡಲಕ
ಯ ಪ್ಪಷಲ್ಟಿವ್ೆ. ುಯಹತನ ಷ ುಖಳ ಅಂಖಡಿ, ಕ್ಷೌರಿಔನ ಅಂಖಡಿ, ಫ ಮಟಿ ಹಲಾರ್, ುಷುಔದಂಖಡಿ,
ಡಿಹಟಥಭಾಂಟ್ ಸ್ಥ ಿೇರ್, ಡಥೈ ಕ್ಟಾೇನರ್ ಅಂಖಡಿ, ಗಿಫ್ಟಿ ಶ್ಹಪ್ಟ, ಪಹಭಾಸಿ, ರ್ಥೇಕನ ಸ್ಹಭಗಿಯಮ ಅಂಖಡಿ,
ಆಟಿಕಥಖಳ ಅಂಖಡಿ, ಉಡ ುಖಳ ಅಂಖಡಿ ಇತಹಮದಿ ಅಂಖಡಿಖಳಂತಸ ಅನಥೇಔ ರಿೇತಿಮ ನಿದಿಾಶಿ ಆಷಕ್ಟುಖಳಿಗಥ
ಯಕ್ಷಣಥಮ ವಹಮಪಿುಮನ ನ ನಿೇಡಲ ಗಹಯಸಕ್ಟೇಮಗಥ ಳಿಸಿದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿವಥ.
1. ಅಂಖಡಿದಹಯಯ ವಿಮೆ ಏನನಕು ಔರ್ ಭಹಡಕತಿದೆ?
ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಚಿಲಾಯಥ ವಹಮಹಯದ ನಿದಿಾಶಿ ಯದಥೇವಖಳಿಗಥ ಯಕ್ಷಣಥ ದಗಿಷಲ

ಅದಕಥು ತಔುಂತಥ

ಭಹಾಡಿಷಫಸ ದ .; ಇದ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಫಥಂಕ್ಟ, ಬ ಔಂ, ಯವಹಸ ಅಥವಹ ದ ಯ ದಥದೇವೂರಿತ
ಹಹನಿಖಳು ಭತ ು ದಯಥ ೇಡಥಖಳಿಂದ ಅಂಖಡಿಮ ಯಚನಥಮನ ನ ಭತ ು ಅದಯಲ್ಲಾನ ಷ ುಖಳ ಹಹನಿಮನ ನ
ಯಕ್ಷಿಷ ತುದಥ. ಅಂಖಡಿದಹಯಯ ವಿಮೆ ಮಹಹಯದಲ್ಲಾನ ಅಡಚಣಥಖಳನ ನ ಷಸ ಯಕ್ಷಣಥಗಥ ಳಗಥ ಳಳಫಸ ದ . ಇದ
ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಕಥಾೇಮ್ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಮಹುದಥೇ ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಂಡ ಆದಹಮ ಅಥವಹ ಹಥಚ ಚರಿ ಕಚಾನ ನ ಔರ್
ಭಹಡ ತುದಥ. ವಿಭಹದಹಯಯ

ಅಳ/ ಅನ ಚಟ ಟಿಕಥಖಳ ವಹಮಪಿುಮನ ನ ಅಲಂಬಿಸಿ ವಿಮೆಮ

ವಹಮಪಿುಮನ ನ ಆಯೆು ಭಹಡಫಸ ದ .
ವಿಭಹದಹಯಯ ಆರಿಷಫಸ ದಹದ ವಿಮೆಮ ಹಥಚ ಚರಿ ಔರ್ ಖಳು ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಥ
ಫದರ್ಹಖಫಸ ದ

ಭತ ು ಷಂಫಂಧಟಿ ಜಿೇವಥೇತಯ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ವಥಬ್ಬ ಸ್ಥೈಟ್ ಖಳಲ್ಲಾ

ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷಫಸ ದಹಗಿದಥ.
ಇುಖಳು ಹಿೇಗಿಯಫಸ ದ :
i.

ದಯೆ ೀಡೆ ಭತಕಿ ಭನೆಯಡೆದಕ ಔಳುತನ: ಔಚಥೇರಿಮಲ್ಲಾನ ಷ ಖ
ು ಳಿಗಹಗಿ ಭನಥಯಡಥದ ಔಳಳತನ,
ಔಳಳತನ, ಭತ ು ಅಹಹಯಕಹುಗಿ ಔರ್ :
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ii. ಮೆಷ್ಟನರಿ ಫೆರೀಟ್ ಡೌನ್: ಎರ್ಥಕ್ಟರಔಲ್ ಔಲ್ಮೆಕಹಮನಿ /ಉಔಯಣಖಳ ಫಥಯೇಕ್ ಡೌನ್ ಗಹಗಿ ಔರ್
iii. ಎಲ್ೆಕಹರನಿಟ್ ಷಲಔಯಣೆಖಳನಕು ಭತಕಿ ಉಔಯಣಖಳು:
 ಎರ್ಥಕಹರನಿಕ್ ಉಔಯಣಖಳಿಗಥ ಎರ್ಹಾ ಅಹಮದ ಔರ್ ಅನ ನ ದಗಿಷ ತುದಥ
 ಎರ್ಥಕಹರನಿಕ್ ಅನ ಸ್ಹಥನಥಖಳ ನಶಿಕಥು ಔರ್ ದಗಿಷ ತುದಥ
iv. ಸಣದ ವಿಮೆ: ಅಘಾತವಹದ ಕಹಯಣದಿಂದಹದ ಸಣದ ನಶಿದ ವಿಯ ದಧ ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡ ತುದಥ:
 ವಹಮಹಯದ ಆಯಣದಿಂದ ಫಹಮಂಕ್ ಯಥಗಿನ ಸ್ಹಖಣಥಮಲ್ಲಾ ಭತ ು ಯತಿಔಯಭದಲ್ಲಾ.
 ವಹಮಹಯ ಆಯಣದಲ್ಲಾ ಷ ಯಕ್ಷಥ
 ವಹಮಹಯ

ಆಯಣದ

)ಫಹಕ್್

/ಡಹಯಮರ್

/

ಕೌಂಟರ್(

ತನಔ

v. ಷಯಔಕ: ಅಧಿಔೃತ ಉದಥದೇವಖಳಿಗಹಗಿ ಯಮಹಣ ಭಹಡ ತಿುಯ ವಹಗಿನ ಷಯಔ ಖಳ ನಶಿಕಥು ರಿಹಹಯ
vi. ಫಿಟ್್ ಡ್ ೆಾೀಟ್ ಗಹಾರ್ಸ ಭತಕಿ ಸಹಯನಿಟರಿ ಫಿಟಿಂಗ್ ಖಳು ಕಥಳಗಿನುಖಳಿಗಹದ ಆಔಸಿಭಔ ನಶಿನ ನ
ಔರ್ ಭಹಡ ತುದಥ:
 ಫಿಕ್್ ಡ್ ಥಾೇಟ್ ಗಹಾರ್ಸ
 ಸ್ಹಮನಿಟರಿ ಫಿಟಿಿಂಗ್ ಖಳು
 ನಿಮಹನ್ / ಗಥ ಾೇ ಸ್ಥೈನ್/ ಹಥ ೇಡಿಾಂಗ್ ಖಳು
vii. ವ್ೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅಘಾತ
viii. ನೌಔಯಯ ದೆ ರೀಸ / ಂಚನೆ: ನೌಔಯಯ ಅಹಯಭಹಣಿಔ ಔೃತಮಖಳಿಂದಹದ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಮನ ನ
ಔರ್ ಭಹಡ ತುದಥ
ix. ಕಹನ ನಕ ರಿೀತಯದ ಹೆ ಣೆ:
 ಉದಥ ಮೇಖದಿಂದ ಭತ ು ಉದಥ ಮೇಖದಲ್ಲಾ ಷಸಜವಹಗಿ ಉದಬವಹಖ  ಅಘಾತಖಳಿಗಥ
ರಿಹಹಯ
 ಭ ಯನಥೇ ಕ್ಷಖಳ ಯವಹಗಿ ಹಥ ಂದಿಯ  ಕಹನ ನ

ರಿೀತಯದ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಗಥ ಯಕ್ಷಣಥ

ನಿಡ ತುದಥ
ಫಥಂಕ್ಟ / ಔಳಳತನ / ಷಯಔ / ಥಾೇಟ್ ಗಹಾರ್ಸ / ನಿಷಥಠಮ ಖಹತಿಯ / ಕಥಲಷಗಹಯಯ ರಿಹಹಯ ಭತ ು
ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ ಭ ಂದಿನ ಅಧಹಮಮ)ದಲ್ಲಾ ಕಥೈಗಥತಿುಕಥ ಳಳರ್ಹಗಿದಥ (ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ
ಯತಥಮೇಔವಹಗಿ ಷಸ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ .
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ಬಯೇತಹದನಥಮ ಔರ್ ಅನ ನ ಔ ಡ ವಿಷುರಿಷಫಸ ದ .ಫಹಿಶುಯಣಥಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಖೃಸಷಥಯ
ವಿಮೆಮಂತಥಯೆೇ ಇವಥ.
2. ವಿಭಹ ಮತಿ ಭತಕಿ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ
ಕಥೈಗಹರಿಕಹ ಗಟಔಖಳು ಅಥವಹ ಔಚಥೇರಿಖಳು ಷಾತ ುಖಳ ಭೌಲಮನ ನ ತಥ ೇರಿಷ  ಖಹತಥ ುಷುಔಖಳನ ನ
ನಿಾಹಿಷ ತುವಥ, ಆದದರಿಂದ, ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ ಧಾರಿಷ ದ ಔಶಿವಹಖಲ್ಲಕ್ಟುಲಾ. ಅಂಖಡಿ ಭತ ು ಭನಥಖಳ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಇದ ಮಹವಹಖಲ ಸ್ಹಧಮವಹಖಲ್ಲಕ್ಟುಲಾ.
ಈಗಹಖರ್ಥೇ ಖೃಸಷಥಯ ವಿಮೆಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಹಥೇಳಿದಂತಥ, ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ,ವಿಮೆ ಮೊತುನ ನ ನಿಧಾರಿಷ 
ಎಯಡ ವಿಧಹನಖಳಿವಥ ಅವಥಂದಯಥ, ಭಹಯ ಔಟಥಿ ಭೌಲಮ ಭತ ು ುನಸ್ಹಥಾನಥಮ / ಫದಲ್ಲ ಭೌಲಮ.
ಸಣ, ಷಯಔ , ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತದಂತಸ ಹಥಚ ಚರಿ ಔರ್ ಗಹಗಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ ಭತ ು
ಆರಿಸಿಕಥ ಂಡಿಯ  ಔರ್ ಅನ ನ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ.

ವ್ಹಯಖ್ೆಯ
ಕೆಲು ರಭಕಕ ವ್ಹಯಖ್ೆಯಖಳು
a) ಔಳುತನವ್ೆಂದಯೆ ವಿಭಹದಹಯಯ ಆಯಣದಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಾಗಥ ಷ ಖ
ು ಳನ ನ ಔದಿಮ  ಉದಥದೇವದಿಂದ
ಆಔಯಭಣಕಹರಿ ಭತ ು ಔಂಡ ಹಿಡಿಮ ಶ ಿ ದಧತಿಯಿಂದ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಭತ ು ಅನಧಿಔೃತ ಯವಥೇವ ಭತ ು
ನಿಖಾಭನ ಎಂದ ಅಥಾ.
b) ಭನೆಯಡೆಮಕವಿಕೆ ಎಂದಯಥ ಕಹನ ನ ಫಹಹಿಯ ಚಟ ಟಿಕಥಮ ಉದಥದೇವದಿಂದ ಭನಥಮಲ್ಲಾ ಅತಿಔಯಭ
ಯವಥೇವವಹದಹಖ ಭನಥಯಡಥಮರ್ಹಯಿತ ಎಂದ ಹಥೇಳರ್ಹಖ ತುದಥ.
c) ದಯೆ ೀಡೆ ಎಂದಯಥ ವಿಭಹದಹಯಯ ಆಯಣದಲ್ಲಾ ವಿಮೆದಹಯಯ ಭತ ು / ಅಥವಹ ಅಯ ನೌಔಯಯ ವಿಯ ದಧ
ಆಔಯಭಣಕಹರಿ ಭತ ು ಹಿಂಸ್ಹತಭಔ ವಿಧಹನಖಳನ ನ ವಿಭಹದಹಯಯ ಷ ುಖಳ ಔಳಳತನವಥಂದಥಾ.
d) ಷಕಯಕ್ಷೆ ಎಂದಯಥ ಭೌಲಮಮ ತ ಷ ಖ
ು ಳನ ನ ಷ ಯಕ್ಷಿತವಹಗಿ ಭತ ು ಷ ಬದಯವಹಗಿ ಶ್ಥೇಕರಿಸಿಡಲ
ವಿನಹಮಷಭಹಡಿದ ಭತ ು ಅಲ್ಲಾ ಯವಥೇವನ ನ ನಿಫಾಂಧಿಷರ್ಹಖ  ವಿಭಹದಹಯಯ ಆಯಣದಲ್ಲಾನ ಯಫಲ
ಕಹಮಬಿನಥಟ್ ಎಂದಥಾ.
e) ಔಳುತನ ಇದಕ ಾ ಮಕ್ಟುಮ ಉದಥದೇವೂಾಔವಹಗಿ ಭತ ು ಂಚನಥಯಿಂದ ಅನ ಭತಿ ಅಥವಹ
ಷಭಭತಿಯಿಲಾದಥ

ಭತ ು

ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳಯ

ಫಳಕಥಗಹಗಿ

ಅಥವಹ

ಷಂಬಹಮ

ಭಹಯಹಟಕಥು

ಫದರ್ಹಯಿಷ  ಉದಥದೇವದಿಂದ ಇನಥ ನಫಫಯ ಆಸಿುಮನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳ ಎರ್ಹಾ ಅಯಹಧಖಳಿಗಥ ಂದ
ಸ್ಹಭಹನಮ ವಫದವಹಗಿದಥ .ಔಳಳತನ 'ಅಹಹಯ' ದ ಷಭಹನಹಥಾಔವಹಗಿದಥ.
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ಅಂಖಡಿದಹಯಯ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿ, ವಿಭಹದಹಯಯ 'ಸಿಥಯ ಥಾೇಟ್ ಗಹಾರ್ಸ ಭತ ು ಸ್ಹಮನಿಟರಿ ಫಿಟಿಿಂಗ್' ಷಲ ವಹಗಿ
ಹಥಚ ಚರಿ ಔರ್ ಅನ ನ ಆಯೆುಭಹಡಫಸ ದ .ಇದ ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ಹಹನಿಮ ಆಔಸಿಭಔ ನಶಿನ ನ ಔರ್
ಭಹಡ ತುದಥ?
I. ಫಿಕ್್ ಡ್ ಥಾೇಟ್ ಗಹಾರ್ಸ
II. ಸ್ಹಮನಿಟರಿ ಫಿಕ್ಟ್ಂಗ್್
III. ನಿಮಹನ್ ಸ್ಥೈನ್್

IV. ಮೆೇಲ್ಲನ ಎಲಾೂ

F. ಮೀಟಹಯಕ ವಿಮೆ
ನಿಭಭ ಎರ್ಹಾ ಉಳಿತಹಮನ ನ ಫಳಸಿ ಹಥ ಷ ಕಹಯ ಕರಿೇದಿಸಿದಿದೇರಿ ಭತ ು ಅದನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡ ಡಥೈವ್
ಭಹಡ ತಿುಯ  ಷನಿನವಥೇವನ ನ ಯೇಚಿಸಿರಿ. ಎಲ್ಲಾಯೇ ಹಥ ಯಗಥ, ಂದ ನಹಯಿ ನಿಭಭ ದಹರಿಮಲ್ಲಾ
ಫಯ ತುದಥ ಭತ ು ಅದ ಹಥ ಡಥತಕಥ ುಳಗಹಖ ದನ ನ ತಪಿಷಲ , ನಿೇು ತಿೇಯವಹಗಿ ತಿಯ ಗಿಷ ತಿುೇರಿ, ಯಸ್ಥುಮ
ವಿಬಹಜಔದ ಮೆೇರ್ಥ ಹಥ ೇಗಿ ಇನಥ ನಂದ ಕಹಯ ಭತ ು ಇನಥ ನಂದ ಮಕ್ಟುಮನ ನ ಗಹಮಗಥ ಳಿಷ ತಿುೇರಿ .
ಆದದರಿಂದ ಂದಥೇ ಗಟನಥಮ ಪಲ್ಲತಹಂವ ಭತಥ ಂ
ು ದ ಮಕ್ಟುಖ ಔ ಡ ಗಹಮ, ಷಾಂತ ಕಹರಿಗಥ, ಸ್ಹಾಜನಿಔ
ಆಸಿುಗಥ ಭತ ು ಭತಥ ಂ
ು ದ ಕಹರಿಗಥ ಹಹನಿ ಭತ ು ಭತಥ ುಂದ ಮಕ್ಟುಮ ಗಹಮಗಥ ಳುಳವಿಕಥಗಥ ಕಹಯಣವಹಗಿದಥ.
ಈ ಷನಿನವಥೇವದಲ್ಲಾ, ನಿೇು ಕಹಯ ವಿಮೆಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಲಾದಿದದಯಥ, ನಿೇು ನಿಭಭ ಕಹಯ ಕರಿೇದಿಷಲ ಫಥೇಕಹದ
ಫಥರ್ಥಗಿಂತ ಹಥಚ ಚ ಹತಿ ಭಹಡ ದಯಲ್ಲಾ ಕಥ ನಥಗಥ ಳಳಫಸ ದ .
 ನಿೇು ಹತಿ ಭಹಡಲ ಅಷಥ ಿಂದ ಸಣನ ನ ಹಥ ಂದಿದಿದೇಯಹ?
 ಇತಯ ಕ್ಷದ ವಿಮೆ ನಿಭಭ ಔೃತಮಖಳಿಗಹಗಿ ಹತಿ ಭಹಡಫಥೇಕಥೇ?
 ಅಯ ವಿಮೆ ಹಥ ಂದಿಲಾದಿದದಯಥ ?
ಅದಥೇ ಕಹಯಣದಿಂದ ದಥೇವದ ಕಹನ ನ ಕಹಯ ವಿಮೆ ಭಹಡ ದನ ನ ಔಡಹಸಮ ಭಹಡಿದಥ .ಮೊೇಟಹಯ ವಿಮೆ
ಈ ವಿಶಮಖಳ ಗಟನಥಮನ ನ ತಡಥಮ ುದಿಲಾ, ಆದಯಥ ಇದ

ನಿಭಗಥ ಂದ

ಆರ್ಥಾಔ ಬದಯತಥಮ

ಹಥ ದಿಕಥಮನ ನ ದಗಿಷ ತುದಥ.
ಅಘಾತನ ನ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ ಕಹಯ ಔಳುವಹಖಫಸ ದ , ಅಘಾತದಿಂದ ಹಹನಿಗಥ ಳಗಹಖಫಸ ದ ಅಥವಹ
ಫಥಂಕ್ಟಯಿಂದ ನಶಿವಹಖಫಸ ದ ಭತ ು ನಿೇು ಆರ್ಥಾಔವಹಗಿ ತಥ ಂದಯಥಮನ ನ ಅನ ಬವಿಷಫಸ ದ .
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ಮೊೇಟಹಯ

ವಿಮೆಮನ ನ ವಹಸನ ಬಹಯತದ ಹಯದಥೇಶ್ಚಔ ಸ್ಹರಿಗಥ ಹಯಧಿಕಹಯದಲ್ಲಾ ಮಹಯ ಹಥಷರಿನಲ್ಲಾ

ನಥ ೇಂದಹಯಿಷರ್ಹಗಿದಥಯೇ ಆ ವಹಸನದ ಭಹಲ್ಲೇಔಳು /ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಫಥೇಔ .

ರಭಕಕ ಅಂವಖಳು
ಔಡಹಸಮವ್ಹದ ತೃತ್ತೀಮ ಕ್ಷದ ವಿಮೆ
ಮೊೇಟಹರ್ ವಹಸನ ಕಹಯಿದಥ 1988 ಯ ಯಕಹಯ, ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಯಸ್ಥುಖಳಲ್ಲಾ ವಹಸನನ ನ ಚಲ್ಲಷ  ಯತಿ
ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಆಔಸಿಭಔ ಭಯಣ, ದಥೈಹಿಔ ಗಹಮ ಅಥವಹ ಆಸಿುಮ ಹಹನಿಖಳ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಭ ಯನಥಮ
ಕ್ಷದರಿಗಥ

ಕಹನ ನ ಫದಧವಹಗಿ

ಹಥ ಣಥಮಹಗಿಯ ದರಿಂದ,

ರಿಹಹಯವಹಗಿ

ಹತಿಷಫಥೇಕಹಖ 

ಮೊತುನ ನ ಔರ್ ಭಹಡಲ ಔಡಹಸಮವಹಗಿ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಫಥೇಔ . ವಹಸನ ಭಹಲ್ಲೇಔ
ವಿಭಹ ಯಭಹಣತಯನ ನ ವಿಮೆಮ ಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹಗಿ ವಹಸನದಲ್ಲಾ ಹಥ ಂದಿಯಫಥೇಔ .
1. ಮೀಟಹರ್ ವಿಭಹ ವ್ಹಯಪ್ಪಿ
ದಥೇವ ದಥ ಡಸಯಭಹಣದ ವಹಸನ ಜನಷಂಖಥಮಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ .ಯತಿ ದಿನ ಸಲವಹಯ ಹಥ ಷ ವಹಸನಖಳು
ಯಸ್ಥುಮ ಮೆೇರ್ಥ ಫಯ ತಹು ಇಯ ತುವಥ .ಅುಖಳಲ್ಲಾ ಕಥಲು ಫಸಳ ದ ಫಹರಿ ಷಸ ಇಯ ತುವಥ .ಬಹಯತದಲ್ಲಾ,
ವಹಸನಖಳು ಯಯೇಜನನ ನ ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಳುಳದಿಲಾ, ಆದಯಥ ಕಥೈಖಳನ ನ ಭಹತಯ ಫದರ್ಹಯಿಷ ತಹು ಇಯ ತುವಥ
ಎಂದ ಹಥೇಳುತಹುಯಥ .ಅಂದಯಥ ಈ ಸಳ್ಥಮ ವಹಸನಖಳು ಯಸ್ಥುಮ ಮೆೇರ್ಥ ಭ ಂದ ರಿಮ ತುದಥ ಭತ ು ಹಥ ಷ
ವಹಸನಖಳು ಸ್ಥೇರಿಷಲಡ ತುವಥ ಎಂದಥಾ .ಯಸ್ಥುಖಳ) ಚಹಲನಥಮ ಜಹಖು (ಯದಥೇವು ವಹಸನಖಳ ಷಂಖಥಮಗಥ
ಅನ ಖ ಣವಹಗಿ ಫಥಳ್ಥಮ ತಿುಲಾ .ಯಸ್ಥುಮಲ್ಲಾ ತಿಯ ಗಹಡ  ಜನಯ ಷಂಖಥಮ ಔ ಡ ಹಥಚಹಚಖ ತಿುದಥ .ರ್ಪಲ್ಲೇರ್ಸ ಭತ ು
ಆಷತಥಯಮ ಅಂಕ್ಟಅಂವಖಳು ದಥೇವದಲ್ಲಾ ಯಸ್ಥು ಅಘಾತಖಳ ಷಂಖಥಮ ಹಥಚ ಚತಿುದಥ ಎಂದ

ಹಥೇಳುತುವಥ .

ನಹಮಮಹಲಮಖಳಿಂದ ಅಘಾತ ಷಂತಯಷುರಿಗಥ ನಿೇಡರ್ಹಖ  ರಿಹಹಯದ ಯಭಹಣ ಹಥಚಹಚಖ ತಿುದಥ .ವಹಸನ
ದ ಯಸಿು ವಥಚಚ ಷಸ ಏಯ ತಿುದಥ .ಈ ಎಲಾ ಅಂವಖಳು ದೆೀವದಲ್ಲಾ ಮೀಟಹಯಕ ವಿಮೆಮ ಹರಭಕಕಯತೆಮನಕು
ತೆ ೀರಿಷಕತಿವ್ೆ
ವಹಸನ ವಿಮೆ ಅಘಾತಖಳು ಭತ ು ಕಥಲು ಇತಯ ಕಹಯಣಖಳಿಂದಹಖ  ವಹಸನಖಳ ನಶಿ ಭತ ು ಅುಖಳ
ಹಹನಿಮನ ನ ಔರ್ ಭಹಡ ತುದಥ .ವಹಸನ ವಿಮೆ ತಭಭ ವಹಸನಖಳಿಂದ ಉಂಟಹಖ  ಅಘಾತಖಳಿಗಥ
ಫಲ್ಲಮಹದ ಷಂತಯಷುರಿಗಥ ರಿಹಹಯ ನಿೇಡಫಥೇಕಹದ ವಹಸನ ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಕಹನ ನ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮನ ನ ಷಸ
ಔರ್ ಭಹಡ ತುದಥ.
ನಿೇು ದಥೇವದ ಎರ್ಹಾ ವಹಸನಖಳು ವಿಮೆ ಭಹಡಲಟಿಿವಥ ಎಂದ ಯೇಚಿಷ ತಿುೇಯಹ?
ಮೀಟಹಯಕ ವಿಮೆ ಸಹಯಜನಿಔ ಯಸೆಿಖಳಲ್ಲಾ ಚಲ್ಲಷಕ ಎಲ್ಹಾ ರಿೀತ್ತಮ ವ್ಹಸನಖಳನಕು ಔರ್ ಭಹಡಕತಿದೆ
ಉದಹಸಯಣೆಗೆ:
 ಷ ುಟರ್ ಭತ ು ಮೊೇಟಹರ್ ಸ್ಥೈಔಲ್
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 ಖಹಷಗಿ ಕಹಯ ಖಳು
 ಎರ್ಹಾ ರಿೇತಿಮ ವಹಣಿಜಮ ವಹಸನಖಳು :ಉತಹದನಹ ಷಯಔ ಖಳನ ನ ಸ್ಹಗಿಷ  ಭತ ು
ಯಮಹಣಿಔಯನ ನ ಸ್ಹಗಿಷ 
 ಇತಯಥ ರಿೇತಿಮ ವಹಸನಖಳು ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಕಥಯೇನ ಖಳು,
 ಮೊೇಟಹರ್ ಟಥಯೇಡ್) ಯದವಾನ ಭತ ು ಗಹಮಯಥೇಜ ಖಳಲ್ಲಾನ ವಹಸನಖಳು(

ಭಹಹತ್ತ
„ತೃತ್ತೀಮ ಕ್ಷದ ವಿಮೆ‟
ಭತಥ ುಂದ ಕ್ಷದ ಕಹನ ನ ಔಯಭಖಳಿಂದ ಯಕ್ಷಣಥ ಡಥಮಲ ಕರಿೇದಿಸಿದ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ .ತೃತಿೇಮ ಕ್ಷ
ವಿಮೆ ವಿಭಹದಹಯ)ಮೊದಲ ಕ್ಷ(ಯ

ವಿಭಹ ಔಂನಿ) ಎಯಡನಥೇ ಕ್ಷದ( ಯಿಂದ ವಿಭಹದಹಯಯ

ಕ್ಟಯಯೆಯಿಂದಹಗಿ ಉದಬವಿಸಿದ ಭತಥ ುಂದ ಕ್ಷದ ಕಥಾೇಮ್ ಖಳ) ತೃತಿೇಮ (ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮ ವಿಯ ದಧ ಯಕ್ಷಣಥ
ಡಥಮಲ ಕಥ ಂಡ ಕಥ ಳುಳತಹುಯಥ
ತೃತಿೇಮ ಕ್ಷದ ವಿಮೆಮನ ನ 'ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ ವಿಮೆ' ಎಂದ ಅನನರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಭಹಯಕಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ ಜನಪ್ಪರಮವ್ಹಗಯಕ ಔರ್ ನ ಎಯಡಕ ರಭಕಕ ವಿಧಖಳನಕು ಕೆಳಗೆ ಚಚಿಯಷಲ್ಹಗದೆ:
a) ಆಟ್ಿ[ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ]ಒನಿಾ ಹಲ್ಲಸಿ (ಕೆೀಲ ಕಹಯಿದಥ[ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ ]ನಿೇತಿ): ಮೊೇಟಹರ್ ವಹಸನ
ಕಹಯಿದಥಮ ಯಕಹಯ ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಷಥಳದಲ್ಲಾ ಚಲ್ಲಷ  ಮಹುದಥೇ ವಹಸನ ಭ ಯನಥೇ ಕ್ಷಖಳ
ಔಡಥಗಿನ ಬಹದಮತಥಖಳನ ನ ಔಡಹಸಮವಹಗಿ ವಿಮೆ ಭಹಡಫಥೇಔ .
ಹಲ್ಲಸಿ ರಿಹಹಯ ಹತಿಷ  ವಹಸನ ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಕಹನ ನ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮನ ನ ಭಹತಯ ಔರ್
ಭಹಡ ತುದಥ:
 ತೃತಿೇಮ ಕ್ಷದ ದಥೈಹಿಔ ಗಹಮ ಅಥವಹ ಸ್ಹು
 ತೃತಿೇಮ ಕ್ಷದ ಆಸಿುಮ ಹಹನಿ
ಸ್ಹು ಅಥವಹ ಗಹಮ ಭತ ು ಹಹನಿಮ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಅನಿಮಮತ ಮೊತುಕಥು ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮನ ನ ಔರ್
ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಮೊೇಟಹಯ ಅಘಾತದಿಂದ ಉಂಟಹದ ಸ್ಹವಿನ ಅಥವಹ ಗಹಮದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ತೃತಿೇಮ ಕ್ಷದ
ಷಂತಯಷುರಿಗಥ ರಿಹಹಯಕಹುಗಿ ಕಥಾೇಮ್ ಖಳನ ನ ಮೊೇಟಹಯ ಅಘಾತ ಕಥಾೇಮ್ ನಹಮಮಪಿೇಠ್) ಮೊೇಟಹರ್
ಎಕ್ಟ್ಡಥಂಟ್ ಕಥಾೇಮ್ ಟಿಯಫ ಮನಲ್ - ಎಮ್ ಎ ಸಿ ಟಿ( ಕಥು ದ ಯ ಷಲ್ಲಾಷಫಸ ದ .
b) ಹಯಕೆೀಜ್ ಹಲ್ಲಸಿ / ಷಭಖರ ಹಲ್ಲಸಿ) :ಷಾಂತ ಹಹನಿ + ತೃತಿೇಮ ಕ್ಷದ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ(
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ಮೆೇಲ್ಲನುಖಳ

ಜಥ ತಥಗಥ,

ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ

ಅಹಮ(ವಹಸನಖಳಿಗಹದ

ಷಾಂತ

ಹಹನಿ

ಎಂದ

ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ) ಖಳಿಂದ ವಹಸನಕಹುದ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಮನ ನ ಷಸ, ಘೀ ೇಷ್ಟ್ತ ಭೌಲಮ(ಐಡಿವಿ
ಎಂದ ಈಗಹಖರ್ಥೇ ಅಧಹಮಮ 5 ಯಲ್ಲಾ ಚಚಿಾಷರ್ಹಗಿದಥ) ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಇತಯ ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು
ಶಯತ ುಖಳಿಗಥ ಳಗಥ ಂಡ ಔರ್ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ. ಇುಖಳಲ್ಲಾ ಕಥಲು ಅಹಮಖಳ್ಥಂದಯಥ ಫಥಂಕ್ಟ,
ಔಳಳತನ, ಖಲಬಥ ಭತ ು ಭ ಶುಯ, ಬ ಔಂ, ಯವಹಸ, ಅಘಾತ ಇತಹಮದಿ.
ಕಥಲು ವಿಮೆಗಹಯಯ

ಷಸ ಅಘಾತದ ಷಥಳದಿಂದ ಕಹಮಹಾಗಹಯಕಥು ಎಳ್ಥದ ಕಥ ಂಡ

ಮ ಮ

ವ ಲುಖಳನ ನ ಷಸ ಹತಿಷಫಸ ದ .ಆಕ್ಿ[ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ ]ಒನಿಾ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಭಂಜ ಯಹದ
ಔರ್ ಜಥ ತಥಗಥ ಫಥಂಕ್ಟ ಭತ ು / ಅಥವಹ ಕಥೇಲ ಔಳಳತನದ ಅಹಮನ ನ ಔರ್ ಭಹಡ  ಂದ
ನಿಫಾಂಧಿತ ಔರ್ ಷಸ ಲಬಮವಿದಥ.
ಈ ಹಲ್ಲಸಿ ವಹಸನಖಳಿಗಥ ಅಳಡಿಷರ್ಹದ ಬಿಡಿಬಹಖಖಳ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಮನ ನ, ಖಹಷಗಿ ಕಹಯ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಮಹಣಿಔರಿಗಥ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತದ ಔರ್, ಹತಿಸಿದ ಚಹಲಔ; ವಹಣಿಜಮ
ವಹಸನಖಳಲ್ಲಾ

ನೌಔಯಯ

ಭತ ು

ವ ಲು

ಹತಿಭಹಡಿಲಾದ

ಯಮಹಣಿಔಯ

ಯತಿ

ಕಹನ ನ

ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮನ ನ ಷಸ ಔರ್ ಭಹಡಫಸ ದ .ವಿಮೆಗಹಯಯ ಉಚಿತ ತ ತ ಾ ಸ್ಥೇವಥಖಳು ಅಥವಹ
ಫಥಯೇಕ್ ಡೌನ್ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಮಹಾಮ ಕಹರಿನ ಫಳಕಥಮನ ನ ಷಸ ದಗಿಷ ತಹುಯಥ.
2. ಹೆ ಯತಕಖಳು
ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಭ ಕ ಹಥ ಯತ ಖಳ್ಥಂದಯಥ ಷತತ ಉಯೇಖದಿಂದಹದ ಷಔಳಿ, ಫಥಯೇಕ್ ಡೌನ್ ಖಳು,
ಆನ ಶಂಗಿಔ ನಶಿ, ಭತ ು ಅಭಹನಮವಹದ ಚಹಲನಹ ಯವಹನಥ ಅಥವಹ ಭದಮಹನದ ಯಬಹದಡಿಮಲ್ಲಾ
ಚಹಲನಥಮ ಕಹಯಣದಿಂದಹದ ನಶಿಖಳು .ಉಯೇಖದ `ಮತಿಖಳಿಗಥ ' ಅನ ಖ ಣವಹಗಿ ವಹಸನನ ನ
ಫಳಷದಿಯ ವಿಕಥ ಉದಹ) ಖಹಷಗಿ ಕಹಯ ಟಹಮಕ್ಟ್ಯೆಂದ ಫಳಷರ್ಹಖ ತುದಥ (ಮನ ನ ಔರ್ ಭಹಡರ್ಹಖ ದಿಲಾ.
3. ವಿಭಹ ಮತಿ ಭತಕಿ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ
ಮೊೇಟಹಯ ವಹಸನ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ವಹಸನದ ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ ವಿಭಹದಹಯಯ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ತ ಭೌಲಮವಥಂದ
ಔಯಥಮ ತಹುಯಥ (ಐಡಿವಿ).
ವಹಸನ ಔಳುವಹದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಅಘಾತದಲ್ಲಾ ವಹಸನಕಹುದ ಟ ಿ ಹಹನಿ ದ ಯ ಸಿುಮನ ನ
ಭಹಡ ಂತಿಲಾದಿದದಯಥ ಕಥಾೇಮ್ ಮೊತುನ ನ ಐಡಿವಿಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ವಹಸನದ
ಐಡಿವಿ ಉತಹದಔಯ / ಭಹಯಹಟಗಹಯಯ ವಹಸನದ ಫಹಯಾಂಡ್ ಭತ ು ಭಹದರಿಮ ಟಿಿಭಹಡಿದ ಭಹಯಹಟ
ಫಥರ್ಥಮ

ಆಧಹಯದ

ಮೆೇರ್ಥ,

ವಿಮೆ

/

ನವಿೇಔಯಣದ

ವಥೇಳ್ಹಟಿಿಮಂತಥ ಷಔಳಿಮನ ನ ಷರಿಹಥ ಂದಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
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ಷಭಮದಲ್ಲಾ

ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ

ಭತ ು

5ಶಾಖಳನ ನ ಮೇರಿದ ಮಸಿ್ನ ಭತ ು ಫಳಕಥಮಲ್ಲಾಲದ
ಾ ಭಹದರಿಖಳ ವಹಸನಖಳ) ತಮಹಯಔಯ
ತಮಹರಿಕಥಮನ ನ ನಿಲ್ಲಾಸಿಯ ಂತಸ ಭಹದರಿಖಳು (ಐಡಿವಿಮನ ನ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಭತ ು ವಿಭಹದಹಯಯ
ನಡ ವಿನ ತಿಳುಳಿಕಥಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಯಥೇಟಿಂಗ್ / ಪಿಯೇಮಮಂ ರ್ಥಕಹುಚಹಯು ವಿಮೆದಹಯಯ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ತ ಭೌಲಮ, ಗನ(ಔ ಮಬಿಕ್) ಸ್ಹಭಥಮಾ,
ಬೌಗಥ ೇಳಿಔ ಲಮ, ವಹಸನ ಮಸಿ್ನಂತಸ ಇತಹಮದಿ ಅಂವಖಳನ ನ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ 6
ವಹಸನ ವಿಮೆಮನ ನ ಮಹಯ ಹಥಷರಿನ ಮೆೇರ್ಥ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಫಥೇಔ ?
I. ಹಯದಥೇಶ್ಚಔ ಸ್ಹರಿಗಥ ಹಯಧಿಕಹಯದಲ್ಲಾ ನಥ ೇಂದಣಿಗಥ ಂಡ ವಹಸನ ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಹಥಷರಿನಲ್ಲಾ
II. ವಹಸನ ಚಹಲನಥ ಭಹಡ  ಮಕ್ಟು, ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಗಿಂತ ಭಿನನವಹಗಿದದಯಥ ಹಯದಥೇಶ್ಚಔ ಸ್ಹರಿಗಥ ಹಯಧಿಕಹಯದ
ಅನ ಮೊೇದನಥಯಂದಿಗಥ ವಹಸನ ಚಹಲನಥ ಭಹಡ  ಮಕ್ಟುಮ ಹಥಷರಿನಲ್ಲಾ
III. ಹಯದಥೇಶ್ಚಔ ಸ್ಹರಿಗಥ ಹಯಧಿಕಹಯ ಅನ ಮೊೇದನಥಗಥ ಳಟ ಿ ವಹಸನ ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ವಹಸನ
ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಔ ಟ ಂಫದ ಮಹುದಥೇ ಷದಷಮಯ ಹಥಷರಿನಲ್ಲಾ

IV. ವಹಸನ ಚಹಲನಥ ಭಹಡ  ಮಕ್ಟು ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಂದ ಭಿನನವಹಗಿದದಯಥ, ಹಯಥಮಔ ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಹಸನ
ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಹಥಷರಿನಲ್ಲಾ ಇಯಫಥೇಔ ಭತ ು ಹಥಚ ಚರಿ ಔರ್ ವಹಸನ ಚಹಲನಥ ಭಹಡ  ಮಕ್ಟುಮ
ಹಥಷರಿನಲ್ಲಾ.

ಸಹಯಹಂವ
a) ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ (ಪಿ. ಎ.)ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಇುಖಳನ ನ ಔರ್ ಭಹಡ ತುವಥ:
i.

ಅಘಾತದಿಂದ ಂಟಹದ ಸ್ಹು

ii. ಶ್ಹವಾತವಹದ ಟ ಿ ಅಂಖವಥೈಔಲಮ
iii. ಶ್ಹವಾತವಹದ ಬಹಖಶುಃ ಅಂಖವಥೈಔಲಮ
iv. ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಟ ಿ ಅಂಖವಥೈಔಲಮ
b) ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ವಹಸಿಷ  ಮಹುದಥೇ ಮಕ್ಟು ಅಳ / ಅನ ಭತ ು ಔ ಟ ಂಫದ ಅಲಂಬಿತ
ಷದಷಮರಿಗಹಗಿ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ
c) ಂದ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಪಿಯೇಮಮಂನ ರ್ಥಔು ಮಷ ್, ಔ ಟ ಂಫದ ಷದಷಮಯ ಷಂಖಥಮ
ಭತ ು ವಿಭಹದಹಯಯ ಉದಥ ಮೇಖ ಭ ಂತಹದ ವಿವಿಧ ಅಂವಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಅಲಂಬಿತವಹಗಿದಥ, ಭತ ು
ಳಗಥ ಂಡಿಯ  ಅಹಮಖಳನ ನ ಅಲಂಬಿಸಿ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಅಹಮದ ಭಟಿನ ನ 1, 2 ಅಥವಹ 3
ಎಂದ ಗಿೇಾಔರಿಷಫಸ ದ .
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d) ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ವಿಮೆ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ ಂದ

ಸ್ಹಭಹನಮ ಉದಥದೇವಕಹುಗಿ

ಈಗಹಖರ್ಥೇ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯ  ದಥ ಡಸ ಖ ಂುಖಳಿಗಥ ಔ ಡ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
e) ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ವಿಭಹಗಹಯಯ ಂದ ಅಷಾಷಥತಥ ಅಥವಹ ಗಹಮದಿಂದ
ಉದಬವಿಸಿದ ಮಹುದಥೇ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಪಿದ ಮೊತುದ ಭಟಿಿಗಥ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ
ವಥಚಚದ ಹತಿಷಲ ಪಿಕಥ ಳುಳತಹುಯಥ.
f) ಂದ ಪಹಮಮಲ್ಲ ಫಾೇಟರ್ ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ, ವಿಭಹಮೊತು ಔ ಟ ಂಫದ ಷದಷಮಯ
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ತಿ, ತಿನ ಭತ ು ಇಫಫಯ ಭಔುಳು ನಡ ವಥ ಸಯಡ ತುದಥ.
g) ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಸಣವಿಲಾದ ಸ್ೌಲಬಮನ ನ ದಗಿಷ ತುವಥ ಅಥವಹ ಸಣವಿಲಾದ ಸ್ೌಲಬಮ
ಇಲಾದಿದದಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯರಿಗಥ ಸಣನ ನ ಭಯ ಹತಿ ಭಹಡ ತಥು.
h) ಯಮಹಣ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಸ್ಹಖಯಥ ೇತುಯ ಯಮಹಣದಲ್ಲಾ ಎದ ರಿಷಫಸ ದಹದ ಎಲಾ ರಿೇತಿಮ
ಅವಮಔತಥಖಳನ ನ ಯೇಚಿಷ ತುವಥ.
i) ಮೆೇಲ್ಲಂದಮೆೇರ್ಥ

ಯವಹಷಭಹಡ 

ಸ್ಹಂಸಿಥಔ

ಯವಹಸಿಖಯ

ಯೇಜನಥ,

ಕಹರ್ಪಾಯಥೇಟ್

/

ಉದಥ ಮೇಖದಹತ ಆಗಹಗಥೆ ಬಹಯತದ ಹಥ ಯಗಥ ಯಮಹಣ ಭಹಡ  ತನನ ಕಹಮಾನಿವಹಾಸಔರಿಗಹಗಿ
ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದಥ.
j) ಖೃಸಷಥಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಹಥಷರಿಸಿದ ಅಹಮಖಳು ಅಥವಹ ಗಟನಥಖಳಿಂದ
ವಿಭಹದಹಯಯ ಆಸಿುಗಥ ಉಂಟಹಗಿಯ  ನಶಿಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಭಹತಯ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ದಗಿಷ ತುದಥ .ಔರ್
ಹಥ ಂದಿದ ಅಹಮಖಳು ಷಶಿವಹಗಿ ಉಚಚರಿಷಲಟಿಿಯ ತುವಥ.
k) ಖೃಸಷಥಯ ವಿಮೆ ಯಚನಥಗಥ ಭತ ು ಅದಯಲ್ಲಾನ ಷ ುಖಳಿಗಥ, ಥೈಪ್ಟ ಖಳ ಸ್ಥ ಪೇಟ, ಬ ಔಂ, ಫಥಂಕ್ಟ, ಖಲಬಥ
ಭ ತಹದುಖಳ ವಿಯ ದಧ ಔರ್ ನಿೇಡ ತುದಥ. ಹಥ ಯತಹಗಿ ಯಚನಥಮ ಜಥ ತಥಗಥ ಅದಯಲ್ಲಾನ ಷ ುಖಳಿಗಥ,
ದಯಥ ೇಡಥ, ಭನಥ ಡಥದ ಔಳಳತನ, ಅಹಹಯ ಭತ ು ಔಳಳತನದ ವಿಯ ದಧ ಔರ್ ನಿೇಡ ತುದಥ.
l) ಹಮಕಥೇಜ್ ಅಥವಹ ಅಂಫಥಯರ್ಹ ಔರ್, ಂದ ದಹಕರ್ಥಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ಔರ್ ಖಳ ಷಂಯೇಜನಥಮನ ನ
ನಿೇಡ ತುವಥ.
m) ಖೃಸಷಥಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ ಷರಿಡಿಷ  ಎಯಡ
ವಿಧಹನಖಳಿವಥ : ಭಹಯ ಔಟಥಿ ಭೌಲಮ) ಎಮ್ ವಿ) ಹಹಖ ಭಯ ನಥೇಭಔ ಭೌಲಮ) ಆರ್ ಐ ವಿ(.
n) ಅಂಖಡಿದಹಯಯ ವಿಮೆ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಫಥಂಕ್ಟ, ಬ ಔಂ, ಯವಹಸ ಅಥವಹ ದ ಯ ದಥದೇವೂರಿತ ಹಹನಿ
ಭತ ು ದಯಥ ೇಡಥ; ಖಳಿಂದ ಅಂಖಡಿಮ ಯಚನಥ ಭತ ು ವಿಶಮಖಳ ಹಹನಿಮನ ನ ಔರ್ ಭಹಡ ತುದಥ .
ಅಂಖಡಿದಹಯಯ ವಿಮೆ ಮಹಹಯದಲ್ಲಾನ ಅಡಥತಡಥಖಳನ ನ ಷಸ ಷಂಯಕ್ಷಣಥ ಭಹಡಫಸ ದ .
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o) ವಹಸನ ವಿಮೆ ವಹಸನಖಳಿಗಹದ ನಶಿ ಭತ ು ಅಘಾತಖಳು ಭತ ು ಇತಯ ಕಥಲು ಕಹಯಣಖಳಿಂದ
ಅುಖಳಿಗಹದ ಹಹನಿಮನ ನ ಔರ್ ಭಹಡ ತುದಥ .ವಹಸನ ವಿಮೆ ತಭಭ ವಹಸನಖಳಿಂದ ಂಟಹದ
ಅಘಾತಖಳಿಂದ ಷಂತಯಷುಯಹದರಿಗಥ ರಿಹಹಯ ನಿೇಡ  ವಹಸನ ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಕಹನ ನ
ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮನ ನ ಷಸ ಔರ್ ಭಹಡ ತುದಥ.

ರಭಕಕ ದಖಳು
a) ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ವಿಮೆ
b) ಖ ಂುಖಳ ಹಲ್ಲಸಿ
c) ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ
d) ಔ ಟ ಂಫದ ಔರ್
e) ಯಮಹಣ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ
f) ಖೃಸಷಥಯ ವಿಮೆ
g) ಅಂಖಡಿದಹಯಯ ವಿಮೆ
h) ಮೊೇಟಹಯ ವಿಮೆ

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ IV.
ಅಘಾತು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಸಠಹತ್, ಔಲ್ಲಷರ್ಹಖದ ಭತ ು ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಟನಥಮನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ಕಹಮಟಯಹಕ್ಿ ಅನ ನ ಂದ ದಥೈನಂದಿನ ಆಯಥೈಕಥ ಕಥೇಂದಯದಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ಟತಥ್ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ಮೆೇಲ್ಲಂದ ಮೆೇರ್ಥ ಯವಹಷ ಭಹಡ  ಸ್ಹಂಸಿಥಔ ಯವಹಸಿಖ ಯೇಜನಥ ಅನಥೇಔ ಯವಹಷಖಳಿಗಥ ಭಹನಮತಥ
ಹಥ ಂದಿದ ಯವಹಷಖಳ ಖರಿಶಠ ಮತಿಯಂದಿಗಿನ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದಥ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
702

ಹೆಷರಿಸಿದ ಖಂಡಹಂತಯದ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಅನಥೇಔ ಖಂಡಹಂತಯಖಳಿಗಥ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ನಿೇಡಲ ರಿೂಣಾ
ವಹಮಪಿುಮ ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ಔಡಿಮೆ ವಥಚಚದ ಮಹಾಮ ಎಂದ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ .
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ IV.
ಅಂಖಡಿದಹಯಯ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿ, ವಿಮೆ ಹಥಚ ಚರಿ 'ಸಿಥಯ ಥಾೇಟ್ ಗಹಜಿನ ಭತ ು ಸ್ಹಮನಿಟರಿ ಫಿಟಿಿಂಗ್' ಖಳಿಗಹಗಿ
ಔರ್ ಹಥ ಂದಫಸ ದ .ಇದ ಸಿಥಯ ಥಾೇಟ್ ಗಹಜಿನ, ಸ್ಹಮನಿಟರಿ ಫಿಟಿಿಂಗ್ ಭತ ು ನಿಮಹನ್ ಚಿಹಥನಖಳ ಆಔಸಿಭಔ
ಹಹನಿಮ ನಶಿನ ನ ಔರ್ ಭಹಡ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ವಹಸನ ವಿಮೆ ಹಯದಥೇಶ್ಚಔ ಸ್ಹರಿಗಥ ಹಯಧಿಕಹಯದಲ್ಲಾ ನಥ ೇಂದಣಿ ಇಯ  ವಹಸನ ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಹಥಷರಿನ ಮೆೇರ್ಥ
ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಫಥೇಔ

ಷಾ ರಿೀಕ್ಷಣೆಮ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ಈ ಕಥಳಗಿನ ವಿಶಮ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತದಲ್ಲಾ ಔರ್ ಆಗಿಲಾ
I. ಸ್ಹು
II. ಆತಭಸತಥಮ
III. ಶ್ಹವಾತ ಅಂಖವಥೈಔಲಮ
IV. ಂದ ಕಥೈಮನ ನ ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಳುಳವಿಕಥ
ರಶೆು 2
ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತದಲ್ಲಾ ಔರ್ ಭಹತಯವಹಗಿದಥ
I. ವಿದಥೇವದಲ್ಲಾ ಯಮಹಣ ಭಹಡ ವಹಖ
II. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಯಮಹಣ ಭಹಡ ವಹಖ
III. ವಿದಥೇವದಲ್ಲಾ ಭತ ು ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಎಯಡಯಲ ಾ ಯಮಹಣ ಭಹಡ ವಹಖ
IV. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಭತ ು ಔುದ ದಥೇವಖಳಲ್ಲಾ ಯಮಹಣ ಭಹಡ ವಹಖ
ರಶೆು 3
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ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಇುಖಳನ ನ ಔರ್ ಭಹಡ ತುದಥ
I. ಆಷತಥಯ ದಹಕರ್ಹತಿ ೂಾ ಚಿಕ್ಟತಥ್
II. ಆಷತಥಯ ದಹಕರ್ಹತಿ ನಂತಯದ ಚಿಕ್ಟತಥ್
III. ವಹಷಸ್ಹಥನದ ಚಿಕ್ಟತಥ್
IV. ಮೆೇಲ್ಲನ ಎಲಾ ಷಂಖತಿಖಳು
ರಶೆು 4
ಯಮಹಣ ವಿಮೆ ಇುಖಳನ ನ ಔರ್ ಭಹಡ ತುದಥ
I. ಸ್ಹಭಹನ ಸಿಖ ಲ್ಲಾ ವಿಳಂಫ
II. ಆಷತಥಯಗಥ ದಹಕರ್ಹಖ  ತ ತ ಾ ರಿಸಿಥತಿ
III. ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಿದ ಸ್ಹಭಹನ ಖಳು ನಶಿ
IV. ಮೆೇಲ್ಲನ ಎಲಾ ಷಂಖತಿಖಳು
ರಶೆು 5
ಯಮಹಣ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಮೊತು ಇದಯ ಮೆೇರ್ಥ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ
I. ಮಷ ್
II. ಯವಹಷದ ದಿನಖಳ ಷಂಖಥಮ
III. ಬಥೇಟಿ ಭಹಡಲಡ  ದಥೇವಖಳು
IV. ಮೆೇಲ್ಲನ ಎಲಾ ಷಂಖತಿಖಳು
ರಶೆು 6
ಖೃಸಷಥಯ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ
I. ಚಿನನ ಭತ ು ಫಥಳಿಳಮ ಆಬಯಣಖಳು ಔರ್ ಭಹಡಲಟಿಿವಥ
II. ಅಂಖಡಿಮಲ್ಲಾನ ಷ ುಖಳನ ನ ಔರ್ ಭಹಡರ್ಹಗಿದಥ
III. ಂದ ಔ ಟ ಂಫದ ಡಥತನದ ಕಹಯ ಖಳು ಔರ್ ಭಹಡಲಟಿಿವಥ
IV. ಅಂಚಥಮ ಭ ಲಔ ಔಳುಹಿಸಿದ ಹಸ್ಥಾಲ್ ಖಳು ಸ್ಹಖಣಥ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಔರ್ ಭಹಡಲಟಿಿವಥ.
ರಶೆು 7
ಖೃಸಷಥಯ ವಿಮೆ ಇುಖಳನ ನ ಔರ್ ಭಹಡ ತುದಥ
I. ಭನಥಮ ಯಚನಥಮನ ನ ಭಹತಯ
II.

ಭನಥಮಲ್ಲಾನ ಷ ಖ
ು ಳನ ನ ಭಹತಯ
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III. ಭನಥಮ ಯಚನಥ ಭತ ು ಷ ಖ
ು ಳು ಎಯಡನ ನ
IV. ಭನಥಮ ಯಚನಥ ಭತ ು ಷ ಖ
ು ಳು ಎಯಡನ ನ ವಿಭಹದಹಯಯ ಭನಥಮಲ್ಲಾಲಾದಹಖ ಭಹತಯ
ರಶೆು 8
ಅಂಖಡಿದಹಯಯ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಕಥಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹದ ಳಗಥ ಂಡಿಲಾ?
I. ಮೆಶ್ಚನರಿಮ ಫಥಯೇಕ್ ಡೌನ್
II. ದ ಯ ದಥದೇವೂರಿತ ಹಹನಿ
III. ಮಹಹಯದಲ್ಲಾನ ಅಡಥತಡಥ
IV. ವಿಭಹದಹಯಯ ಭ ಲಔ ಉದಥದೇವೂಾಔ ಭಹಡಲಟಿ ನಹವ
ರಶೆು 9
ಕಥಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹದ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಅಂಖಡಿದಹಯಯ ವಿಮೆಮ ವಹಮಪಿುಯಳಗಥ ಫಯ ುದಿಲಾ
I. ವಹಮಹಯದ ಆಯಣ / ಕೌಂಟರ್ ತನಔದ ಸಣನ ನ
II. ಫಹಮಂಕ್ಟನಿಂದ ವಹಮಹಯ ಆಯಣದಯಥಗಥ ಸ್ಹರಿಗಥಮಲ್ಲಾಯ  ಸಣ
III. ವಹಮಹಯ ಆಯಣದಲ್ಲಾ ಷ ಯಕ್ಷಥಖಳಲ್ಲಾಯ  ಸಣ
IV. ಗಹಯಸಔರಿಂದ ವಹಮಹಯದ ಆಯಣದಲ್ಲಾ ಹಥ ತಥ ುಮಮಲಟಿ ಸಣ.
ರಶೆು 10
ಅಂಖಡಿ ವಿಮೆ ಇುಖಳನ ನ ಔರ್ ಭಹಡ ತುದಥ
I. ನೌಔಯಯ ಅಹಯಭಹಣಿಔ ಔೃತಮಖಳು
II. ವಿಭಹದಹಯಯ ಅಹಯಭಹಣಿಔ ಔೃತಮಖಳು
III. ಗಹಯಸಔಯ ಅಹಯಭಹಣಿಔ ಔೃತಮಖಳು
IV. ಸಣ ಸ್ಹಲದಹತಯ ಅಹಯಭಹಣಿಔ ಔೃತಮಖಳು

ಷಾ ರಿೇಕ್ಷಣಥಮಯಶ್ಥನಖಳಿಗಥ ಉತುಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ಆತಭಸತಥಮಮ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತದಲ್ಲಾ ಔರ್ ಆಗಿಲಾ
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
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ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತದಲ್ಲಾ ವಿದಥೇವದಲ್ಲಾನ ಯಮಹಣ ಭತ ು ಬಹಯತದಲ್ಲಾನ ಯಮಹಣ ಎಯಡನ ನ ಔರ್
ಭಹಡರ್ಹಗಿದಥ
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ IV.
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಮೆೇಲ್ಲನ ಎಲಾ ಷಂಖತಿಖಳನ ನ ಔರ್ ಭಹಡ ತುದಥ: ಆಷತಥಯ ದಹಕರ್ಹತಿ
ೂಾ ಚಿಕ್ಟತಥ್, ಆಷತಥಯ ದಹಕರ್ಹತಿ ನಂತಯದ ಚಿಕ್ಟತಥ್, ವಹಷಸ್ಹಥನದ ಚಿಕ್ಟತಥ್.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ IV.
ಯಮಹಣ ವಿಮೆ ಮೆೇಲ್ಲನ ಎಲಾ ಷಂಖತಿಖಳನ ನ ಔರ್ ಭಹಡ ತುದಥ: ಸ್ಹಭಹನ ಸಿಖ ಲ್ಲಾ ವಿಳಂಫ, ಆಷತಥಯಗಥ
ದಹಕರ್ಹಖ  ತ ತ ಾ ರಿಸಿಥತಿ, ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಿದ ಸ್ಹಭಹನ ಖಳು ನಶಿ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ IV.
ಯಮಹಣ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಮೊತು ಮೆೇಲ್ಲನ ಎಲಾ ಷಂಖತಿಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ: ಮಷ ್,
ಯವಹಷದ ದಿನಖಳ ಷಂಖಥಮ, ಬಥೇಟಿ ಭಹಡಲಡ  ದಥೇವಖಳು.
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ಖೃಸಷಥಯ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಚಿನನ ಭತ ು ಫಥಳಿಳಮ ಆಬಯಣಖಳು ಔರ್ ಭಹಡಲಟಿಿವಥ.
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ಖೃಸಷಥಯ ವಿಮೆ ಇುಖಳನ ನ ಭನಥಮ ಯಚನಥ ಭತ ು ಷ ುಖಳು ಎಯಡನ ನ ಔರ್ ಭಹಡ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ IV.
ಅಂಖಡಿದಹಯಯ

ವಿಮೆ

ವಿಭಹದಹಯಯ

ಭ ಲಔ

ಉದಥದೇವೂಾಔವಹಗಿ

ಳಗಥ ಂಡಿಲಾ.
ಉತಿಯ 9
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ಭಹಡಲಟಿ

ನಹವನ ನ

ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ IV.
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಗಹಯಸಔರಿಂದ ವಹಮಹಯದ ಆಯಣದಲ್ಲಾ ಹಥ ತಥ ುಮಮಲಟಿ ಸಣ ಅಂಖಡಿದಹಯಯ ವಿಮೆಮ
ವಹಮಪಿುಯಳಗಥ ಫಯ ುದಿಲಾ.
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ಅಂಖಡಿ ವಿಮೆ ನೌಔಯಯ ಅಹಯಭಹಣಿಔ ಔೃತಮಖಳನ ನ ಔರ್ ಭಹಡ ತುದಥ.
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ಅಧಹಯಮ 26
ವ್ಹಣಿಜಯ ವಿಮೆ
ಅಧಹಯಮ ರಿಚಮ
ಹಿಂದಿನ ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ ನಹು ಮಕ್ಟುಖಳು ಭತ ು ಔ ಟ ಂಫಖಳು ಎದ ರಿಷ  ಅಹಮಖಳನ ನ ಔರ್
ಭಹಡ  ವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ವಿವಿಧ ಯಕಹಯಖಳನ ನ ನಥ ೇಡಿದಥದೇವಥ .ಯಕ್ಷಣಥಮ ಇತಯ ಅಖತಮಖಳನ ನ
ಹಥ ಂದಿಯ  ಗಹಯಸಔಯ ಇನಥ ನಂದ ಖ ಂು ಇದಥ .ಇುಖಳ್ಥಂದಯಥ ಷಯಔ ಭತ ು ಸ್ಥೇವಥಖಳ ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಮ
ಮಸರಿಷ  ಅಥವಹ ತಥ ಡಗಿಯ  ವಹಣಿಜಮ ಅಥವಹ ವಹಮಹಯ ಉದಮಭಖಳು ಅಥವಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು .ಈ
ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ ನಹು ಈ ವಿಬಹಖ ಎದ ರಿಷ  ಅಹಮಖಳನ ನ ಔರ್ ಭಹಡಲ ಲಬಮವಿಯ  ವಿಭಹ
ಉತನನಖಳು ರಿಖಣಿಸ್ಥ ೇಣ.

ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳನಕು ತ್ತಳಿಮಕದಕ
A. ಆಸಿು / ಅಗಿನ ವಿಮೆ
B. ವಹಮಹಯದಲ್ಲಾನ ಅಡಥತಡಥಖಳ ವಿಮೆ
C. ದಯಥ ೇಡಥಮ ವಿಯ ದಧ ವಿಮೆ
D. ಸಣದ ವಿಮೆ
E. ನಿಷಥಠಮ ಖಹತಿಯ ವಿಮೆ (ಫಿಡಥಲ್ಲಟಿ ಗಹಮಯಂಟಿ ಇನ ಶಯಥನ್್ )
F. ಫಹಮಂಔರ್ ಖಳ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ವಿಮೆ
G. ಜ ಮವಥಲರ್ಸಾ 'ಫಹಾಕ್ ಹಲ್ಲಸಿ
H. ಇಂಜಿನಿೇಮರಿಂಗ್ ಇನ ಶಯಥನ್್
I.

ಓದಮಮಔ ಎರ್ಹಾ ಅಹಮಖಳ ವಿಮೆ

J. ನೌಕಹ ವಿಮೆ
K. ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು

ಈ ಅಧಹಮಮನ ನ ಅಧಮಮನ ಭಹಡಿದ ಮೆೇರ್ಥ ನಿೇು:
1. ಆಸಿು / ಅಗಿನ ವಿಮೆಮನ ನ ಶ್ಚಪಹಯಷ ಭಹಡಲ
2. ಅನ ಶಂಗಿಔ (ಫಥಂಕ್ಟ (ನಶಿದ ವಿಮೆಮನ ನ ವಿರಿಷಲ
3. ದಯಥ ೇಡಥ ವಿಮೆಮನ ನ ವಿನಹಮಷ ಭಹಡಲ
4. ಸಣದ ವಿಮೆಮನ ನ ವಿರಿಷಲ
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5. ನಿಷಥಠಮ ಖಹತರಿ ವಿಮೆಮನ ನ ವಿರಿಷಲ
6. ಫಹಮಂಔರ್ ಖಳ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ವಿಮೆಮನ ನ ವಹಮಖಹಮನಿಷಲ
7. ಜ ಮವಥಲರ್ಸಾ 'ಫಹಾಕ್ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಷಲಹಥ ನಿೇಡಲ
8. ಎಂಜಿನಿಮರಿಂಗ್ ವಿಮೆಮನ ನ ಫಥರ್ಥಔಟಿಲ
9. ಓದಮಮಔ ಎಲಾ ಅಹಮಖಳ ವಿಮೆಮನ ನ ಯವಂಸಿಷಲ
10. ನೌಕಹ ವಿಮೆಮನ ನ ಷಂಕ್ಷಥೇವಹಗಿ ಔಥನ ಭಹಡಲ
11. ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮ ವಿಮೆಮನ ನ ಫಥರ್ಥಔಟಿಲ

709

A. ಆಸಿಿ / ಅಗು ವಿಮೆ
ವಹಣಿಜಮ ಉದಿದಮೆಖಳನ ನ ಷ ಥಲವಹಗಿ ಎಯಡ ವಿಧಖಳ್ಹಗಿ ವಿಂಖಡಿಷರ್ಹಗಿದಥ:
 ಷಣಣ ಭತ ು ಭಧಮಭ ಉದಮಭಖಳು [ಎರ್ಸ ಎಮ್ ಈ ಖಳು ]ಭತ ು
 ಫೃಸತ್ ಮಹಹಯಖಳ ಉದಮಭಖಳು
ಐತಿಹಹಸಿಔವಹಗಿ, ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ ಲಮ ಫಸ ತಥೇಔ ಈ ಗಹಯಸಔಯ ಅಖತಮಖಳನ ನ ೂಯಥೈಷ ುದಯ
ಭ ಲಔ ಅಭಿೃದಿಧಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ.
ವಹಣಿಜಮ ಉದಮಭಖಳಿಗಥ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ಭಹಯಹಟ ಅಯ ಅಖತಮಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ ವಿಭಹ
ಉತನನಖಳ ಂದ

ಜಹಖಯ ಔ ಹಥ ಂದಹಣಿಕಥಮನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ .ಏಜಥಂಟ್ ಯ

ಲಬಮವಿಯ 

ಉತನನಖಳ ಷರಿಮಹದ ತಿಳುಳಿಕಥಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯಫಥೇಔ .ಈಖ ಷಂಕ್ಷಿುವಹಗಿ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಮೆಮ ಕಥಲು
ಉತನನಖಳನ ನ ರಿಖಣಿಸ್ಥ ೇಣ.
ಆಸಿಿ / ಅಗು ವಿಮೆ
ಫಥಂಕ್ಟ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ವಹಣಿಜಮ ಷಂಸ್ಥಥಖಳಿಗಥ ಹಹಗಥಯೆೇ ಟಯರ್ಸಿ ಯ ದಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಔಮಶನ್ ನಲ್ಲಾ ಆಸಿುಮನ ನ
ಹಥ ಂದಿಯ  ಆಸಿುಮ ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಗಥ ಭತ ,ು ಆಸಿುಮಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಾಔ ಆಷಕ್ಟುಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ  ಮಕ್ಟುಖಳು /
ಸಣಕಹಷ ಷಂಸ್ಥಥಖಳಿಗಥ ಷ ಔುವಹಗಿದಥ.
ೂಯಥೈಕಥದಹಯಯ

/ ಗಹಯಸಔಯ ಆಯಣದಲ್ಲಾನ ಸ್ಹಿಔ ಖಳು ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ನಿದಿಾಶಿ ಆಯಣದಲ್ಲಾಯ 

ಔಟಿಡಖಳು, ಸ್ಹಥಯ ಭತ ು ಮಂತಥ ಯೇಔಯಣಖಳು, ಪಿೇಠಥ ೇಔಯಣ, ಸಿಥಯ ಜಥ ೇಡಣಥಖಳು, ಜಥ ೇಡಿಕಥಖಳು
ಭತ ು ಇತಯ ಷ ುಖಳನ ನ, ಸ್ಹಿಔ ಖಳು ಭತ ು ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾಯ  ಸ್ಹಿಕ್ ಖಳಂತಸ ಎರ್ಹಾ ಸಿಥಯ ಭತ ು ಚಯ
ಆಸಿುಖಳು, ತಹತಹುಲ್ಲಔ ರಿಥೇರಿಗಹಗಿ ಆಯಣದಿಂದ ಹಥ ಯತಥಗಥದ ಮಂತಯಖಳ ವಿಮೆ ಭಹಡಫಸ ದ .
ವಹಮಹಯನ ನ ಭಯಳಿ ಸ್ಹಭಹನಮ ಸಿಥತಿಗಥ ತಯಲ ಅದಯ ಹಹನಿಗಥ ಳಗಹದ ಆಸಿುಮ ುನನಿಾಭಹಾಣ ಭತ ು
ನವಿೇಔಯಣಥಗಥ ಸಣಕಹಷ ರಿಹಹಯ ಅಖತಮವಹಗಿದಥ .ಇಲ್ಲಾ ಅಗಿನ ವಿಮೆ ತನನ ಹತಯನ ನ ಹಿಷ ತುದಥ.
1. ಅಗು ವಿಮೆ ಏನನಕು ಔರ್ ಭಹಡಕತಿದೆ?
ಅಗಿನ ವಿಮೆಯಿಂದ ಔರ್ ಭಹಡಲಟಿ ಕಥಲು ಅಹಮಖಳನ ನ ಕಥಳಗಥ ಚಚಿಾಷರ್ಹಗಿದಥ.
ವಹಣಿಜಮ ಅಹಮಖಳ ಅಗಿನ ಹಲ್ಲಸಿ ಈ ಅಹಮಖಳನ ನ ಔರ್ ಭಹಡ ತುದಥ:
 ಫಥಂಕ್ಟ
 ಮಂಚ
 ಸ್ಥ ಪೇಟ / ಅಂತುಃಸ್ಥ ಪೇಟ
 ಖಲಬಥ ಭ ಶುಯ ಭತ ು ದ ಯ ದಥದೇವೂರಿತ ಹಹನಿ
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 ಅನ ಶಂಗಿಔ ಹಹನಿ
 ವಿಭಹನ ಹಹನಿ
 ಬಿಯ ಗಹಳಿ, ಟಥಂಥರ್ಸಿ , ಸ್ಥೈಕಥ ಾೇನ , ತ ಪಹನ , ಸರಿಕಥೇನ , ಷ ಂಟಯಗಹಳಿ, ಯವಹಸ ಭತ ು
ಭ ಳುಖಡಥ
 ಬ ಔಂ
 ಫಂಡಥ ಔ ಸಿತ ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ಔ ಸಿತ ಭತ ು ಬ ಔ ಸಿತ
 ನಿೇರಿನ ಟಹಮಂಕ್, ಉಔಯಣ ಭತ ು ಥೈಪ್ಟ ಖಳ ಡಥಮ ವಿಕಥ ಭತ ು ಷ ರಿಮ ವಿಕಥ
 ಕ್ಷಿಣಿ ರಿೇಕ್ಷಥಮ ಕಹಮಹಾಚಯಣಥಖಳು
 ಷಾಮಂಚಹಲ್ಲತ ಸಿಂಡಿಷ  ಅನ ಸ್ಹಥನಥಯಿಂದ ಸ್ಥ ೇರಿಕಥ
 ರ್ಪದಥಖಳ ಫಥಂಕ್ಟ
ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಭತ ು ಚಿಲಾಯಥ ಷಯಣಿಖಳ ವಹಣಿಜಮ ವಿಮೆಮನ ನ ಯತಥಮೇಕ್ಟಷ  ಎಯಡ ಯಭ ಕ ವಥೈಶ್ಚಶಿಾಖಳಿವಥ.
a) ಷಂಸ್ಥಥಖಳ

ಅಥವಹ

ವಹಮಹಯ

ಉದಿದಮೆಖಳ

ವಿಭಹ

ಅಖತಮಖಳು

ಮಕ್ಟುಖಳಿಗಿಂತ

ಹಥಚ ಚ

ವಿಶ್ಹಲವಹಗಿವಥ .ಕಹಯಣವಥಂದಯಥ ಂದ ವಹಣಿಜಮ ಉದಮಭದ ಷಾತ ಖ
ು ಳ ಭೌಲಮ, ಮಕ್ಟುಮ
ಷಾತ ುಖಳ ಭೌಲಮಕ್ಟುಂತ ಹಥಚ ಚ ದಥ ಡಸದಹಗಿಯ ತುದಥ .ಅಯ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿ ಔಂನಿಮ ಉಳಿು
ಭತ ು ಬವಿಶಮದ ಮೆೇರ್ಥ ಯತಿಔ ಲ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯಫಸ ದ .
b) ವಹಣಿಜಮ ಉದಮಭದ ವಿಮೆಮ ಫಥೇಡಿಕಥ ಹಥಚಹಚಗಿ ಕಹನ ನ ಔಡಹಸಮಗಥ ಳಿಸಿದದರಿಂದ ಅಥವಹ ಇತಯ
ಅವಮಔತಥಖಳಿಂದ ಉಂಟಹಖ ತುದಥ .ಉದಹಸಯಣಥಗಥ, ಸ್ಹಥಯಖಳು ಭತ ು ಷಾತ ುಖಳನ ನ ಫಹಮಂಕ್
ಸ್ಹಲದ ಭ ಲಔ ನಿಮಾಷರ್ಹದಹಖ ವಿಮೆಮ ಸ್ಹಲದ ಶಯತಹುಗಿಯಫಸ ದ .ಬಹಯತದಲ್ಲಾನ ಅನಥೇಔ
ಕಹರ್ಪಾಯಥೇಟ್ ಉದಮಭಖಳು ೃತಿುಯವಹಗಿ ನಡಥಷರ್ಹದ ಔಂನಿಖಳ್ಹಗಿವಥ ಭತ ು ಅುಖಳಲ್ಲಾ
ಅನಥೇಔ ಫಸ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಔಂನಿಖಳಿವಥ.
ಅಯ ತಭಭ ಆಸಿುಖಳನ ನ ಯಕ್ಷಿಷ  ಷ ಔು ಅಹಮ ನಿಾಸಣಹ ತಂತಯಖಳನ ನ ಭತ ು ವಿಮೆಮನ ನ
ಅಳಡಿಸಿಕಥ ಳುಳದ ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ಜಹಖತಿಔ ಖ ಣಭಟಿದ ಭಹನದಂಡಖಳನ ನ ಕಹಮ ದಕಥ ಳುಳ
ಅಖತಮವಿಯ ತುದಥ.
ಮೆೇರ್ಥ ಹಥೇಳಿದ ಅಹಮಖಳಿಂದ ಉದಬವಿಸಿದ ಮಹುದಥೇ ನಶಿು ಕಥಲು ಫಹಿಶುಯಣಥಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡ
ಹಲ್ಲಸಿಯಿಂದ ಔರ್ ಭಹಡರ್ಹಗಿದಥ.
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2. ಫಹಶುಯಣೆಖಳು ಮಹು?
ಫಹಿಶುಯಣಥಖಳು ಕಥಳಗಿನಂತಿವಥ:
a)

ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಟಿಂತಸ ಫಹಶೃತ ಅಹಮಖಳಿಂದಹದ ನಶಿಖಳು

i. ಮ ದಧ ಭತ ು ಮ ದಧದಂತಸ ಚಟ ಟಿಕಥಖಳು.
ii. ನ ಮಕ್ಟಾಮರ್ ಅಹಮಖಳು
iii. ಅಮಹನಿೇಔಯಣ ಭತ ು ವಿಕ್ಟಯಣ
iv. ಭಹಲ್ಲನಮ ಭತ ು ಔವಭಲ್ಲೇಔಯಣದಿಂದಹದ ನಶಿ
b)

ಸಹಭಹನಯ ವಿಮೆಮ ಇತಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಂದ ಔರ್ ಭಹಡಲ್ಟಿ ಅಹಮಖಳು

i. ಮೆಶ್ಚನರಿ ಫಥಯೇಕ್ ಡೌನ್,
ii. ವಹಮಹಯದಲ್ಲಾನ ಅಡಥತಡಥಖಳು
ಆದಹಖ ಮ ಬ ಔಂ, ಅಗಿನ ಭತ ು ಆಘಾತ(ಶ್ಹಕ್) ನಂತಸ ಕಥಲು ಅಹಮಖಳನ ನ; ವಿದ ಮತ್
ವಥೈಪಲಮದಿಂದಹದ ಶ್ಚೇತಲ ಶ್ಥೇಕಯಣಥ(ಕಥ ೇಲ್ಸ ಸ್ಥ ಿೇಯಥೇಜ್)ಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹಿಕ್ಟನ ಕ್ಷಿೇಣಿಷ ವಿಕಥ, ಅಶ್ಥೇಶಖಳನ ನ
ತಥಗಥದ ಹಹಔಲ ಹಥಚ ಚರಿ ಕಚ ಾ, ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಯಭಹಣದಹಚಥಮ ವಹಷ ುಶ್ಚಲ್ಲ, ಷಲಹಹ
ಎಂಜಿನಿಮರ್ ಖಳ ವ ಲು, ಕಹಳಿೆಚ ಚ, ವಹಸನಖಳ ಷಾಮಂಜಲನ ಭತ ು ಅನ ಶಂಗಿಔ ಹಹನಿಖಳನ ನ ಹಥಚ ಚರಿ
ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಭಹಡಿ ಔರ್ ಭಹಡಫಸ ದಹಗಿದಥ.
3. ಅಗು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ವ್ೆೈವಿಧಯಖಳು
ಅಗಿನ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ 12 ತಿಂಖಳ ಅಧಿಗಹಗಿ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ .ಕಥೇಲ
ನಿವಹಷಳಿಗಹಗಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಷ ದಿೇಗಾ ಅಂದಯಥ ತಿಂಖಳ 12 ಕಹಲಕ್ಟುಂತ ಹಥಚ ಚ ಅಧಿಮ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ನಿೇಡ ತುವಥ .ಕಥಲು ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಅರ್ಹಧಿಮ ಭಹಔಖಳು ಅನಾಯಿಷ  ಅರ್ಹಧಿಮ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಷಸ ಜಹರಿಭಹಡಲಡ ತುವಥ.
4. ಭಹಯಕಔಟೆಿ ಭೌಲಯ ಅಥವ್ಹ ಭಯಕನೆೀಭಔ ಭೌಲಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
ಂದ ನಶಿ ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ, ವಿಮೆಗಹಯಯ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಭಹಯ ಔಟಥಿ ಭೌಲಮ [ಷಔಳಿಮ ಯಭಹಣದಲ್ಲಾ
ಇಳಿಕಥಗಥ ಂಡ ಭೌಲಮ ]ನ ನ ಹತಿ ಭಹಡ ತಹುಯಥ .ಆದಯಥ ಭಯ ನಥೇಭಔ ಭೌಲಮದ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿ,
ವಿಮೆಗಹಯಯ ಅದಥೇ ಫಗಥಮ ಹಥ ಷ ಆಸಿುಯಿಂದ ಹಹನಿಮಹದ ಆಸಿುಮ ಫದಲ್ಲಮ ವಥಚಚನ ನ ಹತಿಷ ತಹುಯಥ .
ವಿಭಹ ಮೊತು, ಸ್ಹಭಹನಮ ಅಗಿನ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮಂತಥ ಭಹಯ ಔಟಥಿ ಭೌಲಮನ ನ ಯತಿಬಿಂಬಿಷದಥೇ ಹಥ ಷ
ಫದಲ್ಲ ಭೌಲಮನ ನ ಯತಿಬಿಂಬಿಷ  ಅಖತಮವಿದಥ.
ಭಯ ನಥೇಭಔ ಭೌಲಮದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಔಟಿಡಖಳು, ಸ್ಹಥಯಖಳು, ಮಂತಥ ಯೇಔಯಣಖಳು ಭತ ು
ಪಿೇಠಥ ೇಔಯಣ, ಸಿಥಯ ಜಥ ೇಡಣಥಖಳು, ಜಥ ೇಡಿಕಥಖಳನ ನ ಔರ್ ಭಹಡಲ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ .ಭಯ ನಥೇಭಔ
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ಭೌಲಮದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಭಹಯ ಔಟಥಿ ಭೌಲಮದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಔರ್ ಭಹಡಲಟಿ, ಸ್ಹಿಔ ಖಳನ ನ ಔರ್
ಭಹಡಲ ನಿೇಡರ್ಹಖ ದಿಲಾ.
5. ಘ ೀಶಣೆಮ ಹಲ್ಲಸಿ
ಉಗಹಯಣದಲ್ಲಾ ಷಂಖಯಸವಹಗಿಯ  ಸ್ಹಿಕ್ ಖಳು

ಯಭಹಣದ ಏರಿಳಿತಕಥು ಫದಧವಹಗಿಯ ದರಿಂದ ಘೀ ೇಶಣಥ

ಹಲ್ಲಸಿ ಎಂಫ ಹಲ್ಲಸಿಯಿಂದ ಔರ್ ಭಹಡಲಡಫಸ ದ .ವಿಭಹ ಮೊತು, ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ
ಗಥ ೇದಹಮನಲ್ಲಾ ಶ್ಥೇಕರಿಸಿಡಫಸ ದಹದ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಉನನತ ಭೌಲಮವಹಗಿಯಫಥೇಔ .ಈ ಭೌಲಮದ ಮೆೇರ್ಥ
ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನ ನ ವಿಧಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ .ವಿಭಹದಹಯಯ ಪಿಕಥ ಂಡ ಷಭಮದ ಅಂತಯಖಳಲ್ಲಾ
ಸ್ಹಿಕ್ ನ ಭೌಲಮನ ನ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷಫಥೇಔ . ಇದನ ನ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮ ಕಥ ನಥಮಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂ ಜಥ ತಥಗಥ
ಹಥ ಂದಹಣಿಕಥ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
6. ಫ್ಾೀಟರ್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
ಇನಥ ನಂದ ರಿೇತಿಮ ಹಲ್ಲಸಿ ಎಂದಯಥ ಫ್ಾೀಟರ್ ಹಲ್ಲಸಿ .ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಂದ ವಿಭಹ ಮೊತುದಡಿಮಲ್ಲಾ
ವಿವಿಧ ನಿಖದಿತ ಷಥಳಖಳಲ್ಲಾ ಷಂಖಯಸವಹಗಿಯ  ಷಯಔ ಖಳ ಸ್ಹಿಔ ಖಳಿಗಥ ನಿೇಡಫಸ ದ .ಅನಿದಿಾಶಿ ಷಥಳಖಳು
ಳಗಥ ಂಡಿಯ ದಿಲಾ .ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯನಶ ಿ ವಿಶ್ಥೇಶ ಫಡಿುಮ %15 ುಥ ುಂದಿಗಥ ಮಹುದಥೇ ಂದ
ಷಥಳದಲ್ಲಾ ವಿಮೆದಹಯಯ ಸ್ಹಿಕ್ ಖಳಿಗಥ ಅನಾಮವಹಖ  ಅತಮಧಿಔ ದಯವಹಗಿಯ ತುದಥ .ವಿಭಹ ಮೊತುದ ವಹಮಪಿು
ಅನಥೇಔ ಷಥಳಖಳ ಮೆೇರ್ಥ 'ಸಯಡ ದರಿಂದ' ಇುಖಳನ ನ ಪಥೈರ್ ಫಾೇಟರ್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ್ಥಂದ

ಷಸ

ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಥೇಟಿಂಗ್ ಈ ಕಥಳಗಿನ ಅಂವಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ:
a) ಸ್ಹಾಧಿೇನತಥಮ ಭಹದರಿ ಓದಮಮಔವಹಗಿದಥಯೇ-ಇಲಾವೊೇ
b) ಓದಮಮಔ ಕಹಂಥಾಕ್್ ನಥರ್ಥಗಥ ಂಡಿಯ  ಎಲಾ ಆಸಿುಖಳಿಗಥ ತಮಹರಿಸಿದ ಉತನನ

(ಖಳು)ಆಧಹಯದ

ಮೆೇರ್ಥ ಂದಥೇ ದಯನ ನ ವಿಧಿಷರ್ಹಖ ುದ ..
c) ಓದಮಮಔ ಕಹಂಥಾಕ್್ ಖಳ ಹಥ ಯಗಿನ ಸ್ೌಲಬಮಖಳನ ನ ಯತಥಮೇಔ ಷಥಳದಲ್ಲಾನ ಸ್ಹಾಧಿೇನತಥಮ
ಷಾಯ ನ ನ ಅಲಂಬಿಸಿ ಯಥೇಟ್ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
d) ಷಂಖಯಸಣಥಮ ಯದಥೇವಖಳಲ್ಲಾ ಷಂಖಯಹಿಸಿದ ಷಯಔ ಖಳ ಅಹಮಕಹರಿ ಷಾಯ ನ ನ ಆಧರಿಸಿ ಯಥೇಟ್
ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
e) "ಹಥಚಿಚನ ಅಂವಖಳನ ನ "ಔರ್ ನಲ್ಲಾ ಸ್ಥೇರಿಷಲ ಹಥಚ ಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನ ನ ವಿಧಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
f) ಆಯಣದಲ್ಲಾ ದಗಿಸಿದ ಹಿಂದಿನ ಕಥಾೇಮ್ ಖಳ ಇತಿಹಹಷ ಹಹಖ
ಆಧರಿಸಿ ಪಿಯೇಮಮಂನಲ್ಲಾ ರಿಮಹಮತಿಮನ ನ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ

713

ಅಗಿನಶ್ಹಭಔ ಸ್ೌಲಬಮಖಳನ ನ

g) ಂದ ಖಲಬಥ, ಭ ಶುಯ, ದ ಯ ದಥದೇವೂರಿತ ಭತ ು ಬಯೇತಹದನಥ ಹಹನಿಮ ಔರ್ ಭತ ು
ಯವಹಸಖಳ ಖ ಂಪಿನ ಭತ ು ಅಹಮಖಳಿಗಥ ಷಸ ಪಿಯೇಮಮಂ ರಿಮಹಮತಿಗಹಗಿ ಆಯೆು
ಭಹಡಫಸ ದ
ಅಲಾದಥೇ ಯಥೇಟಿಂಗ್ ಭಹದರಿ ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಥ ಫದರ್ಹಖಫಸ ದ

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ 1
ವಹಣಿಜಮ ಅಹಮಖಳ ಅಗಿನ ಹಲ್ಲಸಿ ________ದ ಅಹಮದಿಂದ ಯಕ್ಷಿಷ ತುದಥ
I. ಸ್ಥ ಪೇಟ
II. ಅಂತುಃಸ್ಥ ಪೇಟ
III. ಮೆೇಲ್ಲನ ಎಯಡ
IV. ಮೆೇಲ್ಲನದಯಲ್ಲಾ ಮಹದ ಅಲಾ

B. ಯಹಹಯದಲ್ಲಾನ ಅಡೆತಡೆಖಳ ವಿಮೆ
ಈ ರಿೇತಿಮ ವಿಮೆಮನ ನ ರ್ಹಬದ ನಶಿದ ವಿಮೆ ಅಥವಹ ಅನ ಶಂಗಿಔ ನಶಿದ ವಿಮೆ ಎಂದ ಷಸ
ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಅಗಿನ ವಿಮೆ ಔಟಿಡ ಅನ ಬವಿಸಿದ ವಹಷುವಿಔ ಅಥವಹ ಆಸಿುಮ ಹಹನಿ ಸ್ಹಥಯ, ಮಂತಯಖಳು, ಸಿಥಯ
ಜಥ ೇಡಣಥಖಳು, ಜಥ ೇಡಿಕಥಖಳು, ವಹಣಿಜಮ ಷಯಔ ಖಳ, ಇತಹಮದಿಖಳ ನಶಿದ ವಿಯ ದಧ ವಿಮೆ ಅಹಮಖಳಿಂದ
ನಶಿ ರಿಹಹಯನ ನ ದಗಿಷ ತುದಥ. ಅಡಥತಡಥಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಾನ ವಿವಿಧ ಆರ್ಥಾಔ ನಶಿಖಳ ರಿಣಹಭವಹಗಿ
ಇದ ವಿಭಹದಹಯಯ ಮಹಹಯದ ಟ ಿ ಅಥವಹ ಬಹಖವುಃ ತಡಥಗಥ ಕಹಯಣವಹಖಫಸ ದ .
1. ಯಹಹಯದಲ್ಲಾನ ಅಡೆತಡೆಖಳ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿ ಯಕ್ಷಣೆ(ಔಯೆೀಜ್)
ಅನ ಶಂಗಿಔ ನಶಿ) ಸಿಎಲ್ (ಹಲ್ಲಸಿ[ ಮಹಹಯದಲ್ಲಾನ ಅಡಥತಡಥ) ಬಿಜಿನಥರ್ಸ ಇಂಟಯುನ್ - ಬಿಐ](
ಸ್ಹಧಮವಹದಶ ಿ ಫಥೇಖ ಅಂತಿಭ ನಶಿನ ನ ಔಡಿಮೆಗಥ ಳಿಷಲ ನಿಾಳ ರ್ಹಬದ ಜಥ ತಥಗಥ ಭತಥು ಮಥಹಸಿಥತಿ
ವಹಮಹಯನ ನ

ನಡಥಷಲ

ವಿಭಹದಹಯರಿಗಹದ

ಹಥಚಿಚದ

ಕಥಲಷದ

ವಥಚಚದ

ಜಥ ತಥಗಥ,

ಸ್ಹಥಯಿ

ವ ಲುಖಳನಥ ನಳಗಥ ಂಡ ಟ ಿ ರ್ಹಬ ಎಂದ ಔಯಥಮಲಡ ುದಯ ನಶಿಕಥು ನಶಿ ರಿಹಹಯ ದಗಿಷ ತುದಥ .
ಔರ್ ಹಥ ಂದಿಯ  ಅಹಮಖಳು ಭತ ು ಶಯತ ಖ
ು ಳು ಅಗಿನ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಯಕ್ಷಣಥಮಂತಥಯೆೇ ಇಯ ತುವಥ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಬ ಔಂ ಕಹಯ ಉತಹದಔಯ ಸ್ಹಥಯಕಥು ಹಹನಿಮ ಂಟ ಭಹಡಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಉತಹದನಥಮ ನಶಿ
ತಮಹಯಔಯ ಆದಹಮ ನಶಿಕಥು ಕಹಯಣವಹಖ ತುದಥ .ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಖಂಡಹಂತಯದ ರಿಣಹಭವಹಗಿದದಯಥ
ಹಥಚ ಚರಿ ವಥಚಚಖಳ ಜಥ ತಥಗಿನ ಈ ಆದಹಮದ ನಶಿನ ನ ವಿಭಹದಹಯಯ ವಿಮೆ ಭಹಡಫಸ ದ .
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ರಭಹಣಿತ ಅಗು ಭತಕಿ ವಿಶೆೀಶ ಅಹಮಖಳಿಂದಕಂಟಹದ ಕೆಾೀರ್ಮ ಖಳು ಭಹತರ ಸಿಾೀಔರಿಷಲ್ಡಕದರಿಂದ ಈ
ಹಲ್ಲಸಿಮನಕು ರಭಹಣಿತ ಅಗು ಭತಕಿ ವಿಶೆೀಶ ಅಹಮಖಳಿಂದ ಷಂಯೀಜತ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಭಹತರ
ತೆಗೆದಕಕೆ ಳುಫಸಕದಕ.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ 2
ಂದ ಮಹಹಯದಲ್ಲಾನ ಅಡಥತಡಥಖಳ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ____________ ಮ ಷಂಯೇಜನಥಮ
ಜಥ ತಥಗಥ ಭಹತಯ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ .
I. ಯಭಹಣಿತ ಅಗಿನ ಭತ ು ವಿಶ್ಥೇಶ ಅಹಮಖಳ ಹಲ್ಲಸಿ
II. ಯಭಹಣಿತ ಅಗಿನ ಭತ ು ಜಲ ಹಲ್ಲಸಿ
III. ಯಭಹಣಿತ ಭತ ು ವಿಶ್ಥೇಶ ಅಹಮಖಳ ಹಲ್ಲಸಿ
IV. ಯಭಹಣಿತ ಇಂಜಿನಿೇಮರಿಂಗ್ ಭತ ು ಜಲ ಹಲ್ಲಸಿ

C. ದಯೆ ೀಡೆ ವಿಮೆ
ಹಲ್ಲಸಿ ಔಳು ಭಹಡಫಸ ದಹದ ಸ್ಹಿಔ ಖಳು, ಷಯಔ ಖಳ, ಪಿೇಠಥ ೇಔಯಣಖಳು, ಸಿಥಯ ಜಥ ೇಡಣಥಖಳು ಭತ ು
ಷ ಯಕ್ಷಿತವಹಗಿಟಿಿಯ 

ನಖದನ ನ

ಳಗಥ ಂಡಿಯ 

ಕಹಖಹಾನಥಖಳು,

ಅಂಖಡಿಖಳು,

ಔಚಥೇರಿಖಳು,

ಉಗಹಯಣಖಳು ಭತ ು ಗಥ ೇದಹಭ ಖಳಂತಸ ವಹಮಹರಿೇ ಆಯಣಖಳಿಗಹಗಿದಥ .ಔರ್ ನ ವಹಮಪಿುಮ ಔಳಳತನ
ಭತ ು ಭನಥಯಡಥತಕಥು ಭಹತಯ ಸಿೇಮತವಹಗಿಯ ತುದಥ .ವಹಮಪಿುಮನ ನ ವಹಮಖಥಮಮಲ್ಲಾ ಳಗಥ ಂಡಿಯದ ಔಳಳತನ,
ಅಹಹಯ, ದಯಥ ೇಡಥ, ಡಕಹಯಿತಿ, ಭ ಂತಹದ ಷಂಫಂಧಿತ ಅಹಮಖಳಿಂದ ಫಥೇಾಡಿಷಫಥೇಔ .
1. ದಯೆ ೀಡೆ ವಿಭಹ ವ್ಹಯಪ್ಪಿಮಲ್ಲಾನ ಅಹಮಖಳು
a) ಆಯಣದ ಳಗಥ ವಹಷುವಿಔ ತಹುಮದ ಭತ ು ಹಿಂಸ್ಹತಭಔ ಯವಥೇವ ಅಥವಹ ಆಯಣದಿಂದ
ನಿಜವಹದ ತಹುಮದ

ಭತ ು

ಹಿಂಸ್ಹತಭಔ

ನಿಖಾಭನ ಅಥವಹ

ಹಿಡಿದಿಟ ಿಕಥ ಳುಳದನ ನ

ಳಗಥ ಂಡ ಆಸಿುಮ ನಶಿ.
b) ದಯಥ ೇಡಥಕಥ ೇಯರಿಂದ ವಿಮೆಭಹಡಿದ ಆಸಿುಗಥ ಅಥವಹ ಔಟಿಡಕಥು ಹಹನಿ .ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಆಸಿು ವಿಮೆ
ಭಹಡಿದ ಆಯಣದಿಂದ ಔಳುವಹದಲ್ಲಾ ಭಹತಯ ವಿಮೆ ಔರ್ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ ಮಹುದಥೇ ಇತಯ
ಆಯಣದಲ್ಲಾಂದ ಔಳ್ಥದಯಥ ಅಲಾ.
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2. ನಖದಕ ಔರ್
ದಯಥ ೇಡಥಮ ಔರ್ ನ ಂದ ಯಭ ಕ ಬಹಖವಥಂದಯಥ ನಖದ ಔರ್ ಆಗಿದಥ .ಇದ ನಖದ ಔನನಖಳಳ
ನಿಯಥ ೇಧಔ

ಭತ ು

ಅಂಗಿೇಔೃತ

ಭಹದರಿಮ

ಭತ ು

ವಿನಹಮಷದದಿದದಹದಖ,

ಬದಯಡಿಸಿಯ ಂತಸದಿದಹದಖ ಭಹತಯ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷ ತುದಥ .ನಖದ

ಷ ಯಕ್ಷಿತ,

ಔರ್ ನಿೇಡ  ಸ್ಹಭಹನಮ

ನಿಮಭಖಳನ ನ ಕಥಳಗಥ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದಥ:
a) ನಖದ ಷ ಯಕ್ಷಿತವಹಗಿಟಿ ಷ ಯಕ್ಷಥಯಿಂದ ಔಳುು ಭಹಡರ್ಹಗಿದಥ ಅದನ ನ ತಥಯಥಮಲ ಂದ
ಕ್ಟೇಲ್ಲಕಥೈಮ ಫಳಕಥಮನ ನ ಭಹಡರ್ಹಗಿದಥ ಭತ ು ಆ ಕ್ಟೇಲ್ಲಕಥೈಮನ ನ ಹಿಂಸ್ಥ ಅಥವಹ ಫಥದರಿಕಥಖಳು
ಅಥವಹ ಫಲದ ಭ ಲಔ ಡಥಮರ್ಹಗಿದಥ .ಇದನ ನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿಕ್ರೀಲ್ಲಕೆೈ ಶಯತಕಿ" (ಕ್ರೀ ಕಹಾಜ್) "
ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
b) ಷ ಯಕ್ಷಥಮಲ್ಲಾನ ನಖದಿನ ಯಭಹಣದ ಷಂೂಣಾ ಟಿಿ ಷ ಯಕ್ಷಿತದಿಂದ ಫಥೇಯಥ ಕಥಲು ಷಥಳದಲ್ಲಾ
ಷ ಯಕ್ಷಿತವಹಗಿ ಇರಿಷರ್ಹಖ ುದ .ವಿಭಹಗಹಯಯ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ ವಹಷುವಹಗಿ ಇಂತಸ ದಹಕರ್ಥಖಳು
ತಥ ೇರಿಸಿದ ಮೊತುಕಥು ಸಿೇಮತವಹಗಿಯ ತುದಥ.
c) ಹಥಚಿಚನ ಯಭಹಣದಲ್ಲಾ ಔಡಿಮೆ ಭೌಲಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ  ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, (ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಸತಿುಮ
ಅಂಡಿಗಥ(ಫಥೇಲ್್),

ಧಹನಮ,

ಷಔುಯಥ

ಇತಹಮದಿ)

ಂದಥೇ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ

ಇಡಿೇ

ಸ್ಹಿಕ್ಅನ ನ

ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಳುಳ ಅಹಮ ದ ಯಷಥ(ಫಸಳ ಔಡಿಮೆ)ವಥಂದ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಗಿದಥ. ಔಳುವಹಖಫಸ ದಹದ
Burgled ಭೌಲಮನ ನ ಷಂಬಹಮ ಖರಿಶಠ ನಶಿವಥಂದ ಕಚಿತಡಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ಅಹಮ
ಷಂೂಣಾ ಸ್ಹಿಕ್ ಅನ ನ ಔರ್ ಭಹಡಿ ಈ ಖರಿಶಠ ಷಂಬಹಮ ನಶಿಕಥು ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನ ನ
ವಿಧಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಎಯಡನಥೇ ಔಳಳತನ ತಕ್ಷಣವಥೇ ಆಖರ್ಹಯದ

ಅಥವಹ ವಿಭಹದಹಯ ಅದಯ

ುನಯಹತಿಾತನಥಯಿಂದ

ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ

ಹಥಚ ಚರಿ

ಬದಯತಹ

ಔಯಭಖಳನ ನ

ಎಂದ

ಊಹಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
3. ಹೆ ಯತಕಖಳು
ಹಲ್ಲಸಿ ನೌಔಯಯ , ಔ ಟ ಂಫದ ಷದಷಮಯ ಅಥವಹ ಆಯಣದಲ್ಲಾ ನಹಮಮಷಭಭತವಹಗಿ ಇಯ  ಇತಯ
ಮಕ್ಟುಖಳಿಂದಹದ ಔಳಳತನನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ುದಿಲಾ, ಅಥವಹ ಅಹಹಯ ಅಥವಹ ಸ್ಹಭಹನಮ ಔಳಳತನಕಥು
ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡ ದಿಲಾ. ಇದ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ದಥ ಫಥಂಕ್ಟ ಅಥವಹ ಥಾೇಟ್ ಗಹಜಿನ ನಶಿನ ನ ಷಸ
ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿದಥ.
4. ವಿಷಿಯಣೆಖಳು
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ಖಲಬಥ, ಭ ಶುಯಖಳು ಭತ ು ಬಯೇತಹದನಥ ಅಹಮಖಳನ ನ ಹಥಚ ಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂನಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮ
ಔರ್ ಅನ ನ ವಿಷುರಿಷರ್ಹಖ ುದ .
5. ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ
ಔಳಳತನ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯಖಳು ವಿಮೆ ಭಹಡ  ಆಸಿುಮ ಷಾಯ , ಷಾತುಃ ವಿಭಹದಹಯಯ ನಥೈತಿಔ
ಅಹಮ, ಆಯಣದ ನಿಭಹಾಣ ಭತ ು ಷಥಳ, ಷ ಯಕ್ಷತಹ ಔಯಭಖಳು) ಉದಹ ಕಹಲ ಗಹಯಯ , ಔನನಖಳಳ
ಎಚಚರಿಕಥ(ಅರ್ಹಯಹಂ)(, ಹಿಂದಿನ ಕಥಾೇಮ್ ಅನ ಬ ಇತಹಮದಿಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಆಧರಿತವಹಗಿವಥ.
ಹಥಚಿಚನ ಭೌಲಮಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ  ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಮ್ಾ ನಲ್ಲಾ ನಿೇಡಿದ ವಿಯಖಳ
ಜಥ ತಥಗಥ, ಸಿಾೇಔೃತಿ ೂಾ ತಹಷಣಥಮನ ನ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ3
ದಯಥ ೇಡಥ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಪಿಯೇಮಮಂ ______________ಮೆೇರ್ಥ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ.
I. ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಆಸಿುಮ ಷಾಯ 
II. ಷಾತುಃ ವಿಭಹದಹಯಯ ನಥೈತಿಔ ಅಹಮ
III. ಆಯಣದ ನಿಭಹಾಣ ಭತ ು ಷಥಳ

IV. ಮೆೇಲ್ಲನ ಎಲಾೂ

D. ಸಣದ ವಿಮೆ
ನಖದ ನಿಾಸಣಥ ಮಹುದಥೇ ವಹಮಹಯದ ಂದ ಅವಿಬಹಜಮ ಅಂಖವಹಗಿದಥ .ಇದಯ ಉದಥದೇವ ಸಣದ ನಶಿದ
ವಿಯ ದಧ ಫಹಮಂಔ ಖಳು ಭತ ು ಕಥೈಗಹರಿಕಹ ವಹಮಹಯ ಷಂಸ್ಥಥಖಳನ ನ ಯಕ್ಷಿಷ ದಹಗಿದಥ .ಸಣ ಆಯಣದಲ್ಲಾ
ಹಹಖ

ಹಥ ಯಗಥ ಎಯಡ

ಔಡಥ ಅಹಮ ಹಥ ಂದಿಯ ತುದಥ ., ಹಿಂದಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳವಹಖ, ಫಹಮಂಕ್ಟನಲ್ಲಾ ಠಥೇಣಿ

ಭಹಡ ವಹಖ, ಹತಿ ಅಥವಹ ಷಂಖಯಸಣಥಖಳನ ನ ಭಹಡ  ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಇದ ಕಹನ ನ ಫಹಹಿಯವಹಗಿ
ಮಮಲಡಫಸ ದ .
1. ಸಣದ ವಿಮೆಮ ವ್ಹಯಪ್ಪಿ
ಸಣದ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ನಖದ , ಚಥಕ್ / ಅಂಚಥ ಆದಥೇವಖಳು / ಅಂಚಥಚಿೇಟಿಖಳನ ನ ನಿಬಹಯಿಷ 
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ

ಷಂಬವಿಷಫಸ ದಹದ

ನಶಿಖಳನ ನ

ಯಕ್ಷಿಷಲ

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಎಯಡ ವಿಬಹಖಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಔರ್ ದಗಿಷ ತುದಥ
a) ಸಹಖಣೆ ವಿಬಹಖ
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ವಿನಹಮಷಗಥ ಳಿಷರ್ಹಗಿದಥ

.ಹಲ್ಲಸಿ

ಇದ ದಯಥ ೇಡಥ ಅಥವಹ ಔಳಳತನ ಅಥವಹ ಅಂತಸ ಕ್ಟಯಯೆಖಳಿಂದ ಅಥವಹ ವಿಭಹದಹಯಯ ಅಥವಹ
ಅಳ ಅಧಿಔೃತ ನೌಔಯಯ ಹಥ ಯಗಥ ಕಥ ಂಡಥ ಮ ಮತಿುಯ ವಹಖ ಆಖ  ನಖದ ನಶಿನ ನ ಔರ್
ಭಹಡ ತುದಥ.
ಸ್ಹರಿಗಥ ವಿಬಹಖ ಎಯಡ ಯಭಹಣಖಳುನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ:
i. ಮಹುದೆೀ ಂದಕ ನಶಿಕೆು ವಿಭಹಗಹಯಯ ಫಹಧಯತೆಮ ಮಿತ್ತ: ಇದ ಯತಿಯಂದ ನಶಿಕಥು
ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ವಿಭಹಗಹಯಯ ನಿೇಡಫಥೇಕಹಖ  ಖರಿಶಠ ಯಭಹಣವಹಗಿದಥ.
ii. ಹಲ್ಲಸಿ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಸಹರಿಗೆಮಲ್ಲಾಯಕ ಅಂದಹಜಕ ಮತಿ: ಇದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಭಹಣನ ನ
ನಿಧಾರಿಷಲ ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯ ಅನಾಯಿಷಫಸ ದಹದ ಮೊತುಲನ ನ ಯತಿನಿಧಿಷ ತುದಥ.
ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ

ಅಗಿನ

ವಿಮೆಮಲ್ಲಾನ

ಅಬಹಮಷದಂತಥ,

ಘೀ ೇಶಣಥಮ

ಆಧಹಯದ

ಮೆೇರ್ಥ

ಜಹರಿ

ಭಹಡಫಸ ದ . ವಿಭಹಗಹಯಯ ಹಿೇಗಥ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯರಿಂದ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷಲಟಿಿಯ 
ಸ್ಹಖಣಥಮಲ್ಲಾನ ಅಂದಹಜ

ಮೊತುದ ಮೆೇರ್ಥ ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನ ನ ವಿಧಿಸಿ ಭತ ು,

ಸ್ಹರಿಗಥಮಲ್ಲಾನ

ಮೊತುನ ನ

ಪಿಯೇಮಮಂಅನ ನ

ನಿಜವಹದ

ಷರಿಹಥ ಂದಿಷ ತಹುಯಥ.

ಆಧರಿಸಿ,

ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಪಿಯೇಮಮಂ

ಯಭಹಣ

ಅಂತಮದ
ನಖದ

ಷಭಮದಲ್ಲಾ
ಂದಥೇ

ಈ

ಮಕ್ಟುಯಿಂದ

ಸ್ಹಗಿಷಲಡ ತುದಥಯೆೇ, ಸ್ಹಗಿಷ  ಮತಿ ಭತ ು ವಿಧಹನ, ಸ್ಹಖಣಥಮ ದ ಯ, ಭಹಖಾ ಭತ ು ಇತಯ
ಬದಯತಹ ವಥೈಶ್ಚಶಿಾಖಳನ ನ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ.
b) ಆಯಣದ ವಿಬಹಖ
ಈ ವಿಬಹಖು ಂದ ಆಯಣದಿಂದ ಷ ಯಕ್ಷಿತ /ಷ ಯಕ್ಷಥಖಳಿಂದ ಔಳಳತನ, ಭನಥಯಡಥದ ಔಳಳತನ,
ಹಿಡಿದಿಟ ಿಕಥ ಳುಳವಿಕಥ ಭ ಂತಹದುಖಳ ಕಹಯಣದಿಂದಹದ ನಖದ ನಶಿನ ನ ಔರ್ ಭಹಡ ತುದಥ. ನಹು
ಮೆೇರ್ಥ ಅಧಮಮನದ ಪಲ್ಲತಹಂವ 3 ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಚಚಿಾಸಿದಂತಥ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಇತಯ ಲಕ್ಷಣಖಳು
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ದಯಥ ೇಡಥ ವಿಮೆ (ವಹಮಹಯ ಆಯಣದಲ್ಲಾ)ಮಂತಥಯೆೇ ಇಯ ತುವಥ.
2. ವಿಷಿಯಣೆಖಳು
ಹಥಚ ಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಸಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔರ್ ಅನ ನ ಕಥಳಗಿನ ವಿಶಮಖಳಿಗಥ ಷಸ ವಿಷುರಿಷಫಸ ದ :
a) ನಖದನ ನ ಸ್ಹಗಿಷ  ಮಕ್ಟುಖಳ ಅಹಯಭಹಣಿಔತಥ,
b) Not, ಭ ಶುಯ ಭತ ು ಬಯೇತಹದನಥ ಅಹಮಖಳನ ನ
c) ನೌಔಯಯ ವಥೇತನ ಹತಿ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಅನ ಬವಿಸಿದ ನಶಿ ಇದ ವಿತಯಣಥ ಅಹಮವಹಗಿದಥ,
3. ಭಸತಾದ ಹೆ ಯತಕಖಳು
ಕಥಳಗಿನುಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿವಥ:
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a) ತು ಅಥವಹ ರ್ಥ ೇದಿಂದಹಗಿ ಕಥ ಯತಥ,
b) ಅಧಿಔೃತ ಮಕ್ಟುಮನ ನ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ ಫಥೇಯಥ ಮಕ್ಟುಗಥ ಹಿಷರ್ಹದ ಸಣದ ನಶಿ ಭತ ು
c) ಖಲಬಥ ಭ ಶುಯ ಭತ ು ಬಯೇತಹದನಥ: ಇದನ ನ ಹಥಚ ಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಷ  ಭ ಲಔ
ಂದ ವಿಷುಯಣಥಮಹಗಿ ಔರ್ ಭಹಡಫಸ ದ .
4. ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ
ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಭಹದಹಯ, ಮಹುದಥೇ ಂದ

ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಔಂನಿಮ ಅಂದಹಜ

ನಖದ

ಮ ಮ

ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮನ ನ, ಸ್ಹಗಿಷ  ವಿಧಹನ, ಳಗಥ ಂಡಿಯ  ದ ಯ, ಕಥೈಗಥ ಳಳರ್ಹದ ಷ ಯಕ್ಷತಹ ಔಯಭಖಳು
ಇತಹಮದಿಖಳನ ನ ಅಲಂಬಿಸಿ ನಿಖದಿಡಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ವಿಭಹದಹಯಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಂತಮದ 30 ದಿನಖಳಲ್ಲಾ
ಭಹಡಿದ ಘೀ ೇಶಣಥಮನನಲಂಬಿಸಿ ಶಾದ ದದಔ ು ಸ್ಹಗಿಸಿದ ವಹಷುವಿಔ ನಖದನಹನಧರಿಸಿ ಪಿಯೇಮಮಂ
ಹಥ ಂದಹಣಿಕಥ ಭಹಡಫಸ ದಹಗಿದಥ.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ4
ಈ ಕಥಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದನ ನ ಂದ ಸಣದ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಔರ್ ಭಹಡ ತುದಥ?
I. ತು ಅಥವಹ ರ್ಥ ೇದಿಂದಹದ ಕಥ ಯತಥ
II. ದಯಥ ೇಡಥಮ ಕಹಯಣದಿಂದ ಆಯಣದಲ್ಲಾ ಆದ ನಖದ ನಶಿ
III. ಅಧಿಔೃತ ಮಕ್ಟುಗಿಂತ ಫಥೇಯಥ ಮಕ್ಟುಗಥ ಪಿಷರ್ಹದ ಸಣದ ನಶಿ
IV. ಖಲಬಥ ಭ ಶುಯ ಭತ ು ಬಯೇತಹದನಥ

E. ನಿಷಹಠ ಬಯಸೆಮ ವಿಮೆ
ಔಂನಿಖಳು ಅುಖಳ ನೌಔಯಯ ಂಚನಥ ಅಥವಹ ಅಹಯಭಹಣಿಔತಥಖಳಂತಸ ಹಹಗಥ ಬಿಳಿ ಕಹಲರ್
ಅಯಹಧಖಳಿಂದ ಆರ್ಥಾಔ ನಶಿನ ನ ಅನ ಬವಿಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ .ನಿಷಹಠ ಬಯಸ್ಥಮ ವಿಮೆ ನೌಔಯಯ ಷ ಳುಳ
ಷಹಿಮ ನಿಯ ಣಥ, ಸಣದ ದ ಯ ಯೇಖ, ಅಹಹಯ, ದ ಮಾಮ ಅಥವಹ ತುಖಳಂತಸ ನೌಔಯಯ
ಂಚನಥ ಅಥವಹ ಅಹಯಭಹಣಿಔತಥಖಳ ಕಹಯಣದಿಂದಹಗಿ ಭಹಲ್ಲೇಔಯ

ಅನ ಬವಿಸಿದ ನಶಿದ ವಿಯ ದಧ

ನಶಿರಿಹಹಯ ದಗಿಷ ತುದಥ.
1. ನಿಷಹಠ ಬಯಸೆಮ ವಿಮೆಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾನ ವಿಮೆಮ ವ್ಹಯಪ್ಪಿ
ನಥೇಯ ಸಣದ ದಯಮ ಯ ದ ನಶಿಖಳ ವಿಯ ದಧ ಔರ್ ಭಂಜ ಯ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ಅನ ಶಂಗಿಔ
ನಶಿಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಲಾ.
a) ನಶಿು ಸಣ, ಸ್ಹಲತಯಖಳು ಅಥವಹ ಷಯಔ ಖಳ ಯ ದಲ್ಲಾಯಫಥೇಔ
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b) ನಿಖದಿತ ಔತಾಮಖಳನ ನ ಭಹಡ ವಹಖ ಕ್ಟಯಯೆ ಗಟಿಸಿಯಫಥೇಔ ;
c) ನಶಿ ಹಿಂದಿನ ಮಹುದಥೇ ಉದಥ ಮೇಗಿಮ ಸ್ಹವಿನ ಯಹಜಿೇನಹಮೆ ಅಥವಹ ಜಹ, ಅಥವಹ ಹಲ್ಲಸಿ
ಅಂತಿಭ ದಿನಹಂಔದತಿಂಖಳ 12 ು

ಮಹುದ

ಮೊದಲ

ಫಯ ತುದಥ ೇ ಅದಯಥ ಳಗಹಗಿ

ಔಂಡ ಹಿಡಿದಿಯಫಥೇಔ
d) ಮಹುದಥೇ ಔರ್ ಅನ ನ ಭಯ

ನಥೇಭಔ ಭಹಡರ್ಹದ ಫಫ ಅಹಯಭಹಣಿಔ ನೌಔಯರಿಗಥ

ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ದಗಿಷರ್ಹಖ ದಿಲಾ
2. ನಿಷಹಠ ಬಯಸೆಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ರಕಹಯಖಳು
ಕಥಳಗಥ ಚಚಿಾಸಿದಂತಥ ನಿಷಹಠ ಬಯಸ್ಥಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಿವಿಧ ಯಕಹಯಖಳಿವಥ:
a) ವ್ೆೈಮಕ್ರಿಔ ಹಲ್ಲಸಿ
ಈ ಯಕಹಯದ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಕಥೇಲ ಫಫ ಮಕ್ಟುಗಥ ಬಯಸ್ಥ ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದಹಖ ಫಳಷರ್ಹಖ ತುದಥ .
ಹಥಷಯ , ನೌಔಯಯ ಅಂಕ್ಟತ ಭತ ು ಬಯಸ್ಥಮ ಯಭಹಣನ ನ ಷ ಚಿಷಫಥೇಔ .
b) ಸಹಭ ಹಔ ಹಲ್ಲಸಿ
ಈ ಹಲ್ಲಸಿ ಬಯಸ್ಥ ಅನಾಯಿಷ  ಯತಿ ನೌಔಯಯ ಔತಾಮಖಳ ಭತ ು ಯತಥಮೇಔ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ವಿಭಹ
ಮೊತುದ ಟಿಣಿಮ ಜಥ ತಥಗಥ ಹಥಷಯ ಖಳ ಟಿಿಮನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ.
c) ಫ್ಾೀಟಂಗ್ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಥವ್ಹ ಫ್ಾೀಟರ್
ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ, ಔರ್ ಭಹಡಫಥೇಕಹದ ಮಕ್ಟುಖಳ ಹಥಷಯ ಖಳು ಭತ ು ಔತಾಮಖಳನ ನ ಂದ
ಟಿಿಮನ ನ

ಸ್ಥೇರಿಷಲಡ ತುವಥ,

ಆದಯಥ

ಬಯಸ್ಥ

ಯತಥಮೇಔ

ಯಭಹಣದ

ಫದಲ್ಲಗಥ

ಂದ

ನಿದಿಾಶಿಡಿಷರ್ಹದ ಬಯಸ್ಥಮ ಮೊತು ಇಡಿೇ ಖ ಂಪಿನ ಮೆೇರ್ಥ" ಸಯಡ ತುದಥ(ಫಾೇಟ್) "ಆಖ ತುದಥ .
ಹಥಚ ಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಭಹಡಿ ುನುಃ ಭ ಲ ಮೊತುನ ನ ಭಯ ಸ್ಹಥಪಿಷದ ಹಥ ಯತ ಮಹುದಥೇ
ಂದ ನೌಔಯನ ವಿಶಮದಲ್ಲಾನ ಕಥಾೇಮ್, ಬಯಸ್ಥಮ ಭ ಲ ಮೊತುನ ನ ಔಡಿಮೆಗಥ ಳಿಷ ತುದಥ.
d) ಸಹೆನಖಳ ಹಲ್ಲಸಿ
ಂದ ನಿದಿಾಶಿಡಿಷರ್ಹದ ಮೊತುಕಥು ಬಯಸ್ಥ ಕಥ ಡಫಥೇಕಹಗಿಯ  ಹಥಷಯ ಖಳ ಫದಲ್ಲಗಥ" ಸ್ಹಥನಖಳನ ನ'
ಟಿಿ ಹಥ ಂದಿಯ ತುದಥ ಎಂಫ ಮತಹಮಷದ ಹಥ ಯತ ಇದ ಸ್ಹಭ ಹಿಔ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಹಥ ೇಲ ತುದಥ.
e) ಫಹಾೂಂಕೆಟ್ ಹಲ್ಲಸಿ (ಹೆ ದಿಕೆ)
ಈ ಹಲ್ಲಸಿ ಹಥಷಯ ಖಳು ಅಥವಹ ಸ್ಹಥನಖಳನ ನ ತಥ ೇರಿಷದಥೇ ಷಂೂಣಾ ಸಿಫಫಂದಿಮನ ನ ಔರ್
ಭಹಡ ತುದಥ .ನೌಔಯಯ ಫಗಥೆ ಮಹುದಥೇ ವಿಚಹಯಣಥಮನ ನ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಭಹಡರ್ಹಖ ದಿಲಾ .ಇಂತಸ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ದಥ ಡಸ ಸಿಫಫಂದಿಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ  ಉದಥ ಮೇಖದಹತರಿಗಥ ಭತ ು ಷಂಸ್ಥಥಮ ನೌಔಯಯ
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ೂಾಚರಿತಥಯಮ ಫಗಥೆ ಸ್ಹಔಶ ಿ ವಿಚಹಯಣಥ ಭಹಡ ಲ್ಲಾ ಭಹತಯ ಷ ಔುವಹಖ ತುದಥ .ಉದಥ ಮೇಖದಹತಯ
ಡಥದ ಉರ್ಥಾೇಕಖಳು ಕಥಾೇಮ್ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ಲಬಮವಿಯಫಥೇಔ . ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಭಹನಮತಥ
ಹಥ ಂದಿದ ದಥ ಡಸ ಷಂಸ್ಥಥಖಳಿಗಥ ಭಹತಯ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
3. ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ
ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯ ಮಹಹಯದ ಉದಥ ಮೇಖ, ನೌಔಯಯ ಸಿಥತಿಖತಿಮನ ನ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಿ ಭತ ು ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣಥಮ
ಮಸ್ಥಥಮ ಯಕಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಅಲಂಬಿತವಹಗಿಯ ತುದಥ.
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ನಿಷಥಠಮ ಬಯಸ್ಥ ಹಲ್ಲಸಿ ________________ ರಿಹಹಯ ನಿೇಡ ತುದಥ.
I. ಅಯ ನೌಔಯಯ ಂಚನಥ ಅಥವಹ ಅಹಯಭಹಣಿಔತಥಮ ಕಹಯಣದಿಂದ ಅನ ಬವಿಸಿದ ನಶಿದ ವಿಯ ದಧ
ಉದಥ ಮೇಖದಹತರಿಗಥ
II. ತಭಭ ಉದಥ ಮೇಖದಹತಯ ಂಚನಥ ಅಥವಹ ಅಹಯಭಹಣಿಔತಥಮ ಕಹಯಣದಿಂದ ಅಯ ಅನ ಬವಿಸಿದ
ನಶಿದ ವಿಯ ದಧ ನೌಔಯರಿಗಥ
III. ಭ ಯನಥೇ ಕ್ಷದ ಂಚನಥ ಅಥವಹ ಅಹಯಭಹಣಿಔತಥಮ ಕಹಯಣದಿಂದ ಅಯ ಅನ ಬವಿಸಿದ ನಶಿದ
ವಿಯ ದಧ ನೌಔಯಯ ಭತ ು ಉದಥ ಮೇಖದಹತರಿಗಥ

IV. ಔಂನಿಮ ಮಸ್ಹಥನಥಮ ಂಚನಥ ಅಥವಹ ಅಹಯಭಹಣಿಔತಥಮ ಕಹಯಣದಿಂದ ಅಯ ಅನ ಬವಿಸಿದ
ನಶಿದ ವಿಯ ದಧ ಷಥೇಯ ದಹಯರಿಗಥ

F. ಫಹಯಂಔರ್ ಖಳ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ವಿಮೆ
ಈ ವಹಮಔವಹದ ಔರ್ ಅನ ನ ಸಣ ಭತ ು ಸ್ಹಲತಯಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಫಹಮಂಔರ್ ಯ ಎದ ರಿಷ  ವಿಶ್ಥೇಶ
ಅಹಮಖಳನ ನ ರಿಖಣಿಸಿ, ಸಣನ ನ ಳಗಥ ಂಡ ಕಹಮಹಾಚಯಣಥಖಳ ಮಹಹಯಖಳನಥ ನಗಥ ಂಡ
ಫಹಮಂಔ ಖಳು, ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್ಟ ಸಿ ಭತ ು ಇತಯ ಷಂಸ್ಥಥಖಳಿಗಹಗಿ ಸಿದಧಭಹಡರ್ಹಯಿತ .
1. ಫಹಯಂಔರ್ ಖಳ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ವಿಮೆಮಡಿಮ ವಿಭಹ ವ್ಹಯಪ್ಪಿ
ಫಹಮಂಔರ್ ಯ ಅವಮಔತಥಖಳನ ನ ಆಧರಿಸಿ ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಫದರ್ಹಣಥಖಳಿವಥ.
a) ಆಯಣದಲ್ಲಾಯೆೇ ಫಥಂಕ್ಟಮ, ಔಳಳತನ, ಖಲಬಥ ಭತ ು ಭ ಶುಯಖಳ ಕಹಯಣದಿಂದ ಸಣ,
ಸ್ಹಲತಯಖಳನ ನ ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಂಡ ಅಥವಹ ಹಹನಿಮಹದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ.
b) ಇಲಾ ಆಸಿುಮನ ನ ಅಧಿಔೃತ ನೌಔಯಯ ಕಥೈಮಲ್ಲಾ ಆಯಣದಿಂದ ಹಥ ಯಗಥ ಮಮರ್ಹಖ ವಹಖ, ನೌಔಯಯ
ಉದಹಸಿೇನತಥಮನಥ ನಳಗಥ ಂಡ ಮಹುದಥೇ ಕಹಯಣದಿಂದ ಅನ ಬವಿಸಿದ ನಶಿ.
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c) ಷ ಳುಳ ನಿಯ ಣಥ (ಷ ಳುಳ ಷಹಿ) ಅಥವಹ ಚಥಕ್ ನಲ್ಲಾನ, ಡಹಯಫ್ಟಿ ಖಳಲ್ಲಾನ, ಸಿಥಯ ಠಥೇಣಿ ಯಶ್ಚೇದಿಖಳು
(ಫಿಕ್್ ಡ್ ಡಥಹಜಿಟ್ ರಿಸಿೇಟ್್)ಖಳಲ್ಲಾನ ಫದರ್ಹಣಥ ಇತಹಮದಿ.
d) ಸಣ / ಸ್ಹಲತಯಖಳು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಅಥವಹ ತಥು ಇಟಿ ಷಯಔ ಖಳಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ
ನೌಔಯಯ ಅಹಯಭಹಣಿಔತಥ.
e) ನಥ ೇಂದಹಯಿತ ಅಂಚಥ ಔಟ ಿಖಳು ಭ ಲಔ ಫಟವಹಡಥ.
f) ಆಸಿು ಅಂದಹಜ ಗಹಯಯ ಅಹಯಭಹಣಿಔತಥ.
g) ಹಹಗಥಯೆೇ 'ಜನತಹ ಏಜಥಂಟ್್', 'ಛಥ ೇಟಿ ಫಚತ್ ಯೇಜನಥ ಏಜಥಂಟ್್ ನಂತಸ ಫಹಮಂಕ್ ಏಜಥಂಟ್‘
ಕಥೈಮಲ್ಲಾಂದ, ಸಣದ ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಳುಳವಿಕಥ.
ಔರ್ ಅನಥಾೇಶಣಥಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ ಅಂದಯಥ, ಹಲ್ಲಸಿ ನಶಿ ಷಂಬನಥಮ
ಅನಥಾೇಶಣಥಮಹದ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಷಂದಿಷ ತುದಥ ಭತ ು ನಶಿ ವಹಷುವಹಗಿ ಷಂಬವಿಸಿದ ಅಧಿಮಹಗಿಯ 
ಅಖತಮವಿಲಾ. ಆದಯಥ ಔರ್, ನಶಿ ವಹಷುವಹಗಿ ಷಂಬವಿಸಿದ ಅಧಿಯಿಂದ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯಫಥೇಔ .
ನಶಿ ಷಂಬವಿಸಿದ ದಿನಕ್ರುಂತ ಭಕಂಚಿತವ್ಹದ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಯಂತಯವ್ಹಗ ಅಸಿಿತಾದಲ್ಲಾದಿಯೆ ಭಹತರ
ಯ ಢಖತವ್ಹಗ ನಶಿ ಅನೆಾೀಶಣೆಮಹದ ದಿನಹಂಔದಶಯಖಳ ಅಧಿಯಳಖ 2 ಿನ ನಶಿಖಳನಕು ಭಹತರ
ಹತ್ತಭಹಡಲ್ಹಖಕತಿದೆ.
2. ಭಸತಾದ ಹೆ ಯತಕಖಳು
ಇುಖಳನಥ ನಳಗಥ ಂಡಿವಥ:
a) ವಹಮಹಯದ ನಶಿಖಳು
b) ನಿಲಾಕ್ಷಾ [ಸ್ಹಫ್ಟಿ ವಥೇರ್ ಅಯಹಧಖಳು ಭತ ು ಹಲ ದಹಯಯ / ನಿದಥೇಾವಔಯ ಅಹಯಭಹಣಿಔತಥ]
3. ವಿಭಹ ಮತಿ
ಫಹಮಂಕ್ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಮೊದಲ 5 ವಿಬಹಖಖಳಲ್ಲಾ ಸಯಡ  ವಿಭಹ ಮತಿನ ನ ನಿಧಾರಿಷಫಥೇಔ . ಇದನ ನ
'ಹಯಥಮಔ ವಿಭಹ ಮೊತು' ಎಂದ ಔಯಥಮ ಯ . ಹಯಥಮಔ ವಿಭಹ ಮೊತು ಸ್ಹಕಹಖ ಷ್ಟ್ಿಲಾದಿದಹದಖ ವಿಬಹಖ
(1) ಭತ ು (2) ಖಳಿಗಹಗಿ ಹಥಚ ಚರಿ ವಿಭಹ ಮೊತುನ ನ ಕರಿೇದಿ ಭಹಡಫಸ ದ . ಹಲ್ಲಸಿ ಹಥಚ ಚರಿ
ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಯಿಂದ ಔಡಹಸಮ ಭತ ು ಷಾಮಂಚಹಲ್ಲತ ುನಸ್ಹಥಾನಥಮನ ನ ಷಸ ಅನ ಭತಿಷ ತುದಥ.
4. ಯೆೀಟಂಗ್ (ಫೆಲ್ೆ ನಿಧಹಯಯ)
ಪಿಯೇಮಮಂ ನಿಧಹಾಯ ಕಥಳಗಿನ ಅಂವಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ:
a) ಹಯಥಮಔ ವಿಭಹ ಮೊತು
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b) ಹಥಚ ಚರಿ ವಿಭಹ ಮೊತು
c) ಸಿಫಫಂದಿಖಳ ಷಂಖಥಮ
d) ಶ್ಹಖಥಖಳ ಷಂಖಥಮ.
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ಕಥಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದ

ಂದ

ಫಹಮಂಔರ್ ಖಳ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿ ಯಕ್ಷಣಥ

ಭಹಡಲಡಫಸ ದ ?
I. ಆಯಣದಲ್ಲಾದಹದಖ ಫಥಂಕ್ಟಮ ಕಹಯಣದಿಂದ ಔಳ್ಥದ

ಹಥ ೇದ ಅಥವಹ ಹಹನಿಮಹದ ಸಣ ಬದಯತಹ

ತಯಖಳು
II. ಷ ಳುಳ ಷಹಿಮ ನಿಯ ಣಥಮ ಅಥವಹ ಚಥಕ್ ನಲ್ಲಾನ ಫದರ್ಹಣಥ
III. ಸಣಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ನೌಔಯಯ ಅಹಯಭಹಣಿಔತಥ
IV. ಮೆೇಲ್ಲನ ಎರ್ಹಾ

G. ಜ ಯವ್ೆಲರ್ಸಯ ಫಹಾಟ್ ಹಲ್ಲಸಿ
ಇತಿುೇಚಿನ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಬಹಯತ ಯತಹನಬಯಣಖಳಿಗಹಗಿ ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ ಜಯಖಳ ವಹಮಹಯಕಹುಗಿ ಜಖತಿುನ
ವಹಮಹಯದಲ್ಲಾ ಂದ ಯಭ ಕ ಕಥೇಂದಯವಹಗಿದಥ .ಆಭದ ಭಹಡಿದ ಔಚಹಚ ಜಯಖಳನ ನ ಔತುರಿಸಿ ಹಲ್ಲಶ್
ಭಹಡಿ ಭತ ು ಯಫ್ತು ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ .ಚಿನನ ಭತ ು ಫಥಳಿಳಮ ಷ ುಖಳು, ಜಯಖಳು ಭತ ು ಭತ ು ಅಭ ಲಮ
ಸಯಳುಖಳು, ಭಣಿಔಟಿಿನ ಕಥೈಖಡಿಮಹಯಖಳು ಇತಹಮದಿಖಳಂತಸ ಷಣಣ ಯಭಹಣದಲ್ಲಾ ಹಥಚ ಚ ಭೌಲಮನ ನ
ಹಥ ಂದಿಯ  ಷ ಖ
ು ಳ ಭಹಯಹಟನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ  ಎಲಾ ಅಹಮಖಳನ ನ ಯಕ್ಷಿಷ ತುದಥ. ವಹಮಹಯ ದಥ ಡಸ
ಯಭಹಣದಲ್ಲಾ ಈ ದ ಫಹರಿ ಷ ುಖಳನ ನ ಷಂಖಯಹಿಷ ದ ಭತ ು ವಿವಿಧ ಆಯಣಖಳ ನಡ ವಥ ಅುಖಳ
ಚಲನಥಮನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ.
1. ಜ ಯವ್ೆಲರ್ಸಯ ಫಹಾಟ್ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಯಕ್ಷಣೆಮ ವ್ಹಯಪ್ಪಿ
ಜ ಮವಥಲರ್ ಫಹಾಕ್ ಹಲ್ಲಸಿ ಇಂತಸ ಅಹಮಖಳನ ನ ವಿಮೆ ಭಹಡ ತುದಥ .ಇದನ ನ ನಹಲ ು ಬಹಖಖಳ್ಹಗಿ
ವಿಂಖಡಿಷರ್ಹಗಿದಥ .ವಿಬಹಖ 1 ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಾನ ವಹಮಪಿು ಔಡಹಸಮವಹಗಿಯ ತುದಥ .ವಿಭಹದಹಯ ತನನ ಆಯೆುಮಂತಥ
ಇತಯ ವಿಬಹಖಖಳನ ನ ಡಥಮಫಸ ದ .ಇದ ಂದ ಹಮಕಥೇಜಿನ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದಥ.
a) ವಿಬಹಖ I: ಇದ ಆಯಣದಲ್ಲಾಯ  ಆಸಿುಖಳ ಫಥಂಕ್ಟ, ಸ್ಥ ಪೇಟ, ಮಂಚ , ದಯಥ ೇಡಥ, ಭನಥಯಡಥದ
ಔಳಳತನ,

ಔಳಳತನ,

ಹಿಡಿದಿಟ ಿಕಥ ಳುಳದ ,

ಲ ಟಿ,

ಖಲಬಥ,

ಭ ಶುಯಖಳು

ಭತ ು

ದ ಯ ದಥದೇವೂರಿತ ಹಹನಿ ಭತ ು ಬಯೇತಹದನಥಖಳ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಉಂಟಹದ ನಶಿ ಅಥವಹ
ಹಹನಿಮನ ನ ವಿಮೆ ಭಹಡ ತುದಥ.
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b) ವಿಬಹಖ II: ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಆಸಿು ವಿಭಹದಹಯ ಭತ ು ಇತಯ ನಿದಿಾಶಿ ಮಕ್ಟುಖಳ ಹಲನಥಮಲ್ಲಾದಹದಖ
ಉಂಟಹದ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಮನ ನ ಯಕ್ಷಿಷ ತುದಥ..
c) ವಿಬಹಖ III: ಆಸಿು ನಥ ೇಂದಹಯಿತ ಹಸ್ಥಾಲ್ ರ್ಪೇರ್ಸಿ, ವಿಭಹನ ಷಯಔ ಇತಹಮದಿಖಳ ಭ ಲಔ
ಸ್ಹಖಣಥಮಲ್ಲಾದಹದಖ ಉಂಟಹದ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಮನ ನ ಯಕ್ಷಿಷ ತುದಥ.
d) ವಿಬಹಖ IV: ವಿಬಹಖ I ಯಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಅಹಮಖಳ ವಿಯ ದಧ ಆಯಣದಲ್ಲಾನ ವಹಮಹಯದ
ಭತ ು ಔಚಥೇರಿಮ ಪಿೇಠಥ ೇಔಯಣಖಳು ಭತ ು ಜಥ ೇಡಣಥಖಳಿಗಥ ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡ ತುದಥ.
ಪಿಯೇಮಮಂ ನಿಧಾರಿಷಲ ಯತಿಯಂದ ವಿಬಹಖನ ನ ಯತಥಮೇಔವಹಗಿ ಯಥೇಟ್ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
2. ಭಸತಾದ ಹೆ ಯತಕಖಳೆಂದಯೆ:
a) ನೌಔಯಯ, ಏಜಥಂಟ್, ಔ ವಲಔಮಾಖಳು, ಅಔುಸ್ಹಲ್ಲಖಯ ಅಹಯಭಹಣಿಔತಥ
b) ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಯದವಾನದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಇರಿಷರ್ಹದ ಆಸಿು
c) ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಉದಥದೇವಕಹುಗಿ ಧರಿಷ  /ಸ್ಹಗಿಷ  ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಂಡ ಆಸಿು
d) ಮಹಹಯ ಷಭಮಖಳ ಹಥ ಯಗಥ ಷ ಯಕ್ಷಿತವಹಗಿಟಿಿಲಾದಂತಸಯಕ್ಷಿತ ಆಸಿು.
e) ಯಹತಿಯ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಡಿಸ್ಥಲೇ ವಿಂಡಥ ೇಖಳಲ್ಲಾ ಇರಿಷರ್ಹದ ಆಸಿು
f) ನೌಔಯಯ ಅಹಯಭಹಣಿಔತಥ ಅಥವಹ ವಿಭಹದಹಯಯ ಔ ಟ ಂಫದ ದಹಂತಮ ದಥ ಯೇಸದಿಂದಹದ
ನಶಿನ ನ ಔರ್ ಭಹಡರ್ಹಖ ದಿಲಾ. ಷಂೂಣಾ ಯಕ್ಷಣಥಗಹಗಿ ನಿಷಹಠ ಬಯಸ್ಥಮ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ
ವಿಭಹದಹಯ ಹಥ ಂದಿಯಫಥೇಔ .
3. ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ
ಅಹಮಖಳನ ನ ಯತಿಯಂದ

ಯಔಯಣದ ಯೇಖಮತಥಮ ಮೆೇರ್ಥ ನಿಣಾಯಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ .ವಿಶ್ಥೇಶ

ಕಹಲ ಗಹಯ, ಕಥ ಾೇಜ್ ಷಔ ಮಾಟ್ ಟಿವಿ / ಅರ್ಹಮ್ಾ ಮಸ್ಥಥ, ವಿಶ್ಥೇಶ ಯಫಲವಹದ ಕಥ ಠ್ಡಿ ಭತ ು
ಮಹುದಥೇ ಷ ಯಕ್ಷತಹ ಜಥ ೇಡಣಥ ಇತಹಮದಿಖಳಿಗಹಗಿ ರಿಮಹಯಿತಿಖಳನ ನ ಸ್ಥೇರಿಸಿ ವಿವಿಧ ಪಿಯೇಮಮಂ
ದಯಖಳನ ನ ಯತಿ ವಿಬಹಖಕಥು ಅನಾಯಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ7
ಜ ಮವಥಲರ್ ಫಹಾಕ್ ಹಲ್ಲಸಿ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ನಥ ೇಂದಹಯಿತ ಹಷಾಲ್ ಭ ಲಔ ಸ್ಹರಿಗಥಮಲ್ಲಾಯ ವಹಖ ವಿಮೆ
ಭಹಡಿದಆಸಿುಗಥ ಆದ ಹಹನಿಮನ ನ ____________ ಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ನಿೇಡ ತುದಥ..
I. ವಿಬಹಖ I
II. ವಿಬಹಖ II
III. ವಿಬಹಖ III
IV. ವಿಬಹಖ IV
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H. ಇಂಜನಿೀಮರಿಂಗ್ ವಿಮೆ
ಇಂಜಿನಿೇಮರಿಂಗ್ ವಿಮೆ ಅಗಿನ ವಿಮೆಮ ಫಥಳಣಿಗಥಯಂದಿಗಥ ಷಭಹನಹಂತಯವಹಗಿ ವಿಔಷನಗಥ ಂಡ
ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಮೆಮ ಂದ ಶ್ಹಖಥಮಹಗಿದಥ. ಇದಯ ಭ ಲಖಳನ ನ ಸ್ಹಥಯ ಭತ ು ಮಂತಥ ಯೇಔಯಣಖಳ
ಯತಥಮೇಔ ಔರ್ ನ ಅಖತಮನ ನ ಎತಿುತಥ ೇರಿಷ  ಕಥೈಗಹರಿೇಔಯಣದ ಅಭಿೃದಿಧಮಲ್ಲಾ ಔಂಡ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ .
ನಿದಿಾಶಿವಹಗಿ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿದ ಕಹಯಣಖಳನ ನ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ ಮಹುದಥೇ ಕಹಯಣದಿಂದಹದ ಹಹನಿಮನ ನ
ಔರ್ ಭಹಡ  - ಎಲ್ಹಾ ಅಹಮಖಳ ಔರ್ ನ ರಿಔಲನಥಮ ಷಸ ಎಂಜಿನಿಮರಿಂಗ್ ಯೇಜನಥಖಳು
ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ವಿಔಷನಗಥ ಂಡಿತ . ಉತನನಖಳು ವಿವಿಧ ಸಂತಖಳನ ನ- ನಿಭಹಾಣದಿಂದ ರಿೇಕ್ಷಥಮಯಥಗಥ
ಸ್ಹಥಯದ ಕಹಮಹಾಚಯಣಥಮ
ಗಹಯಸಔಯ ಎಯಡ

ಆಯಂಬವಹಖ ಯಥಗಿನ ಸಂತಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ. ಈ ವಿಮೆಮ

ದಥ ಡಸ ಭತ ು ಷಣಣ ಕಥೈಗಹರಿಕಹ ಗಟಔಖಳ್ಹಗಿವಥ. ಇದ ಎರ್ಥಕಹರನಿಕ್ ಉಔಯಣಖಳನ ನ

ಹಥ ಂದಿಯ  ಭತ ು ದಥ ಡಸ ಯೇಜನಥಖಳನ ನ ಕಥೈಗಥ ಳುಳ ಖ ತಿುಗಥದಹಯಯನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ  ಗಟಔಖಳನ ನ
ಳಗಥ ಂಡಿದಥ.
ಇಂಜನಿೀಮರಿಂಗ್ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ರಕಹಯಖಳು
ಇಂಜಿನಿೇಮರಿಂಗ್ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಫಯ  ಕಥಲು ಯಭ ಕ ಯಕಹಯಖಳನ ನ ಷಂಕ್ಷಿುವಹಗಿ
ಖಭನಿಸ್ಥ ೇಣ
1. ಖಕತ್ತಿಗೆದಹಯಯ ಎಲ್ಹಾ ಅಹಮಖಳ )ಕಹಂಟಹರೂಔಿರ್ಸಯ ಆಲ್ ರಿರ್ಸು - ಸಿ.ಎ.ಆರ್.ಹಲ್ಲಸಿ (
ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಷಣಣ ಔಟಿಡಖಳಿಂದ ಫೃಸತ್ ಅಣಥಔಟ ಿಖಳು, ಔಟಿಡಖಳು, ಸ್ಥೇತ ವಥಖಳು, ಷ ಯಂಖ
ಭಹಖಾಖಳು, ಇತಹಮದಿಖಳಂತಸ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಮರಿಂಗ್ ಯೇಜನಥಖಳಲ್ಲಾ ತಥ ಡಗಿಯ  ಖ ತಿುಗಥದಹಯಯ
ಭತ ು ಭ ಕಮಷಥಯ ಹಿತಹಷಕ್ಟುಖಳನ ನ ಯಕ್ಷಿಷಲ ವಿನಹಮಷಗಥ ಳಿಷರ್ಹಗಿದಥ. ನಿಭಹಾಣ ಷಥಳದಲ್ಲಾನ ವಿಮೆಭಹಡಿದ
ಆಸಿುಗಥ ಷಂಬವಿಷ  ಮಹುದಥೇ ಸಠಹತ್ ಭತ ು ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ನಶಿದ ಅಥವಹ ಹಹನಿಮ ವಿಯ ದಧ ನಶಿ
ರಿಹಹಯ ದಗಿಷ  ಭ ಲಔ 'ಎರ್ಹಾ ರಿೇತಿಮ ಅಹಮದ" ಔರ್ ಅನ ನ ದಗಿಷ ತುದಥ. ಇದನ ನ ತೃತಿೇಮ
ಕ್ಷದ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ ಭತ ು ಇತಯ ಡ ಸವಿಕಥಖಳ ವಹಮಪಿುಗಥ ವಿಷುರಿಷಫಸ ದ .ಪಿಯೇಮಮಂ ವ ಲು ಯೇಜನಥಮ
ಯೇಜನಹ ವಥಚಚ, ಯೇಜನಥಮ ಅಧಿ, ಬೌಗಥ ೇಳಿಔ ಷಥಳ ಭತ ು ರಿೇಕ್ಷಥಮ ಅಧಿಮ ಷಾಯ ನ ನ
ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ.
2. ಖಕತ್ತಿಗೆದಹಯಯ ಸಹೆಯ ಭತಕಿ ಮಂತರ) ಕಹಂಟಹರೂಔಿರ್ಸಯ ಹಾಂಟ್ ಆಂಡ್ ಭಶ್ಚೀನ್ - ಸಿಪ್ಪಎಂ (ಹಲ್ಲಸಿ
ಮಹುದಥೇ ಕಹಯಣ ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಭತ ು ಆಔಸಿಭಔ ಬೌತಿಔ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಖಳಿಂದ ಕಥಯೇನ್
ಖಳು, ಅಗಥಮ  ಮಂತಥ ಯೇಔಯಣಖಳಂಥ ಮಂತಯಖಳಿಗಹಖ  ಕಥಳಗಥ ಕಥ ಟಿಂಥ ಎರ್ಹಾ ರಿೇತಿಮ
ಅಹಮಖಳನ ನ ಔರ್ ಭಹಡಲ ನಿಭಹಾಣ ಮಹಹಯದಲ್ಲಾಯ  ಖ ತಿುಗಥದಹಯರಿಗಥ ಷ ಔುವಹಗಿದಥ:
a) ದಯಥ ೇಡಥ, ಔಳುು, ಆರ್.ಎರ್ಸ.ಎಮ್.ಡಿ.ಟಿ.
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b) ಫಥಂಕ್ಟ ಭತ ು ಸಿಡಿಲ (ಮಂಚ ), ಫಹಸಮ ಸ್ಥ ಪೇಟ, ಬ ಔಂ ಭತ ು ನಥೈಷಗಿಾಔ ಅಹಮಖಳು
c) ಕಥಲಷದಲ್ಲಾಯ ವಹಖ ದಥ ೇಶೂರಿತ ನಿಾಸಣಥಮ, ಬಿೇಳಿಷ ುದ ಅಥವಹ ಬಿೇಳುದ , ಔ ಸಿತ,
ಗಶಾಣಥ ಭತ ು ಯಬಹಖಳ ಕಹಯಣದಿಂದಹದ ಆಔಸಿಭಔ ಹಹನಿ; ತೃತಿೇಮ ಕ್ಷದ ಹಹನಿಗಥ
ವಿಷುರಿಷಫಸ ದ .
ಉಔಯಣದ ಯಕಹಯ ಭತ ು ಅದ ಕಹಮಾ ನಿಾಹಿಷ  ಷಥಳದ ಮೆೇರ್ಥ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ.
ಉಔಯಣ ಕೆಲಷದಲ್ಲಾದೆ ಅಥವ್ಹ ವಿಯಹಭದಲ್ಲಾದೆ ಅಥವ್ಹ ಷಾಚೆಗೆ ಳಿಷಕದಕಹುಗ ಅಥವ್ಹ ೂಣಯರಿೀಕ್ಷೆಗಹಗ
ಜೆ ೀಡಣೆಖಳನಕು ಫೆೀಯೆ ಫೆೀಯೆ ಭಹಡಲ್ಹಗದೆ ಅಥವ್ಹ ನಂತಯ ಭಯಕ ಜೆ ೀಡಣೆ ಭಹಡಲ್ಹಖಕತ್ತಿದೆ. ಉಔಯಣ
ಖಕತ್ತಿಗೆದಹಯಯ ಆಯಣದಲ್ಲಾಯಕ ಷಂದಬಯದಲ್ಲಾ ಷಸ ಔರ್ ಅನಾಯ್ದಷಕತಿದೆ.
3. ನಿಭಹಯಣದ ಎಲ್ಹಾ ಅಹಮಖಳ) ಈ ಎ ಆರ್ (ಹಲ್ಲಸಿ
ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಶ್ಥೇಕಯಣಹ ಹಹಖ ನಿಭಹಾಣದ) ಎರ್ಸ ಸಿ ಈ (ಹಲ್ಲಸಿ ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ .ಇದ
ಯೇಜನಥಮ ನಿಭಹಾಣದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಫಹಸಮ ಅಹಮಖಳಿಗಥ ಡಸರ್ಹಗಿಯ  ಔಟಿರ್ಹಖ ತಿುಯ 
ಯೇಜನಥಮ ಯಧಹನ ಅಥವಹ ಖ ತಿುಗಥದಹಯರಿಗಥ ಷ ಔುವಹಗಿದಥ .ಈ ಹಲ್ಲಸಿ ಷ ಖ
ು ಳ ಯೇಜಿತ ಷಥಳದ
(ಸ್ಥೈಟ್) ಮೆೇರ್ಥ ಸ್ಹಭಗಿಯಖಳನ ನ ಕಥಳಗಿಳಿಷರ್ಹದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಆಯಂಬವಹಗಿ ಯೇಜನಥಗಥ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ
ಭ ಂದ ಯಥದ ರಿೇಕ್ಷಥ, ನಿಯೇಜನಥ ಭತ ು ಸಸ್ಹುಂತಯಣಥಮಯಥಗಥ ಮಹುದಥೇ ರಿೇತಿಮ ಆಔಸಿಭಔನ ನ
ಔರ್ ಭಹಡ  ಷಭಖಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದಥ.
ಪಿಯೇಮಮಂ ವ ಲು ಯೇಜನಥಮ ವಥಚಚ, ಯೇಜನಥಮ ಅಧಿ, ಬೌಗಥ ೇಳಿಔ ಷಥಳ, ಭತ ು ರಿೇಕ್ಷಥಮ
ಅಧಿಮ ಷಾಯ ನ ನ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ.
ಸಹರಿಗೆ ಸಂತದಲ್ಲಾನ ಉಔಯಣಖಳು ಭತಕಿ ಷಕಿಖಳಿಗೆ ಷೆಳ (ಸೆೈಟ್) ಕೆು ವಿತರಿಷಲ್ಹಖಕ ತನಔ ಔರ್
ದಗಷಲಕ ಅವಯವಿದಿಲ್ಲಾ ನಿಭಹಯಣದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಜೆ ತೆಗೆ ಂದಕ ಸಹಖಯ ಔರ್ ಯೀಜನೆಮನಕು
ನಿೀಡಫಸಕದಕ.
4. ಭಶ್ಚನರಿ ಫೆರೀಟ್ ಡೌನ್ ಹಲ್ಲಸಿ (ಎರ್ಮ ಬಿ)
ಈ ಹಲ್ಲಸಿ ಮಂತಯಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷ  ಭತ ು ಸ್ಹಥಯ ಭತ ು ಮಂತಥ ಯೇಔಯಣಖಳು
ಷಥಗಿತವಹದಲ್ಲಾ ಖಂಭಿೇಯ ರಿಣಹಭಖಳನ ನ ಅನ ಬವಿಷ  ಯತಿಯಂದ ಉದಮಭಕಥು ಷ ಔುವಹಗಿದಥ .ಈ
ಹಲ್ಲಸಿ ಉತಹದಔ(ಜನಯಥೇಟರ್)ಖಳು, ರಿತಾಔ(ಟಹಯನ್್ ಪಹಭಾರ್ )ಖಳು ಭತ ು ಇತಯ ವಿದ ಮತ್,
ಮಹಂತಿಯಔ ಭತ ು ಮೆೇಲಕಥುತ ು ಉಔಯಣಖಳ ಮಂತಯಖಳನ ನ ಔರ್ ಭಹಡ ತುದಥ.
ಹಲ್ಲಸಿ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಆಸಿುಗಥ ಮಹುದಥೇ ಮಹಂತಿಯಔ ಅಥವಹ ವಿದ ಮತಿುನ ಕಹಯಣದಿಂದಹದ ಷಥಗಿತಿ(ಫಥಯೇಕ್
ಡೌನ್)ಯಿಂದ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಭತ ು ಆಔಸಿಭಔ ಬೌತಿಔ ಹಹನಿ) ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿದ ಅಹಮಖಳನ ನ
ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ(ಖಳನ ನ ಔರ್ ಭಹಡ ತುದಥ:
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a) ಅದ ಕಥಲಷದಲ್ಲಾದಹದಖ ಅಥವಹ ವಿಯಹಭದಲ್ಲಾದಹದಖ.
b) ಷಾಚೆಗಥ ಳಿಷ ದಕಹುಗಿ ಅಥವಹ ೂಣಾರಿೇಕ್ಷಥಗಹಗಿ ಜಥ ೇಡಣಥಖಳನ ನ ಫಥೇಯಥ ಫಥೇಯಥ ಭಹಡಿಯ ವಹಖ
c) ಷಾಚೆಗಥ ಳಿಷ ದಕಹುಗಿ ಅಥವಹ ೂಣಾರಿೇಕ್ಷಥಗಹಗಿ ಜಥ ೇಡಣಥಖಳನ ನ ಫಥೇಯಥ ಫಥೇಯಥ ಭಹಡಿಯ ವಹಖ
ಭತ ು ನಂತಯದ ಭಯ ಜಥ ೇಡಣಥ ನಡಥದಿಯ ವಹಖ.
d) ಆಯಣದಲ್ಲಾಯೆೇ ಷಥಳ್ಹಂತಯಣಥ ನಡಥದಿಯ ವಹಖ.
ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನ ನ ಯತಥಮೇಔ ಮಂತಯಖಳ ುನುಃಸ್ಹಥನಥಮ ಭೌಲಮದ ಮೆೇರ್ಥ ವಿಧಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ .ಮಂತಯು
ಇಡಿೇ ಮಂತಯವಥಂದಥೇ ವಿಮೆಮಹಗಿಯಫಥೇಔ .ದಯಖಳು ಮಂತಯ ಯಕಹಯದ; ಅದ ಫಳಕಥಮಹಖ  ಉದಮಭ
ಭತ ು ಅದಯ ಭೌಲಮದ ಮೆೇರ್ಥ ಅಲಂಬಿತವಹಗಿವಥ. ರಿಮಹಯಿತಿಖಳನ ನ ಇಂತಸ ಲಬಮವಿಯ  (ಸ್ಹಿಂಡ್ ಫಥೈ)
ಸ್ೌಲಬಮಖಳು, ಲಬಮವಿಯ  ಬಿಡಿಬಹಖಖಳು ಭತ ು ಕಥಾೇಮ್ ಅನ ಬಖಳು ಭ ಂತಹದ ಅಂವಖಳನ ನ ಆಧರಿಸಿ
ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
5. ಫಹಮಾರ್ ಭತಕಿ ೆರಶರ್ ಹಾಂಟ್ ಹಲ್ಲಸಿ
ಈ ಕಥಳಗಿನುಖಳ ವಿಯ ದಧ, ಫಹಮಾರ್ ಖಳು ಭತ ು ಸಫಥಮ ಹತಥಯ (ಥಯಶರ್ ವಥಹಷಲ್್) ಖಳನ ನ ಔರ್
ಭಹಡ ತುದಥ:
a) ಫಹಮಾರ್ ಖಳು ಭತ ು / ಅಥವಹ ಇತಯ ತುಡದ ಸ್ಹಥಯ ಭತ ು ವಿಭಹದಹಯಯ ಷ ತುಭ ತುಲ್ಲನ
ಆಸಿುಗಥ ಫಥಂಕ್ಟಮ ಹಥ ಯತಹಗಿ ಆದ ಫಥೇಯಥ ಹಹನಿ; ಭತ ು
b) ಇಂತಸ ಫಹಮಾರ್ ಭತ ು / ಅಥವಹ ತುಡ ಸ್ಹಥಯಖಳ ಆಂತರಿಔ ತುಡಖಳಿಂದಹದ ಸ್ಥ ಪೇಟ
ಅಥವಹ ಔ ಸಿತದಿಂದ ಭ ಯನಥೇ ಕ್ಷದ ಮಕ್ಟುಗಥ ಉಂಟಹದ ದಥೈಹಿಔ ಗಹಮ ಅಥವಹ ಆಸಿುಮ
ಹಹನಿಮ ಫಗಥಗಥ ವಿಭಹದಹಯಯ ಕಹನ ನ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ.
ಫೆಂಕ್ರ ಹಲ್ಲಸಿ ಭತಕಿ ಫಹಮಾರ್ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಯಷ್ಯ ರತೆಯೀಔವ್ಹಗಯಕತಿವ್ೆ ಸಹಔಶಕಿ ಔರ್ ಗಹಗ ಎಯಡ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳನಕು ತೆಗೆದಕಕೆ ಳುಫೆೀಕಹದ ಅಖತಯವಿದೆಎಲಾ ಇಂಜನಿೀಮರಿಂಗ್ ಹಲ್ಲಸಿ .ಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹ
ಮತಿ ರಷಕಿತ ಫದಲ್ಲ ಭೌಲಯವ್ಹಗಯಫೆೀಔಕ.
6. ಭಶ್ಚೀನರಿ ಲ್ಹಬಖಳ ನಶಿದ (ಎರ್ಮ ಎಲ್ ಒ ಪ್ಪ) ಹಲ್ಲಸಿ
ಈ ಹಲ್ಲಸಿ ಮಂತಯಖಳು ಷಥಗಿತವಹಗಿ ಅಥವಹ ಫಹಮಾರ್ ಖಳ ಸ್ಥ ಪೇಟದ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಅಡಿಸಖಳು ಅಥವಹ
ವಿಳಂಫಖಳಿಂದಹಗಿ ಉಂಟಹಖ  ಫೃಸತ್ ಯಭಹಣದ ಅನ ಶಂಗಿಔ ನಶಿವಹಖಫಸ ದಹದ ಕಥೈಗಹರಿಕಥಖಳಿಗಥ
ಷ ಔುವಹಗಿದಥ.
ಷಥಗಿತತಥ ಅಥವಹ ನಶಿ ಭತ ು ಭಯ ಸ್ಹಥನಥಮ ನಡ ವಿನ ಷಭಮದ ಖತಿ ದಥ ಡಸದಹಗಿಯ ಲ್ಲಾ, ಈ ಹಲ್ಲಸಿ
ಭಧಮದ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಕಥಲಷದ ವಥಚಚದಲ್ಲಾನ ಹಥಚಚಳ ಭತ ು ಮಹಹಯದ ಯಭಹಣ ಔಡಿಮೆಮಹಗಿಯ ುದರಿಂದ
ಉಂಟಹದ ರ್ಹಬಖಳ ನಶಿಕಥು ರಿಹಹಯ ನಿೇಡ ತುದಥ .ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು ಶಯತ ುಖಳು ಭತ ು ವಹಮಹಯ ತಡಥ
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ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಹಮಪಿು ಈ ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ ಮೊದರ್ಥೇ ಚಚಿಾಸಿದಂತಥ ಫಥಂಕ್ಟ ಹಲ್ಲಸಿಮನನನ ಷರಿಷ , ಮಹಹಯ
ಅಡಥತಡಥ ಹಲ್ಲಸಿಮಂತಥಯೆೇ ಇಯ ತುವಥ.
7. ಸಹಿಔಕಖಳ ಕ್ಷಿೀಣಿಷಕವಿಕೆಮ ಹಲ್ಲಸಿ
ಈ ಹಲ್ಲಸಿ ಶ್ಥೈತಹಮಗಹಯದ ಭಹಲ್ಲೇಔಯ (ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಥವಹ ಷಸಕಹಯ ಸ್ಥ ಸ್ಥೈಟಿ) ಅಥವಹ ಕಥಟ ಿಹಥ ೇಖ 
ದಹಥಾಖಳ ಷಂಖಯಸಕಹುಗಿ ಶ್ಚೇತಲ ಶ್ಥೇಕಯಣಹ ಕಥ ಠ್ಡಿಖಳನ ನ ಬಥ ೇಖಮದ ಮೆೇರ್ಥ ಅಥವಹ ಫಹಡಿಗಥಗಥ
ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳರಿಗಥ ಷ ಔುವಹಗಿದಥ. ಶ್ಥೈತಹಮಗಹಯದ ಸ್ಹಥಯ ಭತ ು ಮಂತಥ ಯೇಔಯಣಖಳ ಷಥಗಿತತಥ
ಶ್ಥೈತಿಮೇಔಯಣ ಭತ ು ಉಷಹಣಂವದ ಹಥಚ ಚವಿಕಥಯಿಂದ ಷಸ ಭತ ು ಶ್ಥೇಕಯಣಥಮ ಕಥ ಠ್ಡಿಮಲ್ಲಾ ಶ್ಥೈತಮಕಹರಿಖಳ
ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಭತ ು ಸಠಹತ್ ಸ್ಥೇಯ ವಿಕಥಮ ಕಹಯಣದಿಂದಹದ ಫಥಯೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿಂದಹದ ಷಯಕ್ಟನ ಕ್ಷಿೇಣಿಷ ವಿಕಥ
ಭತ ು ಔವಭಲ್ಲೇಔಯಣದ ಅಹಮದ ವಿಯ ದಧ ಔರ್ ಇಯ ತುದಥ.
8. ಎಲ್ೆಕಹರನಿಟ್ ಉಔಯಣಖಳ ಹಲ್ಲಸಿ
ಇದ ಸಿ.ಪಿ.ಮ ., ಕ್ಟೇಫಥ ೇಡ್ಾ, ಭಹನಿಟರ್, ಪಿಯಂಟರ್ ಮ .ಪಿ.ಎರ್ಸ., ಸಿಷಿಮ್ ಸ್ಹಪಥಿಾೇರ್ ಇತಹಮದಿಖಳನ ನ
ಳಗಥ ಂಡಿಯ  ಇಡಿೇ ಔಂೂಮಟರ್ ಮಸ್ಥಥಮನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ  ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಮ ಎರ್ಥಕಹರನಿಕ್
ಉಔಯಣಖಳನ ನ ಔರ್ ಭಹಡ ತುದಥ. ಸವಹನಿಮಂತಯಔ, ಬಿಸಿ ಭತ ು ವಿದ ಮತ್ ರಿತಾಔ, ಭ ಂತಹದ
ಷಹಹಮಔ ಉಔಯಣಖಳನ ನ ಷಸ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ.
ಈ ಹಲ್ಲಸಿ ಫಥಂಕ್ಟ ಹಲ್ಲಸಿ, ಭಶ್ಚೇನರಿ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಭತ ು ದಯಥ ೇಡಥ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಂಯೇಜನಥಮಹಗಿದಥ .
ದಥ ೇಶೂರಿತವಹದ

ವಿನಹಮಷವಹಯಂಟಿ)

ಮಡಿ

ಳಗಥ ಂಡಿಲಾದ(,

ನಥೈಷಗಿಾಔ

ವಿದಮಭಹನಖಳ

ರಿಣಹಭಖಳು, ವೊೇರ್ಥಿೇಜ್ ಏಯ ಥೇಯ ಖಳು, ಆಘಾತದ ರಿಣಹಭ (ಇಂಹಮಕ್ಿ ಶ್ಹಕ್)ದಿಂದಹದ
ದಥ ೇಶಮ ಔು

ಕಹಮಾಚಟ ಟಿಕಥಖಳು,

ದಯಥ ೇಡಥ,

ಭನಥಯಡಥದ

ಔಳಳತನ

ಭತ ು

ಔಳಳತನ

ಇತಹಮದಿಖಳಂತಸ ಅನಿವಚಮತಥಖಳನ ನ ಷಸ ಳಗಥ ಂಡಿದಥ.
ಹಲ್ಲಸಿ ಯತಿ ವಿಶಮದಲ್ಲಾನ ಜವಹಫಹದರಿ ಅಥವಹ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮನ ನ ಅಲಂಬಿಸಿ, ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ,
ಗಥೇಣಿಗಥದಹಯ ಅಥವಹ ಫಹಡಿಖದಹಯರಿಗಥ ಲಬಮವಿದಥ .ಇದ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ನಶಿನ ನ ಔರ್ ಭಹಡ 
ಭ ಯ ವಿವಿಧ ವಿಬಹಖಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ:
a) ವಿಬಹಖ 1: ಉಔಯಣದ ಹಹನಿ ಅಥವಹ ನಶಿ
b) ವಿಬಹಖ 2: ಔಂೂಮಟರ್ ನ ಫಹಸಮ ಹಹಡ್ಾ ಡಿರ್ಸು ಖಳಂತಸ ಫಹಸಮ ಡಥೇಟಹ ಭಹಧಮಭದ ಹಹನಿ
ಭತ ು ನಶಿ
c) ವಿಬಹಖ 3: ಕಥಲಷದ ಹಥಚಿಚದ ವಥಚಚ 12 -,26 , ವಹಯಖಳಯಥಗಥ ಫದಲ್ಲ 52 ಅಥವಹ 40
ಉಔಯಣಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಡಥೇಟಹ ಯಕ್ಟಯಯೆ ಭ ಂದ ರಿಮ ದನ ನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳಳಲ .
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9. ಭಕಂಖಡ ಲ್ಹಬದ ನಶಿದ ಔರ್ ಅಥವ್ಹ ನಲ್ಲಾ (ಪ್ಪ .ಒ .ಎಲ್ .ಎ - ಅಡಹಾನ್್ ಲ್ಹರ್ಸ ಆಫ್ ಹರಫಿಟ್)
) ಲ್ಲಾ ವಿಳಂಫಹರಯಂಭಿಷಕದಯಡಿಲ್ೆೀ ಇನ್ ಸಹಿಟ್ಯ ಅಪ್ .ಮಕ .ಡಿ ಎರ್ಸ -) ಹಲ್ಲಸಿ
ಈ ಹಲ್ಲಸಿ ಯೇಜನಥಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಆಔಸಿಭಔ ಹಹನಿಖಳ ಕಹಯಣದಿಂದಹದ ಯೇಜನಥಮ ವಿಳಂಫದ ಆರ್ಥಾಔ
ರಿಣಹಭಖಳನ ನ ಔರ್ ಭಹಡ ತುದಥ .ಇದ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಷಂಹದನಥಯಿಂದ ಂಚಿತಯಹದ ವಿಭಹದಹಯರಿಗಥ
ಭತ ು ಯೇಜನಥಮಲ್ಲಾನ ತಭಭ ಆಷಕ್ಟುಮ ಭಟಿಿಗಥ ಸಣಕಹಷ

ಷಂಸ್ಥಥಖಳಿಗಥ ಷ ಔುವಹಗಿದಥ .ಇದನ ನ

ಯೇಜನಥಮ ನಿಜವಹಗಿ ಹಯಯಂಬವಹಖ  ಮೊದಲ ಎಮ್ ಸಿ ಆ / ಈಎಆರ್ / ಸಿಎಆರ್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ
ಂದ ವಿಷುಯಣಥಮ ಷಾಯ ದಲ್ಲಾ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಹಲ್ಲಸಿ ಷಸ ಅಧಿ ಸ್ಹಲಖಳ ಭತ ು ವಹಸ್ಹತಿ ಚಿೇಟಿ (ಡಿಫಥಂಚರ್ )ಖಳು, ವಥೇತನ ಭತ ು ಷಂಫಳಖಳು,
ಭತ ು ನಿಖದಿತ ದಿನಹಂಔದಂದ ಆಯಂಬಗಥ ಂಡಿದದಯಥ ವಹಮಹಯದಲ್ಲಾ ಖಳಿಷಫಸ ದಹಗಿದದ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ನಿಾಳ
ರ್ಹಬದ ಮೆೇಲ್ಲನ ಫಡಿಸ ಇತಹಮದಿ ಭ ಂದ ಯಥಮ  ವಥಚಚಖಳಂತಸ ಆರ್ಥಾಔ ನಶಿಖಳನ ನ ಷಸ ಔರ್
ಭಹಡ ತುದಥ.
ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಥೇಟಿಂಗ್ ವಿವಿಧ ನಿಣಹಾಮಔ ಅಂವಖಳನ ನ ಭತ ು ಲಬಮವಿಯ  ಭಯ ವಿಮೆಮ ಫಥಂಫಲನ ನ
ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ .ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಟ ಿ ರ್ಹಬ ಅಥವಹ ಮಹಹಯಯಭಹಣ ಭತ ು ನಶಿ ರಿಹಹಯದ ಅಧಿಖಳು
ಔ ಡ ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ ಪಿಯೇಮಮಂ ನಿಧಾರಿಷ ಲ್ಲಾ ನಿಣಹಾಮಔ ಅಂವಖಳ್ಹಗಿವಥ.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ8
ಹಯಯಂಭಿಷ ದಯಲ್ಲಾ

ವಿಳಂಫ)

ಡಿರ್ಥೇ

ಇನ್

ಸ್ಹಿಟ್ಾ

ಅಪ್ಟ

-

ಡಿ

ಎರ್ಸ.

ಮ .)

ಹಲ್ಲಸಿ

______________ಹಿೇಗಥಂದ ಔಯಥಮಲಡ ತುದಥ.
I. ಭಶ್ಚೇನರಿ ರ್ಹಬಖಳ ನಶಿದ ಔರ್
II. ಭ ಂಖಡ ರ್ಹಬಖಳ ನಶಿದ ಔರ್ ಅಡಹಾನ್್)ರ್ಹರ್ಸ ಆಫ್ಟ ಹಯಫಿಟ್(
III. ಖ ತಿುಗಥದಹಯಯ ಎಲಾ ಅಹಮಖಳ ಔರ್
IV. ಖ ತಿುಗಥದಹಯಯ ಸ್ಹಥಯ ಭತ ು ಭಶ್ಚೇನರಿ ಔರ್

I. ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಎಲಾ ಅಹಮಖಳ ವಿಭಹ
ಕಥೈಗಹರಿಕಹ ಎಲಾ ಅಹಮಖಳ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಕಥೈಗಹರಿಕಹ ಆಸಿುಖಳು ಉತಹದನಹ - ಭತ ು
ಶ್ಥೇಕಯಣಹ ಎಯಡ

ಸ್ೌಲಬಮಖಳನ ನ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾಯೆೇ ಆದಯ

ಂದಥೇ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಔರ್

ಭಹಡಲ ವಿನಹಮಷ ಭಹಡರ್ಹಗಿದಥ. ಇದ ವಹಷುವಿಔ ಹಹನಿ ಭತ ು ವಹಮಹಯದ ತಡಥಮ ವಿಯ ದಧ ನಶಿ
ರಿಹಹಯ ದಗಿಷ ತುದಥ. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿ ಈ ಕಥಳಗಿನುಖಳಿಗಥ ಔರ್ ದಗಿಷ ತುದಥ:
i. ಫಥಂಕ್ಟ ಭತ ು ಅಗಿನ ವಿಭಹ ಅಬಹಮಷಖಳಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಅಹಮಖಳು,
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ii. ದಯಥ ೇಡಥ (ಅಹಹಯನ ನ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ)
iii. ಭಶ್ಚೇನರಿ ಫಥಯೇಕ್ ಡೌನ್ / ಫಹಮಾರ್ ಸ್ಥ ಪೇಟ / ಎರ್ಥಕಹರನಿಕ್ ಉಔಯಣ
iv. ಮೆೇರ್ಥ ನಭ ದಿಸಿದ ಅಹಮಖಳಿಂದ ಉದಬವಿಸಿದ ಮಹಹಯದಲ್ಲಾನ ತಡಥ
(ಟಿಣಿ: ಮೆೇಲ್ಲನ (c) ಅಂವದ ಅಡಿ ನಭ ದಿಸಿದ ಅಹಮದಿಂದ ಂಟಹದ ಮಹಹಯದಲ್ಲಾನ ತಡಥ
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಮಕಥೇಜ್ ಔರ್ ನಲ್ಲಾ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ದಿಲಾ ಆದಯಥ ಐಚಿೆಔ ಔರ್ ಎಂದ ಲಬಮವಿಯ ತುದಥ)
 ದಗಿಸಿದ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಕಹಮಹಾಚಯಣಥಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗಥ ಹಥ ೇಲ್ಲಸಿದಯಥ ಈ ಹಲ್ಲಸಿ ವಿಶ್ಹಲವಹದ
ಔರ್ ವಹಮಪಿುಮನ ನ ನಿೇಡ ತುದಥ.
 ಹಲ್ಲಸಿಮ ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯಖಳು ಆಯೆುಭಹಡಿದ ಔರ್, ಕಥಾೇಮ್ ಖಳ ಅನ ಬ, ಭತ ು ಆಮದ
ಔಡಿತಖಳು ಎಮ್ ಎಲ್ ಒ ಪಿ ಗಹಗಿ ಅಹಮದ ಅಂದಹಜ

ಯದಿ ಇತಹಮದಿಖಳ ಮೆೇರ್ಥ

ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ9
ಕಥಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದ ಕಥೈಗಹರಿಕಹ ಎಲಾ ಅಹಮಖಳ ವಿಮೆಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಔರ್ ಆಗಿಲಾ?
I. ಫಥಂಕ್ಟ ಭತ ು ಅಗಿನ ವಿಭಹ ಅಬಹಮಷಖಳಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಅಹಮಖಳು
II. ಅಹಹಯ
III. ಭಶ್ಚೇನರಿ ಫಥಯೇಕ್ ಡೌನ್

IV. ಎರ್ಥಕಹರನಿಕ್ ಉಔಯಣ

J. ನೌಕಹ (ಸಹಖಯ) ವಿಮೆ
ನೌಕಹ ವಿಮೆಮನ ನ ಎಯಡ ವಿಧಖಳ್ಹಗಿ ವಿಂಖಡಿಷಫಸ ದ :ನೌಕಹ ಷಯಔ ಭತ ು ಷಭ ದಯದ ಸಲ್
1. ನೌಕಹ ಷಯಔಕ ವಿಮೆ
'ಷಭ ದಯ'ವಥಂಫ ದು ಷಭ ದಯದಲ್ಲಾನ ತು ಸ್ಹಸಷಖಳ ಕಹಯಣದಿಂದ ಭಹತಯ ಷಂಬವಿಸಿದ ನಶಿನ ನ
ಷ ಚಿಸಿದಯ , ನೌಕಹ ಷಯಔಕ ವಿಮೆಮ ಅದಕ್ಟುಂತ ಹಥಚ ಚ ವಹಮಪಿುಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದಥ. ಇದ ದಥೇವದಥ ಳಗಿನ
ಹಹಗಥಯೆೇ ವಿದಥೇವದಲ್ಲಾನ, ಯಥೈಲ , ಯಸ್ಥು, ಷಭ ದಯ, ವಿಭಹನ ಅಥವಹ ನಥ ೇಂದಹಯಿತ ಅಂಚಥಮ ಭ ಲಔ
ಸ್ಹಖಣಥಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾನ ಷಯಔ ಖಳ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಮ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ನಶಿ ರಿಹಹಯನ ನ
ದಗಿಷ ತುದಥ. ಷಯಔ ಖಳ ಯಕಹಯದ ವಹಮಪಿುಮ , ಜಯಖಳಿಂದ ಖೃಸಫಳಕಥ ಷ ಖ
ು ಳಯಥಗಥ ಸಿಮೆಂಟ್,
ಧಹನಮಖಳಂತಸ

ಫೃಸತ್

ಷ ುಖಳನ ನ

ಹಿಡಿದ

ಯೇಜನಥಖಳಿಗಹಗಿ

ಇಯಫಸ ದ .
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ಆಮಹಭದ

ಷಯಔ ಖಳಯಥಗಥ

ಷಯಔ ವಿಮೆಮ ದಥೇಶ್ಚೇಮ ವಹಮಹಯದಲ್ಲಾ ಹಹಖ

ಅಂತಯಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ವಹಮಹಯದಲ್ಲಾ ಂದ ಯಭ ಕ

ಹತಯನ ನ ಹಿಷ ತುದಥ .ಭಹಯಹಟದ ಹಥಚಿಚನ ಂದಖಳಲ್ಲಾ ಷಯಔ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಮ ವಿಯ ದಧ,
ಭಹಯಹಟಗಹಯರಿಂದ ಅಥವಹ ಕರಿೇದಿದಹಯರಿಂದ ಔರ್ ಭಹಡಲಟಿಿಯಫಥೇಕಥಂಫ ದ ಅನಿವಹಮಾವಹಖ ತುದಥ.
ಮಹಯಕ ವಿಮೆಮ ಮೆೀಲ್ೆ ರಿಣಹಭ ಬಿೀಯಕತಹಿಯೆ :ಭಹಯಹಟಗಹಯ ಅಥವಹ ಷಯಔ [ಯವಹನಥಮ ]ಖಳ
ಕರಿೇದಿದಹಯ ಭಹಯಹಟದ ಂದನ ನ ಅಲಂಬಿಸಿ ಷಯಕ್ಟನ ವಿಮೆಮನ ನ ಭಹಡಫಸ ದಹಗಿದಥ.
ಜಲ (ಸ್ಹಖಯ) ವಿಭಹ ಔಯಹಯ ಅಂತಹಯಹಷ್ಟ್ರೇಮವಹಗಿ ಅನಾಯಿಷ  ನಿಮಭಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ 
ಅಖತಮವಿದಥ .ಕಹಯಣ ಇದ ಮಹುದಥೇ ದಥೇವದ ಖಡಿಖಳನ ನ ಮೇರಿ ಸ್ಹಗಿಷಲಡ  ಭತ ು ಸ್ಹರಿಗಥಮಲ್ಲಾಯ 
ಷಯಔ ಖಳನ ನ ಔರ್ ಭಹಡ ತುದಥ .ಅದಥೇ ಯಕಹಯವಹಗಿ ಅಂತಹಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಷಭಹವಥೇವಖಳು ಭತ ು
ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ಲಖತಿುಸಿದ ಕಥಲು ವಿಧಿಖಳು ಔರ್ ಅನ ನ ನಿಾಹಿಷ ತುವಥ.
ಹಯಥಮಔ ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕರ್ಥ ಸ್ಹಭಹನಮ ನಿಮಭಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿದದಯಥ, ಔರ್ ವಹಮಪಿು ಭತ ು ವಿನಹಯಿತಿಖಳು
ಭತ ು ವಿಶ್ಥೇಶ ಫಹಿಶುಯಣಥಖಳನ ನ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಷಯಔ ನಿಮಭಹಳಿಖಳು ಇನಿ್ಿಟ ಮಟ್) ಕಹಗಥ ೇಾ ಕಹಾಜಥರ್ಸ ಐಸಿಸಿ ಎಂದ ಔಯಥಮಲಡ  ಯತಥಮೇಔ (ವಿಧಿಖಳ ಭ ಲಔ ಜಥ ೇಡಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ .ಲಂಡನಿನನ ಅಂಡರ್
ಯಥೈಟರ್ ಯ ಷಂಸ್ಥಥಯಿಂದ ಇುಖಳ ಔಯಡ ಸಿದಧಡಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
a) ನೌಕಹ ಸಹಖಯ)) ವಿಮೆಮ ವ್ಹಯಪ್ಪಿ
ಷಯಔ (ಕಹಗಥ ೇಾ) ಹಲ್ಲಸಿಖಳು, ಭ ಲಬ ತವಹಗಿ ಷಭ ದಯಮಹನದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು, ಅಂದಯಥ ಅು
ಂದ ಷಥಳದಿಂದ ಭತಥ ಂ
ು ದ ಷಥಳಕಥು ವಿಶಮಷ ುವಿನ ಔರ್ ಭಹಡ ತುವಥ. ಆದಯಥ, ವಿಭಹದಹಯ
ಮಹವಹಖಲ

ತನನ ನಿಮಂತಯಣ ಳಗಿಯ  ಎರ್ಹಾ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಷಭಂಜಷವಹದ ಎಚಚರಿಕಥಯಿಂದ

ತಿಾಷ  ಅಖತಮವಿದಥ. ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭ ಕಮ ಲಕ್ಷಣವಥಂದಯಥ ಅದ ಪಿದ ಭೌಲಮದ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದಥ.
ವಿಮೆಗಹಯಯ ಭತ ು ವಿಭಹದಹಯಯ ಪಿಕಥ ಳುಳ ಭ ಲಔ ಭೌಲಮಭಹನನ ನ ಸಿಾೇಔರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ
ಭತ ು ಮೊೇಷದ ವಂಕಥ ಇದದ ಹಥ ಯತ ನಂತಯದ ಭಯ ಭೌಲಮಭಹನಕಥು ಳಗಥ ಂಡಿಯ ದಿಲಾ. ಇದಯ
ಭತಥ ುಂದ ಅನನಮ ವಥೈಶ್ಚಶಿಾವಥಂದಯಥ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಭ ಔುವಹಗಿ ಹಿಸಿಕಥ ಡಫಸ ದಹಗಿದಥ.
ಔರ್

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ

ಷಯಔ

ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ

ಹಥಷರಿಸಿದ

ಷಥಳದಲ್ಲಾನ

ಗಥ ೇದಹಭನ ನ

ಬಿಟಿ

ಷಭಮದಿಂದ ಆಯಂಬವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾನ ಭಹಯಹಟದ ಂದದ ನಿಮಭಖಳಿಖನ ಖ ಣವಹಗಿ,
ಖಭಮಸ್ಹಥನದಲ್ಲಾ ಕಥ ನಥಗಥ ಳುಳತುದಥ.
ಅನಾಯಿಷ  ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು ಶಯತ ಖ
ು ಳು ಕಥಳಗಥ ನಭ ದಿಸಿದ ಮಹದಥೇ ಅಂವದ ಭ ಲಔ
ನಿಮಂತಿಯಷಲಡ ತುವಥ;
i. ಳನಹಡಿನ ಸ್ಹಖಣಥಗಹಗಿ ಳನಹಡ ಸ್ಹಖಣಥ ಅಧಿನಿಮಭ) ಐಟಿಸಿ (ಎ, ಬಿ ಅಥವಹ ಸಿ
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ii. ಷಭ ದಯದ ಯಮಹಣಕಹುಗಿ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಷಯಔ ಅಧಿನಿಮಭ ಇನಿ್ಿಟ ಮಟ್) ಕಹಗಥ ೇಾ ಕಹಾಜ್ ಐಸಿಸಿ (ಎ, ಬಿ ಅಥವಹ ಸಿ
iii. ಷಂಸ್ಥಥಮ ಷಯಔ (ವಹಮ ಮಹನ) ಅಧಿನಿಮಭ – ವಹಮ ಮಹನದಿಂದ ಸ್ಹಖಣಥಗಹಗಿ ಎ
ಷಂಸ್ಥಥಮ ಷಯಔ

ಅಧಿನಿಮಭ ಸಿ ಷಯಔ

ಸ್ಹಗಿಷ  ವಹಸನದ ಅಥವಹ ಸಡಗಿನ ಅಘಾತದ

ಕಹಯಣದಿಂದಹದ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಗಥ ಔನಿಶಠ ಔರ್ ಅನ ನ ದಗಿಷ ತುದಥ:
i. ಫಥಂಕ್ಟ ಅಥವಹ ಸ್ಥ ಪೇಟ
ii. ಸಳಿತುವಿಕಥ ಅಥವಹ ವಹಸನದ ತಥಯುಗಥ ಳಿಷ ವಿಕಥ
iii. )ಸಡಗಿನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ (ಔಶಿಕಥು ಳಗಹಖ ವಿಕಥ(ಸ್ಹರಾಂಡಿಂಗ್), ತಿೇಯಕಥು ತಹಕ್ಟ ಸ ದ ಖ ವಿಕಥ
(ಗೌಯಂಡಿಂಗ್) ಅಥವಹ ಸಡಗಿನ ಭ ಳುಖಡಥ
iv. ಫಹಸಮ ಷ ುವಿನಥ ಡನಥ ಗಶಾಣಥ
ಷಂಸ್ಥಥಮ ಷಯಔ ಅಧಿನಿಮಭ ಬಿ, ಸಿ ಗಿಂತ ಹಥಚ ಚ ವಿಶ್ಹಲವಹಗಿದಥ. ಸಿ ಮಲ್ಲಾನ ಔರ್ ಖಳ ಜಥ ತಥಗಥೇ
ಅದ ಕಥಳಗಿನುಖಳ ಕಹಯಣದಿಂದಹದ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಖಳನ ನ ಔರ್ ಭಹಡ ತುದಥ:
i. ಬ ಔಂ, ಅಗಿನಾತದ ವಿಸ್ಥ ಪೇಟದಿಂದ ಭತ ು ಮಂಚಿನಂತಸ ನಿಷಖಾದ ವಿತ ಖ
ು ಳು) ಆಕ್ಿ
ಆಫ್ಟ ಗಹಡ್ – ಎ ಒ ಜಿ (ಅಹಮಖಳು
ii. ಳನಹಡ ಸ್ಹಖಣಥಮಲ್ಲಾ ಸ್ಥೇತ ವಥಖಳ ಔ ಸಿತ
iii. ಸ್ಹಖಯ

ಸ್ಹಖಣಥ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ

ಅತಿಯಥೇಔಖಳಿಂದಹಗಿ

ಗಥಮ ುದರಿಂದ

ಭತ ು

ತ ಖ ವಿಕಥಯಿಂದಹದ ನಶಿ
iv. ಸಡಗಿನಲ್ಲಾ ನಿೇಯ ಯವಥೇಶ್ಚಷ ದ .
ಬಿ ಭತ ು ಸಿ ಮ ಎಲಾ ಅಹಮಖಳನ ನ ಭತ ು ಕಥಳಗಥ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಕಥಲು ಹಥ ಯತ ಖಳನ ನ
ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ ಮಹದಥೇ ಇತಯ ಕಹಯಣದಿಂದ ಉದಬವಿಸಿದ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಮನ ನ ಔರ್
ಭಹಡ ತುದಥ:
i. ವಿಮೆದಹಯಯ ಉದಥದೇವೂಾಔ ನಡತಥಮ ಕಹಯಣದಿಂದಹದ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿ
ii. ಸ್ಹಭಹನಮ ಸ್ಥ ೇಯ ವಿಕಥ, ಡಥಮ ವಿಕಥ, ಷತತ ಉಯೇಖದಿಂದಹದ ಷಔಳಿ ಅಥವಹ ತ ಔ /
ಯಭಹಣದಲ್ಲಾನ ಸ್ಹಭಹನಮ ನಶಿ
iii. ಹಮಕ್ಟಂಗ್ ನ ಕಥ ಯತಥ
iv. ಅಂತಖಾತ ದಥ ೇಶ
v. ವಿಳಂಫಖಳು
vi. ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ದಿವಹಳಿತನದ ಕಹಯಣದಿಂದಹದ ನಶಿ
732

vii. ಯಭಹಣ ಆತ ಖ
ು ಳು
ಈ ಹಥ ಯತ ಖಳು ಳನಹಡಿನ, ವಹಮ ಭತ ು ಷಭ ದಯ ಭಹಖಾಖಳ ಎರ್ಹಾ ವಿಧಿಖಳಿಗಥ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿದಥ.
ಔಲ್ಲಾದದಲ , ಫೃಸತ್ ತಥೈಲ ಭತ ು ಚಹಹ ಇತಹಮದಿಖಳಂತಸ ನಿದಿಾಶಿ ದಹಥಾಖಳ ವಹಮಹಯ ಭಹಡಲ ಷಸ
ಯತಥಮೇಔ ವಿಧಿಖಳಿವಥ.ಸ್ಹಖಯ ಔರ್ ಮ ದದ, ಭ ಶುಯಖಳು, ಖಲಬಥಖಳು, ನಹಖರಿೇಔ ಖಲಬಥ ಭತ ು
ಬಯೇತಹದನಥಖಳನ ನ

ಔರ್

ಭಹಡಲ

ಹಥಚ ಚರಿ

ಪಿಯೇಮಮಂ

ಹತಿಷ 

ಭ ಲಔ

ವಿಷುರಿಷಫಸ ದಹಗಿದಥ. ಜಲ ಭತ ು ವಹಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಮ ದಧದ ಅಹಮಖಳ ವಿಯ ದಧ ಔರ್ ನಿೇಡ 
ವಿಮೆಮ ಏಔಭಹತಯ ಶ್ಹಖಥಮಹಗಿದಥ.

ಭಸತಾದ ಅಂವಖಳು
ಯಭಹಣಿತ ಹಲ್ಲಸಿ ಪಹಮ್ಾ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ಲಖತಿುಸಿದ ವಿವಿಧ ವಿಧಿಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ಷಭ ದಯ
ಹಲ್ಲಸಿ ಔರ್ ಭಹಡ  ಅಹಮಖಳನ ನ ಷ ಲ
ಥ ವಹಗಿ ಭ ಯ ವಿಬಹಖಖಳ್ಹಗಿ ವಿಂಖಡಿಷರ್ಹಗಿದಥ:
i. ಸ್ಹಖಯದಲ್ಲಾನ ಅಹಮಖಳು,
ii. ಅನಮ ಅಹಮಖಳು ಭತ ು
iii. ಮ ದಧ, ಭ ಶುಯ, ಖಲಬಥ, ನಹಖರಿೇಔ ಖಲಬಥ ಭತ ು ಬಯೇತಹದನಥ ಅಹಮಖಳು.
b) ಸಹಖಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ವಿವಿಧ ರಕಹಯಖಳು
i. ನಿಶ್ಚಿತ ಹಲ್ಲಸಿ
ಈ ಹಲ್ಲಸಿ ಂದಥೇ ಸ್ಹಖಣಥಮ ಷಯಔನ ನ ಔರ್ ಭಹಡ ತುದಥ. ಇದ ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಷಭ ದಯಮಹನ
ಅಥವಹ ಸ್ಹಖಣಥಗಥ ಅನಾಯಿಷ ತುದಥ. ಳನಹಡಿನ ಸ್ಹರಿಗಥಮ ಭ ಖಹಂತಯ ನಿಮಮತವಹಗಿ ಷಯಔನ ನ
ಯವಹನಿಷ ,

ನಿಮಮತವಹಗಿ

ಆಭದ

ಭತ ು

ಯಫ್ತು

ವಹಮಹಯದಲ್ಲಾ

ತಥ ಡಗಿಸಿಕಥ ಂಡಿಯ 

ವಹಮಹರಿಖಳಿಗಥ ಇದ ಭ ಔು ಹಲ್ಲಸಿಮಂತಸ ವಿಶ್ಥೇಶ ಮಸ್ಥಥ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಮಸ್ಥಥಮನ ನ
ಭಹಡಲ ಅನ ಔ ಲಔಯವಹಗಿದಥ.
ii. ಭಕಔಿ ಹಲ್ಲಸಿ
ದಥೇವದಥ ಳಗಿನ ಷಯಔ ಖಳ ಸ್ಹಖಣಥಖಳನ ನ ಭ ಔು ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿ ಔರ್ ಭಹಡಫಸ ದ . ಈ ಹಲ್ಲಸಿ
ಂದ ಶಾಕಹುಗಿ ಭಹನಮವಹಗಿಯ ತುದಥ ಭತ ು ಈ ಅಧಿಮಲ್ಲಾನ ಎರ್ಹಾ ಸ್ಹಖಣಥಖಳನ ನ ವಿಭಹಗಹಯಯ
ಭತ ು

ವಿಭಹದಹಯಯ

ಪಿಕಥ ಂಡಂತಥ

ಹಕ್ಷಿಔ,

ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.
iii. ಭಕಔಿ ಔರ್
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ಭಹಸಿಔ

ಅಥವಹ

ತಥೈಭಹಸಿಔವಹಗಿ

ನಿಯಂತಯ ವಹಮಹಯ ಹಥ ಂದಿಯ  ದಥ ಡಸ ಯಫ್ತುದಹಯ ಭತ ು ಆಭದ ದಹಯರಿಗಥ, ಂದ ಭ ಔು ಔರ್
ಅನ ನ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ. ಇದ ಂದ ಶಾದಲ್ಲಾನ ಔಡಲ್ಲನ ಯವಹನಥಖಳ ಮಹಹಯಖಳಿಗಥ ಔರ್ ನ
ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯಖಳನ ನ ನಿಧಾರಿಷ ತುದಥ. ಭ ಔು ಔರ್ ಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮಲಾ ಭತ ು
ಇದ

ಭ ದಥಯ(ಸ್ಹಿಾಂಪ್ಟ)ಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ದಿಲಾ. ಯತಿ ಘೀ ೇಶಣಥಗಥ ಷ ಔು ಭೌಲಮಕಥು ಭ ದಥಯ

(ಸ್ಹಿಾಂಪ್ಟ)ಯತಿುಸಿದ ವಿಮೆಮ ಯಭಹಣತಯನ ನ ಜಹರಿಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
iv. ಷಕಂಔ ಭತಕಿ ಹೆಚಿಿದ ಭೌಲಯದ ವಿಮೆ
ವಹಮಹಯ ಷ ಂಔ (ಔಷಿಮ್್ ಡ ಮಟಿ) ಅಥವಹ ರ್ಹಮಂಡಿಂಗ್ ದಿನಹಂಔದಂದ ಖಭಮಸ್ಹಥನದಲ್ಲಾ ಷಯಔ ಖಳ
ಭಹಯ ಔಟಥಿ ಭೌಲಮದಲ್ಲಾನ ಹಥಚಚಳದಿಂದಹಗಿ ಭಹಡರ್ಹದ ಹಥಚಿಚನ ಹತಿಯಿಂದ ಷಯಔ

ಭೌಲಮ

ಹಥಚಹಚದಯಥ ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಹಥಚ ಚರಿ ವಿಮೆಮನ ನ ದಗಿಷ ತುವಥ.

v. ಹರಯಂಭಿಷಕದಯಲ್ಲಾ ವಿಳಂಫ
ಅನಥೇಔ ವಿಮೆದಹಯಯ ಈ ಔರ್ ಅನ ನ ಆಯೆು ಭಹಡ ತಿುದಹದಯಥ .ಹಥ ಷ ಯೇಜನಥಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ
ಸ್ಹಖಣಥ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಉಔಯಣಖಳಿಗಹದ ಮಹುದಥೇ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿ ಹಥ ಷ ಉಔಯಣಖಳಿಗಹಗಿ
ಆಡಾರ್ ಭಹಡಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ಅದರಿಂದ ಯೇಜನಥಮ

ೂಣಾಗಥ ಳುಳಲ್ಲಾ ವಿಳಂಫಕಥು

ಕಹಯಣವಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ಅಯಥ ೇಕ್ಷವಹಗಿ ರ್ಹಬದ ನಶಿಕಥು ಕಹಯಣವಹಖ ತುದಥ .ತಭಭ ಸ್ಹಲ ಸ್ಥೇವಥಗಹಗಿ
ಯೇಜನಥಮ ಷಕಹಲ್ಲಔವಹಗಿ ೂಣಾಗಥ ಳುಳದಯಲ್ಲಾ ಆಷಕ್ಟು ಹಥ ಂದಿಯ  ಸಣಕಹಷ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು, ಈ
ಅಹಮನ ನ ಂದ ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನಿಂದ ಔರ್ ಭಹಡಲಡಫಥೇಕಥಂದ ಇಚಿೆಷ ತಹುಯಥ ಭತ ು ಷಭ ದಯ
)ಷಯಔ (ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಸ್ಹಖಯದಲ್ಲಾನ ವಿಳಂಫಖಳ ಅನ ಶಂಗಿಔ ಅಹಮಖಳ ಅಥವಹ ಷಯಳವಹಗಿ –
ಹಯಯಂಭಿಷ ವಿಕಥಮಲ್ಲಾನ ವಿಳಂಫದ ವಿಯ ದಧ ವಿಷುರಿಷಫಸ ದಹಗಿದಥ.
ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ: ಷಯಔ ಖಳ ಷಾಯ , ಮಹನಹಂತಯಣದ ಭಹದರಿ, ಹಮಕಥೇಜ್ ಯಕಹಯ, ಷಭ ದಯಮಹನದ
ಭಹಖಾ ಭತ ು ಔಳ್ಥದ ಕಥಾೇಮ್ ಖಳ ಅನ ಬದ ಮೆೇರ್ಥ ಅಲಂಬಿತವಹಗಿಯ ತುದಥ. ಆದಯಥ ಎರ್ಸ ಆರ್ ಸಿ
ಸಿ

ಮಂತಸ

ವಿಷುರಿಷರ್ಹದ

ಔರ್

ಖಳು

ಭತ ು

ಮ ದಧದ

ಅಹಮಖಳು)

ಸ್ಹಖಯಥ ೇತುಯ

ಷಯಔ ಖಳಿಗಹಗಿ( ವಿಶ್ಥೇಶ ನಿಮಭಖಳಿಂದ ನಿಫಾಹಿಷಲಡ ತುವಥ ಭತ ು ಷಂಖಯಹಿಸಿದ ಪಿಯೇಮಮಂ
ಔಂತ ಖಳನ ನ ಕಥೇಂದಯ ಷಕಹಾಯಕಥು ಜಭಹ ಭಹಡರ್ಹಖ ದ .
2. ಸಹಖಯದಲ್ಲಾನ ನೌಕೆಮ ಡಲ್ಲನ ವಿಮೆ (ಭರಿೀನ್ ಸಲ್ ಇನಕುಯೆನ್್)
'ಸಲ್' ಎಂಫ ವಫದ ಂದ ಸಡಖ ಅಥವಹ ಇತಯ ಜಲ ಸ್ಹರಿಗಥಮ ಷಲಔಯಣಥಮ ಗಹತಯನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.
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ಭರಿೇನ್ ಸಲ್ ಇನ ಶಯಥನ್್ ವಿವಿಧ ದಥೇವಖಳಲ್ಲಾ ಅನಾಯಿತ ಅಂತಹಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ವಿಧಿಖಳಂತಥ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ .
ಭರಿೇನ್ ಸಲ್ ಔರ್ ಖಳು ಭ ಕಮವಹಗಿ ಎಯಡ ಯಕಹಯದಹದಗಿವಥ:
a) ಂದಕ ನಿದಿಯಶಿ ಷಭಕದರಮಹನನಕು ಔರ್ ಭಹಡಕದಕ: ಇಲ್ಲಾ ಫಳಷಲ್ಹಖಕ ವಿಧಿಖಳ ಖಕಂನಕು
ಸಹಂಸಿೆಔ ಸಹಖಯಮಹನದ ನಿಮಭಹಳಿ (ಇನಿ್ಿಟ ಯಟ್ ವ್ಹಯೆೀಜ್ ಯೆಖಕಯಲ್ೆೀವನ್್ಖಳ (ಿೆಿಂದಕ
ಔಯೆಮಲ್ಹಖಕತಿದೆ
b) ಷಭಮದ ಅಧಿಮನಕು ಔರ್ ಭಹಡಕದಕ: ಸಹಭಹನಯವ್ಹಗ ಂದಕ ಶಯ. ಇಲ್ಲಾ ಫಳಷಲ್ಹಖಕ
ವಿಧಿಖಳ ಖಕಂನಕು ಸಹಂಸಿೆಔ (ಷಭಮ) ನಿಮಭಹಳಿ (ಇನಿ್ಿಟ ಯಟ್ (ಟೆೈರ್ಮ) ಯೆಖಕಯಲ್ೆೀವನ್್)
ಖಳೆಂದಕ ಔಯೆಮಲ್ಹಖಕತಿದೆ

ಭಹಹತ್ತ
ಸಲ್ ಇನ ಶಯಥನ್್ ಈ ಕಥಳಗಿನುಖಳನ ನ ಷಸ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ:
i. ತಥಖಳನ ನ, ದಥ ಡಸ ದಥ ೇಣಿಖಳು, ಯಮಹಣಿಔಯ ಸಡಖ ಖಳು ಇತಹಮದಿಖಳಂತಸ ಳನಹಡಿನ
ದಥ ೇಣಿಖಳು.
ii. ಸ ಳ್ಥತ ುಖಖಳು ಮಹಂತಿಯೇಔೃತ) ಅಥವಹ ಮಹಂತಿಯೇಔೃತಲಾದ(
iii. ಮೇನ ಗಹರಿಕಥಮ ಸಡಖ ಖಳನ ನ ಮಹಂತಿಯೇಔೃತ) ಅಥವಹ ಮಹಂತಿಯೇಔೃತಲಾದ(
iv. ಹಹಯಿ ದಥ ೇಣಿಖಳು ಮಹಂತಿಯೇಔೃತ)ಅಥವಹ ಮಹಂತಿಯೇಔೃತಲಾದ(
v. ಜಥಟಿಿಖಳು ಭತ ು ವಥಯೇವ್್
vi. ನಿಭಹಾಣದಲ್ಲಾನ ಸಡಖ ಖಳು
ಸಡಖ ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಕಥೇಲ ಸಡಗಿನಲ್ಲಾ ಅಷಥಿೇ ಅಲಾ ಆದಯಥ ವಿಭಹ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಖಳಿಷಫಸ ದಹದ ಷಯಔ
ಸ್ಹಖಣಥಮಲ್ಲಾ ಷಸ ವಿಭಹಷಕ್ಟುಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತಹುಯಥ. ಷಯಔ ಸ್ಹಖಣಥಮ ಜಥ ತಥಗಥ ಸಡಖ ಭಹಲ್ಲೇಔಯ
ಮಸ್ಥಥಖಳು ಭತ ು ಷಂಖಯಸಣಥಖಳು ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ, ಸಡಗಿನ ಜಥ ೇಡಣಥಮಲ್ಲಾ ಅಯ ಭಹಡಿದ ವಥಚಚದ ಮೊತುದಲ್ಲಾ
ವಿಭಹಷಕ್ಟುಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ತಹುಯಥ. ಈ ವ್ೆಚಿಖಳನಕು ವಿತಯಣೆಖಳೆಂದಕ ಔಯೆಮಲ್ಹಖಕತಿದೆ ಭತಕಿ ಂದಕ
ನಿದಿಯಶಿ ಅಧಿಮ ಸಲ್ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಜೆ ತೆಗೆೀ ವಿಮೆ ಹೆ ಂದಿಯಕತಿವ್ೆ.
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ಭಸತಾದ ಅಂವಖಳು
ವಿಭಹನಮಹನ ವಿಮೆ :ವಿಭಹನದ ಕಹಮಹಾಚಯಣಥಯಿಂದ ಉದಬವಿಸಿದ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಖಳನ ನ,
ತೃತಿೇಮ ಕ್ಷಖಳ ಭತ ು ಯಮಹಣಿಔಯ ಯತಿ ಇಯ  ಕಹನ ನ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮನ ನ ಷಸ ಔರ್ ಭಹಡ 
ಂದ ಷಭಖಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಲಬಮವಿದಥ.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ16
ವಿಮೆಮ ಮಹ ಶ್ಹಖಥ ಮ ದಧದ ಆತ ುಖಳ ವಿಯ ದಧ ಔರ್ ನಿೇಡ ತುದಥ?
I. ಸ್ಹಖಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
II. ವಿಭಹನಮಹನ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
III. ಮೆೇಲ್ಲನ ಎಯಡ

IV. ಮೆೇಲ್ಲನದಯಲ್ಲಾ ಮಹದ ಅಲಾ

K. ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
ಮಕ್ಟು ಎಷಥಿೇ ಎಚಚರಿಕಥಮ ಳಳರಿಯಲ್ಲ, ಅಘಾತಖಳನ ನ ೂಣಾವಹಗಿ ತಪಿಷ ದ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ .ಇದ ತನಗಥೇ
ಷಾಂತಕಹುದ ಗಹಮ ಭತ ು ಇನಥ ನಫಫಯ ಆಸಿುಮ ಹಹನಿ ಭತ ು ಗಹಮಕಥು ಕಹಯಣವಹಖಫಸ ದ

ಭತ ು ಅದಥೇ

ಷಭಮದಲ್ಲಾ ತೃತಿೇಮ ಕ್ಷಖಳ ಆಸಿುಗಥ ಹಹನಿ ಭತ ು ಅರಿಗಥ ಗಹಮಖಳನ ನಂಟ ಭಹಡಫಸ ದ .ಹಿೇಗಥ
ಪಿೇಡಿತ ಮಕ್ಟುಖಳು ಇಂತಸ ನಶಿಕಥು ರಿಹಹಯನ ನ ಕಥಾೇಮ್ ಭಹಡಫಸ ದ .
ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ ತಮಹರಿಷಲಟಿ ಹಹಖ

ಭಹಯಹಟವಹದ ಉತನನಖಳಲ್ಲಾನ ಂದ ನ ಮನತಥಯಿಂದ ಷಸ

ಉಂಟಹಖಫಸ ದ , ಉದಹಸಯಣಥಗಥ ಗಹಯಸಔ ಹಹನಿಮನ ನಂಟ ಭಹಡ ತಿುಯ  ಚಹಕಥ ರ್ಥೇಟ್ ಖಳು ಅಥವಹ
ಓಶಧಿಖಳು .ಹಹಗಥಯೆೇ, ಯಥ ೇಗಿಮ ತು ಯಥ ೇಖನಿದಹನಚಿಕ್ಟತಥ್ಮ / ುುಂದ ಅಥವಹ ಒಾ ಕ್ಟೇಲಯ
ತನನ ಗಹಯಸಔಯ ಯಔಯಣನ ನ ಷರಿಮಹಗಿ ನಿಾಹಿಷದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ ಉಂಟಹಖಫಸ ದ .
ಭ ಯನಥೇ ಕ್ಷ, ಗಹಯಸಔ ಅಥವಹ ಯಥ ೇಗಿಮ ಆಹದಿತ ತಪಿಗಥ ರಿಹಹಯ ಫಥೇಡ  ಇಂಥ ಎರ್ಹಾ
ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ಇಂತಸ ಸಔ ುದಹಯಯ

ಷಲ್ಲಾಸಿದ ಮೊಔದದಮೆಮಲ್ಲಾ ರಿಹಹಯ ನಿೇಡಲ

ಅಥವಹ

ಷಭರ್ಥಾಸಿಕಥ ಳುಳದನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ  ವಥಚಚಖಳನ ನ ಷಂದಹಮ ಭಹಡ  ಅಖತಮವಿದಥ .ಫಥೇಯಥ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ
ಹಥೇಳುುದಹದಯಥ ಹತಿಷಫಥೇಕಹದ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಯಿಂದ ಆರ್ಥಾಔ ನಶಿ ಷಂಬವಿಷ ತುದಥ .ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮ
ಅಸಿುತಾನ ನ ಭತ ು ಹತಿಷಫಥೇಕಹದ ಇಂತಸ ರಿಹಹಯದ ಯಭಹಣನ ನ ಆಯಥ ೇಪಿತ ಉದಹಸಿೇನತಥ /
ಂಚನಥಮ ಅಂವನ ನ ಷ ಕ್ಷಮವಹಗಿ ರಿೇಕ್ಷಿಸಿ ಸಿವಿಲ್ ನಹಮಮಹಲಮದ ನಿಧಹಾಯ ಭಹಡ ತುದಥ .ಇಂತಸ
ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಖಳಿಗಥ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ದಗಿಷ ತುವಥ.
ಕಥಲು ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ನಥ ೇಡಥ ೇಣ.
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ಶಹಷನಫದಿ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ
ರಿಹಹಯದ ಹತಿಮನ ನ ದಗಿಷ  ಕಥಲು ಕಹನ ನ ಖಳು ಅಥವಹ ಶ್ಹಷನಖಳಿವಥ. ಈ ಕಹನ ನ ಖಳು
ಕಥಳಗಿನಂತಿವಥ:
 ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ ವಿಮೆ ಕಹಯಿದಥ 1991 ಭತ ು
 ನೌಔಯಯ ಕಹಂಥನಥ್ೇಶನ್ ಆಕ್ಿ1923 , 2515 ಯಲ್ಲಾ ತಿದ ದಡಿ
ಇಂತಸ ಬಹದಮತಥಖಳಿಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಯಕ್ಷಣಥಗಹಗಿ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಲಬಮವಹಗಿವಥ .ಅುಖಳಲ್ಲಾ
ಕಥಲನ ನ ನಥ ೇಡಥ ೇಣ.
1. ಔಡಹಸಮವ್ಹದ ಸಹಯಜನಿಔ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ಹಲ್ಲಸಿ
ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ ವಿಮೆ ಕಹಯಿದಥ, 1991 ಅಹಮಕಹರಿ ಷ ುಖಳನ ನ ನಿಾಹಿಷ ಯ ಮೆೇರ್ಥ
ಇಂತಸ ನಿಾಸಣಥ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ತೃತಿೇಮ ಕ್ಷ ಗಹಮಗಥ ಂಡಯಥ ಅಥವಹ ಅಯ ಆಸಿುಗಥ ಹಹನಿ ಷಂಬವಿಸಿದಯಥ
ಮಹುದಥೇ ತಪಿಲಾದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮನ ನ ವಿಧಿಷ ತುದಥ .ಅಹಮಕಹರಿ ಷ ುಖಳ
ಹಥಷಯ ಖಳು, ಭತ ು ಯತಿಯಂದಯ ಯಭಹಣ 'ಕಹಯಿದಥ'ಮಲ್ಲಾ ಟಿಿಭಹಡರ್ಹಗಿದಥ
ಕಥಳಗಥ ತಥ ೇರಿಸಿದಂತಥ ಯತಿ ಮಕ್ಟುಗಥ ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ ರಿಹಹಯದ ಯಭಹಣನ ನ ನಿಖದಿ ಭಹಡರ್ಹಗಿದಥ.
ಕೆ ಡಫೆೀಕಹದ ರಿಹಹಯ
ಭಯಣಹಂತಿಔ ಅಘಾತ

ಯ . 25,000

ಶ್ಹವಾತ ಟ ಿ ಅಂಖವಥೈಔಲಮ

ಯ . 25,000

ಶ್ಹವಾತ ಬಹಖಶುಃ ಅಂಖವಥೈಔಲಮ

ಅಂಖವಥೈಔಲಮದ % ಮೆೇರ್ಥ ಆಧಹರಿತ ಯ . 25,000 ಖಳ %

ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಬಹಖಶುಃ ಅಂಖವಥೈಔಲಮ

ಯ . 1000 ಯತಿ ತಿಂಖಳು, ಖರಿಶಿ 3 ತಿಂಖಳು

ವಹಷುವಿಔ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳು

ಖರಿಶಿ ಯ . 12,500 ಯಥಗಥ

ಆಸಿುಗಹದ ವಹಷುವಿಔ ಹಹನಿ ಯಥಗಥ.....

ಯ . 6,000

ಎಒಏ) ಮಹುದಥೇ ಂದ ಅಘಾತ (ಮತಿ ಭತ ು ಗಹಯಸಔಯ ಮಹಹಯಯಭಹಣದ ಮೆೇರ್ಥ ಪಿಯೇಮಮಂ
ಆಧರಿಸಿದಥ .ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಿಶ್ಥೇಶ ವಥೈಶ್ಚಶಿಾವಥಂದಯಥ ವಿಭಹದಹಯಯ ಔಡಹಸಮವಹಗಿ ರಿಷಯ ರಿಹಹಯ
ನಿಧಿಗಥ ದಥೇಣಿಗಥಯೆಂದ ಪಿಯೇಮಮಂಗಥ ಷಭಹನವಹದ ಮೊತುನ ನ ಹತಿಷಫಥೇಕಹಗಿದಥ .ದಥ ಡಸ ಷಂಖಥಮಮ
ತೃತಿೇಮ ಕ್ಷಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ರಿಣಹಭವಹಗಿದದಯಥ ಭತ ು ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ ರಿಹಹಯ ಮೊತುದ ಎಒಏ ಮತಿಮನ ನ
ಮೇರಿದದಯಥ, ಫಹಕ್ಟ ಮೊತುನ ನ ನಿಧಿಯಿಂದ ನಿಾಹಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
2. ಸಹಯಜನಿಔ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ಹಲ್ಲಸಿ (ಕೆೈಗಹರಿಕಹ / ಕೆೈಗಹರಿಕೆೀತಯ ಅಹಮಖಳು)
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ಈ ರಿೀತ್ತಮ ಹಲ್ಲಸಿ ವಿಭಹದಹಯಯ ತು್ ಉದಹಸಿೀನತೆ /ಯ್ದಂದ ಉದಭವಿಸಿದ ಭತಕಿ ತೃತ್ತೀಮಕ್ಷಖಳ
ವ್ೆೈಮಕ್ರಿಔ ಗಹಮ ಅಥವ್ಹ ಆಸಿಿಮ ನಹವಕೆು ಟಪ್ಪಪ್ಪಐ ಅಥವ್ಹ[ ಟಪ್ಪಪ್ಪಡಿಕಹಯಣವ್ಹ ]ದ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮನಕು
ಔರ್ ಭಹಡಕತಿದೆ.
ಕಥೈಗಹರಿಕಹ ಅಹಮಖಳು ಭತ ು ಹಥ ೇಟಥಲ ಖಳು, ಚಲನಚಿತಯ ಭಂದಿಯಖಳು, ಷಬಹಭಂದಿಯಖಳು, ಷತಿ
ಆಯಣಖಳು,

ಔಚಥೇರಿಖಳು,

ಕ್ಟಯೇಡಹಂಖಣಖಳು,

ಗಥ ೇದಹಭ ಖಳಿಗಥ

ಅಂಖಡಿಖಳನ ನ

ಫಹಧಿಷ 

ಕಥೈಗಹರಿಕಥೇತಯ ಅಹಮಖಳಿಗಥ ಯಕ್ಷಣಥ ನಿೇಡಲ ಯತಥಮೇಔ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿವಥ .ಇದ ಟಿಪಿಪಿಐ / ಟಿಪಿಪಿಡಿ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ, ಬಹಯತಿೇಮ ಕಹನ ನಿನ ಯಕಹಯ ಸಔ ುದಹಯಯ ವಥಚಚ, ವ ಲು ಭತ ು ಕಚಾನ ನ ಸ್ಥೇರಿದಂತಥ
ರಿಹಹಯ ಹತಿಷ  ಕಹನ ನ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮನ ನ ಔರ್ ಭಹಡ ತುದಥ.
ಹಲ್ಲಸಿ ಕಥಳಗಿನುಖಳನ ನ ಔರ್ ಭಹಡ ದಿಲಾ:
a) ಉತನನಖಳ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ
b) ಭಹಲ್ಲನಮ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ
c) ಸ್ಹರಿಗಥ ಭತ ು
d) ಕಥಲಷಗಹಯಯ / ನೌಔಯರಿಗಹದ ಗಹಮಖಳು
3. ಉತ್ನುಖಳ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ಹಲ್ಲಸಿ
ಉತನನಖಳ

ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ

ವಿಮೆಮ

ಫಥೇಡಿಕಥ

ಇಂದ

ತಮಹರಿಸಿದ

ಭತ ು

ಸ್ಹಾಜನಿಔರಿಗಥ

ಭಹಯಹಟವಹಖ  ಉತನನಖಳ ವಿವಿಧ ಯಕಹಯಖಳಿಂದ) ಉದಹ. ೂಾಸಿದಧ ಆಹಹಯ ಷ ಖ
ು ಳು, ಸವಥ
ತ ಂಬಿದ ನಿೇಯ (ಏರಿಯೆೇಟಥಡ್ ವಹಟರ್), ಓಶಧಿಖಳು ಭತ ು ಚ ಚ ಚಭದ ದಖಳು, ವಿದ ಮತ್ ಉಔಯಣಖಳು,
ಮಹಂತಿಯಔ ಸ್ಹಧನಖಳು, ಯಹಸ್ಹಮನಿಔಖಳು ಇತಹಮದಿ (ಸ ಟಿಿಕಥ ಂಡಿತ .ಉತನನದಲ್ಲಾನ ಂದ ನ ಮನತಥ
ಸ್ಹು, ವರಿೇಯಕಥು ಉಂಟಹದ ಗಹಮ ಅಥವಹ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಅಥವಹ ಭ ಯನಥೇ ಕ್ಷಖಳ ಆಸಿುಮ ಹಹನಿಗಥ
ಕಹಯಣವಹದಯಥ, ಇದ

ಕಥಾೇಮ್ ಉದಬವಿಷ ದಕಥು ಕಹಯಣವಹಖಫಸ ದ

.ಉತನನ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮ

ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ವಿಭಹದಹಯಯ ಈ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮನ ನ ಔರ್ ಭಹಡ ತುವಥ.
ಯಫ್ತು ಹಹಖ ದಥೇಶ್ಚೇಮ ಭಹಯಹಟಖಳಿಖ ಔರ್ ಲಬಮವಿದಥ.
4. ಲ್ಲಫ್ಿ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ವಿಮೆ (ಭ ಯನೆಮ ಕ್ಷದ)
ಈ ಹಲ್ಲಸಿ ಲ್ಲಫ್ಟಿ ಫಳಕಥ ಭತ ು ಕಹಮಹಾಚಯಣಥಯಿಂದ ಉದಬವಿಸಿದ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಖಳ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ
ಔಟಿಡಖಳ ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಗಥ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ದಗಿಷ ತುದಥ .ಇದ ಈ ಕಥಳಗಿನ ಕಹನ ನ ಬಹದಮತಥಖಳನ ನ ಔರ್
ಭಹಡ ತುದಥ:
a) ಮಹುದಥೇ ಮಕ್ಟುಮ (ವಿಭಹದಹಯಯ ನೌಔಯಯನ ನ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ) ಸ್ಹು / ವರಿೇಯಕಥು ಉಂಟಹದ
ಗಹಮ.
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b) ಆಸಿುಖಳಿಖ ಂಟಹದ) ವಿಮೆದಹಯಯ ಷಾಂತ ಅಥವಹ ನೌಔಯ ಆಸಿುಮನ ನ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ (ಹಹನಿ.
ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯಖಳು ನಶಿರಿಹಹಯ ಮತಿ, ಮಹುದಥೇ ಂದ ಮಕ್ಟು, ಮಹುದಥೇ ಂದ ಅಘಾತ ಭತ ು
ಮಹುದಥೇ ಂದ ಶಾದ ಮೆೇರ್ಥ ಆಧರಿತವಹಗಿಯ ತುವಥ.
5. ೃತ್ತಿಯ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ
ೃತಿುಯ

ನಶಿರಿಹಹಯಖಳು

ೃತಿುಯ

ಜನರಿಗಥ

ೃತಿುಯ

ಔತಾಮಖಳ

ನಿಾಸಣಥಮಲ್ಲಾ

ಅಯ

ಉದಹಸಿೇನತಥಯಿಂದ ಉದಬವಿಸಿದ ದಂಡನ ನ ಹತಿಷಲ ಅಯ ಕಹನ ನ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮ ವಿಯ ದಧ
ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ದಗಿಷಲ ವಿನಹಮಷಗಥ ಳಿಷರ್ಹಗಿವಥ .ಅಂತಸ ಔರ್ ಖಳು ಆಷತಥಯಖಳಲ್ಲಾನ ವಥೈದಮಯ ;
ಎಂಜಿನಿಮರ್ ಖಳು, ವಹಷ ುಶ್ಚಲ್ಲಖಳು; ಚಹಟಾಡ್ಾ ಅಕೌಂಟಥಂಟ್್, ಆರ್ಥಾಔ ಷಲಹಥಗಹಯಯ , ಕ್ಟೇಲಯ ,
ವಿಭಹ ದರ್ಹಾಳಿಖಳಿಗಥ ಲಬಮವಿವಥ.
6. ನಿದೆೀಯವಔಯ ಭತಕಿ ಅಧಿಕಹರಿಖಳ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮ ಹಲ್ಲಸಿ
ಔಂನಿಯಂದಯ ನಿದಥೇಾವಔಯ ಭತ ು ಅಧಿಕಹರಿಖಳು ವಿಶ್ಹಾಷದ ಭತ ು ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮ ಸ್ಹಥನಖಳನ ನ
ಅಲಂಔರಿಷ ತಹಯಥ .ಅಯ ಔಂನಿಮ ಮಹಹಯಖಳ ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣಥ ಭತ ು ನಿಾಸಣಥಖಳಲ್ಲಾ ಎಷಗಿದ ತು
ಕಹಮಾಖಳಿಗಥ, ಷಥೇಯ ದಹಯಯ , ನೌಔಯಯ , ಸ್ಹಲಗಹಯಯ ಭತ ು ಔಂನಿಮ ಇತಯ ಭಧಮಷಥಗಹಯರಿಗಥ
ದಂಡನ ನ

ಹತಿಷಲ

ಜವಹಫಹದಯಯಹಗಿ

ರಿಣಮಷಫಸ ದ

.ಈ

ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ

ಇಂತಸ

ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಖಳಿಂದ ಯಕ್ಷಿಷಲ ಯ ಪಿಷರ್ಹಗಿದಥ ಭತ ು ಎಲಾ ನಿದಥೇಾವಔಯನ ನ ಔರ್ ಭಹಡಿ ಔಂನಿಗಥ
ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
7. ನೌಔಯಯ ರಿಹಹಯ ವಿಮೆ
ಈ ಹಲ್ಲಸಿ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಗಹಮನನನ ಬವಿಷ  ನೌಔಯಯ ಉದಥ ಮೇಖದಿಂದ ಭತ ು ಉದಥ ಮೇಖದ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ
ಉದಬವಹಖ  ಅಘಾತ ಅಥವಹ ಕಹಯಿರ್ಥಗಹಗಿ ವಿಭಹದಹಯಯ

ನೌಔಯರಿಗಥ ಹತಿಷಫಥೇಕಹದ

ರಿಹಹಯದ ಕಹನ ನ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ವಿಮೆದಹಯರಿಗಥ ನಶಿರಿಹಹಯ ದಗಿಷ ತುದಥ .
ಇದನ ನ ನೌಔಯಯ ರಿಹಹಯ ವಿಮೆಯೆಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಎಯಡ ಯ ಖಳಲ್ಲಾ ಯಚಲ್ಲತವಹಗಿದಥ:
a) ಕೆ ೀಶಿಔ ಎ :ನೌಔಯಯ ರಿಹಹಯ ಕಹಯಿದಥ,1923 ,) ಎಂಹಾಯಿೇಜ್ ಕಹಂಥನಥ್ೇಶನ್ ಆಕ್ಿ,
(1923

ಯ

ಅಡಿಮಲ್ಲಾ,

ಭಹಯಔ

ಅಘಾತದ

ಕಹಯಿದಥ,

1855

ಹಹಖ

ಸ್ಹಭಹನಮ

ಕಹನ ನಿನಡಿಮಲ್ಲಾ ನೌಔಯರಿಗಹದ ಅಘಾತಖಳ ಕಹನ ನ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮ ವಿಯ ದಧ ನಶಿಬತಿಾ.
b) ಟೆೀಫಲ್ ಬಿ :ಭಹಯಔ ಅಘಾತಖಳ 1855ಯ ಕಹಯಿದಥ ಹಹಖ
ಅಡಿಮಲ್ಲಾನ, ಕಹನ ನ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮ ವಿಯ ದಧ ನಶಿಬತಿಾ.
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ಸ್ಹಭಹನಮ ಕಹನ ನಿನ

ಯಸ್ಹುನಥಮ ಪಹಮ್ಾ ನಲ್ಲಾ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಸಿದ ನೌಔಯಯ ಅಂದಹಜ ವಥೇತನದ ಮೆೇರ್ಥ ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯನ ನ
ಅನಾಯಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಂತಿಭ ದಿನಹಂಔದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯಯ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಸಿದ
ವಹಷುವಿಔ ವಥೇತನ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಮೆೇರ್ಥ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನ ನ ಷರಿಹಥ ಂದಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಹಲ್ಲಸಿ ಔರ್ ವಿಷುರಿಷಫಸ ದಹಗಿದಥ:
i. ನಿದಿಾಶಿ ಯಭಹಣದಲ್ಲಾ, ನೌಔಯಯ ಗಹಮಖಳ ಚಿಕ್ಟತಥ್ಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆದಹಯರಿಗಥ ಉಂಟಹಖ 
ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಭತ ು ಆಷತಥಯಮ ವಥಚಚಖಳು
ii. ಅಧಿನಿಮಭದಲ್ಲಾ ಟಿಿ ಭಹಡಿದ ಓದಥ ಮೇಗಿಔ ಯಥ ೇಖಖಳ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ
iii. ಖ ತಿುಗಥದಹಯರಿಂದ ನಥೇಮಷಲಟಿ ನೌಔಯಯ ಫಗಥಗಿನ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ11
ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ ವಿಮೆ ಕಹಯಿದಥ,1991 ,ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ವಹಷುವಿಔ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳಿಗಹಗಿ
ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ ರಿಹಹಯ ಎಶ ಿ?
I. ಯ . 6,250
II. ಯ , 12,500
III. ಯ . 25,000

IV. ಯ . 50,000

ಸಹಯಹಂವ
a) ಫಥಂಕ್ಟ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ವಹಣಿಜಮ ಷಂಸ್ಥಥಖಳು ಹಹಗಥಯೆೇ ಆಸಿುಮ ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಖಳಿಗಥ, ಭತ ು ಆಸಿುಮಲ್ಲಾ
ಆರ್ಥಾಔ ಆಷಕ್ಟುಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದ ಮಕ್ಟುಖಳು / ಸಣಕಹಷ ಷಂಸ್ಥಥಖಳಿಗಥ ಷ ಔುವಹಗಿದಥ.
b) ಫಥಂಕ್ಟ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಿವಿಧ ಯಕಹಯಖಳಲ್ಲಾ ಈ ಕಥಳಗಿನುಖಳು ಸ್ಥೇರಿವಥ:
 ಭಹಯ ಔಟಥಿ ಭೌಲಮ ಅಥವಹ ುನುಃಸ್ಹಥನಥಮ ಭೌಲಮದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
 ಘೀ ೇಶಣಥಮ ಹಲ್ಲಸಿ
 ಫಾೇಟರ್ ಹಲ್ಲಸಿ
c) ಅನ ಶಂಗಿಔ ನಶಿ) ಸಿಎಲ್ (ಹಲ್ಲಸಿ[ ಮಹಹಯದಲ್ಲಾನ ಅಡಥತಡಥ) ಬಿಜಿನಥರ್ಸ ಇಂಟಯುನ್ - ಬಿಐ](
ಸ್ಹಧಮವಹದಶ ಿ ಫಥೇಖ ಅಂತಿಭ ನಶಿನ ನ ಔಡಿಮೆಗಥ ಳಿಷಲ

ನಿಾಳ ರ್ಹಬದ ಜಥ ತಥಗಥ ಭತಥು

ಮಥಹಸಿಥತಿ ವಹಮಹಯನ ನ ನಡಥಷಲ ವಿಭಹದಹಯರಿಗಹದ ಹಥಚಿಚದ ಕಥಲಷದ ವಥಚಚದ ಜಥ ತಥಗಥ, ಸ್ಹಥಯಿ
ವ ಲುಖಳನಥ ನಳಗಥ ಂಡ ಟ ಿ ರ್ಹಬ ಎಂದ ಔಯಥಮಲಡ ುದಯ ನಶಿಕಥು ನಶಿ ರಿಹಹಯ ದಗಿಷ ತುದಥ.
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d) ಸ್ಹಿಔ ಖಳು, ಷಯಔ ಖಳು, ಪಿೇಠಥ ೇಔಯಣಖಳು ಭತ ು ಸಿಥಯ ಜಥ ೇಡಣಥಖಳು ಭತ ು ಷ ಯಕ್ಷಿತವಹದ
ಷ ಯಕ್ಷಥಮಲ್ಲಾ ಕ್ಟೇಲ್ಲ ಭಹಡಿದ ಹಹಖ

ಔಳುವಹಖಫಸ ದಹದ ನಖದನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯಫಸ ದಹದ

ಅಂಖಡಿಖಳು, ಔಚಥೇರಿಖಳು, ಗಥ ೇದಹಭ ಖಳು ಭತ ು ಉಗಹಯಣಖಳಂತಸ ಮಹಹಯ ಆಯಣಖಳಿಗಥ
ದಯಥ ೇಡಥಮ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಯ ಪಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
e) ಸಣದ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಸಣ, ಚಥಕ್ ಖಳು/ ಅಂಚಥ ಆಡಾರ್ ಖಳು / ಅಂಚಥ ಚಿೇಟಿಖಳನ ನ

ನಿಾಹಿಷ ವಹಖ ಉಂಟಹಖಫಸ ದಹದ ನಶಿಖಳನ ನ ಔರ್ ಭಹಡಲ ವಿನಹಮಷಗಥ ಳಿಷರ್ಹಗಿದಥ .
f) ಸಣದ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಎಯಡ ವಿಬಹಖಖಳಡಿಮಲ್ಲಾ ಔರ್ ದಗಿಷ ತುದಥ: ಸ್ಹರಿಗಥ ವಿಬಹಖ ಭತ ು
ಆಯಣ ವಿಬಹಖ.
g) ನಿಷಹಠ ಬಯಸ್ಥಮ ವಿಮೆ ನೌಔಯಯ ಷ ಳುಳ ನಿಯ ಣಥ (ಷ ಳುಳ ಷಹಿ), ಸಣದ ದ ಯ ಯೇಖ, ಅಹಹಯ,
ದ ಮಾಮ ಅಥವಹ ತುಖಳಂತಸ ನೌಔಯಯ ಂಚನಥ ಅಥವಹ ಅಹಯಭಹಣಿಔತಥಖಳ ಕಹಯಣದಿಂದಹಗಿ
ಉದಥ ಮೇಖದಹತಯ ಅನ ಬವಿಸಿದ ನಶಿದ ವಿಯ ದಧ ನಶಿರಿಹಹಯ ದಗಿಷ ತುದಥ.
h) ನಿಷಹಠ ಬಯಸ್ಥಮ ಹಲ್ಲಸಿ ಯಕಹಯಖಳು ಇುಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುವಥ: ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಹಲ್ಲಸಿ,
ಫಾೇಟಿಂಗ್ ಹಲ್ಲಸಿ, ಸ್ಹಥನಖಳ ಹಲ್ಲಸಿ ಭತ ು ಫಹಾಾಂಕಥಟ್ ಹಲ್ಲಸಿ (ಹಥ ದಿಕಥ ಹಲ್ಲಸಿ).
i) ಈ ವಹಮಔವಹದ ಔರ್ ಅನ ನ ಸಣ ಭತ ು ಸ್ಹಲತಯಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಫಹಮಂಔರ್ ಯ ಎದ ರಿಷ 
ವಿಶ್ಥೇಶ

ಅಹಮಖಳನ ನ

ರಿಖಣಿಸಿ,

ಸಣನ ನ

ಳಗಥ ಂಡ

ಕಹಮಹಾಚಯಣಥಖಳ

ಮಹಹಯಖಳನಥ ನಳಗಥ ಂಡ ಫಹಮಂಔ ಖಳು, ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್ಟ ಸಿ ಭತ ು ಇತಯ ಷಂಸ್ಥಥಖಳಿಗಹಗಿ
ಸಿದಧಭಹಡರ್ಹಯಿತ .
j) ಎಂಜಿನಿಮರ್ ವಿಮೆಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಫಯ  ಯಭ ಕ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಇುಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುವಥ:
 ಖ ತಿುಗಥದಹಯಯ ಎಲಾ ಅಹಮಖಳ ಹಲ್ಲಸಿ
 ಖ ತಿುಗಥದಹಯಯ ಸ್ಹಥಯ ಭತ ು ಭಶ್ಚೇನರಿ ಹಲ್ಲಸಿ
 ನಿಭಹಾಣದ ಎಲಾ ಅಹಮಖಳ ಹಲ್ಲಸಿ
 ಭಶ್ಚೇನರಿ ಫಥಯೇಕ್ ಡೌನ್ ಹಲ್ಲಸಿ
 ಫಹಮಾರ್ ಭತ ು ಥಯಶರ್ ಹಾಂಟ್ ಹಲ್ಲಸಿ
 ಭಶ್ಚೇನರಿಮ ರ್ಹಬದ ನಶಿದ ಹಲ್ಲಸಿ
 ಸ್ಹಿಕ್ಟನ ಕ್ಷಿೇಣಿಷ ವಿಕಥಮ ಹಲ್ಲಸಿ
 ಎರ್ಥಕಹರನಿಕ್ ಉಔಯಣಖಳ ಹಲ್ಲಸಿ
 ಭ ಂಖಡ ರ್ಹಬದ ನಶಿದ ಔರ್
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k) ಕಥೈಗಹರಿಕಹ ಎಲಾ ಅಹಮಖಳ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಕಥೈಗಹರಿಕಹ ಆಸಿುಖಳು ಉತಹದನಹ - ಭತ ು
ಶ್ಥೇಕಯಣಹ ಎಯಡ

ಸ್ೌಲಬಮಖಳನ ನ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾಯೆೇ ಆದಯ

ಂದಥೇ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಔರ್

ಭಹಡಲ ವಿನಹಮಷ ಭಹಡರ್ಹಗಿದಥ.
l)

ನೌಕಹ ವಿಮೆಮನ ನ ಎಯಡ ವಿಧಖಳ್ಹಗಿ ವಿಂಖಡಿಷಫಸ ದ :ನೌಕಹ ಷಯಔ ಭತ ು ಷಭ ದಯದ ಸಲ್.

m) ಷಯಔ (ಕಹಗಥ ೇಾ) ಹಲ್ಲಸಿಖಳು, ಭ ಲಬ ತವಹಗಿ ಷಭ ದಯಮಹನದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು, ಅಂದಯಥ ಅು
ಂದ ಷಥಳದಿಂದ ಭತಥ ಂ
ು ದ ಷಥಳಕಥು ವಿಶಮಷ ುವಿನ ಔರ್ ಭಹಡ ತುವಥ.
n)

ನೌಕಹ ವಿಮೆಮ ವಿವಿಧ ಯಕಹಯಖಳು ಇುಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುವಥ:
 ನಿದಿಾಶಿ ಹಲ್ಲಸಿ
 ಭ ಔು ಹಲ್ಲಸಿ
 ಭ ಔು ಔರ್
 ಷ ಂಔ ಭತ ು ಹಥಚಿಚದ ಭೌಲಮದ ವಿಮೆ
 ಹಯಯಂಭಿಷ ದಯಲ್ಲಾ ವಿಳಂಫ

o) ಭರಿೇನ್ ಸಲ್ ಔರ್ ಖಳು ಭ ಕಮವಹಗಿ ಎಯಡ

ಯಕಹಯದಹದಗಿವಥ: ಂದ

ನಿದಿಾಶಿ ಸ್ಹಖಯ

ಯಮಹಣನ ನ ಔರ್ ಭಹಡ  ಭತ ು ಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಅಧಿಮನ ನ ಔರ್ ಭಹಡ .
p) ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮ ಹಲ್ಲಸಿ ವಿಭಹದಹಯಯ ತು / ಉದಹಸಿೇನತಥಯಿಂದ ಉದಬವಿಸಿದ
ಭತ ು ತೃತಿೇಮಕ್ಷಖಳ ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಗಹಮ ಅಥವಹ ಆಸಿುಮ ನಹವಕಥು ಕಹಯಣವಹದ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮನ ನ
ಔರ್ ಭಹಡ ತುದಥ.
q) ಉತನನ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ವಿಭಹದಹಯಯ ಉತನನದಲ್ಲಾನ ಂದ ನ ಮನತಥಯಿಂದ ಸ್ಹು,
ವರಿೇಯಕಥು ಉಂಟಹದ ಗಹಮ ಅಥವಹ ಅನಹಯಥ ೇಖಮ ಅಥವಹ ಭ ಯನಥೇ ಕ್ಷಖಳ ಆಸಿುಮ ಹಹನಿಗಥ
ಕಹಯಣದಿಂದ ಉದಬವಿಷ  ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮನ ನ ಔರ್ ಭಹಡ ತುವಥ.
r) ೃತಿುಯ ನಶಿರಿಹಹಯಖಳು ೃತಿುಯ ಜನರಿಗಥ ೃತಿುಯ ಔತಾಮಖಳ ನಿಾಸಣಥಮಲ್ಲಾ ಅಯ
ಉದಹಸಿೇನತಥಯಿಂದ ಉದಬವಿಸಿದ ದಂಡನ ನ ಹತಿಷಲ ಅಯ ಕಹನ ನ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮ ವಿಯ ದಧ
ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ದಗಿಷಲ ವಿನಹಮಷಗಥ ಳಿಷರ್ಹಗಿವಥ.

ರಭಕಕ ಅಂವಖಳು
a) ಆಸಿುಮ ಅಗಿನ ವಿಮೆ
b) ದಯಥ ೇಡಥಮ ವಿಮೆ
c) ಸಣದ ವಿಮೆ
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d) ನಿಷಹಠ ಬಯಸ್ಥಮ ವಿಮೆ
e) ಫಹಮಂಔರ್ ಖಳ ನಶಿರಿಹಹಯದ ವಿಮೆ
f) ಜ ಮವಥಲರ್ಸಾ ಫಹಾಕ್ ಹಲ್ಲಸಿ
g) ಎಂಜಿನಿೇಮರಿಂಗ್ ಇನ ಶಯಥನ್್
h) ಕಥೈಗಹರಿಕಹ ಎಲಾ ಅಹಮಖಳ ವಿಮೆ
i)

ನೌಕಹ ವಿಮೆ

j) ಸಲ್ ಇನ ಶಯಥನ್್
k)

ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮ ಹಲ್ಲಸಿ

ರಶೆುಖಳ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ವಹಣಿಜಮ ಅಹಮಖಳ ಅಗಿನ ಹಲ್ಲಸಿ ಸ್ಥ ಪೇಟ ಭತ ು ಅಂತುಃಸ್ಥ ಪೇಟಖಳ ಅಹಮದಿಂದ ಯಕ್ಷಿಷ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ಂದ ಮಹಹಯದಲ್ಲಾನ ಅಡಥತಡಥಖಳ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಯಭಹಣಿತ ಅಗಿನ ಭತ ು ವಿಶ್ಥೇಶ ಅಹಮಖಳ
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಷಂಯೇಜನಥಮ ಜಥ ತಥಗಥ ಭಹತಯ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ .
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ IV.
ದಯಥ ೇಡಥ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಆಸಿು, ಷಾತುಃ ವಿಭಹದಹಯಯ ನಥೈತಿಔ ಅಹಮ, ನಿಭಹಾಣ
ಭತ ು ಆಯಣದ ಷಥಳ, ಷ ಯಕ್ಷತಹ ಔಯಭಖಳು) ಉದಹ ಕಹಲ ಗಹಯಯ , ಔನನಖಳಳ ಎಚಚರಿಕಥ(ಅರ್ಹಯಹಂ)(,
ಹಿಂದಿನ ಕಥಾೇಮ್ ಅನ ಬ ಇತಹಮದಿ ವಿಶಮಖಳ ಷಂಖಥಮ ಭತ ು ಷಾಯ ನ ನ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ದಯಥ ೇಡಥಮ ಕಹಯಣದಿಂದ ಫಫಯ ಆಯಣದಲ್ಲಾಂದ ನಖದ ಔಳ್ಥದ ಹಥ ೇಖ ದನ ನ ಸಣದ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ
ಔರ್ ಭಹಡ ತುದಥ .ಖಲಬಥ, ಭ ಶುಯ ಭತ ು ಬಯೇತಹದನಥಖಳು ಹಥಚ ಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಷ 
ಭ ಲಔ ಂದ ವಿಷುಯಣಥಮಹಗಿ ಔರ್ ಭಹಡಫಸ ದ
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ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ನಿಷಹಠ ಬಯಸ್ಥಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ನೌಔಯಯ ಂಚನಥ ಅಥವಹ ಅಹಯಭಹಣಿಔತಥಮ ಕಹಯಣದಿಂದ
ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಅನ ಬವಿಸಿದ ನಶಿದ ವಿಯ ದಧ ನಶಿರಿಹಹಯ ನಿೇಡ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ IV.
ಫಥಂಕ್ಟ, ಷ ಳುಳ ನಿಯ ಣಥ(ಷ ಳುಳ ಷಹಿ) ಅಥವಹ ಚಥಕ್ ನಲ್ಲಾನ ಭಹಹಾಡ , ಸಣಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ನೌಔಯಯ
ಅಹಯಭಹಣಿಔತಥಖಳ ಕಹಯಣದಿಂದ ಔಳ್ಥದ ಕಥ ಂಡ ಅಥವಹ ಹಹನಿಮಹದ ಸಣ , ಸ್ಹಲತಯಖಳನ ನ ಫಹಮಂಔರ್
ಯ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಔರ್ ಭಹಡಫಸ ದ .
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ಂದ ಜ ಮವಥಲರಿ ಫಹಾಕ್ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಆಸಿುಮ ನಥ ೇಂದಹಯಿತ ಹಸ್ಥಾಲ್
ಭ ಲಔ ಸ್ಹರಿಗಥಮಲ್ಲಾಯ ವಹಖ ವಿಬಹಖ III ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಔರ್ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ಹಯಯಂಭಿಔ ವಿಳಂಫ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಭ ಂಖಡ ರ್ಹಬದಲ್ಲಾನ ನಶಿದ ಔರ್ ಎಂದ ಔ ಡ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
Answer 9
The correct option is II.
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ಅಹಹಯ ಕಥೈಗಹರಿಕಹ ಎಲಾ ವಿಭಹ ಅಹಮಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾನ ವಹಮಪಿುಯಳಗಥ ಫಯ ುದಿಲಾ
ಉತಿಯ 11
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ಜಲ ಭತ ು ವಹಮ , ಮ ದಧದ ಅಹಮಖಳ ವಿಯ ದಧ ಔರ್ ನಿೇಡ  ವಿಮೆಮ ಏಔಭಹತಯ ಶ್ಹಖಥಮಹಗಿದಥ.
ಉತಿಯ 12
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ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ ವಿಭಹ ಕಹಯಿದಥ,1991 ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ವಹಷುವಿಔ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಥಚಚಖಳಿಗಹಗಿ
ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ ರಿಹಹಯ ಯ 12 .,555 ಆಗಿದಥ.

ಷಾ ರಿೀಕ್ಷಣೆಮ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ಎಂಜಿನಿೇಮರಿಂಗ್ ಇನ ಶಯಥನ್್ ನಲ್ಲಾ ಸಿಎಆರ್ ಎಂದಯಥ
I. ಮೊೇಟಹಯ
II. ಖ ತಿುಗಥದಹಯಯ ಎಲಾ ಅಹಮಖಳು
III. ಔಂನಿಮ ಎಲಾ ಅಹಮಖಳು
IV. ಔಂನಿಮ ಎಲಾ ಅಖತಮಖಳು
ರಶೆು 2
ಒಾ ಉದಥ ಮೇಖದಹತ ತನನನ ನ ತನನ ನೌಔಯಯ ಅಹಯಭಹಣಿಔ ತಾನಥಮ ವಿಯ ದಧ _________ ಯಿಂದ
ವಿಮೆ ಭಹಡಿಕಥ ಳುಳತಹುಯಥ
I. ನೌಔಯಯ ರಿಹಹಯ ಹಲ್ಲಸಿ
II. ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ
III. ನಿಷಹಠ ಬಯಸ್ಥಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ
IV. ಘೀ ೇಶಣಥಮ ಹಲ್ಲಸಿ.
ರಶೆು 3
_________ ಸಡಗಿನ ಡಲನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.
I. ಸಲ್
II. ಷಯಔ
III. ಔಡಲೆಳಳತನ
IV. ಹಥ ಯಗಥಸ್ಥಮ ದ
ರಶೆು 4
______________ ಇದ ವಿಭಹನಕಹುದ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಮನ ನ ಳಗಥ ಳುಳ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದಥ.
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I. ಶ್ಹಷನಫದಧ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ
II. ಆಸಿು ವಿಮೆ
III. ವಿಭಹನಮಹನ ವಿಮೆ
IV. ಸಣದ ವಿಮೆ
ರಶೆು 5
ಹಥಚ ಚರಿ ಔರ್ ಎಂದ ಷಸ ಫಥಂಕ್ಟ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ___________ರಿಂದಹದ ಆಸಿುಮ ಹಹನಿಮನ ನ
ಳಗಥ ಂಡಿಯ ುದಿಲಾ.
I. ಯವಹಸ
II. ಬ ಔಂ
III. ಫಥಂಕ್ಟ
IV. ಮ ದಧದಲ್ಲಾನ ಫಹಂಬ್ಬ ದಹಳಿ
ರಶೆು 6
ಅನ ಶಂಗಿಔ ನಶಿ (ಅಗಿನ ವಿಮೆ) ___________ ಅನ ನ ಔರ್ ಭಹಡ ತುದಥ:
I. ಕಹಖಹಾನಥಗಹದ ಹಹನಿಯಿಂದ ಂಟಹದ ರ್ಹಬದ ನಶಿ
II. ಭಹಯ ಔಟಥಿಮಲ್ಲಾನ ಳ್ಥಳಮ ಹಥಷರಿನ ನಶಿ
III. ಮಂತಥ ಯೇಔಯಣಖಳಲ್ಲಾನ ಷತತ ಉಯೇಖದಿಂದಹಖ  ವಹಷುವಿಔ ಷಔಳಿ
IV. ವಿದಥೇಶ್ಚ ವಿನಿಭಮದಲ್ಲಾನ ಏರಿಳಿತಖಳಿಂದ ಂಟಹದ ನಶಿಖಳು
ರಶೆು 7
ದಯಥ ೇಡಥ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂ ಇದಯ ಮೆೇರ್ಥ ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ:
I. ಬದಯತಹ ಔಯಭಖಳು
II. ಆಯಣದ ಷಥಳ
III. ಆಸಿುಮ ಷಾಯ 
IV. ಮೆೇಲ್ಲನ ಎರ್ಹಾ
ರಶೆು 8
ಖ ತಿುಗಥದಹಯಯ ಎರ್ಹಾ ಅಹಮದ ಹಲ್ಲಸಿ ಇದಯ ರಿತಿಾತ ಯ ವಹಗಿದಥ:
I. ಅಗಿನ ವಿಮೆ
II. ಜಿೇ ವಿಮೆ
III. ಎಂಜಿನಿೇಮರಿಂಗ್ ಇನ ಶಯಥನ್್
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IV. ನೌಕಹ ವಿಮೆ
ರಶೆು 9
ನೌಔಯಯ ರಿಹಹಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಂದ ಫಗಥಮ
I. ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ ವಿಮೆ
II. ಅಗಿನ ವಿಮೆ
III. ನೌಕಹ ಷಯಔ ವಿಮೆ
IV. ಇಂಜಿನಿೇಮರಿಂಗ್ ಇನ ಶಯಥನ್್
ರಶೆು 10
ಸಣದ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಇದನ ನ ಳಗಥ ಳುಳತುದಥ:
I. ಕಥೈಮಲ್ಲಾಯ  ನಖದ
II. ಭ ಮಚ ಮಲ್ ಪಂಡ್ ನಲ್ಲಾ ಸ ಡಿಕಥ ಭಹಡಿದ ಸಣ
III. ಫಹಮಂಕ್ಟನ ಉಳಿತಹಮ ಖಹತಥಮಲ್ಲಾಯ  ಸಣ
IV. ಅಂಚಥ ಔಚಥೇರಿಮಲ್ಲಾ ಠಥೇಣಿಯಿಟಿ ಸಣದ.

ಷಾ ರಿೀಕ್ಷಣೆಮ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ಎಂಜಿನಿೇಮರಿಂಗ್ ಇನ ಶಯಥನ್್ ನಲ್ಲಾ ಸಿಎಆರ್ ಎಂದಯಥ ಖ ತಿುಗಥದಹಯಯ ಎಲಾ ಅಹಮಖಳು.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ಒಾ ಉದಥ ಮೇಖದಹತ ತನನನ ನ ತನನ ನೌಔಯಯ ಅಹಯಭಹಣಿಔ ತಾನಥಮ ವಿಯ ದಧ ನಿಷಹಠ ಬಯಸ್ಥಮ
ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಯಿಂದ ವಿಮೆ ಭಹಡಿಕಥ ಳುಳತಹುಯಥ.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ಸಲ್ ಸಡಗಿನ ಡಲನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
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ವಿಭಹನಮಹನ ವಿಮೆ ಇದ ವಿಭಹನಕಹುದ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಮನ ನ ಳಗಥ ಳುಳ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದಥ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ IV.
ಹಥಚ ಚರಿ ಔರ್ ಎಂದ ಷಸ ಅಗಿನ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಮ ದಧದಲ್ಲಾನ ಫಹಂಬ್ಬ ದಹಳಿಯಿಂದಹದ ಆಸಿುಮ
ಹಹನಿಮನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ುದಿಲಾ.
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ಅನ ಶಂಗಿಔ ನಶಿ (ಅಗಿನ ವಿಮೆ) ಕಹಖಹಾನಥಗಹದ ಹಹನಿಯಿಂದ ಂಟಹದ ರ್ಹಬದ ನಶಿನ ನ ಔರ್
ಭಹಡ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ IV.
ದಯಥ ೇಡಥ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂ ಬದಯತಹ ಔಯಭಖಳು ಆಯಣದ ಷಥಳ ಆಸಿುಮ ಷಾಯ  ಇತಹಮದಿಖಳ ಮೆೇರ್ಥ
ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ಖ ತಿುಗಥದಹಯಯ ಎರ್ಹಾ ಅಹಮದ ಹಲ್ಲಸಿ ಎಂಜಿನಿೇಮರಿಂಗ್ ಇನ ಶಯಥನ್್ ನ ರಿತಿಾತ ಯ ವಹಗಿದಥ.
ಉತಿಯ 9
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ನೌಔಯಯ ರಿಹಹಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಂದ ಫಗಥಮ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ ವಿಮೆಮಹಗಿದಥ.
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ಸಣದ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಕಥೈಮಲ್ಲಾಯ  ನಖದನ ನ ಳಗಥ ಳುಳತುದಥ.
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ಅಧಹಯಮ 27
ಕೆಾೀರ್ಮ ಡೆಮಕ ರಿೀತ್ತ
ಅಧಹಮಮದ ರಿಚಮ
ಮಹುದಥೇ ವಿಮೆಮ ಔಯಹರಿನ ಕಥ ೇರ್ ನಶಿ ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ ಆಯಂಬದಲ್ಲಾ ವಿಮೆದಹಯರಿಗಥ ನಿೇಡಿದ
ಭಭಬಯಸ್ಥಮನ ನ ಕಹಹಡ ುದ . ಈ ಅಧಹಮಮ ನಶಿ ಆದ ಷಭಮದಿಂದ ಹಿಡಿದ ಕಥಾೇಮ್ ಖಳನ ನ
ಇತಮಥಾಗಥ ಳಿಷ  ಷಂೂಣಾ ಯಕ್ಟಯಯೆಮಯಥಖ

ಷ ಲಬವಹಗಿ ಖಯಹಿಷ ಂತಥ ಕಹಮಾವಿಧಹನ ಭತ ು

ದಹಕರ್ಥಖಳನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ. ವಿಮೆದಹಯ ಅಥವಹ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿವಹದಿತ ಕಥಾೇಮ್್ ಖಳನ ನ
ಮಸರಿಷ  ವಿಧಹನನ ನ ವಿರಿಷ ತುದಥ

ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು
A. ಹಲ್ಲಸಿ ಇತಮಥಾ ಯಕ್ಟಯಯೆ
ಈ ಅಧಹಮಮನ ನ ಒದಿದ ನಂತಯ ನಿಭಗಥ ತಿಳಿದ ಫಯ  ವಿಶಮಖಳು ಹಿೇಗಿವಥ:
1. ಕಥಾೇಮ್ ಇತಮಥಾದ ಕಹಮಾಖಳ ಹಯಭ ಕಮತಥ ಔ ರಿತ ವಹದ ಭಹಡಿ
2. ನಶಿ ಷ ಚಿಷ  ವಿಧಹನಖಳನ ನ ವಿರಿಸಿ
3. ಕಥಾೇಮ್ ತನಿಖಥ ಭತ ು ಭೌಲಮಭಹನ
4. ಷವಥೇಾಮರ್ಸಾ ಭತ ು ನಶಿ ಭೌಲಮಭಹಔಯ ಹಯಭ ಕಮತಥ ವಿರಿಷ ುದ
5. ಹಲ್ಲಸಿ ಪಹಮ್೯ ವಿಶಮಖಳನ ನ ವಿರಿಷ
6. ಹಲ್ಲಸಿ ಹಥ ಂದಹಣಿಕಥ ಭತ ು ಇತಮಥಾನ ನ ವಿರಿಸಿ
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A. ಹಲ್ಲಸಿ ಇತಯಥಯ ರಕ್ರರಯೆ
1. ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಇತಯಥಯ ರಕ್ರರಯೆ
ನಶಿ ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಇತಮಥಾ ಭಹಡ ುದ

ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಯಭ ಕ

ಕಹಮಾವಹಗಿದಥ. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗಥ ಹತಿಷ  ಭ ಲಔ ಅಥವಹ ಭ ಯನಥೇ ಮಕ್ಟುಯಿಂದ ವಿಮೆದಹಯಯ
ವಿಯ ದಧ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಹತಿ ಭಹಡ  ಭ ಲಔ ವಿಮೆಗಹಯನ

ಹಯಂಪ್ಟಿ, ನಹಮಯೇಚಿತ ಭತ ು

ಷರಿಮಹದ ಸ್ಥೇವಥಮನ ನ ದಗಿಷ ತಹುನಥ.
ವಿಮೆದಹಯಯ ನಶಿಖಳ ರಿಹಹಯ ನಿೇಡ  ಆರ್ಥಾಔ ಕಹಮಾತಂತಯ ಎಂದ

ವಿಮೆಮನ ನ ಭಹಯಹಟ

ಭಹಡಫಸ ದ . ಇದ , ವಿಭಹ ಭತ ು ಕಥಾೇಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆ, ದ ಯಹದೃಶಿಶ್ಹತ್ ಅಘಾತ / ಗಟನಥಮ ನಂತಯ
ಸ್ಹಭಹನಮ ಸಿಥತಿಗಥ ಫಯಲ ನಿಧಹನ ಭತ ು ಔಶಿವಹಖಫಸ ದ .
ಜಿೇವಥೇತಯ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳರ್ಥ ಾಂದಯ ಷಮತಿಮ ಕಥ ೇಣಥಮಲ್ಲಾ ಫಯಥಸ ಹಿೇಗಿತ ು ―ಸ್ಹಧಮವಹದಯಥ ನಿೇು
ಹತಿಸಿ; ಅಥವಹ ನಿೇು ನಿಯಹಔರಿಸಿ‖. ಅದ ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಉದಹತು ವಹಮಹಯ ಚಥೈತನಮವಹಗಿದಥ.
ಕೆಾೀಭಖಳನಕು

ೃತ್ತಿಯವ್ಹಗ

ಇತಯಥಯಗೆ ಳಿಷಕುದಕ

ವಿಭಹ

ಔಂನಿಗೆ

ದೆ ಡಸ

ಜಹಹೀಯಹತಹಗ

ರಿಖಣಿಷಲ್ಟಿದೆ.
a) ತ್ತೀರತೆ
ವಿಮೆದಹಯನ ಕಹರ್ಪಾಯಥೇಟ್ ಕಥಾೈಂಟ್ ಅಥವಹ ಫಫ ಯತಥಮೇಔ ಮಕ್ಟು ಆಗಿಯಫಸ ದ ಅಥವಹ ನಶಿದ ಗಹತಯ
ದಥ ಡಸದ

ಅಥವಹ ಷಣಣದಹಗಿಯಫಸ ದ

ಭ ಕಮವಹಗಿಯ ತುದಥ.

ನಶಿ

ಷಂಬವಿಸಿದ

ಇುಖಳನ ನ ತಿೇಯವಹಗಿ ಇತಮಥಾಗಥ ಳಿಷ ುದ
ನಂತಯ

ಸ್ಹಧಮವಹದಶ ಿ

ಫಥೇಖ

ವಿಮೆ

ಫಸಳ

ರಿಹಹಯದ

ಅಖತಮವಿಯ ತುದಥ.
ಅನಿಗಥ ಸಣ ಫಥೇಖ ದಥ ಯಥತಯಥ ಫಸಳ ಉಯೇಖವಹಖ ತುದಥ. ನಶಿದ ಷಂಬವಿಸಿದ ನಂತಯ
ವಿಮೆದಹಯನಿಗಥ ಅಖತಮವಿದಹದಖ ಸ್ಹಧಮವಹದಶ ಿ ಫಥೇಖನಥ ಹಲ್ಲಸಿ ಮೊತುನ ನ ಹತಿಷ ುದ ವಿಭಹ
ಔಂನಿಮ ಔತಾಮವಹಗಿದಥ.
b) ೃತ್ತಿಯತೆ
ವಿಭಹ ಅಧಿಕಹರಿಖಳು ಯತಿಯಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಅುಖಳ ಅಸಾತಥಖಳ ಮೆೇಯಥಗಥ ರಿಖಣಿಷ ತಹುಯಥ
ಭತ ು ೂಾಖಯಸ ಅಥವಹ ೂಾಬಹವಿಮಹಗಿ ಔಲ್ಲಸಿದ ತತಾಖಳು ಅನಾಯಿಷ ುದಿಲಾ, ಕಥಳಗಿನ
ಯಶ್ಥನಖಳಿಗಥ ಉತುಯ ಕಥ ಡ  ಎರ್ಹಾ ದಹಕರ್ಥಖಳನ ನ ರಿಶ್ಚೇಲನಥ ಭಹಡದಥ ಕಥಾೇಮ್ ತಿಯಷುರಿಷ 
ಹಹಗಿಲಾ.
i. ನಿಜವಹಗಿಮ ನಶಿ ಷಂಬವಿಸಿದಥಯೆ?
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ii. ಹಹಗಿದದಯಥ, ನಶಿ ಭಹಡ  ಕ್ಟಯಯೆ ನಿಜವಹಗಿಮ ಹಹನಿಮನ ನ ಉಂಟ ಭಹಡಿತಥ?
iii. ಈ ಗಟನಥಯಿಂದ ಉಂಟಹದ ಹಹನಿಮ ವಹಮಪಿು.
iv. ನಶಿದ ಕಹಯಣ ಏನ ?
v. ನಶಿನ ನ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿ ಯಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದಥಯೆ?
vi. ಂದ / ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಮಭಖಳ ಯಕಹಯ ಕಥಾೇಭನ ನ ಹತಿಷರ್ಹಖ ುದಥ?
vii. ಹಹಗಿದದಯಥ, ಹತಿಷಫಥೇಕಹದ ಮೊತು ಎಶ ಿ?
ಈ ಎರ್ಹಾ ಯಶ್ಥನಖಳಿಗಥ ವಿಭಹ ಔಂಥನಿಮ ಉತುಯಖಳನ ನ ತಿಳಿದ ಕಥ ಳುಳ ಅಖತಮವಿದಥ.
ಕಥಾೇಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆ ಂದ ಯಭ ಕ ಚಟ ಟಿಕಥಮಹಗಿದಥ. ಎರ್ಹಾ ಕಥಾೇಮ್ ಪಹಮ್್ಾ, ಕಹಮಾವಿಧಹನಖಳು
ಭತ ು ಯಕ್ಟಯಯೆಖಳನ ನ ಷಂಸ್ಥಥಮ ಎಚಚರಿಕಥಯಿಂದ ವಿನಹಮಷ ಭಹಡಿದಥ, ಹಲ್ಲಸಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಎರ್ಹಾ
‗ಹತಿಷಫಥೇಕಹದ‘ ಕಥಾೇಮ್್ಖಳನ ನ ಔ ಡರ್ಥೇ ಹತಿಷಫಥೇಔ ಭತ ು ಹತಿಷರ್ಹಖದದದನ ನ ಹತಿ
ಭಹಡದಥ ಇಯ ುದನ ನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳಳಫಥೇಔ .
ಏಜಥಂಟ್, ಔಂನಿಮ ಯತಿನಿಧಿಮಹಗಿದ ವಿ
ದ ಮೆದಹಯನಿಗಥ ರಿಚಿತನಿದ ,ದ ಎರ್ಹಾ ಷಂಫಂಧಿತ ಪಹಮ್್ಾ
ಖಳನ ನ

ಷರಿಮಹದ

ುಯಹವಥಮನ ನ

ಎರ್ಹಾ

ಭಹಹಿತಿಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ

ತ ಂಬಿಯ ುದನ ನ

ದಹಕರ್ಥಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ

ಲಖತಿುಸಿಯಫಥೇಔ

ಕಚಿತಡಿಸಿಕಥ ಳಳಫಥೇಔ ,
ಭತ ು

ಎರ್ಹಾ

ನಶಿದ

ಷ ಚಿಷಲಟಿ

ಕಹಮಾವಿಧಹನಖಳನ ನ ಷಭಯೇಚಿತ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಅನ ಷರಿಸಿ ನಂತಯ ಔಂನಿಗಥ ಷಲ್ಲಾಷಫಥೇಔ . ನಶಿದ
ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಏಜಥಂಟನ ಹತಯನ ನ ಈಗಹಖರ್ಥೇ ಹಿಂದಿನ ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ ಚಚಿಾಷರ್ಹಗಿದಥ ಭಹಡರ್ಹಗಿದಥ
2. ಷ ಚನೆ ಅಥವ್ಹ ನಶಿದ ಎಚಿರಿಕೆ
ಆದ ನಶಿನ ನ ತಕ್ಷಣವಥೇ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ತಿಳಿಷ ುದ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಮಭಖಳಲ್ಲಾದಥ. ತಕ್ಷಣದ ಷ ಚನಥ ನಿೇಡ 
ಉದಥದೇವ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ಆಯಂಭಿಔ ಸಂತಖಳಲ್ಲಾನ ನಶಿ ತನಿಖಥಗಥ ಅಕಹವ ಭಹಡಿಕಥ ಡ ುದ . ವಿಳಂಫದಿಂದ
ನಶಿಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭೌಲಮಮ ತ ಭಹಹಿತಿ ನಶಿವಹಖಫಸ ದ . ಇದ ವಿಮೆಗಹಯಯ ನಶಿ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಿ
ಭತ ು ಅದನ ನ ಯಕ್ಷಿಷಲ ಔಯಭಖಳನ ನ ಔಲ್ಲಷ ತುದಥ.
ಆಯಂಭಿಔ ರಿೇಕ್ಷಥ / ರಿಶ್ಚೇಲನಥಮ ನಂತಯ, ಕಥಾೇಮಗಥ ಷಂಖಥಮಮನ ನ ಕಥ ಟ ಿ ಹಲ್ಲಸಿ ಷಂಖಥಮ, ವಿಮೆದಹಯನ
ಹಥಷಯ , ನಶಿದ ಅಂದಹಜ ಯಭಹಣ, ನಶಿ ಷಂಬವಿಸಿದ ದಿನಹಂಔ ಇತಹಮದಿ ವಿಯಖಳ್ಥೄ ಂದಿಗಥ ದಹಕರ್ಥ
ುಷುಔದಲ್ಲಾ ನಥ ೇಂದಹಯಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ, ಈಖ ಹಲ್ಲಸಿ ಕಹಮಾಖತಗಥ ಳಳಲ ಸಿದಧವಹಗಿದಥ.
ಕೆಲು ರಕಹಯದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ (ಉದಹ: ಔಳುತನ) ಪ್ರಲ್ಲೀರ್ಸ ಅಧಿಕಹರಿಖಳಿಗೆ ಷಸ ಷ ಚನೆಮನಕು
ನಿೀಡಲ್ಹಖಕುದಕ. ಯೆೈಲಕ ಷಯಔಕ ಸಹರಿಗೆ ನಿೀತ್ತಖಳಲ್ಲಾ, ಯೆೈಲ್ೆಾಖಳಿಗೆ ನೆ ೀಟರ್ಸ ಔಳುಹಷಫೆೀಔಕ.
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3. ತನಿಖ್ೆ ಭತಕಿ ಭೌಲಯಭಹನ
a) ಅಲ್ೆ ೀಔನ
ವಿಮೆದಹಯನಿಂದ ಕಥಾೇಮ್ ಪಹಮ್ಾ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ಮೆೇರ್ಥ, ವಿಮೆಗಹಯಯ

ನಶಿದ ತನಿಖಥ ಭತ ು

ಭೌಲಮಭಹನದ ಫಗಥೆ ನಿಧಾರಿಷ ತಹುಯಥ. ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಕಥಾೇಮನ ಮೊತು ಚಿಔುದಹಗಿದದಯಥ, ನಶಿದ ಕಹಯಣ
ಭತ ು ವಹಮಪಿುಮನ ನ ನಿಧಾರಿಷಲ ವಿಭಹದಹಯಯ ಅಧಿಕಹರಿ ತನಿಖಥ ಭಹಡ ತಹುಯಥ.
ಇತಯ ಕಥಾೇಭೆಳ ನಶಿದ ತನಿಖಥಮ ಭೌಲಯಭಹನನಕು ಷಾತಂತಯ ಯವಹನಗಿ ಡಥದ ೃತಿುಯ
ಷವಥೇಾಮರ್ಸಾ ನಿಬಹಯಿಷ ತಹುಯಥ. ಷಾತಂತಯ ಷವಥೇಾಮರ್ಸಾ ನಶಿದ ಭೌಲಮಭಹನ ತತುಾದ ಮೆೇರ್ಥ
ಆಧರಿಸಿದಥ, ವಿಮೆಗಹಯಯ ಭತ ು ವಿಮೆದಹರಿಫಫಯ
ಕ್ಷಹತವಿಲಾದ ಅಭಿಹಯಮನ ನ ಎಯಡ

ಆಷಕ್ಟುುಳಳ ಕ್ಷಖಳು, ಷಾತಂತಯ ೃತಿುಯ ಮಕ್ಟುಮ

ಕ್ಷಖಳು ಸಿಾೇಔರಿಷಫಥೇಔ ಹಹಗಥಯೆೇ ಮಹುದಥೇ ವಿವಹದದ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಕಹನ ನಿನ ನಹಮಮಹಲಮದಲ್ಲಾ ಆಗಿಯಫಥೇಔ .
b) ಕೆಾೀಭೊಳ ಭೌಲಯಭಹನ
ಫಥಂಕ್ಟ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಕಥಾೇಭನ ನ ರ್ಪಲ್ಲೇರ್ಸ ಯದಿಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ನಿಣಾಯಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ,
ಶ್ಥೃೇಧಔಯ ಯದಿ ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಕಹಯಣ ತಿಳಿದಿಲಾವಹದಯಥ ಭತ ು ಷಮೇಕ್ಷಥ ಯದಿ. ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ
ಕಥಾೇಭಖಳಿಗಥ, ವಿಮೆದಹಯ ತಹನ ಹಹಜಯಹಖ  ವಥೈದಮರಿಂದ ಅಘಾತದ ಕಹಯಣ ಷ ಚಿಸಿ ಯದಿ ಅಥ
ಅನಹಯಥ ೇಖಮದ ಷಾಯ  ಆಗಿಯಫಸ ದ , ಭತ ು ಅಂಖವಿಔಲತಥಮ ಅಧಿಮನ ನ ಷಲ್ಲಾಷಫಥೇಔ .
ಹಲ್ಲಸಿ ರಿಸಿಥತಿಖಳಲ್ಲಾ, ವಿಮೆಗಹಯಯ ಷಾತಂತಯ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಥ ಮಸ್ಥಥಮನ ನ ಕಹಯಿದರಿಸಿಯ ತಹುಯಥ.
"ಕಥಭಾನ್್ ರಿಹಹಯ" ಕಥಾೇಭಖಳಿಗಥ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ುಯಹವಥಮ ಅಖತಮವಿದಥ. ಜಹನ ವಹಯ
ಜಹನ ವಹಯ

ಕಥಾೇಭಖಳನ ನ

ವ

ವಥೈದಮಯ

ಯದಿಮ

ಆಧಹಯದ

ಮೆೇರ್ಥ

ಭೌಲಮಭಹನ

ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.

ಭಹಹತ್ತ
ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಮ ಷ ಚನಥಯಂದಿಗಥ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಈ ಕಥಳಗಿನ ಅಂವಖಳನ ನ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷ ತಹುಯಥ:
1. ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿ ಷಂಬವಿಸಿದ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಚಹಲ್ಲುಮಲ್ಲಾಯ ತುದಥ
2. ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಅಹಮದಿಂದ ಉಂಟಹಖ ತುದಥ
3.

4.

ಆಸಿು ( ವಿಮೆಮ ವಿಶಮದ ) ನಶಿ ರಿಣಹಭ ನಿೇತಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಅದಥೇ

ನಶಿ ಖಭನಕಥು ವಿಳಂಫವಿಲಾದಥ ಸಿಾೇಔರಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
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ಭತ ು

ಸ್ಹು ಭತ ು ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಗಹಮಖಳು ಳಗಥ ಂಡ ಮೊೇಟಹರ್ ಭ ಯನಥೇ ಮಕ್ಟುಮ ಕಥಾೇಭಖಳನ ನ ವಥೈದಮಯ
ಯದಿಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಭೌಲಮಭಹನ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ. ಈ ಕಥಾೇಭಖಳನ ನ ಮೊೇಟಹರ್ ಅಘಾತ
ಕಥಾೇಭಖಳು ನಹಮಮಹಲಮದಿಂದ ಮಸರಿಷಫಸ ದ ಭತ ು ಹತಿಷಫಥೇಕಹದ ಯಭಹಣನ ನ ಸಔ ುದಹಯನ
ಮಷ ್ ಭತ ು ಆದಹಮದಂತಸ ಅಂವಖಳಿಂದ ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ತೃತಿೇಮ ಆಸಿು ಹಹನಿ ಳಗಥ ಂಡ ಕಥಾೇಭಖಳು ಂದ ಷಮೇಕ್ಷಥ ಯದಿ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಭೌಲಮಭಹನ
ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
 ಹಹನಿಮಹದ ಮೊೇಟಹರ್ ಕಥಾೇಭ ಷವಥೇಾಕ್ಷಣಥದಹಯ ಷವಥೇಾಮರ್ಸಾ ಯದಿಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ
ನಿಣಾಯಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
 ತೃತಿೇಮ ಹಹನಿ ಳಗಥ ಂಡಿದದಯಥ ಇದಕಥು ರ್ಪಲ್ಲೇರ್ಸ ಯದಿ ಅಖತಮವಿದಥ.

ಭಹಹತ್ತ
ನಶಿ ಭೌಲಮಭಹನದ ತನಿಖಥಗಿಂತ ಭಿನನವಹಗಿದಥ. ಕಥಾೇಭ ಭಹಡಿದ ಫಗಥೆ ಭತ ು ಭ ಕಮ ವಿಯಖಳ
ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷನಥ ಭತ ು ವಿಮೆಮ ಫಡಿಸ ಗಥೈಯ ಹಹಜರಿಮ ಅನ ಭಹನಖಳನ ನ ತನಿಖಥ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ,
ಉದಥದೇವೂಾಔವಹಗಿ ನಶಿ ಯಚಿಷ  ಷ ುಸಿಥತಿಮ, ನಿಖಯಸ ಅಥವಹ ತು ಇತಹಮದಿ ತಳಿಳಹಹಔರ್ಹಗಿದಥ.
ಆಯಥ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಕಥಾೇಭಖಳನ ನ ಜಿೇತಯ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ಯವಹಗಿ ಭನಥಮಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಭ ಯನಥೇ ಕ್ಷದ
ನಿವಹಾಸಔಯ (TPA‘s) ಭೌಲಮಭಹನ ಭಹಡ ತಹುಯಥ. ಭೌಲಮಭಹನ ವಥೈದಮಕ್ಟೇಮ ಯದಿಖಳು ಭತ ು
ತಜ್ಞಯ ಅಭಿಹಯಮನ ನ ಆಧರಿಸಿದಥ.
ವಿಮೆ

ಷವಥೇಾಕ್ಷಣಥದಹಯಯ

ತನಿಖಥಮ

ಸ್ಹಧಮವಹದಶ ಿ ಫಥೇಖನಥ ಕಥಲಷ

ಕಹಮಾನ ನ

ಕಥೈಗಥತಿುಕಥ ಳುಳತಹುಯಥ.

ಇದರಿಂದ

ಷವಥೇಾಮರ್

ಹಯಯಂಬಿಷಲ ನಥಯವಹಖ ತುದಥ. ಕಥಾೇಭನ ಭಹಹಿತಿ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ನಂತಯ

ಸ್ಹಧಮವಹದಶ ಿ ಫಥೇಖನಥ ಷವಥೇಾಮಯನ ನ ನಥೇಭಔ ಭಹಡಫಥೇಔ .
4. ಷವ್ೆೀಯಮರ್ಸಯ ಭತಕಿ ನಶಿ ಭೌಲಯಭಹಔಯಕ
a) ಷವ್ೆೀಯಮರ್ಸಯ
ಷವಥೇಾಮರ್ಸಾ IRDA ಯವಹನಗಿ ಹಥ ಂದಿಯ ತಹುಯಥ. ಅಯ ನಿದಿಾಶಿ ಯದಥೇವಖಳಲ್ಲಾ ನಶಿ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷ 
ಭತ ು ಭೌಲಮಭಹನ ಭಹಡ  ತಜ್ಞಯ . ಷವಥೇಾಮರ್ಸಾ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಕಥಲಷದಲ್ಲಾ ತಥ ಡಗಿಯ 
ವಿಭಹ ಔಂನಿಯಿಂದ ವ ಲು ಹತಿಮಹಖ ತುದಥ. ಷವಥೇಾಮರ್ಸಾ ಭತ ು ನಶಿ ಭೌಲಮಭಹಔಯನ ನ
ಕಥಾೇಭ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ನಥೇಮಷ ತಹುಯಥ. ಅಯ , ರಿಶ್ಚೇಲನಥಗಿಯ 
ಆಸಿುಮನ ನ ರಿೇಕ್ಷಿಸಿ, ನಶಿದ ಕಹಯಣಖಳು ಭತ ು ಷಂದಬಾಖಳನ ನ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷ ಯ . ಅಯ ನಶಿದ
ರಿಭಹಣ ಅಂದಹಜ ಭಹಡಿ ಯದಿಮನ ನ ವಿಭಹ ಔಂನಿಗಥ ಷಲ್ಲಾಷ ತಹುಯಥ.
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ಭತುಶ ಿ ನಶಿಖಳನ ನ ತಡಥಮಲ ಷ ಔು ಔಯಭಖಳ ಫಗಥೆ ಅಯ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ಷಲಹಥ ಕಥ ಡ ತಹುಯಥ.
ಷವಥೇಾಮರ್ಸಾ ವಿಮೆ ಆಕ್ಿ 1938ಯ ನಿಮಭಖಳು, ವಿಭಹ ಯ ಲ್್ 1939 ಭತ ು IRDA ಹಥ ಯಡಿಸಿದ
ನಿದಿಾಶಿ ನಿಫಂಧನಥಖಳ ಭ ಲಔ ನಿಮಂತಿಯಷಲಡ ತಹುಯಥ. 'ಯಮಹಣ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಥವಹ 'ಸ್ಹಖಯ ಒನ್
ಔರ್' ಯಫಿುನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ದಥೇವದ ಹಥ ಯಗಥ ಕಥಾೇಭ ಭಹಡ ವಹಖ ಹಲ್ಲಸಿ ಇತಮಥಾಗಥ ಳಿಷಲ
ವಿದಥೇವದಲ್ಲಾ ನಥರ್ಥಸಿಯ  ಏಜಥಂಟ್ ಭ ಲಔ ನಿಣಾಯಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಈ ಏಜಥಂಟಯ ನಶಿದ ಭೌಲಮಭಹನ ಭತ ು ಹತಿ ಭಹಡಫಸ ದ , ವಿಮೆಗಹಯಯ ಇತಮಥಾದ ವ ಲು
ಜಥ ತಥ ಸಣ ಹಿ೦ತಿಯ ಗಿಷ ತಹುಯಥ. ಮಹಾಮವಹಗಿ, ಎರ್ಹಾ ಕಥಾೇಭಖಳ ಥೇರ್ಸಾ ವಿಮೆ ಸಣ
ಇತಮಥಾಗಥ ಳಿಷ  ಏಜಥಂಟನಿಂದ ಷಂಖಯಹಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ತಭಭ ಭೌಲಮಭಹನ ಜಥ ತಥಗಥ
ವಿಭಹದಹಯರಿಗಥ ಷಲ್ಲಾಷರ್ಹಖ ತುದಥ.

ರಭಕಕ
ವಿಬಹಖ 64 UM ಇನಕುಯೆನ್್ ಆಟ್ಿ
ವಿಮೆಮ ಮಹುದಥೇ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭೌಲಮ ಇತ ು ಸ್ಹವಿಯ ಯ ಹಯಿಖಳಿಗಿಂತ ಔಡಿಮೆ ಇದದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ
ಕಥಾೇಮ್ ಯಭಹಣದ ಮಥಥ ೇಚಿತ ವಥಚಚಖಳನ ನ ತಥಯದಥ ಅಂಗಿೇಔೃತ ಷವಥೇಾಮರ್ ಅಥವಹ ನಶಿ ಅಂದಹಜ ದಹಯ
ನಥೇಮಸಿಕಥ ಳಳಲ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ, ವಿಮೆಗಹಯಯ ಮಹುದಥೇ ಮಕ್ಟುಮನ ನ ಇಂತಸ ನಶಿ ಷಮೇಕ್ಷಥ ಭಹಡಲ
ನಥೇಮಸಿಕಥ ಳಳಫಸ ದ

ಭತ ು ಷಭಂಜಷವಹದ ವ ಲು

ಅಥವಹ ಷಂಬಹನಥಮನ ನ ಷರಿಹಥ ಂದ 

ಉದಥ ಮೇಗಿಗಥ ಹತಿಷ ುದ (ಅನಸಾಯಹದ ಮಕ್ಟುಮ ಕಹಯಣ ಷದಮಕಥು ಅನಸಾಯಹದ ಮಕ್ಟು ನಥೇಭಔಗಥ ಂಡಹಖ
ಷವಥೇಾಮರ್ ಅಥವಹ ನಶಿ ಅಂದಹಜ ದಹಯ ಕಹಯಣ).
5. ಕೆಾೀರ್ಮ ಪಹರ್ಮಯ
ಕಥಾೇಮ್ ಪಹಮ್ಾ ನ ಅಂವ ಯತಿ ಖಾದ ವಿಮೆಯಂದಿಗಥ ಫದರ್ಹಖ ತುದಥ. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಕಥಾೇಮ್ ಪಹಮ್ಾ
ನ ನ ನಶಿದ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ನಶಿದ ದಿನಹಂಔ, ಷಭಮ, ನಶಿದ ಕಹಯಣ, ನಶಿದ ಯಭಹಣ, ಭಹಹಿತಿ ನಶಿ,
ಇತಹಮದಿ ಫಗಥೆ ೂಣಾ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ಡಥಮಲ ವಿನಹಮಷಗಥ ಳಿಷರ್ಹಗಿದಥ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಫಥಂಕ್ಟ ಕಥಾೇಮ್ ಪಹಭನಾಲ್ಲಾ ಕಥ ೇರಿದ ಭಹಹಿತಿಮ ಉದಹಸಯಣಥ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದಥ:
i.

ವಿಮೆದಹಯನ ಹಥಷಯ , ಹಲ್ಲಸಿ ಷಂಖಥಮ ಭತ ು ವಿಳ್ಹಷ

ii. ದಿನಹಂಔ, ಷಭಮ, ಕಹಯಣ ಭತ ು ಫಥಂಕ್ಟಮ ಷನಿನವಥೇವಖಳು
iii. ಹಹನಿಗಥ ಳಗಹದ ಆಸಿುಮ ವಿಯಖಳು
iv. ಫಥಂಕ್ಟ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಆಸಿುಮ ಟ ಿ ಭೌಲಮ. ವಿಮೆ ಸಲವಹಯ ಅಂವಖಳನ ನ ಹಥ ಂದಿದ ,ದ ಅಲ್ಲಾ
ಕಥಾೇಮ್ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ. [ಕಥಾೇಭನ ನ ನಿಜವಹದ ಭೌಲಮನ ನ, ಷಂಬವಿಸಿದ ಸ್ಹಥನ ಭತ ು ಷಭಮ
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ಆಧರಿಸಿ

ಭಹಡಫಥೇಔ

ಮಂತಥ ಯೇಔಯಣಖಳ

ನಂತಯ

ಷಔಳಿ,

ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ

ಹಹನಿ
ಹಲ್ಲಸಿ

ಔಳ್ಥದ

ಸ್ಹಥಯ

(ಔಟಿಡ,

"ಭಯ ಯವಥೇವ

ಭೌಲಮ"

ಭತ ು
ಆಧಹಯ

ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿ). ಇದ ರ್ಹಬನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಲಾ]
v. ಷಂಯಕ್ಷಣಥ ಭೌಲಮನ ನ ಔಳ್ಥದ ನಂತಯ ಕಥಾೇಭ ಭಹಡ ುದ
vi. ಫಥಂಕ್ಟ ಷಂಬವಿಸಿದ ಆಯಣದ ರಿಸಿಥತಿ ಭತ ು ಆಔಯಮಕಥ
vii. ವಿಮೆದಹಯ ಭಹಲ್ಲೇಔನಂತಥ, ಅಡಭಹನ ಅಥವಹ ಹಹಗಥ ಸ್ಹಭಥಮಾದಿಂದ ಕಥಾೇಮ್ ಭಹಡ ತಹುನಥ
viii. ಮಹುದಥೇ ಮಕ್ಟುಗಥ ಹಹನಿಗಥ ಳಗಹದ ಆಸಿು ಫಗಥೆ ಆಷಕ್ಟು ಇದದಯಥ
ix. ಆಸಿು ಮೆೇರ್ಥ ಇತಯ ವಿಮೆಮ ಜಹರಿಮಲ್ಲಾದದಯಥ, ಅದಯ ವಿಯಖಳನ ನ
ಷತಮ ಭತ ು ನಿಕಯತಥಮ ಯಔಟನಥ ನಂತಯ ಪಹಮ್ಾ ಮೆೇರ್ಥ ವಿಮೆದಹಯನ ಷಹಿ ಭತ ು ದಿನಹಂಔ.
ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಫಥಂಕ್ಟ ಕಥಾೇಮ್ ಪಹಭನಾ ಭಹದರಿಮನ ನ ಈ ಅಧಹಮಮದ "ದಹಕರ್ಥ 1" ಯಲ್ಲಾ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದಥ.
ವಿಭಹ ಔಂಥನಿಮ ಹಲ್ಲಸಿ ಪಹಮ್ಾ ನಿೇಡಿಕಥ ಅನಾಮವಹಖ ುದಿಲಾ ಅಥವಹ ಕಥಾೇಮ್ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ
ವಿಮೆಗಹಯಯ ಪಿಕಥ ಂಡಿದಹದಯಥ ಎಂದಥಾಲಾ. ಕಥಾೇಮ್ ಪಹಮ್ಾ ಖಳನ ನ 'ೂವಹಾಖಯಸವಿಲಾದಥೇ' ಎಂಫ
ಹಥೇಳಿಕಥ ಜಥ ತಥ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
a) ಫೆಂಫಲಕ್ರುಯಕ ದಹಕಲ್ೆಖಳು
ಸಔ ುದಹಯನ

ಕಥಾೇಮ್ ಪಹಮ್ಾ ಜಥ ತಥಗಥ, ಕಥಲು ದಹಕರ್ಥಖಳನ ನ ಷಲ್ಲಾಷ  ಅಥವಹ ಕಥಾೇಭನ ನ

ಯ ಜ ವಹತ ಭಹಡಲ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಡಥದ ಕಥ ಳುಳ ಅಖತಮವಿದಥ.
i. ಫಥಂಕ್ಟ ಕಥಾೇಮ್ ಖಳಿಗಥ, ಪಥೈರ್ ಬಿಯಗಥೇಡ್ ನಿಂದ ಂದ ಯದಿಮ ಅಖತಮವಿದಥ
ii. ಚಂಡಭಹಯ ತದಿಂದಹದ ಹಹನಿಗಥ, ನಶ್ಹಷರ ಆಫಿೇಸಿನಿಂದ ಂದ ಯದಿಮನ ನ ಕಥೇಳಫಸ ದ
iii. ಔಳಳತನದ ಕಥಾೇಮ್ ಖಳಲ್ಲಾ, ರ್ಪಲ್ಲೇರ್ಸ ನಿಂದ ಂದ ಯದಿಮ ಅಖತಮವಿಯಫಸ ದ .
iv. ಭಹಯಣಹಂತಿಔ

ಅಘಾತ

ಕಥಾೇಭೆಳಲ್ಲಾ,

ತನಿಖಹಧಿಕಹರಿಮ

ಭತ ು

ರ್ಪಲ್ಲೇಷಯ

ಯದಿಮ

ಅಖತಮವಹಖಫಸ ದ .
v. ಮೊೇಟಹರ್ ಕಥಾೇಭೆಳಲ್ಲಾ, ವಿಮೆಗಹಯಯ ಚಹಲನಹ ಯವಹನಗಿ, ನಥ ೇಂದಣಿ ುಷುಔ, ರ್ಪಲ್ಲೇರ್ಸ ಯದಿ
ಇತಹಮದಿ ರಿೇಕ್ಷಥ ಭಹಡಫಸ ದ
vi. ನೌಕಹ ಷಯಔ ಕಥಾೇಭೆಳಲ್ಲಾ, ದಹಕರ್ಥಖಳ ಟಿಿ ಅಂದಯಥ ಟ ಿ ನಶಿ, ನಿದಿಾಶಿ ಷಯಹಷರಿ, ಳನಹಡಿನ
ಅಥವಹ ಸ್ಹಖಯಥ ೇತುಯ ಸ್ಹರಿಗಥ ಕಥಾೇಮ್ ಇತಹಮದಿ ಫದರ್ಹಖ ತುವಥ
6. ನಶಿದ ಭೌಲಯಭಹನ ಭತಕಿ ಕೆಾೀಭನ ಇತಯಥಯ
ಕಥಾೇಭ್ಗಳ ಭೌಲಮಭಹನ ವಿಮೆದಹಯ ಅನ ಬವಿಸಿದ ಹಹನಿ ವಿಮೆಮ ಅಹಮದಿಂದ ಉಂಟಹಗಿದಥ ಭತ ು
ಖಹತರಿ ಉಲಾಂಗನಥಮಹಗಿಲಾ ಎಂದ ನಿಧಾರಿಷ  ಯಕ್ಟಯಯೆ.
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ಕಥಾೇಭ್ಗಳ ಇತಮಥಾ ಹಯಭಹಣಿಔತಥ ಭತ ು ನಹಮಮದ ಮೆೇರ್ಥ ಆಧಹರಿತವಹಗಿಯಫಥೇಔ . ಂದ ಜಿೇವಥೇತಯ
ವಿಭಹ ಔಂನಿಗಥ, ಕಥಾೇಭ್ಗಳನ ನ ತಾರಿತವಹಗಿ ಇತಮಥಾಗಥ ಳಿಷ ುದ

ಅದಯ ಸ್ಥೇವಥಖಳಿಗಥ ದಕ್ಷತಥಮ

ಭಹನದಂಡವಹಗಿದಥ. ಯತಿ ಔಂನಿಗಥ ಕಥಾೇಭ್ಗಳ ಯಕ್ಟಯಯೆಗಥ ತಥಗಥದ ಕಥ ಂಡ ಷಭಮಕಥು ತನನದಥ ಆದ ಆಂತರಿಔ
ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳಿವಥ, ಅದನ ನ ನೌಔಯಯ ಅನ ಷರಿಷಫಥೇಔ .
ಇದನ ನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ "ರಿಶುಯಣಥ ಷಭಮ" (TAT) ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ. ಕಥಲು ವಿಮೆಗಹಯಯ
ಕಹಲಕಹಲಕಥು ಕಥಾೇಮನ ಸಿಥತಿಮನ ನ ಆನಥಾೈನ್ ರಿೇಕ್ಷಿಷಲ ವಿಮೆದಹಯರಿಗಥ ಸ್ೌಲಬಮ ದಗಿಸಿದಹದಯಥ. ಕಥಲು
ಜಿೇವಥೇತಯ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಷಸ ವಥೇಖವಹದ ಯಕ್ಟಯಯೆಗಥ ಕಥಾೇಮ್್ ಸಬ್ಬ ಹಯಯಂಭಿಸಿವಥ.

ರಭಕಕ
ವಿಭಮ ಕೆಾೀಭುಲ್ಲಾ ರಭಕಕ ಅಂವಖಳು
i. ನಶಿು ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಹಮಪಿುಮಲ್ಲಾದಥಯೆ ಎಂಫ ದನ ನ ನಿಧಾರಿಷ ುದ ಮೊದಲನಥಮ ಅಂವವಹಗಿದಥ.
ಆಷನನ ಕಹನ ನ

ಸಿದಹಧಂತದ ಉದಥದೇವ ನಶಿ ವಿಮೆ ಅಹಮವೊ ಅಥವಹ ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿದ

ಅಹಮವೊ ಎಂಫ ದನ ನ ನಿಧಾರಿಷಲ ಭಹಖಾದಶ್ಚಾಖಳನ ನ ದಗಿಷ ತುವಥ. ನಶಿ ಹಲ್ಲಸಿ ವಹಮಪಿುಮಲ್ಲಾ
ಎಂದ ಸ್ಹಕ್ಷಹಾಧಹಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ವಿಮೆದಹಯಯ ಮೆೇರ್ಥ ಇಯ ತುದಥ. ಹಹಗಿದದಯ , ನಶಿ ಂದ ವಥೇಳ್ಥ
ಹಥ ಯತ ಡಿಸಿದ ಅಹಮದಿಂದ ಉಂಟಹಗಿದದಯಥ, ುಯಹವಥ ಹಥ ಣಥ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಮೆೇರ್ಥ ಇಯ ತುದಥ.
ii. ನಿಣಾಯಿಷ  ಎಯಡನಥೇ ಅಂವವಥಂದಯಥ ವಿಮೆದಹಯನ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಮಭಖಳನ ನ ಅನ ಷರಿಸಿದಹದನಥಯೆ,
ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ ೂಾನಿದವಾನದ 'ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ'ಮನ ನ.
iii. ಭ ಯನಥೇ ಅಂವ ಖಹತರಿ ಅನ ಷಯಣಥಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಹದಗಿದಥ. ಷಮೇಕ್ಷಥ ಯದಿ ಖಹತರಿ ಅನ ಷರಿಸಿದಹದಯಥ
ಅಥವಹ ಇಲಾವೊ ಎಂಫ ದನ ನ ಷ ಚಿಷ ತುದಥ.
iv. ನಹಲುನಥೇ ಅಂವ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಯಥನಿ್ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಯಸ್ಹುಔರಿಂದ ಅತಮಂತ ಉತುಭ ನಂಬಿಕಥಮ
ಆಚಯಣಥಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಥ.
v. ನಶಿ ಷಂಬವಿಸಿದಲ್ಲಾ, ವಿಮೆದಹಯನ ವಿಮೆ ಭಹಡದಥ ಇಯ ಯ ಹಹಗಥ ತಿ೯ಷಫಥೇಔ . ಅಥಹಾತ್,
ನಶಿನ ನ ಔಡಿಮೆಭಹಡಲ ಔಯಭಖಳನ ನ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳಲ ಔತಾಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದಹದನಥ.
vi. ಆಯನಥೇ ಅಂವು ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ ಯಭಹಣದ ನಿಣಾಮ ಫಗಥೆ. ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ ನಶಿದ ಯಭಹಣ ವಿಮೆಮ
ಮೊತುಕಥು ಳಟಿಿಯ ತುದಥ. ಆದಹಖ ಮ, ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ ಯಭಹಣದ ಮೊತು ಕಥಳಗಿನುಖಳ ಮೆೇರ್ಥ
ಅಲಂಬಿಸಿಯ ತುದಥ:
 ವಿಮೆದಹಯಯ ವಿಭಹ ಫಡಿಸಮ ವಹಮಪಿು ಪಿೇಡಿತ ಆಸಿುಗಥ ಷಂಬಂಧಿಸಿದ ದ
 ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ಭೌಲಮ
 ಕಥಳಗಿನ ವಿಮೆಮ ಅಜಿಾ
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 ಕಥ ಡ ಗಥಮ ಅಜಿಾ ಭತ ು ಷಫಥ ಯೇಗಥೇವನ್ ರಿಸಿಥತಿಖಳು
a) ಕೆಾೀಮಿನ ವಿಬಹಖಖಳು
ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಜಥ ತಥ ಷಭರ್ಥಾಸಿಕಥ ಳುಳ ಕಥಾೇಭೆಳು ಈ ಕಥಳಗಿನ ಖಾಖಳಿಗಥ ಸ್ಥೇಯ ತುವಥ:
i. ಖಕಣಭಟಿದ ಕೆಾೀರ್ಮ್
ಷಶಿವಹಗಿ ಈ ಕಥಾೇಭ್ಗಳು ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು ಶಯತ ುಖಳ ಳಗಥ ಇವಥ. ವಹಮಪಿು ಭತ ು ವಿಮೆಮ ಮೊತು
ಆಧರಿಸಿ ಆರಿಸಿಕಥ ಂಡಯ ಭನ ಭೌಲಮಭಹನ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ನಶಿರಿಹಹಯಕಹುಗಿ ಇತಯ
ವಿಮೆಮ ವಿಧಹನಖಳನ ನ ಆರಿಸಿಕಥ ಂಡ ಮೊತು ಕಥಳಕ್ಟುಳಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ ಕಥಾೇಮ್ ಯಭಹಣನ ನ ವಿವಿಧ ಅಂವಖಳು ಖಣನಥಗಥ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳತುವಥ ನಶಿದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಭಹಡಿದ ಭೌಲಮಭಹನ, ವಿಮೆಮ ಫಡಿಸ,

ಯಕ್ಷಣಥ ಬವಿಶಮ, ಖಳಿಕಥಮ ನಶಿ,

ಫಳಕಥಮ ನಶಿ, ಷಔಳಿ, ಫದಲ್ಲ ಭೌಲಮ ಅಂವಖಳು ಕರಿೇದಿಸಿದ ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ ಅಲಂಬಿಸಿವಥ.
ii. ಸಹಿಂಡಡ್ಯ ಅಲಾದ ಕೆಾೀರ್ಮ್
ಈ ಕಥಾೇಭ್ಗಳಲ್ಲಾ ವಿಮೆದಹಯಯ ಸಿಥತಿ ಅಥವಹ ಉಲಾಂಗನಥಮನ ನ ಪಿಯಫಸ ದಹಗಿದಥ. ಈ ಕಥಾೇಮ್್ಖಳ
ಇತಮಥಾ ಜಿೇವಥೇತಯ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ಥಥಖಳಿಂದ ಯ ಪಿಸಿದ ನಿಮಭಖಳು ಭತ ು ನಿಫಂಧನಥಖಳ್ಥಂದ
ರಿಖಣಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
iii. ಷಯಹಷರಿ ರಿಸಿೆತ್ತ ಅಥವ್ಹ ಅಥವ್ಹ ಷಯಹಷರಿ ಅಧಿನಿಮಭ
ಈ ಸಿಥತಿಮಲ್ಲಾ ಕಥಲು ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ವಿಮೆದಹಯನ ಭಹಡಿದ ಆಸಿು ವಿಮೆ ಮೊತು ನಿಜವಹದ ಭೌಲಮಕ್ಟುಂತ
ಔಡಿಮೆ ಇದದಯಥ ದಂಡ ವಿಧಿಷ ತುವಥ ಇದನ ನ ಕಥಳಗಿನ ವಿಮೆ ಎಂದ ಔಯಥಮ ತಹುಯಥ. ಕಥಳಗಿನ ವಿಮೆಗಥ
ಅನ ಖ ಣವಹಗಿ

ಕಥಾೇಭ

ಭಹಡ 

ಷಭಮದಲ್ಲಾ

ವಿಮೆದಹಯ

ತನನ

ನಿಜವಹದ

ನಶಿಕ್ಟುಂತ

ಯಭಹಣಹನ ಖ ಣವಹಗಿ ಔಡಿಮೆಮಹದ ಮೊತುನ ನ ಡಥಮ ತಹುನಥ.
iv. ಆಟ್ಿ ಆಫ್ ಗಹಡ್ ೆರಿಲ್್ - ರಳಮಕಹರಿ ನಶಿಖಳು
ನಥೈಷಗಿಾಔ ಆತ ಖ
ು ಳ್ಹದ ಬಿಯ ಗಹಳಿ, ಚಂಡಭಹಯ ತ, ಯವಹಸ, ಭ ಳುಖಡಥ, ಭತ ು ಬ ಔಂಖಳನ ನ
" ಆಕ್ಿ ಆಫ್ಟ ಗಹಡ್ " ಎಂದ ಔಯಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ. ಪಿೇಡಿತ ಯದಥೇವದಲ್ಲಾ ಈ ಆತ ುಖಳು ವಿಮೆಗಹಯಯ
ಅನಥೇಔ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ನಶಿಖಳಿಗಥ ಕಹಯಣವಹಖಫಸ ದ .
ಯಭ ಕ ಭತ ು ಯಳಮಕಹರಿ ನಶಿಖಳಲ್ಲಾ, ಷವಥೇಾಮನಾನ ನ ಆಯಂಭಿಔ ಭೌಲಮಭಹನ ಭಹಡಲ
ಭತ ು ನಶಿ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡ  ಯಮತನಖಳಿಗಹಗಿ ತಕ್ಷಣ ನಶಿ ಷಂಬವಿಸಿದ ಷಥಳಕಥು ಔಳುಹಿಷರ್ಹಖ ುದ .
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ಇದಥೇ ಷಂಬಾದಲ್ಲಾ, ವಿಮೆಗಹಯಯ 'ಅಧಿಕಹರಿಖಳು ಷಸ ನಶಿ ಷಂಬವಿಸಿದ ಷಥಳಕಥು ಬಥೇಟಿ ಕಥ ಡ ತಹುಯಥ
ವಿಶ್ಥೇಶವಹಗಿ ದಥ ಡಸ ಮೊತು ಳಗಥ ಂಡಿಯ ವಹಖ. ಈ ಬಥೇಟಿಮ ಉದಥದೇವ ತಕ್ಷಣದ, ನಶಿ ಷಾಬಹ ಭತ ು
ವಹಮಪಿುಮ ಔಲನಥಮನ ನ ಡಥದ ಕಥ ಳುಳುದ .
ಂದ ವಥೇಳ್ಥ ಷವಥೇಾಮರ್ಸಾ ಕಥಲು ಷಭಸ್ಥಮಖಳನ ನ ಎದ ರಿಸಿದಯಥ ಭೌಲಮಭಹನಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ
ಹಯಥಮಔ ಯದಿಖಳನ ನ ಷಲ್ಲಾಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಭಹಖಾದವಾನ ಭತ ು
ಷ ಚನಥಖಳನ ನ ಫಮಷಫಸ ದ ಹಿೇಗಹಗಿ ಅಖತಮವಿದದಯಥ ಷಭಸ್ಥಮಖಳನ ನ ವಿಮೆದಹಯಯ ಜಥ ತಥ ಚಚಿಾಷಲ
ಅಕಹವ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
v. ಖ್ಹತೆ ಹತ್ತ
ಎಲ್ಲಾ ರಿಥೇರಿ ಭತ ು / ಅಥವಹ ಫದಲ್ಲಮನ ನ ದಿೇಗಾ ಅಧಿಮಯಥಗಥ ಭಹಡರ್ಹಗಿದಥಯ ಅಲ್ಲಾ
ಹಯಥಮಔ ಯದಿಖಳ ಹಥ ಯತಹಗಿ, ಕಹಲಕಹಲಕಥು ಭಧಮಂತಯ ಯದಿಖಳನ ನ ಷಲ್ಲಾಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ.
ಭಧಮಂತಯ ಯದಿಖಳು ಷಸ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ಅಂದಹಜ ನಶಿದ ಅಭಿೃದಿಧಮ ಂದ ಔಲನಥಮನ ನ
ನಿೇಡ ತುವಥ. ವಿಮೆದಹಯ ಇಚಿೆಸಿದಯಥ ಕಥಾೇಭನ ನ "ಖಹತಥ ಹತಿಗಥ" ಶ್ಚಪಹಯಷ ಭಹಡ  ಭ ಲಔ
ಷಹಹಮ ಭಹಡ ತುದಥ. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ನಶಿ ದಥ ಡಸದಹಗಿದ ದ ಭತ ು ಭೌಲಮಭಹನ ಭ ಗಿಮಲ
ಕಥಲು ಷಭಮ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳುಳತಿುದದಯಥ ಹಿೇಗಹಖ ತುದಥ.
ಕಥಾೇಮ್ ಔಯಭದಲ್ಲಾ ಔಂಡ ಫಂದಯಥ, ಸಔ ುದಹಯನಿಗಥ ಹತಿ ಭಹಡಿ ಔಂನಿಮ ದಹಕರ್ಥಖಳಲ್ಲಾ
ನಭ ದಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಷಸ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಭತ ು ಭಯ ವಿಭಹದಹಯರಿಂದ ರಿಔರಿ ಇದದಲ್ಲ,ಾ ಷ ಔುವಹಗಿ
ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ. ಕಥಲು ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಸಣದ ಹತಿ ಫಥೇಯಥ ಮಕ್ಟುಗಥ ಆಗಿಯ ತುದಥ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಂದ ವಥೇಳ್ಥ

ಆಸಿುಮನ ನ ಫಥಂಕ್ಟ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿ ಫಹಮಂಕ್ಟನಲ್ಲಾ ಅಡವಿಟಿಲ್ಲಾ, ―ಷಭಭತಿಷಲಟಿ ಫಹಮಂಕ್

ಅಧಿನಿಮಭ‖ ಯಕಹಯ, ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ಸ್ಥೇರಿದ ಸಣನ ನ ಫಹಮಂಕ್ಟಗಥ ಹತಿಷಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ. ಹಹಗಥಯೆೇ
ವಹಸನಖಳ "ಟ ಿ ನಶಿ"ಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಕರಿೇದಿ ಂದಖಳಲ್ಲಾ ಫಂಡವಹಳಗಹಯರಿಗಥ ಸಣ
ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
ತನಗಥ

ತಔುಂತಥ

ದೃಡಿೇಔರಿಸಿದ

ಷಭ ದಯದ

ಹಲ್ಲಸಿಮನ ನ

ಮಹಯ

ನಿಮಾಷ ತಹುಯಥ

ಅಯ

ವಹಯಷ ದಹಯರಿಗಥ, ನಶಿದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಷಭ ದಯದ ಷಯಔ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನ ನ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
b) ಡಿಸಹಿಜ್ಯ ಯಶ್ಚೀದಿಖಳು
ಹಲ್ಲಸಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಡಥದ ನಂತಯ ಭಹತಯ ಕಥಾೇಮ್ ಸ್ಥಟಥಾಮಂಟ್ ತಮಹರಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ. ಕಥಾೇಮ್್
ಖಳಿಗಹಗಿ ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಯಶ್ಚೇದಿಮ ಭಹದರಿಮನ ನ(ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ವಿಮೆ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ) ಗಹಮಖಳಿಗಹಗಿ
ಕಥಳಗಿನ ದಖಳಲ್ಲಾ ನಿಯ ಪಿಷಲಟಿಿದಥ: (ಔಂನಿಯಿಂದ ಔಂನಿಗಥ ಫದರ್ಹಖಫಸ ದ )
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ವಿಮೆ ಭಹಡಿದನ ಹಥಷಯ
ಕಥಾೇಮ್ ಷಂಖಥಮ

ಹಲ್ಲಸಿ ಷಂಖಥಮ

ಸಿಾೇಔರಿಷರ್ಹಗಿದಥ

ಔಂನಿ ಲ್ಲಮಟಥಡ್

ಮೊತು ಯ . ___________ ಅಘಾತದಲ್ಲಾ ಷಂಬವಿಸಿದ ಗಹಮಖಳಿಂದಹಗಿ ನನಗಥ / ನಭಗಥ
ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ ೂಣಾ ಭತ ು ಅಂತಿಭ ರಿಹಹಯದ ಸ್ಥಟಥಾಮಂಟ್ ಅಥವಹ ___________ಫಗಥೆ ಷಂಬವಿಸಿದ
ನಹನ

/ ನಹು ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಯಸಿೇದಿಮನ ನ ಯಷ ುತ ಅಥವಹ ಬವಿಶಮದ ನನನ / ನಭಭ ಕಥಾೇಭಗಥ

ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ನಥೇಯವಹಗಿ ಅಥವಹ ಯಥ ೇಕ್ಷವಹಗಿ ಉದಬವಹಖ  ೂಣಾ ಭತ ು ಅಂತಿಭ ಸ್ಥಟಥಾಮಂಟಹಗಿ
ಔಂನಿಗಥ ನಿೇಡ ುದ .
ದಿನಹಂಔ

(ಷಹಿ)

ತೃತಿೇಮ ಕ್ಷದ ಕಥಾೇಭಖಳ ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮ ವಿಷಜಾನಥ ಯಶ್ಚೇದಿಮ ಸ್ಹಲ ಖಳ ಕಥಳಗಿನಂತಿಯಫಸ ದ :
ನಹನ

(ಸಔ ುದಹಯನ

ಯ .________________

ಹಥಷಯ ),

ನ___________________________________

ಮೊತು

ಸಿಾೇಔರಿಸಿದಥದೇನಥಂದ

ಪಿಕಥ ಳುಳತಥುೇನಥ.

_________________________________________________(ವಿಮೆದಹಯಯ

ಹಥಷಯ )

ಇರಿಂದ ಹತಿಷಲಡ ತುದಥ. ನಹನ ಅನ ಮೆೇರ್ಥ ಭಹಡಿದ ಕಥಾೇಭಗಥ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಅನ ಮೆೇರ್ಹದ
ದಥೈಹಿಔ ಗಹಮಖಳು ಭತ ು ಅಘಾತದಲ್ಲಾ ಷಂಬವಿಸಿದ ಇತಯ ನಶಿಖಳ ಅಥವಹ ಫಗಥೆ ಔ ರಿತ _________
ದಿನದಂದ ___________ ನಲ್ಲಾ _____________ ಭತ ು ಹಥ ಣಥಮ ನಿಯಹಔಯಣಥಯಿಂದ ನಹನ ಸಣ
ಕಥ ಟಿಿಯ ುದಹಗಿ ುತಥುೇನಥ ___________________________ (ಅಥವಹ ಮಹುದಥೇ ಇತಯ ಮಕ್ಟು)
ಈ ವಿಶಮಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಷಂಬವಿಷ  ಭತ ು ಅಥವಹ ಹಹನಿ ಇನ ನಭ ಂದಥ ಈಖ ಅಥವಹ
ಭಹಮನಿಪಥರ್ಸಿ ಆಖಲ ಭತ ು ಹಥೇಳಿದ ಉದಥದೇವ ಭತ ು ಎರ್ಹಾ ಇತಯ ಮಕ್ಟುಖಳು ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಭತ ು
ಅಂತಿಭವಹಗಿ ಬಿಡ ಖಡಥಮಹದ ಯತಿ ಷಾಬಹದ ಭತುಶ ಿ ಭತ ು ಇತಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಭತ ು ರಿೇತಿಮ
ನನಿನಂದ ಅಥವಹ ನನನ ಯವಹಗಿ ಉದಬವಿಸಿದ ವಿಶಮಕಥು ಷಂಬನಿೇಮತಥ.
ದಿನಹಂಔ

ಷಹಿ

(ಷ ಚನಥ: ಈ ದಖಳು ಸ್ಹಿಾಂಡಡ್ಾ ಅಲಾ

ಸ್ಹಕ್ಷಿ
ಆದಯಥ ನಿದವಾನಖಳನಹನಗಿ ನಿೇಡರ್ಹಖ ತುದಥ ಭತ ು

ಫದರ್ಹಖಫಸ ದ ).
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c) ಪ್ರೀರ್ಸಿ ಇತಯಥಯ ಔರಭ
ವಿಮೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತಥ ಕಥಾೇಭ ಂದದ ನಂತಯ ವಹಮಹಯ ಂದ ಖಾದಿಂದ ಇನಥ ನಂದಕಥು
ಫದರ್ಹಖ ಂತಥ ಔಯಭ ತಥಗಥದ ಕಥ ಳಳರ್ಹಗಿದಥ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಫಥಂಕ್ಟ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಯಭಹಣದ ಮೊತು ಕಥಾೇಮ್ ಭಹಡಿದ ಮೊತುಕ್ಟುಂತ ಔಡಿಮೆ ಸಿಖ ತುದಥ.
ಆದಹಖ ಮ, ಯವಹದ ಯಭಹಣಹನ ಖ ಣ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ಭತಥು ಭಹಡಫಸ ದ , ಇದನ ನ ಕಥಾೇಭನಿಂದ
ಡಥದ ಮೊತುದಲ್ಲಾ ಔಳ್ಥಮರ್ಹಖ ತುದಥ.
ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಡಿ ವಿಮೆದಹಯಯ ಅಷಲ ಮೊತು ಹತಿಸಿದಹಖ, ಹಲ್ಲಸಿ ಯದಹದಖ ುದ .
ಅದಥೇ ರಿೇತಿ, ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ನಿಷಥಠ ಖಹತರಿ ಅಡಿ ಹಲ್ಲಸಿ ಕಥಾೇಭ ಹತಿಸಿದಹಖ ಷಾಮಂಚಹಲ್ಲತವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿ
ಕಥ ನಥಗಥ ಳುಳತುದಥ.

d) ಷಂಯಕ್ಷಣೆ
ಷಂಯಕ್ಷಣಥ ಎಂದಯಥ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಹನಿಗಥ ಳಗಹದ ಆಸಿುಮನ ನ ಯಕ್ಷಿಷ ುದ . ನಶಿ ಹತಿಸಿದ
ಮೆೇರ್ಥ, ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ವಿಭಹದಹಯರಿಗಥ ಸ್ಥೇಯ ತುದಥ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಮೊೇಟಹರ್ ಕಥಾೈಮ್ ಖಳನ ನ ಟ ಿ ನಶಿದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಇತಮಥಾಗಥ ಳಿಸಿದಹಖ, ಹಹನಿಗಥ ಳಗಹದ
ವಹಸನನ ನ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಭಯಳಿ ಡಥದ ಮ ತಹುಯಥ. ಫಥಂಕ್ಟ ಯಕ್ಷಣಥ ಕಥಾೈಮ್, ಇತಹಮದಿ ನೌಕಹ ಷಯಔ ಕಥಾೈಮ್
ಖಳಲ್ಲಾ, ಔಚಹಚಷ ು ಸ ಟಿಿಕಥ ಳಳಫಸ ದ .
ಔಚಹಚಷ ು

ಔಂನಿಖಳು

ಫಯಥದಿಯ 

ವಿಧಹನದ

ಯಕಹಯ

ಔಂನಿಖಳ

ಉದಥದೇವಕಹುಗಿ

ಹಥ ಯಹಹಔರ್ಹಖ ತುದಥ. ನಶಿ ಅಂದಹಜ ಭಹಡಿದ ಷವಥೇಾಮರ್ಸಾ, ವಿರ್ಥೇವಹರಿ ವಿಧಹನಖಳ ಶ್ಚಪಹಯಷ
ಭಹಡ ತುದಥ.
e) ಭಯಕಡೆಮಕದಕ
ಇತಮಥಾದ ನಂತಯ, ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ subrogation ಸಔ ುಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಔಯಹಯ ಖಳು
ಅನಾಮವಹಖ ತುದಥ, ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಮೆ ಸಔ ುಖಳು ಭತ ು ರಿಹಹಯಖಳಿಗಥ ಅಸಾಯಹಗಿಯ ತಹುಯಥ ಭತ ು
ಅನಾಯಿಷ  ಆಮಹ ಕಹನ ನ ಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ನಶಿ ಕಹಯಣವಹಗಿಯಫಸ ದಹದ ಫಫ ಭ ಯನಥೇ
ಕ್ಷದರಿಂದ, ಸಣ ನಶಿನ ನ ಭಯ ಡಥಮಫಸ ದ . ಹಿೇಗಥ, ವಿಮೆಗಹಯಯ
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ಇತಹಮದಿ ಸಡಖ

ಔಂನಿಖಳು, ಯಥೈರ್ಥಾ, ಯಸ್ಥು ವಹಸಔಖಳು, ವಿಭಹನ, ರ್ಪೇಟ್ಾ ಟಯರ್ಸಿ ಅಧಿಕಹರಿಖಳಿಂದ ನಶಿ
ಭಯ ಡಥಮಫಸ ದ .

ಉದಹಸಯಣೆ
ಷಯಔ ಖಳು ಯವಹನಥಮಹಖದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ವಹಸಔಖಳು ನಶಿಕಥು ಹಥ ಣಥ. ಹಹಗಥಯೆೇ, ಷ ಯಕ್ಷಿತವಹಗಿ ಫಂದ
ಷಯಔ ಖಳು ತಯ ವಹಮ ಕಹಣಥಮಹದಯಥ ರ್ಪೇಟ್ಾ ಟಯರ್ಸಿ ಜವಹಫಹದಯಯಹಗಿಯ ುದ . ಈ ಉದಥದೇವಕಹುಗಿ,
ಭ ದಥಯಯತಿುದ ಂದ subrogation ತಯನ ನ, ವಿಮೆಮಹದರಿಂದ ಕಥಾೈಮ್ ಇತಮಥಾಗಥ ಳಿಷ ಮೊದಲ
ತಥಗಥದ ಕಥ ಳ್ಥಳರ್ಹಖ ದ .
7. ಸಔಕುಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವಿವ್ಹದಖಳು
ಯಮತನಖಳ

ಹಥ ಯತಹಗಿಮ ,

ಷಲ್ಲಾಕಥಮಹಖ ದರಿಂದ,

ನಶಿದ

ಕಥಾೈಮ್

ಖಭನ

ವಿಳಂಫ

ಅಥವಹ

ಅಥವಹ

ದಹಕರ್ಥಖಳನ ನ

ಕಥಾೈಮ್

ಹತಿ

ಗಹಯಸಔರಿಂದ
ನಿಯಹಔಯಣಥ

ವಿಳಂಫ
ಎಯಡಔ ು

ಕಹಯಣವಹಖಫಸ ದ .
ಇದಲಾದಥ, ಕಥಲು ಸ್ಹಭಹನಮ ಕಹಯಣಖಳನ ನ ಹಥಷರಿಷ ದಥಂದಯಥ, ಅು:
 ಷ ುಸಿಥತಿ ಫಹಿಯಂಖಭಹಡದ
 ವಹಮಪಿುಮ ಕಥ ಯತಥ
 ಹಥ ಯಗಿಡರ್ಹಗಿಯ  ಅಹಮಖಳಿಂದ ಉಂಟಹಖ  ನಶಿ
 ಸ್ಹಔಶ ಿ ಮೊತುದ ಕಥ ಯತಥಯಿಯ  ವಿಮೆ
 ಖಹತರಿ ಔಯಹರಿನ ಉಲಾಂಗನಥ
 ಷಔಳಿ ಇತಹಮದಿ ಕಹಯಣಖಳಿಂದ, ಕಹಾಂಟಂ (ಯಭಹಣ) ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಷಭಸ್ಥಮಖಳು
ಅಯ

ಈಗಹಖರ್ಥೇ

ನಷ್ಿ

ದಿಂದ

ಆರ್ಥಾಔ

ನಿಫಾಂಧಖಳನ ನ

ಫಳಲ ತಿುಯ 

ಈ

ಷಭಮದಲ್ಲಾ,

ವಿಮೆಮಹದರಿಗಥ ಖಭನಹಸಾ ದ ುಃಕ ಉಂಟ ಭಹಡಫಸ ದ .
ತನನ ನಥ ೇುಖಳನ ನ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲ , ಔ ಂದ ಕಥ ಯತಥ ರಿಹಹಯಕಹುಗಿ ವಿವಹದ ನಿಾಸಣಥ ಯಕ್ಟಯಯೆಖಳನ ನ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಷಾತುಃ ಇಡರ್ಹಗಿದಥ. ಫಥಂಕ್ಟ ಅಥವಹ ಆಸಿು ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ, "ಆಬಿಾಟಥಯೇಶನ್" ಶಯತುನ ನ ಷಾತುಃ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಇಡರ್ಹಗಿದಥ.
a) ಭಧಯಸಿೆಕೆ
ಭಧಮಸಿಥಕಥ

ಂದಖಳಲ್ಲಾ

ಉದಬವಿಸಿದ

ವಿವಹದಖಳನ ನ

ಷಭಹದಹನಿಷ 

ಂದ

ವಿಧಹನ.

ಭಧಮಸಿಥಕಥಮನ ನ, ಆಬಿಾಟಥಯೇಶನ್ ಭತ ು ಷಂಧಹನ ಕಹಯಿದಥ 1996 ನಿಫಂಧನಥಖಳ ಅನ ಸ್ಹಯವಹಗಿ
ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ. ಂದ ಜಹರಿಗಥ ಳಿಷ ುದ ಅಥವಹ ವಿವಹದ ಇತಮರ್ಥಾಷ  ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಧಹನು
ನಹಮಮಹಲಮದಲ್ಲಾ ಮೊಯಥ ಹಥ ೇಖ ದ . ಆದಹಖ ಮ, ಅಂತಸ ದಹವಥ, ಖಭನಹಸಾ ವಿಳಂಫ ಭತ ು
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ಕಚಾನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತುದಥ. ಆಬಿಾಟಥಯೇಶನ್ ಕಹಯಿದಥಮಡಿ, ಕ್ಷಖಳು ಂಚಹಯಿುಮ ಹಥಚ ಚ
ಅನೌಚಹರಿಔ, ಔಡಿಮೆ ದ ಫಹರಿ ಭತ ು ಖಹಷಗಿ ಯಕ್ಟಯಯೆಗಥ ಂದ ಂದ ವಿವಹದಖಳನ ನ ಷಲ್ಲಾಷಲ
ಅಕಹವ.
ಆಬಿಾಟಥಯೇಶನನ ನ, ಬ್ಬಫ ಭಧಮಷಥಯ ಭ ಲಔ ಅಥವಹ ಂದಕ್ಟುಂತ ಹಥಚ ಚ ಭಧಮಷಥಯ ಭ ಲಔ,
ಕ್ಷಖಳು ಆಯೆು ಭಹಡಫಸ ದ . ಬ್ಬಫ ಭಧಮಷಥಯ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಕ್ಷಖಳು ಆ ಮಕ್ಟುಮ ಫಗಥೆ
ಪಿಕಥ ಳಳಫಥೇಔ . ಅನಥೇಔ ವಹಣಿಜಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು, ವಿವಹದಖಳ ಭಧಮಸಿಥಕಥ ಂಚಹಯಿುಮನ ನ
ಳಟಿಿಯ ತುದಥ ಎಂಫ ಂಚಹಯಿು ಅಂವನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತಥುದಥ. ಪಥೈರ್ ಭತ ು ಅನಥೇಔ ವಿವಿಧ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ, ಅದ

ಂಚಹಯಿು ಅಂವನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತಥುದಥ, ಮಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಸಂತದಲ್ಲಾ

ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥ ಔಂನಿಮ ಪಿಕಥ ಂಡಿದಹದಖ,. ಭತ ು ಹತಿಷಫಥೇಕಹದ ಕಹಾಂಟಮ್ ಷಂಫಂಧದಲ್ಲಾ
ಂದ ಮತಹಮಷವಿದ್ದ ವಥೇಳ್ಥ, ಇಂತಸ ಫದರ್ಹಣಥಮನ ನ ಂಚಹಯಿುಮಲ್ಲಾ ಉರ್ಥಾೇಕ ಭಹಡಫಥೇಔ .
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಭಧಮಷಥಯ ನಿಧಹಾಯನ ನ ಅಂತಿಭ ಎಂದ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ಅದ ಎಯಡ
ಕ್ಷಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಫಂಧನಕಹಯಔವಹಗಿಯ ದ .
ವಯತಿುನ ಭಹತ ಖಳು ಹಲ್ಲಸಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿಗಥ ಫದರ್ಹಖ ತುದಥ. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ಇದ ಈ ತಯಸ
ಹಥೇಳುತುದಥ:
i. ವಿವಹದನ ನ ಎಯಡ ಕ್ಷಖಳಿಂದ ನಥೇಭಔವಹದ ಂದ ಂಚಹಯಿುದಹಯರಿಗಥ ಷಲ್ಲಾಷರ್ಹಖ ದ ,
ಅಥವಹ ಬ್ಬಫ

ಂಚಹಯಿುದಹಯ ಫಗಥೆ ಭಿನಹನಭಿಹಯಮದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಎಯಡ ಕ್ಷಖಳಿಂದ

ನಥೇಭಔವಹದ ಎಯಡ ಆಬಿಾಟಥಯೇಟರ್ ಷಲ್ಲಾಸಿದ ನಿಧಹಾಯದ ಮೆೇರ್ಥ ಫಗಥಸರಿಷರ್ಹಖ ದ .
ii. ಈ ಎಯಡ ಂಚಹಯಿುದಹಯಯ ಅಂಥೈರ್ ನಥೇಮಷಫಸ ದ , ಅಯ ಷಬಥ ಅಧಮಕ್ಷತಥ ಹಿಷ ಯ .
ಈ ಷಬಥಖಳ ವಿಧಹನು ನಹಮಮಹಲಮದ ವಿಧಹನನ ನ ಹಥ ೇಲ ತುದಥ. ಅಖತಮವಿದದಯಥ ಯತಿ ಕ್ಷು
ಂದ ಷಲಹಥಗಹಯರಿಂದ ಭತ ು ಸ್ಹಕ್ಷಿಖಳ ಷಹಹಮದಿಂದ, ತನನ ಯಔಯಣನ ನ ಹಥೇಳಫಸ ದ .
iii. ಎಯಡ

ಂಚಹಯಿುದಹಯಯ

ಎದ ಯ ಷಲ್ಲಾಷರ್ಹಖ ದ ,
iv. ವಥಚಚಖಳನ ನ

ನಿಧಹಾಯನ ನ ುುದಿಲಾದಹದಯಥ, ವಥೇಳ್ಥ ಭಹಮಟರ್ ಅಂಥೈರ್
ಅಯ ಯವಸಿು ಹಯಧಹನ ಭಹಡ ಯ .

ಯಧಹನಿಷ ದ ,

ಭಧಮಷಥಯ

/

ಂಚಹಯಿುದಹಯಯ

ಅಥವಹ

ವಿವಥೇಚನಥಯಿಂದ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಹಥ ಣಥಗಹರಿಕಥಮ ಷಂಫಂಧಟಿಂತ ವಿವಹದಖಳನ ನ ದಹವಥ ಭ ಲಔ ಫಗಥಸರಿಷಫಥೇಕಹಖ ತಥುದಥ.
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ಅಂಥೈರ್

ಉದಹಸಯಣೆ
ವಿಮೆಗಹಯಯ

ಇದ

ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣಥಮನ ನ ಹಥ ಂದಿಯ ದಿರ್ಹಾ ಆದ ಕಹಯಣ ನಶಿ

ಕಥ ಡಫಥೇಕಹಗಿಯ ದಿಲಾ

ಎಂದ

ವಹದಿಸಿದಯಥ, ಆ ವಥೇಳ್ಥ ಭಹಮಟರ್ ನಹಮಮಹಲಮದ ನಿಧಹಾಯದಂತಥ

ಫಗಥಸರಿಷರ್ಹಖ ದ . ವಿಮೆಗಹಯಯ , ಇದ ಷ ುಸಿಥತಿಮನ ನ ('ಅತಮಂತ ನಂಬಿಕಥಮ' ಕಹನ ನ ಔತಾಮ
ಉಲಾಂಗನಥ) ಮೊೇಷದಿಂದ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷದಥ ಕಥಾೈಭ ಭಹಡ ತಿುಯ ದ , ನಿೇತಿ ಅನ ಜಿಾತ ಎಂದ ಕಥಾೈಭ
ಹತಿ ನಿಯಹಔರಿಸಿದ ವಥೇಳ್ಥ, ಭತಥು ಷಭಸ್ಥಮಮನ ನ ದಹವಥ ಭ ಲಔ ರಿಸರಿಷರ್ಹಖ ದ .
ಖಭನಿಸಿ: ನೌಕಹ ಷಯಔಕ ನಿೀತ್ತಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದೆೀ ಂಚಹಯ್ದಿ ಇಯಕದಿಲ್ಹಾ.
8. ಇತಯೆ ವಿವ್ಹದನಕು ರಿಸರಿಷಕುದಕೆು ಕಹಮಯವಿಧಹನಖಳು
ನಿಮಭಖಳ ಯಕಹಯ, ಮಹುದಥೇ ಕಹಯಣಕಹುಗಿ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಸ್ಥೇವಥ ಅತೃಪಿುಮನ ನ ಹಥ ಂದಿದಲ್ಲಾ, ಎರ್ಹಾ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ

ವಿಮೆ

ವಿಮೆದಹಯರಿಗಥ

ಲಬಮವಿಯ 

ಮಸ್ಥಥಮ

ನಿವಹಯಣಹ

ಔ ಂದ ಕಥ ಯತಥ

ಫಗಥೆ

ನಭ ದಿಷಫಥೇಔ .
ಕಥಾೈಭ, ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ವಹಮಹಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಇಯ  ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಂದ

ಅತೃಪಿುಗಥ ಂಡ ವಿಭಹದಹಯ

ರ್ಥ ೇಕಹಮ ಔು ಷಂಕ್ಟಾಷಫಥೇಔ , ಅಯ ಔಚಥೇರಿಮ ವಿಯಖಳನ ನ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ದಗಿಷರ್ಹಗಿದಥ.

ನಿಮೆಮನಕು ರಿಕ್ಷಿಸಿರಿ 1
ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ಚಟ ಟಿಕಥಖಳನ ನ ೃತಿುಯ ಇತಮಥಾದ ಕಥಾೈಭ ಎಂದ ಗಿೇಾಔರಿಷರ್ಹಖ ದಿರ್ಹಾ?
I. ನಶಿದ ಕಹಯಣ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿ ಡಥಮ ದ .
II. ಂದ ಕ್ಷಹತದಿಂದ ಕಥಾೈಭ ಷಂಕ್ಟಾಸಿದ
III. ನಶಿು, ವಿಮೆ ಖಂಡಹಂತಯದ ಂದ ರಿಣಹಭದಿಂದ ಆಗಿದಥ ಎಂಫ ದನ ನ ಭನರಿಕಥಮ ದ .
IV. ಕಥಾೈಮ್ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಕಥ ಡಫಥೇಕಹದ ಯಭಹಣದ ರಿಭಹಣಿೇಔಯಣ

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿರಿ 2
ಯಹಜ್ ಂದ

ಕಹಯ

ಅಘಾತದಲ್ಲಾ ಳಗಥ ಂಡಿಯ ತಹುಯಥ. ಅಯ ಕಹಯ

ಂದ

ಮೊೇಟಹಯ

ವಿಮೆ

ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ, ವಿಮೆ ಹಥ ಂದಿದಥ. ಕಥಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಯಹಜ್ ಭಹಡಲ ಅತಮಂತ ಷ ಔುವಹದ ವಿಶಮ
ಮಹುದ ?
I. ತಕ್ಷಣ ಷಭಂಜಷವಹಗಿ ಸ್ಹಧಮವಹದಶ ಿ ಫಥೇಖ ನಶಿನ ನ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ಷ ಚಿಷ ದ .
II. ವಿಮೆ ನವಿೇಔಯಣ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ಷ ಚಿಷ ದ .
III. ಂದ ದಥ ಡಸ ರಿಹಹಯ ಡಥಮಲ , ಭತುಶ ಿ ಕಹಯ ಹಹನಿ ಭಹಡ ದ .
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IV. ಹಹನಿಮನ ನ ನಿಲಾಕ್ಷಿಷ ದ .

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿರಿ 3
ಸಔ ುಖಳ ತನಿಖಥ ಭತ ು ಹಥೇಳಿಕಥಖಳ ಭೌಲಮಭಹನ ಹಥ ೇಲ್ಲಸಿ.
I. ಸಔ ುಖಳ ತನಿಖಥ ಭತ ು ಭೌಲಮಭಹನ ಎಯಡ ಂದಥೇ
II. ಇನಥಾಸಿಿಗಥೇಶನ್ ಸಔ ು ಔಯಭಫದಧತಥ ನಿಧಾರಿಷಲ , ಭೌಲಮಭಹನ ನಶಿದ ಕಹಯಣ ಭತ ು ಭಟಿನ ನ
ನಿಧಾರಿಷಲ ಯಮತಿನಷ ತುದಥ
III. ಭೌಲಮಭಹನ ಸಔ ು ಔಯಭಫದಧತಥ ನಿಧಾರಿಷಲ , ಇನಥಾಸಿಿಗಥೇಶನ್ ನಶಿದ ಕಹಯಣ ಭತ ು ಭಟಿನ ನ
ನಿಧಾರಿಷಲ ಯಮತಿನಷ ತುದಥ
IV. ಕಥಾೈಮ್ ಸಣ ಕಥ ಡ  ಮೊದಲ ತನಿಖಥ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ ಭತ ು ಕಥಾೈಮ್ ಸಣ ಕಥ ಡರ್ಹದ ನಂತಯ
ಭೌಲಮಭಹನ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿರಿ 4
ಷವಥೇಾಮರ್ಸಾ ಯವಹನಗಿ ಅಧಿಕಹಯದಯ ಮಹಯ ?
I. ಬಹಯತದ ಷವಥೇಾಮರ್ ಅಸ್ಥ ೇಸಿಯೆೇಶನ್
II. ಷವಥೇಾಮರ್ ನಿಮಂತಯಣ ಅಭಿೃದಿಧ ಹಯಧಿಕಹಯ
III. ವಿಭಹ ನಿಮಂತಯಣ ಅಭಿೃದಿಧ ಹಯಧಿಕಹಯ
IV. ಬಹಯತ ಷಕಹಾಯ

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿರಿ 5
ಕಥಳಗಿನ ಮಹ ,ದಹಕರ್ಥಖಳನ ನ, ಸ್ಥೈಕಥ ಾೇನ್ ಹಹನಿ ಕಥಾೈಮ್ ರಿೇಕ್ಷಿಷ ವಹಖ, ಕಥ ೇಯರ್ಹಖ  ಸ್ಹಧಮತಥ
ಹಥಚ ಚ?
I. ತನಿಖಹಧಿಕಹರಿಮ ಯದಿ
II. ಪಥೈರ್ ಬಿಯಗಥೇಡ್ ನಿಂದ ಯದಿ
III. ರ್ಪಲ್ಲೇರ್ಸ ಯದಿ
IV. ಸವಹಭಹನ ಇರ್ಹಖಥಮ ಯದಿ

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿರಿ 6
ಮಹ ತತಾದ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯಯ , ಭ ಯನಥೇ ಕ್ಷದಿಂದ ನಶಿನ ನ ುನಾವ ಭಹಡಿಕಥ ಳುಳ
ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದ ವಿಮೆ ಸಔ ುಖಳನ ನ ಡಥದ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ ?
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I. ಕಥ ಡ ಗಥ (ಂತಿಗಥ)
II. ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷ ವಿಕಥಮ
III. ಷಫಥ ಯಗಥೇವನ್
IV. ನಶಿಬತಿಾ

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿರಿ 7
ವಿಮೆಗಹಯಯ , ನಿದಿಾಶಿ ನಶಿ ಕಥ ಡರ್ಹಖ ದಿರ್ಹಾ, ಇದ ಹಲ್ಲಸಿ ಯಕ್ಷಣಥಮಲ್ಲಾ ಇಲ್ಾ ಎಂದ ನಿಧಾರಿಸಿದಹಖ,
ಆಖ ಇಂತಸ ವಿಶಮಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಮಹಯ ನಿಧಾರಿಷ ತಹುಯಥ?
I.

ವಿಮೆಗಹಯಯ ನಿಧಹಾಯ ಅಂತಿಭ

II. ಅಂಥೈರ್
III. ಆಬಿಾಟಥಯೇಟರ್
IV. ಕಥ ೇಟ್ಾ ಕಹನ ನ

ಸಹಯಹಂವ
a) ಸಔ ುಖಳನ ನ ೃತಿುಯವಹಗಿ ಸ್ಥಟ್ಾ ಭಹಡ ದನ ನ ಂದ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಮ ದಥ ಡಸ ಜಹಹಿೇಯಹತಥಂದ
ರಿಖಣಿಷರ್ಹಗಿದಥ.
b) ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಮಭಖಳು ನಶಿನ ನ ತಕ್ಷಣವಥೇ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಷ ಚಿಷ ದನ ನ ತಿಳಿಷ ದ .
c) ಕಥಾೈಮ್ ಯಭಹಣು ಷಣಣದಿಯ  ವಥೇಳ್ಥ, ನಶಿದ ಕಹಯಣ ಭತ ು ವಹಮಪಿುಮನ ನ ನಿಧಾರಿಷ ದನ ನ ತನಿಖಥ
ಷಂಸ್ಥಥಮ ಂದ ಅಧಿಕಹರಿ ಭ ಲಔ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ. ಆದಯಥ ಇತಯ ಕಥಾೈಭೆಳಿಗಥ ಇದ ಷಾತಂತಯ
ಯವಹನಗಿ ಇಯ  ನಶಿ ಭೌಲಮಭಹನ ೃತಿುಯ ತಜ್ಞಯ ಷವಥೇಾಮರ್ಸಾ ಆಗಿ ನಿಬಹಯಿಷ ತಹುಯಥ.
d) ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಕಥಾೈಮ್ ಪಹಮ್ಾ ಅನ ನ, ನಷ್ಿ ದಿನಹಂಔ, ಷಭಮ, ನಶಿದ ಕಹಯಣ, ನಶಿದ ಯಭಹಣ,
ನಶಿ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾಮ ಇತಹಮದಿ ಭಹಹಿತಿ ಫಗಥೆ ೂಣಾ ಭಹಹಿತಿ ಡಥಮಲ ವಿನಹಮಷಗಥ ಳಿಷರ್ಹಗಿದಥ
e) ಭೌಲಮಭಹನ ವಿಮೆ ಅನ ಬವಿಸಿದ ನಶಿ ವಿಮೆ ಖಂಡಹಂತಯದಿಂದ ಉಂಟಹಗಿದಥಮಹ ಭತ ು ಮಹುದಥೇ
ಬಯಸ್ಥ ಉಲಾಂಗನಥಮಹಗಿಲಾ ಎಂದ ನಿಧಾರಿಷ  ಯಕ್ಟಯಯೆಮಂದ ಹಥೇಳಿಕಥ ಂಡಿದಥ.
f) ಕಥಾೈಮ್ ಇತಮಥಾ, ಹಲ್ಲಸಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಂದ ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಡಥದ ನಂತಯ ಭಹತಯ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
g) ಆಬಿಾಟಥಯೇಶನ್ ಂದಖಳಿಂದ ಉದಬವಿಸಿದ ವಿವಹದಖಳ ಇತಮಥಾದ ಂದ ವಿಧಹನ.

ರಭಕಕ ದಖಳು
a) ನಶಿದ ಷ ಚನಥ
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b) ತನಿಖಥ ಭತ ು ಭೌಲಮಭಹನ
c) ಷವಥೇಾಮರ್ಸಾ ಭತ ು ನಶಿ ಭೌಲಮಭಹಔಯ
d) ಕಥಾೈಮ್ ಪಹಮ್ಾ
e) ಹಥ ಂದಹಣಿಕಥ ಭತ ು ಇತಮಥಾ
f) ಕಥಾೈಮ್ ಇತಮಥಾದ ತಔಯಹಯ ಖಳು
g) ಆಬಿಾಟಥಯೇಶನ್

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ ಉತಿರಿಸಿರಿ
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದಥ.
ಂದ

ಕ್ಷಹತದಿಂದ

ಕಥಾೈಭ

ಷಂಕ್ಟಾಸಿದ

ೃತಿುಯ

ಇತಮಥಾದ

ಕಥಾೈಭ

ಎಂದ

ಗಿೇಾಔರಿಷರ್ಹಖ ದಿರ್ಹಾ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I ಆಗಿದಥ.
ತಕ್ಷಣ ಷಭಂಜಷವಹಗಿ ಸ್ಹಧಮವಹದಶ ಿ ಫಥೇಖ ನಶಿನ ನ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ಷ ಚಿಷ ದ .
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದಥ.
ಇನಥಾಸಿಿಗಥೇಶನ್ ಸಔ ು ಔಯಭಫದಧತಥ ನಿಧಾರಿಷಲ , ಭೌಲಮಭಹನ ನಶಿದ ಕಹಯಣ ಭತ ು ಭಟಿನ ನ
ನಿಧಾರಿಷಲ ಯಮತಿನಷ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದಥ.
ಷವಥೇಾಮರ್ಸಾ ಯವಹನಗಿ ಅಧಿಕಹಯದಯ ವಿಭಹ ನಿಮಂತಯಣ ಅಭಿೃದಿಧ ಹಯಧಿಕಹಯ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV ಆಗಿದಥ.
ಸವಹಭಹನ ಇರ್ಹಖಥಮ ಯದಿ ದಹಕರ್ಥಖಳನ ನ, ಸ್ಥೈಕಥ ಾೇನ್ ಹಹನಿ ಕಥಾೈಮ್ ರಿೇಕ್ಷಿಷ ವಹಖ, ಕಥ ೇಯರ್ಹಖ 
ಸ್ಹಧಮತಥ ಹಥಚ ಚ.
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ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದಥ.
ಷಫಥ ಯಗಥೇವನ್ ತತಾದ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯಯ , ಭ ಯನಥೇ ಕ್ಷದಿಂದ ನಶಿನ ನ ುನಾವ ಭಹಡಿಕಥ ಳುಳ
ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದ ವಿಮೆ ಸಔ ುಖಳನ ನ ಡಥದ ಕಥ ಳಳಫಸ ದ .

ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV ಆಗಿದಥ.
ವಿಮೆಗಹಯಯ , ನಿದಿಾಶಿ ನಶಿ ಕಥ ಡರ್ಹಖ ದಿರ್ಹಾ, ಇದ ಹಲ್ಲಸಿ ಯಕ್ಷಣಥಮಲ್ಲಾ ಇಲ್ಾ ಎಂದ ನಿಧಾರಿಸಿದಹಖ,
ಆಖ ಇಂತಸ ವಿಶಮಖಳ ಮೆೇರ್ಥ ಕಥ ೇಟ್ಾ ಕಹನ ನ ನಿಧಾರಿಷ ತುದಥ.

ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ನಶಿದ ಫಗಥೆ ಷ ಚನಥ ಕಥ ಡಫಥೇಔ :
I. ನಶಿದ ನಿಕಯವಹದ ಷಭಮ
II. 15 ದಿನಖಳ ನಂತಯ
III. ತಕ್ಷಣ ಸ್ಹಧಮವಹದಶ ಿ ಷಭಂಜಷವಹಗಿ
IV. ನಶಿ ನಂತಯ ಮಹುದಥೇ ಷಭಮದಲ್ಲಾ
ರಶೆು 2
ನಶಿ ತನಿಖಥ ಮಹರಿಂದ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ:
I. ಯವಹನಗಿಯಹಿತ ಷವಥೇಾಮರ್
II. ಯವಹನಗಿಮ ಳ್ಳಳ ಭತ ು ಅಸಾ ಷವಥೇಾಮರ್
III. ವಿಮೆದಹಯಯ ಯತಿನಿಧಿ
IV. ತಹಂತಿಯಔ ದವಿಮ ಳ್ಳಳ ಮಹುದಥೇ ಮಕ್ಟು
ರಶೆು 3
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ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಕಥಾೈಮ್ ಖಳಿಗಥ, ________ ಯದಿ ಅಖತಮ.
I. ಷವಥೇಾಮರ್
II. ವಥೈದಮಯ
III. ರ್ಪಲ್ಲೇಷಯ
IV. ತನಿಖಹಧಿಕಹರಿಮ
ರಶೆು 4
ಸಔ ುಖಳನ ನ ವಿಭಹ ಕಹಯೆದ ಯಕಹಯ ಕಥಾೈಮ್ ಖಳು _______

ಮೆೇರ್ಥ ಇಂಡಿಥಂಡಥಂಟ್ ಷವಥೇಾಮರ್ಸಾ

ಅಖತಮವಿದಥ.
I.
II.
III.
IV.

Rs.
Rs.
Rs.
Rs.

40,000
15,000
20,000
25,000

ರಶೆು 5
ಯಮಹಣ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ದಥೇವದ ಹಥ ಯಗಥ ಕಥಾೈಭೆಳನ ನ ಈ ಭೌಲಮಭಹನ ಭ ಲಔ
ನಿಣಾಯಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ:
I. ಬಹಯತಿೇಮ ಷವಥೇಾಮರ್ಸಾ
II. ನಶಿ ದಥೇವದಲ್ಲಾಮ ಷಥಳಿೇಮ ಷವಥೇಾಮರ್ಸಾ
III. ವಿಮೆಗಹಯಯ ಷಾಂತ ನೌಔಯಯ
IV. ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಹಥಷರಿಷರ್ಹದ, ಕಥಾೈಮ್ ಇತಮಥಾಗಥ ಳಿಷ  ಏಜಥಂಟೆಳು
ರಶೆು 6
ಫಥಂಕ್ಟ ಕಥಾೈಮ್ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಪಥೈರ್ ಬಿಯಗಥೇಡ್ ಂದ ಯದಿ:
I. ಅಖತಮವಿಲಾ
II. ವಿಮೆದಹಯಯ ಆಯೆು
III. ಅಖತಮ
IV. ರ್ಪಲ್ಲೇರ್ಸ ಯದಿ ಬಹಖವಹಗಿದಥ
ರಶೆು 7
TAT ಏನ ?
I. ಟಥೈಮ್ ಭತ ು ಟನ್ಾ
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II. ಷಭಮ ತನಔ
III. ಟಥೈಮ್ ಅಂಡ್ ಟಥೈಡ್
IV. ಟನ್ಾ ಅಯೌಂಡ ಟಥೈಮ್
ರಶೆು 8
ನಶಿದ ಹತಿ ಮೆೇರ್ಥ, ಔಚಹಚಷ ು ಮಹರಿಗಥ ಸ್ಥೇರಿದ :ದ
I. ಷವಥೇಾಮರ್ಸಾ
II. ವಿಭಹದಹಯ
III. ವಿಮೆಗಹಯ
IV. ಷಥಳಿೇಮ ಅಧಿಕಹರಿಖಳು
ರಶೆು 9
ಆಬಿಾಟಥಯೇಶನ್ ______________ ಭಹಡ  ಕಥಾೈಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆ.
I. ನಹಮಮಹಲಮದಲ್ಲಾ
II. ಷವಥೇಾಮರ್ಸಾ ಂದ ಖ ಂು
III. ಕ್ಷಖಳ ಆಯೆು ಭ ಲಔ ಳಗಥ ಂಡಿಯ  ಷಂಧಹನಕಹಯ(ಯ )
IV. ನಿಯಂಔ ವವಹಗಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ನೌಔಯಯ
ರಶೆು 10
Subrogation ಸಕ್ಟುನ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಈ ಹತಿಸಿದ ನಶಿ ಹಿಂಡಥಮ ಲ ಅಕಹವವಿದಥ:
I. ಶ್ಚಪಿಂಗ್ ಔಂನಿಖಳು ಭಹತಯ
II. ಯಥೈರ್ಥಾ ಭತ ು ಯಸ್ಥು ವಹಸಔಖಳು ಭಹತಯ
III. ವಿಭಹನಖಳು ಭತ ು ರ್ಪೇಟ್ಾ ಟಯಷಿಗಳು ಭಹತಯ
IV. ಶ್ಚಪಿಂಗ್ ಔಂನಿಖಳು ಭತ ು ಯಥೈರ್ಥಾ ಭತ ು ಯಸ್ಥು ವಹಸಔಖಳು ಭತ ು ವಿಭಹನ ಭತ ು ರ್ಪೇಟ್ಾ ಟಯಷಿಗಳು

ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದಥ.
ತಕ್ಷಣ ಸ್ಹಧಮವಹದಶ ಿ ಷಭಂಜಷವಹಗಿ ನಶಿದ ಫಗಥೆ ಷ ಚನಥ ಕಥ ಡಫಥೇಔ .
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ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದಥ.
ನಶಿ ತನಿಖಥ ಯವಹನಗಿಮ ಳ್ಳಳ ಭತ ು ಅಸಾ ಷವಥೇಾಮರಿಂದ ಭಹಡರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದಥ.
ವಥೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಕಥಾೈಮ್ ಖಳಿಗಥ, ವಥೈದಮಯ ಯದಿ ಅಖತಮ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದಥ.
ಸಔ ುಖಳನ ನ ವಿಭಹ ಕಹಯೆದ ಯಕಹಯ ಕಥಾೈಮ್ ಖಳು Rs 20000 ಮೆೇರ್ಥ ಇಂಡಿಥಂಡಥಂಟ್ ಷವಥೇಾಮರ್ಸಾ
ಅಖತಮವಿದಥ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV ಆಗಿದಥ.
ಯಮಹಣ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ದಥೇವದ ಹಥ ಯಗಥ ಕಥಾೈಭೆಳನ ನ ಈ ಭೌಲಮಭಹನ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ
ಹಥಷರಿಷರ್ಹದ, ಕಥಾೈಮ್ ಇತಮಥಾಗಥ ಳಿಷ  ಏಜಥಂಟೆಳ ಭ ಲಔ ನಿಣಾಯಿಷರ್ಹಖ ತುದಥ.
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದಥ.
V. ಫಥಂಕ್ಟ ಕಥಾೈಮ್ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಪಥೈರ್ ಬಿಯಗಥೇಡ್ ಂದ ಯದಿ ಅಖತಮ.
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV ಆಗಿದಥ.
TAT ಟನ್ಾ ಅಯೌಂಡ ಟಥೈಮ್
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದಥ.
ನಶಿದ ಹತಿ ಮೆೇರ್ಥ, ಔಚಹಚಷ ು ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಥ ಸ್ಥೇರಿದ .ದ
ಉತಿಯ 9
771

ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದಥ.
ಆಬಿಾಟಥಯೇಶನ್ ಕ್ಷಖಳ ಆಯೆು ಭ ಲಔ ಳಗಥ ಂಡಿಯ  ಷಂಧಹನಕಹಯ(ಯ ) ಭಹಡ  ಕಥಾೈಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆ.
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV ಆಗಿದಥ.
ಶ್ಚಪಿಂಗ್ ಔಂನಿಖಳು ಭತ ು ಯಥೈರ್ಥಾ ಭತ ು ಯಸ್ಥು ವಹಸಔಖಳು ಭತ ು ವಿಭಹನ ಭತ ು ರ್ಪೇಟ್ಾ ಟಯಷಿಗಳು
Subrogation ಸಕ್ಟುನ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಹತಿಸಿದ ನಶಿ ಹಿಂಡಥಮ ಲ ಅಕಹವವಿದಥ .
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ಪೆೈರ್ ವಿಭಹ ಕೆಾೈರ್ಮ ಪಹರ್ಮಯ
1. ಹಥಷಯ ಭತ ು ಇನ ಶರ್ ಭಹಡಿದ ಮಕ್ಟುಮ ವಿಳ್ಹಷ

…………………………………………
Identification of Insured

2. ಕಥಳಗಿನ ವಿಯಖಳನ ನ ಪಥೈರ್ ಅಘಾತಕಥು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಎರ್ಹಾ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಫಗಥೆ ನಿೇಡಿ
ಹಲ್ಲಸಿ ನಂಫಯ

ರಿರ್ಸು ಔಡ್ಾ

ಷಥಳ

(i)

ವಿಮೆ ಮೊತು

To ascertain
total S.I.&
contribution
of each
policy

ನಶಿ ಅಂದಹಜ ಯಭಹಣ

Loss should occur during
the currency of policy

(ii)
3. ವಿಮೆ ಅಧಿ
4. ದಿನಹಂಔ ಭತ ು ನಶಿದ ಷಭಮ

Proximate cause should be covered
under

5. ಷಾಯ  & ನಶಿದ ಕಹಯಣ

Contribution condidtion

(ನಶಿಕಥು ದಹರಿಔಲ್ಲಷ  ಷನಿನವಥೇವಖಳನ ನ ದಮವಿಟ ಿ ವಿರಿಸಿರಿ)

6. ಪಥೈರ್ / ಅಘಾತ ಅಹಮನ ನ ಳಗಥ ಂಡಿಯ  ಫಥೇಯಥ ಮಹುದಥೇ ವಿಭಹ ಔಂಥನಿಮ ವಿಮೆಮ ಫಗಥೆ ವಿಯಖಳನ ನ ನಿೇಡಿರಿ.
7. ವಿಮೆದಹಯಯ ಏಕಥೈಔ ಆಸಿು ಭಹಲ್ಲೇಔಯಹಖದಿದದಯಥ, ಅಯ ಆಸಿುಮ ಫಗಥೆ ಆಷಕ್ಟು ಭತ ು ಇತಯ ಹಿತಹಷಕ್ಟುಖಳ ವಿಯಖಳು
8. ನಶಿದ ಫಗಥೆ ಷ ಚನಥ ನಿೇಡಿದಿದಯಹ

Additional documents
corroborating the loss

(1) ರ್ಪಲ್ಲೇರ್ಸ ಅಥವಹ
(2) ಪಥೈರ್ ಬಿಯಗಥೇಡಥೆ

Insured is covered
to the extent of his
insurable interest

9. ಯಷ ತ
ು ಹಲ್ಲಸಿ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಅದಥೇ ಆಸಿು ಮೆೇರ್ಥ ಮೊದಲ ಮಹುದಥೇ ಕಥಾೈಮ್ ಆಗಿಯ ದಹ.
ಹಹಗಿದದಯಥ, ಅದಯ ಫಗಥೆ ವಿಯಖಳನ ನ ನಿೇಡಿ
(a) ಕಹಯಣ
(b) ಗಟನಥ ದಿನಹಂಔ
(c) ಕಥಾೈಮ್

Additional information for verification

(d) ಹಲ್ಲಸಿ ನಿೇಡ  ಔಚಥೇರಿ
(e) ಕಥಾೈಮ್ ಸಣ / ಫಹಕ್ಟ Rs.
ನಹನ ಇದಯ ಮೆೇರ್ಥ ದಗಿಷಲಟಿ ವಿಯಖಳು, ನನನ ಉತುಭ ಜ್ಞಹನದಿಂದ ನಿಜವಹದದ ದ ಭತ ು ರಿಮಹದದ ದ ಎಂದ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷ ತಥುನಥ.
ಷಥಳ :
ದಿನಹಂಔ :

ಇನ ಶರ್ ಭಹಡಿದ ಮಕ್ಟುಮ ಷಹಿ

ಭ ಲಔ ಅಭಿೃದಿಧ ಅಧಿಕಹರಿ ಭ ಲಔ ತ ಂಫಫಥೇಕಹಖ ತುದಥ
ಪಥೈರ್ ಕಥಾೈಮ್ ನಂಫಯ ………………………………
ಶ್ಹಖಥ DO
/ ಕಥ ೇಡ್
ಷಂಖಥಮ

R. O
ಕಥ ೇಡ್

ಅಭಿೃದಿಧ

ಏಜಥನಿ್

ಷಂಖಥಮ

ಅಧಿಕಹರಿ ಕಥ ೇಡ್

ಕಥ ೇಡ್

ಷಂಖಥಮ

ಷಂಖಥಮ

ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಮ ವಿಯಖಳು
ಯಸಿೇತಿ ಷಂಖಥಮ BG/CD ಷಂಖಥಮ

773

ಹತಿ
ದಿನಹಂಔ

Rs.
ಯಭಹಣ

