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PREFACE
ಷಂಸೆೆಮಕ ಉದಯಭದೆ ಂದಿಗೆ ಷಭಹಲ್ೆ ೀಚಿಸಿ ವೆಬ್ ಷಂಗಹರಸಔಯಕ ಠ್ಯ ವಿಶಮಷಕಿನಕು
ಅಭಿೃದಿಿಡಿಸಿದೆ. ಠ್ಯ ವಿಶಮಷಕಿನಕು ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಐ ಅನಕಮೀದಿತ ಠ್ಯಔರಭನಕು ಆಧರಿಸಿ
ತಮಹರಿಷಲ್ಹಗದೆ..
ಹೀಗೆ, ಅಧಯಮನದ ಹಠ್ಖಳು, ಷರಿಮಹದ ದೃಷ್ಟಿಕೆ ೀನದಿಂದ ತಭಮ ೃತ್ತಿಜೀನನಕು
ಆಸಹಾದಿಷಲಕ ಏಜೆಂಟಯನಕು ವಔಿಗೆ ಳಿಷಕ ಜೀ, ಸಹಭಹನಯ ಭತಕಿ ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆಮ ಭ ಲ
ಜ್ಞಹನನಕು

ದಗಷಕತಿದೆ.

ವಿಭಹ

ವಹಯಹಯು

ಕ್ರರಮಹತಮಔ

ವಹತಹಯಣದಲ್ಲಾ

ಕಹಮಯನಿಯಹಷಕತಿದೆ ಎಂಫಕದನಕು ಹೆೀಳು ಅವಯಔತೆಯ್ದಲಾ, ಏಜೆಂಟಯಕ ವೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅಧಯಮನ
ಭತಕಿ ವಿಭಹಗಹಯಯಕ ನಿೀಡಕ ಆಂತರಿಔ ತಯಫೆೀತ್ತಖಳಲ್ಲಾ ಹಲ್ೆ ೊಳುು ಭ ಲಔ ಕಹನ ನಕ ಭತಕಿ
ಆಚಯಣೆಮಲ್ಲಾನ ಫದಲ್ಹಣೆಖಳ ಜೆ ತೆಮಲ್ಲಾ ಸಹಖಫೆೀಕಹಖಕತಿದೆ.
ಕೆ ೇಷಾನುನ ನಹಲುು ಬಹಖಖಳಲ್ಲಾ ವಿಂಖಡಿಷರ್ಹಗಿದೆ. ಇದು ಕಹನ ನು ತತಾಖಳು, ಜಿೇ ವಿಮೆ, ಆಯೆ ೇಖಮ
ವಿಮೆ ಭತುು ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಮೆಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವಿಶಮಖಳ ಜೆ ತೆಗೆ ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯು ನಿಮಂತಯಣ
ಅಂವಖಳನುನ

ಳಗೆ ಂಡಿದೆ.

ಜೆ ತೆಗೆ

ಅಧಮಮನ

ಹಠ್ಖಳಲ್ಲಾ

ಭಹದರಿ

ಯಶ್ೆನಖಳ

ಸ್ೆೇಾಡೆ

ಭೌಲಮಧಾನೆಮನುನ ಯತಿನಿಧಿಷುತುದೆ. ಇದು ವಿದಹಮರ್ಥಾಖಳಿಗೆ ರಿೇಕ್ಷೆಮಲ್ಲಾ ಕಹಣಿಸಿಕೆ ಳಳಫಸುದಹದ
ಷಭಭತಿ (ಆಫೆೆಕ್ಟಿವ್) ಯಶ್ೆನಖಳ ವಿಧಖಳು ಭತುು ಷಾಯ ಖಳ ಫಗೆೆ ಂದು ಔಲನೆಮನುನ ನಿೇಡುತುದೆ. ಭಹದರಿ
ಯಶ್ೆನಖಳು ತಯಫೆೇತಿಮಲ್ಲಾ ಡೆದ ಜ್ಞಹನದ ರಿಶುಯಣೆ ಭತುು ಫಲಧಾನೆಮ ಉದೆದೇವನುನ ನಿಾಹಿಷುತುವೆ.
ನಹು III ಗೆ ಈ ಕೆಲಷ ಹಿಸಿಕೆ ಟ್ಿ ಫಗೆೆ ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಐ ಗೆ ಋಣಿಮಹಗಿದೆದೇವೆ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಈ ಕೆ ೇರ್ಸಾ
ಅಧಮಮನ ಭತುು ರಿೇಕ್ಷೆಮಲ್ಲಾ ತೆೇಖಾಡೆಮಹಖು ಎಲಾರಿಖ ಳ್ೆಳಮದನುನ ಫಮಷುತುದೆ.

ಬಹಯತ ವಿಭಹ ಷಂಸೆೆ
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135

8
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ವಿಬಹಖ 1
ಸ್ಹಭಹನಮ ಅಧಹಮಮಖಳು

1

ಅಧಹಯಮ 1
ವಿಭಹ ರಿಚಮ

ಅಧಹಯಮ ರಿಚಮ
ಈ ಅಧಹಮಮು, ವಿಮೆಮ ಫೆೇಸಿಕ್ಸ ರಿಚಯಿಷು, ಅದಯ ವಿಔಷನದ ಭತುು ಅದು ಹೆೇಗೆ ಕೆಲಷ ಭಹಡುತುದೆ ಎಂದು
ತೆುಸಚಚಲು ಖುರಿ ಇಡುದು. ನಿೇು ವಿಭಹ ಆಔಸಿಭಔ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಪಲವಹಗಿ ಉದಬವಿಸಿದ ಆರ್ಥಾಔ ನಶಿಖಳ
ವಿಯುದಧ ಹೆೇಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುತುದೆ ಭತುು ಅಹಮ ಗಹಾಣೆಮ ಂದು ಸ್ಹಧನವಹಗಿ ಹೆೇಗೆ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷುತುದೆ
ಎಂಫುದನುನ ಔಲ್ಲಮುವಿರಿ.
ಔಲ್ಲಕೆಮ ರಿಣಹಭಖಳು
A. ಜಿೇ ವಿಭಹ - ಇತಿಹಹಷ ಭತುು ವಿಕಹಷ
B. ವಿಭಹ ಕೆಲಷ ಹೆೇಗೆ ಭಹಡುತೆುದೆ
C. ಅಹಮ ನಿಾಸಣೆಮ ತಂತಯಖಳು
D. ಅಹಮ ನಿಾಸಣೆ ಸ್ಹಧನವಹಗಿ ವಿಭಹ
E. ಷಭಹಜದಲ್ಲಾ ವಿಮೆಮ ಹತಯ

2

A. ಜೀ ವಿಭಹ - ಇತ್ತಹಹಷ ಭತಕಿ ವಿಕಹಷ
ನಹು ಅನಿಶ್ಚಚತತೆಮ ಂದು ಯಂಚದಲ್ಲಾ ವಹಸಿಷುವೆು. ನಹು ಇದಯ ಫಗೆೆ ಕೆೇಳುತೆುವೆ:
 ಯೆೈಲುಖಳು ಡಿಕ್ಟುಹೆ ಡೆಮುುದರಿಂದ;
 ಯವಹಸದಿಂದ ಷಂೂಣಾ ಷಭುದಹಮ ಖಳ ನಹವ;
 ದುುಃಕ ತಯು ಬ ಔಂಖಳು;
 ಮುಜನಯು ಇದದಕ್ಟುದದಂತೆ ೂಾ ಯಫುದಧ ಸ್ಹನನುದು
ಚಿತರ 1: ನಭಮ ಷಕತಿ ನಡೆಮಕತ್ತಿಯಕ ಗಟನೆಖಳು

ಫೆಂಕ್ಟ

ಯವಹಸ

ಬ ಔುಸಿತ

ಬ ಔಂ

ಮಂಚು
3

ಏಕೆ ಈ ಗಟ್ನೆಖಳು ನಭಗೆ ಉತುಸಔ ಭತುು ತಲಾಣ ಡಿಷುು?
ಕಹಯಣ ಷಯಳ.
ಮೊದಲನೆಮದಹಗಿ ಈ ಗಟ್ನೆಖ

i.

ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ.

ನಿರಿೇಕ್ಷೆ ಭತುು ಕ್ಟಯಯೆಮನುನ ಊಹಿಷಲು ಸ್ಹಧಮವಿದದಯೆ,

ನಹು ತಮಹರಿ ಭಹಡಫಸುದು.
ii. ಎಯಡನೆಮದಹಗ, ಇಂತಸ ಅನಿರಿೀಕ್ಷಿತ ಭತಕಿ ಭ ಕಯ ಗಟನೆಖಳು ಸಹಭಹನಯವಹಗ ಆರ್ಥಯಔ ನಶಿ ಭತಕಿ
ದಕುಃಕಕೆು ಂದಕ ಕಹಯಣವಹಗಯಕತಿವೆ..
ಂದು ಷಭುದಹಮ ಗಟ್ನೆಗೆ ಳಗಹದ ಮಕ್ಟುಖಳ ನೆಯವಿಗೆ, ಸಂಚಿಕೆ ಭತುು ಯಷಯ ಫೆಂಫಲದ ಮಸ್ೆೆಮನುನ
 ಭ ಲಔ ಫಯಫಸುದು.
ವಿಮೆ ಔಲನೆ ಸ್ಹವಿಯಹಯು ಶಾಖಳ ಹಿಂದೆ ಜನಭ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡಿತು. ಇ

ನಹು ತಿಳಿದಿಯುಂತೆ, ವಿಮೆಮ

ಮಹಹಯ, ಕೆೇಲ ಎಯಡು ಅಥವಹ ಭ ಯು ವತಭಹನಖಳ ಹಿಂದೆ ಹೆ ೇಖುತುದೆ.
1. ವಿಮೆಮ ಇತ್ತಹಹಷ
ವಿಮೆ ಕ್ಟಯ.ೂ. 3000 ರಿಂದ ಕೆಲು ಅಥವಹ ಇತಯ ಯ ದಲ್ಲಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಫಂದಿದೆ. ವಿವಿಧ
ನಹಖರಿೇಔತೆಖಳು, ಶಾಖಳಿಂದ, ತಭಭತಭಭರ್ೆಾೇ ಷಭುದಹಮದ ಕೆಲು ಷದಷಮಯು ಅನುಬವಿಸಿದ ಎರ್ಹಾ ನಶಿ
ಷಂಖಯಹಿಷುುದು ಭತುು ಸಂಚಿಕೆ ರಿಔಲನೆಮನುನ ಯ ಢಿ ಭಹಡಿಕೆ ಂಡಿಯುತಹುಯೆ. ನಭಗೆ ಈ ರಿಔಲನೆ
ಅಳಡಿಷರ್ಹದ ಭಹಖಾಖಳಲ್ಲಾ ಕೆಲ

ದನುನ ಅರ್ೆ ೇಕ್ಟಸ್ೆ ೇಣ.

2. ಮಕಖಖಳಿಂದ ಫಂದ ವಿಭಹ
ಫಹಯಬಿಲ್ೆ ೀನಿಮನ್

ಫಹಮಬಿರ್ೆ ೇನಿಮನ್ ವಹಮಹರಿಖಳು, ಸ್ಹಖಣೆಗೆ ನಹವವಹದ ಅಥವಹ ಔಳ್ೆದುಹೆ ೇದ

ಟೆರೀಡರ್ಸಯ

ಯಔಯಣದಡಿ, ತಭಭ ಸ್ಹಲಖಳನುನ ಭುಚಚಲು ಂದು ಫೆರ್ೆ, ಸ್ಹಲದಹತರಿಗೆ ಹೆಚುಚರಿ
ಮೊತುನುನ ಹತಿಷು ಂದ ಹೆ ಂದಿದದಯು. ಇುಖಳನುನ 'ಸಡಖನುನ ಅಡವಿಟ್ಿ
ಸ್ಹಲ ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಯಿತು'. ಈ ಂದಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ಸಡಖು ಅದಯ
ಖುರಿಮನುನ, ಭತುು ಮಹತೆಯಯಿಂದ, ಷುಯಕ್ಷಿತವಹಗಿ ಫಂದಹಖ ಭಹತಯ ಸಡಖು ಅಥವಹ
ಅದಯ ಷುುಖಳ ಯಕ್ಷಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡ ಸ್ಹಲ ಭಯುಹತಿಷಲಡಫೆೇಕಹ ತುು.

ಫಯ ಚ್ ಭತಕಿ ಷ ಯತ್ ಫಹಮಬಿರ್ೆ ೇನಿಮನ್ ವಹಮಹರಿಖಳ ಇದೆೇ ಆಚಯಣೆಖಳು, ಶ್ಚಯೇಲಂಕಹ, ಈಜಿಪ್ಟಿ ಭತುು
ವಹಯಹರಿಖಳು

ಗಿಯೇರ್ಸ ಬಹಯತಿೇಮ ಸಡಖುಖಳು ಷಂಚರಿಷು ಫಯುಚ್ ಭತುು ಷ ಯತ್ ನ
ವಹಮಹರಿಖಳ ನಡುವೆ ಯಚಲ್ಲತದಲ್ಲಾತುು.

ಗರೀಔಯಕ

ನಿಧನಯಹದ ಷದಷಮಯ ಭತುು ಔುಟ್ುಂಫಖಳ ಅಂತಮಕ್ಟಯಯೆ ಕಹಳಜಿ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಲು,
ಗಿಯೇಔಯು 7 ನೆೇ ವತಭಹನದ AD ಮಲ್ಲಾ ಯೆ ೇಕಹರಿ ಷಭಹಜ ಆಯಂಭಿಸಿದಯು.
ಇಂಗೆಾಂಡ್ ಸ್ೆನೇಹಿ ಷಂಗಖಳು ಇದೆೇ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹೆಪಿಷರ್ಹಗಿದದು.
4

ಯೆ ೀಡ್ನ ನಿವಹಸಿಖಳು

ಕೆಲು ಷುುಖಳ ಷಂಔಟ್ದ ಷಭಮದ ಕಹಯಣ, jettisoning ನಿಂದ ಸ್ೆ ೇತ ವೆೇಳ್ೆ
ಯೆ ೇಡಸನ ನಿವಹಸಿಖಳು, ಂದು ಫಗೆಗಿನ ಅಬಹಮಷ ಅಳಡಿಸಿಕೆ ಂಡಯು, ಷಯಔುಖಳ
ಭಹಲ್ಲೇಔಯು

(ಏನ

ಔಳ್ೆದುಕೆ ಂಡಿಲಾದಯು)

ಕೆಲು

ಅನುಹತದಲ್ಲಾ

ನಶಿ

ಬರಿಷುುದು ಎಂದು.
ಚಿೀನಿೀ ಟೆರೀಡರ್ಸಯ

ಹರಚಿೀನ ದಿನಖಳಲ್ಲಾ ಚಿೀನಿೀ ವಹಯಹರಿಖಳು ನಂಫಲ್ಹಖದ ನದಿಖಳ ಮೆೀಲ್ೆ
ನೌಕಹಮಹನ ಭಹಡಕತಹಿ ವಿವಿಧ ದೆ ೀಣಿಖಳು ಅಥವಹ ಸಡಖಕಖಳಲ್ಲಾ ತಭಮ
ಷಯಔಕಖಳನಕು ಇಟಕಿಕೆ ಳುುತ್ತಿದಯ
ಿ ಕ. ಅಯು ದೆ ೇಣಿಖಳು ಮಹುದೆೇ ರಿೇತಿಮ
ಹಡನುನ ಅನುಬವಿಸಿದಯು ಷಸ, ಷಯಔುಖಳ ನಶಿ ಕೆೇಲ ಬಹಖವುಃ ಭತುು ಟ್ುಿ ಅಲಾ
ಎಂದು ಬಹವಿಷರ್ಹಖುತಿುತುು. ನಶಿ ವಿತಯಣೆ ಭತುು ತನ ಭಲಔ ಔಡಿಮೆಗೆ ಳಿಷಫಸುದು.

3. ವಿಮೆಮ ಆಧಕನಿಔ ರಿಔಲಪನೆಖಳು
ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಜಿೇ ವಿಭಹ ತತಾ, ಬಹಯತದ ಜಂಟಿ ಔುಟ್ುಂಫ ಮಸ್ೆೆಮ ದಧತಿಮಲ್ಲಾ ಯತಿಬಿಂಬಿಸಿದೆ, ಶಾಖಳ
ಕೆಳಗೆ, ಜಿೇ ವಿಭಹ ಅತುಮತುಭ ಷಾಯ ಖಳಲ್ಲಾ ಇದು ಂದು. ಷದಷಮ

ದುಯದೃಶಿಔಯ ಭಯಣದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ

ದುುಃಕನುನ ಭತುು ನಶಿನುನ ವಿವಿಧ ಔುಟ್ುಂಫ ಷದಷಮಯು ಸಂಚಿಕೆ ಂಡ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಔುಟ್ುಂಫದ ಯತಿ ಷದಷಮಯ
ಷುಯಕ್ಷಿತ ಬಹನೆ ಭುಂದುಯೆಮಲಟಿಿತು.
ಅವಿಬಔು ಔುಟ್ುಂಫ ಮಸ್ೆೆ ಸುಟ್ುಿ ಭುರಿದುಕೆ ಂಡು ಭತುು ದೆೈನಂದಿನ ಜಿೇನದಲ್ಲಾ ತುಡ ಸ್ೆೇರಿಕೆ ಂಡು ಆಧುನಿಔ
ಮುಖದಲ್ಲಾ ಔುಟ್ುಂಫಔ ು, ಬದಯತೆಗಹಗಿ ಮಹಾಮ ಮಸ್ೆೆಖಳು ಯ ುಗೆ ಳುಳದು ಇದರಿಂದ ಅಖತಮವಹಗಿದೆ. ಈ
ಮಕ್ಟುಗೆ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಹಯಭುಕಮತೆಮನುನ ತೆ ೇರಿಷುತುದೆ
i.

ಲ್ಹಯ್ಡ್ಸ್: ಯ ಢಿಮಲ್ಲಾಯು ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಔ ವಹಣಿಜಮ ವಿಭಹ ವಹಮಹಯ ಭ ಲು ಲಂಡನನಲ್ಲಾ ರ್ಹಯ್ಡ್ಸ್
ಕಹಫಿ ಹೌಷನಲ್ಲಾ ತೆುಸಚಚರ್ಹಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾ ಔ ಡುತಿುದದ ವಹಮಹರಿಖಳು, ಷಭುದಯದ ಅಹಮಖಳಿಂದ,
ಸಡಖುಖಳಲ್ಲಾ ಹೆ ತೆ ುಮುದ ತಭಭ ಷಯಔುಖಳ, ನಶಿನುನ ಸಂಚಿಕೆ ಳಳಲು ಪಿಕೆ ಳುಳತಹುಯೆ. ಇಂತಸ
ಸ್ಹಖಯದಹಚೆಗೆ ದಯೆ ೇಡೆಕೆ ೇಯರಿಂದ ದಯೆ ೇಡೆ ಕಹಯಣ, ಔಡಲ ಆತುುಖಳಿಂದ ಷಂಬವಿಷು ಇಂತಸ
ನಶಿಖಳನುನ, ಅಥವಹ ಹಹನಿಕಹಯಔ ಷಭುದಯದ ಸವಹಭಹನದಲ್ಲಾ ಷಯಔುಖಳ ಹಹಳ್ಹಖುುದನುನ ಅಥವಹ
ಷಭುದಯದ ಅಹಮಖಳಿಂದ ಸಡಖು ಭುಳುಗಿದಹಖ.

ii. ಲಂಡನನಲ್ಲಾ 1706 ಯಲ್ಲಾ ಷಂಸ್ಹೆಪಿಷಲಟ್ಿ ಶಹವಾತವಹದ ಅವೃಯಯೆನ್್ ಸೌಹಹದಯಮಕತ ಷಭಹಜ ವಿವಾದ
ಮೊದಲ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಎಂದು ರಿಖಣಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
4. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ವಿಮೆಮ ಇತ್ತಹಹಷ
a) ಬಹಯತ: ಬಹಯತದ ಆಧುನಿಔ ವಿಮೆ ಆಯಂಭಿಔ 1800 ಯಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಆಷುಹಸಿನ ದಿನಖಳಲ್ಲಾ
ಆಯಂಬವಹಯಿತು, ನೌಕಹ ವಿಮೆ ವಹಮಹಯನುನ ವಿದೆೇಶ್ಚ ವಿಭಹದಹಯಯ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ಆಯಂಭಿಸಿದು.
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ಒರಿಮಂಟಲ್ ಲ್ೆೈಫ್ ಇನಕುಯೆನ್್ ಮೊದಲ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಸ್ಹೆಪಿಷರ್ಹದದುದ ಂದು
ಔಂ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್

ಇಂಗಿಾೇಷ್ ಔಂನಿಮಹಗಿತುು

ಟೆೈಟಹನು ಇನಕುಯೆನ್್ ಔಂ.ಲ್ಲ.

ಮೊದಲ ಜಿೇವಿಮೆ ಅಲಾ

ವಿಮೆ

ನುನ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಸ್ಹೆಪಿಷರ್ಹಯಿತು

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

ವಿಭಹ

ಯಚಿಷರ್ಹಯಿತು
ಔಂನಿ ಬಹಯತದ ಸಳ್ೆಮ ವಿಭಹ ಔಂನಿ. ಇದು 1906 ಯಲ್ಲಾ ಸ್ಹೆಪಿಷರ್ಹಯಿತು

ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್

ಭತುು ಇದು ಇನ ನ ವಹಮಹಯದಲ್ಲಾದೆ.

ಇತಯ ಸಲು ಬಹಯತಿೇಮ ಔಂನಿಖಳನುನ ವತಭಹನದ ತಿಯುವಿನಲ್ಲಾ ಷಾದೆೇಶ್ಚ ಚಳುಳಿ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ತಯುವಹಮ
ಸ್ಹೆಪಿಷರ್ಹಯಿತು.
ರಭಕಕ
1912 ಯಲ್ಲಾ, ಜಿೇ ವಿಭಹ ನಿಖಭ ಕಹಯಿದೆ ಭತುು ಬವಿಶಮ ನಿಧಿ ಕಹಯಿದೆ, ವಿಮೆ ವಹಮಹಯ ನಿಮಂತಿಯಷಲು
ಅನುಮೊೇದಿಷರ್ಹಯಿತು. ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಕಹಯಿದೆ 1912 ಯ ೆಯಕಹಯ ಔಡಹಸಮವಹಗಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯದ
ಕೆ ೇಶಿಔಖಳು ಭತುು ಔಂನಿಖಳ ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔ ಭೌಲಮಭಹನ ವಿಭಹಖಣಔ ದೃಢಿೇಔಯಣವಹಗಿಯಫೆೇಔು. ಆದಹಖ ಮ,
ಬಹಯತಿೇಮ ಭತುು ವಿದೆೇಶ್ಚ ಔಂನಿಖಳ ನಡುವಿನ ಭಿನನತೆ ಭತುು ತಹಯತಭಮ ಭುಂದುಯೆಯಿತು.
ವಿಮೆ ಆಕ್ಿ 1938 ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ತಾನೆ ನಿಮಂತಿಯಷಲು ವಿಧಿಷರ್ಹದ ಮೊದಲ ಶ್ಹಷನ ಆಗಿತುು. ಈ
ಆಕ್ಿ, ಕಹಲಕಹಲಕೆು ತಿದುದಡಿ ಜಹರಿಮಲ್ಲಾಯುುದು ಭುಂದುರಿದಿದೆ. ವಿಮೆಮ ನಿಮಂತಯಔಯನುನ, ವಿಭಹ ಕಹಯೆದ
ಅನಾಮ ಷಕಹಾಯು ನೆೇಮಸಿದಯು.
b) ಜೀವಿಭಹ

ಯಹಷ್ಟರೀಔಯಣ:

ಜಿೇ

ವಿಭಹ

ವಹಮಹಯ

1

ನೆೇ

ಸ್ೆೆಿಂಫರ್

1956ಯಲ್ಲಾ

ಯಹಷ್ಟ್ರೇಔಯಣಗೆ ಳಿಷರ್ಹಯಿತು ಭತುು ಬಹಯತಿೇಮ ಜಿೇ ವಿಭಹ ನಿಖಭ (ಎಲ್ಐಸಿ) ಯಚಿಷರ್ಹಯಿತು. 170
ಔಂನಿಖಳು ಭತುು 75 ಬವಿಶಮ ನಿಧಿ, ಷಭಹಜದಲ್ಲಾ ಆ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಜಿೇ ವಿಭಹ
ಮಹಹಯದಲ್ಲಾ ಇದದು. 1956 ರಿಂದ 1999 ಯಯೆಗೆ, ಎಲ್ಐಸಿ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಜಿೇವಿಭಹ ವಹಮಹಯ ಭಹಡಲು
ವಿಶ್ೆೇಶ ಸಔುನುನ ಡೆದಿತುು.
c) ಜೀವಿಮೆ ಹೆ ಯತಕಡಿಷಕ ವಿಭಹ ಯಹಷ್ಟರೀಔಯಣ: 1972 ಯಲ್ಲಾ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ ಮಹಹಯ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಔಯಣ
ಕಹಯೆದ

(GIBNA)

ಶ್ಹಷನದಿಂದ,

ಜಿೇವಿಮೆ

ಹೆ ಯತುಡಿಷು

ವಿಭಹ

ವಹಮಹಯ

ಷಸ

ಯಹಷ್ಟ್ರೇಔಯಣಗೆ ಂಡಿತು ಭತುು ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ ಬಹಯತದ ಕಹರ್ಪಾಯೆೇಶನ್ (GIC) ಭತುು ಅದಯ ನಹಲುು
ಅಂಖಷಂಸ್ೆೆಖಳನುನ ಸ್ಹೆಪಿಷರ್ಹಯಿತು. ಷಭಮದ ಆ ಸಂತದಲ್ಲಾ, ಜಿೇವಿಮೆ ಹೆ ಯತುಡಿಷು ವಿಭಹ
ವಹಮಹಯ ಭಹಡು ಬಹಯತದಲ್ಲಾನ 106 ವಿಭಹದಹಯಯನುನ ಬಹಯತದ GIC ನಹಲುು ಅಂಖಷಂಸ್ೆೆಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ
ಯಚನೆಗೆ ಟ್ುಿಖ ಡಿಷರ್ಹಯಿತು.
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d) ಭಲ್ೆ ಹೀತಹರ ಷಮಿತ್ತ ಭತಕಿ IRDA: 1993 ಯಲ್ಲಾ ಭರ್ೆ ಹೇತಹಯ ಷಮತಿ

ನುನ ರಿಶ್ೆೃೇಧಿಷಲು

ಭತುು ಷಧೆಾಮ ಂದು ಅಂವ ುನಾರಿಚಮ ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಉದಮಭ ಅಭಿೃದಿಧಗೆ ಶ್ಚಪಹಯಷು
ಸ್ಹೆಪಿತವಹಯಿತು. ಷಮತಿ 1994 ಯಲ್ಲಾ ತನನ ಯದಿಮನುನ ಷಲ್ಲಾಸಿತು, 1997 ಯಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ನಿಮಂತಯಣ
ಹಯಧಿಕಹಯ (ಐ.ಆ
(ಐ.ಆ

) ಸ್ಹೆಪಿಷರ್ಹಯಿತು. ವಿಭಹ ನಿಮಂತಯಣ ಭತುು ಅಭಿೃದಿಧ ಕಹಯೆದ 1999

) ಅಂಗಿೇಕಹಯದೆ ಂದಿಗೆ ಎಯಡ

ಜಿೇನದ ಭತುು ಜಿೇ ಅಲಾದ ವಿಮೆಮ ಉದಮಭಕೆು ಂದು

ಶ್ಹಷನಫದಧ ನಿಮಂತಯಣ ಷಂಸ್ೆೆ ಏಪಿಯಲ್ 2000 ಯಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ನಿಮಂತಯಣ ಭತುು ಅಭಿೃದಿಧ ಹಯಧಿಕಹಯ
(ಐ.ಆ

) ಯಚನೆಗೆ ಕಹಯಣವಹಯಿತು.

5. ಜೀ ವಿಮೆಮ ಉದಯಭ ಇಂದಕ
ಯಷುುತ, ಇಲ್ಲಾ ವಿಯವಹದ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಕಹಮಹಾಚಯಣೆಮಲ್ಲಾ 24 ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಿವೆ:
a) ಜಿೇ ವಿಭಹ ನಿಖಭ (ಎಲ್ಐಸಿ) ಬಹಯತದ ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಲಮದ ಔಂನಿ
b) ಖಹಷಗಿ ಲಮದಲ್ಲಾ 23 ಜಿೇವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ಇವೆ
c) ಅಂಚೆ ಇರ್ಹಖೆ

ಹ, ಬಹಯತ ಷಕಹಾಯದಡಿ, ಅಂಚೆ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಭ ಲಔ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಮಸರಿಷುತುದೆ,

ಆದಯೆ ನಿಮಂತಯಔಯ ವಹಮಪಿುಯಿಂದ ವಿನಹಮತಿ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದೆ
ನಿಭಮನಕು

ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 1

ಬಹಯತದಲ್ಲಾನ ವಿಮೆ ಉದಮಭಕೆು ನಿಮಂತಯಔ ಔಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು?
I.

ಬಹಯತದ ವಿಭಹ ಹಯಧಿಕಹಯ

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

B. ವಿ

ಹೆೀಗೆ ಕೆಲಷ ಭಹಡಕತಿದೆ

ಆಧುನಿಔ ವಹಣಿಜಮ ಆಸಿು ಭಹಲ್ಲೇಔತಾದ ತತಾಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಸ್ಹೆಪಿಷರ್ಹಯಿತು. ಂದು ಆಸಿು, ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಗಟ್ನೆಮ
ಕಹಯಣ (ನಶಿ ಅಥವಹ ನಹವ) ಭೌಲಮ ಔಳ್ೆದುಕೆ ಂಡಹಖ, ಆಸಿು ಭಹಲ್ಲೇಔಯು ಆರ್ಥಾಔ ನಶಿನುನ ಅನುಬವಿಷುತಹುಯೆ.
ಆದಹಖ ಮ ಇದೆೇ ಆಸಿುಖಳ ಅನೆೇಔ ಇಂತಸ ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಂದ ಷಣಣ ಕೆ ಡುಗೆಖಳಿಂದ ಭಹಡಲಟ್ಿ ಸ್ಹಭಹನಮ ನಿಧಿ
ಷೃಷ್ಟ್ಿಮಹಖುತುದೆ, ಈ ಯಭಹಣ ದುಯದೃಶಿಔಯ ಕೆಲ

ಅನುಬವಿಸಿದ ನಶಿನುನ ಫಗೆಸರಿಷಲು ಫಳಷಫಸುದು.
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ಷಯಳ ದಖಳಲ್ಲಾ, ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಆರ್ಥಾಔ ನಶಿಕೆು ಖುರಿಮಹಖು ಅಕಹವ ಭತುು ಅದಯ ರಿಣಹಭನುನ ವಿಮೆಮ
ವಿಧಹನದ ಭ ಲಔ ಅನೆೇಔ ಜಿೇವಿಖಳಿಂದ ಂದು ಜಿೇವಿಗೆ ಗಹಾಯಿಷಲು ಸ್ಹಧಮವಿದೆ.

ವಿಮೆ ಹಿೇಗೆ ನಶಿನುನ ಅನುಬವಿಷುತಿುದದ ದುಯದೃಶಿಔಯ ಕೆಲಯ ನಶಿನುನ, ಇದೆೇ ಅನಿಶ್ಚಚತ ಗಟ್ನೆಖಳು /
ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಡಸರ್ಹದ ಜನಯಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕೆ ಳಳರ್ಹಖು ವಿಧಹನವಹಗಿದೆ ಎಂದು ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.

ಚಿತರ 2: ವಿಭಹ ಹೆೀಗೆ ಕೆಲಷ ಭಹಡಕತಿದೆ

ವಿಭಹ
ಔಂನಿ

ಕೆಾೇಮ್ ಇತಮಥಾ

ಪಿಯೇಮಮಂ ಸಣ ಷಂದಹಮ
ಭಹಡು ಭನೆಮ
ಇಲ್ಲಾ ಂದು

ಭಹಲ್ಲೇಔಯು

i.

ಇಂತಸ ಸ್ಹಭಹನಮ ನಿಧಿ ಯಚಿಷಲು ಜನಯು

ಶಿ

ತಭಭ ದುಡಿದ ಸಣನುನ

ii.

ಹೆೇಗೆ ಅಯು ತಭಭ ಕೆ ಡುಗೆಖಳನುನ ವಹಷುವಹಗಿ ಅೆೇಕ್ಷಿತ ಉದೆದೇವಕಹುಗಿ ಫಳಷರ್ಹಖುತಿುದೆ ಎಂದು
ನಂಫಲು ಸ್ಹಧಮ?

iii. ಅಯು ಹೆಚುಚ ಅಥವಹ ಅತಿ ಔಡಿಮೆ ಹತಿ ಭಹಡುತಿುದದಯೆ ಹೆೇಗೆ ತಿಳಿಮುುದು?
ನಿಷಸಂವಮವಹಗಿ ಮಹಯೆ ೇ ಹಯಯಂಭಿಷುುದಕೆು ಭತುು ಯಕ್ಟಯಯೆ ಷಂಗಟಿಷಲು ಭತುು ಈ ಉದೆದೇವಕಹುಗಿ ಟಿಿಗೆ
ಷಭುದಹಮದ ಷದಷಮಯು ತಯುದನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ. 'ಮಹಯಹದಯ ' ಯತಿಯಂದು ೂಲ್ ಗೆ ಭಹಡಫೆೇಕಹದ ಕೆ ಡುಗೆ
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ನಿಧಾರಿಷುತಹುಯೆ ಭತುು ನಶಿ ಫಳಲುತಿುಯುರಿಗೆ ಹತಿಷಫೆೇಕಹದ ಏಹಾಡು ಭಹಡುತಹುಯೆ ಅಯನುನ ಂದು
ವಿಮೆಗಹಯಯು ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
ವಿಮೆಗಹಯಯು ಷಸ ಮಕ್ಟುಖಳು ಭತುು ಷಭುದಹಮದ ವಿಶ್ಹಾಷ ಗೆಲಾಫೆೇಔು.
1. ವಿಭಹ ಹೆೀಗೆ ಕೆಲಷ ಭಹಡಕತೆಿದೆ
a) ಮೊದಲನೆಮದಹಗಿ, ಈ ಆರ್ಥಾಔ ಭೌಲಮ ಹೆ ಂದಿಯು ಂದು ಆಸಿು ಇಯಫೆೇಔು. ಆಸಿು:
i.

(ಂದು ಕಹಯು ಅಥವಹ ಔಟ್ಿಡ ನಂತಸ) ದೆೈಹಿಔ ಇಯಫಸುದು ಅಥವಹ

ii. (ಹೆಷಯು ಭತುು ಅಭಿಭಹನ ನಂತಸ) ಬೌತಿಔ ಅಲಾದ ಇಯಫಸುದು
iii. ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಇಯಫಸುದು (ಔಣುಣ, ಕೆೈಕಹಲು ಹಹಖ ತಭಭ ವರಿೇಯದ ಇತಯ ಅಂವಖಳನುನ ಹಹಗೆ)
b) ಕೆಲು ಕ್ಟಯಯೆ ಉಂಟಹದಯೆ ಷಾತುು ಅದಯ ಭೌಲಮ ಔಳ್ೆದುಕೆ ಳಳಫಸುದು. ಆಔಸಿಭಔವಹದ ಈ ನಶಿನುನ
ಅಹಮ

ಎಂದು

ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.

ಅಹಮ

ಗಟ್ನೆಮ

ಕಹಯಣನುನ

ಖಂಡಹಂತಯ

ಎಂದು

ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
c) ಷಂಚಮನ ಎಂಫ ತತಾ ಇದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಮಕ್ಟುಖಳಿಂದ (ಔಂತುಖಳು ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ) ಸಲವಹಯು
ಯತೆಮೇಔ ಕೆ ಡುಗೆಖಳನುನ ಷಂಖಯಹಿಷುುದು ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಈ ಮಕ್ಟುಖಳನುನ ಂದೆೇ ರಿೇತಿಮಹದ
ಅಹಮದಿಂದ ಡಸರ್ಹಖುತುದೆ, ಇದು ಅದೆೇ ರಿೇತಿಮ ಷಾತುುಖಳು ಹೆ ಂದಿವೆ.
d) ನಿಧಿಖಳ

ಈ

ಷಂಚಮನನುನ

ಂದು

ಖಂಡಹಂತಯದಿಂದ

ಉಂಟಹಖು

ಂದು

ನಶಿನುನ

ಅನುಬವಿಷುತಿುಯು ಕೆಲಯ ನಶಿ ಷರಿದ ಗಿಷಲು ಫಳಷರ್ಹಖುತುದೆ.
e) ಸಣ ಷಂಚಮನ, ದುಯಹದೃಶಿದ ಕೆಲಯ ನಶಿ ಷರಿದ ಗಿಷು ಈ ಯಕ್ಟಯಯೆಮನುನ ವಿಮೆಗಹಯಯಕ ಎಂಫ
ಷಂಸ್ೆೆಮ ಭ ಲಔ ನಡೆಷರ್ಹಖುತುದೆ.
f) ವಿಮೆಗಹಯಯು

ಯೇಜನೆಮಲ್ಲಾ

ಬಹಖಹಿಷು

ಯತಿ

ಮಕ್ಟುಮ

ಜೆ ತೆ

ಂದು

ವಿಮೆ

ಔಯಹಯು

ಭಹಡಿಕೆ ಳುಳತಹುನೆ. ಅಂತಸ ಹರ್ೆ ೆಂಡಿಯುಯನುನ ವಿಮೆದಹಯ ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
2. ವಿಮೆ ಹೆ ಯೆಖಳನಕು ಔಡಿಮೆಗೆ ಳಿಷಕತಿದೆ
ಅಹಮದ

ಹೆ ಯೆ

೯

ನಶಿ
ಹ

ಭತುು

.
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ಅ

ನುನ

ನಶಿ

ಚಿತರ 3: ಫಬ ಮಕ್ಟು ಹೆ ಯಫಸುದಹದ ಅಹಮದ ಹೆ ಣೆ

ಫಬ ಯಕ್ರಿ ಹೆ ಯಫಸಕದಹದ
ಅಹಮದ ಹೆ ಣೆ
ಅಹಮದ ಹರಥಮಿಔ

ಅಹಮದ ಭಹಧಯಮಿಔ

ಹೆ ಣೆ

ಹೆ ಣೆ

ಫಬ ಮಕ್ಟು ಹೆ ಯಫಸುದಹದ ಅಹಮದ ಹೆ ಯೆ

ಎಯಡು ವಿಧಖಳಿವೆ - ಹಯಥಮಔ ಭತುು ಭಹಧಮಮಔ.

a) ಅಹಮದ ಹರಥಮಿಔ ಹೆ ಯೆ
ಅಹಮದ ಹಯಥಮಔ ಹೆ ಯೆ ವಹಷುವಹಗಿ ವುದಧ ಅಹಮದ ಗಟ್ನೆಖಳ ರಿಣಹಭವಹಗಿ, ಔುಟ್ುಂಫಖಳು
(ಭತುು ವಹಮಹಯ ಗಟ್ಔಖಳು) ಅನುಬವಿಷುತಿುದದ ನಶಿನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಈ ನಶಿಖಳನುನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ನೆೇಯ ಭತುು ಅಳ್ೆಮಫಸುದಹದ ಭತುು ಷುಲಬವಹಗಿ ವಿಮೆಯಿಂದ ತುಂಫಫಸುದು.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಂದು ಕಹಖಹಾನೆ ಫೆಂಕ್ಟಗಹಸುತಿಮಹ
ಭೌಲಮನುನ

ಅಂದಹಜು

ಫಂದಯೆ, ನಹವವಹದ ಅಥವಹ ಹಹನಿಗಿೇಡಹದ ಷುುಖಳ ನಿಜವಹದ

ಭಹಡಫಸುದು

ಭತುು

ಅಂತಸ

ನಶಿ

ಅನುಬವಿಷುರಿಗೆ

ರಿಹಹಯ

ಹತಿಮಹಖುುದು.
ಫಫ ಮಕ್ಟುಮ ಸೃದಮ ವಷರಚಿಕ್ಟತೆಸ ಳಗಹದ ವೆೇಳ್ೆ, ಅದನುನ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚ ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ ಭತುು
ಷರಿದ ಗಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಜೆ ತೆಗೆ ಕೆಲು ಯೆ ೇಕ್ಷ ನಶಿಖಳು ಇಯಫಸುದು.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಂದು ಫೆಂಕ್ಟ ವಹಮಹಯ ಕಹಮಹಾಚಯಣೆಖಳನುನ ಅಡಿಸಡಿಸಿ ರ್ಹಬದ ನಶಿಕೆು ಕಹಯಣವಹಖಫಸುದು ಭತುು ಅದನುನ
ಅಂದಹಜು ಭಹಡಫಸುದು ಭತುು ಅಂತಸ ಇಳಿಕೆಮನುನ ಅನುಬವಿಷುತಿುಯು ಫಫರಿಗೆ ಸಣ ರಿಹಹಯ
ಭಹಡಫಸುದು.
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b) ಅಹಮದ ದಿಾತ್ತೀಮ ಹೆ ಯೆ
ಅಂತಸ ಗಟ್ನೆ ಷಂಬವಿಷದಿಲಾದಹಖ ಭತುು ಮಹುದೆೇ ನಶಿ ಇಲಾ

ಬಹವಿಸ್ೆ ೇಣ. ಇದು ಖಂಡಹಂತಯಕೆು

ಡಸರ್ಹದಹಖ ಮಹಯು ಮಹುದೆೇ ಹೆ ಯೆಮನುನ ಹೆ ಂದುದಿಲಾ ಎಂದು ಅಥಾವೆೇನು? ಉತುಯು ಹಯಥಮಔ
ಹೆ ಯೆಮನುನ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ, ಫೆಫಯು ಷಸ ಅಹಮದ ದಿಾತಿೇಮ ಹೆ ಯೆಮನುನ ಹೆ ಂದುಯು ಎಂದು.
ಫಫಯ ನಶಿ ರಿಸಿೆತಿ ಡಸಲಟಹಿಖ, ಅಹಮದ ದಿಾತಿೇಮ ಹೆ ಯೆ ವೆಚಚ ಭತುು ತೆ ಂದಯೆ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಹೆೇಳಿದ
ಕ್ಟಯಯೆಮನುನ ನಡೆಮ ದದ

ಷಸ, ಈ ಹೆ ಣೆ ಬರಿಷ

ದೆ.

ನಹು ಈ ಕೆಲು ಹೆ ಣೆಮನುನ ಅಥಾ ಭಹಡಿಕೆ ಳ್ೆೄ ಳೇಣ:
i.

ಮದಲನೆಮದಹಗ ಬಮ ಭತಕಿ ಉದೆಾೀಖಖಳಿಂದ ಉಂಟಹದ ದೆೈಹಔ ಭತಕಿ ಭಹನಸಿಔ ಆಮಹಷ. ಆತಂಔ
ಮಕ್ಟುಯಿಂದ ಮಕ್ಟುಗೆ ಫದರ್ಹಖಫಸುದು ಆದಯೆ ಇಯುತುದೆ ಭತುು ತುಡಕೆು ಕಹಯಣವಹಖಫಸುದು ಭತುು
ಮಕ್ಟುಮ ಯೇಖಕ್ಷೆೇಭ ಮೆೇರ್ೆ ಯಬಹ ಬಿೇಯುತುದೆ.

ii. ಎಯಡನೆಮದಹಗಿ ಂದು ನಶಿ ಷಂಬವಿಷಫಸುದು ಅಥವಹ ಇರ್ೆಾವೊ ಎಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ಅನಿಶ್ಚಚತತೆ ಇದಹದಖ ,
ಭಹಡಲು ವಿವೆೇಔದ ವಿಶಮವೆಂದಯೆ ಔುಕೆು ಇಂತಸ ಂದು ಷಂಬನಿೇಮತೆ ೂಯೆೈಷಲು ಂದು
ಮೇಷಲು ನಿಧಿ ಹೆ ಂದುದು. ಇಂತಸ ನಿಧಿ ಇಡುುದು ವೆಚಚ ಳಗೆ ಂಡಿಯುದು. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಸಣ
ಂದು ದಯಯ ದಲ್ಲಾ ಇಯುವಹಖ ಔಡಿಮೆ ಆದಹಮನುನ ಕೆ ಡಫಸುದು.
ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಅಹಮನುನ ಗಹಾಯಿಷುುದರಿಂದ, ಇದು ಭನಶ್ಹಶಂತಿ ಆನಂದಿಷಫಸುದು, ಇಲಾದಿದದಯೆ ಮೇಷಲು
ಎಂದು ಔುಕೆು ಭಹಡರ್ಹದ ಸಣ ಸ ಡಿಕೆ, ಭತುು ಹೆಚುಚ ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹದ ಂದು ವಹಮಹಯ ಯೇಜನೆ
ಸ್ಹಧಮತೆಯಿದೆ. ಈ ಕಹಯಣಖಳಿಗಹಗಿ ನಿಕಯವಹಗಿ ವಿಮೆ ಅಖತಮವಿದೆ.
ನಿಭಮನಕು

ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 2

ಅಹಮದ ದಿಾತಿೇಮ ಹೆ ಯೆ ಔಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು?
I.

ಮಹಹಯ ಅಡಚಣೆ ವೆಚಚ

II. ಷಯಔುಖಳ ಹಹನಿಗೆ ಳಗಹದ ವೆಚಚ
III. ಬವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಷಂಬಹಮ ನಶಿನುನ ೂಯೆೈಷು ಫದಿಗಿಟ್ಿಯು ಮೇಷಲು
IV. ಸೃದಮಹಘಾತದ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಆಷತೆಯ ದಹಕಲು ವೆಚಚ
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C. ಅಹಮ ನಿಯಸಣಹ ತಂತರಖಳು
ಭತೆ ುಂದು ಯಶ್ೆನ ಂದು ಜನ ಕೆೇಳಫಸುದು, ವಿಮೆಮು ಅಹಮ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಎರ್ಹಾ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಷರಿಮಹದ
ರಿಹಹಯವಹಗಿದೆಯೆ ಎಂಫುದು. ಉತುಯ 'ಇಲಾ' ಆಗಿದೆ.
ವಿಮೆ ಮಕ್ಟುಖಳು ತಭಭ ಅಹಮಖಳನುನ ನಿಮಂತಿಯಷಲು ಡೆಮಫಸದಹದಂಥ, ವಿಧಹನಖಳಲ್ಲಾ ಂದಹಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಾ
ಅಯು ಂದು ವಿಭಹ ಔಂನಿಗೆ ಅಯು ಎದುರಿಷು ಅಹಮಖಳನುನ ಗಹಾಯಿಷುತಹುಯೆ. ಆದಹಖ ಮ
ಅಹಮಖಳನುನ ಮಸರಿಷುವಹಖ ಕೆಲು ವಿಧಹನಖಳನುನ ಈ ಕೆಳಗೆ ವಿರಿಷರ್ಹಗಿದೆ:
1. ಅಹಮ ತಡೆಖಟ್ುಿುದು
ನಶಿ ರಿಸಿೆತಿಮನುನ ತಪಿಷು ಭ ಲಔ ಅಹಮ ನಿಮಂತಿಯಷುುದನುನ ಅಹಮ ತಡೆಖಟ್ುಿುದು ಎಂದು
ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ. ಹಿೇಗೆ ಂದು ಡಿಸಕೆ ಂಡ ಷಂಫಂಧಿತವಹಗಿಯು ಇದಯಲ್ಲಾ ಮಹುದೆೇ ಆಸಿು, ಮಕ್ಟು ಅಥವಹ
ಚಟ್ುಟಿಕೆ ತಡೆಮಲು ಯಮತಿನಷಫಸುದು.
ಉದಹಸಯಣೆ
i.

ಫಫ

ಫೆೇಯೆಮರಿಗೆ ಉತಹದನಹ ಖುತಿುಗೆ ಭ ಲಔ ಕೆಲು ಉತಹದನಹ ಔಶಿಖಳನುನ ಹೆ ಯಲು

ನಿಯಹಔರಿಷಫಸುದು.
ii. ಫಫ

ಅಘಾತದಲ್ಲಾ ಇಡಹಖು ಬಮದಿಂದ ಭನೆಮ ಹೆ ಯಗೆ ಸ್ಹಸಸ್ೆ ೇದಮಮ ಭಹಡದೆ ಇಯಫಸುದು ಅಥವಹ

ವಿದೆೇವದಲ್ಲಾ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಬಿೇಳು ಬಮದಿಂದ ಯಮಹಣ ಭಹಡದೆ ಇಯಫಸುದು.
ಆದಯೆ ಅಹಮ ತಡೆಖಟ್ುಿುದು ಅಹಮನುನ ಎದುರಿಷು ಋಣಹತಭಔ ಭಹಖಾ. ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಭತುು ಸ್ಹಭಹಜಿಔ
ಫೆಳಣಿಗೆಮು ಕೆಲು ಅಹಮಖಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳ ಅವಮಔತೆ ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳಿಂದ ಫಯುತುವೆ. ಇಂತಸ
ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳನುನ ತಪಿಷು ಭ ಲಔ, ಮಕ್ಟುಖಳು ಭತುು ಷಭಹಜ, ಅಂತಸ ಅಹಮ ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳು ನಿೇಡಫಲಾ
ರ್ಹಬ ಔಳ್ೆದುಕೆ ಳುಳತುದೆ.
2. ನಶಿದ ಧಹಯಣೆ
ಫಫ ಅಹಮ ಭತುು ಅಹಮ ರಿಣಹಭ ನಿಾಹಿಷಲು ಯಮತಿನಷು ಭತುು ತನನ ಭ ಲಔ ಅದಯ
ರಿಣಹಭಖಳು ಹೆ ಯಲು ನಿಧಾರಿಷುತಹುನೆ. ಇದನುನ ಷಾಮಂ ವಿಮೆ ಎನನರ್ಹಖುತುದೆ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಂದು ವಹಮಹಯ ಭನೆಮಲ್ಲಾ ಷಾತುಃ ಅಹಮ ಉಳಿಸಿಕೆ ಳಳಲು, ಕೆಲು ಮತಿಮಲ್ಲಾ ಭಹತಯ ಔಡಿಮೆ ನಶಿ ಹೆ ಯು
ಸ್ಹಭಥಮಾನುನ ಔುರಿತು ಅನುಬದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ, ನಿಧಾರಿಷಫಸುದು.
3. ನಶಿ ಔಡಿಮೆ ಭತಕಿ ನಿಮಂತರಣ
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ಇದು ಅಹಮ ತಡೆಖಟ್ುಿುದಕ್ಟುಂತ ಹೆಚುಚ ಹಯಯೇಗಿಔ ಭತುು ಷ ಔು ವಿಧಹನವಹಗಿದೆ. ಇದು ನಶಿ ಭತುು / ಅಥವಹ
ನಶಿ ಷಂಬವಿಷುತುವೆ ಎಂದು ಅದಯ ರಿಣಹಭ ತಿೇಯತೆಮನುನ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲು ಷಂಬವಿಷುವಿಕೆಮ ಅಕಹವ ಔಡಿಮೆ
ಔಯಭಖಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳ ಅಥಾ.
ರಭಕಕ
ಷಂಬವಿಷುವಿಕೆಮ ಅಕಹವ ತಗಿೆಷು ಔಯಭಖಳನುನ 'ನಶಿ ತಡೆ' ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ. ನಶಿ ವಹಮಪಿುಮ ಔಡಿಮೆ
ಔಯಭಖಳನುನ 'ನಶಿ ಔಡಿತ' ಎಂದು ಔಯೆಮುತಹುಯೆ.
ನಶಿನುನ ಔಡಿಮೆ, ನಶಿಖಳ ಆತಾನ ಭತುು / ಅಥವಹ ಗಹತಯ ಔಡಿಮೆ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ:
a) ಹಿೇಗೆ ನೌಔಯರಿಗೆ ನಿಮಮತವಹಗಿ "ಫೆಂಕ್ಟ ಡಿಯಲ್

ಡಿ

, ಅಥವಹ ಚಹಲಔಯು, ಫೇಕ್ಟಾಾಫ್ಟಿ ನಿವಹಾಸಔಯ

ಷ ಔು ತಯಫೆೇತಿಮಲ್ಲಾ ಖಹತರಿ ಹೆರ್ೆಭಟ್ ಭತುು ಆಷನ ಫೆಲ್ಿ ಧರಿಷುುದು ಇ ತಸ ಶ್ಚಕ್ಷಣ ಭತುು ತಯಫೆೇತಿ.
ಇದಕೆು ಂದು ಉದಹಸಯಣೆ ಜಂಕ್ ಆಹಹಯ ತಪಿಷುುದಕಹುಗಿ ಶ್ಹರ್ೆಮ ಹೆ ೇಖು ಭಔುಳ ಶ್ಚಕ್ಷಣ
ಭಹಡಫಸುದು.
b) "ಬೌತ್ತಔ" ರಿಸಿೆತ್ತಖಳ ರಿಷಯ ಫದಲ್ಹಣೆಖಳನಕು ಭಹಡಕ ಷಕಧಹಯಣೆ,

ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಫಹಗಿಲು, ಫಹರ್

ಅಥವಹ ಔವಹಟ್ುಖಳು ವಿಂಡೆ ೇಖಳಿಗೆ ಉತುಭ ಬಿೇಖಖಳು, ಔನನಖಳಳ ಅಥವಹ ಫೆಂಕ್ಟ ಎಚಚರಿಕೆ ಅಥವಹ
ಅಗಿನಶ್ಹಭಔ ಸ್ಹೆನೆ. ಯಹಜಮ ತನನ ಜನಯ ಆಯೆ ೇಖಮ ಸಿೆತಿ ಷುಧಹರಿಷಲು ಭಹಲ್ಲನಮ ಭತುು ವಫದ ಭಟ್ಿದ
ನಿಖಯಹಿಷು ಔಯಭಖಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಫಸುದು. ಭರ್ೆೇರಿಮಹ ಓಶಧ ನಿಮಮತ ಸಿಂಡಿಷುದರಿಂದ ಯೆ ೇಖದ
ಪಿಡುಗಿನಿಂದ ನಿವಹಯಣೆಗೆ ನೆಯವಹಖುತುದೆ.
c) ಇತಯ ಕಹಮಾಖಳ ಕಹಮಾನಿಾಸಣೆ, ಮಂತೆ ಯೇಔಯಣಖಳು ಭತುು ಉಔಯಣಖಳನುನ ಫಳಷುವಹಖ,
ಅಹಮಕಹರಿ ಅಥವಹ ಅಹಮಕಹರಿ ಕಹಮಹಾಚಯಣೆಮಲ್ಲಾ ಭಹಡಿದ ಫದರ್ಹಣೆಖಳು
ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಂದು ದಹರಿಔಲ್ಲಷು ಆಯೆ ೇಖಮಔಯ ಜಿೇನಶ್ೆೈಲ್ಲ ಭತುು ಷರಿಮಹದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಷರಿಮಹಗಿ
ತಿನುನುದು ಅನಹಯೆ ೇಖಮಕೆು ಬಿೇಳು ಷಂಬನುನ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡುಲ್ಲಾ ನೆಯವಹಖುತುದೆ.
d) ಯತೆಮೇಕ್ಟಷುವಿಕೆ, ಂದು ಷೆಳದಲ್ಲಾ ಅುಖಳನುನ ಕೆೇಂದಿಯೇಔೃತವಹಗಿಷು ಫದಲು ವಿವಿಧ ಷೆಳಖಳಲ್ಲಾ ಳಗೆ ವಿವಿಧ
ಷುುಖಳ ಆಸಿು ಸಯಡುವಿಕೆ, ಅಹಮಖಳನುನ ನಿಮಂತಿಯಷಲು ಂದು ವಿಧಹನವಹಗಿದೆ. ಂದು ಅಘಾತ ಂದು
ಷೆಳದ

ಷಂಬವಿಷಫಸುದಹದ

ವೆೇಳ್ೆ

ರಿಔಲನೆಮು,

ಅದಯ

ರಿಣಹಭ

ಆ

ಷೆಳದಲ್ಲಾ

ಎಲಾನ ನ

ಇರಿಸಿಕೆ ಳುಳದಿದದಯೆ, ಅಶುಿ ನಷ್ಿ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಫಸುದಹಗಿದೆ.
ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಫಫ ವಿವಿಧ ಗೆ ೇದಹಭುಖಳಲ್ಲಾ ದಹಸ್ಹುನು ಷಂಖಯಹಿಷು ಭ ಲಔ ನಶಿ ಔಡಿಮೆಗೆ ಳಿಷಫಸುದು.
ಇುಖಳಲ್ಲಾ ಂದು ನಹವವಹಖಫಸುದಹದ ವೆೇಳ್ೆ, ರಿಣಹಭ ಖಣನಿೇಮವಹಗಿ ಔಡಿಮೆಮಹಖಲ್ಲದೆ.
4. ಅಹಮದ ಸಣಕಹಷಕ
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ಇದು ಷಂಬವಿಷಫಸುದಹದ ನಶಿನುನ ಬರಿಷಲು ಸಣ ದಗಿಷುವಿಕೆ ಷ ಚಿಷುತುದೆ.
a) ಷಾಮಂ ಸಣಕಹಷು ಭ ಲಔ ನಶಿದ ಧಹಯಣೆಮಲ್ಲಾ ಮಹುದೆೇ ನಶಿ ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ ಷಾಮಂ ಷಂದಹಮ
ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ. ಷಂಸ್ೆೆಮು ತನನ ಅಥವಹ ಎಯಲು ಸಣ ಭ ಲಔ, ಊಹಿಸಿ ಭತುು ಅದಯ ಷಾಂತ ಅಹಮಕೆು
ಸಣ ದಗಿಷುತುದೆ ಈ ಯಕ್ಟಯಯೆಮನುನ, ಷಾಮಂ ವಿಮೆ ಎನನರ್ಹಖುತುದೆ. ಷಂಸ್ೆೆಮು ಸ್ಹಔಶುಿ ಷಣಣ ನಶಿ
ಉಳಿಸಿಕೆ ಳಳಫಸುದು, ಅದಕೆು ರಿಣಹಭ ಉಂಟ್ುಭಹಡು ವಿವಿಧ ಅಹಮಖಳನುನ ತಗಿೆಷಲು ಔಯಭ
ತೆಗೆದುಕೆ ಳ್ಳಳ ಫಸುದು.
b) ನಶಿ ಗಹಾಣೆ ಅಹಮ ಧಹಯಣೆಗೆ ಂದು ಮಹಾಮ. ನಶಿ ಗಹಾಣೆ ಭತೆ ಂ
ು ದು ಕ್ಷಕೆು ನಶಿ ಜವಹಫಹದರಿ
ಗಹಾಣೆ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ. ಇಲ್ಲಾ ದುಯದೃಶಿಔಯ ಗಟ್ನೆ (ಅಥವಹ ಅಹಮ) ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಉದಬವಿಷು
ನಶಿ ಭತೆ ುಂದು ಗಟ್ಔಕೆು ಗಹಾಯಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ವಿಮೆ, ಅಹಮ ಗಹಯಣೆಮ ರಭಕಕ ರಕಹಯಖಳ ಂದಕ

, ಭತಕಿ ಇದಕ ವಿಮೆ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಭ ಲಔ

ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಮನಕು ನಿಶ್ಚಿತತೆಗೆ ಫದಲ್ಹಯ್ದಷಕ ರಕ್ರರಯೆಗೆ ಅನಕಭತ್ತಷಕತಿದೆ.
ಅವೃಯಯೆನ್್ ವಿಯಕದಿ ಇನಕುಯೆನ್್
ವಿಮೆ ಭತುು ಬಯಸ್ೆ ವಹಣಿಜಮ ಕಹಮಾನಿಾಸಣೆಮ ಔಂನಿಖಳು ನಿೇಡು ಆರ್ಥಾಔ ಉತನನಖಳು. ಇತಿುೇಚೆಗೆ ಎಯಡು
ನಡುವಿನ ಮತಹಮಷ ಹೆಚುಚ ಭಷುಕಹಗಿ ಭಹಾಟಿಿದೆ ಭತುು ಎಯಡು ಷಾಲಭಟಿಿಗೆ ಹೆ ೇಲುತುದೆ ಎಂದು
ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಆದಹಖ ಮ ಇಲ್ಲಾ ಚಚಿಾಸಿದ ಎಯಡು ನಡುವೆ ಷ ಕ್ಷಮ ಮತಹಮಷಖಳಿವೆ.
ಅವೃಯಯೆನ್್ ನಡೆಮಲ್ಲದೆ ಎಂಫ ಂದು ಗಟ್ನೆ ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಣೆ ಷ ಚಿಷುತುದೆ ಆದಯೆ ಇನುಶಯೆನ್ಸ ಆಖಫಸುದೆಂಫ
ಕ್ಟಯಯೆಮ ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಣೆ ಷ ಚಿಷುತುದೆ. ಅವೃಯಯೆನ್್ ನಿದಿಾಶಿ ಎಂಫುದಯ ಕ್ಟಯಯೆಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಆರಿಷುತುದೆ,
ಇನುಶಯೆನ್ಸ ಅಹಮ ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿಡುತುದೆ ಕೆಲು ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಇದು ಸ್ಹು ನಿಶ್ಚಚತ, ಷಂಬವಿಷುವಿಕೆಮ
ಷಭಮ ಭಹತಯ ಅನಿಶ್ಚಚತ. ಅವೃಮಯೆನ್ಸ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಜಿೇನ ಯಕ್ಷಣೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿವೆ.
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ಚಿತರ 4: ವಿಮೆ, ವಿಮೆದಹಯಯ ನಶಿ ಹೆೀಗೆ ರಿಸರಿಷಕದಕ

ಫಬನಕ ಮೀಟಹರ್ ವಿಮೆ ತೆಗೆದಕಕೆ ಂಡಿದಹಿನೆ

ವೆೈಕ್ರಿ ಅಘಾತಕೆು ಈಡಹಖಕತಹಿನೆ

ವೆೈಕ್ರಿ ಕೆಾೀಮ್ ಭಹಡಕತಹಿನೆ

ವಿಭಹ ಔಂನಿ ರತ್ತಯಫಬರಿಖ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಕೆ ಡಕತಿದೆ
ಅಹಮನುನ ಗಹಾಯಿಷಲು ಇತಯ ಭಹಖಾಖಳಿವೆ. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಷಂಸ್ೆೆಮ ಂದು ಷಭ ಸದ ಬಹಖವಹಗಿದೆ,
ಅಹಮನುನ ಭ ಲ ಷಭ ಸಕೆು ಗಹಾಯಿಷಫಸುದಹಗಿದೆ ಅದು ನಂತಯ ನಶಿಖಳಿಗೆ ಸಣ ಹೆ ಂದಿಷುತುದೆ.
15

ಹಿೇಗಹಗಿ, ವಿಮೆ ಭಹತಯ ಅಹಮ ಗಹಾಣೆಮ ವಿಧಹನವಹಗಿದೆ.

ನಿಭಮನಕು

ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 3

ಔಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು ಅಹಮ ಗಹಾಣೆಮ ಂದು ವಿಧಹನವಹಗಿದೆ?
I.

ಫಹಮಂಕ್ ಎಫ್ಟ.ಡಿ

II. ಇನುಶಯೆನ್ಸ
III. ಇಕ್ಟಾಟಿ ಷೆೇಯುಖಳು
IV. ರಿಮಲ್ ಎಸ್ೆಿೇಟ್
D. ಅಹಮ ನಿಯಸಣೆ ಸಹಧನವಹಗ ವಿಭಹ
ನಹು ಂದು ಅಹಮದ ಫಗೆೆ ಭಹತನಹಡುವಹಖ, ನಹು ವಹಷುವಹಗಿ ಅನುಬವಿಷು ನಶಿನುನ ಉರ್ೆಾೇಖಿಷುದಿಲಾ
ಆದಯೆ ಷಂಬವಿಷು ಸ್ಹಧಮತೆಯಿಯು ಂದು ನಶಿನುನ ಉರ್ೆಾೇಖಿಷುವೆು. ಹಿೇಗಹಗಿ ಇದು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ನಶಿ. ಈ
ನಿರಿೇಕ್ಷೆ ನಶಿ ವೆಚಚ (ಅಹಮ ವೆಚಚ) ಎಯಡು ಅಂವಖಳ ಉತನನವಹಗಿದೆ:
i.

ಖಂಡಹಂತಯ ವಿಯುದಧ ವಿಮೆ ಭಹಡಿಷಫಸುದು ಅದು ಷಂಬವಿಷಫಸುದು ಭತುು ಷಂಬನಿೇಮತೆ ನಶಿಕೆು
ಕಹಯಣವಹಖುತುದೆ,

ii. ಯಬಹ ಅಥವಹ ನಶಿದ ಯಭಹಣನುನ, ಇದಯ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಅನುಬವಿಷರ್ಹಖುದು
ಅಹಮ ವೆಚಚ ಹೆಚಿಚಷುದು, ಷಂಬನಿೇಮತೆ ಭತುು ನಶಿದ ಯಭಹಣ ಎಯಡಯ ಜೆ ತೆ ನೆೇಯ ಅನುಹತದಲ್ಲಾಯುತುದೆ.
ನಶಿದ ಯಭಹಣ ಫಸಳ ಹೆಚಿಚದಹದಖ, ಭತುು ಅದಯ ಷಂಬವಿಷುವಿಕೆಮ ಷಂಬನಿೇಮತೆ ಔಡಿಮೆ ಆದಯೆ, ಅಹಮದ
ವೆಚಚ ಔಡಿಮೆ ಇಯು ದು.
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ಚಿತರ 5: ವಿಮೆ ಆಯೆುಯ ಮದಲಕ ರಿಖಣನೆಖಳು

ವಿಮೆ ಆಯೆು
ಭಹಡಕ
ಭಕನುದ
ರಿಖಣನೆಖಳು

ಷಾಲಪದಕಹುಗ
ಫಸಳ
ಅಹಮಕೆು
ಈಡಹಖಫೆೀಡಿ

ನಿೀು

ಅಹಮದ

ನಿಯಹಷಫಲಾ

ಷಂಬವಿಯಕ

ಅಹಮನಕು

ರಿಣಹಭಖಳನಕು

ಭಹತರ ಎದಕರಿಸಿ

ಎಚಿರಿಕೆಯ್ದಂದ
ರಿಖಣಿಸಿ

1. ವಿಮೆ ಆಯೆುಯ ಮದಲಕ ರಿಖಣನೆಖಳು
ವಿಮೆ ಭಹಡಿಷುದೆ

ಇಲಾವೊೇ ಎಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ನಿಧಾರಿಷುವಹಖ, ಬ್ಫ ತನನನುನ ತಹನೆ ಉದಫವಿಷಫಸುದಹದ, ನಶಿ

ತಡೆದುಕೆ ಳುಳ ಫೆರ್ೆಮನುನ, ಅಹಮದ ಗಹಾಣೆ ವೆಚಚನುನ ಅಳ್ೆಮು ಅಖತಮವಿದೆ. ಅಹಮದ ಗಹಾಣೆ
ವೆಚಚು ವಿಮೆ ಪಿಯೇಮಮಂ ಆಗಿದೆ - ಇದು ಹಿಂದಿನ ಹಮಯಹಗಹಯಾಪನಲ್ಲಾ ಷ ಚಿಸಿದ ಎಯಡು ಅಂವಖಳಿಂದ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದೆ.
ಷಂಬನಿೇಮತೆ ಫಸಳ ಔಡಿಮೆ ಆದಯೆ ನಶಿ ರಿಣಹಭ ಹೆಚುಚ ಎಂಫ ಆ ಷನಿನವೆೇವಖಳಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಉತುಭ. ಫಫರಿಗೆ
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ಇದು ಅಹಮ ತಡೆದುಕೆ ಳುಳ ದಯು ಫಸಳ ದುಫಹರಿಮಹಗಿದಹದಖ, ಅಂತಸ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ತನನ ವಿಮೆ
(ಪಿಯೇಮಮಂ) ಭ ಲಔ ಅಹಮದ ಗಹಾಣೆ ವೆಚಚು ಸ್ಹಔಶುಿ ಔಡಿಮೆಯಿಯುುದು.
a) ಂದಕ ಷಾಲಪಕಹುಗ ಸಹಔಶಿನಕು ಅಹಮಕೆು ಎಡೆ ಭಹಡಫೆೀಡಿ: ಂದು ಷಭಂಜಷವಹದ ಷಂಫಂಧ, ಅಹಮ
ಭತುು ಡೆದ ಭೌಲಮನುನ ಗಹಾಣೆ ವೆಚಚದ ನಡುವೆ ಇಯಫೆೇಔು.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಸ್ಹಭಹನಮ ಫಹಲ್ ೆನ್ ವಿಮೆ ಭಹಡುುದು ಅಥಾವಿದೆಯೆ?
b) ಔಳೆದಕಕೆ ಳುು ವಕ್ರಿ ಮಿೀರಿ ಅಹಮಕೆು ಎಡೆ ಭಹಡಫೆೀಡಿ: ಂದು ಷನಿನವೆೇವದ ರಿಣಹಭವಹಗಿ
ಸುಟಿಿಕೆ ಳಳಫಸುದಹದ ನಶಿ ದಿವಹಳಿತನದ ಸತಿುಯದ ರಿಸಿೆತಿಗೆ ಕಹಯಣವಹಖಫಸುದು ಅಂಥ ವೆೇಳ್ೆ, ಅಹಮ
ಧಹಯಣ ವಹಷುವಿಔ ಭತುು ಷಭಾಔ ಎಂದು ಕಹಣಿಷುುದಿಲಾ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ದೆ ಡಸ ತೆೈಲ ಷಂಷುಯಣಹಗಹಯ ನಹವ ಅಥವಹ ಹಹನಿಗೆ ಳಗಹಖು ವೆೇಳ್ೆ ಏನಹಖಫಸುದು? ಂದು ಔಂನಿ ನಶಿ
ಹೆ ಯಲು ವಔುಯಹಗಿದಹದಯೆಯೆ?
c) ಎಚಿರಿಕೆಯ್ದಂದ ಅಹಮದ ಸಹಧಯತೆ ರಿಣಹಭಖಳನಕು ರಿಖಣಿಸಿ: ಇದು, ಂದು ನಶಿ ಷಂಬವಿಷುವಿಕೆಮ
(ಆತಾನ) ಷಂಬನಿೇಮತೆ ಸ್ಹಧಮತೆ ಔಡಿಮೆ ಆದಯೆ ತಿೇಯತೆಮು (ರಿಣಹಭ) ಹೆಚುಚ, ಇಲ್ಲಾ ಆ
ಷಾತುುಖಳನುನ ವಿಮೆಗೆ ಳಡಿಷುದು ಉತುಭ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಫಫಯು ಫಹಹಹಮಕಹವ ಉಖಯಸ ವಿಮೆಗೆ ವಔುಯಹಗಿದಹದಯೆಯೆ?

ನಿಭಮನಕು

ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 4

ಕೆಳಗಿನ ೆೈಕ್ಟ ಮಹ ಷನಿನವೆೇವಖಳಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ವಹಯಂಟ್ ಆಗಿದೆ?
I.

ಂದು ಔುಟ್ುಂಫದ ಏಕೆೈಔ ಫೆಯಡ್ ವಿಜೆೇತ ಅಕಹಲದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಮಫಸುದು

II. ಫಫ ಮಕ್ಟು ತನನ ಕೆೈಚಿೇಲ ಔಳ್ೆದುಕೆ ಳಳಫಸುದು
III. ಸ್ಹಿಕ್ ಫೆರ್ೆಖಳು ತಿೇಯವಹಗಿ ಬಿೇಳಫಸುದು
IV. ಂದು ಭನೆಮ ನೆೈಷಗಿಾಔ ಕಹಯಣ ಷವೆತಹಖ ಭೌಲಮನುನ ಔಳ್ೆದುಕೆ ಳುಳತುದೆ
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E. ಷಭಹಜದಲ್ಲಾ ವಿಮೆಮ ಹತರ
ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಂದು ದೆೇವದ ಆರ್ಥಾಔ ಫೆಳಣಿಗೆಮಲ್ಲಾ ಯಭುಕ ಹತಯ ಹಿಷುತುವೆ. ಅುಖಳು ದೆೇವದ
ಷಂತುು ಯಕ್ಷಣೆ ಭತುು ಷಂಯಕ್ಷಣೆ ಕಚಿತಡಿಷುುದಯಲ್ಲಾ ಖಭನಹಸಾ ಅಥಾದಲ್ಲಾ ಕಹಯಣವಹಖಫಸುದು. ತಭಭ
ಕೆ ಡುಗೆಖಳನುನ ಈ ಕೆಳಗೆ ವಿರಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
a) ಅಯ ಸ ಡಿಕೆಖಳು ಷಭಹಜಕೆು ಉಯೇಖಔಯವಹಗಿಯುತುದೆ. ಂದು ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಸ್ಹಭಥಮಾ
ಫೃಸತ್ ಯಭಹಣದಲ್ಲಾ ಷಂಖಯಹಿಸಿದ ಭತುು ಔಂತುಖಳು ಯ ದಲ್ಲಾ ಟಿಿಗೆ ಸ್ೆೇರಿಷರ್ಹಖು ಂದು ವಹಷು
ಇಯುತುದೆ.
b) ಈ ಸಣನುನ ಷಂಖಯಹಿಸಿ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಯಯೇಜನಕಹುಗಿ ಹಿಡಿದಿಡಲಟಿಿಯುತೆುದೆ. ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು
ಭನಸಿಸನಲ್ಲಾ ಅಂವನುನ ಭುಂದುರಿಸಿಕೆ ಂಡು ಭತುು ಷಭುದಹಮದ ರ್ಹಬಕಹುಖು ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಈ
ಸಣನುನ ನಿಬಹಯಿಷುಲ್ಲಾ ತಭಭ ನಿಧಹಾಯಖಳನುನ ಭಹಡು ಅಖತಮವಿದೆ. ಇದು ತನನ ಸ ಡಿಕೆಖಳಿಗೆ
ಅನಾಯಿಷುತುದೆ. ಅದರಿಂದ ಮವಸಿಾ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಷಟಹಿವಹಮಹಯದಲ್ಲಾಯು ಸ್ಹಿಔೆಳು ಭತುು
ಷೆೇಯುಖಳಲ್ಲಾ ಸ ಡಿಕೆ ಭಹಡುದಿಲಾ.
c) ವಿಮೆಮ ಮಸ್ೆೆಮ ಉದಮಭ, ವಹಣಿಜಮ, ಷಭುದಹಮ, ದೆೇವ, ಭತುು ಅಯ ಔುಟ್ುಂಫಕೆು, ಸಲವಹಯು ನೆೇಯ
ಭತುು ಯೆ ೇಕ್ಷ ಅನುಔ ಲಖಳನುನ ನಿೇಡುತುದೆ. ವಿಮೆದಹಯ - ಮಕ್ಟುಖಳು ಭತುು ಉದಮಭಖಳು ಇಫಫಯ
ನೆೇಯವಹಗಿ

ರ್ಹಬ

ಡೆಮುತಹುಯೆ

ಏಕೆಂದಯೆ

ಅಯನುನ

ಅಘಾತ

ಅಥವಹ

ಆಔಸಿಭಔ

ಗಟ್ನೆ

ಕಹಯಣದಿಂದಹಗಿಯಫಸುದಹದ ನಶಿದ ರಿಣಹಭಖಳಿಂದ ಯಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದೆ. ವಿಮೆ, ಹಿೇಗೆ, ಂದು ಅಥಾದಲ್ಲಾ
ಉದಮಭದ ಫಂಡವಹಳ ಯಕ್ಷಿಷುತುದೆ ಭತುು ಭತುಶುಿ ವಿಷುಯಣೆಗೆ ಭತುು ವಹಮಹಯದ ಉದಮಭದ
ಅಭಿೃದಿಧಮಲ್ಲಾ ಫಂಡವಹಳ ಬಿಡುಖಡೆ ಭಹಡುತೆುದೆ.
d) ವಿಮೆ ಫಫಯ ಬವಿಶಮದ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ, ಚಿಂತೆ ಆತಂಔ ಭತುು ಬಮ ತೆಗೆದುಹಹಔುತುದೆ ಭತುು ಹಿೇಗೆ
ವಹಮಹಯದ ಉದಮಭಖಳಲ್ಲಾ ಭುಔು ಫಂಡವಹಳ ರ್ಪಯೇತಹಸಹಿಷುತುದೆ, ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ಷಂನ ಭಲಖಳ ದಕ್ಷ
ಫಳಕೆಮನುನ ಉತೆುೇಜಿಷುತುದೆ. ಹಿೇಗೆ ಉದೆ ಮೇಖನುನ ಷೃಷ್ಟ್ಿಷು ಜೆ ತೆಗೆ ವಿಮೆ, ವಹಣಿಜಮ ಭತುು
ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಅಭಿೃದಿಧ ರ್ಪಯೇತಹಸಹಿಷುತುದೆ ತನ ಭಲಔ ಆಯೆ ೇಖಮಔಯ ಆರ್ಥಾಔ ಭತುು ಹೆಚಿಚದ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ
ಉತಹದಔತೆಗೆ ಕೆ ಡುಗೆ ನಿೇಡುತುದೆ.
e) ವಿಭಹದಹಯ, ೆರಿಲ್ಸ ಭ ಲಔ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಮ ವಿಯುದಧ ವಿಮೆ ಭಹಡದ ಹೆ ಯತು ಂದು ಫಹಮಂಕ್
ಅಥವಹ ಸಣಕಹಷು ಷಂಸ್ೆೆಯಿಂದ ಆಸಿುಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹಲ ಭುನನಡೆ ಡಮದಿಯಫಸುದು. ಅಯಲ್ಲಾ ಫಸುಹಲು,
ಮೆೇರ್ಹಧಹಯ ಬದಯತೆಗೆ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಯೇಜಿಷುಲ್ಲಾ ತಹುಯಿಷುಯು.
f) ಂದು ಅಹಮದ ಪಿಗೆಮ ಭುನನ, ವಿಮೆಗಹಯಯು ಆಸಿು ಷಮೇಕ್ಷೆ ಭತುು ರಿಶ್ಚೇಲನೆಗಹಗಿ ಅಸಾ
ಎಂಜಿನಿಮ

ಳು ಭತುು ಇತಯ ತಜ್ಞಯ ಮಸ್ೆೆ ಭಹಡುಯು. ಅಯು ಯೆೇಟಿಂಗ್ ಉದೆದೇವಕಹುಗಿ ಅಹಮ
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ಭೌಲಮಭಹನ ಷ ಚಿಷುಯು ಭಹತಯಲಾದೆೇ ಇಯು ಅಹಮಕೆು ವಿಮೆದಹಯರಿಗೆ ಔಡಿಮೆ ಪಿಯೇಮಮಂ
ದಯಖಳ ಸ್ೆಳ್ೆಮಲು, ವಿವಿಧ ಷುಧಹಯಣೆಖಳ, ಶ್ಚಪಹಯಷು ಭಹಡುಯು.
g) ಸಡಖು ಭತುು ಫಹಮಂಕ್ಟಂಗ್ ಸ್ೆೇವೆಖಳ ದೆೇವಕೆು ವಿದೆೇಶ್ಚ ವಿನಿಭಮ ಂದು ಆದಹಮನುನ ಖಳಿಷುತುದೆ
ಆದದರಿಂದ ವಿಮೆ ಯಫ್ತು ವಹಮಹಯದ ದಜೆಾ ಡೆದಿದೆ. ಬಹಯತಿೇಮ ವಿಮೆಗಹಯಯು 30 ಔ ು ಹೆಚುಚ ದೆೇವಖಳಲ್ಲಾ
ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷುತಹುಯೆ. ಈ ಕಹಮಹಾಚಯಣೆಖಳು ವಿದೆೇಶ್ಚ ವಿನಿಭಮ ಖಳಿಷುು ಭತುು ಕಹಣದ
ಯಫ್ತುಖಳನುನ ಯತಿನಿಧಿಷುತುವೆ.
h) ವಿಮೆಗಹಯಯು ನಿಔಟ್ವಹಗಿ ಫೆಂಕ್ಟ ನಶಿ ತಡೆಖಟ್ುಿವಿಕೆಮ, ಷಯಔು ನಶಿ ತಡೆಖಟ್ುಿವಿಕೆಮ, ಕೆೈಗಹರಿಕಹ
ಷುಯಕ್ಷತೆ ಭತುು ಯಸ್ೆು ಷುಯಕ್ಷತೆ ತೆ ಡಗಿಯು ಅನೆೇಔ ಏಜೆನಿಸಖಳು ಭತುು ಷಂಸ್ೆೆಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಹದಯೆ.
ಭಹಹತ್ತ
ವಿಮೆ ಭತಕಿ ಸಹಭಹಜಔ ಬದರತೆ
a) ಈಖ ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ಬದಯತೆ ಕೆ ಡುುದು ಯಹಜಮದ ನಿಫಾಂಧ ಎಂದು ಖುಯುತಿಷಲಟಿಿದೆ. ಈ ಉದೆದೇವಕಹುಗಿ ಯಹಜಮದ
ಅನುಮೊೇದಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಕಹನ ನುಖಳು, ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ಬದಯತೆಮ ಂದು ಸ್ಹಧನವಹಗಿ ಔಡಹಸಮ ಅಥವಹ
ಷಾಮಂೆಯೇರಿತ, ವಿಮೆ ಫಳಕೆ ಳಗೆ ಳುಳುದು. ಕೆೇಂದಯ ಭತುು ಯಹಜಮ ಷಕಹಾಯಖಳು ಹಿೇಗೆ ತಭಭ ಸ್ಹಭಹಜಿಔ
ಫದಧತೆಖಳನುನ ಈಡೆೇರಿಷು ಕೆಲು ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ಬದಯತಹ ಯೇಜನೆಖಳಡಿ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಕೆ ಡುಗೆ ನಿೇಡುತುದೆ.
ಉದೆ ಮೇಗಿಖಳ ಯಹಜಮ ವಿಭಹ ಕಹಯೆದ, 1948 ಯ ಯಕಹಯ ನೌಔಯಯ ವಿಭಹ ನಿಖಭ, ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ,
ಅಂಖವಿಔಲತೆ, ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ನೌಔಯಯ ಭತುು ಅಯ ಔುಟ್ುಂಫಖಳಿಗೆ, ಯಷ ತಿಮ ಭತುು ಸ್ಹವಿನ ಯಯೇಜನ,
ವಿಮೆ ಮಕ್ಟುಖಳಗೆ ವೆಚಚನುನ ಬರಿಷು ದನುನ ದಗಿಷುತುದೆ. ಯೇಜನೆಮು ನಿದಿಾಶಿ ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಯದೆೇವಖಳಲ್ಲಾ
ಷಕಹಾಯ ಷ ಚಿಸಿದಂತೆ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷುತುದೆ.
b) ವಿಮೆಗಹಯಯು, ಷಕಹಾಯದ ಹಯಯೇಜಔತಾದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ಬದಯತಹ ಯೇಜನೆಖಳಲ್ಲಾ ಂದು ಯಭುಕ
ಹತಯನುನ ಹಿಷುತಹುಯೆ. ಫೆಳ್ೆ ವಿಭಹ ಯೇಜನೆ (ಆರ್ ಕೆ ಬಿ ವೆೈ) ಖಭನಹಸಾ ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ಭಸತಾ
ಹೆ ಂದಿಯು ಅಳತೆಮಹಗಿದೆ. ಯೇಜನೆಮು ವಿಮೆ ಭಹಡಿಸಿದ ಯೆೈತರಿಗೆ ರ್ಹಬ ಉಂಟ್ು ಭಹಡುತೆುದೆ ಆದಲಾದೆ
ನೆೇಯವಹಗಿ ಭತುು ಯೆ ೇಕ್ಷವಹಗಿ ಷಭುದಹಮ ಔ ಡಹ.
c) ವಹಣಿಜಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷುತಿುದದ ಎರ್ಹಾ ಗಹಯಮೇಣ ವಿಭಹ ಯೇಜನೆಖಳನುನ, ಗಹಯಮೇಣ
ಔುಟ್ುಂಫಖಳಿಗೆ ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ಬದಯತೆ ದಗಿಷಲು ಅಂತಿಭವಹಗಿ ವಿನಹಮಷಗೆ ಳಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
d) ಷಕಹಾಯದ ಯೇಜನೆಖಳ ಈ ಫೆಂಫಲನುನ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ, ವಿಭಹ ಉದಮಭ ಷಾತುಃ ಂದು ವಹಣಿಜಮ ಆಧಹಯದ
ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ಬದಯತೆಮಹಗಿ ಅಂತಿಭ ವಹಷು ಹೆ ಂದಿಯು, ವಿಮೆ ಔರ್ ನಿೇಡುತುದೆ. ಉದಹಸಯಣೆಖಳ್ೆಂದಯೆ:
ಜನತಹ ಮಕ್ಟುಖತ ಅಘಾತ, ಜನ ಆಯೆ ೇಖಮ ಇತಹಮದಿ

20

ನಿಭಮನಕು

ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 5

ಕೆಳಗೆ ಮಹ ವಿಭಹ ಯೇಜನೆ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಚರ್ಹಯಿಷಫಸುದು ಭತುು ಷಕಹಾಯದ ಹಯಯೇಜಔತಾದಲ್ಲಾ ಅಲಾ?
I.

ನೌಔಯಯ ವಿಭಹ ನಿಖಭ

II. ಫೆಳ್ೆಮ ವಿಭಹ ಯೇಜನೆ
III. ಜನ ಆಯೆ ೇಖಮ
IV. ಮೆೇಲ್ಲನ ಎರ್ಹಾ
ಸಹಯಹಂವ


ವಿಮೆ ಅಹಮ ಷಂಚಯಿಷು ಭ ಲಔ ಅಹಮ ಗಹಾಣೆಮಹಗಿದೆ.



ಫಳಕೆಮಲ್ಲಾದದ

ವಹಣಿಜಮ

ವಿಮೆಮ

ಮಹಹಯ

ಭ ಲನುನ

ಲಂಡನನಲ್ಲಾನ

ರ್ಹಯ್ಡ್ಸ್

ಕಹಫಿ

ಹೌಷನಲ್ಲಾ

ಖುಯುತಿಷರ್ಹಗಿದೆ.


ವಿಭಹ ಮಸ್ೆೆ ಭುಂತಹದ ಈ ಕೆಳಔಂಡ ಭುಕಮಖುಣಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ:
 ಆಸಿು,
 ಅಹಮ,
 ಖಂಡಹಂತಯ,
 ಕಹಂಟಹಯಕ್ಿ,
 ವಿಭಹಗಹಯ ಭತುು
 ವಿಭಹದಹಯ



ಂದೆೇ ರಿೇತಿಮ ಅಹಮಖಳನುನ ಡಿಸಕೆ ಂಡಹಖ ಇದೆೇ ರಿೇತಿಮ ಷಾತುುಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯು ಮಕ್ಟುಖಳು ಸಣ
ಸ್ಹಭಹನಮ ಷಂಖಯಸಕೆು ಕೆ ಡುಗೆ ಭಹಡಿದಹಖ ಇದನುನ ಷಂಚಮನ ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.



ವಿಮೆ ಹೆ ಯತಹಗಿ, ಇತಯ ಅಹಮ ನಿಾಸಣಹ ತಂತಯಖಳನುನ ಇದನುನ ಳಗೆ ಂಡಿವೆ:
 ನಶಿನುನ ತಪಿಷುುದು,
 ಅಹಮ ನಿಮಂತಯಣ,
 ನಶಿದ ಧಹಯಣೆ,
 ಅಹಮದ ಸಣಕಹಷು ಭತುು
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 ನಶಿ ಗಹಾಣೆ


ವಿಮೆಮ ಷ ತಯದಹರಿ ನಿಮಭಖಳು:
 ನಿೇು ಔಳ್ೆದುಕೆ ಳುಳದಕ್ಟುಂತ ವಕ್ಟು ಮೇರಿ ಅಹಮಕೆು ಎಡೆ ಭಹಡಫೆೇಡಿ,
 ಎಚಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅಹಮದ ಸ್ಹಧಮತೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳನುನ ರಿಖಣಿಸಿ ಭತುು
 ಲಕೆು ಫಸಳಶುಿ ಅಹಮಕೆು ಎಡೆ ಭಹಡಫೆೇಡಿ

ರಭಕಕ ದಖಳು
1. ಅಹಮ
2. ಷಂಚಮನ
3. ಷಾತುು
4. ಅಹಮದ ಹೆ ಣೆ
5. ನಶಿನುನ ತಪಿಷುುದು
6. ಅಹಮದ ನಿಮಂತಯಣ
7. ನಶಿದ ಧಹಯಣೆ
8. ಅಹಮದ ಸಣಕಹಷು
9. ನಶಿ ಗಹಾಣೆ
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿ ಉತಿಯ

ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ವಿಭಹ ನಿಮಂತಯಣ ಭತುು ಅಭಿೃದಿಧ ಹಯಧಿಕಹಯ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಉದಮಭಕೆು ನಿಮಂತಯಣೆ ಹೆ ಂದಿದೆ.

ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
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ಬವಿಶಮದ ಷಂಬಹಮ ನಶಿನುನ ಂದು ಅಕಹವ ಎಂದ

ಮೇಷಲುಖಳನುನ ಮೇಷಲ್ಲರಿಷು ಅಖತಮನುನ ಅಹಮದ

ದಿಾತಿೇಮ ಹೆ ಯೆಮಹಖುತುದೆ.

ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ವಿಮೆ ಅಹಮ ಗಹಾಣೆಮ ಂದು ವಿಧಹನವಹಗಿದೆ.

ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I.
ಂದು ಔುಟ್ುಂಫದ ಫೆಯಡ್ ವಿಜೆೇತ ಅಕಹಲದಲ್ಲಾ, ಷಾತುಃ ತನನನುನ ಕಹಹಡಿಕೆ ಳುಳಂತಹಖಲು ಇಡಿೇ ಔುಟ್ುಂಫ ಬಿಟ್ುಿ
ಸ್ಹಮಫಸುದು, ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಕರಿೇದಿ ಇಂತಸ ಷನಿನವೆೇವದಲ್ಲಾ ವಹಯಂಟ್.

ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ಜನ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಯೇಜನೆಮು ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಚರ್ಹಯಿಷಫಸುದಹಗಿದೆ ಭತುು ಷಕಹಾಯದ ಹಯಯೇಜಔತಾದಲ್ಲಾ
ಅಲಾ.
ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ಅಹಮ ಷಂಚಮನ ಭ ಲಔ ನಶಿ ಗಹಾಣೆ ________ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
I.

ಉಳಿತಹಮ

II. ಸ ಡಿಕೆ
III. ವಿಮೆ
IV. ಅಹಮ ಉವಭನ
ರಶೆು 2
ಅಹಮ ಷಂಬವಿಷು ಸ್ಹಧಮತೆಖಳನುನ ಷಂಬಹಮವಹಗಿ ತಗಿೆಷು ಔಯಭಖಳನುನ _____ ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
I.

ನಶಿದ ಧಹಯಣೆ

II. ನಶಿ ತಡೆಖಟ್ುಿವಿಕೆ
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III. ನಶಿ ಗಹಾಣೆ
IV. ನಶಿನುನ ತಪಿಷುುದು
ರಶೆು 3
ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಅಹಮನುನ ಗಹಾಯಿಷುುದರಿಂದ, ___________ ಇದು ಸ್ಹಧಮ ಆಖುತುದೆ.
I.

ನಭಭ ಆಸಿುಖಳ ಫಗೆೆ ಅಷಡೆಸ ಆದಹಖ

II. ಂದು ನಶಿ ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ ವಿಮೆಯಿಂದ ಸಣ ಭಹಡಲು
III. ನಭಭ ಆಸಿುಖಳ ಎದುರಿಷುತಿುಯು ಷಂಬಹಮ ಅಹಮಖಳ ನಿಲಾಕ್ಷ
IV. ಭನಸಿಸನ ಶ್ಹಂತಿ ಆನಂದಿಸಿ ಭತುು ಹೆಚುಚ ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿ ಂದು ವಹಮಹಯ ಯೇಜಿಷಫಸುದು
ರಶೆು 4
ಆಧುನಿಔ ವಿಭಹ ಮಹಹಯದ ಭ ಲಖಳನುನ ಖುಯುತಿಷಫಸುದಹಗಿದೆ __________.
I.

ಸಡಖನೆನೇ ಅಡವಿಟ್ುಿ ಸ್ಹಲ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳುದು

II. ರ್ಹಯ್ಡ್ಸ್
III. ಯೆ ೇಡ್ಸ
IV. ಭರ್ೆ ಹೇತಹಯ ಷಮತಿ
ರಶೆು 5
ವಿಮೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ 'ಅಹಮ ಧಹಯಣ' _____ ಷನಿನವೆೇವ ಷ ಚಿಷುತುದೆ.
I.

ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಮ ಸ್ಹಧಮತೆ ಇಲಾ

II. ನಶಿ ಉತಹದಿಷು ಕ್ಟಯಯೆ ಮಹುದೆೇ ಭೌಲಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯುದಿಲಾ
III. ಆಸಿುಗೆ ವಿಮೆಯಿಂದ ಯಕ್ಷಣೆ ಇದೆ
IV. ಂದು ಅಹಮ ಭತುು ಅದಯ ರಿಣಹಭಖಳನುನ ಹೆ ಯಲು ನಿಧಾರಿಷುತುದೆ
ರಶೆು 6
ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಹೆೇಳಿಕೆಮು ಷತಮ?
I.

ವಿಮೆ ಆಸಿು ಷಂಯಕ್ಷಿಷುತುದೆ
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II. ವಿಮೆ ನಶಿ ತಡೆಮುತುದೆ
III. ವಿಭಹ ನಶಿದ ಸ್ಹಧಮತೆಖಳನುನ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡುತುದೆ
IV. ಆಸಿು ನಶಿ ಉಂಟಹದಹಖ ವಿಮೆ ಹತಿಷುತುದೆ
ರಶೆು 7
400 ಭನೆಖಳ ೆೈಕ್ಟ, ಯತಿಯಂದು ಯ
ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಯ

20,000 ಭೌಲಮದುಖಳು. ಷಯಹಷರಿ 4 ಭನೆ ಯತಿಶಾ ಷುಡುುದು,

80,000 ಷಂಯೇಜಿತ ನಶಿ. ಈ ನಶಿ ಉತುಭ ಭಹಡಲು ಯತಿ ಭನೆ ಭಹಲ್ಲೇಔಯು ವಹಷ್ಟ್ಾಔ

ಕೆ ಡುಗೆ ಏನು ಭಹಡಫೆೇಔು?
I.

Rs.100/-

II. Rs.200/III. Rs.80/IV. Rs.400/ರಶೆು 8
ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಹೆೇಳಿಕೆಮು ಷತಮ?
I.

ವಿಮೆ ವಿಧಹನದ ಭ ಲಔ 'ಕೆಲಯ' ನಶಿ ಸಂಚಿಕೆ 'ಅನೆೇಔರಿಂದ' ಭಹಡಫಸುದು

II. ವಿಮೆ ಮಕ್ಟುಮ ಅಹಮನುನ ಇನೆ ನಫಫ ಮಕ್ಟುಗೆ ಗಹಾಯಿಷು ಂದು ವಿಧಹನ
III. ವಿಮೆ, ಕೆಲಯ ಭ ಲಔ 'ಅನೆೇಔಯ' ನಶಿ ಸಂಚಿಕೆ

ವಿಧಹನವಹಗಿದೆ

IV. ವಿಮೆ ಕೆಲಯ ರ್ಹಬಖಳನುನ ಅನೆೇಔರಿಗೆ ಗಹಾಯಿಷು ಂದು ವಿಧಹನ
ರಶೆು 9
ಏಕೆ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಂದು ಅಹಮದ ಪಿಗೆಮ ಭುನನ ಷಮೇಕ್ಷೆ ಭತುು ಆಸಿುಮ ತಹಷಣೆ ಆಯೇಜಿಷಫಸುದು?
I.

ಯೆೇಟಿಂಗ್ ಉದೆದೇವಖಳಿಗಹಗಿ ಅಹಮದ ಅಂದಹಜು ಭಹಡಲು

II. ವಿಮೆ ಭಹಡಿದಯು ಆಸಿುಮನುನ ಹೆೇಗೆ ಕರಿೇದಿಸಿದಯು ಔಂಡುಹಿಡಿಮಲು
III. ಇತಯ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಆಸಿು ರಿಶ್ಚೇಲನೆ ಭಹಡಿದಹದಯೆ ಎಂಫುದನುನ ಔಂಡುಹಿಡಿಮಲು
IV. ನೆಯೆಹೆ ಯೆಮ ಆಸಿು ವಿಮೆ ಭಹಡಫಸುದು ಎಂಫುದನುನ ಔಂಡುಹಿಡಿಮಲು
ರಶೆು 10
ಕೆಳಗೆ ಮಹ ಆಯೆುಮು ಉತುಭ ವಿಮೆಮ ಯಕ್ಟಯಯೆಮನುನ ವಿರಿಷುತುದೆ?
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I.

ಕೆಲಯ ಭ ಲಔ ಅನೆೇಔಯ ನಶಿ ಸಂಚಿಕೆ

II. ಅನೆೇಔರಿಂದ ಕೆಲಯ ನಶಿ ಸಂಚಿಕೆ
III. ಫಫ ರಿಂದ ಕೆಲಯ ನಶಿ ಸಂಚಿಕೆ
IV. ಷಬಿಸಡಿ ಭ ಲಔ ನಶಿಖಳ ಸಂಚಿಕೆ
ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ಅಹಮ ಷಂಚಮನ ಭ ಲಔ ಅಹಮ ಗಹಾಣೆಮನುನ ವಿಮೆ ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಅಹಮ ಷಂಬವಿಷು ಸ್ಹಧಮತೆಖಳನುನ ಷಂಬಹಮವಹಗಿ ತಗಿೆಷು ಔಯಭಖಳನುನ ನಶಿ ತಡೆಮು ಔಯಭಖಳು ಎಂದು
ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV.
ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಅಹಮ ಗಹಾಯಿಷುುದರಿಂದ ಇದು ಭನಸಿಸನ ಶ್ಹಂತಿ ಆನಂದಿಷಲು ಭತುು ಹೆಚುಚ
ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿ ಂದು ವಹಮಹಯ ಯೇಜಿಷಲು ಸ್ಹಧಮತೆಯಿದೆ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಆಧುನಿಔ ವಿಭಹ ಮಹಹಯದ ಭ ಲಖಳನುನ ರ್ಹಯ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಾ ಖುಯುತಿಷಫಸುದಹಗಿದೆ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV.
ವಿಮೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ 'ಅಹಮ ಧಹಯಣ' ಂದು ಅಹಮಕಹರಿ ಭತುು ಅದಯ ರಿಣಹಭಖಳನುನ ಹೆ ಯಲು ನಿಧಾರಿಷು
ಷನಿನವೆೇವ ಷ ಚಿಷುತುದೆ.
ಉತಿಯ 6
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ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV.
ಆಸಿು ನಶಿ ಉಂಟಹದಹಖ ವಿಮೆ ಕೆ ಡುತುದೆ.
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಯ . 200 ಯತಿ ಭನೆಮ ನಶಿ ಯಕ್ಷಣೆಗೆ ಫೆೇಔು.
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I.
ವಿಮೆ 'ಅನೆೇಔಯ' ಭ ಲಔ 'ಕೆಲಯ' ನಶಿ ಸಂಚಿಕೆ ಂದು ವಿಧಹನವಹಗಿದೆ.
ಉತಿಯ 9
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I.
ಂದು ಅಹಮದ ಪಿಗೆಮ ಭುನನ, ವಿಮೆಗಹಯಯು ಯೆೇಟಿಂಗ್ ಉದೆದೇವಖಳಿಗಹಗಿ ಅಹಮದ ಅಂದಹಜು ಭಹಡಲು
ಷಮೇಕ್ಷೆ ಭತುು ಆಸಿುಮ ತಹಷಣೆ ಮಸ್ೆೆ ಭಹಡುಯು.
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ವಿಮೆ ಹಿೇಗೆ ನಶಿನುನ ಅನುಬವಿಷುತಿುದದ ದುಯದೃಶಿಔಯ ಕೆಲಯ ನಶಿನುನ, ಇದೆೇ ಅನಿಶ್ಚಚತ ಗಟ್ನೆಖಳು /
ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಡಸರ್ಹದ ಜನಯಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕೆ ಳಳರ್ಹಖು ವಿಧಹನವಹಗಿದೆ ಎಂದು ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
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ಅಧಹಯಮ 2
ಗಹರಸಔ ಸೆೀವೆ
ಅಧಹಯಮದ ರಿಚಮ
ಈ ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ ನಿೇು ಗಹಯಸಔ ಸ್ೆೇವೆಮ ಭಸತಾನುನ ತಿಳಿದುಕೆ ಳುಳತಿುೇರಿ. ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಸ್ೆೇವೆಮನುನ ದಗಿಷು
ಏಜೆಂಟ್ನ ಹತಯದ ಫಗೆೆ ಔಲ್ಲಮುವಿರಿ. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಔುಂದುಕೆ ಯತೆಖಳಿಗೆ ಲಬಮವಿಯು ವಿಭಿನನ ಮಹಂತಿಯಔ
ರಿಹಹಯಖಳ ಫಗೆೆ ಔಲ್ಲಮುವಿರಿ. ಇದಲಾದೆ ನಿೇು ಗಹಯಸಔಯ ಜೆ ತೆ ಷಂಔ೯ ಭತುು ಷಂಫಂಧಖಳನುನ ಔಲ್ಲಮುವಿರಿ.

ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವ
A. ಗಹಯಸಔ ಸ್ೆೇವೆ – ಸ್ಹಭಹನಮ ರಿಔಲನೆಖಳು
B. ಉತುಭ ಗಹಯಸಔ ಸ್ೆೇವೆಮನುನ ದಗಿಷುಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ನ ಹತಯ
C. ಔುಂದುಕೆ ಯತೆಖಳ ನಿವಹಯಣೆ
D. ಷಂಔ೯ ಯಕ್ಟಯಯೆ
E. ದಯಹಿತ ಷಂಬಹಶಣೆ
F. ನೆೈತಿಔ ತಾನೆ

ಈ ಅಧಹಮಮನುನ ಒದಿದ ಮೆೇರ್ೆ, ನಿೇು ಕೆಳಗಿನ ಈ ವಿಶಮಖಳಲ್ಲಾ ಷಭಥ೯ಯಹಖಫಸುದು:
1. ಗಹಯಸಔ ಸ್ೆೇವೆಖಳ ಹಯಭುಕಮತೆಮನುನ ವಿರಿಷುುದು
2. ಸ್ೆೇವೆಮ ಖುಣಭಟ್ಿ ವಿರಿಷುುದು
3. ವಿಭಹ ಉದಮಭದ ಸ್ೆೇವೆಮ ಹಯಭುಕಮತೆಮನುನ ರಿಶ್ಚೇಲನೆ ಭಹಡುುದು
4. ಉತುಭ ಸ್ೆೇವೆ ದಗಿಷುಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ನ ಹತಯನುನ ಚಚಿಾಷುುದು
5. ವಿಮೆಮ ಔುಂದುಕೆ ಯತೆ ನಿವಹಯಣೆಮ ುನಯರ್ೆ ೇಔನ ಭಹಡುುದು
6. ಷಂಔ೯ ಯಕ್ಟಯಯೆಮನುನ ವಿರಿಷುುದು
7. ದಯಹಿತ ಷಂಬಹಶಣೆಮ ಹಯಭುಕಮತೆಮನುನ ಯದಶ್ಚಾಷಫೆೇಔು
8. ನೆೈತಿಔ ತಾನೆಮ ಶ್ಚಪಹಯಷು ಭಹಡುುದು
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A. ಗಹರಸಔ ಸೆೀವೆ - ಸಹಭಹನಯ ರಿಔಲಪನೆಖಳು
1. ಗಹರಸಔ ಸೆೀವೆ ಏಕೆ?
ಗಹಯಸಔಯು ಮಹಹಯದ ಜಿೇನಹಧಹಯವಹಗಿದಹದಯೆ ಭತುು ಮಹುದೆೇ ಉದಮಭ ಅಯ ಹತ್ಯ ನುನ ನಿಶಕ್ಷಹತವಹಗಿ
ನಿಬಹಯಿಷಲು ಸ್ಹಧಹಮಾಖುುದಿಲ್ಾ. ಇತಯ ಉತನನಖಳಿಗೆ ಹೆ ೇಲ್ಲಸಿದಹಖ ವಿಮೆ ಕ್ಷೆೇತ್ಯ ಗಹಯಸಔ ಸ್ೆೇವೆ ಭತುು
ಷಂಫಂಧಖಳು ಹೆಚುಚ ನಿಣಹಾಮಔ ಹತಯನುನಹಿಷುತ್ು ವೆ,
ವಿಮೆ ಂದು ಸ್ೆೇವೆಮಹಗಿದುದ, ವಹಷುವಿಔ ಷಯಔುಖಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನನವಹಗಿದೆ.
ನಹು ಈಖ ವಿಮೆ ಕರಿೇದಿ ಕಹಯು ಕರಿೇದಿಗಿಂತ ಹೆೇಗೆ ಭಿನನವಹಗಿದೆ ಎಂದು ರಿೇಕ್ಷಿಸ್ೆ ೇಣ.
ಕಹರ್
ಇದು

ಕಹರಿನ ವಿಮೆ

ಳ್ೆಳಮ

ಷಶಿವಹದ, ಇದು ಬವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಕಹರಿಗಹಖು ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಅಘಾತ ಅಥವಹ

ಕಹಣಫಸುದಹದದ, ರಿೇಕ್ಷಹ ೆಯೇರಿತ ಭತುು ನಶಿನುನ ಷರಿದ ಗಿಷಲು ಇಯು ಂದು ಔಯಹಯು. ಇದನುನ
ಅನುಬುಳಳದಹದಗಿದೆ.

ಭುಟ್ಿಲು ಅಥವಹ ಅನುಬವಿಷಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ. ಂದು ವೆೇಳ್ೆ
ದುಯದೃಶಿಔಯ

ಗಟ್ನೆ

ಷಂಬವಿಸಿದಲ್ಲಾ

ವಿಮೆಮ

ಯಯೇಜನ

ಡೆದುಕೆ ಳಳಬಸುದು.
ಕಹರಿನ

ಕರಿೇದಿದಹಯನು,

ಷಭಮದಲ್ಲಾ

ಕೆಲು

ಕರಿೇದಿಮ ವಿಮೆಮ ಕರಿೇದಿ ತಕ್ಷಣ ಸಿಖು ಷಂತೆ ೇಶದ ಮೆೇರ್ೆ ಆಧರಿಸಿಲಾ,

ಇಚೆೆಖಳ

ಹೆ ಂದಿಯುತಹುನೆ.ಅದು

ನಿರಿೇಕ್ಷೆ ಆದಯೆ

ಷಂಬನಿೇಮ

ನಿಜವಹದ ಆತಂಔವಹಗಿಯುತುದೆ.

ಅನುಬವಹಗಿದುದ

ದುಯಂತದ

ಮಹುದೆೇ

ವಿಮೆ

ಫಗೆೆ

ಬಮ

ಗಹಯಸಔನ

/
ಂದು

ಅಥಾಭಹಡಿಕೆ ಳಳಲು ಷನಿನವೆೇವದಲ್ಲಾ ರ್ಹಬ ದೆ ಯಔು ಔಡೆ ಖಭನಸರಿಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.

ಷುಲಬವಹಗಿಯುತುದೆ.
ಕಹಖಹಾನೆಮಲ್ಲಾ
ಕಹಯು,

ಉತಹದಿಷಲಟ್ಿ

ಂದು ವಿಮೆ

ಶ್ೆೃೇಯ ಮ್

ಭಹಯಹಟ್ವಹಖುತುದೆ

ಭತುು

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ

ಭಹಯಹಟ್

ಫಳಷು ಭ ಯ
ವಿವಿಧ

ಷಭಮದಲ್ಲಾ

ಫಳಕೆ

ಎಯಡನುನ

ಯಸ್ೆುಮಲ್ಲಾ ಏಔತಹನತೆ ಎರ್ಹಾ ಸ್ೆೇವೆಖಳಿಗಿಂತ ವಿಶ್ಚಶಿವಹದ ಖುಣವಹಗಿದೆ.

ಭಹಡು

ಭತುು

ಯಕ್ಟಯಯೆಖಳು ಭ ಯು
ಭತುು

ಹಹಖ

ನಲ್ಲಾ ಏಔಕಹಲದಲ್ಲಾ ಕಹಣಫಸುದು. ಉತಹದನೆ ಭತುು ಫಳಕೆಮ ಈ

ಫಳಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ನಿಭಹಾಣ,

ಉತಹದನೆ

ಷೆಳಖಳಲ್ಲಾ

ನಡೆಮುತುದೆ.
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ಗಹಯಸಔ

ನಿಜವಹಗಿಮ

ಸ್ೆೇವೆಮ

ಅನುಬನುನ

ಡೆಮಲು

ಇಚಿೆಷುತಹುನೆ.

ಂದು

ವೆೇಳ್ೆ

ಔಡಿಮೆ

ತೃಪಿುದಹಮಔವಹಗಿದದಯೆ, ಅಷಭಹಧಹನನುನ ಉಂಟ್ುಭಹಡುತುದೆ ಭತುು ನಿರಿೇಕ್ಷೆಗಿಂತ ಮೇರಿ ತೃಪಿುದಹಮಔವಹಗಿದದಯೆ,
ಗಹಯಸಔ ಷಂತೆ ೇಶ ಡುತಹುನೆ. ಯತಿ ಉದಮಭದ ಖುರಿ ತನನ ಗಹಯಸಔಯನುನ ಷಂತೆ ೇಶಡಿಷುುದು ಆಗಿಯಫೆೇಔು.
2. ಸೆೀವೆಮ ಖಕಣಭಟಿ
ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಭತುು ಸಿಫಫಂದಿ ಖ೯, ಏಜೆಂಟ್ನ

ಸ್ೆೇರಿ ಉತುಭ ಖುಣಭಟ್ಿದ ಸ್ೆೇವೆಮನುನ ಗಹಯಸಔರಿಗೆ

ಯತಿಮಹಗಿ ಕೆ ಡುುದು ಭತುು ಆನಂದ ಡಿಷುುದು ಅವಮಔವಹಗಿದೆ.
ಆದಯೆ ಉತಿಭ ಖಕಣಭಟಿದ ಸೆೀವೆಯೆಂದಯೆೀನಕ? ಅದಯ ಲಕ್ಷಣಖಳು ಮಹುು?
ಸ್ೆೇವೆ ಖುಣಭಟ್ಿದ ಮೆೇರ್ೆ ಂದು ಯಸಿದಧ ಭಹದರಿ ["SERVQUAL '] ನಭಗೆ ಕೆಲು ಳನೆ ೇಟ್ಖಳನುನ ನಿೇಡುತುದೆ.
ಇದು ಸ್ೆೇವೆಮ ಖುಣಭಟ್ಿದ ಐದು ಯಭುಕ ಷ ಚಔಖಳು ತೆ ೇರಿಷುತುದೆ:
a) ವಿಶಹಾಸಹಸಯತೆ: ಬಯಸ್ೆ ನಿೇಡಿದ ಸ್ೆೇವೆಮನುನ ವಿಶ್ಹಾಷದಿಂದ ಭತುು ನಿಕಯವಹಗಿ ನಿಾಹಿಷು ಸ್ಹಭಥಮಾ.
ಫಸುತೆೇಔ ಗಹಯಸಔಯು ವಿಶ್ಹಾಸ್ಹಸಾತೆ ಸ್ೆೇವೆಮ ಖುಣಭಟ್ಿದ ಐದು ಯಭುಕ ಆಮಹಭಖಳರ್ೆ ಂ
ಾ ದು ಎಂದು
ರಿಖಣಿಷುತಹುಯೆ. ಇದನುನ ವಿಶ್ಹಾಷದ ಫುನಹದಿಮ ಮೆೇರ್ೆ ನಿಮಾಷರ್ಹಗಿದೆ.
b) ಜವಹಫಹಿರಿ: ಗಹಯಸಔಯ ಅಖತಮಖಳನನರಿತು, ವಿಳಂಫವಿಲಾದೆ ಅರಿಗೆ ಷಹಹಮ ಭತುು ಯತಿಕ್ಟಯಯೆ ನಿೇಡುುದು
ಸ್ೆೇವಹ ಸಿಫಫಂದಿಮ ಇಚಹೆವಕ್ಟು ಭತುು ಸ್ಹಭಥಮಾನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ. ಸ್ೆೇವೆಮನುನ ವೆೇಖ, ನಿಕಯತೆ, ಭತುು
ತಾನೆಮಂತಸ ಷ ಚಔಖಳಿಂದ ಅಳ್ೆಮಫಸುದು.
c) ಬದರತೆ: ಸ್ೆೇವೆ ದಗಿಷುಯ ಜ್ಞಹನ, ಅಸಾತೆ ಭತುು ಸ್ೌಜನಮನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ ಭತುು ಅಯ ವಿಶ್ಹಾಷ
ಹಹಖ

ಬಯಸ್ೆಮನುನ ಮಔು ಡಿಷುತುದೆ. ಸ್ೆೇವಹ ನೌಔಯ ಎಶುಿ ಚೆನಹನಗಿ ಗಹಯಸಔಯ ಅಖತಮಖಳನುನ ಅಥಾ

ಭಹಡಿಕೆ ಂಡು ಭತುು ಅುಖಳನುನ ೂಯೆೈಷು ಸ್ಹಭಥಮಾನುನ ಹೆ ಂದಿದಹದನೆ ಎಂಫುದು ಗಹಯಸಔಯ
ಭೌಲಮಭಹನದಿಂದ ತಿಳಿದು ಫಯುತುದೆ.
d) ಷಹಹನಕಬ ತ್ತ: ಭಹನ ಷವಾ ಎಂದು ಹೆೇಳಫಸುದು. ಇದು ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ತೆ ೇರಿಷು ಕಹಳಜಿ ಭತುು
ಮಕ್ಟುಖತವಹದ ಆಷಕ್ಟುಯಿಂದ ಯತಿಬಿಂಬಿತವಹಖುತುದೆ.
e) ಷಪಶಿವಹದ: ಫಫ ಗಹಯಸಔನಹಗಿ ಫಮಷು ದೆೈಹಿಔ ರಿಷಯದ ಅಂವಖಳ್ಹದ ನೆ ೇಟ್, ಆಲ್ಲಷುವಿಕೆ ಭತುು
ಷವ೯ನುನ ಯತಿನಿಧಿಷುತುದೆ. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಂದು ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಇಯು ಷೆಳ, ವಿನಹಮಷ ಭತುು ಷಾಚೆತೆ
ಭತುು ಆದೆೇವ ಭತುು ೃತಿುಯತೆ, ಗಹಯಸಔಯ ಬೆೇಟಿ ಭಹಡಿದಹಖ ಅಯ ಮೆೇರ್ೆ ಅಗಹಧ ಯಬಹನುನ
ಬಿೇಯಫಸುದು. ನಿಜವಹದ ಸ್ೆೇವೆಮ ಅನುಬದ ನಂತಯ ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ ಬೌತಿಔ ರಿಷಯ ಭುಕಮವಹಗಿ
ಕಹಣುತುದೆ ಏಕೆಂದಯೆ, ಅದು ಮೊದಲ ಭತುು ಶ್ಹವಾತವಹದ ಅನಿಸಿಕೆಖಳು ಷೃಷ್ಟ್ಿಷುತುದೆ.
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3. ಗಹರಸಔ ಸೆೀವೆ ಭತಕಿ ವಿಮೆ
ವಿಭಹ ಉದಮಭದಲ್ಲಾ ಮಹುದೆೇ ಯಭುಕ ಭಹಯಹಟ್ ನಿಭಹಾಔಯು ಕೆೇಳಿ, ಅಯು ಮೆೇರ್ೆ ತಲುಲು ಭತುು
ಉಳಿಮಲು ಹೆೇಗೆ ಸ್ಹಧಮವಹಯಿತೆಂದು. ಆಖ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಂದೆೇ ಉತುಯ ಡೆಮು ಸ್ಹಧಮತೆ ಇಯುತುದೆ. ಅಯ
ವಹಮಹಯ ನಿಮಾಷಲು ತಭಭ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ಗಹಯಸಔಯ ಆವಯಮ ಭತುು ಫೆಂಫಲ ಎಂದು.
ಅಯ ಆದಹಮದ ಫಸುಬಹಖ ಂದಖಳನುನ ನವಿೇಔರಿಷಲು ದೆ ಯಔು ಔಮೇಶನಿನನಿಂದ ಫಯುತುದೆ ಎಂದು ಔ ಡ
ತಿಳಿದು ಫಯುತುದೆ. ಅಯು ಸಳ್ೆಮ ಗಹಯಸಔಯು ಹೆ ಷ ಗಹಯಸಔಯನುನ ಡೆಮಲು ಸ್ಹಧಮವಹಗಿದೆ.
ಅಯ ಮವಸಿಸನ ಯಸಷಮವೆೇನು?
ಉತುಯ, ಹೆಚಹಚಗಿ, ತಭಭ ಗಹರಸಔಯ ಸೆೀವೆ ಭಹಡಲಕ ಫದಿವಹಗಯಕುದಕ ಎಂದಿಯುತುದೆ.
ಗಹಯಸಔಯನುನ ಷಂತೆ ೇಶದಿಂದ ಇಡುುರಿಂದ ಏಜೆಂಟ್ ಭತುು ಔಂನಿಗಹಖು ಯಯೇಜನಖಳ್ೆೇನು?
ಈ ಯಶ್ೆನಗೆ ಉತುಯ ನಿೇಡಲು, ಗಹಯಸಔಯ ಜಿೇವಿತಹಧಿಮಲ ಭೌಲಮನುನ ನೆ ೇಡುುದು ಉಮುಔುವಹಗಿಯುತುದೆ.
ಗಹರಸಔ ಜೀವಿತಹಧಿ ಭೌಲಯನಕು ಗಹಯಸಔಯ ಜೆ ತೆಗಿನ ದಿೇಗಾ ಅಧಿಮ ಂದು ಉತುಭ ಷಂಫಂಧ ಭತುು
ಅದರಿಂದ ಡೆಮಫಸುದಹದ ಆರ್ಥಾಔ ಮೊತುದ ಯಯೇಜನಖಳು ಎನನಫಸುದು.
ಚಿತರ 1: ಗಹರಸಔ ಜೀಭಹನ ಭೌಲಯ

ಫಫ ಏಜೆಂಟ್ ಸ್ೆೇವೆ ಷಲ್ಲಾಷುತು ತನನ ಗಹಯಸಔಯ ಜೆ ತೆ ಸತಿುಯದ ಷಂಫಂಧಖಳನುನ ಫೆಳ್ೆಷುತಹುನೆ, ಸ್ೌಹಹದಾತೆ ಭತುು
ಫಹಯಾಂಡ್ ಭೌಲಮನುನ ನಿಮಾಷುತುದೆ, ಇದು ವಹಮಹಯನುನ ವಿಷುರಿಷಲು ನೆಯವಹಖುತುದೆ.
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ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆ 1
ಗಹಯಸಔಯ ಜಿೇವಿತಹಧಿ ಭೌಲಮ ಎಂದಯೆೇನು?
I. ತಭಭ ಜಿೇವಿತಹಧಿಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಗಹಯಸಔ ಸ್ೆೇವೆಮ ಮೆೇರ್ೆ ಉಂಟಹದ ವೆಚಚಖಳ ಮೊತು
II. ವಹಮಹಯದ ಉತಹದನೆಮನುನ ಆಧರಿಸಿ ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಶ್ೆಯೇಣಿಮನುನ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ
III. ಗಹಯಸಔಯ ಜೆ ತೆ ದಿೇಗಾಕಹಲದ ಷಂಫಂಧನುನ ನಿಮಾಷುುದಯ ಭ ಲಔ ಆರ್ಥಾಔ ಯಯೇಜನಖಳ ಮೊತುನುನ
ಸ್ಹಧಿಷಫಸುದು
IV. ಖರಿಶಠ ವಿಮೆಗೆ ಗಹಯಸಔ ಕಹಯಣ ಎನನಫಸುದಹಗಿದೆ

B. ಉತಿಭ ಗಹರಸಔ ಸೆೀವೆಮನಕು ದಗಷಕಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟನ ಹತರ
ಈಖ ನಹು ಏಜೆಂಟ್ ಹೆೇಗೆ ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಉತುಭ ಸ್ೆೇವೆಮನುನ ಯತಿಮಹಗಿ ಕೆ ಡುತಹುನೆ ಎಂಫುದನುನ
ರಿಖಣಿಸ್ೆ ೇಣ. ಭಹಯಹಟ್ದ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಹತಯ ಆಯಂಬವಹಖುತುದೆ ಭತುು ಂದದ ಕಹರ್ಹಧಿ ಭ ಲಔ
ಭುಂದುಯೆಮುತುದೆ, ಭತುು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂತಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಈಖ ನಹು ಂದದ ಕೆಲು
ಮೆೈಲ್ಲಖಲುಾಖಳನುನ ಭತುು ಯತಿ ಸಂತದಲ್ಲಾನ ಹತಯನುನ ನೆ ೇಡೆ ೇಣ.
1. ಹಯ್ದಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆೀಲ್ - ಅತಕಯತಿಭ ಷಲಹೆ
ಸ್ೆೇವೆ ಭಹಯಹಟ್ದ ಮೊದಲ ಬಿಂದುವಹಗಿದೆ. ಜಿೇವೆೇತಯ ವಿಮೆ ಕರಿೇದಿಮಲ್ಲಾ ಳಗೆ ಂಡಿಯು ಂದು ಖಂಭಿೇಯ
ವಿಶಮವೆಂದಯೆ ಕರಿೀದಿಷಕ [ವಿಮೆ ಮತಿ] ವಹಯಪ್ಪಿಮ ರಭಹಣನಕು ನಿಧಾರಿಷುುದು.
ಭನಸಿಸನಲ್ಲಾ ಂದು ಭ ಲಬ ತ ಖಯಹಿಕೆಮನುನ ಇರಿಸಿಕೆ ಳುಳುದು ಫಸಳ ಭುಕಮ - ಅಹಮ ಇಲಾದಿದದಯೆ ಅಲ್ಲಾ ವಿಮೆ
ಶ್ಚಪಹಯಷು ಭಹಡಫಹಯದು. ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ನಶಿಕ್ಟುಂತ ವಿಭಹ ವೆಚಚ ಹೆಚಿಚಗೆ ಇಯುುದನುನ
ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳಿಳ. ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ನಶಿಕೆು ಹೆ ೇಲ್ಲಸಿದಯೆ, ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ಹೆಚಿಚಗೆ ಇದದಯೆ,

ಅಹಮನುನ

ಷಹಿಷುುದು ಷ ಔು ಆಗಿಯಫಸುದು.
ಭತೆ ುಂದೆಡೆ, ಮಹುದೆೇ ಆಔಸಿಭಔ ಷಂಬವಿಸಿ ಸಣಕಹಸಿನ ಹೆ ಯೆಮಹದಯೆ, ಆಔಸಿಭಔದ ವಿಯುದಧ ವಿಮೆ ಭಹಡಿಷುುದು
ಫುದಿಧಂತಿಕೆ.
ನಿಭಗೆ ವಿಮೆಮ ಅಖತಮವಿದೆಯ ಅಥವಹ ಇಲಾ ಎಂಫುದು, ಷಂದಬಾಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ. ಂದು ವೆೇಳ್ೆ
ಖಂಡಹಂತಯದ ಕಹಯಣ ಷಂಬನಿೇಮ ನಶಿ ಅಥವಹ ಆಸಿು ಹಹನಿ ಖಣನೆಗೆ ಫಹಯದಿದದಯೆ, ವಿಮೆಮ ಫದಲು
ಅಹಮನುನ ಉಳಿಸಿಕೆ ಳಳಫಸುದು. ಹಹಗೆಯೆೇ, ಂದು ಷುು ಅತಮಲ ಭೌಲಮನುನ ಹೆ ಂದಿದದಯೆ ವಿಮೆ ಭಹಡದೆೇ
ಇಯಫಸುದು.
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ಉದಹಸಯಣೆ
ಂದು ಯವಹಸ ಪಿೇಡಿತ ಯದೆೇವದಲ್ಲಾ ವಹಸಿಷು ಂದು ಭನೆಮ ಭಲ್ಲೇಔನಿಗೆ, ಯವಹಸ ವಿಯುದಧ ವಿಮೆ ಔರ್
ಉಮುಔು ಎಂದು ಸ್ಹಬಿೇತಹಖಫಸುದು.
ಭತೆ ುಂದೆಡೆ, ಂದು ಭನೆಮ ಭಹಲ್ಲೇಔ ಯವಹಸದ ಅಹಮ ತಿೇಯಹ ಔಡಿಮೆ ಇಯು ಷೆಳದಲ್ಲಾ ಭನೆ ಹೆ ಂದಿದದಯೆ,
ವಿಮೆ ಔರ್ ಡೆಮು ಅಖತಮ ಇಯುುದಿಲಾ.
ಬಹಯತದಲ್ಲಾ, ಭ ಯನೆೀ ಕ್ಷದ ವಿಯಕದಿ ಮೀಟಹಯಕ ವಿಮೆ ಕಹನ ನಿನ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಔಡಹಸಮವಹಗದೆ. ಆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ,
ವಿಮೆ ಅಖತಮವಿದೆಯೇ ಅಥವಹ ಇಲಾವೊೇ ಎಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ಚಚೆಾ ಅಯಷುುತ.
ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ವಹಸನ ಹೆ ಂದಿದದಯೆ ತೃತಿೇಮ ವಿಮೆ ಕೆ ಂಡುಕೆ ಳಳಫೆೇಔು ಏಕೆಂದಯೆ ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಯಸ್ೆುಮ ಮೆೇರ್ೆ
ಒಡಿಷಲು ವಿಮೆ ಔಡಹಸಮವಹಗಿ ಇಯರ್ೆೇ ಫೆೇಔು. ಅದೆೇ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಕಹರಿಗೆ ಆದ ಹಹನಿಮ ನಶಿ ಯಕ್ಷಣೆ
ವಿವೆೇಔಮುತವಹದುದು ಆದಯಯೆ ವಿಮೆ ಔರ್ ಔಡಹಸಮಲಾ.
ಷಂಬನಿೇಮ ನಶಿದ ಂದು ಬಹಖನುನ ತಹವೆೇ ಬರಿಷಫಸುದು, ವಿಮೆ ಭಹಡಿದನು ಈ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ
ಅಖೆವಹಖರ್ೆಂದು

ಡಿಡಕ್ಟಿಫಲ್

ಆಮುದಕೆ ಳಳಫಸುದು.

ಫಫ

ಕಹರ್ಪಾಯೆೇಟ್

ಗಹಯಸಔ

ವಿವಿಧ

ಅಖತಮಖಳನುನ

ಹೆ ಂದಿಯಫಸುದು, ಕಹಖಹಾನೆ ಔಯೆೇಜಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಜನಯು, ಕಹಯುಖಳು, ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ಅಹಮಖಳು ಇತಹಮದಿ
ಇಯಫಸುದು. ಅನಿಗೆ ಔಯೆೇಜ್ ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ಕೆ ಳಳಲು ಷರಿಮಹದ ಷಲಹೆ ಅಖತಮವಿದೆ.
ಹೆಚಿಚನ ಜಿೇವೆೇತಯ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ಷ ೆಲವಹಗಿ ಎಯಡು ವಿಬಹಖಖಳಲ್ಲಾ ಇಯುತುವೆ:
 ಹೆಷರಿಸಿದ ಖಂಡಹಂತಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
 ಎರ್ಹಾ ಅಹಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
ಎಯಡನೆಮ ಹಲ್ಲಸಿ ದುಫಹರಿಮಹಗಿದೆ ಏಕೆಂದಯೆ ಅು ಎರ್ಹಾ ನಶಿಖಳನುನ ಔರ್ ಭಹಡುತುವೆ ನಿದಿಾಶಿವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿ
ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿದ. ಆದದರಿಂದ 'ಹೆಷರಿನ ಖಂಡಹಂತಯ' ಹಲ್ಲಸಿ ಆಯೆು ಭಹಡಿದಲ್ಲಾ ಅತಮಂತ ಷಂಬಹಮ
ಕಹಯಣಖಳು ಔ ಡ ಔರ್ ಆಗಿಯುತುವೆ. ಅಂತಸ ಹಲ್ಲಸಿ ಯಯೇಜನವಹಖುತುದೆ, ಹೆಚಿಚನ ಔಂತುಖಳನುನ
ಉಳಿಷಫಸುದು ಭತುು ಅಖತಮ ಆಧಹರಿತ ಔಯನುನ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದನಿಗೆ ಕೆ ಡಫಸುದು.
ಏಜೆಂಟ್ನು ವಿಶಮದ ಮೆೇರ್ೆ ಉತುಭ ಷಲಹೆ ನಿೇಡಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ತನನ ಔಮಶನ್ ಡೆಮಲು ಹಯಯಂಭಿಷುತಹುನೆ.
ಮಹಯಹದಯು ಅಹಮದ ಜೆ ತೆ ಮಸರಿಷುವಹಖ ವಿಮೆಮನುನ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಧಹನವೆಂದು ಊಹಿಷುುದು
ಉಮುಔು ಎಂದು ಏಜೆಂಟ್ನಿಗೆ ನೆನಪಿಯಫೆೇಔು, ವಿಮೆಮ ವೆಚಚನುನ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲು ಅಹಮ ಧಹಯಣ ಅಥವಹ
ನಶಿ ತಡೆಖಟ್ುಿವಿಕೆಮ ತಂತಯಖಳು ಆಯೆು ಯ ದಲ್ಲಾ ಇವೆ.
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ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ವಿಮೆದಹಯನ ದೃಷ್ಟ್ಿಕೆ ೇನಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಯಶ್ೆನಖಳು ಇಯಫಸುದು:
 ಔಡಿತಖಳನುನ ರಿಖಣಿಷು ಭ ಲಔ ಎಶುಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಉಳಿಷರ್ಹಖುತುದೆ?
 ನಶಿ ತಡೆಖಟ್ುಿವಿಕೆಮ ಚಟ್ುಟಿಕೆ ಎಶುಿ ಔಂತುಖಳು ಔಡಿತಕೆು ಕಹಯಣವಹಖಫಸುದು?
ಫಫ ಜಿೇವೆೇತಯ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ್ ಮಕ್ಟುಮಹಗಿ ಗಹಯಸಔನನುನ ಬೆೇಟಿ ಭಹಡುವಹಖ ಏಜೆಂಟ್ ಷಾತುಃ ತಹನೆೇ
ಭುಖಹಭುಖಿಮಹಗಿ ಗಹಯಸಔನ ಹತಯದ ಫಗೆೆ ಯಶ್ೆನ ಕೆೇಳಿಕೆ ಳುಳ ಅಖತಮವಿದೆ. ಅನು ಕೆೇಲ ಭಹಯಹಟ್ ಭಹಡಲು
ಅಥವಹ ತಯಫೆೇತುದಹಯ ಭತುು ಹಲುದಹಯ ಎಂದು ಷಂಫಂಧ ಫೆಳ್ೆಸಿ ಅರಿಗೆ ಹೆಚುಚ ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿ ತನನ
ಅಹಮಖಳನುನ ನಿಮಂತಿಯಷಲು ಷಹಹಮ ಭಹಡಲು ಹೆ ೇಖುತಿುಯುನೆೇ?
ಗಹಯಸಔಯ ಕೆ ೇನ ವಿಭಿನನವಹಗಿದೆ. ಅಯು ಖರಿಶಠ ವಿಭಹ ಯ ಹಯಿ ಯತಿ ಔಳ್ೆದು, ಡೆಮುಲ್ಲಾ ಕಹಳಜಿ
ಹಿಷುುದಿಲಾ, ಆದಯೆ ಅಹಮ ನಿಯಸಣೆ ವೆಚಿನಕು ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲಕ. ಗಹಯಸಔ ಉಳಿಸಿಕೆ ಳಳಲು ಆಖದ
ಅಹಮಖಳನುನ ಖುಯುತಿಷು ಕಹಳಜಿ ಭಹಡಫೆೇಔು ಇದಕಹುಗಿ ವಿಮೆ ಭಹಡಫೆೇಔು.
ಅಥಹಾತ್ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಹತಯ ಕೆೇಲ ಭಹಯಹಟ್ ಮಕ್ಟುಮಹಗಿ

ಅಲಾ ಅದಕ್ಟುಂತಲು ಹೆಚುಚ. ಅನು ಅಹಮ

ಇತಯಥಯ ಭಹಡಕ, ಹೆ ಣೆಗಹಯ, ಅಹಮ ನಿಯಸಣೆ ಷಲಹೆಗಹಯ, ಔಷಿಮೆೈರ್ಸ ರಿಹಹಯಖಳನಕು ಸಕಡಕಔಕ
ಡಿಸೆೈನರ್, ಷಂಫಂಧ ಫೆಳೆಷಕ ಭತಕಿ ನಂಬಿಕೆಮನಕು ದಿೀಗಯಕಹಲದಯೆಗೆ ಫೆಳೆಷಕಲ್ಲಾ ವಯಮತಹುನೆ, ಎರ್ಹಾ
ಸ್ೆೇರಿ.
2. ರಸಹಿನೆ ಸಂತ
ಏಜೆಂಟ್ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆ

ಬತಿಾ ಭಹಡುವಹಖ ಗಹಯಸಔನಿಗೆ ಫೆಂಫಲ ಕೆ ಡಫೆೇಔು. ವಿಮೆದಹಯನು ಅದಯೆ ಡನೆ

ಹೆೇಳಿಕೆಮ ಜವಹಫಹದರಿಮನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಫೆೇಕಹಗಿದೆ. ಯಸ್ಹುನೆಮ ಯಧಹನ ಅಂವಖಳನುನ ಅಧಹಮಮ 5 ಯಲ್ಲಾ
ಚಚಿಾಷರ್ಹಗಿದೆ.
ಏಜೆಂಟ್ನು ಯಸ್ಹುಔನಿಂದ, ಯಸ್ಹುನೆಮ ಯತಿ ಯಶ್ೆನಖಳಿಗೆ ಉತುಯ ಬತಿ೯ಭಹಡಿಸಿ ವಿರಿಷುುದು ಭತುು ಷಶಿನೆ
ನಿೇಡುದು ಫಸಳ ಭುಕಮ. ಕೆಾೇಮ್ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಷರಿಮಹದ ಭತುು ಷಂೂಣಾ ಭಹಹಿತಿ ನಿೇಡಲು ವಿಪಲಯಹದಲ್ಲಾ
ಗಹಯಸಔನ ಕೆಾೇಮ್ ಅಹಮಕೆು ಸಿಲುಔಫಸುದು.
ಕೆಲವೊಮೆಭ ಹಲ್ಲಸಿ ಷಂೂಣಾಗೆ ಳಿಷಲು ಹೆಚುಚರಿ ಭಹಹಿತಿ ನಿೇಡಫೆೇಕಹಖಫಸುದು. ಅಂತಸ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ
ಔಂನಿ ನೆೇಯವಹಗಿ ಏಜೆಂಟ್ / ಷಲಹೆಗಹಯ ಭ ಲಔ ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ತಿಳಿಷಫಸುದು. ಎಯಡ

ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ,

ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಅಖತಮವಹದ ಎಲಾ ವಿಧಿವಿಧಹನಖಳನುನ ೂಣಾಗೆ ಳಿಷಲು ಷಹಹಮ ಭಹಡಫೆೇಔು ಭತುು ಅರಿಗೆ ಅುಖಳ
ಅವಮಔತೆಖಳ ಫಗೆೆ ಷಸ ವಿರಿಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.
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3. ಅಂಗೀಕಹಯ ಸಂತ
a) ಔರ್ ನೆ ೀಟ್
ಔರ್ ನೆ ೇಟ್ ಫಗೆೆ 'ಅಧಹಮಮ '5 ಯಲ್ಲಾ ಚಚಿಾಷರ್ಹಗಿದೆ ಭಹಡರ್ಹಗಿದೆ. ವಿಮೆ ಔಂನಿಯಿಂದ ಔರ್ ನೆ ೇಟ್
ನಿೇಡುುದು ಏಜೆಂಟ್ನ ಜವಹಫಹದರಿ ಆಗಿದೆ, ವಿಮೆದಹಯನಿಗೆ ಅನಾಯಿಷುತುದೆ. ಈ ನಿಟಿಿನಲ್ಲಾ ಶ್ಚೇಗಯತೆಯಿಂದ, ಅನ
ಸಔುುಖಳು ಏಜೆಂಟ್ ಭತುು ಔಂನಿ ಕೆೈಮಲ್ಲಾ ಷುಯಕ್ಷಿತ ಎಂದು ತಿಳಿಮುತುದೆ.
b) ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕಲ್ೆಮ ಡೆಲ್ಲರಿ
ಹಲ್ಲಸಿ ಡೆಲ್ಲರಿ ಏಜೆಂಟ್ನು ಗಹಯಸಔನೆ ಂದಿಗೆ ಷಂಔಾ ಖಳಿಷಲು ಇಯು ಭತೆ ುಂದು ಯಭುಕ ಅಕಹವ.
ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಔಂನಿಮ ನಿಮಭಖಳು ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕರ್ೆಮನುನ ಕುದಹದಗಿ ವಿತಯಣೆ ಭಹಡಲು ಅಕಹವ ಕೆ ಟ್ಿಯೆ,
ಷಂಖಯಹಿಷಲು ಭತುು ಗಹಯಸಔನಿಗೆ ದಹಕರ್ೆ ನಿೇಡಲು ಳ್ೆಳಮ ವಿಚಹಯವಹಖುತುದೆ.
ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಮೆೇಲ್ ಭ ಲಔ ನೆೇಯವಹಗಿ ಔಳುಹಿಷರ್ಹಗಿದದಯೆ, ಗಹಯಸಔಯನುನ ಷಂಕ್ಟಾಸಿ ಹಲ್ಲಸಿ
ದಹಕರ್ೆ ಫಗೆೆ ತಿಳಿಷಫೆೇಔು. ಇದು ಗಹಯಸಔನನುನ ಬೆೇಟಿ ಭಹಡಿ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ದಹಕರ್ೆಮಲ್ಲಾ ಅಷಶಿವಹದುದನುನ
ವಿರಿಷಲು ಂದು ಅಕಹವ ಸಿಖುತುದೆ. ಇದು ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಿವಿಧ ನಿಫಂಧನೆಖಳನುನ ಷಶಿಡಿಷು
ಷಂದಬಾವಹಗಿಯುತುದೆ, ಹಹಖ

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಸಔುು ಭತುು ಷಲತುುಖಳ ಯಯೇಜನಖಳನುನ ಗಹಯಸಔ

ಡೆಮಫಸುದು. ಈ ಕ್ಟಯಯೆ ಸ್ೆೇವೆಮ ಭಟ್ಿ ಮೇರಿ ಭಹಯಹಟ್ದ ಇಚೆೆಮನುನ ಯದಶ್ಚಾಷುತುದೆ.
ಈ ಷಬೆ ಏಜೆಂಟ್ನು ಗಹಯಸಔ ಸ್ೆೇವೆಮಲ್ಲಾ, ಭಹತಿನಂತೆ ನಡೆದುಕೆ ಳುಳ ಫದಧತೆಮನುನ ಭತುು ೂಣಾ
ಫೆಂಫಲನುನ ಷ ಚಿಷು ಷಂದಬಾವಹಗಿದೆ.
ಭುಂದಿನ ತಔಾಫದಧವಹದ ಹೆಜೆೆ ಫಸುವುಃ ಇತಯ ಮಕ್ಟುಖಳ ಹೆಷಯುಖಳು ಭತುು ವಿಯಖಳು ಕೆೇಳುುದು ಭತುು
ಅಯು ಏಜೆಂಟ್ನ ಸ್ೆೇವೆಯಿಂದ ರ್ಹಬ ಭಹಡುಕೆ ಳುಳಂತೆ ಭಹಡಫಸುದು.
ಷಂಕ್ಟಾಸಿ

ಭತುು

ಅರಿಗೆ

ಏಜೆಂಟ್ನನುನ

ರಿಚಯಿಷುುದು,

ಕೆಾೈಂಟ್ ಷಾತುಃ ಈ ಜನಯನುನ

ಮಹಹಯದಲ್ಲಾ

ದೆ ಡಸ

ಯಖತಿಮನುನ

ತೆ ೇರಿಷುತುದೆ.
c) ಹಲ್ಲಸಿ ನವಿೀಔಯಣ
ಜಿೇವೆೇತಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ಯತಿ ಶಾ ನವಿೇಔರಿಷಫೆೇಕಹಖುತುವೆ ಭತುು ಆ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಗಹಯಸಔನಿಗೆ ಅದೆೇ
ಔಂನಿ ಅಥವಹ ಭತೆ ುಂದು ಔಂನಿಗೆ ಭಹಾಡಿಷಲು ಆಯೆು ಭಹಡು ಅಕಹವ ಇಯುತುದೆ. ಇದು ಂದು
ನಿಣಹಾಮಔ ಅಂವವಹಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಾ ಔಂನಿ ಭತುು ಏಜೆಂಟ್ ಷೃಷ್ಟ್ಿಸಿದ ಅಭಿಭಹನ ಭತುು ನಂಬಿಕೆಮನುನ
ರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಯಿತು.
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ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿದಿಾಶಿ ಎಔಸ್ೆೈರಿ ದಿನಹಂಔ ಭುಗಿಮು ಮೊದಲು ವಿಮೆ ಭಹಡಿದನಿಗೆ, ವಿಮೆಗಹಯಯು ಷಲಹೆ
ನಿೇಡುುದು ಕಹನ ನು ಫಹಧಮತೆ ಇಲಾ, ಆದಯ ಸ್ೌಜನಮತೆಗಹಗಿ ಭತುು ಂದು ಳ್ೆಳಮ ವಹಮಹಯ ಯ ಢಿಯಿಂದ,
ವಿಮೆಗಹಯನು ಎಔಸ್ೆೈರಿ ದಿನಹಂಔದ ಭುಂಚಿತವಹಗಿ ಂದು ತಿಂಖಳ್ೆೄ ಳಗೆ "ನವಿೀಔಯಣ ಎಚಿರಿಕೆ" ಭಹಹಿತಿ
ನಿೇಡಿ, ನವಿೇಔರಿಷಲು ಹೆೇಳಫೆೇಔು. ಏಜೆಂಟ್ನು ನವಿೇಔಯಣ ದಿನಹಂಔದ ಮೊದಲು ಗಹಯಸಔಯ ಜೆ ತೆ
ಷಂಔಾದಲ್ಲಾಯು ಅಖತಮವಿದೆ ಇದರಿಂದ ನವಿೇಔಯಣದ ೂಾಸಿದಧತೆ ಭಹಡಿಕೆ ಳಳಫಸುದು.
ಕಹಲಕಹಲಕೆು ಕೆಾೈಂಟ್ಖಳಿಗೆ, ಸಫಫ ಅಥವಹ ಔುಟ್ುಂಫ ಕಹಮಾಖಳಲ್ಲಾ ವುಬಹವಮ ಕೆ ೇಯುುದಯ ಭ ಲಔ
ಷಂಫಂಧನುನ ಫಲಡಿಷಫಸುದು. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ತೆ ಂದಯೆ ಅಥವಹ ದುುಃಕದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ನೆಯು
ನಿೇಡು ಭ ಲಔ.
4. ಕೆಾೀಮ್ ನ ಭಜಲಕ
ಜೆಂಟ್ನು ಕೆಾೇಮ್ ಸ್ೆಟ್ಾ ಭಹಡು ಷಭಮದಲ್ಲಾ ನಿಣಹಾಮಔ ಹತಯ ನಿ೯ಹಿಷುತಹುನೆ. ಗಟ್ನೆ ಉದಬವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೆೇ
ವಿಮೆಗಹಯನಿಗೆ

ಭಹಹಿತಿ

ನಿೇಡುುದು

ಭತುು

ನಶಿ

ನಿಣಾಯಿಷಲು

ಗಹಯಸಔನು

ವಿಧಿವಿಧಹನಖಳನುನ ಅನುಷರಿಷಫೆೇಔು ಭತುು ತನಿಖೆಖಳಲ್ಲಾ ಅನಿಗೆ ಷಹಹಮ ಭಹಡಫೆೇಔು.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 2
ಎಲ್ಲಾ ವಿಮೆಮ ಅಖತಮವಿಲಾ ಎಂಫ ಷನಿನವೆೇವನುನ ಖುಯುತಿಸಿ ಚಚೆಾಸಿ.
I. ಆಸಿುಹಸಿು ವಿಮೆ
II. ವಹಮಹಯ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮ ವಿಮೆ
III. ವಹಸನ ವಿಮೆಗೆ ತೃತಿೇಮ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ
IV. ಫೆಂಕ್ಟ ವಿಮೆ
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ಎಚಚರಿಕೆಯಿಂದ

ಎರ್ಹಾ

C. ಔಕಂದಕಕೆ ಯತೆ ನಿವಹಯಣೆ
1. ಕ್ಷಿನೆ ೀಟ
ಗಹಯಸಔನಿಂದ ದ ಯು ಇದಹದಖ ಹೆಚಿಚನ ಆದಮತೆಮ ಔಯಭ ಜಯುಗಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ನೆನಪಿಡಿ, ದ ರಿನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ,
ಸ್ೆೇವೆಮಲ್ಲಾ ವೆೈಪಲಮದ ಉಂಟಹದಹಖ [ಇದು ವಿಮೆಗಹಯನ ದಹಕರ್ೆಖಳನುನ ಷರಿಡಿಷು ವಿಳಂಫದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೆಾೇಮ್
ಸ್ೆಟ್ಾ ಭಹಡುಲ್ಲಾ ಚುಯುಔುತನದ ಕೆ ಯತೆಮ

ಇಯಫಸುದು] ಗಹಯಸಔ ಅನಹಮಮಕೆ ುಳಗಹಖುುದು ಔಥೆಮ ಕೆೇಲ

ಂದು ಬಹಖವಹಗಿದೆ.
ವಿಯಣೆಮ ವೆೈಪಲಮದಿಂದಹಗಿ ಗಹಯಸಔಯು ಫಸಳಶುಿ ಅಷಭಹಧಹನ ಹೆ ಂದುತಹುಯೆ ಭತುು ಕೆಯಳುತಹುಯೆ. ಯತಿ
ಸ್ೆೇವೆಮ ವೆೈಪಲಮದಿಂದ ಉದಬವಿಷು ಷಂಫಂಧಿತ ಬಹನೆಖಳಲ್ಲಾ ಎಯಡು ವಿಧಖಳಿವೆ:
 ಮೊದಲನೆಮದಹಗಿ ಅಹಯಭಹಣಿಔತೆಮ ಬಹನೆ, ಮೊೇಷಕೆ ುಳಗಹಖು ಬಮ
 ಎಯಡನೆೇ ಬಹನೆ ಸಟ್ಾ ಅಸಂ - ನೆ ೇಡಲು ಭತುು ಅನುಬವಿಷಲು ಭಹಡರ್ಹಖು
ದ ಯು "ಷತಯದ ಕ್ಷಣ" ಗಹಯಸಔ ಷಂಫಂಧದಲ್ಲಾ ನಿಣಹಾಮಔವಹಗಿದೆ; ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಔಂೆನಿಮು ಡೆದಯೆ ವಹಷುವಹಗಿ
ಗಹಯಸಔಯ ನಿಷೆಠ ಷುಧಹರಿಷಲು ಸ್ಹಭಥಮಾವಿದೆ. ಭಹನ ಷವಾ ನಿಣಹಾಮಔವಹಗಿದೆ; ಗಹಯಸಔಯು ಮೆಚುಚಗೆಮ
ಬಹನೆಮನುನ ಫಮಷುತಹುಯೆ.
ನಿೇು ಫಫ ೃತಿುಯ ವಿಭಹ ಷಲಹೆಗಹಯನಹಗಿದದಯೆ, ಮೊದಲ ಸ್ಹೆನದಲ್ಲಾ ಇಂತಸ ರಿಸಿೆತಿ ಷಂಬವಿಷಲು ನಿೇು
ಅಕಹವ ನಿೇಡುುದಿಲಾ. ನಿೇು ಈ ವಿಚಹಯನುನ ಔಂನಿಮ ಷ ಔು ಅಧಿಕಹರಿಮ ಭುಂದೆ ಇಡಫೆೇಔು. ನೆನಪ್ಪಡಿ,
ಔಂನಿಮಲ್ಲಾ ಫೆೀಯೆ ಮಹಯ ಗಹರಸಔನ ಷಭಸೆಯಖಳ ಭಹಲ್ಲೀಔತಾನಕು ನಿೀು ಭಹಡಕಶಕಿ ಹೆ ಂದಿಲಾ.
ದ ಯುಖಳು / ಔುಂದುಕೆ ಯತೆಖಳಿಂದ ನಹು ಗಹಯಸಔಯ ಹಿತಹಷಕ್ಟುಖಳ ಫಗೆೆ ನಹು ಎಶುಿ ಕಹಳಜಿ ಹಿಷುತೆುೇವೆ ಎಂದು
ಯದಶ್ಚಾಷಲು ಅಕಹವವಿದೆ. ಅು ವಹಷುವಹಗಿ ಗನ ಆಧಹಯಷುಂಬಖಳ್ಹಗಿದುದ ಅುಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ನ
ಅಭಿಭಹನ ಭತುು ವಹಮಹಯ ನಿಮಾಷರ್ಹಗಿದೆ. ಯತಿ

ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕರ್ೆಮ ಕೆ ನೆಮಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು

ಔುಂದುಕೆ ಯತೆ ನಿವಹಯಣಹ ಯಕ್ಟಯಯೆಮನುನ ವಿರಿಷರ್ಹಗಿದೆ, ಅದನುನ ದಹಕರ್ೆಮ ನಿಫಂಧನೆಖಳನುನ ವಿರಿಷು
ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಗಹಯಸಔಯ ಖಭನಕೆು ತಯುುದು.
ಫಹಯ್ದ ರಚಹಯ (ಖಕಡ್ / ಫಹಯಡ್) ಭಹಯಹಟ ಭತಕಿ ಸೆೀವೆಖಳಲ್ಲಾ ಖಭನಹಸಯ ಹತರನಕು ಹೆ ಂದಿದೆ. ನೆನಪಿಡಿ,
ಉತುಭ ಸ್ೆೇವೆಮ ಭಹಹಿತಿ ನಿೇಡುುದರಿಂದ 5 ಜನರಿಗೆ ಫಸುಭಹನ ಸಿಖುತುದೆ, ಆದಯೆ ಕೆಟ್ಿ ಸ್ೆೇವೆ 20 ಜನರಿಗೆ
ಗಹಾಯಿಷಲಡುತುವೆ.
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2. ಇಂಟಗೆರೀಟೆಡ್ ದ ಯಕ ನಿಯಸಣಹ ಯಸೆೆ (IGMS)
IRDA ಇಂಟಿಗೆಯೇಟೆಡ್ ದ ಯು ನಿಾಸಣಹ ಮಸ್ೆೆ (IGMS) ಹಯಯಂಭಿಸಿದೆ. ಅದು ವಿಮೆಮ ದ ಯು ಕೆೇಂದಯ
ಬಂಡಹಯವಹಗಿ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷುತುದೆ ಭತುು ಉದಮಭದಲ್ಲಾ ದ ಯು ರಿಸರಿಷು ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣೆ ಸ್ಹಧನವಹಗಿ
ತಿಾಷುತುದೆ.
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯು ತಭಭ ಹಲ್ಲಸಿ ವಿಯಖಳನುನ ಈ ಸಿಷಿಭನಲ್ಲಾ ನೆ ಂದಣಿ ಭಹಡಿ ಅಯ ದ ಯುಖಳನುನ ರ್ಹಡ್ೆ
ಭಹಡಫಸುದು. ನಂತಯ ದ ಯುಖಳನುನ ಆಮಹ ವಿಭಹ ಔಂನಿಗೆ ಯವಹನಿಷರ್ಹಖುುದು. IGMS ರಿಹಹಯಕಹುಗಿ
ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡ ಷಭಮ ಭತುು ದ ಯುಖಳನುನ ಟಹಯಾಕ್ ಭಹಡುತುದೆ. ದ ಯುಖಳನುನ ನೆ ೇಂದಣಿ ಭಹಡಫಸುದು:
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
3. ಔನ ್ೂಭರ್ ಪ್ರರಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿ, 1986
ಈ ಕಹಯಿದೆಮನುನ "ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಉತುಭ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷಲು ಭತುು ಗಹಯಸಔ ಭಂಡಳಿಖಳು ಭತುು ಗಹಯಸಔಯ
ವಹಮಜಮಖಳ ಇತಮಥಾಖಳ ಸ್ಹೆನೆಗೆ ಅಕಹವ ಭಹಡಲು." ಜಹರಿಗೆ ತಯರ್ಹಯಿತು. ಔನ ಸಾಭರ್ ರ್ಪಯಟೆಕ್ಷನ್
(ತಿದುದಡಿ), 2002 ಕಹಯಿದೆಮಡಿ ತಿದುದಡಿ ಭಹಡರ್ಹಗಿದೆ.
a) ಕಹಯ್ದದೆಮಡಿ ವಹಯಖ್ಹಯನಖಳು
ಕಹಯಿದೆಮಡಿ ದಗಿಸಿದ ಕೆಲು ವಹಮಖಹಮನಖಳು ಇವೆ:

ವಹಯಖ್ಹಯನ
"ಸೆೀವೆ", ಮಹುದೆೇ ಂದು ಸ್ೆೇವೆಮ ವಿಯಣೆಮಹಗಿದುದ ಅದನುನ ಷಂಬಹಮ ಫಳಕೆದಹಯರಿಗೆ ಲಬಮವಹಖುಂತೆ
ಭಹಡಿದೆ ಭತುು ಸಂಚಿಕೆಮ ಸ್ೌಔಮಾಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫಹಮಂಕ್ಟಂಗ್, ಸಣಕಹಷು, ವಿಮೆ, ಸ್ಹಖಣೆ, ಷಂಷುಯಣೆ,
ವಿದುಮತ್ ಅಥವಹ ಇತಯ ವಕ್ಟು, ಫೆ ೇಡ್ಾ ಅಥವಹ ಬಿಡದಿ ಅಥವಹ ಎಯಡ , ಖೃಸನಿಭಹಾಣ ೂಯೆೈಕೆ, ಭನಯಂಜನೆ,
ಮೊೇಜು ಅಥವಹ ಷುದಿದ ಅಥವಹ ಇತಯ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ದಗಿಷುುದು ಇತಹಮದಿ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ.
ವಿಮೆಮನಕು ಸೆೀವೆಖಳಲ್ಲಾ ಸೆೀರಿಷಲ್ಹಗದೆ
" ಫಳಕೆದಹಯ " ನೆಂದಯೆ ಮಹುದೆೇ ಮಕ್ಟು:
i. ರಿಖಣನೆಮಲ್ಲಾ ಮಹುದೆೇ ಷಯಔುಖಳನುನ ಕೆ ಳುಳವಿಕೆ ಭತುು ಷಯಔುಖಳ ಫಳಕೆದಹಯನನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ.
ಆದಯೆ, ಭಯುಭಹಯಹಟ್ ಅಥವಹ ಮಹುದೆೇ ವಹಣಿಜಮ ಉದೆದೇವಕಹುಗಿ ಷಯಔುಖಳನುನ ಡೆದು ಮಕ್ಟುಮನುನ
ಳಗೆ ಂಡಿಯುುದಿಲಾ ಅಥವಹ
ii. ರಿಖಣನೆಗಹಗಿ ಮಹುದೆೇ ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ ಫಹಡಿಗೆಗೆ ನೆೇಮಸಿಕೆ ಳುಳುದು ಅಥವಹ ಷಹಹಮಭಹಡುುದು
ಭತುು ಸ್ೆೇವೆಖಳ ಪರ್ಹನುಬವಿಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ.
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'ದೆ ೀಶ' ಎಂದಯೆ ಮಹುದೆೇ ತು, ಔುಂದು ಕೆ ಯತೆ, ಖುಣಭಟ್ಿದಲ್ಲಾ ಕೆ ಯತೆ,

ಖುಣ,

ರಿೇತಿ ಭತುು

ಕಹಮಾಕ್ಷಭತೆಮನುನ ನಿಾಹಿಷು ಅಖತಮವಿದೆ ಅಥವಹ ಮಹುದೆೇ ಕಹನ ನಿನ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಂದು
ಂದಕೆು ಅನುಖುಣವಹಗಿ ಅಥವಹ ಇನಹಮುದೆೇ ಸ್ೆೇವೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಾಹಿಷಫೆೇಕೆಂದು ಮಕ್ಟುಮ
ಅಧಿೇನದಲ್ಲಾದೆ.
'ದ ಯಕ' ಎಂದಯೆ ಆಹದಔ ಫಯಣಿಗೆಮಲ್ಲಾ ಭಹಡಿದ ಮಹುದೆೇ ಆಯೆ ೇ:
i. ನಹಮಮಲಾದ ವಹಮಹಯಹಬಹಮಷ ಅಥವಹ ನಿಫಾಂಧಿತ ವಹಮಹಯಹಬಹಮಷ ಅಂಗಿೇಔರಿಸಿದೆ
ii. ಅನಿಂದ ಕರಿೇದಿಸಿದ ಷಯಔುಖಳ ಂದು ಅಥವಹ ಹೆಚುಚ ದೆ ೇಶಖಳಿಂದ ಔ ಡಿದದಯೆ
iii. ಅನಿಂದ ನೆೇಭಔಗೆ ಂಡ ಅಥವಹ ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ ಡೆದಿದದ ಮಹುದೆೇ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಕೆ ಯತೆ ಇದದಲ್ಲಾ
iv. ಗಹಯಸಔ ಕೆ ಟ್ಿ ಫೆರ್ೆ ಕಹನ ನಿನ ಭ ಲಔ ನಿಖದಿತ ಅಥವಹ ಹಮಕೆೇಜ್ ಮೆೇರ್ೆ ತೆ ೇರಿಸಿದದಕ್ಟುಂತ
ಹೆಚಹಚಗಿದದಯೆ
ಭಹಯಹಟ್ದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಾಜನಿಔರಿಗೆ, ಜಿೇನಕೆು ಭತುು ಷುಯಕ್ಷತೆಗೆ ಅಹಮಕಹರಿಮಹಗಿಯು ಷುುಖಳನುನ ಬಿಡುಖಡೆ
ಭಹಡಿದಹಖ, ವಹಮಹರಿ ಮತಿರಿಔುವಹದದ ಕಹನ ನಿನ ನಿಮಭಖಳ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಈ ಷುುಖಳ ಫಳಕೆಯಿಂದ ರಿಣಹಭ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಯದಶ್ಚಾಷಫೆೇಔು.
'ಗಹರಸಔ ವಹಯಜಯ' ವೆಂದಯೆ ಮಕ್ಟುಯಫಫನ ವಿಯುದಧ ದ ಯು ಕೆ ಟಹಿಖ, ಅನು ದ ರಿನಲ್ಲಾಯು ಆಯೆ ೇನುನ

ನಿಯಹಔರಿಷುತಹುನೆ.
b) ಗಹರಸಔ ವಿವಹದಖಳ ನಿವಹಯಣಹ ಷಂಸೆೆಖಳು
ಗಹಯಸಔ ವಿವಹದಖಳ ನಿವಹಯಣಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳನುನ ಯತಿ ಜಿರ್ೆಾ, ಯಹಜಮ ಭತುು ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಭಟ್ಿದಲ್ಲಾ ಸ್ಹೆಪಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
i. ಜಲ್ಹಾ ವೆೀದಿಕೆ: ಈ ವೆೇದಿಕೆಗೆ ದ ಯುಖಳನುನ ಸಿಾೇಔರಿಷು ಅಧಿಕಹಯವಿದೆ, ಅಲ್ಲಾ ಷಯಔು ಅಥವಹ ಸ್ೆೇವೆಖಳಿಗೆ
ಯ . 20 ಲಕ್ಷ ಯೆಗೆ ರಿಹಹಯ ಕೆೇಳಫಸುದು.
ii. ಯಹಜಯ

ಆಯೀಖ:

ಈ

ನಿವಹಯಣಹ

ಹಯಧಿಕಹಯ

ಭ ಲ,

ಮೆೇಲಭನವಿ

ಭತುು

ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣಹ

ಕಹಮಾವಹಮಪಿುಮನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ. ಇದು ಜಿರ್ಹಾ ವೆೇದಿಕೆಮ ಮೆೇಲಭನವಿಖಳನುನ ಸಿಾೇಔರಿಷುತುದೆ. ಇಲ್ಲಾ
ಷಯಔುಖಳ / ಸ್ೆೇವೆ ಭತುು ರಿಹಹಯ ಭೌಲಮು ಯ . 20 ಲಕ್ಷ ಮೇಯಫಸುದು, ಯ . 100 ಲಕ್ಷ
ಮೇಯಫಹಯದು ಹೆ ಂದಿದೆ.
iii. ಯಹಷ್ಟರೀಮ ಆಯೀಖ: ಕಹಯೆದಮನಾಮ ಸ್ಹೆನೆಮಹದ ಅಂತಿಭ ಹಯಧಿಕಹಯ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಆಯೇಖ. ಇದು
ಭ ಲ; ಮೆೇಲಭನವಿ ಹಹಖ

ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣಹ ಕಹನ ನು ವಹಮಪಿುಮನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ. ಇದು ಯಹಜಮ

ಆಯೇಖದಿಂದ ಜಹರಿಮಹದ ಮೆೇಲಭನವಿಖಳ ವಿಚಹಯಣೆ ನಡೆಷುತುದೆ ಭತುು ಅದಯ ಭ ಲ ವಹಮಪಿುಮಲ್ಲಾ
ವಿವಹದಖಳನುನ ಸಿಾೇಔರಿಷುತುದೆ, ಅಲ್ಲಾ ಷಯಔು / ಸ್ೆೇವೆಖಳ ಭತುು ರಿಹಹಯ ಯ .100 ಲಕ್ಷ ಮೇಯುತುದೆ.
ಇದು ಯಹಜಮ ಆಯೇಖದ ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣೆಮ ಕಹಮಾವಹಮಪಿು ಹೆ ಂದಿದೆ.
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ಎರ್ಹಾ ಭ ಯು ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ಸ್ಹಾಜನಿಔ ನಹಮಮಹಲಮದ ಅಧಿಕಹಯಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿವೆ.
c) ದ ಯನಕು ಷಲ್ಲಾಷಕ ವಿಧಹನ
ಮೆೇರ್ೆ ತಿಳಿಸಿದ ಭ ಯು ನಿವಹಯಣಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ಫಸಳ ಷಯಳ. ಮೆೇರ್ೆ ತಿಳಿಸಿದ ಭ ಯು ನಿವಹಯಣಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳಲ್ಲಾ
ದ ಯನುನ ಷಲ್ಲಾಷುುದು ತುಂಫಹ ಷಯಳ ವಿಧಹನವಹಗಿದೆ. ಯಹಜಮ ಆಯೇಖ ಅಥವಹ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಆಯೇಖದ
ಭುಂದೆ ದ ಯನುನ ದಹಕಲ್ಲಷಲು ಅಥವಹ ಭನವಿ ಷಲ್ಲಾಷಲು ವುಲು ಇಲಾ.
ದ ಯನುನ ಷಾತುಃ ಅಥವಹ ತನನ ಅಧಿಔೃತ ಏಜೆಂಟ್ ಭ ಲಔ ಷಲ್ಲಾಸಿಫಸುದು. ಇದನುನ ವೆೈಮಕ್ಟುಔವಹಗಿ ಅಥವಹ
ರ್ಪೇರ್ಸಿ ಭ ಲಔ ಷಲ್ಲಾಷಫಸುದು. ದ ಯನುನ ದಹಕಲ್ಲಷು ಉದೆದೇವಕಹುಗಿ ಕ್ಟೇಲಯ ಅಖತಮ ಇಲಾ ಎಂಫುದನುನ
ಖಭನಿಷಫಸುದು.
d) ಗಹರಸಔ ವೆೀದಿಕೆ ಆದೆೀವಖಳು
ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಷಯಔುಖಳ ವಿಯುದಧ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ನಿಖದಿತ ದೆ ೇಶಖಳ ದ ರಿನ ಫಗೆೆ ವೆೇದಿಕೆಗೆ ತೃಪಿು ಇದದಯೆ
ಅಥವಹ ಸ್ೆೇವೆಖಳ ಫಗೆೆ ದ ರಿನಲ್ಲಾಯು ಆಯೆ ೇಖಳು ಸ್ಹಬಿೇತಹದಯೆ, ವೆೇದಿಕೆ ವಿಯುದಧ ಕ್ಷಕೆು ಈ ಕೆಳಗಿನ
ಂದು ಅಥವಹ ಹೆಚುಚ ಭಹಡಲು ಆದೆೇವನುನ ನಿೇಡಫಸುದು,
i. ಫಿಮಹಾದುದಹಯನಿಗೆ ಫೆರ್ೆ ಭಯಳಿಷುುದು, [ಅಥವಹ ವಿಮೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂ] ಫಿಮಹಾದುದಹಯ
ಹತಿಸಿದ ಸಣ
ii. ವಿಯುದಧ ಕ್ಷದ ನಿಲಾಕ್ಷಾದಿಂದಹಗಿ ಗಹಯಸಔ ಅನುಬವಿಸಿದ ಮಹುದೆೇ ನಶಿ ಅಥವಹ ಗಹಮದ ರಿಹಹಯ
ಕೆ ಡುುದು
iii. ಸ್ೆೇವೆಖಳಲ್ಲಾನ ದೆ ೇಶಖಳು ಅಥವಹ ಕೆ ಯತೆಖಳನುನ ತೆಗೆದುಹಹಔುುದು
iv. ನಹಮಮಷಭಭತಲಾದ ಹಿವಹಟ್ು ಅಬಹಮಷ ಅಥವಹ ನಿಫಾಂಧಿತ ವಹಮಹಯ ಅಬಹಮಷ ನಿಲ್ಲಾಷುುದು ಅಥವಹ
ುನಯಹತಿಾಷು ಹಹಗಿಲಾ
v. ಕ್ಷಖಳಿಗೆ ಸ್ಹಔಶುಿ ವೆಚಚ ದಗಿಷುುದು
e) ಗಹರಸಔಯ ವಹಯಜಯಖಳ ವಿಬಹಖಖಳು
ವಿಭಹ ವಹಮಹಯ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಫಸುತೆೇಔ ಗಹಯಸಔಯ ವಹಮಜಮಖಳ ಭ ಯು ವೆೇದಿಕೆಖಳು ಭುಕಮವಹಗಿ
ಕೆಳಔಂಡ ವಿಬಹಖಖಳಲ್ಲಾ ಕಹಣುತುವೆ:
i. ಇತಯಥಯ ವಿಳಂಫ
ii. ರಿಹಹಯ ಸಿಖದ ಕೆಾೀಮ್್
iii. ಕೆಾೀಮ್್ ನ ನಿಯಹಔಯಣೆ
iv. ನಶಿದ ರಿಭಹಣ
v. ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಮಭಖಳು, ಶಯತಕಿಖಳು ಇತಹಯದಿ
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4. ವಿಮೆಮ ಸಹಯಜನಿಔ ತನಿಖ್ಹಧಿಕಹರಿ
ಕೆೇಂದಯ ಷಕಹಾಯ ವಿಭಹ ಕಹಯಿದೆ, 1938 ಅಧಿಕಹಯಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಔುಂದುಕೆ ಯತೆಖಳ ನಿವಹಯಣಹ
ನಿಮಭಖಳು 1998, ಯಔಟ್ಣೆಮನುನ 1998 ನವೆಂಫರ್ 11 ಯಂದು ಅಧಿಔೃತ ಗೆಜೆಟ್ ಯಔಟಿಸಿತು. ಈ ನಿಮಭಖಳು
ಜಿೇನ ಭತುು ಅಲಾದ ಜಿೇವೆೇತಯ ವಿಮೆಗೆ, ವಿಮೆಮ ಎರ್ಹಾ ಸ್ಹಲುಖಳ ಸಿಫಫಂದಿಖಳಿಗೆ, ಂದು ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಸ್ಹಭಥಮಾ
ಮೆೇರ್ೆ ಅನಾಯಿಷುತುವೆ.
ಈ ನಿಮಭಖಳ ಉದೆದೇವ ವಿಮೆ ಔಂನಿ ಔಡೆಯಿಂದ ರಿಹಹಯಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಎರ್ಹಾ ದ ಯುಖಳನುನ
ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿ, ದಕ್ಷತೆ ಭತುು ನಿಶಕ್ಷಹತದಿಂದ ರಿಸರಿಷುುದು.
ಸಹಯಜನಿಔ ತನಿಖ್ಹಧಿಕಹರಿ, ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಭತಕಿ ವಿಮೆಗಹಯಯಕ ಯಷಪಯ ಪಂದದ ಭ ಲಔ ಭಧಯತ್ತಯ ಭತಕಿ
ಷಲಹೆಗಹಯನಹಗ ಉಲ್ೆಾೀಖಿಸಿದ ನಿಮಭಖಳ ಳಗೆ ತ್ತಯಷಫಸಕದಕ.
ದ ಯನಕು ಸಿಾೀಔರಿಷಕ ಅಥವಹ ತ್ತಯಷುರಿಷಕ ಕೆ ನೆಮ ನಿಧಹಯಯ ಸಹಯಜನಿಔ ತನಿಖ್ಹಧಿಕಹರಿಮದಹಗಯಕತಿದೆ.
a) ಸಹಯಜನಿಔ ತನಿಖ್ಹಧಿಕಹರಿಗೆ ದ ಯಕ
ಸ್ಹಾಜನಿಔ ತನಿಖಹಧಿಕಹರಿಗೆ ಭಹಡಿದ ಮಹುದೆೇ ದ ಯು ಫಯಣಿಗೆಮಲ್ಲಾ ಇಯಫೆೇಔು, ವಿಮೆ ಭಹಡಿದನ
ಅಥವಹ ಅನ ಕಹನ ನು ಉತುಯಹಧಿಕಹರಿಮ ಷಹಿ ಇಯಫೆೇಔು, ವಿಮೆಗಹಯನು ಹೆ ಂದಿದ ಶ್ಹಖೆ / ಕಹಮಹಾಲಮ
ವಹಮಪಿುಮಲ್ಲಾ ಫಯು ಸ್ಹಾಜನಿಔ ತನಿಖಹಧಿಕಹರಿಮನುನ ಉದೆದೇಶ್ಚಸಿ ದಹಕರ್ೆಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ, ದ ರಿನ ಷಾಬಹ
ಭತುು ನಶಿದ ಯಭಹಣ ಅಂದಹಜು ಭಹಡಿ ರಿಹಹಯ ಕೆ ೇಯಫೆೇಔು.
ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ದ ಯುಖಳಿದದಯೆ, ಸ್ಹಾಜನಿಔ ತನಿಖಹಧಿಕಹರಿಗೆ ಭಹಡಫಸುದು:
i. ಈ ಹಿಂದೆ ಆಹದಔ ವಿಭಹ ಔಂನಿಗೆ ಫಯೆದು ನಿಯ ಪಿಸಿದದಯೆ ಭತುು ವಿಭಹ ಔಂನಿ:
 ದ ಯನುನ ತಿಯಷುರಿಸಿದದಯೆ ಅಥವಹ
 ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ದ ಯನುನ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ನಂತಯ ಂದು ತಿಂಖಳ್ೆೄ ಳಗೆ ಆಹದಔನಿಗೆ ಮಹುದೆೇ
ಉತುಯ ಫಯದೆ ಹೆ ೇದಯೆ
 ವಿಮೆಗಹಯನು ಆಹದಔನಿಗೆ ಷಭಹಧಹನಔಯ ಉತುಯ ನಿೇಡಿದೆ ಇದಹದಖ.
ii. ವಿಭಹ ಔಂೆನಿಮು ನಿಯಹಔಯಣೆ ಭಹಡಿದ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಂದು ಶಾದ ಳಗೆ ದ ಯು ಕೆ ಡರ್ಹಖುತುದೆ.
iii. ಮಹುದೆೇ ನಹಮಮಹಲಮ, ಗಹಯಸಔ ವೆೇದಿಕೆ ಅಥವಹ ಂಚಹಯಿುಮಲ್ಲಾ ಇತಮಥಾವಹಖದೆ ದ ಯು ಉಳಿದಿದದಯೆ.
b) ಸಹಯಜನಿಔ ತನಿಖ್ಹಧಿಕಹರಿಯ್ದಂದ ಶ್ಚಪಹಯಷಕಖಳು
ಸ್ಹಾಜನಿಔ ತನಿಖಹಧಿಕಹರಿ ಅನುಷರಿಷಫೆೇಕಹದ ಕೆಲು ಔತಾಮಖಳು / ರ್ಪಯೇಟೆ ೇಕಹಲ್ಸ ಹಿೇಗಿವೆ:
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i. ಇಂತಸ ದ ಯನುನ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ಂದು ತಿಂಖಳ್ೆೄ ಳಗೆ ಶ್ಚಪಹಯಷು ಭಹಡಫೆೇಔು
ii. ಯತಿಖಳನುನ ಆಹದಔ ಭತುು ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಇಫಫರಿಖ ಔಳುಹಿಷಫೆೇಔು
iii. ಶ್ಚಪಹಯಷುಖಳನುನ ಆಹದಔನಿಂದ ಫಯಣಿಗೆಮಲ್ಲಾ ಪಿಕೆ ಂಡ 15 ದಿನಖಳಲ್ಲಾ ಷಲ್ಲಾಕೆಮಹದ ನಂತಯ
iv. ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಫಯಣಿಗೆಮಲ್ಲಾ ಷಭಭತಿ ತಯದ ಂದು ನಔಲನುನ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಔಳುಹಿಷಫೆೇಔು ಭತುು
ಅನಿಂದ ಲ್ಲಖಿತ ಯ ದಲ್ಲಾ ಸಿಾೇಕಹಯ ಡೆದ 15 ದಿನಖಳಲ್ಲಾ ದೃಢಿೇಔರಿಷಫೆೇಔು
ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ವಿವಹದ ಭಧಮಸಿೆಕೆಮ ಭ ಲಔ ಇತಮಥಾವಹಖದಿದದಯೆ, ಸ್ಹಾಜನಿಔ ತನಿಖಹಧಿಕಹರಿ ನಹಮಮವೆಂದು
ಯೇಚಿಸಿ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದನಿಗೆ ಯವಸಿುಮನುನ ಗಹಾಯಿಷುತಹುನೆ, ಭತುು ವಿಮೆ ಭಹಡಿದನ ನಶಿ ಔರ್
ಅಖತಮಕ್ಟುಂತ ಹೆಚಿಚಲಾ.
c) ಸಹಯಜನಿಔ ತನಿಖ್ಹಧಿಕಹರಿಯ್ದಂದ ರವಸಿಿಖಳು
ಸ್ಹಾಜನಿಔ ತನಿಖಹಧಿಕಹರಿ ಯವಸಿುಖಳು ಕೆಳಗಿನ ನಿಮಭಖಳಂತೆ ಆಡಳಿತಕೆ ುಳಡುತುವೆ:
i. ಯವಸಿು 20 ಲಕ್ಷಕ್ಟುಂತ ಹೆಚುಚ ಇಯಫಹಯದು (ಎಕ್ಸ –

ಗೆಯೇಶ್ಚಮಹ

ಹತಿ ಭತುು ಇತಯ ವೆಚಚಖಳನುನ

ಸ್ೆೇರಿಸಿ)
ii. ಯವಸಿುಮನುನ ದ ಯು ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ದಿನಹಂಔದಿಂದ 3 ತಿಂಖಳ ಅಧಿಯಳಗೆ ಕೆ ಡಫೆೇಔು, ಭತುು ವಿಮೆ
ಭಹಡಿದ ಯವಸಿು ಷಂದಹಮವಹದ ಂದು ತಿಂಖಳ್ೆೄ ಳಗೆ ೂಣಾ ಹತಿ ಭಹಡಫೆೇಔು
iii. ವಿಮೆಗಹಯಯು ಯವಸಿು ಷಭಭತಿಸಿ ಭತುು ಸಿಾೇಔೃತಿ ತಯ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ 15 ದಿನಖಳಲ್ಲಾ ಸ್ಹಾಜನಿಔ
ತನಿಖಹಧಿಕಹರಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ ಯ ದಲ್ಲಾ ತಿಳಿಷುುದು
iv. ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಯವಸಿು ಸಿಾೇಔರಿಸಿದದನುನ ಲ್ಲಖಿತ ಯ ದಲ್ಲಾ ತಿಳಿಷದಿದದಯೆ, ವಿಮೆಗಹಯಯು ಯವಸಿುಮನುನ
ನೆಯವೆೇರಿಷದೆ ಇಯಫಸುದು

ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆ 3
ಔನ ಸಾಭರ್ ರ್ಪಯಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಿ, 1986, ಯಕಹಯ ಮಹಯನುನ ಗಹಯಸಔಯನಹನಗಿ ಗಿೇಾಔರಿಷಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ?
I. ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಫಳಕೆಗಹಗಿ ಷಯಔುಖಳನುನ / ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ ಫಹಡಿಗೆಗೆ ಡೆಮುುದು
II. ಮಕ್ಟುಯಫಫ ಭಯುಭಹಯಹಟ್ಕಹುಗಿ ಷಯಔು ಕರಿೇದಿಷುುದು
III. ಷಯಔು ಭತುು ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ ಕೆ ಳುಳುದು ಭತುು ಅುಖಳನುನ ಫಳಷುುದು
IV. ಫೆೇಯೆ ಂದು ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ ರಿಖಣನೆಗಹಗಿ ಉಯೇಗಿಷುುದು

D. ಷಂಔ೯ ರಕ್ರರಯೆ
ಗಹರಸಔ ಸೆೀವೆಮಲ್ಲಾ ಷಂಔ೯ ಕೌವಲಯಖಳು
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ಅತಮಂತ ಯಭುಕ ಕೌವಲಖಳಲ್ಲಾ ಂದಹದ ಸಹಫ್ಿ ಸಿುಲ್್ ನುನ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಕಹಮಾ ನಿಾಹಿಷಲು, ಏಜೆಂಟ್
ಅಥವಹ ಸ್ೆೇವೆ ನೌಔಯ ಹೆ ಂದಿಯುುದು ಅಖತಮವಹಗಿದೆ.
ಹಹಡ್ಾ ಸಿುಲ್ಸ ಗೆ ಭಿನನವಹಗಿ - ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ರಿೇತಿಮ ಕಹಮಾ ಅಥವಹ ಚಟ್ುಟಿಕೆಮನುನ ಸ್ಹಭಥಮಾದಿಂದ
ನಿಾಹಿಷುತುವೆ, 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 ಸ್ೆೇವೆ ಷಂತೃು ಭತುು ನಿಷಹಠಂತ ಗಹಯಸಔಯನುನ ಷೃಷ್ಟ್ಿಷು ಯಭುಕ ಅಂವಖಳಲ್ಲಾ ಂದಹಗಿದೆ.

ಆದಯೆ

ಇದಷೆಿ ಸ್ಹಕಹಖುುದಿಲಾ. ಗಹಯಸಔಯು ಭನುಶಮಯಹಗಿಯುುದರಿಂದ ಔಂನಿಮು ಅಯೆ ಂದಿಗೆ ಫಲವಹದ ಷಂಫಂಧನುನ
ನಿಮಾಷು ಅಖತಮವಿದೆ.
ಸೆೀವೆ ಭತಕಿ ಷಂಫಂಧದ ಅನಕಬ ಈ ಎಯಡ ಅಂತ್ತಭವಹಗ, ಔಂನಿಗೆ ಗಹರಸಔಯ ಇಚೆೆಮಂತೆ ಆಕಹಯ ಕೆ ಡಕತಿವೆ.
ಳ್ೆಳಮ ಷಂಫಂಧ ಹೆ ಂದಲು ಏನು ಭಹಡಫೆೇಔು?
ಷಸಜವಹಗಿ, ನ೦ಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದೆೇ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಇತಯ ಅಂವಖಳು, ನ೦ಬಿಕೆಮನುನ ಫಲಡಿಸಿ ರ್ಪಯೇತಹಸಹಿಷುತುವೆ.
ನು ಕೆಲು ಅಂವಖಳನುನ ವಿರಿಸ್ೆ ೇಣ.
ಚಿತರ 2: ನ೦ಬಿಕೆಗೆ ಫೆೀಕಹದ ಅಂವಖಳು

i.

ಯತಿ ಷಂಫಂಧ ಆಔಶಯಣೆಯ್ದಂದ ಆಯಂಬವಹಖುತುದೆ:

ಷಯಳವಹಗ ಇಶಿಡಕಂತಯಹಗಯಫೆೀಔಕ ಭತಕಿ ಗಹರಸಔಯ ಜೆ ತೆ ಸೌಹಹದಯತೆಯ್ದಂದ ಇಯಕ ಅಖತಯವಿದೆ.
ಆಔಶಯಣೆ ಮದಲ ಅನಿಸಿಕೆಖಳ ರಿಣಹಭವಹಗದೆ ಅದಕ ಗಹರಸಔ ಷಂಸೆೆ ಅಥವಹ ಅದಯ ರತ್ತನಿಧಿಖಳು
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ಷಂಔಯದಲ್ಲಾ ಫಂದಹಖ ಡೆಮಫಸಕದಕ. ಆಔಶಾಣೆ ಯತಿ ಸೃದಮನುನ ಅನಹಾಕ್ ಭಹಡು ಮೊದಲ ಕ್ಟೇಲ್ಲಕೆೈ.
ಅದಿಲಾದೆೇ ಷಂಫಂಧ ಔಶಿಸ್ಹಧಮ. ಇಶಿ ಡದೆೇ ಇಯು ಫಫ ಭಹಯಹಟ್ಗಹಯನನುನ ರಿಖಣಿಸಿ. ನಿಭಗೆ
ನಿಜವಹಗಿಮ ಆಕೆ ಭಹಯಹಟ್ ೃತಿುಮಲ್ಲಾ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಯಖತಿ ಹೆ ಂದಲು ಸ್ಹಧಮವಹಖುತುದೆಯೆೇ?
ii. ಷಂಫಂಧದ ಎಯಡನೆಮ ಅಂವ ಫಫಯ ಉಸಿೆತಿಮನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ - ಅಖತಮವಿದಹದಖ ಜೆ ತೆಮಹಗಿಯಲು:
ಅತುಮತುಭ ಉದಹಸಯಣೆ ಎಂದಯೆ ಫಸುವುಃ ಭದುವೆ. ತಿನಗೆ ಅಳ ತಿಮ ಅಖತಮವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಹಖ
ಅರಿಗೆ ಲಬಮವಹಖುುದು ತಿಗೆ ಯಭುಕವಹಖುತುದೆಯೆ? ಹಹಗೆಯೆೀ ಗಹರಸಔಯ ಜೆ ತೆ ಔ ಡ, ಷಭಸೆಯ ಭತಕಿ
ಅಖತಯವಿದಹಿಖ ಔಂನಿಮ ರತ್ತನಿಧಿ ಲಬಯವಿಯಫೆೀಔಕ. ಅಳು ಅಥವಹ ಅನಕ ಷಂೂಣಯವಹಗ ಲಬಯವಿದಕಿ,
ಗಹರಸಔಯ ಅಖತಯಖಳನಕು ಕೆೀಳುತ್ತದಹಿಯೆ ?
ಕೆಲು ನಿದವಾನಖಳು ಇವೆ, ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಲಬಮವಹಗಿಯದೆ ಗಹಯಸಔಯ ಎರ್ಹಾ ನಿರಿೇಕ್ಷೆಖಳನುನ ೂಣ೯ಗೆ ಳಿಷುತಹುಯೆ.
ಂದಕ ವೆೀಳೆ ೂಣಯ ಖ್ಹತ್ತರಡಿಸಿ ಭಹತನಹಡಿದಲ್ಲಾ, ತಹದಹತಮತೆ ಭತಕಿ ಜವಹಫಹಿರಿಯ್ದಂದ ತ್ತ೯ಸಿದಲ್ಲಾ ಫಲವಹದ
ಷಂಫಂಧ ಹೆ ಂದಲಕ ಸಹಧಯವಹಖಕತಿದೆ.
ಮೆೇಲ್ಲನ ಎರ್ಹಾ ಅಂಔಖಳು ಹಹಗೆ:
 ಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಅದನುನ ಮಹಯು ಷೃಷ್ಟ್ಿಷುತಹುಯೆ ಅಥವಹ
 ಮಹ ಂದು ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಲಬಮವಿದುದ ಭತುು ಕೆೇಳುತಹುಯೆ ಅಥವಹ
 ಯಷಯ ಷಂದೆೇವನುನ ಔಳುಹಿಷುುದು
ಷಂಸನ ಆಮಹಭಖಳು ಇವೆ ಭತುು ಶ್ಚಸಿುನ ಔಯೆ ಭತುು ಕೌವಲಮಖಳು. ಂದು ಅಥಾದಲ್ಲಾ ಮಹಯು ಹೆೇಗೆ
ಷ೦ಕ್ಟಾಷುತಹುಯೆ ಎನುನುದು, ಅಂತಿಭವಹಗಿ ಫಫ ಹೆೇಗೆ ಷ೦ಕ್ಟಾಷುತಹುಯೆ ಭತುು ಯೇಚಿಷುತಹುನೆ

ಎಂದು

ನೆ ೇಡು ಂದು ಕ್ಟಯಯೆಮಹಗಿದೆ.
ಔಂನಿಖಳು ಗಹಯಸಔಯ ಷಂಫಂಧ ನಿಾಸಣೆ ಮೆೇರ್ೆ ಸ್ಹಔಶುಿ ತುು ಕೆ ಡುತಹುಯೆ, ಏಕೆಂದಯೆ ಂದು ಗಹಯಸಔನನುನ
ಉಳಿಸಿಕೆ ಳುಳ ವೆಚಚ ಹೆ ಷ ಗಹಯಸಔಯನುನ ಸ್ಹಾಧಿೇನಕೆು ಡೆಮುುದಕ್ಟುಂತ ತುಂಫಹ ಔಡಿಮೆ. ಗಹಯಸಔ ಜೆ ತೆ
ಷಂಫಂಧ

ಉಂಟಹಖುುದು

ಅನೆೇಔ

ಅಂಔಖಳಿಂದ

ಉದಹ,

ಗಹಯಸಔಯ

ವಿಮೆ

ಅವಮಔತೆಖಳನುನ

ಅಥಾಭಹಡಿಕೆ ಳುಳವಹಖ, ವಹಮಪಿು ವಿರಿಷುವಹಖ, ಪಹಭ೯ ಸಸ್ಹುಂತರಿಷು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ. ಆದದರಿಂದ ಏಜೆಂಟ್ನಿಗೆ
ಷಂಫಂಧನುನ ಫಲಡಿಷಲು, ಈ ಯತಿಯಂದು ಅಂಔಖಳಲ್ಲಾ ಅನೆೇಔ ಅಕಹವಖಳಿವೆ.
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2. ಷಂಸನ ರಕ್ರರಯೆ
ಷಂಸನ ಅಂದಯೆ ಏನು?
ಎರ್ಹಾ ಷಂಸನಖಳಿಗೆ ಫಫ ಷಂದೆೇವ ಔಳುಹಿಷುನ ಅಖತಮವಿಯುತುದೆ, ಅನು ಷಂದೆೇವನುನ ಯಸ್ಹಯ, ಭತುು
ಸಿಾೇಔರಿಷುನಹಗಿಯುತಹುನೆ. ಮೆಭ ಸಿಾೇಔರಿಷು ಔಳುಹಿಸಿದ ಷಂದೆೇವನುನ ಅಥಾ ಭಹಡಿಕೆ ಂಡಯೆ, ಯಕ್ಟಯಯೆ
ೂಣಾಗೆ ಂಡ ಹಹಗೆ.
ಚಿತರ 3: ಷಂಸನದ ವಿಧಖಳು

ಷಂಸನ ಸಲವಹಯು ಷಾಯ ಖಳನುನ ಡೆಮಫಸುದು
 ಭೌಖಿಔ
 ಲ್ಲಖಿತ
 ಭಹತಿಲಾದ
 ದೆೇಸದ ಬಹಷೆ ಫಳಷುುದು
ಇದು ದ ಯವಹಣಿ, ಭುಖಹಭುಖಿಮಹಗಿ ಅಥವಹ ಮೆೇಲ್ ಅಥವಹ ಇಂಟ್ನೆಾಟ್ ಭ ಲಔ, ಇಯಫಸುದು. ಇದು
ಓಚಹರಿಔ ಅಥವಹ ಅನೌಚಹರಿಔ ಇಯಫಸುದು. ಷಂದೆೇವ ಭಹಧಮಭಖಳಿಗೆ ಮಹುದೆೇ ವಿಶಮನುನ ಅಥವಹ
ಯ ದಲ್ಲಾ, ಷಂಸನ ಭ ಲಬ ತವಹಗಿ, ಷಂಸನನುನ ಸಿಾೇಔರಿಷುಯು ಅದು ಏನು ಎಂದು ಅಥಾ
ಭಹಡಿಯುದಹಗಿದೆ.
ಇದು ಉದೆದೇವೂ೯ ಗಹಯಸಔಖಔರಿಗೆ ಷಂದೆೇವಖಳನುನ ಔಳುಹಿಷುದು, ವಹಮಹಯದಲ್ಲಾ ಹೆೇಗೆ ಭತುು ಮಹವಹಖ
ಎಂಫುದಯ ಆಯೆು ಭುಕಮ.
ಷಂಸನ ರಕ್ರರಯೆಮನಕು ಕೆಳಗೆ ಷಪಶಿಡಿಸಿದಹಿಯೆ.
ನಹು ಚಿತಯದಲ್ಲಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಹಮಖಹಮನಿಸ್ೆ ಣ:
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ಚಿತರ 4: ಷಂಸನ ರಕ್ರರಯೆ.

ವಹಯಖ್ಹಯನ
i. ಭ ಲ: ಷಂದೆೇವದ ಭ ಲವಹಗಿ, ದಳ್ಹಳಲ್ಲ ಅಯು ಷಂಸನ ಏಕೆಂಫುದಯ ಭತುು ಷಂಸನ ಏನೆಂಫುದಯ ಫಗೆೆ
ಷಶಿ ಇಯಫೆೇಔು, ಭತುು ಷಂಸನಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿ ಉಮುಔು ಭತುು ನಿಕಯ ಎಂದು ಬಯಸ್ೆ ಇಯಫೆೇಔು.
ii. ಷಂದೆೀವು ಂದು ಷಂಸನ ಫಮಸಿದ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ.
iii. ಎನೆ ುೀಡಿಂಗ್

ಂದು

ಷಂಸನ

ಭಹಹಿತಿ

ಗಹಾಯಿಷು

ಯಕ್ಟಯಯೆ,

ಅದನುನ

ಇತಯ

ಕೆ ನೆಮಲ್ಲಾ

ಔಳುಹಿಷಫಸುದು ಭತುು ಷರಿಮಹಗಿ ಡಿೇಕೆ ೇಡ್ ಭಹಡಫಸುದು. ಎನೆ ುೇಡಿಂಗ್ ಮವಷುಸ, ಂದು ಭಹಹಿತಿ
ತಿಳಿಷುದಯ

ಭತುು

ಹೆೇಗೆ

ಗೆ ಂದಲದ

ಭ ಲಖಳನುನ

ತೆ ಡೆದುಹಹಔಲು

ಸ್ಹಧಮವಿಯುದಯ

ಮೆೇರ್ೆ

ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ. ಇದಕಹುಗಿ ಂದು ೆಯೇಕ್ಷಔಯನುನ ತಿಳಿಮುದು ಅಖತಮವಹಗಿದೆ. ಹಹಗೆ ಭಹಡಲು
ವಿಪಲಯಹದಯೆ, ತು ಷಂದೆೇವಖಳನುನ ತಲುಪಿಷು ಕಹಯಣವಹಖಫಸುದು.
iv. ಂದು ಷಂದೆೇವು ಚಹನೆಲ್ ಭ ಲಔ ತಲುುದು, ಈ ಉದೆದೇವಕಹುಗಿ ಅದನುನ ಆಯೆು ಭಹಡಫೆೇಔು. ಇದು
ಫಯೆದ, ಇಮೆೇಲೆಳ, ಮೆಮೊಖಳ, ಭತುು ಯದಿಖಳಿಂದಹಗಿಯಫಸುದು, ಅಥವಹ ಇದು ಚಹನಲ್ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಭುಖಹ
ಭುಖಿ ಷಬೆಖಳ, ದ ಯವಹಣಿ ಭತುು ವಿೇಡಿಯೇ ಭ ಲಔ ಇಯಫಸುದು.
v. ಡಿಕೆ ೀಡಿಂಗ್, ಭಹಹತ್ತ ಡೆದು ಭತುು ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಅದಯ ಖುರಿಮನುನ ತಿಳಿಮುದಯ ಭತುು
ಅಥಾ ಭುಟ್ುಿದಯಲ್ಲಾ ಂದು ಹೆಜೆೆ. ಇದು ಡಿಕೆ ೇಡಿಂಗ್ [ಅಥವಹ ಹೆೇಗೆ ಂದು ಷಂದೆೇವನುನ ಡೆಮುತುದೆ]
[ಂದು ಇದು ಕೆ ಡುತುದೆ ಹೆೇಗೆ] ಎನೆ ುೇಡಿಂಖನಶುಿ ಭುಕಮ ಎಂದು ಕಹಣಫಸುದು.
vi. ಸಿಾೀಔರಿಷಕಯ: ಅಂತಿಭವಹಗಿ ಅಲ್ಲಾ ಸಿಾೇಔರಿಷುಯು ಇಯುಯು , ಮಕ್ಟು ಅಥವಹ ಮಕ್ಟುಖಳು [ೆಯೇಕ್ಷಔಯ]
ಮಹರಿಗೆ ಷಂದೆೇವನುನ ಔಳುಹಿಷರ್ಹಖುದು. ಈ ೆಯೇಕ್ಷಔಯ ಯತಿ ಷದಷಮಯು ಷಾಂತ ಔಲನೆಖಳನುನ,
ನಂಬಿಕೆಖಳನುನ ಭತುು ಬಹನೆಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತಹುಯೆ ಇದು ಹೆೇಗೆ ಷಂದೆೇವನುನ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ಭತುು
ರಿಣಹಕೆ ುಳಗಹಖುದಯ

ಮೆೇರ್ೆ

ಯಬಹ

ಬಿೇಯುದು.

ಔಳುಹಿಷುಯು,

ಔಳುಹಿಷುವಹಖ, ನಿಷಸಂವಮವಹಗಿ ಈ ಅಂವಖಳನುನ ಖಭನಿಷುದು ಅಖತಮವಿದೆ.
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ಮಹದೆೇ

ಷಂದೆೇವನುನ

vii. ರತ್ತಕ್ರರಯೆ: ಷಂದೆೇವನುನ ಔಳುಹಿಸಿದ ಭತುು ಸಿಾೇಔರಿಸಿದಯು ನಂತಯು ಷಸ, ರಿಸಿೇರ್ ಭೌಖಿಔ ಭತುು
ಅಭೌಖಿಔ ಷಂದೆೇವಖಳ ಯ ದಲ್ಲಾ ಯತಿಕ್ಟಯಯೆಮನುನ ಔಳುಹಿಷಲು ಸ್ಹಧಮತೆಯಿದೆ. ಈ ಯತಿಕ್ಟಯಯೆ ಎಚಚರಿಕೆಯಿಂದ
ನೆ ೇಡಿ, ಷಂದೆೇವನುನ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದಯ ಮೆೇರ್ೆ ಅದಯ ರಿಣಹಭ ಭತುು ಅಯ ಅಖತಮಖಳ್ೆನೆೇಂಫುದನುನ
ಎಂಫುದನುನ ನಿಧಾರಿಷಲು ಷಹಹಮವಹಖುದು. ಅಖತಮವಿದದಯೆ ಷಂದೆೇವನುನ ಫದರ್ಹಣೆ ಅಥವಹ ಹೆ ಷ
ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಭಂಡಿಷುದು ಸ್ಹಧಮವಿದೆ.
3. ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಷಂಸನದ ತೆ ಡಔಕಖಳು :
ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಷಂಸನ ತೆ ಡಔುಖಳು ಮೆೇಲ್ಲನ ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ ಯತಿ ಹೆಜೆೆಮಲ್ಲಾ ಸುಟಿಿಕೆ ಳಳಫಸುದು. ಇದು
ಷಂದೆೇವದ ಔಳೆ ವಿನಹಮಷ, ಅಥವಹ ಹೆಚುಚ ಅಥವಹ ಅತಿ ಔಡಿಮೆ ತಲುನೆ, ಅಥವಹ ಔಳುಹಿಷುಯು,, ರಿಸಿೇರ್
ಷಂಷೃತಿ ತಿಳಿಮದೆ ಇಯಫಸುದು ಅಥವಹ ಔಳುಹಿಷುಯ ಫಗೆೆ ಅನಿಸಿಕೆ, ಇದರಿಂದ ಷಂಸನ ವಿಔೃತವಹಖಫಸುದು.
ಷವಹಲು ಈ ಎರ್ಹಾ ಅಡೆತಡೆಖಳನುನ ತೆಗೆದುಹಹಔುದಹಗಿದೆ.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿರಿ 4
ಮಹದು ಆಯೆ ೇಖಮಔಯ ಷಂಫಂಧ ಭಹಡಲು ಹೆ ೇಖುುದಿಲಾ?
I. ಆಔಶಾಣೆ
II. ನಂಬಿಗೆ
III. ಷಂಸನ
IV. ಷಂವಮ

E. ಅಭೌಖಿಔ ಷಂಸನ
ನಹು ಈಖ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥಾಭಹಡಿಕೆ ಳಳಲು ಅಖತಮವಿಯು ಕೆಲು ರಿಔಲನೆಖಳನುನ ನೆ ೇಡೆ ೇಣ.

ರಭಕಕ
ಮದಲ ದೆ ಡಸ ಖಕಯಕತಕ ಭಹಡಕ
ಆಔಶಾಣೆ ಮಹುದೆೇ ಷಂಫಂಧದ ಮೊದಲ ಔಂಫ ಎಂದು ನಹು ಈಗಹಖರ್ೆೇ ನೆ ೇಡಿದೆದೇವೆ. ನಿಭಭನುನ ಇಶಿಡದ
ಫಫ ಗಹಯಸಔರಿಂದ ವಹಮಹಯ ಡೆಮಲು ನಿೇು ಅಷೆಿೇನ

ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಖದು. ವಹಷುವಹಗಿ ಅನೆೇಔ ಮಕ್ಟುಖಳನುನ

ನಿೇು ಮೊದಲ ಫಹರಿಗೆ ಬೆೇಟಿಮಹದಹಖ, ನಿಮ್ಭ ಫಗೆೆ ನಿಣಾಮ ಭತುು ಭೌಲಮಭಹನ ಭಹಡಲು, ಫಸುವುಃ ಕೆಲು
ಸ್ೆಕೆಂಡುಖಳ, ಕೆೇಲ ಂದು ತಾರಿತ ಗಹಾನ್ಸ ಅಖತಮವಿದೆ. ನಿಭಭ ಫಗೆೆ ಅಯ ಅಭಿಹಯಮ ನಿಭಭ ನೆ ೇಟ್ದ, ನಿಭಭ
ದೆೇಸ ಬಹಷೆಮ, ನಿಭಭ ನಡಳಿಕೆಮ, ಭತುು ಹೆೇಗೆ ನಿೇು ಧರಿಸಿಯು ಉಡುಪಿನ ಭತುು ಭಹತನಹಡುದಯ ಮೆೇರ್ೆ
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ಆಧರಿಸಿಯುತುದೆ. ನೆನಪಿಡಿ ಮೊದಲ ಅನಿಸಿಕೆಖಳು ಫಸುಕಹಲವಿಯುತಹುವೆ. ಂದು ಉತುಭ ಮೊದಲ ಖುಯುತು
ಭಹಡುಲು ಕೆಲು ಉಮುಔು ಷಲಹೆಖಳು:
i. ಮಹವಹಖಲ ಷರಿ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಇಯಕ. ಸ್ಹಧಮವಹದಶುಿ ಕೆಲು ನಿಮಶ ಮೊದಲು ಫಯು ಯೇಜನೆಯಿಂದ,
ಎರ್ಹಾ ರಿೇತಿಮ ವಿಳಂಫದಿಂದ ನಭಮತೆಗೆ ಅಕಹವ.
ii. ಷ ಔುವಹಗಿ ನಿಭಭನುನ ಯಷುುತಡಿಸಿ. ನಿೇು ಮೊದಲ ಫಹರಿಗೆ ಮಹರಿಗೆ ಬೆಟಿಿಮಹಖುವಿರಿ, ನಿಭಭ ಫಗೆೆ
ಗೆ ತಿುಯುದಿರ್ಹಾ, ಸ್ಹಧಮತೆಖಳು, ನಿೇು ಗೆ ತಿುಲಾ ಭತುು ನಿಭಭ ನೆ ೇಟ್ು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಅರಿಗೆ
ಮೊದಲ ಷುಳಿು ಆಗಿದೆ.
 ನಿಭಭ ನೆ ೇಟ್ು ಮೊದಲ ಆಔಶಾಣೆ ಯಚಿಷಲು ಷಹಹಮವಹಗಿದೆಮಹ?
 ನಿೇು ಷಬೆಮಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಷ ಔುವಹದ ಉಡುಗೆಮ ರಿೇತಿ?
 ಉತುಭ ಕ್ಷೌಯ ಭತುು, ಕ್ಟಾೇನ್ ಭತುು ಅಚುಚಔಟಹಿದ ಫಟೆಿ, ಅಚುಚಔಟಹಿಗಿ ತೆರ್ೆಔ ದಲು ಅಪ್ಟ ಭಹಡದು
- ನಿಭಭ ಕ್ಟಾೇನ್ ಭತುು ಅಚುಚಔಟಹಿದ ಅಂದಗೆ ಳಿಷುವಿಕೆ ?
iii. ಆತಭವಿಶ್ಹಾಷದ ಭತುು ವಿಜೆೇತ ಭುಖುಳನಗೆ ಯಷಯ ನಿೇು ಭತುು ನಿಭಭ ೆಯೇಕ್ಷಔಯನುನ ಷಭಹಧಹನದಿಂದ
ಇರಿಷುತುದೆ.
iv. ತೆಯೆದ ಭಕಕ್ಟಿ, ಆತಮವಿಶಹಾಷ ಭತಕಿ ಷಕಹಯಹತಮಔ
 ನಿಭಭ ದೆೇಸ ಬಹಷೆಮಲ್ಲಾ ವಿಶ್ಹಾಷ ಭತುು ಆತಭ ವಿಶ್ಹಾಷವಿದೆಮಹ?
 ನಿೇು, ಎತುಯದ ಸ್ಹೆನದಲ್ಲಾ ನಿಂತು , ಸ್ೆೈಲ್ ಭಹಡಿ, ಔಣಿಣನ ಷಂಔಾನುನ ಭಹಡಿ, ಹಹಮಂಡೆಶೇಕ್
ಭಹಡಿ ಸ್ಹಾಖತಿಷುವಿಯಹ?
 ಕೆಲು ಟಿೇಕೆಖಳನುನ ನಿಮ್ಭ ಭುಕಕೆು ಅಥವಹ ಮಹವಹಖ ಷಬೆ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಹೆ ೇಖುತಿುಲದಿ
ಾ ದಹದಖ
ಷಕಹಯಹತಭಔ ಉಳಿಮುವಿಯಹ?
v. ಯಕ್ರಿಮ ಫಗೆೊ ಆಷಕ್ರಿ - ಯಭುಕ ವಿಶಮವೆಂದಯೆ ಇನೆ ನಬ್ಫ ಮಕ್ಟು ಫಗೆೆ ಹಯಭಹಣಿಔವಹದ ಆಷಕ್ಟು ಇಯುದು.
 ನಿೇು ಂದು ಮಕ್ಟು ಗಹಯಸಔಯ ಫಗೆೆ ತಿಳಿದುಕೆ ಳಳಲು ಕೆಲು ಷಭಮ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳವಿಯಹ?
 ನಿೇು ಅನು ಅಥವಹ ಅಳು ಎನು ಹೆೇಳುತಹುಯೆ ಎಂಫುದನುನ ಖಭನಿಷುತಿುಯಹ?
 ನಿೇು ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಯಷುುತ ಭತುು ನಿಭಭ ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಲಬಮವಿಯುವಿಯಹ ಅಥವಹ ನಿಭಭ ಮೊಫೆೈಲ್
ಫೇನನಲ್ಲಾ, ನಿಭಭ ಷಂದವಾನದಲ್ಲಾ ಭಹತನಹಡುವಿಯಹ?
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1. ದೆೀಸ ಬಹಷೆ
ದೆೇಸ ಬಹಷೆ, ನಡೆಳಿಕೆಖಳ, ಷನೆನಖಳ, ಭುಕದ ಅಭಿಮಕ್ಟುಖಳನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ. ನಹು ಭಹತನಹಡು, ನಡೆಮು,
ಔುಳಿತುಕೆ ಳುಳ, ರಿೇತಿ, ಎರ್ಹಾ ನಮ್ಭ ಫಗೆೆ ಭತುು ನಮ್ಭ ಳಗೆ ಏನು ನಡೆಮುತಿುದೆ ಏನುನದನುನ ಹೆೇಳುತುದೆ.
ಜನಯು ವಹಷುವಹಗಿ ಕೆೇಲ ಷಣಣ ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು ಕೆೇಳುತಹುಯೆ, ಎಂದು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹೆೇಳರ್ಹಖುತುದೆ. ನಹು
ಎನು ಹೆೇಳುದಿಲಾ, ಅದು ಫಸಳಶುಿ ಜೆ ೇಯಹಗಿ ಹೆೇಳುತೆು. ನಿಷಸಂವಮವಹಗಿ, ಫಫಯ ದೆೇಸ ಬಹಷೆ ಫಗೆೆ
ಜಹಖಯ ಔಯಹಗಿಯುದು ಅಖತಮವಿದೆ.
a) ವಿಶಹಾಷ
ನಿಭಗೆ ಖಂಭಿೇಯವಹಗಿ ಆಲ್ಲಷಲು, ಮಹರಿಗಹದಯ

ಯಬಹ ಭಹಡಲು, ಆತಭವಿಶ್ಹಾಷ ಭತುು ಷಾಂತ

ವಿಶ್ಹಾಷದಿಂದ ಕಹಣಿಸಿಕೆ ಳಳಲು ಕೆಲು ಷಲಹೆಖಳು ಇಲ್ಲಾವೆ:
 ಬಂಗಿ - ಹೆಖಲ ಹಿಂದೆ ಹಿಡೆದು ಎತುಯವಹಗಿ ನಿಂತ.
 ಳ್ೆಳಮ ಔಣಿಣನ ಷಂಔಾ - ಂದು "ನಷು ನಖುತಿುಯು" ಭುಕ
 ಉದೆದೇವೂಾಔ ಭತುು ಉದೆದೇವೂಾಔ ಷನೆನಖಳು
b) ನಂಬಿಗೆ
ಮಹವಹಖಲ

ಸ್ೆೇಲ್ಸ ಮಕ್ಟುಮ ದಖಳು ಕ್ಟುಡ ಕ್ಟವಿ ಮೆೇರ್ೆ ಬಿೇಳುತುವೆ ಏಕೆಂದಯೆ ೆಯೇಕ್ಷಔಯು ಅಯನುನ

ನಂಫುದಿಲಾ – ಅಯ ದೆೇಸದ ಬಹಷೆ ಅಯ ಹೆೇಳು ಫಗೆೆ ಹಯಭಹಣಿಔ ಬಯಸ್ೆ ನಿೇಡುುದಿಲಾ. ಇದನುನ
ತಿಳಿದಿಯುದು ಫಸಳ ಭುಕಮ ಂದು ನಂಫಲಸಾ ಷ ಚನೆಖಳು, ಹಯಭಹಣಿಔಯರ್ಹಾದಹದಯ ಫಗೆೆ ತಿಳಿಷುದು
ಭತುು ಕೆಳ ಗಿನ ಟಿಿ ಅಂಥಯ ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಿಷಲು ತಿಳಿಷುದು :
 ಷಾಲ ಅಥವಹ ಮಹುದೆೇ ಔಣಿಣನ ಷಂಔಾವಿಯದ, ಅಥವಹ ಕ್ಷಿಯ ಔಣಿಣನ ಚಲನೆಖಳನುನ ನಿಾಹಿಷುುದು
 ಭಹತನಹಡುವಹಖ ಕೆೈ ಅಥವಹ ಫೆಯಳು ಫಫಯ ಫಹಯಿ ಭುಂದೆ ಇಯಫಹಯದು
 ದೆೇಸು ದೆೈಹಿಔವಹಗಿ ಇತಯರಿಂದ ದ ಯವಿಯವಿದಹದಖ
 ಫಫರ ಉಸಿಯಹಟ್ದ ವೆೇಖವಹದಹಖ
 ಮೆೈಫಣಣ ಫಣಣನುನ ಫದರ್ಹಯಿಸಿದಹಖುದು; ಭುಕ ಅಥವಹ ಔುತಿುಗೆ ಯದೆೇವದಲ್ಲಾ ಕೆಂಹಖುದು
 ಹೆಚಹಚಗಿ ಫೆಯುತುವೆ
 ಪಿಚ್ ಫದರ್ಹಣೆ, ಉಗಿೆನ ಖಂಟ್ಲು ಷಾಚೆಗೆ ಳಿಷುದು, ಧವನಿ ನಡುಖುದು, ಈ ತಯಸ ಧವನಿ
ಫದರ್ಹಣೆಮಹಖುದು
 ಭಹತು - ನಿಧಹನ ಹಹಖ ಧವನಿಮು ಔಡಿಮೆ ಷಶಿ ಇಯುದು.
ಕೆಲು ದೆೇಸದ ಚಲನೆಖಳು, ಯಕ್ಷಣೆ ಭತುು ಖಯಹಿಕೆಯಿಲಾದ ಕೆಲು ದೆೇಸದ ಚಲನೆಖಳನುನ ಷ ಚಿಷುದನುನ ಸ್ೆೇರಿವೆ:
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 ಕೆೈ / ಕೆೈಮ ಷನೆನಖಳು ಷಣಣ ಭತುು ದೆೇಸದ ಸತಿುಯ
 ಭುಕದ ಬಹನೆಖಳು ಔನಿಶಿ
 ದೆೇಸ ದೆೈಹಿಔವಹಗಿ ನಿಮಭಂದ ದ ಯ ಭಹಡರ್ಹದಹಖ
 ಕೆೈಖಳು ದೆೇಸದ ಭುಂದೆ ಔತಿಯ ಆಖುದು
 ಔಣುಣಖಳು ಷಾಲ ಷಂಔಾ ನಿಾಹಿಷುದು, ಅಥವಹ ತಗಿೆದಹಗಿಯುದು.
ನಿಭಮ ಗಹರಸಔ ಈ ಮೆೀಲ್ಲನ ಮಹುದೆೀ ಯಔಿಡಿಸಿದಯೆ, ಫಸಕವುಃ ಈಖ ನಿೀು ನಿಮ್ಮ ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ ಭತಕಿ ಗಹರಸಔಯ
ಭನಸಿ್ನಲ್ಲಾ ಏನಕ ನಡೆಮಕತ್ತಿದೆ ಎಂಫಕದಯ ಫಗೆೊ ಹೆಚಕಿ ಖಭನ ಸರಿಸಿರಿ.
2. ಕೆೀಳು ಕೌವಲಖಳು
ಷಂಸನ

ಕೌವಲಖಳ ಭ ಯನೆೇ

ಸ್ೆಟ್,

ಇದು

ಕೆೇಳು

ಕೌವಲಖಳ ಫಗೆೆ

ಎಚಚಯವಿಯದಿಂದ ಫೆಳ್ೆಷು

ಅಖತಮವಿಯುದಹಗಿದೆ. ಇದು ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ರಿಣಹಭದ ಯಸಿದಧ ತತಾನುನ ಅನುಷರಿಸಿ - 'ಅರ್ಥಾಷು ಮೊದಲು
ಅಥಾಭಹಡಿಕೆ ಳಳಲು ಮೊದಲು'.
ಹೆೇಗೆ ನಿೇು ಹೆೇಗೆ ಕೆೇಳುತಿುರಿ, ಅದು ನಿಭಭ ಕೆಲಷದ ರಿಣಹಭಕಹರಿತಾದ ಭತುು ಇತಯಯ ನಿಭಭ ಷಂಫಂಧಖಳ
ಖುಣಭಟ್ಿದ ಮೆೇರ್ೆ ಯಭುಕ ಯಬಹ ಬಿೇಯುತುದೆ. ನಹು ಕೆಲು ಕೆೇಳು ಷಲಹೆಖಳನುನ ನೆ ೇಡೆ ೇಣ.
a) ಷಕ್ರರಮ ಕೆೀಳುವಿಕೆ:
ನಹು ಯಜ್ಞಹೂಾಔವಹಗಿ ದಖಳನುನ ಕೆೇಲ ಕೆೇಳಲು ಯಮತಿನಷದೆ, ಹೆಚುಚ ಭುಕಮವಹಗಿ, ಭತೆ ುಫಫಯು
ಔಳುಹಿಸಿದ ಷಂೂಣಾ ಷಂದೆೇವನುನ ಅಥಾಭಹಡಿಕೆ ಳಳಲು ಯಮತಿನಷುದು.
ನಹು ಕೆಲು ಷಕ್ಟಯಮ ಕೆೇಳು ಅಂವಖಳನುನ ನೆ ೇಡೆ ೇಣ. ಅು: i. ಕಹಳಜ ಹಷಕದಕ
ನಹು ಭಹತನಹಡುರಿಗೆ ನಭಭ ಖಭನನುನ ನಿೇಡಿ, ಭತುು ಷಂದೆೇವನುನ ಖುಯುತಿಷು ಅಖತಮವಿದೆ.
ಖಭನಿಸಿ, ಅಭೌಖಿಔ ಷಂಸನ ಷಸ ಜೆ ೇಯಹಗಿ "ಹೆೇಳುತುದೆ". ಕೆಳಗಿು ಕಹಳಜಿ ಹಿಷುದಯ ಕೆಲು
ಅಂವಖಳು:
 ಸಿೇಔಯಗೆ ನೆೇಯವಹಗಿ ನೆ ೇಡಿ
 ಏಕಹಖಯತೆಬಂಖಗೆ ೇಳಿಷು ಆರ್ೆ ೇಚನೆಖಳನುನ ಫದಿಗಿರಿಸಿ
 ಭಹನಸಿಔವಹಗಿ ನಿಯಹಔರಿಷುದಕಹುಗಿ ತಮಹಯಹಖಫೆೇಡಿ
 ಎರ್ಹಾ ಫಹಸಮ ಗೆ ಂದಲಖಳನುನ ತಪಿಸಿ [ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಭ ಔ ಔಯಭದಲ್ಲಾ ನಿಭಭ ಮೊಫೆೈಲ್
ಇರಿಸಿಕೆ ಳುಳದು]
 ಸಿೇಔರ್ ದೆೇಸದ ಬಹಷೆ "ಕೆೇಳಿರಿ"
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ii. ನಿೀು ಆಲ್ಲಷಕಯೆಂದಕ ರದಶ್ಚಯಷಕದಕ:
ದೆೇಸದ ಬಹಷೆಮ ಫಳಕೆ ಇಲ್ಲಾ ಂದು ಯಭುಕ ಹತಯನುನ ಹಿಷುತುದೆ. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ:
 ಸ್ಹಂದಭಿಾಔ ಮೆಚುಚಗೆ ಭತುು ಕ್ಟಯುನಗೆ ನಿೇಡುದು
 ಂದು ತೆಯೆದ ಬಂಗಿ ಅಳಡಿಸಿರಿ ಅದು ಇತಯಯನುನ ಭುಔುವಹಗಿ ಭಹತನಹಡಲು ಎಳ್ೆಮುತುದೆ ಂದು
ತೆಯೆದ ಬಂಗಿ ಅಳಡಿಸಿರಿ
 ಷಣಣ ಭೌಖಿಔ ಕಹಮೆಂಟ್ೆಳನುನ ಹೌದು, UH, HUH ಹೆ ಂದಿರಿ.
iii. ರತ್ತಕ್ರರಯೆ ದಗಸಿ:
ನಹು ಕೆೇಳಿಯು ಫಸಳಶುಿ ವಿಶಮ, ನಭಭ ಊಹೆಖಳ, ತಿೇುಾಖಳ, ಭತುು ನಂಬಿಕೆಖಳಿಂದ, ನಭಭ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ
ಶ್ೆೃೇಧಔಖಳಿಂದ ವಿಔೃತವಹಗಿ ಹೆ ೇಖಫಸುದು. ಕೆೇಳುಖನಹಗಿ, ನಹು ಈ ಶ್ೆೃೇಧಔಖಳನುನ ತಿಳಿದಿಯಫೆೇಔು ಭತುು
ನಿಜವಹಗಿಮ ನಡಿೇತಹ ಇಯುದು ಎನು ಎಂಫುದನುನ ಅಥಾಭಹಡಿಕೆ ಳಳಲು ಯಮತಿನಷುದು ಅಖತಮವಿದೆ.
 ಈ ಷಂದೆೇವನುನ ಅರ್ೆ ೇಕ್ಟಷು ಅಖತಮವಿಯುತುದೆ ಭತುು ಏನು ಹೆೇಳಿದಯೆಂಫುದನುನ ಷಷ್ಟ್ಿೇಔರಿಷಲು
ಯಶ್ೆನಖಳನುನ ಕೆೇಳಫಸುದು
 ಯತಿಕ್ಟಯಯೆ ನಿೇಡಲು ಭತೆ ುಂದು ಯಭುಕ ರಿೇತಿಯೆಂದಯೆ, ಸಿೇಔರ್ ದಖಳನುನ ಬಹವಹರ್ಥಾಷುದಹಗಿದೆ
 ಇನ ನ

ಭ ಯನೆೇ

ರಿೇತಿಯೆಂದಯೆ

ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔವಹಗಿ

ಸಿೇಔರ್

ನಿಲ್ಲಾಸಿ

ಭತುು

ಭಹತನಹಡಿದಯೆೇನೆಂಫುದಯ ಸ್ಹಯಹಂವ ಭಹಡಿ ಭತುು ಅರಿಗೆ ಭತೆು ುನಯಹತಿಾಷುದಹಗಿದೆ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಷಪಶಿತೆ ಕೆೀಳುದಕ - ನಹನು ಕೆೇಳಿದಯುದೆನೆಂದಯೆ, ನಿೇು ನಭಭ ಆಯೆ ೇಖಮ ಯೇಜನೆಖಳ ಕೆಲು ಯಯೇಜನಖಳ
ಫಗೆೆ ಷಭಸ್ೆಮಖಳಿಯುವೆಂದು, ನಹನು ಊಹಿಸಿಯುದು ಷಹಿಯೆ ? ನಿೇು ಹೆಚುಚ ನಿದಿಾಶಿ ಆಗಿ ಹೆೇಳಫಸುದಹ?
ಸಿಪೀಔರ್ ಅಯ ನಿಕಯವಹದ ದಖಳ ಹಯಯಹ ದವಿನಹಯಷ - ಆದದರಿಂದ ನಿೇು 'ನಭಭ ಆಯೆ ೇಖಮ ಯೇಜನೆಖಳು
ಸ್ಹಔಶುಿ ಆಔಶಾಔ ಯಯೇಜನಖಳನುನ ದಗಿಷುದಿಲ್ಾ' ಎಂದು ಹೆೇಳುತಿುದಿರಿ
ದ - ನಹನು ನಿಮ್ಭಅನುನ ಷರಿಮಹಗಿ
ಅಥಾಭಹಡಿಕೆ ಂಡಿದೆದೇನೆಮಹ?
iv. ನಿಣಯಮನಕು ಭಹಡಿಲ್ಹಖದ
ಷಕ್ಟಯಮ ಕೆೇಳು ದೆ ಡಸ ಅಡಚಣೆಖಳ್ೆಂದಯೆ ಸಿೇಔರ್ ಫಗೆೆ ತಿೇಪಿಾಷು ಭತುು ಕ್ಷಹತಿಷು ನಭಭ ಂದು
ಯೃತಿು. ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಕೆೇಳುಖನ ಸಿೇಔರ್ ಹೆೇಳುದನುನ ಕೆೇಳುತಹುಯೆ ಆದಯೆ ಸಿೇಔರ್ ಹೆೇಳುದನುನ ತನನ
ಕ್ಷಹತ ವಹಮಖಹಮನದ ಯಕಹಯ ಕೆೇಳುತಹುಯೆ.
ಇಂತಸ ತ್ತೀಪ್ಪಯನ ಕೆೀಳುಖನ ವಿಧಹನು, ಇದಕ ಷಭಮ ಯಥಯ ರಿಖಣಿಸಿ, ಸಿಪೀಔರ್ ಭಹತನಹಡಲಕ
ಭಕಂದಕಯೆಷಲಕ ಇಶಿಡದೆ ಇಯಲ್ಲಕೆು ಕಹಯಣವಹಖಫಸಕದಕ. ಇದಕ ಅನಕ ಅಥವಹ ಅಳು ೂಣಯ
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ಷಂದೆೀವನಕು ಹೆೀಳು ಭಕಂಚೆಯೆೀ, ಸಿಪೀಔಗೆಯ ಅಡಚಣೆ ಭತಕಿ ರತ್ತ ವಹದಖಳ ಜೆ ತೆ ಸಿಪೀಔರ್ rebutting
ಕಹಯಣವಹಖಫಸಕದಕ.
ಇದು ಭಹತಯ ಸಿೇಔಗೆಾ ಸತಹಶ್ೆ ಭಹಡುದು ಭತುು ಷಂದೆೇವ ೂಣಾ ತಿಳುಳಿಕೆಮನುನ ಸಿೇಮತಗೆ ಳಿಷುತುದೆ.
ಷಕ್ಟಯಮ ಕೆೇಳುದು:
 ಸಿೇಔಗೆಾ ಯಶ್ೆನಖಳನುನ ಕೆೇಳು ಮೊದಲು ಯತಿ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಭುಗಿಷಲು ಅಕಹವ
 ಮಹುದೆೇ ಕೌಂಟ್ರ್ ವಹದಖಳಿಂದ ಸಿೇಔಗೆಾ ಅಡಚಣೆ ಭಹಡಿಯುುದು
v. ಷ ಔಿವಹಗ ರತ್ತಕ್ರರಯ್ದಸಿದ:
ಷಕ್ಟಯಮ ಕೆೇಳುದು, ಕೆೇಲ ಸಿೇಔರ್ ಹೆೇಳುದನುನ ಕೆೇಳುದಕ್ಟುಂತಹ ಹೆಚುಚ ಷ ಚಿಷುತುದೆ. ಷಂಸನು, ದ
ಅಥವಹ ಆಕ್ಷನ್ ಭ ಲಔ, ಕೆೇಳುಖನು ಕೆಲು ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಯತಿಕ್ಟಯಯಿಸಿದಹಖ ಭಹತಯ ೂಣಾವಹಖುುದು. ಕೆಲು
ನಿಮಭಖಳನುನ ಹಲ್ಲಷುದು ಅಖತಹಮ, ಸಿೇಔರ್ ತನವಹಖದ ಹಹಗೆ ಭತುು ಆಯನುನ ಗೌಯ ಭತುು
ಭನನಣೆಯಿಂದ ನೆ ೇಡಫೆೇಔು. ಅುಖಳ್ೆಂದಯೆ:
 ನಿಭಭ ಯತಿಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ, ಸಿೇದಹ ಭುಔು ಭತುು ಹಯಭಹಣಿಔಯಹಗಿಯುದು
 ಗೌಯಮುತವಹಗಿ ಂದು ಅಭಿಹಯಮಖಳು ತಿುಹೆೇಳುತಿುಯುದು
 ನಿೇು ಚಿಕ್ಟತೆಸ ಫಮಷುತಿುೇಯು ಂದು ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ, ಭತೆ ುಂದು ಮಕ್ಟು ಚಿಕ್ಟತೆಸ
vi. ಯಹನಕಬ ತ್ತಯ್ದಂದ ಆಲ್ಲಷಕುದಕ:
ಯಹನುಬ ತಿಯಿಂದಿಯುದು ಅಕ್ಷಯವುಃ ಇತಯ ಮಕ್ಟುಮ ಹದಯಕ್ಷೆಮನುನ ನಿಮೆಭನುನ ಇರಿಷುದು ಭತುು ಅನು
ಅಥವಹ ಅಳ ಬಹನೆಮನುನ ತನನ ಅನುಬ ಎಂದು ಬಹವಿಷು ಅಥಾ.
ತಹದಹತಯತೆಯಿಂದ ಕೆೇಳುದು, ದೆ ಡಸ ಗಹಯಸಔ ಸ್ೆೇವೆಮ ಂದು ಯಭುಕ ಅಂವವಹಗಿದೆ. ಇತಯ ಮಕ್ಟುಮು
ಂದು ಗಹಯಸಔರಿದಹದಖ ಅಯ ದ ಯು ಭತುು ನೆ ೇು ಫಸಳಶುಿ ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ ನಿಣಹಾಮಔ ಆಖುತುದೆ.
ಯಹನುಬ ತಿ ನಿೇು ುುದಿಲಾದಿದಹದಖ ಷಸ, ಇತಯ ಮಕ್ಟುಮ ಹೆೇಳುದನುನ ಏನೆಂದು ೂಣಾ ಖಭನದಿಂದ,
ತಹಳ್ೆಭಯಿಂದ ಕೆೇಳುದನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ. ಇದು ಸಿೇಔಗೆಾ ಸಿಾೇಕಹಯ ತೆ ೇರಿಷುದು ಭುಖ್ಯಮ, ಅಖತಮವಹಗಿ
ಂದವಿಯುದಲ್ಾ. ಷಯಳವಹಗಿ ತರ್ೆದ ಖುವಿಕೆ ಅಥವಹ "ನನಗೆ ಅಥಾವಹಗಿದೆ" ಅಥವಹ "ಹೌದಹ." ಎಂಫ
ನುಡಿಖಟ್ುಿಖಳಿಂದ ಭಹಡಫಸುದು.

ನಿಮೆಮನಕು ರಿಕ್ಷಿಸಿರಿ 5
ಕೆಳಗಿನದಲ್ಲಾ ಮಹದು ಷಕ್ಟಯಮ ಕೆೇಳು ಂದು ಅಂವ ಅಲಾ?
I.

ಳ್ೆಳಮ ಖಭನ
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II. ಅತಮಂತ ನಿಣಹಾಮಔಯಹಗಿಯು
III. ಯಹನುಬ ತಿಯಿಂದ ಆಲ್ಲಷುುದು
IV. ಷ ಔುವಹಗಿ ಯತಿಕ್ಟಯಯಿಷು

F. ನೆೈತ್ತಔ ತಯನೆ
1. ಷ ೆಲ ಷಮಿೀಕ್ಷೆ
ಹೆಚುಚ ಅನುಚಿತ ನಡಳಿಕೆಖಳು ಇಯುುದರಿಂದ ಮಹಹಯದಲ್ಲಾ proprieties ಫಗೆೆ ಖಂಭಿೇಯ ಕಹಳಜಿ ಹೆೇಳರ್ಹಗಿದೆ.
ವಿವಾದ ದೆ ಡಸ ಔಂನಿಖಳಲ್ಲಾ ಕೆಲು ತು ಖಹತೆಖಳಿಂದ ಭತುು ಅಹಯಭಹಣಿಔ ಆಡಿಟ್ ಯಭಹಣಿೇಔಯಣದ ಭ ಲಔ
ಮೊೇಷ ಔಂಡುಫಂದಿವೆ. ಫಹಮಂಔುಖಳ ಸಣನುನ ಕೆಲು ಸ್ೆನೇಹಿತಯ ದುಯಹಶ್ೆ ಹೆಚಿಚಷುಂತೆ ತಭಭ ಆಡಳಿತ ಭ ಲಔ
ದುಫಾಳಕೆ ಭಹಡರ್ಹಗಿದೆ. ಅಧಿಕಹರಿಖಳು ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಯಯೇಜನಖಳನುನ ಉತೆುೇಜಿಷಲು ತಭಭ ಅಧಿಕಹಯನುನ
ಫಳಸಿಕೆ ಂಡಿದಹದಯೆ. ಹೆಚಹಚಗಿ, ತಭಭ ಕಹಮಾಖಳನುನ ನಿಾಹಿಷಲು ಷಭುದಹಮದ ವಿಶ್ಹಾಷದ ಜನಯು ನಂಬಿಕೆಗೆ
ದೆ ಯೇಸ ಭಹಡಿದಹದಯೆ ಎಂದು ಔಂಡುಫಯುತುದೆ. ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಸ್ಹಧನೆ ಭತುು ದುಯಹಶ್ೆ ಯಚಲ್ಲತವಹಗಿದೆ.
ರಿಣಹಭವಹಗಿ, ಎರ್ಹಾ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ಭತುು ಸ್ಹಂಸಿೆಔ ಆಡಳಿತದ ಫಗೆೆ ಹೆಚುಚತಿುಯು ಚಚೆಾಖಳು, ಇವೆಲಾನುನ ಟಿಿಗೆ,
ಮಹಹಯದಲ್ಲಾ "ಎರ್ಥಕ್ಸ" ಎಂದು ಔಯೆಮಫಸುದು. ಉತಿಭ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ಭತಕಿ ಆಡಳಿತದ ಸಹಧಿಷಲಕ 'ಭಹಹತ್ತ
ಸಔಕು ಕಹಯ್ದದೆ' ಭತಕಿ 'ಸಹಯಜನಿಔ ಹತಹಷಕ್ರಿ ವಹಯಜಯ' ನಂತಸ ಫೆಳಣಿಗೆಖಳು ಖಭನಹಸಯ ಹರಭಕಕಯತೆಮ
ಹೆ ಂದಲ್ಹಗದವೆ.
ತಾನೆಮು ಷಾಮಂಚಹಲ್ಲತವಹಗಿ ಉತುಭ ಆಡಳಿತಕೆು ಕಹಯಣವಹಖುತುದೆ. ಆತಭಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹಗಿ ಭತುು ಹಯಭಹಣಿಔವಹಗಿ
ತನನ ಔತಾಮ ಭಹಡಿದಹಖ, ಉತುಭ ಆಡಳಿತವಿಯುದು. ಅನೆೈತಿಔ ತಾನೆಮು, ಹೆಚಿಚನ ಷಾಮಂ ಕಹಳಜಿ ಭತುು
ಇತಯಯ ಔಡಿಮೆ ಕಹಳಜಿಮನುನ ತೆ ೇರಿಷುತುದೆ. ಫಫಯು ಅಧಿಔೃತ ಸ್ಹೆನದ ಭ ಲಔ ಷಾಮಂ ಹಿತಹಷಕ್ಟುಮನುನ
ಯಮತಿನಸಿದಹಖ, ಅದು ಅನೆೈತಿಔ ತಾನೆ. ಇದು ಫಫಯ ಆಷಕ್ಟುಖಳನುನ ನೆ ೇಡಿಕೆ ಳುಳದು ತು ಅಲಾ. ಆದಯೆ
ಇತಯಯ ಆಷಕ್ಟುಖಳ ವೆಚಚದಲ್ಲಾ ಹಹಗೆ ಭಹಡುದು ತು.
ವಿಮೆ, ಂದು ನಂಬಿಕೆಮ ವಹಮಹಯ. ಯೇಖಮತೆ ಭತುು ನಿೇತಿಶ್ಹಷರದ ಷಭಸ್ೆಮಖಳು, ವಿಮೆಮ ಈ ಮಹಹಯದಲ್ಲಾ
ಫಸಳ ಭುಕಮವಹಗಿದೆ. ವಿಶ್ಹಾಷದ ಉಲಾಂಗನೆ ಂಚನೆ ಆಖಫಸುದು ಭತುು ತು. ವಿಮೆಮ ತು ಭಹಹಿತಿಯಿಂದ
ಕರಿೇದಿದಹಯಯನುನ

ವಿಮೆ

ಯೇಜನೆ

ಕರಿೇದಿಷಲು

ಆಔಷ್ಟ್ಾಸಿದಯೆ

ಅಯ

ಎರ್ಹಾ

ಅಖತಮಖಳನುನ

ೂಯೆೈಷುುದಕಹುಖುದಿಲ್ಾ, ಅದು ಎರ್ಹಾ ಇಲಾ ತಪಿಗೆ ದಹರಿಮಹಖುದು.
ಷಾಮಂ ಯಯೇಜನಖಳನುನ ಇತಯಯ ಯಯೇಜನಖಳ್ೆಗಿಂತ ಹೆಚುಚ ಯಭುಕವೆಂದು ರಿಖಣಿಷು ತಾನೆಮಹದಹಖ
ಅನೆೈತಿಔತೆ ಷಂಬವಿಷುತುದೆ. IRDA ನಿಂದ ಉಚಚರಿಷರ್ಹಗಿಯು ವಿವಿಧ ನಿಮಭಖಳು, ನಿೇತಿಷಂಹಿತೆ, (ಅಧಹಮಮ 4
ಯಲ್ಲಾ ಚಚಿಾಷರ್ಹಗಿದೆ) ನೆೈತಿಔ ತಾನೆಮ ಫಗೆೆ ನಿದೆೇಾಶ್ಚಷುತುದೆ.
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ಇದು ಕೆ ೇಡನ ಮಹುದೆೇ ಉಲಾಂಗನೆ ಆಖದ ಹಹಗೆ ಎಂದು ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲು ನಿೇತಿ ಷಂಹಿತೆ ಯತಿ ಶಯತುು
ತಿಳಿಮುದು ಭುಕಮ, ವಿಮೆಗಹಯಯ ಭತುು ಅದಯ ಯತಿನಿಧಿಖಳ ನಿರಿೇಕ್ಷೆಮನುನ, ಹಿತಹಷಕ್ಟುಖಳನುನ ಮಹವಹಖಲ
ಭನಸಿಸನಲ್ಲಾಟಿಿರಿಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ. ವಿಭಹದಹಯಯ ಯಯೇಜನಖಳ ಫದಲ್ಲಗೆ, ಅಧಿಕಹರಿಖಳು ಹೆಚುಚ, ವಹಮಹಯ ಖುರಿಖಳ
ಕಹಳಜಿ ಹಿಸಿದಹಖ ತಹಖುತುದೆ.
2. ಖಕಣಲಕ್ಷಣಖಳು
ನೆೈತಿಔ ತಾನೆಮ ಕೆಲು ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳು ಇು ಇಯುತುವೆ:
a) ಷಾಂತ, ನೆೇಯ ಅಥವಹ ಯೆ ೇಕ್ಷ ಯಯೇಜನಖಳಿಗಿಂತ, ಗಹಯಸಔನ ಹಿತಹಷಕ್ಟುಮನುನ ಮೆೇರ್ೆ ಇರಿಷುದು.
b) ಔಟ್ುಿನಿಟಹಿದ ವಿಶ್ಹಾಷ ಹೆ ೇಲ್ಲಸಂಗ್ ಭತುು ಎರ್ಹಾ ಮಹಹಯ ಭತುು ಗಹಯಸಔಯ ಮಹಹಯಖಳ ಭತುು
ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಔಟ್ುಿನಿಟಹಿದ ವಿಶ್ಹಾಷದಲ್ಲಾ ಇಡಫೆೇಔು, ಇದನುನ ಷಲತುು ಎಂದು
ರಿಖಣಿಸಿ.
c) ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ನಿಧಹಾಯಖಳನುನ ಷಕ್ಟಯಮಗೆ ಳಿಷಲು ಎರ್ಹಾ ಷತಮ ೂಣಾ ಭತುು ಸ್ಹಔಶುಿ ಷಂಖತಿಖಳನುನ
ಫಹಿಯಂಖಡಿಷುದು
ಕೆಳಗಿನ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ನೆೈತಿಔತೆ ಯಹಜಿ ಭಹಡರ್ಹಗಿಯು ಂದು ಸ್ಹಧಮತೆ ಆಗಿಯಫಸುದು:
a) ಎಯಡು ಯೇಜನೆಖಳನುನ ನಡುವೆ, ಂದು ಔಡಿಮೆ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅಥವಹ ಔಮಶನ್ ನಿೇಡುದನುನ

ಇನೆ ನಂದಯ ಜೆ ತೆ ಂದು ಆಯೆು ಭಹಡುವಹಖ
b) ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಲ್ಲಾಸಿ ಭತುು ಹೆ ಷದು ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳದಕಹುಗಿ ಯರ್ೆ ೇಬನೆಮ ಶ್ಚಪಹಯಷು.
c) ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಗೆ ತಿುಯು ವೆೇಳ್ೆ, ಷಂದಬಾಖಳಿಗೆ ಜಹಖೃತಯಹಗಿ, ಮತಿರಿಔು ಕೆಾೈಂಟ್ ಸಔುು ಅಥವಹ
ಪರ್ಹನುಬವಿಖಳ ಹಿತಹಷಕ್ಟುಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯುತುವೆ,

ನಿಮೆಮನಕು ರಿಕ್ಷಿಸಿರಿ 6
ಕೆಳಗಿನ ಅದಯಲ್ಲಾ ಮಹದು ನೆೈತಿಔ ತಾನೆಮ ಖುಣ ಅಲಾ?
I. ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಷಕ್ಟಯಮ ನಿಧಹಾಯನುನ ಭಹಡಲು, ಸ್ಹಔಶುಿ ೂಣಾಭಹಹಿತಿ ಕೆ ಡುದು.
II. ಗಹಯಸಔನ ವಹಮಹಯ ಗೆ ೇಮತೆ ಭತುು ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಭಹಹಿತಿಮ ಗೆ ೇಮತೆ ನಿಾಸಣೆ
III. ಗಹಯಸಔನ ಆಷಕ್ಟುಖಳಿಗಿಂತ ಭುಂದೆ ಷಾಹಿತಹಷಕ್ಟುಮನುನ ಇರಿಷುದು
IV. ಷಾಮಂ ಆಷಕ್ಟುಗಿಂತ ಗಹಯಸಔನ ಆಷಕ್ಟು ಭುಂದೆ ಇರಿಷುದು.
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ಸಹಯಹಂವ
a) ಇತಯ ಉತನನಖಳಿಗಿಂತ ವಿಮೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಗಹಯಸಔನ ಸ್ೆೇವೆ ಭತುು ಷಂಫಂಧಖಳ ಹತಯ ಹೆಚುಚ
ವಿಭಶ್ಹಾತಭಔ.
b) ಸ್ೆೇವೆಮ ಖುಣಭಟ್ಿದ ಐದು ಯಭುಕ ಷ ಚಔಖಳು, ವಿಶ್ಹಾಸ್ಹಸಾತೆ, ಬಯಸ್ೆ, ಜವಹಫಹದರಿ, ಯಹನುಬ ತಿ
ಭತುು ಗಹಯಸಮ ಸ್ೆೇರಿವೆ.
c) ಗಹಯಸಔ ಜಿೇವಿತಹಧಿಮ ಭೌಲಮು, ಗಹಯಸಔಯ ಜೆ ತೆ ದಿೇಗಾ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಂದು ಸ್ೌಂಡ್ ಷಂಫಂಧನುನ
ನಿಮಾಸಿ ಅದಯ ಆರ್ಥಾಔ ಯಯೇಜನಖಳನುನ ದಿೇಗಾ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಡೆಮಫಸುದು ಎನನಫಸುದು.
d) ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಹತಯು, ಗಹಯಸಔ ಸ್ೆೇವೆ ಕ್ಷೆೇತಯದಲ್ಲಾ ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಔಶಿಔಯವಹಗಿದೆ.
e) IRDA ಷಭಖಯ ದ ಯು ನಿಾಸಣಹ ಮಸ್ೆೆ (IGMS) ಹಯಯಂಭಿಸಿದೆ, ಅದು ವಿಮೆ ದ ಯು ಕೆೇಂದಯ ಬಂಡಹಯ ಭತುು
ಉದಮಭದಲ್ಲಾ ದ ಯು ನಿವಹರಿಷಲು ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣೆ ಂದು ಸ್ಹಧನವಹಗಿ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷುತುದೆ.
f) ಂಫುಡಸಮನ್, ವಿಮೆ ಭತುು ವಿಮೆಗಹಯಯು ಯಷಯ ಂದದ ಭ ಲಔ ಉರ್ೆಾೇಕ ನಿಮಭಖಳ ಳಗೆ
ಭಧಮತಿಾ ಭತುು ಷಲಹೆಗಹಯನಹಗಿ ತಿಾಷುತುದೆ.
g) ಷಕ್ಟಯಮವಹಗಿ ಕೆೇಳುದು, ಕಹಳಜಿಮನುನ, ಯತಿಕ್ಟಯಯೆ ನಿೇಡುದನುನ ಭತುು ಷ ಔುವಹಗಿ ಯತಿಕ್ಟಯಯಿಷುದನುನ
ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ.
h) ನೆೈತಿಔ ತಾನೆಮ ಷಾಮಂ ಆಷಕ್ಟುಗಿಂತ ಮೊದಲು ಗಹಯಸಔಯ ಆಷಕ್ಟುಮನಿನರಿಷುದಹಗಿದೆ.

ರಭಕಕ ದಖಳು
a) ಸ್ೆೇವೆ ಖುಣಭಟ್ಿ
b) ಯಹನುಬ ತಿ
c) ಇಂಟಿಗೆಯೇಟೆಡ್ ದ ಯು ನಿಾಸಣಹ ಮಸ್ೆೆ (IGMS)
d) ಗಹಯಸಔ ಯಕ್ಷಣೆ ಕಹಯೆದ 1986
e) ಜಿರ್ಹಾ ಗಹಯಸಔ ವೆೇದಿಕೆ
f) ವಿಮೆ ಂಫುಡಸಮನ್
g) ದೆೇಸ ಬಹಷೆ
h) ಷಕ್ಟಯಮವಹಗಿ ಕೆೇಳುದು
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i)

ನೆೈತಿಔ ತಾನೆ

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ ಉತಿರಿಸಿರಿ
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದೆ.
ಗಹಯಸಔ ಜೆ ತೆ ದಿೇಗಾಕಹಲದ ಷಂಫಂಧದ ನಿಭಹಾಣದಿಂದ ಸ್ಹಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಾಔ ಯಯೇಜನಖಳ ಮೊತುನುನ
ಗಹಯಸಔಯ ಜಿೇವಿತಹಧಿಮ ಭೌಲಮ ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದೆ.
ತೃತಿೇಮ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ವಹಸನ ವಿಮೆ ಕಹನ ನು ಔಡಹಸಮವಹಗಿ ಇಯುದರಿಂದರಿಂದ ಇದಯ ಚಚೆಾ ಅವಮಔತೆ
ಅಖತಮವಿಲಾವಹಗಿದೆ.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದೆ.
ಔನ ಸಾಭರ್ ರ್ಪಯಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಿ, 1986 ಯಕಹಯ, ಮಹ ಮಕ್ಟುಮು ಭಯುಭಹಯಹಟ್ ಉದೆದೇವಕಹುಗಿ ಷಯಔು
ಕರಿೇದಿಸಿತಹುಯೆ ಅಯನುನ ಗಹಯಸಔಯೆಂದು ಗಿೇಾಔರಿಷಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV ಆಗಿದೆ.
ಷಂವಮಹಷದ, ಆಯೆ ೇಖಮಔಯ ಷಂಫಂಧ ಭಹಡುದಿಲಾ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದೆ.
ಅತಮಂತ ನಿಣಹಾಮಔವಹಗಿಯುದು, ಷಕ್ಟಯಮವಹಗಿ ಕೆೇಳು ಂದು ಅಂವ ಅಲಾ.
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದೆ.
ಗಹಯಸಔನ ಆಷಕ್ಟುಖಳಿಗಿಂತ ಭುಂದೆ ಷಾಹಿತಹಷಕ್ಟುಮನುನ ಇರಿಷುದು ನೆೈತಿಔ ನಡಳಿಕೆ ಅಲಾ.
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ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
_____________ ಂದು ಷಶಿವಹದ ಷುು ಅಲಾ.
I. ಭನೆ
II. ವಿಮೆ
III. ಮೊಫೆೈಲ್ ಫೇನ್
IV. ಜಿೇನ್ಸ ಜೆ ೇಡಿ
ರಶೆು 2
_______________ ಸ್ೆೇವೆ ಖುಣಭಟ್ಿದ ಷ ಚಔವಹಗಿಯುದಿಲಾ.
I. ಫುದಿಧಂತಿಕೆ
II. ವಿಶ್ಹಾಸ್ಹಸಾತೆ
III. ಯಹನುಬ ತಿ
IV. ಜವಹಫಹದರಿ
ರಶೆು 3
ಬಹಯತದಲ್ಲಾ _______________ ವಿಮೆ ಔಡಹಸಮ.
I. ಟಹರಿನ ತೃತಿೇಮ ಕ್ಷದ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ
II. ಭನೆ ಪೆೈರ್ ವಿಮೆ
III. ದೆೇಶ್ಚೇಮ ಯಮಹಣಕಹುಗಿ ಯಮಹಣ ವಿಮೆ
IV. ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ
ರಶೆು 4
ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಭಹ ವೆಚಚ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡು ವಿಧಹನಖಳು __________ ಆಗಿದೆ
I. ಭಯುವಿಮೆ
II. ವಿನಹಯಿತಿ
III. ಷಸ ವಿಮೆ
IV. ರಿಮಹಯಿತಿ
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ರಶೆು 5
ತನನ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಫಗೆೆ ದ ಯು ಹೆ ಂದಿಯು ಂದು ಗಹಯಸಔನು, IRDAಮನುನ , ಇದಯ ಭ ಲಔ
ಷಂಕ್ಟಾಷಫಸುದು.
I. IGMS
II. ಜಿರ್ಹಾ ಗಹಯಸಔ ವೆೇದಿಕೆ
III. (Ombudsman) ಸ್ಹಾಜನಿಔ ತನಿಖಹಧಿಕಹರಿ
IV. IGMS ಅಥವಹ ಜಿರ್ಹಾ ಗಹಯಸಔ ವೆೇದಿಕೆ ಅಥವಹ (Ombudsman) ಸ್ಹಾಜನಿಔ ತನಿಖಹಧಿಕಹರಿ
ರಶೆು 6
ಔನ ಸಾಭರ್ ರ್ಪಯಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಿ ಇದನುನ ಮಸರಿಷುತುದೆ:
I. ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ವಿಯುದಧ ದ ಯು
II. ಅಂಖಡಿಮಯ ವಿಯುದಧ ದ ಯು
III. ಫಹಯಾಂಡ್ ವಿಯುದಧ ದ ಯು
IV. ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು, ಫಹಯಾಂಡ್ ಭತುು ಅಂಖಡಿಮಯ ವಿಯುದಧ ದ ಯು
ರಶೆು 7
___________ 20 ಲಕ್ಷ ಯೆಗಿನ ಷಯಔುಖಳ ಅಥವಹ ಸ್ೆೇವೆಖಳ ಭೌಲಮ ಭತುು ರಿಹಹಯ ಸಕ್ಟುನ ಅಲ್ಲಾ ವಿಶಮಖಳಲ್ಲಾ
ಅಧಿಕಹಯಖಳ ಕಹಮಾವಹಮಪಿು ಹೆ ಂದಿಯುತುುದೆ.
I. ಉಚಚ ನಹಮಮಹಲಮ
II. ಜಿರ್ಹಾ ವೆೇದಿಕೆ
III. ಯಹಜಮ ಆಯೇಖ
IV. ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಆಯೇಖ
ರಶೆು 8
ಗಹಯಸಔ ಷಂಫಂಧದಲ್ಲಾ ಇದು ಮೊದಲ ಆಔಶಾಣೆ ದಹಕಲ್ಲಷುದು:
I. ಆತಭವಿಶ್ಹಾಷದ ಭ ಲಔ
II. ಷಭಮದಲ್ಲಾಯುದಯ ಭ ಲಔ
III. ಆಷಕ್ಟು ತೆ ೇರಿಷು ಭ ಲಔ
IV. ಆತಭವಿಶ್ಹಾಷದ ಭ ಲಔ, ಷಭಮದಲ್ಲಾಯುದಯ ಭ ಲಔ, ಆಷಕ್ಟು ತೆ ೇರಿಷು ಭ ಲಔ
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ರಶೆು 9
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆುಭಹಡಿ:
I. ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ್ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ನೆೈತಿಔ ತಾನೆಮ ಅಸ್ಹಧಮ
II. ನೆೈತಿಔ ತಾನೆಮು ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟಿಯಗೆ ಅನಿವಹಮಾಲಾ
III. ನೆೈತಿಔ ತಾನೆಮು ಏಜೆಂಟ್ ಭತುು ವಿಮೆಗಹಯಯು ನಡುವೆ ನಂಬಿಗೆ ಅಭಿೃದಿಧಮಹಖಲು ಷಹಹಮವಹಖುದು
IV. ನೆೈತಿಔ ತಾನೆಮು ಉನನತ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಭಹತಯ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಖುತುದೆ
ರಶೆು 10
ಷಕ್ಟಯಮವಹಗಿ ಕೆೇಳುದು ಇದನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ:
I. ಸಿೇಔಾರಿಗೆ ಖಭನ ಕೆ ಡುದು.
II. ಸ್ಹಂದಭಿಾಔ ಮೆಚುಚಗೆ ಭತುು ಭುಖುಳ್ಳ ನಖುದು.
III. ಯತಿಕ್ಟಯಯೆ ನಿೇಡುದು
IV. ಸಿೇಔರ್ ಅರಿಗೆ ಖಭನ ನಿೇಡುದು, ಸ್ಹಂದಭಿಾಔ ಮೆಚುಚಗೆ ನಿೇಡು ಭತುು ಕ್ಟಯುನಗೆ ನಿೇಡುದು ಭತುು
ಯತಿಕ್ಟಯಯೆ ನಿೇಡುದು

ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದೆ.
ವಿಮೆ ಂದು ಷಶಿವಹದ ಷುು ಅಲಾ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I ಆಗಿದೆ.
ಫುದಿಧಂತಿಕೆ ಸ್ೆೇವೆ ಖುಣಭಟ್ಿದ ಷ ಚಔವಹಗಿಯುದಿಲಾ.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I ಆಗಿದೆ.
ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಮೊೇಟಹರಿನ ತೃತಿೇಮ ಕ್ಷದ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ವಿಮೆ ಔಡಹಸಮ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದೆ.
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ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಭಹ ವೆಚಚ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡು ವಿಧಹನಖಳು ವಿನಹಯಿತಿ ಆಗಿದೆ
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I ಆಗಿದೆ.
ತನನ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಫಗೆೆ ದ ಯು ಹೆ ಂದಿಯು ಂದು ಗಹಯಸಔನು, IRDAಮನುನ , IGMS ಭ ಲಔ
ಷಂಕ್ಟಾಷಫಸುದು.
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV ಆಗಿದೆ.
ಔನ ಸಾಭರ್ ರ್ಪಯಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು, ಫಹಯಾಂಡ್ ಭತುು ಅಂಖಡಿಮಯ ವಿಯುದಧ ದ ಯು ಇದನುನ
ಮಸರಿಷುತುದೆ:
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದೆ.
ಜಿರ್ಹಾ ವೆೇದಿಕೆ 20 ಲಕ್ಷ ಯೆಗಿನ ಷಯಔುಖಳ ಅಥವಹ ಸ್ೆೇವೆಖಳ ಭೌಲಮ ಭತುು ರಿಹಹಯ ಸಕ್ಟುನ ಅಲ್ಲಾ ವಿಶಮಖಳಲ್ಲಾ
ಅಧಿಕಹಯಖಳ ಕಹಮಾವಹಮಪಿು ಹೆ ಂದಿಯುತುುದೆ
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV ಆಗಿದೆ.
ಗಹಯಸಔ ಷಂಫಂಧದಲ್ಲಾ ಆತಭವಿಶ್ಹಾಷದ ಭ ಲಔ, ಷಭಮದಲ್ಲಾಯುದಯ ಭ ಲಔ, ಆಷಕ್ಟು ತೆ ೇರಿಷು ಭ ಲಔ
ಮೊದಲ ಆಔಶಾಣೆ ದಹಕಲ್ಲಷರ್ಹಖುದು:
ಉತಿಯ 9
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದೆ.
ನೆೈತಿಔ ತಾನೆಮು ಏಜೆಂಟ್ ಭತುು ವಿಮೆಗಹಯಯು ನಡುವೆ ನಂಬಿಗೆ ಅಭಿೃದಿಧಮಹಖಲು ಷಹಹಮವಹಖುದು
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV ಆಗಿದೆ.
ಷಕ್ಟಯಮವಹಗಿ ಕೆೇಳುದು, ಸಿೇಔರ್ ಅರಿಗೆ ಖಭನ ನಿೇಡುದು, ಸ್ಹಂದಭಿಾಔ ಮೆಚುಚಗೆ ನಿೇಡು ಭತುು ಕ್ಟಯುನಗೆ
ನಿೇಡುದು ಭತುು ಯತಿಕ್ಟಯಯೆ ನಿೇಡುದನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ.
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ಅಧಹಯಮ 3
ಔಕಂದಕಕೆ ಯತೆ ನಿವಹಯಣಹ ಕಹಮಯವಿಧಹನ
ಅಧಹಯಮ ರಿಚಮ
ಅಲ್ಲಾ, ಭ ಲಬ ತವಹಗಿ ವಿಮೆ ಉದಮಭ ಸ್ೆೇವಹ ಯಷುುತ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಗಹಯಸಔಯ ನಿರಿೇಕ್ಷೆಖಳು ನಿಯಂತಯವಹಗಿ
ಹೆಚುಚತಿುವೆ ಹಹಖ

ಷಲ್ಲಾಷಫೆೇಕಹಗಿಯು ಸ್ೆೇವೆಖಳ ಖುಣಭಟ್ಿದ ಫಗೆೆ ಅಷಭಹಧಹನ ಎಂದಿಖ

ಉತನನ ಆವಿಷಹುಯಖಳು ಹಹಖ

ಆಧುನಿಔ ತಂತಯಜ್ಞಹನ ಫಳಕೆಯಿಂದ ಫೆಂಫಲ್ಲಷರ್ಹಖುತುದೆ ಭತುು ಗಹಯಸಔ ಸ್ೆೇವೆ

ಭಟ್ಿದಲ್ಲಾ ಖಭನಹಸಾ ಷುಧಹಯಣೆ ಇದೆದಯ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಕೆಟ್ಿದಹಗಿ

ಇಯುತುದೆ. ನಿಯಂತಯ

ಷಸ, ಉದಮಭು ಗಹಯಸಔಯ ಅಷಭಹಧಹನ ಭತುು ಔಳೆ ಚಿತಯ

ಅನುಬವಿಷುತುದೆ.

ಜಿೇಂತವಹಗಿ

ಈ

ರಿಸಿೆತಿಗೆ

ಷಕಹಾಯ

ಭತುು

ನಿಮಂತಯಣಗೆ ಳಿಷುಯು ಉಔಯಭಖಳನುನ ಕೆೈಗೆ ಂಡಿದಹದಯೆ.
ಐಆಡಿಾಎ ನಿಮಭಖಳು ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಗಹಯಸಔ ನಿಯ ಪಿಷಲು ಹೆ ಂದಿಯು ವಿವಿಧ ಸ್ೆೇವೆಖಳಿಗೆ ಕಹಮಾಶ್ಚೇಲತೆಮ
ಷಭಮನುನ (ಟಿಎಟಿ) ಕಚಿತವಹಗಿ ನಿಣಾಯಿಷುತೆುದೆ. ಇುಖಳು, 2002 IRDA (ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯು 'ಆಷಕ್ಟುಖಳು
ನಿಮಭಹಳಿಖಳು ಯಕ್ಷಣೆ) ಬಹಖವಹಗಿವೆ. ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ರಿಣಹಭಕಹರಿ ದ ಯು ನಿವಹಯಣಹ ಮಸ್ೆೆಮನುನ
ಹೆ ಂದಿಯು ಅಖತಮವಿದೆ ಭತುು IRDA ಅದಕೆು ಭಹಖಾದಶ್ಚಾಖಳನುನ ಷೃಷ್ಟ್ಿಸಿದೆ.
ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು
A. ಔುಂದುಕೆ ಯತೆ ನಿವಹಯಣಹ ಕಹಯ್ಡ್ಾ ವಿಧಹನ - ಗಹಯಸಔ ನಹಮಮಹಲಮಖಳು, ಂಫುಡಸಮನ್
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A. ಔುಂದುಕೆ ಯತೆ ನಿವಹಯಣಹ ಕಹಯ್ಡ್ಾ ವಿಧಹನ - ಗಹಯಸಔ ನಹಮಮಹಲಮಖಳು, ಂಫುಡಸಮನ್
1. ಏಕ್ರೀಔೃತ ದ ಯಕ ನಿಯಸಣಹ ಯಸೆೆ (IGMS

)

IRDA ಷಭಖಯ ದ ಯು ನಿಾಸಣಹ ಮಸ್ೆೆ (IGMS) ಹಯಯಂಭಿಸಿದೆ ಅದು ವಿಮೆ ದ ಯು ಡೆೇಟಹ ಕೆೇಂದಯ
ಯೆರ್ಪಸಿಟ್ರಿಮನುನ

ಭತುು

ಉದಮಭದಲ್ಲಾ

ಷಂಔಶಿ

ನಿವಹಯಣಹ

ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣೆ

ಂದು

ಸ್ಹಧನವಹಗಿ

ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷುತುದೆ.
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯು ತಭಭ ಹಲ್ಲಸಿ ವಿಯಖಳು ಈ ಮಸ್ೆೆಮಲ್ಲಾ ನೆ ಂದಣಿ ಅಯ ದ ಯು ರ್ಹಡ್ೆ ಭಹಡಫಸುದು.
ದ ಯುಖಳನುನ ನಂತಯ ಆಮಹ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಿಗೆ ಯವಹನಿಷರ್ಹಖುುದು.
ಔಕಂದಕಕೆ ಯತೆ ನಿವಹಯಣಹ ಕಹಮಯವಿಧಹನ
IGMS ದ ಯುಖಳು ಭತುು ಅಯ ರಿಹಹಯಕಹುಗಿ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡ ಷಭಮ ತೆು ಭಹಡಫಸುದು. ದ ಯುಖಳನುನ ಈ
ಕೆಳಗಿನ URL ನಲ್ಲಾ ನೆ ೇಂದಣಿ ಭಹಡಫಸುದು:
http://wwwpolicyholder.gov.in/intergrated_Gievance_Management.aspx
2. ದಿ ಔನ ್ೂಭರ್ ಪ್ರರಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿ, 1986
ರಭಕಕ
ಈ ಆಕ್ಿ "ಗಹಯಸಔಯ ಆಷಕ್ಟು ಉತುಭ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷಲು ಭತುು ಗಹಯಸಔನ ವಿವಹದಖಳ ಭಯುಹತಿಗಹಗಿ ಗಹಯಸಔ
ಭಂಡಳಿಖಳು ಭತುು ಇತಯ ಅಧಿಕಹರಿಖಳ ಸ್ಹೆನೆಗೆ ಅಕಹವ ಭಹಡಲು" ಅಂಗಿೇಔರಿಷರ್ಹಯಿತು. ಈ ಕಹಯಿದೆ
ಗಹಯಸಔ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ (ತಿದುದಡಿ) ಕಹಯಿದೆ, 2002 ಯಲ್ಲಾ ತಿದುದಡಿಭಹಡರ್ಹಯಿತು.
ಕಹಯಿದೆಮಡಿ ದಗಿಸಿದ ಕೆಲು ವಹಮಖಹಮನಖಳು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇವೆ:
ವಹಯಖ್ಹಯನ
"ಸ್ೆೇವೆ" ಷಂಬಹಮ ಫಳಕೆದಹಯರಿಗೆ ಲಬಮವಹಖುಂತೆ ಭಹಡರ್ಹಖು ಮಹುದೆೇ ವಿಯಣೆಮ ಸ್ೆೇವೆ ಎಂದು ಅಥಾ
ಭತುು ವಿದುಮತ್ ಅಥವಹ ಇತಯ ವಕ್ಟು, ಫೆ ೇಡ್ಾ ಅಥವಹ ಷತಿ ಅಥವಹ ಎಯಡ , ಷತಿ ನಿಭಹಾಣ, ಭನಯಂಜನೆ,
ಭನೆ ೇಯಂಜನಹ ಅಥವಹ ಷುದಿದ ಅಥವಹ ಇತಯ ಭಹಹಿತಿಮನುನ purveying ಫಹಮಂಕ್ಟಂಗ್, ಸಣಕಹಷು, ವಿಮೆ,
ಸ್ಹಖಣೆ, ಷಂಷುಯಣೆ, ೂಯೆೈಕೆ ಷಂಫಂಧವಹಗಿ ಸ್ೌಲಬಮಖಳನುನ ದಗಿಷುುದು ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಆದಯೆ ಚಹಜ್ಾ ಅಥವಹ
ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಸ್ೆೇವೆಮ ಂದ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಉಚಿತವಹಗಿ ಮಹುದೆೇ ಸ್ೆೇವೆಮ ಷಲ್ಲಾಷುದನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುುದಿಲಾ.
ವಿಮೆ ಂದು ಸ್ೆೇವೆಮಹಗಿ ಸ್ೆೇರಿಷರ್ಹಗಿದೆ
"ಗಹಯಸಔ" ಮಹುದೆೇ ಮಕ್ಟು ಎಂದಥಾ, ಇಯು
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 ರಿಖಣನೆಮಲ್ಲಾ ಮಹುದೆೇ ಷಯಔುಖಳ ಕೆ ಳುಳವಿಕೆ ಭತುು ಷಯಔುಖಳ ಮಹುದೆೇ ಫಳಕೆದಹಯರಿಗೆ
ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ. ಆದಯೆ ಭಯುಭಹಯಹಟ್ಕೆು ಅಥವಹ ಮಹುದೆೇ ವಹಣಿಜಮ ಉದೆದೇವಕಹುಗಿ ಅಥವಹ ಇಂತಸ
ಷುುಖಳನುನ ಡೆದುಕೆ ಳುಳ ಮಕ್ಟುಯಫಫನನು ಳಗೆ ಂಡಿಯುುದಿಲಾ
 ಹೆೈರ್ಸಾ

ಅಥವಹ

ರಿಖಣನೆಮಲ್ಲಾ

ಮಹುದೆೇ

ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ

ಭತುು

ಸ್ೆೇವೆಖಳ

ಪರ್ಹನುಬವಿ

ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ.
"ದೆ ೇಶ" ಯದವಾನದ ಖುಣಭಟ್ಿ, ಷಾಯ  ಭತುು ವಿಧಹನದಲ್ಲಾ ಮಹುದೆೇ ತು, ಅಷಂೂಣಾತೆ, ಔುಂದು ಕೆ ಯತೆ
ಎಂದಥಾ ಮಹುದೆೇ ಕಹನ ನು ಅಥವಹ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ನಿಾಹಿಷು ಅಖತಮವಿದೆ ಅಥವಹ ಂದ ಅನುಖುಣವಹಗಿ
ಅಥವಹ ಇನಹಮುದೆೇ ಸ್ೆೇವೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಕ್ಟುಮ ನಿಾಹಿಷಫೆೇಕೆಂದು ಇದು ಅಯ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಾದೆ.
"ದ ಯಕ" ಂದು ದ ಯುದಹಯರಿಂದ ಭಹಡಿದ ಫಯಣಿಗೆಮಲ್ಲಾ ಮಹುದೆೇ ಆಯೆ ೇ ಎಂದಥಾ:
 ನಹಮಮಲಾದ ಹಿವಹಟ್ು ಅಥವಹ ನಿಫಾಂಧಿತ ಹಿವಹಟ್ು ಅಳಡಿಸಿಕೆ ಂಡಿಯುದು
 ಅಯು ಕರಿೇದಿಷರ್ಹದ ಷುುಖಳು ಂದು ಅಥವಹ ಹೆಚಿಚನ ದೆ ೇಶಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ ಫಳಲುತಿುಯುವಹಖ
 ಅಯು ನೆೇಮಸಿದ ಅಥವಹ ಡೆದಿದದ ಸ್ೆೇವೆಖಳು ಮಹುದೆೇ ವಿಶಮದ ಕೆ ಯತೆಯಿಂದ ಫಳಲುತಿುದಯದ ೆ
 ಚಹಜ್ಾ

ದಯ,

ಕಹನ ನಿನ

ಭ ಲಔ ಸಿೆಯ

ಅಥವಹ ಹಮಕೆೇಜಿನಲ್ಲಾ ತೆ ೇರಿಷಲಟ್ಿ

ಯಭಹಣದ

ಅಳತೆಮೇರಿದಯೆ
 ಜಿೇ ಭತುು ಬದಯತೆಮನುನ ಅಹಮಕಹರಿ ಎಂಫುದನುನ ಫಳಸಿದ ಮೆೇರ್ೆ ಷಯಔುಖಳನುನ ಸ್ಹಾಜನಿಔರಿಗೆ
ಭಹಯಹಟ್ ಭಹಡಿದಹಖ ಮಹುದೆೇ ಕಹನ ನಿನ ನಿಮಭಖಳ ಮತಿರಿಔುವಹಗಿ
ವಿಶಮಖಳ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಭತುು ಷುುಖಳ ಫಳಕೆಮನುನ ರಿಣಹಭ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಹಹಿತಿಮನುನ
ಯದಶ್ಚಾಷಲು ವಹಮಹರಿ ಅಖತಮ.
"ಗಹರಸಔ ವಹಯಜಯ" ಂದು ದ ಯು ಭಹಡರ್ಹದ ಮಹ ಮಕ್ಟು ವಿಯುದಧ, ಅನು ಅದನುನ ತಿಯಷುರಿಷುತಹುನೆ ಭತುು ದ ಯು
ಳಗೆ ಂಡಿಯು ಆಯೆ ೇದ ಕಂಡಿಷುತಹುನೆ, ಅಲ್ಲಾ ವಿವಹದ ಎಂದಥಾ.
a) ಗಹರಸಔ ವಿವಹದಖಳ ನಿವಹಯಣಹ ಏಜೆನಿ್ಖಳು.
“ಗಹಯಸಔ ವಿವಹದಖಳ ನಿವಹಯಣಹ ಏಜೆನಿಸಖಳು” ಯತಿ ಜಿರ್ೆಾ ಭತುು ಯಹಜಮದಲ್ಲಾ ಭತುು ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಭಟ್ಿದಲ್ಲಾ
ಸ್ಹೆಪಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
i.

ಜಲ್ಹಾ ವೆೀದಿಕೆ
 ವೆೇದಿಕೆಮಲ್ಲಾ, ಸಔುು ಷಯಔುಖಳು ಅಥವಹ ಸ್ೆೇವೆಖಳ ಭತುು ರಿಹಹಯ ಭೌಲಮ ಯ .20 ಲಕ್ಷ ಯೆಗೆ ಅಲ್ಲಾ
ದ ಯುಖಳನುನ, ನೆ ೇಡಿಕೆ ಳುಳ ಕಹಮಾವಹಮಪಿು ಇದೆ.
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 ಜಿರ್ಹಾ ವೆೇದಿಕೆ ಸಿವಿಲ್ ನಹಮಮಹಲಮವೊಂದಯಲ್ಲಾ ಷ ಔು ನಿಾಸಣೆಗಹಗಿ ಷಲುವಹಗಿ ಅದಯ ತಿೇುಾ
ಔಳುಹಿಷಲು ಅಧಿಕಹಯ ಇದೆ.

ii.

ಯಹಜಯ ಆಯೀಖ
 ಈ ನಿವಹಯಣಹ ಹಯಧಿಕಹಯ ರಿಜಿನಲ್, ಮೆೇಲಭನವಿ ಭತುು ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣಹ ನಹಮಮವಹಮಪಿು ಹೆ ಂದಿದೆ.
 ಇದು ಜಿರ್ಹಾ ವೆೇದಿಕೆ ಮೆೇಲಭನವಿಮನುನ ಭನಯಂಜಿಷುದು.
 ಇದು ಮಹುದೆೇ ಸಔುು ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಷುುಖಳ / ಸ್ೆೇವೆ ಭತುು ರಿಹಹಯ ಭೌಲಮ, ಯ 20 ಲಕ್ಷ ಕ್ಟುಂತ
ಜಹಸಿು 100 ಲಕ್ಷ ಯ ಹಯಿಖಳ ಮೇಯುುದಿಲಾದಿಯು

ದ ಯುಖಳನುನ ಭನಯಂಜಿಷು ಭ ಲ

ನಹಮಮವಹಮಪಿು ಹೆ ಂದಿದೆ.
 ಇತಯೆ ಅಧಿಕಹಯ ಜಿರ್ಹಾ ವೆೇದಿಕೆಮನುನ ಹೆ ೇಲುತುವೆ.
iii. ಯಹಷ್ಟರೀಮ ಆಯೀಖ
 ಕಹಯಿದೆಮಡಿ ಸ್ಹೆಪಿಸಿದ ಅಂತಿಭ ಹಯಧಿಕಹಯ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಆಯೇಖ ಆಗಿದೆ.
 ಇದು ರಿಜಿನಲ್, ಮೆೇಲಭನವಿ ಹಹಖ ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣಹ ನಹಮಮವಹಮಪಿು ಹೆ ಂದಿದೆ.
 ಇದು ಯಹಜಮ ಆಯೇಖ ಜಹರಿಗೆ ಆದೆೇವ ಫಂದ ಮೆೇಲಭನವಿಖಳ ವಿಚಹಯಣೆ ಭತುು ಅದಯ ಭ ಲ
ವಹಮಪಿುಮಲ್ಲಾ ಇದು ಷುುಖಳ / ಸ್ೆೇವೆಖಳು ಭತುು ರಿಹಹಯ 100 ಲಕ್ಷ ಮೇರಿದ ಸಔುು ವಿವಹದಖಳನುನ,
ಅಲ್ಲಾ ಭನಯಂಜಿಷುತೆುದೆ.
 ಇದು ಯಹಜಮ ಆಯೇಖ ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣೆಮನುನ ನೆ ೇಡಿಕೆ ಳುಳ ನಹಮಮವಹಮಪಿು ಹೆ ಂದಿದೆ.
ಎರ್ಹಾ ಭ ಯು ಏಜೆನಿಸಖಳು ಸ್ಹಾಜನಿಔ ನಹಮಮಹಲಮದ ಅಧಿಕಹಯನುನ ಹೆ ಂದಿವೆ.

64

ಚಿತರ 1: ಔಕಂದಕಕೆ ಯತೆ ನಿವಹಯಣಹ ಚಹನಲೊಳು

ನಹಯಯ್ದಔವಹಹನಿಖಳು

ಯಹಷ್ಟರೀಮಆ

ಯಹಜಯಆಯೀ

ಜಲ್ಹಾವೆೀದಿ

ಯೀಖ

ಖ

ಕೆ

ಅಧಿಷ ಚನೆಭ ಲಔ
ಕೆೇಂದಯಷಕಹಾಯಸ್ಹೆಪಿ

ಭನಯಂಜಷಕ


ಸಿದ

ಷಯಔುಖಳುಅಥವಹಸ್ೆೇವೆ



ಜಮಷಕಹಾಯುಸ್ಹೆಪಿಸಿ

ಷಕಹಾಯುಸ್ಹೆಪಿಸಿ

ಷಯಔುಖಳ /

ಸ್ೆೇವೆಖಳಭೌಲಮಭತುುಷ
ರಿದ ಗಿಷುುದು,ಮಹು

ಲಮದ,

ದೆೇಂದುವೆೇಳ್ೆ,

ಮಹುದೆೇಂದುವೆೇಳ್ೆ,

ಸಔುು,ಅಲ್ಲಾದ ಯುಖಳು

ಸಔುುಅಲ್ಲಾದ ಯುಖಳುಯ
ಕೆ ೇಟಿಮೇರಿದಲ್ಲಾ;

ಭತುು


ಯು
ಭನಯಂಜಿಷು
 ಮಹುದೆೇಂ
ದುವೆೇಳ್ೆಅಲ್ಲಾದ
ಯುಖಳುಷಯಔುಖ
ಳ/

ಯ 20 ಲಕ್ಷಮೇರಿದಲ್ಲಾ,

ಭೌಲಮುಯ 20

ಆದಯೆಯ 1

ಲಕ್ಷಮೇರಿದಿದದಲ್ಲ.ಾ

ಕೆ ೇಟಿಮೇರಿದಿದದಲ್ಲಾ;

 ಮಹುದೆೇಯಹಜಮಷಮತಿಆ
ದೆೇವದವಿಯುದಧಮೆೇಲಭನವಿ

ಯತಿಜಿರ್ೆಾಮಲ್ಲಾಯಹಜಮ

ಭನಯಂಜಷಕ
ಯು

ಖಳಭತುುರಿಹಹಯಭೌ

1

ಂದುಯಹಜಮದಲ್ಲಾಯಹ

ಯಹಜಮದೆ ಳಗೆಜಿರ್ಹಾವೆೇ
ದಿಕೆಆದೆೇವದವಿಯುದಧಮೆೇ
ಲಭನವಿ

b) ದ ಯಕ ಷಲ್ಲಾಷಲಕ ವಿಧಹನ
ಮೆೇಲ್ಲನ ಎರ್ಹಾ ಭ ಯು ನಿವಹಯಣಹ ಭಹದಮಭಖಳಲ್ಲಾ ದ ಯನುನ ಷಲ್ಲಾಷು ವಿಧಹನ ತುಂಫಹ ಷಯಳವಹಗಿದೆ.
ಯಹಜಮ ಆಯೇಖ ಭತುು ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಆಯೇಖಕೆು ದ ಯನುನ ದಹಕಲ್ಲಷು ಅಥವಹ ಭನವಿ ಎಂಫುದನುನ ಷಲ್ಲಾಷು
ಮಹುದೆೇ ವುಲು ಇಲಾ. ದ ಯು ಫಿಮಹಾದುದಹಯನು ಷಾತುಃ ಅಥವಹ ಅಯ ಅಧಿಔೃತ ಏಜೆಂಟ್ ಷಲ್ಲಾಷುದನುನ
ಭಹಡಫಸುದು. ಇದು ವೆೈಮಕ್ಟುಔವಹಗಿ ಷಲ್ಲಾಷಫಸುದು ಅಥವಹ ಅಂಚೆಮ ಭ ಲಔ ಔಳುಹಿಷಫಸುದು. ಇದು
ಮಹುದೆೇ ಕ್ಟೇಲ ದ ಯನುನ ದಹಕಲ್ಲಷು ಉದೆದೇವಕಹುಗಿ ಅಖತಮವಿಯುದಿರ್ಹಾ ಎಂಫುದನುನ ಖಭನಿಷಫಸುದು.
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c) ಗಹರಸಔ ವೆೀದಿಕೆ ಆದೆೀವಖಳು
ವೆೇದಿಕೆಗೆ, ಷುುಖಳ ವಿಯುದಧ ದ ಯು ಅಥವಹ ಸ್ೆೇವೆಖಳು ಸ್ಹಬಿೇತಹದಯೆ, ದ ಯು, ಳಗೆ ಂಡಿಯು
ಆಯೆ ೇಖಳು, ಷ ಚಿಸಿದ ಮಹುದೆೇ ದೆ ೇಶಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ ಫಳಲುತಿುದಿದಯುದು ತೃಪಿು ಇಯು ವೆೇಳ್ೆ, ವೆೇದಿಕೆಮು
ಂದು ಕ್ಷದ ವಿಯುದಧ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿದೆೇಾವನ ಭಹಡು ಆದೆೇವನುನ ನಿೇಡಫಸುದು.
i.

ದ ಯುದಹಯಯ

(ಅಥವಹ

ವಿಮೆ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ

ಪಿಯೇಮಮಂ)

ದಯ,

ದ ಯುಖಳನುನ

ಹತಿಷು

ಆಯೆ ೇಖಳನುನ ಭಯಳಲು
ii. ವಿಯುದಧ ಕ್ಷದ ನಿಲಾಕ್ಷಾದಿಂದಹಗಿ ಗಹಯಸಔ ಅನುಬವಿಸಿದ ಮಹುದೆೇ ನಶಿ ಅಥವಹ ಗಹಮಗೆ ಂಡ ಇಂತಸ
ಯಭಹಣನುನ ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ರಿಹಹಯ ೆಯಧಹನಿಷುದು.
iii. ಯಶ್ೆನಮಲ್ಲಾಯು ಸ್ೆೇವೆಖಳ ಕೆ ಯತೆಖಳು ಅಥವಹ ನ ಮನತೆಖಳನುನ ತೆಗೆದುಹಹಔುದು.
iv. ನಹಮಮಷಭಭತಲಾದ ಹಿವಹಟ್ು ಅಬಹಮಷ ಅಥವಹ ನಿಫಾಂಧಿತ ಹಿವಹಟ್ು ನಿಲ್ಲಾಷಲು ಅಥವಹ
ುನಯಹತಿಾಷದೆ ಇಯಲು
v. ಕ್ಷಖಳಿಗೆ ಷ ಔು ಫೆರ್ೆ ನಿೇಡಲು
d) ದ ಯಕಖಳ ಷಾಬಹ
ಭ ಯು ವೆೇದಿಕೆಖಳ ಫಸುತೆೇಔ ಗಹಯಸಔಯ ವಿವಹದಖಳು ವಿಮೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಹಮಹಯ ಕೆಳಗಿನ ವಿಬಹಖಖಳಲ್ಲಾ
ಬಿೇಳುತುವೆ
i.

ಷಭಥಾನೆಖಳ ಇತಮಥಾದಲ್ಲಾ ವಿಳಂಫ

ii. ಷಭಥಾನೆಖಳ ಇತಮಥಾ ಭಹಡದೆ
iii. ಷಭಥಾನೆಖಳ ನಿಯಹಔಯಣ
iv. ನಶಿದ ರಿಭಹಣ
v. ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಮಭಖಳು, ಶಯತುುಖಳು ಇತಹಮದಿ.
3. ಇನಕುಯೆನ್್ ಂಫಕಡ್ಮನ್
ವಿಭಹ ಕಹಯೆದ 1938 ಅಧಿಕಹಯದ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಕೆೇಂದಯ ಷಕಹಾಯ ನವೆಂಫರ್ 11, 1998 ಯಂದು ಅಧಿಔೃತ ಯಔಟ್ಣೆಯಿಂದ
ಯಔಟ್ವಹದ ಗೆಝೆಟ್, ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಔುಂದುಕೆ ಯತೆ ನಿಮಭಖಳ ನಿವಹಯಣಹ, 1998 ಅನುನ ಭಹಡಿತು. ಈ
ನಿಮಭಖಳು ಉಳಿದ, ಎರ್ಹಾ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ವಿಮೆಮ ಅಂದಯೆ ಮಕ್ಟುಮ ಸ್ಹಭಥಮಾದಲ್ಲಾ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡ ವಿಭಹ, ಜಿೇನ
ಭತುು ಜಿೇವಿಮೆ ಹೆ ಯತುಡಿಷು ವಿಭಹ ಅನಾಯಿಷುತುವೆ.
ಈ ನಿಮಭಖಳ ಉದೆದೇವ ರಿಣಹಭಕಹರಿ, ದಕ್ಷತೆ ಭತುು ನಿಶಕ್ಷಹತ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ವೆಚಚದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ
ಬಹಖವಹಗಿ ಸಣ ಕೆಾೈಭು ಭಹಡು ನೆರ್ೆವಹಷಕೆು ಎರ್ಹಾ ದ ಯುಖಳನುನ ಇತಮಥಾ ಭಹಡುದು ಆಗಿದೆ.
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ಒಂಫಕಡ್ಮನ್ ವಿಮೆಗಹಯ ಭತಕಿ ವಿಭಹದಹಯನ ಯಷಪಯ ಪಂದದ ಭ ಲಔ, ಉಲ್ೆಾೀಕ ನಿಮಭಖಳ ಳಗೆ ಭಧಯತ್ತಯ
ಭತಕಿ ಷಲಹೆಗಹಯನಹಗ ತ್ತಯಷಫಸಕದಕ.
ಂಫಕಡ್ಮನ್ ನಿಧಹಯಯ ಸಿಾೀಔರಿಷಕ ಅಥವಹ ದ ಯಕ ತ್ತಯಷುರಿಷಕ ಎಂಫಕದಕ, ಅಂತ್ತಭ ಆಗದೆ.
a) ಂಫಕಡ್ಮನ್ ಗೆ ದ ಯಕ
ಂಫುಡಸಮನ್ ಭಹಡಿದ ಮಹುದೆೇ ದ ಯು ವಿಮೆ ಭಹಡರ್ಹದ ಅಥವಹ ಅಯ ಕಹನ ನು ಉತುಯಹಧಿಕಹರಿಖಳಿಂದ
ಷಹಿ ಹಹಕ್ಟದ, ಫಯಣಿಗೆಮಲ್ಲಾ ಇಯಫೆೇಔು, ಅಯ ಅಧಿಕಹಯ ವಹಮಪಿುಮಲ್ಲಾ ಂದು ಂಫುಡಸಮನ್ ಉದೆದೇಶ್ಚಸಿ,
ವಿಮೆಗಹಯಯ ಂದು ಶ್ಹಖೆ / ಔಚೆೇರಿ ಹೆ ಂದಿಯು, ಷಾಯ  ಭತುು ನಶಿದ ಯಭಹಣ ದ ಯು ಕೆ ೇರಿದಯ
ರಿಹಹಯ ಅಂದಹಜು ಜೆ ತೆಗೆ, ಮಹುದೆೇ ಂದು ವೆೇಳ್ೆ, ದಹಕರ್ೆಖಳ ಭ ಲಔ ಫೆಂಫಲ್ಲತವಹಗಿದೆ.
ಂಫುಡಸಮನ್ ಗೆ ದ ಯು ಭಹಡಫಸುದು, ಂದು ವೆೇಳ್ೆ:
i.

ದ ಯುದಹಯ ವಿಭಹ ಔಂನಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಲ್ಲಖಿತ ನಿಯ ಣೆ ಭಹಡಿದಲ್ಲಾ ಭತುು ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಹೆ ಂದಿದಯೆ:

 ದ ಯು ತಿಯಷುರಿಷರ್ಹಗಿದೆ ಅಥವಹ
 ದ ಯುದಹಯ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ದ ಯನುನ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ನಂತಯ ಂದು ತಿಂಖಳ್ೆೄ ಳಗೆ ಮಹುದೆೇ ಉತುಯ
ಡೆಮದಿದೆದಯೆ
ii. ದ ಯುದಹಯ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ನಿೇಡಿದ ಉತುಯದಿಂದ ತೃುಯಹಗಿಲಾದಿದಹದಖ
iii. ದ ಯು ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ನಿಯಹಔಯಣೆ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಂದು ಶಾದೆ ಳಗೆ ಭಹಡರ್ಹಗಿಯುವಹಖ
iv. ದ ಯು ಮಹುದೆೇ ನಹಮಮಹಲಮ ಅಥವಹ ಗಹಯಸಔ ವೆೇದಿಕೆಮಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಭಧಮಸಿೆಕೆಮ ಫಹಕ್ಟ
ಉಳಿದಿಲಾದಿಯುವಹಖ
b) ಒಂಫಕಡ್ಮನ್ ಶ್ಚಪಹಯಷಕಖಳು
ಅಲ್ಲಾ ಕೆಲು ಔತಾಮಖಳು / ನಿಮಭಹಳಿಖಳು ಂಫುಡಸಮನ್ ಅನುಷರಿಷಲು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದೆ:
i.

ಶ್ಚಪಹಯಷುಖಳನುನ ಇಂತಸ ದ ಯನುನ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ಂದು ತಿಂಖಳ್ೆೄ ಳಗೆ ಭಹಡಫೆೇಔು

ii. ಯತಿಖಳನುನ ದ ಯುದಹಯ ಭತುು ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಇಫಫರಿಖ ಔಳುಹಿಷಫೆೇಔು
iii. ಶ್ಚಪಹಯಷುಸಖಳು ಇಂತಸ ಶ್ಚಪಹಯಷಸನುನ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ 15 ದಿನಖಳ್ೆೄ ಳಗೆ ದ ಯುದಹಯ ಲ್ಲಖಿತ ಪಿಕೆ ಳ್ೆಳಫೆೇಔು
iv. ವಿಮೆ ಭಹಡಿದಯು ಷಭಭತಿ ತಯದ ಂದು ನಔಲನುನ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಔಳುಹಿಷಫೆೇಔು ಭತುು ಅಯ ಲ್ಲಖಿತ
ದೃಢಿೇಔಯಣ ಅಯ ಇಂತಸ ಸಿಾೇಔೃತಿ ತಯ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ 15 ದಿನಖಳ್ೆೄ ಳಗೆ ಕೆ ೇಯಫೆೇಔು
c) ರವಸಿಿ
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ವಿವಹದ ಭಧಮಸಿೆಕೆ ಭ ಲಔ ಇತಮಥಾ ಇದದಯೆ, ಂಫುಡಸಮನ್ ಅಯು ಯೇಚಿಸಿ ನಹಮಯೇಚಿತ, ಭತುು ವಿಮೆ
ಭಹಡಿದ ನಶಿ ಷರಿದ ಗಿಷಲು ಅವಮಔ ಎಂಫುದಕ್ಟುಂತ ಹೆಚುಚ ಅಲಾದ ಮಹದನುನ ವಿಮೆದಹಯರಿಗೆ ಯವಸಿುಮಹಗಿ
ಗಹಾಯಿಷುತಹುಯೆ.
ಂಫುಡಸಮನ್ ಭ ಲಔ ಯವಸಿುಖಳು ಕೆಳಗಿನ ನಿಮಭಹಳಿಂದ:
i.

ಅವಹಡ್ಾ ಯ

.20 ಲಕ್ಷಕ್ಟುಂತ ಹೆಚುಚ (ಎಕ್ಸ ಗಹಯಷ್ಟ್ಮಗೆ ಹತಿ ಭತುು ಇತಯ ವೆಚಚಖಳನುನ ಸ್ೆೇರಿಸಿ)

ಇಯಫಹಯದು
ii. ಅವಹಡ್ಾ ಇಂತಸ ದ ಯನುನ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ದಿನಹಂಔದಿಂದ 3 ತಿಂಖಳ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಭಹಡಫೆೇಔು, ಭತುು ವಿಮೆ
ಭಹಡಿದಯು ಇಂಥ ಯವಸಿು ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ಂದು ತಿಂಖಳ್ೆೄ ಳಗೆ ಅಂತಿಭ ಇತಮಥಾಗೆ ಂಡಿಯು ೂಣಾ
ತಿೇಪಿಾನ ಫಗೆೆ ಸಿಾೇಔೃತಿಮನುನ ಭಹಡಫೆೇಔು
iii. ವಿಮೆಗಹಯಯ ಅವಹಡ್ಾ ಅನುಷರಿಷಫೆೇಔು ಭತುು ಸಿಾೇಔೃತಿ ತಯ ಯಶ್ಚೇದಿಮನುನ 15 ದಿನಖಳ್ೆೄ ಳಗೆ
ಂಫುಡಸಮನ್ ಗೆ ಲ್ಲಖಿತ ಷ ಚನೆಯಂದಿಗೆ ಔಳುಹಿಷಫೆೇಔು
iv. ವಿಮೆ

ಭಹಡಿದಯು

ಇಂಥ

ಯವಸಿು

ಸಿಾೇಕಹಯ

ಫಯೆದು

ಷ ಚಿಷದಿದದಯೆ,

ವಿಮೆಗಹಯಯು

ಯವಸಿು

ಕಹಮಾಖತಗೆ ಳಿಷದೆ ಇಯಫಸುದು
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 1
______________ ಸಔುು, ಷಯಔುಖಳು ಅಥವಹ ಸ್ೆೇವೆಖಳ ಭತುು ರಿಹಹಯ ಭೌಲಮ ಯ .20 ಲಕ್ಷ ಯೆಗಿನ ದ ಯುಖಳ,
ಭನಯಂಜನೆಗಹಗಿ ನಹಮಮವಹಮಪಿು ಹೆ ಂದಿದೆ.
I.

ಜಿರ್ಹಾ ವೆೇದಿಕೆ

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


IRDA ಷಭಖಯ ದ ಯು ನಿಾಸಣಹ ಮಸ್ೆೆ (IGMS) ಹಯಯಂಭಿಸಿದೆ, ಅದು ವಿಮೆ ದ ಯು ಭಹಹಿತಿಮ
ಕೆೇಂದಯ ಯೆರ್ಪಸಿಟ್ರಿಮನುನ ಭತುು ಉದಮಭದಲ್ಲಾ ಷಂಔಶಿ ನಿವಹಯಣಹ ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣೆ ಂದು
ಸ್ಹಧನವಹಗಿ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷುತುದೆ.



ಗಹಯಸಔ ವಿವಹದ ನಿವಹಯಣಹ ಏಜೆನಿಸಖಳನುನ ಯತಿ ಜಿರ್ೆಾ ಭತುು ಯಹಜಮದಲ್ಲಾ ಭತುು ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಭಟ್ಿದಲ್ಲಾ
ಸ್ಹೆಪಿಷರ್ಹಗಿದೆ.



ವಿಮೆ ವಹಮಹಯ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಫಸುತೆೇಔ ಗಹಯಸಔ ವಿವಹದಖಳನುನ, ಷಭಥಾನೆಖಳ ವಿಳಂಫ,
ಇತಮಥಾ ಅಲಾದ ಷಭಥಾನೆಖಳ, ಷಭಥಾನೆಖಳ ನಿಯಹಔಯಣ, ನಶಿದ ಕಹಾಂಟ್ಮ್ ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿ
ನಿಮಭಖಳ, ಇತಮಥಾದಲ್ಲಾ ವಿಳಂಫ, ಇತಹಮದಿ ಎಂಫ ವಿಧಖಳನಹನಗಿ ವಿಂಖಡಿಷಫಸುದು.



ಒಂಫುಡಸಮನ್ ವಿಮೆಗಹಯ ಭತುು ವಿಭಹದಹಯನ ಯಷಯ ಂದದ ಭ ಲಔ, ಉರ್ೆಾೇಕ ನಿಮಭಖಳ
ಳಗೆ ಭಧಮತಿಾ ಭತುು ಷಲಹೆಗಹಯನಹಗಿ ತಿಾಷಫಸುದು.



ವಿವಹದ ಭಧಮಸಿೆಕೆ ಭ ಲಔ ಇತಮಥಾ ಇದದಯೆ, ಂಫುಡಸಮನ್ ಅಯು ಯೇಚಿಸಿ ನಹಮಯೇಚಿತ, ಭತುು
ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ನಶಿ ಷರಿದ ಗಿಷಲು ಅವಮಔ ಎಂಫುದಕ್ಟುಂತ ಹೆಚುಚ ಅಲಾದ ಮಹದನುನ ವಿಮೆದಹಯರಿಗೆ
ಯವಸಿುಮಹಗಿ ಗಹಾಯಿಷುತಹುಯೆ.

ರಭಕಕ ದಖಳು
1. ಇಂಟಿಗೆಯೇಟೆಡ್ ದ ಯು ನಿಾಸಣಹ ಮಸ್ೆೆ (IGMS)
2. ದಿ ಔನ ಸಾಭರ್ ರ್ಪಯಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಿ, 1986
3. ಜಿರ್ಹಾ ವೆೇದಿಕೆ
4. ಯಹಜಮ ಆಯೇಖ
5. ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಆಯೇಖ
6. ಇನುಶಯೆನ್ಸ ಂಫುಡಸಮನ್
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ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ಜಿರ್ಹಾ ವೆೇದಿಕೆ ಸಔುು, ಷಯಔುಖಳು ಅಥವಹ ಸ್ೆೇವೆಖಳ ಭತುು ರಿಹಹಯ ಭೌಲಮ ಯ

.20 ಲಕ್ಷ ಯೆಗಿನ

ದ ಯುಖಳ, ಭನಯಂಜನೆಗಹಗಿ ನಹಮಮವಹಮಪಿು ಹೆ ಂದಿದೆ.
ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ದ IGMS ವಿಷುರಿಸಿ.
I.

ವಿಭಹ ಜನಯಲ್ ನಿಾಸಣಹ ಮಸ್ೆೆ

II. ಬಹಯತಿೇಮ ಜನಯಲ್ ನಿಾಸಣಹ ಮಸ್ೆೆ
III. ಇಂಟಿಗೆಯೇಟೆಡ್ ದ ಯು ನಿಾಸಣಹ ಮಸ್ೆೆ
IV. ಇಂಟೆಲ್ಲಜೆಂಟ್ ದ ಯು ನಿಾಸಣಹ ಮಸ್ೆೆ
ರಶೆು 2
ಕೆಳಗೆ ಮಹ ಗಹಯಸಔ ಔುಂದುಕೆ ಯತೆ ನಿವಹಯಣಹ ಏಜೆನಿಸಖಳು ಯ 20 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಯ .100 ಲಕ್ಷದ ನಡುವಿನ
ಮೊತುದ ಗಹಯಸಔ ವಿವಹದಖಳನುನ ಫಗೆಸರಿಷುು?
I.

ಜಿರ್ಹಾ ವೆೇದಿಕೆ

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

ಅಂಖಡಿಮನು ಉತನನದ MRP ಮೆೇರ್ೆ ಂದು ಫೆರ್ೆ ಚಹಜಿಾಂಗ್.

II. ಅಂಖಡಿಮನು ಂದು ಖಾದಲ್ಲಾಯು ಅತುಮತುಭ ಉತನನ ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಷಲಹೆ ಭಹಡುತಿುಲಾ
III. ಅಲಜಿಾ ಎಚಚರಿಕೆ ಂದು ಓಶಧ ಫಹಟ್ಲ್ಲ ಮೆೇರ್ೆ ದಗಿಸಿಲಾ
IV. ದೆ ೇಶಮುಔು ಉತನನಖಳು
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ರಶೆು 4
ಕೆಳಗೆ ಮಹುದು ಹಲ್ಲಸಿ ಷಂಫಂಧಿತ ದ ಯನುನ ರ್ಹಡ್ೆ ಭಹಡಲು ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಷ ಔು ಆಯೆುಮಹಗಿಯುುದು?
I.

ರ್ಪಲ್ಲೇರ್ಸ

II. ಷುಪಿಯೇಂ ಕೆ ೇಟ್ಾ
III. ಇನುಶಯೆನ್ಸ ಂಫುಡಸಮನ್
IV. ಜಿರ್ಹಾ ನಹಮಮಹಲಮ
ರಶೆು 5
ಕೆಳಗೆ ಮಹ ಹೆೇಳಿಕೆಮು ಇನುಶಯೆನ್ಸ ಂಫುಡಸಮನ್ ಹಯಂತಿೇಮ ಅಧಿಕಹಯಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಷರಿಮಹಗಿದೆ?
I.

ಇನುಶಯೆನ್ಸ ಂಫುಡಸಮನ್ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ನಹಮಮವಹಮಪಿು ಹೆ ಂದಿದೆ

II. ಇನುಶಯೆನ್ಸ ಂಫುಡಸಮನ್ ಯಹಜಮ ನಹಮಮವಹಮಪಿು ಹೆ ಂದಿದೆ
III. ಇನುಶಯೆನ್ಸ ಂಫುಡಸಮನ್ ಜಿರ್ಹಾ ನಹಮಮವಹಮಪಿು ಹೆ ಂದಿದೆ
IV. ಇನುಶಯೆನ್ಸ ಂಫುಡಸಮನ್ ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ ಹಯದೆೇಶ್ಚಔ ಮತಿಯಳಗೆ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷುತುದೆ
ರಶೆು 6
ಹೆೇಗೆ ದ ಯನುನ ವಿಭಹ ರ್ೆ ೇಕಹಮುಔು ಜೆ ತೆ ಭಹಡಫೆೇಕಹಗಿದೆ?
I.

ದ ಯನುನ ಫಯಸದಲ್ಲಾ ಭಹಡುುದು

II. ದ ಯನುನ ದ ಯವಹಣಿ ಭ ಲಔ ಭೌಖಿಔವಹಗಿ ಭಹಡುದು
III. ದ ಯನುನ ಂದು ಭುಖಹಭುಖಿಮಹಗಿ ಭೌಖಿಔವಹಗಿ ಭಹಡುದು ಆಗಿದೆ
IV. ದ ಯನುನ ದಿನತಿಯಕೆ ಜಹಹಿೇಯಹತು ಭ ಲಔ ಭಹಡುದು ಆಗಿದೆ
ರಶೆು 7
ಂದು ಇನುಶಯೆನ್ಸ ಂಫುಡಸಮನ್ ಷಮೇಪಿಷು ಕಹರ್ಹಧಿ ಏನು?
I.

ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ದ ಯನುನ ನಿಯಹಔರಿಸಿದ ಎಯಡು ಶಾಖಳಲ್ಲಾ

II. ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ದ ಯನುನ ನಿಯಹಔರಿಸಿದ ಭ ಯು ಶಾಖಳ್ೆೄ ಳಗಹಗಿ
III. ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ದ ಯನುನ ನಿಯಹಔರಿಸಿದ ಂದು ಶಾದೆ ಳಗೆ
IV. ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ದ ಯನುನ ನಿಯಹಔರಿಸಿದ ಂದು ತಿಂಖಳ್ೆೄ ಳಗೆ
71

ರಶೆು 8
ಔಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹದು ಒಂಫುಡ್ಸ ಭನ್ ಜೆ ತೆ ದ ಯು ಉಡಹಯಿಷುುದಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದುದು
ೂವಹಾೆೇಕ್ಷಿತ ಅಲಾ?
I.

ದ ಯು ಂದು 'ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ರ್ೆೈನ್ಸ' ನಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಮಕ್ಟುಯಫಫನದು ಇಯಫೆೇಔು

II. ದ ಯನುನ ಇನುಶಯರ್ ತಿಯಷುರಿಷು 1 ಶಾದೆ ಳಗೆ ಷಲ್ಲಾಷುದನುನ ಭಹಡಫೆೇಔು
III. ದ ಯುದಹಯಯ ಂಫುಡಸಮನ್ ಮೊದಲು ಗಹಯಸಔಯ ವೆೇದಿಕೆ ಅನುಷಂಧಹನ ಭಹಡಫೆೇಔು
IV. ಕೆ ೇರಿದ ಟ್ುಿ ರಿಹಹಯ ಯ .20 ಲಕ್ಷ ಮೊತುದ ಳಗಿಯಫೆೇಔು.
ರಶೆು 9
ಂಫುಡಸಮನ್ ಜೆ ತೆ ದ ಯು ದಹಕಲ್ಲಷಲು ಮಹುದೆೇ ವುಲುಖಳಿಗೆ ಸಣ ಫೆೇಕ್ಟಯುದಹ?
I.

ಯ 100 ವುಲು ಹತಿಷಫೆೇಔು

II. ಮಹುದೆೇ ವುಲು ಹತಿಷಫೆೇಕಹಗಿಲಾ
III. ಕೆ ೇರಿದ ರಿಹಹಯದ 20% ವುಲು ಹತಿಷಫೆೇಔು
IV. ಕೆ ೇರಿದ ರಿಹಹಯದ 10% ವುಲು ಹತಿಷಫೆೇಔು
ರಶೆು 10
ದ ಯನುನ ಖಹಷಗಿ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಯುದಧ ಮೊಔದದಮೆ ನಡೆಷಲು ಭಹಡಫಸುದಹ?
I.

ದ ಯುಖಳನುನ ಸ್ಹಾಜನಿಔ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಯುದ್ಧ ಮೊಔದದಮೆ ನಡೆಷಲು ಭಹತಯ

II. ಹೌದು, ದ ಯನುನ ಖಹಷಗಿ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಯುದಧ ಮೊಔದದಮೆ ನಡೆಷಲು ಭಹಡಫಸುದು
III. ದ ಯನುನ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಕ್ಷೆೇತಯದಲ್ಲಾ ಭಹತಯ ಖಹಷಗಿ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಯುದಧ ಮೊಔದದಮೆ ನಡೆಷಲು ಭಹಡಫಸುದು
IV. ದ ಯನುನ ಜಿೇವಿಮೆ ಹೆ ಯತುಡಿಷು ಕ್ಷೆೇತಯದಲ್ಲಾ ಖಹಷಗಿ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಯುದಧ ಮೊಔದದಮೆ ನಡೆಷಲು
ಭಹಡಫಸುದು
ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ದ IGMS ವಿಷುರಿಷಣೆ ಇಂಟಿಗೆಯೇಟೆಡ್ ದ ಯು ನಿಾಸಣಹ ಮಸ್ೆೆ.
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ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಯಹಜಮ ಆಯೇಖ ಗಹಯಸಔ ಔುಂದುಕೆ ಯತೆ ನಿವಹಯಣಹ ಏಜೆನಿಸಖಳು ಯ 20 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಯ .100 ಲಕ್ಷದ
ನಡುವಿನ ಮೊತುದ ಗಹಯಸಔ ವಿವಹದಖಳನುನ ಫಗೆಸರಿಷುು
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಅಂಖಡಿಮನು ಂದು ಖಾದಲ್ಲಾಯು ಅತುಮತುಭ ಉತನನ ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಷಲಹೆ ಭಹಡುತಿುಲಾ ಇದು ಭಹನಮ
ಗಹಯಸಔಯ ತಳಸದಿಮಹಗಿ ದ ಯು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ಇನುಶಯೆನ್ಸ ಂಫುಡಸಮನ್ ಹಲ್ಲಸಿ

ಷಂಫಂಧಿತ

ದ ಯನುನ ರ್ಹಡ್ೆ ಭಹಡಲು

ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಷ ಔು

ಆಯೆುಮಹಗಿಯುುದು.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV.
ಇನುಶಯೆನ್ಸ ಂಫುಡಸಮನ್ ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ ಹಯದೆೇಶ್ಚಔ ಮತಿಯಳಗೆ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷುತುದೆ ಇದು ಇನುಶಯೆನ್ಸ
ಂಫುಡಸಮನ್ ಹಯಂತಿೇಮ ಅಧಿಕಹಯಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಷರಿಮಹಗಿದೆ?
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I.
ದ ಯನುನ ಫಯಸದಲ್ಲಾ ಭಹಡುುದು ವಿಭಹ ರ್ೆ ೇಕಹಮುಔು ಜೆ ತೆ ಭಹಡಫೆೇಕಹಗಿದೆ.
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ಂದು ಇನುಶಯೆನ್ಸ ಂಫುಡಸಮನ್ ಷಮೇಪಿಷು ಕಹರ್ಹಧಿ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ದ ಯನುನ ನಿಯಹಔರಿಸಿದ ಂದು
ಶಾದೆ ಳಗೆ.
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
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ದ ಯುದಹಯಯು ಂಫುಡಸಮನ್ ಮೊದಲು ಗಹಯಸಔಯ ವೆೇದಿಕೆ ಅನುಷಂಧಹನ ಭಹಡಫೆೇಔು ಒಂಫುಡ್ಸ ಭನ್
ಜೆ ತೆ ದ ಯು ಉಡಹಯಿಷುುದಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದುದ ೂವಹಾೆೇಕ್ಷಿತ ಅಲಾ
ಉತಿಯ 9
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಂಫುಡಸಮನ್ ಜೆ ತೆ ದ ಯು ದಹಕಲ್ಲಷಲು ಮಹುದೆೇ ವುಲುಖಳಿಗೆ ಮಹುದೆೇ ವುಲು ಹತಿಷಫೆೇಕಹಗಿಲಾ
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಹೌದು, ದ ಯನುನ ಖಹಷಗಿ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಯುದಧ ಮೊಔದದಮೆ ನಡೆಷಲು ಭಹಡಫಸುದು
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ಅನಕಫಂಧ
ರಷಕಿತವಹಗ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಕಹಮಯನಿಯಹಷಕತ್ತಿಯಕ ಜೀ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ಟಿ
1. ಫಜಹಜ್ ಅಲ್ಲಮನ್ಸ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ
2. ಬಿರ್ಹಾ ಷನ್ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ
3. ಎಚಿಸಎಫಿಸ ಸ್ಹಿಾಂಡಡ್ಾ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ
4. ಐಸಿಐಸಿಐ ುಯಡೆನಿಶಮಲ್ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ
5. ಐಎನಿೆ ವೆೈವಮ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ
6. ಬಹಯತಿೇಮ ಜಿೇ ವಿಭಹ ನಿಖಭ
7. ಭಹಮಕ್ಸ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ
8. PNB ಮೆಟೆಾೈಫ್ಟ ಇಂಡಿಮಹ ಇನುಶಯೆನ್ಸ
9. ಕೆ ೇಟ್ಕ್ ಭಹಿೇಂದಹಯ ಒಲ್ಸ ಭ ಮಚುಮಲ್ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ
10. ಎಸಿಫಐ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ
11. ಟಹಟಹ ಎಐಜಿ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ
12. ರಿಲಮನ್ಸ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ
13. ಅವಿವಹ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ
14. ಷಹಹಯಹ ಇಂಡಿಮಹ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನ ಶಯೆನ್ಸ
15. ಶ್ಚಯೇಯಹgಮ್ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ
16. ಬಹಯತಿ ಎಕಹಸ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ
17. ಫ್ಯಮಚರ್ ಜನಯಲ್ ಬಹಯತದ ಜಿೇ ವಿಭಹ
18. ಐಡಿಬಿಐ ಪೆಡಯಲ್ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ
19. ಕೆನಯಹ ಎಚ್ಎಸಿಫಸಿ ಒರಿಮಂಟ್ಲ್ ಫಹಮಂಕ್ ವಹಣಿಜಮ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನಸನ
20. AEGON ಯೆಲ್ಲಗೆೇರ್ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ
21. ಡಿಎಲ್ಎಫ್ಟ ಯಮೆರಿಔ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ
22. ಸ್ಹಿರ್ ಮ ನಿಮನ್ ಡೆೈ-ಇಚಿ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ
23. ಬಹಯತ ಮೊದಲ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ
24. ಎಡೆರ್ೆಾೈಷನ ಟೆ ಕ್ಟಯ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ
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ಅಧಹಯಮ 4
ವೆಬ್ ಷಭಕದಹಮಯಯಕ ನಿಮಂತರಣ ಆಸೆಪಕ್ಟಿ್
ವೆಬ್ ಷಂಗಹರಸಔಯಕ
ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯ ನಿಮಭಹಳಿ ಡಿಸ್ೆಂಫರ್ 3, 2013 ರಿಂದ ಜಹರಿಗೆ ಫಂದಿತು.
ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲು ಷ ಔು ವಹಮಖೆಮಖಳನುನ ಕೆ ಡರ್ಹಗಿದೆ.
1. ವಹಯಖ್ೆಯಖಳು:
a. ―ಕಹಯಿದೆ‖ ಎಂದಯೆ ಕಹಲಕಹಲಕೆು ತಿದುದಡಿ ಭಹಡಿದ 1938 (1938 ಯ 4)ಯ
ವಿಭಹ ಕಹಯಿದೆ.
b. ಈ

ನಿಮಭಹಳಿಖಳ

ಉದೆದೇವದಲ್ಲಾ

―ಂದ‖ವೆಂದಯೆ

ಫಫ

ವೆಬ್

ಷಂಗಹಯಸಔಯು ಭತುು ವಿಭಹಗಹಯಯ ನಡುವೆ ಭಹಡಲಟ್ಿ ಂದ;
c. "ಹಯಧಿಕಹಯ" ಎಂದಯೆ ವಿಭಹ ನಿಮಂತಯಣ ಭತುು ಅಭಿೃದಿಧ ಹಯಧಿಕಹಯ
ಕಹಯೆದ 1999 (1999 ಯ 41) ಯ ಸ್ೆಕ್ಷನ್ 3 ಯ ನಿಫಂಧನೆಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ
ಸ್ಹೆಪಿಷರ್ಹದ ಬಹಯತದ ವಿಭಹ ನಿಮಂತಯಣ ಭತುು ಅಭಿೃದಿಧ ಹಯಧಿಕಹಯ ;
d. ಈ ನಿಮಭಹಳಿಖಳ ಉದೆದೇವದಲ್ಲಾ ―ದ ಯದ ಭಹಯಹಟ್‖ು ಗಹಯಸಔಯು
ವಿಜ್ಞಹನೆ

ಅಥವಹ

ಭಹಯಹಟ್ದ

ಷಭಮದಲ್ಲಾ

ದೆೈಹಿಔವಹಗಿ

ಹಹಜಯಹಗಿಲಾದಹಗಿನ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ಅಥವಹ ಸ್ೆೇವೆಖಳ ವಿಜ್ಞಹನೆ
ಅಥವಹ ಭಹಯಹಟ್ ಅಥವಹ ಭಹಯಹಟ್ದ ಭುಕಹುಮದ ಯಕ್ಟಯಯೆಮನುನ
ಷ ಚಿಷುತುದೆ ಭತುು ಈ ಯಕ್ಟಯಯೆಮನುನ ದ ಯಧವನಿಮ ಅಥವಹ ಷಣಣ ಷಂದೆೇವ
ಸ್ೆೇವೆ (ಎರ್ಸ ಎಮ್ ಎರ್ಸ) ಅಥವಹ ಈ-ಮೆೇಲ್ ಅಥವಹ ಅಂತಜಹಾಲ ಅಥವಹ
ವೆಬ್ ಸ್ೆೇವೆಖಳ ಭುಖಹಂತಯ ೂಣಾಗೆ ಳಿಷರ್ಹಖುತುದೆ;
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e. ಈ

ನಿಮಭಹಳಿಖಳ

ಉದೆದೇವದಲ್ಲಾ

―ಯಭುಕ‖

ಎಂದಯೆ

ವಿಭಹ

ಉತಹದನೆಖಳ ವೆೈಶ್ಚಶಿಾಖಳು/ ರ್ಹಬಖಳ ಫಗೆಗೆ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಹೆ ಂದು
ಉದೆದೇವದಿಂದ ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯ ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ್ ಅನುನ ಬೆೇಟಿಭಹಡಿದ ಭತುು
ಮಹದೆೇ ರಿೇತಿಮ ಷಂಔಾ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಷಲ್ಲಾಸಿದ ಒಾ ಮಕ್ಟುಗೆ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವಿಯಖಳು;
f. ಈ ನಿಮಭಹಳಿಖಳ ಉದೆದೇವದಲ್ಲಾ ―ಭಹಯಹಟಹಕಹವ ಷೃಷ್ಟ್ಿಷುವಿಕೆ‖ಮು
ವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ವಿಜ್ಞಹನೆಮನುನ ಭುಂದುಯುುದಕೆು ಮೊದಲು ಬಹವಿೇ
ಗಹಯಸಔಯ ವಿಮೆಮನುನ ಕೆ ಂಡುಕೆ ಳುಳ ಇಚೆೆಮನುನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಂಡು
ಅಯ ವಿಯಖಳನುನ ಷಂಖಯಹಿಷು ಯಕ್ಟಯಯೆಮಹಗಿದೆ;
g. ಈ ನಿಮಭಹಳಿಖಳ ಉದೆದೇವದಲ್ಲಾ

―ಭಹಯಹಟಹಕಹವ ಷೃಷ್ಟ್ಿಷುವಿಕೆಮ

ನಿವಹಾಸಔ ಮಸ್ೆೆ (ಲ್ಲೇಡ್ ಭಹಮನೆೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಸಿಸಿಿಮ್(ಎಲ್ ಎಮ್
ಎರ್ಸ))ಮು ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔ ಸ್ಹಫ್ಟಿ ವೆೇರ್ ಮೆೇರ್ೆ ಡೆದ ವಿಚಹಯಣೆಖಳ
ಧವನಿಭುದಯಣ

(ಯೆಕಹಡಿಾಂಗ್),

ಊಜಿಾತಔಯಣ(ವಹಮಲ್ಲಡೆೇಟಿಂಗ್),
ಅನುಷಯಣೆ

ಭತುು

ಷಂಷುಯಣೆ
ಗಿೇಾಔಯಣೆ

(ಫಿಲಿರಿಂಗ್),

(ಗೆಯೇಡಿಂಗ್),

ಭಹಯಹಟಹಕಹವಖಳ

ವಿತಯಣೆ,

ಭುಕಹುಮಕಹುಗಿ

ಕಹಮಾಖತಗೆ ಳಿಸಿದ ಸ್ಹಫ್ಟಿ ವೆೇರ್ ನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ;
h. ಈ ನಿಮಭಹಳಿಖಳ ಉದೆದೇವದಲ್ಲಾ ―ಹೆ ಯಖುತಿುಗೆ‖: ಎಂದಯೆ ಹಯಧಿಕಹಯ
ನಿದಿಾಶಿಗೆ ಳಿಸಿಯು

ಭಟಿಿಗೆ

ವೆಬ್

ಷಗಹಯಸಔಯು

ನಡೆಷಫಸುದಹದ

ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳು ಎಂದಥಾ.
i. ―ಮಕ್ಟು‖ ಎಂದಯೆ
1. ಔಂನಿ ಕಹಯಿದೆ 1956 (1956 ಯಲ್ಲಾ 1)ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಯ ುಗೆ ಂಡ
ಷಂಸ್ೆೆ; ಅಥವಹ
2. 1999 (1999 ಯ 42) ಯ ವಿದೆೇಶ್ಚ ವಿನಿಭಮ ನಿಾಸಣಹ ಕಹಯಿದೆಮ(ಎಫ್ಟ
ಈ ಎಮ್ ಎ) ರಿಚೆೆೇದ 2 ಅಧಿನಿಮಭ (W)ಯಲ್ಲಾ ಷ ಚಿಸಿಯುಂತೆ
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2008 (2009 6) ಯ ಸಿೇಮತ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ಷಸಬಹಗಿತಾ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ
ಯಚನೆಮಹದ
ಹೆ ಂದಿಲಾದ

ಅನಿವಹಸಿ
ಭತುು

ಗಟ್ಔ

ಅದಯಡಿ

/

ಮಕ್ಟುಮನುನ

ನೆ ೇಂದಹಯಿತ

ಬಹಗಿೇದಹಯಯಹಗಿ
ವಿದೆೇಶ್ಚ

ಸಿೇಮತ

ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ಷಸಬಹಗಿತಾವಹಗಿಲಾದ ಮಹುದೆೇ ಸಿೇಮತ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ
ಷಸಬಹಗಿತಾ; ಅಥವಹ
3. ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷಲು ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ ಭಹನಮತೆ
ಡೆದ ಮಹುದೆೇ ಮಕ್ಟು;
4.
j. "ಯಭುಕ ಅಧಿಕಹರಿ" ಎಂದಯೆ
1. ಕಹರ್ಪಾಯೆೇಟ್

ಷಂಸ್ೆೆಮ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ

ವೆಬ್

ಷಂಗಹಯಸಔಯ

ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳಿಗೆ ಜವಹಫಹದಯಯಹದ ನಿದೆೇಾವಔ / ಬಹಗಿೇದಹಯ; ಅಥವಹ,
2. ವೆಬ್

ಷಂಗಹಯಸಔಯ

ಕಹಮಾಖಳನುನ

ಕೆೈಗೆ ಳಳಲು

ಯತೆಮೇಔವಹಗಿ

ನೆೇಭಔವಹದ ಭುಕಮ ಕಹಮಾನಿವಹಾಸಔ ಅಧಿಕಹರಿ;
k. ಈ ನಿಮಭಹಳಿಖಳ ಉದೆದೇವದಲ್ಲಾ ―ವಿಜ್ಞಹನೆ‖ಮನುನ,

ಫಫ ಬಹವಿೇ

ಗಹಯಸಔಯನುನ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಕರಿೇದಿಗಹಗಿ ಭನವೊಲ್ಲಷು ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದ
ಫಫ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಅಥವಹ ಭಧಮಷೆಯು ಅಲಂಬಿಷು ವಿಧಹನವೆಂದು
ವಹಮಖಹಮನಿಷರ್ಹಗಿದೆ;
l. ಈ ನಿಮಭಹಳಿಖಳ ಉದೆದೇವದಲ್ಲಾ ―ದ ಯಧವನಿ ಔಯೆಗಹಯ‖, ದ ಯಧವನಿ
ಭಹಯಹಟ್ ಭತುು ದ ಯ

ಭಹಯಹಟ್ಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕಹಮಾಖಳನುನ

ಕೆೈಗೆ ಳಳಲು ದ ಯಧವನಿ ಭಹಯಹಟ್ಗಹಯರಿಂದ ನೆೇಮಷಲಟ್ಿ ಮಕ್ಟು;
m. ಈ ನಿಮಭಹಳಿಖಳ ಉದೆದೇವದ ―ದ ಯಧವನಿ ಭಹಯಹಟ್ಗಹಯ‖, ನೆೇ
ಟೆಲ್ಲಕಹಂ ವಹಣಿಜಮ ಷಂಔಾ ಗಹಯಸಔ ಆದಮತೆ ನಿಫಂಧನೆಮ ಅಧಹಮಮ IIIಯ
ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, 2010 (ಕಹಲಕಹಲಕೆು ತಿದುದಡಿಗೆ ಂಡ)ಬಹಯತದ ದ ಯಷಂಔಾ
ನಿಮಂತಯಣ ಹಯಧಿಕಹಯದೆ ಂದಿಗೆ ನೆ ೇಂದಹಯಿತ ಷಂಸ್ೆೆ;
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n. ಈ ನಿಮಭಹಳಿಖಳ ಉದೆದೇವದ ―ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔ‖ ಯೆಂದಯೆ ಈ
ನಿಫಂಧನೆಖಳಡಿ ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ ಯವಹನಗಿ ಹೆ ಂದಿದ ಮಕ್ಟು;
o. ―ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ್‖ ಇದು ಸಿಂಖಲ್ ಡೆ ೇಮೆೇನ್ ನಿಂದ ದಗಿಷರ್ಹದ ವೆಬ್ ೆೇಜ್
ಖಳ ಂದು ಖುಂಹಗಿದೆ. ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ್ ಔನಿಶಿ ಂದು ಮ ನಿಪಹಮ್ಾ
ರಿಸ್ೆ ೇರ್ಸಾ

ರ್ೆ ಕೆೇಟ್ರ್

ಎಂಫ

ಇಂಟ್ನೆಾಟ್

ವಿಳ್ಹಷದ

ಭ ಲಔ

ಯವೆೇಶ್ಚಷಫಸುದಹದ ವೆಬ್ ಷಾರ್ ಮೆೇರ್ೆ ತೆ ೇರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಈ
ನಿಮಭಖಳ ಉದೆದೇವಕಹುಗಿ "ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ್" ಈ ದು ಂದು ಅಂತಜಹಾಲ
ಯವೆೇವದಹಾಯ (ವೆಬ್ ರ್ಪಟ್ಾಲ್) ಭತುು / ಅಥವಹ ಮೊಫೆೈಲ್ ಸ್ೆೈಟ್ ಅನುನ
ಳಗೆ ಂಡಿದೆ;
p. ಈ

ನಿಮಭಹಳಿಖಳ

ಉದೆದೇವದ

―ನಿಯೇಜಿತ

ವೆಬ್

ಸ್ೆೈಟ್‖

ನೆ ೇಂದಹಯಿತ ಡೆ ೇಮೆೇನ್ ಹೆಷರಿನ/ಹೆಷಯುಖಳ ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ್ ಆಗಿದುದ ವೆಬ್
ಷಂಗಹಯಸಔಯ

ಸ್ಹಾಭಮದಲ್ಲಾದುದ

ಅಯ

ಕಹಮಾಖಳಿಗಹಗಿ

ಭಹತಯ

ಉಯೇಗಿಷಲಡುತುವೆ;
q. ಈ ನಿಫಂಧನೆಖಳಲ್ಲಾ ಉಯೇಗಿಷಲಡು ಭತುು ವಹಮಖಹಮನಿಷದಿಯು ಆದಯೆ
1938 (1938 ಯ 4) ಯ ವಿಭಹ ಕಹಯಿದೆಮಲ್ಲಾ, 1999 ಯ ವಿಭಹ ನಿಮಂತಯಣ
ಭತುು ಅಭಿೃದಿಧ ಹಯಧಿಕಹಯ ಕಹಯಿದೆಮಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಅದಯಡಿ ಭಹಡರ್ಹದ
ಫೆೇಯೆ

ಮಹುದೆೇ

ಅಭಿಮಕ್ಟುಖಳು

ನಿಫಂಧನೆಖಳಲ್ಲಾ

ಔಯಭವಹಗಿ

ವಿರಿಷರ್ಹದ

ಆಮಹ

ದಖಳು

ಕಹಯಿದೆಖಳಲ್ಲಾ

ಭತುು

ಅುಖಳಿಗೆ

ನಿಯೇಜಿಷರ್ಹದ ಅಥಾಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿವೆ.
2. ವೆಬ್ ಷಂಗಹರಸಔಯ ಯವಹನಗ ಅಸಯತಹ ಭಹನದಂಡಖಳು:
a. ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಯವಹನಗಿಮನುನ ಅನುದಹನಿಷಲು / ಯವಹನಗಿಮ
ನವಿೇಔಯಣನುನ ಭಹಡಲು ಈ ಕೆಳಗಿನುಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡ ಆದಯೆ
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ಕೆಳಗಿನುಖಳಿಗೆ

ಸಿೇಮತಲಾದ

ಶಯತುುಖಳನುನ

ಅಜಿಾದಹಯಯು

ೂಣಾಗೆ ಳಿಷಫೆೇಔು:
i.

ಅಜಿಾದಹಯಯ

ನಿಮಂತಯಣ 1 (i)

ಯ

ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿರಿಷರ್ಹದ

ಮಕ್ಟುಮಹಗಿಯುತಹುನೆ.
ii.

ಅಜಿಾದಹಯಯ ಔಂೆನಿಮ ನಿವೆೇದನಹ ತಯ (ಮೆಮೊಯಂಡಮ್ ಆಫ್ಟ
ಅಸ್ೆ ೇಸಿಯೆೇವನ್) ಅಥವಹ ಇತಯ ದಹಕರ್ೆಖಳು ವಿಭಹ ಉತನನಖಳ
ವೆಬ್ ಷಂಖಯಸದ ವಹಮಹಯನುನ ತನನ ಭುಕಮ ಉದೆದೇವನಹನಗಿ
ಹೆ ಂದಿಯಫೆೇಔು.

iii.

ಅಜಿಾದಹಯಯು ಭುಕಮ ಉದೆದೇವ (ವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ವೆಬ್ ಷಂಖಯಸ)ದ
ಹೆ ಯತು ಫೆೇಯೆ ವಹಮಹಯದಲ್ಲಾ ತೆ ಡಗಿಯಫಹಯದು;

iv.

ಅಜಿಾದಹಯಯು

ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ

ಯ ುಗೆ ಂಡ

ಷ ಔು

ನಿಫಂಧನೆಖಳಡಿಮಲ್ಲಾ ಯವಹನಗಿ ಡೆದ /ನೆ ೇಂದಹಯಿತ ವಿಭಹ
ಏಜೆಂಟ್, ಕಹರ್ಪಾಯೆೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್, ಷ ಕ್ಷಮ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ (ಮೆೈಕೆ ಯೇ
ಇನ ಶಾಯೆನ್ಸ ಏಜೆಂಟ್), ಟಿಪಿಎ, ಷಮೇಕ್ಷಔ, ನಶಿ ಅಂದಹಜುದಹಯ
ಅಥವಹ ಮಹುದೆೇ ಇತಯ ವಿಭಹ ಭಧಮತಿಾಮಹಗಿಯು ಹಹಗಿಲಾ.
v.

ಅಜಿಾದಹಯಯು ಫಫ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಜೆ ತೆಗೆ ಂದು ಉರ್ೆಾೇಖಿತ
ಮಸ್ೆೆಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯಫಹಯದು.

vi.

ಅಜಿಾದಹಯಯು ಮಹದೆೇ ಕಹಲಕೆು ವಿಭಹಗಹಯ, ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್,
ಕಹರ್ಪಾಯೆೇಟ್

ಏಜೆಂಟ್,

ಷ ಕ್ಷಮ

ವಿಭಹ

ಏಜೆಂಟ್

(ಮೆೈಕೆ ಯೇ

ಇನ ಶಾಯೆನ್ಸ ಏಜೆಂಟ್), ಟಿಪಿಎ, ಷಮೇಕ್ಷಔ, ನಶಿ ಅಂದಹಜುದಹಯ
ಅಥವಹ

ಮಹುದೆೇ

ಇತಯ

ವಿಭಹ

ಭಧಮತಿಾಗೆ

ಷಂಫಂಧಿತ

ಕ್ಷದಲ್ಲಾಯು ಹಹಗಿಲಾ
b. ಯಭುಕ ಅಧಿಕಹರಿಮು ನಿಮಂತಯಔು ಷ ಚಿಸಿದಂತೆ ಅಸಾತೆ ಹೆ ಂದಿಯು
ಅಖತಮವಿದೆ
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c. ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯ ಯಭುಕ ಅಧಿಕಹರಿಮು ಆಯಂಬದಲ್ಲಾ 50 ಖಂಟೆಖಳ
ತಯಫೆೇತಿ ಭತುು ನಂತಯ ಯತಿ ಭ ಯು ಶಾಖಳ ಕೆ ನೆಮಲ್ಲಾ 25 ಖಂಟೆಖಳ
ನವಿೇಔಯಣ ತಯಫೆೇತಿಮನುನ ಹೆ ಂದಫೆೇಔು.
d. ಯಧಹನ ಅಧಿಕಹರಿ / ನಿದೆೇಾವಔಯು / ಯತಾಔ (ಖಳು) / ಷೆೇಯುದಹಯಯು /
ಬಹಗಿೇದಹಯಯು / ಯಭುಕ ನಿಾಸಣಹ ಸಿಫಫಂದಿ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು
ಕಹಲಕಹಲಕೆು ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ ಷ ಚಿಷಲಟ್ಿಂತೆ ಯೇಖಮವಹದ ಭತುು
ಷರಿಮಹದ ಭಹನದಂಡಖಳನುನ ೂಯೆೈಷಫೆೇಔು.
e. ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯು ನಿಮಂತಯಔ ನಿಧಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಔತಾಮಖಳು ಭತುು ನಿೇತಿ
ಷಂಹಿತೆಮನುನ ಉಲಾಂಘಿಷಫಹಯದು.
f. ಹಯಧಿಕಹಯು

ಯವಹನಗಿಮ

ನಿೇಡಿಕೆ

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ

ಹಿತಹಷಕ್ಟುಮಲ್ಲಾಯಫೆೇಕೆಂಫ ಅಭಿಹಯಮನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ.
3. ಯವಹನಗ ನಿೀಡಕವಿಕೆ ಕೆ ೀರಿ ಅಜಯ.
a. ವೆಬ್

ಷಂಗಹಯಸಔಯೆಂದು

ಯವಹನಗಿಮ

ಅನುದಹನನುನ

ಕೆ ೇಯು

ಅಜಿಾದಹಯಯು ನಿದಿಾಶಿ ಅಜಿಾ ಯ ದಲ್ಲಾ ಹಯಧಿಕಹಯಕೆು ಅಜಿಾಮನುನ
ಭಹಡಫೆೇಔು.
b. ಅಜಿಾಮ ಜೆ ತೆಗೆ ಯ . ಸತುು ಸ್ಹವಿಯಖಳ ಭಯುಹತಿಮಹಖದ ವುಲುನುನ
ವಿಭಹ ನಿಮಂತಯಣ ಭತುು ಅಭಿೃದಿಧ ಹಯಧಿಕಹಯ'ದ ಯವಹಗಿ ಹೆೈದಯಹಫಹದ್
ನಲ್ಲಾ ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ ಫಹಮಂಕ್ ಡಹಯಫ್ಟಿ ಭ ಲಔ ಷಲ್ಲಾಷಫೆೇಔು.
c. ಹೆ ಯಖುತಿುಗೆ ಭತುು ದ ಯಧವನಿ ಭಹಯಹಟ್ ಕಹಮಾ/ಸ್ೌಔಮಾಖಳಿಗಹಗಿ
ಯವಹನಗಿಮನುನ ಕೆ ೇಯು ಅಜಿಾದಹಯಯು ಅಜಿಾಮ ಪಹಮ್ಾ ನಲ್ಲಾ ಅದನುನ
ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ ನಭ ದಿಷಫೆೇಔು.
d. ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯೆಂದು ಯವಹನಗಿ ನಿೇಡಲು ಕೆ ೇರಿದ ಅಜಿಾದಹಯಯು ಈ
ನಿಮಭಖಳ ಷ ಔು ವಿಬಹಖಖಳಡಿಮಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಎರ್ಹಾ ಅಸಾತಹ
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ಶಯತುುಖಳನುನ

ಭತುು

ಈ

ನಿಮಭಖಳಡಿಮಲ್ಲಾ

ಉರ್ೆಾೇಖಿಷರ್ಹದ

ನಿಮಭಖಳನುನ ೂಯೆೈಷಫೆೇಔು ಎರ್ಹಾ ಅಸಾತಹ ಶಯತುುಖಳನುನ ೂಯೆೈಷಲು.
e. ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯೆಂದು ಯವಹನಗಿ ನಿೇಡಲು ಕೆ ೇರಿದ ಅಜಿಾಖಳನುನ
ಹಯಧಿಕಹಯು ಅನಾಯಿಷು ನಿಫಂಧನೆಖಳಿಖನುಖುಣವಹಗಿ ಮಸರಿಷಫೆೇಔು.
f. ಈ ನಿಫಂಧನೆಖಳಲ್ಲಾ ನಭ ದಿಸಿದ ಎಲಾ ಅಸಾತಹ ಭಹನದಂಡಖಳನುನ ಭತುು
ಈ ನಿಫಂಧನೆಖಳಲ್ಲಾ ಉರ್ೆಾೇಖಿಷರ್ಹಗಿದೆ ಅವಮಔತೆಖಳನುನ ೂಯೆೈಷು
ಅಜಿಾದಹಯರಿಗೆ

ಹಯಧಿಕಹಯು

ವೆಬ್

ಷಂಗಹಯಸಔ

ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷಲು

ಯವಹನಗಿಮನುನ ಕೆ ಡಫೆೇಔು
g. ಮೆಭ ನಿೇಡಿದ ಯವಹನಗಿಮು ಅದು ಈ ನಿಫಂಧನೆಖಳ ಅನುಸ್ಹಯವಹಗಿ
ಅಭಹನತುಗೆ ಳಿಷರ್ಹದ ಅಥವಹ ಯದುದ ಭಹಡಲಟ್ಿ ಹೆ ಯತು ಭ ಯು
ಶಾಖಳ

ಕಹಲ

ಜಹರಿಮಹದ

ದಿನಹಂಔದಿಂದ

ಭಹನಮತೆಮನುನ

ಹೆ ಂದಿಯುತುದೆ.
h. ಎಲಾ

ವಿಶಮಖಳಲ್ಲಾ

ಷಂೂಣಾವಹಗಿಲಾದ

ಂದು

ಅಜಿಾಮನುನ,

ತಿಯಷುರಿಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.
4. ಯವಹನಗ ನವಿೀಔಯಣನಕು ಕೆ ೀರಿ ಅಜಯ:
a. ವಹಮಹಯನುನ ಭುಂದುರಿಷಲು ಫಮಷು ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯು ಹಿಂದಿನ
ಯವಹನಗಿ ಭುಕಹುಮದ ದಿನಹಂಔದ ಔನಿಶಿ ಭ ತುು ದಿನಖಳ ಭುಂಚೆ
ಹಯಧಿಕಹಯಕೆು ಯವಹನಗಿ ನವಿೇಔಯಣಕಹುಗಿ ಅಜಿಾಮನುನ ಭಹಡಫೆೇಔು.
ಯವಹನಗಿ ನವಿೇಔಯಣದ ಅಜಿಾಮ ಜೆ ತೆಗೆ ಯ . ಸತುು ಸ್ಹವಿಯಖಳ
ವುಲುನುನ ಷಲ್ಲಾಷಫೆೇಔು. ಹೆ ಯಖುತಿುಗೆ ಭತುು ದ ಯಧವನಿ ಭಹಯಹಟ್ಕಹುಗಿ
ಯವಹನಗಿ ಫೆೇಡು ಅಜಿಾಖಳಲ್ಲಾ ಅದನುನ ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ ನಭ ದಿಷಫೆೇಔು.
b. ಮಹದೆೇ ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಯವಹನಗಿ ಭುಕಹುಮವಹದ ಮೆೇರ್ೆ ವೆಬ್
ಷಂಗಹಯಸಔಯೆಂದು ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷಲು ಅನುಭತಿ ನಿೇಡರ್ಹಖದು.
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ಷ ಚನೆ: ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯು ಯವಹನಗಿ ಭುಕಹುಮದ ಮೊದಲು 90 ದಿನಖಳಿಂದ
ನವಿೇಔಯಣ ಅಜಿಾಮನುನ ಷಲ್ಲಾಷಫಸುದಹಗಿದೆ.
a. ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯೆಂದು ಯವಹನಗಿ ನಿೇಡಲು ಕೆ ೇರಿದ ಅಜಿಾಖಳನುನ
ಹಯಧಿಕಹಯು ಅನಾಯಿಷು ನಿಫಂಧನೆಖಳಿಖನುಖುಣವಹಗಿ ಮಸರಿಷಫೆೇಔು.
b. ಯವಹನಗಿಮ ನವಿೇಔಯಣನುನ ಕೆ ೇಯು ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯು ತನನ
ಯಭುಕ ಅಧಿಕಹರಿಮು ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ ಕಹಲಕಹಲಕೆು ಅನುಮೊೇದಿತ
ಷಂಸ್ೆೆಯಿಂದ ಔನಿಶಿ 25 ಖಂಟೆಖಳ ಸ್ೆೈದಹಧಂತಿಔ ಭತುು ಹಯಯೇಗಿಔ
ತಯಫೆೇತಿಮನುನ ಡೆದಿದಹದಯೆಂಫುದನುನ ಖಹತಿಯಗೆ ಳಿಷಫೆೇಔು.
c. ಅಜಿಾದಹಯಯು

ಯವಹನಗಿಮ

ನವಿೇಔಯಣಕಹುಗಿ

ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ

ಎಲಾ

ಶಯತುುಖಳನುನ ೂಣಾಗೆ ಳಿಸಿದಹದಯೆಂದು ತೃಪಿುಮಹದ ಮೆೇರ್ೆ ಹಯಧಿಕಹಯು
ಯವಹನಗಿಮನುನ ಭ ಯು ಶಾಖಳ ಕಹಲಕಹುಗಿ ನವಿೇಔರಿಷಫೆೇಔು ಭತುು
ಅಜಿಾದಹಯರಿಗೆ ಅದಯ ಫಗೆೆ ಷ ಚಿಷಫೆೇಔು.
d. ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯು ತನನ ಹಿಂದಿನ ಯವಹನಗಿಮ ಇಡಿೇ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ
ಮಹದೆೇ ಯಭಹಣದ ವಹಮಹಯನುನ ಭಹಡಲು ಅಷಭಥಾಯಹಗಿದದಯೆಂದು
ಔಂಡುಫಂದಲ್ಲಾ

ಹಯಧಿಕಹಯು

ಯವಹನಗಿಮನುನ

ನವಿೇಔರಿಷಲು

ನಿಯಹಔರಿಷಫಸುದು.
5. ವೆಬ್ ಷಂಗಹರಸಔಯ ಉದೆ ಯೀಗಖಳು:
e. ವಿಭಹ

ಕೆ ೇರಿಕೆಮ

ಭತುು

ರಿಶ್ಚೇಲನೆಮಲ್ಲಾ

ಳಗೆ ಂಡಿಯು

ವೆಬ್

ಷಂಗಹಯಸಔ ಉದೆ ಮೇಗಿಖಳು ಕಹಲಕಹಲಕೆು ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ ಭಹನಮತೆ ಡೆದ
ಷಂಸ್ೆೆಯಿಂದ ವಿಮೆಮ ಮೆೇಲ್ಲನ ಐತುು ಖಂಟೆಖಳ ಸ್ೆೈದಹಧಂತಿಔ ಭತುು
ಹಯಯೇಗಿಔ ತಯಫೆೇತಿ ೂಣಾಗೆ ಳಿಷಫೆೇಔು ಭತುು ತಯಫೆೇತಿ ಅಧಿಮ
ಅಂತಮದಲ್ಲಾ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ವಿಭಹ ಅಕಹಡೆಮ, ುಣೆ ಅಥವಹ ಮಹುದೆೇ ಇತಯ
ರಿೇಕ್ಷಹ

ಭಂಡಳು

ನಡೆಸಿದ

ಉತಿುೇಣಾಯಹಖಫೆೇಔು,.
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ಹಯಧಿಕಹಯ

ಭಹನಮ

ರಿೇಕ್ಷೆಮಲ್ಲಾ

f. ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔರಿಂದ ವಹಮಹಯ ಭನವಿ ಭಹಡಲು ನಿಯೇಜಿಷಲಟ್ಿ
ದ ಯಧವನಿ ಔಯೆ ಭಹಡುಯು ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯ ನೌಔಯಯಹಗಿಯಫೆೇಔು
ಭತುು ಹಯಧಿಕಹಯ ಷ ಚಿಷಲಟ್ಿ ತಯಫೆೇತಿಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯಫೆೇಔು.
g. ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯು ತಭಭ ಯವಹಗಿ ನಿಯೇಜಿತವಹದ ನೌಔಯಯ ಎರ್ಹಾ
ಕಹಮಾಖಳು ಭತುು ಉೆೇಕ್ಷೆಖಳ ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳಗೆ ಹೆ ಣೆಮಹಗಿಯುತಹುಯೆ.
6. ವಹಷ್ಟಯಔ ವಕಲುಖಳು:
a. ಯತಿ ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯು ಯ

. 5,000 / -ಖಳ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಯವಹನಗಿ

ವುಲುನುನ ಹತಿಷಫೆೇಔು.
b. ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಯವಹನಗಿ ವುಲುನುನ, ಸ್ೆೆಿಂಫರ್ 30

ಅಥವಹ ವೆಬ್

ಷಂಗಹಯಸಔಯ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಆಡಿಟ್ ಖಹತೆಖಳ ಷಭಹನದ 15 ದಿನಖಳಲ್ಲಾ
ಮಹುದು ಮೊದಲು ಫಯುತುದೆ ೇ ಅಂದು ಹತಿ ಭಹಡಫೆೇಔು.
c. ವುಲುನುನ ವಿಭಹ ನಿಮಂತಯಣ ಭತುು ಅಭಿೃದಿಧ ಹಯಧಿಕಹಯ'ದ ಯವಹಗಿ
ಹೆೈದಯಹಫಹದ್ ನಲ್ಲಾ ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ ಫಹಮಂಕ್ ಡಹಯಫ್ಟಿ ಭ ಲಔ ಷಲ್ಲಾಷಫೆೇಔು.
7. ಫಂಡವಹಳ ಅವಯಔತೆಖಳು
a. ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯು 1956 ಯ ಔಂನಿಖಳ ಕಹಯಿದೆಮಡಿ, ನೆ ೇಂದಹಯಿಸಿದ
ಔಂನಿಮಹಗಿದದದಲ್ಲಾ ಅಲಯ ಫಂಡವಹಳ ಬಿಡುಖಡೆ ಭಹಡು ಭ ಲಔ ಭತುು
ಇಕ್ಟಾಟಿ ಷೆೇಯುಖಳ ಯ ದಲ್ಲಾಯಫೆೇಔು.
b. ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯು ಮಹವಹಖಲ ಯ ಹಯಿ ಸತುು ಲಕ್ಷ ಅಥವಹ ಅದಕ್ಟುಂತ
ಹೆಚುಚ ನಿಾಳ ಆಸಿುಫೆರ್ೆಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯಫೆೇಔು.
c. ಯತಿ ಶಾ ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯು ಖಹತೆಖಳ ುಷುಔಖಳ ಷಭಹನದ ನಂತಯ
ಮಥೆ ೇಔುವಹಗಿ ಚಹಟ್ಾಡ್ಾ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ರಿಂದ ದೃಢಿೇಔರಿಷಲಟ್ಿ ಟ್ುಿ
ಖಳಿಕೆ ಯಭಹಣ ತಯನುನ ಹಯಧಿಕಹಯಕೆು ಷಲ್ಲಾಷಫೆೇಔು.
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8. ೃತ್ತಿಯ ಬದರತೆ ವಿಮೆ
a. ಯತಿ ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯು ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ ತಭಗೆ ನಿೇಡಲಟ್ಿ ಯವಹನಗಿ
ಅಧಿಮ

ಸಿಂಧುತಾನುನ

ವಿಭಹಯಕ್ಷಣೆಮ

ಉದದಔ ು

ೃತಿುೇಮ

ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡು,

ಭುಂದುಯೆಸಿಕೆ ಂಡು

ಹೆ ೇಖಫೆೇಔು.

ನಶಿ

ರಿಹಹಯ

ನಿಾಹಿಷಫೆೇಔು

ಭತುು

ೃತಿುೇಮ

ನಶಿ

ರಿಹಹಯ

ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ ಯವಹನಗಿ ಡೆದ ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ
ಡೆದಿಯಫೆೇಔು.
ಷ ಔು ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಹಯಧಿಕಹಯು ಹೆ ಷದಹಗಿ ಯವಹನಗಿ ಡೆದ ವೆಬ್
ಷಂಗಹಯಸಔರಿಗೆ

ಭ ಲ

ತಿಂಖಳ್ೆೄ ಳಗೆ

ಇಂತಸ

ಯವಹನಗಿ

ನಿೇಡಿದ

ಗಹಮಯಂಟಿಮನುನ

ದಿನಹಂಔದಿಂದ

ಹೆ ಂದಲು

ಆಯು

ಅಕಹವನುನ

ದಗಿಷಫಸುದು.
9. ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯ ಕಹಮಾಖಳು ಭತುು ಔತಾಮಖಳು.
a) ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯು
i.

ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯು ತಮೊಭಂದಿಗೆ ಂದಕೆು ಷಹಿ ಹಹಕ್ಟದ ವಿಭಹಗಹಯಯ
ಔುರಿತಹದ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಯದಶ್ಚಾಷಫೆೇಔು.

ii.

ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಹಗಿ

ಭಹಯಹಟಹಕಹವ

ಷೃಷ್ಟ್ಿಷುವಿಕೆಗಹಗಿ

ಉದೆದೇಶ್ಚತ

ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳನುನ ಕೆೈಗೆ ಳಳಫೆೇಔು.
iii.

ಭಹಹಿತಿ ಮಸ್ೆೆ (ಹಹಡ್ಾ ವೆೇರ್ ಭತುು ಸ್ಹಫ್ಟಿ ವೆೇರ್ ) ಮು ಷಂಗಹಯಸಔ
ವೆಬ್

ಸ್ೆೈಟ್

(ಖಳು)/

ರ್ಪೇಟ್ಾಲ್

(ಖಳು)/

ಭಹಯಹಟಹಕಹವ

ನಿಾಹಿಷು ಮಸ್ೆೆ ಭತುು ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ್ ಅನುನ ಹೆ ೇರ್ಸಿ ಭಹಡು
ಡೆೇಟಹ ಸ್ೆಂಟ್ರ್ ಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಅನುಮೊೇದಿತ ಭಹಹಿತಿ ಷುಯಕ್ಷಹ
ಖುಣಭಟ್ಿಖಳಿಗೆ

ಭತುು
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ಕಹಲಕಹಲಕೆು

ಜಹರಿಮಲ್ಲಾಯು

ನಿಫಂಧನೆಖಳಿನುಖುಣವಹಗಿಯು

ಎಂಫುದನುನ

ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ

ಖಹತಿಯಡಿಷಫೆೇಔು.
iv.

128 ಬಿಟ್ ಎನಿುರಷನ್ ನಂತಸ ಸ್ೆಔ ಮಡ್ಾ ರ್ೆೇಮಡ್ಾ ಡೆೇಟಹ ಎನಿುರಷನ್
ಟೆಕಹನರ್ಹಜಿೇರ್ಸ

ಭ ಲಔ

ಭಹಯಹಟಹಕಹವಖಳು

ಭಹಹಿತಿಮನುನ

ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ

ಭತುು

ಭತುು

ಇತಯರಿಗೆ

ಇತಯ

ತಿಳಿಷರ್ಹಗಿದೆ

ಎಂಫುದನುನ ಖಹತಿಯಡಿಷಫೆೇಔು.
v.

ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯು ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಅಯ ಯವಹಗಿ ಪಿಯೇಮಮಂ
ಷಂಖಯಸ ಭಹಡಲು ಅನುಭತಿಮನುನ ಹೆ ಂದಿದದಯೆ

ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ

ಪಿಯೇಮಮಂ ಷಂಖಯಸ ಅಥವಹ ಗಹಾಣೆ ಭಹಡಲು ಆರ್ ಬಿ ಆಯ್ಡ್
ಅನುಮೊೇದಿತ ದಧತಿಖಳನುನ ಭಹತಯ ಉಯೇಗಿಷಫೆೇಔು.
vi.

ಭಹಹಿತಿ ಮಸ್ೆೆ (ಹಹಡ್ಾ ವೆೇರ್ ಭತುು ಸ್ಹಫ್ಟಿ ವೆೇರ್ ) ಮು ಷಂಗಹಯಸಔ
ವೆಬ್

ಸ್ೆೈಟ್

(ಖಳು)/

ರ್ಪೇಟ್ಾಲ್

(ಖಳು)/

ಭಹಯಹಟಹಕಹವ

ನಿಾಹಿಷು ಮಸ್ೆೆ ಭತುು ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ್ ಅನುನ ಹೆ ೇರ್ಸಿ ಭಹಡು
ಡೆೇಟಹ ಸ್ೆಂಟ್ರ್ ಖಳು/ ರ್ಪೇಟ್ಾಲ್ (ಖಳು)/ ಭಹಯಹಟಹಕಹವ
ನಿಾಹಿಷು ಮಸ್ೆೆಖಳು ಯಭಹಣಿತ ಸಿ ಈ ಆರ್ ಟಿ – ನೆ ೇಂದಹಯಿತ
ಇನಹಪಮೆಾವನ್ ಸ್ೆಔ ಮರಿಟಿ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಷಂಸ್ೆೆಖಳಿಂದ ಶಾಕೆು ಮೆಭ ರ್ೆಔು
ರಿಶ್ೆೃೇಧನೆಮನುನ

ಭಹಡಿದ

ಫಗೆೆ

ಖಹತಿಯಡಿಷಫೆೇಔು

ಭತುು

ರ್ೆಔುರಿಶ್ೆೃೇಧಔಯ ಯಭಹಣತಯ/ ಯದಿಮನುನ ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಭತುು
ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯು ಂದಭಹಡಿದ

ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ ಯದಿಮನುನ

ಡೆದ ದಿನಹಂಔದಿಂದ 15 ದಿನಖಳಲ್ಲಾ ಷಲ್ಲಾಷಫೆೇಔು.
b) ವೆಬ್ ಷಂಗಹರಸಔಯಕ ಇುಖಳನಕು ಭಹಡಕಂತ್ತಲಾ:
i.

ಇತಯ ಆರ್ಥಾಔ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು / ಎಫ್ಟ ಎಮ್ ಸಿ ಜಿ ಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ
ಉತನನಖಳು ಅಥವಹ ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ ಅಥವಹ ಇತಯ ಉತನನ ಅಥವಹ
ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ್ ಮೆೇರ್ೆ ಯದಶ್ಚಾಷುಂತಿಲಾ.
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ii.

ವಿಭಹ ಉತನನ ಅಥವಹ ಸ್ೆೇವೆಖಳು ಅಥವಹ ಇತಯ ಆರ್ಥಾಔ ಉತನನಖಳು
ಅಥವಹ ಸ್ೆೇವೆಖಳು ಅಥವಹ ಮಹದೆೇ ಇತಯ ಉತನನ ಅಥವಹ
ಸ್ೆೇವೆಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಮಹದೆೇ ಯಕಹಯದ ಜಹಹಿಯಹತನುನ ವೆಬ್
ಷಂಗಹಯಸಔಯ ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ್ ಮೆೇರ್ೆ ಯದಶ್ಚಾಷುಂತಿಲಾ.

iii.

ಕೆಲು ಅವಹದಖಳನುನ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ ಭಹಯಹಟಹಕಹವ ಷೃಷ್ಟ್ಿಷುವಿಕೆ
/ ಹೆ ೇಲ್ಲಕೆಗಹಗಿ ಇತಯ ಅಂಗಿೇಔೃತ / ಅನುಮೊೇದಿತಲಾದ /
ಯವಹನಗಿಯಹಿತ ಗಟ್ಔಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ ಷಂಫಂಧ ಹೆ ಂದುಂತಿಲಾ ಅಥವಹ
ಅನೆೇಔ ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ್ ಖಳನುನ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷುಂತಿಲಾ.

iv.

ಇತಯ ಆರ್ಥಾಔ / ವಹಣಿಜಮ / ಭಹಯುಔಟೆಿ ಅಥವಹ ಭಹಯಹಟ್ ಅಥವಹ
ಸ್ೆೇವಹ ಗಟ್ಔಖಳ ವೆಫೆಸೈಟ್ ಖಳನುನ ನಿಾಹಿಷುಂತಿಲಾ ಅಥವಹ
ಉತನನಖಳ

ಹೆ ೇಲ್ಲಕೆಗಹಗಿ

ಇತಯ

ಸ್ಹಭಹಜಿಔ

ಭಹಧಮಭ

ಇತಹಮದಿಖಳನುನ ಫಳಷುಂತಿಲಾ.
v.

ಕೆಳಗಿನ ನಿಫಂಧನೆಖಳನುನ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ ಭಹಯಹಟಹಕಹವಖಳನುನ
ವಿಭಹ ಮಹಹಯದಲ್ಲಾ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಂಡಿಯು ಇತಯ ಮಹುದೆೇ ಗಟ್ಔಕೆು
ಯಸ್ಹಯ

ಭಹಡು

ಉದೆದೇವದಿಂದ

ಮಹುದೆೇ

ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ

ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷುಂತಿಲಾ.
c) ವೆಬ್ ಷಂಗಹರಸಔಯ ಹೆಷಯಕ
i) ಚಟ್ುಟಿಕೆಮ ಯಕಹಯನುನ ಯತಿಬಿಂಬಿಷಲು ಭತುು ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ
ಅನುಮೊೇದಿತ ವಿಭಹ ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯನುನ ಇತಯ ಯವಹನಗಿಯಹಿತ ವೆಬ್
ಷಂಗಹಯಸಔರಿಂದ ಯತೆಮೇಕ್ಟಷಲು ಸ್ಹಾಜನಿಔಯನುನ ವಔುಗೆ ಳಿಷಲು ಎಲಾ ವೆಬ್
ಷಂಗಹಯಸಔಯು ತಭಭ ವಿಭಹ ದರ್ಹಾಳಿ ಔಂನಿಮ ಹೆಷರಿನಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ವೆಬ್
ಷಂಗಹಯಸಔ ಅಥವಹ ವಿಭಹ ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯು ಎಂಫ ದನುನ
ಹೆ ಂದಿಯಫೆೇಔು.

ವೆಬ್

ಷಂಗಹಯಸಔಯೆಂದು
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ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷಲು

ಯವಹನಗಿಮನುನ ಕೆ ೇರಿ ಅಜಿಾ ಭಹಡು ಹೆ ಷ ಅಜಿಾದಹಯ ಔಂನಿಖಳ
ಅಜಿಾಮನುನ ಹೆಷರಿನಲ್ಲಾನ ಈ ಅವಮಔತೆಮನುನ ೂಯೆೈಷದ ಹೆ ಯತು
ರಿಖಣಿಷು ಹಹಗಿಲಾ.
ii) ಯತಿಯಫಫ

ಯವಹನಗಿ

ಡೆದ

ವಿಭಹ

ವೆಬ್

ಷಂಗಹಯಸಔಯು

ಭಧಮಷೆಗಹಯಯೆ ಂದಿಗಿನ ತಭಭ ಎರ್ಹಾ ಮಹಹಯಖಳಲ್ಲಾ ಹಯಧಿಕಹಯದೆ ಂದಿಗೆ
ನೆ ೇಂದಹಯಿತವಹದ ತನನ ಹೆಷಯನುನ ಭತುು ಕಹರ್ಪಾಯೆೇಟ್ ಔಚೆೇರಿಮ
ವಿಳ್ಹಷ

ಭತುು ಐಆರ್ ಡಿಎ ನೆ ೇಂದಣಿ ಷಂಖೆಮ

ಭತುು ಸಿಂಧುತಾದ

ಅಧಿಮನುನ ಯದಶ್ಚಾಷಫೆೇಔು.
iii) ಹಯಧಿಕಹಯದ

ೂಾ

ಅನುಭತಿಮನುನ

ಡೆಮದೆೇ

ವಿಭಹ

ವೆಬ್

ಷಂಗಹಯಸಔರಿಗೆ ತಭಭ ಮಹಹಯ / ಸ್ಹಹಿತಮ /ತಯಖಳಲ್ಲಾ ಇತಯ ಮಹುದೆೇ
ಹೆಷಯನುನ ಉಯೇಗಿಷು ಅನುಭತಿಯಿಲಾ.
11. ವೆಬ್ ಷಂಗಹರಸಔಯ ಜೆ ತೆ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಪಂದ:
a. ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔರಿಂದ ಭಹಯಹಟಹಕಹವಖಳನುನ ಡೆಮಲು ಇಚಿೆಷು
ವಿಭಹಗಹಯಯು ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ ಅನುಮೊೇದಿತ ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯೆ ಂದಿಗೆ
ಈ ಕೆಳಗಿನುಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿತ ಆದಯ

ಅುಖಳಿಖಷೆಿೇ ಸಿೇಮತವಹಗಿಲಾದ

ವಿಯಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯು ಂದು "ಂದ" ನುನ ಭಹಡಫೆೇಔು.:
i) ಸಂಚಿಕೆ ಳಳಫೆೇಕಹದ

ಭಹಯಹಟಹಕಹವಖಳ

ಕಹಲಮತಿ

ಭತುು

ಯವಹನೆಮ ಭಹದರಿ
ii) ನಿಫಂಧನೆಖಳು

ಭತುು

ಇತಯ

ಕಹನ ನು

ಅನುಷರಿಷುಲ್ಲಾ ಂದದ ಎಯಡ ಕ್ಷಖಳ ಹೆ ಣೆ
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ಅವಮಔತೆಖಳನುನ

iii) ಸಂಚಿಕೆ ಳಳಫೆೇಕಹದ

ವಿವಿಧ

ಭಹಹಿತಿ

(ಡೆೇಟಹ)

ಅಂವಖಳನುನ

ಖುಯುತಿಷುುದು (ಅವೆಂದಯೆ., ಬಹವಿೇ ಗಹಯಸಔಯ ಹೆಷಯು / ಗಹಯಸಔ (ವೆಬ್
ಸ್ೆೈಟ್ ಬೆೇಟಿದಹಯಯು) ಯ ಷಂಔಾ ವಿಯಖಳು ಇತಹಮದಿ)
iv) ಂದದ ತಿೇಭಹಾನದ ನಂತಯ ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯು ಪಿಕೆ ಂಡ
ಉತನನಖಳ ಪಿಯೇಮಮಂ ಭತುು ಲಕ್ಷಣ ಕೆ ೇಶಿಔಖಳನುನ ಅರಿಗೆ
ದಗಿಷು ಭತುು ಅುಖಳನುನ ಇಲ್ಲಾಮಯೆಗೆ ಷರಿಮಹಗಿ ಇರಿಸಿಕೆ ಳುಳ
ಕಹರ್ಹಧಿ.
b. ಫಫ ವಿಭಹಗಹಯ ಭತುು ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔ ನಡುವಿನ ಂದು ವೆಬ್
ಷಂಗಹಯಸಔ ಯವಹನಗಿಮ ಸಿಂಧುತಾಕೆು ಳಟ್ುಿ, ತನನ ದಿನಹಂಔದಿಂದ
ಭ ಯು ಶಾಖಳ ಕಹಲ ಭಹನಮವಹಗಿಯುತುದೆ.
c. ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯು ಂದದಲ್ಲಾ ಯವೆೇಶ್ಚಷು ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಸದಿನೆೈದು
ದಿನಖಳಲ್ಲಾ ಹಯಧಿಕಹಯಕೆು ಂದನುನ ಷಲ್ಲಾಷಫೆೇಔು.
12. ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ನಲ್ಲಾ ಉತಪನುಖಳ ಹೆ ಲ್ಲಕೆಮ ರದವಯನ:
a. ವೆಬ್

ಷಂಗಹಯಸಔಯು

ಭುಕುಟ್ದಲ್ಲಾ

ಖಭನಸ್ೆಳ್ೆಮುಂತೆ

ಂದು

ಷ ಚನೆಮನುನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫೆೇಔು:
i. ಬಹವಿೇ ಗಹಯಸಔಯ / ಬೆೇಟಿದಹಯಯ ವಿಯಖಳನುನ ವಿಮೆಗಹಯಯೆ ಂದಿಗೆ
ಸಂಚಿಕೆ ಳಳಫಸುದು.
ii. "ವಿಮೆಮು ಕೆ ೇರಿಕೆಮ ವಿಶಮಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದೆ"
iii. "ಈ ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ್ ನಲ್ಲಾ ಯದಶ್ಚಾಷರ್ಹದ ಭಹಹಿತಿ ನಭಭ ಔಂನಿಮ
ಜೆ ತೆ ಂದನುನ ಹೆ ಂದಿಯು ವಿಭಹಗಹಯಯದಹದಗಿದೆ"
b. ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔು ಯದಶ್ಚಾಸಿದ ಉತನನಖಳ ಭಹಹಿತಿ ವಿಶ್ಹಾಸ್ಹಸಾವಹಗಿದೆ
ಭತುು ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಆಧರಿಸಿದೆ.
c. ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯು ತಭಭ ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ್ ನಲ್ಲಾ ಯೆೇಟಿಂಗ್, ಶ್ೆಯೇಮಹಂಔದ,
ಡಂಫಡಿಕೆಖಳ

ಅಥವಹ

ಅತಮಂತ
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ಮವಸಿಾ

ಭಹಯಹಟ್ದ

ವಿಭಹ

ಉತನನಖಳನುನ ಯದಶ್ಚಾಷು ಹಹಗಿಲಾ. ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯ ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ್
ಖಳಲ್ಲಾಮ ವಿಶಮಖಳು ನಿಶಕ್ಷಹತವಹದ ಭತುು ವಹಷುವಹಗಿಯಫೆೇಔು; ಅಯು
ತಭಭ ಷಂಹದಕ್ಟೇಮ ಅಥವಹ ತಭಭ ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ್ ನ ಮಹದೆೇ ಇತಯ
ಷೆಳಖಳಲ್ಲಾ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಅಥವಹ ಅಯ ಉತನನಖಳ ಫಗೆೆ

ಯತಿಕ್ಟಯಯೆ

ಭಹಡುಂತಿಲಾ.
13. ಷಂಬಹನೆ.
ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಮಹುದೆೇ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾನ ಷಂಬಹನೆಮನುನ ಕೆಳಗೆ ದಗಿಷರ್ಹದ
ನಿಫಂಧನೆಖಳಿಖನುಖುಣವಹಗಿ ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಹತಿಷರ್ಹಖುುದು:
a. ವೆಬ್

ಷಂಗಹಯಸಔ

ಂದು

ದೃಢವಹದ

ಎಲ್

ಎಮ್

ಎರ್ಸ

ಅನುನ

ಸಿದಧಡಿಷುತಹುಯೆ ಭತುು ಮೆೇಲ್ಲನ 14 ನಿಮಂತಯಔ ಅಂವಖಳಲ್ಲಾ ವಿರಿಸಿದಂತೆ
ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ

ಭಹಯಹಟಹಕಹವಖಳನುನ

ಯವಹನಿಷುತಹುಯೆ.

ಅಂತಸ

ಭಹಯಹಟಹಕಹವಖಳ ಯವಹನೆಗೆ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಮಹುದೆೇ ವುಲುನುನ
ಹತಿ ಭಹಡಫೆೇಕಹಗಿಲಾ.
b. ತನನ ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ್ ನ ಹೆ ೇಲ್ಲಕೆ ಟಿಿಮಲ್ಲಾ ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯು ಯದಶ್ಚಾಸಿದ
ಯತಿಯಂದು ಉತನನಕೆು ಯ . ಐತುು ಸ್ಹವಿಯಕೆು ಮೇಯದ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ
ಷಭಹಂತಯ ವುಲು.
c. ವೆಬ್

ಷಂಗಹಯಸಔಯು

ತಭಭ

ಭ ಲಔ

ಷಂಖಯಹಿಷರ್ಹದ

ಹಲ್ಲಸಿಖಳ

ವಿಶಮದಲ್ಲಾ 'ವಿಭಹ ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ' ದಗಿಷಲು ಹೆ ಯಖುತಿುಗೆ ಕಹಮಾಖಳನುನ
ಕೆೈಗೆ ಳಳಫಸುದು.

ಇಂಥ

ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ;

ವಿಭಹಗಹಯಯು

ವೆಬ್

ಷಂಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಅಯೆ ಂದಿಗಿನ ಸ್ೆೇವಹ ಂದದಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ದಯದ
ಯಕಹಯ ಷ ಔು ಸ್ೆೇವಹ ವುಲುನುನ ಷಲ್ಲಾಷಫಸುದು.
d. ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯು ತಭಭ ವೆಬ್ ಷಂಖಯಸದಿಂದ ಡೆಮರ್ಹದ ವಿಭಹ
ಭಹಯಹಟಹಕಹವಖಳಿಂದ

ವಿಭಹ

ಮಹಹಯನುನ

ಕೆ ೇಯಲು

ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ ವಿರಿಷರ್ಹದ ಷ ಚನೆಖಳಂತೆ ದ ಯಧವನಿ ಭಹಯಹಟ್/
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ದ ಯದ ಭಹಯಹಟ್ದ ವಿಧಹನಖಳನುನ ಉಯೇಗಿಷಫಸುದು. ವಿಭಹಗಹಯಯು
ನಿಯೇಜಿಸಿದ ಮಹುದೆೇ ವಿಭಹ ಭಧಮತಿಾಗೆ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಖಳಿಷಲು
ಹತಿಸಿದ ಷಂಬಹನೆಮ
ಸ್ೆೇವೆಖಳ

ಭ ಲಔ

ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಇಂತಸ

ಷಂಖಯಹಿಷರ್ಹದ

ಂದು

ಹಲ್ಲಸಿಗೆ

ವಿಭಹಗಹಯ

ಹತಿಷು ಷಂಬಹನೆ ಕಹಲಕಹಲಕೆು ಸ್ೆಕ್ಷನ್ 42 ಇ ವಿಭಹ ಕಹನ ನು,
1938

ಔುನುಖುಣವಹಗಿ

ಹಯಧಿಕಹಯ

ನಿಖದಿಡಿಸಿಯು

ಮತಿಖಳನುನ

ಮೇಯಫಹಯದು..
14. ಷ ಚನೆಯಂದಿಗೆ ಯವಹನಗಮ ಯದಿತ್ತ ಅಥವಹ ಅಭಹನತಕ —
a. ಅರಿಗೆ ತಹು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಟ್ಿ ಕಹಯಣಖಳನುನ ಅರಿಮಲು ವೆೇಳ್ೆ ಭತುು
ಷಭಂಜಷವಹದ ಅಕಹವನುನ ನಿೇಡಿದ ನಂತಯ ಷ ಚನೆಮನುನ ನಿೇಡು
ಭ ಲಔ

ವೆಬ್

ಷಂಗಹಯಸಔಯ

ಯವಹನಗಿಮನುನ

ಯದುದ

ಅಥವಹ

ಅಭಹನತುಗೆ ಳಿಷರ್ಹಖಫಸುದು—
i)

ಅಯು ವಿಭಹ ಕಹಯಿದೆ 1938 (1938 ಯ 4), ವಿಭಹ ನಿಮಂತಯಣ
ಭತುು ಅಭಿೃದಿಧ ಹಯಧಿಕಹಯ ಕಹಯಿದೆ, 1999 (1999 ಯ 41) ಅಥವಹ
ಅದಯ

ಅಡಿಮಲ್ಲಾ

ಕಹಲಕಹಲಕೆು

ಭಹಡರ್ಹದ

ಕಹಯಿದೆ

ಅಥವಹ

ನಿಮಭಖಳನುನ ಉಲಾಂಘಿಸಿದಹದಯೆ;
ii) ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔ ಷಂಹಿತೆಖನುಸ್ಹಯವಹಗಿ ನಡೆಮುಲ್ಲಾ ಭತುು ದ ಯವಹಣಿ
ಭಹಯಹಟ್ನುನ ಭತುು ದ ಯದ ಭಹಯಹಟ್ ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳಿಖನುಖುಣವಹಗಿ
ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷಲು ವಿಪರ್ಹಗಿದಹದಯೆ;
iii) ಮೆೇರ್ೆ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ನಿೇತಿ ಷಂಹಿತೆಗೆ ಫದಧಯಹಗಿಯು ವಿಪರ್ಹಗಿದಹದಯೆ.
iv) ಯವಹನಗಿಮನುನ ಡೆಮಲು ತು ಅಥವಹ ಷುಳುಳ ಭಹಹಿತಿಮನುನ
ದಗಿಸಿದಹದಯೆ; ಅಥವಹ ಯವಹನಗಿಮನುನ ಡೆಮಲು ಷಲ್ಲಾಸಿದ ಅಜಿಾಮಲ್ಲಾ
ವಹಷುವಿಔ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಭುಚಿಚಟಿಿದಹದಯೆ ಅಥವಹ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಲು
ವಿಪಲಯಹಗಿದಹದಯೆ;
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v) ಯವಹನಗಿಮ ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯಹಗಿ ತಭಭ
ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳ ಮಹದೆೇ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಹಯಧಿಕಹಯಕೆು ಅೆೇಕ್ಷಿತವಿದದಂತೆ
ದಗಿಷುಲ್ಲಾ

ವಿಪಲಯಹಗಿದಹದಯೆ

ಭಹಹಿತಿಮನುನ

ದಗಿಸಿದಹದಯೆ

ಭಹಹಿತಿಮನುನ

ಅಥವಹ
ಅಥವಹ

ಭುಚಿಚಟಿಿದಹದಯೆ

ತು

ಅಥವಹ

ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ

ಅಥವಹ

ಷುಳುಳ
ವಹಷುವಿಔ

ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಲು

ವಿಪಲಯಹಗಿದಹದಯೆ;
vi) ಹಯಧಿಕಹಯಕೆು ಅಖತಮವಹದ ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔ ಆದಹಮಖಳನುನ ಷಲ್ಲಾಸಿಲಾ;
vii)

ಹಯಧಿಕಹಯ ನಡೆಸಿದ ತಹಷಣೆ ಅಥವಹ ವಿಚಹಯಣೆಗೆ ಷಸಔರಿಸಿಲಾ;

viii)

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ದ ಯುಖಳನುನ ರಿಸರಿಷಲು ವಿಪಲವಹದಲ್ಲಾ ಅಥವಹ

ಈ

ಯವಹಗಿ

ಹಯಧಿಕಹಯಕೆು

ತೃಪಿುದಹಮಔ

ಉತುಯ

ನಿೇಡಲು

ವಿಪಲವಹದಯೆ;
ix) ಬಹವಿೇ ಗಹಯಸಔಯ ಅಥವಹ ಬಹವಿೇ ಗಹಯಸಔಯ ನಿದೆೇಾವಔಯು ಅಥವಹ ಇತಯ
ನೌಔಯಯು ಅಥವಹ ರಿಚಯಿಷುನೆಂದು ತಿಾಷು ಮಹುದೆೇ ಮಕ್ಟುಗೆ
ಮಹುದೆೇ

ನಖದು

ಅಥವಹ

ಷುುಖಳ

ರಿಮಹಯಿತಿಖಳನುನ

ಭತುು

ರ್ಪಯೇತಹಸಸನೆಖಳನುನ ನಿೇಡುದಯಲ್ಲಾ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಂಡಿದಹದನೆ;
x) ಹಯಧಿಕಹಯ ನಿದಿಾಶಿಗೆ ಳಿಸಿಯು ಅಖತಮವಹದ ವುಲು ಹತಿ ಭಹಡಲು
ವಿಪಲವಹಗಿದಹದಯೆ.
xi) ಹಯಧಿಕಹಯ ಷ ಚಿಷರ್ಹದ ನಿಫಂಧನೆಖಳ ಅನುಸ್ಹಯವಹಗಿ ಫಂಡವಹಳದ
ಅಖತಮಖಳನುನ ನಿಾಹಿಷಲು ವಿಪಲವಹಗಿದಹದಯೆ.
ಯಧಹನ ಅಧಿಕಹರಿಗೆ ನಿಫಂಧನೆಖಳಲ್ಲಾ ಉರ್ೆಾೇಖಿಷರ್ಹದ ಶಯತುುಖಳನುನ

xii)

ೂಯೆೈಷಲು ಆಖದಿದದಯೆ
xiii)

ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔ ತು ಔಯೆಖಳು ಅಥವಹ ಸುಸಿ ಔಯೆಖಳ ಭ ಲಔ

ತಭಭ

ಅಥವಹ

ಕಹಲ್

ಸ್ೆಂಟ್ರ್

ದಗಿಷುಲ್ಲಾ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಂಡಿದಹದನೆ;
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ಭುಖಹಂತಯ

ಮಹಹಯನುನ

b. ಹಯಧಿಕಹಯ ಂದು ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔ ಔಂನಿಮು ಕೆೇಲ ಔಂನಿಖಳ
ಅಥವಹ ಅಯ ಷಸಚಯಯ ಂದು ಖುಂಪಿನಲ್ಲಾ ನಿಧಿಖಳ ದಿಔುು ಫದರ್ಹಯಿಷಲು
ಭಹತಯ ಸ್ಹೆನೆಮಹಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹವಿಸಿದಯೆ ಅಥ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಯೇಖಮ
ವಿಚಹಯಣೆಮ ನಂತಯ ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔರಿಗೆ ನಿೇಡರ್ಹದ ಯವಹನಗಿಮನುನ
ಯದುದ ಭಹಡಫಸುದು.
c. ಅಯ ಷಭಸ್ೆಮಮನುನ ಕೆೇಳು ಯೇಖಮ ಅಕಹವನುನ ನಿೇಡಿದ ನಂತಯ
ಭತುು ಯೇಖಮ ನೆ ೇಟಿೇಷು ನಿೇಡಿದ ನಂತಯ ಯವಹನಗಿಮನುನ ಯದುದ
ಭಹಡರ್ಹದ

ವೆಬ್

ಷಂಗಹಯಸಔಯು

ಯದದತಿಮ

ಆಜ್ಞೆಮನುನ

ಡೆದ

ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಇಂಥ ಯದದತಿಮನುನ ಹಿಂಡೆಮರ್ಹದ ದಿನಹಂಔದಯೆಗೆ
ಮಹದೆೇ

ಹೆ ಷ

ಷಂಗಹಯಸಔಯೆಂದು

ಮಹಹಯನುನ
ಯವಹನಗಿ

ಭಹಡುಂತಿಲಾ

ಕೆ ಟ್ಿ

ಮಹದೆೇ

ಅಥವಹ

ವೆಬ್

ಕಹಮಾಖಳನುನ

ನಡೆಷಔ ಡದು.
15. ಖ್ಹತೆ ುಷಿಔಖಳು, ದಹಕಲ್ೆಖಳು ಇತಹಯದಿಖಳ ನಿಯಸಣೆ.
a. ಯತಿಯಫಫ ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯು ಯತಿ ಶಾಕಹುಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನುಖಳನುನ
ತಮಹರಿಷಫೆೇಔು—
i) ಆಮಮಮ (ಫಹಮರ್ೆನ್ಸ ಶ್ಚೇಟ್ )ಅಥವಹ ಯತಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಧಿಮ
ಕೆ ನೆಮಲ್ಲಾ ಮಹಹಯಖಳ ಹೆೇಳಿಕೆ (ಸ್ೆಿೇಟ್ ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ಟ ಅಪೆೇಮರ್ಸಾ) ;
ii) ಆ ಅಧಿಮ ಂದು ರ್ಹಬ ಹಹನಿ ಖಹತೆ;
iii) ನಖದು / ನಿಧಿ ಸರಿಮುವಿಕೆಮ ಹೆೇಳಿಕೆ (ಸ್ೆಿೇಟ್ ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ಟ ಕಹಮಶ್
ಆಂಡ್ ಪಂಡ್ ಫಾೇ) ;
iv) ಹಯಧಿಕಹಯ ಅವಮಔತೆಗೆ ತಔುಂತೆ ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯ ಮಹಹಯದ
ಔುರಿತು ಹೆಚುಚರಿ ಹೆೇಳಿಕೆಖಳು (ಸ್ೆಿೇಟ್ ಮೆಂಟ್ಸ).
ಷ ಚನೆ: ಈ ನಿಫಂಧನೆಖಳಿಗಹಗಿ ರ್ೆಔುತಯಗಹರಿಕೆಮ ಶಾು ಶಾದ 1 ಎಯಲ್
ನಿಂದ ಆಯಂಬವಹಗಿ ಭುಂದಿನ ಶಾದ 31 ಭಹಚ್ಾ ಯಂದು ಭುಗಿಮು 12
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ತಿಂಖಳುಖಳ (ಅಥವಹ 1 ಎಪಿಯಲ್ ನಿಂದ ಮಹಹಯದ ಆಯಂಬವಹಗಿದದಲ್ಲಾ ಔಡಿಮೆ)
ಅಧಿಮಹಗಿಯಫೆೇಔು ಭತುು ಭತುು ಖಹತೆಖಳನುನ ಷಂಚಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ
ನಿಾಹಿಷಫೆೇಔು.
b. ಯತಿ ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔ ರ್ೆಔುರಿಶ್ೆೃೇಧಿತ ರ್ೆಔುತಯಖಳ ಯತಿಮನುನ
ಮಹಹಯದ

ರಿೇತಿ,

ರ್ೆಔುತಯಖಳ

ಸಿೆತಿ

ಭುಂತಹದುಖಳ

ಫಗೆೆ

ರ್ೆಔುರಿಶ್ೆೃೇಧಔಯ

ಟಿೇಕೆ

ಅಥವಹ

ಅಭಿಹಯಮ

(ಮಹದಹದಯ

ಇದದಯೆ)ಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ

ಭತುು

ಇಂಥ

ನಿರಿೇಕ್ಷಣೆಖಳ

ಫಗೆಗೆ

ವಿಯಣೆಯಂದಿಗಿನ

ಯದಿಮನುನ

ರ್ೆಔುತಯಶಾದ

ಷ ಔು

ಷಭಹಪಿುಮ
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ದಿನಖಳ್ೆೄ ಳಗೆ ಹಯಧಿಕಹಯಕೆು ಷಲ್ಲಾಷಫೆೇಔು..
c. ಯತಿ ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯು, ರ್ೆಔುರಿಶ್ೆೃೇಧಔಯ ಯದಿಮ ದಿನಹಂಔದಿಂದ
ತೆ ಂಫತುು ದಿನಖಳ ಳಗೆ ರ್ೆಔು ರಿಶ್ೆೃೇಧಔಯ ಯದಿಮಲ್ಲಾನ ಮಹುದೆೇ
ನ ಮನಮತೆಖಳನುನ ಷರಿಡಿಷಲು ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡು ಸಂತಖಳ ಯಕಹಯವಹಗಿ
ಹಯಧಿಕಹಯಕೆು ತಿಳಿಷಫೆೇಔು.
d. ಎಲಾ

ರ್ೆಔುತಯಖಳು,

ಹೆೇಳಿಕೆಖಳು(

ಸ್ೆಿೇಟ್

ಮೆಂಟ್ಸ),

ದಹಕರ್ೆಖಳು

ಇತಹಮದಿಖಳನುನ ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯ ಭುಕಮ ಕಹಮಹಾಲಮ (ಹೆಡ್ ಆಫಿೇರ್ಸ)
ಅಥವಹ

ಅರಿಂದ

ನಿಾಹಿಷಫೆೇಔು

ನಿಯೇಜಿಷಲಟ್ಿ

ಭತುು

ಹಯಧಿಕಹಯಕೆು

ಶ್ಹಖೆಮ

ಕಹಮಹಾಲಮದಲ್ಲಾ

ಷ ಚಿಷಫೆೇಔು

ಭತುು

ಎಲಾ

ಕಹಮಹಾಲಮದ ದಿನಖಳಲ್ಲಾ ಹಯಧಿಕಹಯದ ಆ ಫಗೆೆ ಅಧಿಔೃತ ಅಧಿಕಹರಿಖಳಿಗೆ
ರಿಶ್ಚೇಲನೆಗಹಗಿ ಲಬಮವಿಯಫೆೇಔು.
e. ಈ

ನಿಫಂಧನೆಖಳಲ್ಲಾ

ಷ ಚಿಸಿದ

ಭತುು

ವೆಬ್

ಷಂಗಹಯಸಔರಿಂದ

ನಿಾಹಿಷಲಡು ಎಲಾ ಇರ್ೆಕಹರನಿಕ್ ಯೆಕಹಡ್ಾ ಖಳು, ುಷುಔಖಳು ಭತುು
ದಹಕರ್ೆಖಳು, ಹೆೇಳಿಕೆಖಳು( ಸ್ೆಿೇಟ್ ಮೆಂಟ್ಸ), ಂದದ ಟಿಣಿಖಳು
ಇತಹಮದಿಖಳನುನ

ಅುಖಳು

ಷಂಫಂಧಿಸಿದ

ಶಾಖಳಯೆಗೆ

ಕಹಹಡಫೆೇಔು.
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ಆದಹಖ ಮ

ಶಾದಿಂದ
ದಹಕಲ್ಲಸಿದ

ಔನಿಶಿ

10

ಕಹನ ನು

ವಿವಹದಖಳ

ಮೊಔದದಮೆಖಳಿಗೆ

ದಹಕರ್ೆಖಳು

ಭತುು

ನಹಮಮಹಲಮದಿಂದ

ಷಂಫಂಧಿಸಿದ

ಅುಖಳ
ತಿೇಭಹಾನ

ಡಿಜಿಟ್ಲ್

ಯೆಕಹಡ್ಸಾ

ತಿೇಭಹಾನವಿನ ನ
ಫಹಕ್ಟೇ

ಇದದ

/

ಆಗಿಲಾದಿದುದ
ದಹಕರ್ೆಖಳನುನ

ನಹಮಮಹಲಮದ ತಿೇುಾ ಫಯುಯೆಗೆ ನಿಾಹಿಷಲಡಫೆೇಔು.
f.

ಯತಿಯಫಫ ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯು ವಿಭಹಗಹಯಯ ಯತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ
ದಹಕರ್ೆಖಳನುನ ನಿಾಹಿಷಫೆೇಔು :
i) ಷೃಷ್ಟ್ಿಸಿದ ಭತುು ಯಸ್ಹಯ ಭಹಡಿದ ಭಹಯಹಟಹಕಹವಖಳು
ii) ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ರಿತಾನೆಗೆ ಂಡ ಭಹಯಹಟಹಕಹವಖಳು
iii) ಡೆದ ಭತುು ತಿೇಭಹಾನಿತ ತಔಯಹಯುಖಳು
iv) ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ್ ಮೆೇರ್ೆ ಹೆ ೇಲ್ಲಕೆಗಹಗಿ ಯದಶ್ಚಾಷರ್ಹದ ಉತನನಖಳು
v) ಯದಶ್ಚಾಷರ್ಹದ ಉತನನಖಳಿಗೆ ಡೆದ ಷಂಬಹನೆ
vi) ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ

ರಿತಾನೆಗೆ ಂಡ

ಭಹಯಹಟಹಕಹವಖಳಿಗೆ

ಡೆದ

ಷಂಬಹನೆ
ಹೆ ಯಖುತಿುಗೆ ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳಿಂದ ಡೆದ ಷಂಬಹನೆ

vii)

viii) ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಡೆದ ಇತಯ ಮಹದೆೇ ಷಂಬಹನೆ (ವಿಯವಹಗಿ
ಷಶಿಡಿಸಿರಿ)
16. ಷ ಔಿ ಯವಹನಗಯ್ದಲಾದೆೀ ಒಯ ವೆಬ್ ಷಂಗಹರಸಔಯಂತೆ ತ್ತಯಷಕ ಯಕ್ರಿಮ
ವಿಯಕದಿ ಕಹಮಹಯಚಯಣೆ—
i) ಈ ನಿಫಂಧನೆಖಳು ಜಹರಿಗೆ ಫಂದ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಮಹದೆೇ ಮಕ್ಟು ಈ
ನಿಫಂಧನೆಖಳಡಿ ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ ಯವಹನಗಿಮನುನ ಡೆಮದೆೇ ವೆಬ್
ಷಂಗಹಯಸಔಯೆಂದು ಕಹಮಾನಿಯಹಿಷುಂತಿಲಾ.
ii) ಈ

ನಿಫಂಧನೆಖಳ

ಯವಹನಗಿಮನುನ

ಅಡಿಮಲ್ಲಾ
ಹೆ ಂದಿಲಾದೆೇ

ಬಿಡುಖಡೆ
ವೆಬ್

ಭಹಡಿದ

ಭಹನಮ

ಷಂಗಹಯಸಔಯ

ಕಹಮಾ

ನಿಾಹಿಷುತಿುದದ ಮಹುದೆೇ ಮಕ್ಟುಮ ವಿಯುದಧ ಮಹದೆೇ ಅಯಹಧಿ
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ಕಹಮಾವಹಹಿಖಳನುನ ಷಹಿಷದೆೇ ಭತುು ೂವಹಾಖಯಸವಿಲಾದೆ ಮಹುದೆೇ
ಅಯಹಧದ ಔಯಭ ಕೆೈಗೆ ಳಳಲು,

ಹಯಧಿಕಹಯ ಕಹಯಿದೆಮಡಿ ಅಂತಸ

ಮಕ್ಟುಮ ವಿಯುದಧ ದಂಡನಿೇಮ ಔಯಭ ಕೆೈಗೆ ಳುಳುದಕೆು ಆವಹಹಿಷಫಸುದು.
17. ಅನುಷಯಣೆಮ ಯಭಹಣತಯ
ಯತಿಯಫಫ ವೆಬ್ ಷಂಗಹಯಸಔಯ ಯಭುಕ ಅಧಿಕಹರಿಮು ಯತಿಶಾದ ಕೆ ನೆಗೆ ವೆಬ್
ಷಂಗಹಯಸಔಯು ಈ ನಿಫಂಧನೆಖಳ ಎಲಾ ನಿಫಂಧನೆಖಳನುನ ೂಯೆೈಸಿದಹದಯೆಂದು ಖಹತಿಯ
ನಿೇಡು ಯಭಹಣ ತಯನುನ ಹಯಧಿಕಹಯಕೆು ಷಲ್ಲಾಷಫೆೇಔು.
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ಅಧಹಯಮ 5
ಜೀ ವಿಮೆಮ ಕಹನ ನಕ ತತಾಖಳು

ಅಧಹಯಮ ರಿಚಮ
ಈ ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ, ನಹು ಜಿೇವಿಭಹ ಂದಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಷ ನಿಮಂತಿಯಷು ಅಂವಖಳನುನ
ಚಚಿಾಷಫೆೇಔು. ಅಧಹಮಮು ಂದು ಇನುಶಯೆನ್ಸ ಕಹಂಟಹಯಕ್ಿ ನ ವಿಶ್ೆೇಶ ವೆೈಶ್ಚಶಿಾಖಳನುನ ಮಸರಿಷುತುದೆ.
ಔಲ್ಲಕೆಮ ರಿಣಹಭಖಳು
A. ವಿಭಹ ಂದಖಳು - ಕಹನ ನು ಅಂವಖಳು ಭತುು ವಿಶ್ೆೇಶ ವೆೈಶ್ಚಶಿಾಖಳು
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A.

ವಿಭಹ ಪಂದಖಳು - ಕಹನ ನಕ ಅಂವಖಳು ಭತಕಿ ವಿಶೆೀಶ ವೆೈಶ್ಚಶಿೂಖಳು

1. ವಿಭಹ ಔಯಹಯಕಖಳು - ಕಹನ ನಕ ಅಂವಖಳು
a) ವಿಮೆ ಔಯಹಯಕ
ವಿಮೆಮು, ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಎಂಫ ಫೆರ್ೆ ಅಥವಹ ರಿಖಣನೆಗೆ ಕೆಲು ನಿದಿಾಶಿ ಅಹಮಖಳಿಗೆ
ಯತಿಮಹಗಿ ಸಣಕಹಸಿನ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷಲು ಷಭಭತಿಷು ಔಯಹರಿನ ಂದ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಔಯಹರಿನ
ಂದ ಂದು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಯ ನುನ ಡೆಮುತುದೆ.
b) ವಿಮೆ ಔಯಹರಿನ ಕಹನ ನಕ ಅಂವಖಳು
ನಹು ಈಖ ವಿಮೆ ಔಯಹರಿನ ಕೆಲು ವೆೈಶ್ಚಶಿಾಖಳನುನ ನೆ ೇಡೆ ೇಣ ಭತುು ನಂತಯ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಭಹ
ಔಯಹಯುಖಳನುನ ನಿಮಂತಿಯಷು ಕಹನ ನು ತತಾಖಳನುನ ರಿಖಣಿಸ್ೆ ಣ.
ರಭಕಕ
ಂದು ಖುತಿುಗೆ ಕಹನ ನಿನಲ್ಲಾ ನಿಫಾಂಧಡಿಷರ್ಹಖು ಕ್ಷಖಳ ನಡುವಿನ ಂದ ಆಗಿದೆ. ಬಹಯತಿೇಮ
ಕಹಂಟಹಯಕ್ಿ ಕಹಯೆದಮಡಿ, 1872 ವಿಭಹ ಂದಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಂತೆ ಬಹಯತದ ಎರ್ಹಾ ಂದಖಳ,
ಆಡಳಿತ ನಿಾಹಿಷುತುವೆ.
ಂದು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಎಯಡು ಕ್ಷಖಳ ನಡುವೆ ಭಹಡಿಕೆ ಂಡ ಂದ ಆಗಿದೆ, ಅವೆಂದಯೆ, ಔಂನಿ,
ವಿಮೆಗಹಯ ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿ ಹೆ ೇಲಸರ್ ಎಂಫ ವಿಮೆದಹಯ,

ಬಹಯತಿೇಮ ಂದ ಕಹಯಿದೆ 1872 ಯಲ್ಲಾ,

ಯತಿಷಹಠಪಿಷಲಟ್ಿ ಅವಮಔತೆಖಳನುನ ೂಯೆೈಸಿಕೆ ಳುಳುದು.
ಚಿತರ 1: ವಿಭಹ ಔಯಹಯಕ

ರ

ವಿಮೆ

ವಿ

ಸಹಿ

ಔಯಹ

ಭಹ
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ಯಕ

ಔಂ

ಔ

ನಿ

c) ಭಹನಯ ಪಂದಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಅಂವಖಳು

ಚಿತರ 2: ಭಹನಯ ಪಂದಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಅಂವಖಳು

ಕೆ ಡಕಗೆ
ಭತಕಿ
ಸಿಾೀಔೃತ್ತ

ರಿ
ಖ
ಕ್ಷಖಳ
ಣ

ಭಹನಯ

ನಡಕವಿನ
ನೆ

ವಹದ

ಪಂದ
ಭಕ

ಪಂದ

ಔಿ

ದ

ಷ

ಅಂವಖ
ಳು

ಕ್ಷಖ
ಭಮ

ಭಹನಮ ಂದಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಅಂವಖಳು:

ಸಹ
ನಹಯ
ಭ
ಮ
ಥಯಯ
ಫ

i.

ತ್ತಳ

ದಿ

ಕೆ ಡಕಗೆ ಭತಕಿ ಸಿಾೀಔೃತ್ತ

ತೆ

ಭಹಡು ಅಥವಹ ಏನು ಭಹಡದೆ ದ ಯುಳಿಮು ಕಹಮಾಕೆು ಇತಯ ಅನುಭತಿಮನುನ ಡೆಮು
ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದ, ಫಫ ಮಕ್ಟು ಇನೆ ನಫೆಫರಿಗೆ ತನನ ಇಚೆೆ ಷ ಚಿಷುದು, ಅಯು ಂದು ಯಸ್ಹುನುನ ಅಥವಹ
ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಭಹಡುಯೆಂದು ಹೆೇಳರ್ಹಖುತುದೆ. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ಯಸ್ಹುಔರಿಂದ ಯಸ್ಹುನುನ
ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ, ಭತುು ಸಿಾೇಔೃತಿ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.
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ಮಹ ಮಕ್ಟುಗೆ ಯಸ್ಹುನುನ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ, ಅಯು ಪಿಗೆ ಷ ಚಿಸಿದಯೆ, ಇದನುನ ಭಹನಮತೆ ಎಂದು
ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಆದದರಿಂದ ಯಸ್ಹುಕೆು ಅನುಮೊೇದನೆ ಭಹಡಿದಹಖ, ಇದು ಂದು ಬಯಸ್ೆ
ಆಖುತುದೆ.
ಅಂಗಿೇಕಹಯ ಂದು ಔಯಹರಿಗೆ ಯ ುಗೆ ಳುಳವಿಕೆಮಲ್ಲಾ ರಿಣಮಷುದಕಹುಗಿ ಯಸ್ಹುಔನಿಗೆ ತಿಳಿಷು
ಅಖತಮವಿದೆ.
ಫಫ ಯಸ್ಹುಔನು ವಿಭಹ ಯೇಜನೆಮ ನಿಮಭಖಳನುನ ಷಭಭತಿಸಿದಹಖ ಭತುು ಠೆೇಣಿ ಮೊತುನುನ
ಹತಿಸಿ ಪಿಗೆ ಷ ಚಿಸಿದಹಖ, ಯಸ್ಹುನೆಮ ಸಿಾೇಕಹಯದಿಂದ, ಅದು ಮೊದಲ ವಿಮೆಔಂತಹಗಿ
ರಿತಾನೆ ಆಖುತುದೆ, ಯಸ್ಹುನೆ ಂದು ಹಲ್ಲಸಿ ಆಖುತುದೆ.
ಮಹುದೆೇ ಶಯತುು ಹಹಔರ್ಹದಹಖ, ಇದು ಯತಿ ಯಸ್ಹು ಆಖುತುದೆ.
ಹಲ್ಲಸಿ ಫಹಂಡ್ ಂದದ ಸ್ಹಕ್ಷಿ ಆಖುತುದೆ.
ii. ರಿಖಣನೆ
ಈ ಂದ, ಕ್ಷಖಳಿಗೆ ಕೆಲು ಯಷಯ ರ್ಹಬ ಹೆ ಂದಿಯಫೆೇಔು ಎಂದು ಅಥಾ. ವಿಮೆಔಂತು ವಿಮೆ
ಭಹಡರ್ಹದರಿಂದ ರಿಖಣಿಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ, ಭತುು ಕಹಹಡು ಬಯಸ್ೆಮನುನ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ
ರಿಖಣಿಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.
iii. ಕ್ಷಖಳ ನಡಕವಿನ ಪಂದ
ಎಯಡ

ಕ್ಷಖಳು ಂದೆೇ ಅಥಾದಲ್ಲಾ ಅದೆೇ ವಿಶಮ ುತಿುಯಫೆೇಔು. ಅಥಹಾತ್, "ಭಭತದ

ಜಹಹಿೇಯಹತು ಅದೆೇ" ಎಯಡ ಕ್ಷಖಳ ನಡುವೆ ಇಯಫೆೇಔು. ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಂದೆೇ
ಅಥಾದಲ್ಲಾ ಅದೆೇ ವಿಶಮ ಮೆೇರ್ೆ ಪಿಗೆ ಷ ಚಿಷಫೆೇಔು.
iv. ಉಚಿತ ಪ್ಪಪಗೆ
ಔಯಹಯು ಯವೆೇಶ್ಚಷುವಹಖ ಭುಔು ಪಿಗೆ ಇಯಫೆೇಔು.
ಷಭಭತಿ ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಉಂಟಹಖದಿದದಯೆ ಭುಔು ಎಂದು ಹೆೇಳರ್ಹಖುತುದೆ
 ಕೆ ಎಶಾನ್
 ಅನುಚಿತ ಯಬಹ
 ಂಚನೆ
 ತಹದ ಹಯತಿನಿಧಮ
 ತು
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ಂದು ಂದ ಪಿಗೆ ದಫಹಫಳಿಕೆಮ, ಂಚನೆ ಅಥವಹ ಷುಳುಳ ಹಯತಿನಿಧಮದಿಂದ ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ, ಂದ
ಅನ ಜಿಾತ ಆಗಿದೆ.
v. ಕ್ಷಖಳ ಸಹಭಥಯಯ
ಂದ ಎಯಡ

ಕ್ಷಖಳು ಔಯಹಯು ಭಹಡಿಕೆ ಳಳಲು ಕಹನ ನುಫದಧವಹಗಿ ಷಭಥಾ ಇಯಫೆೇಔು.

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಯಸ್ಹುನೆಮ ಷಹಿ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಹಯು ಮಷುಸ ಡೆದಿಯಫೆೇಔು ಭತುು ಸ್ೌಂಡ್
ಭನಸಿಸನಯು ಇಯಫೆೇಔು ಭತುು ಕಹನ ನಿನಡಿಮಲ್ಲಾ ಅನಸಾಗೆ ಂಡಿಯಫಹಯದ. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಅಹಯು
ಮಷುಯು ವಿಮೆ ಂದಖಳನುನ ಯವೆೇಶ್ಚಷಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
vi. ನಹಯಮಫದಿತೆ
ಂದದ ಉದೆದೇವ ಕಹನ ನುಫದಧ ಇಯಫೆೇಔು ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಮಹುದೆೇ ವಿಮೆ ಕಹನ ನು ಫಹಹಿಯ
ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯಫಹಯದು. ಯತಿ ಂದದ, ಷುು ಅಥವಹ ರಿಖಣನೆ ಕಹನ ನುಫಹಹಿಯ
ಇದು ಅನ ಜಿಾತ. ವಿಭಹ ಂದದ ಉದೆದೇವ ಂದು ಕಹನ ನುಫದಧ ಷುುವಹಗಿದೆ.
ರಭಕಕ
i.

ದಫಹಬಳಿಕೆಮ - ತುಡನುನ ಅಯಹಧದ ಭ ಲಔ ಅನಾಯಿಷರ್ಹಖುದನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ.

ii. ಅನಕಚಿತ ರಬಹ - ಇನೆ ನಫಫಯ ಇಚೆೆಮ ಮೆೇರ್ೆ ಹಯಫಲಮ ಸ್ಹಧಮವಹಖು ಫಫ ಮಕ್ಟು, ಇತಯ ಹೆಚುಚ
ಅನುಚಿತ ರ್ಹಬ ಡೆಮಲು ತನನ ಸ್ಹೆನನುನ ಫಳಸಿದಹಖ.
iii. ಂಚನೆ - ಂದು ಮಕ್ಟು ತು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟ್ುಭಹಡಿ ಇನೆ ನಫಫರಿಗೆ ಕೆಲಷಕೆು ೆಯೇಯಣೆಗೆ ಳಿಷುದು,
ಎಂಫುದನುನ ಅನು ಅಥವಹ ಅಳು ನಿಜ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಲಾದೆ ಹಯತಿನಿಧಮಷುದರಿಂದ
ಉಂಟಹಖುತುದೆ. ಇದು ವಹಷುವಹಂವಖಳನುನ ಉದೆದೇವೂಾಔವಹಗಿ ಭಯೆಭಹಚು ಅಥವಹ
ಅುಖಳನುನ ತಹಗಿ ನಿಯ ಪಿಷುದಯ ಭ ಲಔ ಸುಟಿಿಕೆ ಳಳಫಸುದು.
iv. ತುಪ - ಒಾನ ಅರಿವಿನ ಅಥವಹ ಂದು ವಿಶಮದ ಅಥವಹ ಗಟ್ನೆಮ ನಂಬಿಕೆಮ ಅಥವಹ
ವಹಮಖಹಮನದ ದೆ ೇಶ. ಈ ತಿಳುಳಿಕೆ ಭತುು ಂದದ ವಿಶಮದ ಫಗೆೆ ಂದದಲ್ಲಾ ದೆ ೇಶಕೆು
ಕಹಯಣವಹಖಫಸುದು.
2. ವಿಭಹ ಔಯಹಯಕಖಳು - ವಿಶೆೀಶ ಲಕ್ಷಣಖಳು
a) ಉತಕಿಂಖದ ನಂಬಿಕೆ ಅಥವಹ ಅತಯಂತ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಷಂಫಂ ಸಿ
ಇದು ವಿಮೆ ಔಯಹರಿನ ಭ ಲಬ ತ ತತಾಖಳಲ್ಲಾ ಂದು. ಅಲಾದೆ, ಉತುುಂಖದ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಫ ಂದಖಳ,
ಯತಿ ಕ್ಷ ವಿಮೆಮ ವಿಶಮಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರ್ಹಾ ಷುುಸಿೆತಿಮ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫೆೇಔು ಎಂದು ಅಥಾ.
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ವಿಶ್ಹಾಷದ ಭತುು ಅತಮಂತ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಷಂಫಂ ದ ನಡುವೆ ಮತಹಮಷ ಭಹಡಫಸುದು. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಎರ್ಹಾ
ವಹಣಿಜಮ ಂದಖಳು ವಿಶ್ಹಾಷ ತಭಭ ಮಹಹಯದಲ್ಲಾ ಖಭನಿಷರ್ಹದ ಭತುು ಭಹಹಿತಿ ಕೆ ಡುವಹಖ
ಮಹುದೆೇ ಂಚನೆ ಅಥವಹ ಮೊೇಷ ಇರ್ೆಾದಿಯುದು ಅಖತಮವಹಗಿಯುತುದೆ. ಹೆ ಯತಹಗಿ ವಿಶ್ಹಾಷ ಹಲ್ಲಷಲು
ಇದು ಕಹನ ನುಫದಧ ಔತಾಮದಿಂದ, ಭಹಯಹಟ್ಗಹಯ ಕರಿೇದಿದಹಯಯ ಂದದ ವಿಶಮದ ಫಗೆೆ ಮಹುದೆೇ
ಭಹಹಿತಿ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷದಿಯುದಕೆು ಫದಧವಹಗಿಯಫೆೇಔು.
ಇಲ್ಲಾ ಅನುಷರಿಷು ನಿಮಭನುನ ಖಭನಿಸಿ ಕರಿೇದಿದಹಯ

ಅಂದಯೆ "ಕೆೇವಿಮಟ್

ಎಂಿರ್" ಎಂಫುದು. ಖುತಿುಗೆ ಕ್ಷಖಳು ಂದದ ವಿಶಮಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದುದನುನ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷುದನುನ
ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದೆ ಭತುು ಇಲ್ಲಾಮಯೆಗೆ ಂದು ಕ್ಷ ಇನೆ ನಂದನುನ ದಹರಿತಪಿಷುದಿಲಾ ಭತುು ಉತುಯಖಳನುನ
ಷತಮವಹಗಿ ನಿೇಡುತುದೆ, ಇತಯ ಕ್ಷ ಂದದ ತಪಿಷು ಯಶ್ೆನಯೆೇ ಇಲಾ.
ಅತಯಂತ ನಂಬಿಕೆಮ: ವಿಭಹ ಪಂದಖಳು ಂದಕ ವಿಭಿನು ಹೆಜೆೆಮಲ್ಲಾ ನಿಲಾಫೆೀಔಕ. ಮೊದಲನೆಮದಹಗಿ,
ಂದದ ವಿಶಮ ಅಷಶಿ ಹೆ ಂದಿದೆ ಭತುು ಷುಲಬವಹಗಿ ವಿಮೆಗಹಯಯ ನೆೇಯ ವಿೇಕ್ಷಣೆಖಳಿಂದ ಅಥವಹ
ಅನುಬದಿಂದ ಖುಯುತಿಷುದು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ. ಭತೆು ಷಾಬಹತುಃ, ಯಸ್ಹುಔರಿಂದ ಭಹತಯ ಖುಯುತಿಷಲಡು
ಅನೆೇಔ ಷಂಖತಿಖಳು ಇವೆ. ವಿಮೆಗಹಯಯು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಭಹಹಿತಿಗಹಗಿ ಎಯಡನೆಮಯ ಮೆೇರ್ೆ
ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತಹುಯೆ.
ಆದದರಿಂದ ಯಸ್ಹುಔನು, ಈ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯದ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ವಿಮೆಮ ವಿಶಮಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ
ಎರ್ಹಾ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷುದು ಂದು ಕಹನ ನು ಔತೆಾವೆಮವಹಗಿದೆ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಡೆೇವಿಡ್ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಂದು ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಭಹಡಿದಯು. ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಅಜಿಾ ಷಲ್ಲಾಷು
ಷಭಮದಲ್ಲಾ, ಡೆೇವಿಡ್ ಡಮಹಬಿಟಿರ್ಸ ದಿಂದ ಫಳಲುತಿುದದ ಭತುು ಚಿಕ್ಟತೆಸ ಡೆಮುತಿುದ.ದ ಆದಯೆ ಡೆೇವಿಡ್ ಜಿೇ
ವಿಭಹ ಔಂನಿಗೆ ಈ ಅಂವನುನ ಫಹಿಯಂಖಗೆ ಳಿಷಲ್ಲಲಾ. ಡೆೇವಿಡ್, ತನನ ಭ ತುಯ ಸಯೆಮದ ಆದದರಿಂದ
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷೆ ಳಗಹಖಫೆೇಕಹಖುದನುನ ಡೆೇವಿಡ್ ಗೆ ಕೆೇಳದೆ ಹಲ್ಲಸಿ
ಜಹರಿಭಹಡಿತು. ಕೆಲು ಶಾಖಳ ಸ್ಹಲ್ಲನ ಕೆಳಗೆ, ಡೆೇವಿಡ್ ಆಯೆ ೇಖಮ ಕೆಟ್ುಿ ಅಯು ಆಷತೆಯಗೆ
ಳಗಹಖಫೆೇಕಹಯಿತು. ಡೆೇವಿಡ್ ಚೆೇತರಿಸಿಕೆ ಳಳಲು ಸ್ಹಧಮವಹಖಲ್ಲಲಾ ಭತುು ಭುಂದಿನ ಕೆಲು ದಿನಖಳಲ್ಲಾ
ನಿಧನಯಹದಯು. ಂದು ಕೆಾೈಮ್ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಮೆೇರ್ೆ ಕೆೇಳರ್ಹಗಿತುು.
ಡೆೇವಿಡ್

ನಹಭನಿ

ತನಿಖೆಮಲ್ಲಾ,

ವಿಭಹ

ಆವಚಮಾಕೆು, ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಕೆಾೈಮ್ ಅನುನ ನಿಯಹಔರಿಸಿದಯು. ತನನ
ಔಂನಿಮು

ಡೆೇವಿಡ್

ಆಖರ್ೆೇ

ಹಲ್ಲಸಿಗೆ

ಅಜಿಾ

ಷಲ್ಲಾಷು

ಷಭಮದಲ್ಲಾ

ಭಧುಮೆೇಸದಿಂದ ಫಳಲುತಿುಯು ಅಂವನುನ ಉದೆದೇವೂಾಔವಹಗಿ ಡೆೇವಿಡ್ ಅಡಗಿಸಿಟಿಿಯುದು ಔಂಡಿತು.
ಆದದರಿಂದ ವಿಮೆ ಔಯಹಯು ಅನ ಜಿಾತ ಎಂದು ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷರ್ಹಯಿತು ಭತುು ಕೆಾೈಮ್ ತಿಯಷುರಿಷರ್ಹಯಿತು.
ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ನಿಧಾರಿಷಲು ಅನುಔ ಲವಹಖು ಭಹಹಿತಿಮಹಗಿದೆ:
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 ಅಯು ಅಹಮನುನ ಸಿಾೇಔರಿಷುಯಹ ?
 ಹಹಗಿದದಯೆ, ಮಹ ಯಭಹಣದ ವಿಮೆಔಂತು ಭತುು ವಿಶಮದ ಮಹ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು
ಶಯತುುಖಳು ?
ಇದು ಕಹನ ನುಫದಧ ಔತಾಮದ ಅತಮಂತ ನಂಬಿಕೆಮ ಸ್ಹಭಹನಮ ಕಹನ ನಿನ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಉದಬವಿಷುತುದೆ.
ಔತಾಮ

ಯಸ್ಹುಔನು

ತಿಳಿದಿಯು

ಇದು

ಷುುಸಿೆತಿಗೆ

ಭಹತಯ

ಅನಾಯಿಷುತುದೆ,

ಆದಯೆ

ಅಯು

ಔಂಡುಹಿಡಿಮು ಷುುಸಿೆತಿ ತಿಳಿಮುುದಔ ು ವಿಷುರಿಷುತುದೆ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಯಸ್ಹುನುನ ಭಹಡುವಹಖ ಯಸ್ಹುಔನು ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫೆೇಕಹಖು ಂದು ಷುುವಿನ ಭಹಹಿತಿಮ
ಉದಹಸಯಣೆಖಳನುನ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದೆ:
i.

ಜೀ ವಿಭಹ: ಷಾಂತ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಇತಿಹಹಷ, ಆನುಂಶ್ಚಔ ಯೆ ೇಖಖಳ ಕೌಟ್ುಂಬಿಔ ಹಿನನರ್ೆ,
ಧ ಭಹನ ಭತುು ಭದಮಹನದ ರಿೇತಿಮ ಆಹಹಯ, ವಿಭಹ ಆದಹಮದ ವಿಯಖಳನುನ, ಮೊದರ್ೆೇ
ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ಜಿೇ ವಿಮೆ, ಉದೆ ಮೇಖ ಇತಹಮದಿ ಕೆಲಷ, ಮಷುಸ, ಆಷಕ್ಟುಖಳು, ಆರ್ಥಾಔ ಭಹಹಿತಿ
ಗೆೈಯುಹಹಜರಿ
ವಿಮೆ: ನಿಭಹಾಣ ಭತುು ಔಟ್ಿಡ ಫಳಕೆ, ಔಟ್ಿಡದ ಮಷುಸ, ಇತಹಮದಿ ಆಯಣದಲ್ಲಾ ಷಯಔುಖಳ

ii.

ಷಾಯ 
iii. ಜಲ ವಿಮೆ: ಷಯಔುಖಳ ವಿಯಣೆ, ಹಮಕ್ಟಂಗ್ ವಿಧಹನ ಇತಹಮದಿ
iv. ಮೀಟಹರ್ ವಿಮೆ: ವಹಸನದ ವಿಯಣೆ, ಕರಿೇದಿಮ ದಿನಹಂಔ, ಚಹಲಔ, ಇತಹಮದಿ ವಿಯಖಳು.
ವಿಭಹ ಔಯಹಯುಖಳು ಹಿೇಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮನುನ ಳಟಿಿವೆ. ಇದು ವಿಮೆಗೆ ಫಂದಹಖ, ವಿಶ್ಹಾಷ
ಂದಖಳು ಅತಮಂತ ನಂಬಿಕೆಮ ಂದಖಳು ಆಖಫಸುದು.
ವಹಯಖ್ಹಯನ
"ಉತುುಂಖದ ನಂಬಿಕೆ" ರಿಔಲನೆಮನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುದನುನ ಈ ತಯಸ ವಹಮಖಹಮನಿಷಫಸುದು "ನಿಕಯವಹಗಿ
ಭತುು ಷಂೂಣಾವಹಗಿ, ಷಾಮಂೆಯೇಯಣೆಯಿಂದ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷು ಷಕಹಯಹತಭಔ ಔತಾಮ, ಅಹಮಕೆು
ಎರ್ಹಾ ಷುು ವಹಷುವಹಂವಖಳನುನ ವಿನಂತಿಷಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ ಯಸ್ಹುಪಿಷಫೆೇಔು".
ಅತಯಂತ ಉತಿಭ ನಂಬಿಕೆಮನಕು ಂದಕ ಕ್ಷ ಅಲ್ೆ ೀಕ್ರಷದೆ ಇದಿಯೆ, ಪಂದನಕು ಇನೆ ುಂದಕ ಕ್ಷ ಭ ಲಔ
ಇದನಕು ತಪ್ಪಪಷಫಸಕದಹಗದೆ. ಇದು ಭುಕಮವಹಗಿ ಮಹಯ

ವಿಮೆಮ ಔಯಹಯು ಯವೆೇಶ್ಚಷುವಹಖ ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ

ತಭಭ ಷಾಂತ ತು ರ್ಹಬ ಡೆಮಲು ಅಕಹವ ನಿೇಡಫಹಯದು ಎಂದು ಅಥಾ.
ವಿಭಹ ಂದಕೆು ಷುುವಿನ ಮಹುದೆೇ ಅಂವದ ಫಗೆೆ, ವಿಮೆದಹಯಯು ಮಹುದೆೇ ತು ಭಹಡುುದಿಲಾ
ಎಂದು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದೆ. ವಿಮೆ ಭಹಡಿದಯು ಎರ್ಹಾ ಷಂಫಂಧಿತ ಷತಮ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫೆೇಔು. ಈ ಫಹಧಮತೆ
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ಇಲಾದಿದದಲ್ಲ,ಾ ಮಕ್ಟುಮ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳ ವಿಮೆ ವಿಶಮದ ಮೆೇರ್ೆ ಅಹಮ ಮೆೇರ್ಹಖು ಕೆಲು ಷತಮ
ನಿಖಯಹಿಷಫಸುದು ಭತುು ಅನುಚಿತ ಯಯೇಜನನುನ ಸಿಾೇಔರಿಷಫಸುದು.
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ತನನ ಆಯೆ ೇಖಮ, ಔುಟ್ುಂಫ ಇತಿಹಹಷ, ಆದಹಮ, ಉದೆ ಮೇಖ ಇತಹಮದಿ ಸಿೆತಿಮನುನ
ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫೆೇಔು ಎಂದು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದೆ, ಆದದರಿಂದ ಷತಮವಹಗಿ ಮಹುದೆೇ ಷುುಸಿೆತಿಮನುನ
ಭಯೆಭಹಚದೆ,

ಷರಿಮಹಗಿ

ಅಹಮದ

ಅಂದಹಜು

ಭಹಡಲು

ಫಯೆದುಕೆ ಡು

ವಔುಗೆ ಳಿಷುುದು.

ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಪಹಮ್ಾ ದಲ್ಲಾ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷದಿಯುವಿಕೆಮು ಅಥವಹ ಷುಳುಳ ಹಯತಿನಿಧಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ,
ಫಯೆದುಕೆ ಡು ಇಳಿಷು ನಿಧಹಾಯದ ರಿಣಹಭ ಹೆ ಂದಫಸುದು, ಆಖ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಂದ ಯದುದ
ಸಔುನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತಹುಯೆ.
ಕಹನ ನು ಎರ್ಹಾ ಷುುಸಿೆತಿಮನುನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫೆೇಕೆಂಫ ನಿಫಾಂಧ ಹೆೇಯುತುದೆ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಂದು ಎಕ್ಟಸಔುಮಟಿವ್ ಅಧಿಔ ಯಔುದೆ ತುಡ ಫಳಲುತಿುಯುಯು ಭತುು ಇತಿುೇಚೆಗೆ ಸ್ೌಭಮ ಸೃದಮಹಘಾತ
ಹೆ ಂದಿದಹದಯೆ, ಅಯು ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಹಲ್ಲಸಿ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಲು ನಿಧಾರಿಷುತಹುಯೆ, ಆದಯೆ ಅದನುನ ಫಹಿಯಂಖ
ಭಹಡುುದಿಲಾ. ವಿಮೆಗಹಯಯು ಇದರಿಂದಹಗಿ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದಯ ಭ ಲಔ ಷತಮ ತು ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ
ಪಿಕೆ ಳುಳಂತೆ ಮೊೇಷಗೆ ಂಡಿದಹದಯೆ.
ಫಫ ಮಕ್ಟುಮ ಸೃದಮದಲ್ಲಾ ಸುಟಿಿನಿಂದರ್ೆೇ ಯಂಧಯನುನ ಹೆ ಂದಿದಹದಯೆ ಭತುು ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಪಹಮ್ಾ ದಲ್ಲಾ
ಇದನುನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷುತಹುನೆ. ಅದನುನ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಪಿಕೆ ಂಡಿದಹದಯೆ ಭತುು ಯಸ್ಹುಔನ ೂಾ
ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ಯೆ ೇಖಖಳು ಔನಿಶಠ 4 ಶಾಖಳಯೆಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ಇಲಾ ಎಂದು ಭಹಹಿತಿ ಭಹಡಿಲಾ. ಇದು
ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ವಹಷುವಹಂವಖಳ ಫಗೆೆ ದಹರಿತಪಿಷುದು.
b) ಷಕಿಸಿೆತ್ತ
ವಹಯಖ್ಹಯನ
ಷುುಸಿೆತಿ ಅಹಮನುನ ಸಿಾೇಔರಿಷುದು ಎಂಫುದನುನ ನಿಧಾರಿಷುವಹಖ ವಿಭಹ ಫಯೆದುಕೆ ಡುಯ ತಿೇಪಿಾನ
ಮೆೇರ್ೆ ಯಬಹ ಬಿೇಯುತುದೆ ಎಂದು ಇದನುನ ವಿರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ, ಹಹಗಿದದಲ್ಲಾ ಮಹ ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯ ಭತುು
ಶಯತುು ಭತುು ನಿಫಂಧನೆಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ.
ಂದು ಫಹಿಯಂಖಡಿಷದ ಷತಮ
ಷಂದಬಾಖಳನುನ

ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ

ಇಲಾವೊೇ ಎಂಫುದು ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಯಔಯಣದ
ಭತುು

ಕಹನ ನಿನ

ಂದು

ನಹಮಮಹಲಮ

ಅಂತಿಭವಹಗಿ

ನಿಧಾರಿಷುತೆುದೆ. ವಿಮೆ ಭಹಡಿದಯು ಅಹಮದ ಮೆೇರ್ೆ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯು ಷತಮ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫೆೇಔು.
ನಹು ಂದು ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫೆೇಕಹದ ವಿಮೆ ಷುುಸಿೆತಿಮ ಕೆಲು ವಿಧಖಳನುನ ಅರ್ೆ ೇಕ್ಟಸ್ೆ ೇಣ:
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i.

ನಿದಿಾಶಿ ಅಹಮ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹೆಚಿಚನ ಡುಸವಿಕೆ ಯತಿನಿಧಿಷು ಷ ಚಿಷು ನಿಜಹಂವಖಳು.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಷಭುದಯದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಗಿಷು ಷಯಕ್ಟನ ಅಹಮಔಯ ಖುಣದಿಂದ ಔಳ್ೆದ ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ ಇತಿಹಹಷ
ii. ಎರ್ಹಾ ವಿಮೆಗಹಯಯೆ ಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳರ್ಹದ ಹಿಂದಿನ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಅಸಿುತಾ ಭತುು ಅುಖಳ
ಯಷುುತ ಸಿೆತಿ
iii. ವಿಮೆ ಯಸ್ಹುದ ಪಹಮ್ಾ ಅಥವಹ ಅಪಿಾಕೆೇವನ್ ನಲ್ಲಾನ ಎರ್ಹಾ ಯಶ್ೆನಖಳನುನ

ಎಂದು

ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ, ಇುಖಳು ವಿಮೆಮ ವಿಶಮ ಭತುು ಅಹಮಕೆು ಅದು ಡಿಸಕೆ ಂಡಿಯು
ವಿವಿಧ ಅಂವಖಳನುನ ಷಂಫಂಧಿಸಿವೆ. ಅುಖಳನುನ ನಿಜವಹಗಿ ಉತುರಿಷಫೆೇಔು ಭತುು ಎರ್ಹಾ
ವಿಶಮಖಳಲ್ಲಾ ೂಣಾವಿಯು ಅಖತಮವಿದೆ.
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೆಲು ಷನಿನವೆೇವಖಳಲ್ಲಾ ಷುುಸಿೆತಿಮನುನ ಫಹಿಯಂಖ ಭಹಡ

ಲಾ

ಭಹಹತ್ತ
ಷಕಿಸಿೆತ್ತ ಫಹಯಂಖಡಿಷಕ ಅಖತಯವಿಲಾ
ಇದು ಂದದಹಯಯ ನಿದಿಾಶಿ ವಿಚಹಯಣೆ ಹೆ ಯತು, ಯಸ್ಹುಔನು ಕೆಳಗಿನ ಷತಮ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫೆೇಕಹದ
ಮಹುದೆೇ ಫಹಧಮತೆ ಇಲಾ
i.

ಅಹಮನಕು ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲಕ ಅಳಡಿಷಲ್ಹದ ಔರಭಖಳು.

ಉದಹಸಯಣೆ: ಫೆಂಕ್ಟ ಆರಿಷುದಯ ಉಸಿೆತಿ
ii. ವಿಮೆದಹಯರಿಗೆ ಗೆ ತ್ತಿಲಾದ ಅಥವಹ ಅರಿವಿಲಾದ ನಿಜಹಂವಖಳು
ಉದಹಸಯಣೆ: ಅಧಿಔ ಯಔುದೆ ತುಡದಿಂದ ಫಳಲುತಿುದದಯೆ ಆದಯೆ ಹಲ್ಲಸಿ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಫಫ
ವೆಮಕ್ಟುಗೆ ಅದಯ ಫಗೆೆ ಅರಿವಿಯಲ್ಲಲಾದಿದೆದಯೆ, ಈ ಅಂವನುನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷದಿಯುವಿಕೆಮ ಆಯೆ ೇ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ
iii. ಷಭಂಜಷವಹದ ಕಹಮಯತತಪಯತೆಮ ಭ ಲಔ ತೆಿ ಸಹಧಯವಿತಹಿ?
ಇದು ಯತಿ ಷಣಣ ಷುುಸಿೆತಿ ವಹಷುವಹಗಿ ನಿೇಡು ಅಖತಮವಿದೆ. ಂದದಹಯಯು ಅುಖಳ ಹೆಚಿಚನ
ಭಹಹಿತಿ ಅಖತಮವಿದದ ವೆೇಳ್ೆ ಅದನುನ ಕೆೇಳಲು ಸ್ಹಔಶುಿ ಜಹ

ಇಯಫೆೇಔು.

iv. ಕಹನ ನಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವಿಶಮಖಳು
ಎಲಾಯ ಅಲ್ಲಾಮ ಬ ಮಮ ಕಹನ ನು ತಿಳಿದುಕೆ ಂಡಿಯುಯೆಂದು ಬಹವಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
ಉದಹಸಯಣೆ: ಸ್ೆ ಪೇಟ್ಔಖಳನುನ ಷಂಖಯಹಿಷು ಫಗೆೆ ಭುನಿಸಲ್ ನಿಮಭಖಳು
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v. ಇದಯ ಫಗೆೊ ವಿಮೆಗಹಯಯಕ ವಿಭಿನುವಹಗಯಕದಕ ತೆ ೀಯಕತಿದೆ (ಅಥವಹ ಹೆಚಿಿನ ಭಹಹತ್ತಗಹಗ ಅಖತಯ
ಭನಹು ಭಹಡಿದೆ)
ಮೆಗಹಯಯು ನಂತಯ ಉತುಯಖಳು ಅೂಣಾವಹಗಿದದು ಎಂಫ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಜವಹಫಹದರಿ ತಳಿಳಹಹಔುುದು
ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
ಮಹವಹಖ ಅಲ್ಲಾ ಔತಾಮ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫೆೇಔು?
ಯಸ್ಹುನೆಮ ಅನುಮೊೇದನೆ ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿ ನಿೇಡರ್ಹಖುಯೆಗೆ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಯಹಯುಖಳು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ,
ಫಹಿಯಂಖಡಿಷು ಔತಾಮ,

ಷಭಹರ್ೆ ೇಚನೆಮ ಇಡಿೇ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ

ಇಯುತುದೆ.

ಮೆಭ

ಹಲ್ಲಸಿ

ಪಿಕೆ ಂಡಿದದ ಮೆೇರ್ೆ, ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಫಯು ಮಹುದೆೇ ಷುುಸಿೆತಿಮನುನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷುದು
ಇನುನ ಭುಂದೆ ಅಖತಮವಿಲಾ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಶ್ಚಯೇ ಯಹಜನ್ ಸದಿನೆೈದು ಶಾಖಳ ಂದು ಅಧಿಗೆ ಂದು ಜಿೇ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡಿದಹದಯೆ. ಆಯು
ಶಾಖಳ ಹಲ್ಲಸಿ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡ ನಂತಯ, ಶ್ಚಯೇ ಯಹಜನ್ ಕೆಲು ಸೃದಮ ಷಭಸ್ೆಮಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತಹುಯೆ
ಭತುು ಕೆಲು ವಷರಚಿಕ್ಟತೆಸಗೆ ಳಡುತಹುಯೆ. ಶ್ಚಯೇ ಯಹಜನ್ ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ ಈ ವಹಷು ನಿೇಡು ಅಖತಮವಿಲಾ.
ಹಲ್ಲಸಿಮು ಮಹವಹಖ ಔಂತುಖಳ ಹತಿ ವೆೈಪಲಮ ಕಹಯಣ ಚುಮತ ಸಿೆತಿಮನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ, ಹಹಗಿದದ ವೆೇಳ್ೆ
ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಹಲ್ಲಸಿ ಂದಕೆು ುನಶ್ೆಚೇತನ ಭತುು ಅದನುನ ಚಹಲ್ಲುಗೆ ತಯಲು ಫಮಷುತಹುಯೆ,
ಅಯು, ಇಂತಸ ುನಯುಜಿೆೇನದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ, ಇದನುನ ಂದು ಹೆ ಷ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಎಂದು ಆದದರಿಂದ,
ಷುು ಭತುು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಎರ್ಹಾ ಷತಮ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷು ಔತಾಮ ಹೆ ಂದಿಯುತಹುಯೆ.
ಅತಯಂತ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಷಂಫಂ ಸಿ ಉಲಾಂಗನೆ
ನಹು ಈಖ ಅತಮಂತ ಉತುಭ ನಂಬಿಕೆಮ ಉಲಾಂಗನೆ ಳಗೆ ಳುಳ ಷಂದಬಾಖಳನುನ ರಿಖಣಿಸ್ೆ ಣ.
ಅಂತಸ ಉಲಾಂಗನೆ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷದಿಯುವಿಕೆ, ಷುಳುಳ ಹಯತಿನಿಧಮ ಎಯಡ ಭ ಲಔ ಸುಟಿಿಕೆ ಳಳಫಸುದು.
ಫಹಯಂಖಡಿಷದಿಯಕವಿಕೆ: ವಿಮೆಗಹಯಯು ಮಹುದೆೇ ನಿದಿಾಶಿ ವಿಚಹಯಣೆ ಹಹಔರ್ಹಯದ ಕಹಯಣ ವಿಮೆ
ಭಹಡರ್ಹದಯು ಷುುಸಿೆತಿಮ ಫಗೆೆ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಭೌನ ಇದಹದಖ

ಉದಬವಿಷಫಸುದು.

ಇದು

ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಕೆೇಳಿದ ಯಶ್ೆನಖಳಿಗೆ ತಪಿಸಿಕೆ ಳುಳ ಉತುಯ ಭ ಲಔ ಉದಬವಿಷಫಸುದು. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ಫಹಿಯಂಖಡಿಷುವಿಕೆ ಅಔಸ್ಹಭತ್ ಭಹಡಫಸುದು (ಇದು ಂದು ಗೆ ತಿುಲಾದಂತೆಯೆೇ ಅಥವಹ ಉದೆದೇವ ಇಲಾದೆ
ಭಹಡಫಸುದು ಅಥಾ) ಏಕೆಂದಯೆ ಯಸ್ಹುಔಯು ಈ ಅಂವನುನ ಷುು ಎಂದು ಬಹವಿಷರ್ಹದಹಖ.
ಇಂತಸ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಇದು ಭುಖಧ. ಂದು ವಹಷುವಹಂವನುನ ಉದೆದೇವೂಾಔವಹಗಿ ದಭನ ಭಹಡಿದಹಖ,
ಇದು ಷುಳುಳ ಎಂದು ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ನಂತಯದ ಯಔಯಣದಲ್ಲಾ ಮೊೇಷಗೆ ಳಿಷು ಉದೆದೇವ ಇಯುತುದೆ.
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ತಹಪದ ಹರತ್ತನಿಧಯ: ವಿಮೆಮ ಔಯಹರಿನ ಷಭಹಲ್ೆ ೀಚನೆಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಮಹುದೆೀ ಹೆೀಳಿಕೆಮನಕು
ಹರತ್ತನಿಧಯ ಎಂದಕ ಔಯೆಮಲ್ಹಖಕತಿದೆ. ಯತಿನಿಧಯು ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ವಹಷುದ ಹೆೇಳಿಕೆಮನುನ ಅಥವಹ
ನಂಬಿಕೆಮ ಹೆೇಳಿಕೆ, ಉದೆದೇವ ಅಥವಹ ನಿರಿೇಕ್ಷೆ ಇಯಫಸುದು. ಂದು ವಹಷುವಹಂವನುನ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಇದು, ಹೆೇಳಿಕೆಮನುನ ಖಣನಿೇಮವಹಗಿ ಷರಿಮಹಗಿ ಇಯಫೆೇಔು ಎಂದು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದೆ. ಇದು, ನಂಬಿಕೆ
ಅಥವಹ

ನಿರಿೇಕ್ಷೆ

ಎಂಫ

ಕಹಳಜಿ

ವಿಶಮಖಳ

ನಿಯ ಣೆಖಳು

ಫಂದಹಖ

ಇದು

ಷದುದೆದೇವದಿಂದ

ಭಹಡಿಯುುದಹಗಿಯಫೆೇಔು ಎಂದು ನಿಖದಿಡಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
ತು ನಿಯ ಣೆಮನುನ ಎಯಡು ಯಕಹಯಖಳಲ್ಲಾ ವಿಂಖಡಿಷಫಸುದು:
i.

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

ii. ಭತೆ ಿಂದೆಡೆ

ಮೀಷದ

ಉದೆಿೀವೂಯಔವಹಗ

ಮಿಥಹಯನಿಯ ಣೆ

ಭಹಡಲ್ಹಖಕತಿದೆ

ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ

ಅಥವಹ

ಷತಯದ

ಮೀಷ
ಫಗೆೊ

ಭಹಡಕುದಕೆು
ಖಭನ

ನಿೀಡದೆ

ಅಥವಹ

ಮೊೇಷದ

ಅಜಹಖಯ ಔತೆಯ್ದಂದ ಭಹಡಲ್ಹಗದಿ ತುಪ ಹೆೀಳಿಕೆಖಳನಕು ಷ ಚಿಷಕತಿದೆ.
ಮೊೇಷಗೆ ಳಿಷು

ಉದೆದೇವದಿಂದ

ಭಯೆಭಹಚು

ಷಶಿ

ಯಔಯಣ

ಇದಹದಖ,

ಮಥಹಮನಿಯ ಣೆ ಇದಹದಖ ವಿಭಹ ಔಯಹಯು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವೃನಮ ಆಖುತುದೆ.
c) ವಿಮೆಭಹಡಫಸಕದಹದ ಆಷಕ್ರಿ
'ವಿಭಹ ಆಷಕ್ಟು' ಅಸಿುತಾು ಯತಿ ವಿಮೆ ಔಯಹರಿನ ಯಭುಕ ಅಂವವಹಗಿದೆ ಭತುು ವಿಮೆಮ ಕಹನ ನು
ೂವಹಾಖತಮ ಷುು ಎಂದು ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ನಹು ವಿಮೆ, ಂದು ಜ ಜಿನ ಅಥವಹ ಕಹಮಾಔಯ
ಂದಕೆು ಹೆೇಗೆ ಭಿನನವಹಗಿದೆ ನೆ ೇಡೆ ೇಣ.
i.

ಜ ಜಕ ಭತಕಿ ವಿಮೆ

ಇಸಿೇಟೆರ್ೆಖಳ ಆಟ್ ರಿಖಣಿಸಿ ಅಲ್ಲಾ ಂದೆ ೇ ನಶಿವಹಖುತುದೆ ಅಥವಹ ಗೆಲುಾತಹುನೆ. ಮಕ್ಟು ಫೆಟ್
ಯವೆೇಶ್ಚಷು ಕಹಯಣ ಭಹತಯ ನಶಿ ಅಥವಹ ರ್ಹಬ ಷಂಬವಿಷುತುದೆ. ಆಟ್ನುನ ಆಡು ಮಕ್ಟು ಅಯು
ಜಮಖಳಿಷುದನುನ ಬಿಟ್ುಿ ಫೆೇಯೆ ಮಹುದೆೇ ಆಷಕ್ಟು ಅಥವಹ ಷಂಫಂಧನುನ ಹೆ ಂದಿಯುದಿರ್ಹಾ.
ಫೆಟಿಿಂಗ್ ಅಥವಹ, ಫೆಟಿಿಂಗ್ ನಹಮಮಹಲಮದಲ್ಲಾ ಕಹನ ನುಫದಧವಹಗಿ ಜಹರಿಗೆ ಳಿಷುಂತಿಲಾ ಭತುು
ಅದಕಹುಗಿಯೆೇ ಇದನುನ ಅನುಖುಣವಹಗಿ ಮಹುದೆೇ ಂದನುನ ಅಔಯಭ ಎನೆನರ್ಹಖುತುದೆ. ಅಯು
ಇಸಿೇಟೆರ್ೆಖಳ ಆಟ್ದಲ್ಲಾ ಮಹಯಹದಯ

ತನನ ಭನೆಗೆ ತೆುಯಿಡುದರಿಂದ ಔಳ್ೆದುಕೆ ಳುಳದು

ಷಂಬವಿಸಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಇತಯ ಕ್ಷ ತನನ ತೃಪಿುಗಹಗಿ ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲು ನಹಮಮಹಲಮದ ಮೊಯೆ
ಹೆ ೇಖಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
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ಈಖ ಭನೆ ಷುಡುತಿುಯುದು ಷಂಬವಿಷುದನುನ ರಿಖಣಿಸ್ೆ ೇಣ. - ತನನ ಭನೆಗೆ ವಿಮೆ ಭಹಡಿಸಿದ
ಮಕ್ಟುಖಳಿಗೆ ಭನೆ ವಿಮೆ ವಿಶಮವಹಗಿದೆ ಭತುು ಂದು ಕಹನ ನು ಷಂಫಂಧನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ. ಅಯು
ಅದಯ ಭಹಲ್ಲೇಔತಾ ಹೆ ಂದಿದಹದಯೆ ಭತುು ಅದು ನಹವವಹದಯೆ ಇಲಾವೆ ಹಹನಿಮಹದ ವೆೇಳ್ೆ, ಆರ್ಥಾಔವಹಗಿ
ಫಳಲು ಸ್ಹಧಮತೆ ಇದೆ. ಭಹಲ್ಲೇಔತಾದ ಈ ಷಂಫಂಧ ಫೆಂಕ್ಟ ಷಂಬವಿಷುತುದೆ ಅಥವಹ ಷಂಬವಿಸಿದು
ಇಲಾ ಮಹುದು ಷಾತಂತಯವಹಗಿಯುತೆುದೆ, ಭತುು ಈ ಷಂಫಂಧ ನಶಿಕೆು ಕಹಯಣವಹಖುತುದೆ. ಈವೆಂಟ್
(ಫೆಂಕ್ಟ

ಅಥವಹ

ಔಳಳತನ)

ಫಫ

ವಿಭಹ

ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳತಹುಯೆ

ಇಲಾವೊೇ

ಂದು

ನಶಿಕೆು

ಕಹಯಣವಹಖುತುದೆ.
ಫಫಯು ಂದು ಕಹಡ್ಾ ಆಟ್ದಲ್ಲಾ ಗೆಲಾಫಸುದು ಅಥವಹ ಔಳ್ೆದುಕೆ ಳಳಫಸುದು, ಅದರಿಂದ ಭಿನನವಹಗಿ,
ಫೆಂಕ್ಟ ಭಹತಯ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯುದು - ಭನೆಮ ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಗೆ ನಶಿ.
ಭಹಲ್ಲೇಔಯು ಅನುಬವಿಸಿದ ನಶಿಕೆು ಕೆಲವೊಂದು ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ರಿಹಹಯನುನ ಕಚಿತಡಿಷಲು ವಿಮೆ
ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳತಹುಯೆ.
ತನನ ಭನೆಮಲ್ಲಾ ಹೆ ಂದಿದ ಅಥವಹ ತನನ ಸಣಕೆು ವಿಮೆದಹಯಯ ಆಷಕ್ಟುಮನುನ ವಿಭಹ ಆಷಕ್ಟು ಎಂದು
ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ. ವಿಭಹಷಕ್ಟುಮ ಉಸಿೆತಿ ಕಹನ ನಿನಡಿಮಲ್ಲಾ ಂದು ವಿಭಹ ಔಯಹಯನುನ ಭಹನಮ
ಭತುು ಅಧಿಕಹಯಮುತವಹಗಿ ಭಹಡುತುದೆ
ಉದಹಸಯಣೆ
ಶ್ಚಯೇ ಚಂದಯಶ್ೆೇಕರ್ ಅಯು ಂದು ಭನೆಮನುನ ಹೆ ಂದಿದುದ ಆ ಭನೆ ಮೆೇರ್ೆ ಫಹಮಂಕ್ಟನಿಂದ ಯ .15 ಲಕ್ಷ
ಅಡಭಹನ ಸ್ಹಲ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡಿದಹದಯೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಶ್ೆನಖಳನುನ ವಿಭಷೆ೯ ಭಹಡಿ:
 ಅಯು ಭನೆಮಲ್ಲಾ ಂದು ಷಭಂಜಷವಹದ ವಿಮೆಮನುನ ಹೆ ಂದಿದಹದಯೆಯೆೇ?
 ಫಹಮಂಕ್ ಷಭಂಜಷವಹದ ವಿಮೆಮನುನ ಭನೆಮಲ್ಲಾ ಹೆ ಂದಿದೆಯೆೇ?
 ಅಯ ನೆಯೆಮಯ ರಿಸಿೆತಿ ಏನು?
ಶ್ಚಯೇ ಶ್ಚಯೇನಿವಹಷ ಅಯ ಔುಟ್ುಂಫ ಹೆಂಡತಿ, ಇಫಫಯು ಭಔುಳು ಭತುು ಮಸ್ಹಸದ ರ್ಪೇಶಔಯನುನ
ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಶ್ೆನಖಳ ವಿಭಷೆ೯ ಭಹಡಿ:
 ಅಯು ತಭಭ ಔುಟ್ುಂಫದ ಯೇಖಕ್ಷೆೇಭಕಹುಗಿ ಷಭಂಜಷವಹದ ವಿಮೆಮನುನ ಹೆ ಂದಿದಹದಯೆಯೆೇ?
 ಔುಟ್ುಂಫದಲ್ಲಾ

ಮಹಯಹದಯು

ಆಷತೆಯಗೆ

ದಹಕರ್ಹದ

ವೆೇಳ್ೆ

ಅಯು

ಆರ್ಥಾಔವಹಗಿ

ಔಳ್ೆದುಕೆ ಳುಳತಹುಯೆಯೆ?
 ಅಯ ನೆಯೆಮಯ ಭಔುಳ ರಿಸಿೆತಿ ಏನು? ಅಯು ನೆಯೆಮಯ ಭಔುಳಿಖ
ವಿಮೆಮನುನ ಹೆ ಂದಫಸುದೆ?
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ಷಭಂಜಷವಹದ

ಇಲ್ಲಾ

ವಿಮೆಮ

ವಿಶಮ

ಭತುು

ವಿಮೆಮ

ಔಯಹರಿನ

ವಿಶಮದ

ನಡುವಿನ

ಯತೆಮೇಔತೆಮನುನ

ಖುಯುತಿಷುುದು ಷ ಔುವಹಗಿದೆ.
ವಿಮೆಮ ವಿಶಮು ವಿಮೆ ಭಹಡಿಸಿದ ಆಸಿುಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಹದಗಿಯುತುದೆ, ಅದು ತನನದೆೇ ಆದ ಂದು ನೆೈಜ
ಭೌಲಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತುದೆ
ಭತೆ ುಂದೆಡೆ ವಿಮೆ ಔಯಹರಿನ ವಿಶಮು ವಿಮೆದಹಯನು ಆಸಿು ಫಗೆೆ ಹೆ ಂದಿದ ಆರ್ಥಾಔ ಆಷಕ್ಟುಮನುನ
ಷ ಚಿಷುತುದೆ. ವಿಮೆದಹಯನಿಗೆ ತಹನು ವಿಮೆ ಭಹಡಿಸಿದ ಆಸಿು ಮೆೇರ್ೆ ಆಷಕ್ಟು ಇದುದ, ನಹಮಮಷಭಭತ
ಸಔುನುನ ಹೆ ಂದಿದಹದಖ ಭಹತಯ ಸ್ಹಧಮವಹಖುತುದೆ. ಔಯಹಯುವಹಕಹುದ ಅಥಾದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಯತಿ
ಆಸಿುಮನನಲಾದೆ ವಿಮೆದಹಯನ ಆಸಿುಮಲ್ಲಾನ ಆರ್ಥಾಔ ಆಷಕ್ಟುಮನುನ ಯಕ್ಷಿಷುತುದೆ.
ಚಿತರ 3 : ಸ್ಹಭಹನಮ ಕಹನ ನಿನ ಯಕಹಯ ಷಭಂಜಷವಹದ ವಿಮೆ

ಆಸಿಿಖ
ವಿಭಹ

ಳು

ಫಡಿಸ

ಷಾ
ತುಃ

ಭಔು



ಳು

ತ್ತು
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ii. ಮಹ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಷಭಂಜಷವಹದ ವಿಮೆ ಇಯಫೆೀಔಕ
ಜಿೇ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ಷಭಂಜಷವಹದ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಇಯಫೆೇಔು. ಸ್ಹಭಹನಮ
ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ಷಭಂಜಷವಹದ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳ ಷಭಮ ಭತುು ಕೆಾೇಭ ಡೆಮು
ಷಭಮ ಎಯಡಯಲ ,ಾ ಕೆಲು ವಿನಹಯಿತಿಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಸ್ಹಖಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಇಯುತುವೆ.
d) ಷಮಿೀದ ಕಹಯಣ
ಕೆ ನೆಮದಹದ ಕಹನ ನು ತತಾಖಳ ಷಮೇದ ಕಹಯಣ ತತಾವಹಗಿದೆ.
ಷಮೇದ ಕಹಯಣ ವಿಮೆಮ ಯಭುಕ ತತಾವಹಗಿದೆ ಭತುು ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿ ಹೆೇಗೆ ಷಂಬವಿಸಿತು
ಎಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದೆ ಭತುು ಇದು ವಹಷುವಹಗಿ ವಿಮೆ ಭಹಡಿಸಿದ ಅಹಮದ ರಿಣಹಭವಹಗಿದೆ.
ಂದು

ವೆೇಳ್ೆ

ವಿಮೆ

ಹೆ ಣೆಗಹಯನಹಗಿಯುತಹುನೆ.

ಭಹಡಿಸಿದ
ತಕ್ಷಣದ

ಅಹಮದಿಂದ

ಕಹಯಣ

ವಿಮೆ

ನಶಿ

ಭಹಡಿಸಿದ

ಉಂಟಹಗಿದದಯೆ,

ವಿಮೆಗಹಯನು

ಅಹಮವಹಗಿದದಯೆ,

ವಿಮೆಗಹಯನು

ಭಯಳಿಡೆಮಲು ಫದಧನಹಗಿಯುತಹುನೆ, ಇಲಾದಿದದಯೆ ಇಲಾ.
ಈ ನಿಮಭದ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ವಿಮೆಗಹಯನು ನಶಿ ಉತಹದಿಷು ಷಯಳಿ ಗಟ್ನೆಖಳಿಗೆ ಯಫಲವಹದ
ಕಹಯಣನುನ

ಸುಡುಔುತಹುನೆ.

ಇದು

ಅಖತಮವಹಗಿ

ಭುಂಚಿತವಹಗಿ

ತಕ್ಷಣ

ನಶಿ

ಕೆ ನೆಮ

ಗಟ್ನೆಮಹಗಿಯದಿಯಫಸುದು, ಅಂದಯೆ ಇದು ಸತಿುಯವಹಗಿಯು ಂದು ಗಟ್ನೆಮಹಗಿಯು ಅಖತಮವಿಲಾ, ಅಥವಹ
ನಶಿ ಉಂಟಹಖಲು ತಕ್ಷಣದ ಕಹಯಣವಹಗಿಯಫಸುದು,
ಇತಯ ಕಹಯಣಖಳನುನ ದ ಯದ ಕಹಯಣಖಳ್ೆಂದು ಗಿೇಾಔರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ ಅು ಷಮೇದ ಕಹಯಣಖಳಿಗಿಂತ
ಫೆೇಯೆಮಹಗಿಯುತುವೆ. ದ ಯದ ಕಹಯಣಖಳು ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯಫಸುದು ಆದಯೆ ಅು ಂದು ಗಟ್ನೆಮನುನ ಪಲಕಹರಿ
ಭಹಡುಲ್ಲಾ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
ವಹಯಖ್ಹಯನ
ಷಮೇದ ಕಹಯಣ ಷಕ್ಟಯಮ ಭತುು ಷಭಥಾ ಕಹಯಣ ಎಂದು ವಹಮಖಹಮನಿಷರ್ಹಗಿದೆ ಅದು ಮಹುದೆೇ ಡೆಮ
ಸಷುಕ್ಷೆೇವಿಲಾದೆ ಹಯಯಂಬವಹದ ಭತುು ಹೆ ಷ ಭತುು ಷಾತಂತಯ ಭ ಲದಿಂದ ಷಕ್ಟಯಮವಹಗಿ ಕೆಲಷ ಭಹಡು,
ಚಲನೆಮ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಇದು ಗಟ್ನೆಖಳ ಷಯಣಿ ಹೆ ಂದಿಯುತುದೆ,.
ಷಮೇದ ಕಹಯಣ ತತಾ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಯಹಯುಖಳಿಗೆ ಹೆೇಗೆ ಅನಾಯಿಷುತುದೆ? ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ಜಿೇ ವಿಭಹ,
ಸ್ಹವಿನ ಕಹಯಣನುನ ರ್ೆಕ್ಟುಷದೆ, ಂದು ಭಯಣದ ರ್ಹಬದ ಹತಿಮನುನ ದಗಿಷುತುದೆ, ಅತಿ ಷಮೇದ
ಕಹಯಣ ತತಾ ಅನಾಯಿಷುುದಿಲಾ. ಆದಹಖ ಮ ಅನೆೇಔ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಯಹಯುಖಳು ಅಘಾತ ಫೆನಿಫಿಟ್ ಯೆೈಡರ್
ಹೆ ಂದಿವೆ. ಇದಯಲ್ಲಾ ಆಔಸಿಭಔ ಸ್ಹು ಷಂಬವಿಸಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಆಶ್ಹಾಸಿಸಿದ ಹೆಚುಚರಿ ಮೊತುನುನ
ಕೆ ಡರ್ಹಖುುದು. ಇಂತಸ ರಿಸಿೆತಿಮಲ್ಲಾ, ಸ್ಹು ಅಘಾತದ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಷಂಬವಿಸಿದೆ ಎಂದು
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ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳುಳುದು

ಅಖತಮವಹಗಿಯುತುದೆ.

ಇಂತಸ

ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ

ಷಮೇದ

ಕಹಯಣ

ತತಾ

ಅನಾಮವಹಖುತುದೆ.
ಔುಟಿನ ಪಂದ
ಹೆಚಿಚನ ಚೌಕಹಸಿ ರ್ಹಬ ಹೆ ಂದಿಯು ಂದು ಕ್ಷ ಇತಯ ಕ್ಷಕೆು ಫದಧವಹಗಿಯಲು ಭಹತಯ ಅಕಹವನುನ
ದಗಿಷುತುದೆ, ಅಂದಯೆ ಂದನುನ ಸಿಾೇಔರಿಷಲು ಅಥವಹ ತಿಯಷುರಿಷಲು ಇಂತಸ ಕ್ಷದಿಂದ ಔುಟಿಿನ
ಂದಖಳು ಸಿದಧಡಿಷಲಟಿಿವೆ. ಇಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಔಂನಿಮು ಂದದ ಶಯತುು ಭತುು ನಿಫಂಧನೆಖಳ ಫಗೆೆ
ಭಹತುಔತೆಖಳ ಎರ್ಹಾ ಸ್ಹಭಥಮಾನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ.
ಇದನುನ ತಟ್ಷೆಗೆ ಳಿಷಲು, ಂದು ಉಚಿತ ಆೃತಿು ಅಧಿಮನುನ ರಿಚಯಿಷರ್ಹಗಿದೆ, ಆ ಭ ಲಔ
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡ ನಂತಯ ಭಿನಹನಭಿಹಯಮದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಹಲ್ಲಸಿ
ದಸ್ಹುವೆೇಜನುನ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ 15 ದಿನಖಳ ಳಗೆ ಯದುದ ಡಿಷು ಆಯೆುಮನುನ ಹೆ ಂದಿದಹದನೆ. ಔಂನಿಗೆ
ಫಯಸದಲ್ಲಾ ತಿಳಿಷಫೆೇಔು ಭತುು ಪಿಯೇಮಮಂ ಭಯುಹತಿಷಫೆೇಔು, ಔಡಿಮೆ ಕಚು೯ಖಳು ಭತುು ವೆಚಚಖಳು.
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 1
ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು ದಫಹಫಳಿಕೆಮ ಉದಹಸಯಣೆಮಹಗಿದೆ?
I.

ಯಮೆೇಶ್ ಪೆೈನ್ ಪಿಯಂಟ್ನ ಜ್ಞಹನವಿಲಾದೆಯೆೇ ಂದಕೆು ಷಹಿ ಹಹಔುತಹುನೆ

II. ಯಮೆೇವನು ಭಹೆೇವನಿಗೆ ಂದಕೆು ಷಹಿ ಹಹಔದಿದದಲ್ಲಾ ಕೆ ಲಾುದಹಗಿ ಹೆದರಿಷುತಹುನೆ
III. ಯಮೆೇಶ್ ಭಹೆೇವನಿಂದ ಂದಕೆು ಷಹಿ ಡೆಮಲು ತನನ ೃತಿುಯ ಯಬಹನುನ ಫಳಷುತಹುನೆ
IV. ಯಮೆೇವನು ಭಹೆೇವನಿಂದ ಂದಕೆು ಷಹಿ ಡೆಮಲು ಷುಳುಳ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ದಗಿಷುತಹುನೆ
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 2
ಕೆಳಗಿನ ಆಯೆುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದನುನ ಯಮೆೇಶ್ ವಿಮೆ ಭಹಡಿಷಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ?
I.

ಯಮೆೇವನ ಭನೆ

II. ಯಮೆೇವನ ಹೆಂಡತಿ
III. ಯಮೆೇವನ ಸ್ೆನೇಹಿತ
IV. ಯಮೆೇವನ ತ೦ದೆತಹಯಿ
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ಸಹಯಹಂವ


ವಿಮೆ ಔಯಹರಿನ ಂದನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ ಅದಯಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯಯು ನಿದಿಾಶಿ ಅಹಮಖಳಿಗೆ
ಯತಿಮಹಗಿ ಫೆರ್ೆಗೆ ಅಥವಹ ರಿಖಣನೆಗೆ ಸಣಕಹಸಿನ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷಲು ುತಹುಯೆ ಅದನುನ ಪಿಯೇಮಮಂ
ಎನುನತಹುಯೆ.



ಂದು ಎಯಡು ಕ್ಷಖಳ ನಡುವಿನ ಕಹನ ನಿನಲ್ಲಾ ನಿಫಾಂಧಡಿಷರ್ಹದ ಷಭಭತಿಮಹಗಿದೆ.



ಭಹನಮವಹದ ಂದ ಈ ಅಂವಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ:
i.

ಕೆ ಡುಗೆ ಭತುು ಸಿಾೇಔೃತಿ

ii. ರಿಖಣನೆ,
iii. ಯಷಯ ಭಭತದ ಂದ,
iv. ಭುಔು ಷಭಭತಿ
v. ಕ್ಷಖಳ ಸ್ಹಭಥಮಾ ಭತುು
vi. ಂದು ಷುುವಿನ ನಹಮಮಫದಧತೆ


ವಿಭಹ ಔಯಹಯುಖಳ ವಿಶ್ೆೇಶ ಲಕ್ಷಣಖಳು ಇುಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿವೆ:
i.

ಅತಮಂತ ನಂಬಿಕೆಮ,

ii. ಷಭಂಜಷವಹದ ವಿಮೆ,
iii. ಷಮೇದ ಕಹಯಣ
ರಭಕಕ ದಖಳು
1. ಕೆ ಡುಗೆ ಭತುು ಸಿಾೇಔೃತಿ
2. ಕಹನ ನುಫದಧ ರಿಖಣನೆ
3. ಯಷಯ ಭಭತದ ಂದ
4. ಅತಮಂತ ನಂಬಿಕೆಮ
5. ಷುುಸಿೆತಿ
6. ಷಭಂಜಷವಹದ ವಿಮೆ
7. ಷಮೇದ ಕಹಯಣ
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ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಮ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದೆ.
ಯಮೆೇವನು ಭಹೆೇವನಿಗೆ ಂದಕೆು ಷಹಿ ಹಹಔದಿದದಲ್ಲಾ ಕೆ ಲಾುದಹಗಿ ಹೆದರಿಷುುದು ದಫಹಫಳಿಕೆಮ
ಉದಹಸಯಣೆಮಹಗಿದೆ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದೆ.
ಯಮೆೇಶ್ ತನನ ಸ್ೆನೇಹಿತನ ಜಿೇನದಲ್ಲಾ ಷಭಂಜಷವಹದ ವಿಮೆಮನುನ ಹೆ ಂದಿಲಾ ಭತುು ಹಹಗಹಗಿ ಈ ವಿಮೆ
ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
ಷಾ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ಭಹನಮವಹದ ಂದದ ಮಹ ಅಂವ ಪಿಯೇಮಮಂ ಜೆ ತೆ ಮಸರಿಷುತುದೆ?
I.

ಕೆ ಡುಗೆ ಭತುು ಸಿಾೇಔೃತಿ

II. ರಿಖಣನೆ
III. ಭುಔು ಷಭಭತಿ
IV. ಂದಕೆು ಕ್ಷಖಳ ಸ್ಹಭಥಮಾ
ರಶೆು 2
_____________

ಮಹುದೆೇ

ಮೊೇಷದ

ಉದೆದೇವವಿಲಾದೆ

ಷಂಫಂಧಿಸಿದೆ.
I.

ತು ನಿಯ ಣೆ

II. ಕೆ ಡುಗೆ
III. ಕಹಣಿಕೆ
IV. ಹಯತಿನಿಧಮತೆ
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ಭಹಡರ್ಹದ

ನಿಕಯಲಾದ

ಹೆೇಳಿಕೆಖಳಿಗೆ

ರಶೆು 3
________________ ಅಯಹಧದ ಭ ಲಔ ತುಡ ಹೆೇಯುುದು.
I.

ಮೊೇಷ

II. ಅನುಚಿತ ಯಬಹ
III. ದಫಹಫಳಿಕೆ
IV. ತು
ರಶೆು 4
ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಯಹಯುಖಳು ಫಗೆೆ ಷತಮವಹಗಿದೆ?
I.

ಅು ಭೌಖಿಔ ಔಯಹಯುಖಳ್ಹಗಿದುದ ಕಹನ ನು ಫದಧವಹಗಿಲಾ

II. ಅು ಭೌಖಿಔವಹಗಿದುದ ಕಹನ ನು ಫದಧವಹಗಿವೆ
III. ಅಖತಮಖಳಿಗೆ ತಔುಂತೆ 1872ಯ ಬಹಯತಿೇಮ ಂದದ ಕಹಯಿದೆ ಯಕಹಯ, ಅು ಎಯಡು ಕ್ಷಖಳು
(ವಿಮೆಗಹಯ ಭತುು ವಿಮೆದಹಯ) ನಡುವಿನ ಔಯಹಯುಖಳ್ಹಗಿವೆ
IV. ಅು ಕಹಮಾಔಯ ಂದಖಳನುನ ಹೆ ೇಲುತುವೆ
ರಶೆು 5
ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು ಂದದ ಭಹನಮ ರಿಖಣನೆ ಅಲಾ?
I.

ಸಣ

II. ಆಸಿು
III. ಲಂಚ
IV. ಆಬಯಣ
ರಶೆು 6
ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾನ ಮಹ ಕ್ಷ ಜಿೇವಿಭಹ ಔಯಹಯು ಭಹಡಿಕೆ ಳಳಲು ಅಸಾತೆ ಹೆ ಂದಿಲಾ?
I.

ಉದಮಭ ಭಹಲ್ಲೇಔಯು

II. ಅಹಯುಮಷುಯು
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III. ಭನೆಮಲ್ಲಾಯು ತಿನ
IV. ಷಕಹಾರಿ ನೌಔಯ
ರಶೆು 7
ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಔಯಭ " ಅತಮಂತ ನಂಬಿಕೆಮ " ತತಾ ಯದಶ್ಚಾಷುತುದೆ?
I.

ಗೆ ತಿುಯು ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿಸಿೆತಿಖಳು ಫಗೆೆ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆ ಪಹಭನಾಲ್ಲಾ ಷುಳುಳ ಭಹಹಿತಿ ನಿೇಡುುದು

II. ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಭನಾಲ್ಲಾ ಷುುಸಿೆತಿಮನುನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷದಿಯುುದು
III. ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಭನಾಲ್ಲಾ ಷುುಸಿೆತಿಮನುನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷುುದು
IV. ಷಭಮಕೆು ಷರಿಮಹಗಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಷುುದು
ರಶೆು 8
ಷಭಂಜಷವಹದ ವಿಮೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು ಷರಿಮಹಗಿಲಾ?
I.

ತಂದೆ ತನನ ಭಖನ ಮೆೇರ್ೆ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳುದು

II. ದಂತಿಖಳು ಯಷಯ ಫಫಯ ಮೆೇರ್ೆ ಫಫಯು ವಿಮೆಮನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳುದು
III. ಸ್ೆನೇಹಿತಯು ಯಷಯ ಫಫಯ ಮೆೇರ್ೆ ಫಫಯು ವಿಮೆಮನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳುದು
IV. ಭಹಲ್ಲೇಔ ನೌಔಯಯ ಮೆೇರ್ೆ ವಿಮೆಮನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳುದು
ರಶೆು 9
ಮಹವಹಖ ಷಭಂಜಷವಹದ ವಿಮೆ ಜಿೇವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಇಯುುದು ಅಖತಮವಹಗಿದೆ?
I.

ವಿಮೆ ಕರಿೇದಿಷು ಷಭಮದಲ್ಲಾ

II. ಕೆಾೇಭ ಭಹಡು ಷಭಮದಲ್ಲಾ
III. ಷಭಂಜಷವಹದ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಜಿೇವಿಮೆಮ ಅಖತಮವಿಲಾ
IV. ಹಲ್ಲಸಿ ಕರಿೇದಿಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಕೆಾೇಭ ಭಹಡು ಷಭಮದಲ್ಲಾ
ರಶೆು 10
ಕೆಳಗಿನ ಷನಿನವೆೇವದಲ್ಲಾ ಸ್ಹವಿಗೆ ಕಹಯಣವಹದ ಷಮೇದ ಕಹಯಣನುನ ಔಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ
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ಅಜಯ್ಡ್ ಔುದುಯೆ ಮೆೇಲ್ಲಂದ ಬಿದುದ ಫೆನಿನನ ಭ ಳ್ೆ ಭುರಿದುಕೆ ಳುಳತಹುನೆ. ಅನು ನಿೇರಿನ ಕೆ ಳದಲ್ಲಾ
ಬಿೇಳುುದರಿಂದ

ನುಮಮೊೇನಿಮಹದ

ಆಖುತುದೆ.

ಅನು

ಆಷತೆಯಗೆ

ದಹಕರ್ಹಖುತಹುನೆ

ಭತುು

ನುಮಮೊೇನಿಮಹದಿಂದ ಸ್ಹನನುತಹುನೆ.
I.

ನುಮಮೊೇನಿಮಹ

II. ಭುರಿದ ಫೆನಿನನ ಭ ಳ್ೆ
III. ಔುದುಯೆ ಮೆೇಲ್ಲಂದ ಬಿೇಳುುದು
IV. ವಷರಕ್ಟಯಯೆ
ಷಾ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದೆ.
ಭಹನಮವಹದ ಂದದ ಅಂವ ಪಿಯೇಮಮಂ ಜೆ ತೆ ಮಸರಿಷುತುದೆ
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I ಆಗಿದೆ.
ಮಥಹಮಯ ಣೆ ನಿಕಯಲಾದ ಹೆೇಳಿಕೆಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದೆ, ಇದಯಲ್ಲಾ ಮಹುದೆೇ ದುಯುದೆದೇವವಿಯುುದಲಾ.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದೆ.
ದಫಹಫಳಿಕೆಮಲ್ಲಾ ನಹಮಮಲಾದ ವಿಧಹನದಿಂದ ತುಡ ಹೆೇಯರ್ಹಖುತುದೆ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದೆ.
ಅಖತಮಖಳಿಗೆ ತಔುಂತೆ 1872ಯ ಬಹಯತಿೇಮ ಂದದ ಕಹಯಿದೆ ಯಕಹಯ, ಅು ಎಯಡು ಕ್ಷಖಳು (ವಿಮೆಗಹಯ
ಭತುು ವಿಮೆದಹಯ) ನಡುವಿನ ಔಯಹಯುಖಳ್ಹಗಿವೆ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದೆ.
ಲಂಚ ಂದದ ಭಹನಮ ರಿಖಣನೆಮಹಗಿಲಾ.
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ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದೆ.
ಅಹಯುಮಷುಯು ಜಿೇವಿಭಹ ಂದಕೆು ಅಸಾಯಲಾ.
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದೆ.
ವಿಭಹ

ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಭನಾಲ್ಲಾ ಷುುಸಿೆತಿಮನುನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷುುದು “ಅತಮಂತ ನಂಬಿಕೆಮ”

ತತಾವಹಗಿದೆ.
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದೆ.
ಷಭಂಜಷವಹದ ವಿಮೆ ಇಲಾದಿಯುುದರಿಂದ, ಸ್ೆನೇಹಿತಯು ಯಷಯ ಫಫಯ ಮೆೇರ್ೆ ಫಫಯು ವಿಮೆಮನುನ
ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳರ್ಹಖುುದಿಲಾ
ಉತಿಯ 9
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I ಆಗಿದೆ.
ಜಿೇವಿಮೆ ಕರಿೇದಿಷು ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಷಭಂಜಷವಹದ ವಿಮೆ ಇಯುುದು ಅಖತಮವಹಗಿದೆ
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದೆ.
ಔುದುಯೆ ಮೆೇಲ್ಲಂದ ಬಿೇಳುುದು ಅಜಮನ ಸ್ಹವಿಗೆ ಕಹಯಣವಹದ ಷಮೇದ ಕಹಯಣವಹಗಿದೆ.
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ಅಧಹಯಮ 6
ಜೀ ವಿಭಹ ಏನಕ ಳಗೆ ಂಡಿಯಕತಿದೆ
ಅಧಹಯಮ ರಿಚಮ
ವಿಮೆ ನಹಲುು ಅಂವಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ
 ಂದು ಆಸಿು
 ಅಹಮದ ವಿಯುದಧ ವಿಮೆ
 ಷಂಚಮನ ತತಾ
 ಂದ
ಈಖ ನಹು ಜಿೇ ವಿಭಹ ಲಕ್ಷಣಖಳನುನ ಖಭನಿಸ್ೆ ೇಣ. ಈ ಅಧಹಮಮು ಮೆೇರ್ೆ ತಿಳಿಸಿದ ಜಿೇವಿಭಹ
ವಿವಿಧ ಅಂವಖಳ ಂದು ಷಂಕ್ಷಿು ನೆ ೇಟ್ ರಿಚ

ತುದೆ.

ಔಲ್ಲಕೆಮ ರಿಣಹಭಖಳು

A. ಜೀ ವಿಭಹ ಯಹಹಯ - ಗಟಔಖಳು, ಭಹನ ಜೀನದ ಭೌಲಯ, ಯಷಪಯತೆ
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A. ಜೀ ವಿಭಹ ಯಹಹಯ - ಗಟಔಖಳು, ಭಹನ ಜೀನದ ಭೌಲಯ, ಯಷಪಯತೆ
1. ಷಾತಕಿ - ಭಹನ ಲ್ೆೈಫ್ ಭೌಲಯ (HLV)
ನಹು ಈಗಹಖರ್ೆೇ ಂದು ಷಾತುು, ಭೌಲಮ ಅಥವಹ ಯತಿಪಲನುನ ನಿೇಡುಂಥಸ ಂದು ರಿೇತಿಮ ಆಸಿು
ಎಂದು

ನೆ ೇಡಿದೆದೇನೆ.

ಹೆಚಿಚನ

ರಿೇತಿಮ

ಷಾತಿುನ

ಭೌಲಮನುನ

ನಿಕಯ

ಸಣಕಹಸಿನ

ವಿಶಮದಲ್ಲಾ

ಅಳ್ೆಮರ್ಹಖುತುದೆ. ಹಹಗೆಯೆೇ ಭೌಲಮದ ನಶಿ ಯಭಹಣನುನ ಷಸ ಅಳ್ೆಮಫಸುದು.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಂದು ಕಹರಿನ ಉಂಟಹದ ಅಘಾತದೆ ಂದಿಗೆ, ಹಹನಿಮ ಯಭಹಣನುನ ಯ

50,000 ಎಂದು

ಅಂದಹಜಿಷಫಸುದು. ವಿಮೆಗಹಯಯು ಈ ನಶಿಕೆು ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಗೆ ರಿಹಹಯ ಭಹಡುತಹುಯೆ.
ಮಕ್ಟುಮ

ಟಹಿಖ ಹೆೇಗೆ ನಹು ನಶಿದ ಯಭಹಣನುನ ಅಂದಹಜಿಷಫಸುದು?

ಅಯು ಯ . 50,000 ಅಥವಹ ಯ . 5,00,000 ಗೆ ಯೇಖಮವಹಗಿಯುತಹುಯಹ?
ಮೆೇಲ್ಲನ ಯಶ್ೆನಗೆ ಅನು ಅಥವಹ ಅಳು ಫಫ ಗಹಯಸಔಯನುನ ಬೆೇಟಿ ಭಹಡುವಹಖ ಏಜೆಂಟ್ ಉತುರಿಷಫೆೇಔು.
ಇದನುನ ಆಧರಿಸಿ ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಶ್ಚಪಹಯಷು ಭಹಡಲು ಏಜೆಂಟ್ ಎಶುಿ ವಿಮೆ ಎಂದು ನಿಧಾರಿಷಫಸುದು. ಇದು
ವಹಷುವಹಗಿ ಂದು ಜಿೇ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಔಲ್ಲಮಫೆೇಕಹದ ಮೊದಲ ಹಠ್ ಆಗಿದೆ.
ಅದೃಶಿಕೆು ನಹು ರ್ಪಯ Hubener ಭ ಲಔ ಷುಭಹಯು ಎತುು ಶಾಖಳ ಹಿಂದೆ ಅಭಿೃದಿಧಡಿಷರ್ಹದ
ಂದು ಅಳತೆ ಹೆ ಂದಿಯುತುವೆ. ಭಹನ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಭೌಲಮ (HLV) ಎಂಫ ಅಳತೆ, ವಿಶ್ಹಾದಮಂತ
ಫಳಕೆಮಹಖುತುದೆ.
HLV ರಿಔಲನೆ, ಭಹನ ಜಿೇನನುನ ಆದಹಮ ದೆ ಯಕ್ಟಸಿಕೆ ಡು ಆಸಿು ಅಥವಹ ಷಾತುು ಎಂದು
ರಿಖಣಿಷುತುದೆ. ಹಿೇಗೆ ಮಕ್ಟುಮ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ನಿಾಳ ಬವಿಶಮದ ಖಳಿಕೆಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಭಹನ ಜಿೇನದ
ಭೌಲಮನುನ ಅಳ್ೆಮುತುದೆ. ನಿಾಳ ಆದಹಮ, ಮಕ್ಟುಮು ಬವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಯತಿಶಾ ಖಳಿಷಲು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಿದ
ಯಭಹಣದಲ್ಲಾ, ಅಯ ಷಾಮಂ ವೆಚಚಔಡಿಮೆಯಿಯು ಆದಹಮ ಎಂಫ ಅಥಾ. ಹಿೇಗೆ ವೆೇತನ ಆದಹಮನುನ
ಖಳಿಷುತಿುದೆ ಅಕಹಲ್ಲಔವಹಗಿ ಸ್ಹಮು ವೆೇಳ್ೆ ಂದು ಔುಟ್ುಂಫಕೆು ತೆ ಂದಯೆಮಹಖಫಸುದಹದ ಆರ್ಥಾಔ
ನಶಿನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ. ಈ ಖಳಿಕೆಖಳನುನ ಷ ಔು ಫಡಿಸದಯ ಫಳಸಿ ಅುಖಳನುನ ರಿಮಹಯಿತಿಮಲ್ಲಾ,
ಫಂಡವಹಳಿೇಔಯಣ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.
HLV ಅಳ್ೆಮಲು ಂದು ಷಯಳವಹದ ಹೆಫೆಫಯಳ ನಿಮಭ ಅಥವಹ ಭಹಖಾಖಳಿವೆ. ಂದಕ ಔಕಟಕಂಫದ ಯೆ ಟಿ
ಆದಹಮಖಳಿಷಕ ಜೀಂತವಿಲ್ೆಾದಿದಿಯ ಔ ಡ, ಅಯಕ ಫಮಷಕತ್ತಿಯಕ ವಹಷ್ಟಯಔ ಆದಹಮ ಫಡಿಸ ದಯನಕು
ಔ ಡಿ ಸಂಚಕದಕ ಆಗದೆ.
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ಉದಹಸಯಣೆ
ಶ್ಚಯೇ ಯಹಜನ್ ಶಾಕೆು ಯ

1,20,000

ಖಳಿಷುತಹುನೆ. ಭತುು ಯ

24,000 ಷಾತುಃ ಮೆೇರ್ೆ ಕಚುಾ

ಭಹಡುತಹುನೆ.
ಅಯ

ಅಕಹಲ್ಲಔವಹಗಿ

ಸ್ಹಮುದರಿಂದ,

ಔುಟ್ುಂಫ

ಶಾಕೆು

96.000

ಯ ಹಯಿಖಳ

ಖಳಿಕೆ

ಔಳ್ೆದುಕೆ ಳುಳತುದೆ.
ಫಡಿಸ ದಯ (0.08 ಮಔುಡಿಷಫಸುದು) 8% ಆಗಿದದಯೆ.
HLV = 96000 / 0.08 = Rs. 12,00,000 HLV = 96000 / 0.08 = ಯ . 12,00,000
ಫಫ

ೂಣಾ ಯಕ್ಷಣೆ ಹೆ ಂದಿಯಫೆೇಕಹದಯೆ ಎಶುಿ ವಿಮೆ

ನಿಧಾರಿಷಲು HLV ಷಹಹಮ

ಭಹಡುತುದೆ. ಇದು ನಭಗೆ ಖರಿಶಠ ಮತಿಮನುನ ಹೆೇಳುತುದೆ ಅದು ಮೇರಿದಯೆ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಊಹಹತಭಔ.
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ನಹು ವಿಭಹ ಮೊತು ಷುಭಹಯು ಂದು ಆದಹಮದ 10 ರಿಂದ 15 ಟ್ುಿ ಹೆಚುಚ ಇಯಫೆೇಔು
ಎಂದು ಹೆೇಳಫಸುದು. ಮೆೇಲ್ಲನ ಉದಹಸಯಣೆಮಲ್ಲಾ ಶ್ಚಯೇ ಯಹಜನ್ ಯ .2 ಕೆ ೇಟಿ ವಿಮೆ ಕೆೇಳು ವೆೇಳ್ೆ, ಂದು
ಅನುಭಹನ ಫೆಳ್ೆಮುದು, ಏಕೆಂದಯೆ ಶಾಕೆು ಅಯು ಕೆೇಲ ಯ 1.2 ಲಕ್ಷ ಖಳಿಷುತಹುಯೆ. ವಿಮೆ ಕರಿೇದಿಷು
ನಿಜವಹದ ಯಭಹಣನುನ ಫಫಯು ಎಶುಿ ವಿಮೆಮನುನ ನಿಬಹಯಿಷುತಹುಯೆ ಭತುು ಕರಿೇದಿಷಲು ಫಮಷುತಹುಯೆ
ಎಂಫ ಭುಂತಹದ ಅಂವಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಅಲಂಬಿಸಿದೆ.
2. ಅಹಮ
ನಹು ಮೆೇರ್ೆ ನೆ ೇಡಿದಂತೆ, ಷಾತೆುಂದು

ಭಹನ ಜಿೇನದ ಭೌಲಮನುನ ನಹವ ಅಥವಹ

ಔುಂದಿಷಫಸು

ದ ಆ ಅಹಮದ ಗಟ್ನೆಖಳ ವಿಯುದಧ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುತುದೆ. ಅಂತಸ ನಶಿ

ಷಂಬವಿಷಫಸು

ದ ಷಂದಬಾಖಳ ಭ ಯು ವಿಧಖಳಿವೆ. ಅು ಸ್ಹಭಹನಮ ಜನಯು ಎದುರಿಷುಂತಸ ವಿಶ್ಚಶಿ

ಕಹಳಜಿ ಇಯುತುದೆ.
ಚಿತರ 1: ಸಹಭಹನಯ ಜನಯಕ ಎದಕರಿಷಕತ್ತಿಯಕ ವಿಶ್ಚಶಿ ಕಹಳಜ

ಸಹಭಹನಯ ಜನಯಕ ಎದಕರಿಷಕತ್ತಿಯಕ ಹರತ್ತನಿಧಿಔ ಕಹಳಜಖಳು

ಫೆೀಖ
ಸಹಮಕುದಕ

ಫಸಳ
ಷಭಮದಯೆಗೆ
ಜೀಂತವಹಗಯಕ
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ುದಕ

ಅಂಖವಿಔಲಯಹಗ
ಜೀವಿಷಕುದಕ

ಭತೆ ುಂದೆಡೆ ಜನಯಲ್ ವಿಮೆಮು ಆಸಿುಮ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯು ಅಹಮಖಳನುನ ಮಸರಿಷುತುದೆ - ಹಹಗೆ
ಫೆಂಕ್ಟ, ಷಯಔು ನಶಿ, ಷಭುದಯದಲ್ಲಾ ಔಳಳತನ ಭತುು ದಯೆ ೇಡೆ ಭತುು ಮೊೇಟಹರ್ ಅಘಾತಖಳು. ಅಯು
ಹೆಷಯು ಭತುು ಅಭಿಭಹನ ನಶಿಕೆು ಕಹಯಣವಹಖಫಸುದು ಗಟ್ನೆಖಳಿಂದ ಯಕ್ಷಣೆ ಕೆ ಡುತೆುವೆ. ಈ ವಿಮೆಮನುನ
ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮ ವಿಮೆ ಎಂಫ ಂದು ಖಾವಹಗಿ ಆರಿಸಿದೆ.
ಅಂತಿಭವಹಗಿ

ಮಕ್ಟುಗೆ ಹಹನಿಮುಂಟ್ುಭಹಡು

ಅಹಮಖಳಿವೆ.

ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಹಮಖಳು

ಎಂದು

ಔಯೆಮರ್ಹಖುದನುನ, ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಮೆ ವಹಮಪಿುಗೆ ನಿೇಡಫಸುದು.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಅಘಾತ ವಿಮೆ ಅಘಾತವೊಂದಯ ಕಹಯಣ ಅನುಬವಿಸಿದ ನಶಿ ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ನಿೇಡುತುದೆ.
a)

ನಿಕಯವಹಗ ಜೀ ವಿಭಹ ಭತಕಿ ಸಹಭಹನಯ ವಿಮೆಗಂತ ಹೆೀಗೆ ಭಿನುವಹಗದೆ ?
ಸಹಭಹನಯ ವಿಭಹ

ಇಂಡೆಮಿುಟ:

ವೆೈಮಕ್ರಿಔ

ಅಘಾತ

ಜೀ ವಿಭಹ
ವಿಭಹ ಜಿೇವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಬಯಸ್ೆ ಡಂಫಡಿಕೆಖಳು.

ಹೆ ಯತಕಡಿಸಿ ಜನಯಲ್ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು, ಇಂಡೆಮನಟಿ ಫೆಂಕ್ಟಮಂತಸ ಗಟ್ನೆಮು ಷಂಬವಿಸಿದ
ಸಹಭಹನಯವಹಗ

ರಿಹಹಯ

ಡಂಫಡಿಕೆಖಳು

ಧನದ ನಂತಯ,
ನಿಕಯವಹಗಿ

ವಿಮೆಗಹಯಯು
ನಿಣಾಯಿಸಿ

ನಶಿ

ಯಭಹಣನುನ

ಷಂಬವಿಸಿದ

ನಶಿದ

ಯಭಹಣದ ರಿಹಹಯ ಭಹತಯ ಕೆ ಡುತಹುಯೆ ಎಂದಥಾ ಮಹುದೆೇ ಹೆಚುಚ, ಮಹುದೆೇ ಔಡಿಮೆ ಅರ್ೆಾದ .
ಇದು ಜಿೇ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ. ಸ್ಹವಿಗಿೇಡಹದಯೆ
ಹತಿಷಫೆೇಕಹದ

ಯಯೇಜನದ

ಯಭಹಣನುನ

ಂದ ಫಯೆಮುವಹಖ, ಆಯಂಬದಲ್ಲಾ ಷಾತುಃ ನಿಖದಿ
ಭಹಡಫೆೇಔು. ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ಹಿೇಗೆ
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ

ವಿಭಹ

ಂದಖಳು

ಎಂದು

ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ. ಅಯು ತಿೇರಿಕೆ ಂಡಹಖ ಂದು
ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ ನಹಭನಿದೆೇಾಶ್ಚತಯು ಅಥವಹ ವಿಮೆ
ಪರ್ಹನುಬವಿಖಳಿಗೆ ಕೆ ಡರ್ಹಖುತೆುದೆ
ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ: ಸ್ಹಭಹನಮ

ವಿಭಹ

ಔಯಹರಿನಲ್ಲಾ, ಜಿೇವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹು ಷಂಬವಿಷಫಸುದು ಅಥವಹ

ಅಹಮದ ಯಕ್ಷಣೆ ಕ್ಟಯಯೆಮು ಅನಿಶ್ಚಚತವಹಗಿದೆ. ಷಂಬವಿಷುದಿರ್ಹಾ ಎಂ

ಯಶ್ೆನಯೆೇ ಇಲಾ. ಮಕ್ಟುಮ

ಂದು ಭನೆ ಫೆಂಕ್ಟಯಿಂದ ಆಸುತಿಮಹಯಿತು ಜನನದ ನಂತಯ ಸ್ಹು ನಿಶ್ಚಚತ. ಏನಕ ಅನಿಶ್ಚಿತ
ಎಂಫುದನುನ, ಅಥವಹ ಂದು ಕಹಯು ಅಘಾತ ಎಂದಯೆ ಸಹವಿನ ಷಭಮ. ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಿೇಗೆ
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ಬೆೇಟಿ

ಭಹಡುತುದೆ

ಎಂಫ

ಫಗೆೆ

ಮಹಯ

ಅಕಹಲ್ಲಔ ಸ್ಹವಿನ ಅಹಮ ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುತುದೆ.

ಕಂಡಿತವಹಗಿ ಹೆೇಳರ್ಹಖದು.
ಷಂಬನಿೀಮತೆ ಹೆಚಿಳ: ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ಜಿೇವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹವಿನ ಷಂಬನಿೇಮತೆ ಮಸಿಸನ
ಫೆಂಕ್ಟ ಅಥವಹ ಬ ಔಂ ಹಹಗೆ ಅಹಮಖಳ ಜೆ ತೆಗೆ ಫೆಳ್ೆಮುತು ಹೆ ೇಖುತುದೆ.
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ,

ಷಭಮ

ಹೆಚುಚದರಿಂದ

ಷನಿನವೆೇವ ಷಂಬನಿೇಮತೆ ಹೆಚುಚದಿಲಾ.
b) ಜೀವಿಭಹ ಅಹಮದ ಷಾಬಹ
ಸ್ಹವಿನ ಯಭಹಣ ಮಷುಸ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕಹಯಣ, ಔಡಿಮೆ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮು ಜನರಿಗೆ ಭತುು ಅಧಿಔ
ಮೊತುದ ವಿಮೆಔಂತುಖಳನುನ ಸಳ್ೆಮ ಜನರಿಗೆ ವಿಧಿಷರ್ಹಖುತುದೆ ಎಂದು ಅಥಾ. ಂದು ರಿಣಹಭ,
ಅನಹಯೆ ೇಖಮಔಯ ಷದಷಮಯು ಯೇಜನೆಮಲ್ಲಾ ಉಳಿದುಕೆ ಂಡಯು, ಸಳ್ೆಮಯು ಆದಯೆ ಉತುಭ ಆಯೆ ೇಖಮ
ಮಕ್ಟುಖಳು, ಹಿಂತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳ ಯೃತಿು ಇತುು. ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಖಂಭಿೇಯ
ಷಭಸ್ೆಮಖಳನುನ ಎದುರಿಷ ಫೆೇಕಹಯಿತು. ಅಯ ಔಂತುಖಳನುನ ತಭಭ ಜಿೇನದುದದಔ ು ಮಕ್ಟುಖಳಿಂದ
ಷಭಥಾವಹದ ಸಣ ಷಂದಹಮವಹಖಫಸುದಹದ ಂದಖಳನುನ ಅಭಿೃದಿಧಡಿಷಲು ಯಮತಿನಸಿದಯು.
ಇದು ಭಟ್ಿದ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಅಭಿೃದಿಧಗೆ ಕಹಯಣವಹಯಿತು.
3. ಭಟಿದ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂಖಳು
ರಭಕಕ
ಭಟ್ಿದ ಪಿಯೇಮಮಂ

ದ

ಈ ಪಿಯೇಮಮಂ ಇದು ಮಸಿಸನ ಜೆ ತೆ ಹೆಚಚಳ ಆಖುದಿಲಾ ಅಂದಯೆ ಸಿೆಯ

ಆದಯೆ ಂದ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ೂತಿಾ ಸಿೆಯವಹಗಿಯುತು .
ಇದು ಆಯಂಭಿಔ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಷಂಖಯಹಿಸಿದ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಯಭಹಣು, ಈ ಮಸಿಸನಲ್ಲಾ ಸ್ಹಮುತಿುಯು ಆ
ಸ್ಹವಿನ ಸಔುು ಯಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಖತಮಕ್ಟುಂತ ಹೆಚುಚ ಎಂದು ಅಥಾ, ನಂತಯದ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಷಂಖಯಹಿಸಿದ ಪಿಯೇಮಮಂ
ಹೆಚಿಚನ ಮಸಿಸನಲ್ಲಾ ಸ್ಹಮುತಿುಯು ಆ ಸಔುುಖಳನುನ ೂಯೆೈಷಲು ಏನು ಅಖತಮವಿಯುದಕ್ಟುಂತ ಔಡಿಮೆ.
ಭಟ್ಿದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಈ ಎಯಡಯ ಷಯಹಷರಿ. ಇದು ಭುಂಚಿನ ಮಸಿಸನ ಹೆಚುಚರಿ ಔಂತುಖಳು ನಂತಯ
ಮಸಿಸನ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಕೆ ಯತೆ ಷರಿದ ಗಿಷುದು ಎಂದಥಾ.
ಭಟ್ಿದ ಪಿಯೇಮಮಂ ವೆೈಶ್ಚಶಿಾನುನ ಕೆಳಗೆ ಷಶಿಡಿಸಿದಹದಯೆ.
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ಚಿತರ 2: ಭಟಿದ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ

ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ

ನಖದಕ ಭೌಲಯದ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಭಟಿ

ಟಮ್ಯ ಅಂವ
ಮಷಕ್

ಭಟ್ಿದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಔ ಡ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಯಹಯುಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ 10, 20 ಅಥವಹ ಸಲು ಶಾಖಳು
ಒಡು ದಿೇಗಾಕಹಲದ ವಿಭಹ ಔಯಹಯುಖಳ್ೆಂದು ಅಥೆೈಾಷಫಸುದು. ಭತೆ ುಂದೆಡೆ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಮೆಮು
ಅರ್ಹಧಿ ಭತುು ಯತಿ ಶಾ ಭುಕಹುಮಗೆ ಳುಳತುದೆ.
ರಭಕಕ
ಂದದ ಆಯಂಭಿಔ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಷಂಖಯಹಿಸಿದ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನುನ ತನನ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯುಯ
ಯಯೇಜನಕಹುಗಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿಮು ವಿಶ್ಹಾಷದಿಂದ ನಡೆಮುತುದೆ. ಹಿೇಗೆ ಷಂಖಯಹಿಸಿದ ಯಭಹಣನುನ
"ರಿಷವ್ಾ" ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ. ವಿಭಹ ಔಂನಿ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಬವಿಶಮದ ಜವಹಫಹದರಿಖಳನುನ
ನಿಬಹಯಿಷಲು ಇದನುನ ಮೇಷಲು ಇಡುತುದೆ. ಹೆಚುಚರಿ ಯಭಹಣ ಷಸ "ರ್ೆೈಫ್ಟ ಪಂಡ್" ಎಂಫ ನಿಧಿ
ಯಚಿಷುತುದೆ. ರ್ೆೈಫ್ಟ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಈ ನಿಧಿ ಸ ಡಿಕೆ
a)

ಫಡಿಸ ಖಳಿಷಫಸುದು.

ಭಟಿದ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂನ ಗಟಔಖಳು

ಭಟ್ಿದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಎಯಡು ಅಂವಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ.
i.

ವಹಷುವಹಗಿ ಅಹಮ ವೆಚಚ ಹತಿಷಲು ಅಖತಮವಿಯು ಪಿಯೇಮಮಂ ಬಹಖನುನ ಳಗೆ ಂಡ,
ಅಧಿ ಅಥವಹ ಯಕ್ಷಣೆ ಗಟ್ಔ ಎಂದು ಮೊದಲ ಮದನುನ ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
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ii. ಎಯಡನೆೇಮದನುನ ನಖದು ಭೌಲಮದ ಅಂವ ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ. ಇದು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ
ಷಂಖಯಹಿತ ಹೆಚುಚರಿ ಹತಿಖಳಿಂದ ಭಹಡಲಟಿಿದೆ. ಇದು ಉಳಿತಹಮ ಗಟ್ಔನುನ ಯ ಪಿಷುತುದೆ.
ಇದು ಎರ್ಹಾ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಯಕ್ಷಣೆ ಭತುು ಉಳಿತಹಮ ಮವಯಣನುನ ಹೆ ಂದಿಯು
ಅಥಾ. ಪಿಯೇಮಮಂನಲ್ಲಾ ಹೆಚುಚ ನಖದು ಭೌಲಮದ ಅಂವವಿದಹದಖ, ಇದು ಂದು ಹೆಚುಚ ಉಳಿತಹಮ ಆಧಹರಿತ
ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಎಂದು ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
4. ರಿರ್ಸು ಷಂಚಯ್ದಷಕ ತತಾ
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಔಯಹರಿನ ಸಣಕಹಷು ಷಂಸ್ೆೆಖಳ್ೆಂದು ಗಿೇಾಔರಿಷಲಟಿಿವೆ. ಇದು ಹಲ್ಲಸಿ
ಹೆ ೇಲಸರಗೆ ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ ಯಯೇಜನಖಳನುನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಔಯಹರಿನ ಖಹತಿಯ ಯ ದಲ್ಲಾ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡ
ಅಥಾ. ಜಿೇ ವಿಭಹ ಭತುು ಪಿಂಚಣಿ ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔವಹಗಿ ಕರಿೇದಿಷಲಡುತೆುವೆ, ಈ ಎರ್ಹಾ ವಿಶಮಖಳ
ಮೆೇರ್ೆ, ಅು ದಗಿಷು ಆರ್ಥಾಔ ಬದಯತೆ ಯಜ್ಞೆಯಿಂದ, ಕರಿೇದಿಷಲಡುತೆುವೆ. ಈ ಬದಯತೆ ಂದಖಳನುನ
ಯಚಿಸಿದ ರಿೇತಿಮ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಉಂಟಹಖುತುದೆ ಭತುು ಕೆಲು ಯಕ್ಷಣೆ ೇಹಮಖಳನುನ ವಿಮೆಗಹಯಯು
ಹತಿಷು ಸಿೆತಿ ಅಸಾವಹಗಿದೆ ಎಂದು ಖಹತಿಯಡಿಸಿಕೆ ಳುಳುದಕಹುಗಿ ನಿಮಾಷರ್ಹಗಿದೆ. ಯಚನೆಮು
ಯಷಯತೆಮ ಅಥವಹ ಷಂಚಮನ ತತಾ ಅಳಡಿಕೆಯಿಂದ ಸುಟ್ುಿತುದೆ.
ಯಷಯತೆಮ ಸಣಕಹಷು ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ ಅಹಮನುನ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲು ಯಭುಕ ಭಹಖಾಖಳಲ್ಲಾ ಂದು
ಭತೆ ುಂದದೆಂದಯೆ ವಿಭಿನನತೆಮನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ. ಎಯಡು ಭ ಲಬ ತವಹಗಿ ವಿಭಿನನವಹಗಿಯುತುದೆ.

ವೆೈವಿಧಿಯೀಔಯಣ
ವೆೈವಿಧಮತೆಮ

ಅಡಿಮಲ್ಲಾ

ಯಷಪಯತೆ

ನಿಧಿಖಳನುನ

(ವಿವಿಧ ಅನೆ ಮೇನಮ ಅಥವಹ ಷಂಚಮನ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ವಿವಿಧ

ಫುಟಿಿಖಳಲ್ಲಾ ಮೊಟೆಿಖಳನುನ ಇರಿಷುುದು) ವಿವಿಧ ಮಕ್ಟುಖಳ
ಷಾತುುಖಳ ನಡುವೆ ಸಯಡುವಿಕೆ.

ನಿಧಿಖಳನುನ

ಸ್ೆೇರಿಷಫಸುದು

(ಂದೆೇ

ಫುಟಿಿಮಲ್ಲಾ ಎರ್ಹಾ ಮೊಟೆಿಖಳು ಇರಿಷುದು).

ವೆೈವಿಧಿಮೇಔಯಣ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ನಹು ನಿಧಿಖಳನುನ ಂದು ಯಷಯತೆಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ನಹು ಸಣ ಅನೆೇಔ
ಭ ಲದಿಂದ
ಹೆ ಂದಿಯುತುವೆ

ಅನೆೇಔ

ಷೆಳಖಳಿಗೆ

ಯವಹಸನುನ ಭ ಲಖಳಿಂದ ಂದು ಭ ಲಕೆು ಯವಹಸನುನ
ಹೆ ಂದಿಯುತುವೆ
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ಚಿತರ 3: ಯಷಪಯತೆ
ಯಷಯತೆ (ನಿಧಿಖಳು ಂದಕೆು ಅನೆೇಔ ಭ ಲಖಳಿಂದ ಸರಿಮುತುದೆ)

ವೆೈಮಕ್ರಿಔ
ನಿಧಿ
ವೆೈಮಕ್ರಿಔ

ವೆೈಮಕ್ರಿಔ

ನಿಧಿ

ನಿಧಿ
ನಿಧಿಖಳ
ೂಲ್

ಯಷಯತೆ ಅಥವಹ ಷಂಚಮನ ತತಾ ಜಿೇ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಎಯಡು ನಿದಿಾಶಿ ರಿೇತಿಮ ಹತಯಖಳನುನ ಹಿಷುತುದೆ.
i.

ಮೊದಲನೆಮದು ಅಕಹಲ್ಲಔ ಸ್ಹವಿನ ಪಲವಹಗಿ ಉದಬವಿಸಿದ ಆರ್ಥಾಔ ನಶಿ ಯಕ್ಷಿಷುುದು ಅದಯ
ಹತಯವಹಗಿದೆ. ಈ ನಶಿನುನ ಹೆಖಲ ಮೆೇರ್ೆ ಭತುು ೂಲೆಳನುನ ಇನುಶಯೆನ್ಸ ಕಹಂಟಹಯಕ್ಿ
ನಭ ದಿಸಿಯು ಅನೆೇಔಯ ಕೆ ಡುಗೆಖಳ ನಿಧಿ ಹೆ ಂದು ಭ ಲಔ ಭಹಡರ್ಹಖುದು.

ii. ಅಹಮ ಷಂಚಯಿಷು ತತಾ ಆದಹಖ ಮ ಸ್ಹವಿನ ಅಹಮ ಮೇರಿ ಹೆ ೇಖುದು. ಅದು ಹಹಗೆಯೆೇ
ಷಂಚಮನು, ಸಣಕಹಸಿನ ಅಹಮದ ಷಂಜೆಮನುನ ಹೆ ಯಹಹಔುದನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯಫಸುದು.
ಇದು ಔಂತುಖಳನುನ, ನಿಧಿಖಳನುನ ಭತುು ಅದಯ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಫೆೇಯೆ ಫೆೇಯೆ ಸಂತಖಳಲ್ಲಾ ಮಕ್ಟುಖಳು
ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡ ಂದಖಳ ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಮ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಅಹಮಖಳನುನ ಷಂಚಯಿಷು
ಭ ಲಔ ಸ್ಹಧಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಹಿೇಗೆ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ವಿವಿಧ ತರ್ೆಭಹಯುಖಳ ನಡುವೆ ಷಂಚಯಿಷು
ಂದು

ನಿದವಾನವಹಗಿದೆ.

ಈ

ಷಂಚಮನ

ಪಲ್ಲತಹಂವು

ಯಮತಿನಸಿ

ಭತುು

ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳುಳುದು, ಕಹಲದ ಉದದಖಲಔ ು ರಿಟ್ನ್ಸಾ ಷಯಹಖವಹಗಿಷು ಭ ಲಔ, ಉತುಭ
ಹಹಖ

ಕೆಟ್ಿ ಕಹಲದಲ್ಲಾ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯರ್ ರಿಟ್ನ್ಾ ಏಔಯಕಹಯವಹಗಿ (ಏಔಯ ದ ಫೆ ೇನರ್ಸ)

ಹತಿಷಲು ಸ್ಹಧಮವಹಖುತುದೆ.
126

5. ಜೀ ವಿಮೆಮ ಔಯಹಯಕ
ಚಿತರ 4: ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಔಯಹಯು

ಜೀ
ವಿಮೆಮ
ಔಯಹಯಕ

ಜಿೇ ವಿಭಹ ಅಂತಿಭ ಯ  ಔಯಹಯು. ಅದಯ ಭಸತಾ ಮೊತುದ ಬಯಸ್ೆ ದದಿಂದ ಫಯುತುದೆ. ಈ
ಯಭಹಣದ ಂದದಂತೆ ಬಯಸ್ೆ ಇಯುದರಿಂದ, ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಆರ್ಥಾಔ ಬದಯತೆ ವಹಸನವಹಗಿದೆ.
ಗಹಮಯಂಟಿ ಅಂವ ಔ ಡ, ಜಿೇ ವಿಮೆ ಔಟ್ುಿನಿಟಹಿದ ನಿಮಂತಯಣಖಳನ ನ ಭತುು ಔಟ್ುಿನಿಟಹಿದ ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣೆ
ಳಟಿಿಯುತುದೆ ಎಂದು ಷ ಚಿಷುತುದೆ.
ರ್ೆೈಫ್ಟ ವಿಮೆಗಹಯಯು ವಹಮಹಯ ಫಯೆಮಲು, ಂದು ಸಿೆತಿ ಎಂದು ಶ್ಹಷನಫದಧ ಮೇಷಲು ಕಹಮುದಕೆ ಳಳಲು
ಅಖತಮವಿದೆ. ಅಯು ತಭಭ ಸಣ ಸ ಡಿಕೆಮ ಆಡಳಿತ ಶಯತುುಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯಫಸುದು, ಅಯು ತಭಭ
ಔಂತುಖಳು ಅಸಾವಹಗಿದೆ

ಕಚಿತಡಿಷಫೆೇಔು ಭತುು ಅಯು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ 'ಸಣ ಕಚುಾ ಹೆೇಗೆ

ಭಹಡಫಸುದು ಎಂಫುದಯ ಆಡಳಿತ ನಿಮಭಖಳನುನ ಳಡುತುದೆ.
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ ದಗಸಿದ ರಯೀಜನಖಳು ಇತಯ ಸಣಕಹಸಿನ ಸಹಧನಖಳು ಹೆ ೀಲ್ಲಸಿದಯೆ, ಷಭಯಔ
ಎಂಫಕದಕ ಆಗಹಗೆೊ ಚಚಹಯಷಪದ

ರಭಕಕ ರಶೆು. ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಯಹಯುಖಳು, ನಹು ನೆನಪಿಡಫೆೇಔು,

ಅಹಮ ಔರ್ ಭತುು ಉಳಿತಹಮ ಅಂವ ಈ ಎಯಡನ ನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತೆುದೆ. ಇದು ಸಣಕಹಷು
ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ ಇತಯ ಉತನನಖಳ ತಯಸ ಇದನುನ ಆರ್ಥಾಔ ಉತನನ ಭಹಡುತುದೆ. ವಹಷುವಹಗಿ ಜಿೇ
ವಿಮೆ ಯಕ್ಷಣೆ ಉತನನ ಔಡಿಮೆ ಭತುು ಷಂತುು ಹಿಡಿದಿಟ್ುಿಕೆ ಳುಳ ಂದು ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಹೆಚುಚ ಆಗಿದೆ.
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ಇದು ದೆ ಡಸ ದುಡಿಸನ ಅಥವಹ ಉಳಿತಹಮ ಗಟ್ಔನುನ ಹೆ ಂದಿಯು ಉಳಿತಹಮ ಯೇಜನೆಖಳು ಭತುು
ಕೆೇಲ ಡೆತ್ ಫೆನಿಫಿಟ್ ದಗಿಷು ವುದಧ ಅಧಿಮ ವಿಮೆ, ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಾ ಮತಹಮಷ ಅವಮಔತೆ ಇದೆ.
ಮೊದಲ್ಲನ ಔಡಿಮೆ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹೆ ಂದಿದೆ, ಎಯಡನೆಮದು ಸ್ಹಔಶುಿ ದೆ ಡಸ ಭತುು ಮಕ್ಟುಮ ಉಳಿತಹಮದ
ಂದು ಯಭುಕ ಬಹಖವಹಗಿ ಸ್ೆೇಯುತುದೆ. ಇದು ನಖದು ಭೌಲಮದ ದೆ ಡಸ ಅಕಹವದ ವೆಚಚ ಹೆ ಂದಿದೆ
ಎಂದಥಾ. ದ 'ಅಕಹವದ ವೆಚಚ' ಂದು ಅಕಹವಖಳ ರಿಬಹಷೆಮಲ್ಲಾ ಹೆ ಯಲು ಹೆ ಂದಿಯು ವೆಚಚ
ಷ ಚಿಷುತುದೆ, ಫೆೇಯೆಡೆ ಫಫಯ ಸಣ ಇರಿಷು ಭ ಲಔ ಬಿಟ್ುಿಬಿಡುದು.
ವಹಷುವಹಗಿ ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಜಿೇ ವಿಮೆ ಉಳಿತಹಮದ ಂದಖಳು ಎದುರಿಷುತಿುಯು ಯಭುಕ
ಷವಹಲುಖಳನುನ ಎಂದು ಔಯೆಮಲಡು ವಹದದ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಫಂತು "ಕರಿೇದಿಸಿ ಟ್ಮ್ಾ ಭತುು ಫೆೇಯೆಡೆ
ಮತಹಮಷ ಸ ಡಿಸಿ". ಭುಕಮವಹಗಿ ಇದು ಂದು ವಿಭಹ ಔಂೆನಿಯಿಂದ ಅಧಿ ವಿಮೆ ಭಹತಯ ಕರಿೇದಿ
ಉತುಭ ಎಂದು ಯತಿಹದಿಷರ್ಹಗಿತುು ಭತುು ಹೆಚಿಚನ ರ್ಹಬ ದೆ ಯೆಮುಲ್ಲಾ ಫಹಕ್ಟ ಸಣನುನ ಸ ಡಿಕೆ.
ಇಲ್ಲಾ, ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ನಖದು ಭೌಲಮದ ವಿಭಹ ಔಯಹಯುಖಳ ವಿಯುದಧ ಅಭಿೃದಿಧಡಿಸಿದ ವಹದಖಳ ರಿಖಣನೆ
ಷ ಔು.
a) ಲ್ಹಬಖಳು
i.

ಇದು ಐತಿಹಹಸಿಔವಹಗಿ ಂದು ಷುಯಕ್ಷಿತ ಭತುು ಷುಬದಯ ಸ ಡಿಕೆ ಎಂದು ಸ್ಹಬಿೇತಹಗಿದೆ. ತನನ
ನಖದು ಭೌಲಮಖಳನುನ ರಿಟ್ನ್ಾ ಔನಿಶಠ ದಯದಲ್ಲಾ ಕಚಿತಡಿಷುತುದೆ ಂದದ ಅಧಿಮ ಜೆ ತೆಗೆ
ಹೆಚುಚದು.

ii.

ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ಔಯಭಫದಧತೆ ಫಫಯ ಉಳಿತಹಮ ಔಡಹಸಮ ಯೇಜನೆ ಔಯೆಮುತುದೆ
ಉಳಿತಹಮಗಹಯರಿಗೆ ಅಖತಮವಿಯು ಶ್ಚಷುು ದಗಿಷುತುದೆ.

iii.

ವಿಭಹದಹಯಯು

ಸ ಡಿಕೆ

ನಿಾಸಣೆ

ನೆ ೇಡಿಕೆ ಳುಳತಹುಯೆ

ಭತುು

ಈ

ಜವಹಫಹದರಿಯಿಂದ

ವೆೈಮಕ್ಟುಔಯನುನ ಭುಔುನಹಗಿಷುತಹುನೆ
iv.

ಇದು ನಖದಿೇಔಯಣದ ದಗಿಷುತುದೆ. ವಿಮೆ ಮೆೇರ್ೆ ಸ್ಹಲ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಫಸುದು ಅಥವಹ ವಿಭಹ
ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಷಯಂಡರ್ ಭಹಡಿ ನಖದಹಗಿ ರಿತಿಾಷಫಸುದು.

v.

ನಖದು ಭೌಲಮದ ರಿೇತಿಮ ಜಿೇ ವಿಮೆ ಭತುು ಷಹಾವನ ಎಯಡ

ಕೆಲು ಆದಹಮ ತೆರಿಗೆ

ಅನುಔ ಲಖಳನುನ ಆನಂದಿಷುತುವೆ.
vi.

ಇದು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ದಿವಹಳಿಮಹದಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಸ್ಹವಿಗಿೇಡಹದಯೆ, ಸ್ಹಲದಹತಯ
ವಹದಖಳಿಂದ ಷುಯಕ್ಷಿತ ಇಯಫಸುದು.

b) ಅನಹನಕಔ ಲಖಳು
i.

ತುಲನಹತಭಔವಹಗಿ ಸಿೆಯವಹದ ಆದಹಮ ಂದು ಸ್ಹಧನವಹಗಿ ಇದು ಎರ್ಹಾ ಸಿೆಯ ಆದಹಮ
ಸ ಡಿಕೆಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಸಣದುಫಫಯದ ತಿೇಕ್ಷ್ಣವಹದ ಯಬಹದ ರಿಣಹಭಖಳಿಗೆ ಳಡಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
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ii.

ಹೆಚಿಚನ ಭಹಯುಔಟೆಿ ಭತುು ಜಿೇ ವಿಮೆ ಇತಯ ಹಯಥಮಔ ವೆಚಚಖಳು, ಹಿಂದಿನ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ
ಷಂಖಯಹಿಸಿದ ಸಣ ಯಭಹಣನುನ ಔಡಿಮೆಗೆ ಳಿಷುತುದೆ.

iii.

ಬಯಸ್ೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಇಳುರಿ,

ಇತಯ ಸಣಕಹಷು ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾನ ಉಔಯಣಖಳಿಗಿಂತ

ಔಡಿಮೆ ಇಯಫಸುದು. ಂದು ತುಲನೆಮ ರಿಣಹಭವಹಗಿ, ಔಡಿಮೆ ಇಳುರಿ ಷಸ ಅಹಮನುನ
ಔಡಿಮೆಗೆ ಳಿಷುತುದೆ.
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 1
ಹೆೇಗೆ ವೆೈವಿಧಿಮೇಔಯಣದ ಸಣಕಹಷು ಭಹಯುಔಟೆಿಖಳಲ್ಲಾನ ಅಹಮಖಳನುನ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡುತುದೆ?
I.

ಅನೆೇಔ ಭ ಲಖಳಿಂದ ಸಣನುನ ಷಂಖಯಹಿಷುದು ಭತುು ಂದು ಷೆಳದಲ್ಲಾ ಅುಖಳ ಸ ಡಿಕೆ

II. ವಿವಿಧ ಆಸಿು ಖಾದಲ್ಲಾ ಸಣ ಸ ಡಿಕೆ.
III. ಸ ಡಿಕೆಖಳ ನಡುವೆ ಷಭಮ ಮತಹಮಷ ನಿಾಹಿಷುುದು
IV. ಷುಯಕ್ಷಿತ ಆಸಿುಖಳಲ್ಲಾ ಸ ಡಿಕೆ
ಸಹಯಹಂವ
a) ಆಸಿು ಭೌಲಮ ಅಥವಹ ಯತಿಪಲನುನ ನಿೇಡುದು, ಆಸಿುಮ ಂದು ರಿೇತಿ.
b) HLV ರಿಔಲನೆ ಆದಹಮ ದೆ ಯಕ್ಟಸಿಕೆ ಡು ಆಸಿು ಅಥವಹ ಭಹನ ಜಿೇನದ ಂದು ರಿೇತಿಮ
ಆಸಿು ಎಂದು ರಿಖಣಿಷುತುದೆ. ಹಿೇಗೆ ಮಕ್ಟುಮ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ನಿಾಳ ಬವಿಶಮದ ಖಳಿಕೆಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ
ಭಹನ ಜಿೇನದ ಭೌಲಮನುನ ಅಳ್ೆಮುತುದೆ.
c) ಭಟ್ಿದ ಪಿಯೇಮಮಂ, ಂದು ಪಿಯೇಮಮಂ ಇದು ಮಸಿಸನೆ ಂದಿಗೆ ಹೆಚುಚುದಿಲಾ ಅಂದಯೆ ನಿಶ್ಚಚತ
ಆದಯೆ ಂದ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ೂತಿಾ ಸಿೆಯವಹಗಿಯುದು.
d) ಯಷಯತೆ

ಸಣಕಹಷು

ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ

ಅಹಮನುನ

ತಗಿೆಷಲು

ಯಭುಕ

ಭಹಖಾ,

ಭತೆ ುಂದದೆಂದಯೆ ವಿಭಿನನತೆ ಹೆ ಂದಿದೆ.
e) ಜಿೇವಿಭಹ ಂದದಲ್ಲಾ ಗಹಮಯಂಟಿ ಅಂವ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಔಠಿಣ ನಿಮಂತಯಣ ಭತುು ಔಟ್ುಿನಿಟಹಿದ
ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣೆ ಳಟಿಿಯುತುದೆ ಎಂಫುದನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ.
ರಭಕಕ ದಖಳು
1. ಷಾತುು
2. ಭಹನ ಜಿೇದ ಭೌಲಮ
3. ಭಟ್ಿದ ಪಿಯೇಮಮಂ
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4. ಯಷಯತೆ
5. ವೆೈವಿಧಿಮೇಔಯಣ
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ವೆೈವಿಧಿಮೇಔಯಣ,

ವಿವಿಧ

ತಯಸದ

ಆಸಿುಖಳಲ್ಲಾ

ಸ ಡಿಕೆಖಳನುನ

ಸಯಡು

ಭ ಲಔ

ಸಣಕಹಸಿನ

ಭಹಯುಔಟೆಿಖಳಲ್ಲಾ ಅಹಮಖಳನುನ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲು ಉದೆದೇಶ್ಚಸಿದೆ.
ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳು

ರಶೆು 1
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಮಹಹಯದ ಂದು ಅಂವ ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹದು ಅಲಾ?
I.

ಷಾತುು

II. ಅಹಮ
III. ಯಷಯತೆಮ ತತಾ
IV. ಷಬಿಸಡಿ

ರಶೆು 2
ಮಹಯು HLV ರಿಔಲನೆಮನುನ ಯ ಪಿಸಿದಯು?
I.

ಡಹ. ಭಹಟಿಾನ್ ಲ ಥರ್ ಕ್ಟಂಗ್

II. ವಹಯೆನ್ ಫಪೆಟ್
III. ರ್ಪಯ ಸುಫೆನೆರ್
IV. ಜಹಜ್ಾ ಸ್ೆ ಯೆ ರ್ಸ

ರಶೆು 3
ಕೆಳಗೆ ಹೆೇಳರ್ಹದ ಮಹ ವಿಭಹ ಯೇಜನೆಖಳು ಔನಿಶಠ ಅಥವಹ ಉಳಿತಹಮ ಅಂವದ ಮಹುದೆೇ
ಯಭಹಣನುನ ಹೆ ಂದಿಲಾ ?
I.

ಟ್ಮ್ಾ ವಿಭಹ ಯೇಜನೆ
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II. ಎಂಡೆ ಮೆಂಟ್ ಹಾನ್
III. ಷಂೂಣಾ ಜಿೇ ವಿಮೆ
IV. ಭನಿ ಫಹಮಕ್ ಯೇಜನೆ

ರಶೆು 4
ಔಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹದನುನ ಷಾತೆುಂದು ಅನುನದಿಲಾ?
I.

ಕಹಯು

II. ಭಹನ ಜಿೇನ
III. ವಹಮು
IV. ಭನೆ

ರಶೆು 5
ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಅಹಮಖಳನುನ ಗಿೇಾಔರಿಷಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ?
I.

ತುಂಫಹ ಚಿಔುನಹಗಿದಹದಖ ಭಯಣ

II. ತಿೇಯಹ ಭುಂಚಿತವಹಗಿ ಭಯಣ
III. ನೆೈಷಗಿಾಔ ಷಔಳಿ
IV. ಅಂಖವಿಔಲತೆಯಿಂದ ಜಿೇವಿಷುದು

ರಶೆು 6
ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಹೆೇಳಿಕೆಮು ಷತಮ?
I.

ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಬಯಸ್ೆ ಂದಖಳು ಹಹಗೆಯೆೇ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ರಿಹಹಯ ಧನದ ಡಂಫಡಿಕೆಖಳು

II. ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ರಿಹಹಯ ಧನದ ಂದಖಳು ಹಹಗೆಯೆೇ ಜಿೇ ವಿಮೆ ಬಯಸ್ೆ
ಡಂಫಡಿಕೆಖಳು
III. ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಅಹಮ ಕ್ಟಯಯೆಮ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿಶ್ಚಚತ
IV. ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಅಹಮ ಕ್ಟಯಯೆಮ ನಿಶ್ಚಚತತೆಮು ಷಭಮದ ಜೆ ತೆ ಹೆಚುಚತುದೆ
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ರಶೆು 7
ಫಫ ಮಕ್ಟುಮ ಅಖತಮವಹಗಿಯು ವಿಮೆ ನಿಧಾರಿಷಲು ಷಹಹಮ ಭಹಡು ಂದು ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ವಿಧಹನು,
ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಹನಖಳ ನಡುವೆ ಮಹುದು?
I.

ಭಹನ ಆರ್ಥಾಔ ಭೌಲಮ

II. ರ್ೆೈಫ್ಟ ಟ್ಮ್ಾ ರ್ಪಯರ್ಪಸಿಶನ್
III. ಭಹನ ಜಿೇದ ಭೌಲಮ
IV. ಫ್ಯಮಚರ್ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಭೌಲಮ

ರಶೆು 8
ಸಳ್ೆಮ ಜನರಿಗೆ ಹೆ ೇಲ್ಲಸಿದಯೆ ಮುಜನರಿಗೆ ಔಡಿಮೆ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಧಿಷಲಡು ಷಂಖತಿಮ
ಷ ಔು ವಿಯಣೆಮು ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು?
I.

ಮು ಜನಯು ಹೆಚಹಚಗಿ ಅಲಂಬಿತವಹಗಿಯುಯು

II. ಸಳ್ೆಮ ಜನಯು ಹೆಚುಚ ಹತಿ ಭಹಡಫಸುದು
III. ಭಯಣ ಮಸಿಸಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿಯುತುದೆ
IV. ಭಯಣ ವಿರ್ೆ ೇಭವಹಗಿ ಮಸಿಸಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿಯುತುದೆ

ರಶೆು 9
ನಖದು ಭೌಲಮದ ವಿಮೆ ಇಳಿಷು ಂದದಲ್ಲಾ ಕೆಳಗಿಯು ಮಹುದು ಯಯೇಜನಕಹರಿ ಅಲಾ?
I.

ಷುಯಕ್ಷಿತ ಭತುು ಷುಬದಯ ಸ ಡಿಕೆ

II. ಉಳಿತಹಮ ಶ್ಚಷುನುನ ತಿುಹೆೇಳು
III. ಔಡಿಮೆ ಇಳುರಿ
IV. ಆದಹಮ ತೆರಿಗೆ ಅನುಔ ಲಖಳು

ರಶೆು 10
ನಖದು ಭೌಲಮದ ವಿಮೆ ಇಳಿಷು ಂದದಲ್ಲಾ ಕೆಳಗಿನ ಮಹುದು ಯಯೇಜನಕಹರಿ?
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I.

ಸಣದುಫಫಯದ ರಿಣಹಭದ ತಿೇಕ್ಷ್ಣವಹದ ಯಬಹನುನ ರಿಟ್ನ್ಸಾ ಳಟಿಿಯುತುದೆ

II. ಹಿಂದಿನ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಔಡಿಮೆ ಷಂಖಯಸಣೆ
III. ಔಡಿಮೆ ಇಳುರಿ
IV. ಷುಯಕ್ಷಿತ ಸ ಡಿಕೆ
ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ IV.
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಮಹಹಯದ ಅಂವಖಳು ಆಸಿು, ಅಹಮ, ಯಷಯತೆಮ ತತಾ ಭತುು ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಔಯಹಯು
ಳಗೆ ಂಡಿವೆ.
ಷಬಿಸಡಿ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಮಹಹಯದ ಂದು ಅಂವ ಅಲಾ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ರ್ಪಯ ಹೆ ಫೆನೆರ್ ಭಹನ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಭೌಲಮ (HLV) ರಿಔಲನೆಮನುನ ಯ ಪಿಸಿದಯು.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ಟ್ಮ್ಾ ವಿಮೆ ಇದಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಉಳಿತಹಮ ಗಟ್ಔನುನ ಹೆ ಂದಿಲಾ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ವಹಮುಮಹನ ಷಾತೆುಂದು ಗಿೇಾಔರಿಷರ್ಹಖುದಿಲಾ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ನೆೈಷಗಿಾಔ ಷಔಳಿ ಂದು ವಿದಮಭಹನ ಭತುು ಂದು ಅಹಮಲಾ.
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
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ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ರಿಹಹಯ ಧನದ ಂದಖಳು ಹಹಗೆಯೆೇ ಜಿೇ ವಿಮೆ ಬಯಸ್ೆ
ಡಂಫಡಿಕೆಖಳು.
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ಭಹನ ಜಿೇದ ಭೌಲಮ ಫಫ ಮಕ್ಟುಮ ಅಖತಮವಹಗಿಯು ವಿಮೆ ಯಭಹಣನುನ ರ್ೆಔುಹಹಔು ಂದು
ವಿಧಹನವಹಗಿದೆ.
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ಸ್ಹು ಮಸಿಸಗೆ ಷಂಬದಿಸಿಯುದು, ಸಳ್ೆಮ ಜನರಿಗೆ ಹೆ ೇಲ್ಲಸಿದಯೆ ಮುಜನರಿಗೆ ಔಡಿಮೆ ಜಿೇ ವಿಭಹ
ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಧಿಷಲಡುದು.
ಉತಿಯ 9
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ಔಡಿಮೆ ಇಳುರಿ ನಖದು ಭೌಲಮದ ವಿಭಹ ಔಯಹಯುಖಳು ಅನಹನುಔ ಲಖಳಲ್ಲಾ ಂದಹಗಿದೆ.
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ IV.
ಷುಯಕ್ಷಿತ ಸ ಡಿಕೆ ನಖದು ಭೌಲಮದ ವಿಮೆ ಇಳಿಷು ಂದದ ಅನುಔ ಲಖಳಲ್ಲಾ ಂದಹಗಿದೆ.
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ಅಧಹಯಮ 7
ಆರ್ಥಯಔ ಯೀಜನೆ
ಅಧಹಯಮ ರಿಚಮ
ಜಿೇ ವಿಮೆ ಏನೆೇನನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ ಭತುು ಆರ್ಥಾಔ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷುಲ್ಲಾ ಅದಯ ಹತಯವೆೇನು ಎಂಫುದನುನ
ನಹು ಹಿಂದಿನ ಅಧಹಮಮಖಳಲ್ಲಾ ಚಚೆಾ ಭಹಡಿದೆದೇವೆ. ಬದಯತೆ ಎನುನುದು ಯತಿ ಮಕ್ಟುಮ ಕಹಳಜಿಮಹಗಿದುದ
ತಭಭ ಆದಹಮ ಭತುು ಷಂತುನುನ ನಿಯೇಜಿಸಿ ಯಷುುತ ಭತುು ಬವಿಶಮದ ವಿವಿಧ ಅಖತಮಖಳನುನ
ೂಯೆೈಷುುದು. ಹಹಗಹಗಿ ಷವಿಸ್ಹುಯವಹಗಿ ಜಿೇ ವಿಮೆಮನುನ "ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಸಣಕಹಷು ಯೇಜನೆ" ಎಂದು
ಅಥೆೈಾಸಿಕೆ ಳಳಫೆೇಔು. ಈ ಅಧಹಮಮದ ಉದೆದೇವ ಸಣಕಹಷು ಯೇಜನೆಮ ವಿಶಮನುನ ರಿಚಯಿಷುುದು.
ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು

A. ಸಣಕಹಷು ಯೇಜನೆ ಭತುು ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಜಿೇನ ಚಔಯ
B. ಸಣಕಹಷು ಯೇಜನೆಮ ಹತಯ
C. ಸಣಕಹಷು ಯೇಜನೆ – ವಿಧಖಳು
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A. ಸಣಕಹಷಕ ಯೀಜನೆ ಭತಕಿ ವೆೈಮಕ್ರಿಔ ಜೀನ ಚಔರ
1. ಸಣಕಹಷಕ ಯೀಜನೆ ಎಂದಯೆೀನಕ?
ಫಸುತೆೇಔ ನಹವೆಲಾಯ

ಜಿೇನದ ಅತಮಧಿಔ ಬಹಖನುನ ಸಣ ಭಹಡುುದಕಹುಗಿಯೆ ಕೆಲಷ ಭಹಡುತು

ಔಳ್ೆಮುತೆುೇವೆ. ಈಖ ನಹು ನಭಭ ಫದರ್ಹಗಿ ಸಣನುನ ಕೆಲಷಕೆು ಫಳಷಲು ಹಯಯಂಭಿಷು ಷಭಮಲಾವೆೇ?
ಸಣಕಹಷು ಯೇಜನೆ ಈ ಉದೆದೇವನುನ ನೆಯವೆೇರಿಷು ಂದು ಚಹಣಹಕ್ಷತನದ ಭಹಖಾವಹಗಿದೆ. ನಹು
ಕೆಲು ವಹಮಖಹಮನಖಳನುನ ರಿೇಕ್ಷಿಸ್ೆ ೇಣ:
ವಹಯಖ್ಹಯನ
i.

ಸಣಕಹಷು ಯೇಜನೆ, ಫಫಯ ಜಿೇನದ ಖುರಿಖಳನುನ ಖುಯುತಿಷು ಂದು ಯಕ್ಟಯಯೆಮಹಗಿದೆ,
ಖುಯುತಿಷರ್ಹದ ಈ ಖುರಿಖಳನುನ ಸಣಕಹಸಿನ ಖುರಿಖಳಿಗೆ ಅನುವಹದಿಷುುದು ಭತುು ಆ ಖುರಿಖಳನುನ
ಸ್ಹಧಿಷಲು ಅಯ ಸಣಕಹಷುಖಳನುನ ಷಹಹಮವಹಖು ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ನಿಾಹಿಷುುದು.

ii. ಸಣಕಹಷು ಯೇಜನೆ ಒಾನ ಜಿೇನದಲ್ಲಾ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಭತುು ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಅಖತಮಖಳನುನ ೂಯೆೈಷಲು
ಭಹಖಾಷ ಚಿಮನುನ ಟಿಿ ಭಹಡು ಂದು ಯಕ್ಟಯಯೆ. ಇದು ಒಾನ ನಿಾಳ ಖಳಿಕೆಮನುನ
ನಿಣಾಯಿಷುುದು, ಬವಿಶಮದ ಸಣಕಹಸಿನ ಅಖತಮಖಳನುನ ಅಂದಹಜು ಭಹಡುುದನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ,
ಭತುು ಆ ಅಖತಮಖಳನುನ ಷರಿಮಹದ ಸಣಕಹಷು ನಿಾಸಣೆಮ ಭ ಲಔ ಕೆಲಷ ೂಯೆೈಷುುದು.
iii. ಸಣಕಹಷು

ಯೇಜನೆ

ಒಾನ

ಖುರಿಖಳನುನ

ಭತುು

ಆಕಹಂಕ್ಷೆಖಳನುನ

ನಿಜವಹಗಿಷಲು

ಔಯಭ

ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳುದಹಗಿದೆ.
iv. ಸಣಕಹಷು ಯೇಜನೆ ಒಾನ ಯಷಔು ಭತುು ಬವಿಶಮದ ಅಖತಮಖಳನುನ, ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ತೆ ಂದಯೆಖಳನುನ
ಖಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳತುದೆ, ಫಫಯ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ತೆ ಂದಯೆಖಳು ಭತುು ಒಾನ ಖಳಿಕೆಯಿಂದ
ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹದ ಅಖತಮಖಳನುನ ೂಯೆೈಷಲು ಭಹಖಾಷ ಚಿಮನುನ ಟಿಿ ಭಹಡುುದು.
ಸಣಕಹಷು

ಯೇಜನೆ

ತುಡವಿಲಾದ

ಜಿೇನ

ಸ್ಹಗಿಷಲು

ನಿಣಹಾಮಔ

ಹತಯನುನ

ಹಿಷುತುದೆ.

ಜಹಖಯ ಔತೆಯಿಂದ ಭಹಡಿದ ಯೇಜನೆ ನಿಭಭ ಆದಮತೆಖಳನುನ ನಿಖದಿಭಹಡಲು ಭತುು ದೃಢವಹಗಿ ಕೆಲಷ
ಭಹಡುತು ವಿವಿಧ ಖುರಿಖಳನುನ ಸ್ಹಧಿಷಲು ಷಹಹಮ ಭಹಡುತುದೆ.
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ಚಿತರ 1 ಖುರಿಖಳ ವಿಧಖಳು

ದಿೀಘಾಯಧಿಮ
ಖಕರಿಖಳು
ಭಧಯಭ

ಅಲ್ಹಪಧಿ

ಖಕರಿಖಳು

ಖಕರಿಖಳು
ಖಕರಿಖಳ
ವಿಧಖಳು
i.

ಈ ಖುರಿಖಳು ಅಲ್ಹಪಧಿ ಷಸ ಆಗಿಯಫಸುದು: LCD ಟಿವಿ ಸ್ೆಟ್ ಕರಿೇದಿಷುುದು ಅಥವಹ ಔುಟ್ುಂಫ
ಜೆ ತೆ ಯಜೆ ಮೆೇರ್ೆ ಹೆ ೇಖುುದು

ii. ಅು ಭಧಯಭಹಧಿಮದಹಗಿಯಫಸುದು: ಭನೆ ಕರಿೇದಿಷುುದು ಅಥವಹ ವಿದೆೇವದಲ್ಲಾ ವಿಹಹಯಕೆು
ಹೆ ೇಖುುದು
iii. ದಿೇಘಾಾಧಿಮ ಖುರಿಖಳು ಇುಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯಫಸುದು: ಂದು ಭಖುವಿನ ಶ್ಚಕ್ಷಣ ಅಥವಹ
ಭದುವೆ ಅಥವಹ ನಿೃತಿು ನಂತಯದ ನಿಫಂಧನೆಮ ನಿೃತಿು ನಂತಯದ ಅಕಹವ
2. ಯಕ್ರಿಮ ಜೀನ ಚಔರ
ವಿವಾ ಂದು ವೆೇದಿಕೆಮಹಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದಯು ವಿಲ್ಲಮಂ ಷೆೇಕ್ಟಸಿಮರ್. ಮಕ್ಟುಯಫಫನ ಜಿೇನ ಅನ /
ಅಳ ಸುಟಿಿದ ದಿನದಿಂದ ಭಯಣದ ದಿನದಯೆಖ ವಿವಿಧ ಸಂತಖಳ ಭ ಲಔ ಸ್ಹಖುತುದೆ, ಆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ
ಅನು

/

ಅಳು

ಷಯಣಿ

ಹತಯಖಳನುನ

ಹಿಷುತಹುಯೆ

ಷಂಗಹತಿಮಹಗಿ, ರ್ಪೇಶಔನಹಗಿ, ದಗಿಷುನಹಗಿ,

-

ಔಲ್ಲಮುನಹಗಿ,

ಖಳಿಷುನಹಗಿ,

ಖಹಲ್ಲ ಖ ಡಿನನಹಗಿ ಭತುು ನಿೃತಿುಮ ಅಂತಿಭ

ಶಾಖಳು.
ಈ ಸಂತಖಳನುನ ಕೆಳಗೆ ನಿೇಡರ್ಹದ ಚಿತಯದಲ್ಲಾ ವಿರಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
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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) :

ತನನಲ್ಲಾಯು ಜ್ಞಹನ ಭತುು ಕೌವಲಮಖಳನುನ

ಹೆಚಿಚಸಿಕೆ ಳುಳ ಭ ಲಔ ಉಮುಔು ನಹಖರಿಔನಹಖು ಂದು ಸಂತ. ಒ೯ ಭಹನ
ಫಂಡವಹಳದ ಭೌಲಮನುನ ಹೆಚಿಚಷುುದಯ ಮೆೇರ್ೆ ಕೆೇಂದಿಯೇಔರಿಷುುದು. ಫಫಯ ಶ್ಚಕ್ಷಣಕೆು
ಧನಷಹಹಮ ಭಹಡಲು ನಿಧಿಮ ಅಖತಮವಿದೆ, ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಂದು ಯತಿಷ್ಟ್ಠತ ಆಡಳಿತ ಷಂಸ್ೆೆಮ
ಎಂಬಿಎ ಶ್ಚಕ್ಷಣದ ದುಫಹರಿ ವುಲುದ ವೆಚಚನುನ ೂಯೆೈಷುುದು.
b) ಖಳಿಷಕ (25 ರಿಂದ):

ಂದು ಉದೆ ಮೇಖ ಔಂಡುಕೆ ಂಡು ಭತುು ತನನ ಅಖತಮಖಳನುನ

ೂಯೆೈಷಲು ಸ್ಹಕಹಖುಶುಿ ಷಂಹದನೆ ಭಹಡಿ ಭತುು ಕೆಲನುನ ತೆಗೆದಿರಿಷು ಸಂತ. ಈ
ಸಂತದಲ್ಲಾ ಮಕ್ಟುಮು ಔುಟ್ುಂಫದ ಜವಹಫಹದರಿಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯಫಸುದು ಭತುು ಬವಿಶಮದಲ್ಲಾ ತಕ್ಷಣವೆೇ
ಉದಫವಿಷಫಸುದಹದ

ಅಖತಮಖಳ

ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದ

ಉಳಿತಹಮ

ಭತುು

ಸಣಸ ಡಿಕೆಮಲ್ಲಾ

ತೆ ಡಖಫಸುದು. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಂದು ಫಸುಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಕೆಲಷದಲ್ಲಾಯು ಮುಔ ಖೃಸ ಸ್ಹಲ
ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡು ಭತುು ಂದು ಭನೆ ಕೆ ಳಳಲು ಸ ಡಿಕೆ ಭಹಡುುದು.
c) ಷಂಗಹತ್ತ (28 - 30ಯ ಯೆಗೆ ಭದಕವೆ ಭಹಡಿಕೆ ಳುುುದಕ): ಇದು ವಿವಹಸವಹಗಿ ಭತುು ತನನದೆ ಆದ
ಂದು ಷಾಂತ ಔುಟ್ುಂಫನುನ ಹೆ ಂದು ಸಂತ. ಈ ಸಂತದಲ್ಲಾ ತಕ್ಷಣದ ಖಭನ ಔುಟ್ುಂಫ ಔಟ್ಿಲು
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಅತಿಥೆೇಮ ಕಹಳಜಿ ಭತುು ಅದಯ ಹಿನೆನರ್ೆಮಲ್ಲಾ ಫಯು ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಖಳ್ಹದ ಂದು ಷಾಂತ ಭನೆ, ಫಸುವುಃ ಂದು ಕಹಯು, ಫಳಕೆದಹಯಯ ಖೃಸಫಳಕೆಮ ಷುುಖಳು, ಭಔುಳ
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ಬವಿಶಮದ ಯೇಜನೆ ಇತಹಮದಿ.
d) ಪ್ರೀಶಔ (28 ರಿಂದ 35 ಯ ಯೆಗೆ): ಈ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಂದು ಅಥವಹ ಹೆಚುಚ ಭಔುಳ ಹೆಮೆಭಮ
ರ್ಪೇಶಔಯಹಗಿಯುತಹುಯೆ. ಈ ಸ್ಹಭಹನಮ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಅಯು ತಭಭ ಆಯೆ ೇಖಮ ಭತುು ಶ್ಚಕ್ಷಣ -ಫಗೆೆ
ಉತುಭ ಶ್ಹರ್ೆಖಳಲ್ಲಾ ಯವೆೇವ ಡೆಮುುದಯ ಇತಹಮದಿ ಫಗೆೆ ಚಿಂತೆ ಭಹಡುತಹುಯೆ.
e) ದಗಿಷು

(35

ರಿಂದ

ಯ

ಯೆಗೆ

ಸದಿಸಯೆಮದಯಹಗಿಯುತಹುಯೆ ಹಹಖ

55):

ಈ

ಷಭಮದಲ್ಲಾ

ಭಔುಳು

ಫೆಳ್ೆದು

ಅದು ಅಯ ನಿಣಹಾಮಔ ೌಯಢಶ್ಹರ್ಹ ಭತುು ಕಹರ್ೆೇಜು

ಶಾಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಇಂದಿನ ಕಹಲದಲ್ಲಾ ಂದು ಭಖುವಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ ವೆಚಚದ ಶ್ಚಕ್ಷಣ ಕೆ ಟ್ುಿ
ತಹಂತಿಯಔವಹಗಿ ಭತುು ೃತಿುಯವಹಗಿ ಜಿೇನದ ಷವಹಲುಖಳನುನ ಎದುರಿಷಲು ಅಸಾಯನಹನಗಿ
ಭಹಡುದು ಅಖತಮವಹಗಿದೆ. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಕೆ ೇರ್ಸಾ ಐದು ಶಾಖಳ ಕಹಲ
ನಡೆಮುತುದೆ ಆ ಮೊತುನುನ ರಿಖಣಿಸಿ ಸಣಕಹಷು ಹೆ ಂದಿಷು ಅಖತಮವಿದೆ. ಅನೆೇಔ ಬಹಯತಿೇಮ
ಭನೆಖಳಲ್ಲಾ, ಸುಡುಗಿಮಯು ಮಷುಯಹದ ನಂತಯ ಭದುವೆಮಹಖುತಹುಯೆ. ಸುಡುಗಿಮಯ ಭದುವೆ
ಹಯವಿಧಹನ ಭತುು ಅಯು ನೆರ್ೆಗೆ ಳುಳಂತೆ ಭಹಡು ಕಹಳಜಿ ಬಹಯತಿೇಮ ಔುಟ್ುಂಫಖಳ
ಅತಮಂತ ನಿಣಹಾಮಔ ಯದೆೇವಖಳಲ್ಲಾ ಂದಹಗಿದೆ. ವಹಷುವಹಗಿ, ಭದುವೆ ಭತುು ಭಔುಳ
ಶ್ಚಕ್ಷಣಕಹುಗಿ

ಉಳಿತಹಮ

ಭಹಡುದು

ಫಸುತೆೇಔ

ಬಹಯತಿೇಮ

ಔುಟ್ುಂಫಖಳಲ್ಲಾ

ಏಕೆೈಔ

ಉದೆದೇವವಹಗಿದೆ.
f) ಖ್ಹಲ್ಲ ಖ ಡಿನ (55 ರಿಂದ 65ಯ ಯೆಗೆ): ದ „ಖಹಲ್ಲ ಖ ಡಿನ‟ ಎಂದಯೆ ಭುಂದಿನ ಪಿೇಳಿಗೆ
ಖ ಡು[ಭನೆ] ಖಹಲ್ಲ ಭಹಡಿ ದ ಯ ಹೆ ೇಗಿದಹದಯೆ ಎಂದು ಷ ಚಿಷುತುದೆ. ಇದು ಭಔುಳು
ವಿವಹಸವಹಗಿ ಭತುು ಕೆಲವೊಮೆಭ ಕೆಲಷಕಹುಗಿ ರ್ಪೇಶಔಯನುನ ಬಿಟ್ುಿ ಫೆೇಯೆ ಷೆಳಖಳಿಗೆ ಲಸ್ೆ
ಹೆ ೇಖುು ಕಹಲ. ಆಶ್ಹದಹಮಔವಹಗಿ ಇಷೆ ಿತಿುಗೆ, ಬಹದಮತೆಖಳನುನ [ಖೃಸನಿಭಹಾಣ ಸ್ಹಲ ಭತುು
ಇತಯೆ ಅಡಭಹನಖಳು] ಕೆ ನೆಗೆ ಳಿಸಿ ಭತುು ನಿೃತಿು ನಿಧಿ ಹೆ ಂದಿಸಿಯುತಹುಯೆ. ಬಿಪಿ ಭತುು
ಡಮಹಬಿಟಿರ್ಸ ನಂತ ಕ್ಷಿೇಣಗೆ ಳುಳ ಕಹಯಿರ್ೆಖಳು ಗೆ ೇಚರಿಷುುದು ಷಶಿವಹಖುತುದೆ ಭತುು
ಜಿೇನದ ಪಿಡುಖು ಆಯಂಬವಹಖು ಕಹಲ. ಸಣಕಹಸಿನ ಸ್ಹಾತಂತಯಾತೆ ಭತುು ಆದಹಮದ
ಬದಯತೆಗಹಗಿ ಹಿೇಗೆ ಅಖತಮವಿಯುುದರಿಂದ ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣೆ ಯಭುಕವಹಖುತುದೆ.
g) ನಿೃತ್ತಿ – ಇಳಿಭಕಕ ಷಭಮ (60 ಭತಕಿ ನಂತಯದ) : ಇದು ಂದು ಷಕ್ಟಯಮ ಕೆಲಷದಿಂದ ನಿೃತಿು
ಹೆ ಂದಿ,

ಹೆಚಹಚಗಿ

ಜಿೇನದ

ಖಭನಿಷಫೆೇಕಹದುದೆೇನೆಂದಯೆ

ಅಖತಮಖಳಿಗೆ

ಉಳಿತಹಮ

ಭಹಡು

ಕಹಲ.

ಇಲ್ಲಾ

ತನನ ಭತುು ತನನ ಷಂಗಹತಿಮ ಜಿೇನದ ಕೆ ನೆಮ ತನಔ

ಫೆೇಕಹಖು ಅಖತಮಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಷುುದು. ಷಂದಿಖಧ ಕಹಳಜಿಯೆಂದಯೆ ಆಯೆ ೇಖಮ ಷಭಸ್ೆಮಖಳು,
ಆದಹಮ ಭತುು ಂಟಿತನ ಫಗೆೆ ಅನಿಶ್ಚಚತತೆ.

ಇದು ಜಿೇನದ ಖುಣಭಟ್ಿನುನ ಹೆಚಿಚಷುುದು

ಭತುು ಔನಷು ಔಂಡಿಯುುದನುನ ಸ್ಹಧಿಷಲು ಸ್ಹಧಮವಹಖದಿದಹದಖ ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಸವಹಮಷ
ಭುಂದುರಿಷುುದು
ಷಭಸ್ೆಮಯೆಂದಯೆ

ಅಥವಹ
-

ವಿಹಹಯಕೆು

ಷುಂದಯವಹಗಿ

ಅಥವಹ
ಇಳಿ
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ತಿೇಥಾಮಹತೆಯಗೆ

ಮಷಸನುನ

ಹೆ ೇಖು

ಔಳ್ೆಮಫಸುದೆ

ಕಹಲ.
ಅಥವಹ

ಕೆ ಯತೆಮುಂಟಹಖುುದೆ ಎಂಫುದು ೂಾಸಿದಧತೆಮ ಮೆೇರ್ೆ ಅಲಂಬಿಸಿದೆ.
ನಹು ಮೆೇರ್ೆ ನೆ ೇಡುಂತೆ, ಆರ್ಥಾಔ ಜಿೇನ ಚಔಯ ಭ ಯು ಸಂತಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ.
ವಿದಹಯರ್ಥಯ ಸಂತ

ಕೆಲಷದ

ಸಂತಕ್ಟುಂತ

ಮೊದಲನೆಮದು

ಫಫನು

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ

ವಿದಹಮರ್ಥಾಮಹಗಿದದ ಷಂದಬಾ. ಇದು ಂದು ಉಮುಔು ನಹಖರಿಔನಹಗಿ
ಜವಹಫಹದರಿಖಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳ ೂಾಸಿದಧತಹ ಸಂತವಹಗಿದೆ. ಫಫಯ
ನೆೈುಣಮತೆಖಳನುನ

ಅಭಿೃದಿಧ

ಭಹಡು

ಹಹಖ

ಭಹನ

ಫಂಡವಹಳ

ಭೌಲಮನುನ ಹೆಚಿಚಷುುದು ಆದಮತೆಮಹಗಿದೆ.
ಕೆಲಷದ ಸಂತ

ಕೆಲಷದ ಸಂತ 18 ರಿಂದ 25 ಯ ನಡುವೆ ಅಥವಹ ಅದಕ್ಟುಂತ ಮೊದರ್ೆೇ
ಆಯಂಬವಹಖುತುದೆ,

ಭತುು

35

ರಿಂದ

40

ಶಾಖಳಯಗೆ

ಭುಂದುಯೆಮಫಸುದು. ಈ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ, ಮಕ್ಟುಮು ಫಳಕೆಗಿಂತ ಹೆಚುಚ
ಖಳಿಷುತಹುನೆ ಹಿೇಗಹಗಿ ಉಳಿಷಲು ಹಹಖ ಸಣ ಸ ಡಲು ಆಯಂಭಿಷುತಹುನೆ.
ನಿೃತ್ತಿಮ ಸಂತ

ಈ ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ ಅನು ಷಂತುು ಭತುು ಆಸಿುಖಳನುನ ಟ್ುಿಖ ಡಿಷುತಹುನೆ
ಅು ಬವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಅನ ವಿವಿಧ ಅಖತಮಖಳಿಗೆ ಹಹಖ

ಭುಂದಿನ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ

ಆದಹಮ ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ನಿೃತಿು ನಂತಯ ಭತುು ಕೆಲಷ ನಿಲ್ಲಾಸಿದ ನಂತಯ ಸಣ
ದಗಿಷುತುದೆ.
3. ಫಬ ಯಕ್ರಿ ಉಳಿಷಕುದಕ ಭತಕಿ ವಿವಿಧ ಆರ್ಥಯಔ ಷಾತಕಿಖಳನಕು ಕರಿೀದಿಷಕುದಕ ಏಕೆ ಅಖತಯವಹಗದೆ?
ಮಕ್ಟುಮ ಜಿೇನದ ಯತಿಯಂದು ಸಂತ
ಹತಯನುನ

ನಿಾಹಿಸಿದಹಖ

ಸಲವಹಯು

, ಮಹವಹಖ ಅನು ಅಥವಹ ಅಳು ಂದು ನಿದಿಾಶಿ
ಅಖತಮಖಳು

ಸುಟಿಿಕೆ ಳುಳತುವೆ

ಭತುು

ಅದಕಹುಗಿ

ಸಣ

ದಗಿಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಮಕ್ಟುಮು ಭದುವೆಮಹಗಿ ತನನ ಷಾಂತ ಔುಟ್ುಂಫನುನ ಹಯಯಂಭಿಸಿದಹಖ ಅನಿಗೆ ತನನದೆೇ ಆದ ಭನೆ
ಭಹಡಫೆೇಕಹಖುತುದೆ. ಭಔುಳು ಫೆಳ್ೆದಂತೆರ್ಹಾ, ಅಯ ಉನನತ ಶ್ಚಕ್ಷಣಕಹುಗಿ ಸಣದ ಅಖತಮವಿದೆ. ಮಕ್ಟು ಭಧಮಭ
ಮಷುಸ ದಹಟ್ುತಿುದದಂತೆ, ಆಯೆ ೇಖಮ ವೆಚಚಖಳನುನ ೂಯೆೈಷುುದು ಭತುು ನಿೃತಿು ನಂತಯದ ಉಳಿತಹಮಖಳು
ಕಹಳಜಿಮ ವಿಶಮವಹಗಿಯುತುವೆ, ಇದರಿಂದ

ಫಫ ತಂದೆ ಭಔುಳ ಮೆೇರ್ೆ ಅಲಂಬಿಷುುದು ಭತುು

ಹೆ ಯೆಮಹಖುುದು ತುತುದೆ. ಸ್ಹಾತಂತಯಾದಿಂದ ಭತುು ಗನತೆಯಿಂದ ಜಿೇವಿಷುುದು ಯಭುಕವಹಗಿದೆ.
ಉಳಿತಹಮಖಳನುನ ಎಯಡು ನಿಧಹಾಯಖಳ ಷಮಭವಯಣ ಎಂದು ರಿಖಣಿಷಫಸುದು.
i.

ಫಳಕೆಮ ಭಕಂದ ಡಿಕೆ: ತಾಭಹನ ಭತುು ಬವಿಶಮದ ಫಳಕೆಮ ನಡುವಿನ ಷಂನ ಭಲಖಳ ಸಂಚಿಕೆ
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ii. ನಖದಿೀಔಯಣದ ವಿಬಜನೆ (ಅಥವಹ ಸಿದಧ ಕರಿೇದಿ ಸ್ಹಭಥಮಾ) ಔಡಿಮೆ ರಿತಿಾಷಫಸುದಹದ ಷಾತುುಖಳ
ವಿನಿಭಮ. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಂದು ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕರಿೇದಿ, ಸಣದ ಫದರ್ಹಗಿ ಂದ
ಎಂದು ಷ ಚಿಷುತುದೆ, ಔಡಿಮೆ ರಿತಿಾಷಫಸುದಹದ.
ಸಣಕಹಷು ಯೇಜನೆ ಎಯಡ

ರಿೇತಿಮ ನಿಧಹಾಯಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಫಫ ಮಕ್ಟು ಬವಿಶಮಕೆ ುೇಷು

ಉಳಿತಹಮ ಭಹಡಫೆೇಕಹದ ಅಖತಮವಿದೆ ಭತುು ಬವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಉದಬ ಷು ವಿವಿಧ ಅಖತಮಖಳನುನ
ೂಯೆೈಷುಂತಸ ಆಸಿುಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಷಭಾಔವಹಗಿ ಫುದಿಧಂತಿಕೆಯಿಂದ ಸ ಡಿಕೆ ಭಹಡಫೆೇಔು.
ಅಖತಮಖಳನುನ ಭತುು ಷಭಾಔ ಆಸಿುಖಳ ಫಗೆೆ ತಿಳಿದುಕೆ ಳಳಲು, ಫಫಯ ಜಿೇನದ ಸಂತಖಳನುನ ಅತಿ
ಸತಿುಯದಿಂದ ನೆ ೇಡುುದು ಷ ಔುವಹಗಿದೆ. ಇದನುನ ಕೆಳಗೆ ವಿರಿಷರ್ಹಗಿದೆ
ರಭಕಕ
ಜೀನದ ಸಂತಖಳು
ಫಹಲ್ಹಯಸೆೆಮ ಸಂತ
ಮೌನದ

ಫಫನು ವಿದಹಮರ್ಥಾಮಹಗಿ ಅಥವಹ ಔಲ್ಲಮುನಹಗಿದದ ಷಂದಬಾ.

ಅವಿವಹಹತ ಜಿೇನೆ ೇಹಮಕಹುಗಿ ದುಡಿಮಲು ಆಯಂಭಿಷುುದು ಆದಯೆ ಫಫನೆ

ಸಂತ
ಮೌನದ ವಿವಹಹತ ಸಂತ

ಫಫನು ಹಟ್ಾನರ್ ಅಥವಹ ಷಂಗಹತಿ ಆದಹಖ

ವಿವಹಹತನಹಗ ಚಿಔು ಭಔುಳ ಫಫನು ರ್ಪೇಶಔನಹದಹಖ
ತಂದೆಮ ಸಂತ
ವಿವಹಹತನಹಗ

ದೆ ಡಸ ಫಫನು ೂಯೆೈಕೆದಹಯನಹದಹಖ, ಶ್ಚಕ್ಷಣದ ಭತುು ಫೆಳ್ೆಮುತಿುಯು ಭಔುಳ

ಭಔುಳ ತಂದೆಮ ಸಂತ
ಔಕಟಕಂಫ

ನಂತಯದ

ಇತಯ ಅಖತಮಖಳ ಕಹಳಜಿ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಫೆೇಕಹಖುತುದೆ
/ ಭಔುಳ ಷಾತಂತಯವಹಗಿ, ಭನೆ ಬಿಟ್ುಿ ಹೆ ೇದಹಖ ಕ್ಷಿಖಳು ಖ ಡನುನ ಖಹಲ್ಲ

ನಿೃತ್ತಿ-ೂಯ ಸಂತ

ಭಹಡಿ ಹೆ ೇಖು ಹಹಗೆ

ನಿೃತ್ತಿಮ ಸಂತ

ಇದು ಮಷುಸ ಇಳಿಭುಕವಹಖು ಷಭಮ. ಈ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಉದಬವಿಷು
ಅಖತಮಖಳನುನ ಅರಿತುಕೆ ಂಡು ಉಳಿತಹಮ ಭಹಡಿದದಯೆ, ಮಹಯ ಮೆೇರ್ೆಮ
ಅಲಂಬಿಷದೆ

ಅಥವಹ

ನಿಖಾತಿಔಯಂತೆ

ಫದುಔದೆ

ಗನತೆಯಿಂದ

ಜಿೇವಿಷಫಸುದು
4. ವೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅವಯಔತೆಖಳು
ಮೆೇಲ್ಲನ ಜಿೇನ ಚಔಯ ನೆ ೇಡಿದಯೆ, ನಹು ಭ ಯು ವಿಧದ ಅವಮಔತೆಖಳು ಸುಟಿಿಕೆ ಳುಳುದನುನ
ನೆ ೇಡಫಸುದು. ಇು ಭ ಯು ವಿಧದ ಆರ್ಥಾಔ ಉತನನಖಳಿಗೆ ದಹರಿ ಭಹಡಿ ಕೆ ಡುತುವೆ.
a) ಬವಿಶಯದ ಹವಹಟಕಖಳನಕು ಷಕ್ರರಮಗೆ ಳಿಷಕುದಕ
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ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹದ ವೆಚಚಖಳ ವಹಮಪಿುಮನುನ ೂಯೆೈಷಲು ಅಖತಮಖಳ ಮೊದಲ ಖುಂು ಅಖತಮವಹಗಿಯು
ನಿಧಿಖಳ ಜಿೇನಚಔಯದ ವಿವಿಧ ಸಂತಖಳಲ್ಲಾ ಉದಬವಿಷುತುವೆ. ಇಂತಸ ಎಯಡು ವಿಧದ ಅಖತಮಖಳಿವೆ:
i.

ನಿಶ್ಚಿತ

ಹವಹಟನ

ಅಖತಯಖಳು:

ನಿದಿಾಶಿ

ಜಿೇನದ

ಗಟ್ನೆಖಳ

ಕಹಯಣದಿಂದಹಗಿ

ಷಂನ ಭಲಖಳ ಫದಧತೆಮ ಅಖತಮವಿದೆ. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಅಲಂಬಿತಯ ಉನನತ ಶ್ಚಕ್ಷಣ /
ಭದುವೆಗೆ ಅಕಹವ ಭಹಡಿ ಕೆ ಡುುದು; ಭನೆ ಅಥವಹ ದಿೇಗಾಕಹಲ ಫಹಳಿಕೆ ಫಯು
ಖೃಸಫಳಕೆಮ ಷುುಖಳನುನ ಕರಿೇದಿಷುುದು
ii. ಸಹಭಹನಯ ಹವಹಟನ ಅಖತಯಖಳು: ಮಹುದೆ

ಉದೆದೇವಕೆು ಮೇಷಲ್ಲಡು ಯಷುುತ

ಫಳಕೆಯಿಂದ ಫದಿಗಿಟ್ುಿ ಸಣ - ಇುಖಳನುನ ಜನಪಿಯಮವಹಗಿ „ಬವಿಶಮದ ಅಕಹವಖಳು‟ ಎಂದು
ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
b) ಅನಿವಿಮತೆಮ ೂಯೆೈಕೆ
ಅನಿವಚಮತೆಖಳು ಜಿೇನದಲ್ಲಾ ನಡೆಮು ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಟ್ನೆಖಳ್ಹಗಿವೆ, ಯಷುುತ ಆದಹಮದಿಂದ
ೂಯೆೈಷರ್ಹಖದದುಖಳು ದೆ ಡಸ ಮೊತುದ ಫದಧತೆಮನುನ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷುತುವೆ, ಆದದರಿಂದ ಮೊದರ್ೆೇ ಸಣ
ಔ ಡಿಡು ಅವಮಔತೆ ಇದೆ. ಸ್ಹು ಭತುು ಅಂಖವಿಔಲತೆ ಅಥವಹ ನಿಯುದೆ ಮೇಖ ಭುಂತಹದ
ಗಟ್ನೆಖಳಿಂದ ಆದಹಮ ನಶಿವಹಖುುದು. ಇತಯೆ, ಫೆಂಕ್ಟಯಿಂದ ಷಂತಿುನ ನಶಿ ಉಂಟಹಖಫಸುದು.
ಂದು

ವೆೇಳ್ೆ

ಷಂಬಹಮತೆ

ಔಡಿಮೆಮಹಗಿದುದ

ವೆಚಚದ

ರಿಣಹಭ

ಹೆಚಹಚಗಿದದಯೆ,

ಇಂತಸ

ಅವಮಔತೆಖಳನುನ ವಿಮೆ ಭ ಲಔ ಫಗೆಸರಿಷಫಸುದು, ಮಹಾಮವಹಗಿ ಅಂತಸ ಅನಿವಚಮತೆಖಳಿಗಹಗಿ
ದೆ ಡಸ ಯಭಹಣದ ಆಸಿುಮನುನ ಮೇಷಲ್ಲಡರ್ಹಗಿಡಫೆೇಔು.
c) ಷಂತ್ತಿನ ಕೆ ರೀಢೀಔಯಣ
ಎರ್ಹಾ ಉಳಿತಹಮಖಳು ಭತುು ಸ ಡಿಕೆಖಳು ವಹಷುವಹಗಿ ಕೆಲು ಷಂತಿುನ ನಿಭಹಾಣಕೆು
ಕಹಯಣವಹಖುತುದೆ. ನಹು ಕೆ ಯೇಢಿೇಔಯಣದ ಫಗೆೆ ಭಹತನಹಡುವಹಖ ಇದು ಸ ಡಿಕೆ

ಭಹಡಿ

ಯಯೇಜನನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳ ಮಕ್ಟುಮ ಫಮಕೆಮನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ ಭತುು ಭುಕಮವಹಗಿ
ಅನುಔ ಲಔಯವಹದ ಭಹಯುಔಟೆಿ ಅಕಹವಖಳಿಂದ ರ್ಹಬ ಡೆಮುುದು. ಇತಯ ದಖಳಲ್ಲಾ ಉಳಿತಹಮ
ಭತುು ಫಂಡವಹಳ ಭುಕಮವಹಗಿ ಷಂತುನುನ ಕೆ ಯೇಢಿೇಔರಿಷು ಫಮಕೆಮನುನ ೆಯೇಯೆೇಪಿಷುತುವೆ.
ಮಕ್ಟು

ಸ ಡಿಕೆ ಭಹಡುವಹಖ ಹೆಚಿಚನ ರ್ಹಬ ಖಳಿಷು ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದ, ಫಫ ಮಕ್ಟು ಕೆಲು

ಅಹಮಖಳನುನ

ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಲು

ಸಿದಧವಹಗಿಯುತಹುನೆ

ಇದನುನ

ಊಹಹತಭಔ

ಉದೆದೇವ

ಎಂದು

ಔಯೆಮರ್ಹಗಿದೆ. ಹೆಚಿಚನ ಆದಹಮ ಅೆೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದೆ ಏಕೆಂದಯೆ ಇದು ತಾರಿತವಹಗಿ ನಿಾಳ ಖಳಿಕೆ
ಭಹಡಲು ಅಥವಹ ಷಂತುನುನ ದಿಾಖುಣಗೆ ಳಿಷಲು ನೆಯವಹಖುತುದೆ. ಇದು ಸ್ಹಾತಂತಯಾ, ಉದಮಭ,
ಅಧಿಕಹಯ ಭತುು ಯಬಹದ ಜೆ ತೆ ಷಂಫಂಧ ಹೆ ಂದಿದ ಕಹಯಣ ಷಂತುನುನ ಅೆೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
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5. ಸಣಕಹಸಿನ ಉತಪನುಖಳು
ಮೆೇಲ್ಲನ ಅಖತಮಖಳಿಗೆ ಅನುಖುಣವಹಗಿ ಆರ್ಥಾಔ ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ ಭ ಯು ವಿಧದ ಉತನನಖಳಿವೆ:
ಹವಹಟನ

ಫಹಮಂಕ್ ಠೆೇಣಿಖಳು ಭತುು ಇತಯ ಉಳಿತಹಮದ ಉಔಯಣಖಳು ಷರಿಮಹದ

ಉತಪನುಖಳು

ಷಭಮ ಭತುು ರಿಭಹಣದಲ್ಲಾ ಫೆೇಕಹದಶುಿ ಕರಿೇದಿಷು ವಕ್ಟುಮನುನ (ದಯಮತೆ)
ದಗಿಷುತುವೆ.

ವಿಮೆ

ತಯಸದ ಇು ಸಠಹತ್ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಟ್ನೆಖಳು ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ ಅನುಬವಿಸಿದ ದೆ ಡಸ

ಆಔಸಿಮಔ ಉತಪನುಖಳು

ನಶಿಖಳ ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷುತುವೆ.

ಷಂತಿನಕು

ಷೆೇಯುಖಳು ಭತುು ಹೆಚುಚ ಇಳುರಿ ಕೆ ಡು ಫಹಂಡುಖಳು ಅಥವಹ ರಿಮಲ್

ಕೆ ರೀಢೀಔರಿಷಕ

ಎಸ್ೆಿೇಟ್ ಖಳು ಇಂತಸ ಉತನನಖಳ ಉದಹಸಯಣೆಖಳ್ಹಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಾ ಸಣನುನ

ಉತಪನುಖಳು

ಫದಧವಹಗಿರಿಸಿ,

ಹೆಚುಚ

ಸಣ

ಭಹಡು

ಉದೆದೇವದಿಂದ

ಸ ಡಿಕೆಮನುನ

ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.
ಫಫ ಮಕ್ಟುಮು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಮೆೇಲ್ಲನ ಎರ್ಹಾ ಅಖತಮಖಳ ಮವಯಣನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತಹುನೆ ಹಿೇಗಹಗಿ ಎರ್ಹಾ
ಭ ಯು ಯಕಹಯದ ಉತನನಖಳು ಫೆೇಕಹಖುತುವೆ. ಷಂಕ್ಷಿುವಹಗಿ ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳಫಸುದು:
i.

ಉಳಿಷಲು ಅಖತಮವಹದ – ಸಣದ ಅವಮಔತೆಖಳಿಗಹಗಿ

ii. ವಿಮೆ ಭಹಡು ಅವಮಔತೆ –ಅನಿಶ್ಚಚತತೆಖಳ ವಿಯುದಧ
iii. ಸ ಡಿಕೆಮ ಅವಮಔತೆ – ಷಂತಿುನ ಕೆ ಯೇಢಿೇಔಯಣ
6. ತೆ ಂದಯೆಖಳು ಭತಕಿ ಸ ಡಿಕೆ
ಫಫ ಮಕ್ಟು ಜಿೇನ ಚಔಯದ ವಿವಿಧ ಸಂತಖಳ ಭ ಲಔ ಚಲ್ಲಷುತಹುನೆ, ಆದಹಮ ತಯು ಮು ಮಕ್ಟುಯಿಂದ
ಭಧಮಭ ಮಸಿಸನ ಔಡೆಗೆ, ತದನಂತಯ ಕೆಲಷದ ಜಿೇನದ ಕೆ ನೆಮ ಶಾಖಳು ಔಡೆಗೆ, ತೆ ಂದಯೆಖಳು,
ಅಥವಹ ಅಹಮಖಳನುನ ಎದುರಿಷು ವಿಧಹನ ಫದರ್ಹಣೆಗೆ ಳಗಹಖುತುವೆ.
ಮುಔಯಹಗಿದದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಭುಂದೆ ನೆ ೇಡಲು ಫಸಳಶುಿ ಶಾಖಳು ಇಯುತುವೆ ಭತುು ಸ್ಹಔಶುಿ
ಉತಹಸಹಿಮಹಗಿದುದ ಭತುು ಸ್ಹಧಮವಹದಶುಿ ಷಂತುನುನ ಷಂಖಯಹಿಷು ಷಲುವಹಗಿ ಅಹಮಖಳನುನ
ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಲು ಸಿದಧರಿಯುತಹುಯೆ. ಶಾಖಳು ಔಳ್ೆಮುತಿುದದ ಹಹಗೆ, ಮಕ್ಟು ದ ಯದೃಷ್ಟ್ಿಮುಳಳನಹಗಿಯುತಹುನೆ
ಭತುು ಸ ಡಿಕೆ ಫಗೆೆ ಜಹಖಯ ಔಯಹಗಿಯುತಹುನೆ, ಈಖ ಷುಯಕ್ಷಿತ ಭತುು ಸ ಡಿಕೆಖಳನುನ ಕೆ ಯೇಢಿೇಔರಿಷು
ಉದೆದೇವವಹಗಿದೆ.
ಅಂತಿಭವಹಗಿ, ಮಕ್ಟುಮ ನಿೃತಿುಮ ಶಾಖಳು ಷಮೇಪಿಷುತಿುಯುಂತೆ, ಸ್ಹಔಶುಿ ಷಂಯಕ್ಷಔನಹಖು
ಸ್ಹಧಮತೆಯಿದೆ. ಈಖ ಖಭನು ನಿೃತಿು ನಂತಯದ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಕಚುಾ ಭಹಡುಂತಸ ಮೊತುನುನ
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ಹೆ ಂದುುದು. ಫಫ ಮಕ್ಟು ೂವಹಾಜಿಾತ ಆಸಿುಮನುನ ಭಔುಳಿಗೆ ಭಹಡುುದು ಅಥವಹ ಅನಹಥಹವಯಭಕೆು
ಉಡುಗೆ ಯೆಮಹಗಿ ನಿೇಡುುದಯ ಫಗೆೆ ಯೇಚಿಷಫಸುದು ಇತಹಮದಿ.
ಫಬ ಯಕ್ರಿಮ ಸ ಡಿಕೆ ಶೆೈಲ್ಲಮ

ಷಸ ಅಹಮದ ಜೆ ತೆ ಷರಿಷಭನಹಗ ಹೆಜೆೆಹಹಔಲಕ ಫದಲ್ಹಖಕತಿದೆ.

ಇದನುನ ಕೆಳಗೆ ತೆ ೇರಿಷರ್ಹಗಿದೆ
ಚಿತರ 3 : ತೆ ಂದಯೆಖಳು ಭತಕಿ ಸ ಡಿಕೆ ಶೆೈಲ್ಲ
ತೆ ಂದಯೆಖಳು

ಸ ಡಿಕೆ ಶೆೈಲ್ಲ

ಆಔರಭಣಕಹರಿ

ಕೆ ರೀಢೀಔಯಣ

ರಖತ್ತಯ

ಫಲಧಯನೆ

ಬದರವಹದ

ಕಚಕಯ ಭಹಡಕವಿಕೆ

ಷಂರದಹಮಶ್ಚೀಲ

ಉಡಕಗೆ ಯೆಮಹಗ ನಿೀಡಕುದಕ

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 1
ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಟ್ನೆಖಳ ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಣೆ ಡೆಮಲು ನಿೇು ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹ ಷಲಹೆಮನುನ ನಿೇಡುತಿುೇರಿ?
I.

ವಿಮೆ

II. ಫಹಮಂಕ್ ಎಫ್ಟ.ಡಿ

ತಸ ಹಿವಹಟಿನ ಉತನನಖಳು

III. ಷೆೇಯುಖಳು
IV. ಡಿಫೆಂಚಯುಖಳು

B. ಸಣಕಹಷಕ ಯೀಜನೆಮ ಹತರ
1. ಸಣಕಹಷಕ ಯೀಜನೆ
ಸಣಕಹಷು ಯೇಜನೆ ಗಹಯಸಔಯ ಯಷುುತ ಭತುು ಬವಿಶಮದ ಅಖತಮಖಳು ಉದಫವಿಸಿದಹಖ ಎಚಚರಿಕೆಯಿಂದ
ರಿಖಣಿಷುುದು ಭತುು

ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷುುದು ಯಕ್ಟಯಯೆ ಭತುು ತನನ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ತೆ ಂದಯೆಖಳು ಭತುು
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ಆದಹಮದ ಭೌಲಮಭಹನ, ಷರಿಮಹದ ಆರ್ಥಾಔ ಉತನನಖಳ ಶ್ಚಪಹಯಷು ಭ ಲಔ ವಿವಿಧ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ /
ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಅಖತಮಖಳನುನ ೂಯೆೈಷು ಭಹಖಾಷ ಚಿಮ ಟಿಿ ತಮಹರಿಷುುದು.
ಸಣಕಹಷು ಯೇಜನೆ ಈ ಅಂವಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ:
 ಸ ಡಿಕೆ - ಫಫಯ ಅಹಮನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳ ಸ್ಹಭಥಮಾ ಆಧರಿಸಿ ಷಾತುುಖಳನುನ ಸಂಚುುದು,
 ಅಹಮದ ನಿಾಸಣೆ,
 ನಿೃತಿು ಯೇಜನೆ,
 ತೆರಿಗೆ ಭತುು ಆಸಿು ಯೇಜನೆ, ಭತುು
 ಫಫಯ ಅಖತಮಖಳನುನ ನೆ ೇಡಿ ಧನಷಹಹಮ ಭಹಡುುದು
ಷಂಕ್ಷಿುವಹದ ಸಣಕಹಷು ಯೇಜನೆ 360 ಡಿಗಿಯ ಯೇಜನೆ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ.
ಚಿತರ 4 ಸಣಕಹಷಕ ಯೀಜನೆಮ ಅಂವಖಳು
ಸಣಕಹಷಕ ಯೀಜನೆಮ ಅಂವಖಳು
ಫಂಡವಹಳ ಸ ಡಿಕೆ

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

2. ಸಣಕಹಷಕ ಯೀಜನೆಮ ಹತರ
ಸಣಕಹಷು ಯೇಜನೆ ಂದು ಹೆ ಷ ಕಹಯಿದೆಮಲಾ. ಅದನುನ ನಭಭ ಹಿರಿಮಯು ಷಯಳ ಯ ದಲ್ಲಾ
ಆಚರಿಷುತಿುದದಯು. ಆಖ ಫಂಡವಹಳದ ಆಯೆುಖಳು ಸಿೇಮತವಹಗಿದದು. ಕೆಲು ದವಔಖಳ ಹಿಂದೆ ಫಸುದೆ ಡಸ
ಷಂಖೆಮಮ ಜನ ಸ ಡಿಕೆಮನುನ ಜ ಜಿಗೆ ಷಭಹನ ರಿಖಣಿಸಿದಯು. ಉಳಿತಹಮಖಳನುನ ಹೆಚಹಚಗಿ ಫಹಮಂಕ್
ಠೆೇಣಿ, ಅಂಚೆ ಉಳಿತಹಮ ಯೇಜನೆಖಳು ಭತುು ಇತಯ ನಿಶ್ಚಚತ ಆದಹಮಖಳಲ್ಲಾ ಯಹಿಷರ್ಹಖುತಿುತುು.
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ಇಂದು ನಭಭ ಷಭಹಜ ಭತುು ಗಹಯಸಔಯು ಎದುರಿಷುತಿುಯು ಷವಹಲುಖಳು ತುಂಫಹ ಭಿನನವಹಗಿವೆ. ಅುಖಳಲ್ಲಾ
ಕೆಲು ಹಿೇಗಿವೆ:
i.

ಅವಿಬಔಿ ಔಕಟಕಂಫದ ವಿಬಜನೆ

ಅವಿಬಔು ಔುಟ್ುಂಫ ವಿಬಔು ಔುಟ್ುಂಫಕೆು ದಹರಿ ಭಹಡಿಕೆ ಟಿಿದೆ. ತಂದೆ, ತಹಯಿ ಭತುು ಭಔುಳನುನ
ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಔುಟ್ುಂಫದ ವಿಶ್ಚಶಿವಹದ ತರ್ೆ ಭತುು ದುಡಿಮು ಷದಷಮ ತನನ ಭತುು ಇತಯ ಔುಟ್ುಂಫದ
ಷದಷಮಯ ಜವಹಫಹದರಿಮನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳ ಹೆ ಣೆ ಹೆ ಯಫೆೇಕಹಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಹಔಶುಿ ಷರಿಮಹದ
ಯೇಜನೆ ಭತುು

ೃತಿುಯ ಸಣಕಹಷು

ಯೇಜಔನಿಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಯಭಹಣದ ಫೆಂಫಲನುನ

ಅೆೇಕ್ಷಿಷಫಸುದು.
ii. ಸಲವಹಯಕ ಸ ಡಿಕೆಮ ಆಯೆುಖಳು
ಇಂದು ನಭಗೆ ಷಂತುು ಷೃಷ್ಟ್ಿಗೆ ದೆ ಡಸ ಷಂಖೆಮಮ ಸ ಡಿಕೆ ಉಔಯಣಖಳು ಲಬಮವಿಯುತುವೆ
ಯತಿಯಂದು ಫದರ್ಹಖುತಿುಯು ಭಟ್ಿದ ಅಹಮ ಭತುು ರಿಟ್ನ್ಾ ಹೆ ಂದಿವೆ. ಆರ್ಥಾಔ ಖುರಿಖಳ
ಸ್ಹಧನೆಮನುನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲು, ಫಫಯು ಫುದಿಧಂತಿಕೆಯಿಂದ ಆಯೆು ಭತುು ಅಹಮದ
ಭಟ್ಿನುನ ಆಧರಿಸಿ ಸ ಡಿಕೆ ಭಹಡಫೆೇಔು. ಸಣಕಹಷು ಯೇಜನೆ ಫಫಯ ಆಸಿು ಸಂಚಿಕೆಮಲ್ಲಾ ಷಹಹಮ
ಭಹಡಫಸುದು.
iii. ಫದಲ್ಹಖಕತ್ತಿಯಕ ಜೀನಶೆೈಲ್ಲ
ತಕ್ಷಣ ಯತಿಪಲ ದಿನದ ಆದೆೇವವಹಗಿ ತೆ ೇಯುತುದೆ. ಮಕ್ಟುಖಳು ಇತಿುೇಚಿನ ಮೊಫೆೈಲ್ ಫೇನ್,
ಕಹಯುಖಳು, ದೆ ಡಸ ಭನೆಖಳು, ಯತಿಷ್ಟ್ಠತ ಔಾ

ಳಲ್ಲಾ ಷದಷಮತಾ ಇತಹಮದಿಮನುನ ಫಮಷುತಹುನೆ. ಈ

ಫಮಕೆಖಳನುನ ಈಡೆೇರಿಷು ಷಲುವಹಗಿ ಅಯು ಷತತವಹಗಿ ದೆ ಡಸ ಸ್ಹಲಖಳಲ್ಲಾ ಕೆ ನೆಗೆ ಳುಳತಹುಯೆ. ಈ
ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಉಳಿತಹಮ ಯಭಹಣನುನ ಔಡಿಮೆ ಆಗಿ, ಆದಹಮದ ದೆ ಡಸ ಹಲು ಸ್ಹಲನುನ
ಹಿಂದಿಯುಗಿಷಲು ಹೆ ೇಖುತುದೆ. ಸಣಕಹಷು ಯೇಜನೆ ಎಂದಯೆ ಜಹಖೃತಿ ಭತುು ಷಾಮಂ ಶ್ಚಷುು ಹಹಖ
ಕಚಿಾನ ಯೇಜನೆ ಭಹಡಿ ಅನಖತಮ ವೆಚಚಖಳನುನ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡುುದು ಹಹಖ ಇದರಿಂದ ಎಯಡಯಲ ಾ
ಮವಸಿಾಮಹಖಫಸುದು:

ಯಷುುತ

ಖುಣಭಟ್ಿ

ಉಳಿಸಿಕೆ ಂಡು

ಕಹರ್ಹನಂತಯದಲ್ಲಾ

ಅದನುನ

ನವಿೇಔರಿಷುುದು.
iv. ಸಣದಕಫಬಯ
ಸಣದುಫಫಯು ಆರ್ಥಾಔತೆಮ ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹಭಹನಮ ಭಟ್ಿದ ಷಯಔುಖಳ ಭತುು ಸ್ೆೇವೆಖಳ
ಫೆರ್ೆಖಳಲ್ಲಾನ ಏರಿಕೆ. ಇದು ಸಣದ ಭೌಲಮ ಔುಸಿಮಲು ಕಹಯಣವಹಖುತುದೆ. ಇದಯ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಫಫ
ಮಕ್ಟು ಔಶಿಟ್ುಿ ದುಡಿದ ಸಣದ ಕರಿೇದಿಷು ಸ್ಹಭಥಮಾ ಕ್ಷಿೇಣಿಷುತುದೆ. ಸಣದುಫಫಯ ಫಫ ಮಕ್ಟುಮ ನಿೃತಿು
ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಅನಹಸುತನುನ ಉಂಟ್ುಭಹಡಫಸುದು, ಮಕ್ಟುಮ ರ್ಹಬದಹಮಔ ಉದೆ ಮೇಖ ನಿಮಮತ
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ಆದಹಮ ನಿಂತು ಹೆ ೇದಹಖ, ಆದಹಮದ ಕೆೇಲ ಭ ಲ ಹಿಂದೆ ಭಹಡಿದ ಉಳಿತಹಮ ಆಗಿದೆ.
ಸಣಕಹಷು ಯೇಜನೆ ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ ಸಣದುಫಫಯನುನ ನಿಬಹಯಿಷಲು ಷಭಥಾವಹಗಿವೆ, ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ
ನಂತಯದ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ.
v. ಇತಯೆ ಅನಿವಿಮತೆಖಳು ಭತಕಿ ಅಖತಯಖಳು
ಸಣಕಹಷು ಯೇಜನೆ ಮಕ್ಟುಖಳ ಇತಯ ಅಖತಮಖಳನುನ ಭತುು ಷವಹಲುಖಳನುನ ೂಯೆೈಷಲು ಷಹಹಮ
ಭಹಡು

ವಿಧಹನವಹಗಿದೆ.

ಉದಹಸಯಣೆಗೆ,

ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ

ತುತುಾರಿಷೆತಿ

ಅಥವಹ

ಇತಯ

ಅನಿವಚಮತೆಖಳ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ವೆಚಚಖಳು ಭ ಡಿ ಫಯುತುವೆ, ಇುಖಳನುನ ಮಕ್ಟುಖಳು
ನಿಬಹಯಿಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ. ಹಹಗೆಯೆೇ, ಮಕ್ಟುಖಳು, ವಿವೆೇಔದಿಂದ ತಭಭ ಔಂದಹಮ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಖಳನುನ
ನಿಾಹಿಷು ಅಖತಮವಿದೆ.
ಮಕ್ಟುಖಳು ತಭಭ ಸ್ಹವಿನ ನಂತಯ ಷಂತುು ಭತುು ಆಸಿುಖಳನುನ ತಭಭ ಪಿಯೇತಿಹತಯರಿಗೆ ಷಲ್ಲೇಸ್ಹಗಿ
ಹೆ ೇಖು ಹಹಗೆ ಖಹತರಿಡಿಸಿಕೆ ಳಳಫೆೇಔು. ದಹನ ಭಹಡುುದು ಅಥವಹ ಕೆಲು ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ಭತುು
ಧಹಮಾಔ ಔಟ್ುಿಹಡುಖಳನುನ ೂಯೆೈಷುುದು ಫಫ ಮಕ್ಟುಮ ಜಿೇವಿತಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಭತುು ನಂತಯ ಷಸ
ಅಖತಮವಹಗಿದೆ. ಸಣಕಹಷು ಯೇಜನೆ ಈ ಎಲಾನುನ ಸ್ಹಧಿಷು ವಿಧಹನವಹಗಿದೆ.
3. ಆರ್ಥಯಔ ಯೀಜನೆ ಆಯಂಭಿಷಲಕ ಮಹುದಕ ಷ ಔಿ ಷಭಮ?
ಇದು ಕೆೇಲ ಶ್ಚಯೇಭಂತರಿಗಹಗಿದೆಯೆ? ವಹಷುವಹಗಿ, ಯೇಜನೆಮನುನ ಷರಿಮಹಗಿ ನಿಭಭ ಮೊದಲ ಷಂಫಳ
ಖಳಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಹಯಯಂಭಿಷಫೆೇಔು. ಂದು ಯೇಜನೆಮನುನ ಮಹವಹಖ ಆಯಂಭಿಷಫೆೇಔು ಎಂದು ಹೆೇಳು
ಮಹುದೆೇ ಯತಾಔ ಇಲಾ.
ಆದಹಖ ಯ ರಭಕಕ ತತಾ ನಭಗೆ ಭಹಖಯದವಯನ ಕೆ ಡಫೆೀಔಕ - ನಭಮ ಸ ಡಿಕೆಖಳು ತಕಂಫಹ ಅಧಿಮಯೆಗೆ
ಇದಹಿಖ, ಅು ೃದಿಿಗೆ ಳುುತಿವೆ.
ಆದದರಿಂದ ತಿೇಯಹ ಭುಂಚಿತವಹಗಿ ಆಯಂಭಿಷುುದು

ಲಾ. ಫಫನ ಸ ಡಿಕೆಖಳು ಆ ಷಭಮದ

ಖರಿಶಠ ಯಯೇಜನನುನ ಡೆಮಫೆೇಔು. ಭತೆು ಹೆೇಳಫೆೇಕೆಂದಯೆ, ಯೇಜನೆ ಶ್ಚಯೇಭಂತ ಮಕ್ಟುಖಳಿಗೆ ಭಹತಯ
ಸಿೇಮತವಹಗಿಲಾ. ಇದು ಎಲಾರಿಖ

ಆಗಿದೆ. ಫಫ ಮಕ್ಟು ಆರ್ಥಾಔ ಖುರಿಖಳನುನ ಸ್ಹಧಿಷಲು ಶ್ಚಸಿುನ ವಿಧಹನ

ಅನುಷರಿಷಫೆೇಔು, ಆರ್ಥಾಔ ಖುರಿಖಳನುನ ನಿಖದಿಡಿಷುುದರಿಂದ ಆಯಂಭಿಸಿ, ಭತುು ಫಫ ಮಕ್ಟುಮ ಅಹಮ
ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳ ಭಟ್ಿ ನೆ ೇಡಿ ಮೇಷರ್ಹಗಿಯು ಉಳಿತಹಮಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಸ ಡಿಕೆ ಭಹಡುುದು. ಸಣಕಹಷು
ಆರ್ಥಾಔ ಯೇಜನೆಗೆ ಂದು ಅಯೇಜಿತ, ಸಠಹತ್ ಯೃತಿುಮ ವಿಧಹನ ತೆ ಂದಯೆಮ ಯಭುಕ ಕಹಯಣಖಳಲ್ಲಾ
ಂದಹಗಿದೆ, ಅದು ಮಕ್ಟುಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯುತುದೆ.
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 2
ಮಹುದು ಸಣಕಹಷು ಯೇಜನೆಮನುನ ಆಯಂಭಿಷಲು ಉತುಭ ಷಭಮ?
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I.

ನಿೃತಿುಮ ನಂತಯ

II. ತನನ ಮೊದಲ ಷಂಫಳ ಡೆದ ತಕ್ಷಣ
III. ಭದುವೆಮ ನಂತಯ
IV. ಶ್ಚಯೇಭಂತನಹದ ನಂತಯ ಭಹತಯ
C. ಸಣಕಹಷಕ ಯೀಜನೆ - ವಿಧಖಳು
ಈಖ ನಹು ಫಫ ಮಕ್ಟುಮು ಭಹಡಫೆೇಕಹದ ವಿವಿಧ ಸಣಕಹಷು ಯೇಜನೆಮ ಅಬಹಮಷಖಳನುನ ನೆ ೇಡೆ ೇಣ.
ಚಿತರ 5: ಸಣಕಹಷಕ ಯೀಜನೆಮ ಷಲಹಹ ಸೆೀವೆಖಳು

ಸಣಕಹಷಕ ಯೀಜನೆಮ ಷಲಹಹ ಸೆೀವೆಖಳು
ಸಣದ ಯೀಜನೆ
ಸ ಡಿಕೆ ಯೀಜನೆ
ವಿಭಹ ಯೀಜನೆ
ನಿೃತ್ತಿ ಯೀಜನೆ
ಷತ್ತ ಯೀಜನೆ
ತೆರಿಗೆ ಯೀಜನೆ
ದಗಿಷಸುದಹದ ಸಲವಹಯು ಷಲಹಹ ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ ರಿಖಣಿಸಿ. ನಹು ಅಂಥ ಆಯು ಅಂವಖಳನುನ
ತೆಗೆದುಕೆ ಳ್ೆೄ ಳೇಣ
 ಸಣದ ಯೇಜನೆ
 ಸ ಡಿಕೆ ಯೇಜನೆ
 ವಿಭಹ ಯೇಜನೆ
 ನಿೃತಿು ಯೇಜನೆ
 ಎಸ್ೆಿೇಟ್ ಯೇಜನೆ
 ತೆರಿಗೆ ಯೇಜನೆ
1. ಸಣದ ಯೀಜನೆ
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ಸಣದ ಸರಿವಿನ ನಿಾಸಣೆ ಎಯಡು ಉದೆದೇವಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ.
i.

ಮೊದಲನೆಮದಹಗಿ ಫಫ ಮಕ್ಟುಮು ಆದಹಮ ಭತುು ವೆಚಚಖಳ ಸರಿುಖಳನುನ ನಿಾಹಿಷುುದು
ಸ್ಹೆಪಿಷುುದು ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಭತುು ದಯ ಆಸಿುಮನುನ ಕಹಯಿದರಿಷಫಸುದು, ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಭತುು ತುತುಾ
ಅಖತಮಖಳನುನ ೂಯೆೈಷುುದು.

ii. ಎಯಡನೆಮದಹಗಿ ಫಫ ಮಕ್ಟುಮು ಫಂಡವಹಳ ಸ ಡಿಕೆಗಹಗಿ ಮಸಿೆತ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಹೆಚುಚರಿ
ಸಣನುನ ಯಚಿಷುುದು ಭತುು ಕಹಮುದಕೆ ಳುಳುದು ಅಖತಮವಹಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಾ ಮೊದಲನೆ ಸಂತ ಫಜೆಟ್ ತಮಹರಿ ಭಹಡುುದು ಭತುು ಯಷುುತ ಆದಹಮ ಭತುು ವೆಚಚಖಳ ಸರಿವಿನ
ವಿಶ್ೆಾೇಶಣೆಮನುನ ಭಹಡುುದು. ಇದಕಹುಗಿ, ಮಕ್ಟುಖಳು ಮೊದಲು ಷಭಂಜಷವಹದ ಖುರಿ ಭತುು ಉದೆದೇವಖಳ
ಂದು ಷಂಖಯಸನುನ ಬವಿಶಮಕಹುಗಿ ತಮಹಯು ಭಹಡಫೆೇಔು. ಇದು ಯಷುುತ ವೆಚಚದ ನಭ ನೆಖಳು ಅಲ್ಲಾ
ಹೆ ೇಖಫಸುದೆ ಎಂಫುದನುನ ನಿಧಾರಿಷಲು ಷಹಹಮ ಭಹಡುತುದೆ.
ಭುಂದಿನ ಹೆಜೆೆ ಆಯಕ ತ್ತಂಖಳುಖಳ ವೆಚಿ ಭತಕಿ ಆದಹಮದ ಸರಿುಖಳನಕು ವಿಶೆಾೀಷ್ಟಷಲಕ ಸ್ಹಭಹನಮ ಭತುು
ತಖಲ್ಲದ ಬಹರಿೇ ಮೊತುದ ವೆಚಚನುನ ನೆ ೇಡುುದು. ವೆಚಚಖಳನುನ ವಿಭಿನನ ಯಕಹಯದಲ್ಲಾ ಗಿೇಾಔರಿಷರ್ಹಗಿದೆ
ಅಲಾದೆ ಸಿೆಯ ಭತುು ಚಯ ವೆಚಚಖಳ್ೆಂದು ವಿಂಖಡಿಷಫಸುದಹಗಿದೆ. ಮಹಯ

ಔ ಡ ಸಿೆಯ ವೆಚಚದ ಮೆೇರ್ೆ ಹೆಚುಚ

ನಿಮಂತಯಣ ಹೆ ಂದಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾದಿಯಫಸುದು, ಚಯ ವೆಚಚಖಳು ಹೆಚುಚ ಅನಿಮಂತಿಯತವಹಗಿಯುುದರಿಂದ,
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಫಸುದು ಅಥವಹ ಭುಂದ ಡಫಸುದು.
ಭ ಯನೆೇ ಹೆಜೆೆ ಇಡಿೀ ಶಯದ ಭಹಸಿಔ ಆದಹಮ ಭತಕಿ ವೆಚಿಖಳನಕು ಊಹಷಕುದಕ. ಹಿಂದಿನ ಭತುು
ಬವಿಶಮದ ಭುಂಜಹಖಯತೆಮ ವಿಶ್ೆಾೇಶಣೆಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ, ಂದು ಈ ಸಣದ ಸರಿುಖಳನುನ ನಿಾಹಿಷು
ಂದು ಯೇಜನೆ ವಿನಹಮಷ ಭಹಡಫಸುದು.
ಸಣದ ಯೇಜನಹ ಕ್ಟಯಯೆಮ ಇನೆ ನಂದು ಅಂವ ಆದಹಮನುನ ಹೆಚಿಚಸಿಕೆ ಳಳಲು ತಂತಯಖಳನುನ ವಿನಹಮಷ
ಭಹಡುುದು.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಫಫ ಮಕ್ಟು ಫಹಕ್ಟ ಇಯು ಸ್ಹಲಖಳನುನ ುನವಿಾನಹಮಷ ಭಹಡಫಸುದು.
ಫಫ ಮಕ್ಟು ಕೆ ಯೇಢಿೇಔರಿಷು ಭ ಲಔ ಫಹಕ್ಟ ಇಯು ಕೆಯಡಿಟ್ ಕಹಡ್ಾ ಸ್ಹಲಖಳನುನ ೂಯೆೈಷಫಸುದು ಭತುು
ಔಡಿಮೆ ಫಡಿಸ ಹೆ ಂದಿಯು ಫಹಮಂಕ್ ಸ್ಹಲದ ಭ ಲಔ ಹತಿಷಫಸುದು.
ಫಫ ಮಕ್ಟು ಹೆಚಿಚನ ಆದಹಮ ಡೆಮಲು ಸ ಡಿಕೆಖಳ ುನವಿಾಂಖಡನೆ ಭಹಡಫಸುದು.
2. ವಿಭಹ ಯೀಜನೆ
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ಕೆಲವೊಂದು ಅಹಮಖಳು ಮಕ್ಟುಮ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಸಣಕಹಷು ಖುರಿಖಳನುನ ತಲುಲು ಅಡಿಸ ಭಹಡುತುವೆ. ವಿಭಹ
ಯೇಜನೆ ಅಂತಸ ಅಹಮಖಳ ವಿಯುದಧ ಷ ಔು ವಿಮೆ ದಗಿಷಲು ಕ್ಟಯಮಹ ಯೇಜನೆಮನುನ ನಿಮಾಷುತುದೆ.
ಇಲ್ಲಾ ಎಶುಿ ವಿಮೆಮ ಅಖತಮವಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಹಜು ಭಹಡುುದು ಭತುು ಮಹ ವಿಧದ ಹಲ್ಲಸಿ ಅತಮಂತ
ಷ ಔುವಹದುದು ಎಂದು ನಿಧಾರಿಷುುದು.
i.

ಜೀ ವಿಮೆಮನಕು ದುಡಿಮು ಮಕ್ಟು ಅಕಹಲ್ಲಔ ಸ್ಹವಿಗಿೇಡಹದಹಖ ಅಲಂಬಿತಯ ಆದಹಮ ಭತುು
ಕಚಿಾನ ಅವಮಔತೆಖಳನುನ ಅಂದಹಜು ಭಹಡಿ ನಿಧಾರಿಷಫಸುದು.

ii. ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆಮ ಅವಮಔತೆಖಳನುನ ಮಹುದೆೇ ಔುಟ್ುಂಫದಲ್ಲಾ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ತುತುಾಚಿಕ್ಟತೆಸ
ಉಂಟಹದಹಖ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚನುನ ಅಂದಹಜು ಭಹಡಫಸುದು.
iii. ಅಂತಿಭವಹಗಿ ಫಬಯ ಆಸಿಿಖಳ ವಿಮೆಮನಕು ನಶಿದ ಅಹಮನುನ ವಿಧ ಭತುು ರಿಭಹಣದಲ್ಲಾ
ರಿಖಣಿಷಫಸುದು. ಇದರಿಂದ ಭನೆಮ / ವಹಸನ / ಕಹಖಹಾನೆ ಇತಹಮದಿ ಯಕ್ಷಿಷು ಅಖತಮವಿದೆ.
3. ಸ ಡಿಕೆ ಯೀಜನೆ
ಸ ಡಿಕೆ ಭಹಡಲು ಮಹುದೆೇ ಷರಿಮಹದ ಭಹಖಾಖಳಿಲಾ. ಮಹುದು ಷ ಔುವಹಗಿದೆ ಎಂಫುದು ಮಕ್ಟುಯಿಂದ
ಮಕ್ಟುಗೆ ಫದರ್ಹಖುತುದೆ. ಸ ಡಿಕೆ ಯೇಜನೆಮು ಅತಮಂತ ಷ ಔು ಫಂಡವಹಳ ಸ ಡಿಕೆ ನಿಧಾರಿಷು ಭತುು
ಆಸಿು ಸಂಚಿಕೆಮ ತಂತಯಖಳು ಯಕ್ಟಯಯೆಮಹಗಿದೆ, ಮಕ್ಟುಮ ಅಹಮ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳ ಭಟ್ಿ ನೆ ೇಡಿ, ಆರ್ಥಾಔ
ಖುರಿಖಳನುನ ಭತುು ಆ ಖುರಿಮನುನ ತಲುಲು ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡ ಷಭಮಹಕಹವ.
a) ಸ ಡಿಕೆಮ ಭಹನದಂಡಖಳು
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ಚಿತರ 6 : ಸ ಡಿಕೆಮ ಭಹನದಂಡಖಳು

ಅಹಮದ
ಷಸನೆ

ಷಭಮಹ

ತೆರಿಗೆ

ಕಹವ

ರಿಖಣನೆ

ಸ ಡಿಕೆ
ಭಹನದಂ
ವಿಭಿನುತೆ

ಡಖಳು

ಲ್ಲಕ್ರಾಡಿಟ

ಭಹಯಕಔಟೆಿ
ವಿಔರಮಹಸಯತೆ

ಇಲ್ಲಾ ಮೊದಲ ಸಂತದ ಕೆಲು ಸ ಡಿಕೆಮ ಭಹನದಂಡಖಳನುನ ವಹಮಖಹಮನಿಷುುದು. ಈ ಕೆಳಗಿನು ಸ್ೆೇರಿವೆ:
i.

ಅಹಮದ ಷಸನೆ: ಸ ಡಿಕೆ ಕರಿೇದಿಷು ಷಂದಬ೯ದಲ್ಲಾ ಮಹಯು ಎಶುಿ ಭಟ್ಿದ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳ
ಅಹಮ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳ

ಸಿದಧರಿದಹದಯೆ ಎಂದು ತಿಳಿಷು ಭಹನ.

ii. ಷಭಮಹಕಹವ: ಇದು ಆರ್ಥಾಔ ಉದೆದೇವ ಡೆಮಲು ಲಬಮವಿಯು ಷಭಮದ ಮೊತು.
ಷಭಮಹಕಹವ ಖುರಿಮನುನ ಸ್ಹಧಿಷಲು ಫಳಷರ್ಹದ ಸ ಡಿಕೆ ವಹಸನಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ರಿಣಹಭ
ಬಿೇಯುತುದೆ. ಷಭಮಹಕಹವ ದಿೇಗಾವಹಗಿದದಲ್ಲ,ಾ ಅರ್ಹಧಿ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ಫಗೆೆ ಔಡಿಮೆ ಕಹಳಜಿ
ಇದೆ. ಫಫನು ದಿೇಘಾಾಧಿಮಲ್ಲಾ ಸ ಡಿಕೆ ಭಹಡಫಸುದು, ಔಡಿಮೆ ರಿತಿಾಷಫಸುದಹದ
ಷಾತುುಖಳು ಹೆಚಿಚನ ರ್ಹಬ ಖಳಿಷಫಸುದು.
iii. ಲ್ಲಕ್ರಾಡಿಟ : ಫಫನ ಸ ಡಿಕೆ ಸ್ಹಭಥಮಾ ಅಥವಹ ಸಿೇಮತವಹಗಿದದಯೆ ಆದಹಮ ಭತುು ವೆಚಚಖಳ
ಸರಿುಖಳು ಅನಿವಚತೆಮನುನ ಹೆ ಂದಿದದಯೆ ಅಥವಹ ನಿದಿಾಶಿ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಥವಹ ಮಹಹಯದ
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ಕಚುಾಖಳನುನ ಬರಿಷಲು ಸ ಡಿಕೆ ಭಹಡುುದು ಅಥವಹ ಭೌಲಮದ ನಶಿವಿಲಾದೆೇ ಸ ಡಿಕೆಮನುನ
ನಖದಹಗಿ ರಿತಿಾಷು ಕಹಳಜಿ ಅಥವಹ ನಖದಿೇಔಯಣದ ಇಯಫಸುದು.
iv. ಭಹಯಕಔಟೆಿ ವಿಔರಮಹಸಯತೆ: ಷಯಹಖವಹಗಿ ಂದು ಆಸಿುಮನುನ ಕರಿೇದಿಷಫಸುದು ಅಥವಹ ಭಹಯಹಟ್
ಭಹಡಫಸುಫಸುದು.
v. ವಿಭಿನುತೆ : ಂದು ವಹಮಪಿುಮಯೆಗೆ ವೆೈವಿಧಮಗೆ ಳಿಷಲು ಅಥವಹ ನಶಿಖಳನುನ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲು
ಸ ಡಿಕೆಖಳನುನ ವಿಷುರಿಷಲು ಫಮಷುತಹುನೆ.
vi. ತೆರಿಗೆ ರಿಖಣನೆಖಳು : ಅನೆೇಔ ಸ ಡಿಕೆಖಳು ಕೆಲು ಆದಹಮ ತೆರಿಗೆ ಯಯೇಜನಖಳನುನ
ನಿೇಡುತುವೆ ಭತುು ವಿವಿಧ ಸ ಡಿಕೆಖಳ ತೆರಿಗೆ ಆದಹಮದ ನಂತಯ ರಿಖಣಿಷುತಹುಯೆ.
b) ಷ ಔಿ ಫಂಡವಹಳ ಭಹಧಯಭದ ಆಯೆು
ಭುಂದಿನ ಸಂತ ಮೆೇಲ್ಲನ ಭಹನದಂಡಖಳನುನ ಆಧರಿಸಿ ಷ ಔು ಸ ಡಿಕೆ ವಹಸನಖಳ ಆಯೆು ಭಹಡುುದು.
ನಿಜವಹದ ಆಯೆು ಆದಹಮ ಭತುು ಅಹಮದ ಫಗೆೆ ಮಕ್ಟುಮ ನಿರಿೇಕ್ಷೆಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ.
ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಸ ಡಿಕೆ ಉದೆದೇವಕಹುಗಿ ವಿವಿಧ ಉತನನಖಳನುನ ರಿಖಣಿಷಫಸುದು. ಇು ಸ್ೆೇರಿವೆ:
 ಫಹಮಂಔುಖಳ / ಷಂಸ್ೆೆಖಳ ನಿಶ್ಚಚತ ಠೆೇಣಿಖಳು,
 ಅಂಚೆ ಔಚೆೇರಿಮ ಷಣಣ ಉಳಿತಹಮ ಯೇಜನೆಖಳು,
 ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಷೆೇಯುಖಳ ವಿತಯಣೆ,
 ಡಿಫೆಂಚಯುಖಳು ಅಥವಹ ಇತಯೆ ಬದಯತಹ ತಯಖಳು,
 ಭ ಮಚುಮಲ್ ಪಂಡುಖಳು
 ಜಿೇವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ಇತಹಮದಿಯಿಂದ ನಿೇಡರ್ಹಖು ಮುನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು.
4. ನಿೃತ್ತಿ ಯೀಜನೆ
ಇದು ಮಕ್ಟು ತನನ ನಿೃತಿುಮ ನಂತಯ ಅಖತಮಖಳನುನ ೂಯೆೈಷಲು ಅಖತಮವಿಯು ಸಣದ ಯಭಹಣನುನ
ನಿಧಾರಿಷು ಭತುು ಈ ಅಖತಮಖಳನುನ ೂಯೆೈಷಲು ವಿವಿಧ ನಿೃತಿುಮ ಆಯೆುಖಳನುನ ನಿಧಾರಿಷು
ಯಕ್ಟಯಯೆಮಹಗಿದೆ.
ಚಿತರ 7: ನಿೃತ್ತಿಮ ಸಂತಖಳು
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ನಿೃತ್ತಿಮ ಸಂತಖಳು
ಷಂಯಕ್ಷಣೆ

ಕೆ ರೀಢೀಔಯಣ

ಸಂಚಿಕೆ

ನಿೃತಿು ಯೇಜನೆ ಭ ಯು ಸಂತಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ
a) ಕೆ ರೀಢೀಔಯಣ : ಈ ಉದೆದೇವದಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಹಮಾತಂತಯಖಳ ಭ ಲಔ ನಿಧಿಖಳ ಷಂಖಯಸಣೆಗೆ
ಫಂಡವಹಳದ ಸಣ ಮೇಷಲ್ಲಡರ್ಹಗಿಡುುದು.
b) ಷಂಯಕ್ಷಣೆ : ಷಂಯಕ್ಷಣೆ ಫಫ ಮಕ್ಟುಮ ಸ ಡಿಕೆಖಳನುನ ಔಠಿಣ ಕೆಲಷಕೆು ಹಹಔು ಮತನಖಳ
ಖಹತರಿಡಿಸಿಕೆ ಳುಳವಿಕೆಮನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ ಹಹಖ

ಅಷಲು ಮಕ್ಟುಮ ಕೆಲಷದ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ

ಅಧಿಔವಹಖಲಡುತುದೆ.
c) ಸಂಚಿಕೆ : ಸಂಚಿಕೆ ಅಷಲನುನ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳವಿಕೆಮಹಗಿ ರಿತಿಾಷು (ಇದನುನ ನಹು
ಕಹಾರ್ಸ ಅಥವಹ ನೆರ್ಸಿ ಎಗ್ ಎಂದು ಔಯೆಮಫಸುದು) ಅತುಮತುಭ ವಿಧಹನವೆಂದು ಷ ಚಿಷುತುದೆ
/ನಿೃತಿುಮ ನಂತಯ ಅಖತಮಖಳನುನ ೂಯೆೈಷು ಆದಹಮ / ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಅನುದಹನ.
5. ಷತ್ತ ಯೀಜನೆ
ಇದು ಸ್ಹವಿನ ನಂತಯದ ವಿಕೆೇಂದಿಯೇಔಯಣ ಭತುು ಂದು ಸಿೆಯಹಸಿುಮ ಗಹಾಣೆ ಯೇಜನೆ. ಂದು
ನಹಭತಯ ಭತುು ನಿಯೇಜನೆ ಅಥವಹ ವಿಲ್ ತಮಹರಿ ಹಿೇಗೆ ಸಲವಹಯು ಯಕ್ಟಯಯೆಖಳು ಇವೆ. ಭ ಲ ಔಲನೆ
ಫಫಯ ಆಸಿು ಭತುು ಷಾತುುಖಳನುನ ಷುಖಭವಹಗಿ ವಿತರಿಷರ್ಹಗಿದೆ ಭತುು/ ಅಥವಹ ಫಫಯು ತಿೇರಿಕೆ ಂಡ
ನಂತಯ ಅಯ ಇಶಿದ ಯಕಹಯ ಫಳಸಿಕೆ ಳಳರ್ಹಗಿದೆಯೆ ಎಂಫುದನುನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳುಳುದು.
6. ತೆರಿಗೆ ಯೀಜನೆ
ಅಂತಿಭವಹಗಿ ತೆರಿಗೆ ಯೇಜನೆಮನುನ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ತೆರಿಗೆ ಕಹನ ನಿನಿಂದ ಹೆೇಗೆ ಖರಿಶಠ ತೆರಿಗೆ
ರ್ಹಬನುನ ಡೆಮುುದು ಎಂಫುದನುನ ನಿಧಾರಿಷಲು ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ ಭತುು ಆದಹಮದ ಯೇಜನೆ,
ವೆಚಚಖಳು ಭತುು ಸ ಡಿಕೆಖಳು ತೆರಿಗೆ ವಿನಹಯಿತಿಖಳು ಷಂೂಣಾ ರ್ಹಬನುನ ಡೆಮುುದು. ಇದು ಯಷುುತ
ಅಥವಹ ಬವಿಶಮದ ಆದಹಮ ತೆರಿಗೆ ಬಹದಮತೆಖಳನುನ ಔಡಿಮೆಗೆ ಳಿಷಲು, ಷಭಮ ಅಥವಹ ಫದರ್ಹಖು
ಎಯಡ

ಕಹಮಾತಂತಯಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ. ಇಲ್ಲಾ ಉದೆದೇವ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ತಪಿಸಿಕೆ ಳುಳುದಲಾ

ಫದರ್ಹಗಿ ತಗಿೆಷುುದಹಗಿದೆ ಎನುನುದನುನ ಖಭನಿಷಫೆೇಔು.
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ಫಫನು ಸ ಡಿಕೆಖಳನುನ ಭಯುಸ್ಹೆಪಿಷುುದು ಭತುು ರ್ಹಬನುನ ತಯು ಷಂಬಹಮ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಹಮ
ಅಕಹವಖಳನುನ ಅಯಷು ಭ ಲಔ, ಆದಹಮ ಭತುು ಉಳಿತಹಮ ಹೆಚಿಚಷಲು ಸ್ಹಧಮ, ಇಲಾವಹದಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆ
ಅಧಿಕಹರಿಖಳ ಸತಿುಯ ಹೆ ೇಖುತಿುತುು.
ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಭತುು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ತಭಭ ವಿಮೆ ಅಖತಮಖಳನುನ ೂಯೆೈಷುುದಕಹುಗಿ
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ಯ ಅವಮಔತೆ ಬಿೇಳಫಸುದು ಭತುು ಅಷೆಿ ಅಲಾದೆ ತಭಭ ಇತಯ ಆರ್ಥಾಔ ಅಖತಮತೆಖಳನುನ
ೂಯೆೈಷುಲ್ಲಾಮ

ಷಸ ಷಲಹೆ ಡೆಮಫಸುದು. ಸಣಕಹಷು ಯೇಜನೆಮ ಳ್ೆಳಮ ಜ್ಞಹನ ಭತುು ಅದಯ

ವಿವಿಧ ಫಗೆಖಳು, ಮೆೇರ್ೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ನಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಭೌಲಮ ದಗಿಷುತುವೆ.
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 3
ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು ತೆರಿಗೆ ಯೇಜನೆಮ ಷುುನಿಶಠ ಅಲಾ?
I.

ಖರಿಶಠ ತೆರಿಗೆ ರ್ಹಬ

II. ದ ಯದೃಷ್ಟ್ಿಮ ಸ ಡಿಕೆ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಔಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ಹೆ ಯೆ
III. ತೆರಿಗೆ ಂಚನೆ
IV. ತೆರಿಗೆ ವಿನಹಯಿತಿಮ ಷಂೂಣಾ ಯಯೇಜನ
ಸಹಯಹಂವ


ಸಣಕಹಷು ಯೇಜನೆ ಂದು ಯಕ್ಟಯಯೆಮಹಗಿದೆ:
 ಫಫಯ ಜಿೇನದ ಖುರಿಖಳನುನ ಖುಯುತಿಷುುದು,
 ಖುಯುತಿಷರ್ಹದ ಈ ಖುರಿಖಳನುನ ಸಣಕಹಸಿನ ಖುರಿಖಳ್ಹಗಿ ಅನುವಹದಿಷುುದು ಭತುು
 ಆ ಖುರಿಖಳನುನ ಸ್ಹಧಿಷಲು ಷಹಹಮವಹಖು ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಸಣಕಹಷನುನ ನಿಾಹಿಷುುದು



ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಜಿೇನ ಚಔಯನುನ ಆಧರಿಸಿ ಭ ಯು ವಿಧದ ಸಣಕಹಷು ಉತನನಖಳ ಅಖತಮವಿದೆ.ಇು
ಷಹಹಮ ಭಹಡುತುವೆ:
 ಬವಿಶಮದ ಹಿವಹಟ್ುಖಳನುನ ಷಕ್ಟಯಮಗೆ ಳಿಷುುದು,
 ಅನಿವಚಮತೆಮನುನ ಖುಯುತಿಷುುದು ಭತುು
 ಷಂತಿುನ ಕೆ ಯೇಢಿೇಔಯಣ



ಫದರ್ಹಖು ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ಕ್ಟಯಮಹಶ್ಚೇಲತೆಯಿಂದಹಗಿ ಸಣಕಹಷು ಯೇಜನೆ ಭತುಶುಿ ಹೆಚಹಚಗಿದೆ,
ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಅವಿಬಔು ಔುಟ್ುಂಫದ ವಿಬಜನೆ, ಇಂದು ಲಬಮವಿಯು ಅನೆೇಔ ಸ ಡಿಕೆಮ ಆಯೆುಖಳು
ಭತುು ಫದರ್ಹಖುತಿುಯು ಜಿೇನಶ್ೆೈಲ್ಲಖಳು ಇತಹಮದಿ.
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ಫಫ ಮಕ್ಟು ಮೊದಲ ಷಂಫಳ ಡೆದ ಮೆೇರ್ೆ ಆರ್ಥಾಔ ಯೇಜನೆ ಆಯಂಭಿಷುುದು ಉತುಭ
ಷಭಮವಹಗಿದೆ.



ಸಣಕಹಷು ಯೇಜನಹ ಷಲಹಹ ಸ್ೆೇವೆಖಳು ಇುಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುವೆ:
 ಸಣಕಹಷು ಯೇಜನೆ,
 ಸ ಡಿಕೆ ಯೇಜನೆ,
 ವಿಭಹ ಯೇಜನೆ,
 ನಿೃತಿು ಯೇಜನೆ,
 ಷತಿ ಯೇಜನೆ ಭತುು
 ತೆರಿಗೆ ಯೇಜನೆ

ರಭಕಕ ದಖಳು
1. ಸಣಕಹಷು ಯೇಜನೆ
2. ಜಿೇನದ ಸಂತಖಳು
3. ಅಹಮದ ರ್ಪಯಪೆೈಲ್
4. ಸಣಕಹಷು ಯೇಜನೆ
5. ಸ ಡಿಕೆ ಯೇಜನೆ
6. ವಿಭಹ ಯೇಜನೆ
7. ನಿೃತಿು ಯೇಜನೆ
8. ಷತಿ ಯೇಜನೆ
9. ತೆರಿಗೆ ಯೇಜನೆ
ಷಾ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I ಆಗಿದೆ.
ವಿಮೆ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಟ್ನೆಖಳ ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುತುದೆ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದೆ.
ತನನ ಮೊದಲ ಷಂಫಳ ಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಸಣಕಹಷು ಯೇಜನೆ ಹಯಯಂಭಿಷಫೆೇಔು.
ಉತಿಯ 3
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ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದೆ.
ತೆರಿಗೆ ಂಚನೆ ತೆರಿಗೆ ಯೇಜನೆಮ ಷುುನಿಶಠ ಅಲಾ.

ಷಾ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ಫಫ ಅದಭಮ ಅಹಮಕಹರಿ ಮಕ್ಟು _______ ಷಂತುನುನ ಫಂಡವಹಳ ಶ್ೆೈಲ್ಲಮಲ್ಲಾ ಅನುಷರಿಷು
ಸ್ಹಧಮತೆಯಿದೆ.
I.

ಕೆ ಯೇಡಿೇಔಯಣ

II. ಉಡುಗೆ ಯೆಮಹಗಿ
III. ಶ್ೆೇಕಯಣೆ
IV. ಕಚುಾಭಹಡುುದು
ರಶೆು 2
ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು ಷಂತುು ಕೆ ಯೇಢಿೇಔಯಣದ ಉತನನವಹಗಿದೆ?
I.

ಫಹಮಂಕ್ ಸ್ಹಲಖಳು

II. ಷೆೇಯುಖಳು
III. ಟ್ಮ್ಾ ಇನ ಶಯೆನ್ಸ ಹಲ್ಲಸಿ
IV. ಉಳಿತಹಮ ಖಹತೆ
ರಶೆು 3
ಉಳಿತಹಮಖಳನುನ ಎಯಡು ಷಮಭವಯ ನಿಧಹಾಯಖಳ್ಹಗಿ ರಿಖಣಿಷಫಸುದು. ಕೆಳಗಿನ ಟಿಿಯಿಂದ ಅುಖಳನುನ
ಆಯೆುಭಹಡಿ.
I.

ನಶಿದ ಧಹಯಣೆ ಭತುು ಔಡಿಮೆಮಹದ ಫಳಕೆ

II. ಉಡುಗೆ ಯೆಮಹಗಿ ನಿೇಡುುದು ಭತುು ಕೆ ಯೇಢಿೇಔಯಣ
III. ಕಚುಾ ಭಹಡುುದು ಭತುು ಕೆ ಯೇಢಿೇಔಯಣ
IV. ಫಳಕೆಮ ಭುಂದ ಡಿಕೆಗೆ ಭತುು ನಖದಿೇಔಯಣದ ವಿಬಜನೆ
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ರಶೆು 4
ಜಿೇನದ ಮಹ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಮಕ್ಟು ಹೆಚಹಚಗಿ ಹಿಂದಿನ ಉಳಿತಹಮನುನ ಯವಂಸಿಷುತಹುನೆ?
I.

ನಿೃತಿುಮ ನಂತಯ

II. ಖಳಿಷು
III. ಔಲ್ಲಮು
IV. ಈಖತಹನೆ ವಿವಹಸವಹದಯು
ರಶೆು 5
ಫಂಡವಹಳದ ಉದೆದೇವ ಭತುು ಆದಹಮ ನಡುವಿನ ಮತಹಮಷವೆೇನು?
I.

ಎಯಡ ಎಲ್ಲಾಮು ಷಂಫಂಧಟಿಿಲಾ

II. ಹೆಚಿಚನ ಫಂಡವಹಳದ ಉದೆದೇವದಿಂದ ದೆ ಡಸ ಯಭಹಣದ ಆದಹಮ
III. ಹೆಚಿಚನ ಫಂಡವಹಳದ ಉದೆದೇವದಿಂದ ಷಣಣ ಯಭಹಣದ ಆದಹಮ
IV. ಹೆಚಿಚನ ಫಂಡವಹಳದ ಉದೆದೇವ ಆದಹಮದ ಮೆೇರ್ೆ ಹೆಚಿಚನ ತೆರಿಗೆ
ರಶೆು 6
ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದನುನ ಹಿವಹಟ್ು ಉತನನಖಳ್ಹಗಿ ಗಿೇಾಔರಿಷಫಸುದು?
I.

ಫಹಮಂಕ್ ಠೆೇಣಿಖಳು

II. ಜಿೇ ವಿಮೆ
III. ಷೆೇಯುಖಳು
IV. ಫಹಂಡುಖಳು
ರಶೆು 7
ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದನುನ ತುತುಾ ಉತನನಖಳ್ಹಗಿ ಗಿೇಾಔರಿಷಫಸುದು?
I.

ಫಹಮಂಕ್ ಠೆೇಣಿಖಳು

II. ಜಿೇ ವಿಮೆ
III. ಷೆೇಯುಖಳು
IV. ಫಹಂಡುಖಳು
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ರಶೆು 8
ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದನುನ ಷಂತಿುನ ಕೆ ಯೇಢಿೇಔಯಣದ ಉತನನಖಳ್ಹಗಿ ಗಿೇಾಔರಿಷಫಸುದು?
I.

ಫಹಮಂಕ್ ಠೆೇಣಿಖಳು

II. ಜಿೇ ವಿಮೆ
III. ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಮೆ
IV. ಷೆೇಯುಖಳು
ರಶೆು 9
__________ ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಷಯಔು ಭತುು ಸ್ೆೇವೆಖಳ ಆರ್ಥಾಔತೆಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹಭಹನಮ ಭಟ್ಿದ ಫೆರ್ೆಖಳ ಏರಿಕೆ.
I.

ಸಣದುಫಫಯವಿಳಿತ

II. ಸಣದುಫಫಯ
III. ಉಫಫಯಭಂದ
IV. ಮತಿಮೇರಿದ ಸಣದುಫಫಯ
ರಶೆು 10
ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು ನಿಧಹಾರಿತ ಆದಹಮನುನ ಹೆಚಿಚಸಿಕೆ ಳಳಲು ಇಯಫೆೇಕಹದ ಕಹಮಾತಂತಯಲಾ?
I.

ಸ್ಹಲದ ುನನಿಾಭಹಣ

II. ಸ್ಹಲದ ಗಹಾಣೆ
III. ಫಂಡವಹಳದ ುನನಿಾಭಹಣ
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಮ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದೆ.
ಫಫ ಅದಭಮ ಅಹಮಕಹರಿ ಮಕ್ಟು ಷಂತುನುನ ಕೆ ಯೇಢಿೇಔರಿಷು ಫಂಡವಹಳ ಶ್ೆೈಲ್ಲಮಲ್ಲಾ ಅನುಷರಿಷು
ಸ್ಹಧಮತೆಯಿದೆ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದೆ.
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ಷೆೀಯಕಖಳು ಷಂತಿನಕು ಕೆ ಯೇಢಿೇಔರಿಷು ಉತಪನುವಹಗಿದೆ.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV ಆಗಿದೆ.
ಉಳಿತಹಮಖಳು ಫಳಕೆಮ ಭಕಂದ ಡಿಕೆಭತಕಿ ನಖದಿೇಔಯಣ ವಿಬಜನೆಮ ಷಮಭವಯಣವಹಗಿದೆ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I ಆಗಿದೆ.
ನಿೃತಿು ನಂತಯದ ಜಿೇನದಲ್ಲಾ ಮಕ್ಟು ಹೆಚಹಚಗಿ ಹಿಂದಿನ ಉಳಿತಹಮನುನ ಯವಂಸಿಷುತಹುನೆ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದೆ.
ಹೆಚಿಚನ ಫಂಡವಹಳದ ಉದೆದೇವದಿಂದ ದೆ ಡಸ ಯಭಹಣದ ಆದಹಮ ದೆ ಯಔುತಿದೆ.
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I ಆಗಿದೆ.
ಫಹಮಂಕ್ ಠೆೇಣಿಖಳನುನ ಹಿವಹಟ್ು ಉತನನಖಳ್ಹಗಿ ಗಿೇಾಔರಿಷಫಸುದು
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದೆ.
ಜಿೇ ವಿಮೆಮನುನ ತುತುಾ ಉತನನವಹಗಿ ಗಿೇಾಔರಿಷಫಸುದು.
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV ಆಗಿದೆ.
ಷೆೀಯಕಖಳನಕು ಷಂತಿನಕು ಕೆ ಯೇಢಿೇಔರಿಷು ಉತಪನುವಹಗಿ ಗೀಯಔರಿಷಫಸಕದಕ.
ಉತಿಯ 9
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದೆ.
ಸಣದಕಫಬಯು ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಷಯಔು ಭತುು ಸ್ೆೇವೆಖಳ ಆರ್ಥಾಔತೆಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹಭಹನಮ ಭಟ್ಿದ ಫೆರ್ೆಖಳ
ಏರಿಕೆಮಹಗಿದೆ.
ಉತಿಯ 10
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ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV ಆಗಿದೆ.
ವಿಭಹ ಕರಿೇದಿಯಿಂದ ನಿಧಹಾರಿತ ಆದಹಮನುನ ಹೆಚಿಚಸಿಕೆ ಳಳಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
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ಅಧಹಯಮ 8
ಜೀ ವಿಮೆಮ ಉತಪನುಖಳು – I
ಅಧಹಯಮದ ರಿಚಮ
ಈ ಅಧಹಮಮ ಜಿೇವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ಜಖತುನುನ ನಿಭಗೆ ರಿಚಯಿಷುತುದೆ. ಇದು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ಉತನನಖಳ ಫಗೆೆ ಆಯಂಬವಹಖುತುದೆ, ನಂತಯ ಜಿೇವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ಅಖತಮ ಭತುು ಜಿೇನದ ವಿವಿಧ
ಖುರಿಖಳನುನ ಸ್ಹಧಿಷಲು ಹಿಷು ಹತಯನುನ ಚಚಿಾಷುತು ಭುಂದುಯೆಮುತುದೆ. ಅಂತಿಭವಹಗಿ ನಹು
ಕೆಲು ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳನುನ ನೆ ೇಡೆ ೇಣ.
ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು

A. ಜಿೇ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ಭುನೆ ನೇಟ್
B. ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳು
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A. ಜೀ ವಿಭಹ ಉತಪನುಖಳ ಭಕನೆ ುೀಟ
1. ಉತಪನು ಎಂದಯೆ ಮಹುದಕ?
ಆಯಂಬದಲ್ಲಾ ನಹು ಉತನನ ಎಂದಯೆೇನು ಎಂಫುದನುನ ಅಥಾಭಹಡಿಕೆ ಳ್ೆೄ ಳೇಣ. ಜನಪಿಯಮ ರಿಬಹಷೆಮಲ್ಲಾ
ಉತನನನುನ

ವಹಮಹರಿ

ಷಯಔು

ಎಂದು

ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ–ಂದು

ಉತನನನುನ

ತಂದು

ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ ಭಹಯಹಟ್ ಭಹಡುುದು. 'ಉತನನ' ಎಂಫ ದ 'ುನಯುತತಿುಭಹಡು', ಅದಯಥ೯
'ಯಚಿಷಲು' 'ಭುಂದಕೆು ತಯು' ಅಥವಹ 'ಷೃಷ್ಟ್ಿಷು' ಎಂಫುದಹಗಿದೆ. ಫೆೇಯೆ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಹೆೇಳುುದಹದಯೆ, ಂದು
ಉತನನ ನಿದಿಾಶಿ ವಯಭ ಅಥವಹ ಯಮತನಖಳ ರಿಣಹಭವಹಗಿದೆ.
ಆದಹಖ ಮ ಂದು ಉತನನದ ಉಮುಔುತೆ ಅಥವಹ ಸ್ೌಲಬಮ ಷಾತುಃ ಉತನನದಿಂದಲಾ ಆದಯೆ ಅದಯ
ವೆೈಶ್ಚಶಿಾಖಳಿಂದ. ಇದು ಭಹಕೆಾಟಿಂಗ್ ದೃಷ್ಟ್ಿಕೆ ೇನದಿಂದ ತಯುತುದೆ. ಭಹಕೆಾಟಿಂಗ್ ದೃಷ್ಟ್ಿಕೆ ೇನದಿಂದ,
ಂದು ಉತಪನು ಖಕಣಲಕ್ಷಣಖಳ ಔಟಕಿ ಆಗಿದೆ. ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ ತಭಭ ಉತನನ ಕಹಣಿಕೆಖಳನುನ
ಯತೆಮೇಕ್ಟಷಲು ವಿವಿಧ ವೆೈಶ್ಚಶಿಾಖಳನುನ ಟಿಿಗೆ ಹಮಕ್ಟಂಗ್ ಭಹಡುುದು ಅಥವಹ ಅದೆೇ ವೆೈಶ್ಚಶಿಾಖಳ ವಿವಿಧ
ಔಟ್ುಿಖಳು.
ಂದು ಉತನನ(ಭಹಕೆಾಟಿಂಗ್ ಅಥಾದಲ್ಲಾ ಫಳಷರ್ಹಖುತುದೆ) ಭತುು ಷಯಕ್ಟನ ನಡುವಿನ ಮತಹಮಷವೆಂದಯೆ
ಉತನನನುನ ಯತೆಮೇಕ್ಟಷಫಸುದಹಗಿದೆ. ಷಯಕ್ಟನಲ್ಲಾ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ. ಉತನನಖಳು ವಿವಿಧ ಔಂೆನಿಖಳಿಂದ
ಭಹಯಹಟ್ವಹಖುತುವೆ ಎಂದಥಾ, ಅು ಂದೆೇ ಖಾಕೆು ಸ್ೆೇರಿದದಯ , ತಭಭ ವೆೈಶ್ಚಶಿಾಖಳನುನ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ
ಯಷಯ ಫೆೇಯೆಯೆೇ ಇಯಫಸುದು.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಕೆ ೇರ್ೆೆೇಟ್, ಕೆ ಾೇರ್ಸಅಪ್ಟ ಭತುು ಹಯಮರ್ಸ ಎರ್ಹಾ ಟ್ ತ್ ೆೇಷುಿಖಳು ಅದೆೇ ಖಾದ ವಿವಿಧ
ಫಹಯಾಂಡುಖಳ್ಹಗಿವೆ. ಆದಯೆ ಈ ಫಹಯಾಂಡುಖಳ ಯತಿ ವೆೈಶ್ಚಶಿಾಖಳು ಫೆೇಯೆ ಫೆೇಯೆಮಹಗಿವೆ.
ಂದು ಉತನನ ಷಾತುಃ ಂದು ಕೆ ನೆಮಲಾ ಆದಯೆ ಇತಯ ಕೆ ನೆಖಳನುನ ೂಯೆೈಷು ಸ್ಹಧನವಹಗಿದೆ. ಈ
ಅಥಾದಲ್ಲಾ ಉತನನಖಳು ಷಭಸ್ೆಮಮನುನ ರಿಸರಿಷು ಉಔಯಣಖಳ್ಹಗಿವೆ. ಅು ಅವಮಔತೆ ಅಥವಹ
ಫೆೇಕಹದುದನುನ ತೃಪಿುಗೆ ಳಿಷುಂತು ಆಗಿವೆ.
ಉತನನಖಳು ಇವಹಗಿಯಫಸುದು:
i.

ಷಪವಯಗಹರಸಯ:

ನೆೇಯವಹಗಿ

ಷವಾದಿಂದ

ಖಯಹಿಷಫಸುದಹದ

ಬೌತಿಔ

(ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಂದು ಕಹಯು ಅಥವಹ ದ ಯದವಾನ).
ii. ಅಗಹರಸಯ: ಯೆ ೇಕ್ಷವಹಗಿ ಖಯಹಿಷಫಸುದಹದ ಷುುಖಳನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ.
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ಷುುಖಳನುನ

ಷ ಚಿಷುತುದೆ

ಜೀ ವಿಭಹ ಂದಕ ಅಗಹರಸಯ ಉತಪನುವಹಗದೆ. ಫಫ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ನು ಜಿೇ ವಿಭಹ ಉತನನದ
ಕೆಲವೊಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳನುನ ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಅಥಾಭಹಡಿಕೆ ಡು ಜವಹಫಹದರಿಮನುನ ಹೆ ಂದಿದಹದನೆ,
ಇದು ಏನನುನ ಭಹಡಫಸುದು ಭತುು ಗಹಯಸಔಯ ವಿಶ್ಚಶಿ ಅಖತಮಖಳನುನ ೂಯೆೈಷುುದು.
2. ಜೀವಿಮೆಮ ಉತಪನುಖಳ ಉದೆಿೀವ ಭತಕಿ ಳಗೆ ಂಡ ಅಖತಯಖಳು
ಅಹಮ ಎಲ್ಲಾದೆಯ ಅಲ್ಲಾ ಆತಂಔಕೆು ಕಹಯಣವಹಖುತುದೆ. ಆದಹಖ ಮ, ನಹು ಭನುಶಮಯು ಔಯಖತ
ಭಹಡಿಕೆ ಳಳಫೆೇಔು ಅಥವಹ ಔನಿಶಠ ಅಹಮನುನ ತಿಳಿಮಲು ಯಮತಿನಷಫೆೇಔು, ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷುುದು ಭತುು
ಸಿದಧಯಹಗಿಯಫೆೇಔು. ಭ ಲಯೃತಿು ಭತುು ಅಹಮದ ವಿಯುದಧ ಬದಯತೆ ಯಚಿಷು ಫಮಕೆ ವಿಮೆ ಷೃಷ್ಟ್ಿಗೆ
ಯಭುಕ ಕಹಯಣಖಳ್ಹಗಿವೆ.
ನಭಭ ಪಿಯೇತಿಹತಯಯು - ನಹು ಭಹನಯ ನಭಭಂತೆಯೆೇ ಇತಯಯೆ ಂದಿಗೆ ನಭಭ ಜಿೇನದ ಸಂಚಿಕೆ ಳುಳ
ಷಭಹಜ ಜಿೇವಿಖಳು. ನಭಮ ಭಹನ ಫಂಡವಹಳ - ನಭಮ ಉತಹಪದಔ ಖಳಿಕೆಮ ಸಹಭಥಯಯದ ಭ ಲ, ನಹು
ಅಗಹಧವಹಗಿ ಅಭ ಲಮ ಆಸಿು ಹೆ ಂದಿಯುತೆುೇವೆ. ಆದಯೆ, ಜಿೇನ ಭತುು ಭಹನ ಯೇಖಕ್ಷೆೇಭದ ಫಗೆೆ ಂದು
ಅನಿಶ್ಚಚತತೆಯಿದೆ. ಭಯಣದ ಭತುು ಯೆ ೇಖದ ರಿೇತಿಮ ಗಟ್ನೆಖಳು ನಭಭ ಉತಹದಔ ಸ್ಹಭಥಮಾಖಳನುನ
ನಹವಭಹಡಫಸುದು ಭತುು ಹಿೇಗಹಗಿ, ನಭಭ ಭಹನ ಫಂಡವಹಳ ಭೌಲಮನುನ ಔಡಿಮೆಮಹಖುತುದೆ ಅಥವಹ
ಷವೆಮುತುವೆ.
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳು ಫಫ ಮಕ್ಟುಮ ಉತಹದಔ ಸ್ಹಭಥಮಾದ ಆರ್ಥಾಔ ಭೌಲಮದ ನಶಿ

ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಣೆ

ನಿೇಡುತುವೆ, ತನನ ಅಲಂಬಿತರಿಗೆ ಅಥವಹ ಷಾತುಃ ತನಗಹಗಿ ಲಬಮವಿದೆ. 'ಜಿೇವಿಮೆ' ಮ 'ವಿಮೆ' ಎಂಫ
ದು

ತನನನುನ ಭತುು ತನನ ಪಿಯೇತಿಹತಯಯು ಇಫಫಯನ ನ ಸ್ಹು ಭತುು ಶ್ಹವಾತ ಅಂಖವಿಔಲತೆಯಿಂದ

ಉಂಟಹಖು ಸಣಕಹಸಿನ ನಶಿದ ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಿಷು ವಿಶ್ೆೇಶ ಅಖತಮನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ.
ಉಳಿತಹಮಖಳು ಭತುು ಫಂಡವಹಳದಂತಸ ಇತಯ ಕಹಮಾಖಳೄ ಇವೆ, ಆದಯೆ ಭಯಣ ಅಥವಹ ಬಮಹನಔ
ಯೆ ೇಖ ವಹಮಪಿುಮು ಜಿೇವಿಭಹ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಲು ಸ್ಹಭಹನಮ ಕಹಯಣವಹಗಿದೆ. ನಿದಿಾಶಿ ರಿಬಹಷೆಮಲ್ಲಾ,
ಷಂಬಹಮ ಎಸ್ೆಿೇಟ್ ಭೌಲಮ ಅಥವಹ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಷಂತುು ಅನ / ಅಳ ಜಿೇನದಲ್ಲಾ ಖಳಿಸಿದ ಯತೆಮೇಔ
ವಿಮೆದಹಯನಿಂದ ಯಚಿಷುಂತೆ ಉಳಿದ ಕೆಲಷ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಭಹಡುುದು, ಫದಲ್ಲಗೆ ಅಥವಹ ಫಫಯ
ಪಿಯೇತಿಹತಯಯ ಅಥವಹ ಷಾತುಃ ತನಗಹಗಿ ರಿಹಹಯನುನ ಕೆೇಳಿಕೆ ಂಡಿದಹದಖ, ವಿಮೆದಹಯಯು ಆದಹಮ
ಉತಹದಿಷು ಸ್ಹಭಥಮಾನುನ ಹಹನಿ ಅಥವಹ ಂದದ ಅಧಿಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ನಹವ ಭಹಡಫೆೇಕೆೇ. ಈ
ವಿಮೆದಹಯಯ ಜಿೇನದ ಹೆಷರಿನಲ್ಲಾ ತಕ್ಷಣದ ಎಸ್ೆಿೇಟ್ ಯಚಿಷು ಭ ಲಔ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ, ಮೊದಲ
ಪಿಯೇಮಮಂ ಅರಿಂದ ಹತಿಮಹದ ಕ್ಷಣದಿಂದ.
ಆದದರಿಂದ, ಂದು ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ, ಯಭುಕವಹಗಿ, ದುಯದೃಶಿಔಯ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಅರಿಗೆ ಏನಹದಯ
ಆದಹಖ ಯಕ್ರಿಮ ಪ್ಪರೀತ್ತಹತರಯ ಬಹನೆಖಳಿಗೆ ಭನಸಿ್ನ ಶಹಂತ್ತ ಭತಕಿ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಷಕತಿದೆ. ಜಿೇ ವಿಮೆಮ
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ಇನೆ ನಂದು ಹತಯ ಉಳಿತಹಮ ಭತುು ಷಂತಿುನ ಕೆ ಯೇಢಿೇಔಯಣವಹಗಿದೆ. ಈ ಅಥಾದಲ್ಲಾ, ಇದು ಷುಯಕ್ಷಿತ
ಭತುು ಸ ಡಿಕೆಮ ಬದಯತೆ ಭತುು ಯತಿಪಲದ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ದಯ ನಿೇಡುತುದೆ.
ಜಿೇ ವಿಮೆ ಭಯಣದ ಭತುು ಯೆ ೇಖದಿಂದ ಯಕ್ಷಿಷು ಂದು ಷಲಔಯಣೆಗಿಂತ ಹೆಚುಚ. ಇದು ಂದು ಆರ್ಥಾಔ
ಉತನನವಹಗಿದೆ ಭತುು ಫದಲ್ಲಗೆ ಂದು ಅನನಮ ಅದಿಾತಿೇಮ ಉತನನವಹಗಿ ಹೆಚುಚ ಸಣಕಹಸಿನ ಷಾತುುಖಳ
ಂದು ಫಂಡವಹಳವಹಗಿ ಅನೆೇಔ ಗಟ್ಔಖಳಲ್ಲಾ ಂದಹಗಿ ಕಹಣಫಸುದು. ಉದಯೇನುಭಕ ಸಣಕಹಷು
ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ, ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಅನೆೇಔ ಆಯೆುಖಳಿಯುತುವೆ, ಕೆೇಲ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳಲಾದೆ ಜಿೇ
ವಿಮೆಮ ಸಲವಹಯು ಮಹಾಮ ಯಕಹಯಖಳು ತರ್ೆ ಎತಿುವೆ, ಠೆೇಣಿಖಳು, ಔಯಹಯು, ಭ ಮಚುಲ್ ಪಂಡ್
ಭತುು ಸ್ಹಿಔುಸ ಇತಹಮದಿ.
ಈ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಂದು ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಭೌಲಮ ಯತಿಹದನೆಮ ಅಥಾಭಹಡಿಕೆ ಳುಳ ಅಖತಮವಿದೆ.
ಗಹರಸಔ ಭೌಲಯು ಜಿೇವಿಭಹ ಗಹಯಸಔಯ ಫೆೇಡಿಕೆಖಳ ಖುಂಪಿಗೆ ರಿಹಹಯವಹಗಿ ಹೆೇಗೆ ಖಯಹಿಷರ್ಹಗಿದೆ
ಎಫುದಯ ಮೆೇರ್ೆ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ.
 ಇದು ಷರಿಮಹದ ರಿಹಹಯ ನಿೇಡುತುದೆಯೆ? ಅಥವಹ "ಇದು ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿದೆಯೆ?"
 ಇದು ಎಷಹಿಖಫಸುದು? ಅಥವಹ "ಇದು ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿದೆ?"
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಉದಮಭ ಔಳ್ೆದ ಎಯಡು ವತಭಹನಖಳಿಂದ ಉತನನಖಳ ಕೆ ಡುಗೆಖಳಲ್ಲಾ ಅಗಹಧ
ಆವಿಷಹುಯಖಳನುನ
ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ,

ಔಂಡಿದೆ.

ಯಮಹಣ

ಎಂಡೆ ೇಮೆಂಟ್,

ಭಯಣ

ಅಂಖವೆೈಔಲಮ

ಯಯೇಜನ

ಉತನನಖಳಿಂದ

ಯಯೇಜನಖಳು,

ಹಿೇಗೆ

ಆಯಂಬಗೆ ಂಡು

ಬಮಹನಔ

ಯೆ ೇಖದ

ಯಕ್ಷಣೆಮಂತಸ ಅನೆೇಔ ಯಯೇಜನಖಳನುನ ಸ್ೆೇರಿಷರ್ಹಯಿತು.
ಅದೆೇ ರಿೇತಿ 'ಬಹಖಹಷಕ ಲ್ಹಬ' ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಉತನನ, ಆವಿಷಹುಯಖಳು 'ಭಹಯಕಔಟೆಿ ಷಂಫಂಧಿತ'
ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ಷೃಷ್ಟ್ಿಸಿವೆ ಅಲ್ಲಾ ವಿಮೆದಹಯನನುನ ಆಯೆುಭಹಡಲು ಹಹಖ ಅನ ಸ ಡಿಕೆ ಆಸಿುಖಳ ನಿಾಸಣೆ
ಭಹಡುುದಕೆು ಬಹಖಹಿಷಲು ಆಹಹಾನಿಷರ್ಹಯಿತು. ಭತೆ ುಂದು ಆಮಹಭನುನ ಸ್ೆೇರಿಷರ್ಹಯಿತು, ಅಲ್ಲಾ
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳು ಂದು ಸಿೆಯ ಔಟ್ುಿ (ವಹಮಖಹಮನಿಷರ್ಹದ ಯಯೇಜನಖಳು) ಎಂದು ಭ ಡಿಫಂದಿವೆ,
ಹೆಚುಚ ಷುಲಬವಹಗಿ ಯತೆಮೇಔಗೆ ಳಳದ ಉತನನಖಳು, ಇದಯಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಅನುಔ ಲಖಳನುನ ಹಹಖ

ವೆಚಚ

ಗಟ್ಔಖಳನುನ ಫದರ್ಹಯಿಷು ಅಖತಮಖಳಿಗೆ ತಔುಂತೆ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಂದ ಫದರ್ಹಯಿಷಲು ಸ್ಹಧಮವಹಯಿತು,
ಕೆೈಗೆಟ್ುಔು ಭತುು ಜಿೇನ ಸಂತಖಳಲ್ಲಾ.
3. ಜೀ ವಿಭಹ ಉತಪನುಖಳಲ್ಲಾ ಯೆೈಡರ್ಸಯ
ನಹು ಮೆೇರ್ೆ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಯಹಯುಖಳು ತಭಭ ಗಹಯಸಔಯ ಅಖತಮಖಳಿಖನುಸ್ಹಯವಹಗಿ ಅನೆೇಔ
ರಿಹಹಯಖಳನುನ ಸ್ೆೇವೆಮಹಗಿ ಷಲ್ಲಾಷುಂತಸ ಅನೆೇಔ ಯಯೇಜನಖಳನುನ ನೆ ೇಡಿದೆದೇವೆ. ಜಿೇ ವಿಭಹ
ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ಸಲವಹಯು ಯೆೈಡರ್ಸಾ ನಿೇಡಿವೆ ಈ ಭ ಲಔ ತಭಭ ಕೆ ಡುಗೆಖಳ ಭೌಲಮನುನ ಹೆಚಿಚಷಫಸುದು.
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ಯೆೈಡರ್ ಂದು ನಿಫಂಧನೆಮಹಗಿದುದ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಂದು ಜಹಹಿಯಹತಿನ ಭ ಲಔ ಸ್ೆೇರಿಷರ್ಹಗಿದೆ, ಇದು
ನಂತಯ ಂದದ ಬಹಖವಹಖುತುದೆ. ಯೆೈಡಷಾನುನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಕೆಲು ರಿೇತಿಮ ೂಯಔವಹದ
ರ್ಹಬವಹಗಿ ದಗಿಷಲು ಅಥವಹ ಂದು ಹಲ್ಲಸಿ ದಗಿಸಿದ ಭಯಣ ಯಯೇಜನ ಯಭಹಣನುನ ಹೆಚಿಚಷಲು
ಫಳಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಯೆೈಡಷಾನುನ ಂದು ಪಿಜಹೆ ಮೆೇಲ್ಲನ ವಿವಿಧ ಮೆೇರ್ೆ ೇಖಯಖಳ ಆಯೆುಗೆ ಹೆ ೇಲ್ಲಷಫಸುದು. ಂದು ಫೆೇರ್ಸ
ಹಲ್ಲಸಿ ಪಿಜಹೆ ಫೆೇರ್ಸ ಭತುು ಯೆೈಡರ್ಸಾ ಆಯೆು ಮಕ್ಟುಮ ಅಖತಮಖಳಿಗೆ ಅನುಖುಣವಹಗಿ ಪಿಜಹೆ ಔಷಿಮೆೈರ್ಸ
ಭಹಡಲು ಲಬಮವಿಯು ವಿವಿಧ ಪಿಜಹೆ ಮೆೇರ್ೆ ೇಖಯಖಳ ಆಯೆುಮ ಹಹಗೆ. ಯೆೈಡರ್ಸಾ ಂದು ಯೇಜನೆಮನುನ
ಮಕ್ಟುಮ ವಿವಿಧ ಅವಮಔತೆಖಳಿಖನುಖುಣವಹಗಿ ಔಷಿಮೆೈರ್ಸ ಭಹಡಲು ಷಹಹಮ ಭಹಡುತುದೆ.
ಚಿತರ 1 : ಯೆೈಡರ್ಸಯ ಆಯೆು
ಆಔಸಿಮಔ ಸಹವಿನ

ವಿಶಭಸಿೆತ್ತಮ

ರಯೀಜನ

ಅನಹಯೆ ೀಖಯ (CI)

(ADB) ಯೆೈಡರ್

ಯೆೈಡರ್

ಸಹದಹ ಪ್ಪಜಹೆ (ಭ ಲ
ಹಲ್ಲಸಿ)
ಯೆೈಡಷಾ

ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಯೆೈಡರ್

ಅಂಖವೆೈಔಲಯ

ಭನಹು

ಆದಹಮ ಫೆನಿಫಿಟ್

(ಯೆೈಡರ್ಸಯ)

ಅ

ಅ

ಹ

ಇ ತು

ಪಿಯೇಮಮಂ

ಇ
ತುದೆ.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 1
ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು ಅಗಹಯಸಮ ಉತನನವಹಗಿದೆ?
I.

ಮೆೀಲ್ೆ ೀಖಯಖಳ ಆಯೆು

ಕಹಯು

II. ಭನೆ
III. ಜಿೇ ವಿಮೆ
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ಯೆೈಡರ್

ಭತುು

ಹ ಯೆೈಡ

IV. ಸ್ೆ ೇು
B. ಸಹಂರದಹಯ್ದಔ ಜೀ ವಿಭಹ ಉತಪನುಖಳು
ಈಖ ನಹು ಈ ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ ಕೆಲು ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ವಿಧಖಳ ಫಗೆೆ
ತಿಳಿದುಕೆ ಳ್ೆೄ ಳೇಣ.
ಯೆೀಖ್ಹಚಿತರ 2: ಸಹಂರದಹಯ್ದಔ ಜೀ ವಿಭಹ ಉತಪನುಖಳು

ಷಂೂಣಯ ಜೀ
ವಿಭಹ
ಯೀಜನೆಖಳು

ಎಂಡೆ ಮೆಂಟ್

ಟಮ್ಯ ವಿಭಹ

ವಿಭಹ

ಯೀಜನೆಖಳು

ಯೀಜನೆಖಳು
ಸಹಂರದಹಯ್ದಔ
ಜೀ ವಿಭಹ
ಉತಪನುಖಳು

1. ಟಮ್ಯ ವಿಭಹ ಯೀಜನೆ
ಟ್ಮ್ಾ

ವಿಮೆ

ಡಂಫಡಿಕೆಮಲ್ಲಾ

ನಿದಿಾಶಿಡಿಷರ್ಹದ

ಎಂದು

ಂದು

ನಿದಿಾಶಿ

ಷಭಮದಲ್ಲಾ

ಭಹನಮವಹಗಿಯುತುದೆ. ಟ್ಮ್ಾ ಷಣಣ ವಹಮಪಿುಮ ವಿಭಹನದಿಂದ ಯವಹಷ ೂಣಾಗೆ ಳಿಷಲು ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳ
ಷಭಮ

೯

ಷಭಮದಷ್ಟ್ಿಯುತುದೆ.

ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ 65 ಅಥವಹ 70 ಮಸಿಸನಯೆಗೆ ವಿಷುರಿಷಫಸುದು. ಂದು ಶಾ ಅಧಿ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಆಸಿು
ಭತುು ಅಘಾತ ವಿಮೆ ಔಯಹಯುಖಳಿಗೆ ಷರಿಮಹಗಿ ಹೆ ೇಲುತುದೆ. ಔಂನಿಮು ಹಯಣಹಹಮದ ಖಂಡಹಂತಯ
ವೆಚಚ ಔಡೆಗೆ ಖಳಿಸಿದ ಅಂತಸ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಡೆದ ಎರ್ಹಾ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನುನ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುುದು.
ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಸಣ ಜಭಹ ಆಖುತಿುಯುುದರಿಂದ ಮಹುದೆೇ ಉಳಿತಹಮಖಳು ಅಥವಹ ಸಣದ ಭೌಲಮ ಅಂವ
ಇಯುುದಿಲಾ.
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a) ಉದೆಿೀವ
ಂದು ಟ್ಮ್ಾ ಜಿೇ ವಿಮೆ, ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಹಿಂದಿನ ಯಭುಕ ಭತುು ಭ ಲ ಔಲನೆಮನುನ
ೂಯೆೈಷುತುದೆ, ವಿಮೆದಹಯ ಅಕಹಲ್ಲಔವಹಗಿ ಸ್ಹನನಪಿದಯೆ ಅನ / ಅಳ ಔುಟ್ುಂಫದ ಆಯೆೈಕೆ
ಭಹಡಲು ಸಣದ ಮೊತು ಲಬಮವಿಯುತುದೆ. ಈ ಬಹರಿ ಮೊತುದ ಸಣ ವಿಮೆದಹಯಯ ಪಿಯೇತಿಹತಯಯ ಯತಿ
ಭಹನ ಜಿೇನದ ಭೌಲಮನುನ ಯತಿನಿಧಿಷುತುದೆ: ಂದೆ ೇ ಷಾ ನಿಯಂಔುವವಹಗಿ ಆಯೆು ಅಥವಹ
ವೆೈಜ್ಞಹನಿಔವಹಗಿ ರ್ೆಕಹುಚಹಯ.
ಂದಕ ಟಮ್ಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಉಮಕಔಿ ಆದಹಮ ಫದಲ್ಹಣೆಮ ಯೀಜನೆಮಹಗ ಫಯಕತಿದೆ. ಇಲ್ಲಾ
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ದುಯದೃಶಿಔಯ ಭಯಣ ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ, ಅಲಂಬಿತರಿಗೆ ಬಹರಿ ಮೊತುದ
ಸಣನುನ, ಂದು ೂಾ ನಿಧಹಾರಿತ ಅಧಿಮಯೆಗೆ, ಭಹಸಿಔ, ತೆೈಭಹಸಿಔ ಅಥವಹ ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔ
ಷಯಣಿಮಲ್ಲಾ ವೆೇತನ ಅಲಂಬಿತ ಪರ್ಹನುಬವಿಖಳಿಗೆ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ.
b) ಅಸಹಭಥಯಯ
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಂದು ಟ್ಮ್ಾ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಕೆೇಲ ಭಯಣ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುತುದೆ. ಆದಯೆ, ಮಹವಹಖ
ಭುಕಮ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೇರ್ೆ ಅಂಖವಿಔಲತೆಮ ಯಕ್ಷಣೆ ಯೆೈಡರ್ ಜೆ ತೆ ಕರಿೇದಿಸಿದಹಖ ಭತುು
ಮಹಯಹದಯ

ಟ್ಮ್ಾ ವಿಭಹ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಇಂತಸ ದುಯಂತದಿಂದ ಫಳಲುತಿುದದಯೆ, ವಿಭಹ ಔಂನಿ

ಪರ್ಹನುಬವಿಖಳಿಗೆ / ವಿಮೆದಹಯನಿಗೆ ಹತಿ ದಗಿಷುತುದೆ. ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಟ್ಮ್ಾ ಅಂತಮಗೆ ಂಡ
ನಂತಯ ವಿಮೆದಹಯ ಸ್ಹನನಪಿದಯೆ, ಂದದ ಅಧಿ

ಕಹುಮಗೆ ಳುಳುದರಿಂದ ಮಹುದೆೇ

ಯಯೇಜನಖಳು ದೆ ಯಔುುದಿಲಾ.
ಚಿತರ 3 ಅಸಹಭಥಯಯ

c) ಯೆೈಡರ್ ಆಗ ಟಮ್ಯ ವಿಮೆ
ಟ್ಮ್ಾ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಜಿೇನದ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಂದು ಷಾತಂತಯವಹದ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿ
ನಿೇಡರ್ಹಗಿದೆ ಆದಯೆ ಇದನುನ ಂದು ಹಲ್ಲಸಿ ಯೆೈಡರ್ ಭ ಲಔ ದಗಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
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ಉದಹಸಯಣೆ
ಪಿಂಚಣಿ ಯೇಜನೆ ಸ್ಹವಿನ ಯಯೇಜನದ ನಿಫಂಧನೆಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯಫಸುದು, ಫಫ ಮಕ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ
ಆಯಂಭಿಷು ದಿನಹಂಔದಂದು ಸ್ಹನನಪಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಅದನುನ ಹತಿಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.
d) ನವಿೀಔಯಣ
ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನುನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಟ್ಮ್ಾ ವಿಮೆಮ ಅಧಿಮುದದಔ ು ನಿಖದಿತ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ದಯದಲ್ಲಾ
ವಿಧಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಕೆಲು ಯೇಜನೆಖಳು ಟ್ಮ್ಾ ಅಧಿಮ ಕೆ ನೆಮಲ್ಲಾ ನವಿೇಔರಿಷು ಆಯೆುಮನುನ
ಹೆ ಂದಿಯುತುವೆ; ಆದಹಖ ಮ, ಈ ಉತನನಖಳ ಪಿಯೇಮಮಂನ ಭಯು ರ್ೆಕಹುಚಹಯನುನ ಆ ಸಂತದ
ಮಷುಸ ಭತುು ಆಯೆ ೇಖಮದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ ಭತುು ಹೆ ಷ ಟ್ಭಾಗಹಗಿ
ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ನವಿೇಔರಿಷರ್ಹರ್ಹಖುತುದೆ.
e) ರಿತಯನಿೀಮತೆ
ರಿತಾನಿೇಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಟ್ಮ್ಾ ವಿಮೆಮನುನ "ಷಂೂಣ೯ ಜಿೇನ" ಎಂಫ
ಶ್ಹವಾತ ಯೇಜನೆಗೆ ವಿಮೆಮ ಹೆ ಷದೆ ಂದು ುಯಹವೆಖಳನುನ ನಿೇಡದೆಯೆೇ ಫದರ್ಹಯಿಷಲು ಅಥವಹ
ರಿತಿಾಷಲು ಅನುಭತಿಷುತುವೆ. ಈ ಷಲತುು ಶ್ಹವಾತ ಸಣದ ವಿಮೆ ಹೆ ಂದಲು ಫಮಷುರಿಗೆ
ಷಹಹಮ ಭಹಡುತುದೆ ಆದಯೆ ಇುಖಳಿಗೆ ತಹತಹುಲ್ಲಔವಹಗಿ ಹೆಚಿಚನ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನುನ ಡೆಮಲು
ಸ್ಹಧಮವಹಖುುದಿಲಾ. ಮಹವಹಖ ಟ್ಮ್ಾ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಶ್ಹವಾತ ವಿಮೆ ರಿತಿಾಸಿದಹಖ ಹೆ ಷ
ಪಿಯಮಮಮ್ ದಯ ಹೆಚಹಚಗಿಯುತುದೆ.
f) ಮಕಎಸಿಪ (USP)
ಟ್ಮ್ಾ ವಿಮೆಮ ಅದಿಾತಿೇಮ ಭಹಯಹಟ್ ಯತಿಹದನೆ (ಸ್ಹೆಯಿಮ) ಅದಯ ಔಡಿಮೆ ಫೆರ್ೆ ಹೆ ಂದಿದೆ, ಅ
ಸಿೇಮತ ಫಜೆಟ್ ಮೆೇರ್ೆ ದೆ ಡಸ ಯಭಹಣದ ಜಿೇವಿಭಹ ಕರಿೇದಿಷಲು ಅನುು ಭಹಡಿ ಕೆ ಡುತುದೆ.
ಹಿೇಗೆ, ಭುಕಮ ಆದಹಮನುನ ಖಳಿಷು ಉತುಭ ಯೇಜನೆಮನುನ ಭಹಡುತುದೆ, ತನನ ಅಕಹಲ್ಲಔ
ಭಯಣದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಸಣಕಹಸಿನ ಅಸಿೆಯತೆಗೆ ಅನ / ಅಳ ಪಿಯೇತಿಹತಯಯನುನ ಯಕ್ಷಿಷಲು
ಫಮಷುತಹುನೆ, ಭತುು ವಿಭಹ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಖಳನುನ ಭಹಡಲು ಂದು ಸಿೇಮತ ಫಜೆಟ್
ಹೆ ಂದಿಯುತಹುನೆ.
g) ವೆೈವಿಧಯಖಳು
ಟ್ಮ್ಾ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಸಲವಹಯು ಷಂಖೆಮಮ ವೆೈವಿಧಮಖಳು ಸ್ಹಧಮವಿವೆ.
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ಚಿತರ 4 : ಟಮ್ಯ ವಿಮೆಮ ವೆೈವಿಧಯಖಳು

ಟಮ್ಯ ಅವೃಯಯೆನ್್ ವೆೈವಿಧಯಖಳು
ಔಡಿಮೆಮಹಖಕ ಟಮ್ಯ ವಿಮೆ
ಹೆಚಕಿತ್ತಿಯಕ ಟಮ್ಯ ವಿಮೆ

ಪ್ಪರೀಮಿಮಂಖಳ ವಹಸಹತ್ತಯಂದಿಗೆ ಟಮ್ಯ ವಿಮೆ

i.

ಔಡಿಮೆಮಹಖಕ ಟಮ್ಯ ವಿಮೆ

ಈ ಯೇಜನೆಖಳು ಸ್ಹವಿನ ರ್ಹಬ ತಂದುಕೆ ಡುತುವೆ ಅು ಟ್ಮ್ಾ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಯಭಹಣನುನ ಔಡಿಮೆ
ಭಹಡುತುವೆ. ಸತುು ಶಾಖಳ ಔಡಿಮೆಮಹಖು ಹಲ್ಲಸಿ ಸ್ಹುಂಟಹದಹಖ ಮೊದಲ ಶಾದಲ್ಲಾ
ಯ .1,00,000ಖಳ ರ್ಹಬ ನಿೇಡಫಸುದು, ಯತಿ ಹಲ್ಲಸಿ ಷಹಾಚಯಣೆಮಲ್ಲಾ ಯ

.10,000 ಔಡಿಮೆ

ಭಹಡು ಯಭಹಣ, ಅಂತಿಭವಹಗಿ ಸತುನೆೇ ಶಾದ ಕೆ ನೆಮಲ್ಲಾ ವೃನಮ ಫಯುತುದೆ. ಯತಿ ಶಾ
ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಆದಹಖ ಮ ಷಭವಹಗಿ ಉಳಿಮುತುದೆ.
ಔಡಿಮೆಮಹಖುತಿುಯು ಟ್ಮ್ಾ ವಿಭಹ ಯೇಜನೆಖಳು ಅಡಭಹನದ ವಿಮೊೇಚನೆ ಭತುು ಸ್ಹಲದ
ಜಿೇವಿಭಹ ಎಂದು ಯಚಹಯಗೆ ಳಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
 ಅಡಭಹನ ವಿಮೀಚನೆಮಕ: ಂದು ಸ್ಹವಿನ ಯಭಹಣನುನ ದಗಿಷಲು ವಿನಹಮಷಗೆ ಳಿಸಿದ
ಔಡಿಮೆಮಹಖು ಟ್ಮ್ಾ ವಿಭಹ ಯೇಜನೆ ಅಡಭಹನ ಸ್ಹಲ ನಿೇಡಫೆೇಕ್ಟದದ ಔಡಿಮೆ
ಯಭಹಣನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಇಂತಸ ಸ್ಹಲಖಳಲ್ಲಾ, ಯತಿ ಷಭನಹದ
ಭಹಸಿಔ

ಔಂತಿನ

(ಇಎಂಐ)

ಹತಿ

ಫಹಕ್ಟ

ಇಯು

ಯಭುಕ ಅಷಲ್ಲನ

ಇಳಿಕೆಗೆ

ಕಹಯಣವಹಖುತುದೆ. ಮಹುದೆೇ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ನಿೇಡಫೆೇಕ್ಟದದ ಭಯಣ ಯಯೇಜನ ಯಭಹಣ
ಅಷಲ್ಲಗೆ ಫಹಕ್ಟ ಷಭವಹಖು ಹಹಗೆ ವಿಮೆಮನುನ ಮಸ್ೆೆ ಭಹಡಫಸುದು. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿ
ಅಡಭಹನದ

ಕಹರ್ಹಧಿಗೆ

ಹೆ ಂದಿಕೆಮಹಖುುದು.

ನವಿೇಔಯಣದ

ಪಿಯೇಮಮಂಖಳು

ಅಧಿಮುದದಔ ು ಷಭವಹಗಿಯುತುದೆ. ಅಡಭಹನದ ವಿಮೊೇಚನೆಮ ಕರಿೇದಿ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ಅಡಭಹನ ಸ್ಹಲದ ಸಿೆತಿಮಹಗಿದೆ.
 ಸಹಲದ ಜೀವಿಮೆ ಟ್ಮ್ಾ ವಿಭಹ ಯೇಜನೆಮ ಂದು ವಿಧ ಸ್ಹಲಗಹಯ ಸ್ಹಲ ಭಯುಹತಿ
ಭಹಡು ಮೊದಲು ಸ್ಹನನಪಿದಯೆ ಸ್ಹಲದ ಮೆೇಲ್ಲನ ಫಹಕ್ಟ ಸಣ ಹತಿ ಭಹಡಲು
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ವಿನಹಮಷಗೆ ಳಿಷರ್ಹಗಿದೆ. ಅಡಭಹನ ಭಯಳಿ ಕೆ ಳುಳವಿಕೆಮ ಹಹಗೆ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಟ್ಮ್ಾ
ಔಡಿಮೆ ಆಖುತು ಹೆ ೇಖುತುದೆ. ಇದು ಜನಪಿಯಮವಹಗಿ ಷಭ ಸ ವಿಮೆ ಸ್ಹಲ ನಿೇಡು
ಷಂಸ್ೆೆಖಳಿಂದ ಭಹಯರ್ಹಖುತುದೆ ಈ ಷಂಸ್ೆೆಖಳ ಸ್ಹಲಗಹಯಯ ಜಿೇನದ ಯಕ್ಷಣೆ ಭಹಡಲು. ಇದು
ವಹಸನ ಭತುು ಇತಯ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಸ್ಹಲಖಳಿಗಹಗಿ ದೆ ಯೆಮುತುದೆ. ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ
ಯಯೇಜನನುನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಸ್ಹಲ ಕೆ ಡುರಿಗೆ ನೆೇಯವಹಗಿ ಸಣ ಕೆ ಡರ್ಹಖುತುದೆ
ಅಥವಹ ಸ್ಹಲ ನಿೇಡಿದನು ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಎಯಲುಗಹಯನ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ
ಸ್ಹನನಪಿದಯೆ.
ii.

ಹೆಚಕಿತ್ತಿಯಕ ಟಮ್ಯ ವಿಮೆ

ಹೆಷಯೆೇ ಷ ಚಿಷುಂತೆ, ಯೇಜನೆಮು ಂದು ಸ್ಹವಿನ ಯಯೇಜನ ದಗಿಷುತುದೆ, ಹಲ್ಲಸಿಮು
ಅಧಿಮ ಜೆ ತೆಗೆ ಹೆಚಹಚಖುತುದೆ. ಮೊತು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೇರ್ೆ ಹೆೇಳಿದ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ನಿಖದಿತ ಯಭಹಣದ
ಭ ಲಔ

ಅಥವಹ

ಯಭಹಣನುನ ಜಿೇ

ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು

ಹೆಚಚಳವಹಖಫಸುದು.

ಮಹಾಮವಹಗಿ

ಭುಕ

ಷ ಚಮಂಔ ವೆಚಚ ಏರಿಕೆ ಯಕಹಯ ಹೆಚಿಚಷುತುದೆ. ಪಿಯೇಮಮಂ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ

ವಹಮಪಿು ಹೆಚಹಚದಂತೆ ಯಭಹಣನುನ ಹೆಚಿಚಷುತುದೆ.
iii. ಪ್ಪರೀಮಿಮಂಖಳ ವಹಸಹತ್ತಯಂದಿಗೆ ಟಮ್ಯ ವಿಮೆ
ಇನ ನ

ಭತೆ ುಂದು

ರಿೇತಿಮ

ಹಲ್ಲಸಿ

(ಬಹಯತದಲ್ಲಾ

ಸ್ಹಔಶುಿ

ಜನಪಿಯಮ)

ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ

ವಹಸ್ಹತಿಯಂದಿಗೆ ಟ್ಮ್ಾ ವಿಮೆ ಡೆದುಕೆ ಂಡಿದೆ. ಈ ಯೇಜನೆಮನುನ ಅನು / ಅಳು
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮನುನ ಅನು / ಅಳು ಔಳ್ೆದುಕೆ ಂಡಿಲಾದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ತೃಪಿುಯಂದಿಗೆ
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಇಯುತುದೆ. ನಿಷಸಂವಮವಹಗಿ ಹತಿಸಿದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹೆಚುಚ ಔಂತುಖಳನುನ
ಭಯುಔಳಿಸಿದ ಹೆ ಯತಹಗಿ ಷಭಹನ ಟ್ಮ್ಾ ಅನಾಯಿಷು ಎಂದು.
h) ಷ ಔಿ ಷನಿುವೆೀವಖಳು
ಟ್ಮ್ಾ ವಿಮೆಮನುನ ಕೆಳಗಿನ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಹೆಚುಚ ಯಷುುತತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಬಹವಿಷರ್ಹಗಿದೆ:
i.

ಎಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಯಕ್ಷಣೆ ಅಖತಮ ಕೆೇಲ ತಹತಹುಲ್ಲಔ, ಅಡಭಹನ ಬಿಡುಖಡೆ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಅಥವಹ
ಊಹಹತಭಔ ಸ ಡಿಕೆ ಯಕ್ಷಣೆಗೆ

ii. ಉಳಿತಹಮ ಯೇಜನೆಗೆ ಹೆಚುಚರಿ ೂಯಔವಹಗಿ, ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಹೆಚುಚರಿ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷಲು
ಫಫ ಮು ರ್ಪೇಶಔ ಔಡಿಮೆ ಟ್ಮ್ಾ ವಿಮೆಮನುನ ತನನ ಅಲಂಬಿತರಿಗಹಗಿ ಫೆಳ್ೆಮುತಿುಯು
ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಕೆ ಳುಳುದು. ಶ್ಹವಾತ ಯೇಜನೆ ಕೆೈಗೆ ಔದಿದಹದಖ ರಿತಿಾಷಫಸುದಹದ ಟ್ಮ್ಾ
ವಿಭಹ ಯೇಜನೆಮನುನ ಆಯೆುಮಹಗಿ ಷ ಚಿಷಫಸುದು.
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iii.

ಟ್ಮ್ಾ ಕರಿೇದಿ ಭಹಡು ಭತುು ಉಳಿದಿದದನುನ ಸ ಡಿಕೆ ಭಹಡು " ತತಾಶ್ಹಷರದ ಬಹಖವಹಗಿ,
ಕೆ ಳುಳ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿಯಿಂದ ಅಖೆದ ವಿಭಹ ಟ್ಭಾನುನ ಭಹತಯ ಕೆೇಳುತಹುನೆ ಭತುು
ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ರಿಣಹಭವಹದ ಮತಹಮಷನುನ ಫೆೇಯೆ ಹೆಚುಚ ಆಔಶಾಔ ಫಂಡವಹಳ ಆಯೆುಯಿಯು
ಔಡೆ ಸ ಡಿಕೆ ಭಹಡುತಹುನೆ. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಷಸಜವಹಗಿ ಇಂತಸ ಫಂಡವಹಳ ಸ ಡಿಕೆಮಲ್ಲಾ
ಳಗೆ ಂಡಿಯು ಅಹಮಖಳ ಬರಿಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.

i)

ರಿಖಣನೆಖಳು

ಫೆಲ್ೆಮ ಮತಿ ಷಪಧಹಯತಮಔ ಲ್ಹಬ ಟಮ್೯ ವಿಭಹ ಯೀಜನೆಖಳಲ್ಲಾ ಹರಥಮಿಔ ಆಧಹಯವಹಗದೆ. ಇದನುನ
ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ನವಿೇಔರಿಷಫಸುದಹದ ಟ್ಮ್೯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಕಹಣಫಸುದು ಅು
ತಭಭ ಭಟ್ಿದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಷಸತಿಾಖಳಿಗಿಂತ ಅಖೆ.
ಇಂತಸ ಂದು ಶಾದ ಅಧಿಮ ಯೇಜನೆ ಷಭಸ್ೆಮ ಏನೆಂದಯೆ ಭಯಣ ಯಭಹಣದ ವೆಚಚ ಮಸಿಸನ
ಜೆ ತೆ ಏಯುತುದೆ ಎಂಫುದು. ಅು ಕೆೇಲ ಅರ್ಹಧಿಮ ವಿಭಹ ಯೇಜನೆ ವಹಮಪಿುಮಡಿ ಹೆ ಂದಿದರಿಗೆ
ಆಔಶಾಔವಹಗಿಯುತುವೆ.
ರಭಕಕ
ಟಮ್೯ ಯೀಜನೆಖಳ ಮಿತ್ತಖಳು
ಅದೆೇ ಷಭಮದಲ್ಲಾ, ಫಫನು ಟ್ಮ್೯ ವಿಮೆಮ ಯೇಜನೆಖಳ ಮತಿಮನುನ ಅರಿತುಕೆ ಂಡಿಯಫೆೇಔು.
ಮಹವಹಖ ವಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳ ಉದೆದೇವ ಶ್ಹವಾತವಹಖುತುದೆ ಆಖ ಯಭುಕ ಷಭಸ್ೆಮ ಉದಬವಿಷುತುದೆ
ಭತುು ಜಿೇವಿಮೆ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಅಖತಮ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಧಿಗಿಂತ ಮೇರಿ ವಿಸ್ಹುಯವಹಖುತುದೆ. ಟ್ಮ್೯
ಭುಕಹುಮಗೆ ಂಡ ನಂತಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಭಹಲ್ಲೇಔಯು ವಿಭಹಯೇಖಮವಿಲಾದಿಯಫಸುದು ಭತುು ಆದದರಿಂದ 65
ಅಥವಹ 70 ಯ ಮಸಿಸನಲ್ಲಾ ಹೆ ಷ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಡೆಮಲು ಸ್ಹಧಮವಹಖುುದಿಲಾ. ಮಕ್ಟುಖಳು,
ಟ್ಮಾನಲ್ ಖಹಯಿರ್ೆಯಿಂದ ಷವೆತದ ವಿಯುದಧ ತಭಭ ಷಂತುನುನ ಷಂಯಕ್ಷಿಷು ಉದೆದೇವದಿಂದ ಶ್ಹವಾತ
ಯೇಜನೆಖಳನುನ ಸುಡುಔುಯು, ಅಥವಹ ಹಿಂದೆ ಉಯಿಲನನುನ ಬಿಡುುದು. ಟ್ಮ್ಾ ಬಯಸ್ೆ ಇಂತಸ
ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷದೆ ಇಯಫಸುದು.
2. ಷಂೂಣ೯ ಜೀ ವಿಮೆ
ಟ್ಮ್೯ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಬಯಸ್ೆಮ ಉದಹಸಯಣೆಖಳು, ಯಕ್ಷಣೆ ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಷಭಮದ
ಅಧಿಗೆ ಲಬಮವಿಯುತುದೆ, ಷಂೂಣ೯ ಜಿೇ ವಿಮೆ ಶ್ಹವಾತ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಂದು
ಉದಹಸಯಣೆಮಹಗಿದೆ. ಫೆೇಯೆ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಹೆೇಳುುದಹದಯೆ ಯಕ್ಷಣೆ ಮಹುದೆೇ ನಿದಿಾಶಿ ಅಧಿಯಿಲಾ ಆದಯೆ
ವಿಮೆಗಹಯಯಕ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದಹಖ ಪ್ಪಪಕೆ ಂಡ ಭಯಣ ರಯೀಜನನಕು ಹತ್ತಷಲಕ ುಪತಹಿನೆ,
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ಮಹವಹಖಲ್ಹದಯ

ಸಹು ಎದಕಯಹಖಫಸಕದಕ. ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನುನ ಜಿೇನಮಾಂತ ಅಥವಹ ನಿಖಧಿತ

ಅಧಿಮಯೆಗೆ ಭಹಡಫಸುದು ಅದು ಸಿೇಮತವಹಗಿಯುತುದೆ ಭತುು ಜಿೇವಿತಹಧಿಗಿಂತ ಔಡಿಮೆ ಇಯುತುದೆ.
ಷಂೂಣ೯ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳು ಟ್ಮ್೯ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನುನ ಹೆಚೆಚೇ ಇಯುತುವೆ, ಷಂೂಣ೯
ಜಿೇ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಭಹಡಿದನ ಭಯಣದಯೆಖ
ಸ್ಹವಿನ

ಅನುಔ ಲಖಳನುನ

ಷಂದಹಮ

ಚಹಲ್ಲುಮಲ್ಲಾಯುತುದೆ ಆದದರಿಂದ ಇದನುನ ಮಹವಹಖಲ
ಭಹಡಲು

ವಿನಹಮಷಗೆ ಳಿಷರ್ಹಗಿದೆ.

ಉಳಿಮಲು

ವಿನಹಮಷಗೆ ಳಿಷರ್ಹಗಿದೆ. ನಂತಯ ವಿಮೆ ಔಂನಿಮು ಪಿಯೇಮಮಂ ರಿಂದ ಅಖತಮವಿಯು ಸಣನುನ
ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳತುದೆ, ಟ್ಮ್೯ ವಿಮೆಮ ವೆಚಚ ೂಯೆೈಷಲು, ಫಹಕ್ರ ಸಣನಕು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಯವಹಗ ಸ ಡಿಕೆ
ಭಹಡಫಸಕದಕ. ಇದನಕು ಸಣ ಭೌಲಯ ಎಂದಕ ಔಯೆಮಲ್ಹಖಕತಿದೆ. ಫಫನಿಗೆ ತುತುಾ ಸಣ ಫೆೇಕಹದಹಖ ಂದು
ಹಲ್ಲಸಿಯಿಂದ ಸ್ಹಲದ ಯ ದಲ್ಲಾ ನಖದನುನ ಡೆಮಫಸುದು, ಅಥವಹ ಅನು ತನನ ನಖದು ಭೌಲಮಕೆು
ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಪಿಸಿಔ ಡು ಭ ಲಔ ಡೆಮಫಸುದು.
ಫಹಕ್ಟಯಿಯು

ಸ್ಹಲಖಳ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ

ಸ್ಹಲದ

ಯಭಹಣ

ಭತುು

ಫಡಿಸಮನುನ

ಗೆ ತುುಡಿಸಿದ

ಪರ್ಹನುಬವಿಖಳಿಗೆ ಭಯಣದ ನಂತಯ ಭಹಡರ್ಹದ ಹತಿಯಿಂದ ಔಡಿತ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.
ಷಂೂಣ೯

ಜೀ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಔಕಟಕಂಫದ ಭಕಕಯ ಆದಹಮ ಖಳಿಷಕರಿಗೆ ಂದಕ ಉತಿಭ

ಯೀಜನೆಮಹಗದೆ

ಭತಕಿ ಅಕಹಲ್ಲಔ ಭಯಣದ ಷಂದಬಯದಲ್ಲಾ ಮಹುದೆೀ ಸಣಕಹಸಿನ ಅಸಿೆಯತೆಯ್ದಂದ

ಪ್ಪರೀತ್ತಹತರಯನಕು ಯಕ್ಷಿಷಲಕ ಫಮಷಕತಹಿನೆ. ಈ ಮಕ್ಟುಮು ಷಂೂಣ೯ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಹೆಚಿಚನ
ಔಂತುಖಳನುನ ಸಿೆಯವಹಗಿ ಭತುು ದಿೇಗಾಕಹಲದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ನಿಾಹಿಷಲು ಸ್ಹಧಮವಹಖುತುದೆ, ಭತುು
ಅನು ಸ್ಹವಿನ ಯಯೇಜನ ಹತಿ ಭಹಡಫಸುದಹದ ಂದು ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಫಮಷುತಹುನೆ,
ರಿಖಣಿಷದೆ ಅನು / ಅಳು ಭಯಣಹನಂತಯ, ಫೆೇಕಹದಲ್ಲಾ, ನಿೃತಿು ನಂತಯದ ಅಖತಮಖಳಿಗಹಗಿ ಷಂೂಣ೯
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ದುಡಿಸನುನ ಫಳಷಲು ಸ್ಹಧಮವಹಖುತುದೆ.
ಷಂೂಣ೯

ಜಿೇ ವಿಮೆ ಭನೆಮ ಉಳಿತಹಮದಲ್ಲಾ ಂದು ಯಭುಕ ಹತಯನುನ ಹಿಷುತುದೆ ಭತುು

ಷೃಷ್ಟ್ಿಷು ಷಂತುನುನ ಭುಂದಿನ ಪಿೇಳಿಗೆಗೆ ಗಹಾಯಿಷುತುದೆ. ಅದಯ ಕರಿೇದಿ ನಡೆಷು ಯಭುಕ
ಉದೆದೇವು

ಆಸಿು

ಆಗಿದೆ

-

ಫಮಕೆ

ಫಫಯ

ೂವಹಾಜಿಾತದಿಂದ

ಬವಿಶಮದ

ಪಿೇಳಿಗೆಖಳಿಗೆ

ಬಿಟ್ುಿಹೆ ೇಖುಂತಸದು. ಜಿೇ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಭಔುಳ ಔುಟ್ುಂಫಖಳ ನಡುವೆ ಭಔುಳ್ೆೄ ಂದಿಗಿನ
ಭಹಲ್ಲೇಔತಾ ಭತುು ಔುಟ್ುಂಫ ಫಗೆೆ ಹೆಚಿಚನ ಕಹಳಜಿ, ಭತುಶುಿ ಈ ಉದೆದೇವದಿಂದ ಕಚಿತಡಿಷುತುದೆ.
3. ಎಂಡೆ ೀಮೆಂಟ್ ಬಯಸೆ
ವಹಷುವಹಗಿ ಎಂಡೆ ೇಮೆಂಟ್ ಬಯಸ್ೆ ಂದ ಎಯಡು ಯೇಜನೆಖಳ ಷಂಯೇಜನೆಮಹಗಿದೆ:
 ಟ್ಮ್೯ ವಿಮೆ ಯೇಜನೆಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದನ ಭಯಣದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ
ಮೊತುದ ಷಂೂಣಾ ಸಣ ಕೆ ಡುತಹುಯೆ
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 ವುದಧ ಎಂಡೆ ೇಮೆಂಟ್ ಯೇಜನೆಮಲ್ಲಾ ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ವಿಮೆದಹಯ ಅಧಿಮ ಅಂತಮದಯೆಖ
ಫದುಔುಳಿದಿದದಯೆ ಈ ಮೊತುನುನ ಕೆ ಡುತುದೆ.
ಈ ಉತಪನು ಸಹವಿನ ನಂತಯದ ರಯೀಜನ ಹಹಖ

ಫದಕಕ್ರದಹಿಗನ ಎಯಡ

ಅಂವಖಳನಕು ಹೆ ಂದಿದೆ.

ಆರ್ಥಾಔ ದೃಷ್ಟ್ಿಕೆ ೇನದಿಂದ, ಂದು ಔಡಿಮೆಮಹಖು ಟ್ಮ್೯ವಿಮೆ ಭತುು ಹೆಚಹಚಖು ಸ ಡಿಕೆ ಅಂವದ
ಷಂಯೇಜನೆಮಹಗಿದೆ. ಹಲ್ಲಸಿ ಔಡಿಮೆಮದಹಗಿದಿಯೆ, ಫಂಡವಹಳ ಅಂವ ದೆ ಡಸದಹಗಿಯುತುದೆ.
ಟ್ಮ್೯ ಭತುು ಸ ಡಿಕೆ ಅಂವಖಳ ಷಂಯೇಜನೆಮು ಷಂೂಣಾ ಜಿೇನ ಭತುು ಇತಯ ನಖದು ಭೌಲಮದ
ಂದಖಳಲ್ಲಾಮ

ಷಸ ಇಯುತುವೆ. ಆದಹಖ ಮ ಹೆಚಹಚಗಿ ಇದನುನ ಎಂಡೆ ೇಮೆಂಟ್ ಬಯಸ್ೆಮ ಔಯಹಯುಖಳ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಹಮಖಹಮನಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಈ ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಸಣದ ನಿದಿಾಶಿ ಮೊತು ಷಂಖಯಹಿಷಲು ಇದು
ರಿಣಹಭಕಹರಿ ವಹಸನನಹನಗಿ ಭಹಡಿದೆ.
ಎಂಡೆ ೇಮೆಂಟ್, ಭುಕಮವಹಗಿ ಂದು ಉಳಿತಹಮ ಕಹಮಾಔಯಭವಹಗಿದೆ, ಇದು ಅಕಹಲ್ಲಔ ಆಔಸಿಭಔ ಭಯಣದ
ವಿಯುದಧ ವಿಮೆ ನಿಫಂಧನೆಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಿಷಲಟಿಿದೆ. ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಇದಯ ಂದು ಫೆೇಡಿಕೆ ಉಳಿತಹಮ
ಕಹಮಾಔಯಭದಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಔಲ್ಲಷು ಭ ಲಔ ಂದು ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಸಣಕಹಷು ಯೇಜನೆಖಳನುನ ನಿಶ್ಚಚತತೆಮ
ಕೆ ಡು ಉಔಯಣವಹಗಿದೆ. ಎಂಡೆ ೇಮೆಂಟ್ ಷುಯಕ್ಷಿತ ಭತುು ಔಡಹಸಮ ಉಳಿತಹಮ ಕೆ ಯೇಢಿೇಔಯಣ
ವಿಧಹನನುನ ದಗಿಷುತುದೆ. ಜಹಖಯ ಔ ಸ ಡಿಕೆ ಭತುು ಆಸಿು ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ನಿಾಸಣೆ ಷುಯಕ್ಷತೆಮನುನ
ನಿೇಡುತುದೆ, ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಅಯೆ ಔಡಹಸಮ ಖುಣ ಉಳಿಷಲು ರ್ಪಯೇತಹಸಸ ನಿೇಡುತುದೆ.
ಜನಯು ಎಂಡೆ ೇಮೆಂಟ್ ಯೇಜನೆಖಳನುನ ೃದಹಧಮದ ವಿಯುದಧ ದಗಿಷು ಕಚಿತ ವಿಧಹನವಹಗಿ
ಕರಿೇದಿಷುತಹುಯೆ ಅಥವಹ ನಿದಿಾಶಿ ಉದೆದೇವಖಳನುನ ೂಯೆೈಷು ಷಲುವಹಗಿ ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಶ್ಚಕ್ಷಣ ನಿಧಿ
ಹೆ ಂದಿಯುುದು 15 ಶಾಖಳ ಕೆ ನೆಮಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಫಫಯ ಹೆಣುಣಭಔುಳ ಭದುವೆ ವೆಚಚ ೂಯೆೈಷು
ನಿಧಿಮಹಗಿ. ಮಹುದೆೇ ಈ ಉದೆದೇವಖಳ ಜೆ ತೆ ಆಟ್ ನಡೆಮುುದಿಲಾ. ಅುಖಳನುನ ಕಂಡಿತವಹಗಿ
ನಿಾಹಿಷಫೆೇಔು.
ಇದು ಂದು ಅಡಭಹನದ (ಷತಿ) ಸ್ಹಲನುನ ಹತಿಷಲು ಭಹದರಿಮ ಸ್ೆೇವೆಮಹಗಿದೆ. ಕೆೇಲ ಸ್ಹವಿನ
ಕಹಯಣದಿಂದ ಸ್ಹಲದ ಭಯುಹತಿಮ ಅನಿಶ್ಚಚತತೆ ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷುತುದೆ ಆದಯೆ ಎಂಡೆ ೇಮೆಂಟ್
ಭುಂದುಯೆಮುತುದೆ ಅಷಲನುನ ಹತಿಸಿದಯೆ ಸ್ಹಕಹಖುತುದೆ.
ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಮತಮಮ ಉಳಿತಹಮ ಸ್ಹಧನವಹಗಿ ಉತೆುೇಜಿಷರ್ಹಗಿದೆ.

ಬವಿಶಮಕೆ ುೇಷುರ ಹೆಚುಚರಿ

ಆದಹಮನುನ ಯತಿ ತಿಂಖಳು / ತೆೈಭಹಸಿಔ / ಶಾದ ಉಳಿಷು ಭಹಖಾ ಸುಡುಔುತಿುಯು
ಎಂಡೆ ೇಮೆಂಟ್ ಂದು ಉಮುಔು ಯತಿಹದನೆ ಫಳಷಲಡುತುದೆ.
ಯೀಜನೆಮನಕು ಆಔಶಯಔವಹಗ ಏಕೆಂದಯೆ ತೆರಿಗೆ ಉದೆಿೀವಖಳಿಗಹಗ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂಖಳ ಔಡಿತಕೆು ಅಕಹವ
ಭಹಡಲ್ಹಖಕತಿದೆ.
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ಇನ ನ ಬಹಯತಿೇಮ ಷನಿನವೆೇವದಲ್ಲಾ ಭತೆ ುಂದು ಯತಿಹದನೆ ವಿವಹಹಿತ ಭಹಿಳ್ೆಮಯ ಆಸಿು ಕಹಯಿದೆ
(MWPA) ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ನ೦ಬಿಕೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಇರಿಷಲು ಸ್ೌಲಬಮ ಫಂದಿದೆ - ಸಣನುನ ಹಲ್ಲಸಿ ಪರ್ಹನುಬವಿಗೆ
ಭಹತಯ ಹತಿಷಫೆೇಔು, ಹಿೇಗೆ ವಿಮೆ ಆಸಿು ಮೆೇರ್ೆ ಎರ್ಹಾ ಸ್ಹಲದಹತಯ ಸಔುು ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಣೆ ಡೆದಿಯುತಹುನೆ.
ಅಂತಿಭವಹಗಿ ಅನೆೇಔ ಎಂಡೆ ೇಮೆಂಟ್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು 55-65 ಮಸಿಸನಲ್ಲಾ ಭಹಮಚುರ್ ಆಖುತುವೆ, ಮಹವಹಖ
ವಿಮೆದಹಯ ತನನ ನಿೃತಿುಮ ಯೇಜನೆ ಭಹಡುವಹಖ ಭತುು ಕೆಲು ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ನಿೃತಿು ಉಳಿತಹಮಖಳ
ಇತಯ ಭ ಲಖಳಿಗೆ ಉಮುಔು ೂಯಔವಹಗಿಯುತುವೆ.
a) ವೆೈವಿಧಯಖಳು
ಎಂಡೆ ೇಮೆಂಟ್

ಬಯಸ್ೆ

ಕೆಲು

ವೆೈವಿಧಮಖಳನುನ

ಹೆ ಂದಿದೆ,

ಅುಖಳನುನ

ಕೆಳಔಂಡಂತೆ

ವಿರಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
i.

ಭನಿ ಫಹಯಕ್ಟ ಹಾನ್

ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಎಂಡೆ ೇಮೆಂಟ್ ಯೇಜನೆಖಳ ಜನಪಿಯಮ ವೆೈವಿಧಮಭನಿ ಫಹಮಕ್ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದೆ. ಇದು
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಂದು ಎಂಡೆ ೇಮೆಂಟ್ ಯೇಜನೆಮಹಗಿದುದ ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಂದು ಬಹಖನುನ
ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಕಹಲ ಕಹಲಕೆು ಔಂತುಖಳಲ್ಲಾ ವಹಸಿಗೆ ಅಕಹವ ಭಹಡಿ ಕೆ ಡುತುದೆ ಭತುು ಆಶ್ಹಾಸಿಸಿದ
ಮೊತುದ ಫಹಕ್ಟ ಅಧಿಮ ಅಂತಮದಲ್ಲಾ ಕೆ ಡುತುದೆ.
ಉದಹಸಯಣೆ
20 ಶಾಖಳ ಂದು ಭನಿ ಫಹಮಕ್ ಹಲ್ಲಸಿ ವಿಭಹ ಮೊತುದ 20% ದಗಿಷಫಸುದು ಫದುಔುಳಿದ
ಯಯೇಜನವಹಗಿ ಕೆ ನೆಮ 5, 10 ಭತುು 15 ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಹತಿಷರ್ಹಖುತುದೆ ಭತುು ಫಹಕ್ಟ 40%ನುನ
20 ನೆೇ ಶಾ ೂಣಾ ಅಧಿಮ ಅಂತಮದಲ್ಲಾ ಹತಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ವಿಮೆದಹಯ 18 ನೆೇ ಶಾದ ಕೆ ನೆಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹನನಪಿದಯೆ, ೂಣಾ ವಿಭಹ ಮೊತುು ಭತುು
ರ್ಹಬಹಂವನುನ ಸ್ೆೇರಿಸಿ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ, ವಹಷುವಹಗಿ ರಿಖಣಿಷದೆ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಭುಕಫೆರ್ೆಗಿಂತ
60% ಂದು ಯಯೇಜನನುನ ಸಣ ಈಗಹಖರ್ೆೇ ಡೆದಿಯುತಹುಯೆ.
ಈ

ಯೇಜನೆಖಳು,

ಅುಖಳ

ನಖದಿೇಔಯಣದ

(ಸಣ

ವಹಸ್ಹತಿ)

ಅಂವದಿಂದಹಗಿ

ಫಸಳ

ಜನಪಿಯಮವಹಗಿವೆ, ಇದು ಅುಖಳಿಗೆ ಅಲ ಭತುು ಭಧಮಭಹಧಿ ಅಖತಮಖಳನುನ ೂಯೆೈಷು ಉತುಭ
ವಹಸನಖಳ್ಹಗಿವೆ. ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಈ ನಡುವೆ ಮಹುದೆೇ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಮಕ್ಟು
ಭಯಣಿಸಿದಹಖ ೂಣಾ ಸ್ಹವಿನ ಯಕ್ಷಣೆ ಲಬಮವಿದೆ.
ii. ಹರ್ ಭತಕಿ ನಹನ ಹರ್ ಯೀಜನೆಖಳು
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"ಹರ್" ಎಂಫ ದ ವಿಮೆಗಹಯಯ ರ್ಹಬಖಳಲ್ಲಾ ಬಹಖಹಿಷು ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ.
ಭತೆ ುಂದೆಡೆ - "ನಹನ್ ಹರ್" ರ್ಹಬಖಳಲ್ಲಾ ಬಹಗಿಮಹಖದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ಯತಿನಿಧಿಷುತುವೆ. ಎಯಡ
ವಿಧಖಳು ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಜಿೇವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಇಯುತುವೆ.
ಎರ್ಹಾ ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಯೇಜನೆಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ಷಂಖಯಹಿಷಲಟ್ಿ ಜಿೇನದ ಸಣ, ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ
ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ

ಪಿಯೇಮಮಂ

ಸಣದಲ್ಲಾ

ಭಹಡಲಟ್ಿ,

ಬಿಗಿ

ನಿಮಂತಯಣ

ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣೆಮಲ್ಲಾ

ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷುತುವೆ, ನಿಖದಿತ ಷ ತಯಖಳಿಗೆ ಅನುಸ್ಹಯವಹಗಿ, ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ ಫೆಳಣಿಗೆಮ
ಂದು ಬಹಖ ಅಥವಹ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಷೃಷ್ಟ್ಿಸಿದ ಹೆಚುಚರಿ ಬಯಸ್ೆಮ ಹಲು, " ರ್ಹಬದ ಜೆ ತೆಗಿನ
ಯೇಜನೆಖಳು" ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
ಬಹಖಹಿಷದ ಉತನನಖಳನುನ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವೆೇದಿಕೆಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಂದು ನಹನ್ ಲ್ಲಂಕ್
ವೆೇದಿಕೆಮಲ್ಲಾ ದಗಿಷಫಸುದಹಗಿದೆ. ಈ ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ, ನಹು ನಹನ್ ಲ್ಲಂಕ್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ
ಷಂಫಂಧಟ್ಿದನುನ ತಿಳಿದುಕೆ ಳ್ೆೄ ಳೇಣ. ಂದದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ರ್ಹಬವಿಲಾದ
ಯೇಜನೆಖಳಲ್ಲಾ ಯಯೇಜನಖಳು ಸಿೆಯ ಭತುು ಖಹತಿಯಮಹಗಿಯುತುವೆ ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಈ
ಯಯೇಜನಖಳ ಅಸಾತೆ ಡೆದಿಯುತಹುನೆ ಭತುು ಮಹುದೆೇ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಫಫ ಮಕ್ಟು ಯತಿ ಶಾ ವಿಭಹ ಮೊತುದ 2% ಕಚಿತವಹಗಿ ದಗಿಷು ಇತುು ಶಾಖಳ ಎಂಡೆ ೇಮೆಂಟ್
ಯೇಜನೆಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯಫಸುದು ಜೆ ತೆಗೆ, ಇದರಿಂದ ಮೆಚುರಿಟಿ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಆಶ್ಹಾಸಿಸಿದ ಮೊತುದ
ಜೆ ತೆಗೆ ಟ್ುಿ ಆಶ್ಹಾಸಿಸಿದ ವಿಭಹ ಮೊತುದ 40%.
ಐ.ಆ

ಎ. ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಬಹಖಹಿಷದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಹೆ ಷ ಭಹಖಾದಶ್ಚಾ ಷ ತಯಖಳು, ಈ

ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗಹಗಿ ದಗಿಷಲು ನಿದಿಾಶಿ ಗಟ್ನೆ ಷಂಬವಿಷುುದನುನ ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ ಯಯೇಜನಖಳನುನ
ಷಶಿವಹಗಿ ಮೊದರ್ೆ ಹೆೇಳುುದು ಭತುು ಮಹುದೆೇ ಷ ಚಹಮಂಔದ ಭಹನದಂಡಕೆು ಲ್ಲಂಕ್ ಭಹಡು
ಹಹಗಿಲಾ.
ಹಹಗೆಯೆೇ ಹೆಚುಚರಿ ಮಹುದೆೇ ಯಯೇಜನಖಳನುನ, ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ನಿಮಮತವಹಗಿ
ಖಳಿಸಿದ, ಷಶಿವಹಗಿ ಮೊದರ್ೆ ಹೆೇಳಫೆೇಕಹಖುತುದೆ ಭತುು ಮಹುದೆೇ ಷ ಚಹಮಂಔದ ಭಹನದಂಡಕೆು
ಲ್ಲಂಕ್ ಭಹಡು ಹಹಗಿಲಾ. ಅಂದಯೆ ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ದೆ ಯಔು ರಿಟ್ನನಾನುನ ಹಲ್ಲಸಿ ಆಯಂಬದರ್ೆಾ
ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫೆೇಔು ಎಂದಥಾ. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯು ನಿಾಳ ರ್ಹಬ ರ್ೆಔು ಭಹಡಫಸುದು ಭತುು ಇತಯ
ಭಹಖಾಖಳ ಜೆ ತೆ ಹೆ ೇಲ್ಲಸಿ ಹಲ್ಲಸಿ ವೆಚಚನುನ ನಿಣಾಯಿಷಫಸುದು.
iii. ಬಹಖಹಷಕ (Par) ಅಥವಹ ಲ್ಹಬದ ಯೀಜನೆಖಳು
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ರ್ಹಬದ ಅಥವಹ ಖಹತರಿಮ ಯೇಜನೆಖಳು ಇಲಾದೆ ಭಿನನವಹಗಿ, ಈ ಯೇಜನೆಖಳು ರ್ಹಬದಲ್ಲಾ
ಬಹಖಹಿಷಲು ಅಕಹವ ಹೆ ಂದಿವೆ. ರ್ಹಬ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಇತಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚಿಚನ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹೆ ಂದಿವೆ.
ರ್ಹಬಖಳನುನ ಫೆ ೇನಷುಸಖಳ್ಹಗಿ ಅಥವಹ ಡಿವಿಡೆಂಡುಖಳ್ಹಗಿ ಕೆ ಡಫೆೇಕಹಖುುದು. ಫೆ ೇನಷುಸಖಳನುನ
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ುನಯಹತಾನಹ ಫೆ ೇನಷುಸಖಳ್ಹಗಿ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ. ಅುಖಳನುನ ವಿಭಹ ಮೊತುದ
ಯಭಹಣದಂತೆ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷರ್ಹಖುತುದೆ (ಉದಹ. ಯತಿ ಸ್ಹವಿಯ ಯ .ಗೆ ಯ . 70 ವಿಭಹ ಮೊತುದ) ಭತುು
ಹೆಚುಚರಿ ರ್ಹಬಖಳ್ಹಗಿ (ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಕಹಯಧಿಮ ಕೆ ನೆಮಲ್ಲಾ, ಸ್ಹವಿನಿಂದಹಖ ಅಥವಹ ಭುಕಹುಮ
ಅಥವಹ ಷಯೆಂಡರ್) ಂದು ುನಯಹತಾನಹ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಕೆ ಡರ್ಹಖುುದು.
ುನಯಹತಾನಹ ರ್ಹಬಹಂವಖಳ ಹೆ ಯತಹಗಿ ಮೆಭ ಲಖತಿುಷರ್ಹದ, ಖಹತಿಯಮಹಗಿಯುತುದೆ, ವಿಮೆಗಹಯಯು
ಟ್ಮಾನಲ್

ಫೆ ೇನಷುಸಖಳನುನ

ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷಫಸುದು.

ಇು

ವಿಮೆಗಹಯನ

ಖಳಿಸಿದ

ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ

ಖಳಿಕೆಮಹಗಿಯುತುದೆ ಭತುು ಅುಖಳ ಬಯಸ್ೆ ಇಯುುದಿಲಾ.
ಟ್ಮಾನಲ್ ಫೆ ೇನಷುಸಖಳನುನ ಬಹಖಹಿಷು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಜೆ ತೆ ಸಂಚಿಕೆ ಳುಳ ಸ್ಹಧನವಹಗಿ
ಅಭಿೃದಿಧಡಿಷರ್ಹಯಿತು, ಭಹಯುಔಟೆಿಖಳಲ್ಲಾ ಮುನೆೈಟೆಡ್ ಕ್ಟಂಖಸಮ್ ನಲ್ಲಾ ಸ ಡಿಕೆ ಭ ಲಔ ಖಳಿಸಿದ
ದೆ ಡಸ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಖಳಿಕೆಮನುನ ಡೆಮರ್ಹಯಿತು. ಅುಖಳನುನ ಬಹಯತ ಭತುು ಇತಯೆ ಸಲು
ಅಭಿೃದಿಧಶ್ಚೇಲ ಭಹಯುಔಟೆಿಖಳಲ್ಲಾ ಅಳಡಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಭಹಹತ್ತ
ಲ್ಹಬದ ಬಹಖಹಷಕವಿಕೆಮ ಲ್ಹಬಹಂವ ವಿಧಹನ
ಅಮೆೇರಿಕಹದ ಕೆಲು ಇತಯ ಭಹಯುಔಟೆಿಖಳಲ್ಲಾ ರ್ಹಬನುನ ರ್ಹಬಹಂವ ಯ ದಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕೆ ಳಳರ್ಹಖುತುದೆ.
ರ್ಹಬಹಂವ ನಿೇಡಲು ಎಯಡು ವಿಧಹನಖಳನುನ ಅನುಷರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
i.

ಹಯಂರಿಔ ಭಹದರಿ "ಪ್ರೀಟೆ ್ೀಯಲ್ಲಯೀ ವಿಧಹನ" ಆಗಿತುು. ಇಲ್ಲಾ ರ್ಪೇಟೆ ಪೇಾಲ್ಲಯೇ ಮೆೇರ್ೆ
ಔಂನಿ ಹೆ ಂದಿಯು ಟ್ುಿ ಫಂಡವಹಳ ಮೆೇರ್ೆ ರ್ಹಬ ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಯಿತು ಭತುು ಎರ್ಹಾ
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ ಬಹಗಿಷಫಸುದಹದ ಹೆಚುಚರಿ ಹಲನುನ ಕೆ ಡರ್ಹಯಿತು. ಇತಿುೇಚೆಗೆ ಷಂಖಯಸವಹದ
ಹಿಂದಿನ ಶಾಖಳಲ್ಲಾನನ ಔಂನಿಮ ಸ ಡಿಕೆ ಎಂದು ಸಣದ ಮೆೇರ್ೆ ಷಂಹದಿಸಿದ ಮತಹಮಷನುನ
ಅರಿಮಲು ಮಹುದೆೇ ಯಮತನನುನ ಭಹಡರ್ಹಖಲ್ಲಲಾ. ರ್ಪೇಟೆ ಪೇಾಲ್ಲಯೇ ವಿಧಹನ ರ್ಹಬದ
ದಯಖಳನುನ ಂದೆ ತೆಯನಹಗಿ ಭಹಡಿ ಕಹರ್ಹನಂತಯದಲ್ಲಾ ಸಿೆಯವಹಗಿಯುಂತೆ ಭಹಡಿದೆ. ಇದು
ಕಹರ್ಹನಂತಯದಲ್ಲಾ ಅಹಮಖಳನುನ ಷಂಚಮನ ತತಾ ಅನಾಯಿಷುತುದೆ ಭತುು ಏಔಯ ದ
ುನಯಹತಾನಹ

ಫೆ ೇನರ್ಸ

ಮಹಂತಿಯಔ

ಈ

ನಿಟಿಿನಲ್ಲಾ

ಸ್ಹಔಶುಿ

ಹೆ ೇಲುತುದೆ.

ಇದು

ಕಹರ್ಹನಂತಯದಲ್ಲಾ ಅಹಮಖಳನುನ ಷಂಚಯಿಷು ತತಾ ಅನಾಯಿಷುತುದೆ ಭತುು ಈ ನಿಟಿಿನಲ್ಲಾ
ುನಯಹತಾನಹ ಫೆ ೇನರ್ಸ ಮಹಂತಿಯಔ ಮಸ್ೆೆಗೆ ಏಔಯ ದಹದಗಿದೆ.
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ii. ಎಯಡನೆೇ ವಿಧಹನು "ರಷಕಿತ ಸಣದ ವಿಧಹನ". ಇಲ್ಲಾ ಆದಹಮ ಸ ಡಿಕೆ ಮಹವಹಖ ಆಗಿದೆ ಭತುು
ಫಂಡವಹಳ ಭಹಡಿದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಡೆದ ಫೆರ್ೆ ಮೆೇರ್ೆ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ. ಇದನುನ ವಿಬಜಿತ
ಅಥವಹ ಸ ಡಿಕೆಮ ತಡೆಹಿಡಿಮುವಿಕೆ ವಿಧಹನ ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ ಏಕೆಂದಯೆ ವಿವಿಧ ಸ ಡಿಕೆಮ
ವಿಬಜನೆಖಳು ವಿವಿಧ ಆದಹಮಖಳನುನ ಡೆಮುತುವೆ.
ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔತೆ ಜೆ ತೆಗೆ ರ್ಹಬದ (ಬಹಖಹಿಷು) ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಜಿೇನ ಔಚೆೇರಿಮ ಸ ಡಿಕೆ
ಕಹಮಾಕ್ಷಭತೆಗೆ ಕೆಲು ಷಂಔಾನುನ ದಗಿಷುತುವೆ. ಆದಯೆ ಷಂಔಾ ನೆೇಯವಹಗಿಯುುದಿಲಾ. ಮಹುದನುನ
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಫೆ ೇನರ್ಸ ಭ ಲಔ ರ್ಹಬದ ನಿಧಿಖಳ ಆಸಿುಖಳು ಭತುು ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಖಳ (ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ವಹಷ್ಟ್ಾಔ) ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔ ಭೌಲಮಭಹನದ ಮೆೇರ್ೆ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ.
ಹೆಚಕಿರಿ ಮೆೀಲ್ೆ ಘ ೀಷ್ಟಸಿದ ಭೌಲಯಭಹನನಕು ರಿಖಣನೆಗೆ ತೆಗೆದಕಕೆ ಳುಲ್ಹಗದೆ ಊಹೆಖಳು ಭತಕಿ
ಅಂವಖಳು ಭೌಲಯಭಹನದ ವಿಭಹಖಣಔಯಯ ಮೆೀಲ್ೆ ಅಲಂಬಿತವಹಗಯಕತಿದೆ.

ಹೆಚುಚರಿಮನುನ

ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಸಿದ ನಂತಯೂ, ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ನಡುವಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಆಡಳಿತ ಔಂನಿಮ ನಿಧಹಾಯದ ಮೆೇರ್ೆ
ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ. ಈ ಎರ್ಹಾ ಕಹಯಣದಿಂದಹಗಿ, ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ ಸ್ೆೇರಿಷರ್ಹದ ಫೆ ೇನರ್ಸ ಫಂಡವಹಳ
ಕಹಮಾಕ್ಷಭತೆ ಅತಿ ಔುಶ್ಚನ್ಸ ಭತುು ದ ಯದ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಅನುಷರಿಷುತುದೆ.
ವಿಧಹನದ ಕೆಳಗಯಕ ಭ ಲ ತಔಯ ಕಹಲ್ಹನಂತಯದಲ್ಲಾ ಫಂಡವಹಳ ಷಯಹಖವಹಗ ಭಯಳಿಷಕತಿದೆ. ಇದು ಷತಮ
ಷೆೇಯುಖಳಲ್ಲಾ ಫಂಡವಹಳ ಸ ಡಿಕೆಖಳಲ್ಲಾ ಡೆದ.ಟ್ಮಾನಲ್ ಫೆ ೇನಷೆಳು ಭತುು ಷಂಮುಔು ರ್ಹಬಹಂವಖಳು
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ದೆ ಡಸ ಸ್ೆಾೈರ್ಸ ಆನಂದಿಷುಂತೆ ಭಹಡಿವೆ. ಆದಹಖ ಮ ಮಹಯು ಈ ರ್ಹಬಹಂವನುನ
ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷುತಹುಯೆ ಅಯು ಇನ ನ ಜಿೇನ ಔಚೆೇರಿಮ ತಿೇಭಹಾನ ಮೆೇರ್ೆ ಅಲಂಬಿತವಹಗಿದೆ.
ಅಂತಿಭವಹಗಿ, ಂದು ಭೌಲಮಭಹನ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಫೆ ೇನಷೆಳನುನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಶಾಕೆ ುಮೆಭ ಘೀ ೇಶಣೆ
ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ. ಅು ನಿಷಸಂವಮವಹಗಿ ಆಸಿುಖಳ ಭೌಲಮದ ದೆೈನಂದಿನ ಏಯುೆೇಯುಖಳನುನ ಯತಿಬಿಂಬಿಷಲು
ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔತೆ ಜೆ ತೆಗೆ ರ್ಹಬದ ಯೇಜನೆಖಳು ಉತನನಖಳ ತರ್ೆಭಹಯನುನ ಯತಿನಿಧಿಷುತುವೆ ಅಲ್ಲಾ ಜಿೇ
ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಉತನನದ ಯಚನೆ ಅಥವಹ ಯೇಜನೆ ಜೆ ತೆಗೆ ಯಯೇಜನಖಳು (ಆಶ್ಹಾಸಿಸಿದ ಮೊತು ಭತುು
ರ್ಹಬಹಂವಖಳು) ಭತುು ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನುನ ನಿಧಾರಿಷುತುದೆ. ಮಹವಹಖ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಷಸ
ಸ ಡಿಕೆಮ ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ ಉತುಭ ರ್ಹಬ ಖಳಿಷುತುದೆ, ಅದಯ ಫೆ ೇನಷೆಳು ಅಥವಹ ರ್ಹಬಹಂವಖಳು ಈ
ಆದಹಮಖಳಿಗೆ ನೆೇಯವಹಗಿ ಷಂಫಂಧ ಹೆ ಂದಿಯು ಅಖತಮವಿಲಾ.
ನಿದಿಯಶಿ ಸ ಡಕೆ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಅಥವಹ ವಿಮೆದಹಯನಿಗೆ ಉತಿಭ ಅನಕಔ ಲ ಔಲ್ಲಪಸಿ ಈ ಯೀಜನೆಖಳಿಗೆ ಹೆಚಕಿ
ಷಭಯಔ ಭಹಧಯಭಖಳಹಗ ನಿಶ್ಚಿತ ಭತಕಿ ಮಿೀಷಲ್ಹದ ಸಣದ ಅಖತಯಖಳನಕು ೂಯೆೈಷಕಂತೆ ಭಹಡಕತಿವೆ.
ಅು ಫಫ ಮಕ್ಟುಮ ಸ ಡಿಕೆಮ ಟಹಿಯೆ ರ್ಪೇಟೆ ಪೇಾಲ್ಲಯೇ ಅಹಮನುನ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲು ಷಹಹಮ
ಭಹಡುತುವೆ.
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ರಭಕಕ
ಸಹಂರದಹಯ್ದಔ ಉತಪನುಖಳಿಗೆ ಐಆಡಿಯಎ‟ ಹೆ ಷ ಭಹಖಯದವಯನಖಳು
ಭಹಖಾದವಾಔನಖಳ ಯಕಹಯ, ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಯೇಜನೆಖಳ ಉತನನದ ವಿನಹಮಷ ಫಸುತೆೇಔ ಅದೆೇ ಆಗಿ
ಉಳಿಮುತುದೆ.
a) ಹೆ ಷ ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಉತನನಖಳು ಹೆಚಿಚನ ಸ್ಹವಿನ ಯಕ್ಷಣೆ ಕೆ ಡುತುವೆ.
i.

ಸಿಂಖಲ್ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ 45 ಶಾ ಕೆಳಗಿಯುರಿಗೆ 125% ಸಿಂಖಲ್ ಪಿಯೇಮಮಂ
ಇಯುತುದೆ ಭತುು 45 ಶಾಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಆ ಸಿಂಖಲ್ ಪಿಯೇಮಮಂ 110% ಇಯುತುದೆ.

ii. ನಿಮಮತ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ, ಯಕ್ಷಣೆ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಪಿಯೇಮಮಂಗಿಂತ

10 ಟ್ುಿ ಹೆಚುಚ

ಹತಿಸಿದ 45 ಯ ಕೆಳಗಿಯುರಿಗೆ ಭತುು ಇತಯರಿಗೆ ಏಳು ಫಹರಿ ಇಯುತುದೆ.
b) ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಯೇಜನೆಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಔನಿಶಠ ಭಯಣ ರಯೀಜನ ಔನಿಶಠ ವಿಭಹ ಮೊತುದ
ಯಭಹಣ ಭತುು ಹೆಚುಚರಿ ಯಯೇಜನಖಳು (ಇದದಯೆ).
c) ವಿಭಹ ಭಹಡಿದ ಮೊತುದ ಜೆ ತೆಗೆ, ನಿಮಭಹಳಿಖಳಲ್ಲಾ ಷ ಚಿಸಿದಂತೆ ಭಯಣದ ತನಔ ಖಳಿಸಿದ
ಫೆ ೇನರ್ಸ

/

ಅಧಿಔ

ಯಯೇಜನಖಳು

ಭತುು

ಹಿಂದೆ

ಹತಿಷದಿದದಯೆ

ವೆೇಳ್ೆ

ಸ್ಹವಿನ

ಕೆ ಡಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.
d) ಈ ಯೇಜನೆಖಳು, ಬಹಖಹಿಷು ಭತುು ಬಹಖಹಿಷದ ಎಂಫ ಎಯಡು ಭಿನನತೆಖಳಲ್ಲಾ ಫಯುತುವೆ ಭತುು
ಭುಂದುರಿಷುತುವೆ.
i.

ನಿಧಿಮ ನಿಾಸಣೆಮಲ್ಲಾ ಬಹಖಹಿಷು ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ ಅಥವಹ ಮೊದಲು ಬಯಸ್ೆ ನಿೇಡಿದ ಭತುು
ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಸಿದ ಫೆ ೇನರ್ಸ ಷಂಫಂಧ ಹೆ ಂದಿದೆ. ಆದಯೆ, ಮೆಭ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷಲಟ್ಿ ಫೆ ೇನರ್ಸ ಖಹತರಿ
ಆಖುತುದೆ. ಇದನುನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಭಯಣದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಭುಕಹುಮ
ಯಯೇಜನ. ಈ ಫೆ ೇನಷನುನ ುನನಯಹತಯನಹ ಫೆ ೀನರ್ಸ ಎಂದು ಷಸ ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.

ii. ಬಹಖಹಿಷದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಹಲ್ಲಸಿ ಮೆೇಲ್ಲನ ರ್ಹಬನುನ ಹಲ್ಲಸಿ ಹಯಯಂಬದರ್ೆಾೇ
ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫೆೇಔು.
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 2
ಜಿೇಭಹನ ವಿಮೆಗೆ ಹತಿ ಭಹಡಿದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಸಣ, ಟ್ಮ್ಾ ವಿಮೆಗೆ ನಿೇಡಿದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಸಣಕ್ಟುಂತ
_____________ ಆಗಿದೆ.
I.

ಹೆಚುಚ

II. ಔಡಿಮೆ
III. ಷಭ
IV. ಖಣನಿೇಮವಹಗಿ ಹೆಚುಚ
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ಸಹಯಹಂವ


ಜಿೇ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳು ಮಕ್ಟುಮ ಉತಹದಔ ಸ್ಹಭಥಮಾದ ಆರ್ಥಾಔ ಭೌಲಮದ ನಶಿದ ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಣೆ
ನಿೇಡುತುದೆ ಅದು ತನನ ಅಲಂಬಿತರಿಗೆ ಅಥವಹ ಷಾಮಂ ಮಕ್ಟುಗೆ ಲಬಮವಿಯುತುದೆ.



ಂದು ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ, ಯಭುಕವಹಗಿ, ಮಕ್ಟುಯೇ೯ನ ಜಿೇನದಲ್ಲಾ ದುಯಹದೃಶಿಔಯ ಗಟ್ನೆ
ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ ಅನ ಪಿಯೇತಿ ಹತಯರಿಗೆ ಭನಸಿಸನ ಶ್ಹಂತಿ ಭತುು ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷುತುದೆ.



ಕೆೇಲ ಂದವೊಂದಯಲ್ಲಾ ಷ ಚಿಷರ್ಹದ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಷಭಮದಯೆಗೆ ಭಹತಯ ಟ್ಮ್ಾ ವಿಮೆ
ಭಹನಮ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ದಗಿಷುತುದೆ.



ಟ್ಮ್ಾ ವಿಮೆಮ ವಿಶ್ಚಶಿ ಭಹಯಹಟ್ ಯತಿಹದನೆ (USP) ಎಂಫುದು ತನನದೆೇ ಔಡಿಮೆ ಫೆರ್ೆ ಹೆ ಂದಿದೆ,
ಂದು ಸಿೇಮತ ಫಜೆಟ್ ಮೆೇರ್ೆ ದೆ ಡಸ ಯಭಹಣದ ಜಿೇವಿಭಹ ಕರಿೇದಿ ಭಹಡಲು ಅನುು ಭಹಡಿ
ಕೆ ಡುತುದೆ.



ಟ್ಮ್ಾ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ತಹತಹುಲ್ಲಔ ವಿಮೆಮ ಉದಹಸಯಣೆಖಳ್ಹಗಿವೆ, ಅಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣೆ ತಹತಹುಲ್ಲಔ
ಷಭಮದಯೆಗೆ ದೆ ಯಔುತುದೆ , ಜಿೇಭಹನ ವಿಮೆ ಶ್ಹವಾತ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಂದು
ಉದಹಸಯಣೆಮಹಗಿದೆ.



ಎಂಡೆ ೇಮೆಂಟ್ ಬಯಸ್ೆ ಂದ ವಹಷುವಹಗಿ ಎಯಡು ಯೇಜನೆಖಳ ಷಂಯೇಜನೆಮಹಗಿದೆ ಟ್ಮ್ಾ ವಿಮೆ ಯೇಜನೆ ವಿಭಹದಹಯನ ಭಯಣದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಆಶ್ಹಾಷನೆ ನಿೇಡಿದ ಷಂೂಣಾ
ಮೊತುನುನ ಕೆ ಡುತುದೆ ಹಹಖ

ವುದಧ ಎಂಡೆ ೇಮೆಂಟ್ ಯೇಜನೆಮಲ್ಲಾ ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ವಿಮೆದಹಯ

ಅಧಿಮ ಅಂತಮದಯೆಖ ಫದುಔುಳಿದಿದದಯೆ ಈ ಮೊತುನುನ ಕೆ ಡುತುದೆ.
ರಭಕಕ ದಖಳು
1. ಟ್ಮ್ಾ ವಿಮೆ
2. ಷಂೂಣಾ ಜಿೇ ವಿಮೆ
3. ಅಡಭಹನ ಬಯಸ್ೆ
4. ಭನಿ ಫಹಮಕ್ ಯೇಜನೆ
5. ರ್ ಭತುು ನಹನ್ ಹರ್ ಯೇಜನೆಖಳು
6. ುನಯಹತಾನಹ ಫೆ ೇನರ್ಸ

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಮ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
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ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದೆ.
ಜಿೇವಿಮೆ ಷವಾಕೆು ಗೆ ೇಚಯವಹಖದ ಂದು ಉತನನವಹಗಿದೆ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I ಆಗಿದೆ.
ಜಿೇಭಹನ ವಿಮೆಗೆ ನಿೇಡಿದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಸಣ ಟ್ಮ್ಾ ಬಯಸ್ೆ ಪಿಯೇಮಮಂಗಿಂತಲ ಹೆಚಹಚಗಿದೆ.
ಷಾ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು1
___________ಜಿೇ ವಿಮೆ ಮಕ್ಟುಮ ಸ್ಹವಿನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಅಡಭಹನ ಹತಿಷುತುದೆ.
I.

ಟ್ಮ್ಾ

II. ಅಡಭಹನ
III. ಷಂೂಣಾ
IV. ಎಂಡೆ ೇಮೆಂಟ್
ರಶೆು 2
________ ಜಿೇವಿಮೆಗೆ ನಿೇು ಹತಿಷು ಪಿಯೇಮಮಂ, ________ ನಿಭಭ ಸ್ಹವಿನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ
ಪರ್ಹನುಬವಿಗೆ ನಿೇಡಫೆೇಕಹದ ರಿಹಹಯ ಇಯುತುದೆ.
I.

ಹೆಚಿಚನ, ಹೆಚಿಚನ

II. ಔಡಿಮೆಮ, ಹೆಚಿಚನ
III. ಹೆಚಿಚನ, ಔಡಿಮೆಮ
IV. ವೆೇಖದ, ನಿಧಹನಖತಿಮ
ರಶೆು 3
ಕೆಳಗೆ ಆಯೆುಖಳಲ್ಲಾ ಟ್ಮ್೯ ವಿಭಹ ಯೇಜನೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹುದು ಷರಿಮಹಗಿದೆ?
I.

ಟ್ಮ್ಾ ವಿಭಹ ಯೇಜನೆಮಲ್ಲಾ ಜಿೇಭಹನದ ನವಿೇಔಯಣಕೆು ಆಯೆು ಇಯುತುದೆ

II. ಎರ್ಹಾ ಟ್ಮ್ಾ ವಿಭಹ ಯೇಜನೆಖಳು ಅಂತನಿಾಮಾತ ಅಸ್ಹಭಥಮಾ ಯೆೈಡರ್ ಜೆ ತೆ ಫಯುತುವೆ
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III. ಟ್ಮ್ಾ ವಿಮೆಮನುನ ಂದು ಷಾತಂತಯವಹದ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿ ಹಹಖ

ಭತೆ ುಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಯೆೈಡರ್

ಆಗಿ ಕೆ ಂಡುಕೆ ಳಳಫಸುದು
IV. ಟ್ಮ್ಾ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಜಿೇಭಹನ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ರಿತಿಾಸಿಕೆ ಳಳಲು ಅಕಹವವಿಲಾ.
ರಶೆು 4
ಔಡಿಮೆಮಹಖಕ ಟ್ಮ್ಾ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ಹತಿ ಭಹಡಿದ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂಖಳ ಕಹಲ್ಹನಂತಯದಲ್ಲಾ ____________
ಉಳಿಮಕತಿದೆ.
I.

ಹೆಚುಚ

II. ಔಡಿಮೆ
III. ಸಿೆಯವಹಗಿಯುತುದೆ
IV. ಹಿಂದಿಯುಗಿಷರ್ಹಖುತುದೆ
ರಶೆು 5
ಟ್ಮ್ಾ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾಯು ರಿತಾನಹ ಆಯೆುಮನುನ ಫಳಸಿಕೆ ಂಡು ಅದನುನ ನಿೇು __________.
ರಿತಿಾಸಿಕೆ ಳಳಫಸುದು.
I.

ಜಿೇಭಹನ ಹಲ್ಲಸಿ

II. ಅಡಭಹನ ಹಲ್ಲಸಿ
III. ಫಹಮಂಕ್ ಎಫ್ಟ.ಡಿ
IV. ಔಡಿಮೆಮಹಖಕ ಟ್ಮ್ಾ ಹಲ್ಲಸಿ
ರಶೆು 6
ಜಿೇವಿಭಹ ಉತನನದ ಹಯಥಮಔ ಉದೆದೇವ ಏನು?
I.

ತೆರಿಗೆ ರಿಮಹಯಿತಿ

II. ಷುಯಕ್ಷಿತ ಫಂಡವಹಳ ಭಹಖಾ
III. ಯಕ್ರಿಮ ಉತಹಪದನಹಶ್ಚೀಲ ಸಹಭಥಯಯದ ಆರ್ಥಯಔ ಭೌಲಯದ ನಶಿದ ಯಕ್ಷಣೆ
IV. ಷಂತಿುನ ಕೆ ಯೇಢಿೇಔಯಣ
ರಶೆು 7
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ಈ ಕೆಳಗಿನ ೆೈಕ್ಟ ಮಹರಿಗೆ ಉತುಭ ಟ್ಮ್ಾ ಯೇಜನೆಮನುನ ಕರಿೇದಿಷಲು ಷಲಹೆ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದೆ?
I.

ವಿಮೆ ಅಧಿಮ ಅಂತಮದಲ್ಲಾ ಸಣದ ಅಖತಮವಿಯು ಮಕ್ಟುಗೆ

II. ವಿಮೆಮ ಅಖತಮವಿಯು ಭತುು ಹೆಚಿಚನ ಫಜೆಟ್ ಇಯು ಮಕ್ಟುಗೆ
III. ವಿಮೆಮ ಅಖತಮವಿಯು ಆದಯೆ ಔಡಿಮೆ ಫಜೆಟ್ ಇಯು ಮಕ್ಟುಗೆ
IV. ಹೆಚಿಚನ ಆದಹಮ ನಿೇಡು ವಿಭಹ ಉತನನದ ಅಖತಮವಿಯು ಮಕ್ಟುಗೆ

ರಶೆು 8
ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಹೆೇಳಿಕೆಮು ಬಯಸ್ೆಮ ಟ್ಮ್ಾ ಹಲ್ಲಸಿ ಔಡಿಮೆಮಹಖು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಹಗಿದೆ?
I.

ಟ್ಮ್ಾ ವಹಮಪಿುಮ ಜೆ ತೆಗೆ ಡೆತ್ ಫೆನಿಫಿಟ್ ಮೊತು ಔಡಿಮೆಮಹಖುತುದೆ

II. ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತು ಟ್ಮ್ಾ ವಹಮಪಿುಮ ಜೆ ತೆಗೆ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತು ಔಡಿಮೆಮಹಖುತುದೆ
III. ಪಿಯೇಮಮಂ ಅಧಿಮುದದಔ ು ಂದು ಸಂತಕೆು ಹಹಗೆಯೆ ಉಳಿಮುತಿದೆ.
IV. ಅಡಭಹನ ಭಯಳಿ ಕೆ ಳುಳವಿಕೆಮ ಯೇಜನೆಖಳು ಔಡಿಮೆಮಹಖು ಬಯಸ್ೆಮ ಟ್ಮ್ಾ ಯೇಜನೆಖಳ
ಉದಹಸಯಣೆಮಹಗಿದೆ
ರಶೆು 9
ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಹೆೇಳಿಕೆಮು ಎಂಡೆ ೀಮೆಂಟ್ ಬಯಸೆ ಯೀಜನೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಷರಿಮಹಗಿದೆ?
I.

ಇದು ಸಹವಿನ ನಂತಯದ ರಯೀಜನ ಅಂವನುನ ಭಹತಯ ಹೆ ಂದಿದೆ

II. ಇದು ಂದು ಷವೆೈಾಲ್ ರ್ಹಬದ ಅಂವನುನ ಭಹತಯ ಹೆ ಂದಿದೆ
III. ಇದು ಸಹವಿನ ನಂತಯದ ರಯೀಜನ ಹಹಖ ಫದಕಕ್ರದಹಿಗನ ಎಯಡ ಅಂವಖಳನಕು ಹೆ ಂದಿದೆ.
IV. ಇದು ಟ್ಮ್ಾ ಯೇಜನೆಮನುನ ಹೆ ೇಲುತುದೆ
ರಶೆು 10
ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು ಎಂಡೆ ೀಮೆಂಟ್ ಬಯಸ್ೆ ಯೇಜನೆಮ ಉದಹಸಯಣೆಮಹಗಿದೆ?
I.

ಅಡಭಹನ ರಿಡೆಂಶನ್ ಯೇಜನೆ

II. ಕೆಯಡಿಟ್ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಯೇಜನೆ
III. ಭನಿ ಫಹಮಕ್ ಯೇಜನೆ
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IV. ಷಂೂಣಾ ಜಿೇ ವಿಮೆ
ಷಾ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದೆ.
ಅಡಭಹನ ಜಿೇವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಮಕ್ಟು ಸ್ಹವಿಗಿೇಡಹದಹಖ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಅಡಭಹನದ ಸಣ ಹತಿಮಹಖುತುದೆ.

ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I ಆಗಿದೆ.
ನಿಮಭಂದ ಜಿೇ ವಿಮೆಗೆ ಅಧಿಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಮಹಗಿದದಯೆ, ನಿೇು ಸ್ಹವಿಗಿೇಡಹದಹಖ ಪರ್ಹನುಬವಿಗೆ
ಹೆಚಿಚನ ರಿಹಹಯ ದೆ ಯಔುತುದೆ.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದೆ.
ಟ್ಮ್ಾ ವಿಮೆಮನುನ ಂದು ಷಾತಂತಯವಹದ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿ ಹಹಖ

ಭತೆ ುಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಯೆೈಡರ್ ಆಗಿ

ಕೆ ಂಡುಕೆ ಳಳಫಸುದು
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದೆ.
ಔಡಿಮೆಮಹಖು ಟ್ಮ್ಾ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ಹತಿ ಭಹಡಿದ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಕಹರ್ಹನಂತಯದಲ್ಲಾ ಸಿೆಯವಹಗಿಯೆ
ಉಳಿಮುತುದೆ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I ಆಗಿದೆ.
ಟ್ಮ್ಾ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾಯು ರಿತಾನಹ ಆಯೆುಮನುನ ಫಳಸಿಕೆ ಂಡು ಅದನುನ ನಿೇು ಜಿೇಭಹನ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ
ರಿತಿಾಸಿಕೆ ಳಳಫಸುದು.
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದೆ.
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ಮಕ್ಟುಮ ಉತಹದನಹಶ್ಚೇಲ ಸ್ಹಭಥಮಾದ ಆರ್ಥಾಔ ಭೌಲಮದ ನಶಿದ ಯಕ್ಷಣೆ ಜಿೇವಿಭಹ ಉತನನದ ಹಿಂದಿನ
ಹಯಥಮಔ ಉದೆದೇವವಹಗಿದೆ.
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದೆ.
ಮಹ ಮಕ್ಟುಗೆ ಔಡಿಮೆ ಫಜೆಟಿಿನ ವಿಮೆಮ ಅಖತಮವಿದೆಯ ಅಂಥರಿಗೆ ಟ್ಮ್ಾ ಯೇಜನೆ ಂದು ಉತುಭ
ಆಯೆುಮಹಗಿದೆ.

ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದೆ.
ಔಡಿಮೆಮಹಖು ಟ್ಮ್ಾ ವಿಮೆ ಯೇಜನೆಖಳಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅಧಿಮುದದಔ ು ಂದು ಸಂತಕೆು ಹಹಗೆಯೆ
ಉಳಿಮುತುದೆ.
ಉತಿಯ 9
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದೆ.
ಎಂಡೆ ೇಮೆಂಟ್ ಬಯಸ್ೆ ಯೇಜನೆ ಸ್ಹವಿನ ನಂತಯದ ಯಯೇಜನ ಹಹಖ

ಫದುಕ್ಟದಹದಗಿನ ಎಯಡ

ಅಂವಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ.
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದೆ.
ಭನಿ ಫಹಮಕ್ ಯೇಜನೆ ಎಂಡೆ ೀಮೆಂಟ್ ಬಯಸ್ೆ ಯೇಜನೆಮ ಂದು ಉದಹಸಯಣೆಮಹಗಿದೆ.
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ಅಧಹಯಮ 9
ಜೀ ವಿಮೆಮ ಉತಪನುಖಳು – II
ಅಧಹಯಮದ ರಿಚಮ
ಈ ಅಧಹಮಮ ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔಲಾದ ಜಿೇವೆೇತಯ ವಿಮೆ ಉತನನಖಳ ವಿವಾನುನ ನಿಭಗೆ ರಿಚಯಿಷುತುದೆ.
ನಹು ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಜಿೇ ವಿಮೆ ಉತನನಖಳ ಇತಿಮತಿಖಳನುನ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷು ಭ ಲಔ ಹಯಯಂಭಿಸಿ
ತದನಂತಯ ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔಲಾದ ಜಿೇ ವಿಮೆ ಉತನನಖಳ ಭನವಿಮತು ಂದು ನೆ ೇಟ್ ಸರಿಸ್ೆ ೇಣ.
ಅಂತಿಭವಹಗಿ ನಹು ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ ಲಬಮವಿಯು ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔಲಾದ
ಉತನನಖಳನುನ ನೆ ೇಡೆ ೇಣ.
ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು

A. ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔಲಾದ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ಭುನೆ ನೇಟ್
B. ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔಲಾದ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳು

185

ಕೆಲು ವಿವಿಧ ಜಿೇ ವಿಮೆ

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

ಉಳಿತಹಮ ಅಂವ ಹೆ ಂದಿಯು ಕೆಲು ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ

ಜಿೇ ವಿಮೆ ಉತನನಖಳನುನ ರಿಖಣಿಸಿದೆದೇವೆ. ಈ ಉತನನಖಳನುನ ಅನೆೇಔ ವೆೇಳ್ೆ ಸಣಕಹಷು ಭಹಯುಔಟೆಿಮ
ಬಹಖವಹಗಿ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಗಿದೆ ಭತುು ಫಂಡವಹಳ ಶ್ೆೇಕಯಣೆಮ ಇತಯ ದಸ್ಹುವೆೇಜುಖಳಿಗೆ ಹೆ ೇಲ್ಲಷರ್ಹಗಿದೆ.
ಉಳಿತಹಮ ಭತುು ಸ ಡಿಕೆಮ ಯಭುಕ ಉದೆದೇವಖಳಲ್ಲಾ ಂದು, ಷಭಥಾ ಭತುು ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಎಯಡ
ಷಂನ ಭಲಖಳ ಅಲಕಹಲ್ಲಔ ಸಂಚಿಕೆ ಸ್ಹಧಿಷುುದಹಗಿದೆ ಎಂಫುದನುನ ನಹು ಖಭನಿಷಫೆೇಔು.
i.

ಅಂತರ್ ಅಲಕಹಲ್ಲಔ ಸಂಚಿಕೆ ಎಂದಯೆ ಕಹಲದ ಉದದಖಲಔ ು ಸಂಚಿಕೆ ಎಂದಅಥಾ. ಇಲ್ಲಾ
ರಿಣಹಭಕಹರಿ ದ ಸ್ಹಔಶುಿ ನಿಧಿ ಜಿೇ ಚಔಯದ ವಿವಿಧ ಸಂತಖಳಲ್ಲಾ ಉದಬವಿಷಫಸುದಹದ ವಿವಿಧ
ಫೆೇಡಿಕೆಖಳನುನ ಮವಸಿಾಮಹಗಿ ೂಯೆೈಷಲು ಲಬಮವಿಯುುದನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ.

ii. ಭತೆ ುಂದೆಡೆ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಸಂಚುವಿಕೆ ವೆೇಖದ ಶ್ೆೇಕಯಣೆಮ ಯಭಹಣ ಭತುು ಬವಿಶಮದಲ್ಲಾ
ಹೆಚಿಚನ ನಿಧಿಖಳು ಲಬಮವಿಯುುದನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ. ಅಹಮದ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಭಟ್ಿಕ್ಟುಂತ
ಹೆಚಿಚನ ಆದಹಮ, ಹೆಚುಚ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಫಂಡವಹಳವಹಗಿಯುತುದೆ.
ಜಿೇ ವಿಮೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಹಳಜಿಮ ಂದು ನಿಣಹಾಮಔ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಾಔ ಭಹಯುಔಟೆಿ ಷೆಳದಲ್ಲಾ
ಇತಯ ಷಾತುುಖಳ ಹೆ ೇಲುಂತಸ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ವಿಯದ ಷಧಹಾತಭಔ ದಯದಲ್ಲಾ ನಿೇಡು ವಿಶಮವಹಗಿದೆ. ನಹು
ಹಿಂದಿನ ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ ಚಚಿಾಷರ್ಹದ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಸಣದ ಭೌಲಮ ಯೇಜನೆಖಳ ಕೆಲು
ವೆೈಶ್ಚಶಿಾಖಳನುನ ರಿೇಕ್ಷಿಷಲು ಉಮುಔುವಹಗಿಯುತುವೆ. ಇುಖಳನುನ ಷಂಯೇಜಿತ ಯೇಜನೆಖಳ್ೆಂದು
ಔಯೆಮರ್ಹಖುುದು ಭತುು ಷಂಯೇಜಿತ ಯಚನೆಮ ರಿೇತಿ ಭತುು ಪಿಯೇಮಮಂ ಂದು ಹಮಕೆೇಜ್
ಯಯೇಜನಖಳನುನ ಯಷುುತಡಿಷರ್ಹಗಿತುು.
2. ಸಹಂರದಹಯ್ದಔ ಉತಪನುಖಳ ಇತ್ತಮಿತ್ತಖಳು
ಂದು ವಿಭಶ್ಹಾತಭಔ ಅರ್ೆ ೇಔನ ಕಹಳಜಿಮ ಕೆಳಗಿನ ಅಂವಖಳನುನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷುತುದೆ:
a) ನಖದಕ ಭೌಲಯದ ಗಟಔ: ಮೊದಲನೆಮದಹಗಿ, ಇಂತಸ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಉಳಿತಹಮ ಅಥವಹ ನಖದು
ಭೌಲಮದ ಗಟ್ಔ ವಹಮಖಹಮನಿಷರ್ಹಗಿಲಾ. ಇದು ಸ್ಹೆಪಿತವಹದ ವಿಭಹ ಖಣಿತದ ಮೇಷಲು ಯಭಹಣದ
ಮೆೇರ್ೆ ಅಲಂಬಿತವಹಗಿಯುತುದೆ. ಈ ಅನುಔಯಭವಹಗಿ ಜಿೇ ವಿಮೆಗಹಯಯು

ಭಯಣ

ಯಭಹಣ ಔುರಿತಹದ ಎಣಿಕೆಖಳನುನ, ಫಡಿಸದಯಖಳು, ವೆಚಚ ಭತುು ಇತಯೆ ನಿಮತಹಂಔಖಳನುನ
ನಿಧಾರಿಷುತುದೆ. ಇದನುನ ಅನುಔಯಭವಹಗಿ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ
ಔುರಿತಹದ

ಎಣಿಕೆಖಳು,

ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.

ಫಡಿಸದಯಖಳು,
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ವೆಚಚ

ಭತುು

ನಿಧಹಾರಿತ ಭಯಣ ಯಭಹಣದ
ಇತಯೆ

ನಿಮತಹಂಔಖಳನುನ

b) ರತ್ತಪಲದ ದಯ: ಎಯಡನೆಮದಹಗಿ ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಯತಿಪಲದ ದಯನುನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳುಳುದು
ಷುಲಬಲಾ. "ರ್ಹಬದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು" ಅಡಿಮಲ್ಲಾನ ಅನುಔ ಲತೆಖಳ ಭೌಲಮನುನ ಕಚಿತವಹಗಿ ಈ
ಂದ ಕೆ ನೆಗೆ ಂಡಹಖ ಭಹತಯ ಗೆ ತಹುಖುತುದೆ. ಭತೆು, ವಿಮೆಗಹಯಯ ನಿಕಯವಹದ ವೆಚಚಖಳು
ಫಹಿಯಂಖಗೆ ಂಡಿಲಾ. ಯತಿಪಲದ ದಯದ ಫಗೆಗಿನ ಅಷಶಿತೆ ಇತಯ ಉಳಿತಹಮ ಉಔಯಣಖಳ
ಜೆ ತೆ ಹೆ ೇಲ್ಲಕೆ ಭಹಡಲು ಔಶಿವಹಖುತುದೆ. ನಿಷಸಂವಮವಹಗಿ ಂದು ಜಿೇ ವಿಮೆಮನುನ ಹೆ ೇಲ್ಲಕೆ
ಭಹಡದೆಯೆ ಉಳಿತಹಮ ಸ್ಹಧನವಹಗಿ ಎಶುಿ ರಿಣಹಭಕಹರಿ

ತಿಳಿಮಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.

c) ಷಯೆಂಡರ್ ಭೌಲಯ: ಭ ಯನೆಮ ಷಭಸ್ೆಮ, (ಷಭಮ ಮಹುದೆೇ ಸಂತದಲ್ಲಾ) ನಖದು ಭತುು
ಷಯೆಂಡರ್ ಭೌಲಮಖಳನುನ, ಈ ಂದಖಳು (ವಿಭಹ ಖಣಿತ ಮೇಷಲು ಯಭಹಣ ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿಮ
ಯಭಹಣಹನುಖುಣ ಆಸಿು ಹಲು) ಕೆಲು ಭೌಲಮಖಳನುನ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ. ಈ ಭೌಲಮಖಳನುನ
ಯಷಯ ಔಯಭವಿಲಾದೆ ಔಂಡುಕೆ ಳಳಫಸುದು. ಷಯೆಂಡರ್ ಭೌಲಮನುನ ಔಂಡು ಹಿಡಿಮು ವಿಧಹನ
ಗೆ ೇಚರಿಷುುದಿಲಾ.
d) ಇಳುರಿ: ಅಂತಿಭವಹಗಿ ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಇಳುರಿ ಷಭಸ್ೆಮ ಇದೆ. ುಯಡೆನಿಷಮಲ್
ನಿಮಭಖಳು

ಹಹಖ

ಬಿಗಿಮಹದ

ಸ ಡಿಕೆಮ

ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣೆ

ಎಯಡರಿಂದಲ

ಭತುು

ರ್ಹಬಹಂವಖಳು ತಕ್ಷಣವೆೇ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಸ ಡಿಕೆ ಕಹಮಾಕ್ಷಭತೆಮನುನ ಯತಿಬಿಂಬಿಷುುದಿಲಾ
ಕಹಯಣ, ಹೆಚುಚ ಅಹಮ ಹೆ ಂದಿಯು ಸ ಡಿಕೆಖಳಿಗಿಂತ ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಮೆೇಲ್ಲನ ಇಳುರಿ ಹೆಚುಚ
ಇಯದಿಯಫಸುದು.
3. ಗಹಯಣೆಖಳು
ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಯೇಜನೆಖಳ ಮತಿಖಳು ಷಶಿವಹದಂತೆ, ವಿಭಹಗಹಯಯ ಉತನನದ
ರ್ಪಯಪೆೈಲೆಳಲ್ಲಾ ಸಲವಹಯು ಗಹಾಣೆಖಳು ಷಂಬವಿಸಿವೆ. ಅುಖಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸ್ಹಯಹಂಶ್ಚಷರ್ಹಗಿದೆ:
a) ವಿಬಜಷಕುದಕ
ಈ ಯೃತಿು ಯಕ್ಷಣೆ ಭತುು ಉಳಿತಹಮದ ಅಂವಖಳನುನ ಫೆೇಾಡಿಷುವಿಔ ಭತುು ಇದಯ ರಿಣಹಭವಹಗಿ
ಉತನನಖಳ ಅಭಿೃದಿಧಮನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ, ಇದು ಯಕ್ಷಣೆ ಅಥವಹ ಉಳಿತಹಮದ ಂದು ಅಷಶಿ
ಮವಯಣವಹಗಿಯದೆ ಫದರ್ಹಗಿ ಎಯಡಯ ಫಗೆೆಮ ತಿುಹೆೇಳುತುದೆ.
ಮುನೆೈಟೆಡ್ ಸ್ೆಿೇಟ್ಸ ತಯಸದ ಭಹಯುಔಟೆಿಖಳು, ಟ್ಮ್೯ ವಿಮೆ ಭತುು ಹೆ ಷ ಉತನನಖಳ್ಹದ
ವಿವಾವಹಮಪಿ ಬಯಸ್ೆ ಭತುು ಭಹಾಡಿಷಫಸುದಹದ ಬಯಸ್ೆಖಳ ಭಯುಶ್ೆೃೇಧನೆಗೆ ಕಹಯಣವಹಯಿತು,
ಮುನೆೈಟೆಡ್ ಕ್ಟಂಖಸಮ್ ಭತುು ಇತಯ ಭಹಯುಔಟೆಿಖಳಲ್ಲಾ ಮುನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ ವಿಮೆಮ ಏರಿಕೆಗೆ
ಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹಯಿತು.
b) ಸ ಡಿಕೆಮ ಲ್ಲಂಕೆೀಜ್
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ಎಯಡನೆೇ ಯೃತಿು, ಸ ಡಿಕೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಉತನನಖಳು ಔಡೆಗೆ ಶ್ಚಫ್ಟಿ, ಇದು ಫಂಡವಹಳ ಕಹಮಾ
ನಿಾಸಣೆಮ ಷ ಚಿಮನುನ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ ಯಯೇಜನಖಳನುನ ಲ್ಲಂಕ್ ಭಹಡರ್ಹಗಿದೆ. ಈ
ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಜಿೇವಿಮೆ ಇರಿಸಿದ ದಹರಿಮಲ್ಲಾ ಶ್ಚಫ್ಟಿ ಇತುು. ಹೆ ಷ ಉತನನಖಳ್ಹದ ಮುನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್
ಅನಾಮವಹಖು ಗಟ್ಔ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಹೆ ಷ ಹತಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕೆೇಲ ಆರ್ಥಾಔ ಬದಯತೆಮ
ೂಯೆೈಕೆದಹಯಯಹಗಿಯದೆ, ಅಯು ಈಖ ಹೆಚುಚ ಇಳುರಿ ದಗಿಷು ಷಧಹಾತಭಔ ದಯ ನಿಯೇಖದ
ಷಭಥಾ ನಿಧಿ ನಿವಹಾಸಔಯಹಗಿದಹದಯೆ.
c) ಹಯದವಯಔತೆ
ತಭಭ ಸ್ೆೇವೆಖಳಿಗೆ (ವೆಚಚ ಇತಹಮದಿ) ಔಂನಿಖಳು ಭಹಡಿದ ವೆಚಚಖಳಿಗೆ ಭತುು ವಿಬಜನೆ ಆದಹಮದ
ದಯದಲ್ಲಾ ಹೆಚಿಚನ ಗೆ ೇಚಯತೆಮನುನ ಷ ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಎಲಾನುನ ಷಶಿವಹಗಿ ಉಚಚರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ ಹಿೇಗಹಗಿ
ಹೆ ೇಲ್ಲಕೆ ಭಹಡಫಸುದು.
d) ರಭಹಣಿತಲಾದ ಉತಪನುಖಳು
ನಹಲುನೆೇ ಯಭುಕ ಯೃತಿು ಔಟ್ುಿನಿಟಿಿನಿಂದ ಹೆ ಂದಿಕೆ ಳುಳ ಉತನನ ಯಚನೆಗೆ ಫದರ್ಹಣೆ
ಭಹಡುುದಿದೆ, ಇದು ಸ್ಹಿಂಡಡ್ಾ ಅಲಾದ ಉತನನಖಳ ಯ ನಡೆಮಹಗಿ ಕಹಣುತುದೆ. ಮಹವಹಖ ನಹು
ಸ್ಹಿಂಡಡ್ಾ ಅಲಾದನುನ ಭಹತನಹಡುವಹಖ, ಇದು ಆಯೆುಮ ಭಟಿಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫಫ ಗಹಯಸಔ
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಯಚನೆ ವಿನಹಮಷ ಭತುು ಯಯೇಜನಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಹಮಾಖತಗೆ ಳಿಷುುದು.
ಗಹಯಸಔಯು ಷಕ್ಟಯಮವಹಗಿ ಈ ನಿಟಿಿನಲ್ಲಾ ಬಹಖಹಿಷಫೆೇಕಹದಯೆ ಎಯಡು ಅಂವಖಳಿವೆ
 ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಯಚನೆ ಭತುು ಯಯೇಜನಖಳನುನ ಷರಿಡಿಷು ಭತುು ಫದರ್ಹಯಿಷು
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ
 ಪಿಯೇಮಮಂ ಸಣನುನ ಸ ಡಿಕೆಮ ಆಯೆು ಭಹಡುವಹಖ
4. ಭನವಿ - ಅಖತಯಖಳನಕು ೂಯೆೈಷದಿಯಕುದಕ
ಜಖತಿುನಹದಮಂತ ಹೆ ಯಹೆ ಮಭದ ಹೆ ಷ ಯಕಹಯದ ಉತನನಖಳ ಭನವಿಮ ಯಭುಕ ಭ ಲಖಳನುನ ಕೆಳಗೆ
ನಿೇಡರ್ಹಗಿದೆ:
a) ಫಂಡವಹಳ ಖಳಿಕೆಗೆ ನೆೀಯ ಷಂಔಯ: ಎಲಾಕ್ಟುಂತ ಮೊದಲು, ಜಿೇವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳಿಗೆ ಸಖುಯವಹದ
ಭತುು ಬಯಸ್ೆಮ ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ ಫಂಡವಹಳ ಸ ಡಿಕೆ ಭಹಡು ಸ್ಹಧಮತೆ ಇತುು, ಸ ಡಿಕೆಮ
ರ್ಹಬದಿಂದ ನೆೇಯ ಷಂಔಾ ನಿರಿೇಕ್ಷೆಯಂದಿಗೆ ಇತುು. ಸ ಡಿಕೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿತ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ
ಫೆಂಫಲ

ಯಭುಕ

ವಹದಖಳಲ್ಲಾ

ಂದಹಗಿದೆ,

ಅರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾಮ

ಷಸ,

ಈ

ಆದಹಮ

ಭಹಯುಔಟೆಿಖಳಲ್ಲಾ ಭಹಯುಔಟೆಿಖಳಲ್ಲಾ ಕೆಲು ಏರಿಳಿತ ಇಯಫಸುದು, ದಿೇಗಾ ಕಹಲದಲ್ಲಾ ಇತಯ
ಷುಯಕ್ಷಿತ ನಿಶ್ಚಚತ ಆದಹಮಕ್ಟುಂತ ಜಹಸಿುಮಹಗಿಯಫಸುದು. ವಿಮೆಗಹಯಯು ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿ
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ಫಂಡವಹಳಖಳ

ಟಿಿಖಳನುನ

ಉತಹದಿಷುುದರಿಂದ

ಹಿೇಗಹಗಿ

ನಿಾಹಿಸಿ

ತಭಭ

ಹೆಚಿಚನ

ಭೌಲಮದ

ಗಹಯಸಔರಿಗೆ
ಉತನನಖಳನುನ

ಉನನತ

ಆದಹಮ

ಅಭಿೃದಿಧಡಿಷಲು

ಸ್ಹಧಮವಹಯಿತು.
b) ಸಣದಕಫಬಯನಕು ಸೆ ೀಲ್ಲಷಕ ಆದಹಮಖಳು: ಇಳುರಿ ಹಯಭುಕಮತೆ ಔ ಡ ಉಳಿತಹಮದ
ಮೆೇಲ್ಲನ ಸಣದುಫಫಯದ ರಿಣಹಭದಿಂದ ಉದಬವಿಸಿದೆ. ನಹವೆಲಾಯ

ತಿಳಿದಿಯುಂತೆ, ಸಣದುಫಫಯ

ಆದದರಿಂದ ಫಫಯ ಷಂತಿುನ ಕೆ ಳುಳ ವಕ್ಟುಮ ಷವೆತಕೆು ಭಹಡಫಸುದು, ನಹವೆಲಾಯ
ತಿಳಿದಿಯುಂತೆ,

ಸಣದುಫಫಯ

ಫಫಯ

ಷಂತುನುನ

ಕೆ ಳುಳ

ವಕ್ಟುಮನುನ

ಷವೆಮುಂತೆ

ಭಹಡಫಸುದು, ಇತಿುನ ಂದು ಯ ಹಯಿ ಸದಿನೆೈದು ಶಾಖಳ ನಂತಯ ಕೆೇಲ 30 ೆೈಸ್ೆಗೆ
ಷಭವಿಯಫಸುದು, ಈಗಿಯು ಭೌಲಮದ ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದ, ಇಂದಿನ ಯ . 100 ಅಷಲು ಸದಿನೆೈದು
ಶಾಖಳ ನಂತಯ ಔನಿಶಠ ಯ . 300 ಯಯೆಗೆ ಫೆಳ್ೆಮು ಅಖತಮವಿದೆ. ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ
ಇಳುರಿಮ ಸಣದುಫಫಯದ ದಯಕ್ಟುಂತ ಖಣನಿೇಮವಹಗಿ ಹೆಚಹಚಗಿಯುತುದೆ ಎಂದಥಾ. ಸ ಡಿಕೆ
ಷಂಫಂಧಿತ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಜಿೇ ವಿಮೆಗಿಂತ ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ ಖಳಿಷಲು
ಸ್ಹಧಮವಹಯಿತು.
c) ಹೆ ಂದಿಕೆ ಳುುವಿಕೆ: ಭನವಿಮ ಭ ಯನೆಮ ಕಹಯಣ ಅದಯ ಉದಹಯ ಹೆ ಂದಿಕೆ ಳುಳವಿಕೆ.
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯು ಈಖ ಮತಿಖಳ್ೆೄ ಳಗೆ ಅಯು ಹತಿಷಲು ಫಮಸಿದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಭಹಣ,
ಸ್ಹವಿನ ಯಯೇಜನಖಳು ಭತುು ನಖದು ಭೌಲಮಖಳ ಯಭಹಣನುನ ನಿಧಾರಿಷಫಸುದು.
ಫಂಡವಹಳ ಷಂಫಂಧಿತ ಉತನನಖಳಲ್ಲಾ, ಅರಿಗೆ ಸ ಡಿಕೆಖಳ ಆಯೆು ಇತುು ಭತುು ಅರಿಗೆ ತಭಭ
ನಿಧಿಖಳ

ಮವಯಣ

ನಿಧಾರಿಷಲು

ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ

ಸ ಡಿಕೆ

ಭಹಡಲು

ಆದಹಮನುನ

ಹೆ ಂದಫೆೇಕೆಂಫುದು. ಇದು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯು ಜಿೇವಿಮೆ ಸ ಡಿಕೆ ಮೆೇರ್ೆ ಹೆಚಿಚನ ನಿಮಂತಯಣ
ಹೆ ಂದಿಯಫಸುದಿತುು ಎಂಫುದನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ.
d) ಷಯೆಂಡರ್ ಭೌಲಯ: ಅಂತಿಭವಹಗಿ, ಹಲ್ಲಸಿಖಳು, ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ ಸ್ಹಧಹಯಣ ಷಯೆಂಡರ್
ವುಲುನುನ ಔಳ್ೆದ ನಂತಯ ನಿಖದಿತ ಆಯಂಭಿಔ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ (ಭ ಯರಿಂದ ಐದು) ಯೇಜನೆಖಳ
ಹಿಂಡೆಮಲು ಅಕಹವ ಭಹಡಿ ಕೆ ಡುತುವೆ. ಹಲ್ಲಸಿಮ ೂಣಹಾಧಿಮ ಮೊದಲು ಷಯೆಂಡರ್
ಅಥವಹ ನಖದಿೇಔಯಣದಿಂದ ಲಬಮವಿಯು ಮೊತು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಯೆಂಡರ್
ಭೌಲಮಕ್ಟುಂತ ಹೆಚಿಚಗೆ ಇದೆ.
ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಅತಮಂತ ಜನಪಿಯಮವಹಗಿ ಅನೆೇಔ ದೆೇವಖಳಲ್ಲಾ ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಉತನನಖಳನುನ
ಫದರ್ಹಯಿಷಲು ಆಯಂಭಿಸಿದು, ಬಹಯತೂ ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಏಕೆಂದಯೆ ಅಯು ಅನೆೇಔ ಸ ಡಿಕೆದಹಯಯ
ವಿಭಶ್ಹಾತಭಔ ಉದೆದೇವು ೂಯೆೈಷುಂತಿದದು - ಷಂತ್ತಿನ ಕೆ ರೀಢೀಔಯಣದ ಉದೆಿೀವ ರಿಣಹಭಕಹರಿ
ಫಂಡವಹಳ ಭಹಧಯಭಖಳ ಫೆೀಡಿಕೆ ಉತಪತ್ತಿಮಹಖಕಂತೆ ಭಹಡಿತಕ. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಮುನೆೈಟೆಡ್ ಸ್ೆಿೇಟ್ಸನಲ್ಲಾ,
"ಸ್ಹಾತಿಯಔ ಜಿೇನ"ದಂತ ಉತನನಖಳು ಹೆಚುಚ ಯಷುುತ ಫಡಿಸದಯಖಳ ಆದಹಮ ಯ ದಲ್ಲಾ ರ್ಹಬಖಳನುನ
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ಯವಹನಿಷು ಭಹಧಮಭವಹಗಿ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗಿಂತ ಫೆೇಖನೆ ಸಣ ಭತುು ಫಂಡವಹಳ
ಭಹಯುಔಟೆಿಖಳಲ್ಲಾ ಖಳಿಷುತಹುಯೆ.
ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಭತುು ಭುಕ ಫೆರ್ೆಮ ಹೆ ಂದಿಕೆ ಳುಳವಿಕೆ ಏತನಭಧೆಮ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನುನ
ತನನ ನಿದಿಾಶಿ ಷಂದಬಾಖಳಿಗೆ ಷರಿಹೆ ಂದುಂತೆ ಷಕ್ಟಯಮಗೆ ಳಿಷರ್ಹಗಿದೆ. ಅನಖತಮ ನಶಿವಿಲಾದೆಯೆೇ
ಆಯಂಭಿಔ ವಹಸ್ಹತಿ ಅನುಔ ಲಕಹುಗಿ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಭುಂದೆ ದಿೇಗಾಕಹಲದಯೆಗೆ ಅನ ಅಥವಹ ಅಳ
ಸಣದ ರ್ಹಕ್ ಭಹಡು ಅಖತಮವಿದೆ ಎಂದು ಅಥಾ.
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 1
ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔಲಾದ ಜಿೇವಿಭಹ ಉತನನವಹಗಿದೆ?
I.

ಟ್ಮ್ಾ ವಿಮೆ

II. ಮುನಿಷಾಲ್ ಜಿೇ ವಿಮೆ
III. ಎಂಡೆ ೇಮೆಂಟ್ ವಿಮೆ
IV. ಷಂೂಣ೯ ಜಿೇ ವಿಮೆ
B. ಸಹಂರದಹಯ್ದಔಲಾದ ಜೀ ವಿಭಹ ಉತಪನುಖಳು
1. ಕೆಲು ಸಹಂರದಹಯ್ದಔಲಾದ ಉತಪನುಖಳು
ಈ ಅಧಹಮಮದ ಉಳಿದ ಹಮಯಹಖಳಲ್ಲಾ ನಹು ಬಹಯತಿೇಮ ಭಹಯುಔಟೆಿ ಭತುು ಫೆೇಯೆಡೆಮಲ್ಲಾ ಹೆ ಯಹೆ ಮಭದ
ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔಲಾದ ಕೆಲು ಉತನನಖಳ ಫಗೆೆ ಚಚಿಾಸ್ೆ ೇಣ.
a) ಮಕನಿಷಯಲ್ ಜೀ ವಿಮೆ
ಮುನಿಷಾಲ್ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ 1979 ಯಲ್ಲಾ ಮುನೆೈಟೆಡ್ ಸ್ೆಿೇಟ್ಸ ನಲ್ಲಾ ರಿಚಯಿಷರ್ಹಯಿತು
ಭತುು ಎಂಫತುಯ ಮೊದರ್ಹಧಾದಲ್ಲಾ ಫೆೇಖನೆ ಫಸಳ ಜನಪಿಯಮವಹಗಿ ಫೆಳ್ೆಯಿತು.

ನವೆಂಫರ್ 2010 ಐಆಡಿಯಎ ಷಕತೆ ಿೀಲ್ೆ ರಕಹಯ, "ಎಲ್ಹಾ ಮಕನಿಷಯಲ್ ಜಿೇ ಉತಪನುಖಳನಕು
ವೆೀರಿಯೆೀಫಲ್ ವಿಭಹ ಉತಪನುಖಳೆಂದಕ (ವಿಐಪ್ಪ) ಔಯೆಮಲ್ಹಖಕತಿದೆ".
ಭಹಹತ್ತ
ಮಕನಿಷಯಲ್ ಜೀ ವಿಮೆ ಫಗೆೊ
ಮುನಿಷಾಲ್ ಜಿೇ ವಿಮೆಮು ಶ್ಹವಾತ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಯ ವಹಗಿದುದ 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 ನಖದು
ಭೌಲಮದ

ಹಲ್ಲಸಿಖಳು

ನಿದಿಾಶಿ

ನಿಾಳ

ಅಥವಹ
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ಹತಿಷಫೆೇಕಹದ

ಔಚೆೇರಿ

ಪಿಯೇಮಮಂ,

ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔವಹಗಿ

ಂದನುನ

ಜಹರಿಮಲ್ಲಾರಿಸಿಕೆ ಳಳಲು

ಷಲುವಹಗಿ,

ಮುನಿಷಾಲ್

ಜಿೇನ

ಹಲ್ಲಸಿಖಳು, ಮತಿಖಳ್ೆೄ ಳಗೆ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ ಅನು ಅಥವಹ ಅಳು ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ಹತಿಷಲು ಫಮಸಿದ
ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಯಭಹಣನುನ

ನಿಧಾರಿಷಲು

ಅಕಹವ

ಭಹಡಿ

ಕೆ ಡುತುದೆ.

ಪಿಯೇಮಮಂ

ಗಹತಯ

ದೆ ಡಸದಿದದಶುಿ, ಹೆಚಿಚನ ವಹಮಪಿುಮ ದಗಿಷರ್ಹಖುತುದೆ ಭತುು ಹೆಚಿಚನ ಭೌಲಮದ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿಯುತುದೆ.
ಮುನಿಷಾಲ್ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಯಭುಕ ನಹವಿೇನಮತೆ ಮೊದಲ ಹಲ್ಲಸಿ ಶಾದ ನಂತಯ ಷಂೂಣಾವಹಗಿ
ವಿಭಹ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ರಿಚಯಿಸಿದುದ. ಇಡಿೇ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಾಸಣೆಮ ವೆಚಚನುನ
ಷರಿದ ಗಿಷಲು ಸ್ಹಔಶುಿ ಎಂದು ಬಯಸ್ೆ ಭಹತಯ ಹೆ ಂದಿತುು. ಏನು ಷ ಚಿಷುತುದೆಂದಯೆ, ಹಲ್ಲಸಿ
ಜಹರಿಮಲ್ಲಾಯು ಹಹಗೆ ಬಹವಿಷರ್ಹಖುುದು, ನಖದು ಭೌಲಮದ ಸ್ಹವಿನ ಆಯೆ ೇಖಳನುನ ಭತುು ಕಚಾನುನ
ಬರಿಷಲು ಸ್ಹಕಹಖುಶುಿ.
ಪಿಯೇಮಮಂ ಹೆ ಂದಿಕೆ ಳುಳವಿಕೆ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಉದೆದೇಶ್ಚತ ಮೊತುದ ಮೆೇರ್ೆ ಹೆಚುಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ
ಭಹಡಲು ಅಕಹವ ಭಹಡಿ ಕೆ ಡುತುದೆ. ಇದು ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಖಳನುನ ಬಿಟ್ುಿ ಅಥವಹ ಉದೆದೇಶ್ಚತ
ಮೊತುಕ್ಟುಂತ ಔಡಿಮೆ ಹತಿ ಭಹಡಲು ಅಕಹವ ಭಹಡಿ ಕೆ ಡುತುದೆ.
ವಿನಹಮಷಖಳ ಹೆ ಂದಿಕೆ ಳುಳವಿಕೆ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ ಲಬಮವಿಯು ನಖದು ಭೌಲಮದಿಂದ ಬಹಖವುಃ ಹಿಂಡೆಮಲು
ಫಹಧಮತೆ ಇಲಾದೆ ಷಸ ಈ ಯಭಹಣದ ಭಯುಹತಿ ಅಥವಹ ಮಹುದೆೇ ಫಡಿಸ ಹತಿಷಲು ಅಧಿಕಹಯ
ಕೆ ಡುತುದೆ. ನಖದು ಭೌಲಮ ಷಯಳವಹಗಿ ಆ ಭಟ್ಿಕೆು ಔಡಿಮೆಮಹಯಿತು.
ಹೆ ಂದಿಕೆ ಳುಳವಿಕೆ ಎಂದಯೆ ಸ್ಹವಿನ ಯಯೇಜನಖಳನುನ ಷರಿಡಿಷಫಸುದಹಗಿದೆ ಭತುು ಭುಕ ಯಭಹಣದಲ್ಲಾ
ಫದರ್ಹಖಫಸುದು.
ಆದಹಖ ಮ ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮ ತು ರಿೇತಿಮ ಭಹಯಹಟ್ ಆಗಿಯಫಸುದು. ವಹಷುವಹಗಿ, ಅಮೆೇರಿಕಹದಂತಸ
ಭಹಯುಔಟೆಿಖಳಲ್ಲಾ, ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ „ಗಹಯಸಔಯು ಕೆಲವೆೇ ಆಯಂಭಿಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ಭಹಡು ಅಖತಮವಿದೆ
ತದನಂತಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಷಾತುಃ ಆಯೆೈಕೆಮನುನ ಭಹಡಿಕೆ ಳುಳತುದೆ‟. ಅಯು ನಖದು ಭೌಲಮಖಳನುನ ನಿಾಹಿಷಲು
ಸ್ಹಧಮವಹಖುತಿುತುು ಎಂಫುದನುನ ಫಹಿಯಂಖಗೆ ಳಿಷಲ್ಲಲಾ ಭತುು ಫಂಡವಹಳ ರಿಟ್ನ್ಸಾ ಈ ಉದೆದೇವಕಹುಗಿ
ಷ ಔುವಹಗಿದದಯೆ ಭಹತಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಇರಿಸಿಕೆ ಳುಳುದು.
ಎಂಫತುಯ ಉತುಯಹಧಾ ಬಹಖದಲ್ಲಾ ಫಂಡವಹಳ ಆದಹಮ ಔುಸಿತ ನಖದು ಭೌಲಮಖಳ ಷವೆತಕೆು
ಕಹಯಣವಹಯಿತು. ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ಭುಂದುರಿಷಲು ವಿಪಲಯಹದ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯು ತಭಭ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
ತಪಿಹೆ ೇದ ಕಹಯಣ ಸುಡುಕ್ಟ ಚಕ್ಟತಯಹದಯು ಭತುು ಅಯು ಎಂದಿಖ ಮಹುದೆೇ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ
ಡೆಮಲ್ಲಲಾ.

191

ಚಿತರ 1: ಸಹಂರದಹಯ್ದಔಲಾದ ಜೀ ವಿಭಹ ಉತಪನುಖಳು

ಅಷಂರದಹಯ್ದಔ
ಜೀ ವಿಭಹ
ಉತಪನುಖಳು

ಅಷಂರದಹಯ್ದಔ

ಅಷಂರದಹಯ್ದಔ

ಜೀ ವಿಭಹ

ಜೀ ವಿಭಹ

ಉತಪನುಖಳು

ಉತಪನುಖಳು

ಬಹಯತದಲ್ಲಾ, ಐಆಡಿಾಎ ಷ ತಯಖಳಿಗೆ ಅನುಸ್ಹಯವಹಗಿ, ಕೆೇಲ ಎಯಡು ರಿೇತಿಮ ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔಲಾದ
ಉಳಿತಹಮಖಳ ಜಿೇವಿಭಹ ಉತನನಖಳಿಗೆ ಅನುಭತಿ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ:
 ವೆೇರಿಯೆೇಫಲ್ ವಿಭಹ ಯೇಜನೆಖಳು
 ಮ ನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ವಿಭಹ ಯೇಜನೆಖಳು
i.

ವೆೀರಿಯೆೀಫಲ್ ವಿಭಹ ಯೀಜನೆಖಳು

ಇದನುನ ಹಯಯಂಭಿ

ಮುನೆೈಟೆಡ್ ಸ್ೆಿೇಟ್ಸ ಭತುು ಇತಯ ಭಹಯುಔಟೆಿಖಳಲ್ಲಾ ರಿಚಯಿಷರ್ಹದ

ವೆೇರಿಯೆೇಫಲ್ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಫಗೆೆ ತಿಳಿದುಕೆ ಳುಳುದು ಉಮುಔುವಹಗಿದೆ.
ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ 1977 ಯಲ್ಲಾ ಮುನೆೈಟೆಡ್ ಸ್ೆಿೇಟ್ಸ ನಲ್ಲಾ ರಿಚಯಿಷರ್ಹಯಿತು. ವೆೇರಿಯೆೇಫಲ್ ಜಿೇ
ವಿಮೆಮು ಂದು ರಿೇತಿಮ "ಷಂೂಣ೯ ಜಿೇನ" ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದೆ, ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನುನ ಷಲ್ಲಾಸಿದ
ವಿಶ್ೆೇಶ ಸ ಡಿಕೆ ಖಹತೆಮಲ್ಲಾ ಭಯಣ ಯಯೇಜನ ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿ ಫೆರ್ೆಮ ಫಂಡವಹಳ ಕಹಮಾಕ್ಷಭತೆ
ಏಯುೆೇಯಹಖುತುದೆ. ಹಿೇಗಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿ, ಫಡಿಸದಯ ಅಥವಹ ಔನಿಶಠ ನಖದು ಭೌಲಮ ಎಯಡಔ ು
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ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹುದೆೇ ಖಹತಿಯಖಳನುನ ನಿೇಡುುದಿಲಾ. ತಹತ್ತಿಿಔವಹಗ ನಖದಕ ಭೌಲಯ ವೃನಯಕ್ರುಂತ
ಕೆಳಗೆ ಹೆ ೀಖಫಸಕದಕ, ಈ ಷಂದಬಯದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿ ಕೆ ನೆಗೆ ಳುುತಿದೆ.
ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ನಖದು ಭೌಲಮದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಮತಹಮಷ ಷಶಿವಹಗಿದೆ. ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ನಖದು
ಭೌಲಮ ಹಲ್ಲಸಿಮು ಂದು ಭುಕ ಫೆರ್ೆಮನುನ ಹೆ ಂದಿದುದ, ಅಧಿಮುದದಔ ು ಂದೆೇ ಸಂತದಲ್ಲಾ
ಉಳಿಮುತುದೆ. ನಖದು ಭೌಲಮ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳು ಭತುು ಫಡಿಸ ಖಳಿಕೆಮ ಜೆ ತೆ ಂದು ಷ ಚಿಸಿದ
ದಯದಲ್ಲಾ ಫೆಳ್ೆಮುತುದೆ. ಹಲ್ಲಸಿ ಮೇಷಲ್ಲಗೆ ಫೆಂಫಲ ನಿೇಡು ಆಸಿುಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮ ಫಂಡವಹಳ ಖಹತೆ
ಯಚಿಷುತುವೆ, ಅದಯಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಬಯಸ್ೆಮ ಉತನನಖಳ ಸಣನುನ ನಿಾಹಿಷುತಹುಯೆ. ಈ
ಆಸಿುಖಳನುನ ಷುಯಕ್ಷಿತವಹದ ಫಂಡವಹಳಖಳ ರ್ಪೇಟೆ ಪೇಾಲ್ಲಯನಲ್ಲಾ ಇರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಹಿೇಗಹಗಿ
ವಿಮೆಗಹಯಯು ಈ ಖಹತೆಮಲ್ಲಾ ಆಸಿುಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಂದು ಯಫಲವಹದ ದಯ ಡೆಮಲು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷಫಸುದು.
ಇದಕೆು ವಿಯುದಧವಹಗಿ, ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೇಷಲು ಯತಿನಿಧಿಷು ಷಾತುುಖಳನುನ ಂದು ರತೆಯೀಔ ನಿಧಿಮಡಿ
ಇರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ, ಅದು ವೆೇರಿಯೆೇಫಲ್ ಜಿೇ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಸ್ಹಭಹನಮ ಫಂಡವಹಳ ಖಹತೆ
ಬಹಖವಹಗಿಯುುದಿಲಾ. ಇದನುನ ಮು.ಎರ್ಸ ನಲ್ಲಾ ಯತೆಮೇಔವಹದ ಖಹತೆ ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಯಿತು ಹಹಗೆಯೆೇ
ಕೆನಡಹದಲ್ಲಾ ವಿಂಖಡಿಷಲಟ್ಿ ಖಹತೆ ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಯಿತು. ಫಸುತೆೇಔ ವೆೇರಿಮಫಲ್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
ಸಲವಹಯು ಫೆೇಯೆ ಫೆೇಯೆ ಖಹತೆಖಳ ನಡುವೆ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ ಆಯೆು ಭಹಡಲು ಅನುಭತಿ ಭತುು
ಶಾದಲ್ಲಾ ಂದು ಫಹರಿಮಹದಯ ಫದರ್ಹಯಿಷಲು ಆಯೆು ನಿೇಡಿವೆ.
ಟಹಿಯೆಮಹಗಿ, ಇಲ್ಲಾ, ನಖದು ಭೌಲಮಖಳಿಗೆ ಜಿೇ ವಿಮೆ ಔಂನಿಮ ಫೆೇಯೆ ಖಹತೆಖಳಿಂದ ಅನುದಹನ
ಫಯುತುದೆ, ಸ್ಹವಿನ ಯಯೇಜನಖಳು ಭತುು ನಖದು ಭೌಲಮಖಳು ಫಂಡವಹಳದ ಅನುಬನುನ
ಯತಿಬಿಂಬಿಷುತುವೆ. ಭಯಣ ಭತುು ಕಚಿಾನ ಅಹಮಖಳನುನ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಬರಿಷುತುದೆ ಇದಕಹುಗಿ
ಔನಿಶಠ

ಹಲ್ಲಸಿಮು

ಸ್ಹವಿನ

ಯಯೇಜನ

ಖಹತರಿಮನುನ

ದಗಿಷುತುದೆ.

ಪಿಯೇಮಮಂಖಳು

ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಷಂೂಣಾ ಜಿೇಭಹನದ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಸಿೆಯವಹಗಿಯುತುವೆ. ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಷಂೂಣಾ
ಜಿೇಭಹನ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಭುಕಮವಹದ ಮತಹಮಷವೆಂದಯೆ ಸ ಡಿಕೆ ಅಂವ.
ವೆೇರಿಯೆೇಫಲ್ ಜಿೇ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ತಭಭ ಆಯೆುಮ ನಿಧಿಖಳ ಂದು ಗಿೇಾಔೃತ ಫಂಡವಹಳ ಹಹಕ್ಟ
ಷಾತುುಖಳನುನ ಇರಿಸಿಕೆ ಳಳಲು ಫಮಷುರಿಗೆ ಇಶಿದ ಆಯೆುಮಹಗಿ ಭಹಾಟಿಿವೆ ಭತುು ನೆೇಯವಹಗಿ
ರ್ಪೇಟೆ ಪೇಾಲ್ಲಯೇದ ಫಂಡವಹಳದಿಂದ ಯಯೇಜನನುನ ಫಮಸಿದಯು. ಅದನುನ ಕರಿೇದಿ ಭಹಡು
ಭುಕಮ ರಿಸಿೆತಿ, ಕರಿೇದಿದಹಯ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಫಂಡವಹಳದ ಅಹಮ ಹೆ ಯಲು ಸಿದಧರಿಯಫೆೇಔು.
ವೆೇರಿಯೆೇಫಲ್ ಜಿೇ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ಸ್ಹಧಹಯಣವಹಗಿ ಚೆನಹನಗಿ ತಿಳಿದುಕೆ ಂಡಿಯು ಜನಯು ಭತುು
ಇಕ್ಟಾಟಿ / ಬಹದಮತೆ ಸ ಡಿಕೆ ಭತುು ಭಹಯುಔಟೆಿಮ ಅಸಿೆಯತೆ ತುಂಫಹ ಅನುಔ ಲಔಯ ಎನುನಯು
ಕರಿೇದಿ ಭಹಡಫೆೇಔು

ಷ ಚಿಷುತುದೆ. ನಿಷಸಂವಮವಹಗಿ, ಅದಯ ಜನಪಿಯಮತೆ ಫಂಡವಹಳ

ಭಹಯುಔಟೆಿಮ ರಿಸಿೆತಿಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ - ಭಹಯುಔಟೆಿ ಅಭಿೃದಿಧಯಿಂದ ಯಖತಿ
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ಹೆ ಂದುತುದೆ ಭತುು ಸ್ಹಿಕ್ ಭತುು ಫಹಂಡೆಳ ಫೆರ್ೆಖಳು ಔುಸಿದಹಖ ಇಳಿಭುಕವಹಖುತಿುದೆ. ಈ
ವೆೇರಿಯೆೇಫಲ್ ಜಿೇ ವಿಮೆಮನುನ ಭಹಯಹಟ್ ಭಹಡುವಹಖ ಇದನುನ ಖಭನದಲ್ಲಾ ಇಟ್ುಿಕೆ ಂಡಿಯಫೆೇಔು.
ii. ಮಕನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಟಸ ವಿಮೆ
ಮುನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ಯೇಜನೆಖಳನುನ ಮುಲ್ಲಪ್ಟ ಅಂತಲ ಔಯೆಮಫಸುದು, ಇು ಅತಮಂತ ಜನಪಿಯಮವಹಗಿ
ಹೆ ಯಹೆ ಮಭವೆ
ಯೇಜನೆಖಳನುನ

ಭತುು

ಯಭುಕ

ಷೆಳ್ಹಂತರಿಸಿವೆ.

ಉತನನಖಳು
ಈ

ಸಲು

ಯೇಜನೆಖಳನುನ

ಭಹಯುಔಟೆಿಖಳಲ್ಲಾ
ಮು.ಕೆ.ನಲ್ಲಾ

ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ

ರಿಚಯಿಷರ್ಹಯಿತು,

ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಜಿೇವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮ ಇಕ್ಟಾಟಿ ಷೆೇಯುಖಳಲ್ಲಾ ಭಹಡಿದ ಖಭನಹಸಾ
ಸ ಡಿಕೆಖಳ ರಿಸಿೆತಿಮಲ್ಲಾ ದೆ ಡಸ ಫಂಡವಹಳ ಖಳಿಕೆಖಳು ಭತುು ರ್ಹಬ ಉಂಟಹದು. ಈಕ್ಟಾಟಿಖಳಲ್ಲಾ
ಹೆಚಿಚನ ಫಂಡವಹಳ ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ ಯಯೇಜನಖಳು ಎಯಡನ ನ ಹೆಚುಚ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಭತುು
ನಹಮಮಷಭಭತ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಗಹಾಯಿಷು ಂದು ಅಖತಮ ಔಂಡು ಫಂತು.
ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ

ರ್ಹಬದ

(ಬಹಖಹಿಷು)

ಹಲ್ಲಸಿಖಳು

ಜಿೇನ

ಔಚೆೇರಿಮ

ಫಂಡವಹಳ

ಕಹಮಾಕ್ಷಭತೆಗೆ ಕೆಲು ಷಂಔಾ ದಗಿಷುತುವೆ. ಆದಹಖ ಮ ಷಂಔಾ ನೆೇಯವಹಗಿಯುುದಿಲಾ.
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಫೆ ೇನರ್ಸ ಷಾತುುಖಳು ಭತುು ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಖಳು ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔ (ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ವಹಷ್ಟ್ಾಔ) ಭೌಲಮಭಹನ ಭತುು ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಸಿದ ಹೆಚುಚರಿ ರಿಣಹಭದ ಮೆೇರ್ೆ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುವೆ,
ಇದರಿಂದಹಗಿ ಭೌಲಮಭಹನ ವಿಭಹಖಣಔಯಯ ರಿಖಣಿಷರ್ಹದ ಊಹೆಖಳು ಭತುು ಅಂವಖಳ ಮೆೇರ್ೆ
ಅಲಂಬಿತವಹಗಿಯುತುದೆ.
ನಿಣಹಾಮಔ

ಭೌಲಮಭಹನ

ಯಕ್ಟಯಯೆಗೆ

ದಗಿಸಿದ

ಖಹತರಿಖಳನುನ

ಂದದಡಿ

ಅನುಭತಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಫೆ ೇನರ್ಸ ನೆೇಯವಹಗಿ ವಿಮೆಗಹಯಯೆ ಂದಿಗೆ ಆಧಹಯವಹಗಿಯು
ಷಾತುುಖಳ ಭೌಲಮನುನ ಯತಿಬಿಂಬಿಷುುದಿಲಾ.

ಹೆಚುಚರಿಮನುನ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಸಿದ ನಂತಯೂ, ಜಿೇ

ವಿಮೆಗಹಯಯು ಆಖಲ ಫೆ ೇನರ್ಸ ವಿತರಿಷದೆ ಇಯಫಸುದು ಆದಯೆ ಅಭಿೃದಿದಗೆ ಭತುು ವಿಷುಯಣೆಗೆ ಉಚಿತ
ಷಾತುುಖಳನುನ ನಿಮಾಷಲು ನಿಧಾರಿಷಫಸುದು.
ಈ ಎರ್ಹಾ ಕಹಯಣದಿಂದಹಗಿ, ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ ಫೆ ೇನರ್ಸ ಸ್ೆೇಾಡೆ ಫಸಳ ಮತವಹದ ಭತುು ದ ಯದ
ರಿೇತಿಮ ಫಂಡವಹಳ ಕಹಮಾಕ್ಷಭತೆಮನುನ ಅನುಷರಿಷುತುವೆ.
ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ನಿಮಂತಿಯಷು ಭ ಲ ತಔಾ ಕಹರ್ಹನಂತಯದಲ್ಲಾ ಫಂಡವಹಳ
ಆದಹಮನುನ ಷುಖಭವಹಗಿಷುುದಹಗಿದೆ. ಟ್ಮಾನಲ್ ಫೆ ೇನರ್ಸ ಭತುು ಷಂಮುಔು ರ್ಹಬಹಂವಖಳು
ಇಕ್ಟಾಟಿ ಯಯೇಜನಖಳು ಭತುು ಇತಯ ಅಧಿಔ ಇಳುರಿ ಸ ಡಿಕೆಖಳ ದೆ ಡಸ ಹೆ ೇಳಿನೆ ಂದಿಗೆ
ಆನಂದಿಷಲು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯನುನ ವಔುಗೆ ಳಿಸಿವೆ, ಅು ಈಖಲ

ರ್ಹಬಹಂವನುನ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷು ಜಿೇನ

ಔಚೆೇರಿಮ ತಿೇಭಹಾನದ ಮೆೇರ್ೆ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ. ಭತೆ ುಮೆಭ, ರ್ಹಬಹಂವನುನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಭಹತಯ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ, ಭೌಲಮಭಹನನುನ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ
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ಭಹತಯ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ. ಆದಹಮಖಳು ಆಸಿುಖಳ ಭೌಲಮದಲ್ಲಾ ಹಿೇಗೆ ದೆೈನಂದಿನ ಏಯುೆೇಯನುನ
ಯತಿನಿಧಿಷುುದಿಲಾ.
ಮುನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಮೆೇಲ್ಲನ ಎಯಡ

ಮತಿಖಳಿಂದ ಹೆ ಯಫಯಲು ಷಹಹಮ ಭಹಡುತುವೆ. ಈ

ಪಂದಖಳಿಂದಹದ ಅನಕಔ ಲತೆಖಳು ಷಂೂಣಯವಹಗ ಅಥವಹ ಬಹಖವುಃ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಖ್ಹತೆಗೆ
ಕೆರಡಿಟ್ ಆದ ಗಟಔಖಳ ಭೌಲಯನಕು ಮತಿ ಫಹಕ್ರಯ್ದಯಕ ದಿನಹಂಔದಂದಕ ನಿಧಯರಿಷಕತಿದೆ.
ಹಿೇಗೆ ಮುನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ನೆೇಯವಹಗಿ ಭತುು ತಕ್ಷಣವೆೇ ಜಿೇ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಫಂಡವಹಳ
ಕಹಮಾಕ್ಷಭತೆಮ ಯಯೇಜನಖಳನುನ ನಖದಿೇಔರಿಸಿ ದಗಿಷುತುವೆ. ಗಟ್ಔಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಅಧಿಔೃತ ಮುನಿಟ್ ಟ್ಯರ್ಸಿ ಅಥವಹ ಂದು ಯತೆಮೇಔವಹದ (ಆಂತರಿಔ) ಔಂನಿಯಿಂದ
ನಿಾಹಿಷರ್ಹಖು ನಿಧಿ ಆಗಿವೆ. ಗಟ್ಔಖಳನುನ ಏಔ ಪಿಯಮಮಂ ಹತಿಸಿ ಅಥವಹ ಸ್ಹಭಹನಮ
ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಮ ಭ ಲಔ ಕೆ ಳಳಫಸುದು.
ಮುನೆೈಟೆಡ್ ಕ್ಟಂಖಸಮ್ ಭತುು ಇತಯ ಭಹಯುಔಟೆಿಖಳಲ್ಲಾ ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ಅಭಿೃದಿಧಡಿಷರ್ಹಯಿತು
ಭತುು ವಿಮೆ ಗಟ್ಔದ ಜೆ ತ ಸ್ೆೇರಿಸಿದ ಸ ಡಿಕೆ ವಹಸನಖಳ ಸ್ಹೆನದಲ್ಲಾರಿಷರ್ಹಯಿತು. ಅುಖಳ ಯಚನೆ
ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ನಖದು ಭೌಲಮದ ಔಯಹಯುಖಳಿಗಿಂತ ಖಭನಹಸಾವಹಗಿ ಭಿನನವಹಗಿದೆ. ನಂತಯದುದ,
ನಹು ಹೆೇಳಿಯು ಹಹಗೆ, ಔ ಡಿಕೆ ಂಡಿವೆ. ಅು ತಭಭ ಅಧಿ, ವೆಚಚ ಭತುು ಉಳಿತಹಮ ಗಟ್ಔಖಳಿಗೆ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಅಹಯದವಾಔವಹಗಿವೆ.

ಮುನಿಟ್

ಲ್ಲಂಕ್ಸ

ಂದಖಳು,

ವಿಯುದಧವಹಗಿ,

ಯತೆಮೇಔಗೆ ಂಡಿವೆ. ವಿಮೆಗೆ ಹತಿಷು ವೆಚಚಖಳು ಭತುು ಷಶಿವಹಗಿ ನಿಖದಿತ ವೆಚಚಖಳ ಗಟ್ಔ
ಹತಿಷಲು ಅುಖಳ ಯಚನೆ ಹಯದವಾಔವಹಗಿದೆ.
ಚಿತರ 2 : ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ವಿಬಜನೆ

ಮಕಲ್ಲಪ್ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ

ವೆಚಿಖಳು

ಸಹವಿನ ರಭಹಣ

ಸ ಡಿಕೆ

ಮೆಭ ಈ ವುಲುಖಳನುನ ಪಿಯೇಮಮಂನಿಂದ ಔಡಿತಗೆ ಳಿಸಿದಯೆ, ಖಹತೆಮ ಫಹಕ್ಟ ಭತುು ಅದರಿಂದ ಫಯು
ಆದಹಮನುನ ಗಟ್ಔಖಳಲ್ಲಾ ಸ ಡಿರ್ಹಖುತುದೆ. ಈ ಗಟ್ಔಖಳ ಭೌಲಮನುನ ಕಹಮಾಕ್ಷಭತೆಮನುನ ಕೆಲು
ೂಾ ನಿಧಹಾರಿತ ಷ ಚಮಂಔ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಖದಿಡಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
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ರಭಕಕ

ಅಂವವೆಂದಯೆ

ಈ

ಭೌಲಯನಕು

ಂದಕ

ನಿಮಭ

ಅಥವಹ

ಷ ತರದ

ಭ ಲಔ

ಖಕಯಕತ್ತಷಲ್ಹಖಕತಿದೆ, ಅದನಕು ಭಕಂಚಿತವಹಗಯೆ ವಹಯಖ್ಹಯನಿಷಲ್ಹಗದೆ. ಸಹಭಹನಯವಹಗ 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.
ಹಿೇಗೆ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಯಯೇಜನಖಳು ಜಿೇ ವಿಮೆ ಔಂನಿಮ ಔಲನೆಖಳ ಭತುು ತಿೇಭಹಾನ ಮೆೇರ್ೆ
ಅಲಂಬಿತವಹಗಿಯುುದಿಲಾ.
ಮುನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಆಔಶಾಔ ಖುಣವೆಂದಯೆ ಗಟ್ಔ ಹೆ ಂದಿಯುಯು ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಮ ನಿಧಿಖಳ
ನಡುವೆ ಆಯೆು ಭಹಡು ಸ್ೌಔಮಾ ಹೆ ಂದಿಯುತಹುಯೆ, ಅದನುನ ಗಟ್ಔ ಹೆ ಂದಿಯುಯು ಅಬಹಮಷ
ಭಹಡಫಸುದು. ಯತಿ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಆಸಿುಖಳ ಫೆೇಯೆ ರ್ಪೇಟೆ ಪೇಾಲ್ಲಯೇ ಮವಯಣನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ. ಹಿೇಗೆ
ಸ ಡಿಕೆದಹಯಯ ಋಣಬಹಯ, ಷಭತೆ ೇಲ್ಲತ ಭತುು ಇಕ್ಟಾಟಿ ನಿಧಿಖಳಂತ ವಹಮಔ ಆಯೆುಮ ನಡುವೆ
ಆಯೆು ಡೆಮುತಹುನೆ. ಂದು ಋಣಬಹಯ ನಿಧಿ, ಫಫಯ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಫಸುತೆೇಔ ಫಂಡವಹಳ ಕಹಣಿಕೆ
ಭತುು ಫಹಂಡುಖಳ ರಿೇತಿಮ ಸ್ಹಲತಯನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ. ಂದು ಇಕ್ಟಾಟಿ ಪಂಡ್, ಗಟ್ಔಖಳು
ಯಭುಕವಹಗಿ ಷೆೇಯುಖಳ ಯ ದಲ್ಲಾಯುತುವೆ ಎಂದು ಷ ಚಿಷುತುದೆ. ಈ ವಿಸ್ಹುಯವಹದ ವಿಬಹಖಖಳು
ಳಗೆ, ಇತಯ ರಿೇತಿಮ ಆಯೆುಖಳೄ ಇಯಫಸುದು.
ಇಕ್ರಾಟ ನಿಧಿ
ಈ

ನಿಧಿ

ಯಭುಕ

ಸಹಲ ನಿಧಿ

ಷಭತೆ ೀಲನ ನಿಧಿ

ಸಣದ ಈ ನಿಧಿ ಸಣದ ಯಭುಕ ಈ
ಬಹಖನುನ ಬಹಖನುನ

ನಿಧಿ

ಇಕ್ಟಾಟಿ ಈ

ಫಹಂಡ್, ಸಿೆಯ ಠೆೇಣಿಖಳು ಮವಯಣ

ಉಔಯಣದಲ್ಲಾಸ ಡಿಕೆ ಇತಹಮದಿಮಲ್ಲಾ
ಭಹಡುತುದೆ.

ಭುಕಮವಹಗಿ

ಯಭಹಣತಯಖಳು,

ಸ ಡಿಕೆ ವಹಣಿಜಮ

ಸ ಡಿಕೆ ಭಹಡುತುದೆ.

ಭಹಡುತುದೆ.

ನಿಧಿ

ಸ್ಹಲ ಟೆಯಶರಿ ಬಿಲ್, ಠೆೇಣಿ

ಷಕಹಾರಿ ಭತುು

ಇಕ್ಟಾಟಿ ಭತುು ಇಕ್ಟಾಟಿ ಫಹಂಡೆಳು, ಕಹರ್ಪಾಯೆೇಟ್ ಉಔಯಣದಲ್ಲಾ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ

ಸಣ ಭಹಯಕಔಟೆಿ ನಿಧಿ

ನಂತಸ
ಸ್ಹಧನಖಳಲ್ಲಾ

ೆೇರ್
ಇತಹಮದಿ
ಸಣ

ಸ ಡಿಕೆ ಭಹಡುತುದೆ.
ಫಫನು ಅಭಿೃದಿದ ನಿಧಿ, ಯಧಹನವಹಗಿ ಫೆಳ್ೆಮುತಿುಯು ಶ್ೆೇಯು ಫಂಡವಹಳ ಅಥವಹ ಷಭತೆ ೇಲನ ನಿಧಿ
ನಡುವೆ ಆಯೆು ಭಹಡಫಸುದು, ಇದು ಫಂಡವಹಳ ರ್ಹಬದ ಜೆ ತೆ ಆದಹಮ ಅಖತಮನುನ
ಷಭತೆ ೇಲನಗೆ ಳಿಷುತುದೆ. ಫಫ ಮಕ್ಟು ವಿಬಹಖದ ಸಣ ಆಯೆು ಭಹಡಫಸುದು,

ಅದು ಕೆಲು

ಕ್ಷೆೇತಯಖಳು ಭತುು ಕೆೈಗಹರಿಕೆಖಳಲ್ಲಾ ಭಹತಯ ಸ ಡಿಕೆ ಭಹಡುತುದೆ. ಆಯೆುಭಹಡಿದ ಯತಿಯಂದು ಆಯೆು
ಫಫಯ ತೆ ಂದಯೆಖಳು ಭತುು ಫಂಡವಹಳ ಅಖತಮನುನ ಷ ಚಿಷಫೆೇಔು. ಂದು ವೆೇಳ್ೆ, ಂದು ಅಥವಹ
ಹೆಚುಚ ನಿಧಿಖಳು ಕಹಮಾಕ್ಷಭತೆ ಸಂತ ತಲುದೆ ಹೆ ೇದಹಖ ಂದು ರಿೇತಿಮ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭತೆ ುಂದು
ನಿಧಿಗೆ ಫದರ್ಹಯಿಸಿಕೆ ಳಳಫಸುದು.
196

ಈ ಎರ್ಹಾ ಆಯೆುಖಳು ಷಸ ಅಸಾತೆಮನುನ ನಿಾಹಿಷುತುವೆ. ಜಿೇ ವಿಮೆಗಹಯಯು, ಂದು ರಿಣಹಭಕಹರಿ
ರ್ಪೇಟೆ ಪೇಾಲ್ಲಯೇ ನಿಾಹಿಷಲು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಿದಹಖ ಗಟ್ಔ ಭೌಲಮಖಳ ಫಗೆೆ ಮಹುದೆೇ ಗಹಮಯಂಟಿ
ನಿೇಡುುದಿಲಾ. ಹಿೇಗಹಗಿ ಇಲ್ಲಾ ಹೆಚಿಚನ ಬಹಖದ ಫಂಡವಹಳ ಅಹಮನುನ ಭುಔುವಹಗಿಸಿದೆ. ನಂತಯದುದ
ಗಟ್ಔ ಧಹಯನಿಂದ ನಿೇಡರ್ಹಗಿಯುತುದೆ. ಜಿೇ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಆದಹಖ ಮ ಭಯಣ ಭತುು ಅಹಮದ
ಕಚಾನುನ ಬರಿಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.
ಭತೆು, ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಯೇಜನೆಖಳಿಗಿಂತ ಭಿನನವಹಗಿ, ಮುನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಔನಿಶಠ
ಪಿಯೇಮಮಂ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಕೆಲಷ ಭಹಡುತುವೆ, ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಮೆೇಲಲಾ. ವಿಮೆದಹಯ ಅನು
ಅಥವಹ ಅಳು ನಿಮಮತವಹಗಿ ಕೆ ಡು ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಭಹಣದ ಮೆೇರ್ೆ ನಿಧಾರಿಷುತಹುನೆ. ವಿಮೆಮ
ಯಕ್ಷಣೆ ಹತ್ತಸಿದ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂಖಳ ಅತಯನವಹಗದೆ. ವಿಮೆದಹಯನು ಉನನತ ಭತುು ಔಡಿಮೆ ಯಕ್ಷಣೆ
ನಡುವೆ ಆಯೆುಮನುನ ಹೆ ಂದಿದಹದನೆ. ಪಿಯೇಮಮಂ ಎಯಡು ಗಟ್ಔಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ - ಗಟ್ಔ ಎಂಫ
ದನುನ ಂದು ಕಚಿತ ನಿಧಿಮಲ್ಲಾ ಇರಿಷಫಸುದು, ಸ್ಹವಿನ ಯಕ್ಷಣೆ ಮೆೇರ್ೆ ಔನಿಶಠ ಯಭಹಣದ ಇಳುರಿ
ಖಳಿಷುತುದೆ (ಮು.ಕೆ.ನಲ್ಲಾ ಷಿಲ್ಲಾಂಗ್ ನಿಧಿ ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ). ಅಯು ಪಿಯೇಮಮಂನ ಉಳಿದ
ಫಹಕ್ಟಯಿಂದ, ಫಂಡವಹಳ ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ ಸ್ಹಿಕ್ ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ
ಗಟ್ಔಖಳನುನ ಕರಿೇದಿಷಲು ಫಳಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಭಯಣದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಭಯಣ ಯಯೇಜನ ಆಶ್ಹಾಷನೆ
ನಿೇಡಿದ ಮೊತುಕ್ಟುಂತ ಹೆಚಿಚನ ಎಂದು ಅಥವಹ ಖಹತೆಮಲ್ಲಾಯು ಸಣದ ಭೌಲಮ. ಸಣದ ಭೌಲಮ
ಮಕ್ಟುಯೇಾನ ಖಹತೆಮಲ್ಲಾನ ಗಟ್ಔಖಳ ಷಂಖೆಮಯಿಂದ ಗಟ್ಔ ಫೆರ್ೆ ಖುಣಿಸಿದಹಖ ಫಯು ಮೊತು.
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 2
ಕೆಳಗಿಯು ಹೆೇಳಿಕೆಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು ತಹಗಿದೆ?
I.

ವೆೇರಿಯೆೇಫಲ್ ಜಿೇ ವಿಮೆಮು ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದೆ

II. ವೆೇರಿಯೆೇಫಲ್ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಶ್ಹವಾತ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದೆ
III. ಹಲ್ಲಸಿಮು ದುಡಿಸನ ಖಹತೆಮನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ
IV. ಹಲ್ಲಸಿಮು ಔನಿಶಠ ಭಯಣ ಯಯೇಜನ ಖಹತರಿಮನುನ ದಗಿಷುತುದೆ
ಸ್ಹಯಹಂವ


ಜಿೇ ವಿಮೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಹಳಜಿಮ ಂದು ನಿಣಹಾಮಔ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಸಣಕಹಸಿನ ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ
ಇತಯ

ಷಾತುುಖಳ

ಹೆ ೇಲುಂತಸುದು

ವಹಷ್ಟ್ಾಔ

ವಿಯದ

ಷಧಹಾತಭಔ

ದಯದಲ್ಲಾ

ನಿೇಡು

ವಿಶಮವಹಗಿದೆ.


ಕೆಲು ಯೃತಿುಖಳು ಅಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಜಿೇ ಉತನನಖಳ್ಹದ ವಿಬಜನೆ, ಫಂಡವಹಳ ಷಂಔಾ ಭತುು
ಹಯದವಾಔತೆಮ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಹಯಣವಹಗಿವೆ.
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ಮುನಿಷಾಲ್ ಜಿೇವಿಭಹ ಶ್ಹವಾತ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಯ ವಹಗಿದುದ ಅದಯ ಹೆ ಂದಿಕೆ ಳುಳ
ಪಿಯೇಮಮಂಖಳು, ಭುಕಫೆರ್ೆಮ ಮೊತು ಭತುು ಭಯಣ ಯಯೇಜನ ಮೊತು, ಅದಯ ಫೆರ್ೆ ನಿಖದಿ
ಭಹಡು ಅಂವಖಳ ವಿಬಜನೆ.



ವೆೇರಿಯೆೇಫಲ್ ಜಿೇ ವಿಮೆಮು "ಷಂೂಣ೯ ಜಿೇ" ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದುದ ಅಲ್ಲಾ ಭಯಣ ಯಯೇಜನ ಭತುು
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭೌಲಮ ವಿಶ್ೆೇಶ ಫಂಡವಹಳ ಸ ಡಿಕೆಮ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳು ಕೆಯಡಿಟ್ ಆದ ಖಹತೆಮಲ್ಲಾ
ಕಹಮಾಕ್ಷಭತೆ ಏಯುೆೇಯಹಖುತುದೆ.



ಮುಲ್ಲಪ್ಟ ಷಸ ಎನನರ್ಹದ ಮುನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ಯೇಜನೆಖಳು, ಅತಮಂತ ಜನಪಿಯಮ ಭತುು ಖಭನಹಸಾ
ಉತನನಖಳ್ಹಗಿ

ಹೆ ಯಹೆ ಮಭ

ಸಲು

ಭಹಯುಔಟೆಿಖಳಲ್ಲಾ

ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ

ಯೇಜನೆಖಳನುನ

ಆಔಯಮಸಿಕೆ ಳುಳತಿುವೆ.


ಮುನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ನೆೇಯವಹಗಿ ತಕ್ಷಣವೆ ಜಿೇ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಫಂಡವಹಳ ಕಹಮಾಕ್ಷಭತೆಮ
ಯಯೇಜನಖಳನುನ ನಖದಿೇಔರಿಸಿ ದಗಿಷುತುದೆ.

ರಭಕಕ ದಖಳು
1. ಮುನಿಷಾಲ್ ಜಿೇ ವಿಮೆ
2. ವೆೇರಿಯೆೇಫಲ್ ಜಿೇ ವಿಮೆ
3. ಮುನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ವಿಮೆ
4. ನಿಾಳ ಆಸಿು ಭೌಲಮ
ಷಾ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದೆ.
ಮುನಿಷಾಲ್ ಜಿೇವಿಮೆ ಂದು ಅಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಉತನನವಹಗಿದೆ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I ಆಗಿದೆ.
" ವೆೇರಿಯೆೇಫಲ್ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ" ಹೆೇಳಿಕೆ ತು.
ಷರಿಮಹದ ಹೆೇಳಿಕೆ " ವೆೇರಿಯೆೇಫಲ್ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಶ್ಹವಾತ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ" ಆಗಿದೆ.
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ಷಾರಿೀಕ್ಷೆ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ಮಹ ಷಂನ ಭಲಖಳ ಅಂತಯ ಅಲಕಹಲ್ಲಔ ಸಂಚಿಕೆಮನುನ ಉರ್ೆಾೇಖಿಷುುದು?
I.

ಷರಿಮಹದ ಷಭಮದಯೆಗೆ ಷಂನ ಭಲಖಳ ಸಂಚಿಕೆ ಭುಂದ ಡಿಕೆ

II. ಕಹಲಔಯಮೆೇಣ ಷಂನ ಭಲಖಳ ಸಂಚಿಕೆ
III. ಷಂನ ಭಲಖಳ ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಸಂಚಿಕೆ
IV. ವಿಭಿನನತೆಮ ಷಂನ ಭಲ ಸಂಚಿಕೆ
ರಶೆು 2
ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಜಿೇ ವಿಮೆ ಉತನನಖಳ ಂದು ಮತಿ ಔಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು?
I.

ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಇಳುರಿ ಹೆಚುಚ

II. ಷಯೆಂಡರ್ ಭೌಲಮನುನ ಫಯು ಷಶಿ ಭತುು ಗೆ ೇಚಯ ವಿಧಹನ
III. ನಿಕಯವಹಗಿ ವಹಮಖಹಮನಿಷು ನಖದು ಭತುು ಉಳಿತಹಮ ಭೌಲಮ ಗಟ್ಔ
IV. ಯತಿಪಲದ ದಯ ಖುಯುತಿಷಲು ಷುಲಬ ಅಲಾ
ರಶೆು 3
ಎಲ್ಲಾ ಮುನಿಷಾಲ್ ಜಿೇನ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಮೊದಲು ರಿಚಯಿಷರ್ಹಯಿತು?
I.

ಅಮೆೇರಿಕಹ

II. ಗೆಯೇಟ್ ಬಿಯಟ್ನ್
III. ಜಭಾನಿ
IV. ಪಹಯನ್ಸ
ರಶೆು 4
ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹಯು ವೆೇರಿಯೆೇಫಲ್ ಜಿೇ ವಿಮೆಮನುನ ಕರಿೇದಿಷಲು ಸ್ಹಧಮತೆಯಿದೆ?
I.

ಸಿೆಯ ರ್ಹಬ ಫಮಷುತಿುಯು ಜನಯು

II. ಅಹಮ ಭತುು ಇಕ್ಟಾಟಿಮ ಯಯೇಖದಿಂದ ಹಿಂಜರಿಮು ಜನ
III. ಇಕ್ಟಾಟಿ ಜ್ಞಹನ, ತೃಪಿು ಹೆ ೇಂದಿಯು ಜನಯು
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IV. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಮು ಜನಯು
ರಶೆು 5
ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮುಲ್ಲಪ್ಟ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹ ಹೆೇಳಿಕೆ ಷತಮವಹಗಿದೆ?
I.

ಗಟ್ಔಖಳ ಭೌಲಮ ಭುಂಚಿತವಹಗಿ ಸಿೆಯ ಷ ತಯನುನ ನಿಧಾರಿಷುತುದೆ

II. ಸ ಡಿಕೆಮ ಅಹಮ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಹೆ ಯೆ
III. ಮುಲ್ಲನ ತನನ ಅಧಿಗೆ, ವೆಚಚ ಭತುು ಉಳಿತಹಮ ಗಟ್ಔಖಳನುನ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಯದವಾಔವಹಗಿವೆ
IV. ಮುಲ್ಲಪ್ಟ ಷಂಯೇಜಿತ ಉತನನಖಳು
ರಶೆು 6
ಕೆಳಗಿನ ಎರ್ಹಾ ವೆೇರಿಯೆೇಫಲ್ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಲಕ್ಷಣಖಳು, ಹೆ ಯತಹಗಿ:
I.

ಷುಲಬವಹಗಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ

II. ದುಡಿಸನ ಬಯಸ್ೆ ಇಲಾ
III. ಹಲ್ಲಸಿ ಭಹಲ್ಲೇಔಯು ಉಳಿತಹಮ ಮೇಷಲ್ಲನ ಸ ಡಿಕೆ ಆಯೆು ಭಹಡುತಹುಯೆ
IV. ಔನಿಶಠ ಭಯಣದ ರ್ಹಬ ಬಯಸ್ೆ
ರಶೆು 7
ಕೆಳಗೆ ಮಹ ಸ್ಹಾತಿಯಔ ಜಿೇವಿಭಹ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಷರಿಮಹಗಿದೆ?
ಹೆೇಳಿಕೆ I: ಇದು ಹಲ್ಲಸಿ ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಹತಿ ಫದರ್ಹಯಿಷಲು ಅನುು ಭಹಡಿಕೆ ಡುತುದೆ
ಹೆೇಳಿಕೆ II: ಹಲ್ಲಸಿ ಭಹಲ್ಲೇಔಯು ದುಡಿಸನ ಮೆೇಲ್ಲನ ಯತಿಪಲ ಭಹಯುಔಟೆಿ ಆಧಹರಿತ ದಯ ಖಳಿಷಫಸುದು
I.

Iಮದು ಷತಮ

II. IIಮದು ಷತಮ
III. I ಭತುು II ಷತಮ
IV. I ಭತುು II ತು
ರಶೆು 8
ಕೆಳಗಿನ ಎರ್ಹಾ ಮುಲ್ಲಪ್ಟ ಫಗೆೆ ಷತಮ, ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ:
I.

ಗಟ್ಔ ಧಹಯಔ ಸಣನುನ ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಆಯೆು ಭಹಡಫಸುದು
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II. ಜಿೇ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಗಟ್ಔ ಭೌಲಮಖಳ ಖಹತರಿಮನುನ ದಗಿಷುತುದೆ
III. ಗಟ್ಔಖಳನುನ ಂದು ಪಿಯಮಮಂ ಹತಿಸಿ ಅಥವಹ ಮಸಿೆತ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಮ ಭ ಲಔ
ಕೆ ಳಳಫಸುದು.
IV. ಮುಲ್ಲಪ್ಟ ಹಲ್ಲಸಿ ಯಚನೆ ವಿಮೆ ವೆಚಚಖಳ ಗಟ್ಔ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಯದವಾಔವಹಗಿಯುತುದೆ

ರಶೆು 9
ಐಆಡಿಾಎ ಷ ತಯಖಳಿಗೆ ಅನುಸ್ಹಯವಹಗಿ, ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಅಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಉಳಿತಹಮ
ಜಿೇವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಅನುಭತಿ ದಗಿಷುತುದೆ?
ಆಯೆು I: ಮ ನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ವಿಭಹ ಯೇಜನೆಖಳು
ಆಯೆು II: ವೆೇರಿಯೆೇಫಲ್ ವಿಭಹ ಯೇಜನೆಖಳು
I.

I ಭಹತಯ

II. II ಭಹತಯ
III. I ಭತುು II ಎಯಡ
IV. I ಅಥವಹ II
ರಶೆು 10
ಮಹ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ವಿಬಜನೆ ಷ ಚಿಷುತುದೆ?
I.

ಯಷಯ ಜಿೇವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ಜೆ ತೆ ಫಹಂಡ್ಸ

II. ಯಷಯ ಜಿೇವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ಜೆ ತೆ ಇಕ್ಟಾಟಿ
III. ಯಕ್ಷಣೆ ಭತುು ಉಳಿತಹಮ ಅಂವದ ಷಮಭಲನ
IV. ಯಕ್ಷಣೆ ಭತುು ಉಳಿತಹಮ ಅಂವದ ಅಖಲ್ಲಕೆ
ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
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ಷಂನ ಭಲಖಳ ಅಂತರ್ ಅಲಕಹಲ್ಲಔ ಸಂಚಿಕೆ ಕಹರ್ಹನಂತಯದಲ್ಲಾ ಷಂನ ಭಲಖಳ ಸಂಚಿಕೆ ಷ ಚಿಷುತುದೆ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV.
ಯತಿಪಲದ ದಯ ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ ಉತಹದನೆಮಲ್ಲಾ ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳುಳುದು ಷುಲಬ ಅಲಾ.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I.
ಮುನಿಷಾಲ್ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಹಲ್ಲಸಿ ಮೊದಲು ಅಮೆೇರಿಕಹದಲ್ಲಾ ರಿಚಯಿಷರ್ಹಯಿತು.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ಇಕ್ಟಾಟಿ ಜ್ಞಹನನುನ ಹೆ ಂದಿದ ಜನಯು ಚಯ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಕರಿೇದಿ ಭಹಡು ಸ್ಹಧಮತೆಖಳಿವೆ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ಮುಲ್ಲನ ತನನ ಅಧಿಗೆ, ವೆಚಚ ಭತುು ಉಳಿತಹಮ ಗಟ್ಔಖಳನುನ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಯದವಾಔವಹಗಿವೆ
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I.
ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಖಳು ಸಿೆಯ ಭತುು ವೆರಿಮಫಲ್ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಜೆ ತೆ ಹೆ ಂದಿಕೆ ಳುಳುದಿಲಾ.
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ಎಯಡ

ಹೆೇಳಿಕೆಖಳು ನೆೈಜವಹಗಿದೆ. ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ಹೆ ಂದಿಕೆ ಳುಳುದು ಸ್ಹಾತಿಯಔ ಜಿೇವಿಭಹ

ಲಕ್ಷಣವಹಗಿದೆ. ಈ ಜಿೇ ವಿಮೆಯಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿ ಭಹಲ್ಲೇಔಯು ಕೆಲು ಭಹಯುಔಟೆಿ ಆಧಹರಿತ ಯತಿಪಲದ
ದಯನುನ ಡೆಮಫಸುದು.
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಜಿೇನ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಮುಲ್ಲಪ್ಟ ನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಗಟ್ಔ ಭೌಲಮಖಳಿಗೆ ಬಯಸ್ೆ ನಿೇಡುುದಿಲಾ.
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ಉತಿಯ 9
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ಐಆಡಿಾಎ ಷ ತಯಖಳಿಗೆ ಅನುಸ್ಹಯವಹಗಿ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಅಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಉಳಿತಹಮ ಜಿೇವಿಭಹ
ಉತನನಖಳು, ಮ ನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ವಿಭಹ ಯೇಜನೆಖಳನುನ ಭತುು ವೆೇರಿಮಫಲ್ ವಿಭಹ ಯೇಜನೆಖಳನುನ
ಳಗೆ ಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅನುಭತಿಸಿದೆ.
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV.
ಯಕ್ಷಣೆ ಭತುು ಉಳಿತಹಮ ಅಂವ ಅಖಲ್ಲಕೆ ಜಿೇವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ವಿಬಜನೆ ಷ ಚಿಷುತುದೆ.

203

ಅಧಹಯಮ 10
ಲ್ೆೈಫ್ ಇನಕುಯೆನ್ನ ಅನಾಮಖಳು
ಅಧಹಯಮ ರಿಚಮ
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಕೆೇಲ ಅಕಹಲ್ಲಔ ಸ್ಹವಿನಿಂದ ಮಕ್ಟುಖಳನುನ ಯಕ್ಷಿಷಲು ಫಮಷುದು ಇಲಾ. ಇದು ಇತಯ
ಉಯೇಖಖಳನುನ ಔ ಡಹ ಹೆ ಂದಿದೆ. ಇದು ರಿಣಹಭಔ ವಿಭಹ ಯಯೇಜನ ಜೆ ತೆ ಟ್ಯಷಿಗಳ ಯಚನೆಗೆ
ಅನಾಯಿಷಫಸುದುಇದು ವಿಮೊೇಚನಿೇಮವಹದ ಅಡಭಹನಖಳಿಗಹಗಿ ಕೆೈಗಹರಿಕೆಖಳ ಸಿಫಫಂದಿ ಳಗೆ ಂಡ
ಂದು ಹಲ್ಲಸಿ ಷೃಷ್ಟ್ಿಷುುದಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನಾಯಿಷಫಸುದು. ನಹು ಷಂಕ್ಷಿುವಹಗಿ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ
ಈ ವಿವಿಧ ಅನಾಯಿಔಖಳನುನ ವಿರಿಸ್ೆ ಣ.
ರಿಣಹಭಖಳ ಔಲ್ಲಕೆ
A.

ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಅಪಿಾಕೆೇವನೆಳು
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A. ಜೀ ವಿಮೆಮ ಅಪ್ಪಾಕೆೀವನೊಳು
1. ವಿವಹಹತ ಭಹಳೆಮಯ ಆಸಿಿಮ ಕಹಯ್ದದೆ
ಜಿೇ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಟ್ಯರ್ಸಿ ರಿಔಲನೆ ಷಹಾವನ ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಂದು ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಯಯೇಜನ,
ಅಖತಮವಹಗಿಯಫಸುದಹದ ಅನಾಮಷುವಿಕೆಮ, ಗಹಾಣೆ / ಪಿತಹಯಜಿಾತ ಮೆೇರ್ೆ ಎಸ್ೆಿೇಟ್ ಷುಂಔ.
ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಎಸ್ೆಿೇಟ್ ಷುಂಔನುನ ನಿಭ ಾಲನೆ ಜೆ ತೆಗೆ, ಟ್ಯರ್ಸಿ ರಿಔಲನೆಗೆ ಇನೆನಂದಿಖ

ಆದಮತೆ

ನಿೇಡರ್ಹಖದು, ಇದು ವಿಯವಹಗಿ ವಿಶಮ ಅಥಾಭಹಡಿಕೆ ಳಳಲು ಯಯೇಜನಕಹರಿಮಹಗಿದೆ.
ವಿವಹಹಿತ ಭಹಿಳ್ೆಮಯ ಆಸಿುಮ ಕಹಯಿದೆಮ ವಿಬಹಖ 6, 1874 ತಿನ ಹಹಖ

ಭಔುಳಿಗೆ ಜಿೇ ವಿಭಹ

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅನುಔ ಲತೆಖಳನುನ ಬದಯತೆಗಹಗಿ ದಗಿಷುತುದೆ. ವಿವಹಹಿತ ಭಹಿಳ್ೆಮಯ ಆಸಿುಮ ಕಹಯಿದೆಮ
ವಿಬಹಖ 6, 1874 ಂದು ಟ್ಯರ್ಸಿ ಷೃಷ್ಟ್ಿ ಅನುನ ದಗಿಷುತುದೆ.
ಚಿತರ 1: MWP ಕಹಯ್ದದೆಮಡಿ ಪಲ್ಹನಕಬವಿಖಳು

ಕೆೀಲ
ಹೆಂಡತ್ತ

ತ್ತು ಭತಕಿ
ಂದಕ
ಅಥವಹ ಹೆಚಕಿ
ಭಔುಳು

MWP
ಕಹಯ್ದದೆಮ
ವಿಬಹಖ 6
ಅಡಿಮಲ್ಲಾ
ಪಲ್ಹನಕಬವಿಖಳು

ಜಂಟಮಹಗ

ಂದಕ
ಅಥವಹ
ಹೆಚಕಿ
ಭಔುಳು

ಇದು, ವಿಮೆಮ ಂದು ಹಲ್ಲಸಿ ತನನ ಜಿೇನದ ಮೆೇರ್ೆ ಮಹುದೆೇ ಭದುವೆಮಹದ ುಯುಶನಿಂದ
ರಿಣಹಮತವಹಗಿಯುದು ಎಂದು ಹೆೇಳುತುದೆ, ಭತುು ಅಯ ತಿನ ಯಯೇಜನ ಎಂದು ಅದಯ ಭುಕದ
ಮೆೇರ್ೆ ಮಔುಡಿಷರ್ಹಖುತುದೆ, ಅಥವಹ ಅಯ ತಿನ ಭತುು ಭಔುಳು, ಅಥವಹ ಅಯಲ್ಲಾ ಮಹಯಹದಯ ,
ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳಳಫಸುದು ಭತುು ಅಯ ತಿನ ಅನುಔ ಲಕೆು ಂದು ನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಬಹವಿಷರ್ಹಖುುದು,
ಅಥವಹ ಅಯ ತಿನ ಭತುು ಭಔುಳು, ಅಥವಹ ಅಯಲ್ಲಾ ಮಹಯಹದಯ , ಆಷಕ್ಟು ಯಕಹಯ ಹಿೇಗೆ,
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ಮಔುಡಿಷರ್ಹಖುತುದೆ, ನಂಬಿಕೆ ಷುುವೊಂದು ಉಳಿಮುಯೆಗೆ, ತಿ ನಿಮಂತಯಣಕೆು ಳಟಿಿಯುತುದೆ,
ಅಥವಹ ಅಯ ಸ್ಹಲಗಹಯರಿಗೆ, ಅಥವಹ ಅಯ ಎಸ್ೆಿೇಟ್ ಬಹಖವಹಗಿ ಆಖುದಿಲ್ಾ.
a) MWP ಕಹಯ್ದದೆಮಡಿ ಂದಕ ಹಲ್ಲಸಿಮ ವೆೈಶ್ಚಶಿೂಖಳು
i.

ಯತಿ ಹಲ್ಲಸಿ ಯತೆಮೇಔ ವಿಶ್ಹಾಷವಿಡಿ ಉಳಿಮುತುದೆ. ಂದೆ ೇ ತಿನ ಅಥವಹ ಭಔುಳನುನ (18
ಶಾಖಳಿಖ ಹೆಚಿಚನ) ಂದು ಟ್ಯಸಿಿೇ ಭಹಡಫಸುದು.

ii. ಹಲ್ಲಸಿ ನಹಮಮಹಲಮದ ಲಖತುುಖಳ, ಸ್ಹಲದಹತಯ ಭತುು ಜಿೇನ ಆಶ್ಹಾಷನೆ ಭಹಡಿದಯ
ನಿಮಂತಯಣದ ಹೆ ಯಗಿದೆ.
iii. ಕೆಾೈಮ್ ಸಣ ಟ್ಯಸಿಿಖಳಿಗೆ ಹತಿಷರ್ಹಖುದು.
iv. ಹಲ್ಲಸಿ ವಯಣಹಖತಿ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ ಭತುು ಮಹುದೆೇ ನಹಭನಿದೆೇಾವನ ಅಥವಹ ನೆೇಭಕಹತಿಗೆ ಅಕಹವ
ಇಲಾ.
v. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಅನುಔ ಲತೆಖಳನುನ ಸಿಾೇಔರಿಷಲು ಭತುು ನಿಾಹಿಷುದಕಹುಗಿ ವಿಶ್ೆೇಶ ಟ್ಯಸಿಿ
ನೆೇಭಔ ಭಹಡದಿದಹದಖ, ನಿಮಭದಡಿಮಲ್ಲಾ ಷಂಹದಿಸಿದೆ ಮೊತುನುನ ವಿಮೆ ಜಹರಿಗೆ ಭಹಡಿದ ಮಹ
ಔಚೆೇರಿಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹೆಪಿತ ವಹಗಿಯು ಯಹಜಮದ ಅಧಿಔೃತ ಟ್ಯಸಿಿಯಂದಿಗೆ ಹತಿಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.
b) ರಯೀಜನಖಳು
ಟ್ಯರ್ಸಿ ಂದು ಭಹಾಡಿಷರ್ಹಖದ, ತಿದದರ್ಹಖದ ಟ್ಯರ್ಸಿ ತಯದ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹೆಪಿಷರ್ಹಖುದು ಭತುು
ಂದು ಅಥವಹ ಹೆಚುಚ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ಹಿಡಿಮುತುದೆ. ಇದು ಜಿೇನ ಹಲ್ಲಸಿ ಅನುಔ ಲತೆಖಳ,
ಟ್ಯರ್ಸಿ ಆಸಿು ಆಡಳಿತಕೆು ಟ್ಯಸಿಿಯಫೆಫನ ನೆೇಭಔ ಭುಕಮ. ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಂದು
ಟ್ಯರ್ಸಿ ಯಚಿಷು ಭ ಲಔ, ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ನಿಮಭದಡಿಮಲ್ಲಾ ಭತುು ವಿಮೆದಹಯಯ ಭಯಣದ ನಂತಯ
ಅನ ಸಔುುಖಳನುನ ಬಿಟ್ುಿ ಕೆ ಡುತಹುನೆ. ಟ್ಯಸಿಿಯಂದಿಗೆ ವಿಮೆ ಸಣ ಸ ಡಿಕೆ ಭತುು ಂದು ಅಥವಹ
ಹೆಚುಚ ಪರ್ಹನುಬವಿಖಳ ಟ್ಯರ್ಸಿ ನಿಾಸಣೆ.
ಇದು ಷಂಗಹತಿಮ ಭತುು ಭಔುಳು ಯಯೇಜನಕಹುಗಿ ಟ್ಯರ್ಸಿ ಯಚಿಷು ಂದು ಅಬಹಮಷ, ಹಹಗೆಯೆೇ
ಪರ್ಹನುಬವಿಖಳು ಮಹುದೆೇ ಕಹನ ನುಫದಧ ಮಕ್ಟು ಆಗಿಯಫಸುದು. ಂದು ಟ್ಯರ್ಸಿ ಯಚಿಷುುದು, ಹಲ್ಲಸಿ
ಆದಹಮನುನ

ಪರ್ಹನುಬವಿಮು

ಚಿಔುವಿಯು

ಷಭಮದಲ್ಲಾ

ಫುದಿಧಂತಿಕೆಯಿಂದ

ಸ ಡಿಕೆ

ಖಹತಿಯಗೆ ಳಿಷುತುದೆ ಭತುು ಬವಿಶಮದ ಸ್ಹಲದಹತಯ ವಿಯುದಧ ಯಯೇಜನಖಳನುನ ಬದಯಡಿಷುತುದೆ.
2. ರಭಕಕ ಯಕ್ರಿ ಇನಕುಯೆನ್್
ಯಭುಕ ಮಕ್ಟು ವಿಮೆ, ಮಹಹಯ ವಿಮೆಮ ಯಭುಕ ಯ .
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ವಹಯಖ್ಹಯನ
ಯಭುಕ ಮಕ್ಟು ವಿಮೆ ಮಹಹಯದ ಯಭುಕ ಷದಷಮಯ ಸ್ಹವಿನ ಅಥವಹ ವಿಷೃತ ಅವಔುತೆಯಿಂದ ಉದಬವಿಷು
ಎಂಫ ಆ ವಹಮಹಯದ ಆರ್ಥಾಔ ನಶಿ ಷರಿದ ಗಿಷಲು, ವಹಮಹಯದ ಭ ಲಔ ತೆಗೆದುಕೆ ಳ್ೆಾರ್ಹಖು ವಿಭಹ
ಹಲ್ಲಸಿ ಎಂದು ವಿರಿಷಫಸುದು.
ಷಂಕ್ಷಿೆೆದಲ್ಲಾ , ಕ್ಟೇ ಭಹಮನ್ ಇನುಸಯೆನ್ಸ ವಹಮಹಯದ ಯಕ್ಷಣೆ ಉದೆದೇವಖಳಿಗಹಗಿ ಫಳಷರ್ಹಖುತುದೆ ಂದು ಜಿೇ
ವಿಭಹ ಹೆ ಂದಿದೆ. ಹಲ್ಲಸಿ ಅಧಿಮು ವಹಮಹಯದ ಯಭುಕ ಮಕ್ಟುಮ ಉಮುಔುತೆ ಅಧಿಗಿಂತ
ಹೆಚಿಚಯುದಿಲಾ. ಯಭುಕ ಮಕ್ಟು ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಹಮಹಯದ ಡೆತನದಲ್ಲಾವೆ ಭತುು
ಖುರಿಯೆಂದಯೆ ಯಭುಕ ಆದಹಮ ತಯುಯ ನಶಿದೆ ಂದಿಗೆ ಉಂಟಹದ ನಶಿಖಳಿಗಹಗಿ ಮಹಹಯ
ಷರಿದ ಗಿಷಲು ಭತುು ವಹಮಹಯ ಭುಂದುರಿಕೆಗಹಗಿ ಅನುಔ ಲ ಭಹಡುುದು. ಯಭುಕ ಮಕ್ಟು ವಿಮೆ
ನಿಜವಹದ ನಶಿಕ್ಟುೇಡಹದ ರಿಹಹಯ ತುಂಬಿಕೆ ಡುುದಿಲಾ ಆದಯೆ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮು ನಿದಿಾಶಿಗೆ ಳಿಸಿಯು
ಸಿೆಯ ವಿತಿುೇಮ ಮೊತುದ ರಿಹಹಯ ಕೆ ಡುದು.
ಅನೆೇಔ ಮಹಹಯಖಳು ರ್ಹಬಖಳಿಗೆ ಫಸುತೆೇಔ ಕಹಯಣವಹಗಿಯು ಫಫ ಯಭುಕ ಮಕ್ಟು ಹೆ ಂದಿಯುತುವೆ,
ಅಥವಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಭುಕಮವಹದ ಆ ಫೌದಿಧಔ ಆಸಿು, ಂದು ಅನನಮ ನೆೈುಣಮ ಫದಲ್ಲಗೆ ತುಂಫಹ
ಔಶಿವಹಖುತುದೆ. ಂದು ಉದೆ ಮೇಖದಹತ, ಮಹುದೆೇ ನೌಔಯದಹಯ ಅಯ ಜ್ಞಹನ, ಕೆಲಷ, ಅಥವಹ ಟಹಿಯೆ
ಕೆ ಡುಗೆ ಔಂನಿಗೆ ಅನನಮವಹಗಿ ಫೆರ್ೆಫಹಳುದೆಂದು ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುದು, ಅಯ ಜಿೇನ ಅಥವಹ
ಆಯೆ ೇಖಮ ಮೆೇರ್ೆ ಯಭುಕ ಮಕ್ಟು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಫಸುದು.
ಉದೆ ಮೇಖದಹತ ಈ (ಇಂತಸ ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಷಹಹಮ ನೆೇಭಔ ಅಥವಹ ಉತುಯಹಧಿಕಹಯ ಹೆ ಂದಿಯು
ನೆೇಭಔ ಎಂದು) ಯಭುಕ ಮಕ್ಟು ಂದು ನಶಿ ಫಳಲುತಿುದದ ಷಂಬದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ (ಉದಹಸಯಣೆಗೆ
ಉತುಯಹಧಿಕಹರಿಖಳು ತಯಫೆೇತಿಯೆಗೆ ಮಹಹಯಖಳನುನ ಔಡಿಮೆ ಸ್ಹಭಥಮಾನುನ ಎಂದು) ವೆಚಚ ಭತುು ನಶಿ
ಷರಿದ ಗಿಷಲು ಭಹಡುತಹುಯೆ.
ಯಭುಕ ಮಕ್ಟು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಂದು ದು ವಿಭಹ ಮೊತುು ಯಭುಕ ಮಕ್ಟುಮ ಷಾಂತ ಆದಹಮದ
ಫದಲ್ಲಗೆ ಔಂನಿ ರ್ಹಬದ ಷಂಫಂಧ ಹೆ ಂದಿದೆ. ಪಿಯೇಮಮಂ ಔಂೆನಿಮು ಹತಿಷುುದು. ಇಡಿೇ
ಪಿಯೇಮಮಂ ವಹಮಹಯ ವೆಚಚವಹಗಿ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ ಇದು ತೆರಿಗೆ ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿದೆ. ಯಭುಕ ಮಕ್ಟು
ಸ್ಹಮು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಯಯೇಜನನುನ ಔಂನಿಗೆ ಕೆ ಡರ್ಹಖುದು. ಮಕ್ಟುಔ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗಿಂತ
ಭಿನನವಹಗಿ, ಯಭುಕ ಮಕ್ಟು ವಿಮೆ ಸ್ಹವಿನ ಯಯೇಜನದ ಮೆೇರ್ೆ ಆದಹಮ ತೆರಿಗೆ ಇದೆ.
ವಿಮೆಗಹಯಯು ಮಹಹಯದ ರ್ೆಔು ರಿಶ್ೆೃೇಧಿಷಲಟ್ಿ ಸಣಕಹಷು ರ್ೆಔುಟಿಿಖಳನುನ ನೆ ೇಡಿ ಭತುು ಷಲ್ಲಾಸಿದ
ಐಟಿ ರಿಟ್ನಸಗಾಳನುನ ನೆ ೇಡಿ ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ ಗೆ ತುುಭಹಡುಯು. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ಔಂನಿಮು ಯಭುಕ
ಮಕ್ಟು ವಿಮೆಗೆ ಅಸಾವಹಖಲು ರ್ಹಬದಹಮಔ ಇಯಫೆೇಔು. ಕೆಲು ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ವಿಮೆಗಹಯಯು ನಶಿ
ಅನುಬವಿಷುತಿುಯು ಆದಯೆ ಹಯಯಂಬದ ಳ್ೆಳಮ ಅನುದಹನಿತ ಔಂೆನಿಖಳಿಗೆ ವಿನಹಮತಿಖಳನುನ ಕೆ ಡುಯು.
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a) ಮಹಯಕ ಂದಕ ರಭಕಕ ಯಕ್ರಿ ಆಗಯಫಸಕದಕ?
ಯಭುಕ ಮಕ್ಟು ನೆೇಯವಹಗಿ ಮಹಹಯ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಮಹಯಹದಯ

ಆಗಿಯಫಸುದು ಅಯ ನಶಿ

ಮಹಹಯಕೆು ಆರ್ಥಾಔ ಆಮಹಷ ಉಂಟ್ುಭಹಡುತುದೆ. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಮಕ್ಟುಮು ಔಂನಿಗೆ ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ
ಫೆರ್ೆಫಹಳು ಇದು ನಿದಿಾಶಿ ಕೌವಲಖಳನುನ ಅಥವಹ ಜ್ಞಹನ ಹೆ ಂದಿಯು, ಔಂನಿಮ ನಿದೆೇಾವಔ,
ಂದು ಹಲುದಹಯ, ಂದು ಯಭುಕ ಭಹಯಹಟ್ ಮಕ್ಟು, ಯಭುಕ ಹಯಜೆಕ್ಿ ಭಹಮನೆೇಜರ್, ಅಥವಹ
ಮಹಯಹದಯ ಆಗಿಯಫಸುದು.
b) ವಿಮೆಭಹಡಫಸಕದಹದ ನಶಿಖಳು
ಕೆಳಗಿನ ನಶಿಖಳು ಯಭುಕ ಮಕ್ಟು ವಿಮೆ ರಿಹಹಯ ದಗಿಷುತುದೆ:
i.

ಯಭುಕ ಮಕ್ಟು ಕೆಲಷ ಭಹಡಲು ಸ್ಹಧಮವಹಖುುದಿಲಾದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಫದಲ್ಲ ನೆೇಭಕಹತಿ ಭತುು
ಅಖತಮವಿದದಯೆ ತಯಫೆೇತಿ ಸಣಕಹಷು, ವಿಷುರಿತ ಅಧಿಗೆ ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಸಿಫಫಂದಿ ದಗಿಷಲು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ
ನಶಿ.

ii. ಇನುಶಯೆನ್ಸ ರ್ಹಬಖಳನುನ ಯಕ್ಷಿಷುದು. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಔಳ್ೆದುಕೆ ಂಡ ಭಹಯಹಟ್ದಿಂದ ಔಳ್ೆದುಕೆ ಂಡ
ಯಭಹನದ ರಿಹಹಯ, ಯಭುಕ ಮಕ್ಟು ಹರ್ೆ ೆಂಡಿದದ ಮಹುದೆೇ ವಹಮಹಯ ಯೇಜನೆಮ ವಿಳಂಫ
ಅಥವಹ ಯದುದಗೆ ಳಿಷುವಿಕೆಮನುನ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ನಶಿಖಳು, ವಿಷುರಿಷು ಷಲುವಹಗಿ ಅಕಹವ ನಶಿ,
ವಿಶ್ೆೇಶ ಕೌವಲಮಖಳ ಅಥವಹ ಜ್ಞಹನದ ನಶಿ.
3. ಭಹಟಯಗೆೀಜ್ ರಿಡೆಂುನ್ ಇನಕುಯೆನ್್ (MRI)
ನಿೇು ಂದು ಆಸಿು ಕೆ ಳಳಲು ಸ್ಹಲ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳತಿುಯುವಿರಿ ಎಂದು ಉಹಿಸ್ೆ ೇಣ. ನಿೇು ಸ್ಹಲ ಮಸ್ೆೆಮ
ಬಹಖವಹಗಿ ಫಹಮಂಕ್ಟಗೆ ಅಡಭಹನ ಬಿಡುಖಡೆ ವಿಮೆಗೆ ಸಣ ಕೆ ಡಫೆೇಕಹಖಫಸುದು.
a) MRI (ಎಂಆಐಯ) ಎಂದಯೆೀನಕ?
ಇದು ಖೃಸ ಸ್ಹಲ ಸ್ಹಲಗಹಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಾಔ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ. ಅನು / ಅಳು ತನನ
ಷಂೂಣಾ ಭಯುಹತಿ ಮೊದಲು ಸ್ಹನನಪಿದಹಖ ಅದು ಭ ಲಬ ತವಹಗಿ ಂದು ಅಡಭಹನ
ಸ್ಹಲದ

ಮೆೇರ್ೆ

ಷಭತೆ ೇಲನ

ಭಯುಹತಿಷಲು

ಂದು

ಅಡಭಹನದಹಯಯು

ತೆಗೆದ

ಔಡಿಮೆಗೆ ಳಿಷು ಟ್ಮ್ಾ ಜಿೇವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ. ಇದು ಸ್ಹಲ ಯಕ್ಷಔ ಹಲ್ಲಸಿ ಎಂದು ಔಯೆಮಫಸುದು. ಈ
ಯೇಜನೆಮು ೃದಧರಿಗೆ ಷ ಔುವಹಗಿದೆ, ಅಯ ಅಲಂಬಿತಯು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ನಿಧನದ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ತಭಭ ಸ್ಹಲನುನ ತೆಯುಗೆ ಳಿಷಲು ನೆಯು ಭಹಡಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.
b) ವೆೈಶ್ಚಶಿೂಖಳು
ಹಲ್ಲಸಿ ಷಯೆಂಡರ್ ಭೌಲಮದ ಅಥವಹ ರಿಔಾತೆಮ ಯಯೇಜನಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ. ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮ
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ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಧಿಮು ಸಿೆಯವಹಗಿಯುತುದೆ, ಅದು ಂದು ಅಧಿ ವಿಭಹ
ಹಲ್ಲಸಿಗಿಂತ ಭಿನನವಹಗಿ ಯತಿ ಶಾ ಔಡಿಮೆಮಹಖುತುದೆ.
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 1
ಭಹಟ್ಾಗೆೇಜ್ ರಿಡೆಂಶನ್ ಇನುಶಯೆನ್ಸ ಹಿಂದೆ ಉದೆದೇವವೆೇನು?
I.

ಅಖೆದ ಅಡಭಹನ ದಯಖಳ ಅನುಔ ಲ

II. ಭನೆ ಸ್ಹಲ ಸ್ಹಲಗಹಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಾಔ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷುುದು
III. ತೆು ಆಸಿು ಭೌಲಮ ಯಕ್ಷಿಷುತುದೆ
IV. ಡಿೇಪಹಲ್ಿ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಉಚಹಚಟ್ನೆ ತಪಿಸಿಕೆ ಳುಳದು
ಸಹಯಹಂವ


ವಿವಹಹಿತ ಭಹಿಳ್ೆಮಯ ಆಸಿುಮ ಕಹಯಿದೆಮ ವಿಬಹಖ 6, 1874, ತಿನ ಹಹಖ

ಭಔುಳಿಗೆ ಜಿೇ ವಿಭಹ

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅನುಔ ಲತೆಖಳನುನ ಬದಯತೆಗಹಗಿ ದಗಿಷುತುದೆ.


MWP ಕಹಯಿದೆಮಡಿ ರಿಣಹಮತವಹಖಲು ಹಲ್ಲಸಿ ನಹಮಮಹಲಮದ ಲಖತುುಖಳನುನ, ಸ್ಹಲದಹತಯ
ಭತುು ಜಿೇನ ಆಶ್ಹಾಷನೆಗೆ ಂಡಯ ನಿಮಂತಯಣದಿಂದ ಹೆ ಯಗಿದೆ.



ಯಭುಕ ಮಕ್ಟು ವಿಮೆ ಮಹಹಯ ವಿಮೆಮ ಯಭುಕ ಯ . ಯಭುಕ ಮಕ್ಟು ವಿಮೆ ಮಹಹಯದ ಯಭುಕ
ಷದಷಮಯ ಸ್ಹವಿನ ಅಥವಹ ವಿಷೃತ ಅವಔುತೆಯಿಂದ ಉದಬವಿಷು ಎಂಫ ಆ ವಹಮಹಯದ ಆರ್ಥಾಔ ನಶಿ
ಷರಿದ ಗಿಷಲು, ವಹಮಹಯದ ಭ ಲಔ ತೆಗೆದುಕೆ ಳ್ೆಾರ್ಹಖು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಎಂದು ವಿರಿಷಫಸುದು.



ಅನು / ಅಳು ತನನ ಷಂೂಣಾ ಭಯುಹತಿ ಮೊದಲು ಸ್ಹನನಪಿದಹಖ ಅದು ಭ ಲಬ ತವಹಗಿ
ಂದು ಅಡಭಹನ ಸ್ಹಲದ ಮೆೇರ್ೆ ಷಭತೆ ೇಲನ ಭಯುಹತಿಷಲು ಂದು ಅಡಭಹನದಹಯಯು
ತೆಗೆದ ಔಡಿಮೆಗೆ ಳಿಷು ಟ್ಮ್ಾ ಜಿೇವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ.

ರಭಕಕ ದಖಳು
1. ವಿವಹಹಿತ ಭಹಿಳ್ೆಮಯ ಆಸಿುಮ ಕಹಯಿದೆ
2. ಯಭುಕ ಮಕ್ಟು ವಿಮೆ
3. ಭಹಟ್ಾಗೆೇಜ್ ರಿಡೆಂಶನ್ ಇನುಶಯೆನ್ಸ
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ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
MRI ಮು ಭನೆ ಸ್ಹಲ ಸ್ಹಲಗಹಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಾಔ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುತುದೆ.
ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ಯಭುಕ ಮಕ್ಟು ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ವಿಭಹ ಮೊತುು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಮಹುದಕೆು ಷಂಫಂಧ ಹೆ ಂದಿದೆ?
I.

ಯಭುಕ ಮಕ್ಟು ಆದಹಮ

II. ವಹಮಹಯ ರ್ಹಬ
III. ಮಹಹಯದ ಇತಿಹಹಷ
IV. ಸಣದುಫಫಯ ಷ ಚಮಂಔ
ರಶೆು 2
ಭಹಟ್ಾಗೆೇಜ್ ಡೆದುಕೆ ಳುಳವಿಕೆ ವಿಮೆಮನುನ (MRI ಮನುನ) ________ದಲ್ಲಾ ಗಿೇಾಔರಿಷಫಸುದು.
I.

ಹೆಚುಚತಿುಯು ಅಧಿ ವಿಭಹ

II. ಔಡಿಮೆಮಹಖುತಿುಯು ಅಧಿಗೆ ವಿಭಹ
III. ಮತಹಮಷಗೆ ಳುಳ ಜಿೇ ವಿಭಹ
IV. ಮುನಿಷಾಲ್ ಜಿೇ ವಿಭಹ
ರಶೆು 3
ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ನಶಿಖಳು ಯಭುಕ ಮಕ್ಟು ವಿಮೆ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಡೆಮುತುವೆ?
I.

ಆಸಿು ಔಳಳತನ

II. ಯಭುಕ ಮಕ್ಟು ಕೆಲಷ ಸ್ಹಧಮವಹಖುುದಿಲಾ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಷುರಿತ ಅಧಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ನಶಿ
III. ಸ್ಹಭಹನಮ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ
IV. ದೆ ೇಶಖಳು ಭತುು ರ್ೆ ೇದ ಕಹಯಣದಿಂದ ಉಂಟಹಖು ನಶಿಖಳು
210

ರಶೆು 4
ಂದು ಹಲ್ಲಸಿ MWP ಕಹಯಿದೆಮಡಿ ನಡೆಷರ್ಹಖುತಿುದೆ. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಅನುಔ ಲತೆಖಳನುನ
ಡೆಮಲು ಭತುು ನಿಾಹಿಷಲು ವಿಶ್ೆೇಶ ಟ್ಯಸಿಿ ನೆೇಭಔ ಭಹಡದಿದದಯೆ, ನಿಮಭದಡಿಮಲ್ಲಾ ಷಂಹದಿಸಿದೆ
ಮೊತುನುನ _____________ಗೆ ಹತಿಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.
I.

ಭುಂದಿನ ಕ್ಟನ್

II. ಯಹಜಮದ ಅಧಿಔೃತ ಟ್ಯಸಿಿೇ
III. ವಿಮೆಗಹಯಯು
IV. ವಿಭಹದಹಯ
ರಶೆು 5
ಭಹೆೇಶ್ ಎಯಲು ಫಂಡವಹಳದಿಂದ ವಹಮಹಯ ನಡೆಸಿದ. ಅಯ ನಿಧನದ ನಂತಯ, ಎರ್ಹಾ ಸ್ಹಲದಹತರಿಗೆ
ಭಹೆೇಶ್ ಅಯ ಆಸಿುಖಳು ಹಿಂದೆ ಹೆ ೇಖಲು ತಭಭ ಅತುಮತುಭ ೆಯಮತ್ನ ಭಹಡುತಿುದಹದಯೆ. ಕೆಳಗಿನ ಮಹ
ಆಸಿು ಸ್ಹಲದಹತಯು ಮತಿಮ ಹೆ ಯಗಿದೆ?
I.

ಭಹೆೇಶ್ ಹೆಷರಿನಲ್ಲಾನ ಆಸಿು

II. ಭಹೆೇಶ್ ಫಹಮಂಕ್ ಖಹತೆಖಳು
III. MWP ಕಹಯಿದೆಮ ವಿಬಹಖ 6 ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಕರಿೇದಿಸಿದ ಅಧಿ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ
IV. ಭಹೆೇಶ್ ಡೆತನದ ಭ ಮಚುಮಲ್ ನಿಧಿಖಳು
ರಶೆು 6
ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಆಯೆುಮು MWP ಕಹಯಿದೆ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಷತಮ?
ಹೆೇಳಿಕೆ I : ಹತಿಸಿದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆಚ ಮರಿಟಿ ಕೆಾೈಮ್ ಚೆಕ್ :
ಹೆೇಳಿಕೆ II: ಮೆಚ ಮರಿಟಿ ಚೆಕ್ ಟ್ಯಸಿಿಖಳಿಗೆ ಹತಿಷುದನುನ ಹೆೇಳಿಕೆ ಂಡಿದೆ
I.

I ನಿಜವಹಗಿದೆ

II. II ನಿಜವಹಗಿದೆ
III. ಎಯಡ I ಭತುು II ನಿಜವಹಗಿದೆ
IV. ಂದೆ I ಅಥವಹ II ನಿಜವಹಗಿರ್ಹಾ
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ರಶೆು 7
ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಆಯೆುಮು ಯಔಯಣಖಳು MWP ಆಕ್ಿ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಷತಮ?
ಹೆೇಳಿಕೆ I: ಡೆತ್ ಸಔುುಖಳನುನ ನಹಮನಿಖಳ ಯವಹಗಿ ಫಗೆಸರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ
ಹೆೇಳಿಕೆ II: ಡೆತ್ ಸಔುುಖಳನುನ ಟ್ಯಸಿಿಖಳ ಯವಹಗಿ ಫಗೆಸರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ
I.

I ನಿಜವಹಗಿದೆ

II. II ನಿಜವಹಗಿದೆ
III. ಎಯಡ I ಭತುು II ನಿಜವಹಗಿದೆ
IV. ಂದೆ I ಅಥವಹ II ನಿಜವಹಗಿರ್ಹಾ
ರಶೆು 8
ಅಜಯ್ಡ್ ಅಯ ನೌಔಯರಿಗೆ ವಿಮೆಮ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಷುತಹುನೆ. ನೌಔಯರಿಗೆ ಹತಿಷು ರಿಹಹಯ
ಎಂದು ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ವಿಭಹ ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿನಹಯಿತಿಮಹಗಿ ಷಂಷುರಿಷಲಡುುದಿಲಾ?
ಆಯೆು I: ನೌಔಯರಿಗೆ ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ ಯಯೇಜನಖಳ ಜೆ ತೆಗೆ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ
ಆಯೆು II: ಅಜಯ್ಡ್ ಗೆ ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ ಯಯೇಜನಖಳ ಜೆ ತೆಗೆ ಯಭುಕ ಮಕ್ಟು ಜಿೇವಿಭಹ
I.

I ಭಹತಯ

II. II ಭಹತಯ
III. ಎಯಡ I ಭತುು II
IV. ಂದೆ I ಅಥವಹ II ಅರ್ಹಾ
ರಶೆು 9
ಅನುಫಂಧಿಮಹಗಿ ತಭಭ ಆಸಿು ಸ್ಹಲಗಹಯಯು ವಿಧಿಷು ಫಡಿಸಗಹಗಿ, ಆಯ ಆಸಿು ಸ್ಹಲದಹಯ ಸ್ಹಾಧಿೇನದಲ್ಲಾ
ಅುಖಳನುನ ಬಿಡು ಅಬಹಮಷನುನ _____________ ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
I.

ಸ್ೆಔುಮರಿಟಿ

II. ಭಹಟ್ಾಗೆೇಜ್ (ಅಡಭಹನ)
III. ದುಫಹರಿ ಫಡಿಸ
IV. ಹೆೈರ್ಪರ್ಥಕೆೇವನ್
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ರಶೆು 10
ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಭನೆಮ ಸ್ಹಲದ ಸ್ಹಲಗಹಯರಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷುತುದೆ?
I.

ಜಿೇ ವಿಮೆ

II. ಅಂಖವೆೈಔಲಮ ವಿಮೆ
III. ಭಹಟ್ಾಗೆೇಜ್ ರಿಡೆಂಶನ್ ಇನುಶಯೆನ್ಸ
IV. ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ

ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಯಭುಕ ಮಕ್ಟು ಇನುಶಯೆನ್ಸ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಮೊತು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಮಹಹಯ ರ್ಹಬದಹಮಔತೆಗೆ
ಷಂಫಂಧ ಹೆ ಂದಿದೆ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಭಹಟ್ಾಗೆೇಜ್ ಡೆದುಕೆ ಳುಳವಿಕೆ ವಿಮೆಮ (MRI ಮನುನ) ಔಡಿಮೆಗೆ ಳಿಷುವಿಕೆಮ ಅಧಿ ವಿಭಹ ಎಂದು
ಗಿೇಾಔರಿಷಫಸುದು.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಯಭುಕ ಮಕ್ಟು ಕೆಲಷ ಸ್ಹಧಮವಹಖುುದಿಲಾ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಷುರಿತ ಅಧಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ನಶಿಖಳಿಗೆ
ಯಭುಕ ಮಕ್ಟು ವಿಮೆ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಡೆಮುತಹುಯೆ
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಅನುಔ ಲತೆಖಳನುನ ಡೆಮಲು ಭತುು ನಿಾಹಿಷಲು ವಿಶ್ೆೇಶ ಟ್ಯಸಿಿ ನೆೇಭಔ
ಭಹಡದಿದದಯೆ, ನಿಮಭದಡಿಮಲ್ಲಾ ಷಂಹದಿಸಿದೆ ಮೊತುು ಯಹಜಮದ ಅಧಿಔೃತ ಟ್ಯಸಿಿೇಗೆ ಹತಿಮಹಖುುದು.
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ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
MWP ಕಹಯಿದೆಮ ವಿಬಹಖ 6 ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಕರಿೇದಿಸಿದ ಅಧಿ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ನಹಮಮಹಲಮದ
ಲಖತುುಖಳ ಭತುು ಸ್ಹಲದಹತಯ ಮತಿಮ ಹೆ ಯಗಿದೆ .
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಮೆಚ ಮರಿಟಿ ಚೆಕ್ ಟ್ಯಸಿಿಖಳಿಗೆ ಹತಿಷರ್ಹಖುದು
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಡೆತ್ ಸಔುುಖಳನುನ ಟ್ಯಸಿಿಖಳ ಯವಹಗಿ ಫಗೆಸರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ರಿಹಹಯ ನೌಔಯಯ ಹತಿ ಎಂದು ಅಜಯ್ಡ್ ಗೆ ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ ಯಯೇಜನಖಳ ಜೆ ತೆಗೆ ಯಭುಕ ಮಕ್ಟು
ಜಿೇವಿಭಹ ವಿನಹಯಿತಿಗೆ ಷಂಷುರಿಷಲಡುುದಿಲಾ.
ಉತಿಯ 9
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಅನುಫಂಧಿಮಹಗಿ ತಭಭ ಆಸಿು ಸ್ಹಲಗಹಯಯು ವಿಧಿಷು ಫಡಿಸಗಹಗಿ, ಆಯ ಆಸಿು ಸ್ಹಲದಹಯ ಸ್ಹಾಧಿೇನದಲ್ಲಾ
ಅುಖಳನುನ ಬಿಡು ಅಬಹಮಷನುನ ಅಡಭಹನ ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ಭಹಟ್ಾಗೆೇಜ್ ರಿಡೆಂಶನ್ ಇನುಶಯೆನ್ಸ ಭನೆಮ ಸ್ಹಲದ ಸ್ಹಲಗಹಯರಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷುತುದೆ.
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ಅಧಹಯಮ 11
ಜೀ ವಿಮೆ ಫೆಲ್ೆ ಭತಕಿ ಭೌಲಯಭಹನ

ಅಧಹಯಮ ರಿಚಮ
ಈ ಅಧಹಮಮದ ಉದೆದೇವ, ವಿದಹಮರ್ಥಾಖಳಿಗೆ ಫೆರ್ೆ ಭತುು ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಯಹಯುಖಳು ರ್ಹಬಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡ
ಭ ಲಬ ತ

ಅಂವಖಳನುನ

ರಿಚಮ

ಭಹಡುುದು.

ನಹು

ಮೊದಲ್ಲಗೆ

ಪಿಯೇಮಮಂ

ನಿಯೇಜಿಷರ್ಹಖುುದನುನ ಭತುು ನಂತಯ ಹೆಚುಚರಿ ಭತುು ಫೆ ೇನರ್ಸ ರಿಔಲನೆಮ ಅಂವಖಳನುನ
ಚಚಿಾಷಫಸುದು.
ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವ
A. ವಿಮೆ ಫೆರ್ೆ ನಿಖದಿ - ಭ ಲಬ ತ ಅಂವಖಳು
B. ಹೆಚುಚರಿ ಭತುು ಫೆ ೇನರ್ಸ
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A. ವಿಮೆ ಫೆಲ್ೆ ನಿಖದಿ - ಭ ಲಬ ತ ಅಂವಖಳು
1. ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ
ಸ್ಹಧಹಯಣ ಬಹಷೆಮಲ್ಲಾ, ಅಧಿ ಪಿಯೇಮಮಂ, ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಕರಿೇದಿಷಲು ವಿಮೆದಹಯಯು ಹತಿಸಿದ ಫೆರ್ೆ
ಷ ಚಿಷುತುದೆ. ಇದು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಸ್ಹವಿಯ ಯ ಹಯಿಖಳಿಗೆ ಯತಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಂದು
ದಯ ಎಂದು ಮಔುಡಿಷಫಸುದು. ಈ ಪಿಯೇಮಮಮ್ ದಯಖಳು ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಲ್ಲಾ ಲಬಮವಿಯು ದಯಖಳ
ಕೆ ೇಶಿಔಖಳ ಯ ದಲ್ಲಾ ಲಬಮವಿದೆ
ಚಿತರ 1 : ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ

ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಹತ್ತಷಕತಹಿನೆ

ವೆೈಮಕ್ರಿಔ

ವಿಭಹ
ಔಂನಿ
ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಷಕತಿದೆ

ಈ ಕೆ ೇಶಿಔಖಳಲ್ಲಾ ಭುದಿಯತ ದಯಖಳನುನ "ಆಫಿೇರ್ಸ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳು" ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ. ಅು
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಯತಿ ಶಾ ಹತಿ ಭಹಡಫೆೇಕಹದ ಭಟ್ಿದ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ಇವೆ. ಅಯು ಹೆಚಿಚನ
ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಅಧಿಮುದದಔ ು ಂದೆೇ ಆಗಿಯುತುವೆ ಭತುು ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ದಯದಲ್ಲಾ ಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
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ಉದಹಸಯಣೆ
ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಮಸಿಸನಲ್ಲಾ ಂದು ಇತುು ಶಾದ ದತಿು ವಿಮೆ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯ 4,800 ಇದದಯೆ, ಇದು
ಯ 4,800 ಇತುು ಶಾಖಳಯೆಗೆ ಯತಿ ಶಾ ಹತಿ ಭಹಡಫೆೇಔು ಎಂದು ಅಥಾ.
ಆದಹಖ ಮ ಇದಯಲ್ಲಾ ಔಂತುಖಳನುನ ಮೊದಲ ಕೆಲು ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ, ಕೆಲು ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ
ಹೆ ಂದಲು ಸ್ಹಧಮ. ಔಂನಿಖಳು ಕೆೇಲ ಂದು ಪಿಯೇಮಮಂ ಔಯಹಯುಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯಫಸುದು ಇದಯಲ್ಲಾ
ಂದು ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನುನ ಂದದ ಆಯಂಬದಲ್ಲಾ ಹತಿಷರ್ಹಖುುದು. ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ಫಂಡವಹಳ ಸ ಡಿಕೆ ಆಧಹರಿತವಹಗಿಯುತೆುವೆ.
2. ರಿಮಹಯ್ದತ್ತಖಳು
ಜಿೇವಿಮೆ ಉದಿದಮೆಖಳು ಹತಿಷಫೆೇಕಹದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೆೇರ್ೆ ಕೆಲು ರಿೇತಿಮ ರಿಮಹಯಿತಿಖಳನುನ
ನಿೇಡಫಸುದು. ಎಯಡು ಇಂತಸ ರಿಮಹಯಿತಿಖಳು:
 ಮೊತು ಬಯಸ್ೆ
 ಪಿಯೇಮಮಂ
a) ಆಶಹಾಷನೆ ಮತಿಕೆು ರಿಮಹಯ್ದತ್ತ
ಆಶ್ಹಾಷನೆ

ಮೊತುಕೆು

ರಿಮಹಯಿತಿಮನುನ

ಹೆಚಿಚನ

ಯಭಹಣದ

ವಿಭಹ

ಮೊತುದ

ಹಲ್ಲಸಿಖಳ

ಕರಿೇದಿದಹಯರಿಗೆ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ. ಇದು ಗಹಯಸಔನಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಭೌಲಮದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ
ಭಹಡಿದಹಖ ವಿಮೆಗಹಯಯು ರ್ಹಬನುನ ಗಹಾ

ಭಹಡಫಸುದು. ಇದಕೆು ಕಹಯಣ ಷಯಳವಹದುದು.

ವಿಮೆಗಹಯಯ ಸ್ೆೇವೆಖಳು ಎಂಫುದು, ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಫಂಡವಹಳ ತೆ ಡಗಿಷುಯು ಯ

.50,000

ಅಥವಹ Rs.5,00,000, ಎಯಡಔ ು ಫೆೇಕಹದ ವಯಭ ಯಭಹಣು ಂದೆೇ, ಭತುು ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ
ಷಂಷುಯಣಹ ವೆಚಚ ಅದೆೇ ಉಳಿಮುತುದೆ. ಆದಯೆ ಹೆಚಿಚನ ಷಮ್ ಅಶ ಡ್ಾ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹೆಚುಚ
ಆದದರಿಂದ ಹೆಚುಚ ರ್ಹಬವಿಯುದು.
b) ಪ್ಪರೀಮಿಮಮ್ ವಿಧಹನಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಿಮಹಯ್ದತ್ತ
ಹಹಗೆಯೆೇ ಂದು ರಿಮಹಯಿತಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಧಹನಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಗಿಷಫಸುದಹಗಿದೆ. ಜಿೇ
ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನುನ ತೆೈಭಹಸಿಔ ಅಥವಹ ತಿಂಖಳ ಆಧಹಯದಲ್ಲಾ, ವಹಷ್ಟ್ಾಔವಹಗಿ
ಅಧಾ ವಹಷ್ಟ್ಾಔವಹಗಿ, ಹತಿ ಅನುಭತಿಷಫಸುದು.

ಹೆಚುಚ ುನಯಹತಿಾತವಹಖು ಔಯಭದಲ್ಲಾ,

ಸ್ೆೇವೆಮ ಹೆಚಿಚನ ವೆಚಚ. ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಭತುು ಅಧಾವಹಷ್ಟ್ಾಔ ವಿಧಹನಖಳು ಷಂಖಯಸ ಭತುು ರ್ೆಔುತ್ಯ
ಶಾಕೆ ುಮೆಭ ಭಹತಯ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ ತೆೈಭಹಸಿಔ ಭತುು ಭಹಸಿಔ ವಿಧಹನಖಳ ಅಥಾ ಯಕ್ಟಯಯೆಮು
ಹೆಚುಚ ನಿಯಂತಯವಹಗಿದೆ. ತೆೈಭಹಸಿಔ ಅಥವಹ ಭಹಸಿಔ ವಿಧಹನಖಳನುನ ಹೆ ೇಲ್ಲಸಿದಯೆ ಅಧಾವಹಷ್ಟ್ಾಔ
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ಅಥವಹ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನುನ ಹಿೇಗೆ ಆಡಳಿತಹತಭಔ ವೆಚಚನುನ ಉಳಿಷುಲ್ಲಾ ಷಕ್ಟಯಮವಿಯುತೆುವೆ.
ಇದಲಾದೆ, ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಔಯಭದಲ್ಲಾ, ವಿಮೆಗಹಯಯು ಇಡಿೇ ಶಾದ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಈ ಯಭಹಣನುನ
ಫಳಸಿಕೆ ಳಳಲು ಸ್ಹಧಮವಿಯುತುದೆ ಭತುು ಅದಯ ಮೆೇರ್ೆ ಫಡಿಸಮನುನ ಷಂಹದಿಷಫಸುದು. ವಿಮೆಗಹಯಯು
ಆದದರಿಂದ ಇುಖಳಲ್ಲಾ ಮೆೇರ್ೆ ರಿಮಹಯಿತಿಮನುನ ಅನುಭತಿಷು ಭ ಲಔ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ವಿಧಹನಖಳ ಭತುು
ಅಧಾ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಭ ಲಔ ಹತಿಮನುನ ರ್ಪಯೇತಹಸಹಿಷುತೆುೇವೆ. ಅಯು ಳಗೆ ಂಡಿಯು ಹೆಚುಚರಿ
ಆಡಳಿತಹತಭಕ ವೆಚಚಖಳಿಗಹಗಿ, ಭಹಸಿಔ ದಧತಿ ಹತಿಗೆ ಷಾಲ ಹೆಚುಚರಿ ವಿಧಿಷುತುದೆ.
3. ಹೆಚಕಿರಿ ವಕಲುಖಳು
ಕೆ ೇಶಿಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ಎಂಫುದು ಮಹುದೆೇ ಖಭನಹಸಾ ಅಂವಖಳ ವಿಶಮಕೆು ಹೆಚುಚರಿ ಅಹಮ
ತಯರ್ಹಯದ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಮಕ್ಟುಖಳ ಖುಂಪಿಗೆ ವಿಧಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಇಂತಸ ಮಕ್ಟುಖಳ ಫದುಔನುನ ಖುಣಭಟ್ಿದ
ಜಿೇನ ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ ಭತುು ವಿಧಿಷರ್ಹಖು ದಯಖಳನುನ ಸ್ಹಭಹನಮ ದಯಖಳು ಎಂದು
ಔಯೆಮಲಡುತುವೆ.
ವಿಮೆ ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದ ಮಕ್ಟುಮು ತನನ ಜಿೇಕೆು ಅಹಮಕಹರಿ ಎನನರ್ಹದ ಸೃದಮ ಕಹಯಿರ್ೆಖಳನುನ ಅಥವಹ
ಡಮಹಬಿಟಿರ್ಸ ನಂತಸ ನಿದಿಾಶಿ ಆಯೆ ೇಖಮ ಷಭಸ್ೆಮಖಳನುನ ಅನುಬವಿಷುತಿುದೆದಯೆ, ಅಂತಸ ಜಿೇನನುನ ಇತಯ
ಯಭಹಣಿತ ಜಿೇನನುನ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಖುಣಭಟ್ಿ ಎಂದು ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ, ವಿಮೆಗಹಯಯು
ಆಯೆ ೇಖಮ ಹೆಚುಚರಿ ಭ ಲಔ ಹೆಚುಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹೆೇಯಲು ನಿಧಾರಿಷಫಸುದು. ಹಹಗೆಯೆೇ ಂದು
ವಹಮಹಹರಿಔ ಹೆಚುಚರಿಮನುನ, ಂದು ಷಔಾಸಿಸನ ಚಭತಹುಯದ ಹಹಗೆ, ಂದು ಅಹಮಕಹರಿ ಉದೆ ಮೇಖ
ತೆ ಡಗಿಯುಯ ಮೆೇರ್ೆ ಹೆ ರಿಷಫಸುದು. ಈ ಹೆಚುಚರಿ ವೆೈಶ್ಚಶಿಾಖಳು ಕೆ ೇಶಿಔ ಪಿಯೇಮಮಂಗಿಂತ ಹೆಚುಚ
ಪಿಯೇಮಮಂಗೆ ಕಹಯಣವಹಖಫಸುದು.
ಭತೆು, ವಿಮೆಗಹಯಯು ಹೆಚುಚರಿ ಪಿಯಮಮಂ ಹತಿಸಿ, ಲಬಮವಿಯು ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಕೆಲು
ಹೆಚುಚರಿ ರ್ಹಬಖಳನುನ ನಿೇಡಫಸುದು.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಂದು ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯರ್ (ಸ್ಹವಿನ ಆಕ್ಟಸಡೆಂಟ್ ವೆೇಳ್ೆ ಆಶ್ಹಾಷನೆ ಡಫಲ್ ಮೊತು ಂದು ಸಔುನುನ ಅಲ್ಲಾ
ಹತಿಷರ್ಹಖುುದು) ಎಯಡು ಆಕ್ಟಸಡೆಂಟ್ ಫೆನಿಫಿಟ್ ಅಥವಹ DAB ಮನುನ ನಿೇಡಫಸುದು. ಇದಕಹುಗಿ ಅದು
ಆಶ್ಹಾಷನೆಮ ಸ್ಹವಿಯ ಮೊತುಕೆು ಯತಿ ಂದು ಯ ಹಯಿ ಹೆಚುಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಧಿಷುತುದೆ.
ಹಹಗೆಯೆೇ ಭಾನೆಂಟ್ ಡಿಸ್ೆಬಿಲ್ಲಟಿ ಫೆನಿಫಿಟ್ (PDB) ಎಂಫ ರ್ಹಬನುನ ಆಶ್ಹಾಷನೆಮ ಸ್ಹವಿಯ ಮೊತುಕೆು
ಯತಿ ಹೆಚುಚರಿ ಹತಿಸಿ ಡೆಮಫಸುದು.
4. ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ನಿಧಯರಿಷಕುದಕ
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ಜಿೇನ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಪಿಯೇಮಮಂ ಕೆ ೇಶಿಔಖಳಲ್ಲಾ ನಿೇಡರ್ಹದ ದಯಖಳನುನ ಹೆೇಗೆ ತಲುುತಹುಯೆ ಈಖ ನಹು
ರಿೇಕ್ಷಿಸ್ೆ ೇಣ. ಈ ಕೆಲಷನುನ ವಿಭಹಖಣಔ ನಿಾಹಿಷುತಹುಯೆ. ಅಧಿ ವಿಮೆ, ಜಿೇಭಹನವಿಡಿ ಭತುು ದತಿು
ರಿೇತಿಮ ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಜಿೇ ವಿಮೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂ ನಿಖದಿ ಯಕ್ಟಯಯೆಮು ಕೆಳಗಿನ ಅಂವಖಳನುನ
ರಿಖಣಿಷುತುದೆ:
 ಭಯಣ
 ಫಡಿಸ
 ನಿಾಸಣೆಮ ವೆಚಚಖಳು
 ಮೇಷಲು
 ಫೆ ೇನರ್ಸ ರ್ೆ ೇಡಿಂಗ್
ಚಿತರ 2: ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಗಟಔಖಳು

ಸಹವಿನ
ರಭಹಣ

ಫೆ ೀನರ್ಸ

ಫಡಿಸ

ಲ್ೆ ೀಡಿಂಗ್

ಪ್ಪರೀಮಿ
ಮಂನ
ಗಟಔಖಳು

ಮಿೀಷಲಕ

ನಿಯಸಣೆ
ಮ
ವೆಚಿಖಳು
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ಮೊದಲ ಎಯಡು ಅಂವಖಳಲ್ಲಾ ನಿಾಳ ಪಿಯೇಮಮಂ ನಿಯೇಜಿಷರ್ಹಖುುದು, ಇತಯ ಅಂವಖಳನುನ ಷಭಖಯ
ಅಥವಹ

ಆಫಿೇರ್ಸ

ಪಿಯೇಮಮಂ

ಉತಹದಿಷುುದಕಹುಗಿ

ನಿಾಳ

ಪಿಯೇಮಮಂ

ಮೆೇರ್ೆ

ರ್ೆ ೇಡ್

ಭಹಡರ್ಹಖುದು.
a) ಸಹವಿನ ರಭಹಣ ಭತಕಿ ಫಡಿಸ
ಸ್ಹವಿನ ಯಭಹಣ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಮೊದಲ ಅಂವ. ಇದು ನಭಗೆ "ಸ್ಹವಿನ ಯಭಹಣ ಟೆೇಫಲ್", ಫಳಸಿ
ನಿಧಾರಿಷುತುದೆ, ಮಹುದೆೇ ಮಸಿಸನಲ್ಲಾ ಸ್ಹವಿನ ದಯದ ಅಂದಹಜು ನಿೇಡುತುದೆ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಮಷುಸ 35ಯ ಭಯಣ ಯಭಹಣ 0.0035 ಇದದಯೆ, ಅದು ಮಷುಸ 35 ಮೆೇರ್ೆ ಜಿೇಂತವಹಗಿಯು ಯತಿ
1000 ಜನಯಲ್ಲಾ, 3.5 ಜನಯು (10,000 ಓಟ್ ಅಥವಹ 35) ಮಷುಸ 35 ಭತುು 36 ನಡುವೆ
ಸ್ಹಮುಯೆಂದು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದೆ ಎಂದು ಷ ಚಿಷುತುದೆ.
ಟೆೇಫಲ್ ಮಹುದೆೇ ಮಸಿಸನಲ್ಲಾ ಭಯಣ ವೆಚಚ ರ್ೆಔುಕಹಗಿ ಫಳಷಫಸುದು. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಮಷುಸ 35
ಕೆು 0.0035 ದಯ (ಷಮ್ ಅಶ ಡ್ಾ) 0.0035 X 1000 = ಯ 3.50

ಯತಿ ಸ್ಹವಿಯಕೆು ಮೊತು

ಆಶ್ಹಾಷನೆಮ ವಿಭಹ ವೆಚಚನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ.
ಮೆೇಲ್ಲನ ವೆಚಚನುನ ಷಸ "ರಿರ್ಸು ಪಿಯೇಮಮಂ" ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ. ಹೆಚಿಚನ ಮಸಿಸನರಿಗೆ ರಿರ್ಸು
ಪಿಯೇಮಮಮ್ ಹೆಚಹಚಗಿಯುತುದೆ.
ವಿವಿಧ ಮಸಿಸನಯ ವೆೈಮುಕ್ಟುಔ ಅಹಮದ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನುನ ಔ ಡಿಷು ಭ ಲಔ ನಹು ಇಡಿೇ
ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಅಧಿಗೆ ಕೆ ಡಫೆೇಕೆಂದು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹದ ಷಭಥಾನೆಖಳ ವೆಚಚ ಡೆಮಫಸುದು,
ಮಷುಸ 35 ರಿಂದ 55 ಯ ಯೆಗೆ ಹೆೇಳಫಸುದು. ಈ ಷಭಥಾನೆಖಳ ಟ್ುಿ ವೆಚಚ ಂದು
ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಬವಿಶಮದ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ನಿೇಡುತುದೆ, ಅಂದಯೆ ಅದು ಬವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಉದಫವಿಷಫಸುದಹದ
ರಿಹಹಯ ಹತಿಗೆ ನಭಗೆ ಅಖತಮವಿಯು ಸಣ ಎಶುಿ ಎಂದು ತಿಳಿಷುತುದೆ.
"ನೆಟ್ ಪಿಯೇಮಮಮ್" ಫಯುಲ್ಲಾ ಮೊದಲ ಸಂತ ಬವಿಶಮದ ಕೆಾೈಮ್ ವೆಚಚಖಳ ಯಷುುತ ಭೌಲಮನುನ
ಅಂದಹಜು ಭಹಡುುದು. ಯಷುುತ ಭೌಲಮ ಅಂದಹಜು ಕಹಯಣ ನಹು ಬವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಉದಫವಿಷಫಸುದಹದ
ಸಔುುಖಳನುನ

ೂಯೆೈಷಲು

ಇಂದು

ಕೆೈಮಲ್ಲಾ

ಎಶುಿ

ಫೆೇಕಹಖುತುದೆ

ಎಂದು

ಔಂಡುಹಿಡಿಮಲು

ಯಮತಿನಷುದು. ಯಷುುತ ಭೌಲಮ ಅಂದಹಜು ಭಹಡು ಯಕ್ಟಯಯೆಗೆ ಪಿಯೇಮಮಂ ನಿಣಾಮದ ಭುಂದಿನ
ಅಂವ, ಅಂದಯೆ "ಫಡಿಸ" ನಭಗೆ ತೆಯೆದಿಡುತುದೆ.
ಫಡಿಸ ಕೆೇಲ ರಿಮಹಯಿತಿ ದಯ, ನಹು ಭಹಡಫೆೇಕಹದ ಂದು ಬವಿಶಮದ ಕೆಾೈಮ್ ಹತಿಖಳ ಯಷುುತ
ಭೌಲಮ ಫಯುದೆಂದು ಊಹಿಷುತುವೆ.
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ಉದಹಸಯಣೆ
ನಹು ವಿಭಹ ವೆಚಚ ೂಯೆೈಷಲು ಯ 5 ಸ್ಹವಿಯ ಐದು ಶಾಖಳ ನಂತಯ ಇಚಿಚಸಿದಯೆ ಭತುು ನಹು 6%,
ಯಷುುತ ಭೌಲಮ ಫಡಿಸದಯವೊಂದನುನ ಊಹಿಸಿಕೆ ಳಳಫಸುದು, ಐದು ಶಾಖಳ ನಂತಯ ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ
ಯ 5 ು 5 X 1 / (1.06) 5 = 3.74 ಎಂದು.
6% ಫದಲ್ಲಗೆ, ನಹು 10% ತಿಳಿಮು ವೆೇಳ್ೆ, ಯಷುುತ ಭೌಲಮ 3.10 ಭಹತಯ ಎಂದು. ಅಂದಯೆ ಅಧಿಔ
ಫಡಿಸ, ಔಡಿಮೆ ಯಷುುತ ಭೌಲಮ ಬಹವಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಭಯಣ ಭತುು ಹಿತಹಷಕ್ಟುಮ ನಭಭ ಅಧಮಮನದಿಂದ ನಹು ಮಹುದೆೇ ಎಯಡು ಯಭುಕ
ತಿೇಭಹಾನಖಳನುನ ಡೆಮಫಸುದು.
 ಕೆ ೇಶಿಔದಲ್ಲಾ ಭಯಣ ಯಭಹಣ ಹೆಚಹಚಗಿಯುುದು, ಅಧಿಔ ಮೊತುದ ವಿಮೆಔಂತುಖಳು ಎಂಫುದಹಗಿ
 ಹೆಚಿಚನ ಫಡಿಸದಯ ಊಹಿಷರ್ಹದಹಖ, ಪಿಯೇಮಮಂ ಔಡಿಮೆ
ವಿಭಹಖಣಔಯ ವಿವೆೇಚನೆಯಿಂದ ಭತುು ಷಾಲ ಷಂಯದಹಮವಹದಿ ಇಯುಲ್ಲಾ ಭತುು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ಅಯು ನಿಜವಹದ ಅನುಬದ ನಿರಿೇಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚಹಚಗಿ ಂದು ಭಯಣ ಯಭಹಣ ಉಹಿಷುತಹುಯೆ. ಅಯು
ತಭಭ ಸ ಡಿಕೆಯಿಂದ ಡೆಮಲು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಿದದಕ್ಟುಂತ ಔಡಿಮೆ ಫಡಿಸದಯ ಉಹಿಷುತಹುಯೆ.
ನೆಟ್ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ
ಎರ್ಹಾ ಬವಿಶಮದ ಕೆಾೈಮ್ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಖಳ ರಿಮಹಯಿತಿ ಯಷುುತ ಭೌಲಮ "ನೆಟ್ ಸಿಂಖಲ್ ಪಿಯೇಮಮಂ"
ನಿೇಡುತುದೆ. ನಿಾಳ ಸಿಂಖಲ್ ಪಿಯೇಮಮಂನಿಂದ, ನಹು "ನೆಟ್ ಭಟ್ಿ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಪಿಯೇಮಮಂ"
ಡೆಮಫಸುದು. ಇದು ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ಕಹಲದಲ್ಲಾ ಹತಿಷರ್ಹಖುುದು ಆದದರಿಂದ ಷಭವಹದ
ನಿಾಳ ಸಿಂಖಲ್ ಪಿಯೇಮಮಂ ಆಗಿದೆ.
ಟಕಿ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ
ಚಿತರ 3: ಲ್ೆ ೀಡ್ ರಭಹಣ ನಿಧಯರಿಷಕ ಭಹಖಯದಶ್ಚಯ ಷ ತರಖಳು
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ಲ್ೆ ೀಡ್ ರಭಹಣನಕು ನಿಧಯರಿಷಕ ಗೆೈಡಿಂಗ್ ಪ್ಪರನಿ್ಲ್್

ಷಭಯಔತೆ

ಷಪಧಹಯತಮಔ

ಇಕ್ರಾಟ

ಟ್ುಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ನಿಾಳ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹಹಖ

ತೆ

ಂದು ಯಭಹಣದ ರ್ೆ ೇಡ್ ಆಗಿದೆ. ಭ ಯು

ರಿಖಣನೆಖಳು ಅಥವಹ ಭಹಖಾದಶ್ಚಾ ತತಾಖಳು ರ್ೆ ೇಡ್ ಯಭಹಣನುನ ನಿಣಾಯಿಷುಲ್ಲಾ ಭನಸಿಸನಲ್ಲಾ
ಉತನನವಹಖು ಅಖತಮವಿದೆ:
i.

ಷಭಯಔತೆ

ಎರ್ಹಾ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಂದ ಟ್ುಿ ರ್ೆ ೇಡಿಂಗ್, ಔಂನಿಮ ಟ್ುಿ ನಿಾಸಣಹ ವೆಚಚಖಳನುನ ಕೆ ಯೇಢಿೇಔರಿಷಲು
ಸ್ಹಔಷ್ಟ್ಿಯಫೆೇಔು. ಇದು ಷುಯಕ್ಷತೆಮ ಭಹಜಿಾನ್ ದಗಿಷಫೆೇಔು ಭತುು ಕೆ ನೆಗೆ ರ್ಹಬ ಅಥವಹ
ಔಂನಿಮ ಹೆಚುಚರಿಗೆ ಕೆ ಡುಗೆ ಭಹಡಫೆೇಔು.
ii. ಇಕ್ರಾಟ
ವೆಚಚಖಳು ಭತುು ಷುಯಕ್ಷತೆ ಭಹಜಿಾನ್ ಇತಹಮದಿ. ಷಭಹನವಹಗಿ, ಮಷುಸ ಭತುು ದ ಇತಹಮದಿ
ಭಹದರಿ ಅಲಂಬಿಸಿ, ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಯೇಜನೆ ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಮ ನಡುವೆ ಹಲು ಭಹಡಫೆೇಔು.
ಔಲನೆಮ

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಯತಿ ಖಾ ತನನದೆೇ ಆದ ಕಚುಾಖಳನುನ ಹತಿಷುುದು ಎಂದು, ಆದದರಿಂದ

ಸ್ಹಧಮವಹದಶುಿ ಭಟಿಿಗೆ, ಹಲ್ಲಸಿ ಂದು ಖಾ ಇನೆ ನಂದು ಅನುನ ರಿಮಹಯಿತಿ ದಯದಲ್ಲಾ ನಿೇಡುುದಿಲಾ.
iii. ಷಪಧಹಯತಮಔತೆ
ಇದಯ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಟ್ುಿ ಔಂತುಖಳು ಔಂನಿ ಅದಯ ಷಧಹಾತಭಔ ಸಿೆತಿಮನುನ ಷುಧಹರಿಷಲು
ವಔುಗೆ ಳಿಷಫೆೇಔು. ರ್ೆ ೇಡ್ ತುಂಫಹ ಹೆಚಿಚನ ವೆೇಳ್ೆ, ಇದು ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಫಸಳ ದುಫಹರಿ ಭಹಡುದು
ಭತುು ಜನಯು ಕರಿೇದಿಷುದಿರ್ಹಾ.
b) ಆದಹಮ ಭತಕಿ ಮಿೀಷಲಕ
ರ್ೆೈಫ್ಟ ವಿಮೆಗಹಯಯು ವಿವಿಧ ಕಹಮಾ ವೆಚಚನುನ ಅನುಬವಿಷುತುವೆ, ಳಗೆ ಂಡಿಯು:
 ಏಜೆಂಟ್ ತಯಫೆೇತಿ ಭತುು ನೆೇಭಕಹತಿ,
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 ಏಜೆಂಟ್ ಔಮವನ್,
 ಸಿಫಫಂದಿಮ ಷಂಫಳ,
 ಆಫಿೇರ್ಸ ಸ್ೌಔಮಾಖಳು,
 ಆಫಿೇರ್ಸ ಸ್ೆಿೇಶನರಿ,
 ವಿದುಮತ್ ವುಲುಖಳು,
 ಇತಯ ವೆೈವಿಧಮಭಮ ಇತಹಮದಿ.
ಈ ಎಲಾನುನ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ಷಂಖಯಹಿಷರ್ಹಖು ಭ ಲಔ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಭಹಡಫೆೇಕಹಖುತುದೆ. ಈ
ವೆಚಚಖಳನುನ ನಿಾಳ ಪಿಯೇಮಮಂಗೆ ರ್ೆ ೇಡ್ ಭಹಡರ್ಹಖುತೆುದೆ.
ಂದು ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯರ್ ಎಯಡು ರಿೇತಿಮ ವೆಚಚಖಳಿಗೆ ಖುರಿಮಹಖುತಹುನೆ:
i.

ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಂದದ ಆಯಂಬದ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಉಂಟಹದ, "ಹೆ ಷ ಉದಮ

ವೆಚಚಖಳು", ಎಂದು

ಔಯೆಮಲಡುದು
ii. ಎಯಡನೆೇ ವಿಧದ ವೆಚಚಖಳು, ನಂತಯದ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಉಂಟಹದ "ನವಿೇಔಯಣ ವೆಚಚಖಳು," ಎಂದು
ಔಯೆಮಲಡುದು.
ಆಯಂಭಿಔ ಅಥವಹ ಹೆ ಷ ವಹಮಹಯ ವೆಚಚಖಳು ಖಣನಿೇಮ ಆಗಿಯಫಸುದು. ರ್ೆೈಫ್ಟ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಔ ಡಹ
ಮೇಷಲ್ಲನ ಕೆಲು ಭಹಜಿಾನ್ ಹಿಡಿದಿಟ್ುಿಕೆ ಳುಳದು ಕಹನ ನಿನ ಅಖತಮ, ಊಹಿಸಿದಕ್ಟುಂತ ಹೆಚುಚ ತಭಭ
ವಹಷುವಿಔ ಅನುಬ ಕೆಟ್ಿದಹಗಿದಹದಖ ಷಸ, ಅಯು ತಭಭ ಜವಹಫಹದರಿಮನುನ ನಿಬಹಯಿಷುದನುನ
ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲು. ಅವಮಔ ಭಹಜಿಾನ್ ನ ಜೆ ತೆಗೆ ಆಯಂಭಿಔ ವೆಚಚಖಳು ನಿಾಹಿಷು
ಮೇಷಲುಖಳು, ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ಆಯಂಭಿಔ ಔಂತುಖಳಿಗಿಂತ ಹೆಚುಚ.
ಔಂನಿ

ಹಿೇಗೆ

ಹೆ ಷ

ಮಹಹಯ

ಸ್ೆರೈನ್

ಎಂಫ

ಹೆ ಯೆಮನುನ

ಎದುರಿಷುತಿುದೆ.

ಆಯಂಭಿಔ

ಹೆ ಯಯವಹಸು ಕೆೇಲ ನಂತಯದ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ಚೆೇತರಿಸಿಕೆ ಳುಳು. ಂದು ಷ ಚನೆಮು,
ವೆಚಚಖಳು ಚೆೇತರಿಸಿಕೆ ಂಡ

ಭುನನ ಜಿೇನದ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಅಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಯದುದ ಅಥವಹ

ಆಯಂಭಿಔ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಅಂತಮಗೆ ಳುಳ ದೆ ಡಸ ಷಂಖೆಮಮ ಹೆ ಂ ದನುನ ನಿಬಹಯಿಷರ್ಹಖುದಿಲಾ.
ಭತೆ ುಂದು ಷ ಚನೆಮು ಹೆ ಷ ಮಹಹಯದ ಆಮಹಷ, ಅಯು ರ್ಹಬ ಭಹಡಫಸುದಹದ ಮೊದಲು,
ಜಿೇವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳಿಗೆ ಕೆಲು ಶಾಖಳ ಖಬಹಾಸ್ೆೆಮ ಅಧಿಮು ಅಖತಮವಿದೆ ಎಂಫುದು.
ವೆಚಚಖಳನುನ ಕಚುಾ ಯಕಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಅಲಂಬಿತವಹಗಿ, ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
i.

ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಔಮಶನ್ ಭತುು ಷಂಸ್ೆೆಮ ಮಸ್ಹೆಔಯು / ಅಭಿೃದಿಧ ಅಧಿಕಹರಿಖಳಿಗೆ ಉತೆುೇಜಔ
ಷಲತುನುನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಖಳಿಸಿದ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಂದು ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು ಯಭಹಣವಹಗಿ
ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖುದು.
223

ii. ಭತೆ ುಂದೆಡೆ, ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಔಯು ವುಲುಖಳು ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿ ಸ್ಹಿಂಪ್ಟ ನಂತಸ ವೆಚಚಖಳು
ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಯಭಹಣದಲ್ಲಾ ಫದರ್ಹಖುತುದೆ, ಅಥವಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಪೆೇರ್ಸ ಭೌಲಮು ಭತುು
ವಿಭಹ ಮೊತು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
iii. ಕಚಿಾನ ಭ ಯನೆೇ ಖಾದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಯತಿಮಹಗಿ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷಲಟ್ಿ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ
ಷಂಖೆಮ ಮೆೇರ್ೆ ಆಧಹರಿತವಹಗಿಯು ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳ ಯಭಹಣನುನ ಫದರ್ಹಣೆ ಹೆ ಂದು
ಷಂಫಳ ಭತುು ಫಹಡಿಗೆ ಹಹಗೆ ಕಚುಾಖಳು ಆಗಿವೆ. ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಂಖೆಮ ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದ ವಹಮಹಯದ
ದೆ ಡಸ ಯಭಹಣ, ಅಧಿಔ ಒಹೆಾಡ್ ವೆಚಚಖಳು.
ಮೆೇರ್ೆ ವಿಂಖಡನೆಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ, ನಿಾಳ ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಶ್ಚಶಿ ರ್ೆ ೇಡ್ ಭ ಯು ಬಹಖಖಳು
ಎಂದು

i.

ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು

ii. ಇದು ಯತಿ '1000 ಷಮ್ ಅಶ ಡ್ಾ'ಗೆ (ಅಥವಹ ಪೆೇರ್ಸ ಯಭಹಣದಲ್ಲಾ) ಂದು ಸಿೆಯವಹದ
ಮೊತುನುನ ನಿಾಳ ಪಿಯೇಮಮಂಗೆ ಸ್ೆೇರಿಷರ್ಹಗಿದೆ
iii. ಯತಿ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಂದು ಸಿೆಯವಹದ ಮೊತು
ವಿಳಂಫಖಳು ಭತಕಿ ಅನಿವಿಮತೆ
ನಿಾಳ ಪಿಯೇಮಮಂ ಭತುು ವೆಚಚಖಳಿಗಹಗಿ ರ್ೆ ೇಡಿಂಗ್,

ಯಯೇಜನಖಳ ಅಂದಹಜು ವೆಚಚ

ಷರಿದ ಗಿಷಲು ವಿನಹಮಷಗೆ ಳಿಷರ್ಹಗಿದೆ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯರ್ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಹೆ ಂದಫಸುದಹದ
ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಿದ ಭತುು ಕಚಿಾನ ವುಲುಖಳು. ವಿಮೆಗಹಯಯು ಷಸ ನಿಯಂತಯವಹಗಿ ಂದದ ವಿನಹಮಷ
ಸಂತದಲ್ಲಾ ಭಹಡಲಟ್ಿ ಔಲನೆಖಳು ನಿಜವಹದ ಅನುಬದಿಂದ ಮತಹಮಷವಿಯಫಸುದಹದ ಅಹಮನುನ
ಎದುರಿಷುತಹುಯೆ.
ಅಹಮದ ಂದು ಭ ಲು ವಿಳಂಫಖಳು ಭತುು ಹಿಂಡೆಮುವಿಕೆ ಎಂಫುದು. ಂದು ರ್ಹಮಪ್ಟಸ ,
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಹತಿಗೆ ಷೆಗಿತಗೆ ಳಿಸಿಯುದು ಎಂದು ಅಥಾ. ಹಿಂಡೆಮು
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಷಯೆಂಡರ್ ಭಹಡಿ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಕೆಾೈಡ್ಾ ದುಡಿಸನ ಂದು
ಮೊತುನುನ ಡೆಮುತಹುನೆ.
ಅು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಮೊದಲ ಭ ಯು ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಷಂಬವಿಷುತುವೆ ಏಕೆಂದಯೆ ವಿಳಂಫಖಳು ಂದು
ಖಂಭಿೇಯ ಷಭಸ್ೆಮ ಎನನಫಸುದು, ಂದು ಂದದ ಮೊದಲ ಶಾದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಆಖುತೆುವೆ.
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ರ್ೆೈಫ್ಟ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಸ್ೆ ೇಯುವಿಕೆ ನಿರಿೇಕ್ಷೆಮ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಉದಬವಿಷು ಂದು ರ್ೆ ೇಡಿಂಗ್
ಅಳಡಿಷಫಸುದು.
ರ್ೆೈಫ್ಟ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಷಸ ತಭಭ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಸಿಯು ಮಹ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ
ಊಹೆಖಳು, ನಿಜವಹದ ಅನುಬಕ್ಟುಂತ ಭಿನನವಹಗಿಯುತುದೆ ಎಂಫ ಷಂಬನಿೇಮತೆಗೆ ಸಿದಧವಹಗಿಯಫೆೇಔು.
ಇಂತಸ ತುತುಾ ಎಯಡು ಕಹಯಣಖಳಿಂದ ಸುಟಿಿಕೆ ಳಳಫಸುದು.
i.

ಮೊದಲನೆಮದಹಗಿ ಊಹೆಖಳು ಷಾತುಃ ಅಷಭಾಔ ಇದಿದಯಫಸುದು. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ರ್ೆೈಫ್ಟ
ಇನುಶಯರ್ ಯಷುುತ ಭಯಣ ಯತಿಬಿಂಬಿಷರ್ಹಯದು ಅಥವಹ ಅಷಭಾಔವಹಗಿ ಇನೆಪಲೇಶನೆೆ
ಅಂವವಹಗಿ ಇಯುಂತಸ ಭಯಣ ಟೆೇಫಲ್ ಫಳಷಫಸುದು

ii. ಎಯಡನೆಮದಹಗಿ ಊಹೆಖಳು ನಂಫುಂತೆ ಮಹದೃಚಿೆಔ ಏರಿಳಿತಖಳು ಇವೆ.
ಮೆೇಲ್ಲನ ರಿೇತಿಮ ಅಹಮಖಳನುನ ನಿವಹರಿಷಫಸುದಹದ ಭ ಯು ಭಹಖಾಖಳಿವೆ.
i.

ಅುಖಳು ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಗಹಾಯಿಷಲಡುತುವೆ ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಮುಲ್ಲಪ್ಟ ನ ಭಹದರಿಮ
ಫಂಡವಹಳ ಷಂಯೇಜಿತ ಉತನನಖಳ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ, ಔಡಿಮೆ ಆದಹಮದ ಅಹಮನುನ ಗಹಯಸಔಯು
ಬರಿಷುತಹುಯೆ.

ii. ಎಯಡನೆೇ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಂದು ಭಯುವಿಮೆಗಹಯಯೆ ಂದಿಗೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಭಯುವಿಮೆ ಭಹಡುದು ಆಗಿದೆ.
ಈ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಸ್ಹವಿನ ಅಹಮ ಭಯುವಿಮೆಗಹಯ ಬರಿಷುತಹುಯೆ.
iii. ಭ ಯನೆೇ ಭತುು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಉಯೇಗಿಸಿದ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂನಲ್ಲಾ ಂದು
ರ್ೆ ೇಡಿಂಗ್ ಭಹಜಿಾನ್ ಸ್ೆೇರಿಷುುದು, ಇದು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಭತುು ನಿಜವಹದ ಅನುಬದ ನಡುವಿನ
ಮತಹಮಷು ಷಹಿಸಿಕೆ ಳುಳಲ್ಲಾ ಷಹಹಮ ಭಹಡುದು.
c) ಲ್ಹಬ ಕಹಮಯನಿೀತ್ತಖಳು ಭತಕಿ ಫೆ ೀನರ್ಸ ಲ್ೆ ೀಡಿಂಗನ ಭ ಲಔ
ವಿಭಹಖಣಔ ಬಿಯಮಹನ್ Corby ರ್ಹಬ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಹೆೇಗೆ ಹೆ ಯಹೆ ಮಭವೆ ಎಂಫುದಯ ಫಗೆೆ
ಹೆೇಳುದನುನ ನಹು ಕೆೇಳುುದಕೆು ಅಕಹವ ಭಹಡೆ ೇಣ.
"ಷುಭಹಯು ಎಯಡು ನ ಯು ಶಾಖಳ ಹಿಂದೆ, ಜಿೇ ವಿಭಹ ಆಯಂಬದಲ್ಲಾ, ಯಭುಕ ಅನಿಶ್ಚಚತತೆ ಸ್ಹವಿನ
ದಯವಹಗಿತುು. ದತುು ರಿಹಹಯು ವಿರಿೇತ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ವುಲು ಆಗಿತುು. ಷಸಜವಹಗಿ ಆ ಾಮ್
ಬಹವಿಷರ್ಹಗಿದದರಿಂದ ಅಯು ಭುಂಚಿತವಹಗಿ ವಿರಿೇತ ಎಂದು ತಿಳಿದಿಯಲ್ಲಲಾ, ತದನಂತಯ, ಮಹವಹಖ
ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಏನನುನ ಹೆ ಂದಫೆೇಕ್ಟತೆ ು ಎಂದು ನಿಣಾಯಿಷಲು ಸ್ಹಔಶುಿ ಅನುಬ ಷಂಖಯಸವಹದಹಖ,
ಫೆ ೇನರ್ಸ ಸ್ೆೇಾಡೆ ಭ ಲಔ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಹೆಚುಚರಿ ಅಥವಹ ಅದಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದುದನುನ
ಹಿಂದಿಯುಗಿಷುದಹಗಿದೆ. ಇದು ನಹು ಇಂದು ವಿತರಿಷು ರ್ಹಬ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ
ಭ ಲವಹಯಿತು.”
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ರ್ಹಬಹಂವ ಬಹಖಹಿಷುವಿಕೆ ಷಸ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಳಗೆ "ಫೆ ೇನರ್ಸ ರ್ೆ ೇಡ್" ಎಂಫ ಂದು ಅಂವ
ಕೆ ಟಿಿತು. ಔಲನೆಮ

ಪಿಯೇಮಮಂನ ಳಗೆ ರ್ಹಬ ಭಹಜಿಾನ್ ಔಲ್ಲಷುುದು, ಇದು ಇಂಥ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ

ಅನಿವಚಮತೆ ವಿಯುದಧ ಅಧಿಔ ಔುವನ್ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಸಿತು ಭತುು ಹೆಚುಚರಿ ಹಲ್ಲಸಿ ಹಲು ಸಣ ವಿತಯಣೆ
(ಫೆ ೇನರ್ಸ ಯ ದಲ್ಲಾ). ಫೆ ೇನರ್ಸ ರ್ೆ ೇಡಿಂಗ್ ವೆೈಶ್ಚಶಿಾನುನ ಜಿೇನ ವಿಮೆಗಹಯಯ ತಭಭ
ದಿೇಗಾಕಹಲದ

ಸ್ಹಲಹತಿ

ವಕ್ಟುಮ

ಭತುು

ಫಂಡವಹಳ

ಮಹಾಪಿುಮ

ಷುಭಹಯು

ವಿಶ್ಹಾಷುಳಳಯಹಗಿಯುತಹುಯೆ ಎಂಫುದಕೆು ಂದು ಕಹಯಣ.
ಟಹಿಯೆಮಹಗಿ ನಹು ಹೆೇಳಫಸುದು:
ಟಕಿ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ = ನೆಟ್ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ + ವೆಚಿಖಳಿಗಹಗ ಲ್ೆ ೀಡಿಂಖ + ಅನಿವಿಮತೆ ಲ್ೆ ೀಡಿಂಖ
ನಹು ಮೆೇಲ್ಲನ ರ್ೆ ೇಡಿಂಗ್ ಟಿಿಗೆ ಟಹಿಯೆ ಔಂತಿನ (ಜಿಪಿ) ಟ್ುಿ ಕೆ ಶ್ೆೇಔಡಹ ಳಗೆ ಂಡಿಯುದು
ಎಂದು ಊಹಿಸಿಕೆ ಳಳಫಸುದು, ನಹು ನಿಾಳ ಪಿಯೇಮಮಂನ (NP) ಆಗಿ, ನಿೇಡಿದ ಟ್ುಿ ಪಿಯೇಮಮಮ್
ತಿಳಿದುಕೆ ಳಳಲು ಸ್ಹಧಮ
ಜಪ್ಪ = NP + ಕೆ (ಜಪ್ಪ) {GP = NP + K (GP)}
ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಂದು ದತಿು ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಾಳ ಸಿಂಖಲ್ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯ 380 ವೆೇಳ್ೆ, ಭತುು ರ್ೆ ೇಡಿಂಗ್
ಅಂವವಹಗಿ, ಕೆ 50% ನಂತಯ ಟಹಿಯೆ ಔಂತಿನ ಯ 760 ಎಂದು ಆಗಿದೆ.
1
ಂದು ಹಲ್ಲಸಿ ರ್ಹಮಪ್ಟಸ ಅಂದಯೆ ಏನು?
I.

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ೂಣಾಗೆ ಳಿಷುುದು

II. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ಷೆಗಿತಗೆ ಳಿಷುದು
III. ಹಲ್ಲಸಿ ಯಫುದಧತೆ ಡೆಮುದು
IV. ಹಲ್ಲಸಿ ಭಹಯುಔಟೆಿಯಿಂದ ಹಿಂದಕೆು ಡೆದಹಖ
B. ಹೆಚಕಿರಿ ಭತಕಿ ಫೆ ೀನರ್ಸ
1. ಹೆಚಕಿರಿ ಭತಕಿ ಫೆ ೀನರ್ಸ ನಿಧಹಯಯ
ಯತಿ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ತನನ ಷಾತುುಖಳ ಭತುು ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಖಳ ಂದು ಆತಾಔ ಭೌಲಮಭಹನ
ಕೆೈಗೆ ಳಳಲು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದೆ. ಇಂತಸ ಭೌಲಮಭಹನ ಎಯಡು ಉದೆದೇವಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ:
i.

ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯರ್ ಆರ್ಥಾಔ ಸಿೆತಿಮನುನ ನಿಣಾಯಿಷುುದು, ಇದು ದಹಯಔ ಅಥವಹ ದಿವಹಳಿಮಹಗಿದೆ
ಎಂದು ನಿಧಾರಿಷುದು ಅಗಿದೆ.
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ii. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯು

/

ಷೆೇಯು

ಹೆ ಂದಿಯುಯು

ನಡುವೆ

ವಿತಯಣೆಗೆ

ಲಬಮವಹಖು

ಹೆಚುಚರಿ

ನಿಧಾರಿಷುದು
ವಹಯಖ್ಹಯನ
ಹೆಚುಚರಿಮು, ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಖಳ ಭೌಲಮದ ಮೆೇರ್ೆ ಷಾತುುಖಳ ಭೌಲಮದ ಹೆಚಚನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ. ಋಣಹತಭಔ
ವೆೇಳ್ೆ, ಇದನುನ ಂದು ಹೆ ಯೆ ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
ಈಖ ಜಿೇ ವಿಮೆ ಹೆಚುಚರಿ ರಿಔಲನೆಮು ಷಂಸ್ೆೆಮ ರ್ಹಬಕ್ಟುಂತ ಹೆೇಗೆ ಭಿನನವಹಗಿದೆ ನೆ ೇಡೆ ೇಣ.
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ರ್ಹಬದ ಎಯಡು ರಿಔಲನೆಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯಫಸುದು. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಥಾದಲ್ಲಾ,
ರ್ಹಬನುನ

ನಿೇಡಿಯು

ರ್ೆಔುತಯ

ಕಹಲ

ಭುಂದುರಿ

ಮೆೇರ್ೆ

ಯಭಹನ

ಹೆಚುಚರಿ

ಎಂದು

ವಹಮಖಹಮನಿಷರ್ಹಗಿದೆ, ಇದು ರ್ಹಬ ಭತುು ನಶಠದ ಖಹತೆ ಬಹಖವಹಗಿದೆ. ರ್ಹಬ ಂದು ಷಂಸ್ೆೆಮ ಫಹಮರ್ೆನ್ಸ
ಶ್ಚೇಟ್ ಬಹಖವಹಗಿದೆ - ಇದು ಬಹದಮತೆಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಷಾತುುಖಳ ಹೆಚುಚರಿ ಎನನಫಸುದು. ಫಹಮರ್ೆನ್ಸ ಶ್ಚೇಟ್, ಪಿ &
ಎಲ್ ಖಹತೆಮಲ್ಲಾ ರ್ಹಬ ಯತಿಬಿಂಬಿಷುತುದೆ. ಎಯಡ

ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ಭಹಜಿ ರ್ಪೇರ್ಸಿ ವಿಧಹನ ರ್ಹಬ

ಖುಯುತಿಷುಂತಸದೆಂದು ಅಂಗಿೇಔರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಉದಹಸಯಣೆ
31 ಭಹಚ್ಾ 2013 ಮು XYZ ಉದಿದಮೆಮ ರ್ಹಬಖಳು, ಅದಯ ಯಭಹನ ಔಡಿಮೆ ವೆಚಚ ಅಥವಹ ತನನ
ಆಸಿುಖಳು ಔಡಿಮೆ ಫಹಧಮತೆಖಳು ಎಂದು ಆ ದಿನದಂದು ನಿೇಡರ್ಹಗಿದೆ.
ಎಯಡ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ರ್ಹಬನುನ ಷಶಿವಹಗಿದೆ ಭತುು ಹೆಷಯುವಹಸಿಮಹಗಿದೆ.
ನಹು ಇದೆೇ ವಹದನುನ ಅನಾಯಿಷಫಸುದಹ ಭತುು ಜಿೇವಿಭಹ ಭೌಲಮಭಹನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಬಹದಮತೆಖಳ
ಭತುು ಷಾತುುಖಳ ಷ ಚಿಷಫಸುದಹ?
ಇಂತಸ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಹೆಚುಚರಿ ಎಂದು ವಹಮಖಹಮನಿಷಫಸುದು.
ಹೆಚಕಿರಿ = ಷಾತಕಿಖಳು – ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಖಳು
ಅಲ್ಲಾ

ಫಹಧಮತೆಖಳು

ಹಲ್ಲಸಿಖಳ

ಫಹಾಔಲ್ಲಾ

ಉದಬವಿಷುದನುನ

ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಖುದು,

ಬವಿಶಮದಲ್ಲಾ

ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷಫಸುದಹದ ವಿಮೆ ರಿಹಹಯನುನ ಯಷುುತ ಭೌಲಮ ಎಂಫಂತೆ ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ, ವೆಚಚಖಳು ಭತುು
ಇತಯ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಸಣಹತಿ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಔಡಿಮೆ ಯಷುುತ ಭೌಲಮ ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಸಿಖುದೆಂದು
ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
ಚಿತರ 4: ಆಸಿಿಖಳ ಭೌಲಯನಿೀಡಕ ಭಹಖಯಖಳು
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ಆಸಿಿಖಳ
ಭೌಲಯನಿೀಡಕ
ಭಹಖಯಖಳು

ುಷಿಔ

ಭಹಯಕಔಟೆಿ

ರಿಮಹಯ್ದತ್ತ

ಭೌಲಯ

ಮ ರಷಕಿತ

ಭೌಲಯ

ಷಾತುುಖಳು ಭ ಯು ವಿಧಹನಖಳಲ್ಲಾ ಂದು ಭೌಲಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತುದೆ
i.

ಭೌಲಯ

ುಷಿಔ ಭೌಲಯದಲ್ಲಾ

ಇದು ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯರ್ ಕರಿೇದಿಸಿದ ಅಥವಹ ತನನ ಆಸಿುಖಳನುನ ಡೆದ ಮಹ ಭೌಲಮನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ
ii. ಭಹಯಕಔಟೆಿ ಭೌಲಯದಲ್ಲಾ
ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ ಜಿೇ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಷಾತುುಖಳ ಭೌಲಮ
iii. ರಿಮಹಯ್ದತ್ತಮ ರಷಕಿತ ಭೌಲಯ
ವಿವಿಧ ಷಾತುುಖಳಿಂದ ಫಯು ಬವಿಶಮದ ಆದಹಮ ಸರಿವಿನ ಅಂದಹಜು ಭಹಡುುದು ಭತುು ಅುಖಳನುನ
ಯಷುುತಕೆು ರಿಮಹಯಿತಿಷುದು
ಷಭಸ್ೆಮಮ ಂದು

ನಿಕಯವಹಗಿ

ಬವಿಶಮದಲ್ಲಾ

ಏನಹಖುುದೆಂದು ಊಹಿಷಲು

ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ

ಫೆಫಯು

ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಖಳ ಮೆೇಲ್ಲನ ನಿಕಯ ಭೌಲಮನುನ ಇರಿಷಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ ಎಂಫುದು ಏಕೆಂದಯೆ ಷಭಸ್ೆಮಮು
ಂದು ನಿಕಯವಹಗಿ ಬವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಏನಹಖುುದೆಂದು ಊಹಿಷಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ. ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಖಳ ಭೌಲಮು,
ಭಯಣ, ಆಷಕ್ಟು, ವೆಚಚ ಭತುು ದೃಢನಿಧಹಾಯ ಅಂವಖಳ ಫಗೆೆ ಊಹೆಖಳನುನ ತಿೇಯವಹಗಿ ಅಲಂಬಿಸಿದೆ
ಅುಖಳನುನ ಬವಿಶಮದ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಖಳ ಯಷುುತ ಭೌಲಮ ಅಂದಹಜು ಭಹಡುವಹಖ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ. ಈ
ಕಹಯಣಕಹುಗಿಯೆೇ ಇದು ಜಿೇ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ನಹು ರ್ಹಬದ ಫದಲ್ಲಗೆ ಅಧಿಗೆ ಹೆಚುಚರಿಮನುನ ಫಳಷುದು.
ಹೆಚುಚರಿ ಹಿೇಗೆ ಷಾತುುಖಳು ಭತುು ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಖ
ಕ್ಟಯಯೆಮಹಗಿದೆ.
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ಹೆೇಗೆ ಭೌಲಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತುದೆ ಎಂಫ

i.

ಂದು ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯರ್ ಅದಯ ಭೌಲಮಭಹನ ಅತಮಂತ ಷಂಯದಹಮವಹದಿಮಹಗಿ ಭಹಡಿದಹಖ
ಅದು ಷಾತುುಖಳನುನ ಔಡಿಮೆ ಭೌಲ್ಲಮೇಔಯಣ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ ಹಹಗೆಯೆೇ ಫಹಧಮತೆಖಳ ಹೆಚುಚ
ಭೌಲಮಕೆು ಕಹಯಣವಹಖಫಸುದು. ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಡಿಕೆಾೇಡ್ಾ ಹೆಚುಚರಿ ಔಡಿಮೆಮಹಖಲ್ಲದೆ. ಇದು
ಔಡಿಮೆ ಫೆ ೇನಷೆಳು ಯಷುುತ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ನಡುವೆ ವಿತಯಣೆಗೆ ಲಬಮವಹಖುತುದೆ ಎಂದಥಾ. ಆದಯೆ
ಇದು ವಿಮೆಗಹಯಯ ಸಣಕಹಷು ಷುಸಿೆತಿಗೆ ಕೆ ಡುಗೆಮಹಖುದು. ಹೆಚುಚರಿ ನಿಜವಹದ ಯಭಹಣು
ಡಿಕೆಾೇಡ್ಾ ಹೆಚುಚರಿಗಿಂತ ಹೆಚಹಚಗಿಯು ಕಹಯಣ ಭತುು ಆದದರಿಂದ ಹೆಚಿಚನ ನಿಫಂಧನೆಖಳನುನ
ಬವಿಶಮಕಹುಗಿ

ಹಿಡಿದಿಟ್ುಿಕೆ ಳಳಲು

ಸ್ಹಧಮವಿದೆ.

ಇದು

ಬವಿಶಮದ

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ

ಯಯೇಜನವಹಖಲ್ಲದೆ.
ii. ಭತೆ ುಂದೆಡೆ ಷಾತುುಖಳು ಭತುು ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಖಳು ಧಹಯಹಳವಹಗಿ ಭೌಲಮನುನ ಹೆ ಂದಿದಯೆ, ಅದು
ವಿಯುದಧವಹದ ಪಲ್ಲತಹಂವನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತುದೆ. ಯಷುುತ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯು ಭುಂದಿನಯ ವೆಚಚದಲ್ಲಾ
ರ್ಹಬ ಡೆಮುಯು ಎಂದು.
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಯಷುುತ ಭತುು ಬವಿಶಮದ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ನಡುವೆ ಷರಿಮಹದ ಷಭತೆ ೇಲನ
ಡೆಮುದನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ.

2. ಹೆಚಕಿರಿ ಸಂಚಕಲ್ಲಾ
ಹೆಚುಚರಿ ಜಿೇನ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಹಷುವಿಔ ಅನುಬ ಇದು ಬಹವಿಷರ್ಹಗಿಯುದಕ್ಟುಂತ ಉತುಭ ಆಖುದಯ
ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಉಂಟಹಖುತುದೆ. ರ್ಹಬ ಂದಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯರ್ ರ್ಹಬ ಬಹಖಹಿಷಲು
ಪಿಯು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯನುನ (ನಿಜವಹದ ಭತುು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಪಲ್ಲತಹಂವನುನ ನಡುವೆ) ಇಂತಸ ಅನುಔ ಲಔಯ
ಗಹಮಪ್ಟ ರ್ಹಬಖಳನುನ ಯವಹನಿಷಲು ತಿೇಭಹಾನಿಷುತಹುಯೆ ಭತುು ರ್ಹಬ ನಿೇತಿಖಳಿಂದ ಇುಖಳನುನ ಕರಿೇದಿ
ಭಹಡಿದಹದಯೆ.
ಅದೆೇ ಷಭಮದಲ್ಲಾ, ಹೆಚುಚರಿ ಭ ಲ ಔಂನಿಮ ಹಯಥಮಔ ಫಂಡವಹಳನುನ (ಅದಯ ಷೆೇಯುಖಳ ಅಥವಹ
ನಿಾಳ) ಳಗಿನಿಂದ ಹೆಚಿಚಷಫಸುದು. ಈ ಅಥಾದಲ್ಲಾ, ಂದು ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯರ್ ಹೆಚುಚರಿ ಇದು ಸ್ಹಭಹನಮ
ಔಂನಿಮ ರ್ಹಬ ಹೆ ೇಲುತುದೆ, ವಿತಯಣೆ ಭಹಡಿಯುದಿಲಾ ಆದಯೆ ಉಳಿಸಿಕೆ ಳ್ೆಳರ್ಹಗಿಯುತೆುದೆ. ಇುಖಳನುನ
'ಉಳಿಸಿಕೆ ಂಡ ಖಳಿಕೆಖಳು' ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ. ಅು ಅದಯ ಸಣಕಹಷು ಷುಸಿೆತಿಗೆ ಕೆ ಡುಗೆ
ನಿೇಡುತುದೆ.
ನಹು ಈಖ ನಿಧಹಾರಿತವಹಖುತುದೆಂಫ ಹೆಚುಚರಿ ಹೆೇಗೆ ಸಂಚರ್ಹಖುುದು ನೆ ೇಡೆ ೇಣ
a) ದಹರಔ ಅವಯಔತೆಖಳು
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ಮೊದಲನೆಮದಹಗಿ, ಬಹದಮತೆಖಳನುನ ಮೇರಿದ ಷಾತುುಖಳ ಂದು ಬಹಖವಹಗಿ ಬವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ
adversities ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯನುನ ಯಕ್ಷಿಷಲು ಇಡರ್ಹಖು ಅಖತಮವಿದೆ. ಸ್ಹಲಹತಿ
ವಕ್ಟುಮ ಮತಿ, ಫಹಧಮತೆಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಹೆಚುಚರಿ ಷಾತುುಖಳ ಬಹಖ ಎನನಫಸುದು ನಿದಿಾಶಿವಹಗಿ ಔುಕೆು
ಇಡರ್ಹದ, ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹದ ಭತುು ವಹಷುವಿಔ ಅನುಬ ನಡುವೆ ಮಹುದೆೇ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಮತಹಮಷಖಳನುನ
ಉದೆದೇಶ್ಚಸಿ ಂದು ಔುವನ್.
b) ಉಚಿತ ಷಾತಕಿಖಳು
(ವಿತಯಣೆಗೆ) ನಿಯೇಜಿಷದ ಹೆಚುಚರಿ ಹೆ ಂದು ಭತೆ ುಂದು ಉದೆದೇವ ಉಚಿತ ಆಸಿುಖಳ ಭಟ್ಿನುನ
ಹೆಚಿಚಷುದು ಆಗಿದೆ. ಉಚಿತ ಷಾತುುಖಳ ಹೆ ಯೆಯಿಲಾದ ಇವೆ. ಅಂದಯೆ ಅುಖಳು ಮಹುದೆೇ
ಬಹದಮತೆಖಳನುನ ಷರಿಹೆ ಂದಿಷುದಕೆು ಅಖತಮವಿಯುುದಿಲಾ. ಹಿೇಗೆ ಅುಖಳನುನ ಫಳಷಲು ರ್ೆೈಫ್ಟ
ಇನುಶಯರ್ ಭುಔುಯಹಗಿಯುತಹುಯೆ. ರ್ೆೈಫ್ಟ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಎಯಡು ಕಹಯಣಖಳಿಗಹಗಿ ಇಂತಸ ಭುಔು ಷಾತುುಖಳ
ನಿಾಸಣೆ ಅಖತಮವಿದೆ.
i.

ಮೊದಲನೆಮದಹಗಿ ಔಂನಿಖಳಿಗೆ ಹೆ ಷ ವಹಮಹಯಕಹುಗಿ ಸಣಕಹಷು ಫಂಡವಹಳ ಅಖತಮವಿದೆ. ಅುಖಳು
ತಭಭ ಹೆ ಷ ಮಹಹಯ ಸ್ೆರೈನ್ ಗೆ ಸಣಕಹಷು ಎಶುಿ ಅಖತಮವಿದೆ ಎಂದು ನಹು ಈಗಹಖರ್ೆೇ
ನೆ ೇಡಿದೆದೇವೆ.

ii. ಉಚಿತ ಷಾತುುಖಳು ತನನ ಫಂಡವಹಳ ಸ ಡಿಕೆ ವಿಧಹನಖಳನುನ ಆರಿಷುವಹಖ ಹೆಚಿಚನ ನಿಮಂತಯಣ ಭತುು
ಸ್ಹಾತಂತಯಾ ಜಿೇನ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ನಿೇಡುತುವೆ. ಇದು ಉತಹದನೆಗೆ ಭತುು ಹೆಚಿಚನ ಭತುು ಷಧಹಾತಭಔ
ಆದಹಮ ದಗಿಷು ಅಖತಮವಿದದ ಉದಿದಮೆಖಳಿಗೆ ಯಭುಕ ಆಖುತುದೆ.
ಮೆಭ ಬಹಗಿಷಫಸುದಹದ ಹೆಚುಚರಿ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷರ್ಹದ ಮೆೇರ್ೆ, ಭುಂದಿನ ಷಂಚಿಕೆಮಲ್ಲಾ ಜಿೇ ವಿಮೆಗಹಯಯ
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯಲ್ಲಾ ಅುಖಳ ವಿತಯಣೆ ನಿಧಾರಿಷುುದು (ನಂತಯ ಮಹದೆೇ ಷೆೇಯುದಹಯಯ ನಡುವೆ ವಿತಯಣೆಮ
ಬಹಖನುನ ಬಿಟ್ುಿ). ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಉದೆದೇವಕಹುಗಿ ಜನಪಿಯಮ ವಿಧಹನ "ಫೆ ೇನರ್ಸ ಮೆಕಹಮನಿಷಮ್" ಭ ಲಔ
ಫಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಾ ಹೆಚುಚರಿಮನುನ ಫೆ ೇನರ್ಸ ಯ ದಲ್ಲಾ ವಿತಯಣೆ ಭಹಡರ್ಹಖುದು. ಈ ಮಸ್ೆೆಮು
ಮುನೆೈಟೆಡ್ ಕ್ಟಂಖಸಮ್, ಬಹಯತ ಭತುು ಇತಯ ದೆೇವಖಳಲ್ಲಾ ಜನಪಿಯಮವಹಗಿದೆ.
3. ಫೆ ೀನರ್ಸ
ಂದದಂತೆ ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ ಭ ಲ ರ್ಹಬದ ಜೆ ತೆಗೆ ಫೆ ೇನರ್ಸ ಹತಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ಇದು ಭ ಲ ಷಮ್ ಅಶ ಮಡ್ಾ ಂದು ಸ್ೆೇಾಡೆಮಹಗಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಷುದು. ಇದು, ಉದಹಸಯಣೆಗೆ,
ಯ 60 ಯತಿ ಸ್ಹವಿಯ ಮೊತು ಷಮ್ ಅಶ ಮಡ್ಾ ಗೆ ಎಂದು ಮಔುಡಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. (ಅಥವಹ SA 60%).
ಫೆ ೇನರ್ಸ ಅತಮಂತ ಸ್ಹಭಹನಮ ಷಾಯ ು ುನಯಹತಾನಹ ಫೆ ೇನರ್ಸ ಆಗಿದೆ. ಔಂನಿಮು ಔಯಹರಿನ
ಜಿೇವಿತಹಧಿಮ ಉದದಔ ು, ಯತಿ ಶಾ ಇಂತಸ ಫೆ ೇನರ್ಸ ಸ್ೆೇಾಡೆ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷಲು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದೆ. ಮೆಭ
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ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಸಿದಯೆ ಅುಖಳು ಜೆ ೇಡಿಷರ್ಹಖುತುವೆ ಭತುು ಹೆ ಯಗೆ ತೆಗೆಮಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ. ಅುಖಳು ಔಂನಿಮ
ಫಹಧಮತೆಖಳ ಬಹಖವಹಖುತುವೆ. ಂದದ ಸ್ಹವಿನ ಅಥವಹ ಯಫುದಧತೆ ಸಔುು ಫಂದಹಖ ಭಹತಯ
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯು

ಅುಖಳನುನ

ಡೆಮುತಹುಯೆ,

ಅುಖಳನುನ

'ರಿವಾನರಿ

ಫೆ ೇನಷೆಳು‟

ಎಂದು

ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
ಫೆ ೇನಷೆಳನುನ ವಯಣಹಗಹತವಹದ ಮೆೇರ್ೆ ಕೆ ಡಫೆೇಕಹಖಫಸುದು. ಅಂತಸ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಅಸಾಯಹಖಲು,
ಇದು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಂದ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಅಧಿಗೆ (ಸ್ೆೇ 5 ಶಾಖಳ) ಚಹಲನೆ ಭಹಡಫೆೇಕಹದ ಶಯತುು
ಇದೆ.
ು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

ಇದು ಂದದ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಭ ಲ ಸಣಕಹಷು ರ್ಹಬದ ಂದು ಶ್ೆೇಔಡವಹಯು ಫೆ ೇನರ್ಸ ಆಗಿದೆ.
ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಇದು ಷಮ್ ಅಶ ಮಡದಾ ಸ್ಹವಿಯ ಮೊತುದ ಯತಿ ಯಭಹಣ ಎಂದು
ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷರ್ಹಗಿದೆ.
ii. ಔಂೌಂಡ ಫೆ ೀನರ್ಸ
ಇಲ್ಲಾ ಔಂನಿಮು ಭ ಲಬ ತ ರ್ಹಬ ಭತುು ಈಗಹಖರ್ೆೇ ಲಖತಿುಷರ್ಹದ ಫೆ ೇನಷೆಳ ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು
ಎಂದು ಫೆ ೇನರ್ಸ ಅನುನ ಮಔುಡಿಷುತುದೆ. ಹಿೇಗಹಗಿ ಇದು ಂದು ಫೆ ೇನರ್ಸ ಮೆೇರ್ೆ ಫೆ ೇನರ್ಸ ಆಗಿದೆ.
ಇದನುನ ಮಔುಡಿಷು ಂದು ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಆಶ್ಹಾಷನೆ ಜೆ ತೆಗೆ ಫೆ ೇನರ್ಸ ಲಖತಿುಷರ್ಹದ ಭ ಲ
ಮೊತುದ 8% @ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ. ಇದನುನ ಮಔುಡಿಷು ಂದು ರಿೇತಿ, ಆಶ್ಹಾಷನೆ ಜೆ ತೆಗೆ
ಲಖತಿುಷರ್ಹದ ಫೆ ೇನರ್ಸ ಭ ಲ ಮೊತುದ @ 8% ಆಖಫಸುದು.
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ಅಂತ್ತಭ ಫೆ ೀನರ್ಸ
ಹೆಷಯೆೇ ಷ ಚಿಷುಂತೆ, ಈ ಫೆ ೇನರ್ಸ ಅದಯ ಔಯಹರಿನ ಮೊಟ್ಔುಗೆ ಳಿಸಿದ (ಸ್ಹವಿನ ಅಥವಹ
ಭುಕಹುಮ) ಂದಕೆು ಭಹತಯ ಅಂಟಿಕೆ ಳುಳತುದೆ. ಫೆ ೇನರ್ಸ (ುನಯಹತಾನಹ ಫೆ ೇನಷೆಳ
ವಿಶಮದಲ್ಲಾ) ಭಹತಯ ನಂತಯದ ಶಾಖಳ ಫಗೆೆ ಮಹುದೆೇ ಫದಧತೆ ಇಲಾದೆ ಉದಬವಿಸಿದ ಶಾದ
ಯತಿಹದನೆಖಳಿಗೆ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷರ್ಹಗಿದೆ. ಹಿೇಗಹಗಿ 2013 ಯಲ್ಲಾ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ತವಹದ ಟ್ಮಾನಲ್ ಫೆ ೇನರ್ಸ
ಕೆೇಲ 2013-14 ಷಭಮದಲ್ಲಾಮ ಸಔುುಖಳಿಗೆ ಅನಾಯಿಷುದು ಭತುು ನಂತಯದ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ
ಸುಟಿಿಕೆ ಂಡಿಯುದಕೆುರ್ಹಾ.
ಅಂತಿಭವಹಗಿ, ಟ್ಮಾನಲ್ ರ್ಹಬಹಂವಖಳು ಔಯಹರಿನ ಷಭಮದ ಅಧಿಮನುನ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ,
ಭತುು ಅಧಿಮು ಹೆಚಹಚದಂತೆ ಹೆಚುಚತುದೆ. ಹಿೇಗೆ 25 ಶಾಖಳಿಂದ ನಡೆಮುತಿುದದ ಂದು ಂದದ
ಟ್ಮಾನಲ್ ಫೆ ೇನರ್ಸ, 15 ಶಾಖಳಿಂದ ನಡೆಮುತಿುದದಕ್ಟುಂತ ಇದು ಹೆಚಿಚನದಹಗಿದೆ.
ಟ್ಮಾನಲ್ ರ್ಹಬಹಂವಖಳು, ಷೆೇಯುಖಳ ಭತುು ಆಸಿು ಹೆಚಚಳದ ಫಂಡವಹಳದ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಖಳಿಸಿದ
ಂದು ದೆ ಡಸ ಕೆೈಖ ಡದ ಅಜ್ಞಹತ ಖಳಿಕೆಖಳ ಟಿಯೇಟ್ ಷಭಸ್ೆಮಗೆ ರಿಹಹಯವಹಗಿ (UK ನಲ್ಲಾ)
ಹೆ ಯಹೆ ಮಭದೆ. ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಅಯನುನ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭತುು ಇಂತಸ ಂದು ಷಸ ಹತಿ ನಿೇಡು
ಭ ಲಔ, ಜಿೇವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ಈ ರ್ಹಬಹಂವನುನ ಉಳಿಸಿಕೆ ಳುಳದು ಹೆೇಗೆ ಎಂಫ ಷಭಸ್ೆಮಖಳಿಗೆ
ರಿಹಹಯ ನಿೇಡಿದಯು. ಅುಖಳು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ನಡುವೆ ಇಕ್ಟಾಟಿ ಸ್ಹಧಿಷಫಸುದು ಂದು ರಿೇತಿ ಆಯಿತು.
4. ಕೆ ಡಕಗೆ ವಿಧಹನ
ಉತುಯ ಅಮೆರಿಕಹದಲ್ಲಾ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದದ ಹೆಚುಚರಿ ವಿತಯಣೆ ಭತೆ ುಂದು ವಿಧಹನು "ಕೆ ಡುಗೆ" ವಿಧಹನ. ಈ
ಔಯಭದಲ್ಲಾ, ರಿಖಣನೆ, ಹೆಚುಚರಿಮ ಭ ಯು ಭ ಲಖಳಲ್ಲಾ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದೆ - ಹೆಚುಚರಿ ಫಡಿಸ, ಭಯಣ
ಯಭಹಣದ ಉಳಿತಹಮ ಭತುು ವೆಚಚದಲ್ಲಾ ಭತುು ಇತಯ ರ್ೆ ೇಡಿಂಗಿನ ಭ ಲಔ ಉಂಟಹಖು ಉಳಿತಹಮ.
ಹೆಚುಚರಿ ಹಿೇಗೆ ನಡೆಮುುದೆಂದು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹದ ಭತುು ವಹಷುವಹಗಿಯು ಭಯಣ ಯಭಹಣದ, ಆಷಕ್ಟು
ಭತುು ವೆಚಚಖಳು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಾದಲ್ಲಾ ಷಂಬವಿಸಿದಯ ನಡುವಿನ ಮತಹಮಷನುನ ಈ ಭ ಲಔ
ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ.
ಘೀ ೇಶಣೆ ಭಹಡರ್ಹದ ರ್ಹಬಹಂವಖಳನುನ ಕೆಳಗಿನ ನಹಲುು ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಫಳಷಫಸುದು
i.

ಇದನುನ ನಖದು ರ್ಹಬಹಂವ ಯ ದಲ್ಲಾ ಹತಿಷಫಸುದು

ii. ಬವಿಶಮದ ಔಂತಿನ ಹೆ ಂದಹಣಿಕೆ ಷಾಯ ದಲ್ಲಾ, ಭತುು ತಗಿೆಷುಲ್ಲಾ
iii. ಭ ಯನೆಮ ವಿಧಹನು ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಭುಟ್ುಿಗೆ ೇಲ್ಲಗೆ ಳಗಹಖರ್ಹಯದ, ಹತಿಸಿದ ಸ್ೆೇಾಡಿಕೆಖಳನುನ
ಕರಿೇದಿಮ ಅಕಹವ ಕೆ ಡುತುದೆ.
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iv. ಅಂತಿಭವಹಗಿ ರ್ಹಬಹಂವ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕೆಯಡಿಟ್ ಗೆ, ಫಡಿಸ ಷಮೆೇತ ಷಂಚಯಿಷಲು ಅಕಹವ
ಭಹಡಫಸುದು. ಇದನುನ ಂದೆ ೇ ಕೆೇಲ ಂದದ ಕೆ ನೆಮಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಆಯೆುನಲ್ಲಾ
ಹಿಂದಕೆು ಭಹಡಫಸುದು
5. ಮಕನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಟಸ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
ಮೆೇರ್ೆ ವಿರಿಸಿಯುಂತೆ ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ "ರ್ಹಬ ಜೆ ತೆ" ಹಲ್ಲಸಿಖಳು, ಅುಖಳ ಹತಿ ರ್ಹಬಹಂವ ಭತುು
ಜಿೇನ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಸ ಡಿಕೆ ಕಹಮಾಕ್ಷಭತೆ ನಡುವೆ ಷಂಔಾ ಹೆ ಂದಿಯುತುವೆ. ಷಂಔಾ ಆದಹಖ ಮ
ನೆೇಯವಹಗಿ ಇಲಾ. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಫೆ ೇನರ್ಸ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಷಾತುುಖಳು ಭತುು ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಖಳ ಆತಾಔ
ಭೌಲಮಭಹನ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ

ರಿಣಹಭವಹಗಿ,

ಫೆ ೇನರ್ಸ

ನಿಖದಿಡಿಷರ್ಹಗಿಯು

ಯಚನೆ

ನೆೇಯವಹಗಿ

ಹೆಚುಚರಿ

ಎಂದು

ವಿಮೆಗಹಯಯೆ ಂದಿಗೆ

ನಿಧಾರಿಷಲಡುತುದೆ.

ಆಧಹಯವಹಗಿಯು

ಷಾತುುಖಳ

ಭೌಲಮನುನ ಯತಿಬಿಂಬಿಷುದಿರ್ಹಾ.
ಭತೆು,

ಂದು

ಭೌಲಮಭಹನ

ಅಡಿಮಲ್ಲಾ

ರ್ಹಬಹಂವನುನ

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ

ಶಾಕೆ ುಮೆಭ

ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಅುಖಳು ನಿಷಸಂವಮವಹಗಿ ಷಾತುುಖಳ ಭೌಲಮದ ದೆೈನಂದಿನ ಏರಿಳಿತಖಳನುನ
ಯತಿಬಿಂಬಿಷಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ. ಮುನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ, ಮೆೇರ್ೆ ಉಚಚರಿಷರ್ಹದ ಕೆಲಶುಿ
ಇತಿಮತಿಖಳನುನ ಹೆ ೇಖರ್ಹಡಿಷಲು ನಿಕಯವಹಗಿ ವಿನಹಮಷ ಭಹಡರ್ಹಗಿದೆ.
ಅುಖಳು ಉತನನಖಳ ವಿನಹಮಷಕೆು ಂದು ವಿಭಿನನವಹದ ಭಹಖಾನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ ಭತುು ವಿವಿಧ
ಸ್ೆಟ್ ಖಳ ಭಿನನವಹದ ತತಾಖಳನುನ ಅನುಷರಿಷುತುವೆ.
a) ಗಟಕ್ರಔಯಣ
ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ವಿಶ್ಚಶಿವಹದ ಲಕ್ಷಣವೆಂದಯೆ ತಭಭ ರ್ಹಬಖಳನುನ ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಅಥವಹ ಬಹಖವುಃ
ಕೆಾೈಮ್ ಹತಿ ಭಹಡಫೆೇಕಹದ ದಿನಹಂಔದಂದು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಖಹತೆಗೆ ಕೆಯಡಿಟ್ ಗಟ್ಔಖಳ ಭೌಲಮ
ನಿಧಾರಿಸಿ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ. ಂದು ಗಟ್ಔನುನ ಅನೆೇಔ ಸ ಡಿಕೆಮ ನಿಧಿ ಷಭಹನ ಬಹಖಖಳಲ್ಲಾ
ವಿಬಜನೆ ಭ ಲಔ ಯಚಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
b) ಹಯದವಯಔ ಯಚನೆ
ಂದು ಮುನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ಗಟ್ಔದ, ಉತನನದ ವಿಮೆ ಯಕ್ಷಣೆ ಭತುು ವೆಚಚಖಳ ವುಲುನುನ ಷಶಿವಹಗಿ
ನಿಧಿಾಶಿಡಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.

ಮೆಭ

ಈ

ವುಲುಖಳನುನ

ಪಿಯೇಮಮಂ

ಔಡಿತಗೆ ಳಿಷರ್ಹಖುತುದೆ,

ಖಹತೆಮಲ್ಲಾಮ ಭತುು ಆದಹಮದ ಫಹಮರ್ೆನ್ಸ ಗಟ್ಔಖಳಲ್ಲಾ ಸ ಡಿಕೆ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ. ಈ ಗಟ್ಔಖಳ
ಭೌಲಮನುನ ಯದವಾನದ ೂಾ ನಿಧಾರಿತ ಷ ಚಮಂಔ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಖದಿಡಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಇದನುನ ಭುಂಚಿತವಹಗಿ ಖುಯುತಿಷರ್ಹಖುತುದೆ, ಇದು ಂದು ನಿಮಭ ಅಥವಹ ಷ ತಯದಿಂದ
ವಹಮಖಹಮನಿಷಲಡುತುದೆ. ಎಯಡು ಷಾತಂತಯ ಮಕ್ಟುಖಳು, ಈ ಷ ತಯ ಅನುಷರಿಸಿ, ಯಯೇಜನಖಳ ಂದೆೇ
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ಅಂದಹಜನುನ ತಲುುತಹುಯೆ. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಯಯೇಜನಖಳು, ಅಂದಯೆ, ಜಿೇ ವಿಮೆ ಔಂನಿಮ
ಊಹೆಖಳು ಭತುು ವಿವೆೇಚನೆಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಅಲಂಬಿಸಿಯುದಿರ್ಹಾ.
c) ಫೆಲ್ೆ ನಿಖದಿ
ದತಿು

ರಿೇತಿಮ

ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ

ಯೇಜನೆಖಳಲ್ಲಾ,

ವಿಮೆ

ಕರಿೇದಿಷುಯು

ವಿಭಹ

ಮೊತುದ

ಯಭಹಣನುನ ನಿಧಾರಿಷುತಹುಯೆ. ಆಶ್ಹಾಷನೆ ಮೊತು ಖಹತರಿಡಿಷರ್ಹಗಿದೆ ಭತುು ಪಿಯೇಮಮಂ, ಭಯಣ
ಯಭಹಣಕೆು ನಿೇಡಿದ ಊಹೆಖಳು, ಆಷಕ್ಟು ಭತುು ವೆಚಚಖಳು, ಇದು ಈ ಮೊತುನುನ ಹತಿ ಭಹಡಲು
ಸ್ಹಔಶುಿ ಎಂಫುದಹಗಿ ಇಂತಸದನುನ ಹೆ ಂದಿಷರ್ಹಗಿದೆ. ವಹಷುವಿಔ ಅನುಬ, ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ
ಹೆ ಂದಿಷು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾಮ ಊಹೆಖಳಿಗಿಂತ ಉತುಭವಹಗಿಯು ವೆೇಳ್ೆ, ರ್ಹಬನುನ ಫೆ ೇನರ್ಸ
ಯ ದಲ್ಲಾ ಗಹಾಯಿಷಲಡುತುದೆ.
ಮುನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ / ಅಳು ನಿಮಮತ ಕೆ ಡುಗೆ ಏನು
ಪಿಯೇಮಮಂ

ಯಭಹಣನುನ

ಭಹಡಫಸುದು

ಎಂಫುದನುನ

ನಿಧಾರಿಷುತುದೆ.

ಪಿಯೇಮಮಂ

ಫದರ್ಹಖಫಸುದು, ಆದಯೆ ಂದು ಔನಿಶಠ ಹತಿ ಅಖತಮವಿಯುುದು ವಿಶಮ. ವಿಭಹ ಸಣ
ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಂದು ಫಸುಷಂಖೆಮ - ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಇದು ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ಸತುು ಟ್ುಿ
ಇಯಫಸುದು.
ಪಿಯೇಮಮಂ ಭ ಯು ಬಹಖಖಳ್ಹಗಿ ವಿಂಖಡಿಷರ್ಹಗಿದೆ
i.

ಮೊದಲನೆಮದಹಗಿ ಏಜೆಂಟ್ 'ಔಮಶನ್, ಹಲ್ಲಸಿ ಸ್ೆಟ್ಪ್ಟ ವೆಚಚಖಳನುನ, ಆಡಳಿತಹತಭಔ ವೆಚಚ ಭತುು
ಶ್ಹಷನಫದಧ ವುಲುಖಳು ಳಗೆ ಂಡಿಯುುದರಿಂದ ಇದು ಂದು ಹಲ್ಲಸಿ ಸಂಚಿಕೆ ಚಹಜ್ಾ (PAC)
ಇದೆ.

ii. ಎಯಡನೆೇ ಅಂವು ಅಹಮ ಯಕ್ಷಣೆಮ ವೆಚಚದ, ಇದು ಭಯಣ ಯಭಹಣದ ಚಹಜ್ಾ.
iii. ಮೆೇಲ್ಲನ ಎಯಡು ೂಯೆೈಸಿದ ನಂತಯ, ಫಹಮರ್ೆನ್ಸ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನುನ ಗಟ್ಔಖಳ ಕರಿೇದಿಗೆ
ಸಂಚರ್ಹಖುತುದೆ.
ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಂದು PAC ಯಭಹಣ ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔ ಭತುು ಮುಲ್ಲಪ್ಟ ಎಯಡ
ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ಆಯಂಭಿಔ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಹೆಚಿಚಯುದು.
ಬಹಖಖಳ್ಹಗಿಷಫಸುದು

ಭತುು

ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಯೇಜನೆ

ಮೊದಲ್ಲನದಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ಈ ವುಲುನುನ

ಉದದಔ ು

ಸಯಡರ್ಹಖುದು.

ಆದಹಖ ಮ

ULIPs

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಅುಖಳು ಆಯಂಭಿಔ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳಲ್ಲಾ ಷಾತುಃ ಔಡಿತಗೆ ಳಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಇದು ಆಯಂಭಿಔ
ಸಂತಖಳಲ್ಲಾ, ವುಲುಖಳು ಖಭನಹಸಾವಹಗಿ ಸ ಡಿಕೆಗೆ ಇಯು ಯಭಹಣನುನ ಔಡಿಮೆ ಎಂದು
ಷ ಚಿಷುತುವೆ. ಇದರಿಂದಹಗಿ ಯಯೇಜನಖಳ ಭೌಲಮ, ಭುಖಹಭುಖಿಮಹಗಿ ಸಣ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳು,
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ಫಸಳ ಔಡಿಮೆ ಏಕೆ ಎಂಫುದು. ಇದು ವಹಷುವಹಗಿ ಂದದ ಆಯಂಭಿಔ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಸಣ
ಪಿಯೇಮಮಂಖಳಗಿಂತ ಔಡಿಮೆ ಎಂಫುದಹಗಿ.

d) ಫಂಡವಹಳದ ಅಹಮನಕು ಹೆ ಯಕದಕ
ಅಂತಿಭವಹಗಿ, ಏಕೆಂದಯೆ ಗಟ್ಔಖಳ ಭೌಲಮ ಜಿೇನ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಸ ಡಿಕೆಖಳ ಭೌಲಮನುನ
ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ, ಇಂತಸ ಗಟ್ಔ ಭೌಲಮಖಳು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಿದಕ್ಟುಂತ ಔಡಿಮೆ ಭತುು ಆದಹಮ ಔಡಿಮೆ
ಭತುು ನಕಹಯಹತಭಔವಹಖು ಅಹಮವಿದೆ. ದಕ್ಷ ಭತುು ದ ಯದೃಷ್ಟ್ಿಮ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಫಂಡವಹಳ
ನಿಾಹಿಷಲು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹದಹಖ, ಜಿೇನ ವಿಮೆಗಹಯಯು, ಗಟ್ಔ ಭೌಲಮಖಳ ಫಗೆೆ ಮಹುದೆೇ ಗಹಮಯಂಟಿ
ನಿೇಡುುದಿಲಾ. ಅಂದಯೆ, ಫಂಡವಹಳ ಅಹಮ, ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ / ಗಟ್ಔ ಹೆ ೇಲಸರ್ ಬರಿಷುತಹುಯೆ. ಜಿೇನ
ವಿಮೆಗಹಯಯು ಆದಹಖ ಮ ಭಯಣ ಭತುು ಅಹಮ ಕಚುಾ ಬರಿಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.
2
ಮಹಯು ULIPS ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಫಂಡವಹಳ ಅಹಮನುನ ಷಹಿಷಫೆೇಔು?
I.

ವಿಭಹದಹತನು

II. ವಿಭಹದಹಯ
III. ಯಹಜಮ
IV. IRDA ಐಆಡಿಾಎ

ಸ್ಹಯಹಂವ


ಸ್ಹಧಹಯಣ ಬಹಷೆಮಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂ ಎಂಫ ದು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಕರಿೇದಿಷಲು ವಿಮೆದಹಯರಿಗೆ
ಸಣ ಫೆರ್ೆ ಷ ಚಿಷುತುದೆ.



ಜಿೇ ವಿಮೆ ಪಿಯೇಮಮಂ ನಿಖದಿ ಡಿಷು ಯಕ್ಟಯಯೆ, ಭಯಣ ಯಭಹಣದ, ಆಷಕ್ಟುಖಳ, ಕಚುಾ
ಭಹಮನೆೇಜೆಭಂಟ್ ಭತುು ಮೇಷಲು ರಿಖಣನೆ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ.



ಟ್ುಿ ಪಿಯೇಮಮಂ, ನಿಾಳ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹಹಖ ರ್ೆ ೇಡ್ ಎಂಫ ಯಭಹಣನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ.



ಂದು ರ್ಹಮಪ್ಟಸ ಅಂದಯೆ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಹತಿ ಷೆಗಿತಗೆ ಳಿಸಿಯುನು ಎಂದು
ಅಥಾ. ಹಿಂಡೆಮುವಿಕೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಷಯೆಂಡರ್ ಭಹಡಿ ಹಲ್ಲಸಿ
ಅಕೆಾೈಡ್ಾ ದುಡಿಸನ ಂದು ಯಭಹಣನುನ ಡೆಮುತಹುನೆ.



ಹೆಚುಚರಿಮು, ಜಿೇನ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಹಷುವಿಔ ಅನುಬ ಇದು ಬಹವಿಷರ್ಹಗಿಯುದಕ್ಟುಂತ
ಉತುಭ ಎಂಫುದಯ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಉಂಟಹಖುತುದೆ.
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ಹೆಚುಚರಿ

ಸಂಚಿಕೆ

ಇತಹಮದಿ

ಉಚಿತ

ಷಾತುುಖಳ

ಹೆಚುಚವಿಕೆ,

ಾಮ್

ಅವಮಔತೆಖಳನುನ

ಕಹಮುದಕೆ ಳುಳ ಔಡೆಗೆ ಆಗಿಯಫಸುದು.


ಫೆ ೇನರ್ಸ ಅತಮಂತ ಸ್ಹಭಹನಮ ಷಾಯ ು ುನಯಹತಾನಹ ಫೆ ೇನರ್ಸ ಆಗಿದೆ.

ರಭಕಕ ದಖಳು
1. ಪಿಯೇಮಮಂ
2. ರಿಮಹಯಿತಿ
3. ಫೆ ೇನರ್ಸ
4. ಹೆಚುಚರಿ
5. ಮೇಷಲು
6. ರ್ೆ ೇಡಿಂಖ
7. ರಿವಾನರಿ ಫೆ ೇನರ್ಸ
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯು ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ಷೆಗಿತಗೆ ಳಿಸಿದಹಖ ಹಲ್ಲಸಿ ರ್ಹಮಪ್ಟಸ ಎಂದು
ಔಯೆಮುತಹುಯೆ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ವಿಭಹದಹಯ ULIP ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಫಂಡವಹಳ ಅಹಮ ಹೆ ಂದಿಯುತಹುಯೆ.
ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ದ "ಪಿಯೇಮಮಂ" ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ?
I.

ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಖಳಿಸಿದ ರ್ಹಬ

II. ಹಲ್ಲಸಿ ಕರಿೇದಿಷಲು ವಿಮೆದಹಯಯು ಹತಿಷು ಫೆರ್ೆ
III. ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಭಹಜಿಾನ್ಸ
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IV. ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೇರ್ೆ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಉಂಟಹಖು ವೆಚಚಖಳು
ರಶೆು 2
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂತುಖಳ ನಿಣಾಯಿಷಲು ಕೆಳಗಿನ ಮಹುದು ಂದು ಅಂವವಹಗಿಲಾ?
I.

ಸ್ಹವಿನ ಯಭಹಣ

II. ರಿಮಹಯಿತಿ
III. ಮೇಷಲು
IV. ನಿಾಸಣೆ ವೆಚಚಖಳು
ರಶೆು 3
ಂದು ಹಲ್ಲಸಿ ವಹಸ್ಹತಿ ಅಂದಯೆ ಏನು?
I.

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಂದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಮನುನ ನಿಲ್ಲಾಷರ್ಹಖುದು

II. ಸ್ಹಾಧಿೇನಡಿಸಿಕೆ ಂಡ ಷಯೆಂಡರ್ ಭೌಲಮದ ಯತಿಮಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಷಯೆಂಡರ್
III. ಹಲ್ಲಸಿ ಅೆೆರೇಡ್
IV. ಹಲ್ಲಸಿ ಡೌನೆೆರೇಡ್
ರಶೆು 4
ಕೆಳಗಿನ ಮಹುದು, ಹೆಚುಚರಿ ವಹಮಖಹಮನಿಷು ಭಹಖಾಖಳಲ್ಲಾ ಂದು?
I.

ಅತಿಮಹದ ಫಹಧಮತೆಖಳು

II. ಅತಿಮಹದ ಹಿವಹಟ್ು
III. ಆಸಿುಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಫಹಧಮತೆಖಳ ಹೆಚುಚ ಭೌಲಮ
IV. ಫಹಧಮತೆಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಆಸಿುಖಳ ಹೆಚುಚ ಭೌಲಮ
ರಶೆು 5
ಕೆಳಗಿನ ಮಹುದು ಮುಲ್ಲಪ್ಟ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಗಟ್ಔ ಅಲಾ?
I.

ಹಲ್ಲಸಿ ಸಂಚಿಕೆ ವುಲು

II. ಇನೆಾಸ್ೆಿಮಂಟ್ ರಿರ್ಸು ಪಿಯೇಮಮಂ
III. ಭಹಟಹಮಾಲ್ಲಟಿ ವುಲು
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IV. ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ಬದಯತಹ ವುಲು

ರಶೆು 6
ಜಿೇ

ವಿಭಹ

ಔಂನಿಖಳು

ಪಿಯೇಮಮಂ

ಮೆೇರ್ೆ

ಕರಿೇದಿದಹಯರಿಗೆ

ರಿಮಹಯಿತಿ

ನಿೇಡಫಸುದು,

ಅದನುನ___________ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಹತಿಷರ್ಹಖುುದು.
I.

ಕರಿೇದಿದಹಯ ಆಯೆುಮ ಮೊತು ಆಶ್ಹಾಷನೆ

II. ಗಹಯಸಔನ ಆಯೆುಮ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭಹದರಿ.
III. ಕರಿೇದಿದಹಯ ಆಯೆುಮ ಯೇಜನೆಮ ಅಧಿ
IV. ಕರಿೇದಿದಹಯ ಆಯೆುಮ ಹತಿಮ ಭಹದರಿ (ನಖದು, ಚೆಕ್, ಕಹಡ್ಾ)
ರಶೆು 7
ಪಿಯೇಮಮಂ ನಿಧಾರಿಷು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಫಡಿಸದಯಖಳನುನ ಯಭುಕ ಅಂವಖಳ್ಹಗಿ ಫಳಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಕೆಳಗಿನ
ಮಹ ಹೆೇಳಿಕೆಮು ಫಡಿಸದಯಖಳನುನ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಷರಿಮಹಗಿದೆ?
I.

ಫಡಿಸದಯಖಳನುನ ಔಡಿಮೆ ಬಹವಿಷರ್ಹದಹಖ, ಪಿಯೇಮಮಂ ಔಡಿಮೆ

II. ಹೆಚಿಚನ ಫಡಿಸ ದಯ ಬಹವಿಷರ್ಹದಹಖ, ಅಧಿಔ ಪಿಯೇಮಮಂ
III. ಹೆಚಿಚನ ಫಡಿಸ ದಯ ಬಹವಿಷರ್ಹದಹಖ, ಪಿಯೇಮಮಂ ಔಡಿಮೆ
IV. ಫಡಿಸ ದಯಖಳು ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯುದಿಲಾ
ರಶೆು 8
ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಹೆೇಳಿಕೆಮು ಷರಿಮಹಗಿದೆ?
I.

ನಿಾಳ ಪಿಯೇಮಮಂಗೆ ವಿಶ್ಚಶಿ ರ್ೆ ೇಡಿಂಗ್ 3 ಬಹಖಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತುದೆ: a) ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಂದು
ಸಿೆಯವಹದ ಮೊತು b) ಸಿೆಯವಹದ ಮೊತು ಯತಿ ಂದು '1000 ಷಮ್ ಅಶ ಡ್ಾ' ಗೆ ಭತುು c) ಯತಿ
ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಂದು ಸಿೆಯವಹದ ಮೊತು

II. ನಿಾಳ ಪಿಯೇಮಮಂಗೆ ವಿಶ್ಚಶಿ ರ್ೆ ೇಡಿಂಗ್ 3 ಬಹಖಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತುದೆ: a)

ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ

ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು b) ಸಿೆಯವಹದ ಮೊತು ಯತಿ ಂದು '1000 ಷಮ್ ಅಶ ಡ್ಾ' ಗೆ ಭತುು c) ಯತಿ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ
ಂದು ಸಿೆಯವಹದ ಮೊತು
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III. ನಿಾಳ ಪಿಯೇಮಮಂಗೆ ವಿಶ್ಚಶಿ ರ್ೆ ೇಡಿಂಗ್ 3 ಬಹಖಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತುದೆ: a)

ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ

ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು b) ಸಿೆಯವಹದ ಮೊತು ಯತಿ ಂದು '1000 ಷಮ್ ಅಶ ಡ್ಾ' ಗೆ ಭತುು c) ಯತಿ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ
ಂದು ಸಿೆಯವಹದ ಮೊತು
IV. ನಿಾಳ ಪಿಯೇಮಮಂಗೆ ವಿಶ್ಚಶಿ ರ್ೆ ೇಡಿಂಗ್ 3 ಬಹಖಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತುದೆ: a)

ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ

ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು b) ಸಿೆಯವಹದ ಮೊತು ಯತಿ ಂದು '1000 ಷಮ್ ಅಶ ಡ್ಾ' ಗೆ ಭತುು c) ಯತಿ ಹಲ್ಲಸಿ
ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು ಯಭಹಣ
ರಶೆು 9
ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಿಂದ ಷಾತುುಖಳ ಭೌಲಮನಿಣಾಮ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ, __________ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯರ್
ಕರಿೇದಿಸಿದ ಅಥವಹ ತನನ ಆಸಿುಖಳನುನ ಡೆದ ಭೌಲಮ.
I.

ರಿಮಹಯಿತಿಮ ಬವಿಶಮದ ಭೌಲಮ

II. ರಿಮಹಯಿತಿಮ ಯಷುುತ ಭೌಲಮ
III. ಭಹಯುಔಟೆಿ ಭೌಲಮ
IV. ುಷುಔ ಭೌಲಮ
ರಶೆು 10
__________ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಔಂನಿಮು ಂದು ಭ ಲ ರ್ಹಬ ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು ಭತುು ಈಗಹಖರ್ೆೇ
ಲಖತಿುಷರ್ಹದ ಫೆ ೇನಷೆಳನುನ, ಫೆ ೇನರ್ಸ ಎಂದು ಮಔುಡಿಷುತುದೆ.
I.

ರಿವಾನರಿ ಫೆ ೇನರ್ಸ

II. ಔಂೌಂಡ್ ಫೆ ೇನರ್ಸ
III. ಅಂತಿಭ ಫೆ ೇನರ್ಸ
IV. ನಿಯಂತಯ ಫೆ ೇನರ್ಸ
ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಹಲ್ಲಸಿ ಕರಿೇದಿಷಲು ವಿಮೆದಹಯರಿಂದ ಹತಿಷು ಫೆರ್ೆಗೆ ಪಿಯೇಮಮಂ ಎಂದು ಔಯೆಮುತಹುಯೆ.
ಉತಿಯ 2
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ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ರಿಮಹಯಿತಿ, ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂತುಖಳ ನಿಣಾಯಿಷಲು ಂದು ಅಂವವಹಗಿಲಾ.

ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಸ್ಹಾಧಿೇನಡಿಸಿಕೆ ಂಡ ಷಯೆಂಡರ್ ಭೌಲಮದ ಯತಿಮಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಷಯೆಂಡರ್ ಅನುನ ಹಲ್ಲಸಿ ತಮಜಿಸಿದ
ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV.
ಫಹಧಮತೆಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಷಾತುುಖಳ ಹೆಚುಚ ಭೌಲಮನುನ ಹೆಚುಚರಿಮನುನ ವಹಮಖಹಮನಿಷು ಂದು ವಿಧಹನವಹಗಿದೆ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV.
ULIP ಪಿಯೇಮಮಂ, ಹಲ್ಲಸಿ ಸಂಚಿಕೆ ವುಲು, ಫಂಡವಹಳ ಅಹಮ ಪಿಯೇಮಮಂ ಭತುು ಭಯಣ ವುಲು
ಳಗೆ ಂಡಿದೆ.
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I.
ಜಿೇ

ವಿಭಹ

ಔಂನಿಖಳು,

ಕೆ ಳುಳಯ

ಆಯೆುಮ

ಷಮ್

ಅಶ ಡನಾ

ಆಧಹಯದ

ಹತಿಷರ್ಹಖುುದು ಎಂಫ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೆೇರ್ೆ ಕರಿೇದಿದಹಯರಿಗೆ ರಿಮಹಯಿತಿ ನಿೇಡಫಸುದು.
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ಹೆಚಿಚನ ಫಡಿಸ ದಯ ಊಹಿಷರ್ಹದಯೆ, ಪಿಯೇಮಮಂ ಔಡಿಮೆ
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
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ಮೆೇರ್ೆ

ನಿಾಳ ಪಿಯೇಮಮಂಗೆ ವಿಶ್ಚಶಿ ರ್ೆ ೇಡಿಂಗ್ 3 ಬಹಖಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತುದೆ:

a)

ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ

ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು b) ಸಿೆಯವಹದ ಮೊತು ಯತಿ ಂದು '1000 ಷಮ್ ಅಶ ಡ್ಾ' ಗೆ ಭತುು c) ಯತಿ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ
ಂದು ಸಿೆಯವಹದ ಮೊತು
ಉತಿಯ 9
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV.
ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಿಂದ ಷಾತುುಖಳ ಭೌಲಮನಿಣಾಮ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ, ುಷುಔ ಭೌಲಮ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯರ್
ಕರಿೇದಿಸಿದ ಅಥವಹ ತನನ ಆಸಿುಖಳನುನ ಡೆದ ಭೌಲಮ.
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಔಂೌಂಡ್ ಫೆ ೇನರ್ಸ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಔಂನಿಮು ಂದು ಭ ಲ ರ್ಹಬ ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು ಭತುು ಈಗಹಖರ್ೆೇ
ಲಖತಿುಷರ್ಹದ ಫೆ ೇನಷೆಳನುನ, ಫೆ ೇನರ್ಸ ಎಂದು ಮಔುಡಿಷುತುದೆ.
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ಅಧಹಯಮ 12
ದಹಕಲ್ಹತ್ತಖಳನಕು ತಮಹರಿಷಕುದಕ – ರಸಹಿನೆಮ ಸಂತ
ಅಧಹಯಮದ ರಿಚಮ
ಜಿೇ

ವಿಮೆಮ

ಉದಮಭದಲ್ಲಾ

ನಹು

ಅನೆೇಔ

ನಭ ನೆಖಳು

ಭತುು

ದಸ್ಹುವೆೇಜುಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ

(ದಹಕರ್ೆಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ) ಮಸರಿಷುತೆುೇವೆ. ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆ ಭತುು ವಿಭಹದಹಯಯ ನಡುವಿನ ಷಂಫಂಧದಲ್ಲಾ
ಷಪಶಿತೆ ತಯು ಉದೆದೇವದಿಂದ ಇುಖಳನುನ ಫಳಷುುದು ಅಖತಮವಹಗಿದೆ. ಈ ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ ನಹು
ಯಸ್ಹುನೆಮ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಫಳಷರ್ಹಖು ಸಲು ದಸ್ಹುವೆೇಜುಖಳನುನ ರಿಚಯಿಷುತೆುೇವೆ ಹಹಖ
ಭಸತಾನುನ ತಿಳಿಷುತೆುೇವೆ. ನಹು ರಿಖಣಿಷು ದಹಕರ್ೆಖಳು ಇಂತಿವೆ:
i.

ಹಯಸ್ೆಿಔಿರ್ಸ (ವಿವಹಯಣಹ ತಯ)

ii. ಯಸ್ಹುನೆಮ ನಭ ನೆ
iii. ಏಜೆಂಟ್ನ (ಯತಿನಿಧಿಮ) ಯದಿ
iv. ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಔಯ ಯದಿ
v. ನೆೈತಿಔ ಅಹಮದ ಯದಿ
vi. ಮಸಿಸನ ುಯಹವೆ
vii. ನಿಭಭ ಗಹಯಸಔಯನುನ ತಿಳಿದುಕೆ ಳಿಳ (ಕೆವೆೈಸಿ) ದಹಕರ್ೆಖಳು
ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು
A. ಜಿೇ ವಿಭಹ – ಯಸ್ಹುನೆಮ ಸಂತದ ದಹಕರ್ಹತಿಖಳು

243

ಅುಖಳ

A. ಜೀ ವಿಭಹ – ರಸಹಿನೆ ಸಂತದ ದಹಕಲ್ಹತ್ತಖಳು
1. ಹರಸೆಪಔಿರ್ಸ (ವಿಯಣಹ ತರ)
ವಹಯಖ್ಹಯನ
ಹಯಸ್ೆಔುರ್ಸ ಎಂದಯೆ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ತಭಭ ಉತನನದ ಫಗೆೆ ವಿಯಣೆಖಳನುನ ನಿೇಡಲು ಫಳಷು ಂದು
ಓಚಹರಿಔ ಕಹನ ನುಫದಧ ದಹಕರ್ೆಮಹಗಿದೆ.
ರ್ಪಯೇಸ್ೆಔಿಷನಲ್ಲಾ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ವಿಮೆಮನುನ ಕೆ ಂಡುಕೆ ಳುಳ ಫಗೆೆ ನಿಣಾಯಿಷಲು ಅಖತಮವಿಯು
ಎರ್ಹಾ ವಹಷುವಹಂವಖಳ ಫಗೆೆ ೂಣಾ ಭಹಹಿತಿ ದಗಿಸಿಯಫೆೇಔು.
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಫಳಷು ರ್ಪಯೇಸ್ೆಔಿರ್ಸ ತನನ ಯತಿ ವಿಭಹ ಯೇಜನೆಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಕೆಳಗೆ
ನಭ ದಿಸಿಯು ಅಂವಖಳನುನ ತಿಳಿಷಫೆೇಔು:
i.

ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಶಯತುುಖಳು

ii. ಯಯೇಜನಖಳ ವಹಮಪಿು - ಖಹತರಿಯಿಯು ಭತುು ಖಹತರಿಮಲಾದ
iii. ಬತಮಖಳು
iv. ವಿನಹಯಿತಿಖಳು
v. ಯೇಜನೆಮು ಷಸಬಹಗಿತಾದೆ ದೇ ಅಥವಹ ಅಷಸಬಹಗಿತಾದೆ ದೇ ಎಂದು
ಹಯಸ್ೆಔುರ್ಸ ಂದು ಹಯಸ್ಹುವಿಔ ದಹಕರ್ೆಮಂತೆ ಇದುದ, ಅದು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಷಂಸ್ೆೆಮ
ಉತನನಖಳನುನ ಅರಿಮಲು ಷಹಹಮ ಭಹಡುತುದೆ.
2. ರಸಹಿನೆಮ ನಭ ನೆ
ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮು ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆ (ವಿಭಹಗಹಯ) ಭತುು ವಿಭಹದಹಯನ ನಡುವೆ ಂದು ಕಹನ ನುಫದಧ
ಔಯಹಯಹಗಿಯುತುದೆ. ಮಹುದೆೇ ಔಯಹರಿಗೆ ಅಖತಮವಿಯುಂತೆ, ಅದಕೆು ಂದು ಯಸ್ಹುನೆ ಭತುು ಅದಯ
ಸಿಾೇಔೃತಿಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ. ಯಸ್ಹುನೆ ಭಹಡಲು ಫಳಷು ಅಜಿಾಮನುನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
„ಯಸ್ಹುನೆ ನಭ ನೆ‟ ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ. ಯಸ್ಹುನೆ ನಭ ನೆಮಲ್ಲಾ ನಭ ದಿಸಿಯು ಎರ್ಹಾ
ಷಂಖತಿಖಳು ಎಯಡ ಕ್ಷಖಳಿಖ ಅನಾಯಿಷುತುವೆ, ಹಹಖ ಅುಖಳ ಅಂವಖಳನುನ ಹಲ್ಲಷಲು ವಿಪಲವಹದಲ್ಲಾ
ರಿಹಹಯ ಮೊತುನುನ ನಿೇಡು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಯತಿಔ ಲ ರಿಣಹಭಖಳಿಗೆ ಎಡೆ ಭಹಡಿಕೆ ಡಫಸುದು.
ವಹಯಖ್ಹಯನ
ಯಸ್ಹುನೆ ನಭ ನೆಮನುನ ಐಆರ್ಡಿಏ (ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಆಷಕ್ಟುಖಳ ಯಕ್ಷಣೆ) ನಿಮಭಖಳು, 2002 ಯ
ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಹಿೇಗೆ ವಹಮಖಹಮನಿಷರ್ಹಗಿದೆ:
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“ಅದೆಂದಯೆ ವಿಮೆಗಹಗಿ ಯಸ್ಹುಪಿಷು ಮಕ್ಟುಮು ತುಂಫಫೆೇಕಹದ ಂದು ಅಜಿಾ, ಹಹಖ

ಆ ಅಜಿಾಮಲ್ಲಾ

ಅಹಮದ ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುಂತಸ ವಿಮೆಮನುನ ವಿಭಹಗಹಯಯು ನಿೇಡು ಭುನನ ಅರಿಗೆ ಅಖತಮವಿಯು
ಎರ್ಹಾ ವಹಷುವಹಂವಖಳ ಫಗೆೆ ಭಹಹಿತಿ ಡೆಮಲು ಫಳಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಇದಯಲ್ಲಾ ದಗಿಸಿಯು ಭಹಹಿತಿಮನುನ
ಫಳಸಿ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಯಸ್ಹುಪಿಷರ್ಹಗಿಯು ಅಹಮದ ವಿಯುದದ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ನಿೇಡರ್ಹಗಿಯು
ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಪಿಕೆ ಳಳಫೆೇಕೆ ೇ ಅಥವಹ ತಿಯಷುರಿಷಫೆೇಕೆ ೇ ಎಂದು ನಿಧಾರಿಷಲು ಷಹಹಮವಹಖುತುದೆ.
ಅದಯೆ ಂದಿಗೆ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಪಿಕೆ ಳುಳವಹಖ ವಿಮೆಗೆ ಅನುಖುಣವಹಖು ದಯಖಳು,
ನಿಫಂಧನೆಖಳು ಭತುು ಶಯತುುಖಳನುನ ಅಯು ನಿಧಾರಿಷಲು ಷಹಹಮವಹಖುತುದೆ.”
ಈ ನಿಮಭಖಳ ಉದೆದೇವಕಹುಗಿ “

ಷು ” ಎಂಫ ದದ ಅಥಾದಲ್ಲಾ ವಿಭಹಗಹಯಯು ವಿಮೆ ನಿೇಡಫೆೇಕಹಗಿಯು

ಅಹಮಕೆು ಷಂಫಂಧ ಟ್ಿ ಎರ್ಹಾ ಭುಕಮ, ಅತಹಮವಮಔ ಭತುು ಷಂಫಂಧಿತ ಭಹಹಿತಿಮ ಔ ಡಿಯುತುದೆ.
ಭಕಕಯ ವಿಶಮಖಳು
ಐಆರ್ಡಿಏ ಯಸ್ಹುನೆಮ ನಭ ನೆಮನುನ ವಹಮಖಹಮನಿಸಿದಯ , ಆ ಅಜಿಾಮ ವಿನಹಮಷ ಭತುು ಅದಯೆ ಳಗಿನ
ವಿಶಮಖಳನುನ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮ ವಿವೆೇಚನೆಗೆ ಭುಔುವಹಗಿ ಬಿಟ್ುಿ ಕೆ ಡರ್ಹಯಿತು. ಆದಯೆ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯು,
ಭಧಮತಿಾಖಳು, ಒಂಫುಡ್ಸ ಭನೆಳು (ಸ್ಹಾಜನಿಔ ತನಿಖಹಧಿಕಹರಿಖಳು) ಭತುು ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳಿಂದ
ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ಯತಿಕ್ಟಯಯೆಖಳನಹನಧರಿಸಿ, ಯಸ್ಹುನೆ ನಭ ನೆಮ ಯ  ಭತುು ಅದಯೆ ಳಗಿನ ವಿಶಮನುನ
ಫದರ್ಹಯಿಷು ಅವಮಔತೆಮನುನ ಐಆರ್ಡಿಏ ಅರಿಯಿತು.
ಐಆರ್ಡಿಏ (ಜಿೇ ವಿಮೆಗಹಗಿ ಯಭಹಣಿತ ಯಸ್ಹುನೆಮ ನಭ ನೆ) ನಿಫಂಧನೆಖಳು, 2013 ಖಳನುನ ಜಹರಿ
ಭಹಡಿದೆ. ಯಸ್ಹುನೆಮ ನಭ ನೆಮ ವಿನಹಮಷ ಭತುು ವಿಶಮಖಳನುನ ಐಆರ್ಡಿಏ ಶ್ಚಪಹಯಷು ಭಹಡಿದದಯ ,
ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಡೆಮಲು ಅದು ಸ್ಹಾತಂತಯಾನುನ ನಿೇಡಿದೆ. ಯಸ್ಹುನೆಮ
ನಭ ನೆಮು ಯಸ್ಹುಪಿಷು ಮಕ್ಟುಗೆ ಭಹತಯಲಾದೆ ವಿಮೆಮನುನ ಕೆ ಳಳಲು ಶ್ಚಪಹಯಷು ಭಹಡಿ ನಭ ನೆಮನುನ
ತುಂಫಲು ಷಹಹಮ ಭಹಡು ಭಧಮತಿಾಖಳಿಖ ವಿಯವಹದ ಷ ಚನೆಖಳನುನ ಹೆ ತಿುಯುತುದೆ.
3. ಏಜೆಂಟ (ರತ್ತನಿಧಿಮ) ಯದಿ
ಏಜೆಂಟ್ ಹಯಥಾಮಔ ಂದದಹಯನಹಗಿಯುತಹುನೆ. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಷಂಫಂಧಟ್ಿ ಅಹಮನುನ
ಅಳ್ೆಮಲು ಅವಮವಿಯು ಎರ್ಹಾ ಷುುಸಿೆತಿಖಳು ಭತುು ವಿಯಖಳನುನ ಏಜೆಂಟ್ ತನನ ಯದಿಮಲ್ಲಾ
ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫೆೇಔು. ಆಯೆ ೇಖಮದ ವಿಶಮಖಳು, ಅಬಹಮಷಖಳು, ಉದೆ ಮೇಖ, ಆದಹಮ ಭತುು ಔುಟ್ುಂಫದ
ವಿಯಖಳನುನ ಏಜೆಂಟ್ ತನನ ಯದಿಮಲ್ಲಾ ಯಸ್ಹುಪಿಸಿಯಫೆೇಔು.
4. ವೆೈದಯಕ್ರೀಮ ರಿೀಕ್ಷಔಯ ಯದಿ
ಫಸುತೆೇಔ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಜಿೇ ವಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಲು ಯಸ್ಹುಪಿಷು ಮಕ್ಟುಮನುನ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು
ದಹಕಲ್ಲಸಿಕೆ ಂಡಿಯು ಮಹುದೆೇ ಂದು ವೆೈದಮರಿಂದ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ತಹಷಣೆ ಭಹಡಿಷು ಅಖತಮವಿಯುತುದೆ.
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ಮಕ್ಟುಮ ಎತುಯ, ತ ಔ, ಯಔುದೆ ತುಡ, ಸೃದಮದ ಸಿೆತಿ, ಭುಂತಹದ ದೆೈಹಿಔ ಲಕ್ಷಣಖಳನುನ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ
ವಿಯಖಳನುನ ವೆೈದಮಯು ಈ ಯದಿಮಲ್ಲಾ ನಭ ದಿಷುತಹುಯೆ ಹಹಖ

ಅದನುನ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಔಯ ಯದಿ

ಎಂದು ಔಯೆಮುತಹುಯೆ.
ಅನೆೇಔ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದ ಮಕ್ಟುಖಳನುನ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷೆಖಳಿಗಹಗಿ ಔಯೆಮದೆ ಅಯ
ಯಸ್ಹುನೆಖಳನುನ ಪಿ ವಿಮೆ ನಿೇಡಲು ಸಿಾೇಔರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ ಎಂದು ನಹು ನೆನಪಿಡಫೆೇಔು. ಇಂತಸ
ಯಸ್ಹುನೆಖಳನುನ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಯೆೇತಯ ನಿದಾವಾನಖಳ್ೆಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ. ಯಸ್ಹುಪಿಸಿಯು ವಿಭಹ
ಮೊತುು ಅಥವಹ ವಿಮೆ ಯಸ್ಹುಪಿಷರ್ಹಗಿಯು ಮಕ್ಟುಮ ಮಷುಸ ಅಧಿಔವಹಗಿಯು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಅಥವಹ
ಯಸ್ಹುನೆ ನಭ ನೆಮಲ್ಲಾ ಫಹಿಯಂಖ ಡಿಸಿಯು ಕೆಲು ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳ ಯಕಹಯ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಔಯ
ಯದಿಮ ಅಖತಮತೆಮನುನ ಷಪಶಿಡಿಷು ಕಹಯಣಖಳಿಂದ ಮಹುದೆೇ ಯಸ್ಹುನೆಮ ನಭ ನೆಮನುನ
ವೆೈದಮಕ್ಟೇಯೆೇತಯ ವಿಭಹಗಹರಿಕೆಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ರಿಖಣಿಷಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ
ರಿೇಕ್ಷಔಯ ಯದಿಮು ವಿಶ್ಚಶಿವಹಗಿ ಅಖತಮವಿಯುತುದೆ.
ಆದದರಿಂದರ್ೆೇ

ಅಹಮನುನ

ಪಿಕೆ ಳುಳ

ವಿಭಹ

ಷಂಸ್ೆೆಮ

ಂದದಹಯಯು

ವಿಮೆಗಹಗಿ

ಯಸ್ಹುಪಿಷರ್ಹಗಿಯು ಮಕ್ಟುಮ ಯಷುುತ ಆಯೆ ೇಖಮದ ಸಿೆತಿಮ ಯದಿಮನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳತಹುಯೆ.
5. ನೆೈತ್ತಔ ಅಹಮದ ಯದಿ
ಜಿೇ ವಿಮೆಮು ಂದು ಮಕ್ಟು ಭತುು ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮ ನಡುವೆ ಂದು ಔಯಹಯು ಆಗಿಯುತುದೆ. ಈ ಔಯಹರಿನ
ಂದದ ಯಕಹಯ ವಿಮೆಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ನಿೇಡರ್ಹಗಿಯು ಮಕ್ಟುಮು ತಿೇರಿಕೆ ಂಡಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ
ನಭ ದಿಷರ್ಹಗಿಯುಶುಿ ಮೊತುನುನ ನೆ ಮನಿಗೆ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ. ನಿೇು ಜಿೇ ವಿಮೆಮನುನ ಕರಿೇದಿಷು
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ

ಸಲು

ವಿಭಹಗಹರಿಕೆಮ

ಕಹಮಾವಿಧಹನಖಳನುನ

ಅನುಷರಿಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.

ಈ

ಕಹಮಾವಿಧಹನಖಳಲ್ಲಾ ಅಜಿಾಮ ನಭ ನೆಮನುನ ತುಂಫುುದು ಭತುು ದೆೈಹಿಔ ರಿೇಕ್ಷೆಗೆ ಳಡು
ಕ್ಟಯಯೆಖಳು ಔ ಡ ಇಯುತುವೆ. ಈ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ನಿೇಡರ್ಹಖು ಅಹಮದ ಮೆೇರ್ೆ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯು
ಅಂವಖಳನುನ ಅಳ್ೆಮು ವಿಭಹ ಂದದಹಯಯು ಖಭನಸರಿಷು ಅಂವಖಳಲ್ಲಾ ನೆೈತಿಔ ಅಹಮೂ ಂದು.
ವಹಯಖ್ಹಯನ
ನೆೈತಿಔ ಅಹಮವೆಂದಯೆ ಂದು ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಕೆ ಂಡುಕೆ ಂಡ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಂದು ಗಹಯಸಔನ
ತಾನೆಮು ಫದರ್ಹಖು ಷಂಬನಿೇಮತೆ ಹಹಖ

ಅಂತಸ ಫದರ್ಹಣೆಮು ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ ನಶಿವಹಖು

ಷಂಬನುನ ಹೆಚಿಚಷುುದು.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಜಹನ್ ಡೆ

ಇತಿುೇಚೆಗೆ ಂದು ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಕೆ ಂಡುಕೆ ಂಡನು. ನಂತಯ ಅನು

ಬ ಮಮರ್ೆಾೇ ಅತಮಂತ ಅಹಮಕಹರಿಮಹದ ಸಿುೇಯಿಂಗ್ ಯದೆೇವಖಳಲ್ಲಾ ಂದೆಂದು ಹೆೇಳರ್ಹಖು ಂದು
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ಸಿುೇಯಿಂಗ್ ಯದೆೇವದಲ್ಲಾ ಸಿುೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಹಸಷಮಹತೆಯಗೆ ಹೆ ಯಟ್ನು. ಹಲ್ಲಸಿ ಕೆ ಳುಳ ಭುನನ ಅನು
ಅಂತಸ ಸ್ಹಸಷ ಮಹತೆಯಗೆ ಹೆ ೇಖಲು ನಿಯಹಔರಿಸಿದದನು.
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ಜಿೇ ವಿಮೆಮನುನ ಕೆ ಂಡ ನಂತಯ ತನನದೆೇ ಜಿೇನುನ ಅಥವಹ ಫೆೇಯೆಮಯ
ಜಿೇನುನ ಅಂತಮಗೆ ಳಿಷು ಔಯಭಖಳನುನ ಫಳಷು ಭ ಲಔ ರ್ಹಬಖಳಿಷು ಮಕ್ಟುಖಳ ಷಂಬಖಳ ವಿಯುದಧ
ತಭಭನುನ ಕಹಮುದಕೆ ಳಳಲು ಯಮತಿನಷುತುವೆ. ಆದದರಿಂದ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಂದದಹಯಯು ಅಂತಸ
ಅಹಮಖಳನುನ ಷ ಚಿಷು ಅಂವಖಳಿಗಹಗಿ ಖಭನ ಸರಿಷುತಹುಯೆ.
ಈ ಉದೆದೇವದಿಂದರ್ೆೇ, ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ತನನ ಂದು ಅಧಿಕಹರಿಮು ನೆೈತಿಔ ಅಹಮದ ಯದಿಮನುನ
ಪಿಷು

ಅವಮಔತೆಮನುನ

ಷ ಚಿಷಫಸುದು.

ಅಂತಸ

ಯದಿಮನುನ

ೂತಿಾಗೆ ಳಿಷು

ಭುನನ

ಷಂಫಂಧಟ್ಿ ಅಧಿಕಹರಿಮು ವಿಮೆಗಹಗಿ ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದ ಮಕ್ಟುಮ ತೃಪಿುಔಯ ಹಿನೆನರ್ೆಮ ಫಗೆೆ ಕಚಿತ
ಡಿಸಿಕೆ ಳಳಫೆೇಔು. ಆ ಯದಿಮನುನ ೂತಿಾಗೆ ಳಿಷು ಭುನನ ವಿಮೆಗಹಗಿ ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದ ಮಕ್ಟುಮನುನ
ಉಚಿತವೆನಿಸಿದಯೆ ಅನ ನಿವಹಷದಲ್ಲಾ ಬೆೇಟಿ ಭಹಡಫೆೇಔು. ಯದಿ ಪಿಷು ಅಧಿಕಹರಿಮು ವಿಮೆಗೆ
ಳಡುತಿುಯು ಮಕ್ಟುಮ ಆಯೆ ೇಖಮ ಭತುು ಅಬಹಮಷಖಳು, ಉದೆ ಮೇಖ, ಆದಹಮ, ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ಹಿನೆನರ್ೆ ಭತುು
ಆರ್ಥಾಔ ರಿಸಿೆತಿ, ಭುಂತಹದ ವಿಶಮಖಳ ಫಗೆೆ ಷಾತಂತಯ ವಿಚಹಯಣೆಖಳನುನ ಭಹಡಫೆೇಔು.
6. ಮಸಿ್ನ ುಯಹವೆ
ಜಿೇ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಮಷುಸ ಹೆಚಹೆದಂತೆ ಸ್ಹವಿನ ಅಹಮೂ ಹೆಚುಚುದನುನ ನಹು ಈಗಹಖರ್ೆೇ
ನೆ ೇಡಿದೆದೇವೆ. ಆದದರಿಂದ ವಿಮೆ ನಿೇಡಫೆೇಕಹದ ಜಿೇದ ಅಹಮದ ಚಿತಯಣನುನ ನಿಧಾರಿಷಲು ವಿಭಹ
ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ಫಳಷು ಅಂವಖಳಲ್ಲಾ ಮಷುಸ ಔ ಡ ಂದು. ಅದಯಂತೆಯೆೇ ಯತಿ ಮಾಸಿಸನ ಷಭ ಸಕೆು
ಂದು ದಯ (ಪಿಯೇಮಮಂ) ನುನ ವಿಧಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಆದದರಿಂದ ಷರಿಮಹದ ಮಷಸನುನ ದೃಢಡಿಷಲು
ಮಸಿಸನ ುಯಹವೆಮಹಗಿಯು ಂದು ಷ ಔುವಹದ ದಸ್ಹುವೆೇಜನುನ ರಿೇಕ್ಷಿಷುುದು ಫಸಳ ಭಸತಾನುನ
ಹೆ ಂದಿಯುತುದೆ.
ಭಹನಮ ಮಸಿಸನ ಸ್ಹಕ್ಷಾಖಳು ಯಭಹಣಿತ ಅಥವಹ ಯಭಹಣಿತಲಾದಹಗಿಯಫಸುದು.
a) ರಭಹಣಿತ ಮಸಿ್ನ ುಯಹವೆಖಳು
ಯಭಹಣಿತ ಮಸಿಸನ ುಯಹವೆಖಳ್ೆಂದು ರಿಖಣಿಷಲಡು ಕೆಲು ದಸ್ಹುವೆೇಜುಖಳು ಇಂತಿವೆ:
i.

ಶ್ಹರ್ೆಮ ಅಥವಹ ಕಹರ್ೆೇಜಿನ ಯಭಹಣತಯ

ii.

ುಯಷಬೆಮ ದಹಕರ್ೆಖಳಿಂದ ಹೆ ಯತೆಗೆಮರ್ಹದ ಜನನ ಯಭಹಣತಯ

iii.

ಹಸ್ೆ ೇಟ್ಾ

iv.

ಹಮನ್ ಕಹಡ್ಾ

v.

ಸ್ೆೇವಹ ರಿಜಿಷಿರ್ (ನೆ ೇಂದಣಿ)
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vi.

ಫಹಮಪಿಿಷಮ್ ನ ಯಭಹಣತಯ

vii.

ಂದು ಔುಟ್ುಂಫದ ಫೆೈಫಲ್ಲನಂದ ಹೆ ಯತೆಗೆದ ಯಭಹಣಿೇಔೃತ ದಹಕರ್ೆ—ಅದು ಸುಟಿಿದ
ದಿನಹಂಔ ಹೆ ಂದಿದದಲ್ಲಾ

viii.
ix.

ಯಕ್ಷಣಹ ಸಿಫಫಂದಿಮಹಗಿದದಲ್ಲಾ ಅಯ ಖುಯುತಿನ ಚಿೇಟಿ
ಯೆ ೇಭನ್ ಕಹಮಥೆ ಲ್ಲಕ್ ಚಚ್ಾ ನಿೇಡಿದ ಭದುವೆ ಯಭಹಣತಯ

b) ರಭಹಣಿತಲಾದ ಮಸಿ್ನ ುಯಹವೆಖಳು
ಮೆೇರ್ೆ ತಿಳಿಸಿದಂತಸ ಯಭಹಣಿತ ಮಸಿಸನ ುಯಹವೆಖಳು ದೆ ಯೆಮದೆ ಇದದಲ್ಲಾ, ಜಿೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು
ಯಭಹಣಿತಲಾದ ಮಸಿಸನ ುಯಹವೆಖಳನುನ ಪಿಷಲು ಅಕಹವ ನಿೇಡಫಸುದು. ಯಭಹಣಿತಲಾದ
ಮಸಿಸನ ುಯಹವೆಖಳ್ೆಂದು ರಿಖಣಿಷಲಡು ಕೆಲು ದಸ್ಹುವೆೇಜುಖಳು ಇಂತಿವೆ:
i. ಜಹತಔ
ii. ಡಿತಯ ಚಿೇಟಿ
iii. ಷಾಮಂ-ಘೀ ೇಷ್ಟ್ತ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಂದು ಅಫಿದವಿ
iv. ಗಹಯಭ ಂಚಹಮತ್ ನಿಂದ ಯಭಹಣತಯ
ಯೆೀಖ್ಹಚಿತರ 1: ಭಹನಯ ಮಸಿ್ನ ುಯಹವೆಖಳು
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ಭಹನಯ
ಮಸಿ್ನ

ಶಹಲ್ೆಮ ಅಥವಹ ಕಹಲ್ೆೀಜನ ರಭಹಣತರ
ುಯಹವೆಖಳು
•

ುಯಷಬೆಮ ದಹಕಲ್ೆಖಳಿಂದ

ಹೆ ಯತೆಗೆಮಲ್ಹದ ಜನನ ರಭಹಣತರ
•

ಹಸೆ ಪೀಟ್ಯ

•

ಹಯನ್ ಕಹಡ್ಯ

•

ಸೆೀವಹ ರಿಜಷಿರ್ (ನೆ ೀಂದಣಿ)

•

ಫಹಯಪ್ಪಿಷಮ್ ನ ರಭಹಣತರ

•

ಂದಕ ಔಕಟಕಂಫದ ಫೆೈಫಲ್ಲುಂದ

ರಭಹಣಿತಲಾ
ದ ಮಸಿ್ನ
ುಯಹವೆಖಳು
ಹೆ ಯತೆಗೆದ
ರಭಹಣಿೀಔೃತ
ದಹಕಲ್ೆ—
•

ಜಹತಔ
ಅದಕ
ಸಕಟಿದ ದಿನಹಂಔ ಹೆ ಂದಿದಿಲ್ಲಾ

••

ಯಕ್ಷಣಹ
ಲ್ಲಾ ಅಯ
ಡಿತಯಸಿಫಬಂದಿಮಹಗದಿ
ಚಿೀಟ

•

ಖಕಯಕತ್ತನ
ಷಾಮಂ-ಘಚಿೀಟ
ೀಷ್ಟತ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಂದಕ

•

ಯೆ
ೀಭನ್ ಕಹಯಥೆ ಲ್ಲಕ್ಟ ಚಚ್ಯ ನಿೀಡಿದ
ಅಫಿ್ದೆೀವಿಟ್

ರಭಹಣತರನಿಂದ ರಭಹಣತರ
• ಭದಕವೆ
ಗಹರಭ
7. ಸಣದ ಅಔರಭ ಗಹಯಯ್ದಷಕವಿಕೆಮ
ವಿಯೆ ಂಚಹಮತ್
ೀಧಿ (ಏಎಮ್ಎಲ್)

ವಹಯಖ್ಹಯನ
ಸಣದ ಅಔಯಭ ಗಹಾಯಿಷುವಿಕೆ ಎಂದಯೆ ಕಹನ ನುಫದಧವಹಗಿ ಹೆ ಂದಿಯುಂತೆ ತೆ ೇಯು ಅದಯ ಅಔಯಭ
ಭ ಲನುನ ಅಡಗಿಸಿ ಂದು ಆರ್ಥಾಔತೆಗೆ ಅಔಯಭ ಸಣನುನ ತಯು ಯಕ್ಟಯಯೆ. ಬಹಯತ ಷಕಹಾಯು ಸಣದ
ಅಔಯಭ ಗಹಾಯಿಷು ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳಿಗೆ ಔಡಿವಹಣ ಹಹಔಲು ಪಿಎಮ್ಎಲ್ಏ, 2002 ನುನ ಹಯಯಂಭಿಸಿತು.
ಸಣದ ಅಔಯಭ ಗಹಾಯಿಷುವಿಕೆ ತಡೆ ಕಹಯೆದ (ಪಿಎಮ್ಎಲ್ಏ), 2002, ಸಣನುನ ಆಔಯಭವಹಗಿ
ಗಹಾಯಿಷು ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳನುನ ನಿಮಂತಿಯಷಲು ಹಹಖ

ಸಣನುನ ಆಔಯಭವಹಗಿ ಗಹಾಯಿಷು

ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳಿಂದ ಡೆಮರ್ಹದ ಆಸಿುಮನುನ ಭುಟ್ುಿಗೆ ೇಲು ಹಹಕ್ಟಕೆ ಳಳಲು ಅಧಿನಿಮಭು 2005 ಯಲ್ಲಾ
ಜಹರಿಗೆ ಫಂದಿತು. ಆ ಕಹಯೆದಮು ಸಣದ ಅಔಯಭ ಗಹಾಯಿಷುವಿಕೆಮನುನ ಂದು ಅಯಹಧವೆಂದು
ಉರ್ೆಾೇಖಿಷುತುದೆ, ಹಹಖ ಆ ಅಯಹಧದಲ್ಲಾ ತೆ ಡಗಿದರಿಗೆ ಭ ಯರಿಂದ ಏಳು ಶಾಖಳ ಔಠಿಣ ಜೆೈಲು ಶ್ಚಕ್ಷೆ
ಭತುು 5 ಲಕ್ಷ ಯ ಹಯಿಖಳಯೆಖ ದಂಡವೆಂದು ತಿಳಿಷುತುದೆ.
ಯತಿ ವಿಭಹಗಹಯ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಂದು ಏಎಮ್ಎಲ್ ನಿೇತಿಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯತಔುದುದ ಹಹಖ

ಐಆರ್ಡಿಏ

ನೆ ಂದಿಗೆ ಅದಯ ಂದು ಯತಿಮನುನ ಷಲ್ಲಾಷತಔುದುದ. ಏಎಮ್ಎಲ್ ಕಹಮಾಔಯಭದಲ್ಲಾ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿಯುಂತಸ
ಉನಿೇತಿಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯತಔುದುದ:
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i.

ಆಂತರಿಔ ನಿೇತಿಖಳು, ಕಹಮಾವಿಧಹನಖಳು ಭತುು ನಿಮಂತಯಣಖಳು

ii.

ಯಧಹನ ಅನುಷಯಣಹ ಅಧಿಕಹರಿಮ ನೆೇಭಕಹತಿ

iii.

ಏಎಮ್ಎಲ್ ಔಯಭಖಳ ಫಗೆೆ ತಿಳಿಷಲು ಏಜೆಂಟ್ೆಳ ನೆೇಭಕಹತಿ ಭತುು ತಯಫೆೇತಿ

iv.

ಆಂತರಿಔ ರ್ೆಔುರಿಶ್ೆೃೇಧನೆ/ನಿಮಂತಯಣ

8. ನಿಭಮ ಗಹರಸಔಯನಕು ತ್ತಳಿದಕಕೆ ಳಿು (ಕೆವೆೈಸಿ)
ನಿಭಭ ಗಹಯಸಔಯನುನ ತಿಳಿದುಕೆ ಳಿಳ ಎಂದಯೆ ಂದು ಉದಮಭು ತನನ ಗಹಯಸಔಯ ಖುಯುತನುನ
ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷಲು ಫಳಷಫೆೇಕಹದ ಕಹಮಾವಿಧಹನ. ಖುಯುತಿನ ಔಳಳತನ, ಸಣಕಹಷು ಂಚನೆ ಭತುು ಸಣದ
ಅಔಯಭ ಗಹಾಯಿಷುವಿಕೆಖಳನುನ ತಡೆಖಟ್ಿಲು ಫಹಮಂಔೆಳು ಭತುು ವಿಭಹಗಹಯಯು ತಭಭ ಗಹಯಸಔರಿಗೆ
ಅಯ ಫಗೆೆ ವಿಯೂಣಾ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ನಿೇಡಲು ಹೆಚುಚ ಅಖಯಹಿಷುತಿುದಹದಯೆ.
ಕೆವೆೈಸಿ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳ ಉದೆದೇವ ಸಣಕಹಸಿನ ಷಂಸ್ೆೆಖಳನುನ ಅಯಹಧಿ ಅಂವಖಳು ಸಣದ ಅಔಯಭ
ಗಹಾಯಿಷುವಿಕೆಮ ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳಿಗಹಗಿ ಫಳಷದೆ ಇಯುಂತೆ ತಡೆಮುುದು.
ಆದದರಿಂದ ವಿಭಹಗಹಯಯು ತಭಭ ಗಹಯಸಔಯ ನಿಜವಹದ ಖುಯುತನುನ ನಿಧಾರಿಷುುದು ಅಖತಮ. ವಿಮೆಗಹಗಿ
ಯಸ್ಹುಪಿಷುಯು ಯಸ್ಹುಪಿಷು ನಭ ನೆಯಂದಿಗೆ ಕೆವೆೈಸಿ ಕಹಮಾವಿಧಹನದ ಬಹಖವಹಗಿ ಕೆಳಗೆ
ತಿಳಿಸಿಯು ದಸ್ಹುವೆೇಜುಖಳನುನ ಪಿಷುಂತೆ ಏಜೆಂಟ್ಯು ಕಚಿತಡಿಷಫೆೇಔು:
i.

ಬಹಚಿತಯಖಳು

ii.

ಮಸಿಸನ ುಯಹವೆ

iii.

ವಹಷದ ುಯಹವೆ – ಚಹಲಔಯ ಯವಹನಗಿ, ಹಸ್ೆ ೇಟ್ಾ, ದ ಯವಹಣಿಮ ಚಿೇಟಿ, ವಿದುಮತ್
ಚಿೇಟಿ, ಫಹಮಂಕ್ ಹರ್ಸ ಫುಕ್, ಇತಹಮದಿ.

iv.

ಖುಯುತಿನ ುಯಹವೆ – ಚಹಲಔಯ ಯವಹನಗಿ, ಹಸ್ೆ ೇಟ್ಾ, ಭತದಹಯಯ ಖುಯುತಿನ ಚಿೇಟಿ,
ಹಮನ್ ಕಹಡ್ಾ, ಇತಹಮದಿ.

v.

ಹೆಚಿಚನ ಭೌಲಮದ ಮಹಹಯಖಳಲ್ಲಾ ಅದಹಮದ ುಯಹವೆ ದಸ್ಹುವೆೇಜುಖಳು

9. ಉಚಿತ-ನೆ ೀಟದ ಅಧಿ
ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಂದು ಮಕ್ಟುಮು ಂದು ಹೆ ಷ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಕರಿೇದಿಸಿದ ಕ್ಷದಲ್ಲಾ ಹಹಖ
ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜನುನ ಡೆದ ನಂತಯ, ಅದನುನ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಿದಹಖ ಅದಯಲ್ಲಾನ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು
ಶಯತುುಖಳು ತನಗೆ ಫೆೇಕಹದಂತೆ ಇಲಾದಿಯುುದನುನ ಔಂಡಯೆ,
ಆತನು/ಆಕೆ ಏನು ಭಹಡಫಸುದು?
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ಐಆರ್ಡಿಏ

ತನನ

ನಿಮಭಹಳಿಖಳಲ್ಲಾ

ಈ

ಷಭಸ್ೆಮಮನುನ

ಫಗೆಸರಿಷು

ಂದು

ಗಹಯಸಔ-ಸ್ೆನೇಹಿ

ಅಕಹವನುನ ನಿಮಾಸಿದೆ. ಅದಯ ಯಮುಔು ಅದು ಂದು “ಉಚಿತ-ನೆ ೇಟ್ದ ಅಧಿ” ಅಥವಹ
“ತಂಹಗಿಷು ಕಹರ್ಹಧಿ” ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖು ಂದು ಸ್ೌಲಬಮನುನ ದಗಿಸಿದೆ.
ಈ ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ತಹನು ಕೆ ಂಡ ಹಲ್ಲಸಿ ತನಗೆ ಫೆೇಡವೆಂದು ನಿಧಾರಿಸಿದಯೆ
ಆತನು/ಆಕೆಮು ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿಯು ನಿಮಭಖಳಿಗೆ ಳಟ್ಿಂತೆ ಅದನುನ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಗೆ ಭಯಳಿಷಫಸುದು
ಹಹಖ ತನನ ಸಣನುನ ಭಯಳಿ ಡೆಮಫಸುದು:
i.

ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜು ತನಗೆ ತಲುಪಿ 15 ದಿನಖಳ್ೆೄ ಳಗೆ ಈ ಅಕಹವನುನ ಆತ/ಆಕೆ
ಚರ್ಹಯಿಷಫಸುದು

ii.

ಆತ/ಆಕೆ ಈ ವಿಶಮನುನ ಫಯೆದು ತಿಳಿಷಫೆೇಔು

iii.

ವಿಮೆ ಪಿಯೇಮಮಂ ಭಯುಹತಿಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ಕಹರ್ಹಧಿಗೆ
ಅನುಖುಣವಹಗಿ ನಿೇಡಿದ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತು, ವಿಭಹದಹಯನ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ
ರಿೇಕ್ಷೆಖಳಿಗೆ ಮಮ ಭಹಡಿದ ಸಣ ಭತುು ಸ್ಹಿಂಪ್ಟ ಷುಂಔಖಳಿಗೆ ಹೆ ಂದಿಸಿ ಉಳಿದ ಸಣನುನ
ಭಯುಹತಿಷರ್ಹಖುುದು.

ಈ ಉಚಿತ-ನೆ ೇಟ್ದ ಕಹರ್ಹಧಿಮು ಷಲತಹುಗಿ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ ಲಬಮವಿದೆ. ಅಯು ತಭಗೆ
ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜು ತಲುಪಿದ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಸದಿನೆೈದು ದಿನಖಳ ಕಹರ್ಹಧಿಯಳಗೆ ಈ ಆಯೆುಮನುನ
ಚರ್ಹಯಿಷಫಸುದು.
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಕೆ ಳಿು
_______________ ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಕೆ ಂಡುಕೆ ಂಡ ಹಲ್ಲಸಿಮು ತನಗೆ ಫೆೇಡವೆಂದು
ಅನಿಸಿದಯೆ ಆತನು/ಆಕೆಮು ಅದನುನ ಭಯಳಿಸಿ ಭಯುಹತಿ ಡೆಮಫಸುದು.
I.

ಉಚಿತ ಭೌಲಮಭಹನ

II.

ಉಚಿತ ನೆ ೇಟ್

III.

ಯದಧತಿ

IV.

ಉಚಿತ ಯಯೇಖ

ಸಹಯಹಂವ


ರ್ಪಯಸ್ೆಔಿರ್ಸ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ತಭಭ ಉತನನಖಳ ಫಗೆೆ ಭಹಹಿತಿ ನಿೇಡಲು ಫಳಷು ಂದು
ಓಚಹರಿಔ ಕಹನ ನುಫದಧ ದಹಕರ್ೆಮಹಗಿದೆ.



ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಭಹಡಲು ಫಳಷು ಅಜಿಾಮ ದಸ್ಹುವೆೇಜನುನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ „ಯಸ್ಹುನೆಮ
ನಭ ನೆ‟ ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
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ಏಜೆಂಟ್ ತನನ ಏಜೆಂಟ್ಯ ಯದಿಮಲ್ಲಾ ಯಸ್ಹುನೆ ನಿೇಡಿಯು ಮಕ್ಟುಮ ಆಯೆ ೇಖಮದ ಷಂಖತಿಖಳು,
ಅಬಹಮಷಖಳು ಭತುು ಉದೆ ಮೇಖ, ಆದಹಮ ಭತುು ಔುಟ್ುಂಫದ ವಿಯಖಳನುನ ನಿೇಡಫೆೇಔು.



ಎತುಯ, ತ ಔ, ಯಔುದೆ ತುಡ, ಸೃದಮದ ಸಿೆತಿ ಭುಂತಹದ ದೆೈಹಿಔ ಲಕ್ಷಣಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ
ವಿಯಖಳನುನ

ವೆೈದಮಯು

ನಭ ದಿಸಿದ

ಯದಿಮನುನ

ವೆೈದಮಯ

ರಿೇಕ್ಷಔಯ

ಯದಿ

ಎಂದು

ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.


ನೆೈತಿಔ ಅಹಮವೆಂದಯೆ ಂದು ಗಹಯಸಔಯ ತಾನೆಮು ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಕೆ ಂಡು
ಕೆ ಂಡಹಖ ಫದರ್ಹಖಫಸುದು, ಹಹಖ ಈ ಫದರ್ಹಣೆಯಿಂದ ನಶಿವಹಖು ಷಂಬು ಹೆಚಚಫಸುದು.



ಯಭಹಣಿತ ಮಸಿಸನ ುಯಹವೆಖಳ್ೆಂದು ರಿಖಣಿತವಹದುಖಳಲ್ಲಾ ಶ್ಹರ್ಹ ಅಥವಹ ಕಹರ್ೆೇಜಿನ
ಯಭಹಣತಯ, ಗಹಯಭ ಂಚಹಮತ್ ದಹಕರ್ೆಖಳಿಂದ ಹೆ ಯ ತೆಗೆದ ಜನನ ಯಭಹಣ ತಯ, ಇತಹಮದಿ.



ಯತಿ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಂದು ಏಎಮ್ಎಲ್ ನಿೇತಿಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯತಔುದುದ ಹಹಖ

ಐಆರ್ಡಿಏ

ನೆ ಂದಿಗೆ ಅದಯ ಂದು ಯತಿಮನುನ ಷಲ್ಲಾಷತಔುದುದ. ಆ ಏಎಮ್ಎಲ್ ಕಹಮಾಔಯಭು ಆಂತರಿಔ
ನಿೇತಿಖಳು, ಕಹಮಾವಿಧಹನಖಳು ಭತುು ನಿಮಂತಯಣಖಳು ಹಹಖ

ಂದು ಯಧಹನ ಅನುಷಯಣಹ

ಅಧಿಕಹರಿಮ ನೆೇಭಕಹತಿಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯಫೆೇಔು.


ವಿಭಹಗಹಯಯು

ತಭಭ

ಗಹಯಸಔಯ

ನಿಜವಹದ

ಖುಯುತನುನ

ನಿಧಾರಿಷುುದು

ಅಖತಮ.

ಕೆವೆೈಸಿ

ದಸ್ಹುವೆೇಜುಖಳ್ಹದ ವಹಷದ ುಯಹವೆ, ಹಮನ್ ಕಹಡ್ಾ ಭತುು ಬಹಚಿತಯಖಳು, ಭುಂತಹದುಖಳನುನ
ಕೆವೆೈಸಿ ಕಹಮಾವಿಧಹನದ ಅಂಖವಹಗಿ ಷಂಖಯಹಿಷಫೆೇಔು.
ರಭಕಕ ದಖಳು
1. ರ್ಪಯಸ್ೆಔಿರ್ಸ
2. ಯಸ್ಹುನೆಮ ನಭ ನೆ
3. ನೆೈತಿಔ ಅಹಮ
4. ಯಭಹಣಿತ ಭತುು ಯಭಹಣಿತಲಾದ ಮಸಿಸನ ುಯಹವೆಖಳು
5. ಸಣದ ಅಔಯಭ ಗಹಾಯಿಷುವಿಕೆ
6. ನಿಭಭ ಗಹಯಸಔಯನುನ ತಿಳಿಯಿರಿ (ಕೆವೆೈಸಿ)
7. ಉಚಿತ ನೆ ೇಟ್ದ ಕಹರ್ಹಧಿ
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಕೆ ಳಿುಮ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ ii.
ಉಚಿತ ನೆ ೇಟ್ದ ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಕೆ ಂಡುಕೆ ಂಡ ಹಲ್ಲಸಿಮು ಫೆೇಡವೆನಿಸಿದಲ್ಲಾ ಅದನುನ
ಆತನು/ಆಕೆಮು ಹಿಂದಿಯುಗಿಸಿ ಭಯುಹತಿ ಡೆಮಫಸುದು.
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ಷಾಮಂ-ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ಇದಯಲ್ಲಾ ಮಹುದು ಯಭಹಣಿತ ಮಸಿಸನ ುಯವೆಮ ಉದಹಸಯಣೆಮಹಗಿದೆ?
I.

ಡಿತಯ ಚಿೇಟಿ

II. ಜಹತಔ
III. ಹಸ್ೆ ೇಟ್ಾ
IV. ಗಹಯಭ ಂಚಹಮತ್ ಯಭಹಣತಯ
ರಶೆು 2
ಕೆಳಗಿನ ಮಹುದನುನ ನೆೈತಿಔ ಅಹಮದ ಕಹಯಣವೆಂದು ರಿಖಣಿಷಫಸುದು?
I.

ಜಿೇ ವಿಮೆಮನುನ ಕೆ ಂಡ ನಂತಯ ಹೆಚಿಚದ ಅಹಮಕಹರಿ ತಾನೆಖಳು

II. ಜಿೇ ವಿಮೆಮನುನ ಕೆ ಳುಳ ಭುನನ ಹೆಚಿಚದ ಅಹಮಕಹರಿ ತಾನೆಖಳು
III. ಜಿೇ ವಿಮೆಮನುನ ಕೆ ಂಡ ನಂತಯ ಔಡಿಮೆಮಹದ ಅಹಮಕಹರಿ ತಾನೆಖಳು
IV. ಜಿೇ ವಿಮೆಮನುನ ಕೆ ಂಡ ನಂತಯ ಅಯಹಧ ಔೃತಮಖಳಲ್ಲಾ ತೆ ಡಖುುದು
ರಶೆು 3
ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ವೆೈಶ್ಚಶಿಾಖಳನುನ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಔಯ ಯದಿಮಲ್ಲಾ ತಹಷಣೆಗೆ ಳಿಷರ್ಹಖುತುದೆ?
I.

ಯಸ್ಹುನೆ ನಿೇಡಿದಯ ಬಹನಹತಭಔ ತಾನೆ

II. ಎತುಯ, ತ ಔ ಭತುು ಯಔುದೆ ತುಡ
III. ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ಸಿೆತಿ
IV. ಷತಮತೆ
ರಶೆು 4
__________________ ಉತನನಖಳ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ದಗಿಷಲು ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ಫಳಷು ಂದು
ಓಚಹರಿಔ ಕಹನ ನುಫದಧ ದಸ್ಹುವೆೇಜು.
I.

ಯಸ್ಹುನೆಮ ನಭ ನೆ

II. ಯಸ್ಹುನೆಮ ದಯ
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III. ಭಹಹಿತಿಮ ಔಡತ
IV. ರ್ಪಯಸ್ೆಔಿರ್ಸ
ರಶೆು 5
ಯಸ್ಹುನೆ ಭಹಡಲು ಫಳಷು ಅಜಿಾಮ ದಸ್ಹುವೆೇಜನುನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ____________ ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
I.

ಅಜಿಾಮ ನಭ ನೆ

II. ಯಸ್ಹುನೆಮ ನಭ ನೆ
III. ನೆ ೇಂದಣಿಮ ನಭ ನೆ
IV. ಚಂದಹದಹರಿಕೆಮ ನಭ ನೆ
ರಶೆು 6
ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಟಿಿಯು ಮಸಿಸನ ುಯಹವೆ ದಸ್ಹುವೆೇಜುಖಳಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ಯಭಹಣಿತಲಾದ ಮಸಿಸನ
ುಯಹವೆ ಎಂದು ರಿಖಣಿಷು ದಸ್ಹುವೆೇಜನುನ ಖುಯುತಿಸಿ.
I.

ಶ್ಹರ್ೆಮ ಯಭಹಣತಯ

II. ಯಕ್ಷಣಹ ಸಿಫಫಂದಿಮಹಗಿದದಲ್ಲಾ ನಿಭಭ ಖುಯುತಿನ ಚಿೇಟಿ
III. ಡಿತಯ ಚಿೇಟಿ
IV. ಫೆಪಿಿಷಮ್ ನ ಯಭಹಣತಯ
ರಶೆು 7
ಸಣನುನ ಆಔಯಭವಹಗಿ ಗಹಾಯಿಷುುದು ಎಂದಯೆ ___________________ ಸಣನುನ ಂದು ಆರ್ಥಾಔತೆಮ
ಳಗೆ ಅದಯ ____________ ಭ ಲನುನ ಅಡಗಿಸಿ ತಯುುದು, ಹಹಖ
ಕಹನ ನುಫದಧವಹಗಿ ಖಳಿಸಿದ ಸಣದಂತೆ ಬಿಂಬಿಷುುದು.
I.

ಅಔಯಭ, ಅಔಯಭ

II. ಕಹನ ನುಫದಧ, ಕಹನ ನುಫದಧ
III. ಅಔಯಭ, ಕಹನ ನುಫದಧ
IV. ಕಹನ ನುಫದಧ, ಅಔಯಭ
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ಆ ಭ ಲಔ ಅದನುನ

ರಶೆು 8
ಂದೆ ಮೆಭ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಫಗೆೆ ಅಷಭಹಧಹನವಿದದಲ್ಲಾ, ಆತನು/ಆಕೆಮು ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ
ಉಚಿತ-ನೆ ೇಟ್ದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ, ಎಂದಯೆ ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜು ತಲುಪಿ ________________ ದಿನಖಳ್ೆೄ ಳಗೆ
ಭಯಳಿಷಫಸುದು.
I.

60 ದಿನಖಳು

II. 45 ದಿನಖಳು
III. 30 ದಿನಖಳು
IV. 15 ದಿನಖಳು
ರಶೆು 9
ಉಚಿತ ನೆ ೇಟ್ದ ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಹಿಂದಿಯುಗಿಸಿದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಫಗೆೆ ಕೆಳಗಿನ ವಹಔಮಖಳಲ್ಲಾ
ಷರಿಮಹಗಿಯುುದನುನ ಖುಯುತಿಸಿ.
I.

ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಪಿಯೇಮಮಂನ 100% ಸಣನುನ ಭಯಳಿಷುತುದೆ

II. ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಪಿಯೇಮಮಂನ 50% ಸಣನುನ ಭಯಳಿಷುತುದೆ
III. ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಪಿಯೇಮಮಂನ ಸಣದಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಾಮಯೆಖ

ನಿೇಡಿದ ವಿಭಹ ಸ್ೌಲಬಮಕೆು ಅನುಖುಣವಹಗಿ

ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತು, ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಔಯ ಕಚುಾಖಳು ಭತುು ಸ್ಹಿಂಪ್ಟ ತೆರಿಗೆಮ ವುಲುಖಳಿಗೆ
ಹೆ ಂದಿಸಿ ಉಳಿದ ಮೊತುನುನ ಭಯಳಿಷುತುದೆ
IV. ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಇಡಿೇ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುನುನ ಭುಟ್ುಿಗೆ ೇಲು ಹಹಕ್ಟಕೆ ಳುಳತುದೆ
ರಶೆು 10
ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ದಸ್ಹುವೆೇಜು ಭಹನಮ ವಿಳ್ಹಷದ ುಯಹವೆ ಅಲಾ?
I.

ಹಮನ್ ಕಹಡ್ಾ

II. ಭತದಹನದ ಖುಯುತಿನ ಚಿೇಟಿ
III. ಫಹಮಂಕ್ ಹರ್ಸ ಫುಕ್
IV. ಚಹಲಔಯ ಯವಹನಗಿ
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ಷಾಮಂ-ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ಹಸ್ೆ ೇಟ್ಾ ಯಭಹಣಿತ ಮಸಿಸನ ುಯಹವೆಖಳ ಂದು ಉದಹಸಯಣೆ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I.
ವಿಮೆ ಕೆ ಂಡ ನಂತಯ ಹೆಚಿಚದ ಅಹಮಕಹರಿ ತಾನೆಮು ನೆೈತಿಔ ಅಹಮದ ಕಹಯಣವೆಂದು ಹೆೇಳಫಸುದು.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಎತುಯ, ತ ಔ ಭತುು ಯಔುದೆ ತುಡ ಂದು ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಔಯ ಯದಿಮಲ್ಲಾ ತಹಷಣೆ ಭಹಡರ್ಹಖು
ಕೆಲು ಅಂವಖಳು.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV.
ರ್ಪಯಸ್ೆಔಿರ್ಸ ಂದು ಓಚಹರಿಔ ಕಹನ ನುಫದಧ ದಸ್ಹುವೆೇಜಹಗಿದುದ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ಅದಯ ಭ ಲಔ ತಭಭ
ಉತನನದ ಫಗೆಗಿನ ಭಹಹಿತಿಖಳನುನ ನಿೇಡಲು ಫಳಷುತಹುಯೆ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಯಸ್ಹುನೆ ಭಹಡಲು ಫಳಷು ಅಜಿಾಮ ದಸ್ಹುವೆೇಜಿಗೆ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಯಸ್ಹುನೆಮ ನಭ ನೆ ಎಂದು
ಔಯೆಮುತಹುಯೆ.
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ಡಿತಯ ಚೆೇತಿಮು ಯಭಹಣಿತಲಾದ ಮಸಿಸನ ುಯಹವೆ ಎಂದು ಗಿೇಾಔರಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I.
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ಸಣದ ಅಔಯಭ ಗಹಾಯಿಷುವಿಕೆ ಎಂದಯೆ ಅಔಯಭ ಸಣನುನ ಂದು ಆರ್ಥಾಔತೆಮ ಳಗೆ ಅದಯ ಅಔಯಭ
ಭ ಲನುನ ಅಡಗಿಸಿ ತಯು ಭ ಲಔ ಅದು ಕಹನ ನು ಫದಧ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಷಂಹದಿಸಿದ ಹಹಗೆ ತೆ ೇಯುಂತೆ
ಭಹಡು ಕಹಮಾ ವಿಧಹನ.
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV.
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಫಗೆೆ ಅಷಭಹಧಹನವಿದದಲ್ಲಾ, ಆತನು/ಆಕೆಮು ಆ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ
ಉಚಿತ-ನೆ ೇಟ್ದ

ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ,

ಎಂದಯೆ

ಹಲ್ಲಸಿ

ದಸ್ಹುವೆೇಜು

ತಲುಪಿ

15

ದಿನಖಳ್ೆೄ ಳಗೆ

ಭಯಳಿಷಫಸುದು.
ಉತಿಯ 9
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ಉಚಿತ-ನೆ ೇಟ್ದ ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಹಿಂದಿಯುಗಿಸಿದಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು
ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುದಿಂದ ಅಲ್ಲಾಮಯೆಖ

ನಿೇಡಿದ ವಿಭಹ ಸ್ೌಲಬಮಕೆು ಅನುಖುಣವಹಗಿ ಪಿಯೇಮಮಂ

ಮೊತುನುನ ಹೆ ಂದಿಸಿ, ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಔಯ ಕಚುಾಖಳು ಭತುು ಸ್ಹಿಂಪ್ಟ ತೆರಿಗೆ ವುಲುಖಳನುನ ಭುರಿದು
ಉಳಿದ ಮೊತುನುನ ಭಯಳಿಷುತುದೆ.
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಹಮನ್ ಕಹಡ್ಾ ಂದು ಭಹನಮ ವಿಳ್ಹಷದ ುಯಹವೆ ಅಲಾ.
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ಅಧಹಯಮ 13
ದಹಕಲ್ಹತ್ತ – ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಮಭಖಳು – I
ಅಧಹಯಮದ ರಿಚಮ
ನಹು ಈ ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ ಂದು ಯಸ್ಹುನೆಮು ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಆಖು ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ
ಳಗೆ ಂಡಿಯು ವಿವಿಧ ದಸ್ಹುವೆೇಜುಖಳ ಫಗೆೆ ಚಚಿಾಷುತೆುೇವೆ.
ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು
A. ಹಲ್ಲಸಿ ಸಂತದ ದಹಕರ್ಹತಿ
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A. ಹಲ್ಲಸಿ ಸಂತದ ದಹಕಲ್ಹತ್ತ
1. ರಥಭ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಯಸಿೀದಿ
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಯಥಭ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಸಿೇದಿ (ಎಫ್ಟಪಿಆರ್) ಮನುನ ನಿೇಡಿದಹಖ ವಿಭಹ ಔಯಹಯು
ಹಯಯಂಬವಹಖುತುದೆ. ಎಫ್ಪ್ಪಆರ್ ವಿಭಹ ಔಯಹಯಕ ಹರಯಂಬವಹಗಯಕುದಕೆು ಸಹಕ್ಷಿ.
ಯಥಭ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಸಿೇದಿಮಲ್ಲಾ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿಯು ಭಹಹಿತಿ ಇಯುತುದೆ:
i.

ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆ ದೆ ಯೆತಿಯು ಮಕ್ಟುಮ ಹೆಷಯು ಭತುು ವಿಳ್ಹಷ

ii. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಷಂಖೆಮ
iii. ಹತಿ ಭಹಡಿಯು ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತು
iv. ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಷಫೆೇಕಹದ ವಿಧಹನ ಭತುು ಆತಾನ
v. ಭುಂದಿನ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಷಫೆೇಕಹದ ಖಡುು ದಿನಹಂಔ
vi. ಅಹಮಕೆು ವಿಮೆ ಹಯಯಂಬವಹದ ದಿನಹಂಔ
vii. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕೆ ನೆಮ ರಿಔಾತೆಮ ದಿನಹಂಔ
viii. ಕೆ ನೆಮ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಷಫೆೇಕಹದ ದಿನಹಂಔ
ix. ವಿಭಹ ಮೊತು
ಎಫ್ಟಪಿಆರ್

ನಿೇಡಿದ

ನಂತಯ,

ಭುಂದಿನ

ಪಿಯೇಮಮಂ

ಯಸಿೇದಿಖಳನುನ

ಯಸ್ಹುಔನು

ಆಮಹ

ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನುನ ಹತಿಸಿದ ನಂತಯ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ನಿೇಡುತುದೆ. ಈ ಯಸಿೇದಿಖಳನುನ ನವಿೇಔಯಣ
ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಸಿೇದಿಖಳ್ೆಂದು (ಆರ್ಪಿಆರ್) ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ. ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಖಳ ಫಗೆೆ ಮಹುದೆೇ
ವಿವಹದಖಳು ಫಂದ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಆರ್ಪಿಆರ್ ಖಳು ಹತಿಮ ಸ್ಹಕ್ಷಿಖಳ್ಹಗಿ ಕಹಮಾ ನಿಾಹಿಷುತುವೆ.
2. ಹಲ್ಲಸಿ ದಸಹಿವೆೀಜಕ
ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜು ವಿಮೆಗೆ ಷಂಫಂಧ ಟ್ಿಂತಸ ಫಸು ಭುಕಮ ದಸ್ಹುವೆೇಜಹಗಿಯುತುದೆ. ಅದಕ ವಿಭಹ ಷಂಸೆೆ
ಭತಕಿ ವಿಮೆ ಯಕ್ಷಣೆ ದೆ ಯೆತ ಯಕ್ರಿಮ ಭಧೆಯ ಇಯಕ ಔಯಹರಿಗೆ ಸಹಕ್ಷಿಮಹಗಯಕತಿದೆ. ಆದಯೆ ಅದೆೇ ಔಯಹಯಲಾ.
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜನುನ ಔಳ್ೆದುಕೆ ಂಡಯೆ, ಅದರಿಂದ ಔಯಹರಿನ ಮೆೇರ್ೆ ಮಹುದೆೇ ರಿೇತಿಮ
ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯುುದಿಲಾ. ಆಖ ಔಯಹರಿಗೆ ಮಹುದೆೇ ಫದರ್ಹಣೆಖಳನುನ ಭಹಡದೆ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಂದು
ನಔಲು ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ನಿೇಡುತುದೆ. ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜನುನ ಂದು ಷಭಥಾ ಅಧಿಕಹರಿಮು ಷಹಿ ಭಹಡಿ
ಬಹಯತಿೇಮ ಸ್ಹಿಂಪ್ಟ ಕಹಯಿದೆಗೆ ಅನುಸ್ಹಯವಹಗಿ ಭುದೆಯ ತು ಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.
ಂದು ಯಭಹಣಿತ ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಭ ಯು ಬಹಖಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತುದೆ:
a) ಹಲ್ಲಸಿ ಅನಕಷ ಚಿ
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ಹಲ್ಲಸಿ ಅನುಷ ಚಿಮು ಮೊದಲ ಬಹಖವಹಗಿಯುತುದೆ. ಅದು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭುಕ ುಟ್ದ
ಮೆೇರ್ೆ ಕಹಣ ಹಡುತುದೆ.

ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಯಹಯುಖಳ ಅನುಷ ಚಿಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಂದೆೇ

ತಯಸವಿಯುತುವೆ. ಅುಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಕೆಳಗೆ ನಿೇಡರ್ಹಗಿಯು ಭಹಹಿತಿ ಹೆ ಂದಿಯುತುವೆ:
ಯೆೀಖ್ಹಚಿತರ 1: ಹಲ್ಲಸಿ ದಸಹಿವೆೀಜನ ಬಹಖಖಳು

ಹಲ್ಲಸಿ ದಸಹಿವೆೀಜಕ

ಹಲ್ಲಸಿಮ
ಅನಕಷ ಚಿ
i.

ರಭಹಣಿತ

ನಿದಿಯಶಿ

ನಿಫಂಧನೆಖಳು

ಹಲ್ಲಸಿ
ನಿಫಂಧನೆಖ
ಳು

ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮ ಹೆಷಯು

ii. ನಿದಿಾಶಿ ಹಲ್ಲಸಿಗಹಗಿ ನಿದಿಾಶಿ ವಿಯಖಳು, ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ:
 ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಹೆಷಯು ಭತುು ವಿಳ್ಹಷ
 ಸುಟಿಿದ ದಿನಹಂಔ ಭತುು ಕೆ ನೆಮ ಸುಟಿಿದ ದಿನದಂದು ಮಷುಸ
 ಯೇಜನೆ ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿ ಔಯಹರಿನ ಕಹರ್ಹಧಿ
 ವಿಭಹ ಮೊತು
 ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಭಹಣ
 ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಭಹಡಫೆೇಕಹದ ಕಹರ್ಹಧಿ
 ಹಲ್ಲಸಿ ವುಯುವಹದ ದಿನಹಂಔ, ಹಲ್ಲಸಿ ಭುಕಹುಮದ ದಿನಹಂಔ ಭತುು ಕೆ ನೆಮ ಪಿಯೇಮಮಂ
ಹತಿ ಭಹಡಫೆೇಕಹದ ಖಡುು ದಿನಹಂಔ
 ಹಲ್ಲಸಿಮು ರ್ಹಬದೆ ಂದಿಗೆ ಅಥವಹ ರ್ಹಬವಿಲಾದೆದ ಎಂಫುದು
 ನೆ ಮನಿಮ ಹೆಷಯು
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 ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ಭಹಡು ಔಯಭ – ವಹಷ್ಟ್ಾಔ; ಅಧಾವಹಷ್ಟ್ಾಔ; ತೆೈಭಹಸಿಔ; ಭಹಸಿಔ;
ಷಂಫಳದಿಂದ ಔಡಿತಗೆ ಳಿಷುುದು
 ಹಲ್ಲಸಿಮ ಷಂಖೆಮ – ಇದು ಹಲ್ಲಸಿ ಔಯಹರಿನ ಅನನಮ ಖುಯುತಿನ ಷಂಖೆಮ
iii. ಹತಿಷುಂತೆ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಬಯಸ್ೆ. ಇದು ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ ಸೃದಮಬಹಖವಹಗಿದೆ.
iv. ಅಧಿಔೃತ ಷಹಿಗಹಯಯ ಷಹಿ ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿ ಭುದೆಯ
v. ಷೆಳಿೇಮ ವಿಭಹ ಒಂಫುಡ್ಸ ಭನ್ ನ ವಿಳ್ಹಷ.
b) ರಭಹಣಿತ ನಿಫಂಧನೆಖಳು
ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜಿನ ಎಯಡನೆೇ ಬಹಖು ನಿದಿಾಶಿವಹಗಿ ಅುಖಳನುನ ಹೆ ಯಗಿಟ್ಿ ಯಷಂಖಖಳನುನ
ಹೆ ಯತು ಎರ್ಹಾ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಯಹಯುಖಳಲ್ಲಾ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಇಯು ಯಭಹಣಿತ ಹಲ್ಲಸಿಮ
ನಿಫಂಧನೆಖಳಿಂದ ಭಹಡಲಟಿಿದೆ. ಇುಖಳಲ್ಲಾ ಕೆಲು ನಿಫಂಧನೆಖಳು ಅಧಿಮ ವಿಮೆ, ಏಔ ಪಿಯೇಮಮಂ
ಹಲ್ಲಸಿ, ಅಥವಹ ಷಸಬಹಗಿತಾದ (ರ್ಹಬಖಳಲ್ಲಾ) ಹಲ್ಲಸಿಖಳಂತಸ ಕೆಲು ತಯಸದ ಔಯಹಯುಖಳಲ್ಲಾ
ಅನಾಯಿಷದೆೇ ಇಯಫಸುದು, ಈ ಯಭಹಣಿತ ನಿಫಂಧನೆಖಳು ಔಯಹರಿನ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಅನಾಯಿಷು
ಸಔುುಖಳು ಭತುು ಸ್ೌಲಬಮಖಳು ಭತುು ಇತಯೆ ನಿಮಭಖಳನುನ ವಹಮಖಹಮನಿಷುತುವೆ.
c) ನಿದಿಯಶಿ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಫಂಧನೆಖಳು
ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜಿನ ಭ ಯನೆೇ ಬಹಖು ಆ ಮಮಕ್ಟುಔ ಹಲ್ಲಸಿ ಔಯಹರಿಗೆ ಷಂಫಂಧಟ್ಿ ನಿದಿಾಶಿ
ಹಲ್ಲಸಿ

ನಿಫಂಧನೆಖಳಿಂದ

ಔ ಡಿಯುತುದೆ.

ಇುಖಳನುನ

ದಸ್ಹುವೆೇಜಿನ

ಭುಕದ

ಮೆೇರ್ೆ

ಭುದಿಯಷರ್ಹಗಿಯುತುದೆ ಅಥವಹ ಂದು ಲಖತಿುನ ಯ ದಲ್ಲಾ ಯತೆಮೇಔವಹಗಿ ಸ್ೆೇರಿಷರ್ಹಗಿಯುತುದೆ.
ಅನುಖಯಸ (ಗೆಯೇರ್ಸ) ಅಧಿ ಅಥವಹ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಷದೆ ಚುಮತಿ ಆದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಭುಟ್ುಿಗೆ ೇಲು
ಹಹಕ್ಟಕೆ ಳಳರ್ಹಖದಿಯುಂತಸ

ಯಭಹಣಿತ

ಹಲ್ಲಸಿ

ನಿಫಂಧನೆಖಳನುನ

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ

ಕಹನ ನುಫದಧವಹಗಿ ಔಯಹರಿನಲ್ಲಾ ದಗಿಷರ್ಹಖುುದಹದಯ , ನಿದಿಾಶಿ ನಿಫಂಧನೆಖಳನುನ ವಿಭಹಗಹಯ
ಭತುು ವಿಭಹದಹಯಯ ನಡುವೆ ಇಯು ನಿದಿಾಶಿ ಔಯಹರಿಗೆ ಷಂಯೇಜಿಷರ್ಹಗಿಯುತುದೆ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಖಭಿಾಣಿ ಆಗಿಯು ಭಹಿಳ್ೆಗೆ ವಿಮೆಮ ಔಯಹಯನುನ ಫಯೆಮು ವೆೇಳ್ೆ ಖಬಾಧಹಯಣೆಮ
ಭತುು

ಅದಕೆು

ಷಂಫಂಧಟ್ಿ

ಕಹಯಣಖಳಿಂದ

ಸ್ಹವಹದಯೆ

ಯತಿಫಂಧಿಷುುದಹಗಿ ಶಯತುು ಹಹಔುುದು.
ವಿಯವಹದ ನಿಫಂಧನೆಖಳನುನ ಅಧಹಮಮ 13 ಯಲ್ಲಾ ಉರ್ೆಾೇಖಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
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ಅದಕೆು

ವಿಮೆಮ

ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 1
ಯಥಭ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಸಿೇದಿ (ಎಫ್ಟಪಿಆರ್) ಏನನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ? ಅತಿ ಷ ಔು ಆಯೆುಮನುನ ಆರಿಸಿ.
I.

ಉಚಿತ ನೆ ೇಟ್ದ ಅಧಿಮು ಭುಗಿದಿದೆ

II. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಯಹಯು ಹಯಯಂಬವಹಗಿಯುುದಕೆು ಅದು ಸ್ಹಕ್ಷಿ
III. ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಈಖ ಯದುದ ಭಹಡರ್ಹಖುುದಿಲಾ
IV. ಹಲ್ಲಸಿಮು ಂದು ನಿಧಿಾಶಿ ನಖದು ಭೌಲಮನುನ ಡೆದುಕೆ ಂಡಿದೆ
ಸಹಯಹಂವ


ಜಿೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಯಥಭ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಸಿೇದಿ (ಎಫ್ಟಪಿಆರ್) ನಿೇಡಿದಹಖ ವಿಭಹ ಔಯಹಯು
ಹಯಯಂಬವಹಖುತುದೆ. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಯಹಯು ಹಯಯಂಬವಹಗಿಯುುದಕೆು ಸ್ಹಕ್ಷಿ ಎಫ್ಟಪಿಆರ್ ಆಗಿಯುತುದೆ.



ಹಲ್ಲಸಿಮ ದಸ್ಹುವೆೇಜು ವಿಮೆಗೆ ಷಂಫಂಧಟ್ಿಂತೆ ಅತಮಂತ ಭುಕಮವಹದ ದಸ್ಹುವೆೇಜಹಗಿಯುತುದೆ. ಅದು
ವಿಭಹದಹಯ ಭತುು ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮ ನಡುವೆ ಇಯು ಔಯಹರಿನ ಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯುತುದೆ.



ಯಭಹಣಿತ ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜಿನಲ್ಲಾ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಭ ಯು ಬಹಖಖಳಿಯುತುವೆ, ಹಹಖ

ಅುಖಳು

ಹಲ್ಲಸಿ ಅನುಷ ಚಿ, ಯಭಹಣಿತ ನಿಫಂಧನೆಖಳು ಭತುು ಆ ಮಮಕ್ಟುಔ ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿದಿಾಶಿ
ನಿಫಂಧನೆಖಳು.

ರಭಕಕ ದಖಳು
1. ಯಥಭ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಸಿೇದಿ (ಎಫ್ಟಪಿಆರ್)
2. ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜು
3. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅನುಷ ಚಿ
4. ಯಭಹಣಿತ ನಿಫಂಧನೆಖಳು
5. ವಿಶ್ೆೇಶ ನಿಫಂಧನೆಖಳು
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ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಕೆ ಳಿುಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಹಲ್ಲಸಿ ಔಯಹಯು ಹಯಯಂಬ ಆಗಿಯುುದಕೆು ಎಫ್ಟಪಿಆರ್ ಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯುತುದೆ.
ಷಾಮಂ-ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ಕೆಳಗೆ ಹೆಷರಿಷರ್ಹಗಿಯು ದಸ್ಹುವೆೇಜುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹ ದಸ್ಹುವೆೇಜು ವಿಭಹಗಹಯ ಭತುು ವಿಭಹದಹಯಯ
ನಡುವಿನ ಔಯಹರಿನ ಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯುತುದೆ?
I.

ಯಸ್ಹುನೆಮ ನಭ ನೆ

II. ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜು
III. ರ್ಪಯಸ್ೆಔಿರ್ಸ
IV. ವಿಮೆ ಮೊತುನುನ ಕೆ ೇಯು ನಭ ನೆ
ರಶೆು 2
ಂದು ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜನುನ ತಮಹರಿಷಲು ಷಂಕ್ಟೇಣಾವಹದ ಬಹಷೆಮನುನ ಫಳಸಿದಲ್ಲಾ, ಹಹಖ

ಅದರಿಂದ

ದಾಂದಾ ಭ ಡಿಫಂದಿದಲ್ಲಾ, ಅದನುನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹೆೇಗೆ ಅಥೆೈಾಷರ್ಹಖುತುದೆ?
I.

ವಿಭಹಗಹಯನ ಯವಹಗಿ

II. ವಿಭಹದಹಯನ ಯವಹಗಿ
III. ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಅನ ಜಿಾತವೆಂದು ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷರ್ಹಖುತುದೆ ಹಹಖ ವಿಭಹಗಹಯನು ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುನುನ
ಫಡಿಸಮ ಷಮೆೇತ ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ ಹಿಂದಿಯುಗಿಷಲು ಕೆೇಳರ್ಹಖುತುದೆ.
IV. ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಅನ ಜಿಾತವೆಂದು ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷರ್ಹಖುತುದೆ ಹಹಖ ವಿಭಹಗಹಯನು ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುನುನ
ಮಹುದೆೇ ಫಡಿಸ ಇಲಾದೆ ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ ಹಿಂದಿಯುಗಿಷಲು ಕೆೇಳರ್ಹಖುತುದೆ.
ರಶೆು 3
ಂದು ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜನುನ ವಿರಿಷು ಅತುಮತುಭ ಆಯೆುಮನುನ ಆರಿಸಿ.
I.

ಅದು ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ ಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯುತುದೆ.
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II. ಅದು ವಿಭಹದಹಯನು ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಯಿಂದ ಂದು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಕೆ ಳಳಲು ಫಮಕೆಮನುನ
ಮಔುಡಿಸಿದಕೆು ಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯುತುದೆ.
III. ಅದು ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಫಹಮಂಔೆಳು, ದರ್ಹಾಳಿಖಳು ಭತುು ಇತಯೆ ಗಟ್ಔಖಳ್ಹದ ತನನ ಚಹನೆಲ್
ಹಲುದಹಯಯೆ ಂದಿಗೆ

ಮಹಹರಿಷುವಹಖ

ಅನುಷರಿಷು

ನಿೇತಿಖಳ

(ಕಹಮಾವಿಧಹನಖಳ)

ಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯುತುದೆ.
IV. ಅದು

ಯಥಭ

ಪಿಯೇಮಮಂ

ಹತಿಸಿದಹಖ

ವಿಭಹ

ಷಂಸ್ೆೆಮು

ನಿೇಡು

ಅಂಗಿೇಕಹಯದ

ಚಿೇಟಿಮಹಗಿಯುತುದೆ.
ರಶೆು 4
ಕೆಳಗಿನ ವಹಔಮಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು ಷರಿಮಹಗಿದೆ?
I.

ಯಸ್ಹುನೆಮ

ನಭ ನೆಮ

ಸಿಾೇಔೃತಿಮು

ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಔಯಹಯು

ಹಯಯಂಬವಹಗಿಯುುದಕೆು

ಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯುತುದೆ.
II. ಪಿಯೇಮಮಂ ಸಿಾೇಔೃತಿಮು ಹಲ್ಲಸಿ ಹಯಯಂಬವಹಗಿಯುುದಕೆು ಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯುತುದೆ.
III. ಯಥಭ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಸಿೇದಿಮು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಯಹಯು ಹಯಯಂಬವಹಗಿಯುುದಕೆು ಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯುತುದೆ.
IV. ಪಿಯೇಮಮಂನ ದಯದ ಉರ್ೆಾೇಕು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಯಹಯು ಹಯಯಂಬವಹಗಿಯುುದಕೆು ಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯುತುದೆ.
ರಶೆು 5
ಮೊದಲ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಸಿದ ನಂತಯ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಡೆದ ನಂತಯದ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳಿಗೆ ಷಂಸ್ೆೆಮು
__________ ನಿೇಡುತುದೆ.
I.

ುನಯುಜಿೆೇನ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಸಿೇದಿ

II. ಭಯುಸ್ಹೆನೆಮ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಸಿೇದಿ
III. ಭಯುವಿಭಹ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಸಿೇದಿ
IV. ನವಿೇಔಯಣ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಸಿೇದಿ
ರಶೆು 6
ವಿಭಹದಹಯನು ಭ ಲ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜನುನ ಔಳ್ೆದುಕೆ ಂಡಯೆ ಏನಹಖುತುದೆ?
I.

ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಔಯಹರಿಗೆ ಮಹುದೆೇ ಫದರ್ಹಣೆ ಭಹಡದೆ ಂದು ನಔಲು ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ
ನಿೇಡುತುದೆ.
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II. ವಿಭಹ ಔಯಹಯು ಕೆ ನೆಗೆ ಳುಳತುದೆ.
III. ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ವಿಭಹದಹಯನ ಜಿೇದ ಯಷುುತ ಆಯೆ ೇಖಮದ ಘೀ ೇಶಣೆಖಳ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಹೆ ಷ
ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಶಯತುುಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ ಂದು ನಔಲು ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ನಿೇಡುತುದೆ.
IV. ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಔಯಹರಿಗೆ ಮಹುದೆೇ ಫದರ್ಹಣೆ ಭಹಡದೆ ಂದು ನಔಲು ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ
ನಿೇಡುತುದೆ, ಆದಯೆ ಂದು ನಹಮಮಹಲಮದ ಆದೆೇವದ ನಂತಯ.
ರಶೆು 7
ಕೆಳಗಿನ ವಹಔಮಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು ಷರಿಮಹಗಿದೆ?
I.

ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜಿಗೆ ಂದು ಷಭಥಾ ಅಧಿಕಹರಿಮು ಷಹಿ ಹಹಔಫೆೇಔು ಆದಯೆ ಔಡಹಸಮವಹಗಿ
ಬಹಯತಿೇಮ ಸ್ಹಿಾಂಪ್ಟ ಕಹಯೆದ ಯಕಹಯ ಭುದೆಯಯತುು ಅಖತಮವಿಲಾ.

II. ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜಿಗೆ ಂದು ಷಭಥಾ ಅಧಿಕಹರಿಮು ಷಹಿ ಹಹಔಫೆೇಔು ಹಹಖ

ಬಹಯತಿೇಮ ಸ್ಹಿಾಂಪ್ಟ

ಕಹಯೆದ ಯಕಹಯ ಭುದೆಯ ತುಲಡಫೆೇಔು.
III. ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜಿಗೆ ಷಭಥಾ ಅಧಿಕಹರಿಮು ಷಹಿ ಹಹಔಫೆೇಕಹಗಿಲಾ ಆದಯೆ ಬಹಯತಿೇಮ ಸ್ಹಿಾಂಪ್ಟ
ಕಹಯೆದ ಯಕಹಯ ಭುದೆಯ ತುಲಡಫೆೇಔು.
IV. ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜಿಗೆ ಷಭಥಾ ಅಧಿಕಹರಿಮ ಷಹಿಯೆೇ ಆಖಲ್ಲ ಅಥವಹ ಔಡಹಸಮವಹಗಿ ಬಹಯತಿೇಮ
ಸ್ಹಿಾಂಪ್ಟ ಕಹಯೆದ ಯಕಹಯ ಭುದೆಯಯತುು ಅಖತಮವೆೇ ಆಖಲ್ಲ ಇಯುುದಿಲಾ.
ರಶೆು 8
ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ವಿಶಮು ಂದು ಯಭಹಣಿತ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜಿನ ಮೊದಲ ಬಹಖನುನ
ಯ ಪಿಷುತುದೆ?
I.

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅನುಷ ಚಿ

II. ಯಭಹಣಿತ ನಿಫಂಧನೆಖಳು
III. ನಿದಿಾಶಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಫಂಧನೆಖಳು
IV. ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ ಡೆಮು ಕಹಮಾವಿಧಹನ
ರಶೆು 9
ಂದು ಯಭಹಣಿತ ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜಿನಲ್ಲಾ ಯಭಹಣಿತ ನಿಫಂಧನೆಖಳು ವಿಬಹಖು ಕೆಳಗಿನ ಮಹ
ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತುದೆ?
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I.

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಹಯಯಂಬದ ದಿನಹಂಔ, ಹಲ್ಲಸಿಮ ರಿಔಾತೆಮ ದಿನಹಂಔ ಭತುು ಕೆ ನೆಮ ಪಿಯೇಮಮಂ
ಹತಿಷಲು ಖಡುು ದಿನಹಂಔ

II. ನೆ ಮನಿಮ ಹೆಷಯು
III. ಔಯಹರಿನ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಅನಾಯಿಷು ಸಔುುಖಳು ಭತುು ಸ್ೌಲಬಮಖಳು ಭತುು ಇತಯೆ ನಿಮಭಖಳು.
IV. ಅಧಿಔೃತ ಷಹಿಗಹಯಯ ಷಹಿ ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭುದೆಯ
ರಶೆು 10
ಂದು ಭಹಿಳ್ೆಗೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಯಹಯನುನ ಫಯೆಮುವಹಖ ಅಳು ಖಭಿಾಣಿಮಹಗಿದದಲ್ಲಾ” ಯಭಹಣಿತ ಹಲ್ಲಸಿ
ದಸ್ಹುವೆೇಜಿನ ಮಹ ವಿಬಹಖದಲ್ಲಾ “ಖಬಾಧಹಯಣೆಗೆ ಷಂಫಂಧಟ್ಿ ಸಿೆತಿಖಳಿಂದ ಆಖು ಸ್ಹುಖಳನುನ ವಿಭಹ
ಯಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಯತಿಫಂಧಿಷು ಶಯತುನುನ” ಸ್ೆೇರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ?
I.

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅನುಷ ಚಿ

II. ಸ್ಹಭಹನಮ ನಿಫಂಧನೆಖಳು
III. ಯಭಹಣಿತ ನಿಫಂಧನೆಖಳು
IV. ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ನಿದಿಾಶಿವಹದ ನಿಫಂಧನೆಖಳು
ಷಾಮಂ-ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜು ವಿಭಹಗಹಯ ಭತುು ವಿಭಹದಹಯಯ ನಡುವಿನ ಔಯಹರಿಗೆ ಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯುತುದೆ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I.
ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜಿನಲ್ಲಾ ಷಂಕ್ಟೇಣಾವಹದ ಬಹಷೆಮನುನ ಫಳಷರ್ಹಗಿದಹದಯೆ ಹಹಖ ಅದರಿಂದ
ದಾಂದಾಖಳಿಗೆ ಕಹಯಣವಹಗಿದದಯೆ, ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ತಿೇಾನುನ ವಿಭಹದಹಯನ ಯವಹಗಿ ಅಥೆೈಾಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I.
ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜು ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ ಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯುತುದೆ.

266

ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ಯಥಭ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಸಿೇದಿಮು ಹಲ್ಲಸಿ ಔಯಹಯು ಹಯಯಂಬವಹಗಿಯುುದಕೆು ಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯುತುದೆ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV.
ಮೊದಲ ಪಿಯೇಮಮಂ ಡೆದ ನಂತಯ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಡೆದ ನಂತಯದ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳಿಗೆ ಷಂಸ್ೆೆಮು
ನವಿೇಔಯಣ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಸಿೇದಿಖಳನುನ ನಿೇಡುತುದೆ.
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I.
ವಿಭಹದಹಯನು ಭ ಲ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜನುನ ಔಳ್ೆದುಕೆ ಂಡಯೆ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಔಯಹರಿಗೆ
ಮಹುದೆೇ ಫದರ್ಹಣೆಖಳನುನ ಭಹಡದೆ ಂದು ನಔಲು ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ನಿೇಡುತುದೆ.
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜಿಗೆ ಂದು ಷಭಥಾ ಅಧಿಕಹರಿಮು ಷಹಿ ಹಹಔಫೆೇಔು ಭತುು ಬಹಯತಿೇಮ ಸ್ಹಿಂಪ್ಟ
ಕಹಯೆದಮ ಅನಾಮ ಭುದಿಯಷಫೆೇಔು.
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I.
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅನುಷ ಚಿಮು ಂದು ಯಭಹಣಿತ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜಿನ ಮೊದಲ ಬಹಖವಹಗಿಯುತುದೆ.
ಉತಿಯ 9
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ಂದು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜಿನ ಯಭಹಣಿತ ನಿಫಂಧನೆಖಳ ವಿಬಹಖು ಔಯಹರಿನ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ
ಅನಾಯಿಷು ಸಔುುಖಳು, ಸ್ೌಲಬಮಖಳು ಭತುು ಇತಯೆ ನಿಮಭಖಳ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತುದೆ.
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV.
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ಂದು ಭಹಿಳ್ೆಗೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಯಹಯನುನ ಫಯೆಮುವಹಖ ಅಳು ಖಭಿಾಣಿಮಹಗಿದದಲ್ಲ”ಾ ಯಭಹಣಿತ ಹಲ್ಲಸಿ
ದಸ್ಹುವೆೇಜಿನ ನಿದಿಾಶಿ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಫಂಧನೆಖಳ ವಿಬಹಖದಲ್ಲಾ “ಖಬಾಧಹಯಣೆಗೆ ಷಂಫಂಧಟ್ಿ ಸಿೆತಿಖಳಿಂದ
ಆಖು ಸ್ಹುಖಳನುನ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಯತಿಫಂಧಿಷು ಶಯತುನುನ” ಸ್ೆೇರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
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ಅಧಹಯಮ 14
ದಹಕಲ್ಹತ್ತ – ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಮಭಖಳು – II
ಅಧಹಯಮದ ರಿಚಮ
ಈ ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ ನಹು ಂದು ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜಿನಲ್ಲಾ ಅಳಡಿಷು ನಿಫಂಧನೆಖಳ ಫಗೆೆ ಚಚಿಾಷುತೆುೇವೆ,
ಈ ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ ಚಚಿಾಷರ್ಹಗಿಯು ನಿಫಂಧನೆಖಳಲ್ಲಾ ಅನುಖಯಸದ (ಗೆಯೇರ್ಸ) ಕಹರ್ಹಧಿ, ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅನತಿ
ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಭುಟ್ುಿಗೆ ೇಲು ಹಹಔಲು ನಿಫಾಂಧ, ಇತಹಮದಿ ಭುಕಮವಹದ ನಿಫಂಧನೆಖಳು ಸ್ೆೇರಿವೆ.
ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು
A. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಶಯತುುಖಳು ಭತುು ಸ್ೌಲಬಮಖಳು
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A. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಶಯತಕಿಖಳು ಭತಕಿ ಸೌಲಬಯಖಳು
1. ಅನಕಖರಸ (ಗೆರೀರ್ಸ) ಕಹಲ್ಹಧಿ
ಯತಿ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಯಹಯು ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನುನ ಆ ಅಧಿಗೆ ಷಂಫಂಧಟ್ಿ ದಿನಹಂಔದಯೆಗೆ ಷರಿಮಹಗಿ
ಹತಿಷರ್ಹಗಿದುದ ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿ ಚಹಲ್ಲುಮಲ್ಲಾದದ ಕ್ಷದಲ್ಲಾ ಭಯಣ ರಿಹಹಯ ಮೊತುನುನ ಹತಿಷುುದಹಗಿ
ಶಯತುನುನ ಕೆೈಗೆ ಳುಳತುದೆ. “ಅನುಖಯಸ (ಗೆಯೇರ್ಸ) ಅಧಿ” ಅಧಿನಿಮಭು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಷು
ಖಡುು ಭುಗಿದ ನಂತಯ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುನುನ ಹತಿಷಲು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಂದು ಹೆಚುಚರಿ
ಕಹರ್ಹಧಿಮ ಅನುದಹನ ನಿೇಡುತುದೆ.
ಭಕಕಯ ವಿಶಮ
ಅನಕಖರಸ ಕಹಲ್ಹಧಿಮ ರಭಹಣಿತ ಅಧಿಮಕ ಂದಕ ತ್ತಂಖಳು ಅಥವಹ 31 ದಿನಖಳು. ಅನುಖಯಸ
ದಿನಖಳನುನ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಷಲು ಇಯು ಖಡುು ದಿನಹಂಔದ ಭುಂದಿನ ದಿನದಿಂದ ರ್ೆಔು ಹಹಔಫಸುದು.
ಈ

ನಿಫಂಧನೆಮು

ಪಿಯೇಮಮಂ

ಹತಿಷದೆೇ

ಇಯು

ಕಹಯಣದಿಂದ

ಅನುಖಯಸ

ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ

ಅನತಿಮಹಖಫಸುದಹದ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಚಹಲ್ಲುಮಲ್ಲಾಯಲು ವಔುಗೆ ಳಿಷುತುದೆ.
ಆದಯೆ ಆ ಔರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂ ಔಟ್ುಿುದು ಫಹಕ್ಟ ಇಯುತುದೆ, ಹಹಖ

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಆ

ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹನಪಿದಯೆ, ವಿಭಹಗಹಯ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಭಯಣ ರಿಹಹಯದ ಮೊತುದಿಂದ ಪಿಯೇಮಮಂ
ಮೊತುನುನ ಔಡಿತಗೆ ಳಿಷಫಸುದು. ಅನುಖಯಸ ಕಹರ್ಹಧಿಮ ನಂತಯೂ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳು ಔಟ್ಿದೆ
ಉಳಿದುಕೆ ಂಡು ಬಿಟಿಿದದಯೆ, ಹಲ್ಲಸಿಮು ಆಖ ಅನತಿಮಹಗಿದೆಯೆಂದು ರಿಖಣಿಷಫಸುದು, ಹಹಖ
ಷಂಸ್ೆೆಮು ಭಯಣದ ರಿಹಹಯನುನ ಹತಿಷು ಫಹಧಮತೆ ಇಯುುದಿಲಾ. ಅಂತಸ ರಿಸಿೆತಿಮಲ್ಲಾ
ವಿಭಹದಹಯನ ಸ್ಹವಹದಯೆ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಭುಟ್ುಿಗೆ ೇಲು ಹಹಔಲು ನಿಫಾಂಧ ನಿಫಂಧನೆಗೆ
ಅನಾಯಿಷು ಮೊತುನುನ ಭಹತಯ ಹತಿಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ. ಆದದರಿಂದ ಅನುಖಯಸ ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ
ವಿಭಹದಹಯನು ಂದು ತಯಸ ಉಚಿತ ವಿಮೆಮನುನ ಡೆದಂತೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಫಸುದು.
2. ಅನತ್ತ ಭತಕಿ ಭಯಕವಿಮೆ/ುನಶೆಿೀತನ
ಅನುಖಯಸ ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾಮ ಔ ಡ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುನುನ ಹತಿಷದೆ ಇದದಯೆ ಹಲ್ಲಸಿಮು ಅನತಿಮ
ಸಿೆತಿಮಲ್ಲಾದೆಯೆಂದು ಹೆೇಳರ್ಹಖುುದೆಂದು ನಹು ಈಗಹಖರ್ೆೇ ನೆ ೇಡಿದೆದೇವೆ. ಂದು ಳ್ೆಳಮ ಷುದಿದಯೆಂದಯೆ
ಕಹಮಾತುಃ ಎಲಾ ಶ್ಹವಾತ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ಔಯಹಯುಖಳು ಅನತಿಮಹದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ಭಯುವಿಮೆ
(ುನಶ್ೆಚೇತನ) ಭಹಡಲು ಅನುಭತಿ ನಿೇಡುತುವೆ.

270

ವಹಯಖ್ಹಯನ
ಭಯುವಿಮೆ ಎಂದಯೆ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುಖಳನುನ ಹತಿಷದೆ ಇಯು ಕಹಯಣದಿಂದ ಯದಹದಗಿಯು ಹಲ್ಲಸಿ
ಅಥವಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಭುಟ್ುಿಗೆ ೇಲು ಹಹಔಲು ನಿಫಾಂಧ ನಿಫಂಧನೆಗೆ ಳಟ್ುಿ ಭುಂದುರಿಸಿಯು
ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಭತೆು ಷಕ್ಟಯಮಗೆ ಳಿಷು ಯಕ್ಟಯಯೆ.
ಆದಯೆ ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭಯುವಿಮೆಮು ವಿಭಹದಹಯನ ಫೆೇಶಯತುು ಸಕಹುಖಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ. ಅದನುನ ಕೆಳಗೆ
ನಿೇಡಿಯು ಸಿೆತಿಖಳಲ್ಲಾ ಭಹತಯ ಸ್ಹಧಿಷಲು ಸ್ಹಧಮ:
i.

ವಿಭಹಗಹಯನಿಗೆ ವಿಮೆಮ ಅಹಮದಲ್ಲಾ ಹೆಚಿಳ ಆಖಔ ಡದಕ: ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭಯುವಿಮೆಮ
ಕಹಯಣದಿಂದ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಹೆ ಯು ಅಹಮದಲ್ಲಾ ಹೆಚಚಳವಹಖುಂತಿಲಾ.

ii. ಮಿೀಷಲಕ ಮತಿದ ಷೃಷ್ಟಿ: ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಹತಿಷದೆ ಇಯು ಪಿಯೇಮಮಂಖಳು ಭತುು ಅುಖಳ
ಫಡಿಸಖಳನುನ ಸ್ೆೇರಿ ಂದೆ ಮೆಭ ಹಲ್ಲಸಿಮು ಅನತಿಮ ಸಿೆತಿ ತಲುದೆ ಇದದಲ್ಲಾ ಆ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ
ಷಂಫಂಧಟ್ಿ ಮೇಷಲು ಮೊತುು ಎಶುಿ ಷಂಖಯಸವಹಖುತಿತೆ ುೇ ಅಷೆಿೇ ಸಣದ ಮೇಷಲು ಷೃಷ್ಟ್ಿಗೆ
ಕಹಗಿಯುಶುಿ ಸಣನುನ ಹತಿಷಫೆೇಔು.
iii. ಹಲ್ಲಸಿಮನಕು

ುನಶೆಿೀತನಗೆ ಳಿಷಲಕ ಂದಕ ನಿದಿಯಶಿ ಕಹಲ್ಹಧಿಯಳಗೆ ಅಜಯಮನಕು

ನಿೀಡಫೆೀಔಕ: ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ುನಶ್ೆಚೇತನಕಹುಗಿ ಅಜಿಾಮನುನ ಷಂಸ್ೆೆಮು ುನಶ್ೆಚೇತನಕಹುಗಿ
ನಿಫಂಧನೆಮಲ್ಲಾ ನಿಖದಿ ಡಿಸಿಯು ಕಹಲಮತಿಯಳಗೆ ೂಣಾಗೆ ಳಿಷಫೆೇಔು. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ

ಅನತಿಮಹದ

ದಿನಹಂಔದಿಂದ

ಂದು

ನಿದಿಾಶಿ

ಕಹರ್ಹಧಿ,

ಐದು

ಯುಶಖಳಶಿಯೆ ಳಗೆ ೂಣಾಗೆ ಳಿಷಫೆೇಔು,
iv. ವಿಮೆಮನಕು ಕೆ ಳುಲಕ ಅಸಯತೆಮಕ ಭಕಂದಕರಿದಿದೆಯೆಂದಕ ತೃಪ್ಪಿಔಯವಹದ ುಯಹವೆ ಷಲ್ಲಾಷಫೆೀಔಕ:
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು

ವಿಭಹ

ಷಂಸ್ೆೆಗೆ

ತನನ

ವಿಮೆ

ಕೆ ಳಳಲು

ಇಯು

ಅಸಾತೆಮು

ಭುಂದುರಿದಿದೆಯೆಂದು ತೃಪಿುಔಯವಹದ ುಯವೆಮನುನ ಷಲ್ಲಾಷಫೆೇಔು. ವಿಭಹದಹಯನ ಆಯೆ ೇಖಮು
ತೃಪಿುಔಯವಹಗಿಯುುದಲಾದೆ ಸಣಕಹಸಿನ ಆದಹಮ ಭತುು ನೆೈತಿಔತೆಖಳಂತಸ ಇತಯೆ ಅಂವಖಳು
ಖಣನಿೇಮವಹಗಿ ಸದಗೆಟಿಿಯಫಹಯದು.
v. ಖಡಕುಮಿೀರಿದ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂಖಳನಕು ಫಡಿಸ ಷಮೆೀತ ಹತ್ತಷಕುದಕ: ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಖಡುು
ಮೇರಿದ ಎರ್ಹಾ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನುನ ಅುಖಳ ಖಡುು ದಿನಹಂಔದಿಂದ ುನಶ್ೆಚೇತನಗೆ ಳಿಷು
ದಿನಹಂಔದಯೆಗಿನ ಅಧಿಗೆ ಫಡಿಸ ಷಮೆೇತ ಹತಿಷುುದು ಅಖತಮ.
vi. ಫಹಕ್ರ ಸಹಲದ ಹತ್ತ: ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೇರ್ೆ ಮಹುದೆೇ ಸ್ಹಲದ ಮೊತುನುನ
ಭಯುಹವಿತುಷುುದು ಫಹಕ್ಟ ಇದದಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಮಹುದೆೇ ರಿೇತಿಮ ಋಣದ ಸಿೆತಿಮನುನ
ಹೆ ಂದಿದದಲ್ಲ,ಾ ಅದನುನ ಔ ಡ ಹತಿಷಫೆೇಔು.
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ಫಸಕವುಃ ುನುಃಶೆಿೀತನದ ಷಂದಬಯದಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ ಭಯಕವಿಮೆ ಭಹಡಲಕ ಅಸಯತೆಯ್ದಯಕುದಕೆು
ಅಖತಯವಿಯಕ ುಯಹವೆಮಕ ಮೆೀಲ್ಲನ ಶಯತಕಿಖಳಲ್ಲಾ ಅತಯಂತ ಭಸತಾದಹಿಗಯಫಸಕದಕ. ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ
ಭಯುವಿಮೆ ಭಹಡಿಷುವಹಖ ಕೆ ೇಯರ್ಹಖು ುಯಹವೆಖಳು ಆ ಮಮಕ್ಟುಔ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಷನಿನವೆೇವಖಳ ಮೆೇರ್ೆ
ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ. ಹಲ್ಲಸಿಮು ಂದು ಅತಿ ಷಣಣ ಕಹರ್ಹಧಿಗೆ ಅನತಿಮ ಸಿೆತಿಮಲ್ಲಾದದಲ್ಲಾ, ವಿಭಹಗಹಯ
ಷಂಸ್ೆೆಮು ವಿಭಹದಹಯನಿಂದ ತಹನು ಉತುಭ ಆಯೆ ೇಖಮದಿಂದಿಯುುದಹಗಿ ಂದು ಷಯಳ ಹೆೇಳಿಕೆಯಂದನುನ
ಭಹತಯ ಕೆ ೇಯಫಸುದು.
ಆದಯೆ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಗೆ ಕೆಲು ಷನಿನವೆೇವಖಳಲ್ಲಾ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷೆಮ ಅಥವಹ ವಿಮೆ ಕೆ ಳಳಲು
ಅಸಾತೆಯಿಯುುದಕೆು ುಯಹವೆಮ ಅಖತಮವಿಯಫಸುದು.
i.

ಅಂತಸ ಂದು ಷನಿನವೆೇವದಲ್ಲಾ ಅನುಖಯಸ ಕಹರ್ಹಧಿಮು ಭುಗಿದು ದಿೇಗಾ ಕಹಲವಹಗಿದುದ,
ಹಲ್ಲಸಿಮು ಅನತಿಮ ಸಿೆತಿಮಲ್ಲಾ ಂದು ಶಾದ ಕಹಲವೆೇ ಔಳ್ೆದಿಯಫಸುದು.

ii. ಇನೆ ನಂದು ಷನಿನವೆೇವದಲ್ಲಾ ವಿಭಹಗಹಯನಿಗೆ ವಿಭಹದಹಯನ ಆಯೆ ೇಖಮ ಅಥವಹ ಇನಹಮುದೆೇ
ತೆ ಂದಯೆಮು ಇಯುುದೆಂದು ಷಂವಮ ಡುುದಕೆು ಕಹಯಣವಿಯುುದು. ವಿಮೆಮ ಮೊತುು
ಅಥವಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭುಕಫೆರ್ೆಮ ಮೊತುು ದೆ ಡಸದಹಗಿದದಲ್ಲಾ ಹೆ ಷದಹಗಿ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷೆ
ಷಸ ಅಖತಮವಿಯಫಸುದು.
ಹಲ್ಲಸಿಮ ುನುಃಶ್ೆಚೇತನ ಭಹಡುವಹಖ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಆ ಉದೆದೇವಕಹುಗಿ ಫಸು ದೆ ಡಸ ಮೊತುನುನ (ಫಹಕ್ಟ
ಇಯು ಪಿಯೇಮಮಂಖಳು ಭತುು ಅುಖಳ ಫಡಿಸ) ಹತಿಷು ಅಖತಮವಿಯುುದರಿಂದ, ಯತಿ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು
ಸಳ್ೆಮ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ುನುಃಶ್ೆಚೇತನ ಭಹಡುುದು ಳಿತೆ ೇ ಅಥವಹ ಹೆ ಷ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಕೆ ಳುಳುದು
ಉತುಭವೊೇ ಎಂದು ನಿಧಾರಿಷಫೆೇಔು. ು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 ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ುನಶ್ೆಚೇತನಗೆ ಳಿಷಫಸುದಹದ ಕೆಲು ರಿೇತಿಖಳನುನ ನೆ ೇಡೆ ೇಣ.
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಅನತಿ ಹೆ ಂದಿದ ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಅದಯ ಮೊದಲ ಹತಿಷದಿಲಾದ
ದಿನಹಂಔದಿಂದ

ನಿದಿಾಶಿ

ಅಧಿಯಳಗೆ

(ಷುಭಹಯು

5

ಶಾಖಳು)

ಇದದಯೆ

ಅದನುನ

ುನಶ್ೆಚೇತನಗೆ ಳಿಷಲು ಸ್ಹಧಮ.
i.

ಸಹಭಹನಯ ುನಶೆಿೀತನ

ತುಂಫಹ ಷಯಲ ಯ ದ ುನಶ್ೆಚೇತನವೆಂದಯೆ ಫಹಕ್ಟ ಇಯು ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುಖಳನುನ ಅುಖಳ
ಫಡಿಸಖಳ ಷಮೆೇತ ಹತಿಷುುದು. ಇದನುನ ಸ್ಹಭಹನಮ ುನಶ್ೆಚೇತನ ಎಂದು ಹೆಷರಿಷರ್ಹಗಿದೆ, ಹಹಖ
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ಹಲ್ಲಸಿಮು ವಯಣಹಖತಿಮ ಭೌಲಮನುನ ಹೆ ಂದಿದಹಖ ಇದನುನ ಕಹಮಾಯ ಕೆು ತಯಫಸುದು.
ವಿಭಹಗಹಯನು

ಉತುಭ

ಆಯೆ ೇಖಮದ

ಘೀ ೇಶಣೆಗಹಗಿ

ಅಥವಹ

ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ

ರಿೇಕ್ಷೆಮಂತಸ

ಇನಹಮುದಹದಯ ಯ ದಲ್ಲಾ ವಿಮೆಮನುನ ಕೆ ಳುಳ ಅಸಾತೆಮ ುಯಹವೆಗಹಗಿ ಕೆ ೇಯಫಸುದು.
ii. ವಿಶೆೀಶ ುನಶೆಿೀತನ
ಹಲ್ಲಸಿಮು ಭ ಯು ಶಾಖಳಿಗಿಂತಲ

ಔಡಿಮೆ ಷಭಮ ಚಹಲ್ಲುಮಲ್ಲಾದುದ ಇನ ನ ಔನಿಶಠ ವಯಣಹಖತಿಮ

ಭೌಲಮನುನ ಹೆ ಂದಿಲಾದೆ ಇದಹದಖ (ಅಂದಯೆ ಷಂಖಯಸವಹಗಿಯು ಮೇಷಲು ಅಥವಹ ನಖದು ಭೌಲಮು
ಅತಮಲವಹಗಿದುದ) ಆದಯೆ ಅನತಿಮ ಕಹರ್ಹಧಿಮು ದಿೇಗಾವಹಗಿದಹದಖ ಏನು ಭಹಡುುದು?, ಎಂದಯೆ
ಹಲ್ಲಸಿಮು ಮೊದಲ ಹತಿಷದಿಲಾದ ಪಿಯೇಮಮಂನ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಂದು ಶಾ ಅಥವಹ ಹೆಚಿಚನ
ಕಹರ್ಹಧಿಮ ನಂತಯ ುನಶ್ೆಚೇತನಕೆು ಫಂದಯೆ.
ಅದನುನ ುನಶ್ೆಚೇತನಗೆ ಳಿಷಲು ಂದು ದಹರಿ ಎಂದಯೆ ವಿಶ್ೆೇಶ ುನಶ್ೆಚೇತನ ಎಂಫ ಂದು ಯೇಜನೆ
(ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಈ ಯೇಜನೆಮು ಬಹಯತಿೇಮ ಜಿೇ ವಿಭಹ ನಿಖಭದಲ್ಲಾ ಯಚಲ್ಲತವಹಗಿದೆ). ಈ
ಯೇಜನೆಮಲ್ಲಾ ಅದು ಂದು ಹೆ ಷ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಫಯೆದಂತೆ ಇಯುತುದೆ, ಹಹಖ

ಅದಯ ಹಯಯಂಬದ

ದಿನಹಂಔು ಅನತಿ ಹೆ ಂದಿದ ಹಲ್ಲಸಿಮು ಹಯಯಂಬವಹದ ಭ ಲ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಎಯಡು ಶಾಖಳ
ಳಗೆ ಇಯುತುದೆ. ಹಲ್ಲಸಿಮ ರಿಔಾತೆಮ ದಿನಹಂಔು ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಕೆ ಳುಳ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಕೆಲು
ಜಿೇಖಳಿಗೆ ಅನಾಯಿಷುಂತೆ ಭ ಲ ನಿಖದಿತ ಕಹರ್ಹಧಿಮನುನ ಮೇಯುಂತಿಲಾ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಭ ಲ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ 40 ಶಾ ಮಸ್ಹಸದಹಖ ಕೆ ಂಡುಕೆ ಂಡಿದದಯೆ ಹಹಖ

42 ಶಾವಹದಹಖ

ಹೆ ಷ ಹಯಯಂಬದ ದಿನಹಂಔು ನಿಖದಿಮಹದಯೆ, ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ 60 ಶಾ ಮಸ್ಹಸದಹಖ ಹಲ್ಲಸಿಮ
ಅಧಿಮು ಭುಗಿಮು ಅಖತಮವಿಯುುದರಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕಹರ್ಹಧಿಮನುನ ಈಖ ಇತುರಿಂದ
ಸದಿನೆಂಟ್ಕೆು ಇಳಿಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ. ಆ ಷನಿನವೆೇವದಲ್ಲಾ ಹೆ ಷ ಭತುು ಸಳ್ೆಮ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ನಡುವಿನ
ಅಂತಯದ ಮೊತುನುನ ಫಡಿಸಮ ಷಮೆೇತ ಹತಿಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.
iii. ಸಹಲ ಹಹಖ ುನಶೆಿೀತನ
ುನಶ್ೆಚೇತನಕೆು ಇನ ನ ಭ ಯನೆೇ ವಿಧಹನವೊಂದು ಎಲ್ಐಸಿ ಭತುು ಇತಯೆ ಷಂಸ್ೆೆಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ
ಲಬಮವಿದುದ, ಅದಯಲ್ಲಾ ಸ್ಹಲ ಭತುು ುನಶ್ೆಚೇತನ ಔ ಡಿಯುತುದೆ. ಇದು ಕೆೇಲ ುನಶ್ೆಚೇತನ ಭಹತಯಲಾದೆ
ವಹಷುವಹಗಿ ಅದಯಲ್ಲಾ ಎಯಡು ಮಹಹಯಖಳಿಯುತುವೆ:
 ಏಔಕಹಲ್ಲಔವಹಗಿ ಸ್ಹಲದ ನಿೇಡುವಿಕೆ, ಭತುು
 ಹಲ್ಲಸಿಮ ುನಶ್ೆಚೇತನ
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ಫಹಕ್ಟಯಿಯು ಪಿಯೇಮಮಂ ಭತುು ಅುಖಳ ಫಡಿಸಖಳನುನ ಸ್ಹಭಹನಮ ುನಶ್ೆಚೇತನದಲ್ಲಾ ಭಹಡುಂತೆಯೆೇ
ರ್ೆಔುಹಹಔರ್ಹಖುತುದೆ. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ುನಶ್ೆಚೇತನದ ದಿನಹಂಔದಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ
ಅಸಾವಿಯು

ಸ್ಹಲದ

ಮೊತುನ ನ

ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.

ಈ

ಸ್ಹಲನುನ

ುನಶ್ೆಚೇತನದ

ಉದೆದೇವಖಳಿಗಹಗಿ ಅಖತಮವಿಯು ಯಭಹಣದ ಮೊತುವೆಂದು ಫಳಷಫಸುದು. ಸ್ಹಲದ ಮೊತುದಿಂದ
ಫಹಕ್ಟಯಿಯು ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುಖಳು ಭತುು ಅುಖಳ ಮೆೇಲ್ಲನ ಫಡಿಸಖಳಿಗಹಗಿ ಷರಿ ಹೆ ಂದಿಸಿದ
ನಂತಯ ಇನ ನ ಉಳಿದಿದದಲ್ಲಾ ಆ ಮೊತುನುನ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಹತಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ನಿಷಸಂವಮವಹಗಿ
ಸ್ಹಲ ಭತುು ುನಶ್ೆಚೇತನದ ಸ್ೌಲಬಮು ುನಶ್ೆಚೇತನದ ದಿನದಂದು ವಯಣಹಖತಿಮ ಮೊತುನುನ
ಹೆ ಂದಿಯು ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ ಭಹತಯ ನಿೇಡರ್ಹಖುುದು.
iv. ಔಂತ್ತನ ಭ ಲಔ ುನಶೆಿೀತನ
ಅಂತಿಭವಹಗಿ ನಭಗೆ ಔಂತಿನ ಭ ಲಔ ುನಶ್ೆಚೇತನದ ಅಕಹವವಿದುದ, ಈ ಸ್ೌಲಬಮನುನ
ಫಹಕ್ಟಯಿಯು ಪಿಯೇಮಮಂನ ಮೊತುನುನ ಂದು ಬಹರಿೇ ಮೊತುದಲ್ಲಾ ಹತಿಷಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾದ
ರಿಸಿೆತಿಮಲ್ಲಾಯು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಹಹಖ

ವಿಶ್ೆೇಶ ುನಶ್ೆಚೇತನದ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾಮ

ುನಯುಜಿೆೇನ

ನಿೇಡಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾದರಿಗೆ ನಿೇಡರ್ಹಖುುದು. ಇಂತಸ ಷನಿನವೆೇವಖಳಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುದ
ಫಹಕ್ಟಯಿಯು

ಮೊತುನುನ

ಸ್ಹಭಹನಮ

ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ

ಸ್ಹಭಹನಮ

ುನಶ್ೆಚೇತನ

ಯೇಜನೆಮಲ್ಲಾ

ಭಹಡಿದಂತೆಯೆೇ ರ್ೆಔು ಹಹಔರ್ಹಖುುದು.
ಹತಿಭಹಡು ಔಯಭದ (ತೆೈಭಹಸಿಔ ಅಥವಹ ಅಧಾವಹಷ್ಟ್ಾಔ) ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆ ಡೆದ
ಮಕ್ಟುಮು ಂದು ಅಧಾವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಅಥವಹ ಎಯಡು ತೆೈಭಹಸಿಔ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನುನ ಹತಿಷ
ಫೆೇಕಹಖಫಸುದು. ಉಳಿದ ಫಹಕ್ಟಯಿಯು ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಮೊತುನುನ ಭುಂದಿನ ಎಯಡು ಶಾಖಳ
ಅಥವಹ ಹೆಚಿಚನ ಕಹಲ ಹತಿಷಫೆೇಕಹದ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಜೆ ತೆಗೆ ಆಮಹ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಖಡುು
ದಿನಹಂಔಖಳಂದು ಔಟ್ುಿ ಹಹಗೆ ಸಯಡರ್ಹಖುತುದೆ. ಇದಯಲ್ಲಾ ಯಷುುತ ಹಲ್ಲಸಿ ವಹಷ್ಟ್ಾಕೆ ೇತಸದ ಶಾ
ಹಹಖ

ನಂತಯದ ಎಯಡು ೂಣಾ ಹಲ್ಲಸಿ ವಹಷ್ಟ್ಾಕೆ ೇತಸಖಳು ಸ್ೆೇರಿಯುತುವೆ. ುನಶ್ೆಚೇತನದ

ವೆೇಳ್ೆಮಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಮಹುದೆೇ ಫಹಕ್ಟಯಿಯು ಸ್ಹಲ ಇಯಔ ಡದು ಎಂದು ಂದು ಶಯತುು
ವಿಧಿಷರ್ಹಖಫಸುದು
ಭಕಕಯ ವಿಶಮ
ಅನತಿಗೆ ಂಡಿಯು ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ುನಶ್ೆಚೇತನಗೆ ಳಿಷುುದನುನ ಜಿೇ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಷಕ್ಟಯಮವಹಗಿ
ರ್ಪಯೇತಹಸಹಿಷಲು ಯಮತಿನಷುತಹುಯೆ, ಏಕೆಂದಯೆ ಅನತಿ ಸಿೆತಿಮಲ್ಲಾಯು ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ವಿಭಹಗಹಯಯು
ಅಥವಹ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯು ಇಫಫರಿಖ ಔಮಭ ಳಿತನುನ ಭಹಡಫಸುದು.
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3. ಭಕಟಕಿಗೆ ೀಲಕ ಹಹಔಲಕ ನಿಫಯಂಧ ನಿಫಂಧನೆಖಳು
ಬಹಯತಿೇಮ ವಿಭಹ ಕಹಯಿದೆ (ವಿಬಹಖ 113) ಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಇಯು ಭುಕಮ ನಿಫಂಧನೆಖಳಲ್ಲಾ ಇಯು ಂದು
ಸ್ೌಲಬಮು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ ಅಯು ತಭಭ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ಷಕ್ಟಯಮವಹಗಿಡಲು ಸ್ಹಧಮವಹಖದೆ ಇದದಯ ಔ ಡ
ಭುಂದಿನ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನುನ ಹತಿ ಭಹಡು ಭ ಲಔ ಕೆಲು ಯಯೇಜನಖಳು ಸ್ೆೇರಿಕೆ ಳುಳುದಕೆು
ಆಷಪದ ನಿೇಡುತುದೆ. ಇಲ್ಲಾ ಅನಾಮವಹಖು ತಔಾವೆೇನೆಂದಯೆ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ
ಷಂಖಯಸವಹಗಿಯು ನಖದು ಭೌಲಮದ ಮೆೇರ್ೆ ಸಕ್ಟುಯುತುದೆ ಎಂದು.
ಹೀಗೆ ಬಹಯತದಲ್ಲಾನ ಕಹನ ನಕ ಷತತವಹಗ ಔನಿಶಠ ಭ ಯಕ ಶಯಖಳ ಕಹಲ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಮತಿನಕು
ಹತ್ತಸಿದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಂದಕ ಖ್ಹತರಿಮಹದ ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಭೌಲಯವಿಯಕ ಹಹಗೆ ಅನಕಔ ಲ ಭಹಡಿದೆ.
ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ವಯಣಹಖತಿಮಲ್ಲಾ ಪಿಷದೆ ಇದದಲ್ಲ,ಾ ಹಲ್ಲಸಿಮು ಷಕ್ಟಯಮವಹಗಿ ಭುಂದುರಿಮುತುದೆ, ಆದಯೆ
ಔಡಿಮೆ ಹತಿಸಿದ ಭೌಲಮದ ಯ ದಲ್ಲಾ. ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಫಂಧನೆಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಕಹನ ನಿನ ಯಕಹಯ
ನಿಖದಿಡಿಸಿದ ವಯಣಹಖತಿಮ ಭೌಲಮಗಿಂತಲ ಹೆಚುಚ ಉದಹಯವಹಗಿಯುತುವೆ.
a) ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಭೌಲಯಖಳು
ಜಿೇ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಸತಿುಯ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಇಯು ಂದು ನಕಹಸ್ೆಮು ವಿವಿಧ ಗಟ್ಿಖಳಲ್ಲಾ
ವಯಣಹಖತಿಮ ಭೌಲಮಖಳನುನ ಟಿಿ ಭಹಡುತುದೆ ಹಹಖ

ವಯಣಹಖತಿಮ ಭೌಲಮಖಳನುನ ಖುಣಿಷಲು

ಫಳಷು ವಿಧಹನನ ನ ತೆ ೇರಿಷುತುದೆ. ಈ ಷ ತಯು ವಿಮೆಮ ವಿಧ, ಯೇಜನೆ, ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮಷುಸ
ಹಹಖ

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಷು ಕಹರ್ಹಧಿಖಳನುನ ಖಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳತುದೆ.

ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ವಯಣಹಖತಿ ಭಹಡಿದಹಖ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಕೆೈಗೆ ಫಯು ನಿಜವಹದ ನಖದಿತ ಯಭಹಣು
ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ನಿದೆೇಾಶ್ಚಸಿದ ವಯಣಹಖತಿಮ ಭೌಲಮದ ಮೊತುಕ್ಟುಂತಲ ಭಿನನವಹಗಿಯಫಸುದು.
ಇದಕೆು ಕಹಯಣ ಹತಿಸಿದ ಹೆಚುಚರಿ ಮೊತುಖಳು, ರ್ಹಬಹಂವಖಳು (ಫೆ ೇನಷೆಳು) ಅಥವಹ
ಶ್ೆೇಕಯಣೆಗೆ ಂಡಿಯು ರ್ಹಬಹಂವಖಳು (ಡಿವಿಡೆಂಡೆಳು), ಭುಂಖಡ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಖಳು ಅಥವಹ
ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಷುಲ್ಲಾನ ಅಂತಯಖಳು, ಇತಹಮದಿ. ಇುಖಳ ಕಹಯಣದಿಂದ ಷಂಖಯಸಗೆ ಂಡ ನಖದು
ವಯಣಹಖತಿಮ ಭೌಲಮಕೆು ಸ್ೆೇಾಡೆಖಳು ಅಥವಹ ಅದರಿಂದ ತೆಗೆಮುವಿಕೆಖಳು ಉಂಟಹಖಫಸುದು.
ಆದದರಿಂದ

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು

ಕೆ ನೆಮಲ್ಲಾ

ಡೆಮು

ಮೊತುು

ನಿಾಳ

ವಯಣಹಖತಿಮ

ಭೌಲಮವಹಗಿಯುತುದೆ. ವಯಣಹಖತಿಮ ಭೌಲಮು ಹತಿಷರ್ಹದ ಭೌಲಮದ ಂದು ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು
ಭೌಲಮವಹಗಿಯುತುದೆ.
ಹತಿಷರ್ಹಗಿಯು

ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ

ಂದು

ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು

ಯಭಹಣವಹಗಿ

ದೆ ಯೆತಿಯು

ವಯಣಹಖತಿಮ ಭೌಲಮನುನ “ಖಹತರಿಡಿಸಿದ ವಯಣಹಖತಿಮ ಭೌಲಮ” ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
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b) ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೀಲ್ೆ ಸಹಲಖಳು
ನಖದು ಭೌಲಮನುನ ಷಂಖಯಹಿಸಿಕೆ ಳುಳ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಇಯು ಂದು ನಿಫಂಧನೆಮ
ಯಕಹಯ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಖದು ಭೌಲಮನುನ ಸ್ಹಲಕೆು ಜಹಮೇನಿನ ಯ ದಲ್ಲಾ ಫಳಸಿ
ವಿಭಹಗಹಯ ಷಂಸ್ೆೆಯಿಂದ ಸ್ಹಲನುನ ಡೆಮಲು ಸಔುು ಇಯುತುದೆ. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೇಲ್ಲನ ಸ್ಹಲದ
ಮೊತುನುನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಯಣಹಖತಿಮ ಭೌಲಮದ ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು (ಅಂದಹಜು 90%)
ಸಿೇಮತವಹಗಿಯುತುದೆ. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ತನನದೆೇ ಖಹತೆಯಿಂದ ಈ ಸ್ಹಲನುನ ಡೆಮುತಹುನೆ ಎಂದು
ಖಭನಸರಿಸಿ. ಆತ ಅಥವಹ ಆಕೆಮು ಈ ಮೊತುನುನ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ವಯಣಹಖತಿ ಭಹಡಿ ಔ ಡ
ಡೆಮಲು ಅಸಾಯಹಗಿಯುತಿುದದಯು.
ಆದಯೆ ಆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಯದುದ ಭಹಡಫೆೇಕಹಖುತಿತುು. ಅದಯ ಫದಲು ಸ್ಹಲ
ಡೆಮುುದರಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಕೆೇಕ್ ತನೆ ನಡನೆಯೆೇ ಇರಿಸಿಕೆ ಂಡು ಅದನುನ ತಿನನಲು ಔ ಡ
ಸ್ಹಧಮವಹಖುುದು. ಸ್ಹಲದ ಕಹಯಣದಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಷುಲಬವಹಗಿ ಧನೂ ಸಿಔುಂತಹಗಿ
ವಿಮೆಮನುನ ಔ ಡ ಷಕ್ಟಯಮವಹಗಿರಿಷಲು ಸ್ಹಧಮವಹಖುತುದೆ. ನಿಭಭ ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ತುತಹಾಗಿ ಸಣ ಫೆೇಕ್ಟದದಲ್ಲಾ
ಅರಿಗೆ ನಿೇು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೇರ್ೆ ಸ್ಹಲನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಲು ಶ್ಚಪಹಯಷು ಭಹಡಫಸುದು, ಹಹಖ

ಆ

ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಅಯನುನ ನಿೇು ನಿಭಭ ಗಹಯಸಔಯಹಗಿ ಉಳಿಸಿಕೆ ಳಳಲ ಫಸುದು.
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೇಲ್ಲನ ಸ್ಹಲು ಸ್ಹಭಹನಮ ವಹಣಿಜಮ ಸ್ಹಲದಿಂದ ಎಯಡು ವಿಶಮಖಳಲ್ಲಾ ಭಿನನವಹಗಿಯುತುದೆ:
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೀಲ್ಲನ ಸಹಲ

ವಹಣಿಜಯ ಸಹಲ

ಸಹಲ ಭಯಕಹತ್ತಷಲಕ ಮಹುದೆೀ ಕಹನ ನಕಫದಿ ಫಹಧಯತೆ ವಹಣಿಜಮ
ಇಯಕುದಿಲಾ:

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ

ಸ್ಹಲ

ಸ್ಹಲು

ಭಯುಹತಿಷಲು ಸ್ಹಲದಹಯ

ಕಹನ ನುಫದಧ ಫಹಧಮತೆ ಇಯುುದಿಲಾ. ಅಯು ಸ್ಹಲದ ೂಣಾ ಫೆಳ್ೆಷುತುದೆ,
ಬಹಖ

ಅಥವಹ

ಕಹಲದಲ್ಲಾಮಹದಯ

ಂದು

ಅಂವನುನ

ಭಹತಯ

ಭಯುಹತಿಷಫಸುದು.

ಫಡಿಸಮ

ಮೊತುಖಳನುನ

ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಷಂಫಂಧನುನ
ಹಹಖ

ಅದಯಲ್ಲಾ

ಮಹ ಸ್ಹಲಗಹಯನು ಕಹನ ನುಫದಧವಹಗಿ

ಸ್ಹಲನುನ ತಹನು ಡೆದ ಸ್ಹಲದ ಮೊತುನುನ

ತಿೇರಿಷದಿದದಲ್ಲಾ ವಿಭಹಗಹಯಯು ತಿೇರಿಷಫೆೇಕಹದ ಮೊತು ಹಹಖ
ಅದಯ

ಸ್ಹಲಗಹಯ-

ಸ್ಹಲದಹತನಿಗೆ ಫಡಿಸಮ ಷಮೆೇತ

ಯಯೇಜನ ಹಿಂದಿಯುಗಿಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.

ಮೊತುದಿಂದ ಔಳ್ೆದು ಉಳಿದಿಯು ಸಣನುನ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ
ನಿೇಡುತಹುಯೆ.
ಮಹುದೆೀ ರಿೀತ್ತಮ ಸಹಲ ಭಯಕಹತ್ತಷಕ ಯೀಖಯತೆಮ ಸ್ಹಲದಹಯಯು
ತಹಷಣೆಮ ಅಖತಯವಿಯಕುದಿಲಾ:
ವಿಭಹಗಹಯಯು

ತಭಭ

ಸ್ಹಲಗಹಯಯ
ಧನನುನ

ಸ್ಹಲವಹಗಿ ಯೇಖಮತೆಮ
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ಔ ಲಂಔುಶವಹಗಿ
ಭಯುಹತಿಷು
ತಹಷಣೆ

ನಿೇಡುುದಿಲಾವಹದದರಿಂದ,

ಸ್ಹಲಗಹಯನು

ಸ್ಹಲಕಹುಗಿ

ಅಜಿಾ ನಡೆಷುತಹುಯೆ.

ನಿೇಡಿದಹಖ ಸ್ಹಲಗಹಯನ ಭಯುಹತಿಷು ಯೇಖಮತೆಮ ಫಗೆೆ
ಮಹುದೆೇ

ರಿೇತಿಮ

ತಹಷಣೆಮ

ಅಖತಮವಿಯುುದಿಲಾ.

ವಿಭಹಗಹಯಯು ಸ್ಹಲದ ಮೊತುು ಅಸಾತೆಮ ಯಭಹಣನುನ
(ಮೆೇರ್ೆ ತಿಳಿಸಿಯುಂತೆ ವಯಣಹಖತಿಮ ಭೌಲಮದ ಶ್ೆೇಔಡಹ 90
ಯಶುಿ) ಮೇಯದಿಯುಂತೆ ಭಹತಯ ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಂಡಯೆ ಸ್ಹಔು.
ಷಸಜವಹಗಿ ವಿಭಹಗಹಯಯು ತಭಭ ನಿೇತಿಮಂತೆ ಇಂತಸ ಸ್ಹಲಖಳ ಮೆೇಲ್ಲನ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು
ಶಯತುುಖಳನುನ ಕಹಲ ಕಹಲಕೆು ನಿಧಾರಿಷಲು ಸಔುನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತಹುಯೆ. ಈ ಸ್ಹಲದ ಮೊತುದ
ಭಂಜ ಯಹತಿಗಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಜಹಮೇನಹಗಿ ಇರಿಸಿಕೆ ಂಡಿಯು ಕಹಯಣದಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ
ವಿಭಹಗಹಯಯ ಯವಹಗಿ ನಿಯೇಜಿಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯು ವಿಮೆ ಹೆ ಂದಿಯುಯ ಸ್ಹವಿನ
ನಂತಯ

ಸಣನುನ

ಡೆಮಲು

ಮಹರಿಗಹದಯ

ನೆ ಮನಿಮಹಗಿ

ಹೆಷರಿಸಿದಲ್ಲಾ,

ಮೆೇಲ್ಲನಂತೆ

ನಿಯೇಜಿಸಿದ ಕಹಯಣದಿಂದ ನಹಭನಿದೆೇಾವನು ಯದಹದಖುುದಿಲಾ.
ವಿಮೆಗಹಯಯ ಆಷಕ್ಟುಮ ಭಟಿಿಗೆ ಭಹತಯ ನೆ ಮನಿಮ ಸಕ್ಟುನ ಮೆೇರ್ೆ ರಿಣಹಭ ಕಹಣಿಷುತುದೆ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಅಜುಾನ್ ಂದು ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಕೆ ಂಡುಕೆ ಂಡನು. ಅದಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು
ನಿೇಡಫೆೇಕಹಖು ಟ್ುಿ ಭಯಣ ರಿಹಹಯು 2.5 ಲಕ್ಷ ಯ ಹಯಿಖಳು. ಅಜುಾನನ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೇಲ್ಲನ
ಸ್ಹಲದ ಫಹಕ್ಟಯಿಯು ಮೊತು ಭತುು ಫಡಿಸಮ ಮೊತುಖಳು ಸ್ೆೇರಿ ಟ್ುಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಯ ಹಯಿಖಳು.
ಆದದರಿಂದ ಅಜುಾನ್ ಸ್ಹವಿಗಿೇಡಹದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ನೆ ಮನಿಗೆ ಉಳಿದಿಯು 1 ಲಕ್ಷ ಯ ಹಯಿಖಳನುನ
ಡೆಮು ಅಸಾತೆ ಇಯುತುದೆ.
ವಿಭಹಗಹಯಯು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೇಲ್ಲನ ಸ್ಹಲಖಳಿಗೆ ಫಡಿಸ ವಿಧಿಷುತಹುಯೆ, ಹಹಖ
ಫಡಿಸಮನುನ ಅಧಾವಹಷ್ಟ್ಾಔವಹಗಿ ಅಥವಹ ವಹಷ್ಟ್ಾಔವಹಗಿ ಹತಿಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ. ಫಡಿಸ ಮೊತುಖಳನುನ
ಹತಿಷದೆ ಇದದಲ್ಲಾ ಅುಖಳನುನ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಸ್ಹಲದ ಮೊತುಕೆು ಸ್ೆೇರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನುನ ಷಭಮಕೆು ಷರಿಮಹಗಿ ಹತಿಷುತಿುದದಯೆ ಹಹಖ

ಹಲ್ಲಸಿಮು ಷಕ್ಟಯಮವಹಗಿದದಯೆ,

ಅದಯಲ್ಲಾ ಷಂಖಯಸವಹಗಿಯು ನಖದು ಭೌಲಮು ಸ್ಹಲ ಭತುು ಅದಯ ಫಡಿಸಖಳನುನ ಹತಿಷಲು
ಸ್ಹಕಹಖುತುದೆ. ಆದಯೆ ಹಲ್ಲಸಿಮು ಅನತಿಮ ಸಿೆತಿಗೆ ಹೆ ೇಗಿದದಲ್ಲಾ ಹಹಖ
ಮೊತುಖಳನುನ ಹತಿಷದೆ ಇದದಲ್ಲಾ, ಹಲ್ಲಸಿಮ ಸ್ಹಲದ ಮೊತು ಹಹಖ
ಸ್ೆೇರಿ (ಟ್ುಿ ಸ್ಹಲದ ಮೊತು) ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಖದು ಭೌಲಮ
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ಹೆ ಷ ಪಿಯೇಮಮಂ

ಅದಯ ಫಡಿಸಮ ಮೊತುಖಳು

ತಲ ಹೆಚಹಚಖುತುದೆ.

ಷಸಜವಹಗಿ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಇಂತಸ ರಿಸಿೆತಿಮನುನ ತಲುಲು ಅಕಹವ ನಿೇಡರ್ಹಖುುದಿಲಾ. ಇಂತಸ
ರಿಸಿೆತಿಗೆ ಫಯು ಸ್ಹಔಶುಿ ಭುಂಚಿತವಹಗಿಯೆೇ, ವಿಭಹಗಹಯಯು ಷಾತುುಸ್ಹಾಧಿೇನ ಔಯಭ ವೆಂಫ
ಯಕ್ಟಯಯೆಮನುನ

ಹಯಯಂಭಿಷುತಹುಯೆ.

ಷಾತುುಸ್ಹಾಧಿೇನ

ಔಯಭನುನ

ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳ

ಭುನನ

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ ಷ ಚನೆ ಕೆ ಡಫೆೇಕಹಖುತುದೆ. ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಯದುದಗೆ ಳಿಷರ್ಹಖುತುದೆ ಹಹಖ ಯಷುುತ
ಇಯು

ನಖದು

ಭೌಲಮದ

ಷರಿಹೆ ಂದಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.

ಮೊತುನುನ
ಮಹುದೆೇ

ಫಹಕ್ಟಯಿಯು
ಉಳಿದ

ಸ್ಹಲ

ಮೊತುವಿದದಲ್ಲಾ

ಭತುು

ಫಡಿಸಮ

ಅದನುನ

ಮೊತುಖಳಿಗೆ

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ

ಹತಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
4. ವಿಶೆೀಶ ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಫಂಧನೆಖಳು ಭತಕಿ ಡಂಫಡಿಕೆಖಳು
a) ನಹಭನಿದೆೀಯವನ
i.

ನಹಭನಿದೆೀಯವನ ಎಂದಯೆ ವಿಮೆಮ ಮೊತುನುನ ತಭಭ ಸ್ಹವಿನ ನಂತಯ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು
ಮಹರಿಗೆ ಹತಿಷಫೆೇಕೆಂದು ವಿಭಹದಹಯಯು ಯಸ್ಹುಪಿಷು ಕ್ಟಯಯೆ.

ii. ವಿಭಹದಹಯಯು ಂದಕ ಅಥವಹ ಹೆಚಕಿ ಯಕ್ರಿಖಳನಕು ನೆ ಮನಿಖಳನಹನಗಿ ಹೆಷರಿಷಫಸಕದಕ.
iii. ನೆ ಮನಿಖಳು

ವಿಭಹ

ಷಂಸ್ೆೆಖಳಿಗೆ

ಅಸಾಯಹಗಿಯುತಹುಯೆ, ಹಹಖ

ಔಯಹರಿನಿಂದ

ಭಹನಯ

ಬಿಡಕಖಡೆ

ನಿೇಡಲು

ಮತಿನಕು ಅದಯ ಸಔಕುದಹಯರಿಗಹಗ ಹಯಕತಯಗಹಯಯಹಗ

ಹಡಿದಕಕೆ ಂಡಿಯಫೆೀಔಕ.
iv. ನಹಭನಿದೆೇಾವನನುನ ಹಲ್ಲಸಿ ಕೆ ಳುುವಹಖ ಅಥವಹ ಕೆ ಂಡ ನಂತಯ ಮಹವಹಖ ಫೆೀಕಹದಯ
ಭಹಡಫಸುದು.
v. ವಿಭಹ ಕಹಯೆದ 1938 ಯ ವಿಬಹಖ 39 ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ತಭಭ ಜಿೇದ ಮೆೇರ್ೆಯೆೇ ಇಯು
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯು ತಭಭ ಸ್ಹವಿನ ನಂತಯ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೊತುನುನ ಫಫ ಅಥವಹ
ಅನೆೇಔ ಮಕ್ಟುಖಳಿಗೆ ಹತಿಷುಂತೆ ನಹಭನಿದೆೇಾವನ ನಿೇಡಫಸುದು.
ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ

ಇನೆ ನಂದು

ಡಂಫಡಿಕೆಮನುನ

ಭಹಡು

ಭ ಲಔ

ನಹಭನಿದೆೇಾವನನುನ

ಫದರ್ಹಯಿಷಫಸುದು.
ಭಕಕಯ ವಿಶಮ
ನಹಭನಿದೆೇಾವನು ನೆ ಮನಿಗೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೊತುಖಳನುನ ವಿಭಹದಹಯನ ಸ್ಹವಿನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ
ಡೆಮಲು ಭಹತಯ ಸಔುು ನಿೇಡುತುದೆ. ನೆ ಮನಿಗೆ ಮೊತುದ ೂಣಾ (ಅಥವಹ ಬಹಖವುಃ) ಬಹಖದ
ಮೆೇರ್ೆಮ ಮಹುದೆೇ ಸಕ್ಟುಯುುದಿಲಾ.
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ನೆ ಮನಿಮು ಷಣಣ ಮಷು (ಮೆೈನರ್) ಯಹದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯು ಫೆೇಯೆ ಂದು ಯಫುದಧ
ಮಷುಯನುನ ನಿಮುಔು (ಅರ್ಪಯಿಂಟಿೇ) ಯನಹನಗಿ ನೆೇಮಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ. ಆ ಮಕ್ಟುಮು ನಿಮುಔುಯಹಗಿ
ನಿಾಹಿಷಲು

ತಭಭ

ಅನುಭತಿಮನುನ

ಷ ಚಿಷಲು

ಹಲ್ಲಸಿ

ದಸ್ಹುವೆೇಜಿನ

ಮೆೇರ್ೆ

ಯುಜು

ಹಹಔಫೆೇಕಹಖುತುದೆ. ನೆ ೇಮನಿಮು ಯಫುದಧ ಮಷುಯಹದಹಖ ನಿಮುಔುಯು ತಭಭ ದಜೆಾಮನುನ
ಔಳ್ೆದುಕೆ ಳುಳತಹುಯೆ.

ವಿಭಹದಹಯಯು

ನಿಮುಔುಯನುನ

ಮಹ

ಷಭಮದಲ್ಲಾ

ಫೆೇಕಹದಯ

ಫದರ್ಹಯಿಷಫಸುದು. ನೆ ಮನಿಮು ಷಣಣ ಮಷುಯಹಗಿದುದ ನಿಮುಔುಯನುನ ನಿಯೇಜಿಷದೆ ಇದದ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯಯು ಭಯಣ ಹೆ ಂದಿದಹಖ ವಿಮೆಮ ಭಯಣ ಯಯೇಜನದ ಮೊತುನುನ
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಕಹನ ನುಫದಧ ವಹಯಷುದಹಯರಿಗೆ ಹತಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಂದಕ್ಟುಂತ ಹೆಚುಚ ನೆ ಮನಿಖಳನುನ ನೆೇಮಸಿದದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಭಯಣ ಯಯೇಜನದ ಮೊತುನುನ
ಅರಿಗೆ ಜಂಟಿಮಹಗಿ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ. ರತ್ತ ನೆ ಮಿನಿಗೆ ಮಹುದೆೀ ರಿೀತ್ತಮ ನಿದಿಯಶಿ ಬಹಖನಕು
ನಿೀಡಲ್ಹಖಕುದಿಲಾ.

ಹಲ್ಲಸಿಮು

ಹಯಯಂಬವಹದ

ನಂತಯ

ಭಹಡಿಯು

ನಹಭನಿದೆೇಾವನಖಳು

ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಖಫೆೇಕಹದಯೆ ಅುಖಳನುನ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ ತಿಳಿಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.
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ಯೆೀಖ್ಹಚಿತರ 1: ನಹಭನಿದೆೀಯವನಕೆು ಷಂಫಂಧಟಿ ನಿಫಂಧನೆಖಳು

ನಹಭನಿದೆೇಾವನ
ಮಹವಹಖ
ನಹಭನಿದೆೇಾವನು

ಭಹಡಫಸುದು?
ನಹಭನಿದೆೇಾವನು

ಎಮ್ಡಫಲುಮಪಿ

ಡಂಫಡಿಕೆಮ

ಕಹಯೆದಮ ವಿಬಹಖ 6 ಕೆು

ಭ ಲಔ

ಅನಾಯಿಷುುದಿಲಾ

ಭಹಡರ್ಹಖುುದು

ಉನಿಮಭ
39 ಯ

ಫದುಕ್ಟಯು
ನೆ ಮನಿ/ಖಳಿಗೆ
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೊತುನುನ

ನಹಭನಿದೆೇಾವನದಲ್ಲಾ
ಹೆಚುಚರಿ ಜನಯನುನ

ನಿಫಂಧನೆಖಳು.

ಸ್ೆೇರಿಷುುದು,
ಫದರ್ಹಯಿಷುುದು ಅಥವಹ

ಹತಿಷುುದು

ನಹಭನಿದೆೇಾವನನುನ
ಯದುದಗೆ ಳಿಷುುದು

ನಿಯೇಜಿಷುುದರಿಂ

ನಹಭನಿದೆೇಾವನದ

ದ

ಲ್ಲಾ ಹೆಷರಿಸಿಯು

ನಹಭನಿದೆೇಾವನು

ಮಕ್ಟುಮ/ಖಳ ಸ್ಹು

ಯದಹದಖುತುದೆ

b) ನಿಯೀಜನೆ

ನಿಯೇಜನೆ ಎಂಫ ದು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಫಯಸದ ಭ ಲಔ ಆಸಿು/ಷಾತುುಖಳ ಗಹಾಣೆಮನುನ
ಷ ಚಿಷುತುದೆ. ಇದು ಆಸಿು/ಷಾತುುಖಳನುನ ವಿತಯಣೆಮ ಭ ಲಔ ಗಹಾಯಿಷು ಯಕ್ಟಯಯೆಯಿಂದ
ಯತೆಮೇಔವಹಗಿದೆ,

ಷಾತುುಖಳ

ಭಹಲ್ಲೇಔತಾು

ಅುಖಳಲ್ಲಾ

ಂದು

ಅಥವಹ

ಹೆಚುಚ

ಮಕ್ಟುಖಳಲ್ಲಾ

ವಿಕ್ಷಿುವಹಗಿಯು ವಿವಿಧ ಸಔುುಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ.
ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ನಿಯೇಜಿಸಿದಹಖ ಅದಯಲ್ಲಾನ ನಹಭನಿದೆೇಾವನು ಯದಹದಖುತುದೆ, ಆದಯೆ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ
ಸ್ಹಲಕಹುಗಿ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಗೆೇ ನಿಯೇಜಿಸಿದಯೆ ನಹಭನಿದೆೇಾವನು ಯದಹದಖುುದಿಲಾ.
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ನಿಯೇಜಿಷುುದೆಂದಯೆ ಹಲ್ಲಸಿ (ಷಾತಿುನ ಯ ದಲ್ಲಾ) ಮ ಮೆೇಲ್ಲನ
ಸಔುುಖಳು, ಶ್ಚೇಷ್ಟ್ಾಕೆ ಭತುು ಆಷಕ್ಟುಖಳನುನ ಂದು ಮಕ್ಟುಯಿಂದ ಇನೆ ನಂದು ಮಕ್ಟುಗೆ ಗಹಾಯಿಷು
ಯಕ್ಟಯಯೆ. ಸಔುುಖಳನುನ ಗಹಾಯಿಷು ಮಕ್ಟುಮನುನ ಗಹಯಯ್ದಷಕನಕ (ಅಸ್ೆಸೈನರ್) ಭತುು ಮಹಯ
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ಹೆಷರಿಗೆ ಷಾತುನುನ ಗಹಾಯಿಷರ್ಹಖುತುದೆ ೇ ಆ ಮಕ್ಟುಮನುನ ಗಹಯಯ್ದಸಿಕೆ ಂಡನಕ (ಅಸ್ೆಸೈನಿೇ) ಎಂದು
ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
ಯೆೀಖ್ಹಚಿತರ 2: ನಿಯೀಜನೆ

ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ

ಗಹಯಯ್ದಷಕನಕ (ಅಸೆ್ೈನರ್): ಸಔುನಕು

ಗಹಯಯ್ದಸಿಕೆ ಂಡನಕ (ಅಸೆ್ೈನಿೀ): ಸಔುನಕು
ತನು ಹೆಷರಿಗೆ ಗಹಯಯ್ದಸಿಕೆ ಂಡ ಯಕ್ರಿ

ಗಹಯಯ್ದಷಕ ಯಕ್ರಿ

ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ನಿಯೇಜನೆಮು ವಿಭಹ ಕಹಯೆದಮ ವಿಬಹಖ 38 ನಿಾಹಿಷುತುದೆ. ನಿಯೇಜನೆಮನುನ
ನೆಯವೆೇರಿಸಿದಹಖ ಗಹಾಯಿಸಿಕೆ ಂಡನಿಗೆ ಗಹಾಯಿಷರ್ಹದ ಷಾತಿುನ ಮೆೇರ್ೆ ಎಲಾ ಸಔುುಖಳು, ಶ್ಚೇಷ್ಟ್ಾಕೆ
ಭತುು ಆಷಕ್ಟುಖಳು ಸಿಖುತುವೆ ಹಹಖ

ಅನು ಆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮಜಭಹನನಹಖುತಹುನೆ, ಆದಯೆ ಂದು

ನಿಫಂಧನೆಮ ಯಕಹಯ ಗಹಾಯಿಸಿಕೆ ಂಡನಿಗೆ ಗಹಾಯಿಸಿದನಿಗೆ ಇದದ ಶ್ಚೇಷ್ಟ್ಾಕೆಗಿಂತಲ ಉತುಭ
ಶ್ಚೇಷ್ಟ್ಾಕೆ ಹೆ ಂದಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
ಈ ಕೆ ನೆಮ ನಿಫಂಧನೆಮು ಫಸು ಭುಕಮವಹದದುದ. ಇದಯ ಷಯಳ ಅಥಾವೆೇನೆಂದಯೆ ಮಹುದೆೇ
ಕಹಯಣಕೆು

ಗಹಾಯಿಸಿದನಿಗೆ

ಮಹುದಹದಯ

ಸಔುನುನ

ತಿಯಷುರಿಷರ್ಹಗಿದದಯೆ,

ಗಹಾಯಿಸಿಕೆ ಂಡನಿಗೆ ಔ ಡ ಆ ಸಔುನುನ ಸ್ಹಧಿಷಲು ಅಸಾತೆಯಿಯುುದಿಲಾ. ನಿಯೇಜನೆಮು
ಕಹನ ನುಫದಧವಹಖಲು

ಎಯಡ

ಷಭಥಾಯಹಗಿಯಫೆೇಔು

ಭತುು

ಕ್ಷಖಳು
ಎಯಡ

ಕಹನ ನಿನ
ಕ್ಷಖಳು

ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷರ್ಹಗಿಯಫಹಯದು.
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ಯಕಹಯ
ಕಹನ ನಿನ

ಔಯಹಯುಖಳನುನ
ಯಕಹಯ

ಭಹಡಲು

ಅನಸಾಯೆಂದು

ನಿಯೇಜನೆಖಳು ಎಯಡು ವಿಧಖಳಲ್ಲಾ ಇಯುತುವೆ.
ಯೆೀಖ್ಹಚಿತರ 3: ನಿಯೀಜನೆಮ ವಿಧಖಳು

ನಿಯೀಜನೆಮ ವಿಧಖಳು

ಶಯತುುಫದಧ ನಿಯೇಜನೆ

ಷಂೂಣಾ ನಿಯೇಜನೆ

ಶಯತಕಿಫದಿ ನಿಯೀಜನೆ

ಷಂೂಣಯ ನಿಯೀಜನೆ

ಶಯತುುಫದಧ ನಿಯೇಜನೆಮ ಯಕಹಯ ಹಲ್ಲಸಿಮು ಷಂೂಣಾ ನಿಯೇಜನೆಮ ಯಕಹಯ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ
ಅದಯ

ರಿಔಾತೆಮ

ಗಹಾಯಿಸಿಕೆ ಂಡನ
ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆೇ

ದಿನಹಂಔ

ಅಥವಹ ಗಹಾಯಿಷುನಿಗೆ

ಭಯಣದ

ನಂತಯ ಶ್ಚೇಷ್ಟ್ಾಕೆ ಭತುು ಆಷಕ್ಟುಖಳು ಗಹಾಯಿಸಿಕೆ ಂಡನಿಗೆ

ಭಯಳುತುದೆ

ಸ್ೌಲಬಮನುನ ದಗಿಷುತುದೆ.

ಇಯು

ಎರ್ಹಾ

ಸಔುುಖಳು,

ಎಂಫ ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಗಹಾಣೆಮಹಖುುದು,
ಮಹುದೆೇ

ಷನಿನವೆೇವದಲ ಾ

ಹಹಖ
ಅುಖಳು

ಗಹಾಯಿಸಿದನಿಗೆ ಅಥವಹ ಆತನ/ಆಕೆಮ ಷಾತಿುಗೆ
ಭಯಳುುದಿಲಾ.

ಆದದರಿಂದ

ಷಂೂಣಾವಹಗಿ

ಗಹಾಯಿಸಿಕೆ ಂಡನಿಗೆ

ವಿಕ್ಷಿುವಹಖುುದು.
ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ

ಹಲ್ಲಸಿಮು

ಈ

ತಭಗೆ

ಎಯಡನೆಮ
ಇಶಿ

ಕ್ಷದಯು

ಫಂದ

ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ

ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಮಸರಿಷಫಸುದು ಹಹಖ

ಅದಕಹುಗಿ

ಗಹಾಯಿಸಿದನ ಪಿಗೆ ಫೆೇಕಹಗಿಯುುದಿಲಾ
ಷಂೂಣಾ ನಿಯೇಜನೆಮು ಹೆಚಹಚಗಿ ಅನೆೇಔ ವಹಣಿಜಮ ಸಿೆತಿಖಳಲ್ಲಾ ಕಹಣಫಸುದು, ಹಹಖ

ಇಂತಸ

ಷನಿನವೆೇವಖಳಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಖೃಸ ಸ್ಹಲದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡ
ಮಹುದಹದಯ ಸ್ಹಲದ ವಿಯುದಧ ಅಡವಿಡರ್ಹಖುತುದೆ.
ಭಹನಯ ನಿಯೀಜನೆಖಳಿಗೆ ನಿಮಭಖಳು
ಈಖ ನಹು ನಿಯೇಜನೆಖಳು ಭಹನಮವಹಖಫೆೇಕಹದಯೆ ಅವಮವಿಯು ನಿಮಭಖಳನುನ ನೆ ೇಡೆ ೇಣ.
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i.

ಮೊದಲನೆಮದಹಗಿ ಅದನುನ ನೆಯವೆೇರಿಷುನಿಗೆ (ಗಹಾಯಿಷುನು) ನಿಯೇಜಿಷರ್ಹಖುತಿುಯು
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೇರ್ೆ ಷಂೂಣಯ ಸಔಕು ಭತಕಿ ಶ್ಚೀಷ್ಟಯಕೆ ಅಥವಹ ನಿಯೇಜಿಷರ್ಹಖುತಿುಯು
ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ನಿಯೀಜಷಕಂತಸ ಆಷಕ್ರಿಮನಕು ಹೆ ಂದಿಯಫೆೇಔು.

ii. ಅದು ಭಹನಮವಹಖಫೆೇಕಹದಯೆ ಇಯು ಎಯಡನೆಮ ಅವಮಔತೆ ಎಂದಯೆ ನಿಯೇಜನೆಮನುನ ಂದು
ಫೆಲ್ೆಫಹಳು ರತ್ತಪಲು ಫೆಂಫಲ್ಲಷಫೆೀಔಕ, ಹಹಖ

ಇಂತಸ ಯತಿಪಲು ಪಿಯೇತಿ ಭತುು

ವಹತಸಲಮಖಳಿಂದಲ ಔ ಡಿಯಫಸುದು.
iii. ಭ ಯನೆಮದಹಗಿ

ನಿಯೇಜನೆಮು

ರಷಕಿತ

ಜಹರಿಮಲ್ಲಾಯಕ

ಮಹುದೆೀ

ಕಹನ ನಿನ

ವಿಯಕದಿವಹಗಯಫಹಯದಕ ಎನುನುದು ಔಡಹಸಮ. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಫಫ ಫೆೇಯೆ ದೆೇವದಲ್ಲಾ
ವಹಸಿಷುತಿುಯು ವಿದೆೇಶ್ಚ ಯಜೆಗೆ ನಿಯೇಜಿಸಿದಯೆ ಅದು ವಿನಿಭಮ ನಿಮಂತಯಣ ನಿಮಭಖಳ
ಉಲಾಂಗನೆಮಹಖಫಸುದು.
iv. ಗಹಾಯಿಸಿಕೆ ಂಡ ಮಕ್ಟುಮು ಇನೆ ನಂದು ನಿಯೇಜನೆ ಭಹಡಫಸುದು ಆದಯೆ ನಹಭನಿದೆೇಾವನ
ಭಹಡಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ, ಏಕೆಂದಯೆ ಗಹಾಯಿಸಿಕೆ ಂಡನು ವಿಭಹದಹಯನಲಾ.
ನಿಯೇಜನೆಮು ಫಯಸದಲ್ಲಾ ಇಯಫೆೇಔು ಭತುು ಅದಕೆು ಫಫ ಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹದಯ

ಷಹಿ ಭಹಡಿ

ದೃಢಿೇಔರಿಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ. ಶ್ಚೇಷ್ಟ್ಾಕೆಮ ಗಹಾಣೆಮ ವಹಷುವಹಂವನುನ ನಿದಿಾಶಿವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ
ಮೆೇರ್ೆ ಡಂಫಡಿಕೆಮ ಯ ದಲ್ಲಾ ಭುಂದಿಡಫೆೇಔು. ಇದಯೆ ಂದಿಗೆ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ವಿಭಹಗಹಯ ಷಂಸ್ೆೆಗೆ
ನಿಯೇಜನೆಮ ಫಗೆೆ ಷ ಚನೆ ನಿೇಡುುದು ಅವಮಔ. ಇಂತಸ ಲ್ಲಖಿತ ಷ ಚನೆಮಕ ವಿಭಹಗಹಯಯಕ
ಡೆಮಕಯೆಖ ಗಹಯಯ್ದಸಿಕೆ ಂಡರಿಗೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಶ್ಚೀಷ್ಟಯಕೆಮ ಮೆೀಲ್ೆ ಮಹ ಸಔ ು ಇಯಕುದಿಲಾ.
ಡಂಫಡಿಕೆಗಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ದಸ್ಹುವೆೇಜು ಭತುು ನಿಯೇಜನೆಮ ಲ್ಲಖಿತ ಷ ಚನೆ ಡೆದ ನಂತಯ ಜಿೇ
ವಿಭಹ

ಷಂಸ್ೆೆಮು

ನಿಯೇಜನೆಮನುನ

ೂಣಾಗೆ ಳಿಸಿ

ನೆ ೇಂದಹಯಿಷಫಸುದು.

ಂದು

ಖಭನಹಹರಿಷಫೆೇಕಹದ ವಿಶಮ ಎಂದಯೆ ನಿಯೇಜನೆಮನುನ ನೆ ೇಂದಹಯಿಷುವಹಖ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು
ನಿಯೇಜನೆಮ ಸಿಂಧುತಾ ಅಥವಹ ಕಹನ ನು ರಿಣಹಭದ ಫಗೆೆ ಮಹುದೆೇ ರಿೇತಿಮ ಜವಹಫಹದರಿ
ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳುದಿಲಾ ಅಥವಹ ತನನ ನಿಲುನುನ ಮಔುಡಿಷುುದಿಲಾ. ಜಿೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮ
ುಷುಔಖಳಲ್ಲಾ ನಭ ದಿಷರ್ಹಗಿಯು ನಿಯೇಜನೆಮ ತಹರಿೇಕು ಆ ನಿಯೇಜನೆ ಭತುು ಅದಯ ಷ ಚನೆ
ತನನ ಆ ಷಂಫಂಧಿತ ಔಚೆೇರಿಮು ಡೆದ ತಹರಿೇಖಹಗಿಯುತುದೆ. ಷ ಚನೆ ಭತುು ನಿಯೇಜನೆಖಳು ಫೆೇಯೆ
ಫೆೇಯೆ ದಿನಹಂಔಖಳಂದು ಡೆಮುಂತಿದದಯೆ, ಮಹುದು ಕೆ ನೆಮಲ್ಲಾ ಸಿಖುತುದೆ ೇ ಆ ದಿನಹಂಔನುನ
ಅದಯ ನೆ ೇಂದಣಿಮ ದಿನಹಂಔವೆಂದು ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ

ಗಹಾಯಿಸಿಕೆ ಂಡನು

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆೇ/ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆೇ
ನಿಯೇಜನೆಮ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ

ಭಯು

ನಿಯೇಜನೆ

ಎಯಡನೆಮನಿಗೆ
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ಂದು

ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾಮ
ಭಹಡಫಸುದು.
ತಹಜಹ

ಆಷಕ್ಟುಮನುನ
ಅಂತಸ

ನಹಭನಿದೆೇಾವನ

ಭಯು
ಅಥವಹ

ನಿಯೇಜನೆಮನುನ ನೆಯವೆೇರಿಷುಂತೆ ಷಲಹೆ ನಿೇಡರ್ಹಖಫಸುದು. ಇದರಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಯಯೇಜನ
ಮೊತುದ ರಿಹಹಯನುನ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ತಾರಿತವಹಗಿ ನಡೆಷಫಸುದು. ಇದಯೆ ಂದಿಗೆ ಶಯತುುಫದಧ
ನಿಯೇಜನೆಮಲ್ಲಾ

ಗಹಾಯಿಸಿಕೆ ಂಡನ

ಸ್ಹವಿನ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ

ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಶ್ಚೇಷ್ಟ್ಾಕೆಮು

ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ ಭಯಳುತುದೆ. ಆದಯೆ ನಿಯೇಜನೆಮು ಷಂೂಣಾವಹಗಿದದಯೆ ಇಂತಸ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ,
ಶ್ಚೇಷ್ಟ್ಾಕೆಮು ಷತು ಗಹಾಯಿಸಿಕೆ ಂಡನ ಉತುಯಹಧಿಕಹರಿಗೆ ಗಹಾಯಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
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

ಅಥವಹ ನಹಭನಿದೆೇಾವನ

ನಿಯೀಜನೆ ಎಂದಯೆೀನಕ?

ಭಯಣ
ಡೆಮಲು
ಹೆಷಯನುನ

ನಿಯೀಜನೆ
ಎಂದಯೆ ನಿಯೇಜನೆ

ರಿಹಹಯನುನ ಹಲ್ಲಸಿಮ
ಂದು

ಎಂದಯೆ

ಶ್ಚೇಷ್ಟ್ಾಕೆಮನುನ

ಮಕ್ಟುಮ ಇನೆ ನಂದು ಮಕ್ಟು ಅಥವಹ ಷಂಸ್ೆೆಮ

ನಿದೆೇಾಶ್ಚಷು ಹೆಷರಿಗೆ ಗಹಾಯಿಷುುದು.
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ಂದು

ಯಕ್ಟಯಯೆ.
ನಹಭನಿದೆೀಯವನ

ಅಥವಹ ನಹಭನಿದೆೇಾವನನುನ

ನಿಯೀಜನೆ

ಮಹ ಯಸ್ಹುನೆಮ ಹೆ ತಿುನಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಹಯಂಬವಹದ ನಂತಯವೆೇ ಭಹಡಲು

ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಭಹಡಫಸಕದಕ?

ಹಲ್ಲಸಿಮು

ನಿಯೇಜನೆಮನುನ

ಹಲ್ಲಸಿ

ಹಯಯಂಬವಹದ ಸ್ಹಧಮ.

ನಂತಯ ಭಹಡಫಸುದು.
ನಹಭನಿದೆೀಯವನ

ಅಥವಹ ನಹಭನಿದೆೇಾವನನುನ

ನಿಯೀಜನೆ

ಮಹಯಕ ವಿಭಹದಹಯನು

ಭಹಡಫಸಕದಕ?

ಜಿೇದ

ಭಹತಯ

ಮೆೇರ್ೆ

ಹಲ್ಲಸಿಮ

ನಿಯೇಜನೆಮನುನ

ವಿಭಹದಹಯನು

ತನನ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಹಗಿದದಯೆ ಅಥವಹ ಫಫ
ಇಯು ಗಹಾಯಿಸಿಕೆ ಂಡನು

ಮೆೇರ್ೆ

ಭಹತಯ ಭಹಡಫಸುದು.

ಭಹಡಲು ಸ್ಹಧಮ.
ಇದಕ ಎಲ್ಲಾ ಅನಾಮವಹಖಕತಿದೆ?

ಇದು ಕೆೇಲ ವಿಭಹ ಕಹಯೆದ, ಇದು

ಜಖದ

ರ್ಹಾ

1938 ಅನಾಯಿಷು ಔಡೆಖಳಲ್ಲಾ ಅನಾಯಿಷುತುದೆ,
ಭಹತಯ ಅನಾಮವಹಖುತುದೆ.

ದೆೇವದ

ಔಡೆಮಲ ಾ

ಆದಯೆ

ಷಾತುುಖಳ

ಆಮಹ

ಗಹಾಣೆಗೆ

ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕಹನ ನಿನ ಯಕಹಯ.
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಕ
ಮೆೀಲ್ೆ

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು

ನಿಮಂತರಣ

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು

ಇಟಕಿ ಮೆೇರ್ೆ ತನನ ಶ್ಚೇಷ್ಟ್ಾಕೆ ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿಮು

ಕೆ ಂಡಿಯಕತಹಿನೆಯೆೀ?

ಅರಿಗೆ ಏನಹದಯ ಸಔಕುಖಳು
ಸಿಖಕತಿವೆಯೆೀ?

ುನುಃ

ಹಿಡಿತಖಳನುನ

ನೆಯವೆೇಯುಯೆಖ

ಉಳಿಸಿಕೆ ಂಡಿಯುತಹುನೆ, ಹಹಖ

ಭತುು

ಮನಿಮು

ಇದಕೆು ಸಹಕ್ಷಿ ಫೆೀಕೆ?

ತನನ

ಹೆಷರಿಗೆ
ನಿಯೇಜನೆ

ಸಔುು, ಶ್ಚೇಷ್ಟ್ಾಕೆ
ಅವಕ್ಟುಖಳನುನ

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಳ್ೆದುಕೆ ಳುಳತಹುನೆ.

ಅಡಿಮಲ್ಲಾ

ಕಹನ ನಿನ ಗಹಾಯಿಸಿಕೆ ಂಡನಿಗೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಔಯಭಖಳನುನ

ಕೆೈಗೆ ಳಳಲು ಅಡಿಮಲ್ಲಾ

ಕಹನ ನು ಔಯಭಖಳನುನ

ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.

ನಡೆಷಲು ಸಕ್ಟುಯುತುದೆ.

ಸ್ಹಕ್ಷಿ ಫೆೇಕಹಗಿಲಾ.

ಸ್ಹಕ್ಷಿಮು ಔಡಹಸಮವಹಗಿ ಇಯಫೆೇಔು.

ಮನಿಗೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೇರ್ೆ ಗಹಾಯಿಸಿಕೆ ಂಡನಿಗೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ
ಮಹ ಸಔುುಖಳೄ ಇಯುುದಿಲಾ.

ಮೆೇರ್ೆ

ಷಂೂಣಾ

ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಸಔುುಖಳಿದುದ,

ಅಡಿಮಲ್ಲಾ

ಕಹನ ನು

ಔಯಭಖಳನ ನ ಜಯುಗಿಷಫಸುದು.
ಅದನಕು ಹಂಡೆಮಫಸಕದೆೀ?

ನಹಭನಿದೆೇಾವನನುನ

ನಿಯೇಜನೆಮು

ಂದು

ಫಹರಿ

ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಭಹಡಿದ ನಂತಯ ಯದುದಗೆ ಳಿಷಲು

ಮಹುದೆೇ

ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ, ಆದಯೆ ಅದನುನ ಭಯಳಿ

ಹಿಂಡೆಮಫಸುದು
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ಅಥವಹ ನಿಯೇಜಿಷಫಸುದು.

ಯದುದಗೆ ಳಿಷಫಸುದು.
ಷಣಣ ಮಷುದಯಹದಯೆ?

ನೆ ಮನಿಮು ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಷಣಣ ಗಹಾಯಿಸಿಕೆ ಂಡಯು
ಮಷುಯಹದಲ್ಲಾ,

ಷಣಣ

ಫಫ ಮಷುಯಹದಲ್ಲಾ ಫಫ ರ್ಪೇಶಔಯನುನ

ನಿಮುಔುಯನುನ

ನೆೇಮಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.

ನೆೇಮಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.
ನೆ ಮಿನಿ

ಅಥವಹ ನೆ ಮನಿಮ

ಸ್ಹವಹದಲ್ಲಾ ಶಯತುುಫದಧ

ಗಹಯಯ್ದಸಿಕೆ ಂಡಯಕ ಷತಿಯೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ
ಏನಹಖಕತಿದೆ?

ನಿಯೇಜನೆಮ

ಸಔುುಖಳು ಅಡಿಮಲ್ಲಾ

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ

ಅಥವಹ

ಗಹಾಯಿಸಿಕೆ ಂಡಯ

ಅಯ ಸ್ಹವಹದಯೆ,

ವಹಯಷುದಹಯರಿಗೆ ಭಯಳುತುದೆ.

ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಸಔುುಖಳು

ಮೆೇಲ್ಲನ

ನಿಯೇಜನೆಮ

ಶಯತುುಖಳನಹನಧರಿಸಿ ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ
ಭಯಳುತುವೆ.

ಷಂೂಣಾ

ನಿಯೇಜನೆಮ

ಅಡಿಮಲ್ಲಾ

ಗಹಾಯಿಸಿಕೆ ಂಡಯು
ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಮೆೇಲ್ಲನ

ಅಯ

ಷತುಯೆ
ಸಔುುಖಳಿಗೆ

ಕಹನ ನುಫದಧ

ವಹಯಷುದಹಯಯು ಅಸಾಯಹಖುತಹುಯೆ.
ನೆ ಮಿನಿ

ಅಥವಹ ವಿಭಹ

ಗಹಯಯ್ದಸಿಕೆ ಂಡಯಕ

ಷಂಸ್ೆೆಮು

ರಿಹಹಯನುನ

ಭಯಣ ಂದು

ವೆೇಳ್ೆ

ನಿಯೇಜಿತ

ಹತಿಷು ಗಹಾಯಿಸಿಕೆ ಂಡಯು

ವಿಭಹದಹಯಯ ನಂತಯ ಷತಿಯೆ, ಭುನನವೆೇ ನೆ ಮನಿಮು ಷತುಯೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಮೊತುನುನ

ಆದಯೆ ಭಯಣ ರಿಹಹಯನಕು ಭಯಣ

ರಿಹಹಯನುನ ಕಹನ ನುಫದಧ

ಹತ್ತಷಕ

ಕಹನ ನುಫದಧ ಹತಿಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ,

ಭಕನು

ಏನಹಖಕತಿದೆ?

ಷತಿಯೆ ವಿಭಹದಹಯಯ

ಷತುಯೆ,
ಅಯ

ವಹಯಷುದಹಯರಿಗೆ

ವಹಯಷುದಹಯರಿಗೆ

ಗಹಾಯಿಸಿದಯಹದ

ಹತಿಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.

ವಿಭಹದಹಯರಿಗೆ

ಅಥವಹ

ಆದಯೆ
ಅಯ

ವಹಯಷುದಹಯರಿಗೆ ಅಲಾ.
ಸಹಲಗಹಯಯಕ

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಸ್ಹಲಗಹಯಯು ನಹಭನಿದೆೇಾವನ ನಿಯೇಜಿತವಹಗಿಯು ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ

ಮೆೀಲ್ೆ
ಚಲ್ಹಯ್ದಷಫಸಕದೆೀ?

ಸಔಕು ಆಗಿಯು

ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಸ್ಹಲಗಹಯಯು

ಭುಟ್ುಿಗೆ ೇಲು

ಭುಟ್ುಿಗೆ ೇಲು

ಹಹಕ್ಟಕೆ ಳಳರ್ಹಖುುದಿಲಾ,

ಹಹಕ್ಟಕೆ ಳಳಫಸುದು.

ಸ್ಹಲಗಹಯರಿಗೆ ಮೊೇಷ ಭಹಡರ್ೆಂದೆೇ
ನಿಯೇಜನೆ

ಆದಯೆ

ಭಹಡರ್ಹಗಿದೆಯೆಂದು

ಕಚಿತವಹದಯೆ ಅಯು ಭುಟ್ುಿಗೆ ೇಲು
ಹಹಕ್ಟಕೆ ಳಳಫಸುದು. .
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c) ನಔಲಕ ಹಲ್ಲಸಿ
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜು ಂದು ಬಯಸ್ೆಮ ುಯಹವೆಮಹಗಿಯುತುದೆ. ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜಿನ
ಔಳುು ಅಥವಹ ವಿನಹವು ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಗೆ ತನನ ಆ ಔಯಹರಿನ ಜವಹಫಹದರಿಯಿಂದ ಮಹುದೆೇ
ರಿೇತಿಮಲ ಾ ಬಿಡುಖಡೆ ನಿೇಡುುದಿಲಾ. ಜಿೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ಔಳುವಹದ ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜಿನ
ಷಂಫಂಧ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಯಭಹಣಿತ ಕಹಮಾವಿಧಹನಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತುವೆ.
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಔಚೆೇರಿಮು ಆಗಿದೆಯೆನನರ್ಹಖು ಔಳುವಿನ ಫಗೆೆ ಷಂದೆೇಸಡುಂತಸ ಮಹುದೆೇ
ಕಹಯಣ ಇಯುುದೆೇ ಎಂದು ಆ ಷಂದಬಾನುನ ರಿೇಕ್ಷಿಷುತುದೆ. ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜು ನಿಜವಹಖಲ
ಔಳ್ೆದುಹೆ ೇಗಿದೆ ಹಹಖ

ಅದಯೆ ಂದಿಗೆ ಇನಹಮುದೆೇ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಮಹಹಯ ನಡೆಸಿಲಾ ಎಂದು

ತೃಪಿುಔಯವಹದ ುಯಹವೆ ನಿೇಡಫೆೇಕಹಖಫಸುದು. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಭಯಣ ರಿಹಹಯನುನ ಸಔುುದಹಯಯು
ಜಹಮೇನಿನ ಜೆ ತೆಗೆ ಅಥವಹ ಇಲಾದೆ ಂದು ನಶಿರಿಹಹಯ ಫಹಂಡ್ ಯಷುುತಡಿಸಿದಯೆ ವಿಭಹ
ಷಂಸ್ೆೆಮು ಅುಖಳ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ನಿಧಹಾಯ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡು ರಿಹಹಯ ಮೊತುನುನ ನಿೇಡಫಸುದು.
ರಿಹಹಯ ಮೊತುದ ಹತಿಮು ಷಧಮದರ್ೆಾೇ ನಿೇಡು ಖಡುು ಇದುದ ಭತುು ರಿಹಹಯ ನಿೇಡಫೆೇಕಹದ
ಮೊತುು ಹೆಚಿಚಯು ರಿಸಿೆತಿಖಳಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ವಹಮಔ ಯಸ್ಹಯ ಹೆ ಂದಿಯು ಂದು ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ
ದಿನ ತಿಯಕೆಮಲ್ಲಾ ಔಳುುಗೆ ಂಡಿಯು ದಸ್ಹುವೆೇಜಿನ ಫಗೆೆ ಂದು ಜಹಹಿೇಯಹತು ನಿೇಡಲು ತಿಳಿಷಫಸುದು.
ಮಹರಿಂದಲ

ಮಹುದೆೇ ರಿೇತಿಮ ಯತಿಯೆ ೇಧವಿಲಾವೆಂದು ಕಚಿತವಹದ ನಂತಯ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು

ಂದು ನಔಲು ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜನುನ ನಿೇಡಫಸುದು.
d) ಫದಲ್ಹಣೆ
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯು ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಶಯತುುಖಳಲ್ಲಾ ಫದರ್ಹಣೆಖಳನುನ ಭಹಡಲು
ಕೆ ೇಯಫಸುದು. ವಿಭಹಗಹಯಯು ಭತುು ವಿಭಹದಹಯಯು ಇಫಫಯ

ಪಿಗೆ ಷ ಚಿಸಿದಲ್ಲಾ ಅಂತಸ

ಫದರ್ಹಣೆಖಳನುನ ಭಹಡು ನಿಫಂಧನೆ ಇಯುತುದೆ. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೊದಲ ಶಾದಲ್ಲಾ
ಅಂತಸ ಮಹುದೆೇ ಫದರ್ಹಣೆಖಳನುನ ಭಹಡಲು ಅನುಭತಿ ಇಯುುದಿಲಾ. ಆದಯೆ ಪಿಯೇಮಮಂ
ಹತಿಷು ಔಯಭ ಅಥವಹ ಕೆಳಗೆ ನಿೇಡಿಯುಂತಸ ಕೆಲು ಔಡಹಸಮ ಷಾಯ ನುನ ಹೆ ಂದಿಯು
ಫದರ್ಹಣೆಖಳು ಸ್ಹಧಮ.
 ಹೆಷರಿನಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ವಿಳ್ಹಷದಲ್ಲಾ ಫದರ್ಹಣೆ;
 ಮಷುಸ ಹೆಚುಚ ಅಥವಹ ಔಮಭಯೆಂದು ಸ್ಹಬಿೇತಹದಲ್ಲಾ ಅಂತಸ ಫದರ್ಹದ ಮಷಸನುನ ುನುಃ
ಸ್ೆೇರಿಷುವಿಕೆ;
 ಇಭಭಡಿಮ ಅಘಾತದ ರಿಹಹಯ ಅಥವಹ ಶ್ಹವಾತ ಅಂಖವೆೈಔಲಮ ರ್ಹಬ, ಭುಂತಹದುಖಳು.
ಭುಂದಿನ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಫದರ್ಹಣೆಖಳನುನ ಅನುಭತಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಕೆಲು ಫದರ್ಹಣೆಖಳನುನ
ಹಲ್ಲಸಿಮ ದಸ್ಹುವೆೇಜಿನ ಮೆೇರ್ೆ ಅಥವಹ ಂದು ಯತೆಮೇಔ ಹಹಳ್ೆಮ ಮೆೇರ್ೆ ಂದು ಷ ಔು
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ಡಂಫಡಿಕೆಮನುನ

ಇರಿಸಿ

ನೆಯವೆೇರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.

ಹಲ್ಲಸಿಮ

ನಿಮಭಖಳಲ್ಲಾಯೆೇ

ಭ ಲ

ಫದರ್ಹಣೆಖಳು ಫೆೇಕಹಗಿಯುಂತಸ ಫೆೇಯೆ ಫದರ್ಹಣೆಖಳ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಯಷುುತ ಇಯು
ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಯದುದ ಡಿಸಿ ಹೆ ಷ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ನಿೇಡಫೆೇಕಹಖಫಸುದು. ಅನುಭತಿಷಲಡು ಕೆಲು
ಭುಕಮ ಫದರ್ಹಣೆಖಳ ವಿಧಖಳು ಇಂತಿವೆ:
i.

ವಿಮೆಮ ಕೆಲು ಖಾಖಳಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ (ವಿಮೆಮ ಅಹಮ ಹೆಚಚದೆ ಇಯುಲ್ಲಾ)
ಫದರ್ಹಣೆಖಳು.

ii. ವಿಮೆಮ ಮೊತುದಲ್ಲಾ ಇಳಿಕೆ.
iii. ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಷು ಔಯಭದಲ್ಲಾ ಫದರ್ಹಣೆ.
iv. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಹಯಯಂಬದ ದಿನಹಂಔದ ಫದರ್ಹಣೆ.
v. ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಎಯಡು ಅಥವಹ ಹೆಚುಚ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನಹನಗಿ ವಿಂಖಡಿಷುುದು.
vi. ಹೆಚುಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅಥವಹ ನಿಫಾಂಧಿತ ಶಯತುನುನ ಯದುದಡಿಷುುದು.
vii. ಅಷಸಬಹಗಿತಾದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಯೇಜನೆಯಿಂದ ಷಸಬಹಗಿತಾದ ಹಲ್ಲಸಿ ಯೇಜನೆಗೆ ಫದರ್ಹಣೆ.
viii. ಹೆಷರಿನ ತಿದುದಡಿ.
ix. ರಿಹಹಯ ಮೊತುನುನ ಹತಿಷು ಔಯಭದ ಆಯೆುಮಲ್ಲಾ ಫದರ್ಹಣೆ ಹಹಖ ದುಟ್ುಿ ಅಘಾತ
ಯಯೇಜನ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಸ್ೌಲಬಮ ನಿೇಡುುದು.
ಈ ಫದರ್ಹಣೆಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಮೆಮ ಅಹಮನುನ ಹೆಚಿಚಷುುದಿಲಾ.
ಆದಯೆ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಕೆಲು ಫದರ್ಹಣೆಖಳನುನ ಷಭಭತಿಷರ್ಹಖುುದಿಲಾ. ಇಂತಸ ಫದರ್ಹಣೆಖಳು
ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುನುನ ಇಳಿಷುಂತೆ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯಫಸುದು. ಉದಹಸಯಣೆಗಹಗಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತು
ಹತಿಷು

ಕಹರ್ಹಧಿಮನುನ

ವಿಷುರಿಷುುದು;

ಷಸಬಹಗಿತಾದ

ಹಲ್ಲಸಿ

ಯೇಜನೆಯಿಂದ

ಅಷಸಬಹಗಿತಾದ ಹಲ್ಲಸಿ ಯೇಜನೆಗೆ ಫದರ್ಹಣೆ; ಂದು ವಿಭಹ ಖಾದಿಂದ ಇನೆ ನಂದು ವಿಭಹ
ಖಾಕೆು ಫದರ್ಹಣೆ; ಭತುು ವಿಭಹ ಮೊತುದಲ್ಲಾ ಹೆಚಚಳ.
ಎರ್ಹಾ ಔಡೆಖಳಲ್ಲಾಯು ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳಿಗೆ ತಭಭ ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜುಖಳಲ್ಲಾಯು ವಿಶಮಖಳನುನ
ಆಮುದಕೆ ಳಳಲು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಅಕಹವ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ, ಆದಯೆ ಅುಖಳನುನ ನಿಮಂತಯಔಯ
ಅನುಮೊೇದನೆಖಳಿಗಹಗಿ ಷಲ್ಲಾಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಕೆ ಳಿು 1
ಮಹ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಂದು ನಿಮುಔುಯನುನ ನೆೇಮಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ?
I.

ವಿಭಹದಹಯನು ಷಣಣ ಮಷುನು

II. ನೆ ಮನಿ ಷಣಣ ಮಷುನು
III. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಸಿೆಯ ಫುದಿಧಮನಲಾದಿದಹದಖ
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IV. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಭದುವೆ ಆಗಿಯದಿದದಲ್ಲಾ

ಸಹಯಹಂವ


ಅನುಖಯಸ ಅಧಿಮ ಅಧಿನಿಮಭು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತು ಹತಿಷು ಖಡುು ಅಧಿ
ಭುಗಿದ ನಂತಯ ಹೆಚುಚರಿ ಕಹರ್ಹಧಿಮನುನ ನಿೇಡುತುದೆ.



ಭಯುವಿಮೆ/ುನಶ್ೆಚೇತನ ಎಂದಯೆ ಂದು ಜಿೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುಖಳನುನ
ಹತಿಷದೆ ಇಯು ಕಹಯಣಖಳಿಂದ ಯದುದ ಗೆ ಳಿಸಿಯು ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಅಥವಹ ಭುಟ್ುಿಗೆ ೇಲು
ಹಹಔಲು ನಿಫಾಂಧವಿಯು ಕಹಯಣಖಳಿಂದ ಭುಂದುರಿಸಿಯು ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ುನುಃ ಷಕ್ಟಯಮಗೆ ಳಿಷು
ಯಕ್ಟಯಯೆ.



ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೇಲ್ಲನ ಸ್ಹಲು ಂದು ಸ್ಹಭಹನಮ ವಹಣಿಜಮ ಸ್ಹಲದಿಂದ ಎಯಡು ವಿಶಮಖಳಲ್ಲಾ
ಭಿನನವಹಗಿಯುತುದೆ.

ಮೊದಲನೆಮದಹಗಿ

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು

ಕಹನ ನುಫದಧವಹಗಿ

ಸ್ಹಲನುನ

ಭಯಳಿಷಫೆೇಕಹಖುುದಿಲಾ. ಎಯಡನೆಮದಹಗಿ ವಿಭಹಗಹಯಯು ವಿಭಹದಹಯಯ ಸ್ಹಲ ಹಿಂದಿಯುಗಿಷು
ಯೇಖಮತೆಮ ತಹಷಣೆ ನಡೆಷಫೆೇಕಹಗಿಲಾ.


ನಹಭನಿದೆೇಾವನ ಎಂದಯೆ ವಿಭಹದಹಯನು ತಭಭ ಸ್ಹವಿನ ನಂತಯ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭಯಣದ ರಿಹಹಯ
ಮೊತುನುನ ಂದು ಮಕ್ಟುಗೆ ಅಥವಹ ಹೆಚಿಚನ ಮಕ್ಟುಖಳಿಗೆ ಹತಿಷಲು ಅಯ ಹೆಷಯು (ಖಳನುನ)
ಯಸ್ಹುಪಿಷುುದು.



ಂದು ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ನಿಯೇಜಿಷುುದು ಎಂದಯೆ ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ (ಷಾತಿುನ
ಯ ದಲ್ಲಾ) ಂದು ಮಕ್ಟುಯಿಂದ ಇನೆ ನಂದು ಮಕ್ಟುಗೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೇಲ್ಲನ ತನನ ಸಔುುಖಳು, ಶ್ಚೇಷ್ಟ್ಾಕೆ
ಭತುು

ಆಷಕ್ಟುಖಳನುನ

ಗಹಾಯಿಷುಯು

ಗಹಾಯಿಷು
(ಅಸ್ೆಸೈನರ್)

ಕ್ಟಯಯೆ.

ಹಹಖ

ಸಔುುಖಳನುನ
ಮಹರಿಗೆ

ಗಹಾಯಿಷು

ಗಹಾಯಿಷಲಡುತುದೆ ೇ

ಮಕ್ಟುಮನುನ
ಅಯು

ಗಹಾಯಿಷಲಟ್ಿಯು (ಅಸ್ೆಸೈನಿೇ) ಎಂದು ಔಯೆಮಲಡುಯು.


ಫದರ್ಹಣೆಖಳನುನ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಭತುು ವಿಭಹದಹಯಯು ಇಫಫಯ

ಷಭಭತಿಷು ಅಖತಮವಿದೆ.

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೊದಲ ಶಾದಲ್ಲಾ ಕೆಲು ಷಯಳ ಫದರ್ಹಣೆಖಳ ಹೆ ಯತು ಹೆಚಿಚನ
ಫದರ್ಹಣೆಖಳನುನ ಷಭಭತಿಷರ್ಹಖುುದಿಲಾ.
ರಭಕಕ ದಖಳು
1. ಅನುಖಯಸ ಅಧಿ
2. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅನತಿ
3. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭಯುವಿಮೆ
4. ವಯಣಹಖತಿಮ ಭೌಲಮ
289

5. ನಹಭನಿದೆೇಾವನ
6. ನಿಯೇಜನೆ

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಕೆ ಳಿುಮ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ನೆ ಮನಿ ಷಣಣ ಮಷುಯಹದಯಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಂದು ನಿಮುಔುಯನುನ ನೆೇಮಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.
ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ನಹಭನಿದೆೇಾವನದ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ವಹಔಮು ಷುಳುಳ ಎಂದು ಖುಯುತಿಸಿ.
I.

ಂದು ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮಲ್ಲಾಯೆೇ ಸ್ಹಲ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳವಹಖ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಗೆ
ನಿಯೇಜಿಸಿದಹಖ ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಹಭನಿದೆೇಾವನನುನ ಯದುದಡಿಷುುದಿಲಾ.

II. ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ನಹಭನಿದೆೇಾವನನುನ ಹಲ್ಲಸಿ ಕೆ ಳುಳವಹಖ ಅಥವಹ ನಂತಯ ಭಹಡಫಸುದು.
III. ನಹಭನಿದೆೇಾವನನುನ

ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಮೆೇರ್ೆ

ಂದು

ಡಂಫಡಿಕೆಮನುನ

ಭಹಡು

ಭ ಲಔ

ಫದರ್ಹಯಿಷಫಸುದು.
IV. ನೆ ಮನಿಗೆ ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಮೆೇರ್ೆ ಷಂೂಣಾ ಸಕ್ಟುಯುತುದೆ.
ರಶೆು 2
ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮು ಬಯಸ್ೆಮ ವಯಣಹಖತಿಮ ಭೌಲಮನುನ ಹೆ ಂದಲು ಕಹನ ನಿನ ಯಕಹಯ ಪಿಯೇಮಮಂ
ಮೊತುನುನ ಎಶುಿ ಕಹಲ ಹತಿಷಫೆೇಔು?
I.

ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನುನ ಎಯಡು ಶಾಖಳ ಕಹಲ ಷತತವಹಗಿ ಹತಿಷಫೆೇಔು.

II. ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನುನ ಭ ಯು ಶಾಖಳ ಕಹಲ ಷತತವಹಗಿ ಹತಿಷಫೆೇಔು.
III. ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನುನ ನಹಲುು ಶಾಖಳ ಕಹಲ ಷತತವಹಗಿ ಹತಿಷಫೆೇಔು.
IV. ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನುನ ಔನಿಶಠ ಐದು ಶಾಖಳ ಕಹಲ ಷತತವಹಗಿ ಹತಿಷಫೆೇಔು.
ರಶೆು 3
ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮು ಅನತಿ ಹೆ ಂದಿದೆ ಎಂದು ಮಹ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುುದು?
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I.

ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುಖಳನುನ ಖಡುು ದಿನಹಂಔದಂದು ಹತಿಷದೆ ಇಯುುದು.

II. ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುಖಳನುನ ಖಡುು ದಿನಹಂಔದ ಭುನನವೆೇ ಹತಿಷದೆ ಇಯುುದು.
III. ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುಖಳನುನ ಅನುಖಯಸ ದಿನಖಳ ಅಧಿಮಲ ಾ ಹತಿಷದೆ ಇಯುುದು.
IV. ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ವಯಣಹಖತಿ ಭಹಡಿದಲ್ಲಾ.
ರಶೆು 4
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅನುಖಯಸ ದಿನಖಳ ಕಹರ್ಹಧಿಮ ಫಗೆೆ ಕೆಳಗೆ ನಿೇಡಿಯು ಮಹ ವಹಔಮು ಷರಿಮಹಗಿದೆ?
I.

ಅನುಖಯಸ ಅಧಿಮ ಯಭಹಣಿತ ಕಹರ್ಹಧಿಮು ಂದು ತಿಂಖಳು.

II. ಅನುಖಯಸ ಅಧಿಮ ಯಭಹಣಿತ ಕಹರ್ಹಧಿಮು 30 ದಿನಖಳು.
III. ಅನುಖಯಸ ಅಧಿಮ ಯಭಹಣಿತ ಕಹರ್ಹಧಿಮು ಂದು ತಿಂಖಳು ಅಥವಹ 30 ದಿನಖಳು.
IV. ಅನುಖಯಸ ಅಧಿಮ ಯಭಹಣಿತ ಕಹರ್ಹಧಿಮು ಂದು ತಿಂಖಳು ಅಥವಹ 31 ದಿನಖಳು.
ರಶೆು 5
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುನುನ ಹತಿಷದೆ ಇದುದ ಅನುಖಯಸ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹನಪಿದಯೆ
ಏನಹಖುತುದೆ?
I.

ಖಡುು ದಿನಹಂಔದಯೆ ಳಗೆ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುನುನ ಹತಿಷದೆ ಇಯುುದರಿಂದ ವಿಭಹಗಹಯಯು
ಹಲ್ಲಸಿಮು ಅನ ಜಿಾತವೆಂದು ರಿಖಣಿಸಿ ಸಕ್ಟುನ ಹಲ್ಲಸಿ ಮೊತುನುನ ಹತಿಷಲು ನಿಯಹಔರಿಷುುದು.

II. ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ರಿಹಹಯ ಮೊತುನುನ ಹತಿಸಿ ಕೆ ನೆಮ ಹತಿಸಿಲಾದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುನುನ
ಭನಹನ ಭಹಡುುದು.
III. ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ರಿಹಹಯ ಮೊತುದಿಂದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುನುನ ಔಳ್ೆದು ಮಖು ಸಣನುನ
ಹತಿಷುುದು.
IV. ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ರಿಹಹಯ ಮೊತುದಿಂದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುಕೆು ಫಹಮಂಕ್ ಉಳಿತಹಮದ ಫಡಿಸ ದಯದ
ಮೆೇರ್ೆ 2% ಯಶುಿ ಫಡಿಸಮ ಷಮೆೇತ ಹತಿಸಿಲಾದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುನುನ ಔಳ್ೆದು ಉಳಿದ ಮೊತುನುನ
ಹತಿಷುತುದೆ.
ರಶೆು 6
ಅನತಿ ಹೆ ಂದಿದ ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಭಯುವಿಮೆ ಭಹಡುವಹಖ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಕೆಳಗಿನ
ಮಹುದನುನ ಫಸಳ ಯಭುಕವೆಂದು ರಿಖಣಿಷುತುದೆ? ಅತಿ ಷ ಔುವಹದ ಆಯೆುಮನುನ ಆರಿಸಿ.
291

I.

ಭಯು ವಿಮೆಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗೆ ಅಸಾತೆಮ ುಯಹವೆ

II. ಭಯುವಿಮೆಮ ಕಹಯಣದಿಂದ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಗೆ ಹೆಚುಚ ವಿಮೆಮ ಅಹಮ
III. ಹತಿಸಿಲಾದ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನುನ ಫಡಿಸ ಷಮೆೇತ ಡೆದುಕೆ ಳುಳುದು
IV. ವಿಭಹದಹಯಯು ಭಯುವಿಮೆಗಹಗಿ ಅಜಿಾಮನುನ ನಿದಿಾಶಿ ಕಹರ್ಹಧಿಯಳಗೆ ಪಿಷುುದು
ರಶೆು 7
ಂದು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ನಹಭನಿದೆೇಾವನನುನ ವಿಭಹ ಕಹಯೆದ, 1938 ಯ ____________ ವಿಬಹಖದ
ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಷಭಭತಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
I.

ವಿಬಹಖ 10

II. ವಿಬಹಖ 38
III. ವಿಬಹಖ 39
IV. ವಿಬಹಖ 45
ರಶೆು 8
ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಯಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೇರ್ೆ ಸ್ಹಲ ಡೆದಿಯು ಷಂಫಂಧದಲ್ಲಾ ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ವಹಔಮು
ಷರಿಯಿಲಾವೆಂದು ಖುಯುತಿಸಿ.
I.

ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮ ಯವಹಗಿ ನಿಯೇಜಿಷಫೆೇಔು.

II. ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ

ವಿಭಹ

ಷಂಸ್ೆೆಮ

ಯವಹಗಿ

ನಿಯೇಜಿಷುುದರಿಂದ

ಅದಯ

ಮೆೇಲ್ಲಯು

ನಹಭನಿದೆೇಾವನು ಯದಹದಖುತುದೆ.
III. ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ನೆ ಮನಿಗೆ ಇಯು ಆಷಕ್ಟುಮ ಮೆೇರ್ೆ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮ ಆಷಕ್ಟುಯಿಯುಶುಿ ಭಟಿಿಗೆ
ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯುತುದೆ.
IV. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೇಲ್ಲನ ಸ್ಹಲದ ಮೊತುು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಯಣಹಖತಿಮ ಭೌಲಮದ ಂದು
ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು ಯಭಹಣಕೆು ಸಿೇಮತವಹಗಿಯುತುದೆ.
ರಶೆು 9
ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಯೇಜನೆಮ ಫಗೆೆ ಕೆಳಗೆ ನಿೇಡರ್ಹಗಿಯು ವಹಔಮಖಳಲ್ಲಾ ತು ಅಥಾ ನಿೇಡು
ವಹಔಮನುನ ಖುಯುತಿಸಿ.
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I.

ಷಂೂಣಾ ನಿಯೇಜನೆಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಗಹಾಯಿಸಿಕೆ ಂಡ ಮಕ್ಟುಮು ಸ್ಹನಪಿದಯೆ, ಹಲ್ಲಸಿಮ
ಶ್ಚೇಷ್ಟ್ಾಕೆಮು ಭೃತ ಅಸ್ೆಸೈನಿಮ ಸಿೆಯಹಸಿುಗೆ ಖಾವಹಖುತುದೆ.

II. ಂದು ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಯೇಜನೆ ಎಂದಯೆ ಹಲ್ಲಸಿ (ಆಸಿುಮ ಅಥಾದಲ್ಲಾ) ಮ ಸಔುುಖಳು,
ಶ್ಚೇಷ್ಟ್ಾಕೆ ,ಭತುು ಆಷಕ್ಟುಖಳನುನ ಂದು ಮಕ್ಟುಯಿಂದ ಇನೆ ನಂದು ಮಕ್ಟುಗೆ ಗಹಾಯಿಷು ಯಕ್ಟಯಯೆ.
III. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ನಿಯೇಜನೆಮ ಫಗೆೆ ಷ ಚನೆಮನುನ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ ಅಖತಮವಹಗಿ ನಿೇಡಫೆೇಔು.
IV. ಷಂೂಣಾ ನಿಯೇಜನೆಮ ಷಂಫಂಧದಲ್ಲಾ, ಹಲ್ಲಸಿಮು ಗಹಾಯಿಸಿಕೆ ಂಡಯಲ್ಲಾ ಷಂೂಣಾವಹಗಿ
ವಿಕ್ಷಿುವಹಖುುದು, ಆದಯೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯನು ಭಯಣಹೆ ಂದಿದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಮು
ವಿಭಹದಹಯನ ವಹಯಷುದಹಯರಿಗೆ ಭಯಳುತುದೆ..
ರಶೆು 10
ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಫದರ್ಹಣೆಗೆ ಷಭಭತಿ ನಿೇಡುತುದೆ?
I.

ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಎಯಡು ಅಥವಹ ಭ ಯು ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ ವಿಂಖಡಿಷುುದು.

II. ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಷು ಕಹರ್ಹಧಿಮನುನ ವಿಷುರಿಷುುದು.
III. ರ್ಹಬದಲ್ಲಾ

ಬಹಖಹಿಷು

ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ

ರ್ಹಬದಲ್ಲಾ

ಬಹಖಹಿಷದೆ

ಇಯು

ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿ

ಫದರ್ಹಯಿಷುುದು.
IV. ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ ಹೆಚಿಚಷುುದು.

ಷಾಮಂ-ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV.
ನೆ ಮನಿಗೆ ವಿಮೆಮ ಷಂೂಣಾ (ಮಹುದೆೇ ಬಹಖದ) ಮೊತುದ ಮೆೇಲ ಮಹ ಸಔ ು ಇಯುುದಿಲಾ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಹಲ್ಲಸಿಮು ಬಯಸ್ೆಮ ವಯಣಹಖತಿಮ ಭೌಲಮನುನ ಹೆ ಂದಲು ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನುನ ಔನಿಶಠ 3 ಷತತ
ಶಾಖಳ ಕಹಲ ಅಖತಮವಹಗಿ ಹತಿಷಫೆೇಔು.
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ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುನುನ ಅನುಖಯಸ ದಿನಖಳ ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ ಾ ಹತಿಷದೆ ಇದದಯೆ ಹಲ್ಲಸಿಮು ಅನತಿ
ಹೆ ಂದಿದೆಯೆಂದು ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV.
ಅನುಖಯಸ ಕಹರ್ಹಧಿಮು ಂದು ತಿಂಖಳು ಅಥವಹ 31 ದಿನಖಳು.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಖಡುು ದಿನಹಂಔದೆ ಳಗೆ

ಪಿಯೇಮಮಂ

ಹತಿಷದೆ ಇದದಯೆ,

ಹಹಖ

ಅನುಖಯಸ

ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಭಯಣ ಹೆ ಂದಿದಯೆ, ವಿಭಹಗಹಯಯು ಭಯಣ ರಿಹಹಯ ಮೊತುನುನ ಹತಿಷುವಹಖ
ಹತಿಷದೆ ಇಯು ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುನುನ ಔಳ್ೆದು ಫಹಕ್ಟ ಸಣನುನ ಹತಿಷುತುದೆ.
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I.
ಅನತಿ

ಹೆ ಂದಿದ

ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ

ುನಶ್ೆಚೇತನ

ಭಹಡು

ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ

ವಿಭಹಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ

ಅಸಾವಿಯುುದಹಗಿ ುಯಹವೆಮನುನ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಅತಮಂತ ಯಭುಕ ಅಂವವೆಂದು ರಿಖಣಿಷುತುದೆ.
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ವಿಭಹ ಕಹಯೆದ, 1938 ಯ ವಿಬಹಖ 39 ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ನಹಭನಿದೆೇಾವನನುನ
ಷಭಭತಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಆಯೆು II ತು ಅಥಾನುನ ನಿೇಡುತುದೆ.
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ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮ ಫಳಿ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೇರ್ೆ ಸ್ಹಲನುನ ಹೆ ಂದಿದಹಖ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ವಿಭಹ
ಷಂಸ್ೆೆಮ

ಯವಹಗಿ

ನಿಯೇಜಿಸಿದಹಖ

ಅದಯಲ್ಲಾ

ಈಗಹಖರ್ೆೇ

ಭಹಡಿಯು

ನಹಭನಿದೆೇಾವನು

ಯದಹದಖುುದಿಲಾ.
ಉತಿಯ 9
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV.
ನಹಲುನೆಮ ಆಯೆುಮು ತು ಅಥಾನುನ ನಿೇಡುತುದೆ.
ಷಂೂಣಾ ನಿಯೇಜನೆಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಮು ರಿಔಾತೆಮಯೆಖ

ಗಹಾಯಿಸಿಕೆ ಂಡಯಲ್ಲಾ

ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ವಿಕ್ಷಿುವಹಖುತುದೆ. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯನು ಸ್ಹನಪಿದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಮು
ವಿಭಹದಹಯನ

ವಹಯಷುದಹಯರಿಗೆ

ಭಯಳುುದಿಲಾ.

ಗಹಾಯಿಸಿಕೆ ಂಡಯು

ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಎರ್ಹಾ

ಯಯೇಜನೆಖಳಿಗೆ ಅಸಾಯಹಗಿಯುತಹುಯೆ.
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I.
ಂದು

ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ

ಎಯಡು

ಅಥವಹ

ಹೆಚುಚ

ಷಭಭತಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
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ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ

ವಿಂಖಡಿಷು

ಫದರ್ಹಣೆಮನುನ

ಅಧಹಯಮ 15
ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆ ಪ್ಪಪಕೆ ಳುುುದಕ
ಅಧಹಯಮದ ರಿಚಮ
ಂದು ಬಹವಿೇ ಗಹಯಸಔನ ಯಸ್ಹುನೆ ನಭ ನೆಮನುನ ಡೆದುಕೆ ಂಡ ನಂತಯ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್
ಕೆಲಷ ಭುಗಿದುಬಿಡುುದಿಲಾ. ಆ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಪಿಕೆ ಳಳಫೆೇಔು ಹಹಖ

ಆ

ಯಸ್ಹುನೆಮು ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿ ರಿತಿಾತವಹಖಫೆೇಔು.
ವಹಷುವಹಗಿ ಯತಿ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಮ ನಭ ನೆಮು ಜಿೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮ ಂದು ಹೆಫಹಫಗಿಲ
ಭ ಲಔ ಸ್ಹಖಫೆೇಕಹಖುತುದೆ, ಹಹಖ ಈ ಹೆಫಹಫಗಿಲ ಳಗೆ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಪಿಕೆ ಳಳಫೆೇಕೆ ೇ
ಫೆೇಡವೊೇ ಎಂದು ತಿೇಭಹಾನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳತುದೆ. ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಪಿಕೆ ಳಳಫೆೇಕಹದಯೆ ಮಹ
ಶಯತುುಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಪಿಕೆ ಳಳಫೆೇಔು ಎಂದು ಔ ಡ ತಿೇಭಹಾನಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಈ ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ ನಹು ವಿಭಹ
ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ

ಪಿಕೆ ಳುಳ

ಯಕ್ಟಯಯೆಮ

ಫಗೆೆ

ಭತುು

ಆ

ತಿಳಿದುಕೆ ಳಳಫಸುದು.
ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು
A. ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಪಿಕೆ ಳುಳುದು – ಭ ಲ ರಿಔಲನೆಖಳು
B. ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಪಿಕೆ ಳುಳುದು
C. ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಪಿಕೆ ಳುಳುದು
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ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾನ

ಅಂವಖಳನುನ

A. ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಮನಕು ಪ್ಪಪಕೆ ಳುುುದಕ – ಭ ಲ ರಿಔಲಪನೆಖಳು
1. ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಮನಕು ಪ್ಪಪಕೆ ಳುು ರಕ್ರರಯೆಮ ಉದೆಿೀವ
ವಿಭಹ

ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ

ಪಿಕೆ ಳುಳ

ಯಕ್ಟಯಯೆಮ

ಉದೆದೇವನುನ

ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷು

ಭ ಲಔ

ಹಯಯಂಭಿಷುತೆುೇವೆ. ಅದಯಲ್ಲಾ ಎಯಡು ಉದೆದೇವಖಳಿಯುು:
i.

ವಿಯುದಧ-ಆಯೆು ಅಥವಹ ವಿಭಹಗಹಯಯ ವಿಯುದಧ ಆಯೆುಮನುನ ತಪಿಷುುದು

ii. ಅಹಮಖಳನುನ

ಗಿೇಾಔರಿಷುುದು

ಹಹಖ

ಅಹಮಖಳ

ನಡುವೆ

ಷಭಹನತೆಮನುನ

ಕಚಿತಡಿಷುುದು
ವಹಯಖ್ಹಯನ
ಅಹಮಖಳನಕು ಆಯೆು ಭಹಡಕುದಕ ಎಂಫ ದಖಳು ಉರ್ೆಾೇಖಿಷು ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ ಜಿೇ ವಿಮೆಗಹಗಿ ಫಯು
ಯತಿ

ಯಸ್ಹುನೆಮ

ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷುುದು ಹಹಖ

ನಭ ನೆಮನುನ

ಅದು

ಯತಿನಿಧಿಷು

ಅಹಮದ

ಭಟ್ಿದ

ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದ

ನಂತಯ ಆ ರಿಶ್ಚೇಲನೆಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ವಿಮೆಮನುನ ನಿೇಡುುದೆ ೇ

ಫೆೇಡವೊೇ ಎಂದು ನಿಧಾರಿಷುುದು, ಭತುು ನಿೇಡಫೆೇಕ್ಟದದಲ್ಲಾ ಮಹ ಶಯತುುಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ನಿೇಡಫೆೇಔು ಎಂದು
ನಿಧಾರಿಷುುದು.
ವಿಯಕದಿ-ಆಯೆು ಎಂದಯೆ ತಹು ನಶಿ ಅನುಬವಿಷು ಷಂಬಖಳು ಹೆಚುಚ ಎಂದು ವಂಕ್ಟಷು ಮಕ್ಟುಖಳು ವಿಮೆಮ
ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಆತುಯದಿಂದ ಅಯಸಿ ಆ ಯಕ್ಟಯಯೆಮ ಭ ಲಔ ರ್ಹಬ ಖಳಿಷು ಂದು ಯೃತಿು.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ತಹು ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ನಿೇಡುಯನುನ ಆರಿಷದಿದದಯೆ, ಸೃದಮದ
ತೆ ಂದಯೆಖಳು ಅಥವಹ ಕಹನಸರ್ ಅಂತಸ ಖಂಭಿೇಯ ಕಹಯಿರ್ೆಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿದುದ ದಿೇಗಾ ಕಹಲ ಫದುಔದೆ
ಇಯುಯು ವಿಮೆಮ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ಅಯಸಿ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳ ಷಂಬ ಇಯುತುದೆ.
ಫೆೇಯೆ ದಖಳಲ್ಲಾ ಹೆೇಳಫೆೇಕಹದಯೆ, ಂದು ವಿಭಗಹಯ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಆರಿಷು ಯಕ್ಟಯಯೆಮನುನ ಫಳಷದಿದದಯೆ ಆ
ಷಂಸ್ೆೆಮ ವಿಯುದದ ಆಯೆು ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ ಹಹಖ ಆ ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ ಅದು ನಶಿ ಅನುಬವಿಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.
2. ಅಹಮಖಳ ನಡಕವೆ ಷಭಹನತೆ
ಈಖ ನಹು ಅಹಮಖಳ ನಡುವೆ ಷಭಹನತೆಮನುನ ರಿಖಣಿಷು. “ಷಭಹನತೆ” ಎಂಫ ದದ
ಅಥಾವೆೇನೆಂದಯೆ ಹೆ ೇಲು ಭಟ್ಿಖಳ ಅಹಮಖಳಿಗೆ ಡಸರ್ಹಖು ಅಜಿಾದಹಯಯನುನ ಂದೆೇ ಪಿಯೇಮಮಂ
ಖಾದಲ್ಲಾ ಇರಿಷಫೆೇಔು ಎಂದು. ಜಿೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ತಹು ವಿಧಿಷು ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನುನ ನಿಧಾರಿಷಲು
ಂದು ಭಯಣ ಯಭಹಣದ ಕೆ ೇಶಿಔನುನ ಫಳಷುತಹುಯೆ ಎಂದು ಈಗಹಖರ್ೆೇ ನೆ ೇಡಿದೆದೇವೆ. ಆ ಕೆ ೇಶಿಔು
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ಯಭಹಣಿತ ಜಿೇಖಳ ಅಥವಹ ಷಯಹಷರಿ ಅಹಮಖಳ ಭಯಣ ಯಭಹಣದ ಅನುಬನುನ ಯತಿನಿಧಿಷುತುದೆ.
ಆ ಜಿೇಖಳಲ್ಲಾ ಜಿೇ ವಿಮೆಮನುನ ತೆಗೆದು ಕೆ ಳಳಲು ಯಸ್ಹುಪಿಷು ಫಸುಹಲು ಮಕ್ಟುಖಳು ಸ್ೆೇಯುತಹುಯೆ.
a) ಅಹಮದ ಗೀಯಔಯಣ
ಷಭಹನತೆಮನುನ ಕಚಿತಡಿಷು ಕಹಯಣದಿಂದ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮ ಂದದಹಯನು ಅಹಮದ
ಗೀಯಔಯಣ ಎಂಫ ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ ತೆ ಡಖುತಹುನೆ. ಹಿೇಗೆಂದಯೆ, ಮಮಕ್ಟುಔ ಜಿೇಖಳನುನ ಅುಖಳು
ಡುಸ ಅಹಮದ ಭಟ್ಿಖಳ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಗಿೇಾಔರಿಸಿ ವಿವಿಧ ಅಹಮದ ಖಾಖಳಿಗೆ
ನಿಖದಿಡಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಅಂತಸ ನಹಲುು ಅಹಮದ ಖಾಖಳು ಇಯುು.
ಯೆೀಖ್ಹಚಿತರ 1: ಅಹಮಖಳ ಗೀಯಔಯಣ

ಅಹಮಖಳ ಗೀಯಔಯಣ:

ನಿಯಹಔರಿಸಿದ
ಜಿೇಖಳು
ಕೆಳದಜೆಾಮ
ಜಿೇಖಳು
ಆದಮತೆಮ
ಅಹಮಖಳು
ಯಭಹಣಿತ
ಜಿೇಖಳು
i.

ರಭಹಣಿತ ಜೀಖಳು

ಈ ಜಿೇಖಳ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಭಯಣ ಯಭಹಣು ಭಯಣ ಯಭಹಣದ ಕೆ ೇಶಿಔು ಬಿಂಬಿಷು ಯಭಹಣಿತ
ಜಿೇಖಳಿಗೆ ಹೆ ೇಲುತುದೆ.
ii. ಆದಯತೆಮ ಅಹಮಖಳು
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ಈ ಜಿೇಖಳ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಭಯಣ ಯಭಹಣು ಭಯಣ ಯಭಹಣದ ಕೆ ೇಶಿಔು ಬಿಂಬಿಷು ಯಭಹಣಿತ
ಜಿೇಖಳಿಗಿಂತಲ

ಖಭನಹಸಾವಹಗಿ ಔಡಿಮೆ ಇಯುುದು, ಹಹಖ

ಆ ಕಹಯಣದಿಂದ ಇರಿಗೆ ಔಡಿಮೆ

ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಧಿಷಫಸುದಹಗಿಯುತುದೆ.
iii. ಕೆಳದಜೆಯಮ ಜೀಖಳು
ಈ ಜಿೇಖಳ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಭಯಣ ಯಭಹಣು ಷಯಹಷರಿ ಅಥವಹ ಯಭಹಣಿತ ಜಿೇಖಳಿಗಿಂತಲ

ಹೆಚುಚ

ಇಯುತುದೆ, ಆದಯ

ವಿಮೆ ನಿೇಡಫಸುದು ಎಂದು ರಿಖಣಿಷಲಟಿಿಯುತಹುಯೆ. ಇಂತಸ ಜಿೇಖಳನುನ ವಿಭಹ

ಯಕ್ಷಣೆಗೆ

ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ

ಹೆಚಿಚನ

ಪಿಕೆ ಳಳಫಸುದು

ಅಥವಹ

ಕೆಲು

ನಿಫಾಂಧಖಳಿಗೆ

ಳಡಿಷಫಸುದು.
iv. ನಿಯಹಔರಿಸಿದ ಜೀಖಳು
ಈ ಜಿೇಖಳ ದೌಫಾಲಮಖಳು ಭತುು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಹೆಚಿಚನ ಭಯಣದ ಯಭಹಣು ಎಶುಿ ಹೆಚಿಚಯುತುದೆಂದಯೆ
ಅರಿಗೆ ಕೆೈಗೆಟ್ುಔು ವೆಚಚಖಳಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ದಗಿಷಲು ಅಸ್ಹಧಮವಹಖುತುದೆ. ಕೆಲವೊಮೆಭ
ಂದು ಮಕ್ಟುಮ ಯಸ್ಹುನೆ ನಭ ನೆಮನುನ ಆ ಮಕ್ಟುಮು ಇತಿುೇಚಿನ ವಷರಚಿಕ್ಟತೆಸಮಂತಸ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ
ಕ್ಟಯಯೆಗೆ ಳಟಿಿಯು ಕಹಯಣದಿಂದ ತಹತಹುಲ್ಲಔವಹಗಿ ನಿಯಹಔರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
3. ಆಯೆುಭಹಡಕ ರಕ್ರರಯೆ
ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಪಿಕೆ ಳುಳುದು ಅಥವಹ ಆಯೆುಭಹಡು ಯಕ್ಟಯಯೆಮು ಎಯಡು ಭಟ್ಿಖಳಲ್ಲಾ
ನಡೆಮುತುದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಫಸುದು:
 ಭಹಯಹಟ್ ಕ್ಷೆೇತಯದ ಭಟ್ಿದಲ್ಲಾ
 ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಪಿಕೆ ಳುಳ ವಿಬಹಖದ ಭಟ್ಿದಲ್ಲಾ
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ಯೆೀಖ್ಹಚಿತರ 2: ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಮನಕು ಪ್ಪಪಕೆ ಳುು ಅಥವಹ ಆರಿಷಕ ರಕ್ರರಯೆ

ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಮನಕು ಪ್ಪಪಕೆ ಳುು ಅಥವಹ ಆರಿಷಕ ರಕ್ರರಯೆ:

ಭಹಯಹಟ ಕ್ಷೆೀತರದ ಅಥವಹ
ಹರಥಯಮಿಔ ಭಟಿ

ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಮನಕು ಪ್ಪಪಕೆ ಳುು ವಿಬಹಖದ ಭಟಿ
a) ಭಹಯಹಟ ಕ್ಷೆೀತರದ ಅಥವಹ ಹರಥಮಿಔ ಭಟಿ
ಭಹಯಹಟ್ ಕ್ಷೆೇತಯದ ಭಟ್ಿದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಪಿಕೆ ಳುಳ ಯಕ್ಟಯಯೆಗೆ ಹರಥಯಮಿಔ ವಿಭಹ
ರಸಹಿನೆಮನಕು ಪ್ಪಪಕೆ ಳುು ರಕ್ರರಯೆ ಎಂದು ಔ ಡ ಔಯೆಮಫಸುದು. ಅದಯಲ್ಲಾ ಅಜಿಾದಹಯನಿಗೆ ವಿಭಹ
ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ನಿೇಡಲು ಷ ಔುವೊೇ ಎಂದು ನಿಧಾರಿಷಲು ಂದು ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಹ ಷಂಸ್ೆೆಮ ಯತಿನಿಧಿಮು
ವಿಶಮನುನ ಷಂಖಯಹಿಷು ಯಕ್ಟಯಯೆ ಇಯುತುದೆ. ಏಜೆಂಟ್ ಹಯಥಾಮಔ ಂದದಹಯನಹಗಿ ನಿಣಹಾಮಔ
ಹತಯ ಹಿಷುತಹುನೆ. ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡಫೆೇಕಹದ ಮಕ್ಟುಮನುನ ತಿಳಿಮಲು ಏಜೆಂಟ್ ಅತುಮತುಭ
ಸ್ಹೆನ ಲ್ಲಾಯುತಹುನೆ.
ಹೆಚಿಚನ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ತಭಭ ಏಜೆಂಟ್ೆಳನುನ ಯಸ್ಹುಪಿಷರ್ಹಗಿಯು ಜಿೇದ ಫಗೆೆ ಂದು ಹೆೇಳಿಕೆ
ಅಥವಹ ಂದು ಗೌಮ ಯದಿಮನುನ ನಿೇಡಲು ಹೆೇಳುತಹುಯೆ. ಈ ಹೆೇಳಿಕೆಮಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿವಹದ ಭಹಹಿತಿ,
ಅಭಿಹಯಮ ಭತುು ಶ್ಚಪಹಯಷುಖಳನುನ ನಿೇಡಲು ತಿಳಿಷುತಹುಯೆ.
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ತಭಭ ಂದು ಅಧಿಕಹರಿಯಿಂದ ಮೆೇಲ್ಲನ ತಯಸದ ಇನೆ ನಂದು ಯದಿಮಹದ
ನೆೈತಿಔತೆಮ ಅಹಮದ ಯದಿಮನುನ ಔ ಡ ಕೆೇಳಫಸುದು. ಈ ಯದಿಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ಯಸ್ಹುಪಿಷರ್ಹಗಿಯು ಜಿೇದ ಉದೆ ಮೇಖ, ಆದಹಮ, ಆರ್ಥಾಔ ಸ್ಹೆನಭನ ಭತುು ಗೌಯಖಳ ಫಗೆೆ
ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಷಂಖಯಹಿಷುತುವೆ.
ಂಚನೆಮ ಫಗೆೊ ನಿಗಹ ಇಡಕುದಕ ಭತಕಿ ಹರಥಮಿಔ ಪಂದದಹಯನಹಗ ಏಜೆಂಟ ಹತರ
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ಂದು ಅಹಮನುನ ಆರಿಷಲು ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳ ನಿಣಾಮದ ದೆ ಡಸ ಬಹಖು ಯಸ್ಹುಪಿಷುನು ತನನ
ಯಸ್ಹುನೆಮ ನಭ ನೆಮಲ್ಲಾ ಫಹಿಯಂಖಡಿಸಿಯು ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ. ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ
ಪಿಕೆ ಳುಳ ವಿಬಹಖದಲ್ಲಾ ಔುಳಿತುಕೆ ಳುಳ ಂದದಹಯನಿಗೆ ಯಸ್ಹುಪಿಷುನು ನಿಜ ಹೆೇಳಿದಹದನೆ ೇ
ಅಥವಹ ಂಚಿಷರ್ೆಂದೆೇ ಯಸ್ಹುನೆಮ ನಭ ನೆಮಲ್ಲಾ ಷುಳುಳ ಹೆೇಳಿದಹದನೆ ೇ ಎಂದು ಅರಿಮಲು
ಔಶಿವಹಖಫಸುದು.
ಇಂತಸ ರಿಸಿೆತಿಮಲ್ಲಾ ಏಜೆಂಟ್ ಭಸತಾದ ಹತಯಹಿಷುತಹುನೆ. ಆತನು ಅಥವಹ ಆಕೆಮು ಯಸ್ಹುಪಿಷುತಿುಯು
ಮಕ್ಟುಮು ನಿೇಡಿಯು ಭಹಹಿತಿಮು ನಿಜವಿಯುುದೆ ೇ ಅಥವಹ ಷುಳ್ೆೄ ಳೇ ಎಂದು ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲು
ಉತುಭ ಸ್ಹೆನದಲ್ಲಾಯುತಹುನೆ. ಇದಕೆು ಕಹಯಣ ಏಜೆಂಟ್ ಯಸ್ಹುಪಿಷುತಿುಯು ಜಿೇದೆ ಂದಿಗೆ ಆತನಿಗೆ/ಆಕೆಗೆ
ನೆೇಯ ಭತುು ಮಮಕ್ಟುಔ ಷಂಔಾವಿಯುತುದೆ. ಈ ಕಹಯಣದಿಂದ ಏಜೆಂಟ್ ಯಸ್ಹುಪಿಷುತಿುಯು ಮಕ್ಟುಮು
ಉದೆದೇವೂಾಔವಹಗಿ

ಂಚಿಷರ್ೆಂದೆೇ

ಮಹುದೆೇ

ಭಹಹಿತಿ

ತಡೆಹಿಡಿಮುತಿುದಹದನೆಯೆೇ

ಅಥವಹ

ತಿಯುಚಿದಹದನೆಯೆೇ ಎಂದು ನಿಗಹಹಿಷಫಸುದು.
b) ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಪಿಕೆ ಳುಳ ವಿಬಹಖದ ಭಟ್ಿ
ವಿಭಹ

ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ

ಪಿಕೆ ಳುಳ

ಎಯಡನೆೇ

ಭಟ್ಿು

ವಿಬಹಖದ

ಅಥವಹ

ಔಚೆೇರಿಮ

ಭಟ್ಿದಲ್ಲಾಯುತುದೆ. ಅದಯಲ್ಲಾ ಇಂತಸ ಕಹಮಾಖಳಲ್ಲಾ ರಿಣತಯಹದ ತಜ್ಞಯು ಭತುು ಮಕ್ಟುಖಳಿಯುತಹುಯೆ,
ಹಹಖ

ಅಯು ಯಸ್ಹುನೆಗೆ ಷಂಫಂಧಟ್ಿ ಎಲಾ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ರಿಖಣಿಸಿ ಜಿೇ ವಿಮೆಮ

ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಪಿಕೆ ಳಳಫೆೇಕೆ ಹಹಖ

ಮಹ ಶಯತುುಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಪಿಕೆ ಳಳಫೆೇಔು ಎಂದು

ನಿಧಾರಿಷುತಹುಯೆ.
4. ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಖಳನಕು ಪ್ಪಪಕೆ ಳುು ವಿಧಹನಖಳು
ಯೆೀಖ್ಹಚಿತರ 3: ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಖಳನಕು ಪ್ಪಪಕೆ ಳುು ವಿಧಹನಖಳು

ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಖಳನಕು ಪ್ಪಪಕೆ ಳುು
ವಿಧಹನಖಳು:
ತ್ತೀುಯ
ವಿಧಹನ
ಷಂಖ್ಹಯತಮಔ
ವಿಧಹನ
ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಖಳನುನ ಪಿಕೆ ಳುಳಯು ತಭಭಈ ಕಹಮಾದಲ್ಲಾ ಎಯಡು ವಿಧಹನಖಳನುನ ಫಳಷಫಸುದು:
ತ್ತೀುಯ ವಿಧಹನ

ಷಂಖ್ಹಯತಮಔ ವಿಧಹನ
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ಈ

ವಿಧಹನದಲ್ಲಾ

ವೆೈಮಕ್ಟುಔ

ಫಳಷರ್ಹಖುತುದೆ,

ತಿೇಭಹಾನ ಈ

ಅದಯಲ ಾ

ವಿಧಹನದಲ್ಲಾ

ವಿಭಹ

ತುಂಫಹ ಪಿಕೆ ಳುಳಯು

ಷಂಕ್ಟೇಣಾವಹದ ಯಔಯಣಖಳಲ್ಲಾ.

ಯತಿಔ ಲ

ಎಲಾ

ಯಸ್ಹುನೆಖಳನುನ

ಋಣಹತಭಔ

ಅಂವಖಳಿಗೆ

ಧನಹತಭಔ

ಅಥವಹ
ಯೆೇಟಿಂಗ್

ಅಂಔಖಳನುನ ನಿಖದಿಡಿಷುತಹುಯೆ (ಎಲಾ ಧನಹತಭಔ
ಅಥವಹ ಅನುಔ ಲಔಯ ಅಂವಖಳಿಗೆ ಋಣಹತಭಔ
ಅಂಔಖಳನುನ ನಿಖದಿ ಡಿಷುತಹುಯೆ).
ಉದಹಸಯಣೆ: ತಿೇಯ ಭಧುಮೆೇಸ ಇಯು ಂದು
ಮಕ್ಟುಗೆ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡಫೆೇಕೆ ೇ ಫೆೇಡವೊೇ
ಹಹಖ

ಮಹ ಶಯತುುಖಳ

ಮೆೇರ್ೆ

ಎಂದು

ನಿಧಾರಿಷುುದು.
ಅಂತಸ ರಿಸಿೆತಿಖಳಲ್ಲಾ ಆ ವಿಬಹಖು ಂದು ಹಿೇಗೆ

ನಿಖದಿಡಿಸಿದ

ಟ್ುಿ

ಅಂಔಖಳನುನ

ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ತಿೇುಾಗಹಯ ಎಂದ ಔಯೆಮಲಡು ಸ್ೆೇರಿಸಿದಹಖ ಆ ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದ ಜಿೇಕೆು ಎಶುಿ
ವೆೈದಮಯ

ನುರಿತ

ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಫಸುದು.

ಅಭಿಹಯಮ ಹೆಚುಚರಿ
(ಈಎಮ್ಆರ್

ಭಯಣ
ಎಂದ

ನಿಖದಿಡಿಷರ್ಹಗಿದೆ
ಈಎಮ್ಆರ್

ಯಭಹಣದ
ಎಂದು

ಹೆಚಿಚದದಶ ಿ

ಯೆೇಟಿಂಗ್

ಔಯೆಮಲಡುುದು)
ತಿಳಿಮರ್ಹಖುತುದೆ.
ಆ

ಜಿೇ

ಅಷೆಿೇ

ಕೆಳದಜೆಾಮದು ಎಂದಥಾ. ಈಎಮ್ಆರ್ ತುಂಫಹ
ಜಹಸಿು ಇದದಯೆ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ನಿಯಹಔರಿಷಲ
ಫಸುದು.
ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಮನಕು ಪ್ಪಪಕೆ ಳುುುದಕ – ನಿಧಹಯಯಖಳನಕು ತೆಗೆದಕಕೆ ಳುುುದಕ
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ಯೆೀಖ್ಹಚಿತರ 4: ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಮನಕು ಪ್ಪಪಕೆ ಳುುುದಕ – ನಿಧಹಯಯಖಳನಕು ತೆಗೆದಕಕೆ ಳುುುದಕ

ಸಹಭಹನಯ
ದಯಖಳಿಗೆ
ಪ್ಪಪಕೆ ಳುುುದಕ
ಹೆಚಕಿರಿ

ನಿಯಹಔರಿಷಕು

ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ

ದಕ ಅಥವಹ

ವಿಭಹ

ಭಕಂದ ಡಕು

ರಸಹಿನೆಮನಕು

ದಕ

ಪ್ಪಪಕೆ ಳುುುದಕ –

ವಿಧಿಸಿ
ಪ್ಪಪಕೆ ಳುುು
ದಕ

ನಿಧಹಯಯಖಳನಕು
ತೆಗೆದಕಕೆ ಳುುುದಕ
ವಿಭಹ ಮತಿದ

ನಿಫಯಂಧಿತ

ಮೆೀಲ್ೆ

ಶಯತಿನಕು ವಿಧಿಸಿ

ಸಹಾಧಿೀನತೆಮ

ಪ್ಪಪಕೆ ಳುುು

ಸಔುನಕು

ದಕ

ಉಳಿಸಿಕೆ ಂಡಕ
ಪ್ಪಪಕೆ ಳುುುದಕ

ಈಖ ನಹು ಂದದಹಯಯು ಯಸ್ಹುಪಿಸಿಯು ಜಿೇದ ಫಗೆೆ ತೆಗೆದು ಕೆ ಳುಳ ವಿವಿಧ ತಯಸದ
ನಿಧಹಾಯಖಳನುನ ರಿಖಣಿಸ್ೆ ೇಣ.
a) ಸಹಭಹನಯ ದಯಖಳಿಗೆ (ಒಆರ್) ಪ್ಪಪಕೆ ಳುುುದಕ: ಇದು ಫಸಳ ಸ್ಹಭಹನಮ ನಿಧಹಾಯ. ಈ
ಶ್ೆಯೇಮಹಂಔ ನಿೇಡಿದಲ್ಲಾ ಅದು ಅಹಮನುನ ಂದು ಸ್ಹಭಹನಮ ಅಥವಹ ಯಭಹಣಿತ ಜಿೇಕೆು
ಅನಾಯಿಷು ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯಖಳರ್ೆಾೇ ಪಿಕೆ ಳಳರ್ಹಗಿದೆ ಎಂದು ಷ ಚಿಷುತುದೆ.
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b) ಹೆಚಕಿರಿ

ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ

ವಿಧಿಸಿ

ಪ್ಪಪಕೆ ಳುುುದಕ:

ಇದು

ಫಸುತೆೇಔ

ಕೆಳದಜೆಾಮ

ಅಹಮಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ ಮಹಹರಿಷುವಹಖ ಫಳಷು ಅತಮಂತ ಸ್ಹಭಹನಮ ರಿೇತಿ. ಈ ಫಗೆಮಲ್ಲಾ
ಕೆ ೇಶಿಔದಲ್ಲಾ ದಗಿಷರ್ಹಗಿಯು ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಂದು ಹೆಚುಚರಿ ದಯನುನ
ವಿಧಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
c) ವಿಭಹ ಮತಿದ ಮೆೀಲ್ೆ ಸಹಾಧಿೀನತೆಮ ಸಔುನಕು ಉಳಿಸಿಕೆ ಂಡಕ ಪ್ಪಪಕೆ ಳುುುದಕ: “ಸ್ಹಾಧಿೇನತೆಮ
ಸಔುು” ಎಂದಯೆ ವಿಮೆಮ ರಿಹಹಯ ಮೊತುಕಹುಗಿ ಸಔುನುನ ಚರ್ಹಯಿಷರ್ಹದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಜಿೇ
ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಅದು ಹತಿಷಫೆೇಕಹದ ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಮೆೇರ್ೆ (ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಅಥವಹ
ಬಹಖವುಃ) ಚರ್ಹಯಿಷಫಸುದಹದ ಂದು ಫಗೆಮ ಹಿಡಿತ. ಉದಹಸಯಣೆ: ಇಂತಸ ಸ್ಹಾಧಿೇನತೆಮ
ಸಔುನುನ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ಯಸ್ಹುಪಿಷರ್ಹಗಿಯು ಜಿೇು ಟಿಬಿ ಅಂತಸ ಕೆಲು ಯೆ ೇಖಖಳಿಂದ
ಫಳಲ್ಲ ನಂತಯ ಚೆೇತರಿಸಿಕೆ ಂಡ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಹೆೇಯರ್ಹಖಫಸುದು. ಸ್ಹಾಧಿೇನತೆಮ ಸಔುು
ಎಂದಯೆ ವಿಭಹದಹಯನು ನಿದೆೇಾಶ್ಚಷರ್ಹಗಿಯು ಕಹರ್ಹಧಿಯಳಗೆ ಂದು ನಿದಿಾಶಿಡಿಷರ್ಹಗಿಯು
ಕಹಯಣ (ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಟಿಬಿ ಭಯುಔಳಿಕೆ) ದಿಂದ ಭಯಣಹೆ ಂದಿದಲ್ಲಾ ಕೆೇಲ ಔಡಿಮೆ ಯಭಹಣದ
ಭಯಣ ಯಯೇಜನ (ರಿಹಹಯ ಮೊತು) ನುನ ಹತಿಷಫೆೇಕಹಖಫಸುದು.
d) ನಿಫಯಂಧಿತ ಶಯತಿನಕು ವಿಧಿಸಿ ಪ್ಪಪಕೆ ಳುುುದಕ: ಕೆಲು ತಯಸದ ಅಹಮಖಳಿಗೆ ಕೆಲು
ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ
ನಿಫಾಂಧಿಷು

ಸ್ಹವಿೇಗಿೇಡಹದಯೆ
ಂದು

ಹತಿಷಫೆೇಕಹದ
ನಿಫಾಂಧಿತ

ಭಯಣ

ರಿಹಹಯದ

ಶಯತುನುನ

ಮೊತುನುನ

ಅನಾಯಿಷರ್ಹಖಫಸುದು.

ಉದಹಸಯಣೆ: ಖಭಿಾಣಿ ಭಹಿಳ್ೆಮಯ ಮೆೇರ್ೆ ಹೆೇಯರ್ಹಖು ಖಬಾಧಹಯಣೆಮ ಶಯತಿುನ ಯಕಹಯ
ಖಭಿಾಣಿ ಭಹಿಳ್ೆಮಯು ಭಖುವಿಗೆ ಜನಭ ನಿೇಡಿದ ನಂತಯ ಷುಭಹಯು ಭ ಯು ತಿಂಖಳುಖಳ್ೆೄ ಳಗೆ
ಖಬಾಧಹಯಣೆಗೆ

ಷಂಫಂಧಟ್ಿ

ಕಹಯಣಖಳಿಂದ

ಭಯಣ

ಹೆ ಂದಿದಲ್ಲಾ

ವಿಭಹ

ಷಂಸ್ೆೆಮು

ಹತಿಷಫೆೇಕಹದ ಭಯಣ ಯಯೇಜನ ಮೊತುನುನ ನಿಫಾಂಧಿಷುತುದೆ.
e) ನಿಯಹಔರಿಷಕುದಕ
ಂದದಹಯನು

ಅಥವಹ
ವಿಮೆಗಹಗಿ

ಭಕಂದ ಡಕುದಕ:
ಫಂದಿಯು

ಕೆ ನೆಮದಹಗಿ,

ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ

ಂದು

ಜಿೇ

ನಿಯಹಔರಿಷಫಸುದು

ವಿಭಹ
ಅಥವಹ

ತಿಯಷುರಿಷಫಸುದು. ನಿದಿಾಶಿ ಆಯೆ ೇಖಮದ/ಇತಯೆ ವೆೈಶ್ಚಶಿಾಖಳು ಅತಿಮಹಗಿ ಯತಿಔ ಲವಹಗಿದುದ
ಅುಖಳು

ಖಣನಿೇಮವಹಗಿ

ಅಹಮದ

ಷಂಬನುನ

ಹಿಗಿೆಷುಂತಿದದಯೆ

ಹಿೇಗೆ

ಭಹಡಫೆೇಕಹಖಫಸುದು.
ಉದಹಸಯಣೆ: ಫಫ ಮಕ್ಟು ಕಹಮನಸರ್ ಯೆ ೇಖದಿಂದ ಫಳಲುತಿುದುದ, ಉವಭನಕೆು ಅಕಹವಖಳು
ಔಡಿಮೆ ಇದದಲ್ಲಾ ಆ ಮಕ್ಟುಗೆ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ತಿಯಷುರಿಷಫಸುದು. ಹಿೇಗೆಯೆೇ ಕೆಲು ಯಔಯಣಖಳಲ್ಲಾ
ರಿಸಿೆತಿಮು ಷುಧಹರಿಸಿ ಅನುಔ ಲಔಯವಹಖುಯೆಖ
ಭಕಂದ ಡಕುದಕ ವಿವೆೇಚನೆಮ ಕೆಲಷವಹಖಫಸುದು.
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ಅಹಮನುನ ಪಿಕೆ ಳುಳುದನುನ

ಉದಹಸಯಣೆ
ಕೆಲವೆೇ ದಿಷಖಳ ಹಿಂದೆ ಖಬಾಔಂಠ್ ವಷರಚಿಕ್ಟತೆಸಮನುನ ಹೆ ಂದಿದಂತಸ ಂದು ಭಹಿಳ್ೆಗೆ ಅಳ
ಜಿೇದ ಮೆೇರ್ೆ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ನಿೇಡಲು ಕೆಲು ತಿಂಖಳು ಕಹಮಲು ಹೆೇಳುುದಕೆು ಕಹಯಣ, ಅಳ
ವಷರಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ಕಹಯಣದಿಂದ ವಷರಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ನಂತಯ ಆಖಫಸುದಹದ ಷಭಸ್ೆಮಖಳು ಔಣಭಯೆಮಹಖಲು
ಅಕಹವ ನಿೇಡುುದು.
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಕೆ ಳಿು 1
ಇುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹ ಯಔಯಣನುನ ಂದು ಜಿೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ನಿಯಹಔರಿಷು ಅಥವಹ ಭುಂದ ಡು
ಸ್ಹಧಮತೆ ಇಯುುದು?
I.

ಆಯೆ ೇಖಮಂತ 18 ಶಾದ

II. ಂದು ಷ ೆಲಕಹಮದ ಮಕ್ಟು
III. ಏಡ್ಸ ಯೆ ೇಖದಿಂದ ಫಳಲುತಿುಯು ಮಕ್ಟು
IV. ತನನದೆೇ ಆದ ಆದಹಮ ಇಲಾದಿಯು ಖೃಹಿಣಿ
B. ವೆೈದಯಕ್ರೀಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಮನಕು ಪ್ಪಪಕೆ ಳುುುದಕ
1. ವೆೈದಯಕ್ರೀಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಮನಕು ಪ್ಪಪಕೆ ಳುುುದಕ
ಫಸುಹಲು ಜಿೇ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಗೆ ಯೇಖಮತೆಮನುನ ಅಳ್ೆಮಲು
ಭಹಡರ್ಹಖು ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷೆಖಳಿಲಾದಂತೆಯೆೇ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ಅರಿಷಲಡುತುವೆ. ಅಂತಸ
ಯಔಯಣಖಳನುನ ವೆೈದಯಕ್ರೀಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಖಳೆಂದಕ ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
ಜಿೇ ವಿಮೆಗಹಗಿ ಫಯು ಯಸ್ಹುನೆಖಳಲ್ಲಾ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷೆಖಳು ಫಸಳ ಷಣಣ ಯಭಹಣದ ಯಔಯಣಖಳಲ್ಲಾ
ಭಹತಯ ಯತಿಔ ಲ ಲಕ್ಷಣಖಳನುನ ಹೆ ಯ ತಯುತುವೆ ಎಂಫ ಅರಿವಿನ ಕಹಯಣದಿಂದ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ
ಯಸ್ಹುನೆಖಳ ಯಕ್ಟಯಯೆಮನುನ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ. ಇನುನಳಿದುಖಳನುನ ಯಸ್ಹುನೆಮ ನಭ ನೆಮಲ್ಲಾ
ನಿೇಡಿಯು ಉತುಯಖಳಿಂದ ಅಥವಹ ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದ ಜಿೇದ ಕೆಲಷದಲ್ಲಾಮ ಗೆೈಯುಹಹಜರಿಮ ದಹಕರ್ೆಖಳು ಭತುು
ಇತಯೆ ದಸ್ಹುವೆೇಜುಖಳಿಂದ ಔಂಡುಹಿಡಿಮರ್ಹಖುತುದೆ.
ಂದು ರಿಣತ ತಜ್ಞರಿಂದ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷೆಮನುನ ಭಹಡಿಷುುದೆಂದಯೆ ಅರಿಗೆ ತಹಷಣೆಮ ವುಲು
ನಿೇಡು ಅಖತಮವಿಯುತುದೆ. ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ತಹಷಣೆಗಹಗಿ ನಿೇಡಫೆೇಕಹಗಿಯು ವುಲುನುನ ಉಳಿಷುುದರಿಂದ
ಉಳಿಮು ಸಣು ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷೆಖಳನುನ ಭಹಡದೆ ಫಯು ಹೆಚಿಚನ ಭಯಣ ರಿಹಹಯದ ಸಕ್ಟುನ
ದಹವೆಖಳಿಗಿಂತಲ

ಹೆಚುಚ ಎಂದು ಔಂಡುಹಿಡಿಮರ್ಹಗಿದೆ. ಆದದರಿಂದ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ

ರಿೇಕ್ಷೆಖಳಿಗಹಗಿ ತಹುಯಿಷದೆ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ನಿೇಡು ದಧತಿಮನುನ ಅಳಡಿಸಿಕೆ ಂಡಿದಹದಯೆ.
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2. ವೆೈದಯಕ್ರೀಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಖಳನಕು ಪ್ಪಪಕೆ ಳುಲಕ ನಿಮಭಖಳು
ಆದಯೆ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಖಳನುನ ಪಿಕೆ ಳಳಲು ಕೆಲು ನಿಮಭಖಳನುನ ಅನುಷರಿಷು
ಅಖತಮವಿಯುತುದೆ.
i.

ಮೊದಲನೆಮದಹಗಿ, ಭಹಿಳ್ೆಮಯಲ್ಲಾ ಕೆಲು ಖಯದ ಭಹಳೆಮಯಕ ಭಹತಯ, ಎಂದಯೆ ಕೆಲಷಕೆು
ಹೆ ೇಖು ಭಹಿಳ್ೆಮಯು ಭಹತಯ ಅಸಾಯಹಖಫಸುದು.

ii. ವಿಭಹ ನಿೀಡಫಸಕದಹದ ಮತಿಕೆು ಮೆೀಲ್ಲನ ಮಿತ್ತಖಳನಕು ಹೆೀಯಲ್ಹಖಫಸಕದಕ. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ,
ಮಹುದೆೇ ಯಔಯಣದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಮೊತುು ಐದು ಲಕ್ಷ

ತಲ

ಹೆಚಿಚದದಲ್ಲಾ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷೆಮು

ಅನಿವಹಮಾವಹಖಫಸುದು.
iii. ಹಲ್ಲಸಿಮನಕು ಕೆ ಳುುವಹಖ ಮಸಿ್ನ ಮೆೀಲ್ೆ ನಿಫಯಂಧ ಹೆೇಯರ್ಹಖಫಸುದು – ಉದಹಸಯಣೆಗೆ
ಮಷುಸ

40

ಅಥವಹ

45

ಆದಲ್ಲಾ

ಔಡಹಸಮವಹಗಿ

ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ

ರಿೇಕ್ಷೆಮು

ಭಹಡಿಷಫೆೇಕಹಖಫಸುದು.
iv. ಕೆಲು

ವಿಭಹ

ಯೀಜನೆಖಳ

ಷಂದಬಯಖಳಲ್ಲಾ

ನಿಫಾಂಧಖಳನುನ

ಹೆೇಯರ್ಹಖಫಸುದು

–

ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಅಧಿಮ (ಟ್ಮ್ಾ) ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ
ಪಿಕೆ ಳುಳ ಸ್ಹಧಮತೆಮನುನ ಯದುದಗೆ ಳಿಷಫಸುದು.
v. ವಿಮೆಮ ಖರಿಶಠ ಅಧಿಮನಕು ಇತುು ಶಾ/60 ಶಾ ಮಸ್ಹಸಖುಯೆಖ

ಎಂದು

ಸಿೇಮತಗೆ ಳಿಷಫಸುದು.
vi. ಜೀಖಳ ಖಯಖಳು: ಕೆಲು ನಿದಿಾಶಿ ಖಾಖಳ ಮಕ್ಟುಖಳಿಗೆ ಔ ಡ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ
ಯಸ್ಹುನೆಖಳನುನ ಪಿಕೆ ಳಳಫಸುದು, ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಂದು ಶಾದ ಕಹಲ ಸ್ೆೇವೆ ಇಯು
ಯತಿಷ್ಟ್ಠತ ಷಂಸ್ೆೆಖಳ ಉದೆ ಮೇಗಿಖಳಿಗೆ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ-ಲಾದ ವಿಶ್ೆೇಶಖಳನುನ ದಗಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಇಂತಸ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ಷರಿಮಹದ ಗೆೈಯುಹಹಜರಿಮ ದಹಕರ್ೆಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತುವೆ ಹಹಖ
ಕಹಲಕೆು

ಅಯ

ಉದೆ ಮೇಗಿಖಳ

ಆಯೆ ೇಖಮ

ತಹಷಣೆಖಳನುನ

ಭಹಡಿಷುತುವೆ.

ಕಹಲ

ಇದರಿಂದ

ಉದೆ ಮೇಗಿಖಳ ಆಯೆ ೇಖಮದ ಸಿೆತಿಮನುನ ಷುಲಬವಹಗಿ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷಲು ಸ್ಹಧಮವಿಯುತುದೆ.
3. ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಖಳನಕು ಪ್ಪಪಕೆ ಳುುವಹಖ ಅಂಔಖಳನಕು ನಿೀಡಲ್ಹಖಕ ಅಂವಖಳು
ಅಂಔಖಳನುನ ನಿೇಡರ್ಹಖು ಅಂವಖಳು ಎಂದಯೆ ಆರ್ಥಾಔ ರಿಸಿೆತಿ, ಜಿೇನ ಶ್ೆೈಲ್ಲ, ಸವಹಮಷಖಳು, ಔುಟ್ುಂಫದ
ಇತಿಹಹಷ, ಮಮಕ್ಟುಔ ಆಯೆ ೇಖಮದ ಇತಿಹಹಷ ಭತುು ಇತಯೆ ಮಮಕ್ಟುಔ ಷಂದಬಾಖಳು – ಇುಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧ
ಟ್ಿ ವಿಭಹದಹಯನ ಜಿೇದ ಇಂತಸ ವಿವಿಧ ಅಂವಖಳು. ಇುಖಳು ಆತನ ಜಿೇಕೆು ಅಹಮಖಳನುನ
ಡಸಫಸುದು

ಹಹಖ

ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಗೆ

ಅಹಮನುನ
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ಹೆಚಿಚಷಫಸುದು.

ವಿಭಹ

ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ

ಪಿಕೆ ಳುಳುದಯಲ್ಲಾ ಇಂತಸ ಅಹಮಖಳನುನ ಭತುು ಅುಖಳ ಷಂಬಹಮ ರಿಣಹಭಖಳನುನ ಖುಯುತಿಸಿ
ಅುಖಳನುನ ಅಂತೆಯೆೇ ಗಿೇಾಔರಿಷು ಕ್ಟಯಯೆಮ ಸ್ೆೇರಿಯುತುದೆ.
ಂದು ಮಮಕ್ಟುಔ ಜಿೇದ ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳು ಹೆೇಗೆ ಅಹಮದ ಮೆೇರ್ೆ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯುತುವೆ ಎಂದು ನಹು
ಅಥಾಭಹಡಿಕೆ ಳ್ೆೄ ಳೇಣ. ವಿಶ್ಹರ್ಹಥಾದಲ್ಲಾ ಇುಖಳನುನ ಎಯಡು ವಿಬಹಖಖಳನಹನಗಿ ವಿಂಖಡಿಷಫಸುದು ನೆೈತಿಔ

ಅಹಮಖಳಿಗೆ

ಕಹಯಣವಹಖುಂತಸು

ಹಹಖ

ದೆೈಹಿಔ

(ಆಯೆ ೇಖಮದ)

ಅಹಮಖಳಿಗೆ

ಕಹಯಣವಹಖುಂತಸು. ಅಂತೆಯೆೇ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಖಳನುನ ು ತಭಭ
ಯಕ್ಟಯಯೆಮನುನ ಎಯಡು ಖಾಖಳನಹನಗಿ ವಿಂಖಡಿಷುತುವೆ. ನೆೈತಿಔ ಅಹಮಖಳಿಗೆ ಕಹಯಣವಹಖು ಆದಹಮ,
ಉದೆ ಮೇಖ, ಜಿೇನ ಶ್ೆೈಲ್ಲ, ಭತುು ಸವಹಮಷಖಳಂತಸ ಅಂವಖಳನುನ ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಮನಕು ಪ್ಪಪಕೆ ಳುಲಕ
ನಡೆಷಕ ಆರ್ಥಯಔ ಬಹಖದ ಭೌಲಮಭಹನ; ಹಹಖ

ಆಯೆ ೇಖಮದ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಅಂವಖಳನುನ ವಿಭಹ

ರಸಹಿನೆಮನಕು ಪ್ಪಪಕೆ ಳುಲಕ ನಡೆಷಕ ವೆೈದಯಕ್ರೀಮ ಬಹಖದ ಭೌಲಮಭಹನನಹನಗಿ ವಿಂಖಡಿಸಿದಹದಯೆ.
a) ಭಹಳೆಮಯ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆ
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಭಹಿಳ್ೆಮಯು ಖಂಡಷರಿಗೆ ಹೆ ೇಲ್ಲಸಿದಲ್ಲಾ ಹೆಚಿಚನ ದಿೇಘಾಾಮುಶಮ ಹೆ ಂದಿಯುತಹುಯೆ.
ಆದಯೆ ಅಯು ನೆೈತಿಔ ಅಹಮದ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಕೆಲು ತೆ ಂದಯೆಖಳನುನ ಅನುಬವಿಷಫಸುದು. ಇದಕೆು
ಕಹಯಣ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಭಹಿಳ್ೆಮಯು ುಯುಶಯ ಹಯಫಲಮ ಭತುು ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ಶ್ೆೃೇಶಣೆಗೆ ಇಂದಿಖ
ಖುರಿಮಹಖುತಿುದಹದಯೆ. ಭಹಿಳ್ೆಮಯ ಆಮುಶಮದ ಮೆೇರ್ೆ ಯಬಹ ಬಿೇಯು ಇನೆ ನಂದು ಅಂವವೆಂದಯೆ
ಖಬಾಧಹಯಣೆಗೆ ಷಂಫಂಧಟ್ಿ ತೆ ಂದಯೆಖಳು.
ಭಹಿಳ್ೆಮರಿಗೆ ವಿಮೆಮನುನ ಡೆಮು ಅಸಾತೆಮು ಅರಿಗೆ ವಿಮೆಮ ಅಖತಮ ಭತುು ಪಿಯೇಮಮಂ
ಹತಿಷು ಸ್ಹಭಥಮಾಖಳು ನಿಧಾರಿಷುತುವೆ. ಆದದರಿಂದರ್ೆೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ಭಹಿಳ್ೆಮರಿಗೆ ವಿಭಹ
ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುವಹಖ ಷಾಂತ ಆದಹಮ ಇಯು ಭಹಿಳ್ೆಮರಿಗೆ ಭಹತಯ ೂಣಾ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುತುವೆ
ಹಹಖ

ಇತಯೆ ಖಾದ ಭಹಿಳ್ೆಮರಿಗೆ ನಿಫಾಂಧಖಳನುನ ವಿಧಿಷಫಸುದು. ಹಿೇಗೆಯೆೇ ಖಬಾತಿ

ಭಹಿಳ್ೆಮಯ ಮೆೇರ್ೆ ಕೆಲು ಶಯತುುಖಳನುನ ವಿಧಿಷಫಸುದು.
b) ಷಣಣ ಮಷುಯಕ
ಷಣಣ ಮಷುರಿಗೆ ಔಯಹಯುಖಳಿಗೆ ಷಹಿ ಹಹಔು ಹಹಖ

ಔಯಹಯುಖಳಲ್ಲಾ ಬಹಗಿಮಹಖು ಸಔುುಖಳು

ಇಯುುದಿಲಾ. ಆದದರಿಂದ ಂದು ಷಣಣ ಮಷುನ ಜಿೇದ ಮೆೇರ್ೆ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಆ ಫಹಲಔ/ಫಹಲಕ್ಟಗೆ
ಷಂಫಂಧ ಇಯು ರ್ಪೇಶಔಯು ಅಥವಹ ಕಹನ ನುಫದಧ ಗಹಡಿಾಮನ್ ಷಲ್ಲಾಷಫಸುದು. ಷಣಣ ಮಷುರಿಗೆ
ತಭಭದೆೇ ಆದ ಆದಹಮ ಇಯುುದಿಲಾವಹದದರಿಂದ ಅರಿಗೆ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಅವಮಔತೆಮನ ನ ಔ ಡ
ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳುಳ ಅಖತಮವಿಯುತುದೆ.
ಷಣಣ ಮಷುರಿಗೆ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ರಿಖಣಿಷುವಹಖ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಭ ಯು ಸಿೆತಿಖಳನುನ
ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷರ್ಹಖುತುದೆ:
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i.

ಅರಿಗೆ ಷರಿಮಹಗ ಫೆಳೆದ ದೆೀಸದ ಮೆೈಔಟಕಿ ಇದೆಯೆೀ ಎಂದಕ.
ದೆೇಸದ ಔಡಿಮೆ ಫೆಳಣಿಗೆಮು ಅೌಷ್ಟ್ಿಔತೆ ಅಥವಹ ಇತಯೆ ಆಯೆ ೇಖಮದ ತೆ ಂದಯೆಖಳ
ಕಹಯಣದಿಂದ

ಆಖಫಸುದು,

ಹಹಖ

ಅಂತಸ

ಕಹಯಣಖಳಿಂದ

ಘೀ ೇಯ

ಅಹಮಖಳು

ಎದುಯಹಖಫಸುದು.
ii. ಳೆುಮ ಔಕಟಕಂಫದ ಇತ್ತಹಹಷ ಭತಕಿ ಯಮಕ್ರಿಔ ಇತ್ತಹಹಷ.
ಇಲ್ಲಾ ಮಹುದಹದಯ

ಯತಿಔ ಲ ಷ ಚಔಖಳು ಇದದಲ್ಲಾ, ಅುಖಳು ಭುಂದೆ ಅಹಮಖಳಿಗೆ

ಕಹಯಣವಹಖಫಸುದು.
iii. ಔಕಟಕಂಫು ಷಭಯಔವಹಗ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನಕು ಹೆ ಂದಿದೆಯೆೀ ಎಂದಕ.
ಷಣಣ ಮಷುಯ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಷಂಷೃತಿ ಹೆ ಂದಿಯು
ಔುಟ್ುಂಫಖಳು ಕೆೇಳುತುವೆ. ಆದದರಿಂದ ಭಔುಳ ಜಿೇದ ಮೆೇರ್ೆ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಡೆಮುವಹಖ
ರ್ಪೇಶಔಯು

ವಿಭಹ

ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ

ಹೆ ಂದಿಯದಿದದಲ್ಲಾ

ವಿಭಹ

ಷಂಸ್ೆೆಮ

ಂದದಹಯಯು

ಎಚಚರಿಕೆಯಿಂದಿಯಫೆೇಕಹಖುತುದೆ. ಆಖ ರ್ಪೇಶಔಯು ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಏಕೆ ಹೆ ಂದಿಲಾವೆಂದು
ಂದದಹಯಯು ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳುಳ ಅಖತಮವಿಯುತುದೆ. ಭಔುಳಿಗೆ ನಿೇಡರ್ಹಖು ವಿಭಹ
ಯಕ್ಷಣೆಮ ಮೊತುು ರ್ಪೇಶಔಯ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಗೆ ಷಂಯೇಜಿತವಹಗಿಯುತುದೆ.
c) ಫೃಸತ್ ವಿಭಹ ಮತಿಖಳು:
ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದ ಮಕ್ಟುಮ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಅದಹಮದ ಎದುಯು ಅನು ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದ ವಿಭಹ ಮೊತುು ಬಹರಿ
ಮೊತುದಹದಗಿದದಲ್ಲಾ ಂದದಹಯಯು ಎಚಚಯದಿಂದಿಯಫೆೇಕಹಖುತುದೆ. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಭಹ ಮೊತುು
ಮಕ್ಟುಮ ಸತುರಿಂದ ಸನೆನಯಡು ಟ್ುಿ ಇಯಫೆೇಕಹಖುತುದೆಂದು ಊಹಿಷಫಸುದು. ಅನುಹತು ಇದಕ್ಟುಂತ
ತುಂಫಹ ಹೆಚಿಚದದಯೆ, ಅದು ವಿಭಹಗಹಯಯ ವಿಯುದಧ ಆರಿಷು ಸ್ಹಧಮತೆಮನುನ ಏರಿಷುತುದೆ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಂದು ಮಕ್ಟುಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಯ ಹಯಿ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಆದಹಮ ಇದುದ, 3 ಕೆ ೇಟಿ ಯ ಹಯಿ ವಿಭಹ ಮೊತುದ
ಯಕ್ಷಣೆಗೆ ಯಸ್ಹುನೆ ಷಲ್ಲಾಸಿದಯೆ, ಅದು ಆತಂಔಕೆು ಕಹಯಣವಹಖುತುದೆ.
ಇಂತಸ

ರಿಸಿೆತಿಖಳಲ್ಲಾ ಆತಂಔವಹಖುುದು ಷಸಜ, ಏಕೆಂದಯೆ ಅಷೆ ಿಂದು ಹೆಚಿಚನ ಮೊತುದ

ವಿಮೆಮನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳುದಯ ಹಿಂದೆ ವಿಭಹದಹಯನು ಭುಂದೆ ಆತಭಸತೆಮ ಭಹಡಿಕೆ ಳುಳ
ಯೇಚನೆಯಿಂದ ಭಹಡಿಯಫಸುದು ಅಥವಹ ಆತನ ಆಯೆ ೇಖಮು ಸದಗೆಡುತಿುಯಫಸುದು. ಅಶುಿ ಹೆಚುಚ
ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ ಯಸ್ಹುಪಿಷಲು ಭ ಯನೆಮ ಕಹಯಣ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ನ ವಿರಿೇತ ಅಷಂಖತ
ಭಹಯಹಟ್ವಿಯಲ ಫಸುದು.
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ವಿಭಹ ಮೊತುಖಳು ದೆ ಡಸದಿದಹದಖ ಅುಖಳಿಗೆ ಯಭಹಣಹನುಖುಣವಹಗಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುಖಳೄ ಔ ಡ
ದೆ ಡಸದಹಗಿಯುತುವೆ. ಇದಯ ಕಹಯಣದಿಂದ ಅಂತಸ ಹೆಚಿಚನ ಮೊತುದೆ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನುನ ವಿಭಹದಹಯನು
ಭುಂದೆ ಹತಿಷುತಹುನೆಯೆೇ ಎಂದು ಔ ಡ ಯಶ್ೆನಖಳು ಉದಬವಿಷುತುವೆ. ಆದದರಿಂದ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ಹತಿಷಫೆೇಕಹದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುನುನ ಂದು ಮಕ್ಟುಮ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಆದಹಮದ ಭ ಯಯಲ್ಲಾ ಂದು
ಬಹಖಕೆು ಸಿೇಮತವಹಖುಶುಿ ಭಟಿಿಗೆ ಭಹತಯ ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ ಇರಿಷುುದು ವಿವೆೇಚನೆಮ
ಔಯಭವಹಗಿಯುತುದೆ.
d) ಮಷಕ್
ಈ ಠ್ಮದಲ್ಲಾ ಹಿಂದೆ ನೆ ೇಡಿಯುಂತೆ, ಭಯಣದ ಯಭಹಣದ ಅಹಮು ಮಸಿಸಗೆ ನಿಔಟ್ವಹಗಿ
ಷಂಫಂಧಿತವಹಗಿಯುತುದೆ. ಹೆಚಿಚನ ಮಸಿಸನ ಮಕ್ಟುಖಳಿಗೆ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಫಗೆೆ ರಿಖಣಿಷುವಹಖ
ಂದದಹಯಯು ಎಚಚರಿಕೆವಿಂದಿಯಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಐತುು ಶಾ ಮಸ್ಹಸದ ನಂತಯ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ಮೊದಲ ಫಹರಿ ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದದಲ್ಲಾ, ನೆೈತಿಔ
ಅಹಮದ ಫಗೆೆ ಷಂವಮ ಡು ಅಖತಮವಿಯುತುದೆ. ಅಂತಸ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಹಿಂದೆಯೆೇ ಏಕೆ
ಕೆ ಳಳಲ್ಲಲಾ ಎಂಫ ಯಶ್ೆನಖಳನುನ ಕೆೇಳು ಅಖತಮವಿಯುತುದೆ.
ಇನೆ ನಂದು ಖಭನಸರಿಷಫೆೇಕಹದ ವಿಶಮವೆಂದಯೆ ದೆೇಸನುನ ಕ್ಷಿೇಣಗೆ ಳಿಷು ಯೆ ೇಖಖಳ್ಹದ
ಸೃದಮದ ತೆ ಂದಯೆ ಭತುು ಭ ತಯಪಿಂಡದ ವೆೈಪಲಮಖಳ ಷಂಬ ಮಸ್ಹಸದಂತೆ ಏಯುತುದೆ ಹಹಖ
ೃದಹಧಮದಲ್ಲಾ ಹೆಚುಚತುದೆ.
ದೆ ಡಸ ಮೊತುಖಳಿಗೆ/ಹೆಚಿಚನ ಮಸ್ಹಸದಯು ಅಥವಹ ಆ ಎಯಡ

ಔ ಡಿಯು ಯಸ್ಹುನೆಖಳನುನ

ನಿೇಡಿದಹಖ ಜಿೇ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಕೆಲು ವಿಶ್ೆೇಶ ಯದಿಖಳನುನ ಕೆ ೇಯಫಸುದು.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಅಂತಸ ಯದಿಖಳ ಉದಹಸಯಣೆಖಳು: ಈಸಿಜಿ; ಎದೆಮ ಎಕ್ಸ-ಯೆೇ ಭತುು ಯಔುದ ಷಔುಯೆಮ ಅಂವದ
ರಿೇಕ್ಷೆ, ಈ ರಿೇಕ್ಷೆಖಳು ಯಸ್ಹುಪಿಷರ್ಹಗಿಯು ಜಿೇದ ಆಯೆ ೇಖಮದ ಫಗೆೆ ಆಳವಹದ ಳನೆ ೇಟ್ಖಳನುನ
ಫಹಿಯಂಖಗೆ ಳಿಷಫಸುದು, ಹಹಖ

ಈ ಯೆೇಕ್ಷೆಖಳು ಯಸ್ಹುನೆಮ ನಭ ನೆಮಲ್ಲಾ ನಿೇಡರ್ಹಗಿಯು

ಉತುಯಖಳು ಅಥವಹ ಂದು ಸ್ಹಭಹನಮ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷೆಮು ನಿೇಡಫಸುದಹದ ಭಹಹಿತಿಗಿಂತಲ
ಹೆಚುಚ ಉಯೇಖಕಹರಿಮಹಖಫಸುದು.
ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಖಳನುನ ಪಿಕೆ ಳುಳ ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ ಂದು ಭುಕಮವಹದ ಬಹಖು ಮಸಿಸನ
ುಯಹವೆಮನುನ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಿ ಮಷಸನುನ ಪಿಕೆ ಳುಳುದು. ಮಸಿಸನ ುಯಹವೆಖಳು ಎಯಡು ಫಗೆಮು
ಇಯುು.
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 ಯಭಹಣಿತ
 ಯಭಹಣಿತಲಾದ
ರಭಹಣಿತ ಮಸಿ್ನ ುಯಹವೆಖಳನಕು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಂದು ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಹಯಧಿಕಹಯು ನಿೇಡುತುದೆ.
ಉದಹಸಯಣೆಗಹಗಿ:
 ುಯಷಬೆ ಅಥವಹ ಇತಯೆ ಷಕಹಾಯದ ಷಂಸ್ೆೆಮು ನಿೇಡಿಯುಂತಸ ಜನನ ಯಭಹಣತಯ;
 (ಎರ್ಸಎರ್ಸಎಲ್ಸಿ) ಶ್ಹರ್ೆ ಬಿಟ್ಿ ಯಭಹಣತಯ;
 ಹಸ್ೆ ೇಟ್ಾ; ಭತುು
 ಉದೆ ಮೇಖದಹತಯ ಯಭಹಣತಯ.
ಅಂತಸ ಯಭಹಣಿತ ುಯಹವೆಖಳು ಲಬಮವಿಯದೆ ಇಯು ಔಡೆಖಳಲ್ಲಾ, ಯಸ್ಹುಪಿಷು ಮಕ್ಟುಮು ಯಭಹಣಿತಲಾದ ಮಸಿಸನ ುಯಹವೆಖಳನುನ ತಯಲು ಹೆೇಳಫಸುದು. ಉದಹಸಯಣೆಗಹಗಿ, ಜಹತಔ; ಷಾಮಂಘೀ ೇಷ್ಟ್ತ ಯಭಹಣತಯ.
ಯಭಹಣಿತ ಮಸಿಸನ ುಯಹವೆಖಳು ಲಬಮವಿಲಾದಿದದಲ್ಲಾ, ಯಭಹಣಿತ-ಲಾದ ಮಸಿಸನ ುಯಹವೆಖಳನುನ
ಔ ಡರ್ೆೇ ಪಿಕೆ ಳಳಫಹಯದು. ಹೆಚಹಚಗಿ, ವಿಭಹಗಹಯಯು ವಿಭಹ ಯೇಜನೆ; ವಿಮೆಮ ಕಹರ್ಹಧಿ; ಖರಿಶಠ
ರಿಔಾತೆಮ ಮಷುಸ; ಭತುು ಖರಿಶಠ ವಿಭಹ ಮೊತುಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಕೆಲು ನಿಫಾಂಧಖಳನುನ ಹೆೇಯುತುವೆ.
e) ನೆೈತ್ತಔ ಅಹಮ
ಕೆಲು ಷಂದಬಾಖಳು ಅಥವಹ ಂದು ಮಕ್ಟುಮ ಆರ್ಥಾಔ ರಿಸಿೆತಿ, ಜಿೇನ ಶ್ೆೈಲ್ಲ ಭತುು ಸವಹಮಷಖಳು,
ಖಹಮತಿ ಭತುು ಭಹನಸಿಔ ಆಯೆ ೇಖಮದಂತಸ ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳು ಆತನು/ಆಕೆಮು ಉದೆದೇವೂಾಔವಹಗಿ
ಅಹಮನುನ ಹೆಚಿಚಷುಂತಸ ಕ್ಟಯಯೆಖಳಲ್ಲಾ ತೆ ಡಖಫಸುದು ಎಂದು ಷ ಚಿಷುಂತಸ ರಿಸಿೆತಿಖಳಲ್ಲಾ
ನೆೈತಿಔ ಅಹಮವಿಯುುದು ಎಂದು ಹೆೇಳಫಸುದು. ನೆೈತಿಔ ಅಹಮನುನ ಷ ಚಿಷುಂತಸ ಅನೆೇಔ
ಅಂವಖಳಿಯಫಸುದು.
ಉದಹಸಯಣೆ
ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದ ಮಕ್ಟುಮ ನಿವಹಷದಿಂದ ಫಸಳ ದ ಯವಿಯು ಶ್ಹಖಹ ಔಚೆೇರಿಮಲ್ಲಾ
ಯಸ್ಹುನೆಮ ನಭ ನೆಮನುನ ಪಿಸಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ.
ಫಫ ಅಸಾ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಔ ಂದು ಮಕ್ಟುಮ ನಿವಹಷದ ಸತಿುಯವೆೇ ಇದದಯ
ತಹಷಣೆಮನುನ ಇನೆನರ್ೆ ಾೇ ಭಹಡಿಸಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ.
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ಔ ಡ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ

ಭ ಯನೆೇ ಯಔಯಣದಲ್ಲಾ, ಇನೆ ನಂದು ಮಕ್ಟುಮ ಜಿೇದ ಮೆೇರ್ೆ ಷಶಿ ವಿಭಹಷಕ್ಟುಮನುನ ಹೆ ಂದದೆೇ
ಇಯುವಹಖಲ

ಂದು ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಆತನ ಜಿೇದ ಮೆೇರ್ೆ ಭಹಡಿಯು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ,

ಅಥವಹ ಹೆಷರಿಷರ್ಹದ ನೆ ಮನಿಮು ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದ ಜಿೇಕೆು ಸತಿುಯದ ಅಲಂಬಿತ ಮಕ್ಟು ಅಲಾದೆೇ ಇದದ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ.
ಅಂತಸ ಯತಿ ಯಔಯಣದಲ ಾ ಂದು ವಿಚಹಯಣೆಮನುನ ಭಹಡಫಸುದು. ಅಂತಿಭವಹಗಿ, ವಿಭಹದಹಯನು
ವಿಭಹ ಏಜೆಂ

ಷಂಫಂಧಿಔನಹಗಿದದಲ್ಲ,ಾ ಏಜೆನಿಸ ಮಸ್ಹೆಔ/ಅಭಿೃದಿಧ ಅಧಿಕಹರಿ ಅಂತಸ ಶ್ಹಖಹ

ಔಚೆೇರಿಮ ಫಫ ಅಧಿಕಹರಿಯಿಂದ ಂದು ನೆೈತಿಔ ಅಹಮ ಯದಿಮನುನ ಕೆ ೇಯರ್ಹಖಫಸುದು.
f) ಉದೆ ಯೀಖ
ಓದೆ ಮೇಗಿಔ ಅಹಮಖಳು ಭ ಯಯಲ್ಲಾ ಮಹುದಹದರಿಂದಲ ಫಯಫಸುದು:
 ಅಘಾತ
 ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ ಅಹಮ
 ನೆೈತಿಔ ಅಹಮ
ಯೆೀಖ್ಹಚಿತರ 5: ಓದೆ ಯೀಗಔ ಅಹಮಖಳ ಭ ಲಖಳು

ಓದೆ ಯೀಗಔ ಅಹಮಖಳ
ಭ ಲಖಳು:
ಅಘಾ
ತ

ಅನಹಯೆ ೀಖಯದ
ಅಹಮ
ನೆೈತ್ತಔ
ಅಹಮ
i.

ಕೆಲು ಉದೆ ಮೇಖಖಳು ಅದಯಲ್ಲಾ ತೆ ಡಗಿಯುರಿಗೆ ಅಘಾತಖಳ ಅಹಮಖಳಿಗೆ ಡುಸ
ಕಹಯಣಖಳಿಂದ ಅಘಾತಖಳು ಉದಬವಿಷಲು ಕಹಯಣವಹಖುತುವೆ. ಈ ಖಾದಲ್ಲಾ ಅನೆೇಔ ಷಂಖೆಮಮ
ಉದೆ ಮೇಖಖಳು ಇಯುು – ಷಔಾರ್ಸ ಔರ್ಹವಿದಯು, ಸ್ಹುಾಫೇಲ್ಲಸಂಗ್ ಕಹಮಾಔಯು, ಔಟ್ಿಡಖಳನುನ
ಉಯುಳಿಷುವಿಕೆಮ ತಜ್ಞಯು, ಭತುು ಚಲನಚಿತಯದ ಸ್ಹಸಷ ಔರ್ಹವಿದಯು.
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ii.

ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ನ ಮನತೆಖಳು ಷಂಬವಿಷುಂತಸ ಕೆಲಷದ ಷಾಯ ಖಳಿಯುವಹಖ ಅನಹಯೆ ೀಖಯದ
ಅಹಮಖಳು ಉದಬವಿಷುತುವೆ. ಅನೆೇಔ ತಯಸದ ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ ಅಹಮಖಳು ಇಯುು.
 ರಿಕ್ಷಹ ಎಳೆಮಕಯಂತಸ ಕೆಲು ಕೆಲಷಖಳಲ್ಲಾ ಯಚಂಡ ದೆೈಹಿಔ ಆಮಹಷವಹಖುತುದೆ ಹಹಖ
ಅುಖಳು ಉಸಿಯಹಟ್ದ ಮಸ್ೆೆಮ ಮೆೇರ್ೆ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯುತುವೆ
 ಎಯಡನೆಮ ರಿಸಿೆತಿಮಲ್ಲಾ ಮಕ್ಟುಖಳು ಖಣಿಖಳಲ್ಲಾಮ ಧ ಳು ಅಥವಹ ಕಹಮನಸಯು ಜನಔ
ಷುುಖಳ್ಹದ ಯಹಸ್ಹಮನಿಔಖಳು ಭತುು ಯಭಹಣು ವಿಕ್ಟಯಣಖಳಂತಸ ವಿಶಕಹರಿ ಷಕಿಖಳಿಗೆ
ಡಸಲಡುತಹುಯೆ.
 ತಿೇಯ ನಿವಮಕ್ಟು ಕಹಯಿರ್ೆಖಳಿಗೆ ಕಹಯಣವಹಖಫಸುದಹದ ಬ ಖತ ಷುಯಂಖಖಳು ಅಥವಹ
ಆಳವಹದ

ಷಭುದಯಖಳಂತಸ

ಹೆಚಕಿ

ತಿಡದ

ರಿಷಯಖಳು

ಭ ಯನೆಮ

ತಯಸದ

ಅಹಮಖಳಿಗೆ ಕಹಯಣವಹಖುತುವೆ.
 ಕೆ ನೆಮದಹಗಿ ಕೆಲು ಕೆಲಷದ ರಿಸಿೆತಿಖಳಿಗೆ (ಇಔುಟಿಿನ ಔಡೆಖಳಲ್ಲಾ ಔುಳಿತುಕೆ ಳುಳುದು
ಭತುು ಕೆಪಿಒ ನಲ್ಲಾ ಂದು ಔಂೂಮಟ್

ಅಂಟಿಕೆ ಂಡಿಯುುದು ಅಥವಹ ಅತಿ ಹೆಚುಚ ವಫದದ

ವಹತಹಯಣದಲ್ಲಾ ಕೆಲಷ ಭಹಡುುದು) ಅತ್ತಹೆಚಕಿ ಡಕಸವಿಕೆಯ್ದಂದ ದಿೇಗಾ ಕಹಲದಲ್ಲಾ ಕೆಲು
ಅಂಗಹಂಖಖಳ ಕಹಮಾಕ್ಷಭತೆಖಳನುನ ಔುಗಿೆಷಫಸುದು.
iii.

ಂದು ಕೆಲಷದಲ್ಲಾ ಅಯಹಧಿ ಅಂವಖಳಿಗೆ, ಅಥವಹ ಭಹದಔ ಷುುಖಳು ಭತುು ಭದಮಕೆು
ಸ್ಹಮೇಮವಿಯುವಹಖ ಅಥವಹ ಅುಖಳ ಔಡೆಗೆ ಲು ಭ ಡಿಷುಂತಸ ರಿಸಿೆತಿ ಇದಹದಖ ನೆೈತ್ತಔ
ಅಹಮಖಳು ಷಂಬವಿಷಫಸುದು. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಯಹತಿಯಮ ಔಾಫಳ
ೆ ಲ್ಲಾ ಔುಣಿಮು ಮುತಿಮಯು,
ಅಥವಹ ಂದು ಭದಮದ ಫಹ

ನಿಫಾಂಧಔಯಗಿ ಕೆಲಷ ಭಹಡುಯು, ಅಥವಹ ವಂಕ್ಟತ ಅಯಹಧಿ

ಷಂಔಾಖಳಿಯು ಂದು ವಹಣಿಜೆ ಮೇದಮಮಮ „ಅಂಖ ಯಕ್ಷಔಯು‟. ಇದಲಾದೆ ಅಭರ್ೆೇರಿಷು
ಜಿೇನ ಶ್ೆೈಲ್ಲಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯು ಜನಪಿಯಮ ಭನೆ ೇಯಂಜನಹ ತಹಯೆಖಳ ಉದೆ ಮೇಖದ
ಶ್ೆೈಲ್ಲಖಳು ಕೆಲವೊಮೆಭ ದುಯಂತದ ಕೆ ನೆಖಳಲ್ಲಾ ಅಂತಮವಹಖುತುವೆ
ಅಹಮಕಹರಿ ಎಂದು ಟಿಿ ಭಹಡರ್ಹದ ಉದೆ ಮೇಖಖಳಲ್ಲಾ ಕೆಲಷ ಭಹಡುತಿುಯುರಿಂದ ಯಸ್ಹುನೆಮ
ನಭ ನೆ ಡೆದಹಖ, ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ಅಜಿಾ ಷಲ್ಲಾಸಿದಯು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಂದು ಓದೆ ಮೇಗಿಔ
ಯಶ್ಹನಳಿಮನುನ ತುಂಫಫೆೇಕಹಖುತುದೆ. ಈ ಯಶ್ಹನಳಿಮು ಉದೆ ಮೇಖದ ಫಗೆೆ, ಳಗೆ ಂಡಿಯು
ಔತಾಮಖಳು ಭತುು ಡಸರ್ಹಖು ಅಹಮಖಳ ಫಗೆೆ ನಿದಿಾಶಿ ಯಶ್ೆನಖಳನುನ ಕೆೇಳುತುದೆ. ಅಹಮಕಹರಿ
ಉದೆ ಮೇಖದ ನಿಮತು ಸಿೇದಹ ಂದು ಹೆಚುಚರಿ ದಯನುನ (ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಸ್ಹವಿಯ ಯ ಹಯಿ ವಿಭಹ
ಮೊತುಕೆು ಎಯಡು ಯ ಹಯಿ) ವಿಧಿಷು ಭ ಲಔ ಂದು ಯೆೇಟಿಂಗ್ ಹೆೇಯರ್ಹಖುತುದೆ. ಅಂತಸ ಹೆಚುಚರಿ
ದಯನುನ ವಿಭಹದಹಯನ ಉದೆ ಮೇಖ ಫದರ್ಹದಹಖ ಅಹಮದ ಯಭಹಣಔುನುಖುಣವಹಗಿ ಔಡಿಮೆ
ಭಹಡರ್ಹಖುುದು ಅಥವಹ ತೆಗೆಮಲ ಫಸುದು.
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g) ಜೀನಶೆೈಲ್ಲ ಭತಕಿ ಸವಹಯಷಖಳು
ಜಿೇನಶ್ೆೈಲ್ಲ ಭತುು ಸವಹಮಷಖಳು ಎಂಫ ದಖಳು ಂದು ವಿಸ್ಹುಯವಹದ ವಹಮಪಿುಮ ಮಮಕ್ಟುಔ
ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳನುನ ಅರಿಷುತುವೆ. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಏಜೆಂ ಯ ಗೌಮ ಯದಿ ಭತುು ನೆೈತಿಔ ಅಹಮದ
ಯದಿಖಳು ಇಂತಸ ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳನುನ ಫಹಿಯಂಖ ಡಿಷುತುವೆ ಎಂದು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಈ
ಯದಿಖಳು ಇಂತಸ ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳ ಫಗೆೆ ವಿಯ ನಿೇಡಿದಲ್ಲಾ ಅದು ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆ ನಿೇಡಿದನು
ಅಹಮಕೆು ಡಿಸಯು ಫಗೆೆ ಷ ಚಿಷುತುವೆ. ನಿದಿಾಶಿವಹಗಿ ಭ ಯು ಲಕ್ಷಣಖಳು ಭುಕಮವಹದು:
i.

ಧ ಭಹನ ಭತಕಿ ತಂಫಹಔಕ ಫಳಕೆ: ತಂಫಹಕ್ಟನ ಸ್ೆೇನೆಮು ಭಹತಯಲಾದೆ ಅದು ಫೆೇಯೆ
ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಅಹಮಖಳನ ನ ಹೆಚಿಚಷುತುದೆ ಎಂದು ಈಖ ಚೆನಹನಗಿ ಖುಯುತಿಷರ್ಹಗಿದೆ. ಇಂದು
ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ಧ ಭಹನ ಭಹಡುರಿಗೆ ಭತುು ಧ ಭಹನ ಭಹಡದೆ ಇಯುರಿಗೆ
ಬೆೇದಹತಭಔ ದಯಖಳನುನ ವಿಧಿಷುತುವೆ, ಹಹಖ

ಧ ಭಹನ ಭಹಡುಯು ಹೆಚಿಚನ ಪಿಯೇಮಮಂ

ದಯಖಳನುನ ಹತಿಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ. ತಂಫಹಔು ಫಳಕೆಮ ಇತಯೆ ಯ ಖಳ್ಹದ ಖುಟ್ಖ ಭತುು ಹನ್
ಭಸ್ಹಲಖಳಿಖ ಔ ಡ ಯತಿಔ ಲ ಭಯಣ ಯಭಹಣದ ಶ್ೆಯೇಮಹಂಔಖಳನುನ ವಿಧಿಷಫಸುದು.
ii. ಭದಯ ಸೆೀನೆ: ಸ್ಹಧಹಯಣ ಯಭಹಣದಲ್ಲಾ ಭತುು ಕೆಲವೊಮೆಭ ಭಹಡು ಭದಮಹನು
ಅಹಮಲಾ. ಫಸಳ ದೆೇವಖಳಲ್ಲಾ ಅದು ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ಜಿೇನಶ್ೆೈಲ್ಲಮ ಂದು ಪಿಕೆ ಂಡ
ಬಹಖವಹಗಿದೆ. ಆದಯೆ ಅದನುನ ನಿಮಮತವಹಗಿ ದಿೇಗಾಕಹಲ ಹೆಚುಚ ಸ್ೆೇವಿಷುುದರಿಂದ ಭಯಣ
ಯಭಹಣದ ಅಹಮದ ಮೆೇರ್ೆ ಅದು ಭಸತಾದ ರಿಣಹಭನುನ ಬಿೇಯಫಸುದು. ದಿೇಗಾ ಕಹಲದಲ್ಲಾ
ಬಹರಿೇ ಯಭಹಣದ ಭದಮಸ್ೆೇನೆಯಿಂದ ಮಔೃತಿುನ ಕಹಮಾಕ್ಷಭತೆಮನುನ ಔುಗಿೆಷಫಸುದು ಭತುು
ಜಿೇಣಹಾಂಖ ಮಸ್ೆೆಮ ಮೆೇರ್ೆ ಯತಿಔ ಲ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯಫಸುದು. ಅಷೆಿೇ ಅಲಾದೆ ಅದು ಭಹನಸಿಔ
ಅಷಾಷೆತೆಖಳಿಖ ಕಹಯಣವಹಖಫಸುದು.
ಭದಮಹನು ಅಘಾತಖಳು, ಔುಟ್ುಂಫಖಳಲ್ಲಾ ಔಲಸ, ಕ್ಟಯುಔುಳ, ಖಿನನತೆ ಭತುು ಆತಭಸತೆಮಖಳಿಗೆ
ಕಹಯಣವಹಖುತುದೆ.

ಯಸ್ಹುನೆಮ

ನಭ ನೆಮಲ್ಲಾ

ಭದಮದ

ಂದದಹಯಯು ಹೆಚಿಚನ ಭಹಹಿತಿಗಹಗಿ ಕೆ ೇಯಫಸುದು ಹಹಖ

ಫಳಕೆಮನುನ

ಷ ಚಿಸಿದಲ್ಲಾ,

ಮಕ್ಟುಮು ಭದಮಹನ ಭಹಡು

ಯಭಹಣದ ಮೆೇರ್ೆ ಭತುು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಹಗಿಯು ಯತಿಔ ಲ ರಿಣಹಭಖಳು ಮಹುದಹದಯ
ಯಸ್ಹುನೆಮ ನಭ ನೆಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯನು ಷ ಚಿಸಿದದಲ್ಲಾ ಆ ಭಹಹಿತಿಮನ ನ ರಿಖಣಿಸಿ ಆ
ಯಔಯಣದ ಫಗೆೆ ಇತಮಥಾ ಭಹಡಫಸುದು.
iii. ಭಹದಔಷಕಿ ಸೆೀನೆ: ಭಹದಔ ಷುು ಸ್ೆೇನೆಮಂದಯೆ ವಿವಿಧ ತಯಸದ ಭಹದಔಷುುಖಳು
ಅಥವಹ ಭಹದಔದಯಮ, ನಿದಹಯಜನಔಖಳು ಭತುು ಇತಯ ಉತೆುೇಜಔಖಳ ಸ್ೆೇನೆ. ಇುಖಳಲ್ಲಾ ಕೆಲು
ಕಹನ ನುಫಹಹಿಯ ಔ ಡ, ಹಹಖ

ಅುಖಳ ಫಳಕೆ ಅಯಹಧಿ ಭನೆ ೇಬಹ ಭತುು ನೆೈತಿಔ

ಅಹಮಖಳನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ. ಭಹದಔ ಷುುಖಳ ಸ್ೆೇನೆಮ ಫಗೆೆ ಷಂವಮವಿದದ ಔಡೆಖಳಲ್ಲಾ
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ಂದದಹಯಯು ಅನೆೇಔ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷೆಖಳನುನ ನಡೆಸಿ ಭಹದಔ ಷುುಖಳ ಸ್ೆೇನೆಮ ಫಗೆೆ
ದೃಢಿೇಔರಿಸಿಕೆ ಳಳಫಸುದು. ಇಂತಸ ಷನಿನವೆೇವಖಳಲ್ಲಾ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ

ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ

ತಿಯಷುರಿಷರ್ಹಖುುದು.
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಕೆ ಳಿು 2
ಇುಖಳಲ್ಲಾ ನೆೈತ್ತಔ ಅಹಮಖಳ ಉದಹಸಯಣೆ ಮಹುದಕ?
I.

ಸ್ಹಸಷ ನಿಾಹಿಷುವಹಖ ಸ್ಹಸಷ ಔರ್ಹವಿದ ಸ್ಹಮುತಹುನೆ

II. ವಿಮೆಯಿಯು ಕಹಯಣದಿಂದ ಫಫ ಮಕ್ಟುಮು ಮಥೆೇಚೆ ಯಭಹಣದಲ್ಲಾ ಭದಮ ಸ್ೆೇವಿಷುತಹುನೆ
III. ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುಖಳನುನ ವಿಭಹದಹಯನು ಹತಿಷದೆ ಇಯುುದು
IV. ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜಿನ ಮೆೇರ್ೆ ಯಸ್ಹುನೆ ನಿೇಡುನು ಷುಳುಳ ಹೆೇಳುುದು
C. ವೆೈದಯಕ್ರೀಮ ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಮನಕು ಪ್ಪಪಕೆ ಳುುುದಕ
1. ವೆೈದಯಕ್ರೀಮ ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಮನಕು ಪ್ಪಪಕೆ ಳುುುದಕ
ಂದದಹಯಯ ನಿಣಾಮಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯು ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಅಂವಖಳನುನ ಈಖ ರಿಖಣಿಸ್ೆ ೇಣ.
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಖಳನುನ ಪಿಕೆ ಳುಳ ಯಕ್ಟಯಯೆಮ ಭ ಲಔ ಇುಖಳನುನ
ಭೌಲಮಭಹನ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ. ಅಯು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಔಯ ಯದಿಮನುನ
ಕೆ ೇಯಫಸುದು. ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷರ್ಹಖು ಕೆಲು ಅಂವಖಳನುನ ನೆ ೇಡೆ ೇಣ.
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ಯೆೀಖ್ಹಚಿತರ 6: ಪಂದದಹಯಯ ನಿಧಹಯಯದ ಮೆೀಲ್ೆ ರಬಹ ಬಿೀಯಕ ವೆೈದಯಕ್ರೀಮ ಅಂವಖಳು

ಯಮಕ್ರಿಔ
ಇತ್ತಹಹಷ
ಔಕಟಕಂಫದ

ವೆೈದಯಕ್ರೀಮ

ಇತ್ತಹಹಷ

ಖಕಣಲಕ್ಷಣಖಳು
ಪಂದದಹಯಯ
ನಿಧಹಯಯದ ಮೆೀಲ್ೆ
ರಬಹ ಬಿೀಯಕ
ವೆೈದಯಕ್ರೀಮ
ಅಂವಖಳು:

a) ಔಕಟಕಂಫದ ಇತ್ತಹಹಷ
ಭಯಣದ ಯಭಹಣದ ಅಹಮದ ಮೆೇರ್ೆ ಔುಟ್ುಂಫದ ಇತಿಹಹಷದ ರಿಣಹಭನುನ ಭ ಯು
ಕೆ ೇನಖಳಿಂದ ಅಧಮಮನ ಭಹಡರ್ಹಗಿದೆ.
i.

ಅನಕಂಶ್ಚೀಮತೆ: ಕೆಲು ಯೆ ೇಖಖಳು ಂದು ಪಿೇಳಿಗೆಯಿಂದ ಇನೆ ನಂದು ಪಿೇಳಿಗೆಗೆ ಸಯಡುತುವೆ,
ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ರ್ಪೇಶಔರಿಂದ ಭಔುಳಿಗೆ.

ii. ಔಕಟಕಂಫದ ಷಯಹಷರಿ ಆಮಕಶಯದ ಅಧಿ: ರ್ಪೇಶಔಯು ಸೃದಮದ ಯೆ ೇಖಖಳು ಅಥವಹ ಕಹಮನಸರ್
ಖಳಂತಸ ಕೆಲು ಯೆ ೇಖಖಳಿಂದ ಸ್ಹನನಪಿದಲ್ಲಾ ಭಔುಳೄ ಔ ಡ ದಿೇಘಾಾದಿ ಫಹಳರ್ಹಯಯು
ಎಂದು ವಂಕ್ಟಷಫಸುದು.
iii. ಕೌಟಕಂಬಿಔ ವಹತಹಯಣ: ಭ ಯನೆಮದಹಗಿ, ಔುಟ್ುಂಫು ಜಿೇವಿಷು ವಹತಹಯಣು ಂದು
ಮಕ್ಟುಮನುನ ಸ್ೆ ೇಂಔು ಭತಿುನಿನತಯೆ ಅಹಮಖಳಿಗೆ ಡಸಫಸುದು.
ಆದದರಿಂದ ಯತಿಔ ಲ ಇತಿಹಹಷವಿಯು ಔುಟ್ುಂಫದ ಮಕ್ಟುಖಳ ಯಔಯಣಖಳನುನ ಕೆೈಗೆ ಳುಳವಹಖ ಜಿೇ
ವಿಭಹಗಹಯಯು ಎಚಚರಿಕೆಯಿಂದಿಯಫೆೇಔು. ಅಂತಸ ಯಔಯಣಖಳಲ್ಲಾ ಅಯು ಇನಿನತಯೆ ಯದಿಖಳನುನ
ಕೆ ೇಯಫಸುದು ಹಹಖ ಹೆಚುಚರಿ ಭಯಣ ಯಭಹಣದ ಶ್ೆಯೇಮಹಂಔಖಳನುನ ವಿಧಿಷಫಸುದು.
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b) ಯಮಕ್ರಿಔ ಇತ್ತಹಹಷ
ಮಮಕ್ಟುಔ ಇತಿಹಹಷವೆಂದಯೆ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಗೆ ಯಸ್ಹುಪಿಷರ್ಹಗಿಯು ಜಿೇದ ದೆೇಸದ ಅಂಗಹಂಖಖಳಲ್ಲಾ
ಇದುಯೆಖ ಆಗಿಯು ಊನಖಳು ಭತುು ಫಳಲ್ಲಯು ದೌಫಾಲಮಖಳು. ಜಿೇ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ಇಯು
ಯಸ್ಹುನೆಮ ಅಜಿಾಮಲ್ಲಾ ಕೆಲು ಯಶ್ೆನಖಳು ಇಂತಸ ಕಹಯಣಖಳಿಗಹಗಿ ಜಿೇು ಮಹುದಹದಯ
ಚಿಕ್ಟತೆಸಖಳನುನ ಳಟಿಿದೆಯೆೇ ಎಂದು ಕೆೇಳುತುವೆ,
ಇಂತಸ ತೆ ಂದಯೆಖಳನುನ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಔಯ ಯದಿಮ ಔ ಡ ಷ ಚಿಷಫಸುದು. ಇತಯೆ ವಿಶ್ೆೇಶ
ಯದಿಖಳನುನ ಕೆ ೇಯರ್ಹಗಿದದಲ್ಲ,ಾ ಅುಖಳು ಔ ಡ ಷ ಚಿಷಫಸುದು. ಭಹಯಔ ಯೆ ೇಖಖಳ್ಹಗಿಯು
ಯಭುಕ ರಿೇತಿಮ ಕಹಯಿರ್ೆಖಳು ಇಂತಿವೆ:
i.

ಸೃದಮ ಷಂಫಂಧಿ ಯೆ ೀಖಖಳು: ಇುಖಳು ಸೃದಮ ಭತುು ಯಔುನಹಳದ ಮಸ್ೆೆಖಳ ಮೆೇರ್ೆ
ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯುತುವೆ. ಉದಹಸಯಣೆಗಹಗಿ: ಸೃದಮಹಘಾತ, ಹವಾಾವಹಮು ಭತುು ಯಔುಸ್ಹಯ.

ii. ಉಸಿಯಹಟದ ಯಸೆೆಮ ಯೆ ೀಖಖಳು, ಉದಹಸಯಣೆಗಹಗಿ ಕ್ಷಮ.
iii. ಯಔಿ ಔಣಖಳ ವಿರಿೀತ ನಿಭಹಯಣ ಭತಕಿ ುನಯಕತಹಪದನೆಮ ಕಹಯಣದಿಂದ ಕಹಮನಸರ್ ಎಂಫ
ಹಹನಿಕಹಯಔ ಗೆಡೆಸಖಳು.
iv. ಭ ತರಪ್ಪಂಡಖಳ ಯಸೆೆಮ ಕಹಯ್ದಲ್ೆಖಳು: ಭ ತಯ ಪಿಂಡಖಳು ಭತುು ಇತಯೆ ಭ ತಯದ
ಬಹಖಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯು ಈ ಮಸ್ೆೆಮ ಕಹಯಿರ್ೆಯಿಂದ ಭ ತಯಪಿಂಡಖಳ ವೆೈಪಲಮ ಭತುು
ಸ್ಹವಿಗೆ ಕಹಯಣವಹಖಫಸುದು.
v. ನಿನಹಯಳ ಖರಂರ್ಥಖಳ ಯಸೆೆಮ ದೌಫಯಲಯಖಳು. ಇುಖಳಲ್ಲಾ ಅತಿ ಹೆಚುಚ ಯಸಿಧಿಪ ಡೆದಿಯು
ದೌಫಾಲಮವೆಂದಯೆ ಭಧುಮೆೇಸ. ಅದು ಚಮಹಚಮ ಕ್ಟಯಯೆಮ ಭ ಲಔ ಯಔುದಲ್ಲಾಯು ಪಿಶಿನುನ
(ಷಔುಯೆಮನುನ)

ಷಂಷುರಿಷಲು

ಸ್ಹಔಶುಿ

ಯಭಹಣದ

ಇನುಸಲ್ಲನ್

ಉತಹದಿಷಲು

ದೆೇಸದ

ಅಷಭಥಾತೆಮ ಕಹಯಣದಿಂದ ಉದಬವಿಷುತುದೆ.
vi. ಜೀಣಹಯಂಖ ಯಸೆೆಮ ಯೆ ೀಖಖಳು. ಜಠ್ಯದ ಸುಣುಣಖಳು ಭತುು ಮಔೃತಿುನ ಸಿಯೆ ೇಸಿರ್ಸ
vii. ನಯಭಂಡಲದ ಯೆ ೇಖಖಳು
c) ಯಮಕ್ರಿಔ ಖಕಣಲಕ್ಷಣಖಳು. ಇುಖಳು ಯೆ ೇಖಖಳ ಫಹಧೆಯಿಂದ ಫಳಲು ಯೃತಿುಮ ಭಸತಾದ
ಷ ಚಮಂಔಖಳು ಔ ಡ ಆಖಫಸುದು.
i.

ಮೆೈಔಟಕಿ

ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಂದು ಮಕ್ಟುಮ ಮೆೈಮ ನಿಭಹಾಣು ಎತುಯೆ, ತ ಔ, ಎದೆಮಳತೆ ಭತುು ನಡುವಿನ
ಷುತುಳತೆಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ. ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಮಷುಸ ಭತುು ಎತುಯಕೆು ಂದು ಯಭಹಣಿತ
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ತ ಔನುನ ವಹಮಖಹಮನಿಷರ್ಹಗಿಯುತುದೆ. ಮಕ್ಟುಮ ತ ಔು ಯಭಹಣಿತ ತ ಔಗಿಂತಲ

ಅತಿ ಹೆಚುಚ

ಅಥವಹ ಅತಿ ಔಡಿಮೆ ಇದದಯೆ ಆ ಮಕ್ಟುಮು ಔಯಭವಹಗಿ ಮತಿಮೇರಿದ ತ ಔ ಭತುು ತ ಔದ ಕೆ ಯತೆಮನುನ
ಹೆ ಂದಿಯುುದಹಗಿ ಹೆೇಳಫಸುದು.
ಅದಯಂತೆಯೆೇ ಂದು ಸ್ಹಭಹನಮ ಮಕ್ಟುಮ ಎದೆಮ ಅಳತೆಮು ನಹಲುು ಸ್ೆಂಟಿಮೇಟ್ನಾಷಹಿದಯ
ಅಖಲವಹಖಫೆೇಔು ಹಹಖ

ನಡುವಿನ ಷುತುಳತೆಮು ಆ ಮಕ್ಟುಮ ಉಬಿಫದ ಎದೆಮ ಅಳತೆಗಿಂತಲ

ಹೆಚಿಚಯಫಹಯದು ಎಂದು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ii. ಯಔಿದ ತಿಡ
ಇನೆ ನಂದು ಷ ಚಮಂಔವೆಂದಯೆ ಆ ಮಕ್ಟುಮ ಯಔುದ ತುಡ. ಇದಯ ಎಯಡು ಅಳತೆಖಳಿವೆ:
 ಷಂಕೆ ೇಚನದ ತುಡ
 ವಹಮಕೆ ೇಚನದ ತುಡ
ಮಸಿಸನ ಭಹಹಿತಿ ಇದದಯೆ ಸ್ಹಭಹನಮ ಯಔುದ ತುಡನುನ ರ್ೆಔುಭಹಡಲು ಫಳಷಫಸುದಹದ ಹೆಫೆಫಯಳ
ನಿಮಭು ಇಂತಿದೆ:
ಷಂಕೆ ೀಚನದ ತಿಡ: ಅದು 115 + ಮಸಿಸನ 2/5 ಯಶುಿ.
ವಹಯಕೆ ೀಚನದ ತಿಡ: ಅದು 75 + ಮಸಿಸನ 1/5 ಯಶುಿ.
ಆದದರಿಂದ, 40 ಶಾ ಮಸ್ಹಸದಯೆ, ಸ್ಹಭಹನಮ ಯಔುದ ತುಡು ಷಂಕೆ ೇಚನದ ತುಡು 131 ಭತುು
ವಹಮಕೆ ೇಚನದ ತುಡು 83 ಆಗಿಯಫೆೇಔು.
ವಹಷುವಿಔ ಭಹನಖಳು ಮೆೇರ್ೆ ತಿಳಿಸಿಯು ಭೌಲಮಖಳಿಗಿಂತಲ

ಹೆಚಿಚದದಲ್ಲಾ, ನಹು ಆ ಮಕ್ಟುಗೆ ಹೆಚಿಚನ

ಯಔುದೆ ತುಡ ಅಥವಹ ಅಧಿಔ ಯಔುದೆ ತುಡ ಇದೆ ಎನುನತೆುೇವೆ. ಅದು ತುಂಫಹ ಔಡಿಮೆ ಇದದಲ್ಲಾ, ಅದನುನ
ಔಡಿಮೆ ಯಔುದೆ ತುಡ ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ. ಮೊದಲ್ಲನದು ಫಸಳ ಖಂಭಿೇಯ ರಿಣಹಭಖಳನುನಂಟ್ು
ಭಹಡಫಸುದು.
ದೆೇಸದಲ್ಲಾ ಸರಿಮು ಯಔುದ ತುಡನುನ ನಹಡಿ ಫಡಿತದಿಂದಲ

ಷ ಚಿಷಫಸುದು. ನಹಡಿಮ ಫಡಿತು

ನಿಮಶಕೆು 50 ರಿಂದ 90 ಫಡಿತಖಳ ಭಧೆಮ ಫದರ್ಹಖಫಸುದು ಹಹಖ ಷಯಹಷರಿಮು 72 ಇಯಫಸುದು.
iii. ಭ ತರ - ನಿದಿಯಶಿ ಖಕಯಕತಾ
ಕೆ ನೆಮದಹಗಿ, ಂದು ಮಕ್ಟುಮ ಭ ತಯದ ನಿದಿಾಶಿ ಖುಯುತಾದ ಭಹನು ಭ ತಯದ ಮಸ್ೆೆಮಲ್ಲಾನ
ವಿವಿಧ

ಲಣಖಳ

ಷಭತೆ ೇಲನನುನ

ಷ ಚಿಷುತುದೆ.

ದೆ ೇಶಖಳಿದದಲ್ಲಾ ಅದು ಷ ಚಿಷುತುದೆ.
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ಭ ತಯದ

ಮಸ್ೆೆಮಲ್ಲಾ

ಏನಹದಯ

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಕೆ ಳಿು 3
ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ

ವಿಭಹ

ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ

ಪಿಕೆ ಳುಳುದಯಲ್ಲಾ

ಆನುಂಶ್ಚಔ

ಇತಿಹಹಷು

ಏಕೆ

ಭುಕಮವಹಗಿಯುತುದೆ?
I.

ಶ್ಚಯೇಭಂತ ರ್ಪೇಶಔರಿಗೆ ಆಯೆ ೇಖಮಂತ ಭಔುಳು ಇಯುತುವೆ

II. ಕೆಲು ಯೆ ೇಖಖಳು ರ್ಪೇಶಔರಿಂದ ಭಔುಳಿಗೆ ಗಹಾಯಿಷಲಡುತುವೆ
III. ಫಡ ರ್ಪೇಶಔಯ ಭಔುಳಿಗೆ ೌಷ್ಟ್ಿಔತೆಮ ಕೆ ಯತೆ ಇಯುತುದೆ
IV. ಔುಟ್ುಂಫದ ವಹತಹಯಣು ಂದು ನಿಣಹಾಮಔ ಅಂವವಹಗಿದೆ
ಸಹಯಹಂವ


ಷಭಹನತೆಮನುನ ಸ್ಹಧಿಷಲು ಂದದಹಯಯು ಅಹಮಖಳನುನ ಗಿೇಾಔರಿಷು ಕಹಮಾದಲ್ಲಾ
ತೆ ಡಖುತಹುಯೆ, ಹಹಖ ಮಮಕ್ಟುಔ ಜಿೇಖಳನುನ ಅುಖಳು ತಂದೆ ಡಸಫಸುದಹದ ಅಹಮಖಳ
ಯಭಹಣಕೆು ಅನುಖುಣವಹಗಿಯೆೇ ಗಿೇಾಔರಿಸಿ ಫೆೇಯೆ ಫೆೇಯೆ ಅಹಮದ ಖಾಖಳಿಗೆ ನಿಯೇಜಿಷುತಹುಯೆ.



ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಪಿಕೆ ಳುಳ ಅಥವಹ ಆರಿಷು ಯಕ್ಟಯಯೆಮು ಎಯಡು ಭಟ್ಿಖಳಲ್ಲಾ
ನಡೆಮುತುದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಫಸುದು:
 ಭಹಯಹಟ್ದ ಕ್ಷೆೇತಯದ ಭಟ್ಿದಲ್ಲಾ
 ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಪಿಕೆ ಳುಳ ವಿಬಹಖದ ಭಟ್ಿದಲ್ಲಾ



ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಪಿಕೆ ಳುಳವಹಖ ತಿೇುಾ ವಿಧಹನ ಅಥವಹ ಷಂಖಹಮತಭಔ ವಿಧಹನಖಳನುನ
ವಹಮಔವಹಗಿ ಫಳಷರ್ಹಖುತುದೆ.



ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಖಳನುನ ಪಿಕೆ ಳುಳವಹಖ ಅಯು ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳ ನಿಧಹಾಯಖಳಲ್ಲಾ ಯಭಹಣಿತ
ಅಹಮಖಳಿಗೆ ಯಭಹಣಿತ ದಯಖಳು ಹಹಖ

ಕೆಳ-ದಜೆಾಮ ಅಹಮಖಳಿಗೆ ಹೆಚುಚರಿ ದಯಖಳನುನ

ವಿಧಿಷುತಹುಯೆ. ಕೆಲು ಫಹರಿ ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಮೆೇರ್ೆ ಸ್ಹಾಧಿೇನದ ಸಔುನುನ ಉಳಿಸಿಕೆ ಂಡು
ಪಿಕೆ ಳುಳುದು ಅಥವಹ ನಿಫಾಂಧಿತ ಶಯತುುಖಳ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಪಿಕೆ ಳುಳುದು ಇಯುತುದೆ.
ಅಹಮು

ಫಸು

ದೆ ಡಸದಹದಲ್ಲಾ

ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ

ನಿಯಹಔರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ

ಅಥವಹ

ಭುಂದ ಡರ್ಹಖುತುದೆ.


ಅನೆೇಔ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದ ಮಕ್ಟುಮ
ಯೇಖಮತೆಮನುನ

ರಿೇಕ್ಷಿಷಲು

ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ

ರಿೇಕ್ಷೆಮ

ಅಖತಮತೆಯಿಲಾದೆ

ವಿಭಹ

ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ

ಆರಿಷಲಡುತುವೆ. ಅಂತಸ ಯಔಯಣಖಳನುನ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಖಳು ಎನನರ್ಹಖುತುದೆ.


ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಪಿಕೆ ಳಳಲು ಫಳಷರ್ಹಖು ಶ್ೆಯೇಮಹಂಔ ನಿೇಡು
ಅಂವಖಳಲ್ಲಾ ಇುಖಳು ಕೆಲು:
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 ಮಷುಸ
 ದೆ ಡಸ ವಿಭಹ ಮೊತು
 ನೆೈತಿಔ ಅಹಮ, ಭುಂತಹದು.


ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಪಿಕೆ ಳುಳ ಯಕ್ಟಯಯೆಖಳಲ್ಲಾ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖು ಕೆಲು
ಅಂವಖಳು ಇಂತಿವೆ:
 ಔುಟ್ುಂಫದ ಇತಿಹಹಷ
 ಆನುಂಶ್ಚೇಮತೆ ಭತುು ಮಮಕ್ಟುಔ ಇತಿಹಹಷ, ಭುಂತಹದು.

ರಭಕಕ ದಖಳು
1. ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಪಿಕೆ ಳುಳುದು
2. ಯಭಹಣಿತ ಜಿೇ
3. ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಪಿಕೆ ಳುಳುದು
4. ಶ್ೆಯೇಮಹಂಔಖಳನುನ ನಿೇಡು ಅಂವಖಳು
5. ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಪಿಕೆ ಳುಳುದು
6. ವಿಯುದಧ-ಆಯೆು
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ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಕೆ ಳಿುಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ಏಡಿಸನಂದ

ಫಳಲುತಿುಯು

ಂದು

ಮಕ್ಟುಗೆ

ವಿಭಹ

ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ

ನಿಯಹಔರಿಷರ್ಹಖುುದು

ಅತಮಂತ

ಷಂಬನಿೇಮ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಂದು ಮಕ್ಟುಮು ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯು ಕಹಯಣ ಮಥೆೇಚೆವಹಗಿ ಭದಮಹನ ಭಹಡುುದು ನೆೈತಿಔ
ಅಹಮದ ಂದು ಉದಹಸಯಣೆ.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಕೆಲು ಯೆ ೇಖಖಳು ರ್ಪೇಶಔರಿಂದ ತಭಭ ಭಔುಳಿಗೆ ಗಹಾಯಿಷರ್ಹಖುತುವೆ. ಆದದರಿಂದ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಿಭಹ
ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ

ಪಿಕೆ ಳುಳ

ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ

ಅನುಂಶ್ಚೇಮ

ಇತಿಹಹಷನುನ

ಅನಿವಹಮಾ.
ಷಾಮಂ-ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ವಹಔಮು ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮಲ್ಲಾ ಂದದಹಯಯ ಕಹಮಾನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ?
I.

ವಿಭಹ ಮೊತುಕಹುಗಿ ಚರ್ಹಯಿಷರ್ಹದ ಸಔುನುನ ಹತಿಷು ಯಕ್ಟಯಯೆ

II. ಅಹಮಖಳನುನ ಪಿಕೆ ಳುಳ ಫಗೆೆ ನಿಧಾರಿಷುುದು
III. ಉತನನದ ವಿನಹಮಷದ ವಹಷುುಶ್ಚಲ್ಲ
IV. ಗಹಯಸಔ ಷಂಫಂಧಖಳ ಮಸ್ಹೆಔ
ರಶೆು 2
ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ವಹಔಮು ಂದದಹಯಯ ನಿಣಾಮ ಅಲಾ?
I.

ಅಹಮನುನ ಯಭಹಣಿತ ದಯಖಳಲ್ಲಾ ಪಿಕೆ ಳುಳುದು
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ರಿಖಣಿಷುುದು

II. ಅಹಮನುನ ನಿಯಹಔರಿಷುುದು
III. ಅಹಮನುನ ಭುಂದ ಡುುದು
IV. ವಿಭಹ ಮೊತುಕಹುಗಿ ಷಲ್ಲಾಸಿದ ಸಕ್ಟುನ ಅಜಿಾಮನುನ ಯದುದಗೆ ಳಿಷುುದು
ರಶೆು 3
ಕೆಳಗೆ ಹೆಷರಿಷರ್ಹಗಿಯು ದಸ್ಹುವೆೇಜುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು ಯಭಹಣಿತಲಾದ ಮಸಿಸನ ುಯಹವೆ?
I.

ಹಸ್ೆ ೇಟ್ಾ

II. ಶ್ಹರ್ೆಮನುನ ಬಿಡು ಯಭಹಣತಯ (ಎರ್ಸಎರ್ಸಎಲ್ಸಿ ಯಭಹಣತಯ)
III. ಜಹತಔ
IV. ಜನನ ಯಭಹಣತಯ
ರಶೆು 4
ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಸಿೆತಿಮು ಂದು ಮಕ್ಟುಮ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ಯೇಖಮತೆಮ ಮೆೇರ್ೆ ನಕಹಯಹತಭಔ ರಿಣಹಭ
ಬಿೇಯುತುದೆ?
I.

ದಿನನಿತಮದ ಜಹಗಿಂಗ್

II. ನಿಷೆೇಧಿಷರ್ಹದ ಭಹದಔ ಷುುವಿನ ಫಳಕೆ
III. ಸ್ೆ ೇಭಹರಿ ಯಔೃತಿ
IV. ವಿಳಂಫ ಯೃತಿು
ರಶೆು 5
ಕೆಳಗಿನ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಪಿಕೆ ಳುಳ ಔಯಭಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದಯಲ್ಲಾ ಂದದಹಯಯು ಋಣಹತಭಔ
ಅಥವಹ ಯತಿಔ ಲ ಅಂವಖಳಿಗೆ ಧನಹತಭಔ

ಶ್ೆಯೇಮಹಂಔದ ಅಂಔಖಳನುನ ನಿೇಡುತಹುಯೆ (ಋಣಹತಭಔ

ಶ್ೆಯೇಮಹಂಔದ ಅಂಔಖಳನುನ ಧನಹತಭಔ ಅಥವಹ ಅನುಔ ಲಔಯ ಅಂವಖಳಿಗೆ)?
I.

ತಿೇುಾ

II. ನಿಯಂಔುವ
III. ಅಂಔಖಳ ಶ್ೆಯೇಮಹಂಔ
IV. ಏಔ ಸಂತ
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ರಶೆು 6
ಅಹಮದ ಗಿೇಾಔಯಣದಲ್ಲಾ _______________ ಖಾದಲ್ಲಾಯು ಮಕ್ಟುಖಳ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿಯು ಭಯಣದ
ಯಭಹಣು ಭಯಣ ಯಭಹಣದ ಕೆ ೇಶಿಔು ಯತಿನಿಧಿಷು ಯಭಹಣಿತ ಜಿೇಖಳಿಗೆ ಹೆ ೇಲುತುದೆ.
I.

ಯಭಹಣಿತ ಜಿೇಖಳು

II. ಆದಮತೆಮ ಅಹಮಖಳು
III. ಕೆಳ-ದಜೆಾಮ ಅಹಮಖಳು
IV. ನಿಯಹಔರಿಷರ್ಹದ ಜಿೇಖಳು
ರಶೆು 7
ಅಭೃತಹ ಖಭಿಾಣಿಮಹಗಿದಹದಳ್ ೆ. ಅಳು ಅಧಿ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಜಿಾ ನಿೇಡಿದಹದಳ್ ೆ, ಅಭೃತಹಗಹಗಿ ಕೆಳಗಿನ
ಮಹ ಆಯೆುಮನುನ ನಿೇಡುುದು ಂದದಹಯರಿಗೆ ಉತುಭವಹಗಿಯುತುದೆ? ಅತಿ ಹೆಚುಚ ಸ್ಹಧಮತೆಯಿಯು
ಆಯೆುಮನುನ ಆರಿಸಿ.
I.

ಸ್ಹಭಹನಮವಹದ ದಯಖಳಿಗೆ ಪಿಕೆ ಳುಳುದು

II. ಹೆಚುಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಧಿಸಿ ಪಿಕೆ ಳುಳುದು
III. ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ನಿಯಹಔರಿಷುುದು
IV. ನಿಫಾಂಧಿತ ಶಯತುನುನ ವಿಧಿಸಿ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಪಿಕೆ ಳುಳುದು
ರಶೆು 8
ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಮು ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಪಿಕೆ ಳುಳ
ಯಕ್ಟಯಯೆಗೆ ಅಸಾವಹಗಿಯು ಸ್ಹಧಮತೆಮು ಔಡಿಮೆ?
I.

ಷವಿತ, ಮಷುಸ 26, ಂದು ಐಟಿ ಷಂಸ್ೆೆಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹಪೆಿಾೇರ್ ಎಂಜಿನಿಮರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಷ ಭಹಡುತಿುಯುಳು

II. ಭಹೆೇಶ್, ಮಷುಸ 50, ಂದು ಔಲ್ಲಾದದಲ ಖಣಿಮಲ್ಲಾ ಕೆಲಷ ಭಹಡುತಿುಯುನು
III. ಷತಿೇಶ್, ಮಷುಸ 28, ಂದು ಫಹಮಂಔನಲ್ಲಾ ಕೆಲಷ ಭಹಡುತಿುಯುನು, ಹಹಖ

1 ಕೆ ೇಟಿ ಯ ಹಯಿಮ

ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ಅಜಿಾ ಷಲ್ಲಾಸಿಯುನು
IV. ಯವಿೇಣ್, ಮಷುಸ 30, ಂದು ಷಯಕ್ಟನ ಭಳಿಗೆಮಲ್ಲಾ ಕೆಲಷ ಭಹಡುತಿುಯುನು, ಹಹಖ
ಕಹರ್ಹಧಿಮ ಂದು ದತಿು (ಎಂಡೆ ೇಮೆಂಟ್) ವಿಭಹ ಯೇಜನೆಗಹಗಿ ಅಜಿಾ ಷಲ್ಲಾಸಿದಹದನೆ
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10 ಶಾಖಳ

ರಶೆು 9
ಶ್ಚೇನಹ ತಿೇಯ ಭಧುಮೆೇಸ ಯೆ ೇಖದಿಂದ ಫಳಲುತಿುದಹದಳ್ ೆ. ಆಕೆಮು ಂದು ವಿಭಹ ಯೇಜನೆಗಹಗಿ ಅಜಿಾ
ನಿೇಡಿದಹದಳ್ ೆ. ಈ ಯಔಯಣದಲ್ಲಾ ಂದದಹಯಯು ಆ ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ ______________ ವಿಧಹನನುನ ಫಳಷು
ಹೆಚಿಚನ ಸ್ಹಧಮತೆ ಇದೆ. ಹೆಚುಚ ಷ ಔುವಹದ ಆಯೆುಮನುನ ಆರಿಸಿ.
I.

ತಿೇುಾ ವಿಧಹನ

II. ಷಂಖಹಮತಭಔ ವಿಧಹನ
III. ಮೆೇಲ್ಲನ ಮಹುದಹದಯ

ವಿಧಹನ, ಏಕೆಂದಯೆ ಭಧುಮೆೇಸ ಯೆ ೇಖು ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ

ಪಿಕೆ ಳುಳ ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ ಹೆಚಿಚನ ಭಸತಾದ ಹತಯನುನ ಹಿಷುುದಿಲಾ.
IV. ಮೆೇಲ್ಲನ ಮಹ ವಿಧಹನನ ನ ಫಳಷುುದಿಲಾ, ಏಕೆಂದಯೆ ಭಧುಮೆೇಸ ಯಔಯಣಖಳನುನ ನೆೇಯವಹಗಿ
ತಿಯಷುರಿಷರ್ಹಖುುದು
ರಶೆು 10
ಷಂತೆ ೇಷ್ ಂದು ಅಧಿ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಗಹಗಿ ಅಜಿಾ ಷಲ್ಲಾಸಿದಹದನೆ. ಅನ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಭಯಣ ಯಭಹಣು
ಯಭಹಣಿತ ಜಿೇಖಳಿಗಿಂತಲ

ಖಭನಹಸಾವಹಗಿ ಔಡಿಮೆ ಇಯುುದು, ಹಹಖ

ಅನಿಗೆ ಔಡಿಮೆ ಪಿಯೇಮಮಂ

ವಿಧಿಷಫಸುದು.

ಗಿೇಾಔಯಣದಲ್ಲಾ,

____________

ಅಹಮದ

ಷಂತೆ ೇಷ್

ಅಯನುನ

ಗಿೇಾಔರಿಷರ್ಹಖುುದು.
I.

ಯಭಹಣಿತ ಜಿೇಖಳು

II. ಆದಮತೆಮ ಜಿೇಖಳು
III. ಕೆಳದಜೆಾಮ ಜಿೇಖಳು
IV. ನಿಯಹಔರಿಷರ್ಹದ ಜಿೇಖಳು
ಷಾಮಂ-ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಂದದಹಯನು ಅಹಮಖಳನುನ ಪಿಕೆ ಳುಳ ಫಗೆೆ ನಿಧಾರಿಷುತಹುನೆ.
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ಖುಂಪಿನಲ್ಲಾ

ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV.
ವಿಭಹ ಮೊತುಕಹುಗಿ ಚರ್ಹಯಿಷರ್ಹದ ಸಔುನುನ ತಿಯಷುರಿಷುುದು ಂದದಹಯಯ ನಿಣಾಮಲಾ.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ಜಹತಔು ಂದು ಯಭಹಣಿತ ಮಸಿಸನ ುಯಹವೆ ಅಲಾ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ನಿಷೆೇಧಿತ ಭಹದಔ ಷುುವಿನ ಸ್ೆೇನೆಮು ಂದು ಭನುಶಮನ ಮೆೇರ್ೆ ಕೆಟ್ಿ ಯಬಹ ಬಿೇಯುತುದೆ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III.
ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಪಿಕೆ ಳಳಲು ಷಂಖಹಮತಭಔ ಶ್ೆಯೇಮಹಂಔದ ವಿಧಹನು ಎರ್ಹಾ ಋಣಹತಭಔ ಅಥವಹ
ಯತಿಔ ಲ ಅಂವಖಳಿಗೆ ಧನಹತಭಔ ಅಂಔಖಳನುನ (ಮಹುದೆೇ ಧನಹತಭಔ ಅಥವಹ ಅನುಔ ಲಔಯ ಅಂವಖಳಿಗೆ
ಋಣಹತಭಔ ಅಂಔಖಳನುನ) ನಿೇಡುತುದೆ.
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I.
ಅಹಮದ ಗಿೇಾಔಯಣದಲ್ಲಾ ಯಭಹಣಿತ ಜಿೇಖಳು ಎಂದಯೆ ಈ ಮಕ್ಟುಖಳ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಭಯಣ ಯಭಹಣು
ಭಯಣ ಯಭಹಣದ ಕೆ ೇಶಿಔು ಯತಿನಿಧಿಷು ಯಭಹಣಿತ ಜಿೇಖಳಿಗೆ ಹೆ ೇಲುತುದೆ.
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV.
ಅಭೃತಹಳ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಅಳು ಖಭಿಾಣಿ ಆಗಿಯುುದನುನ ರಿಖಣಿಸಿ, ಂದದಹಯರಿಗೆ ಇಯು ಅತುಮತುಭ
ಆಯೆುಯೆಂದಯೆ ಅಭೃತಹಳಿಗೆ ಂದು ನಿಫಾಂಧಿತ ಶಯತುನುನ ವಿಧಿಸಿ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ನಿೇಡುುದು. ಈ
ನಿಫಾಂಧಿತ ಶಯತಿುನ ಯಕಹಯ ಭಖುವಿನ ಜನಭವಹದ ಭ ಯು ತಿಂಖಳುಖಳ್ೆೄ ಳಗೆ ಆಕೆಮ ಭಯಣು
ಖಬಾಧಹಯಣೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿತ ಕಹಯಣಖಳಿಂದ ಭಯಣ ಹೆ ಂದಿದಲ್ಲಾ ಮಹ ಸಣನ ನ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು
ಹತಿಷುುದಿಲಾ.
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ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಭಹೆೇವನ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಮು ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಪಿಕೆ ಳುಳ ಯಕ್ಟಯಯೆಗೆ
ಅಸಾವಹಖು ಸ್ಹಧಮತೆ ಇಲಾ, ಏಕೆಂದಯೆ ಆತನ ಮಷುಸ ಹೆಚಹಚಗಿದೆ (50 ಶಾ) ಹಹಖ

ಆತನ

ಉದೆ ಮೇಖು ಸ್ಹಪೆಿಾೇರ್, ಫಹಮಂಕ್ ಉದೆ ಮೇಖ, ಭತಿುತಯೆ ಉದೆ ಮೇಖಖಳಂತಸ ಫೆೇಯೆ ಉದೆ ಮೇಖಖಳಿಗೆ
ಹೆ ೇಲ್ಲಸಿದಲ್ಲಾ ಹೆಚುಚ ಅಹಮಕಹರಿಮಹಗಿಯುುದು.
ಉತಿಯ 9
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I.
ತಿೇಯ ಭಧುಮೆೇಸದಿಂದ ಫಳಲುತಿುಯು ಶ್ಚೇನಹಳಿಗಿಯುಂತಸ ಷಂಕ್ಟೇಣಾ ರಿಸಿೆತಿಮಲ್ಲಾ ಂದದಹಯನು
ತಿೇುಾ ವಿಧಹನನುನ ಫಳಷುತಹುನೆ.
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಅಹಮಖಳ ಗಿೇಾಔಯಣದಲ್ಲಾ, ಷಂತೆ ೇಷ್ ಆದಮತೆಮ ಅಹಮಖಳಲ್ಲಾ ಗಿೇಾಔರಿಷರ್ಹಖುತಹುನೆ.
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ಅಧಹಯಮ 16
ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಭಹಡಲ್ಹಖಕ ಹತ್ತಖಳು
ಅಧಹಯಮದ ರಿಚಮ
ಈ ಅಧಹಮಮು ಕೆಾೈಮ್ (ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಮೆೇಲ್ಲನ ಸಔುು ಚರ್ಹಯಿಷುುದು) ನ ರಿಔಲನೆ ಹಹಖ
ಕೆಾೈಭೆಳನುನ ಕಚಿತಡಿಷು ರಿೇತಿಮ ಫಗೆೆ ವಿರಿಷುತುದೆ. ಈ ಅಧಹಮಮು ನಂತಯ ವಿವಿಧ ತಯಸದ ಕೆಾೈಭೆಳ
ಫಗೆೆ ವಿರಿಷುತುದೆ. ಕೆ ನೆಮಲ್ಲಾ ನಿಭಗೆ ಭಯಣ ರಿಹಹಯಕಹುಗಿ ಕೆಾೈಭಹೆಗಿ ಷಲ್ಲಾಷಫೆೇಕಹದ ನಭ ನೆಖಳ ಫಗೆೆ
ಹಹಖ

ವಿಭಹದಹಯನು ಮಹುದೆೇ ಷುುವಿಶಮನುನ ಭುಚಿಚಟಿಿಲಾದೆೇ ಇದದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ

ಪರ್ಹನುಬವಿಮ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ಇಯು ಯಕ್ಷಣೆ ೇಹಮಖಳ (ನಿವಿಾವಹದತೆಮ ಶಯತುು ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ
ಆಷಕ್ಟುಖಳ ಯಕ್ಷಣಹ ನಿಮಭಖಳ) ಫಗೆೆ ತಿಳಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು
A. ಕೆಾೈಭೆಳ ವಿಧಖಳು ಭತುು ಕೆಾೈಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆ
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ಕೆಾೈಭೊಳ ವಿಧಖಳು ಭತಕಿ ಕೆಾೈಮ್ ರಕ್ರರಯೆ

A.

1. ಕೆಾೈಭೊಳ ರಿಔಲಪನೆ
ಂದು ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಗೆ ಭತುು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಜವಹದ ರಿೇಕ್ಷೆ ಫಯುುದು ಆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೇರ್ೆ ಸಔುು
(ಕೆಾೈಮ್) ಚರ್ಹಯಿಷರ್ಹದಹಖ. ಂದು ಜಿೇ ವಿಮೆಮ ನಿಜವಹದ ಭೌಲಮನುನ ಅದಯ ಮೆೇಲ್ಲನ ಸಔುು (ಕೆಾೈಮ್)
ಚರ್ಹಯಿಷರ್ಹದಹಖ ಕೆಾೈಭನುನ ಇತಮಥಾ ಡಿಷು ರಿೇತಿ ಭತುು ಯಯೇಜನಖಳನುನ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು
ಹತಿಷು ರಿೇತಿಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ವಹಯಖ್ಹಯನ
ಕೆಾೈಮ್ ಎಂದಯೆ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಔಯಹರಿನಲ್ಲಾ ನಿಧಿಾಶಿಡಿಸಿಯು ಬಯಸ್ೆಮನುನ ಹಲ್ಲಷಫೆೇಔು ಎಂದು.
ಂದು ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಕೆಾೈಮ್ ಯಚೆ ೇದಿತವಹಖಲು ಆ ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ
ಹೆಷರಿಷರ್ಹಗಿಯು ಂದು ಅಥವಹ ಹೆಚಿಚನ ಗಟ್ನೆಖಳು ನಡೆಮಫೆೇಔು. ಕೆಲು ಕೆಾೈಭೆಳ ನಂತಯ ಔಯಹಯುಖಳು
ಭುಂದುರಿದಯೆ, ಇನೆ ನ ಕೆಲು ಔಯಹಯುಖಳು ಕೆ ನೆಗೆ ಳುಳತುವೆ.
ಯೆೀಖ್ಹಚಿತರ 1: ಅಹಮದ ಗಟನೆ ಭತಕಿ ಕೆಾೈಮ್

ಕೆಾೈಭೆಳು ಎಯಡು ವಿಧದು ಇಯಫಸುದು:
i.

ವಿಭಹದಹಯನು ಫದುಕ್ಟಯುವಹಖ ಹತಿಷಫೆೇಕಹದ ಕೆಾೈಭೆಳು

ii. ಭಯಣ ಯಯೇಜನದ ಕೆಾೈಭೆಳು
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ಯೆೀಖ್ಹಚಿತರ 2: ಕೆಾೈಭೊಳ ವಿಧಖಳು

ಫದಕಔಕಳಿಮಕವಿಕೆ
ಮ ಕೆಾೈಭೊಳು

ಕೆಾೈಭೊಳ
ವಿಧಖಳು:

ಭಯಣ ರಯೀಜನದ ಕೆಾೈಭೊಳು

ಭಯಣ ರಯೀಜನದ ಕೆಾೈಭೊಳು ವಿಭಹದಹಯನ ಭಯಣದ ನಂತಯ ಭಹತಯವೆೇ ಉದಬವಿಷುು, ಆದಯೆ
ಫಕದಕಔಕಳಿಮಕವಿಕೆಮ ಕೆಾೈಭೊಳು ಉದಬವಿಷಲು ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಯಸ್ಹುಪಿಷರ್ಹಗಿಯು ಂದು ಅಥವಹ ಹೆಚಿಚನ
ಗಟ್ನೆಖಳು ನಡೆಮಫೆೇಔು.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಫದುಔುಳಿಮುವಿಕೆಮ ಕೆಾೈಭೆಳನುನ ಯಚೆ ೇದಿಷು ಗಟ್ನೆಖಳ ಉದಹಸಯಣೆಖಳನುನ ಕೆಳಗೆ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದೆ:
i.

ಹಲ್ಲಸಿಮು ರಿಔಾವಹಖುುದು;

ii. ಸಣ-ಭಯುಡೆಮು ಹಲ್ಲಸಿ (ಭನಿ-ಫಹಮಕ್ ಹಲ್ಲಸಿ) ಖಳಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ನಿಧಿಾಶಿವಹಗಿ ತಿಳಿಸಿದ
ಮೆೈಲ್ಲಖಲುಾ ತಲುಪಿದಹಖ ಹತಿಷಫೆೇಕಹದ ಔಂತು;
iii. ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಯೆೈಡರ್ ಅನುಔ ಲವಹಗಿ ನಿೇಡರ್ಹಗಿಯು ಖಂಭಿೇಯವಹದ ಯೆ ೇಖಖಳ ಸ್ೌಲಬಮದ
ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಳಗೆ ಂಡಿಯು ಮಹುದಹದಯ

ಖಂಭಿೇಯವಹದ ಯೆ ೇಖವಿದೆಯೆಂದು ತಹಷಣೆಯಿಂದ

ತಿಳಿದುಫಂದಹಖ;
iv. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಅಥವಹ ಗಹಾಯಿಸಿಕೆ ಂಡನು ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಗೆ ವಯಣಹಖತಿಮ
ಭ ಲಔ ಪಿಸಿದಲ್ಲಾ.
2. ಕೆಾೈಮಿಗಹಗ ಅಖತಯವಿಯಕ ಗಟನೆಮಕ ನಡೆದಿದೆಯೆೀ ಎಂದಕ ದೃಢೀಔರಿಷಕುದಕ
i.

ಫದಕಔಕಳಿಮಕವಿಕೆಮ ಕೆಾೈಭೊಳನಕು ಹತಿಷಲು ವಿಭಹಗಹಯಯು ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ನಭ ದಿಷರ್ಹಗಿಯು
ಶಯತುುಖಳ ಅನಾಮ ಗಟ್ನೆಮು ನಡೆದಿದೆಯೆೇ ಎಂದು ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳಳಫೆೇಔು.

ii. ರಿಔಾತೆಮ ಭತಕಿ ಸಣ-ಭಯಕಡೆಮಕ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಕೆಾೈಭೊಳು ಷುಲಬವಹಗಿ ೂಯೆೈಷಫಸುದು
ಏಕೆಂದಯೆ

ಅುಖಳು

ಔಯಹಯು

ಹಯಯಂಬವಹಖು

ದಿನಹಂಔಖಳನುನ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುವೆ.
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ವೆೇಳ್ೆಮಲ್ಲಾಯೆೇ

ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಗಿಯು

ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ರಿಔಾತೆಮ ದಿನಹಂಔ ಭತುು ಸಣ-ಭಯುಡೆಮು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಂತುಖಳ
ದಿನಹಂಔಖಳು ಷಶಿವಹಗಿ ಂದ ಸಿದಧಡಿಷು ಷಭಮದಲ್ಲಾಯೆೇ ನಿಧಾರಿಸಿ ತಿಳಿಷರ್ಹಗಿಯುತುದೆ.
iii. ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಭೌಲಯದ ಹತ್ತಖಳು ಇತಯ ಎಲಾ ಕೆಾೈಮ್ ಹತಿಖಳಿಂದ ಭಿನನವಹಗಿಯುತುವೆ. ಫೆೇಯೆ
ಎಲಾ ಕೆಾೈಭೆಳಿಗೆ ವಿಯುದಧವಹಗಿ ಈ ಯಔಯಣದಲ್ಲಾ ಔಯಹಯನುನ ಯದುದಗೆ ಳಿಸಿ ತನಗೆ ಔಯಹರಿನ ಯಕಹಯ
ನಿೇಡಫೆೇಕಹಗಿಯು ಭೌಲಮನುನ ಹಿಂಡೆಮು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಅಥವಹ ಗಹಾಯಿಸಿಕೆ ಂಡನ
ನಿಧಹಾಯದಿಂದ ಗಟ್ನೆಮು ಯಚೆ ೇದಿತವಹಖುತುದೆ. ವಯಣಹಖತಿಮ ಹತಿಖಳಲ್ಲಾ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ಭುಂಚಿತವಹಗಿಯೆೇ ಸಣನುನ ಭಯುಡೆಮು ಕಹಯಣದಿಂದ ದಂಡದ ಯ ದಲ್ಲಾ ಷಾಲ ಸಣನುನ
ಭುರಿದುಕೆ ಳಳರ್ಹಖುತುದೆ. ಆದದರಿಂದ ಈ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಡೆಮು ಸಣು ರಿಔಾತೆಮ ಕೆಾೈಭನಲ್ಲಾ
ಡೆಮು ಸಣಕ್ಟುಂತಲ ಔಡಿಮೆ ಇಯುತುದೆ.
iv. ಖಂಭಿೀಯವಹದ ಯೆ ೀಖಖಳ ಕೆಾೈಭೊಳನಕು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ತನನ ಕೆಾೈಭನುನ ಫೆಂಫಲ್ಲಷಲು ದಗಿಷು
ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಭತುು ಇತಯೆ ದಹಕರ್ೆಖಳ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಖಂಭಿೇಯವಹದ ಯೆ ೇಖಖಳ ಯೆೈಡರ್ ಅಳಡಿಷರ್ಹಗಿದುದ, ಆ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ
ನಿಯೇಜಿಷರ್ಹಗಿದದ ರಿಸಿೆತಿಮಲ್ಲಾ ಕೆಾೈಮ್ ಫಂದಯೆ ಷಂಕ್ಟೇಣಾತೆಮ ರಿಸಿೆತಿಮು ಉದಬವಿಷುತುದೆ.
ಖಂಭಿೇಯವಹದ ಯೆ ೇಖಖಳ ಯಯೇಜನದ ಉದೆದೇವು ಅಂತಸ ಮಹುದಹದಯ

ಯೆ ೇಖು

ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ ಉಂಟಹದಲ್ಲಾ ಅನ ಕಚುಾಖಳಿಗೆ ಯಯೇಜನವಹಖಲ್ಲ ಎಂದು ಆಗಿಯುತುದೆ.
ಇಂತಸ

ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ

ನಿಯೇಜಿಸಿದಯೆ

ಆ

ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಎರ್ಹಾ

ಯಯೇಜನೆಖಳು

ಗಹಾಯಿಸಿಕೆ ಂಡರಿಗೆ ಹತಿಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ. ಇದು ಕಹನ ನುಫದಧವಹಗಿ ಷರಿಮಹಗಿದದಯ ,
ಅದು ಅದಯ ನಿಜ ಉದೆದೇವನುನ ೂಯೆೈಷದಿಯಫಸುದು. ಇಂತಸ ಷಂದಬಾಖಳನುನ ತಡೆಮಲು
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯನುನ ಅಯು ನಿಯೇಜಿಷಫಸುದಹದ ಯಯೇಜನಖಳ ಮತಿಖಳ ಫಗೆೆ ಶ್ಚಕ್ಷಣ
ನಿೇಡಫೆೇಕಹಖುತುದೆ, ಹಹಖ ಶಯತಕಿಫದಿ ನಿಯೀಜನೆಮ ಫಗೆೆ ಭಹಹಿತಿ ನಿೇಡಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.
ರಿಔಾತೆಮ ಅಥವಹ ಭಯಣ ರಯೀಜನದ ಕೆಾೈಮ್ ಅಥವಹ ವಯಣಹಖತಿಮು ಔಯಹರಿನ ಯಕಹಯ ವಿಭಹ
ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಕೆ ನೆಗೆ ಳಿಷುತುದೆ ಹಹಖ
ಸಣನುನ

ವಹಷುವಹಗಿ

ಇನುನ ಭುಂದೆ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮು ಇಯುುದಿಲಾ. ಇದು ಕೆಾೈಮ್

ಹತಿಷರ್ಹಗಿಯು

ಅಥವಹ

ಇಲಾದಿಯು

ರಿಸಿೆತಿಖಳ

ಮೆೇರ್ೆ

ಅಲಂಬಿತವಹಗಿಯುುದಿಲಾ. ಂದು ಔಯಹರಿನ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಕೆಾೈಮ್ ಸಣನುನ ಹತಿಷದೆ ಇದದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ
ಯಕ್ಷಣೆಮು ಭುಂದುರಿದಿದೆ ಎಂದು ಖಹತಿಯಡಿಷುುದಿಲಾ.
3. ಕೆಾೈಭೊಳ ವಿಧಖಳು
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಕೆಳಗಿನ ಹತಿಖಳು ಭಹಡಫೆೇಕಹಗಿ ಫಯಫಸುದು:
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a) ಫದಕಔಕಳಿಮಕ ರಯೀಜನದ ಹತ್ತಖಳು
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ನಿಧಿಾಶಿವಹಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ
ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔವಹಗಿ ಹತಿಷುತುದೆ. ಯತಿ ಫದುಔುಳಿಮು ಯಯೇಜನದ ಔಂತನುನ ಹತಿಸಿದ
ನಂತಯ ಹಲ್ಲಸಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜಿನ ಮೆೇರ್ೆ ಹತಿಖಳ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯು ಡಂಫಡಿಕೆಮನುನ
ಲಖತಿುಸಿ ಅದನುನ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಹಿಂದಿಯುಗಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
b) ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಭ ಲಔ ಹಂದಿಯಕಗಷಕುದಕ
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಭುಂಚಿತವಹಗಿಯೆೇ ಭುಚಚಲು ಫಮಷುತಹುನೆ. ಈ ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಷಾಮಂೆಯೇರಿತವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಯಹಯನುನ ಅಂತಮಗೆ ಳಿಷುತಹುನೆ. ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮು
ಹತಿಷಲಟ್ಿ ಭೌಲಮನುನ ಹೆ ಂದಿದ ನಂತಯವೆೇ ಅದನುನ ವಯಣಹಖತಿಮ ಭ ಲಔ ಪಿಷಲು
ಆಖುತುದೆ. ಆಖ ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಭೌಲಯನಕು ಹತಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ವಯಣಹಖತಿಮ ಭೌಲಮು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಅಲ್ಲಾಮಯೆಖ

ಹತಿಷರ್ಹದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುಖಳ

ಂದು ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು ಭೌಲಮವಹಗಿಯುತುದೆ. ಇಲ್ಲಾ ಇನೆ ನಂದು ದ ಔ ಡ ಇದೆ – ಔನಿಶಠ ಖಹತರಿಮ
ವಯಣಹಖತಿಮ

ಭೌಲಮ

(ಜಿಎರ್ಸವಿ),

ಆದಯೆ

ವಹಷುವಹಗಿ ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ

ಹತಿಷಲಡು

ವಯಣಹಖತಿಮ ಭೌಲಮು ಜಿಎರ್ಸವಿ ಗಿಂತಲ ಹೆಚಿಚಯುತುದೆ.
c) ಯೆೈಡರ್ ಸೌಲಬಯ
ಂದು ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಯೆೈಡರ್ ಸ್ೌಲಬಮದ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಸಣ ಹತಿಷಲು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಶಯತುುಖಳು
ಭತುು ನಿಮಭಖಳ ಯಕಹಯ ಂದು ನಿಧಿಾಶಿ ಗಟ್ನೆಮು ನಡೆಮಫೆೇಔು.
ಖಂಭಿೀಯ ಯೆ ೀಖದ ಯೆೈಡರ್
ಮಹುದಹದಯ

ಅಡಿಮಲ್ಲಾ

ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ ನಿದೆೇಾಶ್ಚತ

ಖಂಭಿೇಯ

ಯೆ ೇಖಖಳಲ್ಲಾ

ಯೆ ೇಖವಿದೆಯೆಂದು ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷೆಖಳ ಭ ಲಔ ನಿಣಾಮವಹದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಶಯತುುಖಳಿಖನುಸ್ಹಯವಹಗಿ ನಿದಿಾಶಿ ಮೊತುನುನ ಹತಿಷರ್ಹಖುುದು. ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಆ
ಯೆ ೇಖನುನ ತನನ ಖಂಭಿೇಯ ಯೆ ೇಖಖಳ ಟಿಿಮಲ್ಲಾ ಉರ್ೆಾೇಖಿಸಿಯಫೆೇಔು.
ಆಷಪತೆರಮ ಆಯೆೈಕೆಮ ಯೆೈಡರ್ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹಖು
ಅವಮಔತೆ ಫಂದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ವಿಭಹದಹಯನ ಚಿಕ್ಟತಹಸ ವೆಚಚನುನ ಶಯತುುಖಳು ಭತುು
ನಿಮಭಖಳಿಗೆ ಳಟ್ಿಂತೆ ಬರಿಷುುದು.
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಯಹಯು ಯೆೈಡರ್ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಹತಿಖಳು ಭಹಡಿದ ನಂತಯೂ ಭುಂದುರಿಮುತುದೆ.
ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನಲ್ಲಾ ಉರ್ೆಾೇಖಿಸಿಯು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮ ಕೆ ನೆಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಕೆಳಗಿನ
ಹತಿಖಳನುನ ಭಹಡುತುದೆ:
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d) ರಿಔಾತೆಮ ಸಔಕು (ಕೆಾೈಮ್)
ಈ ತಯಸದ ಕೆಾೈಭೆಳಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮ ಕೆ ನೆಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯನು ಇನ ನ
ಫದುಕ್ಟದದಲ್ಲಾ ಅನಿಗೆ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಮೊತುನುನ ಹತಿಷುುದೆಂದು ಬಯಸ್ೆ ನಿೇಡುತುದೆ. ಇದನುನ
ರಿಔಾತೆಮ ಕೆಾೈಮ್ ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
i.

ಬಹಖಹಷಕ ಯೀಜನೆ: ಬಹಖಹಿಷು ಯೇಜನೆ ಆದಲ್ಲಾ, ರಿಔಾತೆಮ ಕೆಾೈಭನಲ್ಲಾ ವಿಭಹ
(ಬಯಸ್ೆಮ) ಮೊತುದ ಜೆ ತೆಗೆ ಷಂಖಯಸವಹಗಿಯು ರ್ಹಬಹಂವಖಳನುನ ಸ್ೆೇರಿಸಿ, ಆ ಮೊತುದಿಂದ
ಫಹಕ್ಟಯಿಯು ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನುನ ಭತುು ಫಡಿಸಖಳ ಷಮೆೇತ ಹಲ್ಲಸಿ ಮೆೇಲ್ಲನ ಸ್ಹಲಖಳ
ಮೊತುಖಳನುನ ಔಳ್ೆದು ನಿಾಳ ಮೊತುನುನ ಹತಿಷರ್ಹಖುುದು.

ii. ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಮತಿಖಳನಕು ಹಂದಿಯಕಗಷಕ (ಆರ್ಒಪ್ಪ) ಯೀಜನೆ: ಕೆಲು ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ
ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ

ಹತಿಷರ್ಹದ

ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ

ಮೊತುನುನ

ಹಲ್ಲಸಿಮ

ರಿಔಾತೆಮ ನಂತಯ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಹಿಂತಿಯುಗಿಷರ್ಹಖುುದು.
iii. ಮಕನಿಟೊಳಿಗೆ ಷಂಯೀಜತ ವಿಭಹ ಯೀಜನೆ (ಮ ಎಲ್ಐಪ್ಪ): ಮ ಎಲ್ಐಪಿ ಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ
ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ರಿಔಾತೆಮ ದಿನಹಂಔದಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಧಿಮ (ಪಂಡನ) ಭೌಲಮನುನ
ರಿಔಾತೆಮ ಕೆಾೈಮ್ ಎಂದು ಹತಿಷುತುದೆ.
iv. ಸಣನಕು

ಭಯಕಡೆಮಕ

ಯೀಜನೆ:

ಸಣನುನ

ಭಯು

ಡೆಮು

ಯೇಜನೆಮಲ್ಲಾ,

ವಿಭಹದಹಯನು ರಿಔಾತೆಮ ಕೆಾೈಮ್ ಮೊತುದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕಹರ್ಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಾಮಯೆಖ
ಹತಿಷರ್ಹಗಿಯು

ಫದುಔುಳಿಮು

ಯಯೇಜನಖಳನುನ

ಔಳ್ೆದು

ಉಳಿದ

ಸಣನುನ

ಹತಿಷುತುದೆ.
ಕೆಾೈಮ್ ಸಣನುನ ಹತಿಸಿದ ನಂತಯ ವಿಭಹ ಔಯಹಯು ಅಂತಮಗೆ ಳುಳತುದೆ.
e) ಭಯಣ ರಯೀಜನದ ಕೆಾೈಮ್
ವಿಭಹದಹಯನು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಅಘಾತದಿಂದ ಅಥವಹ ಫೆೇಯೆ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಭಯಣಹೆ ಂದಿದಲ್ಲಾ,
ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ, ಬಹಖಹಿಷು ಯೇಜನೆಮಹದಲ್ಲಾ ಜೆ ತೆಗೆ ಷಂಖಯಸವಹಗಿಯು
ರ್ಹಬಹಂವಖಳನುನ ಸ್ೆೇರಿಸಿ, ಈ ಮೊತುದಿಂದ ಹತಿಷದೆ ಇಯು ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತು, ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೇರ್ೆ
ಸ್ಹಲ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡಿದದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಲದ ಮೊತು ಭತುು ಆ ಮೊತುದ ಮೆೇಲ್ಲನ ಫಡಿಸಮ ಮೊತುಖಳನೆಲಾ ಔಳ್ೆದು
ಉಳಿದ ನಿಾಳ ಮೊತುನುನ ನೆ ಮನಿ ಅಥವಹ ಗಹಾಯಿಸಿಕೆ ಂಡ ಮಕ್ಟುಗೆ ಭಯಣ ಯಯೇಜನದ
ಕೆಾೈಮ್ ಯ ದಲ್ಲಾ ಹತಿಷುುದು. ಭಯಣ ಯಯೇಜನದ ಕೆಾೈಮ್ ಭಹಡಿದಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯನ
ಸ್ಹವಹಗಿಯು ಕಹಯಣ ವಿಭಹ ಔಯಹಯು ಅಂತಮಗೆ ಳುಳತುದೆ.
ಭಯಣ ಯಯೇಜನದ ಕೆಾೈಮ್ ಎಯಡು ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ನಡೆಮಫಸುದು:
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 ಶ್ಚೇಗಯ (ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಭ ಯು ಶಾಖಳ ಳಗೆ) ಅಥವಹ
 ಶ್ಚೇಗಯಲಾದ (ಭ ಯು ಶಾಖಳ ಮೆೇಲ್ಲನ)
ನೆ ಮನಿ ಅಥವಹ ಗಹಾಯಿಸಿಕೆ ಂಡ ಮಕ್ಟುಮು ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಗೆ ವಿಭಹದಹಯನ ಸ್ಹವಿನ ಫಗೆೆ, ಸ್ಹವಿನ
ಕಹಯಣ, ಸ್ಹವಿನ ದಿನಹಂಔ ಭತುು ಸ್ಹವಿನ ಷೆಳಖಳ ಫಗೆೆ ಭಹಹಿತಿ ನಿೇಡಫೆೇಔು.
i.

ಭಯಣ ರಯೀಜನದ ಕೆಾೈಭಹೊಗ ಷಲ್ಲಾಷಫೆೀಕಹದ ನಭ ನೆಖಳು

ಕೆಾೈಮ್ ದಸಹಿವೆೀಜಕ
ಕೆಾೈಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆಮನುನ ಷುಲಬಗೆ ಳಿಷಲು ಪರ್ಹನುಬವಿಮು ಕೆಳಗೆ ಹೆಷರಿಷರ್ಹಗಿಯು ನಭ ನೆಖಳನುನ
ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ ಪಿಷಫೆೇಔು:
 ನೆ ಮನಿಯಿಂದ ಕೆಾೈಮ್ ನಭ ನೆ
 ಷಭಹಧಿಮ ಅಥವಹ ಅಂತಮಷಂಸ್ಹುಯದ ಯಭಹಣತಯ
 ಚಿಕ್ಟತೆಸ ನಿೇಡಿದ ವೆೈದಮಯ ಯಭಹಣತಯ
 ಆಷತೆಯಮ ಯಭಹಣತಯ
 ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಯಭಹಣತಯ
 ಯಥಭ ಭಹಹಿತಿ ಯದಿ (ಎಫ್ಟಐಆರ್), ವಿಚಹಯಣೆಮ ಯದಿ, ಭಯಣೆ ೇತುಯ ರಿೇಕ್ಷೆಮ
ಯದಿ, ಅಂತಿಭ ಯದಿಖಳಂತಸ ರ್ಪಲ್ಲೇರ್ಸ ಯದಿಖಳ ಯಭಹಣಿೇಔೃತ ನಹಮಮಹಲಮದ
ಯತಿಖಳು. ಇುಖಳು ಅಘಾತದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಅಖತಮವಿಯುತುವೆ.
 ುಯಷಬೆಮ ಅಧಿಕಹರಿಖಳು ಭತಿುತಯ ಅಧಿಕಹರಿಖಳು ನಿೇಡಿಯುಂತಸ ಭಯಣ
ಯಭಹಣತಯನುನ ಸ್ಹವಿನ ುಯಹವೆಮ ಯ ದಲ್ಲಾ ನಿೇಡಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.
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ಯೆೀಖ್ಹಚಿತರ 3: ಭಯಣ ರಯೀಜನದ ಕೆಾೈಭಹೊಗ ನಭ ನೆಖಳು

ನೆ ಮನಿಯಿಂದ ಕೆಾೈಮ್
ನಭ ನೆ
ಷಭಹಧಿಮ ಅಥವಹ ಅಂತಮಷಂಸ್ಹುಯದ
ಯಭಹಣತಯ
ಚಿಕ್ಟತೆಸ ನಿೇಡಿದ ವೆೈದಮಯ
ಯಭಹಣತಯ

ಭಯಣ

ಆಷತೆಯಮ

ಯಯೇಜನದ

ಯಭಹಣತಯ

ಕೆಾೈಭಹೆಗಿ
ಅಖತಮವಿಯು

ಭಹಲ್ಲೇಔಯ

ನಭ ನೆಖಳು:

ಯಭಹಣತಯ
ಯಥಭ ಭಹಹಿತಿ ಯದಿ (ಎಫ್ಟಐಆರ್),
ವಿಚಹಯಣೆಮ ಯದಿ, ಭಯಣೆ ೇತುಯ ರಿೇಕ್ಷೆಮ
ಯದಿ, ಅಂತಿಭ ಯದಿಖಳಂತಸ ರ್ಪಲ್ಲೇರ್ಸ
ಯದಿಖಳ ಯಭಹಣಿೇಔೃತ ನಹಮಮಹಲಮದ
ಯತಿಖಳು. ಇುಖಳು ಅಘಾತದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ

ii. ಭಯಣ ರಯೀಜನದ ಕೆಾೈಭನಕು ನಿಯಹಔರಿಷಕುದಕ

ಅಖತಮವಿಯುತುವೆ.

ಭಯಣ ಯಯೇಜನದ ಕೆಾೈಭನುನ ಹತಿಷಫಸುದು ಅಥವಹ ನಿಯಹಔರಿಷಫಸುದು. ಕೆಾೈಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆಮನುನ
ನೆಯವೆೇರಿಷುವಹಖ, ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದ ಮಕ್ಟುಮು ತು ಹೆೇಳಿಕೆಖಳನುನ ನಿೇಡಿದದನು ಅಥವಹ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವಹಷುವಹಂವಖಳನುನ ಭುಚಿಚಟಿಿದದನು ಎಂದು ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ ತಿಳಿದುಫಂದಯೆ ಔಯಹಯು
ಅನ ಜಿಾತವಹಗಿಬಿಡುತುದೆ. ವಿಭಹದಹಯನು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಎಲಾ ಯಯೇಜನೆಖಳನುನ ಔಳ್ೆದುಕೆ ಳುಳತಹುನೆ.
iii. ವಿಬಹಖ 45: ನಿವಿಯವಹದತೆಮ ಶಯತಕಿ
ಆದಯೆ ಈ ದಂಡು ವಿಭಹ ಕಹಯೆದ, 1938 ಯ ವಿಬಹಖ 45 ಕೆು ಳಟಿಿಯುತುದೆ.
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ಭಕಕಯ ವಿಶಮ
ವಿಬಹಖ 45 ನ ರಕಹಯ:
ಮಹುದೆೇ ಹಲ್ಲಸಿಮು ಹಯಯಂಬವಹದ ಎಯಡು ಶಾಖಳ ನಂತಯ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಮಹುದೆೇ
ಷಂದೆೇಸನುನ ಮಔುಡಿಷು ಹಹಗಿಲಾ: ಯಸ್ಹುನೆಮಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಮಹುದೆೇ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಅಧಿಕಹರಿಮ
ಯದಿಮಲ್ಲಾ ನಿೇಡಿಯು ಹೆೇಳಿಕೆಖಳು, ತಿೇುಾಗಹಯ, ಅಥವಹ ವಿಭಹಗಹಯನ ಸ್ೆನೇಹಿತ, ಅಥವಹ
ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ

ನಿೇಡಲು

ಷಹಹಮವಹಖು

ಇನಹಮುದೆೇ

ದಸ್ಹುವೆೇಜಿನಲ್ಲಾ,

ನಿೇಡಿಯು

ಉತುಯಖಳು/ಹೆೇಳಿಕೆಖಳು ತು ಅಥವಹ ಷುಳುಳ ಎಂದು ಷಂವಮ ಮಔುಡಿಷಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ. ಆದಯೆ
ವಿಭಹಗಹಯಯು ಅಂತಸ ಉತುಯಖಳು/ಹೆೇಳಿಕೆಖಳು ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ವಹಷುವಹಂವದ ಫಗೆೆ ಆಗಿದುದ ಹಹಖ
ಅಂವಖಳು

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ

ಯಸ್ಹುನೆಮ

ಷಭಮದಲ್ಲಾ

ತಿಳಿದಿತಹುದಯ

ಆ

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು

ಂಚನೆಯಿಂದ ಆ ವಿಶಮ ಭುಚಿಚಟಿಿದದನು ಅಥವಹ ಷುಳುಳ ಹೆೇಳಿದದನು ಎಂದು ಸ್ಹಬಿೇತು ಡಿಷಫಸುದು.
ವಿಯಣೆ :
ಂದು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ವಹಷುವಹಂವಖಳನುನ ಭುಚಿಚಟ್ಿಯೆ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಯಸ್ಹುನೆಮಲ್ಲಾ ನಿೇಡಿಯು
ವಹಷುವಹಂವಖಳು ಷುಳುಳ ಎಂದು ಸ್ಹಬಿೇತಹದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿೇಡಿದ ನಂತಯ 2 ಶಾಖಳ ಳಗೆ
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಯಹಯನುನ ಯದುದಗೆ ಳಿಷಫಸುದು.
ಈ ಎಯಡು ಶಾಖಳ ಕಹಲು ಗಹಯಸಔನಿಗೆ ಕಹದು ನೆ ೇಡು ಷಭಮ. ಈ ಕಹರ್ಹಧಿಮ ನಂತಯ
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಂಚನೆಮ ಹೆೇಳಿಕೆಖಳನುನ ನಿೇಡಿದದನು ಭತುು ವಹಷುವಹಂವಖಳನುನ ಭುಚಿಚಟಿಿದದನು
ಹಹಖ

ನಿೇಡಿಯು ಹೆೇಳಿಕೆಖಳು ಷುಳ್ಹಳಗಿದದು ಎಂದು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಆಖರ್ೆೇ ತಿಳಿದಿತುು ಎಂದು

ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಸ್ಹಬಿೇತುಡಿಷಫೆೇಔು. ಎಯಡು ಶಾಖಳ ನಂತಯ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಷರಿಮಹದ
ುಯಹವೆ ಸಿಔು ನಂತಯವೆೇ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಯದುದಗೆ ಳಿಷಫಸುದು.
iv. ಭಯಣ ಹೆ ಂದಿಯಕ ಫಗೆೊ ಔಲಪನೆ
ಕೆಲು ಫಹರಿ ಂದು ಮಕ್ಟುಮು ಕಹಣೆಮಹಗಿದಹದನೆಂದು ಯದಿಮಹಖುತುದೆ ಹಹಖ

ಆತನ/ಆಕೆಮ

ಇಯುವಿಕೆಮ ಫಗೆೆ ಮಹುದೆೇ ಭಹಹಿತಿ ಇಯುುದಿಲಾ. ಬಹಯತಿೇಮ ುಯಹವೆ ಕಹಯಿದೆ ಅಂತಸ
ಮಕ್ಟುಮ ಫಗೆೆ ಏಳು ಯುಶಖಳ ಕಹಲ ಏನ

ಕೆೇಳಿ ಫಂದಿಲಾದೆೇ ಇದದ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಆತ/ಆಕೆ

ಭಯಣ ಹೆ ಂದಿಯುುದಹಗಿ ಔಲನೆ ಭಹಡಲು ಸ್ೌಲಬಮ ದಗಿಷುತುದೆ. ವಿಭಹದಹಯನ ನೆ ಮನಿಮು
ಅಥವಹ ವಹಯಷುದಹಯಯು ವಿಭಹದಹಯನು ಕಹಣೆಮಹಗಿದಹದನೆಂದು, ಹಹಖ

ಆ ಮಕ್ಟುಮು ಭಯಣ

ಹೆ ಂದಿದಹದನೆಂದು ಔಲ್ಲಷಫೆೇಔು ಎಂದು ಸಔುು ಸ್ಹಧಿಸಿದಲ್ಲಾ, ವಿಭಹಗಹಯಯು ಅರಿಗೆ ಆ ವಿಶಮದ
ಫಗೆೆ ಂದು ಷಭಥಾ ನಹಮಮಹಲಮದಿಂದ ತಿೇುಾ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡು ಆ ತಿೇಪಿಾನ ಯತಿಮನುನ
ಪಿಷಲು ಅಖಯಹಿಷಫೆೇಔು. ನಹಮಮಹಲಮು ವಿಭಹಗಹಯನು ಷತಿುಯು ಫಗೆೆ ಔಲನೆಮನುನ
ಅಂಗಿೇಔರಿಸಿ ಆ ಫಗೆೆ ತಿೇುಾ ನಿೇಡುಯೆಖ
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ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುಖಳನುನ ಹತಿಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.

ವಿಭಹಗಹಯಯು ಆ ಏಳು ಶಾ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ರಿಮಹಯಿತಿಮ ಯ ದಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುಖಳನುನ
ಭನಹನ ಭಹಡಫಸುದು.
4. ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕೆಾೈಮ್ ಭಹಡಕ ರಕ್ರರಯೆ
ಐಆರ್ಡಿಏ (ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಆಷಕ್ಟುಖಳನುನ ಯಕ್ಷಿಷು) ನಿಮಭಖಳು, 2002, ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ನಿಫಂಧನೆಖಳನುನ
ದಗಿಷುತುದೆ:
ಕಹಯ್ದದೆ 8: ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕೆಾೈಮ್ ಭಹಡಕ ರಕ್ರರಯೆ
i.

ಕೆಾೈಮ್ ಭಹಡಲು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಅಖತಮವಿಯು ಎಲಾ ಹರಥಯಮಿಔ ದಸಹಿವೆೀಜಕಖಳ ಹೆಷಯುಖಳನುನ
ಆ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾಯೆೇ ತಿಳಿಸಿಯತಔುದುದ.

ii. ಕೆಾೈಮ್ ಅಜಿಾಮನುನ ಡೆದ ನಂತಯ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಕೆಾೈಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆಮನುನ ತಡವಿಲಾದೆ
ನೆಯವೆೇರಿಷಫೆೇಔು.

ಮಹುದೆೇ

ಯಶ್ೆನಖಳು

ಅಥವಹ

ಅಖತಮವಿಯು

ಎಲಾ

ಹೆಚುಚರಿ

ದಸ್ಹುವೆೇಜುಖಳನುನ, ಆದಶುಿ ಭಟಿಿಗೆ ಂದೆೇ ಫಹರಿ ಕೆಾೈಮ್ ಅಜಯ ಡೆದಕ 15 ದಿನಖಳೆೄ ಳಗೆ
ತಿಳಿಷಫೆೇಔು, ಹಹಖ ಚ ಯು-ಚ ಯಹಗಿ ಕೆೇಳಔ ಡದು.
iii. ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕೆಾೈಮನ ಸಣನುನ ಹತಿಷುುದು ಅಥವಹ ಅದಯ ಫಗೆೆ ವಿವಹದನುನ
ತಿಳಿಸಿ ಕ್ಟಯಯೆಮನುನ ಎಲಾ ಉಮುಔು ಕಹಖದಖಳು ಭತುು ಷಷ್ಟ್ಿೇಔಯಣಖಳನುನ ಡೆದ 30
ದಿನಖಳೆೄ ಳಗೆ ೂಯೆೈಷಫೆೇಔು. ಆದಯೆ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮ ಅಭಿಹಯಮದ ಯಕಹಯ ಮಹುದಹದಯ
ಕೆಾೈಮ್ ಫಂದ ಯಔಯಣದ ಫಗೆೆ ವಿಚಹಯಣೆಮ ಅಖತಮವಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸಿದದಲ್ಲಾ, ಅಂತಸ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ
ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಆದಶುಿ ಫೆೇಖ ವಿಚಹಯಣೆಮನುನ ಹಯಯಂಭಿಸಿ ೂಣಾಗೆ ಳಿಷುುದು, ಹಹಖ
ಮಹುದೆೇ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಕೆಾೈಮ್ ಅಜಿಾಮನುನ ಷಲ್ಲಾಸಿದದ 6 ತಿಂಖಳಿಖಳಿಗಿಂತಲ

ಹೆಚಿಚನ

ಅಧಿಮಹಖದಂತೆ ಇಯಫೆೇಔು.
iv. ಕಹಯಿದೆಮ ವಿಬಹಖ 47 ಯ ನಿಫಂಧನೆಖಳಿಗೆ ಳಟ್ಿಂತೆ, ಂದು ಕೆಾೈಮ್ ಸಣನುನ
ಹತಿಷುುದಕೆು ಸಿದಧವಿದುದ, ಆ ಸಣನುನ ಸಿಾೇಔರಿಷುನ ಷರಿಮಹದ ಖುಯುತನುನ ಸಚುಚ
ಕಹಯಣದಿಂದ ಹತಿಖಳು ಆಖದೆ ಇದದಲ್ಲ,ಾ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಸಿಾೇಔರಿಷುನ ಳಿತಿಗಹಗಿ ಆ
ಮೊತುನುನ ಹಿಡಿದಿಟ್ುಿಕೆ ಳುಳುದು ಹಹಖ

ಅಂತಸ ಮೊತುನುನ ಂದು ನಿಖದಿತ ಫಹಮಂಔನ

ಉಳಿತಹಮ ಖಹತೆಗೆ ಅನಾಯಿಷು ಫಡಿಸ ದಯನುನ ಷಂಹದಿಷುತುದೆ (ಎಲಾ ಕಹಖದಖಳನುನ ಭತುು
ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಪಿಸಿದ 30 ದಿನಖಳ ನಂತಯ).
v. ಕೆಾೈಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮ ಔಡೆಯಿಂದರ್ೆೇ ವಿಳಂಫವಹದ ರಿಸಿೆತಿಮಲ್ಲಾ, ಹಹಖ
ಅಂತಸ ವಿಳಂಫಕೆು ಉ-ನಿಮಭ (iv) ನುನ ಹೆ ಯತು ಫೆೇಯೆ ಮಹುದಹದಯ

ಕಹಯಣವಹಗಿದದಲ್ಲಾ,

ಜಿೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಅದು ಕೆಾೈಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆಮನುನ ಹಯಯಂಭಿಸಿದ ಆರ್ಥಾಔ ಶಾದ
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ಹಯಯಂಬದಲ್ಲಾ ಚಹಲ್ಲಿಮಲ್ಲಾದಿ ಫಹಯಂಕ್ಟ ದಯ ಗಂತಲ

2% ಹೆಚಕಿ ದಯದಲ್ಲಾ ಕೆಾೈಮ್ ಮತಿದ ಮೆೀಲ್ೆ

ಫಡಿಸಮನಕು ಹತಿಷಫೆೇಔು.
5. ಏಜೆಂಟು ಹತರ
ಕೆಾೈಮ್ ನಭ ನೆಖಳನುನ ಷರಿಮಹಗಿ ಹಹಖ ೂಣಾವಹಗಿ ಬತಿಾ ಭಹಡಿ ಅುಖಳನುನ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮ
ಔಚೆೇರಿಗೆ ಪಿಷಲು ನೆ ಮನಿ/ಕಹನ ನುಫದಧ ವಹಯಷುದಹಯ ಅಥವಹ ಪರ್ಹನುಬವಿಗೆ ಎಲಾ ವಿಧವಹದ
ಷಹಹಮನುನ ಏಜೆಂಟ್ ನಿೇಡಫೆೇಔು.
ತನನ

ಜವಹಫಹದರಿಖಳನುನ

ವಿಷಜಿಾಷುುದನುನ

ಹೆ ಯತಹಗಿ,

ಭಹಡುುದರಿಂದ ಷದಹಬನೆಮು ಫೆಳ್ೆಮುತುದೆ, ಹಹಖ

ಇಂತಸ

ಷನಿನವೆೇವಖಳಲ್ಲಾ

ಷಹಹಮ

ಇದರಿಂದ ಏಜೆಂಟ್ೆಳಿಗೆ ಭುಂದೆ ಆ ಔುಟ್ುಂಫದ

ಷದಷಮರಿಂದ ತಭಭ ಮಹಹಯ ಭತುು ಉರ್ೆಾೇಕಖಳನುನ ಫೆಳ್ೆಷಲು ಹೆಚುಚ ಅಕಹವಖಳು ದೆ ಯೆಮುತುವೆ.
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಕೆ ಳಿು 1
ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ವಹಔಮು “ಕೆಾೈಮ್” ದದ ರಿಔಲನೆಮನುನ ಉತುಭವಹಗಿ ವಿರಿಷುತುದೆ? ಅತಿ ಷ ಔುವಹದ
ಆಯೆುಮನುನ ಆರಿಸಿ.
I.

ಕೆಾೈಮ್ ಎಂದಯೆ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಔಯಹರಿನಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಬಯಸ್ೆಮನುನ ೂಯೆೈಷಲು ಂದು
ಕೆ ೇರಿಕೆ.

II. ಕೆಾೈಮ್ ಎಂದಯೆ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಔಯಹರಿನಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಬಯಸ್ೆಮನುನ ೂಯೆೈಷಲು ಂದು
ಫೆೇಡಿಕೆ.
III. ಕೆಾೈಮ್ ಎಂದಯೆ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಂದದಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಫದಧತೆಮನುನ ೂಯೆೈಷಲು ಂದು
ಫೆೇಡಿಕೆ.
IV. ಕೆಾೈಮ್ ಎಂದಯೆ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಂದದಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಫದಧತೆಮನುನ ೂಯೆೈಷಲು ಂದು
ಕೆ ೇರಿಕೆ.
ಸಹಯಹಂವ


ಕೆಾೈಮ್ ಎಂದಯೆ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಔಯಹರಿನಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಬಯಸ್ೆಮನುನ ೂಯೆೈಷಲು ಂದು
ಫೆೇಡಿಕೆ.



ಕೆಾೈಮ್ ಫದುಔುಳಿಮುವಿಕೆಮ ಕೆಾೈಮ್ ಅಥವಹ ಭಯಣ ಯಯೇಜನದ ಕೆಾೈಮ್ ಆಗಿಯಫಸುದು. ಭಯಣ
ಯಯೇಜನದ ಕೆಾೈಮ್ ವಿಭಹದಹಯನ ಭಯಣದ ನಂತಯ ಭಹತಯ ಉದಬವಿಷಲು ಸ್ಹಧಮ, ಆದಯೆ
ಫದುಔುಳಿಮುವಿಕೆಮ ಕೆಾೈಮ್ ಂದು ಅಥವಹ ಹೆಚಿಚನ ಗಟ್ನೆಖಳಿಂದ ಉದಬವಿಷಫಸುದು.
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ಫದುಔುಳಿಮುವಿಕೆಮ

ಕೆಾೈಮ್

ಹತಿಷಲು

ವಿಭಹಗಹಯಯು

ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ

ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ

ಶಯತುುಖಳಂತೆಯೆೇ ಗಟ್ನೆಮು ನಡೆದಿದೆಯೆೇ ಎಂದು ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳಳಫೆೇಔು.


ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಕೆಳಗಿನ ಹತಿಖಳು ನಡೆಮಫಸುದು:
 ಫದುಔುಳಿಮುವಿಕೆಮ ಯಯೇಜನದ ಹತಿಖಳು
 ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ವಯಣಹಖತಿಮ ಭ ಲಔ ಪಿಷುುದು
 ಯೆೈಡರ್ ಸ್ೌಲಬಮ
 ರಿಔಾತೆಮ ಕೆಾೈಮ್
 ಭಯಣ ಯಯೇಜನದ ಕೆಾೈಮ್



ಬಹಯತಿೇಮ ವಿಭಹ ಕಹಯಿದೆ, ವಿಬಹಖ 45 (ನಿವಿಾವಹದತೆಮ ಶಯತುು) ವಿಭಹದಹಯನನುನ ಯಕ್ಷಿಷಲು
ಎಯಡು

ಶಾ

ೂಣಾಗೆ ಳಿಸಿಯು

ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಮೆೇಲ್ಲನ

ಕೆಾೈಭೆಳನುನ

ವಿಭಹಗಹಯಯು

ನಿಯಹಔರಿಷುುದನುನ ತಡೆಮುತುದೆ, ಆದಯೆ ಆ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಡೆಮಲು ವಿಭಹದಹಯನು ಹಲ್ಲಸಿಗೆ
ಷಂಫಂಧಟ್ಿ ಮಹುದೆೇ ವಹಷುವಹಂವಖಳನುನ ಭುಚಿಚಟಿಿಯಫಹಯದು.


ಐಆರ್ಡಿಏ (ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಆಷಕ್ಟುಖಳನುನ ಯಕ್ಷಿಷು) ನಿಮಭಖಳು, 2002 ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ಐಆರ್ಡಿಏ
ವಿಭಹದಹಯಯು ಅಥವಹ ಅಯ ಪರ್ಹನುಬವಿಖಳು ಕೆಾೈಮ್ ಅಜಿಾ ಷಲ್ಲಾಸಿದಹಖ ಅಯನುನ ಯಕ್ಷಿಷಲು ಕೆಲು
ನಿಮಭಖಳನುನ ಯಚಿಸಿದೆ.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಕೆ ಳಿುಮ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II.
ಕೆಾೈಮ್ ಎಂದಯೆ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಔಯಹರಿನಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಬಯಸ್ೆಮನುನ ೂಯೆೈಷಲು ಂದು ಫೆೇಡಿಕೆ.
ಷಾಮಂ-ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ಕೆಳಗೆ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಂದು ಟಿಿಮನುನ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದೆ. ಅುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಕೆಾೈಭನುನ
ನಿಖದಿತ ಕಹರ್ಹಧಿಮ ಹತಿಖಳಂತೆ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ ಎಂದು ಖುಯುತಿಸಿ.
I.

ಸಣ-ಭಯುಹತಿ ಹಲ್ಲಸಿ

II. ಮ ನಿಟ್ೆಳಿಗೆ ಷಂಯೇಜಿತ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ
III. ಪಿಯೇಮಮಂ ಭಯು ಹತಿಷು ಹಲ್ಲಸಿ
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IV. ಅಧಿ ಹಲ್ಲಸಿ
ರಶೆು 2
ಭಹೆೇಶ್ ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಕೆ ಂಡುಕೆ ಂಡಿದಹದನೆ, ಹಹಖ

ಅದಯ ಜೆ ತೆ ಂದು ಖಂಭಿೇಯ ಯೆ ೇಖಖಳ

ಯೆೈಡರ್ ಅಳಡಿಸಿದಹದನೆ. ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಭಹೆೇಶ್ ಷಂೂಣಾ ನಿಯೇಜನೆಮ ಯ ದಲ್ಲಾ ಔಯಣಿನಗೆ
ಗಹಾಯಿಸಿದಹದನೆ. ಭಹೆೇಶ್ ಂದು ಸೃದಮಹಘಾತದಿಂದ ನಯಳುತಹುನೆ ಹಹಖ

ಖಂಭಿೇಯ ಯೆ ೇಖಖಳ

ಯೆೈಡನಾ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ 50,000 ಯ ಹಯಿಖಳ ಂದು ಕೆಾೈಮ್ ಭಹಡುತಹುನೆ. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಹತಿಮು ಈಖ
ಮಹರಿಗೆ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ?
I.

ಭಹೆೇಶ್

II. ಔಯಣ್
III. ಹತಿಮಹದ ಮೊತುನುನ ಭಹೆೇಶ್ ಭತುು ಔಯಣ್ ಷಭವಹಗಿ ಸಂಚಿಕೆ ಳುಳತಹುಯೆ
IV. ಮಹರಿಖ

ಸಿಖುುದಿಲಾ,

ಏಕೆಂದಯೆ

ಭಹೆೇಶ್

ಸೃದಮಹಘಾತನುನ

ಅನುಬವಿಸಿದಹದನೆ

ಆದಯೆ

ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಔಯಣನ ಯವಹಗಿ ನಿಯೇಜಿಸಿದಹದನೆ
ರಶೆು 3
ಯವಿೇಣ್ ಂದು ಕಹರ್ ಅಘಾತದಿಂದ ಸ್ಹಮುತಹುನೆ. ಅನ ಪರ್ಹನುಬವಿ ಭಯಣ ಯಯೇಜನದ ಕೆಾೈಮ್
ಭಹಡುತಹುಯೆ. ಷಸಜ ಸ್ಹವಿನ ಯಔಯಣಕೆು ಹೆ ೇಲ್ಲಸಿದಲ್ಲಾ ಅಘಾತದ ಸ್ಹವಿನ ಯಔಯಣದ ಕೆಾೈಭನಲ್ಲಾ
ನಿೇಡಫೆೇಕಹಗಿಯು ಹೆಚುಚರಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜು ಕೆಳಗಿನ ಟಿಿಮಲ್ಲಾ ಮಹುದೆಂದು ಖುಯುತಿಸಿ.
I.

ಷಭಹಧಿಮ ಅಥವಹ ಅಂತಮಷಂಸ್ಹುಯದ ಯಭಹಣತಯ

II. ಚಿಕ್ಟತೆಸ ನಿೇಡಿದ ವೆೈದಮಯ ಯಭಹಣತಯ
III. ಉದೆ ಮೇಖದಹತಹಯ ಯಭಹಣತಯ
IV. ಂಚನಹಮೆ ಯದಿ
ರಶೆು 4
ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಭಯಣ ಯಯೇಜನದ ಕೆಾೈಭನುನ ಶ್ಚೇಗಯ ಭಯಣ ಯಯೇಜನದ ಕೆಾೈಮ್ ಎಂದು
ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ?
I.

ವಿಭಹದಹಯನು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕಹರ್ಹಧಿಮ ಭ ಯು ಶಾಖಳ್ೆೄ ಳಗೆ ಸ್ಹನನಪಿದಯೆ.

II. ವಿಭಹದಹಯನು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕಹರ್ಹಧಿಮ ಐದು ಶಾಖಳ್ೆೄ ಳಗೆ ಸ್ಹನನಪಿದಯೆ.
III. ವಿಭಹದಹಯನು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕಹರ್ಹಧಿಮ ಏಳು ಶಾಖಳ್ೆೄ ಳಗೆ ಸ್ಹನನಪಿದಯೆ.
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IV. ವಿಭಹದಹಯನು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕಹರ್ಹಧಿಮ ಸತುು ಶಾಖಳ್ೆೄ ಳಗೆ ಸ್ಹನನಪಿದಯೆ.
ರಶೆು 5
ಕೆಳಗಿನ ವಹಔಮಖಳಲ್ಲಾ ಫದುಔುಳಿಮುವಿಕೆಮ ಕೆಾೈಭೆಳನುನ ಯಚೆ ೇದಿಷು ಕೆಲು ಗಟ್ನೆಖಳನುನ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದೆ.
ಅುಖಳಲ್ಲಾ ತು ವಹಔಮನುನ ಖುಯುತಿಸಿ.
I.

ಂದು ಅಧಿ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ರಿಔಾತೆಮ ನಂತಯ ಹತಿಷರ್ಹದ ಕೆಾೈಮ್.

II. ಸಣ-ಭಯುಹತಿಮ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಷರ್ಹಗಿಯು ಮೆೈಲ್ಲಖಲಾನುನ ತಲುಪಿದಹಖ ಹತಿಷು
ಔಂತು.
III. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಖಂಭಿೇಯ ಯೆ ೇಖಖಳ ವಿಯುದಧ ಯೆೈಡರ್ ಸ್ೌಲಬಮವಹಗಿ ಇಯು ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮ
ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಹತಿಷರ್ಹದ ಕೆಾೈಮ್ ಮೊತು.
IV. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ತನನ ಎಂಡೆ ೇಮೆಂಟ್ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ವಯಣಹಖತಿಮ ಯ ದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಗೆ
ನಿೇಡಿದಹಖ ಹತಿಷಲಡು ವಯಣಹಖತಿಮ ಭೌಲಮ.
ರಶೆು 6
ಸಣ-ಭಯುಹತಿಮ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ನಿಧಿಾಶಿಡಿಷರ್ಹದ ಮೆೈಲ್ಲಖಲಾನುನ ತಲುಪಿದಹಖ ಹತಿಷರ್ಹದ
ಔಂತನುನ ಮಹ ತಯಸದ ಕೆಾೈಮ್ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಗಿೇಾಔರಿಷಫಸುದು?
I.

ಭಯಣ ಯಯೇಜನದ ಕೆಾೈಮ್

II. ರಿಔಾತೆಮ ಕೆಾೈಮ್
III. ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔವಹಗಿ ನಿೇಡು ಫದುಔುಳಿಮುವಿಕೆಮ ಕೆಾೈಮ್
IV. ವಯಣಹಖತಿಮ ಕೆಾೈಮ್
ರಶೆು 7
ವಂಔರ್ ಂದು 10 ಶಾಖಳ ಮ ನಿಟ್ೆಳಿಗೆ ಷಂಯೇಜಿತವಹದ ವಿಭಹ ಯೇಜನೆಮನುನ ಕೆ ಂಡುಕೆ ಂಡ,
ಅನು ಹಲ್ಲಸಿಮ ರಿಔಾತೆಮ ಭುನನವೆೇ ಭಯಣ ಹೆ ಂದಿದಲ್ಲಾ ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಹತಿಮನುನ
ಭಹಡಫೆೇಕಹಖುತುದೆ?
I.

ವಿಭಹ ಮೊತು ಅಥವಹ ನಿಧಿಮ ಭೌಲಮಖಳಲ್ಲಾನ ಔಡಿಮೆ ಇಯು ಭೌಲಮ

II. ವಿಭಹ ಮೊತು ಅಥವಹ ನಿಧಿಮ ಭೌಲಮಖಳಲ್ಲಾನ ಹೆಚಿಚಯು ಭೌಲಮ
III. ಹತಿಸಿದ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಟ್ುಿ ಮೊತುನುನ ಫಹಮಂಔೆಳಲ್ಲಾ ಉಳಿತಹಮ ಖಹತೆಮಲ್ಲಾ ದೆ ಯೆಮು ಫಡಿಸ
ದಯಖಳಿಗಿಂತ 2% ಹೆಚುಚ ದಯದಲ್ಲಾ ಫಡಿಸ ಷಮೆೇತ ಹಿಂದಿಯುಗಿಷುುದು
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IV. ವಯಣಹಖತಿಮ ಭೌಲಮ
ರಶೆು 8
ಕೆಾೈಭೆಳ ಗಿೇಾಔಯಣದಲ್ಲಾ (ಶ್ಚೇಗಯ ಅಥವಹ ಶ್ಚೇಗಯಲಾದ), ಖುಂಪಿಗೆ ಸ್ೆೇಯದ ಆಯೆುಮನುನ ಆರಿಸಿ.
I.

ಯಭಮ ಂದು ಅಧಿ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಕೆ ಂಡು 6 ತಿಂಖಳುಖಳಲ್ಲಾಯೆೇ ಭಯಣ ಹೆ ಂದುತಹುಳ್ ೆ.

II. ಭನೆ ೇಜ್ ಂದು ಅಧಿ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಕೆ ಂಡು ಂದು ಯೆ ಶಾಖಳಲ್ಲಾಯೆೇ ಭಯಣ
ಹೆ ಂದುತಹುನೆ.
III. ಡೆೇವಿಡ್ ಂದು ಅಧಿ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಕೆ ಂಡು ಎಯಡು ಯೆ ಶಾಖಳಲ್ಲಾಯೆೇ ಭಯಣ
ಹೆ ಂದುತಹುನೆ.
IV. ಯವಿೇಣ್ ಂದು ಅಧಿ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಕೆ ಂಡು ಐದು ಯೆ ಶಾಖಳಲ್ಲಾಯೆೇ ಭಯಣ
ಹೆ ಂದುತಹುನೆ.
ರಶೆು 9
ಂದು

ವಿಭಹದಹಯನ

ಷಸಜ

ಸ್ಹವಿನ

ಗಟ್ನೆ

ನಡೆದಹಖ

ಅನ

ಪರ್ಹನುಬವಿಖಳು

ಕೆಾೈಭಹೆಗಿ

ಷಲ್ಲಾಷಫೆೇಕಹಗಿಯು ದಸ್ಹುವೆೇಜುಖಳ ಟಿಿಮನುನ ಕೆಳಗೆ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದೆ. ಸ್ಹು ನಡೆದುದು ಂದು
ಅಘಾತದಿಂದಹದಲ್ಲಾ ಷಲ್ಲಾಷಫೆೇಕಹದ ಹೆಚುಚರಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜು ಮೆೇರ್ೆ ಫಳಷರ್ಹಖು ದಸ್ಹುವೆೇಜುಖಳ
ಖುಂಪಿನಲ್ಲಾ ಸ್ೆೇಯದೆ ಇಯು ಆ ದಸ್ಹುವೆೇಜನುನ ಆರಿಸಿ.
I.

ಂಚನಹಮೆ ಯದಿ

II. ಕೆಾೈಮ್ ನಭ ನೆ
III. ಷಭಹಧಿ ಅಥವಹ ವಷಂಸ್ಹುಯದ ಯಭಹಣತಯ
IV. ಆಷತೆಯಮ ಯಭಹಣತಯ
ರಶೆು 10
ಐಆರ್ಡಿಏ (ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಆಷಕ್ಟುಖಳ ಯಕ್ಷಣೆ) ನಿಮಭಖಳು, 2002 ಯ ಅನಾಮ, ಂದು ಜಿೇ ವಿಭಹ
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಕೆಾೈಮ್ ಷಲ್ಲಾಷರ್ಹದಹಖ ಕೆಾೈಮ್ ಮೊತುದ ಹತಿಮನುನ ಅಥವಹ ಅದಕೆು ವಿಯೆ ೇಧನುನ
ಎಲಾ ಉಮುಔು ಕಹಖದಖಳು ಭತುು ಅಖತಮವಿಯು ಷಷ್ಟ್ಿೇಔಯಣಖಳನುನ ಡೆದ ಎಶುಿ ದಿನಖಳ್ೆೄ ಳಗೆ
ಭಹಡಫೆೇಔು?
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
ಂದು ಸಣ-ಭಯುಹತಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕೆಾೈಮ್ ಹತಿಮನುನ ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔ ಹತಿಖಳ ಯ ದಲ್ಲಾ
ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II
ಈ ಯಔಯಣದಲ್ಲಾ 50,000 ಯ ಹಯಿಖಳ ಟ್ುಿ ಮೊತುನುನ ಔಯಣಿನಗೆ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ, ಏಕೆಂದಯೆ
ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಔಯಣ್ ಯವಹಗಿ ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ನಿಯೇಜಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV
ನೆ ಮನಿಯಿಂದ ಕೆಾೈಮ್ ನಭ ನೆ, ಷಭಹಧಿ ಅಥವಹ ವ ಷಂಸ್ಹುಯದ ಯಭಹಣತಯ, ಚಿಕ್ಟತೆಸ ನಿೇಡಿದ
ವೆೈದಮಯ ಯಭಹಣತಯ, ಆಷತೆಯಮ ಯಭಹಣತಯ, ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಯಭಹಣತಯ, ಇತಹಮದಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜುಖಳು
ಂದು ಷಸಜ ಸ್ಹು ಭತುು ಅಘಾತದಿಂದಹದ ಸ್ಹು ಎಯಡಯಲ ಾ ಷಲ್ಲಾಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.
ಯಥಭ ಭಹಹಿತಿ ಯದಿ (ಎಫ್ಟಐಆರ್), ಂಚನಹಮೆ ಯದಿ, ಭಯಣೆ ಣೇತುಯ ಯದಿ, ಅಂತಿಭ ಯದಿ,
ಇತಹಮದಿ ಹೆಚುಚರಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜುಖಳನುನ ಂದು ಅಘಾತದಿಂದ ಆದ ಸ್ಹವಿನಲ್ಲಾ ಷಲ್ಲಾಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ, ಹಹಖ
ಇುಖಳನುನ ಷಸಜ ಸ್ಹವಿನ ಯಔಯಣದಲ್ಲಾ ಷಲ್ಲಾಷಫೆೇಕಹಗಿಲಾ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I
ವಿಭಹದಹಯನು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಭ ಯು ಶಾಖಳ ಳಗೆ ಸ್ಹನಪಿದಯೆ, ಭಯಣ ಯಯೇಜನದ
ಕೆಾೈಭನುನ ಶ್ಚೇಗಯ ಭಯಣ ಯಯೇಜನದ ಕೆಾೈಮ್ ಎಂದು ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I
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ಆಯೆು I ತು. ಅಧಿ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ರಿಔಾತೆಮ ನಂತಯ ಮಹುದೆೇ ಕೆಾೈಮ್ ಹತಿಷಫೆೇಕಹಗಿಲಾ.
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III
ಸಣ-ಭಯುಹತಿ

ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ

ನಿದಿಾಶಿಗೆ ಳಿಸಿದ

ಮೆೈಲ್ಲಖಲಾನುನ

ತಲುಪಿದ

ನಂತಯ

ಭಹಡು

ಹತಿಮನುನ ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔ ಫದುಔುಳಿಮುವಿಕೆಮ ಕೆಾೈಮ್ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಗಿೇಾಔರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II
ವಂಔರ್ ಮ ಎಲ್ಐಪಿ ಹಲ್ಲಸಿಮು ರಿಔಾವಹಖು ಭುನನವೆೇ ಭಯಣ ಹೆ ಂದಿದಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ ಮೊತು
ಅಥವಹ ನಿಧಿಮ ಭೌಲಮ – ಇುಖಳ್ೆಯಡಯಲ್ಲಾ ಹೆಚುಚ ಭೌಲಮವಿಯು ಮೊತುನುನ ಹತಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV
ಆಯೆು IV ಕೆ ಟಿಿಯು ಆಯೆುಖಳ ಖುಂಪಿಗೆ ಸ್ೆೇಯುುದಿಲಾ, ಏಕೆಂದಯೆ ಅದನುನ ಶ್ಚೇಗಯಲಾದ ಕೆಾೈಮ್ ಎಂದು
ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಆಯೆು I, II ಭತುು III ಖಳನುನ ಶ್ಚೇಗಯ ಕೆಾೈಮ್ ಎಂದು ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಉತಿಯ 9
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I
ಂಚನಹಮೆ ಯದಿಮು ಅಘಾತದ ಯಔಯಣದಲ್ಲಾ ಹೆಚುಚರಿಮಹಗಿ ಷಲ್ಲಾಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ. ಇನಿನತಯೆ
ದಸ್ಹುವೆೇಜುಖಳ್ಹದ ಕೆಾೈಮ್ ನಭ ನೆ, ಷಭಹಧಿ ಅಥವಹ ವ ಷಂಸ್ಹುಯದ ಯದಿ, ಆಷತೆಯಮ
ಯಭಹಣತಯಖಳನುನ ಎಲಾ ಪರ್ಹನುಬವಿಖಳೄ ಔ ಡ ವಿಭಹದಹಯನ ಮಹುದೆೇ ತಯಸದ ಸ್ಹವಿನ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾಮ ಷಲ್ಲಾಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III
ಐಆರ್ಡಿಏ (ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಆಷಕ್ಟುಖಳ ಯಕ್ಷಣೆ) ನಿಮಭಖಳು, 2002 ಯ ಯಕಹಯ, ಂದು ಜಿೇ ವಿಭಹ
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಷಲ್ಲಾಷರ್ಹದ ಕೆಾೈಭನುನ ಹತಿಷು ಅಥವಹ ವಿಯೆ ೇಧಿಷು ಯಕ್ಟಯಯೆಮನುನ ಎಲಾ
ಉಮುಔು ತಯಖಳು ಭತುು ಅಖತಮವಿಯು ಷಷ್ಟ್ಿೇಔಯಣಖಳನುನ ಡೆದ 30 ದಿನಖಳ ಳಗೆ ಭುಗಿಷಫೆೇಔು.
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ಅಧಹಮಮ 17
ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆಮ ರಿಚಮ
ಅಧಹಯಮದ ರಿಚಮ
ಈ ಅಧಹಮಮು ಕಹರ್ಹಂತಯದಲ್ಲಾ ವಿಮೆಮು ಹೆೇಗೆ ವಿಔಷನಗೆ ಂಡಿತು ಎಂಫುದನುನ ವಿರಿಷುತುದೆ. ಅಲಾದೆೇ, ಆಯೆ ೇಖಮ
ಯಕ್ಷಣೆ ಎಂದಯೆೇನು, ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಭಟ್ಿಖಳು ಭತುು ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣೆಮ ವಿಧಖಳನ ನ ವಿರಿಷುತುದೆ.
ಬಹಯತದಲ್ಲಾನ ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಮಸ್ೆೆ ಭತುು ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯು ಅಂವಖಳ ಫಗೆೆಮ

ನಿೇು ಔಲ್ಲಮುವಿರಿ.

ಕೆ ನೆಮದಹಗಿ, ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಹೆೇಗೆ ವಿಔಷನಗೆ ಂಡಿತು ಭತುು ಬಹಯತದ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ
ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ ತೆ ಡಗಿಕೆ ಂಡಿಯು ವಿವಿಧ ಮಕ್ಟುಖಳ ಔುರಿತು ವಿರಿಷುತುದೆ.

ಔಲ್ಲಕಹ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು
A. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ವಿಮೆಮ ಇತಿಹಹಷ ಭತುು ವಿಮೆಮ ವಿಔಷನ
B. ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣೆ ಎಂದಯೆೇನು
C. ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಭಟ್ಿಖಳು
D. ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣೆಮ ವಿಧಖಳು
E. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಆಯೆ ೇಖಮ ಮಸ್ೆೆಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯು ಅಂವಖಳು
F. ಆಯೆ ೇಖಮಯಕ್ಷಣೆ - ಸ್ಹಾತಂತಹಯಾನಂತಯದ ಯಖತಿ
G. ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ ಭಹಯುಔಟೆಿ
ಈ ಅಧಹಮಮನುನ ಅಧಮಮನ ಭಹಡಿದ ನಂತಯ ನಿಭಗೆ ಇು ಸ್ಹಧಮವಹಖಫೆೇಔು:
1. ವಿಮೆ ಹೆೇಗೆ ವಿಔಷನಗೆ ಂಡಿತು ಎಂಫುದನುನ ಅಥಾಭಹಡಿಕೆ ಳುಳುದು.
2. ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣೆಮ ರಿಔಲನೆ ಭತುು ವಿಧಖಳು ಭತುು ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಭಟ್ಿನುನ ವಿರಿುದು.
3. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಮೆೇರ್ೆ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯು ಅಂವಖಳು ಭತುು ಸ್ಹಾತಂತಹಯಾ ನಂತಯದ ಯಖತಿಮ
ಯವಂಸಿಷುುದು.
4. ಬಹಯತದಲ್ಲಾನ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ ವಿಔಷನದ ಫಗೆೆ ಚಚಿಾಷುುದು.
5. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಗಿಯು ಭಹಯುಔಟೆಿಮ ಫಗೆೆ ತಿಳಿದುಕೆ ಳುಳುದು.
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A. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ವಿಮೆಮ ಇತ್ತಹಹಷ ಭತಕಿ ವಿಮೆಮ ವಿಔಷನ
ವಿಮೆ, ಂದು ಅಥವಹ ಭತೆ ುಂದು ಯ ದಲ್ಲಾ ಸ್ಹವಿಯಹಯು ಶಾಖಳ ಹಿಂದೆ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾದದ ಫಗೆೆ ತಿಳಿದು ಫಂದಿದೆ.
ಸಲವಹಯು ಶಾಖಳಿಂದ ವಿವಿಧ ನಹಖರಿೇಔತೆಖಳು, ತಭಭ ಷಭುದಹಮದ ಕೆಲು ಷದಷಮಯು ಅನುಬವಿಸಿದ ಎರ್ಹಾ
ನಶಿನುನ ಟ್ುಿಖ ಡಿಸಿ ಭತುು ತಭಭತಭಭರ್ೆಾೇ ವಿಬಜಿಷು ರಿಔಲನೆ ಯ ಢಿಮಲ್ಲಾತುು. ಆದಹಖ ಮ, ಇಂದು ನಹು
ತಿಳಿದಂತೆ ವಿಮೆ ಮಹಹಯ, ಕೆೇಲ ಎಯಡು ಅಥವಹ ಭ ಯು ವತಭಹನಖಳ ಹಿಂದೆ ಆಯಂಬವಹಯಿತು.
1. ಆಧಕನಿಔ ವಹಣಿಜಯ ವಿಮೆ
ನೌಕಹ ಅಹಮ ಎಂದು ಔಯೆಮಲಡು - ಷಭುದಯದಲ್ಲಾ ದುಗಾಟ್ನೆಯಿಂದಹಖು ನಶಿ ಅಂದಯೆ ಆಯಂಭಿಔ
ಅಹಮಖಳನುನ ವಿಭಹ ರಿಔಲನೆಮ ಭ ಲಔ ನಿಾಹಿಷರ್ಹಖುತಿತುು. ವಿಮೆಮ ಸಲು ಯಕಹಯಖಳಲ್ಲಾ ನೌಕಹ
ವಿಮೆಮು ಮೊದಲನೆಮದಹಗಿದೆ.
ಆದಹಖ ಮ, ಮೊದಲ್ಲನ ಆಧುನಿಔ ವಿಮೆಮ ವಿಧು 14 ನೆೇ ವತಭಹನದಲ್ಲಾ ಮುಯೆ ೇಪಿನಲ್ಲಾ, ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ ಇಟ್ಲ್ಲಮಲ್ಲಾ
ವಹಮಹರಿ ಷಂಗಖಳ ಅಥವಹ ಷಭಹಜಖಳ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಯ ದಲ್ಲಾತುು. ಈ ವಹಮಹರಿ ಷಂಗಖಳು ಸಡಗಿನ ನಶಿ, ಫೆಂಕ್ಟ,
ಷದಷಮಯ ಸ್ಹು ಅಥವಹ ಜಹನುವಹಯುಖಳಿಗಹದ ನಶಿಕೆು ಚಂದಹದಹರಿಕೆಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಸಣಕಹಸಿನ ನಶಿ
ಬರಿಷು ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷುತಿುದ
ದ ು. ಇಂದು ನಹು ತಿಳಿದಿಯು ಫೆಂಕ್ಟ ವಿಮೆಮ ಇನೆ ನಂದು ಯ  1591 ಯಲ್ಲಾ
ಹಹಮಂಫಖಾನಲ್ಲಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾದದದುದ ಔಂಡುಫಂದಿದೆ.
1666 ಯಲ್ಲಾ ಇಂಗೆಾಂಡ್ ನಖಯದ, ಗೆಯೇಟ್ ಪೆೈರ್ ಆಫ್ಟ ಲಂಡನ್ ನಿಂದಹಗಿ ನಖಯದ ಫಸುತೆೇಔ ಬಹಖ ಭತುು 13,000
ಔ ು ಹೆಚುಚ ಭನೆಖಳು ನಹವವಹದು, ಇದು ಭುಂದೆ 1680 ಯಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗೆ ಉತೆುೇಜನ ನಿೇಡಿ ಪೆೈರ್ ಆಫಿೇರ್ಸ ಎಂದು
ಔಯೆಮಲಡು ಮೊಟ್ಿಮೊದಲ ಫೆಂಕ್ಟ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮನುನ ಆಯಂಭಿಸಿತು.
ಲ್ಹಯ್ಡ್ಸ್: ಇಂದು ಯ ಢಿಮಲ್ಲಾಯು ವಿಭಹ ಮಹಹಯದ ಭ ಲನುನ ಲಂಡನಿನನ ರ್ಹಯ್ಡ್ಸ್ ಕಹಫಿ ಹೌಷನಲ್ಲಾ
ಖುಯುತಿಷರ್ಹದೆ. ಅಲ್ಲಾ ಸ್ೆೇಯು ವಹಮಹರಿಖಳು, ಸಡಖುಖಳ ಭ ಲಔ ಷಯಔುಖಳನುನ ಸ್ಹಗಿಷುವಹಖ, ಷಭುದಯದ
ಅಹಮಖಳಿಂದ ಉಂಟಹಖು ನಶಿಖಳನುನ ಸಂಚಿಕೆ ಳಳಲು ಪಿಕೆ ಳುಳತಹುಯೆ. ಉನನತ ಷಭುದಯಖಳಲ್ಲಾ ಔಡಲೆಳಳರಿಂದ
ದಯೆ ೇಡೆ ಅಥವಹ ಷಭುದಯದ ಕೆಟ್ಿ ಸವಹಭಹನದಿಂದ ಷಯಔುಖಳ ಹಹಳ್ಹಖುವಿಕೆ ಅಥವಹ ಮಹುದೆೇ ಕಹಯಣಕೆು
ಸಡಖು ಭುಳುಖುುದರಿಂದ ಇಂತಸ ನಶಿಖಳು ಷಂಬವಿಷುತುವೆ.
2. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಆಧಕನಿಔ ವಹಣಿಜಯ ವಿಮೆಮ ಇತ್ತಹಹಷ
ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಆಧುನಿಔ ನೌಕಹ ವಿಮೆಮನುನ ವಿದೆೇಶ್ಚ ವಿಭಹದಹಯ ಷಂಸ್ೆೆಖಳ ಜೆ ತೆ ವಹಮಹಯ ಆಯಂಭಿಸಿ, ಆಯಂಭಿಔ
1800 ಯಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಆಷುಹಸಿನ ದಿನಖಳಲ್ಲಾ ಆಯಂಭಿಷರ್ಹಯಿತು. ಮೊದಲು ಸ್ಹೆಪಿಷರ್ಹದ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿ
ಂದು ಇಂಗಿಾೇಷ್ ಔಂನಿಮಹಗಿತುು, ಬಹಯತದಲ್ಲಾ
ಭತುು

1850

1818 ಯಲ್ಲಾ ಸ್ಹೆಪಿತವಹದ ಒರಿಮಂಟ್ಲ್ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ ಔಂ.ಲ್ಲ.

ಯ ಮೊದಲ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಜಿೇವೆೇತಯ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಟೆೈಟಹನನ ಇನುಶಯೆನ್ಸ ಔಂ.ಲ್ಲ.,ಈ ಎಯಡ

ಔಂನಿಖಳು ಸ್ಹೆನೆಮಹದದುದ ಔಲುತಹುದಲ್ಲಾ.
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1870 ಭುಂಫೆೈನಲ್ಲಾ ಯಚನೆಮಹದ ಫಹಂಫೆ ಭ ಮಚುಮಲ್ ಅವೃಮಯೆನ್ಸ ಸ್ೆ ಸ್ೆೈಟಿ ಲ್ಲಮಟೆಡ್ ಮೊದಲ ಷಂೂಣಾ
ಷಾದೆೇಶ್ಚೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಆಗಿತುು. ವತಭಹನದ ಕೆ ನೆಮಲ್ಲಾ ಆನಂತಯ ಷಾದೆೇಶ್ಚ ಚಳುಳಿ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಇತಯ
ಅನೆೇಔ ಬಹಯತಿೇಮ ಔಂೆನಿಖಳನುನ ಸ್ಹೆಪಿಷರ್ಹಯಿತು.
1912 ಯಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ ಮಹಹಯನುನ ನಿಮಂತಿಯಷಲು ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಕಹಯಿದೆ ಭತುು ಬವಿಶಮ ನಿಧಿ
ಕಹಯಿದೆಮನುನ ಜಹರಿಗೆ ತಯರ್ಹಯಿತು. ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಕಹಯಿದೆ 1912 ಯ ಅಡಿ, ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯದ
ಕೆ ೇಶಿಔಖಳು

ಭತುು

ದೃಢಿೇಔಯಣವಹಗಿಯಫೆೇಔು.

ಔಂನಿಖಳ
ಆದಹಖ ಮ,

ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔ
ಬಹಯತಿೇಮ

ಭೌಲಮಭಹನ
ಭತುು

ವಿದೆೇಶ್ಚ

ವಿಭಹಖಣಔದಿಂದ
ಔಂನಿಖಳ

ನಡುವಿನ

ಔಡಹಸಮವಹಗಿ
ಬೆೇದಬಹ

ಭುಂದುಯೆದಿದೆ.
ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಇಂದಿಖ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ಸಳ್ೆಮ ವಿಭಹ ಔಂನಿ 1906 ಯಲ್ಲಾ ಸ್ಹೆಪಿತವಹದ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ವಿಭಹ ಔಂನಿ
ಲ್ಲಮಟೆಡ್, ಆಗಿದೆ.
ರಿಸಿೆತಿಮ

ಅವಮಔತೆಖನುಖುಣವಹಗಿ,

ಬಹಯತಿೇಮ

ವಿಭಹ

ಉದಮಭ

ಯಹಷ್ಟ್ರೇಔೃತಗೆ ಂಡು

ಭತುು

ಡಿ-

ಯಹಷ್ಟ್ರೇಔೃತವಹಗಿ ಷಕಹಾಯದ ನಿಮಂತಯಣದಲ್ಲಾಯುತುದೆ ಭತುು ಅದು ಹಿೇಗೆ ಆಗಿಯುತುದೆ:
a) ಜೀ ವಿಮೆಮ ಯಹಷ್ಟರೀಔಯಣ
ಜಿೇ ವಿಭಹ ಉದಮಭ 1 ನೆೇ ಸ್ೆೆಿಂಫರ್ 1956 ಯಂದು ಯಹಷ್ಟ್ರೇಔೃತಗೆ ಂಡಿತು ಭತುು ಬಹಯತಿೇಮ ಜಿೇ ವಿಭಹ
ನಿಖಭ (ಎಲ್ಐಸಿ) ಸ್ಹೆನೆಮಹಯಿತು. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಆ ಷಭಮದಲ್ಲಾ 170 ಔಂನಿಖಳು ಭತುು 75 ಬವಿಶಮ ನಿಧಿ
ಷಂಗಖಳು ಜಿೇ ವಿಭಹ ಮಹಹಯ ಭಹಡುತಿುದದು. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ 1956 ರಿಂದ 1999 ಯಯೆಗೆ, ಎಲ್ಐಸಿ ಜಿೇ
ವಿಭಹ ವಹಮಹಯ ಭಹಡು ಏಔಭಹತಯ ಸಔುನುನ ಡೆಯಿತು.
b) ಜೀವೆೀತಯ ವಿಮೆಮ ಯಹಷ್ಟರೀಔಯಣ
1972 ಯಲ್ಲಾ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ ಮಹಹಯ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಔಯಣ ಕಹಯೆದ (GIBNA) ಅಂಗಿೇಕಹಯದೆ ಂದಿಗೆ, ಜಿೇವೆೇತಯ ವಿಭಹ
ಉದಮಭ ಷಸ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಔೃತಗೆ ಂಡಿತು ಭತುು ಬಹಯತಿೇಮ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ (GIC) ಹಲ್ಲಕೆ ಭತುು ಅದಯ ನಹಲುು
ಅಂಖಷಂಸ್ೆೆಖಳನುನ ಸ್ಹೆಪಿಷರ್ಹಯಿತು. ಆ ಸಂತದಲ್ಲಾ, ಬಹಯತದಲ್ಲಾ 106 ಜಿೇವೆೇತಯ ವಿಭಹ ಮಹಹಯ ಭಹಡುತಿುದದ
ವಿಮೆಗಹಯಯು ಬಹಯತದ GIC ನಹಲುು ಅಂಖಷಂಸ್ೆೆಖಳ ಜೆ ತೆ ವಿಲ್ಲೇನಗೆ ಂಡಯು.
c) ಭಲ್ೆ ಹೀತಹರ ಷಮಿತ್ತ ಭತಕಿ IRDA
ಖಹಷಗಿಮರಿಗೆ ಯವೆೇವ ಯ ದಲ್ಲಾ ಷಧೆಾಮ ಅಂವದ ಭಯುರಿಚಮ ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಫೆಳಣಿಗೆಮನುನ
ಅನೆಾೇಷ್ಟ್ಷಲು ಭತುು ಫದರ್ಹಣೆಖಳನುನ ಶ್ಚಪಹಯಷು ಭಹಡಲು 1993 ಯಲ್ಲಾ ಭರ್ೆ ಹೇತಹಯ ಷಮೇತಿ ಸ್ಹೆಪಿತವಹಯಿತು.
ಷಮೇತಿ ತನನ ಯದಿಮನುನ 1994 ಯಲ್ಲಾ ಷಲ್ಲಾಸಿತು. 1997 ಯಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ನಿಮಂತಯಣ ಹಯಧಿಕಹಯ (ಐಆಎಾ) ನುನ
ಸ್ಹೆಪಿಷರ್ಹಯಿತು.
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" ಹಲ್ಲಸಿ ಹೆ ಂದಿಯುಯ ಹಿತಯಕ್ಷಣೆಗೆ ಭತುು ರ್ಪಯೇತಹಸಹಿಷಲು ನಿಮಂತಿಯಷಲು ಭತುು ವಿಭಹ ಕ್ಷೆೇತಯದ

d)

ಮಸಿೆತ ಫೆಳಣಿಗೆಮನುನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲು " 1999ಯ ವಿಭಹ ನಿಮಂತಯಣ ಭತುು ಅಭಿೃದಿಧ ಕಹಯೆದ
ಅಂಗಿೇಕಹಯ ಏಪಿಯಲ್ 2000 ಯಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ನಿಮಂತಯಣ ಭತುು ಅಭಿೃದಿಧ ಹಯಧಿಕಹಯ (ಐಆಎಾ) ಶ್ಹಷನಫದಧ ನಿಮಂತಯಣ
ಷಂಸ್ೆೆಮ ಯಚನೆಗೆ ಕಹಯಣವಹಯಿತು.
e) GIC ಮ ುನರ್ ನಿಭಹಯಣ
GIC ಮನುನ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಭಯು ವಿಮೆಗಹಯಯನಹನಗಿ ರಿತಿಾಷರ್ಹಯಿತು ಭತುು ಅದಯ ನಹಲುು ಅಂಖಷಂಸ್ೆೆಖಳನುನ
ಷಾತಂತಯ ಔಂನಿಖಳನಹನಗಿ ುನಯಯಚಿಷರ್ಹಯಿತು. ಡಿಸ್ೆಂಫರ್, 2000 ಯಂದು ಷಂಷತುು ಜುರ್ೆೈ, 2002 ರಿಂದ GIC
ನಿಂದ ನಹಲುು ಅಂಖಷಂಸ್ೆೆಖಳ ಷಂಔಾ ಔಡಿತಗೆ ಳಿಸಿ ಭಷ ದೆಮನುನ ಅಂಗಿೇಔರಿಸಿತು. ಅುಖಳ್ೆಂದಯೆ
 ನಹಮಶನಲ್ ಇನ ಷಾಯೆನ್ಸ ಔಂ.ಲ್ಲ.
 ದ ಒರಿಯೆಂಟ್ಲ್ ಇನ ಷಯೆನ್ಸ ಔಂ.ಲ್ಲ.
 ದ ನ ಮ ಇಂಡಿಮಹ ಅವೃಮಯೆನ್ಸ ಔಂ. ಲ್ಲ.
 ಮುನೆೈಟೆಡ್ ಇಂಡಿಮಹ ಇನುಶಯೆನ್ಸ ಔಂ.ಲ್ಲ.
f) ಇಂದಿನ ಜೀ ವಿಭಹ ಉದಯಭ
"ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ" ಔಂನಿಖಳ್ೆಂದು ನೆ ೇಂದಹಯಿಷಲಟ್ಿ 28 ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಿವೆ. ಕೆಳಗೆ ಟಿಿಮನುನ
ನಿೇಡರ್ಹಗಿದೆ.
g) ಇಂದಿನ ಜೀವೆೀತಯ ವಿಭಹ ಉದಯಭ
" ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ " ಔಂನಿಖಳ್ೆಂದು ನೆ ೇಂದಹಯಿಷಲಟ್ಿ 28 ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಿವೆ.
i. ಅಗಿಯಔಲಚರ್ ಇನುಷಯೆನ್ಸ ಔಂನಿ ಆಫ್ಟ ಇಂಡಿಮಹ ಲ್ಲಮಟೆಡ್, ಫೆಳ್ೆ ವಿಮೆ / ಗಹಯಮೇಣ ವಿಮೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ
ಅಹಮಕೆು ವಿಶ್ೆೇಶ ವಿಮೆಗಹಯನಹಗಿದೆ.
ii.

ಎಕೆ ಸಿೇಟ್ಾ ಕೆಯಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ಗಹಮಯಂಟಿ ಕಹರ್ಪಾಯೆೇಶನ್ ಆಫ್ಟ ಇಂಡಿಮಹ, ಕೆಯಡಿಟ್ ಯಫಿುಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ

ಅಹಮಖಳಿಗೆ ವಿಶ್ೆೇಶ ವಿಮೆಗಹಯನಹಗಿದೆ.
iii.

5 ಷಾತಂತಯವಹದ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಔಂನಿಖಳಿವೆ.

iv.

ಉಳಿದ ಔಂನಿಖಳು ಎರ್ಹಾ ರಿೇತಿಮ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ ವಹಮಹಯನುನ ನಿಾಹಿಷುತುವೆ.

ಟಿಿಮನುನ ಕೆಳಗೆ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದೆ.
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ಜೀ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ಟಿ:
1. ಏಗೆ ೇನ್ ಯೆಲ್ಲಗೆೇರ್ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ

13. ಐಡಿಬಿಐ ಪೆಡಯಲ್ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ

2. ಅವಿವಹ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ

14. ಇಂಡಿಮಹ ಪರ್ಸಿ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ

3. ಫಜಹಜ್ ಅರ್ೆೈನ್ಸ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ

15. ಕೆ ೇಟ್ಕ್ ಭಹಿೇಂದಹಯ ಒಲ್ಸ ಭ ಮಚುಮಲ್ ರ್ೆೈಫ್ಟ

4. ಬಹಯತಿ ಎಕಹಸ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ

ಇನುಶಯೆನ್ಸ

5. ಬಿರ್ಹಾ ಷನ್ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ

16. ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ ಕಹರ್ಪಾಯೆೇಶನ್

6. ಕೆನಯಹ ಎಚ್ಎರ್ಸ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ

17. ಭಹಮಕ್ಸ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ

7. ಡಿಎಚ್ಎಫ್ಟಎಲ್ ಪ್ಟಯ ಮೆೇರಿಕಹ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ

18. ಪಿ ಎನ್ ಬಿ ಮೆಟ್ ರ್ೆೈಫ್ಟ

8. ಎಡೆಲ್ಲಾಯೆರ್ಸ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ

19. ರಿಲಮನ್ಸ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ

9. ಎಕೆಸೈಡ್ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ

20. ಷಹಹಯಹ ಇಂಡಿಮಹ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ

10. ಫ್ಯಮಚರ್ ಜನಯಲ್ಲ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ

21. ಎರ್ಸ ಬಿ ಐ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ

11. ಎಚ್ ಡಿಎಫ್ಟ ಸಿ ಸ್ಹಿಾಂಡಡ್ಾ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ

22. ಶ್ಚಯೇಯಹಮ್ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ

12. ಐಸಿಐಸಿಐ ುಯಡೆನಿಶಮಲ್ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ

23. ಸ್ಹಿರ್ ಮ ನಿಮನ್ ಡೆೈ-ಇಚಿ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ
24. ಟಹಟಹ ಎಐಎ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ

ಷಾತಂತರ ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ಟಿ
1. ಫಜಹಜ್ ಅರ್ೆೈನ್ಸ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ
2. ಫ್ಯಮಚರ್ ಜನಯಲ್ಲ ರ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುಶಯೆನ್ಸ
3. ಒರಿಯೆಂಟ್ಲ್ ಇನುಶಯೆನ್ಸ
4. ಟಹಟಹ ಎಐಜಿ ಜನಯಲ್ ಇನುಶಯನ್ಸ
5. ಸ್ಹಿರ್ ಹೆಲ್ು ಇನುಶಯೆನ್ಸ.
ಸಹಭಹನಯ ವಿಮೆ ಹಹಖ ಷಾತಂತರವಹದ ಆಯೆ ೀಖಯ ಔಂನಿಖಳ ಟಿ:
1. ಅಗಿಯಔಲಚರ್ ಇನುಷಯೆನ್ಸ ಔಂನಿ

12. ಭಹಮಗಹಭ ಎಚ್ ಡಿ ಐ ಜನಯಲ್ ಇನುಶಯನ್ಸ

2. ಫಜಹಜ್ ಅರ್ೆೈನ್ಸ ಜನಯಲ್ ಇನುಶಯನ್ಸ

13. ನಹಮಶನಲ್ ಇನುಶಯನ್ಸ

3. ಬಹಯತಿ ಎಕಹಸ ಜನಯಲ್ ಇನುಶಯನ್ಸ

14. ನ ಮ ಇಂಡಿಮಹ ಇನುಶಯನ್ಸ

4. ಚೆ ೇಳಭಂಡಲಂ ಎಂಎರ್ಸ ಜನಯಲ್ ಇನುಶಯನ್ಸ

15. ಒರಿಯೆಂಟ್ಲ್ ಇನುಶಯನ್ಸ

5. ಎಕೆ ಸಿೇಟ್ಾ ಕೆಯಡಿಟ್ ಗಹಮಯಂಟಿ ಕಹರ್ಪಾಯೆೇಶನ್

16. ಯಹೆೇಜಹ ಔ ಮಬಿಇ ಜನಯಲ್ ಇನುಶಯನ್ಸ

6. ಫ್ಯಮಚರ್ ಜನಯಲ್ಲ ಜನಯಲ್ ಇನುಶಯನ್ಸ

17. ರಿಲಮನ್ಸ ಜನಯಲ್ ಇನುಶಯನ್ಸ

7. ಎಚ್ ಡಿಎಫ್ಟ ಸಿ ಇ ಆರ್ ಜಿ  ಜನಯಲ್

18. ಯಹಮಲ್ ಷುಂದಯಂ ಜನಯಲ್ ಇನುಶಯನ್ಸ

ಇನುಶಯನ್ಸ

19. ಎರ್ಸ ಬಿ ಐ ಜನಯಲ್ ಇನುಶಯನ್ಸ

8. ಐಸಿಐಸಿಐ ರ್ೆ ಂಫಹಡ್ಾ ಜನಯಲ್ ಇನುಶಯೆನ್ಸ

20. ಶ್ಚಯೇಯಹಮ್ ಜನಯಲ್ ಇನುಶಯನ್ಸ

9. ಐಎಫ್ಟಎಫಿಸ ಟೆ ಕ್ಟಯ ಜನಯಲ್ ಇನುಶಯನ್ಸ

21. ಟಹಟಹ ಎಐಜಿ ಜನಯಲ್ ಇನುಶಯನ್ಸ
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10. ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಜನಯಲ್ ಇನುಶಯನ್ಸ

22. ಮುನೆೈಟೆಡ್ ಇಂಡಿಮಹ ಇನುಶಯೆನ್ಸ

11. ಲ್ಲಫಟಿಾ ವಿಡಿಯಕಹನ್ ಜನಯಲ್ ಇನುಶಯನ್ಸ

23. ಮುನಿಷಾಲ್ ಸ್ೆ ೇಂರ್ಪ ಜನಯಲ್ ಇನುಶಯನ್ಸ

B. ಆಯೆ ೀಖಯಯಕ್ಷಣೆ ಎಂದಯೆೀನಕ
ನಿೇು "ಆಯೆ ೇಖಮವೆೇ ಷಂತುು" ಎಂದು ಕೆೇಳಿಯಫಸುದು. ನಿೇು ಎಂದಹದಯ

ವಹಷುವಹಗಿ ಆಯೆ ೇಖಮದ ಅಥಾನುನ

ತಿಳಿಮಲು ಯಮತಿನಸಿದಿದೇಯಹ? 'ಹೆಲ್ೆ' ದು 'ಹೆ ೇಇಲ್ು' ಎಂಫ ದದಿಂದ ಸುಟಿಿಕೆ ಂಡಿದೆ, ಅದಯಥ೯ 'ದೆೇಸದ
ಸ್ಹಾಷೆಾ' ಎಂಫುದಹಗಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಕಹಲದಲ್ಲಾ, ಆಯೆ ೇಖಮನುನ 'ದೆೈವಿಔ ಕೆ ಡುಗೆ' ಎಂದು ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುತಿುತುು ಭತುು ಅನಹಯೆ ೇಖಮನುನ ಫಫ
ಮಕ್ಟುಮ ಹಖಳ ಭ ಲಔ ಉಂಟಹಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಫರ್ಹಗಿತುು. ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ ಹಿಂದಿಯು ಕಹಯಣಖಳನುನ
ಭಂಡಿಸಿದನು ಹಿರ್ಪಕೆಯೇಟ್ಸ (460 ರಿಂದ 370 BC). ಅನ ಯಕಹಯ, ಅನಹಯೆ ೇಖಮಕೆು ರಿಷಯ, ನೆೈಭಾಲಮ,
ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ನೆೈಭಾಲಮ ಭತುು ಆಹಹಯ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಸಲವಹಯು ಅಂವಖಳು ಕಹಯಣವಹಖುತುವೆ.
ಹಿರ್ಪಕೆಯೇಟ್ಸ ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಅನೆೇಔ ವತಭಹನಖಳಿಂದ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾದದ ಬಹಯತಿೇಮ ಆಮುವೆೇಾದ ಮಸ್ೆೆಮು
ಆಯೆ ೇಖಮು ನಹಲುು ದಯಖಳ ಂದು ಷ ಕ್ಷಮ ಷಭತೆ ೇಲನ ಎಂಫುದನುನ ರಿಖಣಿಸಿತುು: ಯಔು, ಸಳದಿ ಪಿತುಯಷ, ಔು
ಪಿತುಯಷ ಭತುು ಶ್ೆಾೇಶಭ ಭತುು ಈ ದಯಖಳ ಅಷಭತೆ ೇಲನ ಅನಹಯೆ ೇಖಮಕೆು ಕಹಯಣವಹಖುತುದೆ. ಆ ಕಹಲದಲ್ಲಾ
ಹಶ್ಚಚಭಹತಮರಿಗೆ ಅರಿಚಿತನಹದ ಬಹಯತಿೇಮ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಪಿತಹಭಸ ಷುವುಯತನಿಗೆ ಷಂಕ್ಟೇಣಾ ವಷರ ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ
ಗೌಯ ಷಲುಾತುದೆ.
ಕಹರ್ಹಂತಯದಲ್ಲಾ ಆಧುನಿಔ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಷಂಕ್ಟೇಣಾ ವಿಜ್ಞಹನ ವಿಕಹಷಗೆ ಂಡಿತು ಭತುು ಆಧುನಿಔ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಖುರಿ
ಕೆೇಲ ಕಹಯಿರ್ೆಮ ಚಿಕ್ಟತೆಸಮಹಗಿಯದೆ, ಯೆ ೇಖದ ತಡೆಖಟ್ುಿವಿಕೆ ಭತುು ಜಿೇನದ ಖುಣಭಟ್ಿದ ಷುಧಹಯಣೆಮಹಗಿದೆ.
ವಹಮಔವಹಗಿ ಅಂಗಿೇಔರಿಷಲಟ್ಿ ಆಯೆ ೇಖಮದ ವಹಮಖಹಮನನುನ 1948 ಯಲ್ಲಾ ವಿವಾ ಆಯೆ ೇಖಮ ಷಂಸ್ೆೆ ನಿೇಡಿದೆ;
ಅದೆೇನೆಂದಯೆ "ಆಯೆ ೇಖಮು ಕೆೇಲ ಯೆ ೇಖದ ಅನುಸಿೆತಿಮಹಗಿಯದೆ, ಷಂೂಣಾ ದೆೈಹಿಔ, ಭಹನಸಿಔ ಭತುು
ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ಯೇಖಕ್ಷೆೇಭದ ಸಿೆತಿಮಹಗಿದೆ " ಎಂದು ಹೆೇಳುತುದೆ. ಅನಹದಿ ಕಹಲದಿಂದಲ ಬಹಯತಿೇಮ ಆಮುವೆೇಾದ
ಓಶಧು ಆಯೆ ೇಖಮ ಮಸ್ೆೆಮ ಇಂತಸ ಷಂೂಣಾ ನೆ ೇಟ್ನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುುದನುನ ಖಭನಿಷಫೆೇಕಹಗಿದೆ.

ವಹಯಖ್ಹಯನ
ವಿವಾ ಆಯೆ ೇಖಮ ಷಂಸ್ೆೆಮು (ಡಫುಾಾಎಚ್): ಆಯೆ ೀಖಯು ಕೆೀಲ ಯೆ ೀಖದ ಅನಕಸಿೆತ್ತಮಹಗಯದೆ, ಷಂೂಣಯ

ದೆೈಹಔ, ಭಹನಸಿಔ ಭತಕಿ ಸಹಭಹಜಔ ಯೀಖಕ್ಷೆೀಭದ ಸಿೆತ್ತಮಹಗದೆ.
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ಆಯೆ ೀಖಯದ ನಿಣಹಯಮಔ ಅಂವಖಳು
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಮಹುದೆೇ ಮಕ್ಟುಮ ಆಯೆ ೇಖಮನುನ ನಿಧಾರಿಷಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂವಖಳು ಷಹಹಮಔವಹಗಿವೆ ಎಂದು
ನಂಫರ್ಹಗಿದೆ:
a) ಜೀನಶೆೈಲ್ಲ ಅಂವಖಳು
ಜಿೇನಶ್ೆೈಲ್ಲ ಅಂವಖಳು ಮಕ್ಟುಯಫಫನ ನಿಮಂತಯಣಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿವೆ, ಉದಹ: ವಹಮಮಹಭ ಭಹಡುುದು ಭತುು
ಮತಿಮಲ್ಲಾ ತಿನುನುದು, ಚಿಂತೆ ಭಹಡದಿಯುುದು ಭತುು ಉತುಭ ಆಯೆ ೇಗಹಮಬಹಮಷ;

ಕೆಟ್ಿ ಅಬಹಮಷಖಳ್ಹದ

ಧ ಭಹನ, ಭಹದಔ ಮಷನ, ಅಷುಯಕ್ಷಿತ ರ್ೆೈಂಗಿಔತೆ, ಜಡ ಜಿೇನ ಶ್ೆೈಲ್ಲ (ಮಹುದೆೇ ವಹಮಮಹಭ
ಭಹಡದಿಯುುದು) ಇತಹಮದಿಖಳು. ಕೆಲನುನ ಹೆಷರಿಷುದಹದಯೆ ಕಹಮನಸರ್, ಏಡ್ಸ, ಅಧಿಔ ಯಔುದೆ ತುಡ ಭತುು
ಭಧುಮೆೇಸದಂತಸ ಕಹಯಿರ್ೆಖಳಿಗೆ ಕಹಯಣವಹಖುತುದೆ.
ಷಕಹಾಯ ಔ ಡ ಇಂತಸ ನಡಳಿಕೆಮ ಮೆೇರ್ೆ ಯಬಹ ಬಿೇಯು / ನಿಮಂತಿಯಷು ನಿಣಹಾಮಔ ಹತಯನುನ
ಹಿಸಿದೆ, (ಉದಹ: ಓಶಧಖಳು ದುಯುಯೇಖ ಭಹಡುರಿಗೆ ಜಹಮೇನು ಯಹಿತ ಜೆೈಲು ಶ್ಚಕ್ಷೆ, ತಂಫಹಔು
ಉತನನಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಹೆಚಿಚನ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಷುುದು ಇತಹಮದಿ) ಮಕ್ಟುಯಫಫ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಜವಹಫಹದರಿಮನುನ
ನಿ೯ಹಿಷು ಭ ಲಔ ಜಿೇನ ಶ್ೆೈಲ್ಲಯಿಂದ ಫಯಫಸುದಹದ ಯೆ ೇಖಖಳನುನ ನಿಮಂತಿಯಷುಲ್ಲಾ ನಿಧಹಾಯಔ
ಹತಯನುನ ಹಿಷುತಹುನೆ.
b) ರಿಷಯದ ಅಂವಖಳು
ಔುಡಿಮು ನಿೇಯು, ನೆೈಭಾಲಮ ಭತುು ೌಷ್ಟ್ಠಔತೆ ಆಯೆ ೇಖಮದ ನಿಣಹಾಮಔವಹಗಿವೆ, ಇದಯ ಕೆ ಯತೆಯಿಂದಹಗಿ
ವಿವಾದಹದಮಂತ ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ, ಅಭಿೃದಿಧಶ್ಚೇಲ ದೆೇವಖಳಲ್ಲಾ, ಖಂಭಿೇಯ ಆಯೆ ೇಖಮ ಷಭಸ್ೆಮಖಳಿಗೆ ಕಹಯಣವಹಗಿವೆ.
ಇನುಪಲಯೆಂಜ ಭತುು ದಡಹಯ ಇತಹಮದಿಮಂತಸ ಸ್ಹಂಕಹಯಮಔ ಯೆ ೇಖಖಳು ಷಾಚೆತೆಮ ಕೆ ಯತೆಯಿಂದಹಗಿ
ಸಯಡುತುವೆ, ಭರ್ೆೇರಿಮಹ ಹಹಖ

ಡೆಂಘಿೇ ಯೆ ೇಖಖಳು, ಔಲುಷ್ಟ್ತ ರಿಷಯದಿಂದ ಸಯಡುತುವೆ, ಕೆಲು

ಯೆ ೇಖಖಳು ರಿಷಯದ ಅಂವಖಳಿಂದ ಷಸ ಸಯಡುತುವೆ ಉದಹ: ಕೆಲು ತಮಹರಿಕಹ ಉದಮಭಖಳಲ್ಲಾ ಕೆಲಷ
ಭಹಡು ಜನಯು ವಹಮಹಹರಿಔ ಅಹಮಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಯೆ ೇಖಖಳ್ಹದ ಅಸ್ೆಫಸ್ೆ ಿೇರ್ಸ ಭತುು ಔಲ್ಲಾದದಲು
ಖಣಿಗಹಯಕೆಮ ಕಹಮಾಔಯು ಶ್ಹಾಷಕೆ ೇವದ ಕಹಯಿರ್ೆಖಳಿಗೆ ತುತಹುಖುತಹುಯೆ.
c) ಆನಕಂಶ್ಚಔ ಅಂವಖಳು
ಯೆ ೇಖಖಳು ಜಿೇನ್ ಭ ಲಔ ರ್ಪೇಶಔರಿಂದ ಭಔುಳಿಗೆ ಗಹಾಯಿಷಲಡಫಸುದು. ಇಂತಸ ಜೆೈವಿಔ ಅಂವಖಳು
ಜನಹಂಖದ, ಬೌಗೆ ೇಳಿಔ ಯದೆೇವ ಭತುು ಷಭುದಹಮಖಳನುನ ಆಧರಿಸಿ ಜಖತಿುನಹದಮಂತ ಜನಷಂಖೆಮಮ ನಡುವೆ
ಆಯೆ ೇಖಮ ಯೃತಿುಖಳ ವಿವಿಧತೆಗೆ ಕಹಯಣವಹಖುತುದೆ.
ಂದು

ದೆೇವದ

ಸ್ಹಭಹಜಿಔ

ಭತುು

ಆರ್ಥಾಔ

ಯಖತಿಮು

ಆ

ದೆೇವದ

ಜನಯ

ಆಯೆ ೇಖಮದ

ಮೆೇರ್ೆ

ಅಲಂಬಿತವಹಗಿಯುುದು ಷುಪಟ್ವಹಗಿದೆ. ಆಯೆ ೇಖಮೂಣಾ ಜನಷಂಖೆಮಮ ಕೆೇಲ ಆರ್ಥಾಔ ಚಟ್ುಟಿಕೆಗೆ ಉತಹದಔ
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ಉದೆ ಮೇಗಿಖಳನುನ ದಗಿಷುತುದಲಾದೆ, ಬಹಯತದಂತಸ ಅಭಿೃದಿಧಶ್ಚೇಲ ದೆೇವದ ಹೆಚುಚ ನಿಣಹಾಮಔ ಅಭ ಲಮ
ಷಂನ ಭಲಖಳನುನ

ಭುಔುಗೆ ಳಿಷುತುದೆ.

ವೆೈಮಕ್ಟುಔ

ಭಟ್ಿದಲ್ಲಾ,

ಅನಹಯೆ ೇಖಮದಿಂದ

ದೆೈನಂದಿನ

ಅಖತಮ

ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳನುನ ನಿಾಹಿಷಲು ಅಸ್ಹಭಥಮಾ ಉಂಟಹಖುತುದೆ ಭತುು ಫಡತನಕೆು ತಳುಳತುದೆ ಭತುು ಜನಯ
ಆತಭಸತೆಮಗೆ ಕಹಯಣವಹಖುತುದೆ.
ಹಿೇಗಹಗಿ ಯಂಚದಹದಮಂತ, ಷಕಹಾಯಖಳು ಆಯೆ ೇಖಮ ಭತುು ಜನಯ ಯೇಖಕ್ಷೆೇಭಕಹುಗಿ ಭತುು ಎರ್ಹಾ ನಹಖರಿಔರಿಗೆ
ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷಲು ಭತುು ಕೆೈಗೆಟ್ುಔುುದನುನ
ಹಿೇಗಹಗಿ ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ಭಹಡಿದ

ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳುಳ ಔಯಭಖಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡಿದೆ.

'ಕಚುಾ' ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಯತಿ ದೆೇವದ GDP ಮ ಖಭನಹಸಾವಹದ

ಬಹಖವಹಗಿದೆ.
ಇದು ಫೆೇಯೆ ಫೆೇಯೆ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಯಕಹಯದ ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಅಖತಮವಿದೆಯೆ ಎಂಫ ಯಶ್ೆನಮನುನ
ಡುಸತುದೆ.

C. ಆಯೆ ೀಖಯ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಭಟಿಖಳು
ಆಯೆ ೇಖಮಯಕ್ಷಣೆಮು, ಜನಯ ಆಯೆ ೇಖಮ ಕಹಮುದಕೆ ಳಳಲು, ರ್ಪಯೇತಹಸಹಿಷಲು, ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣೆ ಭಹಡಲು ಅಥವಹ ಭಯಳಿ
ಡೆಮಲು, ಷಕಹಾಯ ಹಹಖ ವಿವಿಧ ಇರ್ಹಖೆಖಳು ಸ್ೆೇರಿ ದಗಿಷು ಕೆಲು ಸ್ೆೇವೆಖಳಲಾದೆ ಫೆೇಯೆೇನ ಅಲಾ.
ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣೆ ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿಯಲು ಹಿೇಗಿಯಫೆೇಔು:


ಜನಯ ಅಖತಮಖಳಿಗೆ ಷ ಔುವಹಗಿಯಫೆೇಔು



ವಹಮಔವಹಗಿಯಫೆೇಔು



ಷ ಔುವಹಗಿಯಫೆೇಔು



ಷುಲಬವಹಗಿ ಲಬಮವಹಖಫೆೇಔು



ಕೆೈಗೆಟ್ುಔುಂತಿಯಫೆೇಔು

ಮಕ್ಟುಮ ಆಯೆ ೇಖಮ ಸಿೆತಿ ಮಕ್ಟುಯಿಂದ ಮಕ್ಟುಗೆ ಫದರ್ಹಖುತುದೆ. ಎರ್ಹಾ ಆಯೆ ೇಖಮ ಷಭಸ್ೆಮಖಳಿಖ

ಂದೆೇ ಭಟ್ಿದಲ್ಲಾ

ಅದೆೇ ರಿೇತಿಮ ಭ ಲಸ್ೌಔಮಾ ಲಬಮವಹಖುಂತೆ ಭಹಡಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ ಅಥವಹ ಅಖತಮವಿಯುುದಿಲಾ. ಆಯೆ ೇಖಮ
ಯಕ್ಷಣೆಮ ಸ್ೌಲಬಮಖಳನುನ ಜನಷಂಖೆಮಗೆ ಯೆ ೇಖದ ಸ್ೆ ೇಂಕ್ಟನ ಷಂಬನಿೇಮತೆ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ನಿೇಡಫೆೇಔು.
ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಂದು ಶಾದಲಾ ಫಫ ಮಕ್ಟುಗೆ ಅನೆೇಔ ಫಹರಿ ಜಾಯ, ಶ್ಚೇತ, ಕೆಭುಭ, ಚಭಾದ ಅಲಜಿಾಖಳು ಇತಹಮದಿ
ಉಂಟಹಖಫಸುದು, ಆದಯೆ ಹೆಟೆೈಟಿರ್ಸ ಬಿ ನಿಂದ ಫಳಲುಯ ಷಂಬಹಮತೆ ಶ್ಚೇತ ಭತುು ಕೆಭುಭ ಹೆ ೇಲ್ಲಸಿದಯೆ
ಔಡಿಮೆ.
ಅದೆೇ ರಿೇತಿ, ಸೃದೆ ಯೇಖ ಅಥವಹ ಕಹಮನಸರ್ ನಂತಸ ಖಂಭಿೇಯ ಖಹಯಿರ್ೆಯಿಂದ ಫಳಲುತಿುಯು ಅದೆೇ ಮಕ್ಟುಗೆ
ಹೆಟೆೈಟಿರ್ಸ ಬಿ ಹೆ ೇಲ್ಲಸಿದಯೆ ಔಡಿಮೆ ಷಂಬಹಮತೆ ಇಯುತುದೆ. ಆದದರಿಂದ, ಅಖತಮವಿಯು ಆಯೆ ೇಖಮ ಸ್ೌಲಬಮಖಳನುನ
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ಸಳಿಳ ಅಥವಹ ಜಿರ್ೆಾ ಅಥವಹ ಯಹಜಮಖಳಲ್ಲಾ ದಗಿಷಲು ಆ ಯದೆೇವದ ವಿವಿಧ

ಆಯೆ ೇಖಮ ಅಂವಖಳ ಷ ಚಿಖಳನುನ

ಆಧರಿಸಿ ಸ್ಹೆಪಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ:
 ಜನಷಂಖೆಮಮ ಗಹತಯ
 ಭಯಣ ಯಭಹಣ
 ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಯಭಹಣ
 ಅಂಖವಿಔಲತೆ ಯಭಹಣ
 ಜನಯ ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ಭತುು ಭಹನಸಿಔ ಆಯೆ ೇಖಮ
 ಜನಯ ಸ್ಹಭಹನಮ ೌಷ್ಟ್ಠಔತೆಮ ಸಿೆತಿ
 ಂದು ಖಣಿಗಹರಿಕಹ ಯದೆೇವದ ಅಥವಹ ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಯದೆೇವದ ರಿಷಯದ ಅಂವಖಳು
 ಷಂಬಹಮ ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷು ಮಸ್ೆೆಮ ಉ.ದಹ. ಸೃದಮ ವೆೈದಮಯು ಸಳಿಳಮ ಷುಲಬವಹಗಿ
ಲಬಮವಿಲಾದಿಯಫಸುದು ಆದಯೆ ಟ್ಿಣದಲ್ಲಾ ಇಯಫಸುದು
 ಎಶಿಯ ಭಟಿಿಗೆ ಆಯೆ ೇಖಮ ಮಸ್ೆೆಮನುನ ಫಳಷಫಸುದಹದ ಸ್ಹಧಮತೆಯಿದೆ
 ಲಭಿಮವಿಯುಂತಸ ಸ್ಹಭಹಜಿಔ - ಆರ್ಥಾಔ ಅಂವಖಳು
ಮೆೇರ್ೆ ಅಂವಖಳನುನ ಆಧರಿಸಿ, ಷಕಹಾಯ ಹಯಥಮಔ, ಭಹಧಮಮಔ ಭತುು ತೃತಿೇಮ ಆಯೆ ೇಖಮ ಕೆೇಂದಯಖಳಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ
ಸ್ಹೆನೆಗೆ

ಷುಲಬವಹಗಿ

ಕೆೈಗೆಟ್ುಔುಂತೆ

ಭಹಡಲು

ನಿಧಾರಿಸಿ,

ಇತಯ

ಷ ಔು

ಆಯೆ ೇಖಮ

ಔಯಭಖಳನುನ

ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳತುದೆ.

D. ಆಯೆ ೀಖಯಯಕ್ಷಣೆಮ ವಿಧಖಳು
ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆಯೆ ೇಖಮಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ವಹಮಔವಹಗಿ ವಿಂಖಡಿಷರ್ಹಗಿದೆ:
1. ಹರಥಮಿಔ ಆಯೆ ೀಖಯಯಕ್ಷಣೆ
ಹಯಥಮಔ ಆಯೆ ೇಖಮಯಕ್ಷಣಹ ಕೆೇಂದಯ ವೆೈದಮಯು, ದಹದಿಮಯು ಭತುು ಇತಯ ಷಣಣ ಕ್ಟಾನಿಕ್ ಸ್ೆೇವೆಖಳಿಗೆ ಷ ಚಿಷುತುದೆ,
ಇಲ್ಲಾ ಮಹುದೆೇ ಕಹಯಿರ್ೆಮ ಯೆ ೇಗಿಮನುನ ಮೊದಲ ಷಂಕ್ಟಾಷರ್ಹಖುತುದೆ, ಆದದರಿಂದ ಯೆ ೇಗಿಖಳಿಗೆ ಹಯಥಮಔ
ಆಯೆ ೇಖಮ ಸ್ೆೇವೆ ದಗಿಷುಯನುನ ಆಯೆ ೇಖಮ ಮಸ್ೆೆಮ ಷಂಔಾದ ಮೊದಲ ಬಿಂದು ಎಂದು ಹೆೇಳರ್ಹಗಿದೆ.
ವಹಮಔ ಜಟಿಲವಹಗಿದೆ ಭತುು ದಿೇಗಾಕಹಲದ ಅಥವಹ ಖಂಭಿೇಯ ಆಖು ಮೊದರ್ೆೇ ಆಯೆ ೇಖಮ ಷಭಸ್ೆಮಖಳನುನ
ನಿಬಹಯಿಷಲು ಅಭಿೃದಿಧ ಹೆ ಂದಿದ ದೆೇವಖಳಲ್ಲಾ ಹೆಚಿಚನ ಖಭನನುನ ಹಯಥಮಔ ಆಯೆ ೇಖಮಯಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ.
ಹಯಥಮಔ ಆಯೆ ೇಖಮಯಕ್ಷಣೆ ಕೆೇಂದಯಖಳು ಭುಂಜಹಖಯತಹ ಆಯೆ ೇಖಮ, ಚುಚುಚಭದುದಖಳು, ಜಹಖೃತಿ, ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಷಲಹೆ
ಇತಹಮದಿಖಳ ಖಭನ ಸರಿಷುತುದೆ. ಅಖತಮವಹದಹಖ ಭುಂದಿನ ಸಂತಕೆು ಹೆ ೇಗಿ ಯೆ ೇಗಿಮನುನ ತಜ್ಞಯ ಫಳಿ
ಔಳುಹಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
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ಉದಹಸಯಣೆಗೆ,

ಮಕ್ಟುಯೇ೯ನಿಗೆ ಜಾಯ ಫಂದು ವೆೈದಮಯನುನ ಬೆೇಟಿ ಭಹಡಿದಹಖ ಅದು ಡೆಂಖ ಮ ಜಾಯವೆಂದು

ಷ ಚಿಸಿದಯೆ, ಹಯಥಮಔ ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷುಯು ಕೆಲು ಓಶಧಿಖಳನುನ ನಿೇಡಿ ವಿಶ್ೆೇಶ ಚಿಕ್ಟತೆಸಗಹಗಿ
ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹಖಲು ಶ್ಚಪಹಯಷು ಭಹಡುತಹುಯೆ. ಫಸುತೆೇಔ ಹಯಥಮಔ ಆಯೆ ೇಖಮ ಕೆೇಂದಯಖಳಲ್ಲಾ, ವೆೈದಮಯು
'ಔುಟ್ುಂಫದ ಡಹಔಿರ್’ ಆಗಿ ತಿಾಷುತಹುಯೆ, ಔುಟ್ುಂಫದ ಎರ್ಹಾ ಷದಷಮಯು ಷಣಣ ಅನಹಯೆ ೇಖಮಔ ು ವೆೈದಮಯನುನ ಬೆೇಟಿ
ಭಹಡುತಹುಯೆ.
ಈ ವಿಧಹನ ಆನುಂಶ್ಚಔ ಅಂವಖಳ ಲಕ್ಷಣಖಳನುನ ಆಧರಿಸಿ ವೆೈದಮರಿಗೆ ಶ್ಚಪಹಯಷು ಭಹಡಿ ಷ ಔು ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಷಲಹೆ
ನಿೇಡುತಹುಯೆ. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ವೆೈದಮಯು ಸ್ಹಧಮವಹದಶುಿ ಭಟಿಿಗೆ ಭಧುಮೆೇಸ ತಪಿಷಲು ಕ್ಟರಿಮ ಮಸಿಸನರ್ೆಾೇ
ಜಿೇನಶ್ೆೈಲ್ಲ ಫದಲ್ಲಸಿಕೆ ಳಿಳ ಎಂದು ರ್ಪೇಶಔಯ ಭಧುಮೆೇಸ ಇತಿಹಹಷ ಇಯು ಯೆ ೇಗಿಗೆ ಷಲಹೆ ಭಹಡುತಹುಯೆ.
ಂದು ಯಹಶರ ಭಟ್ಿದಲ್ಲಾ, ಹಯಥಮಔ ಆಯೆ ೇಖಮ ಕೆೇಂದಯಖಳು ಷಕಹಾರಿ ಭತುು ಖಹಷಗಿ ಡೆತನದ ಕೆೇಂದಯಖಳು
ಎಯಡನ ನ ನಿಮಾಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಷಕಹಾರಿ ಹಯಥಮಔ ಆಯೆ ೇಖಮ ಕೆೇಂದಯಖಳನುನ ಜನಷಂಖೆಮಮ ಗಹತಯ ಅಲಂಬಿಸಿ
ಭತುು ಸಳಿಳಮ ಭಟ್ಿಕೆು ಷರಿಮಹಗಿ ಹೆ ಂದಿಯುಂತೆ ಸ್ಹೆಪಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
2. ಭಹಧಯಮಿಔ ಆಯೆ ೀಖಯಯಕ್ಷಣೆ
ಭಹಧಮಮಔ ಆಯೆ ೇಖಮ ಕೆೇಂದಯಖಳ್ೆಂದಯೆ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ತಜ್ಞಯು ಭತುು ಇತಯ ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣೆ ೃತಿುಯಯು ದಗಿಷು
ಆಯೆ ೇಖಮ ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ ಭತುು ಇರಿಗೆ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಯೆ ೇಗಿಮ ಜೆ ತೆ ಮೊದಲ ಷಂಔಾ
ಹೆ ಂದಿಯುುದಿಲಾ. ಇದು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಂದು ಖಂಭಿೇಯ ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ ಅರ್ಹಧಿಮ ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ಅಖತಮವಿದಹದಖಖ
ತಿೇಯ ಆಯೆೈಕೆ (ಆದಯೆ ಅವಮವಹಗಿ ಅಲಾ) ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಳಯೆ ೇಗಿಖಳ್ಹಗಿ ತಿೇಯ ನಿಗಹ ಸ್ೆೇವೆಖಳು, ಆಂಫುರ್ೆನ್ಸ
ಸ್ೌಲಬಮಖಳು, ಯೆ ೇಖ ತೆು, ಯೆ ೇಖನಿಣಾಮ ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಇತಯ ಷಂಫಂಧಿತ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ
ಳಗೆ ಂಡಿವೆ.
ಫಸಳ ಷಲ, ಹಯಥಮಔ ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣಹ ಸ್ೆೇವೆ ದಗಿಷುಯು / ಯಭುಕ ವೆೈದಮಯು ಯೆ ೇಗಿಖಳನುನ ಭಹಧಮಮಔ
ಆಯೆ ೇಖಮ ಕೆೇಂದಯಖಳಿಗೆ ಔಳುಹಿಷುತಹುಯೆ. ಕೆಲು ನಿದವಾನಖಳಲ್ಲಾ, ಭಹಧಮಮಔ ಯಕ್ಷಣಹ ಯಕ್ಷಣಹ ಸ್ೆೇವೆ ದಗಿಷುಯು
ಷಸ ಷಂಯೇಜಿತ ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ ದಗಿಷು ಷಲುವಹಗಿ 'ಆಂತರಿಔ' ಹಯಥಮಔ ಆಯೆ ೇಖಮ ಸ್ೌಲಬಮ ಚರ್ಹಯಿಷುತಹುಯೆ.
ಹೆಚಹಚಗಿ, ಭಹಧಮಮಔ ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷುಯು ಜನಷಂಖೆಮಮ ಗಹತಯ ಅಲಂಬಿಸಿ ತಹಲ ಔು / ಫಹಾಕ್
ಭಟ್ಿದಲ್ಲಾ ಇಯುತಹುಯೆ.
3. ತೃತ್ತೀಮ ಆಯೆ ೀಖಯಯಕ್ಷಣೆ
ತೃತಿೇಮ ಆಯೆ ೇಖಮ ಆಯೆ ೇಖಮಯಕ್ಷಣೆ ಕೆೇಂದಯ ವಿಶ್ೆೇಶ ಷಲಹಹ ಆಯೆ ೇಖಮ ಕೆೇಂದಯವಹಗಿದುದ, ಭಹಧಮಮಔ / ಹಯಥಮಔ
ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷುಯ ಶ್ಚಪಹಯಸಿನ ಮೆೇರ್ೆ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಳ ಯೆ ೇಗಿಖಳಿಗೆ ಷಹಹಮಔವಹಗಿದೆ.
ತೃತಿೇಮ

ಯಕ್ಷಣಹ

ಕೆೇಂದಯಖಳು

ಫಸುತೆೇಔವಹಗಿ

ಯಹಜಮಖಳ

ಯಹಜಧಹನಿಮಲ್ಲಾ

ಯಹಜಧಹನಿಮಲ್ಲಾ ಭತುು ಕೆಲು ಜಿರ್ೆಾಮ ಕೆೇಂದಯಔಚೆೇರಿಖಳಲ್ಲಾ ಇಯುತುವೆ.
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ಫಸುತೆೇಔವಹಗಿ

ಯಹಜಮಖಳ

ಭಹಧಮಮಔ ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷುಯ ವಹಮಪಿುಮನುನ ಮೇರಿ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಸ್ೌಲಬಮಖಳನುನ ನಿೇಡುಯು ಭತುು
ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ೃತಿುಯಯು ತೃತಿೇಮ ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣಹ ಕೆೇಂದಯಖಳ ಉದಹಸಯಣೆಖಳು. ಉದಹ ಆನಹುಲಜಿ (ಕಹಮನಸರ್
ಚಿಕ್ಟತೆಸ), ಅಂಖ ಔಸಿ ಸ್ೌಲಬಮಖಳು, ಹೆಚುಚ ಅಹಮಕಹರಿ ಖಬಾಧಹಯಣೆಮ ತಜ್ಞಯು ಇತಹಮದಿ.
ಯಕ್ಷಣೆಮ ಭಟ್ಿ ಹೆಚಿಚದಂತೆ, ವೆಚಚಖಳೄ ಷಸ ಹೆಚಹಚಖುುದನುನ ಖಭನಿಷಫಸುದು. ಜನಯು ಹಯಥಮಔ ಆಯೆ ೇಖಮ
ಚಿಕ್ಟತೆಸಗೆ ಷುಲಬವಹಗಿ ಹತಿಷುತಹುಯೆ, ಭಹಧಮಮಔ ಚಿಕ್ಟತೆಸ ಭಹಡುವಹಖ ಔಶಿವಹಖುತುದೆ ಭತುು ತೃತಿೇಮ ಭಟ್ಿದ
ಚಿಕ್ಟತೆಸಗೆ ಫಂದಹಖ ಅರಿಗೆ ಇನ ನ ಹೆಚುಚ ಔಶಿವಹಖುತುದೆ. ವಿವಿಧ ಭಟ್ಿದ ಭ ಲಬ ತ ಅಂವಖಳು ದೆೇವದಿಂದ
ದೆೇವಕೆು, ಗಹಯಮೇಣ ಯದೆೇವಖಳಿಂದ-ನಖಯ ಯದೆೇವಖಳಿಗೆ ಫದರ್ಹಖುತುವೆ, ಹಹಗೆಯೆೇ ಸ್ಹಭಹಜಿಔ-ಆರ್ಥಾಔ
ಅಂವಖಳೄ ಷಸ ಯಬಹ ಬಿೇಯುತುವೆ.

E. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಆಯೆ ೀಖಯ ಯಸೆೆಖಳ ಮೆೀಲ್ೆ ರಿಣಹಭ ಬಿೀಯಕ ಅಂವಖಳು
ಬಹಯತಿೇಮ ಆಯೆ ೇಖಮ ಮಸ್ೆೆ ಅನೆೇಔ ಷಭಸ್ೆಮಖಳನುನ ಭತುು ಷವಹಲುಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿದುದ, ಇನ ನ ಎದುರಿಷುತುರ್ೆೇ
ಭುಂದುಯೆದಿದೆ. ಇು ಯತಿಮಹಗಿ, ಷಾಬಹ ಭತುು ಆಯೆ ೇಖಮ ಮಸ್ೆೆಮ ವಹಮಪಿು ಭತುು ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಭಟ್ಿದಲ್ಲಾ
ಅವಮಔತೆ ಭತುು ಯಚನಹತಭಔ ಭಟ್ಿದಲ್ಲಾ ಆಯೆ ೇಖಮ ಷಂಸ್ೆೆಮ ಮೆೇರ್ೆ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯುತುವೆ. ಇುಖಳನುನ ಕೆಳಗೆ
ಚಚಿಾಷರ್ಹಗಿದೆ:
1. ಜನಷಂಖ್ಹಯಶಹಷರ ಅಥವಹ ಜನಷಂಖ್ೆಯಗೆ ಷಂಫಂಧಿತ ಶೆೈಲ್ಲಖಳು
a)

ಬಹಯತ ವಿವಾದರ್ೆಾೇ ಎಯಡನೆೇ ಅತಿೇ ದೆ ಡಸ ಜನಷಂಖೆಮಮುಳಳ ದೆೇವವಹಗಿದೆ.

b)

ಇದು ಜನಷಂಖಹಮ ಸ್ೆ ೇಟ್ಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಷಭಸ್ೆಮಖಳನುನ ನಭಭ ಭುಂದೆ ತೆಯೆದಿಡುತುದೆ.

c)

ಫಡತನದ ಭಟ್ಿು ಅದಯ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ಹತಿಷಲು ಜನಯ ಸ್ಹಭಥಮಾದ ಮೆೇರ್ೆ ರಿಣಹಭ
ಬಿೇರಿದೆ.

2. ಸಹಭಹಜಔ ಶೆೈಲ್ಲಖಳು
a)

ನಖರಿೇಔಯಣದ

ಹೆಚಚಳ

ಅಥವಹ

ಜನಯು

ಗಹಯಮೇಣ

ಯದೆೇವಖಳಿಂದ

ನಖಯ

ಯದೆೇವಖಳಿಗೆ

ಷೆಳ್ಹಂತಯಗೆ ಳುಳವಿಕೆ, ಇು ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷುಲ್ಲಾ ಷವಹಲುಖಳನುನ ಡಿಸವೆ.
b)

ಗಹಯಮೇಣ ಯದೆೇವಖಳಲ್ಲಾ ಆಯೆ ೇಖಮ ಷಭಸ್ೆಮಖಳು ನಿಾಸಣಹ ಸ್ಹಭಥಮಾ ಹಹಖ ಭುಕಮವಹಗಿ, ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ
ಸ್ೌಲಬಮಖಳ ಲಬಮತೆ ಭತುು ಗಹಯಸಮತೆ ಕೆ ಯತೆಯಿಂದಹಗಿ ಷಸ ಹಹಗೆಯೆೇ ಉಳಿಮುತುವೆ.

c)

ಔಡಿಮೆ ವಹಮಮಹಭದ ಹೆಚಹಚದ ಜಡ ಜಿೇನ ಭಧುಮೆೇಸ ಭತುು ಅಧಿಔ ಯಔುದೆ ತುಡ ಭುಂತಹದ ಹೆ ಷ
ಯಕಹಯದ ಯೆ ೇಖಖಳಿಗೆ ಕಹಯಣವಹಗಿವೆ.
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3. ಜೀವಿತಹಧಿ
a)

ಜಿೇವಿತಹಧಿಮು, ಇಂದು ಸುಟಿಿದ ಭಖು ಜಿೇವಿಷಫಲಾ ಶಾಖಳ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಷಂಖೆಮಮನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ.

b)

ಇಂದು ಜಿೇವಿತಹಧಿ, ಸ್ಹಾತಂತಯಾದ ಷಭಮದಲ್ಲಾದ್ದ 30 ಶಾಖಳಿಂದ 60ಕೆು ಹೆಚಚಳವಹಗಿದೆ ಆದಯೆ
ಶಾಖಳ ಜಿೇವಿತಹಧಿ ಖುಣಭಟ್ಿ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಷಭಸ್ೆಮಖಳನುನ ಫಗೆಸರಿಷಲು ಸ್ಹಧಮವಹಗಿಲಾ.

c)

ಇದು 'ಆಯೆ ೇಖಮಔಯ ಜಿೇವಿತಹಧಿ' ಎಂಫ ಹೆ ಷ ರಿಔಲನೆ ಕಹಯಣವಹಖುತುದೆ.

d)

'ೃದಹಮಮದ' (ೃದಹಧಮಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ) ಯೆ ೇಖಖಳಿಗೆ ಭ ಲಸ್ೌಔಮಾ ಷೃಷ್ಟ್ಿಷು ಅಖತಮವಿದೆ.

F. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆಮ ವಿಔಷನ
ಷಕಹಾಯು ಆಯೆ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ತಿೇುಾಖಳನುನ ನಿೇಡುಲ್ಲಾ ನಿಯತವಹಗಿತುು, ಇಷೆಿೇ ಅಲಾದೆೇ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ
ಯೇಜನೆಖಳನ ನ ಭುಂದಿಟಿಿತು. ಇದಯ ನಂತಯ ಭಹತಯ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಅಯ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ಜಹರಿಗೆ ತಂದು. ಹಿೇಗೆ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ವಿಔಷನಗೆ ಂಡಿತು:
a) ಯಹಜಯ ನೌಔಯಯ ವಿಭಹ ಯೀಜನೆ
1947 ಯಲ್ಲಾ ದೆೇವದ ಸ್ಹಾತಂತಯಾ ನಂತಯ, ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮನುನ ಅಧಿಔೃತವಹಗಿ ನೌಔಯಯ ವಿಭಹ
ಯೇಜನೆ

ಆಯಂಬವಹದ

ಕೆಲವೆೇ

ದಿನಖಳಲ್ಲಾ

ESI

ಆಕ್ಿ,

1948

ನಭ ದನೆಮ

ಅನುಸ್ಹಯ

ರಿಚಯಿಷರ್ಹಯಿತು. ಈ ಯೇಜನೆಮನುನ ಅಧಿಔೃತ ಖಹಷಗಿ ಲಮದಲ್ಲಾ ಕೆಲಷ ಭಹಡು ಕಹಮಾಔರಿಗೆ
ರಿಚಯಿಸಿ ತನನದೆೇ ಆದ ಚಿಕ್ಟತಹಸಲಮಖಳು ಭತುು ಆಷತೆಯಖಳ ಜಹಲಫಂಧದ ಭ ಲಔ ಷಭಖಯ ಆಯೆ ೇಖಮ
ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ ದಗಿಷುತುದೆ.
ESIC (ನೌಔಯಯ ಯಹಜಮ ವಿಭಹ ನಿಖಭ) ಕಹಮಾಖತ ಷಂಸ್ೆೆಮಹಗಿದುದ, ತನನದೆೇ ಆದ ಆಷತೆಯಖಳು ಭತುು
ಚಿಕ್ಟತಹಸಲಮಖಳನುನ ನಡೆಷುತಿುದೆ ಹಹಖ

ಎರ್ೆಾಲ್ಲಾ ತನನದೆೇ ಸ್ೌಲಬಮಖಳು ಅಷಭಾಔವಹದಹಖ ಸ್ಹಾಜನಿಔ /

ಖಹಷಗಿ ೂಯೆೈಕೆದಹಯರಿಗೆ ಖುತಿುಗೆ ಕೆ ಡುತುದೆ.
ಯ .15,000 ಖಳಿಷು ಎರ್ಹಾ ಕಹಮಾಔಯನುನ ಷಹಹಮಔ ಯೇಜನೆ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಸ್ೆೇರಿಷರ್ಹಗಿದೆ, ಅದಯಲ್ಲಾ ನೌಔಯ
ಭತುು ಭಹಲ್ಲೇಔ ಔಯಭವಹಗಿ ವೆೇತನದ 1.75% ಭತುು 4.75% ಕೆ ಡುಗೆಮಹಗಿ ನಿೇಡುತಹುಯೆ; ಯಹಜಮ
ಷಕಹಾಯಖಳು ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳ 12.5% ಕೆ ಡುಗೆಮಹಗಿ ನಿೇಡುತುವೆ.
ಳಗೆ ಂಡ ಯಯೇಜನಖಳು ಹಿೇಗಿವೆ:
a) ESIS ಸ್ೌಲಬಮಖಳಲ್ಲಾ ಷಂೂಣಾ ಉಚಿತ ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣೆ
b) ಯಷ ತಿಮ ಸ್ೌಲಬಮ
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c) ಅಂಖವೆೈಔಲಮದ ರ್ಹಬ
d) ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಫದುಔುಳಿದ ಕಹಯಣ ವೆೇತನ ನಶಿಕೆು ಸಣದ ರಿಹಹಯ, ಭತುು
e) ಕಹಮಾಔಯ ಸ್ಹವಿನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಅಂತಮಕ್ಟಯಯೆಮ ವೆಚಚಖಳು
ಇದನುನ ಅಧಿಔೃತವಹದ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಷಸತಿಾಖಳು ಭತುು ಖಹಷಗಿ ಆಷತೆಯಖಳಿಂದ ಕರಿೇದಿಸಿದ ಸ್ೆೇವೆಖಳಿಂದ
ೂಯೆೈಷರ್ಹಗಿದೆ. ESIS ಭಹಚ್ಾ 2012 ಯ ತನಔ 65.5 ಮಲ್ಲಮನ್ ಪರ್ಹನುಬವಿಖಳಿಗೆ ಆಯೆ ೇಖಮಯಕ್ಷಣೆ
ದಗಿಸಿದೆ.
b) ಕೆೀಂದರ ಷಕಹಯಯದ ಆಯೆ ೀಖಯ ಯೀಜನೆ
ರಿಚಯಿಷರ್ಹದ ಕೆೇಂದಯ ಷಕಹಾಯದ ಆಯೆ ೇಖಮ ಯೇಜನೆ (CGHS)ನುನ ಅನುಷರಿಸಿ, ESIS ನುನ ನಹಖರಿಔ
ಉದೆ ಮೇಖಖಳಲ್ಲಾ ಕೆಲಷ ಭಹಡು ಕೆೇಂದಯ ಷಕಹಾರಿ ನೌಔಯರಿಗೆ 1954 ಯಲ್ಲಾ, ವೆೇತನದಹಯರಿಗೆ ಭತುು ಅಯ
ಔುಟ್ುಂಫದ ಷದಷಮರಿಖ

ನಿೇಡರ್ಹಯಿತು. ಇದು ಕಹಮಾಔಯು ಭತುು ಅಯ ಔುಟ್ುಂಫದರಿಗೆ ಷಭಖಯ

ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಸ್ೌಲಬಮ ದಗಿಷು ಉದೆದೇವನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ ಭತುು ಬಹಖವುಃ ನೌಔಯರಿಂದ ಭತುು ಹೆಚಹಚಗಿ
ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಂದ (ಕೆೇಂದಯ ಷಕಹಾಯ) ಅನುದಹನ ಡೆಮುತುದೆ.
ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ CGHS ಷಾಂತ ಓಶಧಹಲಮಖಳು, ಹಲ್ಲ ಕ್ಟಾನಿಕ್ ಭತುು ಖಹಷಗಿ ಆಷತೆಯಖಳ ಭ ಲಔ
ದಗಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಇದು ಎರ್ಹಾ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಮಸ್ೆೆಖಳು, ಆರ್ೆ ೇರ್ಥಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ತುತುಾ ಸ್ೆೇವೆಖಳು, ಉಚಿತ ಓಶಧಖಳು,
ಯೆ ೇಖ ತೆು ಭತುು ವಿಕ್ಟಯಣ ವಿಬಹಖ, ಖಂಭಿೇಯ ರಿಸಿೆತಿಮಲ್ಲಾಯು ಯೆ ೇಗಿಖಳ ವಹಷಸ್ಹೆನದ ಬೆೇಟಿ, ರಿಣಿತ
ತಜ್ಞಯ ಷಭಹರ್ೆ ೇಚನೆಖಳು ಇತಹಮದಿಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ.
ಸಂತಸಂತವಹಗಿ ಷಂಫಳದ ಯಭಹಣದ ಜೆ ತೆ ಷಂಫಂಧ ಇದದಯ , ನೌಔಯಯ ಅನುದಹನ ಅತಮಲ ಮೊತುವಹಗಿದೆ
- ತಿಂಖಳಿಗೆ ಯ .15 ರಿಂದ Rs.150.
2010 ಯಲ್ಲಾ, CGHS 3 ದವಲಕ್ಷ ಪರ್ಹನುಬವಿಖಳನುನ ಯತಿನಿಧಿಷು ಷುಭಹಯು 800,000 ಔ ು ಹೆಚುಚ
ಔುಟ್ುಂಫಖಳ ಷದಷಮತಾದ ಆಧಹಯ ಹೆ ಂದಿದೆ.
c) ಆಯೆ ೀಖಯ ವಹಣಿಜಯ ವಿಮೆ
ವಿಭಹ ಉದಮಭದ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಔಯಣದ ನಂತಯ ಹಹಖ

ಮೊದಲು, ವಹಣಿಜಮ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮನುನ ಕೆಲು

ಜಿೇವೆೇತಯ ವಿಮೆಗಹಯಯು ನಿೇಡುತಿುದಯ
ದ ು. ಆದಯೆ, ಆಯಂಬದಲ್ಲಾ ಇದು ಹೆಚಹಚಗಿ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ನಶಿನುನ ಉಂಟ್ು
ಭಹಡುತಿುತುು, ಇದು ಕೆೇಲ ಕಹರ್ಪೇಾಯೆೇಟ್ ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಹೆಚಹಚಗಿ ಲಬಮವಿತುು ಅದ ಸಿೇಮತ ಕಹಲದಯೆಗೆ.
1986 ಯಲ್ಲಾ, ಮಕ್ಟುಖಳ ಭತುು ಅಯ ಔುಟ್ುಂಫಖಳ ಮೊದಲ ಯಭಹಣಿೇಔೃತ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಉತನನನುನ
ನಹಲ ು ಯಹಷ್ಟ್ರೇಔೃತ ಜಿೇವೆೇತಯ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಿಂದ ಬಹಯತಿೇಮ ಭಹಯುಔಟೆಿಗೆ ಬಿಡುಖಡೆ ಭಹಡರ್ಹಯಿತು
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(ಆಖ ಇು ಬಹಯತದ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ ನಿಖಭದ ಅಂಖಷಂಸ್ೆೆಖಳ್ಹಗಿದದು). ಈ ಮೆಡಿಕೆಾೀಮ್ ಉತನನನುನ,
ಕೆಲನುನ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ, ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಮತಿ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚನುನ ಬರಿಷು ಷಲುವಹಗಿ
ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಭಹತೃತಾ, ಮೊದರ್ೆೇ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ಯೆ ೇಖಖಳು ಇತಹಮದಿಖಳಿಗಹಗಿ ರಿಚಯಿಷರ್ಹಯಿತು.
ಆದಹಖ ಮ, ಸಲವಹಯು ರಿಶುಯಣೆಗೆ ಳಗಹದ ನಂತಯ, ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹದ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಆಧಹರಿತ
ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಖುತಿುಗೆ ಇಂದು ಬಹಯತದ ಖಹಷಗಿ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮಹಗಿ ಹೆಚುಚ ಯಸಿದಿಧಮಹಗಿದೆ ಭತುು ಯಷುುತ
ಮೆಡಿಕೆಾೇಮ್ ನೆೇತೃತಾದೆ ಂದಿಗೆ ಭುಂದುರಿದಿವೆ. ಆದದರಿಂದ ಇದಯ ಜನಪಿಯಮತೆಯಿಂದಹಗಿ ಖಹಷಗಿ ಆಯೆ ೇಖಮ
ವಿಭಹ ಉತನನಖಳನುನ, ಉತನನ ಖಾದ ಫದಲ್ಲಗೆ ವಿಮೆಗಹಯಯು ನಿೇಡು ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಉತನನ ಎಂದು
ರಿಖಣಿಸಿ, ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಅನೆೇಔ ಜನಯು 'ಬರಿಷು ಮೆಡಿಕೆಾೇಮ್' ಎಂದು ಔಯೆಮುತಹುಯೆ.
2001 ಯಲ್ಲಾ, ವಿಮೆ ಲಮದಲ್ಲಾ ಫಂದ ಖಹಷಗಿ ಡೆತನದರಿಂದಹಗಿ, ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಭಸತುಯವಹಗಿ ಫೆಳ್ೆದಿದೆ
ಆದಯೆ ಇಂದಿಖ

ಫಳಕೆಮಹಖದ ಅತಮಂತ ದೆ ಡಸ ಭಹಯುಔಟೆಿ ಇದೆ. ಬರಿಷುಲ್ಲಾ ಖಣನಿೇಮವಹದ

ಮತಹಮಷಖಳಿದುದ, ಯತೆಮೇಔ ಭತುು ಹೆ ಷ ಸ್ೆೇ೯ಡೆಖಳನುನ ರಿಚಯಿಷರ್ಹಗಿದೆ, ಅುಖಳನುನ ನಂತಯದ
ಅಧಹಮಮಖಳಲ್ಲಾ ಚಚಿಾಷರ್ಹಗಿದೆ.
ಇಂದು, 300 ಔ ು ಹೆಚಿಚನ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳು ಬಹಯತಿೇಮ ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ ಲಬಮವಿಯುತುವೆ.

G. ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಭಹ ಭಹಯಕಔಟೆಿ
ಇಂದಿನ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಭಹಯುಔಟೆಿಮು ಸಲವಹಯು ಡೆತನದಯನುನ, ಆಯೆ ೇಖಮ ಸ್ೌಲಬಮಖಳನುನ ದಗಿಷು
ಕೆಲು ೂಯೆೈಕೆದಹಯಯು, ಇತಯಯು ವಿಭಹ ಸ್ೆೇವೆಖಳು ಭತುು ಸಲವಹಯು ಭಧಮತಿಾಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಕೆಲಯು
ಭ ಲಬ ತ ಮಸ್ೆೆಮನುನ ಯ ಪಿಸಿದಯೆ, ಇತಯಯು ಫೆಂಫಲದ ಸ್ೌಲಬಮಖಳನುನ ನಿೇಡುತಹುಯೆ. ಕೆಲಯು ಷಕಹಾಯದ
ಲಮದಲ್ಲಾದದಯೆ, ಇತಯಯು ಖಹಷಗಿ ಲಮದಲ್ಲಾದಹದಯೆ. ಇುಖಳನುನ ಷಂಕ್ಷಿುವಹಗಿ ಕೆಳಗೆ ವಿರಿಷರ್ಹಗಿದೆ:
A. ಭ ಲಬ ತ ಸೌಔಮಯ:
1. ಸಹಯಜನಿಔ ಆಯೆ ೀಖಯ ಲಮ

ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಆಯೆ ೇಖಮ ಮಸ್ೆೆಮು ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಭಟ್ಿದಲ್ಲಾ, ಯಹಜಮ ಭಟ್ಿದಲ್ಲಾ, ಜಿರ್ಹಾ ಭಟ್ಿದಲ್ಲಾ ಭತುು ಸಿೇಮತ
ವಹಮಪಿುಮಲ್ಲಾ ಸಳಿಳಖಳಲ್ಲಾ, ಗಹಯಭಹಂತಯ ಭಟ್ಿದಲ್ಲಾ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಆಯೆ ೇಖಮ ನಿೇತಿಖಳನುನ ಜಹರಿಗೆ ತಯುಲ್ಲಾ
ಷಭುದಹಮದ ಷಾಮಂ ಸ್ೆೇಔಯು ಗಹಯಭದ ಷಭುದಹಮ ಭತುು ಷಕಹಾಯದ ಭ ಲಸ್ೌಔಮಾದ ನಡುವೆ
ಕೆ ಂಡಿಖಳ್ಹಗಿ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷುತುವೆ. ಇಯುಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ:
a) ೌಷ್ಟ್ಿಕಹಂವ ೂಯೆೈಕೆ ಕಹಮಾಔಯಭ ಭತುು ಭಹನ ಷಂನ ಭಲ ಅಭಿೃದಿಧ ಷಚಿವಹಲಮದ ಷಭಖಯ ಶ್ಚವು
ಅಭಿೃದಿಧ ಸ್ೆೇವಹ ಯೇಜನೆ (ಐಸಿಡಿಎರ್ಸ) ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಸ್ೆೇರಿಕೆ ಂಡ ಅಂಖನವಹಡಿ ಕಹಮಾಔತೆ೯ಮಯು (ಯತಿ
1,000 ಜನಷಂಖೆಮಗೆ 1).
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b) ತಯಫೆೇತಿ ಡೆದ ಜನನ ಸ್ೆೇಔಯು (ಟಿಬಿಎ) ಭತುು ಗಹಯಭ ಆಯೆ ೇಖಮ ಭಹಖಾದಶ್ಚಾಖಳು (ಯಹಜಮಖಳಲ್ಲಾನ
ಮೊದಲ್ಲನ ಆಯೆ ೇಖಮ ಇರ್ಹಖೆಖಳ ಯೇಜನೆ).
c) ಎನ್ಆರ್ ಎಚ್ಎಂ (ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಗಹಯಮೇಣ ಆಯೆ ೇಖಮ ಮಶನ್) ಕಹಮಾಔಯಭದಲ್ಲಾ, ಷಭುದಹಮದಿಂದ
ಆಯೆುಮಹದ ಆಶಹ (ಅಕೆಯಡಿಟೆಡ್ ಸ್ೆ ೇಶ್ಚಮಲ್ ಹೆಲ್ು ಆಕ್ಟಿವಿರ್ಸಿ) ಷಾಮಂ ಸ್ೆೇಔಯು, ಹೆ ಷ, ಗಹಯಭ
ಭಟ್ಿದ ತಯಫೆೇತಿ ಡೆದ ಷಾಮಂಸ್ೆೇವಹ ಆಯೆ ೇಖಮ ಕಹಮಾಔಯು ಗಹಯಮೇಣ ಯದೆೇವಖಳಲ್ಲಾ ಆಯೆ ೇಖಮ
ಕ್ಷೆೇತಯದ ಕೆ ಂಡಿಖಳ್ಹಗಿ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷುತಹುಯೆ.
ಯತಿ 5,000 ಜನಷಂಖೆಮಗೆ ಉ ಕೆೀಂದರಖಳನಕು (ಖುಡಸಗಹಡು, ಫುಡಔಟ್ುಿ ಭತುು ಹಿಂದುಳಿದ ಯದೆೇವಖಳಲ್ಲಾ 3,000)
ಸ್ಹೆಪಿಷರ್ಹಗಿದೆ ಭತುು ಹೆಣುಣ ಆಯೆ ೇಖಮ ಕೆಲಷಗಹಯರಿಂದ ನಿಾಹಿಷರ್ಹಖುತುದೆ, ಇಯನುನ ಷಹಹಮಔ ನರ್ಸಾ ಮಡ್
ವೆೈಫ್ಟ (ANM) ಭತುು ುಯುಶ ಆಯೆ ೇಖಮ ಕೆಲಷಗಹಯ ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
ಹರಥಮಿಔ ಆಯೆ ೀಖಯ ಕೆೀಂದರಖಳು ಆಯು ಉ ಕೆೇಂದಯಖಳಿಗೆ ಉರ್ೆಾೇಖಿತವಹದ ಗಟ್ಔಖಳ್ಹಗಿದುದ, ಯತಿ 30,000
ಜನಷಂಖೆಮಗೆ ಸ್ಹೆನೆಮಹಗಿವೆ (ಖುಡಸಗಹಡು 20,000, ಫುಡಔಟ್ುಿ ಭತುು ಹಿಂದುಳಿದ ಯದೆೇವಖಳಲ್ಲಾ). ಎರ್ಹಾ PHCs
ಹೆ ಯಯೆ ೇಗಿ ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ ದಗಿಷುತುವೆ, ಭತುು ಫಸುತೆೇಔ ನಹಲುರಿಂದ ಆಯು ಳಯೆ ೇಗಿ ಹಹಸಿಗೆಖಳನುನ
ಹೆ ಂದಿವೆ. ಅಯ ಸಿಫಫಂದಿ ಫಫ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಅಧಿಕಹರಿ ಭತುು 14 ಅಯೆ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಕೆಲಷಗಹಯಯನುನ (ಂದು
ಖಂಡು ಭತುು ಹೆಣುಣ ಆಯೆ ೇಖಮ ಷಹಹಮಔ/ಕ್ಟ, ನರ್ಸಾ-ಷ ಲಗಿತಿು, ಯಯೇಗಹಲಮದ ತಂತಯಜ್ಞ, ಓಶಧಿ ವಹಮಹರಿ
ಭತುು ಇತಯ ಸಿಫಫಂದಿಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ) ಳಗೆ ಂಡಿದೆ.
ಷಭಕದಹಮ ಆಯೆ ೀಖಯ ಕೆೀಂದರಖಳು PHCs ಮ ಮೊದಲ ಉರ್ೆಾೇಖಿತ ನಹಲುು ಗಟ್ಔಖಳ್ಹಗಿವೆ ಭತುು ವಿಶ್ೆೇಶ ಕಹಳಜಿ
ಷಸ ನಿೇಡುತುವೆ. ನಿಮಭಖಳ ಯಕಹಯ (ಯತಿ 1 ಲಕ್ಷ ಜನಷಂಖೆಮಗೆ) ಯತಿ CHC, ಔನಿಶಠ 30 ಹಹಸಿಗೆಖಳು, ಂದು
ಆಯೆೇವನ್ ರ್ಥಯೆೇಟ್ರ್, ಎಔಸಯೆ ಮಂತಯ, ರ್ೆೇಫರ್ ಕೆ ೇಣೆ, ಭತುು ಯಯೇಗಹಲಮ ಸ್ೌಲಬಮಖಳು ಭತುು ನಹಲುು
ಜನ ರಿಣಿತಯು ಸಿಫಫಂದಿಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯಫೆೇಔು, ಅಂದಯೆ ಫಫ ವಷರಚಿಕ್ಟತಸಔ, ಫಫ ವೆೈದಮ, ಫಫ ಸಿರೇಯೆ ೇಖತಜ್ಞ
ಭತುು 21 ಅಯೆ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಭತುು ಇತಯ ಸಿಫಫಂದಿ ಫೆಂಫಲ ಇಯು ಭಔುಳ ತಜ್ಞ.
ಗಹರಮಿೀಣ ಆಷಪತೆರಖಳನಕು ಷಸ ಸ್ಹೆಪಿಷರ್ಹಗಿದೆ ಭತುು ಅು ಉ ಜಿರ್ಹಾ ಆಷತೆಯಖಳ್ೆಂದು ಔಯೆಮು

ಉ-

ವಿಬಹಗಿೇಮ / ತಹಲ ಾಔು ಆಷತೆಯಖಳು / ವಿಶ್ೆೇಶ ಆಷತೆಯಖಳನುನ(ಷುಭಹಯು 2000 ದೆೇವದಲ್ಲಾ ಎಂದು
ಅಂದಹಜಿಷರ್ಹಗಿದೆ) ಳಗೆ ಂಡಿದೆ;
ಸೆಪಷಹಲ್ಲಟ ಭತಕಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಷಪತೆರಖಳು ಔಡಿಮೆ ಇದುದ, ಅು ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಕಹರ್ೆೇಜುಖಳು (ಯಷುುತ ಷಂಖೆಮ ಷುಭಹಯು
300) ಭತುು ಇತಯ ತೃತಿೇಮ ಉರ್ೆಾೇಖಿತ ಕೆೇಂದಯಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ. ಇು ಫಸುತೆೇಔ ಜಿರ್ೆಾಮ ಟ್ಿಣಖಳು
ಭತುು ನಖಯ ಯದೆೇವಖಳಲ್ಲಾವೆ ಆದಯೆ ಅುಖಳಲ್ಲಾ ಕೆಲು ಫಸಳ ವಿಶ್ೆೇಶ ಭತುು ಷುಧಹರಿತ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ
ದಗಿಷುತುವೆ.
ಷಕಹಾಯಕೆು ಸ್ೆೇರಿದ ಇತಯೆ ಷಂಸೆೆಖಳು, ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಆಷತೆಯಖಳು ಭತುು ಯೆೈರ್ೆಾ ಚಿಕ್ಟತಹಸಲಮಖಳು, ಯಕ್ಷಣಹ ಭತುು
ಇತಯೆ ದೆ ಡಸ ಇರ್ಹಖೆಖಳು (ಫಂದಯುಖಳು / ಖಣಿ ಇತಹಮದಿ) ಆಯೆ ೇಖಮ ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ ದಗಿಷು ಹತಯನುನ
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ಹಿಷುತುವೆ. ಆದಯ , ಅಯ ಸ್ೆೇವೆಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಷಂಫಂಧಟ್ಿ ಷಂಸ್ೆೆಖಳ ನೌಔಯರಿಗೆ ಭತುು ಅಯ
ಅಲಂಬಿತರಿಗೆ ಭಹತಯ ಸಿೇಮತವಹಗಿವೆ.
2. ಖ್ಹಷಗ ಲಮದ ೂಯೆೈಕೆದಹಯಯಕ

ಬಹಯತು ಭ ಯು ರಿೇತಿಮ ಆಯೆ ೇಖಮ ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ ದಗಿಷು ಫೃಸತ್ ಖಹಷಗಿ ಆಯೆ ೇಖಮ ಲಮನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ
- ಹಯಥಮಔ, ಭಹಧಮಮಔ ಹಹಖ
ಕಹರ್ಪಾಯೆೇಟ್

ಮಕ್ಟುಖಳು,

ತೃತಿೇಮ. ಇು ಷಾಮಂೆಯೇರಿತ, ರ್ಹಬೆೇತಯ ಷಂಗಟ್ನೆಖಳು ಭತುು ರ್ಹಬದ

ಟ್ಯಷುಿಖಳು,

ಂಟಿ ೃತಿುಗಹಯಯು,

ಸ್ಹಿಂಡ್ ಅರ್ೆ ೇನ್

ವಿಶ್ೆೇಶ

ಸ್ೆೇವೆಖಳು,

ಯೆ ೇಖನಿಣಾಮದ ಯಯೇಗಹಲಮಖಳು, ಪಹಭಾಸಿ ಅಂಖಡಿಖಳು, ಭತುು ಫೆೇಶಯತಹುದ ೂಯೆೈಕೆದಹಯಯು
(quacks). ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಷುಭಹಯು 77% ಆರ್ೆ ೇರ್ಥೇಮ (ಎಂಬಿಬಿಎರ್ಸ ಭತುು ಮೆೇಲ್ಲನ) ವೆೈದಮಯು ಖಹಷಗಿ
ಲಮದಲ್ಲಾ ಹಯಕ್ಟಿೇರ್ಸ ಭಹಡುತಿುದಹದಯೆ. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಆಯೆ ೇಖಮದ ಎರ್ಹಾ ವೆಚಚ, ಖಹಷಗಿ ಆಯೆ ೇಖಮದ 75% ಕ್ಟುಂತಲ
ಹೆಚುಚ ವೆಚಚದಹದಗಿದೆ. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ, ಖಹಷಗಿ ಲಮದಲ್ಲಾ ಎರ್ಹಾ ಹೆ ಯಯೆ ೇಗಿಖಳ ಬೆೇಟಿ 82% ಭತುು 52% ಯಶುಿ ಆಷತೆಯ
ಚಿಕ್ಟತೆಸಗಹಗಿ ಮಯಿಷರ್ಹಖುತಿುದೆ.
ಬಹಯತು ಇತಯ ಮಸ್ೆೆಖಳಲ್ಲಾ (ಆಮುವೆೇಾದ / ಸಿದಧ / ಮುನಹನಿ / ಹೆ ೇಮಯೇತಿ) ಅತಿ ಹೆಚುಚ ಷಂಖೆಮಮ
ಅಸಾ, ೃತಿುನಿಯತ ವೆೈದಮಯನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ, ಅದು 7 ಲಕ್ಷ ಔ ು ಹೆಚುಚ. ಇು ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಹಹಖ ಖಹಷಗಿ ಲಮದಲ್ಲಾ
ಇವೆ.
ಇದಲಾದೆ ರ್ಹಬದ ಖಹಷಗಿ ಆಯೆ ೇಖಮ ೂಯೆೈಕೆದಹಯರಿಂದ, ಷಂಗಟ್ನೆಖಳು ಹಹಖ

ಷಾಮಂೆಯೇರಿತ ಲಮ ಔ ಡ

ಷಭುದಹಮಕೆು ಆಯೆ ೇಖಮ ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ ದಗಿಷುಲ್ಲಾ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಂಡಿವೆ.
7,000 ಕ್ಟುಂತ ಅಧಿಔ ಷಾಮಂಸ್ೆೇವಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ಆಯೆ ೇಖಮ ಷಂಫಂಧಿತ ಚಟ್ುಟಿಕೆಮಲ್ಲಾ ಹರ್ೆ ೆಂಡಿಯುುದನುನ
ಅಂದಹಜಿಷರ್ಹಗಿದೆ. ಹೆಚಿಚನ ಷಂಖೆಮಮ ಭಹಧಮಮಔ ಭತುು ತೃತಿೇಮ ಆಷತೆಯಖಳನ ನ ಷಸ, ರ್ಹಬ ಡೆಮದ
ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ಅಥವಹ ಟ್ಯಷಿಖಳ್ೆಂದು ನೆ ಂದಹಯಿಷರ್ಹಗಿದೆ, ಭತುು ವಿಮೆದಹಯ ಮಕ್ಟುಖಳಿಗೆ ಳಯೆ ೇಗಿ ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ
ದಗಿಷುಲ್ಲಾ ಖಭನಹಸಾ ಹತಯಹಿಷುತುವೆ.
3. ಓಶಧಿ ಕೆೈಗಹರಿಕೆ
ಓಶಧಿಖಳ ಭತುು ಆಯೆ ೇಖಮ ಷಂಫಂಧಿತ ಉತನನಖಳ ೂಯೆೈಕೆದಹಯಯು, ಬಹಯತ ದೆ ಡಸ ಓಶಧಿೇಮ ಉದಮಭನುನ
ಹೆ ಂದಿದೆ, ಅದು 1950 ಯಲ್ಲಾ 10 ಕೆ ೇಟಿ ಉದಮಭದಿಂದ ಇಂದು ಯ

55,000 ಕೆ ೇಟಿಮಶುಿ(ಯಫ್ತು ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ)

ವಹಮಹಯ ಫೆಳ್ೆದಿದೆ. ಉತಹದನೆ 6000 ಕ್ಟುಂತ ಹೆಚಿಚನ ಗಟ್ಔಖಳಲ್ಲಾ ನಡೆಮುತಿುಯು ಜೆ ತೆಗೆ, ಷುಭಹಯು 5
ಮಲ್ಲಮನ್ ಜನಯನುನ ನೆೇಮಸಿಕೆ ಂಡಿದೆ.
ಉದಮಭದ ಕೆೇಂದಯ ಭಟ್ಿದ ಫೆರ್ೆ ನಿಮಂತಯಔ ನಹಯಶನಲ್ ಪಹಭಹಯಷಕಯಟಔಲ್್ ೆೈಸಿಂಗ್ ಅಥೆ ರಿಟ (NPPA),
ಹಹಗೆಯೆೇ, ಓಶಧಿೇಮ ಲಮ ಯಹಸ್ಹಮನಿಔ ಷಚಿವಹಲಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾಯೆ ಇದೆ. ಕೆೇಲ ಔಡಿಮೆ ಷಂಖೆಮಮ
ಓಶಧಖಳು (500 ಯಲ್ಲಾ 76 ಅಥವಹ ಫೃಸತ್ ಯಭಹಣದ ಓಶಧಖಳು) ಫೆರ್ೆ ನಿಮಂತಯಣದಲ್ಲಾಯುತುವೆ, ಹಹಗೆಯೆೇ
359

ಉಳಿದ ಓಶಧಖಳು ಭತುು ಉತಹದನೆ ಉಚಿತ-ಫೆರ್ೆ ಆಡಳಿತದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಎಚಚರಿಕೆಯಿಂದ ಫೆರ್ೆ ನಿಮಂತಯಔ
ವಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಯಹಜಮಖಳ ಓಶಧ ನಿಮಂತಯಔಯು ಕ್ಷೆೇತಯದ ನಿಾಸಣೆ ಭಹಡಿ, ತಭಭ ಯದೆೇವಖಳ ಓಶಧಖಳು ಭತುು
ಓಶಧತಮಹರಿಕಹ ಖುಣಭಟ್ಿ ಭತುು ಫೆರ್ೆಮ ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣೆ ಭಹಡುತಹುಯೆ.
B. ವಿಭಹ ೂಯೆೈಕೆದಹಯಯಕ:
ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ವಿಶೆೀಶವಹಗ ಸಹಭಹನಯ ವಿಭಹ ಲಮದಲ್ಲಾ ದೆ ಡಸ ರಭಹಣದ ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಭಹ ಸೆೀವೆಖಳನಕು
ದಗಷಕತುವೆ. ಇುಖಳ ಟಿಿಮನಕು ಭುಂಚೆಯೆ ಭಹಡರ್ಹಗಿದೆ. ಹೆಚಿಚನ ರ್ಪಯೇತಹಸಸದ ಭಹತೆಂದಯೆ ಅದಿಾತಿೇಮ
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ಉಸಿೆತಿ – ಈ ದಿನಹಂಔದಯೆಗೆ ಐದು - ಕೆಲು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ೂಯೆೈಕೆದಹಯಯಕ
ನೆಟ್ಾಕ್ಾ ಹೆಚಿಚಷಲು ಫಯು ಸ್ಹಧಮತೆ ಇದೆ.
C. ಭಧಯತ್ತಯಖಳು :
ವಿಭಹ ಕ್ಷೆೇತಯದ ಬಹಖವಹಗಿ ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ ದಗಿಷು ಸಲವಹಯು ಜನಯು ಭತುು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು
ಭಹಯುಔಟೆಿಮ ಬಹಖನುನ ಯ ಪಿಷುತುದೆ. ಇಂತಸ ಎರ್ಹಾ ಭಧಮತಿಾಖಳು ಐಆರ್ ಡಿಎ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಾಯುತುವೆ.
ಅಯುಖಳ್ೆಂದಯೆ:
1. ವಿಭಹ ದಲ್ಹಾಳಿಖಳು ಯಕ್ರಿಖಳಹಗಯಫಸಕದಕ ಅಥವಹ ಷಂಸೆೆಖಳಹಗಯಫಸಕದಕ ಭತಕಿ ಷಾತಂತರವಹಗ ಕಹಮಯ
ಭಹಡಕ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಆಗಯಫಸಕದಕ. ಅಯು ವಿಮೆ ಫಮಷು ಜನಯನುನ ಷಂಕ್ಟಾಸಿ ಭತುು
ಸ್ಹಧಮವಹದಶುಿ ಉತುಭ ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯದಲ್ಲಾ, ಸ್ಹಧಮವಹದಶುಿ ಉತುಭ ವಿಮೆ ಔರ್ ನಿೇಡುುದನುನ
ಯತಿನಿಧಿಷುತುವೆ. ಅಯು ವಿಮೆ ನಶಿದ ಕಹಲದಲ್ಲಾ ಭತುು ಕೆಾೇಮನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಷಹಹಮ
ಭಹಡುತಹುಯೆ. ದರ್ಹಾಳಿಖಳು ವಹಮಹಯ ನಿಾಸಣೆ ಭಹಡು ಮಹುದೆೇ ವಿಭಹ ಔಂೆನಿಮ ಜೆ ತೆ ವಿಭಹ
ಮಹಹಯ ಭಹಡಫಸುದು. ಅಯು ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ಭ ಲಔ ವಿಭಹ ಔಮಶನ್ ಡೆಮುತಹುಯೆ.
2. ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟಯಕ ಸಹಭಹನಯವಹಗ ಯಕ್ರಿಖಳಹಗಯಫಸಕದಕ, ಕೆಲವೊಮೆಮ ಕಹಪ್ರಯಯೆೀಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಔ ಡ
ಆಗಯಫಸಕದಕ. ದರ್ಹಾಳಿಖಳಂತೆ, ಏಜೆಂಟ್ಯು ಮಹುದೆೇ ವಿಭಹ ಔಂೆನಿಯಂದಿಗೆ ವಿಮೆ ಇರಿಸಿಕೆ ಳಳಲು
ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ, ಆದಯೆ ಔಂೆನಿಯಿಂದ ಏಜೆನಿಸ ಡೆದರಿಗೆ ಭಹತಯ ನಿೇಡರ್ಹಖುುದು. ಯಷುುತ ನಿಫಂಧನೆಖಳಿಗೆ
ಅನುಖುಣವಹಗಿ ಏಜೆಂಟ್ ಂದೆೇ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಮೆ ಔಂನಿಮ ಯವಹಗಿ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷಫಸುದು ಭತುು
ಹೆಚೆಚಂದಯೆ, ಂದು ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಫಫ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಗಹಯ ಭತುು ಯತಿಯಫಫ ಮೊನೆ

ರ್ೆೈನ್

ವಿಭಹದಹಯಯು. ಅಯ ಔ ಡ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ಭ ಲಔ ವಿಭಹ ಔಮಶನ್ ಡೆಮುತಹುಯೆ.
3. ಭ ಯನೆಮ ಕ್ಷದ ಆಡಳಿತಹಧಿಕಹರಿಖಳು ಹೆ ಷ ರಿೀತ್ತಮ ಸೆೀವೆ ದಗಷಕಯಹಗದಕಿ 2001 ರಿಂದ
ಯಹಹಯದಲ್ಲಾದಹಿಯೆ. ಅಯು ವಿಮೆಮನುನ ಭಹಯಹಟ್ ಭಹಡು ಅಧಿಕಹಯ ಹೆ ಂದಿಲಾ ಆದಯೆ ವಿಭಹ
ಔಂನಿಖಳಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ ದಗಿಷಫಸುದು. ಮೆಭ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಖಳನುನ ಭಹಯಹಟ್ ಭಹಡಿದ
ನಂತಯ, ವಿಮೆದಹಯಯ ವಿಯಖಳನುನ ನೆೇಭಔವಹದ ಫಫ TPA ಜೆ ತೆ ಸಂಚಿಕೆ ಳಳರ್ಹಖುುದು, ನಂತಯ
ಅನು ಡೆೇಟಹ ಫೆೇರ್ಸ ತಮಹಯು ಭಹಡುತಹುನೆ ಭತುು ವಿಮೆದಹಯರಿಗೆ ಆಯೆ ೇಖಮ ಕಹಡುಾಖಳನುನ ನಿೇಡುತಹುನೆ.
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ಇಂತಸ ಆಯೆ ೇಖಮ ಕಹಡುಾಖಳು ವಿಮೆದಹಯರಿಗೆ ಆಷತೆಯಖಳು ಭತುು ಚಿಕ್ಟತಹಸ ಕೆೇಂದಯಖಳಲ್ಲಾ (ತಕ್ಷಣ ನಖದು
ಹತಿ ಭಹಡದೆಯೆೇ ಚಿಕ್ಟತೆಸ) ಸಣವಿಲಾದ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಸ್ೌಲಬಮಖಳನುನ ಡೆಮಲು ವಔುಗೆ ಳಿಷುತುವೆ. ಂದು
ವೆೇಳ್ೆ ವಿಮೆದಹಯಯು ಸಣವಿಲಾದ ಸ್ೌಲಬಮ ಫಳಷದಿದದಯ

ಷಸ, ಅಯು ಬಿಲುಾಖಳನುನ ಹತಿಸಿ ಭತುು ನೆೇಭಔ

ಭಹಡಿದ TPA ರಿಂದ ಭಯುಹತಿ ಡೆದುಕೆ ಳಳಫಸುದು. TPAಖಳು ತಭಭ ಕೆಾೇಭಖಳಿಗಹಗಿ ವಿಭಹ
ಔಂನಿಖಳಿಂದ ಅನುದಹನ ಡೆದಿಯುತಹುಯೆ ಭತುು ಅದರಿಂದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೆೇರ್ೆ ಇಂತಿಶುಿ ಶ್ೆೇಔಡಹ ವುಲು
ಷಂಬಹನೆಮನುನ ಡೆಮುತಹುಯೆ.
4. ವಿಮೆ ವೆಬ್ ಅಗಿಯಗೆೇಟ್ಖಾಳು IRDAI ನಿಫಂಧನೆಖಳ ಭ ಲಔ ನಿಾಹಿಷಲಡು ಹೆ ಷ ರಿೇತಿಮ ಸ್ೆೇವಹ
ೂಯೆೈಕೆದಹಯಯಹಗಿದಹದಯೆ.

ತಭಭ ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ್ ಭತುು / ಅಥವಹ ಟೆಲ್ಲಭಹಕೆಾಟಿಂಗ್ ಭ ಲಔ, ಅಯು

ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯೆ ಂದಿಗೆ ಭುಖಹಭುಖಿಮಹಗಿ ಬೆೇಟಿ ಭಹಡದೆ ದ ಯದ ಭಹಯುಔಟೆಿಮ ಭ ಲಔ ವಿಭಹ
ಮಹಹಯನುನ ಕೆ ೇಯಫಸುದು ಭತುು ಆಷಕ್ಟುುಳಳ ನಿರಿೇಕ್ಷಔರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಭಹದಹಯಯಯೆಗೆ ಭುನನಡೆಖಳನುನ
ಷೃಷ್ಟ್ಿಷುತಹುಯೆ, ಅಯೆ ಂದಿಗೆ ಂದ ಭಹಡಿಕೆ ಳುಳತಹುಯೆ. ಅಲಾದೆ ಅಯು ಹೆ ೇಲ್ಲಕೆಗಹಗಿ ಇಂತಸ ವಿಭಹ
ಔಂನಿಖಳ ಉತನನಖಳನ ನ ಯದಶ್ಚಾಷುತಹುಯೆ. ಅಯು ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಹಗಿ ಆನ್ ರ್ೆೈನ್ ರ್ಪೇಟ್ಾಲ್ ಭ ಲಔ
ಪಿಯೇಮಮಂ ಷಂಖಯಸಣೆ ಭತುು ಪಿಯೇಮಮಂ ಜ್ಞಹನಹ ತಯಖಳನುನ ಔಳುಹಿಷುವಿಕೆ ಭತುು ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಮ ಹಲ್ಲಸಿ
ಷಂಫಂಧಿತ ಸ್ೆೇವೆಖಳಂತಸ ಟೆಲ್ಲಭಹಕೆಾಟಿಂಗ್ ಭತುು ಹೆ ಯಖುತಿುಗೆ ಕಹಮಾಖಳನುನ ನಿಾಹಿಷಲು IRDAI
ಭ ಲಔ ಅಧಿಕಹಯ ಡೆಮಫಸುದು. ಮಹಹಯದಲ್ಲಾ ರಿತಿಾಸಿದ ಭುನನಡೆಖಳನುನ ಆಧರಿಸಿ ವಿಭಹ
ಔಂನಿಖಳು ಅರಿಗೆ ಷಂಬಹನೆಮನುನ ನಿೇಡುತುವೆ, ವಿಭಹ ಉತನನಖಳು ಹಹಖ

ಅರಿಂದ ಭಹಡಲಟ್ಿ

ಹೆ ಯಖುತಿುಗೆ ಸ್ೆೇವೆಖಳ ಯದವಾನ ಭಹಡುತುವೆ.
5. ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ್ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ಹೆ ಷ ರಿೇತಿಮ ಭಧಮತಿಾಖಳ್ಹಗಿದುದ IRDAI ನಿಂದ ನಿಾಹಿಷಲಡುತುವೆ.
ಭಹಯುಔಟೆಿಮ ಯವಹನಗಿ ಹೆ ಂದಿದ ಮಕ್ಟುಖಳು ವಿತರಿಷು ಭತುು ಇಂತಸ ಉತನನಖಳ ಸ್ೆೇವೆ
ದಗಿಷುರಿಗೆ ಉದೆ ಮೇಖ ನಿೇಡು ಭ ಲಔ ಕೆಳಗಿನ ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳನುನ ನಿಾಹಿಷಫಸುದು:
ವಿಮೆ ಭಹಯಹಟ್ದ ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳು: ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ್ದ ಮಕ್ಟುಖಳನುನ (ISP) ತೆ ಡಗಿಷು ಭ ಲಔ ಎಯಡು
ಜಿೇ, ಎಯಡು ಸ್ಹಭಹನಮ ಭತುು ಎಯಡು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಔಂನಿಖಳಲ್ಲಾ ಷಭಮ ಮಹುದೆೇ ಸಂತದಲ್ಲಾ
ಹಯಧಿಕಹಯಕೆು ತಿಳಿಷುುದು. ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಮೆ ಷಂಫಂಧದಲ್ಲಾ, ಪೆೈಲ್ & ಫಳಷು ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳಲ್ಲಾ
ನಿೇಡಿಯುಂತೆ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳನುನ IMF ಕೆೇಲ ರಿೇಟೆೇಲ್ ಸ್ಹಲುಖಳಲ್ಲಾ ಭನವಿ ಭಹಡಲು ಅಥವಹ
ಷಂಖಯಹಿಷಲು ಅಕಹವ ಇದೆ ಅುಖಳ್ೆಂದಯೆ ಮೊೇಟಹರ್, ಆಯೆ ೇಖಮ, ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ, ಷಂಸ್ಹಯಷೆಯು,
ಅಂಖಡಿಮಯು ಭತುು ಕಹಲಕಹಲಕೆು ಹಯಧಿಕಹಯ ಅಂಗಿೇಔರಿಸಿದ ಇತಯ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳು. ವಿಭಹ
ಔಂನಿಖಳ ನಿಶ್ಚಚತಹಥಾದಲ್ಲಾನ ಮಹುದೆೇ ಫದರ್ಹಣೆಮನುನ ಭತುು ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಸ್ೆೇವೆಗೆ
ಷ ಔುವಹದ ಮಸ್ೆೆಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ ಹಯಧಿಕಹಯದ ೂಾಬಹವಿ ಅನುಮೊೇದನೆಯಿಂದ ಭಹತಯ ಭಹಡಫಸುದು.
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ವಿಮೆಮ ಸ್ೆೇವಹ ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳು: ಕೆ ೇಯು ಅಥವಹ ವಿಮೆ ಉತನನಖಳನುನ ಡೆಮು ಂದ ಭಹಡಿಕೆ ಂಡ
ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಿಗೆ ಭಹತಯ ಈ ಸ್ೆೇವಹ ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳಿಯುತು ಭತುು ಅುಖಳನುನ ಕೆಳಗೆ ಟಿಿ ಭಹಡರ್ಹಗಿದೆ:
a. ವಿಮೆಗಹಯಯ ಔಚೆೇರಿ ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳನುನ ಕೆೈಕೆ ಳಳಲು ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಿಗೆ ಹಯಧಿಕಹಯ ಹೆ ಯಡಿಸಿದ
ಹೆ ಯಖುತಿುಗೆ ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳಿಗಹಗಿ ಭಹಖಾದಶ್ಚಾಷ ತಯಖಳು;
b. ವಿಮೆಮ ಯೆರ್ಪಸಿಟ್ರಿಖಳಿಗೆ ಅನುಮೊೇದಿತ ಮಕ್ಟು ಆಖುುದು;
c. ಯೆ ೇಲ್ ಯವಹನಗಿ ಷವೆೇಾಮರ್ ಭತುು ನಶಿ ಭೌಲಮಭಹಔರಿಂದ ಮೆೇರ್ೆ ಉದೆ ಮೇಖ ನಿೇಡು ಭ ಲಔ
ಷಮೇಕ್ಷೆ ಭತುು ನಶಿ ಭೌಲಮಭಹನ ಕೆಲಷ;
d. ಕಹಲಕಹಲಕೆು ಹಯಧಿಕಹಯ ಅನುಭತಿಷರ್ಹದ ವಿಮೆ ಷಂಫಂಧಿತ ಮಹುದೆೇ ಚಟ್ುಟಿಕೆ.
ಆರ್ಥಾಔ ಉತನನಖಳು ವಿತಯಣೆ: ವಿತರಿಸಿಲು ಸಣಕಹಷು ಸ್ೆೇವೆ ಕಹಮಾನಿಾಸಣಹಧಿಕಹರಿ ತೆ ಡಗಿಯು ಭ ಲಔ
(FSE) ಭಹಯುಔಟೆಿಮ ಯವಹನಗಿ ಡೆದ ಮಕ್ಟುಖಳು, ವಿತರಿಷಲು ಭತುು ಇತಯ ಆರ್ಥಾಔ ಉತನನಖಳ ಸ್ೆೇವೆ,
ಅುಖಳ್ೆಂದಯೆ:
a. SEBI ನಿಮಂತಿಯಷಲಡು ಭ ಮಚುಮಲ್ ಪಂಡ್ ಔಂೆನಿಖಳ ಭ ಮಚುಲ್ ಪಂಡ್ ಖಳು;
b. PFRDA ನಿಮಂತಿಯಷು ನಿೃತಿುವೆೇತನ ಉತನನಖಳು;
c. SEBI ಯವಹನಗಿ ಡೆದ ಸ ಡಿಕೆ ಷಲಹೆಗಹಯಯು ವಿತರಿಷು ಇತಯ ಆರ್ಥಾಔ ಉತನನಖಳು;
d. ಫಹಮಂಕ್ಟಂಗ್ / ಫಹಮಂಔುಖಳ ಆರ್ಥಾಔ ಉತನನಖಳು / RBI ನಿಂದ ನಿಮಂತಿಯಷಲಡು NBFC;
e. ಅಂಚೆ ಇರ್ಹಖೆ, ಬಹಯತ ಷಕಹಾಯ ನಿೇಡು ವಿಮೆೇತಯ ಉತನನಖಳು;
f.

ಕಹಲಕಹಲಕೆು ಹಯಧಿಕಹಯ ಅನುಭತಿಷರ್ಹದ ಮಹುದೆೇ ಇತಯ ಸಣಕಹಷು ಉತನನ ಅಥವಹ ಚಟ್ುಟಿಕೆ.

D. ಇತಯ ರಭಕಕ ಷಂಸೆೆಖಳು
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಭಹಯುಔಟೆಿಮ ಬಹಖವಹಗಿ ಇನ ನ ಕೆಲು ಗಟ್ಔಖಳು ಇವೆ, ಅು ಹಿೇಗಿವೆ:
1. ಇನಕುಯೆನ್್ ಯೆಖಕಯಲ್ೆೀಟರಿ ಅಂಡ್ ಡೆಲೆಮಂಟ್ ಅಥಹರಿಟ ಆಫ್ ಇಂಡಿಮಹ (IRDAI) ು ಷಂಷತ್ ಕಹಯ್ದದೆಯ್ದಂದ
ಯಚನೆಮಹದ ವಿಭಹ ನಿಮಂತರಣವಹಗದಕಿ, ಎಲ್ಹಾ ಯಹಹಯನುನ ಭತುು ವಿಭಹ ಭಹಯುಔಟೆಿಮಯನುನ
ನಿಮಂತ್ತರಷಕತುದೆ. ಇದು 2000 ಯಲ್ಲಾ ಅಸಿುತಾಕೆು ಫಂದಿತು ಭತುು ಕೆಲಷನುನ ನಿಮಂತಿಯಷುುದಷೆಿ ಅಲಾದೆ ವಿಮೆ
ಮಹಹಯನುನ ಔ ಡ ಅಭಿೃದಿಧ ಭಹಡುತುದೆ.
2. ಸಹಭಹನಯ ವಿಮೆ ಭತಕಿ ಜೀ ವಿಭಹ ಭಂಡಳಿಖಳು ಅನಕಔರಭವಹಗ ತಭಮ ಜೀನದ ಅಥವಹ ಸಹಭಹನಯ
ವಿಮೆಮ ಮಹಹಯ ನಿಯಹಷಕ IRDAI ಗೆ ಶ್ಚಪಹಯಷಕಖಳನಕು ಭಹಡಕತುವೆ.
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3. ಇನುಶಯೆನ್ಸ ಇನಪಮೆೇಾವನ್ ಫ ಮಯೆ ಆಫ್ಟ ಇಂಡಿಮಹ IRDA ನಿಂದ 2009ಯ ಶಾ ಫಡಿು ಡೆಯಿತು ಭತುು ವಿಭಹ
ಲಮದ ಫಸುತೆೇಔ 20 ಷದಷಮಯ ಆಡಳಿತ ಭಂಡಳಿಮ ಂದು ನೆ ೇಂದಹಯಿತ ಷಭಹಜವಹಗಿದೆ. ಇದು
ವಿಶ್ೆಾೇಶಣೆಖಳು ಷಂಖಯಹಿಷುತುದೆ ಭತುು ಷಕ್ಟಯಮಗೆ ಳಿಷಲು ವಿಭಹ ಲಮದ ವಿವಿಧ ಲಮ ಭಟ್ಿದ ಯದಿಮನುನ
ಯಚಿಷುಂತೆ ಡೆೇಟಹ ಆಧಹರಿತ ಭತುು ವೆೈಜ್ಞಹನಿಔ ನಿಧಹಾಯ ಭಹಡು ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಫೆರ್ೆ ನಿಖದಿ ಭತುು ವೆೈಜ್ಞಹನಿಔ
ನಿಣಾಮ ಕೆೈಗೆ ಳುಳವಿಕೆ ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಫೆರ್ೆ ನಿಖದಿ ಭತುು ಮಹಹಯದ ಕಹಮಾತಂತಯಖಳ ಯಚನೆ. ಇದು ಹಲ್ಲಸಿ
ಯ ಪಿಷುಲ್ಲಾ ನಿಮಂತಯಔರಿಗೆ ಭತುು ಷಕಹಾಯಕೆು ನೆಯವಹಖಲು ಯಭುಕ ಇನ್ ುಟ್ೆಳನುನ ದಗಿಷುತುದೆ. ಫ ಮಯೆ ೇ
ಉದಮಭದ ಯಯೇಜನಕಹುಗಿ, ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔ ಭತುು ಂದು ಷಭಮದ ಎಯಡಔ ು ಅನೆೇಔ ಯದಿಖಳನುನ
ಷೃಷ್ಟ್ಿಸಿದೆ.
IIB ಸ್ೆಂಟ್ಯಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ ಷಾರ್ ನಿಾಹಿಷುತುದೆ ಅದು ವಿವಿಧ ವಿಭಹ ಯೆರ್ಪಸಿಟ್ರಿಖಳನುನ ನಡುವೆ ಷಂಔಾ
ಬಿಂದುವಹಯಿತು ತಿಾಷುತುದೆ ಭತುು ಂದು ಹೆ ಷ ಖಹತೆಮ ಷೃಷ್ಟ್ಿಮ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಡಿಭಹಮಟ್ ಖಹತೆಖಳ ಡಿಡುಪಿಾಕೆೇವನ್ ನಲ್ಲಾ ಷಹಹಮ ಭಹಡುತುದೆ. ಸ್ೆಂಟ್ಯಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ ಷಾರ್ ಔ ಡ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಭತುು ವಿಮೆ
ಯೆರ್ಪಸಿಟ್ರಿ ನಡುವಿನ ಯತಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮಹಹಯ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿಮ ಸ್ಹಖಣೆ / ಯ ಟಿಂಗ್ ಗೆ
ವಿನಿಭಮ ಆಗಿ ತಿಾಷುತುದೆ.
IIB ಈಗಹಖರ್ೆೇ 'ೆಯಪಡ್೯ ನೆಟ್ಾಕ್ಾ' ಆಷತೆಯಖಳನುನ ಸ್ೆೇರಿಸಿಕೆ ಂಡು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಲಮದಲ್ಲಾ ಸ್ೆೇವೆ
ಭಹಡು ಭ ಲಔ ಆಷತೆಯಗೆ ಅನನಮ ID ಭಹಷಿರ್ ರ್ಪಯೇಗಹಯಂ ಹಯಯಂಭಿಸಿದೆ.
IIB ನ ಇತಿುೇಚಿನ ಉಔಯಭ TPAs, ವಿಮೆಗಹಯಯು ಭತುು ಆಷತೆಯಖಳನುನ ಷಂಕ್ಟಾಷು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಗಿಯಡ್
ನಿಾಹಿಷುುದಹಗಿದೆ. ಈ ಉಔಯಭದ ಖುರಿ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಲಮದಲ್ಲಾ ಹಯದವಾಔತೆಯಂದಿಗೆ ಚಿಕ್ಟತಹಸ
ವೆಚಚದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಕೆಾೇಮ್ ನಿಾಸಣೆ ಭಹಡುುದು ಭತುು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಫೆರ್ೆ
ನಿಖದಿ ಭಹಡುುದು.
4. ಬಹಯತಿೇಮ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆ ಹಹಖ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ವಿಮೆಮ ಅಕಹಡೆಮಮಂತಸ ಶ್ೆೈಕ್ಷಣಿಔ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ವಿವಿಧ ಫಗೆಮ
ವಿಮೆ ಭತುು ನಿಾಸಣೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭತುು ಏಜೆಂಟ್ ಆಖುರಿಗೆ ಖಹಷಗಿ ತಯಫೆೇತಿ ದಗಿಷು ಷಂಸ್ೆೆಖಳಲ್ಲಾ
ತಯಫೆೇತಿಮನುನ ದಗಿಷುತುವೆ.
5. ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ೃತಿುಯಯು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಹಯಸಔಯ ಅಹಮಖಳನುನ ಪಿಕೆ ಳುಳ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಅಹಮಖಳನುನ
ನಿಣಾಯಿಷುಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಭತುು TPAಖಳು ಷಸಔರಿಷುತುವೆ ಭತುು ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಔಶಿಔಯ ಕೆಾೇಮನ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಷಲಹೆ ನಿೇಡುತುವೆ.
6. ಕಹನ ನು

ಗಟ್ಔಖಳ್ಹದ ವಿಮೆಮ

ಒಂಫುಡ್ಸ

ಭನ್, ಗಹಯಸಔ

ನಹಮಮಹಲಮಖಳು

ಹಹಖ

ಸಿವಿಲ್

ನಹಮಮಹಲಮಖಳು ಷಸ ಗಹಯಸಔಯ ಅಷಭಹಧಹನಖಳ ರಿಹಹಯಕಹುಗಿ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ
ಹತಯನುನ ಹಿಷುತುವೆ.
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ಸಹಯಹಂವ
a) ವಿಮೆಮು ಂದು ಅಥವಹ ಇತಯ ಯ ದಲ್ಲಾ ಸಲು ವತಭಹನಖಳ ಹಿಂದೆ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾತುು, ಆದಯೆ ಅದಯ ಆಧುನಿಔ
ಯ  ಕೆಲವೆೇ ವತಭಹನಖಳಶುಿ ಸಳ್ೆಮದಹಗಿದಹದಗಿದೆ. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ವಿಮೆಮು ಷಕಹಾರಿ ನಿಮಂತಯಣದ ಅನೆೇಔ
ಸಂತಖಳ ಭ ಲಔ ದಹಟಿ ಫಂದಿದೆ.
b) ತನನ ನಹಖರಿಔಯ ಆಯೆ ೇಖಮ ಫಸಳ ಭುಕಮವಹಗಿದುದ, ಷಕಹಾಯಖಳು ಷ ಔು ಆಯೆ ೇಖಮ ಮಸ್ೆೆ ಷೃಷ್ಟ್ಿಷುಲ್ಲಾ
ಯಭುಕ ಹತಯಹಿಷುತುವೆ.
c) ದಗಿಷರ್ಹದ ಆಯೆ ೇಖಮ ಭಟ್ಿ ಂದು ದೆೇವದ ಜನಷಂಖೆಮಮ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಅನೆೇಔ ಅಂವಖಳ ಮೆೇರ್ೆ
ಅಲಂಬಿತವಹಗಿದೆ.
d) ಅಖತಮವಿಯು ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಖಭನದ ಭಟ್ಿನುನ ಅಲಂಬಿಸಿ, ಭ ಯು ರಿೇತಿಮ ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣೆ- ಹಯಥಮಔ,
ಭಹಧಮಮಔ ಭತುು ತೃತಿೇಮ ಇವೆ. ತೃತಿೇಮ ಆಯೆ ೇಖಮ ವೆಚಚ ದುಫಹರಿಮಹಗಿದುದ ಜೆ ತೆಗೆ ಯತಿಯಂದು
ಭಟ್ಿೂ ಏಯುತುದೆ.
e) ಬಹಯತ ತನನದೆ ಆದ ವಿಶ್ಚಶಿ ಷವಹಲುಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ, ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಜನಷಂಖೆಮ ಫೆಳಣಿಗೆ ಭತುು
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಅಖತಮವಿಯು ನಖರಿೇಔಯಣ.
f) ಷಕಹಾಯೂ ಷಸ ಖಹಷಗಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ವಹಣಿಜಮ ವಿಭಹ ನಂತಯ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಯೇಜನೆಖಳ.
g) ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಭಹಯುಔಟೆಿಮು ಭ ಲಸ್ೌಔಮಾ ದಗಿಷು ಸಲು ಆಟ್ಗಹಯಯು, ವಿಮೆ ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ
ದಗಿಷು ಇತಯಯು, ದರ್ಹಾಳಿಖಳು, ಭಧಮತಿಾಖಳು ಭತುು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಸ್ೆೇವೆ ದಗಿಷು ವಹಮಹಯ
ಭ ಯನೆೇ ಕ್ಷದ ಆಡಳಿತಗಹಯಯು, ಭತುು ಇತಯೆ ನಿಮಂತಯಣ, ಶ್ೆೈಕ್ಷಣಿಔ ಹಹಖ
ಹತಯನುನ ನಿಾಹಿಷುತಿುವೆ.

ರಭಕಕ ದಖಳು
a) ಆಯೆ ೇಖಮಯಕ್ಷಣೆ
b) ವಹಣಿಜಮ ವಿಮೆ
c) ಯಹಷ್ಟ್ರೇಔಯಣ
d) ಹಯಥಮಔ, ಭಹಧಮಮಔ ಭತುು ತೃತಿೇಮ ಆಯೆ ೇಖಮಯಕ್ಷಣೆ
e) ಮೆಡಿಕೆಾೇಮ್
f) ದರ್ಹಾಳಿ
g) ಏಜೆಂಟ್
h) ಭ ಯನೆೇ ಕ್ಷದ ಆಡಳಿತಹಧಿಕಹರಿ
i)

IRDA
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ಕಹನ ನು ಗಟ್ಔಖಳು ತಭಭ

j) ಒಂಫುಡ್ಸ ಭನ್
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ಅಧಹಯಮ 18
ವಿಮೆಮ ದಹಕಲ್ಹತ್ತ
ಅಧಹಯಮದ ರಿಚಮ
ವಿಮೆ ಉದಮಭದಲ್ಲಾ, ನಹು ಅಹಯ ಷಂಖೆಮಮ ಪಹಮ್ಾ ಖಳು, ದಹಕರ್ೆಖಳು ಇತಹಮದಿ ಜೆ ತೆ ಮಸರಿಷುತೆುೇವೆ. ಈ
ಅಧಹಮಮು

ನಭಗೆ

ಸಲವಹಯು

ದಹಕರ್ೆಖಳು

ಭತುು

ವಿಭಹ

ಂದದಲ್ಲಾ

ಅುಖಳ

ಹಯಭುಕಮತೆಮನುನ

ತಿಳಿಸಿಕೆ ಡುತುದೆ. ಇದು ಯತಿ ಪಹಮಾಗೆ ನಿಕಯವಹದ ಷಾಯ ದ ಂದು ಳನೆ ೇಟ್, ಅದನುನ ಹೆೇಗೆ ತುಂಬಿಷುುದು
ಭತುು ನಿದಿಾಶಿ ಭಹಹಿತಿ ಔಯೆ ಭಹಡಲು ಕಹಯಣಖಳನುನ ನಿೇಡುತುದೆ.

ಔಲ್ಲಕಹ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು

A. ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಮ್ಾ
B. ಯಸ್ಹುನೆಮ ಅಂಗಿೇಕಹಯ (ವಿಮೆ ಇಳಿಷುವಿಕೆ)
C. ಹಯಸ್ೆಔಿರ್ಸ
D. ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಸಿೇದಿ
E. ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕರ್ೆ
F. ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಖಹತರಿ ಔಯಹಯುಖಳು
G. ಜಹಹಿಯಹತು ಂದಖಳು
H. ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಅಥಾ ವಿಯಣೆ
I. ನವಿೇಔಯಣದ ಷ ಚನೆ
J. ಎಂಟಿ ಭನಿ ರ್ಹಂಡರಿಂಗ್ ಭತುು ನಿಭಭ ಗಹಯಸಔಯನುನ ತಿಳಿದುಕೆ ಳಿಳ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳು
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ಈ ಅಧಹಮಮದ ಅಧಮಮನದ ನಂತಯ, ನಿಭಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನುಖಳು ಸ್ಹಧಮವಹಖುತುದೆ:
a) ಯಸ್ಹುನೆ ಪಹಮಾನಲ್ಲಾಯು ಅಂವಖಳನುನ ವಿರಿಷುುದು.
b) ಹಯಸ್ೆಔಿರ್ಸ ನ ಹಯಭುಕಮತೆಮನುನ ವಿರಿಷುುದು
c) ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಸಿೇದಿ ಭತುು ಸ್ೆಕ್ಷನ್ 64VB ವಿಮೆಮ 1938 ಆಕ್ಿ ವಿರಿಸಿ.
d) ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕರ್ೆಮಲ್ಲಾನ ನಿಫಂಧನೆಖಳು ಭತುು ದಖಳನುನ ವಿರಿಸಿ.
e) ಹಲ್ಲಸಿ ಶಯತುುಖಳು, ಖಹತರಿಖಳು ಭತುು ಜಹಹಿಯಹತು ಂದಖಳನುನ ಚಚಿಾಸಿ.
f) ಜಹಹಿಯಹತು ಂದಖಳನುನ ಏಕೆ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ ಯವಂಸಿಸಿ.
g) ಹಲ್ಲಸಿ ದಖಳು ಕಹನ ನು ನಹಮಮಹಲಮಖಳಲ್ಲಾ ಹೆೇಗೆ ಔಂಡುಫಯುತುದೆ ಎಂದು ಅಥಾ ಭಹಡಿಕೆ ಳಿಳ.
h) ಏಕೆ ನವಿೇಔಯಣದ ನೆ ೇಟಿಷುಖಳನುನ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ ಯವಂಸಿಸಿ.
i) ಭನಿ ರ್ಹಂಡರಿಂಗ್ ಏನು ಎಂಫುದನುನ ತಿಳಿಯಿರಿ ಭತುು ಫಫ ಏಜೆಂಟ್ ನಿಭಭ ಗಹಯಸಔಯ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳನುನ
ತಿಳಿಯಿರಿ ಫಗೆೆ ಅರಿಮು ಅಖತಮವಿದೆ.
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A. ರಸಹಿನೆಮ ಪಹಭೊಯಳು
ಮೊದರ್ೆೇ ಹೆೇಳಿದಂತೆ, ವಿಮೆ ಂದು ಂದವಹಗಿದುದ ಹಲ್ಲಸಿ ಫಯೆಮುವಹಖ ಔಡಿಮೆಮಹಖುತುದೆ. ವಿಮೆ ದಹಕರ್ಹತಿ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ನಿೇಡಿಕೆಗೆ ಸಿೇಮತವಹಗಿಯುುದಿಲಾ. ದರ್ಹಾಳಿಖಳು ಭತುು ಏಜೆಂಟ್ಯು ನಡುವೆ ಕಹಮಾ ನಿಾಹಿಷು ಅನೆೇಔ
ಭಧಮತಿಾಖಳ ಇಯುುದರಿಂದ, ವಿಮೆದಹಯ ಭತುು ಅನ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಬೆೇಟಿ ಭಹಡದಿಯಫಸುದು.
ವಿಭಹ ಔಂನಿ ತನನ ಗಹಯಸಔ ಭತುು ಅನ / ಅಳ ವಿಮೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಅಖತಮಖಳನುನ ತಿಳಿಮಲು ಗಹಯಸಔ ಷಲ್ಲಾಸಿದ
ದಹಕರ್ೆಖಳಿಂದ

ಭಹತಯ

ತಿಳಿಮಫಸುದು.

ಅಂತಸ

ದಹಕರ್ೆಖಳು

ಷಸ

ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ

ಚೆನಹನಗಿ

ಅಹಮ

ಅಥಾಭಹಡಿಕೆ ಳಳಲು ಷಹಹಮ ಭಹಡುತುದೆ. ಹಿೇಗಹಗಿ, ವಿಮೆದಹಯ ಭತುು ವಿಮೆಗಹಯಯ ನಡುವೆ ತಿಳುಳಿಕೆ ಭತುು
ಷಶಿತೆಮನುನ ತಯು ಉದೆದೇವಕಹುಗಿ ದಹಕರ್ಹತಿಮ ಅಖತಮವಿದೆ. ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔವಹಗಿ ವಿಭಹ ಮಹಹಯದಲ್ಲಾ ಕೆಲು
ದಹಕರ್ೆಖಳನುನ ಫಳಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್, ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಸತಿುಯವಹದ ಮಕ್ಟುಮಹಗಿಯುುದರಿಂದ, ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಷಾಂದಿಷಫೆೇಔು ಭತುು ದಹಕರ್ೆಖಳ
ಫಗೆಗಿನ ಎರ್ಹಾ ಅನುಭಹನಖಳಿಗೆ ಷಷ್ಟ್ಿೇಔಯಣ ನಿೇಡಫೆೇಔು ಭತುು ಅುಖಳನುನ ತುಂಫಲು ಅನು / ಅಳಿಗೆ ಷಹಹಮ
ಭಹಡಫೆೇಔು. ಏಜೆಂಟ್ ಳಗೆ ಂಡಿಯು ಯತಿ ದಹಕರ್ೆಮ ಉದೆದೇವ ಭತುು ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಫಳಷರ್ಹದ ದಹಕರ್ೆಖಳ
ಹಯಭುಕಮತೆ ಭತುು ಯಷಔು ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಭಹಡಿಕೆ ಳಳಫೆೇಔು.
1. ರಸಹಿನೆ ಪಹಭಯಖಳು
ಭುಕಮವಹಗಿ ದಹಕರ್ಹತಿಮ ಮೊದಲ ಸಂತ ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಮ್ಾ, ಇದಯ ಭ ಲಔ ವಿಮೆದಹಯ ಭಹಹಿತಿ
ತಿಳಿಷುತಹುನೆ:
 ಅನು / ಅಳು ಮಹಯು ಎಂದು
 ಮಹ ರಿೇತಿಮ ವಿಮೆ ಅನು / ಅಳಿಗೆ ಅಖತಮವಿದೆ
 ಅನು / ಅಳು ವಿಮೆ ಭಹಡಲು ಫಮಸಿದುದಯ ವಿಯಖಳು ಭತುು
 ಎಶುಿ ಷಭಮದಯೆಗೆ
ವಿಯಖಳ್ೆಂದಯೆ ವಿಭಹ ವಿಶಮದ ಸಣಕಹಸಿನ ಭೌಲಮ ಭತುು ಯಸ್ಹುವಿತ ವಿಮೆಗೆ ಹೆ ಂದಿಕೆ ಂಡಿಯು ಎರ್ಹಾ
ಷಕಿಸಿೆತ್ತಖಳು.
a)

ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಅಹಮದ ಭೌಲಯಭಹನ

i. ವಿಮೆಗಹಯಯು ಆಯೆು ಭಹಡಲು ಅಕಹವ ಭಹಡಿಕೆ ಡು ಉದೆದೇವದಿಂದ, ಅಹಮದ ವಿಶಮಕೆು
ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಅಖತಮವಿಯು ಎರ್ಹಾ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ದಗಿಸಿ ರಸಹಿನೆಮ ಪಹಭಯನಕು
ರಸಹಿಔನ ಭ ಲಔ ಬತ್ತಯ ಭಹಡಿಷಫೆೀಔಕ:
 ವಿಮೆ ನಿೇಡಲು ಪಿಕೆ ಳುಳುದೆ ಅಥವಹ ನಿಯಹಔರಿಷುುದೆ ಭತುು
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 ಅಹಮ ಸಿಾೇಕಹಯ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ದಯಖಳನುನ ನಿಧಾರಿಷಲು, ಯಕ್ಷಣೆಮ ಅನುಭತಿಗೆ ನಿೇಡರ್ಹದ
ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಶಯತುುಖಳು
ವಿಮೆಗೆ ನಿೇಡಿದ ಅಹಮ ಸಿಾೇಔರಿಷಲು, ವಿಭಹ ಔಂನಿಗೆ ಉಮುಔುವಹಗಿಯು ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಯಸ್ಹುನೆ
ಪಹಮ್ಾ ಹೆ ಂದಿದೆ. ಅತಮಂತ ನಂಬಿಕೆಮ ತತಾ ಭತುು ಷುುವಿನ ಭಹಹಿತಿಮ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷುವಿಕೆಮ ಔತಾಮ
ವಿಮೆ ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಭಾನೆ ಂದಿಗೆ ಆಯಂಬವಹಖುತುವೆ.
ಭ ಲಷುುವಿನ ಭಹಹಿತಿಮ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷುವಿಕೆಮ ಔತಾಮ, ಹಲ್ಲಸಿಮ ಆಯಂಬವಹಖು ಮೊದರ್ೆೇ
ಉದಬವಿಷುತುದೆ, ಭತುು ವಿಮೆಮ ಅಧಿಮುದದಔ ು ಭತುು ಂದದ ಕೆ ನೆಮ ತನಔೂ ಭುಂದುರಿಮುತುದೆ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ವಿಮೆದಹಯ ಮೊೇಟಹರ್ ಕ್ಟಯೇಡೆ ಅಥವಹ ಔುದುಯೆ ಷವಹರಿ
ತೆ ಡಖುುದಿಲಾವೆಂದು ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಭಾನಲ್ಲಾ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಸಿದದಯೆ, ಅನು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮುದದಔ ು ಇಂತಸ
ವಿಶಮಖಳಲ್ಲಾ ಷಾತುಃ ತೆ ಡಖುುದಿಲಾವೆಂದು ಕಚಿತಡಿಷಫೆೇಔು. ಈ ಅಂವಖಳನುನ ಆಧರಿಸಿ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ
ಸಿಾೇಔರಿಷು ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಇದು ವಹಷುವಹಂವವಹಗಿದೆ ಭತುು ಅದಕೆು ಅನುಖುಣವಹಗಿ ಅಹಮದ ಫೆರ್ೆ ನಿಖದಿ
ಭಹಡುುದು.
ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಪಹಭುಾಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಹೆಷಯು, ರ್ಹಂಛನ, ವಿಳ್ಹಷ ಭತುು
ಫಳಷು ವಿಮೆಮ / ಉತನನದ ಖಾ / ರಿೇತಿಯಂದಿಗೆ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಭುದಿಯಷಲಡುತುವೆ. ಈ ನಿಟಿಿನಲ್ಲಾ
ಮಹುದೆೇ ಯಭಹಣಿತ ಷಾಯ  ಅಥವಹ ಅಬಹಮಷ ಇಲಾದಿದದಯ ಷಸ, ಯಸ್ಹುನೆ ಪಹಮಾನಲ್ಲಾ ಭುದಿಯತ ಟಿಣಿ
ಸ್ೆೇರಿಷುುದು ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ವಹಡಿಕೆಮಹಗಿದೆ.

ಉದಹಸಯಣೆಖಳು
ಇಂತಸ ಟಿಣಿಖಳ ಕೆಲು ಉದಹಸಯಣೆಖಳು:
‗ಷುುಖಳ ಅಹಮದ ಭೌಲಮಭಹನ ವಹಷುವಹಂವಖಳ 'ಫಹಿಯಂಖಡಿಷದಿಯುವಿಕೆ, ತುದಹರಿಗೆಳ್ೆಮು ಭಹಹಿತಿ
ನಿೇಡುುದು, ಂಚನೆ ಅಥವಹ ವಿಮೆದಹಯನಿಂದ ಅಷಸಕಹಯ, ಬಿಡುಖಡೆ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಯದುದ
ಭಹಡುತುದೆ‘.
‗ಔಂನಿ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಪಿಕೆ ಂಡು ೂಣಾ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಷು ತನಔ ಔಂನಿ ಅಹಮದಲ್ಲಾಯಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ‘.

ರಸಹಿನೆ ಪಹಭಯನಲ್ಲಾ ಘ ೀಶಣೆ: ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಯಸ್ಹುನೆಮ ಕೆ ನೆಮಲ್ಲಾ ಯಸ್ಹುಔಯು
ಷಹಿ ಭಹಡಫೆೇಕಹದ ಘೀ ೇಶಣೆಮನುನ ಸ್ೆೇರಿಷುತಹುಯೆ. ಇದು ವಿಮೆದಹಯ ನಿಕಯವಹಗಿ ಪಹಮ್ಾ ಬತಿಾ ಭಹಡಲು ವಯಭ
ಡುುದನುನ ಭತುು ಅದಯಲ್ಲಾ ನಿೇಡಿದ ಅಂವಖಳನುನ ಅಥಾ ಭಹಡಿಕೆ ಂಡಿಯುುದನುನ ಖಹತಿಯಗೆ ಳಿಷುತುದೆ, ಆದದರಿಂದ
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ಕೆಾೇಮ್ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಅಂವಖಳ ತು ನಿಯ ಣೆ ಕಹಯಣದಿಂದ ಭಿನಹನಭಿಹಯಮಖಳಿಗೆ ಮಹುದೆೇ ಅಕಹಷ
ಇಯುುದಿಲಾ.
ಇದು ಅತಮಂತ ನಂಬಿಕೆಮ ಯಭುಕ ಭ ಲತತಾಕೆು ತುುಕೆ ಟ್ುಿ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷುತುದೆ ಭತುು ವಿಮೆದಹಯನ
ಔಡೆಯಿಂದ ಎರ್ಹಾ ವಹಷುವಹಂವಖಳನುನ ಫಹಿಯಂಖ ಡಿಷುತುದೆ.
ಈ ಘೀ ೇಶಣೆ ಅತಮಂತ ನಂಬಿಕೆಮ ಸ್ಹಭಹನಮ ಕಹನ ನು ತತಾನುನ ಅತಮಂತ ನಂಬಿಕೆಮ ಂದದ ಔತಾಮವಹಗಿ
ರಿತಿಾಷುತುದೆ.

ಘ ೀಶಣೆಮ ರಭಹಣಿತ ಪಹಮ್ಯ
IRDAI ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಮ ಘೀ ೇಶಣೆಮನುನ ಯಭಹಣಿತ ಷಾಯ ದಲ್ಲಾ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದೆ:
1. ನನನ ಯವಹಗಿ ಭತುು ವಿಮೆಗಹಗಿ ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದ ಎರ್ಹಾ ಮಕ್ಟುಖಳ ಯವಹಗಿ, ನಹನು ನಿೇಡಿದ ಮೆೇಲ್ಲನ
ಹೆೇಳಿಕೆಖಳು, ಉತುಯಖಳು ಭತುು / ಅಥವಹ ವಿಯಖಳು ನನನ ಖಭನಕೆು ಫಂದಂತೆ ಎರ್ಹಾ ವಿಶಮಖಳು
ನಿಜವಹಗಿವೆ ಭತುು ಷಂೂಣಾವಹಗಿವೆ ಭತುು ನಹನು / ನಹು ಇತಯ ಮಕ್ಟುಖಳ ಯವಹಗಿ ಯಸ್ಹುಪಿಷಲು
ಅಧಿಕಹಯ ಹೆ ಂದಿಯುತೆುೇವೆ.
2. ನಹನು ದಗಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಆಧಹಯ ನಿಮಾಷುತುದೆ ಎಂದು ಅಥಾ, ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ
ಅಂಗಿೇಔೃತ ಳಂದದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭಂಡಳಿಗೆ ಳಟಿಿದೆ ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ವುಲು
ೂಣಾವಹಗಿ ಷಂದಹಮವಹದ ನಂತಯ ಭಹತಯ ಜಹರಿಗೆ ಫಯುುದು.
3. ನಹನು / ನಹು ಇನ ನ ಭುಂದೆ ಉದೆ ಮೇಖದಲ್ಲಾ ಷಂಬವಿಷು ಮಹುದೆೇ ಫದರ್ಹಣೆ ಅಥವಹ
ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ದಗಿಸಿದ ನಂತಯ ವಿಮೆದಹಯನ/ ಯಸ್ಹುಔನ ಜಿೇನದ ಸ್ಹಭಹನಮ ಆಯೆ ೇಖಮ ಆದಯೆ
ವಿಮೆ ಔಂನಿ ಅಹಮ ಸಿಾೇಕಹಯದ ತಯ ಷಂಔಾಕ್ಟುಂತ ಮೊದಲು ನಹನು / ನಹು ಫಯೆಮು ಭ ಲಔ
ಷ ಚಿಷುತೆುೇವೆ ಎಂದು ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷುತೆುೇವೆ.
4. ನಹನು / ನಹು ಮಹುದೆೇ ವೆೈದಮರಿಂದ / ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಆಷತೆಯಯಿಂದ ಭಹಹಿತಿ ಡೆಮಲು ಫಮಷು
ಔಂನಿಗೆ ಅಥವಹ ಮಹುದೆೇ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಜಿೇನನುನ ನೆ ೇಡಿಕೆ ಂಡ

ಫಫ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ

/

ಯಸ್ಹುಔ ಈಗಿನ ಅಥವಹ ಹಿಂದಿನ ಭಹಲ್ಲೇಔನಿಂದ ದೆೈಹಿಔ ಅಥವಹ ಮಹುದೆೇ ಭಹನಸಿಔ ಆಯೆ ೇಖಮ
ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯು ವಿಮೆದಹಯ

/ ಯಸ್ಹುಔನು ಆಶ್ಹಾಷನೆ ಭತುು ಮಹುದೆೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿಯಿಂದ

ಭಹಹಿತಿ ಡೆಮಲು ಜಿೇದ ಮೆೇರ್ೆ ಅಜಿಾ ವಿಮೆದಹಯ / ಯಸ್ಹುಔನ ಯಸ್ಹುನೆಮ ವಿಭಹ ಳಂದ
ಭತುು / ಅಥವಹ ಕೆಾೇಮ್ ಇತಮಥಾ ಭಹಡುುದಹಗಿ ನಹನು / ನಹು ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷುತೆುೇವೆ ಭತುು ಪಿಗೆ
ಷ ಚಿಷುತೆುೇನೆ/ವೆ.
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5. ಯಸ್ಹುನೆಮ ಳಂದದ ಏಕೆೈಔ ಉದೆದೇವ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ದಹಕರ್ೆಖಳು ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ, ಯಸ್ಹುನೆಗೆ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಸಂಚಿಕೆ ಳುಳುದು ಭತುು / ಅಥವಹ ಮಹುದೆೇ ಷಕಹಾರಿ ಭತುು / ಅಥವಹ
ನಿಮಂತಯಣ

ಹಯಧಿಕಹಯದ

ಕೆಾೇಮ್

ಇತಮಥಾಗೆ ಳಿಷಲು

ಔಂನಿಗೆ

ನಹನು

/

ನಹು

ಅಧಿಕಹಯ

ನಿೇಡುತೆುೇನೆ/ವೆ.
b)

ರಸಹಿನೆ ಪಹಭುಯ ರಶೆುಖಳ ಷಾಯ 

ಯಸ್ಹುನೆ ಪಹಭನಾಲ್ಲಾಯು ಷಂಖೆಮ ಭತುು ಯಶ್ೆನಖಳ ಷಾಯ  ವಿಮೆಮ ಖಾಕೆು ಷಂಫಂಧಟ್ಿಂತೆ ಫದರ್ಹಖುತು
ಹೆ ೇಖುತುದೆ.
ವೆೈಮಕ್ರಿಔ ಭಹಖಯಖಳಲ್ಲಾ ಆಯೆ ೇಖಮ, ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಭತುು ಯಮಹಣ ವಿಮೆ, ಯಸ್ಹುನೆ ಪಹಮ್ಾ
ಭುಂತಹದುಖಳನುನ ಯಸ್ಹುಔನ ಆಯೆ ೇಖಮ, ಜಿೇನ ಭತುು ಆಹಹಯ ಶ್ೆೈಲ್ಲ, ಮೊದರ್ೆೇ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು
ಆಯೆ ೇಖಮ ರಿಸಿೆತಿಖಳು, ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಇತಿಹಹಷ, ಆನುಂಶ್ಚಔ ಲಕ್ಷಣಖಳು, ಔಳ್ೆದ ವಿಮೆ ಅನುಬ ಇತಹಮದಿ ಫಗೆೆ
ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಡೆಮಲು ವಿನಹಮಷಗೆ ಳಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
ರಸಹಿನೆಮ ಅಂವಖಳು
i. ರಸಹಿಔನ ೂಣಯ ಹೆಷಯಕ
ಯಸ್ಹುಔ ನಿಷಸಂದಿಖಧವಹಗಿ ಷಾತುಃ ಖುಯುತಿಷಲು ಸ್ಹಧಮವಹಖಫೆೇಔು. ಮಹಯೆ ಂದಿಗೆ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಂದ
ದಹಕಲ್ಲಷರ್ಹಗಿದೆ

ತಿಳಿಮುುದು

ಭುಕಮವಹಗಿದೆ,

ಹಲ್ಲಸಿ

ಅನುಔ ಲತೆಖಳನುನ

ವಿಮೆದಹಯ

ಭಹತಯ

ಡೆದುಕೆ ಳುಳಂತೆ ಭಹಡುುದು. ಕೆಲು ಯಔಯಣಖಳಲ್ಲಾ ಫೆೇಯೆ ಫಫಯ (ಸ್ಹವಿನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಕಹನ ನು
ಉತುಯಹಧಿಕಹರಿಮಂತಸ)

ಫೆೇಯೆ ಫಫಯು

ಅಹಮದ

ವಿಮೆ

ಭಹಡಿದ

ಆಷಕ್ಟುಮನುನ

ಹೆ ಂದಫಸುದಹದ

ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಖುಯುತನುನ ಸ್ಹೆಪಿಷುುದು ಭುಕಮವಹಗಿದೆ ಭತುು ಕೆಾೇಮ್ ನುನ ಭಹಡರ್ೆೇ ಫೆೇಔು.
ii. ರಸಹಿಔನ ವಿಳಹಷ ಭತಕಿ ವಿಳಹಷದ ವಿಯಖಳು
ಮೆೇರ್ೆ

ತಿಳಿಸಿದ ಕಹಯಣಖಳು

ಯಸ್ಹುಔಯ ವಿಳ್ಹಷ

ಭತುು

ಷಂಔಾ

ವಿಯಖಳನುನ

ಷಂಖಯಹಿಷುಲ್ಲಾ

ಅನಾಮವಹಖುತುವೆ.
iii. ರಸಹಿಔನ ೃತ್ತಿ, ಉದೆ ಯೀಖ ಅಥವಹ ಯಹಹಯ
ಕೆಲು ಆಯೆ ೇಖಮ ಭತುು ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ವಿಮೆಮ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ಅಯು ಅಹಮದಲ್ಲಾ ಷುು ಷಾಬಹ
ತೆ ೇರಿಷಫಸುದಹದದರಿಂದ ಯಸ್ಹುಔಯ ೃತಿು, ಉದೆ ಮೇಖ ಅಥವಹ ಮಹಹಯ ಹಯಭುಕಮತೆಮನುನ ಹೆ ಂದಿವೆ.
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ಉದಹಸಯಣೆ
ಆಗಹಖ ತನನ ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಆಹಹಯ ನಿೇಡಲು ಹೆಚಿಚನ ವೆೇಖದಲ್ಲಾ ಮೊೇಟಹರ್ ಫೆೈಕ್ ಮೆೇರ್ೆ ಯಮಹಣ ಭಹಡು ಪಹರ್ಸಿ ಫ್ತಡ್
ಯೆಸ್ೆ ಿೇಯೆಂಟ್ೆಳ ಫಫ ವಿತಯಣಹ ಭನುಶಮನಿಗೆ, ಅದೆೇ ಯೆಸ್ೆ ಿೇಯೆಂಟ್ನ ಫಫ ಅಕೌಂಟೆಂಟಿೆಂತ ಅಘಾತಖಳಿಗೆ ಈಡಹಖು ಷಂಬ
ಹೆಚಹಚಗಿಯುತುದೆ.

iv. ವಿಯಖಳು ಭತಕಿ ವಿಮೆಮ ಷಕಿವಿಶಮದ ಖಕಯಕತಕ
ವಿಮೆಗಹಗಿ ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದ ವಿಶಮನುನ ಯಸ್ಹುಔಯು ಷಶಿವಹಗಿ ತಿಳಿಷು ಅಖತಮವಿದೆ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಯಸ್ಹುಔಯು ತಿಳಿಷು ಅಖತಮವಿದೆ:
i.

ಷಭುದಯದಹಚೆಮ ಯವಹಷ ಅಥವಹ (ಮಹರಿಂದ, ಮಹವಹಖ, ಮಹ ದೆೇವಕೆು, ಮಹ ಉದೆದೇವಕಹುಗಿ)

ii. ಯಔಯಣನುನ ಅಲಂಬಿಸಿ ಮಕ್ಟುಮ ಆಯೆ ೇಖಮ ಇತಹಮದಿ (ಮಕ್ಟುಮ ಹೆಷಯು, ವಿಳ್ಹಷ ಭತುು ಖುಯುತಿಷುವಿಕೆ)
v. ವಿಭಹ ಮತಿ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಫಹಧಮತೆಮ ಮತಿಮನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ ಭತುು ಇದನುನ ಎರ್ಹಾ
ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಮ್ಾ ಖಳಲ್ಲಾ ಷ ಚಿಸಿಯಫೆೇಔು.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಇದು ಆಷತೆಯಮ ಚಿಕ್ಟತೆಸ ವೆಚಚ ಆಗಿಯಫಸುದು, ಹಯಣಹಹನಿಮಹದಹಖ, ಂದು ಕಹಲು
ಔಳ್ೆದುಕೆ ಂಡಹಖ, ಅಥವಹ ದೃಷ್ಟ್ಿ ಔಳ್ೆದುಕೆ ಂಡಹಖ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತದ ಂದು ನಿಶ್ಚಚತ ಯಭಹಣದ ವಿಮೆಯಿಯಫಸುದು,

vi. ಮದಲ್ಲನ ಭತಕಿ ರಷಕಿತ ವಿಮೆ
ಯಸ್ಹುಔಯು ತಭಭ ಹಿಂದಿನ ವಿಭಹ ವಿಯಖಳನುನ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ತಿಳಿಷು ಅಖತಮವಿದೆ. ಇದು ತಭಭ ವಿಭಹ
ಇತಿಹಹಷನುನ ತಿಳಿದುಕೆ ಳುಳುದಹಗಿದೆ. ಕೆಲು ಭಹಯುಔಟೆಿಖಳಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಯಸಷಮವಹಗಿ ವಿಮೆದಹಯಯ ಫಗೆೆ
ಭಹಹಿತಿ ಸಂಚಿಕೆ ಳುಳ ಮಸ್ೆೆಖಳು ಇವೆ.
ಮಹುದೆೇ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಅಯ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ನಿಯಹಔರಿಸಿದ ಔುರಿತು, ಹೆೇರಿದ ವಿಶ್ೆೇಶ ರಿಸಿೆತಿಖಳು,
ನವಿೇಔಯಣದ ವೆೇಳ್ೆ ಹೆಚಚಳಗೆ ಂಡ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅಥವಹ ನವಿೇಔರಿಷಲು ನಿಯಹಔರಿಸಿದ ಅಥವಹ ಯದಹದದ ಹಲ್ಲಸಿಮ
ಫಗೆೆಮ ಯಸ್ಹುಔನು ತಿಳಿಷು ಅಖತಮವಿದೆ.
ವಿಮೆಗಹಯಯು ಹೆಷಯುಖಳು ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಮಹುದೆೇ ವಿಮೆಗಹಯಯೆ ಂದಿಗೆ ಯಷುುತ ವಿಭಹ ಔುರಿತ ವಿಯಖಳನುನ
ವಿಷೃತವಹಗಿ ಫಹಿಯಂಖ ಡಿಷು ಅಖತಮವಿದೆ. ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ ಆಸಿು ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ವಿಮೆದಹಯ ಂದಕ್ಟುಂತ ಹೆಚುಚ
ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಫಸುದು ಭತುು ನಶಿ ಷಂಬವಿಸಿದಲ್ಲಾ, ಂದಕ್ಟುಂತ ಹೆಚುಚ
ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಕೆಾೇಮ್ ಡೆಮುತಹುನೆ. ಈ ಭಹಹಿತಿ ಕೆ ಡುಗೆ ತತಾದ ಮೆೇರ್ೆ ಅನಾಯಿಸಿ ಯಕ್ಷಣೆ ಡೆದಿಯುುದನುನ
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ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳುಳ

ಅಖತಮವಿದೆ

ಭತುು

೦ದೆೇ

ರಿೇತಿಮ

ಅಹಮಕಹುಗಿ

ಅನೆೇಔ

ವಿಭಹ

ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಯುುದರಿಂದ ಖಳಿಕೆ / ರ್ಹಬ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
ಇದಲಾದೆ, ಅದೆೇ ವಿಮೆದಹಯ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡ ಇತಯ PA ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿ ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ ಅಲಂಬಿಸಿ, ವೆೈಮಕ್ಟುಔ
ಅಘಾತ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯಯು ವಹಮಪಿುಮ ಯಭಹಣನುನ (ವಿಭಹ ಮೊತು) ನಿಫಾಂಧಿಷಲು ಫಮಷುತಹುನೆ.
vii. ನಶಿದ ಅನಕಬ
ಯಸ್ಹುಔನು ವಿಭಹ ಭಹಡಿಯಲ್ಲ ಅಥವಹ ಇಲಾದಿಯಲ್ಲ, ಅನು / ಅಳು ಅನುಬವಿಸಿದ ಎರ್ಹಾ ನಶಿಖಳ ಷಂೂಣಾ
ವಿಯಖಳನುನ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷಲು ಕೆೇಳರ್ಹಖುತುದೆ. ಇದು ವಿಮೆಗಹಯರಿಖ ವಿಮೆಮ ಷುುಸಿೆತಿ ಭತುು ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಮೆದಹಯ
ಹೆೇಗೆ ಅಹಮ ನಿಾಹಿಷುತಿುದದ ಎಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ನಿೇಡುತುದೆ. ಇಂತಸ ಉತುಯಖಳಿಂದ
ಂದದಹಯಯು ಅಹಮನುನ ಚೆನಹನಗಿ ಅಥಾ ಭಹಡಿಕೆ ಳುಳತಹುಯೆ ಭತುು ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷೆ ನಡೆಷಲು
ಅಥವಹ ಹೆಚಿಚನ ವಿಯಖಳನುನ ಷಂಖಯಹಿಷಲು ನಿಧಾರಿಷಫಸುದು.
viii. ವಿಭದಹಯಯ ಘ ೀಶಣೆ
ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಭನಾ ಉದೆದೇವ ವಿಭಹದಹಯರಿಗೆ ಎರ್ಹಾ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ದಗಿಷುುದು, ಉತಿಯಖಳು
ನಿಜವಹಗವೆ ಭತಕಿ ನಿಕಯವಹಗವೆ ಭತಕಿ ಪಹಮ್ಯ ವಿಭಹ ಪಂದದ ಆಧಹಯವೆಂದಕ ಪ್ಪಪಗೆ ಷ ಚಿಷಕ
ವಿಮೆದಹಯ ಭಹಡಿದ ಘ ೀಶಣೆಮನಕು ಪಹಮ್ಾ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಮಹುದೆೇ ತು ಉತುಯ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಂದ
ತಪಿಷಲು ಸಔುನುನ ನಿೇಡುತುದೆ. ಎರ್ಹಾ ಯಸ್ಹುನೆ ಪಹಭುಾಖಳಿಗೆ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿಯು ಇತಯ ವಿಬಹಖಖಳು ಷಹ,
ದಿನಹಂಔ ಭತಕಿ ಕೆಲು ಷಂದಬಯಖಳಲ್ಲಾ, ಏಜೆಂಟ್ ಶ್ಚಪಹಯಸಿಗೆ ಷಂಫಂಧ ಔಲ್ಲಷುತುವೆ.
ix. ಯಸ್ಹುನೆ ಪಹಭಾನುನ ಫಳಷದಿದಹದಖ, ವಿಮೆಗಹಯ ಡೆದ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಭೌಖಿಔವಹಗಿ ಅಥವಹ ಲ್ಲಖಿತವಹಗಿ
ದಹಕಲ್ಲಸಿಕೆ ಳಳಫೆೇಔು ಭತುು ಅದನುನ ಯಸ್ಹುಔನೆ ಂದಿಗೆ 15 ದಿನಖಳ ಅಧಿಯಳಗೆ ಖಹತಿಯಡಿಷಫೆೇಔು
ಅದಯ ಜೆ ತೆಗೆ ಭತುು ಆ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾಯು ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಟ್ುಿಖ ಡಿಷಫೆೇಔು. ಅಲ್ಲಾ ನಂತಯ ವಿಮೆಗಹಯಯು
ಯಸ್ಹುನೆಮ ಮಹುದೆೇ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷುುದಿಲಾ ಎಂದು ನಿವಚಮೂಾಔವಹಗಿ ಹೆೇಳುತಹುನೆ
ಅಥವಹ, ಂದು ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುುದಕೆು ಮಹುದೆೇ ವಿಶಮ ಷುುವಿನ ಮೆೇರ್ೆ ತು ಖಯಹಿಕೆ ಅಥವಹ ತು ಭಹಹಿತಿ,
ವಿಮೆಗಹಯಯು ಮೆೇರ್ೆ ಹೆ ಯೆ ಬಿೇಳುತುದೆ ಎಂದು ಸ್ಹಬಿೇತು ಡಿಷುುದು.
ಎಜೆಂಟ್ ಪಹಲ್ೆ ೀ ಅಪ್ ಭ ಲಔ ಭೌಖಿಔವಹಗಮ

ಸಿಾೀಔರಿಸಿದ ನೆನಪ್ಪಡಫೆೀಕಹದ ಎಲ್ಹಾ ಭಹಹತ್ತಮನಕು

ವಿಭಹ ಔಂನಿಮಕ ದಹಕಲ್ಲಷಕ ಔತಯಯನಕು ಹೆ ಂದಿದೆ ಎಂದಥಾ.

ಯಭುಕ
ಕೆಳಗೆ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಭನಾ ಕೆಲು ವಿಯಖಳನುನ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದೆ:
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1. ಯಸ್ಹುನೆ ಪಹಮ್ಾ ಯಕ್ಷಣೆ ವಿಯಖಳು, ವಹಮಪಿು, ಫಹಿಶುಯಣೆಖಳು, ನಿಫಂಧನೆಖಳು ಇತಹಮದಿ ನಿೇಡು ಂದು
ಹಯಸ್ೆಔಿರ್ಸ ನುನ ಟ್ುಿಖ ಡಿಷುತುದೆ. ಹಯಸ್ೆಔಿರ್ಸ ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಮ್ಾ ಬಹಖವಹಗಿಯುುದರಿಂದ,
ಯಸ್ಹುಔನು ವಿಶಮಖಳನುನ ಖಭನಿಸಿದ ನಂತಯ ಷಹಿ ಭಹಡಫೆೇಔು.
2. ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಮ್ಾ ಹೆಷಯು, ವಿಳ್ಹಷ, ಉದೆ ಮೇಖ, ಜನಭ ದಿನಹಂಔ, ಲ್ಲಂಖ, ಭತುು ಯಸ್ಹುಔಯ ಜೆ ತೆ
ಯತಿ ವಿಭಹದಹಯನ ಷಂಫಂಧದ, ಷಯಹಷರಿ ಭಹಸಿಔ ಆದಹಮ ಭತುು ಆದಹಮ ತೆರಿಗೆ ಹಮನ್ ನಂ, ವೆೈದಮಯ
ಹೆಷಯು ಭತುು ವಿಳ್ಹಷ, ಅಯ ವಿದಹಮಸಾತೆಖಳು ಭತುು ನೆ ೇಂದಣಿ ಷಂಖೆಮಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿಮನುನ
ಷಂಖಯಹಿಷುತುದೆ. ಇತಿುೇಚಿನ ದಿನಖಳಲ್ಲಾ ನೆೇಯವಹಗಿ ಫಹಮಂಕ್ ಗಹಾಣೆ ಭ ಲಔ ಕೆಾೇಮ್ ಸಣದ ಹತಿ
ಭಹಡಲು ವಿಭಹದಹಯನ ಫಹಮಂಕ್ ವಿಯಖಳನುನ ಷಂಖಯಹಿಸಿರ್ಹಖುುದು.
3. ಜೆ ತೆಗೆ, ವಿಭಹದಹಯ ಮಕ್ಟುಮ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಸಿೆತಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಯಶ್ೆನಖಳು ಇವೆ. ಪಹಭನಾಲ್ಲಾಮ ಈ
ವಿಯವಹದ ಯಶ್ೆನಖಳು ಔಳ್ೆದ ಕೆಾೇಮ್ ಅನುಬದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇಲ್ಲನದಹದಗಿವೆ ಭತುು ಅಹಮದ ಷರಿಮಹದ
ವಿಮೆ ಳಂದ ಸ್ಹಧಿಷಲು ಇವೆ.
4. ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ವಿಮೆದಹಯ ಪಹಮ್ಾ ನಲ್ಲಾ ನಭ ದಿಸಿದ ಮಹುದೆೇ ಯೆ ೇಖಖಳನುನ ಅನುಬವಿಸಿದದಯೆ ೂಣಾ
ವಿಯಖಳನುನ ತಿಳಿಷು ಅಖತಮವಿದೆ.
5. ಇದಲಾದೆ, ಮಹುದೆೇ ಅನುಬವಿಸಿದ ಕಹಯಿರ್ೆ ಅಥವಹ ಯೆ ೇಖ ಅಥವಹ ಅನುಬವಿಸಿದ ಅಘಾತದ
ವಿಯಖಳನುನ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ:
a. ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ ರಿೇತಿ / ಗಹಮ ಭತುು ಚಿಕ್ಟತೆಸ
b. ಮೊದಲ ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ದಿನಹಂಔ
c. ಚಿಕ್ಟತೆಸ ನಿೇಡುತಿುಯು ವೆೈದಮಯ ಹೆಷಯು ಭತುು ವಿಳ್ಹಷ
d. ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಚೆೇತರಿಸಿಕೆ ಂಡ ಅಥವಹ
6. ವಿಮೆದಹಯಯು

ಮಹುದೆೇ

ಹೆಚುಚರಿ

ಷಂಖತಿಖಳನುನ

ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ

ಫಹಿಯಂಖಡಿಷುುದು

ಅತಮಖತಮವಹಗಿಯುತುದೆ ಭತುು ಅನಿಗೆ ಮಹುದೆೇ ಧನಹತಭಔ ಅಸಿುತಾದ ಅರಿವಿದದಯೆ ಅಥವಹ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ
ಅಖತಮವಿಯು ಮಹುದೆೇ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಅಥವಹ ಗಹಮ.
7. ಪಹಮ್ಾ ಹಿಂದಿನ ವಿಮೆ ಭತುು ಇತಯ ಮಹುದೆೇ ವಿಮೆಗಹಯಯೆ ಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಭತುು ಹೆಚಿಚನ ಯಷುುತ ವಿಮೆಗೆ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಯಶ್ೆನಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ.
8. ಯಸ್ಹುಔರಿಂದ ಷಹಿಮಹದ ಘೀ ೇಶಣೆಮ ವಿಶ್ೆೇಶ ಲಕ್ಷಣಖಳನುನ ಖಭನಿಷಫೆೇಔು.
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9. ವಿಮೆದಹಯಯು ಮಹುದೆೇ ಆಷತೆಯಯಿಂದ / ವೆೈದಮರಿಂದ ಅನಿಗೆ ಮಹುದೆೇ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ನೆ ೇಡಿದ ಅಥವಹ
ತನನ ದೆೈಹಿಔ ಅಥವಹ ಭಹನಸಿಔ ಆಯೆ ೇಖಮದ ಮೆೇರ್ೆ ರಿಣಹಭ ಬಿೇರಿದ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಭಹಹಿತಿಮನುನ
ಡೆಮಲು ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಪಿಗೆ ಭತುು ಅಧಿಕಹಯ ನಿೇಡುತಹುನೆ.
10. ವಿಮೆದಹಯ ಪಹಭನಾ ಬಹಖವಹಗಿ ಯ ಪಿತವಹದ ವಿಯಣ ತಯ ಒದಿಯುುದನುನ ಕಚಿತಡಿಷುತಹುನೆ ಭತುು
ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಶಯತುುಖಳನುನ ಪಿಕೆ ಳಳಲು ಷಭಭತಿಷುತಹುನೆ.
11. ಸ್ಹಭಹನಮ ಬಯಸ್ೆ ಔುರಿತಹಗಿ ಹೆೇಳಿಕೆಖಳ ಷತಮ ಭತುು ಂದದ ಆಧಹಯವಹಗಿ ಯಸ್ಹುನೆ ಪಹಭುನನಾ
ಘೀ ೇಶಣೆಖಳು ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುವೆ.
ವೆೈದಯಕ್ರೀಮ ರಶಹುಳಿ
ಯಸ್ಹುನೆ ಪಹಭನಾಲ್ಲಾ ಯತಿಔ ಲ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಇತಿಹಹಷದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ವಿಮೆದಹಯಯು ಭಧುಮೆೇಸ, ಅಧಿಔ
ಯಔುದೆ ತುಡ, ಎದೆ ನೆ ೇು ಅಥವಹ ರಿಧಭನಿಮ ಕೆ ಯತೆ ಅಥವಹ ಭಯೇಕಹಡಿಾಮಲ್ ಇನಹಪಕ್ಷಾನ್ ಕಹಯಿರ್ೆಖಳಿಗೆ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವಿಯವಹದ ಯಶ್ಹನಳಿಖಳನುನ ೂಣಾಗೆ ಳಿಷಫೆೇಔು.
ಇು ಷಲಹಹ ವೆೈದಮನಿಂದ ೂಣ೯ಗೆ ಂಡ ಪಹಮ್ಾ ಭ ಲಔ ಷಭಥಾನೆ ಡೆದಿಯಫೆೇಔು. ಅಭಿಹಯಮ, ಸಿಾೇಕಹಯ,
ಫಹಿಷಹುಯ

ಇತಹಮದಿ

ಆಧರಿಸಿ

ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖುುದು,

ಈ ಪಹಮ್ಾನುನ

ಔಂನಿಮ ಷಮೇತಿ

ವೆೈದಮರಿಂದ

ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷರ್ಹಖುುದು.
IRDAI ಅಖತಮವೆಂದು ನಭ ದಿಸಿದ ಆ ಯಸ್ಹುನೆ ಪಹಭನಾ ಯತಿ ಭತುು ಅದಯ ಸ್ೆೇಾಡೆಖಳನುನ ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕರ್ೆ ಗೆ
ಲಖತಿುಷರ್ಹಖುತುದೆ ಭತುು ಅದನೆನೇ ವಿಮೆದಹಯಯ ದಹಕರ್ೆಖಳಿಗಹಗಿ ಔಳುಹಿಷಫೆೇಔು.
2. ಭಧಯತ್ತಯಖಳ ಹತರ
ಭಧಮತಿಾಖಳು ಎಯಡ ಕ್ಷಖಳು ಅಂದಯೆ ವಿಮೆದಹಯ ಭತುು ವಿಮೆಗಹಯ ಔಡೆಗೆ ಜವಹಫಹದರಿ ಹೆ ಂದಿದಹದಯೆ.
ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಭತುು ವಿಮೆದಹಯಯ ನಡುವೆ ಭಧಮತಿಾಮಂತೆ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷು ಫಫ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಹ ದರ್ಹಾಳಿ
ಭತುು

ಅಹಮದ

ಫಗೆಗಿನ

ಎರ್ಹಾ

ಭಹಹಿತಿಮನುನ

ವಿಮೆದಹಯ

ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ

ದಗಿಸಿಯುುದನುನ

ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳುಳ ಜವಹಫಹದರಿಮನುನ ಹೆ ಂದಿದಹದನೆ.
IRDAI ನಿಫಂಧನೆ ಭಧಮತಿಾಗೆ ಗಹಯಸಔಯ ಔುರಿತಹದ ಜವಹಫಹದರಿಮನುನ ದಗಿಷುತುದೆ.

ರಭಕಕ
ಗಹರಸಔನಿಗೆ (ಔಕ್ಷಿಗಹಯ) ಷಂಫಂಧಟಿಂತೆ ಭಧಯತ್ತಯಮ ಔತಯಯ
IRDAI ನಿಫಂಧನೆ, ವಿಮೆಗಹಯಯ ಅಥವಹ ಅದಯ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಹ ಇತಯ ಭಧಮತಿಾಖಳು ಗಹಯಸಔನಿಗೆ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಂದು ಯಸ್ಹುಪಿತ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಎರ್ಹಾ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ನಿೇಡಫೆೇಕಹಗಿದೆ "ಎಂದು ಹೆೇಳುತುದೆ ಅನ
ಅಥ ಅಳ ಹಿತಹಷಕ್ಟುಗೆ ಅನುಖುಣವಹಗಿ ಅತುಮತುಭ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿಧಾರಿಷು ಅಧಿಕಹಯನುನ ಗಹಯಸಔನಿಗೆ ಕೆ ಡುತುದೆ
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ಫಫ ಗಹಯಸಔ, ವಿಮೆಗಹಯ ಅಥವಹ ಅಯ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಹ ವಿಭಹ ಭಧಮತಿಾಮ ಷಲಹೆಮ ಮೆೇರ್ೆ
ಅಲಂಬಿತವಹದಹಖ, ಅಂತಸ ಮಕ್ಟು ನಹಮಮಮುತ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಗಹಯಸಔನಿಗೆ ಷಲಹೆ ನಿೇಡಫೆೇಔು.
ಮಹುದೆ ೇ ಕಹಯಣಕೆು, ಯಸ್ಹುನೆ ಭತುು ಇತಯ ಷಂಫಂಧಿತ ದಹಕರ್ೆ ತಯಖಳನುನ ಗಹಯಸಔಯು ಬತಿಾ ಭಹಡದಿದಹದಖ,
ಯಭಹಣ ತಯನುನ ಗಹಯಸಔನಿಂದ ಯಸ್ಹುನೆ ಪಹಭನಾ ಕೆ ನೆಮಲ್ಲಾ ಟ್ುಿಖ ಡಿಷಫಸುದು, ಳ್ಹಂವಖಳ ಪಹಮ್ಾ
ಭತುು ದಹಕರ್ೆಖಳನುನ ವಿಶಮಖಳನುನ ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಅನಿಗೆ ವಿರಿಷರ್ಹಖುುದು ಭತುು ಅನು ಯಸ್ಹುಪಿತ
ಖುತಿುಗೆಮ ಹಯಭುಕಮತೆಮನುನ ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಅಥಾ ಭಹಡಿಕೆ ಂಡಿಯುತಹುನೆ.

B. ರಸಹಿನೆಮ ಅಂಗೀಕಹಯ (ವಿಭಹ ಳಪಂದ)
ಂದು ೂಣಾಗೆ ಂಡ ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಮ್ಾ ವಿಸ್ಹುಯವಹಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ನಿೇಡುುದನುನ ಔಂಡಿದೆದೇವೆ:
 ವಿಮೆದಹಯನ ವಿಯಖಳು
 ಷುುವಿಶಮದ ವಿಯಖಳು
 ಅಖತಮವಿಯು ಯಕ್ಷಣೆಮ ಯಕಹಯಖಳು
 ಧನಹತಭಔ ಭತುು ಋಣಹತಭಔ ಎಯಡ ಬೌತಿಔ ಲಕ್ಷಣಖಳ ವಿಯಖಳು
 ವಿಮೆ ಭತುು ನಶಿದ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಹಷ
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಯಸ್ಹುನೆಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ವಿಮೆಗಹಯಯು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಹಯಸಔನನುನ ಉದಹ: 45 ಶಾ ಮಸಿಸನ
ಮೆೇಲ್ಲನಯ ವೆೈದಮರಿಗೆ ಭತುು / ಅಥವಹ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷೆಗಹಗಿ ಷಸ ಉರ್ೆಾೇಖಿಷಫಸುದು. ಯಸ್ಹುನೆಮಲ್ಲಾ
ಲಬಮವಿಯು ಭಹಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ, ಭತುು ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷೆಮನುನ ಷಲಹೆ ಭಹಡಿದಲ್ಲಾ, ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಯದಿ ಭತುು
ವೆೈದಮಯ ಶ್ಚಪಹಯಸಿನ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ವಿಮೆಗಹಯಯು ನಿಧಹಾಯ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳತಹುಯೆ. ಕೆಲವೊಮೆಭ, ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ
ಇತಿಹಹಷ ತೃಪಿುದಹಮಔವಹಗಿಯದಿದದಲ್ಲ,ಾ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಕೆಾೈಂಟಿಂದ ಹೆಚಿಚನ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಡೆಮಲು ಹೆಚುಚರಿ
ಯಶ್ಹನಳಿಮ ಅಖತಮೂ ಇದೆ. ನಂತಯ ವಿಮೆಗಹಯ ಅಹಮಕಹರಿ ಅಂವಕೆು ಅನಾಯಿಸಿದ ದಯದ ಫಗೆೆ ನಿಧಾರಿಷುತಹುನೆ
ಭತುು ಅನೆೇಔ ಅಂವಖಳನುನ ಆಧರಿಸಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ರ್ೆಕಹುಚಹಯ ಭಹಡುತಹುನೆ, ನಂತಯ ಅದನುನ ವಿಮೆದಹಯನಿಗೆ
ತಲುಪಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಯಸ್ಹುನೆಖಳನುನ ವಿಮೆಗಹಯಯು ವೆೇಖವಹಗಿ ಭತುು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಯಕ್ಟಯಯೆಗೆ ಳಿಷುತಹುಯೆ ಭತುು ಅದಯ ಎರ್ಹಾ
ನಿಧಹಾಯಖಳನುನ ಂದು ಯೇಖಮವಹದ ಅಧಿಮ ಳಗೆ ಫಯೆಮು ಭ ಲಔ ತಿಳಿಷಫಸುದು.
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ವಿಭಹ ಳಪಂದ ಭತಕಿ ರಸಹಿನೆಖಳ ರಕ್ರರಯೆ ಫಗೆೊ ಟಪಣಿ
IRDAI ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳ ಯಕಹಯ, ವಿಮೆಗಹಯಯು 15 ದಿನಖಳ ಳಗೆ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಯಕ್ಟಯಯೆಗೆ ಳಿಷಫೆೇಔು. ಏಜೆಂಟ್ ಈ
ಷಭಮಹಧಿಮನುನ ಖಭನಿಷಫೆೇಔು, ವಿಮೆದಹಯ / ನಿರಿೇಕ್ಷೆಯಂದಿಗೆ ಭತುು ಗಹಯಸಔ ಸ್ೆೇವೆಮ ಅಖತಮವಿದಹದಖ ಷಂಔಾ
ಆಂತರಿಔವಹಗಿ ಅನುಷರಿಷಫೆೇಔು. ಯಸ್ಹುನೆಮ ರಿಶ್ಚೇಲನೆ ಭತುು ಪಿಗೆಮನುನ ನಿಧಾರಿಷು ಈ ಷಂೂಣಾ ಯಕ್ಟಯಯೆಮನುನ
ವಿಭಹ ಳಂದ ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.

ನಿಭಮನಕು ನಿೀವೆೀ ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 1

ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳ ಯಕಹಯ, ವಿಭಹ ಔಂನಿ __________ ಳಗೆ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಯಕ್ಟಯಯೆಗೆ ಳಿಷಫೆೇಔು.
I. 7 ದಿನಖಳು
II. 15 ದಿನಖಳು
III. 30 ದಿನಖಳು
IV. 45 ದಿನಖಳು

C. ಹರಸೆಪಔಿರ್ಸ
ಹರಸೆಪಔಿರ್ಸ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಅಥವಹ ಅದಯ ಯವಹಗ ವಿಮೆಮ ನಿರಿೀಕ್ಷಿತ ಕರಿೀದಿದಹಯರಿಗೆ ಬಿಡಕಖಡೆ ಭಹಡಿದ
ಂದಕ ದಹಕಲ್ೆಮಹಗದೆ. ಇದಕ ಸಹಭಹನಯವಹಗ ಂದಕ ಕ್ರಯಕ ುಸಿಿಕೆ ಅಥವಹ ಔಯತರ ಯ ದಲ್ಲಾದೆ ಭತಕಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಿತ
ಕರಿೀದಿದಹಯರಿಗೆ ಉತಪನುನಕು ರಿಚಯ್ದಷಕ ಉದೆಿೀವನಕು ಹೆ ಂದಿದೆ. ಹರಸೆಪಔಿರ್ಸ ವಿತಯಣೆ ವಿಭಹ ಕಹಯ್ದದೆ,
1938 ಹಹಖ

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಹತಹಷಕ್ರಿ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿಫಂಧನೆಖಳು 2002 ಭತಕಿ ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಭಹ ನಿಫಂಧನೆಖಳು

IRDAI 2013 ನಿಯಹಷಲಪಡಕತಿದೆ.
ಮಹುದೆೀ ವಿಭಹ ಉತಪನುದ ಹರಸೆಪಔಿರ್ಸ ರಯೀಜನಖಳ ವಹಯಪ್ಪಿಮನಕು ಷಪಶಿವಹಗ ನಭ ದಿಷಫೆೀಔಕ, ವಿಭಹ
ಯಕ್ಷಣೆಮ ವಹಯಪ್ಪಿ ಭತಕಿ ಷಪಶಿ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಖ್ಹತರಿ ಔಯಹಯಕಖಳು, ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಆಕ್ಷೆೀಣೆಖಳು ಭತಕಿ
ಶಯತಕಿಖಳನಕು ವಿರಿಷಫೆೀಔಕ.
ಉತಪನುದ (ಸೆೀರಿಸಿದ ಯಕ್ಷಣೆ ಎಂದಕ ಔಯೆಮಲ್ಹಖಕ) ಮೆೀಲ್ಲನ ಅನಕಭತ್ತಷಲ್ಹದ ಯೆೈಡರ್ಸಯ ಖಳನಕು ಷಪಶಿವಹಗ
ತಭಮ ರಯೀಜನಖಳ ವಹಯಪ್ಪಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆೀಳಫೆೀಕಹಖಕತಿದೆ. ಅಲಾದೆ, ಪ್ಪರೀಮಿಮಂಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಹಾ
ಯೆೈಡರ್ಸಯ ಟಹಿಗ ಭಕಕಯ ಉತಪನುದ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ 30% ಮಿೀಯಫಹಯದಕ.
ಂದಕ ಹರಸೆಪಔಿರ್ಸ ಫಹಯಂಖಡಿಷಫೆೀಕಹದ ಇತಯ ರಭಕಕ ಭಹಹತ್ತ ಇುಖಳನಕು ಷಸ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ:
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1. ವಿವಿಧ ಯೀಖಯದ ಅಥವಹ ವಿವಿಧ ಮಸಿ್ನ ರವೆೀವದ ಮಹುದೆೀ ಯಕ್ಷಣೆಖಳು ಭತಕಿ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂನ
ಯತಹಯಷಖಳು
2. ಹಲ್ಲಸಿ ನವಿೀಔಯಣದ ನಿಮಭಖಳು
3. ಕೆಲು ಷಂದಬಯಖಳಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿ ಯದಿತ್ತಗೆ ನಿಮಭಖಳು
4. ವಿವಿಧ ಷನಿುವೆೀವಖಳಲ್ಲಾ ಅನಾಮವಹಖಕ ಮಹುದೆೀ ರಿಮಹಯ್ದತ್ತಖಳು ಅಥವಹ ಲ್ೆ ೀಡ್ ವಿಯಖಳು
5. ಪಿಯೇಮಮಂ ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಮಭಖಳ ಮಹುದೆೇ ರಿಶುಯಣೆ ಅಥವಹ ಫದರ್ಹಣೆಮ ಸ್ಹಧಮತೆ
6. ಮಹುದೆೀ ಉತೆಿೀಜನಖಳು ಆಯಂಭಿಔ ರವೆೀವ, 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 ಸಹಭಹನಯವಹಗ ತಭಮ ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಭಹ ಉತಪನುಖಳ ಫಗೆೊ ಹರಸೆಪಔಿರ್ಸ
ರಔಟಷಕತಹಿಯೆ. ಅಂತಸ ಷಂದಬಯಖಳಲ್ಲಾ ಗಹರಸಔ ಹರಸೆಪಔಿರ್ಸ ಒದಿ ಪ್ಪಪಕೆ ಂಡಿಯಕ ಘ ೀಶಣೆ ಇಯಕ ರಸಹಿನೆಮ
ಪಹಮ್ಯ ಹೆ ಂದಿಯಫೆೀಔಕ.

D. ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಯಸಿೀದಿ
ಗಹರಸಔಯಕ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಹತ್ತ ಭಹಡಿದಹಖ, ವಿಮೆಗಹಯ ಯಸಿೀದಿ ನಿೀಡಲಕ ಫದಿನಹಗಯಕತಹಿನೆ.
ಮಹುದೆೀ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂನಕು ಭಕಂಖಡವಹಗ ಹತ್ತಸಿದ ಷಂದಬಯದಲ ಾ ಷಸ ಯಸಿೀದಿಮನಕು ನಿೀಡಫೆೀಕಹಖಕುದಕ.

ವಹಯಖ್ಹಯನ
ವಿಮೆ ಂದದ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಂದು ರಿಖಣನೆಗೆ ಅಥವಹ ವಿಮೆದಹಯ ವಿಮೆಗಹಯನಿಗೆ ಷುು ವಿಶಮವಹಗಿ ಹತಿಷು
ಮೊತುವಹಗಿದೆ.

1. ಭಕಂಚಿತವಹಗ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಹತ್ತ (ವಿಭಹ ಕಹಯ್ದದೆ, 1938ಯ ವಿಬಹಖ 64 VB)
ವಿಭಹ ಕಹಯಿದೆಮ ಯಕಹಯ, ಪ್ಪರೀಮಿಮಂನಕು ಭಕಂಖಡವಹಗ ಹತ್ತಷಲ್ಹಖಕತಿದೆ, ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆ ಹರಯಂಬವಹಖಕ
ಮದಲ್ೆೀ ನಿೇಡಫೆೇಕಹಖುತುದೆ. ಇದು ಂದು ಯಭುಕ ನಿಫಂಧನೆ ಆಗಿದೆ, ಇದು ವಿಭಹ ಔಂನಿಯಿಂದ ಪಿಯೇಮಮಂ
ಸಿಾೇಔೃತವಹದುದನುನ ಖಹತಿಯಗೆ ಳಿಷುತುದೆ, ಂದು ೂಣಾಗೆ ಂಡ ಭಹನಮ ವಿಭಹ ಂದದಿಂದ ಅಹಮನುನ
ವಿಭಹ ಔಂೆನಿಯಿಂದ ಬಹವಿಷಫಸುದು. ಈ ವಿಬಹಖು ಬಹಯತದಲ್ಲಾಮ ಜಿೇವೆೇತಯ ವಿಭಹ ಉದಮಭದ ವಿಶ್ೆೇಶ
ಲಕ್ಷಣವಹಗಿದೆ.
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ರಭಕಕ
a) ವಿಭಹ ಕಹಯಿದೆ-1938 ಸ್ೆಕ್ಷನ್ 64 VB ಮಹುದೆೇ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಪಿಯೇಮಮಂ ಭುಂಖಡವಹಗಿ ಡೆದ ಕ್ಷದಲ್ಲಾ
ಅಹಮ ಊಹಿಷಲು ಆಖುುದಿಲಾ ಅಥವಹ ಹತಿಷಫೆೇಕಹದುದನುನ ಖಹತರಿಡಿಸಿದಹಖ ಅಥವಹ ಠೆೇಣಿಮನುನ
ನಿಖದಿ ಡಿಸಿದ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಭುಂಖಡವಹಗಿ ಭಹಡಿದಹಖ
b) ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಯವಹಗಿ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಪಿಯೇಮಮಂ ಷಂಖಯಹಿಷುತಹುನೆ, ಫಹಮಂಕ್ ಭತುು ಅಂಚೆ
ಯಜಹದಿನಖಳನುನ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ ಷಂಖಯಸವಹದ ೂಣಾ ಪಿಯೇಮಮಂನುನ ಇತಹನಲುು ಖಂಟೆಖಳ ಳಗೆ ತನನ
ಔಮೇಶನ್ ಔಡಿತಗೆ ಳಿಷದೆ ವಿಮೆಗಹಯಯೆ ಅಂಚೆ ಭ ಲಔ ಯವಹನಿಷಫೆೇಔು ಅಥವಹ ಜಭಹ ಭಹಡಫೆೇಔು.
c) ಪಿಯೇಮಮಂನುನ ನಖದು ಅಥವಹ ಚೆಕ್ ಭ ಲಔ ಹತಿ ಭಹಡಿದ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಭಹತಯ ಅಹಮನುನ
ಬಹವಿಷಫಸುದು.
d) ಪಿಯೇಮಮಂನುನ ಅಂಚೆ ಅಥವಹ ಭನಿ ಆಡಾರ್ ಅಥವಹ ಅಂಚೆಮ ಭ ಲಔ ಚೆಕ್ ಔಳುಹಿಷಫಸುದು,
ಅಹಮನುನ ಭನಿ ಆಡಾರ್ ಕಹಯಿದರಿಸಿದ ಅಥವಹ ಚೆಕ್ ಹಹಕ್ಟದ ದಿನಹಂಔದಂದು ಅಂದಹಜಿಷಫಸುದು,
ಷಂದಬಾದ ಮೆೇರ್ೆ.
e) ವಿಮೆದಹಯನಿಗೆ ತೆಯಫೆೇಕಹದ ಮಹುದೆೇ ಪಿಯೇಮಮಂ ಭಯುಹತಿ, ಹಲ್ಲಸಿ ಯದುದಗೆ ಳಿಷುವಿಕೆ ಅಥವಹ
ಫದರ್ಹಣೆ ಅಥವಹ

ಅದಯ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಶಯತುುಖಳಿಂದ ಆಖುತುದೆ, ಇಲಾದಿದದಯೆ, ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ

ನೆೇಯವಹಗಿ ವಿಮೆದಹಯರಿಗೆ ಕಹಯರ್ಸಸ ಅಥವಹ ಆಡಾರ್ ಚೆಕ್ ಅಥವಹ ಅಂಚೆ / ಭನಿ ಆಡಾರ್ ಭ ಲಔ
ಹತಿಷರ್ಹಖುುದು ಭತುು ವಿಮೆಗಹಯಯು ಷರಿಮಹದ ಯಸಿೇದಿಮನುನ ವಿಮೆದಹಯರಿಂದ ಡೆದುಕೆ ಳಳಫೆೇಔು.
ಇತಿುೇಚಿನ ದಿನಖಳಲ್ಲಾ ವಿಮೆದಹಯಯ ಫಹಮಂಕ್ ಖಹತೆಗೆ ನೆೇಯವಹಗಿ ಕೆಯಡಿಟ್ ಭಹಡು ರಿಹಠ್ವಹಗಿದೆ. ಇಂತಸ
ಭಯುಹತಿ ಮಹುದೆೇ ಷಂದಬಾದಲ ಾ ಏಜೆಂಟ್ನ ಖಹತೆಗೆ ಕೆಯಡಿಟ್ ಆಖು ಹಹಗಿಲಾ.
ವಿಭಹ ನಿಮಭಖಳು 58 ಭತುು 59 ಶಯತಿುನ ಮೆೇರ್ೆ, ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೆೇರ್ೆ ೂಾ-ಶಯತುು ಹತಿಗೆ ವಿನಹಯಿತಿಖಳು
ಇಯುತುವೆ. ಜಿೇ ವಿಮೆಮಂತಸ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಔಂತುಖಳ ಹತಿ 12 ತಿಂಖಳಿಗಿಂತ ಹೆಚುಚ
ಷಭಮದಯೆಗೆ ಸ್ಹಖುತುವೆ. ಇತಯಯು ನಿಖದಿತ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಫಹಮಂಕ್ ಖಹತರಿ ಭ ಲಔ ಹತಿ ಸ್ೆೇರಿಷುತಹುಯೆ
ನಿಕಯವಹದ ಪಿಯೇಮಮಂನುನ ಭುಂಚಿತವಹಗಿಯೆೇ ಕಚಿತವಹಗಿ ಹೆೇಳರ್ಹಖುುದಿಲಾ ಅಥವಹ ವಿಮೆಗಹಯಯೆ ಂದಿಗೆ ಕೆಾೈಂಟ್
ನಿಾಹಿಷಲಡುತಿುಯು ನಖದು ಠೆೇಣಿ ಖಹತೆಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಭಹಡುುದು.
2. ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಹತ್ತಮ ವಿಧಹನ

ರಭಕಕ
ಮಹುದೆೇ ಮಕ್ಟು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಡೆಮಲು ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದದಯೆ ಅಥವಹ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಂದ ಫಫ ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ
ಮಹುದಹದಯ ಕೆಳಗಿನ ಂದು ಅಥವಹ ಹೆಚಿಚನ ವಿಧಹನಖಳಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂನುನ ಹತಿಷಫಸುದು:
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a) ನಖದು
b) ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಮಹುದೆೇ ಶ್ೆಡ ಮಲ್ ಫಹಮಂಕ್ಟನ ಮೆೇರ್ೆ ತೆಗೆದ ಮಹುದೆೇ ಭಹನಮತೆ ಡೆದ ಫಹಮಂಕ್ಟನ
ನೆಗೆ ೇವಫಲ್ ಉಔಯಣಖಳ್ಹದ ಚೆಕ್ ಖಳು, ಡಿಭಹಂಡ್ ಡಹಯಪಿಖಳು, ೆೇ ಆಡಾರ್, ಫಹಮಂಔರ್ ಚೆಕ್ ಖಳು
ಭುಂತಹದುಖಳು;
c) ರ್ಪೇಷಿಲ್ ಭನಿ ಆಡಾರ್;
d) ಕೆಯಡಿಟ್ ಅಥವಹ ಡೆಬಿಟ್ ಕಹಡುಾಖಳು;
e) ಫಹಮಂಕ್ ಗಹಮಯಂಟಿ ಅಥವಹ ನಖದು ಠೆೇಣಿ;
f) ಇಂಟ್ರ್ ನೆಟ್;
g) ಇ -ಗಹಾಣೆ
h) ಯಸ್ಹುಔ ಅಥವಹ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಅಥವಹ ಜಿೇ ವಿಮೆದಹಯನ ಭ ಲಔ ಫಹಮಂಕ್ ಗಹಾಣೆಖಳು ಸ್ಹೆಯಿ
ಷ ಚನೆ ಭ ಲಔ ನೆೇಯ ಜಭಹ;
i) ಕಹಲಕಹಲಕೆು ಹಯಧಿಕಹಯದ ಅನುಮೊೇದನೆ ಡೆದ ಮಹುದೆೇ ಇತಯ ವಿಧಹನ ಅಥವಹ ಹತಿ;
IRDAI ನಿಫಂಧನೆಖಳಿಗೆ ಅನುಖುಣವಹಗಿ, ಯಸ್ಹುಔ / ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ನೆಟ್ ಫಹಮಂಕ್ಟಂಗ್ ಅಥವಹ ಕೆಯಡಿಟ್ / ಡೆಬಿಟ್ ಕಹಡ್ಾ
ಭ ಲಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಗೆ ಆಯೆು ಭಹಡಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಹತಿಮನುನ ಇಂತಸ ಯಸ್ಹುಔ / ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಹೆಷರಿನಲ್ಲಾ
ನಿೇಡಿದ ನೆಟ್ ಫಹಮಂಕ್ಟಂಗ್ ಅಥವಹ ಕೆಯಡಿಟ್ / ಡೆಬಿಟ್ ಕಹಡ್ಾ ಭ ಲಔ ಭಹತಯ ಭಹಡಫೆೇಔು.
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ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ಚೆಕ್ ಭ ಲಔ ಭಹಡಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಹೆೇಳಿಕೆ ಅನಾಮವಹಖುತುದೆ?
I. ಚೆಕ್ ಔಳಿಸಿದ ದಿನಹಂಔದಂದು ಅಹಮದ ರಿೇತಿಮನುನ ಅಂದಹಜಿಷಫಸುದು
II. ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಯಿಂದ ಚೆಕ್ ಜಭಹ ಆದ ದಿನಹಂಔದಂದು ಅಹಮದ ರಿೇತಿಮನುನ ಅಂದಹಜಿಷಫಸುದು
III. ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಯಿಂದ ಚೆಕ್ ಡೆದ ದಿನಹಂಔದಂದು ಅಹಮದ ರಿೇತಿಮನುನ ಅಂದಹಜಿಷಫಸುದು
IV. ಯಸ್ಹುಔನು ಚೆಕ್ ನಿೇಡಿದ ದಿನಹಂಔದಂದು ಅಹಮದ ರಿೇತಿಮನುನ ಅಂದಹಜಿಷಫಸುದು
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E. ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕಲ್ೆ
ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕಲ್ೆ
ಹಲ್ಲಸಿ ಂದಕ ಓಚಹರಿಔ ದಹಕಲ್ೆಮಹಗದಕಿ ವಿಭಹ ಪಂದಕೆು ುಯಹವೆ ದಗಷಕತಿದೆ. ಈ ದಹಕರ್ೆಗೆ ಇಂಡಿಮನ್ ಆಕ್ಿ
, 1899 ನಿಫಂಧನೆಖಳಿಖನುಖುಣವಹಗಿ ಭುದೆಯಯತುಫೆೇಔು.
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಆಷಕ್ಟುಮನುನ ಯಕ್ಷಿಷು ನಿಖದಿತ IRDAI ನಿಫಂಧನೆಖಳು
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಇುಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯಫೆೇಔು:
a) ವಿಭಹದಹಯನ ಹೆಷಯು (ಖಳು) ಭತುು ವಿಳ್ಹಷ (ಖಳು) ಭತುು ಷುು ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ವಿಭಹಷಕ್ಟು ಹೆ ಂದಿಯು
ಮಹುದೆೇ ಮಕ್ಟು
b) ವಿಮೆಭಹಡಿದ ಅಥವಹ ಮಕ್ಟುಖಳ ೂಣಾ ವಿಯಣೆ
c) ಹಲ್ಲಸಿ ಮಕ್ಟುಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾನ ವಿಭಹ ಮೊತು ಭತುು / ಅಥವಹ ಅಹಮದ ಯಕಹಯ
d) ವಿಭಹ ಅಧಿ
e) ಯಕ್ಷಣೆ ಡೆದ ಭತುು ಡೆಮದ ಅಹಮಖಳು
f) ಅನಾಮವಹಖು ಮಹುದೆೇ ಹೆಚಿಚನ / ಔಳ್ೆಮಫಸುದಹದ ಮೊತು
g) ಹತಿಷಫೆೇಕಹದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಭತುು ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಹೆ ಂದಹಣಿಕೆ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ, ಹೆ ಂದಹಣಿಕೆ ಆಧಹಯದ
ಮೆೇರ್ೆ ಪಿಯೇಮಮಂ
h) ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಮಭಖಳು, ಶಯತುುಖಳು ಭತುು ಖಹತರಿ ಔಯಹಯುಖಳು
i) ಆಔಸಿಭಔ ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ ವಿಮೆದಹಯ ಕೆೈಗೆ ಳಳಫೆೇಕಹದ ಔಯಭ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾಮ ಕೆಾೇಮ್ ಸುಟಿಿಕೆ ಳಳಲು
ಕಹಯಣವಹಖುತುದೆ
j) ವಿಭಹ ವಿಶಮಷುುವಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಾೇಮ್ ಉದಬವಿಷಲು ಕಹಯಣವಹಖು ಕ್ಟಯಯೆ ಷಂಬವಿಷುವಿಕೆಮ
ಮೆೇರ್ೆ ವಿಮೆದಹಯನ ಔಟ್ುಿಹಡುಖಳು ಭತುು ಇಂತಸ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಸಔುುಖಳು
k) ಮಹುದೆೇ ವಿಶ್ೆೇಶ ಶಯತುುಖಳು
l) ತು ನಿಯ ಣೆ, ಂಚನೆ, ಷುುಸಿೆತಿಮ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷದಿಯುವಿಕೆ ಅಥವಹ ವಿಮೆದಹಯನಿಂದ ಅಷಸಕಹಯದ
ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಯದುದಗೆ ಳಿಷು ಅಕಹವ
m) ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಎರ್ಹಾ ತಯ ಮಹಹಯಖಳನುನ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಳ್ಹಷಕೆು ಔಳುಹಿಷಫೆೇಔು
n) ಯೆೈಡರ್ಸಾ ವಿಯಖಳು, ಮಹುದಹದಯ ಇದದಲ್ಲಾ
o) ದ ಯು ನಿವಹಯಣಹ ಕಹಮಾವಿಧಹನದ ವಿಯಖಳು ಭತುು ಂಫುಡಸಮನ್ ವಿಳ್ಹಷ
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ಯತಿ ವಿಭಹಗಹಯ ಅವಮಔತೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಟ್ುಿ ಕೆಾೇಮನ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಕಹಲಕಹಲಕೆು (ವಿಮೆದಹಯನಿಗೆ)
ತಿಳಿಷಫೆೇಔು ಹಲ್ಲಸಿ ಷಲ್ಲಾಷಲು ವಿಮೆದಹಯ ೂಣಾಗೆ ಳಿಷಫೆೇಔು ಭತುು ಅನಿಂದ ಅನುಷರಿಷಫೆೇಕಹದ ವಿಧಹನಖಳನುನ
ಭುಂಚಿತವಹಗಿಯೆೇ ಕೆಾೇಭ ಇತಮಥಾಗೆ ಳಿಷಲು ವಿಮೆಗಹಯಯನುನ ಷಕ್ಟಯಮಗೆ ಳಿಷುುದು.

F. ನಿಮಭಖಳು ಭತಕಿ ಖ್ಹತರಿ ಔಯಹಯಕಖಳು
ಇಲ್ಲಾ, ಹಲ್ಲಸಿ ದಖಳಲ್ಲಾ ಫಳಸಿದ ಎಯಡು ಯಭುಕ ದಖಳನುನ ವಿರಿಷುುದು ಭುಕಮವಹಗಿದೆ. ಇುಖಳನುನ
ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಖಹತರಿ ಔಯಹಯುಖಳು ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
1. ನಿಮಭಖಳು
ಶಯತುು ವಿಮೆ ಂದದ ಂದು ನಿಫಂಧನೆಮಹಗಿದುದ ಅದು ಆಧಹಯನುನ ಯ ಪಿಷುತುದೆ.
ಉದಹಸಯಣೆಖಳು :
a. ಸಲು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾನ ಯಭಹಣಿತ ಶಯತುುಖಳು ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳುತುವೆ:
ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಕೆಾೇಮ್ ಮಹುದೆೇ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಂಚನೆಮದಹಗಿದದಯೆ, ಅಥವಹ ಮಹುದೆೇ ಷುಳುಳ ಹೆೇಳಿಕೆ
ಅಥವಹ ಅದಯ ಫೆಂಫಲ ಫಳಷರ್ಹಗಿದದಯೆ ಅಥವಹ ಮಹುದೆೇ ಮೊೇಷದ ದಹರಿ ಅಥವಹ ಸ್ಹಧನಖಳನುನ
ವಿಮೆದಹಯ ಫಳಸಿದದಯೆ ಅಥವಹ ಇಯ ಯವಹಗಿ ಕಹಮಾಯೃತುಯಹದಹಖ ಮಹುದೆೇ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ
ಮಹುದೆೇ ಯಯೇಜನನುನ ಡೆದುಕೆ ಳುಳುದು ಅಥವಹ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿ ಉದೆದೇಶ್ಚತ ಕಹಮಾ
ಯಷಂಖದ ವೆೇಳ್ೆ ಅಥವಹ ವಿಮೆದಹಯನ ಯೆ ೇಕ್ಷ ಷಭಭತಿಯಂದಿಗೆ, ಈ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾನ ಎರ್ಹಾ
ಅನುಔ ಲಖಳನುನ ಜಹಗೆ ಳಿಷರ್ಹಖುುದು,
b. ಂದು ಆಯೆ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾನ ಕೆಾೇಮ್ ಷ ಚನೆ ಶಯತುು ಇದನುನ ಹೆೇಳಫಸುದು:
ಕೆಾೇಭನುನ ಆಷತೆಯಯಿಂದ ಬಿಡುಖಡೆಮಹದ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಕೆಲು ದಿನಖಳ ಳಗೆ ಷಲ್ಲಾಷಫೆೇಔು. ಆದಹಖ ಮ,
ಈ ಶಯತಿುನ ಭನಹನನುನ ವೆೈರಿೇತಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ರಿಖಣಿಷಫಸುದು ಅಲ್ಲಾ ಔಂನಿಮ ತೃಪಿು
ಸ್ಹಬಿೇತಹದಲ್ಲಾ ಷಂಔಶಿಖಳ ಕೆಲು ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ವಿಮೆದಹಯನಿಗೆ ಅಥವಹ ಇತಯ ಮಹುದೆೇ ಮಕ್ಟುಗೆ
ಷ ಚನೆ ನಿೇಡಲು ಅಥವಹ ನಿಖದಿತ ಷಭಮದ ಮತಿಯಳಗೆ ಕೆಾೇಮ್ ಡೆಮಲು ಸ್ಹಧಮವಹಖುತಿುಯಲ್ಲಲಾ.
ರಿಸಿೆತಿಮ ಉಲಾಂಗನೆ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಆಯೆುಮಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿ ಯದಹದಖುಂತೆ ಭಹಡುತುದೆ.
2. ಖ್ಹತರಿ ಔಯಹಯಕಖಳು
ಖಹತರಿ ಔಯಹಯುಖಳನುನ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಕೆಲು ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮನುನ ಸಿೇಮತಗೆ ಳಿಷಲು ವಿಭಹ
ಂದದಲ್ಲಾ ಫಳಷರ್ಹಖುತುದೆ. ವಿಮೆಗಹಯಯು ಅಹಮ ತಗಿೆಷಲು ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಖಹತರಿ ಔಯಹಯುಖಳನ ನ ಷಸ
ಸ್ೆೇರಿಷುತಹುಯೆ. ಖಹತರಿ ಔಯಹರಿನ ಜೆ ತೆಗೆ, ವಿಮೆದಹಯ ನಿದಿಾಶಿ ಅಧಿಯಳಗೆ ಅನುಷರಿಷಫೆೇಕಹಗಿಯು ನಿದಿಾಶಿ
ನಿಮಭಖಳಿಗೆ ಪಿಗೆ ಷ ಚಿಷುತಹುನೆ ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ, ವಿಮೆಗಹಯಯ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ವಿಮೆದಹಯಯ ಈ
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ಔಟ್ುಿಹಡುಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ ಅಂಗಿೇಕಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ. ಖಹತರಿ ಔಯಹಯುಖಳು ನಿಾಹಿಷಲು ಭತುು
ಅಹಮ ಷುಧಹರಿಷುಲ್ಲಾ ಯಭುಕ ಹತಯನುನ ನಿಾಹಿಷುತುವೆ.
ಖ್ಹತರಿ ಔಯಹಯಕ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಷಪಶಿವಹಗ ಷ ಚಿಸಿದ ಅಕ್ಷಯವುಃ ಪಂದದ ಅನಕಸಹಯ ಸಿಂಧಕತಾಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ
ಂದಕ ಶಯತಹಿಗದೆ. ಖ್ಹತರಿ ಔಯಹಯಕ ಂದಕ ರತೆಯೀಔ ದಹಕಲ್ೆ ಅಲಾ. ಇದಕ ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕಲ್ೆಮ ಬಹಖವಹಗದೆ. ಇದಕ
ಂದಕ ಪಂದದ (ಇತಯ ನಿಮಭಖಳಿಗಂತ ಮದಲಕ ಕಹಮಯನಿಯಹಷಕತಿದೆ) ೂಯನಿದವಯನದ ಶಯತಹಿಗದೆ. ಈ
ಷಕಿ ಅಹಮ ಹೌದಕ ಅಥ೩ ಇಲಾವೊೀ ಎಂದಕ ತ್ತಳಿಮಲಕ, ಔಟಕಿನಿಟಹಿಗ ಭತಕಿ ಅಕ್ಷಯವುಃ ಖಭನಿಷಲ್ಹಖಕತಿದೆ
ಭತಕಿ ಅನಕಷರಿಷಫೆೀಕಹಖಕತಿದೆ.
ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಖಹತರಿ ಔಯಹಯನುನ ೂಣಾಗೆ ಳಿಷದಿದದಲ್ಲ,ಾ ನಿದಿಾಶಿ ನಶಿಕೆು ಮಹುದೆೇ ನಿಮಭ ಅಥವಹ ಂದದ
ಉಲಾಂಗನೆ ಷಶಿವಹಗಿ ಭಹಡದಿದಹದಖ ಅಥವಹ ಕೆ ಡುಗೆ ನಿೇಡಿದಿದಹದಖ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಆಯೆುಮ ಮೆೇಯೆಗೆ ಹಲ್ಲಸಿ
ಅನ ಜಿಾತವಹಖಕತಿದೆ. ಆದಹಖ ಮ, ಹಯಯೇಗಿಔವಹಗಿ, ಖಹತರಿ ಔಯಹರಿನ ಉಲಾಂಗನೆಯಿಂದ ಷಂೂಣಾವಹಗಿ
ತಹಂತಿಯಔ

ಷಾಯ ದಹದಗಿದದಯೆ

ಭತುು

ಮಹುದೆೇ

ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ,

ಭಹಡಿದಯೆ

ಕೆ ಡದಿದಹದಖ

ಅಥವಹ

ನಶಿ

ಉಲಫಣಗೆ ಳಿಷದಿದದಯೆ, ವಿಮೆಗಹಯಯು ತಭಭ ನಿದೆೇಾವನದಲ್ಲಾ ಔಂೆನಿಮ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಯ ಢಿಖಳು ಭತುು ಷ ಚನೆಖಳ
ಯಕಹಯ ಕೆಾೇಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆಗೆ ಳಿಷಫಸುದು. ಇಂತಸ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ನಶಿಖಳನುನ ಂದದ ಕೆಾೇಭುಖಳ್ಹಗಿ
ರಿಖಣಿಷಫಸುದು ಭತುು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹೆಚಿಚನ ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು ಇತಮಥಾಗೆ ಳಿಷಫಸುದು, ಆದಯೆ 100 ಯತಿವತ
ಅಲಾ.
ಂದಕ ವೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅಘಾತ ಹಲ್ಲಸಿ ಕೆಳಗನ ಖ್ಹತರಿ ಔಯಹಯನಕು ಹೆ ಂದಿಯಫಸಕದಕ:
ಂದೆೇ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಟಿಿಗೆ ಐದು ಮಕ್ಟುಖಳಿಗಿಂತ ಹೆಚುಚ ವಿಮೆದಹಯಯು ವಹಮು ಷಂಚಹಯ ಯಮಹಣ ಭಹಡು
ಖಹತರಿ ಔಯಹಯು ಆಗಿಲಾ. ಖಹತರಿ ಉಲಾಂಗನೆ ಆದಲ್ಲಾ, ಹೆೇಗೆ ಮಸರಿಷಫೆೇಔು ಎಂಫುದನುನ ಖಹತರಿ ಹೆೇಳುತುದೆ.
ನಿಭಮನಕು ನಿೀವೆೀ ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ
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ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಹೆೇಳಿಕೆಮು ಖಹತರಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಷರಿಮಹಗಿದೆ?
I. ಖಹತರಿಮು ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಅನಾಯಿಷದೆೇ ಷ ಚಿಸಿದ ಂದು ಶಯತಹುಗಿದೆ
II. ಖಹತರಿಮು ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಷಶಿವಹಗಿ ಷ ಚಿಸಿದ ಶಯತಹುಗಿದೆ
III. ಖಹತರಿಮು ಷಶಿವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಷ ಚಿಸಿದ ಶಯತಹುಗಿದುದ, ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕರ್ೆಮ ಬಹಖವಹಗಿಯುುದಿಲಾ ಭತುು
ಇದನುನ ಯತೆಮೇಔವಹಗಿ ವಿಮೆದಹಯರಿಗೆ ತಿಳಿಷರ್ಹಖುತುದೆ
IV. ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಖಹತರಿಮನುನ ಉಲಾಂಘಿಸಿದಲ್ಲಾ, ಷುು ಅಹಮ ಆಗಿಯದಿದದಲ್ಲಾ ವೆೇಳ್ೆಮ
ಹತಿಷಫಸುದು
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ಕೆಾೇಮ್ ನುನ

G. ಜಹಹಯಹತಕ ಪಂದಖಳು
ಯಭಹಣಿತ ಪಹಮ್ಾ ನಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ವಿತರಿಷುುದು ವಿಮೆಗಹಯಯ ಅಬಹಮಷವಹಗಿದೆ; ಕೆಲು ಅಹಮಖಳನುನ
ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ ಕೆಲನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ.

ವಹಯಖ್ಹಯನ
ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಹಲ್ಲಸಿ ವಿತಯಣೆ ಭಹಡು ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಕೆಲು ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಶಯತುುಖಳನುನ ತಿದುದಡಿಖಳು /
ಫದರ್ಹಯಿಷಫೆೇಕಹದಲ್ಲಾ, ಅದನುನ ಜಹಹಿಯಹತು ಂದದ ಎಂದು ಔಯೆಮಲಡು ದಹಕರ್ೆಮ ಭ ಲಔ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.

ಇದನುನ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಲಖತಿುಷರ್ಹಗಿದೆ ಭತುು ಇದು ಅದಯ ಬಹಖವಹಗಿದೆ. ಹಲ್ಲಸಿ ಭತುು ಜಹಹಿಯಹತು ಂದ ಟಿಿಗೆ
ಸ್ೆೇರಿ ಂದು ಂದನುನ ಯ ಪಿಷುತುವೆ. ಜಹಹಿಯಹತು ಂದಖಳನುನ ಫದರ್ಹಣೆಖಳು / ತಿದುದಡಿಖಳನುನ
ದಹಕಲ್ಲಷು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಯೆನಿಸ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಷಸ ನಿೇಡಫಸುದು.
ಷುು ಭಹಹಿತಿ ಫದರ್ಹದಹಗೆರ್ಹಾ, ವಿಮೆದಹಯ ವಿಭಹ ಂದದ ಬಹಖವಹಗಿ ಮಹಯು ಖಭನಸರಿಸಿ ಭತುು
ಅಳಡಿಷುತಹುಯೆ ಎಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ವಿಭಹ ಔಂನಿಗೆ ಷಲಹೆ ನಿೇಡಫೆೇಔು.
ಹಲ್ಲಸಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಅಖತಮವಿಯು ಜಹಹಿಯಹತು ಂದಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಇುಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿವೆ:
a) ವಿಭಹ ಮೊತುದಲ್ಲಾನ ಭಿನನತೆಖಳು / ಫದರ್ಹಣೆಖಳು
b) ಸ್ಹಲ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳ ಭ ಲಔ ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿಮನಕು ಫಹಮಂಕ್ ನಲ್ಲಾ ಅಡ ಇಡು ಭ ಲಔ ವಿಭಹಷಕ್ಟುಮ
ಫದರ್ಹಣೆ.
c) ಹೆಚಿಚನ ಅಹಮಖಳನಕು ಯಕ್ಷಿಷಲು / ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿ ವಿಷುಯಣೆ ಭಹಡಲು ವಿಮೆಮ ವಿಷುಯಣೆ
d) ಅಹಮದಲ್ಲಾನ ಫದರ್ಹಣೆ, ಉ.ದಹ. ಷಭುದಯದಹಚೆಮ ಯಮಹಣ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿ
ಷೆಳಖಳ ಫದರ್ಹಣೆ
e) ಭತೆ ುಂದು ಷೆಳಕೆು ಆಸಿುಖಳ ಗಹಾಣೆ
f) ವಿಮೆ ಯದುದಡಿಷುವಿಕೆ
g) ಹೆಷಯು ಅಥವಹ ವಿಳ್ಹಷದಲ್ಲಾಮ ಫದರ್ಹಣೆ ಇತಹಮದಿ.
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ಜಹಹಯಹತಕ ಪಂದಖಳ ಭಹದರಿ
ವಿಯಣೆಮ ಉದೆದೇವಕಹುಗಿ ಕೆಲು ಜಹಹಿೇಯಹತು ಂದಖಳ ಭಹದರಿಮ ದಖಳನಕು ಕೆಳಗೆ ುನುಃ ನಭ ದಿಷರ್ಹಗಿದೆ:
ಹಲ್ಲಸಿ ಯದಕಿಗೆ ಳಿಷಕವಿಕೆ
ವಿಮೆದಹಯನ ಕೆ ೇರಿಕೆಮ ಮೆೇಯೆಗೆ ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಿಮೆ <ದಿನಹಂಔ>ರಿಂದ ಯದುದಗೆ ಳಿಷರ್ಹಯಿತು ಎಂದು
ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷರ್ಹಖುತುದೆ.

ವಿಮೆ

ಂಫತುು

ತಿಂಖಳಿನಿಂದ

ಜಹರಿಮಲ್ಲಾಯುುದರಿಂದ,

ವಿಮೆದಹಯನಿಗೆ

ಮಹುದೆೇ

ಭಯುಹತಿ ಫಹಕ್ಟ ಇಯುುದಿಲಾ.
ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾನ ಹೆಚಿಿನ ಷದಷಯನ ಯಕ್ಷಣೆಮ ವಿಷಿಯಣೆ
ವಿಮೆದಹಯನ ಕೆ ೇರಿಕೆಮ ಮೆೇಯೆಗೆ, ವಿಮೆದಹಯನ 5 ಶಾ ಮಸಿಸನ ಭಖಳು ಮರ್ಸ. ಯತಹನ ಮಸಿರ<ದಿನಹಂಔ> ರಿಂದ
ಯ . 3 ಲಕ್ಷ ವಿಮೆ ಮೊತುದ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಇದಯ ಯಕಹಯವಹಗಿ ಸ್ೆೇರಿಷಲು ಪಿಗೆ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದೆ.
ಇದಯ ಯಕಹಯ ರಿಖಣಿಸಿ ಯ . ..............................ಹೆಚುಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂನುನ ವಿಮೆದಹಯನಿಗೆ ವಿಧಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
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ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಹಲ್ಲಸಿ ವಿತಯಣೆ ಭಹಡು ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಕೆಲು ಶಯತುು ಭತುು ನಿಫಂಧನೆಖಳನುನ ಫದರ್ಹಯಿಷಫೆೇಕಹದಲ್ಲಾ,
ಅದನುನ __________ ಭ ಲಔ ತಿದುದಡಿಖಳನುನ ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
I. ಖಹತರಿ
II. ಜಹಹಿಯಹತು
III. ಫದರ್ಹಣೆ
IV. ಭಹಹಾಡುಖಳು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ

H. ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಅಥಯ ವಿಯಣೆ
ವಿಮೆಮ ಖುತಿುಗೆ ಂದಖಳನುನ ಫಯಸದಲ್ಲಾ ಮಔುಡಿಷರ್ಹಖುತುದೆ ಭತುು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ದಖಳನುನ
ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಔಯಡು ಷಾಯ ದಲ್ಲಾ ತಮಹರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ಉತುಭವಹಗಿ ನಿಧಾರಿಸಿ ನಿಭಹಾಣ
ಭಹಡಿದ ಕೆಲು ನಿಮಭಖಳ ಭ ಲಔ ಅಥವಹ ವಿವಿಧ ನಹಮಮಹಲಮಖಳಿಂದ ಸ್ಹೆಪಿಷರ್ಹದ ವಹಮಖಹಮನ ಎಂದು
ಅಥೆೈಾಸಿಕೆ ಳಳಫೆೇಔು. ನಿಭಹಯಣದ ಅತ್ತ ಭಕಕಯ ನಿಮಭ ಕ್ಷಖಳ ಉದೆಿೀವ ಮೆೀಲಕಗೆೈ ಭತಕಿ ಈ ಉದೆಿೀವನಕು
ಷಾತುಃ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ನೆ ೀಡಕುದಹಗದೆ. ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಅನಿಶ್ಚಚತ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ನಿೇಡಿದದಯೆ, ಅದನುನ
385

ವಿಮೆದಹಯನ ಯವಹಗಿ ನಹಮಮಹಲಮಖಳು ಭತುು ಸ್ಹಭಹನಮ ತತಾಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಯುದಧ ಹಲ್ಲಸಿ
ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ತಮಹಯಹದ ಔಯಡು ಯತಿ ಭ ಲಔ ವಿರಿಷರ್ಹಖುುದು.
ಹಲ್ಲಸಿ ದಖಳು ಕೆಳಗನ ನಿಮಭಹನಕಸಹಯ ಅಥಯಭಹಡಿಕೆ ಳುಲ್ಹಗದೆ ಹಹಖಕ ಅಥೆೈಯಷಲ್ಹಗದೆ:
a) ಂದಕ ಷಕಯಔಿ ಅಥವಹ ಲ್ಲಖಿತ ಶಯತಕಿ ಹಹಗೆ ಭಹಡಕವಹಖ ಅಷಭಂಜಷತೆ ಇಯಕುದನಕು ಹೆ ಯತಕಡಿಸಿ
ಯೆ ೀಕ್ಷ ಸಿೆತ್ತಮನಕು ಅತ್ತಔರಮಿಷಕತಿದೆ.
b) ಅಷಭಂಜಷತೆಮ ಷಂದಬಯದಲ್ಲಾ ಖಕಣಭಟಿದ ಭಕದಿರತ ಹಲ್ಲಸಿ ಪಹಮ್ಯ ನಡಕಣ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಭತಕಿ
ಟೆೈಪ್ ಭಹಡಿದ ಅಥವಹ ಕೆೈಫಯಸದ ಬಹಖಖಳು, ಟೆೈಪ್ ಭಹಡಿದ ಅಥವಹ ಕೆೈಫಯಸದ ಬಹಖನಕು ನಿದಿಯಶಿ
ಡಂಫಡಿಕೆಮ ಕ್ಷಖಳ ಉದೆಿೀವ ಯಔಿಡಿಷಲಕ ರಿಖಣಿಷಲ್ಹಖಕತಿದೆ, ಭತಕಿ ಅುಖಳ ಅಥಯ ಭ ಲ ಆ
ಭಕದಿರತ ದಖಳನಕು ತಳಿುಹಹಔಕ ಹಹಗೆ ಕಹಣಿಷಕತಿದೆ.
c) ಂದಕ

ಜಹಹಯಹತಕ

ಪಂದದ

ಇತಯ

ಬಹಖಖಳಿಗಂತ

ಯತ್ತರಿಔಿವಹಗದಿಯೆ,

ನಂತಯದ

ದಹಕಲ್ೆಮಹಗಯಕುದರಿಂದ ಜಹಹಯಹತ್ತನ ಅಥಯ ಮೆೀಲಕಗೆೈ ಸಹಧಿಷಕತಿದೆ.
d) ಇಟಹಲ್ಲಕ್ಟ ಭಹದರಿಮಲ್ಲಾಯಕ ವಿಧಿಖಳು ಸಹಭಹನಯ ಭಕದಿರತ ದಖಳು ಅಷಭಂಜಷವಹಗಯಕಲ್ಲಾ
ತಳಿುಹಹಔಕತಿವೆ.
e) ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಂಚಿನಲ್ಲಾ ಭಕದಿರತ ಅಥವಹ ಟೆೈಪ್ ಭಹಡಿದ ವಿಧಿಖಳಿಗಂತ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಳಬಹಖದಲ್ಲಾಯಕ
ದಖಳಿಗೆ ಹೆಚಕಿ ಭಸತಾ ನಿೀಡಲ್ಹಖಕತಿದೆ.
f) ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಲಖತ್ತಿಸಿದ ಅಥವಹ ಅಂಟಷಲ್ಹದ ವಿಧಿಖಳು ಔನಿಶಿಭಟಿದ ವಿಧಿಖಳು ಭತಕಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ
ಳಬಹಖದಲ್ಲಾಯಕ ವಿಧಿಖಳು ಎಯಡನ ು ಅತ್ತಔರಮಿಷಕತಿವೆ.
g) ಭಕದಿರತ ದು, ಫೆಯಳಚಹಿದ ದ ಅಥವಹ ಶಹಯ್ದಮಕಔಿ ಯಫಬರ್ ಸಹಿಂಪ್ ನಿಂದ ರಬಹವಿತವಹದ
ದಕ್ರುಂತ ಅತ್ತಔರಮಿತವಹಗದೆ.
h) ಕೆೈಫಯಸು ಫೆಯಳಚಹಿದ ಅಥವಹ ಭಕದೆರಯತಿಲ್ಹದ ದಖಳಿಗಂತ ಹೆಚಿಿನ ಹರಭಕಕಯತೆ ಡೆಮಕತಿದೆ.
i) ಕೆ ನೆಮದಹಗ, ಮಹುದೆೀ ದಾಂದಹಾಥಯತೆ ಅಥವಹ ಷಪಶಿತೆಮ ಕೆ ಯತೆ ಇದಿಲ್ಲಾ ವಹಯಔಯಣ ಭತಕಿ ವಿಯಹಭದ
ಸಹಭಹನಯ ನಿಮಭಖಳು ಅನಾಮವಹಖಕತಿವೆ.

ರಭಕಕ
1. ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ನಿಭಹಯಣ

ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮಕ ಂದಕ ವಹಣಿಜಯ ಪಂದದ ುಯಹವೆ ಭತಕಿ ನಿಭಹಯಣದ ಸಹಭಹನಯ ನಿಮಭಖಳಹಗವೆ ಭತಕಿ
ನಹಯಮಹಲಮಖಳು ಅಳಡಿಸಿಕೆ ಂಡ ವಹಯಖ್ಹಯನ ಇತಯ ಪಂದಖಳ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಔಯಹಯಕಖಳು
ಅನಾಮವಹಖಕತಿವೆ.
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ನಿಭಹಯಣದ ರಭಕಕ ನಿಮಭ ಪಂದದ ಕ್ಷಖಳ ರಭಕಕ ಉದೆಿೀವ ಆಗದೆ. ಆ ಉದೆಿೀವನುನ ಷಾತುಃ ಹಲ್ಲಸಿ
ದಹಕಲ್ೆಗೆ ಲಖತ್ತಿಸಿದ ಭತಕಿ ಭತಕಿ ಪಂದದ ಂದಕ ಬಹಖವಹಗ ಯ ಗೆ ಂಡ ರಸಹಿನೆ ನಭ ನೆ, ವಿಧಿಖಳು,
ಜಹಹಯಹತಕಖಳು, ಖ್ಹತರಿ ಔಯಹಯಕಖಳು ಇತಹಯದಿಯ್ದಂದ ಡೆಮಲ್ಹಖಕತಿದೆ.
2. ದಖಳ ಅಥಯ

ಉಯೀಗಷಲಪಡಕ ದಖಳನುನ ಅುಖಳ ಸಹಭಹನಯ ಭತಕಿ ಜನಪ್ಪರಮ ಅಥಯದಲ್ಲಾ ಅಥೆೈಯಷಲ್ಹಖಕುದಕ.
ದಖಳಿಗೆ ಫಳಷಲ್ಹಖಕ ಅಥಯ ಬಿೀದಿಮಲ್ಲಾನ ಸಹಭಹನಯ ಭನಕಶಯನಿಖ ಅಥೆೈಯಷಕಂತ್ತಯಫೆೀಔಕ ಎಂದಥಯ.
ಭತೆ ಿಂದೆಡೆ, ವಹಔಯದ ಷಂದಬಯ ಅನಯಥಹ ಷ ಚಿಷಕುದನಕು ಹೆ ಯತಕಡಿಸಿ, ಸಹಭಹನಯ ಯಹಹಯ ಅಥವಹ
ಹವಹಟಕ ಹೆ ಂದಿಯಕ ದಖಳ ಅಥಯನಕು ಅಥೆೈಯಷಲ್ಹಖಕುದಕ. ಅಲ್ಲಾ ದಖಳು ಕಹನ ನಿನ ಭಕಖ್ಹಂತಯ
ವಹಯಖ್ಹಯನಿಷಲಪಟಿವೆ, ಆ ವಹಯಖ್ಹಯನದ ಅಥಯನಕು ಕಹನ ನಿನ ರಕಹಯ ಫಳಷಲ್ಹಖಕುದಕ.
ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಫಳಷು ಅನೆೇಔ ದಖಳು ಹಿಂದಿನ ಕಹನ ನಹತಭಔ ನಿಧಹಾಯದ ವಿಶಮವಹಗಿವೆ ಅುಖಳನುನ
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಅನಾಯಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಭತೆು, ಉನನತ ನಹಮಮಹಲಮದ ತಿೇುಾಖಳು ಕೆಳಗಿನ ನಹಮಮಹಲಮದ ನಿಧಹಾಯನುನ
ಫಂಧಿಷುುದಹಗಿಯುತುದೆ. ಇದಕೆು ವಿಯುದಧವಹಗಿ ಂದು ಷ ಚನೆಮ ಹೆ ಯತಹಗಿ, ತಹಂತಿಯಔ ದಖಳಿಗೆ ಮಹವಹಖಲ

ಅದಯ

ತಹಂತಿಯಔ ಅಥಾನುನ ನಿೇಡಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.

I. ನವಿೀಔಯಣದ ಷ ಚನೆ
ಫಸಕತೆೀಔ ಜೀವೆೀತಯ ವಿಮೆಮನಕು ವಹಷ್ಟಯಔ ಆಧಹಯದ ಮೆೀಲ್ೆ ನಿೀಡಲ್ಹಖಕತಿದೆ.
ವಿಮೆಗಹಯಯ ಔಡೆಯಿಂದ ವಿಮೆದಹಯನಿಗೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಧಿ ಭುಗಿಮು ನಿದಿಾಶಿ ದಿನಹಂಔದಂದು ಷಲಹೆ ನಿೇಡು
ಮಹುದೆೇ

ಕಹನ ನು

ಫಹಧಮತೆ

ಇಯುುದಿಲಾ.

ಆದಹಖ ಮ,

ಸ್ೌಜನಮ

ವಿಚಹಯವಹಗಿ

ಭತುು

ಮಹಹಯ

ದೃಷ್ಟ್ಿಕೆ ೇನದಿಂದ, ವಿಮೆಗಹಯಯು ಹಲ್ಲಸಿ ನವಿೇಔಯಣ ಆಹಹಾನಿಸಿ ಭುಕಹುಮದ ದಿನಹಂಔಕ್ಟುಂತ ಭುಂಚಿತವಹಗಿ ಂದು
ನವಿೇಔಯಣದ ಷ ಚನೆ ಔಳುಹಿಷಫೆೇಔು. ಈ ಷ ಚನೆ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಎರ್ಹಾ ವಿಯಖಳ್ಹದ ವಿಭಹ ಮೊತು,
ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ಇತಹಮದಿ ತೆ ೇರಿಷುತುದೆ. ಅಹಮದಲ್ಲಾಯು ಮಹುದೆೇ ಷುು ಫದರ್ಹಣೆಖಳ ಷ ಚನೆ
ಸ್ೆೇರಿಸಿ ವಿಮೆದಹಯನಿಗೆ ತಿಳಿಷುುದು ಂದು ಯ ಢಿಮಹಗಿದೆ.
ಶ್ಹಷನಫದಧ ನಿಫಂಧನೆಖಳಿಗಹಗಿ ವಿಮೆದಹಯನ ಖಭನ ಷಸ ಸ್ೆಳ್ೆಮರ್ಹಖುುದು ಪಿಯೇಮಮಂ ಭುಂಖಡವಹಗಿ
ಹತಿಷು ಹೆ ಯತು ಮಹುದೆೇ ಅಹಮ ಬಹವಿಷರ್ಹಖುುದಿಲಾ.
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ಕೆಳಗೆ ಮಹ ಹೆೇಳಿಕೆಮು ನವಿೇಔಯಣ ಷ ಚನೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಷರಿಮಹಗಿದೆ?
I. ನಿಫಂಧನೆಖಳಿಗೆ ಅನುಖುಣವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಧಿ ಭುಗಿಮು 30 ದಿನಖಳ ಮೊದರ್ೆೇ ವಿಮೆದಹಯನಿಗೆ ಂದು
ನವಿೇಔಯಣ ಷ ಚನೆ ಔಳುಹಿಷು ಕಹನ ನು ಫಹಧಮತೆ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಮೆೇರ್ೆ ಇಯುತುದೆ
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II. ನಿಫಂಧನೆಖಳಿಗೆ ಅನುಖುಣವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಧಿ ಭುಗಿಮು 15 ದಿನಖಳ ಮೊದರ್ೆೇ ವಿಮೆದಹಯನಿಗೆ ಂದು
ನವಿೇಔಯಣ ಷ ಚನೆ ಔಳುಹಿಷು ಕಹನ ನು ಫಹಧಮತೆ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಮೆೇರ್ೆ ಇಯುತುದೆ
III. ನಿಫಂಧನೆಖಳಿಗೆ ಅನುಖುಣವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿ

ಅಧಿ ಭುಗಿಮು 7 ದಿನಖಳ ಮೊದರ್ೆೇ ವಿಮೆದಹಯನಿಗೆ ಂದು

ನವಿೇಔಯಣ ಷ ಚನೆ ಔಳುಹಿಷು ಕಹನ ನು ಫಹಧಮತೆ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಮೆೇರ್ೆ ಇಯುತುದೆ
IV. ನಿಫಂಧನೆಖಳಿಗೆ ಅನುಖುಣವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿ

ಅಧಿ ಭುಗಿಮು ಮೊದರ್ೆೇ ವಿಮೆದಹಯನಿಗೆ ಂದು ನವಿೇಔಯಣ

ಷ ಚನೆ ಔಳುಹಿಷು ಕಹನ ನು ಫಹಧಮತೆ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಮೆೇರ್ೆ ಇಯುುದಿಲಾ

J. ಎಂಟ ಭನಿ ಲ್ಹಂಡರಿಂಗ್ ಭತಕಿ ನಿಭಮ ಗಹರಸಔಯನಕು ತ್ತಳಿದಕಕೆ ಳಿು ಭಹಖಯಷ ಚಿಖಳು
ಅಯಹಧಿಖಳು ತಭಭ ಕಹನ ನುಫಹಹಿಯ ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳ ಭ ಲಔ ಸಣ ಖಳಿಷುತಹುಯೆ ಆದಯೆ ಭನಿ ರ್ಹಂಡರಿಂಗ್
ಎಂದು ಔಯೆಮಲಡು ಯಕ್ಟಯಯೆಮ ಭ ಲಔ ಸಣನುನ ಕಹನ ನು ಫದಧ ಸಣನಹನಗಿ ರಿತಿಾಷಲು ಕೆ ೇಯುತಹುಯೆ.
ಅಯಹಧಿಖಳು ಫ೦ಡವಹಳ ಗಹಾಣೆಮ ಭ ಲಔ ಅಯಹಧದ ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳ ನಿಜವಹದ ಭ ಲ ಭತುು
ಷಂಹದನೆಮ ಭಹಲ್ಲೇಔತಾನುನ ಯಸಷಮವಹಗಿಡು ಯಕ್ಟಯಯೆ ಭನಿ ರ್ಹಂಡರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಹನದ ಭ ಲಔ ಸಣ
ತನನ ಅಯಹಧದ ಖುಯುತನುನ ಔಳ್ೆದುಕೆ ಂಡು ಭಹನಮವಹಗಿ ಗೆ ೇಚರಿಷುತುದೆ.
ಅಯಹಧಿಖಳು ತಭಭ ಸಣನುನ ಕಹನ ನು ಫದಧ ಭಹಡಲು ಸಣಕಹಷು ಸ್ೆೇವೆಖಳು ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಫಹಮಂಕ್ ಭತುು
ವಿಮೆಮನುನ ಫಳಷಲು ಮತಿನಷುತುವೆ. ಅಯು ಷುಳುಳ ಖುಯುತುಖಳನುನ ಫಳಷು ಭ ಲಔ ಮಹಹಯ ಭಹಡುತಹುಯೆ,
ಉದಹಸಯಣೆಗೆ,

ಕೆಲವೊಂದನುನ

ವಿಮೆಮ

ಯ ದಲ್ಲಾ

ಕರಿೇದಿಷು

ಭ ಲಔ

ಭತುು

ನಂತಯ

ಸಣ

ಹಿಂತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳಂತೆ ನಿಾಹಿಷುತಹುಯೆ ಮೆಭ ತಭಭ ಉದೆದೇವ ಈಡೆೇರಿದ ನಂತಯ ಕಹಣೆಮಹಖುುದು.
ಭನಿ ರ್ಹಂಡರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಾ ಇಂತಸ ಔಯಭಖಳನುನ ತಡೆಖಟ್ಿಲು ವಿವಾವಹಮಪಿಮಹಗಿ ಷಕಹಾರಿ ಭಟ್ಿದಲ್ಲಾ, ಬಹಯತೂ
ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಯಮತನಖಳು ನಡೆಮುತಿುವೆ.
ಭನಿ ರ್ಹಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆ ಕಹಯೆದಮ ಕಹನ ನು 2002 ಯಲ್ಲಾ ಷಕಹಾಯ ಜಹರಿಗೆ ಫಂದಿತು. IRDAI ಹೆ ಯಡಿಸಿದ ಎಂಟಿ
ಭನಿ ರ್ಹಂಡರಿಂಗ್ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳು ಶ್ಚೇಗಯದರ್ೆಾೇ, ವಿಮೆ ಸ್ೆೇವೆಖಳಿಗಹಗಿ ಭನವಿ ಭಹಡು ಗಹಯಸಔಯ ನಿಜವಹದ
ಖುಯುತನುನ ನಿಧಾರಿಷಲು ಷ ಔು ಔಯಭಖಳನುನ ಷ ಚಿಸಿವೆ, ವಂಕ್ಟತ ಯಔಯಣಖಳ ಯದಿ ಭಹಡುುದು ಭತುು ಭನಿ
ರ್ಹಂಡರಿಂಗ್ ಳಗೆ ಂಡ ಯಔಯಣಖಳ ಅಥವಹ ಷಂವಮಹಷದ ಮಹಹಯಖಳ ಷರಿಮಹದ ಯೆಕಹಡ್ಾ ಕ್ಟೇಪಿಂಗ್
ಭಹಡುುದು.
ನಿಭಭ ಗಹಯಸಔಯನುನ ತಿಳಿದುಕೆ ಳಿಳ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳ ಯಕಹಯ, ಕೆಳಗಿನ ದಹಕರ್ೆಖಳ ಷಂಖಯಸಣೆ ಭ ಲಔ ಯತಿ
ಗಹಯಸಔಯನುನ ಷರಿಮಹಗಿ ಖುಯುತಿಸಿಕೆ ಳುಳ ಅಖತಮವಿದೆ:
1. ವಿಳ್ಹಷದ ರಿಶ್ಚೇಲನೆ
2. ಇತಿುೇಚಿನ ಬಹಚಿತಯ
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3. ಆರ್ಥಾಔ ಸಿೆತಿ
4. ವಿಮೆ ಂದದ ಉದೆದೇವ
ಆದದರಿಂದ ಏಜೆಂಟ್ ಗಹಯಸಔಯ ಖುಯುತನುನ ಸ್ಹೆಪಿಷಲು, ಯಹಹಯ ತಯಕ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ದಹಕರ್ೆಖಳನುನ ಷಂಖಯಹಿಷು
ಅಖತಮವಿದೆ:
1. ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಸ ಡಿಕೆದಹಯಯ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ - ೂಣಾ ಹೆಷಯು, ವಿಳ್ಹಷ, ID ಭತುು ವಿಳ್ಹಷ ುಯಹವೆಯಂದಿಗೆ
ವಿಮೆದಹಯನ ಷಂಔಾ ಷಂಖೆಮಖಳು, ಹನ್ ಷಂಖೆಮ ಭತುು NEFT ಉದೆದೇವಖಳಿಗಹಗಿ ೂಣಾ ಫಹಮಂಕ್
ವಿಯಖಳು
2. ಉದೆದೇಶ್ಚತ ನಿಖಭಖಳ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ – ಷಟಿ೯ಫಿಕೆೇಟ್ ಆಫ್ಟ ಇನಹುರ್ಪಾಯೆಶನ್, ಮೆಮೊಯೆಂಡಮ್ ಎಂಡ್
ಆಟಿಾಔಲ್ಸ ಆಫ್ಟ ಅಸ್ೆ ೇಸಿಯೆೇಶನ್, ಮಹಹಯಖಳನುನ ನಿಾಹಿಷಲು ರ್ ಆಫ್ಟ ಅಟಹನಿಾ, ಹಮನ್
ಕಹಡ್ಾ ಯತಿ
3. ಹಲುದಹರಿಕೆ ಷಂಸ್ೆೆಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ -

ನೆ ೇಂದಣಿ ಯಭಹಣತಯ ಡೆಮುುದು (ಂದು ವೆೇಳ್ೆ

ನೆ ೇಂದಣಿ ಭಹಡಿದದಯೆ), ಷಸಬಹಗಿತಾ ತಯ, ಹಲುದಹಯ ಅಥವಹ ಷಂಸ್ೆೆಮ ನೌಔಯನಿಗೆ, ಷಂಸ್ೆೆಮ
ಯವಹಗಿ ಮಹಹಯಖಳನುನ ನಿಾಹಿಷಲು ನಿೇಡಿದ ರ್ ಆಫ್ಟ ಅಟಹನಿಾ, ಇಂತಸ ಮಕ್ಟುಮ ಖುಯುತಿನ
ುಯಹವೆ
4. ಷಸಬಹಗಿತಾ ಹೆ ೇಲು ಟ್ಯರ್ಸಿ್ ಭತುು ಷಂಗಟ್ನೆಖಳು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ
ಇಲ್ಲಾ ಇಂಥ ಭಹಹಿತಿ ಔ ಡ ಉತನನಖಳ ಕಹಯರ್ಸ ಭಹಯಹಟ್ ಭಹಡಲು ನೆಯವಹಖುುದು ಭತುು ಇದು ಂದು
ಭುಕಮವಹದ ಭಹಕೆಾಟಿಂಗ್ ಟ್ ಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಸಹಯಹಂವ
a) ಮೊದಲ ಸಂತದ ದಹಕರ್ಹತಿ ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಮ್೯ ಆಗಿದುದ ಅದಯ ಭ ಲಔ ವಿಮೆದಹಯ ಷಾತುಃ ತನನ ಫಗೆೆ
ಭತುು ಅಳಿಗೆ ಅಖತಮವಿಯು ವಿಮೆಮ ಭಹಹಿತಿ ಕೆ ಡುತಹುನೆ
b) ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷು ಕಹಮ೯ ಹಲ್ಲಸಿ ಆಯಂಬವಹಖು ಮೊದರ್ೆೇ ಕಹಣಿಸಿಕೆ ಳುಳತುದೆ, ಭತುು
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮುದದಔ ು ಭುಂದುಯೆಮುತುದೆ
c) ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಘೀ ೇಶಣೆಮನುನ ಯಸ್ಹುಔಯು ಷಹಿ ಭಹಡಫೆೇಕಹದ ಯಸ್ಹುನೆ ಪಹಭನಾ
ಕೆ ನೆಮಲ್ಲಾ ಸ್ೆೇರಿಷುತಹುಯೆ.
d) ಯಸ್ಹುನೆಮ ಅಂವಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಇುಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿವೆ:
i.

ಯಸ್ಹುಔನ ೂಣಾ ಹೆಷಯು
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ii. ಯಸ್ಹುಔನ ವಿಳ್ಹಷ ಭತುು ಷಂಕ್ಟಾಷು ವಿಯಖಳು
iii. ಆಯೆ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಫಹಮಂಕ್ ವಿಯಖಳು
iv. ಯಸ್ಹುಔನ ೃತಿು, ಉದೆ ಮೇಖ ಅಥವಹ ಮಹಹಯ
v. ವಿಮೆಮ ಷುು ವಿಶಮದ ಖುಯುತು ಭತುು ವಿಯಖಳು
vi. ವಿಭಹ ಮೊತು
vii. ಹಿಂದಿನ ಭತುು ಯಷುುತ ವಿಮೆ
viii. ನಶಿದ ಅನುಬ
ix. ವಿಮೆದಹಯನಿಂದ ಘೀ ೇಶಣೆ
e) ಭಧಮತಿಾಮಹಗಿ ತಿಾಷು ಫಫ ಏಜೆಂಟ್, ಅಹಮದ ಫಗೆಗಿನ ಎರ್ಹಾ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ವಿಮೆಗಹಯಯು
ವಿಮೆದಹಯನಿಗೆ ದಗಿಸಿ ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳುಳ ಜವಹಫಹದರಿಮನುನ ಹೆ ಂದಿದಹದಯೆ.
f) ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷು ಹಹಖ

ಅಂಗಿೇಔರಿಷು ಫಗೆೆ ನಿಧಾರಿಷು ಯಕ್ಟಯಯೆಮನುನ ವಿಭಹಗಹರಿಕೆಮ

ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
g) ಆಯೆ ೇಖಮ

ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ

ವಿಮೆದಹಯನಿಗೆ

ಹಯಸ್ೆಔಿರ್ಸ

ನುನ

ಕೆ ಡರ್ಹಖುುದು

ಭತುು

ಅನು

ಷಸ

ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಒದಿ, ಅಥಾಭಹಡಿಕೆ ಂಡಿಯುುದನುನ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷಫೆೇಔು
h) ವಿಮೆ ಔಯಹರಿನ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ ಷುು ವಿಶಮದ ಮೆೇರ್ೆ, ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಮೆದಹಯ ವಿಭಹಗಹಯನಿಗೆ
ಹತಿಷು ಂದು ರಿಖಣನೆ ಅಥವಹ ಮೊತುವಹಗಿದೆ.
i) ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಮನುನ ನಖದು, ಭಹನಮತೆ ಡೆದ ಫಹಮಂಕ್ಟಂಗ್ ಮಸರಿಷು ಉಔಯಣ, ಅಂಚೆ ಭನಿ
ಆಡಾರ್, ಕೆಯಡಿಟ್ ಅಥವಹ ಡೆಬಿಟ್ ಕಹಡ್ಾ, ಇಂಟ್ರ್ ನೆಟ್, ಇ-ಗಹಾಣೆ, ನೆೇಯ ಕೆಯಡಿಟ್ ಅಥವಹ ಕಹಲಕಹಲಕೆು
ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ ಅನುಮೊೇದನೆ ಮಹುದೆೇ ವಿಧಹನದ ಭ ಲಔ ಭಹಡಫಸುದು.
j) ಅಖತಮವಿಯು ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ವಿಮೆಮ ಯಭಹಣತಯ ುಯಹವೆಮನುನ ದಗಿಷುತುದೆ
k) ಹಲ್ಲಸಿಮು ಂದು ಓಚಹರಿಔ ದಹಕರ್ೆಮಹಗಿದುದ ವಿಭಹ ಂದಕೆು ುಯಹವೆಮನುನ ದಗಿಷುತುದೆ.
l) ಅಕ್ಷಯವುಃ ವಹಯಂಟಿಮು ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಷಶಿವಹಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ನಹಮಮಷಭಭತವಹಗಿ ಹೆೇಳಿದ ಂದು ಂದದ
ಸಿೆತಿಮಹಗಿದೆ.
m) ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕೆಲು ನಿಫಂಧನೆಖಳು ಭತುು ಶಯತುುಖಳನುನ ನಿೇಡಿಕೆಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಫದರ್ಹಯಿಷಲು ಇಚಿಚಸಿದಯೆ,
ತಿದುದಡಿಖಳನುನ ನಿಧಾರಿಷು ಭ ಲಔ / ಅನುಮೊೇದನೆ ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖು ದಹಕರ್ೆಮ ಭ ಲಔ
ಫದರ್ಹಣೆಖಳನುನ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.
n) ನಿಭಹಾಣದ ಅತಿ ಭುಕಮ ನಿಮಭ ಕ್ಷಖಳ ಉದೆದೇವ ಗೆಲುಾಂತೆ ಭಹಡುುದು
ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾಯೆೇ ನೆ ೇಡಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.
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ಭತುು ಈ ಉದೆದೇವನುನ

o) ಭನಿ ರ್ಹಂಡರಿಂಗ್ ಎಂದಯೆ ಅಯಹಧದ ಭಹಖಾಖಳಿಂದ ಡೆದ ಸಣನುನ ಕಹನ ನು ಫದಧ ಸಣನಹನಗಿ
ರಿತಿಾಷುುದು ಎಂದಥಾ ಭತುು ಇದಯ ವಿಯುದಧ ಹೆ ೇಯಹಟ್ ಭಹಡಲು ನಿಮಭಖಳನುನನುನ ವಿಶ್ಹಾದಮಂತ ಭತುು
ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ರಿಚಯಿಷರ್ಹಗಿದೆ
p) ಫಫ ಏಜೆಂಟ್ ನಿಭಭ ಗಹಯಸಔಯನುನ ತಿಳಿದುಕೆ ಳಿಳ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳನುನ ಅನುಷರಿಷು ಜವಹಫಹದರಿಮನುನ
ಹೆ ಂದಿದಹದನೆ ಭತುು ಈ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳ ಅಖತಮಔುನುಖುಣವಹಗಿ ದಹಕರ್ೆಖಳನುನ ಡೆಮಫಸುದಹಗಿದೆ.

ರಭಕಕ ದಖಳು
a) ಹಲ್ಲಸಿ ಪಹಮ್ಯ
b) ಭಕಂಖಡ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಹತ್ತ
c) ವಿಮೆಮ ರಭಹಣತರ
d) ನವಿೀಔಯಣದ ನೆ ೀಟೀರ್ಸ
e) ಖ್ಹತರಿ ಔಯಹಯಕ
f) ಶಯತಕಿ
g) ಧೃಡಿೀಔಯಣ
h) ಅಔಯಭ ಸಣ ಗಹಾಣೆ
i) ನಿಭಭ ಗಹಯಸಔಯ ಫಗೆೆ ತಿಳಿದುಕೆ ಳಿಳ
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ಅಧಹಯಮ 19
ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆಮ ಉತಪನುಖಳು
ಅಧಹಯಮದ ರಿಚಮ
ಈ ಅಧಹಮಮು, ನಿಭಗೆ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಔಂನಿಖಳು ನಿೇಡು ವಿವಿಧ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ಷಭಖಯ
ಳನೆ ೇಟ್ನುನ ನಿೇಡುತುದೆ. ಕೆೇಲ ಂದು ಉತನನದಿಂದ - ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಮ ನ ಯಹಯು ಮೆಡಿಕೆಾೇಮ್ ಉತನನಖಳು,
ಗಹಯಸಔನು ಷ ಔು ಯಕ್ಷಣೆ ಆಯೆು ಭಹಡಲು ವಿಶ್ಹಲ ವಹಮಪಿುಮನುನ ಹೆ ಂದಿದಹದನೆ. ಈ ಅಧಹಮಮ ಮಕ್ಟುಖಳು, ಔುಟ್ುಂಫ
ಭತುು ಖುಂಪಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷು ಸಲವಹಯು ಆಯೆ ೇಖಮ ಉತನನಖಳ ಲಕ್ಷಣಖಳನುನ ವಿರಿಷುತುದೆ.

ಔಲ್ಲಕಹ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು
A. ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ಗಿೇಾಔಯಣ
B. ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ ಯಭಹಣಕ್ಟೇಔಯಣ ಮೆೇರ್ೆ IRDA ಮ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳು
C. ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹದಹಖ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ದಗಿಷು ಉತನನ
D. ಉನನತ-ಯಕ್ಷಣೆಮ ಅಥವಹ ಔಳ್ೆಮಫಸುದಹದ ವಿಭಹ ಯೇಜನೆಖಳು
E. ಹಿರಿಮ ನಹಖರಿಔಯ ಹಲ್ಲಸಿ
F. ಸಿೆಯ ರ್ಹಬದ ಔರ್ - ಆಷತೆಯ ನಖದು, ಖಂಭಿೇಯ ಖಹಯಿರ್ೆ
G. ದಿೇಘಾಾಧಿ ಆಯೆೈಕೆಮ ಉತನನ
H. ಕಹಂಬಿ-ಉತನನಖಳು
I. ಹಮಕೆೇಜ್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
J. ಫಡ ಖಾಖಳಿಖ ಮೆೈಕೆ ಯೇ ವಿಮೆ ಭತುು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ
K. ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಸ್ಹಾರ್ಸೆಾ ಬಿಭಹ ಯೇಜನೆ
L. ಯಧಹನ ಭಂತಿಯ ಷುಯಕ್ಷಹ ಬಿಭಹ ಯೇಜನೆ
M. ಯಧಹನ ಭಂತಿಯ ಜನ್ ಧನ್ ಯೇಜನೆ
N. ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಹಹಖ ಅಂಖವಿಔಲತೆಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ
O. ಸ್ಹಖಯೆ ೇತುಯ ಯಮಹಣ ವಿಮೆ
P. ಖುಂು ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣೆ
Q. ಆಯೆ ೇಖಮ ಉಳಿತಹಮ ಖಹತೆ
R. ಆಯೆ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಯಭುಕ ಶಯತುುಖಳು
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ಈ ಅಧಹಮಮನುನ ಒದಿದ ನಂತಯ, ನಿಭಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನುಖಳು ಸ್ಹಧಮವಹಖಫೆೇಔು:
a) ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ ವಿವಿಧ ಖಾಖಳನುನ ವಿರಿಷುುದು
b) ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ ಯಭಹಣಕ್ಟೇಔಯಣ ಮೆೇರ್ೆ IRDA ಮ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳು
c) ಇಂದು ಬಹಯತಿೇಮ ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ ಲಬಮವಿಯು ವಿವಿಧ ಫಗೆಮ ಆಯೆ ೇಖಮ ಉತನನಖಳನುನ ಚಚಿಾಸಿ
d) ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ವಿಮೆಮನುನ ವಿರಿಸಿ
e) ಸ್ಹಖಯೆ ೇತುಯ ಯಮಹಣ ವಿಮೆಮನುನ ಚಚಿಾಸಿ
f) ಆಯೆ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾನ ಯಭುಕ ದಖಳು ಭತುು ಶಯತುುಖಳನುನ ಅಥಾಭಹಡಿಕೆ ಳುಳುದು
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A. ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಭಹ ಉತಪನುಖಳ ಗೀಯಔಯಣ
1. ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಭಹ ಉತಪನುಖಳ ರಿಚಮ

ಐಆಡಿಾಎ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ನಿಮಭಹಳಿಖಳು ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಹಮಖಹಮನಿಸಿ

ವಹಯಖ್ಹಯನ
"ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಮಹಹಯ" ಅಥವಹ "ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣೆ" ಮ ಕಹಯಿರ್ೆ ರ್ಹಬಖಳು ಅಥವಹ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ, ವಷರಚಿಕ್ಟತಹಸ

ಅಥವಹ ಆಷತೆಯ ಕಚಿಾನ ಯಯೇಜನಖಳು, ಖಹತರಿಮ ಯಯೇಜನಖಳು ಭತುು ದಿೇಗಾಕಹಲ್ಲೇನ ಯಕ್ಷಣೆ, ಯಮಹಣ
ವಿಮೆ ಭತುು ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತದ ಯಕ್ಷಣೆ ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ವಿಮೆ ಂದಖಳನುನ ದಗಿಷುುದು ಎಂದಥ೯.
ಬಹಯತಿೇಮ ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ ಲಬಮವಿಯು ಫಸುತೆೇಔ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳು ಆಷಪತೆರಗೆ ದಹಕಲ್ಹಖಕ
ಉತಪನುಖಳ ಯ ದಲ್ಲಾಯುತುವೆ. ಈ ಉತನನಖಳು ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಫಫ ಮಕ್ಟುಗೆ ತಖಲು
ವೆಚಚಖಳನುನ ಬರಿಷುತುವೆ. ಭತೆು, ಈ ರಿೇತಿಮ ವೆಚಚಖಳು ಫಸಳ ಹೆಚಹಚಗಿಯುತುವೆ ಭತುು ಫಸುತೆೇಔವಹಗಿ, ಹೆಚುಚತಿುಯು
ಆಯೆ ೇಖಮ ವೆಚಚದಿಂದಹಗಿ ಸ್ಹಭಹನಮ ಭನುಶಮನ ಕೆೈಗೆಟ್ುಔದಂತಹಗಿದೆ, ವಷರಕ್ಟಯಯೆಮ ವಿಧಹನಖಳು, ನ ತನ ಭತುು
ಹೆಚುಚ ವೆಚಚದಹಮಔ ತಂತಯಜ್ಞಹನ ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ ಫಯುತಿುವೆ ಭತುು ಹೆ ಷ ಪಿೇಳಿಗೆಮ ಓಶಧಿಖಳ ವೆಚಚ.
ವಹಷುವಹಗಿ, ಇದು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಇಲಾದ ಮಕ್ಟುಗೆ, ಹೆಚಿಚನ ವೆಚಚನುನ ಬರಿಷಲು ಆರ್ಥಾಔವಹಗಿ ಷಫಲನಹಗಿದ್ದ ಯ
ಷಸ ಫಸಳ ಔಶಿ ಆಖುತುದೆ.
ಆದದರಿಂದ, ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಎಯಡು ಕಹಯಣಖಳಿಂದಹಗಿ ಭುಕಮವಹಗಿದೆ:
 ಮಹುದೆೇ ಕಹಯಿರ್ೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವೆೈದಯಕ್ರೀಮ ಸೌಲಬಯಖಳನಕು ಹತ್ತಷಲಕ ಸಣಕಹಸಿನ ನೆಯು
ನಿೇಡುತುದೆ.
 ಯಕ್ರಿಯಫಬನ ಉಳಿತಹಮನಕು ಯಕ್ಷಿಷಕುದಕ ಇಲಾದಿದದಯೆ ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ ಕಹಯಣದಿಂದಹಗಿ ನಶ್ಚಸಿ
ಹೆ ೇಖುತುದೆ.
ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹದಹಗಿನ ವೆಚಚಖಳನುನ ಬರಿಷು ಮೊದಲ ರಿಟೆೇಲ್ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಉತನನ – ಮೆಡಿಕೆಾೇಭನುನ 1986 ಯಲ್ಲಾ 4 ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಲಮದ ವಿಮೆಗಹಯಯೆ ಂದಿಗೆ ರಿಚಯಿಷರ್ಹಯಿತು. ಈ ಔಂನಿಖಳು ತಭಭ ನಿೃತಿು
ನಂತಯ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚನುನ ಷ ಚಔಯು ಬರಿಷಲು ಕ್ಟರಿಮ ಮಸಿಸನರ್ೆಾೇ ರಿಚಯಿಷು ಬವಿಶಮ ಆಯೆ ೇಖಮ
ಹಲ್ಲಸಿ, ಯಮಹಣ ವಿಮೆ ದಗಿಷು ಸ್ಹಖಯೆ ೇತುಯದಲ್ಲಾ ಮೆಡಿಕೆಾೇಮ್ ಹಲ್ಲಸಿ, ಫಡ ಜನರಿಗಹಗಿ ಆಯೆ ೇಖಮ ಬಿಭಹ
ಹಲ್ಲಸಿಮಂತಸ ಂದೆಯಡು ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣೆಖಳನುನ ರಿಚಯಿಷರ್ಹಯಿತು.
ನಂತಯ ವಿಭಹ ಲಮ ಸಲು ಔಂನಿಖಳ ಯವೆೇಶ್ಚಷುವಿಕೆಗೆ ಕಹಯಣವಹಯಿತು ಭತುು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಭಹಯುಔಟೆಿ
ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಖಹಷಗಿ ಲಮದರಿಗೆ ತೆಯೆಮರ್ಹಯಿತು. ಆ ಭ ಲಔ ಈ ಮಹಹಯ ತುಂಫಹ ದೆ ಡಸದಹಗಿ ಸಯಡಿತು,
ಈ ಯಕ್ಷಣೆಖಳಲ್ಲಾ ಭಹಹಾಡುಖಳು ಭತುು ಕೆಲು ಹೆ ಷ ಯಕ್ಷಣೆಖಳು ಔ ಡ ಫಂದು.
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ಇಂದು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ವಿಬಹಖದಲ್ಲಾ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಭತುು ಜಿೇನದ ವಿಮೆಗಹಯಯೆ ಂದಿಗೆ ಜೆ ತೆಗೆ ನಿಲುಾ
ಎರ್ಹಾ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳನುನ ನಿೇಡು ಉತನನಖಳು ನ ಯಹಯು, ದೆ ಡಸ ಯಭಹಣದಲ್ಲಾ ಅಭಿೃದಿಧ ಹೆ ಂದಿವೆ.
ಆದಯ , ಮೆಡಿಕೆಾೇಮ್ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭ ಲ ರ್ಹಬದ ವಿನಹಮಷ ಅಂದಯೆ ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹದಹಗಿನ ವೆಚಚದ ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಣೆ
ವಿಮೆ ಇನ ನ ಹೆಚುಚ ಯಸಿದಧವಹಗಿಯೆ ಉಳಿದಿದೆ.
ವಿಭಹ ನಿಮಂತಯಣ ಭತುು ಅಭಿೃದಿಧ ಹಯಧಿಕಹಯ (ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ) ನಿಫಂಧನೆಖಳಿಗೆ, 2013 ಅನುಖುಣವಹಗಿ
1.

ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ದಿೇಘಾಾಧಿಮ ಆಯೆ ೇಖಮ ಉತನನಖಳನುನ ನಿೇಡಫಸುದು ಆದಯೆ ಇಂಥ
ಉತನನಖಳ ಪಿಯೇಮಮಂ ಔನಿಶಠ ಭ ಯು ಶಾಖಳ ಕಹಲ ಯತಿ ಫಹಾಕ್ ಫದರ್ಹಖದೆ ಉಳಿಮುತುದೆ, ನಂತಯ
ಪಿಯೇಮಮಂ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷರ್ಹಖುುದು ಭತುು ಅಖತಮವಿದದಲ್ಲಾ ರಿತಿಾಷಫಸುದಹಗಿದೆ.

2. ಜಿೇವೆೇತಯ ಭತುು ಷಾತಂತಯ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಔನಿಶಠ ಂದು ಶಾ ಅಧಿಮ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ
ಆಯೆ ೇಖಮ ಉತನನಖಳನುನ ನಿೇಡಫಸುದು ಭತುು ಭ ಯು ಶಾಖಳ ಖರಿಶಠ ಅಧಿ, ದಗಿಷರ್ಹದ
ಪಿಯೇಮಮಂ ಅಧಿಯೆಖ ಫದರ್ಹಖದೆ ಉಳಿದುಕೆ ಂಡಯೆ.
2. ಆಯೆ ೀಖಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಲಕ್ಷಣಖಳು
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಭ ಲತುಃ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಭತುು ಕಹಯಿರ್ೆಯಿಂದ ತಖಲು ವೆಚಚಖಳ ಜೆ ತೆ ಮಸರಿಷುತುದೆ.
ಕೆಲವೊಮೆಭ, ಫಫ ಮಕ್ಟುಯಿಂದ ತಖಲು ಯೆ ೇಖು ತಿೇಯವಹದ ಅಥವಹ ದಿೇಘಾಾಧಿ, ಆಜಿೇ ಮಾಂತ ಅಥವಹ
ದಿನನಿತಮದ ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಯಬಹ ಬಿೇಯುಶುಿ ಖಂಭಿೇಯ ಆಗಿಯಫಸುದು. ಆಔಸಿಭಔ ಗಹಮಖಳು ಅಥವಹ
ಅಘಾತದಿಂದಹದ ಉದಬವಿಸಿದ ಅಂಖವಿಔಲತೆಗೆ ವೆಚಚವಹಖು ಕಚುಾಖಳ್ಹಗಿಯಫಸುದು.
ವಿವಿಧ ಜಿೇನ ಶ್ೆೈಲ್ಲಖಳ ಗಹಯಸಔಯು, ಹತಿಷು ಸ್ಹಭಥಮಾ ಭತುು ವಿಭಿನನವಹದ ಅವಮಔತೆಖಳನುನ ಫಮಷು
ಆಯೆ ೇಖಮ ಸಿೆತಿಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿವೆಮಹದಯ , ಗಹಯಸಔ ವಿಬಹಖದಲ್ಲಾ ಷ ಔು ಉತನನಖಳ ವಿನಹಮಷ ಭಹಡುವಹಖ
ರಿಖಣಿಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ. ಗಹಯಸಔಯು ತಭಭ ಎರ್ಹಾ ಅಖತಮಖಳಿಗೆ ಷಂೂಣಾ ಯಕ್ಷಣೆ ಕೆ ಡು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮನುನ
ಕರಿೇದಿ ಭಹಡಲು ಫಮಷುತಹುಯೆ. ಅದೆೇ ಷಭಮದಲ್ಲಾ, ಹೆಚಿಚನ ಸಿಾೇಕಹಯ ಭತುು ದೆ ಡಸ ರಿಭಹಣ ಸ್ಹಧಿಷಲು,
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಉತನನಖಳನುನ ಕೆೈಗೆಟ್ುಔು ಫೆರ್ೆಮಲ್ಲಾ ಇಡು ಅಖತಮವಿದೆ, ಭಹಯಹಟ್ ತಂಡಕೆು ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ
ಭಹಯಹಟ್ ಭಹಡಲು ಭತುು ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಷುಲಬವಹಗಿ ತಿಳಿಮುಂತೆ ಷಸ ಭಹಡಫೆೇಔು.
ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಯ ಖಳಲ್ಲಾ ಸ್ಹಧಿಷಲು ಯಮತಿನಸಿ, ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಉತನನಖಳ ಕೆಲು
ಅೆೇಕ್ಷಣಿೇಮ ಲಕ್ಷಣಖಳ್ಹಗಿವೆ.
3. ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಭಹ ಉತಪನುಖಳ ವಹಯಔ ಗೀಯಔಯಣ

ಮಹುದೆೇ ಉತನನ ವಿನಹಮಷ ಇಯಲ್ಲ, ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳನುನ ಈ ರಿೇತಿ 3 ಖಾಖಳ್ಹಗಿ
ಗಿೇಾಔರಿಷಫಸುದು :
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a) ನಶಿಬತ್ತಯ ಯಕ್ಷಣೆಖಳು
ಈ ಉತನನಖಳು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ ಫೃಸತ್ ಯಭಹಣದಲ್ಲಾದಹದಯೆ ಭತುು ಆಷತೆಯಗೆ
ದಹಕರ್ಹದಹಖ ಆಖು ನೆೈಜ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚನುನ ಬರಿಷುತುವೆ.
b) ಸಿೆಯ ಲ್ಹಬದ ಯಕ್ಷಣೆಖಳು
"ಆಷತೆಯ ನಖದು "ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖು, ಈ ಉತನನಖಳು ಆಷತೆಯಮಲ್ಲಾ ದಹಕರ್ಹದಹಖ ದಿನಕೆು ಸಿೆಯ
ಮೊತುನುನ ಹತಿಷುತುದೆ. ಕೆಲು ಉತನನಖಳು, ಉತನನದಲ್ಲಾ ಅಳಡಿಸಿದ ನಿಶ್ಚಚತವಹಗಿ ವಿಬಹಗಿಷರ್ಹದ
ವಷರಚಿಕ್ಟತೆಸ ಯಯೇಜನ ಹೆ ಂದಿವೆ.
c) ನಿಣಹಯಮಔ ಅನಹಯೆ ೀಖಯ ಯಕ್ಷಣೆಖಳು
ಸೃದಮಹಘಾತ, ಹವಾಾವಹಮು, ಕಹಮನಸರ್ ಇತಹಮದಿಮಂತಸ ೂಾ ನಿಧಹಾರಿತ ನಿಣಹಾಮಔ ಕಹಯಿರ್ೆ
ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ ನಿಖದಿತ ರ್ಹಬದ ವಿಭಹ ಯೇಜನೆಯಿಂದ ಹತಿಮಹಖುತುದೆ.
ಆಯೆ ೇಖಮ ಭತುು ಅಂಖವಿಔಲತೆ ವಿಮೆ ಯಂಚದಹದಮಂತ ಟಿಿಗೆ ಇದದಯೆ,

ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ವೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅಘಾತದ

ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔವಹಗಿ, ಷಾತಂತಯವಹಗಿ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮಹಗಿ ಭಹಯಹಟ್ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಬಹಯತದಿಂದ ಹೆ ಯಗೆ ಹೆ ೇದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಮಯಿಸಿದ ಕಚುಾಖಳನುನ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ
ಳಗೆ ಂಡಿಲಾ. ಈ ಕಹಯಣಕಹುಗಿ, ಇನೆ ನಂದು ಉತನನ - ಸಹಖಯೆ ೀತಿಯ ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆ ಅಥವಹ ರಮಹಣ ವಿಮೆ ಕರಿೇದಿಷು ಅಖತಮವಿದೆ. ಕೆೇಲ ಇತಿುೇಚಿನ ದಿನಖಳಲ್ಲಾ, ಖಹಷಗಿ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಕೆಲು ಉನನತ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ
ಉತನನಖಳನುನ ಕೆಲು ನಿಮಭ ಭತುು ಶಯತುುಖಳ ಮೆೇಯೆಗೆ ಳಟಿಿಯುತುದೆ ಸ್ಹಭಹನಮ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ
ಬಹಖವಹಗಿ ಸ್ಹಖಯೆ ೇತುಯ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಳಗೆ ಂಡಿವೆ.
4. ಗಹರಸಔ ವಿಬಹಖ ಆಧರಿಸಿದ ಗೀಯಔಯಣ

ವಿಬಹಗಿೇಮ ಗಹಯಸಔನಿಗೆ ಅನುಖುಣವಹಗಿ ಉತನನಖಳನುನ ವಿನಹಮಷಗೆ ಳಿಷರ್ಹಗಿದೆ. ಯತಿಯಂದು ರ್ಹಬದ ಬಹಖ
ಯಚನೆ, ಫೆರ್ೆ, ಖಹತರಿ ಭತುು ಭಹಕೆಾಟಿಂಗ್ ತಿೇಯಹ ಭಿನನವಹಗಿದೆ. ಗಹಯಸಔಯ ವಿಬಹಖಖಳ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ
ಗಿೇಾಔರಿಷರ್ಹಖದ ಉತನನಖಳು:
a) ರಿಟೆೀಲ್ ಗಹರಸಔರಿಖ ಭತಕಿ ಅಯ ಔುಟ್ುಂಫ ಷದಷಮರಿಗೆ ನಿೇಡರ್ಹಖು ಮಕ್ಟುಖತ ಯಕ್ಷಣೆ
b) ಖಕಂು ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಕಹರ್ಪಾಯೆೇಟ್ ಗಹಯಸಔರಿಗೆ, ನೌಔಯರಿಗೆ ಭತುು ಖುಂುಖಳಿಗೆ ಭತುು ಅಯ ಔುಟ್ುಂಫ
ಷದಷಮರಿಗೆ ನಿೇಡರ್ಹಖುುದು.
c) ಷಭ ಸ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನಕು ಜನಷಂಖೆಮಮ ಅತಮಂತ ಫಡ ವಿಬಹಖಖಳಿಗೆ ಳಗೆ ಂಡ RSBYನಂತಸ ಷಕಹಾರಿ
ಯೇಜನೆಖಳಿಗೆ ನಿೇಡರ್ಹಖುುದು.
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B. ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆಮ ರಭಹಣಕ್ರೀಔಯಣ ಮೆೀಲ್ೆ IRDA ಮ ಭಹಖಯಷ ಚಿಖಳು
ಅನೆೇಔ ವಿಮೆಗಹಯಯು ವಿವಿಧ ಶಯತುುಖಳು ಭತುು ಹೆ ಯತುಖಳು ಭತುು ವಿವಿಧ ವಹಮಖಹಮನಖಳ ಜೆ ತೆ ಸಲವಹಯು
ವಿವಿಧ ಉತನನಖಳನುನ ದಗಿಷು ಭ ಲಔ ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ ಗೆ ಂದಲ ಸುಟಿಿಕೆ ಂಡಿತು. ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಉತನನಖಳ
ಹೆ ೇಲ್ಲಕೆ ಭಹಡುುದು ಔಶಿಔಯವಹಯಿತು ಭತುು ಭ ಯನೆಮ ಕ್ಷದ ಆಡಳಿತಗಹಯರಿಗೆ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಔಂನಿಖಳ
ಉತನನಖಳ ವಿಯುದಧ ರಿಹಹಯನುನ ಹತಿಷಲು ಔಶಿಔಯವಹಯಿತು. ಅದಕ್ಟುಂತ ಹೆಚಹಚಗಿ, ಖಂಭಿೇಯ ಖಹಯಿರ್ೆಮ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ, ಖಂಭಿೇಯ ಖಹಯಿರ್ೆ, ಮಹುದು ಅಲಾ ಎಂಫ ಷಶಿ ತಿಳುಳಿಕೆ ಇಯಲ್ಲಲಾ. ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಉದಮಭದ
ಇರ್ೆಕಹರನಿಕ್ ಡಹಟಹ ನಿಾಸಣೆ ಔ ಡ ಔಶಿಔಯವಹಯಿತು.
ವಿಮೆಗಹಯಯ ನಡುವಿನ ಗೆ ಂದಲ ತೆಗೆದುಹಹಔಲು, ಸ್ೆೇವೆ ದಗಿಷುಯು, TPAಖಳು ಭತುು ಆಷತೆಯಖಳು ಭತುು
ವಿಮೆ ಭಹಡಿಷುಯ ಸ್ಹಾಜನಿಔಯ ದ ಯುಖಳು, ಐಆರ್ ಡಿಎನಂತಸ ವಿವಿಧ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು, ಸ್ೆೇವೆ ದಗಿಷುಯು,
ಆಷತೆಯಖಳು, ವಹಣಿಜಮ ಭತುು ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಭಂಡಳಿ ಔ ುಟ್ದ ಆಯೆ ೇಖಮ ಷಲಹಹ ಷಮತಿಖಳು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಗೆ
ಕೆಲ ರಿೇತಿಮ ಯಭಹಣಿೇಔಯಣ ದಗಿಷಲು ಟಿಿಗೆ ಔ ಡಿದು. ಸ್ಹಭಹನಮ ತಿಳುಳಿಕೆಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ, ಐಆರ್
ಡಿಎ 2013 ಯಲ್ಲಾ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಖುಣಭಟ್ಿ ಳಗೆ ಂಡ ಭಹಖಾದಶ್ಚಾ ಷ ತಯಖಳನುನ ಹೆ ಯಡಿಸಿತು.
ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳು ಈಖ ಯಭಹಣಿೇಔಯಣಕೆು ಅಕಹವ ನಿೇಡುತುವೆ:
1. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಫಳಷರ್ಹಖು ವಿಮೆ ನಿಮಭಖಳ ವಹಮಖಹಮನಖಳು
2. ಖಂಭಿೇಯವಹದ ಯೆ ೇಖಖಳ ವಹಮಖಹಮನಖಳು
3. ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹಗಹದ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ವೆಚಚಖಳನುನ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿದ ಷುುಖಳ ಟಿಿ
4. ಕೆಾೇಮ್ ಪಹಮ್ಾ ಖಳು ಭತುು ೂಾ- ಯಭಹಣಿೇಔಯಣದ ಪಹಭುಾಖಳು
5. ಬಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಭಹದರಿಖಳು
6. ಆಷತೆಯಖಳ ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಸ್ಹಯಹಂವ
7. TPAಖಳು, ವಿಮೆಗಹಯಯು ಭತುು ಆಷತೆಯಖಳ ನಡುವಿನ ಯಭಹಣಿತ ಂದಖಳು
8. ಹೆ ಷ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ IRDAI ಡೆಮಲು ಯಭಹಣಿತ ಪೆೈಲ್ ಭತುು ಫಳಷು ಷಾಯ 
ಆಯೆ ೇಖಮ ೂಯೆೈಕೆದಹಯಯ ಸ್ೆೇವೆಮ ಖುಣಭಟ್ಿ ಭತುು ವಿಭಹ ಕ್ಷೆೇತಯ ಷುಧಹರಿಷಲು ದೆ ಡಸ ಸಂತವಹಗಿದೆ ಭತುು
ಅಥಾೂಣಾ ಆಯೆ ೇಖಮ ಭತುು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಭಹಹಿತಿ ಷಂಖಯಸಕೆು ನೆಯವಹಖಲ್ಲದೆ.
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C. ಆಷಪತೆರಗೆ ದಹಕಲ್ಹದಹಖ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ದಗಷಕ ಉತಪನು
ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಆಧಹರಿತ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ತಿೇಯಹ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಭತುು ಅತಮಧಿಔವಹಗಿ
ಭಹಯಹಟ್ವಹಖು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಉತನನವಹಗಿದೆ. PSU ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಎಂಫತುಯಲ್ಲಾ ರಿಚಯಿಷರ್ಹದ
ಮೆಡಿಕೆಾೀಮ್ ಹಲ್ಲಸಿ ಮೊದಲ ಯಭಹಣಿತ ಆಯೆ ೇಖಮ ಉತನನ ಭತುು ದಿೇಗಾಕಹಲದಿಂದ ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ ಲಬಮವಿಯು
ಏಕೆೈಔ ಉತನನವಹಗಿತುು. ಈ ಉತನನ, ಕೆಲು ಫದರ್ಹಣೆಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ, ವಿವಿಧ ಫಹಯಂಡ್ ಹೆಷರಿನಡಿಮಲ್ಲಾ, ವಿವಿಧ
ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಭಹಯಹಟ್ಗೆ ಂಡು, ಮೆಡಿಕೆಾೇಮ್ ದೆೇವದಲ್ಲಾ ಭಹಯಹಟ್ವಹಖು ಅತಿದೆ ಡಸ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮಹಗಿ
ಭುಂದುಯೆದಿದೆ.
ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹದಹಖ ನಶಿ ರಿಹಹಯದ ಉತನನಖಳು, ಮಕ್ಟುಯೇ೯ ಆಷತೆಯಮಲ್ಲಾ ದಹಕರ್ಹದಹಖ, ವೆಚಚಖಳಿಂದ
ಮಕ್ಟುಖಳನುನ ಯಕ್ಷಿಷುತುವೆ. ಫಸಳ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ಅಯು ಮೊದಲು ಭತುು ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹದ ದಿನಖಳ ನಂತಯ
ನಿದಿಾಶಿ ಷಂಖೆಮಮ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷುತುವೆ, ಆದಯೆ ಆಷತೆಯ ಕಚುಾ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ.
ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಳ್ೆಳಮ ಬಹಖವಹಖ ಅಥವಹ ಮಯಿಸಿದ ಕಚುಾಖಳು ಅಥವಹ ಯಭಹಣದ
ಭ ಲಔ ಇಂತಸ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ

'ನಶಿ ರಿಹಹಯ' ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ದಗಿಷರ್ಹಖುತುದೆ, ಈ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ

ಗಟ್ನೆಮ ಷಂಬವಿಷುವಿಕೆಮ ಮೆೇರ್ೆ ಅಲ್ಲಾ ಯಭಹಣದ 'ಲ್ಹಬ'ದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಹತಿಷರ್ಹಖುುದು ವಿಭಹ
ಯಕ್ಷಣೆಮ ಭಿನನತೆಯಂದಿಗೆ ಭಹಡಫಸುದು (ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕಲು, ಖಂಭಿೇಯ ಕಹಯಿರ್ೆ ಯೆ ೇಖನಿಣಾಮ ಅಥವಹ
ಸ್ೆೇಾಡೆಮಹದ ಯತಿ ದಿನ) ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಹೆೇಳಿದಂತೆ ಭತುು ತಖಲ್ಲದ ನಿಜವಹದ ವೆಚಚ ಷಂಫಂಧ ಹೆ ಂದಿಲಾ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಯಗು ಅಯದು ತಿನ ಭತುು 14 ಶಾದ ಭಖನನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯು ಂದು ಚಿಔು ಔುಟ್ುಂಫ. ಅಯು ತನನ ಔುಟ್ುಂಫದ
ಯತಿ ಷದಷಮರಿಖ , ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ಯತೆಮೇಔ 1 ಲಕ್ಷದಂತೆ, ಂದು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಔಂನಿಯಿಂದ ಮೆಡಿಕೆಾೇಮ್ ಹಲ್ಲಸಿ
ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡಿದಹದಯೆ. ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಯತಿಯಫಫಯ

ಯ . 1 ಲಕ್ಷದಯೆಗೆ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ

ವೆಚಚಖಳನುನ ಭಯಳಿ ಡೆಮಫಸುದು.
ಯಗುವಿಗೆ ಸೃದಮಹಘಾತದಿಂದಹಗಿ ಆಷತೆಯಗೆ ಸ್ೆೇರಿಷರ್ಹಯಿತು ಭತುು ವಷರಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ಅಖತಮವಿತುು. ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಬಿಲ್
ಯ .1.25 ಲಕ್ಷ ಆಗಿತುು. ವಿಭಹ ಔಂನಿಮು ಯೇಜನೆಮ ವಹಮಪಿು ಯಕಹಯ 1 ಲಕ್ಷ ಹತಿಸಿತು ಭತುು ಯಗು ಅಯು
ಉಳಿದ ಯ . 25,000 ಮೊತುನುನ ತನನ ಷಾಂತ ಸಣದಿಂದ ಔಟ್ಿಫೆೇಕ್ಟತುು.
ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಆಧಹರಿತ ಮೆಡಿಕೆಾೇಮ್ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭುಕಮ ಲಕ್ಷಣಖಳನುನ ಕೆಳಗೆ ವಿರಿಷರ್ಹಗಿದೆ, ಯಕ್ಷಣೆಮನಕು
ಹೆ ಂದಿಯದಯ ವಹಯಪ್ಪಿಮಲ್ಲಾ ಯತಹಯಷಖಳು ಆದಯ , ಹೆಚಕಿರಿ ಹೆ ಯತಕಖಳು ಅಥವಹ ಲ್ಹಬಖಳು ಅಥವಹ ಕೆಲು
ಅಧಿಔಖಳನಕು ರತ್ತ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ರಚಹಯಗೆ ಂಡ ಉತಪನುಖಳಿಗೆ ಅನಾಯ್ದಷಫಸಕದಕ. ಕೆಳಗಿನದು ಉತನನದ ಫಗೆೆ
ಏಕೆೈಔ ವಿಶ್ಹಲವಹದ ಔಲನೆ ಎಂದು ವಿದಹಮರ್ಥಾಗೆ ಷ ಚಿಷರ್ಹಖುತುದೆ ಭತುು ಅನು ನಿದಿಾಶಿ ಷಂಸ್ೆೆಮ ಉತನನದ
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ಫಗೆೆ ಹೆಚುಚ ತಿಳಿಮಲು ಇಚಿಚಸಿದಯೆ ತನನನುನ ರಿಚಯಿಸಿಕೆ ಳಳಫೆೇಔು. ತಹನಕ ಉಯೀಗಷಫಸಕದಹದ ವೆೈದಯಕ್ರೀಮ
ದಖಳ ಫಗೆೊ ಷಾತುಃ ತ್ತಳಿದಕಕೆ ಳುು ಅಖತಯವಿದೆ.
1. ಳಯೆ ೀಗಖಳ ವೆೈದಯಕ್ರೀಮ ವೆಚಿಖಳು
ಂದು ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ / ಅಘಾತ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ತಖಲು ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳಿಗೆ
ಹತಿಷುತುದೆ.
ಎಲಾ ವೆಚಚಖಳನುನ ಕೆ ಡದಿಯಫಸುದು ಹಹಖ

ಹೆಚಿಚನ ಯಕ್ಷಣೆ ಡೆದ ಉತನನಖಳ ವೆಚಚಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ

ಇುಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿವೆ:
i.

ಆಷತೆಯ / ವುವೃಯಷಹಖೃಸದಿಂದ ದಗಿಷರ್ಹದ ಯ ಮ್, ಫೆ ೇಡಿಾಂಗ್ ಭತುು ವುವೃಯಷಹ ವೆಚಚಖಳು. ಇು
ವುವೃಯಷಹ ಆಯೆೈಕೆ, RMO ವುಲುಖಳು, IV ದಯಖಳು / ಯಔು ಗಹಾಣೆ / ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಆಡಳಿತ ವುಲುಖಳು
ಭತುು ಇದೆೇ ರಿೇತಿಮ ವೆಚಚಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿವೆ

ii. ತಿೇಯ ನಿಗಹ ಗಟ್ಔದ (ICU) ವೆಚಚಖಳು
iii. ವಷರಚಿಕ್ಟತಸಔ, ಅರಿಳಿಕೆ ವೆೈದಮ, ವೆೈದಮ, ಷಲಹೆಗಹಯಯು, ತಜ್ಞಯು ವುಲುಖಳು
iv. ಅರಿಳಿಕೆ, ಯಔು, ಆಭಾಜನಔ, ಆಯೆೇಶನ್ ರ್ಥಯೆೇಟ್ರ್ ವುಲುಖಳು, ವಷರಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ಉಔಯಣಖಳು,
v. ಓಶಧಖಳು,
vi. ಡಮಹಲ್ಲಸಿರ್ಸ, ಕ್ಟೇಮೊೇಥೆಯಪಿ, ಯೆೇಡಿಯಥೆಯಪಿ
vii. ವಷರಚಿಕ್ಟತಹಸ ವಿಧಹನದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಅಳಡಿಷಫಸುದಹದ ೂಯಔ ಉಔಯಣಖಳ ವೆಚಚಖಳ್ಹದ,
ನಿಮಂತಯಔ, ಅಸಿೆ ಔಸಿ, ಕಹಡಿಾಮಹಕ್ ವಹಲ್ಾ ಭಯುಜೆ ೇಡಣೆಖಳು, ಯಔುನಹಳಖಳ ಸ್ೆಿಂಟ್
viii. ಷ ಔು ಯಯೇಗಹಲಮದ / ಯೆ ೇಖನಿಣಾಮ ರಿೇಕ್ಷೆಖಳು ಭತುು ಚಿಕ್ಟತೆಸಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಇತಯ
ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳು
ix. ವಿಮೆದಹಯನ ಅಂಖ ಔಸಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಹನಿಮ ಮೆೇರ್ೆ ಮಯಿಸಿದ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳು (ಅಂಖದ
ವೆಚಚ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ)
ಆಷತೆಯಮಲ್ಲಾ ತಂಖು ಕಹರ್ಹಧಿ 24 ಖಂಟೆಖಳು ಅಥವಹ ಹೆಚಹಚದಹಖ ಭಹತಯ ನಿಮಮತ ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹದಹಖ
ನಶಿ

ರಿಹಹಯ

ಹಲ್ಲಸಿ

ವೆಚಚಖಳನುನ

ಳಗೆ ಳುಳತುದೆ.

ಆದಹಖ ಮ

ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ

ತಂತಯಜ್ಞಹನಖಳ

ಫೆಳಣಿಗೆಖಳ್ಹದಂತೆ, ಅನೆೇಔ ವಷರಚಿಕ್ಟತೆಸಖಳ ಚಿಕ್ಟತಹಸ ವಿಧಹನಖಳಲ್ಲಾ ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹಖು ಅಖತಮವಿಯುುದಿಲಾ.
ಈಖ ಡೆೇಕೆೇರ್ ವಿಧಹನಖಳು, ಅುಖಳನುನ ವಿಶ್ೆೇಶ ಡೆೇಕೆೇರ್ ಕೆೇಂದಯಖಳಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಆಷತೆಯಖಳಲ್ಲಾ ಷಂದಬಾವಿದದಂತೆ
ನಡೆಷಫಸುದಹಗಿದೆ. ಔಣಿಣನ ವಷರ ಚಿಕ್ಟತೆಸ, ಕ್ಟೇಮೊೇಥೆಯಪಿ, ಡಮಹಲ್ಲಸಿರ್ಸ ನಂತಸ ಇತಹಮದಿ ಚಿಕ್ಟತೆಸಖಳನುನ ಡೆೇಕೆೇರ್
ವಷರಚಿಕ್ಟತೆಸಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಗಿೇಾಔರಿಷಫಸುದು ಭತುು ಟಿಿ ಎಂದಿಖ ಫೆಳ್ೆಮುತಿುದೆ.
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.ಪಿ.ಡಿ. ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುತಿುಯು ಕೆಲವೆೇ ಉತನನಖಳು, ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಹೆ ಯಯೆ ೇಗಿ ವೆಚಚಖಳ ಯಕ್ಷಣೆ ಇನ ನ
ಸಿೇಮತವಹಗಿದೆ, ಆದಹಖ ಮ ಹೆ ಯಯೆ ೇಗಿಮಹಗಿ ಚಿಕ್ಟತೆಸ ಡೆದಹಖ ಯಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೆಲು ಯೇಜನೆಖಳಿವೆ ಭತುು ವೆೈದಮ
ಬೆೇಟಿಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಆಯೆ ೇಖಮ ಷಂಫಂಧಿ ವೆಚಚಖಳು, ನಿಮಮತ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷೆಖಳು, ಸಲ್ಲಾನ ಭತುು
ಓಶಧಹಲಮ ವೆಚಚಖಳು.
2. ಮದಲ್ಲನ ಭತಕಿ ನಂತಯದ ಆಷಪತೆರ ದಹಕಲ್ಹತ್ತ ವೆಚಿಖಳು
i. ಮದಲ್ಲನ ಆಷಪತೆರ ದಹಕಲ್ಹತ್ತ ವೆಚಿಖಳು
ಆಷತೆಯ ದಹಕರ್ಹತಿ ತುತುಾ ರಿಸಿೆತಿ ಅಥವಹ ಯೇಜಿತ ಆಗಿಯಫಸುದು. ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಯೆ ೇಗಿ ಯೇಜಿತ
ವಷರಚಿಕ್ಟತೆಸಗೆ ಳಗಹದಯೆ, ಆಷತೆಯ ದಹಕಲತೆಮ ಮೊದಲ್ಲನ ವೆಚಚಖಳ ಅನೆೇ ಬರಿಷಫೆೇಔು

ವಹಯಖ್ಹಯನ
IRDA ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ ಖುಣಭಟ್ಿದ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳು ಮೊದಲ್ಲನ ಆಷತೆಯ ದಹಕರ್ಹತಿ ವೆಚಚಖಳನುನ ಹಿೇಗೆ
ವಹಮಖಹಮನಿಸಿದೆ:
ವಿಮೆದಹಯ ಮೊದಲು ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹದ ತಕ್ಷಣವೆೇ ತಖಲು ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳು, ಶಯತಿುನ ಮೆೇರ್ೆ:
a) ಇಂತಸ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳು ವಿಮೆದಹಯ ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹದ ರಿಸಿೆತಿಮಲ್ಲಾ ಅಖತಮವೆನಿಸಿದಹಖ, ಭತುು
b) ಳಯೆ ೇಗಿಗೆ ಇಂತಸ ಆಷತೆಯ ದಹಕರ್ಹತಿ ವಿಭಹ ಔಂೆನಿಯಿಂದ ಕೆಾೇಮ್ ಸಿಾೇಔರಿಷಫಸುದಹಗಿದೆ.
ೂಾ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚದ ರಿೇಕ್ಷೆಖಳು, ಓಶಧಿಖಳು, ವೆೈದಮಯ ವುಲು ಇತಹಮದಿ ಯ ದಲ್ಲಾ ಇಯಫಸುದು.
ಇಂತಸ ಷ ಔುವಹದ ವೆಚಚಖಳ ಭತುು ಆಷತೆಯಗೆ ಔುರಿತಹದ ಆಯೆ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಯಕ್ಷಣೆ ಡೆದಿವೆ.
ii. ನಂತಯದ ಆಷಪತೆರ ದಹಕಲ್ಹತ್ತ ವೆಚಿಖಳು
ಆಷತೆಯಯಿಂದ ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಆದ ನಂತಯ, ಹೆಚಿಚನ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ರಿಔರಿ ವೆಚಚ ಭತುು ಪಹರ್ೆ ೇ ಅಪ್ಟ ಗೆ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವೆಚಚ .
ವಹಯಖ್ಹಯನ
ವಿಮೆದಹಯಯು ಆಷತೆಯಯಿಂದ ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಉಂಟಹದ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳು, ಶಯತಿುನ ಮೆೇರ್ೆ:
a) ಇಂತಸ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳು ವಿಮೆದಹಯ ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹದ ರಿಸಿೆತಿಮಲ್ಲಾ ಅಖತಮವೆನಿಸಿದಹಖ, ಭತುು
b) ಇಂತಸ ಳಯೆ ೇಗಿ ಆಷತೆಯ ದಹಕರ್ಹತಿ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಔಂೆನಿಯಿಂದ ಕೆಾೇಮ್ ಸಿಾೇಔರಿಷಲು ಷ ಔು ಆಗಿದೆ.
ನಂತಯದ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳು ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹದ ನಂತಯ ನಿಧಹಾರಿತ ದಿನಖಳ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಉಂಟಹದ
ಷ ಔುವಹದ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳನುನ ಭತುು ಕೆಾೇಮನ ಬಹಖವಹಗಿ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುುದು.
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ಆಷತೆಯಯಿಂದ ಬಿಡುಖಡೆಮಹದ ನಂತಯ, ನಂತಯದ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳು, ಓಶಧಿಖಳು, ವೆೈದಮರಿಂದ ರಿಶ್ಚೇಲನೆ
ಇತಹಮದಿ ಯ ದಲ್ಲಾ ಇಯಫಸುದು. ಇಂತಸ ವೆಚಚಖಳು ಆಷತೆಯಮಲ್ಲಾ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡ ಚಿಕ್ಟತೆಸಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿಯಫಸುದು
ಭತುು ಆಯೆ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಡಿ ಯಕ್ಷಣೆ ಡೆದಿಯುತುವೆ.
ೂಾ ಭತುು ನಂತಯದ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚದ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಅಧಿಮನುನ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ವಹಮಖಹಮನಿಸಿದಯ ,
ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಫದರ್ಹಖಫಸುದು ಭತುು ಅತಯಂತ ಸಹಭಹನಯವಹದ ಯಕ್ಷಣೆ ಭಕಂಚಿನ ಭ ತಕಿ
ದಿನಖಳು ಭತಕಿ ಆಷಪತೆರಗೆ ದಹಕಲ್ಹದಹಗನ ನಂತಯದ ಅಯತಕಿ ದಿನಖಳು ಆಗವೆ.
ೂಾ ಭತುು ನಂತಯದ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳು ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಭಂಜ ಯು ಭಹಡಿದ ಯಕ್ಷಣೆ ಟಹಿಯೆ ವಿಮೆ
ಮೊತುದ ಬಹಖವಹಗಿವೆ.
a) ವಹಷಸಹೆನದಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ರತೆ್
ಈ ರ್ಹಬನುನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯುಯು ಫಳಷುುದಿಲಾವಹದಯ , ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಆಯೆ ೇಖಮ
ಹಲ್ಲಸಿಮು, ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹಖದೆೇ ಭನೆಮಲ್ಲಾ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡ ಚಿಕ್ಟತೆಸಗೆ ಹಹಖ

ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಕಚುಾಖಳಿಗೆ

ಅಕಹವ ಹೆ ಂದಿದೆ. ಆದಯೆ, ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ ರಿಸಿೆತಿಯಿಂದಹಗಿ ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹಖು ಅಖತಮವಿದದಯ ,
ಯೆ ೇಗಿಮ ರಿಸಿೆತಿ ಆಷತೆಯಗೆ ಷೆಳ್ಹಂತರಿಷಲು ಸ್ಹಧಮವಿಯುುದಿಲಾ ಅಥವಹ ಆಷತೆಯಖಳಲ್ಲಾ ಷತಿಮ ಕೆ ಯತೆ
ಇಯುತುದೆ.
ಈ ಔರ್ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಮೊದಲ ಭ ಯರಿಂದ ಐದು ದಿನಖಳ ಚಿಕ್ಟತಹಸ ವೆಚಚ ಬರಿಷುತುದೆ ಅಂದಯೆ ಹೆಚಕಿರಿ
ಭ ಯರಿಂದ ಐದಕ ದಿನಖಳ ವೆಚಚ ವಿಮೆದಹಯರಿಂದ ಬರಿಷಲಡುತುದೆ. ಈ ಔರ್ ವಹಷಸ್ಹೆನದ ಚಿಕ್ಟತೆಸಖಳು ಕೆಲು
ದಿೇಗಾಕಹಲದ ಅಥವಹ ಸ್ಹಭಹನಮ ಖಹಯಿರ್ೆಖಳ್ಹದ ಅಷುಭಹ, ಖಂಟ್ಲ ತ, ತಿೇಯ ಭ ತಯಪಿಂಡದ ಉರಿಮ ತ
ಭತುು ನೆಫಿಯಟಿಕ್ ಸಿಂಡೆ ಯೇಮ್, ಡಯಿೇರಿಮಹ ಭತುು ಎರ್ಹಾ ರಿೇತಿಮ ಡಿಸ್ೆಂಟ್ರಿಖಳ್ಹದ ಜಠ್ಯ, ಡಮಹಬಿಟಿರ್ಸ
ಮೆಲ್ಲಾಟ್ರ್ಸ ಅಸ್ಹಭಯ, ಅಧಿಔ ಯಔುದೆ ತುಡ, ಫ್ಯಾ, ಕೆಭುಭ ಭತುು ಶ್ಚೇತದ, ಜಾಯ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿವೆ.
b) ಸಹಭಹನಯ ಫಹಶುಯಣೆಖಳು
ಆಷಪತೆರ ನಶಿ ರಿಹಹಯದಲ್ಲಾ ಸಹಭಹನಯವಹಗ ಫಹಶುರಿಷಲ್ಹದ ಕೆಲು ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ಕೆಳಗೆ ನಿೀಡಲ್ಹಗದೆ. ಇು
ಷ ಚಿಸಿದ ಫಹಿಶುಯಣೆಖಳನುನ ಆಧರಿಸಿವೆ ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ ಅನುಫಂಧ IV, IRDAI ಭ ಲಔ ಬಿಡುಖಡೆ ಭಹಡಿದ
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ ಖುಣಭಟ್ಿದ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳಲ್ಲಾ ವಿರಿಷರ್ಹಗಿದೆ. IRDAI ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ್ನಲ್ಲಾ ಲಬಮವಿಯು
ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳನುನ ವಿದಹಮರ್ಥಾ ಷಾತುಃ ರಿಚಮ ಭಹಡಿಕೆ ಳಳಲು ಷಲಹೆ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದೆ.
ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಮಹುದೆೇ ಫಹಿಶುಯಣಖಳನುನ ಭನಹನ ಭಹಡರ್ಹಗಿದೆ ಎಂಫುದನುನ ಖಭನಿಷಫೆೇಔು ಅಥವಹ
ಮಹುದೆೇ ಹೆಚುಚರಿ ಫಹಿಶುಯಣಖಳನುನ ಪೆೈಲ್ ಭತುು ಫಳಷು ಯಕಹಯ ಅನುಮೊೇದಿತ ನಿಮಭಖಳು
ವಿಧಿಷರ್ಹಖುತುದೆ,

ಇುಖಳನುನ

ಗಹಯಸಔಯ

ಭಹಹಿತಿ

ನಭ ದಿಸಿಯಫೆೇಔು.
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ಹಹಳ್ೆ

ಭತುು

ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ

ಯತೆಮೇಔವಹಗಿ

i.

ಮದಲ್ಲನಿಂದಲ್ೆೀ ಅಸಿಿತಾದಲ್ಲಾಯಕ ಯೆ ೀಖಖಳು

ಇದನುನ ಮಹವಹಖಲ

ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಆಯೆ ೇಖಮ ಯೇಜನೆ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಹೆ ಯಗಿಡರ್ಹಗಿದೆ ಇಲಾದಿದದಯೆ ಇದು ಖಹತಿಯ

ಳಗೆ ಂಡ ಅಥಾ ಭತುು ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಅಹಮನುನ ಡುಸತುದೆ. ಂದು ಆಯೆ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿ
ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಹಿಂದಿನ ವಹಮಧಿಖಳು / ಗಹಮಖಳ ಫಗೆೆ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷು ಅಖತಮವಿದೆ. ಇದು
ವಿಮೆ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಔುರಿತು ನಿಧಾರಿಷಲು ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಸ್ಹಧಮವಹಖುತುದೆ.

ವಹಯಖ್ಹಯನ
IRDA ನಿಮಭಖಳಂತೆ ಯಭಹಣಿೇಔಯಣ ಮೊದರ್ೆೇ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯುುದನುನ ಹಿೇಗೆ ವಹಮಖಹಮನಿಷುತುದೆ
"ಮಹುದೆೇ ರಿಸಿೆತಿ, ಕಹಯಿರ್ೆ ಅಥವಹ ಗಹಮ ಅಥವಹ ಷಂಫಂಧಿತ ಸಿೆತಿಮ (ಖಳ) ಷ ಚನೆ ಅಥವಹ ಲಕ್ಷಣಖಳನುನ
ನಿೇು ಹೆ ಂದಿದದಯೆ, ಭತುು / ಅಥವಹ ತೆುಮಹಗಿದದಯೆ , ಭತುು / ಅಥವಹ ವಿಮೆಗಹಯಯು ನಿೇಡಿದ ಮೊದಲ
ಹಲ್ಲಸಿಗಿಂತ ಭುಂಚಿತವಹಗಿ 48 ತಿಂಖಳ್ೆೄ ಳಗೆ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಷಲಹೆ / ಚಿಕ್ಟತೆಸ ಡೆದಿದದಯೆ. "
ಫಹಿಶುಯಣೆ: ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ವಹಮಖಹಮನಿಸಿದಂತೆ ಮಹುದೆೇ ೂಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ಶಯತುು (ಖಳು), ಇಂತಸ
ವಿಮೆದಹಯಯ ನಿಯಂತಯ ಯಕ್ಷಣೆಮ 48 ತಿಂಖಳುಖಳು ಭುಗಿದಹಖ, ಔಂನಿ ಜೆ ತೆ ಅನ / ಅಳ ಮೊದಲ ಹಲ್ಲಸಿಮ
ಆಯಂಬದಿಂದಲ .
1.

ತ ಔ ನಿಮಂತಯಣ ಕಹಮಾಔಯಭಖಳು / ೂಯೆೈಕೆ / ಸ್ೆೇವೆಖಳು

2. ಔನನಡಔಖಳ ವೆಚಚ / ಕಹಂಟಹಮಕ್ಿ ರ್ೆನ್ಸ / ವಯಣ ಸ್ಹಧನಖಳು ಇತಹಮದಿ.
3. ಆಷತೆಯ ದಹಕರ್ಹತಿ ಅಖತಮವಿಯದ ದಂತ ಚಿಕ್ಟತೆಸ ವೆಚಚಖಳು
4. ಹಹಮೊೇಾನು ಫದರ್ಹಣೆ
5. ಭನೆ ಬೆೇಟಿಮ ವುಲುಖಳು
6. ಫಂಜೆತನ / ಉ ಪಲತುತೆ / ನೆಯವಿನ ಖಬಾಧಹಯಣೆ ವಿಧಹನ
7. ಷ ೆಲಕಹಮದ ಚಿಕ್ಟತೆಸ (ಅಷಾಷೆ ಫೆ ಜುೆ ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ)
8. ಭಹನಸಿಔ ಭತುು ಭನೆ ೇದೆೈಹಿಔ ಕಹಯಿರ್ೆಖಳು
9. ಕ್ಟಯೇಬನ ದೆ ೇಶ ಷರಿಡಿಷು ವಷರಚಿಕ್ಟತೆಸ
10. ರ್ೆೈಂಗಿಔವಹಗಿ ಸಯಡು ಯೆ ೇಖಖಳ ಚಿಕ್ಟತೆಸ
11. ದಹನಿಮ ತಹಷಣೆಮ ವುಲುಖಳು
12. ಯವೆೇವ / ನೆ ೇಂದಣಿ ವುಲುಖಳು
13. ರಿಶ್ಚೇಲನೆ / ಯೆ ೇಖನಿಣಾಮ ಉದೆದೇವಕಹುಗಿ ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹಖುುದು
14. ಕಹಯಿರ್ೆಮ ತನಿಖೆ / ಯೆ ೇಖ ಚಿಕ್ಟತೆಸಗಹಗಿ ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹದಹಖ ಅಥವಹ ತೆುಮಹದಹಖ ಅಯಷುುತ
ವೆಚಚಖಳು
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15. ಯೆ ೇಗಿಮು ಯೆಟೆ ಯ ವೆೈಯರ್ಸ ಭತುು / ಅಥವಹ ಇತಹಮದಿ ಎಚ್ಐವಿ / ಏಡ್ಸ ನಿಂದ ಫಳಲುತಿುಯುನೆಂದು
ನೆೇಯವಹಗಿ ಅಥವಹ ಯೆ ೇಕ್ಷವಹಗಿ ತೆುಮಹದಲ್ಲಾ ಮಹುದೆೇ ಕಚುಾ
16. ಸ್ೆಿಮ್ ಸ್ೆಲ್ ಅಳಡಿಷುವಿಕೆ / ವಷರಚಿಕ್ಟತೆಸ ಭತುು ಷಂಖಯಸಣೆ
17. ಮುದಧ ಭತುು ಅಣಾಷರ ಷಂಫಂಧಿತ ಕಹಯಣಖಳು
18. ಎರ್ಹಾ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಯೆೇತಯ ಷುುಖಳು - ನೆ ೇಂದಣಿ ವುಲುಖಳು, ಯವೆೇವ ವುಲು, ದ ಯವಹಣಿ, ದ ಯದವಾನ
ವುಲುಖಳು, ಯಸ್ಹಧನ ಸ್ಹಭಗಿಯಖಳು, ಇತಹಮದಿ .
19. ಫಸುತೆೇಔ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ, ಹಲ್ಲಸಿಮ ಆಯಂಬದಲ್ಲಾ 30 ದಿನಖಳ ಕಹಮು ಅಧಿ ಮಹುದೆೇ ಕೆಾೇಮ್
ಭಹಡು

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ

ಅನಾಮವಹಖುತುದೆ.

ಆದಹಖ ಮ

ಅಘಾತದ

ಕಹಯಣದಿಂದ

ಆಷತೆಯಗೆ

ದಹಕರ್ಹದಹಖ ಇದು ಅನಾಮವಹಖುುದಿಲಾ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಮೇಯಹ ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹದಹಖ, ವೆಚಚಖಳನುನ

ಬರಿಷಲು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಡೆದಿದಹದಳ್ ೆ.

ಹಲ್ಲಸಿಮು 30 ದಿನಖಳ ಆಯಂಭಿಔ ಕಹಮು ಅಧಿಮ ಂದು ಶಯತುನುನ ಹೆ ಂದಿತುು.
ದುಯದೃಶಿಶ್ಹತ್, ಅಳು ಹಲ್ಲಸಿ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡು 20 ದಿನಖಳ ನಂತಯ, ಮೇಯಹಗೆ ಭರ್ೆೇರಿಮಹ ಆಗಿ 5 ದಿನಖಳ
ಭಟಿಿಗೆ ಆಷತೆಯಮಲ್ಲಾದದಳು. ಅಳು ಬಹರಿೇ ಮೊತುದ ಆಷತೆಯ ಬಿಲುಾಖಳನುನ ಹತಿಷಫೆೇಕಹಯಿತು.
ಅಳು ವಿಭಹ ಔಂನಿಯಿಂದ ಭಯುಹತಿ ಕೆೇಳಿದಹಖ, ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹದ ಗಟ್ನೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ 30 ಕಹಮು
ದಿನಖಳ ಅಧಿಮ ಳಗೆ ಷಂಬವಿಸಿದ ಕಹಯಣ ಅಯು ಕೆಾೇಮ್ ಹತಿಷಲು ನಿಯಹಔರಿಸಿದಯು.
i.

ಕಹಮಕ ಅಧಿ: ಇದು ತಡವಹಗಿ ಭತುು ಯೇಜನೆ ಭಹಡಿ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳ ಯೆ ೇಖಖಳ ಚಿಕ್ಟತೆಸಗೆ
ಅನಾಮವಹಖುತುದೆ. ಉತನನದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ, ಂದು / ಎಯಡು / ನಹಲುು ಶಾಖಳ ಕಹಮು ಅಧಿ,
ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಔಣಿಣನ ರ್ಪಯೆ ಕಹಯಿರ್ೆಖಳು, ಹಯಸ್ೆಿೇಟ್ ಖಯಂರ್ಥಮ ಹಹನಿಔಯಲಾದ ಅತಿಫೆಳ್ೆತ, ಅತಿ
ಋತುಸ್ಹಯ ಅಥವಹ ಪೆೇಫಯೆ ಮೆೈಭಹ, ಸನಿಾಮಹ, ಅಂಡವಹಮು ಖಬಾಔಂಠ್, ಸುಟಿಿನಿಂದ ಫಯು
ಆಂತರಿಔ ಯೆ ೇಖದ, ಫಿಷುಿರ್ಹ ಖುದದ, ಭ ಲವಹಮಧಿ, ಸ್ೆೈನಸ್ೆೈಟಿರ್ಸ ಭತುು ಷಂಫಂಧಿತ ಕಹಯಿರ್ೆಖಳು,
ಪಿತುಕೆ ೇವ ಔಲುಾ ತೆಗೆಮುುದು ಗೌಟ್ ಭತುು ಷಂಧಿವಹತ, ಕಹಮಲುುಲರ್ಸ ಯೆ ೇಖಖಳು, ಮಸಿಸಗೆ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಷಂಧಿವಹತ, ಆಸಿಿಯರ್ಪಯೆ ೇಸಿರ್ಸ.

c) ಲಬಯವಿಯಕ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಆಯೆುಖಳು
i.

ವೆೈಮಕ್ರಿಔ ಔಯೆೀಜ್

ವಿಮೆದಹಯ ಮಕ್ಟು ತನನ ಜೆ ತೆಗೆ ಔುಟ್ುಂಫ ಷದಷಮಯುಖಳ್ಹದ ಷಂಗಹತಿ, ಅಲಂಬಿತ ಭಔುಳು, ಅಲಂಬಿತ
ತಂದೆ-ತಹಯಿ, ಅಲಂಬಿತ ಅತೆು-ಭಹ, ಅಲಂಬಿತ ಡಸುಟಿಿದಯು ಇತಹಮದಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ಕೆ ಡಫಸುದು.
ಕೆಲು ವಿಮೆಗಹಯಯು ಅಲಂಬಿತರಿಗಹಗಿ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ನಿೇಡಲು ನಿಫಾಂಧ ಹೆ ಂದಿಯುುದಿಲಾ. ಇದು ಯತಿಯಫಫ
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ವಿಮೆದಹಯನ ಅಲಂಬಿತ ಷದಷಮಯುಖಳನುನ ಂದೆೇ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಯತಿ ವಿಮೆದಹಯನಿಗೆ ಯತೆಮೇಔ ಮೊತು
ಆಯೆು ಭಹಡರ್ಹಗಿಯು. ಅಂತಸ ಯಕ್ಷಣೆಖಳಲ್ಲಾ, ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗೆ ಳ್ಹದ ಯತಿ ಮಕ್ಟು, ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಯೆನಿಸ
ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಖರಿಶಠ ಯಭಹಣದ ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ ಕೆಾೇಮ್ ಭಹಡಫಸುದು. ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಯತಿ ಮಕ್ಟುಖ
ಅಯ ಮಷುಸ ಭತುು ವಿಭಹ ಮೊತು ಆರಿಷರ್ಹದ ಭತುು ಮಹುದೆೇ ಯೆೇಟಿಂಗ್ ಅಂವ ಯಕಹಯ ಪಿಯೇಮಮಂ
ವಿಧಿಷರ್ಹಖುುದು.
ii. ಪಹಯಮಿಲ್ಲ ಫ್ಾೀಟರ್
ಂದು ವೆೇರಿಮಂಟ್ ಪಹಮಮಲ್ಲ ಫಾೇಟ್ರ್ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ, ಷಂಗಹತಿ, ಅಲಂಬಿತ ಭಔುಳು ಭತುು ಅಲಂಬಿತ
ತಂದೆ-ತಹಯಿಮನುನ ಳಗೆ ಂಡ ಷಂೂಣಾ ಔುಟ್ುಂಫಕೆು ಂದೆೇ ಮೊತು ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ ಅದು ಇಡಿೇ
ಔುಟ್ುಂಫದ ಮೆೇರ್ೆ ತೆೇಲುತುದೆ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಯ . 5 ಲಕ್ಷದ ಫಾೇಟ್ರ್ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ನಹಲುು ಜನಯ ಂದು ಔುಟ್ುಂಫ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡಯೆ, ಇದಯಥಾ
ಹಲ್ಲಸಿ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ, ಇದು ಂದಕ್ಟುಂತ ಹೆಚುಚ ಔುಟ್ುಂಫ ಷದಷಮಯ ಕೆಾೇಮ್ ಅಥವಹ ಫಫ ಷದಷಮನ ಅನೆೇಔ
ಕೆಾೇಭುಖಳಿಗೆ ಹತಿಷುತುದೆ. ಟಹಿಗಿ ಈ ಎರ್ಹಾ ಯ . 5 ಲಕ್ಷ ಟ್ುಿ ಔಯೆೇಜ್ ಮೇಯುಂತಿಲಾ. ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ
ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದಂತೆ, ಪಿಯೇಮಮಂನುನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಔುಟ್ುಂಫದ ಹಿರಿಮ ಮಸಿಸನ ಷದಷಮಯ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ
ವಿಧಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಯಕ್ಷಣೆಖಳು ಭತುು ಫಹಿಶುಯಣೆಖಳು ಈ ಎಯಡ

ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಂದೆೇ ರಿೇತಿಮಹಗಿಯುತುವೆ. ಇಡಿೇ ಔುಟ್ುಂಫ

ಟಹಿಯೆ ಮೊತುಕೆು ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಡೆಮುತಹುಯೆ ಅದನುನ ಹೆಚಿಚನ ಭಟ್ಿದಲ್ಲಾ ಯೇಖಮ ಪಿಯೇಮಮಂಗೆ ಆಯೆು
ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಹಮಮಲ್ಲ ಫಾೇಟ್ರ್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ ಜನಪಿಯಮತೆ ಖಳಿಷುತಿುವೆ.
d) ವಿಶೆೀಶ ಲಕ್ಷಣಖಳು
ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ವಹಮಪಿುಖಳಲ್ಲಾನ ಫದರ್ಹಣೆಖಳು ಭತುು ಹೆ ಷ ಭೌಲಮಧಿಾತ ವೆೈಶ್ಚಶಿಾಖಳನುನ ಭುಂಚಿನ
ಮೆಡಿಕೆಾೇಮ್ ಉತನನದ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಕೆ ಟ್ಿ ಭ ಲ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಯಕ್ಷಣೆಗೆ ಸ್ೆೇರಿಷರ್ಹಗಿದೆ. ನಹು ಈ ಕೆಲು
ಫದರ್ಹಣೆಖಳನುನ ಚಚಿಾಸ್ೆ ೇಣ. ಖಭನಿಷಫೆೇಕಹದ ಅಂವವೆಂದಯೆ ಎರ್ಹಾ ಉತನನಖಳು ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿಯು ಎರ್ಹಾ
ವೆೈಶ್ಚಶಿಾಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯುುದಿಲಾ, ಭತುು ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಭತುು ಉತನನದಿಂದ ಉತನನಕೆು
ಫದರ್ಹಖಫಸುದು.
i. ಉ ಮಿತ್ತಖಳು ಭತಕಿ ನಿದಿಯಶಿ ಯೆ ೀಖದ ಕಹಯಪ್ಪಂಗ್
ಕೆಲು ಉತನನಖಳು ನಿದಿಾಶಿ ಯೆ ೇಖ ಕಹಮಪಿಂಗ್ ಹೆ ಂದಿವೆ ಉದಹ. ಔಣಿಣನ ರ್ಪಯೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಷಸ ಉ
ಮತಿಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿವೆ ಕೆ ೇಣೆ ಫಹಡಿಗೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿತ ವಿಮೆ ಮೊತು ಉದಹ. ಯತಿ ದಿನದ ಕೆ ೇಣೆ ಫಹಡಿಗೆ ವಿಭಹ
ಮೊತುದ 1% ಭತುು ICU ವುಲುಖಳು 2% ವಿಭಹ ಮೊತುಕೆು ಸಿೇಮತಗೆ ಳಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
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ಇತಯ ವಿಬಹಖಖಳ ವೆಚಚಖಳಲ್ಲಾ ICU ವುಲುಖಳು, OT ವುಲುಖಳು ಭತುು ವಷರಚಿಕ್ಟತಸಔಯ ವುಲು, ಆರಿಸಿಕೆ ಂಡ
ಕೆ ೇಣೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿವೆ, ಕೆ ೇಣೆ ಫಹಡಿಗೆ ಕಹಮಪಿಂಗ್ ಷಸ ಇತಯ ವಿಬಹಖಖಳ ವೆಚಚಖಳನುನ ಹಹಗೆಯೆೇ ಟಹಿಯೆ
ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳನುನ ನಿಫಾಂಧಿಷುಲ್ಲಾ ಷಹಹಮ ಭಹಡುತುವೆ.
ii.

ಷಸ-ಹತ್ತ (ಜನಪ್ಪರಮವಹಗ ಷಸ ಹತ್ತ ಎಂದಕ ಔಯೆಮಲ್ಹಖಕತಿದೆ)

ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಷಸ-ಹತಿ ವೆಚಚದ ಸಂಚಿಕೆಮ ಅವಮಔತೆಮಹಗಿದೆ ಅದು ವಿಭಹದಹಯ
/ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಸಿಾೇಕಹಯಹಸಾ ಕೆಾೇಮ್ ಯಭಹಣದ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು ಹೆ ಯಲು ದಗಿಷುತುದೆ.
ಇದು ವಿಭಹದಹಯ ತನನ ಆಯೆುಖಳನುನ ಎಚಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯೆು ಭಹಡುುದರಿಂದ, ಷಾಮಂೆಯೇಯಣೆಯಿಂದ ಟಹಿಯೆ
ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡುುದನುನ ಖಹತಿಯಗೆ ಳಿಷುತುದೆ.
iii.

ವಿನಹಯ್ದತ್ತ

ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಔಳ್ೆಮುವಿಕೆ ವೆಚಚದ ಸಂಚಿಕೆಮ ಅವಮಔತೆಮಹಗಿದೆ ವಿಮೆಗಹಯಯು ನಶಿ ರಿಹಹಯ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಯ ಹಯಿ ಮೊತುಕೆು ಜವಹಫಹದಯಯಹಗಿಯುುದಿಲಾ ಭತುು ಆಷತೆಯಮ
ಸಣದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ನಿಖದಿತ ಷಂಖೆಮಮ / ಖಂಟೆಖಳ ದಿನಖಳು ವಿಮೆಗಹಯಯು ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ
ಮಹುದೆೇ ಯಯೇಜನಖಳ ಮೊದಲು ಅನಾಯಿಷುತುದೆ. ಂದು ವಿನಹಯಿತಿ ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ ತಗಿೆಷುುದಿಲಾ.
ವಿಮೆಗಹಯಯು ವಿನಹಯಿತಿ ಯತಿ ಜಿೇಕೆು, ಯತಿ ಶಾಕೆು ಎಂಫುದನುನ ವಹಮಖಹಮನಿಷಫೆೇಔು ಭತುು ಅನಾಯಿಷು
ನಿದಿಾಶಿ ವಿನಹಯಿತಿ.
iv. ಹೆ ಷ ಫಹಿಶುಯಣೆಖಳನುನ ರಿಚಯಿಸಿ ನಂತಯ IRDAI ಭ ಲಔ ಖುಣಭಟ್ಿ ಹೆಚಿಚಷರ್ಹಗಿದೆ:
 ಅನುಂಶ್ಚಔ ಕಹಯಿರ್ೆಖಳು ಭತುು ಸ್ೆಿಮ್ ಸ್ೆಲ್ ಅಳಡಿಷುವಿಕೆ / ವಷರಚಿಕ್ಟತೆಸ.
 ಯೆ ೇಖನಿಧಹಾಯ ಭಹಡಲು ಫಳಷರ್ಹಖು ಮಹುದೆೇ ರಿೇತಿಮ ಫಹಸಮ ಭತುು ಅಥವಹ ಫಹಳಿಕೆ ಫಯು
ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ / ವೆೈದಮಕ್ಟೇಯೆೇತಯ ಉಔಯಣಖಳ, ಭತುು ಅಥವಹ ಚಿಕ್ಟತೆಸ ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ CPAP, CAPD,
ಇನ ಪಾಶನ್

ಂಪ್ಟ

ಇತಹಮದಿ,

ನಡೆಗೆ

ಸ್ಹಧನಖಳು

ವಹಔರ್,

ಊಯುಗೆ ೇಲು,

ಟಿಿಖಳು,

ಕೆ ಯಳಟಿಿಖಳು, ಕಹಮಪ್ಟಸ, ಸಿಲಂಟ್, ಜೆ ೇಲ್ಲಖಳು, ಔಟ್ುಿಟಿಿಖಳು, ಸ್ಹಿಕ್ಟಂಗ್ಸ ಇತಹಮದಿ, ಮಹುದೆೇ
ರಿೇತಿಮ ಭಧುಮೆೇಸ ಕಹಲ್ಲನ ಉಡುಗೆ, ಖುಾಕೆ ೇಮೇಟ್ರ್ / ಥಮೊೇಾಮೇಟ್ರ್ ಭತುು ಈ ತಯದ
ಷಂಫಂಧಿತ ಷುುಖಳ ಇತಹಮದಿ, ಭತುು ತಯುವಹಮ ಭನೆಮಲ್ಲಾ ಫಳಷರ್ಹಖು ಮಹುದೆೇ
ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಉಔಯಣಖಳು ಇತಹಮದಿ.
 ಆಷತೆಯಮಲ್ಲಾ ವಿಧಿಷು ಮಹುದೆೇ ರಿೇತಿಮ ಸ್ೆೇವೆ ವುಲುಖಳು, ಮೆೇರ್ೆುರಿಗೆಖಳು, ಯವೆೇವ ವುಲುಖಳು /
ನೆ ೇಂದಣಿ ವುಲುಖಳು ಇತಹಮದಿ
 ವೆೈದಮಯ ಭನೆಗೆ ಬೆೇಟಿ ವುಲುಖಳು, ೂಾ ಭತುು ನಂತಯದ ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹದಹಗಿನ ಅಧಿಮ
ರಿಚಹಯಔ / ನಸಿಾಂಗ್ ವುಲುಖಳು
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v. ಝೀನ್ ವೆೈರ್ಸ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಮೆದಹಯನ ಮಷುಸ ಭತುು ಆಯೆು ಭಹಡಿದ ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ
ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ.

ಸ್ಹಂದಭಿಾಔ

ಪಿಯೇಮಮಂನುನ

ಕೆಲು

ಹೆಚಿಚನ

ಕೆಾೇಮ್

ಫೆರ್ೆ

ಝೇನ್

ಖಳಲ್ಲಾ

ರಿಚಯಿಷರ್ಹಗಿದೆ ಉದಹ. ದೆಸಲ್ಲ ಭತುು ಭುಂಫೆೈ ಕೆಲು ವಿಮೆಗಹಯಯ ನಿದಿಾಶಿ ಉತನನಖಳ ಅತಿ ಪಿಯೇಮಮಂ

ಝೇನ್ ಬಹಖವಹಗಿ ಯ ಪಿಷುತುದೆ.
vi. ೂಯ ಅಸಿಿತಾದಲ್ಲಾಯಕ ಯೆ ೀಖಖಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ
ನಿಮಂತಯಣಹ ಅವಮಔತೆಮ ದೃಷ್ಟ್ಿಮಲ್ಲಾ, ಹಿಂದೆ ಹೆ ಯಗಿಡರ್ಹದ ೂಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ಯೆ ೇಖಖಳನುನ
ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ ನಹಲುು ಶಾಖಳ ಕಹಮುವಿಕೆಮ ಷಭಮದ ಜೆ ತೆ ಉರ್ೆಾೇಖಿಷರ್ಹಗಿದೆ. ಕೆಲು ವಿಭಹ
ಔಂನಿಖಳು, ಕೆಲು ಉನನತ ಭಟ್ಿದ ಉತನನಖಳ ಅಧಿಮನುನ 2 ಭತುು 3 ಶಾಖಳಿಗೆ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಿದಹದಯೆ.
vii. ನವಿೀಔಯಣ
ಕೆಲು ವಿಮೆಗಹಯಯು ಜಿೇಭಹನದ ನವಿೇಔಯಣನುನ ರಿಚಯಿಸಿದಹದಯೆ. ಈಖ, IRDAI ಇದನುನ ಎರ್ಹಾ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ ಔಡಹಸಮ ಭಹಡಿದೆ.
viii.ಡೆೀಕೆೀರ್ ಕಹಮಯವಿಧಹನ ವಹಯಪ್ಪಿ
ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಿಜ್ಞಹನದ ಅಭಿೃದಿಧ ಡೆೇಕೆೇರ್ ಖಾದಲ್ಲಾ ದೆ ಡಸ ಷಂಖೆಮಮ ವಿಧಹನಖಳ ಸ್ೆೇಾಡೆ ಔಂಡಿದೆ. ಹಿಂದೆ
ಕೆೇಲ ಏಳು ವಿಧಹನಖಳು ಡೆೇಕೆೇನಾಲ್ಲಾ ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ ಯಸ್ಹುವಹಗಿವೆ - ಔಣಿಣನ ರ್ಪಯೆ, ಡಿ ಭತುು ಸಿ,
ಡಮಹಲ್ಲಸಿರ್ಸ, ಕ್ಟೇಮೊೇಥೆಯಪಿ, ವಿಕ್ಟಯಣ ಚಿಕ್ಟತೆಸ, ಅವಭರಿೇನುರಿಕೆ ಭತುು ಖಲಖಯಂರ್ಥ. ಈಖ, 150 ಔ ು ಹೆಚುಚ
ವಿಧಹನಖಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ಕೆ ಡರ್ಹಗಿದೆ ಭತುು ಈ ಟಿಿ ೃದಿಧಮಹಖುತುರ್ೆೇ ಇದೆ.
ix. ೂಯ ಹಲ್ಲಸಿ ವೆಚಿದ ರಿಶ್ಚೀಲನೆ
ಈಖ ವಿಮೆಗಹಯಯು ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷೆಮ ವೆಚಚನುನ ಹಿಂದೆ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಹಯಸಔಯು ಬರಿಷುತಿುದದಯು. ಂದು ವೆೇಳ್ೆ
ಕರಿೇದಿ ಳಂದದ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಪಿಕೆ ಂಡಿದದಯೆ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಫೆರ್ೆ ಭಯುಹತಿ ಭಹಡುತಹುಯೆ,
ಭಯುಹತಿ 50% ರಿಂದ 100% ಫದರ್ಹಖುತುದೆ. ಈಖ IRDAI ಆದೆೇವದನಾಮ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಔನಿಶಠ 50%
ಆಯೆ ೇಖಮ ತಹಷಣೆ ವೆಚಚಖಳನುನ ಬರಿಷಫೆೇಔು.
x. ೂಯ ಭತಕಿ ನಂತಯದ ಆಷಪತೆರಮ ಯಕ್ಷಣಹ ಅಧಿ
ಹೆಚಿಚನ ವಿಮೆಗಹಯಯು ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ ಉನನತ ಭಟ್ಿದ ಉತನನಖಳ ೂಾ ಭತುು ನಂತಯದ ಆಷತೆಯಮ ಯಕ್ಷಣಹ
ಅಧಿಮನುನ 60 ದಿನಖಳ ಭತುು 90 ದಿನಖಳಿಗೆ ವಿಷುರಿಸಿದಹದಯೆ. ಕೆಲು ವಿಮೆಗಹಯಯು ಷಸ ಈ ವೆಚಚಖಳಿಗೆ ಕೆಾೇಮ್
ಮೊತುದ ನಿದಿಾಶಿ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು, ಕಹಮಪ್ಟ ಭಹಡಿದಹದಯೆ, ಖರಿಶಠ ಮತಿಗೆ ಳಟ್ಿಂತೆ.
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xi. ಆಡ್ ಆನ್ ಯಕ್ಷಣೆಖಳು

ಕೆಲು ವಿಮೆಗಹಯಯಕ ವಿವಿಧ ಹೆ ಷ ಆಡ್ ಆನ್ ಯಕ್ಷಣೆಖಳು ಎಂಫ ಹೆಚಿಿನ ಯಕ್ಷಣೆಖಳನುನ ರಿಚಯ್ದಸಿದಹದಯೆ.
ಅುಖಳಲ್ಲಾ ಕೆಲು ಈ ಕೆಳಗನಂತ್ತವೆ:
 ರಷ ಯಕ್ಷಣೆ: ರಿಟೆೇಲ್ ಅಡಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಷಕೆು ಅಕಹವವಿಯಲ್ಲಲಾ, ಆದಯೆ ಈಖ ಕಹಮು ಅಧಿಮ

ಮತಹಮಷದೆ ಂದಿಗೆ, ಹೆಚಿಚನ ವಿಮೆಗಹಯಯು ದಗಿಷುತಹುಯೆ.
 ಖಂಭಿೀಯ ಅನಹಯೆ ೀಖಯದ ಯಕ್ಷಣೆ: ಜಿೇದ ಫೆದರಿಕೆ ಭತುು ದುಫಹರಿ ಚಿಕ್ಟತೆಸ ಖುರಿಮಹಖು ನಿದಿಾಶಿ

ಕಹಯಿರ್ೆಖಳಿಗೆ ಉನನತ ಆೃತಿು ಉತನನಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಆಯೆುಮಹಗಿ ಲಬಮವಿದೆ.
 ವಿಭಹ

ಮತಿದ

ಭಯಕರವೆೀವ:

ಕೆಾೇಮ್

ಹತಿಮ

ನಂತಯ,

(ಕೆಾೇಮ್

ಷಂದಹಮ

ನಂತಯ

ಔಡಿಮೆಮಹಖುುದು) ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ ಹೆಚುಚರಿ ಔಂತು ಹತಿಷುುದಯ ಭ ಲಔ ಭ ಲ ಮತಿಮನುನ
ಹಿಂದಿಯುಗಿ ಡೆಮಫಸುದು.
 ಆಮಕಶ್ - ಆಮಕವೆೀಯದ - ಯೀಖ - ಮಕನಹನಿ - ಸಿದಿ – ಹೆ ೀಮಿಯೀತ್ತಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ: ಕೆಲು ಹಲ್ಲಸಿಖಳು,

ಆಮುಶ್ ಚಿಕ್ಟತೆಸಗೆ ಆಷತೆಯಮಲ್ಲಾ ದಹಕರ್ಹದ ಉಂಟಹದ ವೆಚಚಖಳನುನ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯುಯೆಗೆ
ಯಕ್ಷಣೆ ಕೆ ಡುತುವೆ.
xii. ಭೌಲ್ಹಯಧಹರಿತ ಯಕ್ಷಣೆಖಳು
ಕೆಳಗೆ ಕೆಲು ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಉತನನಖಳ ಭೌರ್ಹಮಧಹರಿತ ಯಕ್ಷಣೆಖಳ ಟಿಿ ಕೆ ಟಿಿದೆ. ಯಯೇಜನಖಳನುನ, ಯತಿ
ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡಿದ ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಮತಿಯೆಗೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕಹಮಾಯೇಜನೆಮಂತೆ, ಟಹಿಯೆ ವಿಮೆ ಮೊತು
ಮೇಯದಂತೆ.
 ಹೆ ಯಯೆ ೀಗಖಳ ಯಕ್ಷಣೆ : ನಹವೆಲಾಯ ತಿಳಿದಿಯುಂತೆ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳು ಹೆಚಹಚಗಿ
ಳಯೆ ೇಗಿಖಳ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳಿಗೆ ಭಹತಯ ಯಕ್ಷಣೆ ಕೆ ಡುತುವೆ.

ಈಖ ಕೆಲು ಔಂನಿಖಳು ಕೆಲು

ಉನನತ ಯೇಜನೆಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಹೆ ಯಯೆ ೇಗಿಮ ವೆಚಚಖಳಿಗಹಗಿ ಸಿೇಮತ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುತುವೆ.
 ಆಷಪತೆರ ಸಣ : ಇದು ಯತಿ ದಿನ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಅಧಿಗೆ, ಆಷತೆಯ ಕಚಿ೯ನ ನಿಖದಿತ ಬಹರಿೇ ಮೊತುದ

ಹತಿ ದಗಿಷುತುದೆ. 2/3 ದಿನಖಳ ಔಳ್ೆಮಫಸುದಹದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ, ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
7 ದಿನಖಳ ಅಧಿಮನುನ ಭಂಜ ಯು ಭಹಡರ್ಹಗಿದೆ. ಆದದರಿಂದ, ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಆಷತೆಯ ದಹಕರ್ಹತಿ ಕಹಲ
ಔಳ್ೆಮಫಸುದಹದ ಅಧಿಮನುನ ಮೇರಿದಹಖ ಭಹತಯ ರ್ಹಬದ ಯಚೆ ೇದನೆಮಹಖುತುದೆ. ಇದು ಆಷತೆಯ
ದಹಕರ್ಹತಿ ಕೆಾೇಮ್ ಜೆ ತೆಗೆ, ಆದಯೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಟಹಿಯೆ ವಿಭಹ ಮೊತುದ ವಹಮಪಿುಮಲ್ಲಾದೆ ಅಥವಹ ಯತೆಮೇಔ
ಉ ಮತಿ ಇಯಫಸುದು.
 ರಿಔರಿ ಲ್ಹಬ : ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಭತುು / ಅಥವಹ ಅಘಾತದಿಂದಹಗಿ ಆಷತೆಯಮಲ್ಲಾ 10 ದಿನಖಳ

ಅಧಿಮಯೆಗೆ ಉಳಿದುಕೆ ಂಡಿದದಯೆ, ಬಹರಿೇ ಮೊತುದ ರ್ಹಬನುನ ಕೆ ಡರ್ಹಖುುದು.
407

 ದಹನಿಮ ವೆಚಿಖಳು : ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ವಹಮಖಹಮನಿಷರ್ಹದ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಶಯತುುಖಳ ಯಕಹಯ ಯಭುಕ

ಅಂಖ ಔಸಿ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಹಲ್ಲಸಿಮು ದಹನಿಮ ವೆಚಚಖಳಿಗೆ ಭಯುಹತಿ ನಿೇಡುತುದೆ.
 ಆಂಫಕಲ್ೆನ್್ ಭಯಕಹತ್ತ : ವಿಭಹದಹಯ / ವಿಮೆ ಹೆ ಂದಿದ ಮಕ್ಟುಯಿಂದ ಆಂಫುರ್ೆನಸಗೆ ಮಯಿಸಿದ

ಕಚುಾಖಳ ಕಹಮಾನಿೇತಿಮ ವೆೇಳ್ಹಟಿಿಮಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಮತಿಮಯೆಗೆ
ಹಿಂದಿಯುಗಿಷರ್ಹಖುುದು.
 ಯಕ್ರಿಮ ಜೆ ತೆಗದಿ ವೆಚಿಖಳು : ಇದು ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹದ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಯೆ ೇಗಿಮ ಜೆ ತೆ ಇಯು

ಮಕ್ಟುಮ ಆಹಹಯ, ಸ್ಹರಿಗೆ ವೆಚಚಖಳನುನ ಬರಿಷು ಉದೆದೇವ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಹಲ್ಲಸಿ ಔಯಹರಿನ ಯಕಹಯ ಬಹರಿೇ
ಮೊತುದ ಹತಿ ಅಥವಹ ಭಯುಹತಿಮನುನ ಕಹಮಾನಿೇತಿಮ ವೆೇಳ್ಹಟಿಿಮಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ
ಮತಿಮಂತೆ ಹತಿಷರ್ಹಖುುದು.
 ಔಕಟಕಂಫದ ವಹಯಖ್ಹಯನ : ಔುಟ್ುಂಫದ ವಹಮಖಹಮನ ಕೆಲು ಆಯೆ ೇಖಮ ಉತನನಖಳಲ್ಲಾ ಫದರ್ಹಣೆಖಳನುನ

ಔಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಭುಕಮ ವಿಮೆ, ಷಂಗಹತಿ, ಅಲಂಬಿತ ಭಔುಳಿಗೆ ಭಹತಯ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡರ್ಹಖುತಿುತುು. ಈಖ
ತಂದೆ-ತಹಯಿ ಭತುು ಅತೆು-ಭಹಂದಿರಿಖ ಅದೆೇ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣೆಗೆ ಷಭಭತಿಷರ್ಹಗಿದೆ.

D. ಉನುತ-ಯಕ್ಷಣೆಖಳು ಅಥವಹ ಅಧಿಔ ಔಳೆಮಫಸಕದಹದ ವಿಭಹ ಯೀಜನೆಖಳು
ಂದು ಟಹಪ್ಟ ಅಪ್ಟ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಅಧಿಔ ಔಳ್ೆಮಫಸುದಹದ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಎಂದು ಔ ಡ ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
ಅಂತಹಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ ಹೆಚಿಚನ ಜನಯು ಅಧಿಔ ಷಸ ಹತಿ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಅಥವಹ ಫಹಿಯಂಖಗೆ ಳಿಸಿದ
ಕಹಯಿರ್ೆಖಳ ಚಿಕ್ಟತೆಸ ಜೆ ತೆಗೆ ಟಹಪ್ಟ ಅಪ್ಟ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಕರಿೇದಿಷಫಸುದು. ಆದಹಖ ಮ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ, ಟಹಪ್ಟ ಅಪ್ಟ
ಯಕ್ಷಣೆ ರಿಚಯಿಷುುದಕೆು ಭುಕಮ ಕಹಯಣ, ಆಯಂಬದಲ್ಲಾ ಅಧಿಔ ವಿಮೆ ಮೊತು ಉತನನಖಳ ಕೆ ಯತೆ ಎಂದು
ಔಂಡುಫಯುತುದೆ, ಆದಯ ಈ ಷನಿನವೆೇವ ದಿೇಗಾ ಷಭಮದಯೆಗೆ ಉಳಿದಿಲಾ. ಆಯೆ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣೆಮ
ಖರಿಶಠ ಯಭಹಣ ಫಸಳ ಫಹರಿಗೆ ಯ . 5,00,000ಯೆಗೆಯೆ ಭುಂದುಯೆಯಿತು. ಹೆಚಿಚನ ಯಕ್ಷಣೆ ಫಮಷುಯನುನ
ಡಫಲ್ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ಭಹಡಿ ಎಯಡು ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಕೆ ಳಳಲು ತಹುಯಿಷರ್ಹಯಿತು. ಇದು ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ
ಟಹಪ್ಟ ಅಪ್ಟ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಅಭಿೃದಿಧಗೆ ಕಹಯಣವಹಯಿತು, ಇದು ಹೆಚಿಚನ ವಿಭಹ ಮೊತು ಭತುು ಂದು ನಿದಿಾಶಿ
ಯಭಹಣದ ಮೆೇರ್ೆ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುತುದೆ (ಮತಿ ಔಯೆಮರ್ಹಖು).
ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮು ಭ ಲ ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಔಡಿಮೆ ವಿಮೆ ಮೊತುದ ಜೆ ತೆಗೆ ಭತುು ತುಲನಹತಭಔವಹಗಿ
ಷಭಂಜಷವಹದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಜೆ ತೆಗೆ ಫಯುತುದೆ. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ತಭಭ ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಂದ ಯಕ್ಷಷಲಟ್ಿ ಮಕ್ಟುಖಳು ಔ ಡ
ಹೆಚುಚರಿ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ಉನನತ ಯಕ್ಷಣೆ ಆಯೆು ಭಹಡಫಸುದು (ಮೊದಲ ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ ಮತಿಮಹಗಿ
ಇಟ್ುಿಕೆ ಂಡು). ಇದನುನ ತನಗಹಗಿ ಭತುು ಔುಟ್ುಂಫಕೆು ಭಹಡಫಸುದು, ದುಯದೃಶಿಔಯ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಉನನತ ವೆಚಚದ
ಚಿಕ್ಟತೆಸಗಹಗಿ ಉಯೇಖಕೆು ಫಯುತುದೆ.
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ಟಹಪ್ಟ ಅಪ್ಟ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಕೆಾೇಮ್ ಡೆಮಲು ಅಸಾಯಹಖಲು, ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳು ಯೇಜನೆಮಡಿಮಲ್ಲಾ
ಆಯೆುಭಹಡಿದ ಔಳ್ೆಮಫಸುದಹದ ಭಟ್ಿಕ್ಟುಂತ ಹೆಚಿಚಗೆ ಇಯಫೆೇಔು (ಅಥವಹ ಮತಿ) ಭತುು ಔಳ್ೆಮಫಸುದಹದ
ಯೇಜನೆಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಭಯುಹತಿ ಉಂಟಹದ ವೆಚಚದ ಯಭಹಣವಹಗಿಯಫಸುದು ಅಂದಯೆ ಔಳ್ೆಮಫಸುದಹದಕ್ಟುಂತ
ಹೆಚಹಚಗಿದೆ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಫಫ ಮಕ್ಟುಮು ತನನ ಭಹಲ್ಲೇಔನಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಯಕ್ಷಣೆ ಡೆಮಫಸುದು. ಅನು ಭ ಯು ಲಕ್ಷಕ್ಟುಂತ ಯ .
10 ಲಕ್ಷಖಳು ಹೆಚಿಚಗೆ ಟಹಪ್ಟ ಅಪ್ಟ ಹಲ್ಲಸಿ ಆಯೆು ಭಹಡಫಸುದು.
ಟಹಪ್ಟ ಅಪ್ಟ ಯಕ್ಷಣೆ ಜೆ ತೆಗೆ, ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಆಷತೆಯ ವೆಚಚ ಯ . 5 ಲಕ್ಷವಹದಯೆ, ಭ ಲ ಹಲ್ಲಸಿ ಭ ಯು ಲಕ್ಷ ಭಹತಯ
ಯಕ್ಷಣೆಗೆ ಳಡುತುದೆ. ಫಹಕ್ಟ ಯ .ಎಯಡು ಲಕ್ಷ ಮೊತುನುನ ಟಹಪ್ಟ ಅಪ್ಟ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭ ಲಔ ಹತಿಷರ್ಹಖುುದು.
ಟಹಪ್ಟ ಅಪ್ಟ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಅಖೆವಹಗಿವೆ ಭತುು ಂದು ಯ . 10 ಲಕ್ಷ ವೆಚಚ ಹಲ್ಲಸಿ ಯ . 10 ಲಕ್ಷ ಟಹಪ್ಟ ಅಪ್ಟ
ಹಲ್ಲಸಿಗಿಂತ ತುಂಫಹ ಹೆಚಹಚಗಿಯುತುದೆ, ಯ . ಭ ಯು ಲಕ್ಷ ಕ್ಟುಂತ ಹೆಚಿಚಗೆ.

ಈ ಯಕ್ಷಣೆಖಳು ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಭತುು ಔುಟ್ುಂಫದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಲಬಮವಿಯುತುವೆ. ಔುಟ್ುಂಫದ ಯತಿ ಷದಷಮರಿಗೆ
ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಅಥವಹ

ಔುಟ್ುಂಫದ ಮೆೇರ್ೆ ಂದೆೇ ಫಾೇಟಿಂಗ್ ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ ಇಂದು

ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ.
ಟಹಪ್ಟ ಅಪ್ಟ ಯೇಜನೆ ಆಷತೆಯ ಯತಿಯಂದು ಗಟ್ನೆಮ ದಹಟಿ ಔಳ್ೆಮಫಸುದಹದ ಯಭಹಣದ ಅಖತಮವಿದದ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಈ ಯೇಜನೆಮನುನ ಕಹಯಟಸೆ ರಫ್ ಆಧಹರಿತ ಔಳ್ೆಮಫಸುದಹದ ಯೇಜನೆ ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
ಈ ಮೆೇರ್ೆ ನಿೇಡಿದ ಉದಹಸಯಣೆಮಲ್ಲಾ, ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ ಎಂದು ಎಂದಥಾ, ಭತುು ಯತಿಯಂದು ಕೆಾೇಮ್ ಯ . 3 ಲಕ್ಷ
ದಹಟ್ಫೆೇಔು.
ಆದಹಖ ಮ ಔಳ್ೆಮಫಸುದಹದ ಅಕಹವ ನಿೇಡು ಟಹಪ್ಟ ಅಪ್ಟ ಯೇಜನೆಖಳನುನ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಧಿಮಲ್ಲಾನ ಆಷತೆಯ
ನಂತಯದ ಷಯಣಿ ಅಗರಗೆೀಟ್ ಫೆೀರ್ಸಸ ಔಳ್ೆಮಫಸುದಹದ ಯೇಜನೆಖಳು ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ ಅಥವಹ ಷ ರ್
ಟಹಪ್ ಅಪ್ ಯಕ್ಷಣೆ ಎಂದು ಬಹಯತಿೇಮ ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ. ಇದಯಥಾ, ಮೆೇರ್ೆ ನಿೇಡಿದ
ಉದಹಸಯಣೆಮಲ್ಲಾ, ಯತಿಯಂದು ಕೆಾೇಮ್ ಸ್ೆೇರಿಸಿದಹಖ, ಭತುು ಅದು ಯ .3 ಲಕ್ಷ ದಹಟಿದಹಖ, ಟಹಪ್ಟ ಅಪ್ಟ ಔರ್
ಕೆಾೇಮ್ ಹತಿಷಲು ಹಯಯಂಭಿಷುತುದೆ.
ಆಷತೆಯಮ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಫಸುತೆೇಔ ನಿಮಭಖಳು, ಶಯತುುಖಳು ಭತುು ಫಹಿಶುಯಣಖಳು ಈ
ಉತನನಖಳಿಗೆ ಅನಾಯಿಷುತುದೆ. ಕೆಲು ಭಹಯುಔಟೆಿಖಳಲ್ಲಾ, ಭ ಲಬ ತ ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಷಕಹಾಯ
ದಗಿಸಿದಲ್ಲಾ, ವಿಮೆಗಹಯಯು ಹೆಚಹಚಗಿ ಟಹಪ್ಟ ಅಪ್ಟ ಔರ್ ನಿೇಡುಲ್ಲಾ ಭಹತಯ ಮಸರಿಷುತಹುಯೆ.
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E. ಹರಿಮ ನಹಖರಿಔಯ ಹಲ್ಲಸಿ
ಈ ಯೇಜನೆಖಳನುನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ (ಉದಹ. 60 ಶಾ ಮೆೇಲ್ಲನ ಜನಯು) ನಿದಿಾಶಿ ಮಸಿಸನ ನಂತಯ
ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ನಿಯಹಔರಿಸಿದ ಹಿರಿಮ ಜನರಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡಲು ವಿನಹಮಷಗೆ ಳಿಷರ್ಹಗಿದೆ. ಯಕ್ಷಣೆಖಳು ಭತುು
ಫಹಿಶುಯಣೆಖಳ ಯಚನೆ ಆಷತೆಯ ನಿೇತಿಮ ಹಹಗೆಯೆೇ ಇದೆ.
ವಿಶ್ೆೇಶ ಖಭನನುನ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಹೆ ಂದಿಷು ಭತುು ಕಹಮು

ಅಧಿಮ ಹಿರಿಮಯ

ಕಹಯಿರ್ೆಖಳಿಗೆ

ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ. ಯವೆೇವದ ಮಷುಸ ಹೆಚಹಚಗಿ 60 ಶಾಖಳ ನಂತಯ ಭತುು ನವಿೇಔರಿಷುುದು ಜಿೇನದುದದಔ
ಆಗಿದೆ. ವಿಮೆ ಮೊತು ಯ .50,000 ದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯ .5,00,000. ನಿದಿಾಶಿ ಕಹಯಿರ್ೆಖಳಿಗೆ ಅನಾಯಿಷು ಕಹಮು
ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಮತಹಮಷವಿದೆ.

ಉದಹಸಯಣೆ: ಔಣಿಣನ ರ್ಪಯೆ 1 ಶಾ ಕೆಲು ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಭತುು ಇತಯ ಕೆಲು

ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ 2 ಯುಶಖಳ ಕಹಮು ಅಧಿ ಹೆ ಂದಿಯಫಸುದು.
ಅಲಾದೆ ಕೆಲ ನಿದಿಾಶಿ ಕಹಯಿರ್ೆಖಳು ನಿದಿಾಶಿ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಕಹಮು ಅಧಿಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯದೆ ಇಯಫಸುದು
ಭತೆ ುಂದೆಡೆ ಅಯು ಹೆ ಂದಿಯಫಸುದು. ಉದಹಸಯಣೆ: ಸ್ೆೈನಸ್ೆೈಟಿರ್ಸ ಕೆಲು ವಿಮೆಗಹಯಯ ಕಹಮು ಅಧಿಮ
ಶಯತಿುನಲ್ಲಾ ಬಿೇಳುತುವೆ ಆದಯೆ ಇತಯ ಕೆಲಯು ತಭಭ ಕಹಮು ಶಯತಿುನಲ್ಲಾ ಸ್ೆೇರಿಸಿಕೆ ಂಡಿದಹದಯೆ.
ಕೆಲು ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ೂಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ಯೆ ೇಖ ಕಹಮು ಅಧಿಮನಹನಖಲ್ಲ, ಅಥವಹ ಕಹಮಪಿಂಗ್
ಹೆ ಂದಿಯುುದಿಲಾ. ೂಾ-ನಂತಯದ ಆಷತೆಯ ವೆಚಚಖಳನುನ ಆಷತೆಯಮಲ್ಲಾ ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು ಕೆಾೇಮ್ ಆಗಿ ಅಥವಹ ಉ
ಮತಿ, ಮಹುದು ಅಧಿಔವಹಗಿಯುತುದೆ ಅದನುನ ಹತಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಕೆಲು ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಅಯು ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ
ಅಧಿಯಳಗೆ ವಿಶ್ಚಶಿ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಯೇಜನೆಖಳನುನ ಅನುಷರಿಷುತಹುಯೆ, ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ
ಅಧಿಯಳಗೆ ಬಿೇಳು ವೆಚಚಖಳು 30/60 ದಿನಖಳು ಅಥವಹ 60/90 ದಿನಖಳು.
IRDAI ವಿಮೆ ಹೆ ಂದಿದ ಹಿರಿಮ ನಹಖರಿಔರಿಗೆ ವಿಶ್ೆೇಶ ಸ್ೌಲಬಮ ದಗಿಷಲು ಆದೆೇವ ನಿೇಡಿದೆ:
1.

ಹಿರಿಮ ನಹಖರಿಔರಿಗೆ ನಿೇಡು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಉತನನಖಳ ಪಿಯೇಮಮಂ ವುಲು, ನಹಮಮಮುತ
ಷಭಥಾನಿೇಮ, ಹಯದವಾಔ ಭತುು ತಔುಂತೆ ಮೊದರ್ೆೇ ಫಹಿಯಂಖಡಿಸಿಯಫೆೇಔು.

2. ಮಹುದೆೇ ಳಂದದ ರ್ೆ ೇಡ್ ವುಲು ಪಿಯೇಮಮಂಔ ು ಭತುು ಮೆೇಲ್ಲನದನುನ ಫಯಣಿಗೆಮಲ್ಲಾ
ವಿಮೆದಹಯನಿಗೆ ತಿಳಿಷಫೆೇಔು ಭತುು ಇಂತಸ ರ್ೆ ೇಡ್ ಖಳಿಗೆ ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ವಿತರಿಷು ಮೊದಲು
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ನಿದಿಾಶಿ ಪಿಗೆ ಡೆಮಫೆೇಔು.
3. ಎರ್ಹಾ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಭತುು TPAs ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕೆಾೇಮ್ ಭತುು ಹಿರಿಮ
ನಹಖರಿಔಯ ದ ಯುಖಳನುನ ರಿಸರಿಷಲು ಯತೆಮೇಔ ಚಹನಲ್ ಸ್ಹೆಪಿಷಫೆೇಔು.
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F. ನಿದಿಯಶಿ ಲ್ಹಬ ಯಕ್ಷಣೆಖಳು - ಆಷಪತೆರ ಸಣ, ಖಂಭಿೀಯ ಖ್ಹಯ್ದಲ್ೆ
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗಿಯು ದೆ ಡಸ ಅಹಮವೆಂದಯೆ, ಅನಖತಮ ಭತುು ಅಷಭಂಜಷ ಹಲ್ಲಸಿ
ಯಯೇಜನಖಳ ಫಳಕೆ. ಯೆ ೇಗಿಮು ಆಯೆ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಳಟಿಿಯುುದನುನ ಅರಿತ ವೆೈದಮಯು, ವಷರಚಿಕ್ಟತಸಔಯು
ಭತುು ಆಷತೆಯಖಳು ಅನಿಗೆ ಚಿಕ್ಟತೆಸ ನಿೇಡಲು ಹೆಚಿಚನ ಲು ತೆ ೇರಿಷುತಹುಯೆ. ಅಯು, ಆಷತೆಯಮಲ್ಲಾ ತಂಖು
ಕಹರ್ಹಧಿಮನುನ ವಿಷುರಿಸಿ, ಅನಖತಮ ಯೆ ೇಖನಿಣಾಮ ಭತುು ಯಯೇಗಹಲಮ ರಿೇಕ್ಷೆಖಳನುನ ನಡೆಸಿ ಭತುು ಹಿೇಗೆ
ಅವಮಔ ಯಭಹಣನುನ ಮೇರಿ ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ವೆಚಚ ಏರಿಷುುತಹುಯೆ. ವಿಮೆಗಹಯಯ ವೆಚಚಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಉಂಟಹಖು
ಭತೆ ುಂದು ಯಭುಕ ರಿಣಹಭವೆೇನೆಂದಯೆ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳ ನಿಯಂತಯ ಏರಿಕೆ, ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹೆಚಿಚನ
ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯಖಳಲ್ಲಾ ಏರಿಕೆ.
ಇದಕೆು ಉತುಯ ನಿದಿಾಶಿ ವೆಚಚಖಳ ಯಕ್ಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಮೆದಹಯ ಮಕ್ಟುಖಳ ಷ ಔು ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುಲ್ಲಾ,
ನಿಖದಿತ ರ್ಹಬಖಳ ಯಕ್ಷಣೆ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿ ಷಭಂಜಷ ಅಧಿಗೆ, ತನನ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಫೆರ್ೆ
ದಗಿಷಲು ಷಹಹಮ ಭಹಡುತುದೆ. ಈ ಉತನನದಲ್ಲಾ, ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಔಂಡುಫಯು ಚಿಕ್ಟತೆಸಖಳನುನ ಯತಿ ಮಸ್ೆೆಮಲ್ಲಾ
ಟಿಿಭಹಡರ್ಹಗಿದೆ ಉದಹಸಯಣೆಗೆ: ENT, ನೆೇತಯಶ್ಹಷರ, ಯಷ ತಿ ಭತುು ಗೆೈನಕಹಲಜಿ ಇತಹಮದಿ, ಭತುು ಇುಖಳ
ಯತಿಯಂದು ಖರಿಶಠ ವೆೇತನನುನ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಉಚಚರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಹೆಷರಿಸಿದ ಚಿಕ್ಟತೆಸಗಹಗಿ ಕಚುಾ ಭಹಡಿದ ಮೊತು ರ್ೆಕ್ಟುಷದೆ, ವಿಮೆದಹಯಯ ಷಸ ನಿಖದಿತ ಮೊತುನುನ ಕೆಾೇಮ್ ಮೊತುವಹಗಿ
ಡೆಮುತಹುನೆ. ಯತಿಯಂದು ಚಿಕ್ಟತೆಸಖಳಿಗೆ ಹತಿಷಫೆೇಕಹದ ಹಮಕೆೇಜ್ ವುಲುಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಯೇಖಮ
ಫೆರ್ೆಮ ಚಿಕ್ಟತೆಸ ನಿೇಡಲು ಅಖತಮವಿಯು ಸಿೆತಿಮ ಂದು ಅಧಮಮನ ಮೆೇರ್ೆ ಆಧಹರಿತವಹಗಿದೆ.
ಹಮಕೆೇಜ್ ವುಲುಖಳು ವೆಚಚದ ಎರ್ಹಾ ಅಂವಖಳು ಳಗೆ ಂಡಿವೆ, ಉದಹಸಯಣೆಗೆ:
a) ಯ ಮ್ ಫಹಡಿಗೆ,
b) ೃತಿುಯ ವುಲುಖಳು,
c) ತಹಷಣೆಖಳು,
d) ಓಶಧಖಳು,
e) ೂಾ ಭತುು ನಂತಯದ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳು ಇತಹಮದಿ.
ಹಮಕೆೇಜ್ ವುಲುಖಳು ಉತನನದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಆಹಹಯ, ಸ್ಹರಿಗೆ, ಆಂಫುರ್ೆನ್ಸ ವುಲುಖಳು ಇತಹಮದಿಖಳನುನ ಷಸ
ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ.
ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಆಷತೆಯ ದಹಕರ್ಹತಿಗೆ ಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹಗಿ ಭಹತಯ ನಿಾಹಿಷಲು ಷಯಳವಹಗಿವೆ ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ
ಕಹಯಿರ್ೆಮ ವಹಮಪಿು ಕೆಾೇಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆಗೆ ಳಿಷಲು ಸ್ಹಕಹಖುತುವೆ.
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ಕೆಲು ಉತನನಖಳು ನಿಖದಿತ ಯಕ್ಷಣೆ ಜೆ ತೆಗೆ ದಿನನಿತಮದ ಸಣದ ಸ್ೌಲಬಮದ ಹಮಕೆೇಜ್ ನಿೇಡುತುವೆ. ಯಕ್ಷಣೆ ಡೆದ
ಚಿಕ್ಟತೆಸಖಳ ಟಿಿ ಉತನನದಲ್ಲಾನ ಚಿಕ್ಟತೆಸಖಳ ವಹಮಖಹಮನಖಳ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ.ಷುಭಹಯು 75 ರಿಂದ 200 ಯೆಗೆ
ಫದರ್ಹಖಫಸುದು.
ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಹೆಷರಿಸಿದ, ಟಿಿಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹೆನ ಡೆಮದ ವಷರಚಿಕ್ಟತೆಸ / ಚಿಕ್ಟತೆಸಗಹಗಿ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಮೊತುನುನ
ಬರಿಷಲು ಂದು ಮಸ್ೆೆ ಭಹಡರ್ಹಗಿದೆ. ಹಲ್ಲಸಿ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಚಿಕ್ಟತೆಸಖಳಿಗೆ ಅನೆೇಔ ಕೆಾೇಭುಖಳು
ಸ್ಹಧಮವಹಗಿವೆ. ಆದಹಖ ಮ, ಕೆಾೇಭುಖಳು ಅಂತಿಭವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಆಯೆುಮಹದ ವಿಭಹ ಮೊತುಕೆು
ಸಿೇಮತಗೆ ಂಡಿಯುತುವೆ.
ಕೆಲು ನಿಖದಿತ ರ್ಹಬದ ವಿಭಹ ಯೇಜನೆಖಳು:
 ಯತಿದಿನದ ಆಷತೆಯ ನಖದು ವಿಭಹ ಯೇಜನೆಖಳು
 ಖಂಭಿೇಯ ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ ವಿಭಹ ಯೇಜನೆಖಳು
1. ರತ್ತದಿನದ ಆಷಪತೆರ ನಖದಕ ಹಲ್ಲಸಿ
a) ದಿನದ ಮತಿದ ಮಿತ್ತ
ಆಷತೆಯ ನದದು ಯಕ್ಷಣೆ ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹದಹಖ ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ ಯತಿ ದಿನ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಮೊತುನುನ
ದಗಿಷುತುದೆ. ಯತಿ ದಿನದ ನದದು ಯಕ್ಷಣೆ ದಿನಕೆು (ಉದಹಸಯಣೆಗೆ) ಯ .1,500 ದಿಂದ ಯ .5,000 ಅಥವಹ
ಇನ ನ ಹೆಚುಚ

ಫದರ್ಹಖುತುದೆ. ಖರಿಶಠ ಮತಿಮ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ನಖದು ಯತಿದಿನ ಹತಿಮ ಮೆೇರ್ೆ ಹಹಖ

ಹಲ್ಲಸಿ ಅಧಿಮಯೆಗೆ ದಗಿಷರ್ಹಖುತುದೆ, ಇದು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದೆ.
b) ಹತ್ತ ದಿನಖಳ ಷಂಖ್ೆಯ
ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕೆಲು ಭಿನನತೆಖಳು, ಅನುಭತಿಷರ್ಹದ ಯತಿ ದಿನದ ನಖದು ದಿನಖಳ ಷಂಖೆಮ ಯೆ ೇಖಕೆು
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಚಿಕ್ಟತೆಸ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡಿಯುತಹುಯೆ. ವಿಯವಹದ ಚಿಕ್ಟತೆಸಖಳ ಟಿಿ ಭತುು ಯತಿ ತಂಖು
ಕಹರ್ಹಧಿಮು, ಯತಿಯಂದು ವಿಧಹನ / ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ ದಿನನಿತಮದ ಸಣದ ಸ್ೌಲಬಮನುನ ಮತಿಗೆ ಳಿಷುಂತೆ
ಭಹಡಿದೆ.
c) ಷಾತಂತರವಹದ ಯಕ್ಷಣೆ ಅಥವಹ ಆಡ್ ಆನ್ ಯಕ್ಷಣೆ
ಕೆಲು ವಿಮೆಗಹಯಯು ನಿೇಡು ಆಷತೆಯಮಲ್ಲಾ ನಖದು ಯತಿದಿನ ಹಲ್ಲಸಿ, ಂದು ಷಾತಂತಯ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿ
ಲಬಮವಿದೆ, ಆದಯೆ, ಇತಯ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ಇದು ಸ್ಹಭಹನಮ ನಶಿ ರಿಹಹಯದ ಂದು ಆಡ್ ಆನ್ ಯಕ್ಷಣೆ
ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದೆ. ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ವಿಮೆದಹಯನಿಗೆ ಹಯಷಂಗಿಔ ವೆಚಚಖಳು ನಿಖದಿತ ಮೊತುವಹಗಿಯುುದರಿಂದ
ಹತಿಷಲು ಷಹಹಮ ಭಹಡುತುವೆ ಭತುು ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ನೆೈಜ ವೆಚಚಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿಯುುದಿಲಾ. ಇದು
ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಹತಿಮ ಂದು ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಆಧಹರಿತ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಯೇಜನೆ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಡೆದ
ಮಹುದೆೇ ಯಕ್ಷಣೆ ಜೆ ತೆಗೆ ದಗಿಷಲು ಅನುಭತಿಷುತುದೆ.
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d) ೂಯಔವಹದ ಯಕ್ಷಣೆ
ಔಡಿಮೆ ವೆಚಚದಹದುದರಿಂದ, ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ೂಯಔವಹಗಿ ನಿಮಮತ ಆಷತೆಯಮ ವೆಚಚಖಳ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ
ಬರಿಷಫಸುದು ಭತುು ಹಯಷಂಗಿಔ ವೆಚಚಖಳು ರಿಹಹಯ ದಗಿಷುುದು ಭತುು ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ
ವೆಚಚಖಳನುನ ಹತಿಷುಂತಿಲಾ ಉದಹಸಯಣೆಗೆ: ಫಹಿಶುಯಣ, ಷಸ ಹತಿ ಇತಹಮದಿ.
e) ಯಕ್ಷಣೆಮ ಇತಯ ಉಯೀಖಖಳು
ವಿಮೆಗಹಯಯ ದೃಷ್ಟ್ಿಕೆ ೇನದಿಂದ, ಇದು ಗಹಯಸಔನಿಗೆ ವಿರಿಷಲು ಷುಲಬವಹಗಿಯುುದರಿಂದ, ಈ ಯೇಜನೆ
ಸಲವಹಯು ಅನುಔ ಲತೆಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ, ಹಿೇಗಹಗಿ ಷುಲಬವಹಗಿ ಭಹಯಹಟ್ ಭಹಡಫಸುದು. ಂದು ದಿನಕೆು
ಆಷತೆಯಮಲ್ಲಾಯು ಅಧಿಮಯೆಗೆ ನಿದಿಾಶಿ ಮೊತು ಹತಿಷರ್ಹಖುುದು, ವಹಷುವಿಔ ಕಚುಾ ಮಹುದೆೇ ಇಯಲ್ಲ,
ಅದು ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಸಣದುಫಫಯನುನ ಸ್ೆ ೇಲ್ಲಷುತುದೆ. ಅಲಾದೆ, ಇಂತಸ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಸಿಾೇಔೃತಿ ಭತುು
ಕೆಾೇಭುಖಳ ಇತಮಥಾನುನ ನಿಜವಹಗಿಮ ಷಯಳಿೇಔಯಷರ್ಹಗಿದೆ.
2. ಖಂಭಿೀಯ ಅನಹಯೆ ೀಖಯದ ಹಲ್ಲಸಿ
ಈ ಉತನನನುನ ಬಮಂಔಯ ಯೆ ೀಖದ ಯಕ್ಷಣೆ ಅಥವಹ ಭಹನಸಿಔ ಷಕಯಕ್ಷತೆ ಯಕ್ಷಣೆ ಎಂದ

ಷಸ

ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಿಜ್ಞಹನದಲ್ಲಾ ಆಧುನಿೇಔಯಣದಿಂದಹಗಿ, ಕೆಲು ಯಭುಕ ಕಹಯಿರ್ೆಖಳ್ಹದ ಕಹಮನಸರ್, ಹವಾಾವಹಮು
ಭತುು ಸೃದಮಹಘಾತ ಇತಹಮದಿಖಳಿಂದ ಜನಯು ಫದುಔುಳಿಮುತಿುದಹದಯೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಹಲದಲ್ಲಾ ಇದು ಸ್ಹವಿಗೆ
ಕಹಯಣವಹಖುತಿುತುು. ಭತೆು, ಅಂತಸ ಯಭುಕ ಯೆ ೇಖಖಳಿಂದ ಫದುಔುಳಿದ ನಂತಯ ಜಿೇವಿತಹಧಿ ಖಣನಿೇಮವಹಗಿ
ಹೆಚಹಚಗಿದೆ. ಆದಹಖ ಮ ಯಭುಕ ಅನಹಯೆ ೇಖಮದಿಂದ ಫದುಔುಳಿದಿಯುವಿಕೆ ಚಿಕ್ಟತೆಸಗಹಗಿ ಹಹಖ ನಂತಯದ ಜಿೇನದ
ಬಹರಿೇ ವೆಚಚಖಳಿಗೆ ಳಡಿಷುತುದೆ. ಹಿೇಗೆ ಆಯಂಬದ ಖಂಭಿೇಯ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಮಕ್ಟುಮ ಆರ್ಥಾಔ ಬದಯತೆಗೆ ಧಕೆು
ತಯುತುದೆ
a) ಖಂಭಿೇಯ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಮು ಂದು ರ್ಹಬದ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದುದ ಕೆಲು ಖಂಭಿೇಯ ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ
ಹೆಷರಿನ ಯೆ ೇಖನಿಣಾಮವಹದ ಮೆೇರ್ೆ ಬಹರಿೇ ಮೊತುದ ಹತಿಗೆ ಅಕಹವವಿದೆ.
b) ಇದನುನ ಭಹಯಹಟ್ ಭಹಡರ್ಹಖುುದು:
 ಂದು ಷಾತಂತಯ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿ ಅಥವಹ
 ಕೆಲು ಆಯೆ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ ಂದು ಆಡ್ ಆನ್ ಯಕ್ಷಣೆಮಹಗಿ ಅಥವಹ
 ಕೆಲು ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಂದು ಆಡ್ ಆನ್ ಯಕ್ಷಣೆಮಹಗಿ
ಬಹಯತದಲ್ಲಾ, ಖಂಭಿೇಯ ಖಹಯಿರ್ೆ ಯಯೇಜನಖಳನುನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಜಿೇದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ ಯೆೈಡರ್ಸಾ ಆಗಿ ಜಿೇ
ವಿಮೆಗಹಯಯ ಭ ಲಔ ಭಹಯಹಟ್ವಹಖುತುವೆ ಭತುು ಎಯಡು ಯಕ್ಷಣೆಮ ಪಹಭುಾಖಳು ಅರಿಂದ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುವೆ ವೆೇಖಧಿಾತ ಸಿಐ ರ್ಹಬದ ಯೇಜನೆ ಭತುು ಷಾತಂತಯ ಸಿಐ ರ್ಹಬದ ಯೇಜನೆ. ಈ ಯಯೇಜನನುನ ಭಹಯಹಟ್
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ಭಹಡಿದಹಖ, ಯಕ್ಷಣೆ ಡೆದ ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ ನಿಕಯ ವಹಮಖಹಮನ ಭತುು ಕರಿೇದಿ ಳಂದ ಯೆ ೇಖಖಳ ಅತಮಂತ
ಯಭುಕವಹಗಿಯುತುವೆ. ಗೆ ಂದಲ ತಪಿಷಲು, 20 ಸ್ಹಭಹನಮ ಖಂಭಿೇಯವಹದ ಯೆ ೇಖಖಳ ವಹಮಖಹಮನಖಳನುನ ಐಆರ್
ಡಿಎ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ ಖುಣಭಟ್ಿದ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಭಹಣಿೇಔರಿಷರ್ಹಗಿದೆ. (ಕೆ ನೆಮಲ್ಲಾ ಅನುಫಂಧ
ನೆ ೇಡಿ).
ಆದಯೆ,

ಮತಿರಿಔು

ಆಯೆುಗೆ

ಅಕಹವ

(ಆ

ಭ ಲಔ

ಈ

ವಿಮೆ

ಡೆಮಲು

ಫಸುಶುಃ

ಜನಯು

ರಿಣಹಭಖಳಿಗೆ ಳಗಹಖಫೆೇಔು) ವಿತಯಣೆ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಔಶುಿ ಹೆಚುಚ ಭತುು ಇದು ಯಸ್ಹುಔಯ ಆಯೆ ೇಖಮ ಸಿೆತಿ
ನಿಧಾರಿಷಲು ಭುಕಮವಹಗಿದೆ. ಸ್ಹಔಶುಿ ಭಹಹಿತಿ ಕೆ ಯತೆಯಿಂದಹಗಿ, ಯಷಔುವಹಗಿ ಖಂಭಿೇಯ ಖಹಯಿರ್ೆ ಯೇಜನೆಖಳ
ಫೆರ್ೆ ನಿಖದಿಮನುನ ಭಯುವಿಭಹದಹಯಯ ಡೆೇಟಹ ಭ ಲಔ ಫೆಂಫಲ್ಲಷರ್ಹಗಿದೆ.
c) ಖಂಭಿೇಯವಹದ

ಯೆ ೇಖಖಳು,

ಕಹಯಣವಹಖಫಸುದು,
ಉಂಟ್ುಭಹಡಫಸುದು

ಆದಯೆ

ಭುಕಮ

ಯೆ ೇಖಖಳ್ಹಗಿದುದ

ಅತಿ

ಹೆಚಿಚನ

ಅಂಖವಿಔಲತೆ,

ಅಮಖಳ

ನಶಿ,

ಆಷತೆಯಯಿಂದ

ಹೆ ಯಫಂದ

ನಂತಯ

ಭತುು

ಆಷತೆಯ

ಖಳಿಕೆಮ

ನಶಿ

ದಿೇಗಾಕಹಲದ

ವೆಚಚಖಳಿಗೆ
ಇತಹಮದಿ
ಆಯೆೈಕೆಮ

ಅಖತಮವಿಯುತುದೆ.
d) ಂದು ಖಂಭಿೇಯ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಆಷತೆಯಖಳಲ್ಲಾ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಜೆ ತೆಗೆ
ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಲು ಷ ಚಿಷರ್ಹಖುತುದೆ, ಹಲ್ಲಸಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾನ ರಿಹಹಯನುನ ಷದಷಮ ಇಂತಸ ಯೆ ೇಖಕೆು
ತುತಹುದಹಖ ಂದು ಔುಟ್ುಂಫದ ಸಣಕಹಷು ಹೆ ಯೆ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲು ಷಹಹಮಖುತುದೆ.
e) ಯಕ್ಷಣೆ ಡೆದ ಖಂಭಿೇಯವಹದ ಯೆ ೇಖಖಳು ವಿಮೆಗಹಯಯು ಭತುು ಉತನನಖಳ ಉದದಔ ು ಫದರ್ಹಖುತುವೆ,
ಆದಯೆ ಸ್ಹಭಹನಮವಹದ ಕೆಲು ಸ್ೆೇರಿವೆ:
 ನಿದಿಾಶಿ ತಿೇಯತೆಮ ಕಹಮನಸರ್
 ತಿೇಯ ಸೃದಮ ಸ್ಹನಮುವಿನ ಊತ
 ಯಔು ನಹಳದ ವಷರಚಿಕ್ಟತೆಸ
 ಸೃದಮ ಔವಹಟ್ದ ಫದರ್ಹಣೆ
 ನಿದಿಾಶಿ ಖಂಭಿೇಯತೆಮು ಕೆ ೇಭಹ
 ಭ ತಯಪಿಂಡಖಳ ವೆೈಪಲಮ
 ಹವಾಾವಹಮುವಿನ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಶ್ಹವಾತ ಲಕ್ಷಣಖಳು
 ಯಭುಕ ಅಂಖ / ಎಲುಬಿನ ಭಜೆೆಮ ಔಸಿ ಭಹಡುವಿಕೆಗೆ
 ಭಲ್ಲಿಲ್ ಸ್ೆುಲಯೆ ೇಸಿರ್ಸ
 ಮೊೇಟಹರ್ ನಯಕೆ ೇವದ ಕಹಯಿರ್ೆ
 ಅಮಖಳ ಶ್ಹವಾತ ಹವಾಾವಹಮು
 ಯಭುಕ ಅಘಾತಖಳ ಕಹಯಣದಿಂದಹಖು ಶ್ಹವಾತ ಅಂಖವಿಔಲತೆ
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ಖಂಭಿೇಯವಹದ ಯೆ ೇಖಖಳ ಟಿಿ ಸಿೆಯವಹಗಿಲಾ ಭತುು ವಿಔಷನಗೆ ಳುಳತುರ್ೆ ಇದೆ. ಕೆಲು ಅಂತಹಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ
ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯಯು ರಿಸಿೆತಿಖಳನುನ 'ಕೆ ೇರ್' ಭತುು 'ಹೆಚುಚರಿ' ಎಂದು ಗಿೇಾಔರಿಷುತಹುಯೆ,
ಆರ್ೆಝೈಭನಾ ಕಹಯಿರ್ೆಮ ರಿಸಿೆತಿಖಳನುನ ಔ ಡ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಕೆಲವೊಮೆಭ 'ಟ್ಮಾನಲ್ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ'
ಪಿಯೇಮಮಂ ನಿಷಸಂವಮವಹಗಿ ಅತಮಂತ ಹೆಚುಚ ಆದಯ ಷಸ ವಹಮಪಿುಗೆ ಸ್ೆೇರಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
f) ಅತಮಂತ ಖಂಭಿೇಯ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಅಷಾಷೆತೆಮ ಯೆ ೇಖನಿಣಾಮವಹದ ಮೆೇರ್ೆ ಬಹರಿೇ ಮೊತು
ಹತಿಷುತುದೆ, ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳ ಭಯುಹತಿಗೆ ಯ ದಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷು ಕೆಲು ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
ಇವೆ. ಕೆಲು ಉತನನಖಳು ಯಕ್ಷಣೆಮ ಎಯಡ ಷಂಯೇಜನೆಮನುನ ಅಂದಯೆ ಯೆ ೇಗಿಮ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಕೆು
ನಶಿ ರಿಹಹಯ ನಿೇಡುತುವೆ ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಹೆೇಳಿದ ಭುಕಮ ಕಹಯಿರ್ೆಖಳ ಯೆ ೇಖನಿಣಾಮ ಮೆೇರ್ೆ
ಬಹರಿೇ ಮೊತುದ ಹತಿಮಹಖುತುದೆ.
g) ಖಂಭಿೇಯ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ 21 ಶಾದಿಂದ 65 ಶಾ ಯೇಭಹನದ
ಮಕ್ಟುಖಳಿಗೆ ಲಬಮವಿದೆ.
h) ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ನಿೇಡು ವಿಭಹ ಮೊತು ಸ್ಹಔಶುಿ ಹೆಚುಚ, ಇಂತಸ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಹಯಥಮಔ ಕಹಯಣ
ಕಹಯಿರ್ೆಖಳು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಷುದಿೇಗಾ ಯಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಣಕಹಸಿನ ಹೆ ಯೆ ಇಳಿಷುುದು.
i) ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಯಕಹಯ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಭಹ ಮೊತುದ 100% ಂದು ಖಂಭಿೇಯ ಅಷಾಷೆತೆಮ
ಯೆ ೇಖನಿಣಾಮವಹದ ಮೆೇರ್ೆ ಸಣ ಹತಿ ಭಹಡರ್ಹಖುುದು. ಕೆಲು ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ರಿಹಹಯ ವಿಭಹ
ಮೊತುದ 25% ರಿಂದ 100% ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಶಯತುುಖಳು ಭತುು ಅಷಾಷೆತೆಮ ತಿೇಯತೆಮನುನ
ಆಧರಿಸಿ ಮತಹಮಷವಹಖಫಸುದು.
j) ಎರ್ಹಾ ನಿಣಹಾಮಔ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಕಹಣಿಷು ಖುಣಭಟ್ಿದ ರಿಸಿೆತಿ ಮಹುದೆೇ ಯಯೇಜನ
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಆಯಂಬದಲ್ಲಾ 90 ದಿನಖಳ ಕಹಮು ಅಧಿಮ ನಂತಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಭತುು 30 ದಿನಖಳ ಉಳಿವಿನ
ಅಧಿನಿಮಭ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ ಅಷಾಷೆತೆಮ ಯೆ ೇಖನಿಣಾಮ. ಫದುಔುಳಿಮು ಶಯತುನುನ
ಸ್ೆೇರಿಷರ್ಹಗಿದೆ ಈ ಯಯೇಜನ "ಡೆತ್ ಫೆನಿಫಿಟ್" ಜೆ ತೆ ಗೆ ಂದಲ ಉಂಟ್ುಭಹಡಫಹಯದು ಆದಯೆ
"ಫದುಔುಳಿಮು (ಜಿೇಂತ) ರ್ಹಬ" ಎಂದು ವಹಮಖಹಮನಿಷರ್ಹಖುುದು ಅದೆೇನಂದಯೆ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ
ಅನುಷರಿಷು ಔಶಿಖಳನುನ ನಿವಹರಿಷಲು ದಗಿಸಿದ ರ್ಹಬ ಎಂದು ತಿಳಿಮಫೆೇಔು.
k) ಖಂಭಿೇಯ ಅನಹಯೆ ೇಖಮಕೆು ಹಲ್ಲಸಿ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಲು ಫಮಷು ಮಕ್ಟುಖಳು ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ 45 ಶಾ
ಮೆೇಲಟ್ಿಯು ಔಠಿಣ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷೆಖಳಿಗೆ ಳಗಹಖುಂತೆ ಭಹಡುುದು. ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ
ಉತನನಖಳಲ್ಲಾ ಔಂಡುಫಯು ಯಭಹಣಿತ ಫಹಿಶುಯಣಖಳು ಸ್ಹಔಶುಿ ಹೆ ೇಲುತುವೆ, ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಷಲಹೆ
ಅನುಷರಿಷಲು ವಿಪಲಯಹದಲ್ಲಾ ಅಥವಹ, ಕಹಮು ಅಧಿಮನುನ ಫದರ್ಹಯಿಷು ಷಲುವಹಗಿ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ
ಚಿಕ್ಟತೆಸ ಭುಂದ ಡುುದನುನ ನಿದಿಾಶಿವಹಗಿ ಹೆ ಯಗಿಡುತುದೆ.
415

l) ವಿಮೆಗಹಯಯು ಂದು ಫಹರಿ ಭಹತಯ ಅಥವಹ ಹೆಚುಚ ಫಹರಿ ವಿಮೆದಹಯನು ಯಕ್ಷಣೆ ಡೆದ ಹಲ್ಲಸಿಮ
ಯೆ ೇಖಖಳಿಗೆ ಷರಿದ ಗಿಷಲು ಸ್ಹಧಮವಹಖುುದು ಅಥವಹ ಅನೆೇಔ ಸಣಹತಿಖಳನುನ ನಿೇಡುುದು ಆದಯೆ
ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಸಿೇಮತ ಷಂಖೆಮಮ. ಮಹುದೆೇ ವಿಮೆದಹಯರಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೆಭ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿ
ರಿಹಹಯನುನ ಹತಿಸಿದಯೆ, ಹಲ್ಲಸಿ ಕೆ ನೆಗೆ ಳುಳತುದೆ.
m) ಖಂಭಿೇಯ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಖುಂುಖಳಿಗೆ ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ ತಭಭ ನೌಔಯರಿಗೆ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ
ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳ ಷಂಸ್ೆೆಖಳಿಗೆ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ.

G. ದಿೀಘಾಯಧಿ ಆಯೆೈಕೆಮ ವಿಮೆ
ಇಂದು, ಹೆಚುಚತಿುಯು ಜಿೇನ ನಿರಿೇಕ್ಷೆಯಂದಿಗೆ ಯಂಚದಲ್ಲಾ ೃದಧಯ ಜನಷಂಖೆಮ ಹೆಚುಚತಹು ಹೆ ೇಖುತಿುದೆ. ಮಸ್ಹಸದ
ಜನಷಂಖೆಮಯಂದಿಗೆ, ಜಖತಿುನಹದಮಂತ, ದಿೇಗಾ ಕಹಲದ ಯಕ್ಷಣಹ ವಿಮೆ ಷಸ ಹಯಭುಕಮತೆ ಡೆಮುತಿುದೆ. ಮಸ್ಹಸದ
ಜನರಿಗೆ ಭತುು ಮಹುದೆೇ ರಿೇತಿಮ ಅಂಖವಿಔಲತೆಯಿಂದ ನಯಳುತಿುಯುರಿಖ

ಷಸ ಷುದಿೇಗಾ ಆಯೆೈಕೆಮ

ಅವಮಔತೆಯಿದೆ. ಫೆಂಫಲವಿಲಾದೆ ತಭಭನುನ ನೆ ೇಡಿಕೆ ಳುಳ ಸ್ಹಧಮವಹಖುುದಿಲಾವೊ ಭತುು ಅಯ ಆಯೆ ೇಖಮ
ಬವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಉತುಭವಹಗಿಯುುದಿಲಾವೊ ಅಂತಸ ಜನರಿಗೆ ಷುದಿೇಗಾ ಆಯೆೈಕೆ ಅಂದಯೆ ಎರ್ಹಾ ಫಗೆಮ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ
ಅಥವಹ ವುವೃಯಷೆಮ ಆಯೆೈಕೆ ಭಹಡುುದು ಎಂದಥ೯.
ಷುದಿೇಗಾ ಆಯೆೈಕೆಮ ಯೇಜನೆಖಳಲ್ಲಾ ಎಯಡು ವಿಧಖಳಿವೆ:
a) ತಭಭ ಬವಿಶಮದ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳ ಕಹಳಜಿ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಲು ೂಾ ಅನುದಹನಿತ ಯೇಜನೆಖಳನುನ
ಆಯೆ ೇಖಮಂತ ವಿಮೆದಹಯ ಕರಿೇದಿಷುತಹುಯೆ ಭತುು
b) ವಿಮೆದಹಯನಿಗೆ ಷುದಿೇಗಾ ಆಯೆೈಕೆಮ ಅಖತಮವಿಯುವಹಖ ಂದು ಬಹರಿೇ ಮೊತುದ ಪಿಯೇಮಮಂನಿಂದ ತಕ್ಷಣದ
ಅಖತಮವಹದ ಯೇಜನೆಖಳನುನ ಕರಿೇದಿಷುತಹುನೆ.
ಅಂಖವಿಔಲತೆಮ (ಭತುು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಫದುಔುಳಿಮು ಅಧಿ) ತಿೇಯತೆ ರ್ಹಬದ ಕಹಾಂಟ್ಮ್ ನುನ ನಿಧಾರಿಷುತುದೆ.
ಷುದಿೇಗಾ ಆಯೆೈಕೆಮ ಉತನನಖಳು ಇನ ನ ಬಹಯತಿೇಮ ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ ಅಭಿೃದಿಧಮಹಖಫೆೇಕ್ಟವೆ.
ಬವಿಶಯ ಆಯೆ ೀಖಯ ಹಲ್ಲಸಿ
1990 ಯಲ್ಲಾ ರಿಚಯಿಸಿದ ಈ ಹಲ್ಲಸಿ ಭ ಲತುಃ, ವಿಮೆದಹಯ ನಿೃತಿುಮ ನಂತಯ ತಭಭ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಆಯೆ ೇಖಮ
ಅಖತಮಖಳನುನ ನೆ ೇಡಿಕೆ ಳಳಲು, ಹಹಗೆಯೆೇ ಅಯು ತಹು ಖಳಿಷು ಕಹಲದಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಸಿಯುತಹುಯೆ. ಇದು
ಂದು ಜಿೇ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳುದನುನ ಹೆ ೇಲುತುದೆ. ಸ್ಹವಿನ ಹೆ ಯತಹಗಿ ಹೆಚಹಚಗಿ ಬವಿಶಮದ
ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳನುನ ಬರಿಷುತುದೆ.
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a) ಭಕಂದ ಡಲ್ಹದ ಮೆಡಿಕೆಾೀಮ್
ಹಲ್ಲಸಿ ಂದು ರಿೇತಿಮ ಭುಂದ ಡಲಟ್ಿ ಅಥವಹ ಬವಿಶಮದ ಮೆಡಿಕೆಾೇಮ್ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದುದ ಭತುು ಮೆಡಿಕೆಾೇಮ್
ಹಲ್ಲಸಿ ಹೆ ೇಲು ಯಕ್ಷಣೆ ನಿಡುತುದೆ. ಯಸ್ಹುಔನು 25 ಭತುು 55 ಶಾಖಳ ಯೇಮತಿಯೆಗೆ ಮಹುದೆೇ
ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಯೇಜನೆಗೆ ಸ್ೆೇಯಫಸುದು.
b) ನಿೃತ್ತಿ ಮಷಕ್
ಅಯು 55 ಭತುು 60 ಶಾಖಳ ನಡುವೆ ನಿೃತಿು ಮಷುಸನುನ ಆಯೆು ಭಹಡಫಸುದು, ಶಯತೆುೇನೆಂದಯೆ
ಸ್ೆೇರಿಕೆ ಂಡು ದಿನಹಂಔ ಭತುು ಆಯೆು ಭಹಡಿಕೆ ಂಡ ನಿೃತಿು ಮಸಿಸನ ನಡುವೆ 4 ಶಾಖಳ ಷಶಿ
ಅಂತಯವಿಯಫೆೇಔು. ಹಲ್ಲಸಿ ನಿೃತಿು ಮಷುಸ ಅಂದಯೆ ಹಲ್ಲಸಿ ರ್ಹಬದ ಆಯಂಭಿಷು ಉದೆದೇವಕಹುಗಿ
ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಷಹಿ ಹಹಔು ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಭತುು ವೆೇಳ್ಹಟಿಿಮಲ್ಲಾ ಷ ಚಿಸಿದಂತೆ ವಿಮೆದಹಯ ಆಯೆು ಭಹಡಿದ
ಮಷುಸ ಎಂದಥ೯. ಈ ಮಷಸನುನ ಭುಂದ ಡಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
c) ನಿೃತ್ತಿ ೂಯದ ಅಧಿ
ನಿೃತಿು ೂಾದ ಅಧಿ ಅಂದಯೆ,

ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಅಂಗಿೇಔರಿಸಿದ ದಿನಹಂಔ ಹಯಯಂಭಿಸಿ ಭತುು

ವೆೇಳ್ಹಟಿಿಮಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿೃತಿು ಮಷುಸ ಕೆ ನೆಗೆ ಳುಳ ಅಧಿ

ಎಂದಥ೯.

ಈ

ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆದಹಯ ಔಂತು / ಸಿಂಖಲ್ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುನುನ ಅನಾಮವಹಖುಂತೆ ಹತಿಷುತಹುನೆ.
ವಿಮೆದಹಯ ಂದು ಬಹರಿೇ ಮೊತುದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅಥವಹ ಔಂತುಖಳಲ್ಲಾ ಹತಿಷು ಎಯಡು ಆಯೆುಖಳನುನ
ಹೆ ಂದಿಯುತಹುಯೆ.
d) ಹಂತೆಗೆದಕಕೆ ಳುುವಿಕೆ
ಈ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ವಿಮೆದಹಯ ಸ್ಹನನಪಿದಯೆ ಅಥವಹ ನಿೃತಿು ಮಸಿಸನ ಮೊದಲು ಅಥವಹ ನಿೃತಿು ಮಸಿಸನ
ಆಯೆು ನಂತಯ ಯೇಜನೆಮನುನ ಹಿಂದೆಗೆದುಕೆ ಳಳಲು ಫಮಸಿದಯೆ, ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಮಹುದೆೇ ಕೆಾೇಮ್ ಷಂಬವಿಷದ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ನಂತಯ ಷಭಾಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ಭಯುಹತಿಗೆ ಅಕಹವವಿದೆ. ನವಿೇಔಯಣ ವಿಳಂಫವಹದುದಕಹುಗಿ
ತೃಪಿುದಹಮಔ ಕಹಯಣ ನಿೇಡಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಗೆ 7 ದಿನಖಳ ಗೆಯೇರ್ಸ ಅಧಿಮ ಅಕಹವವಿದೆ.
e) ನಿಯೀಜನೆ
ಯೇಜನೆ ನಿಯೇಜನೆಗೆ ದಗಿಷುತುದೆ.
f) ಫಹಶುಯಣೆಖಳು
ಹಲ್ಲಸಿ ೂಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ಕಹಯಿರ್ೆಖಳಿಗೆ ಫಹಿಶುಯಣೆ ಹೆ ಂದಿಲಾ, 30 ದಿನಖಳ ಕಹಮು ಅಧಿಮಲ್ಲಾ
ಮೆಡಿಕೆಾೇಭನಲ್ಲಾ ಷ ಚಿಷರ್ಹದ ಕಹಯಿರ್ೆಖಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಶಾ ಫಹಿಶುಯಣೆ ಇದೆ. ಇದು ಬವಿಶಮದ ಮೆಡಿಕೆಾೇಮ್
ಹಲ್ಲಸಿ ಆಗಿಯುುದರಿಂದ ಖಣನಿೇಮವಹಗಿ ತಔಾಫದಧವಹಗಿದೆ.
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g) ಭಿನುಯ ದ ಖಕಂು ವಿಭಹ
ಹಲ್ಲಸಿಮನಕು ಖುಂಪಿನ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆಮ ಡೆಮಫಸುದಹಗಿದೆ ಈ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಖುಂು ರಿಮಹಯಿತಿಮ
ಸ್ೌಲಬಮ ಲಬಮವಿದೆ.

H. ಕಹಂಬಿ-ಉತಪನುಖಳು
ಕೆಲವೊಮೆಮ, ಜೀ ವಿಮೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಉತಪನುಖಳನಕು ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆ ಉತಪನುಖಳೆೄ ಂದಿಗೆ ಸೆೀರಿಷಫಸಕದಕ.
ಇದಕ ಹೆಚಿಿನ ಉತಪನುಖಳನಕು ಎಯಡಕ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಭ ಲಔ ಹಯಕೆೀಜ್ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಟಹಿಗ ರಚಹಯ ಭಹಡಕ
ಉತಿಭ ಭಹಖಯವಹಗದೆ ಭತಕಿ ತ್ತಳುಳಿಕೆಯಂದಿಗೆ ರವೆೀಶ್ಚಷಕುದಕ.
ಆಯೆ ೀಖಯದ ಜೆ ತೆಗೆ ಜೀ ಕಹಂಬಿ ಉತಪನುಖಳೆಂದಯೆ ಷಂಯೇಜನೆಮನುನ ನಿೇಡು ಉತನನಖಳು ಎಂದಥಾ
ಆದದರಿಂದ ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ದಗಿಷು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆ ಭತುು ಜಿೇ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಂದು ಜಿೇ
ವಿಮೆಮ ಭತುು ಜಿೇವೆೇತಯ ಭತುು / ಅಥವಹ ಷಾತಂತಯವಹದ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆ ದಗಿಷು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ
ಯಕ್ಷಣೆ.
ಉತನನಖಳು ಜಂಟಿಮಹಗಿ ಎಯಡು ವಿಮೆಗಹಯಯು ವಿನಹಮಷಗೆ ಳಿಸಿದಹದಯೆ ಭತುು ಎಯಡ

ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿತಯಣಹ

ಭಹಖಾಖಳ ಭ ಲಔ ಭಹಯಹಟ್ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ. ನಿಷಸಂವಮವಹಗಿ, ಇದು ಎಯಡು ಔಂನಿಖಳ ನಡುವೆ ಟೆೈ ಅಪ್ಟ ಗೆ
ಅಕಹವ ಭಹಡಿಕೆ ಡುತುದೆ, ಭತುು ಯಷುುತ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳ ಯಕಹಯ ಇಂತಸ ಟೆೈ ಅಪ್ಟ ಫಫ ಜಿೇ ವಿಮೆಗಹಯನ
ಭಧೆಮ ಭತುು ಮಹುದೆೇ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಂದು ಜಿೇವೆೇತಯ ವಿಮೆಮ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಅನುಭತಿ ಇದೆ. ಇಂತಸ
ಔಂನಿಖಳ ನಡುವೆ ಂದು ತಿಳುಳಿಕೆ ಔಯಹಯು ರಿೇತಿಮ ಭಹಯುಔಟೆಿ ಷೆಳದಲ್ಲಾ ಇಯಫೆೇಔು, ಹಲ್ಲಸಿಮ ಸ್ೆೇವೆ ಭತುು
ಸ್ಹಭಹನಮ ವೆಚಚಖಳಿಗೆ ಸಂಚಿಕೆ ಕೆೈಗೆ ಳಳಫೆೇಕ್ಟದೆ ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಸ್ೆೇವೆ ನಿಮತಹಂಔಖಳನುನ ಭತುು ಪಿಯೇಮಮಂ
ಯಷಯಣ. ಟೆೈ ಅಪ್ಟ ಗಹಗಿ IRDAIಮ ಅನುಮೊೇದನೆಗಹಗಿ ಮಹುದೆೇ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಫೆೇಡಿಕೆ ಳಳಫಸುದು. ಂದ
ಷುದಿೇಗಾ ಷಾಯ ದಹದಗಿಯಫೆೇಔು ಭತುು ಭತುು ಅಸ್ಹಧಹಯಣ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಟೆೈ ಅಪ್ಟ ವಹಸ್ಹತಿ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ
ಭತುು IRDAI ನ ತೃಪಿು.
ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಲ್ಲಾ ಂದು ಯಷಯ ಪಿಗೆಯಿಂದ ನಿಣಾಮಹತಭಔ ಹತಯಹಿಷಲು ಯಭುಕ ವಿಮೆಗಹಯಯಹಗಿ
ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷಫಸುದು ಹಲ್ಲಸಿ ಸ್ೆೇವೆ ಅನುಔ ಲಕಹುಗಿ ಯಷಯ ಕಹಂಬಿ ಉತನನಖಳಿಗೆ ಅಖತಮವಹದ ವಿವಿಧ
ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ ಷಲ್ಲಾಷುುದಕಹುಗಿ ಷಂಔಾ ಅಂವವಹಗಿ ಂದಖಳನುನ ಭಹಡಿಕೆ ಳಳಫಸುದು. ಯಭುಕ ವಿಮೆಗಹಯಯು
ಕರಿೇದಿ ಳಂದ ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿ ಸ್ೆೇವೆ ಷುಖಭಗೆ ಳಿಷಲು ಯಭುಕ ಹತಯ ಹಿಷಫಸುದು. ಆದಯ , ಮಹ
ವಿಬಹಖದಲ್ಲಾ ಹಹನಿಗೆ ಳ್ಹದ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಲಂಬಿಸಿ ಕೆಾೇಭುಖಳ ಭತುು ಔಮಶನ್ ಹತಿಖಳನುನ ಆಮಹ ವಿಮೆಗಹಯಯು
ನಿಾಹಿಷುತಹುಯೆ.
'ಕಹಂಬಿ ಉತನನ' ದಹಕಲ್ಲಷುವಿಕೆ ಕಹಲಕಹಲಕೆು ಹೆ ಯಡಿಸಿದ ಪೆೈಲ್ ಭತುು ಫಳಷು ಭಹಖಾದವಾನಖಳನುನ
ಅನುಷರಿಷಫೆೇಔು ಭತುು ಯತೆಮೇಔವಹಗಿ ಭುಔುಗೆ ಳಿಷಫೆೇಔು. ಪಿಯೇಮಮಂ ಷುುಖಳ ಎಯಡ
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ಅಹಮಖಳನುನ

ಯತೆಮೇಔವಹಗಿ ಖುಯುತಿಷಫೆೇಔು ಭತುು ೂಾ ಭಹಯಹಟ್ ಸಂತ ಭತುು ನಂತಯದ ಭಹಯಹಟ್ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಎರ್ಹಾ
ದಹಕರ್ೆಖಳು ಉದಹ. ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕರ್ೆ, ಭಹಯಹಟ್ ಸ್ಹಹಿತಮ ಇತಹಮದಿಮನುನ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷುುದು.
ಉತನನನುನ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಭತುು ಖುಂು ವಿಭಹ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಎಯಡನ ನ ದಗಿಷಫಸುದಹಗಿದೆ.
ಆದಹಖ ಮ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಫಾೇಟ್ರ್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ, ವುದಧ ಟ್ಮ್೯ ಜಿೇ ವಿಮೆಗಹಗಿ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ
ಔುಟ್ುಂಫದ ಷಂಹದಿಷು ಷದಷಮಯುಖಳಲ್ಲಾ ಫಫರಿಗೆ ಅನುಭತಿಷರ್ಹಗಿದೆ ಅಯ

ಷಸ ವಿಭಹಷಕ್ಟುಗೆ ಳಟ್ಿಂತೆ

ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಫಗೆೆ ಯಸ್ಹುಔಯು ಆಗಿಯುತಹುಯೆ ಭತುು ಆಮಹ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಕರಿೇದಿ ಳಂದಕೆು
ಅನಾಮವಹಖು ಷ ತಯಖಳು.
ಫಿಯೇ ಲುಕ್ ಆಯೆು ವಿಮೆದಹಯರಿಗೆ ಲಬಮವಿಯುತುದೆ ಹಹಖ

ಟಹಿಯೆಮಹಗಿ 'ಕಹಂಬಿ ಉತನನ' ಕೆು ಅನಾಯಿಷಫಸುದು.

ಆದಯ , 'ಕಹಂಬಿ ಉತನನ' ದ ಆಯೆ ೇಖಮ ಬಹಖ ಆಮಹ ಜಿೇವೆೇತಯ / ಷಾತಂತಯ ಆಯೆ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ವಿಮೆ
ಔಂನಿ ನವಿೇಔಯಣ ಆಯೆುಗೆ ಅಸಾಗೆ ಳಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಕಹಂಬಿ ಉತನನಖಳ ಭಹಯಹಟ್ನುನ ನೆೇಯ ಭಹಯುಔಟೆಿ ಚಹನಲಖಳು, ದರ್ಹಾಳಿಖಳು ಭತುು ಷಂಯೇಜಿತ ವೆೈಕ್ಟುಖಳ
ಭತುು ಸ್ಹಭಹನಮ ಕಹರ್ಪಾಯೆೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಭ ಲಔ ಇಫಫಯ

ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ ಆದಯೆ ಫಹಮಂಕ್ ಉರ್ೆಾೇಖಿತ

ಮಸ್ೆೆಖಳ ಭ ಲಔ ಅಲಾ. ಆದಹಖ ಮ, ಅಯು ಭಧಮತಿಾಖಳ್ಹಖಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ ಎಯಡ

ಉತನನಖಳ ಭಹಯಹಟ್

ಭಹಡಲು ಮಹುದಹದಯ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಅಧಿಕಹಯವಿಲಾ.
ನಿದಿಾಶಿ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷುವಿಕೆಖಳನುನ ಯಸ್ಹುನೆಮಲ್ಲಾ ಭಹಡಫೆೇಔು ಭತುು ಭಹಯಹಟ್ ಸ್ಹಹಿತಮ ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ
ಳಗೆ ಂಡಿಯು ಇಫಫಯು ವಿಮೆಗಹಯಯು ಳಗೆ ಂಡಿದಹದಯೆ, ಯತಿ ನಶಿೂ ಇನೆ ನಂದಕ್ಟುಂತ ಭಿನನವಹಗಿದೆ, ಕೆಾೇಭುಖಳ
ಇತಮಥಾ ಭಹಡುಯು, ಎಯಡ

ನವಿೇಔಯಣಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವಿಶಮಖಳು ಅಥವಹ ವಿಮೆದಹಯಯ ಆಯೆುಮ

ಯಕ್ಷಣೆಖಳಲ್ಲಾ ಕೆೇಲ ಂದು, ಸ್ೆೇವಹ ಸ್ೌಲಬಮಖಳು ಇತಹಮದಿ.
IT ಮಸ್ೆೆ ಈ ಮಹಹಯಕೆು ಸ್ೆೇವೆ ದಗಿಷಲು ಫಲ್ಲಶಿ ಭತುು ತಡೆಯಹಿತವಹಗಿಯಫೆೇಔು, ಇದು ಇಫಫಯು ವಿಮೆಗಹಯಯ
ನಡುವಿನ ಫಸಳಶುಿ ಡೆೇಟಹ ಷಂಯೇಜನೆ ಎಂದಥಾ ಭತುು IRDAI ಗೆ ಅಖತಮವಹದ ಡೆೇಟಹ ಷೃಷ್ಟ್ಿಷುುದು.

I. ಹಯಕೆೀಜ್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
ಹಮಕೆೇಜ್ ಅಥವಹ ಅಂಫೆಯರ್ಹ ಔರ್, ಂದು ದಹಕರ್ೆ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ಯಕ್ಷಣೆಖಳ ಷಂಯೇಜನೆ ನಿೇಡುತುದೆ.
ವಹಮಹಯದ ಇತಯ ಖಾಖಳು ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಹೌರ್ಸ ಹೆ ೇಲಸರ್ ನ ಹಲ್ಲಸಿ, ಅಂಖಡಿಮನ ಹಲ್ಲಸಿ, ಆಫಿೇರ್ಸ
ಹಮಕೆೇಜ್ ಹಲ್ಲಸಿ ಇತಹಮದಿ ಯಕ್ಷಣೆಖಳು ಇವೆ, ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ, ಔಟ್ಿಡಖಳು, ವಿಶಮಖಳು ಇತಹಮದಿ
ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಫೌತಿಔ ಆಸಿುಖಳಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ಸುಡುಔುುದು. ಇಂತಸ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಕೆಲು ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಸ್ಹಲುಖಳನುನ
ಅಥವಹ ಫಹಧಮತೆ ಯಕ್ಷಣೆ ಳಗೆ ಂಡಿಯಫಸುದು.
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ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಹಮಕೆೇಜ್ ಹಲ್ಲಸಿ ಉದಹಸಯಣೆಖಳು ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಜೆ ತೆ ಖಂಭಿೇಯ ಕಹಯಿರ್ೆಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ
ಷಂಯೇಜಿಷು ಯಯೇಜನಖಳು ಸ್ೆೇರಿವೆ ಭತುು ನಶಿ ರಿಹಹಯ ನಿಮಭದಡಿ ಭತುು ಆಷತೆಯಮ ದೆೈನಂದಿನ ನಖದು
ಯಯೇಜನಖಳು.
ಯಮಹಣ ವಿಮೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ನಿೇಡರ್ಹಖು ಹಲ್ಲಸಿ ಹಮಕೆೇಜ್ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದೆ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಂದೆೇ ಅಲಾದೆ
ಆಔಸಿಭಔ ಸ್ಹು / ಅಂಖವಿಔಲತೆ ಜೆ ತೆಗೆ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ / ಅಘಾತದಿಂದಹಖು ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳು,
ಸ್ಹಭಹನುಖಳು ಚೆಕ್ ಇನ್ ನಲ್ಲಾ ನಶಿ ಅಥವಹ ವಿಳಂಫ, ಹರ್ಸ ರ್ಪೇಟ್ಾ ಭತುು ದಹಕರ್ೆಖಳ ನಶಿ, ಆಸಿು / ಖಹಷಗಿ
ಹಹನಿಖಳಿಗೆ ಭ ಯನೆಮ ಮಕ್ಟುಖಳ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ, ಯವಹಷಖಳ ಯದುದಡಿಷುವಿಕೆ ಭತುು ಅಸಯಣ ಯಕ್ಷಣೆ.

J. ಫಡ ಖಯಖಳಿಗೆ ಮೆೈಕೆ ರೀ ವಿಮೆ ಭತಕಿ ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆ
ಮೆೈಕೆ ಯೇ-ವಿಮೆ ಉತನನಖಳನುನ ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ ಗಹಯಮೇಣ ಭತುು ಅನೌಚಹರಿಔ ಕ್ಷೆೇತಯಖಳಲ್ಲಾ ಔಡಿಮೆ ಆದಹಮದ
ಜನಯ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ಉದೆದೇಶ್ಚಸಿ ವಿನಹಮಷಗೆ ಳಿಷರ್ಹಗಿದೆ. ಔಡಿಮೆ ಆದಹಮ ಜನಯು ನಭಭ ಜನಷಂಖೆಮಮ ಂದು
ಖಣನಿೇಮ ಬಹಖನುನ ಯ ಪಿಷುತಹುಯೆ ಭತುು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಅರಿಗೆ ಮಹುದೆೇ ಆಯೆ ೇಖಮ ಬದಯತೆ ಇಲಾ.
ಆದದರಿಂದ, ಈ ಔಡಿಮೆ ಭೌಲಮದ ಉತನನ ಂದು ಳ್ೆಳ ಪಿಯೇಮಮಂ ಭತುು ರ್ಹಬದ ಹಮಕೆೇಜ್ ಆಗಿದುದ, ಜನರಿಗೆ
ನಿಬಹಯಿಷಲು ಷಹಹಮ ಭಹಡುುದು ಭತುು ಸ್ಹಭಹನಮ ಅಹಮಖಳಿಂದ ಚೆೇತರಿಸಿಕೆ ಳುಳಂತೆ ಭಹಡುುದು.
ಮೆೈಕೆ ಯೇ ವಿಮೆ ಐಆರ್ ಡಿಎ ಮೆೈಕೆ ಯೇ ವಿಮೆ ನಿಫಂಧನೆಖಳ ಭ ಲಔ ನಿಾಹಿಷಲಡುತುದೆ.
ಈ ಉತನನಖಳು ಷಣಣ ಪಿಯೇಮಮಂ ಜೆ ತೆ ಫಯುತುವೆ ಭತುು 2005 ಐಆರ್ ಡಿಎ ಮೆೈಕೆ ಯೇ ವಿಭಹ ನಿಫಂಧನೆಖಳ
ನಭ ದನೆಗೆ ಅಖತಮವಿಯುಂತೆ, ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ವಿಭಹ ಮೊತು Rs.30,000 ಕ್ಟುಂತ ಕೆಳಗಿಯುತುದೆ. ಅಂತಸ
ಯಕ್ಷಣೆಖಳನುನ ಹೆಚಹಚಗಿ ಖುಂಪಿನ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ವಿವಿಧ ಷಭುದಹಮ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ಭತುು ಷಯಕಹಯೆೇತಯ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು
(NGO ಖಳು) ತಭಭ ಷದಷಮರಿಗಹಗಿ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳರ್ಹಖುತುವೆ. ಐಆಡಿಾಎ ಗಹಯಮೇಣ ಭತುು ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ಲಮದ
ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಖಳು ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ, ವಿಮೆಮ ವಿಶ್ಹಲ ವಹಮಪಿುಮನುನ ಷಕ್ಟಯಮಗೆ ಳಿಷಲು, ಮೆೈಕೆ ಯೇ ವಿಮೆ
ಉತನನಖಳನುನ ತಭಭ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ವಿರಿಷರ್ಹದ ಯಭಹಣದಲ್ಲಾ ಭಹಯಹಟ್ ಭಹಡು ಅಖತಮವಿಯುತುದೆ.
PSU ಖಳಿಂದ ನಿದಿಾಶಿವಹಗಿ ಯಚಿಷಲಟ್ಿ ಎಯಡು ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ಷಭಹಜದ ಫಡ ಖಾಖಳಿಗೆ ಅನುಔ ಲವಹಖುಂತೆ
ಕೆಳಗೆ ವಿರಿಷರ್ಹಗಿದೆ:೪
a. ಜನ ಆಯೆ ೇಖಮ ಬಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ
ಕೆಳಗಿನುಖಳು ಜನ ಆಯೆ ೇಖಮ ಬಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ವೆೈಶ್ಚಶಿಾಖಳು:
a. ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಷಭಹಜದ ಫಡ ಖಾಖಳಿಗೆ ಅಖೆದ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಿಮೆ ದಗಿಷಲು
ವಿನಹಮಷಗೆ ಳಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
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b. ಯಕ್ಷಣೆ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಮೆಡಿಕೆಾೇಮ್ ಹಲ್ಲಸಿ ಸ್ಹಲುಖಳ ಉದದಔ ು ಇದೆ. ಷಂಚಿತ ಫೆ ೇನರ್ಸ ಭತುು ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ
ತಹಷಣೆಮ ಯಯೇಜನಖಳನುನ ಸ್ೆೇರಿಷರ್ಹಗಿಲಾ.
c. ಈ ಹಲ್ಲಸಿ ಮಕ್ಟುಖಳಿಗೆ ಭತುು ಔುಟ್ುಂಫ ಷದಷಮರಿಗೆ ಲಬಮವಿದೆ.
d. ಯೇಮತಿ ಐದರಿಂದ 70 ಶಾಖಳು.
e. ಫಫಯು ಅಥವಹ ರ್ಪೇಶಔರಿಫಫಯ ಏಔಕಹಲದಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಡೆದ ಕ್ಷದಲ್ಲಾ ಭ ಯು ತಿಂಖಳಿನಿಂದ
ಹಿಡಿದು ಭತುು ಐದು ಶಾ ಯೇಮತಿಮ ಭಔುಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ನಿೇಡಫಸುದು.
f. ಯತಿ ವಿಮೆದಹಯಯ ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ Rs.5,000ಕೆು ನಿಫಾಂಧಿಷರ್ಹಗಿದೆ ಭತುು ಕೆಳಗಿನ ಕೆ ೇಶಿಔದ
ಯಕಹಯ ಪಿಯೇಮಮಂನುನ ಹತಿಷರ್ಹಖುುದು.
ಕೆ ೀಶಿಔ 2.1
ವಿಮೆದಹಯನ ಮಷುಸ
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ಶಾಖಳ 46-55

ಯೆಗೆ
ಔುಟ್ುಂಫದ ಭುಕಮಷೆ
ಷಂಗಹತಿ
ಅಲಂಬಿತ ಭಖು- 25 ಶಾಖಳಯೆಗೆ
2 +1 ಔುಟ್ುಂಫವೊಂದಯ ಅಲಂಬಿತ ಭಖು
2 + 2 ಔುಟ್ುಂಫವೊಂದಯ ಅಲಂಬಿತ ಭಔುಳು

56-65

66-70
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70

100

120

140

50

50

50

50

190

250

290

330

240

300

340

380



ಪಿಯೇಮಮಂ ಆದಹಮ ತೆರಿಗೆ ಕಹಯಿದೆಮ ವಿಬಹಖ 80D ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆ ರ್ಹಬದ ಅಸಾತೆ ಡೆಮುತುದೆ.



ಸ್ೆೇ ತೆರಿಗೆ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಅನಾಮವಹಖುುದಿಲಾ.

b. ಸಹಯತ್ತರಔ ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಭಹ ಯೀಜನೆ (UHIS)
ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮಕ 100ಯ ಖಕಂುಖಳು ಅಥವಹ ಹೆಚಕಿ ಔಕಟಕಂಫಖಳಿಗೆ ಲಬಯವಿದೆ. ಇತ್ತಿೀಚಿನ ದಿನಖಳಲ್ಲಾ ವೆೈಮಕ್ರಿಔ UHIS
ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ಸಹಯಜನಿಔರಿಗೆ ಲಬಯವಹಖಕಂತೆ ಭಹಡಲ್ಹಗದೆ.
ರಯೀಜನಖಳು
ಕೆಳಗನ ಟಿ ಸಹಯತ್ತರಔ ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಭಹ ಯೀಜನೆಮ ಯಯೇಜನಖಳು:
 ವೆೈದಯಕ್ರೀಮ ವೆಚಿಖಳ ಭಯಕಹತ್ತ
ಈ ಹಲ್ಲಸಿ Rs.30,000 ಯೆಗೆ, ಕೆಳಗನ ಳ ಮಿತ್ತಖಳಿಖನಕಖಕಣವಹಗ ಯಕ್ರಿಗೆ / ಔಕಟಕಂಫಕೆು ವೆೈದಯಕ್ರೀಮ
ವೆಚಿದ ಭಯಕಹತ್ತ ದಗಷಕತಿದೆ.
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ಕೆ ೀಶಿಔ 2.2
ವಿಯಖಳು

ಮಿತ್ತ

ಯ ಮ್, ಫೆ ೇಡಿಾಂಗ್ ವೆಚಚಖಳು

ಯತಿ ದಿನ ಯ .150 /- ಯಯೆಗೆ

ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ICU ನಲ್ಲಾ ದಹಕರ್ಹಗಿದದಯೆ

ಯತಿ ದಿನ ಯ .300/- ಯಯೆಗೆ

ವಷರಚಿಕ್ಟತಸಔ,

ಅರಿಳಿಕೆ

ತಜ್ಞ,

ಷಲಹಹವೆೈದಮ,

ರಿಣಿತಯ ಯ .4,500/- ಯೆಗೆ ಯತಿ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ /

ವುಲುಖಳು, ನಸಿಾಂಗ್ ವೆಚಚಖಳು

ಗಹಮಕೆು

ಅರಿಳಿಕೆ, ಯಔು, ಆಭಾಜನಔ, ಒರ್ ಟೆೈಮ್ ವುಲುಖಳು, ಯ .4,500/- ಯೆಗೆ ಯತಿ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ /
ಓಶಧಿಖಳು, ಡಮಹಗೆ ನೇಸಿಿಕ್ ಸ್ಹಭಗಿಯ ಹಹಖ

ಎಕ್ಸ ಯೆೇ, ಗಹಮಕೆು

ಡಮಹಲ್ಲಸಿರ್ಸ, ವಿಕ್ಟಯಣ ಚಿಕ್ಟತೆಸ, ಕ್ಟೇಮೊೇಥೆಯಪಿ,
ನಿಮಂತಯಔ ವೆಚಚ, ಔೃತಔ ಅಮ, ಇತಹಮದಿ.
ಮಹುದೆೇ

ಂದು

ಅನಹಯೆ ೇಖಮದಿಂದ

ಉಂಟಹದ

ಟ್ುಿ ಯ .15,000/- ಯೆಗೆ

ವೆಚಚಖಳು
 ವೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅಘಾತ ಯಕ್ಷಣೆ

ಅಘಾತ ಕಹಯಣದಿಂದಹಗ (ನಿಖದಿತ ಹೆಷರಿನ) ಔಕಟಕಂಫದಲ್ಲಾ ಷಂಹದಿಷಕ ಭಕಕಯಷೆ ಸಹವಿನ ವಹಯಪ್ಪಿ:

Rs.25,000 / -.

 ಅಂಖವಿಔಲತೆ ಯಕ್ಷಣೆ
ಂದಕ ವೆೀಳೆ ಔಕಟಕಂಫದಲ್ಲಾ ಷಂಹದಿಷಕ ಭಕಕಯಷೆ ಅಘಾತ / ಅನಹಯೆ ೀಖಯದ ಕಹಯಣ ಆಷಪತೆರಗೆ ದಹಕಲ್ಹದಯೆ
ರಿಹಹಯವಹಗ ಯ . 50 / - 15 ದಿನಖಳ ಕಹಲ ನಿೀಡಫೆೀಔಕ ಭ ಯಕ ದಿನಖಳ ಕಹಮಕ ಕಹಲದ ನಂತಯ.
 ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ
ಕೆ ೀಶಿಔ 2.3
ಗಟಔ

ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ

ಫಫ ಮಕ್ಟುಗೆ

ಂದು ಶಾಕೆು ಯ .365 / -

ಐದು ಜನಯ ಂದು ಔುಟ್ುಂಫ

ಂದು ಶಾಕೆು ಯ .548/-

(ಮೊದಲ ಭ ಯು ಭಔುಳು ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ)
ಏಳು ಜನಯ ಂದು ಔುಟ್ುಂಫ

ಂದು ಶಾಕೆು ಯ .730/-

(ಮೊದಲ ಭ ಯು ಭಔುಳು ಭತುು ಅಲಂಬಿತ ತಂದೆ
ತಹಯಿ ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ)
ಬಿಪಿಎಲ್ ಔುಟ್ುಂಫಖಳಿಗೆ ಪಿಯೇಮಮಂ ಷಬಿಸಡಿ

ಫಡತನಯೆೇಖೆಗಿಂತ

ಕೆಳಭಟ್ಿದ

ಔುಟ್ುಂಫಖಳಿಗೆ

ಷಕಹಾರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಷಬಿಸಡಿ ದಗಿಷುತುದೆ.
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K. ಯಹಷ್ಟರೀಮ ಸಹಾರ್ಸೊ ಬಿಭಹ ಯೀಜನೆ
ಷಕಹಾಯ ವಿವಿಧ ಆಯೆ ೇಖಮ ಯೇಜನೆಖಳನುನ ಹಯಯಂಭಿಸಿದೆ,

ಅುಖಳಲ್ಲಾ ಕೆಲು ನಿದಿಾಶಿ ಯಹಜಮಖಳಿಗೆ

ಅನಾಮವಹಖುತುವೆ. ಜನಸ್ಹಭಹನಮರಿಗೆ ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಯೇಜನಖಳ ವಹಮಪಿುಮನುನ ವಿಷುರಿಷಲು, ಇದು ವಿಭಹ
ಔಂನಿಖಳ ಷಸಯೇಖದಲ್ಲಾ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಸ್ಹಾರ್ಸೆಾ ಬಿಭಹ ಯೇಜನೆಮನುನ ಜಹರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. RSBY ಫಡತನ
ಯೆೇಖೆಗಿಂತ (ಬಿಪಿಎಲ್) ಕೆಳಗಿನ ಔುಟ್ುಂಫಖಳಿಗೆ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ನಿೇಡಲು, ಕಹಮಾಔ ಭತುು
ಉದೆ ಮೇಖ ಷಚಿವಹಲಮ, ಬಹಯತ ಷಕಹಾಯದ ಬಿಡುಖಡೆ ಭಹಡರ್ಹಗಿದೆ.
ಕೆಳಗಿನುಖಳು ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಸ್ಹಾರ್ಸೆಾ ಬಿಭಹ ಯೇಜನೆಮ ವೆೈಶ್ಚಶಿಾಖಳು:
a. ಪಹಮಮಲ್ಲ ಫಾೇಟ್ರ್ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಯತಿ ಬಿಪಿಎಲ್ ಔುಟ್ುಂಫಕೆು ವಿಮೆ ಟ್ುಿ ಮೊತು ಯ . 30,000.
b. ೂಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ಯೆ ೇಖಖಳ ಯಕ್ಷಣೆ.
c. ಂದು ದಿನದ ಆಯೆೈಕೆ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಆಷತೆಯಗೆ ಸ್ೆೇರಿ ಭತುು ವಷರಚಿಕ್ಟತೆಸ ಷಾಯ ದ ಸ್ೆೇವೆಖಳಿಗೆ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಆಯೆ ೇಖಮ ಸ್ೆೇವೆಖಳ ವಹಮಪಿು ದಗಿಷಫಸುದು.
d. ಎರ್ಹಾ ಅಸಾ ಆಯೆ ೇಖಮ ಸ್ೆೇವೆಖಳಿಗೆ ಸಣಯಹಿತ ಯಕ್ಷಣೆ.
e. ಸ್ಹಭಟ್ಾ ಕಹಡ್ಾ ಸ್ೌಲಬಮ.
f. ೂಾ ಭತುು ನಂತಯದ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚದ ಸ್ೌಲಬಮಖಳು.
g. ಯತಿ ಬೆೇಟಿಗೆ - 100 / ಸ್ಹರಿಗೆ ಬತೆಮ.
h. ಕೆೇಂದಯ ಭತುು ಯಹಜಮ ಷಕಹಾಯ ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಷುತುವೆ.
i. ವಿಮೆಗಹಯಯು ಂದು ಷಧಹಾತಭಔ ಬಿಡಿಸಂಗ್ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಯಹಜಮ ಷಕಹಾಯದಿಂದ ಆಯೆು ಆಗಿಯುತಹುಯೆ.
j. ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಭತುು ಖಹಷಗಿ ಆಷತೆಯಖಳು ನಡುವೆ ಪರ್ಹನುಬವಿಖಳಿಗೆ ಆಯೆು.
k. ಪಿಯೇಮಮಂ 1:3 ಅನುಹತದಲ್ಲಾ ಕೆೇಂದಯ ಭತುು ಯಹಜಮ ಷಕಹಾಯಖಳ ಬರಿಷುತುವೆ. ಕೆೇಂದಯ ಷಕಹಾಯ ಯತಿ
ಔುಟ್ುಂಫಕೆು ಯ . 565 / - ಖರಿಶಠ ಯಭಹಣದ ಕೆ ಡುಗೆಮಹಗಿ ನಿೇಡುತುದೆ.
l. ಯಹಜಮ ಷಕಹಾಯಖಳ ತಿಯಿಂದ ಕೆ ಡುಗೆ: ಶ್ೆೇಔಡಹ 25 ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ಭತುು ಯ . 750 ಮೇರಿ
ಮಹುದೆೇ ಹೆಚಿಚನ ಪಿಯೇಮಮಂ.
m. ಪರ್ಹನುಬವಿ ಶಾಕೆು ಯ .30 / - ನೆ ೇಂದಣಿ ವುಲು / ನವಿೇಔಯಣ ವುಲು ನಿೇಡಫೆೇಔು.
n. ಆಡಳಿತ ವೆಚಚನುನ ಯಹಜಮ ಷಕಹಾಯ ಬರಿಷುತುದೆ.
o. ಸ್ಹಭಟ್ಾ ಕಹಡ್ಾ ಹೆಚಿಚನ ಯಭಹಣದ ವೆಚಚ ಯ .60 / - ಯತಿ ಪರ್ಹನುಬವಿಗೆ ಈ ಕಹಯಣಕಹುಗಿ ಲಬಮವಹಖುತುದೆ.
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p. ಯೇಜನೆ ಸ್ಹಭಟ್ಾ ಕಹಡ್ಾ ಕಹಮಹಾಚಯಣೆಮನುನ ತಿಂಖಳ ಮೊದಲ ನಂತಯ ಭುಂದಿನ ತಿಂಖಳು ನಿೇಡಿದ
ದಿನಹಂಔದಂದು ಹಯಯಂಭಿಷರ್ಹಖುುದು. ಆದದರಿಂದ, ಆಯಂಭಿಔ ಸ್ಹಭಟ್ಾ ಕಹಡ್ಾ ನಿದಿಾಶಿ ಜಿರ್ೆಾಮ ಪೆಫಯರಿ
ತಿಂಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದೆೇ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ, ಯೇಜನೆಮನುನ ಏಪಿಯಲ್ 1 ರಿಂದ ಆಯಂಬ
ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.
q. ಯೇಜನೆಮು ಭುಂದಿನ ಶಾದ ಭಹಚ್ಾ 31 ಯಯೆಗೆ ಂದು ಶಾದ ಕಹಲ ಇಯುತುದೆ. ಇದು ನಿದಿಾಶಿ
ಜಿರ್ೆಾಮ ಯೇಜನೆಮ ಟ್ಮಾನಲ್ ದಿನಹಂಔವಹಗಿದೆ. ಹಿೇಗಹಗಿ, ಈ ಭಧಮದ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ನಿೇಡಿದ ಕಹಡಾಖಳು
ಭುಂದಿನ ಶಾದ ಭಹಚ್ಾ 31 ಟ್ಮಾನಲ್ ದಿನಹಂಔ ಹೆ ಂದಿಯುತುವೆ.
ಕೆಾೇಮ್ ಇತಮಥಾನುನ TPA ನ ಅನುಷ ಚಿಮಲ್ಲಾ ಉರ್ೆಾೇಖಿಸಿದಂತೆ ಅಥವಹ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮ ಭ ಲಔ
ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ. ಇತಮಥಾನುನ ಟಿಿಮಲ್ಲಾಯು ಆಷತೆಯಖಳಲ್ಲಾ ಸ್ಹಧಮವಹದಶುಿ ಸಣಯಹಿತ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.
ಮಹುದೆೇ ಂದು ಅನಹಯೆ ೇಖಮನುನ ನಿಯಂತಯ ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ ಕಹಲ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುುದು ಎಂದಥಾ ಭತುು
ಆಷತೆಯಮಲ್ಲಾನ ಷಲಹೆಮ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಔಳ್ೆದ 60 ದಿನಖಳ್ೆೄ ಳಗೆ ಭಯುಔಳಿಷುವಿಕೆಮನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ.
L. ರಧಹನ ಭಂತ್ತರ ಷಕಯಕ್ಷಹ ಬಿಭಹ ಯೀಜನೆ
ಇತಿುೇಚೆಗೆ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಸಿದ PMSBY ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಸ್ಹು ಭತುು ಅಂಖವಿಔಲತೆಮನುನ ಳಗೆ ಂಡ ಯಕ್ಷಣಹ ವಿಮೆ
ಫಸಳಶುಿ ಆಷಕ್ಟುಮನುನ ಆಔಷ್ಟ್ಾಸಿದೆ ಭತುು ಯೇಜನೆಮ ವಿಯಖಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
ಯಕ್ಷಣೆಮ ವಹಯಪ್ಪಿ: 18 ರಿಂದ 70 ಶಾ ಮಸಿಸನ ಎಲಾ ಉಳಿತಹಮ ಖಹತೆದಹಯಯು ಷಸಬಹಗಿ ಫಹಮಂಕ್ ಸ್ೆೇಯಲು
ಅಸಾಯಹಗಿಯುತಹುಯೆ. ಷಸಬಹಗಿ ಫಹಮಂಔುಖಳು ಮಹುದೆೇ ಅನುಮೊೇದಿತ ಜಿೇವೆೇತಯ ವಿಮೆಗಹಯಯೆ ಂದಿಗೆ ಟೆೈ ಅಪ್ಟ
ಭಹಡಫೆೇಔು ಅಯು ಇಂತಸ ಫಹಮಂಕ್ಟಗೆ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ಂದು ಭಹಷಿರ್ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿೇಡುತಹುಯೆ. ಮಹುದೆೇ ಮಕ್ಟು ಂದು
ಉಳಿತಹಮ ಖಹತೆ ಭ ಲಔ ಭಹತಯ ಯೇಜನೆ ಸ್ೆೇಯಲು ಅಸಾಯಹಗಿಯುತಹುಯೆ ಭತುು ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಅನು
ಂದಕ್ಟುಂತ ಹೆಚುಚ ಫಹಮಂಕ್ಟನಲ್ಲಾ ನೆ ಂದಹಯಿಸಿಕೆ ಂಡಿದದಯೆ, ಅನಿಗೆ ಮಹುದೆೇ ಹೆಚುಚರಿ ಯಯೇಜನ
ದೆ ಯಔುುದಿಲಾ ಭತುು ಹೆಚುಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಜಹಗೆ ಳುಳುದು. ಆಧಹರ್ ಫಹಮಂಕ್ ಖಹತೆಗೆ ಹಯಥಮಔ KYC
ಆಗಿಯುತುದೆ.
ನೆ ೀಂದಣಿ ಮಡಹಯಲ್ಲಟ / ಅಧಿ: ಯಕ್ಷಣೆ ಜ ನ್ 1 ರಿಂದ ಮೆೇ 31 ಂದು ಶಾದ ಅಧಿಗಿಯಫಸುದು ಸ್ೆೇಯಲು ಆಯೆು /
ಆಟೆ ೇ ಡೆಬಿಟ್ ಗೆ ತುುಡಿಸಿದ ಉಳಿತಹಮ ಫಹಮಂಕ್ ಖಹತೆಯಿಂದ ಹತಿ, ನಿಖದಿತ ಪಹಮ್ಾ ಖಳಲ್ಲಾ ಯತಿ ಶಾ
31 ನೆೇ ಮೆೇ ನಿೇಡು ಅಖತಮವಿಯುತುದೆ, ಆಯಂಭಿಔ ಶಾದಲ್ಲಾ 31 ಆಖರ್ಸಿ 2015 ಯೆಗೆ ವಿಷುರಿಷಫಸುದಹಗಿದೆ. ಮೊದಲ್ಲಗೆ
ಬಿಡುಖಡೆಮಹದ, ಬಹಯತ ಷಯಕಹಯ ಸ್ೆೇಯು ಅಧಿಮನುನ ಇನ ನ ಭ ಯು ತಿಂಖಳು ವಿಷುರಿಷಫಸುದು, ಅಂದಯೆ
ನವೆಂಫರ್ 30, 2015 ಯ ಯೆಗೆ.
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ೂಣಾ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ಷಂದಹಮದ ನಂತಯದ ಸ್ೆೇಯುವಿಕೆ ನಿದಿಾಶಿ ಶಯತುುಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ ಸ್ಹಧಮವಹಖಫಸುದು.
ಅಬಮರ್ಥಾಖಳು ಅನಿದಿಾಶಿ/ ನೆ ೇಂದಣಿಗಹಗಿ ದಿೇಗಾ ಆಯೆು / ಆಟೆ ೇ ಡೆಬಿಟ್ ನಿೇಡಫಸುದು, ಹಿಂದಿನ ಅನುಬದ
ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಭುಂದುರಿದ ಯೇಜನೆ ನಿಮಭಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ ತಿದುದಡಿಖಳಿಗೆ ಳಟಿಿಯುತುದೆ. ಮಹುದೆೇ
ಸಂತದಲ್ಲಾ ಯೇಜನೆಯಿಂದ ನಿಖಾಮಷು ಮಕ್ಟುಖಳು ಮೆೇಲ್ಲನ ವಿಧಹನದ ಭ ಲಔ ಭುಂದಿನ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ
ಯೇಜನೆಗೆ ಭಯು ಸ್ೆೇ೯ಡೆಮಹಖಫಸುದು. ಶಾದಿಂದ ಶಾಕೆು ಅಸಾತೆಮ ಖಾದಲ್ಲಾ ಹೆ ಷ ಯವೆೇವಔಯು
ಅಥವಹ ಮೊದಲುಸ್ೆೇ೯ಡೆಮಹಖದ ಯಷುುತ ಅಸಾ ಮಕ್ಟುಖಳು ಯೇಜನೆ ಭುಂದುಯೆದಹಖ ಹಹಗೆಯೆೇ ಭುಂದಿನ
ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಸ್ೆೇಯಲು ಸ್ಹಧಮವಹಖುತುದೆ.
ವಿಮೆ ಅಡಿಮಲ್ಲಾನ ಯಯೇಜನಖಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
ರಯೀಜನಖಳ ಟಿ

ವಿಭಹ ಮತಿ

ಸ್ಹು

ಯ . 2 ಲಕ್ಷ

ಟ್ುಿ ಭತುು ಹಿಂದಕೆು ಡೆಮರ್ಹಖದ ಎಯಡ ಔಣುಣಖಳು ಯ . 2 ಲಕ್ಷ
ಅಥವಹ ಕೆೈಖಳು ಅಥವಹ ಕಹಲುಖಳ ಎಯಡ ಫಳಕೆ ನಶಿ
ಂದು ಔಣಿಣನ ದೃಷ್ಟ್ಿ ನಶಿ ಭತುು ಕೆೈ ಅಥವಹ ಕಹಲ್ಲನ
ಫಳಕೆಮ ನಶಿ
ಟ್ುಿ ಭತುು ಹಿಂದಕೆು ಡೆಮರ್ಹಖದ ಂದು ಔಣಿಣನ ಯ . 1 ಲಕ್ಷ
ದೃಷ್ಟ್ಿ ನಶಿ ಅಥವಹ ಂದು ಕೆೈ ಅಥವಹ ಕಹಲ್ಲನ
ಫಳಕೆಮ ನಶಿ
ಸ್ೆೇಯು ಭತುು ನಹಭನಿದೆೇಾವನ ಸ್ೌಲಬಮ SMS, ಇಮೆೇಲ್ ಅಥವಹ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಬೆೇಟಿ ಭ ಲಔ ಲಬಮವಿದೆ.
ಪಿಯೇಮಮಂ: ಯ .12/-

ಯತಿ ಶಾಕೆು ಯತಿ ಷದಷಮನಿಗೆ. ಪಿಯೇಮಮಂನುನ 'ಆಟೆ ೇ ಡೆಬಿಟ್' ಸ್ೌಲಬಮದ ಭ ಲಔ

ಂದು ಔಂತಿನಲ್ಲಾ ಯತಿ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ವಹಮಪಿುಮ ಅಧಿಮ ಜ ನ್ 1 ಯಂದು ಅಥವಹ ಅದಕ್ಟುಂಔ ಮೊದಲು ಖಹತೆದಹಯನ
ಉಳಿತಹಮ ಖಹತೆಯಿಂದ ಔಡಿತಗೆ ಳಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಆದಯ , ಆಟೆ ೇ ಡೆಬಿಟ್ ಷಂಬವಿಸಿದ 1 ಜ ನ್ ಯ ನಂತಯ,
ಯಕ್ಷಣೆ ಆಟೆ ೇ ಡೆಬಿಟ್ ನಂತಯ ತಿಂಖಳು ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದರ್ೆೇ ಹಯಯಂಬವಹಖುತುದೆ. ಆಟೆ ೇ ಡೆಬಿಟ್ ಆಯೆುಮನುನ
ನಿೇಡಿದದಲ್ಲಾ ಬಹಖಹಿಷು ಫಹಮಂಔುಖಳು ಅದೆೇ ತಿಂಖಳಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಭಹಣನುನ ಔಡಿತಗೆ ಳಿಷುತುವೆ, ಆದಮತೆ
ಮೆೇಯೆಗೆ ಯತಿ ಶಾದ ಮೆೇ ತಿಂಖಳಲ್ಲಾ, ಭತುು ಆ ತಿಂಖಳಿನರ್ೆಾೇ ಷಾತುಃ ವಿಭಹ ಔಂನಿಗೆ ತೆಯಫೆೇಕಹದ ಮೊತುನುನ
ಯವಹನಿಷಫೆೇಔು.
ಪಿಯೇಮಮಂ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಕೆಾೇಭಖಳನುನ ಅನುಬದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷರ್ಹಖುತುದೆ ಆದಯೆ ಮೊದಲ ಭ ಯು
ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂನಲ್ಲಾ ಮಹುದೆೇ ಮೆೇಲುಭಕ ರಿಶುಯಣೆ ಆಖದಂತೆ ಯಮತನಖಳನುನ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.
ಯಕ್ಷಣೆಮ ಅಂತಯಗೆ ಳಿಷಕವಿಕೆ: ಷದಷಯಯ ಅಘಾತ ಯಕ್ಷಣೆ ಕೆ ನೆಗೆ ಳುಫಸಕದಕ :
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1.

ಷದಷಮನಿಗೆ 70 ಶಾ (ಜನಭ ದಿನದ ಸತಿುಯದ ಮಷುಸ) ಮಸ್ಹಸದಹಖ ಅಥವಹ

2. ಫಹಮಂಕ್ ಖಹತೆಮ ಕೆ ನೆಗೆ ಳಿಷವಿಕೆ ಅಥವಹ ಚಹಲ್ಲುಮಲ್ಲಾಯು ವಿಭಹ ಭುಂದುರಿಸಿಕೆ ಂಡು ಹೆ ೇಖಲು
ಖಹತೆಮಲ್ಲಾಯು ಫಹಕ್ಟಮ ಕೆ ಯತೆ ಅಥವಹ
3. ಷದಷಮ ಂದಕ್ಟುಂತ ಹೆಚುಚ ಖಹತೆ ಭ ಲಔ ಯಕ್ಷಣೆ ಡೆದಿದದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಂದಕೆು
ಸಿೇಮತಗೆ ಳಿಷರ್ಹಗಿದೆ ಭತುು ಇತಯ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಯದುದಗೆ ಳಿಷರ್ಹಖುತುದೆ ಹಹಗೆಯೆೇ ಪಿಯೇಮಮಂನುನ
ಜಹಗೆ ಳಿಷರ್ಹಖುುದು.
ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ತಹಂತಿಯಔ ಕಹಯಣಖಳಿಗಹಗಿ ಕೆ ನೆಗೆ ಳಿಸಿದಹಖ ಉದಹ. ನಿಖದಿತ ದಿನಹಂಕ್ಟನಂದು ಸ್ಹಔಷ್ಟ್ಿಯದ
ಫಹಕ್ಟ ಅಥವಹ ಮಹುದೆೇ ಆಡಳಿತಹತಭಔ ಷಭಸ್ೆಮಖಳಿಂದಹಗಿ, ೂಣಾ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ಷಂದಹಮದ ಮೆೇರ್ೆ
ಅದನೆನ ಭಯುಸ್ಹೆಪಿಷರ್ಹದ, ವಿಶಮದ ಭಯುಸ್ಹೆಪಿಸಿತು ಭಹಡಫಸುದು, ಫಯೆದಿಯು ಶಯತುುಖಳಿಗೆ ಳಟ್ಿಂತೆ. ಈ
ಅಧಿಮಲ್ಲಾ, ಅಹಮದ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಅಭಹನತುಗೆ ಳಿಷರ್ಹಖುುದು ಭತುು ಅಹಮದ ಯಕ್ಷಣೆ ಭಯುಸ್ಹೆನೆ ವಿಭಹ
ಔಂನಿಮ ಇಚೆಚಮನುಸ್ಹಯ ಇಯುತುದೆ.

M. ರಧಹನ ಭಂತ್ತರ ಜನ್ ಧನ್ ಯೀಜನೆ
ಬಹಯತಿೇಮ ನಹಖರಿಔರಿಗೆ ಈ ಸಣಕಹಷು ಸ್ೆೇಾಡೆ ಯಚಹಯ, ಫಹಮಂಕ್ಟಂಗ್ ಉಳಿತಹಮಖಳು & ಠೆೇಣಿ ಖಹತೆಖಳಲ್ಲಾ,
ಹತಿ, ಸ್ಹಲ, ವಿಮೆ ಭತುು ಕೆೈಗೆಟ್ುಔು ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಪಿಂಚಣಿಮನುನ, ಬಹಯತದ ಯಧಹನ ಭಂತಿಯ ನಯೆೇಂದಯ
ಮೊೇದಿಮಯು ತಭಭ ಮೊದಲ ಸ್ಹಾತಂತೆ ಯಾೇ ತಸ ದಿನ ಆಖರ್ಸಿ 15, 2014 ಯಂದು ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಸಿದಂತೆ, ಆಖರ್ಸಿ 28,
2014 ಯಂದು ಚಹಲನೆ ನಿೇಡಿದಯು. ಈ ಯೇಜನೆ ಮಹುದೆೇ ಂದು ವಹಯದಲ್ಲಾ ಫಹಮಂಕ್ ಖಹತೆಮನುನ ತೆಯೆಮು ವಿವಾ
ದಹಕರ್ೆಮನುನ ನಿಮ೯ಸಿತು. ಫಹಮಂಕ್ಟಂಗ್ ಭುಕಮವಹಹಿನಿಮಲ್ಲಾ ಖರಿಶಠ ಷಂಖೆಮಮ ಜನಯನುನ ಸ್ೆೇರಿಷು ಖುರಿಮನುನ
ಹೆ ಂದಿದೆ.
ಂದು ಖಹತೆಮನುನ ಮಹುದೆೇ ಫಹಮಂಕ್ ಶ್ಹಖೆ ಅಥವಹ ಮಹಹಯ ಯತಿನಿಧಿ (ಫಹಮಂಕ್ ಮತಯ) ಭಳಿಗೆಮಲ್ಲಾ
ತೆಯೆಮಫಸುದು. PMJDY ಖಹತೆಖಳನುನ ವೃನಮ ಫಹಕ್ಟಮಂತೆ ತೆಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ. ಆದಯ , ಖಹತೆದಹಯ ಚೆಕ್ ಫುಕ್
ಡೆಮಲು ಫಮಸಿದಯೆ, ಅನು / ಅಳು ಔನಿಶಠ ಫಹಕ್ಟ ಭಹನದಂಡಖಳನುನ ೂಣಾಗೆ ಳಿಷಫೆೇಔು.
PMJDY ಯೀಜನೆ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಶೆೀಶ ರಯೀಜನಖಳು
1.

ಠೆೇಣಿ ಮೆೇಲ್ಲನ ಫಡಿಸ.

2. ಯ .1.00 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಟಸಡೆಂಟ್ಲ್ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆ
3. ಔನಿಶಠ ಫಹಕ್ಟಮ ಅಖತಮವಿಲಾ.
4. ಯ .30,000 / - ಜಿೇ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆ
5. ಬಹಯತದಹದಮಂತ ಸಣದ ಷುಲಬ ಗಹಾಣೆ
6. ಷಯಕಹರಿ ಯೇಜನೆಖಳ ಪರ್ಹನುಬವಿಖಳು ಈ ಖಹತೆಖಳಲ್ಲಾ ನೆೇಯ ರ್ಹಬದ ಗಹಾಣೆ ಡೆಮುತಹುಯೆ.
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7. 6 ತಿಂಖಳು ಖಹತೆಮ ತೃಪಿುದಹಮಔ ಕಹಮಹಾಚಯಣೆಮ ನಂತಯ ರ್ ಡಹಯಫ್ಟಿ ಸ್ೌಲಬಮಕೆು ಅನುಭತಿ
ನಿೇಡರ್ಹಖುುದು
8. ಪಿಂಚಣಿ, ವಿಭಹ ಉತನನಖಳನುನ ಫಳಷು ಸಔುನುನ ಡೆಮುುದು.
9. ಎಕ್ಟಸಡೆಂಟ್ಲ್ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆ
10. 45 ದಿನಖಳಲ್ಲಾ ಮೆಭಮಹದಯ RuPay ಡೆಬಿಟ್ ಕಹಡ್ಾ ನುನ ಫಳಷಫೆೇಔು.
11. ಯತಿ ಔುಟ್ುಂಫದ ಕೆೇಲ ಂದು ಖಹತೆಗೆ ಯ .5000 /- ಯೆಗೆ ಒರ್ ಡಹಯಫ್ಟಿ ಸ್ೌಲಬಮ ಲಬಮವಿದೆ, ಆ
ಭನೆಮಲ್ಲಾಯು ಭಹಿಳ್ೆಗೆ ಆದಮತೆ.
13 ನೆೇ ಮೆೇ 2015 ಯಂದು, ಂದು ದಹಕರ್ೆ 15.59 ಕೆ ೇಟಿ ಖಹತೆಖಳಲ್ಲಾ ಯ .16,918.91 ಕೆ ೇಟಿ ಫಹಕ್ಟ ತೆಯೆದಿಡರ್ಹಗಿದೆ.
ಇುಖಳಲ್ಲಾ, 8.50 ಕೆ ೇಟಿ ಖಹತೆಖಳು ಸ್ೆ ನೆನ ಫಹಕ್ಟಯಿಂದ ತೆಯೆಮಲಟಿಿವೆ.

N. ವೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅಘಾತ ಭತಕಿ ಅಂಖವಿಔಲತೆಮ ಯಕ್ಷಣೆ
ಂದು ವೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅಘಾತ (ಪ್ಪಎ) ಯಕ್ಷಣೆ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಅಘಾತದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಸ್ಹು ಭತುು ಅಂಖವಿಔಲತೆಗೆ
ರಿಹಹಯ ದಗಿಷುುದು. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಅಘಾತ ಯಯೇಜನದ ಜೆ ತೆಗೆ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಯಕ್ಷಣೆ
ಕೆಲು ಯ  ದಗಿಷುತುವೆ.
ಂದು PA ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ, ಭಯಣದ ಯಯೇಜನ ವಿಭಹ ಮೊತುದ 100% ಹತಿಮಹದಯೆ, ಅಂಖವಿಔಲತೆ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ರಿಹಹಯ ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಅಂಖವಿಔಲತೆಗೆ ವಹಯದ ರಿಹಹಯ ಶ್ಹವಾತ ಅಂಖವೆೈಔಲಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ
ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ ನಿಶ್ಚಚತ ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು ಫದರ್ಹಖುತುದೆ.
ವಹಯದ ರಿಹಹಯ ರಿಹಹಯ ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ ಇದಕಹುಗಿ ವಹಯಖಳ ಷಂಖೆಮ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಖರಿಶಠ ಮತಿ ಅಂಖವಿಔಲತೆಗೆ
ವಹಯಕೆು ನಿಖದಿತ ಮೊತುದ ಹತಿ ಎಂದಥಾ.
1. ಯಕ್ಷಣೆ ಡೆದ ಅಂಖವಿಔಲತೆ ವಿಧಖಳು
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣೆ ಡೆದ ಅಂಖವಿಔಲತೆಮ ವಿಧಖಳು:
i. ಶಹವಾತ ಟಹಿಯೆ ಅಂಖವಿಔಲತೆ (PTD): ಜಿೇವಿತಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ನಿಷ್ಟ್ುರಮಗೆ ಂಡಿದೆ
ಎಂದಥಾ. ಅವೆಂದಯೆ ಎರ್ಹಾ ನಹಲುು ಅಮಖಳು, ಹವಾಾವಹಮು, ಕೆ ೇಭಹ ಸಿೆತಿ, ಎಯಡ ಔಣುಣಖಳ /
ಎಯಡ

ಕೆೈಖಳನುನ / ಅಂಖಖಳು ಅಥವಹ ಂದು ಕೆೈ ಭತುು ಂದು ಔಣುಣ ಅಥವಹ ಂದು ಔಣುಣ, ಂದು

ಕಹಲು ಅಥವಹ ಂದು ಕೆೈ ಭತುು ಂದು ಕಹಲನುನ ಎಯಡ ನಶಿ,
ii. ಶಹವಾತ ಬಹಖವುಃ ಅಂಖವಿಔಲತೆ (PPD): ಜಿೇವಿತಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಬಹಖವುಃ ನಿಷ್ಟ್ುರಮಗೆ ಂಡಿದೆ ಎಂದಥಾ.
ಅವೆಂದಯೆ ಫೆಯಳುಖಳು, ಕಹರ್ೆಫಯಳುಖಳು, ಇತಹಮದಿ ನಶಿ.
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iii. ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಟಹಿಯೆ ಅಂಖವಿಔಲತೆ (TTD): ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಷಭಮದ ಅಧಿಗೆ
ನಿಷ್ಟ್ುರಮಗೆ ಂಡಿದೆ ಎಂದಥಾ. ಈ ಬಹಖದ ಯಕ್ಷಣೆ ಅಂಖವಿಔಲತೆ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಆದಹಮ ನಶಿ ಬರಿಷು
ಉದೆದೇವನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ.
ಗಹಯಸಔನಿಗೆ ಸ್ಹವಿನ ಯಕ್ಷಣೆ ಭಹತಯ ಅಥವಹ ಸ್ಹವಿನ ಜೆ ತೆಗೆ ಅಥವಹ ಶ್ಹವಾತ ಅಂಖವಿಔಲತೆ ಜೆ ತೆಗೆ
ಶ್ಹವಾತ ಅಂಖವಿಔಲತೆಗೆ ಭತುು ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಟಹಿಯೆ ಅಂಖವಿಔಲತೆಗೆ ಆಯೆು ಭಹಡಲು ಅಕಹವವಿದೆ..
2. ವಿಮೆ ಮತಿ
ಪಿಎ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ ಭಹಡಿದ ವಿಮೆ ಮೊತುನುನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಟ್ುಿ ಭಹಸಿಔ ಆದಹಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ
ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ಇದು ಟ್ುಿ ಭಹಸಿಔ ಆದಹಮ 60 ಟ್ುಿ ಹೆಚುಚ. ಆದಹಖ ಮ, ಕೆಲು
ವಿಮೆಗಹಯಯು ಷಸ ಆದಹಮ ಭಟ್ಿ ರಿಖಣಿಷದೆಯೆೇ ನಿಖದಿತ ಯೇಜನೆಮನುನ ನಿೇಡುತಹುಯೆ. ಇಂತಸ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ
ಯಕ್ಷಣೆ ಯತಿಯಂದು ವಿಬಹಖದ ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ ಆರಿಸಿಕೆ ಂಡ ಯೇಜನೆಮ ಅನುಸ್ಹಯ ಫದರ್ಹಖುತುದೆ.
3. ಲ್ಹಬದ ಯೀಜನೆ
ರ್ಹಬದ ವಿಭಹ ಯೇಜನೆಮಹದ ಕಹಯಣ, ಪಿಎ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಕೆ ಡುಗೆಮನುನ ಆಔಷ್ಟ್ಾಷುುದಿಲಾ. ಆದದರಿಂದ, ಫಫ
ಮಕ್ಟು ವಿವಿಧ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಂದಕ್ಟುಂತ ಹೆಚುಚ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಹೆ ಂದಿದಹದಖ, ಆಔಸಿಭಔ ಭಯಣದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ,
PTD ಅಥವಹ PPD, ಕೆಾೇಭುಖಳನುನ ಎರ್ಹಾ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಹತಿಷರ್ಹಖುುದು.
4. ಯಕ್ಷಣೆಮ ಅಕಹವ
ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳನುನ ಬರಿಷಲು ವಿಷುರಿಷರ್ಹಖುುದು, ಉಂಟಹದ ಅಘಾತದ ನಂತಯ
ಆಷತೆಯಮ ಭತುು ಇತಯ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳನುನ ತುಂಬಿಕೆ ಡುತುದೆ. ಅಘಾತದ ರಿಣಹಭ ಉಂಟಹದ
ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ / ಆಷತೆಯ ವೆಚಚಖಳನುನ ಬರಿಷಲು ಇಂದು ನಹು ಆಯೆ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿದೆದೇವೆ. ಇಂತಸ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಕಹಯಿರ್ೆಖಳು ಭತುು ಅುಖಳ ಚಿಕ್ಟತೆಸಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುುದಿಲಾ ಭತುು ಫದಲ್ಲಗೆ ಕೆೇಲ ಅಘಾತಕೆು
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚನುನ ಬರಿಷುತುದೆ.
5. ಭೌಲಯಧಿಯತ ರಯೀಜನಖಳು
ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಜೆ ತೆಗೆ, ಅನೆೇಔ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಷಸ ಭೌಲಮಧಿಾತ ಯಯೇಜನಖಳ್ಹದ ಅಘಾತದಿಂದ
ಆಷತೆಯ ಸ್ೆೇರಿದಹಖ ಆಷತೆಯಮ ನಖದು, ಭಹಟ್ಾಲ್ ಅಶ್ೆೇಶಖಳ ಸ್ಹಗಹಣಿಕೆ ವೆಚಚ, ನಿದಿಾಶಿ ಮೊತುದ ಶ್ಚಕ್ಷಣ
ಯಯೇಜನ, ಸಿೆಯ ಮತಿಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಆಂಫುಮರ್ೆನ್ಸ ವುಲುಖಳು, ಔಡಿಮೆ ಮಹುದು ಅದು.
6. ಫಹಶುಯಣೆಖಳು
ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಯಕ್ಷಣೆಮಡಿಮಲ್ಲಾನ ಸ್ಹಭಹನಮ ಫಹಿಶುಯಣಖಳು:
i.

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಆಯಂಬದ ಮೊದರ್ೆೇ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ಮಹುದೆೇ ಅಂಖವಿಔಲತೆ
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ii. ಭಹನಸಿಔ ಅಷಾಷೆತೆಖಳು ಅಥವಹ ಮಹುದೆೇ ಕಹಯಿರ್ೆಯಿಂದಹಖು ಭಯಣ ಅಥವಹ ಅಸ್ಹಭಥಮಾ
iii. ನೆೇಯವಹಗಿ ಅಥವಹ ಯೆ ೇಕ್ಷವಹಗಿ ಉಂಟಹಖು ಖುಸಮ ಯೆ ೇಖ, ರ್ೆೈಂಗಿಔವಹಗಿ ಸಯಡು ಯೆ ೇಖಖಳು,
ಏಡ್ಸ ಅಥವಹ ಫುದಿದಬಯಭಣೆ.
iv. ಅಘಾತದಿಂದ ಉದಬವಿಸಿದನುನ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ, ವಿಕ್ಟಯಣ, ಸ್ೆ ೇಂಔು, ವಿಶಹಯವನದಿಂದ ಉಂಟಹಖು
ಭಯಣ ಅಥವಹ ಅಂಖವಿಔಲತೆ.
v. ವಿಮೆದಹಯ ಅಥವಹ ಅನ ಔುಟ್ುಂಫ ಷದಷಮಯು ಅಯಹಧದ ಉದೆದೇವದಿಂದ ಕಹನ ನು ಉಲಾಂಗನೆ
ಭಹಡಿದಹಖ ಷಂಬವಿಷಫಸುದಹದ ಮಹುದೆೇ ಗಹಮ ಅಥವಹ, ಮಹುದೆೇ ರಿಣಹಭವಹಗಿ.
vi. ಆಔಸಿಭಔ ಅಘಾತಖಳಿಂದಹಖು ಭಯಣ ಅಥವಹ ಅಂಖವಿಔಲತೆ ಅಥವಹ ಗಹಮ, ಹೆ ಯಗೆ ಅಥವಹ
ನೆೇಯವಹಗಿ ಅಥವಹ ಯೆ ೇಕ್ಷವಹಗಿ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಅಥವಹ ಮುದಧ ತೆುಸಚಚಫಸುದಹದ, ಆಔಯಭಣ, ವಿದೆೇಶ್ಚ
ವತುಯ, ಮುದಧ ಕಹಮಹಾಚಯಣೆಖಳ (ಮುದಧ ಘೀ ೇಶಣೆ ಅಥವಹ ಇಲಾವೊ ಎಂಫುದಯ), ನಹಖರಿಔ ಮುದಧ,
ಫಂಡಹಮ,

ಕಹಯಂತಿ,

ಫಂಡಹಮ,

ದಂಗೆ,

ಮಲ್ಲಟ್ರಿ

ಅಥವಹ

ಅಧಿಕಹಯದ

ದುಯಹಔಯಭಣ,

ವಡಿಸಿಕೆ ಂಡದಕೆು ಭುಟ್ುಿಗೆ ೇಲು ಹಹಔುುದು, ಸ್ೆಯೆಹಿಡಿಮುವಿಕೆ, ನಿಖಯಸ ಭತುು ಫಂಧನಖಳು.
vii. ಂದು ಗಟ್ನೆಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆದಹಯ ಕಂಡನಿೇಮ ನಯಸತೆಮಮ ಆಹದನೆಮಲ್ಲಾ ಫಲ್ಲವುವಹದಹಖ, ಅಂದಯೆ
ಕೆ ರ್ೆ ಆದಹಖ. ಆದಹಖ ಮ, ಫಸುತೆೇಔ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ, ಕೆ ರ್ೆ ಯಔಯಣದಲ್ಲಾ ವಿಮೆದಹಯ ಷಾತುಃ ಕ್ಟಯಮನಲ್
ಚಟ್ುಟಿಕೆಮಲ್ಲಾ ತೆ ಡಗಿಲಾದಿದಹದಖ, ಅದನುನ ಅಘಾತ ಎಂದು ರಿಖಣಿಸಿ, ಹಲ್ಲಸಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣೆ
ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ.
viii. ಭಯಣ / ಅಂಖವಿಔಲತೆ / ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹತಿ ನೆೇಯವಹಗಿ ಅಥವಹ ಯೆ ೇಕ್ಷವಹಗಿ ಉಂಟಹಖು,
ಕೆ ಡುಗೆಮ ಭ ಲಔ ಉಲಫಣಗೆ ಂಡ ಅಥವಹ ಭಖುವಿನ ಸುಟಿಿನಿಂದ ಅಥವಹ ಖಬಾಧಹಯಣೆಮ ಅಥವಹ
ಅದಯ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ದಿೇಗಾಕಹಲದ.
ix. ವಿಭಹದಹಯ / ವಿಮೆದಹಯ ಮಕ್ಟು ೃತಿುಯನಹಗಿ ಮಹುದೆೇ ಕ್ಟಯೇಡೆಮಲ್ಲಾ ಬಹಖಹಿಸಿದ ಅಥವಹ ತಯಫೆೇತಿ
ಡೆಮು ಷಭಮದಲ್ಲಾ, ಶ್ಹಂತಿ ಅಥವಹ ಮುದಧದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಮಹುದೆೇ ದೆೇವದ ಮಲ್ಲಟ್ರಿ ಅಥವಹ
ಷವಷರ ಡೆಖಳ ಶ್ಹಖೆಮಲ್ಲಾ ಸ್ೆೇವೆ.
x. ಉದೆದೇವೂಾಔ ಷಾ-ಹಿಂಸ್ೆ, ಆತಭಸತೆಮ ಅಥವಹ ಆತಭಸತಹಮ ಮತನ ಯಔಯಣ (ವಿವೆೇಔದ ಅಥವಹ
ಸುಚುಚತನದ)
xi. ಭಹದಔದಯಮ ಅಥವಹ ಭಹದಔಷುುಖಳು ಹಹಖು ಭದಮಹನದ ದುಫಾಳಕೆ
xii. ವಿಭಹನಮಹನದಲ್ಲಾ ತೆ ಡಗಿದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಫಲ ನಿಂಗ್, ಆಯೆ ೇಹಿಷುವಹಖ, ಕೆಳಕ್ಟುಳಿಮುವಹಖ
ಅಥವಹ ಯಮಹಣಿಔನಹಖದೆ ಮಹುದೆೇ ವಿಭಹನದಲ್ಲಾ ಯಮಹಣ ಅಥವಹ ಫಲ ನ್ ಯಭಹಣಿತ ರಿೇತಿಮ
ಯವಹನಗಿ ಜಖತಿುನ ಎರ್ೆಾಡೆ ವಿಭಹನ (ವುಲು ಹತಿ ಅಥವಹ)
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ಕೆಲು ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಷಸ ಭಹನಮ ಡೆೈವಿಂಗ್ ರ್ೆೈಸ್ೆನ್ಸ ಇಲಾದೆೇ ಮಹುದೆೇ ವಹಸನ ಚಹಲನೆ ಹೆ ಯಗೆ
ಷಂಬವಿಷಫಸುದಹದ ನಶಿನುನ ಫಹಿಶುರಿಷುತುವೆ.
ಪಿಎ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ಮಕ್ಟುಖಳು, ಔುಟ್ುಂಫಕೆು ಭತುು ಖುಂುಖಳಿಗೆ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ.
ಪಹಯಮಿಲ್ಲ ಹಯಕೆೀಜ್ ಔರ್
ಪಹಮಮಲ್ಲ ಹಮಕೆೇಜ್ ಔರ್ ನುನ ಕೆಳಗಿನ ಭಹದರಿಮಲ್ಲಾ ಭಂಜ ಯು ಭಹಡಫಸುದು:


ಷಂಹದಿಷು ಷದಷಮ ಭತುು ಷಂಗಹತಿ (ವಿಮೆ ಭಹಡಿಸಿಯು ಮಕ್ಟುಖಳು) ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಷಂಹದಿಷುತಿುದದಯೆ:
ಯತಿಯಫಫರಿಖ

ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಷಾತಂತಯ ಫಂಡವಹಳ ವಿಭಹ ಮೊತು, ಫಮಸಿದಂತ, ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಸ್ಹಭಹನಮ

ರಿಮತಿಯಳಗೆ.


ಷಂಗಹತಿ (ಷಂಹದಿಷು ಷದಷಮನಹಗಿಯದಿದದಯೆ): ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಷಂಹದಿಷು ಷದಷಮಯ ವಿಭಹ ಫಂಡವಹಳ
ಮೊತುದ 50 ಯಶುಿ. ಇದು ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಖರಿಶಠ ಮತಿಗೆ ಸಿೇಮತವಹಗಿಯಫಸುದು ಉದಹ. ಯ . 1,00,000
ಅಥವಹ ಯ . 3,00,000.



ಭಔುಳು (5 ಶಾ ಭತುು 25 ಶಾಖಳ ನಡುವಿನ ಮಸಿಸನ): ಂದು ನಿಖದಿತ ಖರಿಶಠ ಮತಿಮ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ಷಂಹದಿಷು ರ್ಪೇಶಔಯ ವಿಭಹ ಫಂಡವಹಳ ಮೊತುದ ಶ್ೆೇಔಡಹ 25 ಉದಹ. ಯ .50,000 ಯತಿ ಭಖುವಿಗೆ.

ವೆೈಮಕ್ರಿಔ ಖಕಂು ಅಘಾತ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಖುಂು ಅಘಾತ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ್ಹಗಿದುದ ನವಿೇಔಯಣನುನ
ವಹಷ್ಟ್ಾಔವಹಗಿ ಭಹತಯ ಅಕಹವ ನಿೇಡರ್ಹಖುುದು. ಆದಯೆ, ಜಿೇವೆೇತಯ ಭತುು ಷಾತಂತಯ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಗಹಯಯು
ಮಹುದೆೇ ನಿದಿಾಶಿ ಗಟ್ನೆಖಳಿಖ

ಷಸ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ದಗಿಷಲು ಔಡಿಮೆ ಂದು ಶಾದ ಖುಂು ವೆೈಮಕ್ಟುಔ

ಅಘಾತ ಉತನನಖಳನುನ ನಿೇಡಫಸುದು.
ಕೆಳಗಿನು ವಿವಿಧ ಯಕಹಯದ ಖುಂು ಹಲ್ಲಸಿಖಳ್ಹಗಿವೆ:


ಉದೆ ಯೀಖದಹತ ಭತಕಿ ನೌಔಯಯ ಷಂಫಂಧ
ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ಷಂಸ್ೆೆ, ಷಂಗ ಇತಹಮದಿಖಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ಕೆ ಡರ್ಹಖುತುದೆ:



o

ಹೆಷರಿಸಿದ ನೌಔಯಯು

o

ಹೆಷರಿಷದ ನೌಔಯಯು

ಭಹಲ್ಲೀಔಯಲಾದ-ನೌಔಯನ ಷಂಫಂಧ
ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು, ಷಭಹಜಖಳು, ಔಾಬ್ ಖಳು, ಇತಹಮದಿಗೆ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ:
o

ಹೆಷರಿಸಿದ ಷದಷಮಯು
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o

ಹೆಷರಿನಿಂದ ಖುಯುತಿಷರ್ಹಖದ ಷದಷಮಯು

(ಖಭನಿಸಿ: ನೌಔಯರಿಗೆ ಯತೆಮೇಔವಹಗಿ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ನಿೇಡಫಸುದು)
ಭಕರಿದ ಭ ಳೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಭತಕಿ ದೆೈನಂದಿನ ಚಟಕಟಕೆಖಳನಕು ಔಳೆದಕಕೆ ಂಡದಿಕೆು ರಿಹಹಯ
ಈ ಂದು ವಿಶ್ೆೇಶ ಪಿಎ ಹಲ್ಲಸಿ. ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಭ ಳ್ೆ ಭುರಿತಖಳ ಟಿಿ

ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷಲು

ವಿನಹಮಷಗೆ ಳಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
i.

ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದ ನಿಖದಿತ ರ್ಹಬ ಅಥವಹ ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ ಯತಿ ಭ ಳ್ೆ ಭುರಿತದ ವಿಯುದಧ
ಕೆಾೇಮ್ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಹತಿಷರ್ಹಖುುದು.

ii. ರ್ಹಬದ

ಕಹಾಂಟ್ಮ್

ಭ ಳ್ೆಮ

ವಿಧ

ಹಹಖ

ಯಕ್ಷಣೆ

ಡೆದ

ಭುರಿತದ

ಷಾಯ ದ

ಮೆೇರ್ೆ

ಅಲಂಬಿತವಹಗಿಯುತುದೆ.
iii. ಇನ ನ ಷಶಿಡಿಷಫೆೇಕೆಂದಯೆ, ಷಂಮುಔು ಭ ಳ್ೆ ಭುರಿತ ಸ್ಹಧಹಯಣ ಭ ಳ್ೆಭುರಿತಕ್ಟುಂತ ಹೆಚುಚ
ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು ರ್ಹಬ ಹೆ ಂದಿಯುತುದೆ. ಭತೆು, ಪೆಭುರ್ ಭ ಳ್ೆ (ತೆ ಡೆಮ ಭ ಳ್ೆ), ಫೆಯಳಿನ ಭ ಳ್ೆಗಿಂತ
ಹೆಚುಚ ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು ಯಯೇಜನ ಹೆ ಂದಿಯುತುದೆ.
iv. ದೆೈನಂದಿನ ಔಳ್ೆದುಕೆ ಂಡ ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳನುನ ಅವೆಂದಯೆ ತಿನುನುದು, ಶ್ೌಚಕೆು ಹೆ ೇಖುುದು, ಡೆಯಸಿಂಗ್,
ಕಹಂಟಿನೆನ್ಸ (ಭ ತಯದ ಅಥವಹ ಷ ಿಲ್ ಹಿಡಿದಿಟ್ುಿಕೆ ಳುಳ ಸ್ಹಭಥಮಾ) ಹಲ್ಲಸಿಮು, ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ
ವಹಮಖಹಮನಿಷರ್ಹದ ನಿಖದಿತ ರ್ಹಬಕೆು ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುತುದೆ ಅಥವಹ ನಿವಚಲತೆಮ, ವಿಮೆದಹಯ ಅನ / ಅಳ
ಜಿೇನ ನಿಾಹಿಷಲು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವೆಚಚದ ಕಹಳಜಿ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.
v. ಇದು ಆಷತೆಯಮ ನಖದು ಯಯೇಜನ ಭತುು ಆಔಸಿಭಔ ಭಯಣಕೆು ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುತುದೆ. ಫದರ್ಹಖು ವಿಮೆಮ
ಮೊತು ಭತುು ರ್ಹಬದ ಹತಿ ಮೆೇರ್ೆ ವಿವಿಧ ಯೇಜನೆಖಳು ಲಬಮವಿಯುತುವೆ.

O. ಸಹಖಯೆ ೀತಿಯ ರಮಹಣ ವಿಮೆ
1. ಹಲ್ಲಸಿ ಅವಯಔತೆ
ಬಹಯತಿೇಮ ನಹಖರಿೇಔ ವಹಮಹಯ, ಯಜೆ ಅಥವಹ ಶ್ಚಕ್ಷಣಕಹುಗಿ ಬಹಯತದಿಂದ ಹೆ ಯಗೆ ಸ್ಹಖಯೆ ೇತುಯ ಯಮಹಣಿಸಿದಹಖ
ಅನು ವಹಷುಮದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಅಘಾತ, ಗಹಮ ಭತುು ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ ಅಹಮಕೆು ಳಗಹಖಫಸುದು.
ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ USA ಭತುು ಕೆನಡಹ ದೆೇವಖಳಲ್ಲಾ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚ ಫಸಳ ಹೆಚುಚ ಭತುು ಈ ಯಹಶರಖಳಿಗೆ ಯಮಹಣಿಷು
ಮಕ್ಟು

ದುಯಹದೃಶಿಶ್ಹತ್ ಅಘಾತ

/

ಅನಹಯೆ ೇಖಮ

ಉಂಟಹದಯೆ

ಬಹರಿ

ಸಣಕಹಸಿನ

ಷಭಸ್ೆಮಖಳನುನ

ಎದುರಿಷಫೆೇಕಹಖಫಸುದು. ಅಂತಸ ದುಯದೃಶಿಔಯ ಗಟ್ನೆಖಳು, ಯಮಹಣದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಅಥವಹ ಸ್ಹಖಯೆ ೇತುಯ
ಆಯೆ ೇಖಮ ಭತುು ಅಘಾತ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಣೆ ಲಬಮವಿದೆ.
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2. ಯಕ್ಷಣೆಮ ವಹಯಪ್ಪಿ
ಇಂತಸ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಭುಕಮವಹಗಿ ಅಘಾತ ಭತುು ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಯಯೇಜನಖಳಿಗೆ ಮೇಷರ್ಹಗಿವೆ, ಆದಯೆ ಉತನನ
ಭಹಯುಔಟೆಿಮ ಹಮಕೆೇಜ್ ಂದು ಉತನನದ ಳಗೆ ಲಬಮವಿಯುತುವೆ. ನಿೇಡರ್ಹಖು ಯಕ್ಷಣೆಖಳು ಹಿೇಗಿವೆ:
i.

ಆಔಸಿಭಔ ಭಯಣ / ಅಂಖವಿಔಲತೆ

ii. ಅನಹಯೆ ೇಖಮ / ಅಘಾತದ ಕಹಯಣದಿಂದ ಉಂಟಹದ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳು
iii. ರಿೇಕ್ಷಿಷಲಟ್ಿ ನಶಿದ ಷಯಔು
iv. ರಿೇಕ್ಷಿಷಲಟ್ಿ ಷಯಔು ವಿಳಂಫವಹಗಿ ಫಯುುದು
v. ಹರ್ಸ ರ್ಪೇಟ್ಾ ಭತುು ದಹಕರ್ೆಖಳನುನ ಔಳ್ೆದುಕೆ ಂಡಹಖ
vi. ಆಸಿು / ಖಹಷಗಿ ಹಹನಿಖಳಿಗೆ ಭ ಯನೆೇ ಕ್ಷದ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ
vii. ಯವಹಷಖಳನುನ ಯದುದಗೆ ಳಿಷುುದು
viii. ಅಸಯಣ ಯಕ್ಷಣೆ
3. ಯೀಜನೆಖಳ ವಿಧಖಳು
ವಹಮಹಯ ಭತುು ಯಜಹ ಯೇಜನೆಖಳು, ಶ್ಚಕ್ಷಣ ಯೇಜನೆಖಳು ಭತುು ಉದೆ ಮೇಖ ಯೇಜನೆಖಳು ಜನಪಿಯಮ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳು.
4. ಈ ವಿಮೆಮನಕು ಮಹಯಕ ದಗಷಫಸಕದಕ
ಸ್ಹಖಯೆ ೇತುಯ ಅಥವಹ ಷೆಳಿೇಮ ಯಮಹಣದ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ಭಹತಯ ಜಿೇವೆೇತಯ ಭತುು ಷಾತಂತಯ ಆಯೆ ೇಖಮ
ವಿಮೆ ಔಂನಿಖಳಿಂದ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ, ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ಆಯೆ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಂದೆ ೇ ಷಾತಂತಯ ಉತನನವಹಗಿ
ಅಥವಹ ಂದು ಸ್ೆೇಾಡಿಷರ್ಹದ ಯಕ್ಷಣೆಮಹಗಿದೆ, ಸ್ೆೇಾಡಿಷರ್ಹದ ಯಕ್ಷಣೆ ಪಿಯೇಮಮಂ ಪೆೈಲ್ ಭತುು ಫಳಷಲು
ವಿಧಹನ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಹಯಧಿಕಹಯ ಅನುಮೊೇದನೆ ದಗಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
5. ಮಹಯಕ ಹಲ್ಲಸಿಮನಕು ತೆಗೆದಕಕೆ ಳುಫಸಕದಕ
ವಹಮಹಯ, ಯಜೆಮ ಮೆೇರ್ೆ ಅಥವಹ ಶ್ಚಕ್ಷಣಕಹುಗಿ ವಿದೆೇವ ಯಮಹಣ ಫೆಳ್ೆಷು ಬಹಯತಿೇಮ ನಹಖರಿೇಔ ಈ
ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಡೆಮಫಸುದು. ವಿದೆೇವಕೆು ಖುತಿುಗೆಮ ಮೆೇರ್ೆ ಔಳುಹಿಷರ್ಹಖು ಬಹಯತಿೇಮ ಭಹಲ್ಲೇಔಯ
ನೌಔಯರಿಖ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ನಿೇಡಫಸುದು.
6. ವಿಮೆ ಮತಿ ಭತಕಿ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂಖಳು
ಈ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಅಮೆೇರಿಕಹ ಡಹಲಖಾಳಲ್ಲಾ ಭಂಜ ಯು ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ ಭತುು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ 100,000 USD
ನಿಂದ 500,000 USD ಫದರ್ಹಖುತುದೆ. ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡ ವಿಬಹಖ, ವಿಷಜಾನೆ, ರಿಹರಿಯೆೇವನ್
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ಭುಕಮ ವಿಬಹಖಖಳ್ಹಗಿವೆ. ಇತಯ ಖಾಖಳಲ್ಲಾ ಎರ್ಸಐ ಔಡಿಮೆ ಇಯುತುದೆ, ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷಫಸುದು.
ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನುನ ಉದೆ ಮೇಖ ಯೇಜನೆ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ, ಬಹಯತಿೇಮ ಯ ಹಯಿಖಳಲ್ಲಾ ಹತಿಷಫಸುದು. ಈ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂನುನ ಡಹಲಖಾಳಲ್ಲಾ ಹತಿಷಫೆೇಔು. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಎಯಡು ಫಗೆಮ ಯೇಜನೆಖಳಿವೆ:
 ವಿವಾವಹಮಪಿಮಹದ ಮುಎರ್ಸಎ / ಕೆನಡಹ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ
 ವಿವಾವಹಮಪಿಮಹದ ಮುಎರ್ಸಎ / ಕೆನಡಹ ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ
ಕೆಲು ಉತನನಖಳು ಏಷಹಮದ ದೆೇವಖಳಿಗೆ ಭಹತಯ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ದಗಿಷುತುವೆ, ಷೆಂಗೆನ್ ಯಹಶರಖಳು ಭಹತಯ
ಇತಹಮದಿ.
1. ಕಹಪ್ರಯಯೆೀಟ್ ರಮಹಣಿಔಯ ುನಯಹತ್ತಯತ ಯೀಜನೆಖಳು
ಇದು ಂದು ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದುದ, ಕಹರ್ಪಾಯೆೇಟ್ / ಭಹಲ್ಲೇಔಯು ಆಗಹಖ ಬಹಯತದಿಂದ ಹೆ ಯಗೆ ಯಮಹಣ
ಭಹಡು ತಭಭ ಕಹಮಾನಿವಹಾಸಔರಿಗೆ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳತಹುಯೆ. ಈ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಶಾದಲ್ಲಾ
ಅನೆೇಔ ಫಹರಿ ಹೆ ಯದೆೇವಖಳಿಗೆ ಹೆ ೇಗಿ ಫಯು ಮಕ್ಟುಖಳು ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಫಸುದು. ಯತಿ ಫಹರಿಮ ಖರಿಶಠ ಕಹರ್ಹಧಿಮ
ಮೆೇರ್ೆ ಮತಿಖಳಿವೆ ಭತುು ಂದು ಶಾದಲ್ಲಾ ಡೆಮಫಸುದಹದ ಯವಹಷಖಳು ಖರಿಶಠ ಮತಿ ಹೆ ಂದಿವೆ.
ಇತಿುೇಚಿನ ಹೆಚುಚ ಜನಪಿಯಮ ಯಕ್ಷಣೆ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಘೀ ೇಶಣೆ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಾ ಔಂನಿ ನೌಔಯಯ ಂದು ಶಾದ
ಅಂದಹಜು ಯಮಹಣ ದಿನಖಳನುನ ಆಧರಿಸಿ ಭುಂಖಡ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಷಫಸುದು.
ಘೀ ೇಶಣೆಖಳನುನ ವಹಯಕೆ ುಮೆಭ / ಸದಿನೆೈದು ದಿನಖಳ ಯಮಹಣದ ಷಂಖೆಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ ಭತುು
ಭುಂಚಿತವಹಗಿ ಪಿಯೇಮಮಂನುನ ಷರಿಹೆ ಂದಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಹೆಚಿಚನ ಭುಂಚಿತ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಮಹದ ಮೆೇರ್ೆ
ಖಹಲ್ಲಮಹದಹಖ, ಔಯೆನಿಸ ಹಲ್ಲಸಿ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಹೆಚಿಚನ ಭಹನ ದಿನಖಳ ಸ್ೌಲಬಮನುನ ಔ ಡ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ, ಇದು
ಭುಂಚಿತವಹಗಿ ಹೆಚುಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ಖಹಲ್ಲಮಹದ ಮೆೇರ್ೆ.
ಮೆೇಲ್ಲನ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ವಹಮಹಯ ಭತುು ಯಜಹ ಯಮಹಣಕೆು ಭಹತಯ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ.
OMP ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹಭಹನಮ ಫಹಿಶುಯಣಖಳಲ್ಲಾ ೂಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ಯೆ ೇಖಖಳು ಸ್ೆೇರಿವೆ. ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು
ಕಹಯಿರ್ೆಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯು ಮಕ್ಟುಖಳು ವಿದೆೇವದಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ಟತೆಸ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಲು ಯಕ್ಷಣೆ ಡೆಮಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ .
ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಆಯೆ ೇಖಮಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕೆಾೇಭುಖಳು ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಸಣವಿಲಾದಹಗಿವೆ, ಇದಯಲ್ಲಾ ಯತಿ
ವಿಮೆಗಹಯಯು ಸ್ೆೇವೆ ಅಂತಹಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಸ್ೆೇವೆ ದಗಿಷುಯ ಜೆ ತೆ ವಹಮಹಯ ಷಂಫಂಧ ಫೆಳ್ೆಸಿ ನೆಟ್ಾಕ್ಾ ಹೆ ಂದಿದ
ಯಭುಕ ದೆೇವಖಳಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಸ್ೆೇವೆ ದಗಿಷುತಹುಯೆ.
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P. ಖಕಂು ಆಯೆ ೀಖಯ ಯಕ್ಷಣೆ
1. ಖಕಂು ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
ಅಧಹಮಮ ಹಿಂದೆ ಹೆೇಳಿದಂತೆ ಂದು ಖುಂು ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಖುಂಪಿನ ಭಹಲ್ಲೇಔ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಫಸುದು, ಅನು ಫಫ
ಭಹಲ್ಲೇಔನಹಗಿಯಫಸುದು, ಂದು ಷಂಸ್ೆೆಮಹಗಿಯಫಸುದು, ಫಹಮಂಕ್ ಕೆಯಡಿಟ್ ಕಹಡ್ಾ ವಿಬಹಖ ಆಗಿಯಫಸುದು, ಅಲ್ಲಾ
ಂದೆೇ ಹಲ್ಲಸಿ ಮಕ್ಟುಖಳ ಷಂೂಣಾ ಖುಂಪಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷುತುದೆ.
ಖುಂು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ಮಹುದೆೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ದಗಿಷಫಸುದು, ಇಂತಸ ಎರ್ಹಾ ಉತನನಖಳು
ಕೆೇಲ ಶಾಕೆು ಂದು ಫಹರಿ ನವಿೇಔರಿಷಫಸುದಹದ ಂದಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿದದಯೆ.
ಖಕಂು ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ವೆೈಶ್ಚಶಿೂಖಳು - ಆಷಪತೆರ ದಹಕಲ್ಹತ್ತ ಯಕ್ಷಣೆ ರಯೀಜನ.
1. ಯಕ್ಷಣೆಮ ವಹಯಪ್ಪಿ
ಅತಮಂತ ಸ್ಹಭಹನಮ ಯ ದ ಖುಂು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಯೆಂದಯೆ ಕಹಮಾಔಯು ಭತುು ಅಯ ಔುಟ್ುಂಫದರಿಗಹಗಿ
ಭಹಲ್ಲೇಔಯು ತೆಗೆದ ಹಲ್ಲಸಿ, ಅಲಂಬಿತ ಷಂಗಹತಿ ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ, ಭಔುಳು ಭತುು ರ್ಪೇಶಔಯು / ಕಹನ ನಿನ
ದೃಷ್ಟ್ಿಮಲ್ಲಾ.
2. ಅವಯಔತೆಗೆ ತಔುಂತೆ ವಿನಹಯಷಗೆ ಳಿಸಿದ ಯಕ್ಷಣೆ
ಖುಂು ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಖುಂಪಿನ ಅವಮಔತೆಗೆ ತಔುಂತೆ ವಿನಹಮಷಗೆ ಳಿಸಿದ ಯಕ್ಷಣೆಖಳ್ಹಗಿವೆ. ಹಿೇಗಹಗಿ,
ಖುಂು ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ, ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಸಲವಹಯು ಖುಣಭಟ್ಿದ ಎಔ ಸಕಲಶನೆಳನುನ ಕಹಣಫಸುದು.
3. ರಷ ತ್ತ ಯಕ್ಷಣೆ
ಖುಂು ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾನ ಅತಮಂತ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಷುಯಣೆ ಹೆರಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ. ಇದನುನ ಈಖ ಕೆಲು ವಿಮೆಗಹಯಯು ಯತೆಮೇಔ
ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿ, ಆದಯೆ ಎಯಡರಿಂದ ಭ ಯು ಶಾಖಳ ಕಹಮು ಅಧಿಮ ಜೆ ತೆ ನಿೇಡುತಹುಯೆ. ಂದು ಖುಂು
ಹಲ್ಲಸಿ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಂಫತುು ತಿಂಖಳ ಕಹಮು ಅಧಿಮನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ ಭತುು ಕೆಲು ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ,
ಇದನುನ ಭನಹನ ಭಹಡರ್ಹಖುುದು. ಹೆರಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ, ಭಖುವಿನ ಹೆರಿಗೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಉಂಟಹದ ಆಷತೆಯಮ
ವೆಚಚಖಳಿಗಹಗಿ ಇದೆ ಭತುು ಇದು ಸಿ- ಸ್ೆಕ್ಷನ ಡೆಲ್ಲರಿಮನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಈ ಯಕ್ಷಣೆ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಔುಟ್ುಂಫದ
ಟಹಿಯೆ ವಿಮೆ ಮೊತುದೆ ಳಗೆ ಯ . 25,000 ದಿಂದ ಯ . 50,000 ಯಯೆಗೆ ಸಿೇಮತಗೆ ಳಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
4. ಭಖಕವಿನ ಯಕ್ಷಣೆ
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಆಯೆ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಭಔುಳಿಗೆ ಭ ಯು ತಿಂಖಳಿನ ಮಸಿಸನಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣೆ
ದಗಿಷಫಸುದು. ಖುಂು ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ, ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಶ್ಚವುಖಳಿಗೆ ಸುಟಿಿದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದರ್ೆೇ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ,
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ಕೆಲವೊಮೆಭ ಹೆರಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ಮತಿಗೆ ಸಿೇಮತಗೆ ಳಿಷರ್ಹಗಿದೆ ಭತುು ಕೆಲವೊಮೆಭ ಔುಟ್ುಂಫದ ೂಣಾ ವಿಮೆ ಮೊತು
ಳಗೆ ಳುಳಂತೆ ವಿಷುರಿಷರ್ಹಖುುದು.
5. ಯಕ್ಷಣೆ ಡೆದ ೂಯ ಅಸಿಿತಾದಲ್ಲಾಯಕ ಯೆ ೀಖಖಳು, ಕಹಮಕ ಅಧಿಮ ಭನಹು
ಇಂತಸ ಸಲವಹಯು ಎಔ ಸಕಲಶನೆಳ್ಹದ ೂಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ಯೆ ೇಖ ಎಔ ಸಕಲಶನ್, ಭ ತುು ಕಹಮು ದಿನಖಳು,
ಕಹಮು ಎಯಡು ಶಾಖಳು, ಸುಟಿಿನಿಂದರ್ೆೇ ಫಂದ ಯೆ ೇಖಖಳನುನ ಅವಮಔತೆಗೆ ತಔುಂತೆ ವಿನಹಮಷಗೆ ಳಿಸಿದ ಖುಂು
ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ನಿೇಡಫಸುದು.
6. ಪ್ಪರೀಮಿಮಂನ ಲ್ೆಕಹುಚಹಯ
ಂದು ಖುಂು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಪಿಯೇಮಮಂ ವುಲು ಖುಂಪಿನ ಷದಷಮಯ ಮಸಿಸನ ವಿಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಅಲಂಬಿತವಹಗಿದೆ,
ಖುಂಪಿನ ಗಹತಯ ಭತುು ಷಭ ಸದ ಅತಮಂತ ಭುಕಮವಹಗಿ ಕೆಾೇಮ್ ಅನುಬ. ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನುಬದ ಆಧಹಯದ
ಮೆೇರ್ೆ ಶಾದಿಂದ ಶಾಕೆು ಫದರ್ಹಖುತುದೆ, ಮೆೇರ್ೆ ಹೆೇಳಿದಂತೆ ಹೆಚುಚರಿ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಉಚಿತವಹಗಿ ಖುಂುಖಳಿಗೆ
ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ, ಖುಂಪಿನ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಹಿತದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ಳಗೆ ತನನ ಕೆಾೇಭುಖಳನುನ
ನಿಾಹಿಷಫಸುದಹಗಿದೆ.
7. ಭಹಲ್ಲೀಔಯಲಾದ ನೌಔಯಯ ಖಕಂುಖಳು
ಬಹಯತದಲ್ಲಾ, ನಿಮಂತಯಣಹ ನಿಫಂಧನೆಖಳು ಔಟ್ುಿನಿಟಹಿಗಿ ಹಯಥಮಔವಹಗಿ ಖುಂು ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಡೆಮು
ಉದೆದೇವವಿಯು ಖುಂುಖಳ ಯಚನೆಗೆ ನಿಷೆೇಧಿಷುತುವೆ. ಮಹವಹಖ ಖುಂು ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಖಲಾದೆ
ಫೆೇಯೆಮರಿಗೆ ನಿೇಡಿದಹಖ, ಖುಂು ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಜೆ ತೆಗಿನ ಷದಷಮಯ ಷಂಫಂಧನುನ ನಿಧಾರಿಷುುದು ಭುಕಮವಹಗಿದೆ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಫಹಮಂಕ್ ಉಳಿತಹಮ ಖಹತೆ ಹೆ ಂದಿಯುಯು ಅಥವಹ ಕೆಯಡಿಟ್ ಕಹಡ್ಾ ಹೆ ಂದಿಯುರಿಗೆ, ಫಹಮಂಕ್ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡ
ಹಲ್ಲಸಿ ಏಔಯ ದ ಖುಂನುನ ಯ ಪಿಷುತುದೆ, ಆ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಂದು ದೆ ಡಸ ಖುಂು ತಭಭ ಅವಮಔತೆಗೆ ತಔುಂತೆ
ವಿನಹಮಷಗೆ ಳಿಸಿದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಯಯೇಜನ ಡೆಮಲು ಸ್ಹಧಮವಹಖುತುದೆ.
ಇಲ್ಲಾ ಯತಿಯಫಫ ಖಹತೆದಹಯನಿಂದ ಷಂಖಯಹಿಸಿದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಫಸಳ ಔಡಿಮೆ ಇಯಫಸುದು, ಆದಯೆ ಖುಂು
ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಡೆದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಖಣನಿೇಮ ಯಭಹಣದಲ್ಲಾಯುತುದೆ ಭತುು ಫಹಮಂಕ್ ಂದು ಉತುಭ ಹಲ್ಲಸಿ
ಯ ದಲ್ಲಾ ತನನ ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಸ್ೆೇರಿಸಿ ಭತುು ಉತುಭವಹದ ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯಖಳನುನ ನಿೇಡುತುದೆ.
8. ಫೆಲ್ೆ ನಿಖದಿ ಭಹಡಕವಿಕೆ
ಖುಂು ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ, ಖುಂಪಿನ ಗಹತಯದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಪಿಯೇಮಮಂಗೆ ರಿಮಹಯಿತಿಮ ಅಕಹವವಿದೆ ಎಂದು
ಖುಂಪಿನ ಅನುಬದ ಕೆಾೇಮ್ ಭಹಡುತುದೆ. ಖುಂು ಮತಿರಿಔು ಆಯೆುಮ ಅಹಮನುನ ತಗಿೆಷುತುದೆ, ೂಣಾ ಖುಂು
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಯಕ್ಷಣೆ ಡೆದಿದೆ ಭತುು ಉತುಭ ಚೌಕಹಸಿ ಭಹಡಲು ಸ್ಹಧಮವಹಖುತುದೆ. ಆದಯ ಇತಿುೇಚಿನ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ,
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ಭುಕಮವಹಗಿ ಷಧೆಾಮ ಕಹಯಣದಿಂದಹಗಿ, ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ಔಡಿಮೆ ದಯ ನಿಖದಿಯಿಂದಹಗಿ, ಈ ವಿಬಹಖ ಹೆಚಿಚನ ನಶಿದ
ಅನುಹತಖಳನುನ ಔಂಡಿದೆ. ಆದಯೆ, ಇದು ಕೆಲು ಪಿಯೇಮಮಂ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷಲು ದಹರಿ ಭಹಡಿದೆ ಭತುು ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ
ಯಕ್ಷಣೆ, ರಿಸಿೆತಿ ಷರಿಡಿಷರ್ಹಗಿದೆ ಎಂದು ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷಲು ಇನ ನ ಔಶಿಔಯವಹಗಿದೆ.
9. ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಹತ್ತ
ಪಿಯೇಮಮಂಖಳು ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಂದ ಹತಿಮಹಗಿಯುತುವೆ ಅಥವಹ ಖುಂು ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಂದ, ಆದಯೆ
ಇದು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ನೌಔಯಯು ಅಥವಹ ಖುಂಪಿನ ಷದಷಮಯ ಕೆ ಡುಗೆ ಆಧಹಯದ ಮೆೇಲ್ಲದೆ. ಆದಹಖ ಮ, ಭಹಲ್ಲೇಔಯ /
ಖುಂು ಭಹಲ್ಲೇಔಯು ಪಿಯೇಮಮಂ ಷಂಖಯಹಿಸಿ ಹಹಖ ಎಲಾ ಷದಷಮಯನುನ ಳಗೆ ಂಡ ಪಿಯೇಮಮಂ ನಿೇಡುುದಯೆ ಂದಿಗೆ
ಇದು ವಿಮೆಗಹಯಯೆ ಂದಿಗಿನ ಏಕೆೈಔ ಂದವಹಗಿದೆ.
10. ಭತೆು ಸೆೀರಿಸಿದ ರಯೀಜನಖಳು
ಹೆೇಳಿಭಹಡಿಸಿದಂತಿಯು ಖುಂು ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಸಲ್ಲಾನ ಆಯೆೈಕೆ, ದೃಷ್ಟ್ಿ ಆಯೆೈಕೆ, ಭತುು ಆಯೆ ೇಖಮ ತಹಷಣೆಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ
ನಿೇಡುತುವೆ ಭತುು ಕೆಲವೊಮೆಭ ಹೆಚುಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಡೆದು ಅಥವಹ ೂಯಔ ಯಯೇಜನಖಳ್ಹಗಿ, ಖಂಭಿೇಯ
ಕಹಯಿರ್ೆಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುತುವೆ.
ಟಪಣಿಖಳು :
IRDAIಮು ಖುಂು ಅಘಾತ ಹಹಖ

ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣೆ

ನಿೇಡಲು ನಿಮಭಖಳನುನ ಯಚಿಸಿದೆ. ಇದು ಮಕ್ಟುಮು

ಅಭಹನಮವಹಗಿ ಸ್ೆೇಯು ಭತುು ಸಣ ಭಹಡು ಖುಂು ಹಲ್ಲಸಿ ಯೇಜನೆಖಳಿಗೆ, ಂಚಔಯು ತುದಹರಿಗೆ
ಸ್ೆಳ್ೆಮದಂತೆ ಯಕ್ಷಿಷುತುದೆ.
ಇತಿುೇಚೆಗೆ ಷಕಹಾಯ ರಿಚಯಿಸಿದ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಯೇಜನೆಖಳು ಭತುು ಷಭ ಸ ಉತನನಖಳನುನ ಖುಂು
ಆಯೆ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ್ಹಗಿ ಗಿೇಾಔರಿಷಫಸುದು, ಏಕೆಂದಯೆ ಜನಷಂಖೆಮಮ ಷಂೂಣಾ ಬಹಖಕಹುಗಿ ಷಕಹಾಯ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ಕರಿೇದಿಷುತುದೆ.

ವಹಯಖ್ಹಯನ
ಖುಂಪಿನ ವಹಮಖಹಮನನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಷಂಕ್ಷೆೇಪಿಷಫಸುದು:
a) ಂದು ಖುಂು ಸ್ಹಭಹನಮ ಉದೆದೇವ ಹೆ ಂದಿಯು ಮಕ್ಟುಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯಫೆೇಔು ಭತುು ಖುಂಪಿನ ಷಂಗಟ್ಔ
ಆದೆೇವ ಜನಸ್ಹಭಹನಮಯೆ ಂದಿಗೆ ಭಹಡಫೆೇಔು, ಖುಂಪಿನ ಫಸುತೆೇಔ ಷದಷಮಯು ತಭಭ ಯವಹಗಿ ತಹವೆೇ ವಿಭಹ
ಮಸ್ೆೆ ಭಹಡಿಕೆ ಳುಳ ಆದೆೇವ ಹೆ ಂದಿಯಫೆೇಔು.
b) ಮಹುದೆೇ ಖುಂು ವಿಮೆ ಡೆಮು ಭುಕಮ ಉದೆದೇವದಿಂದ ಯಚನೆಮಹಖಔ ಡದು.
c) ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಷದಷಮರಿಗೆ ನಿೇಡಿದ ಪಿಯೇಮಮಂ ವುಲು ಭತುು ಲಬಮವಿಯು ರ್ಹಬಖಳನುನ ಷಶಿವಹಗಿ ಖುಂು
ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಷ ಚಿಷಫೆೇಔು.
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d) ಖುಂು ರಿಮಹಯಿತಿಖಳನುನ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಷದಷಮಯುಖಳಿಗೆ ಗಹಾಯಿಷಫೆೇಔು ಭತುು ಪಿಯೇಮಮಂ ವುಲು ವಿಭಹ
ಔಂೆನಿಗೆ ನಿೇಡಿದದಕ್ಟುಂತ ಹೆಚಿಚಗೆ ಇಯಫಹಯದು.
2. ಕಹಪ್ರಯಯೆೀಟ್ ಫಪರ್ ಅಥವಹ ಫ್ಾೀಟರ್ ಔರ್

ಖುಂು ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ, ಯತಿ ಔುಟ್ುಂಫೂ ನಿಧಿಾಶಿಡಿಸಿದ ವಿಭಹ ಮೊತುಕೆು ಯಕ್ಷಣೆ ಡೆದಿಯುತುದೆ, ಂದು ಲಕ್ಷದಿಂದ
ಐದು ಲಕ್ಷ ಭತುು ಕೆಲವೊಮೆಭ ಹೆಚುಚ. ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ ಔುಟ್ುಂಫದ ಷದಷಮಯ ಯಭುಕವಹಗಿ ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಔುಟ್ುಂಫದ ವಿಭಹ ಮೊತು ಫರಿದಹಗಿಯುತುದೆ ಇಂಥ ಷನಿನವೆೇವಖಳು ಉದಬವಿಸಿದಹಖ. ಅಂತಸ
ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ಫಪರ್ ಔರ್ ಮೆೇರ್ೆ ಭತುು ವಿಮೆದಹಯಯ ಔುಟ್ುಂಫ ಟ್ುಿ ಮೊತುದ ಮೆೇರ್ೆ ಹೆಚಹಚದ ವೆಚಚಖಳನುನ ಈ
ಫಪರ್ ಯಭಹಣ ರಿಹಹಯ ದಗಿಷುತುದೆ.
ಷಂಕ್ಷಿುವಹಗಿ ಹೆೇಳಫೆೇಕೆಂದಯೆ ಫಪರ್ ಯಕ್ಷಣೆ ಯ . ಸತುು ಲಕ್ಷ ದಿಂದ ಂದು ಕೆ ೇಟಿ ಅಥವಹ ಹೆಚುಚ. ಔುಟ್ುಂಫದ ವಿಮೆ
ಮೊತು ಭುಗಿದುಹೆ ೇದಹಖ ಸಣನುನ ಫಪರ್ ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಫಸುದಹಗಿದೆ. ಆದಯ

ಈ ಫಳಕೆಮನುನ

ಸ್ಹಧಹಯಣವಹಗಿ ಆಷತೆಯಮಲ್ಲಾ ದಹಕರ್ಹಗಿ ಂದೆೇ ಷಲಕೆು ವಿಭಹ ಮೊತು ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಭುಗಿದುಹೆ ೇದಹಖ,
ಅತಮಂತ ಯಭುಕ ಕಹಯಿರ್ೆ / ಖಂಭಿೇಯ ಕಹಯಿರ್ೆಮ ವೆಚಚಖಳಿಗೆ ಸಿೇಮತಗೆ ಳಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
ವಿಮೆಮ ಭ ಲ ಮೊತುದಯೆಗೆ, ಈ ಫಪರ್ ನುನ ಯತಿ ಷದಷಮಯ

ಮತಿಮಲ್ಲಾ ಫಳಸಿಕೆ ಳಳಫಸುದು. ಇಂತಸ ಫಪರ್

ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಭಧಮಭ ಗಹತಯದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ ನಿೇಡಫೆೇಔು ಭತುು ಂದು ವಿವೆೇಔಮುತ ಂದದಹಯ ಔಡಿಮೆ ವಿಮೆ
ಮೊತುದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ ಈ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ನಿೇಡುುದಿಲಾ.

Q. ವಿಶೆೀಶ ಉತಪನುಖಳು
1. ಯೆ ೀಖದ ಯಕ್ಷಣೆಖಳು
ಇತಿುೇಚಿನ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ, ಯೆ ೇಖಖಳ ನಿದಿಾಶಿ ಯಕ್ಷಣೆ ಕಹಮನಸರ್, ಭಧುಮೆೇಸಖಳಿಗೆ ಹೆಚಹಚಗಿ ಜಿೇವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳನುನ
ಬಹಯತಿೇಮ ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ ರಿಚಯಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
ಶಾಖಳಯೆಗೆ

ಯಕ್ಷಣೆ ದಿೇಗಾಕಹಲದಹದಗಿದೆ 5 ಶಾಖಳಿಂದ - 20

ಭತುು ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಯೇಜನನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ - ನಿಮಮತ ಆಯೆ ೇಖಮ ರಿೇಕ್ಷೆಗೆ

ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಸಣ ಹತಮಹಖುತುದೆ. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಎಯಡನೆೇ ಶಾದಿಂದ ಔಡಿಮೆ ಔಂತಿನ ಯ ದಲ್ಲಾ ಯಔುದ
ಖ ಾಕೆ ೇರ್ಸ, ಎಲ್ಲಸಎಲ್, ಯಔುದೆ ತುಡ ಇತಹಮದಿ ಅಂವಖಳ ಉತುಭ ನಿಮಂತಯಣಕಹುಗಿ ರ್ಪಯೇತಹಸಸ ಇಯುತುದೆ.
ಭತೆ ುಂದೆಡೆ, ಔಳೆ ನಿಮಂತಯಣಕೆು ಅಧಿಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಧಿಷರ್ಹಖುುದು.
2. ಭಧಕಮೆೀಸ ಯಕ್ರಿಖಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೀಡಲಕ ಉತಪನುದ ವಿನಹಯಷ
ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ 26 ಭತುು 65 ಶಾಖಳ ನಡುವಿನ ಮಕ್ಟುಖಳು ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡು 70 ಶಾಖಳಯೆಗೆ
ನವಿೇಔರಿಷಫಸುದು. ಟ್ುಿ ಮೊತು ಯ . 50,000 ಹಿಡಿದು
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ಯ

.5,00,000 ಇಯುತುದೆ. ಯ ಮ್ ಫಹಡಿಗೆ ಮತಿ

ಅನಾಮವಹಖುತುದೆ. ಈ ಉತನನ ಭಧುಮೆೇಸದ ಆಷತೆಯ ದಹಕರ್ಹತಿ ಷಭಸ್ೆಮಖಳ್ಹದ ಯೆಟಿನೆ ೇತಿ (ಔಣುಣ),
ಭ ತಯಪಿಂಡ ಭಧುಮೆೇಸ ಕಹಲ್ಲನ, ಭ ತಯಪಿಂಡ ಔಸಿ ಹಹಖ

ದಹನಿಮ ವೆಚಚನುನ ಸ್ೆೇರಿಸಿಕೆ ಂಡು ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡು

ಖುರಿಮನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 1
ಯಕ್ಷಣೆ ಅಧಿಮ ಭುಂಚಿನ ಆಷತೆಯ ದಹಕರ್ಹತಿ ವೆಚಚಖಳು ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಫದರ್ಹಖುತುವೆ ಆದಯ ,
ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಉರ್ೆಾೇಖಿಷರ್ಹಖುುದು, ಅತಮಂತ ಸ್ಹಭಹನಮ ಯಕ್ಷಣೆ ________ ಭುಂಚಿನ ಆಷತೆಯ ದಹಕರ್ಹತಿ ಆಗಿದೆ.
I. ಸದಿನೆೈದು ದಿನಖಳು
II. ಭ ತುು ದಿನಖಳು
III. ನಲತೆೈದು ದಿನಖಳು
IV. ಅಯತುು ದಿನಖಳು

R. ಆಯೆ ೀಖಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾನ ರಭಕಕ ದಖಳು
1. ನೆಟಾಕ್ಟಯ ೂಯೆೈಕೆದಹಯಯಕ
ನೆಟಾಕ್ಟಯ ೂಯೆೈಕೆದಹಯಯೆಂದಯೆ ವಿಮೆಗಹಯಯು / TPA ಜೆ ತೆ ಟೆೈ ಅಪ್ಟ ಹೆ ಂದಿಯು ಆಷತೆಯ / ವುವೃಯಷಹಖೃಸದ /
ದಿನದ ಆಯೆೈಕೆ ಕೆೇಂದಯ, ವಿಮೆದಹಯ ಯೆ ೇಗಿಖಳಿಗೆ ಸಣವಿಲಾದ ಚಿಕ್ಟತೆಸ ದಗಿಷುುದನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ವಿಮೆಗಹಯಯು / TPAಖಳು ಇಂಥ ೂಯೆೈಕೆದಹಯರಿಂದ ಫೆರ್ೆ ಭತುು ವುಲುಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ರಿಮಹಯಿತಿಖಳನುನ
ಷಭಹರ್ೆ ೇಚಿಸಿ ಡೆಮುತಹುಯೆ ಭತುು ಅಯು ಸ್ೆೇವೆಮ ಉತುಭ ಭಟ್ಿದ ಬಯಸ್ೆ ಕೆ ಡುತಹುಯೆ.
2. ಪ್ಪರಪಡ್ಯ ಪ್ರರವೆೈಡರ್ ನೆಟಾಕ್ಟಯ (PPN)
ಮಹವಹಖ ಈ ಖುಂು, ಅನುಬದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಆಮದ ಕೆಲಕೆು ಭಹತಯ ಸಿೇಮತವಹಗಿಯುತುದೆ
ವಿಮೆಗಹಯಯು ಆಷತೆಯಖಳಿಗೆ ಅತುಮತುಭ ದಯದಲ್ಲಾ, ಖುಣಭಟ್ಿದ ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ಬಯಸ್ೆ ಕೆ ಡು ಆಯೆುಮನುನ
ಹೆ ಂದಿದಹದಯೆ, ಆಖ ಇದನುನ ಪಿಯಪಡ್ಾ ನೆಟ್ಾಕ್ಾ ಎಂದು ಔಯೆಮುತಹುಯೆ.
3. ಸಣಯಹತ ಸೆೀವೆ
ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ಟತೆಸಗಹಗಿ ಸ್ಹಲ ಡೆಮುುದು, ಸ್ಹಲ ಭಹಡು ಕಹಯಣಖಳಲ್ಲಾ ಂದು ಎಂಫುದು
ಅನುಬದಿಂದ ಔಂಡು ಫಂದಿದೆ. ಂದು ಸಣಯಹಿತ ಸ್ೆೇವೆ, ಆಷತೆಯಖಳಿಗೆ ಮಹುದೆೇ ಹತಿ ಇಲಾದೆ ಯಕ್ಷಣೆಮ
ಮತಿಮಯೆಗೆ ಚಿಕ್ಟತೆಸ ಡೆಮಲು ಅನುು ಭಹಡಿಕೆ ಡುತುದೆ. ವಿಮೆದಹಯ ಭಹಡಫೆೇಕಹಗಿಯುುದೆೇನೆಂದಯೆ ನೆಟ್ಾಕ್ಾ
ಹೆ ಂದಿಯು ಆಷತೆಯಮನುನ ಷಂಕ್ಟಾಸಿ, ವಿಮೆಮ ುಯಹವೆಮಹಗಿಯು ತಭಭ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಕಹಡಾನುನ ಷಲ್ಲಾಷಫೆೇಔು.
ವಿಮೆಗಹಯನು ಸಣಯಹಿತ ಆಯೆ ೇಖಮ ಸ್ೆೇವೆಗೆ ಅಕಹವ ಔಲ್ಲಸಿ, ಸಿಾೇಕಹಯಹಸಾ ಯಭಹಣದ ಮೊತುನುನ ನೆಟ್ಾಕ್ಾ
438

ನೆೇಯವಹಗಿ ೂಯೆೈಕೆದಹರಿಗೆ ಹತಿ ಭಹಡುತಹುನೆ. ಆದಹಖ ಮ, ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಮಭಖಳಂತೆ ಹತಿಷರ್ಹಖದ
ವೆಚಚಖಳಿಗೆ, ವಿಭಹದಹಯ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮತಿಖಳನುನ ಮೇರಿ ಮೊತುಕೆು ಹತಿಷುತಹುನೆ.
4. ತೃತ್ತೀಮ ಆಡಳಿತಗಹಯಯಕ (TPA)
ತೃತಿೇಮ ಆಡಳಿತಗಹಯಯು ಅಥವಹ TPAನ ರಿಚಮ, ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ ಕ್ಷೆೇತಯದಲ್ಲಾ ಂದು ಯಭುಕ
ಅಭಿೃದಿಧಮಹಗಿದೆ. ಯಂಚದಹದಮಂತ ಅನೆೇಔ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಕೆಾೇಭಖಳ ನಿಾಸಣೆಗಹಗಿ, ಷಾತಂತಯ
ಷಂಸ್ೆೆಖಳ ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ ಫಳಸಿಕೆ ಳುಳತುವೆ. ಈ ಷಂಸ್ೆೆಖಳನುನ TPA ಖಳ್ೆಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
ಬಹಯತದಲ್ಲಾ, ಇತಯ ವಿಶಮಖಳ ೆೈಕ್ಟ ಳಗೆ ಂಡಿಯು ಆಯೆ ೇಖಮ ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ ದಗಿಷು ಷಲುವಹಗಿ TPA
ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಂಡಿದೆ:
i. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ ಖುಯುತಿನ ಕಹಡಿಾನ ವಿತಯಣೆ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹಖುತುದೆ ಭತುು ಅದನುನ
ಆಷತೆಯಮ ಳಗೆ ಯವೆೇವಕಹುಗಿ ಫಳಷಫಸುದಹಗಿದೆ
ii. ನೆಟ್ಾಕ್ಾ ಆಷತೆಯಖಳಲ್ಲಾ ಸಣಯಹಿತ ಸ್ೆೇವೆ ದಗಿಷುುದು
iii. ಕೆಾೇಭಖಳ ಯಕ್ಟಯಯೆ
TPAಖಳು ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ನೆೇಭಔಗೆ ಂಡ ಷಾತಂತಯ ಗಟ್ಔಖಳ್ಹಗಿದುದ, ಆಯೆ ೇಖಮ ಕೆಾೇಭಖಳ ಯಕ್ಟಯಯೆ ಭತುು
ಅಂತಿಭಗೆ ಳಿಷುತುವೆ. TPAs ಸ್ೆೇವೆ ಆಯೆ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯು ಆಷತೆಯಮ ಯವೆೇವಕೆು ವಿಶ್ಚಶಿ ಖುಯುತಿನ ಚಿೇಟಿ
ವಿತಯಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಣಯಹಿತ ಅಥವಹ ಭಯುಹತಿ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಎಯಡ

ಕೆಾೇಭಖಳ ರಿಹಹಯ

ದಗಿಷುತುವೆ.
ಭ ಯನೆಮ ಕ್ಷದ ಆಡಳಿತಗಹಯಯನುನ 2001 ಯಲ್ಲಾ ರಿಚಯಿಷರ್ಹಯಿತು. ಅಯು ಯವಹನಗಿ ಹೆ ಂದಿದುದ, IRDAI
ನಿಮಂತಿಯಷಲಡುತಹುಯೆ ಭತುು ಆಯೆ ೇಖಮ ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ ದಗಿಷಲು ಔಡಹಸಮಗೆ ಳಿಷರ್ಹಗಿದೆ. ಂದು TPA ಆಗಿ
ಅಸಾತೆ ಡೆಮಲು ಔನಿಶಠ ಫಂಡವಹಳ ಭತುು IRDAI ನಿಂದ ಶ್ಚಪಹಯಷು ಡೆದಿಯಫೆೇಔು.
ಆದದರಿಂದ ಆಯೆ ೇಖಮ ಕೆಾೇಭ ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಭ ಲಔ TPA ಖಳಿಗೆ, ವಿಮೆ ಔಂತಿನ ಐದು ಆಯು ಶ್ೆೇಔಡಹ
ಷಂಬಹನೆಗೆ ಹೆ ಯಖುತಿುಗೆ ಕೆ ಡರ್ಹಖುತುದೆ.
ಆಷತೆಯಖಳು ಅಥವಹ ಆಯೆ ೇಖಮ ಸ್ೆೇವೆ ದಗಿಷುಯು ಜೆ ತೆ ಭ ಯನೆಮ ಕ್ಷದ ಆಡಳಿತಗಹಯಯು ಂದು MOU ಗೆ
ಷಹಿ ಭಹಡಿ ಭತುು ನೆಟ್ಾಕ್ಾ ಆಷತೆಯಖಳಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ಟತೆಸಗೆ ಳಗಹಖು ಮಹುದೆೇ ಮಕ್ಟುಗೆ ಸಣವಿಲಾದ ಸ್ೆೇವೆ ನಿೇಡುಂತೆ
ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳುಳತಹುನೆ. ಅಯು ವಿಮೆಗಹಯಯು (ಯು) ಭತುು ವಿಮೆದಹಯಯ (ಯು) ನಡುವಿನ ಭಧಮತಿಾಖಳ್ಹಗಿ
ಆಷತೆಯಖಳ ಜೆ ತೆ ಷಸಔರಿಷುತಹುಯೆ ಭತುು ಆಯೆ ೇಖಮ ಕೆಾೇಭಖಳನುನ ಅಂತಿಭಗೆ ಳಿಷುತಹುಯೆ.
5. ಆಷಪತೆರ
ಆಷತೆಯಯೆಂದಯೆ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಭತುು / ಅಥವಹ ಗಹಮಖಳಿಂದ ಫಳಲುತಿುಯು ಳಯೆ ೇಗಿ ಆಯೆೈಕೆಗೆ ಭತುು ಡೆೇ ಕೆೇರ್
ಚಿಕ್ಟತೆಸಗಹಗಿ ಸ್ಹೆಪಿಷರ್ಹದ ಮಹುದೆೇ ಂದು ಷಂಸ್ೆೆ ಎಂದಥಾ, ಭತುು ಎರ್ೆಾಲ್ಲಾ ಅನಾಮವಹಖುುದೆ
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ಅಧಿಕಹರಿಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ ಆಷತೆಯ ಎಂದು ದಹಕರ್ಹದ, ಭತುು ಂದು ನೆ ೇಂದಹಯಿತ ಭತುು ಅಸಾ ವೆೈದಮಯ
ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣೆಮಲ್ಲಾಯಫೆೇಔು ಭತುು ಕೆಳಗಿನ ಎರ್ಹಾ ಔನಿಶಠ ಭಹನದಂಡಖಳನುನ ಅನುಷರಿಷಫೆೇಔು:
a) 10,00,000ಕ್ಟುಂತ ಔಡಿಮೆ ಜನಷಂಖೆಮಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯು ಟ್ಿಣಖಳಲ್ಲಾ ಔನಿಶಠ 10 ಳಯೆ ೇಗಿ ಹಹಸಿಗೆಖಳನುನ

ಹೆ ಂದಿವೆ ಭತುು ಇತಯ ಎರ್ಹಾ ಷೆಳಖಳಲ್ಲಾ 15 ಳಯೆ ೇಗಿ ಹಹಸಿಗೆಖಳು;
b) ಎರ್ಹಾ ಷಭಮದಲ್ಲಾಮ ಅಸಾತೆ ಡೆದ ವುವೃಯಷಹ ಸಿಫಫಂದಿಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯಫೆೇಔು;
c) ಎರ್ಹಾ ಷಭಮದಲ್ಲಾಮ
d) ವಷರಕ್ಟಯಯೆ

ಉಷುುವಹರಿ ಹೆ ತು ಅಸಾ ವೆೈದಮಯನುನ (ಖಳು) ಹೆ ಂದಿಯಫೆೇಔು;

ನಡೆಮುಲ್ಲಾ ತನನದೆೇ ಆದ ಂದು ಷಂೂಣಾ ಷುಷಜಿೆತ ಆಯೆೇಶನ್ ರ್ಥಯೆೇಟ್ರ್

ಹೆ ಂದಿಯಫೆೇಔು;
e) ಯೆ ೇಗಿಖಳ ದೆೈನಂದಿನ ದಹಕರ್ೆಖಳನುನ ನಿಾಹಿಷುುದು ಭತುು ಇು ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಅಧಿಔೃತ ಸಿಫಫಂದಿಗೆ
ಷುಲಬವಹಗಿ ದೆ ಯಔುಂತೆ ಭಹಡುುದು.

6. ೃತ್ತಿಯ ವೆೈದಯ
ೃತಿುಯ ವೆೈದಮಯು ಬಹಯತದ ಮಹುದೆೇ ಯಹಜಮದ ಮೆಡಿಔಲ್ ಕೌನಿಸಲ್ ನಿಂದ ಭಹನಮ ನೆ ೇಂದಣಿ ಹೆ ಂದಿದ ಫಫ
ಮಕ್ಟು ಭತುು ಆ ಭ ಲಔ ತನನ ಅಧಿಕಹಯ ವಹಮಪಿುಯಳಗೆ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ೃತಿು ನಡೆಸಿಕೆ ಂಡು ಹೆ ೇಖು
ಅಧಿಕಹಯವಿಯುತುದೆ; ಭತುು ಅಯ ಯವಹನಗಿ ಭತುು ಅಧಿಕಹಯ ವಹಮಪಿುಯಳಗೆ ಕಹಮ೯ ನಿ೯ಹಿಷುತಿುದಹದಯ.
ಆದಹಖ ಮ, ವಿಭಹ ಔಂೆನಿಖಳು ನೆ ೇಂದಹಯಿತ ವೆೈದಮಯು ಅಥವಹ ಮಹುದೆೇ ನಿಔಟ್ ಔುಟ್ುಂಫದ ಷದಷಮಯು ವಿಮೆ
ಭಹಡದಂತೆ ನಿಫಾಂಧ ಹೆೇಯಲು ಷಾತಂತಯಯಹಗಿಯುತಹುಯೆ.
7. ಅಸಯತೆ ಹೆ ಂದಿದ ನರ್ಸಯ
ಅಸಾತೆ ಹೆ ಂದಿದ ನರ್ಸಾ ಎಂದಯೆ ಬಹಯತದ ನಸಿಾಂಗ್ ಕೌನಿಸಲ್ ಅಥವಹ ಬಹಯತದ ಮಹುದೆೇ ಯಹಜಮದ ನಸಿಾಂಗ್
ಕೌನಿಸಲ್ಲನಂದ ಭಹನಮ ನೆ ೇಂದಣಿ ಹೆ ಂದಿಯು ಫಫ ಮಕ್ಟು ಎಂದಥಾ.
8. ಷಭಂಜಷವಹದ ಭತಕಿ ಅಖತಯವಹದ ವೆಚಿಖಳು
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮು ಮಹವಹಖಲ ಈ ಎಂಫ ನಿಮಭನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿದಿಾಶಿ ಕಹಯಿರ್ೆಮ
ಚಿಕ್ಟತೆಸಗಹಗಿ ಭತುು ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಬೌಗೆ ೇಳಿಔ ಯದೆೇವದ ಷಭಂಜಷವೆಂದು ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖು ವೆಚಚಖಳಿಗೆ ರಿಹಹಯ
ದಗಿಷುತುದೆ.
ಂದು ಸ್ಹಭಹನಮವಹದ ವಹಮಖಹಮನವೆಂದಯೆ ರಿಸಿೆತಿ ಚಿಕ್ಟತೆಸಗೆ ಅವಮಔವಹದ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವುಲುಖಳು, ಇದು
ಚಿಕ್ಟತೆಸಗಹಗಿ ಆ ಯದೆೇವದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಭಹನಮ ವುಲುಖಳ ಭಟ್ಿ ಮೇಯುುದಿಲಾ ಭತುು ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಮಹುದೆೇ ವಿಮೆ
ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯದಿದದಯೆ ವುಲುಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುುದಿಲಾ.
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IRDAI ಸ್ೆೇವೆಖಳು ಅಥವಹ ಷಯಫಯಹಜು ವುಲುನುನ ಷ ಔು ಭಹಹಿತಿ ವುಲುಖಳ್ಹಗಿ ವಿರಿಷುತುದೆ, ಇು ನಿದಿಾಶಿ
ದಗಿಷುರಿಗಹಗಿ ಯಭಹಣಿತ ವುಲುಖಳ್ಹಗಿವೆ ಭತುು ಹೆ ೇಲು ಅಥವಹ ಷಭಹನ ಸ್ೆೇವೆಖಳಿಗೆ ಬ ಯದೆೇವದ
ಚಹಲ್ಲುಮಲ್ಲಾಯು

ವುಲುಖಳು,

ಳಗೆ ಂಡಿಯು

ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ

/

ಗಹಮದ

ಷಾಯ ನುನ

ಖಣನೆಗೆ

ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳುದು.
ಈ ನಿಮಭ ೂಯೆೈಕೆದಹಯರಿಗೆ ಸಣದುಫಫಯದ ಬಿಲುಾಖಳ ವಿಯುದಧ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷುತುದೆ ಭತುು,
ಸ್ಹಭಹನಮ ಖಹಯಿರ್ೆಮ ಚಿಕ್ಟತೆಸಗಹಗಿ ವಿಮೆದಹಯ ಉನನತ ಆಷತೆಯಖಳಿಗೆ ಹೆ ೇಖುುದನುನ ತಡೆಮುತುದೆ, ಇಲಾದಿದದಯೆ
ಷಭಂಜಷವಹದ ಔಡಿಮೆ ವೆಚಚದಲ್ಲಾ ಭಹಡಫಸುದು.
9. ಕೆಾೀಮಿನ ನೆ ೀಟರ್ಸ
ಯತಿ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಔ ಡರ್ೆೇ ಕೆಾೇಮ್ ಫಗೆೆ ಷ ಚಿಷುತುದೆ ಭತುು ದಹಕರ್ೆ ಷಲ್ಲಾಕೆಗೆ ನಿಖದಿತ ಷಭಮದ ಮತಿಖಳನುನ
ದಗಿಷುತುದೆ. ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ, ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಎರ್ೆಾಲ್ಲಾ ಸಣವಿಲಾದ ಸ್ೌಲಬಮ ಫೆೇಕಹದಹಖ, ಆಷತೆಯಗೆ
ಮೊದರ್ೆೇ ಷ ಚನೆಮನುನ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ. ಆದಹಖ ಮ ಕೆಾೇಮನ ಭಯುಹತಿಮ ಯಔಯಣಖಳಲ್ಲಾ, ಕೆಲವೊಮೆಭ
ವಿಭಹದಹಯ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಕೆಾೇಮ್ ಫಗೆೆ ಷ ಚಿಷಲು ತರ್ೆಕೆಡಿಸಿಕೆ ಳುಳುದಿಲಾ ಭತುು ಸಲವಹಯು ದಿನಖಳ / ತಿಂಖಳ
ಅಧಿ ಭುಗಿದ ನಂತಯ ದಹಕರ್ೆಖಳನುನ ಷಲ್ಲಾಷುತಹುನೆ. ಬಿಲುಾಖಳನುನ ಷಲ್ಲಾಷುಲ್ಲಾ ಉಂಟಹ ವಿಳಂಫ, ಬಿಲುಾಖಳ
ಸಣದುಫಫಯಕೆು ಕಹಯಣವಹಖಫಸುದು, ವಿಮೆದಹಯ / ಆಷತೆಯ ಇತಹಮದಿಖಳಿಂದ ಂಚನೆಖಳ್ಹಖಫಸುದು. ಇದು ವಿಭಹ
ಷಂಸ್ೆೆಮ ಕೆಾೇಭುಖಳಿಗಹಗಿ ಷರಿಮಹದ ನಿಫಂಧನೆಖಳನುನ ಭಹಡುಲ್ಲಾ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯುತುದೆ. ಆದದರಿಂದ ವಿಭಹ
ಔಂನಿಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಕೆಾೇಭುಖಳನುನ ತಕ್ಷಣ ಷ ಚಿಷಲು ತಹುಯಿಷುತುವೆ. ಕೆಾೇಮ್ ದಹಕರ್ೆಖಳ ಷಲ್ಲಾಕೆಗೆ
ಕಹರ್ಹಧಿ ಸ್ಹಧಹಯಣವಹಗಿ ವಿಷಜಾನೆಮಹದ ದಿನಹಂಔದಿಂದ 15 ದಿನಖಳಯೆಗೆ ನಿಖದಿ ಡಿಷರ್ಹಗಿದೆ. ಇದು
ಕೆಾೇಭುಖಳ ತಾರಿತ ಭತುು ನಿಕಯವಹದ ಯದಿ ಷಲ್ಲಾಷಲು ಸ್ಹಧಮವಹಖುತುದೆ, ಭತುು ಅಖತಮವಿಯುಲ್ಲಾ ತನಿಖೆ ಕೆೈಗೆ ಳಳಲು
ವಿಮೆಗಹಯಯನುನ ವಔುಗೆ ಳಿಷುತುದೆ.
IRDA ನಿಮಭಖಳು, ಕೆಾೇಮನ ಷ ಚನೆ / ಕಹಖದದ ಷಲ್ಲಾಕೆಗೆ ನಿಖದಿತ ಷಭಮ ಮೇರಿದದಯಯ ಂದು ಷಭಥಾನಿೇಮ
ಕಹಯಣವಿಯುವಹಖ ರಿಖಣಿಷಫೆೇಔು ಎಂದು ಸ್ಹಯುತುದೆ.
10. ಉಚಿತ ಆಯೆ ೀಖಯ ತಹಷಣೆ
ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಆಯೆ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ, ಕೆಾೇಮ್ ಫಿಯೇ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ ಕೆಲು ರಿೇತಿಮ ರ್ಪಯೇತಹಸಸ ನಿೇಡಲು
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಅಕಹವ ಲಬಮವಿಯುತುದೆ. ಅನೆೇಔ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು, ಆಯೆ ೇಖಮ ರಿಶ್ಚೇಲನೆ ವೆಚಚದ ಭಯುಹತಿ
ದಗಿಷಲು ಕೆ ನೆಮಲ್ಲಾ ಷತತವಹಗಿ ನಹಲುು, ಕೆಾೇಮ್ ಫಿಯೇ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಧಿಖಳನುನ ದಗಿಷುತುವೆ. ಇದು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ಹಿಂದಿನ ಭ ಯು ಶಾಖಳ ಷಯಹಷರಿ 1%ವಿಮೆ ಮೊತುದ ಮತಿ ಹೆ ಂದಿದೆ.
11. ಷಂಚಿತ ಫೆ ೀನರ್ಸ
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ಕೆಾೇಮ್ ಫಿಯೇ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ ಇನೆ ನಂದು ರಿೇತಿಮ ರ್ಪಯೇತಹಸಸ ನಿೇಡು ಕೆಾೇಮ್ ಫಿಯೇ ಶಾದ ಯತಿ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ
ಮೊತು ಂದು ಷಂಚಿತ ಫೆ ೇನರ್ಸ ಕೆಾೇಮ್ ದಗಿಷುುದಹಗಿಯುತುದೆ. ವಿಭಹ ಭಹಡಿದ ಮೊತು 5% ವಹಷ್ಟ್ಾಔವಹಗಿ
ಂದು ನಿಶ್ಚಚತ ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು ನವಿೇಔಯಣದ ಭ ಲಔ ಹೆಚಹಚಖುತುದೆ ಭತುು ಇದು ಖರಿಶಠ 50% ಸತುು ಕೆಾೇಮ್ ಫಿಯೇ
ನವಿೇಔಯಣಖಳಗೆ ಅಕಹವವಿದೆ ಎಂದಥಾ.
IRDAI ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳ ಯಕಹಯ, ಟ್ುಿ ಫೆ ೇನರ್ಸ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಆಧಹರಿತ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ
ಭಹತಯ ದಗಿಷರ್ಹಖುತುದೆ ಭತುು ಯಯೇಜನ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಖಲಾ (ಪಿಎ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ). ಷಂಚಿತ
ಫೆ ೇನರ್ಸ ಕಹಮಹಾಚಯಣೆಮನುನ ಹಯಸ್ೆಔಿರ್ಸ ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕರ್ೆಮಲ್ಲಾ ಷಶಿವಹಗಿ ಹೆೇಳಫೆೇಔು. ಇದಲಾದೆ, ಂದು
ಕೆಾೇಭನುನ ಮಹುದೆೇ ನಿದಿಾಶಿವಹದ ಶಾದಲ್ಲಾ ಭಹಡಿದಹಖ, ಷಂಖಯಹಿಸಿದ ಷಂಚಿತ ಫೆ ೇನರ್ಸ ನುನ ಭಹತಯ ಷಂಚಿತ
ಅದೆೇ ದಯದಲ್ಲಾ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಫಸುದಹಗಿದೆ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಫಫ ಮಕ್ಟು ಯ . 5,000 ಪಿಯೇಮಮಂನಂತೆ ಯ . 3 ಲಕ್ಷಖಳ ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳತಹುನೆ. ಎಯಡನೆೇ
ಶಾದಲ್ಲಾ, ಮೊದಲ ಶಾದ ಕೆಾೇಮ್ ಇಯದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಅಯು ಅದೆೇ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯ .5,000 ಯಂತೆ, ಯ .
3.15 ಲಕ್ಷ (ಹಿಂದಿನ ಶಾಕ್ಟುಂತ 5% ಹೆಚುಚ) ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ ಡೆಮುತಹುಯೆ. ಸತುು ಶಾಖಳಯೆಗೆ ಕೆಾೇಮ್ ಫಿಯೇ
ನವಿೇಔಯಣ ಮೆೇರ್ೆ ಇದು ಯ . 4.5 ಲಕ್ಷ ದಯೆಖು ಹೆ ೇಖಫಸುದು.
12. ಅಸಿೆಯ / ಫೆ ೀನರ್ಸ
ಕೆಾೇಮ್ ಫಿಯೇ ಆಯೆ ೀಖಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಇರಿಸಿಕೆ ಳುಲಕ ಇಂಸೆಂಟೀವ್ ಇದೆ, ಇದಯ ಅಭಿಭಕಕವಹದಕದನುನ ಭಹಯಲರ್ಸ ಎಂದಕ
ಔಯೆಮಲ್ಹಖಕತಿದೆ. ಇಲ್ಲಾ, ಂದಕ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾನ ಕೆಾೇಭುಖಳು ಅತ್ತ ಹೆಚಕಿ ಇದಿಯೆ, ಭಹಯಲರ್ಸ ಅಥವಹ
ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಲ್ೆ ೀಡನುನ ನವಿೀಔಯಣದಲ್ಲಾ ಷಂಖರಹಷಲ್ಹಖಕುದಕ.
ಆಯೆ ೀಖಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಂದಕ ಸಹಭಹಜಔ ಲ್ಹಬದ ಹಲ್ಲಸಿ ಎಂದಕ ವಿೀಕ್ಷಿಸಿ ಅದಔುನಕಖಕಣವಹಗ, ಇಲ್ಲಾಮಯೆಗೆ
ವೆೈಮಕ್ರಿಔ ಆಯೆ ೀಖಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಮೆೀಲ್ೆ ಭಹಯಲರ್ಸ ವಕಲು ಇಯಕುದಿಲಾ.
ಆದಯೆ, ಖಕಂು ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಂದಬಯದಲ್ಲಾ, ಭಹಯಲಷನುನ ಕೆಾೀಮ್ ಅನಕಹತ ಇರಿಸಿಕೆ ಳುಲಕ ಟಹಿಯೆ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ
ಲ್ೆ ೀಡನುನ ಷ ಔಿವಹಗ ನಹಯಮಷಭಮತ ಮಿತ್ತಖಳಲ್ಲಾ ವಿಧಿಷಲ್ಹಖಕತಿದೆ. ಭತೆ ಿಂದೆಡೆ, ಂದಕ ವೆೀಳೆ ಅನಕಬ
ಉತಿಭ ರಿಮಹಯ್ದತ್ತ ಆದಯೆ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಆಗ ರಿತಯನೆಮಹದ ಫೆ ೀನಸಿ್ಗೆ ಅಕಹವ ಇದೆ.
13. ನೆ ೀ ಕೆಾೀಮ್ ರಿಮಹಯ್ದತ್ತ
ಕೆಲು ಉತನನಖಳು ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಫೆ ೇನರ್ಸ ಫದಲ್ಲಗೆ ಯತಿ ಕೆಾೇಮ್ ಫಿಯೇ ಶಾದಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೆೇರ್ೆ
ರಿಮಹಯಿತಿ ದಗಿಷುತುವೆ.
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14. ಷಸ-ಹತ್ತ / ಷಸ-ಸಂಚಿಕೆ
ಷಸ-ಹತಿ ಆಯೆ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಯತಿ ಂದು ಬಹಖನುನ ಭತುು ಯತಿ ಕೆಾೇಮ್ ಹೆ ಂದಿಯು ವಿಭಹದಹಯನ
ರಿಔಲನೆಮಹಗಿದೆ. ಇು ಉತನನದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಔಡಹಸಮ ಅಥವಹ ಷಾಮಂೆಯೇರಿತ ಆಗಿಯಫಸುದು. ಷಸಹತಿ ಅನಖತಮ ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹತಿಮನುನ ತಪಿಷಲು ವಿಮೆದಹಯಯ ನಡುವೆ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಶ್ಚಷುನುನ ತಯುತುದೆ.
ಷಸ-ಸಂಚಿಕೆ ಂದು ಹೆಚುಚರಿ ಎಂಫ ಸಿೆಯ ಮೊತು ಆಗಿಯಫಸುದು, ಅಥವಹ ಇದು ಂದು ಸಿಾೇಕಹಯಹಸಾ ಕೆಾೇಮ್
ಯಭಹಣದ ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು ಆಗಿಯಫಸುದು. ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ ಕೆಲು ಉತನನಖಳು ನಿದಿಾಶಿ ಯೆ ೇಖಖಳ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ
ಉದಹಸಯಣೆ, ಯಭುಕ ವಷರಚಿಕ್ಟತೆಸಖಳು, ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಔಂಡುಫಯು ವಷರಚಿಕ್ಟತೆಸಖಳು ಅಥವಹ ಂದು ಮಸಿಸನ
ಮೆೇಲಟ್ಿ ಮಕ್ಟುಖಳಿಗಹಗಿ ಷಸ-ಹತಿಮ ಶಯತುುಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿವೆ.
15. ಅಧಿಔ / ಔಳೆಮಫಸಕದಹದ ಮತಿ
ಆಯೆ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಹೆಚುಚರಿ ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ, ವಿಮೆಗಹಯಯು ಕೆಾೇಭ ಹತಿಷು ಮೊದಲು,
ಆಯಂಬದಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯ ನಿಖದಿತ ಸಣದ ಯಭಹಣನುನ ಹತಿಷಲು ಅಖತಮವಿದೆ, ಉದಹ: ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾಮ
ವಿನಹಯಿತಿ ಯ . 10,000 ಆದಯೆ, ಯತಿ ವಿಭಹದ ನಶಿ ಕೆಾೇಮನಲ್ಲಾ, ವಿಮೆದಹಯ ಮೊದಲ ಯ .10,000 ಕೆ ಡುತಹುನೆ.
ಇದಕೆ ುಂದು ನಿದವಾನನುನ ನಿೇಡಫೆೇಕೆಂದಯೆ, ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಕೆಾೇಮ್ ಯ .80,000 ಇದದಯೆ, ವಿಮೆದಹಯ ಮೊದಲ ಯ .
10,000 ಹೆ ಂದಿಯುತಹುನೆ ಭತುು ವಿಮೆಗಹಯ ಯ . 70,000 ಹತಿಷುತಹುನೆ.
ಆಷತೆಯ ಸಣದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿನಹಯಿತಿ ಔ ಡ ನಿಖದಿತ ದಿನಖಳ ಷಂಖೆಮ / ಖಂಟೆಖಳು ಮಹುದೆೇ
ಯಯೇಜನಖಳನುನ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಕೆ ಡು ಮೊದಲು ಅನಾಯಿಷುತುದೆ.
16. ಯ ಮ್ ಫಹಡಿಗೆ ನಿಫಯಂಧಖಳು
ಸಲವಹಯು ಉತನನಖಳು ತೆಯೆದ ತುದಿಮ ಖರಿಶಠ ಯಭಹಣದ ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ ಕೆಾೇಮನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ
ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ, ಇಂದು ಸಲವಹಯು ಉತನನಖಳು ಖಾದ ಮೆೇರ್ೆ ನಿಫಾಂಧ ಹೆೇರಿ ವಿಮೆದಹಯ ಆಯೆು ಭಹಡು ವಿಭಹ
ಮೊತುಕೆು ಲ್ಲಂಕ್ ಭಹಡುುದಯ ಭ ಲಔ. ಅನುಬದಂತೆ ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹದ ಎರ್ಹಾ ವೆಚಚಖಳು ಸ್ೆೇರಿ ಕೆ ಠ್ಡಿ
ಫಹಡಿಗೆ, ಹೆಚಿಚನ ಕೆ ಠ್ಡಿ ಫಹಡಿಗೆ ಅನುಷರಿಸಿ ವೆಚಚಖಳನುನ ಎರ್ಹಾ ತರ್ೆ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಅನುಹತ ಹೆಚಿಚನ ವುಲುಖಳಿಗೆ
ಕಹಯಣವಹಖುತುದೆ. ಂದು ವೆೇಳ್ೆ, ಂದು ಲಕ್ಷ ವಿಭಹ ಮೊತು ಹೆ ಂದಿಯು ಮಕ್ಟು ದಿನವೊಂದಕೆು 1,000 ಯ

ಂದು

ಕೆ ಠ್ಡಿ ಅಸಾತೆ ಡೆಮುತಹುನೆ, ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಮೊತು ದಿನಕೆು ಕೆ ಠ್ಡಿ ಫಹಡಿಗೆ 1% ನಿಫಾಂಧ ಹೆೇರಿದದಯೆ. ಂದು
ವೆೇಳ್ೆ, ಉನನತ ಆಷತೆಯಖಳಲ್ಲಾ ಐಷಹಯಹಮ ಚಿಕ್ಟತೆಸ ಇಚಿೆಷುುದಹದಯೆ ಇದು ಷಶಿವಹಗಿ ಷ ಚಿಷುತುದೆ, ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ
ಔ ಡ ತುಂಫಹ ಷ ಔು ಪಿಯೇಮಮಂದಿಂದ ವಿಮೆದಹಯಯ ಹೆಚಿಚನ ಮೊತುನುನ ಕರಿೇದಿ ಭಹಡಫೆೇಔು.
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17. ನವಿೀಔಯಣದ ಶಯತಕಿ
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ನವಿೇಔಯಣ ಮೆೇರ್ೆ IRDA ನಿಮಭಖಳ ಔಡಹಸಮ ಆಯೆ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ
ಜಿೇವಿತಹಧಿಮ ಕಚಿತ ನವಿೇಔಯಣ ಭಹಡುತುದೆ. ಂದು ವಿಭಹ ಔಂನಿಮು ಂಚನೆ ಭ ಲಔ ಅಥವಹ ಷುಳುಳ
ಅಥವಹ ವಿಮೆದಹಯನಿಂದ (ಅಥವಹ ತನನ ಯವಹಗಿ) ತಗಿೆಷುವಿಕೆ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ನವಿೇಔಯಣ ಅಲಾಖಳ್ೆಮಫಸುದು
ವಿಮೆ ಡೆಮಲು ಅಥವಹ ನಂತಯದಲ್ಲಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಯಡ .
18. ಯದಕಿಗೆ ಳಿಷಕವಿಕೆ ಶಯತಕಿ
ಯದುದ ಷ ತಯದ ನಿಮಭಹಳಿ ಷಸ ನಿಮಂತಿಯತ ನಿಫಂಧನೆಖಳು ಯಭಹಣಿೇಔರಿಸಿದ ಭತುು ವಿಭಹ ಔಂನಿಯಿಂದ
ಮಹುದೆೇ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ತು ನಿಯ ಣೆ, ಂಚನೆ, ಷುುಸಿತಿ
ೆ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷದಿಯುುದು ಅಥವಹ ವಿಮೆದಹಯನಿಂದ
ಅಷಸಕಹಯ ಉಂಟಹದಹಖ ಭಹತಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಯದುದ ಭಹಡಫಸುದು.
ಫಯಣಿಗೆಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆದಹಯನಿಗೆ ನೆ ೇಂದಹಯಿತ ಎ / ಡಿ ಯಿಂದ ಗೆ ತಿುಯು ಅನ ಕೆ ನೆಮ ವಿಳ್ಹಷ ಔನಿಶಠ
ಸದಿನೆೈದು ದಿನಖಳ ನೆ ೇಟಿೇರ್ಸ ನಿೇಡು ಅಖತಮವಿದೆ. ಹಲ್ಲಸಿ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಯದುದಗೆ ಂಡಲ್ಲಾ, ಔಂನಿಮ ಹಲ್ಲಸಿ
ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಹಿಂದಿನ ಪಿಯೇಮಮಮ್ ಭುಗಿಮದ ಅಧಿಗೆ ಅನುಖುಣವಹಗಿ ಹಿಂತಿಯುಗಿಷಫೆೇಔು ಶಯತಿುನ ಮೆೇರ್ೆ ಮಹುದೆೇ
ಕೆಾೇಮ್ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅನಾಮ ಹತಿ ಭಹಡರ್ಹಗಿದೆ.
ವಿಮೆದಹಯನಿಂದ ಯದುದಗೆ ಂಡ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಪಿಯೇಮಮಂ ಭಯುಹತಿ ಔಡಿಮೆ ಅಧಿಮ ವಿಮೆದಹಯ ರ್ಪಯೇಯಹಟಹಗಿಂತ ಔಡಿಮೆ ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು ಪಿಯೇಮಮಮ್ ಭಯುಹತಿ ಡೆಮುತಹುಯೆ ಎಂದಥಾ. ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಕೆಾೇಭ
ಭಹಡಿದಯೆ ಮಹುದೆೇ ಭಯುಹತಿ ಭಹಡು ಹಹಗಿಲಾ.
19. ಅಧಿಮ ಉಚಿತ ನೆ ೀಟ
ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಗಹಯಸಔ ಹೆ ಷ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಕರಿೇದಿಸಿ, ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕರ್ೆ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದದಯೆ ಭತುು ನಂತಯ ಅದಯಲ್ಲಾನ
ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಶಯತುುಖಳು ಆತನು ಫಮಸಿಯದಿದದಯೆ, ಅನ ಆಯೆುಖಳು ಮಹುು?
IRDAI ಅದಯ ನಿಫಂಧನೆಖಳಲ್ಲಾ ಗಹಯಸಔ ಸ್ೆನೇಹಿ ಅಕಹವ ನಿಮಾಸಿದೆ ಭತುು ಈ ಷಭಸ್ೆಮಮ ಕಹಳಜಿ
ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳತುದೆ. ಗಹಯಸಔ ಇದನಕು ಹಿಂದಿಯುಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಶಯತುುಖಳಿಖನುಖುಣವಹಗಿ ಭಯುಹತಿ ಡೆಮಫಸುದು:
1. ಇದು ಔನಿಶಠ ಂದು ಶಾ ಅಧಿಮ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಭತುು ಜಿೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ
ಭಹತಯ ಅನಾಯಿಷುತುದೆ.
2. ಗಹಯಸಔ ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕರ್ೆ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ 15 ದಿನಖಳ ಳಗೆ ಈ ಸಕ್ಟುನ ಫಳಕೆ ಭಹಡಫೆೇಔು
3. ವಿಮೆಗಹಯಯು ಇದನುನ ಫಯಣಿಗೆ ಭುಖಹಂತಯ ತಿಳಿಷಫೆೇಔು
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4. ಹಲ್ಲಸಿ ಮೆೇರ್ೆ ಮಹುದೆ ಕೆಾೇಮ್ ಭಹಡದಿದಹದಖ ಭತುು ಷರಿಡಿಸಿದಹಖ ಭಹತಯ ಪಿಯೇಮಮಂ ಭಯುಹತಿ
ಲಬಮವಹಖುತುದೆ
a) ಔರ್ ಮೆೇರ್ೆ ಅಧಿಮ ಅನುಹತಔುನುಖುಣವಹಗಿ ರಿರ್ಸು ಪಿಯೇಮಮಂ
b) ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷೆ ಮೆೇರ್ೆ ವಿಮೆಗಹಯನಿಂದ ಉಂಟಹದ ಕಚುಾಖಳ ಭತುು
c) ಸ್ಹಿಂಪ್ಟ ಡ ಮಟಿ ವುಲುಖಳು
20. ನವಿೀಔಯಣಕಹುಗ ಹೆಚಿಿನ ಕಹಲ್ಹಕಹವ
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ ಖಭನಹಸಾ ಲಕ್ಷಣವೆಂದಯೆ ವಿಮೆಮ ನಿಯಂತಯತೆಮನುನ ಕಹಮುದಕೆ ಳುಳುದು.
ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾನ ಯಯೇಜನನುನ, ವಿಯಹಭವಿಲಾದೆ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ನವಿೇಔರಿಷಲಟಹಿಖ ಭಹತಯ
ಉಳಿಸಿಕೆ ಳಳಫಸುದು, ಷಕಹಲದಲ್ಲಾ ನವಿೇಔಯಣ ಹಯಭುಕಮತೆಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತುದೆ.
IRDAI ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳ ಯಕಹಯ, ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಆಯೆ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ನವಿೇಔಯಣಕಹುಗಿ 30 ದಿನಖಳ ಗೆಯೇರ್ಸ ಅಧಿಮ
ಅಕಹವ ಇದೆ.
ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಭುಂಚಿನ ವಿಮೆಮು ಅಂತಮವಹಖು 30 ದಿನಖಳ ಳಗೆ ನವಿೇಔರಿಸಿದಹಖ,
ನಿಯಂತಯತೆಮ ಯಯೇಜನಖಳನುನ ಕಹಮುದಕೆ ಂಡು ಹೆ ೇಖರ್ಹಖುತುದೆ. ವಿಯಹಭದ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಮಹುದೆೇ ಕೆಾೇಭೆಳು
ಇದದಲ್ಲ,ಾ ಅುಖಳನುನ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುುದಿಲಾ.
ವಿಮೆಗಹಯಯು ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಉತನನಖಳನುನ ಅಲಂಬಿಸಿ, ನವಿೇಔಯಣಕಹುಗಿ ಭುಂದೆ ಗೆಯೇರ್ಸ ಅಧಿ ನಿೇಡು ಫಗೆೆ
ರಿಖಣಿಷಫಸುದು.
ಮೆೇಲ್ಲನ ಫಸುತೆೇಔ ಯಭುಕ ಶಯತುುಖಳು, ವಹಮಖಹಮನಖಳು, ಹೆ ಯತುಖಳನುನ ಐಆರ್ ಡಿಎ ಹೆ ಯಡಿಸಿದ ಆಯೆ ೇಖಮ
ನಿಮಭಖಳು

ಭತುು

ಆಯೆ ೇಖಮ

ವಿಮೆಮ

ಖುಣಭಟ್ಿಔುನುಸ್ಹಯವಹಗಿ

ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳ

ಖುಣಭಟ್ಿನುನ

ಹೆಚಿಚಷರ್ಹಗಿದೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಕಹಲಕಹಲಕೆು, ವಿದಹಮರ್ಥಾಖಳು ತಭಭನುನ ಐಆರ್ ಡಿಎ ಹೆ ಯಡಿಸಿದ ಭಹಖಾದಶ್ಚಾ
ಷ ತಯಖಳು ಭತುು ಷುತೆ ುೇರ್ೆಖಳನುನ ರಿಶುರಿಷುಂತೆ ಷ ಚಿಷರ್ಹಗಿದೆ.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 2
ಐಆರ್ ಡಿಎ ನಿಮಭಖಳ ಯಕಹಯ, ಯತೆಮೇಔ ಆಯೆ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ನವಿೇಔಯಣಕಹುಗಿ ________ ಗೆಯೇರ್ಸ ಅಧಿಮ
ಅಕಹವ ಇದೆ.
I. ಸದಿನೆೈದು ದಿನಖಳು
II. ಭ ತುು ದಿನಖಳು
III. ನಲತೆೈದು ದಿನಖಳು
IV. ಅಯತುು ದಿನಖಳು
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ಸಹಯಹಂವ
a) ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹಖು ಅನಹಯೆ ೇಖಮ/ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಭತುು ಸಠಹತ್ ಅಘಾತದ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಮೆದಹಯಯರಿಗೆ ಸಣಕಹಸಿನ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುತುದೆ.
b) ಆಯೆ ೇಖಮ

ವಿಭಹ

ಉತನನಖಳನುನ

ವಹಮಪಿುಯಳಗೆ

ಫಯು

ಜನಯ

ಷಂಖೆಮಮ

ಆಧಹಯದ

ಮೆೇರ್ೆ

ಗಿೇಾಔರಿಷಫಸುದು: ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಹಲ್ಲಸಿ, ಪಹಮಮಲ್ಲ ಫಾೇಟ್ರ್ ಹಲ್ಲಸಿ, ಖುಂು ಹಲ್ಲಸಿ.
c) ಅನಹಯೆ ೇಖಮ / ಅಘಾತದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚದ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಥವಹ ಮೆಡಿಕೆಾೇಮ್, ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ
ವೆಚಚನುನ ತುಂಬಿಕೆ ಡುತುದೆ.
d) ಆಷತೆಯಗೆ ಸ್ೆೇರಿಸಿದ ಮೊದಲ್ಲನ ಅಂದಯೆ ವಿರಿಷರ್ಹದ ಅಧಿಮಲ್ಲಾನ (ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ 30 ದಿನಖಳು) ೂಾ
ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳನುನ ಷ ಔು ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳ್ೆಂದು ಬಹವಿಸಿ ಕೆಾೇಮನ ಬಹಖವಹಗಿ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುುದು.
e) ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕಲ್ಲಷು ನಂತಯ ದಿನಖಳಲ್ಲಾ (ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ 60 ದಿನಖಳು) ವಿರಿಷರ್ಹದ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ
ಉಂಟಹದ ಷ ಔು ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳನುನ ಕೆಾೇಮನ ಬಹಖವಹಗಿ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುುದು.
f) ಂದು ಪಹಮಮಲ್ಲ ಫಾೇಟ್ರ್ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ, ಷಂಗಹತಿ, ಅಲಂಬಿತ ಭಔುಳು, ಅಲಂಬಿತ ರ್ಪೇಶಔಯನುನ
ಳಗೆ ಂಡ ಔುಟ್ುಂಫಕೆು ಭತುು ಷಂೂಣಾ ಔುಟ್ುಂಫನೆನೇ ಂದೆೇ ಮೊತು ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ, ಅದು ವಿಮೆದಹಯನ
ಷಂೂಣಾ ಔುಟ್ುಂಫಕೆು ಅನಾಾವಹಖುತುದೆ.
g) ಆಷತೆಯಮ ಯತಿದಿನದ ನಖದು ಹಲ್ಲಸಿ ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹದ ಯತಿ ದಿನ ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ ಂದು ನಿಖದಿತ
ಮೊತು ದಗಿಷುತುದೆ.
h) ಖಂಭಿೇಯ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿ ಯಯೇಜನಕಹರಿ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದುದ ಯೆ ೇಖನಿಣಾಮದಲ್ಲಾ ತೆುಮಹದ ಕೆಲು
ವಿಶಭ ರಿಸಿೆತಿಮ ಕಹಯಿರ್ೆಖಳಿಗೆ ಮೆೇರ್ೆ ಬಹರಿೇ ಮೊತುದ ದೆ ಯಔು ಅಕಹವವಿದೆ.
i) ಔಳ್ೆಮಫಸುದಹದ ಅಥವಹ ಟಹಪ್ಟ ಅಪ್ಟ ಔರ್ ಖಳು ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಆಯೆು ಯಭಹಣದ ಮೆೇರ್ೆ (ಮತಿ ಅಥವಹ
ಔಳ್ೆಮಫಸುದಹದ) ವಿಮೆದಹಯಯ ಹೆಚಿಚನ ಮೊತುಕೆು ಔರ್ ದಗಿಷುತುವೆ.
j) ನಿಖದಿತ ಯಯೇಜನಖಳ ಔರ್ ವಿಮೆದಹಯರಿಗೆ ಷ ಔು ಯಕ್ಷಣೆ ನಿಡುತುದೆ ಭತುು ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ರಿಣಹಭಕಹರಿ
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆೇಲ ಫೆರ್ೆ ನಿಖದಿಗೆ ಷಹಹಮವಹಖುತುದೆ.
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k) ಂದು ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ (ಪಿಎ) ಔರ್ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಅಘಾತಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಉಂಟಹದ ಸ್ಹು ಭತುು
ಅಂಖವಿಔಲತೆಗೆ ಯಯೇಜನಖಳ ಯ ದಲ್ಲಾ ರಿಹಹಯ ದಗಿಷುತುದೆ.
l) ಹೆ ಯಯೆ ೇಗಿಮ ಔರ್ ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕಲ್ಲಷು ಅಖತಮವಿಲಾದ ದಂತ ಚಿಕ್ಟತೆಸ, ದೃಷ್ಟ್ಿ ಆಯೆೈಕೆ ವೆಚಚಖಳು,
ನಿಮಮತ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷೆಖಳು ಭತುು ಟೆಷುಿಖಳು ಇತಹಮದಿಖಳ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳನುನ ಬರಿಷುತುದೆ.
m) ಖುಂು ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಂದು ಖುಂಪಿನ ಭಹಲ್ಲೇಔ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡಿಯುತಹುನೆ, ಅದು ಂದು ಷಂಗಟ್ನೆ, ಫಹಮಂಕ್
ಕೆಯಡಿಟ್ ಕಹಡ್ಾ ವಿಬಹಖ ಆಗಿಯಫಸುದು, ಅಲ್ಲಾ ಂದೆೇ ಹಲ್ಲಸಿ ಷಂೂಣಾ ಖುಂಪಿನ ಮಕ್ಟುಖಳ ಔರ್
ಭಹಡುತುದೆ.
n) ಕಹರ್ಪಾಯೆೇಟ್ ಫಾೇಟ್ರ್ ಅಥವಹ ಫಪರ್ ಔರ್ ಯಭಹಣ ವಿಮೆದಹಯಯ ಔುಟ್ುಂಫದ ಮೊತು ಮೆೇರ್ೆ ಹೆಚಹಚದ
ವೆಚಚಖಳನುನ ೂಯೆೈಷಲು ಷಹಹಮ ಭಹಡುತುದೆ.
o) ಸ್ಹಖಯೆ ೇತುಯ ಮೆಡಿಕೆಾೇಮ್ / ಯಮಹಣದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಮಕ್ಟುಯೇ೯ ವಿದೆೇವದಲ್ಲಾ ತಂಗಿದಹದಖ ಅಘಾತ,
ಗಹಮ ಭತುು ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಉಂಟಹದಹಖ ಅಹಮದ ವಿಯುದಧ ಔರ್ ದಗಿಷುತುದೆ.
p) ಕಹರ್ಪಾಯೆೇಟ್ ಫಿಯಕೆಾಂಟ್ ಟಹಯವೆಲರ್ಸಾ ಯೇಜನೆ

ಂದು ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಯೇಜನೆಮಹಗಿದುದ

ಯವಹಸಿಖಯ

ಕಹರ್ಪಾಯೆೇಟ್ ಆಗಹಗೆೆ ಬಹಯತದ ಹೆ ಯಗೆ ಯಮಹಣ ಭಹಡು ತನನ ಕಹಮಾನಿವಹಾಸಔರಿಗೆ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳತುದೆ.
q) ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಫಳಷು ಅನೆೇಔ ದಖಳು ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ ವಿಮೆದಹಯಯ ಗಹಗಿ ಗೆ ಂದಲ ತಪಿಷಲು ಐಆರ್ ಡಿಎ
ನಿಮಂತಯಣದಿಂದ ಖುಣಭಟ್ಿ ಹೆಚಿಚಷರ್ಹಗಿದೆ.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಮ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದೆ.
ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹಖು ಮೊದಲ್ಲನ ವೆಚಚದ ಅಧಿಮ ಔರ್ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಫದರ್ಹಖಫಸುದು
ಭತುು ಅದನುನ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ವಹಮಖಹಮನಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಆದಯ , ಸ್ಹಭಹನಮ ಔರ್ ಭ ತುು ದಿನಖಳಯೆಗೆ ಆಗಿದೆ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I ಆಗಿದೆ.
IRDA ನಿಮಭಖಳ ಯಕಹಯ, ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಆಯೆ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ನವಿೇಔಯಣಕಹುಗಿ 30 ದಿನಖಳ ಗೆಯೇರ್ಸ ಅಧಿಮ

ಅಕಹವ ಇದೆ.
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ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷಣಹ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಹೆೇಳಿಕೆಮು ಂದು ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚದ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಷರಿಮಹಗಿದೆ ?
I. ಕೆೇಲ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚನುನ ಔರ್ ಭಹಡುುದು
II. ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹದ ಹಹಖ ೂಾ ಭತುು ನಂತಯದ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚನುನ ಔರ್ ಭಹಡುುದು
III. ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹದ ಹಹಖ

ೂಾ ಭತುು ನಂತಯದ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚದ ಔರ್ ಭಹಡುುದು ಭತುು

ವಿಮೆದಹಯ ಸ್ಹವಿಗಿೇಡಹದಹಖ ಟ್ುಿ ಮೊತುನುನ ಔುಟ್ುಂಫದ ಷದಷಮರಿಗೆ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ
IV. ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚನುನ ಮೊದಲನೆ ಶಾದಿಂದ ಔರ್ ಭಹಡರ್ಹಖುುದು ಹಹಖ

ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಮೊದಲನೆ

ಶಾ ಕೆಾೇಮ್ ಉಚಿತವಹಗಿದದಯೆ ೂಾ ಭತುು ನಂತಯದ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚನುನ ಎಯಡನೆೇ ಶಾದಿಂದ ಔರ್
ಭಹಡರ್ಹಖುುದು.
ರಶೆು 2
ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಹೆೇಳಿಕೆ ಷರಿಮಹಗಿದೆ ಖುಯುತಿಸಿ?
I. ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ ಫಗೆೆ ನಿಗಹಹಿಷುತುದೆ
II. ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಭಯಣದ ಫಗೆೆ ನಿಗಹಹಿಷುತುದೆ
III. ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಹಹಖ ಭಯಣ ಎಯಡಯ ಫಗೆೆ ನಿಗಹಹಿಷುತುದೆ
IV. ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಅಥವಹ ಭಯಣದ ಫಗೆೆ ನಿಗಹಹಿಷುತುದೆ
ರಶೆು 3
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಣಯಹಿತ ಸ್ೆೇವೆಗೆ ದಗಿಸಿದ ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಹೆೇಳಿಕೆ ಷರಿಮಹಗಿದೆ?
I. ಎರ್ೆಕಹರನಿಕ್ ಹತಿ ರ್ಪಯೇತಹಸಹಿಷಲು ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಿಂದ ಹಯಯಂಬವಹದ ಂದು ರಿಷಯ ಸ್ೆನೇಹಿ ಗೆ ೇ
ಗಿಯೇನ್ ನ ಮೊದಲ ಹೆಜೆೆಯಿಂದ ಫೌತಿಔ ನಖದು ನೆ ೇಟ್ುಖಳ ಚರ್ಹಣೆಮಲ್ಲಾಯು ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಿ ಭತುು
ಭಯಖಳನುನ ಉಳಿಷಫಸುದು.
II. ವಿಮೆದಹಯನಿಗೆ ಉಚಿತವಹದ ಸ್ೆೇವೆಮನುನ ದಗಿಷರ್ಹಖುತುದೆ ಭತುು ವಿಶ್ೆೇಶ ಯೇಜನೆಮಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹ
ಔಂೆನಿಗೆ ಷಕಹಾಯದಿಂದ ನಖದು ಹತಿ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ
III. ವಿಮೆದಹಯಯ ಭಹಡಿದ ಹತಿಮನುನ ಇಂಟ್ನೆಾಟ್ ಫಹಮಂಕ್ಟಂಗ್ ಅಥವಹ ಕಹಡುಾಖಳ ಭ ಲಔ ಭಹತಯ
ಭಹಡಫೆೇಔು ಏಕೆಂದಯೆ ನಖದು ಹತಿಮನುನ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆ ಪಿಕೆ ಳುಳುದಿಲಾ
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IV. ವಿಮೆದಹಯಯು ನಖದು ಹತಿ ಭಹಡುುದಿಲಾ ಭತುು ವಿಭಹ ಔಂನಿಮು ಆಷತೆಯಗೆ ನೆೇಯವಹಗಿ ಬಿಲ್ ಹತಿ
ಭಹಡುತುದೆ
ರಶೆು 4
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಆಷತೆಯಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಿಪಿಎನ್ ನ ಷರಿಮಹದ ೂಣಾ ಯ  ಖುಯುತಿಸಿ.
I. ಬಿಾಕ್ ಪಿಯಪಡ್ಾ ನೆಟ್ಾಕ್ಾ
II. ಪಿಯಪಡ್ಾ ರ್ಪಯವೆೈಡರ್ ನೆಟ್ಾಕ್ಾ
III. ಬಿಾಕ್ ೆೈವೆೇಟ್ ನೆಟ್ಾಕ್ಾ
IV. ರ್ಪಯವೆೈಡರ್ ಪಿಯಪಯೆಂಶ್ಚಮಲ್ ನೆಟ್ಾಕ್ಾ
ರಶೆು 5
ಕೆಳಗಿನ ತಹದ ಹೆೇಳಿಕೆಮನುನ ಖುಯುತಿಸಿ?
I. ಫಫ ಭಹಲ್ಲೇಔ ತನನ ನೌಔಯರಿಗಹಗಿ ಖುಂು ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಫಸುದು
II. ಂದು ಫಹಮಂಕ್ ತನನ ಗಹಯಸಔರಿಗಹಗಿ ಖುಂು ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಫಸುದು
III. ಫಫ ಅಂಖಡಿ ಭಹಲ್ಲಔ ತನನ ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಖುಂು ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಫಸುದು
IV. ತನನ ನೌಔಯದಹಯರಿಗೆ ಭಹಲ್ಲೇಔ ತೆಗೆದ

ಖುಂು ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ನೌಔಯಯ ಔುಟ್ುಂಫ ಷದಷಮರಿಖ

ವಿಷುರಿಷರ್ಹಖುುದು

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಮ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದೆ.
ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚದ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹದ ಹಹಖ

ೂಾ ಭತುು ನಂತಯದ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚನುನ

ಔರ್ ಭಹಡುುದು
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I ಆಗಿದೆ.
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ ಫಗೆೆ ನಿಗಹಹಿಷುತುದೆ (ಯೆ ೇಖದ ಸ್ೆ ೇಂಕ್ಟನ ಯಭಹಣ).
ಉತಿಯ 3
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ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV ಆಗಿದೆ.
ವಿಮೆದಹಯಯು ನಖದು ಹತಿ ಭಹಡುುದಿಲಾ ಭತುು ವಿಭಹ ಔಂನಿಮು ಆಷತೆಯಗೆ ನೆೇಯವಹಗಿ ಬಿಲ್ ಹತಿ
ಭಹಡುತುದೆ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದೆ.
ಪಿಪಿಎನ್ ಪಿಯಪಡ್ಾ ರ್ಪಯವೆೈಡರ್ ನೆಟ್ಾಕ್ಾ ನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದೆ.
I, II ಭತುು IV ಹೆೇಳಿಕೆಖಳು ಷರಿಮಹಗಿವೆ. III ನೆೇ ಹೆೇಳಿಕೆ ತಹಗಿದೆ ಂದು ಅಂಖಡಿ ಭಹಲ್ಲಔ ತನನ ಗಹಯಸಔರಿಗೆ

ಖುಂು ವಿಮೆ ಡೆಮಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
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ಅಧಹಯಮ 20
ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಭಹ ಕರಿೀದಿಮ ಳಪಂದ
ಅಧಹಯಮ ರಿಚಮ
ಈ ಅಧಹಮಮು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಕರಿೇದಿಮ ಳಂದದ ಫಗೆೆ ವಿಯಣಹತಭಔ ಅರಿು ಭ ಡಿಷು ಖುರಿ
ಹೆ ಂದಿದೆ. ವಿಭಹ ಕರಿೇದಿಮ ಳಂದ ವಿಮೆಮ ಮಹುದೆೇ ಂದು ರಿೇತಿಮ ಯಭುಕ ಅಂವವಹಗಿದೆ ಭತುು
ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ವಿತಯಣೆಮಲ್ಲಾ ಯಭುಕ ಹತಯನುನ ಹಿಷುತುದೆ. ಈ ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ, ನಿಭಗೆ ಭ ಲ ತತಾ,
ಸ್ಹಧನಖಳು, ವಿಧಹನಖಳು ಭತುು ಕರಿೇದಿ ಳಂದ ಯಕ್ಟಯಯೆ ಔುರಿತು ತಿಳುಳಿಕೆ ಭ ಡುತುದೆ.

ಔಲ್ಲಕಹ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು

A.

ಕರಿೇದಿ ಳಂದ ಎಂದಯೆೇನು?

B. ಳಂದ - ಭ ಲ ರಿಔಲನೆಖಳು
C. ಪೆೈಲ್ ಭತುು ಫಳಷು ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳು

D. IRDAI ನ ಇತಯ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ನಿಫಂಧನೆಖಳು
E.

ಕರಿೇದಿ ಳಂದಕೆು ಫೆೇಕಹಖು ಭ ಲತತಾಖಳು ಭತುು ಸ್ಹಧನಖಳು

F.

ಕರಿೇದಿ ಳಂದದ ಯಕ್ಟಯಯೆ

G.

ಖುಂು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ

H.

ಸ್ಹಖಯೆ ೇತುಯ ಯಮಹಣ ವಿಮೆಮ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿ

I.

ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ವಿಭಹ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿ

ಈ ಅಧಹಮಮನುನ ಒದಿದ ನಂತಯ, ನಿಭಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನುಖಳು ಸ್ಹಧಮವಹಖಫೆೇಔು:
a) ಕರಿೇದಿ ಳಂದ ಎಂದಯೆೇನು ವಿರಿಷಫೆೇಔು
b) ಕರಿೇದಿ ಳಂದದ ಭ ಲ ಅಂವಖಳನುನ ವಿರಿಷಫೆೇಔು
c) ಕರಿೇದಿ ಂದದಹಯರಿಂದ ತತಾಖಳು ಭತುು ವಿವಿಧ ಸ್ಹಧನಖಳನುನ ವಿರಿಷಫೆೇಔು
d) ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಆಯೆ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ೂಣಾ ಯಕ್ಟಯಯೆಮನುನ ಯವಂಸಿಷುುದು
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e) ಖುಂು ಆಯೆ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಳಂದ ಭಹಡುುದಯ ಫಗೆೆ ಚಚಿಾಷುುದು

ಈ ಷನಿುವೆೀವದಲ್ಲಾ ನೆ ೀಡಿ
ಭನಿೇಶ್ ಸ್ಹಪೆಿಾೇರ್ ಇಂಜಿನಿಮರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಷ ಭಹಡುತಿುದದ 48 ಶಾ ಮಸಿಸನಯು, ತಭಗಹಗಿ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ
ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ

ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಲು

ನಿಧಾರಿಸಿದಹದಯೆ.

ಅಯು

ಂದು

ವಿಭಹ

ಔಂನಿಗೆ,

ಹೆ ೇದಯು,

ಅಲ್ಲಾ

ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ನಿೇಡಿದಯು, ಅದಯಲ್ಲಾ ಅಯು ತನನ ಬೌತಿಔ ಮೆೈಔಟ್ುಿ ಭತುು ಆಯೆ ೇಖಮ, ಭಹನಸಿಔ ಆಯೆ ೇಖಮ,
ಮೊದರ್ೆೇ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಅಯ ಔುಟ್ುಂಫದ ಆಯೆ ೇಖಮ ಇತಿಹಹಷ, ಅಯು ಯ ಢಿಸಿಕೆ ಂಡ
ಅಬಹಮಷಖಳ ಫಗೆೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಅನೆೇಔ ಯಶ್ೆನಖಳನುನ ಉತುರಿಷು ಅಖತಮ ಇಯುದು.
ಅಯ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಷಂದಹಮದ ಮೆೇರ್ೆ, ಅಯು ಖುಯುತನುನ ಭತುು ಮಸಿಸನ ುಯಹವೆ, ವಿಳ್ಹಷ ುಯಹವೆ
ಭತುು ಹಿಂದಿನ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ದಹಕರ್ೆಖಳು ಇಂತಸ ಅನೆೇಔ ದಹಕರ್ೆಖಳನುನ ಷಲ್ಲಾಷು ಅಖತಮವಿದೆ. ನಂತಯ ಅಯು
ಆಯೆ ೇಖಮ ರಿಶ್ಚೇಲನೆ ಭತುು ಕೆಲು ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷೆಗೆ ಳಗಹಖಲು ತಿಳಿಸಿದಯು ಆ ನಿಟಿಿನಲ್ಲಾ ಅನು
ನಿಯಹಶ್ೆಗೆ ಂಡನು.
ಷಾತುಃ ಆಯೆ ೇಖಮಔಯ ಮಕ್ಟುಮಹಗಿ ರಿಖಣಿಸಿ ಭತುು ಉತುಭ ಆದಹಮ ಭಟ್ಿ ಹೆ ಂದಿಯು ಭನಿೇಶ್ ತನನ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಇಂತಸ ಷುದಿೇಗಾವಹದ ಯಕ್ಟಯಯೆ ವಿಮೆ ಔಂನಿಮು ಅನುಷರಿಷುದು ಚಕ್ಟತಗೆ ಳಿಷುತುದೆ. ಆದಯ
ಷಸ ಈ ಎರ್ಹಾ ಭ ಲಔ ಹೆ ೇಖು ನಂತಯ, ವಿಭಹ ಔಂನಿಮು ಹೆಚುಚ ಕೆ ರ್ೆಷಿಯಹಲ್ ಭತುು ಅಧಿಔ ಬಿಪಿ ಇದು
ಅಯ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷೆಖಳಲ್ಲಾ ಯೆ ೇಖಲಕ್ಷಣಖಳನುನ ತಿಳಿದ ನಂತಯ ಸೃದಮ ಯೆ ೇಖಖಳ ಸ್ಹಧಮತೆಮನುನ
ಹೆಚಿಚಷಫಸುದಹಗಿದ. ಆತನಿಗೆ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿೇಡರ್ಹದಯ , ಪಿಯೇಮಮಂ ತನನ ಸ್ೆನೇಹಿತನ ಹತಿಗಿಂತ ಹೆಚಿಚಗೆ ಇತುು
ಆದದರಿಂದ ಅಯು ಹಲ್ಲಸಿ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಲು ನಿಯಹಔರಿಸಿದಯು.
ಇಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ ಔಂನಿಮು ತಭಭ ವಿಮೆ ಯಕ್ಟಯಯೆಮ ಬಹಖವಹಗಿ ಎರ್ಹಾ ಸಂತಖಳನುನ ಅನುಷರಿಸಿಯುಯು. ಅಹಮ
ವಹಮಪಿುಮನುನ

ದಗಿಷುವಹಖ,

ವಿಮೆಗಹಯಯು

ಷರಿಮಹಗಿ

ಅಹಮಖಳ

ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷು

ಅಖತಮವಿದೆ

ಭತುು

ನಹಮಮಷಭಭತವಹದ ರ್ಹಬದ ಭಹಡಫಸುದಹಗಿದೆ. ಅಹಮನುನ ಷರಿಮಹಗಿ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷದೆ ಇದದಯೆ, ಇದು ಂದು
ನಶಿಕೆು ಕಹಯಣವಹಖುತುದೆ. ಇದಲಾದೆ, ವಿಮೆಗಹಯಯು ಎರ್ಹಾ ವಿಮೆ ಮಕ್ಟುಖಳ ಯವಹಗಿ ಔಂತುಖಳು ಷಂಖಯಹಿಸಿ, ಂದು
ಟ್ಯರ್ಸಿ ಹಹಗೆ ಈ ಸಣನುನ ನಿಾಹಿಷುದನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ.
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A. ವಿಭಹತರದ ಜವಹಫಹಿರಿಮ ನಿಯಸಣೆ ಏನಕ?
1. ವಿಭಹತರದ ಜವಹಫಹಿರಿಮ ನಿಯಸಣೆ

ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಅಹಮದ ಅನುಹತದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಔಶುಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಮನುನ ವಿಭಹ ಷಂಖಯಸಕೆು ತಯು
ಜನಯ ವಿಮೆ ಭಹಡಲು ಯಮತಿನಷುದು. ಅಹಮದ ಆಯೆುಗೆ ಂದು ಯಸ್ಹುಔನಿಂದ ಭಹಹಿತಿ ಷಂಖಯಹಿಷು ಭತುು
ವಿಶ್ೆಾೇಶಣೆ ಭಹಡು ಯಕ್ಟಯಯೆಗೆ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣೆ ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ. ಈ ಯಕ್ಟಯಯೆಮ
ಭ ಲಔ ಷಂಖಯಹಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ, ಅಯು ಫಫ ಯಸ್ಹುಔನ ವಿಮೆ ನಿಧಾರಿಷುಯು. ಅಯು ಹಹಗೆ
ನಿಧಾರಿಸಿದದಯೆ

ನಂತಯ

ಮಹ

ಪಿಯೇಮಮಂ,

ಶಯತುು

ಭತುು

ನಿಫಂಧನೆಖಳು

ಇಂತಸ

ಅಹಮನುನ

ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳದರಿಂದ ಸ್ಹಔಶುಿ ರ್ಹಬ ಭಹಡಫಸುದು.
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಯೆ ೇಖದ ರಿಔಲನೆಮನುನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಾ ಅನಹಯೆ ೇಖಮನುನ ಅಷಾಷೆ ಅಥವಹ ಕಹಯಿರ್ೆ ಭ ಲಔ
ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ಅಥವಹ ಆಷತೆಯಮು ಮಕ್ಟುಗೆ ಅಖತಮವಿಯು ಸ್ಹಧಮತೆ ಎಂದು ವಹಮಖಹಮನಿಷರ್ಹಗಿದೆ. ಂದು ಖಣನಿೇಮ
ಯಭಹಣದಲ್ಲಾ, ಅನಹಯೆ ೇಖಮು ಇಂತಸ ಕೆಲು ಹಿಂದಿನ ಭತುು ಇಂದಿನ ಕಹಯಿರ್ೆಖಳು, ಮತಿಮೇರಿದ ತ ಔ ಅಥವಹ
ಔಡಿಮೆ ದೆೇಸತ ಔ, ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಇತಿಹಹಷ ಎಂದು ವಿವಿಧ ಇತಯ ಯತಿಔ ಲ ಅಂವಖಳು, ಮಸಿಸನಿಂದ
(ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಮುಔಯಲ್ಲಾ ಹೆಚುಚ ಹಿರಿಮ ನಹಖರಿಔರಿಗೆ ಯಲ್ಲಾ ಮೆೇಲಾಖಾದಯು) ಯಬಹವಿತಗೆ ಂಡ, ಧ ಭಹನ
ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಸವಹಮಷಖಳು, ಯಷುುತ ಆಯೆ ೇಖಮ ಸಿೆತಿ ಭತುು ಯಸ್ಹುಔನ ಉದೆ ಮೇಖದಿಂದ
ಅಹಮಕಹರಿ ಎಂದು ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ವಿಯುದ್ಧ ವಹಗಿ, ಅನಹಯೆ ೇಖಮು

ಹೆಚಿಚದ ವೆೇಳ್ೆ ಇದನುನ

ಔಡಿಮೆ ಮಸಿಸನ, ಆಯೆ ೇಖಮಔಯ

ಜಿೇನ ನಂತಸ ಕೆಲು ಅನುಔ ಲಔಯ ಅಂವಖಳಿಂದ ಔಡಿಮೆಮಹಖುತುದೆ.

ವಹಯಖ್ಹಯನ
ವಿಭಹತರದ ಜವಹಫಹಿರಿಮ ನಿಯಸಣೆಮಕ ವಿಭಹ ಭಂಜ ಯಹತಿಮ ನಿಮಭಖಳಿಂದ ಷ ಔುವಹಗಿ ಅಹಮನುನ
ಅಂದಹಜಿಷಲು ಭತುು ನಿಧಾರಿಷು ಯಕ್ಟಯಯೆ. ಹಿೇಗಹಗಿ, ಇದು ಅಹಮದ ಆಯೆು ಭತುು ಅಹಮದ ಫೆರ್ೆಮ ಂದು
ಯಕ್ಟಯಯೆ.
2. ವಿಭಹತರದ ಜವಹಫಹಿರಿಮ ನಿಯಸಣೆಮ ಅಖತಯ

ಅಜಹಖಯ ಔಯಹಗಿ

ಅಹಮದ

ಷಭಭತಿ

ಅಥವಹ

ಸ್ಹಔಷ್ಟ್ಿಯದ

ಔಂತುಖಳು

ವಿಮೆಗಹಯಯ

ದಿವಹಳಿತನಕೆು

ಕಹಯಣವಹಖುತುದೆ ಆದೆದರಿಂದ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣೆ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಫೆನೆನಲುಫಹಗಿದೆ. ಆದದರಿಂದ
ಭತೆ ುಂದೆಡೆ, ತುಂಫಹ ಆಮದ ಅಥವಹ ಎಚಚರಿಕೆಯಿಂದಿಯುದು, ಷಭಹನವಹಗಿ ಅಹಮನುನ ಸಯಡಲು ವಿಭಹ
ಔಂನಿ ಂದು ದೆ ಡಸ ೂಲ್ ಯಚಿಷುುದನುನ ತಡೆಮುತುದೆ. ಇದರಿಂದಹಗಿ ಅಹಮ ಭತುು ವಹಮಹಯ ನಡುವೆ
ಷರಿಮಹದ ಷಭತೆ ೇಲನನುನ ಹೆ ಂದಿ, ಷಧಹಾತಭಔವಹಗಿ ಷಂಸ್ೆೆಗೆ ಇನ ನ ರ್ಹಬದಹಮಔವಹಗಿಯಫೆೇಔು.
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ಷಭತೆ ೇಲನ ಭಹಡು ಯಕ್ಟಯಯೆಮು ಷಂಫಂಧಟ್ಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ತತಾಶ್ಹಷರ ಕಹಮಾನಿೇತಿಖಳು ಭತುು
ಅಹಮದ ಸಸಿವಿನ ಅನುಖುಣವಹಗಿ, ಂದದಹಯರಿಂದ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ. ಂದದಹಯಯ ಕೆಲಷ ಅಹಮ
ಗಿೇಾಔರಿಷುದು ಭತುು ಷರಿಮಹದ ಫೆರ್ೆಗೆ ಅಂಗಿೇಕಹಯ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಧಾರಿಷುದನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ. ಇದು
ಅಹಮದ ಸಿಾೇಔೃತಿಮು ವಿಮೆ ಭಹಡಲಟ್ಿರಿಗೆ ಬವಿಶಮದಲ್ಲಾ ರಿಹಹಯ ಮೊತುದ ಂದು ಬಯಸ್ೆಮನುನ
ನಿೇಡುದಹಗಿದೆ ಎಂದು ಖಭನಿಷುುದು ಭುಕಮ.
3. ಳಪಂದ - ಅಹಮದ ಭೌಲಯಭಹನ

ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣೆ ಂದು ಖುಂು ಅಥವಹ ಮಕ್ಟುಮ ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಫಸುತೆೇಔವಹಗಿ
ಆಧರಿಸಿ ಅಹಮದ ಆಯೆುಮ ಂದು ಯಕ್ಟಯಯೆ. ಇಲ್ಲಾ ಅಹಮದ ಭಟ್ಿನುನ ಆಧರಿಸಿ, ಂದದಹಯ ಅಹಮನುನ
ಭತುು ಮಹ ಫೆರ್ೆಗೆ ಸಿಾೇಔರಿಷುದು ಎಂಫುದನುನ ನಿಧಾರಿಷುತಹುಯೆ. ಮಹುದೆೇ ಷಂದಬಾದಲ ಾ ಸಿಾೇಕಹಯ
ಯಕ್ಟಯಯೆಮು ನಹಮಮವಹದ ಭತುು ಮಹುದೆೇ ೂವಹಾಖಯಸವಿಲಾದೆೇ ಅಂದಯೆ ಯತಿ ರಿೇತಿಮ ಷಭಸ್ೆಮಖಳನುನ
ಷಭಹನವಹಗಿ ಗಿೇಾಔರಿಸಿ ನಹಮಮಷಭಭತವಹದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಭಹಡಫೆೇಔು. ಅಹಮದ ಅಳತೆ ಭತುು
ಪಿಯೇಮಮಂಖಳ ರ್ೆಕಹುಚಹಯದ ಗಿೇಾಔಯಣನುನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಯತಿಯಂದು ಖುಣಭಟ್ಿದಲ್ಲಾ ನಿಯ ಪಿಷರ್ಹದ
ಸಿಾೇಕಹಯ ಟಿಿಮ ಭ ಲಔವೆೇ ಭಹಡರ್ಹಖುದು.
ಮಷುಸ ಸ್ಹು ಹಹಖ

ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ ಸ್ಹಧಮತೆ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯುತುದೆ, ಇದು ಕಹಯಿರ್ೆ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹೆಚಹಚಗಿ

ಭತುು ಆಗಹಗೆೆ ಸ್ಹವಿಗೆ ಭುಂಚೆ ಫಯುತುದೆ ಎಂಫುದನುನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಾಟ್ುಿಕೆ ಳಳಫೆೇಔು. ಆದದರಿಂದ, ಇದು ಕರಿೇದಿ
ಳಂದ ಯ ಢಿಖಳು ಭತುು ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳಲ್ಲಾ, ಆಯೆ ೇಖಮದ ಔಯೆೇಜ್ ಸ್ಹವಿನ ಔಯೆೇಜ್ ಗಿಂತ ಹೆಚುಚ ಬಿಗಿ,
ಸ್ಹಔಶುಿ ತಹಕ್ಟಾಔತೆ ಹೆ ಂದಿದೆ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಭಧುಮೆೇಸುಳಳ ಫಫನಿಗೆ ಸ್ಹವಿಗಿಂತ ಹೆಚಹಚಗಿ ಸೃದಮ ಅಥವಹ ಭ ತಯಪಿಂಡದ ತೆ ಡಔು ಉಂಟಹಗಿ ಆಷತೆಯಮ
ಅಖತಮದ ಅತಿೇ ಹೆಚಿಚನ ಅಕಹವ ಹೆ ಂದಿಯುದು, ಭತುು ಆಯೆ ೇಖಮ ಷಂಚಿಕೆಖಳು ವಿಭಹ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಅನೆೇಔ ಫಹರಿ
ಷಂಬವಿಷಫಸುದು. ಂದು ಜಿೇ ವಿಭಹ ಕರಿೇದಿ ಳಂದ ಭಹಖಾಷ ಚಿಮು ಈ ಮಕ್ಟುಗೆ ಷಯಹಷರಿ ಅಹಮದ
ಯೆೇಟ್ ಭಹಡಫಸುದು. ಆದಯೆ, ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಆರ್ಥಾಔ ನೆಯವಿನ ಂದಖಳಲ್ಲಾ, ಅಯನುನ ಂದು ಹೆಚಿಚನ ಯಭಹಣದ
ಅಹಮದಯು ಎಂದು ಯೆೇಟ್ ಭಹಡಫಸುದು.
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ, ಆರ್ಥಾಔ ಅಥವಹ ಆದಹಮ ಆಧಹರಿತ ಕರಿೇದಿ ಳಂದಕ್ಟುಂತ ಹೆಚಹಚಗಿ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಅಥವಹ
ಆಯೆ ೇಖಮ ಆವಿಷಹುಯಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಂದು ಹೆಚಿಚನ ಖಭನ ಇಯುತುದೆ. ಆದಯೆ, ನಂತಯದ ಂದು ವಿಭಹಷಕ್ಟುಮನುನ
ಔಡೆಖಣಿಷಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ ಭತುು ಸಣಕಹಷು ಕರಿೇದಿ ಳಂದು ಮಹುದೆೇ ಯತಿಔ ಲ ಆಯೆುಮ ತಳಿಳಹಹಔು
ಭತುು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ನಿಯಂತಯತೆ ಕಹಮುದಕೆ ಳುಳದು ಭುಕಮ.
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4. ಅನಹಯೆ ೀಖಯದ ಸಹಧಯತೆ ಮೆೀಲ್ೆ ರಿಣಹಭ ಬಿೀಯಕಂತಸ ಅಂವಖಳು

ಅಹಮನುನ ಅಂದಹಜಿಷು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಕೆಳಗಿನ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ (ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಬಿೇಳು ಅಹಮನುನ) ಮೆೇರ್ೆ
ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯುಂತಸ ಅಂವಖಳನುನ ಎಚಚರಿಕೆಯಿಂದ ರಿಖಣಿಷಫೆೇಔು:
a) ಮಷಕ್: ಪಿಯೇಮಮಂಖಳು ಮಷುಸ ಭತುು ಅಹಮದ ಭಟ್ಿದ ಅನುಖುಣವಹಗಿ ವಿಧಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಉದಹ
ನಜಹತ ಶ್ಚವುಖಳು ಭತುು ಭಔುಳ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳು ಸ್ೆ ೇಂಔುಖಳು ಭತುು ಅಘಾತಖಳ
ಸ್ಹಧಮತೆ ಹೆಚಹಚದ ಕಹಯಣ ಮು ಮಷುಯಗಿಂತ ಹೆಚಹಚಗಿಯುತುವೆ. ಇದದಕ್ಟುದದಂತೆ ಸೃದಮ ಫೆೇನೆ ಅಥವಹ
ಇತಯ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಹೆಚಹಚಖು, ಭಧುಮೆೇಸ ಂದು ದಿೇಗಾಕಹಲದ ಫೆೇನೆಯಿಂದ ಮಕ್ಟುಮ ವೆೇದನೆ
ಷಂಬಹಮತೆಮು ಇಯುದರಿಂದ, 45 ಶಾ ಮಸಿಸನ ಮೇರಿ ಮಷುರಿಗೆ, ಪಿಯೇಮಮಂಖಳು ಹೆಚಿಚಯುತುವೆ.
b) ಲ್ಲಂಖ : ಭಹಿಳ್ೆಮಯು ಭಕೆುಳು ಹೆೇಯು ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಯೆ ೇಖದ ಹೆಚುಚರಿ ಅಹಮದಲ್ಲಾ ಡಸರ್ಹಗಿಯುತಹುಯೆ.
ಆದಯೆ, ುಯುಶಯು ಅಯು ಅಹಮಕಹರಿ ಉದೆ ಮೇಖದಲ್ಲಾ ಹೆಚುಚ ಬಹಖಹಿಷುದರಿಂದ ಭಹಿಳ್ೆಮರಿಗೆ
ಹೆ ೇಲ್ಲಸಿದಹಖ

ಕೆಲಷ

ಷಂಫಂಧಿಸಿದ

ಅಘಾತಖಳು

ಅಥವಹ

ಸೃದಮಹಘಾತದಿಂದ

ಯಬಹವಿತವಹಗಿಯುದರಿಂದ ಭಹಿಳ್ೆಮರಿಗಿಂತ ಹೆಚುಚ ಡೆದು ನಯಳುತಹುಯೆ.
c) ದಿತ್ತ : ಮಹುದೆೇ ಷಾಯ ದಲ್ಲಾಯು ಭದಮ ಅಥವಹ ಭಹದಔದಯಮ ಸ್ೆೇನೆ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಅಹಮದ
ಮೆೇರ್ೆ ನೆೇಯ ಷಂಬಂದ ಹೆ ಂದಿದೆ.
d) ಉದೆ ಯೀಖ : ಅಘಾತಖಳು, ಹೆಚುಚರಿ ಅಹಮು ಕೆಲು ೃತಿುಖಳಲ್ಲಾ ಸ್ಹಧಮ ಉದಹ: ಚಹಲಔ, ಫಹಾಷಿರ್,
ವಿಭಹನ ಚಹಲಔ ಇತಹಮದಿ. ಅಂತೆಯೆೇ, ಕೆಲು ೃತಿುಖಳು ಹೆಚಿಚನ ಆಯೆ ೇಖಮ ಅಹಮಖಳನುನ
ಹೆ ಂದಿಯಫಸುದು, ಂದು X- ಯೆೇ, ಮಂತಯ ಆಯೇಜಔಯು, ಅಸ್ೆಫಸ್ೆ ಿೇರ್ಸ ಉದಮಭ ಕಹಮಾಔಯು,
ಖಣಿಗಹಯಯ ನಂತಸ ಇತಹಮದಿ.
e) ಕೌಟಕಂಬಿಔ ಇತ್ತಹಹಷ : ಆನುಂಶ್ಚಔ ಅಂವಖಳ ಯಬಹ ಅಷುಭಹ, ಭಧುಮೆೇಸ ಭತುು ಕೆಲು ಕಹಮನಸರ್
ನಂತಸ ಯೆ ೇಖಖಳಲ್ಲಾ ಹೆಚಿಚನ ಯಷುುತತೆಮನುನ ಹೆ ಂದಿವೆ. ಇದು ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ ಮೆೇರ್ೆ ರಿಣಹಭ
ಭಹಡುತುದೆ ಭತುು ಅಹಮ ಸಿಾೇಔರಿಷು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಖಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಫೆೇಕಹಖುತೆುದೆ.
f) ಮೆೈಔಟಕಿ: ದ, ತೆಳು ಅಥವಹ ಷಯಹಷರಿ ಮೆೈಔಟ್ುಿ ಕೆಲು ಖುಂುಖಳಲ್ಲಾ ಅನಹಯೆ ೇಖಮಕೆು ಜೆ ೇಡಣೆ
ಭಹಡಫಸುದಹಗಿದೆ.
g) ಹಂದಿನ ಅನಹಯೆ ೀಖಯ ಅಥವಹ ವಷರಚಿಕ್ರತೆ್: ಹಿಂದಿನ ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ ಸ್ಹಧಮತೆಖಳೄ ದೆೈಹಿಔ ದೌಫಾಲಮ
ಹೆಚಚಳಕೆು ಕಹಯಣವಹಖಫಸುದು ಅಥವಹ ಭಯುಔಳಿಷಫಸುದು ಭತುು ಅದಕೆು ತಔುಂತೆ ವಯತುುಖಳನುನ
ನಿಧಾರಿಷಫೆೇಔು. ಉದಹ ಭ ತಯಪಿಂಡದ ಔಲುಾಖಳು ಭಯುಔಳಿಷುತೆುವೆ ಭತುು ಅಂತೆಯೆೇ, ಂದು ಔಣಿಣನಲ್ಲಾ
ಕಹಮಟ್ಯಹಕ್ಿ ಇನೆ ನಂದು ಔಣಿಣನ ಕಹಮಟ್ಮಹಾಕ್ಿ ಸ್ಹಧಮತೆಮನುನ ಹೆಚಿಚಷುತುದೆ.
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h) ರಷಕಿತ ಆಯೆ ೀಖಯ ಸಿೆತ್ತ ಭತಕಿ ಇತಯ ಅಂವಖಳು ಅಥವಹ ದ ಯಕಖಳು : ಇದು ಅಹಮದ ಯಭಹಣ ಭತುು
ವಿಮೆ ಭಹಡರ್ೆಡುವಿಕೆ ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳುಳದು ಭುಕಮ ಭತುು ಅದು ಷರಿಮಹದ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷುವಿಕೆ
ಹಹಖ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷೆ ಭ ಲಔ ಸ್ಹಧಮ.
i) ರಿಷಯ ಭತಕಿ ನಿವಹಷ : ಇೂ ಷಸ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಯಭಹಣಕೆು ಅಲಂಭಿತವಹಗಿವೆ.

ನಿಭಮನಕು ನಿೀವೆೀ ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 1
ವಿಮೆ ಇಳಿಷುವಿಕೆ ___________ ಯಕ್ಟಯಯೆ.
I. ವಿಮೆ ಉತನನಖಳ ಭಹಯಹಟ್
II. ಗಹಯಸಔರಿಂದ ಔಂತುಖಳು ಷಂಖಯಹಿಷುುದು
III. ಅಹಮದ ಆಯೆು ಭತುು ಅಹಮದ ಫೆರ್ೆ
IV. ವಿವಿಧ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ಭಹಯಹಟ್

B. ಳಪಂದ - ಭ ಲಬ ತ ರಿಔಲಪನೆಖಳು
5. ವಿಮೆ ಇಳಿಷಕವಿಕೆ ಉದೆಿೀವ
ನಹು ವಿಮೆ ಉದೆದೇವ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷುದರಿಂದ ಹಯಯಂಭಿಷುತೆುವೆ. ಅಲ್ಲಾ ಎಯಡು ಉದೆದೇವಖಳಿವೆ.
iii. ಆಯೆು ವಿಮೆಗಹಯಯು ವಿಯುದಧ ಎಂಫುದಯ ವಿಯೆ ೇಧಿ ಆಯೆು ತಡೆಖಟ್ುಿದು
iv. ಅಹಮಖಳ ಗಿೇಾಔಯಣೆ ಭತುು ಅಹಮಖಳ ನಡುವೆ ಇಕ್ಟಾಟಿ ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳುಳದು

ವಹಯಖ್ಹಯನ
ಅಹಮಖಳ ಆಯೆು ದು ಇದನುನ ಯತಿನಿಧಿಷುತುದೆ, ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಯತಿ ಯಸ್ಹುನೆಮ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಅಹಮದ
ಯಭಹಣದ ಭೌಲಮಭಹನ ಭತುು ನಂತಯ ವಿಮೆ ನಿೇಡುದೆ ೇ ಅಥವಹ ಫೆೇಡವೆೇ ಎಂಫುದನುನ ನಿಧಾರಿಷು
ಯಕ್ಟಯಯೆ ಭತುು ವಯತುುಖಳನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ.
ವಿಯೆ ೀಧಿ ಆಯೆು (ಅಥವಹ ಯತ್ತರಿಔಿ ಆಯೆುಯ್ದಂದ) ಷಂವಮಹಷದ ಅಥವಹ ಕೆ ಯತೆಮನುನ ಅನುಬವಿಷುತಿುಯುಯು
ತಭಭ ಅಕಹವ ಹೆಚುಚ ಎಂದು ತಿಳಿದಿಯು ಜನಯ ಯೃತಿುಮಹಗಿದೆ, ಔುತ ಸಲದಿಂದ ವಿಮೆ ಸುಡುಔುುದು ಭತುು ಈ
ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ ಖಳಿಷುುದು.
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ಉದಹಸಯಣೆ
ವಿಮೆಗಹಯಯು ಮಹರಿಗೆ ಭತುು ಹೆೇಗೆ ವಿಮೆಮನುನ ನಿೇಡುದು ಎಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ಆಯೆು ಭಹಡದಿದದಯೆ, ಅಯು
ಶ್ಚೇಗಯದರ್ೆಾೇ ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕಲ್ಲಷು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದದ, ಡಮಹಬಿಟಿರ್ಸ, ಹೆಚಿಚನ ಬಿಪಿ, ಸೃದಮ ಷಭಸ್ೆಮಖಳು ಅಥವಹ
ಕಹಮನಸನಾಂಥ, ಖಂಭಿೇಯ ಕಹಯಿರ್ೆಖಳುಳ್ೆಳ ಜನಯು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮನುನ ಯಚಿಷಲು ಯಮತಿನಷುುದಯ ಸ್ಹಧಮತೆಯಿದೆ
ಅರಿಂದ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ನಶಿ.
ಇನೆ ನಂದು ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಹೆೇಳುುದಹದಯೆ, ವಿಮೆಗಹಯಯು ಆಯೆು ಚರ್ಹಯಿಷಲ್ಲಲಾದಿದೆದಯೆ, ವಿಯುದಧ ಆಯೆು ಭತುು
ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ ನಶಿನುನ ಅನುಬವಿಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.
6. ಅಹಮಖಳ ನಡಕವೆ ಷೆೀಯಕಖಳು
ಈಖ ಅಹಮಖಳ ನಡುವೆ ಷೆೇಯುಖಳನುನ ರಿಖಣಿಸ್ೆ ೇಣ. ದ "ಇಕ್ಟಾಟಿ" ಂದೆೇ ರಿೇತಿಮ ಅಹಮದಲ್ಲಾ ಡಿಸದ
ಅಬಮರ್ಥಾಖಳನುನ

ಅದೆೇ

ಪಿಯೇಮಮಂ

ಖಾದಲ್ಲಾ

ಇಡಫೆೇಔು

ಎಂದು

ಅಥಾ.

ವಿಮೆಗಹಯಯು

ವಿಧಿಷರ್ಹಖು

ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನುನ ನಿಧಾರಿಷಲು ಕೆಲು ರಿೇತಿಮ ಖುಣಭಟ್ಿ ಹೆ ಂದಿಯಲು ಫಮಷುತಹುಯೆ. ಹೆಚಿಚನ ಅಹಮಖಳನುನ
ಹೆ ಂದಿಯು ಜನಯು ಅಧಿಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ಭಹಡಫೆೇಔು ಹಹಗೆಯೆೇ ಷಯಹಷರಿ ಅಹಮಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯು
ಜನಯು ಅದೆೇ ರಿೇತಿಮ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ಭಹಡಫೆೇಔು. ಅಯು ಹೆಚುಚ ಅಹಮಕಹರಿ ಹೆ ಂದಿದಯ ಮೆೇರ್ೆ
ನಶಿಖಳ ದಯ ನಿಧಾರಿಷಲು ಹೆಚುಚ ಷಭಮ ಭಖನಯಹಖುಯು, ಷಯಹಷರಿ ಅಹಮಖಳನುನ ಉಂಟ್ುಭಹಡು
ಫಸುಹಲು ಮಕ್ಟುಖಳ ಅಜಿಾಮನುನ ಖುಣಭಟ್ಿದ ೆಯಕಹಯ ನಿಖದಿಡಿಷುತಹುಯೆ.
b) ಅಹಮದ ಗೀಯಔಯಣ
ಇಕ್ಟಾಟಿ ನಿದೆೇಾವನ ಭಹಡುುದಕೆು, ಂದದಹಯ ಅಹಮ ಗಿೇಾಔಯಣ ಎಂಫ ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ ತೆ ಡಖುತಹುನೆ
i.e. ಮಕ್ಟುಖಳು ಅಯು ತಯಫಸುದಹದ ಅಹಮಖಳ ಭಟ್ಿನುನ ಅಲಂಬಿಸಿ ಗಿೇಾಔರಿಷರ್ಹಖುತೆುದೆ ಭತುು
ವಿವಿಧ ಅಹಮ ಖಾಖಳಲ್ಲಾ ಹಿಸಿಕೆ ಡರ್ಹಖುತುದೆ. ಇಂತಸ ನಹಲುು ಅಹಮ ಖಾಖಳಿವೆ.
v. ರಭಹಣಿತ ಅಹಮಖಳು
ಇದು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಅನಹಯೆ ೇಖಮಕೆು ಬಿೇಳು (ಕೆಟ್ಿ ಬಿೇಳು ಸ್ಹಧಮತೆ) ಆ ಷಯಹಷರಿ ಜನಯನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ.
vi. ಹರವಷಯುಳು ಅಹಮಖಳು
ಇದು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಷಯಹಷರಿ ಖಭನಹಸಾವಹಗಿ ಔಡಿಮೆ ಇಯು ಕಹಯಣದಿಂದ ಔಡಿಮೆ ಪಿಯೇಮಮಂ
ವಿಧಿಷರ್ಹಖುುದು ಎಂಫುದು.
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vii. ಕೆಳದಜೆಯಮ ಅಹಮಖಳು
ಇಯು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಷಯಹಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚಹಚಗಿದೆದಯ , ಇಯನ ನ ವಿಮೆಯಿಂದ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ
ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.

ಅರಿಂದ

ಹೆಚಿಚನ

(ಅಥವಹ

ಹೆಚುಚರಿ)

ಔಂತುಖಳನುನ

ಹೆ ಂದಿ

ವಿಭಹ

ಸಿಾೇಔರಿಷರ್ಹಖುದು ಅಥವಹ ಕೆಲು ನಿಫಾಂಧಖಳನುನ ಳಡಿಷಫಸುದು.
viii. ನಿಯಹಔರಿಷಲಪಟಿ ಅಹಮಖಳು
ಅಯ ಈ ದೌಫಾಲಮಖಳು ಭತುು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಹೆಚುಚರಿ ಅನಹಯೆ ೇಖಮಖಳು ಇಶುಿ ಜಹಸಿು ಇಯುದೆಂದಯೆ, ಅರಿಗೆ
ಕೆೈಗೆಟ್ಔು ಫೆರ್ೆಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ದಗಿಷರ್ಹಖುುದು ಸ್ಹಧಮವಿಯುದಿಲಾ. ಅನು ಅಥವಹ ಅಳು ಇತಿುೇಚಿನ
ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಸ್ೆರಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ ಳಗಹಗಿದೆದ ವೆೇಳ್ೆ, ಕೆಲವೊಮೆಭ ಮಕ್ಟುಮ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ತಹತಹುಲ್ಲಔವಹಗಿ
ನಿಯಹಔಯಣೆ ಭಹಡಫಸುದು.
7. ಆಯೆು ರಕ್ರರಯೆ
ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣೆ ಅಥವಹ ಆಯೆು ಯಕ್ಟಯಯೆ ಎಯಡು ಸಂತಖಳಲ್ಲಾ ನಡೆಮುತುವೆ ಎಂದು
ಹೆೇಳಫಸುದು:
 ಕ್ಷೆೇತಯದ ಭಟ್ಿದಲ್ಲಾ
 ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣೆ ವಿಬಹಖದ ಭಟ್ಿದಲ್ಲಾ
ಚಿತರ 1: ವಿಭಹತರದ ಜವಹಫಹಿರಿಮ ನಿಯಸಣೆ ಅಥವಹ ಆಯೆು ರಕ್ರರಯೆ

c) ಕ್ಷೆೀತರ ಅಥವಹ ಹರಥಮಿಔ ಸಂತ
ಕ್ಷೆೇತಯ ಭಟ್ಿದ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣೆಮನುನ ಹಯಥಮಔ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣೆ
ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ. ಇದು ಅಜಿಾದಹಯರಿಗೆ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ನಿೇಡಲು ಷ ಔುವಹಗಿದಹದಯೆಯೆೇ
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ಎಂಫುದನುನ ನಿಧಾರಿಷಲು ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಹ ಔಂನಿ ಯತಿನಿಧಿ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಷಂಖಯಹಿಷುುದು ಳಗೆ ಂಡಿದೆ.
ಏಜೆಂಟ್ ಹಯಥಮಔ ಂದದಹಯಯಹಗಿ ಂದು ನಿಣಹಾಮಔ ಹತಯ ಹಿಷುತಹುಯೆ. ಅಯು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಹಯಸಔನಿಗೆ
ವಿಮೆ ಭಹಡಫೆೇಕೆಂಫುದನುನ ತಿಳಿಮಲು ಉತುಭ ಸ್ಹೆನದಲ್ಲಾಯುಯು.
ಕೆಲು ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ಯಸ್ಹುಔನಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏಜೆಂಟ್ ಹೆೇಳಿಕೆ ಅಥವಹ ನಿದಿಾಶಿ ಭಹಹಿತಿ,
ಅಭಿಹಯಮ ಭತುು ಶ್ಚಪಹಯಷುಖಳು, ಗೌಮ ಯದಿ, ೂಣಾ ಭಹಹಿತಿ ಏಜೆಂಟ್ ನಿಂದ ದಗಿಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.
ನೆೈತಿಔ ಅಹಮ ಯದಿ ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹದ ಯದಿಮನುನ ಇದೆೇ ರಿೇತಿಮ, ವಿಭಹ ಔಂೆನಿಮ ಅಧಿಔೃತ ರಿಂದ
ಕೆ ೇರಿಕೆ ಭಹಡಫಸುದು. ಈ ಯದಿಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಯಸ್ಹುಪಿತನ ಜಿೇನದ ಉದೆ ಮೇಖ, ಆದಹಮ ಭತುು
ಆರ್ಥಾಔ ಸ್ಹೆನ ಭತುು ಖಹಮತಿ ವಹಮಪಿು ಹೆ ಂದಿಯುತೆುದೆ.
ನೆೈತ್ತಔ ಅಹಮ ಎಂದಯೆೀನಕ ?
ಮಷುಸ, ಲ್ಲಂಖ, ಆಹಹಯ ಇತಹಮದಿ ಂದು ಆಯೆ ೇಖಮ ಅಹಮದ ಬೌತಿಔ ಹಹನಿ ಎಂದು ಉರ್ೆಾೇಖಿಷಫಸುದಹದ
ಅಂವಖಳು, ಆದಯೆ ಮಹುದೆ ೇ ಫೆೇಯೆ ಂದನುನ ನಿಔಟ್ವಹಗಿ ವಿೇಕ್ಷಿಷು ಅಖತಮವಿದೆ. ಇದು ಗಹಯಸಔನ ನೆೈತಿಔ
ಅಹಮವಹಗಿದೆ, ಇದು ವಿಭಹ ಔಂೆನಿಗೆ ಅತಮಂತ ದುಫಹರಿ ಸ್ಹಬಿೇತಹಖಫಸುದು.
ಕೆಟ್ಿ ನೆೈತಿಔ ಅಹಮದ ಯಮೊೇಚಚ ಉದಹಸಯಣೆಯೆಂದಯೆ ಮಹರಿಗೆ ಔಡಿಮೆ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಂದು ವಷರಚಿಕ್ಟತೆಸಮ
ಕಹಮಹಾಚಯಣೆ ಳಗಹಖಫೆೇಔು ಎಂದು ತಿಳಿದಿಯುತುದೆ ಅಯು ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಇದನುನ ತಿಳಿಷದೆೇ ವಿಮೆ ಆಯೆ ೇಖಮ
ವಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳದನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ. ಹಿೇಗೆ ಅದು ಕೆೇಲ ಂದು ಸಕ್ಟುನಿಂದ ಷಂಖಯಹಿಷಲು ವಿಮೆ
ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳ ಂದು ಉದೆದೇವೂಾಔ ಉದೆದೇವ.
ನಶಿದ ಉೆೇಕ್ಷೆಮು ಇನೆ ನಂದು ಉದಹಸಯಣೆಮಹಗಿದೆ. ವಿಮೆ ಅಸಿುತಾದ ಕಹಯಣ, ವಿಭಹ ಭಹಡಿದಯು
ಮಹುದೆೇ ಆಷತೆಯಗೆ ತನನ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಹತಿಷರ್ಹಖುದಯ ತಿಳಿಳಿಕೆಮು, ಅಯ ಆಯೆ ೇಖಮ ಫಗೆೆ ಅಷಡೆಸ
ತಾನೆಮನುನ ಅಳಡಿಸಿಕೆ ಳುಳದನುನ ಯಚೆ ೇದಿಷಫಸುದು.
'ನೆೈತಿಔತೆ ಹಹನಿ' ಎಂಫ ಹಹನಿ ಭತೆ ುಂದು ವಿಧದ ಉರ್ೆಾೇಕನೆಗೆ ಯೇಖಮವಹಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಭಹಡಿದಯು
ಅಯು ದೆ ಡಸ ಮೊತು ವಿಭಹ ಭಹಡಿಯುಯು ಎಂದು ತಿಳಿದು, ಮಹುದೆೇ ಂಚನೆ ಎಷಖದೆ, ಅಯು ದುಫಹರಿ
ಆಷತೆಯಮ ಕೆ ೇಣೆಮಲ್ಲಾ ತಂಖು, ಅತಮಂತ ದುಫಹರಿ ಚಿಕ್ಟತೆಸ ಡೆಮಲು ಫಮಷುತಹುಯೆ ಇತಹಮದಿ. ಅಯು ವಿಮೆ
ಭಹಡಿಯದಿದೆದಲ್ಲಾ ಅಂಥ ಕಹಮಾನುನ ಭಹಡುತಿುಯಲ್ಲಲಾ.

ಮೀಷದ ರಔಯಣಖಳನಕು ನಿಮಂತರಣೆ ಭತಕಿ ಹರಥಮಿಔ ಪಂದದಹಯಯಹಗ ಂದಕ ಏಜೆಂಟ್ ಹತರ
ಂದು ಅಹಮದ ಆಯೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಧಹಾಯು ಫಸುಹಲು ಬಹಖು ಯಸ್ಹುನೆಮ ಯ ದಲ್ಲಾ
ಯಸ್ಹುಔಯು ಫಹಿಯಂಖಡಿಸಿದ ಂದು ಷತಮನುನ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ. ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣೆ
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ವಿಬಹಖದಲ್ಲಾ ಔುಳಿತಿಯು ಫಫ ಂದದಹಯ ಈ ಅಂವಖಳನುನ ಅಷತಮ ಭತುು ಂಚನೆಯಿಂದ ಮೊೇಷಗೆ ಳಿಷಲು
ಉದೆದೇವೂಾಔ ಜೆ ತೆ ತಹಗಿ ಯತಿನಿಧಿಷರ್ಹಗಿದೆ ಎಂಫುದನುನ ತಿಳಿದುಕೆ ಳುಳುದು ಔಶಿವಹಖುತುದೆ.
ಏಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಾ ಯಭುಕ ಹತಯ ಹಿಷುತಹುಯೆ. ಅನು ಅಥವಹ ಅಳು ಏಜೆಂಟ್ ಯಸ್ಹುಔನ ನೆೇಯ ಭತುು
ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಷಂಔಾ ಹೆ ಂದಿದಯೆ ನಿಯ ಪಿಷರ್ಹಗಿಯುದು, ಂದು ಷತಮ ನಿಜವಹದ ಭತುು ಮಹುದೆೇ ಫೆೇಕೆಂದೆೇ
ಫಹಿಯಂಖಡಿಷದಿಯುವಿಕೆಮ ಅಥವಹ ಷುಳುಳ ತು ಹಯತಿನಿಧಮ, ಂದು ಉದೆದೇವನುನ ಹೆ ಂದಿಯುದಯ
ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣೆ ಭಹಡುುಯಯ ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳುಳಲ್ಲಾ ಉತುಭವಹದ ಸ್ಹೆನದಲ್ಲಾಯುಯು.
d) ವಿಭಹತರದ ಜವಹಫಹಿರಿಮ ನಿಯಸಣೆ ವಿಬಹಖದ ಭಟಿದಲ್ಲಾ
ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣೆ ಎಯಡನೆ ಭಟ್ಿು ವಿಬಹಖದ ಅಥವಹ ಔಚೆೇರಿ ಭಟ್ಿದಲ್ಲಾ. ಇದು ಕೆಲಷ
ನುರಿತಯು ಮಹಯು ಯಔಯಣದ ಎರ್ಹಾ ಷಂಫಂಧಿತವಹದ ಭಹಹಿತಿಖಳನುನ ರಿಖಣಿಸಿ ವಿಮೆ ಭತುು
ಶಯತುುಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ ಯಸ್ಹುನುನ ಸಿಾೇಔರಿಷು ಫಗೆೆ ನಿಧಹಾಯನುನ ಕೆೈಗೆ ಳಳಲು ವಿಶ್ೆೇಶ ತಜ್ಞಯನುನ ಭತುು
ಮಕ್ಟುಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ.
C. ಪೆೈಲ್ ಭತಕಿ ಫಳಷಕ ಭಹಖಯಷ ಚಿಖಳು
ಯತಿ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಭಹಯಹಟ್ ಭಹಡು ಮೊದಲು ಉತನನಖಳನುನ ಷೃಷ್ಟ್ಿಷಫೆೇಔು ಎಂಫುದನುನ ಅವಮವಹಗಿ
ನೆನಪಿನಲ್ಲಾಟ್ುಿಕೆ ಳಳಫೆೇಔು ಭತುು

ಇದು ಕರಿೇದಿ ಳಂದ ಇರ್ಹಖೆಮ ಕಹಮಾಖಳಲ್ಲಾ ಂದಹಗಿದೆ. ಇದಕಹುಗಿ

IRDAI ಈ ಭಹಖಾದವಾನಖಳನುನ ಬಿಡುಖಡೆ ಭಹಡಿದೆ ಅುಖಳನುನ ಕೆಳಗೆ ಷಂಕ್ಷೆೇಪಿಷರ್ಹಗಿದೆ:
ಯತಿಯಂದು ಔಂೆನಿ ಉದೆದೇಶ್ಚತ ಗಹಯಸಔಯ ಅಖತಮಖಳು, ಫೆೇಡಿಕೆಖಳು ಭತುು ನಿಾಸಣಹ ಸ್ಹಭಥಮಾ, ಕರಿೇದಿ
ಳಂದದ ರಿಖಣನೆಖಳು, ವಿಭಹಖಣಿತದ ಫೆರ್ೆ ನಿಖದಿ, ಭಹಯುಔಟೆಿಮ ಷಧಹಾತಭಔ ರಿಸಿೆತಿ ಇತಹಮದಿಖಳನುನ
ಖಭನದಲ್ಲಾಟ್ುಿಕೆ ಂಡು ತನನ ಉತನನಖಳನುನ ವಿನಹಮಷಗೆ ಳಿಷುತುದೆ.

ಆದದರಿಂದ ನಹು ಫೆೇಯೆ ಫೆೇಯೆ ವಿಬಹಖಖಳ

ಗಹಯಸಔಯ ಆಯೆು ಭಹಡಲು ಅಧಿಔ ಷಂಖೆಮಮ ಆಯೆುಖಳನುನ ಅದು ಷಸ ಭ ಲ ಭಟ್ಿದಲ್ಲಾ ನೆ ೇಡಫಸುದು, ಆಷತೆಯಗೆ
ದಹಕರ್ಹತಿ ವೆಚಚಖಳು ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಉತನನಖಳು ಬಹಯತಿೇಮ ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ ಹಯಫಲಮ ಬಿೇರಿವೆ.
ಯತಿ ಹೆ ಷ ಉತನನದ ರಿಚಮದ ಮೊದಲು IRDAI ಮ ಅನುಮೊೇದನೆಮ ಅಖತಮವಿದೆ. ಉತನನನುನ ಕೆಳಔಂಡ
ನಿಮಂತಯಔ 'ಪೆೈಲ್ ಭತುು ಫಳಷು' ನಿಫಂಧನೆಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಷಲ್ಲಾಷು ಅಖತಮವಿದೆ. ಮೆಭ ರಿಚಯಿಸಿದ ನಂತಯ
ಉತನನದ ವಹಸ್ಹತಿಗೆ ಔ ಡ ಭಹಖಾದವಾನಖಳನುನ ಅನುಷರಿಷು ಅಖತಮವಿದೆ. ವಿದಹಮರ್ಥಾಖಳು ತಭಭನುನ ಪೆೈಲ್
ಭತುು ಫಳಷು ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಎರ್ಹಾ ನಿಫಂಧನೆಖಳು, ಪಹಭುಾಖಳು, ಆದಹಮ ಇತಹಮದಿಖಳನುನ
ತಿಳಿದುಕೆ ಳುಳಂತೆ ಷಲಹೆ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದೆ.
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IRDAI ನಿಮಭಖಳ ರಕಹಯ ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆ ಉತಪನುಖಳಿಗೆ ಪೆೈಲ್ ಭತಕಿ ಫಳಕೆ ವಿಧಹನ :
a) ಇದು ಪೆೈಲ್ ಭತುು ಫಳಷು ವಿಧಹನ ಯಕಹಯ ಹಯಧಿಕಹಯದ ಮೊದಲು ಅಣೆ ಡೆಮದ ಹೆ ಯತು
ಮಹುದೆೇ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಉತನನನುನ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಭಹಯಹಟ್ ಭಹಡು ಹಹಗಿಲಾ .
b) ಕಹಲಕಹಲಕೆು ಹೆ ಯಡಿಸಿದ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳ ಯಕಹಯ ಮಹುದೆೇ ನಂತಯದ ಮಹುದೆೇ ಅನುಮೊೇದಿತ
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಉತನನದ ರಿಶುಯಣೆ ಅಥವಹ ಫದರ್ಹಣೆಗೆ ಭುಂಚಿತವಹಗಿ ಹಯಧಿಕಹಯದ ಅಣೆಮ
ಅಖತಮ ಷಸ ಇಯುತುದೆ.
1.

ಹಯಧಿಕಹಯದ ಅನುಮೊೇದನೆ ಡೆದ ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾಮ ಮಹುದೆೇ ರಿಶುಯಣೆ ಅಥವಹ
ಫದರ್ಹಣೆ ನಂತಯ ಇಂತಸ ರಿಶುಯಣೆ ಅಥವಹ ಫದರ್ಹಣೆ ಜಹರಿಗೆ ಫಂದ ಔನಿಶಠ ಭ ಯು ತಿಂಖಳು
ಭುಂಚಿತವಹಗಿ ಯತಿ ಹಲ್ಲಸಿದಹತನಿಗೆ ತಿಳಿಷಫೆೇಔು. ಇಂತಸ ರಿಶುಯಣೆ ಅಥವಹ ಫದರ್ಹಣೆಗೆ
ಕಹಯಣಖಳನುನ ಷ ಚಿಷಫೆೇಔು, ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹೆಚಚಳಕೆು ಕಹಯಣ ಭತುು ಕಹಾಂಟ್ಂ ಹೆಚಚಳ.

2. ಪಿಯೇಮಮಂ ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಮಭಖಳ ರಿಶುಯಣೆ ಅಥವಹ ಫದರ್ಹಣೆಮ ಸ್ಹಧಮತೆಮನುನ
ಹಯಸ್ೆಔಿರ್ಸ ನಲ್ಲಾ ಫಹಿಯಂಖ ಭಹಡಫೆೇಔು.
c) ಪೆೈಲ್ ಭತುು ಫಳಷು ಅಜಿಾ ಪಹಮ್ಾ ನುನ IRDAIನಿಂದ ಯಭಹಣಔವಹಗಿಷಲಟಿಿಯಫೆೇಔು ಭತುು
ಡೆೇಟಹಫೆೇರ್ಸ ಶ್ಚೇಟ್ ಭತುು ಗಹಯಸಔ ಭಹಹಿತಿ ಹಹಳ್ೆ ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಅನೆೇಔ ಅನುಫಂಧಖಳ ಜೆ ತೆಗೆ
ಔಳುಹಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಗಹಯಸಔ ಭಹಹಿತಿ ಹಹಳ್ೆಮನುನ ಹಯಸ್ೆಔಿರ್ಸ ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿ ಜೆ ತೆಗೆ ಯತಿಯಫಫ ವಿಮೆದಹಯನಿಖ
ನಿೇಡರ್ಹಖುುದು ಅದು ಯಕ್ಷಣೆ ವಿಯಖಳು, ಹೆ ಯತುಖಳು, ಕಹಮು ಅಧಿ ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಮಹುದೆೇ
ಮೊದಲ ಕೆಾೇಮ್ ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದಹಖ, ಹತಿಮು ಭಯುಹತಿ ಆಧಹಯ ಅಥವಹ ಂದು ನಿಶ್ಚಚತ ಯಭಹಣದ
ಮೆೇರ್ೆ ಇಯುತುದೆ, ನವಿೇಔಯಣದ ರಿಸಿೆತಿಖಳು ಭತುು ಯಯೇಜನಖಳು, ಷಸ-ಹತಿ ವಿಯಖಳು ಅಥವಹ
ಔಳ್ೆಮಫಸುದಹದ ಭತುು ಯದುದಗೆ ಳಿಷುುದಕೆು ರಿಸಿೆತಿಖಳು ಇತಹಮದಿ.
ಪೆೈಲ್ ಭತುು ಫಳಷು ಅಪಿಾಕೆೇವನ್ ಹಯಧಿಕಹಯದ ೂಾಬಹವಿ ಅನುಮೊೇದನೆ ನೆೇಭಔಗೆ ಂಡ
ವಿಭಹಖಣಔನಿಂದ ಭತುು ವಿಮೆ ಔಂನಿಮ ಸಿಇನಿಂದ ದೃಢಿೇಔಯಣವಹಗಿಯಫೆೇಔು ಭತುು ಇಂತಸ
ಷಾಯ ಖಳಲ್ಲಾ ಭತುು ಕಹಲಕಹಲಕೆು ಹಯಧಿಕಹಯ ಭ ಲಔ ಗೆ ತುುಡಿಸಿದ ದಹಕರ್ಹತಿ.
d) ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಉತನನದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳವಿಕೆ
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1.

ಂದು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಉತನನನುನ ಹಿಂಡೆಮಲು, ವಿಮೆಗಹಯ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳವಿಕೆಮ
ಕಹಯಣಖಳನುನ

ನಿೇಡು

ಭ ಲಔ

ಹಯಧಿಕಹಯದ

ೂಾಬಹವಿ

ಅನುಮೊೇದನೆಮನುನ

ಡೆಮಫೆೇಕಹಖುತುದೆ ಭತುು ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು- ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ಷಂೂಣಾ ವಿಯಖಳು.
2. ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕರ್ೆ ಬವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಉತನನಖಳ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳ ಸ್ಹಧಮತೆಮನುನ ಭತುು ಉತನನಖಳನುನ
ಹಿಂತೆಗೆದುಕೆ ಂಡಹಖ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಲಬಮವಿಯು ಆಯೆುಖಳ ಫಗೆೆ ಷಶಿವಹಗಿ ಷ ಚಿಷುತುದೆ.
3. ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ಗಹಯಸಔ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಷ ಚನೆಗೆ ಯತಿಕ್ಟಯಯೆ ನಿೇಡದಿದದಯೆ, ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ನವಿೇಔಯಣದ
ದಿನಹಂಔದಂದು ಹಿಂದಕೆು ಡೆಮರ್ಹಖುುದು ಭತುು ವಿಮೆದಹಯ ಹೆ ಂದಹಣಿಕೆಮ ರಿಸಿೆತಿಮ
ಶಯತುುಖಳಿಖನುಖುಣವಹಗಿ

ವಿಮೆಗಹಯಯೆ ಂದಿಗೆ

ಹೆ ಷದೆ ಂದು

ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ,

ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.
4. ಹಿಂತೆಗೆದುಕೆ ಳಳರ್ಹದ ಉತನನನುನ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ನಿೇಡಫಹಯದು.
e) ಮಹುದೆೇ

ಉತನನದ

ಎರ್ಹಾ

ವಿಯಖಳನುನ

ರಿಚಯಿಸಿದ

ನಂತಯ

ಶಾಕೆ ುಮೆಭಮಹದಯ

ನೆೇಭಔಗೆ ಂಡ ವಿಭಹಖಣಔನಿಂದ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷರ್ಹಖುುದು. ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಉತನನ ಆರ್ಥಾಔವಹಗಿ
ಕಹಮಾಸ್ಹಧಮಲಾದಹಗಿ ಔಂಡುಫಂದಯೆ, ಅಥವಹ ಮಹುದೆೇ ನಿದಿಾಶಿ ಕೆ ಯತೆಮಹದಹಖ ನೆೇಭಔಗೆ ಂಡ
ವಿಭಹಖಣಔ ಷ ಔುವಹಗಿ ಉತನನನುನ ರಿಶುರಿಷಫಸುದು ಭತುು ಪೆೈಲ್ ಭತುು ಫಳಷು ವಿಧಹನದ
ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ರಿಶುಯಣೆಗೆ ಅಜಿಾ ಷಲ್ಲಾಷಫಸುದು.
f)

ಉತನನ ನಿೇಡಿದ ಐದು ಶಾಖಳ ಪೆೈಲ್ ಭತುು ಫಳಷು ಅನುಮೊೇದನೆಮ ನಂತಯ, ನೆೇಭಔಗೆ ಂಡ
ವಿಭಹಖಣಔ ಯೆ ೇಖದ ಸಯಡಿಕೆ, ಚಿಔು ಯಭಹದ, ಫಡಿಸ ದಯಖಳು, ಸಣದುಫಫಯ, ವೆಚಚಖಳು ಭತುು ಷಂಫಂಧಿತ
ವಿಯಖಳು ಇಂತಸ ಉತನನ ವಿನಹಮಷ ಭಹಡುವಹಖ ಭಹಡಿದ ಭ ಲ ಔಲನೆಖಳನುನ ಹೆ ೇಲ್ಲಸಿದಯೆ ಭತುು
ಷ ಔು ಷಭಥಾನೆಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ ಅಥವಹ ರಿತಾನೆಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ ಭುಂಚೆ ಭಹಡಿದ ಊಹೆಖಳಿಗೆ ಹೆ ಷ
ಅನುಭತಿ ಡೆಮುುದು.

D. IRDAI ನ ಇತಯ ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಭಹ ನಿಫಂಧನೆಖಳು
ಪೆೈಲ್ ಭತುು ಫಳಷು ಷ ಚನೆಖಳ ಜೆ ತೆಗೆ, ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ನಿಫಂಧನೆಖಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಖತಮವಿಯುತುದೆ:
a. ಎರ್ಹಾ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು, ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ಹಲ್ಲಸಿ ವಿಕಹಷಗೆ ಳಳಲು
ಔಂನಿ ಭಂಡಳಿಮ ಅನುಮೊೇದನೆ ಡೆದಿಯಫೆೇಔು. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಇತಯ ವಿಶಮಖಳ ಲಮಖಳಲ್ಲಾನ
ಯಸ್ಹುನೆ ಪಹಮ್ಾ ಶ್ಚಪಹಯಷು ನಿರಿೇಕ್ಷೆಖಳಿಗೆ ಆಯೆ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿ ಕರಿೇದಿ ಭಹಡಲು ಅನಾಮವಹಖಫಸುದು.
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ಔಂನಿ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಅನುಖುಣವಹಗಿ, ಇಂತಸ ಪಹಮ್ಾ ಯಸ್ಹುನೆಮ ಕರಿೇದಿ ಂದಕೆು ಅಖತಮವಿಯು
ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಸ್ೆಯೆಹಿಡಿಮಫೆೇಔು.
b. ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಹಯಧಿಕಹಯದ ಜೆ ತೆ ಷಲ್ಲಾಷಫೆೇಔು. ಔಂನಿಮು ಹಲ್ಲಸಿ
ಭಹಾಡಿಷಲು ಸಔುನ ನ ಉಳಿಸಿಕೆ ಂಡಿದೆ, ಇದು ಅಖತಮ ಫೆೇಡು ಭಹಹಿತಿಮಹಗಿದೆ.
c. ಮಹುದೆೇ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಯಸ್ಹುನೆ ಅಂಗಿೇಔರಿಷಲಟ್ಿಯೆ ಅಥವಹ ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ನಿಯಹಔರಿಷರ್ಹಗಿದದಯೆ
ಭಂಡಳಿಮ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಆಧರಿಸಿ ಅಂಗಿೇಔರಿಸಿದದಯೆ. ಂದು ಯಸ್ಹುನೆಮ ನಿಯಹಔಯಣೆಮನುನ, ನಿರಿೇಕ್ಷರಿಗೆ
ನಿಯಹಔಯಣೆಮ ಕಹಯಣಖಳನುನ ಯೆಕಹಡಿಾಂಗ್, ಫಯಣಿಗೆಮಲ್ಲಾ ತಿಳಿಷಫೆೇಔು.
d. ಮಹುದೆೇ ಳಂದ ವಿಧಿಸಿದ ರ್ೆ ೇಡ್ ವುಲುನುನ ವಿಮೆದಹಯನಿಗೆ ತಿಳಿಷಫೆೇಔು ಭತುು ಪಿಯೇಮಮಂ
ಮೆೇರ್ೆ ಭತುು ಇಂತಸ ರ್ೆ ೇಡ್ ಖಳನುನ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ನಿದಿಾಶಿ ಪಿಗೆಮನುನ ಂದು ಹಲ್ಲಸಿ ವಿತರಿಷು
ಮೊದಲು ಡೆದಫೆೇಔು.
e. ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ವಿಭಹ ಔಂನಿಗೆ ಮಹುದೆೇ ಹೆಚಿಚನ ಭಹಹಿತಿಮ ಅಖತಮವಿದದಲ್ಲ,ಾ ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಉದೆ ಮೇಖ
ಫದರ್ಹಣೆ, ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಂತಯದ ಮಹುದೆೇ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಅದಯ ನವಿೇಔಯಣದ
ಷಭಮದಲ್ಲಾ, ಇದನುನ ವಿಮೆದಹಯಯ ಭ ಲಔ ಯಭಹಣಿತ ಪಹಮ್ಾ ಖಳಲ್ಲಾ ಷ ಚಿಷಫೆೇಔು ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿ
ದಹಕರ್ೆಖಳನುನ ಇುಖಳ ಬಹಖವಹಗಿ ಭಹಡಫೆೇಔು, ಇಂತಸ ಭಹಹಿತಿ ಷಲ್ಲಾಕೆಮ ಗಟ್ನೆಖಳನುನ ಷಶಿವಹಗಿ
ಹೆೇಳಫೆೇಔು ಭತುು ಇಂತಸ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಅನಾಮವಹಖು ಶಯತುುಖಳ ಅಖತಮವಿಯುತುದೆ.
f.

ವಿಮೆಗಹಯಯು, ಕಹಮಾವಿಧಹನಖಳು ಅಥವಹ ರ್ಪಯೇತಹಸಸಔಖಳ ಆಯಂಭಿಔ ಯವೆೇವಕಹುಗಿ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ
ುಯಷುರಿಷಲು ಯೇಜನೆ ಭಹಡಫಸುದು, ಅದೆೇ ವಿಮೆಗಹಯಯೆ ಂದಿಗೆ ಭುಂದುರಿದ ನವಿೇಔಯಣಖಳ,
ಅನುಔ ಲಔಯ ಕೆಾೇಮ್ ಅನುಬ ಇತಹಮದಿ, ಪೆೈಲ್ ಭತುು ಫಳಷು ಭಹಖಾದವಾನದಂತೆ ಅನುಮೊೇದನೆ
ಡೆದ ಹಯಸ್ೆಔಿರ್ಸ ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕರ್ೆ ಅಥವಹ ಉತೆುೇಜನಖಳು.

ಆಯೆ ೀಖಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಹೆ ಂದಹಣಿಕೆ ಸೌಲಬಯಖಳ ಫಗೆೊ ಭಹಖಯಷ ಚಿಖಳು
IRDAI ಜಿೇ ಭತುು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಹೆ ಂದಹಣಿಕೆಮ ಸ್ೌಲಬಮಖಳ ಫಗೆೆ ಫಸಳ ಷಶಿ
ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳನುನ ಹೆ ಯತಂದಿದೆ. ಇುಖಳನುನ ಕೆಳಗೆ ಟಿಿ ಭಹಡರ್ಹಗಿದೆ:
1.

ಹೆ ಂದಹಣಿಕೆ ಸ್ೌಲಬಮನುನ ಕೆಳಗಿನ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಅಕಹವ ನಿೇಡಫೆೇಔು:
a. ಪಹಮಮಲ್ಲ ಫಾೇಟ್ರ್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಜಿೇವೆೇತಯ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳಿಗೆ ನಿೇಡಿದ ಎರ್ಹಾ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
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b. ಯತಿ ಷದಷಮಯು, ಔುಟ್ುಂಫ ಷದಷಮಯು ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಮಹುದೆೇ ಖುಂು ಆಯೆ ೇಖಮ ಜಿೇವೆೇತಯ ವಿಮೆ
ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿ ಯಕ್ಷಣೆ ಡೆದಿದಹದಯೆ, ಇಂತಸ ಖುಂು ಹಲ್ಲಸಿಯಿಂದ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ
ಷೆಳ್ಹಂತರಿಷು ಸಔುು ಹೆ ಂದಿದಹದಯೆ ಅಥವಹ ಅದೆೇ ವಿಮೆಗಹಯಯೆ ಂದಿಗೆ ಂದು ಪಹಮಮಲ್ಲ ಫಾೇಟ್ರ್
ಹಲ್ಲಸಿ. ಇದಹದ ನಂತಯ ಅನು / ಅಳು ಭುಂದಿನ ನವಿೇಔಯಣದ ಹೆ ಂದಹಣಿಕೆ ಸ್ೌಲಬಮದ ಸಔುನುನ
ನಿೇಡರ್ಹಖುುದು.
2. ಹೆ ಂದಹಣಿಕೆ ಸ್ೌಲಬಮನುನ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ನವಿೇಔಯಣದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಭಹತಯ ಆರಿಸಿಕೆ ಳಳರ್ಹಖುುದು ಭತುು
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಯೆನಿಸ ಭ ಲಔಲಾ.
3. ಫಫ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ತನನ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಭತೆ ುಂದು ವಿಭಹ ಔಂನಿಗೆ ರ್ಪೇಟ್ಾ ಭಹಡಲು ಫಮಸಿದಯೆ,
ಇಂತಸ ಂದು ವಿಭಹ ಔಂೆನಿಗೆ ಅಜಿಾ ಷಲ್ಲಾಷಫೆೇಔು, ಇಡಿೇ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಔುಟ್ುಂಫದ ಎರ್ಹಾ ಷದಷಮಯ
ಜೆ ತೆಗೆ ರ್ಪೇಟ್ಾ ಭಹಡಲು ಫಮಸಿದಯೆ, ಏನಹದಯ

ಇದದಯೆ, ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಪಿಯೇಮಮಂ

ನವಿೇಔಯಣ ದಿನಹಂಔಕ್ಟುಂತ ಔನಿಶಠ 45 ದಿನಖಳ ಮೊದಲು.
4. ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ IRDAI ಷ ಚಿಷರ್ಹದ ಯ ದಲ್ಲಾ ಅಪಿಾಕೆೇವನ್ ನಿೇಡಲು ವಿಪಲವಹದಲ್ಲಾ ಔನಿಶಠ 45
ದಿನಖಳ ಪಿಯೇಮಮಂ ನವಿೇಔಯಣ ದಿನಹಂಔಕ್ಟುಂತ ಮೊದಲು ಹೆ ಷ ವಿಮೆಗಹಯ ರ್ಪೇಟಹಾಬಿಲ್ಲಟಿ ನಿೇಡಫಸುದು
ಅಥವಹ ನಿೇಡದಿಯಫಸುದು.
5. ಇಂತಸ ಷ ಚನೆ ಡೆದ ನಂತಯ, ರ್ಪೇಟೆಾಬಿಲ್ಲಟಿ ಪಹಮ್ಾ ಜೆ ತೆ ಯಸ್ಹುನೆಮಲ್ಲಾ ಹೆೇಳಿದಂತೆ IRDAI
ಷ ಚನೆಖಳ ಅನುಫಂಧ 'I' ಎಂದು ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಅಜಿಾದಹಯನಿಗೆ ದಗಿಷಫೆೇಔು ಭತುು ನಿೇಡರ್ಹಖು ವಿವಿಧ
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ಷ ಔು ಉತನನ ಸ್ಹಹಿತಮ.
6. ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಮ್ಾ ಜೆ ತೆಗೆ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ರ್ಪೇಟೆಾಬಿಲ್ಲಟಿ ಪಹಮ್ಾ ಬತಿಾ ಭಹಡಿ ಭತುು ವಿಭಹ ಔಂನಿಗೆ
ಷಲ್ಲಾಷಫೆೇಔು.
7. ರ್ಪೇಟೆಾಬಿಲ್ಲಟಿ ಪಹಮ್ಾ ಷಂದಹಮದ ನಂತಯ, ವಿಭಹ ಔಂನಿ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಇತಿಹಹಷದ ಅಖತಮ ವಿಯಖಳನುನ
ಕೆ ೇರಿ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ವಿಭಹ ಔಂನಿಗೆ ಕೆೇಳಫೆೇಔು ಭತುು ಷಂಫಂಧಟ್ಿ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಇತಿಹಹಷ
ಕೆೇಳಫೆೇಔು. ಇದನುನ IRDAI ಮ ವೆಬ್ ರ್ಪೇಟ್ಾಲ್ ಭ ಲಔ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.
8. ವಿಭಹ ಔಂನಿ ರ್ಪೇಟೆಾಬಿಲ್ಲಟಿ ಅಂತಸ ಫೆೇಡಿಕೆಮನುನ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ನಂತಯ IRDAI ಮ ವೆಬ್ ರ್ಪೇಟ್ಾಲ್ ನಲ್ಲಾ
ಶ್ಚಪಹಯಷು ಭಹಡಿದ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ರ್ಪೇಟಿಾಂಗ್ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿನಂತಿಮನುನ ಡೆದ 7
ದಿನಖಳ್ೆೄ ಳಗಹಗಿ ಡೆೇಟಹ ಷಾಯ  ಅಖತಮ ಭಹಹಿತಿ ನಿೇಡಫೆೇಕ್ಟಯುತುದೆ.
9. ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ವಿಮೆಗಹಯಯು ನಿದಿಾಶಿ ಷಭಮದ ಚೌಔಟಿಿನೆ ಳಗೆ ಹೆ ಷ ವಿಭಹ ಔಂೆನಿಗೆ
ಅಖತಮ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಡೆೇಟಹ ಪಹಭಹಮಾಟ್ನಲ್ಲಾ ದಗಿಷಲು ವಿಪಲವಹದಯೆ, ಇದನುನ IRDAI ಹೆ ಯಡಿಸಿದ
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ನಿದೆೇಾವನಖಳ ಉಲಾಂಗನೆ ಎಂದು ನೆ ೇಡರ್ಹಖುತುದೆ ಭತುು ವಿಮೆಗಹಯಯು, 1938ಯ ವಿಭಹ ಕಹಯಿದೆಮಡಿ
ೆನಲ್ ನಿಫಂಧನೆಖಳಿಗೆ ಳಟಿಿಯುತುವೆ.
10. ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ವಿಭಹ ಡೆೇಟಹ ಷಂದಹಮದವಹದ ಮೆೇರ್ೆ, ಹೆ ಷ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಯಸ್ಹುನೆಮ ಕರಿೇದಿ
ಂದ ಭಹಡುತುದೆ IRDAI 4 (6) ನಿಮಭಖಳಿಗೆ, 2002 ಅನುಖುಣವಹಗಿ (ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಆಷಕ್ಟು ಯಕ್ಷಣೆ)
ಭತುು ತನನ ನಿಧಹಾಯನುನ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ತಿಳಿಷುತುದೆ.
11. ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಈ ಮೆೇಲ್ಲನ ಅಧಿಮ ಳಗೆ ಡೆೇಟಹ ಷಂದಹಮವಹದ ಮೆೇರ್ೆ, ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಭನವಿ ಭಹಡು
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ 15 ದಿನದೆ ಳಗೆ ಔಂನಿ ಹಯಧಿಕಹಯ ಷಲ್ಲಾಸಿದ ಹಲ್ಲಸಿ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ತನನ ನಿಧಹಾಯನುನ
ತಿಳಿಷುುದಿಲಾ, ನಂತಯ ವಿಭಹ ಔಂನಿಮು ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ತಿಯಷುರಿಷು ಸಔುನುನ ಉಳಿಸಿಕೆ ಳುಳ ಹಹಗಿಲಾ
ಭತುು ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಪಿಕೆ ಳಳಫೆೇಔು.
12. ರ್ಪೇಟಹಾಬಿಲ್ಲಟಿ ಸಿಾೇಕಹಯ ಪಲ್ಲತಹಂವ ಇನ ನ ನವಿೇಔಯಣದ ದಿನಹಂಔದಂದು ಹೆ ಷ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ
ನಿರಿೇಕ್ಷೆಮಲ್ಲಾದೆ
a. ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ವಿಷುರಿಷಲು ಅಕಹವ ನಿೇಡಫಹಯದು, ಇಂತಸ ಂದು ರ್ಪಯ-ಯೆೇಟ್ ಪಿಯೇಮಮಂ
ಸಿಾೇಔರಿಷು ಭ ಲಔ ಅರ್ಹಧಿಗೆ, ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಕೆ ೇರಿಕೆ ಷಲ್ಲಾಸಿದಯೆ, ಅದು ಔನಿಶಠ ಂದು ತಿಂಖಳ
ಇಯಫೆೇಔು ಭತುು
b. ಹೆ ಷ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ದೃಢಡಿಸಿದ ಹಲ್ಲಸಿ ಸಿಾೇಔೃತವಹಖು ಷಭಮದಯೆಖ

ಅಥವಹ ವಿಭಹದಹಯನ

ನಿದಿಾಶಿ ಲ್ಲಖಿತ ಕೆ ೇರಿಕೆಮ ಮೆೇಯೆಗೆ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಯದುದಗೆ ಳಿಷರ್ಹಖುುದಿಲಾ
c. ಹೆ ಷ ವಿಮೆಗಹಯಯು, ಅಂತಸ ಎರ್ಹಾ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ಷಂಫಂಧಟ್ಿಲ್ಲಾ, ಅರ್ಹಧಿಮ ಭುಕಹುಮದ
ದಿನಹಂಔ ಜೆ ತೆ ಹೆ ಂದಿಷಲು ಅಹಮ ವುಯುವಹದ ದಿನಹಂಔನುನ ಔಂಡುಹಿಡಿಮಫೆೇಔು.
d. ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಮಹುದೆೇ ಕಹಯಣಕಹುಗಿ ವಿಮೆದಹಯ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ವಿಮೆಗಹಯಯೆ ಂದಿಗೆ ಹಲ್ಲಸಿ
ಭುಂದುರಿಷಲು ಫಮಸಿದಯೆ, ಂದು ಸ್ಹಭಹನಮ ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಧಿಸಿ ಭತುು ಮಹುದೆೇ ಹೆ ಷ ರಿಸಿೆತಿ
ಭುಂದುರಿಷಫಸುದು ಅಕಹವ ನಿೇಡಫೆೇಔು.
13. ಮೆೇರ್ೆ ಹೆೇಳಿಯುಂತೆ, ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಅರ್ಹಧಿಮ ವಿಷುಯಣೆ ಆರಿಸಿಕೆ ಂಡ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಭತುು ಕೆಾೇಮ್,
ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ವಿಮೆಗಹಯಯು ಅಂಗಿೇಔರಿಸಿದಯೆ ಭಹತಯ ಕೆಾೇಮ್ ದಗಿಸಿದ ಹಲ್ಲಸಿ ಶಾದ ಬಹಖವಹಗಿ
ತದನಂತಯ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ವಿಮೆಗಹಯ ಉಳಿದ ಫಹಕ್ಟ

ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯ ವಿಧಿಷಫಸುದು.

ಅಂತಸ

ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಫಹಕ್ಟ ಅಧಿಮ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಷಲು ಹೆ ಣೆಗಹಯನಹಗಿಯುತಹುನೆ ಭತುು ಆ
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಶಾದ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ವಿಮೆಗಹಯಯೆ ಂದಿಗೆ ಭುಂದುರಿಷಫಸುದು.
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14. ಂದು ರ್ಪೇಟಿಾಂಗ್ ಇನ್ ಹಲ್ಲಸಿ ಸಿಾೇಔರಿಷು ಷಲುವಹಗಿ, ವಿಮೆಗಹಯ ರ್ಪೇಟಿಾಂಗ್ ಉದೆದೇವಕಹುಗಿ
ಯತೆಮೇಔವಹಗಿ ಮಹುದೆೇ ಹೆಚುಚರಿ ರ್ೆ ೇಡ್ ಅಥವಹ ವುಲುಖಳನುನ ವಿಧಿಷಫಹಯದು.
15. ಂದು ರ್ಪಟ್ಾ ಆದ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಂಗಿೇಕಹಯನುನ ಮಹುದೆೇ ಔಮೇಶನ್ ಭಧಮತಿಾಗೆ ಕೆ ಡರ್ಹಖುುದಿಲಾ.
16. ಮಹುದೆೇ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ, ಮೊದರ್ೆೇ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ಯೆ ೇಖಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಕಹಮು ಅಧಿ ಈಗಹಖರ್ೆೇ ಭುಗಿದು ಹೆ ೇಗಿದದಯೆ ಭತುು ಷಭಮ ಫದಧ
ಹೆ ಯತುಖಳನುನ

ಖಣನೆಗೆ

ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳರ್ಹಖುತುದೆ

ಭತುು

ಅದಯ

ಭಟಿಿಗೆ

ಹೆ ಷದಹದ

ರ್ಪೇಟ್ಾ

ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಔಡಿಮೆಮಹಖುತುದೆ.
ಷ ಚನೆ 1 : ಹೆ ಷ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಯೆ ೇಖ ಅಥವಹ ಚಿಕ್ಟತೆಸಗಹಗಿ ಕಹಮು ಅಧಿ, ಅದೆೇ ಯೆ ೇಖ
ಅಥವಹ ಚಿಕ್ಟತೆಸ ಹಿಂದಿನ ಹಲ್ಲಸಿಗಿಂತ ಹೆಚುಚ ಷಭಮ ಆಗಿದದಯೆ, ಳಫಯು ಹಲ್ಲಸಿದಹತನಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ
ಕಹಮು ಅಧಿಮನುನ ಷಶಿವಹಗಿ ವಿರಿಷಫೆೇಔು ರ್ಪೇಟಹಾಬಿಲ್ಲಟಿ ಪಹಮ್೯ನಲ್ಲಾ ರ್ಪೇಟಿಾಂಗ್
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಂದ ಷಲ್ಲಾಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಷ ಚನೆ 2 : ಖುಂು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ, ಮೆೇರ್ೆ ಹೆೇಳಿದಂತೆ ಷತತ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಶಾಖಳ
ಷಂಖೆಮ ಆಧರಿಸಿ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಷದಷಮರಿಗೆ ಕೆಯಡಿಟ್ ನಿೇಡರ್ಹಖುುದು, ಅದನುನ ರ್ೆಕ್ಟುಷದೆ, ಭುಂಚಿನ
ಹಲ್ಲಸಿ ಮಹುದೆೇ ೂಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ಯೆ ೇಖ ಹೆ ಯಗಿಟ್ಿ / ಷಭಮ ಫದಧ ಹೆ ಯತುಖಳನುನ
ಹೆ ಂದಿದದಯೆ,
17. ಹಿಂದಿನ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಭಹಡಿದ ಮೊತುಕೆು ರ್ಪೇಟಹಾಬಿಲ್ಲಟಿ ಅನಾಮವಹಖುತುದೆ ಭತುು ಔ ಡ
ಹೆಚಿಚಷರ್ಹದ ವಿಭಹ ಮೊತು, ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ವಿಮೆದಹಯ ಭನವಿ ಭಹಡಿದಯೆ, ಹಿಂದಿನ ಹಲ್ಲಸಿ ಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ
ಭುಂಚಿನ ವಿಮೆಗಹಯ (ಯು) ಡೆದುಕೆ ಂಡ ಷಂಚಿತ ಫೆ ೇನರ್ಸ ಭಟಿಿಗೆ.
ಉದಹ - ವಿಮೆಗಹಯ A ಜೆ ತೆ, ಮಕ್ಟುಯಫಫ ಯ . 2 ಲಕ್ಷ SI
ಹೆ ಂದಿದದಯೆ;

ಭತುು ಯ . 50,000 ಖಳಿಸಿದ ಫೆ ೇನರ್ಸ

ಮಹವಹಖ ಅನು ವಿಮೆಗಹಯ B ಔಡೆಗೆ ಗಹಾಯಿಸಿದಹಖ ಭತುು ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ

ಪಿಕೆ ಂಡಹಖ, ವಿಮೆಗಹಯ B ಅನಿಗೆ SI ಯ . 2.50 ಲಕ್ಷ ನಿೇಡಿ ಅನಾಮವಹಖು ಯ . 2.50 ಲಕ್ಷ ಪಿಯೇಮಮಂ
ವಿಧಿಷಫೆೇಔು. ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ವಿಮೆಗಹಯ B ಯ .2.50 ಲಕ್ಷದ ಮಹುದೆೇ ಉತನನ ಹೆ ಂದಿಯದಿದದಯೆ, ವಿಮೆಗಹಯ B
ಸತಿುಯದ ಹೆಚಿಚನ ಸ್ಹಾಬ್ ಯ . 3 ಲಕ್ಷ ವಿಮೆದಹಯನಿಗೆ ಅನಾಮವಹಖು ಯ . 3 ಲಕ್ಷ SI ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಧಿಷಫೆೇಔು.
ಆದಹಖ ಮ, ರ್ಪೇಟಹಾಬಿಲ್ಲಟಿ ಯ . 2.50 ಲಕ್ಷ ದಯೆಗೆ ಭಹತಯ ಲಬಮವಹಖುತುದೆ.
18. ವಿಮೆಗಹಯಯು ಷಶಿವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿ ಂದದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಖಭನ ಸ್ೆಳ್ೆಮಫೆೇಔು ಭತುು ಹಯಸ್ೆಔಿರ್ಸ
ನಂತಸ ಯಚಹಯ ಸ್ಹಭಗಿಯಮನುನ, ಭಹಯಹಟ್ ಸ್ಹಹಿತಮ ಮಹುದೆೇ ರಿೇತಿಮ ದಹಕರ್ೆಖಳನುನ ಅಥವಹ ಮಹುದೆೇ
ಯ ದಲ್ಲಾ, ಅದು:
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a. ಎರ್ಹಾ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ರ್ಪೇಟೆೇಾಫಲ್ ಆಗಿವೆ;
b. ಹಲ್ಲಸಿಮು ಮಹುದೆೇ ಫೆಯೇಕ್ ತಪಿಷಲು ನವಿೇಔಯಣ ದಿನಹಂಔಕ್ಟುಂತ ಮೊದಲು ಇತಯ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ
ಯಸ್ಹುನೆಮ ಸಿಾೇಕಹಯ ವಿಳಂಫವಹದುದಕೆು, ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ, ರ್ಪೇಟಹಾಬಿಲ್ಲಟಿ ರ್ಹಬ ಡೆಮಲು, ಇನೆ ನಂದು
ವಿಮೆಗಹಯಯು ಷಮೇಪಿಷಲು ಔಯಭ ಆಯಂಭಿಷಫೆೇಔು,

E. ಭ ಲಬ ತ ವಿಮೆಮ ತತಾಖಳು ಭತಕಿ ವಿಭಹತರದ ಜವಹಫಹಿರಿಮ ನಿಯಸಣೆಗಹಗ ಉಔಯಣಖಳು
1. ವಿಭಹತರದ ಜವಹಫಹಿರಿಮ ನಿಯಸಣೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭ ಲಬ ತ ತತಾಖಳು

ವಿಮೆ ಮಹುದೆೇ ಷಾಯ ದಲ್ಲಾ, ಇದು ಜಿೇವಿಮೆ ಇಯಲ್ಲ ಅಥವಹ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಮೆ ಇಯಲ್ಲ, ಅಹಮಖಳ ಸಿಾೇಕಹಯ
ಜೆ ತೆಗೆ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷು ಕೆಲು ಕಹನ ನು ತತಾಖಳು ಇವೆ. ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಷಭಹನವಹಗಿ ಈ ತತಾಖಳ
ಭ ಲಔ ನಿಾಹಿಷಲಡುತುದೆ ಭತುು ತತಾಖಳ ಮಹುದೆೇ ಉಲಾಂಗನೆ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ತಪಿಷಲು ವಿಮೆಗಹಯಯ
ನಿಧಾರಿಷಫಸುದು ಇದು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಅಷಭಹಧಹನ ಭತುು ಸತಹಶ್ೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವವಹಖಫಸುದು. ಇು ಅಖಯ
ತತಾಖಳು ಇಯುತುವೆ:
i. ಅತಮಂತ ಉತುಭ ನಂಬಿಕೆಮು (ಉತುುಂಖದ ನಂಬಿಕೆ) ಭತುು ವಿಭಹ ಆಷಕ್ಟು
2. ವಿಭಹತರದ ಜವಹಫಹಿರಿಮ ನಿಯಸಣೆಮ ಸಹಧನಖಳು

ಂದದಹಯ ಭಹಹಿತಿ ಭತುು ಆಧಹಯದ ಭ ಲಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಅಹಮದ ಗಿೇಾಔಯಣ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ ಭತುು
ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನುನ ಅಂತಿಭವಹಗಿ ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಕೆಳಗಿನುಖಳು ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣೆ
ಯಭುಕ ಉಔಯಣಖಳ್ಹಗಿವೆ:
a) ರಸಹಿನೆಮ ನಭ ನೆ

ಈ ದಹಕರ್ೆಮು ಯಸ್ಹುಔನ ಂದಕೆು ಅಡಿಹಮ ಅಲ್ಲಾ ಆಯೆ ೇಖಮ ಭತುು ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ವಿಯಖಳನುನ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಎಲಾ ಯಭುಕ ಭಹಹಿತಿಖಳಿಖ

ಷಂಖಯಸವಿಯುತುದೆ (ಅಂದಯೆ ಮಷುಸ, ಉದೆ ಮೇಖ, ಆಹಹಯ,

ಆಯೆ ೇಖಮ ಸಿೆತಿ, ಆದಹಮ, ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ವಿಯಖಳು ಮೆೈಔಟ್ುಿ, ಇತಹಮದಿ). ಇದು ಉತನನ ಭತುು ಔಂನಿ
ಅವಮಔತೆಖಳ / ನಿಮಭಖಳ ಅನುಖುಣವಹಗಿ ಷಂೂಣಾ ವಿಯವಹದ ಯಶ್ಹನಳಿಖಳ ಷಯಳ ಯಶ್ೆನಖಳ ಖುಂಪಿನ
ವಹಮಪಿುಮಲ್ಲಾಯಫಸುದು, ಇದರಿಂದ ಎರ್ಹಾ ಷುುಸಿೆತಿಮ ಫಹಿಯಂಖ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ ಭತುು ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ
ಅನುಖುಣವಹಗಿ ನಿೇಡರ್ಹಖುದನುನ ಕಚಿತಡಿಷುತೆುದೆ. ವಿಮೆದಹಯರಿಂದ ಮಹುದೆೇ ಉಲಾಂಗನೆ ಅಥವಹ
ಭಹಹಿತಿಮ ಭಯೆಭಹಚುುದರಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿ ಅನ ಜಿಾತವಹಖುದು.
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b) ಮಸಿ್ನ ುಯಹವೆ

ಪಿಯೇಮಮಂಖಳು ವಿಭಹದಹಯಯ ಮಸಿಸನ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಆದದರಿಂದ ನೆ ೇಂದಣಿ
ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಫಹಿಯಂಖಡಿಸಿದ ಮಷಸನುನ, ಷಲ್ಲಾಸಿದ ಮಸಿಸನ ುಯಹವೆ ಭ ಲಔ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷುದು
ಔಡಹಸಮವಹಗಿದೆ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಬಹಯತದಲ್ಲಾ, ಮಸಿಸನ ುಯಹವೆ ಎಂದು ರಿಖಣಿಷಫಸುದಹದ ಅನೆೇಔ ದಹಕರ್ೆಖಳಿವೆ ಆದಯೆ ಎರ್ಹಾ ಕಹನ ನುಫದಧ
ಅಲಾ. ಫಸುತೆೇಔವಹಗಿ ಭಹನಮ ದಹಕರ್ೆಖಳನುನ ಎಯಡು ಖಾಖಳ್ಹಗಿ ವಿಂಖಡಿಷರ್ಹಗಿದೆ. ಅುಖಳು ಕೆಳಔಂಡಂತಿವೆ:
a. ಯಭಹಣಿತ ಮಸಿಸನ ುಯಹವೆ: ಇುಖಳಲ್ಲಾ ಕೆಲು ಶ್ಹರ್ಹ ಯಭಹಣತಯ, ಹಸ್ೆ ೇಟ್ಾ, ಷೆಳಿೇಮ
ಯಭಹಣತಯ, ಹಮನ್ ಕಹಡ್ಾ ಇತಹಮದಿ ಸ್ೆೇರಿವೆ.
b. ಯಭಹಣಿತಲಾದ ಮಸಿಸನ ುಯಹವೆ: ಇುಖಳಲ್ಲಾ ಕೆಲು ಡಿತಯ ಚಿೇಟಿ, ಭತದಹಯಯ ಖುಯುತಿನ,
ಹಿರಿಮಯ ಘೀ ೇಶಣೆ, ಗಹಯಭ ಂಚಹಮತಿ ಯಭಹಣತಯ ಇತಹಮದಿ ಸ್ೆೇರಿವೆ.
c) ಸಣಕಹಷಕ ದಹಕಲ್ೆಖಳು

ರ್ಹಬ ಉತನನಖಳಿಗೆ ನಿದಿಾಶಿವಹಗಿ, ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಯಸ್ಹುಔನ ಆರ್ಥಾಔ ಸಿೆತಿ ತಿಳಿದು ಭತುು ನೆೈತಿಔ ಅಹಮ
ಔಡಿಮೆಗೆ ಳಿಷಲು. ಆದಯೆ, ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಸಣಕಹಷು ದಹಕರ್ೆಖಳನುನ ಈ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಭಹತಯ
ಕೆೇಳರ್ಹಖುತುದೆ
a) ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಳಗೆ ಳುಳತುದೆ ಅಥವಹ
b) ದೆ ಡಹಸ ಮೊತು ವಹಮಪಿುಮ ಬಯಸ್ೆ ಅಥವಹ
c) ವಹಮಪಿು ಹೆ ೇಲ್ಲಸಿದಹಖ ಹೆೇಳಿದ ಆದಹಮ ಭತುು ಉದೆ ಮೇಖ ಂದು ಯಷಯ ಅಷಂಫದಧತೆಮನುನ
ತೆ ೇರಿಸಿದಹಖ.
d) ವೆೈದಯಕ್ರೀಮ ಯದಿಖಳು
ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಯದಿಖಳ ಅವಮಔತೆ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಯ ಢಿಖಳನುನ ಆಧರಿಸಿಯುತೆುದೆ, ಭತುು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ವಿಮೆದಹಯಯ ಮಸಿಸನ ಮೆೇರ್ೆ ಭತುು ಕೆಲವೊಮೆಭ ನಿಧಾರಿಸಿದ ಯಕ್ಷಣೆ ಯಭಹಣನುನ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತೆುದೆ.
ಯಸ್ಹುನೆಮ ಯ ದಲ್ಲಾ ಕೆಲು ಯತುಮತುಯಖಳನುನ ಷಸ ಕೆೇಳಿದ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಯದಿಖಳಿಗೆ ಕಹಯಣವಹಖುತುದೆ
ಭತುು ಕೆಲು ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಹೆ ಂದಫಸುದು.
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e) ಭಹಯಹಟ ಸಿಫಬಂದಿಖಳ ಯದಿಖಳು
ಭಹಯಹಟ್ದ ಸಿಫಫಂದಿ ತಭಭ ಯದಿಮಲ್ಲಾ ಅಯು ಔಂನಿಗೆ ನಿೇಡಿದ ಭಹಹಿತಿ ಔ ಡ ಯಭುಕವಹಗಿ
ರಿಖಣಿಷಫೆೇಕಹಖುದನುನ ಕಹಣಫಸುದಹಗಿದೆ ಭತುು ಅಯನುನ ಜನಸ್ಹಭಹನಮ ಭಟ್ಿದಲ್ಲಾಮ ಭಹಯಹಟ್
ಂದದಹಯರಿಗೆ ಕಹಣಫಸುದು. ಭಹಯಹಟ್ ಸಿಫಫಂದಿಗೆ ಹೆಚುಚ ವಹಮಹಯ ಯಚಿಷಲು ಂದು ರಿೇತಿಮ ಉತೆುೇಜನ
ಸಿಖುತುದೆ, ಅಲ್ಲಾ ಹಿತಹಷಕ್ಟುಮ ಷಂಗಶಾ ಹೆ ಂದಿಯುುದನುನ ವಿೇಕ್ಷಿಷಫಸುದು.

ನಿಭಮನಕು ನಿೀವೆೀ ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 2
ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣೆ ಅತಮಂತ ಉತುಭ ನಂಬಿಕೆಮ ತತಾು ___________ ಅನುಷರಿಷಫೆೇಕಹದ
ಅಖತಮವಿದೆ.
I. ವಿಮೆಗಹಯಯು
II. ವಿಭಹದಹಯಯು
III. ವಿಮೆಗಹಯಯು ಭತುು ವಿಮೆದಹಯಯು ಇಫಫಯ
IV. ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಔಯು

ನಿಭಮನಕು ನಿೀವೆೀ ರಿೀಕ್ಷಿಸಿರಿ 3
ವಿಭಹ ಆಷಕ್ಟು ____________ ಷ ಚಿಷುತುದೆ.
I. ವಿಮೆ ಭಹಡಫೆೇಕಹದ ಆಸಿುಮಲ್ಲಾ ಮಕ್ಟುಮ ಸಣಕಹಸಿನ ಆಷಕ್ಟು
II. ಈಗಹಖರ್ೆೇ ವಿಮೆಗೆ ಂಡ ಂದು ಆಸಿು
III. ನಶಿದಲ್ಲಾ ಯತಿಯಂದು ವಿಮೆಗಹಯಯ ಹಲು ಂದಕ್ಟುಂತ ಹೆಚುಚ ಔಂನಿಮ ಅದೆೇ ನಶಿನುನ ಳಗೆ ಂಡಹಖ
IV. ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ವಡಿಸಿಕೆ ಳಳರ್ಹದ ಂದು ನಶಿದ ಯಭಹಣ

F. ವಿಭಹತರದ ಜವಹಫಹಿರಿಮ ನಿಯಸಣೆ ರಕ್ರರಯೆ
ಮೆಭ ಅಖತಮ ಭಹಹಿತಿ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ನಂತಯ ಂದದಹಯ ಹಲ್ಲಸಿ ರಿಬಹಷೆಮಲ್ಲಾ ನಿಧಾರಿಷುತಹುನೆ. ಆಯೆ ೇಖಮ
ವಿಮೆ ಉದಮಭದಲ್ಲಾ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣೆಗಹಗಿ ಫಳಷರ್ಹಖು ಸ್ಹಭಹನಮ ದಧತಿ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
1. ವೆೈದಯಕ್ರೀಮ ವಿಭಹತರದ ಜವಹಫಹಿರಿಮ ನಿಯಸಣೆ
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ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣೆಮಲ್ಲಾ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಅಜಿಾ ಷಲ್ಲಾಷು ಮಕ್ಟುಮ
ಆಯೆ ೇಖಮ ಸಿೆತಿ ನಿಧಾರಿಷಲು ಯಸ್ಹುಔರಿಂದ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಯದಿಖಳ ಔಯೆಮು ಂದು ಯಕ್ಟಯಯೆ. ನಂತಯ
ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಷಂಖಯಹಿಸಿದ ಆಯೆ ೇಖಮ ಭಹಹಿತಿ ಭೌಲಮಭಹನ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ, ಮಹ ಮತಿ ಭತುು
ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಹೆ ಯತುಡಿಷುವಿಕೆಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ನಿೇಡುದು ಎಂಫುದನುನ ನಿಣಾಯಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಹಿೇಗೆ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣೆಮಲ್ಲಾ ಅಹಮ ಸಿಾೇಔೃತಿ ಅಥವಹ ಅಸಿಾೇಔೃತಿ ಭತುು ಔರ್
ರಿಬಹಷೆಖಳನ ನ ನಿಧಾರಿಷುದನುನ ಭಹಡಫಸುದು.
ಆದಯೆ, ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣೆ ಸಿಾೇಔರಿಷು ವಿಚಹಯದಲ್ಲಾ ಅಧಿಔ ವೆಚಚ ಭತುು
ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಯದಿಖಳನುನ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷುದನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ. ವಿಮೆಗಹಯಯು ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಿಭಹತಯದ
ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣೆಮಲ್ಲಾ ಂದು ಉನನತ ಭಟ್ಿ ಫಳಸಿದಹಖ, ಅಯು 'ಕ್ಟಯೇಮ್ ಸ್ಹಯನುನ ತೆಗೆಮುದಕಹುಗಿ
ಎಂದು ದ ಶಣೆಗೆ ಳಡುತಹುಯೆ (ಅಹಮದ ಕೆೇಲ ಉತುಭ ಫಗೆಮ ಸಿಾೇಔರಿಷು ಭತುು ಇತಯಯ ನಿಯಹಔರಿಷು).
ಇದು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ನಡುವೆ ಸತಹಶ್ೆ ಕಹಯಣವಹಖುತುದೆ ಭತುು ಅಯು ಅಖತಮ ಭಹಹಿತಿ ಭತುು ವಿಯ
ದಗಿಷಲು ಭತುು ಅಖತಮ ರಿೇಕ್ಷೆಗೆ ಳಗಹಖಲು ಫಮಷುುದರಿಂದ ಆ ವಿಮೆಗಹಯಯೆ ಂದಿಗೆ ವಿಮೆಗೆ ಸಿದಧರಿದದ ಜನಯ
ಷಂಖೆಮಮನುನ ಔಡಿಮೆಗೆ ಳಿಷುತುದೆ.
ಆಯೆ ೇಖಮ ಸಿೆತಿ ಭತುು ಮಷುಸ ಮಕ್ಟುಮ ಆಯೆ ೇಖಮದ ವಿಮೆಗಹಗಿ ಯಭುಕ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣೆ
ಎಂದು ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಯಷುುತ ಆಯೆ ೇಖಮ ಸಿೆತಿ, ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಭತುು ಔುಟ್ುಂಫ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಇತಿಹಹಷ
ಅಂತಿಭವಹಗಿ ಮಹುದೆೇ ೂಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ಯೆ ೇಖಖಳು ಅಥವಹ ರಿಸಿೆತಿಖಳು ಭತುು ಆಷತೆಯಗೆ
ದಹಕರ್ಹಖು ಅಥವಹ ವಷರಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ಅಖತಮವಿದೆ ಎಂಫ ಬವಿಶಮದ ಆಯೆ ೇಖಮ ಷಭಸ್ೆಮಖಳ ಷಂಬನಿೇಮತೆ
ಇಯುವಿಕೆಮನುನ ನಿಧಾರಿಷಲು ಫಫ ಂದದಹಯನನುನ ಷಕ್ಟಯಮಗೆ ಳಿಷುತುದೆ.
ಇದಲಾದೆ ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಭೆಾಳು ಳಗಹದ ಈ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡ ಚಿಕ್ಟತೆಸಖಳು, ಆಷತೆಯ ಭತುು ವಷರಚಿಕ್ಟತೆಸಖಳ
ಫಗೆೆ ಭಹಹಿತಿ ಹೆ ಯಹೆ ಮಭಷುತು ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ವಿನಹಮಷಗೆ ಳಿಷರ್ಹಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಫೆೇನೆ, ಯಷುುತ ಅಥವಹ
ಬವಿಶಮದ ಆಯೆ ೇಖಮ ಸಿೆತಿ ಅಥವಹ ಬವಿಶಮದ ಷಭಸ್ೆಮಖಳು ಮೆೇರ್ೆ ಅದಯ ಯಬಹದ ುನಯಹತಿಾತ ಸ್ಹಧಮತೆಮ
ಭೌಲಮಭಹನ ಭಹಡಲು ಫಫ ಂದದಹಯನಿಗೆ ಷಹಹಮ ಭಹಡುತೆುದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಹಯಿರ್ೆಖಳ ಮಹ
ಯಸ್ಹುಔನು ಭಹತಯ ಓಶಧಿಖಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳತಿುಯುತಹುನೆ, ಶ್ಚೇಗಯದರ್ೆಾೇ ಆಷತೆಯಗೆ ಮಹುದೆೇ ಷಭಮದಲ್ಲಾ
ದಹಕರ್ಹಖಫೆೇಕಹಖುತುದೆ ಅಥವಹ ಭಯುಔಳಿಷಫಸುದು.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಅಧಿಔ ಯಔುದೆ ತುಡ, ತ ಔ / ಫೆ ಜುೆ ಹೆಚಹಚದ ಷಔುಯೆ ಯಭಹಣ ರಿೇತಿಮ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿಸಿೆತಿಖಳು ಸೃದಮ,
ಭ ತಯಪಿಂಡ ಯೆ ೇಖಖಳು ಭತುು ನಯಭಂಡಲದ ಬವಿಶಮದ ಆಷತೆಯಗೆ ಂದು ಹೆಚಿಚನ ಷಂಬನಿೇಮತೆಮನುನ
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ಹೆ ಂದಿಯುತುವೆ. ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಆರ್ಥಾಔ ನೆಯವಿನ ಂದ ಅಹಮ ನಿಣಾಯಿಷುವಹಖ, ಈ ರಿಸಿೆತಿಖಳನುನ
ಎಚಚರಿಕೆಯಿಂದ ರಿಖಣಿಷಫೆೇಔು.
ಆಯೆ ೇಖಮ

ಸಿೆತಿ

ಯತಿಔ ಲ

ಫದರ್ಹಣೆಖಳು

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ

ಭುಕಮವಹಗಿ

ಸ್ಹಭಹನಮ

ಮಸ್ಹಸಖು

ಯಕ್ಟಯಯೆಯಿಂದ, 40 ಶಾಖಳ ನಂತಯದಲ್ಲಾ ಷಂಬವಿಷುತುವೆ, ವಿಮೆಗಹಯಯ ಮಹುದೆೇ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷೆ ಅಥವಹ
45 ಶಾಖಳ ಭುಂಚಿನ ಮಸಿಸನಲ್ಲಾ ಹೆಚುಚ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಗೆ ರಿೇಕ್ಷೆಖಳ ಅಖತಮವಿಲಾ (ಕೆಲು ವಿಮೆಗಹಯಯು 50
ಅಥವಹ 55 ಶಾಖಳಯೆಗೆ ಈ ಅವಮಔತೆಮನುನ ಫೆಳ್ೆಷಫಸುದು ಔ ಡ). ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಆರ್ಥಾಔ ನೆಯವಿನ ಂದ
ಭಹಖಾದವಾನಖಳು ಅನ / ಅಳ ಔುಟ್ುಂಫ ವೆೈದಮನಿಂದ ಯಸ್ಹುಔನ ಆಯೆ ೇಖಮ ಸಿೆತಿಮ ಂದು ಷಹಿ ಹಹಕ್ಟದ
ಘೀ ೇಶಣೆ ಅಖತಮವಿದೆ.
ಬಹಯತಿೇಮ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಭಹಯುಔಟೆಿಮ, ಮಕ್ಟುಮ ಆಯೆ ೇಖಮದ ವಿಮೆಗಹಗಿ ಯಭುಕ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಿಭಹತಯದ
ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣೆ ಷಂಖತಿಯೆಂದಯೆ ಅದು ಮಕ್ಟುಮ ಮಷುಸ. ಮೊದಲ ಫಹರಿಗೆ 45-50 ಶಾ ಮಸಿಸನ
ಮೆೇಲಟ್ಿ ಮಕ್ಟುಖಳ ಆಯೆ ೇಖಮ ಅಹಮನುನ ನಿಣಾಯಿಷಲು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ತಭಭ ಯಷಔು ಆಯೆ ೇಖಮ ಸಿೆತಿಮ
ಭಹಹಿತಿ ಡೆಮಲು ನಿಖದಿತ ಯೆ ೇಖ ತನಿಖೆಖಳಿಗೆ ಳಗಹಖುುದು ಅವಮ. ಇಂತಸ ತನಿಖೆಖಳ ಮಹುದೆೇ ೂಾ
ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಸಿೆತಿಖಳು ಅಥವಹ ಕಹಯಿರ್ೆಖಳ ವಹಮಔತೆ ಷ ಚನೆಮನುನ ದಗಿಷುತೆುದೆ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಡಯಗ್ಸ, ಭದಮ ಭತುು ತಂಫಹಔು ಫಳಕೆ ಖುಯುತಿಷುುದು ಔಶಿವಹಖುತುದೆ ಭತುು ಯಸ್ಹುಔಯು ವಿಯಳವಹಗಿ
ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಭದಾಲ್ಲಾ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷುತಹುಯೆ. ಈ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫೆೇಕಹದುದು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ವಿಭಹತಯದ
ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣೆ ಯಭುಕ ಷವಹಲನುನ ಡುಸತುದೆ. ಫೆ ಜುೆ ಭತೆ ಂ
ು ದು ಷಭಸ್ೆಮ ಇದು ಂದು
ಅಹಮವಹಗಿದುದ ಂದು ಯಭುಕ ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಆಯೆ ೇಖಮ ಷಭಸ್ೆಮ ಭತುು ಭಹಯಹಟ್ ಂದದಹಯರಿಗೆ
ಷಭಾಔವಹಗಿ ಅದೆೇ ಉದಬವಿಸಿದ ಷಭಸ್ೆಮಖಳ ಫೆರ್ೆನಿಖದಿಗೆ ಸ್ಹಧಮವಹಖಲು ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣೆ
ಉಔಯಣಖಳ ಅಭಿೃದಿಧ ಭಹಡಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.
2. ವೆೈದಯಕ್ರೀಮ ವಿಭಹತರದ ಜವಹಫಹಿರಿಮ ನಿಯಸಣೆ ಅಲ್ೆಾದ
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಅನಾಯಿಷಲು ಫಸುತೆೇಔ ಯಸ್ಹುಔಯ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷೆ ಅಖತಮವಿಲಾ. ಇದು ಸತುನೆೇ ಂದು ಹಲು
ಅಥವಹ ಔಡಿಮೆ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷೆ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಯತಿಔ ಲ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳನುನ ತಯಫಸುದಹದ
ನಹಮಮಮುತ ನಿಕಯತೆ ಭಟ್ಿದ ಎಂದು ಔಯೆಮಲಡುತುದೆ, ವಿಮೆಗಹಯಯು ಫಸುತೆೇಔ ಯಔಯಣಖಳಲ್ಲಾ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ
ರಿೇಕ್ಷೆ ಭಹಡಫಸುದು.
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ಯಸ್ಹುಔಯ ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಭತುು ಷತಮವಹಗಿ ಎರ್ಹಾ ಷುುಸಿೆತಿಮ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫೆೇಔು ಭತುು ಅದೆೇ
ಎಚಚರಿಕೆಯಿಂದ ಏಜೆಂಟ್ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಿದ ವೆೇಳ್ೆ ಷಸ, ತದನಂತಯ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷೆ, ಅವಮಔತೆ ಔಡಿಮೆ
ಸ್ಹಧಮವಿಯುತುದೆ. ವಹಷುವಹಗಿ, ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ತಹಷಣೆ ಭತುು ಇತಯ ವೆಚಚಖಳ ಭತುು ವೆಚಚ ಉಳಿತಹಮ ಇದದಯೆ
ಷಭಥಾನೆಖಳ

ಅನುಹತ

ಷಾಲ

ಹೆಚಚಳ

ಷಭಭತಿಷರ್ಹಖುತುದೆ

ಇದು

ಯಸ್ಹುಔಯ

ಅನಹನುಔ ಲತೆ

ಔಡಿಮೆಗೆ ಳಿಷುತುದೆ.
ಆದದರಿಂದ, ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಯಸ್ಹುಔನು ಮಹುದೆೇ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷೆಗೆ ಳಗಹಖುುದು ಅಖತಮವಿಲಾದಿಯು
ಕೆಲು ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ ಫಯುತಿುದಹದಯೆಅಂತಸ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ಔಂನಿಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ಂದು
ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣೆ ಮಹ ಮಷುಸ ಭತುು ಸಂತದಲ್ಲಾ ಭಹಡಫೆೇಕೆಂಫುದನುನ
ಷ ಚಿಷಲು 'ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಗಿಯಡ್' ಯಚಿಷಫಸುದು, ಆದದರಿಂದ ವಹಮಹಯ ಭತುು ಅಹಮದ ನಡುವೆ ಷರಿಮಹದ
ಷಭತೆ ೇಲನ ಹೆ ಂದಲು ಈ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಅಲಾದ ಮತಿಖಳನುನ ಎಚಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಿನಹಮಷಗೆ ಳಿಷರ್ಹಗಿಯುತುದೆ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಫಫ ಮಕ್ಟುಮ ಅಧಿಖಳ, ಯಕ್ಟಯಯೆ ವಿಳಂಫ ಕಹಮದೆ, ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷೆಖಳಿಗಹಗಿ ದಿೇಗಾ ಯಕ್ಟಯಯೆ ಭ ಲಔ
ಹೆ ೇಖದೆ, ಫೆೇಖನೆ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಡೆಮಲು, ಅಯು ಂದು ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಿಭಹತಯದ
ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣೆ ಅಲಾದ ಹಲ್ಲಸಿ ಆರಿಷಫಸುದು. ಂದು ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣೆ
ಅಲಾದ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಮೊತು ಆಶ್ಹಾಷನೆ ಭತುು ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯ ಹೆಚಹಚಗಿ ಮಷುಸ, ಲ್ಲಂಖ, ಧ ಭಹನ ಖಾ
ಆಧರಿಸಿದ ಕೆಲು ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಶ್ೆನಖಳಿಗೆ ಉತುಯಖಳ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ, ಇತಹಮದಿ. ಯಕ್ಟಯಯೆ
ವೆೇಖವಹಗಿಯಫಸುದು ಆದಯೆ ಔಂತುಖಳು ತುಲನಹತಭಔವಹಗಿ ಹೆಚಹಚಗಿಯಫಸುದು.
3.

ಷಂಖ್ಹಯತಮಔ ಶೆರೀಮಹಂಔ ವಿಧಹನ

ಈ ಯಕ್ಟಯಯೆ ಷಂಖಹಮತಭಔ ಅಥವಹ ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು ಭೌಲಮಭಹನಖಳನುನ ಅಹಮದ ಯತಿಯಂದು ಗಟ್ಔದ ಮೆೇರ್ೆ
ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ, ಇದನುನ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣೆಮಲ್ಲಾ ಅಳಡಿಸಿಕೆ ಳಳರ್ಹಗಿದೆ.
ಮಷುಸ, ಲ್ಲಂಖ, ಜನಹಂಖ, ಉದೆ ಮೇಖ, ನಿವಹಷ, ರಿಷಯ, ನಿಮಾಷಲು, ಆಹಹಯ, ಔುಟ್ುಂಫ ಭತುು ವೆೈಮಕ್ಟುಔ
ಇತಿಹಹಷ ಅಂವಖಳನುನ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷರ್ಹಖುುದು ಹಹಖು ಷಂಖಹಮತಭಔವಹಗಿ ೂಾ ನಿಧಹಾರಿತ ಭಹನದಂಡಖಳನುನ
ಆಧರಿಸಿ ಸ್ೆ ುೇರ್ ಭಹಡುಯು.
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4.

ವಿಭಹತರದ ಜವಹಫಹಿರಿಮ ನಿಯಸಣೆ ನಿಧಹಯಯಖಳು

ಡೆದ ಭಹಹಿತಿ ಎಚಚರಿಕೆಯಿಂದ ಭೌಲಮಭಹನ ಭತುು ಷರಿಮಹದ ಅಹಮ ವಿಂಖಡಣೆ ಭಹಡಿದಹಖ ವಿಭಹತಯದ
ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣೆ ಯಕ್ಟಯಯೆ ೂಣಾಗೆ ಳುಳದು. ಮೆೇರ್ೆ ಸ್ಹಧನಖಳ ಭತುು ತನನ ತಿೇುಾ ಆಧರಿಸಿ,
ಂದದಹಯ ಕೆಳಗಿನ ಖಾಖಳಿಗೆ ಅಹಮ ಗಿೇಾಔರಿಷುತಹುನೆ:
a) ಯಭಹಣಿತ ದಯದಲ್ಲಾ ಅಹಮನುನ ಸಿಾೇಔಯಣೆ
b) ಎರ್ಹಾ ಔಂನಿಖಳು ಅಬಮಸಿಷದೆ ಇಯಫಸುದು ಆದಯ , ಹೆಚುಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ (ರ್ೆ ೇಡ್) ನಲ್ಲಾ
ಅಹಮನುನ ಸಿಾೇಔರಿಷುದು
c) ನಿಖದಿತ ಅಧಿಗೆ / ಕಹಲಕೆು ಯಕ್ಷಣೆ ಭುಂದ ಡಿಕೆ
d) ಯಕ್ಷಣೆ ನಿಯಹಔರಿಣೆ
e) ಭಯು ಯಸ್ಹು (ಂದೆ ೇ ನಿಫಾಂಧಿಷಫಸುದು ಅಥವಹ ಔರ್ ಬಹಖವಹಗಿ ನಿಯಹಔರಿಷು)
f) ಹೆಚಿಚನ ಔಳ್ೆಮಫಸುದಹದ ಅಥವಹ ಷಸ-ಹತಿ ವಿಧಿಷಫೆೇಔು
g) ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ರ್ೆೇವಿ ಶ್ಹವಾತ ಹೆ ಯಗಿಡುದು
ಮಹುದೆೇ

ಕಹಯಿರ್ೆ

ದೃಢಿೇಔರಿಷರ್ಹಖುದು.,

ಶ್ಹವಾತವಹಗಿ
ಇದು

ಇದರಿಂದ

ಹೆ ಯತುಡಿಸಿದಯೆ,

ಯಭಹಣಿತ ಹಲ್ಲಸಿಯಿಂದ

ಇದನುನ

ಹಲ್ಲಸಿ

ಹೆ ಯಗಿಟಿಿಯುದಯ

ಅರ್ೆಾದೆ

ಯಭಹಣತಯದಲ್ಲಾ
ಇದು

ಹೆಚುಚರಿ

ಹೆ ಯಗಿಟಿಿಯುದು ಆಗಿಯುತುದೆ ಭತುು ಂದದ ಬಹಖವಹಗಿ ಯ ಗೆ ಳುಳತೆುದೆ.
ರಿಣಿತ ಭಹಯಹಟ್ ಂದದಹಯಯ ಭ ಲಔ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಹಮ ಭೌಲಮಭಹನ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಿಗೆ ಅತಮಖತಮ
ಇದು ಷಭತೆ ೇಲನದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಮಸ್ೆೆಮನುನ ಇಡುತುದೆ. ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣೆ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ
ಅಹಮದ ಅದೆೇ ಭಟ್ಿದ ಆ ಖುಂಪಿಗೆ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಅಯ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ಟಹಿಗಿ ಅದೆೇ ಪಿಯೇಮಮಂ ಚಹಜ್ಾ
ಷಕ್ಟಯಮಗೆ ಳಿಷುತಹುಯೆ. ವಿಮೆಗಹಯಯು ರ್ಹಬ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಊಹಹರ್ಪೇಸಖಳ ಸ್ಹಲ್ಲನಲ್ಲಾ ತನನ ಷಂುಟ್ ಫಂಡವಹಳ
ಅನುಬ ನಿಾಹಿಷು ಸ್ಹಭಥಮಾ ಆದಯೆ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ರ್ಹಬ ನಹಮಮಮುತ ಭತುು ಷಧಹಾತಭಔ ಫೆರ್ೆಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆ
ಲಬಮತೆ.
5.

ಸಹಭಹನಯ ಅಥವಹ ರಭಹಣಿತ ಹೆ ಯತಕಡಿಷಕವಿಕೆಖಳ ಫಳಕೆ

ಫಸುತೆೇಔ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಎರ್ಹಾ ಷದಷಮರಿಗೆ ಅನಾಮವಹಖು ಹೆ ಯತುಡಿಷುವಿಕೆಖಳನುನ ವಿಧಿಷುಯು. ಇುಖಳನುನ
ಖುಣಭಟ್ಿದ

ಹೆ ಯತುಡಿಷುವಿಕೆಖಳು

ಹೆ ಯತುಡಿಷುವಿಕೆಖಳು

ಎಂದು

ಎಂದು

ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ

ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.

ಅನುಷಹಠನದಿಂದ ತಭಭ ಹೆ ಣೆಮನುನ ಸಿೇಮತಗೆ ಳಿಷುತಹುಯೆ.
ಇದನುನ ಹಿಂದಿನ ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ ಚಚಿಾಷರ್ಹಗಿದೆ.
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ವಿಮೆಗಹಯಯು

ಅಥವಹ
ಯಭಹಣಿತ

ಕೆಲವೊಮೆಭ

ಸ್ಹಭಹನಮ

ಹೆ ಯತುಡಿಷುವಿಕೆಖಳ

ನಿಭಮನಕು ನಿೀವೆೀ ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 4
ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಆರ್ಥಾಔ ನೆಯವಿನ ಂದ ಫಗೆೆ ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಹೆೇಳಿಕೆಮು ತಹಗಿದೆ?
I. ಇದು ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಯದಿಖಳ ಷಂಖಯಹಿಷು ಭತುು ಅಂದಹಜಿಷುುದಕೆು ಹೆಚುಚ ವೆಚಚ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ.
II. ಯಷುುತ ಆಯೆ ೇಖಮ ಸಿೆತಿ ಭತುು ಮಷುಸ ಆಯೆ ೇಖಮದ ವಿಮೆಗಹಗಿ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಆರ್ಥಾಔ ನೆಯವಿನ ಂದದ
ಯಭುಕ ಅಂವಖಳು.
III. ಯಸ್ಹುಔಯು ಅಯ ಆಯೆ ೇಖಮ ಅಹಮನುನ ನಿಣಾಯಿಷಲು ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಭತುು ಯೆ ೇಖ ತನಿಖೆಖಳಿಗೆ
ಳಗಹಖಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.
IV. ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು ಭೌಲಮಭಹನನುನ ಅಹಮದ ಯತಿ ಗಟ್ಔದ ಮೆೇರ್ೆ ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಚಿತರ 1: ವಿಭಹತರದ ಜವಹಫಹಿರಿಮ ನಿಯಸಣೆ ರಕ್ರರಯೆ
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G. ಖಕಂು ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆ
1. ಖಕಂು ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆ

ಖುಂು ವಿಭಹ ಭುಕಮವಹಗಿ ಷಯಹಷರಿ ನಿಮಭದ ಮೆೇರ್ೆ ಂದಗೆ ಂಡಿದೆ, ಅಥಹಾತ್ ಂದು ಯಭಹಣಿತ ಖುಂಪಿನ
ಷದಷಮಯು ಂದು ಖುಂು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಡೆಮುತಿುಯುವಹಖ, ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಯುದಧ
ನಿಯೆ ೇಧಔ ಆಯೆು ಭಹಡದೆ ಖುಂು ಯಚಿಸಿಕೆ ಂಡ ಮಕ್ಟುಖಳು. ಹಿೇಗೆ ಖುಂು ಆಯೆ ೇಖಮದ ವಿಮೆ ಸಿಾೇಔರಿಷುವಹಖ,
ವಿಮೆಗಹಯಯು ರಿಖಣನೆಗೆ ತಿೇಯ ಭತುು ಆಗಹಖ ಆಯೆ ೇಖಮ ಷಭಸ್ೆಮಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯಫಸುದಹದ ಷಭ ಸದಲ್ಲಾಮ
ಕೆಲು ಷದಷಮಯ ಅಸಿುತಾದ ಸ್ಹಧಮತೆ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಫಸುದು.
ಖುಂು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣೆ ಇದು ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ವಿಭಹತಯದ
ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣೆ ಭಹಖಾದವಾನಖಳು ಹಹಖ

ವಿಮೆ ನಿಮಂತಯಔಯ ಖುಂು ವಿಮೆಗಹಗಿ ಯಚಿಸಿದ

ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳ ವಹಮಪಿುಗೆ ಫಯುತುದೆ ಎಂದು ರಿೇಕ್ಷಿಷಲು ನಿೇು ಖುಂು ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳನುನ ವಿಶ್ೆಾೇಷ್ಟ್ಷು ಅಖತಮವಿದೆ.
ಖುಂು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಖುಣಭಟ್ಿ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣೆ ಕಹಮಾವಿಧಹನ ಅಡಿಮಲ್ಲಾಮ
ಯಸ್ಹುಪಿಷರ್ಹದ ಅಂವಖಳ ೆಯಕಹಯ
ಖುಂು ಭೌಲಮಭಹನ ಅಖತಮವಿದೆ:
a) ಖುಂಪಿನ ಯಕಹಯ
b) ಖುಂಪಿನ ಗಹತಯ
c) ಉದಮಭದ ಯಕಹಯ
d) ವಹಮಪಿುಗಹಗಿ ಅಸಾ ಮಕ್ಟುಖಳು
e) ಷಂೂಣಾ ಖುಂನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯಫಸುದು ಅಥವಹ ಷದಷಮಯು ದ ಯುಳಿಮಲು ಂದು ಆಯೆು
ಇಯಫಸುದು
f) ವಹಮಪಿುಮ ಭಟ್ಿ - ಎಲಾರಿಖ ವಿಭಿನನವಹಗಿ ಅಥವಹ ಏಔಯ ದ
g) ಲ್ಲಂಖ, ಮಷುಸ, ಏಔ ಅಥವಹ ಅನೆೇಔ ಷೆಳಖಳಲ್ಲಾ, ಖುಂಪಿನ ಷದಷಮಯ ಆದಹಮದ ಭಟ್ಿ, ಉದೆ ಮೇಗಿಖಳ
ಹಿವಹಟ್ು ತಯಸದ ಖುಂಪಿನ ಯಚನೆ ದಯದಲ್ಲಾ, ಪಿಯೇಮಮಂ ಖುಂು ಹೆ ಂದಿಯುಯ ಭ ಲಔ
ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಹತಿಷರ್ೆಟಿಿಯುದಹ ಅಥವಹ ಷದಷಮಯು ಪಿಯೇಮಮಮ್ ಹತಿಗೆ ಬಹಖಹಿಷುದು
ಅಖತಮವಿದೆ
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h) ವಿವಿಧ ಬೌಗೆ ೇಳಿಔ ಷೆಳಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಯದೆೇವಖಳುದದಔ ು ವಿಷುರಿಸಿದ ಅನೆೇಔ ಆಯೆ ೇಖಮ ಸ್ೆೇವೆಮ
ವೆಚಚಖಳಲ್ಲಾನ ಮತಹಮಷ
i) ಅನೆೇಔ ಷೆಳಖಳು ವಿವಿಧ ಬೌಗೆ ೇಳಿಔ ಬಹಖಖಳಲ್ಲಾ ಸಯಡಿದ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಲಮಖಳ್ಹದಮಂತ ಇಯು

ಆಯೆ ೇಖಮ ವೆಚಚಖಳಲ್ಲಾ ಮತಹಮಷವಿಯುದು. (ತನನ ಆಯೆುಮ ಅಥವಹ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಆಯೆುಭಹಡಿದ
ಂದು) ಭ ಯನೆೇ ಮಕ್ಟುಮ ನಿವಹಾಸಔರಿಂದ ಅಥವಹ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಷಾತುಃ ಖುಂು ವಿಮೆ ಆಡಳಿತಕೆು
ಖುಂು ಹೆ ಂದಿಯುಯ ಆದಮತೆ
j) ಯಸ್ಹುಪಿತ ಖುಂಪಿನ ಹಿಂದಿನ ಕೆಾೈಮ್ ಅನುಬ

ಉದಹಸಯಣೆ
ಖಣಿಖಳಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಕಹಖಹಾನೆಖಳಲ್ಲಾ ದುಡಿಮು ಷದಷಮಯ ಂದು ಖುಂು ಸವಹನಿಮಂತಿಯತ ಔಚೆೇರಿಖಳಲ್ಲಾ ಕೆಲಷ
ಭಹಡು ಷದಷಮಯ ಂದು ಖುಂಪಿಗಿಂತ ಹೆಚಿಚನ ಆಯೆ ೇಖಮ ಅಹಮನುನ ಹೆ ಂದಿದಹದಯೆ. ಕಹಯಿರ್ೆಖಳು (ಆ ಭ ಲಔ
ಕೆಾೇಮ್) ಷಸ ಎಯಡ

ಖುಂುಖಳಿಗೆ ಭಿನನವಹಗಿಯು ಸ್ಹಧಮತೆಯಿದೆ.

ಆದದರಿಂದ, ವಿಮೆಗಹಯಯು ಎಯಡ

ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಅದಕೆು ತಔುಂತೆ ಖುಂು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಫೆರ್ೆನಿಖದಿ ಭಹಡುತಹುಯೆ.
ಇದೆೇ ರಿೇತಿ, ಐಟಿ ಔಂೆನಿಖಳಂತಸ ಹೆಚುಚ ಹಿವಹಟ್ು ಹೆ ಂದಿಯು ಖುಂುಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಯತಿಔ ಲ ಆಯೆುಮನುನ
ತಪಿಷಲು, ಅಖತಮ ಭುನೆನಚಚರಿಕೆಮ ಭಹನದಂಡಖಳನುನ ರಿಚಯಿಷಫಸುದು, ವಿಮೆಗಹಯಯು ವಿಭಹ ಅಸಾತೆ
ಡೆಮಲು ನೌಔಯಯು ಮೊದಲು ತಭಭ ಉಮೆೇದುವಹರಿಕೆಮ ಅಧಿಮನುನ ೂಯೆೈಷಫೆೇಔು.
ಖುಂು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಮಹಹಯದ ಅತಮಂತ ಷಧಹಾತಭಔ ಸ್ಹಭಥಮಾದಿಂದಹಗಿ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಖಣನಿೇಮ
ನಭಮತೆಗೆ ಅಕಹವ ನಿೇಡಿದಹದಯೆ ಭತುು ಖುಂು ವಿಭಹ ಯೇಜನೆಖಳ ಯಯೇಜನಖಳನುನ ಔಷಿಮೆೈರ್ಸ ಭಹಡಿದಹದಯೆ.
ಭಹಲ್ಲೇಔ-ನೌಔಯನ ಖುಂು ವಿಭಹ ಯೇಜನೆಖಳಲ್ಲಾ, ಯಯೇಜನಖಳ ವಿನಹಮಷ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಕಹರ್ಹನಂತಯದಲ್ಲಾ
ಫೆಳ್ೆದಿದೆ ಭತುು ಉದೆ ಮೇಖದಹತಯ ಭಹನ ಷಂನ ಭಲ ಇರ್ಹಖೆ ಭ ಲಔ ನೌಔಯಯನುನ ಹಿಡಿದಿಡು ಸ್ಹಧನವಹಗಿ
ಫಳಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ನಭಮತೆಮು ಹೆ ಂದಹಣಿಕೆ ಭಹಡಲು ವಿಮೆಗಹಯಯ ನಡುವಿನ ಷಧೆಾಮ
ರಿಣಹಭವಹಗಿದೆ ಅಥವಹ ಭತೆ ುಫಫ ವಿಮೆಗಹಯಯು ನಿೇಡು ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ಖುಂು ವಿಭಹ ಯೇಜನೆ ರ್ಹಬಖಳನುನ
ಷುಧಹರಿಷಲು ವಡಿಸಿಕೆ ಳುಳುದು ಭತುು ವಹಮಹಯ ಗಹಾಯಿಷುುದು.
2. ಭಹಲ್ಲೀಔಯ- ಉದೆ ಯೀಗಖಳ ಖಕಂಪ್ರಂದನಕು ಫೆೀಯೆ ಯಕಜಕಹಹಔಕವಿಕೆ

ಭಹಲ್ಲೇಔ-ನೌಔಯಯ ಖುಂುಖಳು ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔವಹಗಿ ನಿೇಡು ಖುಂು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಹೆ ಂದಿಯು ಅತಮಂತ
ಸ್ಹಭಹನಮ ಖುಂುಖಳ್ಹಗಿವೆ. ಆದಯ , ಆಯೆ ೇಖಮ ವೆಚಚಕೆು ಧನಷಹಹಮ ಭಹಡಲು, ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಸ್ಹಧನವಹಗಿ
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ರ್ಹಬದ ಅಂಗಿೇಕಹಯ ಡೆದಿದೆ, ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಮ ಖುಂು ಯಚನೆಖಳು ಈಖ ಅಭಿೃದಿಧ ಹೆ ಂದಿವೆ.
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ಇಂತಸ ಷನಿನವೆೇವದಲ್ಲಾ, ಖುಂು ವಿಮೆ ಭಹಯಹಟ್ ಂದದಹಯಯು ಖುಂು ಷಂಯೇಜನೆಮನುನ ರಿಖಣನೆಗೆ
ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡು ಖುಂು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ ಜವಹಫಹದರಿ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳುದು ಭುಕಮವಹಗಿಯುತುದೆ.
ನೌಔಯ -ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಖುಂುಖಳ ಜೆ ತೆಗೆ, ವಿಮೆಗಹಯಯು ಖುಂು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಮ
ಖುಂುಖಳಿಗೆ ದಗಿಸಿದಹದಯೆ ಉದಹಸಯಣೆಗೆ: ಕಹಮಾಔ ಷಂಗಟ್ನೆಖಳು, ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ಭತುು ಷಂಗಖಳು, ಅನೆೇಔಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಖುಂುಖಳು, ಪಹಯಂಚೆೈಸಿ ವಿತಯಔಯು, ೃತಿುಯ ಷಸಯೇಗಿಖಳು, ಔಾಬ್ ಭತುು ಇತಯ ಷಹೆ ೇದಯತಾ
ಷಂಸ್ೆೆಖಳು.
ವಿವಿಧ ದೆೇವಖಳಲ್ಲಾನ ಷಕಹಾಯಖಳು ಷಭಹಜದ ಫಡ ಖಾಖಳಿಖ

ಖುಂು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ

ಕೆ ಳುಳತಿುದಹದಯೆ. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ, ಕೆೇಂದಯ ಭತುು ಯಹಜಮ ಭಟ್ಿದಲ್ಲಾ ಷಯಕಹಯಖಳು ಆಔಯಭಣಕಹರಿಮಹಗಿ ಫಡರಿಗೆ ಖುಂು
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಯೇಜನೆಖಳನುನ ಹಯಯೇಜಿಷುತಿುವೆ ಉದಹ: RSBY, ಮವಸಿಾನಿ ಇತಹಮದಿ.
ಆದಯ

ಭಿನನವಹದ ಖುಂುಖಳ ಭ ಲಬ ತ ವಿಮೆ ರಿಖಣನೆಖಳ ಅಂವಖಳನುನ ಹೆ ೇಲುತುವೆ, ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ

ಖುಂು ಕರಿೇದಿ ಳಂದ ಅಂವಖಳನುನ ಪಿಕೆ ಳಳರ್ಹಗಿದೆ, ಹೆಚುಚರಿ ಅಂವಖಳು ಇುಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿವೆ:
a) ಖುಂಪಿನ ಗಹತಯ (ಷಣಣ ಗಹತಯದ ಖುಂು ದೆೇ ದೆೇ ಫದರ್ಹಣೆಖಳಿಂದ ಫಳಲಫಸುದು)
b) ವಿವಿಧ ಬೌಗೆ ೇಳಿಔ ಯದೆೇವಖಳಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಭಟ್ಿದ ಆಯೆ ೇಖಮ ಸ್ೆೇವಹ ವೆಚಚ
c) ಯತಿಔ ಲ ಆಯೆುಮ ಅಹಮ ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಎರ್ಹಾ ಖುಂು ಗಟ್ಔಖಳು, ಖುಂು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ
ಯೇಜನೆಮಲ್ಲಾ ಬಹಖಹಿಷದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ
d) ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಖುಂಪಿನಲ್ಲಾ ಷದಷಮಯ ಭುಂದುರಿಕೆ
ಅಖೆದ ಫೆರ್ೆಮಲ್ಲಾ 'ಅನುಔ ಲಔಯವಹದ ಖುಂುಖಳು' ಎಂಫ ಹೆಷರಿಲ್ಲಾ ಖುಂು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ ಯಯೇಜನಖಳ
ರ್ಹಬ ಡೆಮಲು ಖುಂು ಯಚನೆಖಳು ಅನಿಮಮತ ರಿೇತಿಮ ಫೆಳಣಿಗೆ ಔಂಡಿವೆ. ವಿಭಹ ನಿಮಂತಯಔ ಐಆರ್ ಡಿಎ
ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದ

ನಿಮಂತಿಯಷಲು

ವಿವಿಧ

ಖುಂುಖಳ

ಜೆ ತೆ

ಮಸರಿಷುವಹಖ

ವಿಮೆಗಹಯಯು

ವಿಧಹನನುನ

ಅಳಡಿಸಿಕೆ ಂಡು ಖುಂು ವಿಮೆ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳನುನ ಹೆ ಯಡಿಸಿದೆ. ಇಂತಸ ಉದೆ ಮೇಖದಹತನಿಲಾದ ಖುಂುಖಳು
ಇುಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿವೆ:
a) ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಹಿತಯಕ್ಷಣಹ ಷಂಗಖಳು
b) ನಿದಿಾಶಿ ಷಂಸ್ೆೆಮು ನಿೇಡಿಯು ಕೆಯಡಿಟ್ ಕಹಡ್ಾ ಭಹಲ್ಲಔಯು
c) ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಮಹಹಯದ ಗಹಯಸಔಯು ಅಲ್ಲಾ ವಿಮೆಮನುನ ಂದು ಆಡ್ ಆನ್ ಯಯೇಜನವಹಗಿ
ನಿೇಡರ್ಹಖುುದು
d) ಂದು ಫಹಮಂಕ್ಟನ ಸ್ಹಲಗಹಯಯು ಭತುು ೃತಿುಯ ಷಸಯೇಗಿಖಳು ಅಥವಹ ಷಭಹಜಖಳು
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ಖುಂು ವಿಮೆಮ ಭಹಖಾದವಾನಖಳ ಷಕಹಯಣತೆಮ ಏಕೆೈಔ ಉದೆದೇವ ರ್ಹಬ ಜೆ ತೆ ಹೆ ಂದಿಕೆ ಳುಳ ವಿನಹಮಷದ
ವಿಮೆ ಡೆಮಲು ಖುಂುಖಳ ಯಚನೆಗೆ ನಿಫಾಂಧಿಷುುದು, ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಭತುು ವೆಚಚ ಉಳಿತಹಮದ ಮೆೇರ್ೆ
ಯಯೇಜನಖಳ ಯಕ್ಷಣೆ ಲಬಮವಿಲಾ. ಇಂತಸ 'ಅನುಔ ಲಔಯವಹದ ಖುಂುಖಳು' ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಯುದಧ
ಮತಿರಿಔು ಆಯೆುಗೆ ಕಹಯಣವಹಯಿತು ಎಂದು ಖಭನಿಷರ್ಹಗಿದೆ ಭತುು ಅಂತಿಭವಹಗಿ ಹೆಚಿಚನ ಕೆಾೇಮ್ ಅನುಹತಖಳು.
ನಿಮಂತಯಔ ಹಯಧಿಕಹಯದ ಖುಂು ವಿಭಹ ಭಹಖಾದವಾನಖಳು, ಹಿೇಗೆ, ವಿಮೆಗಹಯಯ ಜವಹಫಹದರಿಮುತ ಭಹಯುಔಟೆಿ
ತಾನೆಗೆ ಷಹಹಮ ಭಹಡುತುದೆ. ಅಯು ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳಿಂದ ಕರಿೇದಿ ಳಂದದಲ್ಲಾ ಶ್ಚಷುು ತುಂಫುತಹುಯೆ ಭತುು
ಖುಂು ಯೇಜನೆಖಳಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಖುಣಭಟ್ಿ ಸ್ಹೆಪಿಷು ಭ ಲಔ ಖುಂು ವಿಭಹ ಯೇಜನೆಖಳು ಯಚಹಯ
ಭಹಡುತಹುಯೆ.

H. ಸಹಖಯೆ ೀತಿಯ ರಮಹಣ ವಿಮೆಮ ವಿಭಹತರದ ಜವಹಫಹಿರಿ
ಸ್ಹಖಯೆ ೇತುಯ ಯಮಹಣ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಭುಕಮ ಯಕ್ಷಣೆ ಆಯೆ ೇಖಮದ ಯಕ್ಷಣೆಮಹಗಿಯುುದರಿಂದ, ವಿಮೆ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಭಹದರಿಮನುನ ಅನುಷರಿಷುತುದೆ.
ಪಿಯೇಮಮಂ ಯೆೇಟಿಂಗ್ ಭತುು ಸಿಾೇಔೃತಿ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಔಂನಿಮ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳನುಸ್ಹಯ ಆದಯೆ ಕೆಲು ಯಭುಕ
ರಿಖಣನೆಖಳನುನ ಕೆಳಗೆ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದೆ:
1.

ಪಿಯೇಮಂಮ ದಯದ ಯಸ್ಹುಔನ ಮಷುಸ ಭತುು ವಿದೆೇವ ಯಮಹಣದ ಅಧಿ ಮೆೇರ್ೆ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ.

2. ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಚಿಕ್ಟತೆಸ ಸ್ಹಖಯೆ ೇತುಯದಲ್ಲಾ ದುಫಹರಿಮಹಗಿಯುತುದೆ, ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯಖಳು ದೆೇಶ್ಚೇಮ ಆಯೆ ೇಖಮ
ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ ಹೆ ೇಲ್ಲಸಿದಯೆ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಸ್ಹಔಶುಿ ಹೆಚಿಚಯುತುವೆ.
3. ವಿದೆೇವಖಳಲ್ಲಾ, ಅದ ಷಸ USA ಭತುು ಕೆನಡಹಖಳಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅತಿ ಹೆಚಿಚನ ಮೊತುದಹದಗಿಯುತುದೆ.
4. ವಿದೆೇವದಲ್ಲಾ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಚಿಕ್ಟತೆಸಗಹಗಿ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಲು ಹಲ್ಲಸಿ ಫಳಸಿಕೆ ಂಡು ಯಸ್ಹುಔನ ಸ್ಹಧಮತೆಮನುನ
ತಳಿಳಹಹಔಲು ಕಹಳಜಿ ಹಿಷಫೆೇಔು ಭತುು ಹಿೇಗಹಗಿ ಮಹುದೆೇ ೂಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ಯೆ ೇಖನುನ
ಎಚಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯಸ್ಹುನೆಮ ಸಂತದಲ್ಲಾ ರಿಖಣಿಷಫೆೇಔು.

I. ವೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅಘಾತ ವಿಭಹ ವಿಭಹತರದ ಜವಹಫಹಿರಿ
ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ ವಿಮೆ ರಿಖಣನೆಖಳನುನ ಕೆಳಗೆ ಚಚಿಾಷರ್ಹಗಿದೆ:
ಶೆರೀಮಹಂಔ
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ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖು ಭುಕಮ ಅಂವ ವಿಭಹದಹಯ ಭಹಡು ಉದೆ ಮೇಖ ಆಗಿದೆ.
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹೆೇಳುುದಹದಯೆ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಡುಸವಿಕೆ ಭನೆಮಲ್ಲಾ, ಯಸ್ೆುಮಲ್ಲಾ ಇತಹಮದಿ ಎರ್ಹಾ ಮಕ್ಟುಖಳಿಗೆ
ಂದೆೇ ಆಗಿದೆ.

ಆದಯೆ ೃತಿು ಅಥವಹ ಉದೆ ಮೇಖಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಅಹಮಖಳು ನಿಾಹಿಷು ಕೆಲಷದ

ಷಾಯ ಔುನುಖುಣವಹಗಿ ಫದರ್ಹಖುತುವೆ. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ನಿಭಹಾಣವಹಖುತಿುಯು ಔಟ್ಿಡದ ಸ್ೆೈಟಿನಲ್ಲಾ ಕೆಲಷ
ಭಹಡುತಿುಯು

ಸಿವಿಲ್

ಎಂಜಿನಿಮರ್,

ಫಫ

ಔಚೆೇರಿ

ಮಸ್ಹೆಔನಿಗಿಂತ

ಹೆಚುಚ

ಕೆಲಷದ

ಅಹಮಕೆು

ಡಿಸಕೆ ಂಡಿಯುತಹುನೆ.
ಯತಿಯಂದು ೃತಿು ಅಥವಹ ಉದೆ ಮೇಖದಲ್ಲಾ ದಯನುನ ಹಯಯೇಗಿಔವಹಗಿ ಫಳಷಲು ಸ್ಹಧಮವಿಯುುದಿಲಾ. ಆದದರಿಂದ,
ಉದೆ ಮೇಖಖಳನುನ ಖುಂುಖಳ್ಹಗಿ ವಿಂಖಡಿಷಫಸುದು, ಯತಿ ಖುಂು ಹೆಚುಚ ಅಥವಹ ಔಡಿಮೆ, ಂದೆೇ ರಿೇತಿಮ
ಅಹಮಕೆು ಡಿಸಯುುದನುನ ಯತಿಬಿಂಬಿಷು. ಕೆಳಗಿನ ಗಿೇಾಔಯಣದ ಮಸ್ೆೆ ಷಯಳವಹಗಿದುದ, ಹಯಯೇಗಿಔವಹಗಿ
ಅನುಔ ಲಔಯವಹಗಿ

ಔಂಡುಫಂದಿದೆ.

ಖಹಷಗಿ

ಔಂನಿಖಳು

ತಭಭದೆೇ

ಆದ

ಆಧಹಯದ

ಗಿೇಾಔಯಣದ

ಭ ಯು

ಖುಂುಖಳ್ಹಗಿ

ಹೆ ಂದಿಯಫಸುದು.
ಅಹಮದ ಗೀಯಔಯಣ
ಉದೆ ಮೇಖದ

ಆಧಹಯದ

ಮೆೇರ್ೆ,

ವಿಮೆದಹಯನಿಗೆ

ಷಂಫಂಧಿಸಿದ

ಅಹಮಖಳನುನ

ವಿಂಖಡಿಷಫಸುದು :


ಅಹಮದ ಖಕಂು I
ರ್ೆಔುಶ್ೆೃೇಧಔಯು, ವೆೈದಮಯು, ಕ್ಟೇಲಯು, ವಹಷುುಶ್ಚಲ್ಲಖಳು, ಔನಸಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಂಜಿನಿಮಯುಖಳು, ಶ್ಚಕ್ಷಔಯು,
ಫಹಮಂಔಯುಖಳು, ಆಡಳಿತ ಕಹಮಾಖಳಲ್ಲಾ ತೆ ಡಗಿಯು ಮಕ್ಟುಖಳು, ಯಭುಕವಹಗಿ ಈ ರಿೇತಿಮ ಅಹಮದ
ಉದೆ ಮೇಖಖಳಲ್ಲಾ ತೆ ಡಗಿಯು ಮಕ್ಟುಖಳು.



ಅಹಮದ ಖಕಂು II
ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣೆ

ಕಹಮಾಖಳಲ್ಲಾ

ಭಹತಯ

ತೆ ಡಗಿಯು

ಬಿಲಸರ್

ಖಳು,

ಖುತಿುಗೆದಹಯಯು

ಭತುು

ಎಂಜಿನಿಮಯುಖಳು, ವು ವೆೈದಮಯು, ಷಂಬಹನೆ ಭ ಲಔ ಕೆಲಷ ಭಹಡು ವಹಸನ ಚಹಲಔಯು ಭತುು
ಲಗು ಮೊೇಟಹರ್ ಚಹಲಔಯು ಭತುು ಇದೆೇ ರಿೇತಿಮ ಅಹಮದ ಉದೆ ಮೇಖಖಳಲ್ಲಾ ತೆ ಡಗಿಯು ಮಕ್ಟುಖಳು.
ದೆೈಹಿಔ ದುಡಿಮೆಮಲ್ಲಾ ತೆ ಡಗಿಯು ಎರ್ಹಾ ಮಕ್ಟುಖಳು (ಖ ಯಪ್ಟ III ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಫಯುುದನುನ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ),
ನಖದು ಸ್ಹಗಿಷು ನೌಔಯಯು, ಗಹಮಯೆೇಜ್ ಭತುು ಮೊೇಟಹರ್ ಮೆಕಹಮನಿಕ್ಸ, ಮಂತಯ ನಿವಹಾಸಔಯು, ಟ್ಯಕ್
ಖಳು ಅಥವಹ ಕಹಯು ಚಹಲಔಯುಖಳು ಭತುು ಇತಯ ಬಹರಿೇ ವಹಸನಖಳು, ೃತಿುಯ ಕ್ಟಯೇಡಹಟ್ುಖಳು ಭತುು
ಕ್ಟಯೇಡಹಟ್ುಖಳು, ಭಯಗೆಲಷದ ಮಂತಯಶ್ಚಲ್ಲ ಭತುು ಇದೆೇ ರಿೇತಿಮ ಅಹಮದ ಉದೆ ಮೇಖಖಳಲ್ಲಾ
ತೆ ಡಗಿಯು ಮಕ್ಟುಖಳು.
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ಅಹಮದ ಖಕಂು III
ನೆಲದಡಿ ಖಣಿ ಕೆಲಷ ಭಹಡು ಮಕ್ಟುಖಳು, ಸ್ೆ ಪೇಟ್ಔ ನಿಮತಕಹಲ್ಲಕೆಖಳು, ಹೆಚಿಚನ ತುಡದ ವಿದುಮತ್
ೂಯೆೈಕೆಮ ಅನುಸ್ಹೆನದಲ್ಲಾ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಂಡಿಯು ಕಹಮಾಔಯು,

ಜಹಕ್ಟಖಳ, ಷಔಾರ್ಸ ಸಿಫಫಂದಿಖಳು,

ಚಔಯಖಳು ಅಥವಹ ಔುದುಯೆ ಯೆೇಸಿಂಗ್ ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳಲ್ಲಾ ತೆ ಡಗಿಯು ಮಕ್ಟುಖಳು, ದೆ ಡಸ ಆಟ್ದ ಫೆೇಟೆ,
ಾತಹಯೆ ೇಸಣ, ಚಳಿಗಹಲದ ಕ್ಟಯೇಡೆಖಳು, ಸಿುೇಯಿಂಗ್, ಐರ್ಸ ಹಹಕ್ಟ, ಫಲ ನಿಂಗ್, ಹಹಮಂಗ್ ಗೆಾೈಡಿಂಗ್,
ನದಿ ಯಹಫಿಿಂಗ್, ರ್ಪೇರ್ೆ ೇ ಭತುು ಇದೆೇ ರಿೇತಿಮ ಅಹಮಔಯ ಉದೆ ಮೇಖಖಳು / ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳಲ್ಲಾ
ತೆ ಡಗಿಯು ಮಕ್ಟುಖಳು.
ಅಹಮದ ಖುಂುಖಳು ಷಸ ಅನುಔಯಭವಹಗಿ 'ಸ್ಹಧಹಯಣ', 'ಭಧಮಭ' ಭತುು 'ಹೆಚಿಚನ' ಷಾಯ  ಎಂದು
ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
ಮಸಿ್ನ ಮಿತ್ತ
ಯಕ್ಷಣೆ ಡೆಮಲು ಭತುು ನವಿೇಔರಿಷಲು ಔನಿಶಿ ಭತುು ಖರಿಶಿ ಮಷುಸ ಔಂನಿಯಿಂದ ಔಂನಿಗೆ ಫದರ್ಹಖುತುದೆ.
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ 5 ಶಾಖಳಿಂದ 70 ಶಾಖಳ ಕಹಲದ ಟಿಿ ಯ ಢಿಮಲ್ಲಾದೆ. ಆದಯ

ಈಗಹಖರ್ೆೇ ಯಕ್ಷಣೆ ಡೆದಿಯು

ಮಕ್ಟುಖಳ ವಿಚಹಯದಲ್ಲಾ, ಅಯು 70 ಶಾ ೂಣಾಗೆ ಳಿಸಿದ ನಂತಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ನವಿೇಔರಿಷಫಸುದು ಆದಯೆ 80
ಶಾಖಳಯೆಗೆ ಪಿಯೇಮಮಂ ನವಿೇಔಯಣದ ರ್ೆ ೇಡಿಂಗ್ ಳಟಿಿಯುತುದೆ.
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ನವಿೇಔಯಣ ಅಥವಹ ಹೆ ಷ ಯಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಹುದೆೇ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷೆಮು ಅಖತಮವಿಯುದಿರ್ಹಾ.
ವೆೈದಯಕ್ರೀಮ ವೆಚಿಖಳು
ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳು ಇವೆ :


ಂದು ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ನಿಮಭಹಳಿ ಆಔಸಿಭಔ ದೆೈಹಿಔ ಗಹಮ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಮೆದಹಯರಿಗೆ
ಉಂಟಹಖು ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳನುನ ಹೆಚುಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ಮೆೇರ್ೆ, ಂದದ ಭ ಲಔ
ವಿಷುರಿಷರ್ಹಖುುದು.



ಈ ಯಯೇಜನಖಳು ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಇತಯ ಯಯೇಜನಖಳ ಜೆ ತೆಗೆ ಇವೆ.



ಇದಯಲ್ಲಾ ಮಕ್ಟುಮನುನ ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ೆ ಭಹಡಫೆೇಕ್ಟಯುದು ಅನಿವಹಮಾವಿಯುದಿಲಾ.

ಮಕದಿ ಭತಕಿ ಔ ುಟಕೆು ಸೆೀರಿದ ಅಹಮಖಳು


ಮುದಧ ಅಹಮಕೆು ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಹೆಚುಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಜೆ ತೆಗೆ ನಹಖರಿಔ ಔತಾಮಖಳ ಮೆೇರ್ೆ
ವಿದೆೇವಖಳಲ್ಲಾ ಕೆಲಷ ಭಹಡು ಬಹಯತಿೇಮ ಸಿಫಫಂದಿ / ರಿಣಿತಯ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ನಿೇಡಫಸುದು.
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ಶ್ಹಂತಿ ಷಭಮ ಅಥವಹ ಸ್ಹಭಹನಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಬಿಡುಖಡೆಮಹದ ಪಿ.ಎ. ಹಲ್ಲಸಿಖಳು, ಸ್ಹಭಹನಮ
ದಯದ ಷುಭಹಯು 50 ಯಶುಿ ಹೆಚುಚರಿ ಇಯುು. (ಅಂದಯೆ ಸ್ಹಭಹನಮ ದಯದ 150 ಯಶುಿ.)•

ಅಷಸಜ

/ ಆತಂಔದ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಬಿಡುಖಡೆಮಹದ ಪಿ.ಎ. ಹಲ್ಲಸಿಖಳು (ಮುದೆ ಧೇಚಿತ ರಿಸಿೆತಿಖಳು ಈಗಹಖರ್ೆೇ
ಷಂಬವಿಸಿದ

ಅಧಿಮಲ್ಲಾ

ಅಥವಹ ವಿದೆೇವದಲ್ಲಾ ಷನಿನಹಿಷುಂತಸ / ಅಂದಯೆ ಅಲ್ಲಾ ಬಹಯತಿೇಮ

ಸಿಫಫಂದಿಮು ನಹಖರಿಔ ಔತಾಮಖಳ ಕೆಲಷ ಭಹಡುತಿುಯು) ಸ್ಹಭಹನಮ ದಯದ 150 ಯಶುಿ ಹೆಚುಚರಿ
ಹೆೇಳಫಸುದು (ಅಂದಯೆ ಸ್ಹಭಹನಮ ದಯ 250 ಯಶುಿ)
ರಸಹಿನೆಮ ನಭ ನೆ
ಪಹಮ್ಾ ಭುಂದಿನ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಯಔಟ್ಗೆ ಳಿಷುದು:


ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ವಿಯಖಳು



ಬೌತಿಔ ಸಿೆತಿ



ಸವಹಮಷ ಭತುು ಆಔಶಾಣೆಳು



ಇತಯ ಅಥವಹ ಹಿಂದಿನ ವಿಮೆಖಳು



ಹಿಂದಿನ ಅಘಾತ ಅಥವಹ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ



ಯಯೇಜನಖಳು ಭತುು ವಿಮೆ ಮೊತು ಆಯೆು



ಘೀ ೇಶಣೆ

ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಮೆೇಲ್ಲನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಅಖತಮವಹಗಿಯು ವಿಯಖಳನುನ ವಿರಿಷಫಸುದು:


ಅಂತಯ ಅಲ್ಲಮಹ, ಮಷುಸ, ಎತುಯ ಭತುು ತ ಔ, ಉದೆ ಮೇಖ ಭತುು ಷಯಹಷರಿ ಭಹಸಿಔ ಆದಹಮ ೂಣಾ
ವಿಯಣೆ, ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ವಿಯಖಳು.



ಮಷುಸ ಯಸ್ಹುಔನು ಫಮಸಿದ ಹಲ್ಲಸಿಗಹಗಿ ಯವೆೇಶ್ಹರ್ಥಾಮಹಗಿ ಮಸಿಸನ ಮತಿಯಳಗೆ ಇಯುದನುನ
ತೆ ೇರಿಷುತುದೆ. ತ ಔ ಭತುು ಎತುಯನುನ, ರ್ೆೈಂಗಿಔ ಷಯಹಷರಿ ತ ಔದ ಕೆ ೇಶಿಔದೆ ಂದಿಗೆ ಹೆ ೇಲ್ಲಷಫೆೇಔು,
ಯಸ್ಹುಔನು 15 ಯತಿವತ ಅಥವಹ ಅದಕ್ಟುಂತ ಹೆಚುಚ ಅಥವಹ ಷಯಹಷರಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಇಯು ವೆೇಳ್ೆ ಎತುಯ
ಭತುು ಮಷುಸ ಭತುು ಭುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಭಹಡರ್ಹಖುದು.



ಬೌತಿಔ ಸಿೆತಿಮಲ್ಲಾ ವಿಯಖಳು ಇತಹಮದಿ ಮಹುದೆೇ ಬೌತಿಔ ದೆೇಸದೌಫಾಲಮ ಅಥವಹ ದೆ ೇಶು
ದಿೇಗಾಕಹಲದ ಯೆ ೇಖಖಳನುನ ಷಂಫಂಧಿಷಫಸುದು.



ಂದು ಅಂಖ ಅಥವಹ ಂದು ಔಣಿಣನ ದೃಷ್ಟ್ಿ ಔಳ್ೆದುಕೆ ಂಡ ಷ ಚಔಯನುನ ಅನುಮೊೇದಿತ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ
ಭಹತಯ

ವಿಶ್ೆೇಶ ಶಯತುುಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ ಅಂಗಿೇಔರಿಷರ್ಹಖುದು. ಅುಖಳು ಅಷಸಜ ಅಹಮಖಳನುನ

ನಿಯೇಜಿಷುತೆುವೆ ಏಕೆಂದಯೆ ಅುಖಳು " ಉಳಿದ ಕೆೈ ಅಥವಹ ಕಹಲ್ಲನ ಗಹಮಗೆ ಂಡಯೆ ಅಥವಹ ದೃಷ್ಟ್ಿ
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ಅಥವಹ ಉಳಿದ ಔಣುಣ ಹಹನಿಗೆ ಳ್ಹದ ವೆೇಳ್ೆ, ವಿಔಲತೆ ಭಟ್ಿ ಭತುು ಉದದ ಸ್ಹಭಹನಮ ಗಿಂತಲ
ಷಂಬವಿದೆ

ಎನುನ

ಹಿನೆನರ್ೆಮಲ್ಲಾ

ಕೆಲು

ಯಕಹಯಖಳ

ಅಘಾತಖಳನುನ

ತಪಿಷಲು

ಹೆಚುಚ
ಔಡಿಮೆ

ಷಭಥಾಯಹಗಿಯುತಹುಯೆ.


ಭಧುಮೆೇಸ ಚೆೇತರಿಕೆ ಹಹಳುಗೆಡಫಲಾದು, ಗಹಮ ಫೆೇಖ ಖುಣವಹಖದೆ ಇಯಫಸುದು, ಅವಔುಗೆ ಳಿಷುವಿಕೆ
ಅನುಚಿತವಹಗಿ ದಿೇಗಾಕಹಲದ ಇಯಫಸುದು. ಮಹ ಭಟಿಿಗೆ ಗಹಮಖಳು ಅಥವಹ ಯೆ ೇಖಖಳು ಬವಿಶಮದ
ಅಘಾತ ಅಹಮಖಳನುನ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯಫಸುದು ಎಂಫುದನುನ ನಿಧಾರಿಷಲು, ಯಸ್ಹುಔನ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ
ಇತಿಹಹಷ ರಿೇಕ್ಷಣೆ ಭಹಡಫೆೇಔು.

ಅಹಮನುನ ವಿಭಹಯೇಖಮವಿಲಾದಹಗಿ ಭಹಡಲು ಎಂದು

ನಿಷಸಂವಮವಹಗಿ ಖಂಭಿೇಯ ಷಾಯ ದ ಅನೆೇಔ ದ ಯುಖಳಿವೆ ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಸೃದಮದ ಔವಹಟ್ ಯೆ ೇಖ.


ಾತಹಯೆ ೇಸಣ, ರ್ಪೇರ್ೆ ೇ, ಮೊೇಟಹರ್ ಯೆೇಸಿಂಗ್, ಅಂಖಸ್ಹಧನೆಖಳಂತಸ ಇತಹಮದಿ ಅಹಮಕಹರಿ
ಆಔಶಾಣೆಳಿಗೆ, ಹೆಚುಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅಖತಮವಿಯುತುದೆ.

ವಿಮೆ ಮತಿ
ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ, ಎಚಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಿೆರಿೇಔಯಣ ಭಹಡಫೆೇಔು ಏಕೆಂದಯೆ
ಅುಖಳು ರ್ಹಬ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಭತುು ಔಟ್ುಿನಿಟಹಿದ ನಶಿ ರಿಹಹಯಕೆು ಳಡುುದಿಲಾ. 'ರ್ಹಬದಹಮಔ ಉದೆ ಮೇಖ'
ಭ ಲಔ ಡೆದ ಆದಹಮ ರಿಖಣಿಷಲು ಕಹಳಜಿ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಫೆೇಔು. ಫೆೇಯೆ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಹೆೇಳುುದಹದಯೆ,
ಯಸ್ಹುಔನಿಗೆ ಅಘಾತದಿಂದ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯುುದಿಲಾವಹದ ಆದಹಮನುನ, ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ ನಿಧಾರಿಷು
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ರಿಖಣಿಷಫಹಯದು.
ಎರ್ಸ.ಐ ಫಿಕ್ಟಸಂಗ್ ದಧತಿಖಳು ವಿಮೆ / ಭಹಯಹಟ್ ಂದದಹಯಯು ನಡುವೆ ಫದರ್ಹಖುತುದೆ ಎಂದು, ನಿಕಯ
ಯಭಹಣದ ಯಕ್ಷಣೆ ಭಂಜ ಯು ಸ್ಹಧಮತೆಮು ಭಹಯಹಟ್ ಂದದಹಯಯನುನ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ. ಆದಹಖ ಮ ಯಕ್ಷಣೆ
ನಿೇಡಿದದ ಸ್ಹಭಹನಮ ಆಚಯಣೆಮು, ವಿಭಹ ಭಹಡಿದಯ 72 ತಿಂಖಳ / 6 ಶಾಖಳ ಖಳಿಕೆಮ ಷಭಹನ
ಮೇಯಫಹಯದು.
ಹಲ್ಲಸಿ ಫಂಡವಹಳ ಯಯೇಜನಖಳ ಭಹತಯ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವೆೇಳ್ೆ ಈ ನಿಫಾಂಧ ಔಟ್ುಿನಿಟಹಿಗಿ ಅಳಡಿಷುದಿರ್ಹಾ.
ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಟ್ುಿ ಅಂಖವಿಔಲತೆ ಯಕ್ಷಣೆಮಲ್ಲಾ, ಇದು ರಿಹಹಯ ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ ಷಂದಬಾದ, ಇದೆೇ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಅನ
ಖಳಿಕೆಗಿಂತ ಮಥೆ ೇಚಿತರ್ೆಾದಹಗಿಯುದು, ಆದಹಖ ಮ ಷಂಬವಿಷು ಹಹಗಿಲಾ. ಯಕ್ಷಣೆ TTD ಸ್ಹಹುಹಿಔ ರಿಹಹಯಕೆು
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವೆೇಳ್ೆ,

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಮೆ ಮೊತು ಎಯಡಯಶುಿ ಅನ / ಅಳ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಆದಹಮದ

ಮೇಯುುದಿಲಾ.
ರ್ಹಬದಹಮಔವಹಗಿ ಉದೆ ಮೇಖದಲ್ಲಾಯರ್ಹಯದ

ಮಕ್ಟುಖಳಿಗೆ ಹೆ ದಿಕೆಮನುನ ನಿೇಡು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಉದಹಸಯಣೆಗೆ:

ಖೃಹಿಣಿಮಯು,

ವಿಮೆಗಹಯಯು

ವಿದಹಮರ್ಥಾಖಳು

ಇತಹಮದಿ.
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ಅಯು

ಫಂಡವಹಳ

ಯಯೇಜನಖಳ

ಭಹತಯ

ಷಂಫಂಧಿಸಿದುದಕೆು

ದಗಿಷುದನುನ

ಕಚಿತಡಿಷುತಹುಯೆ

ಭತುು

ಮಹುದೆೇ

ಸ್ಹಹುಹಿಔ

ರಿಹಹಯ

ದಗಿಷರ್ಹಖುದಿರ್ಹಾ.
ಔಕಟಕಂಫ ಹಯಕೆೀಜ್ ಯಕ್ಷಣೆ
ಭಔುಳು ಭತುು ಆದಹಮವಿರ್ೆಾದ ಷಂಗಹತಿಮ ಯಕ್ಷಣೆ ಸ್ಹು ಭತುು ಶ್ಹವಾತ ಅಂಖವಿಔಲತೆಗೆ (ಟ್ುಿ ಅಥವಹ ಬಹಖವುಃ)
ಸಿೇಮತವಹಗಿಯುತುದೆ. ಆದಯ

ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಔಂನಿಮ ಯ ಢಿಖಳನುನ ಆಧರಿಸಿ ಯಯೇಜನಖಳ ಕೆ ೇಶಿಔ

ರಿಖಣಿಷಫಸುದು. ಕೆಲು ಔಂನಿಖಳು ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಮತಿಮಲ್ಲಾ ಷಂಹದಿಷುತಿುಲದ
ಾ ಷಂಗಹತಿಗೆ TTD ಯಕ್ಷಣೆ
ಅನುಭತಿಷುತುದೆ.
5 ಯತಿವತ ರಿಮಹಯಿತಿ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಟಹಿಯೆ ಔಂತಿನ ಮೆೇರ್ೆ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ.
ಖಕಂು ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
ಂದು ಖುಂು ರಿಮಹಯಿತಿ ವಿಮೆಔಂತಿನಲ್ಲಾ ಅಕಹವ ಇದೆ, ವಿಮೆದಹಯಯ ಷಂಖೆಮ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಷಂಖೆಮ ಮೇರಿದಲ್ಲಾ,
(100 ಹೆೇಳು). ಷಂಖೆಮ ಷಣಣ ಆಗಿದದಯೆ (25 ಹೆೇಳು) ಆದಹಖ ಮ ಮಹುದೆೇ ರಿಮಹಯಿತಿ ಇಲಾದೆ ಖ ಯಪ್ಟ ಹಲ್ಲಸಿ
ಕೆ ಡಫಸುದು.
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ,

ಅನಹಭಧೆೇಮ

ಆಧಹಯದಲ್ಲಾ

ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ

ಫಸಳ

ಭೌಲಮದ

ಗಹಯಸಔರಿಗೆ

ಭಹತಯ

ವಿತರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ, ಅಲ್ಲಾ ಷದಷಮ ಖುಯುತನುನ ಅನುಭಹನ ಮೇರಿ ಷಶಿವಹಗಿ ಖುಯುತಿಷಫಸುದಹಗಿದೆ.
ಖಕಂು ರಿಮಹಯ್ದತ್ತ ಭಹನದಂಡಖಳು
ಖುಂು ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ಹೆಷರಿನ ಖುಂುಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಹತಯ ಬಿಡುಖಡೆ ಭಹಡಫೆೇಔು. ಖುಂು
ರಿಮಹಯಿತಿ ಭತುು ಇತಯ ಯಯೇಜನಖಳನುನ ಡೆಮಲು ಉದೆದೇವಕಹುಗಿ, ಯಸ್ಹುವಿತ "ಖುಂು" ಕೆಳಗಿನ ವಿಬಹಖಖಳು
ೆೈಕ್ಟ ಂದಯಲ್ಲಾ ಷಶಿವಹಗಿ ಬಿೇಳುತುವೆ:


ಉದೆ ಮೇಖದಹತ - ನೌಔಯನ ಅಲಂಬಿತರಿಗೆ ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ನೌಔಯನ ಷಂಫಂಧು



ೂಾವಹಗಿ ಖುಯುತಿಷರ್ಹದ ವಿಬಹಖಖಳು / ಖುಂುಖಳು, ಅಲ್ಲಾ ವಿಮೆಔಂತನುನ ಯಹಜಮ / ಕೆೇಂದಯ
ಷಕಹಾಯಖಳು ಹತಿಷಲಡಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.



ನೆ ೇಂದಹಯಿತ ಷಸಕಹರಿ ಷಂಗ ಷದಷಮಯು



ನೆ ಂದಹಯಿತ ಸ್ೆೇವಹ ಔಾಬ್ ಷದಷಮಯು



ಫಹಮಂಔುಖಳ / ಬೆ ೇಜನ / ಭಹಷಿರ್ / ವಿೇಸ್ಹ ಕೆಯಡಿಟ್ ಕಹಡ್ಾ ಹೆ ಂದಿಯುಯು



ಫಹಮಂಔುಖಳು / NBFC ಯಿಂದ ಹೆ ಯಡಿಸಿದ ಠೆೇಣಿ ಯಭಹಣತಯಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯುಯು
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ಫಹಮಂಔುಖಳು / ಸ್ಹಾಜನಿಔ ನಿಮಮತ ಔಂೆನಿಖಳ ಷೆೇಯುದಹಯಯು

ಮೆೇಲ್ಲನ ವಿಬಹಖಖಳಿಗಿಂತ ಭಿನನವಹದ ಮಹುದೆೇ ಖಾದಲ್ಲಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಯಸ್ಹುಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಅುಖಳನುನ
ಮಹಾರ್ೆ ೇಚನೆ ಭತುು ಆಮಹ ವಿಮೆಗಹಯಯ ತಹಂತಿಯಔ ಇರ್ಹಖೆಮು ನಿಧಾರಿಷಫಸುದು.
ಮಹುದೆೇ ಖುಂು ರಿಮಹಯಿತಿ 'ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ' ಖುಂು ಗಹತಯದ ಮೆೇರ್ೆ ನಿೇಡರ್ಹಖದು. ಖುಂು ರಿಮಹಯಿತಿ ಹಲ್ಲಸಿ
ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ ಭತುು ಕೆೇಲ 'ಖುಂು' ದಹಖಹಲ್ಲಷರ್ಹದ ಷದಷಮಯ ನೆೈಜ
ಷಂಖೆಮಮ ಮೆೇರ್ೆ ಕೆಲಷ ಭಹಡುುದು. ಇದನುನ ನವಿೇಔಯಣ ವೆೇಳ್ೆ ರಿಶ್ಚೇಲನೆ ಭಹಡಫಸುದು.
ವಿಮೆ ಮತಿ
ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ ಯತಿ ವಿಮೆದಹಯರಿಗೆ ಯತೆಮೇಔವಹಗಿ ನಿದಿಾಶಿ ಮೊತು ಸಿೆಯ ಭಹಡಫಸುದು ಅಥವಹ ವಿಮೆದಹಯ
ಮಕ್ಟುಖಳಿಗೆ ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ ಷಂಫಳ ಭ ಲಔ ಲ್ಲಂಕ್ ಭಹಡಫಸುದಹಗಿದೆ.
'ಎರ್ಹಾ ಅಥವಹ ಮಹುದ

ಅಲಾ ತತಾ ಖುಂು ವಿಮೆಗೆ ಅನಾಯಿಷುತುದೆ. ಸ್ೆೇಾಡೆಖಳು ಭತುು ತೆಗೆದುಹಹಔುವಿಕೆ

ಯಭಹಣಹನುಖುಣ ಹೆಚುಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅಥವಹ ಭಯುಹತಿ ಭಹಡುದರಿಂದ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.
ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ
ವಿಮೆಔಂತು ಫದರ್ಹಖು ದಯಖಳು ಅಹಮಖಳನುನ ಗಿೇಾಔಯಣ ಭತುು ಯಯೇಜನಖಳ ಆಯೆು ಯಕಹಯ ಹೆಷರಿನ
ನೌಔಯರಿಗೆ ಅನಾಮವಹಖುತುದೆ. ಹಿೇಗಹಗಿ ದಯಖಳು ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಹೆ ಂದಿದ ಮಕ್ಟುಖಳ ಉದೆ ಮೇಖದ ಯಕಹಯ
ಫದರ್ಹಖುತುದೆ.
ಉದಹಸಯಣೆಗೆ
ಅದೆೇ ದಯ ಉದೆ ಮೇಗಿ ಹಹಖ

ವಹಮಖಹಮನಿಷರ್ಹಗಿದೆ ಖುಂುಖಳಿಗೆ ಅನಾಯಿಷುತುದೆ, ಇಯೆಲಾಯ , ವಿಶ್ಹರ್ಹಥಾದಲ್ಲಾ

ಅದೆೇ ರಿೇತಿಮ ಉದೆ ಮೇಖ ಅನುಷರಿಷಫೆೇಔು.
ಅನಹಭಧೆೇಮ ನೌಔಯಯ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಉದೆ ಮೇಖದಹತ ಅನ ನಿಾಹಿಷುತಿುಯು ಅಧಿಔೃತ ದಹಕರ್ೆಖಳ ಆಧರಿಸಿ
ಯತಿ ಗಿೇಾಔಯಣದ ನೌಔಯಯ ಷಂಖೆಮ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷು ಅಖತಮವಿದೆ.
ಔಾಬ್, ಷಂಗದ ಹೆಷರಿನ ಷದಷಮರಿಗೆ ಇತಹಮದಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯಖಳು,

ಅಹಮದ ಗಿೇಾಔಯಣದ ಯಕಹಯ

ಅನಾಯಿಷುತುವೆ.
ಷದಷಮತಾ ಸ್ಹಭಹನಮ ಷಾಯ ದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಭತುು ಮಹುದೆೇ ನಿದಿಾಶಿ ಉದೆ ಮೇಖಕೆು ಸಿೇಮತವಹಗಿಲಾದಹಖ,
ಭಹಯಹಟ್ ಂದದಹಯಯು ದಯಖಳ ಅನಾಯಿಷುಲ್ಲಾ ತಭಭ ವಿವೆೇಚನೆಮನುನ ಫಳಷುತಹುಯೆ.
ಔತಯಯದಲ್ಲಾಯಕವಹಖ ಔರ್
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ಔತಾಮದ ವೆೇಳ್ೆ ದಗಿಸಿದ ಔರ್ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:


ಪಿಎ ಔರ್ ಔತಾಮದ ನಿಫಾಂಧಿತ ಖಂಟೆಖಳ ಕಹಲ ಭಹತಯ ಫೆೇಕಹದಯೆ (ಭತುು 24 ಖಂಟೆಖಳ ಂದು
ದಿನಕೆು ಅರ್ಹಾ ) , ಔಡಿಮೆ ಪಿಯೇಮಮಂ, ಷಭಾಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ನ 75 ಯತಿವತ ವಿಧಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.



ಯಕ್ಷಣೆ ಉದೆ ಮೇಖದಲ್ಲಾಯುವಹಖ ಉಂಟಹಖು ಉದೆ ಮೇಗಿಖಳ ಅಘಾತಕೆು ಅನಾಯಿಷುತುದೆ,

ಔತಯಯದಲ್ಲಾ ಇಯದಹಖ ಔರ್
ಯಕ್ಷಣೆ ಸಿೇಮತಗೆ ಳಿಷರ್ಹದ ಖಂಟೆಖಳ ಕಹಲ ಭಹತಯ ಫೆೇಕಹದಯೆ, ಉದೆ ಮೇಗಿ ಕೆಲಷ ಇಲಾದಿದಹದಖ ಭತುು / ಅಥವಹ
ಅಧಿಔೃತ ಔತಾಮದ ಮೆೇರ್ೆ ಇಲಾದಿದಹದಖ, ಔಡಿಮೆ ವಿಮೆಔಂತು ಷಭಾಔ ವಿಮೆಔಂತಿನ 50 ಯತಿವತ ವಿಧಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಸಹವಿನ ಯಕ್ಷಣೆ ಹೆ ಯಗಡಕವಿಕೆ
ಇದು ಭಯಣ ರ್ಹಬ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ ಖುಂು ಪಿ.ಎ. ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ಬಿಡುಖಡೆ ಭಹಡಲು ಸ್ಹಧಮ, ವೆೈಮಕ್ಟುಔ
ಔಂನಿಮ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳನುನ ಳಟಿಿಯುತುದೆ.
ಖ ರಪ್ ರಿಮಹಯ್ದತ್ತ ಭತಕಿ ಫೆ ೀನರ್ಸ / ಭಹಯಲರ್ಸ
ಮಕ್ಟುಖಳ ಂದು ದೆ ಡಸ ಷಂಖೆಮ ಂದು ಹಲ್ಲಸಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಡೆಮುತಿುಯುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಾ ಔಡಿಮೆ
ಆಡಳಿತಹತಭಔ ಕೆಲಷ ಭತುು ಕಚುಾ. ಜೆ ತೆಗೆ, ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಖುಂಪಿನ ಎರ್ಹಾ ಷದಷಮಯ

ವಿಮೆ ಭಹಡಿಷಫಸುದು

ಭತುು ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಯುದಧ ಮಹುದೆೇ ಯತಿಔ ಲ ಆಯೆು ಇಯುುದಿಲಾ. ಆದದರಿಂದ, ಪಿಯೇಮಮಂನ ಂದು ರಿಮಹಯಿತಿ
ಂದು ಯಭಹಣದ ಯಕಹಯ, ಅನುಭತಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
ಖುಂು ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ನವಿೇಔಯಣ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಶ್ೆಯೇಮಹಂಔನುನ ಷಭಥಾನೆಖಳ ಅನುಬ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ
ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.


ಅನುಔ ಲಔಯ ಅನುಬಕೆು ಪಿಯೇಮಮಂ ನವಿೇಔಯಣದಲ್ಲಾ ಂದು ರಿಮಹಯಿತಿ (ಫೆ ೇನರ್ಸ) ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ



ಯತಿಔ ಲ ಅನುಬ, ಂದು ಯಭಹಣದ ಯಕಹಯ, ಪಿಯೇಮಮಂ ನವಿೇಔಯಣದಲ್ಲಾ (ಅಸಿೆಯ) ದಂಡ
ತುಂಫುದಕೆು ಖುರಿಮಹಖಫೆೇಕಹಖುತುದೆ



ಷಭಥಾನೆಖಳ ಅನುಬ ಯಸ್ಹುನೆಮ ನಭ ನೆ 70 ಯತಿವತ ಇಯು ವೆೇಳ್ೆ, ಸ್ಹಧಹಯಣ ದಯಖಳು,
ನವಿೇಔಯಣಕಹುಗಿ ಅನಾಯಿಷುತುದೆ

ರಸಹಿನೆಮ ನಭ ನೆಮ


ಇದು ಷದಷಮರಿಂದ ಪಹಭೆಾಳನುನ ೂಣಾಗೆ ಳಿಷುದು ವಹಡಿಕೆಮಹಗಿದೆ
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ಅಯು

ಮಹುದೆೇ

ಭಹಡಫೆೇಕ್ಟಯುತುದೆ

ಷದಷಮಯು

ದೆೈಹಿಔ

ದೆೇಸದೌಫಾಲಮ

ಅಥವಹ

ನ ಮನತೆ

ಅಯ

ನಯಳುತಿುಯುುದಿರ್ಹಾ
ಬಹಖಹಿಷುವಿಕೆ

ಎಂದು

ಘೀ ೇಶಣೆ

ಸಿಾೇಕಹಯಹಸಾಲಾದಹಗಿ

ನಿಯ ಪಿಷುಂತಸದು.


ಕೆಲವೊಮೆಭ ಈ ಭುನೆನಚಚರಿಕೆಖ

ವಿನಹಯಿು ಇದೆ, ಇದನುನ ಅಥೆೈಾಷರ್ಹಖುತುದೆ ಭತುು / ಅಥವಹ

ಜಹಹಿಯಹತು ಂದದಿಂದ ಷಶಿಡಿಷರ್ಹಖುತುದೆ, ಎಂಫುದು ಔರ್ ಹಯಯಂಬವಹಖು ಮೊದಲ್ಲನ
ಅಂಖವೆೈಔಲಮ ಭತುು ಇಂತಸ ಅಂಖವೆೈಔಲಮ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಮಹುದೆೇ ಷಂಚಿತ ರಿಣಹಭನುನ
ಹೆ ಯತುಡಿಷರ್ಹಖುದು.
ಆದಹಖ ಮ ಆಚಯಣೆ, ಔಂನಿಖಳ ೆೈಕ್ಟ ಫದರ್ಹಖಫಸುದು.
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 5
1) ಂದು ಖುಂು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ಮಹುದೆೇ ಯತೆಮೇಔ ಖುಂು ಯಚಿಷು ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಯುದಧ ವಿಯೆ ೇಧಿ
ಆಯೆು ಭಹಡಫಸುದು.
2) ಖುಂು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಭಹಲ್ಲೇಔ-ನೌಔಯನ ಖುಂುಖಳಿಗೆ ಭಹತಯ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುತುದೆ.
I. ಹೆೇಳಿಕೆ 1 ಷತಮ ಭತುು ಹೆೇಳಿಕೆ 2 ತು
II. ಹೆೇಳಿಕೆ 2 is ಷತಮ ಭತುು ಹೆೇಳಿಕೆ 1 is ತು
III. ಹೆೇಳಿಕೆ 1 ಭತುು ಹೆೇಳಿಕೆ 2 ಷತಮ
IV. ಹೆೇಳಿಕೆ 1 ಭತುು ಹೆೇಳಿಕೆ 2 ತು

ಭಹಹತ್ತ
ಅಹಮ ನಿಾಸಣೆ ಯಕ್ಟಯಯೆಮ ಬಹಖವಹಗಿ, ಂದದಹಯ ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ ದೆ ಡಸ ಖುಂಪಿನ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ
ತನನ ಅಹಮಖಳು ಗಹಾಯಿಷು ಎಯಡು ವಿಧಹನಖಳನುನ ಫಳಷುತಹುನೆ:
ಷಸವಿಮೆ: ಇದು ಂದಕ್ಟುಂತ ಹೆಚುಚ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಅಹಮ ಸಿಾೇಕಹಯನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ. ಸ್ಹಧಹಯಣವಹಗಿ,
ಇದನುನ ಯತಿ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಅಹಮ ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು ಸಂಚಿಕೆಮ ಭ ಲಔ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ. ಹಹಗಹಗಿ
ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಇಫಫಯು ವಿಮೆಗಹಯಯು ಅಂಗಿೇಔರಿಷಫಸುದು, ವಿಮೆಗಹಯ A 40% ಹಲು ಭತುು ವಿಮೆಗಹಯ B 60%
ಹಲು ಭಹಡಫಸುದು.

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ಹಲ್ಲಸಿ ವಿತಯಣೆ ಭತುು ಕೆಾೇಭುಖಳ ಇತಮಥಾಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಂತೆ
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ವಿಮೆಗಹಯ A ಯಭುಕ ವಿಮೆಗಹಯನಗಿ ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಷಂಫಂಧಟ್ಿ ಎರ್ಹಾ ವಿಶಮಖಳ ನಿಬಹಯಿಷುತಹುನೆ.
ವಿಮೆಗಹಯ B, ವಿಮೆಗಹಯ A ಹತಿಸಿದ ಕೆಾೇಮಗೆ 40% ಭಯುಹತಿ ಭಹಡುತಹುನೆ.
ಭಯಕವಿಮೆ: ವಿಮೆಗಹಯನು ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಮ ಭತುು ಗಹತಯದ ಅಹಮಖಳನುನ ಸಿಾೇಔರಿಷುತಹುನೆ. ಅನು ಹೆೇಗೆ ತನನ
ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಮ ಅಹಮಖಳಿಂದ ಯಕ್ಷಿಸಿಕೆ ಳಳಫಲಾ? ಅನು ತನನ ಅಹಮಖಳನುನ ಇತಯ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ಜೆ ತೆ
ಭಯು ವಿಮೆ ಭಹಡುುದರಿಂದ ಈ ವಿಮೆಮನುನ ಭಯಕವಿಮೆ ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ. ಹಿೇಗಹಗಿ ಭಯುವಿಮೆಗಹಯಯು
ವಿಮೆಗಹಯಯ ಅಹಮಖಳನುನ ಸಿಾೇಔರಿಷುತಹುಯೆ ಂದೆ ೇ ಸ್ಹೆಯಿ ಮಸ್ೆೆಖಳು ದಹರಿಮಲ್ಲಾ ಂದಖಳ ಭ ಲಔ
ಅಥವಹ ಯಔಯಣದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಐಚಿೆಔ ಭಯುವಿಮೆಮ ಭ ಲಔ. ಭಯುವಿಮೆಮನುನ ವಹಮಔ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ
ಭತುು ಆದದರಿಂದ ಇದು ಅಹಮನುನ ದ ಯ ಭತುು ವಹಮಔವಹಗಿ ಸಯಡುತುದೆ.

ಸಹಯಹಂವ
a) ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಯೆ ೇಖದ ರಿಔಲನೆಮನುನ ಆಧರಿಸಿದೆ ಇದನುನ ಮಕ್ಟುಮು ಅಷಾಷೆ ಬಿೇಳು ಅಥವಹ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ
ಹೆ ಂದು ಅಹಮವೆಂದು ವಹಮಖಹಮನಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
b) ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣೆ ಅಹಮ ಆಯೆು ಭತುು ಅಹಮದ ಫೆರ್ೆಮ ಯಕ್ಟಯಯೆ.
c) ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣೆ ಇದರಿಂದಹಗಿ ಷಂಸ್ೆೆಗೆ ಷಧಹಾತಭಔತೆಮನುನ ಭತುು ಇನ ನ ರ್ಹಬನುನ
ಉಳಿಸಿಕೆ ಳುಳತಿುಯುವಹಖರ್ೆೇ

ಅಹಮದ

ಭತುು

ವಹಮಹಯ

ನಡುವೆ

ಷರಿಮಹದ

ಷಭತೆ ೇಲನೆಮನುನ

ಕಹಮುದಕೆ ಳುಳುದನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುದಯ ಅಖತಮವಿದೆ.
d) ಔುಟ್ುಂಫದ ಇತಿಹಹಷ, ಹಿಂದಿನ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಅಥವಹ ವಷರಚಿಕ್ಟತೆಸ, ಯಷುುತ ಆಯೆ ೇಖಮ ಸಿೆತಿ ಭತುು ವಹಷಸ್ಹೆನ
ಮಷುಸ, ಲ್ಲಂಖ, ಆಹಹಯ, ಉದೆ ಮೇಖ, ನಿಮಾಷಲು ಇು ಮಕ್ಟುಮ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಮೆೇರ್ೆ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯು
ಕೆಲು ಅಂವಖಳು.
e) ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣೆ ಉದೆದೇವ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಯುದಧ ಯತಿಔ ಲ ಆಯೆುಮ ತಡೆಖಟ್ುಿದು
ಭತುು ಅಹಮಖಳ ನಡುವೆ ಷರಿಮಹದ ಗಿೇಾಔಯಣ ಭತುು ಇಕ್ಟಾಟಿ ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳುಳುದು.
f) ವಿಮೆ ಭಹಡಫೆೇಕಹದರಿಗೆ

ಯತಿನಿಧಿ ಮೊದಲ ಭಟ್ಿದ ಂದದಹಯ ಆಗಿಯುತಹುಯೆ ಅಯು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ

ಗಹಯಸಔನನುನ ತಿಳಿದುಕೆ ಳಳಲು ಅತುಮತುಭ ಸ್ಹೆನದಲ್ಲಾಯುತಹುಯೆ.
g) ವಿಮೆಮ ಅಖಯ ತತಾಖಳು ಅು: ಅತಮಂತ ನಂಬಿಕೆ, ವಿಭಹ ಆಷಕ್ಟು, ನಶಿ ರಿಹಹಯ, ಕೆ ಡುಗೆ, ಷಫೆ ಯೇಗೆಶನ್
ಭತುು ಸತಿುಯವಹದ ಕಹಯಣ.
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h) ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣೆ ಯಭುಕ ಉಔಯಣಖಳು: ಯಸ್ಹುನೆಮ ನಭ ನೆ, ಮಸಿಸನ
ುಯಹವೆ, ಸಣಕಹಷು ದಹಕರ್ೆಖಳು, ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಯದಿಖಳು ಭತುು ಭಹಯಹಟ್ ಯದಿಖಳು.
i) ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಆರ್ಥಾಔ ನೆಯವಿನ ಂದ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಅಜಿಾ ಷಲ್ಲಾಷು ಮಕ್ಟುಮ ಆಯೆ ೇಖಮ ಸಿೆತಿ
ನಿಧಾರಿಷಲು ವಿಮೆ ಔಂನಿಖಳು ಫಳಷು ಕಹಮಾವಿಧಹನವಹಗಿದೆ.
j) ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಅಲಾದ ಆರ್ಥಾಔ ನೆಯವಿನ ಂದ, ಯಸ್ಹುಔನು ಮಹುದೆೇ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷೆಗೆ ಳಗಹಖುುದು
ಅಖತಮವಿಲಾದ ಂದು ಯಕ್ಟಯಯೆ.
k) ಷಂಖಹಮತಭಔ ಶ್ೆಯೇಮಹಂಔ ವಿಧಹನ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣೆಮಲ್ಲಾ ಅಳಡಿಸಿಕೆ ಳಳರ್ಹದ ಂದು
ಯಕ್ಟಯಯೆ, ಇದಯಲ್ಲಾ ಷಂಖಹಮತಭಔ ಅಥವಹ ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು ಭೌಲಮಭಹನಖಳನುನ ಅಹಮದ ಯತಿಯಂದು
ಅಂವು ಮೆೇರ್ೆ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.
l) ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಎಚಚರಿಕೆಯಿಂದ ಭೌಲಮಭಹನ ಭಹಡಿ ಭತುು ಷರಿಮಹದ ಅಹಮಖಳಲ್ಲಾ
ವಿಂಖಡಿಷರ್ಹದಹಖ ವಿಮೆ ಯಕ್ಟಯಯೆಮು ೂಣಾಗೆ ಳುಳದು.
m) ಖ ಯಪ್ಟ ವಿಮೆ, ಷಯಹಷರಿ ಕಹನ ನು ಆಧರಿಸಿ ಭುಕಮವಹಗಿ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತುದೆ ಎಂದು
ಯಭಹಣಿತ ಖುಂಪಿನ ಷದಷಮಯು ಂದು ಖುಂು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಯಕ್ಷಣೆಗೆ ಳಗೆ ಂಡಹಖ, ವಿಮೆಗಹಯಯು
ವಿಯುದಧ ಖುಂು ಯಚಿಸಿಕೆ ಂಡು ಮಕ್ಟುಖಳು ನಿಯೆ ೇಧಔ ಆಯೆು ಭಹಡರ್ಹಖುದಿರ್ಹಾ.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದೆ.
ವಿಮೆ ಇಳಿಷುವಿಕೆ ಅಹಮ ಆಯೆು ಭತುು ಅಹಮ ಫೆರ್ೆ ಯಕ್ಟಯಯೆ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದೆ.
ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣೆಮಲ್ಲಾ ಅತಮಂತ ಉತುಭ ನಂಬಿಕೆಮ ತತಾನುನ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಭತುು
ವಿಮೆದಹಯಯ ಇಫಫಯ ಅನುಷಯಣೆ ಭಹಡಫೆೇಔು.

489

ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I ಆಗಿದೆ.
ವಿಭಹ ಆಷಕ್ಟು ಸಣದ ದಯಮ ಯ ದ ಅಥವಹ ಅ ಮಕ್ಟುಮು ವಿಮೆ ಭಹಡಿಸಿದ ಆಸಿುಮ ಆರ್ಥಾಔ ಆಷಕ್ಟು ಷ ಚಿಷುತುದೆ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV ಆಗಿದೆ.
ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು ಭತುು ಷಂಖಹಮತಭಔ ಭೌಲಮಭಹನ ಷಂಖಹಮ ಯೆೇಟಿಂಗ್ ವಿಧಹನ ಅಹಮದ ಯತಿ ಗಟ್ಔದ ಮೆೇರ್ೆ
ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ, ಭತುು ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಆರ್ಥಾಔ ನೆಯವಿನ ಂದ ವಿಧಹನದಿಂದರ್ಹಾ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV ಆಗಿದೆ.
ಂದು ಖುಂು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ಂದು ಖುಂಪಿನ ಷದಷಮಯು ಂದು ಖುಂು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಯಕ್ಷಣೆಗೆ
ಳಗೆ ಂಡಿದಹದಖ, ಖುಂು ಯಚಿಸಿಕೆ ಂಡು ಮಕ್ಟುಖಳು ವಿಮೆಗಹಯಯು ವಿಯುದಧ ನಿಯೆ ೇಧಔ ಆಯೆುಭಹಡುಂತಿಲಾ.
ನೌಔಯ ಉದೆ ಮೇಖದಹತ ಖುಂುಖಳ ಜೆ ತೆಗೆ, ವಿಮೆಗಹಯಯು ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಮ ಖುಂುಖಳಿಗೆ ಖುಂು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ
ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ದಗಿಸಿದ ಉದಹಸಯಣೆಗೆ: ಕಹಮಾಔ ಷಂಗಟ್ನೆಖಳು, ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ಭತುು ಷಂಗಖಳು, ೃತಿುಯ
ಷಸಯೇಗಿಖಳು, ಔಾಬ್ ಭತುು ಇತಯ ಸ್ೌಹಹದಾ ಷಂಗಟ್ನೆಖಳು.

ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಅಂವು ಮಕ್ಟುಮ ಯೆ ೇಖ ಸಯಡಿಕೆ ಮೆೇರ್ೆ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯುುದಿಲಾ?
I. ಲ್ಲಂಖ
II. ಷಂಗಹತಿ ಕೆಲಷ
III. ಆಹಹಯ
IV. ನಿವಹಷ ಷೆಳ
ರಶೆು 2
ನಶಿ ರಿಹಹಯ ತತಾದ ಯಕಹಯ, ವಿಮೆ ಭಹಡಲಟ್ಿರಿಗೆ __________ ಸಣ ಕೆ ಡರ್ಹಖುದು.
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I. ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಭಟಿಿಗೆ ನಿಜವಹದ ನಶಿಖಳು
II. ವಿಭಹ ಮೊತು ವಹಷುವಹಗಿ ಕಚುಾ ಭಹಡಿದ ಯಭಹಣ ರ್ೆಕ್ಟುಷದೆ
III. ಎಯಡ ಕ್ಷಖಳು ಪಿಕೆ ಂಡ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಮೊತು
IV. ವಿಭಹ ಮೊತು ರ್ೆಕ್ಟುಷದೆ ಯಷುುತ ನಶಿಖಳು
ರಶೆು 3
ಅಜಿಾದಹಯನ ಫಗೆೆ ಮೊದಲ ಭತುು ಹಯಥಮಔ ಭಹಹಿತಿ, ಂದದಹಯನಿಗೆ ಅನ ________________ ಆಗಿದೆ.
I. ಮಸಿಸನ ುಯಹವೆಮ ದಹಕರ್ೆಖಳು
II. ಸಣಕಹಸಿನ ದಹಕರ್ೆಖಳು
III. ಹಿಂದಿನ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ದಹಕರ್ೆಖಳು
IV. ಯಸ್ಹುನೆಮ ನಭ ನೆ
ರಶೆು 4
ಕರಿೇದಿ ಳಂದ ಯಕ್ಟಯಯೆ ___________________ ಭಹಡಿದಹಖ ಭುಗಿಮುತುದೆ.
I. ಯಸ್ಹುಔನ ಆಯೆ ೇಖಮ ಭತುು ಖಹಷಗಿ ವಿಯಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಎಲಾ ಯಭುಕ ಭಹಹಿತಿಖಳನುನ ಯಸ್ಹುನೆ
ಪಹಮ್ಾ ಭ ಲಔ ಷಂಖಯಹಿಷರ್ಹಖುತುದೆ
II. ಎರ್ಹಾ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷೆಖಳು ಭತುು ಯಸ್ಹುಔನ ರಿೇಕ್ಷೆಖಳು ೂಣಾಗೆ ಂಡಿವೆ
III. ಡೆದ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಎಚಚರಿಕೆಯಿಂದ ಷ ಔುವಹಗಿ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಿ ಭತುು ಷರಿಮಹದ ಅಹಮದ ಖಾಖಳ್ಹಗಿ
ವಿಂಖಡಿಷರ್ಹಗಿದೆ
IV. ಅಹಮಖಳ ಆಯೆು ಭತುು ಫೆರ್ೆ ನಿಖದಿಮ ನಂತಯ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಯಸ್ಹುಔನಿಗೆ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ.
ರಶೆು 5
ಷಂಖಹಮತಭಔ ಯೆೇಟಿಂಗ್ ವಿಧಹನದ ಫಗೆೆ ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಹೆೇಳಿಕೆ ತಹಗಿದೆ?
I. ಷಂಖಹಮತಭಔ ಯೆೇಟಿಂಗ್ ವಿಧಹನ ತಯಫೆೇತಿ ಸಿಫಫಂದಿ ಷಹಹಮದಿಂದ ಂದು ದೆ ಡಸ ವಹಮಹಯ ನಿಬಹಯಿಷುಲ್ಲಾ
ಹೆಚಿಚನ ವೆೇಖ ದಗಿಷುತುದೆ.
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II. ಔಠಿಣ ಅಥವಹ ಷಂದೆೇಹಹಷದ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ವಿಶ್ೆಾೇಶಣೆ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ತಿೇುಾಗಹಯಯು ಅಥವಹ ತಜ್ಞಯು ಇಲಾದೆ
ಷಂಖಹಮತಭಔ ಅಂಔಖಳ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
III. ಈ ವಿಧಹನನುನ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಿಜ್ಞಹನದ ಮಹುದೆೇ ನಿದಿಾಶಿ ಜ್ಞಹನ ಇಲಾದಯ ಫಳಷಫಸುದು.
IV. ಇದು ವಿವಿಧ ಂದದಹಯಯ ನಿಧಹಾಯಖಳ ನಡುವಿನ ಸಿೆಯತೆಮನುನ ಖಹತಿಯಗೆ ಳಿಷುತುದೆ.

ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದೆ.
ಮಕ್ಟುಯಫಫನ ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ ಮೆೇರ್ೆ, ಅಯ ಷಂಗಹತಿಮ ಕೆಲಷ ಯಬಹ ಬಿೇಯುುದಿಲಾ, ಆದಯ

ಅಯ ಷಾಂತ

ಉದೆ ಮೇಖ ಅಯ ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ ಮೆೇರ್ೆ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯು ಯಭುಕ ಅಂವಖಳಲ್ಲಾ ಂದಹಗಿದೆ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I ಆಗಿದೆ.
ನಶಿ ರಿಹಹಯ ತತಾದ ಯಕಹಯ, ಆದಯೆ ಟ್ುಿ ಮೊತು ಭಟಿಿಗೆ, ವಿಮೆದಹಯನಿಗೆ ವಹಷುವಿಔ ವೆಚಚಖಳು ಅಥವಹ
ನಶಿಖಳನುನ ಷರಿದ ಗಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV ಆಗಿದೆ.
ಂದದಹಯ ತನನ ಯಸ್ಹುನೆಮ ನಭ ನೆಮಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಅಪಿಾಕೆೇವನ್ ಪಹಭಾನಲ್ಲಾ, ಅಜಿಾದಹಯ ಫಗೆೆ ಭಹಹಿತಿ
ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ, ಇದಯಲ್ಲಾ ಯಸ್ಹುಔನ ಆಯೆ ೇಖಮ ಭತುು ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ವಿಯಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಎಲಾ ಯಭುಕ
ಭಹಹಿತಿಖಳನುನ ಷಂಖಯಹಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದೆ.
ಡೆದ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಎಚಚರಿಕೆಯಿಂದ ಭೌಲಮಭಹನ ಭಹಡಿದಹಖ ಭತುು ಷರಿಮಹದ ಅಹಮ ಖಾಖಳ್ಹಗಿ
ವಿಂಖಡಿಸಿದಹಖ, ಕರಿೇದಿ ಳಂದ ಯಕ್ಟಯಯೆ ೂಣಾಗೆ ಳುಳುದು.
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ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದೆ.
ಔಶಿ ಅಥವಹ ಅನಿಶ್ಚಚತವಹದ ಯಔಯಣಖಳ ಹೆಚುಚ ಷ ಕ್ಷಮ ವಿಶ್ೆಾೇಶಣೆಮನಕು ಷಂಖಹಮ ಯೆೇಟಿಂಗ್ ವಿಧಹನದಿಂದ
ಸ್ಹಧಮವಹಗಿಷರ್ಹಗಿದೆ ಏಕೆಂದಯೆ ಗೆ ತಿುಯು ಖುಣಭಟ್ಿದ ಭತುು ಛಹಯೆಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಅನುಬ ಅನಿಶ್ಚಚತ
ಅಂಔಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಷಂಖಹಮತಭಔವಹಗಿ ಮಔುಡಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
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ಅಧಹಯಮ 21
ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಭಹ ಕೆಾೀಭಕಖಳು
ಅಧಹಯಮದ ರಿಚಮ
ಈ ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ ನಹು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಕೆಾೇಮ್ ನಿಾಸಣಹ ಯಕ್ಟಯಯೆಮ, ಅಖತಮವಿಯು ದಹಕರ್ೆ
ಭತುು ಮೇಷಲ್ಲರಿಸಿದ ಕೆಾೇಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆ ಫಗೆೆ ಚಚಿಾಷುತೆುೇವೆ. ಇದಲಾದೆ ನಹು ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ವಿಮೆ
ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಕೆಾೇಭುಖಳ ನಿಾಸಣಹ ಔುರಿತು ಭತುು TPA ಖಳ ಹತಯ ಔುರಿತು ಅಥಾ ಭಹಡಿಕೆ ಳುಳತೆುೇವೆ.

ಔಲ್ಲಕಹ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು

A.

ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಕೆಾೇಭುಖಳ ನಿಾಸಣೆ

B.

ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಕೆಾೇಭುಖಳ ನಿಾಸಣೆ

C.

ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಕೆಾೇಭುಖಳ ದಹಕರ್ಹತಿ

D.

ಕೆಾೇಭುಖಳ ಮೇಷಲ್ಲರಿಷುವಿಕೆ

E.

ಭ ಯನೆಮ ಕ್ಷದ ಆಡಳಿತದ ಹತಯ (TPA)

F.

ಸಔುು ನಿಾಸಣೆ - ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ

G.

ಸಔುುಖಳ ನಿಾಸಣೆ- ಸ್ಹಖಯೆ ೇತುಯದ ಯಮಹಣ ವಿಮೆ

ಈ ಅಧಹಮಮ ಅಧಮಮನಕು ಒದಿದ ನಂತಯ, ನಿಭಗೆ ಇು ಸ್ಹಧಮವಹಖಫೆೇಔು:
a) ವಿಭಹ ಕೆಾೇಮನ ವಿವಿಧ ಹಲುದಹಯಯ ಫಗೆೆ ವಿರಿಸಿ
b) ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಕೆಾೇಭುಖಳನುನ ಹೆೇಗೆ ನಿಾಹಿಷರ್ಹಖುತುದೆ ಎಂಫುದನುನ ವಿರಿಸಿ
c) ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಕೆಾೇಭುಖಳನುನ ಇತಮಥಾಗೆ ಳಿಷಲು ಅಖತಮವಿಯು ವಿವಿಧ ದಹಕರ್ೆಖಳ ಫಗೆೆ ಚಚಿಾಸಿ
d) ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಕೆಾೇಭುಖಳಿಗಹಗಿ ಮೇಷರ್ಹತಿ ಹೆೇಗೆ ದಗಿಷರ್ಹಗಿದೆ ಎಂಫುದನುನ ವಿರಿಸಿ
e) ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಕೆಾೇಭುಖಳ ಫಗೆೆ ಚಚಿಾಸಿ
f) TPAಖಳ ರಿಔಲನೆ ಭತುು ಹತಯನುನ ಅಥಾಭಹಡಿಕೆ ಳುಳುದು
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A. ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಕೆಾೀಭಕಖಳ ನಿಯಸಣೆ
ವಿಮೆ ಂದು 'ಬಯಸೆ' ಎಂದು ಚೆನಹನಗಿ ತಿಳಿಮಫಸುದು ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿ ಆ ಭಹತಿಗೆ ಂದು 'ಸಹಕ್ಷಿ' ಆಗಿದೆ.
ವಿಮೆ ಗಟ್ನೆಮ ಷಂಬವಿಷುವಿಕೆ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಂದು ಕೆಾೇಮನ ಹೆೇಳಿಕೆಗೆ ದಹರಿ ಭಹಡಿದಯೆ ಅದು
ಬಯಸ್ೆಮ ನಿಜವಹದ ರಿೇಕ್ಷೆ. ಎಶುಿ ಚೆನಹನಗಿ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಕೆಾೇಮನ ಫಗೆೆ ನಿೇಡಿದ ಬಯಸ್ೆಖಳನೆನರ್ಹಾ
ಈಡೆೇರಿಸಿದಹದನೆ ಎಂಫುದು ಭೌಲಮಭಹನದಿಂದ ಗೆ ತಹುಖುತುದೆ. ಂದು ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಕೆಾೇಭುಖಳನುನ
ಹತಿಷು ಸ್ಹಭಥಮಾ, ವಿಮೆಮ ಯಭುಕ ಯೆೇಟಿಂಗ್ ಅಂವಖಳಲ್ಲಾ ಂದಹಗಿದೆ.
1. ಕೆಾೀಮ್ ರಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಾ ಹಲಕದಹಯಯಕ
ವಿಯವಹಗಿ ಕೆಾೇಭಖಳನುನ ಹೆೇಗೆ ನಿಾಹಿಷರ್ಹಖುತುದೆ ಎಂದು ನೆ ೇಡು ಭುನನ, ನಹು ಈ ಕೆಾೇಮ್
ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ ಆಷಕ್ಟು ತೆ ೇಯು ಕ್ಷಖಳು ಮಹುು ಎಂಫುದನುನ ಅಥಾ ಭಹಡಿಕೆ ಳಳಫೆೇಔು.
ಚಿತರ 1: ಕೆಾೀಮ್ ರಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಾ ಹಲಕದಹಯಯಕ
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ಗಹರಸಔ

ವಿಮೆ ಕರಿೇದಿಷು ಮೊದಲ ಮಕ್ಟು ಹಲುದಹಯ ಭತುು ‗ಕೆಾೇಮ್
ಡೆಮುನಹಗಿಯುತಹುನೆ’.
ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಭಹಲ್ಲೇಔಯು ಕೆಾೇಭುಖಳಿಗೆ 'ಹತಿ ಭಹಡುಯಹಗಿ’ ಂದು

ಭಹಲ್ಲೀಔಯಕ

ದೆ ಡಸ ಹಲನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತಹುನೆ. ಹೆಚಿಚನ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ಕೆಾೇಭುಖಳನುನ
ಹಲ್ಲಸಿ ಹೆ ಂದಿಯುಯ ನಿಧಿಖಳಿಂದ ಬರಿಸಿದಯ ಷಸ, ಅಯು ಬಯಸ್ೆ
ಇರಿಸಿಕೆ ಳಳಲು ಫದಧಯಹಗಿಯುತಹುಯೆ.
ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಳಗೆ ಭತುು ಎರ್ಹಾ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಷುತುಲ ಂದದಹಯಯು

ಪಂದದಹಯಯಕ

ಕೆಾೇಭುಖಳನುನ ಅಥಾಭಹಡಿಕೆ ಳುಳುದು, ಭತುು ಉತನನಖಳ ವಿನಹಮಷ,
ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ವಯತುುಖಳನುನ ನಿಧಾರಿಷುುದು, ಫೆರ್ೆ ನಿಖದಿ
ಇತಹಮದಿ ಜವಹಫಹದರಿಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತಹುಯೆ.
ನಿಮಂತಯಔ (ಬಹಯತ ವಿಭಹ ನಿಮಂತಯಣ ಹಹಖ ಅಭಿೃದಿಧ ಹಯಧಿಕಹಯ)
ಯಭುಕ ಹಲುಗಹಯನಹಗಿದುದ, ಈ ಉದೆದೇವ ಹೆ ಂದಿಯುತಹುನೆ:

ನಿಮಂತರಔಯಕ

 ವಿಮೆ ವಹತಹಯಣದಲ್ಲಾ ಔಯಭನುನ ಅನುಷರಿಷುುದು
 ಹಲ್ಲಸಿ ಹೆ ಂದಿಯುಯ ಆಷಕ್ಟು ಯಕ್ಷಿಷುುದು
 ವಿಭಹದಹಯಯ ದಿೇಘಾಾಧಿ ಆರ್ಥಾಔ ಆಯೆ ೇಖಮನುನ ಷುಯಕ್ಷಿಷುುದು.

ತೃತ್ತೀಮ ಕ್ಷದ

ತೃತಿೇಮ ಕ್ಷದ ಆಡಳಿತಹಧಿಕಹರಿಖಳು ಎಂಫ ಸ್ೆೇವಹ ಭಧಮತಿಾಖಳು ಆಯೆ ೇಖಮ

ಆಡಳಿತಹಧಿಕಹರಿಖಳು

ವಿಭಹ ಕೆಾೇಭುಖಳ ಯಕ್ಟಯಯೆ ಭಹಡುತಹುಯೆ.

ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟಯಕ /
ದಲ್ಹಾಳಿಖಳು
ೂಯೆೈಕೆದಹಯಯಕ/
ಆಷಪತೆರಖಳು

ವಿಮೆ ಏಜೆಂಟ್ಯು / ದರ್ಹಾಳಿಖಳು ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ಭಹಯಹಟ್ ಭಹತಯ
ಭಹಡುುದಲಾದೆೇ, ಕೆಾೇಮನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಸ್ೆೇವೆ ದಗಿಷುುದನುನ
ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹದಹಖ ಸಣಯಹಿತ ಸ್ೆೇವೆ ದಗಿಷಲು ವಿಭಹಗಹಯ TPA
ಹಮನೆಲ್ ನಲ್ಲಾ, ಅದಯಲ್ಲಾಮ ಅಯು ಗಹಯಸಔ ಷುಖಭ ಕೆಾೇಮನ ಅನುಬ
ಡೆಮಲು ಕಚಿತಡಿಸಿಳುಳತಹುನೆ.

ಹಿೇಗಹಗಿ ಕೆಾೇಭುಖಳನುನ ಚೆನಹನಗಿ ನಿಾಹಿಷುುದು ಎಂದಯೆ ಕೆಾೇಮಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಯತಿ ಹಲುಗಹಯಯ
ಖುರಿಖಳನುನ ನಿಾಹಿಷುುದು.

ಅಂದಯೆ,

ಕೆಲವೊಂದು ಉದೆದೇವಖಳ

ನಡುವೆ ಯಷಯ ಷಂಗಶಾ

ಷಂಬವಿಷಫಸುದು.
2. ವಿಮೆ ಔಂನಿಮಲ್ಲಾ ಕೆಾೀಭಕಖಳ ನಿಯಸಣಹ ಹತರ
ಭಹಯುಔಟೆಿಮ ಯಭುಕ ಬಹಖವಹಗಿ 100% ನಶಿ ಅನುಹತ ಮೆೇರ್ೆ ಕಹಮಾ ನಿಾಹಿಷುುದಯೆ ಂದಿಗೆ,
ಉದಮಭದ ಡೆೇಟಹ ಯಕಹಯ - ―ವಿವಿಧ ವಿಭಹದಹಯಯ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆನಶಿ ಅನುಹತ, 65% ರಿಂದ 120%
ಮೆೇರ್ೆ ಇಯುತುದೆ‖. ಫಸುತೆೇಔ ಔಂನಿಖಳು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಮಹಹಯದಲ್ಲಾ ನಶಿ ಅನುಬವಿಷುತಿುದಹದಯೆ.
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ಉತುಭ ಕರಿೇದಿ ಳಂದದ ಅಬಹಮಷಖಳನುನ ಅಳಡಿಸಿಕೆ ಳುಳ ಬಹರಿ ಅಖತಮವಿದೆ ಎಂದಥಾ ಭತುು
ಷಂಸ್ೆೆಗೆ ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ ಉತುಭ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳನುನ ತಯಲು ಕೆಾೇಭುಖಳ ಷಭಥಾವಹದ ನಿ೯ಸಣೆ.
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 1
ವಿಮೆ ಸಣ ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ ಈ ಕೆಳಗಿನುಳಲ್ಲಾ ಮಹಯು ಹಲುಗಹಯಯಲಾ?
I. ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಷೆೇಯುದಹಯಯ
II. ಭಹನ ಷಂನ ಭಲ ಇರ್ಹಖೆ
III. ನಿಮಂತಯಔ
IV. TPA

B. ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಭಹ ಕೆಾೀಭಕಖಳ ನಿಯಸಣೆ
1. ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾನ ಷವಹಲಕಖಳು

ಆಯೆ ೇಖಮ ಕೆಾೇಭುಖಳನುನ ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿ ನಿಾಹಿಷಲು ಆಳವಹಗಿ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಷಂುಟ್ ವಿಶ್ಚಶಿ
ಲಕ್ಷಣಖಳನುನ ಅರಿತುಕೆ ಳುಳುದು ಫಸಳ ಭುಕಮವಹಗಿದೆ. ಅುಖಳ್ೆಂದಯೆ:
a) ಫಸುತೆೇಔ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹದಹಗಿನ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಷುು
ವಿಶಮ

ಭನುಶಮನಹಗಿದಹದನೆ.

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ

ಇತಯೆ

ವಿಭಹ

ಖಾಖಳು

ಎದುರಿಷು

ಬಹನಹತಭಔ ಷಭಸ್ೆಮಖಳನುನ ಭುಂದಕೆು ತಯುತುವೆ.
b) ಬಹಯತು ವಿಚಿತಯ ಯೆ ೇಖಖಳ ನಭ ನೆಖಳು, ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ಭಹಖಾ ಭತುು ಅನುಷರಿಷುವಿಕೆಖಳನುನ
ಷ ಚಿಷುತುದೆ. ಇು ಕೆಲು ಜನರಿಗೆ ತಭಭ ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ ಭತುು ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ಫಗೆೆ ನಿಶ್ಚಚಂತೆ
ಜೆ ತೆಗೆ ಅತಿಮಹಗಿ ಎಚಚರಿಕೆಖ ಕಹಯಣವಹಖುತುದೆ.
c) ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮನುನ ಫಫ ಮಕ್ಟು, ಕಹರ್ಪಾಯೆೇಟ್ ಷಂಸ್ೆೆಮಂಥ ಂದು ಖುಂು ಅಥವಹ
ಫಹಮಂಔನಂತಸ ಂದು ಚಿಲಾಯೆ ಭಹಯಹಟ್ ಚಹನೆಲ್ ಭ ಲಔ ಕೆ ಳಳಫಸುದು. ಇದು ಂದು ಉತನನ
ಅತಿೇವಹಗಿ ಖುಣಭಟ್ಿದ ಷಯಔು ಎಂದು ಭಹಯಹಟ್ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ, ಇತಯ ಗಹಯಸಔ
ಅಖತಮಖಳನುನ ೂಯೆೈಷಲು ಷರಿಹೆ ಂದುಂತೆ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.
d) ಹಲ್ಲಸಿ ಕೆಾೇಮ್ ಯಚೆ ೇದಿಷಲು, ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹಖುುದಯ ಮೆೇರ್ೆ
ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ. ಆದಯೆ ಲಬಮತೆ, ವಿಶ್ೆೇಶತೆ, ಚಿಕ್ಟತಹಸ ವಿಧಹನಖಳು, ಬಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಭಹದರಿಖಳು
ಭತುು ಎಲಾ ಆಯೆ ೇಖಮ ಸ್ೆೇವೆ ದಗಿಷುಯು- ವೆೈದಮಯು ಅಥವಹ ವಷರಚಿಕ್ಟತಸಔಯು ಅಥವಹ
ಆಷತೆಯಖಳಲ್ಲಾ ದೆ ಡಸ ಮತಹಮಷವಿದೆ, ಈ ಕೆಾೇಭುಖಳನುನ ನಿಣಾಯಿಷಲು ಫಸಳ ಔಶಿಔಯವಹಗಿದೆ.
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e) ಆಯೆ ೇಖಮದ ಆಯೆೈಕೆಮ ಶ್ಚಷುು ವೆೇಖವಹಗಿ ಅಭಿೃದಿಧ ಹೆ ಂದುತಿುದೆ. ಹೆ ಷ ಯೆ ೇಖಖಳು ಭತುು
ರಿಸಿೆತಿಖಳ ಷಂಬವಿಷುವಿಕೆ ಹೆ ಷ ಚಿಕ್ಟತಹಸ ವಿಧಹನಖಳ ಫೆಳಣಿಗೆಗೆ ಕಹಯಣವಹಖುತುವೆ.
ಉದಹಸಯಣೆಖಳು ಕ್ಟೇ ಹೆ ೇಲ್ ವಷರಚಿಕ್ಟತೆಸಖಳು, ರ್ೆೇಷರ್ ಚಿಕ್ಟತೆಸಖಳು ಇತಹಮದಿ.
ಇದು

ಆಯೆ ೇಖಮ

ವಿಮೆಮನುನ

ಹೆಚುಚ

ತಹಂತಿಯಔವಹಗಿ

ಭಹಡುತುದೆ

ಭತುು

ಇಂತಸ

ಕಹಮಾವಿಧಹನನುನ ವಿಮೆ ಕೆಾೇಭುಖಳನುನ ನಿಾಹಿಷಲು ಕೌವಲಖಳು, ನಿಯಂತಯ ಷುಧಹಯಣೆಮ
ಅಖತಮವಿದೆ.
f) ಈ ಎಲಾ ಅಂವಖಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಹಚಗಿ, ಭಹನನ ದೆೇಸನುನ ಯಭಹಣಿೇಔರಿಷಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ ಎಂದು
ವಹಷುವಹಗಿ ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಹೆ ಷ ಆಮಹಭಕೆು ಸ್ೆೇರಿಷುತುದೆ. ಇಫಫಯು ಅದೆೇ ಖಹಯಿರ್ೆ, ಅದೆೇ
ಚಿಕ್ಟತೆಸಗೆ ಭಿನನವಹಗಿ ಯತಿಕ್ಟಯಯಿಷಫಸುದು ಅಥವಹ ಫೆೇಯೆ ಚಿಕ್ಟತೆಸಖಳು ಅಥವಹ ಆಷತೆಯ ದಹಕರ್ಹತಿ
ಭಿನನ ಅಧಿಖಳ ಅಖತಮವಿಯುತುದೆ.
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ ಷಂುಟ್ ವೆೇಖವಹಗಿ ಫೆಳ್ೆಮುತಿುದೆ. ಇಂತಸ ಶ್ಚೇಗಯ ಫೆಳಣಿಗೆ ಷವಹಲ್ಲಗೆ ಉತನನಖಳು
ಅಹಯ ಷಂಖೆಮಮಲ್ಲಾವೆ. ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ ಈಖ ಆಯೆ ೇಖಮ ನ ಯಹಯು ವಿಭಹ ಉತನನಖಳನುನ ಭತುು ಂದು
ಔಂನಿಮ ಳಗೆ ವಿವಿಧ ಉತನನಖಳನುನ ಷಸ ಕಹಣಫಸುದು. ಯತಿಯಂದು ಉತನನ ಭತುು ಅದಯ
ಯ ಹಂತಯ ತನನದೆೇ ಖುಣ ಹೆ ಂದಿವೆ ಭತುು ಆದದರಿಂದ ಂದು ಕೆಾೇಭನುನ ನಿಾಹಿಷು ಭುನನ ಅಧಮಮನ
ಭಹಡು ಅಖತಮವಿದೆ.
ಆಯೆ ೇಖಮ ಷಂುಟ್ದ ಫೆಳಣಿಗೆಗೆ ಷಂಖೆಮಖಳ ಷವಹಲನುನ ತೆಯೆದಿಡುತುದೆ - ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಂದು
ಔಂನಿ ಚಿಲಾಯೆ ವಹಮಹಯ ಗಹಯಸಔರಿಗೆ 100,000 ಆಯೆ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಭಹಯಹಟ್ ಭಹಡಿ 300,000
ಷದಷಮರಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡಫೆೇಔು, ಔನಿಶಠ 20,000 ಕೆಾೇಭುಖಳ ಸ್ೆೇವೆ ನಿೇಡಲು ತಮಹರಿಯಫೆೇಔು! ಸಣಯಹಿತ
ಸ್ೆೇವೆಮ ನಿರಿೇಕ್ಷೆಯಂದಿಗೆ ಭತುು ಕೆಾೇಭುಖಳ ತಾರಿತ ಇತಮಥಾಕೆು, ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಕೆಾೇಭುಖಳ
ಇರ್ಹಖೆಮನುನ ಷಂಗಟಿಷುುದು ಖಭನಹಸಾ ಷವಹರ್ಹಗಿದೆ.
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಬಹಯತದ ಫಯೆಮಲಟ್ಿ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ದೆೇವದ ಳಗೆ ಎಲ್ಲಾಮಹದಯ
ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹದಹಖ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷುತುವೆ. ಕೆಾೇಭುಖಳನುನ ನಿಾಹಿಷು ತಂಡ, ಯಷುುತಡಿಸಿದ ಕೆಾೇಭು
ಯಂವಸಿಷಲು ಯಷುುತ ದೆೇಶ್ಹದಮಂತ ಅಬಹಮಷಖಳನುನ ಅಥಾ ಭಹಡಿಕೆ ಳಳಫೆೇಔು.
ಆಯೆ ೇಖಮ ಕೆಾೇಮ್ ಭಹಮನೆೇಜರ್ ಕೌವಲಮ, ಅನುಬ ಭತುು ಅರಿಗೆ ಲಬಮವಿಯು ವಿವಿಧ ಸ್ಹಧನಖಳನುನ
ಫಳಸಿಕೆ ಂಡು ಷವಹಲುಖಳನುನ ೂಯೆೈಷುತಹುಯೆ.
ಅಂತಿಭ ವಿಶ್ೆಾೇಶಣೆಮಲ್ಲಾ, ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಅಖತಮವಿಯು ಫಫ ಮಕ್ಟುಗೆ ಷಹಹಮ ಭಹಡಿದ ತೃಪಿು ನಿೇಡುತುದೆ
ಭತುು ತಹನೆೇ ಅಥವಹ ತನನ ಔುಟ್ುಂಫದ ದೆೈಹಿಔ ಭತುು ಬಹನಹತಭಔ ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ ತುಡಕೆು
ಳಗಹದಹಖ.
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ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಕೆಾೀಮ್ ನಿಯಸಣೆ ಷರಿಮಹದ ಕೆಾೀಭನಕು ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಷರಿಮಹದ ಯಕ್ರಿ ನಿೀಡಕುದನಕು
ಖ್ಹತ್ತರಗೆ ಳಿಷಕತಿದೆ.
2.

ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಕೆಾೀಮಿನ ರಕ್ರರಯೆ

ಂದು ಕೆಾೇಭನುನ ಷಾತುಃ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆ ಅಥವಹ ವಿಭಹ ಔಂನಿಯಿಂದ ಅಧಿಕಹಯ ಡೆದ ತೃತಿೇಮ ಕ್ಷದ
ಆಡಳಿತಹಧಿಕಹರಿಖಳು (TPA) ಭ ಲಔ ಸ್ೆೇವೆ ಡೆಮಫಸುದು.
ಕೆಾೇಮ್ ಹತಿ ನಿೇತಿ ಔಯಹಯು ಯಕಹಯ ಭಹಡಿದ ಷಭಮಕೆು ವಿಮೆಗಹಯಯು / TPA ತಿಳಿಮಡಿಸಿದ
ಷಭಮದಿಂದ, ಆಯೆ ೇಖಮ ಕೆಾೇಮ್ ಯತಿ ತನನದೆೇ ಆದ ಯಷುುತತೆಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯು, ಚೆನಹನಗಿ ನಿಧಹಾರಿತ
ಸಂತಖಳ ಭ ಲಔ ಹಹದುಹೆ ೇಖುತುದೆ.
ಕೆಳಗೆ ವಿರಿಷರ್ಹದ ಯಕ್ಟಯಯೆಖಳು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ (ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹಖು) ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಉತನನಖಳು
ನಿದಿಾಶಿ ಉರ್ೆಾೇಕ ಹೆ ಂದಿವೆ, ಇದು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಮಹಹಯದ ಭುಕಮ ಬಹಖವಹಗಿದೆ.
ಸ್ಹಭಹನಮ ಯಕ್ಟಯಯೆ ಭತುು ನಿಖದಿತ ರ್ಹಬ ಉತನನ ಅಥವಹ ಖಂಭಿೇಯ ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಕೆಾೇಮ್
ಫೆಂಫಲ್ಲಷು ದಹಕರ್ೆಖಳು, ಅಥವಹ ಯತಿದಿನದ ನಖದು ಇತಹಮದಿ ಉತನನ ಸ್ಹಔಶುಿ ಹೆ ೇಲುತುವೆ.
ಂದು ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಕೆಾೇಮ್ ಇದಹಗಿಯಫಸುದು:
a)

ಸಣಯಹತ ಕೆಾೀಮ್
ಗಹಯಸಔ ಯವೆೇವ ಅಥವಹ ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ವೆಚಚಖಳಿಗೆ ಹತಿ ಭಹಡುುದಿಲಾ. ನೆಟ್ಾಕ್ಾ
ಆಷತೆಯ ವಿಮೆಗಹಯ/ TPA ನಿಂದ ೂಾ ಪಿಗೆಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ ದಗಿಷುತುದೆ
ಭತುು

ನಂತಯ ಕೆಾೇಮ್ ಇತಮಥಾಗೆ ಳಿಷಲು ವಿಮೆಗಹಯ / TPA ಖಳಿಗೆ ದಹಕರ್ೆಖಳನುನ

ಷಲ್ಲಾಷುತಹುನೆ.
b)

ಭಯಕಹತ್ತ ಕೆಾೀಮ್
ಗಹಯಸಔ ತನನ ಭ ಲಖಳಿಂದ ಆಷತೆಯಗೆ ಹತಿಷುತಹುನೆ ಭತುು ನಂತಯ ಸಿಾೇಕಹಯಹಸಾ ಕೆಾೇಮ್
ಹತಿಗೆ ವಿಭಹದಹಯಯು / TPAಗೆ ತನನ ಯಕಹಯ ದಹಕಲ್ಲಷುತಹುನೆ.

ಎಯಡ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ಭ ಲ ಸಂತಖಳು ಹಹಗೆಯೆೇ ಉಳಿಮುತುವೆ.
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a) ಷ ಚಿಷಕುದಕ
ಕೆಾೇಮನ ಫಗೆೆ ಷ ಚಿಷುುದು ಗಹಯಸಔ ಭತುು ಕೆಾೇಮ್ ತಂಡದ ನಡುವಿನ ಷಂಔಾದ ಮೊದಲ
ನಿದವಾನವಹಗಿದೆ. ಗಹಯಸಔ ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹಖಲು ಯೇಚಿಸಿದದಯೆ ಔಂನಿಗೆ ತಿಳಿಷಫಸುದು ಅಥವಹ
ಆಷತೆಯಗೆ ಸ್ೆೇರಿದ ನಂತಯ ಷ ಚಿಷುುದು, ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ ಆಷತೆಯಗೆ ತುತಹಾಗಿ ಸ್ೆೇಾಡೆಮಹದ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ.
ಇತಿುೇಚಿನ ತನಔ ಕೆಾೇಮ್ ಗಟ್ನೆ ಷ ಚಿಷುುದು ಶ್ಚಷಹಿಚಹಯ ಆಗಿತುು. ಆದಯೆ, ವಿಮೆಗಹಯಯು
ಕಹಮಾಸ್ಹಧಮವಹದ

ತಕ್ಷಣ

ಕೆಾೇಮ್

ಷ ಚಿಷುುದನುನ

ತಹುಯಿಷಲು

ಹಯಯಂಭಿಸಿದಹದಯೆ.

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ಇದು ಂದು ಯೇಜಿತ ಆಷತೆಯಗೆ ಸ್ೆೇರಿಷು ಸ್ೆೇಾಡೆಮಹಗಿದದಲ್ಲಾ ಮೊದಲು
ಅಖತಮವಿದೆ, ತುತುಾ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹದ 24 ಖಂಟೆಖಳ ಳಗೆ.
ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹಖು ಫಗೆಗಿನ ಭಹಹಿತಿಮ ಷಕಹಲ್ಲಔ ಲಬಮತೆ, ವಿಭಹಗಹಯಯು / TPA ಗಹಯಸಔ
ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹದುದು ನಿಜವೆಂದು ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷಲು ಷಹಹಮ ಭಹಡುತುದೆ ಭತುು ಮಹುದೆೇ
ಅನುಔಯಣೆ ಅಥವಹ ಂಚನೆ ಭತುು ಕೆಲವೊಮೆಭ, ಆಯೆ ೇಖಳ ಷಂಧಹನ ಇಯಫಸುದು.
ಭುಂಚೆ ತಿಳಿಷುುದು ಎಂದಯೆ 'ಫಯೆದಿಯು ತಯ, ಷಲ್ಲಾಸಿದ ಭತುು ಪಿಕೆ ಂಡ' ಅಥವಹ ಪಹಮಕ್ಸ
ಭ ಲಔ ಎಂದಥಾ. ಷಂಸನ ಭತುು ತಂತಯಜ್ಞಹನದ ಅಭಿೃದಿಧಯಂದಿಗೆ, ವಿಮೆಗಹಯಯು / TPA ಖಳು
ನಡೆಷು ಭತುು 24 ಖಂಟೆಖಳ ಕಹಲ ತೆಯೆದಿಯು ಕಹಲ್ ಸ್ೆಂಟ್ರ್ ಹಹಖ

ಇಂಟ್ರ್ ನೆಟ್ ಭತುು

ಇಮೆೇಲ್ ಭ ಲಔ ತಿಳಿಷುುದು ಸ್ಹಧಮವಹಖುತುದೆ.
b) ನೆ ೀಂದಣಿ
ಂದು ಕೆಾೇಮನ ನೆ ೇಂದಣಿ ಮಸ್ೆೆಮಲ್ಲಾ ಕೆಾೇಮ್ ಯವೆೇಶ್ಚಷು ಯಕ್ಟಯಯೆ ಆಗಿದೆ ಭತುು ಷಭಮದಲ್ಲಾ
ಷೃಷ್ಟ್ಿಸಿದ ಉರ್ೆಾೇಕ ಫಳಸಿಕೆ ಂಡು ಮಹುದೆೇ ಕೆಾೇಭನುನ ತೆುಸಚಚರ್ಹಗಿದೆ. ಈ ಷಂಖೆಮಮನುನ ಕೆಾೇಮ್
ಷಂಖೆಮ ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ, ಕೆಾೇಮ್ ಉರ್ೆಾೇಕ ಷಂಖೆಮ ಅಥವಹ ಕೆಾೇಮ್ ಔಂಟೆ ಯೇಲ್ ಷಂಖೆಮ. ಕೆಾೇಮ್
ಷಂಖೆಮಮು, ಷಂಸ್ೆೆ ಯಕ್ಟಯಯೆಗೆ ಫಳಷು ಮಸ್ೆೆ ಭತುು ಯಕ್ಟಯಯೆಖಳ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಷಂಖಹಮ ಅಥವಹ
ಅಕ್ಷಯ-ಷಂಖಹಮಮುಔು ಆಗಿಯಫಸುದು.
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ನೆ ೇಂದಣಿ ಭತುು ಂದು ಉರ್ೆಾೇಕದ ಉತತಿುಮನುನ ಕೆಾೇಮ್ ಷ ಚನೆ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ
ನಂತಯ

ಭತುು

ಷರಿಮಹದ

ಹಲ್ಲಸಿ

ಷಂಖೆಮ

ಭತುು

ವಿಭಹದಹಯ

ಮಕ್ಟುಮ

ವಿಯಖಳನುನ

ಹೆ ಂದಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಮೆಭ ಮಸ್ೆೆಮಲ್ಲಾ ಕೆಾೇಮ್ ನೆ ೇಂದಣಿ ಆದಯೆ, ಏಔಕಹಲದಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಖಹತೆಖಳಲ್ಲಾ ಮೇಷಲು
ಷೃಷ್ಟ್ಠಮಹಖುತುವೆ. ತಿಳಿಷುುದು / ನೆ ೇಂದಣಿಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾ, ಕೆಾೇಮನ ನಿಕಯವಹದ ಯಭಹಣ
ಅಥವಹ ಅಂದಹಜು ತಿಳಿದಿಯುುದಿಲಾ. ಆದದರಿಂದ ಆಯಂಭಿಔ ಮೇಷಲು ಯಭಹಣ (ಹೆಚಹಚಗಿ ಐತಿಹಹಸಿಔ
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ಷಯಹಷರಿ ಕೆಾೇಮನ ಗಹತಯನುನ ಆಧರಿಸಿ) ಂದು ಯಭಹಣಿತ ಮೇಷಲು ಆಗಿದೆ. ಮೆಭ ಅಂದಹಜು
ಅಥವಹ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಯಭಹಣದ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ಗೆ ತಹುದಹಖ, ಮೇಷಲನುನ ಬಿಂಬಿಷಲು ಮೆೇಲುಭಕವಹಗಿ /
ಕೆಳಕೆು ರಿಶುರಿಷರ್ಹಯಿತು.
c) ದಹಕಲ್ೆಖಳ ರಿಶ್ಚೀಲನೆ
ಮೆಭ ಕೆಾೇಮ್ ನೆ ಂದಹಯಿತವಹದಯೆ, ಭುಂದಿನ ಸಂತ ಯಕ್ಟಯಯೆಗೆ ಅಖತಮವಿಯು ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ಎರ್ಹಾ
ದಹಕರ್ೆಖಳನುನ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷುು ಆಗಿದೆ.
ಕೆಾೇಮನ ಯಕ್ಟಯಯೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಭುಕ ಅಖತಮತೆಖಳನುನ ಯವಂಸ್ೆ ಭಹಡಫೆೇಔು:
1. ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ ದಹಕರ್ೆ ಸ್ಹಕ್ಷಿಖಳನುನ
2. ದಗಿಸಿದ ಚಿಕ್ಟತೆಸ
3. ಳಯೆ ೇಗಿಮ ಅಧಿ
4. ತನಿಖಹ ಯದಿಖಳು
5. ಆಷತೆಯಗೆ ಭಹಡಿದ ಹತಿ
6. ಚಿಕ್ಟತೆಸಗಹಗಿ ಹೆಚಿಚನ ಷಲಹೆ
7. ಔಸಿ ಇತಹಮದಿಗೆ ಹತಿ ುಯಹವೆಖಳು
ದಹಕರ್ೆಖಳ ರಿಶ್ಚೇಲನೆ ಕೆಾೇಮ್ ರಿಶ್ಚೇಲನಹಟಿಿಮನುನ ಅನುಷರಿಷುತುದೆ ಅದನುನ ಹಯಸ್ೆಷರ್
ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷುತುದೆ. ಫಸುತೆೇಔ ಔಂನಿಖಳು ಇಂತಸ ರಿಶ್ಚೇಲನಹಟಿಿಖಳು ಯಕ್ಟಯಯೆಮ ದಹಕರ್ೆ
ಬಹಖವಹಗಿಯುುದನುನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳಳಫೆೇಔು.
ಕಹಣೆಮಹದ ದಹಕರ್ೆಮನುನ ಈ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಖಭನಿಷರ್ಹಖುುದು - ಕೆಲು ಯಕ್ಟಯಯೆಖಳು ಈ ಸಂತದಲ್ಲಾ
ಗಹಯಸಔ

/

ಆಷತೆಯ

ಷಲ್ಲಾಷದ

ದಹಕರ್ೆಖಳ

ಭನವಿಮನುನ

ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುವೆ,

ಗಹಯಸಔನಿಗೆ

ಅನಹನುಔ ಲವಹಖದ ಹಹಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಭಹಹಿತಿಗಹಗಿ ಭನವಿ ಭಹಡು ಮೊದಲು ಫಸುತೆೇಔ ಔಂನಿಖಳ
ಮೊದಲು ಷಲ್ಲಾಸಿದ ಎರ್ಹಾ ದಹಕರ್ೆಖಳನುನ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷುತುವೆ.
d) ಬಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಭಹಹತ್ತ ಸೆಯೆ ಹಡಿಮಕುದಕ
ಬಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಕೆಾೇಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆ ಆತಾನದ ಂದು ಯಭುಕ ಬಹಖವಹಗಿದೆ. ವಿಶ್ಚಶಿ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ವಿವಿಧ ವಿಬಹಖಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಉಂಟಹದ ನಿದಿಾಶಿ ಮತಿಖಳ ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ವೆಚಚಖಳಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ
ದಗಿಷುತುವೆ. ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ವುಲುಖಳನುನ ಗಿೇಾಔರಿಷುುದು ಯಭಹಣಿತ ಅಬಹಮಷವಹಗಿದೆ:
 ನೆ ೇಂದಣಿ ಭತುು ಸ್ೆೇವಹ ವುಲುಖಳು ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಯ ಮ್, ಫೆ ೇಡ್ಾ ಭತುು ವುವೃಯಷಹ ವೆಚಚಖಳು.
 ICU ಭತುು ಮಹುದೆೇ ತಿೇಯ ನಿಗಹ ವಷರ ಚಿಕ್ಟತೆಸವುಲುಖಳು.
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 ಆಯೆೇಶನ್ ರ್ಥಯೆೇಟ್ರ್ ವುಲುಖಳು, ಅರಿಳಿಕೆ, ಯಔು, ಆಭಾಜನಔ, ವಷರಚಿಕ್ಟತಹಸ ಉಔಯಣಖಳು,
ಓಶಧಿಖಳು ಭತುು ಓಶಧಖಳು, ಯೆ ೇಖನಿದಹನ ಸ್ಹಭಗಿಯಖಳು ಭತುು ಎಕ್ಸ-ಯೆೇ, ಡಮಹಲ್ಲಸಿರ್ಸ,
ಕ್ಟೇಮೊೇಥೆಯಪಿ, ವಿಕ್ಟಯಣ ಚಿಕ್ಟತೆಸ, ನಿಮಂತಯಔ ವೆಚಚ, ಔೃತಔ ಅಂಖಖಳು ಭತುು ವಷರಚಿಕ್ಟತೆಸಮ
ಅವಿಬಹಜಮ ಬಹಖವಹಗಿ ತೆಯಫೆೇಕಹದ ಮಹುದೆೇ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚ.
 ವಷರಚಿಕ್ಟತಸಔ, ಅರಿಳಿಕೆ ತಜ್ಞ, ವೆೈದಮ, ಷಭಹರ್ೆ ೇಚಔಯು, ರಿಣಿತ ತಜ್ಞಯ ವುಲು.
 ಆಂಫುಮರ್ೆನ್ಸ ವುಲುಖಳು.
 ಯಔು ರಿೇಕ್ಷೆ, ಎಕ್ಸ ಯೆೇ, ಸ್ಹುಾನ್ ಇತಹಮದಿ ಳಗೆ ಂಡ ತನಿಖಹ ವುಲುಖಳು.
 ಓಶಧಿಖಳು ಭತುು ಓಶಧಖಳು.
ಗಹಯಸಔ ಷಲ್ಲಾಸಿದ ದಹಕರ್ೆಖಳನುನ ಈ ತರ್ೆ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಭಹಹಿತಿ ಹಿಡಿಮಲು ರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಖುತುದೆ
ಇದರಿಂದ ಕೆಾೇಭಖಳ ಇತಮಥಾನುನ ನಿಕಯತೆ ಭಹಡಫಸುದಹಗಿದೆ.
ಆಷತೆಯಖಳಲ್ಲಾನ ಬಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಭಹದರಿಮನುನ ಯಭಹಣಿೇಔರಿಷು ಯಮತನಖಳು ಜಹರಿಮಲ್ಲಾವೆ, ಯತಿ ಆಷತೆಯ
ಬಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಗಹಗಿ ಫೆೇಯೆ ವಿಧಹನನುನ ಫಳಸಿದಯ , ಎದುರಿಸಿದ ಷವಹಲುಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿಯುತುದೆ
ಅುಖಳ್ೆಂದಯೆ:
 ಯ ಮ್ ವುಲುಖಳು ಕೆಲು ಷಂದಹಮವಹಖದ ಸ್ೆೇವಹ ವುಲುಖಳು ಅಥವಹ ಥಮನುನ
ಳಗೆ ಂಡಿಯಫಸುದು.
 ಂದು ಬಿಲ್ ವಿವಿಧ ಶ್ಚೇಷ್ಟ್ಾಕೆಖಳನುನ ಅಥವಹ ಎರ್ಹಾ ತನಿಖೆಖಳ ಅಥವಹ ಎರ್ಹಾ ಓಶಧಿಖಳ
ಂದು ಫೃಸತ್ ಮೊತುದ ಬಿಲಾನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯಫಸುದು.
 ಯಭಹಣಿತಲಾದ ಹೆಷಯುಖಳನುನ ಫಳಷರ್ಹಖುತುದೆ - ಅಂದಯೆ ನಸಿಾಂಗ್ ವುಲುಖಳು ಎಂದು
ಔಯೆಮರ್ಹಖು ಸ್ೆೇವಹ ವುಲುಖಳು.
 "ಷಭಹನ ಯ ದ ವೆಚಚಖಳು", "ಇತಹಮದಿ", "ಷಂಫಂಧಿತ ವೆಚಚಖಳು" ನಂತಸ ದಖಳನುನ
ಬಿಲ್ಲಾನಲ್ಲಾ ಫಳಸಿ.
ಬಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಷಶಿವಹಗಿಲಾದಹಖ, ರ್ಪಯಸ್ೆಷರ್, ಫೆಯೇಕ್ ಅಪ್ಟ ಅಥವಹ ಹೆಚಿಚನ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಕೆೇಳುತಹುನೆ,
ಇದರಿಂದ ಗಿೇಾಔಯಣ ಭತುು ಅಂಗಿೇಕಹಯಹಸಾತೆಮ ಅನುಭಹನಖಳನುನ ರಿಸರಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
ಈ ಷಭಸ್ೆಮಮನುನ ರಿಸರಿಷಲು, IRDAI ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಖುಣಭಟ್ಿದ ಭಹಖಾದಶ್ಚಾ ಷ ತಯಖಳು
ಇಂತಸ ಬಿಲುಾಖಳ ಯ ದಲ್ಲಾ ಭತುು ಹತಿಷರ್ಹಖದ ಷುುಖಳ ಟಿಿಮನುನ ಯಭಹಣಔವಹಗಿಸಿವೆ.
ಹಯಕೆೀಜ್ ದಯಖಳು
ಅನೆೇಔ ಆಷತೆಯಖಳು ಕೆಲವೊಂದು ಕಹಯಿರ್ೆಖಳ ಚಿಕ್ಟತೆಸಗೆ ಹಮಕೆೇಜ್ ದಯಖಳನುನ ಪಿಕೆ ಂಡಿದಹದಯೆ.
ಇದು ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ವಿಧಹನನುನ ಯಭಹಣಿೇಔರಿಷಲು ಆಷತೆಯಗಿಯು ಸ್ಹಭಥಮಾ ಭತುು ಷಂನ ಭಲಖಳ
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ಫಳಕೆಮನುನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇತಿುೇಚಿನ ದಿನಖಳಲ್ಲಾ, ೆಯಪಡ್೯ ರ್ಪಯವೆೈಡರ್ ನೆಟ್ಾಕ್ಾ ಭತುು ಚಿಕ್ಟತೆಸಗಹಗಿ
RSBY ನಲ್ಲಾ ಷಸ, ಅನೆೇಔ ವಿಧಹನಖಳ ಹಮಕೆೇಜ್ ವೆಚಚನುನ ಮೊದರ್ೆೇ ನಿಖದಿ ಭಹಡರ್ಹಗಿದೆ.

ಉದಹಸಯಣೆ
a) ಕಹಡಿಾಮಹಕ್ ಹಮಕೆೇಜ್: ಆಂಜಿಯೇಗಹಯಂ, ಆಂಜಿಯೇಹಾಸಿಿ, CABG ಅಥವಹ ತೆಯೆದ ಸೃದಮ
ವಷರಚಿಕ್ಟತೆಸ, ಇತಹಮದಿ.
b) ಗೆೈನೆಕೆ ರ್ಹಜಿಔಲ್ ಹಮಕೆೇಜ್: ನಹಭಾಲ್ ಡೆಲ್ಲರಿ, ಸಿಸ್ೆೇರಿಮನ್ ಡೆಲ್ಲರಿ, ಹಿಷಿಯೆಔಿಮಮ,
ಇತಹಮದಿ.
c) ಆಥೆ ೇಾೆಡಿಕ್ ಹಮಕೆೇಜಿರ್ಸ
d) ಅಹೆರ್ೆ ಭಜಿಔಲ್ ಹಮಕೆೇಜಿರ್ಸ
ಮೆೇರ್ೆ ಮೆೇರ್ೆ ಉಂಟಹದ ತೆ ಂದಯೆಖಳಿಗೆ ಭತುು ವಷರಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ನಂತಯದ ಹೆಚುಚರಿ ವೆಚಚನುನ
ವಹಷುವಿಔ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಯತೆಮೇಔವಹಗಿ ವಿಧಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಹಮಕೆೇಜುಖಳ ತಖಲು ದಯದ ನಿಶ್ಚಚತತೆಮ ಯಯೇಜನಖಳು ಭತುು ಖುಣಭಟ್ಿದ ವಿಧಹನಖಳನುನ
ಹೆ ಂದಿವೆ ಭತುು ಆದದರಿಂದ ಇಂಥ ಕೆಾೇಭುಖಳ ನಿಾಸಣೆ ಷುಲಬವಹಖುತುದೆ.
e) ಕೆಾೀಭಕಖಳ ಕೆ ೀಡಿಂಗ್
ಫಳಸಿದ ಅತಮಂತ ಭಸತಾದ ಕೆ ೇಡ್ ಸ್ೆಟ್ ಲ್ಸಾ ಹೆಲ್ು ಆಖಾನೆೈಸ್ೆೇವನ್ (WHO) ಕೆ ೇಡ್ಸ
ಇಂಟ್ನಹಮಾಶನಲ್ ಕಹಾಸಿಫಿಕೆೇಶನಲ್ ಆಫ್ಟ ಡಿಸಿೇಷರ್ಸ (ಐಸಿಡಿ) ಅಭಿೃದಿಧ ಆಗಿದೆ.
ಆದಯೆ, ಐಸಿಡಿಮನುನ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಯ ದಲ್ಲಾಯು ಯೆ ೇಖನುನ ಹಿಡಿಮಲು, ಯಷಔು ವಿಧಹನ ಔಯೆಂಟ್
ಪ್ರರಸಿಜರ್

ಟಮಿಯನಹಲಜ

(ಸಿಪ್ಪಟ)

ಕೆ ೀಡ್್

ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ

ಚಿಕ್ಟತೆಸಗಹಗಿ

ಫಳಸಿದ

ಕಹಮಾವಿಧಹನದನುನ ಹಿಡಿಮಲು ಫಳಷುತಿುದದಯು.
ವಿಮೆಗಹಯಯು, ಹೆಚಹಚಗಿ ಕೆ ೇಡಿಂಗ್ ಮೆೇರ್ೆ ಭತುು ಇನುಶಯೆನ್ಸ ಇನಪಮೆೇಾಶನ್ ಫ ಮಯೆ ೇ (ಐಐಬಿ)
ಮೆೇರ್ೆ ಬಯಸ್ೆ ಇಟಿಿದಹದಯೆ, ಇದು ಇನುಶಯೆನ್ಸ ಯೆಖುಮರ್ೆೇಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಡೆಲೆಭಂಟ್ ಅಥೆ ರಿಟಿ
(IRDAI)ಮ

ಬಹಖವಹಗಿದೆ,

ಂದು

ಭಹಹಿತಿ

ಫಹಮಂಕ್

ಆಯಂಭಿಸಿದುದ

ಇಂತಸ

ಭಹಹಿತಿ

ವಿಶ್ೆಾೇಷ್ಟ್ಷಫಸುದಹಗಿದೆ.
f) ಕೆಾೀಮಿನ ರಕ್ರರಯೆ
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಒದುವಿಕೆ, ಇದು ವಹಣಿಜಮ ಂದ ಹಹಗೆಯೆೇ ಎಂಫುದನುನ ತೆ ೇರಿಷುತುದೆ,
ಇದು ಂದು ಭಟಿಿಗೆ ಮಹವಹಖ ಕೆಾೇಮ್ ಕೆ ಡಫೆೇಕಹಖುುದು ಹಹಖ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ದಖಳ ವಹಮಖಹಮನ
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ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ. ಮಹುದೆೇ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಕೆಾೇಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆ ಸೃದಮದ, ಎಯಡು ಯಭುಕ
ಯಶ್ೆನಖಳಿಗೆ ಉತುರಿಷುುದು ಆಗಿದೆ:
 ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಕೆಾೇಭನುನ ಹತಿಷಫಸುದೆೇ?
 ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಹೌದಹದಯೆ, ನಿಾಳ ಹತಿಷಫೆೇಕಹದ ಮೊತುವೆಶುಿ?
ಈ ಯತಿ ಯಶ್ೆನಖಳು ನಿೇಡಿದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಶಯತುುಖಳು ತಿಳಿಳಿಕೆಮ ಅವಮಔತೆ
ಇದೆ ಹಹಖ ನೆಟ್ಾಕ್ಾ ಆಷತೆಯಮಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಆಷತೆಯ ಪಿಕೆ ಂಡ ದಯಖಳು.
ಕೆಾೀಮಿನ ಅಂಗೀಕಹಯಹಸಯತೆ
ಆಯೆ ೇಖಮ ಕೆಾೇಮ್ ಅಂಗಿೇಕಹಯಹಸಾತೆ ಡೆಮಲು ಈ ಶಯತುುಖಳನುನ ೂಯೆೈಷಫೆೇಔು.
i. ಆಷಪತೆರಗೆ ದಹಕಲ್ಹದ ಷದಷಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣೆಮನಕು ಡೆದಿಯಫೆೀಔಕ
ಇದು ಷಯಳವಹಗಿ ಕಹಣುತುದೆ, ಕೆಲವೊಮೆಭ ಇಂತಸ ಷಂದಬಾಖಳು ಎದುಯಹಖುತುವೆ (ಭತುು ಹೆಚಿಚನ
ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ಮಷುಸ) ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹದ ಮಕ್ಟು ಭತುು ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಡೆದ ಮಕ್ಟುಮ
ಹೆಷಯುಖಳು ಹೆ ಂದಿಕೆಮಹಖುುದಿಲಾ. ಈ ಕಹಯಣದಿಂದಹಗಿ ಆಗಿಯಫಸುದು:
ಹಲ್ಲಸಿ ಯಕ್ಷಣೆಗೆ ಳಗಹದ ಮಕ್ಟು ಭತುು ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹದ ಮಕ್ಟು ಂದೆೇ ಎಂದು
ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲು ಭುಕಮವಹಗಿದೆ. ಈ ರಿೇತಿಮ ಂಚನೆ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಅತಮಂತ
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿದೆ.
ii. ವಿಮೆಮ ಅಧಿಯಳಗೆ ಯೆ ೀಗಮ ರವೆೀವ
iii. ಆಷಪತೆರ ವಹಯಖ್ಹಯನ
ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹದ ಮಕ್ಟು "ಆಷತೆಯ ಅಥವಹ ನಸಿಾಂಗ್ ಹೆ ೇಂ" ವಹಮಖಹಮನದ
ಯಕಹಯ ಇಯಫೆೇಔು ಇಲಾದಿದದಯೆ ಕೆಾೇಮ್ ಹತಿಷುಂತಿಲಾ.
iv. ವಹಷಸಹೆನದ ಚಿಕ್ರತೆ್
ಕೆಲು ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ವಹಷಸ್ಹೆನದ ಚಿಕ್ಟತೆಸಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷುತುವೆ ಅಂದಯೆ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ 3 ದಿನಖಳ
ಮೇರಿದ ಕಹಲ ಭನೆಮಲ್ಲಾ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡ ಚಿಕ್ಟತೆಸ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಆಷತೆಯಗೆ / ನಸಿಾಂಗ್ ಹೆ ೇಮ್ ನಲ್ಲಾ
ಚಿಕ್ಟತೆಸ ಅಖತಮವಿಯು ಂದು ಖಹಯಿರ್ೆ.
ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಹಲ್ಲಸಿ ವಹಷಸ್ಹೆನದ ಚಿಕ್ಟತೆಸ ಳಗೆ ಂಡಿದದಯೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಭಹತಯ
ಹತಿಷರ್ಹಖುುದು:
 ಯೆ ೇಗಿಮ ರಿಸಿೆತಿ ಹೆೇಗಿದೆ ಎದಯೆ ಅನು / ಅಳನುನ ಆಷತೆಯ / ನಸಿಾಂಗ್ ಹೆ ೇಮ್ ಗೆ
ತೆಗೆದುಹಹಔಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ ಅಥವಹ
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 ಅಲ್ಲಾನ ಸ್ೌಔಮಾಖಳ ಕೆ ಯತೆಯಿಂದ ಆಷತೆಯ / ನಸಿಾಂಗ್ ಹೆ ೇಮ್ ಗೆ ಯೆ ೇಗಿಮನುನ
ತೆಗೆದುಹಹಔಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ
v. ಆಷಪತೆರ ದಹಕಲ್ಹತ್ತ ಅಧಿ
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಳಯೆ ೇಗಿಮಹಗಿ ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹಗಿ 24
ಖಂಟೆಖಳು ಮೇರಿದಹಖ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುತುವೆ. ಆದದರಿಂದ ದಿನಹಂಔ ಭತುು ಷಭಮದ ಯವೆೇವ ಹಹಖ
ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ವಯತುು ೂಯೆೈಸಿದಯೆ ಖಭನಿಷುುದು ಭುಕಮವಹಗಿಯುತುದೆ.
ಡೆೀಕೆೀರ್ ಚಿಕ್ರತೆ್ಖಳು
ಆಯೆ ೇಖಮ ಸ್ೆೇವೆ ಉದಮಭದಲ್ಲಾನ ತಹಂತಿಯಔ ಫೆಳಣಿಗೆಖಳಿಂದಹಗಿ ಅನೆೇಔ ವಿಧಹನಖಳ ಷಯಳಿೇಔಯಣಕೆು
ಕಹಯಣವಹಗಿವೆ

ಹಿಂದಿನ

ಹಹಗೆ

ಷಂಕ್ಟೇಣಾ

ಭತುು

ದಿೇಗಾಕಹಲದ

ಆಷತೆಯಗೆ

ಸ್ೆೇರಿಷುುದು

ಅಖತಮವಿಯುುದಿಲಾ. 24 ಖಂಟೆಖಳು ಮೇರಿದ ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹಖು ಅಖತಮವಿಲಾದೆೇ ಡೆೇ ಕೆೇರ್
ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ನಡೆಷರ್ಹಖು ವಿಧಹನಖಳು ಅನೆೇಔ ಇವೆ.
ಹೆಚಿಚನ ಡೆೇ ಕೆೇರ್ ವಿಧಹನಖಳು ಭುಂಚೆ- ಪಿಕೆ ಂಡ ಹಮಕೆೇಜ್ ದಯದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇಲ್ಲವೆ, ವೆಚಚನುನ
ಕಂಡಿತವಹಗಿ ರಿಣಹಭವಹಗಿ. ವೆಚಚದ ನಿಶ್ಚಚತತೆಗೆ ಕಹಯಣವಹಖುತುದೆ.
vi. OPD
ಕೆಲು ಹಲ್ಲಸಿಖಳು, ಚಿಕ್ಟತೆಸ / ಷಭಹರ್ೆ ೇಚನೆಖಳಿಖ

ಷಸ ಹೆ ಯಯೆ ೇಗಿ ಎಂದು ರಿಖಣಿಸಿ ಯಕ್ಷಣೆ

ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ, ವಿಮೆ ಯಕ್ಷಣೆ ಡೆದಿಯು ನಿದಿಾಶಿ ಮೊತು ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹದಹಗಿನ ಮೊತುಕ್ಟುಂತ
ಔಡಿಮೆಯಿಯುತುದೆ.
.ಪಿ.ಡಿ. ಅಡಿ ಯಕ್ಷಣೆ ಹಲ್ಲಸಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಫದರ್ಹಖುತುದೆ. ಇಂತಸ ಭಯುಹತಿಗೆ, 24
ಖಂಟೆಖಳ ಆಷತೆಯ ದಹಕರ್ಹಖು ಶಯತುು ಅನಾಯಿಷುುದಿಲಾ.
vii. ಚಿಕ್ರತೆ್ ವಿಧಹನ / ಚಿಕ್ರತೆ್ಮ ಲ್ೆೈನ್
ಆಷತೆಯಗೆ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಆರ್ೆ ೇರ್ಥೇ ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ವಿಧಹನಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದೆ. ಆದಹಖ ಮ, ಯೆ ೇಗಿಮ
ಇಂತಸ ಇತಯ ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ವಿಧಹನಖಳಿಗೆ ಳಗಹಖಫೆೇಕಹಖುತುದೆ:
 ಮುನಹನಿ
 ಸಿದಧ
 ಹೆ ೇಮಯೇತಿ
 ಆಮುವೆೇಾದ
 ಯಔೃತಿ ಚಿಕ್ಟತೆಸ ಇತಹಮದಿ.
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ಫಸುತೆೇಔ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಈ ಚಿಕ್ಟತೆಸಖಳನುನ ಹೆ ಯಗಿಟಿಿವೆ ಆದಯೆ ಕೆಲು ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಉ
ಮತಿಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ ಂದು ಅಥವಹ ಹೆಚುಚ ಚಿಕ್ಟತೆಸಖಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುತುವೆ.
viii. ೂಯ ಅಸಿಿತಾದಲ್ಲಾಯಕ ಯೆ ೀಖಖಳು

ವಹಯಖ್ಹಯನ
ೂಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ಯೆ ೇಖಖಳ್ೆಂದಯೆ "ಮಹುದೆೇ ರಿಸಿೆತಿ, ಕಹಯಿರ್ೆ ಅಥವಹ ಗಹಮ ಅಥವಹ
ಷಂಫಂಧಿತ ಸಿೆತಿ (ಖಳು) ವಿಮೆದಹಯ ಹೆ ಂದಿಯು ಷ ಚನೆ ಅಥವಹ ಚಿಹೆನಗೆ ಭತುು / ಅಥವಹ
ಯೆ ೇಖನಿಣಾಮದಿಂದ ಔಂಡುಫಂದ ಭತುು / ಅಥವಹ ಡೆದ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಷಲಹೆ / ಚಿಕ್ಟತೆಸ 48 ತಿಂಖಳು
ಭುಂಚಿತವಹಗಿ ಔಂನಿಯಿಂದ ಡೆದ ಹಲ್ಲಸಿ ತನನ / ತನನ ಆಯೆ ೇಖಮ ಷಶಿವಹಗಿಯೇ ಇಲಾವೊೇ.‖
ೂಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ಯೆ ೇಖಖಳ ಹೆ ಯತುಡಿಷಲು ಕಹಯಣ ವಿಮೆಮ ಭ ಲಬ ತ ತತಾಖಳು,
ಅಶ್ಚಚತತೆಮನುನ ವಿಭಹ ವಹಮಪಿುಯಳಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ಕೆ ಡಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
ಆದಯೆ, ಈ ತತಾದ ಅಳಡಿಕೆ ಸ್ಹಔಶುಿ ಔಶಿಔಯವಹಗಿದೆ ಭತುು ಲಕ್ಷಣಖಳ ಭತುು ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ಮಸಿೆತ
ರಿಶ್ಚೇಲನೆಮನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ, ವಿಮೆಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಮಕ್ಟುಮ ರಿಸಿೆತಿ ಔಂಡುಹಿಡಿಮಲು.
ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ೃತಿುಯಯು ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ ಅಧಿ ಔುರಿತು ಭಿನನ ಅಭಿಹಯಮಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯಫಸುದು,
ಯೆ ೇಖ ಮೊದಲು ಮಹವಹಖ ಗೆ ೇಚರಿಸಿತು ಎಂಫ ಅಭಿಹಯಮನುನ ಎಚಚರಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಸಿೆತಿಮನುನ
ಅನಾಯಿಷು ಮಹುದೆೇ ಕೆಾೇಮ್ ನಿಯಹಔರಿಷು ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳರ್ಹಖುತುದೆ.
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ವಿಔಷನದಲ್ಲಾ, ಈ ಫಹಿಶುಯಣೆಗೆ ಎಯಡು ಫದರ್ಹಣೆಖಳು ಫಯುತುವೆ.
 ಮೊದಲು ಖುಂು ವಿಮೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಜನಯ ಷಂೂಣಾ ಖುಂಪಿನ ವಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ವಿಮೆಗಹಯಯು
ವಿಯುದಧ ಆಯೆು ಇಲಾದೆೇ. ಮೊದಲ ಫಹರಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ಆಮುದಕೆ ಳಳದ ಂದೆೇ ಔುಟ್ುಂಫಕೆು ಹೆ ೇಲ್ಲಸಿದಯೆ
ಖುಂು ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಯಕ್ಷಣೆ ಕೆ ಡು, ಎರ್ಹಾ ಷಕಹಾರಿ ನೌಔಯಯು, ಫಡತನ ಯೆೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿಯು
ಎರ್ಹಾ ಔುಟ್ುಂಫಖಳು, ಯಭುಕ ಕಹರ್ಪಾಯೆೇಟ್ ಖುಂಪಿನ ನೌಔಯಯ ಎರ್ಹಾ ಔುಟ್ುಂಫಖಳು
ಇತಹಮದಿಖಳಿಗೆ ಅನುಔ ಲಔಯವಹಗಿ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಅನೆೇಔ ಸ್ಹರಿ
ಹೆ ಯತುಖಳನುನ ಅಳಿಸಿವೆ, ಷಭಾಔವಹಗಿ ನಿಮಾಷರ್ಹದ ಫೆರ್ೆ.
 ಎಯಡನೆೇ ಫದರ್ಹಣೆ ೂಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ಯೆ ೇಖಖಳ ಯಕ್ಷಣೆ ಂದು ಅಧಿಮ ನಂತಯ
ನಿಯಂತಯ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಡೆಮುತಹುಯೆ ಎಂಫುದು. ಇದು ಂದು ಮಕ್ಟುಮಲ್ಲಾಯು ರಿಸಿೆತಿ ಔ ಡ
ತತಾನುನ ಅನುಷರಿಷುತುದೆ, ಇದು ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಷಭಮದ ಅಧಿಯೆಗೆ ತೆ ೇರಿಷದಿದದಲ್ಲ,ಾ
ಇದನುನ ಂದು ನಿಶ್ಚಚತತೆಮಹಗಿ ರಿಖಣಿಷಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
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ix. ಆಯಂಭಿಔ ಕಹಮಕ ಅಧಿ
ಂದು ವಿಶ್ಚಶಿ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ (ಅಘಾತ ಷಂಫಂಧಿತ ಆಷತೆಯ ದಹಕರ್ಹತಿ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ)
ಕೆೇಲ ಆಯಂಭಿಔ 30 ದಿನಖಳ ನಂತಯ ಯೆ ೇಖಖಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷುತುದೆ.
ಅದೆೇ ರಿೇತಿಮಹಗಿ ಯೆ ೇಖಖಳಿಗೆ ಟಿಿಖಳಿವೆ:
 ಔಣಿಣನ ರ್ಪಯೆ,
 ಹಯಸ್ೆಿೇಟ್

 ಸನಿಾಮಹ,
ಖಯಂರ್ಥಮ

ಹಹನಿಔಯಲಾದ

ಅತಿಫೆಳ್ೆತ
 ಖಬಾಔಂಠ್,

 ದಯ ಷಂಚಮ,
 ಸ್ೆೈನಸ್ೆೈಟಿರ್ಸ,
 ಭಂಡಿ / ಸ್ೆ ಂಟ್ದ ಕ್ಟೇಲ್ಲನ ಫದಲ್ಲ ಇತಹಮದಿ.

 ಫಿಷುಿರ್ಹ,
 ೆೈಲ್ಸ,
ನಿದಿಾಶಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಉತನನದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಅಥವಹ ಆಯಂಭಿಔ ಂದು ಶಾ ಅಥವಹ
ಎಯಡು ಶಾಖಳ ಅಧಿಮಯೆಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ಇಯುುದಿಲಾ.
ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಇುಖಳಲ್ಲಾ ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಆಗಿದದಯೆ ಕೆಾೇಮ್ ರ್ಪಯಸ್ೆಷರ್ ಖುಯುತಿಷುತುದೆ ಭತುು ಫಫ ಮಕ್ಟು
ಎಶುಿ ಅಧಿಯೆಗೆ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಡೆದಿದಹದನೆ ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಅಂಗಿೇಕಹಯಹಸಾತೆ ರಿಸಿೆತಿಮ ವಹಮಪಿುಗೆ
ಫಯುತುದೆ ಎಂದು ರಿೇಕ್ಷಿಷಲು ಭಹಡರ್ಹಗಿದೆ.
x. ಹೆ ಯತಕಖಳು
ಹಲ್ಲಸಿ ಹೆ ಯತುಖಳ ಂದು ಖುಂನುನ ಟಿಿ ಭಹಡಿದೆ, ಅುಖಳನುನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಿೇಗೆ
ಗಿೇಾಔರಿಷಫಸುದು:
 ಯಷದಂತಸ ಯಯೇಜನಖಳು (ಇದನುನ ಕೆಲು ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣೆ ಕೆ ಡರ್ಹಗಿದೆ).
 ಹೆ ಯಯೆ ೇಗಿ ಭತುು ಸಲ್ಲಾನ ಚಿಕ್ಟತೆಸಖಳು.
 ಎಚ್ಐವಿ, ಹಹಮೊೇಾನು ಚಿಕ್ಟತೆಸ, ಷ ೆಲಕಹಮತೆ ಚಿಕ್ಟತೆಸ, ಪಲತುತೆಮ ಚಿಕ್ಟತೆಸ, ಕಹಸ್ೆಭಟಿಕ್ ವಷರ
ಚಿಕ್ಟತೆಸ ಇತಹಮದಿ ಯೆ ೇಖಖಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡು ಉದೆದೇವ ಇಲಾ.
 ಭದಮ / ಭಹದಔಷುುಖಳಿಂದ ಉಂಟಹಖು ಕಹಯಿರ್ೆಖಳು.
 ಬಹಯತದಹಚೆಗಿನ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಚಿಕ್ಟತೆಸ.
 ಅಧಿಔ ಅಹಮ ಹೆ ಂದಿದ ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳು, ಆತಭಸತಹಮ ಯಮತನ, ವಿಕ್ಟಯಣಖಳ ಭಹಲ್ಲನಮ.
 ರಿೇಕ್ಷೆಖಳಿಗಹಗಿ ಸ್ೆೇಾಡೆ / ತನಿಖೆ ಉದೆದೇವಕಹುಗಿ ಭಹತಯ.
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ಇಂತಸ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಕೆಾೇಮ್ ನಿವಹಾಸಔರಿಗೆ ನಿದಿಾಶಿವಹಗಿ ಷನಿನವೆೇವಖಳಲ್ಲಾ ವಿರಿಷುುದು ಫಸಳ
ಭುಕಮವಹಗಿಯುತುದೆ ಇದರಿಂದ ರಿಣಿತಯ ಅಭಿಹಯಮ ಂದು ಸಂತದಯೆಗೆ ನಿಕಯವಹಗಿಯುತುದೆ ಭತುು
ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಷವಹರ್ಹಗಿ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡಯೆ, ನಹಮಮಹಲಮದಲ್ಲಾ ರಿಶ್ಚೇಲನೆ ಗೆಲುಾತುದೆ.
xi. ಕೆಾೀಭಕಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಿಸಿೆತ್ತ ಜೆ ತೆ ಅನಕಷಯಣೆ.
ಂದು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಕೆಾೇಮನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯ ಕೆೈಗೆ ಳಳಫೆೇಕಹದ ಕೆಲು ಔಯಭಖಳ ಔುರಿತು
ವಿರಿಷುತುದೆ, ಇದಯಲ್ಲಾ ಕೆಲು ಕೆಾೇಮ್ ಸಿಾೇಔರಿಷಲು ಭುಕಮವಹಗಿವೆ.
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ಇುಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿವೆ:
 ನಿದಿಾಶಿ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಕೆಾೇಭನುನ ತಿಳಿಷುುದು – ನಹು ಈ ಮೊದರ್ೆೇ ತಿಳಿಷುುದಯ
ಹಯಭುಕಮತೆ ಔುರಿತು ನೆ ೇಡಿದೆದೇವೆ. ಔಂನಿಗೆ ಇಂತಸ ಹಲ್ಲಸಿ ತಿಳಿಷುುದು ಕಚಿತಡಿಸಿದ
ಷಭಮದ ಳಗೆ ತಲುಫೆೇಔು.
 ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಅಧಿಮ ಳಗೆ ಕೆಾೇಮ್ ದಹಕರ್ೆಖಳ ಷಲ್ಲಾಷುವಿಕೆ.
 ತು ನಿಯ ಣೆಮಲ್ಲಾ ಬಹಗಿಮಹಖದಿಯುುದು, ತಹಗಿ ವಿಯಣೆ ನಿೇಡುುದು ಅಥವಹ
ಷುುಸಿೆತಿಮನುನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷದಿಯುುದು.
g) ಕೆ ಡಫೆೀಕಹದ ಅಂತ್ತಭ ಕೆಾೀಮ್ ತಲಕುುದಕ
ಕೆಾೇಮ್ ಮೆಭ ಸಿಾೇಔರಿಷಲು ಷ ಔುವಹದಯೆ, ಭುಂದಿನ ಸಂತ ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ ಕೆಾೇಮನ ಯಭಹಣನುನ
ನಿಧಾರಿಷುುದು. ಇದಯ ರ್ೆಕಹುಚಹಯ ಭಹಡಲು ನಹು ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ ಕೆಾೇಮ್ ಯಭಹಣನುನ
ನಿಧಾರಿಷು ಅಂವಖಳನುನ ಅಥಾ ಭಹಡಿಕೆ ಳಳಫೆೇಔು:
i. ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಷದಷಯರಿಗೆ ಲಬಯವಿಯಕ ವಿಭಹ ಮತಿ
ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಜೆ ತೆ ನಿೇಡರ್ಹದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಇವೆ, ಕೆಲವೊಂದನುನ ಫಾೇಟ್ರ್ ಆಧಹಯದ
ಮೆೇರ್ೆ ನಿೇಡರ್ಹಖುುದು ಅಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಮೊತು ಔುಟ್ುಂಫದ ಉದದಔ ು ದೆ ಯಔುಂತದಹಗಿದೆ ಅಥವಹ
ಫಾೇಟ್ರ್ ಆಧಹಯದ ಮೆೇಲ್ಲಯು ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಆದಯೆ ಯತಿ ಷದಷಮ ಮತಿಮಲ್ಲಾ.
ii. ಈಗಹಖಲ್ೆೀ ರಿಖಣನೆಮ ನಂತಯ ಮಹುದೆೀ ಕೆಾೀಮ್ ಭಹಡಿದ ಷದಷಯರಿಗೆ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ
ಲಬಯವಿಯಕ ಫಹಕ್ರ ವಿಭಹ ಮತಿ:
ಈಗಹಖರ್ೆೇ ಹತಿಸಿದ ಕೆಾೇಮ್ ಔಳ್ೆದ ನಂತಯ ಲಬಮವಿಯು ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಫಹಕ್ಟ ರ್ೆಔು ಹಹಔುವಹಖ,
ಆಷತೆಯಖಳಿಗೆ ದಗಿಸಿದ ಮಹುದೆೇ ನಂತಯದ ಸಣಯಹಿತ ದೃಢಿೇಔಯಣನುನ ಖಭನಿಷಫೆೇಕಹಗಿಯುತುದೆ.
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iii. ಉ ಮಿತ್ತಖಳು
ಫಸುತೆೇಔ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಕೆ ಠ್ಡಿ ಫಹಡಿಗೆ ಮತಿ, ನಸಿಾಂಗ್ ವುಲುಖಳು ವಿಭಹ ಮೊತು ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು
ಅಥವಹ ದಿನ ಂದು ಮತಿ ಇತಹಮದಿ ಷ ಚಿಷುತುವೆ. ಷಭಹರ್ೆ ೇಚಔಯ ವುಲು, ಅಥವಹ ಆಂಫುರ್ೆನ್ಸ
ವುಲುಖಳು, ಇತಹಮದಿಖಳಿಗೆ ಇದೆೇ ರಿೇತಿಮ ಮತಿಮನುನ ಜಹರಿಗೆ ತಯಫಸುದು.
iv. ಅನಹಯೆ ೀಖಯದ ನಿದಿಯಶಿ ಮಹುದೆೀ ಮಿತ್ತಖಳನಕು ರಿಶ್ಚೀಲ್ಲಸಿ
ಹಲ್ಲಸಿ ನಿದಿಾಶಿ ಯಭಹಣದ ಅಥವಹ ಯಷ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಕಹಮಪಿಂಗ್ ಅಥವಹ ಇತಯ ಯೆ ೇಖಖಳು,
ಸೃದಮ ಖಹಯಿರ್ೆ ಷ ಚಿಷಫಸುದು.
v. ಷಂಚಿತ ಫೆ ೀನರ್ಸ ಅಸಯತೆ ಇದೆಯ ಇಲಾವೊೀ ಎಂಫಕದನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಕುದಕ
ವಿಮೆ ಮಹುದೆೇ ನೆ ೇ- ಕೆಾೇಮ್ ಫೆ ೇನರ್ಸ ಅಸಾತೆ ಹೆ ಂದಿದೆಯ ಎಂಫುದನುನ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಿ
(ವಿಮೆದಹಯ ಹಿಂದಿನ ಶಾದ / ಖಳು ತನನ ಹಲ್ಲಸಿಯಿಂದ ಕೆಾೇಮ್ ಭಹಡಿಲಾದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ). ನೆ ೇ ಕೆಾೈಮ್ ಫೆ ೇನರ್ಸ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಮೆ ಮೊತುದ ಹೆಚುಚರಿ ಯ ದಲ್ಲಾ ಫಯುತುದೆ, ಇದು ವಹಷುವಹಗಿ
ವಿಮೆ ಯೆ ೇಗಿಮ / ವಿಮೆದಹಯನ ಮೊತುನುನ ಹೆಚಿಚಷುತುದೆ. ಕೆಲವೊಮೆಭ, ಷಂಚಿತ ಫೆ ೇನರ್ಸ ತಹಗಿ
ಹೆೇಳಿಯಫಸುದು ಹಿಂದಿನ ಶಾದ ಅಂತಮದಲ್ಲಾ ಕೆಾೇಮ್ ಖಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳದಿಯಫಸುದು.
vi. ಮಿತ್ತಯಳಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ಡೆದ ಇತಯ ವೆಚಿಖಳು :
ಅಂದಯೆ ಇತಯ ಮತಿಖಳು ಆಗಿಯಫಸುದು ಂದು ವೆೇಳ್ೆ,ಆಮುವೆೇಾದ ಮಸ್ೆೆಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ಟತೆಸ
ಕೆೈಗೆ ಂಡಹಖ, ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಅದೆೇ ರಿೇತಿಮ ಔಡಿಮೆ ಮತಿಮನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ. ಆಯೆ ೇಖಮ ಚೆಕ್- ಅಪ್ಟ
ವೆಚಚಖಳು ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಹಲುು ಶಾಖಳ ನಂತಯ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಮತಿಮನುನ ಭಹತಯ ಹೆ ಂದಿವೆ.
ಆಷತೆಯ ನಖದು ಹತಿ ಔ ಡ ಯತಿ ದಿನದ ಮತಿಮನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ.
vii. ಷಸ- ಹತ್ತ
ಇದು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹತಿಮ ಮೊದಲು ನಿಖದಿಡಿಸಿ ಕೆಾೇಮನ ಂದು ಪಹಾಟ್ ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು.
ಷಸ-ಹತಿ ಆಮದ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಭಹತಯ ಅನಾಮವಹಖುತುದೆ - ಕೆೇಲ ಭ ಲ ಕೆಾೇಭುಖಳಿಗಹಗಿ,
ಯಷ ಕೆಾೇಭುಖಳಿಗಹಗಿ ಭಹತಯ, ಅಥವಹ ಕೆೇಲ ಎಯಡನೆೇ ಕೆಾೇಮ್ ನಂತಯ ಅಥವಹ ನಿದಿಾಶಿ
ಯಭಹಣದ ಮೇರಿದ ಕೆಾೇಮ್.
ಹತಿಷಫೆೇಕಹದ ಮೊತುನುನ ಮತಿಖಳಿಗೆ ಷರಿಹೆ ಂದಿಷು ಮೊದಲು, ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ ಕೆಾೇಮ್
ಯಭಹಣನುನ ನಿಾಳ ಔಡಿತಖಳ ಕೆ ಡರ್ಹಖದದ ಐಟ್ಂಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ರ್ೆಕಹುಚಹಯ ಭಹಡರ್ಹಖುುದು.
ಆಯೆ ೀಖಯ ಕೆಾೀಮಿನಲ್ಲಾ ಕೆ ಡಲ್ಹಖದ ಐಟಂಖಳು
ಂದು ಕಹಯಿರ್ೆಗೆ ಚಿಕ್ಟತೆಸ ಕೆ ಡುುದಯಲ್ಲಾ ಮಯಿಸಿದ ಕಚುಾಖಳ ವಿಂಖಡಿಷಫಸುದು:
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 ಖುಣಡಿಷಲು ವೆಚಚಖಳು ಭತುು
 ಆಯೆೈಕೆ ವೆಚಚಖಳು.
ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಖುಣಡಿಷಲ್ಲಯು ವೆಚಚಖಳು ಎರ್ಹಾ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳನುನ ಭತುು ಸ್ಹಭಹನಮ
ಷಂಫಂಧಿತ ಸ್ೌಲಬಮಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಜೆ ತೆಗೆ, ಹೆಚುಚ ಆಯಹಭದಹಮಔ ಅಥವಹ ಐಷಹಯಹಮ
ಆಷತೆಯಮಲ್ಲಾ ವಹಷ ಭಹಡು ವೆಚಚಖಳು ಇಯಫಸುದು.
ವಿಶ್ಚಶಿ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮು ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಖುಣಡಿಷು ವೆಚಚನುನ ಸ್ೆೇರಿಷುತಹುಯೆ ಭತುು
ನಿದಿಾಶಿವಹಗಿ ಹೆೇಳದ ಹೆ ಯತು, ಐಷಹಯಹಮ ಹೆಚುಚರಿ ವೆಚಚಖಳನುನ ಕೆ ಡಫೆೇಕಹಖುುದಿಲಾ.
ಈ ವೆಚಚಖಳನುನ ನೆ ೇಂದಣಿ ವುಲು, ದಹಕರ್ಹತಿ ವುಲುಖಳು, ಚಿಕ್ಟತೆಸೇತಯ ಇತಹಮದಿ ವುಲುಖಳ್ಹಗಿ
ಗಿೇಾಔರಿಷಫಸುದು ಭತುು ನೆೇಯವಹಗಿ ಖುಣಡಿಷಲು ಷಂಫಂಧಿಸಿದದಯೆ, ಷುುಖಳನುನ ರಿಖಣಿಷಫಸುದು
(ಳಯೆ ೇಗಿ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಉದಹ ರ್ಪಯೇಟಿೇನ್ ೂಯಔ ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ ಶ್ಚಪಹಯಷು ಭಹಡಿದ).
ಹಿಂದೆ ಯತಿ TPA / ವಿಮೆಗಹಯಯು ಕೆ ಡರ್ಹಖದ ಷುುಖಳ ತನನದೆೇ ಆದ ಟಿಿಮನುನ ಹೆ ಂದಿತುು, ಈಖ
ಅದೆೇ IRDAI ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಖುಣಭಟ್ಿ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಭಹಣಿೇಔರಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ ಅಂತಿಭ ಕೆಾೇಮ್ ಫಯು ಔಯಭ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:
ಕೆ ೀಶಿಔ 2.1
ಸಂತ I

ಕೆ ಠ್ಡಿ ಫಹಡಿಗೆ, ಷಲಹೆಗಹಯಯ ವುಲು, ಇತಹಮದಿ ವಿವಿಧ ಶ್ಚಷ್ಟ್೯ಕೆ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಎರ್ಹಾ ಬಿಲುಾಖಳು
ಭತುು ಯಸಿೇದಿಖಳ ಟಿಿ.

ಸಂತ II

ಯತಿ ಶ್ಚಷ್ಟ್೯ಕೆಮಲ್ಲಾ ಕೆಾೇಮ್ ಯಭಹಣದ ಕೆ ಡರ್ಹಖದ ಷುುಖಳನುನ ಔಳ್ೆಮಫೆೇಔು

ಸಂತ III

ಯತಿ ಶ್ಚಷ್ಟ್೯ಕೆಮ ವೆಚಚ ಮಹುದೆೇ ಅನಾಯಿಷು ಮತಿಖಳನುನ ಅನಾಯಿಷುುದು

ಸಂತ IV
ಸಂತ V

ಟ್ುಿ ಹತಿಷಫೆೇಕಹದ ಮೊತು ತಲುುುದು ಭತುು ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಇದು ಟಹಿಯೆ ವಿಭಹ
ಮೊತುದ ಳಗೆ ಇದೆಯ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷುುದು
ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ ನಿಾಳ ಕೆಾೈಮ್ ಫಯುಲ್ಲಾ ಅನಾಮವಹದಯೆ ಮಹುದೆೇ ಷಸ-ಹತಿ
ಔಳ್ೆಮಫೆೇಔು

h) ಕೆಾೀಮ್ ಹತ್ತ
ಮೆಭ ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ ಕೆಾೇಮ್ ಮೊತುನುನ ತಲುಪಿದಯೆ, ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಅಥವಹ ಆಷತೆಯಗೆ ಹತಿ
ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ ಷಂದಬಾಕೆು ತಔುಂತೆ. ಅನುಮೊೇದಿತ ಕೆಾೇಮ್ ಯಭಹಣನುನ

ಸಣಕಹಷು /

ಅಕೌಂಟ್ಸ ಕಹಮಾಕೆು ಷ ಚಿಷರ್ಹಖುತುದೆ ಭತುು ಹತಿಮನುನ ಚೆಕ್ ಭ ಲಔ ಅಥವಹ ಗಹಯಸಔಯ
ಫಹಮಂಕ್ ಖಹತೆಗೆ ಕೆಾೇಮ್ ಸಣ ಗಹಾಣೆ ಭಹಡಫಸುದು.
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ಆಷತೆಯಗೆ ಹತಿ ಭಹಡಿದಹಖ, ಅಖತಮ ತೆರಿಗೆ ಔಡಿತಗೆ ಳಿಷುವಿಕೆ, ಮಹುದೆೇ ಹತಿ ಭಹಡಿದಹಖ.
ಮಹವಹಖ

ಹತಿಮನುನ

ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ

ತೃತಿೇಮ

ವಿಮೆಗಹಯಯು

ಆಡಳಿತಹಧಿಕಹರಿ

ಫದರ್ಹಖಫಸುದು.

ನಿಬಹಯಿಷುತಹುಯೆ,

TPAಖಳ

ಕೆಲಷದ

ಹತಿ

ಹೆಚುಚ

ಯಕ್ಟಯಯೆ

ವಿಯೂಣಾ

ಳನೆ ೇಟ್ನುನ ನಂತಯ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ.
ಸಿಷಿಮ್ ನಲ್ಲಾಮ ಹತಿ ಅೆಸೇಟ್ುಖಳು ಗಹಯಸಔಯ ಯಶ್ೆನಖಳನುನ ನಿಬಹಯಿಷಲು ನಿಣಹಾಮಔವಹಗಿವೆ.
ಸ್ಹಧಹಯಣವಹಗಿ ಈ ವಿಯಖಳನುನ ಕಹಲ್ ಸ್ೆಂಟ್ರ್ / ಗಹಯಸಔ ಸ್ೆೇವೆ ತಂಡದೆ ಂದಿಗೆ ಮಸ್ೆೆಮ
ಭ ಲಔ ಸಂಚರ್ಹಖುತುದೆ.
ಮೆಭ ಹತಿ ಭಹಡಿದ ನಂತಯ, ಕೆಾೇಮ್ ಇತಮಥಾವಹಯಿತೆಂದು ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಯದಿಖಳನುನ,
ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔವಹಗಿ ಔಂನಿಮ ಆಡಳಿತ ಷಂಸ್ೆೆಗೆ, ಭಧಮತಿಾಖಳು, ಗಹಯಸಔಯು ಭತುು IRDAI ಷಂಖೆಮ
ಭತುು ಇತಮಥಾಗೆ ಳಿಸಿದ ಕೆಾೇಭುಖಳ ಯಭಹಣನುನ ಔಳುಹಿಷರ್ಹಖುುದು. ಇತಮಥಾಗೆ ಳಿಸಿದ
ಕೆಾೇಭುಖಳ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಶ್ೆಾೇಶಣೆ, ಇತಮಥಾಗೆ ಳಿಸಿದ % ಳಗೆ ಂಡಿದೆ, ಹತಿಷದ ಮೊತುದ
ಯಭಹಣದಂತೆ, ಕೆಾೇಭುಖಳನುನ ಇತಮಥಾಗೆ ಳಿಷಲು ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡ ಷಯಹಷರಿ ಷಭಮ ಇತಹಮದಿ.
i) ದಹಕಲ್ೆಖಳ ನಿಯಸಣೆಮ ಕೆ ಯತೆ / ಅಖತಯವಿಯಕ ಹೆಚಕಿರಿ ಭಹಹತ್ತ
ಂದು ಕೆಾೇಮನ ಯಕ್ಟಯಯೆಗೆ ಕ್ಟೇ ದಹಕರ್ೆಖಳ ಟಿಿಮ ರಿಶ್ಚೇಲನೆಮ ಅಖತಮವಿದೆ. ಅುಖಳ್ೆಂದಯೆ:
 ಯವೆೇವ ಟಿಣಿಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಸ್ಹಯಹಂವ,
 ಫೆಂಫಲ್ಲಷು ತನಿಖಹ ಯದಿಖಳು,
 ಅಂತಿಭ ಏಕ್ಟೇಔೃತ ಬಿಲ್, ವಿವಿಧ ಬಹಖಖಳ್ಹಗಿ ಫೆಯೇಕ್ ಅಪ್ಟ,
 ಷ ಚಿಸಿದ ಓಶಧಿಖಳು ಭತುು ಪಹಭಾಸಿ ಬಿಲುಾಖಳು,
 ಹತಿಮ ಯಸಿೇದಿಖಳು,
 ಕೆಾೇಮ್ ಪಹಮ್ಾ ಭತುು
 ಗಹಯಸಔಯ ಖುಯುತಿಷುವಿಕೆ.
ಅನುಬ

ಹೆೇಳುಂತೆ

ಷಲ್ಲಾಸಿದ

ಭ ಲಬ ತ

ದಹಕರ್ೆಖಳ

ನಹಲುಯಲ್ಲಾ

ಂದು

ಕೆಾೇಮಗೆ

ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅೂಣಾವಹಗಿವೆ. ಆದದರಿಂದ ಗಹಯಸಔ ಷಲ್ಲಾಷದ ದಹಕರ್ೆಖಳ ಅಖತಮವಿದೆ ಭತುು
ಂದು ಷಭಮದ ಮತಿಯಳಗೆ ಅನು ಕೆಾೇಭುಖಳ ಜೆ ತೆ ಲಖತಿುಸಿ ನಿೇಡಫಸುದು.
ಅದೆೇ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ, ಂದು ಕೆಾೇಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾಯುವಹಖ ಹಿೇಖ
ಫೆೇಕಹಖುತುದೆ ಏಕೆಂದಯೆ:
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ಆಖಫಸುದು, ಹೆಚುಚರಿ ಭಹಹಿತಿ

i. ದಗಿಸಿದ ವಿಷಜಾನೆ ಸ್ಹಯಹಂವ IRDAI ಷ ಚಿಷಲಟ್ಿ ೆಯಕಹಯ ಷರಿಮಹದ ಯ ದಲ್ಲಾ ಇಲಾ
ಅಥವಹ

ಯೆ ೇಖನಿಣಾಮದ

ಕೆಲು

ವಿಯಖಳು

ಅಥವಹ

ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ

ಇತಿಹಹಷ

ಸ್ೆಯೆಹಿಡಿಮುುದಿಲಾ.
ii. ನಿೇಡಿದ ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ಸ್ಹಔಶುಿ ವಿಯಖಳಿಯುುದಿಲಾ ಅಥವಹ ಷಷ್ಟ್ಿೇಔಯಣದ ಅಖತಮವಿದೆ.
iii. ಚಿಕ್ಟತೆಸ ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಸ್ಹಯಹಂವದ ಯಕಹಯ ಯೆ ೇಖನಿಣಾಮ ಸ್ಹಲ್ಲನಲ್ಲಾಲಾ ಅಥವಹ ಷ ಚಿಷಲಟ್ಿ
ಓಶಧಿಖಳು ಚಿಕ್ಟತೆಸ ದಗಿಸಿದ ಅನಹಯೆ ೇಖಮಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿಯುುದಿಲಾ.
iv. ದಗಿಸಿದ ಬಿಲುಾಖಳು ಅಖತಮವಿಯು ಫೆಯೇಕ್ ಅಪ್ಟ ಹೆ ಂದಿಯುವಿದಿಲಾ.
v. ಎಯಡು ದಹಕರ್ೆಖಳ ನಡುವಿನ ಮಕ್ಟುಮ ಮಸಿಸನ ಅಸ್ಹಭಯಷಮ.
vi. ಯವೆೇವದ ದಿನಹಂಔ ಹೆ ಂದದಿಯುುದು / ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ನಡುವಿನ
ಸ್ಹಯಹಂವ ಭತುು ಬಿಲ್.
vii. ಕೆಾೇಮಗೆ ಆಷತೆಯ ದಹಕರ್ಹತಿಮ ಹೆಚುಚ ವಿಯವಹದ ರಿಶ್ಚೇಲನೆಮ ಅಖತಮವಿದೆ ಭತುು ಇದಕಹುಗಿ,
ಆಷತೆಯಮ ಇಂಡೆ ೇರ್ ಕೆೇರ್ಸ ೆೇಖಾಳ ಅಖತಮವಿದೆ.
ಎಯಡ

ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಫಯಣಿಗೆಮಲ್ಲಾ ತಿಳಿಷರ್ಹಖುತುದೆ ಅಥವಹ ಅವಮವಿಯು

ಹೆಚುಚರಿ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ವಿಯವಹಗಿ ಇಮೆೇಲ್ ಭ ಲಔ ತಿಳಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಹೆಚಿಚನ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ,
ಗಹಯಸಔ ಅಖತಮವಿಯು ಭಹಹಿತಿ ನಿೇಡಲು ಸ್ಹಧಮವಹಖುತುದೆ. ಆದಯೆ, ಕೆಲ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಅಖತಮವಿಯು
ತುಂಫಹ ಭುಕಮ ಭಹಹಿತಿ ಔಡೆಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ ಆದಯೆ ಗಹಯಸಔ ಯತಿಕ್ಟಯಯೆ ನಿೇಡುುದಿಲಾ. ಅಂತಸ
ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ಕೆಾೇಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆಗೆ ಳಿಷಲು ಅಖತಮವಿಯು ಭಹಹಿತಿ ಕೆೇಳಿ ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಜ್ಞಹನಹ ತಯ
ಔಳುಹಿಷರ್ಹಖುತುದೆ ಭತುು ಭ ಯು ಜ್ಞಹನೆಖಳನುನ ಔಳಿಸಿದ ನಂತಯ, ಅಖತಮವಿಯು ಕೆಾೇಮ್ ಕೆ ಾೇವರ್
V ಕೆಾೇಮ್ ನಿಾಸಣೆಮಲ್ಲಾ ಯಭುಕ ಷವಹರ್ಹಗಿದೆ.
ಆದಯೆ ಅಖತಮವಿಯು ಎರ್ಹಾ ಭಹಹಿತಿ ಇಲಾದೆ ಕೆಾೇಭನುನ ಯಕ್ಟಯಮಗೆ ಳಿಷರ್ಹಖುುದಿಲಾ, ಗಹಯಸಔ ಹೆಚಿಚನ
ಭಹಹಿತಿಗಹಗಿ ದೆೇ ದೆೇ ಭನವಿಖಳ ಭ ಲಔ ಅನಹನುಔ ಲತೆ ಭಹಡಫಹಯದು. ಮೆಭ ಇಂತಸ
ವಿನಂತಿಮನುನ ಭತುು ಎಲಾ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಂದು ಟ್ುಿಖ ಡಿದ ಟಿಿ ಭಹಡಿ ನಿಖದಿಡಿಷು ಉತುಭ
ಅಬಹಮಷದ ಅಖತಮವಿದೆ ಭತುು ನಂತಯ ಮಹುದೆೇ ಹೆ ಷ ಅವಮಔತೆಮನುನ ಕೆೇಳರ್ಹಖುುದಿಲಾ.
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ಉದಹಸಯಣೆ
ವಿಮೆಗಹಯಯು ವಿಯವಹಗಿ ಅಧಮಮನ ಭಹಡಲು ಳ್ಹಂಖಣ ತಿಯಕೆಖಳನುನ ಕೆೇಳಫಸುದು ಭತುು ವಿಧಹನ / ಚಿಕ್ಟತೆಸ
ಹಲ್ಲಸಿ ಶಯತುುಖಳಿಗೆ ಅನಾಮವಹಖುುದಿಲಾ ಎಂಫ ತಿೇಭಹಾನಕೆು ಫಯಫಸುದು. ಹೆಚಿಚನ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಕೆೇಳು
ಕ್ಟಯಯೆಮನುನ ವಿಮೆಗಹಯ ಕೆಾೇಮ್ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದಹದಯೆಂದು ಷ ಚಿಷು ಕ್ಟಯಯೆ ಎಂದು ರಿಖಣಿಷಫಹಯದು.

ದಹಕರ್ಹತಿ ಭತುು ವಿಯಣೆಮಲ್ಲಾ ಕೆ ಯತೆಮನುನ ನಿಾಹಿಷುುದು ಭತುು ಅಖತಮವಿಯು ಹೆಚಿಚನ
ಭಹಹಿತಿ ಕೆಾೇಮ್ ನಿಾಸಣೆಮಲ್ಲಾ ಯಭುಕ ಷವಹರ್ಹಗಿದೆ. ಆದಯೆ ಎರ್ಹಾ ಅಖತಮ ಭಹಹಿತಿ ಇಲಾದೆ ಕೆಾೇಮ್
ಯಕ್ಟಯಯೆಗೆ ಳಿಷಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ, ದೆೇ ದೆೇ ಹೆಚಿಚನ ಭಹಹಿತಿಗಹಗಿ ವಿನಂತಿಖಳನುನ ಭಹಡು ಭ ಲಔ
ಗಹಯಸಔನಿಗೆ ತೆ ಂದಯೆಮುಂಟ್ು ಭಹಡುುದು ಷರಿಮಲಾ.
ಉತುಭ ಅಬಹಮಷಕೆು ಇಂತಸ ವಿನಂತಿಮನುನ ಕೆ ೇಯು ಅಖತಮವಿಯುತುದೆ ಂದು ಟ್ುಿಖ ಡಿದ ಟಿಿಮ
ಎರ್ಹಾ ಭಹಹಿತಿ ಮೆಭ ಕೆೇಳಿದ ಮೆೇರ್ೆ ಭತುು ಆನಂತಯ ಮಹುದೆೇ ಹೆ ಷ ಅಖತಮತೆಮನುನ ಕೆೇಳು
ಹಹಗಿಲಾ.
j) ನಿಯಹಔರಿಸಿದ ಕೆಾೀಮ್
ಆಯೆ ೇಖಮ ಕೆಾೇಭುಖಳಲ್ಲಾಮ ಅನುಬ ಷಲ್ಲಾಸಿದ ಕೆಾೇಭುಖಳ 10% ರಿಂದ 15% ಹಲ್ಲಸಿ ಳಗೆ ಫಯುುದಿಲಾ
ಎಂದು ತೆ ೇರಿಷುತುದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಕಹಯಣಖಳಿಗಹಗಿ ಆಗಿಯಫಸುದು, ಅುಖಳಲ್ಲಾ ಕೆಲು ಹಿೇಗಿವೆ:
i. ಯವೆೇವ ದಿನಹಂಔ ವಿಮೆಮ ಅಧಿಯಳಗೆ ಇಲಾ.
ii. ಮಹ ಷದಷಮನಿಗೆ ಕೆಾೇಮ್ ಭಹಡರ್ಹಗಿದೆಯ, ಅನು ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಡೆದಿಲಾ.
iii. ೂಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ಕಹಯಿರ್ೆಮ ಕಹಯಣದಿಂದ (ಹಲ್ಲಸಿ ಇಂತಸ ಸಿೆತಿಮನುನ ಹೆ ಯಗಿಟಿಿದೆ).
iv. ಭಹನಮವಹದ ಕಹಯಣವಿಲಾದೆ ಷಲ್ಲಾಷುವಿಕೆಮಲ್ಲಾ ಅನಖತಮ ವಿಳಂಫ.
v. ಮಹುದೆ ಷಕ್ಟಯಮ ಚಿಕ್ಟತೆಸಯಿಯುುದಿಲಾ; ಯವೆೇವ ರಿೇಕ್ಷೆಮ ಉದೆದೇವ ಭಹತಯವಹಗಿದೆ.
vi. ಚಿಕ್ಟತೆಸನಿೇಡಿದ ಅನಹಯೆ ೇಖಮನುನ ನಿಮಭದಡಿ ಹೆ ಯಗಿಡರ್ಹಖುತುದೆ.
vii. ಕಹಯಿರ್ೆಖ ಕಹಯಣ ಆರ್ೆ ುೇಹಹಲ್ ಅಥವಹ ಭಹದಔಷುುಖಳ ದುಫಾಳಕೆಮಹಗಿದೆ
viii. ಆಷತೆಯ ದಹಕರ್ಹತಿ 24 ಖಂಟೆಖಳಿಗಿಂತ ಔಡಿಮೆ.
ಕೆಾೇಮ್ ನಿಯಹಔಯಣೆ ಅಥವಹ ಅಷಭಭತಿಮನುನ (ಮಹುದೆೇ ಕಹಯಣದಿಂದಹಗಿ) ಫಯಣಿಗೆಮಲ್ಲಾ
ಗಹಯಸಔನಿಗೆ ತಿಳಿಷರ್ಹಖುುದು. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ಅಂತಸ ನಿಯಹಔಯಣೆ ತಯ ಷಶಿವಹಗಿ ನಿಯಹಔಯಣೆಮ
ಕಹಯಣ ಹೆೇಳುತುದೆ, ಕೆಾೇಮ್ ನಿಯಹಔಯಣೆಗೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಮಭ / ಸಿೆತಿಮನುನ ವಿರಿಷಫೆೇಔು.
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ಹೆಚಿಚನ ವಿಮೆಗಹಯಯು ವಿಧಹನನುನ ಕೆಾೇಮ್ ನಿಯಹಔಯಣೆ ಅನುಮೊೇದಿಷು ಅಧಿಕಹರಿ ಹಿರಿಮ
ಮಸ್ಹೆಔಯು ಭ ಲಔ ಅಧಿಕಹಯ ಹೆ ಂದಿವೆ. ಈ ಮಹುದೆೇ ನಿಯಹಔಯಣೆ ಷಂೂಣಾವಹದ ಷಭಥಾನೆ
ಇದೆ ಭತುು ವಿಮೆ ಮಹುದೆೇ ಕಹನ ನು ರಿಹಹಯ ಕೆೇಳಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿರಿಷರ್ಹಖುುದು.
ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ ಯತಿನಿಧಿಷುುದನುನ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ, ಗಹಯಸಔ ಆಯೆುಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತಹುನೆ, ಕೆಾೇಮ್
ನಿಯಹಔಯಣೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಕೆಳಗಿಯುುಖಳನುನ ಷಮೇಪಿಷಫಸುದು:
 ವಿಭಹ ಒಂಫುಡ್ಸ ಭನ್ ಅಥವಹ
 ಗಹಯಸಔ ವೆೇದಿಕೆಖಳು ಅಥವಹ
 IRDAI ಅಥವಹ
 ನಹಮಮಹಲಮಖಳು.
ಯತಿ ನಿಯಹಔಯಣೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಪೆೈಲ್ ಅಂದಹಜು ರಿೇಕ್ಷೆ ಭಹಡಲು ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ನಿಯಹಔಯಣೆ
ಸ್ಹಭಹನಮ ಕಹನ ನು ರಿಶ್ಚೇಲನೆಮಲ್ಲಾ ಎದುದ ಕಹಣಿಷುತುದೆ ಭತುು ದಹಕರ್ೆಖಳನುನ ಷುಯಕ್ಷಿತ ಷೆಳದಲ್ಲಾ
ಷಂಖಯಹಿಷರ್ಹಖುತುದೆ, ಉದಬವಿಷು ನಿಧಹಾಯ ಯಕ್ಷಿಷು ಅಖತಮವಿದೆ.
k) ವಂಕ್ರತ ಹೆಚಕಿ ವಿಯವಹದ ತನಿಖ್ೆಗೆ ಫೆೀಡಿಕೆ ಇಡಕತಹಿನೆ
ವಿಮೆಗಹಯಯು

ವಹಮಹಯದ

ಎರ್ಹಾ

ಸ್ಹಲುಖಳಲ್ಲಾ

ಂಚನೆ

ಷಭಸ್ೆಮಮನುನ

ನಿಾಹಿಷಲು

ಯಮತಿನಷುತಿುದಹದಯೆ. ಂಚನೆ ಕೆಾೇಭುಖಳ ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದ ೂಣಾ ನಿಾಹಿಸಿದ ಷಂಖೆಮ, ಆಯೆ ೇಖಮ
ವಿಮೆಮು ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಂದು ಉತುಭ ಷವಹಲನುನ ಡುಸತುದೆ.
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಎಷಗಿದ ಂಚನೆಖಳ ಕೆಲು ಉದಹಸಯಣೆಖಳು:
i. ಷಕಳುು ನಟನೆ, ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಮಕ್ಟು ಚಿಕ್ಟತೆಸ ಡೆದ ಮಕ್ಟು ಫೆೇಯೆಫೆೇಯೆ.
ii. ಆಷತೆಯ ದಹಕರ್ಹಖದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಕೆಾೇಮ್ ಡೆಮಲು ದಹಕಲ್ೆಖಳ ಪಹಯಬಿರಕೆೀಶನ್ ಭಹಡುುದು.
iii. ಆಷತೆಯಮ ಷಹಹಮದಿಂದ ಅಥವಹ ಂಚನೆಯಿಂದ ತಮಹರಿಸಿದ ಹೆ ಯಗಿನ ಬಿಲುಾಖಳನುನ
ಸ್ೆೇರಿಷು ಭ ಲಔ ಎಯಡ ವೆಚಿಖಳ ಏರಿಕೆ.
iv. ಹೆ ಯಯೆ ೀಗ ಚಿಕ್ರತೆ್ಮನುನ ಳಯೆ ೇಗಿ / ಆಷತೆಯ ದಹಕರ್ಹತಿಮಹಗಿ ರಿತಿಾಷರ್ಹಖುುದು
ಕೆಲು ರಿಸಿೆತಿಖಳಲ್ಲಾ ಹೆಚಿಚನ ಸ್ಹಧಮತೆಯಿಯು ಯೆ ೇಖ ವೆಚಚ ಷರಿದ ಗಿಷಲು.
ಯತಿದಿನು ಹೆ ಯಹೆ ಭುಭತಿುಯು ಂಚನೆಖಳ ಹೆ ಷ ವಿಧಹನಖಳಿಂದ, ವಿಮೆಗಹಯಯು ಭತುು TPAಖಳು
ನಿಯಂತಯವಹಗಿ ರಿಸಿೆತಿಮ ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣೆ ಭಹಡುತುವೆ ಭತುು ಅಂತಸ ಂಚನೆಖಳನುನ ಔಂಡುಹಿಡಿದು
ನಿಮಂತಿಯಷಲು ಔಯಭಖಳನುನ ಔಂಡು ಹಿಡಿದಿದಹದಯೆ.
ಎಯಡು ವಿಧಹನಖಳ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಕೆಾೇಭುಖಳ ತನಿಖೆಮನುನ ಆಯೆು ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ:
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 ನಿಮಮತ ಕೆಾೇಭುಖಳು ಭತುು
 ಯಚೆ ೇದಿತ ಕೆಾೇಭುಖಳು
ಂದು TPA ಅಥವಹ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಆಂತರಿಔ ನಿದಿಾಶಿಭಹನ ನಿಖದಿಗೆ ಳಿಸಿ ಕೆಾೇಭುಖಳ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ
ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು ವಹಷುವಿಔವಹಗಿ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷಫೆೇಔು; ಈ ಯಭಹಣ ಸಣಯಹಿತ ಭತುು ಭಯುಹತಿ
ಕೆಾೇಭುಖಳಿಗಹಗಿ ಫೆೇಯೆ ಆಗಿಯಫಸುದು.
ಈ ವಿಧಹನದಲ್ಲಾ, ಕೆಾೇಭುಖಳನುನ ಯಹಂಡಮ್ ಸ್ಹಮಂಪಿಾಂಗ್ ವಿಧಹನದಿಂದ ಆರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಕೆಲು
ವಿಮೆಗಹಯಯು

ಕೆಾೇಭುಖಳು

ಔಡಹಸಮಗೆ ಳಿಸಿದೆ

ಭತುು

ಂದು
ಆ

ನಿದಿಾಶಿ

ಮತಿಮ

ಭೌಲಮಕ್ಟುಂತ

ಕೆಳಗಿಯು

ಹೆಚಹಚಗಿದದಲ್ಲಾ

ಕೆಾೇಭುಖಳು

ಸ್ೆಟ್

ತನಿಖೆ
ನುನ

ಭಹಡಲು

ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷಲು

ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳರ್ಹಖುತುದೆ.
ಎಯಡನೆೇ ವಿಧಹನದಲ್ಲಾ, ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಸ್ಹಲ್ಲನಲ್ಲಾಲಾದಿದಹದಖ ಯತಿ ಕೆಾೇಮ್ ತಹಷಣಹ ಗಟ್ಔಖಳ ಂದು
ಸ್ೆಟ್ ಭ ಲಔ ಹೆ ೇಖುತುದೆ, ತನಿಖೆಮನುನ ಷಕ್ಟಯಮಗೆ ಳಿಷುತುದೆ ಉದಹಸಯಣೆಗೆ
i. ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷೆಖಳು ಅಥವಹ ಓಶಧಿಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕೆಾೇಮನ ಹೆಚಿಚನ ಬಹಖ
ii. ಇತಮಥಾಗೆ ಳಿಷಲು ಗಹಯಸಔ ತುಂಫಹ ಉತುಸಔನಹಗಿದಹದಖ
iii. ಮೆೇರ್ೆ ಫಯೆದ ಬಿಲುಾಖಳು, ಇತಹಮದಿ.
ಕೆಾೇಮ್ ನಿಜವಹದುದಲಾ ಎಂದು ಷಂವಮ ಉಂಟಹದಯೆ, ಕೆಾೇಮನ ತನಿಖೆ ಆಖಫೆೇಔು, ಎಷೆಿೇ
ಚಿಔುದಹಗಿದದಯ .
n. TPA ಭ ಲಔ ಸಣಯಹತ ಇತಯಥಯದ ರಕ್ರರಯೆ
ಸಣಯಹಿತ ಸ್ೌಲಬಮ ಹೆೇಗೆ ಕೆಲಷ ಭಹಡುತುದೆ? ಭಧಮಬಹಖದಲ್ಲಾ TPA ವಿಮೆಗಹಯಯು ಯವೆೇಶ್ಚಸಿದಹಖ
ಆಷತೆಯ ಜೆ ತೆ, ಭಹಡಿಕೆ ಂಡ ಂದು ಂದದ. ಹಹಖ ಇತಯ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಸ್ೆೇವೆ ದಗಿಷುಯ
ಜೆ ತೆಗೆ ಸ್ಹಧಮವಹದಶುಿ ಂದಖಳು ಇವೆ. ಈ ವಿಬಹಖದಲ್ಲಾ ಸಣಯಹಿತ ಸ್ೌಲಬಮ ದಗಿಷು
ವಿಧಹನ ನುನ ನೆ ೇಡೆ ೇಣ:
ಕೆ ೀಶಿಔ 3.1
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ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ ಯಕ್ಷಣೆ ಡೆದ ಫಫ ಗಹಯಸಔ ಅನಹಯೆ ೇಖಮದಿಂದ ಫಳಲುತಿುದದಯೆ ಅಥವಹ
ಗಹಮಗೆ ಂಡಿದದಯೆ ಭತುು ಆದದರಿಂದ ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹಖಲು ಷ ಚಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಅನು /
ಅಳು (ಅಥವಹ ಅನ / ಅಳ ಯವಹಗಿ ಮಹಯಹದಯ ) ವಿಮೆ ವಿಯಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ
ಸಂತ 1

ಆಷತೆಯಮ ವಿಮೆ ಷಹಹಮಔ ಡೆರ್ಸು ಗೆ ಬೆೇಟಿ ನಿೇಡುತಹುನೆ ಉದಹಸಯಣೆಗೆ:
i. TPA ಹೆಷಯು,
ii. ಅಯ ಷದಷಮತಾ ಷಂಖೆಮ,
iii. ವಿಮೆಗಹಯಯ ಹೆಷಯು, ಇತಹಮದಿ.
ಆಷತೆಯಮು ಅಖತಮ ಭಹಹಿತಿ ಟ್ುಿಖ ಡಿಷುತುದೆ ಉದಹಸಯಣೆಗೆ:
i. ಕಹಯಿರ್ೆಮ ಯೆ ೇಖನಿಣಾಮ
ii. ಚಿಕ್ಟತೆಸ,

ಸಂತ 2

iii. ಚಿಕ್ಟತೆಸ ನಿೇಡುತಿುಯು ವೆೈದಮಯು ಹೆಷಯು,
iv. ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದ ಆಷತೆಯ ದಹಕರ್ಹತಿ ದಿನಖಳ ಷಂಖೆಮ ಭತುು
v. ಅಂದಹಜು ವೆಚಚ
ಇದನುನ ಸಣಯಹತ ದೃಢೀಔಯಣ ಪಹಮ್ಯ ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖು, ಂದು ಯ ದಲ್ಲಾ
ದಗಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
TPA ಸಣಯಹಿತ ದೃಢಿೇಔಯಣದ ಪಹಭಾನಲ್ಲಾ ದಗಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಅಧಮಮನ
ಭಹಡುತುದೆ. ಇದು ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಆಷತೆಯಮ ಪಿಗೆ ದಯ ಭಹಹಿತಿಮನುನ
ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷುತುದೆ, ಮಹುದಹದಯ

ಇದದಯೆ, ಭತುು ಸಣಯಹಿತ ದೃಢಿೇಔಯಣ ದಗಿಷಫಸುದು

ಎಂಫುದಯ ಮೆೇರ್ೆ ನಿಧಹಾರಿತವಹಗಿಯುತುದೆ ಭತುು ಹಹಗಹಗಿ, ಎಶುಿ ಯಭಹಣಕೆು ಅನುಭತಿ
ಸಂತ 3

ನಿೇಡಫೆೇಔು.
TPA ನಿಧಹಾಯ ಭಹಡಲು ಹೆಚಿಚನ ಭಹಹಿತಿ ಕೆೇಳಫಸುದು. ಮೆಭ ನಿಧಹಾಯ ಭಹಡಿದ ಮೆೇರ್ೆ
ಅದನುನ ವಿಳಂಫವಿಲಾದೆ ಆಷತೆಯಗೆ ತಿಳಿಷರ್ಹಖುುದು.
ಎಯಡ

ಪಹಭುಾಖಳು ಈಖ IRDAI ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಖುಣಭಟ್ಿ ಭಹಖಾದವಾನದಲ್ಲಾ

ಖುಣಭಟ್ಿನುನ ಹೆಚಿಚಷರ್ಹಗಿದೆ; ಕೆ ನೆಮಲ್ಲಾ ಅನುಫಂಧ ನೆ ೇಡಿ).
ಯೆ ೇಗಿಮು ಆಷತೆಯಯಿಂದ ಚಿಕ್ಟತೆಸ
ಸಂತ 4

ಡೆದಿಯುತಹುನೆ,

TPA ನಿಂದ ಯಭಹಣಿೇಔರಿಸಿದ

ಯಭಹಣನುನ ಯೆ ೇಗಿಮ ಖಹತೆಮಲ್ಲಾ ಕೆಯಡಿಟ್ ಆಗಿ ಇಡರ್ಹಖುುದು. ಷದಷಮನಿಗೆ ಚಿಕ್ಟತೆಸೇತಯ
ವೆಚಚಖಳನುನ ಂದು ಠೆೇಣಿ ಹತಿ ಭಹಡಲು ಔಯೆ ಭಹಡಫಸುದು.
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ಯೆ ೇಗಿಮು ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಆಖಲು ಸಿದಧವಹದಹಖ, ವಿಮೆಯಿಂದ ಯಕ್ಷಣೆ ಡೆದ ವಹಷುವಿಔ ಚಿಕ್ಟತಹಸ
ವುಲುಖಳು ವಿಯುದಧ ಆಷತೆಯಮು TPA ಅನುಮೊೇದನೆಯಿಂದ ಯೆ ೇಗಿಮ ಖಹತೆಮಲ್ಲಾ ಕೆಯಡಿಟ್
ಸಂತ 5

ಆದ ಯಭಹಣನುನ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷುತುದೆ.
ಂದು

ವೆೇಳ್ೆ

ಕೆಯಡಿಟ್

ಔಡಿಮೆ

ಇದದಯೆ,

ಸಣಯಹಿತ

ಚಿಕ್ಟತೆಸಗಹಗಿ

ಹೆಚಿಚನ

ಕೆಯಡಿಟ್

ಅನುಮೊೇದನೆಗಹಗಿ ಆಷತೆಯಮು ವಿನಂತಿಷುತುದೆ.
TPA ಅದನುನ ವಿಶ್ೆಾೇಷ್ಟ್ಸಿ ಹೆಚಿಚನ ಯಭಹಣನುನ ಅನುಮೊೇದಿಷುತುದೆ.
ಯೆ ೇಗಿಮು ಸಿಾೇಔರಿಷರ್ಹಖದ ವುಲುಖಳಿಗೆ ಹತಿಷುತುದೆ ಭತುು ಬಿಡುಖಡೆ ಹೆ ಂದುತುದೆ.
ಸಂತ 6

ಅರಿಗೆ ದಹಕರ್ಹತಿಖಳನುನ ೂಣಾಗೆ ಳಿಷಲು, ಕೆಾೇಮ್ ಪಹಮ್ಾ ಭತುು ಬಿಲ್ ಮೆೇರ್ೆ ಷಹಿ
ಕೆೇಳರ್ಹಖುತುದೆ.
ಆಷತೆಯ ಎರ್ಹಾ ದಹಕರ್ೆಖಳನುನ ಂದುಖ ಡಿಸಿ, ಬಿಲ್ ಯಕ್ಟಯಯೆಗಹಗಿ ಕೆಳಗಿನ ದಹಕರ್ೆಖಳನುನ
TPA ಗೆ ದಗಿಷುತುದೆ:

ಸಂತ 7

i.

ಕೆಾೇಮ್ ಪಹಮ್ಾ

ii.

ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಸ್ಹಯಹಂವ / ಯವೆೇವ ಟಿಣಿಖಳು

iii. TPA ನಿೇಡಿದ ಯೆ ೇಗಿ / ಯಸ್ಹುಔಯ ಖುಯುತಿನ ಕಹಡ್ಾ ಭತುು ಫೇಟೆ ೇ ID ೂಯಫ್ಟ.
iv. ಅಂತಿಭ ಕೆ ಯೇಡಿೇಔೃತ ಬಿಲ್
v.

ವಿಯವಹದ ಬಿಲ್

vi. ತನಿಖಹ ಯದಿಖಳು
vii. ಪಿಯಸಿುರಷನ್ ಭತುು ಓಶಧಹಲಮ ಬಿಲುಾಖಳು
viii. TPA ಔಳುಹಿಸಿದ ಅನುಮೊೇದನೆಮ ತಯಖಳು
TPA ಕೆಾೇಭನುನ ಯಕ್ಟಯಯೆಗೆ ಳಿಸಿ ಭತುು ಕೆಳಗೆ ಕಹಣು ವಿಯಖಳನುನ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಿದ ನಂತಯ
ಆಷತೆಯಗೆ ಹತಿ ಭಹಡಲು ಶ್ಚಪಹಯಷು ಭಹಡುತುದೆ:
i. ಚಿಕ್ಟತೆಸ ಡೆದ ಯೆ ೇಗಿ ಅದೆೇ ಪಿಗೆ ಡೆದ ಮಕ್ಟುಮಹಗಿಯುತಹುನೆ.
ii. ಅನುಮೊೇದನೆ ಭನವಿಭಹಡಿಕೆ ಂಡ ಅದೆೇ ರಿಸಿೆತಿಗಹಗಿ ಯೆ ೇಗಿಗೆ ನಿೇಡಿದ ಚಿಕ್ಟತೆಸ.
ಸಂತ 8

iii. ಹೆ ಯತುಡಿಸಿದ ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ವೆಚಚಖಳು, ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಮಹುದೆೇ, ಬಿಲ್ಲಾನ
ಬಹಖವಹಗಿಲಾ.
iv. ಆಷತೆಯಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಎಲಾ ಮತಿಖಳನುನ ಷರಿಮಹಗಿ ಹಲ್ಲಷಫೆೇಔು.
v. ಆಷತೆಯಮ ಜೆ ತೆ ಪಿಕೆ ಂಡ ಟಹಮರಿಫ್ಟ ದಯಖಳನುನ ಷರಿಮಹಗಿ ಹಲ್ಲಷಫೆೇಔು, ನಿಾಳ
ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ ಯಭಹಣನುನ ರ್ೆಔು ಭಹಡಫೆೇಔು.
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ಸಣಯಹಿತ ಸ್ೌಲಬಮದ ಭೌಲಮದಲ್ಲಾ ಅನುಭಹನವೆೇ ಇಲಾ. ಗಹಯಸಔಯು ಈ ಸ್ೌಲಬಮನುನ ಹೆೇಗೆ ಅತುಮತುಭವಹಗಿ
ಫಳಸಿಕೆ ಳಳಫಸುದು ಎಂದು ತಿಳಿಮುುದು ಔ ಡ ಭುಕಮವಹಗಿಯುತುದೆ. ಖಭನದಲ್ಲಾಟ್ುಿಕೆ ಳಳಫೆೇಕಹದ
ಅಂವಖಳು ಹಿೇಗಿವೆ:
i.

ಗಹಯಸಔ ಅನ / ಅಳ ಜೆ ತೆ ಅನ / ಅಳ ವಿಮೆ ವಿಯಖಳನುನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳಳಫೆೇಔು.
ಇದು ಅಯ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ:
 TPA ಕಹಡ್ಾ,
 ಹಲ್ಲಸಿ ಕಹಪಿ,
 ಯಕ್ಷಣೆಮ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಶಯತುುಖಳು ಇತಹಮದಿ .

ಈ ಲಬಮವಿಲಾದಿದಹದಖ, ಅಯು (24 ಖಂಟೆಖಳ ಷಹಹಮವಹಣಿ ಭ ಲಔ) TPA ಷಂಕ್ಟಾಸಿ,
ವಿಯಖಳನುನ ಡೆದುಕೆ ಳಳಫಸುದು.
ii. ಗಹಯಸಔ ಅನ / ಅಳ ಷಲಹಹ ವೆೈದಮಯು ಷ ಚಿಸಿದ ಆಷತೆಯ TPA ನೆಟ್ಾಕ್ಾ ನಲ್ಲಾದೆಯೆ ಎಂದು
ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷಫೆೇಔು. ಇಲಾವಹದಲ್ಲಾ, ಅಯು ಚಿಕ್ಟತೆಸಗಹಗಿ ಸಣಯಹಿತ ಸ್ೌಲಬಮ ದೆ ಯಔುಂತಸ
ಲಬಮವಿಯು TPA ಆಯೆುಖಳನುನ ರಿೇಕ್ಷಿಷು ಅಖತಮವಿದೆ.
iii. ಅನು / ಅಳು ಷರಿಮಹದ ವಿಯಖಳನುನ ೂಾ-ಅಧಿಕಹಯ ಪಹಮ್ಾ ಫಯೆದಿದೆ ಎಂದು
ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳುಳ ಅಖತಮವಿದೆ. ಈ ಪಹಮ್ಾ ಅನುನ 2013 ಹೆ ಯಡಿಷಲಟ್ಿ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ
ಸ್ಹಿಾಂಡಡೆೈಾಸ್ೆೇವನ್ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳ ಯಕಹಯ IRDAI ಯಭಹಣಔವಹಗಿ ಭಹಡರ್ಹಗಿದೆ. ಯಔಯಣ
ಷಶಿವಹಗಿಯದಿದದಯೆ, TPA ಸಣವಿಲಾದ ಸ್ೌಲಬಮ ನಿಯಹಔರಿಷಫಸುದು ಅಥವಹ ಯಶ್ೆನ ಫೆಳ್ೆಷಫಸುದು.
iv. ಅನು / ಅಳು ಆಷತೆಯಮ ವೆಚಚಖಳು ಮತಿಯಳಗೆ ಸಿೆಯವಹಗಿಯುುದನುನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳುಳ
ಅಖತಮವಿದೆ, ನಿಖದಿತ ಚಿಕ್ಟತೆಸಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಕೆ ೇಣೆ ಫಹಡಿಗೆ ಅಥವಹ ಕಹಮಪ್ಟಸ ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಔಣಿಣನ
ರ್ಪಯೆ.
ಅನು / ಅಳು ಹಲ್ಲಸಿ ದಗಿಷು ಅಕಹವಕ್ಟುಂತ ಹೆಚುಚ ಕಚುಾ ಭಹಡಲು ಫಮಸಿದ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ,

ಅನ

/

ಅಳ

ಕಚುಾ

ಎಷಹಿಖಫಸುದು

ಎಂಫುದನುನ,

ಭುಂಚಿತವಹಗಿ,

ತಿಳಿದುಕೆ ಳುಳುದು ಉತುಭ.
v. ಗಹಯಸಔನು ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಔುರಿತು ಭುಂಚಿತವಹಗಿ TPA ಗೆ ಭಹಹಿತಿ ನಿೇಡಫೆೇಔು ಭತುು TPA ಗೆ
ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಮೊದಲು ಅಖತಮವಿಯು ಮಹುದೆೇ ಹೆಚುಚರಿ ಪಿಗೆಮನುನ ಔಳುಹಿಷಲು ಆಷತೆಯಗೆ
ಭನವಿ

ಭಹಡಫೆೇಔು.

ಇದು

ಆಷತೆಯಮಲ್ಲಾ

ಕಚಿತಡಿಷುತುದೆ.
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ಯೆ ೇಗಿ

ಅನಖತಮವಹಗಿ

ಕಹಮದಿಯುುದನುನ

ಗಹಯಸಔ ವಿನಂತಿ ಭಹಡಿ ಆಷತೆಯಮಲ್ಲಾ ಸಣಯಹಿತ ಚಿಕ್ಟತೆಸಗೆ ಅಂಗಿೇಕಹಯ ಡೆದುಕೆ ಳುಳತಹುನೆ, ಆದಯೆ
ಯೆ ೇಗಿಮನುನ ಫೆೇಯೆಡೆ ಸ್ೆೇರಿಷಲು ನಿಧಾರಿಷುತಹುನೆ, ಇದು ಔ ಡ ಸ್ಹಧಮವಿದೆ. ಅಂತಸ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ,
ಗಹಯಸಔ ಸಣಯಹಿತ ಪಿಗೆಮನುನ ಫಳಷದ ಔುರಿತು ಆಷತೆಯಗೆ ತಿಳಿಸಿ TPA ಷಂಕ್ಟಾಷಲು ಹೆೇಳಫೆೇಔು.
ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಇದನುನ ಭಹಡದೆೇ ಹೆ ೇದಯೆ, ಭಂಜ ಯಹದ ಮೊತುದ ಗಹಯಸಔಯ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಫಹಾಕ್
ಆಖಫಸುದು ಭತುು ನಂತಯದ ವಿನಂತಿಮ ಅನುಮೊೇದನೆ ಪಿಯಜುಡಿೇರ್ಸ ಆಖಫಸುದು.

C. ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಭಹ ಕೆಾೀಭಕಖಳ ದಹಕಲ್ಹತ್ತ
ಹಿಂದೆ ಹೆೇಳಿದಂತೆ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಕೆಾೇಭುಖಳ ಯಕ್ಟಯಯೆಗೆ ಂದು ಶ್ೆಯೇಣಿಮ ದಹಕರ್ೆಖಳ ಅಖತಮವಿಯುತುದೆ.
ಯತಿ ದಹಕರ್ೆಮು ಎಯಡು ಯಭುಕ ಯಶ್ೆನಖಳಿಗೆ ಉತುರಿಷಲು ಷಸಔರಿಷು ನಿರಿೇಕ್ಷೆಯಿದೆ - ಅಂಗಿೇಕಹಯಹಸಾತೆ
(ಇದನುನ ಹತಿಷಫಸುದೆೇ?) ಭತುು ಕೆಾೇಮನ ವಹಮಪಿು (ಎಶುಿ?).
ಈ ವಿಬಹಖ ಅವಮಔತೆ ಭತುು ಗಹಯಸಔಯು ಷಲ್ಲಾಷಫೆೇಕಹಗಿಯು ಅಖತಮ ದಹಕರ್ೆಖಳ ಯತಿಯಂದು
ವಿಶಮನುನ ವಿರಿಷುತುದೆ:
1. ಡಿಸಹಿಜ್ಯ ಸಹಯಹಂವ
ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಸ್ಹಯಹಂವ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಕೆಾೇಭನುನ ಯಕ್ಟಯಯೆಗೆ ಳಿಷಲು ಅಖತಮವಿಯು ಂದು ಯಭುಕ
ದಹಕರ್ೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಫಸುದು. ಇದು ಯೆ ೇಗಿಮ ರಿಸಿೆತಿ ಭತುು ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ಸ್ಹಲ್ಲನ ಫಗೆೆ ಷಂೂಣಾ
ಭಹಹಿತಿಮನುನ ವಿರಿಷುತುದೆ.
ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಸ್ಹಯಹಂವ ಇುಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯರ್ೆೇಫೆೇಔು:
ಕೆಳಗಿನಂತೆ IRDAI ಸ್ಹಿಾಂಡಡೆೈಾಸ್ೆೇವನ್ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳ ಯಕಹಯ ಯಭಹಣಿತ ವಿಷಜಾನೆ ಸ್ಹಯಹಂವ
ವಿಶಮಖಳು ಇವೆ:
1. ಯೆ ೇಗಿಮ ಹೆಷಯು
2. ದ ಯವಹಣಿ ಷಂಖೆಮ / ಮೊಫೆೈಲ್ ಷಂಖೆಮ
3. ಐಪಿಡಿ ಷಂಖೆಮ
4. ಯವೆೇವ ಷಂಖೆಮ
5. ಷಲಹೆಗಹಯ / ಯು ಹೆಷಯು, ಷಂಔಾ ಷಂಖೆಮಖಳು ಭತುು ಇರ್ಹಖೆ / ವಿಶ್ೆೇಶ ಚಿಕ್ಟತೆಸ
6. ಟೆೈಮ್ ಜೆ ತೆ ಯವೆೇವ ದಿನಹಂಔ
7. ಟೆೈಮ್ ಜೆ ತೆ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷುವಿಕೆಮ ದಿನಹಂಔ
8. MLC ಷಂಖೆಮ / FIR ಷಂಖೆಮ
9. ಯವೆೇವ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಯೆ ೇಖನಿಣಾಮ
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10. ವಿಷಜಾನೆ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಅಂತಿಭ ಯೆ ೇಖನಿಣಾಮ
11. ಐಸಿಡಿ

ಕೆ ೇಡ್
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(ಖಳು)

ಅಥವಹ

ಮಹುದೆೇ

ಇತಯ

ಷಂಕೆೇತಖಳು,

ಅಂತಿಭ

ಯೆ ೇಖನಿಣಾಮಕೆು ಹಯಧಿಕಹಯದ ಶ್ಚಪಹಯಷು
12. ಅಧಿ ದ ಯುಖಳ ಯಷುುತಡಿಷುವಿಕೆ ಭತುು ಯವೆೇವದ ಕಹಯಣ.
13. ಯಷುುತ ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ ಸ್ಹಯಹಂವ
14. ಯವೆೇವ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ದೆೈಹಿಔ ರಿೇಕ್ಷೆಮ ಯಭುಕ ಆವಿಷಹುಯಖಳು
15. ಭದಮಹನ, ತಂಫಹಔು ಚಟ್ಖಳ, ಇತಿಹಹಷ, ಮಹುದಹದಯ ಇದದಯೆ
16. ಭನಹಸಾ ಹಿಂದಿನ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಭತುು ಷಜಿಾಔಲ್ ಇತಿಹಹಷ, ಮಹುದಹದಯ ಇದದಯೆ
17. ಔುಟ್ುಂಫ ಇತಿಹಹಷ / ಖಭನಹಸಾ ಯೆ ೇಖ ಅಥವಹ ಚಿಕ್ಟತೆಸಗೆ ಷಂಫಂಧಿತ ಇದದಯೆ
18. ಆಷತೆಯಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಯಭುಕ ತನಿಖೆಖಳ ಸ್ಹಯಹಂವ
19. ತೆ ಡಔುಖಳು ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಆಷತೆಯಮಲ್ಲಾನ ಕೆ ೇರ್ಸಾ ಮಹುದಹದಯ ಇದದಯೆ
20. ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಔುರಿತು ಷಲಹೆ
21. ಷಲಹೆಗಹಯ / ಅಧಿಔೃತ ತಂಡದ ವೆೈದಮ ಚಿಕ್ಟತಸಔಯ ಹೆಷಯು & ಷಹಿ
22. ಯೆ ೇಗಿಮ / ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಹೆಷಯು & ಷಹಿ
ಚೆನಹನಗಿ ಫಯೆದ ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಸ್ಹಯಹಂವ, ಕೆಾೇಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆ ನಡೆಷು ಮಕ್ಟುಗೆ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ / ಗಹಮ ಭತುು
ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ

ರ್ೆೈನ್

ಅಥಾಭಹಡಿಕೆ ಳಳಲು

ಅಗಹಧವಹಗಿ

ಷಹಹಮ

ಭಹಡುತುದೆ,

ಇದರಿಂದಹಗಿ

ಇತಮಥಾಗೆ ಳಿಷು ಯಕ್ಟಯಯೆಮ ವೆೇಖನುನ ಹೆಚಿಚಷಫಸುದು. IRDAI ಖುಣಭಟ್ಿದ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳು
ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಸ್ಹಯಹಂವ ಷ ಚಿಸಿದ ವಿಶಮಖಳ ಕೆಾೇಭುಖಳ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಯಕ್ಟಯಯೆಮನುನ ಳಗೆ ಂಡಿವೆ.
ಯೆ ೇಗಿಮು ದುಯದೃಶಿಶ್ಹತ್ ಫದುಔುಳಿಮದಿದಹದಖ, ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಸ್ಹಯಹಂವನುನ ಸಲು ಆಷತೆಯಖಳಲ್ಲಾ ಡೆತ್
ಸಹಯಹಂವ ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಸ್ಹಯಹಂವನುನ ಮಹವಹಖಲ ರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಡೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
2. ತನಿಖ್ಹ ಯದಿಖಳು
ತನಿಖಹ ಯದಿಖಳು ಯೆ ೇಖನಿಣಾಮ ಭತುು ಚಿಕ್ಟತೆಸಖಳ ಹೆ ೇಲ್ಲಕೆಗೆ ಷಹಹಮ ಭಹಡುತುವೆ, ಆ ಭ ಲಔ
ಚಿಕ್ಟತೆಸಗೆ ೆಯೇಯೆೇಪಿಸಿದ ನಿಕಯ ಸಿೆತಿ ಅಥಾಭಹಡಿಕೆ ಳಳಲು ಅಖತಮ ಭಹಹಿತಿ ನಿೇಡುುದು ಭತುು ಆಷತೆಯಗೆ
ದಹಕರ್ಹದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಭಹಡಿದ ಷುಧಹಯಣೆ.
ತನಿಖಹ ಯದಿಖಳು ಇುಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುವೆ:
a) ಯಔು ರಿೇಕ್ಷೆ ಯದಿಖಳು;
b) ಎಔಸಯೆ ಯದಿಖಳು;
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c) ಸ್ಹುಾನ್ ಯದಿಖಳು ಭತುು
d) ಫಮಹಪಿಸ ಯದಿಖಳು
ಎರ್ಹಾ ತನಿಖೆ ಯದಿಖಳು ಹೆಷಯು, ಮಷುಸ, ಲ್ಲಂಖ, ರಿೇಕ್ಷೆಮ ದಿನಹಂಔ ಇತಹಮದಿ ಭತುು ವಿಶ್ಚಶಿವಹಗಿ
ರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಯಷುುತಡಿಷಫೆೇಔು. ವಿಮೆಗಹಯಯು ನಿದಿಾಶಿ ಕೆ ೇರಿಕೆಮ ಮೆೇರ್ೆ ಗಹಯಸಔನಿಗೆ ಎಔಸಯೆ ಭತುು
ಇತಯ ಚಿತಯಖಳನುನ ಹಿಂದಿಯುಗಿಷಫಸುದು.
3. ಕೆ ರೀಢೀಔರಿಸಿದ ಭತಕಿ ವಿಯವಹದ ಬಿಲಕಾಖಳು :
ಇದು

ಇನುಶಯೆನ್ಸ

ದಹಕರ್ೆಮಹಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ
ಹಿಂದೆ

ಬಿಲ್

ನ

ಫಯು

ಹತಿಷಫೆೇಕಹದುದು

ಮಹುದೆೇ

ಭಹನಔ

ಷಾಯ 

ಎಂಫುದನುನ
ಇಯಲ್ಲಲಾ,

ನಿಧಾರಿಷು

ಆದಯೆ

IRDAI

ಸ್ಹಿಾಂಡಡೆೈಾಸ್ೆೇವನ್ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳು ಕೆ ಯೇಢಿೇಔರಿಸಿದ ಭತುು ವಿಯವಹದ ಬಿಲುಾಖಳನುನ ವಿನಹಮಷನುನ
ದಗಿಷುದು. ವಿದಹಮರ್ಥಾಖಳಿಗೆ IRDAI ವೆಫೆಸೈಟ್ನಲ್ಲಾ ಲಬಮವಿದೆ ವಿಯಖಳನುನ ಅಥಾಭಹಡಿಕೆ ಳಳಲು
ಷ ಚಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಏಕ್ಟೇಔಯಣಗೆ ಂಡ ಬಿಲ್ ಟಹಿಯೆ ಚಿತಯನುನ ದಗಿಷುತುದೆ ಹಹಗೆಯೆೇ, ಉರ್ೆಾೇಕ ಷಂಕೆೇತಖಳಿಂದ
ವಿಯವಹದ ಬಿಲ್ ವಿಬಜನೆಮನುನ ದಗಿಷುತುದೆ.
ಕೆ ಡರ್ಹಖದ

ವೆಚಚಖಳ

ರಿಶ್ಚೇಲನೆಮನುನ

ವಿಯವಹದ

ಬಿಲ್

ಫಳಸಿ

ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ,

ಅಲ್ಲಾ

ಸಿಾೇಕಹಯಹಸಾರ್ೆಾದ ವೆಚಚಖಳನುನ ದುಂಡುಗೆ ಳಿಷುಯು ಭತುು ಇದು ಸ್ೆೇರಿದ ವೆಚಚದ ತರ್ೆ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ
ವಿನಹಯಿತಿಗಹಗಿ ಫಳಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಬಿಲುಾಖಳನುನ ಭ ಲತುಃ ಯ ದಲ್ಲಾ ಸಿಾೇಔರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ

4. ಹತ್ತಗೆ ಯಸಿೀತ್ತ
ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಂದ, ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ ಭಯುಹತಿ ಷಸ ಸಣನುನ ಹತಿಸಿದದಕೆು ಆಷತೆಯಯಿಂದ
ಓಚಹರಿಔ ಯಸಿೇದಿಮ ಅಖತಮವಿಯುತುದೆ.
ಹತಸಿದ ಸಣ ಯಭಹಣ ಟ್ುಿ ಬಿಲ್ ಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿಯಫೆೇಔು, ಸಲು ಆಷತೆಯಖಳು ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ
ಯಭಹಣದ ಮೆೇರ್ೆ ವಿನಹಯಿತಿ ಅಂವ ಅಥವಹ ರಿಮಹಯಿತಿ ದಗಿಷುತುವೆ. ಇಂತಸ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ,
ವಿಮೆಗಹಯಯನುನ ಯೆ ೇಗಿಮ ಯವಹಗಿ ವಹಷುವಿಔ ಮೊತುನುನ ಭಹತಯ ಹತಿಷಲು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
ಯಸಿೇದಿಗೆ ಷಂಖೆಮ ನಿೇಡಿ ಅಥವಹ ಸ್ಹಿಾಂಪ್ಟ ಹಹಕ್ಟ ಭತುು ರಿಜಿನಲ್ ಯಷುುತ ಭಹಡಫೆೇಔು.
5. ಕೆಾೀಮ್ ಪಹಮ್ಯ
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ಕೆಾೇಮ್ ಪಹಮ್ಾ, ಕೆಾೈಮ್ ಷಂಷುರಿಷು ಓಚಹರಿಔ ಭತುು ಕಹನ ನು ವಿನಂತಿ ಭತುು ಗಹಯಸಔ ಷಹಿ ಹಹಕ್ಟ
ಭ ಲ ಯ ದಲ್ಲಾ ಷಲ್ಲಾಷರ್ಹಖುದು. ಕೆಾೇಮ್ ಪಹಮ್ಾ ಈಖ IRDAI ಭ ಲಔ ಯಭಹಣಿತಗೆ ಳಿಷರ್ಹಗಿದೆ
ಭತುು ವಿಶ್ಹಲವಹಗಿ ಹೆ ಂದಿಯುತುದೆ:
a) ವಿಮೆದಹಯಯ ಹಯಥಮಔ ವಿಯಖಳು ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿ ಷಂಖೆಮ ಮಹುದಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಕೆಾೈಮ್
ಭಹಡರ್ಹಖುದು.
b) ವಿಮೆ ಇತಿಹಹಷದ ವಿಯಖಳು
c) ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹದ ವಿಮೆದಹಯಯ ವಿಯಖಳು.
d) ಆಷತೆಯಮಲ್ಲಾ ದಹಕರ್ಹದ ವಿಯಖಳು, ಇಂತಸ ಆಷತೆಯ , ಕೆ ಠ್ಡಿ ಖಾ, ಯವೆೇವ ಭತುು
ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ದಿನಹಂಔ ಭತುು ಷಭಮ, ಅಘಾತದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ರ್ಪಲ್ಲೇಷರಿಗೆ ಯದಿ ಎಂಫುದಯ,
ಓಶಧ ಮಸ್ೆೆ ಇತಹಮದಿ.
e) ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹದ ಕೆಾೈಮ್ ವಿಯಖಳು, ವೆಚಚಖಳ ಇಫಹಬಗಿಷುವಿಕೆ ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ, ೂಾ ಭತುು
ನಂತಯದ ಆಷತೆಯಮಲ್ಲಾಯು ಕಹಲ, ಫೃಸತ್ ಮೊತುದ / ನಖದು ಯಯೇಜನು ಕೆಾೈಮ್ ವಿಯಖಳು
ಇತಹಮದಿ.
f) ಬಿಲುಾಖಳ ವಿಯಖಳು
g) ಭಂಜ ಯು ಕೆಾೈಭನ ಯವಹನೆಗಹಗಿ ಹಯಥಮಔ ವಿಮೆದಹಯಯ ಫಹಮಂಕ್ ಖಹತೆಮ ವಿಯಖಳು
h) ವಿಮೆದಹಯರಿಂದ ಡಿಔಾಯೆೇವನ್.
ಯೆ ೇಖದ ಭಹಹಿತಿ, ಚಿಕ್ಟತೆಸ ಇತಹಮದಿ ಜೆ ತೆಗೆ, ವಿಮೆದಹಯರಿಂದ ಡಿಔಾಯೆೇಶನ್ ಪಹಮ್ಾ ಕಹನ ನು ಅಥಾದಲ್ಲಾ
ಕೆಾೇಭನುನ ಯಭುಕ ದಹಕರ್ೆಮಹಗಿ ಭಹಡುತುದೆ.
ಈ ಡಿಔಾಯೆೇಶನ್, ಕೆಾೇಮನಲ್ಲಾ "ಅತಯಂತ ನಂಬಿಕೆಮ ಸಿದಹಿಂತ" ಅನಾಯಿಷುತುದೆ, ಇದು ಉಲಾಂಗನೆ
ಹಲ್ಲಸಿಅಡಿಮಲ್ಲಾ ತು ನಿಯ ಣೆಮ ಶಯತುನುನ ಆಔಷ್ಟ್ಾಷುತುದೆ.
6. ಖಕಯಕತ್ತನ ುಯಹವೆ
ನಭಭ ಜಿೇನದಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳ ಷುತುಲ

ಖುಯುತಿನ ುಯಹವೆ ಹೆಚುಚತಿುಯು ಫಳಕೆಯಂದಿಗೆ,

ಖುಯುತಿನ ಸ್ಹಭಹನಮ ುಯಹವೆ ಯಭುಕ ಉದೆದೇವನುನ ಈಡೆೇರಿಷುತುದೆ - ಯಕ್ಷಣೆ ಡೆದ ಮಕ್ಟು ಭತುು ಚಿಕ್ಟತೆಸ
ಮಕ್ಟುಮು ಂದೆೇ ಆಗಿಯುುದನುನ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷುುದು.
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಕೆ ೇರಿದ ಖುಯುತಿನ ದಹಕರ್ೆ ಇು ಆಗಿಯಫಸುದು:
a) ಭತದಹಯಯು ಖುಯುತಿನ ಚಿೇಟಿ,
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b) ಡೆೈವಿಂಗ್ ರ್ೆೈಸ್ೆನ್ಸ,
c) ಹಮನ್ ಕಹಡ್ಾ,
d) ಆಧಹರ್ ಕಹಡ್ಾ ಇತಹಮದಿ.
ಖುಯುತಿನ ುಯಹವೆ ಮೆೇಲ್ಲನ ತಹುಮ ಸಣಯಹಿತ ಕೆಾೇಭುಖಳ ಷುಳುಳನೆಖಳ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಖಭನಹಸಾ
ಔಡಿತಕೆು ಕಹಯಣವಹಗಿದೆ, ಏಕೆಂದಯೆ ಖುಯುತಿನ ುಯಹವೆಮನುನ ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹಖು ಮೊದರ್ೆೇ
ಕೆೇಳರ್ಹಖುತುದೆ, ಇದನುನ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಿ, ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಅಥವಹ TPA ಗೆ ಯಷುುತಡಿಷುುದು ಆಷತೆಯಮ
ಔತಾಮವಹಗಿಯುತುದೆ.
ಭಯುಹತಿ ಕೆಾೇಭುಖಳಲ್ಲಾ, ಖುಯುತು ುಯಹವೆ ಔಡಿಮೆ ಉದೆದೇವದ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷುತುದೆ.
7. ನಿಖದಿತ ಕೆಾೀಭಕಖಳ ಅನಿಶ್ಚಿತ ದಹಕಲ್ೆಖಳು
ಮೆೇರ್ೆ ಹೆೇಳಿದುಖಳನುನ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ, ಕೆಲು ನಿದಿಾಶಿ ವಿಧದ ಕೆಾೇಭುಖಳಿವೆ ಅುಖಳಿಗೆ, ಹೆಚುಚರಿ
ದಹಕರ್ೆಖಳ ಅಖತಮವಿಯುತುವೆ. ಅುಖಳ್ೆಂದಯೆ:
a) ಅಘಾತದ ಕೆಾೇಭುಖಳು, ಅಲ್ಲಾ ಆಷತೆಯಯಿಂದ ನೆ ಂದಹಯಿತ ರ್ಪಲ್ಲೇರ್ಸ ಠಹಣೆಗೆ ನಿೇಡರ್ಹದ
ಎಫ್ಟಐಆರ್ ಅಥವಹ ಮೆಡಿಕೆ -ಲ್ಲೇಖಲ್ ಯಭಹಣತಯ, ಅಖತಮವಿಯಫಸುದು. ಇದು ಅಘಾತದ
ಕಹಯಣ ಹೆೇಳುತುದೆ ಭತುು ಮಕ್ಟು ಆರ್ೆ ುೇಹಹಲ್ ಸ್ೆೇನೆ ಭಹಡಿ, ಯಸ್ೆು ಅಘಾತಕ್ಟುೇಡಹದ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ.
b) ಜಟಿಲವಹದ ಅಥವಹ ಹೆಚಿಚನ ಭೌಲಮದ ಕೆಾೇಭುಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಇಂಡೆ ೇರ್ ಕೆೇರ್ಸ ೆೇಖಾಳು.
ಇಂಡೆ ೇರ್ ಕೆೇರ್ಸ

ೆೇರ್ ಅಥವಹ ಕೆೇರ್ಸ ಶ್ಚೇಟ್ ಆಷತೆಯಮು ಕಹಹಡಿಕೆ ಳುಳ ಂದು

ದಹಕರ್ೆಮಹಗಿದೆ, ಆಷತೆಯಮಲ್ಲಾ ದಹಕಲ್ಲದದ ೂಣಾ ಅಧಿಮಯೆಗೆ ಯತಿ ದಿನೂ ಯೆ ೇಗಿಗೆ
ನಿೇಡಿದ ಚಿಕ್ಟತೆಸ ಔುರಿತು ವಿರಿಸಿಯುತಹುಯೆ.
c) ಡಮಹಲ್ಲಸಿೇರ್ಸ / ಕ್ಟೇಮೊೇಥೆಯಪಿ / ಫಿಸಿಯೇಥೆಯಪಿ ಚಹಟ್ುಾಖಳು ಅನಾಯಿಷುಲ್ಲಾ.
d) ಆಷತೆಯ ನೆ ೇಂದಣಿ ಯಭಹಣತಯ, ಆಷತೆಯಮ ಜೆ ತೆಗಿ ವಹಮಖಹಮನ ಅನುಷಯಣೆ ರಿೇಕ್ಷಿಷು
ಅಖತಮವಿದೆ.
ಕೆಾೇಮ್ ತಂಡ ಕೆಾೇಭುಖಳ ಯಕ್ಟಯಯೆಗೆ ಕೆಲು ಆಂತರಿಔ ದಹಕರ್ೆ ಪಹಭಹಮಾಟ್ುಖಳನುನ ಫಳಷುತುದೆ.
ಅುಖಳ್ೆಂದಯೆ:
i. ದಹಕರ್ೆ ರಿಶ್ಚೇಲನೆಗಹಗಿ ಚೆಕ್ ಲ್ಲರ್ಸಿ,
ii. ರಿಶ್ಚೇಲನೆ / ಇತಮಥಾ ಶ್ಚೇಟ್,
iii. ಖುಣಭಟ್ಿ ತಹಷಣೆ / ನಿಮಂತಯಣ ಪಹಭಹಮಾಟ್.
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ಈ ಪಹಭಹಮಾಟ್ುಖಳು ಎಲಾ ವಿಮೆಗಹಯಯಲ್ಲಾ

ಏಔಯ ವಹಗಿ ಔಂಡುಫಯದಿದದಯ , ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಶಮಖಳ

ಭಹದರಿಯಂದಿಗೆ ದಹಕರ್ೆಖಳ ಉದೆದೇವದ ಅಧಮಮನ ನೆ ೇಡೆ ೇಣ.
ಕೆ ೀಶಿಔ 2.1
ಇದು ಎಲಾದಕ್ಟುಂತ ಅತಮಂತ ಷಯಳವಹಗಿದೆ, ಗಹಯಸಔರಿಂದ ಡೆಮರ್ಹಗಿದೆ
1.

ದಹಕಲ್ೆ ರಿಶ್ಚೀಲನಹ

ಎಂದು ಷ ಚಿಷಲು ದಹಕರ್ೆಖಳ ಟಿಿ ಮೆೇರ್ೆ ಚೆಕ್ ಖುಯುತು

ಶ್ಚೀಟ್

ಸ್ೆೇರಿಷರ್ಹಖುುದು. ಕೆಲು ವಿಮೆಗಹಯಯು ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಂದು ಸಿಾೇಔೃತಿಮ
ಯತಿಮನುನ ನಿೇಡಫಸುದು.
ಇದು ಂದು ಹಹಳ್ೆಮಹಗಿದುದ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಇಡಿೇ ಯಕ್ಟಯಯೆಮ
ಟಿಣಿಖಳನುನ ಅಲ್ಲಾ ಸ್ೆಯೆಹಿಡಿಮರ್ಹಖುುದು.
a) ಗಹಯಸಔನ ಹೆಷಯು ಭತುು ID ಷಂಖೆಮ
b) ಕೆಾೇಮ್ ಷಂಖೆಮ, ಕೆಾೇಮ್ ೆೇಖಾಳನುನ ಡೆದ ದಿನಹಂಔ
c) ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅರ್ೆ ೇಔನ, ವಿಬಹಖ 64VB ಅನುಷಯಣೆ

2.

ರಿಶ್ಚೀಲನೆ /
ರಕ್ರರಯೆ ಶ್ಚೀಟ್

d) ವಿಭಹ ಮೊತು ಭತುು ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಫಳಕೆ
e) ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹದ ಭತುು ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಆದ ದಿನಹಂಔ
f) ಯೆ ೇಖ ನಿಣಾಮ ಭತುು ಚಿಕ್ಟತೆಸ
g) ಕೆಾೇಮ್ ಅಂಗಿೇಕಹಯಹಸಾತೆ / ಯಕ್ಟಯಯೆಮ ಯತಿಕ್ಟಯಯೆಖಳು ಅದಯ
ಕಹಯಣದೆ ಂದಿಗೆ
h) ಕೆಾೇಮ್ ಯಭಹಣದ ಖಣನೆ
i) ಕೆಾೇಮನ ಚಲನೆ ಜೆ ತೆಗೆ ಯಕ್ಟಯಯೆಗೆ ಳಿಸಿದ ದಿನಹಂಔ ಭತುು ಜನಯ
ಹೆಷಯುಖಳು
ಪೆೈನಲ್ ಚೆಕ್ ಅಥವಹ ಖುಣಭಟ್ಿ ನಿಮಂತಯಣ ಪಹಭಹಮಾಟ್ ಕೆಾೇಮ್
ನಿವಹಾಸಔನನುನ ಬಿಟ್ುಿ ಫೆೇಯೆ ಮಕ್ಟುಯಿಂದ ಕೆಾೇಮ್ ರಿೇಕ್ಷಿಷುವಿಕೆ

ಖಕಣಭಟಿ ತಹಷಣೆ
3.

/ ನಿಮಂತರಣ
ಪಹಭಹಯಯಟ್

ಚೆಕ್ ಲ್ಲರ್ಸಿ ಭತುು ಕೆಾೇಮ್ ರಿಶ್ಚೇಲನಹ ಯಶ್ಹನಳಿ ಹೆ ಯತಹಗಿ,
ಖುಣಭಟ್ಿ ನಿಮಂತಯಣ / ರ್ೆಔು ರಿಶ್ೆೃೇಧನೆಮ ಪಹಭಹಮಾಟ್ ಜೆ ತೆಗೆ
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ:
a) ಕೆಾೇಮ್ ಇತಮಥಾಗೆ ಳಿಷುವಿಕೆ,
b) ಕೆಾೇಮನ ನಿಯಹಔಯಣೆ ಅಥವಹ
c) ಹೆಚಿಚನ ಭಹಹಿತಿಗಹಗಿ ಭನವಿ ಭಹಡುುದು.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 1
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ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ದಹಕರ್ೆಮಲ್ಲಾ ಳಯೆ ೇಗಿಖಳಿಗೆ ನಿೇಡಿದ ಎರ್ಹಾ ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ವಿಯನುನ ಆಷತೆಯಮಲ್ಲಾ
ನಿಾಸಣೆ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ?
I. ತನಿಖಹ ಯದಿ
II. ಇತಮಥಾದ ಶ್ಚೇಟ್
III. ಕೆೇರ್ಸ ೆೇರ್
IV. ಆಷತೆಯ ನೆ ೇಂದಣಿ ಯಭಹಣತಯ

D. ಕಹಯ್ದಿರಿಷಕ ಕೆಾೀಭಕಖಳು
1. ಕಹಯ್ದಿರಿಷಕವಿಕೆ
ಕೆಾೇಭುಖಳ ಸಿೆತಿಮನುನ ಆಧರಿಸಿ ವಿಮೆಗಹಯಯು ತಭಭ ುಷುಔಖಳಲ್ಲಾ ಎಲಾ ಕೆಾೇಭುಖಳಿಗೆ ಭಹಡಿದ ನಿಫಂಧನೆ
ಯಭಹಣನುನ ಷ ಚಿಷುತಹುಯೆ. ಇದು ಷಯಳವಹಗಿ ಔಂಡುಫಂದಯ , ಕಹಯಿದರಿಷು ಯಕ್ಟಯಯೆಗೆ ಅಹಯವಹದ
ಎಚಚರಿಕೆಮ ಅಖತಮವಿದೆ - ಕಹಯಿದರಿಷುವಿಕೆಮಲ್ಲಾನ ಮಹುದೆೇ ತು ವಿಮೆಗಹಯಯ ರ್ಹಬ ಭತುು ಸ್ಹಲಹತಿ
ವಕ್ಟು ಮತಿ ಖಣನೆ ಮೆೇರ್ೆ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯುತುದೆ.
ಇಂದು ಯಕ್ಟಯಯೆಮ ಮಸ್ೆೆಖಳು ಮಹುದೆೇ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಮೇಷಲು ಖಣನಿಷು ಂದು ಬಿಲ್ಿ ಇನ್ ಸ್ಹಭಥಮಾ
ಹೆ ಂದಿವೆ.
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 2

ವಿಮೆಗಹಯಯ ುಷುಔಖಳಲ್ಲಾ ಭಹಡಿದ ಎಲಾ ಕೆಾೇಭುಖಳ ನಿಫಂಧನೆಮ ಯಭಹಣದ ಕೆಾೇಭುಖಳ ಸಿೆತಿಮ ಆಧಹಯದ
ಮೆೇರ್ೆ ________ ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
I. ಷಂಚಯಿಷುವಿಕೆ
II. ದಗಿಷುವಿಕೆ
III. ಕಹಯಿದರಿಷುವಿಕೆ
IV. ಸ ಡಿಕೆ

E. ಭ ಯನೆಮ ಕ್ಷದ ಆಡಳಿತದ ಹತರ (TPA)
1. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ TPAಖಳ ರಿಚಮ
ವಿಭಹ ಉದಮಭನುನ 2000 ಯಲ್ಲಾ ಖಹಷಗಿಮರಿಗೆ ತೆಯೆಮರ್ಹಯಿತು. ಈ ನಡುವೆ, ಹೆ ಷ ಉತನನಖಳ
ಬಿಡುಖಡೆಯಿಂದಹಗಿ ಆಯೆ ೇಖಮ ಉತನನಖಳ ಫೆೇಡಿಕೆ ಫೆಳ್ೆಯಿತು. ಆದದರಿಂದ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಭಹಯಹಟ್ದ
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ನಂತಯದ ಸ್ೆೇವೆಖಳಿಗೆ ಂದು ಚಹನೆಲನ ರಿಚಮ ಅಖತಮವೆನಿಸಿತು. ರಿಚಯಿಷರ್ಹದ ೃತಿುಯ ಭ ಯನೆಮ
ಕ್ಷದ ಆಡಳಿತಕೆು ಈ ಅಕಹವನುನ ನಿೇಡರ್ಹಯಿತು.
ಇದನುನ ನೆ ೇಡಿದ ಮೆೇರ್ೆ ವಿಭಹ ನಿಮಂತಯಣ ಹಹಖ

ಅಭಿೃದಿಧ ಹಯಧಿಕಹಯ TPAಖಳನುನ IRDAI

ಯವಹನಗಿಯಂದಿಗೆ ಭಹಯುಔಟೆಿಗೆ ರಿಚಯಿಷಲು ಅಕಹವ ಭಹಡಿ ಕೆ ಟಿಿತು, ನಿಫಂಧನೆಖಳು, 2001 IRDAI (ಭ ಯನೆಮ ಕ್ಷದ ಆಡಳಿತಹಧಿಕಹರಿಖಳ- ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ) ಫದಧವಹದ ಶಯತಿುನ ಮೆೇರ್ೆ 17 ನೆೇ
ಸ್ೆೆಿಂಫರ್ 2001 ಯಂದು ಷ ಚಿಷರ್ಹಗಿದೆ.

ವಹಯಖ್ಹಯನ
ನಿಫಂಧನೆಖಳಿಗೆ ಅನುಖುಣವಹಗಿ,
"ಭ ಯನೆಮ ಕ್ಷದ ಆಡಳಿತಹಧಿಕಹರಿ ಅಥವಹ TPA ಅಂದಯೆ ಮಹುದೆೇ ಮಕ್ಟು IRDAI (ಭ ಯನೆಮ ಕ್ಷದ

ಆಡಳಿತಹಧಿಕಹರಿ - ಆಯೆ ೇಖಮ ಸ್ೆೇವೆಖಳು) ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಯವಹನಗಿ ಡೆದು ಹಯಧಿಕಹಯ ನಿಫಂಧನೆಖಳು, 2001,
ಭತುು ವಿಭಹ ಔಂೆನಿಯಿಂದ ವುಲು ಅಥವಹ ಷಂಬಹನೆಗಹಗಿ, ಆಯೆ ೇಖಮ ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ ದಗಿಷುಲ್ಲಾ
ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಂಡಿದೆ.
"TPA ಭ ಲಔ ಆಯೆ ೇಖಮ ಸ್ೆೇವೆಖಳು" ಎಂದಯೆ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ವಹಮಹಯ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಂದದ
ಮೆೇಯೆಗೆ TPAನಿಂದ ಫಫ ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ ಭಹಡು ಸ್ೆೇವೆಖಳು ಎಂದಥಾ" ಆದಯೆ, ನೆೇಯವಹಗಿ ಅಥವಹ
ಯೆ ೇಕ್ಷವಹಗಿ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮ ಮಹಹಯ ಅಥವಹ ಕೆ ೇಯುವಿಕೆಮನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಲಾ, ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ
ಮಹಹಯದ ಅಥವಹ ಕೆಾೇಮ್ ಅಂಗಿೇಕಹಯಹಸಾತೆಮ ಮೆೇರ್ೆ ನಿಧಾರಿಷುುದು ಅಥವಹ ನಿಯಹಔಯಣೆ.
ಹಹಗಹಗಿ TPA ಸ್ೆೇವೆಖಳ ವಹಮಪಿು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಭಹಯಹಟ್ ಭತುು ಷಂಚಿಕೆಮ ನಂತಯ ಆಯಂಬವಹಖುತುದೆ.
ವಿಮೆಗಹಯಯು

TPAಖಳನುನ

ಫಳಷದೆೇ

ಇದದ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ,

ಸ್ೆೇವೆಖಳು

ಆಂತರಿಔ

ತಂಡದಿಂದ

ನಡೆಷಲಡುತುವೆ.
2. ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆಮ ನಂತಯದ ಭಹಯಹಟ ಸೆೀವೆ
a) ಮೆಭ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ (ಭತುು ಪಿಯೇಮಮಂ) ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ನಂತಯ ಯಕ್ಷಣೆ ಹಯಯಂಬವಹಖುತುದೆ.
b) ಂದು ವೆೇಳ್ೆ TPAಮನುನ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಸ್ೆೇವೆಗಹಗಿ ಫಳಸಿದಹಖ, ಗಹಯಸಔಯು ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿಮ
ಭಹಹಿತಿಮನುನ ವಿಮೆಗಹಯ TPA ಖಳಿಗೆ ಗಹ೯ಯಿಷುತಹುನೆ.
c) TPA ಷದಷಮಯ ನೆ ೇಂದಣಿ ಭಹಡುತಹುನೆ (ಯಸ್ಹುಔನು ಹಲ್ಲಸಿ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳ ಮಕ್ಟು ಹಹಗೆಯೆೇ,
ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿ ಯಕ್ಷಣೆ ಡೆದ ಷದಷಮಯು) ಭತುು ಷದಷಮತಾ ಖುಯುತಿನ ಕಹಡಾನುನ ಬೌತಿಔ ಅಥವಹ
ಇರ್ೆಕಹರನಿಕ್ ಯ ದಲ್ಲಾ ನಿೇಡಫಸುದು.
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d) TPA ಜೆ ತೆಗಿನ ಷದಷಮತಾನುನ ಸಣಯಹಿತ ಸ್ೌಲಬಮ ಡೆಮಲು ಹಹಖ

ಕೆಾೇಭುಖಳ ಯಕ್ಟಯಯೆಗೆ

ಫಳಷರ್ಹಖುತುದೆ, ಷದಷಮನಿಗೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಫೆಂಫಲ ಅಖತಮವಿಯು ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಂದು ಆಷತೆಯ
ದಹಕರ್ಹತಿ ಅಥವಹ ಚಿಕ್ಟತೆಸಗಹಗಿ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷುತುದೆ.
e) TPA ಕೆಾೇಮ್ ಅಥವಹ ಸಣಯಹಿತ ವಿನಂತಿಮನುನ ಯಕ್ಟಯಯೆಗೆ ಳಿಷುತುದೆ ಭತುು ವಿಮೆಗಹಯಯ ಜೆ ತೆ
ಪಿಕೆ ಂಡ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ ದಗಿಷುತುದೆ.
ಅಂತಿಭ ಹಯಿಂಟ್ನಿಂದ, TPA ಹೆಷರಿನಲ್ಲಾ ಸ್ೆೇವಹ ಗಟ್ಔವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿ ಸಂಚಿಕೆಮ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ TPA
ಹತಯ ಆಯಂಬವಹಖುತುದೆ. ಸ್ೆೇವೆಖಳ ಅವಮಔತೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಧಿಮುದದಔ ು ಭುಂದುರಿಮುತುದೆ ಭತುು
ಹಲ್ಲಸಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಅನುಭತಿ ನಿೇಡಿದ ಮಹುದೆೇ ಅಧಿಮುದದಔ ು ಕೆಾೇಮ್ ಯದಿ ಭಹಡರ್ಹಗಿದೆ.
ಸ್ಹವಿಯಹಯು ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಸ್ೆೇವೆ ದಗಿಸಿದಹಖ, ಈ ಚಟ್ುಟಿಕೆ ಭುಂದುಯೆಮುತುದೆ, ಅದೆೇ ಹಲ್ಲಸಿ
ನವಿೇಔೃತಗೆ ಂಡಹಖ ಭತುು ಅದೆೇ TPA ಹಲ್ಲಸಿ ಸ್ೆೇವೆ ದಗಿಷುತುದೆ.
3. ಭ ಯನೆೀ ಕ್ಷದ ಆಡಳಿತದ ಉದೆಿೀವಖಳು (TPA)
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾನ ಭ ಯನೆಮ ಕ್ಷದ ಆಡಳಿತದ ರಿಔಲನೆ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೇವಖಳಿಗಹಗಿ ಷೃಷ್ಟ್ಿಷರ್ಹಗಿದೆ
ಎಂದು ಹೆೇಳಫಸುದು:
a) ಅಖತಮವಿಯು ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಧಮವಿಯು ಎರ್ಹಾ ರಿೇತಿಖಳಲ್ಲಾ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಗಹಯಸಔರಿಗೆ
ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ ಷುಲಬಗೆ ಳಿಷುುದು.
b) ನೆಟ್ಾಕ್ಾ ಆಷತೆಯಖಳಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಯೆ ೇಗಿಗೆ ಸಣಯಹಿತ ಚಿಕ್ಟತೆಸಗೆ ಮಸ್ೆೆ ಭಹಡಿ ಕೆ ಡುುದು.
c) ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮ ವಿಧಹನ ಭತುು ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳ ಯಕಹಯ ಷಲ್ಲಾಸಿದ ದಹಕರ್ೆಖಳ ಆಧಹಯದ
ಮೆೇರ್ೆ ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ನಹಮಮಮುತವಹಗಿ ಭತುು ತಾರಿತವಹಗಿ ಕೆಾೇಮ್ ಇತಮಥಾಗೆ ಳಿಸಿ ಕೆ ಡುುದು.
d) ವಿಭಹ ಕೆಾೇಭುಖಳ ಭತುು ಷಂಫಂಧಿತ ಆಯೆ ೇಖಮ ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ ನಿಾಹಿಷಲು ಕಹಮಾಶ್ಚೇಲ
ರಿಣತಿಮನುನ ಷೃಷ್ಟ್ಿಷುುದು.
e) ಷಭಮಕೆು ಷರಿಮಹಗಿ ಭತುು ಷರಿಮಹದ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಯತಿಕ್ಟಯಯಿಷುುದು.
f) ಭಹಯುಔಟೆಿಮ ವಿಮೆದಹಯನಿಗೆ ಉದೆದೇವ ಯೇಖಮ ಫೆರ್ೆಗೆ ಭತುು ಖುಣಭಟ್ಿದ ವಿಶ್ಹಾಸ್ಹಸಾ
ಆಯೆ ೇಖಮ ಸ್ೆೇವೆ ಡೆಮುಂತಸ ರಿಷಯನುನ ಷೃಷ್ಟ್ಿಷುುದು ಭತುು
g) ಅನಹಯೆ ೇಖಮಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ, ವೆಚಚಖಳು, ವಿಧಹನಖಳು, ತಂಖು ಕಹರ್ಹಧಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿತ
ಭಹಹಿತಿ ಇತಹಮದಿ ಷೃಷ್ಟ್ಿಷಲು / ಹೆ ೇಲ್ಲಸಿ ನೆ ೇಡಲು ಷಹಹಮ ಭಹಡುುದು.
4. ವಿಮೆಗಹಯಯಕ ಭತಕಿ TPA ನಡಕವಿನ ಷಂಫಂಧ
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ಹೆಚಿಚನ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಭಹಯಹಟ್ದ ನಂತಯದ ಸ್ೆೇವೆಗೆ TPA ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ
ಫಳಸಿಕೆ ಳುಳತಹುಯೆ ಆದಯೆ ಕೆಲು ವಿಮೆಗಹಯಯು, ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ ೂಾ - ಹಲ್ಲಸಿ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷೆ ಸ್ೆೇವೆ
ಆಯೇಜಿಷಲು ಜಿೇ ವಿಭಹ ಲಮೂ ಷಸ TPA ಷಹಹಮನುನ ಡೆಮುತುದೆ.
ವಿಮೆಗಹಯಯು ಭತುು TPA ನಡುವಿನ ಷಂಫಂಧ ಅವಮಔತೆಖಳ ಖುಂಪಿನ ಜೆ ತೆಮ ಂದ, ಈ
ಂದದಲ್ಲಾ ನಿಮಾಷರ್ಹದ ಭತುು ಯಕ್ಟಯಮಹ ಔಯಭಖಳು. IRDAI ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಖುಣಭಟ್ಿದ
ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳು ಈಖ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳನುನ ಇಟಿಿದೆ ಭತುು TPA ಭತುು TPA ಭತುು ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮ
ನಡುವಿನ ಂದಕೆು ಷ ಚಿಸಿದ ಯಭಹಣಿತ ಅಧಿನಿಮಭಖಳ ಖುಂನುನ ದಗಿಷುತುದೆ.
TPA ನಿಂದ ವಿಮೆಗಹಯಯು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷು ಸ್ೆೇವೆಖಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
A. ೂಯೆೈಕೆದಹಯಯ ನೆಟಾಕ್ರಯಂಗ್ ಸೆೀವೆಖಳು
TPA ದೆೇಶ್ಹದಮಂತ ನೆಟ್ಾಕ್ಾ ಆಷತೆಯಖಳ ಜೆ ತೆ ಷಂಫಂಧ ನಿಮಾಷಲು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದೆ, ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ
ಮಕ್ಟುಖಳ ಆಯೆ ೇಖಮ ಕೆಾೇಭುಖಳಿಗೆ ಸಣಯಹಿತ ಕೆಾೇಮ್ ಹತಿ ದಗಿಷು ಉದೆದೇವ ಹೆ ಂದಿದೆ. IRDAIನ
ಇತಿುೇಚಿನ ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳ ಯಕಹಯ ತಿಯಕೆ ೇನ -ವಿಬಔುವಹಗಿಯು ಷಂಫಂಧ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ TPA
ಭತುು ೂಯೆೈಕೆದಹಯಯ ನಡುವೆಮ ಇಯು ಅಖತಮವಿದೆ.
ಇಂತಸ ನೆಟ್ಾಕ್ಾ ಆಷತೆಯಖಳಿಂದ ಅಯು ವಿವಿಧ ಆಷತೆಯ ದಹಕರ್ಹತಿ ವಿಧಹನಖಳು ಭತುು ಹಮಕೆೇಜುಖಳ
ಉತುಭ ನಿಖದಿತ ದಯಖಳ ಚಚೆಾ ಷಸ ಭಹಡಿ ಭತುು ವಿಮೆದಹಯಯ ಭತುು ವಿಮೆಗಹಯಯ ವೆಚಚನುನ ಔಡಿಮೆ
ಭಹಡುತಹುಯೆ.
B. ಕಹಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೆೀವೆಖಳು
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ TPA ಟೆ ೇಲ್ ಫಿಯೇ ಷಂಖೆಮಮ ಂದು ಕಹಲ್ ಸ್ೆಂಟ್ರ್ ನಿಾಹಿಷಲು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದೆ
ಯಹತಿಯ, ವಹಯಹಂತಮ ಭತುು ಯಜಹದಿನಖಳು ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಎರ್ಹಾ ಷಭಮದಲ ಾ ತಲುಫಸುದಹದ ಅಂದಯೆ 24 *
7 * 365. TPA ಕಹಲ್ ಸ್ೆಂಟ್ರ್ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ದಗಿಷುತುದೆ:
a) ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಲಬಮವಿಯು ಯಕ್ಷಣೆ ಭತುು ಯಯೇಜನಖಳು.
b) ಯಕ್ಟಯಯೆಖಳು ಭತುು ಆಯೆ ೇಖಮ ಕೆಾೇಭುಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವಿಧಹನಖಳು.
c) ಸ್ೆೇವೆಖಳು ಭತುು ಸಣಯಹಿತ ಆಷತೆಯ ದಹಕರ್ಹತಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭಹಖಾದವಾನ.
d) ನೆಟ್ಾಕ್ಾ ಆಷತೆಯಖಳ ಔುರಿತು ಭಹಹಿತಿ.
e) ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಲಬಮವಿಯು ಫಹಕ್ಟ ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಭಹಹಿತಿ.
f) ಕೆಾೇಮ್ ಸಿೆತಿ ಫಗೆೆ ಭಹಹಿತಿ.
g) ಕೆಾೇಭುಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಕಹಣೆಮಹದ ದಹಕರ್ೆಖಳ ಔುರಿತು ಷಲಹೆ.
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ಕಹಲ್ ಸ್ೆಂಟ್ರ್ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಟೆ ೇಲ್ ಫಿಯೇ ಷಂಖೆಮ ಭ ಲಔ ತಲುಫಸುದಹಗಿಯಫೆೇಔು ಭತುು ಗಹಯಸಔ ಸ್ೆೇವಹ
ಸಿಫಫಂದಿ

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ

ಗಹಯಸಔಯು

ಭಹತನಹಡು

ಯಭುಕ

ಬಹಷೆಖಳಲ್ಲಾ

ಷಂಕ್ಟಾಷಲು

ಸ್ಹಧಮವಹಖುಂತಿಯಫೆೇಔು. ಈ ವಿಯಖಳನುನ ಷಸಜವಹಗಿ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಭತುು ಅಯ TPAs ನಡುಣ
ಂದದ ಭ ಲಔ ನಿಮಂತಿಯಷಲಡುತುವೆ.
C. ಸಣಯಹತ ರವೆೀವ ಸೆೀವೆಖಳು

ವಹಯಖ್ಹಯನ
"ಸಣಯಹಿತ ಸ್ೌಲಬಮ" ಅಂದಯೆ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ವಿಮೆದಹಯರಿಗೆ ವಿಷುರಿಷರ್ಹದ ಸ್ೌಲಬಮ, ಹಲ್ಲಸಿ
ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಶಯತುುಖಳಿಗೆ ಅನುಖುಣವಹಗಿ ವಿಮೆದಹಯ ಳಗಹಖ ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ವೆಚಚಖಳ ಹತಿ,
ಅಂಗಿೇಔರಿಸಿದ

ೂಾ-ದೃಢಿೇಔಯಣ

ಯಭಹಣದಂತೆ

ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ

ನೆೇಯವಹಗಿ

ನೆಟ್ಾಕ್ಾ

ೂಯೆೈಕೆದಹಯರಿಗೆ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.
ಈ ಸ್ೆೇವೆ ನಿೇಡಲು, ಂದದ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಅಖತಮತೆಖಳ್ೆಂದಯೆ:
a) ಎರ್ಹಾ ಹಲ್ಲಸಿ ಷಂಫಂಧಿತ ಭಹಹಿತಿ TPA ಜೆ ತೆ ಲಬಮವಿಯಫೆೇಔು. ಇದನುನ TPA ಗೆ
ದಗಿಷುುದು ವಿಮೆಗಹಯಯ ಔತಾಮವಹಗಿಯುತುದೆ.
b) ಹಲ್ಲಸಿಮು ಳಗೆ ಂಡಿಯು ಷದಷಮಯುಖಳ ಡೆೇಟಹ ಮಹುದೆೇ ತು ಅಥವಹ ಕೆ ಯತೆ ಇಲಾದೆ,
ಲಬಮವಹಖುಂತಿಯಫೆೇಔು ಭತುು ತಲುುಂತಿಯಫೆೇಔು.
c) ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಮಕ್ಟುಖಳು ಹಲ್ಲಸಿ ಭತುು TPA ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಹಡ್ಾ
ಇಟ್ುಿಕೆ ಂಡಿಯಫೆೇಔು. ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಹಡ್ಾ TPA ಷಭಭತಿಸಿದ ಪಹಭಹಮಾಟ್ನಲ್ಲಾ ನಿೇಡಿಯಫೆೇಔು,
ಷ ಔು

ಷಭಮದಲ್ಲಾ

ಷದಷಮನಿಖ

ತಲುಫೆೇಔು

ಭತುು

ಹಲ್ಲಸಿ

ಅಧಿಮುದದಔ ು

ಭಹನಮವಹಗಿಯಫೆೇಔು.
d) TPA ೂಾ-ದೃಢಿೇಔಯಣದ ಅಥವಹ ಂದು ಗಹಮಯಂಟಿ ತಯನುನ ಸಣಯಹಿತ ಸ್ೌಲಬಮಕೆು ಭನವಿ
ಭಹಡಿದ ಭಹಹಿತಿಮ ಆಧಹಯದಮೆೇರ್ೆ ಆಷತೆಯಗೆ ಕೆ ಡಫೆೇಔು. ಇದು ಯಸ್ಹುಪಿಷರ್ಹದ ಚಿಕ್ಟತೆಸ,
ತಖಲು ವೆಚಚ ಭತುು ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ ಷಾಯ ನುನ ಅಥಾಭಹಡಿಕೆ ಳಳಲು ಹೆಚಿಚನ ಭಹಹಿತಿಮನುನ
ಡೆಮಫಸುದು.
e) ಭಹಹಿತಿ ಷಶಿವಹಗಿಲಾದಿದಹದಖ ಅಥವಹ ಲಬಮವಿಯದಿದಹದಖ, TPA ಸಣಯಹಿತ ಕೆ ೇರಿಕೆಮನುನ
ತಿಯಷುರಿಷಫಸುದು, ಸಣಯಹಿತ ಸ್ೌಲಬಮದ ನಿಯಹಔಯಣೆಮನುನ ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ನಿಯಹಔಯಣೆ ಎಂದು
ಅಥೆೈಾಸಿಕೆ ಳಳಫಹಯದು ಎಂದು ಅದು ಷಶಿಡಿಷುತುದೆ. ಷದಷಮನು ನಂತಯ ಹತಿಷಲು ಭತುು
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ಕೆಾೇಮ್

ಷಲ್ಲಾಷಲು

ಷಸ

ಭುಔುನಹಗಿದಹದನೆ,

ಅದನುನ

ಅದಯ

ಯೇಖಮತೆಮ

ಮೆೇರ್ೆ

ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುುದು.
f) ತುತುಾ ರಿಸಿೆತಿಮ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ಸ್ೆೇಾಡೆಮಹಗಿ 24 ಖಂಟೆಖಳ ಳಗೆ ಷ ಚನೆ ಭಹಡಫೆೇಔು,
ಭತುು ಸಣಯಹಿತ ಔುರಿತಹದ ತಿೇಭಹಾನನುನ ತಿಳಿಷಫೆೇಔು.
D. ಗಹರಸಔ ಷಂಫಂಧ ಭತಕಿ ಷಂಔಯ ನಿಯಸಣೆ
ಗಹಯಸಔಯು ತಭಭ ಔುಂದುಕೆ ಯತೆಖಳನುನ ಯತಿನಿಧಿಷಲು TPA ಂದು ಮಹಂತಿಯಔ ಮಸ್ೆೆಮನುನ
ದಗಿಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ. ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಕೆಾೇಭುಖಳನುನ ರಿೇಕ್ಷೆ ಹಹಖ

ರಿಶ್ಚೇಲನೆಗೆ ಳಡಿಷುುದು

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿವೆ. ಇನೆ ನಂದು ಖಭನಿಷಫೆೇಕಹದ ಅಂವವೆಂದಯೆ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಕೆಾೇಭುಖಳ ಂದು ಷಣಣ
ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯನುನ

ಹಲ್ಲಸಿ

ನಿಮಭಖಳ

ಭತುು

ಶಯತುುಖಳ

ವಹಮಪಿುಯಿಂದ

ಹೆ ಯಗಿಯುುದರಿಂದ

ನಿಯಹಔರಿಷರ್ಹಖುುದು.
ಇದಕೆು ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ, ಎರ್ಹಾ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಕೆಾೇಭುಖಳು ಕೆಲು ಯಭಹಣದ ಕೆಾೇಮ್ ಔಡಿತಕೆು ಳಟಿಿವೆ.
ಈ ಔಡಿತಖಳು ಗಹಯಸಔನಿಗೆ ಅಷಭಹಧಹನ ಉಂಟ್ುಭಹಡಫಸುದು, ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ ಔಡಿತಕೆು ಅಥವಹ
ನಿಯಹಔಯಣೆಗೆ ಷರಿಮಹದ ಕಹಯಣ ಗಹಯಸಔನಿಗೆ ವಿರಿಷದಿಯಫಸುದು.
ಇಂತಸ

ದ ಯುಖಳನುನ

ಸ್ಹಧಮವಹದಶುಿ

ಫೆೇಖ

ರಿಸರಿಷುಂತೆ

ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳಳಫೆೇಕಹಗಿದೆ,

ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ TPA ರಿಣಹಭಕಹರಿ ದ ಯು ನಿಾಸಣಹ ರಿಹಹಯ ಕೆ ಡು ಅಖತಮವಿದೆ.
E. ಬಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಸೆೀವೆಖಳು
ಬಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಸ್ೆೇವೆಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, TPAನಿಂದ ಭ ಯು ಕಹಮಾಖಳನುನ ದಗಿಷುುದನುನ ವಿಮೆಗಹಯಯು
ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷುತಹುಯೆ:
a) ಯಭಹಣಿತ ಬಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಭಹದರಿ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಫೆರ್ೆ ನಿಖದಿ ಭಹಡಲು ಹಹಖ

ವಿವಿಧ ಶ್ಚೇಷ್ಟ್೯ಕೆಖಳ

ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಹಮಪಿುಮ ಫಳಕೆಮನುನ ವಿಶ್ೆಾೇಷ್ಟ್ಷಲು ಷಹಹಮ ಭಹಡಫಸುದು.
b) ವಿಧಿಸಿದ ವುಲುದ ಯಭಹಣ ಕಹಯಿರ್ೆಗೆ ಅಖತಮವಿಯು ಚಿಕ್ಟತೆಸಗೆ ನಿಜವಹಗಿಮ ಷ ಔುವಹಗಿದೆ ಎಂಫ
ದೃಢಿೇಔಯಣ.
c) ಯೆ ೇಖನಿಣಾಮ ಭತುು ವಿಧಹನ ಷಂಕೆೇತಖಳು ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಅಥವಹ ಅಂತಯಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಖುಣಭಟ್ಿದ
ಅನುಸ್ಹಯವಹಗಿ

ಎರ್ಹಾ

TPAಖಳಿಗೆ

ಅಡಸರ್ಹಗಿ

ಯಭಹಣಿತ

ಡೆೇಟಹ

ಸ್ಹಧಮವಹಖುಂತೆ

ಸ್ೆಯೆಹಿಡಿಮರ್ಹಖುತುದೆ.
ಕೆ ೇಡಿಂಗ್ ಭಹಡಲು ಷಭಥಾರಿಯು, ಷುಂಔದ ರಿಶ್ಚೇಲನೆಗಹಗಿ ಭತುು ಯಭಹಣಿತಗೆ ಳಿಷರ್ಹದ ಬಿಲ್ಲಾಂಗ್
ಡೆೇಟಹ ಷಂಖಯಸಕಹುಗಿ TPAದಲ್ಲಾ ತಯಫೆೇತಿ ಡೆದ ಭತುು ನುರಿತ ನೌಔಯಯ ಅಖತಮವಿದೆ.
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F. ಕೆಾೀಮಿನ ರಕ್ರರಯೆ ಭತಕಿ ಹತ್ತ ಸೆೀವೆಖಳು
TPAಖಳು ದಗಿಷು ಕೆಾೇಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆ ಸ್ೆೇವೆಖಳು ಅತಮಂತ ನಿಣಹಾಮಔ ಸ್ೆೇವೆ ಆಗಿದೆ. ವಿಭಹಗಹಯನಿಗೆ
TPAಖಳು ದಗಿಷು ಕೆಾೇಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆ ಸ್ೆೇವೆಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಕೆ ನೆಯಿಂದ-ಕೆ ನೆಗೆ ಸ್ೆೇವೆಮಹಗಿದೆ
ಷ ಚನೆ ನೆ ೇಂದಹಯಿಷುುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಕ್ಟಯಯೆ, ಅಲ್ಲಾಂದ ಅನುಮೊೇದನೆ ಶ್ಚಪಹಯಷುಸ ಭಹಡು ಭತುು
ಹತಿ.
ಕೆಾೇಭುಖಳ ಹತಿಮನುನ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಸಿಾೇಔರಿಷಲಟ್ಿ ನಿಧಿಖಳ ಭ ಲಔ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.
TPAಗೆ ದಗಿಷಫಸುದಹದ ನಿಧಿಖಳನುನ ಭುಂಖಡ ಸಣದ ಯ ದಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ನೆೇಯವಹಗಿ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ
ತನನ ಫಹಮಂಕ್ ಭ ಲಔ ಗಹಯಸಔನಿಗೆ ಅಥವಹ ಆಷತೆಯಗೆ ಇತಮಥಾಗೆ ಳಿಷುುದು.
TPA ಸಣದ ಂದು ಖಹತೆಮನುನ ಇರಿಸಿಕೆ ಳಳಲು ಭತುು ವಿಭಹ ಔಂನಿಯಿಂದ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔ
ಮೊತುದ

ಷಭನಾಮ

ದಗಿಷಲು

ನಿರಿೇಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಸಣನುನ

ಅನುಮೊೇದಿತ

ಕೆಾೇಭುಖಳ

ಹತಿ

ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ ಫೆೇಯೆ ಮಹುದೆೇ ಉದೆದೇವಕಹುಗಿ ಫಳಷರ್ಹಖುುದಿಲಾ.
G. ಭಹಹತ್ತ ಸೆೀವೆಖಳ ನಿಯಸಣೆ
TPA ಕೆಾೇಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆಮನುನ ನಿಾಹಿಷುುದರಿಂದ, ಕೆಾೇಭುಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಎರ್ಹಾ ಭಹಹಿತಿ
ಯತೆಮೇಔವಹಗಿ ಅಥವಹ ಟಹಿಗಿ TPAನಲ್ಲಾ ಲಬಮವಿದೆ. ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಉದೆದೇವಖಳಿಗಹಗಿ ಡೆೇಟಹದ
ಅಖತಮವಿದೆ ಭತುು ಅಂತಸ ಡೆೇಟಹನುನ TPA ನಿಕಯವಹಗಿ ಭತುು ಷಕಹಲದಲ್ಲಾ ದಗಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಹಹಗಹಗಿ TPA ಸ್ೆೇವೆಖಳ ವಹಮಪಿುಮನುನ ವಿಮೆಗಹಯಯು ನಿೇಡು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಕೆ ನೆಯಿಂದ ಕೆ ನೆಗೆ ಸ್ೆೇವೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಫಸುದು, ನಿದಿಾಶಿ ವಿಮೆಗಹಯಯೆ ಂದಿಗಿನ ಅವಮಔತೆಖಳು ಭತುು MOU
ಅಲಂಬಿಸಿ, ಕೆಲು ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳಿಗೆ ನಿಫಾಂಧಿಷರ್ಹಗಿದೆ.

H. ಟಪ್ಪಎ ಷಂಬಹನೆ
ಈ ಸ್ೆೇವೆಖಳಿಗಹಗಿ, ಟಿಪಿಎ ಕೆಳಗಿನ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ವುಲು ಹತಿಷುತುದೆ:
a) ಸ್ೆೇವಹ ತೆರಿಗೆ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ ಔಂತಿನ ಮೆೇರ್ೆ ಇಂತಿಶುಿ ಶ್ೆೇಔಡಹ ಂದು ಗಹಯಸಔನಿಗೆ
ವಿಧಿಷರ್ಹಖುತುದೆ,
b) ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಷಭಮಕೆು ಟಿಪಿಎ ಸ್ೆೇವೆಮುಔು ಷದಷಮರಿಗೆ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಮೊತು, ಅಥವಹ
c) ಟಿಪಿಎ ದಗಿಸಿದ ಸ್ೆೇವೆಮ ಯತಿ ಹಿವಹಟಿಖ

ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಮೊತುನುನ - ಉದಹ ಯತಿ

ಷದಷಮಯ ಕಹಡ್ಾ ಬಿಡುಖಡೆ ವೆಚಚ ಇತಹಮದಿ ಯತಿ ಕೆಾೈಮ್
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ಹಿೇಗಹಗಿ ಟಿಪಿಎ ಸ್ೆೇವೆಖಳ ಭ ಲಔ ವಿಭಹದಹಯಯು ಯವೆೇವನುನ ಡೆಮುಯು:
i.

ಸಣವಿಲಾದ ಸ್ೆೇವೆಖಳು

ii. ದತಹುಂವ ಷಂಔಲನ ಭತುು ವಿಶ್ೆಾೇಶಣೆ
iii. ಗಹಯಸಔರಿಗೆ 24 ಖಂಟೆಖಳ ಕಹಲ್ ಸ್ೆಂಟ್ರ್ ಭತುು ನೆಯು
iv. ಆಷತೆಯಖಳು ಭತುು ಇತಯ ಮೆಡಿಔಲ್ ಸ್ೌಲಬಮಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯು ನೆಟ್ಾಕ್ಾ
v. ಯಭುಕ ಖುಂಪಿನ ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಫೆಂಫಲ
vi. ಷಭಥಾನೆಖಳ ಯಷಯ ಕ್ಟಯಯೆಮನುನ ಷುಲಬಗೆ ಳಿಷುುದು
vii. ಆಷತೆಯಖಳ ಜೆ ತೆಗೆ ಷುಂಔ ಭತುು ವಿಧಹನ ಫೆರ್ೆಖಳ ಷಭಹರ್ೆ ೇಚನೆ
viii. ಗಹಯಸಔ ಸ್ೆೇವೆಮನುನ ಷಯಹಖಗೆ ಳಿಷಲು ತಂತಯಜ್ಞಹನ ಷವಔು ಸ್ೆೇವೆಖಳು
ix. ವಂಕ್ಟತ ಯಔಯಣಖಳ ರಿಶ್ಚೇಲನೆ ಭತುು ತನಿಖೆ
x. ಔಂೆನಿಖಳಲ್ಲಾಯು ಕೆಾೈಮ್ ನಭ ನೆಖಳ ವಿಶ್ೆಾೇಶಣೆ ಭತುು ವೆಚಚಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ನಿಣಹಾಮಔ
ಭಹಹಿತಿಮನುನ ದಗಿಷು, ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ಹೆ ಷ ವಿಧಹನಖಳು, ಎಭಜಿಾಂಗ್ ಟೆಯಂಡ್ ಭತುು
ಂಚನೆಖಳ ನಿಮಂತಯಣ
xi. ತಾರಿತವಹಗಿ ಸ್ೆೇವೆಖಳು ಜನಯ ಕೆೈಗೆ ಎಟ್ುಔುದಯ ವಿಷುಯಣೆ

F. ಕೆಾೀಭಕಖಳ ನಿಯಸಣೆ - ವೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅಘಾತ
1. ವೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅಘಾತ

ವಹಯಖ್ಹಯನ
ವೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅಘಾತ ಂದು ರ್ಹಬದ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದೆ ಭತುು ಆಔಸಿಭಔ ಭಯಣ, ಆಔಸಿಭಔ ಅಂಖವಿಔಲತೆ
(ಶ್ಹವಾತ / ಬಹಖವುಃ), ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಟ್ುಿ ಅಂಖವೆೈಔಲಮಕೆು ಭತುು ಆಔಸಿಭಔ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳಿಖ

ಆಡ್

ಆನ್ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯಫಸುದು, ಅಂತಮಕ್ಟಯಯೆಮ ವೆಚಚಖಳು, ಶ್ೆೈಕ್ಷಣಿಔ ವೆಚಚಖಳು ಇತಹಮದಿ ಯತೆಮೇಔ
ಉತನನಖಳನುನ ಅಲಂಬಿಸಿ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷುತುದೆ.
ಪಿಎ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣೆ ಡೆದ ಅಹಮ "ಅಘಾತ" ಆಗಿದೆ.
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ವಹಯಖ್ಹಯನ
ಅಘಾತನುನ ಸಠಹತ್ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ, ಆಔಸಿಭಔ, ಫಹಸಮ, ಹಿಂಸ್ಹತಭಔ ಭತುು ಗೆ ೇಚಯ ವಿಧಹನದಿಂದ ಎಂದು
ವಹಮಖಹಮನಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಕೆಾೇಭುಖಳ ಭಹಮನೆೇಜರ್ ಎಚಚರಿಕೆ ಖುಯುತು ಹಹಕ್ಟ ಭತುು ಕೆಾೇಮನ ಯಔಟ್ಣೆಮನುನ ಡೆದ ನಂತಯ ಕೆಳಗಿನ
ಕ್ಷೆೇತಯಖಳನುನ ರಿೇಕ್ಷಿಷಫೆೇಔು:
a) ಮಕ್ಟುಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಹಡರ್ಹದ ಕೆಾೇಮನಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣೆ ಡೆಮಫಸುದು
b) ನಶಿದ ದಿನಹಂಔ ಭತುು ಪಿಯೇಮಮಂ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದಹಖ ಹಲ್ಲಸಿ ಭಹನಮವಹಗಿಯುತುದೆ
c) ನಶಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಯಳಗೆ ಇದೆ
d) ನಶಿ "ಅಘಾತ" ದಿಂದ ಸುಟಿಿಕೆ ಂಡಿದೆ, "ಅನಹಯೆ ೇಖಮ" ದಿಂದಲಾ
e) ಮಹುದೆೇ ಂಚನೆ ಯಚೆ ೇದಔಖಳನುನ ರಿೇಕ್ಷಿಸಿ ಭತುು ಅಖತಮವಿದದಲ್ಲಾ ತನಿಖೆಗೆ ನಿಯೇಜಿಸಿ
f) ಕೆಾೇಮ್ ನೆ ೇಂದಹಯಿಸಿ ಭತುು ಅದಕೆು ಮೇಷಲು ಯಚಿಸಿ
g) ಕಹಮಾಶ್ಚೇಲತೆಮ ಷಭಮದ (ಕೆಾೈಮ್ ಸ್ೆೇವಹ ಷಭಮ) ನಿಾಸಣೆ ಭತುು ಕೆಾೇಮ್ ಫೆಳಣಿಗೆ
ಔುರಿತು ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಭಹಹಿತಿ ನಿೇಡಿ.
2. ಕೆಾೀಭಕಖಳ ತನಿಖ್ೆ
ಕೆಾೇಮ್ ಷ ಚನೆಮಲ್ಲಾ ಮಹುದೆೇ ಯೆಡ್ ಅಲಟ್ಾ ಖಭನಿಸಿದಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಕೆಾೇಮ್ ದಹಕರ್ೆಖಳ ಡೆಮುವಹಖ,
ಏಔಕಹಲದಲ್ಲಾ ಕೆಾೇಮನ ರಿಶ್ಚೇಲನೆಗಹಗಿ ೃತಿುಯ ತನಿಖೆದಹಯಯನುನ ನಿಖದಿಡಿಷರ್ಹಖಫಸುದು.

ಉದಹಸಯಣೆ
ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಕೆಾೇಭುಖಳಿಗಹಗಿ ಯೆಡ್ ಅಲಟ್ಾಖಳ ಉದಹಸಯಣೆಖಳು (ಭುಂದಿನ ತನಿಖೆಮ
ಉದೆದೇವಕಹುಗಿ, ಆದಯೆ ಂಚನೆಮ ಧನಹತಭಔ ಷ ಚನೆ ಷ ಚಿಷುುದಿಲಾ ಅಥವಹ ಂಚನೆಮ ಕೆಾೇಮನ
ಕಹಯಣ):
 ಅತಿೇ ಸ್ಹಮೇಮದ (ವಿಮೆ ಆಯಂಬವಹದ ಕೆಲವೆೇ ದಿನಖಳಲ್ಲಾ ಕೆಾೇಮ್) ಕೆಾೇಭುಖಳು
 ಫಗೆಗಿನ ಹೆಚಿಚನ ಸ್ಹಹುಹಿಔ ರ್ಹಬದ ಯಭಹಣದ ಜೆ ತೆಗಿನ ದಿೇಗಾ ಷಭಮದ ಅಂಖವಿಔಲತೆ
 ಕೆಾೇಮ್ ದಹಕರ್ೆಖಳಲ್ಲಾನ ಮತಹಮಷ
 ಫಫ ವಿಮೆದಹಯನನ ಭ ಲಔ ಅನೆೇಔ ಕೆಾೇಭುಖಳು
 ಆರ್ೆ ುಹಹಲ್ಲನ ಷ ಚನೆ
 ವಂಕ್ಟತ ಆತಭಸತೆಮ
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 ವಿಮೆದಹಯ ಗಹಡಿ ನಡೆಷುತಿುಯು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಯಹತಿಯ ಯಸ್ೆು ಷಂಚಹಯದಲ್ಲಾ ಅಘಾತ
 ಹಹು ಔಡಿತ
 ಭುಳುಖುವಿಕೆ
 ಎತುಯದಿಂದ ಬಿೇಳುುದು
 ವಂಕ್ಟತ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಷಂಫಂಧಿತ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ
 ವಿಶ ಹಯವನ
 ಕೆ ರ್ೆ
 ಖುಂಡಿನಿಂದ ಗಹಮ
 ಪಹಯರ್ಸಿ ಫೆೈಟ್ ಔಣಭಯೆ
 ಹೆ ೇಮಸ್ೆೈಡ್ ಇತಹಮದಿ.
ತನಿಖೆಮ ಭುಕಮ ಉದೆದೇವಖಳ್ೆಂದಯೆ:
a) ನಶಿದ ಕಹಯಣದ ರಿಶ್ಚೇಲನೆ.
b) ನಶಿ ವಹಮಪಿು ಭತುು ಷಾಯ ನುನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳುಳುದು.
c) ುಯಹವೆ ಭತುು ಭಹಹಿತಿಮ ಷಂಖಯಸಣೆ.
d) ಂಚನೆ

ಅಂವವೆೇನಹದಯು

ಇದದಯೆ

ಅಥವಹ

ಕೆಾೇಮ್

ಯಭಹಣದ

ಉತೆರೇಕ್ಷೆಮನುನ

ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳುಳವಿಕೆ.
ದಮವಿಟಕಿ ಖಭನಿಸಿ: ತನಿಖೆಮ ಉದೆದೇವ ಯಔಯಣದ ಷತಹಮಂವಖಳನುನ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷುುದು ಭತುು ಅಖತಮ
ಸ್ಹಕ್ಷಾಖಳನುನ ಷಂಖಯಹಿಷುುದು ಆಗಿದೆ.
ಕೆಾೇಭುಖಳ ರಿೇಕ್ಷಔ ಷಂಶ್ೆೃೇಧಔರಿಗೆ ತನಿಖೆಮ ಮೆೇರ್ೆ ಖಭನ ಸರಿಷಲು ಭಹಖಾದವಾನ ನಿೇಡುುದು
ಭುಕಮವಹಗಿದೆ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಕೆೇರ್ಸ ಭಹಖಾಷ ಚಿಮ ಉದಹಸಯಣೆ:
ಯಸೆಿ ಷಂಚಹಯ ಅಘಾತ
i. ಗಟ್ನೆ ಮಹವಹಖ ಷಂಬವಿಸಿತು - ಷರಿಮಹದ ಷಭಮ ಭತುು ದಿನಹಂಔ ಷೆಳ? ದಿನಹಂಔ ಭತುು
ಷಭಮ
ii. ವಿಮೆದಹಯ

ಹದಚಹರಿಮಹಗಿದದನೆ,

ಹಮಸ್ೆಂಜರ್

ಅಘಾತಕ್ಟುೇಡಹದ ಗಹಡಿಮ ಚಹಲನೆ ಭಹಡುತಿುದದನೆ?
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ಆಗಿ/

ಹಿಂಫದಿ

ಷವಹಯನಹಗಿ

ಅಥವಹ

iii. ಅಘಾತ ಔುರಿತು ವಿಯಣೆ, ಹೆೇಗೆ ಷಂಬವಿಸಿತು?
iv. ಅಘಾತದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ವಿಮೆದಹಯ ಆರ್ೆ ುೇಹಹಲ್ ಸ್ೆೇನೆ ಭಹಡಿದದನೆ?
v. ಭಯಣದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ನಿಕಯವಹದ ಷಭಮ ಭತುು ಭಯಣದ ದಿನಹಂಔ ಮಹುದು, ಸ್ಹವಿಗೆ
ಭುಂಚೆ ದಗಿಸಿದ ಚಿಕ್ಟತೆಸ, ಮಹ ಆಷತೆಯಮಲ್ಲಾ ಇತಹಮದಿ?
ಅಘಾತದ ಷಂಬನಿೀಮ ಕಹಯಣಖಳು :
ಮಹಂತಿಯಔ ವೆೈಪಲಮ (ಸಿಿೇರಿಂಗ್, ಫೆಯೇಕ್ ಇತಹಮದಿ ವೆೈಪಲಮ) ವಿಮೆದಹಯಯ ಅಥವಹ ಎದುಯಹಳಿಮ ವಹಸನದ,
ಮಹುದೆೇ ಕಹಯಣದಿಂದಹಗಿ ವಹಸನ ಚಹಲಔನ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ (ಸೃದಮಹಘಾತ, ಹಿಡಿತ ಇತಹಮದಿ),
ಆರ್ೆ ುಹಹಲ್ ಯಬಹ, ಕೆಟ್ಿ ಯಸ್ೆುಖಳ ಸಿೆತಿ, ಸವಹಭಹನ ರಿಸಿೆತಿ, ವಹಸನದ ವೆೇಖ ಇತಹಮದಿ.
ವೆೈಮಕ್ಟುಔ

ಅಘಾತದ

ಷಭಥಾನೆಖಳಲ್ಲಾ

ಸ್ಹಧಮವಿಯು

ಂಚನೆ

ಭತುು

ಸ್ೆ ೇರಿಕೆಮ

ಕೆಲು

ಉದಹಸಯಣೆಖಳು:
i. TTD ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಉತೆರೇಕ್ಷೆ.
ii. ಅನಹಯೆ ೇಖಮನುನ ಅಘಾತವಹಗಿ ಯಷುುತಡಿಷುದು ಉದಹಸಯಣೆಗೆ: ಯೆ ೇಖ ಕಹಯಣಖಳಿಂದ
ಫೆನುನನೆ ೇುಖಳಂತಸುಖಳನುನ, ಭನೆಮಲ್ಲಾ 'ಪಹಲ್ / ಸಿಾಪ್ಟ' ಆದ ಕಹಯಣ ಂದು PA ಕೆಾೈಮ್
ಆಗಿ ರಿತಿಾಷುದು, .
iii. ೂಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ಅಘಾತಖಳನುನ ತಹಜಹ ಎಂದು ಯತಿಹದಿಷರ್ಹಖುದು, ಔಟ್ುಿಔಥೆ
ದಹಕರ್ೆಖಳಿಂದ- ನೆೈಷಗಿಾಔ ಸ್ಹನುನ ಅಘಾತ ಯಔಯಣವಹಗಿ ಯಷುುತಡಿಷುದು ಅಥವಹ
ಮೊದರ್ೆೇ ಇಯು ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಅಘಾತದ ನಂತಯ ಸ್ಹವಿಗೆ ಕಹಯಣವಹಖುತುದೆ
iv. ಆತಭಸತಹಮ ಸ್ಹನುನ ಅಘಾತ ಸ್ಹುಖಳ್ಹಗಿ ಯಷುುತಡಿಷುದು
ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ ಸ್ಹವಿನ ಕೆಾೈಮ್ ಳಗೆ ಂಡಿಯುವಹಖ ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಚಿೇಟಿಮ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಕೆಾೈಮ್
ಭಯುಹತಿಮ ಯಭುಕ ದಹಕರ್ೆಮಹಗಿದೆ. ಇದು ಯಸ್ಹುನೆಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ನಹಮನಿ ವಿಯಖಳನುನ
ಡೆಮುದು ಔ ಡ ಭುಕಮವಹಗಿದೆ ಭತುು ಅದನುನ ಹಲ್ಲಸಿ ಡಹಔುಮಮೆಂಟ್ ಬಹಖವಹಗಿ ಯ ಪಿಷುತುವೆ.
3. ಕೆಾೀಮಿನ ದಹಕಲ್ೆ
ಕೆ ೀಶಿಔ 2.1
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a) ವಹಯಷುದಹಯ ಅಬಮರ್ಥಾ / ಔುಟ್ುಂಫದ ಷದಷಮಯ ಷಹಿ ಇಯು ಷರಿಮಹಗಿ
ೂಣಾಗೆ ಳಿಸಿದ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಕೆಾೇಮ್ 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 ಭಹಟ್ಾಮ್ ಯದಿಮ ಯತಿ ಂದು ವೆೇಳ್ೆ
ಭಯಣದ ಕೆಾೀಮ್

ನಡೆಷರ್ಹಗಿದದಯೆ.
e) ದೃಢಿೇಔರಿಸಿದ ಎಎಮ್ಎಲ್ ದಹಕರ್ೆಖಳ (ಮಹಂಟಿ ಭನಿ ರ್ಹಂಡರಿಂಗ್) ಯತಿ
- ಹೆಷರಿನ ರಿಶ್ಚೇಲನೆಗಹಗಿ (ಹರ್ಸ ರ್ಪೇಟ್ಾ / ಹಮನ್ ಕಹಡ್ಾ /
ಭತದಹಯಯ ಚಿೇಟಿ / ಡೆೈವಿಂಗ್ ರ್ೆೈಸ್ೆನ್ಸ) ವಿಳ್ಹಷದ ರಿಶ್ಚೇಲನೆಗಹಗಿ
(ದ ಯವಹಣಿ ಬಿಲ್ / ಫಹಮಂಕ್ ಖಹತೆಮ ಸ್ೆಿೇಟ್ಮೆಂಟ್ / ವಿದುಮತ್ ಬಿಲ್ /
ಡಿತಯ ಚಿೇಟಿ).
f) ಕಹನ ನು ಉತುಯಹಧಿಕಹರಿ ಯಭಹಣತಯ ಹೆ ಂದಿಯು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಭತುು
ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಫಹಂಡ್ ಎಯಡಔ ು ಷರಿಮಹಗಿ ಎರ್ಹಾ ಕಹನ ನು
ಉತುಯಹಧಿಕಹರಿಖಳಿಂದ ಭತುು ನೆ ೇಟ್ರಿಯಿಂದ ಷಹಿ ಡೆದಿಯಫೆೇಔು.
a) ಷರಿಮಹಗಿ ೂಣಾಗೆ ಳಿಸಿದ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಕೆಾೇಮ್ ಪಹಮ್೯ ಮೆೇರ್ೆ

ಶಹವಾತ ಟಕಿ
ಅಂಖವಿಔಲತೆ (PTD)
ಭತಕಿ ಶಹವಾತ
ಬಹಖವುಃ ಅಂಖವಿಔಲತೆ
(PPD) ಕೆಾೀಮ್

ವಹಯಷುದಹಯನ ಷಹಿ.
b) ದೃಢಿೇಔರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಹಹಿತಿ ಯದಿಮ ಯತಿ, ಂದು ವೆೇಳ್ೆ
ಅನಾಮವಹದಲ್ಲಾ.
c) ಸಿವಿಲ್ ವಷರಚಿಕ್ಟತಸಔರಿಂದ ಶ್ಹವಾತ ಅಂಖವೆೈಔಲಮದ ಯಭಹಣತಯ ಅಥವಹ
ಮಹುದೆೇ ಷಭಹನ ಷಕ್ಷಭ ವೆೈದಮಯುಖಳಿಂದ ವಿಮೆದಹಯಯ ಅಸ್ಹಭಥಮಾ
ಯಭಹಣಿೇಔರಿಷುವಿಕೆ.
a) ಅಂಖವಿಔಲತೆ ರಿೇತಿಮ ಯಸ್ಹುಪಿಸಿ ಚಿಕ್ಟತೆಸ ನಿೇಡು ವೆೈದಮರಿಂದ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ
ಯಭಹಣತಯ ಭತುು ಅಂಖವಿಔಲತೆಮ ಅಧಿ. ನಿಕಯವಹದ ಯಜಹ ಅಧಿಮ

ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಟಕಿ

ವಿಯಖಳನುನ ನಿೇಡು ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಂದ ಯಜೆ ಯಭಹಣತಯ, ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಂದ

ಅಂಖವಿಔಲತೆ (TTD)

ಷಹಿ ಭತುು ಸಿೇಲ್.

ಕೆಾೀಮ್

b) ತನನ ಸ್ಹಭಹನಮ ಔತಾಮಖಳನುನ ನಿಾಹಿಷಲು ವಿಮೆದಹಯ ಫಿಟ್
ಆಗಿದಹದನೆಂದು ಚಿಕ್ಟತೆಸ ನಿೇಡಿದ ವೆೈದಮರಿಂದ ದೃಢಿೇಔರಿಸಿದ ಫಿಟೆನರ್ಸ
ಯಭಹಣತಯ.
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ಮೆೇಲ್ಲನ ಟಿಿ ಷ ಚಔವಹಗಿದೆ ಭಹತಯ, ಯಔಯಣದ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಷತಮ ಅಲಂಬಿಸಿ (ಗಹಮದ ಖುಯುತುಖಳ
ಛಹಮಹಚಿತಯಖಳು

ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ,

ಅಘಾತ

ಷಂಬವಿಸಿದ

ಷೆಳ

ಇತಹಮದಿ),

ಭತುಶುಿ

ದಹಕರ್ೆಖಳ

ಅಖತಮವಿಯಫಸುದು, ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ ವಂಕ್ಟತ ಂಚನೆ ಯಔಯಣಖಳ ದೃಷ್ಟ್ಿಕೆ ೇನದಿಂದ ತನಿಖೆ ಭಹಡಫೆೇಔು.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 4
ಶ್ಹವಾತ ಟ್ುಿ ಅಸ್ಹಭಥಮಾ ಕೆಾೇಮ್ ಡೆಮಲು ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ದಹಕರ್ೆಖಳನುನ ಷಲ್ಲಾಷು
ಅಖತಮವಿಯುುದಿಲಾ?
I. ಷರಿಮಹಗಿ ೂಣಾಗೆ ಳಿಸಿದ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಕೆಾೇಮ್ ಪಹಮ್೯ ಮೆೇರ್ೆ ವಹಯಷುದಹಯನ ಷಹಿ.
II. ದೃಢಿೇಔರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಹಹಿತಿ ಯದಿಮ ಯತಿ, ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಅನಾಮವಹದಲ್ಲಾ.
III. ಸಿವಿಲ್ ವಷರಚಿಕ್ಟತಸಔರಿಂದ ಶ್ಹವಾತ ಅಂಖವೆೈಔಲಮದ ಯಭಹಣತಯ ಅಥವಹ ಮಹುದೆೇ ಷಭಹನ ಷಕ್ಷಭ
ವೆೈದಮಯುಖಳಿಂದ ವಿಮೆದಹಯಯ ಅಸ್ಹಭಥಮಾ ಯಭಹಣಿೇಔರಿಷುವಿಕೆ.
IV. ತನನ ಸ್ಹಭಹನಮ ಔತಾಮಖಳನುನ ನಿಾಹಿಷಲು ವಿಮೆದಹಯ ಫಿಟ್ ಆಗಿದಹದನೆಂದು ಚಿಕ್ಟತೆಸ ನಿೇಡಿದ
ವೆೈದಮರಿಂದ ದೃಢಿೇಔರಿಸಿದ ಫಿಟೆನರ್ಸ ಯಭಹಣತಯ.
G. ಸಔಕುಖಳ ನಿಯಸಣೆ- ಸಹಖಯೆ ೀತಿಯದ ರಮಹಣ ವಿಮೆ
1. ಸಹಖಯೆ ೀತಿಯ ರಮಹಣ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ
ಆದಯ , ಸ್ಹಖಯೆ ೇತುಯ ಯಮಹಣ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಅಲಾದ ಯಯೇಜನಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡ
ಅನೆೇಔ ವಿಬಹಖಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ, ಅದಯ ವಿಭಹತಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮ ನಿಾಸಣೆ ಭತುು ಸಔುು ನಿಾಸಣಹ
ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔವಹಗಿ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಷಂುಟ್ ಳಡುತುದೆ, ಏಕೆಂದಯೆ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಭತುು ಅನಹಯೆ ೇಖಮ
ರ್ಹಬು ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಭುಕಮ ಯಕ್ಷಣೆ ಆಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಔರ್ ವಿಶ್ಹರ್ಹಥಾದಲ್ಲಾ ಭುಂದಿನ ವಿಬಹಖಖಳಲ್ಲಾ ವಿಂಖಡಿಷಫಸುದು. ಂದು ನಿದಿಾಶಿ
ಉತನನ ಎರ್ಹಾ ಅಥವಹ ಕೆಲು ಕೆಳಔಂಡ ಯಯೇಜನಖಳನುನ ಳಗೆ ಳಳಫಸುದಹಗಿದೆ:
a) ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಭತುು ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ವಿಬಹಖ
b) ವಹಸ್ಹತಿ ಭತುು ಷೆಳ್ಹಂತರಿಷು
c) ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಯಕ್ಷಣೆ
d) ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ
e) ಇತಯ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಅಲಾದ ಔರ್:
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i. ಯಮಹಣದ ಯದದತಿ
ii.

ಯಮಹಣದ ವಿಳಂಫ

iii. ಯಮಹಣದ ಅಡೆತಡೆ
iv. ತಪಿದ ಷಂಔಾ
v. ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷಲಟ್ಿ ಫಹಮಗೆೇಜ್ ವಿಳಂಫ
vi. ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷಲಟ್ಿ ಫಹಮಗೆೇಜ್ ನಶಿ
vii.

ಹಸ್ೆ ೇಟ್ಾ ನಶಿ

viii. ತುತುಾ ಭುಂಖಡ ನಖದು
ix. ಅಸಯಣ ಬತೆಮ
x. ಫೆಯಿಲ್ ಫಹಂಡ್ ವಿಮೆ
xi. ಅಸಯಣ ಯಕ್ಷಣೆ
xii. ಹಯಯೇಜಔ ರ್ಪಯಟೆಕ್ಷನ್
xiii. ಷಹಹನುಬ ತಿಮುಳಳ ಬೆೇಟಿ
xiv. ಅಧಮಮನ ಅಡಚಣೆ
xv. ಭನೆಮಲ್ಲಾ ಔಳಳತನ
ಹೆಷಯೆೇ ಷ ಚಿಷುಂತೆ, ಹಲ್ಲಸಿ ವಿದೆೇವ ಷಂಚಹಯ ಕೆೈಗೆ ಳುಳ

ಜನಯನುನ ಉದೆದೇಶ್ಚಷರ್ಹಗಿದೆ, ಇದು

ನಶಿು ಬಹಯತ ಹೆ ಯಗೆ ಷಂಬವಿಷುವಿಕೆ ಷಸಜ ಭತುು ಸಔುುಖಳ ಷ ಔು ಸ್ೆೇವೆ ಭತುು ಯದಿ ಅಖತಮವಿದೆ.
ಸ್ಹಖಯೆ ೇತುಯ ಯಮಹಣ ವಿಮೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಕೆಾೈಮ್ ಸ್ೆೇವೆಖಳ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಂದು ಭ ಯನೆಮ
ಷವಿಾರ್ಸ ದಗಿಷುಯನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ (ನೆಯು ಔಂನಿ), ಇಯು ಯಂಚದಹದಮಂತ ಅಖತಮ
ಫೆಂಫಲ ಭತುು ನೆಯು ದಗಿಷಲು ಂದು ನೆಟ್ಾಕ್ಾ ಸ್ಹೆಪಿಸಿಯುಯು.
ಕೆಾೈಮ್ಸ ಸ್ೆೇವೆಖಳು ಭ ಲಬ ತವಹಗಿ, ಹೆ ಂದಿವೆ:
a) ಕೆಾೈಮ್ ಅಧಿಷ ಚನೆ 24 * 7 ಭ ಲಔ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳುದಕೆು;
b) ಸಔುು ಪಹಮ್ಾ ಭತುು ಕಹಮಾವಿಧಹನನುನ ಔಳುಹಿಷುದು;
c) ನಶಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಭಹಡಫೆೇಕೆಂದು ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಭಹಖಾದಶ್ಚಾಷುದು;
d) ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಭತುು ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಯತಿಹದನೆಖಳಿಗೆ ಸಣವಿಲಾದ ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ ವಿಷುರಿಷುದು;
e) ವಹಸ್ಹತಿ ಭತುು ಷೆಳ್ಹಂತರಿಷುದಕಹುಗಿ ತುತುಾ ಭುಂಖಡ ಸಣ ಮಸ್ೆೆ.
2. ನೆಯು ಔಂನಿಖಳು - ಸಹಖಯೆ ೀತಿಯ ಷಭಥಯನೆಖಳಲ್ಲಾ ಹತರ
ನೆಯು ಔಂನಿಖಳು ಯಂಚದ ಷುತ್ು ತಭಭ ಔಚೆೇರಿಖಳನುನ ಭತುು ಟೆೈ ಅೆಳನುನ, ಇತಯ ಅದೆೇ ರಿೇತಿಮ
ಸ್ೆೇವಹದಹಯಯನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತುವೆ. ಹಲ್ಲಸಿ ವಹಮಪಿುಯಳಗೆ ಅನಿವಚಮತೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಈ ಔಂನಿಖಳು
ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ನೆಯು ನಿೇಡುತುವೆ.
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ಈ ಔಂನಿಖಳು ಕೆಾೈಮ್ ನೆ ೇಂದಣಿ ಭತುು ಭಹಹಿತಿಗಹಗಿ ಅಂತಹಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಟೆ ೇಲ್ ಫಿಯೇ ಷಂಖೆಮಖಳು
ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ 24 * 7 ಕಹಲ್ ಸ್ೆಂಟ್ರ್ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷುತುವೆ. ಅಯು ಸ್ೆೇವೆಖಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ
ಭತುು

ವುಲುಖಳನುನ

ನಿೇಡುತುವೆ

ನಿದಿಾಶಿ

ವಿಭಹ

ಔಂೆನಿಮ

ಂದದ

ಮೆೇರ್ೆಫದರ್ಹಖುತುದೆ,

ಯಯೇಜನಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ ಇತಹಮದಿ.
a) ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ನೆಯು ಸ್ೆೇವೆಖಳು:
i. ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಸ್ೆೇವೆ ದಗಿಷುಯ ಉರ್ೆಾೇಕಖಳು
ii. ಆಷತೆಯಮಲ್ಲಾ ದಹಕರ್ಹಖು ಮಸ್ೆೆ
iii. ತುತುಾ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ತೆಯುಗೆ ಳಿಷುವಿಕೆ ಮಸ್ೆೆ
iv. ತುತುಾ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಹಸ್ಹತಿ ಮಸ್ೆೆ
v. ಭಹಟ್ಾಲ್ ಉಳಿದುಕೆ ಂಡ ವಹಸ್ಹತಿ
vi. ಷಹಹನುಬ ತಿಮುಳಳ ಬೆೇಟಿ ಮಸ್ೆೆಖಳು
vii. ಚಿಔು ಭಔುಳ ನೆಯು / ಫೆಂಗಹಲು
b) ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹಖು ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಭತುು ನಂತಯ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಸಿೆತಿಮ ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣೆ
c) ಅವಮಔ ಷುುಖಳ ವಿತಯಣೆ
d) ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹಖುದರಿಂದ ಉಂಟಹದ ಖಹತಿಯ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳು, ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಮಭ
ಭತುು ಶಯತುುಖಳು ಭತುು ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಅನುಮೊೇದನೆ ಳಟಿಿಯುತುದೆ.
e) ೂಾ ಯವಹಷ ಭಹಹಿತಿಗಹಗಿ ಸ್ೆೇವೆಖಳು ಭತುು ಇತಯ ಸ್ೆೇವೆಖಳು:
i. ವಿೇಸ್ಹಖಳು ಭತುು ಇನಹಔುಮರ್ೆೇಶನ್ ಅವಮಔತೆಖಳು
ii. ಯಹಮಬಹಯ ಉರ್ೆಾೇಖಿತ ಸ್ೆೇವೆಖಳು
iii. ಔಳ್ೆದುಕೆ ಂಡ ಹಸ್ೆ ೇಟ್ಾ ಭತುು ಔಳ್ೆದುಹೆ ೇದ ಲಗೆೇಜು ನೆಯು ಸ್ೆೇವೆಖಳು
iv. ತುತುಾ ಷಂದೆೇವ ಷಂಸನ ಸ್ೆೇವೆಖಳು
v. ಜಹಮೇನು ಫಹಂಡ್ ಮಸ್ೆೆ
vi. ತುತುಾ ಆರ್ಥಾಔ ನೆಯು
f) ಅಥಾವಿರಿಷುಯ ಶ್ಚಪಹಯಷು
g) ಕಹನ ನು ಶ್ಚಪಹಯಷು
h) ಕ್ಟೇಲಯೆ ಂದಿಗೆ ನೆೇಭಕಹತಿ
3. ಸಣವಿಲಾದ ವೆೈದಯಕ್ರೀಮ ರಔಯಣಖಳ ಕೆಾೈಮ್ ನಿಯಸಣೆ
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ಸಔುು ನಿಾಸಣಹ ವಿಧಹನ ಸಣವಿಲಾದ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಯಔಯಣಖಳಿಗೆ ಭಿನನವಹಗಿದೆ, ಭಯುಹತಿ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ
ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಭತುು ಇತಯ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ. ಭತೆು, ಸಣವಿಲಾದ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಸಔುು
ನಿಾಸಣಹ ಇತಯ ದೆೇವಖಳಲ್ಲಾ, ಸಣವಿಲಾದ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಅಮೆೇರಿಕಹಗಿಂತ ಭಿನನವಹಗಿದೆ. ನಹು ಈಖ ಸಂತ
ಸಂತದ ಯಕ್ಟಯಯೆ ಭ ಲಔ ಅಧಮಮನ ಭಹಡೆ ೇಣ.
a) ಸಔಕು ಅಧಿಷ ಚನೆ

ಮಹವಹಖ ಭತುು ಅಲ್ಲಾ ನಶಿ ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ,

ಯೆ ೇಗಿಮು ಆಷತೆಯಗೆ ಯವೆೇವ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳತಹುಯೆ

ಭತುು ಯವೆೇವ ಕೌಂಟ್ರ್ ಗೆ ವಿಮೆ ವಿಯಖಳನುನ ತೆ ೇರಿಷುತಹುಯೆ.

ನೆಯು ಔಂನಿ ಆಷತೆಯಯಿಂದ

ಭತುು / ಅಥವಹ ಯೆ ೇಗಿಮ ಅಥವಹ ಷಂಫಂಧಿಖಳು / ಸ್ೆನೇಹಿತರಿಂದ ಹೆ ಷ ಯಔಯಣದ ಅಧಿಷ ಚನೆ
ಡೆಮುತುದೆ. ಸಔುು ವಿಧಹನ ನಂತಯ ವಹಯಷುದಹಯರಿಗೆ ವಿರಿಷುತಹುಯೆ.
b) ಗಟನೆ ನಿಯಸಣೆ ಔರಭಖಳು:

ಇು ಔಂನಿಯಿಂದ ಔಂನಿಗೆ ಫದರ್ಹಖಫಸುದು, ಸ್ಹಭಹನಮ ಔಯಭಖಳನುನ ಕೆಳಗೆ ಟಿಿಭಹಡರ್ಹಗಿದೆ:
i. ನೆಯು ಔಂನಿ ಷಂದಬಾದ ಮಸ್ಹೆಔಯು ಯಯೇಜನಖಳನುನ, ವಿಮೆ ಮೊತು, ಹಲ್ಲಸಿ ಅಧಿ,
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಣ ಹೆಷಯು ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷುತಹುಯೆ.
ii. ಕೆೇರ್ಸ ಭಹಮನೆೇಜರ್ ನಂತಯ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ / ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಟಿಣಿಖಳನುನ ಡೆಮಲು ಯೆ ೇಗಿಮ
ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಸಿೆತಿಮ ಂದು ತಹಜಹಸಿೆತಿಗೆ, ಬಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಭಹಹಿತಿ ವೆಚಚದ ಅಂದಹಜಿಗೆ ಆಷತೆಯಮ
ಷಂಔಾದಲ್ಲಾಯುತಹುಯೆ.

ನೆಯು ಔಂನಿ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಟಿಣಿಖಳನುನ ಸಿಾೇಔರಿಷುತುದೆ ಭತುು

ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚದ ಅಂದಹಜು ಭತುು ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ತಹಜಹಸಿೆತಿ ಔಳುಹಿಷುತುದೆ.
iii. ಸಕ್ಟುನ ಅಂಗಿೇಕಹಯಹಸಾತೆಮನುನ ನಿಧಾರಿಷುತುದೆ ಭತುು ಹತಿಮ ಗಹಮಯಂಟಿ ಆಷತೆಯಗೆ
ಕೆ ಡರ್ಹಖುತುದೆ ಆದಯೆ ವಿಭಹ ಔಂನಿಯಿಂದ ಅನುಮೊೇದನೆಗೆ ಳಡಫೆೇಕಹಗಿಯುತುದೆ.
iv. ತನಿಖೆ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಅಖತಮವಹಖಫಸುದಹದ ಷನಿನವೆೇವ (ವಿಮೆದಹಯಯ ಷೆಳಿೇಮ ಷೆಳದಲ್ಲಾ)
ಇಯಫಸುದು ಭತುು / ಅಥವಹ ನಶಿದ ಷೆಳದಲ್ಲಾ. ತನಿಖೆಮ ಯಕ್ಟಯಯೆ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಕೆಾೈಭ
ವಿಬಹಖದಲ್ಲಾ ಏನು ವಿರಿಷುತಹುಯೆ ಅದನುನ ಹೆ ೇಲುತುದೆ. ವಿದೆೇವದಲ್ಲಾ ಷಂಶ್ೆೃೇಧಔಯನುನ ನೆಯು
ಔಂನಿ ಷಹಹಮದಿಂದ ಅಥವಹ ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ನೆೇಯ ಷಂಔಾದ ಭ ಲಔ ಆಯೆು
ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.
v. ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ಭುಂದುರಿಕೆ ಷಲುವಹಗಿ ಅಧಿಕಹಯ ಡೆಮಲು ಟಿಣಿಖಳು ಯಖತಿ ಂದು ಚಿಕ್ಟತಸಔ
ಭತುು ವೆಚಚ ರಿಶೃತ ಇತಹಮದಿ ವಿಭಹದಹಯರಿಗೆ ದಗಿಷಲು, ನೆಯು ಷಂಸ್ೆೆಮ ಷಂದಬಾದ
ಮಸ್ಹೆಔ ಯತಿದಿನು ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣೆ ಭುಂದುರಿಷುತಹುಯೆ,
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vi. ಮೆಭ ಯೆ ೇಗಿಮ ಬಿಡುಖಡೆಮಹದಹಖ, ಷಂದಬಾದ ಮಸ್ಹೆಔ ಅಂತಿಭ ಆಯೆ ೇಖಳನುನ
ದೃಢಡಿಷಲು ಆಷತೆಯ ಜೆ ತೆ ವಯದೆಧಯಿಂದ ಕೆಲಷ ಭಹಡುತಹುಯೆ.
vii. ನೆಯು ಔಂನಿ ಬಿಲ್ ಷಭಾಔವಹಗಿ ಷ ಕ್ಷಮವಹಗಿ ಅರ್ೆ ೇಕ್ಟಸಿ ಖಹತಿಯಗೆ ಳಿಷುತುದೆ, ಷುರಫಫಡ್
ಭತುು ರಿಶ್ೆೃೇಧಿಷಲಡುತುವೆ. ಮಹುದೆೇ ದೆ ೇಶ ಔಂಡುಫಂದಯೆ ಷರಿಡಿಷುವಿಕೆಗೆ ಆಷತೆಯಗೆ
ಬಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಇರ್ಹಖೆಗೆ ಷ ಚಿಷುತೆುದೆ.
viii. ಅಂತಿಭ ಬಿಲ್ ನಂತಯ ದಗಿಷುಯ ಭತುು ನೆಯು ಔಂನಿಮ ನಡುವೆ ಪಿಕೆ ಂಡ ದಯಖಳ
ಯಕಹಯ ಭಯು ಫೆರ್ೆ ಭಹಡರ್ಹಖುತೆುದೆ ಅಥವಹ ಅದಯ ಷಹಹಮಔ ುನಯಹತಾನೆಗೆ ಳುಳ
ಏಜೆಂಟ್ ಭ ಲಔ. ಆಷತೆಯಗೆ ಭಹಡಿದ ಹಿಂದಿನ ಹತಿ ಬಯಸ್ೆ, ಭಯು ಫೆರ್ೆ ಭ ಲಔ ಉತುಭ
ರಿಮಹಯಿತಿ ಸ್ಹಧಮ.
ಭಯು ಫೆರ್ೆ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಅಮೆೇರಿಕಹದ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಶ್ಚಶಿ ಲಕ್ಷಣವಹಗಿದೆ ಭತುು ಅದೆೇ ರಿೇತಿ:,
ಅಮೆೇರಿಕಹದಲಾದ ಯಔಯಣಖಳಿಗೆ ಅನಾಯಿಷುುದಿಲಾ. ಇದು ಅಮೆೇರಿಕಹದ ಸಣವಿಲಾದ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ
ಯಔಯಣ ಭತುು ಅಮೆೇರಿಕಹದಲಾದ ಯಔಯಣಖಳ ನಡುವಿನ ಯಭುಕ ಮತಹಮಷವಹಗಿದೆ.
c) ಕೆಾೀಮ್್ ರಕ್ರರಯೆ ಸಂತಖಳು:

i. ಷಭಥಾನೆಖಳ ಅಂದಹಜುದಹಯ ಭಯು ಫೆರ್ೆಮ / ಭ ಲ ಬಿಲ್ ಸಿಾೇಔರಿಷುತಹುಯೆ, ಷಲ್ಲಾಸಿಯು
ಸ್ೆೇವೆಗಹಗಿ ಭತುು ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ದಿನಹಂಔಖಳಿಗೆ, ವಹಮಪಿು ಷೆಳದಲ್ಲಾದೆ ಎಂದು ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಿ ಭತುು
ಖಹತಿಯಗೆ ಳಿಷುತುದೆ.

ಆಯೆ ೇಖಳ ಚಿಕ್ಟತೆಸ ರ್ಪಯೇಟೆ ೇಕಹಲ್ ಯಕಹಯ ಯೆೇಖೆಮಲ್ಲಾ ಇದೆ ಎಂದು

ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲು ನೆಯು ಔಂನಿ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ಬಿಲ್ ಷಭಥಾನೆಖಳ ಇರ್ಹಖೆಯಿಂದ ಆಡಿಟ್
ಭಹಡರ್ಹಖುತೆುದೆ. ರಿಮಹಯಿತಿ ಭಯು ದೃಢಿೇಔರಿಷಲಡುತೆುದೆ ಭತುು ಬಿಲ್ ಷಂಷುರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ii. ಬಿಲ್ ನಂತಯ ಭಯು ಫೆರ್ೆ ಅಧಿಷ ಚನೆ ಶ್ಚೇಟ್ ಭತುು ಯಯೇಜನಖಳನುನ (EOB) ವಿಯಣೆಮ
ಜೆ ತೆಖ ಡಿ ಹತಿಗಹಗಿ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ ಔಳುಹಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
iii. ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಬಿಲ್ ಸಿಾೇಔರಿಷುತುದೆ ಭತುು ನೆಯು ಔಂನಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಹತಿಗೆ ಭಂಜ ಯಹತಿ
ನಿೇಡುುದು.
d) ಹತ್ತ ರಕ್ರರಮಹ ಔರಭಖಳು:

i. ನೆಯು ಔಂನಿ ಷೆಳಿೇಮ ಔಚೆೇರಿ ಭ ಲಔ ಆಷತೆಯಗೆ ಹತಿ ಬಿಡುಖಡೆ ಭಹಡಲು ವಿಭಹಗಹಯಯ
ಭಂಜ ಯಹತಿ ಸಿಾೇಔರಿಷುತುದೆ.
ii. ಸಣಕಹಷು ಇರ್ಹಖೆ ಹತಿ ಬಿಡುಖಡೆ ಭಹಡುತುದೆ
e) ಆಷಪತೆರಗೆ ದಹಕಲ್ಹಖಕ ವಿಧಹನಖಳು
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i. ಸ್ಹಖಯೆ ೇತುಯ ದೆೇವಖಳಲ್ಲಾನ ಮಸ್ೆೆ ಬಹಯತದಲ್ಲಾಮ ಆಷತೆಯಖಳಿಗಿಂತ ಭಿನನವಹಗಿಯುು,
ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ ಅಮೆೇರಿಕಹದ ಭತುು ಮುಯೆ ೇಪ್ಟ ಜನಷಂಖೆಮಮ ಫಸುಹಲು

ಂದೆ ೇ ಖಹಷಗಿ

ವಿಭಹ ಭ ಲಔ ಅಥವಹ ಷಕಹಾಯದ ಯೇಜನೆಖಳ ಭ ಲಔ ಸ್ಹಾತಿಯಔ ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ
ಹೆ ಂದಿದೆ. ಮೆಭ ವಿಮೆದಹಯ ಭಹನಮವಹದ ಆಯೆ ೇಖಮ ಅಥವಹ ಸ್ಹಖಯೆ ೇತುಯ ಯಮಹಣ ವಿಭಹ
ಹಲ್ಲಸಿ ದಗಿಸಿದಹಖ , ಹೆಚಿಚನ ಆಷತೆಯಖಳು ಅಂತಹಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಿಂದ
ಹತಿಖಳ ಗಹಮಯಂಟಿ ಸಿಾೇಔರಿಷುು.
ಹೆಚಿಚನ

ದೆೇವಖಳಲ್ಲಾ

ಚಿಕ್ಟತೆಸ

ವಿಭಹ

ವಹಮಪಿುಮ

ಅಥವಹ

ನಖದು

ಠೆೇಣಿ

ದೃಢಿೇಔಯಣ

ಕೆ ಯತೆಯಿಂದಹಗಿ ವಿಳಂಫವಹಖುದಿಲಾ.
ಆಷತೆಯಖಳು ತಕ್ಷಣ ಚಿಕ್ಟತೆಸ ಆಯಂಭಿಷುತೆುವೆ. ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮು ಇದದಯೆ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ
ಹತಿಷುತುದೆ ಅಥವಹ ಯೆ ೇಗಿ ಮಕ್ಟು ಹತಿಷಲು ಹೆ ಂದಿದೆ. ಹತಿ ವಿಳಂಫಗೆ ಂಡಹಖ
ಆಷತೆಯಖಳು ವುಲುಖಳನುನ ಹಿಗಿೆಸಿಕೆ ಳುಳ ಅಕಹವವಿಯುತುದೆ.
ತಕ್ಷಣ ಹತಿ ವೆೇಳ್ೆ, ಆಷತೆಯಖಳು ತಕ್ಷಣದ ಹತಿಗೆ ಅಧಿಔ ರಿಮಹಯಿತಿಖಳನುನ ನಿೇಡುತುವೆ.
ಭಯು

ಫೆರ್ೆ

ಷಂಸ್ೆೆಖಳು

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ

ಆಷತೆಯ

ಬಿಲುಾಖಳನುನ

ಭುಂಚಿನ

ಇತಮಥಾದ

ರಿಮಹಯಿತಿಗಹಗಿ ಆಷತೆಯಖಳ ಜೆ ತೆ ಷಂಧಹನನುನ ಭಹಡುತೆುವೆ.
ii. ನೆಟ್ಾಕ್ಾ ಆಷತೆಯಖಳ ಫಗೆೆ ಭಹಹಿತಿ ನೆಯು ಔಂನಿಖಳಿಂದ ಟೆ ೇಲ್ ಫಿಯೇ ಷಂಖೆಮಖಳು ವಿಮೆ ಭತುು
ಕಹಮಾವಿಧಹನಖಳು ಲಬಮವಿದೆ.
iii. ಂದು ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹಖು ಅವಮಔತೆಯಿದಹದಖ ವಿಮೆದಹಯಯು ಕಹಲ್ ಸ್ೆಂಟ್ರ್ ಗೆ ಷಂಕ್ಟಾಸಿ
ತಿಳಿಷು ಅಖತಮವಿದೆ ಭತುು ಔಯಭಫದಧವಹದ ಯಮಹಣ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಜೆ ತೆ ನಿದಿಾಶಿ ಆಷತೆಯಗೆ
ಭುಂದುಯೆಮಫೆೇಔು.
iv. ಹಲ್ಲಸಿ ಅಂಗಿೇಕಹಯಹಸಾತೆಮು ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಿ ಭತುು ವಹಮಪಿುಮ ರಿಶ್ಚೇಲನೆ ಭಹಡಲು, ಆಷತೆಯಖಳು
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಕಹಲ್ ಸ್ೆಂಟ್ರ್ ಷಂಖೆಮಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ನೆಯು ಔಂನಿಖಳ / ವಿಮೆಗಹಯಯೆ ಂದಿಗೆ
ಷಂಕ್ಟಾಷಫಸುದು.
v. ಮೆಭ ಹಲ್ಲಸಿ ಆಷತೆಯಮಲ್ಲಾ ಅಂಗಿೇಔರಿಸಿದ ಮೆೇರ್ೆ ವಿಮೆದಹಯಯು ಂದು ಸಣವಿಲಾದ ಆಧಹಯದಲ್ಲಾ
ಆಷತೆಯಮಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ಟತೆಸ ಳಡಫಸುದು.
vi. ಅಂಗಿೇಕಹಯಹಸಾತೆಮ ನಿಧಾರಿಷಲು, ವಿಮೆಗಹಯಯು / ನೆಯು ದಗಿಷುರಿಗೆ ಅಖತಮವಹದ ಕೆಲು
ಭ ಲಬ ತ ಭಹಹಿತಿ, ಅು
1. ಕಹಯಿರ್ೆ ವಿಯಖಳು
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2. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಹಷ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಆಷತೆಯಮ, ಷೆಳಿೇಮ ವೆೈದಹಮಧಿಕಹರಿ
ವಿಯಖಳು:
 ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಹಷ, ಯಷುುತ ಚಿಕ್ಟತೆಸ ಭತುು ಆಷತೆಯಮಲ್ಲಾ ಭತುಶುಿ ಯೇಜಿತ ಕೆ ೇರ್ಸಾ
ಭತುು ತಕ್ಷಣ ಔಳುಹಿಷು ಭನವಿ
 ಹಹಜಯಹಖು ವೆೈದಮಯ ಹೆೇಳಿಕೆ ಜೆ ತೆಗೆ ಕೆಾೇಮ್ ಪಹಮ್ಾ
 ಹಸ್ೆ ೇಟ್ಾ ಯತಿ
 ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಭಹಹಿತಿ ಪಹಮ್ಾ ಬಿಡುಖಡೆ
f)

ವೆೈದಯಕ್ರೀಮ ವೆಚಿಖಳು ಭತಕಿ ಇತಯ ವೆೈದಯಕ್ರೀಮ ಕೆಾೀಮ್ ಖಳ ಭಯಕಹತ್ತ:

ಅಯು ಬಹಯತಕೆು ಭಯಳಿದ ನಂತಯ ಭಯುಹತಿ ಕೆಾೇಮ್ ಖಳನುನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಮೆದಹಯರಿಂದ
ಷಲ್ಲಾಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಕೆಾೈಮ್ ತಯಖಳನುನ ಡೆದ ಮೆೇರ್ೆ, ಕೆಾೈಮ್ ಸ್ಹಭಹನಮ ಯಕ್ಟಯಯೆ ಯಕಹಯ
ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷಲಡುತುದೆ.

ಎರ್ಹಾ ಸಿಾೇಕಹಯಹಸಾ ಯತಿಹದನೆಖಳಿಗೆ ಹತಿಖಳನುನ ಬಹಯತಿೇಮ

ಯ ಹಯಿಮಲ್ಲಾ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ (ಯ ಹಯಿ), ಅಲ್ಲಾ ಭಿನನವಹಗಿ ಸಣವಿಲಾದ ಕೆಾೇಮ್ ಖಳ ಹತಿಮನುನ
ವಿದೆೇಶ್ಚ ಔಯೆನಿಸಮಲ್ಲಾ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.
ಭಯುಹತಿ ಕೆಾೇಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಔಯೆನಿಸ ರಿತಾನೆ ದಯು INR ನಲ್ಲಾ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮ
ಕಹಾಂಟ್ಮ್ ಫಂದ ನಶಿ ದಿನಹಂಔದಂದು ಅನಾಯಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ನಂತಯ ಹತಿ ಚೆಕ್ ಅಥವಹ
ಇರ್ೆಕಹರನಿಕ್ ಗಹಾಣೆಯಿಂದ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.
i. ಕೆಾೇಮ್ ವಿಬಹಖ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ವಿರಿಸಿದಂತೆ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಷಭಥಾನೆಖಳ
ಭಹದರಿಮಲ್ಲಾಯೆೇ ಷಂಷುರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ii. ಜಹಮೇನು ಫಹಂಡ್ ಯಔಯಣಖಳಲ್ಲಾ ಭತುು ಸಣಕಹಸಿನ ತುತುಾ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ನೆಯು
ಔಂನಿಯಿಂದ ಮೊದರ್ೆೇ ಹತಿಷರ್ಹಖುತುದೆ ಭತುು ನಂತಯ ವಿಭಹ ಔಂೆನಿಯಿಂದ ಕೆಾೇಮ್
ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ .
iii. ರ್ಹಖದ

ಷಭಥಾನೆಖಳ

ಕೆಾೇಮ್ಸ

ನಿಯಹಔಯಣಗೆ

ಎರ್ಹಾ

ಯತಿಹದನೆಖಳಂತಸ

ಯಕ್ಟಯಯೆಮನುನ ಅನುಷರಿಷುತಹುಯೆ.
g) ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಅಘಾತ ಭತುು ಕಹಯಿರ್ೆ ವೆಚಚಖಳ ಷಂಫಂಧಿತ ಕೆಾೈಮ್ ದಹಕರ್ಹತಿ

i.

ಕೆಾೇಮ್ ಪಹಮ್ಾ

ii. ವೆೈದಮಯ ಯದಿ
iii. ಭ ಲ ಯವೆೇವ / ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಕಹಡ್ಾ
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ಅದೆೇ

iv. ಭ ಲ ಬಿಲ್ / ಯಶ್ಚೇದಿಖಳು / ಪಿಯಸಿುರಷನ್
v. ಭ ಲ ಎಔಸಯೆ ಯದಿಖಳು / ಯೆ ೇಖ / ತನಿಖಹ ಯದಿಖಳು
vi. ಯವೆೇವ ಭತುು ನಿಖಾಭನ ಸ್ಹಿಾಂಪ್ಟ ದೆ ಂದಿಗೆ ಹಸ್ೆ ೇಟ್ಾ / ವಿೇಸ್ಹ ನ ನಔಲು
ಮೆೇಲ್ಲನ ಟಿಿಮಲ್ಲಾ ಷ ಚಔವಹಗಿ ಭಹತಯ. ಹೆಚುಚರಿ ಭಹಹಿತಿ / ದಹಕರ್ೆಖಳು ನಿದಿಾಶಿ ಯಔಯಣದಲ್ಲಾ
ವಿಯಖಳನುನ ಅಲಂಬಿಸಿ ಅಖತಮವಹಖಫಸುದು ಅಥವಹ ನಿದಿಾಶಿ ಷಂಸ್ೆೆಮ ರಿಹಹಯ ಮೊತುು ಹಲ್ಲಸಿ
/ ವಿಧಹನ ಮೆೇರ್ೆ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ.
ನಿಭಮನಕು ನಿೀವೆೀ ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ 5
________________ ನೆಯು ಔಂನಿಯಿಂದ ಮೊದರ್ೆೇ ಹತಿಷರ್ಹಖುದು ಭತುು ನಂತಯ ವಿಭಹ
ಔಂೆನಿಯಿಂದ ಕೆೇಳರ್ಹಖುದು.
I.

ಜಹಮೇನು ಫಹಂಡ್ ಯಔಯಣಖಳಲ್ಲಾ

II.

ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಷಭಥಾನೆಖಳಲ್ಲಾ

III.

ಸ್ಹಖಯೆ ೇತುಯ ಯಮಹಣ ವಿಮೆ ರಿಹಹಯ ಫೆೇಡಿಕೆಖಳಲ್ಲಾ

IV.

ರ್ಹಖದ ಷಭಥಾನೆಖಳಲ್ಲಾ

ಸಹಯಹಂವ
a) ವಿಮೆ ಎಂದಯೆ ಬಯಸ್ೆ ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿ ಆ ಭಹತಿಗೆ ಂದು' ಸ್ಹಕ್ಷಿ 'ಆಗಿದೆ. ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆ
ಭಹಡಲಟ್ಿ ಗಟ್ನೆ ಷಂಬವಿಸಿ ಂದು ಕೆಾೈಭಗೆ ದಹರಿ ಭಹಡಿಕೆ ಟ್ಿಯೆ ಅದು ಬಯಸ್ೆಮ ನಿಜವಹದ
ರಿೇಕ್ಷೆ.
b) ವಿಮೆ ಯಭುಕ ಯೆೇಟಿಂಗ್ ನಿಮತಹಂಔು ಂದು ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಕೆಾೈಭ ಹತಿಷು ಸ್ಹಭಥಮಾ.
c) ವಿಭಹ ಕರಿೇದಿಸಿದ ಗಹಯಸಔಯು, ಹಯಥಮಔ ಸ ಡಿಕೆದಹಯ ಹಹಖ ಕೆಾೈಭನ ಸಿಾೇಔತಾ ಆಗಿಯುಯು.
d) ಸಣವಿಲಾದ ಕೆಾೈಭನಲ್ಲಾ ಂದು ನೆಟ್ಾಕ್ಾ ಆಷತೆಯಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯಯು / TPA ಂದು ೂಾ
ಅನುಮೊೇದನೆ

ಆಧರಿಸಿ

ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ

ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ

ದಗಿಷುತಹುಯೆ

ಭತುು

ನಂತಯ

ಕೆಾೈಮ್

ಭಯುಹತಿಗಹಗಿ ದಹಕರ್ೆಖಳನುನ ಷಲ್ಲಾಷುತಹುಯೆ.
e) ಭಯಳಿಷುವಿಕೆ ಕೆಾೈಭನಲ್ಲಾ, ಗಹಯಸಔ ತನನ ಭ ಲಖಳಿಂದ ಆಷತೆಯಗೆ ಕೆ ಡುತಹುಯೆ, ತದನಂತಯ ಪೆೈಲೆಳನುನ
ಹತಿಗಹಗಿ ವಿಭಹದಹಯಯು / TPA ಗೆ ಕೆ ಡುತಹುಯೆ.
f) ಕೆಾೈಮ್ ತಿಳಿಷುುದು ಗಹಯಸಔಯು ಭತುು ರಿಹಹಯ ತಂಡದ ನಡುವಿನ ಷಂಔಾದ ಮೊದಲ ನಿದವಾನ.
545

g) ಂದು ಂಚನೆಮ ವಿಭಹ ಸಔುು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಔಂನಿಮು ಷಂವಮ ಉಂಟಹದಯೆ ಅದನುನ
ತನಿಖೆಗಹಗಿ ಔಳುಹಿಷರ್ಹಖುತುದೆಂದು ಸಕ್ಟುನ ತನಿಖೆ ವಿಮೆಗಹಯಯು / TPA ಆಂತರಿಔವಹಗಿ
ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ ಅಥವಹ ೃತಿುಯ ತನಿಖಹ ಷಂಸ್ೆೆಗೆ ಹಿಸಿಕೆ ಡರ್ಹಖುದು.
h) ಕಹಯಿದರಿಷುದು ಷಭಥಾನೆಖಳ ಸಿೆತಿಮನುನ ಆಧರಿಸಿ ವಿಮೆಗಹಯಯು ುಷುಔಖಳಲ್ಲಾ ಭಹಡಿದ ಎರ್ಹಾ
ಷಭಥಾನೆಖಳ ಅಕಹವ ಯಭಹಣನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ.
i) ಂದು ನಿಯಹಔಯಣೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ ಹಯತಿನಿಧಮ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ, ಗಹಯಸಔಯು ವಿಮೆಮ
ಒಂಫುಡ್ಸ ಭನ್ ಅಥವಹ ಗಹಯಸಔ ವೆೇದಿಕೆಖಳು ಅಥವಹ ಕಹನ ನು ಅಧಿಕಹರಿಖಳ ಅನುಷಂಧಹನ
ಆಯೆುಮನುನ, ಹೆ ಂದಿಯುಯು.
j) ಂಚನೆಖಳು ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕಲ್ಲಷು ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಹೆಚಹಚಗಿ ಷಂಬವಿಷುತುದೆ ಆದಯೆ
ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಔ ಡ ಂಚನೆ ಷಭಥಾನೆಖಳನುನ ಭಹಡಲು ಫಳಷರ್ಹಖುತುದೆ.
k) TPA ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಅನೆೇಔ ಯಭುಕ ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ ದಗಿಷುತುದೆ ಭತುು ವುಲು ಯ ದಲ್ಲಾ
ಷಂಬಹನೆಮನುನ ಡೆಮುತುದೆ.

ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ಇಯಲ್ಲಾ

ಕೆಳಗಿನ

ಮಹಯನುನ

ವಿಭಹ

ಸಔುು

ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ

ಹಯಥಮಔ

ಸ ಡಿಕೆದಹಯ

ಎಂದು

ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ?
I. ಗಹಯಸಔಯು
II. ಭಹಲ್ಲೇಔಯು
III. ಂದದಹಯಯು
IV. ವಿಮೆ ಏಜೆಂಟ್ಯು / ದರ್ಹಾಳಿಖಳು
ರಶೆು 2
ಗಿರಿೇಶ್ ಷಕೆಸೇನಹ ಅಯ ವಿಭಹ ಸಔುನುನ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಮು ನಿಯಹಔರಿಸಿತು. ನಿಯಹಔಯಣೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ,
ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ ಹಯತಿನಿಧಮ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ ಗಿರಿೇಶ್ ಷಕೆಸೇನಹಗೆ ಲಬಮವಿಯು ಆಯೆುಮು ಏನು?
I. ಷಕಹಾಯದ ಮೊಯೆಹೆ ೇಖಲು
II. ಕಹನ ನು ಅಧಿಕಹರಿಖಳ ಮೊಯೆಹೆ ೇಖಲು
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III. ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಮೊಯೆಹೆ ೇಖಲು
IV. ಈ ನಿಯಹಔಯಣೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಏನ ಭಹಡರ್ಹಖುದಿರ್ಹಾ
ರಶೆು 3
ವಿಚಹಯಣೆಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಯಹಜಿೇವ್ ಮೆಹೆ ು ಭಂಡಿಸಿದ ಂದು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಕೆಾೈಭನಲ್ಲಾ, ಯಹಜಿೇವ್
ಮೆಹೆ ು

ಫದಲ್ಲಗೆ, ಅಯ ಷಹೆ ೇದಯ ಯಹಜೆೇಶ್ ಮೆಹೆ ು ಚಿಕ್ಟತೆಸಗಹಗಿ ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕಲ್ಲಷರ್ಹಗಿಯುಯು

ಎಂದು ಔಂಡುಕೆ ಳುಳಯು. ಯಹಜಿೇವ್ ಮೆಹೆ ು ಹಲ್ಲಸಿ ಪಹಮಮಲ್ಲ ಫಾೇಟ್ರ್ ಯೇಜನೆಮಲಾ. ಇದು
___________ ಂಚನೆಮ ಂದು ಉದಹಸಯಣೆಮಹಗಿದೆ.
I. ಮಕ್ಟುೇಔಯಣ
II. ದಹಕರ್ೆಖಳ ತಮಹರಿಷುವಿಕೆಮನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ
III. ವೆಚಚಖಳ ಉತೆರೇಕ್ಷೆ
IV. ಹೆ ಯಯೆ ೇಗಿ ಚಿಕ್ಟತೆಸ ಳಯೆ ೇಗಿಮಹಗಿ ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕಲ್ಲಷು ರಿತಾನೆ
ರಶೆು 4
ಭುಂದಿನ ಮಹ ಸಿೆತಿಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ವಹಷಸ್ಹೆನದ ಚಿಕ್ಟತೆಸಮು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ?
I. ಯೆ ೇಗಿಮ ಸಿೆತಿ ಅನು / ಅಳು ಆಷತೆಯ / ನಸಿಾಂಗ್ ಹೆ ೇಮ್ ತೆಗೆದುಹಹಔಫಸುದು, ಆದಯೆ ಆದಮತೆ
ಭಹಡುದಿರ್ಹಾ
II. ಯೆ ೇಗಿಮ ಅಲ್ಲಾನ ಸ್ೌಔಮಾಖಳ ಕೆ ಯತೆಯಿಂದ ಆಷತೆಯ / ನಸಿಾಂಗ್ ಹೆ ೇಮ್ ಗೆ ತೆಗೆದುಹಹಔಲು
ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ
III. ಚಿಕ್ಟತೆಸ ಆಷತೆಯ / ನಸಿಾಂಗ್ ಹೆ ೇಂ ನಲ್ಲಾ ಭಹತಯ ನಡೆಷಫಸುದು
IV. ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕಲ್ಲಷು ಅಧಿ 24 ಖಂಟೆಖಳನುನ ಮೇರಿದೆ
ರಶೆು 5
ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಷಂಕೆೇತಖಳು ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ ಚಿಕ್ಟತೆಸಗಹಗಿ ನಡೆಸಿದ ಕಹಮಾವಿಧಹನದ ಸ್ೆಯೆಹಿಡಿಮುು?
I. ಐಸಿಡಿ
II. ಡಿಸಿಐ
III. ಸಿಪಿಟಿ
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IV. ಪಿಸಿಟಿ

ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I ಆಗಿದೆ
ಗಹಯಸಔಯನುನ ವಿಭಹ ಸಔುು ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ ಹಯಥಮಔ ಸ ಡಿಕೆದಹಯ ಎಂದು ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದೆ
ವಿಭಹ ಸಔುು ನಿಯಹಔಯಣೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಮಕ್ಟುಖಳು ಕಹನ ನು ಅಧಿಕಹರಿಖಳು ಷಂಕ್ಟಾಷಫೆೇಔು.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I ಆಗಿದೆ
ಇದು ಮಕ್ಟುೇಔಯಣ ಂದು ಉದಹಸಯಣೆಮಹಗಿದೆ, ವಿಮೆ ಹೆ ಂದಿದ ಮಕ್ಟುಮು ಚಿಕ್ಟತೆಸ ಹೆ ಂದಿದ ಮಕ್ಟುಯಿಂದ
ಭಿನನವಹಗಿದಹದಯೆ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದೆ
ಯೆ ೇಗಿಮ ಅಲ್ಲಾನ ಸ್ೌಔಮಾಖಳ ಕೆ ಯತೆಯಿಂದ ಆಷತೆಯ / ನಸಿಾಂಗ್ ಹೆ ೇಮ್ ಗೆ ತೆಗೆದುಹಹಔಲು
ಸ್ಹಧಮವಿಲಾದ ಸಿೆತಿಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ವಹಷಸ್ಹೆನದ ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದೆ
ಔಯೆಂಟ್ ರ್ಪಯಸಿೇಜರ್ ಟ್ಮಾನಹಲಜಿ (ಸಿಪಿಟಿ) ಷಂಕೆೇತಖಳು ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ ಚಿಕ್ಟತೆಸಗಹಗಿ ನಡೆಸಿದ
ಕಹಮಾವಿಧಹನದ ಸ್ೆಯೆಹಿಡಿಮುು.
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ಅಧಹಮಮ 22
ವಿಮೆಮ ತತಾಖಳು
ಅಧಹಯಮ ರಿಚಮ
ಈ ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ, ನಹು ವಿಮೆಮ ಕಹಮಹಾಚಯಣೆಮನುನ ನಿಧಾರಿಷು ಭ ಲ ತತಾಖಳ ಫಗೆೆ
ತಿಳಿಮುತೆುೇವೆ. ಅಧಹಮಮ ಎಯಡು ವಿಬಹಖಖಳಲ್ಲಾ ವಿಂಖಡಿಷಲಟಿಿದೆ. ಮೊದಲನೆಮ ವಿಬಹಖು ವಿಮೆ
ಅಂವಖಳು ಭತುು ಎಯಡನೆೇ ವಿಬಹಖ ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ ವಿಶ್ೆೇಶ ವೆೈಶ್ಚಶಿಾಖಳ ಫಗೆೆ ಮಸರಿಷುತುದೆ.

ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳನಕು ತ್ತಳಿಮಕದಕ
ಎ (ವಿಮೆಮ ಅಂವಖಳು
ಬಿ) ವಿಭಹ ಔಯಹಯು - ಕಹನ ನು ಅಂವಖಳು
ಸಿ) ವಿಭಹ ಔಯಹಯು - ವಿಶ್ೆೇಶ ಲಕ್ಷಣಖಳು
ಈ ಅಧಹಮಮದ ಅಧಮಮನದ ನಂತಯ, ನಿೇುಈ ಕೆಳಗಿನುಖಳನುನ ಉತುರಿಷಲು ಸ್ಹಧಮವಹಖುತುದೆ :
1. ವಿಮೆಮ ವಿವಿಧ ಅಂವಖಳನುನ ವಿರಿಸಿ
2. ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ ವೆೈಶ್ಚಶಿಾಖಳನುನ ವಿರಿಸಿ
3. ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ ವಿಶ್ೆೇಶ ಲಕ್ಷಣಖಳನುನ ಖುಯುತಿಸಿ
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ಎ. ವಿಮೆಮ ಅಂವಖಳು
ನಹು ವಿಭಹ ಯಕ್ಟಯಯೆಮು ನಹಲುು ಅಂವಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯುದನುನ ನೆ ೇಡಿದೆದೇವೆ
 ಆಸಿು
 ಅಹಮ
 ಅಹಮ ಷಂಚಮನ
 ವಿಭಹ ಔಯಹಯು
ಈಖ ವಿಭಹ ಯಕ್ಟಯಯೆಮ ವಿವಿಧ ಅಂವಖಳನುನ ಷಾಲ ವಿಯವಹಗಿ ನೆ ೇಡೆ ೇಣ.
1. ಆಸಿಿ

ವಹಯಖ್ೆಯ
ಂದು ಆಸಿುಮನುನ 'ಯಯೇಜನನುನ ಹೆ ಂದಿಯು ಭತುು ಅದಯ ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಗೆ ಆರ್ಥಾಔ ಭೌಲಮನುನ
ಖಹತಿಯಗೆ ಳಿಷು ಮಹುದೆೇ ಷುುವೆಂದು ವಹಮಖೆಮ ಭಹಡಫಸುದು.
ಂದು ಆಸಿು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಕ್ಷಣಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯಫೆೇಔು:
a) ಆರ್ಥಯಔ ಭೌಲಯ
ಂದು ಆಸಿು ಆರ್ಥಾಔ ಭೌಲಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯಫೆೇಔು. ಈ ಭೌಲಮ ಎಯಡು ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಇಯುತುದೆ.
a. ಆದಹಮ: ಆಸಿು ಉತಹದಔವಹಗಿಯಫಸುದು ಭತುು ಆದಹಮನುನ ಸುಟಿಿಷಫಸುದು.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಬಿಸ್ೆುಟ್ ತಮಹರಿಕೆಗೆ ಫಳಷು ಂದು ಮಂತಯ, ಅಥವಹ ಹಹಲು ಕೆ ಡು ಂದು ಸಷು, ಎಯಡ

ತಭಭ

ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಗೆ ಆದಹಮನುನ ಕೆ ಡುತುವೆ .ಆಯೆ ೇಖಮೂಣಾ ಕೆಲಷಗಹಯ ಷಂಗಟ್ನೆಮ ಂದು ಆಸಿು.
b. ಅಖತಯಖಳ ಷಲ್ಲಾಕೆ: ಂದು ಅಥವಹ ಅಖತಮಖಳ ಂದು ಖುಂನುನ ಈಡೆೇರಿಷು ಭ ಲಔ ಆಸಿು

ಭೌಲಮನುನ ಹೆಚಿಚಷಲ ಫಸುದು.
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ಉದಹಸಯಣೆ
ಯೆಫಿಯಜಿಯೆೇಟ್ರ್ ತಣಣಗಹಖುತುದೆ ಭತುು ಆಹಹಯನುನ ಷಂಯಕ್ಷಿಷುತುದೆ, ಕಹಯು ಯವಹಷದಲ್ಲಾ ಅನುಔ ಲನುನ
ದಗಿಷುತುದೆ, ಇದೆೇ ರಿೇತಿ ಯೆ ೇಖವಿಲಾದ ವರಿೇಯ ಷಾತುಃ ತನಖ

ಭತುು ಔುಟ್ುಂಫಔ ು ಭೌಲಮನುನ

ಸ್ೆೇರಿಷುತುದೆ.
ಬಿ ಕೆ ಯತೆ ಭತಕಿ (ಭಹಲ್ಲೀಔತಾ
ಗಹಳಿ ಭತುು ಷ ಮಾನ ಫೆಳಕ್ಟನ ಫಗೆೆ ಏನು ಹೆೇಳುದು? ಅು ಷಾತುುಖಳಲಾವೆೇ?
ಉತಿಯ – ಅಲಾ
ವಹಷುವಹಗಿ, ಕೆಲು ವಿಶಮಖಳು ಗಹಳಿ ಭತುು ಷ ಮಾನ ಫೆಳಕ್ಟನಷೆಿೇ ಅಭ ಲಮವಹಗಿವೆ .ನಹು ಅುಖಳ
ಹೆ ಯತು

ಫದುಔಲು

ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ

.ಆದದರಿಂದ

ಅುಖಳನುನ

ಆರ್ಥಾಔ

ಅಥಾದಲ್ಲಾ

ಆಸಿುಮನಹನಗಿ

ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುುದಿಲಾ.
ಇದಕೆು ಎಯಡು ಕಹಯಣಖಳಿವೆ
 ಅುಖಳ ೂಯೆೈಕೆ ಹೆೇಯಳವಹಗಿದೆ ಭತುು ಉುಖಳಿಗೆ ಕೆ ಯತೆಯಿಲಾ.
 ಅು ಮಹುದೆೇ ಂದು ಮಕ್ಟುಮ ಭಹಲ್ಲೇಔತಾದಲ್ಲಾ ಇಲಾ ಆದಯೆ ಎಲಾರಿಖ ಭುಔುವಹಗಿ ಲಬಮವಹಗಿವೆ.
ಆಸಿಿಗೆ ಇಂತಸ ಅಸಯತೆ ಡೆಮಲಕ ಅದಯ ಕೆ ಯತೆ ಭತಕಿ ಮಹಯೆ ೀ ಹೆ ಂದಿಯಫೆೀಕಹದ ಅದಯ ಭಹಲ್ಲೀಔತಾ
ಅಥವಹ ಸಹಾಧಿೀನತೆ -ಈ ಎಯಡಕ ಶಯತಕಿಖಳನಕು ನೆಯವೆೀರಿಷಫೆೀಔಕ ಎಂಫಕದನಕು ಷ ಚಿಷಕತಿದೆ.
ಸಿ) ಆಸಿಿಖಳ ವಿಮೆ
ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ನಭಗೆ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಭತುು ಆಔಸಿಭಔ ಗಟ್ನೆಖಳ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಷಂಬವಿಷು ಆರ್ಥಾಔ
ನಶಿಖಳಲ್ಲಾ ಆಷಕ್ಟು, ನೆೈಷಗಿಾಔವಹಗಿ ಉದಬವಿಷು ನಶಿಲಾ. ವಿಮೆ ಫಯಕ ಸಣಕಹಸಿನ ನಶಿಖಳ ವಿಯಕದಿ
ಭಹತರ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೀಡಕತಿದೆ. ಕಹಯಣ ಕಹಲ್ಹಂತಯದ ಫಳಕೆಯ್ದಂದ ಉದಭವಿಷಕ ನೆೈಷಗಯಔ ನಶಿಔುಲಾ.
ವಿಮೆ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಯಿಂದ ಆಸಿುಮನುನ ಯಕ್ಷಿಷಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾವೆಂಫುದನುನ ನಹು ಖಭನಿಸಿಫೆೇಔು .ವಿಮೆ
ಹೆ ಂದಿದ ಅಥವಹ ಹೆ ಂದದೆೇ ಇದದ ಭನೆಖಳನುನ ಬ ಔಂ ನಹವ ಭಹಡೆೇ ಭಹಡುತುದೆ .ವಿಮೆಗಹಯಯು
ಸಣದ ಂದು ಮೊತುನುನ ಭಹತಯ ಹತಿ ಭಹಡಫಸುದು, ಇದರಿಂದ ನಶಿದ ಆರ್ಥಾಔ ಯಬಹ
ಔಡಿಮೆಮಹಖುತುದೆ.
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ಂದದ ಉಲಾಂಗನೆಮ ಕ್ಟಯಯೆಯಿಂದ ನಶಿಖಳು ಸುಟಿಿಕೆ ಳಳಫಸುದು.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಇನೆ ನಂದು ಔಡೆ ಆಭದುದಹಯಯು ಷಯಔುಖಳನುನ ಸಿಾೇಔರಿಷಲು ನಿಯಹಔರಿಸಿದಯೆ ಅಥವಹ ಹತಿ ಭಹಡುಲ್ಲಾ
ತಪಿದಯೆ ಒಾ ಯಫ್ತುದಹಯ ಂದು ದೆ ಡಸ ಮಹಹಯನುನ ಔಳ್ೆದುಕೆ ಳುಳತಹುಯೆ.
ಡಿ) ಜೀ ವಿಮೆ
ನಭಭ ಜಿೇನದ ಫಗೆೆ ಏನು?
ವಹಷುವಹಗಿ ನಭಗೆ ನಭಭ ಜಿೇನ ಭತುು ನಭಭ ಪಿಯೇತಿಹತಯಯಹದಯ ಜಿೇಕ್ಟುಂತ ಫೆರ್ೆಫಹಳುದು ಏನ
ಇಲಾ .ಅಘಾತ ಅಥವಹ ಅನಹಯೆ ೇಖಮಖಳು ನಭಭ ಜಿೇನದ ಮೆೇರ್ೆ ಖಂಭಿೇಯವಹಗಿ ಯಬಹ ಬಿೇಯಫಸುದು.
ಇದು ಎಯಡು ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಯಬಹ ಬಿೇಯಫಸುದು:
 ಮೊದಲನೆಮದಹಗಿ ನಿದಿಾಶಿ ಯೆ ೇಖದ ಚಿಕ್ಟತೆಸಗಹಗಿ ಭಹಡಫೆೇಕಹದ ವೆಚಚಖಳು.
 ಎಯಡನೆಮದಹಗಿ

ಭಯಣ

ಅಥವಹ

ಅಂಖವೆೈಔಲಮ

ಈ

ಎಯಡರಿಂದಲ

ಆರ್ಥಾಔ

ಖಳಿಕೆಮ

ನಶಿವಹಖಫಸುದು.
ಮಕ್ಟು ಮ ವಿಮೆ ಅಥವಹ meaning not clear( personal lines of insurance )ಈ ರಿೇತಿಮ ನಶಿ
ಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ
ಮಹುದಯ ನಶಿದಿಂದ [ಆಔಸಿಮಔ ಅಥವಹ ಆಔಸಿಮಔ ಗಟನೆಖಳಿಂದ] ಆರ್ಥಯಔ ನಶಿ[ಸಣದ ಯ ದಲ್ಲಾ
ಅಳೆಮಫಸಕದಹದ] ವಹಖಕತಿದೆಯೀ ಅಂತಸ ಭೌಲಯನಕು ಹೆ ಂದಿದ ಷಾತಕಿಖಳನಕು [ಅಂದಯೆ ಆದಹಮನಕು
ಉತಹಪದಿಷಕ ಅಥವಹ ಕೆಲು ಅಖತಯಖಳನಕು ೂಯೆೈಷಕ]; ಹೆ ಂದಿಯಕ ಮಹರಿಗಹದಯ ವಿಮೆ ತೆಗೆಮಲಕ
ಸಹಧಯ.
ಹೀಗೆ ಸಹಭಹನಯವಹಗ ಈ ಷಾತಕಿಖಳನಕು ವಿಭಹ ಬಹಷೆಮಲ್ಲಾ ವಿಶಮ ಷಕಿವೆಂದಕ ಉಲ್ೆಾೀಖಿಷಲ್ಹಖಕತಿದೆ.
2. ಅಹಮ
ವಿಮೆ ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ ಎಯಡನೆೇ ಅಂವ ಅಹಮದ ರಿಔಲನೆಮಹಗಿದೆ. ನಹು ಅಹಮನುನ ನಶಿ
ಷಂಬವಿಷಫಸುದಹದ ಅಕಹವಖಳ್ೆಂದು ವಹಮಖಹಮನಿಷಫಸುದು. ರಿರ್ಸು ಹಿೇಗೆ ಷನಿನವೆೇವದನಾಮ ಕಹಯಣದಿಂದ
554

ಉದಬವಿಷು ಎಂದು ಸ್ಹಧಮತೆ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿ ಷ ಚಿಷುತುದೆ .ನಹು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ನಭಭ ಭನೆಮ
ಷುಟ್ುಿಹೆ ೇಖುದನುನ ಅಥವಹ ನಭಭ ಕಹಯು ಅಘಾತ ಹೆ ಂದುದನುನ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷುುದಿಲಾ. ಆದಯ

ಅದು

ಷಂಬವಿಷಫಸುದು.
ಅಹಮಖಳ ಉದಹಸಯಣೆಖಳ್ೆಂದಯೆ ಂದು ಭನೆ ಫೆಂಕ್ಟ ಅಥವಹ ದಯೆ ೇಡೆಗೆ ಳಗಹಖುದರಿಂದ
ಉದಬವಿಷಫಸುದಹದ ಆರ್ಥಾಔ ನಶಿದ ಸ್ಹಧಮತೆ ಅಥವಹ ಂದು ಅಂಖದ ನಶಿದಲ್ಲಾ ರಿಣಮಸಿದ ಂದು
ಅಘಾತ.
ಇದು ಎಯಡು ರಿಣಹಭಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ.
i.

ಮದಲನೆಮದಹಗ, ನಶಿ ಷಂಬವಿಷಫಸುದು ಅಥವಹ ಷಂಬವಿಷದೆೇ ಇಯಫಸುದು ಎಂದು ಇದಯ
ಅಥಾ .ನಶಿದ ಅಕಹವ ಅಥವಹ ಸ್ಹಧಮತೆಮಮನುನ ಖಣಿತಿೇಮವಹಗಿ ಮಔುಡಿಷಫಸುದು.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಂದು ಭನೆ ಫೆಂಕ್ಟಗೆ ಳಗಹಖಫಸುದಹದ ಅಕಹವ ಸ್ಹವಿಯದಲ್ಲಾ ಂದು= 1/1000 = 0.001.
ಯಹಮ್ ಸೃದಮಹಘಾತನುನ ಹೆ ಂದು ವಔಮತೆ ಸ್ಹವಿಯದಲ್ಲಾ ಭ ಯು = 3/1000 = 0.003
ಅಹಮ ಮಹವಹಖಲ ಷಂಬನಿೇಮತೆಮನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ .ಇದಯ ಭೌಲಮ ಮಹವಹಖಲ 0 ದಿಂದ
1 ಯ ಭಧಮದಲ್ಲಾಯುತುದೆ ಇಲ್ಲಾ 0 ನಶಿದ ಷಂಬನಿೇಮತೆ ಇಲಾವೆಂಫುದಯ ನಿಶ್ಚಚತತೆಮನುನ ಭತುು 1
ನಿಶ್ಚಚತವಹಗಿ ನಶಿ ಷಂಬವಿಷಲ್ಲದೆ ಎಂಫುದನುನ ಯತಿನಿಧಿಷುತುದೆ.
ii.

ಎಯಡನೆಮದಹಗ, ವಹಷುವಹಗಿ ನಶಿಕೆು ಕಹಯಣವಹಖು ಗಟ್ನೆಮನುನ ಖಂಡಹಂತಯ ಎಂದು
ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಅಹಮಖಳ್ೆಂದಯೆ

ಉದಹಸಯಣೆಖಳ್ೆಂದಯೆ

ಫೆಂಕ್ಟ,

ಬ ಔಂ,

ಯವಹಸ,

ಮಂಚು,

ಔಳಳತನ,

ಸೃದಮಹಘಾತದಿಂದ ಇತಹಮದಿ
ನೆೈಷಗಯಔ ಷಔಳಿಮ ವಿಚಹಯ ಏನಕ?
ಮಹುದ

ಶ್ಹವಾತವಹಗಿ ಇಯುದಿಲಾವೆಂಫುದು ನಿಜ. ಯತಿ ಆಸಿು ಸಿೇಮತ ಕ್ಟಯಮಹತಭಔ ಜಿೇವಿತಹಧಿಮನುನ

ಹೆ ಂದಿದೆ ಭತುು ಆ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಯಯೇಜನಖಳನುನ ನಿೇಡುತುದೆ.
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ಕೆಲು ದಿನಖಳ ನಂತಯ ಂದು ದಿನ ಅದಯ ಭೌಲಮ ವೃನಮವಹಖುತುದೆ. ಇದೆ ಂದು ನೆೈಷಗಿಾಔ ಯಕ್ಟಯಯೆ
ಭತುು ನಹು ನಭಭ ಮೊಫೆೈಲ್, ವಹಷ್ಟ್ಂಗ್ ಮೆಶ್ಚೇನ್ಸ ಭತುು ನಭಭ ಫಟೆಿಖಳನುನ ಅುಖಳು ಕೆಟ್ುಿ ಹೆ ೇದಹಖ
ಅುಖಳನುನ ತಿಯಷುರಿಷುತೆುೇವೆ ಅಥವಹ ಫದರ್ಹಯಿಷುತೆುೇವೆ. ಆದದರಿಂದ ಸ್ಹಭಹನಮ ಷಔಳಿಯಿಂದ
ಉದಬವಿಸಿದ ನಶಿನುನ ವಿಮೆ ಳಗೆ ಂಡಿಯುದಿಲಾ.
i.

ಅಹಮಕೆು ಡಕಸವಿಕೆ: ಂದು ಖಂಡಹಂತಯದ ಗಟ್ನೆ ಅಖತಮವಹಗಿ ನಶಿನುನಂಟ್ು ಭಹಡುತುದೆ
ಎಂದೆೇನ

ಇಲಾ. ಭುಂಫೆೈಮಲ್ಲಾ ವಹಸಿಷು ಮಕ್ಟು ಆಂಧಯದ ಔಯಹಳಿ ಯದೆೇವದ ಯವಹಸದ

ಕಹಯಣದಿಂದ ಮಹುದೆೇ ನಶಿನುನ ಹೆ ಂದುದಿಲಾ . ನಶಿದ ಆಸಿು ಖಂಡಹಂತಯಕೆು
ಡಸರ್ಹಗಿಯಫೆೇಔು.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಕಹಯು ಅಘಾತದ ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುಲ್ಲಾ, ವಿಭಹಗಹಯಯು ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಶಾದಲ್ಲಾ ಅಘಾತ ಎಂಫ
'ಖಂಡಹಂತಕೆು ಡಸರ್ಹಗಿಯು' ಕಹಯುಖಳ ಷಂಖೆಮಮನುನ ತಿಳಿದುಕೆ ಳಳಲು ಹೆಚುಚ ಆಷಔುಯಹಗಿಯುತಹುಯೆ.

ನಿಮಮತವಹಗಿ ಯೆೇಸಿಂಗ್ ಉದೆದೇವಖಳಿಗಹಗಿ ಫಳಷರ್ಹಖು ಂದು ಕಹಯು ಈ ಷಂಖೆಮಮ ಬಹಖವಹಖಲು
ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ. ಅದು ಸ್ಹಭಹನಮ ಕಹಯುಖಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಿಚನ ಅಘಾತದ ಸ್ಹಧಮತೆಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯು 'ಯೆೇಸಿಂಗ್
ಕಹಯು' ಎಂಫ ಖುಂಪಿನ ಬಹಖವಹಖಫೆೇಔು.
ಕೆೇಲ ಅಹಮಕೆು ಡಸರ್ಹಗಿಯುವಿಕೆಮು ವಿಭಹ ರಿಹಹಯಕೆು ಷ ಔು ಕಹಯಣಲಾ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಂದು ಕಹಖಹಾನೆ ಆಯಣದಲ್ಲಾ ಸತಿುದ ಫೆಂಕ್ಟ ನಿಜವಹದ ಹಹನಿಮನುನಂಟ್ು ಭಹಡದೆೇ ಇಯಫಸುದು.
ಂದು ಖಂಡಹಂತಯದ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ನಿಜವಹದ ಆರ್ಥಾಔ (ಸಣಕಹಸಿನ) ನಶಿವಹದಹಖ ಭಹತಯ
ವಿಮೆ ಕಹಮಾಯ ಕೆು ಫಯುತುದೆ.
ii) ಅಹಮಕೆು ಡಸಲ್ಹಖಕವಿಕೆಮ ಭಟಿ: ಎಯಡು ಆಸಿುಖಳು ಂದೆೇ ಖಂಡಹಂತಯಕೆು ಡಸರ್ಹಗಿಯಫಸುದು
ಆದಯೆ ನಶಿದ ಸ್ಹಧಮತೆ ಅಥವಹ ನಶಿದ ಯಭಹಣದಲ್ಲಾ ಹೆಚುಚ ಫದರ್ಹಣೆ ಇಯಫಸುದು.

ಉದಹಸಯಣೆ
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ಫೆಂಕ್ಟಯಿಂದ ಸ್ೆ ಪೇಟ್ಔಖಳನುನ ಮುಮತಿುಯು ವಹಸನ,

ನಿೇಯು ಸ್ಹಗಿಷು ಟಹಮಂಔರ್ ಕ್ಟುಂತ ಹೆಚುಚ

ನಶಿನುನ ಹೆ ಂದಫಸುದಹಗಿದೆ.
ಅದೆೇ ರಿೇತಿ, ಂದು ಅಂಖಡಿಮಲ್ಲಾ ಔುಳಿತುಕೆ ಳುಳನಿಗಿಂತ
ಷಭಸ್ೆಮಮನುನ

ಹೆ ಂದಿಯು

ಒಾ

ಮಕ್ಟು

ಅಥವಹ

ಔಲುಷ್ಟ್ತ ನಖಯದಲ್ಲಾ ಉಸಿಯಹಟ್ದ
ಅಥವಹ

ಔುದುಯೆ

ಯೆೇಸಿಂಗ್

ನಲ್ಲಾ

ತೆ ಡಗಿಕೆ ಂಡಿಯುನಿಗೆ ಆಔಸಿಭಔ ಅಘಾತಖಳಿಂದ ಹೆಚಿಚನ ಅಹಮವಿದೆ.
ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಅಹಮಕೆು ಡಸರ್ಹಖುವಿಕೆಮ ಭಟ್ಿದ ಫಗೆೆ ಭುಕಮವಹಗಿ ಔಳಳ .ಇದು ಅತಮಂತ ಹೆಚುಚ
ಇದಹದಖ ಅದನುನ ಕೆಟ್ಿ ಅಹಮ ಎಂದು ಹೆೇಳುತಹುಯೆ.
ಅಹಮ ಗೀಯಔಯಣದ ಆಧಹಯ

ಎ) ಅನಕಬವಿಷಕ ಸಹಧಯತೆ ಇಯಕ ಹಹನಿಮ ರಿಭಹಣ
ಇದು ಒಾ ಮಕ್ಟುಮ ಅಥವಹ ಂದು ಮಹಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ನಶಿದ ಭತುು ಅದಯ ರಿಣಹಭದ ಭಟ್ಿದ
ಭ ಲಔ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ. ಈ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಭ ಯು ಯಕಹಯದ ಅಹಮದ ಗಟ್ನೆಖಳನುನ ಅಥವಹ
ರಿಸಿೆತಿಖಳನುನ ಖುಯುತಿಷಫಸುದು:
i. ಖಂಭಿೀಯ ಅಥವಹ ರಳಮಕಹರಿ
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ಇಂತಸ ಗಹತಯದ ನಶಿಖಳು ಟ್ುಿ ನಶಿ ಅಥವಹ ದಿವಹಳಿತನೆು ಕಹಯಣವಹಖಫಸುದು.

ಉದಹಸಯಣೆ
 ೂಣಾ ಗಹಯಭನೆನೇ ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ನಹವಭಹಡು ಬ ಔಂ
 ಕೆ ೇಟಿಖಟ್ಿರ್ೆೇ ಫೆರ್ೆಫಹಳು ಅನುಸ್ಹೆನನುನ ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ನಹವಭಹಡು ಫೆಂಕ್ಟ
 ಅನೆೇಔ ಜನಯನುನ ಗಹಮಗೆ ಳಿಸಿದ ಲ್ಸಾ ಟೆಯೇಡ್ ಸ್ೆಂಟ್ರ್ ಮೆೇಲ್ಲನ 11/9 ಯ ಬಯೇತಹದಔ
ದಹಳಿಮಂತಸ ರಿಸಿೆತಿ
ii. ರಭಕಕ
ಇುಖಳಲ್ಲಾ ಷಂಬಹಮ ನಶಿಖಳು ಕಹಮಹಾಚಯಣೆಮನುನ ನಿಾಹಿಷಲು ಸ್ಹಲ ಭಹಡಲು ಆಖಯಹಿಷುಶುಿ
ಖಂಭಿೇಯ ಆರ್ಥಾಔ ನಶಿಕೆು ಕಹಯಣವಹಖಫಸುದು.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಖುಗಹಾವ್ ನಲ್ಲಾನ ದೆ ಡಸ ಫಸುಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಔಂೆನಿಮ ಂದು ಸ್ಹೆಯದಲ್ಲಾನ ಯ

1ಕೆ ೇಟಿಖಳಶುಿ ಭೌಲಮದ

ದಹಸ್ಹುನನುನ ಫೆಂಕ್ಟ ನಹವಡಿಷುತುದೆ .ನಶಿ ಬಹರಿೇ ಇದೆ ಆದಯೆ ದಿವಹಳಿತನಕೆು ಕಹಯಣವಹಖುಶುಿ ಹೆಚುಚ
ಅಲಾ.
ಯತಿಫಂಧಔವಹದ ವೆಚಚನುನ ಹೆ ಂದಿಯು ಜಟಿಲವಹದ ಭ ತಯಪಿಂಡ ಔಸಿ ವಷರಚಿಕ್ಟತೆಸ
iii. ಅತ್ತಷಣಣ / ಲಪಅತಯ
ಇದಯಲ್ಲಾ ಷಂಬಹಮ ನಶಿಖಳು ಅತಮಲವಹಗಿಯುತುವೆ ಭತುು ಒಾ ಮಕ್ಟು ಅಥವಹ ಮಹಹಯ ಮಹುದೆೇ
ಸಣಕಹಸಿನ ಅನಖತಮ ಹೆ ಯೆಮನನನುಬವಿಷದೆೇ ಅಸಿೆತಾದಲ್ಲಾಯು ಆಸಿು (ನಿಧಿ) ಯಿಂದ ಅಥವಹ ಯಷುುತ
ಆದಹಮದಿಂದ ಷರಿತ ಗಿಷಫಸುದು.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಷಾಲ ಫಣಣದ ಹಹನಿಮಹಖಲು, ಕಹರಿನ ಂದು ಫದಿಗೆ ೆಟಹಿಖಲು ಭತುು ಂದು ಪೆಂಡರ್ ಷಾಲ
ಫಹಗಿಯುಂತಹಖಲು ಕಹಯಣವಹದ ಂದು ಚಿಔು ಕಹಯು ಅಘಾತ.
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ಸ್ಹಭಹನಮ ನೆಖಡಿ ಭತುು ಕೆಮಭನಿಂದ ತಯಷುನಹದ ಒಾ ಮಕ್ಟು

ಎ) ಅಹಮ ರಿಷಯದ ಷಾಯ 
ಅಹಮಖಳನುನ ಗಿೇಾಔರಿಷು ಭತೆ ುಂದು ಆಧಹಯ ರಿಷಯದ ಷಾಯ ವಹಗಿದೆ.
i. ಸಹೆಯ್ದೀ ಅಹಮಖಳು
ಸ್ಹೆಯಿೇ ಅಹಮಖಳು ಂದು ಸಿೆಯ ರಿಸಿೆತಿಮಲ್ಲಾ ಉದಬವಿಷು ಗಟ್ನೆಖಳನುನ ಷ ಚಿಷುತುವೆ.
ಕಹರ್ಹನುಔಯಭದಲ್ಲಾ ಅು ಷಂಬವಿಷು ಂದು ಸ್ಹಭಹನಮ ಭಹದರಿಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತುವೆ ಭತುು
ಷಭಂಜಷವಹಗಿ ಅುಖಳನುನ ಊಹಿಷಫಸುದು .ಹಿೇಗೆ ಅುಖಳನುನ ಷುಲಬವಹಗಿ ವಿಮೆ ಭಹಡಫಸುದು .
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಇಂತಸ ಅಹಮಖಳು ನೆೈಷಗಿಾಔ ಗಟ್ನೆಖಳಿಂದ ಉಂಟಹಖುತುವೆ.
ಉದಹಸಯಣೆಗಹಗಿ ಫೆಂಕ್ಟ, ಬ ಔಂ, ಸ್ಹು, ಅಘಾತ ಭತುು ಅನಹಯೆ ೇಖಮ.
ii. ಕ್ರರಮಹತಮಔ ಅಹಮಖಳು
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಆರ್ಥಾಔ ಭತುು ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ಅಂವಖಳಿಂದ ಉಂಟಹಖುತುದೆ ಭತುು ಸ್ಹಭಹಜಿಔ
ರಿಷಯದ ಮೆೇರ್ೆ

ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯುತುವೆ. ಅುಖಳು ಅಖತಮವಹಗಿ ಷಂಬವಿಷು ಂದು ಸ್ಹಭಹನಮ

ಭಹದರಿಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯುದಿಲಾ ಭತುು

ಸಿೆಯ ಅಹಮಖಳಂತೆ ಅುಖಳನುನ ಊಹಿಷಲು

ಸ್ಹಧಮವಿಲಾವಹದದರಿಂದ ಅುಖಳನುನ ಕ್ಟಯಮಹತಭಔವೆಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ .ಅಲಾದೆೇ ಈ ಅಹಮಖಳು
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಹಮಔವಹದ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಹಹಖ

ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ರಿಣಹಭಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತುವೆ

ಭತುು ಜನಯ ಂದು ದೆ ಡಸ ಷಂಖೆಮ ಮೆೇರ್ೆ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯುತುವೆ.
ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ನಿಯುದೆ ಮೇಖ, ಸಣದುಫಫಯ, ಮುದಧ ಭತುು ಯಹಜಕ್ಟೇಮ ವಿಾ
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಕ್ಟಯಮಹತಭಔ ಅಹಮಖಳಿಗೆ ವಿಮೆ ನಿೇಡುದಿಲಾ.
ಎ) ಮಹಯಕ ರಬಹವಿತಯಹಖಕತಹಿಯೆ?
ಅಹಮಖಳನುನ ಗಿೇಾಔರಿಷು ಭ ಯನೆಮ ವಿಧಹನ ನಿದಿಾಶಿ ಖಂಡಹಂತಯ ಅಥವಹ ನಶಿದ
ಗಟ್ನೆಯಿಂದ ಮಹಯ ಮೆೇರ್ೆ ಹೆಚುಚ ಯಬಹವಹಗಿದೆ ಎಂಫುದನುನ ರಿಖಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡು
ಭಹಡಫಸುದಹಗಿದೆ.
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i. ಭ ಲಬ ತ ಅಹಮಖಳು: ಹೆಚಿಚನ ಜನಷಂಖೆಮಮ ಮೆೇರ್ೆ ರಿಣಹಭ .ಅುಖಳ ಯಬಹ ವಹಮಔ
ಭತುು ದುಯಂತಕಹರಿಮಹಗಿ. ಕಹಣುತುದೆ
ಮುದಧಖಳು, ಕ್ಷಹಭ, ಯವಹಸಖಳು, ಬ ಔಂಖಳು ಭತುು

ಬಯೇತಹದಔ ದಹಳಿಖಳು ಇು

ಭ ಲಬ ತ ಅಹಮಖಳ ಉದಹಸಯಣೆಖಳ್ಹಗಿವೆ.
ii. ನಿದಿಯಶಿ ಅಹಮಖಳು: ನಿದಿಾಶಿ ಮಕ್ಟುಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯುತುವೆ, ಇಡಿೇ ಷಭುದಹಮ
ಅಥವಹ ಖುಂಪಿನ ಮೆೇರ್ೆ ಅಲಾ. ಈ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ನಶಿ ಕೆೇಲ ನಿದಿಾಶಿ ಮಕ್ಟುಖಳಿಂದ
ಹೆ ಯಲಡುತುದೆ ಭತುು ಇಡಿೇ ಷಭುದಹಮ ಅಥವಹ ಖುಂಪಿನಿಂದಲಾ.
ನಿದಿಾಶಿ ಅಹಮಖಳ ಉದಹಸಯಣೆಖಳಲ್ಲಾ ಫೆಂಕ್ಟ ಬಿದದ ಭನೆ ಅಥವಹ ವಹಸನ ಅಘಾತ ಅಥವಹ
ಅಘಾತದ ನಂತಯದ ಆಷತೆಯಮಲ್ಲಾನ ಬತಿಾ ಇತಹಮದಿಖಳು ಸ್ೆೇಯುತುವೆ.
ಭ ಲಬ ತ ಭತುು ನಿದಿಾಶಿ ಈ ಎಯಡ ಅಹಮಖಳಿಗೆ ವಹಣಿಜಮ ವಿಮೆ ಲಬಮವಿದೆ.
d) ಪಲ್ಲತಹಂವ / ರಿಣಹಭವಹಗ / ಪಲ್ಲತಹಂವ
i.

ಊಹಹತಮಔ ಅಹಮ ರಿಣಹಭ ರ್ಹಬ ಅಥವಹ ನಶಿವಹಖಫಸುದಹದ ಂದು ಷನಿನವೆೇವನುನ
ಷ ಚಿಷುಷುತುದೆ ಇಂತಸ ಅಹಮದ ವಿಶ್ಚಶಿ ಉದಹಸಯಣೆಖಳ್ೆಂದಯೆ ಔುದುಯೆ ಜ ಜು ಅಥವಹ
ಸ್ಹಿಕ್ ಭಹಯುಔಟೆಿಮ ಮೆೇಲ್ಲನ ಊಹಹರ್ಪೇಸ. ಒಾ ಇಂತಸ ಅಹಮಖಳನುನ ರ್ಹಬದ
ಆಸ್ೆಯಿಂದ ಉದೆದೇವೂಾಔವಹಗಿ ಎದುಯುಗೆ ಳುಳತಹುನೆ.

ii. ಇನೆ ನಂದೆಡೆ ವಕದಿ ಅಹಮದ ಳಗೆ ಂಡಿಯು ಷನಿನವೆೇವಖಳಲ್ಲಾ ಅುಖಳ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳ ನಶಿ
ಭಹತಯ ಆಖುತುದೆ ಅಥವಹ ನಶಿವಹಖದೆೇ ಇಯಫಸುದು ಆದಯೆ ಎಂದಿಖ ರ್ಹಬ ಭಹತಯ ಆಖುದಿಲಾ.
ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಫೆಂಕ್ಟ ಅಥವಹ ಯವಹಸ ಗಟಿಷಫಸುದು ಅಥವಹ ಗಟಿಷದೆೇ ಇಯಫಸುದು. ಅದು
ಷಂಬವಿಸಿದಯೆ ನಶಿವಹಖುತುದೆ. ಅದು ಷಂಬವಿಷದಿದದಯೆ ನಶಿ ಅಥವಹ ರ್ಹಬ ಎಯಡ

ಇಲಾ. ಅದೆೇ

ರಿೇತಿ ಒಾ ಭನುಶಮ ಖಂಭಿೇಯವಹಗಿ ಅನಹಯೆ ೇಖಮನುನ ಹೆ ಂದಫಸುದು ಅಥವಹ ಹೆ ಂದದೆೇ
ಇಯಫಸುದು.
ವುದಧ ಅಹಮಖಳಿಗೆ ಭಹತಯ ವಿಮೆ ಅನಾಯಿಷುತುದೆ ಇದು ಉದಬವಿಷಫಸುದಹದ ನಶಿದ ವಿಯುದಧ
ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ, ನಿೇಡುತುದೆ. ಊಹಹತಭಔ ಅಹಮಖಳನುನ ವಿಮೆಭಹಡಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ
ವುದಧ ಅಹಮಖಳ ಉದಹಸಯಣೆಖಳು:
 ಯಹಸ್ಹಮನಿಔ – ಫೆಂಕ್ಟ, ಸ್ೆ ಪೇಟ್
 ನೆೈಷಗಿಾಔ – ಬ ಔಂ, ಯವಹಸ, ಚಂಡಭಹಯುತ
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 ಷಭಹಜ – ಹಿಂಸ್ಹಚಹಯಖಳು, ಂಚನೆ, ಔಳು
 ತಹಂತಿಯಔ – ಭಶ್ಚನರಿ ಷೆಗಿತವಹಖುದು
 ವೆೈಮಕ್ಟುಔ – ಭಯಣ, ಅಸ್ಹಭಥಮಾ, ಅನಹಯೆ ೇಖಮ

ಅಹಮ
ಕೆೇಲ ಂದು ಖಂಡಹಂತಯಕೆು ಡಸರ್ಹಗಿಯುದರಿಂದ ನಶಿ ಉಂಟಹಖರ್ೆೇಫೆೇಔು ಎಂದೆೇನ
ಎಂಫುದನುನ ನಹು ಮೆೇರ್ೆ ನೆ ೇಡಿದೆದೇವೆ. ಅಲಾದೆೇ, ನಶಿ ತಿೇಯವಹಗಿ ಇಯಫೆೇಕೆಂದ

ಇಲಾ

ಇಲಾ. ನಶಿದ

ಷಂಬನಿೀಮತೆಮನಕು ಅಥವಹ ಅದಯ ತ್ತೀರತೆಮನಕು ಹೆಚಿಿಷಕ ರಿಸಿೆತ್ತ ಅಥವಹ ರಿಸಿೆತ್ತಖಳು ಭತಕಿ
ಈ ರಬಹನಕು ಖಳ )ನಕು) ಅಹಮ ಎಂದಕ ಔಯೆಮಲ್ಹಖಕತಿದೆ. ವಿಮೆಗಹಯಯು ಭಹಡು ಅಹಮದ
ಅಂದಹಜು, ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ

ಆ

ಈಖ ಷಾತುುಖಳು, ಖಂಡಹಂತಯ

ಷಾತುು

ಳಟ್ಿ ಅಹಮಖಳಿಗೆ

ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಯುತುದೆ.

ಭತುು ಅಹಮಖಳ ನಡುವಿನ ಷಂಫಂಧದ ಉದಹಸಯಣೆಖಳನುನ

ನೆ ೇಡೆ ೇಣ.
ಆಸಿಿ

ಖಂಡಹಂತಯ

ಅಹಮ

ಜೀನ

ಕಹಮನಸರ್

ಅತಿಮಹದ ಧ ಭಹನ

ಕಹಖ್ಹಯನೆ

ಫೆಂಕ್ಟ

ಉೆೇಕ್ಷಿತ ಸ್ೆ ಪೇಟ್ಔ ಷುು

ಕಹಯಕ

ಕಹಯು ಅಘಾತ

ಚಹಲಔರಿಂದ ಅಷಡೆಸಮ ಚಹಲನೆ

ಚಂಡಭಹಯುತ

ಷಯಕ್ಟನಲ್ಲಾ ನಿೇಯು ಜಿನುಖುದು ಭತುು ಷಯಔು ಹಹಳ್ಹಖುುದನುನ;

ಷಯಔಕ

ಜಲನಿಯೆ ೇಧಔ ಧಹಯಔಖಳಲ್ಲಾ ಹಮಕ್ಟಂಗ್ ಭಹಡಿಲಾದ ಷಯಔು

ರಭಕಕವಹದ ಅಂವಖಳು
ಅಹಮಖಳ ರಕಹಯಖಳು
ಎ) ಬೌತ್ತಔ ಅಹಮ ನಶಿದ ಅಕಹವನುನ ಹೆಚಿಚಷು ಂದು ಬೌತಿಔ ಸಿೆತಿಮಹಗಿದೆ.
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ಉದಹಸಯಣೆ
i.

ಔಟ್ಿಡದಲ್ಲಾ ದೆ ೇಶವಿಯು ವಿದುಮತ್ ಜೆ ೇಡಣೆ

ii. ಜಲ ಕ್ಟಯೇಡೆಖಳಲ್ಲಾ ಹರ್ೆ ೆಳುಳದು
iii. ಜಡ ಜಿೇನಶ್ೆೈಲ್ಲಮನುನ ನಡೆಷುದು

b) ನೆೈತ್ತಔ ಅಹಮ ನಶಿದ ಆತಾನ

ಭತುು ಅದಯ ತಿೇಯತೆಮ ಮೆೇರ್ೆ ಯಬಹ

ಬಿೇಯು ಒಾ

ಮಕ್ಟುಮಲ್ಲಾಮ ಅಹಯಭಣಿಔತೆ ಅಥವಹ ಶ್ಚೇಲದಲ್ಲಾನ ಕೆ ಯತೆಖಳನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ. ಒಾ ಅಹಯಭಹಣಿಔ
ಮಕ್ಟು ಂಚನೆ ಎಷಖಲು ಯಮತಿನಷಫಸುದು ಭತುು ವಿಮೆಮ ಸ್ೌಲಬಮದ ದುಫಾಳಕೆಮ ಭ ಲಔ ಸಣ
ಭಹಡಫಸುದು.

ಉದಹಸಯಣೆ
ನೆೈತಿಔ ಅಹಮದ ಂದು ಶ್ೆಯೇಶಠ ಉದಹಸಯಣೆ ಎಂದಯೆ

ಂದು ಕಹಖಹಾನೆಗಹಗಿ ವಿಭಹ ಕರಿೇದಿ

ಭಹಡುದು ಭತುು ನಂತಯ ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ ಡೆಮಲು ಅದಕೆು (ಕಹಖಹಾನೆಗೆ) ಫೆಂಕ್ಟ ಸಚುಚದು ಅಥವಹ
ಯಭುಕ ಫೆೇನೆ ಆಯಂಬವಹದ ನಂತಯ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮನುನ ಕರಿೇದಿಷುದು.
c) ಕಹನ ನಿನ ಅಹಮ ಹಹನಿಮನುನ ಹತಿಷು ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮನುನ ಳಗೆ ಂಡ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ
ಹೆಚುಚ ಯಚಲ್ಲತವಹಗಿದೆ . ನಶಿದ

ವಹಮಪಿುಮನುನ ಅಥವಹ ತಿೇಯತೆಮನುನ ಹೆಚಿಚಷಫಸುದಹದ

ಕೆಲು

ಕಹನ ನು ಮಸ್ೆೆಮ ಅಥವಹ ಆಡಳಿತಹತಭಔ ಷನಿನವೆೇವಖಳ ವೆೈಶ್ಚಶಿಾಖಳಲ್ಲಾ ಇದು ಉದಬವಿಷುತುದೆ

ಉದಹಸಯಣೆ
ಅಘಾತಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಕೆಲಷಗಹಯಯ ರಿಹಹಯನುನ ನಿಮಂತಿಯಷು ಕಹನ ನಿನ ಶ್ಹಷನ
ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮ ಯಭಹಣನುನ ಖಣನಿೇಮವಹಗಿ ಹೆಚಿಚಷಫಸುದು.
ಅಹಮಖಳು ಭತುು ಅನಹಸುತಖಳ ನಡುವಿನ ಷಂಫಂಧ ವಿಭಹ ಕ್ಷೆೇತಯದಲ್ಲಾ ಯಭುಕ ಕಹಳಜಿಮಹಗಿದೆ .
ಷಾತುುಖಳನುನ ಈ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ವಿವಿಧ ಅಹಮ ವಿಬಹಖಖಳಲ್ಲಾ ಗಿೇಾಔರಿಷರ್ಹಗಿದೆ ಭತುು
ಅನಹಸುತಖಳ ಹಹಜರಿಮಲ್ಲಾ ಉದಬವಿಷು ನಶಿದ ಷಂಬತೆ ಹೆಚಹಚಗಿದದಯೆ, ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ವುಲು
[ಔಂತುಖಳು ] ಹೆಚಹಚಖಫಸುದು
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3. ವಿಮೆಮ ಖಣಿತ್ತೀಮ ಸಿದಹಿಂತ (ಅಹಮ ಷಂಚಮನ)
ವಿಭಹ ಕ್ಷೆೇತಯದಲ್ಲಾ ಭ ಯನೆೇ ಅಂವವೆಂದಯೆ ವಿಮೆಮನುನ ವಔಮಗೆ ಳಿಷು ಖಣಿತಿೇಮ ಸಿದಹಧಂತ. ಇದನುನ
ಉಹಮ ಷಂಚಮನದ ಸಿದಹಧಂತವೆಂದು ಖುಯುತಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಂದು ವೆೇಳ್ೆ 100000 ಭನೆಖಳು ಫೆಂಕ್ಟಮ ಅಹಮಕೆು ಡಸರ್ಹಗಿವೆ ಭತುು ಅದರಿಂದ ಯ . 50000 ಖಳ
ಷಯಹಷರಿ ನಶಿವಹಖಫಸುದು. ಂದು ಭನೆಮು ಫೆಂಕ್ಟಗೆ ಳಗಹಖಫಸುದಹದ ವಔಮತೆ ಸ್ಹವಿಯದಲ್ಲಾ 2 ಇದದಯೆ
[ಅಥವಹ 0.002] ಅನುಬವಿಷಫಸುದಹದ ಷಂೂಣಾ ನಶಿದ ಮೊತು ಯ . 10000000 [=50000 x 0.002 x
100000] ಆಖಫಸುದು ಎಂದು ಇದಯ ಅಥಾ.
ಒಾ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಈ 1 ಲಕ್ಷ ಭನೆಖಳ ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಂದ ದ ಯ . 100 ಔಂತನುನ ಡೆದಯೆ ಭತುು ಈ ಎಲಾ
ಔಂತುಖಳಿಂದ ಂದು ನಿಧಿಮನುನ ತಮಹರಿಸಿದಯೆ ಫೆಂಕ್ಟಯಿಂದ ಫಳಲ್ಲದ ಕೆಲು ದುಯದೃಶಿಂತರಿಗೆ
ರಿಹಹಯ ನಿೇಡಲು ಸ್ಹಔಷಹಿಖಫಸುದು.
ಈ ಕೆಳಗನ ಲ್ೆಕಹುಚಹಯಖಳಿಂದ ರತ್ತಯೀಯಯ ಔಂತ್ತನ ಮತಿ ಎಶಕಿ ಇಯಫೆೀಕೆಂಫಕದಕ ಷಪಶಿವಹಖಕತಿದೆ.
100000 x 100 = ಯ . 10000000

ಎಲಾ ವಿಭಹದಹಯಯಲ್ಲಾ ಷಭಹನತೆ (ನಹಮಮವಹದ)ಮನುನ ಖಹತಿಯ ಭಹಡಫೆೇಕಹದಯೆ ಭನೆಖಳು ಷಭಹನವಹಗಿ
ಫೆಂಕ್ಟಮ ಅಹಮಕೆು ಡಸರ್ಹಗಿಯಫೆೇಔು.
a) ಈ ತತಾ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಹೆೀಗೆ ನಿಕಯವಹಗ ಕೆಲಷಭಹಡಕತಿದೆ?

ಉದಹಸಯಣೆ
ಮಂತೆ ಯೇಔಯಣಖಳು ಭತುು ಯ

70 ಲಕ್ಷ ಭೌಲಮದ ದಹಸ್ಹುನು ಹೆ ಂದಿಯು ಂದು ಕಹಖಹಾನೆಮನುನ

ಹೆ ಂದಿಯು ಶ್ಚಯೇ ಶ್ಹಮಮ್, ಒಾ ವಿಮೆಗಹಯಯೆ ಂದಿಗೆ ಅುಖಳ ವಿಮೆ ಭಹಡ ಫಮಷುತಹುಯೆ .ಕಹಖಹಾನೆ
ಭತುು ಅದಯಲ್ಲಾನ ಷುುಖಳಿಗೆ ಫೆಂಕ್ಟ ಅಥವಹ ಇತಯ ವಿಮೆಯಿಂದ ಆೃತವಹದ ಅಹಮಖಳಿಂದ ನಶಿ
ಅಥವಹ ಹಹನಿಮ ಅಕಹವ 0[ 7 , 1000 ]007ಯಷ್ಟ್ಿದೆ .ಶ್ಚಯೇ ಶ್ಹಮಮ್ ಭತುು ವಿಮೆಗಹಯ ಇಫಫರಿಖ ಈ ಫಗೆೆ
ಅರಿವಿದೆ.
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ಹೆೇಗೆ ಅಯ ಸ್ಹೆನಖಳು ಭಿನನವಹಗಿವೆ ಭತುು ಶ್ಹಮಮ್ ವಿಮೆಮನುನ ಏಕೆ ಫಮಷುತಹುಯೆ?
ಶ್ಚರೀ . ಶಹಯಮ್ ಯಯ ಸಹೆನ.
1000ಕಹಖಹಾನೆಖಳಲ್ಲಾ

ಅಯ

ಕಹಖಹಾನೆಮಂತಸ

ಷಯಹಷರಿ

7

ಕಹಖಹಾನೆಖಳು

ನಶಿಕೆು

ಖುರಿಮಹಖಫಸುದೆಂಫುದನುನ ಷ ಚಿಷುತಹುದದರಿಂದ ನಶಿದ ಷಂಬನಿೇಮತೆ (0.007) ಶ್ಚಯೇ ಶ್ಹಮಮ್ ಶ್ಚಯೇ
ಶ್ಹಮಮ್ ಯಯ ದೃಷ್ಟ್ಿಮಲ್ಲಾ ಏನ

ಅಲಾ. ಆ ದುಯದೃಶಿಔಯ ಕಹಖಹಾನೆಖಳಲ್ಲಾ ತನನದ

ಂದು ಇಯಫಸುದೆ ೇ

ಎಂಫುದನುನ ಅಯು ಅರಿತಿಲಾ. ವಹಷುವಹಗಿ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಕಹಖಹಾನೆ ನಶಿಕೆು ತುತಹುಖುತುದೆ ಎಂದು
ಮಹಯ ಊಹಿಷಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
ಶ್ಹಮಮ್

ಅನಿಶ್ಚಚತತೆಮ

ಂದು

ರಿಸಿೆತಿಮಲ್ಲಾ

ಇದಹದಯೆ

ಬವಿಶಮದ ಗೆ ತಿುಲಾವೆಂಫುದಷೆಿೇ ಅಲಾ, ಅಯು

ಅದನುನ

ಎಂದು
ಏನೆಂದು

ಹೆೇಳಫಸುದು. ಅರಿಗೆ
ಊಹಿಷಲ

ಕೆೇಲ

ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.

ನಿಷಸಂವಮವಹಗಿ ಇದು ಆತಂಔಕೆು ಕಹಯಣವಹಗಿದೆ.
ವಿಮೆಗಹಯಯ ಸಹೆನ
ಈಖ ನಹು ವಿಮೆಗಹಯಯ ಸ್ಹೆನನುನ ನೆ ೇಡೆ ೇಣ. ಶ್ಹಮಮ್ ಯಯ ಅಹಮ ಇದೆೇ ರಿಸಿೆತಿಗೆ
ಳಡು ಸ್ಹವಿಯಹಯು ಇತಯಯೆ ಂದಿಗೆ ಷಂಯೇಜಿಸಿದಹಖ ಭತುು ಷಂಖಯಹಿಷಲಟಹಿಖ ಅದು ಸಿೇಮತ
ಭತುು ಅದನುನ ಊಹಿಷಲು ವಔಮವಹಖುತುದೆ.
ವಿಮೆಗಹಯಯು ಶ್ಹಮಮ್ ನಷೆಿೇ ಅಯ ಕಹಖಹಾನೆಮ ಫಗೆೆ ಚಿಂತಿಷು ಅಖತಮವಿಲಾ. ಸ್ಹವಿಯ ಕಹಖಹಾನೆಖಳಲ್ಲಾ
ಕೆೇಲ ಏಳು ಕಹಖಹಾನೆಖಳು ನಶಿಕೆು ಳಡಫಸುದು ಅಶುಿ ತಿಳಿದಯೆ ಸ್ಹಔು. ಎಲ್ಲಾಮಯೆಗೆ ವಹಷುವಿಔ
ನಶಿಖಳು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ನಶಿದಷೆಿೇ ಅಥವಹ ಷುಭಹಯು ನಶಿದಶುಿ ಆಖುತುವೊೇ ಅಲ್ಲಾಮಯೆಗೆ ವಿಮೆಗಹಯಯು
ನಿಧಿಖಳ ಷಂಚಮದಿಂದ ಸಣನುನ ಬಿಡಿಸಿ ಅಖಳನುನ ನಿಬಹಯಿಷಫಸುದು.
ಂದೆೀ ಖಂಡಹಂತಯದ ಕಹಯಣದಿಂದ ಆಖಕ ನಶಿದ ಸಹಧಯತೆಗೆ ಡಸಲ್ಹಗಯಕ ಎಲಾ ವಿಭಹದಹಯಯ ಅನೆೀಔ
ಅಹಮಖಳನಕು ಷಂಚಯ್ದಷಕ ಭ ಲಔ ವಿಮೆಗಹಯಯಕ ಅಹಮನಕು ಭತಕಿ ಅದಯ ಆರ್ಥಯಔ ರಬಹನಕು
ಊಹಷಲಕ ಸಹಧಯವಹಖಕತಿದೆ
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b) ಅಹಮದ ಷಂಖರಸಣೆ ಭತಕಿ ಫೃಸತ್ ಷಂಖ್ೆಯಮ ನಿಮಭ
ಹಹನಿಮ ಷಂಬನಿೇಮತೆ [1000 ದಲ್ಲಾ 7 ಅಥವಹ 0.007 ಮೆೇಲ್ಲನ ಉದಹಸಯಣೆಮಲ್ಲಾ ಡೆದಂತೆ]ಮ
ಆಧಹಯದ

ಮೆೇರ್ೆ ಪಿಯೇಮಮಂ ನಿಧಾರಿಷಲಡುತುದೆ.

ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ನಿಜವಹದ ಅನುಬವಿದದಯೆ

ವಿಭಹಗಹಯಯು ಮಹುದೆೇ ನಶಿದ ಅಹಮನುನ ಎದುರಿಷಫೆೇಕಹಖುದಿಲಾ. ಇಂತಸ ರಿಸಿೆತಿಮಲ್ಲಾ
ಅಷಂಖಹಮತ

ವಿಭಹದಹಯಯ

ವಿಮೆಮ

ಔಂತುಖಳು

ಖಂಡಹಂತಯಕೆು ಳಗಹದಯ ನಶಿಕೆು

ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ರಿಹಹಯ ದಗಿಷಲು ಸ್ಹಕಹಖುತುದೆ. ಆದಯೆ

ವಹಷುವಿಔ ಅನುಬ (ನಶಿ)

ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದದಕ್ಟುಂತ ಹೆಚುಚ ಯತಿಔ ಲವಹಗಿದದಯೆ ಭತುು ಷಂಖಯಹಿಸಿದ ಔಂತುಖಳು ಕೆಾೈಮ್ ಖಳನುನ
ಹತಿಷಲು

ಸ್ಹಕಹಖುಶುಿ

ಇಲಾದಿದದ

ಕ್ಷದಲ್ಲಾ

ವಿಮೆಗಹಯಯು

ಅಹಮನುನ

ಎದುರಿಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.
ವಿಮೆಗಹಯಯು ಹೆೇಗೆ ತನನ ಭುನೆ ನೇಟ್ಖಳ ಫಗೆೆ ಖಹತಿಯಮಹಗಿಯಫಸುದು?
―ಫೃಸತ್ ಷಂಖೆಮಖಳ ನಿಮಭ‖ವೆಂದು ಖುಯುತಿಷರ್ಹಖು ತತಾದಿಂದ ಇದು ವಔಮವಹಖುತುದೆ. ಇದು
ಅಹಮ ಷಂಚಮನದ ಗಹತಯ ಎಶುಿ ದೆ ಡಸದೆ ೇ, ಅಶುಿ

ಷಯಹಷರಿ ವಹಷುವಿಔ ನಶಿ,

ಷಯಹಷರಿ

ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಅಥವಹ ಊಹಿಷರ್ಹದ ನಶಿಕೆು ಹೆಚುಚ ಷಮೇವಹಖುತುವೆ ಎಂಫುದನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ.

ಉದಹಸಯಣೆ
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ಂದು ಷಯಳ ವಿಯಣೆ ನಿೇಡಲು, ಂದು ನಹಣಮನುನ ಟಹರ್ಸ ಭಹಡಿದ ಮೆೇರ್ೆ ಹೆಡ್ಸ ಮೆೇರ್ೆ ಫಯು
ಷಂಬನಿೇಮತೆ ½ ಆಗಿದೆ . ಆದಯೆ ಅದೆೇ ನಿೇು ನಹಣಮನುನ ನಹಲುು ಫಹರಿ ಟಹರ್ಸ ಭಹಡಿದಹಖ
ವಹಷುವಹಗಿ 2 ಹೆಡ್ಸ ಡೆಮುತೆುೇವೆ ಎಂದು ನಿೇು ಹೆೇಗೆ ಕಚಿತವಹಗಿ ಹೆೇಳಫಸುದು?
ಟಹರ್ಸ ಖಳ ಷಂಖೆಮ ಫಸಳ ದೆ ಡಸದಹದಹಖ ಭತುು ಅರಿಮತತೆಮ ಸತಿುಯ ಹೆ ೇದಹಖ ಭಹತಯ, ಯತಿ
ಎಯಡು ಟಹರ್ಸ ಖಳಲ್ಲಾ ಮೆಭ ಹೆಡ್ಸ ಹೆ ಂದು ಅಕಹವ ಸತಿುಯಹಗಿ ರಿಣಮಷುತುದೆ.
ದೆ ಡಸ ಷಂಖೆಮಮ ವಿಭಹದಹಯಯನುನ

ವಿಮೆ ಭಹಡಲು ಸ್ಹಧಮವಹದಹಖ ಭಹತಯ ವಿಭಹಗಹಯಯು

ತಭಭ

ಆಧಹಯಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಖಹತಿಯ ಹೆ ಂದಫಸುದು. ಕೆೇಲ ನ ಯಹಯು ಭನೆಖಳ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ವಿಭಹಗಹಯಯು
ಸ್ಹವಿಯಹಯು

ಭನೆಖಳ

ವಿಮೆ

ಭಹಡಿದ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಿಂತ

ತಿೇಯವಹಗಿ

ತೆ ಂದಯೆಗೆ ಳಗಹಖು

ಸ್ಹಧಮತೆ ಇದೆ.
ಭಸತಾದ ಅಂವಖಳು
ಅಹಮ ವಿಮೆ ಭಹಡಕಲ್ಲಾನ ಶಯತಕಿಖಳು.
ವಿಭಹದಹಯಯ ದೃಷ್ಟ್ಿಕೆ ೇನದಲ್ಲಾ ಂದು ಅಹಮನುನ ವಿಮೆ ಭಹಡುದು ಮಹವಹಖ ಯೇಖಮವಹಗಿಯುತುದೆ?
ಂದು ಅಹಮನುನ ವಿಭಹಯೇಖಮವೆಂದು

ರಿಖಣಿಷಲು

ಆಯು ಷ ೆಲ ಅವಮಔತೆಖಳನುನ ಕೆಳಗಿನ

ಫಹಕ್ಸ ನಲ್ಲಾ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದೆ
i. ಏಔಯ ದ [ ಂದೆೇ ತಯಸದ]
ಷಂಖೆಮಯಿಂದ ನಶಿಖಳನುನ

ನಶಿಕೆು ತುತಹುಖುಂಥ ಇಂಥ ಗಟ್ಔಖಳ ಸ್ಹಔಶುಿ

ಷಭಂಜಷವಹಗಿ ಊಹಿಷಫಸುದಹಗಿದೆ. ಇದು

ದೆ ಡಸ

ಫೃಸತ್ ಷಂಖೆಮಖಳ

ನಿಮಭನುನ ಅನುಷರಿಷುತುದೆ . ಇದಯ ಹೆ ಯತು ಭುನೆ ನೇಟ್ಖಳನುನ ಭಹಡುದು ಔಶಿಔಯವಹಗಿದೆ.
ii. ಅಹಮದಿಂದಹದ ನಶಿ ನಿದಿಯಶಿ ಭತಕಿ ಅಳತೆಭಹಡಫಸಕದಹದಂಥಹಗಯಫೆೀಔಕ .ಇದು ಂದು ನಶಿ
ಷಂಬವಿಸಿದೆ

ಭತುು ಎಶುಿ ಷಂಬವಿಸಿದೆ

ಎಂದು ಕಚಿತವಹಗಿ ಹೆೇಳಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾದಿದದಯೆ

ರಿಹಹಯನುನ ನಿಧಾರಿಷಲು ಔಶಿವಹಖುತುದೆ.
iii. ನಶಿ ಅಷಂಔಲ್ಲಪತ ಅಥವಹ ಆಔಸಿಮಔವಹಗಯಫೆೀಔಕ .ಅದು ಷಂಬವಿಷಫಸುದಹದ ಅಥವಹ ಷಂಬವಿಷದೆೇ
ಇಯಫಸುದಹದ ಅಂಥ ಂದು ಗಟ್ನೆಮ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಗಟಿಸಿಯಫೆೇಔು .ಗಟ್ನೆ ವಿಭಹದಹಯಯ
ನಿಮಂತಯಣನುನ ಮೇರಿಯಫೆೇಔು .ವಿಭಹದಹಯರಿಂದ ಉದೆದೇವೂಾಔವಹಗಿ ಷಂಬವಿಸಿದ ಂದು
ನಶಿನುನ ಮಹುದೆೇ ವಿಭಹಗಹಯಯು ವಿಮೆ ಭಹಡುದಿಲಾ.
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iv. ಂದು ಖುಂಪಿನ ಷಣಣ ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು

ವಿಭಹದಹಯಯು ಮಹುದೆೇ ಕೆ ಟ್ಿ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ನಶಿನುನ

ಅನುಬವಿಷುತಹುಯೆ ಆಖ ಭಹತಯ ಕೆಲಯ ನಶಿನುನ ಅನೆೇಔರಿಂದ ಹೆ ಯಲಡುವಿಕೆ ಕೆಲಷ ಭಹಡುತುದೆ.
v. ಆರ್ಥಯಔ ಅನಕಔ ಲತೆ: ವಿಮೆಮ ವೆಚಚ ಷಂಬನಿೇಮ ನಶಿಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚಹಚಗಿಯಫಹಯದು;
ಇಲಾದಿದದಯೆ ವಿಮೆ ಆರ್ಥಾಔವಹಗಿ ಅಮಹಹಮಾವೆನಿಷುತುದೆ.
vi. ಬಿಾಕ್ಟ ಹಲ್ಲಸಿ (ಸಹಯಜನಿಔ ನಿೀತ್ತ) :

ಅಂತಿಭವಹಗಿ ಂದು ಸ್ಹಾಜನಿಔ ನಿೇತಿ ಭತುು

ನೆೈತಿಔತೆಮ ವಿಯುದಧವಹಗಿ ಇಯುಂತಿಲಾ.

4. ವಿಭಹ ಪಂದ
ವಿಮೆ ವಿಮೆಮ ನಹಲುನೆೇ ಅಂವ ಎಂದಯೆ ಅದು ವಿಮೆಗಹಯಯು ಪಿಯೇಮಮಂ ಎಂಫ ಫೆರ್ೆಗೆ

ಯತಿಮಹಗಿ

ನಿದಿಾಶಿ ಅಹಮಖಳ ವಿಯುದಧ ಸಣಕಹಸಿನ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷಲು ಪಿಕೆ ಳುಳ ಔಯಹರಿನ ಂದನುನ
ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ. ಔಯಹರಿನ ಂದ ಂದು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಯ ನುನ ಹೆ ಂದುತುದೆ.
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ 1

ಈ ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು ವಿಭಹಯೇಖಮ ಅಹಮನುನ ಯತಿನಿಧಿಷುದಿಲಾ ?
I. ಫೆಂಕ್ಟ
II. ಔಳುವಹದ ಷುುಖಳು
III. ದಯೆ ೇಡೆ
IV. ಸಡಖು ಫೆ ೇಯರ್ಹಖುುದರಿಂದ ಷಯಔುಖಳ ನಶಿ

B. ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ – ಕಹನ ನಕ ಅಂವಖಳು
1. ಂದಕ ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ ಕಹನ ನಕ ಅಂವಖಳು
ಈಖ ನಹು ವಿಭಹ ಔಯಹಯು ಳಗೆ ಂಡಿಯು ಕೆಲು ಅಂವಖಳನುನ ನೆ ೇಡೆ ೇಣ ಭತುು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ವಿಭಹ ಔಯಹಯುಖಳನುನ ಆಳು ಕಹನ ನಿನ ತತಾಖಳನುನ ಖಭನಿಸ್ೆ ೇಣ.
ವಿಮೆಮ

ಅಂವಖಳಲ್ಲಾ

ವಿಮೆ

ವಿಭಹಗಹಯಯು

ಭತುು

ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆಂಫುದನುನ ಈಗಹಖರ್ೆೇ ನಹು ನೆ ೇಡಿದೆದೇವೆ.
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ವಿಭಹದಹಯಯಲ್ಲಾನ

ಂದನುನ

ಂದು ಔಯಹಯು ಕ್ಷಖಳ ನಡುವಿನ ಕಹನ ನಿಖನುಸ್ಹಯವಹದ ಂದು ಂದವಹಗಿಯುತುದೆ. ಬಹಯತಿೇಮ
ಂದ ಕಹಯಿದೆ,

1872ಮ ನಿಫಂಧನೆಖಳು ವಿಭಹ ಂದಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಂತೆ ಬಹಯತದ ಎರ್ಹಾ

ಂದಖಳನುನ ನಿಮಂತಿಯಷುತುದೆ.
2. ಂದಕ ಭಹನಯವಹದ ಔಯಹರಿನ ಅಂವಖಳು
ಂದು ಭಹನಮವಹದ ಔಯಹರಿನ ಅಂವಖಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
ಎ) ರಸಹಿ ಭತಕಿ ಸಿಾೀಔೃತ್ತ:
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ಯಸ್ಹು ಯಸ್ಹುಔರಿಂದ ಭತುು ಸಿಾೇಔೃತಿ ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ
ಬಿ) ಷಂಬಹನೆ
ಅಂದಯೆ ಔಯಹಯು ಎಯಡ ಕ್ಷಖಳಿಗೆ ಯಷಯ ಯಯೇಜನ ಇಯರ್ೆೇ ಫೆೇಔು ಎಂದು ಇದಯ ಅಥಾ ವಿಭಹ
ಔಂತು ವಿಭಹದಹಯಯ ಔಡೆಯಿಂದ ಭತುು ನಶಿಕೆು ರಿಹಹಯ ನಿೇಡು ಬಯಸ್ೆ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಔಡೆಯಿಂದ
ಷಂಬಹನೆಮಹಗಿದೆ.
ಸಿ) ಕ್ಷಖಳ ನಡಕವೆ ಪಂದ
ಎಯಡ ಕ್ಷಖಳು ಂದೆೇ ವಿಶಮಕೆು ಅದೆೇ ತೆಯನಹದ ಅಥಾದಲ್ಲಾ ಪಿಕೆ ಳಳಫೆೇಔು.
ಡಿ) ಕ್ಷಖಳ ಸಹಭಥಯಯ
ಔಯಹರಿನ ಎಯಡ

ಕ್ಷಖಳು ಔಯಹಯು ಭಹಡಲು ಕಹನ ನಿಖನುಸ್ಹಯವಹಗಿ ಯೇಖಮಯಹಗಿಯಫೆೇಔು

ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಅಲ ಮಷುಯು ಔಯಹಯನುನ ಭಹಡಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
ಈ) ನಹಯಮಫದಿತೆ
ಔಯಹರಿನ ಉದೆದೇವ ನಹಮಮಫದಧವಹಗಿಯಫೆೇಔು. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಔಳಳಸ್ಹಗಹಣಿಕೆಮ ಷಯಔನುನ ವಿಮೆ
ಭಹಡಲು ವಔಮವಿಲಾ.

ರಭಕಕ ಅಂವಖಳು.
i. ತಿಡ
ಅಯಹಧದ ಭಹಖಾಖಳ ಭ ಲಔ ಅನಾಯಿಷರ್ಹದ ತುಡನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ.
ii. ಅನಕಚಿತ ರಬಹ
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ಹಯಫಲಮ ಸ್ಹಧಿಷಲು ವಔುನಹದ ಫಫ ಮಕ್ಟು ಇನೆ ನಫಫಯ ಮೆೇರ್ೆ ಅನುಚಿತ ಯಯೇಜನನುನ ಡೆಮಲು ತನನ
ಸ್ಹೆನ, ಯಬಹ ಅಥವಹ ಅಧಿಕಹಯನುನ ಫಳಸಿದಹಖ.
iii. ಂಚನೆ
ಒಾ ಮಕ್ಟು ಇನೆ ನಫಫಯನುನ ಯತಿನಿಧಿತಾದಿಂದ ಫಂದ ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅನು ಅಥವಹ ಅಳು ಷತಮ
ಎಂದು ನಂಫದ ಕಹಮಾನುನ ನಿಾಹಿಷಲು ೆಯೇಯೆೇಪಿಷುತಹುನೆ .ಇದನುನ ಷತಮನುನ ಉದೆದೇವೂಾಔವಹಗಿ
ಭಯೆಭಹಚುದರಿಂದ ಅಥವಹ ಅುಖಳನುನ ತಹಗಿ ನಿಯ ಪಿಷುದಯ ಭ ಲಔ ಭಹಡಫಸುದು.
iv. ತುಪ
ನಿಣಾಮದಲ್ಲಾ ದೆ ೇಶ ಅಥವಹ ಂದು ಷನಿನವೆೇವದ ವಿಶ್ೆಾೇಶಣೆ .ಇದು

ಔಯಹರಿನ ವಿಶಮದ ಫಗೆೆ

ತಿಳಿದುಕೆ ಳುಳಲ್ಲಾ ಭತುು ಂದದಲ್ಲಾನ ದೆ ೇಶಕೆು ಕಹಯಣವಹಖಫಸುದು

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ 2
ಈ ಕೆಳಗನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುು ಭಹನಯ ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ ಂದಕ ಅಂವವಹಗಯಲಕ ಸಹಧಯವಿಲಾ ?
I.

ಯಸ್ಹುನೆ ಭತುು ಸಿಾೇಔೃತಿ

II. ತುಡ
III. ಷಂಬಹನೆ
IV. ನಹಮಮಫದಧತೆ

C. ವಿಭಹ ಔಯಹಯಕ – ವಿಶೆೀಶ ಲಕ್ಷಣಖಳು
ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ ವಿಶ್ೆೇಶ ಲಕ್ಷಣಖಳನುನ ನೆ ೇಡೆ ೇಣ.
1. ನಶಿ ರಿಹಹಯ
ನಶಿ ರಿಹಹಯದ ತತಾ ಜಿೇವೆೇತಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ ಅನಾಮವಹಖುತುದೆ. ಅಂದಯೆ ನಶಿನುನಕಬವಿಸಿದ
ಹಲ್ಲಸಿಧಹಯಔರಿಗೆ ಅಯನಕು ಭತೆಿ ನಶಿ ರಿಸಿಿ ಉದಭವಿಷಕ ಮದಲಕ ಅರಿದಿ ಆರ್ಥಯಔ ಸಿೆತ್ತಮನಕು
ಹೆ ಂದಲಕ

ಸಹಧಯವಹಖಕಂತೆ ರಿಹಹಯ ನಿೀಡಲ್ಹಖಕತಿದೆ. ವಿಭಹ ಔಯಹಯು (ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಭುಖಹಂತಯ ಸ್ಹಕ್ಷಿೇಔೃತ) ವಿಭಹದಹಯಯು ನಶಿದ ಮೊತುದಶುಿ ನಶಿಬತಿಾ ಅಥವಹ ರಿಹಹಯನುನ
ಡೆಮುತಹುಯೆ ಅದಕ್ಟುಂತ ಹೆಚಚಲಾ ಎಂಫುದನುನ ಬಯಸ್ೆ ನಿೇಡುತುದೆ.
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ತತಾಜ್ಞಹನವೆಂದಯೆ ಒಾ ತನನ

ಷಾತುುಖಳ ವಿಮೆ ಭಹಡುದಯ ಭ ಲಔ ಭತುು ನಶಿಕ್ಟುಂತ ಹೆಚುಚ

ುನಷಸಂಹದನೆಮ ಭುಖಹಂತಯ ರ್ಹಬನುನ ಖಳಿಷರ್ಹಖದು ಎಂಫುದಹಗಿದೆ .ವಿಭಹಗಹಯಯು ಅನುಬವಿಸಿದ
ನಶಿದ ಆರ್ಥಾಔ ಭೌಲಮನುನ ನಿಣಾಯಿಷುತಹುಯೆ ಭತುು ಅದಕೆು ತಔುಹಹಗೆ ರಿಹಹಯ ನಿೇಡುತಹುಯೆ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಯಹಮ್ ತನನ ಯ . 10 ಲಕ್ಷ ಫೆರ್ೆಮ ಭನೆಮನುನ ೂಣಾ ಮೊತುಕಹುಗಿ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದಹದಯೆ. ಫೆಂಕ್ಟಮ
ಅಘಾತದಿಂದ ಅಯು ಷುಭಹಯು ಯ . 70,000 ಖಳಶುಿ ನಶಿನುನ ಅನುಬವಿಷುತಹುಯೆ. ವಿಭಹ ಔಂನಿ
ಅರಿಗೆ ಯ . 70,000 ಭಹತಯ ಕೆ ಡಫಸುದು. ವಿಭಹದಹಯಯು ಅದಕ್ಟುಂತ ಹೆಚುಚ ಸಔುು ಸ್ಹಧಿಷುಂತಿಲಾ.
ಈಖ ಒಾಯು ಷಾತುನುನ ೂಣಾ ಮೊತುಕೆು ವಿಮೆ ಭಹಡಿಲಾದ ರಿಸಿೆತಿಮನುನ ಖಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆ ಳ್ೆೄ ಳೇಣ. ಆಖ
ತನನ ವಿಮೆಮ ಮೊತುದ ಅನುಹತದಲ್ಲಾ ಭಹತಯ ಅಯು ನಶಿ ರಿಹಹಯನುನ ಡೆಮಲು ಅಸಾಯಹಗಿಯುತಹುಯೆ.
ಯ . 10 ಲಕ್ಷ ಫೆರ್ೆ ಫಹಳು ಂದು ಭನೆ ಯ . 5 ಲಕ್ಷಕೆು ವಿಮೆ ಭಹಡರ್ಹಗಿದೆ ಎಂದುಕೆ ಳ್ೆೄ ಳೇಣ.
ಫೆಂಕ್ಟಯಿಂದ ಷಂಬವಿಸಿದ ನಶಿ ಯ . 60,000 ವಹಗಿದದಯೆ ಆಖ ಭನೆಮ ಭಹಲ್ಲೇಔ ೂಭಾ ಮೊತುದ ಮೆೇರ್ೆ
ಸಔುು ಸ್ಹಧಿಷುಂತಿಲಾ. ಭನೆಮ ಭಹಲ್ಲೇಔ ಭನೆಮ ಭೌಲಮದ ಅಧಾ ಮೊತುಕೆು ವಿಮೆ ಭಹಡಿದಹದಯಹದದರಿಂದ
ಅಯು ನಶಿದ ಮೊತುದಲ್ಲಾ ಔ ಡ 50% (ಅಧಾ) (ಯ . 30,000)ನುನ ಭಹತಯ ಕೆಾೇಮ್ ಭಹಡಲು
ಅಸಾಯಹಗಿದಹದಯೆ. ಇದನುನ ಅಂಡರ್ ಇನ ಶಯೆನ್ಸ ಎಂದ ಖುಯುತಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಹತಿಷಫೆೇಕಹದ

ನಶಿರಿಹಹಯದ

ಭಹನ

ಒಾಯು

ತೆಗೆದುಕೆ ಡ

ವಿಮೆಮ

ವಿಧದ

ಮೆೇರ್ೆ

ಅಲಂಬಿತವಹಗಿದೆ
ಷಾತುುಖಳು ಭತುು ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ ಮಸರಿಷು ಫಸಳಶುಿ ವಿಧದ ಜಿೇವೆೇತಯ ವಿಭಹ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯಯು ವಹಷುವಿಔ ನಶಿದ ಮೊತುದಶುಿ ರಿಹಹಯ ಹೆ ಂದುತಹುಯೆ. ಅಂದಯೆ ಔಳುವಹದ
ಅಥವಹ ಹಹನಿಗೆ ಳಗಹದ ಷಾತುನುನ ಯಷುುತ ಭಹಯುಔಟೆಿ ಫೆರ್ೆಯಿಂದ ಫದರ್ಹಯಿಷಲು ಅವಮಔವಿಯುಶುಿ
ಸಣದಿಂದ ಷಔಳಿಮನುನ ಔಡಿಮೆಭಹಡಿ ಫಯು ಮೊತು.
ನಶಿರಿಹಹಯ

ಕೆಳಗಿನ

ಂದು

ಅಥವಹ

ಹೆಚುಚ

ಂದದ(ಸ್ೆಟ್ಲ್

ಅಲಂಬಿಷಫಸುದು:
 ನಖದು ಹತಿ
 ಹಹನಿಗೆ ಳಗಹದ ಷುುವಿನ ದುಯಸಿು
 ಔಳುವಹದ ಅಥವಹ ಹಹನಿಗೆ ಳಗಹದ ಷುುವಿನ ಫದಲ್ಲ
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ಮೆಂಟ್)

ದಧತಿಖಳನುನ

 ಜಿೇಣೆ ೇಾದಹಧಯ,) ುನುಃಸ್ಹೆನೆ (ಉದಹಸಯಣೆ ಫೆಂಕ್ಟಗಹಸುತಿಮಹದ ಭನೆಮ ುನನಿಾಭಹಾಣ.
ಚಿತರ 1 : ನಶಿರಿಹಹಯ

ಆದಯೆ ನಶಿದ

ವೆೇಳ್ೆಮಲಲ್ಲಯು

ಅುಖಳ ಭೌಲಮನುನ ಷಸಜವಹಗಿ ಊಹಿಷಲ್ಲಕಹುಖದ ಕೆಲು

ಷುುಖಳಿಯುತುವೆ. ಔುಟ್ುಂಫದ ಪಿತಹಯಜಿಾತ ಆಸಿು ಅಥವಹ ಅಯ ದ ಔರ್ಹಔೃತಿಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಫೆರ್ೆ
ಔಟ್ುಿದು ಔಶಿವಹಖಫಸುದು. ಅದೆೇ ರಿೇತಿಮಹಗಿ ನೌಕಹ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ವಿವಾದಹದಮಂತ ಅಧಾ
ದಹರಿಮಲ್ಲಾ

ಷಂಬವಿಸಿದ ಸಡಖು ಅಘಾತದ ನಶಿದ ಯಭಹಣನುನ ಅಂದಹಜು ಭಹಡುದು

ಔಶಿಔಯವಹಗಿದೆ.
ಇಂತಸ

ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ,

ಷಭಭತಿಷಲಟ್ಿ

ಭೌಲಮ

ಎಂಫ

ತತಾನುನ

ಅಳಡಿಸಿಕೆ ಳಳರ್ಹಖುತುದೆ.

ವಿಮೆಗಹಯಯು ಭತುು ವಿಮೆದಹಯಯು ವಿಭಹ ಂದಕೆು ಆಯಂಬದಲ್ಲಾ, ವಿಮೆ ಭಹಡಫೆೇಕಹದ ಆಸಿುಮ
ಭೌಲಮನುನ ಪಿಕೆ ಳುಳತಹುಯೆ. ಟ್ುಿ ನಶಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ವಿಮೆದಹಯ ಪಿದ ಮೊತುನುನ ಹತಿಷಲು
ಪಿಕೆ ಳುಳತಹುನೆ. ಈ ರಿೇತಿಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ "ಷಭಭತಿಷಲಟ್ಿ ಭೌಲಮದ ಹಲ್ಲಸಿ (ಅಗಿಯೇಡ್ ವಹಮಲ ಮ
ಹಲ್ಲಸಿ) ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ
ಎ) ಸಔಕು ಗಹಯಣೆ (ಷಬ್ ಯೆ ೀಗೆೀವನ್)
ಸಔುು ಗಹಾಣೆ ನಶಿ ರಿಹಹಯದ ತತಾನುನ ಅನುಷರಿಷುತುದೆ.
ಸಔುು ಗಹಾಣೆ ಎಂದಯೆ ವಿಭಹದಹಯಯು ವಿಶಮಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರ್ಹಾ ಸಔುುಖಳು ಹಹಖು
ರಿಹಹಯಖಳನುನ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ ಗಹಾಯಿಷುದು.
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ವಿಭಹದಹಯಯು ಭ ಯನೆೇ ಕ್ಷದ ಉದಹಸಿೇನತೆಮ ಕಹಯಣದಿಂದ ಆಸಿುಮ ನಶಿನುನ ಅನುಬವಿಸಿದಯೆ
ಭತುು ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ನಶಿಕೆು ರಿಹಹಯ ಸಣ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದೆ ಇಂಥ ವೆೇಳ್ೆಮಲ್ಲಾ,

ಉದಹಸಿೇನವಹಗಿ

ತಿಾಸಿದ ಕ್ಷದಿಂದ ಹಹನಿಮನುನ ಷಂಖಯಹಿಷು ಸಔುು ವಿಭಹಗಹಯರಿಗಿಯುತುದೆ ಎಂದು ಇದಯ ಅಥಾ.
ವಿಭಹ ಔಂನಿಮು ಹತಿ ಭಹಡಿದ ಯಭಹಣದ ಭಟಿಿಗೆ ಭಹತಯ ನಶಿನುನ ಷಂಖಯಹಿಷಫಸುದು
ಎಂಫುದನುನ ಖಭನಿಸಿ.
ಯಭುಕ ಅಂವಖಳು
ಸಔಕು ಗಹಯಣೆ: ಇದೆ ಂದು

ವಿಭಹಗಹಯಯು

ವಿಭಹದಹಯರಿಗೆ

ನಿೇಡಿದ

ರಿಹಹಯದ

ಸಣನುನ

ಉದಹಸಿೇನವಹಗಿ ತಿಾಸಿದ ಕ್ಷದಿಂದ ಷಂಖಯಹಿಷಲು ಫಳಷು ಯಕ್ಟಯಯೆಮಹಗಿದೆ.
ಭ ಯನೆೇ ಕ್ಷದ ವಿಯುದಧ ರಿಹಹಯ ಸಣನುನ ಹತಿಸಿದ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ ವಿಭಹದಹಯರಿಂದ ಸಔುುಖಳ
ವಯಣಹಖತಿ ಎಂದ ಇದನುನ ವಹಮಖೆಮ ಭಹಡಫಸುದು.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಸಿರ್ೆಾೈನ್ ಟಹಯನ್ಸ ರ್ಪೇಟ್ಾ ಷವಿೇಾರ್ಸ ನಲ್ಲಾ ಶ್ಚಯೇ. ಕ್ಟಶ್ೆೃೇರ್ ಯಯ ಖೃಸಫಳಕೆ ಷುುಖಳು ಸ್ಹಗಿಷಲಡುತಿುದದು.
ಚಹಲಔಯ ಉದಹಸಿೇನತೆಯಿಂದ ಷಯಔುಖಳಿಗೆ ಯ . 45,000 ದಶುಿ ಹಹನಿಮಹಯಿತು ಭತುು ವಿಭಹಗಹಯಯು
ಕ್ಟಶ್ೆೃೇರ್ ರಿಗೆ ಯ . 30,000 ನುನ ನಿೇಡಿದಯು. ವಿಭಹದಹಯಯು ಯ . 30,000 ಕೆು ಭಹತಯ ಸಔುು
ಗಹಾಯಿತರಿದಹದಯೆ (ಷಬ್ ಯೆ ೇಗೆೇಟೆಡ್) ಭತುು ಆ ಮೊತುನುನ

ಸಿರ್ೆಾೈನ್ ಟಹಯನ್ಸ ರ್ಪೇಟ್ಾ ಷವಿೇಾರ್ಸ

ನಿಂದ ಷಂಖಯಹಿಷಫಲಾಯು.
ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಕೆಾೇಮ್ ಸಣದ ಮೊತು ಯ . 45,000/ ಇದೆ, ವಿಭಹದಹಯಯು ವಿಭಹದಹಯರಿಂದ ಯ . 40,000
ರಿಹಹಯನುನ ಹೆ ಂದಿದಹದಯೆ ಭತುು ವಿಭಹಗಹಯಯು ಸಿರ್ೆಾೈನ್ ಟಹಯನ್ಸ ರ್ಪೇಟ್ಾ ಷವಿೇಾರ್ಸ ನಿಂದ ಯ .
45,000 ನುನ ಸಔುು ಗಹಾಣೆಮಡಿ ಷಂಖಯಹಿಷುಲ್ಲಾ ಷಪಲಯಹದಯೆ ಉಳಿದ ಯ . 5,000/ ನುನ
ವಿಭಹದಹಯರಿಗೆ ಕೆ ಡಫೆೇಔು.
ಇದರಿಂದ ವಿಭಹದಹಯಯು ಂದೆೇ ನಶಿಕೆು ಎಯಡುಷಲ – ಮೆಭ ವಿಭಹ ಔಂನಿಯಿಂದ ಭತುು
ಭತೆ ುಮೆಭ ಭ ಯನೆೇ ಕ್ಷದಿಂದ ರಿಹಹಯನುನ ಷಂಖಯಹಿಷು ವಔಮತೆಮನುನ ತಡೆಖಟ್ುಿತುದೆ. ಕೆೇಲ
ನಶಿರಿಹಹಯದ ಂದಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಭಹತಯ ಸಔುು ಗಹಾಣೆ ಕಹಣಿಸಿಕೆ ಳುಳತುದೆ.
ಉದಹಸಯಣೆ
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ಶ್ಚಯೇ. ಷುಯೆೇಶ್ ಯಯು ವಿಭಹನ ಅಘಾತದಲ್ಲಾ ಭಯಣ ಹೆ ಂದುತಹುಯೆ. ಅಯ ಔುಟ್ುಂಫ ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ
ಯ . 50 ಲಕ್ಷಖಳ ಷಂೂಣಾ ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ ಜೆ ತೆಗೆ ವೆೈಭಹನಿಔ ಷಂಸ್ೆೆಯಿಂದ ಕೆ ಡಲಡು
ರಿಹಹಯದ ಮೊತುನುನ, (ಯ . 15 ಲಕ್ಷಖಳು ) ಷಂಖಯಹಿಷಲು ಅಸಾಯಹಗಿಯುತಹುಯೆ.
b) ಕೆ ಡಕಗೆ
ಈ ತತಾ ಕೆೇಲ ಜಿೇವೆೇತಯ ವಿಮೆಗೆ ಭಹತಯ ಅನಾಯಿಷುತುದೆ. ಕೆ ಡುಗೆ ಂದು ಖಂಡಹಂತಯದಲ್ಲಾ
ಔಳ್ೆದುಕೆ ಂಡಿದದಕ್ಟುಂತ ವಿಮೆಮ ಭ ಲಔ ಹೆಚುಚ ಡೆಮಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ ಎಂಫುದನುನ ಷ ಚಿಷು ನಶಿ
ರಿಹಹಯದ ತತಾನುನ ಅನುಷರಿಷುತುದೆ.

ವಹಮಖೆಮ
ಂದೆೇ ಆಸಿುಮನುನ ಂದಕ್ಟುಂತ ಹೆಚುಚ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ಜೆ ತೆಗೆ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದದಯೆ, ಎಲಾ
ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಕೆ ಡಲಡು ಟ್ುಿ ರಿಹಹಯ ಅನುಬವಿಸಿದ ವಹಷುವಿಔ ನಶಿನುನ ಮೇಯುಂತಿಲಾ
ಎಂಫುದನುನ ‚ಕೆ ಡುಗೆ‛ಮ ತತಾ ಷ ಚಿಷುತುದೆ.
ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ವಿಭಹದಹಯಯು ೂಣಾ ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ ಎಲಾ ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಷಂಖಯಹಿಷುಂತಿದದಯೆ
ಅಯು

ನಶಿದಲ್ಲಾಂದ

ರ್ಹಬನುನ

ಭಹಡಿಕೆ ಳಳಫಸುದು.

ಇದು

ನಶಿರಿಹಹಯದ

ತತಾನುನ

ಉಲಾಂಘಿಷುತುದೆ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ದೃವಯ 1
ಶ್ಚಯೇ. ಶ್ಚಯೇನಿವಹಷಯಯು ತಭಭ ಯ . 24 ಲಕ್ಷ ಫೆರ್ೆಮ ಭನೆಮ ಮೆೇರ್ೆ ಎಯಡು ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಿಂದ ಪೆೈರ್
ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳತಹುಯೆ.
ಭಹಡುತಹುಯೆ.

ಆತ ಅದನುನ ಯತಿ ಔಂನಿಯಂದಿಗೆ ಯ . 12 ಲಕ್ಷಕೆು ವಿಮೆ

ಫೆಂಕ್ಟಯಿಂದ ಭನೆ ಬಹಖಶುಃ ಹಹನಿಗೆ ಳಗಹದಹಖ ಅಂದಹಜು ಭಹಡಿದ ನಶಿ ಷುಭಹಯು

ಯ .6 ಲಕ್ಷಖಳಷಹಿಗಿತುು. ಆತ ಯತಿ ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಯ . 6 ಲಕ್ಷಖಳನುನ ಕೆಾೇಮ್ ಭಹಡುತಹುಯೆ. ಇಫಫಯ
ವಿಭಹಗಹಯಯು ಯತಿಯಫಫಯ ಆತನಿಗೆ ಯ . 6 ಲಕ್ಷ ಕೆ ಡಲು ನಿಯಹಔರಿಷುತಹುಯೆ.
ಅಯು ತಹು ಯತಿಯಫಫಯು %55 ಭಟಿಿಗೆ ವಿಮೆಮನುನ ಸಂಚಿಕೆ ಂಡಿದದನುನ ರಿಖಣಿಷುತಹುಯೆ ಆದದರಿಂದ,
ಯತಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿ , %55 ನಶಿನುನ ಹತಿ ಭಹಡುದು ಎಂಫ ನಿಲುನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳತಹುಯೆ.
ಅಂದಯೆ ಯತಿಯೇಾಯು ಯ . 3ಲಕ್ಷ, ಹಿೇಗೆ ವಿಭಹದಹಯಯು ವಹಷುವಿಔ ನಶಿದ ಭೌಲಮಕ್ಟುಂತ ಹೆಚುಚ
ಖಳಿಷುದಿಲಾ ಎಂಫುದನುನ ಖಹತಿಯಡಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
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ದೃವಯ 2
ಋಷ್ಟ್ ಷಾತುಃ ತಭಗಹಗಿ ಎಯಡು ಮೆಡಿಕೆಾೈಮ್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ,

X ಔಂನಿಯಿಂದ ಯ . 2,50,000ಖಳಶುಿ

ಭತುು Y ಔಂನಿಯಿಂದ ಯ . 1,50,000ಖಳಶುಿ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡಿದಹದಯೆ. ಋಷ್ಟ್ ರಿಷ್ಟ್ ಂದು ಅಷಾಷೆತೆಯಿಂದ
ಯ 1 ,60 ,000ಯಶುಿ ಆಷತೆಯಮ ವೆಚಚನುನ ತೆಯಫೆೇಕಹಯಿತು .ಈ ಯ .1 ,60 , 000ದ ರಿಹಹಯ ಯೇಖಮ
ಯಭಹಣದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಎಯಡ

ಔಂನಿಖಳಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕೆ ಳಳರ್ಹಖುತುದೆ ಭತುು ಹತಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.

ಯತಿ ಔಂನಿಮ ಹಲು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇಯುತುದೆ
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 ಅಥವಹ ಅತಯಂತ ನಂಬಿಕೆಮ
ವಿಶ್ಹಾಷ ಭತುು ಅತಮಂತ ನಂಬಿಕೆಮ ನಡುವೆ ಮತಹಮಷವಿದೆ.
ಎ) ವಿಶಹಾಷ
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಎರ್ಹಾ ವಹಣಿಜಮ ಂದಖಳು ತಭಭ ಮಹಹಯದಲ್ಲಾ ಉತುಭ ನಂಬಿಕೆಮನುನ
ಆಚರಿಷಫೆೇಔು

ಭತುು

ಮಹುದೆೇ

ಂಚನೆ

ಅಥವಹ

ಷಂಚು

ಇಯು

ಹಹಗಿಲಾ.

ಸ್ಹಯುತುದೆ

ಅನಿವಹಮಾವಹಖುತುದೆ. ವಿಶ್ಹಾಷನುನ ಹೆ ಂದಿಯಫೆೇಕಹದ ಈ ಕಹನ ನು ಔತಾಮದ ಹೆ ಯತಹಗಿ,
ಭಹಯಹಟ್ಗಹಯ

ಕರಿೇದಿದಹರಿಗೆ

ಂದದ

ವಿಶಮದ

ಫಗೆೆ

ಮಹುದೆೇ

ಭಹಹಿತಿಮನುನ

ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫೆೇಕಹಗಿಲಾ.
ಇಲ್ಲಾ ಆಚರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ ನಿಮಭ" ಕೆೀವಿಮಟ್ ಎಂಿರ್ "ಅಂದಯೆ ಕರಿೀದಿದಹಯ ಎಚಿರಿಕೆಯ್ದಂದಿರಿ
ಎಂಫುದು
ಂದದ
ಎಲ್ಲಾಮಯೆಗೆ

ಕ್ಷಖಳು ಂದದ
ಂದು

ಕ್ಷು

ವಿಶಮನುನ
ಇತಯ

ಕ್ಷನುನ

ರಿೇಕ್ಷಿಷುದನುನ

ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದೆ ಭತುು

ದಹರಿತಪಿಷುದಿಲಾ ಭತುು

ಉತುಯಖಳನುನ

ಷತಮವಹದ ನಿೇಡುತುದೆ ಅಲ್ಲಾಮಯೆಗೆ ಇತಯ ಕ್ಷ ಂದನುನ ತಪಿಸಿಕೆ ಳುಳ ಮಹುದೆೇ ಯಶ್ೆನ
ಇಲಾ.

ಉದಹಸಯಣೆ
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ಸಲವಹಯು ವೆೈಶ್ಚಶಿಾಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯು ಟಿವಿಮ ಂದು ಔಲನೆಮ ಫಹಯಾಂಡ್ ನ ಗಿೇಳಿನಿಂದ

ಶ್ಚಯೇ

ಚಂದಯಶ್ೆೇಕರ್ ಟಿವಿ ಶ್ೆೃೇಯ ಂ ಕೆು ಹೆ ೇಖುತಹುಯೆ. ಆ ನಿದಿಾಶಿ ಫಹಯಾಂಡ್ ಅತಮಂತ ವಿಶ್ಹಾಸ್ಹಸಾವಹದದದಲಾ
ಭತುು ಹಿಂದಕೆು ಇತಯ ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಷಭಸ್ೆಮಖಳಿಗೆ ಕಹಯಣವಹಗಿದೆ ಎಂದು
ಅನುಬದಿಂದ ತಿಳಿದಿದೆ .ಅಯು ಭಹಯಹಟ್ಕೆು

ಭಹಯಹಟ್ಗಹಯನಿಗೆ

ಅಹಮವಹಖಫಸುದೆಂಫ ಬಮದಿಂದ ಈ ವಿಶಮನುನ

ಫಹಿಯಂಖಡಿಷುುದಿಲಾ.
ಆತ ಮೀಷಕಹುಗ ಆಯೆ ೀಪ್ಪಷಲಪಡಫಸಕದೆೀ?
ಭಹಯಹಟ್ಗಹಯಯನುನ ಫಹಯಾಂಡ್ ನ ವಿಶ್ಹಾಸ್ಹಸಾತೆ ಮ ಫಗೆೆ ಕೆೇಳರ್ಹಗಿದದಯೆ

ಭತುು ಆತ ಅದು ಅತಮಂತ

ವಿಶ್ಹಾಸ್ಹಸಾವಹಗಿದೆ ಎಂದು ಉತುರಿಸಿದದಯೆ ರಿಸಿೆತಿ ಫೆೇಯೆಮಹಗಿಯಲು ಸ್ಹಧಮವಿತೆುೇ?
b) ಅತಯಂತ ನಂಬಿಕೆ
ವಿಭಹ ಔಯಹಯುಖಳು ಫೆೇಯೆ ಹೆಜೆೆಮಲ್ಲಾ ನಿಲುಾತುವೆ .ವಿಮೆ ಭಹಡಫೆೇಕಹದ ವಿಶಮ (ಷುು)ದ ಫಗೆೆ ಎರ್ಹಾ
ವಹಷುವಿಔ

ಭಹಹಿತಿಮನುನ

ಯಸ್ಹುಔನು

ಈ

ಭಹಹಿತಿಮನುನ

ಹೆ ಂದಿಯದ

ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ

ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫೆೇಔು ಇದು ಅನ ಕಹನ ನುಫದಧ ಔತಾಮವಹಗಿದೆ.
ಷುುವಿನ ಭಹಹಿತಿ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನುಖಳನುನ ನಿಧಾರಿಷಲು ಅನುಔ ಲ ಭಹಡಿ ಕೆ ಡುತುದೆ:
 ತಹು ಅಹಮನುನ ಸಿಾೇಔರಿಷಫಸುದೆೇ
 ಹೌದಹದಯೆ, ವಿಭಹಔಂತಿನ ಯಭಹಣದ ಎಷ್ಟ್ಿಯಫೆೇಔು ಭತುು ಮಹ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು
ಶಯತುುಖಳು ಳಟಿಿಯಫೆೇಔು
ಅತಮಂತ ವಿಶ್ಹಾಷದ ಈ ಕಹನ ನುಫದಧ ಔತಾಮ ಸ್ಹಭಹನಮ ಕಹನ ನಿನ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಉದಬವಿಷುತುದೆ.
ಯಸ್ಹುಔರಿಗೆ ಗೆ ತಿುಯು ವಹಷುವಿಔ ಷತಮ ಷಂಖತಿಖಳಿಖಷೆಿೇ ಅಲಾ ಆದಯೆ ಆತ ತಿಳಿದಿಯ ಫೆೇಕಹದ ಷತಮ
ಷಂಖತಿಖಳಿಖ ಷಸ ಈ ಔತಾಮ ಅನಾಯಿಷುತುದೆ.
ವಿಭಹ ಔಯಹಯುಖಳು ಹೆಚಿಚನ ನಿಫಾಂಧಖಳಿಗೆ ಳಟಿಿವೆ. ವಿಭಹ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಉತುಭ ನಂಬಿಕೆಮ
ಂದಖಳು ಅತಮಂತ ನಂಬಿಕೆಮ ಂದಖಳ್ಹಗಿ ರಿಣಮಷುತುವೆ. " ಮುಫೆರಿಭಹ ಪೆೈಡ್ಸ ಅಥವಹ
ಅತಮಂತ

ನಂಬಿಕೆಮ

ರಿಔಲನೆಮನುನ

"

ವಿನಂತಿಸಿಯಲ್ಲ

ಅಥವಹ

ವಿನಂತಿಷದೆೇ

ಇಯಲ್ಲ

ಷಾಮಂೆಯೇಯಣೆಯಿಂದ ಎರ್ಹಾ ಷತಮ ಷಂಖತಿಖಳನುನ

ನಿಕಯವಹಗಿ ಭತುು ಷಂೂಣಾವಹಗಿ, ಅಹಮ

ಯಸ್ಹುಔರಿಗೆ

ಔತಾಮ"

ಫಹಿಯಂಖಡಿಷು

ಧನಹತಭಔ

ವಹಮಖಹಮನಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
What is meant by complete disclosure?
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ನುನ

ಳಗೆ ಂಡಿದೆ

ಎಂದು

ಕಹನ ನು ಎರ್ಹಾ ಷುುಸಿೆತಿಮ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫೆೇಕೆಂದು ನಿಫಾಂಧ ಹೆೇಯುತುದೆ.
ಉದಹಸಯಣೆ
i.

ವಿಭಹದಹಯಯ ಭ ಲಔ ವಹಷಿವಹಂವಖಳ ದಹರಿತಪ್ಪಪಷಕವಿಕೆ

ಕಹಮಾನಿವಹಾಸಔಯೆ ಫಫಯು

ಅಧಿಔ

ಯಔುದೆ ತುಡದಿಂದ

ಫಳಲುತಿುದಹದಯೆ

ಭತುು

ಇತಿುೇಚೆಗೆ

ಸ್ೌಭಮ

ಸೃದಮಹಘಾತನುನ ಹೆ ಂದಿದಹದಯೆ. ಅಯು ಮೆಡಿಔಲ್ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಲು ನಿಧಾರಿಷುತಹುಯೆ
ಆದಯೆ ತನನ ನಿಜವಹದ ರಿಸಿೆತಿಮನುನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷುದಿಲಾ. ಹಿೇಗೆ ಇದರಿಂದಹಗಿ ವಿಭಹಗಹಯಯು
ವಿಭಹದಹಯಯ ಮಥಹಮನಿಯ ಣೆಮ ಭ ಲಔ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಪಿಕೆ ಳುಳಂತೆ ಂಚಿಷಲಟಿಿದಹದಯೆ.
ii. ವಿಭಹಗಹಯಯ ಭ ಲಔ ವಹಷಿವಹಂವಖಳ ದಹರಿತಪ್ಪಪಷಕವಿಕೆ
ಒಾ ಮಕ್ಟುಮ ಸೃದಮ ಸುಟಿಿನಿಂದರ್ೆೇ ಯಂಧಯನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ ಭತುು ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಪಹಮ್ಾ ನಲ್ಲಾ
ಅದನುನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷರ್ಹಗಿದೆ .ಅದು ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಪಿಕೆ ಳಳಲಟಿಿದೆ ಭತುು ೂಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು
ಯೆ ೇಖಖಳು ಔನಿಶಠ 4 ಶಾಖಳಯೆಗೆ ವಿಭಹ ಬದಯತೆಮಲ್ಲಾ ಳಗೆ ಂಡಿಲಾ ಎಂಫ ಭಹಹಿತಿಮನುನ
ಯಸ್ಹುಔರಿಗೆ ತಿಳಿಷರ್ಹಗಿಲಾ.

c) ಷಕಿಸಿೆತ್ತ
ಷುುಸಿೆತಿಯೆಂದಯೆ ಅಹಮನುನ ಸಿಾೇಔರಿಷಫೆೇಕೆ ೇ ಭತುು ಹೌದಹದಯೆ ವಿಭಹಔಂತಿನ ದಯ ಎಶುಿ
ಭತುು ಮಹವಹ ಶಯತುುಖಳು ಭತುು ನಿಮಭಖಳಿಖನುಷರಿಸಿ ಸಿಾೇಔರಿಷಫೆೇಕೆಂಫುದನುನ ನಿಧಾರಿಷು
ವಿಭಹ ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟ್ರ್ ಯಯ ತಿೇಪಿಾನ ಮೆೇರ್ೆ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯು ನಿಜ ಷಂಖತಿಖಳ್ೆಂದು
ವಿರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಫಹಿಯಂಖ

ಡಿಷದ

ಅಂವ

ವಹಷುವಿಔವಹಗಿತೆ ುೇ

ಇಲಾವೊೇ

ಎಂಫುದು

ಯತೆಮೇಔ

ಯಔಯಣದ

ಷಂದಬಾಖಳನುನ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ ಭತುು ಅಲಾ ಭತುು ಅಂತಿಭವಹಗಿ ನಹಮಮಹಲಮದಲ್ಲಾ ಭಹತಯ
ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ವಿಭಹದಹಯಯು

ಅಹಮದ ಮೆೇರ್ೆ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯು ಷತಹಮಂವಖಳನುನ

ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫೆೇಔು.
ಒಾಯು ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಫಹಿಯಂಖ ಡಿಷು ಅಖತಮವಿಯು ಕೆಲು ವಹಷುವಹಂವಖಳ ಯಕಹಯಖಳನುನ
ನೆ ೇಡೆ ೇಣ. :
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i.

ನಿದಿಾಶಿ ಅಹಮ ಸ್ಹಭಹನಮಕ್ಟುಂತ ಹೆಚಿಚನ ಡುಸವಿಕೆಮನುನ ಯತಿನಿಧಿಷುದನುನ ಷ ಚಿಷು
ಷಂಖತಿಖಳು .ಉದಹಸಯಣೆಗಹಗಿ ಷಭುದಯದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಗಿಷು ಅಹಮಔಯ ಷಾಯ ದ ಷಯಔು;
ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ ಇತಿಹಹಷ

ii.

ಎಲಾ ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡ ಹಿಂದಿನ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಅಸಿುತಾ ಭತುು ಅುಖಳ ಇಂದಿನ ಸ್ಹೆನ

iii. ವಿಮೆ ಭಹಡು ಷುುವಿನ ವಿವಿಧ ಅಂವಖಳಿಗೆ ಭತುು ಅದಯ ಅಹಮದ ಡುಸವಿಕೆಗೆ
ಷಂಫಂಧಿಸಿಯುತುವಹದದರಿಂದ ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಮ್ಾ ಅಥವಹ ಅಜಿಾಮಲ್ಲಾಯು ಎಲಾ ಯಶ್ೆನಖಳನುನ
ಅವಮಔವೆಂದು ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.

ಅುಖಳನುನ ಹಯಭಹಣಿಔವಹಗಿ ಎರ್ಹಾ ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದ

ರಿೂಣಾವಹಗಿ ಉತುರಿಷು ಅಖತಮವಿದೆ
ಈ ಕೆಳಗಿನುಖಳು ಅವಮಔ ಅಂವಖಳ ಕೆಲು ಉದಹಸಯಣೆಖಳ್ಹಗಿವೆ:
ಉದಹಸಯಣೆ
i.

ಅಗು ವಿಮೆ
 ಔಟ್ಿಡದ ನಿಭಹಾಣ
 ವಹಷ ( .ಉದಹ)ಔಚೆೇರಿ, ನಿವಹಷಕಹುಗಿ, ಅಂಖಡಿ, ಗೆ ೇದಹಭು, ಉತಹದನಹ ಗಟ್ಔ, ಇತಹಮದಿ)
 ಅಲ್ಲಾ ಷಂಖಯಹಿಸಿದ / ಉತಹದಿಷಲಡು ಷಯಕ್ಟನ ಯಕಹಯ ಉದಹ. ಅಹಮಕಹರಿಮಲಾದ,
ಅಹಮಕಹರಿ, ಅತಿೇ ಅಹಮಕಹರಿ ಇತಹಮದಿ.

ii. ನೌಕಹ ವಿಮೆ
 ಹಮಕ್ಟಂಗ್ ವಿಧಹನ ಅಂದಯೆ, ಸಿಂಖಲ್ ಗೆ ೇಣಿಚಿಲಖಳಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಡಫಲ್ ಗೆ ೇಣಿ ಚಿೇಲಖಳಲ್ಲಾ;
ಹೆ ಷ ಡಯಮ್ ಅಥವಹ ಫಳಸಿದ ಡಯಮ್ ಖಳನುನ ಉಯೇಗಿಷರ್ಹಖುತುದೆ, ಇತಹಮದಿ.
 ಷಯಔುಖಳ ಷಾಯ ) ಉದಹ. ಮಂತಯಖಳು ಹೆ ಷದಹಗಿವೆ ಅಥವಹ ಫಳಸಿದುಖಳ್ಹಗಿವೆ ಎಂಫುದು)

iii. ವಹಸನ ವಿಮೆ
 ಎಂಜಿನ್ ನ ಔುಮಬಿಕ್ ಸ್ಹಭಥಮಾ) ಖಹಷಗಿ ಕಹರಿನಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ)
 ಉತಹದನೆಮ ಶಾ
 ಟ್ಯಕ್ಟುನ ಸ್ಹಖಣಿಕಹ ಸ್ಹಭಥಮಾ )ಟ್ನಹಭನದಲ್ಲಾ (
 ವಹಸನನುನ ಫಳಷರ್ಹಖುತಿುಯು ಉದೆದೇವ
 ಅದು ಫಳಕೆಮಲ್ಲಾಯು ಬೌಗೆ ೇಳಿಔ ಯದೆೇವ
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iv. ವೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅಘಾತ ವಿಮೆ
 ಉದೆ ಮೇಖದ ನಿಕಯವಹದ ಷಾಯ ದ
 ಮಷುಸ
 ಎತುಯ ಭತುು ತ ಔ
 ದೆೈಹಿಔ ವಿಔರ್ಹಂಖತೆ ಇತಹಮದಿ.
v. ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆ
 ಮಹುದೆೇ ವಷರಚಿಕ್ಟತೆಸಗೆ ಳಗಹಗಿದದಯೆ
 ಭಧುಮೆೇಸ ಅಥವಹ ಅಧಿಔ ಯಔುದೆ ತುಡದಿಂದ ಫಳಲುತಿುದದಯೆ
vi. ಸಹಭಹನಯ ವಿಮೆ
 ಮೊದಲ್ಲನ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ನಿಯಹಔರಿಸಿದದಯೆ, ಅಥವಹ ಹೆಚಿಚನ ವಿಭಹ ಔಂತನುನ
ವಿಧಿಸಿದದಯೆ ,ಅಥವಹ ಯದುದ ಭಹಡಿದದಯೆ, ಅಥವಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ನವಿೇಔರಿಷಲು ನಿಯಹಔರಿಸಿದದಯೆ ಆ
ಎಲಾ ಷಂಖತಿಖಳು
 ಯಸ್ಹುಔಯು ಅನುಬವಿಸಿದ ಹಿಂದಿನ ನಶಿಖಳು

ಯಭುಕ ಅಂವಖಳು
ಫಹಯಂಖ ಡಿಷಕ ಅವಯಔತೆಯ್ದಲಾದ ಷಂಖತ್ತಖಳು [ವಿಭಹಗಹಯಯ ಕೆ ೀರಿಕೆಮ ಹೆ ಯತಕ]
ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟ್ರ್ ರಿಂದ ವಿಶ್ೆೇಶ ವಿಚಹಯಣೆಮಹಖದ ಹೆ ಯತು ವಿಭಹದಹಯಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂವಖಳನುನ
ಫಹಿಯಂಖ ಡಿಷಫೆೇಕಹಗಿಲಾ:
i.

ಅಹಮನುನ ಔಡಿಮೆಭಹಡಲು ಜಹರಿಗೆ ತಂದ ಔಯಭಖಳು ಉದಹಸಯಣೆ: ಫೆಂಕ್ಟ ನಂದಿಷು
ಉಔಯಣದ ಉಸಿೆತಿ.

ii.

ವಿಭಹದಹಯರಿಗೆ ಗೆ ತಿುಲದ
ಾ ಷಂಖತಿಖಳು ಉದಹಸಯಣೆ: ಮಕ್ಟುಯೇಾ ಹೆಚಿಚನ ಯಔುದೆ ತುಡದಿಂದ
ಫಳಲುತಿುದಹದನೆ

ಆದಯೆ

ಹಲ್ಲಸಿ

ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳ

ವೆೇಳ್ೆಮಲ್ಲಾ

ಆತನಿಗೆ

ಅದಯ

ಅರಿವಿಯಲ್ಲಲಾದಿದದಯೆ ಷಂಖತಿಖಳನುನ ಫಹಿಯಂಖ ಡಿಷದಿದದ ಫಗೆೆ ಆಯೆ ೇಪಿಷರ್ಹಖುದಿಲಾ.
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ಫಗೆೆ

iii. ಯೇಖಮ ಕಹಮಾತತಯತೆಮ ಭ ಲಔ ಔಂಡುಹಿಡಿಮಫಸುದಹದ

ಷುುಸಿೆತಿಮ ಯತಿಯಂದು

ಷ ಕ್ಷಮ ವಹಷುವಹಂವಖಳನುನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷುದು ಅನಿವಹಮಾಲಾ .ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟ್ರ್ ಯು
ಭತುಶುಿ ಅಖತಮವಿದದಲ್ಲಾ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಕೆೇಳಲು ಸ್ಹಔಶುಿ ಜಹಖೃತಯಹಗಿಯಫೆೇಔು
iv. ಕಹನ ನಿನ ವಿಶಮಖಳು: ಯತಿಯಫಫರಿಖ ದೆೇವದ ಕಹನ ನು ಗೆ ತಿುದೆ ಎಂದು ಬಹವಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
ಉದಹಸಯಣೆ: ಸ್ೆ ಪೇಟ್ಔಖಳನುನ ಷಂಖಯಹಿಷು ವಿಶಮದಲ್ಲಾನ ಯಷುುತ ನಹಖರಿೇ ಕಹನ ನುಖಳು
(ಭುನಿಸಲ್ ನಿಮಭಖಳು).
v. ಮಹ ವಿಶಮದ ಫಗೆೆ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಉದಹಸಿೇನತೆ [ಅಥವಹ ಹೆಚಿಚನ ಭಹಹಿತಿಮ ಅಖತಮದಲ್ಲಾ
ವಿನಹಯಿುಮನುನ] ತೆ ೇಯುತಹುಯೆ, ನಂತಯ ಉತುಯಖಳು ಅೂಣಾವಹಗಿದದು ಎಂಫ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ
ಜವಹಫಹದರಿಮನುನ ಅಯು ತಳಿಳಹಹಔುುದು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
vi. ಆವಿಷಹುಯಕಹುಗಿ ಷಂಬನಿೇಮ ನಿಜಹಂವಖಳು: ಹಲ್ಲಸಿಮ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳ ಮೊದಲು
ವಿಮೆಗಹಯಯ ಯವಹಗಿ ಫಫ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷಔಯು ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷೆ ಭಹಡಿ ಬಿಪಿ
ಭಹನಖಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡ ಹಹಗೆ.
d) ಜೀವೆೀತಯ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಫಹಯಂಖ ಡಿಷಕವಿಕೆಮ ಔತಯಯ
ಜಿೇವೆೇತಯ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಫದರ್ಹಣೆಖಳನುನ ತಿಳಿಷಫೆೇಕೆ ೇ ತಿಳಿಸ್ೆೇಡವೊೇ ಎಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ಂದದಲ್ಲಾ
ಕಚಿತವಹಗಿ ಹೆೇಳರ್ಹಖುತುದೆ. ಂದದಲ್ಲಾ ಅಹಮದ ಮೆೇರ್ೆ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯು ಫದರ್ಹಣೆಖಳನುನ
ಭಹಡಿದಹಖ ಫಹಿಯಂಖ ಡಿಷುವಿಕೆಮ ಔತಾಮ ಉದಬವಿಷುತುದೆ. ಷುುಸಿೆತಿಮನುನ ಫಹಿಯಂಖ ಡಿಷು
ಔತಾಮ

ಔರ್ ನೆ ೇಟ್ ಅಥವಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ನಿೇಡುದರಿಂದ

ಅಂತಮಗೆ ಳುಳತುದೆ. ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಅಹಮದಲ್ಲಾ ಮಹುದೆೇ ಫದರ್ಹಣೆ ಇದದಯೆ ಔತಾಮ ಹಲ್ಲಸಿಮ ನವಿೇಔಯಣದ
ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಭತೆು ಉದಬವಿಷುತುದೆ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಒಾ ಭನೆ ಭಹಲ್ಲೇಔ ಔಟ್ಿಡದ ಭತುು ಅದಯಲ್ಲಾನ ಷುುಖಳನುನ ವಿಮೆ ಭಹಡುತಹುಯೆ.
ಆತ ಂದು ವಹಯಕಹುಗಿ ಯಜೆ ಹೆ ೇಖುತಹುಯೆ – ಷತಹಶಂವಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದೆೇ ಭಸತಾದ ಫದರ್ಹಣೆ ಇಲಾ.
ಆದಯೆ ಆತ ಭತೆ ಂ
ು ದು ಭಸಡಿಮನುನ ಔಟಿಿ ಂದು ಫ ಮಟಿ ಹಲಾರ್ ಅನುನ ಹಯಯಂಭಿಸಿದಯೆ ಅದು
ನಿಶ್ಚಚತವಹಗಿ ಅಹಮದಲ್ಲಾ ಖಣನಿೇಮವಹದ ಫದರ್ಹಣೆಮನುನ ಭಹಡುತುದೆ.
ಡಿ) ಅತಯಂತ ಉತಿಭ ನಂಬಿಕೆಮ ಉಲಾಂಗನೆ
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ಈಖ ನಹು ಅತಮಂತ ಉತುಭ ನಂಬಿಕೆ ಉಲಾಂಗನೆಮನುನ ಳಗೆ ಳುಳ

ಷಂದಬಾಖಳನುನ

ನೆ ೇಡೆ ೇಣ. ಇಂಥ ಉಲಾಂಗನೆ ಫಹಿಯಂಖಗೆ ಳಿಷದಿಯುವಿಕೆಯಿಂದ ಅಥವಹ ಮಥಹಮನಿಯ ಣೆಯಿಂದ
ಉದಬವಿಷಫಸುದು.
i. ಫಹಯಂಖಗೆ ಳಿಷದಿಯಕವಿಕೆ
 ವಿಭಹಗಹಯಯು ಮಹುದೆೇ ವಿಶ್ಚಶಿ ವಿಚಹಯಣೆಮನುನ ಭಹಡಿಲಾದ ಕಹಯಣ ವಿಭಹದಹಯಯು
ಷುುಸಿೆತಿಮ ಫಗೆೆ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಭೌನವಹಗಿದಹದಯೆ
 ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಕೆೇಳಿದ ಯಶ್ೆನಖಳಿಗೆ ತಪಿಸಿಕೆ ಳುಳ ಉತುಯಖಳ ಭ ಲಔ
 ಫಹಿಯಂಖ ಡಿಷುವಿಕೆ ಅನುದೆದೇವಔಯ (ಅರಿವಿಲಾದೆೇ ಅಥವಹ ಉದೆದೇವವಿಲಾದೆೇ)ವಹಗಿಯಫಸುದು
ಅಥವಹ

ಯಸ್ಹುಔನ ಂದು ವಹಷುನುನ ಭಸತಾದದಲಾವೆಂದು ಬಹವಿಸಿದಯು. ಇಂತಸ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ

ಇದು

ಉದೆದೇವೂಾಔವಹಗಿ

ಭುಖಧತೆಮಹಗಿದೆ
ಫಹಿಯಂಖ

.ಮಹ

ಡಿಷುದಿಲಾವೊೇ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ

ವಹಷುನುನ

ಆಖ

ಷುಳುಳ

ಅದನುನ

ಎಂದು

ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ .ಈ ಯಔಯಣದಲ್ಲಾ ಮೊೇಷಗೆ ಳಿಷು ಉದೆದೇವ ಇಲಾ.
ii. ಮಿಥಹಯನಿಯ ಣೆ
ವಿಭಹ ಔಯಹಯು ಷಭಹರ್ೆ ೇಚನೆಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಭಹಡಿದ ಹೆೇಳಿಕೆಖಳನುನ ವಿಜ್ಞಹನೆ ಎಂದು
ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ .ಇದು ವಹಷುತೆಮ, ಂದು ನಂಬಿಕೆಮ, ಉದೆದೇವದ ಅಥವಹ ನಿರಿೇಕ್ಷೆಮ ನಿದಿಾಶಿ
ಹೆೇಳಿಕೆಮಹಗಿಯಫಸುದು.
ಂದು ವಹಷುನುನ, ಖಣನಿೇಮವಹಗಿ ಷರಿಯಿಯಫೆೇಕೆಂದು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
ನಂಬಿಕೆ ಅಥವಹ ನಿರಿೇಕ್ಷೆಮ ವಿಶಮಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ

ಅದನುನ ಂದು ಳ್ೆಳಮ ವಿಶ್ಹಾಷದಲ್ಲಾ

ಭಹಡಿಯಫೆೇಔು
ಮಥಹಮನಿಯ ಣೆ ಎಯಡು ಯಕಹಯದಹದಗಿದೆ:
 ಭಕಖಿ ಮಿಥಹಯನಿಯ ಣೆ ಮಹುದೆೇ ಮೊೇಷದ ಉದೆದೇವವಿಲಾದೆ ಭಹಡಿದ ತಹದ ಹೆೇಳಿಕೆಖಳಿಗೆ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದೆ.

ಉದಹ.

ಧ ಭಯಹನದ

ಅಬಹಮಷವಿಲಾದ

ಆದಯೆ

ಸ್ಹಂದಭಿಾಔವಹಗಿ

ಧ ಭಯಹನ ಭಹಡು ಒಾ ಮಕ್ಟು ಅಹಮದ ಮೆೇರ್ೆ ಅದಯ ರಿಣಹಭ ವಿಯಲ್ಲಕ್ಟುಲಾವೆಂದು
ಬಹವಿಸಿ ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಮ್ಾ ದಲ್ಲಾ ಅದನುನ ಫಹಿಯಂಖ ಡಿಷದಿಯಫಸುದು.
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 ಮೀಷದ ಮಿಥಹಯನಿಯ ಣೆ ವಿಮೆಗಹಯಯನುನ ಮೊೇಷಗೆ ಳಿಷು ಉದೆದೇವದಿಂದ ಅಥವಹ
ಷತಮದ ಫಗೆೆ ಖಭನ ನಿೇಡದೆ ಅಜಹಖಯ ಔತೆಯಿಂದ ಉದೆದೇವೂಾಔವಹಗಿ ಭಹಡಿದ ತು
ಹೆೇಳಿಕೆಖಳ್ಹಗಿವೆ ಉದಹ. ಷಯಣಿ ಧ ಭಯಹನ ಭಹಡು ಉದೆದೇವೂಾಔವಹಗಿ
ವಹಷುನುನ ಫಹಿಯಂಖ ಡಿಷದಿಯಫಸುದು.
ಮೊೇಷಗೆ ಳಿಷಲು ಉದೆದೇವದಿಂದ ಭಯೆಭಹಚುುದು, ಅಥವಹ ಂಚನೆಯಿಂದ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷದಿಯುವಿಕೆ
ಅಥವಹ ಮಥಹಮ ನಿಯ ಣೆಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಭಹ ಔಯಹಯು ನಿಯಥಾಔ (ವೃನಮ)
ವಹಖುತುದೆ .ಅತಮಂತ ನಂಬಿಕೆಮ ಇತಯ ಉಲಾಂಗನೆಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಂದ
ಯದುದಭಹಡಫಸುದಹಗಿದೆ .
ಉದಹ, ಪಹಮಮಲ್ಲ ಫಾೇಟ್ರ್ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿ ತಭಭ ಭಖುನುನ ಸ್ೆೇರಿಷು ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಹಲಔರಿಗೆ
ತಭಭ ಭಖುವಿಗಿಯು ಂದು ಜನಭಜಹತ ಷಭಸ್ೆಮಮ ಫಗೆೆ ತಿಳಿವಿಲಾದಿಯಫಸುದು .ಮೊೇಷ ಭಹಡು
ಮಹುದೆೇ ಉದೆದೇವ ಇಲಾ .
3. ವಿಭಹಷಕ್ರಿ
‘ವಿಭಹಷಕ್ಟುಮ ಅಸಿುತಾ’ ಯತಿ ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ ಅವಮಔ ಯಭುಕ ಅಂವವಹಗಿದೆ ಭತುು ವಿಮೆಮ
ಕಹನ ನುಫದಧ ೂವಹಾೆೇಕ್ಷಿತ ಅಂವವೆಂದು ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ .ವಿಮೆ ಂದು ಜ ಜಿನ ಅಥವಹ ಣದ
ಂದಕ್ಟುಂತ ಹೆೇಗೆ ಭಿನನವಹಗಿದೆ ಎಂಫುದನುನ ನೆ ೇಡೆ ೇಣ

a) ಜ ಜಕ ಭತಕಿ ವಿಮೆ
ಒಾ ಸ್ೆ ೇಲಫಸುದು

ಅಥವಹ ಗೆಲಾಫಸುದು ಅಂಥ ಇಸಿೇಟೆರ್ೆಖಳ ಆಟ್ನುನ ರಿಖಣಿಸಿ. ಸ್ೆ ೇಲು

ಅಥವಹ ಗೆಲುು ಮಕ್ಟು ಣನುನ ಯವೆೇಶ್ಚಷುದರಿಂದರ್ೆೇ ಷಂಬವಿಷುತುದೆ. ಆಟ್ ಆಡು ಮಕ್ಟು ಆಟ್ದ
ಜೆ ತೆ ಗೆಲುಾ ವಔಮತೆಮ ಹೆ ಯತು ಫೆೇಯೆ ಮಹುದೆೇ ಆಷಕ್ಟು ಅಥವಹ ಷಂಫಂಧನುನ ಹೆ ಂದಿಯುದಿಲಾ.
ಜ ಜು ಅಥವಹ ಣನುನ
ಹಿೇಗಹಗಿ

ಇದಯ

ಷಂಫಂಧಿತ

ನಹಮಮಹಲಮದಲ್ಲಾ ಕಹನ ನುಫದಧವಹಗಿ ಜಹರಿಗೆ ಳಿಷಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ
ಮಹುದೆೇ

ಂದನುನ

ಅಔಯಭವೆಂದು

ಖಯಹಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.

ಇಸಿೇಟೆರ್ೆಖಳ ಆಟ್ದಲ್ಲಾ ಒಾ ಮಕ್ಟು ತನನ ಭನೆಮನುನ ಣಕ್ಟುಟ್ಿಯೆ ಭತುು ಆತನಿಗೆ ಆಟ್ದಲ್ಲಾ ಸ್ೆ ೇಲು
ಷಂಬವಿಸಿದಲ್ಲಾ ಎದುಯುಖಡೆ ಕ್ಷ ಅದಯ ನೆಯವೆೇರಿಷುವಿಕೆಮನುನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲು ನಹಮಮಹಲಮ
ಹೆ ೇಖಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
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ಈಖ ಭನೆ ಭತುು ಅದು ಉರಿಮು ಷಂದಬಾನುನ ರಿಖಣಿಸಿ. ತನನ ಭನೆಮ ವಿಮೆ ಭಹಡು ಮಕ್ಟು
ವಿಮೆಮ ವಿಶಮ ಷುು - ಭನೆಯಂದಿಗೆ ಂದು ಕಹನ ನುಫದಧ ಷಂಫಂಧನುನ ಹೆ ಂದಿದಹದಯೆ. ಅಯು
ಅದಯ ಭಹಲ್ಲೇಔತಾನುನ ಹೆ ಂದಿದಹದಯೆ ಭತುು ಅದು ನಹವವಹದಯೆ ಅಥವಹ ಅದಕೆು ಹಹನಿಮಹದಯೆ
ಅಯು ಆರ್ಥಾಔವಹಗಿ ಫಳಲು ಸ್ಹಧಮತೆಯಿದೆ . ಫೆಂಕ್ಟ ಷಂಬವಿಷಲ್ಲ ಅಥವಹ ಷಂಬವಿಷದಿಯಲ್ಲ
ಭಹಲ್ಲೇಔತಾದ ಈ ಷಂಫಂಧ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯುತುದೆ ಭತುು ಈ ಷಂಫಂಧವೆೇ ನಶಿಕೆು ಕಹಯಣವಹಖುತುದೆ.
ಗಟ್ನೆ ]ಫೆಂಕ್ಟ ಅಥವಹ ಔಳಳತನ[ ವಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡಿಯಲ್ಲ ಅಥವಹ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡಿಲಾದಿಯಲ್ಲ ನಶಿಕೆು
ಕಹಯಣವಹಖುತುದೆ.
ಸ್ೆ ೇಲು ಅಥವಹ ಗೆಲುಾ ವಔಮತೆಯಿಯು ಇಸಿೇಟೆರ್ೆಮ ಆಟ್ಕ್ಟುಂತ ಭಿನನವಹಗಿ ಫೆಂಕ್ಟ ಂದೆೇ
ರಿಣಹಭನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ – ಭನೆಮ ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಗೆ ನಶಿ.
ಭಹಲ್ಲೇಔ ಅನುಬವಿಸಿದ ನಶಿ ಮಹುದೆೇ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಷರಿದ ಗಿಷಲಡುತುದೆಂಫುದನುನ ಖಹತಿಯಡಿಷಲು
ವಿಮೆಮನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳತಹುಯೆ.
ವಿಭಹದಹಯಯು ತನನ ಭನೆ ಅಥವಹ ಸಣದಲ್ಲಾ ಹೆ ಂದಿಯು ಈ ಆಷಕ್ಟುಮನುನ ವಿಭಹಷಕ್ಟು ಎನನರ್ಹಗಿದೆ.
ವಿಭಹಷಕ್ಟುಮ ಅಸಿುತಾ ಂದು ವಿಭಹ ಂದನುನ ಭಹನಮ ಭತುು ಕಹನ ನುಫದಧವಹಗಿ ಜಹರಿಗೆ
ತಯುಂಥದನಹನಗಿ ಭಹಡುತುದೆ.
ಯಭುಕ ಅಂವಖಳು
ವಿಭಹಷಕ್ರಿಮ ಭ ಯಕ ಅವಯಔ ಅಂವಖಳು:
1. ವಿಮೆ ಭಹಡಫಸುದಹದಂತಸ ಂದು ಷಾತುು, ಸಔುು, ಆಷಕ್ಟು, ಜಿೇನ ಅಥವಹ ಷಂಬಹಮ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ
ಅವಮಔವಹಗಿಯುತುದೆ.
2. ಇಂಥ

ಷಾತುು,

ಸಔುು,

ಆಷಕ್ಟು,

ಜಿೇನ

ಅಥವಹ

ಷಂಬಹಮ

ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ

ವಿಮೆಮ

ವಿಶಮಷುುವಹಗಿಯಫೆೇಔು.
3. ವಿಭಹದಹಯಯು ವಿಶಮಷುುವಿನೆ ಂದಿಗೆ ಕಹನ ನುಷಭಭತ ಷಂಫಂಧನುನ ಹೆ ಂದಿಯಫೆೇಔು ಅಂದಯೆ
ಅಯು ಷಾತುು, ಸಔುು, ಆಷಕ್ಟು, ಜಿೇನ ಷುಯಕ್ಷಿತತೆಯಿಂದ ರ್ಹಬನುನ ಅಥವಹ ಷಂಬಹಮ
ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಖಳಿಂದ ಭುಕ್ಟುಮನುನ ಹೆ ಂದುತಹುಯೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿಮಹಗಿ ಅಯು ಮಹುದೆೇ ನಶಿ, ಹಹನಿ,
ಗಹಮ ಅಥವಹ ಹೆ ಣೆಮಲ್ಲಾ ಹೆಚಚಳದಿಂದ ಆರ್ಥಾಔವಹಗಿ ನಶಿನನ ಹೆ ಂದುತಿುಯಫೆೇಔು.
ಉದಹಸಯಣೆ
ದೃವಯ 1
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ಶ್ಚಯೇ ಚಂದಯಶ್ೆೇಕರ್ ಂದು ಭನೆ ಹೆ ಂದಿದಹದಯೆ ಭತುು ಅಯು ಫಹಮಂಕ್ಟನಿಂದ ಯ

15 ಲಕ್ಷ ಅಡಭಹನ

ಸ್ಹಲನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡಿದಹದಯೆ.
ಅಯು ಆ ಭನೆಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹಷಕ್ಟುಮನುನ ಹೆ ಂದಿದಹದಯೆಯೆೇ?
ಆ ಭನೆಮಲ್ಲಾ ಫಹಮಂಕ್ ವಿಭಹಷಕ್ಟುಮನುನ ಹೆ ಂದಿದೆಯೆೇ?
ಅಯ ಅಔುಔುದಯ ವಿಶಮ ಏನು?
ದೃವಯ 2
ಶ್ಚಯೇ ಶ್ಚಯೇನಿವಹಷನ್ ತಿನ, ಎಯಡು ಭಔುಳು ಭತುು ೃದದ ಹಲಔಯನೆ ನಳಗೆ ಂಡ ಔುಟ್ುಂಫನುನ
ಹೆ ಂದಿದಹದಯೆ.
ಅಯು ಅಯೆಲಾಯ ಯೇಖಕ್ಷೆೇಭದಲ್ಲಾ ವಿಭಹಷಕ್ಟುಮನುನ ಹೆ ಂದಿದಹದಯೆಯೆೇ?
ಅಯಲ್ಲಾ ಮಹಯನೆನೇ ಆಖಲ್ಲ ಆಷತೆಯಗೆ ಸ್ೆೇರಿಷು ಷಭಮ ಫಂದಲ್ಲಾ ಅಯು ಆರ್ಥಾಔ ನಶಿನುನ
ಹೆ ಂದುತಹುಯೆಯೆೇ?
ಅಯ ನೆಯೆಮನ ಭಔುಳ ಫಗೆೆ? ಅಯು ಆ ಭಔುಳಲ್ಲಾ ವಿಭಹಷಕ್ಟುಮನುನ ಹೆ ಂದ ಫಸುದೆೇ?
ವಿಮೆಮ ವಿಶಮಷುು ಭತುು ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ ವಿಶಮ ಷುು ಎಂದು ಬೆೇದನುನ ಭಹಡುದು ಇಲ್ಲಾ
ಷ ಔುವಹಗಿದೆ
ವಿಮೆಮ ವಿಶಮಷುು

ವಿಮೆ ಭಹಡಿಷಫಸುದಹದ,

ತನನದೆೇ ಆದ ಂದು ನೆೈಜ ಭೌಲಮನುನ

ಹೆ ಂದಿಯು ಆಸಿುಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿಯುತುದೆ
ಭತೆ ುಂದೆಡೆ ವಿಮೆ ಔಯಹರಿನಲ್ಲಾನ ವಿಶಮಷುು ವಿಭಹದಹಯಯ ಆಸಿುಮಲ್ಲಾನ ಆರ್ಥಾಔ ಆಷಕ್ಟುಮಹಗಿದೆ.
ವಿಭಹದಹಯಯು ವಿಮೆಮ ವಿಶಮಷುುವಿನಲ್ಲಾ ಇಂಥ ಆಷಕ್ಟುಮನುನ ಹೆ ಂದಿದದಯೆ ಭಹತಯ ವಿಮೆ ಭಹಡು
ಕಹನ ನುಫದಧ ಸಔುನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತಹುಯೆ. ಔಯಹಯುವಹಕಹುದ ಅಥಾದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಷುುತುಃ
ಆಸಿುಮನನಲಾ , ಆದಯೆ ಆಸಿುಮಲ್ಲಾನ ವಿಭಹದಹಯಯ ಆರ್ಥಾಔ ಆಷಕ್ಟುಮನುನ ಯಕ್ಷಿಷುತುದೆ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಶ್ಚಯೇ ಚಂದಯಶ್ೆೇಕರ್ ಫಹಮಂಕ್ಟನಿಂದ ಯ

15 ಲಕ್ಷ ಅಡಭಹನ ಸ್ಹಲ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡ ಭನೆಮನುನ ರಿಖಣಿಸಿ .

ಆತ ಈ ಲಕ್ಷ 12ಸ್ಹಲನುನ ಭಯುಹತಿ ಭಹಡಿದದಯೆ, ಫಹಮಂಕ್ಟನ ಆಷಕ್ಟು ಫಹಕ್ಟ ಇಯು ಭ ಯು ಲಕ್ಷದಯೆಗೆ
ಭಹತಯ ಇಯುದು.
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ಆ ಭನೆಮಲ್ಲಾ ಫಹಮಂಕ್ ಹತಿಮಹಖದ ಸ್ಹಲದ ಫಹಕ್ಟ ಮೊತುದಶುಿ ಆರ್ಥಾಔವಹದ ವಿಭಹಷಕ್ಟುಮನುನ
ಹೆ ಂದಿದೆ ಭತುು ಷಸ ವಿಭಹದಹಯಯೆಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ

ತಭಭನುನ

ಸ್ೆೇರಿಷಲಟಿಿಯು ಫಗೆೆ ಖಹತಿಯ

ಭಹಡಿಕೆ ಳುಳತುದೆ.
ಉದೆದೇವೂಾಔವಹಗಿ ಒಾ ಆಸಿುಗೆ ಫೆಂಕ್ಟ ಸಚಿಚದಯೆ ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ನಶಿಖಳ ವಿಯುದಧ
ಕೆಾೇಮ್ ಭಹಡಿದಯೆ, ಇಂಥ ಷಭಥಾನೆಖಳು ಷಶಿವಹಗಿ ಷುಳುಳ ಭತುು ಷಭಥಾನಿೇಮವಹಗಿ
ತಿಯಷುರಿಷಲಡಫಸುದು.
ಬಿ) ವಿಭಹಷಕ್ರಿ ಇಯಫೆೀಕಹದ ಷಭಮ
ಫೆಂಕ್ಟ ಭತುು ಅಘಾತ ಹಹಖ

ಆಯೆ ೇಖಮ ಭತುು ಯಮಹಣ ವಿಮೆಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಹಲ್ಲಸಿ

ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳ ಭತುು ನಶಿವಹದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ವಿಭಹಷಕ್ಟು ಯಷುುತವಹಗಿಯಫೆೇಔು
ಆಯೆ ೇಖಮ ಭತುು ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ವಿಮೆಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಯಸ್ಹುಔಯ ಔುಟ್ುಂಫ ಂದು
ಅಘಾತಕೆು ಳಗಹದಯೆ ಅಥವಹ ಆಷತೆಯಗೆ ಸ್ೆೇರಿಷಫೆೇಕಹದಲ್ಲಾ ಅನು / ಅಳು ಆರ್ಥಾಔ ನಶಿನುನ
ಅನುಬವಿಷಫೆೇಕಹಖುದರಿಂದ ತನನ ಜೆ ತೆಗೆ ಔುಟ್ುಂಫನ ನ ವಿಮೆ ಭಹಡಫಸುದಹಗಿದೆ. ಆದಹಖ ಮ,
ನೌಕಹ ಷಯಔು ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ನಶಿದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಭಹತಯ ವಿಭಹಷಕ್ಟುಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯು ಅಖತಮವಿದೆ.
4. ಷಮಿೀದ ಕಹಯಣ
ಕೆೇಲ ಜಿೇವೆೇತಯ ವಿಮೆಗೆ ಅನಾಯಿಷು ಕಹನ ನು ತತಾಖಳಲ್ಲಾ, ಕೆ ನೆಮ ತತಾ, ಷಮೇದ ಕಹಯಣ.
ಜಿೇವೆೇತಯ ವಿಭಹ ಂದಖಳು ಷಂಬವಿಷು ನಶಿು ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ನಿಯ ಪಿಸಿದ ವಿಮೆಭಹಡಿದ
ಅಹಮಖಳಿಂದ ಉಂಟಹಗಿದದಯೆ ಭಹತಯ ನಶಿ ರಿಹಹಯನುನ ದಗಿಷುತುದೆ .ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಮ
ನಿಜವಹದ ಕಹಯಣನುನ ಔಂಡುಹಿಡಿಮುುದು ಮಹುದೆೇ ಕೆಾೇಮ್ ನ ರಿಖಣನೆಮಲ್ಲಾನ

ಭ ಲಬ ತ

ಹೆಜೆೆಮಹಗಿದೆ.
ಷಮೇದ ಕಹಯಣ ಇದು ವಿಮೆಮ ಯಭುಕ ತತಾವಹಗಿದೆ ಭತುು ವಹಷುವಹಗಿ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿ ಹೆೇಗೆ
ಷಂಬವಿಸಿದೆ ಭತುು ನಿಜವಹಗಿ ವಿಮೆಗೆ ಳಟ್ಿ ಖಂಡಹಂತಯದ ರಿಣಹಭವಹಗಿಯೆೇ ಷಂಬವಿಸಿದೆಯೆೇ
ಎಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದೆ.
ಈ

ನಿಮಭದ

ಅಡಿಮಲ್ಲಾ,

ವಿಮೆಗಹಯಯು

ಅಖತಮವಹಗಿ

ನಶಿಕೆು

ಭುಂಚಿತವಹಗಿದದ

ಕೆ ನೆಮ

ಕ್ಟಯಯೆಮಹಗಿಲಾದಿಯಫಸುದಹದ ನಶಿಕೆು ಕಹಯಣವಹಖು ಗಟ್ನೆಖಳ ಷಯಣಿಗೆ ಚಹಲನೆ ನಿೇಡು ಂದು ಯಫಲ
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ಕಹಯಣನುನ ಸುಡುಔುತುದೆ. ಅಂದಯೆ ಇದೆ ಂದು ನಶಿಕೆು ಕಹಯಣವಹಗಿಯು ಎಲಾಕ್ಟುಂತ ಷಮೇದ ಅಥವಹ
ನಶಿಕೆು ತಕ್ಷಣ ಜವಹಫಹದರಿಮಹಗಿಯು ಗಟ್ನೆ.
ದುಯದೃಶಿಶ್ಹತ್ ನಶಿ ಷಂಬವಿಷು ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಗಟ್ನೆಗೆ ದಹರಿಔಲ್ಲಷು ಗಟ್ನೆಖಳ
ಷಯಣಿಖಳ್ೆೇ ಇಯುತುದೆ ಭತುು ಆದದರಿಂದ ಷಮೇದ ಅಥವಹ ಆಷನನ ಕಹಯಣನುನ ನಿಧಾರಿಷುದು ಕೆಲವೊಮೆಭ
ಔಶಿಔಯವಹಖುತುದೆ
ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಫೆಂಕ್ಟ ನಿೇರಿನ ೆೈಪ್ಟ ನ ಸ್ೆ ಪೇಟ್ಕೆು ಕಹಯಣವಹಖಫಸುದು. ರಿಣಹಭಔ ನಶಿ ನಿೇರಿನ
ಹಹನಿಮಹಗಿದದಯ , ಗಟ್ನೆಮ ಷಮೇದ ಕಹಯಣವೆಂದು ಫೆಂಕ್ಟಮನೆನೇ ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ

ವಹಮಖೆಮ
ಷಮೇದ ಕಹಯಣನುನ ಮಹುದೆೇ ಫಲದ ಭತುು ಷಕ್ಟಯಮವಹದ ಕೆಲಷದ ಸಷುಕ್ಷೆೇವಿಲಾದೆ ಹೆ ಷ ಭತುು
ಷಾತಂತಯ ಭ ಲದಿಂದ ಹಯಯಂಬವಹದ ಚಲನೆಮ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಗಟ್ನೆಖಳ ಷಯಳಿಗೆ ಚಹಲನೆ ನಿೇಡು
ಷಕ್ಟಯಮ ಭತುು ಷಭಥಾ ಕಹಯಣವೆಂದು ವಹಮಖಹಮನಿಷರ್ಹಗಿದೆ
ಷಮೇದ ಕಹಯಣದ ತತಾನುನ ತಿಳಿದುಕೆ ಳಳಲು ಕೆಳಗಿನ ರಿಸಿೆತಿಮನುನ ರಿಖಣಿಸಿ.:

ಉದಹಸಯಣೆ
ದೃವಯ 1
ಅಜಯ್ಡ್ ನ ಕಹಯು ಔಳುವಹಯಿತು. ಎಯಡು ದಿನಖಳ ನಂತಯ ರ್ಪೇಲ್ಲೇಷಯು ಕಹಯನುನ ಹಹನಿಗೆ ಳಗಹದ
ಸಿೆತಿಮಲ್ಲಾ

ಸುಡುಕ್ಟ

ತೆಗೆದಯು.

ತನಿಖೆಮು

ಔಳಳನು

ಕಹಯನುನ

ಭಯವೊಂದಕೆು

ಅಳಿಸಿದಹದನೆಂದು

ಫಹಿಯಂಖಡಿಸಿತು. ಅಜಯ್ಡ್ ಕಹರಿನ ಹಹನಿಖಳಿಗೆ ವಿಭಹ ಔಂೆನಿಮ ಔಡೆ ಕೆಾೇಮ್ ಷಲ್ಲಾಸಿದಯು. ಅಜಯ್ಡ್ ಗೆ
ಅಚಚರಿ ಸುಟಿಿಷುಂತೆ, ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಹೆೇಳಿಕೆಮನುನ ತಿಯಷುರಿಸಿತು. ವಿಭಹ ಔಂೆನಿಮು ನಿೇಡಿಯು ಕಹಯಣ
ಕಹರಿನ ಹಹನಿಗೆ 'ಔಳಳತನ' ಕಹಯಣವಹಗಿದೆ ಭತುು ಔಳಳತನ ಅಜಯ್ಡ್ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡ ತನನ ಕಹರಿನ ವಿಭಹ
ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಹೆ ಯತು ಡಿಷರ್ಹದ ಖಂಡಹಂತಯವಹಗಿತುು. ಹಿೇಗಹಗಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಕೆಾೇಮ್ ಹತಿಷಲು
ಜವಹಫಹದಯಯಹಗಿಯುುದಿಲಾ.
ದೃವಯ 2
ಶ್ಚಯೇ. ಪಿಂಟೆ ೇ ಅಯು ಔುದುಯೆ ಷವಹರಿ ಭಹಡುತಿುದಹದಖ ನೆಲದ ಮೆೇರ್ೆ ಬಿದುದ ಕಹಲು ಭುರಿದುಕೆ ಂಡಯು. ಆತ
ಆಷತೆಯಗೆ ಮುಮಯೆಗೆ ದಿೇಗಾಕಹಲದಯೆಗೆ ದೆದ ನೆಲದ ಮೆೇರ್ೆ ಬಿದಿದದದಯು. ದೆದ ನೆಲದ ಮೆೇರ್ೆ ಬಿದದ
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ಕಹಯಣ ಅರಿಗೆ ಜಾಯ ಫಂದು ಭುಂದೆ ನ ಮಮೊೇನಿಮಹಕೆು ಕಹಯಣವಹಯಿತು. ಅಯು ಅಂತಿಭವಹಗಿ ಈ
ಕಹಯಣದಿಂದ ಸ್ಹನನಪಿದಯು. ನುಮಮೊೇನಿಮಹ ತಕ್ಷಣದ ಕಹಯಣ ಎಂದು ತೆ ೇರಿದಯ
ಅಘಾತದಿಂದ ಬಿೇಳುದೆೇ ಷಮೇದ ಕಹಯಣವಹಗಿ ಫೆಳಕ್ಟಗೆ ಫಂದಿತು ಭತುು

ವಹಷುವಹಗಿ

ಕೆಾೇಮ್ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ

ವಿಮೆಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಪಿಕೆ ಳಳರ್ಹಯಿತು
ವಿಭಹದಹಯರಿಂದ ಅನುಬವಿಷರ್ಹದ ಕೆಲು ನಶಿಖಳು ಫೆಂಕ್ಟಮ ಕಹಯಣದಿಂದ ಉಂಟಹದಯ

ಫೆಂಕ್ಟಮ

ಷಮೇದ ಕಹಯಣಖಳ್ೆಂದು ಹೆೇಳರ್ಹಖುದಿಲಾ. ಹಯಯೇಗಿಔವಹಗಿ, ಈ ಕೆಲು ನಶಿಖಳನುನ ಫೆಂಕ್ಟ ವಿಭಹ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳಡಿಮಲ್ಲಾ ವಹಡಿಕೆಮಂತೆ ವಹಮಹಯ ಹತಿಷುತುದೆ.
ಇಂಥ ನಶಿಖಳ ಉದಹಸಯಣೆಖಳು–
 ಫೆಂಕ್ಟಮನಹನರಿಷಲು ಉಯೇಗಿಸಿದ ನಿೇರಿನಿಂದ ಷಾತಿುಗಹದ ನಶಿಖಳು.
 ತಭಭ ಔತಾಮನುನ ನಿಾಹಿಷುಲ್ಲಾ ಣೆಲ್ಲಾ ಅಗಿನಶ್ಹಭಔದಳದಿಂದ ಉಂಟಹದ ಹಹನಿ
 ಉರಿಮುತಿುಯು

ಔಟ್ಿಡದಿಂದ

ಷುಯಕ್ಷಿತ

ಷೆಳಕೆು

ಷಾತುನುನ

ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡು

ಹೆ ೇಖು

ಷಭಮದಲ್ಲಾಮ ಹಹನಿ

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ 3
ಶ್ಚಯೇ. ಪಿಂಟೆ ೇ ಔುದುಯೆ ಷವಹರಿ ಅಘಾತದ ನಂತಯ ದೆದ ನೆಲದ ಮೆೇರ್ೆ ಬಿದದ ಕಹಯಣ ನ ಮಮೊೇನಿಮಹನುನ
ಹೆ ಂದಿದಯು. ನ ಮಮೊೇನಿಮಹ ಕೆ ನೆಗೆ ಶ್ಚಯೇ. ಪಿಂಟೆ ೇ ಯಯ ಭಯಣದಲ್ಲಾ ರಿಣಮಸಿತು. ಅಯ ಭಯಣಕೆು
ಷಮೇದ ಕಹಯಣ ಮಹುದು?
II. ನ ಮಮೊೇನಿಮಹ
III. ಔುದುಯೆ
IV. ಔುದುಯೆ ಷವಹರಿ ಅಘಾತ
V. ದುದೆೈಾ

ಸಹಯಹಂವ
a) ವಿಮೆಮ ುಯಕ್ಟಯಯೆ ನಹಲುು ಅಂವಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ. (ಷಾತುು, ಅಹಮ, ಅಹಮ ಷಂಚಮನ ಭತುು
ವಿಭಹ ಂದ).
b) ತನನ ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಗೆ ಯಯೇಜನನುನ ನಿೇಡುತಿುಯಫೆೇಔು ಭತುು ಆರ್ಥಾಔ ಭೌಲಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯಫೆೇಔು.
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c) ನಶಿದ ಷಂಬನಿೇಮತೆ ಅಹಮನುನ ನಿಯ ಪಿಷುತುದೆ.
d) ನಶಿದ ಷಂಬನಿೇಮತೆ ಅಥವಹ ತಿೇಯತೆಮನುನ ಹೆಚಿಚಷು ರಿಸಿೆತಿ ಅಥವಹ ರಿಸಿೆತಿಖಳನುನ
ಖಂಡಹಂತಯಖಳ್ೆಂದು ಉರ್ೆಾೇಖಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
e) ವಿಮೆಮ

ವಔಮತೆಗೆ ಕಹಯಣವಹಗಿಯು ಖಣಿತಿೇಮ ತತಾನುನ ಅಹಮ ಷಂಚಮನ ತತಾ ಎಂದು

ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ
f) ಭಹನಮ ಂದ ಯಸ್ಹುನೆ ಭತುು ಸಿಾೇಔೃತಿ, ಷಂಬಹನೆ, ಶ್ಹಷನಫದಧತೆ, ಕ್ಷಖಳ ಸ್ಹಭಥಮಾ ಭತುು
ಕ್ಷಖಳ ನಡುವಿನ ಂದ ಈ ಅಂವಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ
g) ನಶಿರಿಹಹಯ

ಅನಿಶ್ಚಚತ

ಗಟ್ನೆಮು

ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ

ವಿಭಹದಹಯರಿಗಹದ

ನಶಿದ

ಭಟಿಿಗೆ

ರಿಹಹಯನೆ ನದಗಿಷುದನುನ ಖಹತಿಯಗೆ ಳಿಷುತುದೆ
h) ಷಬ್ ಯೆ ೇಗೆೇವನ್ ಎಂದಯೆ ವಿಭಹದಹಯರಿಂದ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ ವಿಮೆಮ ವಿಶಮಷುುವಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ
ಎರ್ಹಾ ಸಔುುಖಳು ಹಹಖು ರಿಹಹಯಖಳ ಗಹಾಣೆ ಎಂದು ಅಥಾ
i) ಕೆ ಡುಗೆಮ ತತಾ ಂದೆೇ ಆಸಿುಮನುನ ಂದಕ್ಟುಂತ ಹೆಚುಚ ವಿಭಹ ಔಂೆನಿಖಳ ಜೆ ತೆ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದದಲ್ಲಾ
ಎರ್ಹಾ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಹತಿಷು ರಿಹಹಯದ ಟ್ುಿ ಮೊತು ವಿಭಹದಹಯಯು ಅನುಬವಿಸಿದ ನಿಜವಹದ
ನಶಿನುನ ಮೇಯುಂತಿಲಾ ಎಂಫುದನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ
j) ವಿಮೆಮ ಎಲಾ ಔಯಹಯುಖಳು ಅತಮಂತ ನಂಬಿಕೆಮ ತತಾನುನ ಆಧರಿಸಿಯುತುವೆ.
k) ‗ವಿಭಹಷಕ್ಟುಮ ಅಸಿುತಾ‘ ಯತಿ ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ ಅವಮಔ ಯಭುಕ ಅಂವವಹಗಿದೆ ಭತುು ವಿಮೆಮ
ಕಹನ ನುಫದಧ ೂವಹಾೆೇಕ್ಷಿತ ಅಂವವೆಂದು ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
l) ಷಮೇದ ಕಹಯಣ ಇದು ವಿಮೆಮ ಯಭುಕ ತತಾವಹಗಿದೆ ಭತುು ವಹಷುವಹಗಿ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿ
ಹೆೇಗೆ ಷಂಬವಿಸಿದೆ ಭತುು ನಿಜವಹಗಿ ವಿಮೆಗೆ ಳಟ್ಿ ಖಂಡಹಂತಯದ ರಿಣಹಭವಹಗಿಯೆೇ
ಷಂಬವಿಸಿದೆಯೆೇ ಎಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದೆ

ರಭಕಕ ದಖಳು
a) ಆಸಿು
b) ಅಹಮ
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c) ಖಂಡಹಂತಯ
d) ಅಹಮ ಷಂಚಮನೆ
e) ಯಸ್ಹುನೆ ಭತುು ಸಿಾೇಔೃತಿ
f) ಕಹನ ನುಫದಧ ಷಂಬಹನೆ
g) ಯಷಯ ಭಭತ
h) ಅತುಮತುಭ ನಂಬಿಕೆ
i) ಷುುಸಿೆತಿಖಳು
j) ವಿಭಹಷಕ್ಟು
k) ಷಬ್ ಯೆ ೇಗೆೇವನ್
l) ಕೆ ಡುಗೆ
m) ಷಮೇದ ಕಹಯಣ

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ ರಶೆುಖಳ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ಔಳುವಹದ ಷುುಖಳು ಕಹನ ನುಫದಧತೆಮನುನ ಉಲಾಂಘಿಷುತುವೆ ಭತುು ಆದದರಿಂದ ವಿಮೆ ಭಹಡಫಸುದಹದ
ಅಹಮನುನ ಯತಿನಿಧಿಷುದಿಲಾ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
Coercion is not an element of a valid contract.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ಔುದುಯೆ ಷವಹರಿ ಅಘಾತ ಶ್ಚಯೇ. ಪಿಂಟೆ ೇ ಯಯ ಭಯಣಕೆು ಕಹಯಣವಹದ ವಿಶಮಖಳಿಗೆ ಚಹಲನೆಮನುನ
ನಿೇಡುತುದೆ ಭತುು ಆದದರಿಂದ ಅದು ಷಮೇದ ಕಹಯಣವಹಗಿದೆ.
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ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷಣ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ನೆೈತಿಔ ಖಂಡಹಂತಯವೆಂದಯೆ:
I. ಮಕ್ಟುಮಲ್ಲಾನ ಅಹಯಭಹಣಿಔತೆ ಅಥವಹ ಚಹರಿತಯಾ ದೆ ೇಶಖಳು
II. ಮಕ್ಟುಮಲ್ಲಾನ ಹಯಭಹಣಿಔತೆ ಭತುು ಭೌಲಮಖಳನುನ
III. ಧಹಮಾಔ ನಂಬಿಕೆಖಳ ಅಹಮ
IV. ವಿಮೆ ಭಹಡಫೆೇಕಹದ ಆಸಿುಮ ಅಹಮ
ರಶೆು 2
ಅಹಮ ಇದನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ:
I. ಅಜ್ಞಹತ ಬಮ
II. ನಶಿದ ಸ್ಹಧಮತೆ
III. ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಷೆಳದಲ್ಲಾ ಶ್ಹಂತಿಬಂಖ
IV. ಖಂಡಹಂತಯ
ರಶೆು 3
______________ ಅಂದಯೆ ತನನ ಸ ಡಿಕೆಖಳನುನ ವಿವಿಧ ಯಕಹಯದ ಆಸಿುಖಳಲ್ಲಾ ಸಯಡುದು.
I. ಷಂಚಮನ
II. ವೆೈವಿಧಿಮೇಔಯಣ
III. ಜ ಜು
IV. ಕ್ಟಯಮಹತಭಔ ಅಹಮ
ರಶೆು 4
_____________ ಇದು ಂದು ಆಸಿುಮ ಉದಹಸಯಣೆಮಲಾ.
I. ಭನೆ
II. ಷ ಮಾ ಯಕಹವ
III. ಸ್ಹೆಯ ಭತುು ಮಂತಯಸ್ಹಭಗಿಯ
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IV. ಕಹಯು
ರಶೆು 5
______________ ಇದು ಂದು ಅಹಮದ ಉದಹಸಯಣೆಮಲಾ.
I. ಅಘಾತದ ಕಹಯಣದಿಂದ ಕಹರಿಗಹದ ಹಹನಿ
II. ಭಳ್ೆ ನಿೇರಿನಿಂದ ಷಯಕ್ಟಗಹದ ಹಹನಿ
III. ಷಔಳಿಯಿಂದ ಕಹರಿನ ಟೆೈಯುಖಳಿಗಹದ
IV. ಫೆಂಕ್ಟಯಿಂದ ಆಸಿುಗಹದ ಹಹನಿ
ರಶೆು 6
ಬ ಔಂ ಇದಯ ಉದಹಸಯಣೆಮಹಗಿದೆ:
I. ದುಯಂತದ ಅಹಮ
II. ಕ್ಟಯಮಹತಭಔ ಅಹಮ
III. ಅತಿಷಣಣ ಅಹಮ
IV. ಊಹಹತಭಔ ಅಹಮ
ರಶೆು 7
ಕೆಳಗಿನ ಹೆೇಳಿಕೆಗೆ ಅತಮಂತ ಷ ಔು ತಔಾಫದಧ ಷಭಹನ ಅಥಾನುನ ಆಯೆುಭಹಡಿ.
ಹೆೀಳಿಕೆ: ವಿಮೆ ಆಸಿುಮನುನ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಯಿಂದ ಯಕ್ಷಿಷಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
I. ಷರಿ
II. ತು
III. ಬಹಖವುಃ ಷರಿ
IV. ಅವಮಔವಹಗಿ ನಿಜ ಅಲಾ
ರಶೆು 8
__________________ ಅಂದಯೆ ವಿಭಹದಹಯರಿಂದ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ ವಿಮೆಮ ವಿಶಮಷುುವಿಗೆ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಎಲಾ ಸಔುು ಭತುು ರಿಹಹಯಖಳನುನ ಗಹಾಯಿಷುದು.
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I. ಕೆ ಡುಗೆ
II. ಷಬ್ ಯೆ ೇಗೆೇವನ್
III. ಕಹನ ನು ಅಹಮ
IV. ಅಹಮ ಷಂಚಮನೆ
ರಶೆು 9
ವಿಭಹಗಹಯಯು

ಕೆೇಳಿದ

ಹೆ ಯತು

ಫಹಿಯಂಖ

ಡಿಷಫೆೇಕ್ಟಲಾದ

ಷತಮದ

ಂದು

ಉದಹಸಯಣೆ

______________ ಆಗಿದೆ.
I. ವಿಭಹದಹಯಯ ಮಷುಸ
II. ಅಗಿನನಿಯೆ ೇಧಔಖಳ ಅಸಿುತಾ
III. ಸೃದಮದ ಕಹಯಿರ್ೆ
IV. ಇತಯ ವಿಭಹ ವಿಯಖಳು
ರಶೆು 10
________________

ಇದು

ಂದದ

ಷಭಹರ್ೆ ೇಚನೆಮ

ಷಭಮದಲ್ಲಾ

ಭಹಡಿದ

ಹೆೇಳಿಕೆಮಹಗಿದೆ
I. ಮಥಹಮನಿಯ ಣೆ
II. ಕೆ ಡುಗೆ
III. ಯಸ್ಹುನೆ
IV. ಯತಿನಿಧಿತಾ

ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷಣೆಮ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ನೆೈತಿಔ ಖಂಡಹಂತಯವೆಂದಯೆ ಮಕ್ಟುಮಲ್ಲಾನ ಅಹಯಭಹಣಿಔತೆ ಅಥವಹ ಚಹರಿತಯಾ ದೆ ೇಶಖಳು.
ಉತಿಯ 2
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ತು

ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ಅಹಮ ನಶಿದ ಸ್ಹಧಮತೆಮನುನಷ ಚಿಷುತುದೆ:
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ವೆೈವಿಧಿಮೇಔಯಣ ಅಂದಯೆ ತನನ ಸ ಡಿಕೆಖಳನುನ ವಿವಿಧ ಯಕಹಯದ ಆಸಿುಖಳಲ್ಲಾ ಸಯಡುದು.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ಕೆ ಯತೆ ಭತುು ಭಹಲ್ಲೇಔತಾದ ರಿೇಕ್ಷೆಮಲ್ಲಾ ವಿಪಲವಹದುದರಿಂದ ಷ ಮಾಯಕಹವನುನ ಆಸಿು ಎಂದು
ಗಿೇಾಔರಿಷಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ಷಔಳಿಯಿಂದಹದ ಹಹನಿಮನುನ ಅಹಮವೆಂದು ರಿಖಣಿಷಲು ವಔಮವಿಲಾ.
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ಬ ಔಂ ಂದು ದುಯಂತದ ಅಹಮದ ಉದಹಸಯಣೆಮಹಗಿದೆ.
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ವಿಮೆ ಂದು ಆಸಿುಮನುನ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಯಿಂದ ಯಕ್ಷಿಷಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ.
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
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ಷಬ್ ಯೆ ೇಗೆೇವನ್ ಎಂದಯೆ ವಿಭಹದಹಯರಿಂದ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ ವಿಮೆಮ ವಿಶಮಷುುವಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ
ಎರ್ಹಾ ಸಔುುಖಳು ಹಹಖು ರಿಹಹಯಖಳ ಗಹಾಣೆ.
ಉತಿಯ 9
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ವಿಮೆ ಭಹಡುವಹಖ ಕೆೇಳಿದಯ ಹೆ ಯತು ಅಗಿನ ನಿಯೆ ೇಧಔಖಳ ಅಸಿುತಾನುನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷು ಅಖತಮವಿಲಾ .
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ಮಥಹಮನಿಯ ಣೆ ಂದು ಂದದ ಷಭಹರ್ೆ ೇಚನೆಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಭಹಡಿದ ತು ಹೆೇಳಿಕೆಮಹಗಿದೆ.
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ಅಧಹಯಮ 23
ದಹಕಲ್ೆಖಳು
ಅಧಹಯಮದ ರಿಚಮ
ವಿಭಹ ಉದಮಭದಲ್ಲಾ, ನಹು ವಿವಿಧ ಪಹಮ್ಾ ಖಳು, ವಿವಿಧ ದಹಕರ್ೆಖಳು ಇತಹಮದಿಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ
ಮಸರಿಷುತೆುೇವೆ. ಈ ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಔಯಹರಿನ ದಹಕರ್ೆಖಳು ಭತುು ಅುಖಳ ಹಯಭುಕಮತೆಮನುನ
ತಿಳಿಮುತೆುೇವೆ. ಭತುು ಇದು ಪಹಮ್ಾ ಖಳ ನಿಕಯವಹದ ಷಾಯ , ಅದನುನ ಹೆೇಗೆ ಬರಿಷಫೆೇಔು ಭತುು ನಿದಿಾಶಿ
ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಕೆೇಳು ಕಹಯಣಖಳ ಳನೆ ೇಟ್ನ ನ ನಿೇಡುತುದೆ.
ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳನುನ ತಿಳಿಮುದು
A. ಯಸ್ಹುದ ಪಹಮ್ಾ (ಯರ್ಪೇಜಲ್ ಪಹಮ್ಾ)
B. ಯಸ್ಹು (ಯರ್ಪೇಜಲ್ ) ದ ಸಿಾೇಔೃತಿ (ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟಿಂಗ್)
C. ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಸಿೇದಿ
D. ಔರ್ ನೆ ೇಟ್ಸ / ವಿಭಹ ಯಭಹಣತಯ(ಇನುಶಯೆನ್ಸ ಷಟಿಾಫಿಕೆೇಟ್) / ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕರ್ೆ
E. ಬಯಸ್ೆಖಳು (ವಹಯಂಟಿಖಳು)
F. ಷಭಭತಿಖಳು (ಎಂಡಹಸ್ೆಭಾಂಟ್ಸ)
G. ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ವಿಶ್ೆಾೇಶಣೆ
H. ನವಿೇಔಯಣದ ಷ ಚನೆ

ಈ ಅಧಹಮಮನುನ ಅಧಮಮನದ ನಂತಯ ನಿೇು:
a) ಯಸ್ಹುದ ಪಹಮ್ಾ (ಯರ್ಪೇಜಲ್ ಪಹಮ್ಾ) ನಲ್ಲಾನ ವಿಶಮಖಳನುನ ವಿರಿಷಲು.
b) ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಸಿೇದಿಮನುನ ವಿರಿಷಲು.
c) ಔರ್ ನೆ ೇಟ್ಸಖಳು ಭತುು ವಿಮೆಮ ಯಭಹಣತಯಖಳನುನ ಫೆರ್ೆಔಟ್ಿಲು ಭತುು ವಿರಿಷಲು.
d) ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕರ್ೆಮ ರಿಬಹಷೆಮುನ ಭತುು ದಖಳನುನ ವಿರಿಷಲು.
e) ಹಲ್ಲಸಿ ಬಯಸ್ೆ (ವಹಯಂಟಿ)ಖಳು ಭತುು ಷಭಭತಿಖಳನುನ ಅಥೆೈಾಷಲು ಸ್ಹಧಮವಹಖುತುದೆ.
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A. ರಸಹಿನೆಮ ಪಹಮ್ಯ
ವಿಮೆ ದಹಕರ್ಹತಿಖಳನುನ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಭತುು ವಿಭಹದಹಯಯ ನಡುವೆ ತಿಳುಳಿಕೆ ಭತುು ಷಶಿತೆಮನುನ ತಯು
ಉದೆದೇವದಿಂದ ದಗಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಸ್ಹಂಯದಹಯಿಔವಹಗಿ ವಿಭಹ ಮಹಹಯದಲ್ಲಾ ಫಳಷರ್ಹಖು ಕೆಲು
ದಹಕರ್ೆಖಳಿವೆ .ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್, ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಸತಿುಯದ ಮಕ್ಟುಮಹದದರಿಂದ ಗಹಯಸಔಯನುನ ಎದುರಿಷಫೆೇಔು ಭತುು
ಳಗೆ ಂಡಿಯು ದಹಕರ್ೆಖಳ ಫಗೆೆ ಎರ್ಹಾ ಅನುಭಹನಖಳನುನ ಷಷ್ಟ್ಿೇಔರಿಷಫೆೇಔು ಭತುು ಅುಖಳನುನ ಬತಿಾ
ಭಹಡುಲ್ಲಾ ಅಳಿಗೆ ಷಹಹಮ ಭಹಡಫೆೇಔು. ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಗಹಯಸಔಯನುನ ಭತುು ಅಯ ಅವಮಔತೆಖಳನುನ
ಅಯು ಷಲ್ಲಾಸಿದ ದಹಕರ್ೆಖಳಿಂದ ಖುಯುತಿಷುತುದೆ. ಅು ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ ಅಹಮನುನ ಚನಹನಗಿ
ಅಥಾಭಹಡಿಕೆ ಳಳಲು ಷಹಹಮ ಭಹಡುತುವೆ.
ಳಗೆ ಂಡ ಯತಿಯಂದು ದಹಕರ್ೆಮ ಉದೆದೇವ ಭತುು ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಫಳಷರ್ಹದ ದಹಕರ್ೆಖಳಲ್ಲಾನ ಭಹಹಿತಿಮ
ಹಯಭುಕಮತೆ ಭತುು ಷಭಾಔತೆಮನುನ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥಾಭಹಡಿಕೆ ಡಿಯಫೆೇಔು.
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಫತರ್ಮ್

1.

ದಹಕರ್ಹತಿಖಳ ಮೊದಲ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಯಭುಕವಹಗಿ ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಮ್ಾ ಖಳು ಇುಖಳ ಭ ಲಔ
ವಿಭಹದಹಯಯ:
 ಆಕೆ ಮಹಯು,
 ಅಳಿಗೆ ಮಹ ಯಕಹಯದ ವಿಮೆಮ ಅವಮಔತೆಯಿದೆ,
 ಅಳು ವಿಮೆ ಭಹಡಫಮಷು ಶಮದ ವಿಯಖಳು, ಭತುು
 ಎಶುಿ ಅಧಿಮಯೆಗೆ ಎಂಫ ಭಹಹಿತಿಖಳು ತಿಳಿಮುತುವೆ
ವಿಯಖಳ್ೆಂದಯೆ ಸಣಕಹಸಿನ ಭೌಲಮ ಭತುು ವಿಭಹ ವಿಶಮಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಎರ್ಹಾ ಷುುಸಿೆತಿಖಳ್ೆಂದು
ಅಥಾ.
c)

ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಅಹಮದ ಭ ಲ್ಹಯಂಔನ

ii. ವಿಭಹದಹಯರಿಗೆ ಅವಮಔವಹದ ಅಹಮಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಎರ್ಹಾ ಷುುಸಿೆತಿಖಳನುನ ದಗಿಷಲು
―ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಮ್ಾ‖ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುಔ (ಯರ್ಪೇಷರ್) ಯ ಭ ಲಔ ಬರಿಷಲಡಫೆೇಔು.
ಅದರಿಂದ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನುಖಳನುನ ನಿಧಾರಿಷಲು:
 ಸಿಾೇಔರಿಷಫಸುದೆೇ ಅಥವಹ ನಿಯಹಔರಿಷಫೆೇಕೆೇ ಎಂಫುದನುನ ಭತುು
 ಅಹಮಫನುನ

ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ,

ನಿಫಂಧನೆಖಳನುನ ನಿಧಾರಿಷಲು ಷಹಹಮವಹಖುತುದೆ
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ದಯಖಳು,

ಶಯತುುಖಳು

ಭತುು

ಯಸ್ಹುನೆಮ

ಪಹಮ್ಾ

ಅಹಮನುನ

ಸಿಾೇಔರಿಷಲು

ವಿಭಹ

ಔಂೆನಿಗೆ

ಉಮುಔುವಹದ

ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತುದೆ .ಅತಮಂತ ನಂಬಿಕೆಮ ಭತುು ಷುುಸಿೆತಿಮನುನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷುವಿಕೆಮ
ಔತಾಮದ ತತಾ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುದ ಪಹಮ್ಾ ನಿಂದ ಹಯಯಂಬವಹಖುತುದೆ.
ಷುುಸಿೆತಿಮನುನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷುವಿಕೆಮ ಔತಾಮ ಹಲ್ಲಸಿಮು ಅಸಿುತಾಕೆು ಫಯು ಮೊದರ್ೆೇ
ಉಂಟಹಖುತುದೆ, ಭತುು ಂದದ ತಿೇಭಹಾನ ನಂತಯೂ ಭುಂದುಯೆಮುತುದೆ) .ಈ ತತಾನುನ
ವಿಯವಹಗಿ ಅಧಹಮಮ2 ಯಲ್ಲಾ ಚಚಿಾಷರ್ಹಗಿದೆ)
ಉದಹಸಯಣೆ
ವಿಭಹದಹಯ ಎಚಚರಿಕೆ(ಅರ್ಹಯಂ) ಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯು ಅಖತಮವಿದದಯೆ ಅಥವಹ ತನನ ಚಿನಹನಬಯಣಖಳ
ಶ್ೆೃೇಯ ಂನಲ್ಲಾ ಂದು ಷಾಮಂಚಹಲ್ಲತ ಎಚಚರಿಕೆ(ಅರ್ಹಯಂ) ಮ ಮಸ್ೆೆಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯುದಹಗಿ ಹೆೇಳಿದದಯೆ,
ಆಖಮ ಅಯು ಅದನುನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ ಭತುು ಅದು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮುದದಔ ು ಕಹಮಾ
ಭಹಡು ಸಿೆತಿಮಲ್ಲಾ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಫುದನುನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳಳಫೆೇಔು . ಎಚಚರಿಕೆ(ಅರ್ಹಯಂ) ಅಸಿುತಾ ಇದು
ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ ಈ ಷಂಖತಿಖಳನಹನಧರಿಸಿ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಸಿಾೇಔರಿಷು ಭತುು ತಔುಂತೆ ಅಹಮದ
ಫೆರ್ೆಮನುನ ನಿಧಾರಿಷು ಷುುಸಿತಿ
ೆ ಮಹಗಿದೆ.
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಮ್ಾ ಖಳಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಹೆಷಯು, ರ್ಹಂಛನ, ವಿಳ್ಹಷ ಭತುು
ಫಳಷು ಖಾ / ವಿಮೆ ಯಕಹಯ / ಉತಹದನೆಖಳನುನ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಭುದಿಯಸಿಯುತಹುಯೆ. ಈ ನಿಟಿಿನಲ್ಲಾ
ಮಹುದೆೇ ಭಹದರಿ ಷಾಯ  ಅಥವಹ ದಧತಿಮ ಭಹನಔ ಇಲಾದಿದದಯ ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಮ್ಾ ದಲ್ಲಾ ಂದು
ಭುದಿಯತ ಟಿಣಿ ಸ್ೆೇರಿಷುದು ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ಷಂಯದಹಮವಹಗಿದೆ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಇಂಥಸ ಟಪಣಿಖಳ ಕೆಲು ಉದಹಸಯಣೆಖಳನಕು ಇಲ್ಲಾ ಕೆ ಡಲ್ಹಗದೆ:
‗ಅಹಮದ ಭೌಲಮಭಹನಕೆು ಅಖತಮವಹದ ವಹಷುವಿಔ ಷತಮಷುುಖಳನುನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷದಿಯುವಿಕೆ,
ದಹರಿತಪಿಷು ಭಹಹಿತಿಮನುನ ದಗಿಷುದು, ಂಚನೆ ಅಥವಹ ವಿಭಹದಹಯರಿಂದ ಅಷಸಕಹಯ
ಜಹರಿಭಹಡಿದ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾನ ಅಹಮದ ಸಿಾೇಔೃತಿಮನುನ ಯದುದಭಹಡಫಸುದು‘,
'ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಔಂನಿ ಅಂಗಿೇಔರಿಸಿದ ಭತುು ೂಣಾ ಪಿಯೇಮಮಂ ಸಣದ ಹತಿಮಹಖದ ಹೆ ಯತು

ಔಂನಿ ಅಹಮನುನ ಸಿಾೇಔರಿಷುದಿಲಾ'.
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ರಭಕಕ ಅಂವಖಳು
ಭಸತಾದ ಷಕಿಸಿೆತ್ತಖಳು :ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಸಿಾೇಔರಿಷಲಡು ಅಹಮದ ಭ ರ್ಹಮಂಔನಕಹುಗಿ ಅಖತಮ
ಭತುು ಷ ಔು ಭಹಹಿತಿಖಳು ಯಭುಕ ಅಂವಖಳ್ಹಗಿವೆ .ಅಥಹಾತ್, ವಿಮೆಮ ಯಭುಕ ವಿಶಮಕೆು
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭತುು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿಭಹಗಹಯಯ ನಿಧಹಾಯನುನ ಯಬಹವಿಷು ಷುುಸಿತಿ
ೆ ಖಳ್ಹಗಿವೆ:
i.

ವಿಮೆಮ ಅಹಮದ ಸಿಾೇಔಯಣೆ ಅಥವಹ ನಿಯಹಔಯಣೆ,

ii. ವಿಧಿಷಫೆೇಕಹದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೊತುನುನ ನಿಧಾರಿಷಲು, ಭತುು
iii. ಅಹಮನುನ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ಭತುು ನಶಿನುನ ಹತಿಷರ್ಹಖು ದಧತಿಮ ಶಯತುುಖಳ ಫಗೆೆ
ಂದದಲ್ಲಾ ವಿಶ್ೆೇಶ ನಿಫಂಧನೆಖಳನುನ ಸ್ೆೇಾಡಿಷಲು.
ರಸಹಿನೆಮ ಪಹಮ್ಯ ದಲ್ಲಾ ಘ ೀಶಣೆ: ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಮ್ಾ ನ
ಕೆ ನೆಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯಯು ಷಹಿ ಭಹಡಫೆೇಕಹದ ಘೀ ೇಶಣೆಮನುನ ಸ್ೆೇರಿಸಿಯುತಹುಯೆ. ಇದು ವಿಭಹದಹಯ
ಪಹಮ್ಾ ಅನುನ ನಿಕಯವಹಗಿ ಬತಿಾ ಭಹಡಿದಹದಯೆ ಭತುು ಅದಯಲ್ಲಾನ ಷುುಸಿೆತಿಖಳನುನ ತಿಳಿದುಕೆ ಂಡಿದಹದಯೆ
ಆದದರಿಂದ

ಕೆಾೇಮ್

ಷಭಮದಲ್ಲಾ

ಷುುಸಿೆತಿಮ

ಮಥಹಮನಿಯ ಣೆಮ

ಫಗೆೆ

ಭಿನಹನಭಿಹಯಮಖಳಿಗೆ

ವಔಮತೆಯಿಲಾವೆಂಫುದನುನ ಖಹತಿಯಗೆ ಳಿಷುತುದೆ. ಇದು ವಿಭಹದಹಯಯ ಔಡೆಯಿಂದ ಅತಮಂತ ಉತುಭ ನಂಬಿಕೆಮ
ಭುಕಮ ತತಾನುನ ೂಯೆೈಷುತುದೆ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಇಂತಸ ಘೀ ೇಶಣೆಖಳ ಕೆಲು ಉದಹಸಯಣೆಖಳ್ೆಂದಯೆ:
‗ನಹನು / ನಹು ಮೆೇಲ್ಲನ ಹೆೇಳಿಕೆಖಳು ನಿಜವಹಗಿವೆ ಭತುು ಎಲಾ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ೂಣಹಾಗಿವೆ ಭತುು ವಿಭಹ
ಅಜಿಾಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಷ ಔುವಹದ ನಿಭಗೆ ಫಹಿಯಂಖಡಿಸಿಲಾದ ಮಹುದೆೇ ಭಹಹಿತಿ ಇಲಾ ಎಂದು ಇಲ್ಲಾ
ಖಹತರಿ ಕೆ ಡುತೆುೇನೆ/ವೆ ಭತುು ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷುತೆುೇನೆ/ತೆುೇವೆ.‘
‗ನಹನು / ನಹು ಈ ಯಸ್ಹುನೆ ಭತುು ಘೀ ೇಶಣೆಖಳು ನನನ / ನಭಭ ಭತುು) ವಿಭಹಗಹಯಯ ಹೆಷಯು (

ನಡುವಿನ ಂದಕೆು ಆಧಹಯವಹಗಿವೆ ಎಂದು ುತೆುೇನೆ/ವೆ.‘
d)

ರಸಹಿನೆಮ ಪಹಮ್ಯ ನಲ್ಲಾನ ರಶೆುಖಳ ಷಾಯ 

ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಮ್ಾ ನಲ್ಲಾನ ಯಶ್ೆನಖಳ ಷಂಖೆಮ ಭತುು ಷಾಯ  ಷಂಫಂಧಟ್ಿ ವಿಮೆಮ ಖಾದ
ಯಕಹಯ ಫದರ್ಹಖುತುದೆ.
i.

ಫೆಂಕ್ರ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಮ್ಾ

ಖಳು

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ

ಭನೆ,

ಅಂಖಡಿಖಳು

ಇತಹಮದಿಖಳಂತಸ ತುಲನಹತಭಔವಹಗಿ ಷಯಳವಹದ ಅಹಮಖಳಿಗಹಗಿ ಫಳಷರ್ಹಖುತುವೆ. ದೆ ಡಸ
ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಅಹಮಖಳನುನ ಸಿಾೇಔರಿಷು ಭುನನ ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಅಹಮದ ರಿಶ್ಚೇಲನೆಮ
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ಮಸ್ೆೆಮನುನ ಭಹಡುತಹುಯೆ. ಕೆಲವೊಮೆಭ ನಿದಿಾಶಿ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಡೆಮಲು ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ
ಪಹಮ್ಾ ಜೆ ತೆಗೆ ವಿಶ್ೆೇಶ ಯಶ್ಹನಳಿಮನುನ ಫಳಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಫೆಂಕ್ರ ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಮ ಪಹಮ್ಯ, ಇತಯ ವಿಶಮಖಳಖಳೆೄ ಂದಿಗೆ, ಕೆಳಗನ ಭಹಹತ್ತಮನಕು
ಳಗೆ ಂಡ ಆಸಿಿಮ ವಿಯಣೆಮನಕು ಸಕಡಕಔಕತಿದೆ:
 ಫಹಸಮ ಗೆ ೇಡೆಖಳ ಭತುು ಛಹಣಿಮ ನಿಭಹಾಣ, ಭಸಡಿಮ ಷಂಖೆಮ
 ವಹಸಿಷಲು ಉಯೇಗಿಷು ಔಟ್ಿಡದ ಯತಿ ಬಹಖ
 ಅಹಮಕಹರಿ ಷಯಔುಖಳ ಉಸಿೆತಿ
 ತಮಹರಿಕೆ ಯಕ್ಟಯಯೆ
 ಯಸ್ಹುಪಿಷರ್ಹದ ವಿಮೆಮ ಮೊತು
 ವಿಮೆಮ ಅಧಿ ಇತಹಮದಿ.
ii. ವಹಸನ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ಅದಯ ಕಹಮಹಾಚಯಣೆಖಳು, ತಮಹರಿಸಿದ ಶಾ ಭತುು ನಿಾಸಣಹ
ಸ್ಹಭಥಮಾ, ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಂದ ಹೆೇಗೆ ನಿಾಹಿಷರ್ಹಗಿದೆ ಭತುು ಅದಯ ವಿಭಹ ಇತಿಹಹಷದಂತಸ
ವಹಸನಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಯಶ್ೆನಖಳನುನ ಕೆೇಳರ್ಹಖುತುದೆ.
iii. ಆಯೆ ೇಖಮ, ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಭತುು ಯಮಹಣ ವಿಮೆ ಭುಂತಹದ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ,
ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಪಹಮ್ಾ ಖಳನುನ ಯಸ್ಹುಔಯ ಆಯೆ ೇಖಮ, ಜಿೇನಶ್ೆೈಲ್ಲ ಭತುು ಅಬಹಮಷಖಳು,
ೂಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ಆಯೆ ೇಖಮ ರಿಸಿೆತಿಖಳು, ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಹಿನೆನರ್ೆ, ಆನುಂಶ್ಚಔ ಲಕ್ಷಣಖಳು,
ಹಿಂದಿನ ವಿಮೆಮ ಅನುಬ ಇತಹಮದಿಖಳ ಫಗೆೆ ಭಹಹಿತಿ ಡೆಮಲು ವಿನಹಮಷಗೆ ಳಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
iv. ಇತಯ ವಿಮೆಖಳಲ್ಲಾ ರಸಹಿನೆಮ ಪಹಮ್ಯ ಖಳು ಔಡಹಸಮವಹಗಿವೆ ಭತುು ಅು ಸ್ಹಭಹನಮ
ಕಹನ ನಿನ ಔತಾಮನುನ ವಿಷುರಿಸಿಯು ಉತುಭ ವಿಶ್ಹಾಷದ ಘೀ ೇಶಣೆಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತುವೆ.
e)

ರಸಹಿದ ಅಂವಖಳು

x. ರಸಹಿಔಯ ೂಣಯ ಹೆಷಯಕ
ಯಸ್ಹುಔನ
ಂದನುನ

ನಿಷಸಂದಿಖಧವಹಗಿ

ತನನನುನ

ಭಹಡುತಿುದಹದಯೆಂಫುದು

ಖುಯುತಿಷಲು
ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ

ವಔುಳ್ಹಗಿಯಫೆೇಔು.
ಯಭುಕ

ತಹು

ಮಹಯೆ ಂದಿಗೆ

ಅಂವವಹಗಿದೆ.

ಇದರಿಂದ

ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಯೇಜನಖಳನುನ ವಿಭಹದಹಯ ಭಹತಯ ಡೆಮಫಸುದು. ಖುಯುತಿನ ಯಸ್ಹೆನೆ
ಫೆೇಯೆಮಯು ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಅಹಮದಲ್ಲಾ ಆಷಕ್ಟುಮನುನ ಹೆ ಂದಫಸುದಹದ (ಬೆ ೇಖಮದಹಯ, ಸ್ಹು
ಷಂಬವಿಸಿದಲ್ಲಾ ಫಹಮಂಕ್ ಅಥವಹ ಕಹನ ನುಫದಧ ಉತುಯಹಧಿಕಹರಿಖಳಂತಸ) ಭತುು ಕೆಾೇಮ್ ಭಹಡಫೆೇಕಹದ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಷಸ ಹಯಭುಕಮತೆಮನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ.
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i. ರಸಹಿಔಯ ವಿಳಹಷ ಭತಕಿ ಷಂಔಯ ವಿಯಖಳು
ಮೆೇರ್ೆ ಹೆೇಳಿದ ಕಹಯಣಖಳು ಯಸ್ಹುಔಯ ವಿಳ್ಹಷ ಭತುು ಷಂಔಾ ವಿಯಖಳನುನ ಷಂಖಯಹಿಷುದಔ ು
ಅನಾಮವಹಖುತುವೆ.
ii. ರಸಹಿಔಯ ೃತ್ತಿ, ಉದೆ ಯೀಖ ಅಥವಹ ವಹಯಹಯ
ಆಯೆ ೇಖಮ ಭತುು ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ವಿಮೆಖಳಂತಸ ಕೆಲು ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಯಸ್ಹುಔಯ ೃತಿು,
ಉದೆ ಮೇಖ ಅಥವಹ ಉದಮಭಖಳು ಅಹಮದ ಮೆೇರ್ೆ ವಹಷುವಿಔ ರಿಣಹಭಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯುದರಿಂದ
ಹಯಭುಕಮತೆಮನುನ ಡೆದಿವೆ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಆಗಹಗೆೆ ತನನ ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಆಹಹಯ ನಿೇಡಲು ಹೆಚಿಚನ ವೆೇಖದಲ್ಲಾ ದಿಾಚಔಯ ವಹಸನದಲ್ಲಾ ಯಮಹಣ
ಭಹಡಫೆೇಕಹಖು ಪಹರ್ಸಿ ಫ್ತಡ್ ಯೆಸ್ೆ ಿೇಯೆಂಟ್ ನ ಒಾ ವಿತಯಣೆಮ ಭನುಶಮ (ಡೆಲ್ಲರಿ ಭಹಮನ್), ಅದೆೇ
ಯೆಸ್ೆ ಿೇಯೆಂಟ್ ನ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕ್ಟುಂತ ಹೆಚಹಚಗಿ ಅಘಾತಖಳಿಗೆ ಡಿಸಯಫಸುದು .
iii. ವಿಭಹ ವಿಶಮಷಕಿವಿನ ಖಕಯಕತಕ ಭತಕಿ ವಿಯಖಳು
ಯಸ್ಹುಔಯು ಯಸ್ಹುಪಿಷರ್ಹದ ವಿಭಹ ವಿಶಮಷುುನುನ ಷಶಿವಹಗಿ ನಭ ದಿಷು ಅಖತಮವಿದೆ.
ಉದಹಸಯಣೆ
ಯಸ್ಹುಔಯು ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಟ್ಿ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ನಭ ದಿಷು ಅಖತಮವಿದೆ:
i.

ಖಹಷಗಿ ಕಹಯು ಅದಯ[ ಖುಯುತಿನೆ ಂದಿಗೆ ಎಂಜಿನ್ ಷಂಖೆಮ, ಚಹಸಿರ್ಸ ನಂಫರ್, ನೆ ೇಂದಣಿ
ಷಂಖೆಮಖಳ ಜೆ ತೆ ]ಅಥವಹ

ii. ಂದು ಷತಿಮ ಭನೆ [ಅದಯ ೂಣಾ ವಿಳ್ಹಷ ಭತುು ಖುಯುತಿನ ಷಂಖೆಮಯಂದಿಗೆ ]ಅಥವಹ
iii. ಷಭುದಯದಹಚೆಮ ಯವಹಷ[ ಮಹರಿಂದ, ಮಹವಹಖ, ಮಹ ದೆೇವಕೆು, ಮಹ ಉದೆದೇವಕಹುಗಿ ]
ಅಥವಹ
iv. ಮಕ್ಟುಮ

ಆಯೆ ೇಖಮ[

ಮಕ್ಟುಮ

ಹೆಷಯು,

ವಿಳ್ಹಷ

ಭತುು ಖುಯುತಿನೆ ಂದಿಗೆ

]ಇತಹಮದಿ

ಷಂದಬಹಾನುಸ್ಹಯ.
iv. ವಿಭಹ ಮೊತುು ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಫಹಧಮತೆಮ ಮತಿಮನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ ಭತುು
ಎರ್ಹಾ ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಮ್ಾ ಖಳಲ್ಲಾ ಇದನುನ ಷ ಚಿಸಿಯಫೆೇಔು.
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ಉದಹಸಯಣೆ
ಆಸಿು ವಿಮೆಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಅದು ಯಸ್ಹುಪಿಷರ್ಹದ ವಿಭಹ ವಿಶಮಷುುವಿನ ವಿತಿುೇಮ ಭೌಲಮವಹಗಿದೆ .
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಅದು ಆಷತೆಯಮ ಚಿಕ್ಟತೆಸಗೆ ವೆಚಚವಹಗಿಯಫಸುದು, ಅಥವಹ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ
ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಅದು ಅಘಾತದ ಕಹಯಣದಿಂದಹಗಿ ಜಿೇಹಹನಿ, ಂದು ಅಮದ ನಶಿ, ದೃಷ್ಟ್ಿಮ
ನಶಿಖಳಿಗಹಗಿ ಂದು ನಿಶ್ಚಚತ ಯಭಹಣದ ಮೊತುವಹಗಿಯಫಸುದು.
v. ಹಂದಿನ ಭತಕಿ ರಷಕಿತ ವಿಮೆ
ಯಸ್ಹುಔಯು ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ ತಭಭ ಹಿಂದಿನ ವಿಮೆಖಳ ಫಗೆೆ ವಿಯಖಳನುನ ತಿಳಿಷು ಅಖತಮವಿದೆ .ಇದು
ಅಯ ವಿಭಹ ಇತಿಹಹಷನುನ ತಿಳಿಮುದಕಹುಗಿ ಇದೆ .ಕೆಲು ಭಹಯುಔಟೆಿಖಳಲ್ಲಾ ವಿಭಹಗಹಯಯು
ಗೌಮವಹಗಿ ವಿಭಹದಹಯಯ ಫಗೆಗಿನ ಅಂಕ್ಟ ಅಂವಖಳನುನ ಸಂಚಿಕೆ ಳುಳ ಮಸ್ೆೆಖಳು ಇವೆ.
ಯಸ್ಹುಔಯು ಮಹುದೆೇ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಅಯ ಯಸ್ಹುನುನ ನಿಯಹಔರಿಸಿದದಯು, ವಿಶ್ೆೇಶ ಶಯತುುಖಳನುನ
ಹೆೇರಿದದಯು, ನವಿೇಔಯಣದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಂದು ಹೆಚಿಚನ ಪಿಯೇಮಮಂನುನ ಫೆೇಡಿದದಯು ಅಥವಹ
ನವಿೇಔರಿಷಲು ನಿಯಹಔರಿಸಿದದಯು ಅಥವಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಯದುದ ಭಹಡಿದದಯು ಎಂಫುದನುನ ಹೆೇಳು
ಅಖತಮವಿದೆ.
ವಿಭಹಗಹಯಯು ಹೆಷಯುಖಳು ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಮಹುದೆೇ ವಿಮೆಗಹಯಯೆ ಂದಿಗಿನ ಯಷುುತ ವಿಮೆಮ
ವಿಯಖಳನ ನ

ಫಹಿಯಂಖಡಿಷು

ಅಖತಮವಿದೆ

.ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ

ಆಸಿು

ವಿಮೆಮ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ

ವಿಭಹದಹಯಯು ವಿವಿಧ ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳ ಭತುು ನಶಿ ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ,
ಂದಕ್ಟುಂತ ಹೆಚುಚ ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಕೆಾೇಮ್ ಭಹಡು ಅಕಹವ ಇಯುತುದೆ .ಈ ಭಹಹಿತಿ, ವಿಮೆಮ
ನಶಿ ರಿಹಹಯದ ತತಾು ಅನಾಯಿಷಲಡುತುದೆ ಭತುು ವಿಭಹದಹಯಯು ಂದೆೇ ನಶಿಕಹುಗಿ ಅನೆೇಔ ವಿಭಹ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಭ ಲಔ ರ್ಹಬನುನ ಖಳಿಷದೆೇ ರಿಹಹಯನುನ ಭಹತಯ ಹೆ ಂದುತಹುಯೆ ಎಂಫುದನುನ
ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲು ಅವಮಔವಹಗಿದೆ.
ಇದಲಾದೆ, ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ವಿಮೆಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಭಹಗಹಯಯು, ವಿಭಹದಹಯಯು ಹೆ ಂದಿದ
ಇತಯ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ ಅಲಂಬಿಸಿ ವಹಮಪಿುಮ ಯಭಹಣ
)ವಿಭಹ ಮೊತು (ನುನ ನಿಫಾಂಧಿಷಲು ಫಮಷಫಸುದು.
ಅಬಹಮಷ
ಹಿಂದಿನ ಅಧಹಮಮಖಳ ವಿಮೆಮ ತತಾಖಳ ಉರ್ೆಾೇಕಖಳನುನ ನೆ ೇಡಿ ಭತುು ನಶಿ ರಿಹಹಯ, ಕೆ ಡುಗೆ,
ಅತಮಂತ

ಉತುಭ

ನಂಬಿಕೆ,

ಫಹಿಯಂಖಡಿಷುವಿಕೆಖಳು

ಅನಾಯಿಷುತುವೆ ಎಂಫುದನುನ ಜೆ ೇಡಿಷಲು ಯಮತಿನಸಿ.
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ಹಯಯೇಗಿಔವಹಗಿ

ಹೆೇಗೆ

ಂದಕೆ ುಂದು

ನಭ ನೆಗಹಗಿ ಮೊೇಟಹಯು ಭತುು ಫೆಂಕ್ಟ ಯಸ್ಹುನೆಖಳ ಪಹಮ್ಾ ಖಳನುನ ಅನುಫಂಧ ಎ ಭತುು ಬಿ ಮಲ್ಲಾ
ನಿೇಡರ್ಹಗಿದೆ.
ದಮವಿಟ್ುಿ ಎಚಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಮ್ಾ ಖಳ ಅಧಮಮನ ಭಹಡಿ ಭತುು ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಮ್ಾ
ನಲ್ಲಾನ ವಿಶಮಖಳ ರಿಣಹಭಖಳನುನ ಭತುು ವಿಭಹ ಔಯಹಯುಖಳಲ್ಲಾ ಅದಯ ಯಷುುತತೆಮನುನ ತಿಳಿಯಿರಿ.
vi. ನಶಿದ ಅನಕಬ
ಯಸ್ಹುಔಯನುನ ವಿಮೆ ಭಹಡಿಯಲ್ಲ ಅಥವಹ ಭಹಡಿಯದಿಯಲ್ಲ ಅನುಅಳ / ುು ಅನುಬವಿಸಿದ ಎರ್ಹಾ
ನಶಿಖಳ ೂಣಾ ವಿಯಖಳನುನ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷಲು ಕೆೇಳರ್ಹಖುತುದೆ. ಇದು ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ ವಿಭಹ
ವಿಶಮಷುುವಿನ ಫಗೆೆ ಭಹಹಿತಿ ಭತುು ವಿಭಹದಹಯ ಹಿಂದೆ ಹೆೇಗೆ ಅಹಮನುನ ನಿಾಹಿಷುತಿುದದ
ಎಂಫುದಯ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ನಿೇಡುತುದೆ .ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟ್ರ್ ಖಳು ಇಂತಸ ಉತುಯ ಖಳಿಂದ ಉತುಭವಹಗಿ
ಅಹಮನುನ ಅಥಾಭಹಡಿಕೆ ಳುಳತಹುಯೆ ಭತುು ಅಹಮ ತನಿಖೆಖಳನುನ ನಡೆಷುುದು ಅಥವಹ ಹೆಚಿಚನ
ವಿಯಖಳನುನ ಷಂಖಯಹಿಷುದನುನ ನಿಧಾರಿಷುತಹುಯೆ.
vii. ವಿಭಹದಹಯಯ ಘ ೀಶಣೆ
ಯಸ್ಹುನೆಮ

ಪಹಮ್ಾ

ನ

ಉದೆದೇವ

ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ

ಎರ್ಹಾ

ವಹಷುವಿಔ

ಭಹಹಿತಿಮನುನ

ದಗಿಷುದಹಗಿದೆ ಆದದರಿಂದ ಪಹಮ್ಾ, ಉತುಯಖಳು ನಿಜವಹಗಿ ಭತುು ನಿಕಯವಹಗಿಯು ಫಗೆೆ ಭತುು
ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಮ್ಾ ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ ಆಧಹಯವಹಗಿದೆ ಎಂಫುದನುನ ಅಂಗಿೇಔರಿಷು ಫಗೆೆ
ವಿಭಹದಹಯಯ ಘೀ ೇಶಣೆಮನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಮಹುದೆೇ ತು ಉತುಯ ಂದನುನ ನಿಯಹಔರಿಷಲು
ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ ಸಔುನುನ ನಿೇಡುತುದೆ. ಎರ್ಹಾ ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಮ್ಾ ಖಳಿಗೆ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿಯು ಇತಯ
ಸ್ೆಔಷನ್ ಖಳು ಷಹಿ, ದಿನಹಂಔ ಭತುು ಕೆಲು ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಏಜೆಂಟ್ ಶ್ಚಪಹಯಸಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿವೆ.
viii. ಯಸ್ಹುದ ಪಹಮ್ಾ ಅನುನ ಫಳಷುದಿಲಾದಿದದಯೆ ಅಂಥ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ವಿಭಹಗಹಯಯು ಭೌಖಿಔವಹಗಿ
ಅಥವಹ ಲ್ಲಖಿತವಹಗಿ ಡೆದ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ದಹಕರ್ೆ ಭಹಡಿ, ಅದನುನ ನಂತಯದ15 ದಿನಖಳ
ಅಧಿಯಳಗೆ
ಅಳಡಿಷುತಹುಯೆ.

ಖಹತಿಯಡಿಸಿ,

ಅದನುನ

ವಿಭಹದಹಯಯು

ಅದಯ

ಕೆಾೇಮ್

ನ

ಔರ್

ನೆ ೇಟ್

ಅನುದಹನನುನ

ಅಥವಹ
ಯಬಹವಿಷು

ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ
ಮಹದೆೇ

ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಯಸ್ಹುಔ ಭುಚಿಚಟ್ಿ ಫಗೆೆ ಅಥವಹ ದಹರಿ ತಪಿಷು ಅಥವಹ ತು ಭಹಹಿತಿ
ದಗಿಸಿದ ಫಗೆೆ ಹೆೇಳುತಿುದದಯೆ ಯಸ್ಹುಔನ ದಹಕಲ್ಲಸಿಲಾದ ಮಹುದೆೇ ಷುುಸಿೆತಿಮ ಸ್ಹಕ್ಷಹಾಧಹಯದ
ಹೆ ಣೆ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಮೆೇಲ್ಲದೆ.
ಅಂದಯೆ ಭೌಖಿಔವಹಗಿ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿಮ ಜೆ ತೆಗೆೇ ಏಜೆಂಟ್ ಅನುಷರಿಷು ಭ ಲಔ
ನೆನಪಿನಲ್ಲಾಡಫೆೇಕಹದ ಎರ್ಹಾ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ದಹಕಲ್ಲಷುದು ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಔತಾಮ ಎಂದು ಅಥಾ.
2.

ಭಧಯತ್ತಯಖಳ ಹತರ
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ಭಧಮತಿಾಖಳು

ಎಯಡ

ಕ್ಷಖಳು

ಅಂದಯೆ

ವಿಭಹಗಹಯಯ

ಭತುು

ವಿಭಹದಹಯಯನುನ

ಔುರಿತು

ಜವಹಫಹದರಿಮನುನ ಹೆ ಂದಿದಹದಯೆ.
ಒಾ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಹ ದರ್ಹಾಳಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಭತುು ವಿಮೆದಹಯಯ ನಡುವಿನ ಭಧಮತಿಾಮಂತೆ
ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷುತಹುನೆ ಭತುು ವಿಮೆದಹಯರಿಂದ ಅಹಮದ ಫಗೆಗಿನ ಎಲಾ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ
ದಗಿಷಲಡುದನುನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳುಳ ಜವಹಫಹದರಿಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತಹುನೆ.
ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ ನಿಮಭಖಳು ಭಧಮತಿಾಮ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಹೆ ಣೆಮಹಗಿಯುದನುನ ಹೆೇಳುತುವೆ.
ಯಭುಕ ಅಂವಖಳು
ನಿರಿೀಕ್ಷಿತ ಗಹರಸಔಯ ಷಂದಬಯದಲ್ಲಾ ಭಧಯತ್ತಯಮ ಔತಯಯ
ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ ನಿಮಭ, ―ವಿಭಹಗಹಯಯ ಅಥವಹ ಅಯ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಹ ಇತಯ ಭಧಮತಿಾಖಳು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ
ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಅನ / ಅಳ ಹಿತಹಷಕ್ಟುಮಂತೆ ಅತುಮತುಭ ವಿಭಹ ಔರ್ ಅನುನ ನಿಧಾರಿಷಲು ಯಸ್ಹುವಿತ
ಔರ್ ಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರ್ಹಾ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ನಿೇಡಫೆೇಔು‖ ಎಂದು ಹೆೇಳುತುದೆ
ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಹಯಸಔಯು ವಿಮೆಗಹಯಯು ಅಥವಹ ಅಯ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಹ ವಿಭಹ ಭಧಮತಿಾಮ ಷಲಹೆಮನುನ
ಅಲಂಬಿಸಿದದಯೆ, ಅಂತಸ ಮಕ್ಟು ನಿಯುದಿಾಖನವಹಗಿ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಹಯಸಔರಿಗೆ ಷಲಹೆಮನುನ ನಿೇಡಫೆೇಔು.
ಮಹುದೆೇ ಕಹಯಣಕೆು, ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಭತುು ಇತಯ ಷಂಫಂಧಿತ ದಹಕರ್ೆಖಳು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಹಯಸಔರಿಂದ
ಬತಿಾ ಭಹಡಲಟಿಿಯದಿದದಯೆ, ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಮ್ಾ ನ ಕೆ ನೆಮಲ್ಲಾ ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಮ್ಾ ಭತುು
ದಹಕರ್ೆಖಳ ವಿಶಮಖಳನುನ ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಅನಿಗೆ ವಿರಿಷರ್ಹಗಿದೆ ಭತುು ಯಸ್ಹುಪಿತ ಂದದ
ಭಸತಾನುನ ಆತ ಅಥಾ ಭಹಡಿಕೆ ಂಡಿದಹದಯೆ ಎಂದು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಹಯಸಔರಿಂದ ಂದು ಯಭಹಣತಯನುನ
ಅಳಡಿಷಫಸುದು.‖

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ 1
ಕೆ ಡುಗೆಮ ತತಾದ ಹಯಭುಕಮತೆ ಏನು?
I. ಇದು ವಿಭಹದಹಯ ಷಸ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಜೆ ತೆಗೆ ಕೆಾೇಮ್ ನ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಬಹಖನುನ ಹಿಷುತಹುನೆ
ಎಂಫುದನುನ ಖಹತಿಯಗೆ ಳಿಷುತುದೆ
II. ಇದು ಷಂಚಮನದ

ಬಹಖವಹಗಿಯು,

ಒಾ ಷಸಬಹಗಿಯಿಂದ ಭಹಡಿದ ಕೆಾೇಮ್ ಗೆ ಎರ್ಹಾ

ವಿಭಹದಹಯರಿಂದ ಅಯಯ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಭಹಣದಂತೆ ಕೆ ಡುಗೆಮನುನ ಖಹತಿಯಗೆ ಳಿಷುತುದೆ
III. ಅದೆೇ ವಿಶಮಷುುವಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಅನೆೇಔ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಟಿಿಗೆ ಸ್ೆೇರಿ ವಿಶಮಷುುವಿಗೆ ಅಯಯ
ಡುಸವಿಕೆಮ ಅನುಹತದಲ್ಲಾ ಕೆಾೇಮ್ ಗೆ ಕೆ ಡುಗೆಮನುನ ಖಹತಿಯಗೆ ಳಿಷುತುದೆ
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IV. ಇದು ಶಾದಲ್ಲಾ ಷಭಹನ ಔಂತುಗಹಳಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯಯು ಪಿಯೇಮಮಂ ನಿೇಡಿದಹದಯೆಂಫುದನುನ
ಖಹತಿಯಗೆ ಳಿಷುತುದೆ.

K. ರಸಹಿನೆಮ ಸಿಾೀಔೃತ್ತ (ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟಂಗ್)
ೂಣಾಗೆ ಂಡ ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಮ್ಾ ವಿಷೃತವಹಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ದಗಿಷುತುದೆಂಫುದನುನ
ನಹು ನೆ ೇಡಿದೆದೇವೆ:
 ವಿಭಹದಹಯಯ ವಿಯಖಳು
 ವಿಭಹ ಷುುವಿನ ವಿಯಖಳು
 ಅವಮಔ ಔರ್ ನ ಯಕಹಯ
 ನಿಭಹಾಣದ ಭಹದರಿ ಭತುು ಖುಣಭಟ್ಿಖಳು ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಧನಹತಭಔ ಭತುು ಋಣಹತಭಔ ಬೌತಿಔ
ಲಕ್ಷಣಖಳ ವಿಯಖಳು, ಮಷುಸ, ಅಗಿನಶ್ಹಭಔ ಉಔಯಣಖಳ ಉಸಿೆತಿ, ಬದಯತಹ ಭಹದರಿ
ಇತಹಮದಿ
 ವಿಮೆ ಭತುು ನಶಿಖಳ ೂವೆೇಾತಿಹಹಷ
ವಿಮೆಗಹಯಯು ಅಹಮದ ಷಾಯ  ಭತುು ಭೌಲಮನುನ ಆಧರಿಸಿ ಸಿಾೇಔೃತಿಮ ಮೊದಲು ಅಹಮದ ೂಾ
ತಹಷಣಹ ಷಮೇಕ್ಷೆಮ ಮಸ್ೆೆಮನುನ ಷಸ ಭಹಡಫಸುದು. ಯಸ್ಹುನೆಮ ಭತುು ಅಹಮ ತಹಷಣೆ
ಯದಿಮಲ್ಲಾ ಲಬಮವಿಯು ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಆಧರಿಸಿ, ಹೆಚುಚರಿ ಯಶ್ಹನಳಿ ಭತುು ಇತಯ ದಹಕರ್ೆಖಳ
ಅವಮಔತೆಮ ಫಗೆೆ ವಿಭಹಗಹಯಯು ನಿಧಹಾಯ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳತಹುಯೆ. ವಿಮೆಗಹಯಯು ನಂತಯ ಅಹಮಕಹರಿ
ಅಂವಕೆು ಅನಾಯಿಷಫಸುದಹದ ದಯದ ಫಗೆೆ ನಿಧಾರಿಷುತಹುಯೆ ಭತುು ವಿವಿಧ ನಿಮತಹಂಔಖಳನುನ ಆಧರಿಸಿ
ಪಿಯೇಮಮಂನ ರ್ೆಕಹುಚಹಯ ಭಹಡುತಹುಯೆ ನಂತಯ ಇದನುನ ವಿಭಹದಹಯರಿಗೆ ತಿಳಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಯಸ್ಹುಖಳನುನ ವೆೇಖವಹಗಿ ಭತುು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಷಂಷುರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ ಭತುು ಅದಕೆು
ಷಂಫಂಧಿತ ಎಲಾ ನಿಧಹಾಯಖಳನುನ ಷಭಂಜಷವಹದ ಅಧಿಮ ಳಗೆ ಲ್ಲಖಿತ ಯ ದಭ ಲಔ ಷಂಸನ
ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.

ವಹಯಖ್ೆಯ
ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳ

ಯಕಹಯ,

ಔಂನಿಮ

15

ದಿನಖಳ

ಷಭಮದ

ಳಗೆ

ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ

ಯಕ್ಟಯಯೆಗೆ ಳಿಷಫೆೇಔು .ಏಜೆಂಟ್ ರಿಂದ, ಈ ಷಭಮಹಧಿಮನುನ ಕಹಹಡುುದು ಆಂತರಿಔವಹಗಿ
ಅನುಷರಿಷುದು ಭತುು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಹಯಸಔ / ವಿಭಹದಹಯಯೆ ಂದಿಗೆ ಅಖತಮವಿದದಲ್ಲಾ ಗಹಯಸಔ ಸ್ೆೇವೆಮ
ಭ ಲಔ ಷಂಸನ ಸ್ಹಧಿಷುದನುನ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದೆ .ಯಸ್ಹುನೆಮ ರಿಶ್ಚೇಲನೆ ಭತುು ಸಿಾೇಔೃತಿ ಫಗೆೆ
ನಿಧಾರಿಷು ಈ ಷಂೂಣಾ ಯಕ್ಟಯಯೆಮನುನ ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟಿಂಗ್ ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
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ಭಹಖಾದವಾನಖಳ ಯಕಹಯ, ವಿಭಹ ಔಂನಿ __________ ಳಗೆ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ
ಯಕ್ಟಯಯೆಗೆ ಳಿಷಫೆೇಔು.
V. 7 ದಿನಖಳ
VI. 15 ದಿನಖಳ
VII. 30 ದಿನಖಳ
VIII.

45 ದಿನಖಳ

C. ವಿಭಹ ಔಂತಕ(ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ) ಯಶ್ಚೀದಿ
ವಹಮಖೆಮ
ವಿಭಹ ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಮೆಮ ಔಯಹರಿನ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ ವಿಶಮಷುುನುನ ವಿಮೆಭಹಡಲು ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ
ವಿಭಹದಹಯರಿಂದ ಕೆ ಡಲಡು ಸಣದ ಮೊತುವಹಗಿದೆ.
1.

ವಿಭಹ ಕಹಯಿದೆಮ ಯಕಹಯ, ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನುನ ವಿಮೆ ಔಯಹಯು ಆಯಂಬವಹದ ದಿನಹಂಔದ

ಮೊದಲು, ಭುಂಚಿತವಹಗಿ ಹತಿಷಫೆೇಔು .ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಡೆದ ನಂತಯ ಭಹತಯ, ಭಹನಮ
ವಿಭಹ ಔಯಹಯು ೂಣಾಗೆ ಳುಳತುದೆ ಭತುು ಅಹಮನುನ ವಿಮೆ ಔಂನಿಯಿಂದ ಸಿಾೇಔರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ
ಎಂಫುದನುನ ಖಹತಿಯಗೆ ಳಿಷು ಂದು ಯಭುಕ ನಿಫಂಧನೆಮಹಗಿದೆ. .ಈ ಸ್ೆಔಷನ್ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಜಿೇವೆೇತಯ
ವಿಭಹ ಉದಮಭದ ವಿಶ್ೆೇಶ ಲಕ್ಷಣವಹಗಿದೆ.

ರಭಕಕ ಅಂವಖಳು
a) ವಿಭಹ ಕಹಯಿದೆ -1938 ಯ ಸ್ೆಔಷನ್ 64 ವಿ ಬಿ ಮನಾಮ ಮಹುದೆೇ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನುನ
ಭುಂಚಿತವಹಗಿ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ಅಥವಹ ನಿಖದಿ ಡಿಸಿದ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಭುಂಚಿತವಹಗಿ ಹತಿಸಿದ ಅಥವಹ
ಠೆೇಣಿಮ ಬಯಸ್ೆ ಭಹಡಿದ ಹೆ ಯತು ಮಹುದೆೇ ಅಹಮನುನ ಸಿಾೇಔರಿಷು ಹಹಗಿಲಾ
b) ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಯವಹಗಿ ವಿಭಹಹಲ್ಲಸಿಮ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನುನ ಷಂಖಯಹಿಸಿದಹಖ ಅಯು
ಷಂಖಯಹಿಸಿದ ೂಣಾ ಸಣನುನ ತನನ ಔಮಶನ್ ಅನುನ ಔಡಿತಗೆ ಳಿಷದೆೇ ಇತಹನಲುು ಖಂಟೆಖಳ ಳಗೆ
ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ ಫಹಮಂಕ್ ಭತುು ಅಂಚೆ ಯಜಹದಿನಖಳನುನ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ ಹತಿ ಅಥವಹ ಅಂಚೆ
ಭ ಲಔ ಯವಹನೆ ಭಹಡಫೆೇಔು.
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c) ನಖದು ಅಥವಹ ಚೆಕ್ ಭ ಲಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ಸಣನುನ ಹತಿ ಭಹಡಿದ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಅಹಮನುನ
ಸಿಾೇಔರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ ಎಂಫುದನ ನ ದಗಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
d) ಅಂಚೆ ಅಥವಹ ಭನಿ ಆಡಾರ್ ಅಥವಹ ಚೆಕ್ ಖಳನುನ ಅಂಚೆ ಭ ಲಔ ಔಳಿಸಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಷಲ್ಲಾಸಿದದಯೆ
ಷಂದಬಾದಂತೆ ಭನಿ ಆಡಾರ್ ಕಹಯಿದರಿಸಿದ ಅಥವಹ ಚೆಕ್ ಅನುನ ಅಂಚೆ ಭಹಡಿದ ದಿನಹಂಔದಿಂದ
ಅಹಮನುನ ಸಿಾೇಔರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
e) ಹಲ್ಲಸಿಮ ಯದುದಗೆ ಳಿಷುವಿಕೆ ಅಥವಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಶಯತುುಖಳು ಭತುು ನಿಮಭಖಳಲ್ಲಾನ ಫದರ್ಹಣೆಮ
ಅಥವಹ

ಇನಹನುದೆೇ

ಕಹಯಣದಿಂದ

ರಿಣಮಷಫಸುದಹದ

ಪಿಯೇಮಮಂನ

ಮಹುದೆೇ

ಭಯುಹತಿಮನುನ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಕಹಯರ್ಸ ಭಹಡಿದ ಚೆಕ್ ಅಥವಹ ಆಡಾರ್ ಚೆಕ್ ಅಥವಹ ಅಂಚೆ/
ಭನಿ ಆಡಾರ್ ಭ ಲಔ ನೆೇಯವಹಗಿ ವಿಭಹದಹಯರಿಗೆ ಭಹಡಫೆೇಔು ಭತುು ಅರಿಂದ ಷರಿಮಹದ
ಯಶ್ಚೇದಿಮನುನ ಡೆಮಫೆೇಔು ಇಂತಸ ಭಯುಹತಿ ಮಹುದೆೇ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಏಜೆಂಟ್ ಯ ಖಹತೆಗೆ
ಜಭಹ ಭಹಡು ಹಹಗಿಲಾ.
ವಿಭಹ ನಿಮಭ 58 ಭತುು 59 ದಗಿಸಿದ ಪಿಯೇಮಮಂ ನ ೂಾ ವಯತುು ಹತಿಖಳಿಗೆ ಅವಹದಖಳಿವೆ.
2.

ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಹತ್ತಮ ವಿಧಹನಖಳು

ರಭಕಕ ಅಂವಖಳು
ಂದು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಲು ಯಸ್ಹುಪಿಸಿಯು ಮಹುದೆೇ ಮಕ್ಟು ಅಥವಹ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ
ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ ಹತಿಷಫೆೇಕಹಗಿಯು ಪಿಯೇಮಮಂನ ಹತಿಮನುನ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಹನಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದೆೇ
ಂದಯ ಅಥವಹ ಹೆಚುಚ ವಿಧಹನಖಳ ಭ ಲಔ ಭಹಡಫಸುದು:
a) ನಖದು
b) ಚೆಔುುಖಳು, ಡಿಭಹಮಂಡ್ ಡಹಯಫ್ಟಿ ಖಳು, ೆೇ ಆಡಾರ್ ಖಳು, ಬಹಯತದಲ್ಲಾನ ಶ್ೆಡ ಮಲ್ಸ ಫಹಮಂಕ್ಟನ
ಮೆೇರ್ೆ ಡಹಯ ಭಹಡಿದ ಫಹಮಂಔರ್ಸಾ ಚೆಕ್ ಖಳಂತಸ ಮಹುದೆೇ ಭಹನಮತಹಹಯು ಫಹಮಂಕ್ಟಂಗ್
ನೆಗೆ ೇವಫಲ್ ಸ್ಹಧನ;
c) ಅಂಚೆ ಭನಿ ಆಡಾರ್;
d) ಕೆಯಡಿಟ್ ಅಥವಹ ಡೆಬಿಟ್ ಕಹಡ್ಾ ಖಳು;
e) ಫಹಮಂಕ್ ಗಹಮಯಂಟಿ ಅಥವಹ ನಖದು ಠೆೇಣಿ;
f) ಅಂತಜಹಾಲ (ಇಂಟ್ನೆಾಟ್);
g) ಈ - ಗಹಾಣೆ
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h) ಯಸ್ಹುಔಯ ಅಥವಹ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಅಥವಹ ಜಿೇ ವಿಮೆ ಹೆ ಂದಿಯುಯ ಸ್ಹೆಯಿ ಷ ಚನೆಖಳ
ಭ ಲಔ ಫಹಮಂಕ್ ಗಹಾಣೆಮ ಭ ಲಔ ಡೆೈಯೆಕ್ಿ ಕೆಯಡಿಟ್;
i) ಕಹಲಕಹಲಕೆು ಹಯಧಿಕಹಯು ಅನುಮೊೇದನೆ ಭಹಡಿದ ಮಹುದೆೇ ಹತಿ ಭಹಡು ವಿಧಹನ;
ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ ನಿಮಭಖಳ ಯಕಹಯ, ಯಸ್ಹುಔ / ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ನೆಟ್ ಫಹಮಂಕ್ಟಂಗ್ ಅಥವಹ ಕೆಯಡಿಟ್ /
ಡೆಬಿಟ್ ಕಹಡ್ಾ ಖಳ ಭ ಲಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಮನುನ ಆಯೆು ಭಹಡಿದದಯೆ, ಹತಿಮನುನ ನೆಟ್
ಫಹಮಂಕ್ಟಂಗ್ ಅಥವಹ ಯಸ್ಹುಔನ / ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಹೆಷರಿನಲ್ಲಾಯು ಕೆಯಡಿಟ್ / ಡೆಬಿಟ್ ಕಹಡ್ಾ ಖಳ ಭ ಲಔ
ಭಹತಯ ಭಹಡಫೆೇಔು.
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ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನುನ ಚೆಕ್ ಭ ಲಔ ಹತಿ ಭಹಡಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಕೆಳಗಿನ ಹೆೇಳಿಕೆಮಲ್ಲಾ ಮಹುದು
ಅನಾಯಿಷುತುದೆ?
V. ಅಹಮನುನ ಚೆಕ್ ರ್ಪೇರ್ಸಿ ಮೆೇರ್ೆ ದಿನಹಂಔದಂದು ಸಿಾೇಔರಿಷರ್ಹಖುದು
VI. ಅಹಮನುನ

ವಿಭಹ

ಔಂೆನಿಮು

ಚೆಕ್

ಅನುನ

ಡಿಹಜಿಟ್

ಭಹಡಿದ

ದಿನಹಂಔದಂದು

ಸಿಾೇಔರಿಷರ್ಹಖುದು
VII. ಅಹಮನುನ ವಿಭಹ ಔಂನಿಯಿಂದ ಚೆಕ್ ಸಿಾೇಔೃತವಹದ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಸಿಾೇಔರಿಷರ್ಹಖುದು
VIII.

ಅಹಮನುನ ಯಸ್ಹುಔಯು ಚೆಕ್ ಅನುನ ನಿೇಡಿದ ದಿನಹಂಔದಂದು ಸಿಾೇಔರಿಷರ್ಹಖುದು

D. ಔರ್ ನೆ ೀಟ್ ಖಳು / ವಿಭಹ ರಭಹಣತರ / ಹಲ್ಲಸಿ ಡಹಔಕಯಮೆಂಟ್
ಅಂಡರ್

ಯೆೈಟಿಂಗ್

ಭುಗಿದ

ನಂತಯ

ಹಲ್ಲಸಿ

ಬಿಡುಖಡೆಮಹಖಲು

ಮೊದಲು

ಷಾಲ

ಷಭಮ

ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಫಸುದು. ವಿಮೆಮ ಭಹತುಔತೆ ಯಖತಿಮಲ್ಲಾಯುವಹಖ ಅಥವಹ ಹಲ್ಲಸಿ ತಮಹರಿಕೆಮಲ್ಲಾಯುವಹಖ
ಭತುು ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಔರ್ ದಗಿಷುದು ಅಖತಮವಿಯುವಹಖ ಅಥವಹ ಅನಾಯಿಷು
ಯಭಹಣನುನ ನಿಧಾರಿಷು ಆಯಣನುನ ರಿಶ್ಚೇಲನೆ ಭಹಡುತಿುಯುವಹಖ, ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ
ಕಚಿತಡಿಷಲು ಔರ್ ನೆ ೇಟ್ ಅನುನ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ. ಇದು ಔರ್ ನ ವಿಯಣೆಮನುನ ನಿೇಡುತುದೆ.
ಕೆಲವೊಮೆಭ, ವಿಭಹಗಹಯಯು ಔರ್ ನೆ ೇಟ್ ಫದಲ್ಲಗೆ ಸಂಗಹಮ ವಿಭಹ ದೃಢಿೇಔಯಣೆಮ ತಯವೊಂದನುನ
ನಿೇಡುತಹುಯೆ.
ಔರ್ ನೆ ೇಟ್ ಸ್ಹಿಾಂಪ್ಟ ಭಹಡಿಲಾದಿದದಯ , ಔರ್ ನೆ ೇಟ್ ನಲ್ಲಾನ ಷಭುಚಿತ ದಖಳ ಆಯೆುಮು ಅದು
ವಿಮೆಮ ಖಾಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಸ್ಹಭಹನಮ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಶಯತುುಖಳಿಗೆ
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ಳಟಿಿಯುತುದೆ ಎಂಫುದನುನ ಷಶಿ ಭಹಡುತುದೆ .ಅಹಮ ಮಹುದೆೇ ನಿಫಂಧನೆ (ವಹಯಂಟಿ) ಖಳಿಂದ
ನಿಾಹಿಷಲಟಿಿದದಯೆ, ಆಖ ಔರ್ ನೆ ೇಟ್ ನಲ್ಲಾ ವಿಮೆಮು ನಿಫಂಧನೆ (ವಹಯಂಟಿ) ಖಳಿಗೆ ಳಟಿಿಯುತುದೆ
ಎಂಫ

ಹೆೇಳಿಕೆಮನುನ

ಅಧಿನಿಮಭಖಳಿಗೆ

ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ

ಳಟಿಿಯುತುದೆ

ಉದಹ

.ಔರ್

ನೆ ೇಟ್

ಷಭಭತಿಷಲಟ್ಿ

ಷಸ,

ಅನಾಯಿಷುತಿುದದಯೆ

ವಿಶ್ೆೇಶ

ಫಹಮಂಕ್

ಅಧಿನಿಮಭ,

ಘೀ ೇಶಣೆಮ

ಅಧಿನಿಮಭ ಇತಹಮದಿ.
ಔರ್ ನೆ ೀಟ್ ಕೆಳಗನುಖಳನಕು ಳಗೆ ಂಡಿಯಕತಿದೆ:
a) ವಿಭಹದಹಯಯ ಹೆಷಯು ಭತುು ವಿಳ್ಹಷ
b) ವಿಭಹ ಮೊತು
c) ಮೆಮ ಅಧಿ
d) ಯಕ್ಷಣೆ ಹೆ ಂದಿದ ಅಹಮ
e) ದಯ ಭತುು ಪಿಯೇಮಮಂ: ದಯ ತಿಳಿಲಾದಿದದಯೆ ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಪಿಯೇಮಮಂ
f) ಯಕ್ಷಣೆ ಹೆ ಂದಿದ ಅಹಮದ ವಿಯಣೆ: ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಫೆಂಕ್ಟ ಔರ್ ನೆ ೇಟ್, ಔಟ್ಿಡದ ಖುಯುತಿನ
ವಿಯಖಳು ಅದಯ ನಿಭಹಾಣ ಭತುು ಸ್ಹಾಧಿೇನತೆಖಳನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ.
g) ಔರ್ ನೆ ೇಟಿನ ಅನುಔಯಭ ಷಂಖೆಮ
h) ಜಹರಿ ಭಹಡಿದ ದಿನಹಂಔ
i) ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಔರ್ ನೆ ೇಟಿನ ವಹಯಿದೆ ಸದಿನೆೈದು ದಿನಖಳ ಕಹಲ ಭತುು ವಿಯಳವಹಗಿ 65 ದಿನ
ಯೆಗೆ ಇಯುತುದೆ.
ಔರ್ ನೆ ೀಟಕಖಳನಕು ಸಹಖಯ ಭತಕಿ ಮೀಟಹರ್ ಖಯದ ವಹಯಹಯದಲ್ಲಾ ರಧಹನವಹಗ ಫಳಷಲ್ಹಖಕತಿದೆ.
1. ಸಹಖಯ ವಿಮೆಮ ಔರ್ ನೆ ೀಟ್ ಖಳು
ಸಡಗಿನ ಹೆಷಯು, ಹಮಕೆೇಜುಖಳ ಷಂಖೆಮ, ಅಥವಹ ನಿಕಯವಹದ ಭೌಲಮಖಳು ಇತಹಮದಿ ಹಲ್ಲಸಿ ಜಹರಿ
ಭಹಡಲು ಅಖತಮವಹದ ವಿಯಖಳು ತಿಳಿದಿಲಾದಿಯುವಹಖ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಇುಖಳನುನ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ .
ಯಫ್ತುಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಷಸ ಔರ್ ನೆ ೇಟ್ ಅನುನ ನಿೇಡಫಸುದು ಉದಹ ನಿಖದಿತ ಯಭಹಣದ
ಷಯಔನುನ ಸ್ಹಖಣೆಗಹಗಿ ಸಡಖುಔಟೆಿಖಳಿಗೆ ಯಫ್ತುದಹಯ ಔಳುಹಿಸಿದಹದಯೆ .ಸಡಗಿನಲ್ಲಾ ಸ್ಹಔಶುಿ ಜಹಖನುನ
ಷುಯಕ್ಷಿತಗೆ ಳಿಷು ತೆ ಡಕ್ಟನಿಂದಹಗಿ, ನಿದಿಾಶಿ ಸಡಗಿನ ಭ ಲಔ ಔಳುಹಿಷಫಸುದಹದ ಷಯಔು ಸ್ಹಖಣೆಮು
ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ ವೆಂಫುದನುನ ತಿಳಿಮರ್ಹಖುದಿಲಾ. ಆದದರಿಂದ ಇಂಥ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ೂಣಾ ವಿಯಖಳು
ಲಬಮವಹಗಿ ಸ್ಹಭಹನಮ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಜಹರಿ ಭಹಡಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿಗೆ ತಿಳಿಮಡಿಷುಯೆಗೆ, ಇಂಥ ಂದು
ಔರ್ ಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.
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ಸಹಖಯ ವಿಭಹ ಔರ್ ನೆ ೀಟ್ ಕೆಳಗನ ಸಹಲಕಖಳ ಜೆ ತೆಮಲ್ಲಾ ಮಹ ದಖಳಲ್ಲಾ ನಿಯ ಪ್ಪಷಲಪಟಿದೆ:
i.

ಸಹಖಯ ವಿಭಹ ಔರ್ ನೆ ೀಟ್ ಷಂಖ್ೆಯ

ii. ಜಹರಿ ಭಹಡಿದ ದಿನಹಂಔ
iii. ವಿಭಹದಹಯಯ ಹೆಷಯು
iv. ಯೆಗೆ ಭಹನಮ
ಕೆ ೇರಿಕೆಮಂತೆ

ನಿಭಗೆ

ಔಂನಿ

ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಸ್ಹಭಹನಮ

ಶಯತುುಖಳಿಗೆ

ಳಗೆ ಂಡು

ಯ

_____________ಭಟಿಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದೆ.
a) ಅಧಿನಿಮಭಖಳು: ಇನಿಸಿಟ್ ಮಟ್ ಕಹಗೆ ೇಾ ಅಧಿನಿಮಭಖಳು ಎ, ಬಿ ಅಥವಹ ವಹರ್ ಎರ್ಸ ಆರ್ ಸಿ
ಸಿ 'ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಸಿ ಇನಿಸಿಟ್ ಮಟ್ ಅಧಿನಿಮಭಖಳ ಯಕಹಯ ಅಹಮಖಳು, ಆದಯೆ 7 ದಿನಖಳ
ಯದುದಗೆ ಳಿಷು ಷ ಚನೆಗೆ ಳಟಿಿದೆ.
b) ಶಯತಕಿಖಳು: ಸಡಖು ದಹಕರ್ೆಖಳ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ನಂತಯ ಸಡಖು ಸ್ಹಖಣೆಮ ವಿಯಖಳನುನ ಹಲ್ಲಸಿ
ವಿತಯಣೆಗೆ ೂಯೆೈಷಫೆೇಔು. ಘೀ ೇಶಣೆಗೆ ಮೊದಲ್ಲನ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಮ ಭತುು / ಅಥವಹ
ಫೆ ೇಡ್ಾ ಮೆೇರ್ೆ ಷಯಕ್ಟನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಷಯಕ್ಟನ ವಹಷುವಹದ ಭ ಲಮ ಭತುು ವಹಷುವಹಗಿ
ತೆಯಫೆೇಕಹದ ವೆಚಚಖಳ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಭೌಲಮಭಹನನುನಭಹಡರ್ಹಖುದು ಭತುು ಅದಕೆು
ವಿಭಹದಹಯಯು ಜವಹಫಹದಯಯಹಗಿಯುಯೆಂದು ಪಿಕೆ ಳಳರ್ಹಗಿದೆ.
ಳನಹಡಿನ ಸ್ಹಖಣೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಜಹರಿಗೆ ತಯಲು ಫೆೇಕಹದ
ಎರ್ಹಾ ಷಂಫಂಧಿತ ಭಹಹಿತಿ ಲಬಮವಿಯುತುದೆ ಭತುು ಆದದರಿಂದ ಔರ್ ನೆ ೇಟ್ ನ ಅಖತಮ ಅಲ್ಲಾ
ಅಯ ವಹಗಿದೆ .ಔರ್ ನೆ ೇಟ್ುಖಳ ನುನ ಜಹರಿಗೆ ತಂದು ನಂತಯ ಷಯಔು, ಸ್ಹರಿಗೆ ಇತಹಮದಿ ೂಣಾ
ವಿಯಣೆ ಹೆ ಂದಿಯು ಹಲ್ಲಸಿಯಿಂದ ಫದರ್ಹಯಿಷಲಡು ಕೆಲು ಷಂದಬಾಖಳು ಇಯಫಸುದು.
2. ಮೀಟಹಯಕ ವಿಭಹ ಔರ್ ನೆ ೀಟ್ ಖಳು
ಆಮಹ ಔಂನಿಖಳು ಶ್ಚಪಹರಿತ ಯ ದಲ್ಲಾ ಜಹರಿಭಹಡಲಡುತುವೆ. ಮೊೇಟಹಯು ಔರ್ ನೆ ೇಟಿನ ಕಹಮಾಕಹರಿ
ಅಧಿನಿಮಭಖಳು ಕೆಳಔಂಡಂತೆ ಇಯಫಸುದು:
―ಕೆಳಗೆ ಉರ್ೆಾೇಖಿಷರ್ಹದ ಪಹಮ್ಾ ನಲ್ಲಾ ವಿರಿಷರ್ಹದ ವಿಭಹದಹಯ, ಇದಯಲ್ಲಾ ವಿರಿಸಿದ ಮೊೇಟಹರ್
ವಹಸನ(ಖಳು) ಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಮೆಗೆ ಯಸ್ಹುಪಿಸಿದಹದಯೆ ಭತುು ಯ

....ಮೊತುದ ಪಿಯೇಮಮಂನುನ

ಹತಿಸಿದಹದಯೆ. ಔಂನಿಮ ಸ್ಹಭಹನಮ ಶಯತುುಖಳಿಗೆ ಳಟ್ಿ ...... ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಹಮಪಿುಮಲ್ಲಾ ಅಹಮನುನ
(ಕೆಳಔಂಡ ಮಹುದೆೇ ವಿಶ್ೆೇಶ ನಿಮಭಖಳಿಗೆ ಳಟ್ುಿ) ಸಿಾೇಔರಿಷರ್ಹಗಿದೆ. ಲ್ಲಖಿತ ಯ ದ ಷ ಚನೆಯಿಂದ
ಔಂನಿ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಯದುದ ಭಹಡಿದ ಹೆ ಯತು ವಿಮೆ ಭುಕಹುಮವಹಖುದಿಲಾ , ಭತುು ಇಂಥ ವಿಮೆಗೆ
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ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ ಅನುಖುಣವಹದ ಪಿಯೇಮಮಂನ ಬಹಖನುನ ಔಂನಿ ಅಹಮನುನ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ
ವಿಧಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.‖
ಸಹಭಹನಯವಹಗ ಮೀಟಹಯಕ ವಹಸನ ಔರ್ ನೆ ೀಟ್ ಈ ಕೆಳಗನ ವಿಯಖಳನಕು ಳಗೆ ಂಡಿಯಕತಿದೆ:
a) ನೆ ೇಂದಣಿ ಖುಯುತು ಭತುು ಷಂಖೆಮ, ಅಥವಹ ವಿಭಹ ವಹಸನಖಳ ವಿಯಣೆ, / ಗನ ಸ್ಹಭಥಮಾ
(ಔ ಮಬಿಕ್ ಕೆಹಮಸಿಟಿ) / ನಿಾಸಣಹ ಸ್ಹಭಥಮಾ /ಉತಹದನೆ/ ಉತಹದನಹ ಶಾ, ಎಂಜಿನ್
ಷಂಖೆಮ, ಚಹಸಿರ್ಸ ಷಂಖೆಮ
b) ವಿಭಹದಹಯಯ ಹೆಷಯು ಭತುು ವಿಳ್ಹಷ
c) ಕಹಯಿದೆ ಉದೆದೇವದಿಂದ ವಿಮೆ ವುಯುವಹದ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ದಿನಹಂಔ ಭತುು ಷಭಮ .ವೆೇಳ್ೆ...... ,
ದಿನಹಂಔ......
d) ವಿಮೆ ಅಂತಮಗೆ ಳುಳ ದಿನಹಂಔ
e) ಚರ್ಹಯಿಷಲು ಅಸಾಯಹಗಿಯು ಮಕ್ಟುಖಳು ಅಥವಹ ಮಕ್ಟುಖಳ ಖಾಖಳು
f) ಫಳಷು ಫಗೆೆ ಇತಿಮತಿಖಳು
g) ಹೆಚುಚರಿ ಅಹಮಖಳು, ಮಹುದಹದಯ ಇದದಯೆ
ಮೊೇಟಹರ್ ಔರ್ ನೆ ೇಟ್ ಇದು ಮೊೇಟಹರ್ ವಹಸನ ಕಹಯಿದೆ1988ಯ ಅಧಹಮಮ X ಭತುು XI ಯ
ನಿಫಂಧನೆಖಳಿಖನುಖುಣವಹಗಿ ಬಿಡುಖಡೆ ಭಹಡಿದ ಂದು ಯಭಹಣತಯನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ.

ರಭಕಕ ಅಂವಖಳು
ಔರ್ ನೆ ೇಟಿನ ಅಂಗಿೇಕಹಯಹಸಾತೆಮು ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ದಿನಖಳ 15 ಕಹಲದಶುಿ ವಿಷುರಿಷಫಸುದಹಗಿದೆ,
ಆದಯೆ, ಮಹುದೆೇ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಂದು ಔರ್ ನೆ ೇಟಿನ ಅಂಗಿೇಕಹಯಹಸಾತೆಮು ಟ್ುಿ ಎಯಡು ತಿಂಖಳ
ಅಧಿಮನುನ ಮೇಯು ಹಹಗಿಲಾ.
ಷ ಚನೆ :ಔರ್ ನೆ ೇಟಿನ ದಖಳು ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಫದರ್ಹಖಫಸುದು
ಔರ್ ನೆ ೀಟಕಖಳ ಫಳಕೆಮನಕು ಹೆಚಿಿನ ಔಂನಿಖಳು ವಿಯೆ ೀಧಿಷಕತಿವೆ .ಇಂದಿನ ತಂತರಜ್ಞಹನ ಹಲ್ಲಸಿ
ದಸಹಿವೆೀಜನ ತಕ್ಷಣ ನಿೀಡಿಕೆಮನಕು ಷಕಖಭಗೆ ಳಿಸಿದೆ.
3. ವಿಮೆಮ ರಭಹಣತರ - ಮೀಟಹಯಕ ವಿಮೆ
ವಿಭಹ ಯಭಹಣತಯ ುಯಹವೆ ಫೆೇಕಹಖು ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಅಸಿುತಾನುನ ದಗಿಷುತುದೆ .
ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಮೊೇಟಹರ್ ವಹಸನ ಕಹಯಿದೆಮನಾಮ ಮೊೇಟಹಯು ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಜೆ ತೆಗೆ ವಿಭಹ
ಯಭಹಣತಯನುನ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ .ಈ ರಭಹಣತರ ಪ್ರಲ್ಲೀರ್ಸ ಭತಕಿ ನೆ ೀಂದಣಿ ಅಧಿಕಹರಿಖಳಿಗೆ
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ವಿಮೆಮ

ಸಹಕ್ಷೂನಕು

ದಗಷಕತಿದೆ

.ಅಂವಖಳು

ತೆ ೇರಿಷು

ಖಹಷಗಿ

ಕಹಯುಖಳ

ಭಹದರಿ

ಯಭಹಣತಯವೊಂದನುನ ಕೆಳಗೆ ನಭ ದಿಷರ್ಹಗಿದೆ.

ಮೀಟಹರ್ ವಹಸನ ಕಹಯ್ದದೆ, 1988
ವಿಭಹ ರಭಹಣತರ
ಯಭಹಣತಯ ಷಂಖೆಮ.

ಹಲ್ಲಸಿ ಷಂಖೆಮ.

1. ನೆ ೇಂದಣಿ ಖುಯುತು ಭತುು ಷಂಖೆಮ, ನೆ ೇಂದಣಿ ಷೆಳ, ಎಂಜಿನ್ ಷಂಖೆಮ / ಚಹಸಿರ್ಸ ಷಂಖೆಮ / ಭಹದರಿ
/ ಉತಹದನೆಮ ಶಾ.
2. ಫಹಡಿಮ ಯಕಹಯ/ ಸಿಸಿ / ಆಷನ ಸ್ಹಭಥಮಾ/ ನಿಾಳ ಪಿಯೇಮಮಂ/ ನೆ ೇಂದಣಿ ಆಧಿಕಹರಿಖಳ
ಹೆಷಯು,
3. ಬೌಗೆ ೇಳಿಔ ಯದೆೇವ - ಬಹಯತ. `
4. ಘೀ ೇಷ್ಟ್ತ ವಿಭಹ ಭೌಲಮ (ಇನ ಶಯೆನ್ಸ ಡಿಕೆಾೇಡ್ಾ ವಹಮಲ ಮ-ಐ ಡಿ ವಿ)
5. ವಿಭಹದಹಯಯ ಹೆಷಯು ಭತುು ವಿಳ್ಹಷ, ವಹಮಹಯ ಅಥವಹ ೃತಿು.
6. ಕಹಯಿದೆಮಡಿ ವಿಮೆ ಜಹರಿಗೆ ಫಂದ ದಿನಹಂಔ.......... . ಯಂದು .........ಗೆ.
7. ವಿಮೆಮು ಅಂತಮಗೆ ಳುಳ ದಿನಹಂಔ ............... :ಭಧಮಯಹತಿಯ
8. ಚರ್ಹಯಿಷಲು ಅಸಾಯಹಗಿಯು ಮಕ್ಟುಖಳು ಅಥವಹ ಮಕ್ಟುಖಳ ಖಾಖಳು.
ಕೆಳಗಿನಯಲ್ಲಾ ಮಹಯೆೇ ಫಫಯು:
(a) ವಿಭಹದಹಯ:
(b) ವಿಭಹದಹಯಯ ಆಜ್ಞೆಮ ಮೆೇಯೆಗೆ ಅಥವಹ ಅಯ ಅನುಭತಿಯಂದಿಗೆ ಚರ್ಹಯಿಷುತಿುಯು ಮಹುದೆೇ

ಮಕ್ಟು.
ಮಕ್ಟು ಅಘಾತದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಚಹಲನಹ ಯವಹನಗಿಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತಹುಯೆ ಭತುು ಇಂತಸ
ಯವಹನಗಿಮನುನ ಹೆ ಂದಲು ಅಥವಹ ಡೆಮಲು ಅನಸಾಯಹಗಿಲಾ ಎಂಫುದನುನ ಖೃಹಿತ ಭಹಡಿದೆ. ಅಲಾದೆೇ
ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಔಲ್ಲಕೆಮ ಯವಹನಗಿಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯು ಮಕ್ಟು ವಹಸನ ಚಹಲನೆಮನುನ ಭಹಡಫಸುದು
ಭತುು ಅಂತಸ ಮಕ್ಟು ಕೆೇಂದಯ ಮೊೇಟಹರ್ ವಹಸನ ನಿಮಭಖಳು 1989 ಯ ನಿಮಭ 3 ಖಳನುನ ಹಲ್ಲಷುತಹುಯೆ
ಎಂಫುದನುನ ಷಸ ಖೃಹಿತ ಭಹಡಿದೆ.
ಫಳಷಕ ಫಗೆೊ ಇತ್ತಮಿತ್ತಖಳು
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ಹಲ್ಲಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನುಖಳನುನ ಬಿಟ್ುಿ ಮಹುದೆೇ ಉದೆದೇವದ ಫಳಕೆಮನುನ ಔರ್ ಭಹಡುತುದೆ :
(a) ಫಹಡಿಗೆ ಅಥವಹ ುಯಷುಯಣೆ;
(b) ಷಯಔು ಸ್ಹಗಹಣಿಕೆ (ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಸ್ಹಭಹನು ಹೆ ಯತು ಡಿಸಿ)
(c) ಆಖಾನೆೈರ್ಸಸ ಯೆೇಸಿಂಗ್,
(d) ಯೆೇರ್ಸ ಭಹಡುದು,
(e) ವೆೇಖ ರಿೇಕ್ಷೆ
(f) ವಿಶ್ಹಾಸ್ಹಸಾತೆಮನುನ ರಿೇಕ್ಷಿಷು ಯಯೇಖಖಳು
(g) ಮೊೇಟಹರ್ ವಹಮಹಯಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹುದೆೇ ಉದೆದೇವಕಹುಗಿ.

ನಹನು / ನಹು ಇಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಈ ಯಭಹಣತಯ ಹಹಖ ವಿಮೆಮ ಈ ಯಭಹಣತಯನುನ
ಮೊೇಟಹರ್ ವಹಸನ ಕಹಯಿದೆ1988 ಯ ಅಧಹಮಮ X ಭತುು XI ಖಳ ನಿಫಂಧನೆಖಳಿಖನುಖುಣವಹಗಿ ಜಹರಿ
ಭಹಡಿದೆ ಎಂದು ಯಭಹಣಿೇಔರಿಷುತೆುೇನೆ/ವೆ.
ರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದೆ ...
(ಅಧಿಔೃತ ವಿಭಹಗಹಯ)
ಮೀಟಹರ್ ವಿಮೆಮ ರಭಹಣತರನಕು ಷಂಫಂಧಟಿ ಅಧಿಕಹರಿಖಳ ರಿಶ್ಚೀಲನೆಗೆ ಎಲ್ಹಾ ಷಭಮದಲ ಾ
ವಹಸನದೆ ಂದಿಗೆ ಕೆ ಂಡೆ ಮಕಯ ಅಖತಯವಿದೆ.
4. ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕಲ್ೆ
ಹಲ್ಲಸಿ ವಿಮೆಮ ಪಂದದ ುಯಹವೆಮನಕು ದಗಷಕ ಓಚಹರಿಔ ದಹಕಲ್ೆಮಹಗದೆ .ಈ ದಹಕರ್ೆ
ಬಹಯತಿೇಮ ಸ್ಹಿಾಂಪ್ಟ ಕಹಯಿದೆ 1899 ಯ ಯಕಹಯ ಸ್ಹಿಾಂಪ್ಟ ಭಹಡಿಯಫೆೇಔು.
ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಇುಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ:
p) ವಿಭಹದಹಯಯ ಭತುು ವಿಶಮ ಷುುವಿನಲ್ಲಾ ವಿಭಹಷಕ್ಟುಮುಳಳ ಮಹುದೆೇ ಮಕ್ಟುಮ ಹೆಷಯು (ಖಳು)
ಭತುು ವಿಳ್ಹಷ (ಖಳು);
q) ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಆಸಿು ಅಥವಹ ಆಷಕ್ಟುಮ ೂಣಾ ವಿಯಣೆ;
r) ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಆಸಿುಮ ಅಥವಹ ಆಷಕ್ಟುಮ ಷೆಳ / ಖಳು ಭತುು ಷ ಔುವಿದದಲ್ಲಾ
ಔಯಭವಹಗಿ ಭೌಲಮಖಳು;
s) ವಿಮೆಮ ಅಧಿ;
t) ವಿಭಹ ಭೌಲಮ;
u) ಯಕ್ಷಣೆ ಹೆ ಂದಿದ ಅಹಮಖಳು ಭತುು ಫಹಿಶುಯಣಖಳು ;
v) ಅನಾಯಿಷು ಮಹುದೆೇ ಹೆಚುಚರಿ / ಭುರಿದುಕೆ ಳಳಫಸುದಹದ;
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w) ಹತಿ ಭಹಡಫೆೇಕಹದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಭತುು ಪಿಯೇಮಮಂ ತಹತಹುಲ್ಲಔವಹಗಿ ಹೆ ಂದಹಣಿಕೆ
ಭಹಡಫೆೇಕಹದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹೆ ಂದಹಣಿಕೆಮ ಆಧಹಯ;
x) ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಮಭಖಳು, ಶಯತುುಖಳು ಭತುು ವಹಯಂಟಿ(ಖಹತರಿ)ಖಳು;
y) ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಕೆಾೇಮ್ ಉಂಟಹಖಲು ಕಹಯಣವಹಖು ಸ್ಹಧಮತೆಯಿಯು ಆಔಸಿಭಔ ಷಂಬವಿಸಿದ
ಮೆೇರ್ೆ ವಿಭಹದಹಯ ಕೆೈಗೆ ಳಳಫೆೇಕಹದ ಕ್ಟಯಯೆಖಳು;
z) ಕೆಾೇಮ್ ಉಂಟಹಖಲು ಕಹಯಣವಹಖು ಆಔಸಿಭಔ ಷಂಬವಿಸಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯಯ
ನಿಫಾಂಧಖಳು ಭತುು ಅಂಥ ರಿಸಿೆತಿಖಳಲ್ಲಾ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಸಔುುಖಳು ;
aa) ಮಹುದೆೇ ವಿಶ್ೆೇಶ ಶಯತುುಖಳು ;
bb) ಮಥಹಮನಿಯ ಣೆ, ಂಚನೆ, ಷುುಸಿೆತಿಮನುನ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷದಿಯುದು ಅಥವಹ ವಿಭಹದಹಯಯ
ಅಷಸಕಹಯಖಳ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಯದುದ ಭಹಡು ಸ್ೌಲಬಮ;
cc) ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರ್ಹಾ ಷಂಸನನುನ ಔಳುಹಿಷಫೆೇಕಹದ ವಿಭಹಗಹಯಯ ವಿಳ್ಹಷ;
dd) ಯೆೈಡರ್ಸಾ ವಿಯಖಳು ಮಹುದಹದಯ ಇದದಯೆ;
ee) ದ ಯು ನಿವಹಯಣಹ ಮಸ್ೆೆಮ ವಿಯಖಳು ಭತುು ಸ್ಹಾಜನಿಔ ತನಿಖಹಧಿಕಹರಿ (ಂಫುಡಸಮನ್) ಮ
ವಿಳ್ಹಷ
ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಉದಬವಿಷು ಕೆಾೇಮ್ ಅನುನ ವಔಮವಹದಶುಿ ಫೆೇಖನೆೇ ಇತಮಥಾಗೆ ಳಿಷಲು
ವಿಭಹದಹಯಯು ಅನುಷರಿಷಫೆೇಕಹದ ವಿಧಹನಖಳ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಯತಿ ವಿಭಹಗಹಯಯು ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔವಹಗಿ
ತಿಳಿಷಫೆೇಔು.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ 4
ಔರ್ ನೆ ೇಟ್ ಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಕೆಳಗಿನ ಹೆೇಳಿಕೆಖಳಲ್ಲಾ ಮಹದು ಷರಿಮಹಗಿದೆ?
I. ಔರ್ ನೆ ೇಟ್ುಖಳನುನ ಯಧಹನವಹಗಿ ಜಿೇ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಫಳಷರ್ಹಖುತುದೆ
II. ಔರ್ ನೆ ೇಟ್ುಖಳನುನ ಯಧಹನವಹಗಿ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಮೆಮ ಎರ್ಹಾ ಯಕಹಯಖಳಲ್ಲಾ ಫಳಷರ್ಹಖುತುದೆ
III. ಔರ್ ನೆ ೇಟ್ುಖಳನುನ ಯಧಹನವಹಗಿ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಫಳಷರ್ಹಖುತುದೆ
IV. ಔರ್ ನೆ ೇಟ್ುಖಳ ಯಧಹನವಹಗಿ ಸ್ಹಖಯ ಭತುು ಮೊೇಟಹರ್ ಯಕಹಯದ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಮೆಖಳಲ್ಲಾ
ಫಳಷರ್ಹಖುತುದೆ

E. ವಹಯಂಟ (ಖ್ಹತರಿ) ಖಳು
ವಹಯಂಟಿಖಳು ಂದದಲ್ಲಾನ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮನುನ ಸಿೇಮತಗೆ ಳಿಷಲು ವಿಮೆ ಔಯಹರಿನಲ್ಲಾ
ಫಳಷರ್ಹಖುತುದೆ .ವಿಮೆಗಹಯಯು ಅಹಮನುನ ತಗಿೆಷಲು ಷ ಔು ವಹಯಂಟಿಖಳನುನ ಅಳಡಿಷುತಹುಯೆ .ಖಹತರಿ,
ವಿಮೆ ಔಯಹರಿನ ಂದು ಕ್ಷ, ವಿಭಹದಹಯ, ನಿದಿಾಶಿ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಕೆಲು ಜವಹಫಹದರಿಖಳನುನ ೂಯೆೈಷು
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ಅವಮಔತೆಯಿಯುತುದೆ ಭತುು ವಿಭಹಗಹಯಯ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ವಿಭಹದಹಯಯು ಈ ಜವಹಫಹದರಿಖಳನುನ
ೂಯೆೈಷುದನುನ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ .ವಹಯಂಟಿಖಳು ಅಹಮ ನಿಾಸಣೆ ಭತುು ಷುಧಹರಿಷುಲ್ಲಾ ಯಭುಕ
ಹತಯನುನ ಹಿಷುತುವೆ.
ವಹಯಂಟ ಷಪಶಿವಹಗ ಪಂದದಲ್ಲಾ ಹೆೀಳಿದ ಭತಕಿ ಪಂದದ ಭಹನಯತೆಗಹಗ ಅಕ್ಷಯವುಃ ೂಯೆೈಷಫೆೀಕಹದ
ಶಯತಹಿಗದೆ .ಹಲ್ಲಸಿ ಹೆೀಳಿಕೆ ಸಿೆತ್ತ .ವಹಯಂಟ ಂದಕ ರತೆಯೀಔ ದಹಕಲ್ೆ ಅಲಾ ಇದಕ ಔರ್ ನೆ ೀಟಕಖಳ ಭತಕಿ
ಹಲ್ಲಸಿ ದಸಹಿವೆೀಜನ ಬಹಖವಹಗದೆ .ಇದು ಂದದ ಂದು ೂಾನಿದವಾನದ ಶಯತಹುಗಿದೆ. ವಹಷುವಹಗಿ
ಅಹಮಕೆು ಭುಕಮ ವಿಶಮವಹಗಿದೆಯೇ ಇಲಾವೊೇ ಎಂಫುದನುನ ರ್ೆಕ್ಟುಷದೆ ಅದನುನ ಔಟ್ುಿನಿಟಹಿಗಿ ಭತುು
ಅಕ್ಷಯವುಃ ಹಲ್ಲಷಫೆೇಔು ಭತುು ೂಯೆೈಷಫೆೇಔು. ವಹಯಂಟಿಮ ಉಲಾಂಗನೆಯಿಂದ ನಿದಿಾಶಿ ನಶಿಕೆು
ಕಹಯಣವಹಗಿಲಾವೆಂಫುದು ಷಶಿವಹಗಿದದಯ

ಹಲ್ಲಸಿ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಆಯೆುಯಿಂದ ಯದುದಭಹಡಫಸುದಹಗಿದೆ.

ಆದಯೆ ವಹಯಂಟಿ ಉಲಾಂಗನೆ ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ತಹಂತಿಯಔ ಷಾಯ ದಹದಗಿದದಯೆ ಭತುು , ಮಹುದೆೇ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ
ನಶಿ ಅಥವಹ ನಶಿ )ನಶಿಖಳನುನ ನಹನ್ ಸ್ಹಿಂಡಡ್ಾ ರ್ೆೇಮ್ ಭತುು ಇತಮಥಾವಹದ ಎಂದು
ರಿಖಣಿಷಫಸುದು (ನುನ ತಿೇಯಗೆ ಳಿಷುಲ್ಲಾ ಕಹಯಣವಹಗಿಲಾದಿದದಯೆ ತಭಭ ವಿವೆೇಚನೆಯಿಂದ ವಿಭಹಗಹಯಯು
ಔಂೆನಿಮ

ನಿೇತಿಮಂತೆ

ನಿಮಭಖಳು

ಭತುು

ಷ ಚನೆಖಳ

ಯಕಹಯ

ಕೆಾೇಮ್

ಅನುನ

ಯಕ್ಟಯಯೆಗೆ ಳಿಷಫಸುದಹಗಿದೆ.
1. ಫೆಂಕ್ರ ವಿಭಹ ವಹಯಂಟಖಳನಕು ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಡಲ್ಹಗದೆ
ಮಹುದೆೇ ಅಹಮಕಹರಿ ಷಯಔುಖಳನುನ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಚರ್ಹಣೆಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಆಯಣದಲ್ಲಾ
ಷಂಖಯಹಿಷು ಹಹಗಿಲಾ.
ಸೆೈಲ್ೆಂಟ್ ರಿರ್ಸು:

ದಿನಖಳ 35ನಿಯಂತಯ ಕಹಲದಲ್ಲಾ ಮಹುದೆೇ ಉತಹದನಹ ಚಟ್ುಟಿಕೆಮನುನ ವಿಮೆ

ಭಹಡಿದ ಆಯಣದಲ್ಲಾ ನಡೆಷರ್ಹಖದು.
ಸಿಖಯೆೀಟ್ ನ ಫಿಲಿರ್ ಉತಹಪದನೆ: 300C ಕೆಳಗೆ ಪಹಾಶ್ ಹಯಿಂಟ್ ಹೆ ಂದಿಯು ಮಹುದೆೇ ದಹಯಔಖಳನುನ
ಆಯಣದಲ್ಲಾ ಷಂಖಯಹಿಷರ್ಹಖದು / ಫಳಷರ್ಹಖದು
2. ಜಲ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ವಹಯಂಟಮನಕು ಕೆಳಗನಂತೆ ವಹಯಖ್ಹಯನಿಷಲ್ಹಗದೆ: ―ಂದು ಹಯಮಷರಿ ವಹಯಂಟಿ
ಎಂದಯೆ, ಅದಯ ಭ ಲಔ ವಿಭಹದಹಯಯು ಕೆಲು ನಿದಿಾಶಿ ವಿಶಮಖಳನುನ ಭಹಡಫಸುದು ಅಥವಹ
ಭಹಡು ಹಹಗಿಲಾ, ಅಥವಹ ಕೆಲು ಶಯತುುಖಳನುನ ೂಯೆೈಷಫೆೇಔು, ಅಥವಹ ಆ ಭ ಲಔ ಅಯು
ವಹಷುವಹಂವಖಳ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ರಿಸಿೆತಿಮ ಅಸಿುತಾನುನ ತಳಿಳಹಹಔುದನುನ ಕೆೈಗೆ ಳುಳತಹುಯೆ‖
ನೌಕಹ ಷಯಔು ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ಷಯಔುಖಳನುನ (ಉದಹ. ಚಹಹ) ತಯ ರ್ೆೇಪಿತ ೆಟಿಿಗೆಖಳಲ್ಲಾ ತುಂಬಿಷರ್ಹಖುತುದೆ
ಎಂಫ ರಿಣಹಭಕೆು ವಹಯಂಟಿಮನುನ ಸ್ೆೇರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಸಡಗಿನ ಡಲ್ಲನ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ
ಸಡಖು ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಯದೆೇವದಲ್ಲಾ ಷಂಚರಿಷರ್ಹಯದು ಎಂಫ ವಹಯಂಟಿಮನುನ ಸ್ೆೇರಿಷು ಭ ಲಔ
ವಿಭಹಗಹಯಯಯು ತಹು ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷಲು ಪಿಯು ಅಹಮದ ವಹಮಪಿುಮ ಫಗೆೆ ಔಲನೆಮನುನ ನಿೇಡುತುದೆ.
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ವಹಯಂಟಿಮನುನ ಉಲಾಂಘಿಸಿದಲ್ಲಾ, ಆಯಂಬದಲ್ಲಾ ಪಿಕೆ ಂಡ ಅಹಮದಲ್ಲಾ ಫದರ್ಹಣೆಗೆ ಳುಳತುದೆ ಭತುು
ವಿಭಹಗಹಯಯು ಉಲಾಂಗನೆಮ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಭುಂದಿನ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಯಿಂದ ಷಾತುಃ ಬಿಡುಖಡೆ ಹೆ ಂದಲು
ಅಕಹವವಿದೆ
3. ಔಳಳತನದ ವಿಯುದಧದ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ಆಸಿು ಇತುು ನಹಲುು ಖಂಟೆಖಳೄ ಕಹಲುಗಹಯಯ ಕಹಲ್ಲನಲ್ಲಾ
ಇಯುದು ಅತಮವಮಔವಹಗಿದೆ .ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಹಯಂಟಿಖಳನುನ ೂಯೆೈಸಿದಹಖ ಭಹತಯ ಹಲ್ಲಸಿಮ
ದಯಖಳು, ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಶಯತುುಖಳು ಇದದ ಹಹಗೆೇ ಭುಂದುರಿಮುತುವೆ.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ 5
ವಹಯಂಟಿಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಕೆಳಗಿನ ಹೆೇಳಿಕೆಖಳಲ್ಲಾ ಮಹದು ಷರಿಮಹಗಿದೆ?
V. ವಹಯಂಟಿಮು ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಹೆೇಳದೆೇ ಷ ಚಿಷಲಟ್ಿ ಂದು ಶಯತಹುಗಿದೆ
VI. ವಹಯಂಟಿ ಷಶಿವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಮಔುಡಿಸಿದ ಂದು ಶಯತಹುಗಿದೆ
VII. ವಹಯಂಟಿ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಷಶಿವಹಗಿ ಹೆೇಳಿದ ಭತುು ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕರ್ೆಮ ಬಹಖವಹಖದೆೇ
ವಿಭಹದಹಯರಿಗೆ ಯತೆಮೇಔವಹಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಂದು ಶಯತಹುಗಿದೆ
VIII.

ಅದು ಅಹಮಕೆು ಕಹಯಣವಹಗಿಲಾದಿದದಯೆ ವಹಯಂಟಿಮನುನ ಉಲಾಂಘಿಸಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾಮ

ಕೆಾೇಮ್ಅನುನ ಹತಿಭಹಡಫಸುದು.

F. ಪ್ಪಪಗೆಖಳು
ಕೆಲು ಅಹಮಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡ ಭತುು ಇತಯ ಕೆಲುಖಳನುನ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ; ಯಭಹಣಿತ ಷಾಯ ದಲ್ಲಾ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ವಿತರಿಷುದು ವಿಭಹಗಹಯಯ ದಧತಿಮಹಗಿದೆ.

ವಹಯಖ್ೆಯ
ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ವಿತಯಣೆ ಭಹಡು ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಕೆಲು ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಶಯತುುಖಳನುನ ಭಹಾಡಿಷು
ಅಖತಮವಿದದಯೆ, ಅದನುನ ಷಭಭತಿ ಎಂಫ ದಹಕರ್ೆಮ ಭ ಲಔ ತಿದುದಡಿಖಳು / ಫದರ್ಹಣೆಖಳನುನ
ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.
ಇದನುನ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಲಖತಿುಷರ್ಹಗಿದೆ ಭತುು ಅದಯ ಂದು ಬಹಖವಹಗಿದೆ .ಹಲ್ಲಸಿ ಭತುು ಷಭಭತಿ ಟಿಿಗೆ
ಂದದ ುಯಹವೆಮನುನ ನಿೇಡುತುವೆ. ಪಿಗೆಖಳನುನ ಫದರ್ಹಣೆಖಳು / ತಿದುದಡಿಖಳನುನ ದಹಕಲ್ಲಷಲು
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಚರ್ಹಣೆಮಲ್ಲಾ ಷಸ ನಿೇಡಫಸುದು
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ಭಸತಾದ

ಭಹಹಿತಿಮಲ್ಲಾ

ಫದರ್ಹಣೆಮಹದಲ್ಲಾ,

ವಿಭಹ

ಔಂನಿಗೆ

ಅದನುನ

ತಿಳಿಷಫೆೇಔು.

ವಿಭಹಗಹಯಯು ಇದನುನ ಖಭನಿಷುತಹುಯೆ ಭತುು ಷಭಭತಿಮ ಭ ಲಔ ವಿಭಹ ಂದದ ಬಹಖವಹಗಿ ಅದನುನ
ಅಳಡಿಷುತಹುಯೆ.
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನುಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಷಭಭತಿಖಳ ಅಖತಮವಿದೆ:
a) ವಿಭಹ ಭೌಲಮದಲ್ಲಾನ ಫದರ್ಹಣೆಖಳು
b) ಭಹಯಹಟ್, ಅಡಭಹನ, ಇತಹಮದಿಖಳ ಭ ಲಔ ವಿಭಹಷಕ್ಟುಮಲ್ಲಾನ ಫದರ್ಹಣೆ.
c) ಹೆಚುಚರಿ ಅಹಮಖಳನುನ ಯಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಳಡಿಷಲು ವಿಮೆಮ ವಿಷುಯಣೆ / ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿ ವಿಷುಯಣೆ
d) ಅಹಮದಲ್ಲಾ ಫದರ್ಹಣೆ, ಉದಹ ನಿಭಹಾಣದಲ್ಲಾ ಫದರ್ಹಣೆ, ಅಥವಹ ಅಗಿನ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಔಟ್ಿಡದ
ಸ್ಹಾಧಿೇನತೆ
e) ಇನೆ ನಂದು ಷೆಳಕೆು ಆಸಿುಖಳ ಗಹಾಣೆ
f) ವಿಮೆಮ ಯದುದಡಿಷುವಿಕೆ
g) ಹೆಷಯು ಅಥವಹ ವಿಳ್ಹಷ ಇತಹಮದಿಖಳ ಫದರ್ಹಣೆ.

ಭಹದರಿ
ವಿಯಣೆಮ ಉದೆದೇವಕಹುಗಿ, ಷಭಭತಿಖಳ ಕೆಲು ಭಹದರಿಮ ವಫದಖಳನುನ ಕೆಳಗೆ ನಭ ದಿಷರ್ಹಗಿದೆ:
ಯದಕಿ ಭಹಡಕವಿಕೆ
ವಿಭಹದಹಯಯ ವಿನಂತಿ ಮೆೇಯೆಗೆ ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ವಿಮೆಮ

.............ರಿಂದ ಯದುದ ಎಂದು

ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಷುಭಹಯು .......... ತಿಂಖಳಯೆಗೆ ಚಹಲ್ಲುಮಲ್ಲಾದದ ವಿಮೆ, ವಿಭಹದಹಯರಿಗೆ ಮಹುದೆೇ
ಭಯುಹತಿ ಫಹಕ್ಟಯಿಲಾ.
ಸಹಿಕ್ಟ ಭೌಲಯದಲ್ಲಾನ ಹೆಚಿಳದ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆ:
" ಈ ಹಲ್ಲಸಿಯಿಂದ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಹೆ ಂದಿದ ಸ್ಹಿಕ್ ಹೆಚಿಚಷರ್ಹಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಭಹದಹಯಯು ಹೆೇಳಿದ
ಮೆೇಯೆಗೆ ಇಲ್ಲಾ ಅದಔುನುಸ್ಹಯವಹಗಿ ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ ಯ ......
ರ್ಹಗಿದೆ ಭತುು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಚಿಾಷರ್ಹಗಿದೆ:
ಯಂದು )ವಿಯಣೆ(

ಯ .

ಯಂದು )ವಿಯಣೆ(

ಯ .
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ಖಳಿಗೆ ಫದರ್ಹಯಿಸಿತು ಎಂದು

ಅದನುನ ರಿಖಣಿಸಿ ಹೆಚುಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂಅನುನ ಇಲ್ಲಾ ವಿಧಿಷರ್ಹಖುತುದೆ .ಭುಂದಿನ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯ
.......... ಇಯುತುದೆ.
ಈಖ ಟ್ುಿ ವಿಮೆ ಯ

…….ಯಷ್ಟ್ಿದೆ

ಅನಮಥಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಮಭಖಳು, ನಿಫಂಧನೆಖಳು ಭತುು ಶಯತುುಖಳಿಗೆ ಳಟಿಿದೆ.
ಸಹಖಯ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಫಹಸಯ ಖಂಡಹಂತಯಖಳನಕು ಳಗೆ ಳುಲಕ ಔರ್ ನ ವಿಷಿಯಣೆ
ವಿಭಹದಹಯಯ ಕೆ ೇರಿಕೆಮ ಮೆೇಯೆಗೆ, ಇಲ್ಲಾ ಮೆೇಲ್ಲನ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಡೆಮುವಿಕೆಮ ಅಹಮಖಳನುನ
ಸ್ೆೇರಿಷಲು ಪಿಕೆ ಳಳರ್ಹಗಿದೆ.
ಅದನುನ ರಿಖಣಿಸಿ, ಯ ...........ಹೆಚುಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂಅನುನ ವಿಭಹದಹಯರಿಗೆ ವಿಧಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಸಹಖಣೆಮ ಔರಭದಲ್ಲಾ ಫದಲ್ಹಣೆಖಳು
ಮೆೇಲ್ಲನ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾನ ಷಯಕ್ಟನ ೆೈಕ್ಟ ಯ . …………… ಭೌಲಮದ 2 ಪಿೇಹಯಿ ಷುಖಂಧ ದಯಮಖಳನುನ
ಡೆಕ್ ಮೆೇರ್ೆ ಸ್ಹಗಿಷರ್ಹಯಿತು. ಇಲ್ಲಾ ಸಡಗಿನಿಂದ ಹೆ ಯಗೆಸ್ೆತ (ಜೆಟಿಷನ್) ಭತುು ಒರ್ ಫೆ ೇಡ್ಾ
ವಹಷ್ಟ್ಂಗ್ ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡಲು ಪಿಕೆ ಳಳರ್ಹಗಿದೆ.
ಅದನುನ ರಿಖಣಿಸಿ, ವಿಭಹದಹಯರಿಗೆ ಹೆಚುಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನುನ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿಧಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಹೆಚುಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ............... ಯ ……………

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ 6
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕೆಲು ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಶಯತುುಖಳನುನ ಜಹರಿಡಿಷು ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಭಹಾಡಿಷು
ಅಖತಮವಿದದಯೆ, ಅದನುನ ಭ ಲಔ ತಿದುದಡಿಖಳ ಈ __________ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.
V. ವಹಯಂಟಿ
VI. ಷಭಭತಿ
VII. ಫದರ್ಹಣೆ
VIII.

ಫದರ್ಹಣೆಖಳು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ .

G. ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ವಿಯಣೆ
ವಿಭಹ ಂದಖಳನುನ ಲ್ಲಖಿತವಹಗಿ ಮಔುಡಿಷರ್ಹಖುತುದೆ ಭತುು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಫದಖಳನುನ
ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಫಯೆಮಲಡುತುವೆ .ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ವಿವಿಧ ನಹಮಮಹಲಮಖಳ ನಿಭಹಾಣ ಅಥವಹ
ಅಥಾವಿಯಣೆಖಳ ಫಗೆಗಿನ ಷುಷಶಿ ನಿಮಭಖಳ ಯಕಹಯ ವಹಮಖಹಮನಿಷಫೆೇಔು .ನಿಭಹಾಣದ ಅತಮಂತ
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ಯಭುಕ ನಿಮಭವೆಂದಯೆ ಕ್ಷಖಳಲ್ಲಾ ಆವಮವಿಯರ್ೆೇಫೆೇಔು ಭತುು ಈ ಆವಮ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ತನನಶಿಕೆುೇ
ತಹನೆೇ ಕಹಣುತಿುಯಫೆೇಔು .ಹಲ್ಲಸಿ ಂದು ಅಷಶಿ(ಅನಿಶ್ಚಚತ) ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಜಹರಿ ಭಹಡಿದದಯೆ, ಹಲ್ಲಸಿ
ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಔಯಡು ಭಹಡಲಟಿಿಯು ಸ್ಹಭಹನಮ ತತಾದ ಮೆೇರ್ೆ ನಹಮಮಹಲಮಖಳಿಂದ ವಿಭಹದಹಯಯ
ಯವಹಗಿ ಭತುು ವಿಭಹಗಹಯಯ ವಿಯುದಧ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ವಿರಿಷಲಡುದು.
ಹಲ್ಲಸಿ ವಫಹಿಂಔನನಕು ಈ ಕೆಳಗನ ನಿಮಭಖಳ ರಕಹಯ ತ್ತಳಿಮಲಪಡಕದಕ ಭತಕಿ ವಿರಿಷಲಪಡಕದಕ:
j) ಹಹಗೆ ಭಹಡುುದಯಲ್ಲಾನ ಅಷಂಖತತೆಮನುನ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ ಷುಮಔು ಶಯತುು ಷ ಚಹಮಥಾದ
ಶಯತುನುನ ಅತಿಔಯಮಷುತುದೆ.
k) ಯಭಹಣಿತ ಭುದಿಯತ ಹಲ್ಲಸಿ ಪಹಮ್ಾ ಭತುು ಟೆೈಪ್ಟ ಭಹಡಿದ ಅಥವಹ ಕೆೈಫಯಸದ ಬಹಖಖಳ
ರಿಬಹಷೆಮಲ್ಲಾ ಅಷಭಂಜಷತೆಯಿದದಯೆ ಟೆೈಪ್ಟ ಅಥವಹ ಕೆೈಫಯಸದ ಬಹಖ ನಿದಿಾಶಿ ಂದದಲ್ಲಾ
ಕ್ಷಖಳ ಉದೆದೇವನುನ ಮಔುಡಿಷುತುದೆಂದು ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ, ಭತುು ಅುಖಳ ಅಥಾ ಭ ಲ
ಭುದಿಯತ ವಫದಖಳನುನ ಅಭಹನಮ ಭಹಡುತುದೆ.
l) ಂದು ಷಭಭತಿ ಂದದ ಇತಯ ಬಹಖಖಳಿಗೆ ವಿಯುದಧವಹಗಿದದಲ್ಲಾ ಅದು ನಂತಯದ ದಸ್ಹುವೆೇಜು
ಆಗಿಯುದರಿಂದ ಉಳಿಮುತುದೆ.
m) ಸ್ಹಭಹನಮ ಭುದಿಯತ ದಖಳು ಅಷಭಂಜಷವಹಗಿದದಲ್ಲಾ ಐಟಹಲ್ಲಕ್ಸ ನಲ್ಲಾನ ವಿಧಿಖಳು ಹೆಚುಚ ಭಸತಾ
ಹೆ ಂದುತುವೆ .
n) ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಂಚಿನಲ್ಲಾ ಭುದಿಯತವಹದ ಅಥವಹ ಟೆೈಪ್ಟ ಭಹಡಿದ ವಿಧಿಖಳು ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾನ
ವಿಧಿಖಳಿಗಿಂತ ಹೆಚುಚ ಹಯಭುಕಮತೆಮನುನ ಕೆ ಡಲಡುತುವೆ.
o) ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಲಖತಿುಷರ್ಹದ ಅಥವಹ ಅಂಟಿಸಿದ ವಿಧಿಖಳು ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾನ ಭತುು ಅಂಛಿನಲ್ಲಾ
ಫಯೆದ ಎಯಡ ವಿಧಿಖಳನುನ ಹೆಚುಚ ಭಸತಾನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತುವೆ.
p) ಂದು ಶ್ಹಯಿಮ ಯಫಫರ್ ಸ್ಹಿಾಂಪ್ಟ ನಿಂದ ಭಹಡಲಟ್ಿ ಅಥವಹ ಟೆೈಪ್ಟ ಭಹಡಿದ ದಖಳನುನ
ಭುದಿಯತ ದಖಳು ಹೆಚುಚ ಭಸತಾನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತುವೆ.
q) ಕೆೈಫಯಸ ಟೆೈಪ್ಟ ಅಥವಹ ಅಚೆ ಚತಿುದ ವಫದಖಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಿಚನ ಹಯಭುಕಮತೆಮನುನ ಡೆಮುತುದೆ.
r) ಅಂತಿಭವಹಗಿ, ಷಶಿತೆಮ ಕೆ ಯತೆ ಅಥವಹ ಮಹುದೆೇ ದಾಂದಹಾಥಾತೆಮದದಲ್ಲಾ ಭತುು ವಹಮಔಯಣ
ವಿಯಹಭದ ಸ್ಹಭಹನಮ ನಿಮಭಖಳನುನ ಅನಾಯಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಯಭುಕ ಅಂವಖಳು
3. ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ನಿಭಹಯಣ
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ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ವಹಣಿಜಮ ಂದದ ಂದು ಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹಗಿದೆ ಭತುು ಇತಯ ಂದಖಳಂತೆಯೆೇ
ನಹಮಮಹಲಮಖಳಿಂದ ಅಧಿಔೃತವಹದ ನಿಭಹಾಣ ಭತುು ಅಥಾವಿಯಣೆಮ ಸ್ಹಭಹನಮ ನಿಮಭಖಳ ವಿಭಹ
ಔಯಹಯುಖಳು ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಅನಾಯಿಷಫಸುದಹಗಿದೆ.
ನಿಭಹಾಣದ ಯಧಹನ ನಿಮಭವೆಂದಯೆ ಂದದ ಕ್ಷಖಳಲ್ಲಾ ಉದೆದೇವ ಇಯರ್ೆೇಫೆೇಔು, ಆ ಉದೆದೇವ ಹಲ್ಲಸಿ
ದಸ್ಹುವೆೇಜಿನಲ್ಲಾಯೆೇ ಭತುು ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಮ್ಾ ನಲ್ಲಾ ಷಂಖಯಹಿಸಿಯಫೆೇಔು, ವಿಧಿಖಳು, ಷಭಭತಿಖಳು,
ವಹಯಂಟಿಖಳು ಇತಹಮದಿಖಳನುನ ಂದದ ಂದು ಬಹಖನಹನಗಿಷಲು ಅದಕೆು ಲಖತಿುಸಿಯಫೆೇಔು.
4. ದಖಳ ಅಥಯಖಳು

ಉಯೇಗಿಷರ್ಹದ ದಖಳು ತಭಭ ಸ್ಹಭಹನಮ ಭತುು ಜನಪಿಯಮ ಅಥಾದಲ್ಲಾ ಅಥೆೈಾಸಿಕೆ ಳಳರ್ಹಗಿಯಫೆೇಔು .
ದಖಳಲ್ಲಾ ಫಳಷರ್ಹ ಅಥಾ ಯಸ್ೆುಮಲ್ಲಾನ ಸ್ಹಭಹನಮ ಮಕ್ಟುಗೆ ಅನಾಯಿಷುಂತಿಯಫೆೇಔು .ಹಿೇಗಹಗಿ," ಫೆಂಕ್ಟ "
ಎಂದಯೆ ಜಹಾರ್ೆ ಅಥವಹ ನಿಜವಹದ ಷುಡುವಿಕೆ ಎಂದು ಅಥಾ.
ಭತೆ ುಂದೆಡೆ,ವಹಔಮದ ದಖಳಿಂದ ಫೆೇಯೆ ಷ ಚಿಷಲಟ್ಿ ಹೆ ಯತು ಂದು ಸ್ಹಭಹನಮ ವಹಮಹಯ ಅಥವಹ
ಮಹಹಯದ ಅಥಾನುನ ಹೆ ಂದಿಯು ದಖಳನುನ ಅದೆೇ ಅಥಾದಲ್ಲಾ ಉಯೇಗಿಷಫೆೇಔು .ದಖಳನುನ
ಶ್ಹಷನದಲ್ಲಾ ವಹಮಖಹಮನಿಷರ್ಹಗಿದದಯೆ ಆ ವಹಮಖೆಮಮ ಅಥಾನುನ ಫಳಷರ್ಹಖುತುದೆ, ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಇಂಡಿಮನ್
ಪಿನಲ್ ಕೆ ೇಡ್ ನಲ್ಲಾನ "ಔಳಳತನಎಂ "ಫುದಕೆು ಇಯು ಭಹಹಿತಿ.
ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಫಳಷರ್ಹಖು ಅನೆೇಔ ದಖಳು ಹಿಂದಿನ ಕಹನ ನು ನಿಧಹಾಯಖಳಿಗೆ ಫದಧವಹಗಿವೆ
ಭತುು ಉಚಚ ನಹಮಮಹಲಮದ ಆ ನಿಣಾಮಖಳು ಂದು ಕೆಳಗಿನ ನಹಮಮಹಲಮಖಳ ನಿಧಹಾಯಖಳ ಮೆೇರ್ೆ
ಫಂಧನಕಹಯಔವಹಗಿಯುತುವೆ .ಮತಿರಿಔುವಹದ ಷ ಚನೆ ಇದದ ಹೆ ಯತು ತಹಂತಿಯಔ ದಖಳನುನ ಮಹವಹಖಲ
ತಹಂತಿಯಔ ಅಥಾದಲ್ಲಾಯೆೇ ನಿೇಡಿಯಫೆೇಔು.
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H. ನವಿೀಔಯಣದ ಷ ಚನೆ
ಫಸಕತೆೀಔ ಜೀವೆೀತಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನಕು ವಹಷ್ಟಯಔವಹಗ ವಿಮೆಭಹಡಲಪಟಿಯಕತಿವೆ.
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿ ನಿದಿಾಶಿ ದಿನಹಂಔದದಂದು ಭುಗಿಮುತುದೆಂದು ತಿಳಿಷಲು ವಿಭಹಗಹಯಯ ಮೆೇರ್ೆ ಮಹದೆೇ
ಕಹನ ನು ಫಹಧಮತೆ ಇಲಾ ಆದಯ , ಸ್ೌಜನಮ ಭತುು ಆಯೆ ೇಖಮಔಯ ವಹಮಹಯದ ಅಬಹಮಷಖಳನುನ ಹಲ್ಲಷಲು
ವಿಭಹಗಹಯಯು ಹಲ್ಲಸಿ ಅಧಿ ಭುಗಿಮು ದಿನಹಂಔಕೆು ಭುಂಚಿತವಹಗಿ ನವಿೇಔಯಣ ಆಹಹಾನಿಸಿ ಂದು
ನವಿೇಔಯಣ ಷ ಚನೆಮನುನ ವಿಭಹದಹಯರಿಗೆ ನಿೇಡುತಹುಯೆ. ಷ ಚನೆ ವಿಭಹ ಮೊತು, ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಪಿಯೇಮಮಂ,
ಇತಹಮದಿ ಎರ್ಹಾ ಹಲ್ಲಸಿ ಷಂಫಂಧಿತ ವಿಯಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ. ಅಹಮದಲ್ಲಾನ ಮಹುದೆೇ
ವಹಷುವಿಔ ಫದರ್ಹಣೆಖಳನುನ ಷ ಚಿಷು ಷಲಹೆಮನುನ ಂದು ಟಿಣಿಮ ಭ ಲಔ ಸ್ೆೇರಿಷದು ಷಸ
ಂದು ಅಬಹಮಷವಹಗಿದೆ.
ಮೊೇಟಹರ್ ನವಿೇಔಯಣ ಷ ಚನೆಮಲ್ಲಾ ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಯಷುುತ ಅಖತಮಖಳಿಗೆ ಹೆ ಂದುಂತೆ ವಿಭಹ ಮೊತು
ಅಂದಯೆ)ವಿಭಹದಹಯಯ ವಹಸನದ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ತ ಭೌಲಮ(ನುನ ರಿಶುರಿಷು ಔಡೆಗೆ ವಿಭಹದಹಯಯ ಖಭನಕೆು
ತಯುದು
ಭುಂಖಡವಹಗಿ ಪಿಯೇಮಮಂಅನುನ ಹತಿ ಭಹಡದ ಹೆ ಯತು ಮಹುದೆೇ ಅಹಮಕೆು ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆ
ಕೆ ಡರ್ಹಖುದಿಲಾ ಎಂಫ ಶ್ಹಷನಫದಧ ನಿಮಭದ ಔಡೆಗೆ ವಿಭಹದಹಯಯ ಖಭನಕೆು ಷಸ ತಯಫೆೇಔು.
ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ

ಕೆಳಗಿಯು ಮಹ ಹೆೇಳಿಕೆಮು ನವಿೇಔಯಣ ಷ ಚನೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಷರಿಮಹಗಿದೆ?
I. ನಿಮಭಖಳ ಯಕಹಯ ವಿಭಹ ನವಿೇಔಯಣ ಷ ಚನೆಮನುನ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮ ಭುಕಹುಮಕೆು 35
ದಿನಖಳಮೊದಲು ವಿಭಹದಹಯರಿಗೆ ಔಳುಹಿಷಲು ವಿಭಹಗಹಯಯ ಮೆೇರ್ೆ ಕಹನ ನು ಫಹಧಮತೆ ಇಯುತುದೆ,
II. ನಿಮಭಖಳ ಯಕಹಯ ವಿಭಹ ನವಿೇಔಯಣ ಷ ಚನೆಮನುನ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮ ಭುಕಹುಮಕೆು 15
ದಿನಖಳ ಮೊದಲು ವಿಭಹದಹಯರಿಗೆ ಔಳುಹಿಷಲು ವಿಭಹಗಹಯಯ ಮೆೇರ್ೆ ಕಹನ ನು ಫಹಧಮತೆ ಇಯುತುದೆ
III. ನಿಮಭಖಳ ಯಕಹಯ ವಿಭಹ ನವಿೇಔಯಣ ಷ ಚನೆಮನುನ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮ ಭುಕಹುಮಕೆು 7 ದಿನಖಳ
ಮೊದಲು ವಿಭಹದಹಯರಿಗೆ ಔಳುಹಿಷಲು ವಿಭಹಗಹಯಯ ಮೆೇರ್ೆ ಕಹನ ನು ಫಹಧಮತೆ ಇಯುತುದೆ
IV. ನಿಮಭಖಳ ಯಕಹಯ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮ ಭುಕಹುಮಕೆು ಮೊದಲು ವಿಭಹ ನವಿೇಔಯಣ ಷ ಚನೆಮನುನ
ವಿಭಹದಹಯರಿಗೆ ಔಳುಹಿಷಲು ವಿಭಹಗಹಯಯ ಮೆೇರ್ೆ ಮಹದೆೇ ಕಹನ ನು ಫಹಧಮತೆ ಇಯುದಿಲಾ
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ಸ್ಹಯಹಂವ
a) ಭ ಲಬ ತವಹಗಿ ದಸ್ಹುವೆೇಜಿನ ಮೊದಲ ಸಂತವೆಂದಯೆ ಷಾತುಃ ಫಗೆೆ ವಿಭಹದಹಯಯು ಭಹಹಿತಿಖಳನುನ
ದಗಿಷು ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಪಹಮ್ಾ ಖಳು.
b) ವಹಷುವಿಔ

ಭಹಹಿತಿಮ

ಫಹಿಯಂಖಡಿಷುವಿಕೆಮ

ಔತಾಮ

ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಆಯಂಬಕೆು

ಮೊದಲು

ಉದಬವಿಷುತುದೆ, ಭತುು ಂದದ ತಿೇಭಹಾನದ ನಂತಯೂ ಭುಂದುಯೆಮುತುದೆ
c) ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಮ್ಾ ಕೆ ನೆಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯಯು ಷಹಿ
ಭಹಡಫೆೇಕಹದ ಘೀ ೇಶಣೆಮನುನ ಸ್ೆೇರಿಷುತಹುಯೆ.
d) ರಸಹಿನೆಮ ಪಹಭಯ ನ ಅಂವಖಳು ಕೆಳಗನುಖಳನಕು ಳಗೆ ಂಡಿವೆ:
i.

ಯಸ್ಹುಔಯ ಷಂೂಣಾ ಹೆಷಯು

ii. ಯಸ್ಹುಔಯ ವಿಳ್ಹಷ ಭತುು ಷಂಔಾದ ವಿಯಖಳು
iii. ಯಸ್ಹುಔಯ ೃತಿು, ಉದೆ ಮೇಖ ಅಥವಹ ವಹಮಹಯ
iv. ವಿಭಹ ಷುುವಿನ ಖುಯುತು ಭತುು ವಿಯಖಳು
v. ಭಹ ಮೊತು
vi. ೂಾ ಭತುು ಯಷುುತ ವಿಮೆ
vii. ನಶಿದ ಅನುಬ
viii. ವಿಭಹದಹಯರಿಂದ ಘೀ ೇಶಣೆ
e) ಭಧಮತಿಾಮಂತೆ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷು ಏಜೆಂಟ್, ಅಹಮದ ಫಗೆೆ ಎರ್ಹಾ ಭಹಹಿತಿಮನುನ
ವಿಭಹದಹಯಯು

ವಿಭಹಗಹಯಯಯಗೆ

ದಗಿಷುತಹುಯೆಂಫುದನುನ

ಕಚಿತಡಿಷು

ಜವಹಫಹದರಿಮನುನ

ಹೆ ಂದಿದಹದಯೆ.
f) ಯಸ್ಹುನೆಮ ರಿಶ್ಚೇಲನೆ ಭತುು ಸಿಾೇಔೃತಿಮ ಫಗೆೆ ನಿಧಾರಿಷು ಯಕ್ಟಯಯೆಮನುನ ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟಿಂಗ್
ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
g) ಪಿಯೇಮಮಂ ಎಂದಯೆ ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ ವಿಶಮಷುುನುನ ವಿಮೆಭಹಡಲು
ವಿಭಹದಹಯರಿಂದ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ ಕೆ ಡಲಟ್ಿ ಮೊತುವಹಗಿದೆ.
h) ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನುನ ನಖದು, ಮಹುದೆೇ ಭಹನಮತಹಹಯು ಫಹಮಂಕ್ಟಂಗ್ ನೆಗೆ ೇವಫಲ್ ಸ್ಹಧನ,
ರ್ಪೇಷಿಲ್ ಭನಿ ಆಡಾರ್, ಕೆಯಡಿಟ್ ಅಥವಹ ಡೆಬಿಟ್ ಕಹಡುಾಖಳು,ಅಂತಜಹಾಲ, ಈ-ಗಹಾಣೆ,
ಡೆೈಯೆಕ್ಿ ಕೆಯಡಿಟ್ ಅಥವಹ ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ ಭಹನಮತೆ ಹೆ ಂದಿದ ಮಹದೆೇ ರಿೇತಿಯಿಂದ ಹತಿ
ಭಹಡಫಸುದು.
i) ಹಲ್ಲಸಿ ತಮಹರಿಕೆಮಲ್ಲಾಯುವಹಖ ಅಥವಹ ವಿಮೆಮ ಷಂಫಂಧಿತ ಷಭಹರ್ೆ ೇಚನೆ ಯಖತಿಮಲ್ಲಾಯುವಹಖ
ಭತುು ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ವಿಮೆ ದಗಿಷುುದು ಅವಮಔವಹಗಿಯುವಹಖ ಔರ್ ನೆ ೇಟ್ ಅನುನ
ಜಹರಿಗೆ ಳಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
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j) ಯಧಹನವಹಗಿ ಔರ್ ನೆ ೇಟ್ುಖಳನುನ ಸ್ಹಖಯ ಭತುು ಮೊೇಟಹರ್ ವಹಮಹಯ ಖಾಖಳಲ್ಲಾ
ಫಳಷರ್ಹಖುತುದೆ.
k) ುಯಹವೆ ಫೆೇಕಹದ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಯಭಹಣತಯ ವಿಭಹ ಅಸಿುತಾದ ುಯಹವೆಮನುನ ದಗಿಷುತುದೆ
l) ಹಲ್ಲಸಿಮು ವಿಮೆಮ ಂದದ ುಯಹವೆಮನುನ ದಗಿಷು ಓಚಹರಿಔ ದಸ್ಹುವೆೇಜು ಆಗಿದೆ.
m) ವಹಯಂಟಿ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಷಶಿವಹಗಿ ಹೆೇಳಿದ ಭತುು ಂದದ ಭಹನಮತೆಗೆ ಅಕ್ಷಯವುಃ ಹಲ್ಲಷಫೆೇಕಹದ
ಂದು ಶಯತಹುಗಿದೆ.
n) ಜಹರಿ

ಭಹಡು

ಭಹಾಡಿಷು

ಷಭಮದಲ್ಲಾ
ಅಖತಮದದಯೆ,

ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾನ

ಅದನುನ

ಷಭಭತಿ

ಕೆಲು

ನಿಮಭಖಳು

ಎಂಫ

ದಹಕರ್ೆಮ

ಭತುು
ಭ ಲಔ

ಶಯತುುಖಳನುನ
ತಿದುದಡಿ

/

ಫದರ್ಹಣೆಖಳನುನ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.
o) ನಿಭಹಾಣದ ಅತಮಂತ ಯಭುಕ ನಿಮಭವೆಂದಯೆ ಕ್ಷಖಳಲ್ಲಾ ಉದೆದೇವವಿಯರ್ೆೇ ಫೆೇಔು ಭತುು ಈ ಉದೆದೇವ
ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ತನನಶಿಕೆು ತಹನೆೇ ಕಹಣಿಷುತಿುಯಫೆೇಔು.

ಯಭುಕ ದಖಳು
a) ಹಲ್ಲಸಿ ಪಹಮ್ಾ
b) ಭುಂಖಡ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ
c) ಔರ್ ನೆ ೇಟ್
d) ವಿಮೆಮ ಯಭಹಣತಯ
e) ನವಿೇಔಯಣ ಷ ಚನೆ
f) ವಹಯಂಟಿ
ನಿಭಭನುನ ರಿೇಕ್ಷಿಷಲು ಯಶ್ೆನಖಳ ಉತುಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಉತಿಯ III.
ಕೆ ಡುಗೆ ತತಾ ಂದೆೇ ಷುುವಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡು ಅನೆೇಔ ವಿಭಹಗಹಯಯು; ಟಿಿಗೆ ಸ್ೆೇರಿ ವಿಶಮ ಷುುವಿನ
ಅಹಮಕೆು ಡಿಸಯು ತಭಭ ಅನುಹತದಲ್ಲಾ ಕೆಾೇಮ್ ಸಣನುನ ನಿೇಡುತಹುಯೆ ಎಂಫುದನುನ ಖಹತಿಯಗೆ ಳಿಷುತುದೆ
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಉತಿಯ II.
ಭಹಖಾಷ ಚಿ ನಿಮಭಖಳ ಯಕಹಯ, ವಿಭಹ ಔಂನಿ 15 ದಿನಖಳಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಮಯಕ್ಟಯಯೆಮನುನ
ೂಣಾಗೆ ಳಿಷಫೆೇಔು.
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ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಉತಿಯ I.
ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಮನುನ ಚೆಕ್ ಭ ಲಔ ಭಹಡಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಚೆಕ್ ಅನುನ ಅಂಚೆ ಭಹಡಿದ
ದಿನಹಂಔದಂದು ಅಹಮನುನ ಸಿಾೇಔರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಉತಿಯ IV.
ಔರ್ ನೆ ೇಟ್ುಖಳನುನ ಯಧಹನವಹಗಿ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಮೆಮ ಔಡಲ್ಲನ ಭತುು ಮೊೇಟಹರ್ ವಿಭಹ ಖಾಖಳಲ್ಲಾ
ಫಳಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಉತಿಯ II.
ವಹಯಂಟಿಮು ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಷಶಿವಹಗಿ ಹೆೇಳಿದ ಶಯತಹುಗಿದೆ.
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಉತಿಯ II.
ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ವಿತಯಣೆ ಭಹಡು ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಕೆಲು ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಶಯತುುಖಳನುನ ಭಹಾಡಿಷು
ಅಖತಮವಿದದಯೆ, ಅದನುನ ಷಭಭತಿ ಎಂಫ ದಹಕರ್ೆಮ ಭ ಲಔ ತಿದುದಡಿಖಳು / ಫದರ್ಹಣೆಖಳನುನ
ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಉತಿಯ IV.
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿ ನಿದಿಾಶಿ ದಿನಹಂಔದದಂದು ಭುಗಿಮುತುದೆಂದು ತಿಳಿಷಲು ವಿಭಹಗಹಯಯ ಮೆೇರ್ೆ ಮಹದೆೇ
ಕಹನ ನು ಫಹಧಮತೆ ಇಲಾ.
ಷಾತುಃ ರಿೀಕ್ಷಣ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
__________ ಇದು ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಖರಿಶಿ ಹೆ ಣೆಮ ಮತಿಮಹಗಿದೆ
I. ವಿಭಹ ಮೊತು
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II. ಪಿಯೇಮಮಂ
III. ಬಿಟ್ುಿಕೆ ಡು ಭೌಲಮ (ಷಯೆಂಡರ್ ವಹಮಲುಮ)
IV. ನಶಿದ ಮೊತು
ರಶೆು 2
_______________ ಇದು ವಿಭಹದಹಯಯು ಂದದಡಿ ಕೆ ಡು ಕೆ ಡುಗೆ ಅಥವಹ ಫೆರ್ೆಮಹಗಿದೆ
I. ಕೆಾೇಮ್ ಮೊತು
II. ಬಿಟ್ುಿಕೆ ಡು ಭೌಲಮ (ಷಯೆಂಡರ್ ವಹಮಲುಮ)
III. ಮೆಚ ಮರಿಟಿ ಮೊತು
IV. ಪಿಯೇಮಮಂ
ರಶೆು 3
ವಿಭಹ ಂದದ ುಯಹವೆಮನುನ ದಗಿಷು ದಹಕರ್ೆಮನುನ ________ ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ
I. ಹಲ್ಲಸಿ
II. ಔರ್ ನೆ ೇಟ್
III. ಷಭಭತಿ
IV. ವಿಮೆಮ ಯಭಹಣತಯ
ರಶೆು 4
ಫಹಿಯಂಖ ಡಿಷುವಿಕೆಮ ಔತಾಮ ಮಹವಹಖ ಉದಬವಿಷುತುದೆ
I. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಹಯಯಂಬದ ಮೊದಲು
II. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಹಯಯಂಬ ನಂತಯ
III. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಹಯಯಂಬದ ಮೊದಲು ಉದಬವಿಷುತುದೆ ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿಯಿಯುಯೆಗೆ ಭುಂದುರಿಮುತುದೆ
IV. ಇಂಥ ಮಹುದೆೇ ಔತಾಮವಿಲಾ
ರಶೆು 5
ವಹಷುವಿಔ ಭಹಹಿತಿ
I. ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿ ಯಕ್ಷಣೆ ಹೆ ಂದಿದ ಎಲಾ ಷುುಖಳ ಭೌಲಮವಹಗಿದೆ
II. ಅಹಮನುನ ನಿಧಾರಿಷುುದಕಹುಗಿ ಭಸತಾದದಲಾ
III. ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟ್ರ್ ಯ ನಿಣಾಮಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಯಬಹ ಬಿೇಯುದರಿಂದ ಭಸತಾದಹದಗಿದೆ
IV. ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟ್ರ್ ಯ ನಿಣಾಮಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಮಹದೆೇ ಯಬಹ ಹೆ ಂದಿಲಾವಹದದರಿಂದ ಭಸತಾದದಲಾ
624

ರಶೆು 6
ಫೆಂಕ್ಟ ಯಸ್ಹುನೆಮಲ್ಲಾ ಈ ವಿಶಮಖಳನುನ ತಿಳಿಮಲು ಅನೆಾೇಷ್ಟ್ಷರ್ಹಖುತುದೆ
I. ಉತಹದನೆಮ ಯಕ್ಟಯಯೆ
II. ಷಂಖಯಹಿಷಲಟ್ಿ ಷುುಖಳ ವಿಯಖಳು
III. ಔಟ್ಿಡದ ನಿಭಹಾಣ
IV. ಮೆೇಲ್ಲನ ಎಲಾೂ
ರಶೆು 7
ಪಿಯೇಮಮಂ ಈ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳರ್ಹಖುದಿಲಾ
I. ನಖದಿನಲ್ಲಾ
II. ಚೆಕ್ ನಿಂದ
III. ಹಯಮಜರಿ ನೆ ೇಟ್ ಭುಖಹಂತಯ
IV. ಕೆಯಡಿಟ್ ಕಹಡಿಾನಿಂದ
ರಶೆು 8
ಮೊೇಟಹಯು ವಿಭಹ ಯಭಹಣತಯ
I. ಔಡಹಸಮಲಾ
II. ಮಹವಹಖಲ ಷಾತುಃ ಔಡೆಗೆ ಇಟ್ುಿಕೆ ಂಡಿಯಫೆೇಔು
III. ಮಹವಹಖಲ ಕಹರಿನಲ್ಲಾ ಇಟಿಿಯಫೆೇಔು
IV. ಫಹಮಂಕ್ ರ್ಹಔರ್ ನಲ್ಲಾ ಇಟಿಿಯಫೆೇಔು
ರಶೆು 9
ವಹಯಂಟಿಮು
I. ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಷಶಿವಹಗಿ ಹೆೇಳಿದ ಂದು ಶಯತಹುಗಿದೆ
II. ಅನುಷರಿಷಲಡಫೆೇಔು
III. ಎ ಭತುು ಬಿ ಎಯಡ
IV. ಮೆೇಲ್ಲನಲ್ಲಾನ ಮಹುದ ಅಲಾ
ರಶೆು 10
ಮೊೇಟಹಯು ವಿಮೆಮಲ್ಲಾನ ನವಿೇಔಯಣದ ಷ ಚನೆ ಮಹವಹಖ ನಿೇಡಲಡುತುದೆ
I. ವಿಭಹದಹಯರಿಗೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭುಕಹುಮದ ಮೊದಲು
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II. ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭುಕಹುಮದ ಮೊದಲು
III. ವಿಭಹದಹಯರಿಗೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭುಕಹುಮದ ನಂತಯ
IV. ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭುಕಹುಮದ ಮೊದಲು ನಂತಯ

ಷಾತುಃ ರಿೀಕ್ಷಣ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ವಿಭಹ ಮೊತು ಇದು ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಖರಿಶಿ ಹೆ ಣೆಮ ಮತಿಮಹಗಿದೆ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ IV.
ಪಿಯೇಮಮಂ ಇದು ವಿಭಹದಹಯಯು ಂದದಡಿ ಕೆ ಡು ಕೆ ಡುಗೆ ಅಥವಹ ಫೆರ್ೆಮಹಗಿದೆ.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ವಿಭಹ ಂದದ ುಯಹವೆಮನುನ ದಗಿಷು ದಹಕರ್ೆಮನುನ ಹಲ್ಲಸಿ ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಹಯಯಂಬದ ಮೊದಲು ಫಹಿಯಂಖ ಡಿಷುವಿಕೆಮ ಔತಾಮ ಮಹವಹಖ ಉದಬವಿಷುತುದೆ
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ವಹಷುವಿಔ ಭಹಹಿತಿ ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟ್ರ್ ಯ ನಿಣಾಮಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಯಬಹ ಬಿೇಯುದರಿಂದ ಭಸತಾದಹದಗಿದೆ.
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ IV.
ಫೆಂಕ್ಟ ಯಸ್ಹುನೆಮಲ್ಲಾ ಉತಹದನೆಮ ಯಕ್ಟಯಯೆ, ಷಂಖಯಹಿಸಿದ ಷುುಖಳ ವಿಯಣೆ ಭತುು ಔಟ್ಿಡದ
ನಿಭಹಾಣಖಳನುನ ತಿಳಿಮಲು ಅನೆಾೇಷ್ಟ್ಷರ್ಹಖುತುದೆ.
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ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III
ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನುನ ಹಯಮಜರಿ ನೆ ೇಟ್ ಭುಖಹಂತಯ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳರ್ಹಖುದಿಲಾ.
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ಮೊೇಟಹಯು ವಿಭಹ ಯಭಹಣತಯನುನ ಮಹವಹಖಲ ಕಹರಿನಲ್ಲಾ ಇಟಿಿಯಫೆೇಔು.
ಉತಿಯ 9
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III
ವಹಯಂಟಿ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಷಶಿವಹಗಿ ಹೆೇಳಿದ ಂದು ಶಯತಹುಗಿದೆ ಭತುು ಅದನುನ ಅನುಷರಿಷಫೆೇಔು..
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ಮೊೇಟಹಯು ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ನವಿೇಔಯಣದ ಷ ಚನೆಮನುನ ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭುಕಹುಮದ ಮೊದಲು
ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ
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Annexures
ಅನಕಫಂಧ- ಎ
ಮೀಟಹಯಕ ವಿಭಹ ರಸಹಿನೆಮ ಪಹಮ್ಯ
ವೆೈಮಕ್ರಿಔ (ಖ್ಹಷಗ) ಕಹಯಕ Ilದಿಾಚಔರ ವಹಸನ- ಹಯಕೆೀಜ್ ಹಲ್ಲಸಿ
ರಸಹಿಔಯ ಹೆಷಯಕ
ವಿಭಹದಹಯಯ ಖಕಯಕತಕ

ಷಂಕ್ರಯಷಲಕ ವಿಳಹಷ0
ದ ಯಧವನಿ:/ ಪಹಯಕ್ಟ್ ನಂ.

Mobile No:

ಈ-ಮೆೀಲ್ ವಿಳಹಷ
ಫಹಯಕ್ಟ

ಖ್ಹತೆ

ಷಂಖ್ೆಯ

Pan No:

(ಸೆೀವಿಂಗ್್/ ಔಯೆಂಟ್)
ಎಚ್ ಪ್ಪ ಎ ಐ ಅಡಭಹನ
ಅಖತಯವಿಯಕ

ಹಯಕೆೀಜ್ ಹಲ್ಲಸಿ

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭಹದರಿ
ವಿಭಹ ಅಧಿ

ರಿಂದ ವೆೀಳೆ ...... ದಿನಹಂಔ:

ಯೆಗೆ
ಸನದ ವಿಯಖಳು

ನೆ ೀಂದ
ಣಿ

ಎಂಜನ್ ಷಂ. ಭತಕಿ
ಚಹಸಿರ್ಸ ಷಂ..

ಷಂಖ್ೆಯ.

ಉತಹಪದ

ಉತಹಪದನೆ

ಗನ

ಆಷನ

ನೆಮ

ಭತಕಿ ಭಹದರಿ /

(ಔ ಯಬಿಕ್ಟ)

ಸಹಭ

ಶಯ

ಫಹಡಿಮ ರಕಹಯ

ಸಹಭಥಯಯ

ಥಯಯ

ಫಳಷ
ಫಣಣ

ಇಂಧನ

ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ವಹಸನದ ಷರಿಮಹದ ಖಕಯಕತಕ

ನೆ ೀಂದಣಿ ಆಧಿಕಹರಿಖಳ - ಹೆಷಯಕ ಭತಕಿ ಷೆಳ:
ವಹಸನದ ಭೌಲಯ:
ಕರಿೀದಿ
ಟಿ
ಭೌಲಯ

ಎಲ್ೆಕ್ರರಕ್ಟ /
ಎಲ್ೆಕಹರನಿ

ನಹನ್ ಎಲ್ೆಕ್ರರಕ್ಟ

ಸೆೈಡ್ ಕಹರ್

ಎಲ್ ಪ್ಪ ಜ ಸಿ

ಕ್ಟ

ಬಹಖಖಳು

ಟೆೈಲರ್

ಎನ್ ಜ ಕ್ರಟ್

ಟಕಿ ಭೌಲಯ

ಬಹಖಖಳು

ಇದು ಕೆಾೇಮ್ ಇತಮಥಾ ಭತುು ಪಿಯೇಮಮಂಕೆು ಆಧಹಯವಹಗಿದೆ
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settlement and premium

ಲ್ಹದ

ಐ ಡಿ ವಿ

ವಹಸನದ ಇತ್ತಹಹಷ
ೂಯ

ಔರ್ ನ

ವಿಭಹದಹಯಯ

ರಕಹಯ

ಹೆಷಯಕ ಭತಕಿ
ವಿಳಹಷ

ಹಲ್ಲಸಿ
ಷಂ.

ನೆ ೀ ಕೆಾೀಮ್

ಹಲ್ಲಸಿ

ಹಂದಿನ

ಮದಲ ಕರಿೀದಿಮ ಭತಕಿ

ಫೆ ೀನರ್ಸ

ಅಧಿಮ

3ಶಯಖಳ

ನೆ ೀಂಣಿಮ ದಿನಹಂಔ

ಕಹುಗ ಅಸಯತೆ

ಭಕಕಹಿಮದ

ಕೆಾೀಮ್

ದಿನಹಂಔ

ಅನಕಬ

ಯೆೀಟಂಗ್ ಮೆೀಲ್ೆ ಹೆ ಂದಿಯಕ -ಅಂಡಯೆೈಟಂಗ್ ಅಂವಖಳು
ವಹಸನದ ಉಯೀಖ:
ಉಯೀಖದ ಉದೆಿೀವ

ವಹಸನ ನಿಲಕಖಡೆಮ ವಿಯಖಳು

ಚಹಲಔಯ ವಿಯಖಳು

ತೃಪ್ಪಿ

ಔಡ್ಯ(ಭಕಚಿಿದ) ಗಹಯಯೆೀಜ್

ಷಾತುಃ

ಅನ್ ಔಡ್ಯ(ಭಕಚಿದ)

ಷಂಫಳ ಡೆಮಕ

ಗಹಯಯೆೀಜ್

ಚಹಲಔ

ಉದಯಭ/ವಹಯಹಯ

ಔಂೌಂಡ್ ಳಗೆ

ಷಂಫಂಧಿಖಳು

ಸಹಂಸಿೆಔ

ಯಸೆಿಫದಿಗೆ

ಸೆುೀಹತಯಕ

ೃತ್ತಿಯ

ಂದಕ ಶಯದಲ್ಲಾನ ಷಯಹಷರಿ ಕ್ರ. ಮಿೀ. ಚಹಲನೆ

ಸಿಾೀಔರಿಷಲಪಟಿ ಅಹಮನಕು
ಅಥಯಭಹಡಿಕೆ ಳುಲಕ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ
ಷಹಹಮ ಭಹಡಿ

ಅಹಮ ತಗೊಷಕವಿಕೆ /ಯತ್ತರಿಔಿ ಅಹಮನಕು ತ್ತಳಿಮಲಕ

ರಿಮಹಯ್ದತ್ತಖಳು ಭತಕಿ ಬಹಯಖಳು:
ಷಾಮಂೆರೀರಿತ ಆಧಿಔಯ: ನಿೀು ಔಡಹಸಮವಹದ ಹಲ್ಲಸಿ ಆಧಿಔಯದ ಮೆೀಲ್ೆ

ಹೌದಕ/ಇಲಾ – ಹೌದಹದಯೆ, ದಮವಿಟಕಿ ಮತಿನಕು ನಿದಿಯಶಿಡಿಸಿ ದಿಾಚಔರ ವಹಸನ –

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:

ವಹಸನದಲ್ಲಾ ಎ ಆರ್ ಎ ಐ ಅನಕಮೀದಿತ ಮಹುದೆೀ ಔಳುತನ ವಿಯೆ ೀಧಿ
ಸಹಧನನಕು ಅಳಡಿಷಲ್ಹಗದೆಯೆೀ
ವಹಸನ ಅಸಹಂರದಹಯ್ದಔ ಭ ಲದಿಂದ ನಡೆಷಲಪಡಕತಿದೆಯೆೀ
ವಹಸನನಕು ಎಯಡಕ ಇಂಧನ ಕ್ರಟ್ / ಪೆೈಫರ್ ಗಹಾರ್ಸ ಟಹಯಂಕ್ಟ
ಅಳಡಿಷಲಪಟಕಿ 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 ವಹಸನ ಭಹತರ)
ಚಹಲಔಯ ಕಹನ ನಕಫದಿ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ
ಷಂಬಹನೆ ಡೆಮಕ ಚಹಲಔರಿಗೆ ಪ್ಪಎ
ಔಡಹಸಮ : ಭಹಲ್ಲೀಔ ಚಹಲಔರಿಗೆ ವೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅಘಾತದ ಔರ್
ಭಹಲ್ಲೀಔ ಚಹಲಔರಿಗೆ ವೆೈಮಕಕ್ರಿಔ 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:

ಟಪಣಿ 1 :ಭಹಲ್ಲೀಔ ಚಹಲಔರಿಗೆ ವೆೈಮಕಕ್ರಿಔ ಅಪಘಾತದ ಔರ್ ದಿಾಚಔರ ವಹಸನಖಳ ಷಂದಬಯದಲ್ಲಾ ಯ . 1,00,000 ಭತಕಿ ಖ್ಹಷಗ ಕಹಯಕಖಳ ಷಂದಬಯದಲ್ಲಾ ಯ

2 .,

660666ವಿಭಹ ಮತಿ ಔಡಹಸಮವಹಗದೆ,
2. ಚಹಲಔ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಚಹಲನಹ ಯವಹನಗ ಹೆ ಂದಿಯಕದಿಲಾ ಅಂಥ ಂದಕ ಔಂನಿ, ಂದಕ ಷಸಬಹಗತಾ ಷಂಸೆೆಮ ಅಥವಹ ಅದೆೀ ರಕಹಯದ ಸಹಂಸಿೆಔ ಡೆತನದಲ್ಲಾ
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ವಹಸನವಿದಿಯೆ ಭಹಲ್ಲೀಔ ಚಹಲಔರಿಗೆ ಔಡಹಸಮದ ಪ್ಪಎ ಔರ್ ಭಂಜ ಯಕ ಸಹಧಯವಿಲಾ(

ಹೆಷರಿಸಿದ ಯಕ್ರಿಖಳಿಗೆ ಪ್ಪ ಎ ಔರ್

(ಐ ಎಮ್ ಟ -15)

ಹೆಷರಿಸಿದ ಬೆ ೀಔಿಯ ಪ್ಪಎ

ಹೆಷರಿಸಿದ ಯಕ್ರಿಖಳನಕು ವೆೈಮಕ್ರಿಔ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಅಳಡಿಷಲಕ ಇಚಿೆಷಕತ್ತಿೀಯಹ?
ಹೆಷಯಕ

ಆಮಿ ಸಿಎರ್ಸಐ (ಯ .)

ನಹಭನಿದೆೀಯವಔಯಕ

ಷಂಫಂಧ

1)
2)
3)
ಹೌದಕ/ಇಲಾ ಹೌದಹದಯೆ, ಹೆಷಯಕ ಭತಕಿ ಆಮಿ ವಿಭಹ ಕಹಯಪ್ಪಟಲ್ ಮತಿನಕು ನಿೀಡಿ(ಸಿಎರ್ಸಐ):
)ಟಪಣಿ :ರತ್ತ ಯಕ್ರಿಗೆ ಲಬಯವಿಯಕ ಖರಿಶಠ ಸಿಎರ್ಸಐ ಖ್ಹಷಗ ಕಹಯಕಖಳ ಷಂದಬಯದಲ್ಲಾ ಯ ಲಕ್ಷ 2 ವಹಗದೆ ಭತಕಿ ಮಂತರಚಹಲ್ಲತ
ದಿಾಚಔರವಹಸನಖಳ ಷಂದಬಯದಲ್ಲಾ ಯ 1 ಲಕ್ಷವಹಗದೆ(

ಅಜ್ಞಹತ ಯಕ್ರಿ / ಹಂಫದಿ ಷವಹಯ / ಅಜ್ಞಹತ ರಮಹಣಿಔರಿಗೆ ಪ್ಪಎ ಔರ್
ಹೆಚಿಿನ ಔರ್
ವೃನಯ ಷಔಳಿ
ಸೌಜನಯದ ಕಹಯಕ
ವೆೈದಯಕ್ರೀಮ ಕಚಕಯಖಳು

ಯೆೀಟಂಗ್ ಮೆೀಲ್ೆ ರಿಣಹಭ ಹೆ ಂದಿಯಫಸಕದಹದ ಭಹಹತ್ತ ಕೆಲು ಅಂಕ್ರ

ವೆೈಮಕ್ರಿಔ ರಿಣಹಭಖಳು

ಅಂವಖಳ ಉದೆಿೀವಕಹುಗ ಷಸ

ಇತಯ ವಿಯಖಳು
ಹೆಚಿಿನ ಔರ್ ಖಳು ಭಕಂದಕಯೆದಿದಕಿ

ವಹಸನದ ಉಯೀಖ ಷಾಂತ ಆಯಣಔುಷೆಿೀ ಸಿೀಮಿತವಹಗದೆಯೆೀ

ಹೌದಕ/ಇಲಾ,

ವಹಸನ ವಿದೆೀಶ್ಚ ಯಹಮಬಹಯ ಔಚೆೀರಿಗೆ ಸೆೀರಿದೆಯೆೀ

ಹೌದಕ/ಇಲಾ,

ಕಹಯಕ ವಿಂಟೆೀಜ್ ಕಹಯಕ ಎಂದಕ ರಭಹಣಿೀಔೃತವಹಗದೆಯೆೀ

ಹೌದಕ/ಇಲಾ,

ವಹಸನನಕು ಅಂಧ / ಅಂಖವಿಔಲಯ ಉಯೀಖಕಹುಗ ವಿನಹಯಷಗೆ ಳಿಷಲ್ಹಗದೆಯೆೀ

ಹೌದಕ/ಇಲಾ,, ಹೌದಹದಯೆ, ದಮವಿಟಕಿ ಆರ್ ಟ ಎ
ಷಭಮತ್ತಖಳ ವಿಯಖಳನಕು ಷ ಚಿಸಿ

ವಹಸನ ಚಹಲನೆಮ ತಯಖತ್ತಖಳಿಗಹಗ ಫಳಷಲಪಡಕತಿದೆಯೆೀ

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 ಪಹಮ್ಯ ನಲ್ಲಾ ನನಿುಂದ / ನಮಿಮಂದ ಹೆೀಳಲಪಟಿ ಹೆೀಳಿಕೆಮಕ ನನು / ನಭಮ ಅತಕಯತಿಭ ಜ್ಞಹನ ಭತಕಿ ನಂಬಿಕೆಖಳಿಖನಕಖಕಣವಹಗ
ಷತಯವಹಗವೆ ಎಂದಕ ಘ ೀಷ್ಟಷಕತೆಿೀವೆ ಭತಕಿ ನಹನಕ / ನಹು ಈ ಘ ೀಶಣೆ ನನು / ನಭಮ ಭತಕಿ _________________________ನಡಕವಿನ ಪಂದದ
ಭ ಲ್ಹಧಹಯವಹಗದೆ ಎಂದಕ ಪ್ಪಪಕೆ ಳುುತೆಿೀನೆ/ವೆ.
ನಹನಕ / ನಹು ಈ ರಪ್ರೀಷಲ್ ಪಹಮ್ಯ ನ ಷಲ್ಲಾಕೆಮ ನಂತಯ ಕೆೈಗೆ ಳುಲ್ಹದ ಮಹುದೆೀ ಸೆೀಯಡೆಖಳು ಅಥವಹ ಭಹಹಯಡಕಖಳನಕು ತಕ್ಷಣ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ
ತಲಕಪ್ಪಷಲ್ಹಖಕತಿದೆ ಎಂದಕ ಘ ೀಷ್ಟಷಕತೆಿೀನೆ/ವೆ.
ನಹನಕ / ನಹು ಔಳೆದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಂತ್ತಭ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಇಂದಿನಯೆಖ ನನು / ನಭಮ ವಹಸನಕೆು ಮಹುದೆೀ ಅಘಾತವಹಗಲಾ ಎಂದಕ ಕಚಿತಡಿಷಲಕ ಫಮಷಕತೆಿೀವೆ.
ನಹನಕ / ನಹು ನಹನಕ / ನಹು..................... ಮೆೀಲ್ೆ ....................... ನಲ್ಲಾ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಹತ್ತಮನಕು ಕಚಿತಡಿಷಕತೆಿೀನೆ/ವೆ.
ನಿಭಮ ಮೆೀಲ್ಲನ ವಹಸನದ ವಿಮೆಗಹಗ .ನಿೀು ಮಹುದೆೀ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ಅಥವಹ ಇಲಾ) ............ ಷಭಮ(ಯೆಗೆ ಅಘಾತದಿಂದ ಉದಭವಿಸಿದ ಮಹುದೆೀ ನಶಿ / ಹಹನಿ /
ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಖಳನಕು ಹೆ ಂದಿಲಾವೆಂದಕ ತ್ತಳಿಮಲ್ಹಖಕತಿದೆ .
ಪ್ಪಪದಯ .
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ನಹನಕ / ನಹು ವಹಸನ ರಿೂಣಯ ಸಿೆತ್ತ ಭತಕಿ ಯಸೆಿ ಯೀಖಯ ಸಿೆತ್ತಮಲ್ಲಾದೆ ಎಂದಕ ಘ ೀಷ್ಟಷಕತೆಿೀನೆ/ವೆ.
ಷೆಳ:
ದಿನಹಂಔ:

ರಸಹಿಔಯ ಷಹ

ಅನಕಫಂಧ-B
ರಸಹಿನೆಮ ಪಹಮ್ಯ
(ಈ ಪಹಮ್ಯ 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 ಕೆಾೀಮ್ ಷಂದಬಯದಲ್ಲಾ ಚೆಕ್ಟ ಹತ್ತಮನಕು ನಿೀಡಲಕ ವಿಳಹಷಫನಕು ದಗಷಕತಿದೆ

ದ ಯಧವನಿ ಷಂ:-

ಪಹಯಕ್ಟ್ ಷಂ:-______________________

(ಮಫೆೈಲ್):-

(ಈ-ಮೆೀಲ್):-_____________________



ಅವಯವಿದಿಲ್ಲಾ

ಖಕಯಕತನಕು ಭಹಡಿ

ಎಲಾ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಷಂೂಣಯವಹಗ ಉತಿರಿಷಫೆೀಔಕ. ಷೆಳದ ಅಬಹವಿದಿಲ್ಲಾ ಭಹಹತ್ತಮನಕು ದಮವಿಟಕಿ ಅನಕಫಂಧದ ಯ ದಲ್ಲಾ ಲಖತ್ತಿಸಿರಿ:
ರಸಹಿಔಯ ಉದೆ ೊೀಖ

ಅಹಮನಕು ತ್ತಳಿಮಕದಕ
ಯೆೀಟಂಗ್ ಷಲಕವಹಗ ಸಹಾಧಿೀನತೆಮ ವಿಯಖಳು

3. ಯಕ್ಷಣೆಗೆ ಳಡಕ
4. ಹಲ್ಲಸಿಮನಕು ಇಯ ಯವಹಗ ಜಹರಿ ಭಹಡಫೆೀಔಕ (ಸಣಕಹಷಕ
ಷಂಸೆೆಖಳನೆ ುಳಗೆ ಂಡಕ ವಿಭಹಷಕ್ರಿಮನಕು ಹೆ ಂದಿಯಕ ಎಲಾ
ಕ್ಷಖಳ ಟಿ
5. ಳಟಿ ಅಹಮ

ಔರ್ ಭಹಡಫೆೀಕಹದ ಷೆಳ

ಅಹಮನುನ ಖುಯುತಿಷುದು

(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, ರವಹಸ, ಚಂಡಭಹಯಕತ, ರವಹಸ, ಜಂಜಹವಹತ,
ಭಕಳುಖಡೆ ಚಂಡಭಹಯಕತದಂತಸಅಹಮಖಳ ಖಕಂುಖಳು

ಹೌದಕ
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ಇಲಾ

b. ದಂಗೆ, ಭಕಶುಯ, ದಕಯಕದೆಿೀವೂರಿತ ಹಹನಿ
c. ಬಯೀತಹಪದನೆ ಔರ್ ವಿಷಿಯಣೆ
)ಆರ್ ಎರ್ಸ ಎಮ್ ಡಿ ಆರಿಸಿದಿಯೆ ಇದನಕು

ಹೌದಕ

ಇಲಾ

ಹೌದಕ

ಇಲಾ

ಆರಿಸಿಕೆ ಳುಫಸಕದಕ(

ಅನಕಫಂಧ – ಬಿ

ಈ ಸಣ ಈ. ಔ ಮ. ಅಹಮಖಳನುನ

ಳಗೆ ಂಡಿದೆ
8. ನಿೀು ನಿಭಮ ಔಟಿಡದ ಜೆ ತೆಗೆ ಔಂಫದ(ಪ್ಪಾಂತ್) ಭತಕಿ

ಹೌದಕ

ಪೌಂಡೆೀವನ್ ನ ು ಔರ್ ಭಹಡಲಕ ಫಮಷಕವಿಯಹ?
ಮಹದೆೀ ಹೆಚಿಿನ ಔರ್ ಖಳು

ಇಲಾ

ಹೌದಕ

a. ಆಕ್ರಯಟೆಕ್ಟಿ್, ಷವೆೀಯಮರ್ಸಯ, ಭತಕಿ ಔನ್ಲ್ಲಿಂಗ್

ಇಲಾ

ಎರ್ಸ ಐ =

ಹೆಚಿಿನ ಔರ್ ಅನಕು ಸೆೀರಿಷಕ ಆಯೆು ವಿಭಹದಹಯಯ ಭ ಲಔ

ಎಂಜನಿಮರ್ ಯ ವಕಲು )ಕೆಾೈಮ್ ಮತಿದ %3ಕ್ರುಂತ ಹೆಚಕಿ(

ಜಹಖೃತ ನಿಧಹಯಯ

b. ಅಶೆೀಶಖಳನಕು ತೆಗೆಮಕದಕ )ಕೆಾೈಮ್ 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 ಸೆೀವೆಖಳು ಫಿೀಡರ್ ಟಮಿಯನಲ್ ತಕದಿಖಳಲ್ಲಾ
ವಿದಕಯತ್ ೂಯೆೈಕೆ ವೆೈಪಲಯದ ಕಹಯಣದಿಂದ ವಿಮೆ
ಭಹಡಿದ ಖಂಡಹಂತಯ ಕಹಯಣದಿಂದ
ii. ವಿಮೆ ಖಂಡಹಂತಯ ಕಹಮಹಯಚಯಣೆಮ ಕಹಯಣ
ತಹಭಹನ ಫದಲ್ಹಣೆಮ ಕಹಯಣದಿಂದಹಗ
ವಿಮೆದಹಯಯ ಆಯಣದಲ್ಲಾನ ಶ್ಚೀತ ಶೆೀಕಯಣಹ ಮಂತರದ
ಹಹನಿ ಅಥವಹ ನಶಿನಕು ಖ್ಹತ್ತರಡಿಷಕತಿದೆ
d. ಕಹಳಿೊಚಕಿ
e. ವಿಭಹದಹಯಯ ಷಾಂತದ ವಹಸನ, ಫ್ೀಕ್ಟಯ ಲ್ಲಫ್ಿ ಭತಕಿ
ಅದಯಂತಸ ಷಕಿಖಳು ಅಲ್ಲಾಂದ ಬಿೀಳುದರಿಂದ ಆದ

ಎರ್ಸ ಐ =

ಎರ್ಸ ಐ =

ರಬಹವಿತ ಹಹನಿ
f. ಷಾಮಂಜಲನ

g. ವಿಮೆಯ್ದಂದ

ಉೆೀಕ್ಷಿತವಹದ

ಸೆೀಯಡೆಖಳು

ವಿಭಹದಹಯ

ಭಹಹಯಡಕಖಳು ಅಥವಹ ವಿಷಿಯಣೆಖಳನಕು

ಯ

ಹೌದಕ

h. ಬ ಔಂ (ಫೆಂಕ್ರ ಭತಕಿ ಶಹಕ್ಟ)

ಉದಯಭದ
ರಕಹಯಕೆು
ಷ ಔಿವಹಗ

ಹೌದಕ

i. ಷಕಿಖಳ ಹಹಳಹಖಕವಿಕೆಮ ಔರ್

ಯಕುಖಳ
ನಕು ಆಯೆು
ಭಹಡಕದಕ

j. ಸೆ ೀರಿಕೆ ಭತಕಿ ಭಹಲ್ಲನಯದ ಔರ್
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ಮಹಯಮ

m.

ವಹಷಸಹೆನಕಹುಗ

ಕೆ ಡಫೆೀಕಹದ

ಹೌದಕ

ಇಲಾ

ಎರ್ಸ ಐ =

ಹೌದಕ

ಇಲಾ

ಎರ್ಸ ಐ =

ಫಹಡಿಗೆಮ ಹೆಚಕಿರಿ ವೆಚಿಖಳು
n.

ಹರಯಂಭಿಔ ವೆಚಿಖಳು

ಹೌದಕ

o. ಔಯಖಕ ಷಕಿಖಳ ಹಹನಿ
ನಿೀು ಅದೆೀ ಆಸಿಿಮನಕು ಷಭಹನವಹದ ಔಯೆೀಜ್ ನೆ ಂದಿಗೆ

9.

ಇಲಾ

ಎರ್ಸ ಐ =

ವಿಯಖಳು ಕೆ ಡಕಗೆಮ ತತಾನಕು ಅಳಡಿಷಲಕ ಅವಯವಹಗವೆ

ಫೆೀಯೆ ಮಹದೆೀ ವಿಭಹ ಔಂನಿಯಂದಿಗೆ ವಿಮೆ ಭಹಡಿಯಕವಿಯಹ
(ಹಹಗದಿಯೆ ವಿಯಖಳನಕು ನಿೀಡಿರಿ)
10. ಮಹುದೆೀ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಔರ್ ಅನಕು ನಿಯಹಔರಿಸಿತಕ ಅಥವಹ

ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟರ್ ರಿಗೆ ಅಹಮದ ರಕಹಯದ ಫಗೆೊ ಔಲಪನೆ ನಿೀಡಿರಿ

ಮಹುದೆೀ ವಿಶೆೀಶ ಶಯತಕಿಖಳನಕು
ವಿಧಿಷಲ್ಹಯ್ದತಕ(ಹೌದಹದಯೆ, ವಿಯಖಳನಕು ನಿೀಡಿ)

(ನಶಿದ ಅನಕಬದ ಫಗೆೊ ವಿಯಖಳು)
11. ಅಂತಯಗೆ ಳುಲ್ಲಯಕ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮನಕು ಹೆ ಯತಕಡಿಸಿ

ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ

ಕೆಾೀಮ್ ಖಳು

ಔಳೆದ ತ್ತಂಖಳ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ / ತೆಯಫೆೀಕಹದ ಕೆಾೀಮ್ ವಿಯಖಳು

ಕೆಾೀಮ್ ಖಳ ಅನಕಬ ಅಹಮನಕು ನಿಧಯರಿಷಕ ರಭಕಕ ಅಂವವಹಗದೆ
ರಸಹಿಔಯ ವಹಯಹಯದ ಫಗೆೊ ವಿಯಖಳು

ಷೆಳದಲ್ಲಾ ಔರ್ ಭಹಡಿದ ಅಹಮಖಳ ರಕಹಯ ಮಹುದಕ?

ವಿಭಹ ಭಹಡಿದ ಆಸಿಿ ಮಹುದಿದೆ:

12.
a.

ವಹಷಸಹೆನ, ಔಛೆೀರಿ,ಅಂಖಡಿ, ಹೆ ಟೆೀಲಕ ಇತಹಯದಿ.

b.

ಓದಯಮಿಔ / ಉತಹಪದನೆಮ ಅಹಮಖಳು

c.

ಕೆೈಗಹರಿಕೆಖಳ ಹೆ ಯಖಡೆ ಷಂಖರಸಣೆ / ಉತಹಪದನೆಮ ಅಹಮಖಳು

d.

ಕೆೈಗಹರಿಕೆಮ ಹೆ ಯಖಡೆ ಟಹಯಂಕ್ಟ / ಗಹಯರ್ಸ ಹಡಕಳಿದಹಯಯಕ/ ಉತಹಪದನೆಮ
ಅಹಮಖಳು

e.

ಅಹಮದ ಆಔರಮಿಸಿಕೆ ಳುುವಿಕೆ ದಯದ
ಆಧಹಯವಹಗದೆ

ಕೆೈಗಹರಿಕೆಮ ಹೆ ಯಖಡೆ ನಿತೆ ಯೀಯೀಗ ಸೆೀವೆಖಳು / ಉತಹಪದನೆಮ
ಅಹಮಖಳು

f.

ವಹಷಸಹೆನ, ಔಛೆೀರಿ,ಅಂಖಡಿ, ಪ್ರಟೆೀಲಕಖಳು ಇತಹಯದಿ.

13. ಅಂಖಡಿಮಂತೆ ಫಳಷಕತ್ತಿದಿಲ್ಲಾ, ನಿಯಹಷಲಪಡಕ ಷಯಔಕಖಳು ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಟಿಯಕ ಟಿಮಲ್ಲಾ
ಕಹಣಿಷಕ ಮಹುದೆೀ ಷಕಿನಕು ಳಗೆ ಂಡಿವೆಯೆೀ ಎಂಫಕದನಕು ದಮವಿಟಕಿ ಷಪಶಿಡಿಸಿ.
If ಹೌದಹದಯೆ, ಇಂಥ ಷಯಕ್ರನ ಭೌಲಯ ಟಕಿ ಷಯಕ್ರನ ಭೌಲಯದ 5% ಅನಕು
ಮಿೀಯಕತಿದೆಯೆೀ:
1. ಸೆಲಕಯಲ್ಹಯ್ಡ್ಸ ಷಯಔಕಖಳು, .2 ಬಿಡಿಮಹದ ತೆಂಗನ ನಹಯಕ,.3 ಟಹಕ್ರಖಳು ಭತಕಿ ಪೆೈರ್
ಕ್ಟ್ಯ, .4 ಮಹುದೆೀ ರಿೀತ್ತಮ ಸೆ ್ೀಟಔಖಳು, .5 ಣಸಕಲಕಾ / ಸಕಲಕಾ, .6 ಸೆಣಫಕ,.7
ಬಿಡಿಮಹಗಯಕ ಸೆಣಫನಕು, .8 ಫೆಂಕ್ರ ಪ್ರಟಿಣಖಳು, .9 ಮಿಥೆೈಲ್ಲೀಔಯಣಗೆ ಂಡ ಸಿಪರಿಟ್,
.16ನೆೈಟೆ ರೀ - ಸೆಲಕಯಲ್ೆ ೀರ್ಸ, .11 ತೆೈಲಖಳು / ಈಥಯ / ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ದಹರಔಖಳು ಭತಕಿ
ಸಿೀಲ್ ಭಹಡಿದ ಟನ್ ಖಳು ಭತಕಿ ಡರಮ್ ಖಳನಕು ಹೆ ಯತಕಡಿಸಿ 32ಡಿಗರ ಸಿ)ಕೆ ಾೀಜ್ ಡ್
ಔಪ್ ಟೆರ್ಸಿ(ಮ ಕೆಳಗೆ ಹೆ ತ್ತಿಕೆ ಳುು ದರಖಳು., .12 ಸಿೀಲ್ ಭಹಡಿದ ಟನ್ ಖಳು ಭತಕಿ
ಡರಮ್ ಖಳನಕು ಹೆ ಯತಕಡಿಸಿ 32ಡಿಗರ ಕೆಳಗೆ ಪಹಾಶ್ ಹಯ್ದಂಟ್ ಹೆ ಂದಿಯಕ )ಕೆ ಾೀಜ್ ಡ್
ಔಪ್ ಟೆರ್ಸಿ (ಹೆ ತ್ತಿಕೆ ಳುು ಫೆೀರ್ಸ ಅನಕು ಹೆ ಂದಿಯಕ ವಹ ನಿಯಷ್ ಖಳು,.14 ಸಿೀಲ್
ಭಹಡಿದ ಟನ್ ಖಳು ಭತಕಿ ಡರಮ್ ಖಳನಕು ಹೆ ಯತಕಡಿಸಿ ಸೆ ೀಂಔಕನಿವಹಯಔ 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 ಉತಹಪದನಹ ಗಟಔದಂತೆ ಫಳಷಕತ್ತಿದಿಯೆ, ರಸಹಿವಿತ ಷೆಳದಲ್ಲಾ
ತಮಹರಿಸಿದ ಉತಪನುಖಳ ವಿಯಖಳನಕು ಷಪಶಿಡಿಸಿ (ಳಟಿ ವಿವಿಧ ಸೌಲಬಯಖಳನಕು
ತೆ ೀರಿಷಕ ವಿಯಖಳ ಯೀಜನೆಮನಕು ನಿಫಯಂಧಿಷಲಕ)
16.

ಂದಕ

ಕೆೈಗಹರಿಕಹ

ಉತಹಪದನಹ

ಗಟಔವಹಗ

ಫಳಷಕತ್ತಿದಿಯೆ,

ಕಹಖ್ಹಯನೆ

ಕಹಮಯಯತವಹಗದೆಯೀ ಅಥವಹ ಭೌನವಹಗದೆಯೀ ಎಂಫಕದನಕು ದಮವಿಟಕಿ ಷಪಶಿಡಿಸಿ

17. ಫೆಂಕ್ರ ನಂದಿಷಕ ಷಲಔಯಣೆಖಳನಕು ಸಹೆಪ್ಪಷಲ್ಹಗದೆ
ದಮವಿಟಕಿ ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಟಿಯಕ ಜಹಖದಲ್ಲಾ ಟಕ್ಟ (ಖಕಯಕತಕ) ಭಹಡಿ :

ಪ್ರೀಟೆೀಯಫಲ್ ನಂದಿಷಕ ಸಹಧನಖಳು

a. ವಿವಿಧ ಫಹಾಕ್ಟ ಖಳನಕು ಟಿ ಭಹಡಿ ಭತಕಿ ನಂದಿಷಕ ಸಹಧನಖಳ
ರಕಹಯನಕು ಷ ಚಿಸಿ

ಔರಭಖಳು .

ಕೆ ಳಹಯ್ದ ಯಸೆೆ(ಹೆೈಡರಂಟ್ ಸಿಷಿಮ್)

ಆದಿರಿಂದ,
ರಿಮಹಯ್ದತ್ತಮನಕು

ಸಿಂಡಿಷಕ ದಿತ್ತ

ಅಹಮಖಳ ವೆೈಶ್ಚಶಿೂನಕು ಉತಿಭವಹಗ ತ್ತಳಿಮಲಕ

ಭಂಜ ಯಕ

ಸಿೆಯವಹದ ನಿೀಯಕ ಚಿಭಕಕ್ರಷಕ ಯಸೆೆ

ಉಔಯಣಖಳಿಗಹಗ ವಹಷ್ಟಯಔ ನಿಯಸಣಹ ಪಂದ

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 ಫಹಾಕ್ಟ ಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಷಲಕ

b.

ನಶಿನಕು ಔಡಿಮೆ

ಟೆೈಲರ್ ಂಪ್್

ಇದಯ ಆಧಹಯದ ಮೆೀಲ್ೆ
ವಿಭಹ ಮತಿ

ಇಲಾ

ನಿಖದಿಮಹಖಕತಿದೆ ಭತಕಿ
ಕೆಾೀಮ್ ಖಳೆೄ ಂದಿಗೆ
ಯಸರಿಷಲ್ಹಖಕತಿದೆ

ಇಲಾ

ಇಲಾ

19. ನಿಭಹಯಣದ ವಿಯಖಳು
a. ದಮವಿಟಕಿ ಉಯೀಗಷಲಪಟಿ 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

ಟಪಣಿ: ಭಯದ ಸಲಗೆಖಳ / ಎಲ್ೆಖಳು ಭತಕಿ ಸಕಲಕಾಛಹಣಿಮಕಳು / ಅಥವಹ ಮಹುದೆೀ ರಿೀತ್ತಮ / ಬಿದಿರಿನ / ಹಾಸಿಿಕ್ಟ ಫಟೆಿಮ / ಔುಪಯಹಳದ / ಫಟೆಿಮ / ಕಹಯನಹಾರ್ಸ / ಫಿಲಕಮಖಳ ಭತಕಿ
ಅುಖಳ ಷಭನಹದ ಷಕಿಖಳ ಗೆ ೀಡೆಖಳು ಭತಕಿ / ಅಥವಹ ಛಹಣಿಖಳನಕು ಹೆ ಂದಿಯಕ ಔಟಿಡಖಳನಕು" ಔಚಹಿ "ನಿಭಹಯಣವೆಂದಕ ನಂಫಲ್ಹಖಕತಿದೆ
20. ರತ್ತ ಔಟಿಡಕೆು ತಔು ಭೌಲಯಖಳು (ದಮವಿಟಕಿ "ಔಚಹಿ" ಔಟಿಡಖಳನ ು ಈ ಟಿಮಲ್ಲಾ ಸೆೀರಿಸಿರಿ. ಇಂತಸ ಔಟಿಡಖಳ ರತೆಯೀಔ ಭೌಲಯನಕು ಯ .ಖಳಲ್ಲಾ ನಿವೆೀದಿಸಿರಿ.
ಫಹಾಕ್ಟ 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 ಫಹಾಕ್ಟ ನ ವಿಯಖಳು ಅನಾಯ್ದಷಕತ್ತಿದಯಿ ೆ ಬೆೀದಹತಮಔ
ಯೆೀಟಂಗ್ ಅನಕು ನಿೀಡಕತಿದೆ

ಟಪಣಿ: ಸಹಭಹನಯ ಆಧಹಯದ ಮೆೀಲ್ೆ ವಿಮೆ ಔರ್ ಭಹಡಿದ ಸಹಿಔಕಖಳನಕು ಷ ಚಿಷಕತಿದೆ ಭತಕಿ ಕೆಳಗನ ಅನಕಔರಭ ಷಂಖ್ೆಯ A, B,C ಭತಕಿ D ಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಫಯಕತಿವೆ

21. ಸಹಿಔಕಖಳಿಗಹಗ ಭಹತರ ವಿಶೆೀಶ ಔಯೆೀಜ್
ದಮವಿಟಕಿ ಈ ಕೆಳಗನ ಫಹಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಾ ಟಕ್ಟ ಭಹಡಿ ಭತಕಿ ರತ್ತಯಂದಯ ವಿಭಹ ಮತಿನಕು ಮತಿನಕು ನಿೀಡಿ
A.

ಫ್ಾೀಟರ್ ಆಧಹಯದ ಮೆೀಲ್ೆ:

ವಿವಿಧ ಷೆಳಖಳಲ್ಲಾ ಸಹಿಕ್ಟ ಖಳನಕು) ರಕ್ರರಯೆ ಫಹಾಕ್ಟ ಖಳ, ಗೆ ೀದಹಭಕಖಳು/ ಉಗಹರಣಖಳು, ಭತಕಿ ಅಥವಹ /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 ಅನಿಶ್ಚಿತವಹಗಯಕ 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. ಕೆಾೀಮ್ ಇತಯಥಯದ ಆಧಹಯ

ಟಪಣಿ:

ಔನಿಶಿ ವಿಭಹ ಮತಿ ಯ . 1 ಕೆ ೀಟ, ಭತಕಿ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಲ್ಹಪಧಿಮ ಈಧಹಯದ ಮೆೀಲ್ೆ ಜಹರಿ ಭಹಡಲ್ಹಖಕದಿಲಾ. ರಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಾಯಕ ಭತಕಿ ಯೆೈಲ್ೆಾ
(ಸೆೈಡಿಂಗ್ )ಫದಿಖಳಲ್ಲಾ ಷಂಖರಹಸಿದ ಸಹಿಔಕಖಳನಕು ವಿಮೆ ಭಹಡಲ್ಹಖಕದಿಲಾ.
C.

ಫ್ಾೀಟರ್ ಡಿಕೆಾೀಯೆೀವನ್ (ಘ ೀಶಣೆಮ) ಆಧಹಯದ ಮೆೀಲ್ೆ:

ಭೌಲಯ ಅನಿಶ್ಚಿತವಹಗಯಕ ಸಹಿಔಕಖಳನಕು ಭತಕಿ ವಿವಿಧ ಷೆಳಖಳಲ್ಲಾ ಷಂಖರಹಷಲಪಟಿ ಸಹಿಔಕಖಳನಕು ಂದೆೀ ಮತಿದ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ (ಭಹಸಿಔ) ಫ್ಾೀಟರ್
ಡಿಕೆಾೀಯೆೀವನ್ (ಘ ೀಶಣೆಮ) ಆಧಹಯದ ಮೆೀಲ್ೆ ವಿಮೆ ಭಹಡಫಸಕದಕ.
ಷೆಳಖಳು ( ಪ್ಪನ್ ಕೆ ೀಡ್ ನೆ ಂದಿಗೆ ಅಂಚೆ ವಿಳಹಷ

ಮತಿ ಯ .

ಟಪಣಿ:
1.

ಔನಿಶಿ ವಿಭಹ ಮತಿ ಯ . 2 ಕೆ ೀಟ

2.

ರಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಾಯಕ ಭತಕಿ ಯೆೈಲ್ೆಾ (ಸೆೈಡಿಂಗ್ )ಫದಿಖಳಲ್ಲಾ
ಷಂಖರಹಸಿದ ಸಹಿಔಕಖಳನಕು ವಿಮೆ ಭಹಡಲ್ಹಖಕದಿಲಾ..

D.

ಭಕಔಿವಹಗ (ಕಹಖ್ಹಯನೆಮ ಆಯಣದ ಹೆ ಯಖಡೆ) ಷಂಖರಹಷಲಪಟಿ ಸಹಿಔಕಖಳು

ಭಕಔಿವಹಗ ಷಂಖರಹಷಲಪಟಿ ಸಹಿಔಕಖಳ ವಿಯಖಳು:
ಷೆಳಖಳು ( ಪ್ಪನ್ ಕೆ ೀಡ್ ನೆ ಂದಿಗೆ ಅಂಚೆ ವಿಳಹಷ

ಮತಿ ಯ .
ವಿಶೆೀಶ ವಹಯಂಟಖಳು ಅನಾಯ್ದಷಕತಿವೆ

E.

ಟಹಯಂಕ್ಟ ಪಹಮ್ಯ ಭತಕಿ ಗಹಯರ್ಸ ಹೆ ೀಲಸರ್ಸಯ (ಕಹಖ್ಹಯನೆಮ
ಆಯಣದ ಹೆ ಯಖಡೆ ಇಯಕ)

ಭಕಔಿವಹಗ ಷಂಖರಹಷಲಪಟಿ ಸಹಿಔಕಖಳ ವಿಯಖಳು
ಷೆಳಖಳು ( ಪ್ಪನ್ ಕೆ ೀಡ್ ನೆ ಂದಿಗೆ ಅಂಚೆ ವಿಳಹಷ

ಮತಿ ಯ .
ಅಹಮನಕು ಔರ್ ಭಹಡಕದಕ ಭತಕಿ ಯೀಖಯವಹಗ 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 ಪಹಮ್ಯ ನಲ್ಲಾನ ನನು/ನಭಮ ಹೆೀಳಿಕೆಖಳು ನನು / ನಭಮ ತ್ತಳುಳಿಕೆ ಭತಕಿ
ನಂಬಿಕೆಮ ಭಟಿಗೆ ಷತಯವಹಗವೆ ಎಂದಕ ಘ ೀಷ್ಟಷಕತೆಿೀವೆ ಭತಕಿ ನಹನಕ/ ನಹು ಈ ಘ ೀಶಣೆ ನನು/ನಭಮ
ಭತಕಿ

_____________

ಇಯ

ನಡಕವಿನ

ಪಂದದ

ಭ ಲ್ಹಧಹಯವಹಗದೆ

ಎಂಫಕದನಕು

ುಪತೆಿೀನೆ/ತೆಿೀವೆ.
ರಸಹಿಪ್ಪಸಿದ ಅಹಮದಲ್ಲಾ ಸೆೀಯಡೆಖಳು ಅಥವಹ ಭಹಹಯಡಕಖಳನಕು ಈ ಪಹಮ್ಯ ನ ಷಲ್ಲಾಕೆಮ ನಂತಯ
ಕೆೈಗೆ ಳುಲ್ಹದಯೆ, ತಕ್ಷಣ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ ತ್ತಳಿಷಲ್ಹಖಕತಿದೆ.
ದಿನಹಂಔ:
ಷೆಳ:
ರಸಹಿಔಯ ಷಹ ಭತಕಿ ಔಂನಿಮ ಸಿೀಲಕ (ಭಕದೆರ)
ಏಜಂಟಯ ಶ್ಚಪಹಯಷಕಖಳು:
ಯ ಯತಿಮನುನ 41 ಯ ವಿಭಹ ಕಹಯಿದೆಮ ಸ್ೆಕ್ಷನ್ 1938ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಡರ್ಹಗಿದೆ
ರಿಮಹಯಿತಿಖಳ ನಿಷೆೇಧ
1. ಮಹದೆೇ ಮಕ್ಟುಗೆ ಯತಮಕ್ಷವಹಗಿ ಅಕಹವ ಅಥವಹ ಬಹಯತದಲ್ಲಾನ ಜಿೇ ಅಥವಹ ಆಸಿುಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ
ಅಹಮಕಹುಗಿ ವಿಮೆಮನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಲು ನವಿೇಔರಿಷಲು ಅಥವಹ ಭುಂದುರಿಷಲು ,ೆಯೇಯೆೇಪಿಷಲು
ಅಥವಹ ತನನ ಔಮಶನ್ ದಲ್ಲಾನ ೂಣಾ ಅಥವಹ ಬಹಖನುನ ರಿಮಹಯಿತಿಮ ಯ ದಲ್ಲಾ ಅಥವಹ
ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ತೆ ೇರಿಸಿದ ಪಿಯೇಮಮಂದಲ್ಲಾ ಮಹದೆೇ ರಿಮಹಮತಿ ನಿೇಡಲು ಅನುಭತಿಯಿಲಾ ಅಲಾದೆೇ
ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳನವಿೇಔರಿಷು ಅಥವಹ ಭುಂದುಯೆಷು ಮಹುದೆೇ ಮಕ್ಟು ಯಔಟ್ವಹದ ,
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ಹಯಸ್ೆಔಿರ್ಸ

ಅಥವಹ

ುಮೆಗಹಯಯ

ಕೆ ೇಶಿಔಖಳಿಗೆ

ಅನುಖುಣವಹಗಿಯು

ರಿಮಹಯಿತಿಖಳನುನ

ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ ಮಹುದೆೇ ರಿಮಹಮತಿಮನುನ ಸಿಾೇಔರಿಷು ಹಹಗಿಲಾ.
2. ಈ ಸ್ೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಾನ ನಿಫಂಧನೆಮನುನ ಹಲ್ಲಷುಲ್ಲಾ ತು ಮಹದೆೇ ಮಕ್ಟು ಯ . ಐದು ನ ಯಯಯೆಗೆ
ವಿಷುರಿಷಫಸುದಹದ ದಂಡದಿಂದ ಶ್ಚಕ್ಷಿಷಲಡುತಹುಯೆ.
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ಅಧಹಯಮ 24
ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಯೆೀಟಂಗ್ ಸಿದಹಿಂತ ಹಹಖಕ ಅಬಹಯಷ
ಅಧಹಯಮ ರಿಚಮ
ಈ ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ ನಿೇು ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟಿಂಗ್ ಭತುು ಯೆೇಟ್ ಭಹಡು ಭ ಲಬ ತ ಅಂವಖಳನುನ
ಔಲ್ಲಮುವಿರಿ. ನಿೇು ಅಹಮಖಳ ಯೆೇಟಿಂಗ್ ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ ಅಹಮಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ ಮಸರಿಷು ವಿವಿಧ
ವಿಧಹನಖಳ ಫಗೆೆ ಔಲ್ಲಮುವಿರಿ. ನಿೇು ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ "ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ"
ನಿಧಾರಿಷುದನುನ ಔಲ್ಲಮುವಿರಿ.

ಅಧಯಮನದ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು
A. ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟಿಂಗ್ ಭ ಲಬ ತ ಅಂವಖಳು
B. ಯೆೇಟ್ ಭಹಡು ಭ ಲಬ ತ ಅಂವಖಳು
C. ಯೆೇಟಿಂಗ್ ನ ಅಂವಖಳು
D. ವಿಭಹ ಮೊತು

ಈ ಅಧಹಮಮನುನ ಔಲ್ಲತ ನಂತಯ ನಿೇು ಕೆಳಗಿನ ಅಂವಖಳನುನ ಭಹಡಲು:
1. ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟಿಂಗ್ ನ ಭ ಲಬ ತ ಅಂವಖಳನುನ ವಹಮಖಿಮಷಲು
2. ಯೆೇಟ್ ಭಹಡು ಭ ಲಬ ತ ಅಂವಖಳನುನ ವಿರಿಷಲು
3. ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ "ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ" ನಿಧಾರಿಷಲು ವಔುಯಹಖುತಿುೇರಿ
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A. ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟಂಗ್ ನ ಭ ಲಬ ತ ಅಂವಖಳು
ಹಿಂದಿನ ಅಧಹಮಮಖಳಲ್ಲಾ ನಹು ವಿಮೆಮು ಷಂಚಮನದ ಭ ಲಔ ಅಹಮದ ಮಸ್ಹೆನೆಮನುನ
ಳಗೆ ಂಡಿದೆ ಎಂಫುದನುನ ನೆ ೇಡಿದೆದೇವೆ .ವಿಭಹಗಹಯಯು ಸಲವಹಯು ಮಕ್ಟುಖಳು / ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು /
ವಹಣಿಜಮ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ಷಂಸ್ೆೆಖಳು / ಭಹಡು ಔಂತುಖಳ ಹತಿಮನುನ ಳಗೆ ಂಡ ನಿಧಿಮನುನ
ಯಚಿಷುತಹುಯೆ.
ಯತಿಯೇಾರಿಂದ ಹತಿಷಫೆೇಕಹದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಭಹಣ ಯೆೇಟ್ ಮೆೇರ್ೆ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ ಭತುು
ಎಯಡು ಅಂವಖಳಿಂದ ನಿಧಾರಿಷಲಡುತುದೆ;
 ಂದು ನಶಿದ ಗಟ್ನೆಯಿಂದ ಷಂಬವಿಷಫಸುದಹದ ನಶಿ (ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಖಂಡಹಂತಯದಿಂದ
ಗಟಿಸಿದ) ಭತುು
 ನಶಿದ ಗಟ್ನೆಯಿಂದ ಉದಬವಿಷಫಸುದಹದ ನಶಿದ ಅಂದಹಜು ಯಭಹಣ

ಉದಹಸಯಣೆ
ಫೆಂಕ್ಟಮ ರಿಣಹಭದಿಂದಹದ ಷಯಹಷರಿ ನಶಿದ ಯಭಹಣನುನ ಯ 155555 ಆಗಿತೆುಂದು ಊಹಿಸಿ[ ಅದನುನ
L ಎಂದು ಷ ಚಿಷು].
ನಶಿದ ಷಯಹಷರಿ ಅಥವಹ ಸ್ಹಧಹಯಣ ಷಂಬನಿೇಮತೆ155 ಯಲ್ಲಾ 1[ ಅಥವಹ ]5.51ಆಗಿತುು[ .P ಎಂದು
ಷ ಚಿಷರ್ಹಖುತುದೆ].
ನಶಿದ ಷಯಹಷರಿ ಅಥವಹ ಸ್ಹಧಹಯಣ ಷಂಬನಿೇಮತೆಮನುನ ಆಖ ಹಿೇಗೆ ಕೆ ಡಫಸುದು: L x P = 0.01 x
100000 = 1000

ವಿಭಹಗಹಯಯು ಷಂಚಮನದ ನಿಧಿಮು ವಹಷುವಹಗಿ ಉಂಟಹದ ನಶಿನುನ ಷರಿದ ಗಿಷಲು ಸ್ಹಕಹಖುತುದೆ
ಎಂದು ಹೆೇಗೆ ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳುಳತಹುಯೆ?
ನಹು ಹಿಂದೆ ಔಂಡ ಹಹಗೆ, ವಿಮೆಮ ಷಂೂಣಾ ಕಹಮಾವಿಧಹನವೆಂದಯೆ ದೆ ಡಸ ಷಂಖೆಮಖಳ ತತಾ
ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷುಂತಸ ಭತುು ನಶಿ ಷಂಬನಿೇಮತೆ (ಆತಾನ)ಖಳ ಷಂಖೆಮ ಹಹಖ

ನಶಿದ ವಹಮಪಿು

(ತಿೇಯತೆ) ಮನುನ ಊಹಿಷಲು ವಔಮವಹಖಫಸುದಹದ ಷಂಖಹಮಶ್ಹಸಿರೇಮವಹಗಿ ಷಭಹನವಹದ ಅಹಮಖಳನುನ
ದೆ ಡಸ ಷಂಖೆಮಮಲ್ಲಾ ಷಂಚಯಿಷುದು.
ಎರ್ಹಾ ಅಹಮಖಳೄ 'ಂದೆೇ' ಷಭನಹಗಿಯುದಿಲಾ ಎಂಫುದು ಂದು ಷಭಸ್ೆಮಮಹಗಿದೆ .ನಿಕಯವಹಗಿ
ಹೆ ೇಲು[ ಅಥವಹ 'ಂದೆೇ ಷಭನಹದ' ]ಸ್ಹಔಶುಿ ಚಿಔುದಹಗಿಯಫಸುದಹದ ಅಹಮಖಳ ಷಂಚಮನ.
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ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ನಿಕಯವಹಗಿ ಹೆ ೇಲು ಭತುು ಂದೆೇ ಫಹಸಮ ವಹತಹಯಣದಲ್ಲಾಯು ಎಶುಿ ಭನೆಖಳನುನ
ನಿೇು ಕಹಣಫಸುದು? ಹೆಚೆಚೇನಿಲಾ.
ಷಂಚಮನ ನಿಧಿಮ ಗಹತಯ ಹೆಚಹಚದಂತೆ, ಅದು ಂದೆೇ ಅಥವಹ ಂದೆೇ ತೆಯನಹದ ಅಹಮಖಳಿಗೆ ಡಸರ್ಹದ
ಷಭಹನಲಾದ ಅಹಮಖಳನುನ ಳಗೆ ಳುಳ ಸ್ಹಧಮತೆಯಿಯುತುದೆ, ಇಲ್ಲಾ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಷಂದಿಖಧತೆಮನುನ
ಎದುರಿಷುತಹುಯೆ.
ಅಹಮನುನ ಊಹಿಷಲು ಸ್ಹಧಮವಹಖುಂತಸ ಹಹಗೆಯೆೇ ಷಂಚಮನ ನಿಧಿ ಸ್ಹಔಶುಿ ಏಔಯ ದ ಭತುು
ಷಭಹನವಹದ ಅಹಮಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ ಎಂಫ ಖಹತರಿ ಕೆ ಡುಂತಸ ಸ್ಹಔಶುಿ ದೆ ಡಸದಹದ ಂದು
ಷಂಚಮನ ನಿಧಿಮನುನ ಹೆೇಗೆ ಯಚಿಷುದು?.
ವಿಭಹಗಹಯಯು ಈ ಷಭಸ್ೆಮಗೆ ರಿಹಹಯನುನ ಔಂಡುಕೆ ಂಡಿದಹದಯೆ.
ಅಯು ಸ್ಹಔಶುಿ ದೆ ಡಸದಹದ ಷಂಚಮನ ನಿಧಿಮನುನ ತಮಹರಿಷುವಹಖರ್ೆೇ ಷಸ ಅದಯಲ್ಲಾ ಉ ನಿಧಿಖಳನುನ
ತಮಹರಿತಹುಯೆ ಭತುು ಂದು ಅಥವಹ ಇತಯ ಉ ನಿಧಿಖಳಲ್ಲಾ ವೆೈಮುಕ್ಟುಔ ಅಹಮಖಳನುನ ಖುಯುತಿಷುತಹುಯೆ
ಉ ಷಂಚಮನ ನಿಧಿಮನುನ ಅಹಮ ಭಟ್ಿನುನ ಅಲಂಬಿಸಿ, ಅಹಮಖಳನುನ ವಿವಿಧ ವಿಬಹಖಖಳಲ್ಲಾ
ವಿಂಖಡಿಸಿ ಯಚಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಭಯದ ಯಚನೆಗೆ ಫೆಂಕ್ಟ ಹಿಡಿಮು ಸ್ಹಧಮತೆಖಳು ಔಲ್ಲಾನ ಯಚನೆಖಳಿಗಿಂತ ಹೆಚುಚ; ಆದದರಿಂದ ಆಸಿು ವಿಭಹ
ಕ್ಷೆೇತಯದಲ್ಲಾ, ಭಯದ ಯಚನೆಮ ವಿಮೆ ಭಹಡಲು ಅಧಿಔ ಪಿಯೇಮಮಂನ ಅಖತಮವಿದೆ.
ಅದೆೇ ರಿಔಲನೆ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಗೆ ಷಸ ಅನಾಯಿಷುತುದೆ .ಅಧಿಔ ಯಔುದೆ ತುಡ ಅಥವಹ ಭಧುಮೆೇಸದಿಂದ
ಫಳಲು ಮಕ್ಟು ಸೃದಮಹಘಾತನುನ ಹೆ ಂದು ಹೆಚಿಚನ ಅಕಹವಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತಹುಯೆ
ಂದು ಯೆ ೇಖದ ಚಿಕ್ಟತೆಸಮಲ್ಲಾನ ಹೆಚಿಚನ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚದ ಅಹಮನುನ ರಿಖಣಿಸಿ. ಹೆಚಿಚನ ಬಿಪಿ
(ಯಔುದೆ ತುಡ) ಭತುು ಭಧುಮೆೇಸದಿಂದ ನಯಳು ಫಫ ಮಕ್ಟುಯಂದಿಗೆ ಹೆ ೇಲ್ಲಸಿದಯೆ ಉತುಭ ಆಯೆ ೇಖಮದ
ಮಕ್ಟುಮ ಅಹಮ ಫೆೇಯೆಮಹಗಿಯುತುದೆ.
ಅಹಮಖಳನುನ ಗಿೇಾಔರಿಷು ಭತುು ಅು ಮಹ ಖಾಕೆು ಸ್ೆೇಯುತುವೆ ಎಂಫುದನುನ ನಿಧಾರಿಷು ಈ
ಯಕ್ಟಯಯೆಮು ಯೆೇಟಿಂಗ್ ಕಹುಗಿ ಫಸಳ ಭುಕಮವಹಗಿದೆ.
1. ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟಂಗ್ ನ ಭ ಲ್ಹಧಹಯಖಳು
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ವಹಯಖ್ೆಯ
ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟಂಗ್ ಇದಕ ವಿಮೆಗಹಗ ರಸಹಿಪ್ಪಷಲಪಟಿ ಅಹಮ ಸಿಾೀಕಹಯಹಸಯವಿದೆಯೆೀ, ಭತಕಿ ಹಹಗದಿಲ್ಲ,ಾ
ಮಹ ದಯ(ಯೆೀಟ್), ನಿಮಭಖಳು ಭತಕಿ ಶಯತಕಿಖಳಿಗೆ ಳಗೆ ಂಡಕ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನಕು ಷಭಮತ್ತಷಫೆೀಔಕ
ಎಂಫಕದನಕು ನಿಧಯರಿಷಕ ರಕ್ರರಯೆಮಹಗದೆ.

ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟಿಂಗ್, ತಹಂತಿಯಔ ಅಥಾದಲ್ಲಾ ಕೆಳಗಿನ ಸಂತಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ:
i. ಅಹಮದ ನಿಧಹಾಯಣೆ ಭತುು ಆತಾನ ಭತುು ನಶಿದ ತಿೇಯತೆಮ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಭೌಲಮಭಹನ
ii. ಹಲ್ಲಸಿ ಔಯೆೇಜ್, ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಶಯತುುಖಳ ಷ ತಿಯೇಔಯಣ
iii. ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಭಹಣನುನ ನಿಧಾರಿಷುದು
ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟ್ರ್ ಯ ಮೊದಲು ಅಹಮನುನ ಸಿಾೇಔರಿಷಫೆೇಕೆ ೇ ಫೆೇಡವೊೇ ಎಂಫುದನುನ ನಿಧಾರಿಷುತಹುಯೆ.
ಭುಂದಿನ ಸಂತ ಅಹಮನುನ ಸಿಾೇಔರಿಷು ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಭಹಣ, ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಶಯತುುಖಳನುನ
ನಿಧಾರಿಷುದು.
ಅಂಡರ್

ಯೆೈಟಿಂಗ್

ಕೌವಲಮಖಳನುನ

ಸ್ಹಔಶುಿ

ತಯಫೆೇತಿ,

ಕ್ಷೆೇತಯ

ಭಹನಮತೆ

ಭತುು

ಆಳವಹದ

ಳನೆ ೇಟ್ಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡ ನಿಯಂತಯ ತಯಫೆೇತಿ ಯಕ್ಟಯಯೆಮ ಭ ಲಔ ಸ್ಹಾಧಿೇನಡಿಸಿಕೆ ಳಳರ್ಹಖುತುವೆ.
ಂದು ಫೆಂಕ್ಟ ವಿಭಹ ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟ್ರ್ ಯಹಖಲು ಫೆಂಕ್ಟಮ ಸ್ಹಧಮತೆಮ ಕಹಯಣಖಳ ಉತುಭ ಜ್ಞಹನ, ವಿವಿಧ
ಬೌತಿಔ ಷಯಔುಖಳು ಹಹಖ ಆಸಿುಮ ಮೆೇರ್ೆ ಫೆಂಕ್ಟಮ ರಿಣಹಭ, ಂದು ಉದಮಭದಲ್ಲಾ ತೆ ಡಗಿಕೆ ಂಡಿಯು
ಯಕ್ಟಯಯೆ, ಬ ಗೆ ೇಳ, ಸವಹಭಹನ ರಿಸಿೆತಿಖಳು ಇತಹಮದಿಖಳ ಜ್ಞಹನ ಅಖತಮವಹಗಿದೆ.
ಹಹಗೆಯೆೇ ಂದು ನೌಕಹ ವಿಭಹ ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟ್ರ್ ಯಹಖಲು, ರ್ಪೇಟ್ಾ / ಯಸ್ೆುಖಳ ರಿಸಿೆತಿಖಳು ಸ್ಹರಿಗೆ
ಅಥವಹ ಷಂಖಯಸದಲ್ಲಾ ಷಯಔು / ಷುುಖಳು ಎದುರಿಸಿದ ಷಭಸ್ೆಮಖಳು, ಸಡಖುಖಳು ಭತುು ಅುಖಳ
ಮಹನಹಸಾತೆಮ ಫಗೆೆ ಅರಿು ಇಯಫೆೇಔು.
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟ್ರ್ ಯು, ಮಷುಸ, ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಅಂವಖಳು ದೆೈಹಿಔ ಆಯೆ ೇಖಮದ ಭಟ್ಿ
ಭತುು ಔುಟ್ುಂಫದ ಇತಿಹಹಷಖಳನುನ ಅಥಾ ಭಹಡಿಕೆ ಂಡು ಅಹಮನುನ ಫಹಧಿಷು ಯತಿಯಂದು ಅಂವದ
ರಿಣಹಭನುನ ಅಳ್ೆಮು ಅಖತಮವಿದೆ
a) ವಿಮೆ, ಇಕ್ರಾಟ ಭತಕಿ ವಹಯಹಯ ಷಭಥಯನಿೀಮತೆ
ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಜಹಖಯ ಔ ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟಿಂಗ್ ಭತುು ಅಹಮದ ಗಿೇಾಔಯಣದ ಅಖತಮ ಎಲ್ಹಾ ಅಹಮಖಳು
ಷಭವಹಗಯಕದಿಲಾ ಎಂಫ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಹಷುದಿಂದ ಉದಬವಿಷುತುದೆ. ಹಿೇಗೆ ಯತಿಯಂದು ಅಹಮ
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ಷ ಔುವಹಗಿ ಭೌಲಮಭಹನಗೆ ಂಡು ನಶಿ ಷಂಬವಿಷು ಭತುು ಅದಯ ತಿೇಯತೆಮಗೆ ಅನುಖುಣವಹಗಿ
ಫೆರ್ೆಮನುನ ನಿಖದಿಡಿಷು ಅಖತಮವಿದೆ
ಎರ್ಹಾ ಅಹಮಖಳು ಷಭವಹಗಿಯುದಿಲಾವಹದದರಿಂದ, ವಿಮೆ ಭಹಡಫೆೇಕೆನುನ ಎಲಾರಿಖ

ಷಭಹನ

ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನುನ ಹತಿಷಲು ಕೆೇಳುದು ನಹಮಮಷಭಭತವಹಖಲ್ಲಕ್ಟುಲಾಅಂಡರ್ ಯೆೈಟಂಗ್ ನ ಉದೆಿೀವ .
ಷ ಔಿ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ದಯನಕು ವಿಧಿಷಕಂತೆ, ಅಹಮಖಳನಕು ಅುಖಳ ಖಕಣಲಕ್ಷಣ ಭತಕಿ ಅಹಮದ
ಭಟಿನಕು ಅಲಂಬಿಸಿ ಗೀಯಔರಿಷಕುದಕ.
ತಭಭ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯೆ ಂದಿಗಿನ ಎರ್ಹಾ ಂದಖಳನುನ ೂಯೆೈಷಲು ಸ್ಹಧಮವಹಖುತುದೆ
ಎಂಫುದನುನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳುಳದು ಈಗಿನ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಯತಿ, ಯತಿ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಂದು
ಜವಹಫಹದರಿಮಹಗಿದೆ

.ವಿಭಹ

ಔಂನಿ

ವಿಭಹಯೇಖಮಲಾದ

ಅಹಮಖಳಿಗಹಗಿ

ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ

ಜಹರಿಭಹಡಿದಯೆ ಅಥವಹ ಅಹಮ ಷರಿದ ಗಿಷಲು ಅಖತಮವಿಯುದಕ್ಟುಂತ ಔಡಿಮೆ ಔಂತುಖಳನುನ ವಿಧಿಸಿದಯೆ,
ಅದು ತನನ ಂದದ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮನುನ ೂಯೆೈಷಲು ವಿಭಹಗಹಯಯ ಸ್ಹಭಥಮಾನುನ ಅಹಮಕೆು ತಳಳಲು
ಕಹಯಣವಹಖಫಸುದು.
ಭತೆ ುಂದೆಡೆ, ಹೆಚಿಚನ ದಯದ ಯಭಹಣನುನ ಷ ಚಿಷದ ಅಹಮಖಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಯಭಹಣದ ದಯನುನ
ವಿಧಿಷಫಮಷು ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ ಅಯ ಮಹಹಯ ಷಧಹಾತಭಔಲಾದ ಭತುು ಅಷಭಥಾನಿೇಮವಹಗಿ
ಕಹಣಫಸುದು .ಆದದರಿಂದ ಇಕ್ಟಾಟಿ ಭತುು ಷಭಥಾನಿೇಮತೆಮ ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದ ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟಿಂಗ್ ಯಕ್ಟಯಯೆಮನುನ
ನಿಕಯವಹಗಿ ಅನುಷರಿಷು ಅವಮಔತೆಯಿದೆ.
ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟಿಂಗ್ ನ ಯಭುಕ ಲಕ್ಷಣಖಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ
i. ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಅಹಮನುನ ಖುಯುತಿಷುದುಷುುದು
ii. ಯಸ್ಹುಔರಿಂದ ಭಂಡಿಸಿದ ಅಹಮದ ಭಟ್ಿನುನ ನಿಧಾರಿಷುದು
iii. ವಿಭಹ

ವಹಮಹಯ

ಯೇಖಮ

ಭಹಖಾಖಳನಹನಧರಿಸಿ

ನಡೆಷರ್ಹಖುತುದೆ

ಎಂಫುದನುನ

ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳುಳದು
ಷಂಕ್ಷಿುವಹಗಿ, ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟಿಂಗ್ ನ ಉದೆದೇವಖಳನುನ ಸಿಾೇಕಹಯಹಸಾತೆಮ ಭಟ್ಿ, ಪಿಯೇಮಮಂನ ಷಭಾಔತೆ
ಭತುು ಇತಯ ದಖಳ ಭಟ್ಿನುನ ನಿಧಾರಿಷು ಭ ಲಔ ಸ್ಹಧಿಷರ್ಹಖುತುವೆ.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ 1
ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಯೆೇಟ್ ಭಹಡುದಯ ಮೆೇರ್ೆ ಯಬಹ ವಿೇಯು ಎಯಡು ಅಂವಖಳನುನ ಖುಯುತಿಸಿರಿ.
I. ಷಂಬನಿೇಮತೆ ಭತುು ಅಹಮದ ತಿೇಯತೆ
II. ಅಹಮದ ಭ ಲ ಭತುು ಷಾಯ 
III. ಅಹಮದ ಭ ಲ ಭತುು ಕಹಲಭಹನ
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IV. ಅಹಮದ ಷಾಯ  ಭತುು ರಿಣಹಭ

643

B. ದಯ (ಯೆೀಟ್ )ತಮಹರಿಕೆಮ ಭ ಲ್ಹಂವಖಳು
ವಿಮೆ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ ಅಹಮದ ಗಹಾಣೆಮನುನ ಆಧರಿಸಿದೆ .ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಕರಿೇದಿಷು ಭ ಲಔ,
ವಿಭಹದಹಯರಿಗೆ ವಿಮೆಭಹಡಿದ ಆಸಿುಗೆ ಖಂಡಹಂತಯದಿಂದ ಉಂಟಹಖು ಆರ್ಥಾಔ ನಶಿದ ರಿಣಹಭನುನ
ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲು ಸ್ಹಧಮವಹಖುತುದೆ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಒಾ ಂದು ಕಹಯು ಒಡಿಷುತಿುದದಲ್ಲ,ಾ ಆಔಸಿಭಔವಹಗಿ ಅಘಾತದಲ್ಲಾ ಅದು ಹಹನಿಗೆ ಳಳಫಸುದಹದ
ಅಹಮವಿದೆ .ಭಹಲ್ಲೇಔಯು ಮೊೇಟಹಯು ವಿಮೆ ಹೆ ಂದಿದದಯೆ ಕಹಯು ಹಹನಿ ಷಂಬವಿಷು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ
ಔಂನಿ ರಿೆೇರಿಖಳಿಗಹಗಿ ಹತಿ ಭಹಡುತುದೆ.
ಔಂನಿ ರ್ಹಬದ ಅಂತಯ ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ವಿಮೆಮ ಕೆಾೇಮ್ ಖಳ ಭತುು ವೆಚಚಖಳ ಬವಿಶಮದ ವೆಚಚನುನ,
ಷರಿದ ಗಿಷುಂತಸ ಫೆರ್ೆಮನುನ ರ್ೆಔುಭಹಡು ಯಕ್ಟಯಯೆಮನುನ ಅಳಡಿಸಿಕೆ ಳುಳ ಅಖತಮವಿದೆ .ಇದನುನ
ದಯ (ಯೆೇಟ್) ತಮಹರಿಷುದು ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
ದಯ (ಯೆೇಟ್) ಅಂದಯೆ ವಿಮೆಮ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಗಟ್ಔದ ಫೆರ್ೆ.
ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ದಯನುನ ಬ ಔಂದ ವಹಮಪಿುಗಹಗಿ ಯತಿ ಮೆೈಲ್ ಗೆ ಯ . 1.55ಎಂದು ಮಔುಡಿಷಫಸುದು
ದಯಖಳು ನಶಿದ ಸ್ಹಧಮತೆ ಭತುು ಷಂಬಹಮ ಗಹತಯಖಳ ಯಕಹಯ ಫದರ್ಹಖುತುವೆ .ಯತಿಯಂದು ದಯನುನ
ಬವಿಶಮದಲ್ಲಾನ ಷಂಬಹಮ ನಶಿದ ಮೆೇರ್ೆ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯಫಸುದಹದ ಯಷುುತ ರಿಷಯದಲ್ಲಾ ಹಿಂದಿನ
ಯೃತಿುಖಳು ಭತುು ಫದರ್ಹಣೆಖಳನುನ ನೆ ೇಡಿ ಸ್ಹೆಪಿಷರ್ಹಖುತುವೆ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಬ ಔಂ ವಿಮೆಮ ಮೆೇಲ್ಲನ ಉದಹಸಯಣೆಮನುನ ರಿಖಣಿಸಿ, ವಿಧಿಸಿದ ದಯಖಳು ದೆ ೇಶ ಯೆೇಖೆಮ ಫಳಿ
ಭತುು ಕಹಂಕ್ಟಯೇಟ್ ವಿನಹಮಷಕ್ಟುಂತ ಹಹನಿಗೆ ಹೆಚುಚ ಳಗಹಖು ಇಟಿಿಗೆ ಭನೆಗೆ ಹೆಚಹಚಗಿವೆ.
ಆಯೆ ೇಖಮ

ವಿಮೆಮ

ಉದಹಸಯಣೆ

ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡಯೆ,

ಷಂಖಹಮತಭಔ

ಅಥವಹ

ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು

ಭೌಲಮಭಹನಖಳನುನ ಅಹಮದ ಯತಿಯಂದು ಗಟ್ಔದ ಮೆೇರ್ೆ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ .ಮಷುಸ, ಜಹತಿ,
ಉದೆ ಮೇಖ, ಆಹಹಯ ಇತಹಮದಿಮಂತಸ ಅಂವಖಳನುನ ೂಾನಿಧಾರಿತ ಭಹನದಂಡಖಳನುನ ಆಧರಿಸಿ
ಷಂಖಹಮತಭಔವಹಗಿ ರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಖುತುದೆ ಭತುು ಅಂಔಖಳನುನ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ.
ದಯಖಳು ಪ್ಪರೀಮಿಮಂಖಳು ಂದೆೀ ಅಲಾ ಎಂಫಕದನಕು ಖಭನಿಸಿ.
ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ = (ವಿಭಹ ಮತಿ) x (ದಯ)
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1. ಯೆೀಟಂಗ್ ನ ಉದೆಿೀವಖಳು
ದಯ ತಮಹರಿಷು (ಯೆೇಟಿಂಗ್ )ದಯ ಭ ಲ ಉದೆದೇವ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಭತುು ವಿಭಹದಹಯಯ ಇಫಫಯ
ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದಲ ,

ವಿಮೆಮ

ಫೆರ್ೆ

ಸ್ಹಔಶುಿ

ಭತುು

ಷಭಂಜಷವಹಗಿಯಫೆೇಔು

ಎಂಫುದನುನ

ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳುಳುದು.
ವಿಭಹಗಹಯಯ ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದ, ಈ ಮೊತುದ ದಯಖಳು ಕೆಾೇಮ್, ಕಚುಾ ಭತುು ತೆರಿಗೆಮ ಹತಿ ದಗಿಷಲು
ಸ್ಹಔಷಹಿಗಿದೆ ಭತುು ದುಗಾಟ್ನೆಖಳ ಭತುು ರ್ಹಬದ ಂದು ಷ ಔುವಹದ ಅಂಚನುನ ಬಿಟಿಿದೆ ಎಂದು ಅಥಾ.
ವಿಭಹದಹಯಯ ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದ, ಷಭಂಜಷವಹದ ದಯಖಳು ಟಿಿಗೆ ವೆಚಚಖಳ ದುಗಾಟ್ನೆಖಳ ಭತುು ರ್ಹಬದ
ಉಷುುವಹರಿಮನುನ, ಳಗೆ ಂಡಿಯು ಭತುು ಅಹಮಖಳ ವಹಮಪಿುಗೆ ಸ್ಹಔಶಿಕ್ಟುಂತ ಹೆಚಿಚನ ಮೊತುನುನ
ನಿೇಡಫೆೇಕಹಖಫಹಯದು ಎಂಫುದನುನ ಷ ಚಿಷುುದಿಲಾ.
ಫೆಂಕ್ಟ ಅಹಮದ ಮೆೇರ್ೆ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯು ಎರ್ಹಾ ಯಭುಕ ಅಂವಖಳನುನ ರಿಖಣಿಸಿ ಅಂದಹಜು ದಯದಲ್ಲಾ
ಕೆೇಲ ಂದು ಷಣಣ ಫದರ್ಹಣೆಮನುನಂಟ್ುಭಹಡು ಚಿಔುದಹದ ಅಂವಖಳನುನ ನಿಲಾಕ್ಷಿಸಿದಹಖ ಪಿಯೇಮಮಂ
ದಯಖಳನುನ ಷಭಂಜಷವೆಂದು ರಿಖಣಿಷಫಸುದು.
2. ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ದಯನಕು ನಿಧಯರಿಷಕದಕ
ಪಿಯೇಮಮಂನ ವುದಧ ದಯ ಔಳ್ೆದ ನಶಿದ ಅನುಬದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಔಂಡುಕೆ ಳಳರ್ಹಖುತುದೆ .ಆದದರಿಂದ,
ಔಳ್ೆದ ನಶಿಖಳ ಫಗೆಗಿನ ಅಂಕ್ಟ ಅಂವಖಳು ದಯಖಳನುನ ನಿಧಾರಿಷುಲ್ಲಾ ಅತಮಖತಮವಹಗಿವೆ.
ದಯಖಳನುನ ನಿಧಾರಿಷಲು ಅಹಮಖಳಿಗೆ ಂದು 'ಖಣಿತ ಭೌಲಮ' ನುನ ನಿೇಡುುದು ಅವಮಔವಹಗಿದೆ.

ಉದಹಸಯಣೆ
15ಶಾಖಳ ಅಧಿಮಲ್ಲಾನ ದೆ ಡಸ ಷಂಖೆಮಮ ಮೊೇಟಹರ್ ಸ್ೆೈಔಲ್ ಖಳ ನಶಿದ ಅನುಬನುನ
ಷಂಖಯಹಿಸಿದಹಖ, ನಹು ವಹಸನಖಳಿಗೆ ಹಹನಿಯಿಂದ ಉಂಟಹದ ನಶಿದ ಟ್ುಿ ಮೊತುನುನ ಡೆಮುತೆುೇವೆ .
ಈ ಯಭಹಣನುನ ಮೊೇಟಹರ್ ಸ್ೆೈಔಲ್ ಖಳ ಟ್ುಿ ಭೌಲಮದೆ ಂದಿಗೆ ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು ದಧತಿಮಲ್ಲಾ
ಮಔುಡಿಷು ಭ ಲಔ ನಹು ಅಹಮದ 'ಖಣಿತ ಭೌಲಮ' ನುನ ನಿಧಾರಿಷಫಸುದು .ಇದನುನ ಕೆಳಗಿನ
ಷ ತಯದಿಂದ ಮಔುಡಿಷಫಸುದು:
M(ಎಮ್) = L(ಎಲ್) X 100
V(ವಿ)
L (ಎಲ್) ನಶಿದ ಟ್ುಿ ಮೊತುನುನ ಭತುು V (ವಿ) ಎಲಾ ಮೊೇಟಹರ್ ಸ್ೆೈಔಲ್ ಖಳ ಟ್ುಿ ಭೌಲಮನುನ
ಷ ಚಿಷುತುದೆ
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ಹಿೇಗೆ ಬಹವಿಸ್ೆ ೇಣ:
 ಮೊೇಟಹರ್ ಸ್ೆೈಔಲ್ Rs. ಭೌಲಮ ಯ .50,000/ ನಶಿದ ಅನುಬ: 1000 ಮೊೇಟಹರ್ ಸ್ೆೈಔಲ್ ಖಳಲ್ಲಾ, 10 ಶಾಖಳಲ್ಲಾ, 50 ಮೊೇಟಹರ್ ಸ್ೆೈಔಲ್
ಖಳು ಔಳುವಹಗಿವೆ
 ಷಯಹಷರಿ, ಯತಿಶಾ ಔಳುವಿನಿಂದಹಗಿ 5 ಮೊೇಟಹರ್ ಸ್ೆೈಔಲ್ ಖಳು ಟ್ುಿ ನಶಿವಹಗಿ
ರಿಣಮಸಿದು
ಷ ತಯನುನ ಅಳಡಿಸಿದಹಖ, ಪಲ್ಲತಹಂವ:
ನಶಿಖಳು (ಯ . 50,000 X 5) = ಯ . 2,50,000
ಭೌಲಯಖಳು (ಯ . 50,000 X 1000) = ಯ . 5,00,00,000
ಅಂದಯೆ) L (ಎಲ್) / V (ವಿ) (X2[ = 155 ,55,5 / 555,55,55, ]555X %5.5 = 155
ಆದದರಿಂದ ಮೊೇಟ್ರ್ ಸ್ೆೈಔಲ್ ಭಹಲ್ಲೇಔಯು ಹತಿಷು ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯ ಯ . 55,/555ದ ಅಧಾ
ಶ್ೆೇಔಡಹ ಅಂದಯೆ - .ಯ - / 255 .ಯತಿ ಶಾ .ಇದನುನ 'ವಕದಿ' ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
ಯ 255 .ಯತಿ ಸ್ೆೈಔಲ್ ದಯದಂತೆ, ಷಂಖಯಹಿಸಿದ ಯ 2.5 .ಲಕ್ಷ 5 ವಹಸನಖಳ ಟ್ುಿ ನಶಿದ ಕೆಾೇಮ್ ಅನುನ
ಷಂದಹಮ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.
ಮೆೇರ್ೆ ಡೆದ ವುದಧ ಪಿಯೇಮಮಂ, ಷಂಖಯಹಿಸಿದ ವೆೇಳ್ೆ ಕೆೇಲ ನಶಿಖಳನುನ ಹತಿಷಲು ಸ್ಹಔಷಹಿಖು
ಂದು ನಿಧಿಮನುನ ಯಚಿಷುತುದೆ.
ಮೆೇಲ್ಲನ

ಉದಹಸಯಣೆಮಲ್ಲಾ

ಮಖುತಹಮ

(ಹೆಚುಚರಿ

ಉಳಿದ

ಆದಹಮ)ವಿಲಾವೆಂಫುದನುನ

ನಹು

ನೆ ೇಡಫಸುದು. ಆದಯೆ ವಿಭಹ ಕಹಮಹಾಚಯಣೆ ಆಡಳಿತದ ವೆಚಚ) ನಿಾಸಣೆಮ ವೆಚಚಖಳು (ಭತುು ವಹಮಹಯ
ಷಂಖಯಸಣೆ) ಏಜನಿಸ ಔಮೇಶನ್(ಮ ವೆಚಚಖಳನುನ ಷಸ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ .ಅಲಾದೆೇ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಬಹರಿೇ
ನಶಿಖಳಿಗಹಗಿ ಂದು ಅಂಚನುನ ದಗಿಷುದು ಷಸ ಅಖತಮವಹಗಿಯುತುದೆ.
ಅಂತಿಭವಹಗಿ, ವಿಮೆಮನುನ ವಹಣಿಜಮ ಭಟ್ಿದಲ್ಲಾ ನಿಾಹಿಷರ್ಹಖುತುದೆ ಆದದರಿಂದ ಫೆೇಯೆ ಮಹುದೆೇ
ವಹಮಹಯದಂತೆ, ವಹಮಹಯದಲ್ಲಾ ಸ ಡಿದ ಫಂಡವಹಳದ ಮೆೇಲ್ಲನ ವಹಸ್ಹತಿಮಹಗಿಯು ರ್ಹಬಕಹುಗಿ
ಅಂಚನುನ (ಭಹಜಿಾನ್) ದಗಿಷುದು ಅಖತಮವಹಗಿದೆ.
ಆದಿರಿಂದ, 'ವಕದಿ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ' ನಲ್ಲಾ ವೆಚಿಖಳು, ಮಿೀಷಲಕ ಭತಕಿ ಲ್ಹಬಕಹುಗ ದಗಷಲಕ ಶೆೀಔಡಹವಹಯಕ
ಸೆೀರಿಷಕ ಭ ಲಔ ಷ ಔಿವಹಗ ಹೆಚಹಿಖಕತಿದೆ.
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ಅಂತ್ತಭ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ದಯ ಕೆಳಗನ ಅಂವಖಳನಕು ಳಗೆ ಂಡಿಯಕತಿದೆ:
 ನಶಿ ಹತಿ
 ನಶಿದ ವೆಚಚಖಳು .ಉದಹ) ಷಮೇಕ್ಷೆಮ ವುಲು(
 ಏಜನಿಸ ಔಮಶನ್
 ನಿಾಸಣೆಮ ವೆಚಚಖಳು
 ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಬಹರಿೇ ನಶಿಖಳಿಗಹಗಿ ಮೇಷಲು ಅಂಚು (ಭಹಜಿಾನ್)ಉದಹ ಬಹವಿಷರ್ಹದ5 ನಶಿಖಳ
ವಿಯುದಧ ಟ್ುಿ 7ನಶಿಖಳು.
 ರ್ಹಬಖಳಿಗಹಗಿ ಅಂಚು (ಭಹಜಿಾನ್)
ಅನುಬ ಅಧಿಮನುನ ಎಚಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯೆು ಭಹಡುದು ಅವಮಔ. ಇತಿುೇಚಿನ ನಶಿ ಅನುಬ
ಅಧಿಮನುನ ಫಳಷಫೆೇಔು. ಆಯೆುಭಹಡಿದ ಅಧಿ ಸ್ಹಔಶುಿ ನಶಿ ಅನುಬದ ಅಂಕ್ಟಅಂವಖಳನುನ
ಹೆ ಂದಿಯಫೆೇಔು

ಅದರಿಂದ

ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು

ಅಖತಮವಹದ

ಅಂಕ್ಟಅಂವಖಳ

ಹಯಭುಕಮತೆ

ಅಥವಹ

ವಿಶ್ಹಾಸ್ಹಸಾತೆಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತುವೆ. ಅಂತಿಭವಹಗಿ ವಹಮಹಯ ದುಯಂತದ ನಶಿಖಳಿಗೆ ಳಟಿಿಯುಲ್ಲಾ,
ಅನುಬ ಅಧಿ ದುಯಂತ ಗಟ್ನೆಖಳ ಷಯಹಷರಿಮನುನ ಯತಿನಿಧಿಷಫೆೇಔು.
ಎಲಾ ಷಂಫಂಧಿತ ಯೆೇಟಿಂಗ್ ಅಂವಖಳನುನ ರಿಖಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡು, ದಯಖಳು ಅಷಭಾಔವಹಗಿಲಾ,
ವಿರಿೇತ ಅಥವಹ ಂದೆೇ ರಿೇತಿಮ ಭತುು ಖುಣಭಟ್ಿದ ಅಹಮಖಳನಡುವೆ ಅನಹಮಮವಹಗಿ ತಹಯತಭಮ
ಭಹಡಲಟಿಿದೆ ಎಫುದನುನ ಕಚಿತಗೆ ಳಿಷಫಸುದು.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ2
ವುದಧ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅಂದಯೆೇನು?
I. ನಶಿ ಬರಿಷಲು ಭಹತಯ ಸ್ಹಕಹಖುಶುಿ ದೆ ಡಸದಹದ ಪಿಯೇಮಮಂ
II. ಷಭಹಜದ ಔನಿಶಠ ಷದಷಮರಿಗೆ ಅನಾಮವಹಖು ಪಿಯೇಮಮಂ
III. ಆಡಳಿತಹತಭಔ ವೆಚಚಖಳನುನ ಸ್ೆೇರಿಸಿದ ನಂತಯದ ಪಿಯೇಮಮಂ

IV. ಇತಿುೇಚಿನ ನಶಿ ಅನುಬದ ಅಧಿಮ ಭ ಲಔ ಡೆಮರ್ಹದ ಪಿಯೇಮಮಂ

C. ಯೆೀಟಂಗ್ ನ ಅಂವಖಳು
ದಯಖಳಿಗೆ ಸ್ೆೇರಿಷಲು ಭತುು ಯೆೇಟಿಂಗ್ ಯೇಜನೆಮನುನ ತಮಹರಿಷಲುಲು ಫಳಷರ್ಹಖು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ
ಅಂವಖಳನುನ ಯೆೇಟಿಂಗ್ ಅಂವಖಳು ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ .ವಿಭಹಗಹಯಯು ಅಹಮನುನ ನಿಧಾರಿಷಲು
ಭತುು ತಹು ವಿಧಿಷಲ್ಲಯು ಫೆರ್ೆಮನುನ ನಿಧಾರಿಷಲು 'ಯೆೇಟಿಂಗ್ ಅಂವಖಳನುನ' ಫಳಷುತಹುಯೆ.
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 ವಿಭಹಗಹಯಯು ಮೊದಲನೆಮದಹಗಿ ಭ ಲ ದಯನುನ ಸ್ಹೆಪಿಷಲು ತಭಭ ಭೌಲಮಭಹನನುನ
ಫಳಷುತಹುಯೆ
 ನಂತಯ ವಿಭಹದಹಯಯು ಈ ಯೆೇಟ್ ಅನುನ ಧನಹತಭಔ ವೆೈಶ್ಚಶಿಾಖಳಿಗೆ ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಆಸಿುಹಸಿು
ಅಹಮದಲ್ಲಾ ಉನನತವಹದ ಫೆಂಕ್ಟ ಯಕ್ಷಣೆ, ಅನಾಯಿಷು ರಿಮಹಯಿತಿಖಳಿಂದ ಭತುು ಯತಿಔ ಲ
ವೆೈಶ್ಚಶಿಾಖಳಿಗೆ ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಮೊೇಟಹರ್ ಅಹಮಖಳಲ್ಲಾ ಅಯಹಧ ನಿಣಾಮದ ದಹಕರ್ೆಖಳನುನ
ಹೆ ಂದಿಯು ಚಹಲಔಯು ಅನಾಯಿಷು ಮತಿರಿಔು ಹೆಚುಚರಿ ಫೆರ್ೆಮನುನ ಸ್ೆೇರಿಸಿ ಹೆ ಂದಹಣಿಕೆ
ಭಹಡುತಹುಯೆ.

ರಭಕಕ ಅಂವಖಳು
ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟಂಗ್ ಗಹಗ ಭಹಹತ್ತಮ ಭ ಲಖಳು
ಸ್ಹಂಖಿಮಔ) ಅಥವಹ ಷಂಖಹಮಶ್ಹಸಿರೇಮ (ವಿಶ್ೆಾೇಶಣೆಮಲ್ಲಾ ಮೊದಲ ಸಂತವೆಂದಯೆ ಭಹಹಿತಿಮ ಷಂಖಯಸ .
ಂದು ಅಹಮದ ದಯನುನ ನಿಧಾರಿಷುವಹಖ, ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟ್ರ್ ಯು ನಿಕಯವಹದ ಭೌಲಮಭಹನಕೆು
ನೆಯವಹಖಲು ಸ್ಹಧಮವಹದಶುಿ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಷಂಖಯಹಿಷಫೆೇಔು.
ಭಹಹತ್ತಮ ಭ ಲಖಳು ಕೆಳಗನಂತ್ತವೆ:
i.

ಪ್ರರಪ್ರೀಷಲ್ ಪಹಮ್ಯ ಅಥವಹ ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟರ್ ಯ ರಷಕಿತ್ತ

ii.

ಅಹಮ ಷಮಿೀಕ್ಷೆಖಳು

iii. ಐತ್ತಹಹಸಿಔ ಕೆಾೀಮ್ ಖಳ ಅನಕಬದ ಭಹಹತ್ತ: ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಭತುು ಮೊೇಟಹರ್ ರ್ೆೈನ್ಸ ಖಳಂತಸ
ಕೆಲು ಮಹಹಯದ ಖಾಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟ್ರ್ ಯು ಹೆಚಹಚಗಿ ಐತಿಹಹಸಿಔ ಕೆಾೇಮ್
ಖಳ ಅನುಬದ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಹೆೇಳಿಕೆ ಂಡಿದೆ ಬವಿಶಮಲ್ಲಾನ ಕೆಾೇಮ್ ಖಳ ಸ್ಹಧಮತೆಮನುನ
ಷ ಚಿಷಲು ಭತುು ಷ ಔುವಹದ ಪಿಯೇಮಮಂಅನುನ ನಿಧಾರಿಷಲು ಫಳಸಿಕೆ ಳುಳತಹುಯೆ.
ನಿಕಯವಹದ ಅಥಾವಿಯಣೆ ಭತುು ಕೆಾೇಮ್ ಖಳ ಅನುಬದ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಫಳಕೆ ಫೆರ್ೆ ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾ
ಭುಕಮವಹಗಿದೆ. ದುಯಂತದ ನಶಿಖಳು ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಭತುು ವಿಯಳ ಷಾಯ ದಹದಗಿವೆ. ಆದದರಿಂದ, ರ್ೆಕಹುಚಹಯಕೆು
ಸ್ಹಂಖಿಮಔ

ಭಹಹಿತಿ

ಮಹವಹಖಲ

ಲಬಮವಿಯುದಿಲಾ

ಅಥವಹ

ರ್ೆಕಹುಚಹಯಕೆು

ಆಧಹಯವೆಂದು

ಅಥಾೂಣಾವಹಖುದಿಲಾ. (ಇತಿುೇಚಿನ ದಿನಖಳಲ್ಲಾ ಆಧುನಿಔ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ಖಳ ಆಖಭನದಿಂದ ವಿವಿಧ
ಸಿಭುಮರ್ೆೇವನ್ ಭಹದರಿಖಳನುನ ನೆೈಷಗಿಾಔ ದುಯಂತದ ಗಟ್ನೆಖಳ ಯಬಹದ ಸ್ಹಧಮತೆಮನುನ ಅಳ್ೆಮಲು
ಫಳಷರ್ಹಖುತುದೆ)
1. ಖಂಡಹಂತಯ
ವಿಮೆಮ ರಿಬಹಷೆಮಲ್ಲಾ ಖಂಡಹಂತಯ ಎಂಫ ದ ಅಹಮದಿಂದ ಉಂಟಹಖಕ ನಶಿದ ಸಹಧಯತೆಮನಕು
ಉಂಟಕ ಭಹಡಕ ಅಥವಹ ಹೆಚಿಿಷಕ ರಿಸಿೆತ್ತಖಳು ಅಥವಹ ವೆೈಶ್ಚಶಿೂಖಳನಕು ಅಥವಹ ಖಕಣಲಕ್ಷಣಖಳನಕು
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ಷ ಚಿಷಕತಿದೆ. ಆಸಿು ಭತುು ಮಕ್ಟುಖಳು ಡಸರ್ಹಗಿಯು ವಿವಿಧ ಅಹಮಖಳ ಆಳವಹದ ತಿಳಿಳಿಕೆ ಅಂಡರ್
ಯೆೈಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಾ ಅತಮಂತ ಅಖತಮವಹಗಿದೆ.
ಖಂಡಹಂತಯಖಳನುನ ಬೌತಿಔ ಭತುು ನೆೈತಿಔವೆಂದು ವಿಂಖಡಿಷಫಸುದು. ಬೌತಿಔ ಖಂಡಹಂತಯಖಳು ವಿಭಹ
ವಿಶಮ ಷುುವಿನ ವಹಷುವಿಔ ವೆೈಶ್ಚಶಿಾಖಳಿಂದ ಉಂಟಹಖು ಅಹಮನುನ ಷ ಚಿಷುತುವೆ. ಆದಯೆ ನೆೈತಿಔ
ಖಂಡಹಂತಯಖಳು ಭಹನ ದೌಫಾಲಮ (ಉದಹ. ಅಹಯಭಹಣಿಔತೆ, ಅಜಹಖಯ ಔತೆ,) ಅಥವಹ ಸ್ಹಭಹನಮ
ಆರ್ಥಾಔ ಭತುು ಸ್ಹಭಹಜಿಔ ಸಿೆತಿಖತಿಖಳಿಂದ ಉಂಟಹಖಫಸುದು. ಕಹಮಾ ಭಟ್ಿದಲ್ಲಾ ಯೆೇಟ್ ತಮಹರಿಷು
ಯಕ್ಟಯಯೆ ಬೌತಿಔ ಭತುು ನೆೈತಿಔ ಅಹಮಖಳ ಭೌಲಮಭಹನನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ.
2. ಬೌತ್ತಔ ಖಂಡಹಂತಯಖಳು
ಶ್ಹರಿೇರಿಔ ಅಹಮಖಳನುನ ಯಸ್ಹುದಲ್ಲಾ ಕೆ ಟಿಿಯು ಭಹಹಿತಿಯಿಂದ ಔಂಡುಹಿಡಿಮಫಸುದು. ಅದನುನ
ಅಹಮದ ಷಮೇಕ್ಷೆ ಅಥವಹ ತಹಷಣೆಮ ಭ ಲಔ ಚೆನಹನಗಿ ಔಂಡುಹಿಡಿಮಫಸುದು. ಕೆಳಗೆ ವಿಮೆಮ
ಸಲವಹಯು ಖಾಖಳಲ್ಲಾ ಶ್ಹರಿೇರಿಔ ಅಹಮದ ಕೆಲು ಉದಹಸಯಣೆಖಳಿವೆ.
a) ಫೆಂಕ್ರ
i. ನಿಭಹಯಣ
ನಿಭಹಾಣವೆಂದಯೆ ಗೆ ೇಡೆಖಳು ಭತುು ಛಹಣಿಮಲ್ಲಾ ಫಳಷರ್ಹದ ನಿಭಹಾಣ ಷುುಖಳನುನ
ಷ ಚಿಷುತುದೆ .ಂದು ಕಹಂಕ್ಟಯೇಟ್ ಔಟ್ಿಡ ಂದು ಭಯದ ಔಟ್ಿಡಿುಂತ ಮೆೇಲದಜೆಾಮದಹಗಿಯುತುದೆ.
ii. ಎತಿಯ
ಅಂತಷುುಖಳು ಹೆಚಿಚದಂತೆ ಫೆಂಕ್ಟ ನಂದಿಷು ತೆ ಂದಯೆಖಳಂದ ಅಹಮ ಹೆಚುಚತುದೆ. ಜೆ ತೆಗೆ,
ಭಸಡಿಖಳ ಹೆಚಿಚನ ಷಂಖೆಮ ಬಹರಿೇ ಹಹನಿಮುಂಟ್ುಭಹಡು ಭಸಡಿಖಳ ತನದ ಅಹಮನುನ
ಳಗೆ ಂಡಿದೆ.
iii. ಅಂತಷಕಿಖಳ ಷಾಯ 
ಭಯದ ಭಸಡಿಖಳು ಫೆಂಕ್ಟ ಇಂಧನ ಸ್ೆೇರಿಷುತುವೆ .ಜೆ ತೆಗೆ, ಭಯದ ಭಸಡಿಖಳು ಫೆಂಕ್ಟ ಸತಿುದ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಷುಲಬವಹಗಿ ಔುಸಿಮುತುವೆ ಭತುು ಮೆೇಲ್ಲನ ಭಸಡಿಖಳಿಂದ ಬಿೇಳು ಮಂತಯಖಳು ಅಥವಹ
ಷಯಔುಖಳ ಭ ಲಔ ಕೆಳಗಿನ ಭಸಡಿಖಳ ಆಸಿುಗೆ ಹಹನಿಮನುನಂಟ್ುಭಹಡುತುವೆ.
iv. ವಹಷ (ನೆಲ್ೆಸಿಯಕವಿಕೆ)
ಔಟ್ಿಡದಲ್ಲಾನ ವಹಷ, ಭತುು ಅದನುನ ಫಳಷರ್ಹಖು ಉದೆದೇವ. ವಹಷದಿಂದ ವಿವಿಧ ಯಕಹಯದ
ಅಹಮಖಳು ಉದಬವಿಷುತುವೆ.
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v. ಸಹಂದರಔಖಳ (ದಸನದ) ಅಹಮ
ಯಹಸ್ಹಮನಿಔಖಳನುನ ಉತಹದಿಷರ್ಹಖು ಅಥವಹ ದೆ ಡಸ ಯಭಹಣದಲ್ಲಾ ಫಳಷರ್ಹಖು ಔಟ್ಿಡಖಳು
ಖಣನಿೇಮ

ದಸನದ

ಅಹಮನುನ

ದಸನಕೆ ುಳಗಹಖಫಸುದಹದ

ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುವೆ

ಅಹಮನುನ

ಹೆ ಂದಿಯುತುದೆ

.ಔಟಿಿಗೆಮ
ಏಕೆಂದಯೆ

ಅಂಖಳ

ಹೆಚಿಚನ

ಫೆಂಕ್ಟ

ಮೆಭ

ಆಯಂಬವಹಯಿತೆಂದಯೆ, ಔಟಿಿಗೆ ತಾರಿತವಹಗಿ ಉರಿಮುತುದೆ .ಫೆಂಕ್ಟಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಳಗಿಯು
ಷುುಖಳು ತಿೇಯವಹಗಿ ಹಹನಿಗೆ ಳಗಹಖಫಸುದು.
ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಕಹಖದ, ಉಡುು ಇತಹಮದಿಖಳು ಕೆೇಲ ಫೆಂಕ್ಟಮ ಹಹನಿಖಷೆಿೇ ಅಲಾ ಆದಯೆ ನಿೇಯು,
ಶ್ಹಕ ಇತಹಮದಿಖಳಿಂದಲ ಹಹನಿಗೆ ಈಡಹಖುತುವೆ.
vi. ಉತಹಪದನೆಮ ರಕ್ರರಯೆ
ಕೆಲಷ ಯಹತಿಯಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ನಡೆಷರ್ಹಖುತಿುದದಯೆ, ಔೃತಔ ದಿೇಖಳ ಫಳಕೆ, ಮಂತಯಖಳು ನಿಯಂತಯ
ಫಳಕೆ ಗಶಾಣೆ ಭತುು ಆಮಹಷ ಕಹಮಾಔಯ ಅಜಹಖಯ ಔತೆಗೆ ಕಹಯಣವಹಗಿ ಅಹಮ ಹೆಚಹಚಖುತುದೆ.
vii. ರಿಸಿೆತ್ತ
ಂದು ಇಔುಟಹಿದ ಯದೆೇವದಲ್ಲಾನ ಷೆಳ, ಅಹಮಕಹರಿ ಔುದ ಆಯಣಕೆು ಡಿಸಯುವಿಕೆ ಭತುು ಅಗಿನ
ಶ್ಹಭಔ

(ಪೆೈರ್

ಬಿಯಗೆೇಡ್)

ಔಚೆೇರಿಯಿಂದ

ಇಯು

ದ ಯ

ಬೌತಿಔ

ಅಹಮದ

ಂದು

ಉದಹಸಯಣೆಮಹಗಿದೆ.
b) ಸಹಖಯ
i. ಸಡಗನ ಮಷಕ್ ಭತಕಿ ಸಿೆತ್ತ
ಸಳ್ೆಮ ಸಡಖುಖಳು ನಿಔೃಶಿವಹದ ಅಹಮಖಳ್ಹಗಿವೆ.
ii. ಕೆೈಗೆ ಳುಫೆೀಕಹದ ಷಭಕದರಮಹನ
ಷಭುದಯಮಹನದ ಭಹಖಾ, ಷಯಔುಖಳನುನ ತುಂಫು ಭತುು ಇಳಿಷು ರಿಸಿೆತಿಖಳು ಭತುು
ಫಂದಯುಖಳಲ್ಲಾ ದಹಸ್ಹುನು ಶ್ೆೇಕಯಣೆಮ ಸ್ೌಲಬಮಖಳು ಕೆಲು ಅಂವಖಳ್ಹಗಿವೆ.
iii. ಷಯಕ್ರನ ಷಾಯ 
ಹೆಚುಚ ಭೌಲಮದ ಷುುಖಳು ಔಳಳತನಕೆು ಡಸರ್ಹಗಿಯುತುವೆ; ಮಂತಯಖಳು ಸ್ಹಖಣೆಮಲ್ಲಾನ ಡೆಮುವಿಕೆಗೆ
ಡಸಲಟಿಿಯುತುವೆ.
iv. ಹಯಕ್ರಂಗ್ ನ ವಿಧಹನ
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ಪಿಂಡಿಖಳಲ್ಲಾ ಹಮಕ್ ಭಹಡಿದ ಷಯಔು ಚಿೇಲಖಳಲ್ಲಾ ಭಹಡಿದ ಹಮಕ್ಟಂಗ್ ಗಿಂತ ಉತುಭವೆಂದು
ರಿಖಣಿಷರ್ಹಗಿದೆ .ಅಲಾದೆೇ, ಎಯಡು ಚಿೇಲಖಳು ಂದೆೇ ಚಿೇಲಕ್ಟುಂತ ಹೆಚುಚ ಷುಯಕ್ಷಿತವಹಗಿಯುತುವೆ.
ಫಳಸಿದ ಡಯಮ್ ಖಳಲ್ಲಾನ ದಯಯ ದ ಷಯಔು ಕೆಟ್ಿ ದೆೈಹಿಔ ಹಹನಿಮನುನಂಟ್ು ಭಹಡುತುದೆ.
c) ಮೀಟಹಯಕ
i. ವಹಸನದ ಮಷಕ್ ಭತಕಿ ಸಿೆತ್ತ
ಸಳ್ೆಮ ವಹಸನಖಳು ಅಘಾತಖಳಿಗೆ ಹೆಚುಚ ತುತಹುಖುತುವೆ.
ii. ವಹಸನದ ರಕಹಯ
ಕ್ಟಯೇಡಹ ಕಹಯುಖಳು ಹೆಚಿಚನ ಬೌತಿಔ ಅಹಮಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುವೆ ಇತಹಮದಿ.
d) ಔಳುತನ
i. ಸಹಿಔಕಖಳ ಷಾಯ 
ಷಣಣ ಗಹತಯದಲ್ಲಾ ಹೆಚಿಚನ ಭೌಲಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯು ಷುುಖಳು) ಉದಹ. ಜುಮವೆಲಾರಿ (ಭತುು ಷುಲಬವಹಗಿ
ಭಹಯಹಟ್ ಭಹಡಫಸುದಹದ ಷುುಖಳನುನ ಕೆಟ್ಿ ಅಹಮಖಳಂದು ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ..
ii. ರಿಸಿೆತ್ತ
ನೆಲಭಸಡಿ

ಅಹಮಖಳು

ಮೆೇಲ್ಲನ

ಭಸಡಿಮ

ಅಹಮಖಳಿಗಿಂತ

ಔಡಿಮೆಮಹಗಿಯುತುವೆ:

ಯತೆಮೇಕ್ಟಷಲಟ್ಿ ಯದೆೇವಖಳಲ್ಲಾ ನೆರ್ೆಸಿಯು ಖಹಷಗಿ ನಿವಹಷಖಳು ಅಹಮಕಹರಿಮಹಗಿಯುತುವೆ.
iii. ಔಟಿಡ ನಿಭಹಯಣ ಷಂಫಂಧಿತ ಅಹಮ
ಸಲವಹಯು ಫಹಗಿಲುಖಳು ಭತುು ಕ್ಟಟ್ಕ್ಟಖಳು ಕೆಟ್ಿ ಫೌತಿಔ ಅಹಮನುನಂಟ್ುಭಹಡುತುವೆ.
e) ವೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅಘಾತ
i. ಯಕ್ರಿಮ ಮಷಕ್
ತುಂಫಹ ಮಸ್ಹಸದ ಮಕ್ಟುಖಳು ಅಘಾತಕೆು ತುತಹುಖಫಲಾಯಹಗಿಯುತಹುಯೆ; ಅಲಾದೆೇ ಅಘಾತದ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಚೆೇತರಿಸಿಕೆ ಳಳಲು ಹೆಚುಚ ಷಭಮ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳತಹುಯೆ.
ii. ಉದೆ ಯೀಖದ ಷಾಯ 
ಜಹಕ್ಟಖಳು, ಖಣಿಗಹರಿಕೆ ಎಂಜಿನಿಮಯುಖಳು, ಕೆೈಪಿಡಿ ಕೆಲಷಗಹಯಯು ಕೆಟ್ಿ ಫೌತಿಔ ಅಹಮಖಳ
ಉದಹಸಯಣೆಮಹಗಿವೆ.
iii. ಆಯೆ ೀಖಯ ಭತಕಿ ದೆೈಹಔ ಸಿೆತ್ತ
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ಭಧುಮೆೇಸದಿಂದ ಫಳಲುತಿುಯು ಮಕ್ಟು ಆಔಸಿಭಔ ಅಘಾತದಲ್ಲಾನ ದೆೈಹಿಔ ಗಹಮಖಳಿಗೆ ಭಹಡರ್ಹದ
ವಷರಚಿಕ್ಟತೆಸಗೆ ಯತಿಕ್ಟಯಯಿಷದಿಯಫಸುದು.
f) ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆ
i. ಯಕ್ರಿಮ ಮಷಕ್
ಔಡಿಮೆ

ಮಸಿಸನ

ಮಕ್ಟುಖಳು

ಮೆೇಲ್ಲಂದ

ಮೆೇರ್ೆ

ಅನಹಯೆ ೇಖಮಕೆು

ಳಗಹಖು

ವಔಮತೆ

ಔಡಿಮೆಮಹಗಿಯುತುದೆ.
ii. ಮಕ್ಟುಮ ಆಯೆ ೇಖಮ ಸಿೆತಿ ಅಂದಯೆ ಯಷುುತ ವೆೇಳ್ೆ ಮಹುದೆೇ ಖಹಯಿರ್ೆಯಿದದಯೆ
iii. ಭದಯ ಅಥವಹ ತಂಫಹಔಕ ಸೆೀನೆ
iv. ಉದೆ ಯೀಖದ ಷಾಯ 
ಹೆ ಗೆ ಅಥವಹ ಧ ಳುಖಳಿಗೆ ಮತಿಮೇರಿದ ಡುಸವಿಕೆಯಿಯು ಕಹಖಹಾನೆಖಳಲ್ಲಾ ದುಡಿಮು.
3. ಯೆೀಟಂಗ್ ನಲ್ಲಾ ಬೌತ್ತಔ ಅಹಮಖಳನಕು ರಿಸರಿಷಕದಕ
ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟ್ರ್ ಯು ಫೌತಿಔ ಅಹಮಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ ಮಸರಿಷಲು ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಹನಖಳನುನ ಫಳಷಫಸುದು:
 ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನುನ ಹೆಚಿಚಷುದು (ರ್ೆ ೇಡಿಂಗ್)
 ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ವಹಯಂಟಿಖಳನುನ ಅಳಡಿಷುದು
 ನಿದಿಾಶಿ ಶಯತುುಖಳನುನ ಅಳಡಿಷುದು
 ಹೆಚುಚರಿ / ಔಡಿತಖಳನುನ ಹೆೇಯುುದು
 ಭಂಜ ಯು ಭಹಡರ್ಹದ ಯಕ್ಷಣೆ(ಔರ್)ಮನುನ ನಿಫಾಂಧಿಷುದು
 ಔರ್ ಅನುನ ನಿಯಹಔರಿಷುದು
a) ಪ್ಪರೀಮಿಮಂನಲ್ಲಾ ಹೆಚಕಿರಿ ಭಹಡಕದಕ
ಅಹಮದ ಡುಸವಿಕೆಮಲ್ಲಾ ಕೆಲು ಯತಿಔ ಲ ವೆೈಶ್ಚಶಿಾಖಳು ಇಯಫಸುದು ಅದಕಹುಗಿ ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟ್ರ್
ಯು ಅದನುನ ಸಿಾೇಔರಿಷು ಮೊದಲು ಹೆಚುಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ವುಲುನುನ ವಿಧಿಷಲು ನಿಧಾರಿಷಫಸುದು.
ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನುನ ಹೆಚುಚರಿ (ರ್ೆ ೇಡ್)ಭಹಡುದರಿಂದ ದೆ ಡಸ ಕೆಾೇಮ್ ಖಳ ಷಂಬವಿಷುವಿಕೆಮ ಹೆಚಿಚನ
ಸ್ಹಧಮತೆಮನುನ ರಿಖಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳರ್ಹಖುತುದೆ.

ಉದಹಸಯಣೆ
i.

ಪಿಯೇಮಮಂನ ಸ್ಹಧಹಯಣ ದಯ, ನಿಖದಿತ ಖುಣಭಟ್ಿನುನ ಅನುಷರಿಷು ಸಡಖುಖಳು ಅಥವಹ ಇತಯ
ನೌಕೆಖಳಲ್ಲಾ ಸ್ಹಗಿಷರ್ಹಖು ಷಯಔುಖಳಿಗೆ ವಿಧಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಆದಹಖ ಮ, ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಹೆಚಿಚನ
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ಮಸಿಸನ ಅಥವಹ ಔಡಿಮೆ ಟ್ನ್ ಭಹನದ ಸಡಗಿನಲ್ಲಾ ಷಯಔುಖಳನುನ ಸ್ಹಗಿಷುತಿುದದಯೆ ಹೆಚುಚರಿ
ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಧಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ii.

ವಿಮೆ ಚಔಯಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಯೆೇಸಿಂಗ್, ಾತಹಯೆ ೇಸಣ, ದೆ ಡಸ ಆಟ್ದ ಫೆೇಟೆ ಇತಹಮದಿ ಅಹಮಕಹರಿ
ೃತಿುಖಳಲ್ಲಾ ತೆ ಡಗಿದದಯೆ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ಹೆಚುಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಧಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.

iii. ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟಿಂಗ್ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಯತಿಔ ಲ ವೆೈಶ್ಚಶಿಾಖಳಿದದಯೆ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ಇದು ಪಿಯೇಮಮಂ
ಹೆಚುಚರಿ (ರ್ೆ ೇಡ್)ಗೆ ಕಹಯಣವಹಖಫಸುದು.
ಮೊೇಟಹಯು ವಿಮೆ ಅಥವಹ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಂದಬಾದಂತೆ ಕೆಲವೊಮೆಭ ಯತಿಔ ಲ ಕೆಾೇಮ್
ಖಳ ಅನುಹತದಿಂದ ಷಸ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನುನ ಹೆಚುಚರಿ (ರ್ೆ ೇಡ್) ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.
ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಮ ಇತಿುೇಚಿನ ನಿಮಭದ ಯಕಹಯ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಕೆಾೇಮ್ ಆಧಹರಿತ ಹೆಚುಚರಿ(ರ್ೆ ೇಡ್)ಮನುನ
ಅನಾಯಿಷುದು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ .ಹೆಚುಚರಿ(ರ್ೆ ೇಡ್) ಕೆೇಲ ಷುುನಿಶಠ ಭಹನದಂಡಖಳನುನ ಆಧರಿಸಿದ, ಟಹಿಯೆ
ರ್ಪೇಟ್ಾ ಫೇಲ್ಲಯೇಕೆು ಭಹತಯ ಅನಾಯಿಷಫಸುದು.
b) ವಹಯಂಟಖಳನಕು ವಿಧಿಷಕದಕ
ಬೌತಿಔ ಅಹಮಖಳನುನ ಔಡಿಮೆಭಹಡಲು ವಿಭಹಗಹಯಯು ಷ ಔು ವಹಯಂಟಿಖಳನುನ ಅಳಡಿಷುತಹುಯೆ.
ಕೆಳಗೆ ಕೆಲು ಉದಹಸಯಣೆಖಳನುನ ಕೆ ಡರ್ಹಗಿದೆ.

ಉದಹಸಯಣೆ
i. ನೌಕಹ ಷಯಔಕ
ಷಯಔುಖಳನುನ) ಉದಹ. ಚಹಹ (ತಯ ರ್ೆೇಪಿತ ೆಟಿಿಗೆ ಖಳಲ್ಲಾ ತುಂಬಿಷರ್ಹಖುತುದೆ ಎಂಫ ವಹಯಂಟಿಮನುನ
ಅಳಡಿಷರ್ಹಗಿದ.
ii. ಔಳುತನ
ಆಸಿು ಇತುು ನಹಲುು ಖಂಟೆಖಳ ಕಹಲ ಕಹಲುಗಹಯಯ ಕಹಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಇಯಫೆೇಕೆಂಫ ವಹಯಂಟಿಯಿದೆ.
iii. ಫೆಂಕ್ರ
ಅಗಿನ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ಆಯಣನುನ ಸ್ಹಭಹನಮ ಕಹಮಹಾಧಿಮನುನ ಮೇರಿ ಫಳಷರ್ಹಖುುದಿಲಾ ಎಂಫ
ವಹಯಂಟಿಯಿದೆ.
iv. ಮೀಟಹಯಕ
ವಹಸನನುನ, ವೆೇಖ ರಿೇಕ್ಷೆ ಅಥವಹ ಯೆೇಸಿಂಗ್ ಗಹಗಿ ಫಳಷರ್ಹಖುದಿಲಾ ಎಂಫ ವಹಯಂಟಿಯಿದೆ.
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c) ಕೆಾೀಮ್ ನಶಿದ ರಭಹಣನಕು ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಕ ಕೆಲು ವಿಧಿಖಳನಕು ಅನಾಯ್ದಷಕದಕ /

ಉದಹಸಯಣೆ
ನೌಕಹ ಷಯಔಕ: ಬಹಖಖಳಿಗಹದ ಷಣಣ ಹಹನಿ ದುಫಹರಿ ಮಂತಯಖಳಿಗೆ ಯಚನಹತಭಔವಹದ ಟ್ುಿ ನಶಿಕೆು
ಕಹಯಣವಹಖಫಸುದು .ಇಂತಸ ಮಂತಯಖಳು ಫದಲ್ಲ ಅಧಿನಿಮಭಖಳಿಗೆ ಳಟಿಿವೆ ಭತುು ಮಹುದೆೇ
ಭುರಿದ ಬಹಖದ ಫದಲ್ಲಮ, ಯವಹನಿಷು ಭತುು ಭಯುಜೆ ೇಡಣೆಮ ವೆಚಚಔುಷೆಿೇ ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟ್ರ್ ಯ
ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮನುನ ಸಿೇಮತಗೆ ಳಿಷುತುದೆ.
ಕೆಲವೊಮೆಭ ಕಹರ್ಸಿ ೆೈಪ್ಟ, ಹಹಡ್ಾ ಫೆ ೇಡ್ಾ ಖಳು ತುದಿಖಳಲ್ಲಾ ಭಹತಯ ಹಹನಿಖುಂಟಹಖುತುವೆ .ಕಹರ್ಸಿ ೆೈಪ್ಟ,
ಹಹಡ್ಾ ಫೆ ೇಡ್ಾ ಇತಹಮದಿಖಳ, ನೌಕಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಹಹನಿಗೆ ಳಗಹದ ಬಹಖನುನ ಔತುರಿಸಿ ಉಳಿದ
ಬಹಖನುನ ಉಯೇಖ ಭಹಡಫೆೇಔು ಎಂಫ ಶಯತುನುನ ಳಟಿಿವೆ.
ಅನೆೇಔ ಫಹರಿ ವಿದೆೇವದಿಂದ ಆಭದಹದ ಸ್ಹಭಗಿಯಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಳನಹಡಿನ ಸ್ಹಖಣೆಮ ನೌಕಹ ವಿಮೆಮ
ಫೆೇಡಿಕೆ

ಇದೆ

.ಈಗಹಖರ್ೆೇ

ಷಯಔುಖಳು

ಸ್ಹಖಯ

ಯಮಹಣದ

ಷಭಮದಲ್ಲಾ

ನಶಿ

ಅಥವಹ

ಹಹನಿಗೆ ಳಗಹಗಿಯಫಸುದಹದ ಆದಯೆ ಫಹಸಮ ರಿೇಕ್ಷೆಮಲ್ಲಾ ಕಹಣಿಷದೆೇ ಇಯಫಸುದಹದ ಸ್ಹಧಮತೆಮ ಇದೆ.
ಇಂತಸ

ಅಹಮಖಳನುನ

ಷಯಔುಖಳನುನ

ಫಂದರಿನಲ್ಲಾ

ಇಳಿಸಿದ

ಮೆೇಲ್ಲನ

ತಹಷಣೆಗೆ

ಳಟ್ುಿ

ಸಿಾೇಔರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ .ಸಿಾೇಕಹಯದ ಮೊದಲ್ಲನ ಷಮೇಕ್ಷೆಗೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಳಟಿಿಯುತುದೆ.
d) ಹೆಚಕಿರಿ / ಔಡಿತಖಳನಕು ಹೆೀಯಕುದಕ
ನಶಿದ ಯಭಹಣ ಔಡಿತ / ಹೆಚುಚರಿಮನುನ ಮೇರಿದಹಖ ಉಳಿದದದನುನ 'ಹೆಚುಚರಿ' ಔಲಂ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ
ಹತಿಷರ್ಹಖುತುದೆ .ಮತಿಗಿಂತ ಔಡಿಮೆ ನಶಿವಹದಲ್ಲಾ ಕೆ ಡಫೆೇಕಹಗಿಲಾ.
ಷಣಣ ಕೆಾೇಮ್ ಖಳನುನ ನಿವಹರಿಷುದು ಈ ವಿಧಿಖಳ ಉದೆದೇವ .ವಿಭಹದಯಯನುನ ನಶಿದ ಬಹಖನುನ
ಹತಿಷುಂತೆ ಭಹಡುದರಿಂದ, ಅಯು ಹೆಚುಚ ಕಹಳಜಿಯಿಂದಿಯಲು ಭತುು ನಶಿನುನ ತಡೆಖಟ್ಿಲು
ರ್ಪಯೇತಹಸಸ ಸಿಖುತುದೆ.
e) ಔರ್ ಮೆೀಲ್ೆ ನಿಫಯಂಧ

ಉದಹಸಯಣೆ
i. ಮೀಟಹಯಕ: ಸಳ್ೆಮ ವಹಸನದ ಯಸ್ಹುನುನ ಷಭಖಯ ನಿಮಭಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ ಸಿಾೇಔರಿಷರ್ಹಖುುದಿಲಾ
ಆದಯೆ ವಿಭಹಗಹಯಯು ನಿಫಾಂಧಿತ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಅಂದಯೆ ತೃತಿೇಮ ಕ್ಷದ ಅಹಮಖಳ ವಿಯುದಧ ಭಹತಯ
ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ನಿೇಡುತಹುಯೆ.
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ii. ವೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅಘಾತ: ಖರಿಶಠ ಸಿಾೇಔೃತಿಮ ಮಸಿಸನ ಮತಿ ದಹಟಿದ ಫಫ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ
ಯಸ್ಹುಔರಿಗೆ ಷಭಖಯ ನಿಮಭಖಳು ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಅಂಖವಿಔಲತೆಮ ಯಯೇಜನೆಖಳನುನ ಳಗೆ ಳಳದೆೇ
ಸ್ಹವಿನ ಅಹಮಕೆು ಭಹತಯ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ನಿೇಡಫಸುದು.
iii. ಆಯೆ ೀಖಯ: ಕೆಲ ಷಭಮಖಳಲ್ಲಾ ವಿಭಹಗಹಯಯು ನಿದಿಾಶಿ ವಷರಕ್ಟಯಯೆಮ ಅಥವಹ ರಿಸಿೆತಿಖಳ ಮೆೇಲ್ಲನ
ಔರ್ ಗೆ ನಿಫಾಂಧ ವಿಧಿಷಫಸುದು ಭತುು ಸಿೇಮತ ವಹಮಪಿುಗೆ ಭಹತಯ ಔರ್ ಸಿೇಮತವಹಗಿಯಫಸುದು .
ಉದಹ ಔಣಿಣನ ರ್ಪಯೆಮ ಅಥವಹ ಔಣಿಣನ ರ್ೆನ್ಸ ಮೆೇಲ್ಲನ ಯಕ್ಟಯಯೆಖಳು.
f) ರಿಮಹಯ್ದತ್ತಖಳು
ಅಹಮ ಅನುಔ ಲಔಯವಹಗಿದದಯೆ ಔಡಿಮೆ ದಯನುನ ವಿಧಿಷರ್ಹಖುತುದೆ ಅಥವಹ ಸ್ಹಭಹನಮ
ಪಿಯೇಮಮಂನಲ್ಲಾ ರಿಮಹಯಿತಿಮನುನ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ.
ಕೆಳಗಿನ ಲಕ್ಷಣಖಳು ಅಗಿನ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಅಹಮದಲ್ಲಾ ಷುಧಹಯಣೆಗೆ ಕಹಯಣವಹಖುತುವೆ ಎಂದು
ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
i. ಆಯಣದಲ್ಲಾ ಸಿಂಡಿಷು ಮಸ್ೆೆಮ ಅನುಸ್ಹೆನ
ii. ಆಯಣದಲ್ಲಾ ಹೆೈಡಯಂಟ್ ಮಸ್ೆೆಮ ಅನುಸ್ಹೆನ
iii. ಫಕೆಟ್, ಸ್ಹಗಿಷಲು ಷುಲಬವಹದ ನಂದಿಷು ಸ್ಹಧನಖಳು ಭತುು ಸಷುಚಹಲ್ಲತ ಪೆೈರ್ ಂಪ್ಟ
ಖಳಂತಸ ಕೆೈ ಫಳಕೆಮ ಷುುಖಳನುನ ಅನುಸ್ಹೆಪಿಷುದು
iv. ಷಾಮಂಚಹಲ್ಲತ ಅಗಿನ ಎಚಚರಿಕೆ (ಪೆೈರ್ ಅರ್ಹಯಹಂ) ಮ ಅನುಸ್ಹೆನ

ಉದಹಸಯಣೆ
ವಹಸನದಲ್ಲಾ ಸಿೆಯತೆಮನುನ ತಂದು ಅಹಮದ ಷುಧಹಯಣೆಗೆ ಕಹಯಣವಹಖುದರಿಂದ ಮೊೇಟಹರ್ ಸ್ೆೈಔಲ್ ನಲ್ಲಾ
ಮಹವಹಖಲ

ಸ್ೆೈಡ್ ಕಹಯನುನ ಫಳಷುತಿುದದಯೆ, ಮೊೇಟಹರ್ ವಿಮೆಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂದಲ್ಲಾ

ರಿಮಹಯಿತಿಮನುನ ದಗಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ನೌಕಹ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ವಿಭಹಗಹಯಯು ಔಳಳತನ ಭತುು ಕೆ ಯತೆಮ ಅಹಮನುನ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡುದರಿಂದ
"ೂಣಾ ರ್ೆ ೇಡ್ "ಧಹಯಔಖಳನುನ ಪಿಯೇಮಮಂ ಮೆೇರ್ೆ ರಿಮಹಯಿತಿಖಳನುನ ನಿೇಡಲು ರಿಖಣಿಷಫಸುದು.
ಂದು ಖುಂಪಿನ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಯಕ್ಷಣೆಮಡಿಮಲ್ಲಾ ದೆ ಡಸ ಖುಂುಖಳಿಗೆ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆ
ನಿೇಡರ್ಹಖುದರಿಂದ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಆಡಳಿತಹತಭಔ ಕೆಲಷ ಭತುು ವೆಚಚಖಳನುನ ಔಡಿಮೆಗೆ ಳಿಷುತುದಹದದರಿಂದ
ರಿಮಹಯಿತಿಖಳನುನ ನಿೇಡಫಸುದು.
g) ನೆ ೀ ಕೆಾೀಮ್ ಫೆ ೀನರ್ಸ) ಎನ್ ಸಿ ಬಿ(
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ಯತಿಯಂದು ಕೆಾೇಮ್ ಭುಔು ನವಿೇಔಯಣ ಶಾದಲ್ಲಾ ಡೆಮಫಸುದಹದ ಖರಿಶಠ ಫೆ ೇನರ್ಸ ನ
ಮತಿಖನುಖುಣವಹಗಿ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು ಮೊತುನುನ ಫೆ ೇನರ್ಸ ಎಂದು ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ .
ಇದನುನ ಇಡಿೇ ಖುಂಪಿನ ತೆಯಫೆೇಕಹದ ಕೆಾೇಮ್ ಅನುಹತನುನ ಅಲಂಬಿಸಿ, ನವಿೇಔಯಣದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ
ಟ್ುಿ ಪಿಯೇಮಮಂನಲ್ಲಾನ ಔಡಿತದ ಭ ಲಔ ಅನುಭತಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
ನೆ ೀ ಕೆಾೀಮ್ ಫೆ ೀನರ್ಸ ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟಂಗ್ ಅನಕಬಖಳನಕು ಷಕಧಹರಿಷಕ ರಫಲ ಕಹಮಯತಂತರವಹಗದೆ
ಭತಕಿ ಯೆೀಟಂಗ್ ಯಸೆೆಮ ಂದಕ ಅವಿಬಹಜಯ ಬಹಖವಹಗದೆ .ಈ ಫೆ ೇನರ್ಸ ವಿಭಹದಹಯಯಲ್ಲಾನ ನೆೈತಿಔ
ಅಹಮದ ಅಂವನುನ ಖುಯುತಿಷುತುದೆ .ಇದು ವಿಭಹದಹಯಯನುನ ಮೊೇಟಹರ್ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಉತುಭ
ಚಹಲನಹ ಕೌವಲಮಖಳನುನ ಅಳಡಿಸಿಕೆ ಳುಳದಯ ಭ ಲಔ ಅಥವಹ ಮೆಡಿಕೆಾೇಮ್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ತಭಭ
ಆಯೆ ೇಖಮದ ಫಗೆೆ ಉತುಭ ಕಹಳಜಿ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳ ಭ ಲಔ ಕೆಾೇಮ್ ಖಳನುನ ದಹಕಲ್ಲಸಿಲಾದದಕೆು
ಗೌಯವಿಷುತುದೆ.
h) ನಿಯಹಔಯಣೆ
ಳಗೆ ಂಡಿಯು ಬೌತಿಔ ಅಹಮ ಖಣನಿೇಮವಹಗಿ ಕೆಟ್ಿ (ಹಹನಿಕಹಯಔ) ದಹದಗಿದದಯೆ, ಅಹಮ ವಿಮೆ
ಭಹಡಲು ಅಯೇಖಮವಹಖುತುದೆ ಭತುು ನಿಯಹಔರಿಷಲಡುತುದೆ .ತಭಭ ಹಿಂದಿನ ನಶಿದ ಅನುಬಖಳ,
ಅಹಮಖಳ ಭತುು ಟಹಿಯೆ ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟಿಂಗ್ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಜ್ಞಹನನುನ, ಆಧರಿಸಿ ವಿಭಹಗಹಯಯು
ವಿಮೆಮ ಯತಿಯಂದು ಖಾಕಹುಗಿ ನಿಯಹಔರಿಷಫೆೇಕಹದ ಅಹಮಖಳ ಟಿಿಮನುನ ಯ ಪಿಸಿದಹದಯೆ.
4. ನೆೈತ್ತಔ ಅಹಮ
ನೆೈತಿಔ ಅಹಮಖಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಿೇತಿಖಳಲ್ಲಾ ಉದಬವಿಷಫಸುದು:
a) ಅಹರಭಹಣಿಔತೆ
ಹಹನಿಕಹಯಔ ನೆೈತಿಔ ಅಹಮ ಯಮೊೇಚಚ ಉದಹಸಯಣೆಯೆಂದಯೆ ಕೆಾೇಮ್ ಸಣನುನ ಡೆಮಲು
ನಶಿನುನ ಯಚಿಷು ಅಥವಹ ಭಹಡು ಉದೆದೇವೂಾಔ ಉದೆದೇವದಿಂದ ವಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳ
ವಿಭಹದಹಯಯು .ಕೆಲವೊಮೆಭ ಸಣಕಹಸಿನ ಷಭಸ್ೆಮಮಲ್ಲಾಯು ಹಯಭಹಣಿಔ ವಿಭಹದಹಯ ಷಸ ನಶಿನುನ
ಯದಶ್ಚಾಷಲು ಯಚೆ ೇದಿತಯಹಖಫಸುದು.
b) ಅಜಹಖಯ ಔತೆ
ನಶಿನುನ ಉೆೇಕ್ಷೆ ಭಹಡುದು ವಿರಿೇತ ಅಜಹಖಯ ಔತೆಮ ಂದು ಉದಹಸಯಣೆಮಹಗಿದೆ .ವಿಮೆಮ
ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯುದರಿಂದ,

ವಿಭಹದಹಯಯು

ವಿಮೆ

ಧೆ ೇಯಣೆಮನುನ ಅಳಡಿಸಿಕೆ ಳುಳ ಸ್ಹಧಮತೆಯಿದೆ.
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ಭಹಡಿದ

ಆಸಿುಮ

ಫಗೆೆ

ಅಜಹಖಯ ಔತೆಮ

ವಿಭಹದಹಯಯು ಒಾ ಜಹಖಯ ಔ ಭತುು ಷಭಂಜಷವಹದ ಮಕ್ಟು ವಿಮೆ ಭಹಡಿಲಾದ ಆಸಿುಮ ಫಗೆಗೆ
ಕಹಳಜಿ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳಂತೆ ಅ ತಯಸದ ಆಸಿುಮ ಆಯೆೈಕೆಮನುನ ಭಹಡದಿದದಯೆ ನೆೈತಿಔ ಅಹಮ
ಅತೃಪಿುಔಯ ಎಂದಥಾ.
c) ಓದೆ ಯೀಗಔ ಷಂಫಂಧಖಳು
ಉದೆ ಮೇಖದಹತ - ನೌಔಯ ಷಂಫಂಧ ಹಹನಿಕಹಯಔವಹದ ನೆೈತಿಔ ಅಹಮದ ಅಂವನುನ
ಳಗೆ ಂಡಿಯಫಸುದು.
d) ತುಪ ಕೆಾೀಮ್ ಖಳು
ಕೆಾೇಮ್ ಖಳು ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ ಈ ರಿೇತಿಮ ನೆೈತಿಔ ಅಹಮ ಉದಬವಿಷುತುದೆ .ವಿಭಹದಹಯ
ಉದೆದೇವೂಾಔವಹಗಿ ನಶಿನುನ ಅಸಿುತಾಕೆು ತಂದಿಯಲ್ಲಕ್ಟುಲಾ ಆದಯೆ ಮೆಭ ನಶಿ ಷಂಬವಿಸಿದ ಮೆೇರ್ೆ,
ಅಯು ರಿಹಹಯ ಧನದ ತತುಾನುನ ಟಹಿಯೆ ಔಡೆಖಣಿಸಿ, ವಿನಹಕಹಯಣ ಹೆಚಿಚನ ಯಭಹಣದ
ರಿಹಹಯನುನ ಫೆೇಡಲು ಯಮತಿನಷಫಸುದು.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಉದಹಸಯಣೆಗಹಗಿ ಸಔುುದಹಯಯು ವಿಮೆಮ ಹೆಚುಚ ಯಯೇಜನಖಳನುನ ಡೆಮಲು ತನನ ಅಂಖವಿಔಲತೆಮ
ಅಧಿಮನುನ ಗಹಮದ ಷಾಯ ು ಷಭರ್ಥಾಷುದಕ್ಟುಂತಲ

ಹೆಚುಚ ಭಹಡುಲ್ಲಾ ಲು ತೆ ೇರಿಸಿದಯೆ

ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಅಂತಸ ನೆೈತಿಔ ಅಹಮಖಳು ಉದಬವಿಷುತುದೆ.
ಮೊೇಟಹರ್ ಕೆಾೇಮ್ ಖಳಲ್ಲಾ ಹಹನಿಖಳು ತೃಪಿುಔಯವಹಗಿ ದುಯಸಿು ಮಹಖುಂಥವಿದದಯ

ವಿನಹಕಹಯಣವಹಗಿ

ವಿಭಹದಹಯಯು ಹೆ ಷ ಬಹಖಖಳ ಫದಲ್ಲಗಹಗಿ ತಹುಯಿಷುತಹುಯೆ ಅಥವಹ ಅಘಾತದಿಂದ ಷಂಬವಿಸಿಲಾದ
ಕೆಲು ನಿದಿಾಶಿ ಹಹನಿಖಳನುನ ರಿೆೇರಿ ಅಥವಹ ಫದಲ್ಲ ಭಹಡಲು ಯಮತಿನಷುತಹುಯೆ ಇಂಥ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ
ಇಂಥಸ ಅಹಮಖಳು ಉದಬವಹಖುತುವೆ.
ನೆೈತಿಔ ಅಹಮ ಷಸ ಹತಿಮ ಕಹಮಾವಿಧಹನಖಳು, ಔಳ್ೆಮಫಸುದಹದ ವಿನಹಯಿತಿಖಳು, ಉ
ರಿಮತಿಖಳನುನ ಫಳಸಿ ಭತುು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ನೆ ೇ ಕೆಾೇಮ್ ಫೆ ೇನರ್ಸ ನಂತಸ ರ್ಪಯೇತಹಸಸನೆಖಳನುನ
ನಿೇಡುದರಿಂದ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಫಸುದು.

ಭಹಹತ್ತ
i. ಷಸ ಹತ್ತ
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ವಿಮೆಭಹಡಿದ ಗಟ್ನೆ ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ, ಅನೆೇಔ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ವಿಮೆದಹಯ ನಶಿದಲ್ಲಾನ ಕೆಲು
ಬಹಖನುನ ಸಂಚಿಕೆ ಳುಳ ಅಖತಮವಿಯುತುದೆ. ಉದಹ. ವಿಮೆಭಹಡಿದ ನಶಿ ಯ ಹಯಿ 20000 ಭತುು
ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾನ ಷಸ ವೆೇತನ 10% ಇದದಯೆ, ವಿಭಹದಹಯಯು ಯ 2000 ಹತಿಷುತಹುಯೆ.
ii. ಉ ಮಿತ್ತಖಳು
ವಿಭಹಗಹಯಯು ಫೆರ್ೆಯೆೇರಿಸಿದ ಬಿಲುಾಖಳನುನ ಯತೆಮೇಔವಹಗಿ ಕೆ ಠ್ಡಿ ವೆಚಚಖಳು, ವಷರಕ್ಟಯಯೆಮ ಅಥವಹ
ವೆೈದಮಯ ವುಲುಖಳನುನ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಿ ಟ್ುಿ ಹತಿಮ ಮೆೇರ್ೆ ಂದು ಮತಿಮನುನ ವಿಧಿಷಫಸುದು.
iii. ಔಳೆಮಫಸಕದಹದ ವಿನಹಮತ್ತಖಳು
ಇದು ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಕೆಾೇಮ್ ಹತಿಮಹಖು ಮೊದಲು ವಿಭಹದಹಯಯು ಹತಿಷಫೆೇಕಹದ ಹೆಚುಚರಿ
ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖು ನಿದಿಾಶಿಮೊತುವಹಗಿದೆ, ಉದಹ, ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾನ ಔಳ್ೆಮಫಸುದಹದ ವಿನಹಯಿತಿ ಯ .
10000 ಇದದಯೆ ವಿಭಹದಹಯಯು ಯತಿ ಕೆಾೇಮ್ ಭಹಡಿದ ನಶಿಕಹುಗಿ ಮೊದಲು ಯ .1000 ಹತಿಷು
ಅಖತಮವಿದೆ.
ವಿಭಹದಹಯಯ ನೆೈತ್ತಔ ಅಹಮನಕು ವಂಕ್ರಷಲ್ಹದಲ್ಲಾ, ಏಜೆಂಟ್ ಇಂಥ ರಸಹಿಖಳನಕು ಅನಕಷರಿಷಕ ಅಥವಹ
ವಿಭಹ ಔಂನಿಗೆ ತಯಕ ಹಹಗಲಾಅ .ಳು ಮದಲಕ ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಅಧಿಕಹರಿಖಳ ಎದಕರಿಗೆ ಇಂಥ
ವಿಶಮಖಳನಕು ತಯಫೆೀಔಕ.
5. ಅಲ್ಹಪಧಿಮ ಭಹಔಖಳು
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯಖಳು ಸನೆನಯಡು ತಿಂಖಳ ಕಹಲಕಹುಗಿ ಉರ್ೆಾೇಖಿಷರ್ಹಗಿಯುತುವೆ .ಂದು
ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಔಡಿಮೆ ಅಧಿಗಹಗಿ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡಿದದಯೆ, ಪಿಯೇಮಮಂಅನುನ ಅರ್ಹಧಿಮ ಯಭಹಣವೆಂಫ
ವಿಶ್ೆೇಶ ಯಭಹಣದ ಯಕಹಯ ವಿಧಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಯಭಹಣದ ಯಕಹಯ, ಅರ್ಹಧಿಮ ವಿಮೆಮ ಪಿಯೇಮಮಂ ವುಲು ಅನುಹತದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಇಯುದಿಲಾ.
ಅಲ್ಹಪಧಿಮ ಭಹಔಖಳ ಅಖತಯಖಳು
a)

ತಿಂಖಳ 12ಅಧಿಮ ಅಥವಹ ಔಡಿಮೆ ಅಧಿಮ, ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಜಹರಿಗೆ ಳಿಷು ವೆಚಚಖಳು
ಷುಭಹಯು ಂದೆೇ ಷಭನಹಗಿಯುತುವೆ ಆದದರಿಂದ ಈ ದಯಖಳನುನ ಅನಾಯಿಷರ್ಹಗಿದೆ.

b) ಇದಲಾದೆ, ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಂದು ಶಾದಲ್ಲಾ ಮೆಭ ಭಹತಯ ನವಿೇಔಯಣ ವಿಧಹನದ ಅಖತಮವಿದೆ
ಆದಯೆ ಅರ್ಹಧಿಮ ವಿಮೆಖಳು ಮೆೇಲ್ಲಂದ ಮೆೇರ್ೆ ನವಿೇಔಯಣಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುವೆ.
ಅನುಹತದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನುಭತಿಷಲಟ್ಿಯೆ, ಅರ್ಹಧಿಮ ನಿೇತಿಖಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳತು
ಹೆ ೇಖು ಭತುು ತನ ಭಲಔ, ರಿಣಹಭವಹಗಿ, ಔಂತುಖಳಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನುನ ಹತಿಷುಲ್ಲಾ
ವಿಭಹದಹಯಯು ಯೃತುಯಹಖಫಸುದು.
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c) ಜೆ ತೆಗೆ, ಕೆಲು ವಿಮೆಖಳು ಋತುಕಹಲ್ಲಔವಹಗಿಯುತುವೆ ಭತುು ಅಹಮ ಆ ಋತುವಿನಲ್ಲಾ
ಹೆಚಿಚಯುತುದೆ. ವಿಮೆಖಳು ಕೆಲವೊಮೆಭ ಅಹಮ ಅತಿೇ ಹೆಚಹಚಗಿಯು ಇಂತಸ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ
ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳರ್ಹಖುತುದೆ ಭತುು ತನ ಭಲಔ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಆಯೆು ನಡೆಮುತುದೆ. ಅರ್ಹಧಿಮ
ಭಹಔಖಳು ವಿಭಹಗಹಯಯ ಇಂತಸ ಆಯೆುಮನುನ ತಡೆಖಟ್ಿಲು ವಿಔಷನವಹಗಿವೆ. ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ವಿಮೆ
ವಿಭಹದಹಯಯ ಭ ಲಔ ಯದುದ ಭಹಡಿದಹಖಲ ಅು ಅನಾಮವಹಖುತುದೆ.
6. ಔನಿಶಿ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ
ಹಲ್ಲಸಿ ಜಹರಿಭಹಡು ಆಡಳಿತದ ವೆಚಚಖಳನುನ ಳಗೆ ಳುಳಂತೆ ಯತಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಔನಿಶಠ
ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನುನ ವಿಧಿಷು ಅಬಹಮಷವಿದೆ.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ 3
ಅಳು ನೆೈತಿಔ ಅಹಮನುನ ಔಂಡಔ ಡರ್ೆೇ ಏಜೆಂಟ್ ರಿಂದ ಏನನುನ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದೆ?
I. ಮೊದಲ್ಲನಂತೆಯೆೇ ವಿಮೆಮನುನ ಭುಂದುಯೆಷುದು
II. ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ ಅದನುನ ಯದಿ ಭಹಡುದು
III. ಕೆಾೇಮ್ ಖಳಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕೆಗೆಮನುನ ಕೆೇಳುದು
IV. ಅದನುನ ನಿಲಾಕ್ಷ ಭಹಡುದು

D. ವಿಭಹ ಮತಿ
ಇದು ವಿಭಹ ಔಂನಿಮು ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಮಭದ ಯಕಹಯ ರಿಹಹಯ ನಿೇಡು ಖರಿಶಠ ಯಭಹಣದ ಮೊತುವಹಗಿದೆ .
ಅದು ಕೆಾೇಮ್ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಭಯುಹತಿಮಹಖು ಖರಿಶಠ ಯಭಹಣದ ಮೊತುವಹಗಿಯುದರಿಂದ ರಿಹಹಯ
ಧನದ ಮತಿಮನುನ ಆಯೆು ಭಹಡುಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯಯು ಫಸಳ ಎಚಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇಯಫೆೇಔು.
ವಿಭಹ ಮೊತು ಮಹವಹಖಲ

ವಿಭಹದಹಯಯ ಭ ಲಔ ನಿಧಾರಿಷಲಡುತುದೆ ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾನ

ಫಹಧಮತೆಮ ಮತಿಮಹಗಿದೆ .ಇದು ಹಲ್ಲಸಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂನ ದಯದ ಯಭಹಣನುನ ನಿಧಾರಿಷು
ಮೊತುವಹಗಿದೆ.
ಇದು ಆಸಿುಮ ನೆೈಜ ಭೌಲಮನುನ ಯತಿನಿಧಿಷಫೆೇಔು .ಹೆಚುಚ ವಿಮೆ ಇದದಯೆ, ವಿಭಹದಹಯರಿಗೆ ಮಹುದೆೇ
ಯಯೇಜನವಿಯುದಿಲಾ ಭತುು ಔಡಿಮೆ ವಿಮೆಯಿದದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಕೆಾೇಮ್ ಯಭಹಣಔುನುಖುಣವಹಗಿ
ಔಡಿಮೆಮಹಖುತುದೆ.
1. ವಿಭಹ ಮತಿನಕು ನಿಧಯರಿಷಕದಕ
ವಿಭಹ ಮೊತು ನಿಧಾರಿಷು ಮಹಹಯದ ಯತಿ ಖಾದ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯಯು ಲಕ್ಷಾಗೆ ಡಫೆೇಕಹದ
ಅಂವಖಳನುನ ಕೆಳಗೆ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದೆ:
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a) ವೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅಘಾತ ವಿಮೆ: ಂದು ಔಂನಿಯಿಂದ ನಿೇಡರ್ಹಖು ವಿಭಹ ಮೊತು ಂದು ನಿಶ್ಚಚತ
ಯಭಹಣದ ಮೊತುವಹಗಿಯಫಸುದು ಅಥವಹ ವಿಮೆದಹಯಯ ಆದಹಮನುನ ಆಧರಿಸಿಯಫಸುದು. ಕೆಲು
ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ನಿದಿಾಶಿ ಅಂಖವೆೈಔಲಮಕಹುಗಿ ವಿಮೆದಹಯಯ ಭಹಸಿಔ ಆದಹಮದ 65 ಟ್ುಿ
ಅಥವಹ 155 ಟ್ುಿ ಷಭನಹದ ಭೌಲಮನುನ ನಿೇಡಫಸುದು. ಖರಿಶಠ ಯಭಹಣದ ಮೆೇರ್ೆ ಂದು
ಮತಿ ಅಥವಹ 'ಕಹಮಪ್ಟ' ಇಯಫಸುದು. ರಿಹಹಯ ಧನ ಔಂನಿಯಿಂದ ಔಂನಿಗೆ ಫದರ್ಹಖಫಸುದು.
ಖುಂಪಿನ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ವಿಭಹಮೊತು ಯತಿ ವಿಮೆದಹಯರಿಗೆ ಯತೆಮೇಔವಹಗಿ
ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿಯಫಸುದು

ಅಥವಹ

ವಿಮೆದಹಯರಿಗೆ

ಹತಿಷಫೆೇಕಹದ

ವೆೇತನಕೆು

ಜೆ ೇಡಿಸಿಯಫಸುದು..
b) ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆ: ವಿಭಹ ಮೊತು ಕೆಲು ನಿದಿಾಶಿ ವಹಮಪಿುಮಲ್ಲಾ ಲಬಮವಿದೆ .ಅದು ಯೇಖಾನುನ
ಷಸ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ 45- 25 .ಶಾಖಳ ಮಸಿಸನ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಲಕ್ಷ 15 ಅಥವಹ ಹೆಚಿಚನ
ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ ನಿೇಡಫಸುದು ಭತುು

3ತಿಂಖಳಿನಿಂದ 5 ಶಾಖಳಯೆಗಿನ ಮಸಿಸನ

ವಿಭಹದಹಯರಿಗೆ ಇದು 2 ಲಕ್ಷದಷ್ಟ್ಿಯಫಸುದು.
c) ವಹಸನ ವಿಮೆ: ಮೊೇಟಹಯು ವಿಮೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಮೊತುವೆಂದಯೆ ವಿಭಹದಹಯಯ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ತ
ಭೌಲಮ (ಇನ ಶಡ್ಾ ಡಿಕೆಾೇಡ್ಾ ವಹಮಲ ಮ]ಐಡಿವಿ[) ವಹಗಿದೆ. ಇದು ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ ನಿಮಭಖಳಿಂದ
ಷ ಚಿಷಲಟ್ಿ ಷಔಳಿಮ ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯನುನ ವಹಸನದ ಯಷುುತ ಉತಹದನೆಮ ಟಿಿಭಹಡಿದ
ಭಹಯಹಟ್ ಫೆರ್ೆಯಂದಿಗೆ ಷರಿಹೆ ಂದಿಸಿ ಡೆದ ಮೊತುವಹಗಿದೆ. ಉತಹದಔಯ ಟಿಿಭಹಡಿದ
ಭಹಯಹಟ್ ಫೆರ್ೆ ನೆ ೇಂದಣಿ ಭತುು ವಿಭಹ ವೆಚಚಖಳನುನ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ ಷೆಳಿೇಮ ಷುಂಔ /
ತೆರಿಗೆಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ
ಐಡಿವಿ = ವಿಭಹದಹಯಯ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ತ ಭೌಲಮ (ಇನ ಶಡ್ಾ ಡಿಕೆಾೇಡ್ಾ ವಹಮಲ ಮ) - ಷಔಳಿ + (
(ವಿಭಹದಹಯಯ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ತ ಭೌಲಮ (ಇನ ಶಡ್ಾ ಡಿಕೆಾೇಡ್ಾ ವಹಮಲ ಮ) ದಲ್ಲಾ ಳಗೆ ಂಡಿಯದ ಬಿಡಿಬಹಖಖಳು
– ಷಔಳಿ) ಭತುು ನೆ ೇಂದಣಿ ಭತುು ವಿಮೆ ವೆಚಚಖಳನುನ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ.
5ಶಾಖಳಿಂದ ಫಳಕೆಮಲ್ಲಾಲಾದ ಅಥವಹ ಫಖಳ ಸಳ್ೆಮದಹದ ವಹಸನಖಳ ಐಡಿವಿ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಭತುು
ವಿಭಹದಹಯಯ ನಡುವಿನ ಯಷಯ ಂದದ ಭ ಲಔ ರ್ೆಕಹುಚಹಯ ಭಹಡಿ ನಿಧಾರಿಷಲಡುತುದೆ .
ಷಔಳಿಮ ಫದಲ್ಲಗೆ, ಸಳ್ೆಮ ಕಹಯುಖಳ ಐಡಿವಿಮನುನ ಷವೆೇಾಕ್ಷಣೆದಹಯಯು, ಕಹಯು ವಿತಯಔಯು
ಇತಹಮದಿಖಳಿಂದ ವಹಸನದ ಸಿೆತಿಮ ಭೌಲಮಭಹನ ಭಹಡುದರಿಂದ ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಐಡಿವಿ ವಹಸನ ಔಳುವಹದ ಅಥವಹ ಟ್ುಿ ನಶಿನುನ ಅನುಬವಿಸಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ನಿೇಡರ್ಹಖು
ರಿಹಹಯದ ಮೊತುವಹಗಿದೆ. ಕಹರಿನ ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾನ ಭೌಲಮದ ಷಮೇದಶುಿ ಭೌಲಮದ ಐಡಿವಿಮನುನ
ಡೆಮಲು ಅತಮಂತವಹಗಿ ಶ್ಚಪಹಯಷು ಭಹಡರ್ಹಗಿದೆ. ವಿಭಹಗಹಯಯ ವಿಭಹದಹಯರಿಗೆ 5% ರಿಂದ 10%
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ಯಶುಿ ವಹಮಪಿುಮನುನ ಐಡಿವಿಮಲ್ಲಾ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲು ದಗಿಷುತಹುಯೆ. ಔಡಿಮೆ ಐಡಿವಿ ಎಂದಯೆ ಔಡಿಮೆ
ಪಿಯೇಮಮಂ ಎಂದಥಾ.
d) ಅಗು ವಿಮೆ
ಅಗಿನ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ ಔಟ್ಿಡಖಳ / ಸ್ಹೆಯ ಭತುು ಮಂತೆ ಯೇಔಯಣಖಳ ಭತುು
ಜೆ ೇಡಣೆಖಳ ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾನ ಭೌಲಮ ಅಥವಹ ುನುಃಸ್ಹೆನೆಮ ಭೌಲಮದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ನಿಖದಿ
ಭಹಡಫಸುದು. ರಿವಿಡಿ ಐಟ್ಂ ಭಹಯುಔಟೆಿ ಭೌಲಮದಲ್ಲಾಂದ ಷಔಳಿಮನುನ ಔಡಿಮೆಭಹಡರ್ಹದ
ಷುುಖಳ ಭೌಲಮದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಷುುಖಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದೆ.

e) ಸಹಿಔಕಖಳ ವಿಮೆ
ಸ್ಹಿಔುಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ ಮೊತು ಅುಖಳ ಭಹಯುಔಟೆಿ ಭೌಲಮವಹಗಿದೆ .ವಿಭಹದಹಯರಿಗೆ ನಶಿದ
ನಂತಯ, ಹಹನಿಗೆ ಳಗಹದ ಔಚಹಚ ಷುುಖಳನುನ ಫದಲ್ಲ ಭಹಡಲು ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ ಕೆ ಂಡುಕೆ ಳಳಲು
ಫೆೇಕಹಖು ವೆಚಚನುನ ಭಯುಹತಿಷರ್ಹಖುದು.
f) ನೌಕಹ ಷಯಔಕ ವಿಮೆ
ಇದು ಂದು ಪಿದ ಭೌಲಮದ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದೆ ಭತುು ವಿಭಹ ಮೊತು ವಿಭಹಗಹಯಯು ಭತುು
ವಿಭಹದಹಯಯ ನಡುವೆ ಂದದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ನಡೆದ ಂದದನುಸ್ಹಯವಿಯುತುದೆ .ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
ಇದು ಷಯಕ್ಟನ ವೆಚಚ ಭತುು ವಿಮೆ + ಷಯಔು ಸ್ಹಖಣೆ ಅಂದಯೆ ಸಿಐಎಫ್ಟ ಭೌಲಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತುದೆ.
g) ಭರಿೀನ್ ಸಲ್ ಇನಕುಯೆನ್್ (ಸಹಖಯ ಸಡಗನ ವಿಮೆ)
ಭರಿೇನ್ ಸಲ್ ಇನುಶಯೆನ್ಸ ನಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಮೊತು, ಂದದ ಆಯಂಬದಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯಯ ಭತುು
ವಿಭಹಗಹಯಯ ನಡುವೆ ಪಿಕೆ ಳಳಲಟ್ಿ ಭೌಲಮವಹಗಿದೆ .ಈ ಭೌಲಮನುನ ದೃಢಿೇಔೃತ ಫೆರ್ೆಔಟ್ುಿಯ
ಭ ಲಔ ಸಲ್ / ಸಡಗಿನ ತಹಷಣೆಮ ನಂತಯ ಡೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
h) ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮ ವಿಮೆ
ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ ಮೊತುು ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಗಟ್ಔಖಳ ಡುಸವಿಕೆಮ,
ಬೌಗೆ ೇಳಿಔ ಸಯಡಿಕೆಮ ಭಟ್ಿನುನ ಆಧರಿಸಿದ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮ ಡುಸವಿಕೆಮಹಗಿದೆ .ಹೆಚುಚರಿ
ಕಹನ ನು ವೆಚಚಖಳು ಕೆಾೇಮ್ ನ ರಿಹಹಯದ ಬಹಖವಹಗಿಯಫಸುದಹಗಿದೆ .ವಿಭಹ ಮೊತು ಮೆೇಲ್ಲನ
ನಿಮತಹಂಔಖಳನುನ ಆಧರಿಸಿ ವಿಭಹದಹಯರಿಂದ ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
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ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ 4
ಅಯ ಉದಹಸಿೇನತೆಮ ವಿಯುದಧ ಕೆಾೇಮ್ ಖಳಿಂದ ಅಯನುನ ಯಕ್ಷಿಷಲು ವೆೈದಮರಿಗೆ ವಿಭಹ ಯೇಜನೆಮ ಷಲಹೆ
ಭಹಡಿರಿ.
I. ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ವಿಮೆ
II. ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮ ವಿಮೆ
III. ಭರಿೇನ್ ಸಲ್ ಇನುಶಯೆನ್ಸ
IV. ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ
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ಸಹಯಹಂವ
a) ದಯಖಳನುನ ನಿಧಾರಿಷುಲ್ಲಾ ಅಹಮಖಳ ಗಿೇಾಔಯಣೆ ಭತುು ಅುಖಳ ಖಾನುನ ನಿಧಾರಿಷುದು
ಂದು ಭುಕಮ ಯಕ್ಟಯಯೆಮಹಗಿದೆ.
b) ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟಿಂಗ್ ಎಂದಯೆ ವಿಮೆಗೆ ನಿೇಡರ್ಹದ ಅಹಮ ಸಿಾೇಕಹಯಹಸಾವಹಗಿದೆಯೆೇ, ಭತುು ಹಹಗಿದದಯೆ,
ಮಹ ದಯಖಳು, ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಶಯತುುಖಳಿಗೆ ಳಗೆ ಂಡು ವಿಮೆಮನುನ ಸಿಾೇಔರಿಷಫೆೇಔು
ಎಂಫುದನುನ ನಿಧಾರಿಷು ಯಕ್ಟಯಯೆ
c) ದಯವೆಂದಯೆ ವಿಮೆಮ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಗಟ್ಔದ ಫೆರ್ೆ.
d) ದಯ ತಮಹರಿಷು ಭ ಲ ಉದೆದೇವವೆಂದಯೆ ವಿಮೆಮ ಫೆರ್ೆ ಸ್ಹಔಶುಿ ಭತುು ಷಭಂಜಷವಹಗಿದೆ
ಎಂಫುದನುನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳುಳುದು.
e) 'ವುದಧ ಪಿಯೇಮಮಂ' ಷ ಔುವಹದ ವೆಚಚಖಳು, ಮೇಷಲು ಭತುು ರ್ಹಬನುನ ದಗಿಷಲು ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯು
ಯಭಹಣನುನ ಸ್ೆೇರಿಷು ಭ ಲಔ ರ್ೆ ೇಡ್ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ ಅಥವಹ ಹೆಚಿಚಷಲಡುತುದೆ.
f) ಖಂಡಹಂತಯ ವಿಮೆಮ ರಿಬಹಷೆಮಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿ ಅಹಮದಿಂದುಂಟಹಖು ನಶಿದ ಷಂಬನಿೇಮತೆಗೆ
ಕಹಯಣವಹಖು ಅಥವಹ ಹೆಚಿಚಷು ರಿಸಿೆತಿಖಳು ಅಥವಹ ವೆೈಶ್ಚಶಿಾಖಳನುನ ಅಥವಹ ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳನುನ
ಷ ಚಿಷುತುದೆ.
g) ರಿಮಹಯಿತಿ / ಹೆಚುಚರಿಮ ವಿಧಿಖಳನುನ ವಿಧಿಷುದಯ ಉದೆದೇವ ಷಣಣ ಕೆಾೇಮ್ ಖಳನುನ ನಿಭ ಾಲನೆ
ಭಹಡುದಹಗಿದೆ.
h) ನೆ ೇ ಕೆಾೇಮ್ ಫೆ ೇನರ್ಸ ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟಿಂಗ್ ಅನುಬನುನ ಷುಧಹರಿಷು ಯಫಲ ತಂತಯವಹಗಿದೆ ಭತುು
ಯೆೇಟಿಂಗ್ ಮಸ್ೆೆಖಳ ಅವಿಬಹಜಮ ಬಹಖವಹಗಿದೆ.
i) ವಿಭಹ ಮೊತುು ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಮಭಔುನುಸ್ಹಯವಹಗಿ ನಶಿಕೆು ರಿಹಹಯವಹಗಿ ಕೆ ಡು
ಖರಿಶಠ ಯಭಹಣದ ಮೊತುವಹಗಿದೆ.

ರಭಕಕ ಅಂವಖಳು
a) ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟಿಂಗ್
b) ದಯ ನಿಧಾರಿಷುವಿಕೆ
c) ಬೌತಿಔ ಅಹಮಖಳು
d) ನೆೈತಿಔ ಅಹಮಖಳು
e) ನಶಿ ರಿಹಹಯ
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f) ರ್ಹಬ
g) ಪಿಯೇಮಮಂನ ರ್ೆ ೇಡಿಂಗ್
h) ವಹಯಂಟಿಖಳು
i) ರಿಮಹಯಿತಿಖಳು
j) ಹೆಚುಚರಿ

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ ರಶೆುಖಳ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ಅಹಮದ ಷಂಬನಿೇಮತೆ ಭತುು ತಿೇಯತೆ ವಿಮೆಮ ದಯ ತಮಹರಿಕೆಮ ಮೆೇರ್ೆ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯುತುದೆ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ವುದಧ ಪಿಯೇಮಮಂ ನಶಿಖಳನುನ ಬರಿಷಲು ಸ್ಹಔಷಹಿಗಿಯುತುದೆ ಆದಯೆ ಇದು ಆಡಳಿತಹತಭಔ ವೆಚಚಖಳನುನ
ರಿಖಣಿಷುುದಿಲಾ.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ತಹನು ಔಂಡುಹಿಡಿದ ಮಹುದೆೇ ನೆೈತಿಔ ಅಹಮನುನ ಯದಿ
ಭಹಡಫೆೇಔು.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮ ವಿಮೆ ಉದಹಸಿೇನತೆಮ ರ್ೆೇಮ್ ಖಳ ವಿಯುದಧ ವೆೈದಮರಿಗೆ ವಿಮೆ ನಿೇಡಫಸುದು.

ಷಾ ರಿೀಕ್ಷಣೆಮ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ಅಹಮನುನ

ಸಿಾೇಔರಿಷಫಸುದು

ಅಥವಹ

ಸಿಾೇಔರಿಷಫಹಯದು

ನಿಧಾರಿಷುತುದೆ.
I. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ
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ಎಂಫುದನುನ

_____________

II. ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟ್ರ್
III. ಏಜಂಟ್
IV. ಷವೆೇಾಕ್ಷಣದಹಯಯು
ರಶೆು 2
_______________ ಇದು ವಿಮೆಮ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಗಟ್ಔದ ಫೆರ್ೆಮಹಗಿದೆ.
I. ದಯ
II. ಪಿಯೇಮಮಂ
III. ವಿಭಹ ಮೊತು
IV. ಫೆ ೇನರ್ಸ
ರಶೆು 3
___________ ಇದು ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಕೆಾೇಮ್ ಗಹಗಿ ಅಜಿಾ ಷಲ್ಲಾಷು ಮಹರಿಗಹದಯ (ವಹಯಷುದಹಯರಿಗೆ)
ರಿಹಹಯ ನಿೇಡು ಖರಿಶಠ ಯಭಹಣವಹಗಿದೆ.
I. ವಿಭಹ ಮೊತು
II. ಪಿಯೇಮಮಂ
III. ಯೆೈಡರ್
IV. ರ್ಹಬಖಳು
ರಶೆು 4
______________ ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟ್ರ್ ಯ ಭಹಹಿತಿಮ ಂದು ಭ ಲಲಾ.
I. ಯಸ್ಹುಔಯ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ರ್ೆಕಹುಚಹಯ
II. ಸಿಾೇಔೃತಿ ೂಾ ಆಸಿುಮ ಅಹಮ ಷಮೇಕ್ಷೆ
III. ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಮ್ಾ
IV. ವಿಭಹಗಹಯಯ ನೆ ೇಂದಣಿ ಯಭಹಣತಯ
ರಶೆು 5
ಖಂಡಹಂತಯಖಳ್ೆಂದಯೆ:
I. ನಶಿಖಳ ರಿಣಹಭನುನ ಹೆಚಿಚಷು ಅಂವಖಳು
II. ನಶಿದ ಆತಾನನುನ ಹೆಚಿಚಷು ಅಂವಖಳು
III. ನಶಿಖಳ ರಿಣಹಭನುನ ಭತುು ತಿೇಯತೆಮನುನ ಹೆಚಿಚಷು ಅಂವಖಳು
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IV. ನಶಿಖಳ ರಿಣಹಭನುನ ಭತುು ತಿೇಯತೆಮನುನ ಔಡಿಮೆಗೆ ಳಿಷು ಅಂವಖಳು
ರಶೆು 6
ಕೆಳಗಿನುಖಳುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು ಷರಿ ?
ಬೌತಿಔ ಅಹಮಖಳು:
I. ದಯ ತಮಹರಿಕೆಮಲ್ಲಾ ಭುಕಮಲಾ
II. ಕಚಿತವಹಗಿ ಹೆೇಳರ್ಹಖುುದಿಲಾ
III. ಅಡಹವೆ ತಿಯಕೆ(ಫಹಮರ್ೆನ್ಸ ಶ್ಚೇಟ್ )ಯಿಂದ ರ್ೆಕಹುಚಹಯ ಭಹಡಫಸುದು
IV. ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಮ್ಾ ನಲ್ಲಾ ಕೆ ಟಿಿಯು ಭಹಹಿತಿಯಿಂದ ಔಂಡುಹಿಡಿಮಫಸುದು
ರಶೆು 7
ಮೊೇಟಹಯು ವಿಮೆಮಲ್ಲಾನ ವಹಯಂಟಿಖಳಲ್ಲಾ ಂದು:
I. ವಹಸನನುನ ಯತಿದಿನ ತೆ ಳ್ೆಮಫೆೇಔು
II. ವಹಸನನುನ ವೆೇಖ ರಿೇಕ್ಷೆಗೆ ಫಳಷಫಹಯದು
III. ವಹಸನನುನ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಫಳಕೆಗೆ ಸ್ಹಭಹನು ಮಮಲು ಫಳಷಫಹಯದು
IV. ವಹಸನನುನ ದಿನಕೆು ಔ ು ಹೆಚುಚ 255 ಕ್ಟಮೇ ಒಡಿಷಫಹಯದು.
ರಶೆು 8
ರಿಮಹಯಿತಿಮ ವಿಧಿಮ ಉದೆದೇವವೆಂದಯೆ:
I. ಕೆಾೇಮ್ ಹತಿಮನುನ ತಪಿಷಲು
II. ಷಣಣ ಕೆಾೇಮ್ ಹತಿಖಳನುನ ನಿಭ ಾಲನೆ ಭಹಡಲು
III. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ ಕ್ಟಯುಔುಳ ಕೆ ಡಲು. ಕೆಾೇಮ್ ಹತಿಮನುನ ತಪಿಷಲು
IV. ಪಿಯೇಮಮಂ ಹೆಚಿಚಷಲು
ರಶೆು 9
ಆಯಣದಲ್ಲಾ ಸಿಂಡಿಷು ಮಸ್ೆೆಮ ಅನುಸ್ಹೆನ:
I. ಅಹಮನುನ ಹೆಚಿಚಷುತುದೆ
II. ಅಹಮನುನ ತಗಿೆಷುತುದೆ
III. ಅಹಮ ಹೆಚಹಚಖುದ ಇಲಾ ಅಥವಹ ಔಡಿಮೆಮ ಆಖುದಿಲಾ
IV. ಸ ಡಿಂಗ್ ನ ಅಹಮನುನ ಹೆಚಿಚಷುತುದೆ
ರಶೆು 10
ಮೊೇಟಹರ್ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯಯ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ತ ಭೌಲಮನುನ ಇದನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ:
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I. ನೆ ೇಂದಣಿ
II. ಉತಹದಔಯ ಕೆ ಳುಳ ಫೆರ್ೆ
III. ಉತಹದಔಯ ಭಹಯಹಟ್ ಫೆರ್ೆ
IV. ಅನಿಮಂತಿಯತ ಫೆರ್ೆಮ ಗಟ್ಔ

ಷಾ ರಿೀಕ್ಷಣೆಮ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ಅಹಮನುನ

ಸಿಾೇಔರಿಷಫಸುದು

ಅಥವಹ

ಸಿಾೇಔರಿಷಫಹಯದು

ಎಂಫುದನುನ

ಅಂಡರ್

ಯೆೈಟ್ರ್

ನಿಧಾರಿಷುತಹುಯೆ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ದಯ ಇದು ವಿಮೆಮ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಗಟ್ಔದ ಫೆರ್ೆಮಹಗಿದೆ.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ವಿಭಹ ಮೊತು ಇದು ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಕೆಾೇಮ್ ಗಹಗಿ ಅಜಿಾ ಷಲ್ಲಾಷು ಮಹರಿಗಹದಯ (ವಹಯಷುದಹಯರಿಗೆ)
ರಿಹಹಯ ನಿೇಡು ಖರಿಶಠ ಯಭಹಣವಹಗಿದೆ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ IV.
ವಿಭಹಗಹಯಯ ನೆ ೇಂದಣಿ ಯಭಹಣತಯ ಅಂಡರ್ ಯೆೈಟ್ರ್ ಯ ಭಹಹಿತಿಮ ಂದು ಭ ಲಲಾ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ಖಂಡಹಂತಯಖಳ್ೆಂದಯೆ ನಶಿಖಳ ರಿಣಹಭನುನ ಭತುು ತಿೇಯತೆಮನುನ ಹೆಚಿಚಷು ಅಂವಖಳು.
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ IV.
ಬೌತಿಔ ಅಹಮಖಳನುನ ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಮ್ಾ ನಲ್ಲಾ ಕೆ ಟಿಿಯು ಭಹಹಿತಿಯಿಂದ ಔಂಡುಹಿಡಿಮಫಸುದು.
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ಉತಿಯ7
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ಮೊೇಟಹಯು ವಿಮೆಮಲ್ಲಾನ ವಹಯಂಟಿಖಳಲ್ಲಾ ಂದು ಮಹುದೆಂದಯೆ ವಹಸನನುನ ವೆೇಖ ರಿೇಕ್ಷೆಗೆ
ಫಳಷಫಹಯದು.
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ರಿಮಹಯಿತಿಮ ವಿಧಿಮ ಉದೆದೇವವೆಂದಯೆ ಷಣಣ ಕೆಾೇಮ್ ಹತಿಖಳನುನ ನಿಭ ಾಲನೆ ಭಹಡುದು.
ಉತಿಯ 9
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ಆಯಣದಲ್ಲಾ ಸಿಂಡಿಷು ಮಸ್ೆೆಮ ಅನುಸ್ಹೆನ ಫೆಂಕ್ಟಮ ಅಹಮನುನ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡುತುದೆ.
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ಮೊೇಟಹರ್ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯಯ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ತ ಭೌಲಮನುನ ಉತಹದಔಯ ಭಹಯಹಟ್ ಫೆರ್ೆಮನುನ
ಳಗೆ ಂಡಿದೆ.
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ಅಧಹಯಮ 25
ವೆೈಮಕ್ರಿಔ ಭತಕಿ ಚಿಲಾಯೆ (ರಿಟೆೀಲ್) ವಿಮೆ
ಅಧಹಯಮ ರಿಚಮ
ಹಿಂದಿನ ಅಧಹಮಮಖಳಲ್ಲಾ ನಹು ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಮೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ವಿಶಮಖಳನುನ ಭತುು ತತಾಖಳನುನ
ಔಲ್ಲತಿದೆದೇವೆ .ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳನುನ ವಿವಿಧ ಭಹಯುಔಟೆಿಖಳಲ್ಲಾ ವಿಭಿನನವಹಗಿ ಗಿೇಾಔರಿಷರ್ಹಗಿದೆ .
ಕೆಲಯು ಅುಖಳನುನ ಆಸಿು, ಅಘಾತ ಭತುು ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಯೆಂದು ಗಿೇಾಔರಿಷುತಹುಯೆ .ಇತಯೆಡೆ,
ಅುಖಳನುನ ಫೆಂಕ್ಟ, ಸ್ಹಖಯ, ಮೊೇಟಹರ್ ಭತುು ವಿವಿಧ ಖುಂುಖಳಲ್ಲಾ ಗಿೇಾಔರಿಷರ್ಹಗಿದೆ .ಈ
ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ, ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ, ಆಯೆ ೇಖಮ, ಯಮಹಣ, ಭನೆ ಭತುು ಅಂಖಡಿದಹಯಯು ಭುಂತಹದ
ಚಿಲಾಯೆ ಗಹಯಸಔರಿಂದ ತಯಲಡು ಸ್ಹಭಹನಮ ಉತನನಖಳನುನ ಚಚಿಾಷರ್ಹಗಿದೆ.

ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳನಕು ತ್ತಳಿಮಕದಕ
A. ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ವಿಮೆ
B. ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ
C. ಸ್ಹಖಯೆ ೇತುಯ ಯಮಹಣ ವಿಮೆ
D. ಔುಟ್ುಂಫದ ವಿಮೆ
E. ಅಂಖಡಿದಹಯಯ ವಿಮೆ
F. ಮೊೇಟಹಯು ವಿಮೆ

ಈ ಅಧಹಯಮನಕು ಅಧಯಮನ ಭಹಡಿದ ನಂತಯ ನಿೀು:
ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ವಿರಿಷಲು
1. ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಚಚಿಾಷಲು
2. ಯಮಹಣ ವಿಭಹ ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಸಿದಧಡಿಷಲು
3. ಔುಟ್ುಂಫದ ವಿಮೆಮನುನ ವಿರಿಷಲು
4. ಅಂಖಡಿ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಸಿದಧಡಿಷಲು
5. ಮೊೇಟಹಯು ವಿಮೆಮನುನ ಚಚಿಾಷಲು ಸ್ಹಧಮವಹಖುತುದೆ.
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A. ವೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅಘಾತ ವಿಮೆ
1. ವಿಮೆಮ ವೆೈಮಕ್ರಿಔ ಸಹಲಕಖಳು ಮಹುು
ಫಸುವುಃ ಭಹನ ಹೆ ಂದಿಯು ಯಭುಕ ಆಸಿು ಅಳ ಜಿೇನವಹಗಿದೆ .ಮಕ್ಟು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಜಿೇನ ಚಔಯದ
ಭ ಲಔ ಸ್ಹಖುತಹು ಅದಯಲ್ಲಾ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಮಸಿಸನಲ್ಲಾ ಕೆಲಷಭಹಡಲು ಆಯಂಭಿಷುತಹುಳ್ ೆ ಭತುು
ದೆೈನಂದಿನ ಅಖತಮಖಳನುನ ೂಯೆೈಷಲು ಹಹಖ

ಬವಿಶಮಕಹುಗಿ ಉಳಿತಹಮ ಭಹಡಲು ಸಣನುನ

ಖಳಿಷುತಹುಳ್ ೆ. ಸಠಹತ್ ಸ್ಹು ಅಥವಹ ಆಯೆ ೇಖಮ ದುಫಾಲತೆಮ ಕಹಯಣ ಅಂಖವಿಔಲತೆ ಅಥವಹ ಅಘಾತ
ಫಫಯ ಆದಹಮದ ಮೆೇರ್ೆ ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯಫಸುದು ಅಥವಹ ಫಸು ಭಟಿಿಗೆ ಅದನುನ ಔಡಿಮೆ
ಭಹಡಫಸುದು. ಇದು ಉಳಿತಹಮಖಳ ಭತುು ಷಂತಿುನ ಷವೆತ ಉಂಟ್ು ಭಹಡು ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ಅಧಿಔ ವೆಚಚಕೆು
ಷಸ ಕಹಯಣವಹಖಫಸುದು .ಮಕ್ಟುಮ ವಿಮೆಮನುನ ಈ ರಿೇತಿಮ ನಶಿ ಷಂದಬಾಖಳನುನ ೂಯೆೈಷಲು ವಿನಹಮಷ
ಭಹಡರ್ಹಗಿದೆ.
2. ವೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅಘಾತ ವಿಮೆ
ಯತಿದಿನ ನಹು ತಿಯಕೆಖಳಲ್ಲಾ ಅಘಾತಖಳ ಫಗೆೆ ಒದುತೆುೇವೆ ಭತುು ಫಲ್ಲಮಹದಯಲ್ಲಾ ನಹವಿಲಾ ಎಂಫುದಯ
ಫಗೆೆ ನಭಭ ಖಯಸಖಳಿಗೆ ಧನಮವಹದಖಳನುನ ಅಪಿಾಷುತೆುೇವೆ .ನಹು ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಆ ಷನಿನವೆೇವದಲ್ಲಾದದಯೆ ಆಖು
ರಿಣಹಭಖಳನುನ ಯೇಚಿಷಲು ಎಂದಿಖ

ನಿಲುಾದಿಲಾ .ರ್ಪೇಶಔಯ ಆಔಸಿಭಔ ಭಯಣದ ಅಥವಹ

ಗಹಮಗೆ ಂಡ ಸಿೆತಿ ಔುಟ್ುಂಫಕೆು ಖಂಭಿೇಯ ಆರ್ಥಾಔ ಷಭಸ್ೆಮಖಳನುನ ತಂದೆ ಡಸಫಸುದು .ಇಂಥ ಂದು ಗಟ್ನೆ
ಫಫಯ ಆದಹಮದ ಮೆೇರ್ೆ ಶ್ಹವಾತವಹಗಿ ಅಥವಹ ತಹತಹುಲ್ಲಔವಹಗಿ ಷಂೂಣಾ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯಫಸುದು
ಅಥವಹ ಫಸು ಭಟಿಿಗೆ ಅದನುನ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಫಸುದು. ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ವಿಮೆ ಅಘಾತದ ಕಹಯಣದಿಂದ
ಫಯು ಸಠಹತ್ ಸ್ಹು ಅಥವಹ ನಿಷ್ಟ್ುರಮತೆಮ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಉದಬ ಆರ್ಥಾಔ ನಶಿದಿಂದ ಯಕ್ಷಿಷಲು ವಿಮೆ
ಷಹಹಮ ಭಹಡುತುದೆ.
ಮೊದಲು

ನಹು

ವಿಮೆಮ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ

'ಅಘಾತ'ವೆಂಫ

ದ

ಭತುು

ಅದಯ

ಅಥಾನುನ

ಅಥಾಭಹಡಿಕೆ ಳ್ೆೄ ಳೇಣ.

ವಹಯಖ್ೆಯ
ಅಘಾತ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ಭಹನಸಿಔ ಅಥವಹ ಬಹನಹತಭಔ ಅಥವಹ ನಯಭಂಡಲದ ಅಷಾಷೆತೆಖಳು,
ಖಿನನತೆ ಅಥವಹ ಆತಂಔಖಳನುನ ಹೆ ಯತು ಡಿಸಿ ವರಿೇಯಔುುಂಟಹದ ಗಹಮದಲ್ಲಾ ರಿಣಮಷು ಫಹಸಮ,
ಹಿಂಸ್ಹತಭಔ ಭತುು ಗೆ ೇಚಯ ಭಹಧಮಭದ) ಆದಯೆ ಮಹುದೆೇ ಕಹಯಿರ್ೆ ಅಥವಹ ಯೆ ೇಖನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಲಾ(
ಭ ಲಔ ಉಂಟಹಖು ಸಠಹತ್ ಆಔಸಿಭಔ ಭತುು ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಟ್ನೆಮನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ.
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ಆದದರಿಂದ ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ ಕಹಯಣದಿಂದಹಗಿ ಸ್ಹು ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಹಮಪಿುಯಳಗಿಲಾ.
a) ಂದಕ ವೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅಘಾತ ಹಲ್ಲಸಿ ಏನನಕು ಔರ್ ಭಹಡಕತಿದೆ?
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ) ಪಿ (.ಎ.ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಇುಖಳನುನ ಔರ್ ಭಹಡುತುವೆ:
iii. ಅಘಾತದಲ್ಲಾ ಉದಬವಿಸಿದ ಸ್ಹು
iv. ಶ್ಹವಾತ ಟ್ುಿ ಅಂಖವೆೈಔಲಮ
v. ಶ್ಹವಾತ ಬಹಖವುಃ ಅಂಖವೆೈಔಲಮ
vi. ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಟ್ುಿ ಅಂಖವೆೈಔಲಮ
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ,

ವಿಭಹಗಹಯಯು

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ

ಅಖತಮವಿಯು

ಅನಿವಚಮತೆಖಳ

ಂದು

ಷಭ ಸನುನ ಭತುು ಇಂಥ ಅನಿವಚಮತೆಖಳಿಗೆ ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ ಸಣನುನ ಳಗೆ ಂಡ ಕೆ ೇಶಿಔಖಳು
[ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯಖಳು ]ಅಥವಹ ಯೇಜನೆ[ ವಹಮಪಿು

/ಯಯೇಜನಖಳ ವಿಯಖಳು] ಖಳನುನ

ಯಚಿಷುತಹುಯೆ .ಆದದರಿಂದ, ಯಸ್ಹುಔರಿಗೆ ಈ ಎರ್ಹಾ ಅನಿವಚಮತೆಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿದಿಾಶಿ ಔರ್
ಕೆೇಳು ಅವಮಔತೆಯಿಲಾ .ಕೆಲು ಜನಯು ಅಖತಮವೆಂದು ತಿಳಿಮಫಸುದು ಅಥವಹ ಕೆಲಯು
ಅನಖತಮವೆಂದು ತಿಳಿಮಫಸುದಹದ ಕೆಲು 'ಆಡ್ ಆನ್' ಖಳು ಇವೆ .ವಿಭಹ ಔಂನಿಯಿಂದ ನಿದಿಾಶಿ
ಡಿಸಿದ ಹೆಚುಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನುನ ಹತಿಷು ಭ ಲಔ ಈ ಹೆಚುಚರಿ ಔರ್ ಅನುನ ಡೆಮುುದು
ಸ್ಹಧಮ .ಇಂತಸ ಔರ್ ಖಳ ಉದಹಸಯಣೆಖಳ್ೆಂದಯೆ ಆಂಫುರ್ೆನ್ಸ ವುಲುಖಳು, ಭಔುಳ ಶ್ಚಕ್ಷಣ ನಿಧಿ,
ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳು, ಔುಟ್ುಂಫ ಸ್ಹರಿಗೆ, ಆಭದು ಓಶಧಿಖಳು ಭತುು ಅಂತಮಕ್ಟಯಯೆಮ ವೆಚಚಖಳು.
ಕೆಲು ನಿದಿಾಶಿ ಗಹಯಸಔ ವಿಬಹಖಖಳಿಗೆ ಷ ಔುವಹದ ಕೆಲು ಇತಯ ಔರ್ ಖಳು ಇವೆ.
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಖಂಟೆ 24 ಲಬಮವಿಯು ವಿಶ್ಹಾದಮಂತ ಔರ್
ನಿೇಡುತುವೆ .ವಿಭಹದಹಯಯ ಯವೆೇವ ಮಷುಸ, 5 ರಿಂದ 85 ಶಾಖಳು ಅಥವಹ ಹೆಚುಚ, ಹೆಚಿಚನ
ಮಸಿಸನ ಆಯಣಕಹುಗಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ರ್ೆ ೇಡ್ ಜತೆಗೆ ಅಥವಹ ಪಿಯೇಮಮಂ ರ್ೆ ೇಡ್ ಇಲಾದೆ ಹಿೇಗೆ
ಔಂನಿಮ ಯ ಢಿಖಳ ಯಕಹಯ ಫದರ್ಹಖಫಸುದು.
ಈ ಕೆಲವೊಂದು ದಖಳನುನ ಅಥಾ ಭಹಡಿಕೆ ಳ್ೆೄ ಳೇಣ

ವಹಯಖ್ೆಯ
1. ಶಹವಾತ ಟಕಿ ಅಂಖವೆೈಔಲಯ ಭಯನೆಂಟ್) ಟೆ ೀಟಲ್ ಡಿರ್ಸಎಬಿಲ್ಲಟ – ಪ್ಪಟಡಿ(: ಅಂದಯೆ ಷಂೂಣಾ
ಜಿೇವಿತಹಧಿಗಹಗಿ ನಿಷ್ಟ್ುರಮವಹಗಿದೆ ಎಂದಥಾ ಅಂದಯೆ ಎರ್ಹಾ ನಹಲುು ಅಮಖಳ ಹವಾಾವಹಮು,
ಕೆ ೇಭಹಸಿೆತಿ, ಎಯಡ ಔಣುಣಖಳನುನ/ ಎಯಡ ಕೆೈಖಳನುನ / ಎಯಡ ಅಮಖಳನುನ, ಅಥವಹ ಂದು
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ಕೆೈ ಭತುು ಂದು ಔಣುಣ ಭತುು ಂದು ಕಹಲನುನ ಅಥವಹ ಂದು ಕೆೈ ಭತುು ಂದು ಕಹಲನುನ
ಔಳ್ೆದುಕೆ ಂಡ ಸಿೆತಿ.
2. ಶಹವಾತ

ಬಹಖವುಃ

ಅಂಖವೆೈಔಲಯ

ಭಯನೆಂಟ್)

ಹಷ್ಟಯಮಲ್

ಡಿರ್ಸಎಬಿಲ್ಲಟ

-

ಪ್ಪಪ್ಪಡಿ(:

ಜಿೇಭಹನದಯೆಗೆ ಬಹಖವುಃ ನಿಷ್ಟ್ುರಮವಹಗಿದೆ ಎಂದಥಾ ಉದಹ. ಫೆಯಳುಖಳು, ಕಹರ್ೆಫಯಳುಖಳು,
phalanges(meaning not clear) ಇತಹಮದಿಖಳ ನಶಿ.
3. ತಹತಹುಲ್ಲಔ

ಟಕಿ

ಅಂಖವೆೈಔಲಯ

(ಟೆಂಯರಿ

ಟೆ ೀಟಲ್

ಡಿರ್ಸಎಬಿಲ್ಲಟ

-ಟಟಡಿ):

ಅಂದಯೆ

ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಅಧಿಮಯೆಗೆ ನಿಷ್ಟ್ುರಮಗೆ ಂಡಿದಹದಯೆಂದಥಾ .ಔರ್ ನ ಈ ಬಹಖ
ಅಂಖವೆೈಔಲಮದ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಆಖು ಆದಹಮದ ನಶಿನುನ ಷರಿದ ಗಿಷು ಉದೆದೇವನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ.
ಡೆತ್ ಫೆನಿಫಿಟ್ (ಭಯಣ ನಂತಯದ ಯಯೇಜನ) ಭತುು ಪಿಟಿಡಿ ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಹತಿಮನುನ
ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ, ಅದೆೇ ಪಿಟಿಡಿ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾನ ರಿಹಹಯ, ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಂದು ನಿಶ್ಚಚತ
ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯುಖಳಲ್ಲಾ ಫದರ್ಹಖುತುದೆ. ಸ್ಹಹುಹಿಔ ರಿಹಹಯವೆಂದಯೆ ವಹಯಖಳ ಖರಿಶಠ ಷಂಖೆಮಗೆ ಂದು
ನಿಶ್ಚಚತ ಮೊತುದ ರಿಹಹಯದ ಹತಿ ಎಂದಥಾ. ಕೆಲು ವಿಭಹಗಹಯಯು ಸಿೆಯ ಯಯೇಜನನುನ ಭಹತಯ
ದಗಿಷುತಹುಯೆ.
b) ಸಹಭಹನಯ ವಿನಹಮತ್ತಖಳು) ಮಹುದನಕು ಳಗೆ ಂಡಿಲಾ?)
ಇುಖಳಿಂದ ಉದಬವಹಖು ಅಂಖವಿಔಲತೆ:
i. ಷಾತುಃ ಗಹಮಗೆ ಳುಳವಿಕೆ ಅಥವಹ ಆತಭಸತೆಮ;
ii. ಭದಮ ಅಥವಹ ಭಹದಔಷುುಖಳ ಯಬಹದಡಿಮಲ್ಲಾ ಅಘಾತ ಗಟಿಸಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ;
iii. ಮುದಧ ಭತುು ಅದಕೆು ಷಂಫಂಧಿತ ಆತುುಖಳು
iv. ಅಯಹಧದ ಉದೆದೇವದಿಂದ ಕಹನ ನು ಉಲಾಂಗನೆ ಎಷಖು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ
c) ಮಹಯಕ ಹಲ್ಲಸಿಮನಕು ತೆಗೆದಕಕೆ ಳುಫಸಕದಕ?
ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ವಹಸಿಷು ಮಹುದೆೇ ಮಕ್ಟು ಆಕೆ / ಆತ ತನನ ಭತುು ಅಲಂಬಿತ ಔುಟ್ುಂಫದ
ಷದಷಮರಿಗಹಗಿ ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಫಸುದು.
ಭಹನನ ಜಿೇನಕೆು ಂದು ಫೆರ್ೆಮನುನ ನಿಖದಿ ಡಿಷುದು ಫಸಳ ಔಶಿ; ಆದದರಿಂದ ಪಿಎ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ನಶಿ ರಿಹಹಯದ ತತಾನುನ ಔಟ್ುಿನಿಟಹಿಗಿ ಅನಾಯಿಷಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ. ಆದಹಖ ಮ
ದುಯುದೆದೇವದಿಂದ ಭಹನ ಜಿೇನದ ಹೆಚುಚ ಭೌಲಮಭಹನ ಆಖಫಹಯದೆಂದು ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ
ನಿದಿಾಶಿಡಿಷಲು ಂದು ಭಹನದಂಡನುನ ಅನಾಯಿಷುದು ಅಖತಮವಹಖುತುದೆ.
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ಂದಕ ಔಳೆದಕ ಜೀನದ ಅಥವಹ ಔಳೆದಕಕೆ ಂಡ ಅಮದ ಭೌಲಯನಕು ಅಂದಹಜಕ ಭಹಡಕದಕ
ಅಥವಹ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ಭಹಡಕದಕ ಸಹಧಯವಿಲಾ, ಆದಿರಿಂದ ಇಂತಸ ಅಂಖವೆೈಔಲಯಕೆು ಹತ್ತಷಲಪಡಕ
ಮತಿನಕು 'ರಯೀಜನ' ಅಥವಹ 'ಷರಿದ ಗಷಕುದಕ 'ಎಂದಕ ಔಯೆಮಲ್ಹಖಕತಿದೆ.
d) ಂದಕ ಪ್ಪಎ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಮತಿ ಹೆೀಗೆ ತ್ತೀಭಹಯನಿಷಲಪಡಕತಿದೆ?
ಂದು ಔಂನಿ ನಿೇಡು ವಿಭಹ ಮೊತು ಸ್ಹವಿನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಯ

5 ಲಕ್ಷ .ಅಥವಹ ಎಯಡ

ಕಹಲುಖಳನುನ ಔಳ್ೆದುಕೆ ಂಡಲ್ಲಾ ಯ ಲಕ್ಷಖಳು 2 ಹಿೇಗೆ ಂದು ನಿಶ್ಚಚತ ಯಭಹಣದಲ್ಲಾ ಇಯಫಸುದು .ಇದು
ವಿಭಹದಹಯಯ ಆದಹಮದ ಮೆೇರ್ೆ ಆಧಹರಿಸಿಯಲ

ಫಸುದು .ಕೆಲು ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ನಿದಿಾಶಿ

ಅಂಖವೆೈಔಲಮಕೆು ವಿಭಹದಹಯಯ ಭಹಸಿಔ ಆದಹಮದ 65 ಟ್ುಿ ಅಥವಹಟ್ುಿ 155 ಖಳಿಗೆ ಷಭನಹದ
ಭೌಲಮದ ಯಯೇಜನನುನ ನಿೇಡಫಸುದು. ಫದಲ್ಲಗೆ ಇನ ನ ಕೆಲು ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಆದಹಮದ
8ರಿಂದ 15 ಟ್ುಿ ನಿೇಡಫಸುದು .ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ ಖರಿಶಠ ಯಭಹಣದ ಮೆೇರ್ೆ ಂದು ಮತಿ ಅಥವಹ
'ಕಹಮಪ್ಟ' ಇಯಫಸುದು ಅಲಂಬಿತ .ಔುಟ್ುಂಫ ಷದಷಮಯು[ - ವಿಮೆಮ ಟ್ುಿ ಮೊತು ಂದು ನಿದಿಾಶಿ
ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯನುನ ನಿಖದಿ ಭಹಡಫಸುದು ]- ಅಲಂಬಿತ ಭಖುವಿನ / ಅಲಂಬಿತ ಷಂಗಹತಿ ಷಸ
ಯಕ್ಷಣೆ ಹೆ ಂದಫಸುದು.
ಪಿ .ಎ.ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ರಿಬಹಷೆ ಭತುು ನಶಿರಿಹಹಯಖಳು ಔಂನಿಯಿಂದ ಔಂನಿಗೆ ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿಯಿಂದ
ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಫದರ್ಹಖಫಸುದು.
ಯಯೇಜನ ಯೇಜನೆಮಹದ ಕಹಯಣ, ಪಿಎ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಕೆ ಡುಗೆಮನುನ ಆಔಷ್ಟ್ಾಷುದಿಲಾ .ಮಕ್ಟು
ವಿವಿಧ ವಿಭಹಗಹಯಯೆ ಂದಿಗೆ ಂದಕ್ಟುಂತ ಹೆಚುಚ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿದದಯೆ, ಆಔಸಿಭಔ ಸ್ಹವಿನ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಪಿಟಿಡಿ, ಪಿಪಿಡಿ, ಕೆಾೇಮ್ ಖಳು ಎರ್ಹಾ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಹತಿಷರ್ಹಖುತುವೆ.
e) ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ
ಪಿಯೇಮಮಂ ರ್ೆಕಹುಚಹಯ ಮಷುಸ, ಔುಟ್ುಂಫದಲ್ಲಾನ ಷದಷಮಯ ಷಂಖೆಮ ಭತುು ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ,
ಳಗೆ ಂಡಿಯು ಅಹಮನುನ ಅಲಂಬಿಸಿ ಅಹಮದ ಭಟ್ಿ1 , 2 ಅಥವಹ 3 ಎಂದು
ಗಿೇಾಔರಿಷಫಸುದಹದ
ಅಲಂಬಿತವಹಗಿದೆ.

ವಿಭಹದಹಯಯ

ಉದೆ ಮೇಖ

ಉದಹಸಯಣೆಗೆ,

ವೆೈದಮಯು

ಭುಂತಹದ

ವಿವಿಧ

ಔಚೆೇರಿಮಲ್ಲಾನ

ಅಂವಖಳ

ಅಧಿಕಹರಿಖಳನುನ

ಮೆೇರ್ೆ
ಔಡಿಮೆ

ಅಹಮವೆಂದು ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ ಆದಯೆ ಔಟ್ಿಡ ನಿಭಹಾಣ ಷೆಳದಲ್ಲಾ ಕೆಲಷ ಭಹಡುಯನುನ
ಹೆಚಿಚನ ಅಹಮವೆಂದು ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
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ಯಭುಕ ಅಂವಖಳು
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಉದೆದೇವಖಳನುನ ಷಷ್ಟ್ಿೇಔರಿಷು ಕೆಲು ನಿಫಂಧನೆಖಳು:
i. ಅದೆೇ ಅಘಾತ ಭಯಣಕೆು ಹಹಗೆಯೆೇ ಕೆೈಮ ನಶಿದಲ್ಲಾ ರಿಣಮಸಿದದಯೆ, ವಿಭಹಗಹಯಯು
ಹಯಣಹಹನಿಗಹಗಿ ಹತಿಭಹಡುತಹುಯೆ ಭತುು ಕೆೈಮ ನಶಿಕೆು ಹತಿ ಭಹಡುುದಿಲಾ.
ii. ಅಘಾತ ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಟ್ುಿ ಅಂಖವಿಔಲತೆಗೆ) ಟಿಟಿಡಿ (ಹಹಖ
ಅಂಖವಿಔಲತೆಗೆ)

ಪಿಪಿಡಿ

(ಕಹಯಣವಹಗಿದದಯೆ,

ವಿಭಹಗಹಯಯು

ಂದು ಶ್ಹವಾತ ಬಹಖವುಃ
ಎಯಡಔ ು

ಯಯೇಜನಖಳನುನ

ಹತಿಷದೆೇ ಎಯಡಯಲ್ಲಾನ ಹೆಚಿಚನ ಯಯೇಜನನುನ ಹತಿಷುತಹುಯೆ.
iii. ಅದೆೇ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಅಘಾತಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡ ಂದಕ್ಟುಂತ ಹೆಚುಚ ಕೆಾೇಮ್ ಖಳ
ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ರಿಹಹಯದ ಹತಿ ಸ್ಹಧಮವಿದದಯ , ಔಂನಿಮ ಟ್ುಿ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮನುನ ವಿಭಹ ಮೊತುಕೆು
ನಿಫಾಂಧಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
iv. ಕೆಾೇಮ್ ಅನುನ ಪಿಕೆ ಂಡ ನಂತಯ ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಟ್ುಿ ಅಂಖವಿಔಲತೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮೊತುನುನ
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಯತಿ ವಹಯಕ್ಟುಂತ, ಂದೆೇ ಬಹರಿೇ ಮೊತುದಲ್ಲಾ ಕೆ ಡರ್ಹಖುತುದೆ
f) ಖಕಂಪ್ಪನ ಯಕ್ರಿಖತ ಅಘಾತ ಹಲ್ಲಸಿ
ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ಂದೆೇ ಸ್ಹಭಹನಮ ಉದೆದೇವಕಹುಗಿ ಈಗಹಖರ್ೆೇ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು
ದೆ ಡಸ ಖುಂುಖಳಿಖ

ವಿತರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ .ಈ ಖುಂುಖಳು ಔರ್ ಅನುನ ನಿಾಹಿಷಲು ಂದು

ಕೆೇಂದಯನುನ ಹೆ ಂದಿಯಫೆೇಔು.
ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಔಂನಿ ಉದೆ ಮೇಗಿಖಳು ವಿಮೆಮಲಾದ ಫೆೇಯೆ ಉದೆದೇವಕಹುಗಿ ಭಹಡರ್ಹದ ಂದು
ಖುಂು .ಉದೆ ಮೇಖದಹತಯೆೇ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮಸ್ಹೆಔಯಹಗಿಯುತಹುಯೆ.
ಈ ತಯಸದ ಖುಂಪಿನ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ, ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಉದೆ ಮೇಖದಹತ, ಫಹಮಂಕ್, ಸ್ೆ ಸ್ೆೈಟಿ ಅಥವಹ
ಅದೆೇ ತಯಸದ ಂದು ಷಂಸ್ೆೆ ವಿಭಹದಹಯಯಹಗಿಯುತಹುಯೆ .ವಿಮೆ ಹೆ ಂದಿದ ಮಕ್ಟುಖಳು ನೌಔಯಯು, ಠೆೇಣಿ
ಹೆ ಂದಿಯುಯು, ನೆ ೇಂದಹಯಿತ ಷದಷಮಯು ಇತಹಮದಿಖಳ್ಹಗಿಯಫಸುದು.
ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಂದು ಫಹಮಂಕ್ ತನನ ಎರ್ಹಾ ಖಹತೆದಹಯರಿಗಹಗಿ ಂದು ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಔರ್
ಅನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಫಸುದು.
ಖುಂು ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ, ವಹಮಪಿು, ರಿಮಹಯಿತಿಖಳು, ನಿಫಂಧನೆಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಔರ್
ದಂತೆಯೆೇ ಇಯುತುವೆ .ಅನೆೇಔ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಖುಂಪಿನ ಗಹತಯನುನ ಅಲಂಬಿಸಿ, ಖುಂು ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ
ಖುಂು ರಿಮಹಯಿತಿಖಳನುನ ನಿೇಡುತಹುಯೆ.
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ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ1
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಹೆೇಳಿಕೆಮು ಅಘಾತಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಷರಿಮಹಗಿದೆ?
I. ಅಘಾತು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಸಠಹತ್, ಔಲನೆ ಭಹಡಫಸುದಹದ ಭತುು ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಟ್ನೆಮನುನ
ಷ ಚಿಷುತುದೆ.
II. ಅಘಾತ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ಸಠಹತ್, ಔಲನೆ ಭಹಡರ್ಹಖದ ಭತುು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಕ್ಟಯಯೆಮನುನ
ಷ ಚಿಷುತುದೆ.
III. ಅಘಾತ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಸಠಹತ್, ಔಲನೆ ಭಹಡಫಸುದಹದ ಭತುು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಕ್ಟಯಯೆಮನುನ
ಷ ಚಿಷುತುದೆ.
IV. ಅಘಾತ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ಸಠಹತ್, ಔಲನೆ ಭಹಡರ್ಹಖದ ಭತುು ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಟ್ನೆಮನುನ
ಷ ಚಿಷುತುದೆ.

B. ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆ
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮನುನ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಅಷಾಷೆತೆ ಅಥವಹ ಗಹಮದಿಂದ ಉದಬವಿಸಿದ ಮಹುದೆೇ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ
ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಪಿದ ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಭಟಿಿಗೆ ಆಷತೆಯಮ ದಹಕರ್ಹತಿ ವೆಚಚಖಳನುನ ಹತಿಷಲು
ಪಿಕೆ ಳುಳ, ವಿಭಹಗಹಯಯ ಭತುು ವಿಭಹದಹಯಯ ನಡುವಿನ ಂದು ಔಯಹಯು ಎಂದು ಷಯಳವಹಗಿ
ವಹಮಖಹಮನಿಷಫಸುದು.
ಉತುಭ ಆಯೆ ೇಖಮ ಭಹನ ಸಕಹುಗಿದೆ. ಯತಿಯಫಫಯ

ಆಯೆ ೇಖಮ ಲಬಮತೆಮಲ್ಲಾ ಭತುು ನಿಾಸಣಹ

ಸ್ಹಭಥಮಾನುನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳುಳಲ್ಲಾ ಆಷಕ್ಟುಮನುನ ಹೆ ಂದಿದಹದಯೆ. ಇತಿುೇಚೆಗೆ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಆಯೆ ೇಖಮಯಕ್ಷಣೆ
ಹೆಚಿಚನ ಹಯಭುಕಮತೆಮನುನ ಡೆದಿದೆ. ಹೆಚಿಚದ ಆದಹಮ, ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಜ್ಞೆ, ಫೆರ್ೆಖಳ ಉದಹರಿೇಔಯಣ ಭತುು
ಖಹಷಗಿ ಆಯೆ ೇಖಮ ಸ್ೆೇವಹ ಸಣಕಹಷುಖಳ ರಿಚಮ ಫದರ್ಹಣೆಮನುನ ತಯುತಿುದೆ.
ಅದಯಲ ಾ ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ ಬಹಯತದ ನಖಯ ಯದೆೇವದಲ್ಲಾ ಜಿೇನಶ್ೆೈಲ್ಲಮ ಕಹಯಿರ್ೆಖಳಲ್ಲಾ ಏರಿಕೆ, ಅನಹಯೆ ೇಖಮ
ಅಥವಹ ಅಘಾತದಿಂದ ಖಭನಹಸಾ ಆರ್ಥಾಔ ಹಿನನಡೆ ಉಂಟಹಖಫಸುದಹದದರಿಂದ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಆಯೆ ೇಖಮ
ವಿಮೆಮ ಅಖತಮ ಭುಕಮವಹಖುತಿುದೆ. ಆಷತೆಯಖಳು ಇತಿುೇಚಿನ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಸ್ೌಲಬಮಖಳು ಭತುು ಆಧುನಿಔ
ಸ್ೌಔಮಾಖಳನುನ ದಗಿಷುತಿುದದಯ , ಯೆ ೇಗಿಖಳು ಷಸ ಅದಯಂತೆ, ಹೆಚಿಚನ ಯಭಹಣದಲ್ಲಾ ಹೆ ರಿಷಲಡುತಹುಯೆ .
ಜನಷಂಖೆಮಮ ಚೆನಹನಗಿ ಅನುಔ ಲಷೆವಹಗಿಯು ವಿಬಹಖ ಉತುಭ ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಹೆಚುಚ ಲಬಮತೆ ಭತುು
ನಿಾಸಣಹ ಸ್ಹಭಥಮಾನುನ ಹೆ ಂದಿಯಫಸುದು, ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ಹೆಚುಚತಿುಯು ವೆಚಚ ಸ್ಹಭಹನಮ
ಭನುಶಮನ ಕೆೈಗೆಟ್ುಔರ್ಹಯದಂತಿವೆ.
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ ಇಂತಸ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಷಹಹಮ ಭಹಡು ಸ್ಹಧನವಹಗಿದೆ. ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಆಯೆ ೇಖಮ
ಯಕ್ಷಣೆಮ ವೆಚಚಖಳ ಧನಷಹಹಮಕೆು ಮಹಾಮವಹಗಿ ವೆೇಖದಿಂದ ಉದಯಿಷುತಿುದೆ. ಆಯೆ ೇಖಮ ಅಷಾಷೆತೆ
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ಅಥವಹ ಗಹಮದ ಕಹಯಣ ಆಷತೆಯಗೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಮೆಮ ಅನುಸಿೆತಿ ಹೆಚಿಚನ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಕೆು
ಕಹಯಣವಹಖಫಸುದು. ಆದದರಿಂದ, ಇದು ಂದು ಯಭುಕ ಆರ್ಥಾಔ ಸ್ಹಧನವಹಗಿ ಭಹಾಟಿಿದೆ. ಏನೆೇ ಆಖಲ್ಲ,
ಆಯೆ ೇಖಮವೆೇ ಬಹಖಮ!
1. ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನಕು ಅಥಯಭಹಡಿಕೆ ಳುುದಕ
ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಶ್ೆಯೇಣಿಖಳನುನ ನಿೇಡುತುವೆ .ಕಹಮನಸರ್
ಅಥವಹ ನಿಣಹಾಮಔ ಅನಹಯೆ ೇಖಮದಂತಸ ಷುದಿೇಗಾ ಆಯೆೈಕೆಮ ಅಖತಮವಿಯು ನಿದಿಾಶಿ ಅಖತಮನುನ
ಹೆ ಂದಿಯುಯ ವೆೈದಮಯು ಭತುು ಆಷತೆಯಖಳ ವೆಚಚಖಳನುನ ೂಯೆೈಷು ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿವೆ.
ಕೆ ನೆಗೆ ಸಲವಹಯು ಜಿೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಇತಿುೇಚೆಗೆ, ಇದುಯೆಖ

ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ

ಹಯಫಲಮವಿದದ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಬಹಖದಲ್ಲಾ ಯವೆೇಶ್ಚಸಿವೆ. ಕೆಲು ಷಾತಂತಯ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು
ಬಹಯತದ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮ ಷಂಬಹಮತೆಮನಹನರಿಷಲು ವಹಮಔವಹಗಿ ಸಯಡುತಿುವೆ.

ಭಹಹತ್ತ
ಷಾತಂತರ ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು
i. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ವಹಮಹಯದಲ್ಲಾನ ಭಸತುಯ ಫೆಳಣಿಗೆಮನುನ ಔಂಡು ಷಾತಂತಯ ಆಯೆ ೇಖಮ
ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಅಸಿುತಾಕೆು ಫಂದು.
ii. ಹೆಚುಚ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಔಂನಿಖಳು ಅಸಿುತಾಕೆು ಫಯಫೆೇಕೆಂದು ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ, ಷಾತಂತಯವಹದ ಆಯೆ ೇಖಮ
ಔಂನಿಖಳನುನ ತೆಯೆಮುವಹಗಿನ ಫಂಡವಹಳದ ಅಖತಮನುನ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಿತು.
iii. ವಿವಿಧ ಗಹಯಸಔ ವಿಬಹಖಖಳಿಗೆ ನವಿೇನ ಉತನನಖಳ ವಿನಹಮಷನುನ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿತುು.
iv. ಈ ಔಂನಿಖಳು ದೆೇವದಲ್ಲಾ ಫಸಳಶುಿ ವಿಶ್ೆೇಶ ರಿಣತಿ ಹಹಖ ಷಂಶ್ೆೃೇಧನೆಮನುನ ತಂದು.
v. ಆಷತೆಯ ಷಯಳಿಖಳು ವಿಭಹ ಉದಮಭಕೆು ಯವೆೇಶ್ಚಸಿದು.
vi. ಷಾತಂತಯ ಔಂನಿಖಳು ಗಹಯಮೇಣ ಜನಷಭ ಸನುನ ಳಗೆ ಳುಳ ಷಕಹಾಯದ ವಿಶ್ೆೇಶ ಯೇಜನೆಖಳಲ್ಲಾ
ತಭಭನುನ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಂಡು.
2. ಂದಕ ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಏನನಕು ಔರ್ ಭಹಡಕತಿದೆ?
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಮಹುದೆೇ ಅಘಾತಖಳು / ಯೆ ೇಖಖಳು /ಅಷಾಷೆತೆಖಳಿಗೆ
ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕಲು ಭಹಡಫೆೇಕಹದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾನ, ಹಲ್ಲಸಿಮ ಶ್ಹವಾತ ಫಹಿಶುಯಣದ ಂದು ಬಹಖಲಾದ
ಭ ಲ ವೆಚಚನುನ ಬರಿಷುತುದೆ.
ಔರ್ ಭಹಡಲಟ್ಿ ವೆಚಚಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನುಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುವೆ:
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 ಕೆ ಠ್ಡಿ / ಹಹಸಿಗೆ ವೆಚಚ
 ಫೆ ೇಡಿಾಂಗ್ ವೆಚಚಖಳು
 ನಸಿಾಂಗ್ ವೆಚಚಖಳು
 ವೆೈದಮಯ ವುಲುಖಳು
 ಯೆ ೇಖನಿಣಾಮದ ರಿೇಕ್ಷೆಖಳು
 ಆಯೆೇಶನ್ ರ್ಥಯೆೇಟ್ರ್ ವುಲುಖಳು ಭತುು
 ವಷರಚಿಕ್ಟತಹಸ ಉಔಯಣಖಳು ಭುಂತಹದ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವೆಚಚಖಳು
ಯಭಹಣಿತ ಯೇಜನೆಮ ಂದು ಬಹಖವಹಗಿ, ೂಾ ಭತುು ನಂತಯದ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳು ಭತುು
ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ದೆೈನಂದಿನ ಆಯೆೈಕೆಖಳ ಕಹಮಾವಿಧಹನಖಳನುನ ಷಸ ನಿದಿಾಶಿ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಟಿಿ
ಭಹಡರ್ಹಗಿದೆ.
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮು ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ ಫದರ್ಹಖಫಸುದು .ಕೆಲು ವಿಭಹಗಹಯಯು
ಹೆ ಯಯೆ ೇಗಿ) ಒ.ಪಿ.( ವಿಬಹಖದ ಷಭಹರ್ೆ ೇಚನೆ, ಪಹಭಾಸಿ ಬಿಲುಾಖಳು, ಯೆ ೇಖನಿಣಾಮದ ರಿೇಕ್ಷೆಖಳು,
ಸಲ್ಲಾನ ಚಿಕ್ಟತೆಸ, ಆಪಿಿಔಲ್ ಸ್ೆೇವೆಖಳನೆ ನಳಗೆ ಂಡ ಹೆ ಯಯೆ ೇಗಿ) ಒ.ಪಿ.( ವಿಬಹಖದ ಚಿಕ್ಟತೆಸಗಹಗಿ ಭತುು
ಳಯೆ ೇಗಿ ಚಿಕ್ಟತೆಸಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಆಯೆ ೇಖಮ ರಿಶ್ಚೇಲನೆಮ ವೆಚಚಖಳು ಭುಂತಹದ ವೆಚಚಖಳನುನ
ಳಗೆ ಂಡ ಔರ್ ಅನುನ ರಿಚಯಿಸಿದಹದಯೆ .ಕೆಲು ವಿಭಹಗಹಯಯು ಖಂಭಿೇಯ ಯೆ ೇಖ ಭುಂತಹದ
ಹೆಚುಚರಿಖಳನುನ ಅನುಭತಿಷುತಹುಯೆ.
ಕಹಮನಸರ್, ಹವಾಾವಹಮು, ಭ ತಯಪಿಂಡದ ವೆೈಪಲಮ ಭತುು ಸೃದಮಹಘಾತದಂತಸ ಕಹಯಿರ್ೆಖಳಿಗೆ ಕೆಲು
ಶಯತುುಖಳನುನ ಭತುು ಹೆಚುಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಳಟ್ುಿ ಔರ್ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ.
ವಹಮಖೆಮ
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾನ ಕೆಲು ಸ್ಹಭಹನಮ ವಹಮಖೆಮಖಳು:
i. ಳಯೆ ೀಗ: ಚಿಕ್ಟತೆಸ ಡೆಮುುದಕೆು ಆಷತೆಯಮಲ್ಲಾ ದಹಕರ್ಹದ ವಿಭಹದಹಯಯು
ii. ಫಹಸಯ ಯೆ ೀಗಆಷತೆಯಮಲ್ಲಾ ದಹಕರ್ಹಖದೆೇ/

ಆಷತೆಯಮಲ್ಲಾ ಉಳಿಮದೆೇ ಚಿಕ್ಟತೆಸಗೆ ಳಗಹಖು

ವಿಭಹದಹಯಯು
iii.

ದೆೈನಂದಿನ ಆಯೆೈಕೆ: ತಂತಯಜ್ಞಹನ ಭತುು ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವಿಜ್ಞಹನದಲ್ಲಾನ ಅಭಿೃದಿಧಯಿಂದ ಅನೆೇಔ ಷಂಕ್ಟೇಣಾ
ವಷರಕ್ಟಯಯೆಖಳು ಷಯಳಿೇಔೃತಗೆ ಂಡಿವೆ ಭತುು ಆಷತೆಯಮಲ್ಲಾ ಂದು ದಿನಕ್ಟುಂತ ಹೆಚುಚ ವಹಷುಮದ
ಅವಮಔತೆ ಇಯುದಿಲಾ ಅಥವಹಖಂಟೆಖಳ 24 ುಗಿಂತ ಔಡಿಮೆ ಷಭಮ ಸ್ಹಕಹಖುತುದೆ. ಉದಹ,
ರ್ೆೈಥೆ ೇಟಿಯಪಿಸ, ಕಹಮಟ್ಯಹಕ್ಿ ಭುಂತಹದ ವಿಧಹನಖಳನುನ ನಡೆಷು ಕೆೇಂದಯಖಳನುನ ದೆೈನಂದಿನ ಆಯೆೈಕೆ
ಸ್ೆಂಟ್ರ್ ಖಳ್ೆಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
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ರಭಕಕ ಅಂವಖಳು
ಆಯೆ ೀಖಯ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾನ ದಖಳು
i. ಭ ಯನೆಮ ಕ್ಷದ ಆಡಳಿತಗಹಯಯಕ ಅಥವಹ ಟಪ್ಪಎ ಅಂದಯೆ ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ) ಭ ಯನೆಮ ಕ್ಷದ
ಆಡಳಿತಗಹಯಯು - ಆಯೆ ೇಖಮ ಸ್ೆೇವೆಖಳು (ನಿಮಭಖಳು 2551 ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಹಯಧಿಕಹಯದಿಂದ
ಯವಹನಗಿ ಹೆ ಂದಿದ ಭತುು ಆಯೆ ೇಖಮ ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ ದಗಿಷು ವಿಭಹ ಔಂನಿಮಲ್ಲಾ ಂದು ವುಲು
ಅಥವಹ ಷಂಬಹನೆಗಹಗಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಂಡ ಮಹುದೆೇ ಮಕ್ಟುಯೆಂದು ಅಥಾ.
ii. ನೆಟ್ ಕ್ಟಯ ದಗಷಕಯಕ ಅಂದಯೆ ವಿಭಹಗಹಯಯೆ ಂದಿಗೆ ಸ್ೆೇರಿ ಸಣವಿಲಾದ ಸ್ೌಲಬಮದ ಭ ಲಔ
ವಿಭಹದಹಯರಿಗೆ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಸ್ೆೇವೆಖಳನುನ ದಗಿಷು ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಅಥವಹ ಟಿಪಿಎದಿಂದ
ಸ್ೆೇರಿಷಲಟ್ಿ ಆಷತೆಯಖಳು ಅಥವಹ ಆಯೆ ೇಖಮ ೂಯೆೈಕೆದಹಯಯು ಎಂದು ಅಥಾ.
iii. ಪ್ರೀಟೆಯಬಿಲ್ಲಟ (ಮಕಯಂತಸ) ಎಂದಯೆ, ಹಿಂದಿನ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಮಹುದೆೇ ವಿಯಹಭವಿಲಾದೆ
ಉಳಿಸಿಕೆ ಂಡಿದದ ಕ್ಷದಲ್ಲಾ ಮೊದರ್ೆೇ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಭಮ ಫಂಧಿತ
ಫಹಿಶುಯಣೆಖಳು ಭತುು ಖಳಿಸಿದ ಕೆಯಡಿಟ್ ಖಳನುನ ಂದು ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಭತೆ ುಂದು ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ
ಅಥವಹ ಅದೆೇ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಂದು ಯೇಜನೆಯಿಂದ ಭತೆ ುಂದು ಯೇಜನೆಗೆ, ಗಹಾಯಿಷಲು
ವಿಭಹದಹಯ) ಔುಟ್ುಂಫ ಳಗೆ ಂಡಂತೆ(ರಿಗೆ ಯದಹನ ಭಹಡಿದ ಸಕಹುಗಿದೆ. ಅದೆೇ ಔಂನಿಮಲ್ಲಾನ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ನಡುವಿನ ಚಲನೆಮನುನ ಹೆ ಯತುಡಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
iv. ೂಯ ಅಸಿಿತಾದಲ್ಲಾಯಕ ಸಿೆತ್ತಖಳು ೂಾ ನಿಧಾರಿತ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ಟತೆಸ ಅಖತಮವಿಯು ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ
/ಗಹಮದ ಗಟ್ನೆಮ ಯಔಟ್ವಹಖುವಿಕೆ ಅಥವಹ ಗಟ್ನೆಖಳು ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಕಹಮು ಅಧಿಮ
ನಂತಯ ಔರ್ ಹೆ ಂದಫಸುದು.
v. ಹರಿಮ ನಹಖರಿಔಯೆಂದಯೆ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ವುಯುವಹದ ಅಥವಹ ನವಿೇಔಯಣದ ದಿನಹಂಔದಂದು
ಅಯತುು ಅಥವಹ ಹೆಚುಚ ಶಾಖಳ ಮಷಸನುನ ಹೆ ಂದಿದ ಮಹುದೆೇ ಮಕ್ಟು ಎಂದು ಅಥಾ.
vi. ಆಯೆ ೀಖಯ ಭತಕಿ ಜೆ ತೆಗೆೀ ಜೀ ವಿಮೆಮ ಷಂಯೀಜತ ಉತಪನುಖಳು (ಹೆಲ್ಿ ಾರ್ಸ ಲ್ೆೈಫ್ ಕಹಂಬಿ
ಹರಡಕ್ಟಿ್) ಎಂದಯೆ ಜಿೇವಿಭಹ ಔಂೆನಿಮ ಂದು ಜಿೇನ ವಿಮೆ ಭತುು ಜಿೇವೆೇತಯ ಭತುು / ಅಥವಹ
ಷಾತಂತಯ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಔಂನಿಯಿಂದ ದಗಿಷಲಟ್ಿ ಷಂಯೇಜಿತ ಉತನನಖಳು ಎಂದು ಅಥಾ.

ಭಹಹತ್ತ
1985ಯ ಕೆ ನೆಮಲ್ಲಾ ಹಹಖ ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ ರಿಚಯಿಷಲಟ್ಿ ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹಖು ವೆಚಚನುನ ಔರ್
ಭಹಡು ತಭಭ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಲಮದ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು
'ಮೆಡಿಕೆಾೇಮ್' ಎಂಫ ಹೆಷರಿಟ್ಿಯು .ಕಹಲಔಯಮೆೇಣ, ಬಹಯತಿೇಮ ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ 'ಮೆಡಿಕೆಾೇಮ್' ಆಯೆ ೇಖಮ
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ವಿಮೆಗೆ ಷಭಹನಹಥಾಔ ವಫದವಹಯಿತು .ಇಂದು, ವಿವಿಧ ಗಹಯಸಔಯ ಅಖತಮಖಳನುನ ೂಯೆೈಷು ಅನೆೇಔ ವಿವಿಧ
ಫಗೆಮ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳು ಭ ಲ 'ಮೆಡಿಕೆಾೇಮ್' ಹಲ್ಲಸಿಗಿಂತ ತುಂಫ ಬನನವಹಗಿವೆ. ಇುಖಳು
ವಿಭಿನನ ಹೆಷಯುಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಭಹಯಹಟ್ ಭಹಡರ್ಹಖುತುವೆ ಆದಯ

ಇಂದಿಖ

ಅನೆೇಔ ಗಹಯಸಔಯು ಇನ ನ

ತಭಭ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆಖಳನುನ 'ಮೆಡಿಕೆಾೇಮ್' ಎಂದೆೇ ಔಯೆಮುತಹುಯೆ.

a) ಮಹುದಕ ಔರ್ ನ ವಹಯಪ್ಪಿಯಳಗೆ ಫಯಕುದಿಲಾ
ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಫಹಿಶುರಿಷರ್ಹದ, ಏಡ್ಸ, ಎಷಡಿ.ಟಿ..ಖಳು,
ಭಹನಸಿಔ ಅಷಾಷೆತೆಖಳು, ಜನಭಜಹತ ದೆ ೇಶಖಳಂತಸ ಕೆಲನುನ ಹೆ ಯತು ಡಿಸಿ ಔನಿಶಠ 24
ಖಂಟೆಖಳಿಗಹಗಿ ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹಖಫೆೇಕಹದ ಅಖತಮವಿಯು ಷುಭಹಯು ಎರ್ಹಾ ಯೆ ೇಖಖಳು ಭತುು
ಗಹಮಖಳನುನ, ಳಗೆ ಂಡ ಂದು ಷಭಖಯ ಆಯೆ ೇಖಮ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ದಗಿಷುತುವೆ. ವಿಶ್ಚಶಿ ಆಯೆ ೇಖಮ
ವಿಭಹ

ಹಲ್ಲಸಿಖಳು

ನಿಮಮತ(ವಹಡಿಕೆಮ)

ಷಾಯ ದ

ಅಥವಹ

ವಹಡಿಕೆಮ

ಆಯೆ ೇಖಮ

ರಿಶ್ಚೇಲನೆಖಳಿಗಹಗಿ ಭಹಡು, ಸ್ೌಂದಮಾಧಾಔ ವಷರಚಿಕ್ಟತೆಸ, ಹಾಸಿಿಕ್ ವಷರಚಿಕ್ಟತೆಸ, ಸಲ್ಲಾನ ಚಿಕ್ಟತೆಸ,
ಸ್ೌಂದಮಾ ಚಿಕ್ಟತೆಸ, ಇತಹಮದಿಖಳಿಗಹಗಿ ಉಂಟಹದ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುುದಿಲಾ.

b) ಕಹಮಕ ಅಧಿ
ೂಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ಯೆ ೇಖ)ಪಿಈಡಿ(ಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ) ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ 48ತಿಂಖಳುಖಳು (
ಜೆ ತೆ ಇವೆ, ಕಹಮಟ್ಯಹಕ್ಿ ನಂತಸ ಕೆಲು ನಿದಿಾಶಿ ಯೆ ೇಖಖಳು, ಖಬಾಔಂಠ್ ತೆಗೆದು ಹಹಔು
ವಷರಕ್ಟಯಯೆ (ಹಿಷಿರಿಕೆ ಿಮ)ಮಂತಸ ಕೆಲು ಕಹಮಾವಿಧಹನಖಳು ಇತಹಮದಿ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಂದು
ಶಾದಿಂದ ನಹಲುು ಶಾಖಳ ವಹಮಪಿುಮಲ್ಲಾ ವಿರಿಷರ್ಹದ ಕಹಲದ ಕೆಲು ಕಹಮು ಅಧಿಖಳಿವೆ .
ಆದಹಖ ಮ,

ಫಹಿಶುಯಣೆಖಳು

ಭತುು

ಕಹಮು

ಅಧಿಳು

ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ

ವಿಭಹಗಹರಿಗೆ

ಭಿನನವಹಗಿಯಫಸುದು.

c) ಹೆರಿಗೆ ವೆಚಿಖಳು
ಅನೆೇಔ ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ಹೆರಿಗೆ ವೆಚಚನುನ ಹೆ ಯತುಡಿಷರ್ಹಗಿದೆ .ಇತಿುೇಚೆಗೆ ಕೆಲು ಕಹಮು
ಅಧಿಮ ನಂತಯ ಭಹತೃತಾ ವೆಚಚಖಳ ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ನಿೇಡು ಕೆಲು ಉತನನಖಳು ಇವೆ.
ಕೆಲು ಯೇಜನೆಖಳಲ್ಲಾ ಯತಿ 4 ರಿಂದ 5 ಕೆಾೇಮ್ ಯಹಿತ ಶಾಖಳ ಕೆ ನೆಮಲ್ಲಾ ಆಂಫುಮರ್ೆನ್ಸ ವುಲುಖಳು,
ಉಚಿತ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ತಹಷಣೆಮನುನ ಷಂಯೇಜಿಷಫಸುದು.
ಎಚ್ಐವಿ ಹಸಿಟಿವ್ ಮಕ್ಟುಖಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡು ವಿಭಹಗಹಯರಿದಹದಯೆ .ಕೆಲು ವಿಭಹಗಹಯಯು ವಿಭಹ
ಮೊತುದ ಕೆಲು ಶ್ೆೇಔಡಹವಹಯುಖಳಯೆಗೆ ನಹನ್- ಅರ್ೆ ೇರ್ಥಕ್ ಚಿಕ್ಟತೆಸಗಹಗಿ ಷಸ ಔರ್ ನಿೇಡುತಹುಯೆ.
ಹೆಚಿಚನ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಅನೆೇಔ ವಿಧದ ಉತನನಖಳನುನ ನಿೇಡುತಹುಯೆ.
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ಭಸತಾದ ಅಂವಖಳು
ಆಷಪತೆರ: ಆಷತೆಯಯೆಂದಯೆ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಭತುು / ಅಥವಹ ಗಹಮಖಳ ಳಯೆ ೇಗಿ ಆಯೆೈಕೆಗೆ ಭತುು
ದೆೈನಂದಿನ ಆಯೆೈಕೆಮ ಚಿಕ್ಟತೆಸಗಹಗಿ ಸ್ಹೆಪಿಷರ್ಹದ ಭತುು ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಷಂಸ್ೆೆಖಳ) ನೆ ೇಂದಣಿ ಭತುು
ನಿಮಂತಯಣಕಹಯೆದ (,2515

ಯ ಅಥವಹ ಈ ಕಹಯಿದೆಮ ಸ್ೆಕ್ಷನ್ 56 (1) ಯಲ್ಲಾನ ನಿಖದಿತ ಶ್ಹಷನಖಳ

ಅನುಷ ಚಿಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಷೆಳಿೇಮ ಅಧಿಕಹರಿಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ ಆಷತೆಯಯೆಂದು ದಹಕರ್ಹದ ಅಥವಹ ಕೆಳಗಿನ ಎಲಾ
ಔನಿಶಠ ಭಹನದಂಡಖಳನುನ ಅನುಷರಿಷು ಮಹದೆೇ ಂದು ಷಂಸ್ೆೆ ಎಂದಥಾ:
i. 24 ಖಂಟೆಮ

ತಯಫೆೇತಿ ಹೆ ಂದಿದ ವುವೃಯಷಹ ಸಿಫಫಂದಿ (ಕಹಾಲ್ಲಪೆೈಡ್ ನಸಿಾಂಗ್ ಸ್ಹಿಫ್ಟ)ಮನುನ ತನನ

ಉದೆ ಮೇಗಿಖಳನಹನಗಿ ಹೆ ಂದಿದೆ;
ii. 15,55, 555ಕ್ಟುಂತ ಔಡಿಮೆ ಜನಷಂಖೆಮಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯು ಟ್ಿಣಖಳಲ್ಲಾ ಔನಿಶಠ

15ಳಯೆ ೇಗಿ

ಹಹಸಿಗೆಖಳು ಭತುು ಇತಯ ಎಲಾ ಷೆಳಖಳಲ್ಲಾ ಔನಿಶಠ 15ಳಯೆ ೇಗಿ ಹಹಸಿಗೆಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ;
iii. 24 ಖಂಟೆಮ

ಉಷುುವಹರಿ ಭಹಡು ತಯಫೆೇತಿ ಹೆ ಂದಿದ ಷ ಔು ವೆೈದಮ(ಕಹಾಲ್ಲಪೆೈಡ್ ಮೆಟಿಔಲ್

ಹಯಾಕ್ಟಿಶನರ್) ಯ ನುನ (ಖಳ) ಹೆ ಂದಿದೆ;
iv. ವಷರಚಿಕ್ಟತಹಸ ವಿಧಹನಖಳನುನ ನಡೆಷರ್ಹಖು ತನನದೆೇ ಆದ ಂದು ೂಣಾ ಷುಷಜಿೆತ ಆಯೆೇವನ್
ರ್ಥಯೆೇಟ್ರ್ ಅನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ;
v. ಯೆ ೇಗಿಖಳ ದೆೈನಂದಿನ ದಹಕರ್ೆಖಳನುನ ನಿಾಹಿಷುತುದೆ ಭತುು ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಅಧಿಔೃತ ಸಿಫಫಂದಿಗೆ
ಅದನುನ ಷುಲಬವಹಗಿ ಸಿಖುಂತೆ ಭಹಡುತುದೆ
3. ವಹಷಸಹೆನದ ಚಿಕ್ರತೆ್
ಕೆಲು ನಿದಿಾಶಿ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳು ವಹಷಸ್ಹೆನದಲ್ಲಾನ ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ಯಯೇಜನಖಳನುನ ದಗಿಷುತುವೆ .ಇದು
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ,

ಸ್ಹಭಹನಮ

ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ

ಆಷತೆಯಮಲ್ಲಾ

/

ವುವೃಯಷಹ

ಭನೆಮಲ್ಲಾನ

ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ

ಅಖತಮವಿಯುಂತಸ ಆದಯೆ ಕೆಳಗಿನ ಷಂದಬಾಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಬಹಯತದಲ್ಲಾನ ಭನೆಮಲ್ಲಾನ ವಹಷಕೆು
ಸಿೇಮತವಹಗಿದದರಿಂದ ಭನೆಮಲ್ಲಾಯೆೇ ಚಿಕ್ಟತೆಸ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ / ಗಹಮದ ಭ ಯು ದಿನಖಳಿಗೆ
ಮೇರಿದ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಚಿಕ್ಟತೆಸಮನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ:
i. ಅಳನುನಅನ / ನುನ ಆಷತೆಯ / ನಸಿಾಂಗ್ ಹೆ ೇಂ ಗೆ ಷೆಳ್ಹಂತರಿಷಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾದಂತಸ
ಯೆ ೇಗಿಮ ರಿಸಿೆತಿ ಅಥವಹ
ii. ಆಷತೆಯಗೆ / ನಸಿಾಂಗ್ ಹೆ ೇಂನಲ್ಲಾನ ಷತಿ ಸ್ೌಔಮಾಖಳ ಕೆ ಯತೆಯಿಂದ ಯೆ ೇಗಿಮನುನ ಅಲ್ಲಾ
ಷೆಳ್ಹಂತರಿಷಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ
ಇದಯಲ್ಲಾ ಅಷುಭಹ, ಭಧುಮೆೇಸ, ಅಧಿಔ ಯಔುದೆ ತುಡದಂತಸ ದಿೇಗಾಕಹಲದ ಯೆ ೇಖಖಳು ಅಥವಹ ಕೆಭುಭ,
ಶ್ಚೇತ, ಜಾಯ, ಬೆೇದಿ ಇತಹಮದಿಮಂತಸ ಸ್ಹಭಹನಮ ಯೆ ೇಖಖಳನುನ ಹೆ ಯತುಡಿಷರ್ಹಗಿದೆ. ಅನೆೇಔ
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ಔಂನಿಖಳು ವಹಷಸ್ಹೆನದ ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ಔರ್ ಖಳು ಹೆಚುಚ ಹಯಯೇಗಿಔವಹಗಿ ಫಳಕೆಯಿಲಾ ಎಂದು ಅಭಿಹಯಮ
ಹೆ ಂದಿದದರಿಂದ ಈ ಔರ್ ಅನುನ ಹಿಂದಕೆು ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡು. ರಿೇತಿಮ ಯೆ ೇಖಖಳು ನಂತಸ ಕೆಲು .
ವಹಷಸ್ಹೆನದ ಚಿಕ್ಟತೆಸಮನುನ ವಿಮೆಮ ಟ್ುಿ ಮೊತುದ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಶ್ೆೇಔಡಹವಹರಿಗೆ ಮತಿಗೆ ಳಿಷರ್ಹಗಿದೆ .
ಈ ಮೊತು ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಟಹಿಯೆ ಮತಿಯಳಗೆ ಇಯುತುದೆ.
ಪಿಯೇಮಮಂ ಮಕ್ಟುಮ ಮಷುಸ ಭತುು ಆಯೆುಭಹಡಿದ ವಿಭಹ ಮೊತುಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದೆ .ಇದು ಗಹಯಸಔ
ಆದಹಮದ ಅನುಹತಕ್ಟುಂತ, ಗಹಯಸಔ) ಅಥವಹ ನೌಔಯಯ ಖುಂಪಿನ (ಅಹಮದ ಭಟ್ಿದ ಭೌಲಮಭಹನ
ಭತುು ದಗಿಸಿಯು ಯಯೇಜನಖಳಯಭಹಣನುನ ಹೆಚಹಚಗಿ ಆಧರಿಸಿದೆ.
4. ಪಹಯಮಿಲ್ಲ ಫ್ಾೀಟರ್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
ಪಹಮಮಲ್ಲ ಫಾೇಟ್ರ್ ಹಲ್ಲಸಿ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಇನೆ ನಂದು ಆೃತಿುಮಹಗಿದೆ .ಇಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ
ಮೊತು ಔುಟ್ುಂಫದ ಷದಷಮಯ ನಡುವೆ ತೆೇಲುತುದೆ .ಪಹಮಮಲ್ಲ ಫಾೇಟ್ರ್ ಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ತಿ, ತಿನ
ಭತುು ಇಫಫಯು ಭಔುಳನುನ ಔರ್ ಭಹಡುತುವೆ .ಕೆಲು ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಎಯಡಕ್ಟುಂತ ಹೆಚುಚ ಭಔುಳು, ಹಹಖ
ಹೆತುಯು ಭತುು ಅತೆು-ಭಹಂದಿಯನುನ ಷಸ ಔರ್ ಭಹಡುತುವೆ .ಇಡಿೇ ಔುಟ್ುಂಫದ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಭೌಲಮ
ಆರಿಸಿಕೆ ಂಡಿಯು

ವಿಭಹ ಮೊತುಕೆು

ಸಿೇಮತವಹಗಿಯುತುದೆ

.ಪಹಮಮಲ್ಲ

ಫಾೇಟ್ರ್

ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗಹಗಿ

ಹತಿಷಫೆೇಕಹದ ಟ್ುಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ನಹನ್ ರ್ಪಾೇಟ್ರ್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಪಿಯೇಮಮಂಗಿಂತ ಔುಟ್ುಂಫದ ಯತಿ
ಷದಷಮರಿಗೆ ಯತೆಮೇಔ ವಿಭಹ ಮೊತು ಅನಾಮವಹಖುತುದಹದದರಿಂದ ಔಡಿಮೆಮಹಗಿಯುತುದೆ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಒಾ ವಿಭಹದಹಯ ಷಾತುಃ, ಷಂಗಹತಿಮ ಭತುು ಅಲಂಬಿತ ಭಔುಳಿಗಹಗಿ ಯತಿಯಫಫರಿಗೆ ಯ

2 .ಲಕ್ಷದ

ವಿಭಹ ಮೊತುದ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಯೇಜನೆಖಳ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳತಹುಯೆ / ಅಳು .
4555 .ಯ

- 2555 .ಅನು ಔುಟ್ುಂಫದ ಯತಿ ಷದಷಮರಿಗಹಗಿ ಯ ಯ ನಡುವೆ ಪಿಯೇಮಮಂ

ಹತಿಷಫೆೇಕಹಖಫಸುದು.
ಆದಯೆ ವಿಭಹದಹಯ ಯ

5 .ಲಕ್ಷ ಮೊತುದ ಪಹಮಮಲ್ಲ ಫಾೇಟ್ರ್ ಯೇಜನೆಮನುನ ಆಯೆು ಭಹಡಿದಯೆ, ಟ್ುಿ

ಪಿಯೇಮಮಂ ಯತೆಮೇಔ ವಿಭಹ ಮೊತುಕೆು ಭಹಡಫೆೇಕಹದ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಗಿಂತ ಔಡಿಮೆ ಇಯುತುದೆ .ಯತೆಮೇಔ
ಆಯೆ ೇಖಮ ಯೇಜನೆ ಯತಿ ಮಕ್ಟುಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಭಹತಯ ಯಕ್ಷಣೆ ಕೆ ಡುತಿುದದಯೆ, ಪಹಮಮಲ್ಲ ಫಾೇಟ್ರ್ ಯೇಜನೆಮ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಔುಟ್ುಂಫದ ಮಹುದೆೇ ಒಾ ಷದಷಮಯ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ವೆಚಚ ಹೆಚಹಚದಹಖ
ಔುಟ್ುಂಫಕೆು ಷಹಹಮವಹಖುಂತೆ ಔರ್ ಯ . 5 ಲಕ್ಷಕೆು ಹೆಚುಚತುದೆ.
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ಒಾ ಮಕ್ಟು ಆಕೆ / ಆತ ಷಾತುಃ ತನನನುನ, ತನನ ಔುಟ್ುಂಫಕಹುಗಿ, ಅಥವಹ ಂದು ಖುಂು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ
ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಡೆಮಫಸುದು .ಅಸಯತಹ ಮಷಕ್ ಚಿಔು ಮಷಕ್ತ್ತಂಖಳ 3 ಿನಿಂದ 86 ಅಥವಹ ಹೆಚಕಿ
ಶಯಖಳು ಹೀಗೆ ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ ಫದಲ್ಹಖಕತಿದೆ.
ವಿಭಹ ಮೊತು ನಿದಿಾಶಿ ವಹಮಪಿುಮಲ್ಲಾ ಲಬಮವಿದೆ .ಇದು ಯೇಖಾನುನ ಷಸ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ .
ವಿಭಹಗಹಯಯು 45- 25ಶಾಖಳ ಮಸಿಸನ ವಿಭಹದಹಯರಿಗೆ ಲಕ್ಷ 15 ಅಥವಹ ಹೆಚಿಚನ ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ
ನಿೇಡಫಸುದು ಭತುು 3 ತಿಂಖಳಿನಿಂದ 5ಶಾಖಳ ಮಸಿಸಗೆ ಇದು 2 ಲಕ್ಷ ಆಗಿಯಫಸುದು.
ನಿಮಭಖಳು ಕಹಲಕಹಲಕೆು ಫದರ್ಹಖುತಿುಯುತುವೆ ಭತುು ವಿವಿಧ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ ಭತುು ವಿಭಹ ಖುಂುಖಳಿಗೆ
ವಿಭಿನನವಹಗಿ ಅನಾಯಿಷುತುವೆ .ಏಜೆಂಟ್ ರಿಗೆ ತಹು ಭಹಯಹಟ್ ಭಹಡು ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ ಲಬಮವಿಯು ತೆರಿಗೆ
ವಿನಹಮತಿಖಳ ಫಗೆೆ ಭತುು ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾನ

ಇತಯ ಉತನನಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ ಲಬಮವಿಯು

ತೆರಿಗೆ

ವಿನಹಮತಿಖಳ ಫಗೆೆ ರಿಚಮವಿಯು ಅಖತಮವಿದೆ.

ರಭಕಕ ಅಂವಖಳು
ಆಯೆ ೇಖಮ

ವಿಮೆಮನುನ

ಉತೆುೇಜಿಷು

ಷಲುವಹಗಿ,

ಷಕಹಾಯ

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ

ಕೆಲು

ತೆರಿಗೆ

ವಿನಹಮತಿಖಳನುನ ನಿೇಡುತುದೆ .ಈ ಯಯೇಜನಖಳು ತೆರಿಗೆ ರಿಮಹಯಿತಿ ಯ ದಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಪಿಯೇಮಮಂ
ಸಣನುನ ತೆರಿಗೆ ರ್ೆಕಹುಚಹಯದ ಆದಹಮದಿಂದ ಔಡಿತಗೆ ಳಿಷು ಅಕಹವವಹಗಿಯಫಸುದು .ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಪಿಯೇಮಮಂ ಆದಹಮ ತೆರಿಗೆ ಕಹಯಿದೆಮ ಸ್ೆಕ್ಷನ್ 85 ಡಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆ ರ್ಹಬದ ಅಸಾತೆ
ಂದು ಯಭುಕ ಉತೆುೇಜನವಹಗಿದೆ.
5. ವಿಭಹದಹಯನೆ ಫಬನಕ ಆಷಪತೆರಗೆ ಸೆೀರಿದಹಖ ಕೆೈಗೆ ಳುಫೆೀಕಹದ ಔರಭಖಳಹುು?
"ಸಣವಿಲಾದ

ಸೌಲಬಯ

"ವೆಂದಯೆ

ವಿಭಹದಹಯರಿಗೆ

ವಿಷುರಿಷರ್ಹದ,

ಹಲ್ಲಸಿ

ನಿಮಭಖಳು

ಭತುು

ಶಯತುುಖಳಿಖನುಖುಣವಹಗಿ ೂಾ ನಿಧಹಾರಿತ ಮೊತುದ ಭಟಿಿಗೆ ವಿಭಹದಹಯಯು ಹೆ ಂದಿದ ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ
ವೆಚಚನುನ

ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ

ನೆೇಯವಹಗಿ

ನೆಟ್ಾಕ್ಾ

ದಗಿಷುರಿಗೆ

ಹತಿ

ಭಹಡರ್ಹಖು

ಸ್ೌಔಮಾವಹಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಯಿತು ಸ್ೌಲಬಮ ಅಥಾ- ಅಧಿಕಹಯ ಅನುಮೊೇದನೆ .
'ಸಣವಿಲಾದ' ಆಷತೆಯ ದಹಕರ್ಹತಿಮಲ್ಲಾ ಆಷತೆಯಖಳು ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ನಿೇಡಲಟ್ಿ ಖುಯುತಿನ ಕಹಡ್ಾ /
ಸ್ಹಭಟ್ಾ ಕಹಡ್ಾ ಖಳ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ವಿಭಹದಹಯಯನುನ ಖುಯುತಿಷುತಹುಯೆ .ಅಯು ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ
ೂಾ ಅಧಿಕಹಯನ ನ ಡೆಮಫಸುದು .ಸಣವಿಲಾದ (ಕಹಮಶ್ ರ್ೆರ್ಸ) ಎಂದಯೆ ದಹಕರ್ಹತಿ ಷಭಮದಲ್ಲಾ
ಮಹುದೆೇ ಹತಿಮನುನ ವಿಭಹದಹಯ ಭಹಡು ಅಖತಮವಿಲಾ ಭತುು ಆಷತೆಯಮ ಬಿಲುಾಖಳು ಆಷತೆಯಗೆ
ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ನೆೇಯವಹಗಿ ಸಿಖಲ್ಲದೆ ಎಂದು ಅಥಾ.
ದೃವಯ 1: ಸಣವಿಲಾದ ಸೌಲಬಯ (ಕಹಯಶ್ ಲ್ೆರ್ಸ ಪಹಯಸಿಲ್ಲಟ)
i. ವಿಭಹದಹಯಯು ನೆಟಾಕ್ಟಯ ಆಷಪತೆರಮನುನ ಷಂಕ್ಟಾಷಫೆೇಔು ಭತುು ಚಿಕ್ಟತೆಸಮನುನ ಡೆಮಲು
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ii. ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಅಥವಹ ಭ ಯನೆೇ ಕ್ಷದ ನಿವಹಾಸಔರಿಂದ ಬಿಡುಖಡೆ ಭಹಡಿದ ಕಹಡ್ಾ ಅನುನ
ನೆಟ್ಾಕ್ಾ ಆಷತೆಯಗೆ ಷಲ್ಲಾಷಫೆೇಔು.
iii. ಸ್ಹಭಟ್ಾ ಕಹಡ್ಾ ಆಧಹರಿತ ಅಥವಹ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ೂವಹಾನುಭತಿಮನುನ ಡೆದ ಮೆೇರ್ೆ
ಅಥವಹ ಟಿಪಿಎ ದಿಂದ, ಆಷತೆಯ ಯವೆೇವ ನಿೇಡುತುದೆ.
iv. ಕೆಲು ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಿಗೆ ಆಷತೆಯಮ ದಹಕರ್ಹತಿಮ ಮೊದಲು ಖಂಟೆಖಳ 48 ತಿಳಿಷುದು
ಅಖತಮವಿದೆ.
v. ವಿಮೆಗಹಯಯು / ಟಿಪಿಎ ಹಲ್ಲಸಿ ವಿಯಖಳನುನ ರಿಶ್ಚೇಲನೆಮ ನಂತಯ ಸಣವಿಲಾದ ಸ್ೌಲಬಮ (ಕಹಮಶ್
ರ್ೆರ್ಸ ಪಹಮಸಿಲ್ಲಟಿ)ದ ರಿಹಹಯನುನ ಯಕ್ಟಯಯೆಗೆ ಳಿಷುತಹುಯೆ.
ದೃವಯ 2: ಕೆಾೀಮ್ ಭಯಕಹತ್ತ (ರಿ-ಇಂಫರ್ಸಯ ಮೆಂಟ್)
ವಿಭಹದಹಯಯು ಸಣವಿಲಾದ ಸ್ೌಲಬಮದ ಆಯೆು ಭಹಡಿಯದಿದದಯೆ, ಅಳು

ಅನು /ಆಷತೆಯಗೆ ನೆೇಯವಹಗಿ

ಹತಿ ಭಹಡಫೆೇಕಹಖುತುದೆ .ನಂತಯ ಬಿಲುಾಖಳನುನ ವಿಮೆಗಹಯಯು / ಟಿಪಿಎಗೆ ಷಲ್ಲಾಷರ್ಹಖುತುದೆ ಭತುು
ಕೆಾೇಮ್ ಖಳನುನ ಭಯುಹತಿ ಭಹಡರ್ಹಖುದು.

ಭಹಹತ್ತ
ೂವಹಯನಕಭತ್ತ
i. ತುತುಾಸಿೆತಿಖಳನುನ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ ಂದು ಸಣವಿಲಾದ ಸ್ೌಲಬಮಕಹುಗಿ, ವಿಭಹಗಹಯಯು ಅಥವಹ ನೆೇಭಔ
ಟಿಪಿಎಯಿಂದ ಜಹರಿಡಿಸಿದ ೂವಹಾನುಭತಿಮ ಅಖತಮವಿಯಫಸುದು .ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಈ ಉದೆದೇವಕೆು
ಫಳಷರ್ಹಖು ಂದು ಯಭಹಣಿತ ೂವಹಾನುಭತಿಮ ಭತುು ಯಭಹಣಿತ ಕೆಾೇಮ್ ಭಯುಹತಿ
ಪಹಮ್ಾ ಖಳನುನ ಅನಾಮವಹಖುಂತೆ ಶ್ಚಪಹಯಷು ಭಹಡಫಸುದು.
ii. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ

ನಿದಿಾಶಿ

ಆಷತೆಯಮಲ್ಲಾ

ನಿದಿಾಶಿ

ವಿಧಹನ(ರ್ಪಯಸಿೇಜರ್)ಕೆು

ಳಗಹಖಲು

ೂವಹಾನುಭತಿಮನುನ ಜಹರಿಗೆ ಳಿಸಿದದಯೆ ಅಥವಹ ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಈಗಹಖರ್ೆೇ
ಆಷತೆಯಮಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ಟತೆಸಗೆ ಳಟಿಿದದಯೆ, ಭತುು ಆಷತೆಯಮು, ನೆಟ್ಾಕ್ಾ ದಗಿಷುಯ ಟಿಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು
ಹಹಔು ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾದದಯೆ, ಆಷತೆಯಮು ನೆಟ್ಾಕ್ಾ ದಗಿಷುಯ ಟಿಿಮಲ್ಲಾ ಭುಂದುರಿದಿದೆ
ಎಂಫಂತೆ

ವಿಭಹಗಹಯಯು

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ

ಸಣವಿಲಾದ

ಸ್ೌಲಬಮದ

ಯಯೇಜನಖಳನುನ

ನಿೇಡಫೆೇಕಹಗಿದೆ.

ಭಹಹತ್ತ
ಪೆಫುಯರಿ ಯಲ್ಲಾ 2513 ಜಹರಿಗೆ ಫಂದ ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ ನಿಮಭಖಳ ಯಕಹಯ, ಎರ್ಹಾ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಕ್ಷಣಖಳನುನ / ಯಯೇಜನಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯು ಅಖತಮವಿದೆ:
683

i. ದಹಕರ್ೆಖಳನುನ ಗಹಯಸಔರಿಂದ ಸಿಾೇಔೃತವಹದ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ದಿನಖಳ 15 ಉಚಿತ ನೆ ೀಟ (ಫಿರೀ ಲಕಕ್ಟ
ಪ್ಪೀರಿಮಡ್) ಅಧಿ .ಈ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ, ಗಹಯಸಔ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಭುಂದುರಿಷುದೆೇ ಅಥವಹ ಇಲಾವೆೇ
ಎಂಫುದನುನ ನಿಧಾರಿಷಫಸುದು .ಅಳು ಅದನುನ ಭುಂದುರಿಷದಿಯಲು ನಿಧಾರಿಸಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ,
ವೆಚಚಖಳಿಗಹಗಿ

ಕೆಲು

ಔಡಿತಖಳನುನ

ಭಹಡಿದ

ನಂತಯ,

ೂಣಾ

ಪಿಯೇಮಮಂಅನುನ

ಭಯುಹತಿಷರ್ಹಖುದು.
ii. ನವಿೇಔಯಣ ಭಹಡಲು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಂತಿಭ ದಿನಹಂಔದ ನಂತಯದಿನಖಳ ಗೆಯೇರ್ಸ ಅಧಿಮ 35
ಅಕಹವನುನ ಅನುಭತಿಷರ್ಹಖುತುದೆ .
iii. ಎರ್ಹಾ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಆಜೀನ ವಹಯಪ್ಪಿಮನುನ ಔಡಹಸಮಗೆ ಳಿಷರ್ಹಗಿದೆ: ಂದು ಉತನನ, ವಿಭಹದಹಯಯ
ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಖಾಕಹುಗಿ ಖರಿಶಠ ಮಸಿಸನ ಮತಿಮನುನ ಹೆ ಂದಿದದಯೆ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಷದಷಮರಿಗೆ
ನವಿೇಔಯಣ ವಹಮಪಿುಮ ಎರ್ಹಾ ನಿಯಂತಯ ಶಾಖಳಿಗೆ ಕೆಯಡಿಟ್ ದಗಿಷು ಭ ಲಔ ಭತೆ ಂ
ು ದು
ಷ ಔುವಹದ ಉತನನದ ಔಡೆಗೆ, ಷೆಳ್ಹಂತಯಗೆ ಳಳಲು ಯಸ್ಹುಪಿಷುತುದೆ.
iv. ಎರ್ಹಾ ಆಯೆ ೇಖಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ನಹಭನಿದೆೀಯವನದ ಅಕಹವನುನ ಹೆ ಂದಿಯಫೆೇಔು.
v. ಗಹರಸಔಯ ಭಹಹತ್ತ ಸಹಯಹಂವದಲ್ಲಾ ಯಭಹಣಿೇಔಯಣವಿಯಫೆೇಔು.
vi. ಯತಿಯಂದು ಉತನನಕಹುಗಿ ಯಯೇಜನಖಳು, ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಶಯತುುಖಳ ಂದಕ ುಟದ
ಸಹಯಹಂವನುನ ನಿೇಡಫೆೇಔು.
6. ಖಕಂು ಆಯೆ ೀಖಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
ಖುಂು ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ , ಕೆೇಂದಿಯೇಮ ಆಡಳಿತದ ಬಿಂದುನುನ ಹೆ ಂದಿದ ಹಹಖ
ವಹಮಪಿುಗೆ ಳಡಫೆೇಕಹದ ಔನಿಶಠ ಮಕ್ಟುಖಳ ಷಂಖೆಮಮನುನ ಳಟಿಿಯು ಖುಂುಖಳು / ಷಂಗಟ್ನೆಖಳು /
ಷಂಸ್ೆೆಖಳು / ಕಹರ್ಪಾಯೆೇಟ್ ಷಂಸ್ೆೆಖಳಿಗೆ ಲಬಮವಿದೆ. ಖುಂು ಅನುಮೊೇದಿತ ಖಾಕೆು ಸ್ೆೇರಿಯಫೆೇಔು. ಖುಂು
ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಷದಷಮಯ ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಬಹಖವಹಗಿಯು ಅಯ ಔುಟ್ುಂಫದ ಅಸಾ ಷದಷಮಯ ಹೆಷಯುಖಳ
ಟಿಿ) ವಿಮೆಹೆ ಂದಿದ ಮಕ್ಟುಖಳ್ೆಂದು ಔಯೆಮಲಡು(ಯಂದಿಗೆ ಖುಂು / ಷಂಗ /ಷಂಸ್ೆೆ / ಕಹರ್ಪಾಯೆೇಟ್
ಷಂಸ್ೆೆ)ವಿಭಹದಹಯಯೆಂದು ಔಯೆಮಲಡು(ಮ ಹೆಷರಿನಲ್ಲಾ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ.
ಖುಂು ಪಹಮಮಲ್ಲ ಫಾೇಟ್ರ್ಸಾ ಭತುು ಂದಕ್ಟುಂತ ಹೆಚುಚ ವಿಮೆದಹಯಯ ಮಹುದೆೇ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ
ಳಗೆ ಂಡಿದೆ .ಹಲ್ಲಸಿ ವಹಮಪಿುಮ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಕೆಲು ನಿಮಭಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳಂತೆಯೆೇ ಇಯುತುದೆ. ಆದಹಖ ಮ, ಕೆಲು ವಿಭಹಗಹಯಯು ಹೆಚುಚರಿ ಔರ್ ಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ನಿದಿಾಶಿ
ಷಡಿಲ್ಲಕೆಖಳನುನ ಅನುಭತಿಷುತಹುಯೆ .ವಿಭಹಗಹಯಯು ಖುಂು ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಹೆಚುಚರಿ ನಿಫಂಧನೆಖಳನುನ
ಹೆೇಯು ಷನಿನವೆೇವಖಳೄ ಇವೆ.
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ಭಹಹತ್ತ
ಖಕಯಕತ್ತನ ಕಹಡ್ಯ ಭತಕಿ ಸಹಮಟ್ಯ ಕಹಡ್ಯ
i. ಸಣವಿಲಾದ ಸ್ೌಲಬಮದ ರ್ಹಬ ಡೆಮಲು, ವಿಭಹಗಹಯಯು TPA ಭ ಲಔ ಅಥವಹ ನೆೇಯವಹಗಿ,
ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಜಹರಿಗೆ ಳಿಸಿದ ದಿನಹಂಔದಿಂದ 15ದಿನಖಳ್ೆೄ ಳಗೆ ವಿಭಹದಹಯರಿಗೆ ಂದು ಖುಯುತಿನ
ಕಹಡ್ಾಅನುನ ನಿೇಡುತಹುಯೆ.
ii. ಖುಯುತಿನ ಕಹಡ್ಾ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ವಿಯಖಳನುನ ಭತುು ವಿಭಹಗಹಯಯ ರ್ಹಂಛನನುನ
ಹೆ ಂದಿಯುತುದೆ.
iii. ಕಹಡ್ಾ ನ ಅಂಗಿೇಕಹಯಹಸಾತೆಮು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕಹರ್ಹಧಿಯಂದಿಗೆ ಸ್ೆೇರಿಕೆ ಳುಳತುದೆ ಭತುು
ಕಹಲಕಹಲಕೆು ನವಿೇಔರಿಷಲಡುತುದೆ .ವಿಭಹಗಹಯಯು ಖುಯುತಿನ ಕಹಡ್ಾ ಫದಲು ಂದು ಸ್ಹಭಟ್ಾ ಕಹಡ್ಾ
ಅನುನ ನಿೇಡಫಸುದು.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ 2
ಈ ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹದಕೆು ದೆೈನಂದಿನ ಆಯೆೈಕೆ ಕೆೇಂದಯದಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ಟತೆಸ ಕೆ ಡರ್ಹಖುುದು?
I. ಕಹಮನಸರ್
II. ಕಹಮಟ್ಯಹಕ್ಿ
III. ಸ್ೆ ರೇಕ್
IV. ಸೃದಮಹಘಾತ

C. ಸಹಖಯೆ ೀತಿಯ ರಮಹಣ ವಿಮೆ
ನಹು ಯಜೆಗಹಗಿ ಅಥವಹ ವಹಮಹಯದ ಯವಹಷಕಹುಗಿ ವಿದೆೇವದಲ್ಲಾ ಹೆ ೇದಹಖ, ಕೆ ನೆಮಲ್ಲಾ ಏನಹದಯ
ತಹಖಫಸುದೆಂಫ ವಿಶಮ ನಭಭ ಭನಸಿಸನಲ್ಲಾ ಇಯುತುದೆ .ಆದಯೆ ನಹು ವಿದೆೇವದಲ್ಲಾ ಯಮಹಣ
ಭಹಡುವಹಖ ಆಷತೆಯಮಲ್ಲಾ ದಹಕರ್ಹತಿ ಭಹಡಫೆೇಕಹದ ಅಖತಮವಿಯು ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಅಘಾತ ಅಥವಹ
ಅನಹಯೆ ೇಖಮಕೆು ತುತಹುದಯೆ, ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ವೆಚಚ ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ ಅಮೆೇರಿಕಹ ಭತುು ಕೆನಡಹ ದೆೇವಖಳಲ್ಲಾ
ನಿಷೆೇಧಔವಹಗಿಯುತುವೆ.
ಸ್ಹಖಯೆ ೇತುಯ ಯಮಹಣ ವಿಮೆ ಈ ಅಖತಮನುನ ೂಯೆೈಷುತುದೆ .ದೆೇಶ್ಹಂತಖಾತ ಯಮಹಣನುನ ಔರ್
ಭಹಡು ಯಮಹಣ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾಮ ವೆೈವಿಧಮಖಳಿವೆ.
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1. ರಮಹಣ ವಿಮೆ ಏನನಕು ಔರ್ ಭಹಡಕತಿದೆ?
ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ಯಮಹಣ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹಖಯೆ ೇತುಯ ಯಮಹಣದಲ್ಲಾ
ಒಾನು

ಎದುರಿಷು

ಸ್ಹಧಮತೆಯಿಯು

ಎರ್ಹಾ

ರಿೇತಿಮ

ಅವಮಔತೆಖಳನುನ

ೂಯೆೈಷು

ವಿವಿಧ

ಯೇಜನೆಖಳನುನ ನಿೇಡುತುವೆ.
ಔರ್ ಭಹಡಲಡು ಕೆಲು ಅಹಮಖಳ್ೆಂದಯೆ:
 ಆಔಸಿಭಔ ಸ್ಹು / ಅಂಖವೆೈಔಲಮ,
 ತುತುಾ ಕಹಯಣದಿಂದ ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹಖುದು,
 ತಹಮಹನಡಿಗೆ ಹಿಂದಿಯುಖುದು,
 ಅಸಯಣ(ಹೆೈಜಹಕ್)ದ ಔರ್,
 ತುತುಾ ದಂತ ರಿಹಹಯ,
 ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಿದ ಸ್ಹಭಹನುಖಳ ನಶಿ ಅಥವಹ ಸಿಖುಲ್ಲಾ ವಿಳಂಫ,
 ಯವಹಷದಲ್ಲಾ ವಿಳಂಫ ಅಥವಹ ಯದುದಗೆ ಳಿಷುದು,
 ಹರ್ಸ ರ್ಪೇಟ್ಾ ಭತುು ದಹಕರ್ೆಖಳ ನಶಿ ,
 ಆಸಿು ಭತುು ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಹಹನಿ ಇತಹಮದಿಖಳಿಗೆ ಭ ಯನೆೇ ಕ್ಷದ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ.
ಂಟಿಮಹಗಿ ಅಥವಹ ಷಸಚಯಯೆ ಂದಿಗೆ ಯಮಹಣ ಭಹಡು ಮಕ್ಟುಖಳಿಗೆ ಅನೆೇಔ ಯೇಜನೆಖಳನುನ
ಯಸ್ಹುಪಿಷರ್ಹಖುತುದೆ; ಹಿರಿಮ ನಹಖರಿಔಯ ಯಜಹ ಯೇಜನೆಖಳಿಗೆ ಅಥವಹ ವಹಮಹರಿೇ ಯಮಹಣಿಔರಿಗೆ
)ವಹಮಹಯ ಯೇಜನೆಖಳನುನ (ಅಥವಹ ಅಧಮಮನಕಹುಗಿ ವಿದೆೇವಖಳಿಗೆ ಹೆ ೇಖು ವಿದಹಮರ್ಥಾಖಳು ಭತುು
ಅಯ ರ್ಪೇಶಔರಿಗೆ) ಅಧಮಮನ ಯೇಜನೆಖಳನುನ(.
ಕೆಲು ವಿಭಹಗಹಯಯು ಯಸ್ಹುನೆಮನುನ ಸಿಾೇಕಹರಿಷು ಮೊದಲು ಹಿರಿಮ ನಹಖರಿಔರಿಗೆ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ
ತಹಷಣೆಗೆ ಳಗಹಖಲು ಔಡಹಸಮ ಭಹಡಫಸುದು .ಕೆಲು ವಿಭಹಗಹಯಯು ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ ಮಕ್ಟುಖಳಿಗಹಗಿ
ಇಯು ಗಹಯಸಕ್ಟೇಮಗೆ ಳಿಸಿದ (ಔಷಿಮೆೈರ್ಸ ಭಹಡಿದ) ಯಮಹಣ ವಿಮೆಮನುನ ನಿೇಡುತುವೆ; ಉದಹಸಯಣೆಗೆ,
ಶ್ೆಂಜೆನ್ ಇಂಟ್ನಹಮಾಶನಲ್ ವಿೇಸ್ಹದ ಮೆೇರ್ೆ ಯಮಹಣ ಭಹಡುರಿಗೆ.
ಷತತ ರವಹಸಿಖಯ ಕಹಪ್ರಯಯೆೀಟ್ ಯೀಜನೆಖಳು
ಇದೆ ಂದು ಒಾ ಕಹರ್ಪಾಯೆೇಟ್ / ಉದೆ ಮೇಖದಹತ ಮೆೇಲ್ಲಂದ ಮೆೇರ್ೆ ಬಹಯತದ ಹೆ ಯಗೆ ಯಮಹಣ
ಭಹಡು ಅಯ ಕಹಮಾನಿವಹಾಸಔರಿಗಹಗಿ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳಂತಸ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ
ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದೆ .ಇದನುನ ಂದು ಶಾದಲ್ಲಾ ಅನೆೇಔ ಫಹರಿ ಸ್ಹಖಯೆ ೇತುಯ ಯಮಹಣ ಭಹಡು ಮಕ್ಟುಖಳು
ಷಸ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಫಸುದು .ಯತಿ ಯವಹಷದ ಖರಿಶಠ ಕಹರ್ಹಧಿಮ ಮೆೇರ್ೆ ಭತುು ಂದು ಶಾದಲ್ಲಾ
ಲಬಮವಿಯು ಮಹತೆಯಖಳ ಷಂಖೆಮಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಖರಿಶಠ ಮತಿಖಳಿವೆ.
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ಇಂದು ಹೆಚುಚ ಜನಪಿಯಮ ಔರ್ ಎಂದಯೆ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಘೀ ೇಶಣೆ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದೆ. ಇದಯಲ್ಲಾ ಔಂನಿಮ
ನೌಔಯಯ ಂದು ಶಾದಲ್ಲಾನ ಯಮಹಣದ ಅಂದಹಜು ಭನುಶಮ ಖಂಟೆಖಳ / ದಿನಖಳ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ
ಭುಂಖಡ ಪಿಯೇಮಮಂ ಸಣನುನ ಹತಿಷರ್ಹಖುತುದೆ .ಯಮಹಣ ಭಹಡು ಯತಿ ನೌಔಯಯ ದಿನಖಳ
ಘೀ ೇಶಣೆಖಳನುನ ಸ್ಹಹುಹಿಔವಹಗಿ / ಹಕ್ಷಿಔವಹಗಿ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ ಭತುು ಭುಂಖಡ ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಯುದಧ
ಪಿಯೇಮಮಂಅನುನ ಷರಿಹೆ ಂದಿಷರ್ಹಖುತುದೆ .ಇದು ಖಹಲ್ಲಮಹಖುದರಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಸಿುತಾದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ
ಭನುಶಮ ದಿನಖಳ ಧಾನೆಗೆ ಔ ಡ ಅಕಹವನುನ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದೆ.
ಮೆೇಲ್ಲನ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ಕೆೇಲ ವಹಮಹಯ ಭತುು ಯಜಹದಿನಖಳ ಯವಹಷಖಳಿಗಹಗಿ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ.
2. ಹೆ ಯತಕಖಳು
ಯಮಹಣ ವಿಮೆ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ೂಾ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ಕಹಯಿರ್ೆಖಳನುನ, ವೆೈದಮಯ ಷಲಹೆಮ ವಿಯುದಧ
ಯಮಹಣ ಅಥವಹ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಚಿಕ್ಟತೆಸ ಡೆಮು ಉದೆದೇವಖಳನುನ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿದೆ .ಇದು ಆತಭಸತೆಮ,
ಓಶಧಖಳ ಅಥವಹ ಭದಮದ ದುಯುಯೇಖದ ಕಹಯಣದಿಂದ ಭತುು ಅಹಮಕಹರಿ ಕ್ಟಯೇಡೆ /ಗಟ್ನೆಖಳಲ್ಲಾ
ಬಹಖಹಿಷುದರಿಂದ ಉಂಟಹಖು ಅನಹಯೆ ೇಖಮ / ಗಹಮಖಳಿಂದ

ಉದಬವಿಸಿದ ಸಔುುಖಳನುನ

ಹೆ ಯತುಡಿಸಿದೆ .ಆದಹಖ ಮ, ವಿಭಹಗಹಯಯು ಪಿಯೇಮಮಂ ರ್ೆ ೇಡ್ ನೆ ಂದಿಗೆ ೂಾ ಘೀ ೇಶಣೆಗೆ
ಫಂಧಿತವಹಗಿ ಭತುು ನಿದಿಾಶಿ ಅನುಮೊೇದನೆಗೆ ಳಟ್ುಿ ಕ್ಟಯೇಡಹ ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳ ಯಮಹಣಖಳನುನ ಔರ್
ಭಹಡಫಸುದು.

ಟಪಣಿ
ಫಹಮಗೆೇಜ್ ವಿಮೆಮನುನ ಷಸ ಷಾತಂತಯ ಔರ್ ಎಂಫಂತೆ ವಿಭಹದಹಯ ಯತೆಮೇಔವಹಗಿ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಫಸುದು .
ಮತಹಮಷವೆಂದಯೆ ಈ ಔರ್ ವಿಶ್ಹಾದಮಂತ ಭತುು ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಯಮಹಣ ಭಹಡುವಹಖ ಲಬಮವಿದೆ.
3. ವಿಭಹ ಮತಿ ಭತಕಿ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ
ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾನ ವಹಯಪ್ಪಿ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಅಮೆೇರಿಕಹ ಭತುು ಕೆನಡಹಖಳನುನ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ
ವಿವಾದಹದಮಂತ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಇದೆ .ಹೆಚಿಚನ ಸ್ಹಖಯೆ ೇತುಯ ಯಮಹಣ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಬಹಯತನುನ
ಹೆ ಯತು ಡಿಷುತುವೆ .ಯತಿಯಂದು ಯಕಹಯದಡಿಮಲ್ಲಾ, ಆಯೆುಖಳ ನಡುವೆ ವಿಮೆ ಮೊತುದ ಆಯೆುಭಹಡು
ಂದು ಆಯೆು ಲಬಮವಿದೆ.
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ವಹಯಪ್ಪಿಮಕ ಅಖತಮವಿಯು ನಿದಿಾಶಿವಹದ ದಿನಖಳ ಷಂಖೆಮಗೆ ಇಯುತುದೆ .ಔರ್ ಯಮಹಣದ
ಹಯಯಂಬದ ಷಭಮದಿಂದ ಹಯಯಂಬವಹಖುತುದೆ ಭತುು ಬಹಯತಕೆು ಹಿಂದಿಯುಗಿದ ಮೆೇರ್ೆ ಅಥವಹ ಔರ್
ಅಧಿಮ ಭುಕಹುಮದ ನಂತಯ ಮಹುದು ಮೊದಲು ಫಯುತುದೆ ೇ ಆಖ ಭುಕಹುಮಗೆ ಳುಳತುದೆ .ವಹಮಪಿುಮ
ಯಭಹಣ ಮಷುಸ, ಯವಹಷದ ದಿನಖಳು ಭತುು ಬೆೇಟಿ ಭಹಡರ್ಹಖುತಿುದೆ ದೆೇವಖಳನುನ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ.
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ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ ದಯಖಳು ಯಕಹಯ / ಔರ್ ನ ಯೇಜನೆ, ಮಷುಸ, ಯಮಹಣದ ಕಹರ್ಹಧಿಮನುನ ಆಧರಿಸಿವೆ .
ಉದೆ ಮೇಖದ ಉದೆದೇವಕಹುಗಿ, ವಹಮಹಯಕಹುಗಿ, ಯವಹಷಕೆುಂದು ಭತುು ವಿದಹಮರ್ಥಾಖಳು, ಹಿೇಗೆ ಫೆೇಯೆ ಫೆೇಯೆ
ಉದೆದೇವಖಳಿಗಹಗಿ ವಿದೆೇವಕೆು ಹೆ ೇಖು ಮಕ್ಟುಖಳ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಔಂೆನಿಖಳಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂ
ಷಂಖಯಹಿಷು ನಿದಿಾಶಿ ನಿಮಭಖಳು / ಆಚಯಣೆಖಳಿವೆ .ಡಹಲರ್ ನಲ್ಲಾ ಹತಿಭಹಡಫೆೇಕಹದ ಉದೆ ಮೇಖ
ಯೇಜನೆಮ ಷಂದಬಾನುನ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ ಪಿಯೇಮಮಂಖಳನುನ ಯ ಹಯಿಮಲ್ಲಾ ಹತಿ ಭಹಡಫಸುದು.
ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಭುಕ ದೆೇವಖಳಲ್ಲಾ ಜಹರಿ ಭಹಡಿದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ ಸ್ೆೇವೆ ದಗಿಷು
ಅಂತಹಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ನೆಟ್ ಕ್ಾ ಸ್ೆೇವೆ ದಗಿಷುಯೆ ಂದಿಗೆ ಯತಿ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಷಂಫಂಧಖಳನುನ
ಹೆ ಂದಿಯುತಹುಯೆ ಆದದರಿಂದ ಆಯೆ ೇಖಮ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕೆಾೇಮ್ ಖಳು ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಸಣವಿಲಾದ ಸ್ೌಲಬಮನುನ
ಹೆ ಂದಿಯುತುವೆ.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ 3
ಕೆಳಗಿನ ಹೆೇಳಿಕೆಖಳಲ್ಲಾ ಮೆೇಲ್ಲಂದ ಮೆೇರ್ೆ ಯವಹಷಭಹಡು ಕಹರ್ಪಾಯೆೇಟ್ ಯೇಜನೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಷರಿಮಹಗಿದೆ?
I. ಇದು ಂದು ಯವಹಷಕೆು ಭಹತಯ ಭಹನಮತೆ ಹೆ ಂದಿಯುತುದೆ
II. ಇದು 6 ಮಹತೆಯಖಳು ಅಥವಹ 6 ತಿಂಖಳುಖಳು ಮಹುದು ಮೊದಲು ಷಂಬವಿಷುದಯ ಯೆಗೆ
ಭಹನಮವಹಗಿಯುತುದೆ
III. ಇದು ಯವಹಷಖಳ ಖರಿಶಠ ಷಂಖೆಮಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಮತಿಯಿಯು ಅನೆೇಔ ಯವಹಷಖಳಿಗೆ ಭಹನಮತೆಯಿಯು
ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದೆ

IV. ಇದು ಅನೆೇಔ ಯವಹಷಖಳಿಗೆ ಭಹನಮತೆಯಿಯು ಆದಯೆ ಮೊದಲ ಕೆಾೇಮ್ ನೆ ಂದಿಗೆ ಕೆ ನೆಗೆ ಳುಳ
ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದೆ

D. ಖೃಸಷೆಯ ವಿಮೆ
a. ಚಿಲಾಯೆ ವಿಭಹ ಉತಪನುಖಳು
ಕೆಲು ಆಷಕ್ಟುಖಳನುನ ಔರ್ ಭಹಡಲು ಮಕ್ಟುಖಳಿಂದ ಕರಿೇದಿಷಲಡು ಕೆಲು ವಿಭಹ ಉತನನಖಳಿವೆ .
ಇಂತಸ ವಿಮೆಖಳಿಗೆ, ಷಣಣ ವಹಣಿಜಮ ಅಥವಹ ವಹಮಹಯದ ಆಷಕ್ಟುಖಳ್ಹಗಿದದಯ

ಷಸ, ಇುಖಳು

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಮಕ್ಟುಖಳಿಗೆ ಭಹಯಹಟ್ವಹಖುತುವೆ .ಕೆಲು ಭಹಯುಔಟೆಿಖಳಲ್ಲಾ ಇುಖಳನುನ 'ಷಣಣ ಟಿಕೆಟ್'
ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಅಥವಹ 'ಚಿಲಾಯೆ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು' ಅಥವಹ 'ಚಿಲಾಯೆ ಉತನನಖಳು' ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ .ಭನೆ,
ಮೊೇಟಹಯು ಕಹಯುಖಳು, ದಿಾಚಔಯ ವಹಸನಖಳು, ಅಂಖಡಿಖಳು ಇತಹಮದಿ ಷಣಣ ಮಹಹಯಖಳ ವಿಮೆಖಳು ಈ
ಖಾಕೆು

ಸ್ೆೇಯುತುವೆ

.ಈ

ಉತನನಖಳು

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ
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ಕರಿೇದಿದಹಯಯು

ಷಸ

ಅದೆೇ

ಗಹಯಸಔ

ವಿಬಹಖದಲ್ಲಾಯುದರಿಂದ ವಿಭಹ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಉತನನಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ ಮಸರಿಷು ಅದೆೇ ಏಜೆಂಟ್ಸ /ವಿತಯಣಹ
ಭಹಖಾಖಳ ಭ ಲಔ ಭಹಯಹಟ್ವಹಖುತುವೆ.
b. ಖೃಸಷೆಯ ವಿಮೆ
a) ಖೃಸಷೆಯ ವಿಮೆ ನಭಗೆ ಏಕೆ ಅವಯವಹಗದೆ?

ಭಹಹತ್ತ
‗ಹೆಷರಿಸಿದ ಖಂಡಹಂತಯಖಳ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ‘
i. ಖೃಸಷೆಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಹೆಷರಿಸಿದ ಖಂಡಹಂತಯಖಳು ಅಥವಹ ಗಟ್ನೆಖಳಿಂದುಂಟಹದ
ನಶಿಖಳಿಗೆ ಭಹತಯ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ದಗಿಷುತುದೆ .ಔರ್ ಭಹಡಿದ ಅಹಮಖಳು ಷಶಿವಹಗಿ
ಉಚಚರಿಷಲಟಿಿಯುತುವೆ.
ii. ಹೆಷರಿಸಿದ ಖಂಡಹಂತಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಫಸುತೆೇಔ ಖಂಡಹಂತಯಖಳಿಗೆ ಔರ್ ನಿೇಡು ರಿೂಣಾ
ವಹಮಪಿುಮ

ಅಥವಹ

ವಿಶ್ಹಲ

ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ,

ಂದು

ಔಡಿಮೆ

ದುಫಹರಿ

ಮಹಾಮವಹಗಿ

ಕೆ ಂಡುಕೆ ಳಳಲಡಫಸುದು.
'ಎಲಾ ಅಹಮಖಳು'
i. "ಎಲಾ ಅಹಮಖಳು" ಎಂದಯೆ ಂದದಲ್ಲಾ ವಿಶ್ಚಶಿವಹಗಿ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿಲಾದ ಮಹುದೆೇ ಅಹಮ
ತಹನಹಗಿಯೆೇ ಔರ್ ಗೆ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ ಎಂದಥಾ .ಉದಹಸಯಣೆಗೆ,ಎಲಾ ಅಹಮಖಳ ಖೃಸಷೆಯ ಹಲ್ಲಸಿ
ಷಶಿವಹಗಿ ಯವಹಸದ ವಹಮಪಿುಮನುನ ಹೆ ಯತು ಡಿಸಿಲಾದಿದದಯೆ, ಭನೆಗೆ ಯವಹಸದ ಹಹನಿಮ ಗಟ್ನೆಮಲ್ಲಾ
ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡರ್ಹಖುುದು.
ii. ವಿಶ್ಚಶಿವಹಗಿ ಂದದಲ್ಲಾ ವಿರಿಷಲಟ್ಿ ಅಹಮಖಳನುನ ಭಹತಯ ಹೆ ಯತುಡಿಷಫಸುದಹದ ಂದು
ಯಕಹಯದ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆ. ಏನನುನ ಹೆ ಯತುಡಿಷಫೆೇಕೆಂಫುದನುನ ಷಶಿವಹಗಿ ಉಚಚರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
iii. ಎಲಾ ಅಹಮಖಳ ವಿಮೆ ನಿಷಸಂವಮವಹಗಿ ಲಬಮವಿಯು ವಹಮಪಿುಮ ಅತಮಂತ ವಹಮಔ ವಿಧವಹಗಿದೆ .
ಆದದರಿಂದ ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಇತಯ ಯಕಹಯಖಳಿಗಿಂತ ಯಭಹಣಹನುಖುಣವಹಗಿ ಹೆಚಿಚನ ಫೆರ್ೆಮನುನ
ಹೆ ಂದಿವೆ, ಭತುು ಈ ರಿೇತಿಮ ವಿಮೆಮ ವೆಚಚನುನ ಕೆಾೇಮ್ ನ ಷಂಬನಿೇಮತೆಮ ವಿಯುದಧ
ಅಳ್ೆಮಫಸುದು.
ಂದು ಭನೆ ಔನಷುಖಳನುನ ನಿಮಾಷರ್ಹಖು ಭತುು ಷವಿನೆನಪಿಖಳನುನ ಷಂಖಯಹಿಸಿ ಇಟ್ುಿಕೆ ಳುಳ ಂದು
ಷೆಳವಹಗಿದೆ.

ನಭಭಲ್ಲಾ

ಫಸುತೆೇಔರಿಗೆ

ಭನೆಮನುನ

ಹೆ ಂದುದು

ಂದು

ದಿೇಗಾ

ಕಹಲದಿಂದ

ಕಹಹಡಿಕೆ ಂಡು ಫಂದಿದದ ಔನಸ್ಹಗಿದೆ ಭತುು ಭಹಡಿದ ಯಭುಕ ಆರ್ಥಾಔ ನಿಧಹಾಯಖಳಲ್ಲಾ ಂದಹಗಿದೆ. ಭನೆ
ಕೆ ಳಳಲು ನಿಧಾರಿಷು ನಭಭಲ್ಲಾಮ ಫಸುತೆೇಔ ಜನ ಭನೆ ಸ್ಹಲನುನ ಆಯೆು ಭಹಡುತಹುಯೆ. ಭನೆ ಸ್ಹಲ
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ನಭಭ ಜಿೇನದ ಂದು ದಿೇಗಾಕಹಲದ ಫದಧತೆಮ ಅಖತಮವಿಯು, ದಿೇಗಾ ಸ್ಹಲಖಳಲ್ಲಾ ಂದಹಗಿದೆ. ಸ್ಹಲ
ಡೆಮಲು ನಹು ಫಹಮಂಔುಖಳಿಗೆ ನಿೇಡಲು ವಿಭಹ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳ ಅಖತಮವಿದೆ.
ಹೆ ಯತಹಗಿ ಇಂತಸ ಭನೆಮಲಾದೆೇ, ಭನೆಮಲ್ಲಾನ ವಿಶಮಖಳು ಷಸ ತುಂಫಹ ಭುಕಮವಹಗಿಯುತುದೆ .ಭನೆಮು
ಪಿೇಠೆ ೇಔಯಣಖಳು, ದ ಯದವಾನ, ಯೆಫಿಯಜಯೆೇಟ್ರ್, ವಹಷ್ಟ್ಂಗ್ ಭಷ್ಟ್ೇನ್ ಇತಹಮದಿಖಳಂತಸ ದುಫಹರಿ
ಷುುಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯಫಸುದು. ಕೆಲು ಚಿನನದ ಅಥವಹ ಫೆಳಿಳಮ ಆಬಯಣಖಳು ಭತುು ಚಿತಯಔರ್ೆಖಳು ಅಥವಹ
ಅಯ ದ ರಿೇತಿಮ ಔರ್ಹಔೃತಿಖಳನ ನ ಹೆ ಂದಿಯಫಸುದು .ಈ ಎಲಾೂ ಫೆಂಕ್ಟ, ಬ ಔಂ, ಯವಹಸ
ಇತಹಮದಿಖಳಿಂದ ಹಹನಿಗೆ ಳಗಹಖಫಸುದು ಅಥವಹ ಹಹಗೆಯೆೇ ಔಳುವಹಖಫಸುದು .ಈ ಆಸಿುಖಳನುನ
ಔುಟ್ುಂಫದ ಉಳಿತಹಮಖಳನುನ ಫಳಸಿ ಹೆಚಿಚನ ಭೌಲಮಖಳಿಗೆ ಕರಿೇದಿಸಿಯುದರಿಂದ ನಶಿ, ಆರ್ಥಾಔ ಭುಖೆಟಿಿಗೆ
ಕಹಯಣವಹಖಫಸುದು .ಖೃಸಷೆಯ 'ವಿಭಹ ಮೆೇಲ್ಲನ ಎರ್ಹಾ ಷಂದಬಾಖಳನುನ ರಿಸರಿಷು ಷಭಖಯ
ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದೆ.
b) ಖೃಸಷೆಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಏನೆೀನಕ ಔರ್ ಗೆ ಳಗಹಗದೆ?

ಭಹಹತ್ತ
ಹಯಕೆೀಜ್ ಅಥವಹ ಅಂಫೆರಲ್ಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
i. ಹಮಕೆೇಜ್ ಅಥವಹ ಅಂಫೆಯರ್ಹ ಔರ್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು, ಂದೆೇ ದಹಕರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಾ, ಔರ್ ಖಳ
ಷಂಯೇಜನೆಮನುನ ನಿೇಡುತುವೆ.
ii. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಂದೆೇ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ಔಟ್ಿಡಖಳು, ಅದಯಲ್ಲಾನ ವಿಶಮಖಳು ಇತಹಮದಿಖಳು
ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಸಿುಖಳ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಖೃಸಷೆಯ ಹಲ್ಲಸಿ, ಅಂಖಡಿಮಯ ಹಲ್ಲಸಿ, ಆಫಿೇರ್ಸ
ಹಮಕೆೇಜ್ ಹಲ್ಲಸಿ ಔರ್ ಇತಹಮದಿಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಡೆಮಫಸುದಹಗಿದೆ.
iii. ಇಂತಸ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಭಹಖಾಖಳು ಅಥವಹ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮ ಔರ್ ಖಳನುನ ಷಸ
ಳಗೆ ಂಡಿಯಫಸುದು.
iv. ಹಮಕೆೇಜ್ ಔರ್ ಖಳು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಎರ್ಹಾ ವಿಬಹಖಖಳಿಗೆ ಸ್ಹಭಹನಮ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಶಯತುುಖಳು
ಅಥವಹ ನಿದಿಾಶಿ ವಿಬಹಖಖಳಿಗೆ ನಿದಿಾಶಿ ಶಯತುುಖಳನುನ ಷಸ ಹೆ ಂದಿಯು ಸ್ಹಧಮತೆಖಳಿವೆ.
ಖೃಸಷೆಯ ವಿಮೆ ಫೆಂಕ್ಟ, ಖಲಬೆಖಳು, ೆೈಪ್ಟ ಖಳ ಸ್ೆ ಪೇಟ್, ಬ ಔಂ ಇತಹಮದಿಖಳ ವಿಯುದಧ ಖೃಸ ಯಚನೆ ಭತಕಿ
ಅದಯಲ್ಲಾನ ವಿಶಮಖಳನಕು ಔರ್ ಭಹಡುತುದೆ, ಯಚನೆಮ ಹೆ ಯತಹಗಿ, ಇದು ಅದಯಲ್ಲಾನ ಷುುಖಳನುನ
ಔನನಖಳು, ಭನೆಯಡೆದು ಔಳಳತನ, ಅಹಹಯ ಭತುು ಔಳಳತನಖಳ ವಿಯುದಧ ಔರ್ ಭಹಡುತುದೆ.
ಧರಿಸಿಯು ಅಥವಹ ಷುಯಕ್ಷಿತ ರ್ಹಕ್ ನಲ್ಲಾ ಇಟಿಿಯು ಆಬಯಣಖಳನ ು ಖೃಸಷೆಯ ವಿಮೆಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆ
ಭಹಡಫಸುದು .ುಯಹತನ ಷುುಖಳು ಭತುು ಔರ್ಹಔೃತಿಖಳಿಗೆ ಷಸ ಔರ್ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ.
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ಖೃಸಷೆಯ ವಿಮೆ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಷಯಔುಖಳ ನಶಿ, ಖೃಸಫಳಕೆಮ ಭತುು ಎರ್ೆಕಹರನಿಕ್ ಷುುಖಳ ವಿದುಮತ್ ಭತುು
ಮಹಂತಿಯಔ ವೆೈಪಲಮದ ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ನಿೇಡುತುದೆ .ಕೆಲು ವಿಭಹಗಹಯಯು ೆಡಲ್ ಸ್ೆೈಔಲ್, ವೆೈಮಕ್ಟುಔ
ಅಘಾತ ಭತುು ಕೆಲಷಗಹಯಯ ರಿಹಹಯಖಳಿಗೆ ಷಸ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ದಗಿಷುತಹುಯೆ.
ಔರ್ ಭಹಡರ್ಹದ ನಶಿಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಫೆಂಕ್ಟ, ಮಂಚು, ಸ್ೆ ಪೇಟ್ ಭತುು ವಿಭಹನ ತನ /
ರಿಣಹಭ ಹಹನಿ) ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ FLEXA ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ( ; ಚಂಡಭಹಯುತ, ಬಿಯುಗಹಳಿ,
ಯವಹಸ ಭತುು ಭುಳುಖಡೆ) ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ STFI ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ(; ಭತುು ಔನನಖಳುಖಳನುನ
ಳಗೆ ಂಡಿವೆ .ವಹಮಪಿುಮು ಔಂನಿಯಿಂದ ಔಂನಿಗೆ ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಭಿನನವಹಗಿದೆ .ದುಫಹರಿ
ಭನೆಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯು ಉಚಚ ಖಾದ ಮಕ್ಟುಖಳ )HNIs (ಫೆಳಣಿಗೆಯಂದಿಗೆ, ಈ ವಿಮೆಮ ಅಖತಮ
ಹೆಚುಚತಿುದೆ.

ಟಪಣಿ
ವಿಮೆ ಭ ಲಔ ಇಚೆೆಯಿದದಲ್ಲಾ ೆಾೇಟ್ ಗಹಜು ಭತುು ದ ಯದವಾನದ ವಿಮೆ, ಈ ವಿಮೆಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ
ಹೆ ಂದಿದದಯ

ಔ ಡ ಯತೆಮೇಔವಹಗಿಮ

ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಫಸುದು .ಬಯೇತಹದನೆ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ

ಹೆ ಯತುಡಿಷಲಟಿಿದೆ ಆದಯೆ ಂದು ಹೆಚುಚರಿಮಹಗಿ ನಿೇಡಫಸುದು .ಮುದಧ ಭತುು ಷಂಫಂಧಿತ
ಅಹಮಖಳು; ಷಔಳಿ, ಷತತ ಉಯೇಖದಿಂದಹದ ಷಔಳಿ; ಆನುಶಂಗಿಔ ನಶಿ ಭತುು ಯಭಹಣು
ಅಹಮಖಳನುನ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿದೆ.
c) ವಿಭಹ ಭೌಲಯ ಭತಕಿ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ

ರಭಕಕ ಅಂವಖಳು
ವಿಭಹ ಮತಿನಕು ಒಯ ಹೆೀಗೆ ನಿಧಯರಿಷಫಸಕದಕ?
i. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ ನಿಧಾರಿಷು ಎಯಡು ವಿಧಹನಖಳಿವೆ .ಂದು ಭಹಯುಔಟೆಿ ಭೌಲಮ
)ಭಹಕೆಾಟ್ ವಹಮಲ ಮ-ಎಂವಿ (ಭತುು ಇನೆ ಂದು ಭಯುನೆೇಭಔ ಭೌಲಮ) ರಿ ಇನೆಸಿೇಟ್ ಮೆಂಟ್
ವಹಮಲ ಮ- ಆರ್ ಐವಿ(ವಹಗಿದೆ .ಭಹಯುಔಟೆಿ ಭೌಲಮ (ಎಂವಿ)ದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಂದು ನಶಿ
ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ, ಆಸಿುಮ ಮೆೇರ್ೆ ಅದಯ ಮಸಿಸನ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಷಔಳಿಮನುನ ಹೆೇಯರ್ಹಖುತುದೆ .
ಈ ಔಯಭದಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ ಮೊತು ಆಸಿುಮನುನ ಫದರ್ಹಯಿಷಲು ಸ್ಹಕಹಖುಶುಿ ಯಭಹಣದಲ್ಲಾಯುದಿಲಾ.
ii. ಭಯುನೆೇಭಔ ಭೌಲಮ) ರಿ ಇನೆಸಿೇಟ್ ಮೆಂಟ್ ವಹಮಲ ಮ- ಆರ್ ಐವಿ (ವಿಧಹನದಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ ಔಂನಿಮು
ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಖರಿಶಠ ಮತಿಗೆ ಅನುಖುಣವಹಗಿ ಆಸಿುಮ ಫದಲ್ಲ ವೆಚಚದ ಸಣನುನ ಹತಿಷುತುದೆ .ಈ
ವಿಧಹನದಲ್ಲಾ,

ಮಹುದೆೇ

ಷಔಳಿಮನುನ

ಹೆೇಯರ್ಹಖುದಿಲಾ

.ಕೆಾೇಮ್

ಡೆಮಫೆೇಕಹದಯೆ

ಹಹನಿಗೆ ಳಗಹದ ಆಸಿುಮನುನ ದುಯಸಿು / ಫದಲ್ಲ ಭಹಡಫೆೇಔು ಎಂಫ ಂದು ಶಯತುು ಇಯುತುದೆ .ಆರ್ ಐವಿ
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ವಿಧಹನ ಸಿೆಯ ಷಾತುುಖಳಿಗೆ ಭಹತಯ ಅನುಭತಿಷರ್ಹಗಿದೆ ಭತುು ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾಯು ಸ್ಹಿಔುಖಳು ಭತುು
ಸ್ಹಿಔುಖಳ ಭುಂತಹದ ಇತಯ ಆಸಿುಖಳಿಗೆ ಅನುಭತಿಷರ್ಹಗಿಲಾ ಎಂಫುದನುನ ಖಭನಿಷಫಸುದಹಗಿದೆ.
ಹೆಚಿಚನ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಭನೆಮ ಯಚನೆಮ ುನನಿಾಭಹಾಣ ಭೌಲಮ (ಭತುು ಭಹಯುಔಟೆಿ ಭೌಲಮಲಾ)ನುನ
ವಿಮೆ

ಭಹಡುತುವೆ.

ುನನಿಾಭಹಾಣ

ಭೌಲಮವೆಂದಯೆ

ಭನೆಗೆ

ಹಹನಿಮಹದ

ವೆೇಳ್ೆ ಭನೆಮನುನ

ುನನಿಾಮಾಷಲು ಉಂಟಹಖಫಸುದಹದ ವೆಚಚ. ಭತೆ ುಂದೆಡೆ ಭಹಯುಔಟೆಿ ಭೌಲಮ ಫೆೇಡಿಕೆ, ೂಯೆೈಕೆ ಇತಹಮದಿ
ಅಂವಖಳನುನ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ.
ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಭಹದಹಯಯ ಭನೆಮ ನಿಮಾತ ಯದೆೇವನುನ ಯತಿ ಚದಯ ಅಡಿ
ನಿಭಹಾಣ ದಯದೆ ಂದಿಗೆ ಖುಣಿಸಿ ರ್ೆಔುಹಹಔರ್ಹಖುತುದೆ .ಪಿೇಠೆ ೇಔಯಣ, ಷುುಖಳು, ಫಟೆಿಖಳು, ಹತೆಯಖಳು
ಇತಹಮದಿ - ಭನೆಮಲ್ಲಾನ ಷುುಖಳನುನ ಭಹಯುಔಟೆಿ ಭೌಲಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಫೆರ್ೆ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ ಅಂದಯೆ
ಷಔಳಿಮ ನಂತಯ ಅದೆೇ ಅಂವಖಳ ಯಷುುತ ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾನ ಭೌಲಮ.
ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಭಹ ಭೌಲಮ ಭತುು ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡ ವಹಮಪಿುಮನುನ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ 4
ಖೃಸಷೆಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಹೆೇಳಿಕೆಮು ಷರಿಮಹಗಿದೆ?
I. ಹೆಷರಿಸಿದ ಖಂಡಹಂತಯದ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಹೆಚಿಚನ ಅಹಮಖಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ನಿೇಡು ಂದು
ರಿೂಣಾ ವಹಮಪಿುಮ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಔಡಿಮೆ ವೆಚಚದ ಮಹಾಮವೆಂದು ಕೆ ಂಡುಕೆ ಳಳಫಸುದು.
II. ಹೆಚಿಚನ ಅಹಮಖಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ನಿೇಡು ಂದು ಷಭಖಯ ಹಲ್ಲಸಿ; ಹೆಷರಿಸಿದ ಖಂಡಹಂತಯದ
ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಔಡಿಮೆ ವೆಚಚದ ಮಹಾಮವೆಂದು ಕೆ ಂಡುಕೆ ಳಳಫಸುದು.
III. ಹೆಷರಿಸಿದ ಖಂಡಹಂತಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಥವಹ ಷಭಖಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಂದೆೇ ಫೆರ್ೆಮಲ್ಲಾ ಫಯುತುದೆ.
IV. ಖೃಸಷೆಯ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕೆೇಲ ಂದು ಹೆಷರಿಸಿದ ಖಂಡಹಂತಯದ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ
ಕೆ ಂಡುಕೆ ಳಳಫಸುದು ಭತುು ಷಭಖಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಲಬಮವಿಲಾ.

E. ಅಂಖಡಿದಹಯಯ ವಿಮೆ
ವಹಮಹಯ ಂದು ಆರ್ಥಾಔ ಚಟ್ುಟಿಕೆಮಹಗಿದೆ ಭತುು ಯತಿಯೇಾ ವಹಣಿಜೆ ಮೇದಮಮ ಅಳ / ಅನ
ಮಹಹಯ ರ್ಹಬದಹಮಔವಹಗಿಯಫೆೇಕೆಂದು ಫಮಷುತಹುಳ್ ೆ/ನೆ .ಅಂಖಡಿಖಳು ನಭಭ ದೆೇವದಲ್ಲಾ ಅನೆೇಔರಿಗೆ
ಆದಹಮದ ಭ ಲಖಳ್ಹಗಿವೆ .ಇದು ಕೆೇಲ ಆದಹಮನನ ದಗಿಷುತುದಷೆಿೇ ಅಲಾ ಆದಯೆ ಂದು ಆಸಿು ಔ ಡ
ಆಗಿದೆ .ಅಂಖಡಿಮ ಭಹಲ್ಲೇಔಯು ಅಳ ಅನ /ವಹಮಹಯಕೆು ಅಡೆತಡೆಮನುನಂಟ್ು ಭಹಡು ವಹಮಹಯಕೆು
ಷಂಫಂಧವಿಲಾದ ಎರ್ಹಾ ಚಿಂತೆಖಳಿಂದ ಹಹಮಹಗಿಯ ಫಮಷುತಹುಳ್ ೆ/ನೆ .ಂದು ದುಯದೃಶಿಔಯ ಗಟ್ನೆಮು
ತಿೇಯವಹಗಿ ವಹಮಹಯದ ಸಣಕಹಷು ಅಥವಹ ಕಹಮಹಾಚಯಣೆಮ ಮೆೇರ್ೆ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯುತುದೆ ಭತುು
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ದಿವಹಳಿತನ ಅಥವಹ ಅಂಖಡಿ ಭುಚುಚದಕೆು ಕಹಯಣವಹಖಫಸುದು .ಂದು ಅಂಖಡಿ ಭಹಲ್ಲೇಔಯು ವಹಮಹಯ
ುನಯಹಯಂಭಿಷಲು ಸಣದ ದೆ ಡಸ ನಿಕ್ಷೆೇಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿದ ದೆ ಡಸ ಷಂಸ್ೆೆಮಲಾ .ಂದು ಷಣಣ ದುಗಾಟ್ನೆ
ಔ ಡ ಆಳ / ಅನ ಅಂಖಡಿಮನುನ ಭುಚಚಲು ಕಹಯಣವಹಖಫಸುದು ಭತುು ಫಸುವುಃ ಆಳ / ಅನ
ಔುಟ್ುಂಫನುನ ನಹವಭಹಡಫಸುದು .ಭಯುಹತಿ ಭಹಡಫೆೇಕಹದ ಫಹಮಂಕ್ ಸ್ಹಲ ಷಸ ಇಯಫಸುದು.
ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಷದಷಮ ಅಂಖಡಿ ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಕಹಮಹಾಚಯಣೆಖಳಿಂದ ಅಳ / ಅನ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಗಹಮ
ಅಥವಹ ಆಸಿುಗೆ ಈಡಹಖು ಸ್ಹಧಮತೆ ಮಹವಹಖಲ ಇಯುತುದೆ. ಭತುು ನಹಮಮಹಲಮ ಅಂಖಡಿ ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಗೆ
ದಂಡನುನ

ಹತಿಷಲು

ಹೆ ಣೆಗಹಯಯನಹನಗಿ

ಭಹಡಫಸುದು

.ಅಂತಸ

ಷಂದಬಾಖಳು

ಔ ಡ

ಅಂಖಡಿಮನನುನ ಹಹಳು ಭಹಡಫಸುದು .ಆದದರಿಂದ, ಈ ಜಿೇನೆ ೇಹಮದ ಸ್ಹಧನನುನ ಯಕ್ಷಿಷುದು
ಫಸಳ ಅತಮಖತಮ.
ಅಂಖಡಿದಹಯಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಇಂತಸ ವಹಣಿಜಯ ಅಂಖಡಿ / ಚಿಲಾಯೆ ವಹಯಹಯಖಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೀಡಲಕ
ಯ ಪ್ಪಷಲಪಟಿವೆ. ುಯಹತನ ಷುುಖಳ ಅಂಖಡಿ, ಕ್ಷೌರಿಔನ ಅಂಖಡಿ, ಫ ಮಟಿ ಹಲಾರ್, ುಷುಔದಂಖಡಿ,
ಡಿಹಟೆಭಾಂಟ್ ಸ್ೆ ಿೇರ್, ಡೆೈ ಕ್ಟಾೇನರ್ ಅಂಖಡಿ, ಗಿಫ್ಟಿ ಶ್ಹಪ್ಟ, ಪಹಭಾಸಿ, ರ್ೆೇಕನ ಸ್ಹಭಗಿಯಮ ಅಂಖಡಿ,
ಆಟಿಕೆಖಳ ಅಂಖಡಿ, ಉಡುುಖಳ ಅಂಖಡಿ ಇತಹಮದಿ ಅಂಖಡಿಖಳಂತಸ ಅನೆೇಔ ರಿೇತಿಮ ನಿದಿಾಶಿ ಆಷಕ್ಟುಖಳಿಗೆ
ಯಕ್ಷಣೆಮ ವಹಮಪಿುಮನುನ ನಿೇಡಲು ಗಹಯಸಕ್ಟೇಮಗೆ ಳಿಸಿದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿವೆ.
1. ಅಂಖಡಿದಹಯಯ ವಿಮೆ ಏನನಕು ಔರ್ ಭಹಡಕತಿದೆ?
ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಚಿಲಾಯೆ ವಹಮಹಯದ ನಿದಿಾಶಿ ಯದೆೇವಖಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷಲು ಅದಕೆು ತಔುಂತೆ
ಭಹಾಡಿಷಫಸುದು.; ಇದು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಫೆಂಕ್ಟ, ಬ ಔಂ, ಯವಹಸ ಅಥವಹ ದುಯುದೆದೇವೂರಿತ
ಹಹನಿಖಳು ಭತುು ದಯೆ ೇಡೆಖಳಿಂದ ಅಂಖಡಿಮ ಯಚನೆಮನುನ ಭತುು ಅದಯಲ್ಲಾನ ಷುುಖಳ ಹಹನಿಮನುನ
ಯಕ್ಷಿಷುತುದೆ. ಅಂಖಡಿದಹಯಯ ವಿಮೆ ಮಹಹಯದಲ್ಲಾನ ಅಡಚಣೆಖಳನುನ ಷಸ ಯಕ್ಷಣೆಗೆ ಳಗೆ ಳಳಫಸುದು. ಇದು
ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಕೆಾೇಮ್ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಮಹುದೆೇ ಔಳ್ೆದುಕೆ ಂಡ ಆದಹಮ ಅಥವಹ ಹೆಚುಚರಿ ಕಚಾನುನ ಔರ್
ಭಹಡುತುದೆ. ವಿಭಹದಹಯಯು ಅಳ/ ಅನ ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳ ವಹಮಪಿುಮನುನ ಅಲಂಬಿಸಿ ವಿಮೆಮ
ವಹಮಪಿುಮನುನ ಆಯೆು ಭಹಡಫಸುದು.
ವಿಭಹದಹಯಯು ಆರಿಷಫಸುದಹದ ವಿಮೆಮ ಹೆಚುಚರಿ ಔರ್ ಖಳು ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ
ಫದರ್ಹಖಫಸುದು ಭತುು ಷಂಫಂಧಟ್ಿ ಜಿೇವೆೇತಯ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ್ ಖಳಲ್ಲಾ
ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷಫಸುದಹಗಿದೆ.
ಇುಖಳು ಹಿೇಗಿಯಫಸುದು:
i.

ದಯೆ ೀಡೆ ಭತಕಿ ಭನೆಯಡೆದಕ ಔಳುತನ: ಔಚೆೇರಿಮಲ್ಲಾನ ಷುುಖಳಿಗಹಗಿ ಭನೆಯಡೆದು ಔಳಳತನ,
ಔಳಳತನ, ಭತುು ಅಹಹಯಕಹುಗಿ ಔರ್ :
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ii. ಮೆಷ್ಟನರಿ ಫೆರೀಕ್ಟ ಡೌನ್: ಎರ್ೆಕ್ಟರಔಲ್ ಔಲ್ಮೆಕಹಮನಿ /ಉಔಯಣಖಳ ಫೆಯೇಕ್ ಡೌನ್ ಗಹಗಿ ಔರ್
iii. ಎಲ್ೆಕಹರನಿಕ್ಟ ಷಲಔಯಣೆಖಳನಕು ಭತಕಿ ಉಔಯಣಖಳು:
 ಎರ್ೆಕಹರನಿಕ್ ಉಔಯಣಖಳಿಗೆ ಎರ್ಹಾ ಅಹಮದ ಔರ್ ಅನುನ ದಗಿಷುತುದೆ
 ಎರ್ೆಕಹರನಿಕ್ ಅನುಸ್ಹೆನೆಖಳ ನಶಿಕೆು ಔರ್ ದಗಿಷುತುದೆ
iv. ಸಣದ ವಿಮೆ: ಅಘಾತವಹದ ಕಹಯಣದಿಂದಹದ ಸಣದ ನಶಿದ ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುತುದೆ:
 ವಹಮಹಯದ ಆಯಣದಿಂದ ಫಹಮಂಕ್ ಯೆಗಿನ ಸ್ಹಖಣೆಮಲ್ಲಾ ಭತುು ಯತಿಔಯಭದಲ್ಲಾ.
 ವಹಮಹಯ ಆಯಣದಲ್ಲಾ ಷುಯಕ್ಷೆ
 ವಹಮಹಯ

ಆಯಣದ

)ಫಹಕ್ಸ

/ಡಹಯಮರ್

/

ಕೌಂಟ್ರ್(

ತನಔ

v. ಷಯಔಕ: ಅಧಿಔೃತ ಉದೆದೇವಖಳಿಗಹಗಿ ಯಮಹಣ ಭಹಡುತಿುಯುವಹಗಿನ ಷಯಔುಖಳ ನಶಿಕೆು ರಿಹಹಯ
vi. ಫಿಕ್ಟ್ ಡ್ ೆಾೀಟ್ ಗಹಾರ್ಸ ಭತಕಿ ಸಹಯನಿಟರಿ ಫಿಟಿಂಗ್ ಖಳು ಕೆಳಗಿನುಖಳಿಗಹದ ಆಔಸಿಭಔ ನಶಿನುನ
ಔರ್ ಭಹಡುತುದೆ:
 ಫಿಕ್ಸ ಡ್ ೆಾೇಟ್ ಗಹಾರ್ಸ
 ಸ್ಹಮನಿಟ್ರಿ ಫಿಟಿಿಂಗ್ ಖಳು
 ನಿಮಹನ್ / ಗೆ ಾೇ ಸ್ೆೈನ್/ ಹೆ ೇಡಿಾಂಗ್ ಖಳು
vii. ವೆೈಮಕ್ರಿಔ ಅಘಾತ
viii. ನೌಔಯಯ ದೆ ರೀಸ / ಂಚನೆ: ನೌಔಯಯ ಅಹಯಭಹಣಿಔ ಔೃತಮಖಳಿಂದಹದ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಮನುನ
ಔರ್ ಭಹಡುತುದೆ
ix. ಕಹನ ನಕ ರಿೀತಯದ ಹೆ ಣೆ:
 ಉದೆ ಮೇಖದಿಂದ ಭತುು ಉದೆ ಮೇಖದಲ್ಲಾ ಷಸಜವಹಗಿ ಉದಬವಹಖು ಅಘಾತಖಳಿಗೆ
ರಿಹಹಯ
 ಭ ಯನೆೇ ಕ್ಷಖಳ ಯವಹಗಿ ಹೆ ಂದಿಯು ಕಹನ ನು ರಿೀತಯದ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ
ನಿಡುತುದೆ
ಫೆಂಕ್ಟ / ಔಳಳತನ / ಷಯಔು / ೆಾೇಟ್ ಗಹಾರ್ಸ / ನಿಷೆಠಮ ಖಹತಿಯ / ಕೆಲಷಗಹಯಯ ರಿಹಹಯ ಭತುು
ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ಭುಂದಿನ ಅಧಹಮಮ)ದಲ್ಲಾ ಕೆೈಗೆತಿುಕೆ ಳಳರ್ಹಗಿದೆ (ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ
ಯತೆಮೇಔವಹಗಿ ಷಸ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಫಸುದು.
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ಬಯೇತಹದನೆಮ ಔರ್ ಅನುನ ಔ ಡ ವಿಷುರಿಷಫಸುದು .ಫಹಿಶುಯಣೆಖಳು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಖೃಸಷೆಯ
ವಿಮೆಮಂತೆಯೆೇ ಇವೆ.
2. ವಿಭಹ ಮತಿ ಭತಕಿ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ
ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಗಟ್ಔಖಳು ಅಥವಹ ಔಚೆೇರಿಖಳು ಷಾತುುಖಳ ಭೌಲಮನುನ ತೆ ೇರಿಷು ಖಹತೆ ುಷುಔಖಳನುನ
ನಿಾಹಿಷುತುವೆ, ಆದದರಿಂದ, ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ ಧಾರಿಷುದು ಔಶಿವಹಖಲ್ಲಕ್ಟುಲಾ. ಅಂಖಡಿ ಭತುು ಭನೆಖಳ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಇದು ಮಹವಹಖಲ ಸ್ಹಧಮವಹಖಲ್ಲಕ್ಟುಲಾ.
ಈಗಹಖರ್ೆೇ ಖೃಸಷೆಯ ವಿಮೆಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಹೆೇಳಿದಂತೆ, ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ,ವಿಮೆ ಮೊತುನುನ ನಿಧಾರಿಷು
ಎಯಡು ವಿಧಹನಖಳಿವೆ ಅವೆಂದಯೆ, ಭಹಯುಔಟೆಿ ಭೌಲಮ ಭತುು ುನಸ್ಹೆಾನೆಮ / ಫದಲ್ಲ ಭೌಲಮ.
ಸಣ, ಷಯಔು, ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತದಂತಸ ಹೆಚುಚರಿ ಔರ್ ಗಹಗಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ ಭತುು
ಆರಿಸಿಕೆ ಂಡಿಯು ಔರ್ ಅನುನ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ.

ವಹಯಖ್ೆಯ
ಕೆಲು ರಭಕಕ ವಹಯಖ್ೆಯಖಳು
a) ಔಳುತನವೆಂದಯೆ ವಿಭಹದಹಯಯ ಆಯಣದಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಾಗೆ ಷುುಖಳನುನ ಔದಿಮು ಉದೆದೇವದಿಂದ
ಆಔಯಭಣಕಹರಿ ಭತುು ಔಂಡುಹಿಡಿಮುಶುಿ ದಧತಿಯಿಂದ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಭತುು ಅನಧಿಔೃತ ಯವೆೇವ ಭತುು
ನಿಖಾಭನ ಎಂದು ಅಥಾ.
b) ಭನೆಯಡೆಮಕವಿಕೆ ಎಂದಯೆ ಕಹನ ನುಫಹಹಿಯ ಚಟ್ುಟಿಕೆಮ ಉದೆದೇವದಿಂದ ಭನೆಮಲ್ಲಾ ಅತಿಔಯಭ
ಯವೆೇವವಹದಹಖ ಭನೆಯಡೆಮರ್ಹಯಿತು ಎಂದು ಹೆೇಳರ್ಹಖುತುದೆ.
c) ದಯೆ ೀಡೆ ಎಂದಯೆ ವಿಭಹದಹಯಯ ಆಯಣದಲ್ಲಾ ವಿಮೆದಹಯಯ ಭತುು / ಅಥವಹ ಅಯ ನೌಔಯಯ ವಿಯುದಧ
ಆಔಯಭಣಕಹರಿ ಭತುು ಹಿಂಸ್ಹತಭಔ ವಿಧಹನಖಳನುನ ವಿಭಹದಹಯಯ ಷುುಖಳ ಔಳಳತನವೆಂದಥಾ.
d) ಷಕಯಕ್ಷೆ ಎಂದಯೆ ಭೌಲಮಮುತ ಷುುಖಳನುನ ಷುಯಕ್ಷಿತವಹಗಿ ಭತುು ಷುಬದಯವಹಗಿ ಶ್ೆೇಕರಿಸಿಡಲು
ವಿನಹಮಷಭಹಡಿದ ಭತುು ಅಲ್ಲಾ ಯವೆೇವನುನ ನಿಫಾಂಧಿಷರ್ಹಖು ವಿಭಹದಹಯಯ ಆಯಣದಲ್ಲಾನ ಯಫಲ
ಕಹಮಬಿನೆಟ್ ಎಂದಥಾ.
e) ಔಳುತನ ಇದಕ ಾ ಮಕ್ಟುಮು ಉದೆದೇವೂಾಔವಹಗಿ ಭತುು ಂಚನೆಯಿಂದ ಅನುಭತಿ ಅಥವಹ
ಷಭಭತಿಯಿಲಾದೆ

ಭತುು

ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳಯ

ಫಳಕೆಗಹಗಿ

ಅಥವಹ

ಷಂಬಹಮ

ಭಹಯಹಟ್ಕೆು

ಫದರ್ಹಯಿಷು ಉದೆದೇವದಿಂದ ಇನೆ ನಫಫಯ ಆಸಿುಮನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳ ಎರ್ಹಾ ಅಯಹಧಖಳಿಗೆ ಂದು
ಸ್ಹಭಹನಮ ವಫದವಹಗಿದೆ .ಔಳಳತನ 'ಅಹಹಯ' ದ ಷಭಹನಹಥಾಔವಹಗಿದೆ.
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ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ 5
ಅಂಖಡಿದಹಯಯ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿ, ವಿಭಹದಹಯಯು 'ಸಿೆಯ ೆಾೇಟ್ ಗಹಾರ್ಸ ಭತುು ಸ್ಹಮನಿಟ್ರಿ ಫಿಟಿಿಂಗ್' ಷಲುವಹಗಿ
ಹೆಚುಚರಿ ಔರ್ ಅನುನ ಆಯೆುಭಹಡಫಸುದು .ಇದು ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಹಹನಿಮ ಆಔಸಿಭಔ ನಶಿನುನ ಔರ್
ಭಹಡುತುದೆ?
I. ಫಿಕ್ಸ ಡ್ ೆಾೇಟ್ ಗಹಾರ್ಸ
II. ಸ್ಹಮನಿಟ್ರಿ ಫಿಕ್ಟಸಂಗ್ಸ
III. ನಿಮಹನ್ ಸ್ೆೈನ್ಸ

IV. ಮೆೇಲ್ಲನ ಎಲಾೂ

F. ಮೀಟಹಯಕ ವಿಮೆ
ನಿಭಭ ಎರ್ಹಾ ಉಳಿತಹಮನುನ ಫಳಸಿ ಹೆ ಷ ಕಹಯು ಕರಿೇದಿಸಿದಿದೇರಿ ಭತುು ಅದನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡು ಡೆೈವ್
ಭಹಡುತಿುಯು ಷನಿನವೆೇವನುನ ಯೇಚಿಸಿರಿ. ಎಲ್ಲಾಯೇ ಹೆ ಯಗೆ, ಂದು ನಹಯಿ ನಿಭಭ ದಹರಿಮಲ್ಲಾ
ಫಯುತುದೆ ಭತುು ಅದು ಹೆ ಡೆತಕೆ ುಳಗಹಖುದನುನ ತಪಿಷಲು, ನಿೇು ತಿೇಯವಹಗಿ ತಿಯುಗಿಷುತಿುೇರಿ, ಯಸ್ೆುಮ
ವಿಬಹಜಔದ ಮೆೇರ್ೆ ಹೆ ೇಗಿ ಇನೆ ನಂದು ಕಹಯು ಭತುು ಇನೆ ನಂದು ಮಕ್ಟುಮನುನ ಗಹಮಗೆ ಳಿಷುತಿುೇರಿ .
ಆದದರಿಂದ ಂದೆೇ ಗಟ್ನೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವ ಭತೆ ಂ
ು ದು ಮಕ್ಟುಖ ಔ ಡ ಗಹಮ, ಷಾಂತ ಕಹರಿಗೆ, ಸ್ಹಾಜನಿಔ
ಆಸಿುಗೆ ಭತುು ಭತೆ ಂ
ು ದು ಕಹರಿಗೆ ಹಹನಿ ಭತುು ಭತೆ ುಂದು ಮಕ್ಟುಮ ಗಹಮಗೆ ಳುಳವಿಕೆಗೆ ಕಹಯಣವಹಗಿದೆ.
ಈ ಷನಿನವೆೇವದಲ್ಲಾ, ನಿೇು ಕಹಯು ವಿಮೆಮನುನ ಹೆ ಂದಿಲಾದಿದದಯೆ, ನಿೇು ನಿಭಭ ಕಹಯು ಕರಿೇದಿಷಲು ಫೆೇಕಹದ
ಫೆರ್ೆಗಿಂತ ಹೆಚುಚ ಹತಿ ಭಹಡುದಯಲ್ಲಾ ಕೆ ನೆಗೆ ಳಳಫಸುದು.
 ನಿೇು ಹತಿ ಭಹಡಲು ಅಷೆ ಿಂದು ಸಣನುನ ಹೆ ಂದಿದಿದೇಯಹ?
 ಇತಯ ಕ್ಷದ ವಿಮೆ ನಿಭಭ ಔೃತಮಖಳಿಗಹಗಿ ಹತಿ ಭಹಡಫೆೇಕೆೇ?
 ಅಯ ವಿಮೆ ಹೆ ಂದಿಲಾದಿದದಯೆ ?
ಅದೆೇ ಕಹಯಣದಿಂದ ದೆೇವದ ಕಹನ ನು ಕಹಯು ವಿಮೆ ಭಹಡುದನುನ ಔಡಹಸಮ ಭಹಡಿದೆ .ಮೊೇಟಹಯು ವಿಮೆ
ಈ ವಿಶಮಖಳ ಗಟ್ನೆಮನುನ ತಡೆಮುುದಿಲಾ, ಆದಯೆ ಇದು ನಿಭಗೆ ಂದು ಆರ್ಥಾಔ ಬದಯತೆಮ
ಹೆ ದಿಕೆಮನುನ ದಗಿಷುತುದೆ.
ಅಘಾತನುನ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ ಕಹಯು ಔಳುವಹಖಫಸುದು, ಅಘಾತದಿಂದ ಹಹನಿಗೆ ಳಗಹಖಫಸುದು ಅಥವಹ
ಫೆಂಕ್ಟಯಿಂದ ನಶಿವಹಖಫಸುದು ಭತುು ನಿೇು ಆರ್ಥಾಔವಹಗಿ ತೆ ಂದಯೆಮನುನ ಅನುಬವಿಷಫಸುದು.
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ಮೊೇಟಹಯು ವಿಮೆಮನುನ ವಹಸನ ಬಹಯತದ ಹಯದೆೇಶ್ಚಔ ಸ್ಹರಿಗೆ ಹಯಧಿಕಹಯದಲ್ಲಾ ಮಹಯ ಹೆಷರಿನಲ್ಲಾ
ನೆ ೇಂದಹಯಿಷರ್ಹಗಿದೆಯೇ ಆ ವಹಸನದ ಭಹಲ್ಲೇಔಳು /ನು ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಫೆೇಔು.

ರಭಕಕ ಅಂವಖಳು
ಔಡಹಸಮವಹದ ತೃತ್ತೀಮ ಕ್ಷದ ವಿಮೆ
ಮೊೇಟಹರ್ ವಹಸನ ಕಹಯಿದೆ 1988 ಯ ಯಕಹಯ, ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಯಸ್ೆುಖಳಲ್ಲಾ ವಹಸನನುನ ಚಲ್ಲಷು ಯತಿ
ಭಹಲ್ಲೇಔಯು ಆಔಸಿಭಔ ಭಯಣ, ದೆೈಹಿಔ ಗಹಮ ಅಥವಹ ಆಸಿುಮ ಹಹನಿಖಳ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಭ ಯನೆಮ
ಕ್ಷದರಿಗೆ

ಕಹನ ನುಫದಧವಹಗಿ

ಹೆ ಣೆಮಹಗಿಯುದರಿಂದ,

ರಿಹಹಯವಹಗಿ

ಹತಿಷಫೆೇಕಹಖು

ಮೊತುನುನ ಔರ್ ಭಹಡಲು ಔಡಹಸಮವಹಗಿ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಫೆೇಔು. ವಹಸನ ಭಹಲ್ಲೇಔ
ವಿಭಹ ಯಭಹಣತಯನುನ ವಿಮೆಮ ಸ್ಹಕ್ಷಿಮಹಗಿ ವಹಸನದಲ್ಲಾ ಹೆ ಂದಿಯಫೆೇಔು.
1. ಮೀಟಹರ್ ವಿಭಹ ವಹಯಪ್ಪಿ
ದೆೇವ ದೆ ಡಸಯಭಹಣದ ವಹಸನ ಜನಷಂಖೆಮಮನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ .ಯತಿ ದಿನ ಸಲವಹಯು ಹೆ ಷ ವಹಸನಖಳು
ಯಸ್ೆುಮ ಮೆೇರ್ೆ ಫಯುತಹು ಇಯುತುವೆ .ಅುಖಳಲ್ಲಾ ಕೆಲು ಫಸಳ ದುಫಹರಿ ಷಸ ಇಯುತುವೆ .ಬಹಯತದಲ್ಲಾ,
ವಹಸನಖಳು ಯಯೇಜನನುನ ಔಳ್ೆದುಕೆ ಳುಳದಿಲಾ, ಆದಯೆ ಕೆೈಖಳನುನ ಭಹತಯ ಫದರ್ಹಯಿಷುತಹು ಇಯುತುವೆ
ಎಂದು ಹೆೇಳುತಹುಯೆ .ಅಂದಯೆ ಈ ಸಳ್ೆಮ ವಹಸನಖಳು ಯಸ್ೆುಮ ಮೆೇರ್ೆ ಭುಂದುರಿಮುತುದೆ ಭತುು ಹೆ ಷ
ವಹಸನಖಳು ಸ್ೆೇರಿಷಲಡುತುವೆ ಎಂದಥಾ .ಯಸ್ೆುಖಳ) ಚಹಲನೆಮ ಜಹಖು (ಯದೆೇವು ವಹಸನಖಳ ಷಂಖೆಮಗೆ
ಅನುಖುಣವಹಗಿ ಫೆಳ್ೆಮುತಿುಲಾ .ಯಸ್ೆುಮಲ್ಲಾ ತಿಯುಗಹಡು ಜನಯ ಷಂಖೆಮ ಔ ಡ ಹೆಚಹಚಖುತಿುದೆ .ರ್ಪಲ್ಲೇರ್ಸ ಭತುು
ಆಷತೆಯಮ ಅಂಕ್ಟಅಂವಖಳು ದೆೇವದಲ್ಲಾ ಯಸ್ೆು ಅಘಾತಖಳ ಷಂಖೆಮ ಹೆಚುಚತಿುದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳುತುವೆ .
ನಹಮಮಹಲಮಖಳಿಂದ ಅಘಾತ ಷಂತಯಷುರಿಗೆ ನಿೇಡರ್ಹಖು ರಿಹಹಯದ ಯಭಹಣ ಹೆಚಹಚಖುತಿುದೆ .ವಹಸನ
ದುಯಸಿು ವೆಚಚ ಷಸ ಏಯುತಿುದೆ .ಈ ಎಲಾ ಅಂವಖಳು ದೆೀವದಲ್ಲಾ ಮೀಟಹಯಕ ವಿಮೆಮ ಹರಭಕಕಯತೆಮನಕು
ತೆ ೀರಿಷಕತಿವೆ
ವಹಸನ ವಿಮೆ ಅಘಾತಖಳು ಭತುು ಕೆಲು ಇತಯ ಕಹಯಣಖಳಿಂದಹಖು ವಹಸನಖಳ ನಶಿ ಭತುು ಅುಖಳ
ಹಹನಿಮನುನ ಔರ್ ಭಹಡುತುದೆ .ವಹಸನ ವಿಮೆ ತಭಭ ವಹಸನಖಳಿಂದ ಉಂಟಹಖು ಅಘಾತಖಳಿಗೆ
ಫಲ್ಲಮಹದ ಷಂತಯಷುರಿಗೆ ರಿಹಹಯ ನಿೇಡಫೆೇಕಹದ ವಹಸನ ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಕಹನ ನು ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮನುನ ಷಸ
ಔರ್ ಭಹಡುತುದೆ.
ನಿೇು ದೆೇವದ ಎರ್ಹಾ ವಹಸನಖಳು ವಿಮೆ ಭಹಡಲಟಿಿವೆ ಎಂದು ಯೇಚಿಷುತಿುೇಯಹ?
ಮೀಟಹಯಕ ವಿಮೆ ಸಹಯಜನಿಔ ಯಸೆಿಖಳಲ್ಲಾ ಚಲ್ಲಷಕ ಎಲ್ಹಾ ರಿೀತ್ತಮ ವಹಸನಖಳನಕು ಔರ್ ಭಹಡಕತಿದೆ
ಉದಹಸಯಣೆಗೆ:
 ಷ ುಟ್ರ್ ಭತುು ಮೊೇಟಹರ್ ಸ್ೆೈಔಲ್
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 ಖಹಷಗಿ ಕಹಯುಖಳು
 ಎರ್ಹಾ ರಿೇತಿಮ ವಹಣಿಜಮ ವಹಸನಖಳು :ಉತಹದನಹ ಷಯಔುಖಳನುನ ಸ್ಹಗಿಷು ಭತುು
ಯಮಹಣಿಔಯನುನ ಸ್ಹಗಿಷು
 ಇತಯೆ ರಿೇತಿಮ ವಹಸನಖಳು ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಕೆಯೇನುಖಳು,
 ಮೊೇಟಹರ್ ಟೆಯೇಡ್) ಯದವಾನ ಭತುು ಗಹಮಯೆೇಜುಖಳಲ್ಲಾನ ವಹಸನಖಳು(

ಭಹಹತ್ತ
‗ತೃತ್ತೀಮ ಕ್ಷದ ವಿಮೆ‘
ಭತೆ ುಂದು ಕ್ಷದ ಕಹನ ನು ಔಯಭಖಳಿಂದ ಯಕ್ಷಣೆ ಡೆಮಲು ಕರಿೇದಿಸಿದ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ .ತೃತಿೇಮ ಕ್ಷ
ವಿಮೆ ವಿಭಹದಹಯ)ಮೊದಲ ಕ್ಷ(ಯು ವಿಭಹ ಔಂನಿ) ಎಯಡನೆೇ ಕ್ಷದ( ಯಿಂದ ವಿಭಹದಹಯಯ
ಕ್ಟಯಯೆಯಿಂದಹಗಿ ಉದಬವಿಸಿದ ಭತೆ ುಂದು ಕ್ಷದ ಕೆಾೇಮ್ ಖಳ) ತೃತಿೇಮ (ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮ ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಣೆ
ಡೆಮಲು ಕೆ ಂಡುಕೆ ಳುಳತಹುಯೆ
ತೃತಿೇಮ ಕ್ಷದ ವಿಮೆಮನುನ 'ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ವಿಮೆ' ಎಂದ ಅನನರ್ಹಖುತುದೆ.
ಭಹಯಕಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ ಜನಪ್ಪರಮವಹಗಯಕ ಔರ್ ನ ಎಯಡಕ ರಭಕಕ ವಿಧಖಳನಕು ಕೆಳಗೆ ಚಚಿಯಷಲ್ಹಗದೆ:
a) ಆಕ್ಟಿ[ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ]ಒನಿಾ ಹಲ್ಲಸಿ (ಕೆೀಲ ಕಹಯಿದೆ[ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ]ನಿೇತಿ): ಮೊೇಟಹರ್ ವಹಸನ
ಕಹಯಿದೆಮ ಯಕಹಯ ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಷೆಳದಲ್ಲಾ ಚಲ್ಲಷು ಮಹುದೆೇ ವಹಸನ ಭ ಯನೆೇ ಕ್ಷಖಳ
ಔಡೆಗಿನ ಬಹದಮತೆಖಳನುನ ಔಡಹಸಮವಹಗಿ ವಿಮೆ ಭಹಡಫೆೇಔು .
ಹಲ್ಲಸಿ ರಿಹಹಯ ಹತಿಷು ವಹಸನ ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಕಹನ ನು ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮನುನ ಭಹತಯ ಔರ್
ಭಹಡುತುದೆ:
 ತೃತಿೇಮ ಕ್ಷದ ದೆೈಹಿಔ ಗಹಮ ಅಥವಹ ಸ್ಹು
 ತೃತಿೇಮ ಕ್ಷದ ಆಸಿುಮ ಹಹನಿ
ಸ್ಹು ಅಥವಹ ಗಹಮ ಭತುು ಹಹನಿಮ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಅನಿಮಮತ ಮೊತುಕೆು ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮನುನ ಔರ್
ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.
ಮೊೇಟಹಯು ಅಘಾತದಿಂದ ಉಂಟಹದ ಸ್ಹವಿನ ಅಥವಹ ಗಹಮದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ತೃತಿೇಮ ಕ್ಷದ
ಷಂತಯಷುರಿಗೆ ರಿಹಹಯಕಹುಗಿ ಕೆಾೇಮ್ ಖಳನುನ ಮೊೇಟಹಯು ಅಘಾತ ಕೆಾೇಮ್ ನಹಮಮಪಿೇಠ್) ಮೊೇಟಹರ್
ಎಕ್ಟಸಡೆಂಟ್ ಕೆಾೇಮ್ ಟಿಯಫ ಮನಲ್ - ಎಮ್ ಎ ಸಿ ಟಿ( ಕೆು ದ ಯು ಷಲ್ಲಾಷಫಸುದು.
b) ಹಯಕೆೀಜ್ ಹಲ್ಲಸಿ / ಷಭಖರ ಹಲ್ಲಸಿ) :ಷಾಂತ ಹಹನಿ + ತೃತಿೇಮ ಕ್ಷದ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ(
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ಮೆೇಲ್ಲನುಖಳ

ಜೆ ತೆಗೆ,

ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ

ಅಹಮ(ವಹಸನಖಳಿಗಹದ

ಷಾಂತ

ಹಹನಿ

ಎಂದು

ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ) ಖಳಿಂದ ವಹಸನಕಹುದ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಮನುನ ಷಸ, ಘೀ ೇಷ್ಟ್ತ ಭೌಲಮ(ಐಡಿವಿ
ಎಂದು ಈಗಹಖರ್ೆೇ ಅಧಹಮಮ 5 ಯಲ್ಲಾ ಚಚಿಾಷರ್ಹಗಿದೆ) ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಇತಯ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು
ಶಯತುುಖಳಿಗೆ ಳಗೆ ಂಡು ಔರ್ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ. ಇುಖಳಲ್ಲಾ ಕೆಲು ಅಹಮಖಳ್ೆಂದಯೆ ಫೆಂಕ್ಟ,
ಔಳಳತನ, ಖಲಬೆ ಭತುು ಭುಶುಯ, ಬ ಔಂ, ಯವಹಸ, ಅಘಾತ ಇತಹಮದಿ.
ಕೆಲು ವಿಮೆಗಹಯಯು ಷಸ ಅಘಾತದ ಷೆಳದಿಂದ ಕಹಮಹಾಗಹಯಕೆು ಎಳ್ೆದುಕೆ ಂಡು ಮುಮ
ವುಲುಖಳನುನ ಷಸ ಹತಿಷಫಸುದು .ಆಕ್ಿ[ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ]ಒನಿಾ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಭಂಜ ಯಹದ
ಔರ್ ಜೆ ತೆಗೆ ಫೆಂಕ್ಟ ಭತುು / ಅಥವಹ ಕೆೇಲ ಔಳಳತನದ ಅಹಮನುನ ಔರ್ ಭಹಡು ಂದು
ನಿಫಾಂಧಿತ ಔರ್ ಷಸ ಲಬಮವಿದೆ.
ಈ ಹಲ್ಲಸಿ ವಹಸನಖಳಿಗೆ ಅಳಡಿಷರ್ಹದ ಬಿಡಿಬಹಖಖಳ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಮನುನ, ಖಹಷಗಿ ಕಹಯು
ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಮಹಣಿಔರಿಗೆ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತದ ಔರ್, ಹತಿಸಿದ ಚಹಲಔ; ವಹಣಿಜಮ
ವಹಸನಖಳಲ್ಲಾ

ನೌಔಯಯು

ಭತುು

ವುಲು

ಹತಿಭಹಡಿಲಾದ

ಯಮಹಣಿಔಯ

ಯತಿ

ಕಹನ ನು

ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮನುನ ಷಸ ಔರ್ ಭಹಡಫಸುದು .ವಿಮೆಗಹಯಯು ಉಚಿತ ತುತುಾ ಸ್ೆೇವೆಖಳು ಅಥವಹ
ಫೆಯೇಕ್ ಡೌನ್ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಮಹಾಮ ಕಹರಿನ ಫಳಕೆಮನುನ ಷಸ ದಗಿಷುತಹುಯೆ.
2. ಹೆ ಯತಕಖಳು
ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಭುಕ ಹೆ ಯತುಖಳ್ೆಂದಯೆ ಷತತ ಉಯೇಖದಿಂದಹದ ಷಔಳಿ, ಫೆಯೇಕ್ ಡೌನ್ ಖಳು,
ಆನುಶಂಗಿಔ ನಶಿ, ಭತುು ಅಭಹನಮವಹದ ಚಹಲನಹ ಯವಹನೆ ಅಥವಹ ಭದಮಹನದ ಯಬಹದಡಿಮಲ್ಲಾ
ಚಹಲನೆಮ ಕಹಯಣದಿಂದಹದ ನಶಿಖಳು .ಉಯೇಖದ `ಮತಿಖಳಿಗೆ ' ಅನುಖುಣವಹಗಿ ವಹಸನನುನ
ಫಳಷದಿಯುವಿಕೆ ಉದಹ) ಖಹಷಗಿ ಕಹಯು ಟಹಮಕ್ಟಸಯೆಂದು ಫಳಷರ್ಹಖುತುದೆ (ಮನುನ ಔರ್ ಭಹಡರ್ಹಖುದಿಲಾ.
3. ವಿಭಹ ಮತಿ ಭತಕಿ ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ
ಮೊೇಟಹಯು ವಹಸನ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ವಹಸನದ ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ ವಿಭಹದಹಯಯ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ತ ಭೌಲಮವೆಂದು
ಔಯೆಮುತಹುಯೆ (ಐಡಿವಿ).
ವಹಸನ ಔಳುವಹದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಅಘಾತದಲ್ಲಾ ವಹಸನಕಹುದ ಟ್ುಿ ಹಹನಿ ದುಯುಸಿುಮನುನ
ಭಹಡುಂತಿಲಾದಿದದಯೆ ಕೆಾೇಮ್ ಮೊತುನುನ ಐಡಿವಿಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ವಹಸನದ
ಐಡಿವಿ ಉತಹದಔಯ / ಭಹಯಹಟ್ಗಹಯಯ ವಹಸನದ ಫಹಯಾಂಡ್ ಭತುು ಭಹದರಿಮ ಟಿಿಭಹಡಿದ ಭಹಯಹಟ್
ಫೆರ್ೆಮ

ಆಧಹಯದ

ಮೆೇರ್ೆ,

ವಿಮೆ

/

ನವಿೇಔಯಣದ

ವೆೇಳ್ಹಟಿಿಮಂತೆ ಷಔಳಿಮನುನ ಷರಿಹೆ ಂದಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
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ಷಭಮದಲ್ಲಾ

ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ

ಭತುು

5ಶಾಖಳನುನ ಮೇರಿದ ಮಸಿಸನ ಭತುು ಫಳಕೆಮಲ್ಲಾಲದ
ಾ ಭಹದರಿಖಳ ವಹಸನಖಳ) ತಮಹಯಔಯು
ತಮಹರಿಕೆಮನುನ ನಿಲ್ಲಾಸಿಯುಂತಸ ಭಹದರಿಖಳು (ಐಡಿವಿಮನುನ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಭತುು ವಿಭಹದಹಯಯ
ನಡುವಿನ ತಿಳುಳಿಕೆಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಯೆೇಟಿಂಗ್ / ಪಿಯೇಮಮಂ ರ್ೆಕಹುಚಹಯು ವಿಮೆದಹಯಯ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ತ ಭೌಲಮ, ಗನ(ಔ ಮಬಿಕ್) ಸ್ಹಭಥಮಾ,
ಬೌಗೆ ೇಳಿಔ ಲಮ, ವಹಸನ ಮಸಿಸನಂತಸ ಇತಹಮದಿ ಅಂವಖಳನುನ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ 6
ವಹಸನ ವಿಮೆಮನುನ ಮಹಯ ಹೆಷರಿನ ಮೆೇರ್ೆ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಫೆೇಔು?
I. ಹಯದೆೇಶ್ಚಔ ಸ್ಹರಿಗೆ ಹಯಧಿಕಹಯದಲ್ಲಾ ನೆ ೇಂದಣಿಗೆ ಂಡ ವಹಸನ ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಹೆಷರಿನಲ್ಲಾ
II. ವಹಸನ ಚಹಲನೆ ಭಹಡು ಮಕ್ಟು, ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಗಿಂತ ಭಿನನವಹಗಿದದಯೆ ಹಯದೆೇಶ್ಚಔ ಸ್ಹರಿಗೆ ಹಯಧಿಕಹಯದ
ಅನುಮೊೇದನೆಯಂದಿಗೆ ವಹಸನ ಚಹಲನೆ ಭಹಡು ಮಕ್ಟುಮ ಹೆಷರಿನಲ್ಲಾ
III. ಹಯದೆೇಶ್ಚಔ ಸ್ಹರಿಗೆ ಹಯಧಿಕಹಯ ಅನುಮೊೇದನೆಗೆ ಳಟ್ುಿ ವಹಸನ ಭಹಲ್ಲೇಔಯು ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ವಹಸನ
ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಔುಟ್ುಂಫದ ಮಹುದೆೇ ಷದಷಮಯ ಹೆಷರಿನಲ್ಲಾ

IV. ವಹಸನ ಚಹಲನೆ ಭಹಡು ಮಕ್ಟು ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಂದ ಭಿನನವಹಗಿದದಯೆ, ಹಯಥಮಔ ಹಲ್ಲಸಿಮು ವಹಸನ
ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಹೆಷರಿನಲ್ಲಾ ಇಯಫೆೇಔು ಭತುು ಹೆಚುಚರಿ ಔರ್ ವಹಸನ ಚಹಲನೆ ಭಹಡು ಮಕ್ಟುಮ
ಹೆಷರಿನಲ್ಲಾ.

ಸಹಯಹಂವ
a) ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ (ಪಿ. ಎ.)ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಇುಖಳನುನ ಔರ್ ಭಹಡುತುವೆ:
i.

ಅಘಾತದಿಂದುಂಟಹದ ಸ್ಹು

ii. ಶ್ಹವಾತವಹದ ಟ್ುಿ ಅಂಖವೆೈಔಲಮ
iii. ಶ್ಹವಾತವಹದ ಬಹಖಶುಃ ಅಂಖವೆೈಔಲಮ
iv. ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಟ್ುಿ ಅಂಖವೆೈಔಲಮ
b) ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ವಹಸಿಷು ಮಹುದೆೇ ಮಕ್ಟು ಅಳ / ಅನ ಭತುು ಔುಟ್ುಂಫದ ಅಲಂಬಿತ
ಷದಷಮರಿಗಹಗಿ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಫಸುದು
c) ಂದು ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಪಿಯೇಮಮಂನ ರ್ೆಔು ಮಷುಸ, ಔುಟ್ುಂಫದ ಷದಷಮಯ ಷಂಖೆಮ
ಭತುು ವಿಭಹದಹಯಯ ಉದೆ ಮೇಖ ಭುಂತಹದ ವಿವಿಧ ಅಂವಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಅಲಂಬಿತವಹಗಿದೆ, ಭತುು
ಳಗೆ ಂಡಿಯು ಅಹಮಖಳನುನ ಅಲಂಬಿಸಿ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಅಹಮದ ಭಟ್ಿನುನ 1, 2 ಅಥವಹ 3
ಎಂದು ಗಿೇಾಔರಿಷಫಸುದು.
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d) ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ವಿಮೆ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ ಂದು ಸ್ಹಭಹನಮ ಉದೆದೇವಕಹುಗಿ
ಈಗಹಖರ್ೆೇ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯು ದೆ ಡಸ ಖುಂುಖಳಿಗೆ ಔ ಡ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ.
e) ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ವಿಭಹಗಹಯಯು ಂದು ಅಷಾಷೆತೆ ಅಥವಹ ಗಹಮದಿಂದ
ಉದಬವಿಸಿದ ಮಹುದೆೇ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಚಿಕ್ಟತೆಸಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಪಿದ ಮೊತುದ ಭಟಿಿಗೆ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ
ವೆಚಚದ ಹತಿಷಲು ಪಿಕೆ ಳುಳತಹುಯೆ.
f) ಂದು ಪಹಮಮಲ್ಲ ಫಾೇಟ್ರ್ ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ, ವಿಭಹಮೊತು ಔುಟ್ುಂಫದ ಷದಷಮಯ
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ತಿ, ತಿನ ಭತುು ಇಫಫಯು ಭಔುಳು ನಡುವೆ ಸಯಡುತುದೆ.
g) ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಸಣವಿಲಾದ ಸ್ೌಲಬಮನುನ ದಗಿಷುತುವೆ ಅಥವಹ ಸಣವಿಲಾದ ಸ್ೌಲಬಮ
ಇಲಾದಿದದಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯರಿಗೆ ಸಣನುನ ಭಯುಹತಿ ಭಹಡುತೆು.
h) ಯಮಹಣ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಸ್ಹಖಯೆ ೇತುಯ ಯಮಹಣದಲ್ಲಾ ಎದುರಿಷಫಸುದಹದ ಎಲಾ ರಿೇತಿಮ
ಅವಮಔತೆಖಳನುನ ಯೇಚಿಷುತುವೆ.
i) ಮೆೇಲ್ಲಂದಮೆೇರ್ೆ

ಯವಹಷಭಹಡು

ಸ್ಹಂಸಿೆಔ

ಯವಹಸಿಖಯ

ಯೇಜನೆ,

ಕಹರ್ಪಾಯೆೇಟ್

/

ಉದೆ ಮೇಖದಹತ ಆಗಹಗೆೆ ಬಹಯತದ ಹೆ ಯಗೆ ಯಮಹಣ ಭಹಡು ತನನ ಕಹಮಾನಿವಹಾಸಔರಿಗಹಗಿ
ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದೆ.
j) ಖೃಸಷೆಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಹೆಷರಿಸಿದ ಅಹಮಖಳು ಅಥವಹ ಗಟ್ನೆಖಳಿಂದ
ವಿಭಹದಹಯಯ ಆಸಿುಗೆ ಉಂಟಹಗಿಯು ನಶಿಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಭಹತಯ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ದಗಿಷುತುದೆ .ಔರ್
ಹೆ ಂದಿದ ಅಹಮಖಳು ಷಶಿವಹಗಿ ಉಚಚರಿಷಲಟಿಿಯುತುವೆ.
k) ಖೃಸಷೆಯ ವಿಮೆ ಯಚನೆಗೆ ಭತುು ಅದಯಲ್ಲಾನ ಷುುಖಳಿಗೆ, ೆೈಪ್ಟ ಖಳ ಸ್ೆ ಪೇಟ್, ಬ ಔಂ, ಫೆಂಕ್ಟ, ಖಲಬೆ
ಭುತಹದುಖಳ ವಿಯುದಧ ಔರ್ ನಿೇಡುತುದೆ. ಹೆ ಯತಹಗಿ ಯಚನೆಮ ಜೆ ತೆಗೆ ಅದಯಲ್ಲಾನ ಷುುಖಳಿಗೆ,
ದಯೆ ೇಡೆ, ಭನೆ ಡೆದು ಔಳಳತನ, ಅಹಹಯ ಭತುು ಔಳಳತನದ ವಿಯುದಧ ಔರ್ ನಿೇಡುತುದೆ.
l) ಹಮಕೆೇಜ್ ಅಥವಹ ಅಂಫೆಯರ್ಹ ಔರ್, ಂದು ದಹಕರ್ೆಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ಔರ್ ಖಳ ಷಂಯೇಜನೆಮನುನ
ನಿೇಡುತುವೆ.
m) ಖೃಸಷೆಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ ಷರಿಡಿಷು ಎಯಡು
ವಿಧಹನಖಳಿವೆ : ಭಹಯುಔಟೆಿ ಭೌಲಮ) ಎಮ್ ವಿ) ಹಹಖ ಭಯುನೆೇಭಔ ಭೌಲಮ) ಆರ್ ಐ ವಿ(.
n) ಅಂಖಡಿದಹಯಯ ವಿಮೆ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಫೆಂಕ್ಟ, ಬ ಔಂ, ಯವಹಸ ಅಥವಹ ದುಯುದೆದೇವೂರಿತ ಹಹನಿ
ಭತುು ದಯೆ ೇಡೆ; ಖಳಿಂದ ಅಂಖಡಿಮ ಯಚನೆ ಭತುು ವಿಶಮಖಳ ಹಹನಿಮನುನ ಔರ್ ಭಹಡುತುದೆ .
ಅಂಖಡಿದಹಯಯ ವಿಮೆ ಮಹಹಯದಲ್ಲಾನ ಅಡೆತಡೆಖಳನುನ ಷಸ ಷಂಯಕ್ಷಣೆ ಭಹಡಫಸುದು.
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o) ವಹಸನ ವಿಮೆ ವಹಸನಖಳಿಗಹದ ನಶಿ ಭತುು ಅಘಾತಖಳು ಭತುು ಇತಯ ಕೆಲು ಕಹಯಣಖಳಿಂದ
ಅುಖಳಿಗಹದ ಹಹನಿಮನುನ ಔರ್ ಭಹಡುತುದೆ .ವಹಸನ ವಿಮೆ ತಭಭ ವಹಸನಖಳಿಂದುಂಟಹದ
ಅಘಾತಖಳಿಂದ ಷಂತಯಷುಯಹದರಿಗೆ ರಿಹಹಯ ನಿೇಡು ವಹಸನ ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಕಹನ ನು
ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮನುನ ಷಸ ಔರ್ ಭಹಡುತುದೆ.

ರಭಕಕ ದಖಳು
a) ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ವಿಮೆ
b) ಖುಂುಖಳ ಹಲ್ಲಸಿ
c) ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ
d) ಔುಟ್ುಂಫದ ಔರ್
e) ಯಮಹಣ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ
f) ಖೃಸಷೆಯ ವಿಮೆ
g) ಅಂಖಡಿದಹಯಯ ವಿಮೆ
h) ಮೊೇಟಹಯು ವಿಮೆ

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ IV.
ಅಘಾತು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಸಠಹತ್, ಔಲ್ಲಷರ್ಹಖದ ಭತುು ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಗಟ್ನೆಮನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ಕಹಮಟ್ಯಹಕ್ಿ ಅನುನ ಂದು ದೆೈನಂದಿನ ಆಯೆೈಕೆ ಕೆೇಂದಯದಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ಟತೆಸ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ಮೆೇಲ್ಲಂದ ಮೆೇರ್ೆ ಯವಹಷ ಭಹಡು ಸ್ಹಂಸಿೆಔ ಯವಹಸಿಖ ಯೇಜನೆ ಅನೆೇಔ ಯವಹಷಖಳಿಗೆ ಭಹನಮತೆ
ಹೆ ಂದಿದ ಯವಹಷಖಳ ಖರಿಶಠ ಮತಿಯಂದಿಗಿನ ವಹಷ್ಟ್ಾಔ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದೆ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
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ಹೆಷರಿಸಿದ ಖಂಡಹಂತಯದ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಅನೆೇಔ ಖಂಡಹಂತಯಖಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ನಿೇಡಲು ರಿೂಣಾ
ವಹಮಪಿುಮ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಔಡಿಮೆ ವೆಚಚದ ಮಹಾಮ ಎಂದು ಕೆ ಳಳಫಸುದು.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ IV.
ಅಂಖಡಿದಹಯಯ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿ, ವಿಮೆ ಹೆಚುಚರಿ 'ಸಿೆಯ ೆಾೇಟ್ ಗಹಜಿನ ಭತುು ಸ್ಹಮನಿಟ್ರಿ ಫಿಟಿಿಂಗ್' ಖಳಿಗಹಗಿ
ಔರ್ ಹೆ ಂದಫಸುದು .ಇದು ಸಿೆಯ ೆಾೇಟ್ ಗಹಜಿನ, ಸ್ಹಮನಿಟ್ರಿ ಫಿಟಿಿಂಗ್ ಭತುು ನಿಮಹನ್ ಚಿಹೆನಖಳ ಆಔಸಿಭಔ
ಹಹನಿಮ ನಶಿನುನ ಔರ್ ಭಹಡುತುದೆ.
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ವಹಸನ ವಿಮೆ ಹಯದೆೇಶ್ಚಔ ಸ್ಹರಿಗೆ ಹಯಧಿಕಹಯದಲ್ಲಾ ನೆ ೇಂದಣಿ ಇಯು ವಹಸನ ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ಹೆಷರಿನ ಮೆೇರ್ೆ
ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಫೆೇಔು

ಷಾ ರಿೀಕ್ಷಣೆಮ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಶಮ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತದಲ್ಲಾ ಔರ್ ಆಗಿಲಾ
I. ಸ್ಹು
II. ಆತಭಸತೆಮ
III. ಶ್ಹವಾತ ಅಂಖವೆೈಔಲಮ
IV. ಂದು ಕೆೈಮನುನ ಔಳ್ೆದುಕೆ ಳುಳವಿಕೆ
ರಶೆು 2
ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತದಲ್ಲಾ ಔರ್ ಭಹತಯವಹಗಿದೆ
I. ವಿದೆೇವದಲ್ಲಾ ಯಮಹಣ ಭಹಡುವಹಖ
II. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಯಮಹಣ ಭಹಡುವಹಖ
III. ವಿದೆೇವದಲ್ಲಾ ಭತುು ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಎಯಡಯಲ ಾ ಯಮಹಣ ಭಹಡುವಹಖ
IV. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಭತುು ಔುದ ದೆೇವಖಳಲ್ಲಾ ಯಮಹಣ ಭಹಡುವಹಖ
ರಶೆು 3
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ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಇುಖಳನುನ ಔರ್ ಭಹಡುತುದೆ
I. ಆಷತೆಯ ದಹಕರ್ಹತಿ ೂಾ ಚಿಕ್ಟತೆಸ
II. ಆಷತೆಯ ದಹಕರ್ಹತಿ ನಂತಯದ ಚಿಕ್ಟತೆಸ
III. ವಹಷಸ್ಹೆನದ ಚಿಕ್ಟತೆಸ
IV. ಮೆೇಲ್ಲನ ಎಲಾ ಷಂಖತಿಖಳು
ರಶೆು 4
ಯಮಹಣ ವಿಮೆ ಇುಖಳನುನ ಔರ್ ಭಹಡುತುದೆ
I. ಸ್ಹಭಹನು ಸಿಖುಲ್ಲಾ ವಿಳಂಫ
II. ಆಷತೆಯಗೆ ದಹಕರ್ಹಖು ತುತುಾ ರಿಸಿೆತಿ
III. ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಿದ ಸ್ಹಭಹನುಖಳು ನಶಿ
IV. ಮೆೇಲ್ಲನ ಎಲಾ ಷಂಖತಿಖಳು
ರಶೆು 5
ಯಮಹಣ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಮೊತು ಇದಯ ಮೆೇರ್ೆ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ
I. ಮಷುಸ
II. ಯವಹಷದ ದಿನಖಳ ಷಂಖೆಮ
III. ಬೆೇಟಿ ಭಹಡಲಡು ದೆೇವಖಳು
IV. ಮೆೇಲ್ಲನ ಎಲಾ ಷಂಖತಿಖಳು
ರಶೆು 6
ಖೃಸಷೆಯ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ
I. ಚಿನನ ಭತುು ಫೆಳಿಳಮ ಆಬಯಣಖಳು ಔರ್ ಭಹಡಲಟಿಿವೆ
II. ಅಂಖಡಿಮಲ್ಲಾನ ಷುುಖಳನುನ ಔರ್ ಭಹಡರ್ಹಗಿದೆ
III. ಂದು ಔುಟ್ುಂಫದ ಡೆತನದ ಕಹಯುಖಳು ಔರ್ ಭಹಡಲಟಿಿವೆ
IV. ಅಂಚೆಮ ಭ ಲಔ ಔಳುಹಿಸಿದ ಹಸ್ೆಾಲ್ ಖಳು ಸ್ಹಖಣೆ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಔರ್ ಭಹಡಲಟಿಿವೆ.
ರಶೆು 7
ಖೃಸಷೆಯ ವಿಮೆ ಇುಖಳನುನ ಔರ್ ಭಹಡುತುದೆ
I. ಭನೆಮ ಯಚನೆಮನುನ ಭಹತಯ
II.

ಭನೆಮಲ್ಲಾನ ಷುುಖಳನುನ ಭಹತಯ
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III. ಭನೆಮ ಯಚನೆ ಭತುು ಷುುಖಳು ಎಯಡನ ನ
IV. ಭನೆಮ ಯಚನೆ ಭತುು ಷುುಖಳು ಎಯಡನ ನ ವಿಭಹದಹಯಯು ಭನೆಮಲ್ಲಾಲಾದಹಖ ಭಹತಯ
ರಶೆು 8
ಅಂಖಡಿದಹಯಯ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹದು ಳಗೆ ಂಡಿಲಾ?
I. ಮೆಶ್ಚನರಿಮ ಫೆಯೇಕ್ ಡೌನ್
II. ದುಯುದೆದೇವೂರಿತ ಹಹನಿ
III. ಮಹಹಯದಲ್ಲಾನ ಅಡೆತಡೆ
IV. ವಿಭಹದಹಯಯ ಭ ಲಔ ಉದೆದೇವೂಾಔ ಭಹಡಲಟ್ಿ ನಹವ
ರಶೆು 9
ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹದು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಅಂಖಡಿದಹಯಯ ವಿಮೆಮ ವಹಮಪಿುಯಳಗೆ ಫಯುುದಿಲಾ
I. ವಹಮಹಯದ ಆಯಣ / ಕೌಂಟ್ರ್ ತನಔದ ಸಣನುನ
II. ಫಹಮಂಕ್ಟನಿಂದ ವಹಮಹಯ ಆಯಣದಯೆಗೆ ಸ್ಹರಿಗೆಮಲ್ಲಾಯು ಸಣ
III. ವಹಮಹಯ ಆಯಣದಲ್ಲಾ ಷುಯಕ್ಷೆಖಳಲ್ಲಾಯು ಸಣ
IV. ಗಹಯಸಔರಿಂದ ವಹಮಹಯದ ಆಯಣದಲ್ಲಾ ಹೆ ತೆ ುಮಮಲಟ್ಿ ಸಣ.
ರಶೆು 10
ಅಂಖಡಿ ವಿಮೆ ಇುಖಳನುನ ಔರ್ ಭಹಡುತುದೆ
I. ನೌಔಯಯ ಅಹಯಭಹಣಿಔ ಔೃತಮಖಳು
II. ವಿಭಹದಹಯಯ ಅಹಯಭಹಣಿಔ ಔೃತಮಖಳು
III. ಗಹಯಸಔಯ ಅಹಯಭಹಣಿಔ ಔೃತಮಖಳು
IV. ಸಣ ಸ್ಹಲದಹತಯ ಅಹಯಭಹಣಿಔ ಔೃತಮಖಳು

ಷಾ ರಿೇಕ್ಷಣೆಮಯಶ್ೆನಖಳಿಗೆ ಉತುಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ಆತಭಸತೆಮಮು ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತದಲ್ಲಾ ಔರ್ ಆಗಿಲಾ
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
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ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತದಲ್ಲಾ ವಿದೆೇವದಲ್ಲಾನ ಯಮಹಣ ಭತುು ಬಹಯತದಲ್ಲಾನ ಯಮಹಣ ಎಯಡನ ನ ಔರ್
ಭಹಡರ್ಹಗಿದೆ
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ IV.
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಮೆೇಲ್ಲನ ಎಲಾ ಷಂಖತಿಖಳನುನ ಔರ್ ಭಹಡುತುದೆ: ಆಷತೆಯ ದಹಕರ್ಹತಿ
ೂಾ ಚಿಕ್ಟತೆಸ, ಆಷತೆಯ ದಹಕರ್ಹತಿ ನಂತಯದ ಚಿಕ್ಟತೆಸ, ವಹಷಸ್ಹೆನದ ಚಿಕ್ಟತೆಸ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ IV.
ಯಮಹಣ ವಿಮೆ ಮೆೇಲ್ಲನ ಎಲಾ ಷಂಖತಿಖಳನುನ ಔರ್ ಭಹಡುತುದೆ: ಸ್ಹಭಹನು ಸಿಖುಲ್ಲಾ ವಿಳಂಫ, ಆಷತೆಯಗೆ
ದಹಕರ್ಹಖು ತುತುಾ ರಿಸಿೆತಿ, ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಿದ ಸ್ಹಭಹನುಖಳು ನಶಿ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ IV.
ಯಮಹಣ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಮೊತು ಮೆೇಲ್ಲನ ಎಲಾ ಷಂಖತಿಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ: ಮಷುಸ,
ಯವಹಷದ ದಿನಖಳ ಷಂಖೆಮ, ಬೆೇಟಿ ಭಹಡಲಡು ದೆೇವಖಳು.
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ಖೃಸಷೆಯ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಚಿನನ ಭತುು ಫೆಳಿಳಮ ಆಬಯಣಖಳು ಔರ್ ಭಹಡಲಟಿಿವೆ.
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ಖೃಸಷೆಯ ವಿಮೆ ಇುಖಳನುನ ಭನೆಮ ಯಚನೆ ಭತುು ಷುುಖಳು ಎಯಡನ ನ ಔರ್ ಭಹಡುತುದೆ.
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ IV.
ಅಂಖಡಿದಹಯಯ

ವಿಮೆ

ವಿಭಹದಹಯಯ

ಭ ಲಔ

ಉದೆದೇವೂಾಔವಹಗಿ

ಳಗೆ ಂಡಿಲಾ.
ಉತಿಯ 9
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ಭಹಡಲಟ್ಿ

ನಹವನುನ

ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ IV.
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಗಹಯಸಔರಿಂದ ವಹಮಹಯದ ಆಯಣದಲ್ಲಾ ಹೆ ತೆ ುಮಮಲಟ್ಿ ಸಣ ಅಂಖಡಿದಹಯಯ ವಿಮೆಮ
ವಹಮಪಿುಯಳಗೆ ಫಯುುದಿಲಾ.
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ಅಂಖಡಿ ವಿಮೆ ನೌಔಯಯ ಅಹಯಭಹಣಿಔ ಔೃತಮಖಳನುನ ಔರ್ ಭಹಡುತುದೆ.
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ಅಧಹಯಮ 26
ವಹಣಿಜಯ ವಿಮೆ
ಅಧಹಯಮ ರಿಚಮ
ಹಿಂದಿನ ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ ನಹು ಮಕ್ಟುಖಳು ಭತುು ಔುಟ್ುಂಫಖಳು ಎದುರಿಷು ಅಹಮಖಳನುನ ಔರ್
ಭಹಡು ವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ವಿವಿಧ ಯಕಹಯಖಳನುನ ನೆ ೇಡಿದೆದೇವೆ .ಯಕ್ಷಣೆಮ ಇತಯ ಅಖತಮಖಳನುನ
ಹೆ ಂದಿಯು ಗಹಯಸಔಯ ಇನೆ ನಂದು ಖುಂು ಇದೆ .ಇುಖಳ್ೆಂದಯೆ ಷಯಔು ಭತುು ಸ್ೆೇವೆಖಳ ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಮ
ಮಸರಿಷು ಅಥವಹ ತೆ ಡಗಿಯು ವಹಣಿಜಮ ಅಥವಹ ವಹಮಹಯ ಉದಮಭಖಳು ಅಥವಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು .ಈ
ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ ನಹು ಈ ವಿಬಹಖ ಎದುರಿಷು ಅಹಮಖಳನುನ ಔರ್ ಭಹಡಲು ಲಬಮವಿಯು ವಿಭಹ
ಉತನನಖಳು ರಿಖಣಿಸ್ೆ ೇಣ.

ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳನಕು ತ್ತಳಿಮಕದಕ
A. ಆಸಿು / ಅಗಿನ ವಿಮೆ
B. ವಹಮಹಯದಲ್ಲಾನ ಅಡೆತಡೆಖಳ ವಿಮೆ
C. ದಯೆ ೇಡೆಮ ವಿಯುದಧ ವಿಮೆ
D. ಸಣದ ವಿಮೆ
E. ನಿಷೆಠಮ ಖಹತಿಯ ವಿಮೆ (ಫಿಡೆಲ್ಲಟಿ ಗಹಮಯಂಟಿ ಇನುಶಯೆನ್ಸ )
F. ಫಹಮಂಔರ್ ಖಳ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ವಿಮೆ
G. ಜ ಮವೆಲರ್ಸಾ 'ಫಹಾಕ್ ಹಲ್ಲಸಿ
H. ಇಂಜಿನಿೇಮರಿಂಗ್ ಇನುಶಯೆನ್ಸ
I.

ಓದಮಮಔ ಎರ್ಹಾ ಅಹಮಖಳ ವಿಮೆ

J. ನೌಕಹ ವಿಮೆ
K. ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು

ಈ ಅಧಹಮಮನುನ ಅಧಮಮನ ಭಹಡಿದ ಮೆೇರ್ೆ ನಿೇು:
1. ಆಸಿು / ಅಗಿನ ವಿಮೆಮನುನ ಶ್ಚಪಹಯಷು ಭಹಡಲು
2. ಅನುಶಂಗಿಔ (ಫೆಂಕ್ಟ (ನಶಿದ ವಿಮೆಮನುನ ವಿರಿಷಲು
3. ದಯೆ ೇಡೆ ವಿಮೆಮನುನ ವಿನಹಮಷ ಭಹಡಲು
4. ಸಣದ ವಿಮೆಮನುನ ವಿರಿಷಲು
708

5. ನಿಷೆಠಮ ಖಹತರಿ ವಿಮೆಮನುನ ವಿರಿಷಲು
6. ಫಹಮಂಔರ್ ಖಳ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ವಿಮೆಮನುನ ವಹಮಖಹಮನಿಷಲು
7. ಜ ಮವೆಲರ್ಸಾ 'ಫಹಾಕ್ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಷಲಹೆ ನಿೇಡಲು
8. ಎಂಜಿನಿಮರಿಂಗ್ ವಿಮೆಮನುನ ಫೆರ್ೆಔಟ್ಿಲು
9. ಓದಮಮಔ ಎಲಾ ಅಹಮಖಳ ವಿಮೆಮನುನ ಯವಂಸಿಷಲು
10. ನೌಕಹ ವಿಮೆಮನುನ ಷಂಕ್ಷೆೇವಹಗಿ ಔಥನ ಭಹಡಲು
11. ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮ ವಿಮೆಮನುನ ಫೆರ್ೆಔಟ್ಿಲು
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A. ಆಸಿಿ / ಅಗು ವಿಮೆ
ವಹಣಿಜಮ ಉದಿದಮೆಖಳನುನ ಷ ೆಲವಹಗಿ ಎಯಡು ವಿಧಖಳ್ಹಗಿ ವಿಂಖಡಿಷರ್ಹಗಿದೆ:
 ಷಣಣ ಭತುು ಭಧಮಭ ಉದಮಭಖಳು [ಎರ್ಸ ಎಮ್ ಈ ಖಳು ]ಭತುು
 ಫೃಸತ್ ಮಹಹಯಖಳ ಉದಮಭಖಳು
ಐತಿಹಹಸಿಔವಹಗಿ, ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ ಲಮ ಫಸುತೆೇಔ ಈ ಗಹಯಸಔಯ ಅಖತಮಖಳನುನ ೂಯೆೈಷುುದಯ
ಭ ಲಔ ಅಭಿೃದಿಧಮನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ.
ವಹಣಿಜಮ ಉದಮಭಖಳಿಗೆ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಭಹ ಉತನನಖಳ ಭಹಯಹಟ್ ಅಯ ಅಖತಮಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ ವಿಭಹ
ಉತನನಖಳ ಂದು ಜಹಖಯ ಔ ಹೆ ಂದಹಣಿಕೆಮನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ .ಏಜೆಂಟ್ ಯು ಲಬಮವಿಯು
ಉತನನಖಳ ಷರಿಮಹದ ತಿಳುಳಿಕೆಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯಫೆೇಔು .ಈಖ ಷಂಕ್ಷಿುವಹಗಿ ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಮೆಮ ಕೆಲು
ಉತನನಖಳನುನ ರಿಖಣಿಸ್ೆ ೇಣ.
ಆಸಿಿ / ಅಗು ವಿಮೆ
ಫೆಂಕ್ಟ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ವಹಣಿಜಮ ಷಂಸ್ೆೆಖಳಿಗೆ ಹಹಗೆಯೆೇ ಟ್ಯರ್ಸಿ ಯ ದಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಔಮಶನ್ ನಲ್ಲಾ ಆಸಿುಮನುನ
ಹೆ ಂದಿಯು ಆಸಿುಮ ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಗೆ ಭತುು, ಆಸಿುಮಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಾಔ ಆಷಕ್ಟುಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯು ಮಕ್ಟುಖಳು /
ಸಣಕಹಷು ಷಂಸ್ೆೆಖಳಿಗೆ ಷ ಔುವಹಗಿದೆ.
ೂಯೆೈಕೆದಹಯಯು / ಗಹಯಸಔಯ ಆಯಣದಲ್ಲಾನ ಸ್ಹಿಔುಖಳು ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ನಿದಿಾಶಿ ಆಯಣದಲ್ಲಾಯು
ಔಟ್ಿಡಖಳು, ಸ್ಹೆಯ ಭತುು ಮಂತೆ ಯೇಔಯಣಖಳು, ಪಿೇಠೆ ೇಔಯಣ, ಸಿೆಯ ಜೆ ೇಡಣೆಖಳು, ಜೆ ೇಡಿಕೆಖಳು
ಭತುು ಇತಯ ಷುುಖಳನುನ, ಸ್ಹಿಔುಖಳು ಭತುು ಯಕ್ಟಯಯೆಮಲ್ಲಾಯು ಸ್ಹಿಕ್ ಖಳಂತಸ ಎರ್ಹಾ ಸಿೆಯ ಭತುು ಚಯ
ಆಸಿುಖಳು, ತಹತಹುಲ್ಲಔ ರಿೆೇರಿಗಹಗಿ ಆಯಣದಿಂದ ಹೆ ಯತೆಗೆದ ಮಂತಯಖಳ ವಿಮೆ ಭಹಡಫಸುದು .
ವಹಮಹಯನುನ ಭಯಳಿ ಸ್ಹಭಹನಮ ಸಿೆತಿಗೆ ತಯಲು ಅದಯ ಹಹನಿಗೆ ಳಗಹದ ಆಸಿುಮ ುನನಿಾಭಹಾಣ ಭತುು
ನವಿೇಔಯಣೆಗೆ ಸಣಕಹಷು ರಿಹಹಯ ಅಖತಮವಹಗಿದೆ .ಇಲ್ಲಾ ಅಗಿನ ವಿಮೆ ತನನ ಹತಯನುನ ಹಿಷುತುದೆ.
1. ಅಗು ವಿಮೆ ಏನನಕು ಔರ್ ಭಹಡಕತಿದೆ?
ಅಗಿನ ವಿಮೆಯಿಂದ ಔರ್ ಭಹಡಲಟ್ಿ ಕೆಲು ಅಹಮಖಳನುನ ಕೆಳಗೆ ಚಚಿಾಷರ್ಹಗಿದೆ.
ವಹಣಿಜಮ ಅಹಮಖಳ ಅಗಿನ ಹಲ್ಲಸಿ ಈ ಅಹಮಖಳನುನ ಔರ್ ಭಹಡುತುದೆ:
 ಫೆಂಕ್ಟ
 ಮಂಚು
 ಸ್ೆ ಪೇಟ್ / ಅಂತುಃಸ್ೆ ಪೇಟ್
 ಖಲಬೆ ಭುಶುಯ ಭತುು ದುಯುದೆದೇವೂರಿತ ಹಹನಿ
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 ಅನುಶಂಗಿಔ ಹಹನಿ
 ವಿಭಹನ ಹಹನಿ
 ಬಿಯುಗಹಳಿ, ಟೆಂೆರ್ಸಿ , ಸ್ೆೈಕೆ ಾೇನು, ತ ಪಹನು, ಸರಿಕೆೇನು, ಷುಂಟ್ಯಗಹಳಿ, ಯವಹಸ ಭತುು
ಭುಳುಖಡೆ
 ಬ ಔಂ
 ಫಂಡೆ ಔುಸಿತ ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಔುಸಿತ ಭತುು ಬ ಔುಸಿತ
 ನಿೇರಿನ ಟಹಮಂಕ್, ಉಔಯಣ ಭತುು ೆೈಪ್ಟ ಖಳ ಡೆಮುವಿಕೆ ಭತುು ಷುರಿಮುವಿಕೆ
 ಕ್ಷಿಣಿ ರಿೇಕ್ಷೆಮ ಕಹಮಹಾಚಯಣೆಖಳು
 ಷಾಮಂಚಹಲ್ಲತ ಸಿಂಡಿಷು ಅನುಸ್ಹೆನೆಯಿಂದ ಸ್ೆ ೇರಿಕೆ
 ರ್ಪದೆಖಳ ಫೆಂಕ್ಟ
ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಭತುು ಚಿಲಾಯೆ ಷಯಣಿಖಳ ವಹಣಿಜಮ ವಿಮೆಮನುನ ಯತೆಮೇಕ್ಟಷು ಎಯಡು ಯಭುಕ ವೆೈಶ್ಚಶಿಾಖಳಿವೆ.
a) ಷಂಸ್ೆೆಖಳ

ಅಥವಹ

ವಹಮಹಯ

ಉದಿದಮೆಖಳ

ವಿಭಹ

ಅಖತಮಖಳು

ಮಕ್ಟುಖಳಿಗಿಂತ

ಹೆಚುಚ

ವಿಶ್ಹಲವಹಗಿವೆ .ಕಹಯಣವೆಂದಯೆ ಂದು ವಹಣಿಜಮ ಉದಮಭದ ಷಾತುುಖಳ ಭೌಲಮ, ಮಕ್ಟುಮ
ಷಾತುುಖಳ ಭೌಲಮಕ್ಟುಂತ ಹೆಚುಚ ದೆ ಡಸದಹಗಿಯುತುದೆ .ಅಯ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿ ಔಂನಿಮ ಉಳಿು
ಭತುು ಬವಿಶಮದ ಮೆೇರ್ೆ ಯತಿಔ ಲ ರಿಣಹಭ ಬಿೇಯಫಸುದು.
b) ವಹಣಿಜಮ ಉದಮಭದ ವಿಮೆಮ ಫೆೇಡಿಕೆ ಹೆಚಹಚಗಿ ಕಹನ ನು ಔಡಹಸಮಗೆ ಳಿಸಿದದರಿಂದ ಅಥವಹ ಇತಯ
ಅವಮಔತೆಖಳಿಂದ ಉಂಟಹಖುತುದೆ .ಉದಹಸಯಣೆಗೆ, ಸ್ಹೆಯಖಳು ಭತುು ಷಾತುುಖಳನುನ ಫಹಮಂಕ್
ಸ್ಹಲದ ಭ ಲಔ ನಿಮಾಷರ್ಹದಹಖ ವಿಮೆಮು ಸ್ಹಲದ ಶಯತಹುಗಿಯಫಸುದು .ಬಹಯತದಲ್ಲಾನ ಅನೆೇಔ
ಕಹರ್ಪಾಯೆೇಟ್ ಉದಮಭಖಳು ೃತಿುಯವಹಗಿ ನಡೆಷರ್ಹದ ಔಂನಿಖಳ್ಹಗಿವೆ ಭತುು ಅುಖಳಲ್ಲಾ
ಅನೆೇಔ ಫಸುಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಔಂನಿಖಳಿವೆ.
ಅಯು ತಭಭ ಆಸಿುಖಳನುನ ಯಕ್ಷಿಷು ಷ ಔು ಅಹಮ ನಿಾಸಣಹ ತಂತಯಖಳನುನ ಭತುು ವಿಮೆಮನುನ
ಅಳಡಿಸಿಕೆ ಳುಳದು ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಜಹಖತಿಔ ಖುಣಭಟ್ಿದ ಭಹನದಂಡಖಳನುನ ಕಹಮುದಕೆ ಳುಳ
ಅಖತಮವಿಯುತುದೆ.
ಮೆೇರ್ೆ ಹೆೇಳಿದ ಅಹಮಖಳಿಂದ ಉದಬವಿಸಿದ ಮಹುದೆೇ ನಶಿು ಕೆಲು ಫಹಿಶುಯಣೆಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡು
ಹಲ್ಲಸಿಯಿಂದ ಔರ್ ಭಹಡರ್ಹಗಿದೆ.
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2. ಫಹಶುಯಣೆಖಳು ಮಹು?
ಫಹಿಶುಯಣೆಖಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
a)

ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಟಿಂತಸ ಫಹಶೃತ ಅಹಮಖಳಿಂದಹದ ನಶಿಖಳು

i. ಮುದಧ ಭತುು ಮುದಧದಂತಸ ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳು.
ii. ನ ಮಕ್ಟಾಮರ್ ಅಹಮಖಳು
iii. ಅಮಹನಿೇಔಯಣ ಭತುು ವಿಕ್ಟಯಣ
iv. ಭಹಲ್ಲನಮ ಭತುು ಔವಭಲ್ಲೇಔಯಣದಿಂದಹದ ನಶಿ
b)

ಸಹಭಹನಯ ವಿಮೆಮ ಇತಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಂದ ಔರ್ ಭಹಡಲಪಟಿ ಅಹಮಖಳು

i. ಮೆಶ್ಚನರಿ ಫೆಯೇಕ್ ಡೌನ್,
ii. ವಹಮಹಯದಲ್ಲಾನ ಅಡೆತಡೆಖಳು
ಆದಹಖ ಮ ಬ ಔಂ, ಅಗಿನ ಭತುು ಆಘಾತ(ಶ್ಹಕ್) ನಂತಸ ಕೆಲು ಅಹಮಖಳನುನ; ವಿದುಮತ್
ವೆೈಪಲಮದಿಂದಹದ ಶ್ಚೇತಲ ಶ್ೆೇಕಯಣೆ(ಕೆ ೇಲ್ಸ ಸ್ೆ ಿೇಯೆೇಜ್)ಮಲ್ಲಾ ಸ್ಹಿಕ್ಟನ ಕ್ಷಿೇಣಿಷುವಿಕೆ, ಅಶ್ೆೇಶಖಳನುನ
ತೆಗೆದುಹಹಔಲು ಹೆಚುಚರಿ ಕಚುಾ, ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಿಭಹ ಮೊತುದ ಯಭಹಣದಹಚೆಮ ವಹಷುುಶ್ಚಲ್ಲ, ಷಲಹಹ
ಎಂಜಿನಿಮರ್ ಖಳ ವುಲು, ಕಹಳಿೆಚುಚ, ವಹಸನಖಳ ಷಾಮಂಜಲನ ಭತುು ಅನುಶಂಗಿಔ ಹಹನಿಖಳನುನ ಹೆಚುಚರಿ
ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಭಹಡಿ ಔರ್ ಭಹಡಫಸುದಹಗಿದೆ.
3. ಅಗು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ವೆೈವಿಧಯಖಳು
ಅಗಿನ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ 12 ತಿಂಖಳ ಅಧಿಗಹಗಿ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ .ಕೆೇಲ
ನಿವಹಷಳಿಗಹಗಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಷುದಿೇಗಾ ಅಂದಯೆ ತಿಂಖಳ 12 ಕಹಲಕ್ಟುಂತ ಹೆಚುಚ ಅಧಿಮ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ನಿೇಡುತುವೆ .ಕೆಲು ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಅರ್ಹಧಿಮ ಭಹಔಖಳು ಅನಾಯಿಷು ಅರ್ಹಧಿಮ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಷಸ ಜಹರಿಭಹಡಲಡುತುವೆ.
4. ಭಹಯಕಔಟೆಿ ಭೌಲಯ ಅಥವಹ ಭಯಕನೆೀಭಔ ಭೌಲಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
ಂದು ನಶಿ ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ, ವಿಮೆಗಹಯಯು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಭಹಯುಔಟೆಿ ಭೌಲಮ [ಷಔಳಿಮ ಯಭಹಣದಲ್ಲಾ
ಇಳಿಕೆಗೆ ಂಡ ಭೌಲಮ ]ನುನ ಹತಿ ಭಹಡುತಹುಯೆ .ಆದಯೆ ಭಯುನೆೇಭಔ ಭೌಲಮದ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿ,
ವಿಮೆಗಹಯಯು ಅದೆೇ ಫಗೆಮ ಹೆ ಷ ಆಸಿುಯಿಂದ ಹಹನಿಮಹದ ಆಸಿುಮ ಫದಲ್ಲಮ ವೆಚಚನುನ ಹತಿಷುತಹುಯೆ .
ವಿಭಹ ಮೊತು, ಸ್ಹಭಹನಮ ಅಗಿನ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮಂತೆ ಭಹಯುಔಟೆಿ ಭೌಲಮನುನ ಯತಿಬಿಂಬಿಷದೆೇ ಹೆ ಷ
ಫದಲ್ಲ ಭೌಲಮನುನ ಯತಿಬಿಂಬಿಷು ಅಖತಮವಿದೆ.
ಭಯುನೆೇಭಔ ಭೌಲಮದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಔಟ್ಿಡಖಳು, ಸ್ಹೆಯಖಳು, ಮಂತೆ ಯೇಔಯಣಖಳು ಭತುು
ಪಿೇಠೆ ೇಔಯಣ, ಸಿೆಯ ಜೆ ೇಡಣೆಖಳು, ಜೆ ೇಡಿಕೆಖಳನುನ ಔರ್ ಭಹಡಲು ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ .ಭಯುನೆೇಭಔ
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ಭೌಲಮದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಭಹಯುಔಟೆಿ ಭೌಲಮದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಔರ್ ಭಹಡಲಟ್ಿ, ಸ್ಹಿಔುಖಳನುನ ಔರ್
ಭಹಡಲು ನಿೇಡರ್ಹಖುದಿಲಾ.
5. ಘ ೀಶಣೆಮ ಹಲ್ಲಸಿ
ಉಗಹಯಣದಲ್ಲಾ ಷಂಖಯಸವಹಗಿಯು ಸ್ಹಿಕ್ ಖಳು

ಯಭಹಣದ ಏರಿಳಿತಕೆು ಫದಧವಹಗಿಯುದರಿಂದ ಘೀ ೇಶಣೆ

ಹಲ್ಲಸಿ ಎಂಫ ಹಲ್ಲಸಿಯಿಂದ ಔರ್ ಭಹಡಲಡಫಸುದು .ವಿಭಹ ಮೊತು, ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ
ಗೆ ೇದಹಮನಲ್ಲಾ ಶ್ೆೇಕರಿಸಿಡಫಸುದಹದ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಉನನತ ಭೌಲಮವಹಗಿಯಫೆೇಔು .ಈ ಭೌಲಮದ ಮೆೇರ್ೆ
ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನುನ ವಿಧಿಷರ್ಹಖುತುದೆ .ವಿಭಹದಹಯಯು ಪಿಕೆ ಂಡ ಷಭಮದ ಅಂತಯಖಳಲ್ಲಾ
ಸ್ಹಿಕ್ ನ ಭೌಲಮನುನ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷಫೆೇಔು. ಇದನುನ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಧಿಮ ಕೆ ನೆಮಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂ ಜೆ ತೆಗೆ
ಹೆ ಂದಹಣಿಕೆ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.
6. ಫ್ಾೀಟರ್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
ಇನೆ ನಂದು ರಿೇತಿಮ ಹಲ್ಲಸಿ ಎಂದಯೆ ಫ್ಾೀಟರ್ ಹಲ್ಲಸಿ .ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಂದು ವಿಭಹ ಮೊತುದಡಿಮಲ್ಲಾ
ವಿವಿಧ ನಿಖದಿತ ಷೆಳಖಳಲ್ಲಾ ಷಂಖಯಸವಹಗಿಯು ಷಯಔುಖಳ ಸ್ಹಿಔುಖಳಿಗೆ ನಿೇಡಫಸುದು .ಅನಿದಿಾಶಿ ಷೆಳಖಳು
ಳಗೆ ಂಡಿಯುದಿಲಾ .ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯನಶುಿ ವಿಶ್ೆೇಶ ಫಡಿುಮ %15 ುೆ ುಂದಿಗೆ ಮಹುದೆೇ ಂದು
ಷೆಳದಲ್ಲಾ ವಿಮೆದಹಯಯ ಸ್ಹಿಕ್ ಖಳಿಗೆ ಅನಾಮವಹಖು ಅತಮಧಿಔ ದಯವಹಗಿಯುತುದೆ .ವಿಭಹ ಮೊತುದ ವಹಮಪಿು
ಅನೆೇಔ ಷೆಳಖಳ ಮೆೇರ್ೆ 'ಸಯಡುದರಿಂದ' ಇುಖಳನುನ ಪೆೈರ್ ಫಾೇಟ್ರ್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ್ೆಂದು ಷಸ
ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
ಪಿಯೇಮಮಂ ಯೆೇಟಿಂಗ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂವಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ:
a) ಸ್ಹಾಧಿೇನತೆಮ ಭಹದರಿ ಓದಮಮಔವಹಗಿದೆಯೇ-ಇಲಾವೊೇ
b) ಓದಮಮಔ ಕಹಂೆಾಕ್ಸ ನೆರ್ೆಗೆ ಂಡಿಯು ಎಲಾ ಆಸಿುಖಳಿಗೆ ತಮಹರಿಸಿದ ಉತನನ

(ಖಳು)ಆಧಹಯದ

ಮೆೇರ್ೆ ಂದೆೇ ದಯನುನ ವಿಧಿಷರ್ಹಖುುದು..
c) ಓದಮಮಔ ಕಹಂೆಾಕ್ಸ ಖಳ ಹೆ ಯಗಿನ ಸ್ೌಲಬಮಖಳನುನ ಯತೆಮೇಔ ಷೆಳದಲ್ಲಾನ ಸ್ಹಾಧಿೇನತೆಮ
ಷಾಯ ನುನ ಅಲಂಬಿಸಿ ಯೆೇಟ್ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.
d) ಷಂಖಯಸಣೆಮ ಯದೆೇವಖಳಲ್ಲಾ ಷಂಖಯಹಿಸಿದ ಷಯಔುಖಳ ಅಹಮಕಹರಿ ಷಾಯ ನುನ ಆಧರಿಸಿ ಯೆೇಟ್
ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.
e) "ಹೆಚಿಚನ ಅಂವಖಳನುನ "ಔರ್ ನಲ್ಲಾ ಸ್ೆೇರಿಷಲು ಹೆಚುಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನುನ ವಿಧಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
f) ಆಯಣದಲ್ಲಾ ದಗಿಸಿದ ಹಿಂದಿನ ಕೆಾೇಮ್ ಖಳ ಇತಿಹಹಷ ಹಹಖ
ಆಧರಿಸಿ ಪಿಯೇಮಮಂನಲ್ಲಾ ರಿಮಹಮತಿಮನುನ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ
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ಅಗಿನಶ್ಹಭಔ ಸ್ೌಲಬಮಖಳನುನ

g) ಂದು ಖಲಬೆ, ಭುಶುಯ, ದುಯುದೆದೇವೂರಿತ ಭತುು ಬಯೇತಹದನೆ ಹಹನಿಮ ಔರ್ ಭತುು
ಯವಹಸಖಳ ಖುಂಪಿನ ಭತುು ಅಹಮಖಳಿಗೆ ಷಸ ಪಿಯೇಮಮಂ ರಿಮಹಮತಿಗಹಗಿ ಆಯೆು
ಭಹಡಫಸುದು
ಅಲಾದೆೇ ಯೆೇಟಿಂಗ್ ಭಹದರಿ ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ ಫದರ್ಹಖಫಸುದು

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ 1
ವಹಣಿಜಮ ಅಹಮಖಳ ಅಗಿನ ಹಲ್ಲಸಿ ________ದ ಅಹಮದಿಂದ ಯಕ್ಷಿಷುತುದೆ
I. ಸ್ೆ ಪೇಟ್
II. ಅಂತುಃಸ್ೆ ಪೇಟ್
III. ಮೆೇಲ್ಲನ ಎಯಡ
IV. ಮೆೇಲ್ಲನದಯಲ್ಲಾ ಮಹದ ಅಲಾ

B. ಯಹಹಯದಲ್ಲಾನ ಅಡೆತಡೆಖಳ ವಿಮೆ
ಈ ರಿೇತಿಮ ವಿಮೆಮನುನ ರ್ಹಬದ ನಶಿದ ವಿಮೆ ಅಥವಹ ಅನುಶಂಗಿಔ ನಶಿದ ವಿಮೆ ಎಂದು ಷಸ
ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
ಅಗಿನ ವಿಮೆ ಔಟ್ಿಡ ಅನುಬವಿಸಿದ ವಹಷುವಿಔ ಅಥವಹ ಆಸಿುಮ ಹಹನಿ ಸ್ಹೆಯ, ಮಂತಯಖಳು, ಸಿೆಯ
ಜೆ ೇಡಣೆಖಳು, ಜೆ ೇಡಿಕೆಖಳು, ವಹಣಿಜಮ ಷಯಔುಖಳ, ಇತಹಮದಿಖಳ ನಶಿದ ವಿಯುದಧ ವಿಮೆ ಅಹಮಖಳಿಂದ
ನಶಿ ರಿಹಹಯನುನ ದಗಿಷುತುದೆ. ಅಡೆತಡೆಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಾನ ವಿವಿಧ ಆರ್ಥಾಔ ನಶಿಖಳ ರಿಣಹಭವಹಗಿ
ಇದು ವಿಭಹದಹಯಯ ಮಹಹಯದ ಟ್ುಿ ಅಥವಹ ಬಹಖವುಃ ತಡೆಗೆ ಕಹಯಣವಹಖಫಸುದು.
1. ಯಹಹಯದಲ್ಲಾನ ಅಡೆತಡೆಖಳ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿ ಯಕ್ಷಣೆ(ಔಯೆೀಜ್)
ಅನುಶಂಗಿಔ ನಶಿ) ಸಿಎಲ್ (ಹಲ್ಲಸಿ[ ಮಹಹಯದಲ್ಲಾನ ಅಡೆತಡೆ) ಬಿಜಿನೆರ್ಸ ಇಂಟ್ಯಷನ್ - ಬಿಐ](
ಸ್ಹಧಮವಹದಶುಿ ಫೆೇಖ ಅಂತಿಭ ನಶಿನುನ ಔಡಿಮೆಗೆ ಳಿಷಲು ನಿಾಳ ರ್ಹಬದ ಜೆ ತೆಗೆ ಭತೆು ಮಥಹಸಿೆತಿ
ವಹಮಹಯನುನ

ನಡೆಷಲು

ವಿಭಹದಹಯರಿಗಹದ

ಹೆಚಿಚದ

ಕೆಲಷದ

ವೆಚಚದ

ಜೆ ತೆಗೆ,

ಸ್ಹೆಯಿ

ವುಲುಖಳನೆ ನಳಗೆ ಂಡ ಟ್ುಿ ರ್ಹಬ ಎಂದು ಔಯೆಮಲಡುುದಯ ನಶಿಕೆು ನಶಿ ರಿಹಹಯ ದಗಿಷುತುದೆ .
ಔರ್ ಹೆ ಂದಿಯು ಅಹಮಖಳು ಭತುು ಶಯತುುಖಳು ಅಗಿನ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಯಕ್ಷಣೆಮಂತೆಯೆೇ ಇಯುತುವೆ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಬ ಔಂ ಕಹಯು ಉತಹದಔಯ ಸ್ಹೆಯಕೆು ಹಹನಿಮುಂಟ್ು ಭಹಡಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಉತಹದನೆಮ ನಶಿ
ತಮಹಯಔಯ ಆದಹಮ ನಶಿಕೆು ಕಹಯಣವಹಖುತುದೆ .ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಖಂಡಹಂತಯದ ರಿಣಹಭವಹಗಿದದಯೆ
ಹೆಚುಚರಿ ವೆಚಚಖಳ ಜೆ ತೆಗಿನ ಈ ಆದಹಮದ ನಶಿನುನ ವಿಭಹದಹಯಯು ವಿಮೆ ಭಹಡಫಸುದು.
714

ರಭಹಣಿತ ಅಗು ಭತಕಿ ವಿಶೆೀಶ ಅಹಮಖಳಿಂದಕಂಟಹದ ಕೆಾೀಮ್ ಖಳು ಭಹತರ ಸಿಾೀಔರಿಷಲಪಡಕದರಿಂದ ಈ
ಹಲ್ಲಸಿಮನಕು ರಭಹಣಿತ ಅಗು ಭತಕಿ ವಿಶೆೀಶ ಅಹಮಖಳಿಂದ ಷಂಯೀಜತ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಭಹತರ
ತೆಗೆದಕಕೆ ಳುಫಸಕದಕ.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ 2
ಂದು ಮಹಹಯದಲ್ಲಾನ ಅಡೆತಡೆಖಳ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ____________ ಮ ಷಂಯೇಜನೆಮ
ಜೆ ತೆಗೆ ಭಹತಯ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಫಸುದು.
I. ಯಭಹಣಿತ ಅಗಿನ ಭತುು ವಿಶ್ೆೇಶ ಅಹಮಖಳ ಹಲ್ಲಸಿ
II. ಯಭಹಣಿತ ಅಗಿನ ಭತುು ಜಲ ಹಲ್ಲಸಿ
III. ಯಭಹಣಿತ ಭತುು ವಿಶ್ೆೇಶ ಅಹಮಖಳ ಹಲ್ಲಸಿ
IV. ಯಭಹಣಿತ ಇಂಜಿನಿೇಮರಿಂಗ್ ಭತುು ಜಲ ಹಲ್ಲಸಿ

C. ದಯೆ ೀಡೆ ವಿಮೆ
ಹಲ್ಲಸಿ ಔಳು ಭಹಡಫಸುದಹದ ಸ್ಹಿಔುಖಳು, ಷಯಔುಖಳ, ಪಿೇಠೆ ೇಔಯಣಖಳು, ಸಿೆಯ ಜೆ ೇಡಣೆಖಳು ಭತುು
ಷುಯಕ್ಷಿತವಹಗಿಟಿಿಯು

ನಖದನುನ

ಳಗೆ ಂಡಿಯು

ಕಹಖಹಾನೆಖಳು,

ಅಂಖಡಿಖಳು,

ಔಚೆೇರಿಖಳು,

ಉಗಹಯಣಖಳು ಭತುು ಗೆ ೇದಹಭುಖಳಂತಸ ವಹಮಹರಿೇ ಆಯಣಖಳಿಗಹಗಿದೆ .ಔರ್ ನ ವಹಮಪಿುಮು ಔಳಳತನ
ಭತುು ಭನೆಯಡೆತಕೆು ಭಹತಯ ಸಿೇಮತವಹಗಿಯುತುದೆ .ವಹಮಪಿುಮನುನ ವಹಮಖೆಮಮಲ್ಲಾ ಳಗೆ ಂಡಿಯದ ಔಳಳತನ,
ಅಹಹಯ, ದಯೆ ೇಡೆ, ಡಕಹಯಿತಿ, ಭುಂತಹದ ಷಂಫಂಧಿತ ಅಹಮಖಳಿಂದ ಫೆೇಾಡಿಷಫೆೇಔು.
1. ದಯೆ ೀಡೆ ವಿಭಹ ವಹಯಪ್ಪಿಮಲ್ಲಾನ ಅಹಮಖಳು
a) ಆಯಣದ ಳಗೆ ವಹಷುವಿಔ ತಹುಮದ ಭತುು ಹಿಂಸ್ಹತಭಔ ಯವೆೇವ ಅಥವಹ ಆಯಣದಿಂದ
ನಿಜವಹದ ತಹುಮದ

ಭತುು

ಹಿಂಸ್ಹತಭಔ

ನಿಖಾಭನ ಅಥವಹ

ಹಿಡಿದಿಟ್ುಿಕೆ ಳುಳದನುನ

ಳಗೆ ಂಡ ಆಸಿುಮ ನಶಿ.
b) ದಯೆ ೇಡೆಕೆ ೇಯರಿಂದ ವಿಮೆಭಹಡಿದ ಆಸಿುಗೆ ಅಥವಹ ಔಟ್ಿಡಕೆು ಹಹನಿ .ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಆಸಿು ವಿಮೆ
ಭಹಡಿದ ಆಯಣದಿಂದ ಔಳುವಹದಲ್ಲಾ ಭಹತಯ ವಿಮೆ ಔರ್ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ ಮಹುದೆೇ ಇತಯ
ಆಯಣದಲ್ಲಾಂದ ಔಳ್ೆದಯೆ ಅಲಾ.
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2. ನಖದಕ ಔರ್
ದಯೆ ೇಡೆಮ ಔರ್ ನ ಂದು ಯಭುಕ ಬಹಖವೆಂದಯೆ ನಖದು ಔರ್ ಆಗಿದೆ .ಇದು ನಖದು ಔನನಖಳಳ
ನಿಯೆ ೇಧಔ

ಭತುು

ಅಂಗಿೇಔೃತ

ಭಹದರಿಮ

ಭತುು

ವಿನಹಮಷದದಿದದಹದಖ,

ಷುಯಕ್ಷಿತ,

ಬದಯಡಿಸಿಯುಂತಸದಿದಹದಖ ಭಹತಯ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷುತುದೆ .ನಖದು ಔರ್ ನಿೇಡು ಸ್ಹಭಹನಮ
ನಿಮಭಖಳನುನ ಕೆಳಗೆ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದೆ:
a) ನಖದು ಷುಯಕ್ಷಿತವಹಗಿಟ್ಿ ಷುಯಕ್ಷೆಯಿಂದ ಔಳುು ಭಹಡರ್ಹಗಿದೆ ಅದನುನ ತೆಯೆಮಲು ಂದು
ಕ್ಟೇಲ್ಲಕೆೈಮ ಫಳಕೆಮನುನ ಭಹಡರ್ಹಗಿದೆ ಭತುು ಆ ಕ್ಟೇಲ್ಲಕೆೈಮನುನ ಹಿಂಸ್ೆ ಅಥವಹ ಫೆದರಿಕೆಖಳು
ಅಥವಹ ಫಲದ ಭ ಲಔ ಡೆಮರ್ಹಗಿದೆ .ಇದನುನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿಕ್ರೀಲ್ಲಕೆೈ ಶಯತಕಿ" (ಕ್ರೀ ಕಹಾಜ್) "
ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
b) ಷುಯಕ್ಷೆಮಲ್ಲಾನ ನಖದಿನ ಯಭಹಣದ ಷಂೂಣಾ ಟಿಿ ಷುಯಕ್ಷಿತದಿಂದ ಫೆೇಯೆ ಕೆಲು ಷೆಳದಲ್ಲಾ
ಷುಯಕ್ಷಿತವಹಗಿ ಇರಿಷರ್ಹಖುುದು .ವಿಭಹಗಹಯಯ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ವಹಷುವಹಗಿ ಇಂತಸ ದಹಕರ್ೆಖಳು
ತೆ ೇರಿಸಿದ ಮೊತುಕೆು ಸಿೇಮತವಹಗಿಯುತುದೆ.
c) ಹೆಚಿಚನ ಯಭಹಣದಲ್ಲಾ ಔಡಿಮೆ ಭೌಲಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯು ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, (ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಸತಿುಮ
ಅಂಡಿಗೆ(ಫೆೇಲ್ಸ),

ಧಹನಮ,

ಷಔುಯೆ

ಇತಹಮದಿ)

ಂದೆೇ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ

ಇಡಿೇ

ಸ್ಹಿಕ್ಅನುನ

ಔಳ್ೆದುಕೆ ಳುಳ ಅಹಮ ದ ಯಷೆ(ಫಸಳ ಔಡಿಮೆ)ವೆಂದು ರಿಖಣಿಷರ್ಹಗಿದೆ. ಔಳುವಹಖಫಸುದಹದ
Burgled ಭೌಲಮನುನ ಷಂಬಹಮ ಖರಿಶಠ ನಶಿವೆಂದು ಕಚಿತಡಿಷರ್ಹಖುತುದೆ ಭತುು ಅಹಮ
ಷಂೂಣಾ ಸ್ಹಿಕ್ ಅನುನ ಔರ್ ಭಹಡಿ ಈ ಖರಿಶಠ ಷಂಬಹಮ ನಶಿಕೆು ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನುನ
ವಿಧಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಎಯಡನೆೇ ಔಳಳತನ ತಕ್ಷಣವೆೇ ಆಖರ್ಹಯದು ಅಥವಹ ವಿಭಹದಹಯ ಅದಯ
ುನಯಹತಿಾತನೆಯಿಂದ

ಹೆಚುಚರಿ

ಬದಯತಹ

ಔಯಭಖಳನುನ

ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಫಸುದು

ಎಂದು

ಊಹಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
3. ಹೆ ಯತಕಖಳು
ಹಲ್ಲಸಿ ನೌಔಯಯು, ಔುಟ್ುಂಫದ ಷದಷಮಯು ಅಥವಹ ಆಯಣದಲ್ಲಾ ನಹಮಮಷಭಭತವಹಗಿ ಇಯು ಇತಯ
ಮಕ್ಟುಖಳಿಂದಹದ ಔಳಳತನನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುುದಿಲಾ, ಅಥವಹ ಅಹಹಯ ಅಥವಹ ಸ್ಹಭಹನಮ ಔಳಳತನಕೆು
ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುದಿಲಾ. ಇದು ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಳಗೆ ಂಡಿಯುದೆ ಫೆಂಕ್ಟ ಅಥವಹ ೆಾೇಟ್ ಗಹಜಿನ ನಶಿನುನ ಷಸ
ಹೆ ಯತುಡಿಸಿದೆ.
4. ವಿಷಿಯಣೆಖಳು
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ಖಲಬೆ, ಭುಶುಯಖಳು ಭತುು ಬಯೇತಹದನೆ ಅಹಮಖಳನುನ ಹೆಚುಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂನಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮ
ಔರ್ ಅನುನ ವಿಷುರಿಷರ್ಹಖುುದು.
5. ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ
ಔಳಳತನ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯಖಳು ವಿಮೆ ಭಹಡು ಆಸಿುಮ ಷಾಯ , ಷಾತುಃ ವಿಭಹದಹಯಯ ನೆೈತಿಔ
ಅಹಮ, ಆಯಣದ ನಿಭಹಾಣ ಭತುು ಷೆಳ, ಷುಯಕ್ಷತಹ ಔಯಭಖಳು) ಉದಹ ಕಹಲುಗಹಯಯು, ಔನನಖಳಳ
ಎಚಚರಿಕೆ(ಅರ್ಹಯಹಂ)(, ಹಿಂದಿನ ಕೆಾೇಮ್ ಅನುಬ ಇತಹಮದಿಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಆಧರಿತವಹಗಿವೆ.
ಹೆಚಿಚನ ಭೌಲಮಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯು ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಮ್ಾ ನಲ್ಲಾ ನಿೇಡಿದ ವಿಯಖಳ
ಜೆ ತೆಗೆ, ಸಿಾೇಔೃತಿ ೂಾ ತಹಷಣೆಮನುನ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ3
ದಯೆ ೇಡೆ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಪಿಯೇಮಮಂ ______________ಮೆೇರ್ೆ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ.
I. ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಆಸಿುಮ ಷಾಯ 
II. ಷಾತುಃ ವಿಭಹದಹಯಯ ನೆೈತಿಔ ಅಹಮ
III. ಆಯಣದ ನಿಭಹಾಣ ಭತುು ಷೆಳ

IV. ಮೆೇಲ್ಲನ ಎಲಾೂ

D. ಸಣದ ವಿಮೆ
ನಖದು ನಿಾಸಣೆ ಮಹುದೆೇ ವಹಮಹಯದ ಂದು ಅವಿಬಹಜಮ ಅಂಖವಹಗಿದೆ .ಇದಯ ಉದೆದೇವ ಸಣದ ನಶಿದ
ವಿಯುದಧ ಫಹಮಂಔುಖಳು ಭತುು ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ವಹಮಹಯ ಷಂಸ್ೆೆಖಳನುನ ಯಕ್ಷಿಷುದಹಗಿದೆ .ಸಣ ಆಯಣದಲ್ಲಾ
ಹಹಖ

ಹೆ ಯಗೆ ಎಯಡ

ಔಡೆ ಅಹಮ ಹೆ ಂದಿಯುತುದೆ ., ಹಿಂದೆಗೆದುಕೆ ಳುಳವಹಖ, ಫಹಮಂಕ್ಟನಲ್ಲಾ ಠೆೇಣಿ

ಭಹಡುವಹಖ, ಹತಿ ಅಥವಹ ಷಂಖಯಸಣೆಖಳನುನ ಭಹಡು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಇದು ಕಹನ ನುಫಹಹಿಯವಹಗಿ
ಮಮಲಡಫಸುದು.
1. ಸಣದ ವಿಮೆಮ ವಹಯಪ್ಪಿ
ಸಣದ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ನಖದು, ಚೆಕ್ / ಅಂಚೆ ಆದೆೇವಖಳು / ಅಂಚೆಚಿೇಟಿಖಳನುನ ನಿಬಹಯಿಷು
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ

ಷಂಬವಿಷಫಸುದಹದ

ನಶಿಖಳನುನ

ಯಕ್ಷಿಷಲು

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಎಯಡು ವಿಬಹಖಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಔರ್ ದಗಿಷುತುದೆ
a) ಸಹಖಣೆ ವಿಬಹಖ
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ವಿನಹಮಷಗೆ ಳಿಷರ್ಹಗಿದೆ

.ಹಲ್ಲಸಿ

ಇದು ದಯೆ ೇಡೆ ಅಥವಹ ಔಳಳತನ ಅಥವಹ ಅಂತಸ ಕ್ಟಯಯೆಖಳಿಂದ ಅಥವಹ ವಿಭಹದಹಯಯು ಅಥವಹ
ಅಳ ಅಧಿಔೃತ ನೌಔಯಯು ಹೆ ಯಗೆ ಕೆ ಂಡೆ ಮುಮತಿುಯುವಹಖ ಆಖು ನಖದು ನಶಿನುನ ಔರ್
ಭಹಡುತುದೆ.
ಸ್ಹರಿಗೆ ವಿಬಹಖ ಎಯಡು ಯಭಹಣಖಳುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ:
i. ಮಹುದೆೀ ಂದಕ ನಶಿಕೆು ವಿಭಹಗಹಯಯ ಫಹಧಯತೆಮ ಮಿತ್ತ: ಇದು ಯತಿಯಂದು ನಶಿಕೆು
ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಭಹಗಹಯಯು ನಿೇಡಫೆೇಕಹಖು ಖರಿಶಠ ಯಭಹಣವಹಗಿದೆ.
ii. ಹಲ್ಲಸಿ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಸಹರಿಗೆಮಲ್ಲಾಯಕ ಅಂದಹಜಕ ಮತಿ: ಇದು ಪಿಯೇಮಮಂ ಯಭಹಣನುನ
ನಿಧಾರಿಷಲು ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯ ಅನಾಯಿಷಫಸುದಹದ ಮೊತುಲನುನ ಯತಿನಿಧಿಷುತುದೆ.
ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ

ಅಗಿನ

ವಿಮೆಮಲ್ಲಾನ

ಅಬಹಮಷದಂತೆ,

ಘೀ ೇಶಣೆಮ

ಆಧಹಯದ

ಮೆೇರ್ೆ

ಜಹರಿ

ಭಹಡಫಸುದು. ವಿಭಹಗಹಯಯು ಹಿೇಗೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯರಿಂದ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷಲಟಿಿಯು
ಸ್ಹಖಣೆಮಲ್ಲಾನ ಅಂದಹಜು ಮೊತುದ ಮೆೇರ್ೆ ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನುನ ವಿಧಿಸಿ ಭತುು,
ಸ್ಹರಿಗೆಮಲ್ಲಾನ
ಪಿಯೇಮಮಂಅನುನ

ನಿಜವಹದ

ಮೊತುನುನ

ಷರಿಹೆ ಂದಿಷುತಹುಯೆ.

ಆಧರಿಸಿ,

ಹಲ್ಲಸಿಮ

ಪಿಯೇಮಮಂ

ಯಭಹಣ

ಅಂತಮದ
ನಖದು

ಷಭಮದಲ್ಲಾ
ಂದೆೇ

ಈ

ಮಕ್ಟುಯಿಂದ

ಸ್ಹಗಿಷಲಡುತುದೆಯೆೇ, ಸ್ಹಗಿಷು ಮತಿ ಭತುು ವಿಧಹನ, ಸ್ಹಖಣೆಮ ದ ಯ, ಭಹಖಾ ಭತುು ಇತಯ
ಬದಯತಹ ವೆೈಶ್ಚಶಿಾಖಳನುನ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ.
b) ಆಯಣದ ವಿಬಹಖ
ಈ ವಿಬಹಖು ಂದು ಆಯಣದಿಂದ ಷುಯಕ್ಷಿತ /ಷುಯಕ್ಷೆಖಳಿಂದ ಔಳಳತನ, ಭನೆಯಡೆದು ಔಳಳತನ,
ಹಿಡಿದಿಟ್ುಿಕೆ ಳುಳವಿಕೆ ಭುಂತಹದುಖಳ ಕಹಯಣದಿಂದಹದ ನಖದು ನಶಿನುನ ಔರ್ ಭಹಡುತುದೆ. ನಹು
ಮೆೇರ್ೆ ಅಧಮಮನದ ಪಲ್ಲತಹಂವ 3 ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಚಚಿಾಸಿದಂತೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಇತಯ ಲಕ್ಷಣಖಳು
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ದಯೆ ೇಡೆ ವಿಮೆ (ವಹಮಹಯ ಆಯಣದಲ್ಲಾ)ಮಂತೆಯೆೇ ಇಯುತುವೆ.
2. ವಿಷಿಯಣೆಖಳು
ಹೆಚುಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಸಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔರ್ ಅನುನ ಕೆಳಗಿನ ವಿಶಮಖಳಿಗೆ ಷಸ ವಿಷುರಿಷಫಸುದು:
a) ನಖದನುನ ಸ್ಹಗಿಷು ಮಕ್ಟುಖಳ ಅಹಯಭಹಣಿಔತೆ,
b) Not, ಭುಶುಯ ಭತುು ಬಯೇತಹದನೆ ಅಹಮಖಳನುನ
c) ನೌಔಯಯ ವೆೇತನ ಹತಿ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಅನುಬವಿಸಿದ ನಶಿ ಇದು ವಿತಯಣೆ ಅಹಮವಹಗಿದೆ,
3. ಭಸತಾದ ಹೆ ಯತಕಖಳು
ಕೆಳಗಿನುಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿವೆ:
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a) ತು ಅಥವಹ ರ್ೆ ೇದಿಂದಹಗಿ ಕೆ ಯತೆ,
b) ಅಧಿಔೃತ ಮಕ್ಟುಮನುನ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ ಫೆೇಯೆ ಮಕ್ಟುಗೆ ಹಿಷರ್ಹದ ಸಣದ ನಶಿ ಭತುು
c) ಖಲಬೆ ಭುಶುಯ ಭತುು ಬಯೇತಹದನೆ: ಇದನುನ ಹೆಚುಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಷು ಭ ಲಔ
ಂದು ವಿಷುಯಣೆಮಹಗಿ ಔರ್ ಭಹಡಫಸುದು.
4. ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ
ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಭಹದಹಯ, ಮಹುದೆೇ ಂದು ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಔಂನಿಮ ಅಂದಹಜು ನಖದು ಮುಮ
ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮನುನ, ಸ್ಹಗಿಷು ವಿಧಹನ, ಳಗೆ ಂಡಿಯು ದ ಯ, ಕೆೈಗೆ ಳಳರ್ಹದ ಷುಯಕ್ಷತಹ ಔಯಭಖಳು
ಇತಹಮದಿಖಳನುನ ಅಲಂಬಿಸಿ ನಿಖದಿಡಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ವಿಭಹದಹಯಯು ಹಲ್ಲಸಿ ಅಂತಮದ 30 ದಿನಖಳಲ್ಲಾ
ಭಹಡಿದ ಘೀ ೇಶಣೆಮನನಲಂಬಿಸಿ ಶಾದುದದಔ ು ಸ್ಹಗಿಸಿದ ವಹಷುವಿಔ ನಖದನಹನಧರಿಸಿ ಪಿಯೇಮಮಂ
ಹೆ ಂದಹಣಿಕೆ ಭಹಡಫಸುದಹಗಿದೆ.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ4
ಈ ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದನುನ ಂದು ಸಣದ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಔರ್ ಭಹಡುತುದೆ?
I. ತು ಅಥವಹ ರ್ೆ ೇದಿಂದಹದ ಕೆ ಯತೆ
II. ದಯೆ ೇಡೆಮ ಕಹಯಣದಿಂದ ಆಯಣದಲ್ಲಾ ಆದ ನಖದು ನಶಿ
III. ಅಧಿಔೃತ ಮಕ್ಟುಗಿಂತ ಫೆೇಯೆ ಮಕ್ಟುಗೆ ಪಿಷರ್ಹದ ಸಣದ ನಶಿ
IV. ಖಲಬೆ ಭುಶುಯ ಭತುು ಬಯೇತಹದನೆ

E. ನಿಷಹಠ ಬಯಸೆಮ ವಿಮೆ
ಔಂನಿಖಳು ಅುಖಳ ನೌಔಯಯ ಂಚನೆ ಅಥವಹ ಅಹಯಭಹಣಿಔತೆಖಳಂತಸ ಹಹಗೆ ಬಿಳಿ ಕಹಲರ್
ಅಯಹಧಖಳಿಂದ ಆರ್ಥಾಔ ನಶಿನುನ ಅನುಬವಿಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ .ನಿಷಹಠ ಬಯಸ್ೆಮ ವಿಮೆ ನೌಔಯಯ ಷುಳುಳ
ಷಹಿಮ ನಿಯ ಣೆ, ಸಣದ ದುಯುಯೇಖ, ಅಹಹಯ, ದುಮಾಮ ಅಥವಹ ತುಖಳಂತಸ ನೌಔಯಯ
ಂಚನೆ ಅಥವಹ ಅಹಯಭಹಣಿಔತೆಖಳ ಕಹಯಣದಿಂದಹಗಿ ಭಹಲ್ಲೇಔಯು ಅನುಬವಿಸಿದ ನಶಿದ ವಿಯುದಧ
ನಶಿರಿಹಹಯ ದಗಿಷುತುದೆ.
1. ನಿಷಹಠ ಬಯಸೆಮ ವಿಮೆಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾನ ವಿಮೆಮ ವಹಯಪ್ಪಿ
ನೆೇಯ ಸಣದ ದಯಮ ಯ ದ ನಶಿಖಳ ವಿಯುದಧ ಔರ್ ಭಂಜ ಯು ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ ಭತುು ಅನುಶಂಗಿಔ
ನಶಿಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಲಾ.
a) ನಶಿು ಸಣ, ಸ್ಹಲತಯಖಳು ಅಥವಹ ಷಯಔುಖಳ ಯ ದಲ್ಲಾಯಫೆೇಔು
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b) ನಿಖದಿತ ಔತಾಮಖಳನುನ ಭಹಡುವಹಖ ಕ್ಟಯಯೆ ಗಟಿಸಿಯಫೆೇಔು;
c) ನಶಿ ಹಿಂದಿನ ಮಹುದೆೇ ಉದೆ ಮೇಗಿಮ ಸ್ಹವಿನ ಯಹಜಿೇನಹಮೆ ಅಥವಹ ಜಹ, ಅಥವಹ ಹಲ್ಲಸಿ
ಅಂತಿಭ ದಿನಹಂಔದತಿಂಖಳ 12 ುು ಮಹುದು ಮೊದಲು ಫಯುತುದೆ ೇ ಅದಯೆ ಳಗಹಗಿ
ಔಂಡುಹಿಡಿದಿಯಫೆೇಔು
d) ಮಹುದೆೇ ಔರ್ ಅನುನ ಭಯು ನೆೇಭಔ ಭಹಡರ್ಹದ ಫಫ ಅಹಯಭಹಣಿಔ ನೌಔಯರಿಗೆ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಗಿಷರ್ಹಖುದಿಲಾ
2. ನಿಷಹಠ ಬಯಸೆಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ರಕಹಯಖಳು
ಕೆಳಗೆ ಚಚಿಾಸಿದಂತೆ ನಿಷಹಠ ಬಯಸ್ೆಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಿವಿಧ ಯಕಹಯಖಳಿವೆ:
a) ವೆೈಮಕ್ರಿಔ ಹಲ್ಲಸಿ
ಈ ಯಕಹಯದ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಕೆೇಲ ಫಫ ಮಕ್ಟುಗೆ ಬಯಸ್ೆ ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದಹಖ ಫಳಷರ್ಹಖುತುದೆ .
ಹೆಷಯು, ನೌಔಯಯ ಅಂಕ್ಟತ ಭತುು ಬಯಸ್ೆಮ ಯಭಹಣನುನ ಷ ಚಿಷಫೆೇಔು.
b) ಸಹಭ ಹಔ ಹಲ್ಲಸಿ
ಈ ಹಲ್ಲಸಿ ಬಯಸ್ೆ ಅನಾಯಿಷು ಯತಿ ನೌಔಯಯ ಔತಾಮಖಳ ಭತುು ಯತೆಮೇಔ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ವಿಭಹ
ಮೊತುದ ಟಿಣಿಮ ಜೆ ತೆಗೆ ಹೆಷಯುಖಳ ಟಿಿಮನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ.
c) ಫ್ಾೀಟಂಗ್ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಥವಹ ಫ್ಾೀಟರ್
ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ, ಔರ್ ಭಹಡಫೆೇಕಹದ ಮಕ್ಟುಖಳ ಹೆಷಯುಖಳು ಭತುು ಔತಾಮಖಳನುನ ಂದು
ಟಿಿಮನುನ

ಸ್ೆೇರಿಷಲಡುತುವೆ,

ಆದಯೆ

ಬಯಸ್ೆ

ಯತೆಮೇಔ

ಯಭಹಣದ

ಫದಲ್ಲಗೆ

ಂದು

ನಿದಿಾಶಿಡಿಷರ್ಹದ ಬಯಸ್ೆಮ ಮೊತು ಇಡಿೇ ಖುಂಪಿನ ಮೆೇರ್ೆ" ಸಯಡುತುದೆ(ಫಾೇಟ್) "ಆಖುತುದೆ .
ಹೆಚುಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಭಹಡಿ ುನುಃ ಭ ಲ ಮೊತುನುನ ಭಯುಸ್ಹೆಪಿಷದ ಹೆ ಯತು ಮಹುದೆೇ
ಂದು ನೌಔಯನ ವಿಶಮದಲ್ಲಾನ ಕೆಾೇಮ್, ಬಯಸ್ೆಮ ಭ ಲ ಮೊತುನುನ ಔಡಿಮೆಗೆ ಳಿಷುತುದೆ.
d) ಸಹೆನಖಳ ಹಲ್ಲಸಿ
ಂದು ನಿದಿಾಶಿಡಿಷರ್ಹದ ಮೊತುಕೆು ಬಯಸ್ೆ ಕೆ ಡಫೆೇಕಹಗಿಯು ಹೆಷಯುಖಳ ಫದಲ್ಲಗೆ" ಸ್ಹೆನಖಳನುನ'
ಟಿಿ ಹೆ ಂದಿಯುತುದೆ ಎಂಫ ಮತಹಮಷದ ಹೆ ಯತು ಇದು ಸ್ಹಭ ಹಿಔ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಹೆ ೇಲುತುದೆ.
e) ಫಹಾೂಂಕೆಟ್ ಹಲ್ಲಸಿ (ಹೆ ದಿಕೆ)
ಈ ಹಲ್ಲಸಿ ಹೆಷಯುಖಳು ಅಥವಹ ಸ್ಹೆನಖಳನುನ ತೆ ೇರಿಷದೆೇ ಷಂೂಣಾ ಸಿಫಫಂದಿಮನುನ ಔರ್
ಭಹಡುತುದೆ .ನೌಔಯಯ ಫಗೆೆ ಮಹುದೆೇ ವಿಚಹಯಣೆಮನುನ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಭಹಡರ್ಹಖುದಿಲಾ .ಇಂತಸ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ದೆ ಡಸ ಸಿಫಫಂದಿಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯು ಉದೆ ಮೇಖದಹತರಿಗೆ ಭತುು ಷಂಸ್ೆೆಮ ನೌಔಯಯ
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ೂಾಚರಿತೆಯಮ ಫಗೆೆ ಸ್ಹಔಶುಿ ವಿಚಹಯಣೆ ಭಹಡುಲ್ಲಾ ಭಹತಯ ಷ ಔುವಹಖುತುದೆ .ಉದೆ ಮೇಖದಹತಯು
ಡೆದ ಉರ್ೆಾೇಕಖಳು ಕೆಾೇಮ್ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಲಬಮವಿಯಫೆೇಔು. ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಭಹನಮತೆ
ಹೆ ಂದಿದ ದೆ ಡಸ ಷಂಸ್ೆೆಖಳಿಗೆ ಭಹತಯ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ.
3. ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ
ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯ ಮಹಹಯದ ಉದೆ ಮೇಖ, ನೌಔಯಯ ಸಿೆತಿಖತಿಮನುನ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಿ ಭತುು ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣೆಮ
ಮಸ್ೆೆಮ ಯಕಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಅಲಂಬಿತವಹಗಿಯುತುದೆ.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ5
ನಿಷೆಠಮ ಬಯಸ್ೆ ಹಲ್ಲಸಿ ________________ ರಿಹಹಯ ನಿೇಡುತುದೆ.
I. ಅಯ ನೌಔಯಯ ಂಚನೆ ಅಥವಹ ಅಹಯಭಹಣಿಔತೆಮ ಕಹಯಣದಿಂದ ಅನುಬವಿಸಿದ ನಶಿದ ವಿಯುದಧ
ಉದೆ ಮೇಖದಹತರಿಗೆ
II. ತಭಭ ಉದೆ ಮೇಖದಹತಯ ಂಚನೆ ಅಥವಹ ಅಹಯಭಹಣಿಔತೆಮ ಕಹಯಣದಿಂದ ಅಯು ಅನುಬವಿಸಿದ
ನಶಿದ ವಿಯುದಧ ನೌಔಯರಿಗೆ
III. ಭ ಯನೆೇ ಕ್ಷದ ಂಚನೆ ಅಥವಹ ಅಹಯಭಹಣಿಔತೆಮ ಕಹಯಣದಿಂದ ಅಯು ಅನುಬವಿಸಿದ ನಶಿದ
ವಿಯುದಧ ನೌಔಯಯು ಭತುು ಉದೆ ಮೇಖದಹತರಿಗೆ

IV. ಔಂನಿಮ ಮಸ್ಹೆನೆಮ ಂಚನೆ ಅಥವಹ ಅಹಯಭಹಣಿಔತೆಮ ಕಹಯಣದಿಂದ ಅಯು ಅನುಬವಿಸಿದ
ನಶಿದ ವಿಯುದಧ ಷೆೇಯುದಹಯರಿಗೆ

F. ಫಹಯಂಔರ್ ಖಳ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ವಿಮೆ
ಈ ವಹಮಔವಹದ ಔರ್ ಅನುನ ಸಣ ಭತುು ಸ್ಹಲತಯಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಫಹಮಂಔರ್ ಯು ಎದುರಿಷು ವಿಶ್ೆೇಶ
ಅಹಮಖಳನುನ ರಿಖಣಿಸಿ, ಸಣನುನ ಳಗೆ ಂಡ ಕಹಮಹಾಚಯಣೆಖಳ ಮಹಹಯಖಳನೆ ನಗೆ ಂಡ
ಫಹಮಂಔುಖಳು, ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್ಟ ಸಿ ಭತುು ಇತಯ ಷಂಸ್ೆೆಖಳಿಗಹಗಿ ಸಿದಧಭಹಡರ್ಹಯಿತು.
1. ಫಹಯಂಔರ್ ಖಳ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ವಿಮೆಮಡಿಮ ವಿಭಹ ವಹಯಪ್ಪಿ
ಫಹಮಂಔರ್ ಯ ಅವಮಔತೆಖಳನುನ ಆಧರಿಸಿ ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಫದರ್ಹಣೆಖಳಿವೆ.
a) ಆಯಣದಲ್ಲಾಯೆೇ ಫೆಂಕ್ಟಮ, ಔಳಳತನ, ಖಲಬೆ ಭತುು ಭುಶುಯಖಳ ಕಹಯಣದಿಂದ ಸಣ,
ಸ್ಹಲತಯಖಳನುನ ಔಳ್ೆದುಕೆ ಂಡ ಅಥವಹ ಹಹನಿಮಹದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ.
b) ಇಲಾ ಆಸಿುಮನುನ ಅಧಿಔೃತ ನೌಔಯಯ ಕೆೈಮಲ್ಲಾ ಆಯಣದಿಂದ ಹೆ ಯಗೆ ಮಮರ್ಹಖುವಹಖ, ನೌಔಯಯ
ಉದಹಸಿೇನತೆಮನೆ ನಳಗೆ ಂಡ ಮಹುದೆೇ ಕಹಯಣದಿಂದ ಅನುಬವಿಸಿದ ನಶಿ.
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c) ಷುಳುಳ ನಿಯ ಣೆ (ಷುಳುಳ ಷಹಿ) ಅಥವಹ ಚೆಕ್ ನಲ್ಲಾನ, ಡಹಯಫ್ಟಿ ಖಳಲ್ಲಾನ, ಸಿೆಯ ಠೆೇಣಿ ಯಶ್ಚೇದಿಖಳು
(ಫಿಕ್ಸ ಡ್ ಡೆಹಜಿಟ್ ರಿಸಿೇಟ್ಸ)ಖಳಲ್ಲಾನ ಫದರ್ಹಣೆ ಇತಹಮದಿ.
d) ಸಣ / ಸ್ಹಲತಯಖಳು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಥವಹ ತೆು ಇಟ್ಿ ಷಯಔುಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ
ನೌಔಯಯ ಅಹಯಭಹಣಿಔತೆ.
e) ನೆ ೇಂದಹಯಿತ ಅಂಚೆ ಔಟ್ುಿಖಳು ಭ ಲಔ ಫಟ್ವಹಡೆ.
f) ಆಸಿು ಅಂದಹಜುಗಹಯಯ ಅಹಯಭಹಣಿಔತೆ.
g) ಹಹಗೆಯೆೇ 'ಜನತಹ ಏಜೆಂಟ್ಸ', 'ಛೆ ೇಟಿ ಫಚತ್ ಯೇಜನೆ ಏಜೆಂಟ್ಸ ನಂತಸ ಫಹಮಂಕ್ ಏಜೆಂಟ್‘
ಕೆೈಮಲ್ಲಾಂದ, ಸಣದ ಔಳ್ೆದುಕೆ ಳುಳವಿಕೆ.
ಔರ್ ಅನೆಾೇಶಣೆಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ ಅಂದಯೆ, ಹಲ್ಲಸಿ ನಶಿ ಷಂಬನೆಮ
ಅನೆಾೇಶಣೆಮಹದ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಷಂದಿಷುತುದೆ ಭತುು ನಶಿ ವಹಷುವಹಗಿ ಷಂಬವಿಸಿದ ಅಧಿಮಹಗಿಯು
ಅಖತಮವಿಲಾ. ಆದಯೆ ಔರ್, ನಶಿ ವಹಷುವಹಗಿ ಷಂಬವಿಸಿದ ಅಧಿಯಿಂದ ಅಸಿುತಾದಲ್ಲಾಯಫೆೇಔು.
ನಶಿ ಷಂಬವಿಸಿದ ದಿನಕ್ರುಂತ ಭಕಂಚಿತವಹದ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಯಂತಯವಹಗ ಅಸಿಿತಾದಲ್ಲಾದಿಯೆ ಭಹತರ
ಯ ಢಖತವಹಗ ನಶಿ ಅನೆಾೀಶಣೆಮಹದ ದಿನಹಂಔದಶಯಖಳ ಅಧಿಯಳಖ 2 ಿನ ನಶಿಖಳನಕು ಭಹತರ
ಹತ್ತಭಹಡಲ್ಹಖಕತಿದೆ.
2. ಭಸತಾದ ಹೆ ಯತಕಖಳು
ಇುಖಳನೆ ನಳಗೆ ಂಡಿವೆ:
a) ವಹಮಹಯದ ನಶಿಖಳು
b) ನಿಲಾಕ್ಷಾ [ಸ್ಹಫ್ಟಿ ವೆೇರ್ ಅಯಹಧಖಳು ಭತುು ಹಲುದಹಯಯ / ನಿದೆೇಾವಔಯ ಅಹಯಭಹಣಿಔತೆ]
3. ವಿಭಹ ಮತಿ
ಫಹಮಂಕ್ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಮೊದಲ 5 ವಿಬಹಖಖಳಲ್ಲಾ ಸಯಡು ವಿಭಹ ಮತಿನುನ ನಿಧಾರಿಷಫೆೇಔು. ಇದನುನ
'ಹಯಥಮಔ ವಿಭಹ ಮೊತು' ಎಂದು ಔಯೆಮುಯು. ಹಯಥಮಔ ವಿಭಹ ಮೊತು ಸ್ಹಕಹಖುಷ್ಟ್ಿಲಾದಿದಹದಖ ವಿಬಹಖ
(1) ಭತುು (2) ಖಳಿಗಹಗಿ ಹೆಚುಚರಿ ವಿಭಹ ಮೊತುನುನ ಕರಿೇದಿ ಭಹಡಫಸುದು. ಹಲ್ಲಸಿ ಹೆಚುಚರಿ
ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಯಿಂದ ಔಡಹಸಮ ಭತುು ಷಾಮಂಚಹಲ್ಲತ ುನಸ್ಹೆಾನೆಮನುನ ಷಸ ಅನುಭತಿಷುತುದೆ.
4. ಯೆೀಟಂಗ್ (ಫೆಲ್ೆ ನಿಧಹಯಯ)
ಪಿಯೇಮಮಂ ನಿಧಹಾಯ ಕೆಳಗಿನ ಅಂವಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ:
a) ಹಯಥಮಔ ವಿಭಹ ಮೊತು
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b) ಹೆಚುಚರಿ ವಿಭಹ ಮೊತು
c) ಸಿಫಫಂದಿಖಳ ಷಂಖೆಮ
d) ಶ್ಹಖೆಖಳ ಷಂಖೆಮ.
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ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು ಂದು ಫಹಮಂಔರ್ ಖಳ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿ ಯಕ್ಷಣೆ
ಭಹಡಲಡಫಸುದು?
I. ಆಯಣದಲ್ಲಾದಹದಖ ಫೆಂಕ್ಟಮ ಕಹಯಣದಿಂದ ಔಳ್ೆದು ಹೆ ೇದ ಅಥವಹ ಹಹನಿಮಹದ ಸಣ ಬದಯತಹ
ತಯಖಳು
II. ಷುಳುಳ ಷಹಿಮ ನಿಯ ಣೆಮ ಅಥವಹ ಚೆಕ್ ನಲ್ಲಾನ ಫದರ್ಹಣೆ
III. ಸಣಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೌಔಯಯ ಅಹಯಭಹಣಿಔತೆ
IV. ಮೆೇಲ್ಲನ ಎರ್ಹಾ

G. ಜ ಯವೆಲರ್ಸಯ ಫಹಾಕ್ಟ ಹಲ್ಲಸಿ
ಇತಿುೇಚಿನ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಬಹಯತ ಯತಹನಬಯಣಖಳಿಗಹಗಿ ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ ಜಯಖಳ ವಹಮಹಯಕಹುಗಿ ಜಖತಿುನ
ವಹಮಹಯದಲ್ಲಾ ಂದು ಯಭುಕ ಕೆೇಂದಯವಹಗಿದೆ .ಆಭದುಭಹಡಿದ ಔಚಹಚ ಜಯಖಳನುನ ಔತುರಿಸಿ ಹಲ್ಲಶ್
ಭಹಡಿ ಭತುು ಯಫ್ತು ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ .ಚಿನನ ಭತುು ಫೆಳಿಳಮ ಷುುಖಳು, ಜಯಖಳು ಭತುು ಭತುು ಅಭ ಲಮ
ಸಯಳುಖಳು, ಭಣಿಔಟಿಿನ ಕೆೈಖಡಿಮಹಯಖಳು ಇತಹಮದಿಖಳಂತಸ ಷಣಣ ಯಭಹಣದಲ್ಲಾ ಹೆಚುಚ ಭೌಲಮನುನ
ಹೆ ಂದಿಯು ಷುುಖಳ ಭಹಯಹಟ್ನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯು ಎಲಾ ಅಹಮಖಳನುನ ಯಕ್ಷಿಷುತುದೆ. ವಹಮಹಯ ದೆ ಡಸ
ಯಭಹಣದಲ್ಲಾ ಈ ದುಫಹರಿ ಷುುಖಳನುನ ಷಂಖಯಹಿಷುದು ಭತುು ವಿವಿಧ ಆಯಣಖಳ ನಡುವೆ ಅುಖಳ
ಚಲನೆಮನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ.
1. ಜ ಯವೆಲರ್ಸಯ ಫಹಾಕ್ಟ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಯಕ್ಷಣೆಮ ವಹಯಪ್ಪಿ
ಜ ಮವೆಲರ್ ಫಹಾಕ್ ಹಲ್ಲಸಿ ಇಂತಸ ಅಹಮಖಳನುನ ವಿಮೆ ಭಹಡುತುದೆ .ಇದನುನ ನಹಲುು ಬಹಖಖಳ್ಹಗಿ
ವಿಂಖಡಿಷರ್ಹಗಿದೆ .ವಿಬಹಖ 1 ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಾನ ವಹಮಪಿು ಔಡಹಸಮವಹಗಿಯುತುದೆ .ವಿಭಹದಹಯ ತನನ ಆಯೆುಮಂತೆ
ಇತಯ ವಿಬಹಖಖಳನುನ ಡೆಮಫಸುದು .ಇದು ಂದು ಹಮಕೆೇಜಿನ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದೆ.
a) ವಿಬಹಖ I: ಇದು ಆಯಣದಲ್ಲಾಯು ಆಸಿುಖಳ ಫೆಂಕ್ಟ, ಸ್ೆ ಪೇಟ್, ಮಂಚು, ದಯೆ ೇಡೆ, ಭನೆಯಡೆದು
ಔಳಳತನ,

ಔಳಳತನ,

ಹಿಡಿದಿಟ್ುಿಕೆ ಳುಳದು,

ಲ ಟಿ,

ಖಲಬೆ,

ಭುಶುಯಖಳು

ಭತುು

ದುಯುದೆದೇವೂರಿತ ಹಹನಿ ಭತುು ಬಯೇತಹದನೆಖಳ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಉಂಟಹದ ನಶಿ ಅಥವಹ
ಹಹನಿಮನುನ ವಿಮೆ ಭಹಡುತುದೆ.
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b) ವಿಬಹಖ II: ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಆಸಿು ವಿಭಹದಹಯ ಭತುು ಇತಯ ನಿದಿಾಶಿ ಮಕ್ಟುಖಳ ಹಲನೆಮಲ್ಲಾದಹದಖ
ಉಂಟಹದ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಮನುನ ಯಕ್ಷಿಷುತುದೆ..
c) ವಿಬಹಖ III: ಆಸಿು ನೆ ೇಂದಹಯಿತ ಹಸ್ೆಾಲ್ ರ್ಪೇರ್ಸಿ, ವಿಭಹನ ಷಯಔು ಇತಹಮದಿಖಳ ಭ ಲಔ
ಸ್ಹಖಣೆಮಲ್ಲಾದಹದಖ ಉಂಟಹದ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಮನುನ ಯಕ್ಷಿಷುತುದೆ.
d) ವಿಬಹಖ IV: ವಿಬಹಖ I ಯಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಅಹಮಖಳ ವಿಯುದಧ ಆಯಣದಲ್ಲಾನ ವಹಮಹಯದ
ಭತುು ಔಚೆೇರಿಮ ಪಿೇಠೆ ೇಔಯಣಖಳು ಭತುು ಜೆ ೇಡಣೆಖಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುತುದೆ.
ಪಿಯೇಮಮಂ ನಿಧಾರಿಷಲು ಯತಿಯಂದು ವಿಬಹಖನುನ ಯತೆಮೇಔವಹಗಿ ಯೆೇಟ್ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.
2. ಭಸತಾದ ಹೆ ಯತಕಖಳೆಂದಯೆ:
a) ನೌಔಯಯ, ಏಜೆಂಟ್, ಔುವಲಔಮಾಖಳು, ಅಔುಸ್ಹಲ್ಲಖಯ ಅಹಯಭಹಣಿಔತೆ
b) ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಯದವಾನದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಇರಿಷರ್ಹದ ಆಸಿು
c) ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಉದೆದೇವಕಹುಗಿ ಧರಿಷು /ಸ್ಹಗಿಷು ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಔಳ್ೆದುಕೆ ಂಡ ಆಸಿು
d) ಮಹಹಯ ಷಭಮಖಳ ಹೆ ಯಗೆ ಷುಯಕ್ಷಿತವಹಗಿಟಿಿಲಾದಂತಸಯಕ್ಷಿತ ಆಸಿು.
e) ಯಹತಿಯ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಡಿಸ್ೆಲೇ ವಿಂಡೆ ೇಖಳಲ್ಲಾ ಇರಿಷರ್ಹದ ಆಸಿು
f) ನೌಔಯಯ ಅಹಯಭಹಣಿಔತೆ ಅಥವಹ ವಿಭಹದಹಯಯ ಔುಟ್ುಂಫದ ದಹಂತಮ ದೆ ಯೇಸದಿಂದಹದ
ನಶಿನುನ ಔರ್ ಭಹಡರ್ಹಖುದಿಲಾ. ಷಂೂಣಾ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ನಿಷಹಠ ಬಯಸ್ೆಮ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ
ವಿಭಹದಹಯ ಹೆ ಂದಿಯಫೆೇಔು.
3. ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ
ಅಹಮಖಳನುನ ಯತಿಯಂದು ಯಔಯಣದ ಯೇಖಮತೆಮ ಮೆೇರ್ೆ ನಿಣಾಯಿಷರ್ಹಖುತುದೆ .ವಿಶ್ೆೇಶ
ಕಹಲುಗಹಯ, ಕೆ ಾೇಜ್ ಷಔ ಮಾಟ್ ಟಿವಿ / ಅರ್ಹಮ್ಾ ಮಸ್ೆೆ, ವಿಶ್ೆೇಶ ಯಫಲವಹದ ಕೆ ಠ್ಡಿ ಭತುು
ಮಹುದೆೇ ಷುಯಕ್ಷತಹ ಜೆ ೇಡಣೆ ಇತಹಮದಿಖಳಿಗಹಗಿ ರಿಮಹಯಿತಿಖಳನುನ ಸ್ೆೇರಿಸಿ ವಿವಿಧ ಪಿಯೇಮಮಂ
ದಯಖಳನುನ ಯತಿ ವಿಬಹಖಕೆು ಅನಾಯಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
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ಜ ಮವೆಲರ್ ಫಹಾಕ್ ಹಲ್ಲಸಿ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ನೆ ೇಂದಹಯಿತ ಹಷಾಲ್ ಭ ಲಔ ಸ್ಹರಿಗೆಮಲ್ಲಾಯುವಹಖ ವಿಮೆ
ಭಹಡಿದಆಸಿುಗೆ ಆದ ಹಹನಿಮನುನ ____________ ಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ನಿೇಡುತುದೆ..
I. ವಿಬಹಖ I
II. ವಿಬಹಖ II
III. ವಿಬಹಖ III
IV. ವಿಬಹಖ IV
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H. ಇಂಜನಿೀಮರಿಂಗ್ ವಿಮೆ
ಇಂಜಿನಿೇಮರಿಂಗ್ ವಿಮೆ ಅಗಿನ ವಿಮೆಮ ಫೆಳಣಿಗೆಯಂದಿಗೆ ಷಭಹನಹಂತಯವಹಗಿ ವಿಔಷನಗೆ ಂಡ
ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಮೆಮ ಂದು ಶ್ಹಖೆಮಹಗಿದೆ. ಇದಯ ಭ ಲಖಳನುನ ಸ್ಹೆಯ ಭತುು ಮಂತೆ ಯೇಔಯಣಖಳ
ಯತೆಮೇಔ ಔರ್ ನ ಅಖತಮನುನ ಎತಿುತೆ ೇರಿಷು ಕೆೈಗಹರಿೇಔಯಣದ ಅಭಿೃದಿಧಮಲ್ಲಾ ಔಂಡುಕೆ ಳಳಫಸುದು.
ನಿದಿಾಶಿವಹಗಿ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿದ ಕಹಯಣಖಳನುನ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ ಮಹುದೆೇ ಕಹಯಣದಿಂದಹದ ಹಹನಿಮನುನ
ಔರ್ ಭಹಡು - ಎಲ್ಹಾ ಅಹಮಖಳ ಔರ್ ನ ರಿಔಲನೆಮು ಷಸ ಎಂಜಿನಿಮರಿಂಗ್ ಯೇಜನೆಖಳು
ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಔಷನಗೆ ಂಡಿತು. ಉತನನಖಳು ವಿವಿಧ ಸಂತಖಳನುನ- ನಿಭಹಾಣದಿಂದ ರಿೇಕ್ಷೆಮಯೆಗೆ
ಸ್ಹೆಯದ ಕಹಮಹಾಚಯಣೆಮು ಆಯಂಬವಹಖುಯೆಗಿನ ಸಂತಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಈ ವಿಮೆಮ
ಗಹಯಸಔಯು ಎಯಡ

ದೆ ಡಸ ಭತುು ಷಣಣ ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಗಟ್ಔಖಳ್ಹಗಿವೆ. ಇದು ಎರ್ೆಕಹರನಿಕ್ ಉಔಯಣಖಳನುನ

ಹೆ ಂದಿಯು ಭತುು ದೆ ಡಸ ಯೇಜನೆಖಳನುನ ಕೆೈಗೆ ಳುಳ ಖುತಿುಗೆದಹಯಯನುನ ಹೆ ಂದಿಯು ಗಟ್ಔಖಳನ ನ
ಳಗೆ ಂಡಿದೆ.
ಇಂಜನಿೀಮರಿಂಗ್ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ರಕಹಯಖಳು
ಇಂಜಿನಿೇಮರಿಂಗ್ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಫಯು ಕೆಲು ಯಭುಕ ಯಕಹಯಖಳನುನ ಷಂಕ್ಷಿುವಹಗಿ
ಖಭನಿಸ್ೆ ೇಣ
1. ಖಕತ್ತಿಗೆದಹಯಯ ಎಲ್ಹಾ ಅಹಮಖಳ )ಕಹಂಟಹರೂಔಿರ್ಸಯ ಆಲ್ ರಿರ್ಸು - ಸಿ.ಎ.ಆರ್.ಹಲ್ಲಸಿ (
ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಷಣಣ ಔಟ್ಿಡಖಳಿಂದ ಫೃಸತ್ ಅಣೆಔಟ್ುಿಖಳು, ಔಟ್ಿಡಖಳು, ಸ್ೆೇತುವೆಖಳು, ಷುಯಂಖ
ಭಹಖಾಖಳು, ಇತಹಮದಿಖಳಂತಸ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಮರಿಂಗ್ ಯೇಜನೆಖಳಲ್ಲಾ ತೆ ಡಗಿಯು ಖುತಿುಗೆದಹಯಯು
ಭತುು ಭುಕಮಷೆಯ ಹಿತಹಷಕ್ಟುಖಳನುನ ಯಕ್ಷಿಷಲು ವಿನಹಮಷಗೆ ಳಿಷರ್ಹಗಿದೆ. ನಿಭಹಾಣ ಷೆಳದಲ್ಲಾನ ವಿಮೆಭಹಡಿದ
ಆಸಿುಗೆ ಷಂಬವಿಷು ಮಹುದೆೇ ಸಠಹತ್ ಭತುು ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ನಶಿದ ಅಥವಹ ಹಹನಿಮ ವಿಯುದಧ ನಶಿ
ರಿಹಹಯ ದಗಿಷು ಭ ಲಔ 'ಎರ್ಹಾ ರಿೇತಿಮ ಅಹಮದ" ಔರ್ ಅನುನ ದಗಿಷುತುದೆ. ಇದನುನ ತೃತಿೇಮ
ಕ್ಷದ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ಭತುು ಇತಯ ಡುಸವಿಕೆಖಳ ವಹಮಪಿುಗೆ ವಿಷುರಿಷಫಸುದು .ಪಿಯೇಮಮಂ ವುಲು ಯೇಜನೆಮ
ಯೇಜನಹ ವೆಚಚ, ಯೇಜನೆಮ ಅಧಿ, ಬೌಗೆ ೇಳಿಔ ಷೆಳ ಭತುು ರಿೇಕ್ಷೆಮ ಅಧಿಮ ಷಾಯ ನುನ
ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ.
2. ಖಕತ್ತಿಗೆದಹಯಯ ಸಹೆಯ ಭತಕಿ ಮಂತರ) ಕಹಂಟಹರೂಔಿರ್ಸಯ ಹಾಂಟ್ ಆಂಡ್ ಭಶ್ಚೀನ್ - ಸಿಪ್ಪಎಂ (ಹಲ್ಲಸಿ
ಮಹುದೆೇ ಕಹಯಣ ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಭತುು ಆಔಸಿಭಔ ಬೌತಿಔ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಖಳಿಂದ ಕೆಯೇನ್
ಖಳು, ಅಗೆಮು ಮಂತೆ ಯೇಔಯಣಖಳಂಥ ಮಂತಯಖಳಿಗಹಖು ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಟ್ಿಂಥ ಎರ್ಹಾ ರಿೇತಿಮ
ಅಹಮಖಳನುನ ಔರ್ ಭಹಡಲು ನಿಭಹಾಣ ಮಹಹಯದಲ್ಲಾಯು ಖುತಿುಗೆದಹಯರಿಗೆ ಷ ಔುವಹಗಿದೆ:
a) ದಯೆ ೇಡೆ, ಔಳುು, ಆರ್.ಎರ್ಸ.ಎಮ್.ಡಿ.ಟಿ.
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b) ಫೆಂಕ್ಟ ಭತುು ಸಿಡಿಲು(ಮಂಚು), ಫಹಸಮ ಸ್ೆ ಪೇಟ್, ಬ ಔಂ ಭತುು ನೆೈಷಗಿಾಔ ಅಹಮಖಳು
c) ಕೆಲಷದಲ್ಲಾಯುವಹಖ ದೆ ೇಶೂರಿತ ನಿಾಸಣೆಮ, ಬಿೇಳಿಷುುದು ಅಥವಹ ಬಿೇಳುದು, ಔುಸಿತ,
ಗಶಾಣೆ ಭತುು ಯಬಹಖಳ ಕಹಯಣದಿಂದಹದ ಆಔಸಿಭಔ ಹಹನಿ; ತೃತಿೇಮ ಕ್ಷದ ಹಹನಿಗೆ
ವಿಷುರಿಷಫಸುದು.
ಉಔಯಣದ ಯಕಹಯ ಭತುು ಅದು ಕಹಮಾ ನಿಾಹಿಷು ಷೆಳದ ಮೆೇರ್ೆ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ.
ಉಔಯಣ ಕೆಲಷದಲ್ಲಾದೆ ಅಥವಹ ವಿಯಹಭದಲ್ಲಾದೆ ಅಥವಹ ಷಾಚೆಗೆ ಳಿಷಕದಕಹುಗ ಅಥವಹ ೂಣಯರಿೀಕ್ಷೆಗಹಗ
ಜೆ ೀಡಣೆಖಳನಕು ಫೆೀಯೆ ಫೆೀಯೆ ಭಹಡಲ್ಹಗದೆ ಅಥವಹ ನಂತಯ ಭಯಕ ಜೆ ೀಡಣೆ ಭಹಡಲ್ಹಖಕತ್ತಿದೆ. ಉಔಯಣ
ಖಕತ್ತಿಗೆದಹಯಯ ಆಯಣದಲ್ಲಾಯಕ ಷಂದಬಯದಲ್ಲಾ ಷಸ ಔರ್ ಅನಾಯ್ದಷಕತಿದೆ.
3. ನಿಭಹಯಣದ ಎಲ್ಹಾ ಅಹಮಖಳ) ಈ ಎ ಆರ್ (ಹಲ್ಲಸಿ
ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಶ್ೆೇಕಯಣಹ ಹಹಖು ನಿಭಹಾಣದ) ಎರ್ಸ ಸಿ ಈ (ಹಲ್ಲಸಿ ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ .ಇದು
ಯೇಜನೆಮ ನಿಭಹಾಣದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಫಹಸಮ ಅಹಮಖಳಿಗೆ ಡಸರ್ಹಗಿಯು ಔಟ್ಿರ್ಹಖುತಿುಯು
ಯೇಜನೆಮ ಯಧಹನ ಅಥವಹ ಖುತಿುಗೆದಹಯರಿಗೆ ಷ ಔುವಹಗಿದೆ .ಈ ಹಲ್ಲಸಿ ಷುುಖಳ ಯೇಜಿತ ಷೆಳದ
(ಸ್ೆೈಟ್) ಮೆೇರ್ೆ ಸ್ಹಭಗಿಯಖಳನುನ ಕೆಳಗಿಳಿಷರ್ಹದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಆಯಂಬವಹಗಿ ಯೇಜನೆಗೆ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ
ಭುಂದುಯೆದು ರಿೇಕ್ಷೆ, ನಿಯೇಜನೆ ಭತುು ಸಸ್ಹುಂತಯಣೆಮಯೆಗೆ ಮಹುದೆೇ ರಿೇತಿಮ ಆಔಸಿಭಔನುನ
ಔರ್ ಭಹಡು ಷಭಖಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದೆ.
ಪಿಯೇಮಮಂ ವುಲು ಯೇಜನೆಮ ವೆಚಚ, ಯೇಜನೆಮ ಅಧಿ, ಬೌಗೆ ೇಳಿಔ ಷೆಳ, ಭತುು ರಿೇಕ್ಷೆಮ
ಅಧಿಮ ಷಾಯ ನುನ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ.
ಸಹರಿಗೆ ಸಂತದಲ್ಲಾನ ಉಔಯಣಖಳು ಭತಕಿ ಷಕಿಖಳಿಗೆ ಷೆಳ (ಸೆೈಟ್) ಕೆು ವಿತರಿಷಲ್ಹಖಕ ತನಔ ಔರ್
ದಗಷಲಕ ಅವಯವಿದಿಲ್ಲಾ ನಿಭಹಯಣದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಜೆ ತೆಗೆ ಂದಕ ಸಹಖಯ ಔರ್ ಯೀಜನೆಮನಕು
ನಿೀಡಫಸಕದಕ.
4. ಭಶ್ಚನರಿ ಫೆರೀಕ್ಟ ಡೌನ್ ಹಲ್ಲಸಿ (ಎಮ್ ಬಿ)
ಈ ಹಲ್ಲಸಿ ಮಂತಯಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷು ಭತುು ಸ್ಹೆಯ ಭತುು ಮಂತೆ ಯೇಔಯಣಖಳು
ಷೆಗಿತವಹದಲ್ಲಾ ಖಂಭಿೇಯ ರಿಣಹಭಖಳನುನ ಅನುಬವಿಷು ಯತಿಯಂದು ಉದಮಭಕೆು ಷ ಔುವಹಗಿದೆ .ಈ
ಹಲ್ಲಸಿ ಉತಹದಔ(ಜನಯೆೇಟ್ರ್)ಖಳು, ರಿತಾಔ(ಟಹಯನ್ಸ ಪಹಭಾರ್ )ಖಳು ಭತುು ಇತಯ ವಿದುಮತ್,
ಮಹಂತಿಯಔ ಭತುು ಮೆೇಲಕೆುತುು ಉಔಯಣಖಳ ಮಂತಯಖಳನುನ ಔರ್ ಭಹಡುತುದೆ.
ಹಲ್ಲಸಿ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಆಸಿುಗೆ ಮಹುದೆೇ ಮಹಂತಿಯಔ ಅಥವಹ ವಿದುಮತಿುನ ಕಹಯಣದಿಂದಹದ ಷೆಗಿತಿ(ಫೆಯೇಕ್
ಡೌನ್)ಯಿಂದ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಭತುು ಆಔಸಿಭಔ ಬೌತಿಔ ಹಹನಿ) ಹೆ ಯತುಡಿಸಿದ ಅಹಮಖಳನುನ
ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ(ಖಳನುನ ಔರ್ ಭಹಡುತುದೆ:
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a) ಅದು ಕೆಲಷದಲ್ಲಾದಹದಖ ಅಥವಹ ವಿಯಹಭದಲ್ಲಾದಹದಖ.
b) ಷಾಚೆಗೆ ಳಿಷುದಕಹುಗಿ ಅಥವಹ ೂಣಾರಿೇಕ್ಷೆಗಹಗಿ ಜೆ ೇಡಣೆಖಳನುನ ಫೆೇಯೆ ಫೆೇಯೆ ಭಹಡಿಯುವಹಖ
c) ಷಾಚೆಗೆ ಳಿಷುದಕಹುಗಿ ಅಥವಹ ೂಣಾರಿೇಕ್ಷೆಗಹಗಿ ಜೆ ೇಡಣೆಖಳನುನ ಫೆೇಯೆ ಫೆೇಯೆ ಭಹಡಿಯುವಹಖ
ಭತುು ನಂತಯದ ಭಯುಜೆ ೇಡಣೆ ನಡೆದಿಯುವಹಖ.
d) ಆಯಣದಲ್ಲಾಯೆೇ ಷೆಳ್ಹಂತಯಣೆ ನಡೆದಿಯುವಹಖ.
ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನುನ ಯತೆಮೇಔ ಮಂತಯಖಳ ುನುಃಸ್ಹೆನೆಮ ಭೌಲಮದ ಮೆೇರ್ೆ ವಿಧಿಷರ್ಹಖುತುದೆ .ಮಂತಯು
ಇಡಿೇ ಮಂತಯವೆಂದೆೇ ವಿಮೆಮಹಗಿಯಫೆೇಔು .ದಯಖಳು ಮಂತಯ ಯಕಹಯದ; ಅದು ಫಳಕೆಮಹಖು ಉದಮಭ
ಭತುು ಅದಯ ಭೌಲಮದ ಮೆೇರ್ೆ ಅಲಂಬಿತವಹಗಿವೆ. ರಿಮಹಯಿತಿಖಳನುನ ಇಂತಸ ಲಬಮವಿಯು (ಸ್ಹಿಂಡ್ ಫೆೈ)
ಸ್ೌಲಬಮಖಳು, ಲಬಮವಿಯು ಬಿಡಿಬಹಖಖಳು ಭತುು ಕೆಾೇಮ್ ಅನುಬಖಳು ಭುಂತಹದ ಅಂವಖಳನುನ ಆಧರಿಸಿ
ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ.
5. ಫಹಮಾರ್ ಭತಕಿ ೆರಶರ್ ಹಾಂಟ್ ಹಲ್ಲಸಿ
ಈ ಕೆಳಗಿನುಖಳ ವಿಯುದಧ, ಫಹಮಾರ್ ಖಳು ಭತುು ಸಫೆಮ ಹತೆಯ (ೆಯಶರ್ ವೆಹಷಲ್ಸ) ಖಳನುನ ಔರ್
ಭಹಡುತುದೆ:
a) ಫಹಮಾರ್ ಖಳು ಭತುು / ಅಥವಹ ಇತಯ ತುಡದ ಸ್ಹೆಯ ಭತುು ವಿಭಹದಹಯಯ ಷುತುಭುತುಲ್ಲನ
ಆಸಿುಗೆ ಫೆಂಕ್ಟಮ ಹೆ ಯತಹಗಿ ಆದ ಫೆೇಯೆ ಹಹನಿ; ಭತುು
b) ಇಂತಸ ಫಹಮಾರ್ ಭತುು / ಅಥವಹ ತುಡ ಸ್ಹೆಯಖಳ ಆಂತರಿಔ ತುಡಖಳಿಂದಹದ ಸ್ೆ ಪೇಟ್
ಅಥವಹ ಔುಸಿತದಿಂದ ಭ ಯನೆೇ ಕ್ಷದ ಮಕ್ಟುಗೆ ಉಂಟಹದ ದೆೈಹಿಔ ಗಹಮ ಅಥವಹ ಆಸಿುಮ
ಹಹನಿಮ ಫಗೆಗೆ ವಿಭಹದಹಯಯ ಕಹನ ನು ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ.
ಫೆಂಕ್ರ ಹಲ್ಲಸಿ ಭತಕಿ ಫಹಮಾರ್ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಯಷಪಯ ರತೆಯೀಔವಹಗಯಕತಿವೆ ಸಹಔಶಕಿ ಔರ್ ಗಹಗ ಎಯಡ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳನಕು ತೆಗೆದಕಕೆ ಳುಫೆೀಕಹದ ಅಖತಯವಿದೆಎಲಾ ಇಂಜನಿೀಮರಿಂಗ್ ಹಲ್ಲಸಿ .ಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹ
ಮತಿ ರಷಕಿತ ಫದಲ್ಲ ಭೌಲಯವಹಗಯಫೆೀಔಕ.
6. ಭಶ್ಚೀನರಿ ಲ್ಹಬಖಳ ನಶಿದ (ಎಮ್ ಎಲ್ ಒ ಪ್ಪ) ಹಲ್ಲಸಿ
ಈ ಹಲ್ಲಸಿ ಮಂತಯಖಳು ಷೆಗಿತವಹಗಿ ಅಥವಹ ಫಹಮಾರ್ ಖಳ ಸ್ೆ ಪೇಟ್ದ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಅಡಿಸಖಳು ಅಥವಹ
ವಿಳಂಫಖಳಿಂದಹಗಿ ಉಂಟಹಖು ಫೃಸತ್ ಯಭಹಣದ ಅನುಶಂಗಿಔ ನಶಿವಹಖಫಸುದಹದ ಕೆೈಗಹರಿಕೆಖಳಿಗೆ
ಷ ಔುವಹಗಿದೆ.
ಷೆಗಿತತೆ ಅಥವಹ ನಶಿ ಭತುು ಭಯುಸ್ಹೆನೆಮ ನಡುವಿನ ಷಭಮದ ಖತಿ ದೆ ಡಸದಹಗಿಯುಲ್ಲಾ, ಈ ಹಲ್ಲಸಿ
ಭಧಮದ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಕೆಲಷದ ವೆಚಚದಲ್ಲಾನ ಹೆಚಚಳ ಭತುು ಮಹಹಯದ ಯಭಹಣ ಔಡಿಮೆಮಹಗಿಯುುದರಿಂದ
ಉಂಟಹದ ರ್ಹಬಖಳ ನಶಿಕೆು ರಿಹಹಯ ನಿೇಡುತುದೆ .ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಶಯತುುಖಳು ಭತುು ವಹಮಹಯ ತಡೆ
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ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಹಮಪಿು ಈ ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ ಮೊದರ್ೆೇ ಚಚಿಾಸಿದಂತೆ ಫೆಂಕ್ಟ ಹಲ್ಲಸಿಮನನನುಷರಿಷು, ಮಹಹಯ
ಅಡೆತಡೆ ಹಲ್ಲಸಿಮಂತೆಯೆೇ ಇಯುತುವೆ.
7. ಸಹಿಔಕಖಳ ಕ್ಷಿೀಣಿಷಕವಿಕೆಮ ಹಲ್ಲಸಿ
ಈ ಹಲ್ಲಸಿ ಶ್ೆೈತಹಮಗಹಯದ ಭಹಲ್ಲೇಔಯು (ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಥವಹ ಷಸಕಹಯ ಸ್ೆ ಸ್ೆೈಟಿ) ಅಥವಹ ಕೆಟ್ುಿಹೆ ೇಖು
ದಹಥಾಖಳ ಷಂಖಯಸಕಹುಗಿ ಶ್ಚೇತಲ ಶ್ೆೇಕಯಣಹ ಕೆ ಠ್ಡಿಖಳನುನ ಬೆ ೇಖಮದ ಮೆೇರ್ೆ ಅಥವಹ ಫಹಡಿಗೆಗೆ
ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳರಿಗೆ ಷ ಔುವಹಗಿದೆ. ಶ್ೆೈತಹಮಗಹಯದ ಸ್ಹೆಯ ಭತುು ಮಂತೆ ಯೇಔಯಣಖಳ ಷೆಗಿತತೆ
ಶ್ೆೈತಿಮೇಔಯಣ ಭತುು ಉಷಹಣಂವದ ಹೆಚುಚವಿಕೆಯಿಂದ ಷಸ ಭತುು ಶ್ೆೇಕಯಣೆಮ ಕೆ ಠ್ಡಿಮಲ್ಲಾ ಶ್ೆೈತಮಕಹರಿಖಳ
ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಭತುು ಸಠಹತ್ ಸ್ೆೇಯುವಿಕೆಮ ಕಹಯಣದಿಂದಹದ ಫೆಯೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿಂದಹದ ಷಯಕ್ಟನ ಕ್ಷಿೇಣಿಷುವಿಕೆ
ಭತುು ಔವಭಲ್ಲೇಔಯಣದ ಅಹಮದ ವಿಯುದಧ ಔರ್ ಇಯುತುದೆ.
8. ಎಲ್ೆಕಹರನಿಕ್ಟ ಉಔಯಣಖಳ ಹಲ್ಲಸಿ
ಇದು ಸಿ.ಪಿ.ಮು., ಕ್ಟೇಫೆ ೇಡ್ಾ, ಭಹನಿಟ್ರ್, ಪಿಯಂಟ್ರ್ ಮು.ಪಿ.ಎರ್ಸ., ಸಿಷಿಮ್ ಸ್ಹಪೆಿಾೇರ್ ಇತಹಮದಿಖಳನುನ
ಳಗೆ ಂಡಿಯು ಇಡಿೇ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ಮಸ್ೆೆಮನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯು ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಮ ಎರ್ೆಕಹರನಿಕ್
ಉಔಯಣಖಳನುನ ಔರ್ ಭಹಡುತುದೆ. ಸವಹನಿಮಂತಯಔ, ಬಿಸಿ ಭತುು ವಿದುಮತ್ ರಿತಾಔ, ಭುಂತಹದ
ಷಹಹಮಔ ಉಔಯಣಖಳನುನ ಷಸ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ.
ಈ ಹಲ್ಲಸಿ ಫೆಂಕ್ಟ ಹಲ್ಲಸಿ, ಭಶ್ಚೇನರಿ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಭತುು ದಯೆ ೇಡೆ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಂಯೇಜನೆಮಹಗಿದೆ .
ದೆ ೇಶೂರಿತವಹದ

ವಿನಹಮಷವಹಯಂಟಿ)

ಮಡಿ

ಳಗೆ ಂಡಿಲಾದ(,

ನೆೈಷಗಿಾಔ

ವಿದಮಭಹನಖಳ

ರಿಣಹಭಖಳು, ವೊೇರ್ೆಿೇಜ್ ಏಯುೆೇಯುಖಳು, ಆಘಾತದ ರಿಣಹಭ (ಇಂಹಮಕ್ಿ ಶ್ಹಕ್)ದಿಂದಹದ
ದೆ ೇಶಮುಔು

ಕಹಮಾಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳು,

ದಯೆ ೇಡೆ,

ಭನೆಯಡೆದು

ಔಳಳತನ

ಭತುು

ಔಳಳತನ

ಇತಹಮದಿಖಳಂತಸ ಅನಿವಚಮತೆಖಳನುನ ಷಸ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ.
ಹಲ್ಲಸಿ ಯತಿ ವಿಶಮದಲ್ಲಾನ ಜವಹಫಹದರಿ ಅಥವಹ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮನುನ ಅಲಂಬಿಸಿ, ಭಹಲ್ಲೇಔಯು,
ಗೆೇಣಿಗೆದಹಯ ಅಥವಹ ಫಹಡಿಖದಹಯರಿಗೆ ಲಬಮವಿದೆ .ಇದು ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ನಶಿನುನ ಔರ್ ಭಹಡು
ಭ ಯು ವಿವಿಧ ವಿಬಹಖಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ:
a) ವಿಬಹಖ 1: ಉಔಯಣದ ಹಹನಿ ಅಥವಹ ನಶಿ
b) ವಿಬಹಖ 2: ಔಂೂಮಟ್ರ್ ನ ಫಹಸಮ ಹಹಡ್ಾ ಡಿರ್ಸು ಖಳಂತಸ ಫಹಸಮ ಡೆೇಟಹ ಭಹಧಮಭದ ಹಹನಿ
ಭತುು ನಶಿ
c) ವಿಬಹಖ 3: ಕೆಲಷದ ಹೆಚಿಚದ ವೆಚಚ 12 -,26 , ವಹಯಖಳಯೆಗೆ ಫದಲ್ಲ 52 ಅಥವಹ 40
ಉಔಯಣಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಡೆೇಟಹ ಯಕ್ಟಯಯೆ ಭುಂದುರಿಮುದನುನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲು.
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9. ಭಕಂಖಡ ಲ್ಹಬದ ನಶಿದ ಔರ್ ಅಥವಹ ನಲ್ಲಾ (ಪ್ಪ .ಒ .ಎಲ್ .ಎ - ಅಡಹಾನ್್ ಲ್ಹರ್ಸ ಆಫ್ ಹರಫಿಟ್)
) ಲ್ಲಾ ವಿಳಂಫಹರಯಂಭಿಷಕದಯಡಿಲ್ೆೀ ಇನ್ ಸಹಿಟ್ಯ ಅಪ್ .ಮಕ .ಡಿ ಎರ್ಸ -) ಹಲ್ಲಸಿ
ಈ ಹಲ್ಲಸಿ ಯೇಜನೆಮ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಆಔಸಿಭಔ ಹಹನಿಖಳ ಕಹಯಣದಿಂದಹದ ಯೇಜನೆಮ ವಿಳಂಫದ ಆರ್ಥಾಔ
ರಿಣಹಭಖಳನುನ ಔರ್ ಭಹಡುತುದೆ .ಇದು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಷಂಹದನೆಯಿಂದ ಂಚಿತಯಹದ ವಿಭಹದಹಯರಿಗೆ
ಭತುು ಯೇಜನೆಮಲ್ಲಾನ ತಭಭ ಆಷಕ್ಟುಮ ಭಟಿಿಗೆ ಸಣಕಹಷು ಷಂಸ್ೆೆಖಳಿಗೆ ಷ ಔುವಹಗಿದೆ .ಇದನುನ
ಯೇಜನೆಮು ನಿಜವಹಗಿ ಹಯಯಂಬವಹಖು ಮೊದಲು ಎಮ್ ಸಿ ಆ / ಈಎಆರ್ / ಸಿಎಆರ್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ
ಂದು ವಿಷುಯಣೆಮ ಷಾಯ ದಲ್ಲಾ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ.
ಹಲ್ಲಸಿ ಷಸ ಅಧಿ ಸ್ಹಲಖಳ ಭತುು ವಹಸ್ಹತಿ ಚಿೇಟಿ (ಡಿಫೆಂಚರ್ )ಖಳು, ವೆೇತನ ಭತುು ಷಂಫಳಖಳು,
ಭತುು ನಿಖದಿತ ದಿನಹಂಔದಂದು ಆಯಂಬಗೆ ಂಡಿದದಯೆ ವಹಮಹಯದಲ್ಲಾ ಖಳಿಷಫಸುದಹಗಿದದ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ನಿಾಳ
ರ್ಹಬದ ಮೆೇಲ್ಲನ ಫಡಿಸ ಇತಹಮದಿ ಭುಂದುಯೆಮು ವೆಚಚಖಳಂತಸ ಆರ್ಥಾಔ ನಶಿಖಳನುನ ಷಸ ಔರ್
ಭಹಡುತುದೆ.
ಪಿಯೇಮಮಂ ಯೆೇಟಿಂಗ್ ವಿವಿಧ ನಿಣಹಾಮಔ ಅಂವಖಳನುನ ಭತುು ಲಬಮವಿಯು ಭಯು ವಿಮೆಮ ಫೆಂಫಲನುನ
ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ .ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಟ್ುಿ ರ್ಹಬ ಅಥವಹ ಮಹಹಯಯಭಹಣ ಭತುು ನಶಿ ರಿಹಹಯದ ಅಧಿಖಳು
ಔ ಡ ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ ಪಿಯೇಮಮಂ ನಿಧಾರಿಷುಲ್ಲಾ ನಿಣಹಾಮಔ ಅಂವಖಳ್ಹಗಿವೆ.
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ಹಯಯಂಭಿಷುದಯಲ್ಲಾ

ವಿಳಂಫ)

ಡಿರ್ೆೇ

ಇನ್

ಸ್ಹಿಟ್ಾ

ಅಪ್ಟ

-

ಡಿ

ಎರ್ಸ.

ಮು.)

ಹಲ್ಲಸಿ

______________ಹಿೇಗೆಂದ ಔಯೆಮಲಡುತುದೆ.
I. ಭಶ್ಚೇನರಿ ರ್ಹಬಖಳ ನಶಿದ ಔರ್
II. ಭುಂಖಡ ರ್ಹಬಖಳ ನಶಿದ ಔರ್ ಅಡಹಾನ್ಸ)ರ್ಹರ್ಸ ಆಫ್ಟ ಹಯಫಿಟ್(
III. ಖುತಿುಗೆದಹಯಯ ಎಲಾ ಅಹಮಖಳ ಔರ್
IV. ಖುತಿುಗೆದಹಯಯ ಸ್ಹೆಯ ಭತುು ಭಶ್ಚೇನರಿ ಔರ್

I. ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಎಲಾ ಅಹಮಖಳ ವಿಭಹ
ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಎಲಾ ಅಹಮಖಳ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಆಸಿುಖಳು ಉತಹದನಹ - ಭತುು
ಶ್ೆೇಕಯಣಹ ಎಯಡ

ಸ್ೌಲಬಮಖಳನುನ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾಯೆೇ ಆದಯ

ಂದೆೇ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಔರ್

ಭಹಡಲು ವಿನಹಮಷ ಭಹಡರ್ಹಗಿದೆ. ಇದು ವಹಷುವಿಔ ಹಹನಿ ಭತುು ವಹಮಹಯದ ತಡೆಮ ವಿಯುದಧ ನಶಿ
ರಿಹಹಯ ದಗಿಷುತುದೆ. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನುಖಳಿಗೆ ಔರ್ ದಗಿಷುತುದೆ:
i. ಫೆಂಕ್ಟ ಭತುು ಅಗಿನ ವಿಭಹ ಅಬಹಮಷಖಳಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಅಹಮಖಳು,
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ii. ದಯೆ ೇಡೆ (ಅಹಹಯನುನ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ)
iii. ಭಶ್ಚೇನರಿ ಫೆಯೇಕ್ ಡೌನ್ / ಫಹಮಾರ್ ಸ್ೆ ಪೇಟ್ / ಎರ್ೆಕಹರನಿಕ್ ಉಔಯಣ
iv. ಮೆೇರ್ೆ ನಭ ದಿಸಿದ ಅಹಮಖಳಿಂದ ಉದಬವಿಸಿದ ಮಹಹಯದಲ್ಲಾನ ತಡೆ
(ಟಿಣಿ: ಮೆೇಲ್ಲನ (c) ಅಂವದ ಅಡಿ ನಭ ದಿಸಿದ ಅಹಮದಿಂದುಂಟಹದ ಮಹಹಯದಲ್ಲಾನ ತಡೆ
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಮಕೆೇಜ್ ಔರ್ ನಲ್ಲಾ ಳಗೆ ಂಡಿಯುದಿಲಾ ಆದಯೆ ಐಚಿೆಔ ಔರ್ ಎಂದು ಲಬಮವಿಯುತುದೆ)
 ದಗಿಸಿದ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಕಹಮಹಾಚಯಣೆಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ ಹೆ ೇಲ್ಲಸಿದಯೆ ಈ ಹಲ್ಲಸಿ ವಿಶ್ಹಲವಹದ
ಔರ್ ವಹಮಪಿುಮನುನ ನಿೇಡುತುದೆ.
 ಹಲ್ಲಸಿಮ ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯಖಳು ಆಯೆುಭಹಡಿದ ಔರ್, ಕೆಾೇಮ್ ಖಳ ಅನುಬ, ಭತುು ಆಮದ
ಔಡಿತಖಳು ಎಮ್ ಎಲ್ ಒ ಪಿ ಗಹಗಿ ಅಹಮದ ಅಂದಹಜು ಯದಿ ಇತಹಮದಿಖಳ ಮೆೇರ್ೆ
ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ.
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ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಎಲಾ ಅಹಮಖಳ ವಿಮೆಮ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಔರ್ ಆಗಿಲಾ?
I. ಫೆಂಕ್ಟ ಭತುು ಅಗಿನ ವಿಭಹ ಅಬಹಮಷಖಳಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಅಹಮಖಳು
II. ಅಹಹಯ
III. ಭಶ್ಚೇನರಿ ಫೆಯೇಕ್ ಡೌನ್

IV. ಎರ್ೆಕಹರನಿಕ್ ಉಔಯಣ

J. ನೌಕಹ (ಸಹಖಯ) ವಿಮೆ
ನೌಕಹ ವಿಮೆಮನುನ ಎಯಡು ವಿಧಖಳ್ಹಗಿ ವಿಂಖಡಿಷಫಸುದು :ನೌಕಹ ಷಯಔು ಭತುು ಷಭುದಯದ ಸಲ್
1. ನೌಕಹ ಷಯಔಕ ವಿಮೆ
'ಷಭುದಯ'ವೆಂಫ ದು ಷಭುದಯದಲ್ಲಾನ ತು ಸ್ಹಸಷಖಳ ಕಹಯಣದಿಂದ ಭಹತಯ ಷಂಬವಿಸಿದ ನಶಿನುನ
ಷ ಚಿಸಿದಯ , ನೌಕಹ ಷಯಔಕ ವಿಮೆಮು ಅದಕ್ಟುಂತ ಹೆಚುಚ ವಹಮಪಿುಮನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ. ಇದು ದೆೇವದೆ ಳಗಿನ
ಹಹಗೆಯೆೇ ವಿದೆೇವದಲ್ಲಾನ, ಯೆೈಲು, ಯಸ್ೆು, ಷಭುದಯ, ವಿಭಹನ ಅಥವಹ ನೆ ೇಂದಹಯಿತ ಅಂಚೆಮ ಭ ಲಔ
ಸ್ಹಖಣೆಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾನ ಷಯಔುಖಳ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಮ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ನಶಿ ರಿಹಹಯನುನ
ದಗಿಷುತುದೆ. ಷಯಔುಖಳ ಯಕಹಯದ ವಹಮಪಿುಮು, ಜಯಖಳಿಂದ ಖೃಸಫಳಕೆ ಷುುಖಳಯೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್,
ಧಹನಮಖಳಂತಸ

ಫೃಸತ್

ಷುುಖಳನುನ

ಹಿಡಿದು

ಯೇಜನೆಖಳಿಗಹಗಿ

ಇಯಫಸುದು.
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ಆಮಹಭದ

ಷಯಔುಖಳಯೆಗೆ

ಷಯಔು ವಿಮೆಮು ದೆೇಶ್ಚೇಮ ವಹಮಹಯದಲ್ಲಾ ಹಹಖ

ಅಂತಯಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ವಹಮಹಯದಲ್ಲಾ ಂದು ಯಭುಕ

ಹತಯನುನ ಹಿಷುತುದೆ .ಭಹಯಹಟ್ದ ಹೆಚಿಚನ ಂದಖಳಲ್ಲಾ ಷಯಔು ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಮ ವಿಯುದಧ,
ಭಹಯಹಟ್ಗಹಯರಿಂದ ಅಥವಹ ಕರಿೇದಿದಹಯರಿಂದ ಔರ್ ಭಹಡಲಟಿಿಯಫೆೇಕೆಂಫುದು ಅನಿವಹಮಾವಹಖುತುದೆ.
ಮಹಯಕ ವಿಮೆಮ ಮೆೀಲ್ೆ ರಿಣಹಭ ಬಿೀಯಕತಹಿಯೆ :ಭಹಯಹಟ್ಗಹಯ ಅಥವಹ ಷಯಔು [ಯವಹನೆಮ ]ಖಳ
ಕರಿೇದಿದಹಯ ಭಹಯಹಟ್ದ ಂದನುನ ಅಲಂಬಿಸಿ ಷಯಕ್ಟನ ವಿಮೆಮನುನ ಭಹಡಫಸುದಹಗಿದೆ.
ಜಲ (ಸ್ಹಖಯ) ವಿಭಹ ಔಯಹಯು ಅಂತಹಯಹಷ್ಟ್ರೇಮವಹಗಿ ಅನಾಯಿಷು ನಿಮಭಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿಯು
ಅಖತಮವಿದೆ .ಕಹಯಣ ಇದು ಮಹುದೆೇ ದೆೇವದ ಖಡಿಖಳನುನ ಮೇರಿ ಸ್ಹಗಿಷಲಡು ಭತುು ಸ್ಹರಿಗೆಮಲ್ಲಾಯು
ಷಯಔುಖಳನುನ ಔರ್ ಭಹಡುತುದೆ .ಅದೆೇ ಯಕಹಯವಹಗಿ ಅಂತಹಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಷಭಹವೆೇವಖಳು ಭತುು
ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಲಖತಿುಸಿದ ಕೆಲು ವಿಧಿಖಳು ಔರ್ ಅನುನ ನಿಾಹಿಷುತುವೆ.
ಹಯಥಮಔ ಹಲ್ಲಸಿ ದಹಕರ್ೆ ಸ್ಹಭಹನಮ ನಿಮಭಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿದದಯೆ, ಔರ್ ವಹಮಪಿು ಭತುು ವಿನಹಯಿತಿಖಳು
ಭತುು ವಿಶ್ೆೇಶ ಫಹಿಶುಯಣೆಖಳನುನ ಷಂಸ್ೆೆಮ ಷಯಔು ನಿಮಭಹಳಿಖಳು ಇನಿಸಿಟ್ ಮಟ್) ಕಹಗೆ ೇಾ ಕಹಾಜೆರ್ಸ ಐಸಿಸಿ ಎಂದು ಔಯೆಮಲಡು ಯತೆಮೇಔ (ವಿಧಿಖಳ ಭ ಲಔ ಜೆ ೇಡಿಷರ್ಹಖುತುದೆ .ಲಂಡನಿನನ ಅಂಡರ್
ಯೆೈಟ್ರ್ ಯ ಷಂಸ್ೆೆಯಿಂದ ಇುಖಳ ಔಯಡು ಸಿದಧಡಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
a) ನೌಕಹ ಸಹಖಯ)) ವಿಮೆಮ ವಹಯಪ್ಪಿ
ಷಯಔು (ಕಹಗೆ ೇಾ) ಹಲ್ಲಸಿಖಳು, ಭ ಲಬ ತವಹಗಿ ಷಭುದಯಮಹನದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು, ಅಂದಯೆ ಅು
ಂದು ಷೆಳದಿಂದ ಭತೆ ಂ
ು ದು ಷೆಳಕೆು ವಿಶಮಷುುವಿನ ಔರ್ ಭಹಡುತುವೆ. ಆದಯೆ, ವಿಭಹದಹಯ
ಮಹವಹಖಲ

ತನನ ನಿಮಂತಯಣ ಳಗಿಯು ಎರ್ಹಾ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಷಭಂಜಷವಹದ ಎಚಚರಿಕೆಯಿಂದ

ತಿಾಷು ಅಖತಮವಿದೆ. ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭುಕಮ ಲಕ್ಷಣವೆಂದಯೆ ಅದು ಪಿದ ಭೌಲಮದ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದೆ.
ವಿಮೆಗಹಯಯ ಭತುು ವಿಭಹದಹಯಯು ಪಿಕೆ ಳುಳ ಭ ಲಔ ಭೌಲಮಭಹನನುನ ಸಿಾೇಔರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ
ಭತುು ಮೊೇಷದ ವಂಕೆ ಇದದ ಹೆ ಯತು ನಂತಯದ ಭಯು ಭೌಲಮಭಹನಕೆು ಳಗೆ ಂಡಿಯುದಿಲಾ. ಇದಯ
ಭತೆ ುಂದು ಅನನಮ ವೆೈಶ್ಚಶಿಾವೆಂದಯೆ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಭುಔುವಹಗಿ ಹಿಸಿಕೆ ಡಫಸುದಹಗಿದೆ.
ಔರ್

ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ

ಷಯಔು

ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ

ಹೆಷರಿಸಿದ

ಷೆಳದಲ್ಲಾನ

ಗೆ ೇದಹಭನುನ

ಬಿಟ್ಿ

ಷಭಮದಿಂದ ಆಯಂಬವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾನ ಭಹಯಹಟ್ದ ಂದದ ನಿಮಭಖಳಿಖನುಖುಣವಹಗಿ,
ಖಭಮಸ್ಹೆನದಲ್ಲಾ ಕೆ ನೆಗೆ ಳುಳತುದೆ.
ಅನಾಯಿಷು ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಶಯತುುಖಳು ಕೆಳಗೆ ನಭ ದಿಸಿದ ಮಹದೆೇ ಅಂವದ ಭ ಲಔ
ನಿಮಂತಿಯಷಲಡುತುವೆ;
i. ಳನಹಡಿನ ಸ್ಹಖಣೆಗಹಗಿ ಳನಹಡು ಸ್ಹಖಣೆ ಅಧಿನಿಮಭ) ಐಟಿಸಿ (ಎ, ಬಿ ಅಥವಹ ಸಿ
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ii. ಷಭುದಯದ ಯಮಹಣಕಹುಗಿ ಷಂಸ್ೆೆಮ ಷಯಔು ಅಧಿನಿಮಭ ಇನಿಸಿಟ್ ಮಟ್) ಕಹಗೆ ೇಾ ಕಹಾಜ್ ಐಸಿಸಿ (ಎ, ಬಿ ಅಥವಹ ಸಿ
iii. ಷಂಸ್ೆೆಮ ಷಯಔು(ವಹಮುಮಹನ) ಅಧಿನಿಮಭ – ವಹಮುಮಹನದಿಂದ ಸ್ಹಖಣೆಗಹಗಿ ಎ
ಷಂಸ್ೆೆಮ ಷಯಔು ಅಧಿನಿಮಭ ಸಿ ಷಯಔು ಸ್ಹಗಿಷು ವಹಸನದ ಅಥವಹ ಸಡಗಿನ ಅಘಾತದ
ಕಹಯಣದಿಂದಹದ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಗೆ ಔನಿಶಠ ಔರ್ ಅನುನ ದಗಿಷುತುದೆ:
i. ಫೆಂಕ್ಟ ಅಥವಹ ಸ್ೆ ಪೇಟ್
ii. ಸಳಿತುವಿಕೆ ಅಥವಹ ವಹಸನದ ತೆಯುಗೆ ಳಿಷುವಿಕೆ
iii. )ಸಡಗಿನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ (ಔಶಿಕೆು ಳಗಹಖುವಿಕೆ(ಸ್ಹರಾಂಡಿಂಗ್), ತಿೇಯಕೆು ತಹಕ್ಟ ಸುದುಖುವಿಕೆ
(ಗೌಯಂಡಿಂಗ್) ಅಥವಹ ಸಡಗಿನ ಭುಳುಖಡೆ
iv. ಫಹಸಮ ಷುುವಿನೆ ಡನೆ ಗಶಾಣೆ
ಷಂಸ್ೆೆಮ ಷಯಔು ಅಧಿನಿಮಭ ಬಿ, ಸಿ ಗಿಂತ ಹೆಚುಚ ವಿಶ್ಹಲವಹಗಿದೆ. ಸಿ ಮಲ್ಲಾನ ಔರ್ ಖಳ ಜೆ ತೆಗೆೇ
ಅದು ಕೆಳಗಿನುಖಳ ಕಹಯಣದಿಂದಹದ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಖಳನ ನ ಔರ್ ಭಹಡುತುದೆ:
i. ಬ ಔಂ, ಅಗಿನಾತದ ವಿಸ್ೆ ಪೇಟ್ದಿಂದ ಭತುು ಮಂಚಿನಂತಸ ನಿಷಖಾದ ವಿತುುಖಳು) ಆಕ್ಿ
ಆಫ್ಟ ಗಹಡ್ – ಎ ಒ ಜಿ (ಅಹಮಖಳು
ii. ಳನಹಡು ಸ್ಹಖಣೆಮಲ್ಲಾ ಸ್ೆೇತುವೆಖಳ ಔುಸಿತ
iii. ಸ್ಹಖಯ

ಸ್ಹಖಣೆ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ

ಅತಿಯೆೇಔಖಳಿಂದಹಗಿ

ಗೆಮುುದರಿಂದ

ಭತುು

ತ ಖುವಿಕೆಯಿಂದಹದ ನಶಿ
iv. ಸಡಗಿನಲ್ಲಾ ನಿೇಯು ಯವೆೇಶ್ಚಷುದು.
ಬಿ ಭತುು ಸಿ ಮ ಎಲಾ ಅಹಮಖಳನುನ ಭತುು ಕೆಳಗೆ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಕೆಲು ಹೆ ಯತುಖಳನುನ
ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ ಮಹದೆೇ ಇತಯ ಕಹಯಣದಿಂದ ಉದಬವಿಸಿದ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಮನುನ ಔರ್
ಭಹಡುತುದೆ:
i. ವಿಮೆದಹಯಯ ಉದೆದೇವೂಾಔ ನಡತೆಮ ಕಹಯಣದಿಂದಹದ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿ
ii. ಸ್ಹಭಹನಮ ಸ್ೆ ೇಯುವಿಕೆ, ಡೆಮುವಿಕೆ, ಷತತ ಉಯೇಖದಿಂದಹದ ಷಔಳಿ ಅಥವಹ ತ ಔ /
ಯಭಹಣದಲ್ಲಾನ ಸ್ಹಭಹನಮ ನಶಿ
iii. ಹಮಕ್ಟಂಗ್ ನ ಕೆ ಯತೆ
iv. ಅಂತಖಾತ ದೆ ೇಶ
v. ವಿಳಂಫಖಳು
vi. ಭಹಲ್ಲೇಔಯ ದಿವಹಳಿತನದ ಕಹಯಣದಿಂದಹದ ನಶಿ
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vii. ಯಭಹಣು ಆತುುಖಳು
ಈ ಹೆ ಯತುಖಳು ಳನಹಡಿನ, ವಹಮು ಭತುು ಷಭುದಯ ಭಹಖಾಖಳ ಎರ್ಹಾ ವಿಧಿಖಳಿಗೆ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿದೆ.
ಔಲ್ಲಾದದಲು, ಫೃಸತ್ ತೆೈಲ ಭತುು ಚಹಹ ಇತಹಮದಿಖಳಂತಸ ನಿದಿಾಶಿ ದಹಥಾಖಳ ವಹಮಹಯ ಭಹಡಲು ಷಸ
ಯತೆಮೇಔ ವಿಧಿಖಳಿವೆ.ಸ್ಹಖಯ ಔರ್ ಮುದದ, ಭುಶುಯಖಳು, ಖಲಬೆಖಳು, ನಹಖರಿೇಔ ಖಲಬೆ ಭತುು
ಬಯೇತಹದನೆಖಳನುನ

ಔರ್

ಭಹಡಲು

ಹೆಚುಚರಿ

ಪಿಯೇಮಮಂ

ಹತಿಷು

ಭ ಲಔ

ವಿಷುರಿಷಫಸುದಹಗಿದೆ. ಜಲ ಭತುು ವಹಮು ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಮುದಧದ ಅಹಮಖಳ ವಿಯುದಧ ಔರ್ ನಿೇಡು
ವಿಮೆಮ ಏಔಭಹತಯ ಶ್ಹಖೆಮಹಗಿದೆ.

ಭಸತಾದ ಅಂವಖಳು
ಯಭಹಣಿತ ಹಲ್ಲಸಿ ಪಹಮ್ಾ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಲಖತಿುಸಿದ ವಿವಿಧ ವಿಧಿಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ಷಭುದಯ
ಹಲ್ಲಸಿ ಔರ್ ಭಹಡು ಅಹಮಖಳನುನ ಷ ಲ
ೆ ವಹಗಿ ಭ ಯು ವಿಬಹಖಖಳ್ಹಗಿ ವಿಂಖಡಿಷರ್ಹಗಿದೆ:
i. ಸ್ಹಖಯದಲ್ಲಾನ ಅಹಮಖಳು,
ii. ಅನಮ ಅಹಮಖಳು ಭತುು
iii. ಮುದಧ, ಭುಶುಯ, ಖಲಬೆ, ನಹಖರಿೇಔ ಖಲಬೆ ಭತುು ಬಯೇತಹದನೆ ಅಹಮಖಳು.
b) ಸಹಖಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ವಿವಿಧ ರಕಹಯಖಳು
i. ನಿಶ್ಚಿತ ಹಲ್ಲಸಿ
ಈ ಹಲ್ಲಸಿ ಂದೆೇ ಸ್ಹಖಣೆಮ ಷಯಔನುನ ಔರ್ ಭಹಡುತುದೆ. ಇದು ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಷಭುದಯಮಹನ
ಅಥವಹ ಸ್ಹಖಣೆಗೆ ಅನಾಯಿಷುತುದೆ. ಳನಹಡಿನ ಸ್ಹರಿಗೆಮ ಭುಖಹಂತಯ ನಿಮಮತವಹಗಿ ಷಯಔನುನ
ಯವಹನಿಷು,

ನಿಮಮತವಹಗಿ

ಆಭದು

ಭತುು

ಯಫ್ತು

ವಹಮಹಯದಲ್ಲಾ

ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಂಡಿಯು

ವಹಮಹರಿಖಳಿಗೆ ಇದು ಭುಔು ಹಲ್ಲಸಿಮಂತಸ ವಿಶ್ೆೇಶ ಮಸ್ೆೆ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಮಸ್ೆೆಮನುನ
ಭಹಡಲು ಅನುಔ ಲಔಯವಹಗಿದೆ.
ii. ಭಕಔಿ ಹಲ್ಲಸಿ
ದೆೇವದೆ ಳಗಿನ ಷಯಔುಖಳ ಸ್ಹಖಣೆಖಳನುನ ಭುಔು ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿ ಔರ್ ಭಹಡಫಸುದು. ಈ ಹಲ್ಲಸಿ
ಂದು ಶಾಕಹುಗಿ ಭಹನಮವಹಗಿಯುತುದೆ ಭತುು ಈ ಅಧಿಮಲ್ಲಾನ ಎರ್ಹಾ ಸ್ಹಖಣೆಖಳನುನ ವಿಭಹಗಹಯಯು
ಭತುು

ವಿಭಹದಹಯಯು

ಪಿಕೆ ಂಡಂತೆ

ಹಕ್ಷಿಔ,

ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.
iii. ಭಕಔಿ ಔರ್
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ಭಹಸಿಔ

ಅಥವಹ

ತೆೈಭಹಸಿಔವಹಗಿ

ನಿಯಂತಯ ವಹಮಹಯ ಹೆ ಂದಿಯು ದೆ ಡಸ ಯಫ್ತುದಹಯು ಭತುು ಆಭದುದಹಯರಿಗೆ, ಂದು ಭುಔು ಔರ್
ಅನುನ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ. ಇದು ಂದು ಶಾದಲ್ಲಾನ ಔಡಲ್ಲನ ಯವಹನೆಖಳ ಮಹಹಯಖಳಿಗೆ ಔರ್ ನ
ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯಖಳನುನ ನಿಧಾರಿಷುತುದೆ. ಭುಔು ಔರ್ ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮಲಾ ಭತುು
ಇದು ಭುದೆಯ(ಸ್ಹಿಾಂಪ್ಟ)ಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯುದಿಲಾ. ಯತಿ ಘೀ ೇಶಣೆಗೆ ಷ ಔು ಭೌಲಮಕೆು ಭುದೆಯ
(ಸ್ಹಿಾಂಪ್ಟ)ಯತಿುಸಿದ ವಿಮೆಮ ಯಭಹಣತಯನುನ ಜಹರಿಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.
iv. ಷಕಂಔ ಭತಕಿ ಹೆಚಿಿದ ಭೌಲಯದ ವಿಮೆ
ವಹಮಹಯ ಷುಂಔ (ಔಷಿಮ್ಸ ಡ ಮಟಿ) ಅಥವಹ ರ್ಹಮಂಡಿಂಗ್ ದಿನಹಂಔದಂದು ಖಭಮಸ್ಹೆನದಲ್ಲಾ ಷಯಔುಖಳ
ಭಹಯುಔಟೆಿ ಭೌಲಮದಲ್ಲಾನ ಹೆಚಚಳದಿಂದಹಗಿ ಭಹಡರ್ಹದ ಹೆಚಿಚನ ಹತಿಯಿಂದ ಷಯಔು ಭೌಲಮ
ಹೆಚಹಚದಯೆ ಈ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಹೆಚುಚರಿ ವಿಮೆಮನುನ ದಗಿಷುತುವೆ.

v. ಹರಯಂಭಿಷಕದಯಲ್ಲಾ ವಿಳಂಫ
ಅನೆೇಔ ವಿಮೆದಹಯಯು ಈ ಔರ್ ಅನುನ ಆಯೆು ಭಹಡುತಿುದಹದಯೆ .ಹೆ ಷ ಯೇಜನೆಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ
ಸ್ಹಖಣೆ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಉಔಯಣಖಳಿಗಹದ ಮಹುದೆೇ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿ ಹೆ ಷ ಉಔಯಣಖಳಿಗಹಗಿ
ಆಡಾರ್ ಭಹಡಫೆೇಕಹಖುತುದೆ ಭತುು ಅದರಿಂದ ಯೇಜನೆಮು ೂಣಾಗೆ ಳುಳಲ್ಲಾ ವಿಳಂಫಕೆು
ಕಹಯಣವಹಖುತುದೆ ಭತುು ಅಯೆ ೇಕ್ಷವಹಗಿ ರ್ಹಬದ ನಶಿಕೆು ಕಹಯಣವಹಖುತುದೆ .ತಭಭ ಸ್ಹಲ ಸ್ೆೇವೆಗಹಗಿ
ಯೇಜನೆಮು ಷಕಹಲ್ಲಔವಹಗಿ ೂಣಾಗೆ ಳುಳದಯಲ್ಲಾ ಆಷಕ್ಟು ಹೆ ಂದಿಯು ಸಣಕಹಷು ಷಂಸ್ೆೆಖಳು, ಈ
ಅಹಮನುನ ಂದು ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನಿಂದ ಔರ್ ಭಹಡಲಡಫೆೇಕೆಂದು ಇಚಿೆಷುತಹುಯೆ ಭತುು ಷಭುದಯ
)ಷಯಔು (ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಸ್ಹಖಯದಲ್ಲಾನ ವಿಳಂಫಖಳ ಅನುಶಂಗಿಔ ಅಹಮಖಳ ಅಥವಹ ಷಯಳವಹಗಿ –
ಹಯಯಂಭಿಷುವಿಕೆಮಲ್ಲಾನ ವಿಳಂಫದ ವಿಯುದಧ ವಿಷುರಿಷಫಸುದಹಗಿದೆ.
ಪ್ಪರೀಮಿಮಂ: ಷಯಔುಖಳ ಷಾಯ , ಮಹನಹಂತಯಣದ ಭಹದರಿ, ಹಮಕೆೇಜ್ ಯಕಹಯ, ಷಭುದಯಮಹನದ
ಭಹಖಾ ಭತುು ಔಳ್ೆದ ಕೆಾೇಮ್ ಖಳ ಅನುಬದ ಮೆೇರ್ೆ ಅಲಂಬಿತವಹಗಿಯುತುದೆ. ಆದಯೆ ಎರ್ಸ ಆರ್ ಸಿ
ಸಿ

ಮಂತಸ

ವಿಷುರಿಷರ್ಹದ

ಔರ್

ಖಳು

ಭತುು

ಮುದಧದ

ಅಹಮಖಳು)

ಸ್ಹಖಯೆ ೇತುಯ

ಷಯಔುಖಳಿಗಹಗಿ( ವಿಶ್ೆೇಶ ನಿಮಭಖಳಿಂದ ನಿಫಾಹಿಷಲಡುತುವೆ ಭತುು ಷಂಖಯಹಿಸಿದ ಪಿಯೇಮಮಂ
ಔಂತುಖಳನುನ ಕೆೇಂದಯ ಷಕಹಾಯಕೆು ಜಭಹ ಭಹಡರ್ಹಖುದು.
2. ಸಹಖಯದಲ್ಲಾನ ನೌಕೆಮ ಡಲ್ಲನ ವಿಮೆ (ಭರಿೀನ್ ಸಲ್ ಇನಕುಯೆನ್್)
'ಸಲ್' ಎಂಫ ವಫದ ಂದು ಸಡಖು ಅಥವಹ ಇತಯ ಜಲ ಸ್ಹರಿಗೆಮ ಷಲಔಯಣೆಮ ಗಹತಯನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ.
734

ಭರಿೇನ್ ಸಲ್ ಇನುಶಯೆನ್ಸ ವಿವಿಧ ದೆೇವಖಳಲ್ಲಾ ಅನಾಯಿತ ಅಂತಹಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ವಿಧಿಖಳಂತೆ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ .
ಭರಿೇನ್ ಸಲ್ ಔರ್ ಖಳು ಭುಕಮವಹಗಿ ಎಯಡು ಯಕಹಯದಹದಗಿವೆ:
a) ಂದಕ ನಿದಿಯಶಿ ಷಭಕದರಮಹನನಕು ಔರ್ ಭಹಡಕದಕ: ಇಲ್ಲಾ ಫಳಷಲ್ಹಖಕ ವಿಧಿಖಳ ಖಕಂನಕು
ಸಹಂಸಿೆಔ ಸಹಖಯಮಹನದ ನಿಮಭಹಳಿ (ಇನಿ್ಿಟ ಯಟ್ ವಹಯೆೀಜ್ ಯೆಖಕಯಲ್ೆೀವನ್್ಖಳ (ಿೆಿಂದಕ
ಔಯೆಮಲ್ಹಖಕತಿದೆ
b) ಷಭಮದ ಅಧಿಮನಕು ಔರ್ ಭಹಡಕದಕ: ಸಹಭಹನಯವಹಗ ಂದಕ ಶಯ. ಇಲ್ಲಾ ಫಳಷಲ್ಹಖಕ
ವಿಧಿಖಳ ಖಕಂನಕು ಸಹಂಸಿೆಔ (ಷಭಮ) ನಿಮಭಹಳಿ (ಇನಿ್ಿಟ ಯಟ್ (ಟೆೈಮ್) ಯೆಖಕಯಲ್ೆೀವನ್್)
ಖಳೆಂದಕ ಔಯೆಮಲ್ಹಖಕತಿದೆ

ಭಹಹತ್ತ
ಸಲ್ ಇನುಶಯೆನ್ಸ ಈ ಕೆಳಗಿನುಖಳನುನ ಷಸ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ:
i. ತೆಖಳನುನ, ದೆ ಡಸ ದೆ ೇಣಿಖಳು, ಯಮಹಣಿಔಯ ಸಡಖುಖಳು ಇತಹಮದಿಖಳಂತಸ ಳನಹಡಿನ
ದೆ ೇಣಿಖಳು.
ii. ಸ ಳ್ೆತುುಖಖಳು ಮಹಂತಿಯೇಔೃತ) ಅಥವಹ ಮಹಂತಿಯೇಔೃತಲಾದ(
iii. ಮೇನುಗಹರಿಕೆಮ ಸಡಖುಖಳನುನ ಮಹಂತಿಯೇಔೃತ) ಅಥವಹ ಮಹಂತಿಯೇಔೃತಲಾದ(
iv. ಹಹಯಿ ದೆ ೇಣಿಖಳು ಮಹಂತಿಯೇಔೃತ)ಅಥವಹ ಮಹಂತಿಯೇಔೃತಲಾದ(
v. ಜೆಟಿಿಖಳು ಭತುು ವೆಯೇವ್ಸ
vi. ನಿಭಹಾಣದಲ್ಲಾನ ಸಡಖುಖಳು
ಸಡಖು ಭಹಲ್ಲೇಔಯು ಕೆೇಲ ಸಡಗಿನಲ್ಲಾ ಅಷೆಿೇ ಅಲಾ ಆದಯೆ ವಿಭಹ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಖಳಿಷಫಸುದಹದ ಷಯಔು
ಸ್ಹಖಣೆಮಲ್ಲಾ ಷಸ ವಿಭಹಷಕ್ಟುಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತಹುಯೆ. ಷಯಔು ಸ್ಹಖಣೆಮ ಜೆ ತೆಗೆ ಸಡಖು ಭಹಲ್ಲೇಔಯು
ಮಸ್ೆೆಖಳು ಭತುು ಷಂಖಯಸಣೆಖಳು ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ, ಸಡಗಿನ ಜೆ ೇಡಣೆಮಲ್ಲಾ ಅಯು ಭಹಡಿದ ವೆಚಚದ ಮೊತುದಲ್ಲಾ
ವಿಭಹಷಕ್ಟುಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯುತಹುಯೆ. ಈ ವೆಚಿಖಳನಕು ವಿತಯಣೆಖಳೆಂದಕ ಔಯೆಮಲ್ಹಖಕತಿದೆ ಭತಕಿ ಂದಕ
ನಿದಿಯಶಿ ಅಧಿಮ ಸಲ್ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಜೆ ತೆಗೆೀ ವಿಮೆ ಹೆ ಂದಿಯಕತಿವೆ.
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ಭಸತಾದ ಅಂವಖಳು
ವಿಭಹನಮಹನ ವಿಮೆ :ವಿಭಹನದ ಕಹಮಹಾಚಯಣೆಯಿಂದ ಉದಬವಿಸಿದ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಖಳನುನ,
ತೃತಿೇಮ ಕ್ಷಖಳ ಭತುು ಯಮಹಣಿಔಯ ಯತಿ ಇಯು ಕಹನ ನು ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮನುನ ಷಸ ಔರ್ ಭಹಡು
ಂದು ಷಭಖಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಲಬಮವಿದೆ.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ16
ವಿಮೆಮ ಮಹ ಶ್ಹಖೆ ಮುದಧದ ಆತುುಖಳ ವಿಯುದಧ ಔರ್ ನಿೇಡುತುದೆ?
I. ಸ್ಹಖಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
II. ವಿಭಹನಮಹನ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
III. ಮೆೇಲ್ಲನ ಎಯಡ

IV. ಮೆೇಲ್ಲನದಯಲ್ಲಾ ಮಹದ ಅಲಾ

K. ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
ಮಕ್ಟು ಎಷೆಿೇ ಎಚಚರಿಕೆಮುಳಳರಿಯಲ್ಲ, ಅಘಾತಖಳನುನ ೂಣಾವಹಗಿ ತಪಿಷುದು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ .ಇದು ತನಗೆೇ
ಷಾಂತಕಹುದ ಗಹಮ ಭತುು ಇನೆ ನಫಫಯ ಆಸಿುಮ ಹಹನಿ ಭತುು ಗಹಮಕೆು ಕಹಯಣವಹಖಫಸುದು ಭತುು ಅದೆೇ
ಷಭಮದಲ್ಲಾ ತೃತಿೇಮ ಕ್ಷಖಳ ಆಸಿುಗೆ ಹಹನಿ ಭತುು ಅರಿಗೆ ಗಹಮಖಳನುನಂಟ್ುಭಹಡಫಸುದು .ಹಿೇಗೆ
ಪಿೇಡಿತ ಮಕ್ಟುಖಳು ಇಂತಸ ನಶಿಕೆು ರಿಹಹಯನುನ ಕೆಾೇಮ್ ಭಹಡಫಸುದು.
ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ತಮಹರಿಷಲಟ್ಿ ಹಹಖ

ಭಹಯಹಟ್ವಹದ ಉತನನಖಳಲ್ಲಾನ ಂದು ನ ಮನತೆಯಿಂದ ಷಸ

ಉಂಟಹಖಫಸುದು, ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಗಹಯಸಔ ಹಹನಿಮನುನಂಟ್ು ಭಹಡುತಿುಯು ಚಹಕೆ ರ್ೆೇಟ್ ಖಳು ಅಥವಹ
ಓಶಧಿಖಳು .ಹಹಗೆಯೆೇ, ಯೆ ೇಗಿಮ ತು ಯೆ ೇಖನಿದಹನಚಿಕ್ಟತೆಸಮ / ುುಂದ ಅಥವಹ ಒಾ ಕ್ಟೇಲಯು
ತನನ ಗಹಯಸಔಯ ಯಔಯಣನುನ ಷರಿಮಹಗಿ ನಿಾಹಿಷದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ಉಂಟಹಖಫಸುದು.
ಭ ಯನೆೇ ಕ್ಷ, ಗಹಯಸಔ ಅಥವಹ ಯೆ ೇಗಿಮ ಆಹದಿತ ತಪಿಗೆ ರಿಹಹಯ ಫೆೇಡು ಇಂಥ ಎರ್ಹಾ
ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ಇಂತಸ ಸಔುುದಹಯಯು ಷಲ್ಲಾಸಿದ ಮೊಔದದಮೆಮಲ್ಲಾ ರಿಹಹಯ ನಿೇಡಲು ಅಥವಹ
ಷಭರ್ಥಾಸಿಕೆ ಳುಳದನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯು ವೆಚಚಖಳನುನ ಷಂದಹಮ ಭಹಡು ಅಖತಮವಿದೆ .ಫೆೇಯೆ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ
ಹೆೇಳುುದಹದಯೆ ಹತಿಷಫೆೇಕಹದ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಾಔ ನಶಿ ಷಂಬವಿಷುತುದೆ .ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮ
ಅಸಿುತಾನುನ ಭತುು ಹತಿಷಫೆೇಕಹದ ಇಂತಸ ರಿಹಹಯದ ಯಭಹಣನುನ ಆಯೆ ೇಪಿತ ಉದಹಸಿೇನತೆ /
ಂಚನೆಮ ಅಂವನುನ ಷ ಕ್ಷಮವಹಗಿ ರಿೇಕ್ಷಿಸಿ ಸಿವಿಲ್ ನಹಮಮಹಲಮದ ನಿಧಹಾಯ ಭಹಡುತುದೆ .ಇಂತಸ
ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಖಳಿಗೆ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ದಗಿಷುತುವೆ.
ಕೆಲು ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ನೆ ೇಡೆ ೇಣ.
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ಶಹಷನಫದಿ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ
ರಿಹಹಯದ ಹತಿಮನುನ ದಗಿಷು ಕೆಲು ಕಹನ ನುಖಳು ಅಥವಹ ಶ್ಹಷನಖಳಿವೆ. ಈ ಕಹನ ನುಖಳು
ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
 ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ವಿಮೆ ಕಹಯಿದೆ 1991 ಭತುು
 ನೌಔಯಯ ಕಹಂೆನೆಸೇಶನ್ ಆಕ್ಿ1923 , 2515 ಯಲ್ಲಾ ತಿದುದಡಿ
ಇಂತಸ ಬಹದಮತೆಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಲಬಮವಹಗಿವೆ .ಅುಖಳಲ್ಲಾ
ಕೆಲನುನ ನೆ ೇಡೆ ೇಣ.
1. ಔಡಹಸಮವಹದ ಸಹಯಜನಿಔ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ಹಲ್ಲಸಿ
ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ವಿಮೆ ಕಹಯಿದೆ, 1991 ಅಹಮಕಹರಿ ಷುುಖಳನುನ ನಿಾಹಿಷುಯ ಮೆೇರ್ೆ
ಇಂತಸ ನಿಾಸಣೆ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ತೃತಿೇಮ ಕ್ಷ ಗಹಮಗೆ ಂಡಯೆ ಅಥವಹ ಅಯ ಆಸಿುಗೆ ಹಹನಿ ಷಂಬವಿಸಿದಯೆ
ಮಹುದೆೇ ತಪಿಲಾದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮನುನ ವಿಧಿಷುತುದೆ .ಅಹಮಕಹರಿ ಷುುಖಳ
ಹೆಷಯುಖಳು, ಭತುು ಯತಿಯಂದಯ ಯಭಹಣ 'ಕಹಯಿದೆ'ಮಲ್ಲಾ ಟಿಿಭಹಡರ್ಹಗಿದೆ
ಕೆಳಗೆ ತೆ ೇರಿಸಿದಂತೆ ಯತಿ ಮಕ್ಟುಗೆ ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ ರಿಹಹಯದ ಯಭಹಣನುನ ನಿಖದಿ ಭಹಡರ್ಹಗಿದೆ.
ಕೆ ಡಫೆೀಕಹದ ರಿಹಹಯ
ಭಯಣಹಂತಿಔ ಅಘಾತ

ಯ . 25,000

ಶ್ಹವಾತ ಟ್ುಿ ಅಂಖವೆೈಔಲಮ

ಯ . 25,000

ಶ್ಹವಾತ ಬಹಖಶುಃ ಅಂಖವೆೈಔಲಮ

ಅಂಖವೆೈಔಲಮದ % ಮೆೇರ್ೆ ಆಧಹರಿತ ಯ . 25,000 ಖಳ %

ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಬಹಖಶುಃ ಅಂಖವೆೈಔಲಮ

ಯ . 1000 ಯತಿ ತಿಂಖಳು, ಖರಿಶಿ 3 ತಿಂಖಳು

ವಹಷುವಿಔ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳು

ಖರಿಶಿ ಯ . 12,500 ಯೆಗೆ

ಆಸಿುಗಹದ ವಹಷುವಿಔ ಹಹನಿ ಯೆಗೆ.....

ಯ . 6,000

ಎಒಏ) ಮಹುದೆೇ ಂದು ಅಘಾತ (ಮತಿ ಭತುು ಗಹಯಸಔಯ ಮಹಹಯಯಭಹಣದ ಮೆೇರ್ೆ ಪಿಯೇಮಮಂ
ಆಧರಿಸಿದೆ .ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಿಶ್ೆೇಶ ವೆೈಶ್ಚಶಿಾವೆಂದಯೆ ವಿಭಹದಹಯಯು ಔಡಹಸಮವಹಗಿ ರಿಷಯ ರಿಹಹಯ
ನಿಧಿಗೆ ದೆೇಣಿಗೆಯೆಂದು ಪಿಯೇಮಮಂಗೆ ಷಭಹನವಹದ ಮೊತುನುನ ಹತಿಷಫೆೇಕಹಗಿದೆ .ದೆ ಡಸ ಷಂಖೆಮಮ
ತೃತಿೇಮ ಕ್ಷಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ರಿಣಹಭವಹಗಿದದಯೆ ಭತುು ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ ರಿಹಹಯ ಮೊತುದ ಎಒಏ ಮತಿಮನುನ
ಮೇರಿದದಯೆ, ಫಹಕ್ಟ ಮೊತುನುನ ನಿಧಿಯಿಂದ ನಿಾಹಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
2. ಸಹಯಜನಿಔ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ಹಲ್ಲಸಿ (ಕೆೈಗಹರಿಕಹ / ಕೆೈಗಹರಿಕೆೀತಯ ಅಹಮಖಳು)
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ಈ ರಿೀತ್ತಮ ಹಲ್ಲಸಿ ವಿಭಹದಹಯಯ ತುಪ ಉದಹಸಿೀನತೆ /ಯ್ದಂದ ಉದಭವಿಸಿದ ಭತಕಿ ತೃತ್ತೀಮಕ್ಷಖಳ
ವೆೈಮಕ್ರಿಔ ಗಹಮ ಅಥವಹ ಆಸಿಿಮ ನಹವಕೆು ಟಪ್ಪಪ್ಪಐ ಅಥವಹ[ ಟಪ್ಪಪ್ಪಡಿಕಹಯಣವಹ ]ದ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮನಕು
ಔರ್ ಭಹಡಕತಿದೆ.
ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಅಹಮಖಳು ಭತುು ಹೆ ೇಟೆಲುಖಳು, ಚಲನಚಿತಯ ಭಂದಿಯಖಳು, ಷಬಹಭಂದಿಯಖಳು, ಷತಿ
ಆಯಣಖಳು,

ಔಚೆೇರಿಖಳು,

ಕ್ಟಯೇಡಹಂಖಣಖಳು,

ಗೆ ೇದಹಭುಖಳಿಗೆ

ಅಂಖಡಿಖಳನುನ

ಫಹಧಿಷು

ಕೆೈಗಹರಿಕೆೇತಯ ಅಹಮಖಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡಲು ಯತೆಮೇಔ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿವೆ .ಇದು ಟಿಪಿಪಿಐ / ಟಿಪಿಪಿಡಿ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬಹಯತಿೇಮ ಕಹನ ನಿನ ಯಕಹಯ ಸಔುುದಹಯಯ ವೆಚಚ, ವುಲು ಭತುು ಕಚಾನುನ ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ
ರಿಹಹಯ ಹತಿಷು ಕಹನ ನು ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮನುನ ಔರ್ ಭಹಡುತುದೆ.
ಹಲ್ಲಸಿ ಕೆಳಗಿನುಖಳನುನ ಔರ್ ಭಹಡುದಿಲಾ:
a) ಉತನನಖಳ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ
b) ಭಹಲ್ಲನಮ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ
c) ಸ್ಹರಿಗೆ ಭತುು
d) ಕೆಲಷಗಹಯಯು / ನೌಔಯರಿಗಹದ ಗಹಮಖಳು
3. ಉತಪನುಖಳ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ಹಲ್ಲಸಿ
ಉತನನಖಳ

ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ

ವಿಮೆಮ

ಫೆೇಡಿಕೆ

ಇಂದು

ತಮಹರಿಸಿದ

ಭತುು

ಸ್ಹಾಜನಿಔರಿಗೆ

ಭಹಯಹಟ್ವಹಖು ಉತನನಖಳ ವಿವಿಧ ಯಕಹಯಖಳಿಂದ) ಉದಹ. ೂಾಸಿದಧ ಆಹಹಯ ಷುುಖಳು, ಸವೆ
ತುಂಬಿದ ನಿೇಯು(ಏರಿಯೆೇಟೆಡ್ ವಹಟ್ರ್), ಓಶಧಿಖಳು ಭತುು ಚುಚುಚಭದುದಖಳು, ವಿದುಮತ್ ಉಔಯಣಖಳು,
ಮಹಂತಿಯಔ ಸ್ಹಧನಖಳು, ಯಹಸ್ಹಮನಿಔಖಳು ಇತಹಮದಿ (ಸುಟಿಿಕೆ ಂಡಿತು .ಉತನನದಲ್ಲಾನ ಂದು ನ ಮನತೆ
ಸ್ಹು, ವರಿೇಯಕೆು ಉಂಟಹದ ಗಹಮ ಅಥವಹ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಅಥವಹ ಭ ಯನೆೇ ಕ್ಷಖಳ ಆಸಿುಮ ಹಹನಿಗೆ
ಕಹಯಣವಹದಯೆ, ಇದು ಕೆಾೇಮ್ ಉದಬವಿಷುದಕೆು ಕಹಯಣವಹಖಫಸುದು .ಉತನನ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ವಿಭಹದಹಯಯ ಈ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮನುನ ಔರ್ ಭಹಡುತುವೆ.
ಯಫ್ತು ಹಹಖ ದೆೇಶ್ಚೇಮ ಭಹಯಹಟ್ಖಳಿಖ ಔರ್ ಲಬಮವಿದೆ.
4. ಲ್ಲಫ್ಿ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ವಿಮೆ (ಭ ಯನೆಮ ಕ್ಷದ)
ಈ ಹಲ್ಲಸಿ ಲ್ಲಫ್ಟಿ ಫಳಕೆ ಭತುು ಕಹಮಹಾಚಯಣೆಯಿಂದ ಉದಬವಿಸಿದ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಖಳ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ
ಔಟ್ಿಡಖಳ ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಗೆ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ದಗಿಷುತುದೆ .ಇದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಹನ ನು ಬಹದಮತೆಖಳನುನ ಔರ್
ಭಹಡುತುದೆ:
a) ಮಹುದೆೇ ಮಕ್ಟುಮ (ವಿಭಹದಹಯಯ ನೌಔಯಯನುನ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ) ಸ್ಹು / ವರಿೇಯಕೆು ಉಂಟಹದ
ಗಹಮ.
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b) ಆಸಿುಖಳಿಖುಂಟಹದ) ವಿಮೆದಹಯಯ ಷಾಂತ ಅಥವಹ ನೌಔಯ ಆಸಿುಮನುನ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ (ಹಹನಿ.
ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯಖಳು ನಶಿರಿಹಹಯ ಮತಿ, ಮಹುದೆೇ ಂದು ಮಕ್ಟು, ಮಹುದೆೇ ಂದು ಅಘಾತ ಭತುು
ಮಹುದೆೇ ಂದು ಶಾದ ಮೆೇರ್ೆ ಆಧರಿತವಹಗಿಯುತುವೆ.
5. ೃತ್ತಿಯ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ
ೃತಿುಯ

ನಶಿರಿಹಹಯಖಳು

ೃತಿುಯ

ಜನರಿಗೆ

ೃತಿುಯ

ಔತಾಮಖಳ

ನಿಾಸಣೆಮಲ್ಲಾ

ಅಯ

ಉದಹಸಿೇನತೆಯಿಂದ ಉದಬವಿಸಿದ ದಂಡನುನ ಹತಿಷಲು ಅಯ ಕಹನ ನು ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮ ವಿಯುದಧ
ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ದಗಿಷಲು ವಿನಹಮಷಗೆ ಳಿಷರ್ಹಗಿವೆ .ಅಂತಸ ಔರ್ ಖಳು ಆಷತೆಯಖಳಲ್ಲಾನ ವೆೈದಮಯು;
ಎಂಜಿನಿಮರ್ ಖಳು, ವಹಷುುಶ್ಚಲ್ಲಖಳು; ಚಹಟ್ಾಡ್ಾ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ, ಆರ್ಥಾಔ ಷಲಹೆಗಹಯಯು, ಕ್ಟೇಲಯು,
ವಿಭಹ ದರ್ಹಾಳಿಖಳಿಗೆ ಲಬಮವಿವೆ.
6. ನಿದೆೀಯವಔಯ ಭತಕಿ ಅಧಿಕಹರಿಖಳ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮ ಹಲ್ಲಸಿ
ಔಂನಿಯಂದಯ ನಿದೆೇಾವಔಯು ಭತುು ಅಧಿಕಹರಿಖಳು ವಿಶ್ಹಾಷದ ಭತುು ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮ ಸ್ಹೆನಖಳನುನ
ಅಲಂಔರಿಷುತಹಯೆ .ಅಯು ಔಂನಿಮ ಮಹಹಯಖಳ ಮೆೇಲ್ಲಾಚಹಯಣೆ ಭತುು ನಿಾಸಣೆಖಳಲ್ಲಾ ಎಷಗಿದ ತು
ಕಹಮಾಖಳಿಗೆ, ಷೆೇಯುದಹಯಯು, ನೌಔಯಯು, ಸ್ಹಲಗಹಯಯು ಭತುು ಔಂನಿಮ ಇತಯ ಭಧಮಷೆಗಹಯರಿಗೆ
ದಂಡನುನ

ಹತಿಷಲು

ಜವಹಫಹದಯಯಹಗಿ

ರಿಣಮಷಫಸುದು

.ಈ

ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ

ಇಂತಸ

ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಖಳಿಂದ ಯಕ್ಷಿಷಲು ಯ ಪಿಷರ್ಹಗಿದೆ ಭತುು ಎಲಾ ನಿದೆೇಾವಔಯನುನ ಔರ್ ಭಹಡಿ ಔಂನಿಗೆ
ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ.
7. ನೌಔಯಯ ರಿಹಹಯ ವಿಮೆ
ಈ ಹಲ್ಲಸಿ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಗಹಮನನನುಬವಿಷು ನೌಔಯಯ ಉದೆ ಮೇಖದಿಂದ ಭತುು ಉದೆ ಮೇಖದ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ
ಉದಬವಹಖು ಅಘಾತ ಅಥವಹ ಕಹಯಿರ್ೆಗಹಗಿ ವಿಭಹದಹಯಯು ನೌಔಯರಿಗೆ ಹತಿಷಫೆೇಕಹದ
ರಿಹಹಯದ ಕಹನ ನು ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಮೆದಹಯರಿಗೆ ನಶಿರಿಹಹಯ ದಗಿಷುತುದೆ .
ಇದನುನ ನೌಔಯಯ ರಿಹಹಯ ವಿಮೆಯೆಂದ ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಎಯಡು ಯ ಖಳಲ್ಲಾ ಯಚಲ್ಲತವಹಗಿದೆ:
a) ಕೆ ೀಶಿಔ ಎ :ನೌಔಯಯ ರಿಹಹಯ ಕಹಯಿದೆ,1923 ,) ಎಂಹಾಯಿೇಜ್ ಕಹಂೆನೆಸೇಶನ್ ಆಕ್ಿ,
(1923

ಯ

ಅಡಿಮಲ್ಲಾ,

ಭಹಯಔ

ಅಘಾತದ

ಕಹಯಿದೆ,

1855

ಹಹಖ

ಸ್ಹಭಹನಮ

ಕಹನ ನಿನಡಿಮಲ್ಲಾ ನೌಔಯರಿಗಹದ ಅಘಾತಖಳ ಕಹನ ನು ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮ ವಿಯುದಧ ನಶಿಬತಿಾ.
b) ಟೆೀಫಲ್ ಬಿ :ಭಹಯಔ ಅಘಾತಖಳ 1855ಯ ಕಹಯಿದೆ ಹಹಖ
ಅಡಿಮಲ್ಲಾನ, ಕಹನ ನು ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮ ವಿಯುದಧ ನಶಿಬತಿಾ.
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ಸ್ಹಭಹನಮ ಕಹನ ನಿನ

ಯಸ್ಹುನೆಮ ಪಹಮ್ಾ ನಲ್ಲಾ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಸಿದ ನೌಔಯಯ ಅಂದಹಜು ವೆೇತನದ ಮೆೇರ್ೆ ಪಿಯೇಮಮಂ ದಯನುನ
ಅನಾಯಿಷರ್ಹಖುತುದೆ ಭತುು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಅಂತಿಭ ದಿನಹಂಔದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯಯ ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಸಿದ
ವಹಷುವಿಔ ವೆೇತನ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಮೆೇರ್ೆ ಪಿಯೇಮಮಂ ಅನುನ ಷರಿಹೆ ಂದಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಹಲ್ಲಸಿ ಔರ್ ವಿಷುರಿಷಫಸುದಹಗಿದೆ:
i. ನಿದಿಾಶಿ ಯಭಹಣದಲ್ಲಾ, ನೌಔಯಯ ಗಹಮಖಳ ಚಿಕ್ಟತೆಸಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆದಹಯರಿಗೆ ಉಂಟಹಖು
ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಭತುು ಆಷತೆಯಮ ವೆಚಚಖಳು
ii. ಅಧಿನಿಮಭದಲ್ಲಾ ಟಿಿ ಭಹಡಿದ ಓದೆ ಮೇಗಿಔ ಯೆ ೇಖಖಳ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ
iii. ಖುತಿುಗೆದಹಯರಿಂದ ನೆೇಮಷಲಟ್ಿ ನೌಔಯಯ ಫಗೆಗಿನ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ11
ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ವಿಮೆ ಕಹಯಿದೆ,1991 ,ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ವಹಷುವಿಔ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳಿಗಹಗಿ
ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ ರಿಹಹಯ ಎಶುಿ?
I. ಯ . 6,250
II. ಯ , 12,500
III. ಯ . 25,000

IV. ಯ . 50,000

ಸಹಯಹಂವ
a) ಫೆಂಕ್ಟ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ವಹಣಿಜಮ ಷಂಸ್ೆೆಖಳು ಹಹಗೆಯೆೇ ಆಸಿುಮ ಭಹಲ್ಲೇಔಯುಖಳಿಗೆ, ಭತುು ಆಸಿುಮಲ್ಲಾ
ಆರ್ಥಾಔ ಆಷಕ್ಟುಮನುನ ಹೆ ಂದಿದ ಮಕ್ಟುಖಳು / ಸಣಕಹಷು ಷಂಸ್ೆೆಖಳಿಗೆ ಷ ಔುವಹಗಿದೆ.
b) ಫೆಂಕ್ಟ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಿವಿಧ ಯಕಹಯಖಳಲ್ಲಾ ಈ ಕೆಳಗಿನುಖಳು ಸ್ೆೇರಿವೆ:
 ಭಹಯುಔಟೆಿ ಭೌಲಮ ಅಥವಹ ುನುಃಸ್ಹೆನೆಮ ಭೌಲಮದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು
 ಘೀ ೇಶಣೆಮ ಹಲ್ಲಸಿ
 ಫಾೇಟ್ರ್ ಹಲ್ಲಸಿ
c) ಅನುಶಂಗಿಔ ನಶಿ) ಸಿಎಲ್ (ಹಲ್ಲಸಿ[ ಮಹಹಯದಲ್ಲಾನ ಅಡೆತಡೆ) ಬಿಜಿನೆರ್ಸ ಇಂಟ್ಯಷನ್ - ಬಿಐ](
ಸ್ಹಧಮವಹದಶುಿ ಫೆೇಖ ಅಂತಿಭ ನಶಿನುನ ಔಡಿಮೆಗೆ ಳಿಷಲು ನಿಾಳ ರ್ಹಬದ ಜೆ ತೆಗೆ ಭತೆು
ಮಥಹಸಿೆತಿ ವಹಮಹಯನುನ ನಡೆಷಲು ವಿಭಹದಹಯರಿಗಹದ ಹೆಚಿಚದ ಕೆಲಷದ ವೆಚಚದ ಜೆ ತೆಗೆ, ಸ್ಹೆಯಿ
ವುಲುಖಳನೆ ನಳಗೆ ಂಡ ಟ್ುಿ ರ್ಹಬ ಎಂದು ಔಯೆಮಲಡುುದಯ ನಶಿಕೆು ನಶಿ ರಿಹಹಯ ದಗಿಷುತುದೆ.
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d) ಸ್ಹಿಔುಖಳು, ಷಯಔುಖಳು, ಪಿೇಠೆ ೇಔಯಣಖಳು ಭತುು ಸಿೆಯ ಜೆ ೇಡಣೆಖಳು ಭತುು ಷುಯಕ್ಷಿತವಹದ
ಷುಯಕ್ಷೆಮಲ್ಲಾ ಕ್ಟೇಲ್ಲ ಭಹಡಿದ ಹಹಖ

ಔಳುವಹಖಫಸುದಹದ ನಖದನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯಫಸುದಹದ

ಅಂಖಡಿಖಳು, ಔಚೆೇರಿಖಳು, ಗೆ ೇದಹಭುಖಳು ಭತುು ಉಗಹಯಣಖಳಂತಸ ಮಹಹಯ ಆಯಣಖಳಿಗೆ
ದಯೆ ೇಡೆಮ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಯ ಪಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
e) ಸಣದ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮು ಸಣ, ಚೆಕ್ ಖಳು/ ಅಂಚೆ ಆಡಾರ್ ಖಳು / ಅಂಚೆ ಚಿೇಟಿಖಳನುನ
ನಿಾಹಿಷುವಹಖ ಉಂಟಹಖಫಸುದಹದ ನಶಿಖಳನುನ ಔರ್ ಭಹಡಲು ವಿನಹಮಷಗೆ ಳಿಷರ್ಹಗಿದೆ .
f) ಸಣದ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮು ಎಯಡು ವಿಬಹಖಖಳಡಿಮಲ್ಲಾ ಔರ್ ದಗಿಷುತುದೆ: ಸ್ಹರಿಗೆ ವಿಬಹಖ ಭತುು
ಆಯಣ ವಿಬಹಖ.
g) ನಿಷಹಠ ಬಯಸ್ೆಮ ವಿಮೆ ನೌಔಯಯ ಷುಳುಳ ನಿಯ ಣೆ (ಷುಳುಳ ಷಹಿ), ಸಣದ ದುಯುಯೇಖ, ಅಹಹಯ,
ದುಮಾಮ ಅಥವಹ ತುಖಳಂತಸ ನೌಔಯಯ ಂಚನೆ ಅಥವಹ ಅಹಯಭಹಣಿಔತೆಖಳ ಕಹಯಣದಿಂದಹಗಿ
ಉದೆ ಮೇಖದಹತಯು ಅನುಬವಿಸಿದ ನಶಿದ ವಿಯುದಧ ನಶಿರಿಹಹಯ ದಗಿಷುತುದೆ.
h) ನಿಷಹಠ ಬಯಸ್ೆಮ ಹಲ್ಲಸಿ ಯಕಹಯಖಳು ಇುಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುವೆ: ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಹಲ್ಲಸಿ,
ಫಾೇಟಿಂಗ್ ಹಲ್ಲಸಿ, ಸ್ಹೆನಖಳ ಹಲ್ಲಸಿ ಭತುು ಫಹಾಾಂಕೆಟ್ ಹಲ್ಲಸಿ (ಹೆ ದಿಕೆ ಹಲ್ಲಸಿ).
i) ಈ ವಹಮಔವಹದ ಔರ್ ಅನುನ ಸಣ ಭತುು ಸ್ಹಲತಯಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಫಹಮಂಔರ್ ಯು ಎದುರಿಷು
ವಿಶ್ೆೇಶ

ಅಹಮಖಳನುನ

ರಿಖಣಿಸಿ,

ಸಣನುನ

ಳಗೆ ಂಡ

ಕಹಮಹಾಚಯಣೆಖಳ

ಮಹಹಯಖಳನೆ ನಳಗೆ ಂಡ ಫಹಮಂಔುಖಳು, ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್ಟ ಸಿ ಭತುು ಇತಯ ಷಂಸ್ೆೆಖಳಿಗಹಗಿ
ಸಿದಧಭಹಡರ್ಹಯಿತು.
j) ಎಂಜಿನಿಮರ್ ವಿಮೆಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಫಯು ಯಭುಕ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಇುಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುವೆ:
 ಖುತಿುಗೆದಹಯಯ ಎಲಾ ಅಹಮಖಳ ಹಲ್ಲಸಿ
 ಖುತಿುಗೆದಹಯಯ ಸ್ಹೆಯ ಭತುು ಭಶ್ಚೇನರಿ ಹಲ್ಲಸಿ
 ನಿಭಹಾಣದ ಎಲಾ ಅಹಮಖಳ ಹಲ್ಲಸಿ
 ಭಶ್ಚೇನರಿ ಫೆಯೇಕ್ ಡೌನ್ ಹಲ್ಲಸಿ
 ಫಹಮಾರ್ ಭತುು ೆಯಶರ್ ಹಾಂಟ್ ಹಲ್ಲಸಿ
 ಭಶ್ಚೇನರಿಮ ರ್ಹಬದ ನಶಿದ ಹಲ್ಲಸಿ
 ಸ್ಹಿಕ್ಟನ ಕ್ಷಿೇಣಿಷುವಿಕೆಮ ಹಲ್ಲಸಿ
 ಎರ್ೆಕಹರನಿಕ್ ಉಔಯಣಖಳ ಹಲ್ಲಸಿ
 ಭುಂಖಡ ರ್ಹಬದ ನಶಿದ ಔರ್
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k) ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಎಲಾ ಅಹಮಖಳ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಆಸಿುಖಳು ಉತಹದನಹ - ಭತುು
ಶ್ೆೇಕಯಣಹ ಎಯಡ

ಸ್ೌಲಬಮಖಳನುನ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾಯೆೇ ಆದಯ

ಂದೆೇ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಔರ್

ಭಹಡಲು ವಿನಹಮಷ ಭಹಡರ್ಹಗಿದೆ.
l)

ನೌಕಹ ವಿಮೆಮನುನ ಎಯಡು ವಿಧಖಳ್ಹಗಿ ವಿಂಖಡಿಷಫಸುದು :ನೌಕಹ ಷಯಔು ಭತುು ಷಭುದಯದ ಸಲ್.

m) ಷಯಔು (ಕಹಗೆ ೇಾ) ಹಲ್ಲಸಿಖಳು, ಭ ಲಬ ತವಹಗಿ ಷಭುದಯಮಹನದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು, ಅಂದಯೆ ಅು
ಂದು ಷೆಳದಿಂದ ಭತೆ ಂ
ು ದು ಷೆಳಕೆು ವಿಶಮಷುುವಿನ ಔರ್ ಭಹಡುತುವೆ.
n)

ನೌಕಹ ವಿಮೆಮ ವಿವಿಧ ಯಕಹಯಖಳು ಇುಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುವೆ:
 ನಿದಿಾಶಿ ಹಲ್ಲಸಿ
 ಭುಔು ಹಲ್ಲಸಿ
 ಭುಔು ಔರ್
 ಷುಂಔ ಭತುು ಹೆಚಿಚದ ಭೌಲಮದ ವಿಮೆ
 ಹಯಯಂಭಿಷುದಯಲ್ಲಾ ವಿಳಂಫ

o) ಭರಿೇನ್ ಸಲ್ ಔರ್ ಖಳು ಭುಕಮವಹಗಿ ಎಯಡು ಯಕಹಯದಹದಗಿವೆ: ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಸ್ಹಖಯ
ಯಮಹಣನುನ ಔರ್ ಭಹಡು ಭತುು ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಅಧಿಮನುನ ಔರ್ ಭಹಡು.
p) ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮ ಹಲ್ಲಸಿ ವಿಭಹದಹಯಯ ತು / ಉದಹಸಿೇನತೆಯಿಂದ ಉದಬವಿಸಿದ
ಭತುು ತೃತಿೇಮಕ್ಷಖಳ ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಗಹಮ ಅಥವಹ ಆಸಿುಮ ನಹವಕೆು ಕಹಯಣವಹದ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮನುನ
ಔರ್ ಭಹಡುತುದೆ.
q) ಉತನನ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ವಿಭಹದಹಯಯ ಉತನನದಲ್ಲಾನ ಂದು ನ ಮನತೆಯಿಂದ ಸ್ಹು,
ವರಿೇಯಕೆು ಉಂಟಹದ ಗಹಮ ಅಥವಹ ಅನಹಯೆ ೇಖಮ ಅಥವಹ ಭ ಯನೆೇ ಕ್ಷಖಳ ಆಸಿುಮ ಹಹನಿಗೆ
ಕಹಯಣದಿಂದ ಉದಬವಿಷು ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮನುನ ಔರ್ ಭಹಡುತುವೆ.
r) ೃತಿುಯ ನಶಿರಿಹಹಯಖಳು ೃತಿುಯ ಜನರಿಗೆ ೃತಿುಯ ಔತಾಮಖಳ ನಿಾಸಣೆಮಲ್ಲಾ ಅಯ
ಉದಹಸಿೇನತೆಯಿಂದ ಉದಬವಿಸಿದ ದಂಡನುನ ಹತಿಷಲು ಅಯ ಕಹನ ನು ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮ ವಿಯುದಧ
ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ದಗಿಷಲು ವಿನಹಮಷಗೆ ಳಿಷರ್ಹಗಿವೆ.

ರಭಕಕ ಅಂವಖಳು
a) ಆಸಿುಮ ಅಗಿನ ವಿಮೆ
b) ದಯೆ ೇಡೆಮ ವಿಮೆ
c) ಸಣದ ವಿಮೆ
742

d) ನಿಷಹಠ ಬಯಸ್ೆಮ ವಿಮೆ
e) ಫಹಮಂಔರ್ ಖಳ ನಶಿರಿಹಹಯದ ವಿಮೆ
f) ಜ ಮವೆಲರ್ಸಾ ಫಹಾಕ್ ಹಲ್ಲಸಿ
g) ಎಂಜಿನಿೇಮರಿಂಗ್ ಇನ ಶಯೆನ್ಸ
h) ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಎಲಾ ಅಹಮಖಳ ವಿಮೆ
i)

ನೌಕಹ ವಿಮೆ

j) ಸಲ್ ಇನ ಶಯೆನ್ಸ
k)

ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮ ಹಲ್ಲಸಿ

ರಶೆುಖಳ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ವಹಣಿಜಮ ಅಹಮಖಳ ಅಗಿನ ಹಲ್ಲಸಿ ಸ್ೆ ಪೇಟ್ ಭತುು ಅಂತುಃಸ್ೆ ಪೇಟ್ಖಳ ಅಹಮದಿಂದ ಯಕ್ಷಿಷುತುದೆ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ಂದು ಮಹಹಯದಲ್ಲಾನ ಅಡೆತಡೆಖಳ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಯಭಹಣಿತ ಅಗಿನ ಭತುು ವಿಶ್ೆೇಶ ಅಹಮಖಳ
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಷಂಯೇಜನೆಮ ಜೆ ತೆಗೆ ಭಹತಯ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಫಸುದು.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ IV.
ದಯೆ ೇಡೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಪಿಯೇಮಮಂ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಆಸಿು, ಷಾತುಃ ವಿಭಹದಹಯಯ ನೆೈತಿಔ ಅಹಮ, ನಿಭಹಾಣ
ಭತುು ಆಯಣದ ಷೆಳ, ಷುಯಕ್ಷತಹ ಔಯಭಖಳು) ಉದಹ ಕಹಲುಗಹಯಯು, ಔನನಖಳಳ ಎಚಚರಿಕೆ(ಅರ್ಹಯಹಂ)(,
ಹಿಂದಿನ ಕೆಾೇಮ್ ಅನುಬ ಇತಹಮದಿ ವಿಶಮಖಳ ಷಂಖೆಮ ಭತುು ಷಾಯ ನುನ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ದಯೆ ೇಡೆಮ ಕಹಯಣದಿಂದ ಫಫಯ ಆಯಣದಲ್ಲಾಂದ ನಖದು ಔಳ್ೆದುಹೆ ೇಖುದನುನ ಸಣದ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ
ಔರ್ ಭಹಡುತುದೆ .ಖಲಬೆ, ಭುಶುಯ ಭತುು ಬಯೇತಹದನೆಖಳು ಹೆಚುಚರಿ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಷು
ಭ ಲಔ ಂದು ವಿಷುಯಣೆಮಹಗಿ ಔರ್ ಭಹಡಫಸುದು
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ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ನಿಷಹಠ ಬಯಸ್ೆಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ನೌಔಯಯ ಂಚನೆ ಅಥವಹ ಅಹಯಭಹಣಿಔತೆಮ ಕಹಯಣದಿಂದ
ಭಹಲ್ಲೇಔಯು ಅನುಬವಿಸಿದ ನಶಿದ ವಿಯುದಧ ನಶಿರಿಹಹಯ ನಿೇಡುತುದೆ.
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ IV.
ಫೆಂಕ್ಟ, ಷುಳುಳ ನಿಯ ಣೆ(ಷುಳುಳ ಷಹಿ) ಅಥವಹ ಚೆಕ್ ನಲ್ಲಾನ ಭಹಹಾಡು, ಸಣಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೌಔಯಯ
ಅಹಯಭಹಣಿಔತೆಖಳ ಕಹಯಣದಿಂದ ಔಳ್ೆದುಕೆ ಂಡ ಅಥವಹ ಹಹನಿಮಹದ ಸಣ , ಸ್ಹಲತಯಖಳನುನ ಫಹಮಂಔರ್
ಯ ನಶಿ ರಿಹಹಯ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಔರ್ ಭಹಡಫಸುದು.
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ಂದು ಜ ಮವೆಲರಿ ಫಹಾಕ್ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಆಸಿುಮು ನೆ ೇಂದಹಯಿತ ಹಸ್ೆಾಲ್
ಭ ಲಔ ಸ್ಹರಿಗೆಮಲ್ಲಾಯುವಹಖ ವಿಬಹಖ III ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಔರ್ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ಹಯಯಂಭಿಔ ವಿಳಂಫ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಭುಂಖಡ ರ್ಹಬದಲ್ಲಾನ ನಶಿದ ಔರ್ ಎಂದು ಔ ಡ ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
Answer 9
The correct option is II.
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ಅಹಹಯ ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಎಲಾ ವಿಭಹ ಅಹಮಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾನ ವಹಮಪಿುಯಳಗೆ ಫಯುುದಿಲಾ
ಉತಿಯ 11
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ಜಲ ಭತುು ವಹಮು, ಮುದಧದ ಅಹಮಖಳ ವಿಯುದಧ ಔರ್ ನಿೇಡು ವಿಮೆಮ ಏಔಭಹತಯ ಶ್ಹಖೆಮಹಗಿದೆ.
ಉತಿಯ 12
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ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ವಿಭಹ ಕಹಯಿದೆ,1991 ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ, ವಹಷುವಿಔ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ವೆಚಚಖಳಿಗಹಗಿ
ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ ರಿಹಹಯ ಯ 12 .,555 ಆಗಿದೆ.

ಷಾ ರಿೀಕ್ಷಣೆಮ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ಎಂಜಿನಿೇಮರಿಂಗ್ ಇನ ಶಯೆನ್ಸ ನಲ್ಲಾ ಸಿಎಆರ್ ಎಂದಯೆ
I. ಮೊೇಟಹಯು
II. ಖುತಿುಗೆದಹಯಯ ಎಲಾ ಅಹಮಖಳು
III. ಔಂನಿಮ ಎಲಾ ಅಹಮಖಳು
IV. ಔಂನಿಮ ಎಲಾ ಅಖತಮಖಳು
ರಶೆು 2
ಒಾ ಉದೆ ಮೇಖದಹತ ತನನನುನ ತನನ ನೌಔಯಯ ಅಹಯಭಹಣಿಔ ತಾನೆಮ ವಿಯುದಧ _________ ಯಿಂದ
ವಿಮೆ ಭಹಡಿಕೆ ಳುಳತಹುಯೆ
I. ನೌಔಯಯ ರಿಹಹಯ ಹಲ್ಲಸಿ
II. ಸ್ಹಾಜನಿಔ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ
III. ನಿಷಹಠ ಬಯಸ್ೆಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ
IV. ಘೀ ೇಶಣೆಮ ಹಲ್ಲಸಿ.
ರಶೆು 3
_________ ಸಡಗಿನ ಡಲನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ.
I. ಸಲ್
II. ಷಯಔು
III. ಔಡಲೆಳಳತನ
IV. ಹೆ ಯಗೆಸ್ೆಮುದು
ರಶೆು 4
______________ ಇದು ವಿಭಹನಕಹುದ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಮನುನ ಳಗೆ ಳುಳ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದೆ.
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I. ಶ್ಹಷನಫದಧ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ
II. ಆಸಿು ವಿಮೆ
III. ವಿಭಹನಮಹನ ವಿಮೆ
IV. ಸಣದ ವಿಮೆ
ರಶೆು 5
ಹೆಚುಚರಿ ಔರ್ ಎಂದು ಷಸ ಫೆಂಕ್ಟ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ___________ರಿಂದಹದ ಆಸಿುಮ ಹಹನಿಮನುನ
ಳಗೆ ಂಡಿಯುುದಿಲಾ.
I. ಯವಹಸ
II. ಬ ಔಂ
III. ಫೆಂಕ್ಟ
IV. ಮುದಧದಲ್ಲಾನ ಫಹಂಬ್ ದಹಳಿ
ರಶೆು 6
ಅನುಶಂಗಿಔ ನಶಿ (ಅಗಿನ ವಿಮೆ) ___________ ಅನುನ ಔರ್ ಭಹಡುತುದೆ:
I. ಕಹಖಹಾನೆಗಹದ ಹಹನಿಯಿಂದುಂಟಹದ ರ್ಹಬದ ನಶಿ
II. ಭಹಯುಔಟೆಿಮಲ್ಲಾನ ಳ್ೆಳಮ ಹೆಷರಿನ ನಶಿ
III. ಮಂತೆ ಯೇಔಯಣಖಳಲ್ಲಾನ ಷತತ ಉಯೇಖದಿಂದಹಖು ವಹಷುವಿಔ ಷಔಳಿ
IV. ವಿದೆೇಶ್ಚ ವಿನಿಭಮದಲ್ಲಾನ ಏರಿಳಿತಖಳಿಂದುಂಟಹದ ನಶಿಖಳು
ರಶೆು 7
ದಯೆ ೇಡೆ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂ ಇದಯ ಮೆೇರ್ೆ ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ:
I. ಬದಯತಹ ಔಯಭಖಳು
II. ಆಯಣದ ಷೆಳ
III. ಆಸಿುಮ ಷಾಯ 
IV. ಮೆೇಲ್ಲನ ಎರ್ಹಾ
ರಶೆು 8
ಖುತಿುಗೆದಹಯಯ ಎರ್ಹಾ ಅಹಮದ ಹಲ್ಲಸಿ ಇದಯ ರಿತಿಾತ ಯ ವಹಗಿದೆ:
I. ಅಗಿನ ವಿಮೆ
II. ಜಿೇ ವಿಮೆ
III. ಎಂಜಿನಿೇಮರಿಂಗ್ ಇನ ಶಯೆನ್ಸ
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IV. ನೌಕಹ ವಿಮೆ
ರಶೆು 9
ನೌಔಯಯ ರಿಹಹಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಂದು ಫಗೆಮ
I. ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ವಿಮೆ
II. ಅಗಿನ ವಿಮೆ
III. ನೌಕಹ ಷಯಔು ವಿಮೆ
IV. ಇಂಜಿನಿೇಮರಿಂಗ್ ಇನ ಶಯೆನ್ಸ
ರಶೆು 10
ಸಣದ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಇದನುನ ಳಗೆ ಳುಳತುದೆ:
I. ಕೆೈಮಲ್ಲಾಯು ನಖದು
II. ಭ ಮಚುಮಲ್ ಪಂಡ್ ನಲ್ಲಾ ಸ ಡಿಕೆ ಭಹಡಿದ ಸಣ
III. ಫಹಮಂಕ್ಟನ ಉಳಿತಹಮ ಖಹತೆಮಲ್ಲಾಯು ಸಣ
IV. ಅಂಚೆ ಔಚೆೇರಿಮಲ್ಲಾ ಠೆೇಣಿಯಿಟ್ಿ ಸಣದ.

ಷಾ ರಿೀಕ್ಷಣೆಮ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ II.
ಎಂಜಿನಿೇಮರಿಂಗ್ ಇನ ಶಯೆನ್ಸ ನಲ್ಲಾ ಸಿಎಆರ್ ಎಂದಯೆ ಖುತಿುಗೆದಹಯಯ ಎಲಾ ಅಹಮಖಳು.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ಒಾ ಉದೆ ಮೇಖದಹತ ತನನನುನ ತನನ ನೌಔಯಯ ಅಹಯಭಹಣಿಔ ತಾನೆಮ ವಿಯುದಧ ನಿಷಹಠ ಬಯಸ್ೆಮ
ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಯಿಂದ ವಿಮೆ ಭಹಡಿಕೆ ಳುಳತಹುಯೆ.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ಸಲ್ ಸಡಗಿನ ಡಲನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
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ವಿಭಹನಮಹನ ವಿಮೆ ಇದು ವಿಭಹನಕಹುದ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಮನುನ ಳಗೆ ಳುಳ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದೆ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ IV.
ಹೆಚುಚರಿ ಔರ್ ಎಂದು ಷಸ ಅಗಿನ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಮುದಧದಲ್ಲಾನ ಫಹಂಬ್ ದಹಳಿಯಿಂದಹದ ಆಸಿುಮ
ಹಹನಿಮನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುುದಿಲಾ.
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ಅನುಶಂಗಿಔ ನಶಿ (ಅಗಿನ ವಿಮೆ) ಕಹಖಹಾನೆಗಹದ ಹಹನಿಯಿಂದುಂಟಹದ ರ್ಹಬದ ನಶಿನುನ ಔರ್
ಭಹಡುತುದೆ.
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ IV.
ದಯೆ ೇಡೆ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಪಿಯೇಮಮಂ ಬದಯತಹ ಔಯಭಖಳು ಆಯಣದ ಷೆಳ ಆಸಿುಮ ಷಾಯ  ಇತಹಮದಿಖಳ ಮೆೇರ್ೆ
ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ.
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ III.
ಖುತಿುಗೆದಹಯಯ ಎರ್ಹಾ ಅಹಮದ ಹಲ್ಲಸಿ ಎಂಜಿನಿೇಮರಿಂಗ್ ಇನ ಶಯೆನ್ಸ ನ ರಿತಿಾತ ಯ ವಹಗಿದೆ.
ಉತಿಯ 9
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ನೌಔಯಯ ರಿಹಹಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಂದು ಫಗೆಮ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ವಿಮೆಮಹಗಿದೆ.
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಉತುಯ I.
ಸಣದ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಕೆೈಮಲ್ಲಾಯು ನಖದನುನ ಳಗೆ ಳುಳತುದೆ.
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ಅಧಹಯಮ 27
ಕೆಾೀಮ್ ಡೆಮಕ ರಿೀತ್ತ
ಅಧಹಮಮದ ರಿಚಮ
ಮಹುದೆೇ ವಿಮೆಮ ಔಯಹರಿನ ಕೆ ೇರ್ ನಶಿ ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ ಆಯಂಬದಲ್ಲಾ ವಿಮೆದಹಯರಿಗೆ ನಿೇಡಿದ
ಭಭಬಯಸ್ೆಮನುನ ಕಹಹಡುುದು. ಈ ಅಧಹಮಮ ನಶಿ ಆದ ಷಭಮದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೆಾೇಮ್ ಖಳನುನ
ಇತಮಥಾಗೆ ಳಿಷು ಷಂೂಣಾ ಯಕ್ಟಯಯೆಮಯೆಖು ಷುಲಬವಹಗಿ ಖಯಹಿಷುಂತೆ ಕಹಮಾವಿಧಹನ ಭತುು
ದಹಕರ್ೆಖಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ. ವಿಮೆದಹಯ ಅಥವಹ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿವಹದಿತ ಕೆಾೇಮ್ಸ ಖಳನುನ
ಮಸರಿಷು ವಿಧಹನನುನ ವಿರಿಷುತುದೆ

ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು
A. ಹಲ್ಲಸಿ ಇತಮಥಾ ಯಕ್ಟಯಯೆ
ಈ ಅಧಹಮಮನುನ ಒದಿದ ನಂತಯ ನಿಭಗೆ ತಿಳಿದು ಫಯು ವಿಶಮಖಳು ಹಿೇಗಿವೆ:
1. ಕೆಾೇಮ್ ಇತಮಥಾದ ಕಹಮಾಖಳ ಹಯಭುಕಮತೆ ಔುರಿತು ವಹದ ಭಹಡಿ
2. ನಶಿ ಷ ಚಿಷು ವಿಧಹನಖಳನುನ ವಿರಿಸಿ
3. ಕೆಾೇಮ್ ತನಿಖೆ ಭತುು ಭೌಲಮಭಹನ
4. ಷವೆೇಾಮರ್ಸಾ ಭತುು ನಶಿ ಭೌಲಮಭಹಔಯ ಹಯಭುಕಮತೆ ವಿರಿಷುುದು
5. ಹಲ್ಲಸಿ ಪಹಮ್೯ ವಿಶಮಖಳನುನ ವಿರಿಷು
6. ಹಲ್ಲಸಿ ಹೆ ಂದಹಣಿಕೆ ಭತುು ಇತಮಥಾನುನ ವಿರಿಸಿ
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A. ಹಲ್ಲಸಿ ಇತಯಥಯ ರಕ್ರರಯೆ
1. ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಇತಯಥಯ ರಕ್ರರಯೆ
ನಶಿ ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಇತಮಥಾ ಭಹಡುುದು ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಯಭುಕ
ಕಹಮಾವಹಗಿದೆ. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಹತಿಷು ಭ ಲಔ ಅಥವಹ ಭ ಯನೆೇ ಮಕ್ಟುಯಿಂದ ವಿಮೆದಹಯಯ
ವಿಯುದಧ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಹತಿ ಭಹಡು ಭ ಲಔ ವಿಮೆಗಹಯನು ಹಯಂಪ್ಟಿ, ನಹಮಯೇಚಿತ ಭತುು
ಷರಿಮಹದ ಸ್ೆೇವೆಮನುನ ದಗಿಷುತಹುನೆ.
ವಿಮೆದಹಯಯ ನಶಿಖಳ ರಿಹಹಯ ನಿೇಡು ಆರ್ಥಾಔ ಕಹಮಾತಂತಯ ಎಂದು ವಿಮೆಮನುನ ಭಹಯಹಟ್
ಭಹಡಫಸುದು. ಇದು, ವಿಭಹ ಭತುು ಕೆಾೇಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆ, ದುಯಹದೃಶಿಶ್ಹತ್ ಅಘಾತ / ಗಟ್ನೆಮ ನಂತಯ
ಸ್ಹಭಹನಮ ಸಿೆತಿಗೆ ಫಯಲು ನಿಧಹನ ಭತುು ಔಶಿವಹಖಫಸುದು.
ಜಿೇವೆೇತಯ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳರ್ೆ ಾಂದಯ ಷಮತಿಮ ಕೆ ೇಣೆಮಲ್ಲಾ ಫಯೆಸ ಹಿೇಗಿತುು ―ಸ್ಹಧಮವಹದಯೆ ನಿೇು
ಹತಿಸಿ; ಅಥವಹ ನಿೇು ನಿಯಹಔರಿಸಿ‖. ಅದು ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಉದಹತು ವಹಮಹಯ ಚೆೈತನಮವಹಗಿದೆ.
ಕೆಾೀಭಖಳನಕು

ೃತ್ತಿಯವಹಗ

ಇತಯಥಯಗೆ ಳಿಷಕುದಕ

ವಿಭಹ

ಔಂನಿಗೆ

ದೆ ಡಸ

ಜಹಹೀಯಹತಹಗ

ರಿಖಣಿಷಲಪಟಿದೆ.
a) ತ್ತೀರತೆ
ವಿಮೆದಹಯನು ಕಹರ್ಪಾಯೆೇಟ್ ಕೆಾೈಂಟ್ ಅಥವಹ ಫಫ ಯತೆಮೇಔ ಮಕ್ಟು ಆಗಿಯಫಸುದು ಅಥವಹ ನಶಿದ ಗಹತಯ
ದೆ ಡಸದು ಅಥವಹ ಷಣಣದಹಗಿಯಫಸುದು ಇುಖಳನುನ ತಿೇಯವಹಗಿ ಇತಮಥಾಗೆ ಳಿಷುುದು ಫಸಳ
ಭುಕಮವಹಗಿಯುತುದೆ.

ನಶಿ

ಷಂಬವಿಸಿದ

ನಂತಯ

ಸ್ಹಧಮವಹದಶುಿ

ಫೆೇಖ

ವಿಮೆ

ರಿಹಹಯದ

ಅಖತಮವಿಯುತುದೆ.
ಅನಿಗೆ ಸಣ ಫೆೇಖ ದೆ ಯೆತಯೆ ಫಸಳ ಉಯೇಖವಹಖುತುದೆ. ನಶಿದ ಷಂಬವಿಸಿದ ನಂತಯ
ವಿಮೆದಹಯನಿಗೆ ಅಖತಮವಿದಹದಖ ಸ್ಹಧಮವಹದಶುಿ ಫೆೇಖನೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಮೊತುನುನ ಹತಿಷುುದು ವಿಭಹ
ಔಂನಿಮ ಔತಾಮವಹಗಿದೆ.
b) ೃತ್ತಿಯತೆ
ವಿಭಹ ಅಧಿಕಹರಿಖಳು ಯತಿಯಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಅುಖಳ ಅಸಾತೆಖಳ ಮೆೇಯೆಗೆ ರಿಖಣಿಷುತಹುಯೆ
ಭತುು ೂಾಖಯಸ ಅಥವಹ ೂಾಬಹವಿಮಹಗಿ ಔಲ್ಲಸಿದ ತತಾಖಳು ಅನಾಯಿಷುುದಿಲಾ, ಕೆಳಗಿನ
ಯಶ್ೆನಖಳಿಗೆ ಉತುಯ ಕೆ ಡು ಎರ್ಹಾ ದಹಕರ್ೆಖಳನುನ ರಿಶ್ಚೇಲನೆ ಭಹಡದೆ ಕೆಾೇಮ್ ತಿಯಷುರಿಷು
ಹಹಗಿಲಾ.
i. ನಿಜವಹಗಿಮ ನಶಿ ಷಂಬವಿಸಿದೆಯೆ?
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ii. ಹಹಗಿದದಯೆ, ನಶಿ ಭಹಡು ಕ್ಟಯಯೆ ನಿಜವಹಗಿಮ ಹಹನಿಮನುನ ಉಂಟ್ು ಭಹಡಿತೆ?
iii. ಈ ಗಟ್ನೆಯಿಂದ ಉಂಟಹದ ಹಹನಿಮ ವಹಮಪಿು.
iv. ನಶಿದ ಕಹಯಣ ಏನು?
v. ನಶಿನುನ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿ ಯಕ್ಷಿಷರ್ಹಗಿದೆಯೆ?
vi. ಂದ / ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಮಭಖಳ ಯಕಹಯ ಕೆಾೇಭನುನ ಹತಿಷರ್ಹಖುುದೆ?
vii. ಹಹಗಿದದಯೆ, ಹತಿಷಫೆೇಕಹದ ಮೊತು ಎಶುಿ?
ಈ ಎರ್ಹಾ ಯಶ್ೆನಖಳಿಗೆ ವಿಭಹ ಔಂೆನಿಮು ಉತುಯಖಳನುನ ತಿಳಿದುಕೆ ಳುಳ ಅಖತಮವಿದೆ.
ಕೆಾೇಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆ ಂದು ಯಭುಕ ಚಟ್ುಟಿಕೆಮಹಗಿದೆ. ಎರ್ಹಾ ಕೆಾೇಮ್ ಪಹಮ್ಸಾ, ಕಹಮಾವಿಧಹನಖಳು
ಭತುು ಯಕ್ಟಯಯೆಖಳನುನ ಷಂಸ್ೆೆಮು ಎಚಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಿನಹಮಷ ಭಹಡಿದೆ, ಹಲ್ಲಸಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಎರ್ಹಾ
‗ಹತಿಷಫೆೇಕಹದ‘ ಕೆಾೇಮ್ಸಖಳನುನ ಔ ಡರ್ೆೇ ಹತಿಷಫೆೇಔು ಭತುು ಹತಿಷರ್ಹಖದದದನುನ ಹತಿ
ಭಹಡದೆ ಇಯುುದನುನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳಳಫೆೇಔು.
ಏಜೆಂಟ್, ಔಂನಿಮ ಯತಿನಿಧಿಮಹಗಿದುದವಿಮೆದಹಯನಿಗೆ ರಿಚಿತನಿದುದ, ಎರ್ಹಾ ಷಂಫಂಧಿತ ಪಹಮ್ಸಾ
ಖಳನುನ

ಷರಿಮಹದ

ುಯಹವೆಮನುನ

ಎರ್ಹಾ

ಭಹಹಿತಿಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ

ತುಂಬಿಯುುದನುನ

ದಹಕರ್ೆಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ

ಲಖತಿುಸಿಯಫೆೇಔು

ಕಚಿತಡಿಸಿಕೆ ಳಳಫೆೇಔು,
ಭತುು

ಎರ್ಹಾ

ನಶಿದ

ಷ ಚಿಷಲಟ್ಿ

ಕಹಮಾವಿಧಹನಖಳನುನ ಷಭಯೇಚಿತ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಅನುಷರಿಸಿ ನಂತಯ ಔಂನಿಗೆ ಷಲ್ಲಾಷಫೆೇಔು. ನಶಿದ
ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಏಜೆಂಟ್ನ ಹತಯನುನ ಈಗಹಖರ್ೆೇ ಹಿಂದಿನ ಅಧಹಮಮದಲ್ಲಾ ಚಚಿಾಷರ್ಹಗಿದೆ ಭಹಡರ್ಹಗಿದೆ
2. ಷ ಚನೆ ಅಥವಹ ನಶಿದ ಎಚಿರಿಕೆ
ಆದ ನಶಿನುನ ತಕ್ಷಣವೆೇ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ತಿಳಿಷುುದು ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಮಭಖಳಲ್ಲಾದೆ. ತಕ್ಷಣದ ಷ ಚನೆ ನಿೇಡು
ಉದೆದೇವ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಆಯಂಭಿಔ ಸಂತಖಳಲ್ಲಾನ ನಶಿ ತನಿಖೆಗೆ ಅಕಹವ ಭಹಡಿಕೆ ಡುುದು. ವಿಳಂಫದಿಂದ
ನಶಿಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭೌಲಮಮುತ ಭಹಹಿತಿ ನಶಿವಹಖಫಸುದು. ಇದು ವಿಮೆಗಹಯಯ ನಶಿ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಿ
ಭತುು ಅದನುನ ಯಕ್ಷಿಷಲು ಔಯಭಖಳನುನ ಔಲ್ಲಷುತುದೆ.
ಆಯಂಭಿಔ ರಿೇಕ್ಷೆ / ರಿಶ್ಚೇಲನೆಮ ನಂತಯ, ಕೆಾೇಮಗೆ ಷಂಖೆಮಮನುನ ಕೆ ಟ್ುಿ ಹಲ್ಲಸಿ ಷಂಖೆಮ, ವಿಮೆದಹಯನ
ಹೆಷಯು, ನಶಿದ ಅಂದಹಜು ಯಭಹಣ, ನಶಿ ಷಂಬವಿಸಿದ ದಿನಹಂಔ ಇತಹಮದಿ ವಿಯಖಳ್ೆೄ ಂದಿಗೆ ದಹಕರ್ೆ
ುಷುಔದಲ್ಲಾ ನೆ ೇಂದಹಯಿಷರ್ಹಖುತುದೆ, ಈಖ ಹಲ್ಲಸಿ ಕಹಮಾಖತಗೆ ಳಳಲು ಸಿದಧವಹಗಿದೆ.
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 ಕೆಾೇಮ್ ಪಹಮ್ಾ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ಮೆೇರ್ೆ, ವಿಮೆಗಹಯಯು ನಶಿದ ತನಿಖೆ ಭತುು
ಭೌಲಮಭಹನದ ಫಗೆೆ ನಿಧಾರಿಷುತಹುಯೆ. ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಕೆಾೇಮನ ಮೊತು ಚಿಔುದಹಗಿದದಯೆ, ನಶಿದ ಕಹಯಣ
ಭತುು ವಹಮಪಿುಮನುನ ನಿಧಾರಿಷಲು ವಿಭಹದಹಯಯ ಅಧಿಕಹರಿ ತನಿಖೆ ಭಹಡುತಹುಯೆ.
ಇತಯ ಕೆಾೇಭೆಳ ನಶಿದ ತನಿಖೆಮ ಭೌಲಯಭಹನನಕು ಷಾತಂತಯ ಯವಹನಗಿ ಡೆದ ೃತಿುಯ
ಷವೆೇಾಮರ್ಸಾ ನಿಬಹಯಿಷುತಹುಯೆ. ಷಾತಂತಯ ಷವೆೇಾಮರ್ಸಾ ನಶಿದ ಭೌಲಮಭಹನ ತತುಾದ ಮೆೇರ್ೆ
ಆಧರಿಸಿದೆ, ವಿಮೆಗಹಯಯು ಭತುು ವಿಮೆದಹರಿಫಫಯ
ಕ್ಷಹತವಿಲಾದ ಅಭಿಹಯಮನುನ ಎಯಡ

ಆಷಕ್ಟುುಳಳ ಕ್ಷಖಳು, ಷಾತಂತಯ ೃತಿುಯ ಮಕ್ಟುಮ

ಕ್ಷಖಳು ಸಿಾೇಔರಿಷಫೆೇಔು ಹಹಗೆಯೆೇ ಮಹುದೆೇ ವಿವಹದದ

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಕಹನ ನಿನ ನಹಮಮಹಲಮದಲ್ಲಾ ಆಗಿಯಫೆೇಔು.
b) ಕೆಾೀಭೊಳ ಭೌಲಯಭಹನ
ಫೆಂಕ್ಟ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಕೆಾೇಭನುನ ರ್ಪಲ್ಲೇರ್ಸ ಯದಿಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ನಿಣಾಯಿಷರ್ಹಖುತುದೆ,
ಶ್ೆೃೇಧಔಯ ಯದಿ ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಕಹಯಣ ತಿಳಿದಿಲಾವಹದಯೆ ಭತುು ಷಮೇಕ್ಷೆ ಯದಿ. ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ
ಕೆಾೇಭಖಳಿಗೆ, ವಿಮೆದಹಯ ತಹನು ಹಹಜಯಹಖು ವೆೈದಮರಿಂದ ಅಘಾತದ ಕಹಯಣ ಷ ಚಿಸಿ ಯದಿ ಅಥ
ಅನಹಯೆ ೇಖಮದ ಷಾಯ  ಆಗಿಯಫಸುದು, ಭತುು ಅಂಖವಿಔಲತೆಮ ಅಧಿಮನುನ ಷಲ್ಲಾಷಫೆೇಔು.
ಹಲ್ಲಸಿ ರಿಸಿೆತಿಖಳಲ್ಲಾ, ವಿಮೆಗಹಯಯು ಷಾತಂತಯ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ರಿೇಕ್ಷೆ ಮಸ್ೆೆಮನುನ ಕಹಯಿದರಿಸಿಯುತಹುಯೆ.
"ಕೆಭಾನ್ಸ ರಿಹಹಯ" ಕೆಾೇಭಖಳಿಗೆ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ುಯಹವೆಮ ಅಖತಮವಿದೆ. ಜಹನುವಹಯು ಭತುು
ಜಹನುವಹಯು

ಕೆಾೇಭಖಳನುನ

ವು

ವೆೈದಮಯ

ಯದಿಮ

ಆಧಹಯದ

ಮೆೇರ್ೆ

ಭೌಲಮಭಹನ

ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.

ಭಹಹತ್ತ
ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿಮ ಷ ಚನೆಯಂದಿಗೆ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂವಖಳನುನ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷುತಹುಯೆ:
1. ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿ ಷಂಬವಿಸಿದ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಚಹಲ್ಲುಮಲ್ಲಾಯುತುದೆ
2. ನಶಿ ಅಥವಹ ಹಹನಿ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಅಹಮದಿಂದ ಉಂಟಹಖುತುದೆ
3.

4.

ಆಸಿು ( ವಿಮೆಮ ವಿಶಮದ ) ನಶಿ ರಿಣಹಭ ನಿೇತಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಅದೆೇ

ನಶಿ ಖಭನಕೆು ವಿಳಂಫವಿಲಾದೆ ಸಿಾೇಔರಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
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ಸ್ಹು ಭತುು ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಗಹಮಖಳು ಳಗೆ ಂಡ ಮೊೇಟಹರ್ ಭ ಯನೆೇ ಮಕ್ಟುಮ ಕೆಾೇಭಖಳನುನ ವೆೈದಮಯ
ಯದಿಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಭೌಲಮಭಹನ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ. ಈ ಕೆಾೇಭಖಳನುನ ಮೊೇಟಹರ್ ಅಘಾತ
ಕೆಾೇಭಖಳು ನಹಮಮಹಲಮದಿಂದ ಮಸರಿಷಫಸುದು ಭತುು ಹತಿಷಫೆೇಕಹದ ಯಭಹಣನುನ ಸಔುುದಹಯನ
ಮಷುಸ ಭತುು ಆದಹಮದಂತಸ ಅಂವಖಳಿಂದ ನಿಧಾರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ತೃತಿೇಮ ಆಸಿು ಹಹನಿ ಳಗೆ ಂಡ ಕೆಾೇಭಖಳು ಂದು ಷಮೇಕ್ಷೆ ಯದಿ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಭೌಲಮಭಹನ
ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.
 ಹಹನಿಮಹದ ಮೊೇಟಹರ್ ಕೆಾೇಭ ಷವೆೇಾಕ್ಷಣೆದಹಯ ಷವೆೇಾಮರ್ಸಾ ಯದಿಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ
ನಿಣಾಯಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
 ತೃತಿೇಮ ಹಹನಿ ಳಗೆ ಂಡಿದದಯೆ ಇದಕೆು ರ್ಪಲ್ಲೇರ್ಸ ಯದಿ ಅಖತಮವಿದೆ.

ಭಹಹತ್ತ
ನಶಿ ಭೌಲಮಭಹನದ ತನಿಖೆಗಿಂತ ಭಿನನವಹಗಿದೆ. ಕೆಾೇಭ ಭಹಡಿದ ಫಗೆೆ ಭತುು ಭುಕಮ ವಿಯಖಳ
ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷನೆ ಭತುು ವಿಮೆಮ ಫಡಿಸ ಗೆೈಯುಹಹಜರಿಮ ಅನುಭಹನಖಳನುನ ತನಿಖೆ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ,
ಉದೆದೇವೂಾಔವಹಗಿ ನಶಿ ಯಚಿಷು ಷುುಸಿೆತಿಮ, ನಿಖಯಸ ಅಥವಹ ತು ಇತಹಮದಿ ತಳಿಳಹಹಔರ್ಹಗಿದೆ.
ಆಯೆ ೇಖಮ ವಿಮೆ ಕೆಾೇಭಖಳನುನ ಜಿೇತಯ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ಯವಹಗಿ ಭನೆಮಲ್ಲಾ ಅಥವಹ ಭ ಯನೆೇ ಕ್ಷದ
ನಿವಹಾಸಔಯು (TPA‘s) ಭೌಲಮಭಹನ ಭಹಡುತಹುಯೆ. ಭೌಲಮಭಹನ ವೆೈದಮಕ್ಟೇಮ ಯದಿಖಳು ಭತುು
ತಜ್ಞಯ ಅಭಿಹಯಮನುನ ಆಧರಿಸಿದೆ.
ವಿಮೆ

ಷವೆೇಾಕ್ಷಣೆದಹಯಯು

ತನಿಖೆಮ

ಸ್ಹಧಮವಹದಶುಿ ಫೆೇಖನೆ ಕೆಲಷ

ಕಹಮಾನುನ

ಕೆೈಗೆತಿುಕೆ ಳುಳತಹುಯೆ.

ಇದರಿಂದ

ಷವೆೇಾಮರ್

ಹಯಯಂಬಿಷಲು ನೆಯವಹಖುತುದೆ. ಕೆಾೇಭನ ಭಹಹಿತಿ ಸಿಾೇಔರಿಸಿದ ನಂತಯ

ಸ್ಹಧಮವಹದಶುಿ ಫೆೇಖನೆ ಷವೆೇಾಮಯನುನ ನೆೇಭಔ ಭಹಡಫೆೇಔು.
4. ಷವೆೀಯಮರ್ಸಯ ಭತಕಿ ನಶಿ ಭೌಲಯಭಹಔಯಕ
a) ಷವೆೀಯಮರ್ಸಯ
ಷವೆೇಾಮರ್ಸಾ IRDA ಯವಹನಗಿ ಹೆ ಂದಿಯುತಹುಯೆ. ಅಯು ನಿದಿಾಶಿ ಯದೆೇವಖಳಲ್ಲಾ ನಶಿ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷು
ಭತುು ಭೌಲಮಭಹನ ಭಹಡು ತಜ್ಞಯು. ಷವೆೇಾಮರ್ಸಾ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಕೆಲಷದಲ್ಲಾ ತೆ ಡಗಿಯು
ವಿಭಹ ಔಂನಿಯಿಂದ ವುಲು ಹತಿಮಹಖುತುದೆ. ಷವೆೇಾಮರ್ಸಾ ಭತುು ನಶಿ ಭೌಲಮಭಹಔಯನುನ
ಕೆಾೇಭ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ನೆೇಮಷುತಹುಯೆ. ಅಯು, ರಿಶ್ಚೇಲನೆಗಿಯು
ಆಸಿುಮನುನ ರಿೇಕ್ಷಿಸಿ, ನಶಿದ ಕಹಯಣಖಳು ಭತುು ಷಂದಬಾಖಳನುನ ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಷುಯು. ಅಯು ನಶಿದ
ರಿಭಹಣ ಅಂದಹಜ ಭಹಡಿ ಯದಿಮನುನ ವಿಭಹ ಔಂನಿಗೆ ಷಲ್ಲಾಷುತಹುಯೆ.
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ಭತುಶುಿ ನಶಿಖಳನುನ ತಡೆಮಲು ಷ ಔು ಔಯಭಖಳ ಫಗೆೆ ಅಯು ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಷಲಹೆ ಕೆ ಡುತಹುಯೆ.
ಷವೆೇಾಮರ್ಸಾ ವಿಮೆ ಆಕ್ಿ 1938ಯ ನಿಮಭಖಳು, ವಿಭಹ ಯ ಲ್ಸ 1939 ಭತುು IRDA ಹೆ ಯಡಿಸಿದ
ನಿದಿಾಶಿ ನಿಫಂಧನೆಖಳ ಭ ಲಔ ನಿಮಂತಿಯಷಲಡುತಹುಯೆ. 'ಯಮಹಣ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಥವಹ 'ಸ್ಹಖಯ ಒನ್
ಔರ್' ಯಫಿುನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ದೆೇವದ ಹೆ ಯಗೆ ಕೆಾೇಭ ಭಹಡುವಹಖ ಹಲ್ಲಸಿ ಇತಮಥಾಗೆ ಳಿಷಲು
ವಿದೆೇವದಲ್ಲಾ ನೆರ್ೆಸಿಯು ಏಜೆಂಟ್ ಭ ಲಔ ನಿಣಾಯಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಈ ಏಜೆಂಟ್ಯು ನಶಿದ ಭೌಲಮಭಹನ ಭತುು ಹತಿ ಭಹಡಫಸುದು, ವಿಮೆಗಹಯಯು ಇತಮಥಾದ ವುಲು
ಜೆ ತೆ ಸಣ ಹಿ೦ತಿಯುಗಿಷುತಹುಯೆ. ಮಹಾಮವಹಗಿ, ಎರ್ಹಾ ಕೆಾೇಭಖಳ ೆೇರ್ಸಾ ವಿಮೆ ಸಣ
ಇತಮಥಾಗೆ ಳಿಷು ಏಜೆಂಟ್ನಿಂದ ಷಂಖಯಹಿಷರ್ಹಖುತುದೆ ಭತುು ತಭಭ ಭೌಲಮಭಹನ ಜೆ ತೆಗೆ
ವಿಭಹದಹಯರಿಗೆ ಷಲ್ಲಾಷರ್ಹಖುತುದೆ.

ರಭಕಕ
ವಿಬಹಖ 64 UM ಇನಕುಯೆನ್್ ಆಕ್ಟಿ
ವಿಮೆಮ ಮಹುದೆೇ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭೌಲಮ ಇತುು ಸ್ಹವಿಯ ಯ ಹಯಿಖಳಿಗಿಂತ ಔಡಿಮೆ ಇದದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ
ಕೆಾೇಮ್ ಯಭಹಣದ ಮಥೆ ೇಚಿತ ವೆಚಚಖಳನುನ ತೆಯದೆ ಅಂಗಿೇಔೃತ ಷವೆೇಾಮರ್ ಅಥವಹ ನಶಿ ಅಂದಹಜುದಹಯ
ನೆೇಮಸಿಕೆ ಳಳಲು ಸ್ಹಧಮವಿಲಾ, ವಿಮೆಗಹಯಯು ಮಹುದೆೇ ಮಕ್ಟುಮನುನ ಇಂತಸ ನಶಿ ಷಮೇಕ್ಷೆ ಭಹಡಲು
ನೆೇಮಸಿಕೆ ಳಳಫಸುದು ಭತುು ಷಭಂಜಷವಹದ ವುಲು

ಅಥವಹ ಷಂಬಹನೆಮನುನ ಷರಿಹೆ ಂದು

ಉದೆ ಮೇಗಿಗೆ ಹತಿಷುುದು (ಅನಸಾಯಹದ ಮಕ್ಟುಮ ಕಹಯಣ ಷದಮಕೆು ಅನಸಾಯಹದ ಮಕ್ಟು ನೆೇಭಔಗೆ ಂಡಹಖ
ಷವೆೇಾಮರ್ ಅಥವಹ ನಶಿ ಅಂದಹಜುದಹಯ ಕಹಯಣ).
5. ಕೆಾೀಮ್ ಪಹಮ್ಯ
ಕೆಾೇಮ್ ಪಹಮ್ಾ ನ ಅಂವ ಯತಿ ಖಾದ ವಿಮೆಯಂದಿಗೆ ಫದರ್ಹಖುತುದೆ. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಕೆಾೇಮ್ ಪಹಮ್ಾ
ನುನ ನಶಿದ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ನಶಿದ ದಿನಹಂಔ, ಷಭಮ, ನಶಿದ ಕಹಯಣ, ನಶಿದ ಯಭಹಣ, ಭಹಹಿತಿ ನಶಿ,
ಇತಹಮದಿ ಫಗೆೆ ೂಣಾ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಡೆಮಲು ವಿನಹಮಷಗೆ ಳಿಷರ್ಹಗಿದೆ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಫೆಂಕ್ಟ ಕೆಾೇಮ್ ಪಹಭನಾಲ್ಲಾ ಕೆ ೇರಿದ ಭಹಹಿತಿಮ ಉದಹಸಯಣೆ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದೆ:
i.

ವಿಮೆದಹಯನ ಹೆಷಯು, ಹಲ್ಲಸಿ ಷಂಖೆಮ ಭತುು ವಿಳ್ಹಷ

ii. ದಿನಹಂಔ, ಷಭಮ, ಕಹಯಣ ಭತುು ಫೆಂಕ್ಟಮ ಷನಿನವೆೇವಖಳು
iii. ಹಹನಿಗೆ ಳಗಹದ ಆಸಿುಮ ವಿಯಖಳು
iv. ಫೆಂಕ್ಟ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಆಸಿುಮ ಟ್ುಿ ಭೌಲಮ. ವಿಮೆ ಸಲವಹಯು ಅಂವಖಳನುನ ಹೆ ಂದಿದುದ, ಅಲ್ಲಾ
ಕೆಾೇಮ್ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ. [ಕೆಾೇಭನುನ ನಿಜವಹದ ಭೌಲಮನುನ, ಷಂಬವಿಸಿದ ಸ್ಹೆನ ಭತುು ಷಭಮ
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ಆಧರಿಸಿ

ಭಹಡಫೆೇಔು

ಮಂತೆ ಯೇಔಯಣಖಳ

ನಂತಯ

ಷಔಳಿ,

ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಹಹನಿ
ಹಲ್ಲಸಿ

ಔಳ್ೆದು

ಸ್ಹೆಯ

(ಔಟ್ಿಡ,

"ಭಯುಯವೆೇವ

ಭೌಲಮ"

ಭತುು
ಆಧಹಯ

ಹೆ ಯತುಡಿಸಿ). ಇದು ರ್ಹಬನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಲಾ]
v. ಷಂಯಕ್ಷಣೆ ಭೌಲಮನುನ ಔಳ್ೆದ ನಂತಯ ಕೆಾೇಭ ಭಹಡುುದು
vi. ಫೆಂಕ್ಟ ಷಂಬವಿಸಿದ ಆಯಣದ ರಿಸಿೆತಿ ಭತುು ಆಔಯಮಕೆ
vii. ವಿಮೆದಹಯ ಭಹಲ್ಲೇಔನಂತೆ, ಅಡಭಹನ ಅಥವಹ ಹಹಗೆ ಸ್ಹಭಥಮಾದಿಂದ ಕೆಾೇಮ್ ಭಹಡುತಹುನೆ
viii. ಮಹುದೆೇ ಮಕ್ಟುಗೆ ಹಹನಿಗೆ ಳಗಹದ ಆಸಿು ಫಗೆೆ ಆಷಕ್ಟು ಇದದಯೆ
ix. ಆಸಿು ಮೆೇರ್ೆ ಇತಯ ವಿಮೆಮ ಜಹರಿಮಲ್ಲಾದದಯೆ, ಅದಯ ವಿಯಖಳನುನ
ಷತಮ ಭತುು ನಿಕಯತೆಮ ಯಔಟ್ನೆ ನಂತಯ ಪಹಮ್ಾ ಮೆೇರ್ೆ ವಿಮೆದಹಯನ ಷಹಿ ಭತುು ದಿನಹಂಔ.
ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಫೆಂಕ್ಟ ಕೆಾೇಮ್ ಪಹಭನಾ ಭಹದರಿಮನುನ ಈ ಅಧಹಮಮದ "ದಹಕರ್ೆ 1" ಯಲ್ಲಾ ನಿೇಡರ್ಹಗಿದೆ.
ವಿಭಹ ಔಂೆನಿಮ ಹಲ್ಲಸಿ ಪಹಮ್ಾ ನಿೇಡಿಕೆ ಅನಾಮವಹಖುುದಿಲಾ ಅಥವಹ ಕೆಾೇಮ್ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ
ವಿಮೆಗಹಯಯು ಪಿಕೆ ಂಡಿದಹದಯೆ ಎಂದಥಾಲಾ. ಕೆಾೇಮ್ ಪಹಮ್ಾ ಖಳನುನ 'ೂವಹಾಖಯಸವಿಲಾದೆೇ' ಎಂಫ
ಹೆೇಳಿಕೆ ಜೆ ತೆ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ.
a) ಫೆಂಫಲಕ್ರುಯಕ ದಹಕಲ್ೆಖಳು
ಸಔುುದಹಯನು ಕೆಾೇಮ್ ಪಹಮ್ಾ ಜೆ ತೆಗೆ, ಕೆಲು ದಹಕರ್ೆಖಳನುನ ಷಲ್ಲಾಷು ಅಥವಹ ಕೆಾೇಭನುನ
ಯುಜುವಹತು ಭಹಡಲು ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಡೆದುಕೆ ಳುಳ ಅಖತಮವಿದೆ.
i. ಫೆಂಕ್ಟ ಕೆಾೇಮ್ ಖಳಿಗೆ, ಪೆೈರ್ ಬಿಯಗೆೇಡ್ ನಿಂದ ಂದು ಯದಿಮ ಅಖತಮವಿದೆ
ii. ಚಂಡಭಹಯುತದಿಂದಹದ ಹಹನಿಗೆ, ನಶ್ಹಷರ ಆಫಿೇಸಿನಿಂದ ಂದು ಯದಿಮನುನ ಕೆೇಳಫಸುದು
iii. ಔಳಳತನದ ಕೆಾೇಮ್ ಖಳಲ್ಲಾ, ರ್ಪಲ್ಲೇರ್ಸ ನಿಂದ ಂದು ಯದಿಮ ಅಖತಮವಿಯಫಸುದು.
iv. ಭಹಯಣಹಂತಿಔ

ಅಘಾತ

ಕೆಾೇಭೆಳಲ್ಲಾ,

ತನಿಖಹಧಿಕಹರಿಮ

ಭತುು

ರ್ಪಲ್ಲೇಷಯ

ಯದಿಮ

ಅಖತಮವಹಖಫಸುದು.
v. ಮೊೇಟಹರ್ ಕೆಾೇಭೆಳಲ್ಲಾ, ವಿಮೆಗಹಯಯು ಚಹಲನಹ ಯವಹನಗಿ, ನೆ ೇಂದಣಿ ುಷುಔ, ರ್ಪಲ್ಲೇರ್ಸ ಯದಿ
ಇತಹಮದಿ ರಿೇಕ್ಷೆ ಭಹಡಫಸುದು
vi. ನೌಕಹ ಷಯಔು ಕೆಾೇಭೆಳಲ್ಲಾ, ದಹಕರ್ೆಖಳ ಟಿಿ ಅಂದಯೆ ಟ್ುಿ ನಶಿ, ನಿದಿಾಶಿ ಷಯಹಷರಿ, ಳನಹಡಿನ
ಅಥವಹ ಸ್ಹಖಯೆ ೇತುಯ ಸ್ಹರಿಗೆ ಕೆಾೇಮ್ ಇತಹಮದಿ ಫದರ್ಹಖುತುವೆ
6. ನಶಿದ ಭೌಲಯಭಹನ ಭತಕಿ ಕೆಾೀಭನ ಇತಯಥಯ
ಕೆಾೇಭಸಗಳ ಭೌಲಮಭಹನ ವಿಮೆದಹಯ ಅನುಬವಿಸಿದ ಹಹನಿ ವಿಮೆಮ ಅಹಮದಿಂದ ಉಂಟಹಗಿದೆ ಭತುು
ಖಹತರಿ ಉಲಾಂಗನೆಮಹಗಿಲಾ ಎಂದು ನಿಧಾರಿಷು ಯಕ್ಟಯಯೆ.
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ಕೆಾೇಭಸಗಳ ಇತಮಥಾ ಹಯಭಹಣಿಔತೆ ಭತುು ನಹಮಮದ ಮೆೇರ್ೆ ಆಧಹರಿತವಹಗಿಯಫೆೇಔು. ಂದು ಜಿೇವೆೇತಯ
ವಿಭಹ ಔಂನಿಗೆ, ಕೆಾೇಭಸಗಳನುನ ತಾರಿತವಹಗಿ ಇತಮಥಾಗೆ ಳಿಷುುದು ಅದಯ ಸ್ೆೇವೆಖಳಿಗೆ ದಕ್ಷತೆಮ
ಭಹನದಂಡವಹಗಿದೆ. ಯತಿ ಔಂನಿಗೆ ಕೆಾೇಭಸಗಳ ಯಕ್ಟಯಯೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡ ಷಭಮಕೆು ತನನದೆ ಆದ ಆಂತರಿಔ
ಭಹಖಾಷ ಚಿಖಳಿವೆ, ಅದನುನ ನೌಔಯಯು ಅನುಷರಿಷಫೆೇಔು.
ಇದನುನ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ "ರಿಶುಯಣೆ ಷಭಮ" (TAT) ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ. ಕೆಲು ವಿಮೆಗಹಯಯು
ಕಹಲಕಹಲಕೆು ಕೆಾೇಮನ ಸಿೆತಿಮನುನ ಆನೆಾೈನ್ ರಿೇಕ್ಷಿಷಲು ವಿಮೆದಹಯರಿಗೆ ಸ್ೌಲಬಮ ದಗಿಸಿದಹದಯೆ. ಕೆಲು
ಜಿೇವೆೇತಯ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಷಸ ವೆೇಖವಹದ ಯಕ್ಟಯಯೆಗೆ ಕೆಾೇಮ್ಸ ಸಬ್ ಹಯಯಂಭಿಸಿವೆ.

ರಭಕಕ
ವಿಭಮ ಕೆಾೀಭುಲ್ಲಾ ರಭಕಕ ಅಂವಖಳು
i. ನಶಿು ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಹಮಪಿುಮಲ್ಲಾದೆಯೆ ಎಂಫುದನುನ ನಿಧಾರಿಷುುದು ಮೊದಲನೆಮ ಅಂವವಹಗಿದೆ.
ಆಷನನ ಕಹನ ನು ಸಿದಹಧಂತದ ಉದೆದೇವ ನಶಿ ವಿಮೆ ಅಹಮವೊ ಅಥವಹ ಹೆ ಯತುಡಿಸಿದ
ಅಹಮವೊ ಎಂಫುದನುನ ನಿಧಾರಿಷಲು ಭಹಖಾದಶ್ಚಾಖಳನುನ ದಗಿಷುತುವೆ. ನಶಿ ಹಲ್ಲಸಿ ವಹಮಪಿುಮಲ್ಲಾ
ಎಂದು ಸ್ಹಕ್ಷಹಾಧಹಯದ ಜವಹಫಹದರಿಮು ವಿಮೆದಹಯಯ ಮೆೇರ್ೆ ಇಯುತುದೆ. ಹಹಗಿದದಯ , ನಶಿ ಂದು ವೆೇಳ್ೆ
ಹೆ ಯತುಡಿಸಿದ ಅಹಮದಿಂದ ಉಂಟಹಗಿದದಯೆ, ುಯಹವೆ ಹೆ ಣೆ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಮೆೇರ್ೆ ಇಯುತುದೆ.
ii. ನಿಣಾಯಿಷು ಎಯಡನೆೇ ಅಂವವೆಂದಯೆ ವಿಮೆದಹಯನು ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಮಭಖಳನುನ ಅನುಷರಿಸಿದಹದನೆಯೆ,
ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ ೂಾನಿದವಾನದ 'ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ'ಮನುನ.
iii. ಭ ಯನೆೇ ಅಂವ ಖಹತರಿ ಅನುಷಯಣೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಹದಗಿದೆ. ಷಮೇಕ್ಷೆ ಯದಿ ಖಹತರಿ ಅನುಷರಿಸಿದಹದಯೆ
ಅಥವಹ ಇಲಾವೊ ಎಂಫುದನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ.
iv. ನಹಲುನೆೇ ಅಂವ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಯೆನಿಸ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಯಸ್ಹುಔರಿಂದ ಅತಮಂತ ಉತುಭ ನಂಬಿಕೆಮ
ಆಚಯಣೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದೆ.
v. ನಶಿ ಷಂಬವಿಸಿದಲ್ಲಾ, ವಿಮೆದಹಯನು ವಿಮೆ ಭಹಡದೆ ಇಯುಯ ಹಹಗೆ ತಿ೯ಷಫೆೇಔು. ಅಥಹಾತ್,
ನಶಿನುನ ಔಡಿಮೆಭಹಡಲು ಔಯಭಖಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಲು ಔತಾಮನುನ ಹೆ ಂದಿದಹದನೆ.
vi. ಆಯನೆೇ ಅಂವು ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ ಯಭಹಣದ ನಿಣಾಮ ಫಗೆೆ. ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ ನಶಿದ ಯಭಹಣ ವಿಮೆಮ
ಮೊತುಕೆು ಳಟಿಿಯುತುದೆ. ಆದಹಖ ಮ, ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ ಯಭಹಣದ ಮೊತು ಕೆಳಗಿನುಖಳ ಮೆೇರ್ೆ
ಅಲಂಬಿಸಿಯುತುದೆ:
 ವಿಮೆದಹಯಯ ವಿಭಹ ಫಡಿಸಮ ವಹಮಪಿು ಪಿೇಡಿತ ಆಸಿುಗೆ ಷಂಬಂಧಿಸಿದುದ
 ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ಭೌಲಮ
 ಕೆಳಗಿನ ವಿಮೆಮ ಅಜಿಾ
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 ಕೆ ಡುಗೆಮ ಅಜಿಾ ಭತುು ಷಫೆ ಯೇಗೆೇವನ್ ರಿಸಿೆತಿಖಳು
a) ಕೆಾೀಮಿನ ವಿಬಹಖಖಳು
ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಜೆ ತೆ ಷಭರ್ಥಾಸಿಕೆ ಳುಳ ಕೆಾೇಭೆಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಖಾಖಳಿಗೆ ಸ್ೆೇಯುತುವೆ:
i. ಖಕಣಭಟಿದ ಕೆಾೀಮ್್
ಷಶಿವಹಗಿ ಈ ಕೆಾೇಭಸಗಳು ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಶಯತುುಖಳ ಳಗೆ ಇವೆ. ವಹಮಪಿು ಭತುು ವಿಮೆಮ ಮೊತು
ಆಧರಿಸಿ ಆರಿಸಿಕೆ ಂಡಯು ಭನ ಭೌಲಮಭಹನ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ ಭತುು ನಶಿರಿಹಹಯಕಹುಗಿ ಇತಯ
ವಿಮೆಮ ವಿಧಹನಖಳನುನ ಆರಿಸಿಕೆ ಂಡು ಮೊತು ಕೆಳಕ್ಟುಳಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ ಕೆಾೇಮ್ ಯಭಹಣನುನ ವಿವಿಧ ಅಂವಖಳು ಖಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳತುವೆ ನಶಿದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಭಹಡಿದ ಭೌಲಮಭಹನ, ವಿಮೆಮ ಫಡಿಸ,

ಯಕ್ಷಣೆ ಬವಿಶಮ, ಖಳಿಕೆಮ ನಶಿ,

ಫಳಕೆಮ ನಶಿ, ಷಔಳಿ, ಫದಲ್ಲ ಭೌಲಮ ಅಂವಖಳು ಕರಿೇದಿಸಿದ ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ ಅಲಂಬಿಸಿವೆ.
ii. ಸಹಿಂಡಡ್ಯ ಅಲಾದ ಕೆಾೀಮ್್
ಈ ಕೆಾೇಭಸಗಳಲ್ಲಾ ವಿಮೆದಹಯಯ ಸಿೆತಿ ಅಥವಹ ಉಲಾಂಗನೆಮನುನ ಪಿಯಫಸುದಹಗಿದೆ. ಈ ಕೆಾೇಮ್ಸಖಳ
ಇತಮಥಾ ಜಿೇವೆೇತಯ ವಿಭಹ ಷಂಸ್ೆೆಖಳಿಂದ ಯ ಪಿಸಿದ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ನಿಫಂಧನೆಖಳ್ೆಂದು
ರಿಖಣಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
iii. ಷಯಹಷರಿ ರಿಸಿೆತ್ತ ಅಥವಹ ಅಥವಹ ಷಯಹಷರಿ ಅಧಿನಿಮಭ
ಈ ಸಿೆತಿಮಲ್ಲಾ ಕೆಲು ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ವಿಮೆದಹಯನು ಭಹಡಿದ ಆಸಿು ವಿಮೆ ಮೊತು ನಿಜವಹದ ಭೌಲಮಕ್ಟುಂತ
ಔಡಿಮೆ ಇದದಯೆ ದಂಡ ವಿಧಿಷುತುವೆ ಇದನುನ ಕೆಳಗಿನ ವಿಮೆ ಎಂದು ಔಯೆಮುತಹುಯೆ. ಕೆಳಗಿನ ವಿಮೆಗೆ
ಅನುಖುಣವಹಗಿ

ಕೆಾೇಭ

ಭಹಡು

ಷಭಮದಲ್ಲಾ

ವಿಮೆದಹಯ

ತನನ

ನಿಜವಹದ

ನಶಿಕ್ಟುಂತ

ಯಭಹಣಹನುಖುಣವಹಗಿ ಔಡಿಮೆಮಹದ ಮೊತುನುನ ಡೆಮುತಹುನೆ.
iv. ಆಕ್ಟಿ ಆಫ್ ಗಹಡ್ ೆರಿಲ್್ - ರಳಮಕಹರಿ ನಶಿಖಳು
ನೆೈಷಗಿಾಔ ಆತುುಖಳ್ಹದ ಬಿಯುಗಹಳಿ, ಚಂಡಭಹಯುತ, ಯವಹಸ, ಭುಳುಖಡೆ, ಭತುು ಬ ಔಂಖಳನುನ
" ಆಕ್ಿ ಆಫ್ಟ ಗಹಡ್ " ಎಂದು ಔಯೆಮರ್ಹಖುತುದೆ. ಪಿೇಡಿತ ಯದೆೇವದಲ್ಲಾ ಈ ಆತುುಖಳು ವಿಮೆಗಹಯಯ
ಅನೆೇಔ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ನಶಿಖಳಿಗೆ ಕಹಯಣವಹಖಫಸುದು.
ಯಭುಕ ಭತುು ಯಳಮಕಹರಿ ನಶಿಖಳಲ್ಲಾ, ಷವೆೇಾಮನಾನುನ ಆಯಂಭಿಔ ಭೌಲಮಭಹನ ಭಹಡಲು
ಭತುು ನಶಿ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡು ಯಮತನಖಳಿಗಹಗಿ ತಕ್ಷಣ ನಶಿ ಷಂಬವಿಸಿದ ಷೆಳಕೆು ಔಳುಹಿಷರ್ಹಖುುದು.
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ಇದೆೇ ಷಂಬಾದಲ್ಲಾ, ವಿಮೆಗಹಯಯ 'ಅಧಿಕಹರಿಖಳು ಷಸ ನಶಿ ಷಂಬವಿಸಿದ ಷೆಳಕೆು ಬೆೇಟಿ ಕೆ ಡುತಹುಯೆ
ವಿಶ್ೆೇಶವಹಗಿ ದೆ ಡಸ ಮೊತು ಳಗೆ ಂಡಿಯುವಹಖ. ಈ ಬೆೇಟಿಮ ಉದೆದೇವ ತಕ್ಷಣದ, ನಶಿ ಷಾಬಹ ಭತುು
ವಹಮಪಿುಮ ಔಲನೆಮನುನ ಡೆದುಕೆ ಳುಳುದು.
ಂದು ವೆೇಳ್ೆ ಷವೆೇಾಮರ್ಸಾ ಕೆಲು ಷಭಸ್ೆಮಖಳನುನ ಎದುರಿಸಿದಯೆ ಭೌಲಮಭಹನಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ
ಹಯಥಮಔ ಯದಿಖಳನುನ ಷಲ್ಲಾಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ ಭತುು ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಭಹಖಾದವಾನ ಭತುು
ಷ ಚನೆಖಳನುನ ಫಮಷಫಸುದು ಹಿೇಗಹಗಿ ಅಖತಮವಿದದಯೆ ಷಭಸ್ೆಮಖಳನುನ ವಿಮೆದಹಯಯ ಜೆ ತೆ ಚಚಿಾಷಲು
ಅಕಹವ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ.
v. ಖ್ಹತೆ ಹತ್ತ
ಎಲ್ಲಾ ರಿೆೇರಿ ಭತುು / ಅಥವಹ ಫದಲ್ಲಮನುನ ದಿೇಗಾ ಅಧಿಮಯೆಗೆ ಭಹಡರ್ಹಗಿದೆಯ ಅಲ್ಲಾ
ಹಯಥಮಔ ಯದಿಖಳ ಹೆ ಯತಹಗಿ, ಕಹಲಕಹಲಕೆು ಭಧಮಂತಯ ಯದಿಖಳನುನ ಷಲ್ಲಾಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.
ಭಧಮಂತಯ ಯದಿಖಳು ಷಸ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಅಂದಹಜು ನಶಿದ ಅಭಿೃದಿಧಮ ಂದು ಔಲನೆಮನುನ
ನಿೇಡುತುವೆ. ವಿಮೆದಹಯ ಇಚಿೆಸಿದಯೆ ಕೆಾೇಭನುನ "ಖಹತೆ ಹತಿಗೆ" ಶ್ಚಪಹಯಷು ಭಹಡು ಭ ಲಔ
ಷಹಹಮ ಭಹಡುತುದೆ. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ನಶಿ ದೆ ಡಸದಹಗಿದುದ ಭತುು ಭೌಲಮಭಹನ ಭುಗಿಮಲು
ಕೆಲು ಷಭಮ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳತಿುದದಯೆ ಹಿೇಗಹಖುತುದೆ.
ಕೆಾೇಮ್ ಔಯಭದಲ್ಲಾ ಔಂಡುಫಂದಯೆ, ಸಔುುದಹಯನಿಗೆ ಹತಿ ಭಹಡಿ ಔಂನಿಮ ದಹಕರ್ೆಖಳಲ್ಲಾ
ನಭ ದಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಷಸ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಭತುು ಭಯುವಿಭಹದಹಯರಿಂದ ರಿಔರಿ ಇದದಲ್ಲ,ಾ ಷ ಔುವಹಗಿ
ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ. ಕೆಲು ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಸಣದ ಹತಿ ಫೆೇಯೆ ಮಕ್ಟುಗೆ ಆಗಿಯುತುದೆ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಂದು ವೆೇಳ್ೆ

ಆಸಿುಮನುನ ಫೆಂಕ್ಟ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿ ಫಹಮಂಕ್ಟನಲ್ಲಾ ಅಡವಿಟ್ಿಲ್ಲಾ, ―ಷಭಭತಿಷಲಟ್ಿ ಫಹಮಂಕ್

ಅಧಿನಿಮಭ‖ ಯಕಹಯ, ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಸ್ೆೇರಿದ ಸಣನುನ ಫಹಮಂಕ್ಟಗೆ ಹತಿಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ. ಹಹಗೆಯೆೇ
ವಹಸನಖಳ "ಟ್ುಿ ನಶಿ"ಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರಿೇದಿ ಂದಖಳಲ್ಲಾ ಫಂಡವಹಳಗಹಯರಿಗೆ ಸಣ
ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ.
ತನಗೆ

ತಔುಂತೆ

ದೃಡಿೇಔರಿಸಿದ

ಷಭುದಯದ

ಹಲ್ಲಸಿಮನುನ

ಮಹಯು

ನಿಮಾಷುತಹುಯೆ

ಅಯ

ವಹಯಷುದಹಯರಿಗೆ, ನಶಿದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಷಭುದಯದ ಷಯಔು ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುನ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ.
b) ಡಿಸಹಿಜ್ಯ ಯಶ್ಚೀದಿಖಳು
ಹಲ್ಲಸಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಡೆದ ನಂತಯ ಭಹತಯ ಕೆಾೇಮ್ ಸ್ೆಟೆಾಮಂಟ್ ತಮಹರಿಷರ್ಹಖುತುದೆ. ಕೆಾೇಮ್ಸ
ಖಳಿಗಹಗಿ ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಯಶ್ಚೇದಿಮ ಭಹದರಿಮನುನ(ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ವಿಮೆ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ) ಗಹಮಖಳಿಗಹಗಿ
ಕೆಳಗಿನ ದಖಳಲ್ಲಾ ನಿಯ ಪಿಷಲಟಿಿದೆ: (ಔಂನಿಯಿಂದ ಔಂನಿಗೆ ಫದರ್ಹಖಫಸುದು)
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ವಿಮೆ ಭಹಡಿದನ ಹೆಷಯು
ಕೆಾೇಮ್ ಷಂಖೆಮ

ಹಲ್ಲಸಿ ಷಂಖೆಮ

ಸಿಾೇಔರಿಷರ್ಹಗಿದೆ

ಔಂನಿ ಲ್ಲಮಟೆಡ್

ಮೊತು ಯ . ___________ ಅಘಾತದಲ್ಲಾ ಷಂಬವಿಸಿದ ಗಹಮಖಳಿಂದಹಗಿ ನನಗೆ / ನಭಗೆ
ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ ೂಣಾ ಭತುು ಅಂತಿಭ ರಿಹಹಯದ ಸ್ೆಟೆಾಮಂಟ್ ಅಥವಹ ___________ಫಗೆೆ ಷಂಬವಿಸಿದ
ನಹನು / ನಹು ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಯಸಿೇದಿಮನುನ ಯಷುುತ ಅಥವಹ ಬವಿಶಮದ ನನನ / ನಭಭ ಕೆಾೇಭಗೆ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೆೇಯವಹಗಿ ಅಥವಹ ಯೆ ೇಕ್ಷವಹಗಿ ಉದಬವಹಖು ೂಣಾ ಭತುು ಅಂತಿಭ ಸ್ೆಟೆಾಮಂಟಹಗಿ
ಔಂನಿಗೆ ನಿೇಡುುದು.
ದಿನಹಂಔ

(ಷಹಿ)

ತೃತಿೇಮ ಕ್ಷದ ಕೆಾೇಭಖಳ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮ ವಿಷಜಾನೆ ಯಶ್ಚೇದಿಮ ಸ್ಹಲುಖಳ ಕೆಳಗಿನಂತಿಯಫಸುದು:
ನಹನು

(ಸಔುುದಹಯನ

ಯ .________________

ಹೆಷಯು),

ನ___________________________________

ಮೊತು

ಸಿಾೇಔರಿಸಿದೆದೇನೆಂದು

_________________________________________________(ವಿಮೆದಹಯಯ

ಪಿಕೆ ಳುಳತೆುೇನೆ.
ಹೆಷಯು)

ಇರಿಂದ ಹತಿಷಲಡುತುದೆ. ನಹನು ಅನ ಮೆೇರ್ೆ ಭಹಡಿದ ಕೆಾೇಭಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನ ಮೆೇರ್ಹದ
ದೆೈಹಿಔ ಗಹಮಖಳು ಭತುು ಅಘಾತದಲ್ಲಾ ಷಂಬವಿಸಿದ ಇತಯ ನಶಿಖಳ ಅಥವಹ ಫಗೆೆ ಔುರಿತು _________
ದಿನದಂದು ___________ ನಲ್ಲಾ _____________ ಭತುು ಹೆ ಣೆಮ ನಿಯಹಔಯಣೆಯಿಂದ ನಹನು ಸಣ
ಕೆ ಟಿಿಯುುದಹಗಿ ುತೆುೇನೆ ___________________________ (ಅಥವಹ ಮಹುದೆೇ ಇತಯ ಮಕ್ಟು)
ಈ ವಿಶಮಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಷಂಬವಿಷು ಭತುು ಅಥವಹ ಹಹನಿ ಇನುನಭುಂದೆ ಈಖ ಅಥವಹ
ಭಹಮನಿಪೆರ್ಸಿ ಆಖಲು ಭತುು ಹೆೇಳಿದ ಉದೆದೇವ ಭತುು ಎರ್ಹಾ ಇತಯ ಮಕ್ಟುಖಳು ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಭತುು
ಅಂತಿಭವಹಗಿ ಬಿಡುಖಡೆಮಹದ ಯತಿ ಷಾಬಹದ ಭತುಶುಿ ಭತುು ಇತಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಭತುು ರಿೇತಿಮ
ನನಿನಂದ ಅಥವಹ ನನನ ಯವಹಗಿ ಉದಬವಿಸಿದ ವಿಶಮಕೆು ಷಂಬನಿೇಮತೆ.
ದಿನಹಂಔ

ಷಹಿ

(ಷ ಚನೆ: ಈ ದಖಳು ಸ್ಹಿಾಂಡಡ್ಾ ಅಲಾ

ಸ್ಹಕ್ಷಿ
ಆದಯೆ ನಿದವಾನಖಳನಹನಗಿ ನಿೇಡರ್ಹಖುತುದೆ ಭತುು

ಫದರ್ಹಖಫಸುದು).
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c) ಪ್ರೀರ್ಸಿ ಇತಯಥಯ ಔರಭ
ವಿಮೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಾೇಭ ಂದದ ನಂತಯ ವಹಮಹಯ ಂದು ಖಾದಿಂದ ಇನೆ ನಂದಕೆು
ಫದರ್ಹಖುಂತೆ ಔಯಭ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳರ್ಹಗಿದೆ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಫೆಂಕ್ಟ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಯಭಹಣದ ಮೊತು ಕೆಾೇಮ್ ಭಹಡಿದ ಮೊತುಕ್ಟುಂತ ಔಡಿಮೆ ಸಿಖುತುದೆ.
ಆದಹಖ ಮ, ಯವಹದ ಯಭಹಣಹನುಖುಣ ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿ ಭತೆು ಭಹಡಫಸುದು, ಇದನುನ ಕೆಾೇಭನಿಂದ
ಡೆದ ಮೊತುದಲ್ಲಾ ಔಳ್ೆಮರ್ಹಖುತುದೆ.
ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಡಿ ವಿಮೆದಹಯಯ ಅಷಲು ಮೊತು ಹತಿಸಿದಹಖ, ಹಲ್ಲಸಿ ಯದಹದಖುುದು.
ಅದೆೇ ರಿೇತಿ, ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ನಿಷೆಠ ಖಹತರಿ ಅಡಿ ಹಲ್ಲಸಿ ಕೆಾೇಭ ಹತಿಸಿದಹಖ ಷಾಮಂಚಹಲ್ಲತವಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿ
ಕೆ ನೆಗೆ ಳುಳತುದೆ.

d) ಷಂಯಕ್ಷಣೆ
ಷಂಯಕ್ಷಣೆ ಎಂದಯೆ ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಹಹನಿಗೆ ಳಗಹದ ಆಸಿುಮನುನ ಯಕ್ಷಿಷುುದು. ನಶಿ ಹತಿಸಿದ
ಮೆೇರ್ೆ, ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ವಿಭಹದಹಯರಿಗೆ ಸ್ೆೇಯುತುದೆ.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಮೊೇಟಹರ್ ಕೆಾೈಮ್ ಖಳನುನ ಟ್ುಿ ನಶಿದ ಆಧಹಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಇತಮಥಾಗೆ ಳಿಸಿದಹಖ, ಹಹನಿಗೆ ಳಗಹದ
ವಹಸನನುನ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಭಯಳಿ ಡೆದುಮುತಹುಯೆ. ಫೆಂಕ್ಟ ಯಕ್ಷಣೆ ಕೆಾೈಮ್, ಇತಹಮದಿ ನೌಕಹ ಷಯಔು ಕೆಾೈಮ್
ಖಳಲ್ಲಾ, ಔಚಹಚಷುು ಸುಟಿಿಕೆ ಳಳಫಸುದು.
ಔಚಹಚಷುು

ಔಂನಿಖಳು

ಫಯೆದಿಯು

ವಿಧಹನದ

ಯಕಹಯ

ಔಂನಿಖಳ

ಉದೆದೇವಕಹುಗಿ

ಹೆ ಯಹಹಔರ್ಹಖುತುದೆ. ನಶಿ ಅಂದಹಜು ಭಹಡಿದ ಷವೆೇಾಮರ್ಸಾ, ವಿರ್ೆೇವಹರಿ ವಿಧಹನಖಳ ಶ್ಚಪಹಯಷು
ಭಹಡುತುದೆ.
e) ಭಯಕಡೆಮಕದಕ
ಇತಮಥಾದ ನಂತಯ, ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ subrogation ಸಔುುಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಔಯಹಯುಖಳು
ಅನಾಮವಹಖುತುದೆ, ವಿಮೆಗಹಯಯು ವಿಮೆ ಸಔುುಖಳು ಭತುು ರಿಹಹಯಖಳಿಗೆ ಅಸಾಯಹಗಿಯುತಹುಯೆ ಭತುು
ಅನಾಯಿಷು ಆಮಹ ಕಹನ ನುಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ನಶಿ ಕಹಯಣವಹಗಿಯಫಸುದಹದ ಫಫ ಭ ಯನೆೇ
ಕ್ಷದರಿಂದ, ಸಣ ನಶಿನುನ ಭಯುಡೆಮಫಸುದು. ಹಿೇಗೆ, ವಿಮೆಗಹಯಯು ಇತಹಮದಿ ಸಡಖು
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ಔಂನಿಖಳು, ಯೆೈರ್ೆಾ, ಯಸ್ೆು ವಹಸಔಖಳು, ವಿಭಹನ, ರ್ಪೇಟ್ಾ ಟ್ಯರ್ಸಿ ಅಧಿಕಹರಿಖಳಿಂದ ನಶಿ
ಭಯುಡೆಮಫಸುದು.

ಉದಹಸಯಣೆ
ಷಯಔುಖಳು ಯವಹನೆಮಹಖದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ವಹಸಔಖಳು ನಶಿಕೆು ಹೆ ಣೆ. ಹಹಗೆಯೆೇ, ಷುಯಕ್ಷಿತವಹಗಿ ಫಂದ
ಷಯಔುಖಳು ತಯುವಹಮ ಕಹಣೆಮಹದಯೆ ರ್ಪೇಟ್ಾ ಟ್ಯರ್ಸಿ ಜವಹಫಹದಯಯಹಗಿಯುುದು. ಈ ಉದೆದೇವಕಹುಗಿ,
ಭುದೆಯಯತಿುದ ಂದು subrogation ತಯನುನ, ವಿಮೆಮಹದರಿಂದ ಕೆಾೈಮ್ ಇತಮಥಾಗೆ ಳಿಷು ಮೊದಲು
ತೆಗೆದುಕೆ ಳ್ೆಳರ್ಹಖುದು.
7. ಸಔಕುಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವಿವಹದಖಳು
ಯಮತನಖಳ

ಹೆ ಯತಹಗಿಮ ,

ಷಲ್ಲಾಕೆಮಹಖುದರಿಂದ,

ನಶಿದ

ಕೆಾೈಮ್

ಖಭನ

ವಿಳಂಫ

ಅಥವಹ

ಅಥವಹ

ದಹಕರ್ೆಖಳನುನ

ಕೆಾೈಮ್

ಹತಿ

ಗಹಯಸಔರಿಂದ
ನಿಯಹಔಯಣೆ

ವಿಳಂಫ
ಎಯಡಔ ು

ಕಹಯಣವಹಖಫಸುದು.
ಇದಲಾದೆ, ಕೆಲು ಸ್ಹಭಹನಮ ಕಹಯಣಖಳನುನ ಹೆಷರಿಷುದೆಂದಯೆ, ಅು:
 ಷುುಸಿೆತಿ ಫಹಿಯಂಖಭಹಡದ
 ವಹಮಪಿುಮ ಕೆ ಯತೆ
 ಹೆ ಯಗಿಡರ್ಹಗಿಯು ಅಹಮಖಳಿಂದ ಉಂಟಹಖು ನಶಿ
 ಸ್ಹಔಶುಿ ಮೊತುದ ಕೆ ಯತೆಯಿಯು ವಿಮೆ
 ಖಹತರಿ ಔಯಹರಿನ ಉಲಾಂಗನೆ
 ಷಔಳಿ ಇತಹಮದಿ ಕಹಯಣಖಳಿಂದ, ಕಹಾಂಟ್ಂ (ಯಭಹಣ) ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಷಭಸ್ೆಮಖಳು
ಅಯು

ಈಗಹಖರ್ೆೇ

ನಷ್ಿ

ದಿಂದ

ಆರ್ಥಾಔ

ನಿಫಾಂಧಖಳನುನ

ಫಳಲುತಿುಯು

ಈ

ಷಭಮದಲ್ಲಾ,

ವಿಮೆಮಹದರಿಗೆ ಖಭನಹಸಾ ದುುಃಕ ಉಂಟ್ುಭಹಡಫಸುದು.
ತನನ ನೆ ೇುಖಳನುನ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲು, ಔುಂದುಕೆ ಯತೆ ರಿಹಹಯಕಹುಗಿ ವಿವಹದ ನಿಾಸಣೆ ಯಕ್ಟಯಯೆಖಳನುನ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಷಾತುಃ ಇಡರ್ಹಗಿದೆ. ಫೆಂಕ್ಟ ಅಥವಹ ಆಸಿು ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ, "ಆಬಿಾಟೆಯೇಶನ್" ಶಯತುನುನ ಷಾತುಃ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಇಡರ್ಹಗಿದೆ.
a) ಭಧಯಸಿೆಕೆ
ಭಧಮಸಿೆಕೆ

ಂದಖಳಲ್ಲಾ

ಉದಬವಿಸಿದ

ವಿವಹದಖಳನುನ

ಷಭಹದಹನಿಷು

ಂದು

ವಿಧಹನ.

ಭಧಮಸಿೆಕೆಮನುನ, ಆಬಿಾಟೆಯೇಶನ್ ಭತುು ಷಂಧಹನ ಕಹಯಿದೆ 1996 ನಿಫಂಧನೆಖಳ ಅನುಸ್ಹಯವಹಗಿ
ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ. ಂದ ಜಹರಿಗೆ ಳಿಷುುದು ಅಥವಹ ವಿವಹದ ಇತಮರ್ಥಾಷು ಸ್ಹಭಹನಮ ವಿಧಹನು
ನಹಮಮಹಲಮದಲ್ಲಾ ಮೊಯೆ ಹೆ ೇಖುದು. ಆದಹಖ ಮ, ಅಂತಸ ದಹವೆ, ಖಭನಹಸಾ ವಿಳಂಫ ಭತುು
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ಕಚಾನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ. ಆಬಿಾಟೆಯೇಶನ್ ಕಹಯಿದೆಮಡಿ, ಕ್ಷಖಳು ಂಚಹಯಿುಮ ಹೆಚುಚ
ಅನೌಚಹರಿಔ, ಔಡಿಮೆ ದುಫಹರಿ ಭತುು ಖಹಷಗಿ ಯಕ್ಟಯಯೆಗೆ ಂದು ಂದ ವಿವಹದಖಳನುನ ಷಲ್ಲಾಷಲು
ಅಕಹವ.
ಆಬಿಾಟೆಯೇಶನನುನ, ಬ್ಫ ಭಧಮಷೆಯು ಭ ಲಔ ಅಥವಹ ಂದಕ್ಟುಂತ ಹೆಚುಚ ಭಧಮಷೆಯು ಭ ಲಔ,
ಕ್ಷಖಳು ಆಯೆು ಭಹಡಫಸುದು. ಬ್ಫ ಭಧಮಷೆಯ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಕ್ಷಖಳು ಆ ಮಕ್ಟುಮ ಫಗೆೆ
ಪಿಕೆ ಳಳಫೆೇಔು. ಅನೆೇಔ ವಹಣಿಜಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು, ವಿವಹದಖಳ ಭಧಮಸಿೆಕೆ ಂಚಹಯಿುಮನುನ
ಳಟಿಿಯುತುದೆ ಎಂಫ ಂಚಹಯಿು ಅಂವನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತೆುದೆ. ಪೆೈರ್ ಭತುು ಅನೆೇಔ ವಿವಿಧ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ, ಅದು ಂಚಹಯಿು ಅಂವನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತೆುದೆ, ಮಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಸಂತದಲ್ಲಾ
ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ ಔಂನಿಮು ಪಿಕೆ ಂಡಿದಹದಖ,. ಭತುು ಹತಿಷಫೆೇಕಹದ ಕಹಾಂಟ್ಮ್ ಷಂಫಂಧದಲ್ಲಾ
ಂದು ಮತಹಮಷವಿದ್ದ ವೆೇಳ್ೆ, ಇಂತಸ ಫದರ್ಹಣೆಮನುನ ಂಚಹಯಿುಮಲ್ಲಾ ಉರ್ೆಾೇಕ ಭಹಡಫೆೇಔು.
ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಭಧಮಷೆಯ ನಿಧಹಾಯನುನ ಅಂತಿಭ ಎಂದು ರಿಖಣಿಷರ್ಹಖುತುದೆ ಭತುು ಅದು ಎಯಡ
ಕ್ಷಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಫಂಧನಕಹಯಔವಹಗಿಯುದು.
ವಯತಿುನ ಭಹತುಖಳು ಹಲ್ಲಸಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಫದರ್ಹಖುತುದೆ. ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ, ಇದು ಈ ತಯಸ
ಹೆೇಳುತುದೆ:
i. ವಿವಹದನುನ ಎಯಡು ಕ್ಷಖಳಿಂದ ನೆೇಭಔವಹದ ಂದು ಂಚಹಯಿುದಹಯರಿಗೆ ಷಲ್ಲಾಷರ್ಹಖುದು,
ಅಥವಹ ಬ್ಫ

ಂಚಹಯಿುದಹಯ ಫಗೆೆ ಭಿನಹನಭಿಹಯಮದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಎಯಡು ಕ್ಷಖಳಿಂದ

ನೆೇಭಔವಹದ ಎಯಡು ಆಬಿಾಟೆಯೇಟ್ರ್ ಷಲ್ಲಾಸಿದ ನಿಧಹಾಯದ ಮೆೇರ್ೆ ಫಗೆಸರಿಷರ್ಹಖುದು.
ii. ಈ ಎಯಡು ಂಚಹಯಿುದಹಯಯು ಅಂೆೈರ್ ನೆೇಮಷಫಸುದು, ಅಯು ಷಬೆ ಅಧಮಕ್ಷತೆ ಹಿಷುಯು.
ಈ ಷಬೆಖಳ ವಿಧಹನು ನಹಮಮಹಲಮದ ವಿಧಹನನುನ ಹೆ ೇಲುತುದೆ. ಅಖತಮವಿದದಯೆ ಯತಿ ಕ್ಷು
ಂದು ಷಲಹೆಗಹಯರಿಂದ ಭತುು ಸ್ಹಕ್ಷಿಖಳ ಷಹಹಮದಿಂದ, ತನನ ಯಔಯಣನುನ ಹೆೇಳಫಸುದು.
iii. ಎಯಡು ಂಚಹಯಿುದಹಯಯು ನಿಧಹಾಯನುನ ುುದಿಲಾದಹದಯೆ, ವೆೇಳ್ೆ ಭಹಮಟ್ರ್ ಅಂೆೈರ್
ಎದುಯು ಷಲ್ಲಾಷರ್ಹಖುದು,
iv. ವೆಚಚಖಳನುನ

ಅಯು ಯವಸಿು ಹಯಧಹನ ಭಹಡುಯು.

ಯಧಹನಿಷುದು,

ಭಧಮಷೆಯು

/

ಂಚಹಯಿುದಹಯಯು

ಅಥವಹ

ವಿವೆೇಚನೆಯಿಂದ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.
ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮ ಷಂಫಂಧಟ್ಿಂತ ವಿವಹದಖಳನುನ ದಹವೆ ಭ ಲಔ ಫಗೆಸರಿಷಫೆೇಕಹಖುತೆುದೆ.
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ಅಂೆೈರ್

ಉದಹಸಯಣೆ
ವಿಮೆಗಹಯಯು ಇದು ಈ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣೆಮನುನ ಹೆ ಂದಿಯುದಿರ್ಹಾ ಆದ ಕಹಯಣ ನಶಿ
ಕೆ ಡಫೆೇಕಹಗಿಯುದಿಲಾ

ಎಂದು ವಹದಿಸಿದಯೆ, ಆ ವೆೇಳ್ೆ ಭಹಮಟ್ರ್ ನಹಮಮಹಲಮದ ನಿಧಹಾಯದಂತೆ

ಫಗೆಸರಿಷರ್ಹಖುದು. ವಿಮೆಗಹಯಯು, ಇದು ಷುುಸಿೆತಿಮನುನ ('ಅತಮಂತ ನಂಬಿಕೆಮ' ಕಹನ ನು ಔತಾಮ
ಉಲಾಂಗನೆ) ಮೊೇಷದಿಂದ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷದೆ ಕೆಾೈಭ ಭಹಡುತಿುಯುದು, ನಿೇತಿ ಅನ ಜಿಾತ ಎಂದು ಕೆಾೈಭ
ಹತಿ ನಿಯಹಔರಿಸಿದ ವೆೇಳ್ೆ, ಭತೆು ಷಭಸ್ೆಮಮನುನ ದಹವೆ ಭ ಲಔ ರಿಸರಿಷರ್ಹಖುದು.
ಖಭನಿಸಿ: ನೌಕಹ ಷಯಔಕ ನಿೀತ್ತಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದೆೀ ಂಚಹಯ್ದಿ ಇಯಕದಿಲ್ಹಾ.
8. ಇತಯೆ ವಿವಹದನಕು ರಿಸರಿಷಕುದಕೆು ಕಹಮಯವಿಧಹನಖಳು
ನಿಮಭಖಳ ಯಕಹಯ, ಮಹುದೆೇ ಕಹಯಣಕಹುಗಿ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಸ್ೆೇವೆ ಅತೃಪಿುಮನುನ ಹೆ ಂದಿದಲ್ಲಾ, ಎರ್ಹಾ
ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ

ವಿಮೆ

ವಿಮೆದಹಯರಿಗೆ

ಲಬಮವಿಯು

ಮಸ್ೆೆಮ

ನಿವಹಯಣಹ

ಔುಂದುಕೆ ಯತೆ

ಫಗೆೆ

ನಭ ದಿಷಫೆೇಔು.
ಕೆಾೈಭ, ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ವಹಮಹಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಇಯು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಂದು ಅತೃಪಿುಗೆ ಂಡ ವಿಭಹದಹಯ
ರ್ೆ ೇಕಹಮುಔು ಷಂಕ್ಟಾಷಫೆೇಔು, ಅಯ ಔಚೆೇರಿಮ ವಿಯಖಳನುನ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ದಗಿಷರ್ಹಗಿದೆ.

ನಿಮೆಮನಕು ರಿಕ್ಷಿಸಿರಿ 1
ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳನುನ ೃತಿುಯ ಇತಮಥಾದ ಕೆಾೈಭ ಎಂದು ಗಿೇಾಔರಿಷರ್ಹಖುದಿರ್ಹಾ?
I. ನಶಿದ ಕಹಯಣ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿ ಡೆಮುದು.
II. ಂದು ಕ್ಷಹತದಿಂದ ಕೆಾೈಭ ಷಂಕ್ಟಾಸಿದು
III. ನಶಿು, ವಿಮೆ ಖಂಡಹಂತಯದ ಂದು ರಿಣಹಭದಿಂದ ಆಗಿದೆ ಎಂಫುದನುನ ಭನರಿಕೆಮುದು.
IV. ಕೆಾೈಮ್ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಕೆ ಡಫೆೇಕಹದ ಯಭಹಣದ ರಿಭಹಣಿೇಔಯಣ

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿರಿ 2
ಯಹಜ್ ಂದು ಕಹಯು ಅಘಾತದಲ್ಲಾ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತಹುಯೆ. ಅಯ ಕಹಯು ಂದು ಮೊೇಟಹಯು ವಿಮೆ
ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ, ವಿಮೆ ಹೆ ಂದಿದೆ. ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಯಹಜ್ ಭಹಡಲು ಅತಮಂತ ಷ ಔುವಹದ ವಿಶಮ
ಮಹುದು?
I. ತಕ್ಷಣ ಷಭಂಜಷವಹಗಿ ಸ್ಹಧಮವಹದಶುಿ ಫೆೇಖ ನಶಿನುನ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಷ ಚಿಷುದು.
II. ವಿಮೆ ನವಿೇಔಯಣ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಷ ಚಿಷುದು.
III. ಂದು ದೆ ಡಸ ರಿಹಹಯ ಡೆಮಲು, ಭತುಶುಿ ಕಹಯು ಹಹನಿ ಭಹಡುದು.
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IV. ಹಹನಿಮನುನ ನಿಲಾಕ್ಷಿಷುದು.

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿರಿ 3
ಸಔುುಖಳ ತನಿಖೆ ಭತುು ಹೆೇಳಿಕೆಖಳ ಭೌಲಮಭಹನ ಹೆ ೇಲ್ಲಸಿ.
I. ಸಔುುಖಳ ತನಿಖೆ ಭತುು ಭೌಲಮಭಹನ ಎಯಡ ಂದೆೇ
II. ಇನೆಾಸಿಿಗೆೇಶನ್ ಸಔುು ಔಯಭಫದಧತೆ ನಿಧಾರಿಷಲು, ಭೌಲಮಭಹನ ನಶಿದ ಕಹಯಣ ಭತುು ಭಟ್ಿನುನ
ನಿಧಾರಿಷಲು ಯಮತಿನಷುತುದೆ
III. ಭೌಲಮಭಹನ ಸಔುು ಔಯಭಫದಧತೆ ನಿಧಾರಿಷಲು, ಇನೆಾಸಿಿಗೆೇಶನ್ ನಶಿದ ಕಹಯಣ ಭತುು ಭಟ್ಿನುನ
ನಿಧಾರಿಷಲು ಯಮತಿನಷುತುದೆ
IV. ಕೆಾೈಮ್ ಸಣ ಕೆ ಡು ಮೊದಲು ತನಿಖೆ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ ಭತುು ಕೆಾೈಮ್ ಸಣ ಕೆ ಡರ್ಹದ ನಂತಯ
ಭೌಲಮಭಹನ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿರಿ 4
ಷವೆೇಾಮರ್ಸಾ ಯವಹನಗಿ ಅಧಿಕಹಯದಯು ಮಹಯು?
I. ಬಹಯತದ ಷವೆೇಾಮರ್ ಅಸ್ೆ ೇಸಿಯೆೇಶನ್
II. ಷವೆೇಾಮರ್ ನಿಮಂತಯಣ ಅಭಿೃದಿಧ ಹಯಧಿಕಹಯ
III. ವಿಭಹ ನಿಮಂತಯಣ ಅಭಿೃದಿಧ ಹಯಧಿಕಹಯ
IV. ಬಹಯತ ಷಕಹಾಯ

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿರಿ 5
ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ,ದಹಕರ್ೆಖಳನುನ, ಸ್ೆೈಕೆ ಾೇನ್ ಹಹನಿ ಕೆಾೈಮ್ ರಿೇಕ್ಷಿಷುವಹಖ, ಕೆ ೇಯರ್ಹಖು ಸ್ಹಧಮತೆ
ಹೆಚುಚ?
I. ತನಿಖಹಧಿಕಹರಿಮ ಯದಿ
II. ಪೆೈರ್ ಬಿಯಗೆೇಡ್ ನಿಂದ ಯದಿ
III. ರ್ಪಲ್ಲೇರ್ಸ ಯದಿ
IV. ಸವಹಭಹನ ಇರ್ಹಖೆಮ ಯದಿ

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿರಿ 6
ಮಹ ತತಾದ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯಯು, ಭ ಯನೆೇ ಕ್ಷದಿಂದ ನಶಿನುನ ುನಾವ ಭಹಡಿಕೆ ಳುಳ
ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದ ವಿಮೆ ಸಔುುಖಳನುನ ಡೆದುಕೆ ಳಳಫಸುದು?
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I. ಕೆ ಡುಗೆ (ಂತಿಗೆ)
II. ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷುವಿಕೆಮ
III. ಷಫೆ ಯಗೆೇವನ್
IV. ನಶಿಬತಿಾ

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿರಿ 7
ವಿಮೆಗಹಯಯು, ನಿದಿಾಶಿ ನಶಿ ಕೆ ಡರ್ಹಖುದಿರ್ಹಾ, ಇದು ಹಲ್ಲಸಿ ಯಕ್ಷಣೆಮಲ್ಲಾ ಇಲ್ಾ ಎಂದು ನಿಧಾರಿಸಿದಹಖ,
ಆಖ ಇಂತಸ ವಿಶಮಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಮಹಯು ನಿಧಾರಿಷುತಹುಯೆ?
I.

ವಿಮೆಗಹಯಯ ನಿಧಹಾಯ ಅಂತಿಭ

II. ಅಂೆೈರ್
III. ಆಬಿಾಟೆಯೇಟ್ರ್
IV. ಕೆ ೇಟ್ಾ ಕಹನ ನು

ಸಹಯಹಂವ
a) ಸಔುುಖಳನುನ ೃತಿುಯವಹಗಿ ಸ್ೆಟ್ಾ ಭಹಡುದನುನ ಂದು ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಮ ದೆ ಡಸ ಜಹಹಿೇಯಹತೆಂದು
ರಿಖಣಿಷರ್ಹಗಿದೆ.
b) ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಮಭಖಳು ನಶಿನುನ ತಕ್ಷಣವೆೇ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಷ ಚಿಷುದನುನ ತಿಳಿಷುದು.
c) ಕೆಾೈಮ್ ಯಭಹಣು ಷಣಣದಿಯು ವೆೇಳ್ೆ, ನಶಿದ ಕಹಯಣ ಭತುು ವಹಮಪಿುಮನುನ ನಿಧಾರಿಷುದನುನ ತನಿಖೆ
ಷಂಸ್ೆೆಮ ಂದು ಅಧಿಕಹರಿ ಭ ಲಔ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ. ಆದಯೆ ಇತಯ ಕೆಾೈಭೆಳಿಗೆ ಇದು ಷಾತಂತಯ
ಯವಹನಗಿ ಇಯು ನಶಿ ಭೌಲಮಭಹನ ೃತಿುಯ ತಜ್ಞಯು ಷವೆೇಾಮರ್ಸಾ ಆಗಿ ನಿಬಹಯಿಷುತಹುಯೆ.
d) ಸ್ಹಭಹನಮವಹಗಿ ಕೆಾೈಮ್ ಪಹಮ್ಾ ಅನುನ, ನಷ್ಿ ದಿನಹಂಔ, ಷಭಮ, ನಶಿದ ಕಹಯಣ, ನಶಿದ ಯಭಹಣ,
ನಶಿ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾಮ ಇತಹಮದಿ ಭಹಹಿತಿ ಫಗೆೆ ೂಣಾ ಭಹಹಿತಿ ಡೆಮಲು ವಿನಹಮಷಗೆ ಳಿಷರ್ಹಗಿದೆ
e) ಭೌಲಮಭಹನ ವಿಮೆ ಅನುಬವಿಸಿದ ನಶಿ ವಿಮೆ ಖಂಡಹಂತಯದಿಂದ ಉಂಟಹಗಿದೆಮಹ ಭತುು ಮಹುದೆೇ
ಬಯಸ್ೆ ಉಲಾಂಗನೆಮಹಗಿಲಾ ಎಂದು ನಿಧಾರಿಷು ಯಕ್ಟಯಯೆಮಂದು ಹೆೇಳಿಕೆ ಂಡಿದೆ.
f) ಕೆಾೈಮ್ ಇತಮಥಾ, ಹಲ್ಲಸಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಂದು ಡಿಸ್ಹಚಜ್ಾ ಡೆದ ನಂತಯ ಭಹತಯ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.
g) ಆಬಿಾಟೆಯೇಶನ್ ಂದಖಳಿಂದ ಉದಬವಿಸಿದ ವಿವಹದಖಳ ಇತಮಥಾದ ಂದು ವಿಧಹನ.

ರಭಕಕ ದಖಳು
a) ನಶಿದ ಷ ಚನೆ
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b) ತನಿಖೆ ಭತುು ಭೌಲಮಭಹನ
c) ಷವೆೇಾಮರ್ಸಾ ಭತುು ನಶಿ ಭೌಲಮಭಹಔಯು
d) ಕೆಾೈಮ್ ಪಹಮ್ಾ
e) ಹೆ ಂದಹಣಿಕೆ ಭತುು ಇತಮಥಾ
f) ಕೆಾೈಮ್ ಇತಮಥಾದ ತಔಯಹಯುಖಳು
g) ಆಬಿಾಟೆಯೇಶನ್

ನಿಭಮನಕು ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಕ ಉತಿರಿಸಿರಿ
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದೆ.
ಂದು

ಕ್ಷಹತದಿಂದ

ಕೆಾೈಭ

ಷಂಕ್ಟಾಸಿದು

ೃತಿುಯ

ಇತಮಥಾದ

ಕೆಾೈಭ

ಎಂದು

ಗಿೇಾಔರಿಷರ್ಹಖುದಿರ್ಹಾ.
ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು I ಆಗಿದೆ.
ತಕ್ಷಣ ಷಭಂಜಷವಹಗಿ ಸ್ಹಧಮವಹದಶುಿ ಫೆೇಖ ನಶಿನುನ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಷ ಚಿಷುದು.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದೆ.
ಇನೆಾಸಿಿಗೆೇಶನ್ ಸಔುು ಔಯಭಫದಧತೆ ನಿಧಾರಿಷಲು, ಭೌಲಮಭಹನ ನಶಿದ ಕಹಯಣ ಭತುು ಭಟ್ಿನುನ
ನಿಧಾರಿಷಲು ಯಮತಿನಷುತುದೆ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದೆ.
ಷವೆೇಾಮರ್ಸಾ ಯವಹನಗಿ ಅಧಿಕಹಯದಯು ವಿಭಹ ನಿಮಂತಯಣ ಅಭಿೃದಿಧ ಹಯಧಿಕಹಯ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV ಆಗಿದೆ.
ಸವಹಭಹನ ಇರ್ಹಖೆಮ ಯದಿ ದಹಕರ್ೆಖಳನುನ, ಸ್ೆೈಕೆ ಾೇನ್ ಹಹನಿ ಕೆಾೈಮ್ ರಿೇಕ್ಷಿಷುವಹಖ, ಕೆ ೇಯರ್ಹಖು
ಸ್ಹಧಮತೆ ಹೆಚುಚ.
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ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದೆ.
ಷಫೆ ಯಗೆೇವನ್ ತತಾದ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯಯು, ಭ ಯನೆೇ ಕ್ಷದಿಂದ ನಶಿನುನ ುನಾವ ಭಹಡಿಕೆ ಳುಳ
ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದ ವಿಮೆ ಸಔುುಖಳನುನ ಡೆದುಕೆ ಳಳಫಸುದು.

ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV ಆಗಿದೆ.
ವಿಮೆಗಹಯಯು, ನಿದಿಾಶಿ ನಶಿ ಕೆ ಡರ್ಹಖುದಿರ್ಹಾ, ಇದು ಹಲ್ಲಸಿ ಯಕ್ಷಣೆಮಲ್ಲಾ ಇಲ್ಾ ಎಂದು ನಿಧಾರಿಸಿದಹಖ,
ಆಖ ಇಂತಸ ವಿಶಮಖಳ ಮೆೇರ್ೆ ಕೆ ೇಟ್ಾ ಕಹನ ನು ನಿಧಾರಿಷುತುದೆ.

ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳು
ರಶೆು 1
ನಶಿದ ಫಗೆೆ ಷ ಚನೆ ಕೆ ಡಫೆೇಔು:
I. ನಶಿದ ನಿಕಯವಹದ ಷಭಮ
II. 15 ದಿನಖಳ ನಂತಯ
III. ತಕ್ಷಣ ಸ್ಹಧಮವಹದಶುಿ ಷಭಂಜಷವಹಗಿ
IV. ನಶಿ ನಂತಯ ಮಹುದೆೇ ಷಭಮದಲ್ಲಾ
ರಶೆು 2
ನಶಿ ತನಿಖೆ ಮಹರಿಂದ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ:
I. ಯವಹನಗಿಯಹಿತ ಷವೆೇಾಮರ್
II. ಯವಹನಗಿಮುಳ್ಳಳ ಭತುು ಅಸಾ ಷವೆೇಾಮರ್
III. ವಿಮೆದಹಯಯ ಯತಿನಿಧಿ
IV. ತಹಂತಿಯಔ ದವಿಮುಳ್ಳಳ ಮಹುದೆೇ ಮಕ್ಟು
ರಶೆು 3
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ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಕೆಾೈಮ್ ಖಳಿಗೆ, ________ ಯದಿ ಅಖತಮ.
I. ಷವೆೇಾಮರ್
II. ವೆೈದಮಯ
III. ರ್ಪಲ್ಲೇಷಯ
IV. ತನಿಖಹಧಿಕಹರಿಮ
ರಶೆು 4
ಸಔುುಖಳನುನ ವಿಭಹ ಕಹಯೆದ ಯಕಹಯ ಕೆಾೈಮ್ ಖಳು _______

ಮೆೇರ್ೆ ಇಂಡಿೆಂಡೆಂಟ್ ಷವೆೇಾಮರ್ಸಾ

ಅಖತಮವಿದೆ.
I.
II.
III.
IV.

Rs.
Rs.
Rs.
Rs.

40,000
15,000
20,000
25,000

ರಶೆು 5
ಯಮಹಣ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ದೆೇವದ ಹೆ ಯಗೆ ಕೆಾೈಭೆಳನುನ ಈ ಭೌಲಮಭಹನ ಭ ಲಔ
ನಿಣಾಯಿಷರ್ಹಖುತುದೆ:
I. ಬಹಯತಿೇಮ ಷವೆೇಾಮರ್ಸಾ
II. ನಶಿ ದೆೇವದಲ್ಲಾಮ ಷೆಳಿೇಮ ಷವೆೇಾಮರ್ಸಾ
III. ವಿಮೆಗಹಯಯ ಷಾಂತ ನೌಔಯಯು
IV. ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಹೆಷರಿಷರ್ಹದ, ಕೆಾೈಮ್ ಇತಮಥಾಗೆ ಳಿಷು ಏಜೆಂಟ್ೆಳು
ರಶೆು 6
ಫೆಂಕ್ಟ ಕೆಾೈಮ್ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಪೆೈರ್ ಬಿಯಗೆೇಡ್ ಂದು ಯದಿ:
I. ಅಖತಮವಿಲಾ
II. ವಿಮೆದಹಯಯ ಆಯೆು
III. ಅಖತಮ
IV. ರ್ಪಲ್ಲೇರ್ಸ ಯದಿ ಬಹಖವಹಗಿದೆ
ರಶೆು 7
TAT ಏನು?
I. ಟೆೈಮ್ ಭತುು ಟ್ನ್ಾ
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II. ಷಭಮ ತನಔ
III. ಟೆೈಮ್ ಅಂಡ್ ಟೆೈಡ್
IV. ಟ್ನ್ಾ ಅಯೌಂಡ ಟೆೈಮ್
ರಶೆು 8
ನಶಿದ ಹತಿ ಮೆೇರ್ೆ, ಔಚಹಚಷುು ಮಹರಿಗೆ ಸ್ೆೇರಿದುದ:
I. ಷವೆೇಾಮರ್ಸಾ
II. ವಿಭಹದಹಯ
III. ವಿಮೆಗಹಯ
IV. ಷೆಳಿೇಮ ಅಧಿಕಹರಿಖಳು
ರಶೆು 9
ಆಬಿಾಟೆಯೇಶನ್ ______________ ಭಹಡು ಕೆಾೈಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆ.
I. ನಹಮಮಹಲಮದಲ್ಲಾ
II. ಷವೆೇಾಮರ್ಸಾ ಂದು ಖುಂು
III. ಕ್ಷಖಳ ಆಯೆು ಭ ಲಔ ಳಗೆ ಂಡಿಯು ಷಂಧಹನಕಹಯ(ಯು)
IV. ನಿಯಂಔುವವಹಗಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ನೌಔಯಯು
ರಶೆು 10
Subrogation ಸಕ್ಟುನ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಈ ಹತಿಸಿದ ನಶಿ ಹಿಂಡೆಮುಲು ಅಕಹವವಿದೆ:
I. ಶ್ಚಪಿಂಗ್ ಔಂನಿಖಳು ಭಹತಯ
II. ಯೆೈರ್ೆಾ ಭತುು ಯಸ್ೆು ವಹಸಔಖಳು ಭಹತಯ
III. ವಿಭಹನಖಳು ಭತುು ರ್ಪೇಟ್ಾ ಟ್ಯಷಿಗಳು ಭಹತಯ
IV. ಶ್ಚಪಿಂಗ್ ಔಂನಿಖಳು ಭತುು ಯೆೈರ್ೆಾ ಭತುು ಯಸ್ೆು ವಹಸಔಖಳು ಭತುು ವಿಭಹನ ಭತುು ರ್ಪೇಟ್ಾ ಟ್ಯಷಿಗಳು

ಷಾಮಂ ರಿೀಕ್ಷೆಮ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಉತಿಯಖಳು
ಉತಿಯ 1
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದೆ.
ತಕ್ಷಣ ಸ್ಹಧಮವಹದಶುಿ ಷಭಂಜಷವಹಗಿ ನಶಿದ ಫಗೆೆ ಷ ಚನೆ ಕೆ ಡಫೆೇಔು.
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ಉತಿಯ 2
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದೆ.
ನಶಿ ತನಿಖೆ ಯವಹನಗಿಮುಳ್ಳಳ ಭತುು ಅಸಾ ಷವೆೇಾಮರಿಂದ ಭಹಡರ್ಹಖುತುದೆ.
ಉತಿಯ 3
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು II ಆಗಿದೆ.
ವೆೈಮಕ್ಟುಔ ಅಘಾತ ಕೆಾೈಮ್ ಖಳಿಗೆ, ವೆೈದಮಯ ಯದಿ ಅಖತಮ.
ಉತಿಯ 4
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದೆ.
ಸಔುುಖಳನುನ ವಿಭಹ ಕಹಯೆದ ಯಕಹಯ ಕೆಾೈಮ್ ಖಳು Rs 20000 ಮೆೇರ್ೆ ಇಂಡಿೆಂಡೆಂಟ್ ಷವೆೇಾಮರ್ಸಾ
ಅಖತಮವಿದೆ.
ಉತಿಯ 5
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV ಆಗಿದೆ.
ಯಮಹಣ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ದೆೇವದ ಹೆ ಯಗೆ ಕೆಾೈಭೆಳನುನ ಈ ಭೌಲಮಭಹನ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ
ಹೆಷರಿಷರ್ಹದ, ಕೆಾೈಮ್ ಇತಮಥಾಗೆ ಳಿಷು ಏಜೆಂಟ್ೆಳ ಭ ಲಔ ನಿಣಾಯಿಷರ್ಹಖುತುದೆ.
ಉತಿಯ 6
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದೆ.
V. ಫೆಂಕ್ಟ ಕೆಾೈಮ್ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಪೆೈರ್ ಬಿಯಗೆೇಡ್ ಂದು ಯದಿ ಅಖತಮ.
ಉತಿಯ 7
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV ಆಗಿದೆ.
TAT ಟ್ನ್ಾ ಅಯೌಂಡ ಟೆೈಮ್
ಉತಿಯ 8
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದೆ.
ನಶಿದ ಹತಿ ಮೆೇರ್ೆ, ಔಚಹಚಷುು ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಸ್ೆೇರಿದುದ.
ಉತಿಯ 9
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ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು III ಆಗಿದೆ.
ಆಬಿಾಟೆಯೇಶನ್ ಕ್ಷಖಳ ಆಯೆು ಭ ಲಔ ಳಗೆ ಂಡಿಯು ಷಂಧಹನಕಹಯ(ಯು) ಭಹಡು ಕೆಾೈಮ್ ಯಕ್ಟಯಯೆ.
ಉತಿಯ 10
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆು IV ಆಗಿದೆ.
ಶ್ಚಪಿಂಗ್ ಔಂನಿಖಳು ಭತುು ಯೆೈರ್ೆಾ ಭತುು ಯಸ್ೆು ವಹಸಔಖಳು ಭತುು ವಿಭಹನ ಭತುು ರ್ಪೇಟ್ಾ ಟ್ಯಷಿಗಳು
Subrogation ಸಕ್ಟುನ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಹತಿಸಿದ ನಶಿ ಹಿಂಡೆಮುಲು ಅಕಹವವಿದೆ .
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ಪೆೈರ್ ವಿಭಹ ಕೆಾೈಮ್ ಪಹಮ್ಯ
1. ಹೆಷಯು ಭತುು ಇನುಶರ್ ಭಹಡಿದ ಮಕ್ಟುಮ ವಿಳ್ಹಷ

…………………………………………
Identification of Insured

2. ಕೆಳಗಿನ ವಿಯಖಳನುನ ಪೆೈರ್ ಅಘಾತಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಎರ್ಹಾ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಫಗೆೆ ನಿೇಡಿ
ಹಲ್ಲಸಿ ನಂಫಯ

ರಿರ್ಸು ಔಡ್ಾ

ಷೆಳ

(i)

ವಿಮೆ ಮೊತು

To ascertain
total S.I.&
contribution
of each
policy

ನಶಿ ಅಂದಹಜು ಯಭಹಣ

Loss should occur during
the currency of policy

(ii)
3. ವಿಮೆ ಅಧಿ
4. ದಿನಹಂಔ ಭತುು ನಶಿದ ಷಭಮ

Proximate cause should be covered
under

5. ಷಾಯ  & ನಶಿದ ಕಹಯಣ

Contribution condidtion

(ನಶಿಕೆು ದಹರಿಔಲ್ಲಷು ಷನಿನವೆೇವಖಳನುನ ದಮವಿಟ್ುಿ ವಿರಿಸಿರಿ)

6. ಪೆೈರ್ / ಅಘಾತ ಅಹಮನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯು ಫೆೇಯೆ ಮಹುದೆೇ ವಿಭಹ ಔಂೆನಿಮ ವಿಮೆಮ ಫಗೆೆ ವಿಯಖಳನುನ ನಿೇಡಿರಿ.
7. ವಿಮೆದಹಯಯು ಏಕೆೈಔ ಆಸಿು ಭಹಲ್ಲೇಔಯಹಖದಿದದಯೆ, ಅಯ ಆಸಿುಮ ಫಗೆೆ ಆಷಕ್ಟು ಭತುು ಇತಯ ಹಿತಹಷಕ್ಟುಖಳ ವಿಯಖಳು
8. ನಶಿದ ಫಗೆೆ ಷ ಚನೆ ನಿೇಡಿದಿದಯಹ

Additional documents
corroborating the loss

(1) ರ್ಪಲ್ಲೇರ್ಸ ಅಥವಹ
(2) ಪೆೈರ್ ಬಿಯಗೆೇಡೆೆ

Insured is covered
to the extent of his
insurable interest

9. ಯಷುುತ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಧಿಮಲ್ಲಾ ಅದೆೇ ಆಸಿು ಮೆೇರ್ೆ ಮೊದಲು ಮಹುದೆೇ ಕೆಾೈಮ್ ಆಗಿಯುದಹ.
ಹಹಗಿದದಯೆ, ಅದಯ ಫಗೆೆ ವಿಯಖಳನುನ ನಿೇಡಿ
(a) ಕಹಯಣ
(b) ಗಟ್ನೆ ದಿನಹಂಔ
(c) ಕೆಾೈಮ್

Additional information for verification

(d) ಹಲ್ಲಸಿ ನಿೇಡು ಔಚೆೇರಿ
(e) ಕೆಾೈಮ್ ಸಣ / ಫಹಕ್ಟ Rs.
ನಹನು ಇದಯ ಮೆೇರ್ೆ ದಗಿಷಲಟ್ಿ ವಿಯಖಳು, ನನನ ಉತುಭ ಜ್ಞಹನದಿಂದ ನಿಜವಹದದುದ ಭತುು ರಿಮಹದದುದ ಎಂದು ಘೀ ೇಷ್ಟ್ಷುತೆುನೆ.
ಷೆಳ :
ದಿನಹಂಔ :

ಇನುಶರ್ ಭಹಡಿದ ಮಕ್ಟುಮ ಷಹಿ

ಭ ಲಔ ಅಭಿೃದಿಧ ಅಧಿಕಹರಿ ಭ ಲಔ ತುಂಫಫೆೇಕಹಖುತುದೆ
ಪೆೈರ್ ಕೆಾೈಮ್ ನಂಫಯ ………………………………
ಶ್ಹಖೆ DO
/ ಕೆ ೇಡ್
ಷಂಖೆಮ

R. O
ಕೆ ೇಡ್

ಅಭಿೃದಿಧ

ಏಜೆನಿಸ

ಷಂಖೆಮ

ಅಧಿಕಹರಿ ಕೆ ೇಡ್

ಕೆ ೇಡ್

ಷಂಖೆಮ

ಷಂಖೆಮ

ಪಿಯೇಮಮಂ ಹತಿಮ ವಿಯಖಳು
ಯಸಿೇತಿ ಷಂಖೆಮ BG/CD ಷಂಖೆಮ
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ಹತಿ
ದಿನಹಂಔ

Rs.
ಯಭಹಣ

