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ಭುನುುಡಿ 

 
ಜೀ ವಿಮೆಮ ಈದಯಭ ಭಯಣ, ಄ನಹಯೋಖಯ ಭತು ಿದೀರ್ಘಾಮುಶಯ ಸಲಹಯು ಜೀನದ ಄ನಿವಚಮತೆ 
ವಿಯುದಧ ಅರ್ಥಾಔ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷು ಖುಯುತಯ ಕಹಮಾ ಸೊಂದಿದೆ. ಜೀ ವಿಭಹ ಈತಪನು ಂದು ಄ಷಪಶಿ 
ಈತಪನುಹಗಿದೆ ಭತುಿ ಗಹರಸಔ ಄ದಯ ಄ಂವಖಳು ಎಂಫುದನುು ಄ಥಾಭಹಡಿಕೊಳಳಲು ಷಕ್ರರಮಗೊಳಿಷಫೇಔು, 
ಆದು ಏನು ಭಹಡಫಸುದು ಭತುಿ ಆದು ಗಹರಸಔಯ ಄ನನಯ ಄ಖತಯಖಳನುು ಷೇೆ ಸೇಗೆ ಭಹಡಫಸುದು 
ಎಂಫುದನುು ಸೊಂದಿದೆ. ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿ ಇ ಕೆಲಷನುು ಷಹಧಿಷಲು, ಜೀ ವಿಮೆಮ ಈದಯಭ 

ಹಯಹಯ ಭೂಲಬೂತ ಷುಬದರ ತ್ತಳುಳಿಕೆ ಸೊಂದಿಯು ಷಭಥಾ ಭಹಯಹಟ ೃತ್ತಿಯಯನುು ಂದು 
ವಕ್ರಿಮಹಗಿ ಸೊಂದು ಄ಖತಯವಿದೆ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಷಂಔಾ ಭತುಿ ಄ಯೊಂದಿಗೆ ಟರರ್ಸಿ ಭತುಿ 
ಬಯಷೆ ಷಂಫಂಧಖಳನುು ನಿಮಿಾಷಲು, ಭತು ಿಎಲಹಾ ಮೇಲೆ, ನೀತ್ತ ಭತು ಿನೈತ್ತಔ ಅಚಯಣೆ ಔಠಿಣ ಕೋಡ್ 

಄ನುಷರಿಷುತಿದೆ. 
಄ಂತೆಯೇ, ಬಹಯತ ವಿಭಹ ಷಂಷೆ ೆಈದಯಭದ ಷಲಸೆಮಂತೆ ಜೀ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ೂಾ ನೇಭಕಹತ್ತ 

ರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇ ಠ್ಯ ಷುಿ ಄ಭಿೃದಿಧಡಿಸಿದೆ. ಠ್ಯ ಷು ಿ IRDA ನಿಂದ ದಗಿಸಿದ ಠ್ಯಔರಭ ಅಧರಿಸಿ 

ಯಚಿಷಲಹಗಿದೆ. ಈತಪನುಖಳು ಭತು ಿ ಜೀನದ ವಿಮೆಗಹಯಯ ನಡುೆ ದಧತ್ತಖಳ ಫಸುಷಂಖ್ೆಯಮ 

ಷನಿುೇವದಲ್ಲಾ, ಄ಧಯಮನ ಕೋರ್ಸಾ ಷಹಭಹನಯ ವಿಧಹನನುು ಄ಳಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 
ಕೋರ್ಸಾ ಆಪತು ಿ ಄ಧಹಯಮಖಳಲ್ಲಾ ವಿಬಜಿಷಲಹಗಿದೆ, ಆದಯಲ್ಲಾ ರತ್ತಯೊಂದು ಷಭಹನ ಹರಭುಕಯತೆಮನುು 
ಸೊಂದಿದೆ. ಆದು ಜೀ ವಿಮೆ ಭೂಲಬೂತ ತತಾಖಳನುು, ೈಮಕ್ರಿಔ ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆ ಄ಂವಖಳನುು,   
ಈತಪನು ಫೆಲೆ ಭತುಿ ಭೌಲಯಭಹನ, ಜೀ ವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳ ವಿವಿಧ ರೀತ್ತಮ ೈಶಿಶಿಯಖಳನುು, 
ರಷಹಿನೆಮ ಭತುಿ ನಿಮಭಹಳಿ ಸಂತದಲ್ಲಾ ದಷಹಿೇಜನುು, ಪಂದ ಭತು ಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ 

ನಿಫಂಧನೆಖಳನುು, ಸೊಣೆತರಕೆು ಯುಜುಸಹಔುುದು ಭತು ಿ ಷಭಥಾನೆಖಳನುು, ಏಜೆಂಟ್ ಶಯತುಿಖಳನುು 
ಳಗೊಂಡಿಯು ಜೀ ವಿಭಹ ಯಸಹಯದ ನಿಮಂತರಔ ಄ಂವಖಳನುು, ಭಹಯಹಟ ರಕ್ರರಯೆ, ಗಹರಸಔ ಷೇೆ 
ಭತು ಿ ಬವಿಶಯ ಭತು ಿ ಂದು ಷಂಷೆೆಮ ೃತ್ತ ಿ ಄ವಯಔತೆಖಳನುು ಳಗೊಂಡಿದೆ . ಷಾಮಂ ರೀಕ್ಷಹ 

ರವೆುಖಳನುು, ಷಾತಃ ಭೌಲಯಭಹನ ಭಹಡಲು, ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳನುು ಷಕ್ರರಮಗೊಳಿಷಲು, ರತ್ತ ಄ಧಹಯಮದ 

ಕೊನೆಮಲ್ಲಾ ದಗಿಷಲಹಗಿದೆ. 
ನಹು ಄ಧಯಮನ ಕೋರ್ಸಾ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟಯುಖಳಿಗೆ ಜ್ಞಹನ ಭತುಿ ಷಹಭಥಯಾನುು ಂದು ಈನುತ 

ಭಟಿದಲ್ಲಾಯು ಄ಭಿೃದಿಧಗೊಳಿಷುಲ್ಲಾ ಈಯೋಖಔಯಹಖುದು ಎಂದು ಬಯಷೆ. 
ನಹು ಬಹಯತ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಗೆ ಕೆಲಷ ಹಿಸಿಕೊಡುದಕಹುಗಿ IRDAಗೆ ಧನಯಹದಖಳನುು ಭತು ಿಕೋರ್ಸಾ 

ವಿಶಮಖಳನುು ಷುಧಹರಿಷಲು ಷಸಹಮಔಹಗಿ ತಭಮ ವಿವಿಧ ಷಲಸೆಖಳಿಗಹಗಿ ಲೈಫ್ ಆನುುಯೆನ್್ ಕೌನಿ್ಲ್ 

ಭತು ಿಷದಷಯ ಔಂನಿಖಳಿಗೆ ದಹಕಲೆಮಲ್ಲಾ ನಭಮ ಧನಯಹದಖಳು.  
ಬಹಯತ ವಿಭಹ ಷಂಷೆ ೆ
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ಭುನುುಡಿ 

ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಈದಯಭ ಔಳೆದ 14 ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ರಿತಾನಹಶೀಲ ಫದಲಹಯ್ದಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಷೇತರದ 

ತೆಯೆಮು ಭೂಲಔ ವಿವಾದ ಕೆಲು ದೊಡಡ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಿಗೆ ರೇವಕೆು ಕಹಯಣಹಗಿದೆ. ಈದಯಭದ 

ಫೆಳಣಿಗೆ ಷೌಭಯತೆಮ ಹಯಪಿಿ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಷಿರ ಫೆಳಣಿಗೆಮ ಸಂತಖಳ ಷಹಕ್ಷಿಮಹಗಿದೆ. 
ತುತುಾ ಄ಖತಯ ಲೈಫ್ ಆನುುಯೆನ್ನ ರಿಔಲಪನೆಖಳ ಅಳಹದ ತ್ತಳಿಳಿಕೆಮನುು ಲೈಫ್ ಆನೂುಯೆನ್್ 
ಏಜೆಂಟ್ ದಗಿಷುುದೇ ಅಗಿದೆ, ಄ದಯ ವಿಕಹಷ, ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಜೀ ವಿಭಹ ಫೆರಡ್ ವಿಜೇತ ಭೂಲಔ 

ಅದಹಮ ನಶಿ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಔುಟುಂಫದ ಸೊಯೆಮನುು ಔಡಿಮೆ ಭಹಡುದು, ಸೇಗೆ ವಿಮೆ ಂದು 
ಔುಟುಂಫದಲ್ಲಾ ಄ಹಮನುು ನಿಾಹಿಷು ಂದು ಷಹಧನಹಗಿ, ಭತುಿ ಸೇಗೆ ವಿಭಹ ಔಂತು ಷಭಹಜಕೆು 
ಲಹಬಕಹರಿಮಹಗಿ ತ್ತಾಷುತಿದೆ.  
ಬಹಯತ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆ ರಔಟ್ಟಸಿದ ಐಸಿ -33 ಠ್ಯ ಷು ಿ ಲೈಫ್ ಆನುುಯೆನ್್ ಏಜೆಂಟ್, ಂದು ಗಹರಸಔ 
ಭಹಹಿತ್ತಮುಔಿ ನಿಧಹಾಯನುು ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲು ಭತು ಿ ಗಹರಸಔಯ ರಫಲ ಷಂಫಂಧ ನಿಮಿಾಷಲು  
ಷಜುುಗೊಂಡಿಯುುದು ಄ಖತಯವಿದೆ, ಇ ಎಲಹಾ ಜ್ಞಹನ ಳಗೊಂಡು ಮವಸಿಾ ಭಹಯಹಟ ೂಣಾಗೊಳಿಷಲು 
ಷಸಹಮಹಖುದು. ುಷಿಔದಲ್ಲಾ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಭಹಯಹಟ ನಂತಯ ಷೇೆ ದಗಿಷಲು ಄ಖತಯವಿಯು  

ಕಹಮಹಾಚಯಣೆಮ ರಕ್ರರಯೆಖಳನುು ಏಜೆಂಟ್ ಄ರಿತ್ತಯುದನುು  ನಿರೀಕ್ಷಿಷಲಹಗಿದೆ. ಇ ಠ್ಯ ಷು ಿಜ್ಞಹನ 
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದಿರಿಂದ ಕಂಡಿತಹಗಿಮೂ ಜೀ ವಿಭಹ ಫಗೆ ೆ ಆತ್ತೀಚಿನ ಜ್ಞಹನನುು ಭತುಿ ತನೂಮಲಔ 

ೃತ್ತಿಯ ಜೀವಿಭಹ ಷಲಸೆಗಹಯಯು  ಏಜೆಂಟ್ ಅಖಲು ಷಸಹಮ ಭಹಡುತಿದೆ. 
ನಹನು ಇ ಠ್ಯ ಷು ಿೃತ್ತಿಯ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಯಚಿಷಲಹಗಿದಿನುು ಔಂಡಿಯುೆನು ಭತುಿ ನಹನು ಬಹಯತ ವಿಭಹ 

ಷಂಷೆ ೆಎಲಾ ೃತ್ತಿಯಯು ಇ ಕಹಮಾಕಹುಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿಯುಯನುು ಄ಭಿನಂದಿಷುತೆೀನೆ, ನನಗೆ ಠ್ಯ 
ಷು ಿಬಹಯತದ ಜೀ ವಿಭಹ ಈದಯಭದಲ್ಲಾ ಎಲಾರಿಖೂ ಫೇಡಿಕೆಮುಳಳದಹಗಿಯುದು ಎಂದು ಕಚಿತ. 

 

ಟ್ಟ.ಎರ್ಸ ವಿಜಮನ್ 

ಚೇಭಾನ್ 

ವಿಭಹ ನಿಮಂತರಣ ಭತುಿ ಬಹಯತದ ಄ಭಿೃದಿಧ ಹರಧಿಕಹಯ 
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಄ಧಹಯಮ 1 

ವಿಭಹ ರಿಚಮ 

಄ಧಹಯಮ ರಿಚಮ 

 

ಇ ಄ಧಹಯಮು, ವಿಮೆಮ ಫೇಸಿಕ್್ ರಿಚಯ್ದಷು, ಄ದಯ ವಿಔಷನದ ಭತು ಿ಄ದು ಸೇಗೆ ಕೆಲಷ ಭಹಡುತಿದೆ 
ಎಂದು ತೆಸಿಚಚಲು ಖುರಿ ಆಡುದು. ನೀು ವಿಭಹ ಅಔಸಿಮಔ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಪಲಹಗಿ ಈದಭವಿಸಿದ ಅರ್ಥಾಔ 

ನಶಿಖಳ ವಿಯುದಧ ಸೇಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತಿದೆ ಭತು ಿ ಄ಹಮ ಗಹಾಣೆಮ ಂದು ಷಹಧನಹಗಿ ಸೇಗೆ 
ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷುತಿದೆ ಎಂಫುದನುು ಔಲ್ಲಮುವಿರಿ. 

 

ಔಲ್ಲಕೆಮ ರಿಣಹಭಖಳು 
 

A. ಜೀ ವಿಭಹ - ಆತ್ತಸಹಷ ಭತುಿ ವಿಕಹಷ 

B. ವಿಭಹ ಕೆಲಷ ಸೇಗೆ ಭಹಡುತೆಿದೆ 
C. ಄ಹಮ ನಿಾಸಣೆಮ ತಂತರಖಳು 
D. ಄ಹಮ ನಿಾಸಣೆ ಷಹಧನಹಗಿ ವಿಭಹ 

E. ಷಭಹಜದಲ್ಲಾ ವಿಮೆಮ  ಹತರ 
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A. ಜೀ ವಿಭಹ - ಆತ್ತಸಹಷ ಭತು ಿವಿಕಹಷ 

 

ನಹು ಄ನಿಶಿಚತತೆಮ ಂದು ರಂಚದಲ್ಲಾ ಹಸಿಷುೆು. ನಹು ಆದಯ ಫಗೆ ೆಕೇಳುತೆಿೆ: 
 ಯೈಲುಖಳು ಡಿಕ್ರುಸೊಡೆಮುುದರಿಂದ;  

 ರಹಸದಿಂದ ಷಂೂಣಾ ಷಭುದಹಮಖಳ ನಹವ;  

 ದುಃಕ ತಯು ಬೂಔಂಖಳು;  
 ಮುಜನಯು ಆದಿಕ್ರುದಿಂತೆ ೂಾ ರಫುದಧ ಷಹನುುಪದು 
 

ಚಿತರ 1: ನಭಮ ಷುತ ಿನಡೆಮುತ್ತಯಿು ಗಟನೆಖಳು 

 
 

ಏಕೆ ಇ ಗಟನೆಖಳು ನಭಗೆ ಈತು್ಔ ಭತುಿ ತಲಾಣ ಡಿಷುು?  

ಕಹಯಣ ಷಯಳ. 

i. ಮೊದಲನೆಮದಹಗಿ ಇ ಗಟನೆಖಳ ಄ನಿರೀಕ್ಷಿತ. ನಹು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಭತು ಿ ಕ್ರರಯೆಮನುು ಉಹಿಷಲು 
ಷಹಧಯವಿದೆಿಯೆ, ನಹು ತಮಹರಿ ಭಹಡಫಸುದು. 

ii. ಎಯಡನೆಮದಹಗಿ, ಆಂತಸ ಄ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭತು ಿಭೂಕಾ ಗಟನೆಖಳು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಅರ್ಥಾಔ ನಶಿ 
ಭತು ಿದುಃಕಕೆು ಂದು ಕಹಯಣಹಗಿಯುತಿೆ.. 
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ಂದು ಷಭುದಹಮ ಗಟನೆಗೆ ಳಗಹದ ಯಕ್ರಖಿಳ ನೆಯವಿಗೆ, ಸಂಚಿಕೆ ಭತುಿ ಯಷಪಯ ಫೆಂಫಲದ 

ಯಷೆೆಮನುು ಸೊಂದು ಭೂಲಔ ಫಯಫಸುದು. 
ವಿಮೆ ಔಲಪನೆ ಷಹವಿಯಹಯು ಶಾಖಳ ಹಿಂದೆ ಜನಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆನೂು ನಹು ತ್ತಳಿದಿಯುಂತೆ, ವಿಮೆಮ 

ಯಸಹಯ, ಕೇಲ ಎಯಡು ಄ಥಹ ಭೂಯು ವತಭಹನಖಳ ಹಿಂದೆ ಸೋಖುತಿದೆ. 
 

1. ವಿಮೆಮ ಆತ್ತಸಹಷ 

  

ವಿಭಹ ಕ್ರರ.ೂ. 3000 ರಿಂದ ಕೆಲು ಄ಥಹ ಆತಯ ಯೂದಲ್ಲಾ ಄ಸಿಿತಾದಲ್ಲಾೆ ಎಂದು ತ್ತಳಿದುಫಂದಿದೆ. 
ವಿವಿಧ ನಹಖರೀಔತೆಖಳು, ಶಾಖಳಿಂದ, ತಭಮತಭಮಲೆಾೕ ಷಭುದಹಮದ ಕೆಲು ಷದಷಯಯು ಄ನುಬವಿಸಿದ 

ಎಲಹಾ ನಶಿ ಷಂಖರಹಿಷುುದು ಭತು ಿ ಸಂಚಿಕೆ ರಿಔಲಪನೆಮನುು ಯೂಢಿ ಭಹಡಿಕೊಂಡಿಯುತಹಿಯೆ. ನಭಗೆ ಇ 

ರಿಔಲಪನೆ ಄ಳಡಿಷಲಹದ ಭಹಖಾಖಳಲ್ಲಾ ಕೆಲು ಂದನುು ಄ಲೋಕ್ರಷೋಣ. 

2. ಮುಖಖಳಿಂದ ಫಂದ ವಿಭಹ 

 

ಫಹಯಬಿಲೋನಿಮನ್ 

ಟ್ೆರೕಡರ್ಸಾ 

ಫಹಯಬಿಲೋನಿಮನ್ ಹಯಹರಿಖಳು, ಷಹಖಣೆಗೆ ನಹವಹದ ಄ಥಹ 

ಔಳೆದುಸೋದ ರಔಯಣದಡಿ, ತಭಮ ಷಹಲಖಳನುು ಭುಚೆಚಲು ಂದು ಫೆಲೆ, 
ಷಹಲದಹತರಿಗೆ ಸೆಚುಚರಿ ಮೊತಿನುು ಹತ್ತಷು ಪಂದ ಸೊಂದಿದೆಿಯು. 
ಆುಖಳನುು 'ಸಡಖನುು ಄ಡವಿಟಿ ಷಹಲ ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಯ್ದತು'. ಇ 

ಪಂದಖಳು ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ, ಸಡಖು ಄ದಯ ಖುರಿಮನುು, ಭತು ಿಮಹತೆರಯ್ದಂದ, 

ಷುಯಕ್ಷಿತಹಗಿ ಫಂದಹಖ ಭಹತರ ಸಡಖು ಄ಥಹ ಄ದಯ ಷುಿಖಳ ಯಕ್ಷಣೆಗೆ 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಷಹಲ ಭಯುಹತ್ತಷಲಪಡಫೇಕಹದ ಸೊಂದಿತು.ಿ 

ಫಯೂಚ್ ಭತು ಿ ಷೂಯತ್ 

ಹಯಹರಿಖಳು 
ಫಹಯಬಿಲೋನಿಮನ್ ಹಯಹರಿಖಳ ಆದೇ ಅಚಯಣೆಖಳು, ಶಿರೕಲಂಕಹ, ಇಜಿಪ್ಟಿ 
ಭತು ಿಗಿರೕರ್ಸ ಬಹಯತ್ತೕಮ ಸಡಖುಖಳು ಷಂಚರಿಷು ಫಯುಚ್ ಭತುಿ ಷೂಯತ್ 

ನ ಹಯಹರಿಖಳ ನಡುೆ ರಚಲ್ಲತದಲ್ಲಾತು.ಿ 
ಗಿರೕಔಯು ನಿಧನಯಹದ ಷದಷಯಯ ಭತುಿ ಔುಟುಂಫಖಳ ಄ಂತಯಕ್ರರಯೆ ಕಹಳಜಿ 

ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲು, ಗಿರೕಔಯು 7 ನೇ ವತಭಹನದ AD ಮಲ್ಲಾ ಯೋಕಹರಿ 

ಷಭಹಜ ಅಯಂಭಿಸಿದಯು. ಆಂಗೆಾಂಡ್ ಷೆುೕಹಿ ಷಂಗಖಳು ಆದೇ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ 
ಷಹೆಪಿಷಲಹಗಿದಿು. 

ಯೋಡ್ನ ನಿಹಸಿಖಳು ಕೆಲು ಷುಿಖಳ ಷಂಔಟದ ಷಭಮದ ಕಹಯಣ, jettisoning ನಿಂದ ಷೋತ 

ೇಳ  ೆಯೋಡ್ನ ನಿಹಸಿಖಳು, ಂದು ಫಗೆಗಿನ ಄ಬಹಯಷ ಄ಳಡಿಸಿಕೊಂಡಯು, 
ಷಯಔುಖಳ ಭಹಲ್ಲೕಔಯು (ಏನೂ ಔಳೆದುಕೊಂಡಿಲೆಾದಯು) ಕೆಲು 
಄ನುಹತದಲ್ಲಾ ನಷ್ಟಿ ಬರಿಷುುದು ಎಂದು. 

ಚೀನೀ ಟ್ೆರೕಡರ್ಸಾ ಹರಚೀನ ದಿನಖಳಲ್ಲಾ ಚೀನೀ ಹಯಹರಿಖಳು ನಂಫಲಹಖದ ನದಿಖಳ ಮೇಲೆ 



 10 

ನೌಕಹಮಹನ ಭಹಡುತಹ ಿ ವಿವಿಧ ದೋಣಿಖಳು ಄ಥಹ ಸಡಖುಖಳಲ್ಲಾ ತಭಮ 
ಷಯಔುಖಳನುು ಆಟುಿಕೊಳುಳತ್ತದಿಯಿು. ಄ಯು ದೋಣಿಖಳು ಮಹುದೇ ರೀತ್ತಮ 

ಹಡನುು ಄ನುಬವಿಸಿದಯು ಷಸ, ಷಯಔುಖಳ ನಶಿ ಕೇಲ ಬಹಖವಃ ಭತು ಿ
ಟುಿ ಄ಲಾ ಎಂದು ಬಹವಿಷಲಹಖುತ್ತಿತು.ಿ ನಶಿ ವಿತಯಣೆ ಭತುಿ ತನೂಮಲಔ 

ಔಡಿಮೆಗೊಳಿಷಫಸುದು. 
 

3. ವಿಮೆಮ  ಅಧುನಿಔ ರಿಔಲಪನೆಖಳು 
 

ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಜೀ ವಿಭಹ ತತಾ, ಬಹಯತದ ಜಂಟ್ಟ ಔುಟುಂಫ ಯಷೆೆಮ ದಧತ್ತಮಲ್ಲಾ ರತ್ತಬಿಂಬಿಸಿದೆ, 
ಶಾಖಳ ಕೆಳಗೆ, ಜೀ ವಿಭಹ ಄ತುಯತಭಿ ಷಾಯೂಖಳಲ್ಲಾ ಆದು ಂದು. ಷದಷಯ ದುಯದೃಶಿಔಯ ಭಯಣದ 

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ದುಃಕನುು ಭತು ಿ ನಶಿನುು ವಿವಿಧ ಔುಟುಂಫ ಷದಷಯಯು ಸಂಚಿಕೊಂಡಯು ರಿಣಹಭಹಗಿ 
ಔುಟುಂಫದ ರತ್ತ ಷದಷಯಯ ಷುಯಕ್ಷಿತ ಬಹನೆ ಭುಂದುಯೆಮಲಪಟ್ಟಿತು. 

಄ವಿಬಔ ಿ ಔುಟುಂಫ ಯಷೆ ೆ ಸುಟುಿ ಭುರಿದುಕೊಂಡು ಭತು ಿ ದೈನಂದಿನ ಜೀನದ ತಿಡದ ಷೇರಿಕೊಂಡು 
ಅಧುನಿಔ ಮುಖದಲ್ಲಾ ಔುಟುಂಫಔೂು, ಬದರತೆಗಹಗಿ ಮಹಾಮ ಯಷೆಖೆಳು ಯೂುಗೊಳುಳದು ಆದರಿಂದ 

಄ಖತಯಹಗಿದೆ. ಇ ಯಕ್ರಿಗೆ ಜೀ ವಿಮೆಮ ಹರಭುಕಯತೆಮನುು ತೋರಿಷುತಿದೆ 
 

i. ಲಹಯ್ಡ್ಡ್ : ಯೂಢಿಮಲ್ಲಾಯು ಆಂದಿನ ಅಧುನಿಔ ಹಣಿಜಯ ವಿಭಹ ಹಯಹಯ ಭೂಲು ಲಂಡನುಲ್ಲಾ ಲಹಯ್ಡ್ಡ್ 
ಕಹಫಿ ಸೌಷುಲ್ಲಾ ತೆಿಸಚಚಲಹಗಿದೆ. ಄ಲ್ಲಾ ಔೂಡುತ್ತಿದೆ ಿಮಹ ಹಯಹರಿಖಳು, ಷಭುದರದ ಄ಹಮಖಳಿಂದ, 

ಸಡಖುಖಳಲ್ಲಾ ಸೊತೊಿಮು ಿ ತಭಮ ಷಯಔುಖಳ, ನಶಿನುು ಸಂಚಿಕೊಳಳಲು ಪಿಪಕೊಳುಳತಹಿಯೆ. ಆಂತಸ 

ಷಹಖಯದಹಚೆಗೆ ದಯೋಡೆಕೋಯರಿಂದ ದಯೋಡೆ ಕಹಯಣ, ಔಡಲ ಅತುಖಿಳಿಂದ ಷಂಬವಿಷು ಆಂತಸ 

ನಶಿಖಳನುು, ಄ಥಹ ಸಹನಿಕಹಯಔ ಷಭುದರದ ಸಹಭಹನದಲ್ಲಾ ಷಯಔುಖಳ ಸಹಳಹಖುುದನುು ಄ಥಹ 

ಷಭುದರದ ಄ಹಮಖಳಿಂದ ಸಡಖು ಭುಳುಗಿದಹಖ. 

ii. ಲಂಡನುಲ್ಲಾ 1706 ಯಲ್ಲಾ ಷಂಷಹೆಪಿಷಲಪಟಿ ವಹವಾತಹದ ಄ವೃಯಯೆನ್್ ಷೌಸಹದಾಮುತ ಷಭಹಜ ವಿವಾದ 

ಮೊದಲ ಜೀ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಎಂದು ರಿಖಣಿಷಲಹಗಿದೆ. 
 

4. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ವಿಮೆಮ ಆತ್ತಸಹಷ 

 

a) ಬಹಯತ: ಬಹಯತದ ಅಧುನಿಔ ವಿಮೆ ಅಯಂಭಿಔ 1800 ಯಲ್ಲಾ ಄ಥಹ ಅಷುಹಸಿನ ದಿನಖಳಲ್ಲಾ 
ಅಯಂಬಹಯ್ದತು, ನೌಕಹ ವಿಮೆ ಹಯಹಯನುು ವಿದೇಶಿ ವಿಭಹದಹಯಯ ಷಂಷೆೆಖಳು ಅಯಂಭಿಸಿದು. 

 

ಒರಿಮಂಟಲ್ ಲೈಫ್ ಆನುುಯೆನ್್ ಔಂ 

ಲ್ಲಮಿಟ್ೆಡ್ 

ಮೊದಲ ಜೀ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಷಹೆಪಿಷಲಹದದು ಿ
ಂದು ಆಂಗಿಾೕಷ್ಟ ಔಂನಿಮಹಗಿತುಿ 

ಟ್ೈಟ್ಹನು ಆನುುಯೆನ್್ ಔಂ.ಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಜೀವಿಮೆ ಸೊಯತುಡಿಷು ವಿಮೆಗಹಯಯನುು 
ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಷಹೆಪಿಷಲಹಯ್ದತು 
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ಫಹಂಫೆ ಭೂಯಚುಮಲ್ ಄ವೃಯಯೆನ್್ 
ಷೊಷೈಟ್ಟ ಲ್ಲಮಿಟ್ೆಡ್ 

ಮೊದಲ ಬಹಯತ್ತೕಮ ವಿಭಹ ಔಂನಿ. ಭುಂಫೈ ನಲ್ಲಾ 1870 

ಯಲ್ಲಾ ಯಚಿಷಲಹಯ್ದತು 
ಯಹರ್ಷೀಮ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಲ್ಲಮಿಟ್ೆಡ್ ಬಹಯತದ ಸಳೆಮ ವಿಭಹ ಔಂನಿ. ಆದು 1906 ಯಲ್ಲಾ 

ಷಹೆಪಿಷಲಹಯ್ದತು ಭತು ಿಆದು ಆನೂು ಹಯಹಯದಲ್ಲಾದೆ. 
 

ಆತಯ ಸಲು ಬಹಯತ್ತೕಮ ಔಂನಿಖಳನುು ವತಭಹನದ ತ್ತಯುವಿನಲ್ಲಾ ಷಾದೇಶಿ ಚಳುಳಿ ರಿಣಹಭಹಗಿ 

ತಯುಹಮ ಷಹೆಪಿಷಲಹಯ್ದತು. 

ರಭುಕ 

 

1912 ಯಲ್ಲಾ, ಜೀ ವಿಭಹ ನಿಖಭ ಕಹಯ್ದದೆ ಭತು ಿಬವಿಶಯ ನಿಧಿ ಕಹಯ್ದದೆ, ವಿಮೆ ಹಯಹಯ ನಿಮಂತ್ತರಷಲು 
಄ನುಮೋದಿಷಲಹಯ್ದತು. ಜೀ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಕಹಯ್ದದೆ 1912 ಯ ೆರಕಹಯ ಔಡಹಡಮಹಗಿ ಪಿರೕಮಿಮಂ 

ದಯದ ಕೋಶಿಔಖಳು ಭತುಿ ಔಂನಿಖಳ ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔ ಭೌಲಯಭಹನ ವಿಭಹಖಣಔ 

ದೃಢೀಔಯಣಹಗಿಯಫೇಔು. ಅದಹಖೂಯ, ಬಹಯತ್ತೕಮ ಭತುಿ ವಿದೇಶಿ ಔಂನಿಖಳ ನಡುವಿನ ಭಿನುತೆ ಭತುಿ 
ತಹಯತಭಯ ಭುಂದುಯೆಯ್ದತು. 
ವಿಮೆ ಅಕ್ಿ 1938 ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ತಾನೆ ನಿಮಂತ್ತರಷಲು ವಿಧಿಷಲಹದ ಮೊದಲ ವಹಷನ 

ಅಗಿತು.ಿ ಇ ಅಕ್ಿ, ಕಹಲಕಹಲಕೆು ತ್ತದುಿಡಿ ಜಹರಿಮಲ್ಲಾಯುುದು ಭುಂದುರಿದಿದೆ. ವಿಮೆಮ ನಿಮಂತರಔಯನುು, 
ವಿಭಹ ಕಹಯಿೆ ಄ನಾಮ ಷಕಹಾಯು ನೇಮಿಸಿದಯು. 
 

b) ಜೀವಿಭಹ ಯಹರ್ಷೀಔಯಣು: ಜೀ ವಿಭಹ ಹಯಹಯ 1 ನೇ ಷೆೆಿಂಫರ್ 1956ಯಲ್ಲಾ 
ಯಹರ್ಷೀಔಯಣಗೊಳಿಷಲಹಯ್ದತು ಭತು ಿ ಬಹಯತ್ತೕಮ ಜೀ ವಿಭಹ ನಿಖಭ (ಎಲ್ಐಸಿ)  

ಯಚಿಷಲಹಯ್ದತು. 170 ಔಂನಿಖಳು ಭತುಿ 75 ಬವಿಶಯ ನಿಧಿ, ಷಭಹಜದಲ್ಲಾ ಅ ಷಭಮದಲ್ಲಾ 
ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಜೀ ವಿಭಹ ಯಸಹಯದಲ್ಲಾ ಆದಿು. 1956 ರಿಂದ 1999 ಯಯೆಗೆ, ಎಲ್ಐಸಿ 

ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಜೀವಿಭಹ ಹಯಹಯ ಭಹಡಲು ವಿವೇಶ ಸಔುನುು ಡೆದಿತು.ಿ 
c) ಜೀವಿಮೆ ಸೊಯತುಡಿಷು ವಿಭಹ ಯಹರ್ಷೀಔಯಣ: 1972 ಯಲ್ಲಾ ಷಹಭಹನಯ ವಿಭಹ ಯಸಹಯ 

ಯಹರ್ಷೀಔಯಣ ಕಹಯಿೆ (GIBNA) ವಹಷನದಿಂದ, ಜೀವಿಮೆ ಸೊಯತುಡಿಷು ವಿಭಹ ಹಯಹಯ 

ಷಸ ಯಹರ್ಷೀಔಯಣಗೊಂಡಿತು ಭತುಿ ಷಹಭಹನಯ ವಿಭಹ ಬಹಯತದ ಕಹಪ್ರೆಾಯೇಶನ್ (GIC) ಭತುಿ 
಄ದಯ ನಹಲುು ಄ಂಖಷಂಷೆಖೆಳನುು ಷಹೆಪಿಷಲಹಯ್ದತು. ಷಭಮದ ಅ ಸಂತದಲ್ಲಾ, ಜೀವಿಮೆ 

ಸೊಯತುಡಿಷು ವಿಭಹ ಹಯಹಯ ಭಹಡು ಬಹಯತದಲ್ಲಾನ 106 ವಿಭಹದಹಯಯನುು ಬಹಯತದ 

GIC ನಹಲುು ಄ಂಖಷಂಷೆೆಖಳೄೆಂದಿಗೆ ಯಚನೆಗೆ ಟುಿಖೂಡಿಷಲಹಯ್ದತು. 
d) ಭಲೊೂೕತಹರ ಷಮಿತ್ತ ಭತು ಿ IRDA: 1993 ಯಲ್ಲಾ ಭಲೊೂೕತಹರ ಷಮಿತ್ತ ರಿವೆೃೕಧಿಷಲು ಭತು ಿ

ಷಪಧೆಾಮ ಂದು ಄ಂವ ುನಾರಿಚಮ ಷೇರಿದಂತೆ ಈದಯಭ ಄ಭಿೃದಿಧಗೆ ಫದಲಹಣೆಗೆ 
ಶಿಪಹಯಷು ಷಹೆಪಿತಹಯ್ದತು. ಷಮಿತ್ತ 1994 ಯಲ್ಲಾ ತನು ಯದಿಮನುು ಷಲ್ಲಾಸಿತು, 1997 ಯಲ್ಲಾ 
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ವಿಭಹ ನಿಮಂತರಣ ಹರಧಿಕಹಯ (ಐಅಎಾ) ಷಹೆಪಿಷಲಹಯ್ದತು. ವಿಭಹ ನಿಮಂತರಣ ಭತುಿ ಄ಭಿೃದಿಧ 
ಕಹಯಿೆ 1999 (ಐಅಡಿಾಎ) ಄ಂಗೀಕಹಯದೊಂದಿಗೆ ಎಯಡೂ ಜೀನದ ಭತುಿ ಜೀ ಄ಲಾದ ವಿಮೆಮ 

ಈದಯಭಕೆು ಂದು ವಹಷನಫದಧ ನಿಮಂತರಣ ಷಂಷೆ ೆಏಪಿರಲ್ 2000 ಯಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ನಿಮಂತರಣ ಭತುಿ 
಄ಭಿೃದಿಧ ಹರಧಿಕಹಯ (ಐಅಡಿಾಎ) ಯಚನೆಗೆ ಕಹಯಣಹಯ್ದತು. 
 

5. ಜೀ ವಿಮೆಮ ಈದಯಭ ಆಂದು 
  

ರಷುಿತ, ಆಲ್ಲಾ ವಿಯಹದ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಕಹಮಹಾಚಯಣೆಮಲ್ಲಾ 24 ಜೀ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಿೆ: 
a) ಜೀ ವಿಭಹ ನಿಖಭ (ಎಲ್ಐಸಿ) ಬಹಯತದ ಷಹಾಜನಿಔ ಲಮದ ಔಂನಿ 

  

b) ಖ್ಹಷಗಿ ಲಮದಲ್ಲಾ 23 ಜೀವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಖಳು ಆೆ 
 

c) ಄ಂಚೆ ಆಲಹಖ್ೆ, ಬಹಯತ ಷಕಹಾಯದಡಿ, ಷಸ ಄ಂಚೆ ಜೀ ವಿಭಹ ಭೂಲಔ ಜೀ ವಿಭಹ 

ಯಸಹರಿಷುತೆಿದೆ, ಅದಯೆ ನಿಮಂತರಔಯ ಹಯಪಿಿಯ್ದಂದ ವಿನಹಮತ್ತ ನೀಡಲಹಗಿದೆ 
 
 

 

 

ಬಹಯತದಲ್ಲಾನ ವಿಮೆ ಈದಯಭಕೆು ನಿಮಂತರಔ ಔಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು? 
I. ಬಹಯತದ ವಿಭಹ ಹರಧಿಕಹಯ 

II. ವಿಭಹ ನಿಮಂತರಣ ಭತುಿ ಄ಭಿೃದಿಧ ಹರಧಿಕಹಯ 

III. ಬಹಯತ್ತೕಮ ಜೀ ವಿಭಹ ನಿಖಭ 

IV. ಬಹಯತದ ಷಹಭಹನಯ ವಿಭಹ ನಿಖಭ 
 

 

 

 

 

B. ವಿಭಹ ಸೇಗೆ ಕೆಲಷ ಭಹಡುತೆದಿೆ 
 

ಅಧುನಿಔ ಹಣಿಜಯ ಅಸಿಿ ಭಹಲ್ಲೕಔತಾದ ತತಾಖಳ ಮೇಲೆ ಷಹೆಪಿಷಲಹಯ್ದತು. ಂದು ಅಸಿಿ, ಂದು ನಿದಿಾಶಿ 
ಗಟನೆಮ ಕಹಯಣ (ನಶಿ ಄ಥಹ ನಹವ) ಭೌಲಯ ಔಳೆದುಕೊಂಡಹಖ, ಅಸಿಿ ಭಹಲ್ಲೕಔಯು ಅರ್ಥಾಔ ನಶಿನುು 
಄ನುಬವಿಷುತಹಿಯೆ. ಅದಹಖೂಯ ಆದೇ ಅಸಿಿಖಳ ಄ನೇಔ ಆಂತಸ ಭಹಲ್ಲೕಔರಿಂದ ಷಣಣ ಕೊಡುಗೆಖಳಿಂದ 

ಭಹಡಲಪಟಿ ಷಹಭಹನಯ ನಿಧಿ ಷೃರ್ಷಿಮಹಖುತಿದೆ, ಇ ರಭಹಣ ದುಯದೃಶಿಔಯ ಕೆಲು ಄ನುಬವಿಸಿದ ನಶಿನುು 
ಫಗೆಸರಿಷಲು ಫಳಷಫಸುದು. 
 

ಷಯಳ ದಖಳಲ್ಲಾ, ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಅರ್ಥಾಔ ನಶಿಕೆು ಖುರಿಮಹಖು ಄ಕಹವ ಭತು ಿ಄ದಯ ರಿಣಹಭನುು 
ವಿಮೆಮ ವಿಧಹನದ ಭೂಲಔ ಄ನೇಔ ಜೀವಿಖಳಿಂದ ಂದು ಜೀವಿಗೆ ಗಹಾಯ್ದಷಲು ಷಹಧಯವಿದೆ. 
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Definition 

 

ವಿಮೆ ಹೀಗೆ ನಶಿನುು ಄ನುಬವಿಷುತ್ತಿದ್ದ ಿದುಯದೃಶಿಔಯ ಕೆಲಯ ನಶಿನುು, ಆದೇ ಄ನಿಶಿಚತ ಗಟನೆಖಳು / 

ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಡಡಲಹದ ಜನಯಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕೊಳಳಲಹಖು ವಿಧಹನಹಗಿದೆ ಎಂದು ರಿಖಣಿಷಲಹಖುತದಿೆ. 

 

ಚಿತರ 1: ವಿಭಹ ಸೇಗೆ ಕೆಲಷ ಭಹಡುತೆದಿೆ 

 
 

ಆಲ್ಲಾ ಂದು ಕಹಯಚ್. 

i. ಆಂತಸ ಷಹಭಹನಯ ನಿಧಿ ಯಚಿಷಲು ಜನಯು ತಭಮ ದುಡಿದ ಸಣನುು ಬಹಖಕೆು ಪಿಪಕೊಳುಳತಹಿಯೆ,? 
 

ii. ಸೇಗೆ ಄ಯು ತಭಮ ಕೊಡುಗೆಖಳನುು ಹಷಿಹಗಿ ಄ೇಕ್ಷಿತ ಈದೆೀವಕಹುಗಿ ಫಳಷಲಹಖುತ್ತದಿೆ 
ಎಂದು ನಂಫಲು ಷಹಧಯ? 
 

iii. ಄ಯು ಸೆಚುಚ ಄ಥಹ ಄ತ್ತ ಔಡಿಮೆ ಹತ್ತ ಭಹಡುತ್ತಿದಿಯೆ ಸೇಗೆ ತ್ತಳಿಮುುದು? 
 

ನಿಷ್ಂವಮಹಗಿ ಮಹಯೋ ಹರಯಂಭಿಷುುದಕೆು ಭತು ಿ ರಕ್ರರಯೆ ಷಂಗಟ್ಟಷಲು ಭತುಿ ಇ ಈದೆೀವಕಹುಗಿ 

ಟ್ಟಿಗೆ ಷಭುದಹಮದ ಷದಷಯಯು ತಯುದನುು ಸೊಂದಿದೆ. 'ಮಹಯಹದಯೂ' ರತ್ತಯೊಂದು ೂಲ್ ಗೆ 
ಭಹಡಫೇಕಹದ ಕೊಡುಗೆ ನಿಧಾರಿಷುತಹಿಯೆ ಭತು ಿ ನಶಿ ಫಳಲುತ್ತಿಯುರಿಗೆ ಹತ್ತಷಫೇಕಹದ ಏಹಾಡು 
ಭಹಡುತಹಿಯೆ ಄ಯನುು ಂದು ವಿಮೆಗಹಯಯು ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ. 
 

ವಿಮೆಗಹಯಯು ಷಸ ಯಕ್ರಿಖಳು ಭತುಿ ಷಭುದಹಮದ ವಿವಹಾಷ ಗೆಲಾಫೇಔು. 
1. ವಿಭಹ ಸೇಗೆ ಕೆಲಷ ಭಹಡುತೆದಿೆ 
 

a) ಮೊದಲನೆಮದಹಗಿ, ಇ ಅರ್ಥಾಔ ಭೌಲಯ ಸೊಂದಿಯು ಂದು ಅಸಿಿ ಆಯಫೇಔು. ಅಸಿ:ಿ 

i. (ಂದು ಕಹಯು ಄ಥಹ ಔಟಿಡ ನಂತಸ) ದೈಹಿಔ ಆಯಫಸುದು ಄ಥಹ 

ii. (ಸೆಷಯು ಭತುಿ ಄ಭಿಭಹನ ನಂತಸ) ಬೌತ್ತಔ ಄ಲಾದ ಆಯಫಸುದು 
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iii. ೈಮಕಿ್ರಔ ಆಯಫಸುದು (ಔಣುಣ, ಕೈಕಹಲು ಸಹಖೂ ತಭಮ ವರೀಯದ ಆತಯ ಄ಂವಖಳನುು ಸಹಗೆ) 
 

b) ಕೆಲು ಕ್ರರಯೆ ಈಂಟ್ಹದಯೆ ಷಾತು ಿ ಄ದಯ ಭೌಲಯ ಔಳೆದುಕೊಳಳಫಸುದು. ಅಔಸಿಮಔಹದ ಇ 

ನಶಿನುು ಄ಹಮ ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ. ಄ಹಮ ಗಟನೆಮ ಕಹಯಣನುು ಖಂಡಹಂತಯ 

ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ. 

c) ಷಂಚಮನ ಎಂಫ ತತಾ ಆದೆ. ಆದು ವಿವಿಧ ಯಕ್ರಿಖಳಿಂದ (ಔಂತುಖಳು ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತದಿೆ) 
ಸಲಹಯು ರತೆಯೕಔ ಕೊಡುಗೆಖಳನುು ಷಂಖರಹಿಷುುದು ಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇ ಯಕ್ರಖಿಳನುು ಂದೇ 
ರೀತ್ತಮಹದ ಄ಹಮದಿಂದ ಡಡಲಹಖುತಿದೆ, ಆದು ಄ದೇ ರೀತ್ತಮ ಷಾತುಖಿಳು ಸೊಂದಿೆ. 

d) ನಿಧಿಖಳ ಇ ಷಂಚಮನನುು ಂದು ಖಂಡಹಂತಯದಿಂದ ಈಂಟ್ಹಖು ಂದು ನಶಿನುು 
಄ನುಬವಿಷುತ್ತಿಯು ಕೆಲಯ ನಶಿ ಷರಿದೂಗಿಷಲು ಫಳಷಲಹಖುತಿದೆ. 

 

e) ಸಣ ಷಂಚಮನ, ದುಯಹದೃಶಿದ ಕೆಲಯ ನಶಿ ಷರಿದೂಗಿಷು ಇ ರಕ್ರರಯೆಮನುು ವಿಮೆಗಹಯಯು 
ಎಂಫ ಷಂಷೆೆಮ ಭೂಲಔ ನಡೆಷಲಹಖುತಿದೆ. 

 

f) ವಿಮೆಗಹಯಯು ಯೋಜನೆಮಲ್ಲಾ ಬಹಖಹಿಷು ರತ್ತ ಯಕ್ರಿಮ ಜೊತೆ ಂದು ವಿಮೆ ಔಯಹಯು 
ಭಹಡಿಕೊಳುಳತಹಿನೆ. ಄ಂತಸ ಹಲೊೆಂಡಿಯುಯನುು ವಿಮೆದಹಯ ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ. 

 

2. ವಿಮೆ ಸೊಯೆಖಳನುು ಔಡಿಮೆಗೊಳಿಷುತದಿೆ 
 

಄ಹಮದ ಸೊಯೆ ಕೊಟ್ಟಿಯು ನಶಿ ರಿಸಿತೆ್ತಮನುು / ಇೆಂಟ್ ಡಿಡಕೊಂಡ ರಿಣಹಭಹಗಿ ಸೊಂದು 

ೆಚಚ, ನಶಿಖಳ ಭತು ಿವಿಔಲಹಂಖತೆಖಳುಳಳ ಷೂಚಿಷುತಿದೆ.  

ಚಿತರ 1: ಬ್ಬ್ ಮಯಫಲಾ ಄ಹಮದ ಸೊಣೆ 

 
 
 
 
 
 
 

ಬ್ಬ್ ಮಯಫಲಾ ಄ಹಮದ ಸೊಯೆ ಎಯಡು ವಿಧಖಳಿೆ -  ಹರಥಮಿಔ ಭತುಿ ಭಹಧಯಮಿಔ. 

a) ಄ಹಮದ ಹರಥಮಿಔ ಸೊಯೆ 
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಄ಹಮದ ಹರಥಮಿಔ ಸೊಯೆ ಹಷಿಹಗಿ ವುದಧ ಄ಹಮದ ಗಟನೆಖಳ ರಿಣಹಭಹಗಿ, 

ಔುಟುಂಫಖಳು (ಭತುಿ ಹಯಹಯ ಗಟಔಖಳು) ಄ನುಬವಿಷುತ್ತಿದ ಿ ನಶಿನುು ಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇ 

ನಶಿಖಳನುು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ನೇಯ ಭತು ಿ ಄ಳೆಮಫಸುದಹದ ಭತುಿ ಷುಲಬಹಗಿ ವಿಮೆಯ್ದಂದ 

ತುಂಫಫಸುದು. 

ಈದಹಸಯಣೆ 
 

ಂದು ಕಹಖ್ಹಾನೆ ಫೆಂಕ್ರಗಹಸುತ್ತಮಹದ ಫಂದಯೆ, ನಹವಹದ ಄ಥಹ ಸಹನಿಗೀಡಹದ ಷುಿಖಳ 

ನಿಜಹದ ಭೌಲಯನುು ಄ಂದಹಜು ಭಹಡಫಸುದು ಭತು ಿ಄ಂತಸ ನಶಿ ಄ನುಬವಿಷುರಿಗೆ ರಿಸಹಯ 

ಹತ್ತಮಹಖುುದು. 
ಫ್ ಯಕ್ರಿಮ ಸೃದಮ ವಷರಚಿಕ್ರತೆ್ ಳಗಹದ ೇಳ ,ೆ ಄ದನುು ೈದಯಕ್ರೕಮ ೆಚಚ ಎಂದು 
ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ ಭತು ಿಷರಿದೂಗಿಷಲಹಖುತಿದೆ. 
ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲು ಯೋಕ್ಷ ನಶಿಖಳು ಆಯಫಸುದು. 

ಈದಹಸಯಣೆ 
 

ಂದು ಫೆಂಕ್ರ ಹಯಹಯ ಕಹಮಹಾಚಯಣೆಖಳನುು ಄ಡಿಡಡಿಸಿ ಲಹಬದ ನಶಿಕೆು ಕಹಯಣಹಖಫಸುದು ಭತು ಿ
಄ದನುು ಄ಂದಹಜು ಭಹಡಫಸುದು ಭತು ಿ ಄ಂತಸ ಆಳಿಕೆಮನುು ಄ನುಬವಿಷುತ್ತಿಯು ಫ್ರಿಗೆ ಸಣ 

ರಿಸಹಯ ಭಹಡಫಸುದು. 

 

b) ಄ಹಮದ ದಿಾತ್ತೕಮ ಸೊಯೆ 
 

಄ಂತಸ ಗಟನೆ ಷಂಬವಿಷದಿಲೆಾದಹಖ ಭತು ಿಮಹುದೇ ನಶಿ ಆಲಾ ಬಹವಿಷೋಣ. ಆದು ಖಂಡಹಂತಯಕೆು 
ಡಡಲಹದಹಖ ಮಹಯು ಮಹುದೇ ಸೊಯೆಮನುು ಸೊಂದುದಿಲ್ಾ ಎಂದು ಄ಥಾೇನು? ಈತಿಯು 
ಹರಥಮಿಔ ಸೊಯೆಮನುು ಸೊಯತುಡಿಸಿ, ಫೆ್ಯು ಷಸ ಄ಹಮದ ದಿಾತ್ತೕಮ ಸೊಯೆಮನುು 
ಸೊಂದುಯು ಎಂದು. 
ಫ್ಯ ನಶಿ ರಿಸಿೆತ್ತ ಡಡಲಪಟ್ಹಿಖ, ಄ಹಮದ ದಿಾತ್ತೕಮ ಸೊಯೆ ೆಚಚ ಭತುಿ ತೊಂದಯೆ ಳಗೊಂಡಿದೆ. 
ಸೇಳಿದಯು ಕ್ರರಯೆಮನುು ನಡೆಮದಂತೆ ಷಸ, ಇ ಸೊಣೆ ಬರಿಷುದನುು ಸೊಂದಿದೆ. 

 

ನಹು ಇ ಕೆಲು ಸೊಣೆಮನುು ಄ಥಾ ಭಹಡಿಕೊಳೄೆ ಳೕಣ: 

i. ಮೊದಲನೆಮದಹಗಿ ಬಮ ಭತು ಿಈದೆಾೕಖಖಳಿಂದ ಈಂಟ್ಹದ ದೈಹಿಔ ಭತು ಿಭಹನಸಿಔ ಅಮಹಷ. 

ಅತಂಔ ಯಕ್ರಿಯ್ದಂದ ಯಕ್ರಿಗೆ ಫದಲಹಖಫಸುದು ಅದಯೆ ಆಯುತಿದೆ ಭತು ಿ ತಿಡಕೆು 
ಕಹಯಣಹಖಫಸುದು ಭತು ಿಯಕ್ರಮಿ ಯೋಖಕ್ಷೇಭ ಮೇಲೆ ರಬಹ ಬೀಯುತಿದೆ. 
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ii. ಎಯಡನೆಮದಹಗಿ ಂದು ನಶಿ ಷಂಬವಿಷಫಸುದು ಄ಥಹ ಆಲೆಾವೊ ಎಂಫುದಯ ಫಗೆ ೆ ಄ನಿಶಿಚತತೆ 
ಆದಹಿಖ , ಭಹಡಲು ವಿೇಔದ ವಿಶಮೆಂದಯೆ ಔುಕೆು ಆಂತಸ ಂದು ಷಂಬನೀಮತೆ 
ೂಯೈಷಲು ಂದು ಮೀಷಲು ನಿಧಿ ಸೊಂದುದು. ಆಂತಸ ನಿಧಿ ಆಡುುದು ೆಚಚ 
ಳಗೊಂಡಿಯುದು. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ಸಣ ಂದು ದರಯೂದಲ್ಲಾ ಆಯುಹಖ ಔಡಿಮೆ 

ಅದಹಮನುು ಕೊಡಫಸುದು. 
ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಄ಹಮನುು ಗಹಾಯ್ದಷುುದರಿಂದ, ಆದು ಭನವಹುಂತ್ತ ಅನಂದಿಷಫಸುದು, ಆಲಾದಿದಿಯೆ 
ಮೀಷಲು ಎಂದು ಔುಕೆು ಭಹಡಲಹದ ಸಣ ಸೂಡಿಕೆ, ಭತು ಿಸೆಚುಚ ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹದ ಂದು ಹಯಹಯ 

ಯೋಜನೆ ಷಹಧಯತೆಯ್ದದೆ. ಇ ಕಹಯಣಖಳಿಗಹಗಿ ನಿಕಯಹಗಿ ವಿಮೆ ಄ಖತಯವಿದೆ. 
 

಄ಹಮದ ದಿಾತ್ತೕಮ ಸೊಯೆ ಔಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು? 
I. ಯಸಹಯ ಄ಡಚಣೆ ೆಚಚ 
II. ಷಯಔುಖಳ ಸಹನಿಗೊಳಗಹದ ೆಚಚ 
III. ಬವಿಶಯದಲ್ಲಾ ಷಂಬಹಯ ನಶಿನುು ೂಯೈಷು ಫದಿಗಿಟಿಯು ಮೀಷಲು  
IV. ಸೃದಮಹರ್ಘತದ ರಿಣಹಭಹಗಿ ಅಷಪತೆರ ದಹಕಲು ೆಚಚ 
 

 

 

C. ಄ಹಮ ನಿಾಸಣಹ ತಂತರಖಳು 
 

ಭತೊಿಂದು ರವೆು ಂದು ಜನ ಕೇಳಫಸುದು, ವಿಮೆಮು ಄ಹಮ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಎಲಹಾ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ 
ಷರಿಮಹದ ರಿಸಹಯಹಗಿದೆಯೆ ಎಂಫುದು. ಈತಿಯ 'ಆಲಾ' ಅಗಿದೆ. 
 

ವಿಮೆ ಯಕ್ರಿಖಳು ತಭಮ ಄ಹಮಖಳನುು ನಿಮಂತ್ತರಷಲು ಡೆಮಫಸದಹದಂಥ, ವಿಧಹನಖಳಲ್ಲಾ ಂದಹಗಿದೆ. 
ಆಲ್ಲಾ ಄ಯು ಂದು ವಿಭಹ ಔಂನಿಗೆ ಄ಯು ಎದುರಿಷು ಄ಹಮಖಳನುು ಗಹಾಯ್ದಷುತಹಿಯೆ. ಅದಹಖೂಯ 
಄ಹಮಖಳನುು ಯಸರಿಷುಹಖ ಕೆಲು ವಿಧಹನಖಳನುು ಇ ಕೆಳಗೆ ವಿರಿಷಲಹಗಿದೆ: 
 

1. ಄ಹಮ ತಡೆಖಟುಿುದು 
 

ನಶಿ ರಿಸಿೆತ್ತಮನುು ತಪಿಪಷು ಭೂಲಔ ಄ಹಮ ನಿಮಂತ್ತರಷುುದನುು ಄ಹಮ ತಡೆಖಟುಿುದು ಎಂದು 
ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಂದು ಡಿಡಕೊಂಡ ಷಂಫಂಧಿತಹಗಿಯು ಆದಯಲ್ಲಾ ಮಹುದೇ ಅಸಿ,ಿ ಯಕ್ರ ಿ಄ಥಹ 

ಚಟುಟ್ಟಕೆ ತಡೆಮಲು ರಮತ್ತುಷಫಸುದು. 
 

ಈದಹಸಯಣೆ 
 

i. ಂದು ಫೇಯೆಮರಿಗೆ ಈತಹಪದನಹ ಖುತ್ತಿಗೆ ಭೂಲಔ ಕೆಲು ಈತಹಪದನಹ ಔಶಿಖಳನುು ಸೊಯಲು 
ನಿಯಹಔರಿಷಫಸುದು. 
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ii. ಂದು ಄ರ್ಘತದಲ್ಲಾ ಆಡಹಖು ಬಮದಿಂದ ಭನೆಮ ಸೊಯಗೆ ಷಹಸಷೋದಯಮ ಭಹಡದೆ 
ಆಯಫಸುದು ಄ಥಹ ವಿದೇವದಲ್ಲಾ ಄ನಹಯೋಖಯ ಬೀಳು ಬಮದಿಂದ ರಮಹಣ ಭಹಡದೆ 
ಆಯಫಸುದು. 

 

 

ಅದಯೆ ಄ಹಮ ತಡೆಖಟುಿುದು ಄ಹಮನುು ಎದುರಿಷು ಊಣಹತಮಔ ಭಹಖಾ. ೈಮಕಿ್ರಔ ಭತು ಿ
ಷಹಭಹಜಿಔ ಫೆಳಣಿಗೆಮು ಕೆಲು ಄ಹಮಖಳನುು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ಄ವಯಔತೆ ಚಟುಟ್ಟಕೆಖಳಿಂದ 

ಫಯುತಿೆ. ಆಂತಸ ಚಟುಟ್ಟಕೆಖಳನುು ತಪಿಪಷು ಭೂಲಔ, ಯಕ್ರಿಖಳು ಭತುಿ ಷಭಹಜ, ಄ಂತಸ ಄ಹಮ 

ಚಟುಟ್ಟಕೆಖಳು ನೀಡಫಲಾ ಲಹಬ ಔಳೆದುಕೊಳುಳತಿದೆ. 
 
 

2. ನಶಿದ ಧಹಯಣೆ 
 

ಬ್ಬ್ ಄ಹಮ ಭತುಿ ಄ಹಮ ರಿಣಹಭ ನಿಾಹಿಷಲು ರಮತ್ತುಷು ಭತುಿ ತನು ಭೂಲಔ ಄ದಯ 

ರಿಣಹಭಖಳು ಸೊಯಲು ನಿಧಾರಿಷುತಹಿನೆ. ಆದನುು ಷಾಮಂ ವಿಮೆ ಎನುಲಹಖುತಿದೆ. 
 

ಈದಹಸಯಣೆ 
 

ಂದು ಹಯಹಯ ಭನೆಮಲ್ಲಾ ಷಾತಃ ಄ಹಮ ಈಳಿಸಿಕೊಳಳಲು, ಕೆಲು ಮಿತ್ತಮಲ್ಲಾ ಭಹತರ ಔಡಿಮೆ ನಶಿ 
ಸೊಯು ಷಹಭಥಯಾನುು ಔುರಿತು ಄ನುಬದ ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ, ನಿಧಾರಿಷಫಸುದು. 

 

3. ನಶಿ ಔಡಿಮೆ ಭತು ಿನಿಮಂತರಣ 

 

ಆದು ಄ಹಮ ತಡೆಖಟುಿುದಕ್ರುಂತ ಸೆಚುಚ ಹರಯೋಗಿಔ ಭತುಿ ಷೂಔ ಿವಿಧಹನಹಗಿದೆ. ಆದು ನಶಿ ಭತು ಿ/ 

಄ಥಹ ನಶಿ ಷಂಬವಿಷುತಿೆ ಎಂದು ಄ದಯ ರಿಣಹಭ ತ್ತೕರತೆಮನುು ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲು ಷಂಬವಿಷುವಿಕೆಮ 

಄ಕಹವ ಔಡಿಮೆ ಔರಭಖಳನುು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ಄ಥಾ. 

ರಭುಕ 

 

ಷಂಬವಿಷುವಿಕೆಮ ಄ಕಹವ ತಗಿೆಷು ಔರಭಖಳನುು 'ನಶಿ ತಡೆ' ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ. ನಶಿ ಹಯಪಿಿಮ 

ಔಡಿಮೆ ಔರಭಖಳನುು 'ನಶಿ ಔಡಿತ' ಎಂದು ಔಯೆಮುತಹಿಯೆ. 
 

ನಶಿನುು ಔಡಿಮೆ, ನಶಿಖಳ ಅತಾನ ಭತು ಿ/ ಄ಥಹ ಗಹತರ ಔಡಿಮೆ ಳಗೊಂಡಿಯುತಿದೆ: 
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a) ಹೀಗೆ ನೌಔಯರಿಗೆ ನಿಮಮಿತಹಗಿ "ಫೆಂಕ್ರ ಡಿರಲ್" ಹಿಡಿದಿಯು, ಄ಥಹ ಚಹಲಔಯು, ಫೋಕ್ರಾಾಫ್ಿ 
ನಿಹಾಸಔಯ ಷೂಔಿ ತಯಫೇತ್ತಮಲ್ಲಾ ಖ್ಹತರಿ ಸೆಲೆಮಟ್ ಭತು ಿಅಷನ ಫೆಲ್ಿ ಧರಿಷುುದು ನಂತಸ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಭತು ಿತಯಫೇತ್ತ.  

 

ಆದಕೆು ಂದು ಈದಹಸಯಣೆ ಜಂಕ್ ಅಸಹಯ ತಪಿಪಷುುದಕಹುಗಿ ವಹಲೆಮ ಸೋಖು ಭಔುಳ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಭಹಡಫಸುದು. 
b) "ಬೌತ್ತಔ" ರಿಸಿತೆ್ತಖಳ ರಿಷಯ ಫದಲಹಣೆಖಳನುು ಭಹಡು ಷುಧಹಯಣೆ,  ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಫಹಗಿಲು, 

ಫಹರ್ ಄ಥಹ ಔಹಟುಖಳು ವಿಂಡೋಖಳಿಗೆ ಈತಭಿ ಬೀಖಖಳು, ಔನುಖಳಳ ಄ಥಹ ಫೆಂಕ್ರ ಎಚಚರಿಕೆ 
಄ಥಹ ಄ಗಿುವಹಭಔ ಷಹೆನೆ. ಯಹಜಯ ತನು ಜನಯ ಅಯೋಖಯ ಸಿೆತ್ತ ಷುಧಹರಿಷಲು ಭಹಲ್ಲನಯ ಭತುಿ ವಫ ಿ

ಭಟಿದ ನಿಖರಹಿಷು ಔರಭಖಳನುು ತೆಗೆದುಕೊಳಳಫಸುದು. ಭಲೇರಿಮಹ ಓಶಧ ನಿಮಮಿತ 

ಸಿಂಡಿಷುದರಿಂದ ಯೋಖದ ಪಿಡುಗಿನಿಂದ ನಿಹಯಣೆಗೆ ನೆಯಹಖುತಿದೆ. 
 

c) ಆತಯ ಕಹಮಾಖಳ ಕಹಮಾನಿಾಸಣೆ, ಮಂತೊರೕಔಯಣಖಳು ಭತು ಿಈಔಯಣಖಳನುು ಫಳಷುಹಖ, 

಄ಹಮಕಹರಿ ಄ಥಹ ಄ಹಮಕಹರಿ ಕಹಮಹಾಚಯಣೆಮಲ್ಲಾ ಭಹಡಿದ ಫದಲಹಣೆಖಳು 
 

ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಂದು ದಹರಿಔಲ್ಲಪಷು ಅಯೋಖಯಔಯ ಜೀನವೈಲ್ಲ ಭತು ಿಷರಿಮಹದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ 
ಷರಿಮಹಗಿ ತ್ತನುುುದು ಄ನಹಯೋಖಯಕೆು ಬೀಳು ಷಂಬನುು ಔಡಿಮೆ ಭಹಡುಲ್ಲಾ 
ನೆಯಹಖುತಿದೆ. 

d) ರತೆಯೕಕ್ರಷುವಿಕೆ, ಂದು ಷೆಳದಲ್ಲಾ ಄ುಖಳನುು ಕೇಂದಿರೕಔೃತಹಗಿಷು ಫದಲು ವಿವಿಧ ಷೆಳಖಳಲ್ಲಾ ಳಗೆ 
ವಿವಿಧ ಷುಿಖಳ ಅಸಿಿ ಸಯಡುವಿಕೆ, ಄ಹಮಖಳನುು ನಿಮಂತ್ತರಷಲು ಂದು ವಿಧಹನಹಗಿದೆ. ಂದು 
಄ರ್ಘತ ಂದು ಷೆಳದ ಷಂಬವಿಷಫಸುದಹದ ೇಳ  ೆ ರಿಔಲಪನೆಮು, ಄ದಯ ರಿಣಹಭ ಅ ಷಳೆದಲ್ಲಾ 
ಎಲಾನೂು ಆರಿಸಿಕೊಳುಳದಿದಿಯೆ, ಄ಶುಿ ನಷ್ಟಿ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಫಸುದಹಗಿದೆ. 

ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಬ್ಬ್ ವಿವಿಧ ಗೋದಹಭುಖಳಲ್ಲಾ ದಹಷಹಿನು ಷಂಖರಹಿಷು ಭೂಲಔ ನಶಿ 
ಔಡಿಮೆಗೊಳಿಷಫಸುದು. ಆುಖಳಲ್ಲಾ ಂದು ನಹವಹಖಫಸುದಹದ ೇಳ ,ೆ ರಿಣಹಭ 

ಖಣನೀಮಹಗಿ ಔಡಿಮೆಮಹಖಲ್ಲದೆ. 
4. ಄ಹಮದ ಸಣಕಹಷು 
 

ಆದು ಷಂಬವಿಷಫಸುದಹದ ನಶಿನುು ಬರಿಷಲು ಸಣ ದಗಿಷುವಿಕೆ ಷೂಚಿಷುತಿದೆ. 
a) ಷಾಮಂ ಸಣಕಹಷು ಭೂಲಔ ನಶಿದ ಧಹಯಣೆಮಲ್ಲಾ ಮಹುದೇ ನಶಿ ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ ಷಾಮಂ 

ಷಂದಹಮ ಳಗೊಂಡಿಯುತಿದೆ. ಷಂಷೆೆಮು ತನು ಄ಥಹ ಎಯಲು ಸಣ ಭೂಲಔ, ಉಹಿಸಿ ಭತುಿ 
಄ದಯ ಷಾಂತ ಄ಹಮಕೆು ಸಣ ದಗಿಷುತಿದೆ ಇ ರಕ್ರರಯೆಮನುು, ಷಾಮಂ ವಿಮೆ ಎನುಲಹಖುತಿದೆ. 
ಷಂಷೆೆಮು ಷಹಔಶುಿ ಷಣಣ ನಶಿ ಈಳಿಸಿಕೊಳಳಫಸುದು, ಄ದಕೆು ರಿಣಹಭ ಈಂಟುಭಹಡು ವಿವಿಧ 

಄ಹಮಖಳನುು ತಗಿೆಷಲು ಔರಭ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಳ ಫಸುದು.  
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b) ನಶಿ ಗಹಾಣೆ ಄ಹಮ ಧಹಯಣೆಗೆ ಂದು ಮಹಾಮ. ನಶಿ ಗಹಾಣೆ ಭತೊಿಂದು ಕ್ಷಕೆು 
ನಶಿ ಜಹಫಹಿರಿ ಗಹಾಣೆ ಳಗೊಂಡಿಯುತಿದೆ. ಆಲ್ಲಾ ದುಯದೃಶಿಔಯ ಗಟನೆ (಄ಥಹ ಄ಹಮ) 

ರಿಣಹಭಹಗಿ ಈದಭವಿಷು ನಶಿ ಭತೊಿಂದು ಗಟಔಕೆು ಗಹಾಯ್ದಷಲಹಖುತಿದೆ.  
 

ವಿಮೆ, ಄ಹಮ ಗಹಾಣೆಮ ರಭುಕ ರಕಹಯಖಳ ಂದು, ಭತು ಿಆದು ವಿಮೆ ನಶಿ ರಿಸಹಯ ಭೂಲಔ 

಄ನಿಶಿಚತತೆಮನುು ನಿಶಿಚತತೆಗೆ ಫದಲಹಯ್ದಷು ರಕ್ರರಯೆಗೆ ಄ನುಭತ್ತಷುತದಿೆ. 
಄ವೃಯಯೆನ್್ ವಿಯುದಧ ಆನುುಯೆನ್್ 
 

ವಿಮೆ ಭತು ಿಬಯಷೆ ಹಣಿಜಯ ಕಹಮಾನಿಾಸಣೆಮ ಔಂನಿಖಳು ನೀಡು ಅರ್ಥಾಔ ಈತಪನುಖಳು. ಆತ್ತೀಚೆಗೆ 
ಎಯಡು ನಡುವಿನ ಯತಹಯಷ ಸೆಚುಚ ಭಷುಕಹಗಿ ಭಹಾಟ್ಟಿದೆ ಭತುಿ ಎಯಡು ಷಾಲಪಭಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಲುತದಿೆ ಎಂದು 
ರಿಖಣಿಷಲಹಖುತಿದೆ. ಅದಹಖೂಯ ಆಲ್ಲಾ ಚಚಿಾಸಿದ ಎಯಡು ನಡುೆ ಷೂಕ್ಷಮ ಯತಹಯಷಖಳಿೆ. 
 

಄ವೃಯಯೆನ್್ ನಡೆಮಲ್ಲದೆ ಎಂಫ ಂದು ಗಟನೆ ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಣೆ ಷೂಚಿಷುತಿದೆ ಅದಯೆ ಆನುುಯೆನ್್ 
ಅಖಫಸುದೆಂಫ ಕ್ರರಯೆಮ ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಣೆ ಷೂಚಿಷುತಿದೆ. ಄ವೃಯಯೆನ್್ ನಿದಿಾಶಿ ಎಂಫುದಯ ಕ್ರರಯೆಮ 

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಅರಿಷುತಿದೆ, ಆನುುಯೆನ್್ ಄ಹಮ ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿಡುತಿದೆ ಕೆಲು ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಆದು 
ಷಹು ನಿಶಿಚತ, ಷಂಬವಿಷುವಿಕೆಮ ಷಭಮ ಭಹತರ ಄ನಿಶಿಚತ. ಄ವೃಯಯೆನ್್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಜೀನ ಯಕ್ಷಣೆಗೆ 
ಷಂಫಂಧಿಸಿೆ. 
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ಚಿತರ 1: ವಿಮೆ, ವಿಮೆದಹಯಯ ನಶಿ ಸೇಗೆ ರಿಸಹರಿಷುದು 

 
 

಄ಹಮನುು ಗಹಾಯ್ದಷಲು ಆತಯ ಭಹಖಾಖಳಿೆ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಷಂಷೆೆಮ ಂದು ಷಭೂಸದ 

ಬಹಖಹಗಿದೆ, ಄ಹಮನುು ಭೂಲ ಷಭೂಸಕೆು ಗಹಾಯ್ದಷಫಸುದಹಗಿದೆ ಄ದು ನಂತಯ ನಶಿಖಳಿಗೆ ಸಣ 

ಸೊಂದಿಷುತಿದೆ. 
ಹೀಗಹಗಿ, ವಿಮೆ ಭಹತ್ರ ಄ಹಮ ಗಹಾಣೆಮ ವಿಧಹನಹಗಿದೆ. 
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ಔಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು ಄ಹಮ ಗಹಾಣೆಮ ಂದು ವಿಧಹನಹಗಿದೆ? 

I. ಫಹಯಂಕ್ ಎಫ್.ಡಿ 

II. ಆನುುಯೆನ್್ 
III. ಆಕ್ರಾಟ್ಟ ಶೇಯುಖಳು 
IV. ರಿಮಲ್ ಎಷೆೀಟ್ 

 

 

D. ಄ಹಮ ನಿಾಸಣೆ ಷಹಧನಹಗಿ ವಿಭಹ 

 

ನಹು ಂದು ಄ಹಮದ ಫಗೆ ೆ ಭಹತನಹಡುಹಖ, ನಹು ಹಷಿಹಗಿ ಄ನುಬವಿಷು ನಶಿನುು 
ಈಲೆಾೕಖಿಷುದಿಲಾ ಅದಯೆ ಷಂಬವಿಷು ಷಹಧಯತೆಯ್ದಯು ಂದು ನಶಿನುು ಈಲೆಾೕಖಿಷುೆು. ಹೀಗಹಗಿ ಆದು 
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಶಿ. ಇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಶಿ ೆಚಚ (಄ಹಮ ೆಚಚ ಄ದೇ ಆದು) ಎಯಡು ಄ಂವಖಳ ಈತಪನುಹಗಿದೆ: 

i. ಖಂಡಹಂತಯ ವಿಯುದಧ ವಿಮೆ ಭಹಡಿಷಫಸುದು ಄ದು ಷಂಬವಿಷಫಸುದು ಭತು ಿ ಷಂಬನೀಮತೆ 
ನಶಿಕೆು ಕಹಯಣಹಖುತಿದೆ,  
 

ii. ರಬಹ ಄ಥಹ ನಶಿದ ರಭಹಣನುು, ಆದಯ ರಿಣಹಭಹಗಿ ಄ನುಬವಿಷಲಹಖುದು  
 

಄ಹಮ ೆಚಚ ಸೆಚಿಚಷುದು, ಷಂಬನೀಮತೆ ಭತು ಿ ನಶಿದ ರಭಹಣ ಎಯಡಯ ಜೊತೆ ನೇಯ 

಄ನುಹತದಲ್ಲಾಯುತಿದೆ. ನಶಿದ ರಭಹಣ ಫಸಳ ಸೆಚಿಚದಹಿಖ, ಭತುಿ ಄ದಯ ಷಂಬವಿಷುವಿಕೆಮ 

ಷಂಬನೀಮತೆ ಔಡಿಮೆ ಅದಯೆ, ಄ಹಮದ ೆಚಚ ಔಡಿಮೆ ಆಯುದು. 

ಚಿತರ 1: ವಿಮೆ ಅಯೆು ಮೊದಲು ರಿಖಣನೆಖಳು 
 

 
 

1. ವಿಮೆ ಅಯೆು ಮೊದಲು ರಿಖಣನೆಖಳು 
 

ವಿಮೆ ಭಹಡಿಷುದೊ ಆಲಾವೋ ಎಂಫುದಯ ಫಗೆ ೆ ನಿಧಾರಿಷುಹಖ, ಬ್ಬ್ ತನುನುು ತಹನೆ 
ಈದ್ವಿಷಫಸುದಹದ, ನಶಿ ತಡೆದುಕೊಳುಳ ಫೆಲೆಮನುು, ಄ಹಮದ ಗಹಾಣೆ ೆಚಚನುು ಄ಳೆಮು 
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಄ಖತಯವಿದೆ. ಄ಹಮದ ಗಹಾಣೆ ೆಚಚು ವಿಮೆ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಅಗಿದೆ - ಆದು ಹಿಂದಿನ ಹಯಯಹಗಹರಯಪುಲ್ಲಾ 
ಷೂಚಿಸಿದ ಎಯಡು ಄ಂವಖಳಿಂದ ನೀಡಲಹಗಿದೆ. ಷಂಬನೀಮತೆ ಫಸಳ ಔಡಿಮೆ ಅದಯೆ ನಶಿ ರಿಣಹಭ 

ಸೆಚುಚ ಎಂಫ ಅ ಷನಿುೇವಖಳಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಈತಿಭ. ಫ್ರಿಗೆ ಆದು ಄ಹಮ ತಡೆದುಕೊಳುಳ ದಯು ಫಸಳ 

ದುಫಹರಿಮಹಗಿದಹಿಖ, ಄ಂತಸ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ತನು ವಿಮೆ (ಪಿರೕಮಿಮಂ) ಭೂಲಔ ಄ಹಮದ ಗಹಾಣೆ 
ೆಚಚು ಷಹಔಶುಿ ಔಡಿಮೆಯ್ದಯುುದು. 

 

a) ಂದು ಷಾಲಪಕಹುಗಿ ಷಹಔಶಿನುು ಄ಹಮಕೆು ಎಡೆ ಭಹಡಫೇಡಿ: ಂದು ಷಭಂಜಷಹದ ಷಂಫಂಧ, 

಄ಹಮ ಭತುಿ ಡೆದ ಭೌಲಯನುು ಗಹಾಣೆ ೆಚಚದ ನಡುೆ ಆಯಫೇಔು. 

ಈದಹಸಯಣೆ 
 

ಆದು ಷಹಭಹನಯ ಫಹಲ್ ೆನ್ ವಿಮೆ ಭಹಡುುದು ಄ಥಾವಿದೆಯೆ? 

b) ಔಳೆದುಕೊಳುಳ ವಕ್ರ ಿ ಮೀರಿ ಄ಹಮಕೆು ಎಡೆ ಭಹಡಫೇಡಿ: ಂದು ಷನಿುೇವದ ರಿಣಹಭಹಗಿ 

ಸುಟ್ಟಿಕೊಳಳಫಸುದಹದ ನಶಿ ದಿಹಳಿತನದ ಸತ್ತಿಯದ ರಿಸಿೆತ್ತಗೆ ಕಹಯಣಹಖಫಸುದು ಄ಂಥ ೇಳ ,ೆ 

಄ಹಮ ಧಹಯಣ ಹಷಿವಿಔ ಭತುಿ ಷಭಾಔ ಎಂದು ಕಹಣಿಷುುದಿಲಾ. 

ಈದಹಸಯಣೆ 
 

ದೊಡಡ ತೈಲ ಷಂಷುಯಣಹಗಹಯ ನಹವ ಄ಥಹ ಸಹನಿಗೊಳಗಹಖು ೇಳ  ೆ ಏನಹಖಫಸುದು? ಂದು 
ಔಂನಿ ನಶಿ ಸೊಯಲು ವಔಿಯಹಗಿದಹಿಯೆಯೆ? 

 

c) ಎಚಚರಿಕೆಯ್ದಂದ ಄ಹಮದ ಷಹಧಯತೆ ರಿಣಹಭಖಳನುು ರಿಖಣಿಸಿ: ಆದು, ಂದು ನಶಿ 
ಷಂಬವಿಷುವಿಕೆಮ (ಅತಾನ) ಷಂಬನೀಮತೆ ಷಹಧಯತೆ ಔಡಿಮೆ ಅದಯೆ ತ್ತೕರತೆಮು (ರಿಣಹಭ) 

ಸೆಚುಚ, ಆಲ್ಲಾ ಅ ಷಾತುಿಖಳನುು ವಿಮೆಗೆ ಳಡಿಷುದು ಈತಭಿ. 

ಈದಹಸಯಣೆ 
 

ಬ್ಬ್ ಯು ಫಹಸಹಯಕಹವ ಈಖರಸ ವಿಮೆಗೆ ವಔಿಯಹಗಿದಹಿಯೆಯೆ? 

 
 

 

 

ಕೆಳಗಿನ ೈಕ್ರ ಮಹ ಷನಿುೇವಖಳಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಹಯಂಟ್ ಅಗಿದೆ? 
I. ಂದು ಔುಟುಂಫದ ಏಕೈಔ ಫೆರಡ್ ವಿಜೇತ ಄ಕಹಲದಲ್ಲಾ ಷಹಮಫಸುದು 
II. ಫ್ ಯಕ್ರ ಿತನು ಕೈಚೀಲ ಔಳೆದುಕೊಳಳಫಸುದು 
III. ಷಹಿಕ್ ಫೆಲೆಖಳು ತ್ತೕರಹಗಿ ಬೀಳಫಸುದು 
IV. ಂದು ಭನೆಮ ನೈಷಗಿಾಔ ಕಹಯಣ ಷೆತಹಖ ಭೌಲಯನುು ಔಳೆದುಕೊಳುಳತಿದೆ 
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E. ಷಭಹಜದಲ್ಲಾ ವಿಮೆಮ ಹತರ 
ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಂದು ದೇವದ ಅರ್ಥಾಔ ಫೆಳಣಿಗೆಮಲ್ಲಾ ರಭುಕ ಹತರ ಹಿಷುತಿೆ. ಄ುಖಳು 
ದೇವದ ಷಂತು ಿ ಯಕ್ಷಣೆ ಭತು ಿ ಷಂಯಕ್ಷಣೆ ಕಚಿತಡಿಷುುದಯಲ್ಲಾ ಖಭನಹಸಾ ಄ಥಾದಲ್ಲಾ 
ಕಹಯಣಹಖಫಸುದು. ತಭಮ ಕೊಡುಗೆಖಳನುು ಇ ಕೆಳಗೆ ವಿರಿಷಲಹಗಿದೆ. 
 

a) ಄ಯ ಸೂಡಿಕೆಖಳು ಷಭಹಜಕೆು ಈಯೋಖಔಯಹಗಿಯುತಿದೆ. ಂದು ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ 

ಷಹಭಥಯಾ ಫೃಸತ್ ರಭಹಣದಲ್ಲಾ ಷಂಖರಹಿಸಿದ ಭತುಿ ಔಂತುಖಳು ಯೂದಲ್ಲಾ ಟ್ಟಿಗೆ 
ಷೇರಿಷಲಹಖು ಂದು ಹಷಿ ಆಯುತಿದೆ. 

b) ಇ ಸಣನುು ಷಂಖರಹಿಸಿ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ರಯೋಜನಕಹುಗಿ ಹಿಡಿದಿಡಲಪಟ್ಟಿಯುತೆಿದೆ. ವಿಭಹ 

ಔಂನಿಖಳು ಭನಸಿ್ನಲ್ಲಾ ಄ಂವನುು ಭುಂದುರಿಸಿಕೊಂಡು ಭತುಿ ಷಭುದಹಮದ ಲಹಬಕಹುಖು 

ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಇ ಸಣನುು ನಿಬಹಯ್ದಷುಲ್ಲಾ ತಭಮ ನಿಧಹಾಯಖಳನುು ಭಹಡು ಄ಖತಯವಿದೆ. ಆದು 
ತನು ಸೂಡಿಕೆಖಳಿಗೆ ಄ನಾಯ್ದಷುತಿದೆ. ಄ಂದರಿಂದ ಮವಸಿಾ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು 
ಷಟ್ಹಿಹಯಹಯದಲ್ಲಾಯು ಷಹಿಔೆಳು ಭತುಿ ಶೇಯುಖಳಲ್ಲಾ ಸೂಡಿಕೆ ಭಹಡುದಿಲಾ. 

c) ವಿಮೆಮ ಯಷೆೆಮ ಈದಯಭ, ಹಣಿಜಯ, ಷಭುದಹಮ, ದೇವ, ಭತುಿ ಄ಯ ಔುಟುಂಫಕೆು, 
ಸಲಹಯು ನೇಯ ಭತು ಿ ಯೋಕ್ಷ ಄ನುಔೂಲಖಳನುು ನೀಡುತಿದೆ. ವಿಮೆದಹಯ - ಯಕ್ರಿಖಳು ಭತು ಿ
ಈದಯಭಖಳು ಆಫ್ಯೂ ನೇಯಹಗಿ ಲಹಬ ಡೆಮುತಹಿಯೆ ಏಕೆಂದಯೆ ಄ಯನುು ಄ರ್ಘತ ಄ಥಹ 

ಅಔಸಿಮಔ ಗಟನೆ ಕಹಯಣದಿಂದಹಗಿಯಫಸುದಹದ ನಶಿದ ರಿಣಹಭಖಳಿಂದ ಯಕ್ಷಿಷಲಹಗಿದೆ. ವಿಮೆ, 

ಹೀಗೆ, ಂದು ಄ಥಾದಲ್ಲಾ ಈದಯಭದ ಫಂಡಹಳ ಯಕ್ಷಿಷುತಿದೆ ಭತು ಿ ಭತಿಶುಿ ವಿಷಯಿಣೆಗೆ ಭತುಿ 
ಹಯಹಯದ ಈದಯಭದ ಄ಭಿೃದಿಧಮಲ್ಲಾ ಫಂಡಹಳ ಬಿಡುಖಡೆ ಭಹಡುತೆಿದೆ. 

 

d) ವಿಮೆ ಫ್ಯ ಬವಿಶಯದ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ, ಚಿಂತೆ ಅತಂಔ ಭತು ಿಬಮ ತೆಗೆದುಸಹಔುತಿದೆ ಭತು ಿಹೀಗೆ 
ಹಯಹಯದ ಈದಯಭಖಳಲ್ಲಾ ಭುಔ ಿ ಫಂಡಹಳ ಪ್ರೆರೕತಹ್ಹಿಷುತಿದೆ, ಄ಸಿಿತಾದಲ್ಲಾಯು 

ಷಂನೂಮಲಖಳ ದಕ್ಷ ಫಳಕೆಮನುು ಈತೆೀಜಿಷುತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಈದೊಯೕಖನುು ಷೃರ್ಷಿಷು ಜೊತೆಗೆ 
ವಿಮೆ, ಹಣಿಜಯ ಭತುಿ ಕೈಗಹರಿಕಹ ಄ಭಿೃದಿಧ ಪ್ರೆರೕತಹ್ಹಿಷುತಿದೆ ತನೂಮಲಔ ಅಯೋಖಯಔಯ ಅರ್ಥಾಔ 

ಭತು ಿಸೆಚಿಚದ ಯಹರ್ಷೀಮ ಈತಹಪದಔತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತಿದೆ. 
e) ವಿಭಹದಹಯ, ೆರಿಲ್್ ಭೂಲಔ ನಶಿ ಄ಥಹ ಸಹನಿಮ ವಿಯುದಧ ವಿಮೆ ಭಹಡದ ಸೊಯತು ಂದು 

ಫಹಯಂಕ್ ಄ಥಹ ಸಣಕಹಷು ಷಂಷೆೆಯ್ದಂದ ಅಸಿಿಮಲ್ಲಾ ಷಹಲ ಭುನುಡೆ ಡಮದಿಯಫಸುದು. ಄ಯಲ್ಲಾ 
ಫಸುಹಲು, ಮೇಲಹಧಹಯ ಬದರತೆಗೆ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಯೋಜಿಷುಲ್ಲಾ ತಹಿಯ್ದಷುಯು. 

f) ಂದು ಄ಹಮದ ಪಿಪಗೆಮ ಭುನು, ವಿಮೆಗಹಯಯು ಅಸಿ ಿಷಮೀಕ್ಷೆ ಭತು ಿರಿಶೀಲನೆಗಹಗಿ ಄ಸಾ 

ಎಂಜಿನಿಮಖಾಳು ಭತು ಿಆತಯ ತಜ್ಞಯ ಯಷೆ ೆಭಹಡುಯು. ಄ಯು ಯೇಟ್ಟಂಗ್ ಈದೆೀವಕಹುಗಿ 

಄ಹಮ ಭೌಲಯಭಹನ ಷೂಚಿಷುಯು ಭಹತರಲಾದೇ ಆಯು ಄ಹಮಕೆು ವಿಮೆದಹಯರಿಗೆ 
ಔಡಿಮೆ ಪಿರೕಮಿಮಂ ದಯಖಳ ಷೆಳೆಮಲು, ವಿವಿಧ ಷುಧಹಯಣೆಖಳ, ಶಿಪಹಯಷು ಭಹಡುಯು. 
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g) ಸಡಖು ಭತು ಿ ಫಹಯಂಕ್ರಂಗ್ ಷೇೆಖಳ ದೇವಕೆು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಭಮ ಂದು ಅದಹಮನುು 
ಖಳಿಷುತಿದೆ ಅದ್ದಿ ರಿಂದ ವಿಮೆ ಯಫ್ತ ಿಹಯಹಯದ ದಜೆಾ ಡೆದಿದೆ. ಬಹಯತ್ತೕಮ ವಿಮೆಗಹಯಯು 30 

ಔೂು ಸೆಚುಚ ದೇವಖಳಲ್ಲಾ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷುತಹಿಯೆ. ಇ ಕಹಮಹಾಚಯಣೆಖಳು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಭಮ 

ಖಳಿಷುು ಭತು ಿಕಹಣದ ಯಫ್ತಖಿಳನುು ರತ್ತನಿಧಿಷುತಿೆ. 
h) ವಿಮೆಗಹಯಯು ನಿಔಟಹಗಿ ಫೆಂಕ್ರ ನಶಿ ತಡೆಖಟುಿವಿಕೆಮ, ಷಯಔು ನಶಿ ತಡೆಖಟುಿವಿಕೆಮ, 

ಕೈಗಹರಿಕಹ ಷುಯಕ್ಷತೆ ಭತು ಿಯಷೆಿ ಷುಯಕ್ಷತೆ ತೊಡಗಿಯು ಄ನೇಔ ಏಜೆನಿ್ಖಳು ಭತು ಿಷಂಷೆಖೆಳಿಗೆ 
ಷಂಫಂಧಿಸಿದಹಿಯೆ. 

 
 

ಭಹಹಿತ್ತ 

 

ವಿಮೆ ಭತು ಿಷಹಭಹಜಿಔ ಬದರತೆ 
a) ಇಖ ಷಹಭಹಜಿಔ ಬದರತೆ ಕೊಡುುದು ಯಹಜಯದ ನಿಫಾಂಧ ಎಂದು ಖುಯುತ್ತಷಲಪಟ್ಟಿದೆ. ಇ 

ಈದೆೀವಕಹುಗಿ ಯಹಜಯದ ಄ನುಮೋದಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಕಹನೂನುಖಳು, ಷಹಭಹಜಿಔ ಬದರತೆಮ ಂದು 
ಷಹಧನಹಗಿ ಔಡಹಡಮ ಄ಥಹ ಷಾಮಂೆರೕರಿತ, ವಿಮೆ ಫಳಕೆ ಳಗೊಳುಳುದು. ಕೇಂದರ ಭತುಿ 
ಯಹಜಯ ಷಕಹಾಯಖಳು ಹೀಗೆ ತಭಮ ಷಹಭಹಜಿಔ ಫದಧತೆಖಳನುು ಇಡೇರಿಷು ಕೆಲು ಷಹಭಹಜಿಔ 

ಬದರತಹ ಯೋಜನೆಖಳಡಿ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತದಿೆ. ಈದೊಯೕಗಿಖಳ ಯಹಜಯ ವಿಭಹ 

ಕಹಯಿೆ, 1948 ಯ ೆರಕಹಯ ನೌಔಯಯ ವಿಭಹ ನಿಖಭ, ಄ನಹಯೋಖಯದ, ಄ಂಖವಿಔಲತೆ, ಕೈಗಹರಿಕಹ 

ನೌಔಯಯ ಭತುಿ ಄ಯ ಔುಟುಂಫಖಳಿಗೆ, ರಷೂತ್ತಮ ಭತು ಿ ಷಹವಿನ ರಯೋಜನ, ವಿಮೆ 

ಯಕ್ರಿಖಳಗೆ ೆಚಚನುು ಬರಿಷುದನುು ದಗಿಷುತಿದೆ. ಯೋಜನೆಮು ನಿದಿಾಶಿ ಕೈಗಹರಿಕಹ 

ರದೇವಖಳಲ್ಲಾ ಷಕಹಾಯ ಷೂಚಿಸಿದಂತೆ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷುತಿದೆ. 
b) ವಿಮೆಗಹಯಯು, ಷಕಹಾಯದ ಹರಯೋಜಔತಾದಲ್ಲಾ ಷಹಭಹಜಿಔ ಬದರತಹ ಯೋಜನೆಖಳಲ್ಲಾ ಂದು 

ರಭುಕ ಹತರನುು ಹಿಷುತಹಿಯೆ. ಫೆಳ  ೆ ವಿಭಹ ಯೋಜನೆ (ಅರ್ ಕೆ ಬಿ ೈ) ಖಭನಹಸಾ 

ಷಹಭಹಜಿಔ ಭಸತಾ ಸೊಂದಿಯು ಄ಳತೆಮಹಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಮು ವಿಮೆ ಭಹಡಿಸಿದ ಯೈತರಿಗೆ 
ಲಹಬ ಈಂಟು ಭಹಡುತೆಿದೆ ಅದಲ್ಾ ದೆ ನೇಯಹಗಿ ಭತುಿ ಯೋಕ್ಷಹಗಿ ಷಭುದಹಮ ಔೂಡಹ. 

 

c) ಹಣಿಜಯ ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷುತ್ತಿದ ಿ ಎಲಹಾ ಗಹರಮೀಣ ವಿಭಹ ಯೋಜನೆಖಳನುು, 
ಗಹರಮೀಣ ಔುಟುಂಫಖಳಿಗೆ ಷಹಭಹಜಿಔ ಬದರತೆ ದಗಿಷಲು ಄ಂತ್ತಭಹಗಿ 

ವಿನಹಯಷಗೊಳಿಷಲಹಗಿದೆ. 
 

d) ಷಕಹಾಯದ ಯೋಜನೆಖಳ ಇ ಫೆಂಫಲನುು ಸೊಯತುಡಿಸಿ, ವಿಭಹ ಈದಯಭ ಷಾತಃ ಂದು 
ಹಣಿಜಯ ಅಧಹಯದ ಷಹಭಹಜಿಔ ಬದರತೆಮಹಗಿ ಄ಂತ್ತಭ ಹಷಿ ಸೊಂದಿಯು, ವಿಮೆ ಔರ್ 

ನೀಡುತಿದೆ. ಈದಹಸಯಣೆಖಳೆಂದಯೆ: ಜನತಹ ಯಕ್ರಿಖತ ಄ರ್ಘತ, ಜನ ಅಯೋಖಯ ಆತಹಯದಿ 
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ಕೆಳಗೆ ಮಹ ವಿಭಹ ಯೋಜನೆ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಚಲಹಯ್ದಷಫಸುದು ಭತು ಿಷಕಹಾಯದ ಹರಯೋಜಔತಾದಲ್ಲಾ 
಄ಲಾ? 

I. ನೌಔಯಯ ವಿಭಹ ನಿಖಭ 

II. ಫೆಳೆಮ ವಿಭಹ ಯೋಜನೆ  
III. ಜನ ಅಯೋಖಯ 
IV. ಮೇಲ್ಲನ ಎಲಹಾ 
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ಷಹಯಹಂವ 

 

 ವಿಮೆ ಄ಹಮ ಷಂಚಯ್ದಷು ಭೂಲಔ ಄ಹಮ ಗಹಾಣೆಮಹಗಿದೆ. 
 

 ಫಳಕೆಮಲ್ಲಾದ್ದಿ ಹಣಿಜಯ ವಿಮೆಮ ಯಸಹಯ ಭೂಲನುು ಲಂಡನುಲ್ಲಾನ ಲಹಯ್ಡ್ಡ್ ಕಹಫಿ ಸೌಷುಲ್ಲಾ 
ಖುಯುತ್ತಷಲಹಗಿದೆ. 

 

 ವಿಭಹ ಯಷೆ ೆಭುಂತಹದ ಇ ಕೆಳಔಂಡ ಭುಕಯಖುಣಖಳನುು ಳಗೊಂಡಿಯುತಿದೆ: 
 

 ಅಸಿ,ಿ 

 ಄ಹಮ, 

 ಖಂಡಹಂತಯ, 

 ಕಹಂಟ್ಹರಕ್ಿ, 
 ವಿಭಹಗಹಯ ಭತು ಿ
 ವಿಭಹದಹಯ 

 

 ಂದೇ ರೀತ್ತಮ ಄ಹಮಖಳನುು ಡಿಡಕೊಂಡಹಖ ಆದೇ ರೀತ್ತಮ ಷಾತುಖಿಳನುು ಸೊಂದಿಯು 

ಯಕ್ರಿಖಳು ಸಣ ಷಹಭಹನಯ ಷಂಖರಸಕೆು ಕೊಡುಗೆ ಭಹಡಿದಹಖ ಆದನುು ಷಂಚಮನ ಎಂದು 
ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ. 

 

 ವಿಮೆ ಸೊಯತಹಗಿ, ಆತಯ ಄ಹಮ ನಿಾಸಣಹ ತಂತರಖಳನುು ಆದನುು ಳಗೊಂಡಿೆ:  

 ನಶಿನುು ತಪಿಪಷುುದು, 
 ಄ಹಮ ನಿಮಂತರಣ, 

 ನಶಿದ ಧಹಯಣೆ, 
 ಄ಹಮದ ಸಣಕಹಷು ಭತು ಿ
 ನಶಿ ಗಹಾಣೆ 

 

 ವಿಮೆಮ ಷೂತರದಹರಿ ನಿಮಭಖಳು: 
 

 ನೀು ಔಳೆದುಕೊಳುಳದಕ್ರುಂತ ವಕ್ರಿ ಮೀರಿ ಄ಹಮಕೆು ಎಡೆ ಭಹಡಫೇಡಿ, 

 ಎಚಚರಿಕೆಯ್ದಂದ ಄ಹಮದ ಷಹಧಯತೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳನುು ರಿಖಣಿಸಿ ಭತು ಿ
 ಷಾಲಪಕೆು ಫಸಳಶುಿ ಄ಹಮಕೆು ಎಡೆ ಭಹಡಫೇಡಿ 
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ರಭುಕ ದಖಳು 
 

1. ಄ಹಮ 

2. ಷಂಚಮನ 

3. ಷಾತು ಿ
4. ಄ಹಮದ ಸೊಣೆ 
5. ನಶಿನುು ತಪಿಪಷುುದು 
6. ಄ಹಮದ ನಿಮಂತರಣ 

7. ನಶಿದ ಧಹಯಣೆ 
8. ಄ಹಮದ ಸಣಕಹಷು 
9. ನಶಿ ಗಹಾಣೆ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



       1   
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ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಷಲು ಈತರಿಿಸಿರಿ 

 
Answer 1  

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

ವಿಭಹ ನಿಮಂತರಣ ಭತುಿ ಄ಭಿೃದಿಧ ಹರಧಿಕಹಯ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಈದಯಭಕೆು ನಿಮಂತರಣೆ ಸೊಂದಿದೆ. 
Answer 2  

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
 

ಬವಿಶಯದ ಷಂಬಹಯ ನಶಿನುು ಂದು ಄ಕಹವ ಎಂದೂ ಮೀಷಲುಖಳನುು ಮೀಷಲ್ಲರಿಷು ಄ಖತಯನುು 
಄ಹಮದ ದಿಾತ್ತೕಮ ಸೊಯೆಮಹಖುತಿದೆ.  

Answer 3  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

ವಿಮೆ ಄ಹಮ ಗಹಾಣೆಮ ಂದು ವಿಧಹನಹಗಿದೆ. 
Answer 4  

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I. 
 

ಂದು ಔುಟುಂಫದ ಫೆರಡ್ ವಿಜೇತ ಄ಕಹಲದಲ್ಲಾ, ಷಾತಃ ತನುನುು ಕಹಹಡಿಕೊಳುಳಂತಹಖಲು ಆಡೀ ಔುಟುಂಫ 
ಬಿಟುಿ ಷಹಮಫಸುದು, ಜೀ ವಿಮೆಮ ಕರೀದಿ ಆಂತಸ ಷನಿುೇವದಲ್ಲಾ ಹಯಂಟ್.  

Answer 5  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
 

ಜನ ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆಮು ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಚಲಹಯ್ದಷಫಸುದಹಗಿದೆ ಭತು ಿ ಷಕಹಾಯದ 

ಹರಯೋಜಔತಾದಲ್ಲಾ ಄ಲಾ. 

 

ಷಾಮಂ ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳು 
 
Question 1  

 

಄ಹಮ ಷಂಚಮನ ಭೂಲಔ ನಶಿ ಗಹಾಣೆ ________ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ. 
 

I. ಈಳಿತಹಮ 
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II. ಸೂಡಿಕೆ 
III. ವಿಮೆ 

IV. ಄ಹಮ ಈವಭನ 

 
 
Question 2  

 

಄ಹಮ ಷಂಬವಿಷು ಷಹಧಯತೆಖಳನುು ಷಂಬಹಯಹಗಿ ತಗಿೆಷು ಔರಭಖಳನುು _____ ಎಂದು 
ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ. 
 

I. ನಶಿದ ಧಹಯಣೆ 
II. ನಶಿ ತಡೆಖಟುಿವಿಕೆ 
III. ನಶಿ ಗಹಾಣೆ 
IV. ನಶಿನುು ತಪಿಪಷುುದು 
 
Question 3  

 

ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಄ಹಮನುು ಗಹಾಯ್ದಷುುದರಿಂದ, ___________ ಆದು ಷಹಧಯ ಅಖುತಿದೆ. 
 

I. ನಭಮ ಅಸಿಿಖಳ ಫಗೆೆ ಄ಷಡೆಡ ಅದಹಖ 

II. ಂದು ನಶಿ ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ ವಿಮೆಯ್ದಂದ ಸಣ ಭಹಡಲು 
III. ನಭಮ ಅಸಿಿಖಳ ಎದುರಿಷುತ್ತಿಯು ಷಂಬಹಯ ಄ಹಮಖಳ ನಿಲಾಕ್ಷ 

IV. ಭನಸಿ್ನ ವಹಂತ್ತ ಅನಂದಿಸಿ ಭತುಿ ಸೆಚುಚ ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿ ಂದು ಹಯಹಯ ಯೋಜಿಷಫಸುದು 
 
Question 4  

 

ಅಧುನಿಔ ವಿಭಹ ಯಸಹಯದ ಭೂಲಖಳನುು ಖುಯುತ್ತಷಫಸುದಹಗಿದೆ __________. 

 

I. ಸಡಖನೆುೕ ಄ಡವಿಟುಿ ಷಹಲ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳುದು 
II. ಲಹಯ್ಡ್ಡ್ 
III. ಯೋಡ್್ 
IV. ಭಲೊೂೕತಹರ ಷಮಿತ್ತ 

 
Question 5  

 

ವಿಮೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ '಄ಹಮ ಧಹಯಣ' _____ ಷನಿುೇವ ಷೂಚಿಷುತಿದೆ. 
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I. ನಶಿ ಄ಥಹ ಸಹನಿಮ ಐ ಷಹಧಯತೆ ಆಲಾ  
II. ನಶಿ ಈತಹಪದಿಷು ಕ್ರರಯೆ ಮಹುದೇ ಭೌಲಯನುು ಸೊಂದಿಯುದಿಲಹಾ  
III. ಅಸಿಿಗೆ ವಿಮೆಯ್ದಂದ ಯಕ್ಷಣೆ ಆದೆ  
IV. ಂದು ಄ಹಮ ಭತು ಿ಄ದಯ ರಿಣಹಭಖಳನುು ಸೊಯಲು ನಿಧಾರಿಷುತಿದೆ 
 

Question 6  

 

ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಸೇಳಿಕೆಮು ಷತಯ? 
 

I. ವಿಮೆ ಅಸಿ ಿಷಂಯಕ್ಷಿಷುತಿದೆ 
II. ವಿಮೆ ನಶಿ ತಡೆಮುತಿದೆ 
III. ವಿಭಹ ನಶಿದ ಷಹಧಯತೆಖಳನುು ಔಡಿಮೆ ಭಹಡುತಿದೆ 
IV. ಅಸಿ ಿನಶಿ ಈಂಟ್ಹದಹಖ ವಿಮೆ ಹತ್ತಷುತಿದೆ 
 

Question 7  

 

400 ಭನೆಖಳ ೈಕ್ರ, ರತ್ತಯೊಂದು ಯೂ 20,000 ಭೌಲಯದುಖಳು. ಷಯಹಷರಿ 4 ಭನೆ ರತ್ತಶಾ 

ಷುಡುುದು, ರಿಣಹಭಹಗಿ ಯೂ 80,000 ಷಂಯೋಜಿತ ನಶಿ. ಇ ನಶಿ ಈತಿಭ ಭಹಡಲು ರತ್ತ ಭನೆ 
ಭಹಲ್ಲೕಔಯು ಹರ್ಷಾಔ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಭಹಡಫೇಔು? 
 
I. Rs.100/-   
II. Rs.200/-    
III. Rs.80/-  
IV. Rs.400/- 

 
Question 8  

 

ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಸೇಳಿಕೆಮು ಷತಯ? 
  

I. ವಿಮೆ ವಿಧಹನದ ಭೂಲಔ 'ಕೆಲಯ' ನಶಿ ಸಂಚಿಕೆ ಂದು '಄ನೇಔರಿಂದ' ಭಹಡಫಸುದು 
II. ವಿಮೆ ಯಕ್ರಿಮ ಄ಹಮನುು ಆನೊುಫ್ ಯಕ್ರಿಗೆ ಗಹಾಯ್ದಷು ಂದು ವಿಧಹನ 

III. ವಿಮೆ, ಕೆಲಯ ಭೂಲಔ ಂದು '಄ನೇಔಯ' ನಶಿ ಸಂಚಿಕೆ ಂದು ವಿಧಹನಹಗಿದೆ 
IV. ವಿಮೆ ಕೆಲಯ ಲಹಬಖಳನುು ಄ನೇಔರಿಗೆ ಗಹಾಯ್ದಷು ಂದು ವಿಧಹನ 

  
Question 9  

 

ಏಕೆ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಂದು ಄ಹಮದ ಪಿಪಗೆಮ ಭುನು ಷಮೀಕ್ಷೆ ಭತು ಿ ಅಸಿಿಮ ತಹಷಣೆ 
ಅಯೋಜಿಷಫಸುದು? 
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I. ಯೇಟ್ಟಂಗ್ ಈದೆೀವಖಳಿಗಹಗಿ ಄ಹಮದ ಄ಂದಹಜು ಭಹಡಲು  
II. ವಿಮೆ ಭಹಡಿದಯು ಅಸಿಿಮನುು ಸೇಗೆ ಕರೀದಿಸಿದಯು ಔಂಡುಹಿಡಿಮಲು    
III. ಆತಯ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಅಸಿಿ ರಿಶೀಲನೆ ಭಹಡಿದಹಿಯೆ ಎಂಫುದನುು ಔಂಡುಹಿಡಿಮಲು 
IV. ನೆಯೆಸೊಯೆಮ ಅಸಿ ಿವಿಮೆ ಭಹಡಫಸುದು ಎಂಫುದನುು ಔಂಡುಹಿಡಿಮಲು 

 
Question 10  

 

ಕೆಳಗೆ ಮಹ ಅಯೆುಮು ಈತಭಿ ವಿಮೆಮ ರಕ್ರರಯೆಮನುು ವಿರಿಷುತಿದೆ? 
I. ಕೆಲಯ ಭೂಲಔ ಄ನೇಔಯ ನಶಿ ಸಂಚಿಕೆ 
II. ಄ನೇಔರಿಂದ ಕೆಲಯ ನಶಿ ಸಂಚಿಕೆ 
III. ಬ್ಬ್ ರಿಂದ ಕೆಲಯ ನಶಿ ಸಂಚಿಕೆ 
IV. ಷಬಿ್ಡಿ ಭೂಲಔ ನಶಿಖಳ ಸಂಚಿಕೆ 
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 ಷಾಮಂ ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳಿಗೆ ಈತಯಿಖಳು 
 

Answer 1  

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
 

಄ಹಮ ಷಂಚಮನ ಭೂಲಔ ಄ಹಮ ಗಹಾಣೆಮನುು ವಿಮೆ ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತದಿೆ. 
Answer 2  

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

಄ಹಮ ಷಂಬವಿಷು ಷಹಧಯತೆಖಳನುು ಷಂಬಹಯಹಗಿ ತಗಿಷೆು ಔರಭಖಳನುು ನಶಿ ತಡೆಮು ಔರಭಖಳು 
ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತದಿೆ. 
Answer 3  

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು IV. 

 

ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಄ಹಮ ಗಹಾಯ್ದಷುುದರಿಂದ ಆದು ಭನಸಿ್ನ ವಹಂತ್ತ ಅನಂದಿಷಲು ಭತು ಿ ಸೆಚುಚ 
ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿ ಂದು ಹಯಹಯ ಯೋಜಿಷಲು ಷಹಧಯತೆಯ್ದದೆ. 
Answer 4  

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

ಅಧುನಿಔ ವಿಭಹ ಯಸಹಯದ ಭೂಲಖಳನುು ಲಹಯ್ಡ್ಡ್  ನಲ್ಲಾ ಖುಯುತ್ತಷಫಸುದಹಗಿದೆ. 
Answer 5  

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು IV. 

 

ವಿಮೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ '಄ಹಮ ಧಹಯಣ' ಂದು ಄ಹಮಕಹರಿ ಭತು ಿ ಄ದಯ ರಿಣಹಭಖಳನುು ಸೊಯಲು 
ನಿಧಾರಿಷು ಷನಿುೇವ ಷೂಚಿಷುತದಿೆ. 
Answer 6  

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು IV. 

 

ಅಸಿ ಿನಶಿ ಈಂಟ್ಹದಹಖ ವಿಮೆ ಕೊಡುತದಿೆ.  

Answer 7  

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
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ಯೂ. 200 ರತ್ತ ಭನೆಮ ನಶಿ ಯಕ್ಷಣೆಗೆ ಫೇಔು.  

 

Answer 8  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I. 
 

ವಿಮೆ '಄ನೇಔಯ' ಭೂಲಔ 'ಕೆಲಯ' ನಶಿ ಸಂಚಿಕೆ ಂದು ವಿಧಹನಹಗಿದೆ. 

Answer 9  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I. 
 

ಂದು ಄ಹಮದ ಪಿಪಗೆಮ ಭುನು, ವಿಮೆಗಹಯಯು ಯೇಟ್ಟಂಗ್ ಈದೆೀವಖಳಿಗಹಗಿ ಄ಹಮದ ಄ಂದಹಜು 
ಭಹಡಲು ಷಮೀಕ್ಷೆ ಭತು ಿಅಸಿಮಿ ತಹಷಣೆ ಯಷೆೆ ಭಹಡುಯು. 

Answer 10  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

ವಿಮೆ ಹೀಗೆ ನಶಿನುು ಄ನುಬವಿಷುತ್ತಿದ್ದ ಿದುಯದೃಶಿಔಯ ಕೆಲಯ ನಶಿನುು, ಆದೇ ಄ನಿಶಿಚತ ಗಟನೆಖಳು / 

ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಡಡಲಹದ ಜನಯಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕೊಳಳಲಹಖು ವಿಧಹನಹಗಿದೆ ಎಂದು ರಿಖಣಿಷಲಹಖುತದಿೆ. 
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಄ಧಹಯಮ 2 

ಜೀ ವಿಭಹ ಏನು ಳಗೊಂಡಿಯುತಿದೆ 
಄ಧಹಯಮ ರಿಚಮ 

 

ವಿಮೆ ನಹಲುು ಄ಂವಖಳನುು ಳಗೊಂಡಿಯುತಿದೆ 
 ಂದು ಅಸಿಿ 
 ಄ಹಮದ ವಿಯುದಧ ವಿಮೆ 

 ಷಂಚಮನ ತತಾ  
 ಪಂದ 

 

ಇಖ ನಹು ಜೀ ವಿಭಹ ಲಕ್ಷಣಖಳನುು ಖಭನಿಷೋಣ. ಇ ಄ಧಹಯಮು ಮೇಲೆ ತ್ತಳಿಸಿದ ಜೀವಿಭಹ 

ವಿವಿಧ ಄ಂವಖಳ ಂದು ಷಂಕ್ಷಿ ಿನೋಟ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳತಿದೆ. 
 

ಔಲ್ಲಕೆಮ ರಿಣಹಭಖಳು 
 

A. ಜೀ ವಿಭಹ ಯಸಹಯ - ಗಟಔಖಳು, ಭಹನ ಜೀನದ ಭೌಲಯ, ಯಷಪಯತೆ 
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A. ಜೀ ವಿಭಹ ಯಸಹಯ - ಗಟಔಖಳು, ಭಹನ ಜೀನದ ಭೌಲಯ, ಯಷಪಯತೆ 
 

1. ಷಾತು ಿ- ಭಹನ ಲೈಫ್ ಭೌಲಯ (HLV) 

 

ನಹು ಇಗಹಖಲೇ ಂದು ಷಾತು,ಿ ಭೌಲಯ ಄ಥಹ ರತ್ತಪಲನುು ನೀಡುಂಥಸ ಂದು ರೀತ್ತಮ ಅಸಿಿ 
ಎಂದು ನೋಡಿದೆೀನೆ. ಸೆಚಿಚನ ರೀತ್ತಮ ಷಾತ್ತಿನ ಭೌಲಯನುು ನಿಕಯ ಸಣಕಹಸಿನ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ 
಄ಳೆಮಲಹಖುತಿದೆ. ಸಹಗೆಯೇ ಭೌಲಯದ ನಶಿ ರಭಹಣನುು ಷಸ ಄ಳೆಮಫಸುದು. 
 

ಈದಹಸಯಣೆ 
 

ಂದು ಕಹರಿನ ಈಂಟ್ಹದ ಄ರ್ಘತದೊಂದಿಗೆ, ಸಹನಿಮ ರಭಹಣನುು ಯೂ 50,000 ಎಂದು 
಄ಂದಹಜಿಷಫಸುದು. ವಿಮೆಗಹಯಯು ಇ ನಶಿಕೆು ಭಹಲ್ಲೕಔರಿಗೆ ರಿಸಹಯ ಭಹಡುತಹಿಯೆ. 
 

ಯಕ್ರಿಮ ಭರತ ಟ್ಹಿಖ ಸೇಗೆ ನಹು ನಶಿದ ರಭಹಣನುು ಄ಂದಹಜಿಷಫಸುದು? 

಄ಯು ಯೂ. 50,000 ಄ಥಹ ಯೂ. 5,00,000 ಗೆ ಯೋಖಯಹಗಿಯುತಹಿಯಹ? 

ಮೇಲ್ಲನ ರವೆುಗೆ ಄ನು ಄ಥಹ ಄ಳು ಫ್ ಗಹರಸಔಯನುು ಬೇಟ್ಟ ಭಹಡುಹಖ ಏಜೆಂಟ್ ಈತರಿಿಷಫೇಔು. 
ಆದನುು ಅಧರಿಸಿ ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಶಿಪಹಯಷು ಭಹಡಲು ಏಜೆಂಟ್ ಎಶುಿ ವಿಮೆ ಎಂದು ನಿಧಾರಿಷಫಸುದು. ಆದು 
ಹಷಿಹಗಿ ಂದು ಜೀ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಔಲ್ಲಮಫೇಕಹದ ಮೊದಲ ಹಠ್ ಅಗಿದೆ. 

಄ದೃಶಿಕೆು ನಹು ಪ್ರೆರ Hubener ಭೂಲಔ ಷುಭಹಯು ಎಪತುಿ ಶಾಖಳ ಹಿಂದೆ ಄ಭಿೃದಿಧಡಿಷಲಹದ 

ಂದು ಄ಳತೆ ಸೊಂದಿಯುತಿೆ. ಭಹನ ಲೈಫ್ ಭೌಲಯ (HLV) ಎಂಫ ಄ಳತೆ, ವಿವಹಾದಯಂತ 

ಫಳಕೆಮಹಖುತಿದೆ. 

HLV ರಿಔಲಪನೆ, ಭಹನ ಜೀನನುು ಅದಹಮ ದೊಯಕ್ರಸಿಕೊಡು ಅಸಿ ಿ ಄ಥಹ ಷಾತು ಿ ಎಂದು 
ರಿಖಣಿಷುತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಯಕ್ರಿಮ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಿಾಳ ಬವಿಶಯದ ಖಳಿಕೆಮ ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ ಭಹನ ಜೀನದ 

ಭೌಲಯನುು ಄ಳೆಮುತಿದೆ. ನಿಾಳ ಅದಹಮ, ಯಕ್ರಿಮು ಬವಿಶಯದಲ್ಲಾ ರತ್ತಶಾ ಖಳಿಷಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ 
ರಭಹಣದಲ್ಲಾ, ಄ಯ ಷಾಮಂ ೆಚಚಔಡಿಮೆಯ್ದಯು ಅದಹಮ ಎಂಫ ಄ಥಾ. ಹೀಗೆ ೇತನ ಅದಹಮನುು 
ಖಳಿಷುತ್ತಿದೆ ಄ಕಹಲ್ಲಔಹಗಿ ಷಹಮು ೇಳ  ೆ ಂದು ಔುಟುಂಫಕೆು ತೊಂದಯೆಮಹಖಫಸುದಹದ ಅರ್ಥಾಔ 

ನಶಿನುು ಷೂಚಿಷುತಿದೆ. ಇ ಖಳಿಕೆಖಳನುು ಷೂಔ ಿ ಫಡಿಡದಯದ ಫಳಸಿ ಄ುಖಳನುು ರಿಮಹಯ್ದತ್ತಮಲ್ಲಾ, 
ಫಂಡಹಳೀಔಯಣ ಭಹಡಲಹಖುತಿದೆ. 
 

HLV ಄ಳೆಮಲು ಂದು ಷಯಳಹದ ಸೆಫೆ್ಯಳ ನಿಮಭ ಄ಥಹ ಭಹಖಾಖಳಿೆ. ಂದು ಔುಟುಂಫದ ಯೊಟ್ಟಿ 
ಅದಹಮಖಳಿಷು ಜೀಂತವಿಲೆಾದಿದೆಯಿೂ ಔೂಡ, ಄ಯು ಫಮಷುತ್ತಯಿು ಹರ್ಷಾಔ ಅದಹಮ ಫಡಿಡ 
ದಯನುು ಔೂಡಿ ಸಂಚುದು ಅಗಿದೆ. 
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ಈದಹಸಯಣೆ 
 

ಶಿರೕ ಯಹಜನ್ ಶಾಕೆು ಯೂ 1,20,000  ಖಳಿಷುತಹಿನೆ. ಭತುಿ ಯೂ 24,000 ಷಾತಃ ಮೇಲೆ ಕಚುಾ 
ಭಹಡುತಹಿನೆ. 

಄ಯ ಄ಕಹಲ್ಲಔಹಗಿ ಷಹಮುದರಿಂದ, ಔುಟುಂಫ ಶಾಕೆು 96.000 ಯೂಹಯ್ದಖಳ ಖಳಿಕೆ 
ಔಳೆದುಕೊಳುಳತಿದೆ. 

ಫಡಿಡ ದಯ (0.08 ಯಔಿಡಿಷಫಸುದು) 8% ಅಗಿದಿಯೆ. 

HLV = 96000 / 0.08 = Rs. 12,00,000 HLV = 96000 / 0.08 = ಯೂ. 12,00,000 

 
  

ಂದು ೂಣಾ ಯಕ್ಷಣೆ ಸೊಂದಿಯಫೇಕಹದಯೆ ಎಶುಿ ವಿಮೆ ನಿಧಾರಿಷಲು HLV ಷಸಹಮ ಭಹಡುತದಿೆ. ಆದು 
ನಭಗೆ ಖರಿಶಠ ಮಿತ್ತಮ ಸೇಳುತದಿೆ ಄ದು ಮೀರಿದಯೆ ಜೀ ವಿಭಹ ಉಸಹತಮಔ. 

ಷಹಭಹನಯಹಗಿ, ನಹು ವಿಭಹ ಮೊತ ಿಷುಭಹಯು ಂದು ಅದಹಮದ 10 ರಿಂದ 15 ಟುಿ ಸೆಚುಚ ಆಯಫೇಔು 
ಎಂದು ಸೇಳಫಸುದು. ಮೇಲ್ಲನ ಈದಹಸಯಣೆಮಲ್ಲಾ ಶಿರೕ ಯಹಜನ್ ಯೂ2 ಕೋಟ್ಟ ವಿಮೆ ಕೇಳು ೇಳ ,ೆ ಂದು 
಄ನುಭಹನ ಫೆಳೆಮುದು,ಏಕೆಂದಯೆ ಶಾಕೆು ಄ಯು ಕೇಲ ಯೂ1.2 ಲಕ್ಷ ಖಳಿಷುತಹಿಯೆ. ವಿಮೆ ಕರೀದಿಷು 

ನಿಜಹದ ರಭಹಣನುು ಬ್ಬ್ ಯು ಎಶುಿ ವಿಮೆಮನುು ನಿಬಹಯ್ದಷುತಹಿಯೆ ಭತುಿ ಕರೀದಿಷಲು ಫಮಷುತಹಿಯೆ 
ಎಂಫ ಭುಂತಹದ ಄ಂವಖಳ ಮೇಲೆ ಄ಲಂಬಿಸಿದೆ. 
2. ಄ಹಮ 

 

ನಹು ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಂತೆ, ಷಾತೆಿಂದು ಭಹನ ಜೀನದ ಭೌಲಯನುು ನಹವ ಄ಥಹ ಔುಂದಿಷಫಸುದು ಅ 

಄ಹಮದ ಗಟನೆಖಳ ವಿಯುದಧ ಜೀ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತಿದೆ. ಄ಂತಸ ನಶಿ ಷಂಬವಿಷಫಸುದು 
ಷಂದಬಾಖಳ ಭೂಯು ವಿಧಖಳಿೆ. ಄ು ಷಹಭಹನಯ ಜನಯು ಎದುರಿಷುಂತಸ ವಿಶಿಶಿ ಕಹಳಜಿ ಆಯುತಿದೆ. 
 

ಚಿತರ 1: ಷಹಭಹನಯ ಜನಯು ಎದುರಿಷುತ್ತಿಯು ವಿಶಿಶಿ ಕಹಳಜಿ 

 

 
 
 

ಭತೊಿಂದೆಡೆ ಜನಯಲ್ ವಿಮೆಮು ಅಸಿಿಮ ರಿಣಹಭ ಬೀಯು ಄ಹಮಖಳನುು ಯಸರಿಷುತಿದೆ - ಸಹಗೆ 
ಫೆಂಕ್ರ, ಷಯಔು ನಶಿ, ಷಭುದರದಲ್ಲಾ ಔಳಳತನ ಭತು ಿ ದಯೋಡೆ ಭತು ಿ ಮೋಟ್ಹರ್ ಄ರ್ಘತಖಳು. ಄ಯು 
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ಸೆಷಯು ಭತು ಿ಄ಭಿಭಹನ ನಶಿಕೆು ಕಹಯಣಹಖಫಸುದು ಗಟನೆಖಳಿಂದ ಯಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುತೆಿೆ. ಇ ವಿಮೆಮನುು 
ಸೊಣೆಗಹರಿಕೆಮ ವಿಮೆ ಎಂಫ ಂದು ಖಾಹಗಿ ಅರಿಸಿದೆ. 
಄ಂತ್ತಭಹಗಿ ಯಕ್ರಿಗೆ ಸಹನಿಮುಂಟುಭಹಡು ಄ಹಮಖಳಿೆ. ೈಮಕಿ್ರಔ ಄ಹಮಖಳು ಎಂದು 
ಔಯೆಮಲಹಖುದನುು, ಷಹಭಹನಯ ವಿಮೆ ಹಯಪಿಿಗೆ ನೀಡಫಸುದು. 

ಈದಹಸಯಣೆ 
 

಄ರ್ಘತ ವಿಮೆ ಄ರ್ಘತವೊಂದಯ ಕಹಯಣ ಄ನುಬವಿಸಿದ ನಶಿ ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಣೆಮನುು ನೀಡುತಿದೆ. 
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a)  ನಿಕಯಹಗಿ ಜೀ ವಿಭಹ ಭತು ಿಷಹಭಹನಯ ವಿಮೆಗಿಂತ ಸೇಗೆ ಭಿನುಹಗಿದೆ ? 
  

ಷಹಭಹನಯ ವಿಭಹ ಜೀ ವಿಭಹ 

ಆಂಡೆಮಿುಟ್ಟ: ೈಮಕ್ರಔಿ ಄ರ್ಘತ ವಿಭಹ 

ಸೊಯತುಡಿಸಿ ಜನಯಲ್ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು, 
ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ರಿಸಹಯ ಧನದ 

ಡಂಫಡಿಕೆಖಳು 

ಜೀವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಬಯಷೆ 
ಡಂಫಡಿಕೆಖಳು. 
ಆಂಡೆಮಿುಟ್ಟ ಫೆಂಕ್ರಮಂತಸ ಗಟನೆಮು 
ಷಂಬವಿಸಿದ ನಂತಯ, ವಿಮೆಗಹಯಯು ನಶಿ 
ರಭಹಣನುು ನಿಕಯಹಗಿ ನಿಣಾಯ್ದಸಿ 

ಷಂಬವಿಸಿದ ನಶಿದ ರಭಹಣದ ರಿಸಹಯ ಭಹತರ 
ಕೊಡುತಹಿಯೆ ಎಂದಥಾ - ಮಹುದೇ ಸೆಚುಚ, 
ಮಹುದೇ ಔಡಿಮೆ ಄ಲೆಾದ . 
ಆದು ಜೀ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಷಹಧಯವಿಲಾ. 
ಷಹವಿಗೀಡಹದಯೆ ಹತ್ತಷಫೇಕಹದ ರಯೋಜನದ 

ರಭಹಣನುು ಪಂದ ಫಯೆಮುಹಖ, 

ಅಯಂಬದಲ್ಲಾ ಷಾತಃ ನಿಖದಿ ಭಹಡಫೇಔು. ಲೈಫ್ 

ಆನುುಯೆನ್್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುು ಹೀಗೆ ಷಹಭಹನಯಹಗಿ 

ವಿಭಹ ಪಂದಖಳು ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ. 
಄ಯು ತ್ತೕರಿಕೊಂಡಹಖ ಂದು ವಿಭಹ ಮೊತಿನುು 
ನಹಭನಿದೇಾಶಿತಯು ಄ಥಹ ವಿಮೆ 

ಪಲಹನುಬವಿಖಳಿಗೆ ಕೊಡಲಹಖುತೆಿದೆ 
 

಄ನಿಶಿಚತತೆ: ಷಹಭಹನಯ ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನಲ್ಲಾ, 
಄ಹಮದ ಯಕ್ಷಣೆ ಕ್ರರಯೆಮು ಄ನಿಶಿಚತಹಗಿದೆ. 
ಂದು ಭನೆ ಫೆಂಕ್ರಯ್ದಂದ ಅಸುತ್ತಮಹಯ್ದತು 
ಎಂಫುದನುು, ಄ಥಹ ಂದು ಕಹಯು ಄ರ್ಘತ 

ಬೇಟ್ಟ ಭಹಡುತಿದೆ ಎಂಫ ಫಗೆ ೆ ಮಹಯೂ 

ಕಂಡಿತಹಗಿ ಸೇಳಲಹಖದು. 

ಜೀವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಷಹು ಷಂಬವಿಷಫಸುದು ಄ಥಹ 

ಷಂಬವಿಷುದಿಲಹಾ ಎಂದು ರವೆುಯೇ ಆಲಾ. 
ಯಕ್ರಿಮ ಜನನದ ನಂತಯ ಷಹು ನಿಶಿಚತ. ಏನು 
಄ನಿಶಿಚತ ಎಂದಯೆ ಷಹವಿನ ಷಭಮ. ಜೀ ವಿಭಹ 

ಹೀಗೆ ಄ಕಹಲ್ಲಔ ಷಹವಿನ ಄ಹಮ ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಣೆ 
ನೀಡುತಿದೆ. 

 

ಷಂಬನೀಮತೆ ಸೆಚಚಳ: ಷಹಭಹನಯ 
ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ಫೆಂಕ್ರ ಄ಥಹ ಬೂಔಂ ಸಹಗೆ 
಄ಹಮಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಷಭಮ 

ಸೆಚುಚದರಿಂದ ಷನಿುೇವ ಷಂಬನೀಮತೆ 
ಸೆಚುಚದಿಲೆಾ. 

ಜೀವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಷಹವಿನ ಷಂಬನೀಮತೆ 
ಮಸಿ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಫೆಳೆಮುತಿ ಸೋಖುತಿದೆ. 
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b) ಜೀವಿಭಹ ಄ಹಮದ ರ್ಸಾ ಬಹ 

  

ಷಹವಿನ ರಭಹಣ ಮಷು್ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕಹಯಣ, ಔಡಿಮೆ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮು ಜನರಿಗೆ ಭತುಿ ಄ಧಿಔ 

ಮೊತಿದ ವಿಮೆಔಂತುಖಳನುು ಸಳೆಮ ಜನರಿಗೆ ವಿಧಿಷಲಹಖುತಿದೆ ಎಂದು ಄ಥಾ. ಂದು ರಿಣಹಭ, 

಄ನಹಯೋಖಯಔಯ ಷದಷಯಯು ಯೋಜನೆಮಲ್ಲಾ ಈಳಿದುಕೊಂಡಯು, ಸಳೆಮಯು ಅದಯೆ ಈತಿಭ ಅಯೋಖಯ 
ಯಕ್ರಿಖಳು, ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ರೃತ್ತ ಿ ಆತು.ಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ರಿಣಹಭಹಗಿ ಖಂಭೀಯ 

ಷಭಷೆಯಖಳನುು ಎದುರಿಷ ಫೇಕಹಯ್ದತು. ಄ಯ ಔಂತುಖಳನುು ತಭಮ ಜೀನದುದಿಔೂು ಯಕ್ರಖಿಳಿಂದ 

ಷಭಥಾಹದ ಸಣ ಷಂದಹಮಹಖಫಸುದಹದ ಪಂದಖಳನುು ಄ಭಿೃದಿಧಡಿಷಲು ರಮತ್ತುಸಿದಯು. 
ಆದು ಭಟಿದ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ಄ಭಿೃದಿಧಗೆ ಕಹಯಣಹಯ್ದತು. 
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3. ಭಟಿದ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳು 
 

ರಭುಕ 

 

ಭಟಿದ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಂದು ಪಿರೕಮಿಮಂ ಆದು ಮಸಿ್ನ ಜೊತೆ ಸೆಚಚಳ ಅಖುದಿಲಾ ಄ಂದಯೆ ಸಿೆಯ ಅದಯೆ 
ಪಂದ ಄ಧಿಮಲ್ಲಾ ೂತ್ತಾ ಸಿೆಯಹಗಿಯು. 

 

ಆದು ಅಯಂಭಿಔ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಷಂಖರಹಿಸಿದ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ರಭಹಣು, ಇ ಮಸಿ್ನಲ್ಲಾ ಷಹಮುತ್ತಿಯು ಅ 

ಷಹವಿನ ಸಔುು ಯಕ್ಷಣೆಗೆ ಄ಖತಯಕ್ರುಂತ ಸೆಚುಚ ಎಂದು ಄ಥಾ, ನಂತಯದ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಷಂಖರಹಿಸಿದ ಪಿರೕಮಿಮಂ 

ಸೆಚಿಚನ ಮಸಿ್ನಲ್ಲಾ ಷಹಮುತ್ತಿಯು ಅ ಸಔುುಖಳನುು ೂಯೈಷಲು ಏನು ಄ಖತಯವಿಯುದಕ್ರುಂತ ಔಡಿಮೆ. 

ಭಟಿದ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಇ ಎಯಡಯ ಷಯಹಷರಿ.  ಆದು ಭುಂಚಿನ ಮಸಿ್ನ ಸೆಚುಚರಿ ಔಂತುಖಳು ನಂತಯ 

ಮಸಿ್ನ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ಕೊಯತೆ ಷರಿದೂಗಿಷುದು ಎಂದಥಾ. 

 

ಭಟಿದ ಪಿರೕಮಿಮಂ ೈಶಿಶಿಯನುು ಕೆಳಗೆ ಷಪಶಿಡಿಸಿದಹಿಯೆ.  

ಚಿತರ 1: ಭಟಿದ ಪಿರೕಮಿಮಂ 

 
 

 

ಭಟಿದ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಔೂಡ ಜೀ ವಿಭಹ ಔಯಹಯುಖಳು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ 10, 20 ಄ಥಹ ಸಲು ಶಾಖಳು 
ಒಡು ದೀಗಾಕಹಲದ ವಿಭಹ ಔಯಹಯುಖಳೆಂದು ಄ಥೈಾಷಫಸುದು. ಭತೊಿಂದೆಡೆ ಷಹಭಹನಯ ವಿಮೆಮು 
಄ಲಹಪಧಿ ಭತು ಿರತ್ತ ಶಾ ಭುಕಹಿಮಗೊಳುಳತಿದೆ. 

ರಭುಕ 

 

ಪಂದದ ಅಯಂಭಿಔ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಷಂಖರಹಿಸಿದ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳನುು ತನು ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುು ಸೊಂದಿಯುಯ 

ರಯೋಜನಕಹುಗಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿಮು ವಿವಹಾಷದಿಂದ ನಡೆಮುತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಷಂಖರಹಿಸಿದ ರಭಹಣನುು 
"ರಿಷವ್ಾ" ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ. ವಿಭಹ ಔಂನಿ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಬವಿಶಯದ ಜಹಫಹಿರಿಖಳನುು 
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ನಿಬಹಯ್ದಷಲು ಆದನುು ಮೀಷಲು ಆಡುತಿದೆ. ಸೆಚುಚರಿ ರಭಹಣ ಷಸ "ಲೈಫ್ ಪಂಡ್" ಎಂಫ ನಿಧಿ 

ಯಚಿಷುತಿದೆ. ಲೈಫ್ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಇ ನಿಧಿ ಸೂಡಿಕೆ ಭತುಿ ಂದು ಫಡಿಡ ಖಳಿಷಫಸುದು. 
  

 

a) ಭಟಿದ ಪಿರೕಮಿಮಂನ ಗಟಔಖಳು 
 

ಭಟಿದ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಎಯಡು ಄ಂವಖಳನುು ಳಗೊಂಡಿದೆ. 
i. ಹಷಿಹಗಿ ಄ಹಮ ೆಚಚ ಹತ್ತಷಲು ಄ಖತಯವಿಯು ಪಿರೕಮಿಮಂ ಬಹಖನುು ಳಗೊಂಡ, 

಄ಧಿಖ ಄ಥಹ ಯಕ್ಷಣೆ ಗಟಔ ಎಂದು ಮೊದಲನೇಮದನುು ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ. 
 

ii. ಎಯಡನೇಮದನುು ನಖದು ಭೌಲಯದ ಄ಂವ ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತದಿೆ. ಆದು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ 

ಷಂಖರಹಿತ ಸೆಚುಚರಿ ಹತ್ತಖಳಿಂದ ಭಹಡಲಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದು ಈಳಿತಹಮ ಗಟಔನುು ಯೂಪಿಷುತಿದೆ. 
ಆದು ಎಲಹಾ ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಯಕ್ಷಣೆ ಭತು ಿಈಳಿತಹಮ ಮಿವರಣನುು ಸೊಂದಿಯು 

಄ಥಾ. ಪಿರೕಮಿಮಂನಲ್ಲಾ ಸೆಚುಚ ನಖದು ಭೌಲಯದ ಄ಂವವಿದಹಿಖ, ಆದು ಂದು ಸೆಚುಚ ಈಳಿತಹಮ ಅಧಹರಿತ 

ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಎಂದು ರಿಖಣಿಷಲಹಖುತಿದೆ. 
4. ರಿರ್ಸು ಷಂಚಯ್ದಷು ತತಾ 
 

ಜೀ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಔಯಹರಿನ ಸಣಕಹಷು ಷಂಷೆೆಖಳೆಂದು ಗೀಾಔರಿಷಲಪಟ್ಟಿೆ. ಆದು ಹಲ್ಲಸಿ 
ಸೋಲಡರಗೆ  ಕೊಡಫೇಕಹದ ರಯೋಜನಖಳನುು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಔಯಹರಿನ ಖ್ಹತ್ತರ ಯೂದಲ್ಲಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ 

಄ಥಾ. ಜೀ ವಿಭಹ ಭತುಿ ಪಿಂಚಣಿ ಷಹಂರದಹಯ್ದಔಹಗಿ ಕರೀದಿಷಲಪಡುತೆಿೆ, ಇ ಎಲಹಾ ವಿಶಮಖಳ 

ಮೇಲೆ, ಄ು ದಗಿಷು ಅರ್ಥಾಔ ಬದರತೆ ರಜ್ಞೆಯ್ದಂದ, ಕರೀದಿಷಲಪಡುತೆಿೆ. ಇ ಬದರತೆ ಪಂದಖಳನುು 
ಯಚಿಸಿದ ರೀತ್ತಮ ರಿಣಹಭಹಗಿ ಈಂಟ್ಹಖುತಿದೆ ಭತು ಿ ಕೆಲು ಯಕ್ಷಣೋಹಮಖಳನುು ವಿಮೆಗಹಯಯು 
ಹತ್ತಷು ಸಿೆತ್ತ ಄ಸಾಹಗಿದೆ ಎಂದು ಖ್ಹತ್ತರಡಿಸಿಕೊಳುಳುದಕಹುಗಿ ನಿಮಿಾಷಲಹಗಿದೆ. ಯಚನೆಮು 
ಯಷಪಯತೆಮ ಄ಥಹ ಷಂಚಮನ ತತಾ ಄ಳಡಿಕೆಯ್ದಂದ ಸುಟುಿತಿದೆ. 
ಯಷಪಯತೆಮ ಸಣಕಹಷು ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಮಲ್ಲಾ ಄ಹಮನುು ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲು ರಭುಕ ಭಹಖಾಖಳಲ್ಲಾ ಂದು 
ಭತೊಿಂದದೆಂದಯೆ ವಿಭಿನುತೆಮನುು ಸೊಂದಿದೆ. ಎಯಡು ಭೂಲಬೂತಹಗಿ ವಿಭಿನುಹಗಿಯುತಿದೆ. 

ೈವಿಧಿಯೕಔಯಣ ಯಷಪಯತೆ 
ೈವಿಧಯತೆಮ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ನಿಧಿಖಳನುು (ವಿವಿಧ 

ಫುಟ್ಟಿಖಳಲ್ಲಾ ಮೊಟ್ೆಿಖಳನುು ಆರಿಷುುದು) ವಿವಿಧ 

ಷಾತುಿಖಳ ನಡುೆ ಸಯಡುವಿಕೆ. 

಄ನೊಯೕನಯ ಄ಥಹ ಷಂಚಮನ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ, ವಿವಿಧ 

ಯಕ್ರಿಖಳ ನಿಧಿಖಳನುು ಷೇರಿಷಫಸುದು (ಂದೇ 
ಫುಟ್ಟಿಮಲ್ಲಾ ಎಲಹಾ ಮೊಟ್ೆಿಖಳು ಆರಿಷುದು). 

ೈವಿಧಿಯೕಔಯಣ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ನಹು ನಿಧಿಖಳನುು ಂದು 
ಭೂಲದಿಂದ ಄ನೇಔ ಷೆಳಖಳಿಗೆ ರಹಸನುು 
ಸೊಂದಿಯುತಿೆ 

ಯಷಪಯತೆಮ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ನಹು ಸಣ ಄ನೇಔ 

ಭೂಲಖಳಿಂದ ಂದು ಭೂಲಕೆು ರಹಸನುು 
ಸೊಂದಿಯುತಿೆ 
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ಚಿತರ 1: ಯಷಪಯತೆ 
ಯಷಪಯತೆ (ನಿಧಿಖಳು ಂದಕೆು ಄ನೇಔ ಭೂಲಖಳಿಂದ ಸರಿಮುತಿದೆ)  

 
 

 

ಯಷಪಯತೆ ಄ಥಹ ಷಂಚಮನ ತತಾ ಜೀ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಎಯಡು ನಿದಿಾಶಿ ರೀತ್ತಮ ಹತರಖಳನುು ಹಿಷುತಿದೆ. 
i. ಮೊದಲನೆಮದು ಄ಕಹಲ್ಲಔ ಷಹವಿನ ಪಲಹಗಿ ಈದಭವಿಸಿದ ಅರ್ಥಾಔ ನಶಿ ಯಕ್ಷಿಷುುದು ಄ದಯ 

ಹತರಹಗಿದೆ. ಇ ನಶಿನುು ಸೆಖಲ ಮೇಲೆ ಭತು ಿ ೂಲೆಳನುು ಆನುುಯೆನ್್ ಕಹಂಟ್ಹರಕ್ಿ 
ನಭೂದಿಸಿಯು ಄ನೇಔಯ ಕೊಡುಗೆಖಳ ನಿಧಿ ಸೊಂದು ಭೂಲಔ ಭಹಡಲಹಖುದು. 
 

ii. ಄ಹಮ ಷಂಚಯ್ದಷು ತತಾ ಅದಹಖೂಯ ಷಹವಿನ ಄ಹಮ ಮೀರಿ ಸೋಖುದು. ಄ದು ಸಹಗೆಯೇ 
ಷಂಚಮನು, ಸಣಕಹಸಿನ ಄ಹಮದ ಷಂಜೆಮನುು ಸೊಯಸಹಔುದನುು ಳಗೊಂಡಿಯಫಸುದು. 
ಆದು ಔಂತುಖಳನುು, ನಿಧಿಖಳನುು ಭತು ಿ಄ದಯ ರಿಣಹಭಹಗಿ ಫೇಯೆ ಫೇಯೆ ಸಂತಖಳಲ್ಲಾ ಯಕ್ರಿಖಳು 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪಂದಖಳ ವಿವಿಧ ರೀತ್ತಮ ಄ಟ್ೆಂಡೆಂಟ್ ಄ಹಮಖಳನುು ಷಂಚಯ್ದಷು 

ಭೂಲಔ ಷಹಧಿಷಲಹಖುತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ವಿವಿಧ ತಲೆಭಹಯುಖಳ ನಡುೆ ಷಂಚಯ್ದಷು 

ಂದು ನಿದವಾನಹಗಿದೆ. ಇ ಷಂಚಮನ ಪಲ್ಲತಹಂವು ರಮತ್ತುಸಿ ಭತುಿ 
ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳುಳುದು, ಕಹಲದ ಈದಿಖಲಔೂು ರಿಟನ್್ಾ ಷಯಹಖಹಗಿಷು ಭೂಲಔ, ಈತಭಿ 

ಸಹಖೂ ಕೆಟಿ ಕಹಲದಲ್ಲಾ ಲೈಫ್ ಆನುುಯರ್ ರಿಟನ್ಾ ಏಔರಕಹಯಹಗಿ (ಏಔಯೂದ ಫೋನರ್ಸ) 

ಹತ್ತಷಲು ಷಹಧಯಹಖುತಿದೆ.  
 
 
 
 
 
 

1089
Stamp



                  -       ,                  ,                 1 

 43 

 

5. ಜೀ ವಿಮೆಮ ಔಯಹಯು 
 

ಚಿತರ 1: ಜೀ ವಿಮೆಮ ಔಯಹಯು 
 

 
  

ಜೀ ವಿಭಹ ಄ಂತ್ತಭ ಯೂ ಔಯಹಯು. ಄ದಯ ಭಸತಾ ಮೊತಿದ ಬಯಷೆ ದದಿಂದ ಫಯುತಿದೆ. ಇ 

ರಭಹಣದ ಪಂದದಂತೆ ಬಯಷೆ ಆಯುದರಿಂದ, ಜೀ ವಿಮೆಮ ಅರ್ಥಾಔ ಬದರತೆ ಹಸನಹಗಿದೆ. 
ಗಹಯಯಂಟ್ಟ ಄ಂವ ಔೂಡ, ಜೀ ವಿಮೆ ಔಟುಿನಿಟ್ಹಿದ ನಿಮಂತರಣಖಳನೂು ಭತುಿ ಔಟುಿನಿಟ್ಹಿದ ಮೇಲ್ಲಾಚಹಯಣೆ 
ಳಟ್ಟಿಯುತಿದೆ ಎಂದು ಷೂಚಿಷುತಿದೆ. 
ಲೈಫ್ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಹಯಹಯ ಫಯೆಮಲು, ಂದು ಸಿೆತ್ತ ಎಂದು ವಹಷನಫದಧ ಮೀಷಲು ಕಹಮುಿಕೊಳಳಲು 
಄ಖತಯವಿದೆ. ಄ಯು ತಭಮ ಸಣ ಸೂಡಿಕೆಮ ಅಡಳಿತ ಶಯತುಖಿಳನುು ಸೊಂದಿಯಫಸುದು, ಄ಯು ತಭಮ 
ಔಂತುಖಳು ಄ಸಾಹಗಿದೆ ಕಚಿತಡಿಷಫೇಔು ಭತು ಿ ಄ಯು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ 'ಸಣ ಕಚುಾ ಸೇಗೆ 
ಭಹಡಫಸುದು ಎಂಫುದಯ ಅಡಳಿತ ನಿಮಭಖಳನುು ಳಡುತಿದೆ. 
 

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ ದಗಿಸಿದ ರಯೋಜನಖಳು ಆತಯ ಸಣಕಹಸಿನ ಷಹಧನಖಳು ಸೋಲ್ಲಸಿದಯೆ, ಷಭಾಔ 

ಎಂಫುದು ಅಗಹಗೆ ೆಚಚಹಾಷಪದ ಂದು ರಭುಕ ರವೆು. ಜೀ ವಿಭಹ ಔಯಹಯುಖಳು, ನಹು ನೆನಪಿಡಫೇಔು, 
಄ಹಮ ಔರ್ ಭತು ಿ ಈಳಿತಹಮ ಄ಂವ ಇ ಎಯಡನೂು ಳಗೊಂಡಿಯುತೆಿದೆ. ಆದು ಸಣಕಹಷು 
ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಮಲ್ಲಾ ಆತಯ ಈತಪನುಖಳ ತಯಸ ಆದನುು ಅರ್ಥಾಔ ಈತಪನು ಭಹಡುತಿದೆ. ಹಷಿಹಗಿ ಜೀ 

ವಿಮೆ ಯಕ್ಷಣೆ ಈತಪನು ಔಡಿಮೆ ಭತುಿ ಷಂತು ಿಹಿಡಿದಿಟುಿಕೊಳುಳ ಂದು ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಸೆಚುಚ ಅಗಿದೆ.  
 

ಆದು ದೊಡಡ ದುಡಿಡನ ಄ಥಹ ಈಳಿತಹಮ ಗಟಔನುು ಸೊಂದಿಯು ಈಳಿತಹಮ ಯೋಜನೆಖಳು ಭತುಿ 
ಕೇಲ ಡೆತ್ ಫೆನಿಫಿಟ್ ದಗಿಷು ವುದಧ ಄ಧಿಮ ವಿಮೆ, ನಡುೆ ಆಲ್ಲಾ ಯತಹಯಷ ಄ವಯಔತೆ ಆದೆ. 
ಮೊದಲ್ಲನ ಔಡಿಮೆ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಸೊಂದಿದೆ, ಎಯಡನೆಮದು ಷಹಔಶುಿ ದೊಡಡ ಭತು ಿಯಕ್ರಿಮ ಈಳಿತಹಮದ 

ಂದು ರಭುಕ ಬಹಖಹಗಿ ಷೇಯುತಿದೆ. ಆದು ನಖದು ಭೌಲಯದ ದೊಡಡ ಄ಕಹವದ ೆಚಚ ಸೊಂದಿದೆ 
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ಎಂದಥಾ. ದ '಄ಕಹವದ ೆಚಚ' ಂದು ಄ಕಹವಖಳ ರಿಬಹಶೆಮಲ್ಲಾ ಸೊಯಲು ಸೊಂದಿಯು ೆಚಚ 
ಷೂಚಿಷುತಿದೆ, ಫೇಯೆಡೆ ಫ್ಯ ಸಣ ಆರಿಷು ಭೂಲಔ ಬಿಟುಿಬಿಡುದು. 
ಹಷಿಹಗಿ ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ಜೀ ವಿಮೆ ಈಳಿತಹಮದ ಪಂದಖಳು ಎದುರಿಷುತ್ತಯಿು ರಭುಕ 

ಷಹಲುಖಳನುು ಎಂದು ಔಯೆಮಲಪಡು ಹದದ ರಿಣಹಭಹಗಿ ಫಂತು "ಕರೀದಿಸಿ ಟರ್ಮಾ ಭತುಿ ಫೇಯೆಡೆ 
ಯತಹಯಷ ಸೂಡಿಸಿ". ಭುಕಯಹಗಿ ಆದು ಂದು ವಿಭಹ ಔಂೆನಿಯ್ದಂದ ಄ಧಿ ವಿಮೆ ಭಹತರ ಕರೀದಿ  

ಈತಿಭ ಎಂದು ರತ್ತಹದಿಷಲಹಗಿತುಿ ಭತುಿ ಸೆಚಿಚನ ಲಹಬ ದೊಯೆಮುಲ್ಲಾ ಫಹಕ್ರ ಸಣನುು ಸೂಡಿಕೆ. 

ಆಲ್ಲಾ, ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ನಖದು ಭೌಲಯದ ವಿಭಹ ಔಯಹಯುಖಳ ವಿಯುದಧ ಄ಭಿೃದಿಧಡಿಸಿದ ಹದಖಳ ರಿಖಣನೆ 
ಷೂಔ.ಿ 

 

a) ಲಹಬಖಳು 
 

i. ಆದು ಐತ್ತಸಹಸಿಔಹಗಿ ಂದು ಷುಯಕ್ಷಿತ ಭತುಿ ಷುಬದರ ಸೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಷಹಬೀತಹಗಿದೆ. ತನು 
ನಖದು ಭೌಲಯಖಳನುು ರಿಟನ್ಾ ಔನಿಶಠ ದಯದಲ್ಲಾ ಕಚಿತಡಿಷುತದಿೆ ಪಂದದ ಄ಧಿಮ ಜೊತೆಗೆ 
ಸೆಚುಚದು. 

ii. ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತ ಔರಭಫದಧತೆ ಫೆ್ಯ ಈಳಿತಹಮ ಔಡಹಡಮ ಯೋಜನೆ ಔಯೆಮುತಿದೆ 
ಈಳಿತಹಮಗಹಯರಿಗೆ ಄ಖತಯವಿಯು ಶಿಷುಿ ದಗಿಷುತಿದೆ. 

iii. ವಿಭಹದಹಯಯು ಸೂಡಿಕೆ ನಿಾಸಣೆ ನೋಡಿಕೊಳುಳತಹಿಯೆ ಭತುಿ ಇ ಜಹಫಹಿರಿಯ್ದಂದ 

ೈಮಕಿ್ರಔಯನುು ಭುಔಿನಹಗಿಷುತಹಿನೆ 
 

iv. ಆದು ನಖದೀಔಯಣದ ದಗಿಷುತೆಿದೆ. ವಿಮೆ ಮೇಲೆ ಷಹಲ ತೆಗೆದುಕೊಳಳಫಸುದು ಄ಥಹ ವಿಭಹ 

ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಷಯಂಡರ್ ಭಹಡಿ ನಖದಹಗಿ ರಿತ್ತಾಷಫಸುದು.  
 

v. ನಖದು ಭೌಲಯದ ರೀತ್ತಮ ಜೀನ ವಿಮೆ ಭತು ಿ ಶಹಾವನ ಎಯಡೂ ಕೆಲು ಅದಹಮ ತೆರಿಗೆ 
಄ನುಔೂಲಖಳನುು ಅನಂದಿಷುತೆಿೆ. 

 

vi. ಆದು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ದಿಹಳಿಮಹದಲ್ಲಾ ಄ಥಹ ಷಹವಿಗೀಡಹದಯೆ, ಷಹಲದಹತಯ 

ಹದಖಳಿಂದ ಷುಯಕ್ಷಿತ ಆಯಫಸುದು. 
 

b) ಄ನಹನುಔೂಲಖಳು 
 

i. ತುಲನಹತಮಔಹಗಿ ಸಿೆಯಹದ ಅದಹಮ ಂದು ಷಹಧನಹಗಿ ಆದು ಎಲಹಾ ಸಿೆಯ ಅದಹಮ ಸೂಡಿಕೆಖಳ 

ಮೇಲೆ ಸಣದುಫ್ಯದ ತ್ತೕಕ್ಷ್ಣಹದ ರಬಹದ ರಿಣಹಭಖಳಿಗೆ ಳಡಿಷಲಹಖುತದಿೆ.  
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ii. ಸೆಚಿಚನ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿ ಭತುಿ ಜೀ ವಿಮೆ ಆತಯ ಹರಥಮಿಔ ೆಚಚಖಳು, ಹಿಂದಿನ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಷಂಖರಹಿಸಿದೆ 
ಸಣ ರಭಹಣನುು ಔಡಿಮೆಗೊಳಿಷುತಿದೆ.. 

 

iii. ಬಯಷೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಆಳುರಿ,  ಆತಯ ಸಣಕಹಷು ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಮಲ್ಲಾನ ಈಔಯಣಖಳಿಗಿಂತ ಔಡಿಮೆ 

ಆಯಫಸುದು. ಂದು ತುಲನೆಮ ರಿಣಹಭಹಗಿ, ಔಡಿಮೆ ಆಳುರಿ ಷಸ ಄ಹಮನುು 
ಔಡಿಮೆಗೊಳಿಷುತಿದೆ. 
 

Test Yourself 1 ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಸಿ 1 

 

ಸೇಗೆ ೈವಿಧಿಯೕಔಯಣದ ಸಣಕಹಷು ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಖಳಲ್ಲಾನ ಄ಹಮಖಳನುು ಔಡಿಮೆ ಭಹಡುತಿದೆ? 
I. ಄ನೇಔ ಭೂಲಖಳಿಂದ ಸಣನುು ಷಂಖರಹಿಷುದು ಭತು ಿಂದು ಷೆಳದಲ್ಲಾ ಄ುಖಳ ಸೂಡಿಕೆ 
II. ವಿವಿಧ ಅಸಿಿ ಖಾದಲ್ಲಾ ಸಣ ಸೂಡಿಕೆ.  
III. ಸೂಡಿಕೆಖಳ ನಡುೆ ಷಭಮ ಯತಹಯಷ ನಿಾಹಿಷುುದು  
IV. ಷುಯಕ್ಷಿತ ಅಸಿಿಖಳಲ್ಲಾ ಸೂಡಿಕೆ 
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ಷಹಯಹಂವ 

 

a) ಅಸಿ ಿಭೌಲಯ ಄ಥಹ ರತ್ತಪಲನುು ನೀಡುದು, ಅಸಿಿಮ ಂದು ರೀತ್ತಮ. 

 

b) HLV ರಿಔಲಪನೆ ಅದಹಮ ದೊಯಕ್ರಸಿಕೊಡು ಅಸಿ ಿ಄ಥಹ ಭಹನ ಜೀನದ ಂದು ರೀತ್ತಮ 

ಅಸಿಿ ಎಂದು ರಿಖಣಿಷುತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಯಕ್ರಿಮ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಿಾಳ ಬವಿಶಯದ ಖಳಿಕೆಮ ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ 
ಭಹನ ಜೀನದ ಭೌಲಯನುು ಄ಳೆಮುತಿದೆ. 

c) ಭಟಿದ ಪಿರೕಮಿಮಂ, ಂದು ಪಿರೕಮಿಮಂ ಆದು ಮಸಿ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೆಚುಚುದಿಲಾ ಄ಂದಯೆ ನಿಶಿಚತ 

ಅದಯೆ ಪಂದ ಄ಧಿಮಲ್ಲಾ ೂತ್ತಾ ಸಿೆಯಹಗಿಯುದು. 
  

d) ಯಷಪಯತೆ ಸಣಕಹಷು ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಮಲ್ಲಾ ಄ಹಮನುು ತಗಿೆಷಲು ರಭುಕ ಭಹಖಾ, 

ಭತೊಿಂದದೆಂದಯೆ ವಿಭಿನುತೆ ಸೊಂದಿದೆ. 
 

e) ಜೀವಿಭಹ ಪಂದದಲ್ಲಾ ಗಹಯಯಂಟ್ಟ ಄ಂವ ಜೀ ವಿಮೆಮ ಔಠಿಣ ನಿಮಂತರಣ ಭತು ಿಔಟುಿನಿಟ್ಹಿದ 

ಮೇಲ್ಲಾಚಹಯಣೆ ಳಟ್ಟಿಯುತಿದೆ ಎಂಫುದನುು ಷೂಚಿಷುತಿದೆ. 
 

 

ರಭುಕ ದಖಳು 
 

1. ಷಾತು ಿ
2. ಭಹನ ಜೀದ ಭೌಲಯ 
3. ಭಟಿದ ಪಿರೕಮಿಮಂ 

4. ಯಷಪಯತೆ 
5. ೈವಿಧಿಯೕಔಯಣ 
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ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಷಲು 
 
Answer 1  

 

ಷರಿಮಹದ ಈತಿಯ II. 

 

ೈವಿಧಿಯೕಔಯಣ, ವಿವಿಧ ತಯಸದ ಅಸಿಿಖಳಲ್ಲಾ ಸೂಡಿಕೆಖಳನುು ಸಯಡು ಭೂಲಔ ಸಣಕಹಸಿನ 

ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಖಳಲ್ಲಾ ಄ಹಮಖಳನುು ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲು ಈದೆೀಶಿಸಿದೆ. 

 

ಷಾಮಂ ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳು 
 
Question 1  

 

ಜೀ ವಿಭಹ ಯಸಹಯದ ಂದು ಄ಂವ ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹದು ಄ಲಾ? 
I. ಷಾತು ಿ
II. ಄ಹಮ 

III. ಯಷಪಯತೆಮ ತತಾ 
IV. ಷಬಿ್ಡಿ 

 

Question 2  

 

ಮಹಯು HLV ರಿಔಲಪನೆಮನುು ಯೂಪಿಸಿದಯು? 
I. ಡಹ. ಭಹಟ್ಟಾನ್ ಲೂಥರ್ ಕ್ರಂಗ್ 

II. ಹಯೆನ್ ಫಪೆಟ್ 

III. ಪ್ರೆರ ಸುಫೆನೆರ್ 

IV. ಜಹರ್ಜಾ ಷೊಯೊರ್ಸ 

 
Question 3  

 

ಕೆಳಗೆ ಸೇಳಲಹದ ಮಹ ವಿಭಹ ಯೋಜನೆಖಳು ಔನಿಶಠ ಄ಥಹ ಈಳಿತಹಮ ಄ಂವದ ಮಹುದೇ 
ರಭಹಣನುು ಸೊಂದಿಲಾ ? 
I. ಟರ್ಮಾ ವಿಭಹ ಯೋಜನೆ 
II. ಎಂಡೊಮೆಂಟ್ ಹಾನ್  

III. ಷಂೂಣಾ ಜೀ ವಿಮೆ 

IV. ಭನಿ ಫಹಯಕ್ ಯೋಜನೆ 
 

Question 4  
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ಔಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹದನುು ಷಾತೆಿಂದು ಄ನುುದಿಲಾ?  

I. ಕಹಯು 
II. ಭಹನ ಜೀನ 

III. ಹಮು 
IV. ಭನೆ 
 

Question 5  

 

ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಄ಹಮಖಳನುು ಗೀಾಔರಿಷಲು ಷಹಧಯವಿಲಾ? 
I. ತುಂಫಹ ಚಿಔುನಹಗಿದಹಿಖ ಭಯಣ 

II. ತ್ತೕಯಹ ಭುಂಚಿತಹಗಿ ಭಯಣ 

III. ನೈಷಗಿಾಔ ಷಔಳಿ 

IV. ಄ಂಖವಿಔಲತೆಯ್ದಂದ ಜೀವಿಷುದು 
 
Question 6  

 

ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಸೇಳಿಕೆಮು ಷತಯ? 
I. ಷಹಭಹನಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಬಯಷೆ ಪಂದಖಳು ಸಹಗೆಯೇ ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು 

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ರಿಸಹಯ ಧನದ ಡಂಫಡಿಕೆಖಳು 
II. ಷಹಭಹನಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ರಿಸಹಯ ಧನದ ಪಂದಖಳು ಸಹಗೆಯೇ ಜೀ ವಿಮೆ ಬಯಷೆ 

ಡಂಫಡಿಕೆಖಳು 
III. ಷಹಭಹನಯ ವಿಭಹ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಄ಹಮ ಕ್ರರಯೆಮ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿಶಿಚತ 

IV. ಷಹಭಹನಯ ವಿಭಹ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಄ಹಮ ಕ್ರರಯೆಮ ನಿಶಿಚತತೆಮು ಷಭಮದ ಜೊತೆ ಸೆಚುಚತಿದೆ 
 

Question 7  

 

ಫ್ ಯಕ್ರಿಮ ಄ಖತಯಹಗಿಯು ವಿಮೆ ನಿಧಾರಿಷಲು ಷಸಹಮ ಭಹಡು ಂದು ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ವಿಧಹನು, 
ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಹನಖಳ ನಡುೆ ಮಹುದು? 
I. ಭಹನ ಅರ್ಥಾಔ ಭೌಲಯ 
II. ಲೈಫ್ ಟರ್ಮಾ ಪ್ರೆರಪ್ರೆಸಿಶನ್ 

III. ಭಹನ ಜೀದ ಭೌಲಯ 
IV. ಫ್ಯಯಚರ್ ಲೈಫ್ ಭೌಲಯ 
 

Question 8  
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ಸಳೆಮ ಜನರಿಗೆ ಸೋಲ್ಲಸಿದಯೆ ಮುಜನರಿಗೆ ಔಡಿಮೆ ಜೀ ವಿಭಹ ಪಿರೕಮಿಮಂ ವಿಧಿಷಲಪಡು ಷಂಖತ್ತಮ 

ಷೂಔ ಿವಿಯಣೆಮು ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು?  
I. ಮು ಜನಯು ಸೆಚಹಚಗಿ ಄ಲಂಬಿತಹಗಿಯುಯು 
II. ಸಳೆಮ ಜನಯು ಸೆಚುಚ ಹತ್ತ ಭಹಡಫಸುದು 
III. ಭಯಣ ಮಸಿ್ಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿಯುತಿದೆ 
IV. ಭಯಣ ವಿಲೋಭಹಗಿ ಮಸಿ್ಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿಯುತಿದೆ 
  
Question 9  

 

ನಖದು ಭೌಲಯದ ವಿಮೆ ಆಳಿಷು ಪಂದದಲ್ಲಾ ಕೆಳಗಿಯು ಮಹುದು ರಯೋಜನಕಹರಿ ಄ಲಾ? 
I. ಷುಯಕ್ಷಿತ ಭತು ಿಷುಬದರ ಸೂಡಿಕೆ 
II. ಈಳಿತಹಮ ಶಿಷಿನುು ತ್ತಿಸೇಳು  
III. ಔಡಿಮೆ ಆಳುರಿ 

IV. ಅದಹಮ ತೆರಿಗೆ ಄ನುಔೂಲಖಳು 
 

Question 10  

 

ನಖದು ಭೌಲಯದ ವಿಮೆ ಆಳಿಷು ಪಂದದಲ್ಲಾ ಕೆಳಗಿನ ಮಹುದು ರಯೋಜನಕಹರಿ?  

I. ಸಣದುಫ್ಯದ ರಿಣಹಭದ ತ್ತೕಕ್ಷ್ಣಹದ ರಬಹನುು ರಿಟನ್್ಾ ಳಟ್ಟಿಯುತಿದೆ  
II. ಹಿಂದಿನ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಔಡಿಮೆ ಷಂಖರಸಣೆ 
III. ಔಡಿಮೆ ಆಳುರಿ 

IV. ಷುಯಕ್ಷಿತ ಸೂಡಿಕೆ 
 
 

 

ಷಾಮಂ ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳಿಗೆ ಈತಯಿಖಳು 
 

Answer 1  

 

ಷರಿಮಹದ ಈತಿಯ IV. 

 

ಜೀ ವಿಭಹ ಯಸಹಯದ ಄ಂವಖಳು ಅಸಿ,ಿ ಄ಹಮ, ಯಷಪಯತೆಮ ತತಾ ಭತು ಿಜೀ ವಿಮೆಮ ಔಯಹಯು 
ಳಗೊಂಡಿೆ. 
ಷಬಿ್ಡಿ ಜೀ ವಿಭಹ ಯಸಹಯದ ಂದು ಄ಂವ ಄ಲಾ. 
Answer 2  

 

ಷರಿಮಹದ ಈತಿಯ III. 
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ಪ್ರೆರ ಸೊಫೆನೆರ್ ಭಹನ ಲೈಫ್ ಭೌಲಯ (HLV) ರಿಔಲಪನೆಮನುು ಯೂಪಿಸಿದಯು. 
Answer 3  

 

ಷರಿಮಹದ ಈತಿಯ I. 

 

ಟರ್ಮಾ ವಿಮೆ ಆದಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಈಳಿತಹಮ ಗಟಔನುು ಸೊಂದಿಲಾ. 
Answer 4  

 

ಷರಿಮಹದ ಈತಿಯ III. 

 

ಹಮುಮಹನ ಷಾತೆಂಿದು ಗೀಾಔರಿಷಲಹಖುದಿಲಾ. 
Answer 5  

 

ಷರಿಮಹದ ಈತಿಯ III. 

 

ನೈಷಗಿಾಔ ಷಔಳಿ ಂದು ವಿದಯಭಹನ ಭತು ಿಂದು ಄ಹಮಲಹಾ. 
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ಷರಿಮಹದ ಈತಿಯ II. 

 

ಷಹಭಹನಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ರಿಸಹಯ ಧನದ ಪಂದಖಳು ಸಹಗೆಯೇ ಜೀ ವಿಮೆ ಬಯಷೆ 
ಡಂಫಡಿಕೆಖಳು. 
Answer 7  

 

ಷರಿಮಹದ ಈತಿಯ III. 

 

ಭಹನ ಜೀದ ಭೌಲಯ ಫ್ ಯಕ್ರಮಿ ಄ಖತಯಹಗಿಯು ವಿಮೆ ರಭಹಣನುು ಲೆಔುಸಹಔು ಂದು 
ವಿಧಹನಹಗಿದೆ. 

Answer 8  

 

ಷರಿಮಹದ ಈತಿಯ III. 

 

ಷಹು ಮಸಿ್ಗೆ ಷಂಬದಿಸಿಯುದು, ಸಳೆಮ ಜನರಿಗೆ ಸೋಲ್ಲಸಿದಯೆ ಮುಜನರಿಗೆ ಔಡಿಮೆ ಜೀ ವಿಭಹ 

ಪಿರೕಮಿಮಂ ವಿಧಿಷಲಪಡುದು. 
 

Answer 9  

 

ಷರಿಮಹದ ಈತಿಯ III. 

 

ಔಡಿಮೆ ಆಳುರಿ ನಖದು ಭೌಲಯದ ವಿಭಹ ಔಯಹಯುಖಳು ಄ನಹನುಔೂಲಖಳಲ್ಲಾ ಂದಹಗಿದೆ. 
  

Answer 10  

 

ಷರಿಮಹದ ಈತಿಯ IV. 

 

ಷುಯಕ್ಷಿತ ಸೂಡಿಕೆ ನಖದು ಭೌಲಯದ ವಿಮೆ ಆಳಿಷು ಪಂದದ ಄ನುಔೂಲಖಳಲ್ಲಾ ಂದಹಗಿದೆ. 
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಄ಧಹಯಮ 3 

ಜೀ ವಿಮೆಮ ಕಹನೂನು ತತಾಖಳು 

಄ಧಹಯಮ ರಿಚಮ 

 

ಇ ಄ಧಹಯಮದಲ್ಲಾ, ನಹು ಜೀವಿಭಹ ಪಂದಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಷ ನಿಮಂತ್ತರಷು ಄ಂವಖಳನುು 
ಚಚಿಾಷಫೇಔು. ಄ಧಹಯಮು ಂದು ಆನುುಯೆನ್್ ಕಹಂಟ್ಹರಕ್ಿ ನ ವಿವೇಶ ೈಶಿಶಿಯಖಳನುು ಯಸರಿಷುತಿದೆ. 

ಔಲ್ಲಕೆಮ ರಿಣಹಭಖಳು 
 

A. ವಿಭಹ ಪಂದಖಳು - ಕಹನೂನು ಄ಂವಖಳು ಭತು ಿವಿವೇಶ ೈಶಿಶಿಯಖಳು 
   



               -                                                 1 

IC-33 LIFE INSURANCE 53 

A. ವಿಭಹ ಪಂದಖಳು - ಕಹನೂನು ಄ಂವಖಳು ಭತು ಿವಿವೇಶ ೈಶಿಶಿಯಖಳು 
 

1. ವಿಭಹ ಔಯಹಯುಖಳು - ಕಹನೂನು ಄ಂವಖಳು 
a) ವಿಮೆ ಔಯಹಯು 

 

ವಿಮೆಮು, ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಎಂಫ ಫೆಲೆ ಄ಥಹ ರಿಖಣನೆಗೆ ಕೆಲು ನಿದಿಾಶಿ ಄ಹಮಖಳಿಗೆ 
ರತ್ತಮಹಗಿ ಸಣಕಹಸಿನ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷಲು ಷಭಮತ್ತಷು ಔಯಹರಿನ ಪಂದ ಳಗೊಂಡಿದೆ. ಔಯಹರಿನ 

ಪಂದ ಂದು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಯೂನುು ಡೆಮುತಿದೆ. 
 

b) ವಿಮೆ ಔಯಹರಿನ ಕಹನೂನು ಄ಂವಖಳು 
 

ನಹು ಇಖ ವಿಮೆ ಔಯಹರಿನ ಕೆಲು ೈಶಿಶಿಯಖಳನುು ನೋಡೋಣ ಭತುಿ ನಂತಯ ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ವಿಭಹ 

ಔಯಹಯುಖಳನುು ನಿಮಂತ್ತರಷು ಕಹನೂನು ತತಾಖಳನುು ರಿಖಣಿಷೊಣ. 

ರಭುಕ 

 

ಂದು ಖುತ್ತಿಗೆ ಕಹನೂನಿನಲ್ಲಾ ನಿಫಾಂಧಡಿಷಲಹಖು ಕ್ಷಖಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ ಅಗಿದೆ. ಬಹಯತ್ತೕಮ 

ಕಹಂಟ್ಹರಕ್ಿ ಕಹಯಿೆಮಡಿ, 1872 ವಿಭಹ ಪಂದಖಳನುು ಳಗೊಂಡಂತೆ ಬಹಯತದ ಎಲಹಾ ಪಂದಖಳ, 

ಅಡಳಿತ ನಿಾಹಿಷುತಿೆ. 
 

 

ಂದು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಎಯಡು ಕ್ಷಖಳ ನಡುೆ ಭಹಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಪಂದ ಅಗಿದೆ, ಄ೆಂದಯೆ, ಔಂನಿ, 

ವಿಮೆಗಹಯ ಭತುಿ ಹಲ್ಲಸಿ ಸೋಲಡರ್ ಎಂಫ ವಿಮೆದಹಯ,  ಬಹಯತ್ತೕಮ ಪಂದ ಕಹಯ್ದದೆ 1872 ಯಲ್ಲಾ, 
ರತ್ತಶಹಠಪಿಷಲಪಟಿ ಄ವಯಔತೆಖಳನುು ೂಯೈಸಿಕೊಳುಳುದು. 
ಚಿತರ 1: ವಿಭಹ ಔಯಹಯು 
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c) ಭಹನಯ ಪಂದಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಄ಂವಖಳು 
 

ಚಿತರ 1: ಭಹನಯ ಪಂದಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಄ಂವಖಳು  

 
 

ಭಹನಯ ಪಂದಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಄ಂವಖಳು:  

i. ಕೊಡುಗೆ ಭತು ಿಸಿಾೕಔೃತ್ತ 

 

ಭಡು ಄ಥಹ ಏನು ಭಹಡದೆ ದೂಯುಳಿಮು ಕಹಮಾಕೆು ಆತಯ ಄ನುಭತ್ತಮನುು ಡೆಮು 

ದೃರ್ಷಿಯ್ದಂದ, ಫ್ ಯಕ್ರ ಿಆನೊುಫೆ್ರಿಗೆ ತನು ಆಚೆ ೆಷೂಚಿಷುದು, ಄ಯು ಂದು ರಷಹಿನುು ಄ಥಹ 

ರಷಹಿನೆಮನುು ಭಹಡುಯೆಂದು ಸೇಳಲಹಖುತಿದೆ. ಷಹಭಹನಯಹಗಿ, ರಷಹಿಔರಿಂದ ರಷಹಿನುು 
ಭಹಡಲಹಖುತಿದೆ, ಭತು ಿಸಿಾೕಔೃತ್ತ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಭಹಡಲಹಖುತಿದೆ. 
 

ಮಹ ಯಕ್ರಿಗೆ ರಷಹಿನುು ಭಹಡಲಹಖುತಿದೆ, ಄ಯು ಪಿಪಗೆ ಷೂಚಿಸಿದಯೆ, ಆದನುು ಭಹನಯತೆ ಎಂದು 
ರಿಖಣಿಷಲಹಖುತೆಿದೆ. ಅದಿರಿಂದ ರಷಹಿಕೆು ಄ನುಮೋದನೆ ಭಹಡಿದಹಖ, ಆದು ಂದು ಬಯಷೆ 
ಅಖುತಿದೆ. 

 

಄ಂಗೀಕಹಯ ಂದು ಔಯಹರಿಗೆ ಯೂುಗೊಳುಳವಿಕೆಮಲ್ಲಾ ರಿಣಮಿಷುದಕಹುಗಿ ರಷಹಿಔನಿಗೆ ತ್ತಳಿಷು 

಄ಖತಯವಿದೆ. 

ಫ್ ರಷಹಿಔನು ವಿಭಹ ಯೋಜನೆಮ ನಿಮಭಖಳನುು ಷಭಮತ್ತಸಿದಹಖ ಭತು ಿಠೇಣಿ ಮೊತಿನುು 
ಹತ್ತಸಿ ಪಿಪಗೆ ಷೂಚಿಸಿದಹಖ, ರಷಹಿನೆಮ ಸಿಾೕಕಹಯದಿಂದ, ಄ದು ಮೊದಲ ವಿಮೆಔಂತಹಗಿ 

ರಿತಾನೆ ಅಖುತಿದೆ, ರಷಹಿನೆ ಂದು ಹಲ್ಲಸಿ ಅಖುತಿದೆ. 
  

ಮಹುದೇ ಶಯತು ಿಸಹಔಲಹದಹಖ, ಆದು ರತ್ತ ರಷಹಿ ಅಖುತಿದೆ. 
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ಹಲ್ಲಸಿ ಫಹಂಡ್ ಪಂದದ ಷಹಕ್ಷಿ ಅಖುತಿದೆ. 
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ii. ರಿಖಣನೆ 
 

ಇ ಪಂದ, ಕ್ಷಖಳಿಗೆ ಕೆಲು ಯಷಪಯ ಲಹಬ ಸೊಂದಿಯಫೇಔು ಎಂದು ಄ಥಾ. ವಿಮೆಔಂತು ವಿಮೆ 

ಭಹಡಲಹದರಿಂದ ರಿಖಣಿಷಫೇಕಹಖುತಿದೆ, ಭತುಿ ಕಹಹಡು ಬಯಷೆಮನುು ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ 

ರಿಖಣಿಷಫೇಕಹಖುತಿದೆ. 
 

iii. ಕ್ಷಖಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ 

 

ಎಯಡೂ ಕ್ಷಖಳು ಂದೇ ಄ಥಾದಲ್ಲಾ ಄ದೇ ವಿಶಮ ುಪತ್ತೀಯಫೇಔು. ಄ಥಹಾತ್, "ಭಮತದ 

ಜಹಹೀಯಹತು ಄ದೇ" ಎಯಡೂ ಕ್ಷಖಳ ನಡುೆ ಆಯಫೇಔು. ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಭತು ಿಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಂದೇ 
಄ಥಾದಲ್ಲಾ ಄ದೇ ವಿಶಮ ಮೇಲೆ ಪಿಪಗೆ ಷೂಚಿಷಫೇಔು. 

 

iv. ಈಚಿತ ಪಿಪಗೆ 
 

ಔಯಹಯು ರೇಶಿಷುಹಖ ಭುಔ ಿಪಿಪಗೆ ಆಯಫೇಔು. 
ಷಭಮತ್ತ ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಈಂಟ್ಹಖದಿದೆಿಯೆ ಭುಔ ಿಎಂದು ಸೇಳಲಹಖುತಿದೆ 
 ಕೊಎಶಾನ್ 

 ಄ನುಚಿತ ರಬಹ 

 ಂಚನೆ 
 ತಹಪದ ಹರತ್ತನಿಧಯ 
 ತುಪ 
 

ಂದು ಪಂದ ಪಿಪಗೆ ದಫಹ್ಳಿಕೆಮ, ಂಚನೆ ಄ಥಹ ಷುಳುಳ ಹರತ್ತನಿಧಯದಿಂದ ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ, ಪಂದ 

಄ನೂಜಿಾತ ಅಗಿದೆ. 
v. ಕ್ಷಖಳ ಷಹಭಥಯಾ 

 

ಪಂದ ಎಯಡೂ ಕ್ಷಖಳು ಔಯಹಯು ಭಹಡಿಕೊಳಳಲು ಕಹನೂನುಫದಧಹಗಿ ಷಭಥಾ ಆಯಫೇಔು. 
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ರಷಹಿನೆಮ ಷಹಿ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಹರ ಿ ಮಷು್ ಡೆದಿಯಫೇಔು ಭತು ಿ ಷೌಂಡ್ 

ಭನಸಿ್ನಯು ಆಯಫೇಔು ಭತುಿ ಕಹನೂನಿನಡಿಮಲ್ಲಾ ಄ನಸಾಗೊಂಡಿಯಫಹಯದ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, 
಄ಹರ ಿಮಷುಯು ವಿಮೆ ಪಂದಖಳನುು ರೇಶಿಷಲು ಷಹಧಯವಿಲಾ. 

vi. ನಹಯಮಫದಧತೆ 
 

ಪಂದದ ಈದೆೀವ ಕಹನೂನುಫದಧ ಆಯಫೇಔು ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ಮಹುದೇ ವಿಮೆ ಕಹನೂನು ಫಹಹಿಯ 

ಚಟುಟ್ಟಕೆಖಳನುು ಸೊಂದಿಯಫಹಯದು. ರತ್ತ ಪಂದದ, ಷು ಿ ಄ಥಹ ರಿಖಣನೆ ಕಹನೂನುಫಹಹಿಯ 

ಆದು ಄ನೂಜಿಾತ. ವಿಭಹ ಪಂದದ ಈದೆೀವ ಂದು ಕಹನೂನುಫದಧ ಷುಿಹಗಿದೆ.  
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ರಭುಕ 

 

i. ದಫಹ್ಳಿಕೆಮ - ತಡಿನುು ಄ಯಹಧದ ಭೂಲಔ ಄ನಾಯ್ದಷಲಹಖುದನುು ಳಗೊಂಡಿಯುತದಿೆ.  
 

ii. ಄ನುಚಿತ ರಬಹ - ಆನೊುಫ್ಯ ಆಚೆಮೆ ಮೇಲೆ ಹರಫಲಯ ಷಹಧಯಹಖು ಫ್ ಯಕ್ರ,ಿ ಆತಯ ಸೆಚುಚ 
಄ನುಚಿತ ಲಹಬ ಡೆಮಲು ತನು ಷಹನೆನುು ಫಳಸಿದಹಖ.  

 

iii. ಂಚನೆ - ಂದು ಯಕ್ರ ಿ ತುಪ ನಂಬಿಕೆ ಈಂಟುಭಹಡಿ ಆನೊುಫ್ರಿಗೆ ಕೆಲಷಕೆು 
ೆರೕಯಣೆಗೊಳಿಷುದು, ಎಂಫುದನುು ಄ನು ಄ಥಹ ಄ಳು ನಿಜ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ ಆಲಾದೆ 
ಹರತ್ತನಿಧಯಷುದರಿಂದ   ಈಂಟ್ಹಖುತಿದೆ. ಆದು ಹಷಿಹಂವಖಳನುು ಈದೆೀವೂಾಔಹಗಿ 

ಭಯೆಭಹಚು ಄ಥಹ ಄ುಖಳನುು ತಹಪಗಿ ನಿಯೂಪಿಷುದಯ ಭೂಲಔ ಸುಟ್ಟಿಕೊಳಳಫಸುದು. 
iv. ತುಪ - ಒಾನ ಄ರಿವಿನ ಄ಥಹ ಂದು ವಿಶಮದ ಄ಥಹ ಗಟನೆಮ ನಂಬಿಕೆಮ ಄ಥಹ 

ಹಯಖ್ಹಯನದ ದೋಶ. ಇ ತ್ತಳುಳಿಕೆ ಭತುಿ ಪಂದದ ವಿಶಮದ ಫಗೆ ೆಪಂದದಲ್ಲಾ ದೋಶಕೆು 
ಕಹಯಣಹಖಫಸುದು. 

2.    ವಿಭಹ ಔಯಹಯುಖಳು - ವಿವೇಶ ಲಕ್ಷಣಖಳು 
 

a) ಈತುಂಿಖದ ನಂಬಿಕೆ ಄ಥಹ ಄ತಯಂತ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಷಂಫಂಸಿದ 

 

ಆದು ವಿಮೆ ಔಯಹರಿನ ಭೂಲಬೂತ ತತಾಖಳಲ್ಲಾ ಂದು. ಄ಲಾದೆ, ಈತುಂಿಖದ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಫ ಪಂದಖಳ, 

ರತ್ತ ಕ್ಷ ವಿಮೆಮ ವಿಶಮಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲಹಾ ಷುಿಸಿೆತ್ತಮ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫೇಔು ಎಂದು ಄ಥಾ. 

ವಿವಹಾಷದ ಭತು ಿ಄ತಯಂತ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಷಂಫಂಸಿದ ನಡುೆ ಯತಹಯಷ ಭಹಡಫಸುದು. ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಎಲಹಾ 
ಹಣಿಜಯ ಪಂದಖಳು ವಿವಹಾಷ ತಭಮ ಯಸಹಯದಲ್ಲಾ ಖಭನಿಷಲಹದ ಭತು ಿ ಭಹಹಿತ್ತ ಕೊಡುಹಖ 

ಮಹುದೇ ಂಚನೆ ಄ಥಹ ಮೋಷ ಆಲೆಾದಿಯುದು ಄ಖತಯಹಗಿಯುತಿದೆ. ಸೊಯತಹಗಿ ವಿವಹಾಷ ಹಲ್ಲಷಲು 
ಆದು ಕಹನೂನುಫದಧ ಔತಾಯದಿಂದ, ಭಹಯಹಟಗಹಯ ಕರೀದಿದಹಯಯ ಪಂದದ ವಿಶಮದ ಫಗೆ ೆಮಹುದೇ 
ಭಹಹಿತ್ತ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷದಿಯುದಕೆು ಫದಧಹಗಿಯಫೇಔು. 
ಆಲ್ಲಾ ಄ನುಷರಿಷು ನಿಮಭನುು ಖಭನಿಸಿ ಕರೀದಿದಹಯ ಬಿೇರ್ ಄ಂದಯೆ "ಕೇವಿಮಟ್ ಎಂಿರ್" 

ಎಂಫುದು. ಖುತ್ತಿಗೆ ಕ್ಷಖಳು ಪಂದದ ವಿಶಮಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದುದನುು ರಿಶೀಲ್ಲಷುದನುು ನಿರೀಕ್ಷಿಷಲಹಗಿದೆ 
ಭತು ಿ ಆಲ್ಲಾಮಯೆಗೆ ಂದು ಕ್ಷ ಆನೊುಂದನುು ದಹರಿತಪಿಪಷುದಿಲಾ ಭತು ಿ ಈತಯಿಖಳನುು ಷತಯಹಗಿ 

ನೀಡುತಿದೆ, ಆತಯ ಕ್ಷ ಪಂದದ ತಪಿಪಷು ರವೆುಯೇ ಆಲಾ. 
಄ತಯಂತ ನಂಬಿಕೆಮ: ವಿಭಹ ಪಂದಖಳು ಂದು ವಿಭಿನು ಸೆಜೆುಮಲ್ಲಾ ನಿಲಾಫೇಔು. ಮೊದಲನೆಮದಹಗಿ, 

ಪಂದದ ವಿಶಮ ಄ಷಪಶಿ ಸೊಂದಿದೆ ಭತು ಿ ಷುಲಬಹಗಿ ವಿಮೆಗಹಯಯ ನೇಯ ವೀಕ್ಷಣೆಖಳಿಂದ ಄ಥಹ 

಄ನುಬದಿಂದ ಖುಯುತ್ತಷುದು ಷಹಧಯವಿಲಾ. ಭತೆಿ ಷಾಬಹತಃ, ರಷಹಿಔರಿಂದ ಭಹತರ ಖುಯುತ್ತಷಲೆಪಡು 
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಄ನೇಔ ಷಂಖತ್ತಖಳು ಆೆ. ವಿಮೆಗಹಯಯು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಭಹಹಿತ್ತಗಹಗಿ ಎಯಡನೆಮಯ ಮೇಲೆ 
ಷಂೂಣಾಹಗಿ ಄ಲಂಬಿಸಿಯುತಹಿಯೆ. 
ಅದಿರಿಂದ ರಷಹಿಔನು, ಇ ಭಹಹಿತ್ತಮನುು ಸೊಂದಿಯದ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ವಿಮೆಮ ವಿಶಮಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ 

ಎಲಹಾ ಭಹಹಿತ್ತಮನುು ಫಹಿಯಂಖಡಿಷುದು ಂದು ಕಹನೂನು ಔತೆಾೆಯಹಗಿದೆ. 

ಈದಹಸಯಣೆ 
 

ಡೇವಿಡ್ ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಂದು ರಷಹಿನೆಮನುು ಭಹಡಿದಯು. ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಄ಜಿಾ ಷಲ್ಲಾಷು 

ಷಭಮದಲ್ಲಾ, ಡೇವಿಡ್ ಡಮಹಬಿಟ್ಟರ್ಸ ದಿಂದ ಫಳಲುತ್ತಿದ ಿಭತು ಿಚಿಕ್ರತೆ್ ಡೆಮುತ್ತಿದ.ಿ ಅದಯೆ ಡೇವಿಡ್ ಜೀ 

ವಿಭಹ ಔಂನಿಗೆ ಇ ಄ಂವನುು ಫಹಿಯಂಖಗೊಳಿಷಲ್ಲಲಾ. ಡೇವಿಡ್, ತನು ಭೂತಿಯ ಸಯೆಮದ ಅದಿರಿಂದ 

ಜೀ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ೈದಯಕ್ರೕಮ ರೀಕ್ಷೆ ಳಗಹಖಫೇಕಹಖುದನುು ಡೇವಿಡ್ ಗೆ ಕೇಳದೆ ಹಲ್ಲಸಿ 

ಜಹರಿಭಹಡಿತು. ಕೆಲು ಶಾಖಳ ಷಹಲ್ಲನ ಕೆಳಗೆ, ಡೇವಿಡ್ ಅಯೋಖಯ ಕೆಟುಿ ಄ಯು ಅಷಪತೆರಗೆ 
ಳಗಹಖಫೇಕಹಯ್ದತು. ಡೇವಿಡ್ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳಳಲು ಷಹಧಯಹಖಲ್ಲಲಾ ಭತು ಿ ಭುಂದಿನ ಕೆಲು ದಿನಖಳಲ್ಲಾ 
ನಿಧನಯಹದಯು. ಂದು ಕೆಾೖರ್ಮ ಜೀ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಮೇಲೆ ಕೇಳಲಹಗಿತು.ಿ 
 

ಡೇವಿಡ್ ನಹಭನಿದೇಾಶಿತ ಅವಚಮಾಕೆು, ಜೀ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಕೆಾೖರ್ಮ ಄ನುು ನಿಯಹಔರಿಸಿದಯು. ತನು 
ತನಿಖ್ೆಮಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ ಔಂನಿಮು ಡೇವಿಡ್ ಅಖಲೇ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಄ಜಿಾ ಷಲ್ಲಾಷು ಷಭಮದಲ್ಲಾ 
ಭಧುಮೇಸದಿಂದ ಫಳಲುತ್ತಿಯು ಄ಂವನುು ಈದೆೀವೂಾಔಹಗಿ ಡೇವಿಡ್ ಄ಡಗಿಸಿಟ್ಟಿಯುದು ಔಂಡಿತು. 
ಅದಿರಿಂದ ವಿಮೆ ಔಯಹಯು ಄ನೂಜಿಾತ ಎಂದು ಘೋರ್ಷಷಲಹಯ್ದತು ಭತು ಿಕೆಾೖರ್ಮ ತ್ತಯಷುರಿಷಲಹಯ್ದತು. 

 

ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ನಿಧಾರಿಷಲು ಄ನುಔೂಲಹಖು ಭಹಹಿತ್ತಮಹಗಿದೆ: 
 ಄ಯು ಄ಹಮನುು ಸಿಾೕಔರಿಷುಯಹ ? 
 ಸಹಗಿದಿಯೆ, ಮಹ ರಭಹಣದ ವಿಮೆಔಂತು ಭತುಿ ವಿಶಮದ ಮಹ ನಿಮಭಖಳು ಭತು ಿ

ಶಯತುಿಖಳು ? 
  

ಆದು ಕಹನೂನುಫದಧ ಔತಾಯದ ಄ತಯಂತ ನಂಬಿಕೆಮ ಷಹಭಹನಯ ಕಹನೂನಿನ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಈದಭವಿಷುತಿದೆ. 
ಔತಾಯ ರಷಹಿಔನು ತ್ತಳಿದಿಯು ಆದು ಷುಿಸಿೆತ್ತಗೆ ಭಹತರ ಄ನಾಯ್ದಷುತಿದೆ, ಅದಯೆ ಄ಯು 
ಔಂಡುಹಿಡಿಮು ಷುಿಸಿೆತ್ತ ತ್ತಳಿಮುುದಔೂು ವಿಷಿರಿಷುತಿದೆ. 

ಈದಹಸಯಣೆ 
 

ರಷಹಿನುು ಭಹಡುಹಖ ರಷಹಿಔನು ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫೇಕಹಖು ಂದು ಷುಿವಿನ ಭಹಹಿತ್ತಮ 

ಈದಹಸಯಣೆಖಳನುು ನೀಡಲಹಗಿದೆ: 
i. ಜೀ ವಿಭಹ: ಷಾಂತ ೈದಯಕ್ರೕಮ ಆತ್ತಸಹಷ, ಅನುಂಶಿಔ ಯೋಖಖಳ ಕೌಟುಂಬಿಔ ಹಿನುಲೆ, 

ಧೂಭಹನ ಭತು ಿಭದಯಹನದ ರೀತ್ತಮ ಅಸಹಯ, ವಿಭಹ ಅದಹಮದ ವಿಯಖಳನುು, ಮೊದಲೇ 
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಄ಸಿತಿಾದಲ್ಲಾಯು ಜೀ ವಿಮೆ, ಈದೊಯೕಖ ಆತಹಯದಿ ಕೆಲಷ, ಮಷು್, ಅಷಕ್ರಖಿಳು, ಅರ್ಥಾಔ 

ಭಹಹಿತ್ತ ಗೈಯುಸಹಜರಿ 

ii. ಪೈರ್ ವಿಮೆ: ನಿಭಹಾಣ ಭತು ಿ ಔಟಿಡ ಫಳಕೆ, ಔಟಿಡದ ಮಷು್, ಆತಹಯದಿ ಅಯಣದಲ್ಲಾ 
ಷಯಔುಖಳ ಷಾಯೂ 

iii. ಜಲ ವಿಮೆ: ಷಯಔುಖಳ ವಿಯಣೆ, ಹಯಕ್ರಂಗ್ ವಿಧಹನ ಆತಹಯದಿ 

iv. ಮೋಟ್ಹರ್ ವಿಮೆ: ಹಸನದ ವಿಯಣೆ, ಕರೀದಿಮ ದಿನಹಂಔ, ಚಹಲಔ, ಆತಹಯದಿ ವಿಯಖಳು. 
 

 

ವಿಭಹ ಔಯಹಯುಖಳು ಹೀಗೆ ಸೆಚಿಚನ ಸೊಣೆಗಹರಿಕೆಮನುು ಳಟ್ಟಿೆ. ಆದು ವಿಮೆಗೆ ಫಂದಹಖ, ವಿವಹಾಷ 

ಪಂದಖಳು ಄ತಯಂತ ನಂಬಿಕೆಮ ಪಂದಖಳು ಅಖಫಸುದು. 
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ಹಯಖ್ಹಯನ 

 

"ಈತುಂಿಖದ ನಂಬಿಕೆ" ರಿಔಲಪನೆಮನುು ಳಗೊಂಡಿಯುದನುು ಇ ತಯಸ ಹಯಖ್ಹಯನಿಷಫಸುದು "ನಿಕಯಹಗಿ 

ಭತು ಿ ಷಂೂಣಾಹಗಿ, ಷಾಮಂೆರೕಯಣೆಯ್ದಂದ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷು ಷಕಹಯಹತಮಔ ಔತಾಯ, ಄ಹಮಕೆು 
ಎಲಹಾ ಷುಿ ಹಷಿಹಂವಖಳನುು ವಿನಂತ್ತಷಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ ರಷಹಿಪಿಷಫೇಔು". 

 

಄ತಯಂತ ಈತಭಿ ನಂಬಿಕೆಮನುು ಂದು ಕ್ಷ ಄ಲೋಕ್ರಸಿದೆ ಆದಯಿೆ, ಪಂದನುು ಆನೊುಂದು ಕ್ಷ 

ಭೂಲಔ ಆದನುು ತಪಿಪಷಫಸುದಹಗಿದೆ. ಆದು ಭುಕಯಹಗಿ ಮಹಯೂ ವಿಮೆಮ ಔಯಹಯು ರೇಶಿಷುಹಖ 

ವಿವೇಶಹಗಿ ತಭಮ ಷಾಂತ ತುಪ ಲಹಬ ಡೆಮಲು ಄ಕಹವ ನೀಡಫಹಯದು ಎಂದು ಄ಥಾ. 

 

ವಿಭಹ ಪಂದಕೆು ಷುಿವಿನ ಮಹುದೇ ಄ಂವದ ಫಗೆ,ೆ ವಿಮೆದಹಯಯು ಮಹುದೇ ತುಪ ಭಹಡುುದಿಲಾ 
ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಷಲಹಗಿದೆ. ವಿಮೆ ಭಹಡಿದಯು ಎಲಹಾ ಷಂಫಂಧಿತ ಷತಯ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫೇಔು. ಇ ಫಹಧಯತೆ 
ಆಲಾದಿದಿಲ್ಲಾ, ಯಕ್ರಿಮ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವಿಮೆ ವಿಶಮದ ಮೇಲೆ ಄ಹಮ ಮೇಲಹಖು ಕೆಲು ಷತಯ 
ನಿಖರಹಿಷಫಸುದು ಭತುಿ ಄ನುಚಿತ ರಯೋಜನನುು ಸಿಾೕಔರಿಷಫಸುದು. 
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ತನು ಅಯೋಖಯ, ಔುಟುಂಫ ಆತ್ತಸಹಷ, ಅದಹಮ, ಈದೊಯೕಖ ಆತಹಯದಿ ಸಿೆತ್ತಮನುು 
ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫೇಔು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಷಲಹಗಿದೆ, ಅದಿರಿಂದ ಷತಯಹಗಿ ಮಹುದೇ ಷುಿಸಿೆತ್ತಮ 

ಭಯೆಭಹಚದೆ, ಷರಿಮಹಗಿ ಄ಹಮದ ಄ಂದಹಜು ಭಹಡಲು ಫಯೆದುಕೊಡು ವಔಿಗೊಳಿಷುುದು. 
ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಹರ್ಮಾ ದಲ್ಲಾ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷದಿಯುವಿಕೆಮು ಄ಥಹ ಷುಳುಳ ಹರತ್ತನಿಧಯ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, 
ಫಯೆದುಕೊಡು ಆಳಿಷು ನಿಧಹಾಯದ ರಿಣಹಭ ಸೊಂದಫಸುದು, ಅಖ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಪಂದ ಯದು ಿ
ಸಔುನುು ಸೊಂದಿಯುತಹಿಯೆ. 

ಕಹನೂನು ಎಲಹಾ ಷುಿಸಿತೆ್ತಮನುು ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫೇಕೆಂಫ ನಿಫಾಂಧ ಸೇಯುತಿದೆ. 

ಈದಹಸಯಣೆ 
 

ಂದು ಎಕ್ರ್ಔುಯಟ್ಟವ್ ಄ಧಿಔ ಯಔಿದೊತಿಡ ಫಳಲುತ್ತಿಯುಯು ಭತು ಿ ಆತ್ತೀಚೆಗೆ ಷೌಭಯ ಸೃದಮಹರ್ಘತ 

ಸೊಂದಿದಹಿಯೆ, ಄ಯು ೈದಯಕ್ರೕಮ ಹಲ್ಲಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲು ನಿಧಾರಿಷುತಹಿಯೆ, ಅದಯೆ ಄ದನುು ಫಹಿಯಂಖ 

ಭಹಡುುದಿಲಾ. ವಿಮೆಗಹಯಯು ಆದರಿಂದಹಗಿ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದಯ ಭೂಲಔ ಷತಯ ತುಪ ರಷಹಿನೆಮನುು 
ಪಿಪಕೊಳುಳಂತೆ ಮೋಷಗೊಂಡಿದಹಿಯೆ. 
 

ಫ್ ಯಕ್ರಿಮ ಸೃದಮದಲ್ಲಾ ಸುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಯಂಧರನುು ಸೊಂದಿದಹಿಯೆ ಭತು ಿರಷಹಿನೆಮನುು ಪಹರ್ಮಾ ದಲ್ಲಾ  
ಆದನುು ಫಹಿಯಂಖಡಿಷುತಹಿನೆ. ಄ದನುು ವಿಮೆಗಹಯಯು ಪಿಪಕೊಂಡಿದಹಯಿೆ ಭತುಿ ರಷಹಿಔನ ೂಾ 

಄ಸಿಿತಾದಲ್ಲಾಯು ಯೋಖಖಳು ಔನಿಶಠ 4 ಶಾಖಳಯೆಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ಆಲಾ ಎಂದು ಭಹಹಿತ್ತ ಭಹಡಿಲಾ. ಆದು 
ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಹಷಿಹಂವಖಳ ಫಗೆ ೆದಹರಿತಪಿಪಷುದು. 

b) ಷುಸಿಿತೆ್ತ 
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ಹಯಖ್ಹಯನ 

 

ಷುಸಿಿತೆ್ತ ಄ಹಮನುು ಸಿಾೕಔರಿಷುದು ಎಂಫುದನುು ನಿಧಾರಿಷುಹಖ ವಿಭಹ ಫಯೆದುಕೊಡುಯ ತ್ತೕಪಿಾನ 

ಮೇಲೆ ರಬಹ ಬೀಯುತದಿೆ ಎಂದು ಆದನುು ವಿರಿಷಲಹಖುತದಿೆ, ಸಹಗಿದಲಿ್ಲಾ ಮಹ ಪಿರೕಮಿಮಂ ದಯ ಭತು ಿ
ಶಯತು ಿಭತು ಿನಿಫಂಧನೆಖಳೄೆಂದಿಗೆ. 

 

ಂದು ಫಹಿಯಂಖಡಿಷದ ಷತಯ, ಷುಿವೋ ಆಲಾವೋ ಎಂಫುದು ೈಮಕಿ್ರಔ ರಔಯಣದ ಷಂದಬಾಖಳನುು 
಄ಲಂಬಿಸಿಯುತಿದೆ ಭತು ಿ ಕಹನೂನಿನ ಂದು ನಹಯಮಹಲಮ ಄ಂತ್ತಭಹಗಿ ನಿಧಾರಿಷುತೆಿದೆ.  ವಿಮೆ 

ಭಹಡಿದಯು ಄ಹಮದ ಮೇಲೆ ರಿಣಹಭ ಬೀಯು ಷತಯ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫೇಔು. 
ನಹು ಂದು ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫೇಕಹದ ವಿಮೆ ಷುಿಸಿೆತ್ತಮ ಕೆಲು ವಿಧಖಳನುು ಄ಲೋಕ್ರಷೋಣ: 

i. ನಿದಿಾಶಿ ಄ಹಮ ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಸೆಚಿಚನ ಡುಡವಿಕೆ ರತ್ತನಿಧಿಷು ಷೂಚಿಷು ನಿಜಹಂವಖಳು.  
 

ಈದಹಸಯಣೆ 
 

ಷಭುದರದಲ್ಲಾ ಷಹಗಿಷು ಷಯಕ್ರನ ಄ಹಮಔಯ ಖುಣದಿಂದ ಔಳೆದ ಄ನಹಯೋಖಯದ ಆತ್ತಸಹಷ  

 

ii. ಎಲಹಾ ವಿಮೆಗಹಯಯೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲಹದ ಹಿಂದಿನ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಄ಸಿಿತಾ ಭತು ಿ ಄ುಖಳ 

ರಷುಿತ ಸಿೆತ್ತ 

 

iii. ವಿಮೆ ರಷಹಿದ ಪಹರ್ಮಾ ಄ಥಹ ಄ಪಿಾಕೇವನ್ ನಲ್ಲಾನ ಎಲಹಾ ರವೆುಖಳನುು, ಷು ಿ ಎಂದು 
ರಿಖಣಿಷಲಹಖುತಿದೆ, ಆುಖಳು ವಿಮೆಮ ವಿಶಮ ಭತುಿ ಄ಹಮಕೆು ಄ದು ಡಿಡಕೊಂಡಿಯು 

ವಿವಿಧ ಄ಂವಖಳನುು ಷಂಫಂಧಿಸಿೆ. ಄ುಖಳನುು ನಿಜಹಗಿ ಈತಿರಿಷಫೇಔು ಭತು ಿ ಎಲಹಾ 
ವಿಶಮಖಳಲ್ಲಾ ೂಣಾವಿಯು ಄ಖತಯವಿದೆ. 

 ಇ ಕೆಳಗಿನ ಕೆಲು ಷನಿುೇವಖಳಲ್ಲಾ ಷುಿಸಿೆತ್ತಮ ಫಹಿಯಂಖ ಭಹಡಲಹಖುುದಿಲಾ 

ಭಹಹಿತ್ತ 

 

ಷುಸಿಿತೆ್ತ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷು ಄ಖತಯವಿಲಾ  
ಆದು ಪಂದದಹಯಯ ನಿದಿಾಶಿ ವಿಚಹಯಣೆ ಸೊಯತು, ರಷಹಿಔನು ಕೆಳಗಿನ ಷತಯ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫೇಕಹದ 

ಮಹುದೇ ಫಹಧಯತೆ ಆಲಹಾ 
i. ಄ಹಮನುು ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲು ಄ಳಡಿಷಲಹದ ಔರಭಖಳು. 

 

ಈದಹಸಯಣೆ: ಫೆಂಕ್ರ ಅರಿಷುದಯ ಈಸಿತೆ್ತ 

ii. ವಿಮೆದಹಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಲಿಾದ ಄ಥಹ ಄ರಿವಿಲಾದ ನಿಜಹಂವಖಳು  
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ಈದಹಸಯಣೆ: ಄ಧಿಔ ಯಔದಿೊತಡಿದಿಂದ ಫಳಲುತ್ತದಿಯಿೆ ಅದಯೆ ಹಲ್ಲಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಫ್ 
ೆಯಕ್ರಗಿೆ ಄ದಯ ಫಗೆ ೆ಄ರಿವಿಯಲ್ಲಲಾದಿದೆಯಿೆ, ಇ ಄ಂವನುು ಫಹಿಯಂಖಡಿಷದಿಯುವಿಕೆಮ ಅಯೋ ಷಹಧಯವಿಲಾ  

iii. ಷಭಂಜಷಹದ ಕಹಮಾತತಪಯತೆಮ ಭೂಲಔ ತೆ ಿಷಹಧಯವಿತಹ?ಿ  

 

ಆದು ರತ್ತ ಷಣ್ಣಣ ಷುಿಸಿೆತ್ತ ಹಷಿಹಗಿ ನೀಡು ಄ಖತಯವಿದೆ. ಪಂದದಹಯಯು ಄ುಖಳ ಸೆಚಿಚನ 

ಭಹಹಿತ್ತ ಄ಖತಯವಿದ್ದ ಿೇಳ  ೆ಄ದನುಾ ಕೇಳಲು ಷಹಔಶುಿ ಜಹಖೃತ ಆಯಫೇಔು. 
ಕಹನೂನಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವಿಶಮಖಳು 
ಎಲಾಯೂ ಄ಲ್ಲಾಮ ಬೂಮಿಮ ಕಹನೂನು ತ್ತಳಿದುಕೊಂಡಿಯುಯೆಂದು ಬಹವಿಷಲಹಗಿದೆ. 
ಈದಹಸಯಣೆ: ಷೊೂೕಟಔಖಳನುು ಷಂಖರಹಿಷು ಫಗೆ ೆಭುನಿ್ಲ್ ನಿಮಭಖಳು 
iv. ಆದಯ ಫಗೆ ೆವಿಮೆಗಹಯಯು ವಿಭಿನುಹಗಿಯುದು ತೋಯುತದಿೆ (಄ಥಹ ಸೆಚಿಚನ ಭಹಹಿತ್ತಗಹಗಿ ಄ಖತಯ 

ಭನಹು ಭಹಡಿದೆ) 
 

ವಿಮೆಗಹಯಯು ನಂತಯ ಈತಿಯಖಳು ಄ೂಣಾಹಗಿದಿು ಎಂಫ ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ ಜಹಫಹಿರಿ ತಳಿಳಸಹಔುುದು 
ಷಹಧಯವಿಲಾ. 

 

ಮಹಹಖ ಄ಲ್ಲಾ ಔತಾಯ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫೇಔು?  
ರಷಹಿನೆಮ ಄ನುಮೋದನೆ ಭತುಿ ಹಲ್ಲಸಿ ನೀಡಲಹಖುಯೆಗೆ ಜೀ ವಿಭಹ ಔಯಹಯುಖಳು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, 
ಫಹಿಯಂಖಡಿಷು ಔತಾಯ, ಷಭಹಲೋಚನೆಮ ಆಡೀ ಄ಧಿಮಲ್ಲಾ ಆಯುತಿದೆ. ಮೆಮ ಹಲ್ಲಸಿ 

ಪಿಪಕೊಂಡಿದ ಿಮೇಲೆ, ಹಲ್ಲಸಿಮ ಄ಧಿಮಲ್ಲಾ ಫಯು ಮಹುದೇ ಷುಿಸಿೆತ್ತಮನುು ಫಹಿಯಂಖಡಿಷುದು 
ಆನುು ಭುಂದೆ ಄ಖತಯವಿಲಾ. 

ಈದಹಸಯಣೆ 
 

ಶಿರೕ ಯಹಜನ್ ಸದಿನೈದು ಶಾಖಳ ಂದು ಄ಧಿಗೆ ಂದು ಜೀ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದಹಿಯೆ. ಅಯು 
ಶಾಖಳ ಹಲ್ಲಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತಯ, ಶಿರೕ ಯಹಜನ್ ಕೆಲು ಸೃದಮ ಷಭಷೆಯಖಳನುು ಸೊಂದಿಯುತಹಿಯೆ 
ಭತು ಿಕೆಲು ವಷರಚಿಕ್ರತೆ್ಗೊಳಡುತಹಿಯೆ.  ಶಿರೕ ಯಹಜನ್ ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ ಇ ಹಷಿ ನೀಡು ಄ಖತಯವಿಲಾ. 

ಹಲ್ಲಸಿಮು ಮಹಹಖ ಔಂತುಖಳ ಹತ್ತ ೈಪಲಯ ಕಹಯಣ ಚುಯತ ಸಿೆತ್ತಮನುು ಸೊಂದಿದೆ, ಸಹಗಿದಿ ೇಳ  ೆ

ಭತು ಿ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಹಲ್ಲಸಿ ಪಂದಕೆು ುನವೆಚೕತನ ಭತುಿ ಄ದನುು ಚಹಲ್ಲಿಗೆ ತಯಲು ಫಮಷುತಹಿಯೆ, 
಄ಯು, ಆಂತಸ ುನಯುಜಿುೕನದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ, ಆದನುು ಂದು ಸೊಷ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಎಂದು ಅದಿರಿಂದ, 

ಷು ಿಭತು ಿಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಎಲಹಾ ಷತಯ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷು ಔತಾಯ ಸೊಂದಿಯುತಹಿಯೆ. 
಄ತಯಂತ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಷಂಫಂಸಿದ ಈಲಾಂಗನೆ 
ನಹು ಇಖ ಄ತಯಂತ ಈತಿಭ ನಂಬಿಕೆಮ ಈಲಾಂಗನೆ ಳಗೊಳುಳ ಷಂದಬಾಖಳನುು ರಿಖಣಿಷೊಣ. 

಄ಂತಸ ಈಲಾಂಗನೆ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷದಿಯುವಿಕೆ, ಷುಳುಳ ಹರತ್ತನಿಧಯ ಎಯಡೂ ಭೂಲಔ ಸುಟ್ಟಿಕೊಳಳಫಸುದು. 
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ಫಹಿಯಂಖಡಿಷದಿಯುವಿಕೆ: ವಿಮೆಗಹಯಯು ಮಹುದೇ ನಿದಿಾಶಿ ವಿಚಹಯಣೆ ಸಹಔಲಹಯದ ಕಹಯಣ ವಿಮೆ 

ಭಹಡಲಹದಯು ಷುಸಿಿತೆ್ತಮ ಫಗೆ ೆ ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಭೌನ ಆದಹಖಿ ಈದಭವಿಷಫಸುದು. ಆದು 
ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಕೇಳಿದ ರವೆುಖಳಿಗೆ ತಪಿಪಸಿಕೊಳುಳ ಈತಿಯ ಭೂಲಔ ಈದಭವಿಷಫಸುದು. ಷಹಭಹನಯಹಗಿ 

ಫಹಿಯಂಖಡಿಷುವಿಕೆ ಄ಔಷಹಮತ್ ಭಹಡಫಸುದು (ಆದು ಂದು ಗೊತ್ತಿಲಾದಂತೆಯೇ ಄ಥಹ ಈದೇಿವ ಆಲಾದೆ 
ಭಹಡಫಸುದು ಄ಥಾ) ಏಕೆಂದಯೆ ರಷಹಿಔಯು ಇ ಄ಂವನುು ಷುಿ ಎಂದು ಬಹವಿಷಲಹದಹಖ. 

ಆಂತಸ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಆದು ಭುಖಧ. ಂದು ಹಷಿಹಂವನುು ಈದೆೀವೂಾಔಹಗಿ ದಭನ ಭಹಡಿದಹಖ, 

ಆದು ಷುಳುಳ ಎಂದು ರಿಖಣಿಷಲಹಖುತಿದೆ. ನಂತಯದ ರಔಯಣದಲ್ಲಾ ಮೋಷಗೊಳಿಷು ಈದೆೀವ ಆಯುತಿದೆ. 
 

ತಹಪದ ಹರತ್ತನಿಧಯ: ವಿಮೆಮ ಔಯಹರಿನ ಷಭಹಲೋಚನೆಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಮಹುದೇ ಸೇಳಿಕೆಮನುು 
ಹರತ್ತನಿಧಯ ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತದಿೆ. ರತ್ತನಿಧಿತಯು ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಹಷಿದ ಸೇಳಿಕೆಮನುು ಄ಥಹ 

ನಂಬಿಕೆಮ ಸೇಳಿಕೆ, ಈದೆೀವ ಄ಥಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆಯಫಸುದು. ಂದು ಹಷಿಹಂವನುು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಆದು, ಸೇಳಿಕೆಮನುು ಖಣನೀಮಹಗಿ ಷರಿಮಹಗಿ ಆಯಫೇಔು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಷಲಹಗಿದೆ. ಆದು, ನಂಬಿಕೆ 
಄ಥಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಂಫ ಕಹಳಜಿ ವಿಶಮಖಳ ನಿಯೂಣೆಖಳು ಫಂದಹಖ ಆದು ಷದುದೆೀವದಿಂದ 

ಭಹಡಿಯುುದಹಗಿಯಫೇಔು ಎಂದು ನಿಖದಿಡಿಷಲಹಗಿದೆ. 
 

ತುಪ ನಿಯೂಣೆಮನುು ಎಯಡು ರಕಹಯಖಳಲ್ಲಾ ವಿಂಖಡಿಷಫಸುದು: 
i. ಭುಖಧ ಮಿಥಹಯನಿಯೂಣೆ ಆದು ನಿಕಯಹಗಿಲಾದ ಸೇಳಿಕೆಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದೆ, ಮಹುದೇ ಮೋಷದ 

ಈದೇಿವ ಆಲಾದೆ ಭಹಡಲಹಗಿಯುತದಿೆ. 
ii. ಭತೊಂಿದೆಡೆ ಮೋಷದ ಮಿಥಹಯನಿಯೂಣೆ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಮೋಷ ಭಹಡುುದಕೆು 

ಈದೇಿವೂಾಔಹಗಿ ಭಹಡಲಹಖುತದಿೆ ಄ಥಹ ಷತಯದ ಫಗೆ ೆ ಖಭನ ನೀಡದೆ 
಄ಜಹಖಯೂಔತೆಯ್ದಂದ ಭಹಡಲಹಗಿದ ಿತುಪ ಸೇಳಿಕೆಖಳನುು ಷೂಚಿಷುತದಿೆ.  

ಮೋಷಗೊಳಿಷು ಈದೆೀವದಿಂದ ಭಯೆಭಹಚು ಷಪಶಿ ರಔಯಣ ಆದಹಿಖ, ಄ಥಹ ಮೋಷದ 

ಮಿಥಹಯನಿಯೂಣೆ ಆದಹಿಖ ವಿಭಹ ಔಯಹಯು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ವೃನಯ ಅಖುತಿದೆ. 
 

c) ವಿಮೆಭಹಡಫಸುದಹದ ಅಷಕ್ರ ಿ

 

'ವಿಭಹ ಅಷಕ್ರ'ಿ ಄ಸಿಿತಾು ರತ್ತ ವಿಮೆ ಔಯಹರಿನ ರಭುಕ ಄ಂವಹಗಿದೆ ಭತುಿ ವಿಮೆಮ ಕಹನೂನು 
ೂಹಾಖತಯ ಷು ಿ ಎಂದು ರಿಖಣಿಷಲಹಖುತಿದೆ. ನಹು ವಿಮೆ, ಂದು ಜೂಜಿನ ಄ಥಹ ಕಹಮಿಾಔಯ 

ಪಂದಕೆು ಸೇಗೆ ಭಿನುಹಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. 

i. ಜೂಜು ಭತು ಿವಿಮೆ 

  

ಆಸಿಪೕಟ್ೆಲೆಖಳ ಅಟ ರಿಖಣಿಸಿ ಄ಲ್ಲಾ ಂದೋ ನಶಿಹಖುತದಿೆ ಄ಥಹ ಗೆಲುಾತಹಿನೆ. ಯಕ್ರ ಿ ಫೆಟ್ 

ರೇಶಿಷು ಕಹಯಣ ಭಹತರ ನಶಿ ಄ಥಹ ಲಹಬ ಷಂಬವಿಷುತದಿೆ. ಅಟನುು ಅಡು ಯಕ್ರ ಿ ಄ಯು 
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ಜಮಖಳಿಷುದನುು ಬಿಟುಿ ಫೇಯೆ ಮಹುದೇ ಅಷಕ್ರಿ ಄ಥಹ ಷಂಫಂಧನುು ಸೊಂದಿಯುದಿಲಹಾ. 
ಫೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಄ಥಹ, ಫೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಹಯಮಹಲಮದಲ್ಲಾ ಕಹನೂನುಫದಧಹಗಿ ಜಹರಿಗೊಳಿಷುಂತ್ತಲಾ ಭತು ಿ
಄ದಕಹುಗಿಯೇ ಆದನುು ಄ನುಖುಣಹಗಿ ಮಹುದೇ ಪಂದನುು ಄ಔರಭ ಎನೆುಲಹಖುತಿದೆ. ಄ಯು 
ಆಸಿಪೕಟ್ೆಲೆಖಳ ಅಟದಲ್ಲಾ ಮಹಯಹದಯೂ ತನು ಭನೆಗೆ ತೆಿಯ್ದಡುದರಿಂದ ಔಳೆದುಕೊಳುಳದು 
ಷಂಬವಿಸಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಆತಯ ಕ್ಷ ತನು ತೃಪಿಿಗಹಗಿ ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳಳಲು ನಹಯಮಹಲಮದ ಮೊಯೆ 
ಸೋಖಲು ಷಹಧಯವಿಲಾ.  
 

ಇಖ ಭನೆ ಷುಡುತ್ತಿಯುದು ಷಂಬವಿಷುದನುು ರಿಖಣಿಷೋಣ. - ತನು ಭನೆಗೆ ವಿಮೆ ಭಹಡಿಸಿದ 

ಯಕ್ರಿಖಳಿಗೆ ಭನೆ ವಿಮೆ ವಿಶಮಹಗಿದೆ ಭತು ಿಂದು ಕಹನೂನು ಷಂಫಂಧನುು ಸೊಂದಿದೆ.  ಄ಯು 
಄ದಯ ಭಹಲ್ಲೕಔತಾ ಸೊಂದಿದಹಿಯೆ ಭತು ಿ಄ದು ನಹವಹದಯೆ ಆಲಾೆ ಸಹನಿಮಹದ ೇಳ ,ೆ ಅರ್ಥಾಔಹಗಿ 

ಫಳಲು ಷಹಧಯತೆ ಆದೆ. This relationship of ownership exists independent of 

whether the fire happens or does not happen, and it is the relationship that 

leads to the loss ಭಹಲ್ಲೕಔತಾದ ಇ ಷಂಫಂಧ ಫೆಂಕ್ರ ಷಂಬವಿಷುತಿದೆ ಄ಥಹ ಷಂಬವಿಸಿದು ಆಲಾ 
ಮಹುದು ಷಾತಂತರಹಗಿಯುತೆಿದೆ, ಭತುಿ ಇ ಷಂಫಂಧ ನಶಿಕೆು ಕಹಯಣಹಖುತಿದೆ. ಇೆಂಟ್ (ಫೆಂಕ್ರ 

಄ಥಹ ಔಳಳತನ) ಫ್ ವಿಭಹ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳತಹಿಯೊ ಆಲಾವೋ ಂದು ನಶಿಕೆು ಕಹಯಣಹಖುತಿದೆ. 
  

ಫೆ್ಯು ಂದು ಕಹಡ್ಾ ಅಟದಲ್ಲಾ ಗೆಲಾಫಸುದು ಄ಥಹ ಔಳೆದುಕೊಳಳಫಸುದು, ಄ದರಿಂದ ಭಿನುಹಗಿ, 

ಫೆಂಕ್ರ ಭಹತರ ರಿಣಹಭ ಬೀಯುದು - ಭನೆಮ ಭಹಲ್ಲೕಔರಿಗೆ ನಶಿ. 
ಭಹಲ್ಲೕಔಯು ಄ನುಬವಿಸಿದ ನಶಿಕೆು ಕೆಲವೊಂದು ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ರಿಸಹಯನುು ಕಚಿತಡಿಷಲು ವಿಮೆ 

ತೆಗೆದುಕೊಳುಳತಹಿಯೆ. 
 

ತನು ಭನೆಮಲ್ಲಾ ಸೊಂದಿದ ಄ಥಹ ತನು ಸಣಕೆು ವಿಮೆದಹಯಯ ಅಷಕ್ರಿಮನುು ವಿಭಹ ಅಷಕ್ರ ಿ ಎಂದು 
ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ. ವಿಭಹಷಕ್ರಮಿ ಈಸಿೆತ್ತ ಕಹನೂನಿನಡಿಮಲ್ಲಾ ಂದು ವಿಭಹ ಔಯಹಯನುು ಭಹನಯ 
ಭತು ಿ಄ಧಿಕಹಯಮುತಹಗಿ ಭಹಡುತಿದೆ.  
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ುು 

ಈದಹಸಯಣೆ 
 

ಶಿರೕ ಚಂದರವೇಕರ್ ಄ಯು ಂದು ಭನೆಮನುು ಸೊಂದಿದು ಿಅ ಭನೆ ಮೇಲೆ ಫಹಯಂಕ್ರನಿಂದ ಯೂ.15 ಲಕ್ಷ 

಄ಡಭಹನ ಷಹಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದಹಿಯೆ. ಇ ಕೆಳಗಿನ ರವೆುಖಳನುು ವಿಭಶೆ೯ ಭಹಡಿ: 

 

 ಄ಯು ಭನೆಮಲ್ಲಾ ಂದು ಷಭಂಜಷಹದ ವಿಮೆಮನುು ಸೊಂದಿದಹಿಯೆಯೇ?  
 ಫಹಯಂಕ್ ಷಭಂಜಷಹದ ವಿಮೆಮನುು ಭನೆಮಲ್ಲಾ ಸೊಂದಿದೆಯೇ?  
 ಄ಯ ನೆಯೆಮಯ ರಿಸಿೆತ್ತ ಏನು?  
 

ಶಿರೕ ಶಿರೕನಿಹಷ ಄ಯ ಔುಟುಂಫ ಸೆಂಡತ್ತ, ಆಫ್ಯು ಭಔುಳು ಭತುಿ ಮಷಹ್ದ ಪ್ರೇಶಔಯನುು 
ಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇ ಕೆಳಗಿನ ರವೆುಖಳ ವಿಭಶೆ೯ ಭಹಡಿ:  

 

 ಄ಯು ತಭಮ ಔುಟುಂಫದ ಯೋಖಕ್ಷೇಭಕಹುಗಿ ಷಭಂಜಷಹದ ವಿಮೆಮನುು ಸೊಂದಿದಹಿಯೆಯೇ?  
 ಔುಟುಂಫದಲ್ಲಾ ಮಹಯಹದಯು ಅಷಪತೆರಗೆ ದಹಕಲಹದ ೇಳ  ೆ ಄ಯು ಅರ್ಥಾಔಹಗಿ 

ಔಳೆದುಕೊಳುಳತಹಿಯೆಯೆ?  

 ಄ಯ ನೆಯೆಮಯ ಭಔುಳ ರಿಸಿೆತ್ತ ಏನು? ಄ಯು ನೆಯೆಮಯ ಭಔುಳಿಖೂ ಷಭಂಜಷಹದ 

ವಿಮೆಮನುು ಸೊಂದಫಸುದೆ?  
 

 

ಆಲ್ಲಾ ವಿಮೆಮ ವಿಶಮ ಭತು ಿವಿಮೆಮ ಔಯಹರಿನ ವಿಶಮದ ನಡುವಿನ ರತೆಯೕಔತೆಮನುು ಖುಯುತ್ತಷುುದು 
ಷೂಔಿಹಗಿದೆ. 
 

ವಿಮೆಮ ವಿಶಮು ವಿಮೆ ಭಹಡಿಸಿದ ಅಸಿಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಹಿಗಿಯುತಿದೆ, ಄ದು ತನುದೇ ಅದ ಂದು ನೈಜ 

ಭೌಲಯನುು ಸೊಂದಿಯುತಿದೆ 
 

ಭತೊಿಂದೆಡೆ ವಿಮೆ ಔಯಹರಿನ ವಿಶಮು ವಿಮೆದಹಯನು ಅಸಿ ಿ ಫಗೆೆ ಸೊಂದಿದ ಅರ್ಥಾಔ ಅಷಕ್ರಮಿನುು 
ಷೂಚಿಷುತಿದೆ. ವಿಮೆದಹಯನಿಗೆ ತಹನು ವಿಮೆ ಭಹಡಿಸಿದ ಅಸಿ ಿ ಮೇಲೆ ಅಷಕ್ರ ಿ ಆದು,ಿ ನಹಯಮಷಭಮತ 

ಸಔುನುು ಸೊಂದಿದಹಿಖ ಭಹತರ ಷಹಧಯಹಖುತದಿೆ. ಔಯಹಯುಹಕಹುದ ಄ಥಾದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ರತ್ತ ಷೆ 
ಅಸಿಿಮನುಲಾದೆ ವಿಮೆದಹಯನ ಅಸಿಿಮಲ್ಲಾನ ಅರ್ಥಾಔ ಅಷಕ್ರಿಮನುು ಯಕ್ಷಿಷುತಿದೆ. 
 

ಚಿತರ 1: ಷಹಭಹನಯ ಕಹನೂನಿನ ರಕಹಯ ಷಭಂಜಷಹದ ವಿಮೆ 
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ii. ಮಹ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಷಭಂಜಷಹದ ವಿಮೆ ಆಯಫೇಔು  

ಜೀ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ಷಭಂಜಷಹದ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಆಯಫೇಔು. 
ಷಹಭಹನಯ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ಷಭಂಜಷಹದ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ಷಭಮ ಭತು ಿ ಕೆಾೕಭ 
ಡೆಮು ಷಭಮ ಎಯಡಯಲೂಾ, ಕೆಲು ವಿನಹಯ್ದತ್ತಖಳೄೆಂದಿಗೆ ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಷಹಖಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು 
ಆಯುತಿೆ. 

 

d) ಷಮೀದ ಕಹಯಣ  

 

ಕೊನೆಮದಹದ ಕಹನೂನು ತತಾಖಳ ಷಮೀದ ಕಹಯಣ ತತಾಹಗಿದೆ.  
 

ಷಮೀದ ಕಹಯಣ ವಿಮೆಮ ರಭುಕ ತತಾಹಗಿದೆ ಭತು ಿ ನಶಿ ಄ಥಹ ಸಹನಿ ಸೇಗೆ ಷಂಬವಿಸಿತು 
ಎಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದೆ ಭತು ಿಆದು ಹಷಿಹಗಿ ವಿಮೆ ಭಹಡಿಸಿದ ಄ಹಮದ ರಿಣಹಭಹಗಿದೆ. 
ಂದು ೇಳ  ೆ ವಿಮೆ ಭಹಡಿಸಿದ ಄ಹಮದಿಂದ ನಶಿ ಈಂಟ್ಹಗಿದಿಯೆ, ವಿಮೆಗಹಯನು 
ಸೊಣೆಗಹಯನಹಗಿಯುತಹಿನೆ. ತಕ್ಷಣದ ಕಹಯಣ ವಿಮೆ ಭಹಡಿಸಿದ ಄ಹಮಹಗಿದಿಯೆ, ವಿಮೆಗಹಯನು 
ಭಯಳಿಡೆಮಲು ಫದಧನಹಗಿಯುತಹಿನೆ, ಆಲಾದಿದಿಯೆ ಆಲಾ.  
 

ಇ ನಿಮಭದ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ, ವಿಮೆಗಹಯನು ನಶಿ ಈತಹಪದಿಷು ಷಯಳಿ ಗಟನೆಖಳಿಗೆ ರಫಲಹದ 

ಕಹಯಣನುು ಸುಡುಔುತಹಿನೆ. ಆದು ಄ಖತಯಹಗಿ ಭುಂಚಿತಹಗಿ ತಕ್ಷಣ ನಶಿ ಕೊನೆಮ 

ಗಟನೆಮಹಗಿಯದಿಯಫಸುದು, ಄ಂದಯೆ ಆದು ಸತ್ತಿಯಹಗಿಯು ಂದು ಗಟನೆಮಹಗಿಯು ಄ಖತಯವಿಲಾ, ಄ಥಹ 

ನಶಿ ಈಂಟ್ಹಖಲು ತಕ್ಷಣದ ಕಹಯಣಹಗಿಯಫಸುದು, 
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ಆತಯ ಕಹಯಣಖಳನುು ದೂಯದ ಕಹಯಣಖಳೆಂದು ಗೀಾಔರಿಷಲಹಖುತಿದೆ ಄ು ಷಮೀದ ಕಹಯಣಖಳಿಗಿಂತ 

ಫೇಯೆಮಹಗಿಯುತಿೆ. ದೂಯದ ಕಹಯಣಖಳು ಄ಸಿಿತಾದಲ್ಲಾಯಫಸುದು ಅದಯೆ ಄ು ಂದು ಗಟನೆಮನುು ಪಲಕಹರಿ 

ಭಹಡುಲ್ಲಾ ಷಹಧಯವಿಲಾ. 
 

ಹಯಖ್ಹಯನ  

 

ಷಮೀದ ಕಹಯಣ ಷಕ್ರರಮ ಭತುಿ ಷಭಥಾ ಕಹಯಣ ಎಂದು ಹಯಖ್ಹಯನಿಷಲಹಗಿದೆ ಄ದು ಮಹುದೇ ಡೆಮ 

ಸಷಿಕ್ಷೇವಿಲಾದೆ ಹರಯಂಬಹದ ಭತು ಿಸೊಷ ಭತುಿ ಷಾತಂತರ ಭೂಲದಿಂದ ಷಕ್ರರಮಹಗಿ ಕೆಲಷ ಭಹಡು, 

ಚಲನೆಮ ರಿಣಹಭಹಗಿ ಆದು ಗಟನೆಖಳ ಷಯಣಿ ಸೊಂದಿಯುತದಿೆ,. 

 

ಷಮೀದ ಕಹಯಣ ತತಾ ಜೀ ವಿಭಹ ಔಯಹಯುಖಳಿಗೆ ಸೇಗೆ ಄ನಾಯ್ದಷುತಿದೆ? ಷಹಭಹನಯಹಗಿ, ಜೀ ವಿಭಹ, 

ಷಹವಿನ ಕಹಯಣನುು ಲೆಕ್ರುಷದೆ, ಂದು ಭಯಣದ ಲಹಬದ ಹತ್ತಮನುು ದಗಿಷುತಿದೆ, ಄ತ್ತ ಷಮೀದ 

ಕಹಯಣ ತತಾ ಄ನಾಯ್ದಷುುದಿಲಾ. ಅದಹಖೂಯ ಄ನೇಔ ಜೀ ವಿಭಹ ಔಯಹಯುಖಳು ಄ರ್ಘತ ಫೆನಿಫಿಟ್ ಯೈಡರ್ 

ಸೊಂದಿೆ. ಆದಯಲ್ಲಾ ಅಔಸಿಮಔ ಷಹು ಷಂಬವಿಸಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಅವಹಾಸಿಸಿದ ಸೆಚುಚರಿ ಮೊತಿನುು 
ಕೊಡಲಹಖುುದು. ಆಂತಸ ರಿಸಿೆತ್ತಮಲ್ಲಾ, ಷಹು ಄ರ್ಘತದ ರಿಣಹಭಹಗಿ ಷಂಬವಿಸಿದೆ ಎಂದು 
ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳುಳುದು ಄ಖತಯಹಗಿಯುತಿದೆ. ಆಂತಸ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಷಮೀದ ಕಹಯಣ ತತಾ 
಄ನಾಮಹಖುತಿದೆ. 
 

ಔುಟ್ಟಿನ ಪಂದ  

 

ಸೆಚಿಚನ ಚೌಕಹಸಿ ಲಹಬ ಸೊಂದಿಯು ಂದು ಕ್ಷ ಆತಯ ಕ್ಷಕೆು  ಫದಧಹಗಿಯಲು ಭಹತರ ಄ಕಹವನುು 
ದಗಿಷುತಿದೆ,  ಄ಂದಯೆ ಪಂದನುು ಸಿಾೕಔರಿಷಲು ಄ಥಹ ತ್ತಯಷುರಿಷಲು ಆಂತಸ ಕ್ಷದಿಂದ ಔುಟ್ಟಿನ 

ಪಂದಖಳು ಸಿದಧಡಿಷಲಪಟ್ಟಿೆ. ಆಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಔಂನಿಮು ಪಂದದ ಶಯತು ಿ ಭತು ಿ ನಿಫಂಧನೆಖಳ ಫಗೆ ೆ
ಭಹತುಔತೆಖಳ ಎಲಹಾ ಷಹಭಥಯಾನುು ಸೊಂದಿದೆ. 
ಆದನುು ತಟಷೆಗೊಳಿಷಲು, ಂದು ಈಚಿತ ಅೃತ್ತ ಿ ಄ಧಿಮನುು ರಿಚಯ್ದಷಲಹಗಿದೆ, ಅ ಭೂಲಔ 

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತಯ ಭಿನಹುಭಿಹರಮದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಹಲ್ಲಸಿ 

ದಷಹಿೇಜನುು ಸಿಾೕಔರಿಸಿದ 15 ದಿನಖಳ ಳಗೆ ಯದುಿ ಡಿಷು ಅಯೆುಮನುು ಸೊಂದಿದಹಿನೆ. ಔಂನಿಗೆ 
ಫಯಸದಲ್ಲಾ ತ್ತಳಿಷಫೇಔು ಭತು ಿಪಿರೕಮಿಮಂ ಭಯುಹತ್ತಷಫೇಔು, ಔಡಿಮೆ ಕಚು೯ಖಳು ಭತು ಿೆಚಚಖಳು. 
 

ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಸಿ 1 

 

ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು ದಫಹ್ಳಿಕೆಮ ಈದಹಸಯಣೆಮಹಗಿದೆ?  
I. ಯಮೇಶ್ ಪೈನ್ ಪಿರಂಟು ಜ್ಞಹನವಿಲಾದೆಯೇ ಪಂದಕೆು ಷಹಿ ಸಹಔುತಹಿನೆ  
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II. ಯಮೇವನು ಭಸೇವನಿಗೆ ಪಂದಕೆು ಷಹಿ ಸಹಔದಿದಿಲ್ಲಾ ಕೊಲಾುದಹಗಿ ಸೆದರಿಷುತಹಿನೆ  
III. ಯಮೇಶ್ ಭಸೇವನಿಂದ ಪಂದಕೆು ಷಹಿ ಡೆಮಲು ತನು ೃತ್ತಿಯ ರಬಹನುು ಫಳಷುತಹಿನೆ  
IV. ಯಮೇವನು ಭಸೇವನಿಂದ ಪಂದಕೆು ಷಹಿ ಡೆಮಲು ಷುಳುಳ ಭಹಹಿತ್ತಮನುು ದಗಿಷುತಹಿನೆ  
 

 

 

 

 

ಕೆಳಗಿನ ಅಯೆುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದನುು ಯಮೇಶ್ ವಿಮೆ ಭಹಡಿಷಲು ಷಹಧಯವಿಲಾ?  
 

I. ಯಮೇವನ ಭನೆ 
II. ಯಮೇವನ ಸೆಂಡತ್ತ 

III. ಯಮೇವನ ಷೆುೕಹಿತ 

IV. ಯಮೇವನ ತ೦ದೆತಹಯ್ದ 
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ಷಹಯಹಂವ  

 

 ವಿಮೆ ಔಯಹರಿನ ಪಂದನುು ಳಗೊಂಡಿದೆ ಄ದಯಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯಯು ನಿದಿಾಶಿ ಄ಹಮಖಳಿಗೆ 
ರತ್ತಮಹಗಿ ಫೆಲೆಗೆ ಄ಥಹ ರಿಖಣನೆಗೆ ಸಣಕಹಸಿನ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷಲು ುಪತಹಿಯೆ ಄ದನುು ಪಿರೕಮಿಮಂ 
ಎನುುತಹಿಯೆ.  
 

 ಪಂದು ಎಯಡು ಕ್ಷಖಳ ನಡುವಿನ ಕಹನೂನಿನಲ್ಲಾ ನಿಫಾಂಧಡಿಷಲಹದ ಷಭಮತ್ತಮಹಗಿದೆ. 
 

 ಭಹನಯಹದ ಪಂದ ಇ ಄ಂವಖಳನುು ಳಗೊಂಡಿದೆ:  
 

 

i. ಕೊಡುಗೆ ಭತುಿ ಸಿಾೕಔೃತ್ತ 

ii. ರಿಖಣನೆ,  
iii. ಯಷಪಯ ಭಮತದ  ಪಂದ,  

iv. ಭುಔ ಿಷಭಮತ್ತ 

v. ಕ್ಷಖಳ ಷಹಭಥಯಾ ಭತುಿ 
vi. ಂದು ಷುಿವಿನ ನಹಯಮಫದಧತೆ 

 

 ವಿಭಹ ಔಯಹಯುಖಳ ವಿವೇಶ ಲಕ್ಷಣಖಳು ಆುಖಳನುು ಳಗೊಂಡಿೆ: 
 

i. ಄ತಯಂತ ನಂಬಿಕೆಮ,  

ii. ಷಭಂಜಷಹದ ವಿಮೆ,  

iii. ಷಮೀದ ಕಹಯಣ  

 

ರಭುಕ ದಖಳು  
 

1. ಕೊಡುಗೆ ಭತುಿ ಸಿಾೕಔೃತ್ತ 

2. ಕಹನೂನುಫದಧ ರಿಖಣನೆ 
3. ಯಷಪಯ ಭಮತದ  ಪಂದ 

4. ಄ತಯಂತ ನಂಬಿಕೆಮ 

5. ಷುಿಸಿೆತ್ತ 

6. ಷಭಂಜಷಹದ ವಿಮೆ 

7. ಷಮೀದ ಕಹಯಣ  
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ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಸಿಮ ಈತಯಿಖಳು  
 

ಈತಯಿ 1 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II ಅಗಿದೆ. 
 

ಯಮೇವನು ಭಸೇವನಿಗೆ ಪಂದಕೆು ಷಹಿ ಸಹಔದಿದಿಲ್ಲಾ ಕೊಲಾುದಹಗಿ ಸೆದರಿಷುುದು ದಫಹ್ಳಿಕೆಮ 

ಈದಹಸಯಣೆಮಹಗಿದೆ. 
 

ಈತಯಿ 2 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III ಅಗಿದೆ. 
 

ಯಮೇಶ್ ತನು ಷೆುೕಹಿತನ ಜೀನದಲ್ಲಾ ಷಭಂಜಷಹದ ವಿಮೆಮನುು ಸೊಂದಿಲಾ ಭತು ಿಸಹಗಹಗಿ ಇ ವಿಮೆ 
ಷಹಧಯವಿಲಾ. 

 

ಷಾ ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳು   
 

ರವೆು 1 

 

ಭಹನಯಹದ ಪಂದದ ಮಹ ಄ಂವ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಜೊತೆ ಯಸರಿಷುತಿದೆ? 
 

I. ಕೊಡುಗೆ ಭತುಿ ಸಿಾೕಔೃತ್ತ  

II. ರಿಖಣನೆ 
III. ಭುಔ ಿಷಭಮತ್ತ 

IV. ಪಂದಕೆು ಕ್ಷಖಳ ಷಹಭಥಯಾ  

 

ರವೆು 2 

 

_____________ ಮಹುದೇ ಮೋಷದ ಈದೆೀವವಿಲಾದೆ ಭಹಡಲಹದ ನಿಕಯಲಾದ ಸೇಳಿಕೆಖಳಿಗೆ 
ಷಂಫಂಧಿಸಿದೆ. 
 

I. ತುಪ ನಿಯೂಣೆ 
II. ಕೊಡುಗೆ 
III. ಕಹಣಿಕೆ 
IV. ಹರತ್ತನಿಧಯತೆ  
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ರವೆು 3 

 

________________ ಄ಯಹಧದ ಭೂಲಔ ತಿಡ ಸೇಯುುದು. 
 

I. ಮೋಷ 

II. ಄ನುಚಿತ ರಬಹ 

III. ದಫಹ್ಳಿಕೆ 
IV. ತುಪ  
 

ರವೆು 4 

 

ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು ಜೀ ವಿಭಹ ಔಯಹಯುಖಳು ಫಗೆ ೆಷತಯಹಗಿದೆ?  
 

I. ಄ು ಭೌಖಿಔ ಔಯಹಯುಖಳಹಗಿದು ಿಕಹನೂನು ಫದಧಹಗಿಲಾ  
II. ಄ು ಭೌಖಿಔಹಗಿದು ಿಕಹನೂನು ಫದಧಹಗಿೆ   
III. ಄ಖತಯಖಳಿಗೆ ತಔುಂತೆ 1872ಯ ಬಹಯತ್ತೕಮ ಪಂದದ ಕಹಯ್ದದೆ ರಕಹಯ, ಄ು ಎಯಡು ಕ್ಷಖಳು 

(ವಿಮೆಗಹಯ ಭತುಿ ವಿಮೆದಹಯ) ನಡುವಿನ  ಔಯಹಯುಖಳಹಗಿೆ  
IV. ಄ು ಕಹಮಿಾಔಯ ಪಂದಖಳನುು ಸೋಲುತಿೆ  
 

ರವೆು 5 

 

ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು ಪಂದದ ಭಹನಯ ರಿಖಣನೆ ಄ಲಾ?  
 

I. ಸಣ 

II. ಅಸಿ ಿ

III. ಲಂಚ 

ಅಬಯಣ 

 

ರವೆು 6 

 

ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾನ ಮಹ ಕ್ಷ ಜೀವಿಭಹ ಔಯಹಯು ಭಹಡಿಕೊಳಳಲು ಄ಸಾತೆ ಸೊಂದಿಲಾ?  
 

I. ಈದಯಭ ಭಹಲ್ಲೕಔಯು 
II. ಄ಹರಿಮಷುಯು 
III.  ಭನೆಮಲ್ಲಾಯು ತ್ತು 
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IV. ಷಕಹಾರಿ ನೌಔಯ 

 

ರವೆು 7 

 

ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಔರಭ " ಄ತಯಂತ ನಂಬಿಕೆಮ " ತತಾ ರದಶಿಾಷುತದಿೆ? 
 

I. ಗೊತ್ತಿಯು ೈದಯಕ್ರೕಮ ರಿಸಿೆತ್ತಖಳು ಫಗೆೆ ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆ ಪಹಭುಾಲ್ಲಾ ಷುಳುಳ ಭಹಹಿತ್ತ ನೀಡುುದು 
II. ವಿಭಹ  ರಷಹಿನೆಮ ಪಹಭುಾಲ್ಲಾ ಷುಿಸಿೆತ್ತಮನುು ಫಹಿಯಂಖಡಿಷದಿಯುುದು  
III. ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮ ಪಹಭುಾಲ್ಲಾ ಷುಿಸಿೆತ್ತಮನುು ಫಹಿಯಂಖಡಿಷುುದು  
IV. ಷಭಮಕೆು ಷರಿಮಹಗಿ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತಷುುದು  
 

ರವೆು 8 

 

ಷಭಂಜಷಹದ ವಿಮೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು ಷರಿಮಹಗಿಲಾ? 
 

I. ತಂದೆ ತನು ಭಖನ ಮೇಲೆ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳುದು  
II. ದಂತ್ತಖಳು ಯಷಪಯ ಫ್ಯ ಮೇಲೊಫ್ಯು ವಿಮೆಮನುು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳುದು  
III. ಷೆುೕಹಿತಯು ಯಷಪಯ ಫ್ಯ ಮೇಲೊಫ್ಯು ವಿಮೆಮನುು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳುದು  
IV. ಭಹಲ್ಲೕಔ ನೌಔಯಯ ಮೇಲೆ ವಿಮೆಮನುು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳುದು 
 
 

ರವೆು 9 

 

ಮಹಹಖ ಷಭಂಜಷಹದ ವಿಮೆ ಜೀವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಆಯುುದು ಄ಖತಯಹಗಿದೆ?   
 

I. ವಿಮೆ ಕರೀದಿಷು ಷಭಮದಲ್ಲಾ 
II. ಕೆಾೕಭ ಭಹಡು ಷಭಮದಲ್ಲಾ  
III. ಷಭಂಜಷಹದ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಜೀವಿಮೆಮ ಄ಖತಯವಿಲಾ 
IV. ಹಲ್ಲಸಿ ಕರೀದಿಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಄ಥಹ ಕೆಾೕಭ ಭಹಡು ಷಭಮದಲ್ಲಾ 
 

ರವೆು 10 

 

ಕೆಳಗಿನ ಷನಿುೇವದಲ್ಲಾ ಷಹವಿಗೆ ಕಹಯಣಹದ ಷಮೀದ ಕಹಯಣನುು ಔಂಡುಹಿಡಿಯ್ದರಿ   

 

಄ಜಯ್ಡ್ ಔುದುಯೆ ಮೇಲ್ಲಂದ ಬಿದು ಿ ಫೆನಿುನ ಭೂಳ  ೆ ಭುರಿದುಕೊಳುಳತಹಿನೆ. ಄ನು ನೀರಿನ ಕೊಳದಲ್ಲಾ 
ಬೀಳುುದರಿಂದ ನುಯಮೋನಿಮಹದ ಅಖುತಿದೆ. ಄ನು ಅಷಪತೆರಗೆ ದಹಕಲಹಖುತಹನಿೆ ಭತುಿ 
ನುಯಮೋನಿಮಹದಿಂದ ಷಹನುುಪತಹಿನೆ. 
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I. ನುಯಮೋನಿಮಹ 

II. ಭುರಿದ ಫೆನಿುನ ಭೂಳ  ೆ 

III. ಔುದುಯೆ ಮೇಲ್ಲಂದ ಬೀಳುುದು  
IV. ವಷರಕ್ರರಯೆ  
 

 

 

ಷಾ ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳು   
 

ಈತಯಿ 1 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II ಅಗಿದೆ. 
 

ಭಹನಯಹದ ಪಂದದ ಄ಂವ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಜೊತೆ ಯಸರಿಷುತಿದೆ 
 

ಈತಯಿ 2 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I ಅಗಿದೆ. 
 

ಮಿಥಹಯಯೂಣೆ ನಿಕಯಲಾದ ಸೇಳಿಕೆಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದೆ, ಆದಯಲ್ಲಾ ಮಹುದೇ ದುಯುದೆೀವವಿಯುುದಲಾ. 
 

ಈತಯಿ 3 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III ಅಗಿದೆ. 
 

ದಫಹ್ಳಿಕೆಮಲ್ಲಾ ನಹಯಮಲಾದ ವಿಧಹನದಿಂದ ತಿಡ ಸೇಯಲಹಖುತದಿೆ. 
 

ಈತಯಿ 4 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III ಅಗಿದೆ. 
 

಄ಖತಯಖಳಿಗೆ ತಔುಂತೆ 1872ಯ ಬಹಯತ್ತೕಮ ಪಂದದ ಕಹಯ್ದದೆ ರಕಹಯ, ಄ು ಎಯಡು ಕ್ಷಖಳು 
(ವಿಮೆಗಹಯ ಭತುಿ ವಿಮೆದಹಯ) ನಡುವಿನ  ಔಯಹಯುಖಳಹಗಿೆ. 
 

ಈತಯಿ 5 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III ಅಗಿದೆ. 
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ಲಂಚ ಪಂದದ ಭಹನಯ ರಿಖಣನೆಮಹಗಿಲಾ.  
 

ಈತಯಿ 6 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II ಅಗಿದೆ. 
 

಄ಹರಿಮಷುಯು ಜೀವಿಭಹ ಪಂದಕೆು ಄ಸಾಯಲಾ. 
 

ಈತಯಿ 7 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III ಅಗಿದೆ. 
 

ವಿಭಹ  ರಷಹಿನೆಮ ಪಹಭುಾಲ್ಲಾ ಷುಿಸಿೆತ್ತಮನುು ಫಹಿಯಂಖಡಿಷುುದು ―಄ತಯಂತ ನಂಬಿಕೆಮ‖ 

ತತಾಹಗಿದೆ. 
 

ಈತಯಿ 8 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III ಅಗಿದೆ. 
 

ಷಭಂಜಷಹದ ವಿಮೆ ಆಲಾದಿಯುುದರಿಂದ, ಷೆುೕಹಿತಯು ಯಷಪಯ ಫ್ಯ ಮೇಲೊಫ್ಯು ವಿಮೆಮನುು 
ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲಹಖುುದಿಲಾ  
 

ಈತಯಿ 9 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I ಅಗಿದೆ. 
 

ಜೀವಿಮೆ ಕರೀದಿಷು ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಷಭಂಜಷಹದ ವಿಮೆ ಆಯುುದು ಄ಖತಯಹಗಿದೆ  
 

ಈತಯಿ 10 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III ಅಗಿದೆ. 
 

ಔುದುಯೆ ಮೇಲ್ಲಂದ ಬೀಳುುದು ಄ಜಮನ ಷಹವಿಗೆ ಕಹಯಣಹದ ಷಮೀದ ಕಹಯಣಹಗಿದೆ. 
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಄ಧಹಯಮ  4 

 

ಅರ್ಥಾಔ ಯೋಜನೆ 

 

಄ಧಹಯಮ ರಿಚಮ  

 

ಜೀ ವಿಮೆ ಏನೇನನುು ಳಗೊಂಡಿದೆ ಭತು ಿಅರ್ಥಾಔ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷುಲ್ಲಾ ಄ದಯ ಹತರೇನು ಎಂಫುದನುು 
ನಹು ಹಿಂದಿನ ಄ಧಹಯಮಖಳಲ್ಲಾ ಚಚೆಾ ಭಹಡಿದೆೀೆ. ಬದರತೆ ಎನುುುದು ರತ್ತ ಯಕ್ರಿಮ ಕಹಳಜಿಮಹಗಿದು ಿ
ತಭಮ ಅದಹಮ ಭತುಿ ಷಂತಿನುು ನಿಯೋಜಿಸಿ ರಷುಿತ ಭತು ಿ ಬವಿಶಯದ ವಿವಿಧ ಄ಖತಯಖಳನುು 
ೂಯೈಷುುದು. ಸಹಗಹಗಿ ಷವಿಷಹಿಯಹಗಿ ಜೀ ವಿಮೆಮನುು "ೈಮಕಿ್ರಔ ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆ" ಎಂದು 
಄ಥೈಾಸಿಕೊಳಳಫೇಔು. ಇ ಄ಧಹಯಮದ ಈದೆೀವ ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆಮ ವಿಶಮನುು ರಿಚಯ್ದಷುುದು.  
 

ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು 
 

A. ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆ ಭತು ಿೈಮಕಿ್ರಔ ಜೀನ ಚಔರ 
B. ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆಮ ಹತರ 
C. ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆ – ವಿಧಖಳು  
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A. ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆ ಭತು ಿೈಮಕ್ರಔಿ ಜೀನ ಚಔರ  
 

1. ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆ ಎಂದಯೇನು? 
 

ಫಸುತೇಔ ನಹೆಲಾಯೂ ಜೀನದ ಄ತಯಧಿಔ ಬಹಖನುು ಸಣ ಭಹಡುುದಕಹುಗಿಯೆ ಕೆಲಷ ಭಹಡುತ ಿ
ಔಳೆಮುತೆೀೆ. ಇಖ ನಹು ನಭಮ ಫದಲಹಗಿ ಸಣನುು ಕೆಲಷಕೆು ಫಳಷಲು ಹರಯಂಭಿಷು ಷಭಮಲಾೇ?  
ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆ ಇ ಈದೇಿವನುು ನೆಯೇರಿಷು ಂದು ಚಹಣಹಕ್ಷತನದ ಭಹಖಾಹಗಿದೆ. ನಹು 
ಕೆಲು ಹಯಖ್ಹಯನಖಳನುು ರೀಕ್ಷಿಷೋಣ:   

 

ಹಯಖ್ಹಯನ  

 

i. ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆ, ಫ್ಯ ಜೀನದ ಖುರಿಖಳನುು ಖುಯುತ್ತಷು ಂದು ರಕ್ರರಯೆಮಹಗಿದೆ, 
ಖುಯುತ್ತಷಲಹದ ಇ ಖುರಿಖಳನುು ಸಣಕಹಸಿನ ಖುರಿಖಳಿಗೆ ಄ನುಹದಿಷುುದು ಭತು ಿ ಅ ಖುರಿಖಳನುು 
ಷಹಧಿಷಲು ಄ಯ ಸಣಕಹಷುಖಳನುು ಷಸಹಮಹಖು ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ನಿಾಹಿಷುುದು. 

 

ii. ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆ ಒಾನ ಜೀನದಲ್ಲಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭತುಿ ಄ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಄ಖತಯಖಳನುು ೂಯೈಷಲು 
ಭಹಖಾಷೂಚಿಮನುು ಟ್ಟಿ ಭಹಡು ಂದು ರಕ್ರರಯೆ. ಆದು ಒಾನ ನಿಾಳ ಖಳಿಕೆಮನುು 
ನಿಣಾಯ್ದಷುುದು, ಬವಿಶಯದ ಸಣಕಹಸಿನ ಄ಖತಯಖಳನುು ಄ಂದಹಜು ಭಹಡುುದನುು ಳಗೊಂಡಿದೆ, 
ಭತು ಿಅ ಄ಖತಯಖಳನುು ಷರಿಮಹದ ಸಣಕಹಷು ನಿಾಸಣೆಮ ಭೂಲಔ ಕೆಲಷ ೂಯೈಷುುದು.  

 

iii. ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆ ಒಾನ ಖುರಿಖಳನುು ಭತು ಿ ಅಕಹಂಕ್ಷೆಖಳನುು ನಿಜಹಗಿಷಲು ಔರಭ 

ತೆಗೆದುಕೊಳುಳುದಹಗಿದೆ.  
 

iv. ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆ ಒಾನ ರಷಔ ಿ ಭತುಿ ಬವಿಶಯದ ಄ಖತಯಖಳನುು, ೈಮಕಿ್ರಔ ತೊಂದಯೆಖಳನುು 
ಖಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳತಿದೆ, ಫ್ಯ ೈಮಕಿ್ರಔ ತೊಂದಯೆಖಳು ಭತು ಿ ಒಾನ ಖಳಿಕೆಯ್ದಂದ 
ನಿರೀಕ್ಷಿಷಲಹದ ಄ಖತಯಖಳನುು ೂಯೈಷಲು ಭಹಖಾಷೂಚಿಮನುು ಟ್ಟಿ ಭಹಡುುದು. 

 

 

ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆ ತಿಡವಿಲಾದ ಜೀನ ಷಹಗಿಷಲು ನಿಣಹಾಮಔ ಹತರನುು ಹಿಷುತಿದೆ. 
ಜಹಖಯೂಔತೆಯ್ದಂದ ಭಹಡಿದ  ಯೋಜನೆ ನಿಭಮ ಅದಯತೆಖಳನುು ನಿಖದಿಭಹಡಲು ಭತು ಿದೃಢಹಗಿ ಕೆಲಷ 

ಭಹಡುತ ಿವಿವಿಧ ಖುರಿಖಳನುು ಷಹಧಿಷಲು ಷಸಹಮ ಭಹಡುತದಿೆ. 
 

ಚಿತರ 1  ಖುರಿಖಳ ವಿಧಖಳು  
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i. ಇ ಖುರಿಖಳು ಄ಲಹಪಧಿ ಷಸ ಅಗಿಯಫಸುದು: LCD ಟ್ಟವಿ ಷೆಟ್ ಕರೀದಿಷುುದು ಄ಥಹ ಔುಟುಂಫ 

ಜೊತೆ ಯಜೆ ಮೇಲೆ ಸೋಖುುದು  
ii. ಄ು ಭಧಯಭಹಧಿಮದಹಗಿಯಫಸುದು: ಭನೆ ಕರೀದಿಷುುದು ಄ಥಹ ವಿದೇವದಲ್ಲಾ ವಿಸಹಯಕೆು 

ಸೋಖುುದು  
iii. ದೀರ್ಘಾಧಿಮ ಖುರಿಖಳು ಆುಖಳನುು ಳಗೊಂಡಿಯಫಸುದು: ಂದು ಭಖುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಄ಥಹ 

ಭದುೆ ಄ಥಹ ನಿೃತ್ತ ಿನಂತಯದ ನಿಫಂಧನೆಮ ನಿೃತ್ತ ಿನಂತಯದ ಄ಕಹವ   

 

2. ಯಕ್ರಮಿ ಜೀನ ಚಔರ  
 

ವಿವಾ ಂದು ೇದಿಕೆಮಹಗಿದೆ ಎಂದು ಸೇಳಿದಯು ವಿಲ್ಲಮಂ ಶೇಕ್ರ್ಿಮರ್. ಯಕ್ರಯಿೊಫ್ನ ಜೀನ ಄ನ / 

಄ಳ ಸುಟ್ಟಿದ ದಿನದಿಂದ ಭಯಣದ ದಿನದಯೆಖೂ ವಿವಿಧ ಸಂತಖಳ ಭೂಲಔ ಷಹಖುತಿದೆ, ಅ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ 
಄ನು / ಄ಳು ಷಯಣಿ ಹತರಖಳನುು ಹಿಷುತಹಿಯೆ - ಔಲ್ಲಮುನಹಗಿ, ಖಳಿಷುನಹಗಿ, ಷಂಗಹತ್ತಮಹಗಿ, 

ಪ್ರೇಶಔನಹಗಿ, ದಗಿಷುನಹಗಿ,  ಖ್ಹಲ್ಲ ಖೂಡಿನನಹಗಿ ಭತು ಿನಿೃತ್ತಿಮ ಄ಂತ್ತಭ ಶಾಖಳು. 
 

ಇ ಸಂತಖಳನುು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಹದ ಚಿತರದಲ್ಲಾ ವಿರಿಷಲಹಗಿದೆ. 
 

ಚಿತರ 2  ಅರ್ಥಾಔ ಜೀನ ಚಔರ 
 

 
 

ಜೀನದ ಸಂತಖಳು ಭತು ಿಅದಯತೆಖಳು  
 

a) ಔಲ್ಲಮುನಹಗಿ  (20 -25ಯ ಮಸಿ್ನ ತನಔ) :  ತನುಲ್ಲಾಯು ಜ್ಞಹನ ಭತು ಿ ಕೌವಲಯಖಳನುು 
ಸೆಚಿಚಸಿಕೊಳುಳ ಭೂಲಔ ಈಮುಔಿ ನಹಖರಿಔನಹಖು ಂದು ಸಂತ. ಒ೯ ಭಹನ 

ಫಂಡಹಳದ ಭೌಲಯನುು ಸೆಚಿಚಷುುದಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದಿರೕಔರಿಷುುದು. ಫ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಕೆು 
ಧನಷಸಹಮ ಭಹಡಲು ನಿಧಿಮ ಄ಖತಯವಿದೆ, ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ಂದು ರತ್ತರ್ಷಠತ ಅಡಳಿತ ಷಂಷೆಮೆ 
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ಎಂಬಿಎ ಶಿಕ್ಷಣದ ದುಫಹರಿ ವುಲುದ ೆಚಚನುು ೂಯೈಷುುದು.     
 

b) ಖಳಿಷು (25 ರಿಂದ):  ಂದು ಈದೊಯೕಖ ಔಂಡುಕೊಂಡು ಭತುಿ ತನು ಄ಖತಯಖಳನುು 
ೂಯೈಷಲು ಷಹಕಹಖುಶುಿ ಷಂಹದನೆ ಭಹಡಿ ಭತು ಿ ಕೆಲನುು ತೆಗೆದಿರಿಷು ಸಂತ. ಇ 

ಸಂತದಲ್ಲಾ ಯಕ್ರಿಮು ಔುಟುಂಫದ ಜಹಫಹಿರಿಖಳನುು ಸೊಂದಿಯಫಸುದು ಭತು ಿಬವಿಶಯದಲ್ಲಾ ತಕ್ಷಣೇ 
ಈದ್ವಿಷಫಸುದಹದ ಄ಖತಯಖಳ ದೃರ್ಷಿಯ್ದಂದ ಈಳಿತಹಮ ಭತುಿ ಸಣಸೂಡಿಕೆಮಲ್ಲಾ 
ತೊಡಖಫಸುದು. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ಂದು ಫಸುಯಹರ್ಷೀಮ ಕೆಲಷದಲ್ಲಾಯು ಮುಔ ಖೃಸ ಷಹಲ 

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭತು ಿಂದು ಭನೆ ಕೊಳಳಲು  ಸೂಡಿಕೆ ಭಹಡುುದು. 
 
  

c) ಷಂಗಹತ್ತ (28 - 30ಯ ಯೆಗೆ ಭದುೆ ಭಹಡಿಕೊಳುಳುದು): ಆದು ವಿಹಸಹಗಿ ಭತು ಿತನುದೆ 
ಅದ ಂದು ಷಾಂತ ಔುಟುಂಫನುು ಸೊಂದು ಸಂತ. ಇ ಸಂತದಲ್ಲಾ ತಕ್ಷಣದ ಖಭನ ಔುಟುಂಫ 

ಔಟಿಲು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಄ತ್ತಥೇಮ ಕಹಳಜಿ ಭತುಿ ಄ದಯ ಹಿನೆುಲೆಮಲ್ಲಾ ಫಯು ಸೊಣೆಗಹರಿಕೆಖಳಹದ 

- ಂದು ಷಾಂತ ಭನೆ, ಫಸುವಃ ಂದು ಕಹಯು ಂದು, ಫಳಕೆದಹಯಯ ಖೃಸಫಳಕೆಮ ಷುಿಖಳು, 
ಭಔುಳ ಬವಿಶಯದ ಯೋಜನೆ ಆತಹಯದಿ.  

 

d) ಪ್ರೇಶಔ (28 ರಿಂದ 35 ಯ ಯೆಗೆ): ಇ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಂದು ಄ಥಹ ಸೆಚುಚ ಭಔುಳ ಸೆಮೆಮಮ 

ಪ್ರೇಶಔಯಹಗಿಯುತಹಿಯೆ. ಇ ಷಹಭಹನಯ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಄ಯು ತಭಮ ಅಯೋಖಯ ಭತು ಿಶಿಕ್ಷಣ -ಫಗೆ ೆ
ಈತಿಭ ವಹಲೆಖಳಲ್ಲಾ ರೇವ ಡೆಮುುದಯ ಆತಹಯದಿ ಫಗೆೆ ಚಿಂತೆ ಭಹಡುತಹಿಯೆ.   
 

e) ದಗಿಷು (35 ರಿಂದ ಯ ಯೆಗೆ 55): ಇ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಭಔುಳು ಫೆಳೆದು 
ಸದಿಸಯೆಮದಯಹಗಿಯುತಹಿಯೆ ಸಹಖೂ ಄ದು ಄ಯ ನಿಣಹಾಮಔ ೌರಢವಹಲಹ ಭತುಿ ಕಹಲೇಜು 
ಶಾಖಳನುು ಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆಂದಿನ ಕಹಲದಲ್ಲಾ ಂದು ಭಖುವಿಗೆ ಸೆಚಿಚನ ೆಚಚದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟುಿ 
ತಹಂತ್ತರಔಹಗಿ ಭತು ಿ ೃತ್ತಿಯಹಗಿ ಜೀನದ ಷಹಲುಖಳನುು ಎದುರಿಷಲು ಄ಸಾಯನಹುಗಿ 

ಭಹಡುದು ಄ಖತಯಹಗಿದೆ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ೈದಯಕ್ರೕಮ ಕೋರ್ಸಾ ಐದು ಶಾಖಳ ಕಹಲ 

ನಡೆಮುತಿದೆ ಅ ಮೊತಿನುು ರಿಖಣಿಸಿ ಸಣಕಹಷು ಸೊಂದಿಷು ಄ಖತಯವಿದೆ.  ಄ನೇಔ ಬಹಯತ್ತೕಮ 

ಭನೆಖಳಲ್ಲಾ, ಸುಡುಗಿಮಯು ಮಷುಯಹದ ನಂತಯ ಭದುೆಮಹಖುತಹಿಯೆ. ಸುಡುಗಿಮಯ ಭದುೆ 
ಹರವಿಧಹನ ಭತು ಿ ಄ಯು ನೆಲೆಗೊಳುಳಂತೆ ಭಹಡು ಕಹಳಜಿ ಬಹಯತ್ತೕಮ ಔುಟುಂಫಖಳ 

಄ತಯಂತ ನಿಣಹಾಮಔ ರದೇವಖಳಲ್ಲಾ ಂದಹಗಿದೆ. ಹಷಿಹಗಿ, ಭದುೆ ಭತು ಿ ಭಔುಳ 

ಶಿಕ್ಷಣಕಹುಗಿ ಈಳಿತಹಮ ಭಹಡುದು ಫಸುತೇಔ ಬಹಯತ್ತೕಮ ಔುಟುಂಫಖಳಲ್ಲಾ ಏಕೈಔ 

ಈದೆೀವಹಗಿದೆ.   
 

f) ಖ್ಹಲ್ಲ ಖೂಡಿನ  (55 ರಿಂದ 65ಯ ಯೆಗೆ):  ದ ಖ್ಹಲ್ಲ ಖೂಡಿನ ಎಂದಯೆ ಭುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ  
ಖೂಡು[ಭನೆ] ಖ್ಹಲ್ಲ ಭಹಡಿ ದೂಯ ಸೋಗಿದಹಿಯೆ ಎಂದು ಷೂಚಿಷುತಿದೆ. ಆದು ಭಔುಳು 
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ವಿಹಸಹಗಿ ಭತು ಿ ಕೆಲವೊಮೆಮ ಕೆಲಷಕಹುಗಿ ಪ್ರೇಶಔಯನುು ಬಿಟುಿ ಫೇಯೆ ಷೆಳಖಳಿಗೆ ಲಷೆ 
ಸೋಖುು ಕಹಲ. ಅವಹದಹಮಔಹಗಿ ಆಶೊಿತ್ತಿಗೆ, ಬಹದಯತೆಖಳನುು [ಖೃಸನಿಭಹಾಣ ಷಹಲ ಭತುಿ 
ಆತಯೆ ಄ಡಭಹನಖಳು] ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಭತುಿ ನಿೃತ್ತ ಿ ನಿಧಿ ಸೊಂದಿಸಿಯುತಹಿಯೆ. ಬಿಪಿ ಭತುಿ 
ಡಮಹಬಿಟ್ಟರ್ಸ ನಂತ ಕ್ಷೀಣಗೊಳುಳ ಕಹಯ್ದಲೆಖಳು ಗೋಚರಿಷುುದು ಷಪಶಿಹಖುತಿದೆ ಭತುಿ 
ಜೀನದ ಪಿಡುಖು ಅಯಂಬಹಖು ಕಹಲ. ಸಣಕಹಸಿನ ಷಹಾತಂತರಯತೆ ಭತುಿ ಅದಹಮದ 

ಬದರತೆಗಹಗಿ ಹೀಗೆ ಄ಖತಯವಿಯುುದರಿಂದ ಅಯೋಖಯ ಯಕ್ಷಣೆ ರಭುಕಹಖುತಿದೆ.  
 

g) ನಿೃತ್ತ ಿ– ಆಳಿಭುಕ ಷಭಮ (60 ಭತು ಿನಂತಯದ) : ಆದು ಂದು ಷಕ್ರರಮ ಕೆಲಷದಿಂದ ನಿೃತ್ತಿ 
ಸೊಂದಿ, ಸೆಚಹಚಗಿ ಜೀನದ ಄ಖತಯಖಳಿಗೆ ಈಳಿತಹಮ ಭಹಡು ಮಹಹಖ ಕಹಲ. ಆಲ್ಲಾ 
ಖಭನಿಷಫೇಕಹದುದೇನೆಂದಯೆ  ತನು ಭತುಿ ತನು ಷಂಗಹತ್ತಮ ಜೀನದ ಕೊನೆಮ ತನಔ 

ಫೇಕಹಖು ಄ಖತಯಖಳನುು ಸೊಂದಿಷುುದು.  ಷಂದಿಖಧ ಕಹಳಜಿಯೆಂದಯೆ ಅಯೋಖಯ ಷಭಷೆಯಖಳು, 
ಅದಹಮ ಭತು ಿ ಂಟ್ಟತನ ಫಗೆ ೆ ಄ನಿಶಿಚತತೆ.  ಆದು ಜೀನದ ಖುಣಭಟಿನುು ಸೆಚಿಚಷುುದು 
ಭತು ಿ ಔನಷು ಔಂಡಿಯುುದನುು ಷಹಧಿಷಲು ಷಹಧಯಹಖದಿದಹಿಖ ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಸಹಯಷ 

ಭುಂದುರಿಷುುದು ಄ಥಹ ವಿಸಹಯಕೆು ಄ಥಹ ತ್ತೕಥಾಮಹತೆರಗೆ ಸೋಖು ಕಹಲ. 

ಷಭಷೆಯಯೆಂದಯೆ - ಷುಂದಯಹಗಿ ಆಳಿ ಮಷ್ನುು ಔಳೆಮಫಸುದೆ ಄ಥಹ 

ಕೊಯತೆಮುಂಟ್ಹಖುುದೊ ಎಂಫುದು ೂಾಸಿದಧತೆಮ ಮೇಲೆ ಄ಲಂಬಿಸಿದೆ.      
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ನಹು ಮೇಲೆ ನೋಡುಂತೆ, ಅರ್ಥಾಔ ಜೀನ ಚಔರ ಭೂಯು ಸಂತಖಳನುು ಸೊಂದಿದೆ.  
 

ವಿದಹಯರ್ಥಾ ಸಂತ ಕೆಲಷದ ಸಂತಕ್ರುಂತ ಮೊದಲನೆಮದು ಫ್ನು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ 

ವಿದಹಯರ್ಥಾಮಹಗಿದ ಿ ಷಂದಬಾ. ಆದು ಂದು ಈಮುಔ ಿ ನಹಖರಿಔನಹಗಿ 

ಜಹಫಹಿರಿಖಳನುು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ೂಾಸಿದಧತಹ ಸಂತಹಗಿದೆ. ಫ್ಯ 

ನೈುಣಯತೆಖಳನುು ಄ಭಿೃದಿಧ ಭಹಡು ಸಹಖೂ ಭಹನ ಫಂಡಹಳ 

ಭೌಲಯನುು ಸೆಚಿಚಷುುದು ಅದಯತೆಮಹಗಿದೆ. 
ಕೆಲಷದ ಸಂತ ಕೆಲಷದ ಸಂತ 18 ರಿಂದ 25 ಯ ನಡುೆ ಄ಥಹ ಄ದಕ್ರುಂತ ಮೊದಲೇ 

ಅಯಂಬಹಖುತಿದೆ, ಭತು ಿ 35 ರಿಂದ 40 ಶಾಖಳಯಗೆ 
ಭುಂದುಯೆಮಫಸುದು. ಇ ಄ಧಿಮಲ್ಲಾ, ಯಕ್ರಿಮು ಫಳಕೆಗಿಂತ ಸೆಚುಚ 
ಖಳಿಷುತಹಿನೆ ಹೀಗಹಗಿ ಈಳಿಷಲು ಸಹಖೂ ಸಣ ಸೂಡಲು ಅಯಂಭಿಷುತಹಿನೆ.   

ನಿೃತ್ತಮಿ ಸಂತ ಇ ರಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಾ ಄ನು ಷಂತುಿ ಭತು ಿ ಅಸಿಿಖಳನುು ಟುಿಖೂಡಿಷುತಹಿನೆ 
಄ು ಬವಿಶಯದಲ್ಲಾ ಄ನ ವಿವಿಧ ಄ಖತಯಖಳಿಗೆ ಸಹಖೂ ಭುಂದಿನ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ 
ಅದಹಮ ಷೇರಿದಂತೆ ನಿೃತ್ತಿ ನಂತಯ ಭತುಿ ಕೆಲಷ ನಿಲ್ಲಾಸಿದ ನಂತಯ ಸಣ 

ದಗಿಷುತಿದೆ. 
 

3. ಫ್ ಯಕ್ರ ಿಈಳಿಷುುದು ಭತು ಿವಿವಿಧ ಅರ್ಥಾಔ ಷಾತುಖಿಳನುು ಕರೀದಿಷುುದು ಏಕೆ ಄ಖತಯಹಗಿದೆ? 
 

ಯಕ್ರಿಮ ಜೀನದ ರತ್ತಯೊಂದು ಸಂತೂ, ಮಹಹಖ ಄ನು ಄ಥಹ ಄ಳು ಂದು ನಿದಿಾಶಿ 
ಹತರನುು ನಿಾಹಿಸಿದಹಖ ಸಲಹಯು ಄ಖತಯಖಳು ಸುಟ್ಟಿಕೊಳುಳತಿೆ ಄ದಕಹುಗಿ ಸಣ  
ದಗಿಷಫೇಕಹಖುತಿದೆ. 
 

ಈದಹಸಯಣೆ  
 

ಯಕ್ರಿಮು ಭದುೆಮಹಗಿ ತನು ಷಾಂತ ಔುಟುಂಫನುು ಹರಯಂಭಿಸಿದಹಖ ಄ನಿಗೆ ತನುದೇ ಅದ ಭನೆ 
ಭಹಡಫೇಕಹಖುತಿದೆ. ಭಔುಳು ಫೆಳೆದಂತೆಲಹಾ, ಄ಯ ಈನುತ ಶಿಕ್ಷಣಕಹುಗಿ ಸಣದ ಄ಖತಯವಿದೆ. ಯಕ್ರ ಿ

ಭಧಯಭ ಮಷು್ ದಹಟುತ್ತಿದಿಂತೆ, ಅಯೋಖಯ ೆಚಚಖಳನುು ೂಯೈಷುುದು ಭತುಿ ನಿೃತ್ತ ಿ ನಂತಯದ 
ಈಳಿತಹಮಖಳು ಕಹಳಜಿಮ ವಿಶಮಹಗಿಯುತಿೆ, ಆದರಿಂದ  ಫ್ ತಂದೆ ಭಔುಳ ಮೇಲೆ ಄ಲಂಬಿಷುುದು 
ಭತು ಿ ಸೊಯೆಮಹಖುುದು ತುಪತಿದೆ. ಷಹಾತಂತರಯದಿಂದ ಭತುಿ ಗನತೆಯ್ದಂದ ಜೀವಿಷುುದು 
ಹರಭುಕಹಗಿದೆ.  
 

ಈಳಿತಹಮಖಳನುು ಎಯಡು ನಿಧಹಾಯಖಳ ಷಮಿಮವರಣ ಎಂದು ರಿಖಣಿಷಫಸುದು. 
 

i. ಫಳಕೆಮ ಭುಂದೂಡಿಕೆ: ತಾಭಹನ ಭತುಿ ಬವಿಶಯದ ಫಳಕೆಮ ನಡುವಿನ ಷಂನೂಮಲಖಳ ಸಂಚಿಕೆ  
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ii. ನಖದೀಔಯಣದ ವಿಬಜನೆ (಄ಥಹ ಸಿದಧ ಕರೀದಿ ಷಹಭಥಯಾ) ಔಡಿಮೆ ರಿತ್ತಾಷಫಸುದಹದ ಷಾತುಿಖಳ 

ವಿನಿಭಮ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ಂದು ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕರೀದಿ, ಸಣದ ಫದಲಹಗಿ ಪಂದ 

ಎಂದು ಷೂಚಿಷುತಿದೆ, ಔಡಿಮೆ ರಿತ್ತಾಷಫಸುದಹದ. 
 

ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆ ಎಯಡೂ ರೀತ್ತಮ ನಿಧಹಾಯಖಳನುು ಳಗೊಂಡಿದೆ. ಫ್ ಯಕ್ರ ಿ ಬವಿಶಯಕೊುೕಷುರ 
ಈಳಿತಹಮ ಭಹಡಫೇಕಹದ ಄ಖತಯವಿದೆ ಭತು ಿ ಬವಿಶಯದಲ್ಲಾ ಈದಿುಭುಷು ವಿವಿಧ ಄ಖತಯಖಳನುು 
ೂಯೈಷುಂತಸ ಅಸಿಿಖಳ ಮೇಲೆ ಷಭಾಔಹಗಿ ಫುದಿಧಂತ್ತಕೆಯ್ದಂದ ಸೂಡಿಕೆ ಭಹಡಫೇಔು. 
 

಄ಖತಯಖಳನುು ಭತುಿ ಷಭಾಔ ಅಸಿಿಖಳ ಫಗೆ ೆ ತ್ತಳಿದುಕೊಳಳಲು, ಫ್ಯ ಜೀನದ ಸಂತಖಳನುು ಄ತ್ತ 

ಸತ್ತಿಯದಿಂದ ನೋಡುುದು ಷೂಔಿಹಗಿದೆ. ಆದನುು ಕೆಳಗೆ ವಿರಿಷಲಹಗಿದೆ 
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ರಭುಕ  
 

ಜೀನದ ಸಂತಖಳು  
 

ಫಹಲಹಯಷೆಮೆ ಸಂತ ಫ್ನು ವಿದಹಯರ್ಥಾಮಹಗಿ ಄ಥಹ ಔಲ್ಲಮುನಹಗಿದ ಿಷಂದಬಾ. 

ಮೌನದ ಄ವಿಹಹಿತ 

ಸಂತ 

ಜೀನೋಹಮಕಹುಗಿ ದುಡಿಮಲು ಅಯಂಭಿಷುುದು ಅದಯೆ ಫ್ನೆ  

ಮೌನದ ವಿಹಹಿತ ಸಂತ ಫ್ನು ಹಟಾನರ್ ಄ಥಹ ಷಂಗಹತ್ತ ಅದಹಖ  

ವಿಹಹಿತನಹಗಿ ಚಿಔು ಭಔುಳ 

ತಂದೆಮ ಸಂತ  

ಫ್ನು ಪ್ರೇಶಔನಹದಹಖ  

ವಿಹಹಿತನಹಗಿ ದೊಡಡ 
ಭಔುಳ ತಂದೆಮ ಸಂತ  

ಫ್ನು ೂಯೈಕೆದಹಯನಹದಹಖ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಭತು ಿ ಫೆಳೆಮುತ್ತಿಯು ಭಔುಳ 

ಆತಯ ಄ಖತಯಖಳ ಕಹಳಜಿ ತೆಗೆದುಕೊಳಳಫೇಕಹಖುತಿದೆ   
ಔುಟುಂಫ ನಂತಯದ / 

ನಿೃತ್ತ-ಿೂಾ ಸಂತ 

ಭಔುಳ ಷಾತಂತರಹಗಿ, ಭನೆ ಬಿಟುಿ ಸೋದಹಖ  ಕ್ಷಿಖಳು ಖೂಡನುು ಖ್ಹಲ್ಲ 

ಭಹಡಿ ಸೋಖು ಸಹಗೆ  
ನಿೃತ್ತಮಿ ಸಂತ ಆದು ಮಷು್ ಆಳಿಭುಕಹಖು ಷಭಮ. ಄ಂತಸ ಄ಕಹವ ಭಹಡಿತು 

ಇ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಈದಭವಿಷು ಄ಖತಯಖಳನುು ಄ರಿತುಕೊಂಡು ಈಳಿತಹಮ 
ಭಹಡಿದಿಯೆ, ಮಹಯ ಮೇಲೆಮೂ ಄ಲಂಬಿಷದೆ ಄ಥಹ ನಿಖಾತ್ತಔಯಂತೆ 
ಫದುಔದೆ ಗನತೆಯ್ದಂದ ಜೀವಿಷಫಸುದು 

 

 

4. ೈಮಕ್ರಔಿ ಄ವಯಔತೆಖಳು  
 

ಮೇಲ್ಲನ ಜೀನ ಚಔರ ನೋಡಿದಯೆ, ನಹು ಭೂಯು ವಿಧದ ಄ವಯಔತೆಖಳು ಸುಟ್ಟಿಕೊಳುಳುದನುು 
ನೋಡಫಸುದು. ಆು ಭೂಯು ವಿಧದ ಅರ್ಥಾಔ ಈತಪನುಖಳಿಗೆ ದಹರಿ ಭಹಡಿ ಕೊಡುತಿೆ. 
 
 

 

a) ಬವಿಶಯದ ಹಿಹಟುಖಳನುು ಷಕ್ರರಮಗೊಳಿಷುುದು   
 

ನಿರೀಕ್ಷಿಷಲಹದ ೆಚಚಖಳ ಹಯಪಿಮಿನುು ೂಯೈಷಲು ಄ಖತಯಖಳ ಮೊದಲ ಖುಂು ಄ಖತಯಹಗಿಯು 

ನಿಧಿಖಳ ಜೀನಚಔರದ ವಿವಿಧ ಸಂತಖಳಲ್ಲಾ ಈದಭವಿಷುತಿೆ. ಆಂತಸ ಎಯಡು ವಿಧದ ಄ಖತಯಖಳಿೆ: 
 

i. ನಿಶಿಚತ ಹಿಹಟ್ಟನ ಄ಖತಯಖಳು: ನಿದಿಾಶಿ ಜೀನದ ಗಟನೆಖಳ ಕಹಯಣದಿಂದಹಗಿ 

ಷಂನೂಮಲಖಳ ಫದಧತೆಮ ಄ಖತಯವಿದೆ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಄ಲಂಬಿತಯ ಈನುತ ಶಿಕ್ಷಣ / 

ಭದುೆಗೆ ಄ಕಹವ ಭಹಡಿ ಕೊಡುುದು; ಭನೆ ಄ಥಹ ದೀಗಾಕಹಲ ಫಹಳಿಕೆ ಫಯು 

ಖೃಸಫಳಕೆಮ ಷುಿಖಳನುು ಕರೀದಿಷುುದು   
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ii. ಷಹಭಹನಯ ಹಿಹಟ್ಟನ ಄ಖತಯಖಳು: ಮಹುದೊ ಈದೆೀವಕೆು ಮೀಷಲ್ಲಡು ರಷುಿತ 

ಫಳಕೆಯ್ದಂದ ಫದಿಗಿಟುಿ ಸಣ - ಆುಖಳನುು ಜನಪಿರಮಹಗಿ ‗ಬವಿಶಯದ ಄ಕಹವಖಳು‘ ಎಂದು 
ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ. 

 

b) ಄ನಿವಚಮತೆಮ ೂಯೈಕೆ  
 

಄ನಿವಚಮತೆಖಳು ಜೀನದಲ್ಲಾ ನಡೆಮು ಄ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗಟನೆಖಳಹಗಿೆ, ರಷುಿತ ಅದಹಮದಿಂದ 

ೂಯೈಷಲಹಖದದುಖಳು ದೊಡಡ ಮೊತಿದ ಫದಧತೆಮನುು ನಿರೀಕ್ಷಿಷುತಿೆ, ಅದಿರಿಂದ ಮೊದಲೇ ಸಣ  
ಔೂಡಿಡು ಄ವಯಔತೆ ಆದೆ. ಷಹು ಭತು ಿ ಄ಂಖವಿಔಲತೆ ಄ಥಹ ನಿಯುದೊಯೕಖ ಭುಂತಹದ 

ಗಟನೆಖಳಿಂದ ಅದಹಮ ನಶಿಹಖುುದು. ಆತಯೆ, ಫೆಂಕ್ರಯ್ದಂದ ಷಂತ್ತನಿ ನಶಿ ಈಂಟ್ಹಖಫಸುದು. 
ಂದು ೇಳ  ೆ ಷಂಬಹಯತೆ ಔಡಿಮೆಮಹಗಿದು ಿ ೆಚಚದ ರಿಣಹಭ ಸೆಚಹಚಗಿದಿಯೆ, ಆಂತಸ 

಄ವಯಔತೆಖಳನುು ವಿಮೆ ಭೂಲಔ ಫಗೆಸರಿಷಫಸುದು, ಮಹಾಮಹಗಿ ಄ಂತಸ ಄ನಿವಚಮತೆಖಳಿಗಹಗಿ 

ದೊಡಡ ರಭಹಣದ ಅಸಿಿಮನುು ಮೀಷಲ್ಲಡಲಹಗಿಡಫೇಔು. 
 

c) ಷಂತ್ತನಿ ಕೊರೕಢೀಔಯಣ  

 

ಎಲಹಾ ಈಳಿತಹಮಖಳು ಭತು ಿ ಸೂಡಿಕೆಖಳು ಹಷಿಹಗಿ ಕೆಲು ಷಂತ್ತನಿ ನಿಭಹಾಣಕೆು 
ಕಹಯಣಹಖುತಿದೆ. ನಹು ಕೊರೕಢೀಔಯಣದ ಫಗೆ ೆ ಭಹತನಹಡುಹಖ ಆದು ಸೂಡಿಕೆ ಭಹಡಿ 
ರಯೋಜನನುು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ಯಕ್ರಿಮ ಫಮಕೆಮನುು ಷೂಚಿಷುತಿದೆ ಭತುಿ ಭುಕಯಹಗಿ 

಄ನುಔೂಲಔಯಹದ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿ ಄ಕಹವಖಳಿಂದ ಲಹಬ ಡೆಮುುದು. ಆತಯ ದಖಳಲ್ಲಾ ಈಳಿತಹಮ 

ಭತು ಿಫಂಡಹಳ ಭುಕಯಹಗಿ ಷಂತನಿುು ಕೊರೕಢೀಔರಿಷು ಫಮಕೆಮನುು ೆರೕಯೇಪಿಷುತಿೆ. 
 

ಯಕ್ರಿಮ ಸೂಡಿಕೆ ಭಹಡುಹಖ ಸೆಚಿಚನ ಲಹಬ ಖಳಿಷು ದೃರ್ಷಿಯ್ದಂದ, ಫ್ ಯಕ್ರ ಿಕೆಲು ಄ಹಮಖಳನುು 
ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲು ಸಿದಧಹಗಿಯುತಹನಿೆ ಆದನುು ಉಸಹತಮಔ ಈದೆೀವ ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಗಿದೆ. ಸೆಚಿಚನ 

ಅದಹಮ ಄ೇಕ್ಷಿಷಲಹಗಿದೆ ಏಕೆಂದಯೆ ಆದು ತಾರಿತಹಗಿ ನಿಾಳ ಖಳಿಕೆ ಭಹಡಲು ಄ಥಹ ಷಂತಿನುು 
ದಿಾಖುಣಗೊಳಿಷಲು ನೆಯಹಖುತದಿೆ. ಆದು ಷಹಾತಂತರಯ, ಈದಯಭ, ಄ಧಿಕಹಯ ಭತು ಿ ರಬಹದ ಜೊತೆ 
ಷಂಫಂಧ ಸೊಂದಿದ ಕಹಯಣ ಷಂತಿನುು ಄ೇಕ್ಷಿಷಲಹಖುತಿದೆ.  

 

5. ಸಣಕಹಸಿನ ಈತಪನುಖಳು  
 

ಮೇಲ್ಲನ ಄ಖತಯಖಳಿಗೆ ಄ನುಖುಣಹಗಿ ಅರ್ಥಾಔ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಮಲ್ಲಾ ಭೂಯು ವಿಧದ ಈತಪನುಖಳಿೆ:  
 

ಹಿಹಟ್ಟನ ಈತಪನುಖಳು ಫಹಯಂಕ್ ಠೇಣಿಖಳು ಭತು ಿ ಆತಯ ಈಳಿತಹಮದ 

ಈಔಯಣಖಳು ಷರಿಮಹದ ಷಭಮ ಭತು ಿ ರಿಭಹಣದಲ್ಲಾ 
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ಫೇಕಹದಶುಿ ಕರೀದಿಷು ವಕ್ರಿಮನುು (ದರಯತೆ) ದಗಿಷುತಿೆ. 
ವಿಮೆ ತಯಸದ ಅಔಸಿಮಔ 

ಈತಪನುಖಳು 
ಆು ಸಠಹತ್ ಄ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗಟನೆಖಳು ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ 

಄ನುಬವಿಸಿದ ದೊಡಡ ನಶಿಖಳ ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷುತಿೆ. 
ಷಂತನಿುು ಕೊರೕಢೀಔರಿಷು 

ಈತಪನುಖಳು 
ಶೇಯುಖಳು ಭತು ಿಸೆಚುಚ ಆಳುರಿ ಕೊಡು ಫಹಂಡುಖಳು ಄ಥಹ 

ರಿಮಲ್ ಎಷೆೀಟ್ ಖಳು ಆಂತಸ ಈತಪನುಖಳ 

ಈದಹಸಯಣೆಖಳಹಗಿೆ. ಆಲ್ಲಾ ಸಣನುು ಫದಧಹಗಿರಿಸಿ, ಸೆಚುಚ ಸಣ 

ಭಹಡು ಈದೆೀವದಿಂದ ಸೂಡಿಕೆಮನುು ಭಹಡಲಹಖುತಿದೆ. 
 

ಫ್ ಯಕ್ರಿಮು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಮೇಲ್ಲನ ಎಲಹಾ ಄ಖತಯಖಳ ಮಿವರಣನುು ಸೊಂದಿಯುತಹಿನೆ ಹೀಗಹಗಿ ಎಲಹಾ 
ಭೂಯು ರಕಹಯದ ಈತಪನುಖಳು ಫೇಕಹಖುತಿೆ. ಷಂಕ್ಷಿಿಹಗಿ ಹೀಗೆ ಸೇಳಫಸುದು: 
 

i. ಈಳಿಷಲು ಄ಖತಯಹದ – ಸಣದ ಄ವಯಔತೆಖಳಿಗಹಗಿ   

ii. ವಿಮೆ ಭಹಡು ಄ವಯಔತೆ –಄ನಿಶಿಚತತೆಖಳ ವಿಯುದಧ  
iii. ಸೂಡಿಕೆಮ ಄ವಯಔತೆ – ಷಂತ್ತಿನ ಕೊರೕಢೀಔಯಣ  

 

6. ತೊಂದಯೆಖಳು ಭತು ಿಸೂಡಿಕೆ  
 

ಫ್ ಯಕ್ರ ಿಜೀನ ಚಔರದ ವಿವಿಧ ಸಂತಖಳ ಭೂಲಔ ಚಲ್ಲಷುತಹನಿೆ, ಅದಹಮ ತಯು ಮು ಯಕ್ರಿಯ್ದಂದ 

ಭಧಯಭ ಮಸಿ್ನ ಔಡೆಗೆ, ತದನಂತಯ ಕೆಲಷದ ಜೀನದ ಕೊನೆಮ ಶಾಖಳು ಔಡೆಗೆ,  ತೊಂದಯೆಖಳು, 
಄ಥಹ ಄ಹಮಖಳನುು ಎದುರಿಷು ವಿಧಹನ ಫದಲಹಣೆಗೆ ಳಗಹಖುತಿೆ. 
 

ಮುಔಯಹಗಿದ ಿ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಭುಂದೆ ನೋಡಲು ಫಸಳಶುಿ ಶಾಖಳು ಆಯುತಿೆ ಭತು ಿ ಷಹಔಶುಿ 
ಈತಹ್ಹಿಮಹಗಿದು ಿ ಭತು ಿ ಷಹಧಯಹದಶುಿ ಷಂತಿನುು ಷಂಖರಹಿಷು ಷಲುಹಗಿ ಄ಹಮಖಳನುು 
ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲು ಸಿದಧರಿಯುತಹಿಯೆ. ಶಾಖಳು ಔಳೆಮುತ್ತಿದ ಿ ಸಹಗೆ, ಯಕ್ರ ಿ ದೂಯದೃರ್ಷಿಮುಳಳನಹಗಿಯುತಹಿನೆ 
ಭತು ಿ ಸೂಡಿಕೆ ಫಗೆ ೆ ಜಹಖಯೂಔಯಹಗಿಯುತಹಿನೆ, ಇಖ ಷುಯಕ್ಷಿತ ಭತು ಿ ಸೂಡಿಕೆಖಳನುು ಕೊರೕಢೀಔರಿಷು 

ಈದೆೀವಹಗಿದೆ. 
 

಄ಂತ್ತಭಹಗಿ, ಯಕ್ರಮಿ ನಿೃತ್ತಿಮ ಶಾಖಳು ಷಮೀಪಿಷುತ್ತಿಯುಂತೆ, ಷಹಔಶುಿ ಷಂಯಕ್ಷಔನಹಖು 
ಷಹಧಯತೆಯ್ದದೆ. ಇಖ ಖಭನು ನಿೃತ್ತ ಿ ನಂತಯದ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಕಚುಾ ಭಹಡುಂತಸ ಮೊತಿನುು 
ಸೊಂದುುದು. ಫ್ ಯಕ್ರ ಿ  ೂಹಾಜಿಾತ ಅಸಿಿಮನುು ಭಔುಳಿಗೆ ಭಹಡುುದು ಄ಥಹ ಄ನಹಥಹವರಭಕೆು 
ಈಡುಗೊಯೆಮಹಗಿ ನೀಡುುದಯ ಫಗೆ ೆಯೋಚಿಷಫಸುದು ಆತಹಯದಿ. 

 

ಫ್ ಯಕ್ರಮಿ ಸೂಡಿಕೆ ವೈಲ್ಲಮೂ ಷಸ ಄ಹಮದ ಜೊತೆ ಷರಿಷಭನಹಗಿ ಸೆಜೆುಸಹಔಲು ಫದಲಹಖುತದಿೆ. 
ಆದನುು ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಷಲಹಗಿದೆ  
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ಚಿತರ 1  ತೊಂದಯೆಖಳು ಭತು ಿಸೂಡಿಕೆ ವೈಲ್ಲ 

 

ತೊಂದಯೆಖಳು  ಸೂಡಿಕೆ ವೈಲ್ಲ 

 
 

ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಸಿ 1 

 

಄ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗಟನೆಖಳ ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಣೆ ಡೆಮಲು ನೀು ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹ ಷಲಸೆಮನುು ನೀಡುತ್ತೀರಿ? 

 

I. ವಿಮೆ 

II. ಫಹಯಂಕ್ ಎಫ್.ಡಿ ನಂತಸ ಹಿಹಟ್ಟನ ಈತಪನುಖಳು 
III. ಶೇಯುಖಳು 
IV. ಡಿಫೆಂಚಯುಖಳು 
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B. ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆಮ ಹತರ 
 

1. ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆ  
 

ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆ ಗಹರಸಔಯ ರಷುಿತ ಭತು ಿ ಬವಿಶಯದ ಄ಖತಯಖಳು ಈದ್ವಿಸಿದಹಖ ಎಚಚರಿಕೆಯ್ದಂದ 

ರಿಖಣಿಷುುದು ಭತುಿ  ರಿಶೀಲ್ಲಷುುದು ರಕ್ರರಯೆ ಭತು ಿ ತನು ೈಮಕಿ್ರಔ ತೊಂದಯೆಖಳು ಭತು ಿ
ಅದಹಮದ ಭೌಲಯಭಹನ, ಷರಿಮಹದ ಅರ್ಥಾಔ ಈತಪನುಖಳ ಶಿಪಹಯಷು ಭೂಲಔ ವಿವಿಧ ನಿರೀಕ್ಷಿತ / 

಄ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಄ಖತಯಖಳನುು ೂಯೈಷು ಭಹಖಾಷೂಚಿಮ ಟ್ಟಿ ತಮಹರಿಷುುದು. 
 

ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆ ಇ ಄ಂವಖಳನುು ಳಗೊಂಡಿದೆ: 
 

 ಸೂಡಿಕೆ - ಫ್ಯ ಄ಹಮನುು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ಷಹಭಥಯಾ ಅಧರಿಸಿ ಷಾತುಖಿಳನುು ಸಂಚುುದು,  
 ಄ಹಮದ ನಿಾಸಣೆ,  
 ನಿೃತ್ತ ಿಯೋಜನೆ, 
 ತೆರಿಗೆ ಭತುಿ ಅಸಿಿ ಯೋಜನೆ, ಭತು ಿ
 ಫ್ಯ ಄ಖತಯಖಳನುು ನೋಡಿ ಧನಷಸಹಮ ಭಹಡುುದು 

 

ಷಂಕ್ಷಿಿಹದ ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆ 360 ಡಿಗಿರ ಯೋಜನೆ ಳಗೊಂಡಿಯುತದಿೆ. 
 

ಚಿತರ 1 ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆಮ ಄ಂವಖಳು 
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2. ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆಮ ಹತರ  
 

ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆ ಂದು ಸೊಷ ಕಹಯ್ದದೆಮಲಾ. ಄ದನುು ನಭಮ ಹಿರಿಮಯು ಷಯಳ ಯೂದಲ್ಲಾ 
ಅಚರಿಷುತ್ತದಿಯಿು. ಅಖ ಫಂಡಹಳದ ಅಯೆುಖಳು ಸೀಮಿತಹಗಿದಿು. ಕೆಲು ದವಔಖಳ ಹಿಂದೆ ಫಸುದೊಡಡ 
ಷಂಖ್ೆಯಮ ಜನ ಸೂಡಿಕೆಮನುು ಜೂಜಿಗೆ ಷಭಹನ ರಿಖಣಿಸಿದಯು. ಈಳಿತಹಮಖಳನುು ಸೆಚಹಚಗಿ ಫಹಯಂಕ್ 

ಠೇಣಿ, ಄ಂಚೆ ಈಳಿತಹಮ ಯೋಜನೆಖಳು ಭತು ಿ ಆತಯ ನಿಶಿಚತ ಅದಹಮಖಳಲ್ಲಾ ರಹಿಷಲಹಖುತ್ತಿತು.ಿ 
ಆಂದು ನಭಮ ಷಭಹಜ ಭತು ಿಗಹರಸಔಯು ಎದುರಿಷುತ್ತಯಿು ಷಹಲುಖಳು ತುಂಫಹ ಭಿನುಹಗಿೆ. ಄ುಖಳಲ್ಲಾ 
ಕೆಲು ಹೀಗಿೆ:  
 

i. ಄ವಿಬಔ ಿಔುಟುಂಫದ ವಿಬಜನೆ 
 

಄ವಿಬಔ ಿ ಔುಟುಂಫ ವಿಬಔಿ ಔುಟುಂಫಕೆು ದಹರಿ ಭಹಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ, ತಂದೆ, ತಹಯ್ದ ಭತುಿ ಭಔುಳನುು 
ಳಗೊಂಡಿದೆ. ಔುಟುಂಫದ ವಿಶಿಶಿಹದ ತಲೆ ಭತು ಿದುಡಿಮು ಷದಷಯ ತನು ಭತು ಿಆತಯ ಔುಟುಂಫದ 
ಷದಷಯಯ ಜಹಫಹಿರಿಮನುು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ಸೊಣೆ ಸೊಯಫೇಕಹಗಿದೆ. ಆದು ಷಹಔಶುಿ ಷರಿಮಹದ 

ಯೋಜನೆ ಭತು ಿ ೃತ್ತಿಯ ಸಣಕಹಷು ಯೋಜಔನಿಂದ ನಿದಿಾಶಿ ರಭಹಣದ ಫೆಂಫಲನುು 
಄ೇಕ್ಷಿಷಫಸುದು.  

 

ii. ಸಲಹಯು ಸೂಡಿಕೆಮನುು ಅಯೆುಖಳು  
 

ಆಂದು ನಭಗೆ ಷಂತು ಿ ಷೃರ್ಷಿಗೆ ದೊಡಡ ಷಂಖ್ೆಯಮ ಸೂಡಿಕೆ ಈಔಯಣಖಳು ಲಬಯವಿಯುತಿೆ 
ರತ್ತಯೊಂದು ಫದಲಹಖುತ್ತಿಯು ಭಟಿದ ಄ಹಮ ಭತುಿ ರಿಟನ್ಾ ಸೊಂದಿೆ. ಅರ್ಥಾಔ ಖುರಿಖಳ 

ಷಹಧನೆಮನುು ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳಳಲು, ಫ್ಯು ಫುದಿಧಂತ್ತಕೆಯ್ದಂದ ಅಯೆು ಭತುಿ ಄ಹಮದ 

ಭಟಿನುು ಅಧರಿಸಿ ಸೂಡಿಕೆ ಭಹಡಫೇಔು. ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆ ಫ್ಯ ಅಸಿ ಿಸಂಚಿಕೆಮಲ್ಲಾ ಷಸಹಮ 

ಭಹಡಫಸುದು. 
 

iii. ಫದಲಹಖುತ್ತಯಿು ಜೀನವೈಲ್ಲ 

 

ತಕ್ಷಣ ರತ್ತಪಲ ದಿನದ ಅದೇವಹಗಿ ತೋಯುತಿದೆ. ಯಕ್ರಖಿಳು ಆತ್ತೀಚಿನ ಮೊಫೈಲ್ ಫೋನ್, 

ಕಹಯುಖಳು, ದೊಡಡ ಭನೆಖಳು, ರತ್ತರ್ಷಠತ ಔಾಫೆಳಲ್ಲಾ ಷದಷಯತಾ ಆತಹಯದಿಮನುು ಫಮಷುತಹಿನೆ. ಇ 

ಫಮಕೆಖಳನುು ಇಡೇರಿಷು ಷಲುಹಗಿ ಄ಯು ಷತತಹಗಿ ದೊಡಡ ಷಹಲಖಳಲ್ಲಾ ಕೊನೆಗೊಳುಳತಹಯಿೆ. ಇ 
ರಿಣಹಭಹಗಿ ಈಳಿತಹಮ ರಭಹಣನುು ಔಡಿಮೆ ಅಗಿ, ಅದಹಮದ ದೊಡಡ ಹಲು ಷಹಲನುು 
ಹಿಂದಿಯುಗಿಷಲು ಸೋಖುತಿದೆ. ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆ ಎಂದಯೆ ಜಹಖೃತ್ತ ಭತು ಿ ಷಾಮಂ ಶಿಷು ಿ ಸಹಖೂ 

ಕಚಿಾನ ಯೋಜನೆ ಭಹಡಿ ಄ನಖತಯ ೆಚಚಖಳನುು ಔಡಿಮೆ ಭಹಡುುದು ಸಹಖೂ ಆದರಿಂದ ಎಯಡಯಲೂಾ 



                              4 

 90 

ಮವಸಿಾಮಹಖಫಸುದು: ರಷುತಿ ಖುಣಭಟಿ ಈಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕಹಲಹನಂತಯದಲ್ಲಾ ಄ದನುು 
ನವೀಔರಿಷುುದು.   

 

iv. ಸಣದುಫ್ಯ 

 

ಸಣದುಫ್ಯು ಅರ್ಥಾಔತೆಮ ಕಹಲಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಷಹಭಹನಯ ಭಟಿದ ಷಯಔುಖಳ ಭತುಿ ಷೇೆಖಳ 

ಫೆಲೆಖಳಲ್ಲಾನ ಏರಿಕೆ. ಆದು ಸಣದ ಭೌಲಯ ಔುಸಿಮಲು ಕಹಯಣಹಖುತಿದೆ. ಆದಯ ರಿಣಹಭಹಗಿ ಫ್ 
ಯಕ್ರ ಿಔಶಿಟುಿ ದುಡಿದ ಸಣದ ಕರೀದಿಷು ಷಹಭಥಯಾ ಕ್ಷೀಣಿಷುತದಿೆ. ಸಣದುಫ್ಯ ಫ್ ಯಕ್ರಿಮ ನಿೃತ್ತ ಿ

಄ಧಿಮಲ್ಲಾ ಄ನಹಸುತನುು ಈಂಟುಭಹಡಫಸುದು, ಯಕ್ರಿಮ ಲಹಬದಹಮಔ ಈದೊಯೕಖ ನಿಮಮಿತ 

ಅದಹಮ ನಿಂತು ಸೋದಹಖ, ಅದಹಮದ ಕೇಲ ಭೂಲ ಹಿಂದೆ ಭಹಡಿದ ಈಳಿತಹಮ ಅಗಿದೆ. 
ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆ ವಿವೇಶಹಗಿ ಸಣದುಫ್ಯನುು ನಿಬಹಯ್ದಷಲು ಷಭಥಾಹಗಿೆ, ವಿವೇಶಹಗಿ 

ನಂತಯದ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ.   
 

 

v. ಆತಯೆ ಄ನಿವಚಮತೆಖಳು ಭತು ಿ಄ಖತಯಖಳು 
 

ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆ ಯಕ್ರಿಖಳ ಆತಯ ಄ಖತಯಖಳನುು ಭತು ಿ ಷಹಲುಖಳನುು ೂಯೈಷಲು ಷಸಹಮ 

ಭಹಡು ವಿಧಹನಹಗಿದೆ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ೈದಯಕ್ರೕಮ ತುತುಾರಿಷೆತ್ತ ಄ಥಹ ಆತಯ 

಄ನಿವಚಮತೆಖಳ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಄ನಿರೀಕ್ಷಿತ ೆಚಚಖಳು ಭೂಡಿ ಫಯುತಿೆ, ಆುಖಳನುು ಯಕ್ರಿಖಳು 
ನಿಬಹಯ್ದಷಫೇಕಹಖುತಿದೆ.  ಸಹಗೆಯೇ, ಯಕ್ರಿಖಳು, ವಿೇಔದಿಂದ ತಭಮ ಔಂದಹಮ ಸೊಣೆಗಹರಿಕೆಖಳನುು 
ನಿಾಹಿಷು ಄ಖತಯವಿದೆ.  
 

ಯಕ್ರಿಖಳು ಔೂಡ ಷಲ್ಲೕಷಹಗಿ ತಭಮ ಷಹವಿನ ನಂತಯ ಷಂತು ಿ ಭತುಿ ಅಸಿಿಖಳನುು ತಭಮ 
ಪಿರೕತ್ತಹತರರಿಗೆ ಸೋಖು ಸಹಗೆ ಖ್ಹತರಿಡಿಸಿಕೊಳಳಫೇಔು. ದಹನ ಭಹಡುುದು ಄ಥಹ ಕೆಲು 
ಷಹಭಹಜಿಔ ಭತುಿ ಧಹಮಿಾಔ ಔಟುಿಹಡುಖಳನುು ೂಯೈಷುುದು ಫ್ ಯಕ್ರಿಮ ಜೀವಿತಹಧಿಮಲ್ಲಾ 
ಭತು ಿನಂತಯ ಷಸ ಄ಖತಯಹಗಿದೆ. ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆ ಇ ಎಲಾನುು ಷಹಧಿಷು ವಿಧಹನಹಗಿದೆ.  

 

3. ಅರ್ಥಾಔ ಯೋಜನೆ ಅಯಂಭಿಷಲು ಮಹುದು ಷೂಔ ಿಷಭಮ?  

 

ಆದು ಕೇಲ ಶಿರೕಭಂತರಿಗಹಗಿದೆಯೆ? ಹಷಿಹಗಿ, ಯೋಜನೆಮನುು ಷರಿಮಹಗಿ ನಿಭಮ ಮೊದಲ ಷಂಫಳ 

ಖಳಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಹರಯಂಭಿಷಫೇಔು. ಂದು ಯೋಜನೆ ಅಯಂಭಿಷಫೇಔು ಭಹಡಿದಹಖ ಸೇಳುತಿದೆ ಄ಂತಸ 

ಮಹುದೇ ರತಾಔ ಆಲಾ. ಂದು ಯೋಜನೆಮನುು ಮಹಹಖ ಅಯಂಭಿಷಫೇಔು ಎಂದು ಸೇಳು ಄ಂತಸ 

ಮಹುದೇ ರತಾಔ ಆಲಾ. 
 

ಅದಹಖೂಯ ರಭುಕ ತತಾ ನಭಗೆ ಭಹಖಾದವಾನ ಕೊಡಫೇಔು - ನಭಮ ಸೂಡಿಕೆಖಳು ತುಂಫಹ 

಄ಧಿಮಯೆಗೆ ಆದಹಖಿ, ಄ು ೃದಿಧಗೊಳುಳತಿೆ. 
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ಅದಿರಿಂದ ಎಂದಿಖೂ ತ್ತೕಯಹ ಭುಂಚಿತಹಗಿ ಅಯಂಭಿಷುುದು. ಫ್ನ ಸೂಡಿಕೆಖಳು ಅ ಷಭಮದ ಖರಿಶಠ 
ರಯೋಜನನುು ಡೆಮಫೇಔು. ಭತೆ ಿ ಸೇಳಫೇಕೆಂದಯೆ, ಯೋಜನೆ ಶಿರೕಭಂತ ಯಕ್ರಿಖಳಿಗೆ ಭಹತರ 
ಸೀಮಿತಹಗಿಲಾ. ಆದು ಎಲಾರಿಖೂ ಅಗಿದೆ. ಫ್ ಯಕ್ರ ಿ ಅರ್ಥಾಔ ಖುರಿಖಳನುು ಷಹಧಿಷಲು ಶಿಸಿನಿ ವಿಧಹನ 

಄ನುಷರಿಷಫೇಔು, ಅರ್ಥಾಔ ಖುರಿಖಳನುು ನಿಖದಿಡಿಷುುದರಿಂದ ಅಯಂಭಿಸಿ, ಭತುಿ ಫ್ ಯಕ್ರಿಮ ಄ಹಮ 

ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ಭಟಿ  ನೋಡಿ ಮೀಷಲಹಗಿಯು ಈಳಿತಹಮಖಳ ಮೇಲೆ ಸೂಡಿಕೆ ಭಹಡುುದು. ಸಣಕಹಷು 
ಅರ್ಥಾಔ ಯೋಜನೆಗೆ ಂದು ಄ಯೋಜಿತ, ಸಠಹತ್ ರೃತ್ತಿಮ ವಿಧಹನ ತೊಂದಯೆಮ ರಭುಕ ಕಹಯಣಖಳಲ್ಲಾ 
ಂದಹಗಿದೆ, ಄ದು ಯಕ್ರಿಖಳ ಮೇಲೆ ರಿಣಹಭ ಬೀಯುತಿದೆ.  
 

ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಸಿ 2 

 

ಮಹುದು ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆಮನುು ಅಯಂಭಿಷಲು ಈತಿಭ ಷಭಮ? 

 

I. ನಿೃತ್ತಿಮ ನಂತಯ 

II. ತನು ಮೊದಲ ಷಂಫಳ ಡೆದ ತಕ್ಷಣ 

III. ಭದುೆಮ ನಂತಯ 

IV. ಶಿರೕಭಂತನಹದ ನಂತಯ ಭಹತರ   
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C. ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆ - ವಿಧಖಳು 
 

ಇಖ ನಹು ಫ್ ಯಕ್ರಿಮು ಭಹಡಫೇಕಹದ ವಿವಿಧ ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆಮ ಄ಬಹಯಷಖಳನುು ನೋಡೋಣ. 

 

ಚಿತರ 1: ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆಮ ಷಲಸಹ ಷೇೆಖಳು  
 

 
 

ದಗಿಷಸುದಹದ ಸಲಹಯು ಷಲಸಹ ಷೇೆಖಳನುು ರಿಖಣಿಸಿ. ನಹು ಄ಂಥ ಅಯು ಄ಂವಖಳನುು 
ತೆಗೆದುಕೊಳೄೆ ಳೕಣ  

 

 ಸಣದ ಯೋಜನೆ 
 ಸೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ 
 ವಿಭಹ ಯೋಜನೆ 
 ನಿೃತ್ತ ಿಯೋಜನೆ 
 ಎಷೆೀಟ್ ಯೋಜನೆ  
 ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆ  

 

1. ಸಣದ ಯೋಜನೆ 
 

ಸಣದ ಸರಿವಿನ ನಿಾಸಣೆ ಎಯಡು ಈದೆೀವಖಳನುು ಸೊಂದಿದೆ. 
 

i. ಮೊದಲನೆಮದಹಗಿ ಫ್ ಯಕ್ರಮಿು ಅದಹಮ ಭತುಿ ೆಚಚಖಳ ಸರಿುಖಳನುು ನಿಾಹಿಷುುದು 
ಷಹೆಪಿಷುುದು ಷೇರಿದಂತೆ ಭತುಿ ದರ ಅಸಿಿಮನುು ಕಹಯಿ್ದರಿಷಫಸುದು, ಄ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭತುಿ ತುತುಾ 

಄ಖತಯಖಳನುು ೂಯೈಷುುದು. 
 

ii. ಎಯಡನೆಮದಹಗಿ ಫ್ ಯಕ್ರಮಿು ಫಂಡಹಳ ಸೂಡಿಕೆಗಹಗಿ ಯಸಿೆತ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಸೆಚುಚರಿ 

ಸಣನುು ಯಚಿಷುುದು ಭತು ಿಕಹಮುಿಕೊಳುಳುದು ಄ಖತಯಹಗಿದೆ. 
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ಆಲ್ಲಾ ಮೊದಲನೆ ಸಂತ ಫಜೆಟ್ ತಮಹರಿ ಭಹಡುುದು ಭತು ಿರಷುಿತ ಅದಹಮ ಭತು ಿೆಚಚಖಳ ಸರಿವಿನ 

ವಿವೆಾೕಶಣೆಮನುು ಭಹಡುುದು. ಆದಕಹುಗಿ, ಯಕ್ರಖಿಳು ಮೊದಲು ಷಭಂಜಷಹದ ಖುರಿ ಭತು ಿಈದೆೀವಖಳ 

ಂದು ಷಂಖರಸನುು ಬವಿಶಯಕಹುಗಿ ತಮಹಯು ಭಹಡಫೇಔು. ಆದು ರಷುಿತ ೆಚಚದ ನಭೂನೆಖಳು ಄ಲ್ಲಾ 
ಸೋಖಫಸುದೆ ಎಂಫುದನುು ನಿಧಾರಿಷಲು ಷಸಹಮ ಭಹಡುತಿದೆ. 
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ಭುಂದಿನ ಸೆಜೆು ಅಯು ತ್ತಂಖಳುಖಳ ೆಚಚ ಭತು ಿಅದಹಮದ ಸರಿುಖಳನುು ವಿವೆಾೕರ್ಷಷಲು ಷಹಭಹನಯ ಭತು ಿ
ತಖಲ್ಲದ ಬಹರೀ ಮೊತದಿ ೆಚಚನುು ನೋಡುುದು. ೆಚಚಖಳನುು ವಿಭಿನು ರಕಹಯದಲ್ಲಾ ಗೀಾಔರಿಷಲಹಗಿದೆ 
಄ಲಾದೆ ಸಿೆಯ ಭತು ಿಚಯ ೆಚಚಖಳೆಂದು ವಿಂಖಡಿಷಫಸುದಹಗಿದೆ. ಮಹಯೂ ಔೂಡ ಸಿೆಯ ೆಚಚದ ಮೇಲೆ ಸೆಚುಚ 
ನಿಮಂತರಣ ಸೊಂದಲು ಷಹಧಯವಿಲಾದಿಯಫಸುದು, ಚಯ ೆಚಚಖಳು ಸೆಚುಚ ಄ನಿಮಂತ್ತರತಹಗಿಯುುದರಿಂದ, 

ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಫಸುದು ಄ಥಹ ಭುಂದೂಡಫಸುದು. 
 

ಭೂಯನೇ ಸೆಜೆು ಆಡೀ ಶಾದ ಭಹಸಿಔ ಅದಹಮ ಭತು ಿ ೆಚಚಖಳನುು ಉಹಿಷುುದು. ಹಿಂದಿನ ಭತು ಿ
ಬವಿಶಯದ ಭುಂಜಹಖರತೆಮ ವಿವೆಾೕಶಣೆಮ ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ, ಂದು ಇ ಸಣದ ಸರಿುಖಳನುು ನಿಾಹಿಷು 

ಂದು ಯೋಜನೆ ವಿನಹಯಷ ಭಹಡಫಸುದು. 
  

ಸಣದ ಯೋಜನಹ ಕ್ರರಯೆಮ ಆನೊುಂದು ಄ಂವ ಅದಹಮನುು ಸೆಚಿಚಸಿಕೊಳಳಲು ತಂತರಖಳನುು ವಿನಹಯಷ 

ಭಹಡುುದು. 
 

ಈದಹಸಯಣೆ  
 

ಫ್ ಯಕ್ರಿ ಫಹಕ್ರ ಆಯು ಷಹಲಖಳನುು ುನವಿಾನಹಯಷ ಭಹಡಫಸುದು. 
 

ಫ್ ಯಕ್ರಿ ಕೊರೕಢೀಔರಿಷು ಭೂಲಔ ಫಹಕ್ರ ಆಯು ಕೆರಡಿಟ್ ಕಹಡ್ಾ ಷಹಲಖಳನುು ೂಯೈಷಫಸುದು ಭತುಿ 
ಔಡಿಮೆ ಫಡಿಡ ಸೊಂದಿಯು ಫಹಯಂಕ್ ಷಹಲದ ಭೂಲಔ ಹತ್ತಷಫಸುದು. 
 

ಫ್ ಯಕ್ರ ಿಸೆಚಿಚನ ಅದಹಮ ಡೆಮಲು ಸೂಡಿಕೆಖಳ ುನವಿಾಂಖಡನೆ ಭಹಡಫಸುದು.  

 

2. ವಿಭಹ ಯೋಜನೆ  
 

ಕೆಲವೊಂದು ಄ಹಮಖಳು ಯಕ್ರಮಿ ೈಮಕಿ್ರಔ ಸಣಕಹಷು ಖುರಿಖಳನುು ತಲುಲು ಄ಡಿಡ  ಭಹಡುತಿೆ. ವಿಭಹ 

ಯೋಜನೆ ಄ಂತಸ ಄ಹಮಖಳ ವಿಯುದಧ ಷೂಔ ಿವಿಮೆ ದಗಿಷಲು ಕ್ರರಮಹ ಯೋಜನೆಮನುು ನಿಮಿಾಷುತಿದೆ.  
 

ಆಲ್ಲಾ ಎಶುಿ ವಿಮೆಮ ಄ಖತಯವಿದೆ ಎಂದು ಄ಂದಹಜು ಭಹಡುುದು ಭತು ಿ  ಮಹ ವಿಧದ ಹಲ್ಲಸಿ ಄ತಯಂತ 
ಷೂಔಿಹದುದು ಎಂದು ನಿಧಾರಿಷುುದು. 
 

i. ಜೀ ವಿಮೆಮನುು ದುಡಿಮು ಯಕ್ರಿ ಄ಕಹಲ್ಲಔ ಷಹವಿಗೀಡಹದಹಖ ಄ಲಂಬಿತಯ ಅದಹಮ ಭತು ಿ
ಕಚಿಾನ ಄ವಯಔತೆಖಳನುು ಄ಂದಹಜು ಭಹಡಿ ನಿಧಾರಿಷಫಸುದು.  

ii. ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆಮ ಄ವಯಔತೆಖಳನುು ಮಹುದೇ ಔುಟುಂಫದಲ್ಲಾ ೈದಯಕ್ರೕಮ ತುತುಾಚಿಕ್ರತೆ್ 
ಈಂಟ್ಹದಹಖ ೈದಯಕ್ರೕಮ ೆಚಚನುು ಄ಂದಹಜು ಭಹಡಫಸುದು.  
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iii. ಄ಂತ್ತಭಹಗಿ ಫ್ಯ ಅಸಿಖಿಳ ವಿಮೆಮನುು ನಶಿದ ಄ಹಮನುು ವಿಧ ಭತು ಿ ರಿಭಹಣದಲ್ಲಾ 
ರಿಖಣಿಷಫಸುದು. ಆದರಿಂದ ಭನೆಮ / ಹಸನ / ಕಹಖ್ಹಾನೆ ಆತಹಯದಿ ಯಕ್ಷಿಷು ಄ಖತಯವಿದೆ. 

 

3. ಸೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ  
 

ಸೂಡಿಕೆ ಭಹಡಲು ಮಹುದೇ ಷರಿಮಹದ ಭಹಖಾಖಳಿಲಾ. ಮಹುದು ಷೂಔಿಹಗಿದೆ ಎಂಫುದು ಯಕ್ರಿಯ್ದಂದ 

ಯಕ್ರಿಗೆ ಫದಲಹಖುತಿದೆ. ಸೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಮು ಄ತಯಂತ ಷೂಔ ಿ ಫಂಡಹಳ ಸೂಡಿಕೆ ನಿಧಾರಿಷು ಭತುಿ 
ಅಸಿ ಿಸಂಚಿಕೆಮ ತಂತರಖಳು ರಕ್ರರಯೆಮಹಗಿದೆ, ಯಕ್ರಿಮ ಄ಹಮ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ಭಟಿ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥಾಔ 

ಖುರಿಖಳನುು ಭತು ಿಅ ಖುರಿಮನುು ತಲುಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಷಭಮಹಕಹವ.  

 
 

a) ಸೂಡಿಕೆಮ ಭಹನದಂಡಖಳು  
 

ಚಿತರ 1 ಸೂಡಿಕೆಮ ಭಹನದಂಡಖಳು  
 

 
 

ಆಲ್ಲಾ ಮೊದಲ ಸಂತದ ಕೆಲು ಸೂಡಿಕೆಮ ಭಹನದಂಡಖಳನುು ಹಯಖ್ಹಯನಿಷುುದು. ಇ ಕೆಳಗಿನು ಷೇರಿೆ: 
 

i. ಄ಹಮದ ಷಸನೆ: ಸೂಡಿಕೆ ಕರೀದಿಷು ಷಂದಬ೯ದಲ್ಲಾ ಮಹಯು ಎಶುಿ ಭಟಿದ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ 

಄ಹಮ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳುದು ಸಿದಧರಿದಹಿಯೆ ಎಂದು ತ್ತಳಿಷು ಭಹನ. 
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ii. ಷಭಮಹಕಹವ: ಆದು ಅರ್ಥಾಔ ಈದೆೀವ ಡೆಮಲು ಲಬಯವಿಯು ಷಭಮದ ಮೊತ.ಿ 

ಷಭಮಹಕಹವ ಖುರಿಮನುು ಷಹಧಿಷಲು ಫಳಷಲಹದ ಸೂಡಿಕೆ ಹಸನಖಳ ಮೇಲೆ ರಿಣಹಭ 
ಬೀಯುತಿದೆ. ಷಭಮಹಕಹವ ದೀಗಾಹಗಿದಿಲ್ಲಾ, ಄ಲಹಪಧಿ ಸೊಣೆಗಹರಿಕೆ ಫಗೆ ೆ ಔಡಿಮೆ ಕಹಳಜಿ 

ಆದೆ. ಫ್ನು ದೀರ್ಘಾಧಿಮಲ್ಲಾ ಸೂಡಿಕೆ ಭಹಡಫಸುದು, ಔಡಿಮೆ ರಿತ್ತಾಷಫಸುದಹದ 

ಷಾತುಿಖಳು ಸೆಚಿಚನ ಲಹಬ ಖಳಿಷಫಸುದು.    
 

iii. ಲ್ಲಕ್ರಾಡಿಟ್ಟ : ಫ್ನ ಸೂಡಿಕೆ ಷಹಭಥಯಾ ಄ಥಹ ಸೀಮಿತಹಗಿದಿಯೆ ಅದಹಮ ಭತು ಿ ೆಚಚಖಳ 

ಸರಿುಖಳು ಄ನಿವಚತೆಮನುು ಸೊಂದಿದಿಯೆ ಄ಥಹ ನಿದಿಾಶಿ ೈಮಕಿ್ರಔ ಄ಥಹ ಯಸಹಯದ 

ಕಚುಾಖಳನುು ಬರಿಷಲು ಸೂಡಿಕೆ ಭಹಡುುದು ಄ಥಹ ಭೌಲಯದ ನಶಿವಿಲಾದೇ ಸೂಡಿಕೆಮನುು 
ನಖದಹಗಿ ರಿತ್ತಾಷು ಕಹಳಜಿ ಄ಥಹ ನಖದೀಔಯಣದ ಆಯಫಸುದು. 

 

iv. ಭಹಯುಔಟ್ೆಿ ವಿಔರಮಹಸಾತೆ: ಷಯಹಖಹಗಿ ಂದು ಅಸಿಿಮನುು ಕರೀದಿಷಫಸುದು ಄ಥಹ ಭಹಯಹಟ 

ಭಹಡಫಸುಫಸುದು. 
 

v. ವಿಭಿನುತೆ : ಂದು ಹಯಪಿಿಮಯೆಗೆ ೈವಿಧಯಗೊಳಿಷಲು ಄ಥಹ ನಶಿಖಳನುು ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲು 
ಸೂಡಿಕೆಖಳನುು ವಿಷರಿಿಷಲು ಫಮಷುತಹಿನೆ. 

 

vi. ತೆರಿಗೆ ರಿಖಣನೆಖಳು : ಄ನೇಔ ಸೂಡಿಕೆಖಳು ಕೆಲು ಅದಹಮ ತೆರಿಗೆ ರಯೋಜನಖಳನುು 
ನೀಡುತಿೆ ಭತುಿ ವಿವಿಧ ಸೂಡಿಕೆಖಳ ತೆರಿಗೆ ಅದಹಮದ ನಂತಯ ರಿಖಣಿಷುತಹಿಯೆ. 

 

b) ಷೂಔ ಿಫಂಡಹಳ ಭಹಧಯಭದ ಅಯೆು 
 

ಭುಂದಿನ ಸಂತ ಮೇಲ್ಲನ ಭಹನದಂಡಖಳನುು ಅಧರಿಸಿ ಷೂಔ ಿಸೂಡಿಕೆ ಹಸನಖಳ ಅಯೆು ಭಹಡುುದು. 
ನಿಜಹದ ಅಯೆು ಅದಹಮ ಭತು ಿ಄ಹಮದ ಫಗೆ ೆಯಕ್ರಿಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಖಳ ಮೇಲೆ ಄ಲಂಬಿಸಿಯುತಿದೆ. 
 
 

ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಸೂಡಿಕೆ ಈದೆೀವಕಹುಗಿ ವಿವಿಧ ಈತಪನುಖಳನುು ರಿಖಣಿಷಫಸುದು. ಆು ಷೇರಿೆ: 
 ಫಹಯಂಔುಖಳ / ಷಂಷೆೆಖಳ ನಿಶಿಚತ ಠೇಣಿಖಳು,  
 ಄ಂಚೆ ಔಚೇರಿಮ ಷಣಣ ಈಳಿತಹಮ ಯೋಜನೆಖಳು,  
 ಷಹಾಜನಿಔ ಶೇಯುಖಳ ವಿತಯಣೆ,  
 ಡಿಫೆಂಚಯುಖಳು ಄ಥಹ ಆತಯೆ ಬದರತಹ ತರಖಳು,  
 ಭೂಯಚುಮಲ್ ಪಂಡುಖಳು  
 ಜೀವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಖಳು ಆತಹಯದಿಯ್ದಂದ ನೀಡಲಹಖು ಮುನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಡ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು. 

 

4. ನಿೃತ್ತ ಿಯೋಜನೆ    
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ಆದು ಯಕ್ರ ಿ ತನು ನಿೃತ್ತಿಮ ನಂತಯ ಄ಖತಯಖಳನುು ೂಯೈಷಲು ಄ಖತಯವಿಯು ಸಣದ ರಭಹಣನುು 
ನಿಧಾರಿಷು ಭತು ಿ ಇ ಄ಖತಯಖಳನುು ೂಯೈಷಲು ವಿವಿಧ ನಿೃತ್ತಿಮ ಅಯೆುಖಳನುು ನಿಧಾರಿಷು 

ರಕ್ರರಯೆಮಹಗಿದೆ.   
 

ಚಿತರ 1: ನಿೃತ್ತಮಿ ಸಂತಖಳು  
 

 
 

ನಿೃತ್ತ ಿಯೋಜನೆ ಭೂಯು ಸಂತಖಳನುು ಳಗೊಂಡಿಯುತಿದೆ 
 

a) ಕೊರೕಢೀಔಯಣ : ಇ ಈದೆೀವದಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಹಮಾತಂತರಖಳ ಭೂಲಔ ನಿಧಿಖಳ ಷಂಖರಸಣೆಗೆ 
ಫಂಡಹಳದ ಸಣ ಮೀಷಲ್ಲಡಲಹಗಿಡುುದು. 
 

b) ಷಂಯಕ್ಷಣೆ : ಷಂಯಕ್ಷಣೆ ಫ್ ಯಕ್ರಿಮ ಸೂಡಿಕೆಖಳನುು ಔಠಿಣ ಕೆಲಷಕೆು ಸಹಔು ಮತುಖಳ  

ಖ್ಹತರಿಡಿಸಿಕೊಳುಳವಿಕೆಮನುು ಷೂಚಿಷುತಿದೆ ಸಹಖೂ ಄ಷಲು ಯಕ್ರಿಮ ಕೆಲಷದ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ 
಄ಧಿಔಹಖಲಪಡುತಿದೆ. 

 

c) ಸಂಚಿಕೆ : ಸಂಚಿಕೆ ಄ಷಲನುು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳುಳವಿಕೆಮಹಗಿ ರಿತ್ತಾಷು (ಆದನುು ನಹು 
ಕಹಾರ್ಸ ಄ಥಹ ನೆರ್ಸಿ ಎಗ್  ಎಂದು ಔಯೆಮಫಸುದು) ಄ತುಯತಭಿ ವಿಧಹನೆಂದು ಷೂಚಿಷುತಿದೆ 
/ನಿೃತ್ತಿಮ ನಂತಯ ಄ಖತಯಖಳನುು ೂಯೈಷು ಅದಹಮ / ಹರ್ಷಾಔ ಄ನುದಹನ.  

 

5. ಷತ್ತ ಯೋಜನೆ 
 

ಆದು ಷಹವಿನ ನಂತಯದ ವಿಕೇಂದಿರೕಔಯಣ ಭತು ಿ ಂದು ಸಿೆಯಹಸಿಿಮ ಗಹಾಣೆ ಯೋಜನೆ. ಂದು 
ನಹಭತರ ಭತು ಿನಿಯೋಜನೆ ಄ಥಹ ವಿಲ್ ತಮಹರಿ ಹೀಗೆ ಸಲಹಯು ರಕ್ರರಯೆಖಳು ಆೆ. ಭೂಲ ಔಲಪನೆ 
ಫ್ಯ ಅಸಿ ಿ ಭತು ಿ ಷಾತುಿಖಳನುು ಷುಖಭಹಗಿ ವಿತರಿಷಲಹಗಿದೆ ಭತು/ಿ ಄ಥಹ ಫ್ಯು ತ್ತೕರಿಕೊಂಡ 

ನಂತಯ ಄ಯ ಆಶಿದ ರಕಹಯ ಫಳಸಿಕೊಳಳಲಹಗಿದೆಯೆ ಎಂಫುದನುು ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳುಳುದು. 
 

6. ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆ   
 

಄ಂತ್ತಭಹಗಿ ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆಮನುು ಄ಸಿಿತಾದಲ್ಲಾಯು ತೆರಿಗೆ ಕಹನೂನಿನಿಂದ ಸೇಗೆ ಖರಿಶಠ ತೆರಿಗೆ 
ಲಹಬನುು ಡೆಮುುದು ಎಂಫುದನುು ನಿಧಾರಿಷಲು ಭಹಡಲಹಖುತಿದೆ ಭತುಿ ಅದಹಮದ ಯೋಜನೆ, 



               -                4 

 98 

ೆಚಚಖಳು ಭತು ಿಸೂಡಿಕೆಖಳು ತೆರಿಗೆ ವಿನಹಯ್ದತ್ತಖಳು ಷಂೂಣಾ ಲಹಬನುು ಡೆಮುುದು. ಆದು ರಷುಿತ 

಄ಥಹ ಬವಿಶಯದ ಅದಹಮ ತೆರಿಗೆ ಬಹದಯತೆಖಳನುು ಔಡಿಮೆಗೊಳಿಷಲು, ಷಭಮ ಄ಥಹ ಫದಲಹಖು 

ಎಯಡೂ ಕಹಮಾತಂತರಖಳನುು ಳಗೊಂಡಿಯುತಿದೆ. ಆಲ್ಲಾ ಈದೆೀವ ತೆರಿಗೆಯ್ದಂದ ತಪಿಪಸಿಕೊಳುಳುದಲಾ 
ಫದಲಹಗಿ ತಗಿೆಷುುದಹಗಿದೆ ಎನುುುದನುು ಖಭನಿಷಫೇಔು. 
 

ಫ್ನು ಸೂಡಿಕೆಖಳನುು ಭಯುಷಹೆಪಿಷುುದು ಭತು ಿ ಲಹಬನುು ತಯು ಷಂಬಹಯ ತೆರಿಗೆ ಈಳಿತಹಮ 

಄ಕಹವಖಳನುು ಄ಯಷು ಭೂಲಔ, ಅದಹಮ ಭತುಿ ಈಳಿತಹಮ ಸೆಚಿಚಷಲು ಷಹಧಯ, ಆಲಾಹದಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆ 
಄ಧಿಕಹರಿಖಳ ಸತ್ತಿಯ ಸೋಖುತ್ತತಿು.ಿ  
 

ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಭತುಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ತಭಮ ವಿಮೆ ಄ಖತಯಖಳನುು ೂಯೈಷುುದಕಹುಗಿ 

ಜೀ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟಯ ಄ವಯಔತೆ ಬೀಳಫಸುದು ಭತು ಿ಄ಶೆಿ ಄ಲಾದೆ ತಭಮ ಆತಯ ಅರ್ಥಾಔ ಄ಖತಯತೆಖಳನುು 
ೂಯೈಷುಲ್ಲಾಮೂ ಷಸ ಷಲಸೆ ಡೆಮಫಸುದು. ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆಮ ಳ ಳೆಮ ಜ್ಞಹನ ಭತು ಿ ಄ದಯ 

ವಿವಿಧ ಫಗೆಖಳು, ಮೇಲೆ ತ್ತಳಿಸಿದಂತೆ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟನಿಗೆ ಸೆಚಿಚನ ಭೌಲಯ ದಗಿಷುತಿೆ. 
 

 

 

ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆಮ ಷುಿನಿಶಠ ಄ಲಾ?? 
 

I. ಖರಿಶಠ ತೆರಿಗೆ ಲಹಬ 

II. ದೂಯದೃರ್ಷಿಮ ಸೂಡಿಕೆ ರಿಣಹಭಹಗಿ ಔಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ಸೊಯೆ  
III. ತೆರಿಗೆ ಂಚನೆ 
IV. ತೆರಿಗೆ ವಿನಹಯ್ದತ್ತಮ ಷಂೂಣಾ ರಯೋಜನ 
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ಷಹಯಹಂವ   

 

 ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆ ಂದು ರಕ್ರರಯೆಮಹಗಿದೆ: 
 

 ಫ್ಯ ಜೀನದ ಖುರಿಖಳನುು ಖುಯುತ್ತಷುುದು,  
 ಖುಯುತ್ತಷಲಹದ ಇ ಖುರಿಖಳನುು ಸಣಕಹಸಿನ ಖುರಿಖಳಹಗಿ ಄ನುಹದಿಷುುದು ಭತು ಿ  
 ಅ ಖುರಿಖಳನುು ಷಹಧಿಷಲು ಷಸಹಮಹಖು ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಸಣಕಹಷನುು ನಿಾಹಿಷುುದು  

 

 ೈಮಕಿ್ರಔ ಜೀನ ಚಔರನುು ಅಧರಿಸಿ ಭೂಯು ವಿಧದ ಸಣಕಹಷು ಈತಪನುಖಳ ಄ಖತಯವಿದೆ.ಆು 
ಷಸಹಮ ಭಹಡುತಿೆ: 
 

 ಬವಿಶಯದ ಹಿಹಟುಖಳನುು ಷಕ್ರರಮಗೊಳಿಷುುದು,  
 ಄ನಿವಚಮತೆಮನುು ಖುಯುತ್ತಷುುದು ಭತುಿ 
 ಷಂತ್ತನಿ ಕೊರೕಢೀಔಯಣ 

 

 ಫದಲಹಖು ಷಹಭಹಜಿಔ ಕ್ರರಮಹಶೀಲತೆಯ್ದಂದಹಗಿ ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆ ಭತಿಶುಿ ಸೆಚಹಚಗಿದೆ, 
ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಄ವಿಬಔ ಿ ಔುಟುಂಫದ ವಿಬಜನೆ, ಆಂದು ಲಬಯವಿಯು ಄ನೇಔ ಸೂಡಿಕೆಮ ಅಯೆುಖಳು 
ಭತು ಿಫದಲಹಖುತ್ತಯಿು ಜೀನವೈಲ್ಲಖಳು ಆತಹಯದಿ. 

 

 ಫ್ ಯಕ್ರ ಿ ಮೊದಲ ಷಂಫಳ ಡೆದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥಾಔ ಯೋಜನೆ ಅಯಂಭಿಷುುದು ಈತಿಭ 

ಷಭಮಹಗಿದೆ. 
 

 ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನಹ ಷಲಸಹ ಷೇೆಖಳು ಆುಖಳನುು ಳಗೊಂಡಿಯುತಿೆ: 
 

 ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆ,  
 ಸೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ,  
 ವಿಭಹ ಯೋಜನೆ,  
 ನಿೃತ್ತ ಿಯೋಜನೆ,  
 ಷತ್ತ ಯೋಜನೆ ಭತುಿ  
 ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆ 

 

 

ರಭುಕ ದಖಳು  
 

1. ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆ 
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2. ಜೀನದ ಸಂತಖಳು 
3. ಄ಹಮದ ಪ್ರೆರಪೈಲ್ 

4. ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆ 
5. ಸೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ 
6. ವಿಭಹ ಯೋಜನೆ 
7. ನಿೃತ್ತ ಿಯೋಜನೆ 
8. ಷತ್ತ ಯೋಜನೆ  
9. ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆ 
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ಷಾ ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳಿಗೆ ಈತಯಿಖಳು   
 

ಈತಯಿ 1 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I ಅಗಿದೆ. 
 

ವಿಮೆ ಄ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗಟನೆಖಳ ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತಿದೆ. 
 

ಈತಯಿ 2 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II ಅಗಿದೆ. 
 

ತನು ಮೊದಲ ಷಂಫಳ ಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆ ಹರಯಂಭಿಷಫೇಔು. 
 

ಈತಯಿ 3 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III ಅಗಿದೆ. 
 

ತೆರಿಗೆ ಂಚನೆ ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆಮ ಷುಿನಿಶಠ ಄ಲಾ.  
 

 ಷಾ ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳು 
 

ರವೆು 1 

 

ಫ್ ಄ದಭಯ ಄ಹಮಕಹರಿ ಯಕ್ರ ಿ _______ ಷಂತನಿುು ಫಂಡಹಳ ವೈಲ್ಲಮಲ್ಲಾ ಄ನುಷರಿಷು 

ಷಹಧಯತೆಯ್ದದೆ. 
 

I. ಕೊರೕಡೀಔಯಣ 

II. ಈಡುಗೊಯೆಮಹಗಿ 

III. ವೇಕಯಣೆ 
IV. ಕಚುಾಭಹಡುುದು  
 

ರವೆು 2 

 

ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು ಷಂತು ಿಕೊರೕಢೀಔಯಣದ ಈತಪನುಹಗಿದೆ? 
 

I. ಫಹಯಂಕ್ ಷಹಲಖಳು 
II. ಶೇಯುಖಳು 
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III. ಟರ್ಮಾ ಆನೂುಯೆನ್್ ಹಲ್ಲಸಿ 

IV. ಈಳಿತಹಮ ಖ್ಹತೆ  
 

ರವೆು 3 

 

ಈಳಿತಹಮಖಳನುು ಎಯಡು ಷಮಿಮವರ ನಿಧಹಾಯಖಳಹಗಿ ರಿಖಣಿಷಫಸುದು. ಕೆಳಗಿನ ಟ್ಟಿಯ್ದಂದ ಄ುಖಳನುು 
ಅಯೆುಭಹಡಿ. 

 

I. ನಶಿದ ಧಹಯಣೆ ಭತು ಿಔಡಿಮೆಮಹದ ಫಳಕೆ 
II. ಈಡುಗೊಯೆಮಹಗಿ ನೀಡುುದು ಭತು ಿಕೊರೕಢೀಔಯಣ 

III. ಕಚುಾ ಭಹಡುುದು ಭತು ಿಕೊರೕಢೀಔಯಣ 

IV. ಫಳಕೆಮ ಭುಂದೂಡಿಕೆಗೆ ಭತು ಿನಖದೀಔಯಣದ ವಿಬಜನೆ 
 

ರವೆು 4 

 

ಜೀನದ ಮಹ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಯಕ್ರ ಿಸೆಚಹಚಗಿ ಹಿಂದಿನ ಈಳಿತಹಮನುು ರವಂಸಿಷುತಹಿನೆ? 
 

I. ನಿೃತ್ತಿಮ ನಂತಯ 

II. ಖಳಿಷು 

III. ಔಲ್ಲಮು 

IV. ಇಖತಹನೆ ವಿಹಸಹದಯು 
 

ರವೆು 5 

 

ಫಂಡಹಳದ ಈದೆೀವ ಭತು ಿಅದಹಮ ನಡುವಿನ ಯತಹಯಷೇನು? 
 

I. ಎಯಡೂ ಎಲ್ಲಾಮು ಷಂಫಂಧಟ್ಟಿಲಾ 
II. ಸೆಚಿಚನ ಫಂಡಹಳದ ಈದೆೀವದಿಂದ ದೊಡಡ ರಭಹಣದ ಅದಹಮ  

III. ಸೆಚಿಚನ ಫಂಡಹಳದ ಈದೆೀವದಿಂದ ಷಣಣ ರಭಹಣದ ಅದಹಮ  

IV. ಸೆಚಿಚನ ಫಂಡಹಳದ ಈದೆೀವ ಅದಹಮದ ಮೇಲೆ ಸೆಚಿಚನ ತೆರಿಗೆ  
 

ರವೆು 6 

 

ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದನುು ಹಿಹಟು ಈತಪನುಖಳಹಗಿ ಗೀಾಔರಿಷಫಸುದು? 
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I. ಫಹಯಂಕ್ ಠೇಣಿಖಳು 
II. ಜೀ ವಿಮೆ 

III. ಶೇಯುಖಳು 
IV. ಫಹಂಡುಖಳು  
 

ರವೆು 7 

 

ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದನುು ತುತುಾ ಈತಪನುಖಳಹಗಿ ಗೀಾಔರಿಷಫಸುದು? 
 

I. ಫಹಯಂಕ್ ಠೇಣಿಖಳು 
II. ಜೀ ವಿಮೆ 

III. ಶೇಯುಖಳು 
IV. ಫಹಂಡುಖಳು  
 

ರವೆು 8 

 

ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದನುು ಷಂತ್ತಿನ ಕೊರೕಢೀಔಯಣದ ಈತಪನುಖಳಹಗಿ ಗೀಾಔರಿಷಫಸುದು? 
 

I. ಫಹಯಂಕ್ ಠೇಣಿಖಳು 
II. ಜೀ ವಿಮೆ 

III. ಷಹಭಹನಯ ವಿಮೆ 

IV. ಶೇಯುಖಳು 
 

ರವೆು 9 

 

__________ ಕಹಲಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಷಯಔು ಭತುಿ ಷೇೆಖಳ ಅರ್ಥಾಔತೆಮಲ್ಲಾ ಷಹಭಹನಯ ಭಟಿದ ಫೆಲೆಖಳ 

ಏರಿಕೆ. 
 

I. ಸಣದುಫ್ಯವಿಳಿತ 

II. ಸಣದುಫ್ಯ 

III. ಈಫ್ಯಭಂದ 

IV. ಮಿತ್ತಮೀರಿದ ಸಣದುಫ್ಯ  
 

ರವೆು 10  
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ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು ನಿಧಹಾರಿತ ಅದಹಮನುು ಸೆಚಿಚಸಿಕೊಳಳಲು ಆಯಫೇಕಹದ ಕಹಮಾತಂತರಲಾ?  
 

I. ಷಹಲದ ುನನಿಾಭಹಣ 

II. ಷಹಲದ ಗಹಾಣೆ 
III. ಫಂಡಹಳದ ುನನಿಾಭಹಣ 

IV. ವಿಭಹ ಕರೀದಿ   

 
 

 

ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಸಿಮ ಈತಯಿಖಳು  
 

ಈತಯಿ 1 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III ಅಗಿದೆ.  
 

ಫ್ ಄ದಭಯ ಄ಹಮಕಹರಿ ಯಕ್ರ ಿ ಷಂತಿನುು ಕೊರೕಢೀಔರಿಷು ಫಂಡಹಳ ವೈಲ್ಲಮಲ್ಲಾ ಄ನುಷರಿಷು 

ಷಹಧಯತೆಯ್ದದೆ. 
 

 

ಈತಯಿ 2 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II ಅಗಿದೆ. 
 

ಶೇಯುಖಳು ಷಂತನಿುು ಕೊರೕಢೀಔರಿಷು ಈತಪನುಹಗಿದೆ. 
 

ಈತಯಿ 3 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು IV ಅಗಿದೆ. 
 

ಈಳಿತಹಮಖಳು ಫಳಕೆಮ ಭುಂದೂಡಿಕೆಭತು ಿನಖದೀಔಯಣ ವಿಬಜನೆಮ ಷಮಿಮವರಣಹಗಿದೆ. 
 

ಈತಯಿ 4 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I ಅಗಿದೆ. 
 

ನಿೃತ್ತ ಿನಂತಯದ ಜೀನದಲ್ಲಾ ಯಕ್ರ ಿಸೆಚಹಚಗಿ ಹಿಂದಿನ ಈಳಿತಹಮನುು ರವಂಸಿಷುತಹಿನೆ.  
 

ಈತಯಿ 5 
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ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II ಅಗಿದೆ. 
 

ಸೆಚಿಚನ ಫಂಡಹಳದ ಈದೆೀವದಿಂದ ದೊಡಡ ರಭಹಣದ ಅದಹಮ ದೊಯಔುತದಿೆ. 
 

ಈತಯಿ 6 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I ಅಗಿದೆ. 
 

ಫಹಯಂಕ್ ಠೇಣಿಖಳನುು ಹಿಹಟು ಈತಪನುಖಳಹಗಿ ಗೀಾಔರಿಷಫಸುದು 
 

ಈತಯಿ 7 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II ಅಗಿದೆ. 
 

ಜೀ ವಿಮೆಮನುು ತುತುಾ ಈತಪನುಹಗಿ ಗೀಾಔರಿಷಫಸುದು. 
 

ಈತಯಿ 8 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು IV ಅಗಿದೆ. 
 

ಶೇಯುಖಳನುು ಷಂತನಿುು ಕೊರೕಢೀಔರಿಷು ಈತಪನುಹಗಿ ಗೀಾಔರಿಷಫಸುದು. 
  

 

ಈತಯಿ 9 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II ಅಗಿದೆ. 
 

ಸಣದುಫ್ಯು ಕಹಲಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಷಯಔು ಭತು ಿ ಷೇೆಖಳ ಅರ್ಥಾಔತೆಮಲ್ಲಾ ಷಹಭಹನಯ ಭಟಿದ ಫೆಲೆಖಳ 

ಏರಿಕೆಮಹಗಿದೆ. 
 

ಈತಯಿ 10 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು IV ಅಗಿದೆ. 
 

ವಿಭಹ ಕರೀದಿಯ್ದಂದ ನಿಧಹಾರಿತ ಅದಹಮನುು ಸೆಚಿಚಸಿಕೊಳಳಲು ಷಹಧಯವಿಲಾ. 
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಄ಧಹಯಮ 5 

 

ಜೀವಿಮೆಮ ಈತಪನುಖಳು – I 

 

಄ಧಹಯಮದ ರಿಚಮ  

 

ಇ ಄ಧಹಯಮ ಜೀವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳ ಜಖತಿನುು ನಿಭಗೆ ರಿಚಯ್ದಷುತಿದೆ. ಆದು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ 

ಈತಪನುಖಳ ಫಗೆ ೆ ಅಯಂಬಹಖುತಿದೆ, ನಂತಯ ಜೀವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳ ಄ಖತಯ ಭತುಿ ಜೀನದ ವಿವಿಧ 

ಖುರಿಖಳನುು ಷಹಧಿಷಲು ಹಿಷು ಹತರನುು ಚಚಿಾಷುತ ಿ ಭುಂದುಯೆಮುತಿದೆ. ಄ಂತ್ತಭಹಗಿ ನಹು 
ಕೆಲು ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ಜೀ ವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳನುು ನೋಡೋಣ. 

 

ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು  
 

A. ಜೀ ವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳ ಭುನೊುೕಟ  

B. ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ಜೀ ವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳು 
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A. ಜೀ ವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳ ಭುನೊುೕಟ 

 

1. ಈತಪನು ಎಂದಯೆ ಮಹುದು? 
 

ಅಯಂಬದಲ್ಲಾ ನಹು ಈತಪನು ಎಂದಯೇನು ಎಂಫುದನುು ಄ಥಾಭಹಡಿಕೊಳೄೆ ಳೕಣ. ಜನಪಿರಮ ರಿಬಹಶೆಮಲ್ಲಾ 
ಈತಪನುನುು ಹಯಹರಿ ಷಯಔು ಎಂದು ರಿಖಣಿಷಲಹಖುತಿದೆ–ಂದು ಈತಪನುನುು ತಂದು ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಮಲ್ಲಾ 
ಭಹಯಹಟ ಭಹಡುುದು. 'ಈತಪನು' ಎಂಫ ದ 'ುನಯುತಪತ್ತಿಭಹಡು', ಄ದಯಥ೯ 'ಯಚಿಷಲು' 'ಭುಂದಕೆು ತಯು' 
಄ಥಹ 'ಷೃರ್ಷಿಷು' ಎಂಫುದಹಗಿದೆ. ಫೇಯೆ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಸೇಳುುದಹದಯೆ, ಂದು ಈತಪನು ನಿದಿಾಶಿ ವರಭ 

಄ಥಹ ರಮತುಖಳ ರಿಣಹಭಹಗಿದೆ. 
 

ಅದಹಖೂಯ ಂದು ಈತಪನುದ ಈಮುಔಿತೆ ಄ಥಹ ಷೌಲಬಯ ಷಾತಃ ಈತಪನುದಿಂದಲಾ ಅದಯೆ ಄ದಯ 

ೈಶಿಶಿಯಖಳಿಂದ. ಆದು ಭಹಕೆಾಟ್ಟಂಗ್ ದೃರ್ಷಿಕೋನದಿಂದ ತಯುತಿದೆ. ಭಹಕೆಾಟ್ಟಂಗ್ ದೃರ್ಷಿಕೋನದಿಂದ, 

ಂದು ಈತಪನು ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳ ಔಟುಿ ಅಗಿದೆ. ಷಂಷೆೆಖಳು ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಮಲ್ಲಾ ತಭಮ ಈತಪನು ಕಹಣಿಕೆಖಳನುು 
ರತೆಯೕಕ್ರಷಲು ವಿವಿಧ ೈಶಿಶಿಯಖಳನುು ಟ್ಟಿಗೆ ಹಯಕ್ರಂಗ್ ಭಹಡುುದು ಄ಥಹ ಄ದೇ ೈಶಿಶಿಯಖಳ ವಿವಿಧ 

ಔಟುಿಖಳು.   
 

ಂದು ಈತಪನು(ಭಹಕೆಾಟ್ಟಂಗ್ ಄ಥಾದಲ್ಲಾ ಫಳಷಲಹಖುತಿದೆ)  ಭತು ಿ ಷಯಕ್ರನ ನಡುವಿನ ಯತಹಯಷೆಂದಯೆ 
ಈತಪನುನುು ರತೆಯೕಕ್ರಷಫಸುದಹಗಿದೆ. ಷಯಕ್ರನಲ್ಲಾ ಷಹಧಯವಿಲಾ. ಈತಪನುಖಳು ವಿವಿಧ ಔಂೆನಿಖಳಿಂದ 

ಭಹಯಹಟಹಖುತಿೆ ಎಂದಥಾ, ಄ು ಂದೇ ಖಾಕೆು ಷೇರಿದಯಿೂ, ತಭಮ ೈಶಿಶಿಯಖಳನುು ವಿಶಮದಲ್ಲಾ 
ಯಷಪಯ ಫೇಯೆಯೇ ಆಯಫಸುದು. 
 

ಈದಹಸಯಣೆ 
 

ಕೋಲೆೇಟ್, ಕೊಾೕರ್ಸ಄ಪ್ಟ ಭತುಿ ಹರಮಿರ್ಸ ಎಲಹಾ ಟೂತ್ ೇಷುಿಖಳು ಄ದೇ ಖಾದ ವಿವಿಧ 

ಫಹರಯಂಡುಖಳಹಗಿೆ. ಅದಯೆ ಇ ಫಹರಯಂಡುಖಳ ರತ್ತ ೈಶಿಶಿಯಖಳು ಫೇಯೆ ಫೇಯೆಮಹಗಿೆ.  

 

ಂದು ಈತಪನು ಷಾತಃ ಂದು ಕೊನೆಮಲಾ ಅದಯೆ ಆತಯ ಕೊನೆಖಳನುು ೂಯೈಷು ಷಹಧನಹಗಿದೆ. ಇ 

಄ಥಾದಲ್ಲಾ ಈತಪನುಖಳು ಷಭಷೆಯಮನುು ರಿಸರಿಷು ಈಔಯಣಖಳಹಗಿೆ. ಄ು ಄ವಯಔತೆ ಄ಥಹ 

ಫೇಕಹದುದನುು ತೃಪಿಿಗೊಳಿಷುಂತು ಅಗಿೆ. 
 

ಈತಪನುಖಳು ಆಹಗಿಯಫಸುದು: 
i. ಷಪವಾಗಹರಸಯ: ನೇಯಹಗಿ ಷಪವಾದಿಂದ ಖರಹಿಷಫಸುದಹದ ಬೌತ್ತಔ ಷುಿಖಳನುು ಷೂಚಿಷುತಿದೆ 

(ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಂದು ಕಹಯು ಄ಥಹ ದೂಯದವಾನ). 

ii. ಄ಗಹರಸಯ: ಯೋಕ್ಷಹಗಿ ಖರಹಿಷಫಸುದಹದ ಷುಿಖಳನುು ಷೂಚಿಷುತಿದೆ. 
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ಜೀ ವಿಭಹ ಂದು ಄ಗಹರಸಯ ಈತಪನುಹಗಿದೆ. ಫ್ ಜೀ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟನು ಜೀ ವಿಭಹ ಈತಪನುದ 

ಕೆಲವೊಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳನುು ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಄ಥಾಭಹಡಿಕೊಡು ಜಹಫಹಿರಿಮನುು ಸೊಂದಿದಹಿನೆ, 
ಆದು ಏನನುು ಭಹಡಫಸುದು ಭತುಿ ಗಹರಸಔಯ ವಿಶಿಶಿ ಄ಖತಯಖಳನುು ೂಯೈಷುುದು. 
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2. ಜೀವಿಮೆಮ ಈತಪನುಖಳ ಈದೇಿವ ಭತು ಿಳಗೊಂಡ ಄ಖತಯಖಳು  
 

಄ಹಮ ಎಲ್ಲಾದೆಯೊ ಄ಲ್ಲಾ ಅತಂಔಕೆು ಕಹಯಣಹಖುತಿದೆ. ಅದಹಖೂಯ, ನಹು ಭನುಶಯಯು ಔಯಖತ  
ಭಹಡಿಕೊಳಳಫೇಔು ಄ಥಹ ಔನಿಶಠ ಄ಹಮನುು ತ್ತಳಿಮಲು ರಮತ್ತುಷಫೇಔು, ನಿರೀಕ್ಷಿಷುುದು ಭತು ಿ
ಸಿದಧಯಹಗಿಯಫೇಔು. ಭೂಲರೃತ್ತಿ ಭತುಿ ಄ಹಮದ ವಿಯುದಧ ಬದರತೆ ಯಚಿಷು ಫಮಕೆ ವಿಮೆ ಷೃರ್ಷಿಗೆ 
ರಭುಕ ಕಹಯಣಖಳಹಗಿೆ. 
 

ನಭಮ ಪಿರೕತ್ತಹತರಯು - ನಹು ಭಹನಯ ನಭಮಂತೆಯೇ ಆತಯಯೊಂದಿಗೆ ನಭಮ ಜೀನದ ಸಂಚಿಕೊಳುಳ 

ಷಭಹಜ ಜೀವಿಖಳು. ನಭಮ ಭಹನ ಫಂಡಹಳ - ನಭಮ ಈತಹಪದಔ ಖಳಿಕೆಮ ಷಹಭಥಯಾದ ಭೂಲ, 

ನಹು ಄ಗಹಧಹಗಿ ಄ಭೂಲಯ ಅಸಿ ಿಸೊಂದಿಯುತೆೀೆ. ಅದಯೆ, ಜೀನ ಭತುಿ ಭಹನ ಯೋಖಕ್ಷೇಭದ ಫಗೆ ೆ
ಂದು ಄ನಿಶಿಚತತೆಯ್ದದೆ. ಭಯಣದ ಭತುಿ ಯೋಖದ ರೀತ್ತಮ ಗಟನೆಖಳು ನಭಮ ಈತಹಪದಔ 

ಷಹಭಥಯಾಖಳನುು ನಹವಭಹಡಫಸುದು ಭತು ಿ ಹೀಗಹಗಿ, ನಭಮ ಭಹನ ಫಂಡಹಳ ಭೌಲಯನುು 
ಔಡಿಮೆಮಹಖುತಿದೆ ಄ಥಹ ಷೆಮುತಿೆ.  
 

ಜೀ ವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳು ಫ್ ಯಕ್ರಿಮ ಈತಹಪದಔ ಷಹಭಥಯಾದ ಅರ್ಥಾಔ ಭೌಲಯದ ನಶಿ ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಣೆ 
ನೀಡುತಿೆ, ತನು ಄ಲಂಬಿತರಿಗೆ ಄ಥಹ ಷಾತಃ ತನಗಹಗಿ ಲಬಯವಿದೆ. 'ಜೀವಿಮೆ' ಮ 'ವಿಮೆ' ಎಂಫ  
ದು  ತನುನುು ಭತುಿ ತನು ಪಿರೕತ್ತಹತರಯು ಆಫ್ಯನೂು ಷಹು ಭತು ಿ ವಹವಾತ ಄ಂಖವಿಔಲತೆಯ್ದಂದ 

ಈಂಟ್ಹಖು ಸಣಕಹಸಿನ ನಶಿದ ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಿಷು ವಿವೇಶ ಄ಖತಯನುು ಷೂಚಿಷುತಿದೆ.  
 

ಈಳಿತಹಮಖಳು ಭತು ಿಫಂಡಹಳದಂತಸ ಆತಯ ಕಹಮಾಖಳೄ ಆೆ, ಅದಯೆ ಭಯಣ ಄ಥಹ ಬಮಹನಔ 

ಯೋಖ ಹಯಪಿಿಮು ಜೀವಿಭಹ ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲು ಷಹಭಹನಯ ಕಹಯಣಹಗಿದೆ. ನಿದಿಾಶಿ ರಿಬಹಶೆಮಲ್ಲಾ, 
ಷಂಬಹಯ ಎಷೆೀಟ್ ಭೌಲಯ ಄ಥಹ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಷಂತು ಿ ಄ನ / ಄ಳ ಜೀನದಲ್ಲಾ ಖಳಿಸಿದ ರತೆಯೕಔ 

ವಿಮೆದಹಯನಿಂದ ಯಚಿಷುಂತೆ ಈಳಿದ ಕೆಲಷ ಄ಧಿಮಲ್ಲಾ ಭಹಡುುದು, ಫದಲ್ಲಗೆ ಄ಥಹ ಫ್ಯ 

ಪಿರೕತ್ತಹತರಯ ಄ಥಹ ಷಾತಃ ತನಗಹಗಿ ರಿಸಹಯನುು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದಹಿಖ, ವಿಮೆದಹಯಯು ಅದಹಮ 

ಈತಹಪದಿಷು ಷಹಭಥಯಾನುು ಸಹನಿ ಄ಥಹ ಪಂದದ ಄ಧಿಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ನಹವ ಭಹಡಫೇಕೇ. ಇ 

ವಿಮೆದಹಯಯ ಜೀನದ ಸೆಷರಿನಲ್ಲಾ ತಕ್ಷಣದ ಎಷೆೀಟ್ ಯಚಿಷು ಭೂಲಔ ಭಹಡಲಹಖುತಿದೆ, ಮೊದಲ 

ಪಿರೕಮಿಮಂ ಄ರಿಂದ ಹತ್ತಮಹದ ಕ್ಷಣದಿಂದ. 

 

ಅದಿರಿಂದ, ಂದು ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ, ರಭುಕಹಗಿ, ದುಯದೃಶಿಔಯ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಄ರಿಗೆ ಏನಹದಯೂ 

ಅದಹಖ ಯಕ್ರಮಿ ಪಿರೕತ್ತಹತರಯ ಬಹನೆಖಳಿಗೆ ಭನಸಿ್ನ ವಹಂತ್ತ ಭತು ಿಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷುತದಿೆ. ಜೀ ವಿಮೆಮ 

ಆನೊುಂದು ಹತರ ಈಳಿತಹಮ ಭತುಿ ಷಂತ್ತನಿ ಕೊರೕಢೀಔಯಣಹಗಿದೆ. ಇ ಄ಥಾದಲ್ಲಾ, ಆದು ಷುಯಕ್ಷಿತ 

ಭತು ಿಸೂಡಿಕೆಮ ಬದರತೆ ಭತು ಿರತ್ತಪಲದ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ದಯ ನೀಡುತಿದೆ.  
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ಜೀ ವಿಮೆ ಭಯಣದ ಭತು ಿ ಯೋಖದಿಂದ ಯಕ್ಷಿಷು ಂದು ಷಲಔಯಣೆಗಿಂತ ಸೆಚುಚ. ಆದು ಂದು ಅರ್ಥಾಔ 

ಈತಪನುಹಗಿದೆ ಭತು ಿ ಫದಲ್ಲಗೆ ಂದು ಄ನನಯ ಄ದಿಾತ್ತೕಮ ಈತಪನುಹಗಿ ಸೆಚುಚ ಸಣಕಹಸಿನ ಷಾತುಖಿಳ 

ಂದು ಫಂಡಹಳಹಗಿ ಄ನೇಔ ಗಟಔಖಳಲ್ಲಾ ಂದಹಗಿ ಕಹಣಫಸುದು. ಈದಯೋನುಮಕ ಸಣಕಹಷು 
ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಮಲ್ಲಾ, ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಄ನೇಔ ಅಯೆುಖಳಿಯುತಿೆ, ಕೇಲ ಜೀ ವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳಲಾದೆ ಅದಯೆ 
ಜೀ ವಿಮೆಮ ಸಲಹಯು ಮಹಾಮ ರಕಹಯಖಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿೆ, ಠೇಣಿಖಳು, ಔಯಹಯು, ಭೂಯಚುಲ್ 

ಪಂಡ್ ಭತು ಿಷಹಿಔು್ ಆತಹಯದಿ. 

 

ಇ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಂದು ಜೀ ವಿಮೆಮ ಭೌಲಯ ರತ್ತಹದನೆಮ ಄ಥಾಭಹಡಿಕೊಳುಳ ಄ಖತಯವಿದೆ. 
ಗಹರಸಔ ಭೌಲಯು ಜೀವಿಭಹ ಗಹರಸಔಯ ಫೇಡಿಕೆಖಳ ಖುಂಪಿಗೆ ರಿಸಹಯಹಗಿ ಸೇಗೆ ಖರಹಿಷಲಹಗಿದೆ 
ಎಫುದಯ ಮೇಲೆ ಄ಲಂಬಿಸಿಯುತಿದೆ.  
 

 ಆದು ಷರಿಮಹದ ರಿಸಹಯ ನೀಡುತಿದೆಯೆ? ಄ಥಹ "ಆದು ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿದೆಯೆ?" 

 ಆದು ಎಶಹಿಖಫಸುದು? ಄ಥಹ "ಆದು ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿದೆ?" 
 

ಜೀ ವಿಭಹ ಈದಯಭ ಔಳೆದ ಎಯಡು ವತಭಹನಖಳಿಂದ ಈತಪನುಖಳ ಕೊಡುಗೆಖಳಲ್ಲಾ ಄ಗಹಧ 

ಅವಿಶಹುಯಖಳನುು ಔಂಡಿದೆ. ರಮಹಣ ಭಯಣ ರಯೋಜನ ಈತಪನುಖಳಿಂದ ಅಯಂಬಗೊಂಡು ಅದಯೆ 
ಕಹಲಹಧಿಮಲ್ಲಾ, ಎಂಡೋಮೆಂಟ್, ಄ಂಖೈಔಲಯ ರಯೋಜನಖಳು, ಹೀಗೆ ಬಮಹನಔ ಯೋಖದ 

ಯಕ್ಷಣೆಮಂತಸ ಄ನೇಔ ರಯೋಜನಖಳನುು ಷೇರಿಷಲಹಯ್ದತು.  
 

಄ದೇ ರೀತ್ತ 'ಬಹಖಹಿಷು ಲಹಬ' ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ಈತಪನು, ಅವಿಶಹುಯಖಳು 'ಭಹಯುಔಟ್ೆಿ ಷಂಫಂಧಿತ' 

ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುು ಷೃರ್ಷಿಸಿೆ ಄ಲ್ಲಾ ವಿಮೆದಹಯನನುು ಅಯೆುಭಹಡಲು ಸಹಖೂ ಄ನ ಸೂಡಿಕೆ ಅಸಿಿಖಳ ನಿಾಸಣೆ 
ಭಹಡುುದಕೆು ಬಹಖಹಿಷಲು ಅಸಹಾನಿಷಲಹಯ್ದತು. ಭತೊಿಂದು ಅಮಹಭನುು ಷೇರಿಷಲಹಯ್ದತು, ಄ಲ್ಲಾ 
ಜೀ ವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳು ಂದು ಸಿೆಯ ಔಟುಿ (ಹಯಖ್ಹಯನಿಷಲಹದ ರಯೋಜನಖಳು) ಎಂದು ಭೂಡಿಫಂದಿೆ, 
ಸೆಚುಚ ಷುಲಬಹಗಿ ರತೆಯೕಔಗೊಳಳದ ಈತಪನುಖಳು, ಆದಯಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಄ನುಔೂಲಖಳನುು ಸಹಖೂ ೆಚಚ 
ಗಟಔಖಳನುು ಫದಲಹಯ್ದಷು ಄ಖತಯಖಳಿಗೆ ತಔುಂತೆ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಂದ ಫದಲಹಯ್ದಷಲು ಷಹಧಯಹಯ್ದತು, 
ಕೈಗೆಟುಔು ಭತು ಿಜೀನ ಸಂತಖಳಲ್ಲಾ. 
 
 

3. ಜೀ ವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳಲ್ಲಾ ಯೈಡರ್ಸಾ  
 

ನಹು ಮೇಲೆ ಜೀ ವಿಭಹ ಔಯಹಯುಖಳು ತಭಮ ಗಹರಸಔಯ ಄ಖತಯಖಳಿಖನುಷಹಯಹಗಿ ಄ನೇಔ 

ರಿಸಹಯಖಳನುು ಷೇೆಮಹಗಿ ಷಲ್ಲಾಷುಂತಸ ಄ನೇಔ ರಯೋಜನಖಳನುು ನೋಡಿದೆೀೆ. ಜೀ ವಿಭಹ 

ಷಂಷೆೆಖಳು ಸಲಹಯು ಯೈಡರ್ಸಾ ನೀಡಿೆ ಇ  ಭೂಲಔ ತಭಮ ಕೊಡುಗೆಖಳ ಭೌಲಯನುು ಸೆಚಿಚಷಫಸುದು. 
 

ಯೈಡರ್ ಂದು ನಿಫಂಧನೆಮಹಗಿದುಿ ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಂದು ಜಹಹಿಯಹತ್ತನ ಭೂಲಔ ಷೇರಿಷಲಹಗಿದೆ, ಆದು 
ನಂತಯ ಪಂದದ ಬಹಖಹಖುತಿದೆ. ಯೈಡಷಾನುು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಕೆಲು ರೀತ್ತಮ ೂಯಔಹದ 
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ಲಹಬಹಗಿ ದಗಿಷಲು ಄ಥಹ ಂದು ಹಲ್ಲಸಿ ದಗಿಸಿದ ಭಯಣ ರಯೋಜನ ರಭಹಣನುು ಸೆಚಿಚಷಲು 
ಫಳಷಲಹಖುತಿದೆ. 

 

ಯೈಡಷಾನುು ಂದು ಪಿಜಹು ಮೇಲ್ಲನ ವಿವಿಧ ಮೇಲೋಖಯಖಳ ಅಯೆುಗೆ ಸೋಲ್ಲಷಫಸುದು. ಂದು ಫೇರ್ಸ 

ಹಲ್ಲಸಿ ಪಿಜಹು ಫೇರ್ಸ ಭತು ಿ ಯೈಡರ್ಸಾ ಅಯೆು ಯಕ್ರಿಮ ಄ಖತಯಖಳಿಗೆ ಄ನುಖುಣಹಗಿ ಪಿಜಹು ಔಷಿಮೈರ್ಸ 

ಭಹಡಲು ಲಬಯವಿಯು ವಿವಿಧ ಪಿಜಹು ಮೇಲೋಖಯಖಳ ಅಯೆುಮ ಸಹಗೆ. ಯೈಡರ್ಸಾ ಂದು ಯೋಜನೆಮನುು 
ಯಕ್ರಿಮ ವಿವಿಧ ಄ವಯಔತೆಖಳಿಖನುಖುಣಹಗಿ ಔಷಿಮೈರ್ಸ ಭಹಡಲು ಷಸಹಮ ಭಹಡುತಿದೆ. 

 

ಚಿತರ 1 : ಯೈಡರ್ಸಾ ಅಯೆು  
 

 
 

Riders can be the way through which benefits like Disability cover, accident 
cover and Critical Illness cover can be provided as additional benefits in a 
standard life insurance contract.  These riders may be availed of by the 
policyholder by opting for them and paying an additional premium for the 
purpose.    
 

ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಸಿ  1 

 

ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು ಄ಗಹರಸಯ ಈತಪನುಹಗಿದೆ? 
 

I. ಕಹಯು 
II. ಭನೆ 
III. ಜೀ ವಿಮೆ 

IV. ಷೋು 
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B. ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ಜೀ ವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳು 
 

ಇಖ ನಹು ಇ ಄ಧಹಯಮದಲ್ಲಾ ಕೆಲು ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ಜೀ ವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳ ವಿಧಖಳ ಫಗೆ ೆ
ತ್ತಳಿದುಕೊಳೄೆ ಳೕಣ.  

 

ಯೇಖ್ಹಚಿತರ 1: ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ಜೀ ವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳು  
 
 

 
 
 

1. ಟರ್ಮಾ ವಿಭಹ ಯೋಜನೆ  
 

ಟರ್ಮಾ ವಿಮೆ ಡಂಫಡಿಕೆಮಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಷಲಹದ ಎಂದು ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಷಭಮದಲ್ಲಾ 
ಭಹನಯಹಗಿಯುತಿದೆ. ಟರ್ಮಾ ಷಣಣ ಹಯಪಿಿಯ್ದಂದ ಹಿಡಿದು ನಲತು ಿ ಶಾಖಳ ವಿಭಹನದಿಂದ ರಹಷ 

ೂಣಾಗೊಳಿಷಲು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ಷಭಮದರ್ಷಿಯುತಿದೆ. 
 

ಯಕ್ಷಣೆಮನುು 65 ಄ಥಹ 70 ಮಸಿ್ನಯೆಗೆ ವಿಷಿರಿಷಫಸುದು. ಂದು ಶಾ ಄ಧಿ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಅಸಿಿ 
ಭತು ಿ಄ರ್ಘತ ವಿಮೆ ಔಯಹಯುಖಳಿಗೆ ಷರಿಮಹಗಿ ಸೋಲುತಿದೆ. ಔಂನಿಮು ಹರಣಹಹಮದ ಖಂಡಹಂತಯ 

ೆಚಚ ಔಡೆಗೆ ಖಳಿಸಿದ ಄ಂತಸ ಹಲ್ಲಸಿ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಡೆದ ಎಲಹಾ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳನುು ರಿಖಣಿಷಲಹಖುುದು. 
ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಸಣ ಜಭಹ ಅಖುತ್ತಿಯುುದರಿಂದ ಮಹುದೇ ಈಳಿತಹಮಖಳು ಄ಥಹ ಸಣದ ಭೌಲಯ ಄ಂವ 

ಆಯುುದಿಲಾ.  
 

a) ಈದೇಿವ 
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ಂದು ಟರ್ಮಾ ಜೀ ವಿಮೆ, ಜೀ ವಿಮೆಮ ಹಿಂದಿನ ರಭುಕ ಭತು ಿ ಭೂಲ ಔಲಪನೆಮನುು 
ೂಯೈಷುತಿದೆ, ವಿಮೆದಹಯ ಄ಕಹಲ್ಲಔಹಗಿ ಷಹನುಪಿಪದಯೆ ಄ನ / ಄ಳ ಔುಟುಂಫದ ಅಯೈಕೆ ಭಹಡಲು 
ಸಣದ ಮೊತಿ ಲಬಯವಿಯುತಿದೆ. ಇ ಬಹರಿ ಮೊತಿದ ಸಣ ವಿಮೆದಹಯಯ ಪಿರೕತ್ತಹತರಯ ರತ್ತ ಭಹನ 

ಜೀನದ ಭೌಲಯನುು ರತ್ತನಿಧಿಷುತಿದೆ: ಂದೋ ಷಾ ನಿಯಂಔುವಹಗಿ ಅಯೆು ಄ಥಹ ೈಜ್ಞಹನಿಔಹಗಿ 

ಲೆಕಹುಚಹಯ.  

 

ಂದು ಟರ್ಮಾ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಈಮುಔ ಿಅದಹಮ ಫದಲಹಣೆಮ ಯೋಜನೆಮಹಗಿ ಫಯುತದಿೆ. ಆಲ್ಲಾ 
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಄ಧಿಮಲ್ಲಾ ದುಯದೃಶಿಔಯ ಭಯಣ ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ, ಄ಲಂಬಿತರಿಗೆ ಬಹರಿ ಮೊತಿದ 

ಸಣನುು, ಂದು ೂಾ ನಿಧಹಾರಿತ ಄ಧಿಮಯೆಗೆ, ಭಹಸಿಔ, ತೈಭಹಸಿಔ ಄ಥಹ ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔ 

ಷಯಣಿಮಲ್ಲಾ ೇತನ ಄ಲಂಬಿತ ಪಲಹನುಬವಿಖಳಿಗೆ ನೀಡಲಹಖುತಿದೆ.  
 

b) ಄ಷಹಭಥಯಾ  

 

ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಂದು ಟರ್ಮಾ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಕೇಲ ಭಯಣ ಯಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತಿದೆ. ಅದಯೆ, ಮಹಹಖ 
ಭುಕಯ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೇಲೆ ಄ಂಖವಿಔಲತೆಮ ಯಕ್ಷಣೆ ಯೈಡರ್ ಜೊತೆ ಕರೀದಿಸಿದಹಖ ಭತುಿ ಮಹಯಹದಯೂ 

ಟರ್ಮಾ ವಿಭಹ ಄ಧಿಮಲ್ಲಾ ಆಂತಸ ದುಯಂತದಿಂದ ಫಳಲುತ್ತಿದಿಯೆ, ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಪಲಹನುಬವಿಖಳಿಗೆ 
/ ವಿಮೆದಹಯನಿಗೆ ಹತ್ತ ದಗಿಷುತಿದೆ. ಂದು ೇಳ  ೆ ಟರ್ಮಾ ಄ಂತಯಗೊಂಡ ನಂತಯ ವಿಮೆದಹಯ 

ಷಹನುಪಿಪದಯೆ, ಪಂದದ ಄ಧಿಮ ಕಹಿಮಗೊಳುಳುದರಿಂದ ಮಹುದೇ ರಯೋಜನಖಳು 
ದೊಯಔುುದಿಲಾ.  
  

       ಚಿತರ 3  ಄ಷಹಭಥಯಾ  

 

 
 
 

c) ಯೈಡರ್ ಅಗಿ ಟರ್ಮಾ ವಿಮೆ  

 

ಟರ್ಮಾ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಜೀನದ ಯಕ್ಷಣೆಮನುು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಂದು ಷಾತಂತರಹದ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿ 

ನೀಡಲಹಗಿದೆ ಅದಯೆ ಆದನುು ಂದು ಹಲ್ಲಸಿ ಯೈಡರ್ ಭೂಲಔ ದಗಿಷಲಹಖುತಿದೆ.   
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ಈದಹಸಯಣೆ 
 

ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಷಹವಿನ ರಯೋಜನದ ನಿಫಂಧನೆಮನುು ಸೊಂದಿಯಫಸುದು, ಫ್ ಯಕ್ರ ಿ ಪಿಂಚಣಿ 

ಅಯಂಭಿಷು ದಿನಹಂಔದಂದು ಷಹನುಪಿಪದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಄ದನುು ಹತ್ತಷಫೇಕಹಖುತಿದೆ. 
 

 

d) ನವೀಔಯಣ 

 

ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳನುು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಟರ್ಮಾ ವಿಮೆಮ ಄ಧಿಮುದಿಔೂು ನಿಖದಿತ ಹರ್ಷಾಔ ದಯದಲ್ಲಾ 
ವಿಧಿಷಲಹಖುತಿದೆ. ಕೆಲು ಯೋಜನೆಖಳು ಟರ್ಮಾ ಄ಧಿಮ ಕೊನೆಮಲ್ಲಾ ನವೀಔರಿಷು ಅಯೆುಮನುು 
ಸೊಂದಿಯುತಿೆ; ಅದಹಖೂಯ, ಇ ಈತಪನುಖಳ ಪಿರೕಮಿಮಂನ ಭಯು ಲೆಕಹುಚಹಯನುು ಅ ಸಂತದ 

ಮಷು್ ಭತುಿ ಅಯೋಖಯದ ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ ಭಹಡಲಹಖುತಿದೆ ಭತುಿ ಸೊಷ ಟಭಾಗಹಗಿ 

ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ನವೀಔರಿಷಲಹಲಹಖುತಿದೆ. 
 

e) ರಿತಾನೀಮತೆ 
 

ರಿತಾನೀಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಟರ್ಮಾ ವಿಮೆಮನುು "ಷಂೂಣ೯ ಜೀನ" ಎಂಫ 
ವಹವಾತ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿಮೆಮ ಸೊಷದೊಂದು ುಯಹೆಖಳನುು ನೀಡದೆಯೇ ಫದಲಹಯ್ದಷಲು ಄ಥಹ 

ರಿತ್ತಾಷಲು ಄ನುಭತ್ತಷುತಿೆ. ಇ ಷಲತು ಿ ವಹವಾತ ಸಣದ ವಿಮೆ ಸೊಂದಲು ಫಮಷುರಿಗೆ 
ಷಸಹಮ ಭಹಡುತಿದೆ ಅದಯೆ ಆುಖಳಿಗೆ ತಹತಹುಲ್ಲಔಹಗಿ ಸೆಚಿಚನ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳನುು ಡೆಮಲು 
ಷಹಧಯಹಖುುದಿಲಾ. ಮಹಹಖ ಟರ್ಮಾ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ವಹವಾತ ವಿಮೆ ರಿತ್ತಾಸಿದಹಖ ಸೊಷ 

ಪಿರಮಿಮರ್ಮ ದಯನುು ಸೆಚಹಚಗಿಯುತಿದೆ. 
 

f) ಮುಎಸಿಪ (USP) 

 

ಟರ್ಮಾ ವಿಮೆಮ ಄ದಿಾತ್ತೕಮ ಭಹಯಹಟ ರತ್ತಹದನೆ (ಷಹೆಯ್ದಮ) ಄ದಯ ಔಡಿಮೆ ಫೆಲೆ ಸೊಂದಿದೆ, 
಄ನುು ಸೀಮಿತ ಫಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ದೊಡಡ ರಭಹಣದ ಜೀವಿಭಹ ಕರೀದಿಷಲು ಄ನುು ಭಹಡಿ 
ಕೊಡುತಿದೆ. ಹೀಗೆ, ಭುಕಯ ಅದಹಮನುು ಖಳಿಷು ಈತಭಿ ಯೋಜನೆಮನುು ಭಹಡುತಿದೆ, ತನು 
಄ಕಹಲ್ಲಔ ಭಯಣದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಸಣಕಹಸಿನ ಄ಸಿೆಯತೆಗೆ ಄ನ / ಄ಳ ಪಿರೕತ್ತಹತರಯನುು ಯಕ್ಷಿಷಲು 
ಫಮಷುತಹಿನೆ, ಭತು ಿ ವಿಭಹ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತಖಳನುು ಭಹಡಲು ಂದು ಸೀಮಿತ ಫಜೆಟ್ 

ಸೊಂದಿಯುತಹಿನೆ. 
 

g) ೈವಿಧಯಖಳು 
 

h) ಟರ್ಮಾ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಸಲಹಯು ಷಂಖ್ೆಯಮ ೈವಿಧಯಖಳು ಷಹಧಯವಿೆ.  
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a)        ಚಿತರ 4 : ಟರ್ಮಾ ವಿಮೆಮ ೈವಿಧಯಖಳು 
 

 
 

i. ಔಡಿಮೆಮಹಖು ಟರ್ಮಾ ವಿಮೆ  

 

 ಇ ಯೋಜನೆಖಳು ಷಹವಿನ ಲಹಬ ತಂದುಕೊಡುತಿೆ ಄ು ಟರ್ಮಾ ಯಕ್ಷಣೆಮ ರಭಹಣನುು ಔಡಿಮೆ 
ಭಹಡುತಿೆ. ಸತು ಿ ಶಾಖಳ ಔಡಿಮೆಮಹಖು ಹಲ್ಲಸಿ ಷಹುಂಟ್ಹದಹಖ ಮೊದಲ ಶಾದಲ್ಲಾ 
ಯೂ.1,00,000ಖಳ ಲಹಬ ನೀಡಫಸುದು, ರತ್ತ ಹಲ್ಲಸಿ ಶಹಾಚಯಣೆಮಲ್ಲಾ ಯೂ .10,000 ಔಡಿಮೆ 

ಭಹಡು ರಭಹಣ, ಄ಂತ್ತಭಹಗಿ ಸತಿನೇ ಶಾದ ಕೊನೆಮಲ್ಲಾ ವೃನಯ ಫಯುತಿದೆ. ರತ್ತ ಶಾ 

ಕೊಡಫೇಕಹದ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಅದಹಖೂಯ ಷಭಹಗಿ ಈಳಿಮುತಿದೆ. 
 

ಔಡಿಮೆಮಹಖುತ್ತಿಯು ಟರ್ಮಾ ವಿಭಹ ಯೋಜನೆಖಳು ಄ಡಭಹನದ ವಿಮೋಚನೆ ಭತು ಿ ಷಹಲದ 

ಜೀವಿಭಹ ಎಂದು ರಚಹಯಗೊಳಿಷಲಹಖುತಿದೆ.  
 

 ಄ಡಭಹನ ವಿಮೋಚನೆಮು: ಂದು ಷಹವಿನ ರಭಹಣನುು ದಗಿಷಲು ವಿನಹಯಷಗೊಳಿಸಿದ 

ಔಡಿಮೆಮಹಖು ಟರ್ಮಾ ವಿಭಹ ಯೋಜನೆ ಄ಡಭಹನ ಷಹಲ ನೀಡಫೇಕ್ರದ ಿ ಔಡಿಮೆ 

ರಭಹಣನುು ಷೂಚಿಷುತಿದೆ. ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಆಂತಸ ಷಹಲಖಳಲ್ಲಾ, ರತ್ತ ಷಭನಹದ 

ಭಹಸಿಔ ಔಂತ್ತನ (ಆಎಂಐ) ಹತ್ತ ಫಹಕ್ರ ಆಯು ರಭುಕ ಄ಷಲ್ಲನ ಆಳಿಕೆಗೆ 
ಕಹಯಣಹಖುತಿದೆ. ಮಹುದೇ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ನೀಡಫೇಕ್ರದ ಿ ಭಯಣ ರಯೋಜನ ರಭಹಣ 

಄ಷಲ್ಲಗೆ ಫಹಕ್ರ ಷಭಹಖು ಸಹಗೆ ವಿಮೆಮನುು ಯಷೆ ೆಭಹಡಫಸುದು. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಄ಧಿ 

಄ಡಭಹನದ ಕಹಲಹಧಿಗೆ ಸೊಂದಿಕೆಮಹಖುುದು. ನವೀಔಯಣದ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳು 
಄ಧಿಮುದಿಔೂು ಷಭಹಗಿಯುತಿದೆ. ಄ಡಭಹನದ ವಿಮೋಚನೆಮ ಕರೀದಿ ಷಹಭಹನಯಹಗಿ 

಄ಡಭಹನ ಷಹಲದ ಸಿೆತ್ತಮಹಗಿದೆ.  
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 ಷಹಲದ ಜೀವಿಮೆ ಟರ್ಮಾ ವಿಭಹ ಯೋಜನೆಮ ಂದು ವಿಧ ಷಹಲಗಹಯ ಷಹಲ ಭಯುಹತ್ತ 

ಭಹಡು ಮೊದಲು ಷಹನುಪಿಪದಯೆ ಷಹಲದ ಮೇಲ್ಲನ ಫಹಕ್ರ ಸಣ ಹತ್ತ ಭಹಡಲು 
ವಿನಹಯಷಗೊಳಿಷಲಹಗಿದೆ.  ಄ಡಭಹನ ಭಯಳಿ ಕೊಳುಳವಿಕೆಮ ಸಹಗೆ ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಟರ್ಮಾ 

ಔಡಿಮೆ ಅಖುತಿ ಸೋಖುತಿದೆ. ಆದು ಜನಪಿರಮಹಗಿ ಷಭೂಸ ವಿಮೆ ಷಹಲ ನೀಡು 
ಷಂಷೆೆಖಳಿಂದ ಭಹಯಲಹಖುತಿದೆ ಇ ಷಂಷೆೆಖಳ ಷಹಲಗಹಯಯ ಜೀನದ ಯಕ್ಷಣೆ ಭಹಡಲು. ಆದು 
ಹಸನ ಭತು ಿ ಆತಯ ೈಮಕಿ್ರಔ ಷಹಲಖಳಿಗಹಗಿ ದೊಯೆಮುತಿದೆ. ಇ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ 
ರಯೋಜನನುು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಷಹಲ ಕೊಡುರಿಗೆ ನೇಯಹಗಿ ಸಣ ಕೊಡಲಹಖುತಿದೆ 
಄ಥಹ ಷಹಲ ನೀಡಿದನು ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಎಯಲುಗಹಯನ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಄ಧಿಮಲ್ಲಾ 
ಷಹನುಪಿಪದಯೆ. 

 

ii.  ಸೆಚುಚತ್ತಯಿು ಟರ್ಮಾ ವಿಮೆ   

 

ಸೆಷಯೇ ಷೂಚಿಷುಂತೆ, ಯೋಜನೆಮು ಂದು ಷಹವಿನ ರಯೋಜನ ದಗಿಷುತಿದೆ, ಹಲ್ಲಸಿಮು 
಄ಧಿಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಚಹಚಖುತಿದೆ. ಮೊತ ಿಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೇಲೆ ಸೇಳಿದ ಄ಧಿಮಲ್ಲಾ ನಿಖದಿತ ರಭಹಣದ 

ಭೂಲಔ ಄ಥಹ ವೇಔಡಹಹಯು ಸೆಚಚಳಹಖಫಸುದು. ಮಹಾಮಹಗಿ ಭುಕದ ರಭಹಣನುು 
ಜೀಂತ ಷೂಚಯಂಔ ೆಚಚ ಏರಿಕೆ ರಕಹಯ ಸೆಚಿಚಷುತಿದೆ. ಪಿರೕಮಿಮಂ ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಹಯಪಿ ಿ

ಸೆಚಹಚದಂತೆ ರಭಹಣನುು ಸೆಚಿಚಷುತಿದೆ.  
 

iii. ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ಹಷಹತ್ತಯೊಂದಿಗೆ ಟರ್ಮಾ ವಿಮೆ   

 

ಆನೂು ಭತೊಿಂದು ರೀತ್ತಮ ಹಲ್ಲಸಿ (ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಷಹಔಶುಿ ಜನಪಿರಮ) ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ 

ಹಷಹತ್ತಯೊಂದಿಗೆ ಟರ್ಮಾ ವಿಮೆ ಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇ ಯೋಜನೆಮನುು ಄ನು / ಄ಳು 
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಄ಧಿಮನುು ಄ನು / ಄ಳು ಔಳೆದುಕೊಂಡಿಲಾದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ತೃಪಿಯಿೊಂದಿಗೆ 
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಆಯುತಿದೆ. ನಿಷ್ಂವಮಹಗಿ ಹತ್ತಸಿದ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಸೆಚುಚ ಔಂತುಖಳನುು 
ಭಯುಔಳಿಸಿದ ಸೊಯತಹಗಿ ಷಭಹನ ಟರ್ಮಾ ಄ನಾಯ್ದಷು ಎಂದು. 

 

b) ಷೂಔ ಿಷನಿುೇವಖಳು  
 

ಟರ್ಮಾ ವಿಮೆಮನುು ಕೆಳಗಿನ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಸೆಚುಚ ರಷುಿತತೆಯ್ದಂದ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಬಹವಿಷಲಹಗಿದೆ: 
 

i. ಎಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಯಕ್ಷಣೆ ಄ಖತಯ ಕೇಲ ತಹತಹುಲ್ಲಔ, ಄ಡಭಹನ ಬಿಡುಖಡೆ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಄ಥಹ 

ಉಸಹತಮಔ ಸೂಡಿಕೆ ಯಕ್ಷಣೆಗೆ  
 

ii. ಈಳಿತಹಮ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೆಚುಚರಿ ೂಯಔಹಗಿ, ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಸೆಚುಚರಿ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷಲು 
ಫ್ ಮು ಪ್ರೇಶಔ ಔಡಿಮೆ ಟರ್ಮಾ ವಿಮೆಮನುು ತನು ಄ಲಂಬಿತರಿಗಹಗಿ ಫೆಳೆಮುತ್ತಿಯು 
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ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಕೊಳುಳುದು. ವಹವಾತ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೆಟಔದಿದಹಖಿ ರಿತ್ತಾಷಫಸುದಹದ ಟರ್ಮಾ 

ವಿಭಹ ಯೋಜನೆಮನುು ಅಯೆುಮಹಗಿ ಷೂಚಿಷಫಸುದು. 
 

iii. " ಟರ್ಮಾ ಕರೀದಿ ಭಹಡು ಭತುಿ ಈಳಿದಿದಿನುು ಸೂಡಿಕೆ ಭಹಡು " ತತಾವಹಷರದ ಬಹಖಹಗಿ, 

ಕೊಳುಳ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿಯ್ದಂದ ಄ಖೆದ ವಿಭಹ ಟಭಾನುು ಭಹತರ ಕೇಳುತಹಿನೆ ಭತುಿ 
ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ರಿಣಹಭಹದ ಯತಹಯಷನುು ಫೇಯೆ ಸೆಚುಚ ಅಔಶಾಔ ಫಂಡಹಳ ಅಯೆುಯ್ದಯು 
ಔಡೆ ಸೂಡಿಕೆ ಭಹಡುತಹಿನೆ. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಷಸಜಹಗಿ ಆಂತಸ ಫಂಡಹಳ ಸೂಡಿಕೆಮಲ್ಲಾ 
ಳಗೊಂಡಿಯು ಄ಹಮಖಳ ಬರಿಷಫೇಕಹಖುತಿದೆ. 

 

c) ರಿಖಣನೆಖಳು 
 

ಫೆಲೆಮ ಮೊತ ಿ ಷಪಧಹಾತಮಔ ಲಹಬ ಟರ್ಮ೯ ವಿಭಹ ಯೋಜನೆಖಳಲ್ಲಾ ಹರಥಮಿಔ ಅಧಹಯಹಗಿದೆ. 
ಆದನುು ವಿವೇಶಹಗಿ ಹರ್ಷಾಔ ನವೀಔರಿಷಫಸುದಹದ ಟರ್ಮ೯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಕಹಣಫಸುದು 
಄ು ತಭಮ ಭಟಿದ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಷಸತ್ತಾಖಳಿಗಿಂತ ಄ಖ.ೆ 

 

ಆಂತಸ ಂದು ಶಾದ ಄ಧಿಮ ಯೋಜನೆ ಷಭಷೆಯ ಏನೆಂದಯೆ ಭಯಣ ರಭಹಣದ ೆಚಚ ಮಸಿ್ನ 
ಜೊತೆ ಏಯುತಿದೆ ಎಂಫುದು. ಄ು ಕೇಲ ಄ಲಹಪಧಿಮ ವಿಭಹ ಯೋಜನೆ ಹಯಪಿಿಮಡಿ ಸೊಂದಿದರಿಗೆ 
ಅಔಶಾಔಹಗಿಯುತಿೆ.  
 

ರಭುಕ 

 

ಟರ್ಮ೯ ಯೋಜನೆಖಳ ಮಿತ್ತಖಳು  
 

಄ದೇ ಷಭಮದಲ್ಲಾ, ಫ್ನು ಟರ್ಮ೯ ವಿಮೆಮ ಯೋಜನೆಖಳ ಮಿತ್ತಮನುು ಄ರಿತುಕೊಂಡಿಯಫೇಔು. 
ಮಹಹಖ ವಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ಈದೆೀವ ವಹವಾತಹಖುತಿದೆ ಅಖ ರಭುಕ ಷಭಷೆಯ ಈದಭವಿಷುತಿದೆ 
ಭತು ಿ ಜೀವಿಮೆ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಄ಖತಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಄ಧಿಗಿಂತ ಮೀರಿ ವಿಷಹಯಿಹಖುತಿದೆ. ಟರ್ಮ೯ 

ಭುಕಹಿಮಗೊಂಡ ನಂತಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಭಹಲ್ಲೕಔಯು ವಿಭಹಯೋಖಯವಿಲಾದಿಯಫಸುದು ಭತುಿ ಅದಿರಿಂದ 65 

಄ಥಹ 70 ಯ ಮಸಿ್ನಲ್ಲಾ ಸೊಷ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಡೆಮಲು ಷಹಧಯಹಖುುದಿಲಾ. ಯಕ್ರಿಖಳು, 
ಟಮಿಾನಲ್ ಖ್ಹಯ್ದಲೆಯ್ದಂದ ಷೆತದ ವಿಯುದಧ ತಭಮ ಷಂತಿನುು ಷಂಯಕ್ಷಿಷು ಈದೆೀವದಿಂದ ವಹವಾತ 

ಯೋಜನೆಖಳನುು ಸುಡುಔುಯು, ಄ಥಹ ಹಿಂದೆ ಈಯ್ದಲನನುು ಬಿಡುುದು. ಟರ್ಮಾ ಬಯಷೆ ಆಂತಸ 

ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷದೆ ಆಯಫಸುದು.  
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2. ಷಂೂಣ೯  ಜೀ ವಿಮೆ  

 

ಟರ್ಮ೯ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಬಯಷೆಮ ಈದಹಸಯಣೆಖಳು, ಯಕ್ಷಣೆ ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಷಭಮದ 

಄ಧಿಗೆ ಲಬಯವಿಯುತಿದೆ, ಷಂೂಣ೯ ಜೀ ವಿಮೆ ವಹವಾತ ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಂದು 
ಈದಹಸಯಣೆಮಹಗಿದೆ. ಫೇಯೆ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಸೇಳುುದಹದಯೆ ಯಕ್ಷಣೆ ಮಹುದೇ ನಿದಿಾಶಿ ಄ಧಿಯ್ದಲಾ ಅದಯೆ 
ವಿಮೆಗಹಯಯು ವಿಮೆ ಭಹಡಿದಹಖ ಪಿಪಕೊಂಡ ಭಯಣ ರಯೋಜನನುು ಹತ್ತಷಲು ುಪತಹನಿೆ, 
ಮಹಹಖಲಹದಯೂ ಷಹು ಎದುಯಹಖಫಸುದು. ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳನುು ಜೀನಮಾಂತ ಄ಥಹ ನಿಖಧಿತ 

಄ಧಿಮಯೆಗೆ ಭಹಡಫಸುದು ಄ದು ಸೀಮಿತಹಗಿಯುತಿದೆ ಭತು ಿಜೀವಿತಹಧಿಗಿಂತ ಔಡಿಮೆ ಆಯುತಿದೆ. 
 

ಷಂೂಣ೯ ಜೀ ವಿಮೆಮ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳು ಟರ್ಮ೯ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳನುು ಸೆಚೆಚೕ ಆಯುತಿೆ, ಷಂೂಣ೯ ಜೀ 

ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಭಹಡಿದನ ಭಯಣದಯೆಖೂ ಚಹಲ್ಲಿಮಲ್ಲಾಯುತಿದೆ ಅದಿರಿಂದ ಆದನುು ಮಹಹಖಲೂ ಷಹವಿನ 

಄ನುಔೂಲಖಳನುು ಷಂದಹಮ ಭಹಡಲು ವಿನಹಯಷಗೊಳಿಷಲಹಗಿದೆ. ಈಳಿಮಲು ವಿನಹಯಷಗೊಳಿಷಲಹಗಿದೆ. 
ನಂತಯ ವಿಮೆ ಔಂನಿಮು ಪಿರೕಮಿಮಂ ರಿಂದ ಄ಖತಯವಿಯು ಸಣನುು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳತಿದೆ, ಟರ್ಮ೯ ವಿಮೆಮ 

ೆಚಚ ೂಯೈಷಲು, ಫಹಕ್ರ ಸಣನುು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಯಹಗಿ ಸೂಡಿಕೆ ಭಹಡಫಸುದು. ಆದನುು ಸಣ ಭೌಲಯ 
ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತದಿೆ. ಫ್ನಿಗೆ ತುತುಾ ಸಣ ಫೇಕಹದಹಖ ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಯ್ದಂದ ಷಹಲದ ಯೂದಲ್ಲಾ 
ನಖದನುು ಡೆಮಫಸುದು, ಄ಥಹ ಄ನು ತನು ನಖದು ಭೌಲಯಕೆು ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಪಿಪಸಿಔೂಡು ಭೂಲಔ 

ಡೆಮಫಸುದು.  
 

ಫಹಕ್ರಯ್ದಯು ಷಹಲಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಷಹಲದ ರಭಹಣ ಭತು ಿ ಫಡಿಡಮನುು ಗೊತುಿಡಿಸಿದ 
ಪಲಹನುಬವಿಖಳಿಗೆ ಭಯಣದ ನಂತಯ ಭಹಡಲಹದ ಹತ್ತಯ್ದಂದ ಔಡಿತ ಭಹಡಲಹಖುತಿದೆ.   
 

ಷಂೂಣ೯  ಜೀ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಔುಟುಂಫದ ಭುಕಯ ಅದಹಮ ಖಳಿಷುರಿಗೆ ಂದು ಈತಭಿ 

ಯೋಜನೆಮಹಗಿದೆ  ಭತು ಿ ಄ಕಹಲ್ಲಔ ಭಯಣದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಮಹುದೇ ಸಣಕಹಸಿನ ಄ಸಿಯೆತೆಯ್ದಂದ 

ಪಿರೕತ್ತಹತರಯನುು ಯಕ್ಷಿಷಲು ಫಮಷುತಹನಿೆ. ಇ ಯಕ್ರಿಮು ಷಂೂಣ೯  ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಸೆಚಿಚನ 

ಔಂತುಖಳನುು ಸಿೆಯಹಗಿ ಭತು ಿ ದೀಗಾಕಹಲದ ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ ನಿಾಹಿಷಲು ಷಹಧಯಹಖುತದಿೆ, ಭತು ಿ
಄ನು ಷಹವಿನ ರಯೋಜನ ಹತ್ತ ಭಹಡಫಸುದಹದ ಂದು ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಫಮಷುತಹಿನೆ, 
ರಿಖಣಿಷದೆ ಄ನು / ಄ಳು ಭಯಣಹನಂತಯ, ಫೇಕಹದಲ್ಲಾ, ನಿೃತ್ತ ಿನಂತಯದ ಄ಖತಯಖಳಿಗಹಗಿ ಷಂೂಣ೯  

ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ದುಡಿಡನುು ಫಳಷಲು ಷಹಧಯಹಖುತಿದೆ.   
 

ಷಂೂಣ೯  ಜೀ ವಿಮೆ ಭನೆಮ ಈಳಿತಹಮದಲ್ಲಾ ಂದು ರಭುಕ ಹತರನುು ಹಿಷುತದಿೆ ಭತುಿ 
ಷೃರ್ಷಿಷು ಷಂತಿನುು ಭುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಗಹಾಯ್ದಷುತದಿೆ. ಄ದಯ ಕರೀದಿ ನಡೆಷು ರಭುಕ 

ಈದೆೀವು ಅಸಿ ಿ ಅಗಿದೆ - ಫಮಕೆ ಫ್ಯ ೂಹಾಜಿಾತದಿಂದ ಬವಿಶಯದ ಪೀಳಿಗೆಖಳಿಗೆ 
ಬಿಟುಿಸೋಖುಂತಸದು. ಜೀ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಭಔುಳ ಔುಟುಂಫಖಳ ನಡುೆ ಭಔುಳೄೆಂದಿಗಿನ 

ಭಹಲ್ಲೕಔತಾ ಭತುಿ ಔುಟುಂಫ ಫಗೆೆ ಸೆಚಿಚನ ಕಹಳಜಿ, ಭತಿಶುಿ ಇ ಈದೆೀವದಿಂದ ಕಚಿತಡಿಷುತಿದೆ. 
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3. ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಬಯಷೆ 
 

ಹಷಿಹಗಿ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಬಯಷೆ ಪಂದ ಎಯಡು ಯೋಜನೆಖಳ ಷಂಯೋಜನೆಮಹಗಿದೆ: 
 

 ಟರ್ಮ೯ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆಮ ಄ಧಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದನ ಭಯಣದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ 

ಮೊತಿದ ಷಂೂಣಾ ಸಣ ಕೊಡುತಹಿಯೆ   
 ವುದಧ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲಾ ಂದು ೇಳ  ೆ ವಿಮೆದಹಯ ಄ಧಿಮ ಄ಂತಯದಯೆಖೂ 

ಫದುಔುಳಿದಿದಿಯೆ ಇ ಮೊತಿನುು ಕೊಡುತಿದೆ.  
 
 

ಇ ಈತಪನು ಷಹವಿನ ನಂತಯದ ರಯೋಜನ ಸಹಖೂ ಫದುಕ್ರದಹಗಿಿನ ಎಯಡೂ ಄ಂವಖಳನುು ಸೊಂದಿದೆ.  
ಅರ್ಥಾಔ ದೃರ್ಷಿಕೋನದಿಂದ, ಪಂದು ಔಡಿಮೆಮಹಖು ಟರ್ಮ೯ವಿಮೆ ಭತುಿ ಸೆಚಹಚಖು ಸೂಡಿಕೆ ಄ಂವದ 

ಷಂಯೋಜನೆಮಹಗಿದೆ. ಹಲ್ಲಸಿ ಔಡಿಮೆಮದಹಗಿದಿಯೆ, ಫಂಡಹಳ ಄ಂವ ದೊಡಡದಹಗಿಯುತಿದೆ.  
 

ಟರ್ಮ೯ ಭತು ಿ ಸೂಡಿಕೆ ಄ಂವಖಳ ಷಂಯೋಜನೆಮು ಷಂೂಣಾ ಜೀನ ಭತುಿ ಆತಯ ನಖದು ಭೌಲಯದ 

ಪಂದಖಳಲ್ಲಾಮೂ ಷಸ ಆಯುತಿೆ. ಅದಹಖೂಯ ಸೆಚಹಚಗಿ ಆದನುು ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಬಯಷೆಮ ಔಯಹಯುಖಳ 

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಹಯಖ್ಹಯನಿಷಲಹಖುತಿದೆ. ಇ ಕಹಲಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಸಣದ ನಿದಿಾಶಿ ಮೊತ ಿ ಷಂಖರಹಿಷಲು ಆದು 
ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಹಸನನಹುಗಿ ಭಹಡಿದೆ.  
 

ಎಂಡೋಮೆಂಟ್, ಭುಕಯಹಗಿ ಂದು ಈಳಿತಹಮ ಕಹಮಾಔರಭಹಗಿದೆ, ಆದು ಄ಕಹಲ್ಲಔ ಅಔಸಿಮಔ ಭಯಣದ 

ವಿಯುದಧ ವಿಮೆ ನಿಫಂಧನೆಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಿಷಲಪಟ್ಟಿದೆ. ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಆದಯ ಂದು ಫೇಡಿಕೆ ಈಳಿತಹಮ 

ಕಹಮಾಔರಭದಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಔಲ್ಲಪಷು ಭೂಲಔ ಂದು ೈಮಕಿ್ರಔ ಸಣಕಹಷು ಯೋಜನೆಖಳನುು ನಿಶಿಚತತೆಮ 

ಕೊಡು ಈಔಯಣಹಗಿದೆ. ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಷುಯಕ್ಷಿತ ಭತುಿ ಔಡಹಡಮ ಈಳಿತಹಮ ಕೊರೕಢೀಔಯಣ 

ವಿಧಹನನುು ದಗಿಷುತಿದೆ. ಜಹಖಯೂಔ ಸೂಡಿಕೆ ಭತುಿ ಅಸಿ ಿ ಸೊಣೆಗಹರಿಕೆ ನಿಾಸಣೆ ಷುಯಕ್ಷತೆಮನುು 
ನೀಡುತಿದೆ, ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ಄ಯೆ ಔಡಹಡಮ ಖುಣ ಈಳಿಷಲು ಪ್ರೆರೕತಹ್ಸ ನೀಡುತಿದೆ. 
 

ಜನಯು ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಯೋಜನೆಖಳನುು ೃದಹಧಯದ ವಿಯುದಧ ದಗಿಷು ಕಚಿತ ವಿಧಹನಹಗಿ 

ಕರೀದಿಷುತಹಿಯೆ ಄ಥಹ ನಿದಿಾಶಿ ಈದೆೀವಖಳನುು ೂಯೈಷು ಷಲುಹಗಿ ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿ 

ಸೊಂದಿಯುುದು 15 ಶಾಖಳ ಕೊನೆಮಲ್ಲಾ ಄ಥಹ ಫ್ಯ ಸೆಣುಣಭಔುಳ ಭದುೆ ೆಚಚ ೂಯೈಷು 

ನಿಧಿಮಹಗಿ. ಮಹುದೇ ಇ ಈದೆೀವಖಳ ಜೊತೆ ಅಟ ನಡೆಮುುದಿಲಾ. ಄ುಖಳನುು ಕಂಡಿತಹಗಿ 

ನಿಾಹಿಷಫೇಔು. 
 



                                        5 

 120 

ಆದು ಂದು ಄ಡಭಹನದ (ಷತ್ತ) ಷಹಲನುು ಹತ್ತಷಲು ಭಹದರಿಮ ಷೇೆಮಹಗಿದೆ. ಕೇಲ ಷಹವಿನ 

ಕಹಯಣದಿಂದ ಷಹಲದ ಭಯುಹತ್ತಮ ಄ನಿಶಿಚತತೆ ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷುತಿದೆ ಅದಯೆ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ 

ಭುಂದುಯೆಮುತಿದೆ ಄ಷಲನುು ಹತ್ತಸಿದಯೆ ಷಹಕಹಖುತಿದೆ. 
 

ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಮಿತಯಮ ಈಳಿತಹಮ ಷಹಧನಹಗಿ ಈತೆೀಜಿಷಲಹಗಿದೆ.  ಬವಿಶಯಕೊುೕಷುರ ಸೆಚುಚರಿ 

ಅದಹಮನುು ರತ್ತ ತ್ತಂಖಳು / ತೈಭಹಸಿಔ / ಶಾದ ಈಳಿಷು ಭಹಖಾ ಸುಡುಔುತ್ತಿಯು ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ 

ಂದು ಈಮುಔ ಿರತ್ತಹದನೆ ಫಳಷಲಪಡುತಿದೆ. 
 

ಯೋಜನೆಮನುು ಅಔಶಾಔಹಗಿ ಏಕೆಂದಯೆ ತೆರಿಗೆ ಈದೇಿವಖಳಿಗಹಗಿ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ಔಡಿತಕೆು ಄ಕಹವ 

ಭಹಡಲಹಖುತದಿೆ. 
 

ಆನೂು ಬಹಯತ್ತೕಮ ಷನಿುೇವದಲ್ಲಾ ಭತೊಂಿದು ರತ್ತಹದನೆ ವಿಹಹಿತ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಸಿ ಿ ಕಹಯ್ದದೆ 
(MWPA) ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ನ೦ಬಿಕೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಆರಿಷಲು ಷೌಲಬಯ ಫಂದಿದೆ - ಸಣನುು ಹಲ್ಲಸಿ ಪಲಹನುಬವಿಗೆ 
ಭಹತರ ಹತ್ತಷಫೇಔು, ಹೀಗೆ ವಿಮೆ ಅಸಿ ಿಮೇಲೆ ಎಲಹಾ ಷಹಲದಹತಯ ಸಔುು ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಣೆ ಡೆದಿಯುತಹಿನೆ. 
 

಄ಂತ್ತಭಹಗಿ ಄ನೇಔ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು 55-65 ಮಸಿ್ನಲ್ಲಾ ಭಹಯಚುರ್ ಅಖುತಿೆ, ಮಹಹಖ 
ವಿಮೆದಹಯ ತನು ನಿೃತ್ತಿಮ ಯೋಜನೆ ಭಹಡುಹಖ ಭತುಿ ಕೆಲು ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ನಿೃತ್ತ ಿ ಈಳಿತಹಮಖಳ 

ಆತಯ ಭೂಲಖಳಿಗೆ ಈಮುಔ ಿೂಯಔಹಗಿಯುತಿೆ. 
 

a) ೈವಿಧಯಖಳು 
 

b) ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಬಯಷೆ ಕೆಲು ೈವಿಧಯಖಳನುು ಸೊಂದಿದೆ, ಄ುಖಳನುು ಕೆಳಔಂಡಂತೆ 
ವಿರಿಷಲಹಗಿದೆ. 

 

i. ಭನಿ ಫಹಯಕ್ ಹಾನ್ 

 

ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಯೋಜನೆಖಳ ಜನಪಿರಮ ೈವಿಧಯಭನಿ ಫಹಯಕ್ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದೆ. ಆದು 
ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಂದು ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಯೋಜನೆಮಹಗಿದು ಿ ವಿಭಹ ಮೊತಿದ ಂದು ಬಹಖನುು 
಄ಧಿಮಲ್ಲಾ ಕಹಲ ಕಹಲಕೆು ಔಂತುಖಳಲ್ಲಾ ಹಸಿಗೆ ಄ಕಹವ ಭಹಡಿ ಕೊಡುತಿದೆ ಭತು ಿಅವಹಾಸಿಸಿದ 
ಮೊತಿದ ಫಹಕ್ರ ಄ಧಿಮ ಄ಂತಯದಲ್ಲಾ ಕೊಡುತಿದೆ.  

 

ಈದಹಸಯಣೆ 
 



                                        5 

 121 

20 ಶಾಖಳ ಂದು ಭನಿ ಫಹಯಕ್ ಹಲ್ಲಸಿ ವಿಭಹ ಮೊತಿದ 20% ದಗಿಷಫಸುದು ಫದುಔುಳಿದ 

ರಯೋಜನಹಗಿ ಕೊನೆಮ 5, 10 ಭತು ಿ15 ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಹತ್ತಷಲಹಖುತಿದೆ ಭತು ಿಫಹಕ್ರ 40%ನುು  
20 ನೇ ಶಾ ೂಣಾ ಄ಧಿಮ ಄ಂತಯದಲ್ಲಾ ಹತ್ತಷಲಹಖುತಿದೆ.  
 

ಂದು ೇಳ  ೆವಿಮೆದಹಯ 18 ನೇ ಶಾದ ಕೊನೆಮಲ್ಲಾ ಷಹನುಪಿಪದಯೆ, ೂಣಾ ವಿಭಹ ಮೊತಿು ಭತು ಿ
ಲಹಬಹಂವನುು ಷೇರಿಸಿ ನೀಡಲಹಖುತಿದೆ, ಹಷಿಹಗಿ ರಿಖಣಿಷದೆ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಭುಕಫೆಲೆಗಿಂತ 

60% ಂದು ರಯೋಜನನುು ಸಣ ಇಗಹಖಲೇ ಡೆದಿಯುತಹಿಯೆ.   
 

 

ಇ ಯೋಜನೆಖಳು, ಄ುಖಳ ನಖದೀಔಯಣದ (ಸಣ ಹಷಹತ್ತ) ಄ಂವದಿಂದಹಗಿ ಫಸಳ 

ಜನಪಿರಮಹಗಿೆ, ಆದು ಄ುಖಳಿಗೆ ಄ಲಪ ಭತು ಿಭಧಯಭಹಧಿ ಄ಖತಯಖಳನುು ೂಯೈಷು ಈತಿಭ 

ಹಸನಖಳಹಗಿೆ. ೈಮಕಿ್ರಔ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಄ಧಿಮಲ್ಲಾ ಇ ನಡುೆ ಮಹುದೇ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಯಕ್ರ ಿ

ಭಯಣಿಸಿದಹಖ ೂಣಾ ಷಹವಿನ ಯಕ್ಷಣೆ ಲಬಯವಿದೆ. 
 

ii. ಹರ್ ಭತು ಿನಹನ ಹರ್ ಯೋಜನೆಖಳು   
 

"ಹರ್" ಎಂಫ ದ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಲಹಬಖಳಲ್ಲಾ ಬಹಖಹಿಷು ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುು ಷೂಚಿಷುತಿದೆ. 
ಭತೊಿಂದೆಡೆ - "ನಹನ್ ಹರ್" ಲಹಬಖಳಲ್ಲಾ ಬಹಗಿಮಹಖದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುು ರತ್ತನಿಧಿಷುತಿೆ. ಎಯಡೂ 

ವಿಧಖಳು ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ಜೀವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಆಯುತಿೆ. 
 

ಎಲಹಾ ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ಯೋಜನೆಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ, ಷಂಖರಹಿಷಲಪಟಿ ಜೀನದ ಸಣ, ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ 
ಸಿಾೕಔರಿಸಿದ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಸಣದಲ್ಲಾ ಭಹಡಲಪಟಿ, ಬಿಗಿ ನಿಮಂತರಣ ಮೇಲ್ಲಾಚಹಯಣೆಮಲ್ಲಾ 
ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷುತಿೆ, ನಿಖದಿತ ಷೂತರಖಳಿಗೆ ಄ನುಷಹಯಹಗಿ, ಭತು ಿಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ ಫೆಳಣಿಗೆಮ 

ಂದು ಬಹಖ ಄ಥಹ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಷೃರ್ಷಿಸಿದ ಸೆಚುಚರಿ ಬಯಷೆಮ ಹಲು, " ಲಹಬದ ಜೊತೆಗಿನ 

ಯೋಜನೆಖಳು" ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ.  
 

ಬಹಖಹಿಷದ ಈತಪನುಖಳನುು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ೇದಿಕೆಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಄ಥಹ ಂದು ನಹನ್ ಲ್ಲಂಕ್ 

ೇದಿಕೆಮಲ್ಲಾ ದಗಿಷಫಸುದಹಗಿದೆ. ಇ ಄ಧಹಯಮದಲ್ಲಾ, ನಹು ನಹನ್ ಲ್ಲಂಕ್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ 
ಷಂಫಂಧಟಿದನುು ತ್ತಳಿದುಕೊಳೄೆ ಳೕಣ. ಪಂದದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಲಹಬವಿಲಾದ 

ಯೋಜನೆಖಳಲ್ಲಾ ರಯೋಜನಖಳು ಸಿೆಯ ಭತು ಿ ಖ್ಹತ್ತರಮಹಗಿಯುತಿೆ ಭತು ಿ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಇ 

ರಯೋಜನಖಳ ಄ಸಾತೆ ಡೆದಿಯುತಹಿನೆ ಭತು ಿಮಹುದೇ.  
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ಫ್ ಯಕ್ರ ಿರತ್ತ ಶಾ ವಿಭಹ ಮೊತಿದ 2% ಕಚಿತಹಗಿ ದಗಿಷು ಆಪತು ಿಶಾಖಳ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ 

ಯೋಜನೆಮನುು ಸೊಂದಿಯಫಸುದು ಜೊತೆಗೆ, ಆದರಿಂದ ಮೆಚುರಿಟ್ಟ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಅವಹಾಸಿಸಿದ ಮೊತಿದ 

ಜೊತೆಗೆ ಟುಿ ಅವಹಾಸಿಸಿದ ವಿಭಹ ಮೊತಿದ 40%. 

 

ಐಅಡಿಾಎ‘ ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ಬಹಖಹಿಷದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಮೇಲೆ ಸೊಷ ಭಹಖಾದಶಿಾ ಷೂತರಖಳು, ಇ 

ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗಹಗಿ  ದಗಿಷಲು ನಿದಿಾಶಿ ಗಟನೆ ಷಂಬವಿಷುುದನುು ಕೊಡಫೇಕಹದ ರಯೋಜನಖಳನುು 
ಷಪಶಿಹಗಿ ಮೊದಲೆ ಸೇಳುುದು ಭತುಿ ಮಹುದೇ ಷೂಚಹಯಂಔದ ಭಹನದಂಡಕೆು ಲ್ಲಂಕ್ ಭಹಡು 
ಸಹಗಿಲಾ.  
 

ಸಹಗೆಯೇ ಸೆಚುಚರಿ ಮಹುದೇ ರಯೋಜನಖಳನುು, ಹಲ್ಲಸಿಮ ಄ಧಿಮಲ್ಲಾ ನಿಮಮಿತಹಗಿ 

ಖಳಿಸಿದ, ಷಪಶಿಹಗಿ ಮೊದಲೆ ಸೇಳಫೇಕಹಖುತಿದೆ ಭತು ಿ ಮಹುದೇ ಷೂಚಹಯಂಔದ ಭಹನದಂಡಕೆು 
ಲ್ಲಂಕ್ ಭಹಡು ಸಹಗಿಲಾ. ಄ಂದಯೆ ಇ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಮೇಲೆ ದೊಯಔು ರಿಟನುಾನುು ಹಲ್ಲಸಿ ಅಯಂಬದಲೆಾ 
ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫೇಔು ಎಂದಥಾ. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯು ನಿಾಳ ಲಹಬ ಲೆಔು ಭಹಡಫಸುದು ಭತುಿ ಆತಯ 

ಭಹಖಾಖಳ ಜೊತೆ ಸೋಲ್ಲಸಿ ಹಲ್ಲಸಿ ೆಚಚನುು ನಿಣಾಯ್ದಷಫಸುದು. 
 

iii. ಬಹಖಹಿಷು (Par) ಄ಥಹ ಲಹಬದ ಯೋಜನೆಖಳು 
 

ಲಹಬದ ಄ಥಹ ಖ್ಹತರಿಮ ಯೋಜನೆಖಳು ಆಲಾದೆ ಭಿನುಹಗಿ, ಇ ಯೋಜನೆಖಳು ಲಹಬದಲ್ಲಾ 
ಬಹಖಹಿಷಲು ಄ಕಹವ ಸೊಂದಿೆ. ಲಹಬ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಆತಯರಿಗಿಂತ ಸೆಚಿಚನ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಸೊಂದಿೆ. 
ಲಹಬಖಳನುು ಫೋನಷು್ಖಳಹಗಿ ಄ಥಹ ಡಿವಿಡೆಂಡುಖಳಹಗಿ ಕೊಡಫೇಕಹಖುುದು. ಫೋನಷು್ಖಳನುು 
ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ುನಯಹತಾನಹ ಫೋನಷು್ಖಳಹಗಿ ನೀಡಲಹಖುತಿದೆ. ಄ುಖಳನುು ವಿಭಹ ಮೊತಿದ 

ರಭಹಣದಂತೆ ಘೋರ್ಷಷಲಹಖುತಿದೆ (ಈದಹ. ರತ್ತ ಷಹವಿಯ ಯೂ.ಗೆ ಯೂ. 70 ವಿಭಹ ಮೊತಿದ) ಭತು ಿ
ಸೆಚುಚರಿ ಲಹಬಖಳಹಗಿ (ಹಲ್ಲಸಿಮ ಄ಧಿಕಹಯಧಿಮ ಕೊನೆಮಲ್ಲಾ, ಷಹವಿನಿಂದಹಖ ಄ಥಹ ಭುಕಹಿಮ 

಄ಥಹ ಷಯೆಂಡರ್) ಂದು ುನಯಹತಾನಹ ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ ಕೊಡಲಹಖುುದು.  
 

ುನಯಹತಾನಹ ಲಹಬಹಂವಖಳ ಸೊಯತಹಗಿ ಮೆಮ ಲಖತ್ತಿಷಲಹದ, ಖ್ಹತ್ತರಮಹಗಿಯುತಿದೆ, ವಿಮೆಗಹಯಯು 
ಟಮಿಾನಲ್ ಫೋನಷು್ಖಳನುು ಘೋರ್ಷಷಫಸುದು. ಆು ವಿಮೆಗಹಯನ ಖಳಿಸಿದ ಄ನಿರೀಕ್ಷಿತ 

ಖಳಿಕೆಮಹಗಿಯುತಿದೆ ಭತು ಿ಄ುಖಳ ಬಯಷೆ ಆಯುುದಿಲಾ.   
 

ಟಮಿಾನಲ್ ಫೋನಷು್ಖಳನುು ಬಹಖಹಿಷು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಜೊತೆ ಸಂಚಿಕೊಳುಳ ಷಹಧನಹಗಿ 

಄ಭಿೃದಿಧಡಿಷಲಹಯ್ದತು, ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಖಳಲ್ಲಾ ಮುನೈಟ್ೆಡ್ ಕ್ರಂಖಡರ್ಮ ನಲ್ಲಾ ಸೂಡಿಕೆ ಭೂಲಔ ಖಳಿಸಿದ 
ದೊಡಡ ಄ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖಳಿಕೆಮನುು ಡೆಮಲಹಯ್ದತು. ಄ುಖಳನುು ಬಹಯತ ಭತುಿ ಆತಯೆ ಸಲು 
಄ಭಿೃದಿಧಶೀಲ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಖಳಲ್ಲಾ ಄ಳಡಿಷಲಹಖುತದಿೆ.  
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ಭಹಹಿತ್ತ  

 

ಲಹಬದ ಬಹಖಹಿಷುವಿಕೆಮ ಲಹಬಹಂವ ವಿಧಹನ  

 

಄ಮೇರಿಕಹದ ಕೆಲು ಆತಯ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಖಳಲ್ಲಾ ಲಹಬನುು ಲಹಬಹಂವ ಯೂದಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕೊಳಳಲಹಖುತಿದೆ. 
ಲಹಬಹಂವ ನೀಡಲು ಎಯಡು ವಿಧಹನಖಳನುು ಄ನುಷರಿಷಲಹಖುತಿದೆ.  

 

i. ಹಯಂರಿಔ ಭಹದರಿ "ಪ್ರೇಟ್ೊೂೕಾಲ್ಲಯೋ ವಿಧಹನ" ಅಗಿತು.ಿ ಆಲ್ಲಾ ಪ್ರೇಟ್ೊೂೕಾಲ್ಲಯೋ ಮೇಲೆ 
ಔಂನಿ ಸೊಂದಿಯು ಟುಿ ಫಂಡಹಳ ಮೇಲೆ ಲಹಬ ನಿಧಾರಿಷಲಹಯ್ದತು ಭತು ಿ ಎಲಹಾ 
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ ಬಹಗಿಷಫಸುದಹದ ಸೆಚುಚರಿ ಹಲನುು ಕೊಡಲಹಯ್ದತು. ಆತ್ತೀಚೆಗೆ ಷಂಖರಸಹದ 

ಹಿಂದಿನ ಶಾಖಳಲ್ಲಾನನ ಔಂನಿಮ ಸೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಸಣದ ಮೇಲೆ ಷಂಹದಿಸಿದ ಯತಹಯಷನುು 
಄ರಿಮಲು ಮಹುದೇ ರಮತುನುು ಭಹಡಲಹಖಲ್ಲಲಾ. ಪ್ರೇಟ್ೊೂೕಾಲ್ಲಯೋ ವಿಧಹನ ಲಹಬದ 

ದಯಖಳನುು ಂದೆ ತೆಯನಹಗಿ ಭಹಡಿ ಕಹಲಹನಂತಯದಲ್ಲಾ ಸಿೆಯಹಗಿಯುಂತೆ ಭಹಡಿದೆ. ಆದು 
ಕಹಲಹನಂತಯದಲ್ಲಾ ಄ಹಮಖಳನುು ಷಂಚಮನ ತತಾ ಄ನಾಯ್ದಷುತಿದೆ ಭತು ಿ ಏಔಯೂದ 

ುನಯಹತಾನಹ ಫೋನರ್ಸ ಮಹಂತ್ತರಔ ಇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಾ ಷಹಔಶುಿ ಸೋಲುತಿದೆ. ಆದು 
ಕಹಲಹನಂತಯದಲ್ಲಾ ಄ಹಮಖಳನುು ಷಂಚಯ್ದಷು ತತಾ ಄ನಾಯ್ದಷುತಿದೆ ಭತುಿ ಇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಾ 
ುನಯಹತಾನಹ ಫೋನರ್ಸ ಮಹಂತ್ತರಔ ಯಷೆೆಗೆ ಏಔಯೂದಹಿಗಿದೆ.  

 

ii. ಎಯಡನೇ ವಿಧಹನು "ರಷುತಿ ಸಣದ ವಿಧಹನ". ಆಲ್ಲಾ ಅದಹಮ ಸೂಡಿಕೆ ಮಹಹಖ ಅಗಿದೆ ಭತುಿ  
ಫಂಡಹಳ ಭಹಡಿದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಡೆದ ಫೆಲೆ ಮೇಲೆ ಄ಲಂಬಿಸಿಯುತಿದೆ. ಆದನುು ವಿಬಜಿತ 

಄ಥಹ ಸೂಡಿಕೆಮ ತಡೆಹಿಡಿಮುವಿಕೆ ವಿಧಹನ ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ ಏಕೆಂದಯೆ ವಿವಿಧ ಸೂಡಿಕೆಮ 

ವಿಬಜನೆಖಳು ವಿವಿಧ ಅದಹಮಖಳನುು ಡೆಮುತಿೆ.  
 

 

ಷಹಂರದಹಯ್ದಔತೆ ಜೊತೆಗೆ ಲಹಬದ (ಬಹಖಹಿಷು) ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಜೀನ ಔಚೇರಿಮ ಸೂಡಿಕೆ 
ಕಹಮಾಕ್ಷಭತೆಗೆ ಕೆಲು ಷಂಔಾನುು ದಗಿಷುತಿೆ. ಅದಯೆ ಷಂಔಾ ನೇಯಹಗಿಯುುದಿಲಾ. ಮಹುದನುು 
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಫೋನರ್ಸ ಭೂಲಔ ಲಹಬದ ನಿಧಿಖಳ ಅಸಿಿಖಳು ಭತು ಿ ಸೊಣೆಗಹರಿಕೆಖಳ (ಷಹಭಹನಯಹಗಿ 

ಹರ್ಷಾಔ) ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔ ಭೌಲಯಭಹನದ ಮೇಲೆ ಄ಲಂಬಿಸಿಯುತಿದೆ. 
 

ಸೆಚುಚರಿ ಮೇಲೆ ಘೋರ್ಷಸಿದ ಭೌಲಯಭಹನನುು ರಿಖಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲಹಗಿದೆ ಉಸೆಖಳು ಭತು ಿ
಄ಂವಖಳು ಭೌಲಯಭಹನದ ವಿಭಹಖಣಔಯಯ ಮೇಲೆ ಄ಲಂಬಿತಹಗಿಯುತದಿೆ. ಸೆಚುಚರಿಮನುು 
ಘೋರ್ಷಸಿದ ನಂತಯೂ, ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ನಡುವಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಅಡಳಿತ ಔಂನಿಮ ನಿಧಹಾಯದ ಮೇಲೆ 
಄ಲಂಬಿಸಿಯುತಿದೆ. ಇ ಎಲಹಾ ಕಹಯಣದಿಂದಹಗಿ, ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ ಷೇರಿಷಲಹದ ಫೋನರ್ಸ ಫಂಡಹಳ 

ಕಹಮಾಕ್ಷಭತೆ ಄ತ್ತ ಔುಶಿನ್ಡ ಭತುಿ ದೂಯದ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಄ನುಷರಿಷುತಿದೆ.   
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ವಿಧಹನದ ಕೆಳಗಿಯು ಭೂಲ ತಔಾ ಕಹಲಹನಂತಯದಲ್ಲಾ ಫಂಡಹಳ ಷಯಹಖಹಗಿ ಭಯಳಿಷುತದಿೆ. ಆದು ಷತಯ 
ಶೇಯುಖಳಲ್ಲಾ ಫಂಡಹಳ ಸೂಡಿಕೆಖಳಲ್ಲಾ ಡೆದ.ಟಮಿಾನಲ್ ಫೋನಷೆಳು ಭತುಿ ಷಂಮುಔ ಿ ಲಹಬಹಂವಖಳು 
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ದೊಡಡ ಷೆಾೖರ್ಸ ಅನಂದಿಷುಂತೆ ಭಹಡಿೆ. ಅದಹಖೂಯ ಮಹಯು ಇ ಲಹಬಹಂವನುು 
ಘೋರ್ಷಷುತಹಿಯೊ ಄ಯು ಆನೂು ಜೀನ ಔಚೇರಿಮ ತ್ತೕಭಹಾನ ಮೇಲೆ ಄ಲಂಬಿತಹಗಿದೆ.  

 

಄ಂತ್ತಭಹಗಿ, ಂದು ಭೌಲಯಭಹನ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಫೋನಷೆಳನುು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಶಾಕೊುಮೆಮ ಘೋಶಣೆ 
ಭಹಡಲಹಖುತಿದೆ. ಄ು ನಿಷ್ಂವಮಹಗಿ ಅಸಿಿಖಳ ಭೌಲಯದ ದೈನಂದಿನ ಏಯುೇಯುಖಳನುು ರತ್ತಬಿಂಬಿಷಲು 
ಷಹಧಯವಿಲಾ.   

 

ಷಹಂರದಹಯ್ದಔತೆ ಜೊತೆಗೆ ಲಹಬದ ಯೋಜನೆಖಳು ಈತಪನುಖಳ ತಲೆಭಹಯನುು ರತ್ತನಿಧಿಷುತಿೆ ಄ಲ್ಲಾ ಜೀ 

ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಈತಪನುದ ಯಚನೆ ಄ಥಹ ಯೋಜನೆ ಜೊತೆಗೆ ರಯೋಜನಖಳು (ಅವಹಾಸಿಸಿದ ಮೊತ ಿಭತು ಿ
ಲಹಬಹಂವಖಳು) ಭತು ಿ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳನುು ನಿಧಾರಿಷುತಿದೆ. ಮಹಹಖ ಜೀ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಷಸ 
ಸೂಡಿಕೆಮ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಮಲ್ಲಾ ಈತಿಭ ಲಹಬ ಖಳಿಷುತಿದೆ, ಄ದಯ ಫೋನಷೆಳು ಄ಥಹ ಲಹಬಹಂವಖಳು ಇ 

ಅದಹಮಖಳಿಗೆ ನೇಯಹಗಿ ಷಂಫಂಧ ಸೊಂದಿಯು ಄ಖತಯವಿಲಾ.  
 

ನಿದಿಾಶಿ ಸೂಡಕೆ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಄ಥಹ ವಿಮೆದಹಯನಿಗೆ ಈತಭಿ ಄ನುಔೂಲ ಔಲ್ಲಪಸಿ ಇ ಯೋಜನೆಖಳಿಗೆ 
ಸೆಚುಚ ಷಭಾಔ ಭಹಧಯಭಖಳಹಗಿ ನಿಶಿಚತ ಭತು ಿ ಮೀಷಲಹದ ಸಣದ ಄ಖತಯಖಳನುು ೂಯೈಷುಂತೆ 
ಭಹಡುತಿೆ. ಄ು ಫ್ ಯಕ್ರಿಮ ಸೂಡಿಕೆಮ ಟ್ಹಿಯೆ ಪ್ರೇಟ್ೊೂೕಾಲ್ಲಯೋ ಄ಹಮನುು ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲು 
ಷಸಹಮ ಭಹಡುತಿೆ. 
 

ರಭುಕ  

 

ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ಈತಪನುಖಳಿಗೆ ಐಅಡಿಾಎ‟ ಸೊಷ ಭಹಖಾದವಾನಖಳು    
 

ಭಹಖಾದವಾಔನಖಳ ರಕಹಯ, ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ಯೋಜನೆಖಳ ಈತಪನುದ ವಿನಹಯಷ ಫಸುತೇಔ ಄ದೇ ಅಗಿ 
ಈಳಿಮುತಿದೆ.  
 

a) ಸೊಷ ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ಈತಪನುಖಳು ಸೆಚಿಚನ ಷಹವಿನ ಯಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುತಿೆ.  
 

i. ಸಿಂಖಲ್ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ 45 ಶಾ ಕೆಳಗಿಯುರಿಗೆ 125% ಸಿಂಖಲ್ ಪಿರೕಮಿಮಂ 

ಆಯುತಿದೆ ಭತುಿ 45 ಶಾಖಳ ಮೇಲೆ ಅ ಸಿಂಖಲ್ ಪಿರೕಮಿಮಂ 110% ಆಯುತಿದೆ. 
ii. ನಿಮಮಿತ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ, ಯಕ್ಷಣೆ ಹರ್ಷಾಔ ಪಿರೕಮಿಮಂಗಿಂತ  10 ಟುಿ ಸೆಚುಚ 

ಹತ್ತಸಿದ 45 ಯ ಕೆಳಗಿಯುರಿಗೆ ಭತು ಿ ಆತಯರಿಗೆ ಏಳು ಫಹರಿ ಆಯುತಿದೆ.  
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b) ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ಯೋಜನೆಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಔನಿಶಠ ಭಯಣ ರಯೋಜನ ಔನಿಶಠ ವಿಭಹ ಮೊತಿದ 

ರಭಹಣ ಭತು ಿಸೆಚುಚರಿ ರಯೋಜನಖಳು (ಆದಿಯೆ). 
 

c) ವಿಭಹ ಭಹಡಿದ ಮೊತಿದ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮಭಹಳಿಖಳಲ್ಲಾ ಷೂಚಿಸಿದಂತೆ ಭಯಣದ ತನಔ ಖಳಿಸಿದ 
ಫೋನರ್ಸ / ಄ಧಿಔ ರಯೋಜನಖಳು ಭತು ಿಹಿಂದೆ ಹತ್ತಷದಿದಯಿೆ ೇಳ  ೆಷಹವಿನ ಕೊಡಫೇಕಹಖುತಿದೆ.  

 

d) ಇ ಯೋಜನೆಖಳು, ಬಹಖಹಿಷು ಭತು ಿಬಹಖಹಿಷದ ಎಂಫ ಎಯಡು ಭಿನುತೆಖಳಲ್ಲಾ ಫಯುತಿೆ ಭತು ಿ
ಭುಂದುರಿಷುತಿೆ.   

 

i. ನಿಧಿಮ ನಿಾಸಣೆಮಲ್ಲಾ ಬಹಖಹಿಷು ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ ಄ಥಹ ಮೊದಲು ಬಯಷೆ ನೀಡಿದ ಭತುಿ 
ಘೋರ್ಷಸಿದ ಫೋನರ್ಸ ಷಂಫಂಧ ಸೊಂದಿದೆ. ಅದಯೆ, ಮೆಮ ಘೋರ್ಷಷಲಪಟಿ ಫೋನರ್ಸ ಖ್ಹತರಿ 

ಅಖುತಿದೆ. ಆದನುು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಭಯಣದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಄ಥಹ ಭುಕಹಿಮ 

ರಯೋಜನ. ಇ ಫೋನಷನುು ುನನಯಹತಾನಹ ಫೋನರ್ಸ ಎಂದು ಷಸ ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ.   
ii. ಬಹಖಹಿಷದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಹಲ್ಲಸಿ ಮೇಲ್ಲನ ಲಹಬನುು ಹಲ್ಲಸಿ ಹರಯಂಬದಲೆಾೕ 

ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫೇಔು. 
 

 

ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಸಿ 2 

 

ಜೀಭಹನ ವಿಮೆಗೆ ಹತ್ತ ಭಹಡಿದ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಸಣ, ಟರ್ಮಾ ವಿಮೆಗೆ ನೀಡಿದ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಸಣಕ್ರುಂತ 

_____________ ಅಗಿದೆ.  
 

I. ಸೆಚುಚ 
II. ಔಡಿಮೆ 

III. ಷಭ 

IV. ಖಣನೀಮಹಗಿ ಸೆಚುಚ 
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ಷಹಯಹಂವ   

 

 ಜೀ ವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳು ಯಕ್ರಮಿ ಈತಹಪದಔ ಷಹಭಥಯಾದ ಅರ್ಥಾಔ ಭೌಲಯದ ನಶಿದ ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಣೆ 
ನೀಡುತಿದೆ ಄ದು ತನು ಄ಲಂಬಿತರಿಗೆ ಄ಥಹ ಷಾಮಂ ಯಕ್ರಿಗೆ ಲಬಯವಿಯುತಿದೆ. 
 

 ಂದು ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ, ರಭುಕಹಗಿ, ಯಕ್ರಿಯೋ೯ನ ಜೀನದಲ್ಲಾ ದುಯಹದೃಶಿಔಯ ಗಟನೆ 
ಷಂಬವಿಸಿದಹಖ  ಄ನ ಪಿರೕತ್ತ ಹತರರಿಗೆ ಭನಸಿ್ನ ವಹಂತ್ತ ಭತುಿ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷುತಿದೆ. 

 

 ಕೇಲ ಪಂದವೊಂದಯಲ್ಲಾ ಷೂಚಿಷಲಹದ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಷಭಮದಯೆಗೆ ಭಹತರ ಟರ್ಮಾ ವಿಮೆ 
ಭಹನಯ ಯಕ್ಷಣೆಮನುು ದಗಿಷುತದಿೆ. 

 

 ಟರ್ಮಾ ವಿಮೆಮ ವಿಶಿಶಿ ಭಹಯಹಟ ರತ್ತಹದನೆ (USP) ಎಂಫುದು ತನುದೇ ಔಡಿಮೆ ಫೆಲೆ ಸೊಂದಿದೆ, 
ಂದು ಸೀಮಿತ ಫಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ದೊಡಡ ರಭಹಣದ ಜೀವಿಭಹ ಕರೀದಿ ಭಹಡಲು ಄ನುು ಭಹಡಿ 
ಕೊಡುತಿದೆ. 

 

 ಟರ್ಮಾ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ತಹತಹುಲ್ಲಔ ವಿಮೆಮ ಈದಹಸಯಣೆಖಳಹಗಿೆ, ಄ಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣೆ ತಹತಹುಲ್ಲಔ 

ಷಭಮದಯೆಗೆ ದೊಯಔುತಿದೆ , ಜೀಭಹನ ವಿಮೆ ವಹವಾತ ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಂದು 
ಈದಹಸಯಣೆಮಹಗಿದೆ. 

 

 ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಬಯಷೆ ಪಂದ ಹಷಿಹಗಿ ಎಯಡು ಯೋಜನೆಖಳ ಷಂಯೋಜನೆಮಹಗಿದೆ - 

ಟರ್ಮಾ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆ ವಿಭಹದಹಯನ ಭಯಣದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಅವಹಾಷನೆ ನೀಡಿದ ಷಂೂಣಾ 

ಮೊತಿನುು ಕೊಡುತಿದೆ ಸಹಖೂ ವುದಧ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲಾ ಂದು ೇಳ  ೆ ವಿಮೆದಹಯ 

಄ಧಿಮ ಄ಂತಯದಯೆಖೂ ಫದುಔುಳಿದಿದಿಯೆ ಇ ಮೊತಿನುು ಕೊಡುತಿದೆ. 
 

 

 

ರಭುಕ ದಖಳು  
 

1. ಟರ್ಮಾ ವಿಮೆ 

2. ಷಂೂಣಾ ಜೀ ವಿಮೆ 

3. ಄ಡಭಹನ ಬಯಷೆ 
4. ಭನಿ ಫಹಯಕ್ ಯೋಜನೆ 
5. ರ್ ಭತು ಿನಹನ್ ಹರ್ ಯೋಜನೆಖಳು 
6. ುನಯಹತಾನಹ ಫೋನರ್ಸ   
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ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಸಿಮ ಈತಯಿಖಳು   
 

ಈತಯಿ 1 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III ಅಗಿದೆ. 
 

ಜೀವಿಮೆ ಷಪವಾಕೆು ಗೋಚಯಹಖದ ಂದು ಈತಪನುಹಗಿದೆ.  
 

ಈತಯಿ 2 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I ಅಗಿದೆ. 
 

ಜೀಭಹನ ವಿಮೆಗೆ ನೀಡಿದ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಸಣ ಟರ್ಮಾ ಬಯಷೆ ಪಿರೕಮಿಮಂಗಿಂತಲೂ ಸೆಚಹಚಗಿದೆ.  
 

ಷಾ ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳು  
 

ರವೆು1 

 

___________ಜೀ ವಿಮೆ ಯಕ್ರಿಮ ಷಹವಿನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಄ಡಭಹನ ಹತ್ತಷುತಿದೆ.   
 

I. ಟರ್ಮಾ 

II. ಄ಡಭಹನ 

III. ಷಂೂಣಾ 

IV. ಎಂಡೋಮೆಂಟ್  

 

ರವೆು 2 

 

________ ಜೀವಿಮೆಗೆ ನೀು ಹತ್ತಷು ಪಿರೕಮಿಮಂ, ________ ನಿಭಮ ಷಹವಿನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ 
ಪಲಹನುಬವಿಗೆ ನೀಡಫೇಕಹದ ರಿಸಹಯ ಆಯುತಿದೆ.  
 

I. ಸೆಚಿಚನ, ಸೆಚಿಚನ 

II. ಔಡಿಮೆಮ, ಸೆಚಿಚನ 

III. ಸೆಚಿಚನ, ಔಡಿಮೆಮ 

IV. ೇಖದ, ನಿಧಹನಖತ್ತಮ 

 

ರವೆು 3 
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ಕೆಳಗೆ ಅಯೆುಖಳಲ್ಲಾ ಟರ್ಮ೯ ವಿಭಹ ಯೋಜನೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹುದು ಷರಿಮಹಗಿದೆ? 
 

I. ಟರ್ಮಾ ವಿಭಹ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲಾ ಜೀಭಹನದ ನವೀಔಯಣಕೆು ಅಯೆು ಆಯುತಿದೆ   
II. ಎಲಹಾ ಟರ್ಮಾ ವಿಭಹ ಯೋಜನೆಖಳು ಄ಂತನಿಾಮಿಾತ ಄ಷಹಭಥಯಾ ಯೈಡರ್ ಜೊತೆ ಫಯುತಿೆ  
III. ಟರ್ಮಾ ವಿಮೆಮನುು  ಂದು ಷಾತಂತರಹದ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿ ಸಹಖೂ ಭತೊಿಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಯೈಡರ್ 

ಅಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಳಳಫಸುದು   
IV. ಟರ್ಮಾ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಜೀಭಹನ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ರಿತ್ತಾಸಿಕೊಳಳಲು ಄ಕಹವವಿಲಾ.  
 

ರವೆು 4 

 

ಔಡಿಮೆಮಹಖು ಟರ್ಮಾ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ಹತ್ತ ಭಹಡಿದ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ಕಹಲಹನಂತಯದಲ್ಲಾ 
____________ ಈಳಿಮುತದಿೆ. 
 

I. ಸೆಚುಚ  
II. ಔಡಿಮೆ 

III. ಸಿೆಯಹಗಿಯುತಿದೆ 
IV. ಹಿಂದಿಯುಗಿಷಲಹಖುತಿದೆ  
 

ರವೆು 5 

 

ಟರ್ಮಾ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾಯು ರಿತಾನಹ ಅಯೆುಮನುು ಫಳಸಿಕೊಂಡು ಄ದನುು ನೀು __________. 

ರಿತ್ತಾಸಿಕೊಳಳಫಸುದು.  
 

I. ಜೀಭಹನ ಹಲ್ಲಸಿ  

II. ಄ಡಭಹನ ಹಲ್ಲಸಿ 

III. ಫಹಯಂಕ್ ಎಫ್.ಡಿ  

IV. ಔಡಿಮೆಮಹಖು ಟರ್ಮಾ ಹಲ್ಲಸಿ  

 

ರವೆು 6 

 

ಜೀವಿಭಹ ಈತಪನುದ ಹರಥಮಿಔ ಈದೆೀವ ಏನು? 
 

I. ತೆರಿಗೆ ರಿಮಹಯ್ದತ್ತ 

II. ಷುಯಕ್ಷಿತ ಫಂಡಹಳ ಭಹಖಾ 

III. ಯಕ್ರಮಿ ಈತಹಪದನಹಶೀಲ ಷಹಭಥಯಾದ ಅರ್ಥಾಔ ಭೌಲಯದ ನಶಿದ ಯಕ್ಷಣೆ  
IV. ಷಂತ್ತನಿ ಕೊರೕಢೀಔಯಣ   
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ರವೆು 7 

 

ಇ ಕೆಳಗಿನ ೈಕ್ರ ಮಹರಿಗೆ ಈತಭಿ ಟರ್ಮಾ ಯೋಜನೆಮನುು ಕರೀದಿಷಲು ಷಲಸೆ ನೀಡಲಹಗಿದೆ? 
 

I. ವಿಮೆ ಄ಧಿಮ ಄ಂತಯದಲ್ಲಾ ಸಣದ ಄ಖತಯವಿಯು ಯಕ್ರಿಗೆ   
II. ವಿಮೆಮ ಄ಖತಯವಿಯು ಭತುಿ ಸೆಚಿಚನ ಫಜೆಟ್ ಆಯು ಯಕ್ರಿಗೆ  
III. ವಿಮೆಮ ಄ಖತಯವಿಯು ಅದಯೆ ಔಡಿಮೆ ಫಜೆಟ್ ಆಯು ಯಕ್ರಿಗೆ   
IV. ಸೆಚಿಚನ ಅದಹಮ ನೀಡು ವಿಭಹ ಈತಪನುದ ಄ಖತಯವಿಯು ಯಕ್ರಿಗೆ   
 

ರವೆು 8 

 

ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಸೇಳಿಕೆಮು ಬಯಷೆಮ ಟರ್ಮಾ ಹಲ್ಲಸಿ ಔಡಿಮೆಮಹಖು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಹಪಗಿದೆ?  
 

I. ಟರ್ಮಾ ಹಯಪಿಿಮ ಜೊತೆಗೆ ಡೆತ್ ಫೆನಿಫಿಟ್ ಮೊತಿ ಔಡಿಮೆಮಹಖುತಿದೆ   
II. ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತ ಿಟರ್ಮಾ ಹಯಪಿಿಮ ಜೊತೆಗೆ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತಿ ಔಡಿಮೆಮಹಖುತಿದೆ  
III. ಪಿರೕಮಿಮಂ ಄ಧಿಮುದಿಔೂು ಂದು  ಸಂತಕೆು ಸಹಗೆಯೆ ಈಳಿಮುತಿದೆ.  
IV. ಄ಡಭಹನ ಭಯಳಿ ಕೊಳುಳವಿಕೆಮ ಯೋಜನೆಖಳು ಔಡಿಮೆಮಹಖು ಬಯಷೆಮ ಟರ್ಮಾ ಯೋಜನೆಖಳ 

ಈದಹಸಯಣೆಮಹಗಿದೆ   
 

ರವೆು 9 

 

ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಸೇಳಿಕೆಮು ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಬಯಷೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಷರಿಮಹಗಿದೆ?  
 

I. ಆದು ಷಹವಿನ ನಂತಯದ ರಯೋಜನ ಄ಂವನುು ಭಹತರ ಸೊಂದಿದೆ  
II. ಆದು ಂದು ಷೈಾಲ್ ಲಹಬದ ಄ಂವನುು ಭಹತರ ಸೊಂದಿದೆ 
III. ಆದು ಷಹವಿನ ನಂತಯದ ರಯೋಜನ ಸಹಖೂ ಫದುಕ್ರದಹಗಿಿನ ಎಯಡೂ ಄ಂವಖಳನುು ಸೊಂದಿದೆ.  
IV. ಆದು ಟರ್ಮಾ ಯೋಜನೆಮನುು ಸೋಲುತಿದೆ  

 

ರವೆು 10 

 

ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಬಯಷೆ ಯೋಜನೆಮ ಈದಹಸಯಣೆಮಹಗಿದೆ? 
 

I. ಄ಡಭಹನ ರಿಡೆಂುನ್ ಯೋಜನೆ 
II. ಕೆರಡಿಟ್ ಜೀ ವಿಭಹ ಯೋಜನೆ 
III. ಭನಿ ಫಹಯಕ್ ಯೋಜನೆ 
IV. ಷಂೂಣಾ ಜೀ ವಿಮೆ  
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ಷಾ ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳಿಗೆ ಈತಯಿಖಳು  
 

ಈತಿಯ 1 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II ಅಗಿದೆ. 
 

಄ಡಭಹನ ಜೀವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಯಕ್ರ ಿ ಷಹವಿಗೀಡಹದಹಖ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಄ಡಭಹನದ ಸಣ 
ಹತ್ತಮಹಖುತದಿೆ.  
 

ಈತಿಯ 2 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I ಅಗಿದೆ. 
 

ನಿಮಿಮಂದ ಜೀ ವಿಮೆಗೆ ಄ಧಿಔ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತಮಹಗಿದಯಿೆ, ನೀು ಷಹವಿಗೀಡಹದಹಖ ಪಲಹನುಬವಿಗೆ 
ಸೆಚಿಚನ ರಿಸಹಯ ದೊಯಔುತದಿೆ. 
 

ಈತಿಯ  3 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III ಅಗಿದೆ. 
 
 

ಟರ್ಮಾ ವಿಮೆಮನುು  ಂದು ಷಾತಂತರಹದ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿ ಸಹಖೂ ಭತೊಿಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಯೈಡರ್ ಅಗಿ 
ಕೊಂಡುಕೊಳಳಫಸುದು 
 

ಈತಿಯ  4 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III ಅಗಿದೆ. 
 

ಔಡಿಮೆಮಹಖು ಟರ್ಮಾ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ಹತ್ತ ಭಹಡಿದ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ಕಹಲಹನಂತಯದಲ್ಲಾ ಸಿಯೆಹಗಿಯೆ 

ಈಳಿಮುತದಿೆ. 
 

ಈತಿಯ  5 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I ಅಗಿದೆ. 
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ಟರ್ಮಾ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾಯು ರಿತಾನಹ ಅಯೆುಮನುು ಫಳಸಿಕೊಂಡು ಄ದನುು ನೀು ಜೀಭಹನ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ 
ರಿತ್ತಾಸಿಕೊಳಳಫಸುದು.  
 

ಈತಿಯ  6 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III ಅಗಿದೆ. 
 

ಯಕ್ರಮಿ ಈತಹಪದನಹಶೀಲ ಷಹಭಥಯಾದ ಅರ್ಥಾಔ ಭೌಲಯದ ನಶಿದ ಯಕ್ಷಣೆ ಜೀವಿಭಹ ಈತಪನುದ ಹಿಂದಿನ 

ಹರಥಮಿಔ ಈದೇಿವಹಗಿದೆ. 
 

ಈತಿಯ  7 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III ಅಗಿದೆ. 
 

ಮಹ ಯಕ್ರಗಿೆ ಔಡಿಮೆ ಫಜೆಟ್ಟಿನ ವಿಮೆಮ ಄ಖತಯವಿದೆಯೊ ಄ಂಥರಿಗೆ ಟರ್ಮಾ ಯೋಜನೆ ಂದು ಈತಭಿ 

ಅಯೆುಮಹಗಿದೆ. 
 

ಈತಿಯ  8 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II ಅಗಿದೆ. 
 

ಔಡಿಮೆಮಹಖು ಟರ್ಮಾ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆಖಳಲ್ಲಾ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಄ಧಿಮುದಿಔೂು ಂದು  ಸಂತಕೆು ಸಹಗೆಯೆ 
ಈಳಿಮುತಿದೆ.  
 

ಈತಿಯ  9 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III ಅಗಿದೆ. 
 

ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಬಯಷೆ ಯೋಜನೆ ಷಹವಿನ ನಂತಯದ ರಯೋಜನ ಸಹಖೂ ಫದುಕ್ರದಹಗಿಿನ ಎಯಡೂ 

಄ಂವಖಳನುು ಸೊಂದಿದೆ. 
 

ಈತಿಯ  10 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III ಅಗಿದೆ. 
 

ಭನಿ ಫಹಯಕ್ ಯೋಜನೆ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಬಯಷೆ ಯೋಜನೆಮ ಂದು ಈದಹಸಯಣೆಮಹಗಿದೆ. 
 



                                        6 

 132 

 

಄ಧಹಯಮ 6 

 

ಜೀ ವಿಮೆಮ ಈತಪನುಖಳು – II 

 

಄ಧಹಯಮದ ರಿಚಮ  

 

ಇ ಄ಧಹಯಮ ಷಹಂರದಹಯ್ದಔಲಾದ  ಜೀೇತಯ ವಿಮೆ ಈತಪನುಖಳ ವಿವಾನುು ನಿಭಗೆ ರಿಚಯ್ದಷುತಿದೆ. 
ನಹು ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ಜೀ ವಿಮೆ ಈತಪನುಖಳ ಆತ್ತಮಿತ್ತಖಳನುು ರಿಶೀಲ್ಲಷು ಭೂಲಔ ಹರಯಂಭಿಸಿ 

ತದನಂತಯ ಷಹಂರದಹಯ್ದಔಲಾದ  ಜೀ ವಿಮೆ ಈತಪನುಖಳ ಭನವಿಮತ ಿ ಂದು ನೋಟ ಸರಿಷೋಣ. 

಄ಂತ್ತಭಹಗಿ ನಹು ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಮಲ್ಲಾ ಲಬಯವಿಯು ಷಹಂರದಹಯ್ದಔಲಾದ  ಕೆಲು ವಿವಿಧ ಜೀ ವಿಮೆ 

ಈತಪನುಖಳನುು ನೋಡೋಣ.  

 

ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು 
 

A. ಷಹಂರದಹಯ್ದಔಲಾದ  ಜೀ ವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳ ಭುನೊುೕಟ  

B. ಷಹಂರದಹಯ್ದಔಲಾದ  ಜೀ ವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳು 
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A. ಷಹಂರದಹಯ್ದಔಲಾದ  ಜೀ ವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳ ಭುನೊುೕಟ  

 

1. ಷಹಂರದಹಯ್ದಔಲಾದ  ಜೀ ವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳು – ಈದೇಿವ ಭತು ಿ಄ಖತಯ 
 

ಹಿಂದಿನ ಄ಧಹಯಮಖಳಲ್ಲಾ ನಹು ವಿಮೆ ಸಹಖೂ ಈಳಿತಹಮ ಄ಂವ ಸೊಂದಿಯು ಕೆಲು ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ 

ಜೀ ವಿಮೆ ಈತಪನುಖಳನುು ರಿಖಣಿಸಿದೆೀೆ. ಇ ಈತಪನುಖಳನುು ಄ನೇಔ ೇಳ  ೆಸಣಕಹಷು ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಮ 

ಬಹಖಹಗಿ ರಿಖಣಿಷಲಹಗಿದೆ ಭತುಿ ಫಂಡಹಳ ವೇಕಯಣೆಮ ಆತಯ ದಷಹಿೇಜುಖಳಿಗೆ ಸೋಲ್ಲಷಲಹಗಿದೆ. 
 

ಈಳಿತಹಮ ಭತು ಿಸೂಡಿಕೆಮ ರಭುಕ ಈದೆೀವಖಳಲ್ಲಾ ಂದು, ಷಭಥಾ ಭತುಿ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಎಯಡೂ 

ಷಂನೂಮಲಖಳ ಄ಲಪಕಹಲ್ಲಔ ಸಂಚಿಕೆ ಷಹಧಿಷುುದಹಗಿದೆ ಎಂಫುದನುು ನಹು ಖಭನಿಷಫೇಔು.  
 

i. ಄ಂತರ್ ಄ಲಪಕಹಲ್ಲಔ ಸಂಚಿಕೆ ಎಂದಯೆ ಕಹಲದ ಈದಖಿಲಔೂು ಸಂಚಿಕೆ ಎಂದ಄ಥಾ. ಆಲ್ಲಾ 
ರಿಣಹಭಕಹರಿ ದ ಷಹಔಶುಿ ನಿಧಿ ಜೀ ಚಔರದ ವಿವಿಧ ಸಂತಖಳಲ್ಲಾ ಈದಭವಿಷಫಸುದಹದ ವಿವಿಧ 

ಫೇಡಿಕೆಖಳನುು ಮವಸಿಾಮಹಗಿ ೂಯೈಷಲು ಲಬಯವಿಯುುದನುು ಷೂಚಿಷುತದಿೆ.  
ii. ಭತೊಂಿದೆಡೆ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಸಂಚುವಿಕೆ ೇಖದ ವೇಕಯಣೆಮ ರಭಹಣ ಭತು ಿ ಬವಿಶಯದಲ್ಲಾ 

ಸೆಚಿಚನ ನಿಧಿಖಳು ಲಬಯವಿಯುುದನುು ಷೂಚಿಷುತದಿೆ. ಄ಹಮದ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಭಟಿಕ್ರುಂತ 

ಸೆಚಿಚನ ಅದಹಮ, ಸೆಚುಚ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಫಂಡಹಳಹಗಿಯುತದಿೆ. 
 

ಜೀ ವಿಮೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಹಳಜಿಮ ಂದು ನಿಣಹಾಮಔ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಅರ್ಥಾಔ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿ ಷೆಳದಲ್ಲಾ 
ಆತಯ ಷಾತುಖಿಳ ಸೋಲುಂತಸ ಹರ್ಷಾಔ ವಿಯದ ಷಪಧಹಾತಮಔ ದಯದಲ್ಲಾ ನೀಡು ವಿಶಮಹಗಿದೆ. ನಹು 
ಹಿಂದಿನ ಄ಧಹಯಮದಲ್ಲಾ ಚಚಿಾಷಲಹದ ಜೀ ವಿಮೆಮ ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ಸಣದ ಭೌಲಯ ಯೋಜನೆಖಳ ಕೆಲು 
ೈಶಿಶಿಯಖಳನುು ರೀಕ್ಷಿಷಲು ಈಮುಔಿಹಗಿಯುತಿೆ. ಆುಖಳನುು ಷಂಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಖಳೆಂದು 
ಔಯೆಮಲಹಖುುದು ಭತುಿ ಷಂಯೋಜಿತ ಯಚನೆಮ ರೀತ್ತ ಭತು ಿ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಂದು ಹಯಕೇರ್ಜ 

ರಯೋಜನಖಳನುು ರಷುಿತಡಿಷಲಹಗಿತು.ಿ 
 
 

2. ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ಈತಪನುಖಳ ಆತ್ತಮಿತ್ತಖಳು 
 

ಂದು ವಿಭವಹಾತಮಔ ಄ಲೋಔನ ಕಹಳಜಿಮ ಕೆಳಗಿನ ಄ಂವಖಳನುು ಫಹಿಯಂಖಡಿಷುತಿದೆ: 
 

a) ನಖದು ಭೌಲಯದ ಗಟಔ: ಮೊದಲನೆಮದಹಗಿ, ಆಂತಸ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಈಳಿತಹಮ ಄ಥಹ ನಖದು 
ಭೌಲಯದ ಗಟಔ ಹಯಖ್ಹಯನಿಷಲಹಗಿಲಾ. ಆದು ಷಹೆಪಿತಹದ ವಿಭಹ ಖಣಿತದ ಮೀಷಲು ರಭಹಣದ 

ಮೇಲೆ ಄ಲಂಬಿತಹಗಿಯುತಿದೆ. ಇ ಄ನುಔರಭಹಗಿ ಜೀನ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಷೆಟ್ ಎಂದು ಭಯಣ 

ರಭಹಣ ಔುರಿತಹದ ಎಣಿಕೆಖಳನುು, ಫಡಿಡದಯಖಳು, ೆಚಚ ಭತುಿ ಆತಯೆ ನಿಮತಹಂಔಖಳನುು 
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ನಿಧಾರಿಷುತಿದೆ. ಆದನುು ಄ನುಔರಭಹಗಿ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ  ನಿಧಹಾರಿತ ಭಯಣ ರಭಹಣದ 

ಔುರಿತಹದ ಎಣಿಕೆಖಳು, ಫಡಿಡದಯಖಳು, ೆಚಚ ಭತುಿ ಆತಯೆ ನಿಮತಹಂಔಖಳನುು 
ನಿಧಾರಿಷಲಹಖುತಿದೆ.  

 

b) ರತ್ತಪಲದ ದಯ: ಎಯಡನೆಮದಹಗಿ ಇ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ರತ್ತಪಲದ ದಯನುು ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳುಳುದು 
ಷುಲಬಲಾ. "ಲಹಬದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು" ಄ಡಿಮಲ್ಲಾನ ಄ನುಔೂಲತೆಖಳ ಭೌಲಯನುು ಕಚಿತಹಗಿ ಇ 

ಪಂದ ಕೊನೆಗೊಂಡಹಖ ಭಹತರ ಗೊತಹಿಖುತಿದೆ. ಭತೆ,ಿ ವಿಮೆಗಹಯಯ ನಿಕಯಹದ ೆಚಚಖಳು 
ಫಹಿಯಂಖಗೊಂಡಿಲಾ. ರತ್ತಪಲದ ದಯದ ಫಗೆಗಿನ ಄ಷಪಶಿತೆ ಆತಯ ಈಳಿತಹಮ ಈಔಯಣಖಳ 
ಜೊತೆ ಸೋಲ್ಲಕೆ ಭಹಡಲು ಔಶಿಹಖುತಿದೆ. ನಿಷ್ಂವಮಹಗಿ ಂದು ಜೀ ವಿಮೆಮನುು ಸೋಲ್ಲಕೆ 
ಭಹಡದೆಯೆ ಈಳಿತಹಮ ಷಹಧನಹಗಿ ಎಶುಿ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ತ್ತಳಿಮಲು ಷಹಧಯವಿಲಾ. 

 

c) ಷಯೆಂಡರ್ ಭೌಲಯ: ಭೂಯನೆಮ ಷಭಷೆಯ, (ಷಭಮ ಮಹುದೇ ಸಂತದಲ್ಲಾ) ನಖದು ಭತುಿ 
ಷಯೆಂಡರ್ ಭೌಲಯಖಳನುು, ಇ ಪಂದಖಳು (ವಿಭಹ ಖಣಿತ ಮೀಷಲು ರಭಹಣ ಭತುಿ 
ಹಲ್ಲಸಿಮ ರಭಹಣಹನುಖುಣ ಅಸಿ ಿ ಹಲು) ಕೆಲು ಭೌಲಯಖಳನುು ಄ಲಂಬಿಸಿಯುತಿದೆ. ಇ 

ಭೌಲಯಖಳನುು ಯಷಪಯ ಔರಭವಿಲಾದೆ ಔಂಡುಕೊಳಳಫಸುದು. ಷಯೆಂಡರ್ ಭೌಲಯನುು ಔಂಡು 
ಹಿಡಿಮು ವಿಧಹನ ಗೋಚರಿಷುುದಿಲಾ. 

 

d) ಆಳುರಿ: ಄ಂತ್ತಭಹಗಿ ಇ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಮೇಲೆ ಆಳುರಿ ಷಭಷೆಯ ಆದೆ. ುರಡೆನಿಿಮಲ್ 

ನಿಮಭಖಳು ಸಹಖೂ ಬಿಗಿಮಹದ ಸೂಡಿಕೆಮ ಮೇಲ್ಲಾಚಹಯಣೆ ಎಯಡರಿಂದಲೂ ಭತುಿ 
ಲಹಬಹಂವಖಳು ತಕ್ಷಣೇ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಸೂಡಿಕೆ ಕಹಮಾಕ್ಷಭತೆಮನುು ರತ್ತಬಿಂಬಿಷುುದಿಲಾ 
ಕಹಯಣ, ಸೆಚುಚ ಄ಹಮ ಸೊಂದಿಯು ಸೂಡಿಕೆಖಳಿಗಿಂತ ಇ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಮೇಲ್ಲನ ಆಳುರಿ ಸೆಚುಚ 
ಆಯದಿಯಫಸುದು. 

 

3. ಗಹಾಣೆಖಳು  
 

ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ಜೀ ವಿಭಹ ಯೋಜನೆಖಳ ಮಿತ್ತಖಳು ಷಪಶಿಹದಂತೆ, ವಿಭಹಗಹಯಯ ಈತಪನುದ 

ಪ್ರೆರಪೈಲೆಳಲ್ಲಾ ಸಲಹಯು ಗಹಾಣೆಖಳು ಷಂಬವಿಸಿೆ. ಄ುಖಳನುು ಇ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಷಹಯಹಂಶಿಷಲಹಗಿದೆ: 
 

a) ವಿಬಜಿಷುುದು  
 

ಇ ರೃತ್ತ ಿಯಕ್ಷಣೆ ಭತು ಿಈಳಿತಹಮದ ಄ಂವಖಳನುು ಫೇಾಡಿಷುವಿಔ ಭತುಿ ಆದಯ ರಿಣಹಭಹಗಿ 

ಈತಪನುಖಳ ಄ಭಿೃದಿಧಮನುು ಳಗೊಂಡಿದೆ, ಆದು ಯಕ್ಷಣೆ ಄ಥಹ ಈಳಿತಹಮದ ಂದು ಄ಷಪಶಿ 
ಮಿವರಣಹಗಿಯದೆ ಫದಲಹಗಿ ಎಯಡಯ ಫಗೆೆಮೂ ತ್ತಿಸೇಳುತಿದೆ. 
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ಮುನೈಟ್ೆಡ್ ಷೆೀಟ್್ ತಯಸದ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಖಳು, ಟರ್ಮ೯ ವಿಮೆ ಭತುಿ ಸೊಷ ಈತಪನುಖಳಹದ 

ವಿವಾಹಯಪಿ ಬಯಷೆ ಭತು ಿ ಭಹಾಡಿಷಫಸುದಹದ ಬಯಷೆಖಳ ಭಯುವೆೃೕಧನೆಗೆ ಕಹಯಣಹಯ್ದತು, 
ಮುನೈಟ್ೆಡ್ ಕ್ರಂಖಡರ್ಮ ಭತು ಿ ಆತಯ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಖಳಲ್ಲಾ ಮುನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ ವಿಮೆಮ ಏರಿಕೆಗೆ 
ಷಹಕ್ಷಿಮಹಯ್ದತು. 
 

b) ಸೂಡಿಕೆಮ ಲ್ಲಂಕೇರ್ಜ  

 

ಎಯಡನೇ ರೃತ್ತ,ಿ ಸೂಡಿಕೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಈತಪನುಖಳು ಔಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಿ, ಆದು ಫಂಡಹಳ ಕಹಮಾ 

ನಿಾಸಣೆಮ ಷೂಚಿಮನುು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ ರಯೋಜನಖಳನುು ಲ್ಲಂಕ್ ಭಹಡಲಹಗಿದೆ. ಇ 
ರಿಣಹಭಹಗಿ ಜೀವಿಮೆ ಆರಿಸಿದ ದಹರಿಮಲ್ಲಾ ಶಿಫ್ಿ ಆತು.ಿ ಸೊಷ ಈತಪನುಖಳಹದ ಮುನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ 

಄ನಾಮಹಖು ಗಟಔ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಸೊಷ ಹತರ ತ್ತಳಿಸಿದೆ. ಕೇಲ ಅರ್ಥಾಔ ಬದರತೆಮ 

ೂಯೈಕೆದಹಯಯಹಗಿಯದೆ, ಄ಯು ಇಖ ಸೆಚುಚ ಆಳುರಿ ದಗಿಷು ಷಪಧಹಾತಮಔ ದಯ ನಿಯೋಖದ 

ಷಭಥಾ ನಿಧಿ ನಿಹಾಸಔಯಹಗಿದಹಯಿೆ. 
 

c) ಹಯದವಾಔತೆ 
 

ತಭಮ ಷೇೆಖಳಿಗೆ (ೆಚಚ ಆತಹಯದಿ) ಔಂನಿಖಳು ಭಹಡಿದ ೆಚಚಖಳಿಗೆ ಭತು ಿ ವಿಬಜನೆ ಅದಹಮದ 

ದಯದಲ್ಲಾ ಸೆಚಿಚನ ಗೋಚಯತೆಮನುು ಷೂಚಿಸಿದೆ. ಇ ಎಲಾನುು ಷಪಶಿಹಗಿ ಈಚಚರಿಷಲಹಖುತಿದೆ ಹೀಗಹಗಿ 

ಸೋಲ್ಲಕೆ ಭಹಡಫಸುದು.  
  
 

d) ರಭಹಣಿತಲಾದ ಈತಪನುಖಳು 
 

ನಹಲುನೇ ರಭುಕ ರೃತ್ತ ಿ ಔಟುಿನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಸೊಂದಿಕೊಳುಳ ಈತಪನು ಯಚನೆಗೆ ಫದಲಹಣೆ 
ಭಹಡುುದಿದೆ, ಆದು ಷಹಿಂಡಡ್ಾ ಄ಲಾದ ಈತಪನುಖಳ ಯ ನಡೆಮಹಗಿ ಕಹಣುತಿದೆ. ಮಹಹಖ ನಹು 
ಷಹಿಂಡಡ್ಾ ಄ಲಾದನುು ಭಹತನಹಡುಹಖ, ಆದು ಅಯೆುಮ ಭಟ್ಟಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫ್ ಗಹರಸಔ 

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಯಚನೆ ವಿನಹಯಷ ಭತುಿ ರಯೋಜನಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಹಮಾಖತಗೊಳಿಷುುದು. 
 

ಗಹರಸಔಯು ಷಕ್ರರಮಹಗಿ ಇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಾ ಬಹಖಹಿಷಫೇಕಹದಯೆ ಎಯಡು ಄ಂವಖಳಿೆ  
 

   ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ಯಚನೆ ಭತುಿ ರಯೋಜನಖಳನುು ಷರಿಡಿಷು ಭತುಿ ಫದಲಹಯ್ದಷು 

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ  
 ಪಿರೕಮಿಮಂ ಸಣನುು ಸೂಡಿಕೆಮ ಅಯೆು ಭಹಡುಹಖ  

 

4. ಭನವಿ - ಄ಖತಯಖಳನುು ೂಯೈಷದಿಯುುದು  
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ಜಖತ್ತಿನಹದಯಂತ ಸೊಯಸೊಮಿಮದ ಸೊಷ ರಕಹಯದ ಈತಪನುಖಳ ಭನವಿಮ ರಭುಕ ಭೂಲಖಳನುು ಕೆಳಗೆ 
ನೀಡಲಹಗಿದೆ:  

 

a) ಫಂಡಹಳ ಖಳಿಕೆಗೆ ನೇಯ ಷಂಔಾ: ಎಲಾಕ್ರುಂತ ಮೊದಲು, ಜೀವಿಭಹ ಷಂಷೆಖೆಳಿಗೆ ಸಖುಯಹದ 

ಭತು ಿಬಯಷೆಮ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಮಲ್ಲಾ ಫಂಡಹಳ ಸೂಡಿಕೆ ಭಹಡು ಷಹಧಯತೆ ಆತು,ಿ ಸೂಡಿಕೆಮ 

ಲಹಬದಿಂದ ನೇಯ ಷಂಔಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಆತುಿ. ಸೂಡಿಕೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿತ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ 

ಫೆಂಫಲ ರಭುಕ ಹದಖಳಲ್ಲಾ ಂದಹಗಿದೆ, ಄ಲಹಪಧಿಮಲ್ಲಾಮೂ ಷಸ, ಇ ಅದಹಮ 

ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಖಳಲ್ಲಾ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಖಳಲ್ಲಾ ಕೆಲು ಏರಿಳಿತ ಆಯಫಸುದು, ದೀಗಾ ಕಹಲದಲ್ಲಾ ಆತಯ 

ಷುಯಕ್ಷಿತ ನಿಶಿಚತ ಅದಹಮಕ್ರುಂತ ಜಹಸಿಿಮಹಗಿಯಫಸುದು. ವಿಮೆಗಹಯಯು ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿ 

ಫಂಡಹಳಖಳ ಟ್ಟಿಖಳನುು ನಿಾಹಿಸಿ ತಭಮ ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಈನುತ ಅದಹಮ 

ಈತಹಪದಿಷುುದರಿಂದ ಹೀಗಹಗಿ ಸೆಚಿಚನ ಭೌಲಯದ ಈತಪನುಖಳನುು ಄ಭಿೃದಿಧಡಿಷಲು 
ಷಹಧಯಹಯ್ದತು.  

 

b) ಸಣದುಫ್ಯನುು ಷೋಲ್ಲಷು ಅದಹಮಖಳು: ಆಳುರಿ ಹರಭುಕಯತೆ ಔೂಡ ಈಳಿತಹಮದ 
ಮೇಲ್ಲನ  ಸಣದುಫ್ಯದ ರಿಣಹಭದಿಂದ ಈದಭವಿಸಿದೆ. ನಹೆಲಾಯೂ ತ್ತಳಿದಿಯುಂತೆ, ಸಣದುಫ್ಯ 

ಅದಿರಿಂದ ಫ್ಯ ಷಂತ್ತನಿ ಕೊಳುಳ ವಕ್ರಿಮ ಷೆತಕೆು ಭಹಡಫಸುದು, ನಹೆಲಾಯೂ 

ತ್ತಳಿದಿಯುಂತೆ, ಸಣದುಫ್ಯ ಫ್ಯ ಷಂತನಿುು ಕೊಳುಳ ವಕ್ರಿಮನುು ಷೆಮುಂತೆ 
ಭಹಡಫಸುದು, ಆತ್ತಿನ ಂದು ಯೂಹಯ್ದ ಸದಿನೈದು ಶಾಖಳ ನಂತಯ ಕೇಲ 30 ೈಷೆಗೆ 
ಷಭವಿಯಫಸುದು, ಇಗಿಯು ಭೌಲಯದ ದೃರ್ಷಿಯ್ದಂದ, ಆಂದಿನ ಯೂ. 100 ಄ಷಲು ಸದಿನೈದು 
ಶಾಖಳ ನಂತಯ ಔನಿಶಠ ಯೂ. 300  ಯಯೆಗೆ ಫೆಳೆಮು ಄ಖತಯವಿದೆ. ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ 

ಆಳುರಿಮ ಸಣದುಫ್ಯದ ದಯಕ್ರುಂತ ಖಣನೀಮಹಗಿ ಸೆಚಹಚಗಿಯುತಿದೆ ಎಂದಥಾ. ಸೂಡಿಕೆ 
ಷಂಫಂಧಿತ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ಜೀ ವಿಮೆಗಿಂತ ವಿವೇಶಹಗಿ ಖಳಿಷಲು 
ಷಹಧಯಹಯ್ದತು. 

 

c) ಸೊಂದಿಕೊಳುಳವಿಕೆ: ಭನವಿಮ ಭೂಯನೆಮ ಕಹಯಣ ಄ದಯ ಈದಹಯ ಸೊಂದಿಕೊಳುಳವಿಕೆ. 
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯು ಇಖ ಮಿತ್ತಖಳೄೆಳಗೆ ಄ಯು ಹತ್ತಷಲು ಫಮಸಿದ ಪಿರೕಮಿಮಂ ರಭಹಣ, 

ಷಹವಿನ ರಯೋಜನಖಳು ಭತು ಿ ನಖದು ಭೌಲಯಖಳ ರಭಹಣನುು ನಿಧಾರಿಷಫಸುದು. 
ಫಂಡಹಳ ಷಂಫಂಧಿತ ಈತಪನುಖಳಲ್ಲಾ, ಄ರಿಗೆ ಸೂಡಿಕೆಖಳ ಅಯೆು ಆತು ಿಭತುಿ ಄ರಿಗೆ ತಭಮ 
ನಿಧಿಖಳ ಮಿವರಣ ನಿಧಾರಿಷಲು ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ಸೂಡಿಕೆ ಭಹಡಲು ಅದಹಮನುು 
ಸೊಂದಫೇಕೆಂಫುದು. ಆದು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯು ಜೀವಿಮೆ ಸೂಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸೆಚಿಚನ ನಿಮಂತರಣ 

ಸೊಂದಿಯಫಸುದಿತು ಿಎಂಫುದನುು ಷೂಚಿಷುತಿದೆ.  
 

d) ಷಯೆಂಡರ್ ಭೌಲಯ: ಄ಂತ್ತಭಹಗಿ, ಹಲ್ಲಸಿಖಳು, ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ ಷಹಧಹಯಣ ಷಯೆಂಡರ್ 

ವುಲುನುು ಔಳೆದ ನಂತಯ ನಿಖದಿತ ಅಯಂಭಿಔ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ (ಭೂಯರಿಂದ ಐದು) ಯೋಜನೆಖಳ 
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ಹಿಂಡೆಮಲು ಄ಕಹವ ಭಹಡಿ ಕೊಡುತಿೆ. ಹಲ್ಲಸಿಮ ೂಣಹಾಧಿಮ ಮೊದಲು ಷಯೆಂಡರ್ 

಄ಥಹ ನಖದೀಔಯಣದಿಂದ ಲಬಯವಿಯು ಮೊತ ಿಹಿಂದಿನ ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಯೆಂಡರ್ 

ಭೌಲಯಕ್ರುಂತ ಸೆಚಿಚಗೆ ಆದೆ.  
 

ಇ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಄ತಯಂತ ಜನಪಿರಮಹಗಿ ಄ನೇಔ ದೇವಖಳಲ್ಲಾ ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ಈತಪನುಖಳನುು 
ಫದಲಹಯ್ದಷಲು ಅಯಂಭಿಸಿದು, ಬಹಯತೂ ಷೇರಿದಂತೆ ಏಕೆಂದಯೆ ಄ಯು ಄ನೇಔ ಸೂಡಿಕೆದಹಯಯ 

ವಿಭವಹಾತಮಔ ಈದೆೀವು ೂಯೈಷುಂತ್ತದಿು - ಷಂತ್ತನಿ ಕೊರೕಢೀಔಯಣದ ಈದೇಿವ ರಿಣಹಭಕಹರಿ 

ಫಂಡಹಳ ಭಹಧಯಭಖಳ ಫೇಡಿಕೆ ಈತಪತ್ತಮಿಹಖುಂತೆ ಭಹಡಿತು. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಮುನೈಟ್ೆಡ್ ಷೆೀಟ್ನಲ್ಲಾ, 
"ಷಹಾತ್ತರಔ ಜೀನ"ದಂತ ಈತಪನುಖಳು ಸೆಚುಚ ರಷುಿತ ಫಡಿಡದಯಖಳ ಅದಹಮ ಯೂದಲ್ಲಾ ಲಹಬಖಳನುು 
ಯಹನಿಷು ಭಹಧಯಭಹಗಿ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗಿಂತ ಫೇಖನೆ ಸಣ ಭತು ಿ ಫಂಡಹಳ 

ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಖಳಲ್ಲಾ ಖಳಿಷುತಹಿಯೆ.  
 

ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ಭತು ಿಭುಕ ಫೆಲೆಮ ಸೊಂದಿಕೊಳುಳವಿಕೆ ಏತನಮಧೆಯ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳನುು 
ತನು ನಿದಿಾಶಿ ಷಂದಬಾಖಳಿಗೆ ಷರಿಸೊಂದುಂತೆ ಷಕ್ರರಮಗೊಳಿಷಲಹಗಿದೆ. ಄ನಖತಯ ನಶಿವಿಲಾದೆಯೇ 
ಅಯಂಭಿಔ ಹಷಹತ್ತ ಄ನುಔೂಲಕಹುಗಿ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಭುಂದೆ ದೀಗಾಕಹಲದಯೆಗೆ ಄ನ ಄ಥಹ ಄ಳ 

ಸಣದ ಲಹಕ್ ಭಹಡು ಄ಖತಯವಿದೆ ಎಂದು ಄ಥಾ. 

 

ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಸಿ 1 

 

ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು ಷಹಂರದಹಯ್ದಔಲಾದ ಜೀವಿಭಹ ಈತಪನುಹಗಿದೆ? 
 

I. ಟರ್ಮಾ ವಿಮೆ 

II. ಮುನಿಷಾಲ್ ಜೀ ವಿಮೆ 

III. ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ವಿಮೆ 

IV. ಷಂೂಣ೯ ಜೀ ವಿಮೆ  
 

 

 
 

B. ಷಹಂರದಹಯ್ದಔಲಾದ  ಜೀ ವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳು  
 

1. ಕೆಲು ಷಹಂರದಹಯ್ದಔಲಾದ ಈತಪನುಖಳು  
 

ಇ ಄ಧಹಯಮದ ಈಳಿದ ಹಯಯಹಖಳಲ್ಲಾ ನಹು ಬಹಯತ್ತೕಮ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿ ಭತುಿ ಫೇಯೆಡೆಮಲ್ಲಾ ಸೊಯಸೊಮಿಮದ 
ಷಹಂರದಹಯ್ದಔಲಾದ ಕೆಲು ಈತಪನುಖಳ ಫಗೆೆ ಚಚಿಾಷೋಣ. 

 

a) ಮುನಿಷಾಲ್ ಜೀನ 
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ಮುನಿಷಾಲ್ ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು 1979 ಯಲ್ಲಾ ಮುನೈಟ್ೆಡ್ ಷೆೀಟ್್ ನಲ್ಲಾ 
ರಿಚಯ್ದಷಲಹಯ್ದತು ಭತುಿ ಎಂಫತಿಯ ಮೊದಲಹಧಾದಲ್ಲಾ ಫೇಖನೆ ಫಸಳ ಜನಪಿರಮಹಗಿ ಫೆಳೆಯ್ದತು. 
 

ನೆಂಫರ್ 2010 ಐಅಡಿಾಎ ಷುತೋಿಲೆ ರಕಹಯ, "ಎಲಹಾ ಮುನಿಷಾಲ್ ಜೀ ಈತಪನುಖಳನುು 
ೇರಿಯೇಫಲ್ ವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳೆಂದು (ವಿಐಪಿ) ಔಯೆಮಲಹಖುತದಿೆ".  

 
 

ಭಹಹಿತ್ತ  

 

ಮುನಿಷಾಲ್ ಜೀನದ ಫಗೆ ೆ
 

ಮುನಿಷಾಲ್ ಜೀ ವಿಮೆಮು ವಹವಾತ ಜೀ ವಿಮೆಮ ಯೂಹಗಿದುಿ ಄ದಯ ಸೊಂದಿಕೊಳುಳ 

ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳು, ಸೊಂದಿಕೊಳುಳ ಭುಕಫೆಲೆಮ ಮೊತ,ಿ ಭತು ಿ ಭಯಣ ರಯೋಜನ ರಭಹಣ, ಭತು ಿ
಄ದಯ ವಿಬಜನೆಮ ಫೆಲೆ ನಿಖದಿ ಡಿಷು ಄ಂವಖಳ ಭೂಲಔ ನಿಯೂಪಿತಗೊಳುಳತದಿೆ. ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ 

ನಖದು ಭೌಲಯದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ನಿದಿಾಶಿ ನಿಾಳ ಄ಥಹ ಹತ್ತಷಫೇಕಹದ ಔಚೇರಿ ಪಿರೕಮಿಮಂ, 

ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔಹಗಿ ಪಂದನುು ಜಹರಿಮಲ್ಲಾರಿಸಿಕೊಳಳಲು ಷಲುಹಗಿ, ಮುನಿಷಾಲ್ ಜೀನ 

ಹಲ್ಲಸಿಖಳು, ಮಿತ್ತಖಳೄೆಳಗೆ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ ಄ನು ಄ಥಹ ಄ಳು ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ಹತ್ತಷಲು ಫಮಸಿದ 

ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ರಭಹಣನುು ನಿಧಾರಿಷಲು ಄ಕಹವ ಭಹಡಿ ಕೊಡುತಿದೆ. ಪಿರೕಮಿಮಂ ಗಹತರ 
ದೊಡಡದಿದಿಶುಿ, ಸೆಚಿಚನ ಹಯಪಿಿಮ ದಗಿಷಲಹಖುತಿದೆ ಭತು ಿಸೆಚಿಚನ ಭೌಲಯದ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿಯುತದಿೆ. 
 

ಮುನಿಷಾಲ್ ಜೀ ವಿಮೆಮ ರಭುಕ ನಹವೀನಯತೆ ಮೊದಲ ಹಲ್ಲಸಿ ಶಾದ ನಂತಯ ಷಂೂಣಾಹಗಿ 

ವಿಭಹ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ರಿಚಯ್ದಸಿದು.ಿ ಆಡೀ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಾಸಣೆಮ ೆಚಚನುು 
ಷರಿದೂಗಿಷಲು ಷಹಔಶುಿ ಎಂದು ಬಯಷೆ ಭಹತರ ಸೊಂದಿತುಿ. ಏನು ಷೂಚಿಷುತಿದೆಂದಯೆ, ಹಲ್ಲಸಿ 

ಜಹರಿಮಲ್ಲಾಯು ಸಹಗೆ ಬಹವಿಷಲಹಖುುದು, ನಖದು ಭೌಲಯದ ಷಹವಿನ ಅಯೋಖಳನುು ಭತು ಿ ಕಚಾನುು 
ಬರಿಷಲು ಷಹಕಹಖುಶುಿ.  
 

ಪಿರೕಮಿಮಂ ಸೊಂದಿಕೊಳುಳವಿಕೆ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಈದೆೀಶಿತ ಮೊತಿದ ಮೇಲೆ ಸೆಚುಚರಿ ಪಿರೕಮಿಮಂ 

ಭಹಡಲು ಄ಕಹವ ಭಹಡಿ ಕೊಡುತಿದೆ. ಆದು ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತಖಳನುು ಬಿಟುಿ ಄ಥಹ ಈದೆೀಶಿತ 

ಮೊತಕಿ್ರುಂತ ಔಡಿಮೆ ಹತ್ತ ಭಹಡಲು ಄ಕಹವ ಭಹಡಿ ಕೊಡುತಿದೆ. 
 

ವಿನಹಯಷಖಳ ಸೊಂದಿಕೊಳುಳವಿಕೆ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ ಲಬಯವಿಯು ನಖದು ಭೌಲಯದಿಂದ ಬಹಖವಃ ಹಿಂಡೆಮಲು 
ಫಹಧಯತೆ ಆಲಾದೆ ಷಸ ಇ ರಭಹಣದ ಭಯುಹತ್ತ ಄ಥಹ ಮಹುದೇ ಫಡಿಡ ಹತ್ತಷಲು ಄ಧಿಕಹಯ 

ಕೊಡುತಿದೆ.  ನಖದು ಭೌಲಯ ಷಯಳಹಗಿ ಅ ಭಟಿಕೆು ಔಡಿಮೆಮಹಯ್ದತು. 
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ಸೊಂದಿಕೊಳುಳವಿಕೆ ಎಂದಯೆ ಷಹವಿನ ರಯೋಜನಖಳನುು ಷರಿಡಿಷಫಸುದಹಗಿದೆ ಭತು ಿಭುಕ ರಭಹಣದಲ್ಲಾ 
ಫದಲಹಖಫಸುದು.  
 

ಅದಹಖೂಯ ಇ ಹಲ್ಲಸಿಮ ತುಪ ರೀತ್ತಮ ಭಹಯಹಟ ಅಗಿಯಫಸುದು. ಹಷಿಹಗಿ, ಄ಮೇರಿಕಹದಂತಸ 

ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಖಳಲ್ಲಾ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ‗ಗಹರಸಔಯು ಕೆಲೇ ಅಯಂಭಿಔ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತ ಭಹಡು ಄ಖತಯವಿದೆ 
ತದನಂತಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಷಾತಃ ಅಯೈಕೆಮನುು ಭಹಡಿಕೊಳುಳತಿದೆ‘. ಄ಯು ನಖದು ಭೌಲಯಖಳನುು ನಿಾಹಿಷಲು 
ಷಹಧಯಹಖುತ್ತಿತು ಿ ಎಂಫುದನುು ಫಹಿಯಂಖಗೊಳಿಷಲ್ಲಲಾ ಭತುಿ ಫಂಡಹಳ ರಿಟನ್್ಾ ಇ ಈದೆೀವಕಹುಗಿ 

ಷೂಔಿಹಗಿದಯಿೆ ಭಹತರ ಹಲ್ಲಸಿ ಆರಿಸಿಕೊಳುಳುದು.  
 

ಎಂಫತಯಿ ಈತಿಯಹಧಾ ಬಹಖದಲ್ಲಾ ಫಂಡಹಳ ಅದಹಮ ಔುಸಿತ ನಖದು ಭೌಲಯಖಳ ಷೆತಕೆು 
ಕಹಯಣಹಯ್ದತು. ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತ ಭುಂದುರಿಷಲು ವಿಪಲಯಹದ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯು ತಭಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು 
ತಪಿಪಸೋದ ಕಹಯಣ ಸುಡುಕ್ರ ಚಕ್ರತಯಹದಯು ಭತುಿ ಄ಯು ಎಂದಿಖೂ ಮಹುದೇ ಜೀ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುು 
ಡೆಮಲ್ಲಲಾ. 
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ಚಿತರ 1: ಷಹಂರದಹಯ್ದಔಲಾದ  ಜೀ ವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳು  
 

 
 

 

ಬಹಯತದಲ್ಲಾ, ಐಅಡಿಾಎ ಷೂತರಖಳಿಗೆ ಄ನುಷಹಯಹಗಿ, ಕೇಲ ಎಯಡು ರೀತ್ತಮ ಷಹಂರದಹಯ್ದಔಲಾದ  

ಈಳಿತಹಮಖಳ ಜೀವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳಿಗೆ ಄ನುಭತ್ತ ನೀಡಲಹಖುತಿದೆ: 
 

 ೇರಿಯೇಫಲ್ ವಿಭಹ ಯೋಜನೆಖಳು   
 ಮೂನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಡ ವಿಭಹ ಯೋಜನೆಖಳು 

 

i. ೇರಿಯೇಫಲ್ ವಿಭಹ ಯೋಜನೆಖಳು   
 

ಆದನುು ಹರಯಂಭಿಷು ಮುನೈಟ್ೆಡ್ ಷೆೀಟ್್ ಭತುಿ ಆತಯ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಖಳಲ್ಲಾ ರಿಚಯ್ದಷಲಹದ 

ೇರಿಯೇಫಲ್ ಜೀ ವಿಮೆಮ ಫಗೆ ೆತ್ತಳಿದುಕೊಳುಳುದು ಈಮುಔಿಹಗಿದೆ. 
 

ಇ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು 1977 ಯಲ್ಲಾ ಮುನೈಟ್ೆಡ್ ಷೆೀಟ್್ ನಲ್ಲಾ ರಿಚಯ್ದಷಲಹಯ್ದತು. ೇರಿಯೇಫಲ್ ಜೀ 

ವಿಮೆಮು ಂದು ರೀತ್ತಮ "ಷಂೂಣ೯ ಜೀನ" ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದೆ, ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳನುು ಷಲ್ಲಾಸಿದ 
ವಿವೇಶ ಸೂಡಿಕೆ ಖ್ಹತೆಮಲ್ಲಾ ಭಯಣ ರಯೋಜನ ಭತು ಿಹಲ್ಲಸಿ ಫೆಲೆಮ ಫಂಡಹಳ ಕಹಮಾಕ್ಷಭತೆ 
ಏಯುೇಯಹಖುತಿದೆ. ಹೀಗಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿ, ಫಡಿಡದಯ ಄ಥಹ ಔನಿಶಠ ನಖದು ಭೌಲಯ ಎಯಡಔೂು  
ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹುದೇ ಖ್ಹತ್ತರಖಳನುು ನೀಡುುದಿಲಾ. ತಹತ್ತುಿಔಹಗಿ ನಖದು ಭೌಲಯ ವೃನಯಕ್ರುಂತ 

ಕೆಳಗೆ ಸೋಖಫಸುದು, ಇ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿ ಕೊನೆಗೊಳುಳತದಿೆ. 
 

ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ನಖದು ಭೌಲಯದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಯತಹಯಷ ಷಪಶಿಹಗಿದೆ. ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ನಖದು 
ಭೌಲಯ ಹಲ್ಲಸಿಮು ಂದು ಭುಕ ಫೆಲೆಮನುು ಸೊಂದಿದು,ಿ ಄ಧಿಮುದಿಔೂು ಂದೇ ಸಂತದಲ್ಲಾ 
ಈಳಿಮುತಿದೆ. ನಖದು ಭೌಲಯ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳು ಭತು ಿ ಫಡಿಡ ಖಳಿಕೆಮ ಜೊತೆ ಂದು ಷೂಚಿಸಿದ 

ದಯದಲ್ಲಾ ಫೆಳೆಮುತಿದೆ. ಹಲ್ಲಸಿ ಮೀಷಲ್ಲಗೆ ಫೆಂಫಲ ನೀಡು ಅಸಿಿಖಳು ಷಹಭಹನಯ ಫಂಡಹಳ ಖ್ಹತೆ 
ಯಚಿಷುತಿೆ, ಄ದಯಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಬಯಷೆಮ ಈತಪನುಖಳ ಸಣನುು ನಿಾಹಿಷುತಹಿಯೆ. ಇ 

ಅಸಿಿಖಳನುು ಷುಯಕ್ಷಿತಹದ ಫಂಡಹಳಖಳ ಪ್ರೇಟ್ೊೂೕಾಲ್ಲಯೊನಲ್ಲಾ ಆರಿಷಲಹಖುತಿದೆ. ಹೀಗಹಗಿ 

ವಿಮೆಗಹಯಯು ಇ ಖ್ಹತೆಮಲ್ಲಾ ಅಸಿಿಖಳ ಮೇಲೆ ಂದು ರಫಲಹದ ದಯ ಡೆಮಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಷಫಸುದು.  
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ಆದಕೆು ವಿಯುದಧಹಗಿ, ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೀಷಲು ರತ್ತನಿಧಿಷು ಷಾತುಿಖಳನುು ಂದು ರತೆಯೕಔ ನಿಧಿಮಡಿ 

ಆರಿಷಲಹಖುತಿದೆ, ಄ದು ೇರಿಯೇಫಲ್ ಜೀ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಷಹಭಹನಯ ಫಂಡಹಳ ಖ್ಹತೆ 
ಬಹಖಹಗಿಯುುದಿಲಾ. ಆದನುು ಮು.ಎರ್ಸ ನಲ್ಲಾ ರತೆಯೕಔಹದ ಖ್ಹತೆ ಎಂದು ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಯ್ದತು 
ಸಹಗೆಯೇ ಕೆನಡಹದಲ್ಲಾ ವಿಂಖಡಿಷಲಪಟಿ ಖ್ಹತೆ ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಯ್ದತು. ಫಸುತೇಔ ೇರಿಮಫಲ್ 

ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಸಲಹಯು ಫೇಯೆ ಫೇಯೆ ಖ್ಹತೆಖಳ ನಡುೆ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ ಅಯೆು ಭಹಡಲು ಄ನುಭತ್ತ 

ಭತು ಿಶಾದಲ್ಲಾ ಂದು ಫಹರಿಮಹದಯೂ ಫದಲಹಯ್ದಷಲು ಅಯೆು ನೀಡಿೆ. 
 

ಟ್ಹಿಯೆಮಹಗಿ, ಆಲ್ಲಾ, ನಖದು ಭೌಲಯಖಳಿಗೆ ಜೀ ವಿಮೆ ಔಂನಿಮ ಫೇಯೆ ಖ್ಹತೆಖಳಿಂದ ಄ನುದಹನ 

ಫಯುತಿದೆ, ಷಹವಿನ ರಯೋಜನಖಳು ಭತುಿ ನಖದು ಭೌಲಯಖಳು ಫಂಡಹಳದ ಄ನುಬನುು 
ರತ್ತಬಿಂಬಿಷುತಿೆ. ಭಯಣ ಭತುಿ ಕಚಿಾನ ಄ಹಮಖಳನುು ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಬರಿಷುತಿದೆ ಆದಕಹುಗಿ 

ಔನಿಶಠ ಹಲ್ಲಸಿಮು ಷಹವಿನ ರಯೋಜನ ಖ್ಹತರಿಮನುು ದಗಿಷುತಿದೆ. ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳು 
ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ಷಂೂಣಾ ಜೀಭಹನದ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಸಿೆಯಹಗಿಯುತಿೆ. ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ಷಂೂಣಾ 

ಜೀಭಹನ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಭುಕಯಹದ ಯತಹಯಷೆಂದಯೆ ಸೂಡಿಕೆ ಄ಂವ. 

 

ೇರಿಯೇಫಲ್ ಜೀ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ತಭಮ ಅಯೆುಮ ನಿಧಿಖಳ ಂದು ಗೀಾಔೃತ ಫಂಡಹಳ ಸಹಕ್ರ 
ಷಾತುಿಖಳನುು ಆರಿಸಿಕೊಳಳಲು ಫಮಷುರಿಗೆ ಆಶಿದ ಅಯೆುಮಹಗಿ ಭಹಾಟ್ಟಿೆ ಭತು ಿ ನೇಯಹಗಿ 

ಪ್ರೇಟ್ೊೂೕಾಲ್ಲಯೋದ ಫಂಡಹಳದಿಂದ ರಯೋಜನನುು ಫಮಸಿದಯು. ಄ದನುು ಕರೀದಿ ಭಹಡು 

ಭುಕಯ ರಿಸಿೆತ್ತ, ಕರೀದಿದಹಯ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಫಂಡಹಳದ ಄ಹಮ ಸೊಯಲು ಸಿದಧರಿಯಫೇಔು. 
ೇರಿಯೇಫಲ್ ಜೀ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುು ಷಹಧಹಯಣಹಗಿ ಚೆನಹುಗಿ ತ್ತಳಿದುಕೊಂಡಿಯು ಜನಯು ಭತು ಿ
ಆಕ್ರಾಟ್ಟ / ಬಹದಯತೆ ಸೂಡಿಕೆ ಭತು ಿಭಹಯುಔಟ್ೆಿಮ ಄ಸಿೆಯತೆ ತುಂಫಹ ಄ನುಔೂಲಔಯ ಎನುುಯು ಕರೀದಿ 

ಭಹಡಫೇಔು ಷೂಚಿಷುತಿದೆ. ನಿಷ್ಂವಮಹಗಿ, ಄ದಯ ಜನಪಿರಮತೆ ಫಂಡಹಳ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಮ 

ರಿಸಿೆತ್ತಖಳ ಮೇಲೆ ಄ಲಂಬಿಸಿಯುತಿದೆ - ಭಹಯುಔಟ್ೆಿ ಄ಭಿೃದಿಧಯ್ದಂದ ರಖತ್ತ ಸೊಂದುತಿದೆ ಭತು ಿ
ಷಹಿಕ್ ಭತು ಿ ಫಹಂಡೆಳ ಫೆಲೆಖಳು ಔುಸಿದಹಖ ಆಳಿಭುಕಹಖುತ್ತಿದೆ. ಇ ೇರಿಯೇಫಲ್ ಜೀ 

ವಿಮೆಮನುು ಭಹಯಹಟ ಭಹಡುಹಖ ಆದನುು ಖಭನದಲ್ಲಾ ಆಟುಿಕೊಂಡಿಯಫೇಔು.   
 
 

ii. ಮುನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಡ ವಿಮೆ   

 

ಮುನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಡ ಯೋಜನೆಖಳನುು ಮುಲ್ಲಪ್ಟ ಄ಂತಲೂ ಔಯೆಮಫಸುದು, ಆು ಄ತಯಂತ ಜನಪಿರಮಹಗಿ 

ಸೊಯಸೊಮಿಮೆ ಭತು ಿ ರಭುಕ ಈತಪನುಖಳು ಸಲು ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಖಳಲ್ಲಾ ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ 

ಯೋಜನೆಖಳನುು ಷೆಳಹಂತರಿಸಿೆ. ಇ ಯೋಜನೆಖಳನುು ಮು.ಕೆ.ನಲ್ಲಾ ರಿಚಯ್ದಷಲಹಯ್ದತು, 
ರಿಣಹಭಹಗಿ ಜೀವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಖಳು ಷಹಭಹನಯ ಆಕ್ರಾಟ್ಟ ಶೇಯುಖಳಲ್ಲಾ ಭಹಡಿದ ಖಭನಹಸಾ 

ಸೂಡಿಕೆಖಳ ರಿಸಿೆತ್ತಮಲ್ಲಾ ದೊಡಡ ಫಂಡಹಳ ಖಳಿಕೆಖಳು ಭತು ಿ ಲಹಬ ಈಂಟ್ಹದು. ಇಕ್ರಾಟ್ಟಖಳಲ್ಲಾ 
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ಸೆಚಿಚನ ಫಂಡಹಳ ಭತು ಿಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ ರಯೋಜನಖಳು ಎಯಡನೂು ಸೆಚುಚ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಭತುಿ 
ನಹಯಮಷಭಮತ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಗಹಾಯ್ದಷು ಂದು ಄ಖತಯ ಔಂಡು ಫಂತು.  
 

ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ಲಹಬದ (ಬಹಖಹಿಷು) ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಜೀನ ಔಚೇರಿಮ ಫಂಡಹಳ 

ಕಹಮಾಕ್ಷಭತೆಗೆ ಕೆಲು ಷಂಔಾ ದಗಿಷುತಿೆ. ಅದಹಖೂಯ ಷಂಔಾ ನೇಯಹಗಿಯುುದಿಲಾ. 
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಫೋನರ್ಸ ಷಾತುಿಖಳು ಭತು ಿ ಸೊಣೆಗಹರಿಕೆಖಳು ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔ (ಷಹಭಹನಯಹಗಿ 

ಹರ್ಷಾಔ) ಭೌಲಯಭಹನ ಭತುಿ ಘೋರ್ಷಸಿದ ಸೆಚುಚರಿ ರಿಣಹಭದ ಮೇಲೆ ಄ಲಂಬಿಸಿಯುತಿೆ, 
ಆದರಿಂದಹಗಿ ಭೌಲಯಭಹನ ವಿಭಹಖಣಔಯಯ ರಿಖಣಿಷಲಹದ ಉಸೆಖಳು ಭತು ಿ಄ಂವಖಳ ಮೇಲೆ 
಄ಲಂಬಿತಹಗಿಯುತಿದೆ.  
 

ನಿಣಹಾಮಔ ಭೌಲಯಭಹನ ರಕ್ರರಯೆಗೆ ದಗಿಸಿದ ಖ್ಹತರಿಖಳನುು ಪಂದದಡಿ 

಄ನುಭತ್ತಷಲಹಖುತಿದೆ. ರಿಣಹಭಹಗಿ ಫೋನರ್ಸ ನೇಯಹಗಿ ವಿಮೆಗಹಯಯೊಂದಿಗೆ ಅಧಹಯಹಗಿಯು 

ಷಾತುಿಖಳ ಭೌಲಯನುು ರತ್ತಬಿಂಬಿಷುುದಿಲಾ.  ಸೆಚುಚರಿಮನುು ಘೋರ್ಷಸಿದ ನಂತಯೂ, ಜೀ 

ವಿಮೆಗಹಯಯು ಅಖಲೂ ಫೋನರ್ಸ ವಿತರಿಷದೆ ಆಯಫಸುದು ಅದಯೆ ಄ಭಿೃದಿಿಗೆ ಭತುಿ ವಿಷಿಯಣೆಗೆ ಈಚಿತ 

ಷಾತುಿಖಳನುು ನಿಮಿಾಷಲು ನಿಧಾರಿಷಫಸುದು.  
 

ಇ ಎಲಹಾ ಕಹಯಣದಿಂದಹಗಿ, ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ ಫೋನರ್ಸ ಷೇಾಡೆ ಫಸಳ ಮಿತಹದ ಭತು ಿ ದೂಯದ 

ರೀತ್ತಮ ಫಂಡಹಳ ಕಹಮಾಕ್ಷಭತೆಮನುು ಄ನುಷರಿಷುತಿೆ. 
 

ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುು ನಿಮಂತ್ತರಷು ಭೂಲ ತಔಾ ಕಹಲಹನಂತಯದಲ್ಲಾ ಫಂಡಹಳ 

ಅದಹಮನುು ಷುಖಭಹಗಿಷುುದಹಗಿದೆ. ಟಮಿಾನಲ್ ಫೋನರ್ಸ ಭತುಿ ಷಂಮುಔ ಿ ಲಹಬಹಂವಖಳು  
ಆಕ್ರಾಟ್ಟ ರಯೋಜನಖಳು ಭತುಿ ಆತಯ ಄ಧಿಔ ಆಳುರಿ ಸೂಡಿಕೆಖಳ ದೊಡಡ ಸೋಳಿನೊಂದಿಗೆ 
ಅನಂದಿಷಲು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯನುು ವಔಿಗೊಳಿಸಿೆ, ಄ು ಇಖಲೂ ಲಹಬಹಂವನುು ಘೋರ್ಷಷು ಜೀನ 

ಔಚೇರಿಮ ತ್ತೕಭಹಾನದ ಮೇಲೆ ಄ಲಂಬಿಸಿಯುತಿದೆ. ಭತೊಿಮೆಮ, ಲಹಬಹಂವನುು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ 

ಹರ್ಷಾಔ ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ ಭಹತರ ಭಹಡಲಹಖುತಿದೆ, ಭೌಲಯಭಹನನುು ಹರ್ಷಾಔ ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ 
ಭಹತರ ಭಹಡಲಹಖುತಿದೆ. ಅದಹಮಖಳು ಅಸಿಿಖಳ ಭೌಲಯದಲ್ಲಾ ಹೀಗೆ ದೈನಂದಿನ ಏಯುೇಯನುು 
ರತ್ತನಿಧಿಷುುದಿಲಾ. 
 

ಮುನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಡ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಮೇಲ್ಲನ ಎಯಡೂ ಮಿತ್ತಖಳಿಂದ ಸೊಯಫಯಲು ಷಸಹಮ ಭಹಡುತಿೆ. ಇ 

ಪಂದಖಳಿಂದಹದ ಄ನುಔೂಲತೆಖಳು ಷಂೂಣಾಹಗಿ ಄ಥಹ ಬಹಖವಃ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಖ್ಹತೆಗೆ 
ಕೆರಡಿಟ್ ಅದ ಗಟಔಖಳ ಭೌಲಯನುು ಮೊತ ಿಫಹಕ್ರಯ್ದಯು ದಿನಹಂಔದಂದು ನಿಧಾರಿಷುತದಿೆ. 
 

ಹೀಗೆ ಮುನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಡ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ನೇಯಹಗಿ ಭತು ಿ ತಕ್ಷಣೇ ಜೀ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಫಂಡಹಳ 

ಕಹಮಾಕ್ಷಭತೆಮ ರಯೋಜನಖಳನುು ನಖದೀಔರಿಸಿ ದಗಿಷುತಿೆ. ಗಟಔಖಳು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ 
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ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಄ಧಿಔೃತ ಮುನಿಟ್ ಟರರ್ಸಿ ಄ಥಹ ಂದು ರತೆಯೕಔಹದ (ಅಂತರಿಔ) ಔಂನಿಯ್ದಂದ 
ನಿಾಹಿಷಲಹಖು ನಿಧಿ ಅಗಿೆ. ಗಟಔಖಳನುು ಏಔ ಪಿರಮಿಮಂ ಹತ್ತಸಿ ಄ಥಹ ಷಹಭಹನಯ 
ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತಮ ಭೂಲಔ ಕೊಳಳಫಸುದು. 
 

ಮುನೈಟ್ೆಡ್ ಕ್ರಂಖಡರ್ಮ ಭತು ಿ ಆತಯ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಖಳಲ್ಲಾ ಇ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುು ಄ಭಿೃದಿಧಡಿಷಲಹಯ್ದತು 
ಭತು ಿವಿಮೆ ಗಟಔದ ಜೊತ ಷೇರಿಸಿದ ಸೂಡಿಕೆ ಹಸನಖಳ ಷಹೆನದಲ್ಲಾರಿಷಲಹಯ್ದತು. ಄ುಖಳ ಯಚನೆ 
ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ನಖದು ಭೌಲಯದ ಔಯಹಯುಖಳಿಗಿಂತ ಖಭನಹಸಾಹಗಿ ಭಿನುಹಗಿದೆ. ನಂತಯದು,ಿ 
ನಹು ಸೇಳಿಯು ಸಹಗೆ, ಔೂಡಿಕೊಂಡಿೆ. ಄ು ತಭಮ ಄ಧಿ, ೆಚಚ ಭತು ಿಈಳಿತಹಮ ಗಟಔಖಳಿಗೆ 
ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಄ಹಯದವಾಔಹಗಿೆ. ಮುನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಡ ಪಂದಖಳು, ವಿಯುದಧಹಗಿ, 

ರತೆಯೕಔಗೊಂಡಿೆ. ವಿಮೆಗೆ ಹತ್ತಷು ೆಚಚಖಳು ಭತು ಿ ಷಪಶಿಹಗಿ ನಿಖದಿತ ೆಚಚಖಳ ಗಟಔ 
ಹತ್ತಷಲು ಄ುಖಳ ಯಚನೆ ಹಯದವಾಔಹಗಿದೆ.  
 

ಚಿತರ 1 : ಪಿರೕಮಿಮಂ ವಿಬಜನೆ 
 

 
 

ಮೆಮ ಇ ವುಲುಖಳನುು ಪಿರೕಮಿಮಂನಿಂದ ಔಡಿತಗೊಳಿಸಿದಯೆ, ಖ್ಹತೆಮ ಫಹಕ್ರ ಭತು ಿ಄ದರಿಂದ ಫಯು 

ಅದಹಮನುು ಗಟಔಖಳಲ್ಲಾ ಸೂಡಿಲಹಖುತಿದೆ. ಇ ಗಟಔಖಳ ಭೌಲಯನುು ಕಹಮಾಕ್ಷಭತೆಮನುು ಕೆಲು 
ೂಾ ನಿಧಹಾರಿತ ಷೂಚಯಂಔ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಖದಿಡಿಷಲಹಗಿದೆ.   
 

ರಭುಕ ಄ಂವೆಂದಯೆ ಇ ಭೌಲಯನುು ಂದು ನಿಮಭ ಄ಥಹ ಷೂತರದ ಭೂಲಔ 

ಖುಯುತ್ತಷಲಹಖುತದಿೆ, ಄ದನುು ಭುಂಚಿತಹಗಿಯೆ ಹಯಖ್ಹಯನಿಷಲಹಗಿದೆ. ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಗಟಔಖಳ 

ಭೌಲಯನುು ನಿಾಳ ಅಸಿ ಿ ಭೌಲಯದ (ಎನ್ಎವಿ) ಭೂಲಔ ನೀಡಲಹಖುತದಿೆ, ಄ದು ಸಣ ಸೂಡಿದ 

ಷಾತುಖಿಳ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿ ಭೌಲಯನುು ರತ್ತಬಿಂಬಿಷುತದಿೆ. ಆಫ್ಯು ಷಾತಂತರ ಯಕ್ರಖಿಳು ಷೂತರನುು 
಄ನುಷರಿಸಿ ಕೊಡಫೇಕಹದ ಄ದೇ ಲಹಬಖಳಿಗೆ ಫಯುತಹಯಿೆ. 
 

ಹೀಗೆ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ರಯೋಜನಖಳು ಜೀ ವಿಮೆ ಔಂನಿಮ ಔಲಪನೆಖಳ ಭತು ಿತ್ತೕಭಹಾನ ಮೇಲೆ 
಄ಲಂಬಿತಹಗಿಯುುದಿಲಾ.  
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ಮುನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಡ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಅಔಶಾಔ ಖುಣೆಂದಯೆ ಗಟಔ ಸೊಂದಿಯುಯು ವಿವಿಧ ರೀತ್ತಮ ನಿಧಿಖಳ 
ನಡುೆ ಅಯೆು ಭಹಡು ಷೌಔಮಾ ಸೊಂದಿಯುತಹಿಯೆ, ಄ದನುು ಗಟಔ ಸೊಂದಿಯುಯು ಄ಬಹಯಷ 

ಭಹಡಫಸುದು. ರತ್ತ ಷಂಷೆೆಮು ಅಸಿಿಖಳ ಫೇಯೆ ಪ್ರೇಟ್ೊೂೕಾಲ್ಲಯೋ ಮಿವರಣನುು ಸೊಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ 
ಸೂಡಿಕೆದಹಯಯ ಊಣಬಹಯ, ಷಭತೋಲ್ಲತ ಭತು ಿ ಆಕ್ರಾಟ್ಟ ನಿಧಿಖಳಂತ ಹಯಔ ಅಯೆುಮ ನಡುೆ 
ಅಯೆು ಡೆಮುತಹಿನೆ. ಂದು ಊಣಬಹಯ ನಿಧಿ, ಫ್ಯ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ಫಸುತೇಔ ಫಂಡಹಳ ಕಹಣಿಕೆ 
ಭತು ಿ ಫಹಂಡುಖಳ ರೀತ್ತಮ ಷಹಲತರನುು ಷೂಚಿಷುತಿದೆ. ಂದು ಆಕ್ರಾಟ್ಟ ಪಂಡ್, ಗಟಔಖಳು 
ರಭುಕಹಗಿ ಶೇಯುಖಳ ಯೂದಲ್ಲಾಯುತಿೆ ಎಂದು ಷೂಚಿಷುತಿದೆ. ಇ ವಿಷಹಿಯಹದ ವಿಬಹಖಖಳು 
ಳಗೆ, ಆತಯ ರೀತ್ತಮ ಅಯೆುಖಳೄ ಆಯಫಸುದು.  
 

ಆಕ್ರಾಟ್ಟ ನಿಧಿ ಷಹಲ ನಿಧಿ 
ಷಭತೋಲನ 

ನಿಧಿ 

ಸಣ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿ 
ನಿಧಿ 

ಇ ನಿಧಿ ಸಣದ 

ರಭುಕ 

ಬಹಖನುು 
ಆಕ್ರಾಟ್ಟ ಭತು ಿ
ಆಕ್ರಾಟ್ಟ 

ಷಂಫಂಧಿಸಿದ 

ಈಔಯಣದಲ್ಲಾ
ಸೂಡಿಕೆ 
ಭಹಡುತದಿೆ. 

ಇ ನಿಧಿ ಸಣದ 

ರಭುಕ 

ಬಹಖನುು 
ಷಕಹಾರಿ 

ಫಹಂಡಳೆು, 
ಕಹಪ್ರೆಾಯೇಟ್ 

ಫಹಂಡ್, ಸಿಯೆ 

ಠೇಣಿಖಳು 
ಆತಹಯದಿಮಲ್ಲಾ 
ಸೂಡಿಕೆ 
ಭಹಡುತದಿೆ. 

ಇ ನಿಧಿ ಆಕ್ರಾಟ್ಟ 

ಭತು ಿಷಹಲ 
ಈಔಯಣದಲ್ಲಾ 
ಮಿವರಣ ಸೂಡಿಕೆ 
ಭಹಡುತದಿೆ. 

ಇ ನಿಧಿ 

ಭುಕಯಹಗಿ 

ಟ್ೆರಶರಿ ಬಿಲ್, 

ಠೇಣಿ 

ರಭಹಣತರಖಳು
, ಹಣಿಜಯ 
ೇರ್ ನಂತಸ 

ಆತಹಯದಿ 

ಷಹಧನಖಳಲ್ಲಾ ಸಣ 

ಸೂಡಿಕೆ 
ಭಹಡುತದಿೆ. 

 

ಫ್ನು ಄ಭಿೃದಿ ಿನಿಧಿ, ರಧಹನಹಗಿ ಫೆಳೆಮುತ್ತಿಯು ವೇಯು ಫಂಡಹಳ ಄ಥಹ ಷಭತೋಲನ ನಿಧಿ 
ನಡುೆ ಅಯೆು ಭಹಡಫಸುದು, ಆದು ಫಂಡಹಳ ಲಹಬದ ಜೊತೆ ಅದಹಮ ಄ಖತಯನುು 
ಷಭತೋಲನಗೊಳಿಷುತಿದೆ. ಫ್ ಯಕಿ್ರ ವಿಬಹಖದ ಸಣ ಅಯೆು ಭಹಡಫಸುದು,  ಄ದು ಕೆಲು 
ಕ್ಷೇತರಖಳು ಭತು ಿಕೈಗಹರಿಕೆಖಳಲ್ಲಾ ಭಹತರ ಸೂಡಿಕೆ ಭಹಡುತಿದೆ. ಅಯೆುಭಹಡಿದ ರತ್ತಯೊಂದು ಅಯೆು 
ಫ್ಯ ತೊಂದಯೆಖಳು ಭತುಿ ಫಂಡಹಳ ಄ಖತಯನುು ಷೂಚಿಷಫೇಔು. ಂದು ೇಳ ,ೆ ಂದು ಄ಥಹ 

ಸೆಚುಚ ನಿಧಿಖಳು ಕಹಮಾಕ್ಷಭತೆ ಸಂತ ತಲುದೆ ಸೋದಹಖ ಂದು ರೀತ್ತಮ ನಿಧಿಯ್ದಂದ ಭತೊಿಂದು 
ನಿಧಿಗೆ ಫದಲಹಯ್ದಸಿಕೊಳಳಫಸುದು.   
 

ಇ ಎಲಹಾ ಅಯೆುಖಳು ಷಸ ಄ಸಾತೆಮನುು ನಿಾಹಿಷುತಿೆ. ಜೀ ವಿಮೆಗಹಯಯು, ಂದು ರಿಣಹಭಕಹರಿ 

ಪ್ರೇಟ್ೊೂೕಾಲ್ಲಯೋ ನಿಾಹಿಷಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಹಖ ಗಟಔ ಭೌಲಯಖಳ ಫಗೆ ೆ ಮಹುದೇ ಗಹಯಯಂಟ್ಟ 
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ನೀಡುುದಿಲಾ. ಹೀಗಹಗಿ ಆಲ್ಲಾ ಸೆಚಿಚನ ಬಹಖದ ಫಂಡಹಳ ಄ಹಮನುು ಭುಔಿಹಗಿಸಿದೆ. ನಂತಯದು ಿ
ಗಟಔ ಧಹಯನಿಂದ ನೀಡಲಹಗಿಯುತಿದೆ. ಜೀ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಅದಹಖೂಯ ಭಯಣ ಭತುಿ ಄ಹಮದ 

ಕಚಾನುು ಬರಿಷಫೇಕಹಖುತಿದೆ. 
 

ಭತೆ,ಿ ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ಯೋಜನೆಖಳಿಗಿಂತ ಭಿನುಹಗಿ, ಮುನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಡ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಔನಿಶಠ 
ಪಿರೕಮಿಮಂ ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಷ ಭಹಡುತಿೆ, ವಿಭಹ ಮೊತದಿ ಮೇಲಲಾ. ವಿಮೆದಹಯ ಄ನು 
಄ಥಹ ಄ಳು ನಿಮಮಿತಹಗಿ ಕೊಡು ಪಿರೕಮಿಮಂ ರಭಹಣದ ಮೇಲೆ ನಿಧಾರಿಷುತಹಿನೆ. ವಿಮೆಮ 
ಯಕ್ಷಣೆ ಹತ್ತಸಿದ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ಄ತಾನಹಗಿದೆ. ವಿಮೆದಹಯನು ಈನುತ ಭತುಿ ಔಡಿಮೆ ಯಕ್ಷಣೆ 
ನಡುೆ ಅಯೆುಮನುು ಸೊಂದಿದಹನಿೆ. ಪಿರೕಮಿಮಂ ಎಯಡು ಗಟಔಖಳನುು ಳಗೊಂಡಿದೆ - ಗಟಔ ಎಂಫ 
ದನುು ಂದು ಕಚಿತ ನಿಧಿಮಲ್ಲಾ ಆರಿಷಫಸುದು, ಷಹವಿನ ಯಕ್ಷಣೆ ಮೇಲೆ ಔನಿಶಠ ರಭಹಣದ ಆಳುರಿ 

ಖಳಿಷುತದಿೆ (ಮು.ಕೆ.ನಲ್ಲಾ ಷಿಲ್ಲಾಂಗ್ ನಿಧಿ ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ). ಄ಯು ಪಿರೕಮಿಮಂನ ಈಳಿದ 

ಫಹಕ್ರಯ್ದಂದ, ಫಂಡಹಳ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಮಲ್ಲಾ ವಿವೇಶಹಗಿ ಷಹಿಕ್ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ 

ಗಟಔಖಳನುು ಕರೀದಿಷಲು ಫಳಷಲಹಖುತಿದೆ. ಭಯಣದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಭಯಣ ರಯೋಜನ ಅವಹಾಷನೆ 
ನೀಡಿದ ಮೊತಕಿ್ರುಂತ ಸೆಚಿಚನ ಎಂದು ಄ಥಹ ಖ್ಹತೆಮಲ್ಲಾಯು ಸಣದ ಭೌಲಯ. ಸಣದ ಭೌಲಯ 
ಯಕ್ರಯಿೋಾನ ಖ್ಹತೆಮಲ್ಲಾನ ಗಟಔಖಳ ಷಂಖ್ೆಯಯ್ದಂದ ಗಟಔ ಫೆಲೆ ಖುಣಿಸಿದಹಖ ಫಯು ಮೊತ.ಿ 

 

ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಸಿ 2 

 

ಕೆಳಗಿಯು ಸೇಳಿಕೆಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು ತಹಪಗಿದೆ? 
 

I. ೇರಿಯೇಫಲ್ ಜೀ ವಿಮೆಮು ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದೆ  
II. ೇರಿಯೇಫಲ್ ಜೀ ವಿಮೆಮ ವಹವಾತ ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದೆ 
III. ಹಲ್ಲಸಿಮು ದುಡಿಡನ ಖ್ಹತೆಮನುು ಸೊಂದಿದೆ 
IV. ಹಲ್ಲಸಿಮು ಔನಿಶಠ ಭಯಣ ರಯೋಜನ ಖ್ಹತರಿಮನುು ದಗಿಷುತಿದೆ 
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ಷಹಯಹಂವ  

 

 ಜೀ ವಿಮೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಹಳಜಿಮ ಂದು ನಿಣಹಾಮಔ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಸಣಕಹಸಿನ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಮಲ್ಲಾ 
ಆತಯ ಷಾತುಿಖಳ ಸೋಲುಂತಸುದು ಹರ್ಷಾಔ ವಿಯದ ಷಪಧಹಾತಮಔ ದಯದಲ್ಲಾ ನೀಡು 

ವಿಶಮಹಗಿದೆ.  
 

 ಕೆಲು ರೃತ್ತಿಖಳು ಄ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ಜೀ ಈತಪನುಖಳಹದ ವಿಬಜನೆ, ಫಂಡಹಳ ಷಂಔಾ ಭತು ಿ
ಹಯದವಾಔತೆಮ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಹಯಣಹಗಿೆ.  
 

 ಮುನಿಷಾಲ್ ಜೀವಿಭಹ ವಹವಾತ ಜೀ ವಿಮೆಮ ಯೂಹಗಿದು ಿ ಄ದಯ ಸೊಂದಿಕೊಳುಳ 

ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳು, ಭುಕಫೆಲೆಮ ಮೊತ ಿ ಭತುಿ ಭಯಣ ರಯೋಜನ ಮೊತ,ಿ ಄ದಯ ಫೆಲೆ ನಿಖದಿ 

ಭಹಡು ಄ಂವಖಳ ವಿಬಜನೆ. 
 

 ೇರಿಯೇಫಲ್ ಜೀ ವಿಮೆಮು "ಷಂೂಣ೯ ಜೀ" ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿದುಿ ಄ಲ್ಲಾ ಭಯಣ ರಯೋಜನ ಭತು ಿ
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭೌಲಯ ವಿವೇಶ ಫಂಡಹಳ ಸೂಡಿಕೆಮ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳು ಕೆರಡಿಟ್ ಅದ ಖ್ಹತೆಮಲ್ಲಾ 
ಕಹಮಾಕ್ಷಭತೆ ಏಯುೇಯಹಖುತದಿೆ. 

 

 ಮುಲ್ಲಪ್ಟ ಷಸ ಎನುಲಹದ ಮುನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಡ ಯೋಜನೆಖಳು, ಄ತಯಂತ ಜನಪಿರಮ ಭತುಿ ಖಭನಹಸಾ 

ಈತಪನುಖಳಹಗಿ ಸೊಯಸೊಮಿಮ ಸಲು ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಖಳಲ್ಲಾ ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ಯೋಜನೆಖಳನುು 
ಅಔರಮಿಸಿಕೊಳುಳತ್ತಿೆ. 

 

 ಮುನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಡ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ನೇಯಹಗಿ ತಕ್ಷಣೆ ಜೀ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಫಂಡಹಳ ಕಹಮಾಕ್ಷಭತೆಮ 

ರಯೋಜನಖಳನುು ನಖದೀಔರಿಸಿ ದಗಿಷುತಿದೆ.  
 

 

 

ರಭುಕ ದಖಳು 
 

1. ಮುನಿಷಾಲ್ ಜೀ ವಿಮೆ 

2. ೇರಿಯೇಫಲ್ ಜೀ ವಿಮೆ 

3. ಮುನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಡ ವಿಮೆ 

4. ನಿಾಳ ಅಸಿ ಿಭೌಲಯ 
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ಷಾ ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳಿಗೆ ಈತಯಿಖಳು    
 

ಈತಯಿ 1    

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II ಅಗಿದೆ. 
 

ಮುನಿಷಾಲ್ ಜೀವಿಮೆ ಂದು ಄ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ಜೀ ವಿಭಹ ಈತಪನುಹಗಿದೆ. 
 

ಈತಯಿ 2 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I ಅಗಿದೆ. 
 

" ೇರಿಯೇಫಲ್ ಜೀ ವಿಮೆಮ ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ" ಸೇಳಿಕೆ ತುಪ. 
 

ಷರಿಮಹದ ಸೇಳಿಕೆ " ೇರಿಯೇಫಲ್ ಜೀ ವಿಮೆಮ ವಹವಾತ ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ" ಅಗಿದೆ. 
 
 

 

ಷಾರೀಕ್ಷೆ ರವೆುಖಳು   
 

ರವೆು 1 

 

ಮಹ ಷಂನೂಮಲಖಳ ಄ಂತಯ ಄ಲಪಕಹಲ್ಲಔ ಸಂಚಿಕೆಮನುು ಈಲೆಾೕಖಿಷುುದು? 
 

I. ಷರಿಮಹದ ಷಭಮದಯೆಗೆ ಷಂನೂಮಲಖಳ ಸಂಚಿಕೆ ಭುಂದೂಡಿಕೆ  
II. ಕಹಲಔರಮೇಣ ಷಂನೂಮಲಖಳ ಸಂಚಿಕೆ   
III. ಷಂನೂಮಲಖಳ ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಸಂಚಿಕೆ  
IV.  ವಿಭಿನುತೆಮ ಷಂನೂಮಲ ಸಂಚಿಕೆ  
 

ರವೆು 2 

 

ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ಜೀ ವಿಮೆ ಈತಪನುಖಳ ಂದು ಮಿತ್ತ ಔಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು? 
 

I. ಇ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಆಳುರಿ ಸೆಚುಚ  
II. ಷಯೆಂಡರ್ ಭೌಲಯನುು ಫಯು ಷಪಶಿ ಭತುಿ ಗೋಚಯ ವಿಧಹನ  

III. ನಿಕಯಹಗಿ ಹಯಖ್ಹಯನಿಷು ನಖದು ಭತುಿ ಈಳಿತಹಮ ಭೌಲಯ ಗಟಔ  

IV. ರತ್ತಪಲದ ದಯ ಖುಯುತ್ತಷಲು ಷುಲಬ ಄ಲಾ  
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ರವೆು 3 

 

ಎಲ್ಲಾ ಮುನಿಷಾಲ್ ಜೀನ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಮೊದಲು ರಿಚಯ್ದಷಲಹಯ್ದತು? 
 

I. ಄ಮೇರಿಕಹ  

II. ಗೆರೕಟ್ ಬಿರಟನ್  

III. ಜಭಾನಿ  

IV. ಪಹರನ್್  
   

ರವೆು 4 

 

ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹಯು ೇರಿಯೇಫಲ್ ಜೀ ವಿಮೆಮನುು ಕರೀದಿಷಲು ಷಹಧಯತೆಯ್ದದೆ? 
 

I. ಸಿೆಯ ಲಹಬ ಫಮಷುತ್ತಿಯು ಜನಯು  
II. ಄ಹಮ ಭತುಿ ಆಕ್ರಾಟ್ಟಮ ರಯೋಖದಿಂದ ಹಿಂಜರಿಮು ಜನ  

III. ಆಕ್ರಾಟ್ಟ ಜ್ಞಹನ, ತೃಪಿ ಿಸೋಂದಿಯು ಜನಯು  
IV. ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಮು ಜನಯು  
 
 

ರವೆು 5 

 

ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮುಲ್ಲಪ್ಟ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹ ಸೇಳಿಕೆ ಷತಯಹಗಿದೆ? 
 

I. ಗಟಔಖಳ ಭೌಲಯ ಭುಂಚಿತಹಗಿ ಸಿೆಯ ಷೂತರನುು ನಿಧಾರಿಷುತದಿೆ 
II. ಸೂಡಿಕೆಮ ಄ಹಮ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಸೊಯೆ  
III. ಮುಲ್ಲು ತನು ಄ಧಿಗೆ, ೆಚಚ ಭತು ಿಈಳಿತಹಮ ಗಟಔಖಳನುು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಯದವಾಔಹಗಿೆ  
IV. ಮುಲ್ಲಪ್ಟ ಷಂಯೋಜಿತ ಈತಪನುಖಳು  
 

 

ರವೆು 6 

 

ಕೆಳಗಿನ ಎಲಹಾ ೇರಿಯೇಫಲ್ ಜೀ ವಿಮೆಮ ಲಕ್ಷಣಖಳು, ಸೊಯತಹಗಿ: 

 

I. ಷುಲಬಹಗಿ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತ  

II. ದುಡಿಡನ ಬಯಷೆ ಆಲಾ  
III. ಹಲ್ಲಸಿ ಭಹಲ್ಲೕಔಯು ಈಳಿತಹಮ ಮೀಷಲ್ಲನ ಸೂಡಿಕೆ ಅಯೆು ಭಹಡುತಹಿಯೆ 
IV. ಔನಿಶಠ ಭಯಣದ ಲಹಬ ಬಯಷೆ  



        6 

 149 

 

ರವೆು 7 

 

ಕೆಳಗೆ ಮಹ ಷಹಾತ್ತರಔ ಜೀವಿಭಹ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಷರಿಮಹಗಿದೆ? 

ಸೇಳಿಕೆ I: ಆದು ಹಲ್ಲಸಿ ಭಹಲ್ಲೕಔಯ ಹತ್ತ ಫದಲಹಯ್ದಷಲು ಄ನುು ಭಹಡಿಕೊಡುತಿದೆ  
ಸೇಳಿಕೆ II: ಹಲ್ಲಸಿ ಭಹಲ್ಲೕಔಯು ದುಡಿಡನ ಮೇಲ್ಲನ ರತ್ತಪಲ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿ ಅಧಹರಿತ ದಯ ಖಳಿಷಫಸುದು 
 

I. Iಮದು ಷತಯ   
II. IIಮದು ಷತಯ  
III. I ಭತು ಿII ಷತಯ 
IV. I ಭತು ಿII ತುಪ 
 

ರವೆು 8 

 

ಕೆಳಗಿನ ಎಲಹಾ ಮುಲ್ಲಪ್ಟ ಫಗೆ ೆಷತಯ, ಸೊಯತುಡಿಸಿ: 

 

I. ಗಟಔ ಧಹಯಔ ಸಣನುು ವಿವಿಧ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಅಯೆು ಭಹಡಫಸುದು  
II. ಜೀ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಗಟಔ ಭೌಲಯಖಳ ಖ್ಹತರಿಮನುು ದಗಿಷುತಿದೆ 
III. ಗಟಔಖಳನುು ಂದು ಪಿರಮಿಮಂ ಹತ್ತಸಿ ಄ಥಹ ಯಸಿತೆ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತಮ ಭೂಲಔ 

ಕೊಳಳಫಸುದು. 
IV.  ಮುಲ್ಲಪ್ಟ ಹಲ್ಲಸಿ ಯಚನೆ ವಿಮೆ ೆಚಚಖಳ ಗಟಔ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಯದವಾಔಹಗಿಯುತಿದೆ 
 

ರವೆು 9 

ಐಅಡಿಾಎ ಷೂತರಖಳಿಗೆ ಄ನುಷಹಯಹಗಿ, ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಄ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ಈಳಿತಹಮ 

ಜೀವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಄ನುಭತ್ತ ದಗಿಷುತಿದೆ? 
 

ಅಯೆು I: ಮೂನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಡ ವಿಭಹ ಯೋಜನೆಖಳು 
ಅಯೆು II: ೇರಿಯೇಫಲ್ ವಿಭಹ ಯೋಜನೆಖಳು 
 

I. I ಭಹತರ 
II. II ಭಹತರ 
III. I ಭತು ಿII ಎಯಡೂ 

IV. I ಄ಥಹ II 

 

ರವೆು 10 
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ಮಹ ಜೀ ವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳ ವಿಬಜನೆ ಷೂಚಿಷುತಿದೆ? 
 

I. ಯಷಪಯ ಜೀವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳ ಜೊತೆ ಫಹಂಡ್್  
II. ಯಷಪಯ ಜೀವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳ ಜೊತೆ ಆಕ್ರಾಟ್ಟ  

III. ಯಕ್ಷಣೆ ಭತು ಿಈಳಿತಹಮ ಄ಂವದ ಷಮಿಮಲನ  

IV. ಯಕ್ಷಣೆ ಭತು ಿಈಳಿತಹಮ ಄ಂವದ ಄ಖಲ್ಲಕೆ  
 

 

 

 

 
 

 

ಷಾಮಂ ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳಿಗೆ ಈತಯಿಖಳು  
 

ಈತಯಿ 1 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
ಷಂನೂಮಲಖಳ ಄ಂತರ್ ಄ಲಪಕಹಲ್ಲಔ ಸಂಚಿಕೆ ಕಹಲಹನಂತಯದಲ್ಲಾ ಷಂನೂಮಲಖಳ ಸಂಚಿಕೆ ಷೂಚಿಷುತದಿೆ. 
 

ಈತಯಿ 2 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು IV. 

 

ರತ್ತಪಲದ ದಯ ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ಲೈಫ್ ಆನುುಯೆನ್್ ಈತಹಪದನೆಮಲ್ಲಾ ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳುಳುದು ಷುಲಬ 

಄ಲಾ. 
 

ಈತಯಿ 3 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I. 
 

ಮುನಿಷಾಲ್ ಲೈಫ್ ಹಲ್ಲಸಿ ಮೊದಲು ಄ಮೇರಿಕಹದಲ್ಲಾ ರಿಚಯ್ದಷಲಹಯ್ದತು. 
 

ಈತಯಿ 4 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
 

ಆಕ್ರಾಟ್ಟ ಜ್ಞಹನನುು ಸೊಂದಿದ ಜನಯು ಚಯ ಜೀ ವಿಮೆಮ ಕರೀದಿ ಭಹಡು ಷಹಧಯತೆಖಳಿೆ. 
 

ಈತಯಿ 5 
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ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
 

ಮುಲ್ಲು ತನು ಄ಧಿಗೆ, ೆಚಚ ಭತು ಿಈಳಿತಹಮ ಗಟಔಖಳನುು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಯದವಾಔಹಗಿೆ  
ಈತಯಿ 6 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I. 
ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತಖಳು ಸಿಯೆ ಭತು ಿೆರಿಮಫಲ್ ಜೀ ವಿಮೆಮ ಜೊತೆ ಸೊಂದಿಕೊಳುಳುದಿಲಾ. 
 

 

ಈತಯಿ 7 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
 

ಎಯಡೂ ಸೇಳಿಕೆಖಳು ನೈಜಹಗಿದೆ. ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತ ಸೊಂದಿಕೊಳುಳುದು ಷಹಾತ್ತರಔ ಜೀವಿಭಹ 

ಲಕ್ಷಣಹಗಿದೆ. ಇ ಜೀ ವಿಮೆಯ್ದಂದ ಹಲ್ಲಸಿ ಭಹಲ್ಲೕಔಯು ಕೆಲು ಭಹಯುಔಟ್ೆಿ ಅಧಹರಿತ ರತ್ತಪಲದ 

ದಯನುು ಡೆಮಫಸುದು.  
 

ಈತಯಿ 8 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

ಜೀನ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಮುಲ್ಲಪ್ಟ ನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಗಟಔ ಭೌಲಯಖಳಿಗೆ ಬಯಷೆ ನೀಡುುದಿಲಾ. 
 

ಈತಯಿ 9 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
 

ಐಅಡಿಾಎ ಷೂತರಖಳಿಗೆ ಄ನುಷಹಯಹಗಿ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಄ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ಈಳಿತಹಮ ಜೀವಿಭಹ 

ಈತಪನುಖಳು, ಮೂನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಡ ವಿಭಹ ಯೋಜನೆಖಳನುು ಭತು ಿ ೇರಿಮಫಲ್ ವಿಭಹ ಯೋಜನೆಖಳನುು 
ಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಄ನುಭತ್ತಸಿದೆ. 
 

ಈತಯಿ 10 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು IV. 

 

ಯಕ್ಷಣೆ ಭತು ಿಈಳಿತಹಮ ಄ಂವ ಄ಖಲ್ಲಕೆ ಜೀವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳ ವಿಬಜನೆ ಷೂಚಿಷುತದಿೆ. 
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಄ಧಹಯಮ 7 

 

ನಿೃತ್ತಿೇತನ ಭತುಿ ಶಹಾವನ 

 
 

಄ಧಹಯಮದ ರಿಚಮ 

 

ಇ ಄ಧಹಯಮು ಜೀನದ ಭೂಲಬೂತ ಄ನಿವಚಮತೆಮನುು ರಿಸರಿಷು ಈತಪನುದ ಫಗೆೆ ಚಚಿಾಷುತಿದೆ 
ಅದಯೆ ಷಹವಿನ ಄ಹಮನುು ಯಕ್ಷಿಷು ಆತಯ ಜೀ ವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳಿಗಿಂತ ಭಿನುಹಗಿದೆ. ಆದು 
ೈಮಕಿ್ರಔ ವಿಮೆ ಖುಂು ವಿಮೆಗಿಂತ ವಿಭಿನುಹಗಿದೆ ಆದು ಷಂಕ್ಷಿಿಹಗಿ ವಿಮೆಮ ಭತೊಿಂದು ಷಹಲ್ಲಗೆ 
ಕೊಂಡೊಮುಯತಿದೆ. 
 

ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು 
 

A. ನಿೃತ್ತ ಿೇತನದ ವಿಧಖಳು 
B. ಶಹಾವನಖಳ ಗೀಾಔಯಣ  

C. ನಿೃತ್ತ ಿೇತನಖಳು - ಭೌಲಯ ರತ್ತಹದನೆ  
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A. ನಿೃತ್ತಿೇತನದ ವಿಧಖಳು 
 

1. ನಿೃತ್ತ ಿೇತನಖಳು ಭತು ಿೃದಹಧಯದಲ್ಲಾ ಅದಹಮದ ಬದರತೆ  
 

ನಿೃತ್ತ ಿೇತನಖಳನುು ಜೀವಿಮೆಮ ಆನೊುಂದು ಔಡೆಮನುು ರತ್ತನಿಧಿಷುತಿೆ ಎಂದು  ಸೇಳಲಹಖುತಿದೆ. 
 

ಜೀ ವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳು ಭತು ಿನಿೃತ್ತಿೇತನದ ಈತಪನುಖಳ ನಡುವಿನ ಯತಹಯಷ 

 

  ಜೀ ವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳು  ನಿೃತ್ತ ಿೇತನದ ಈತಪನುಖಳು 
ಈತಪನುದ ಈದೇಿವ: ಜೀ ವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳನುು 
ಭೂಲತಃ ಫ್ ಯಕ್ರಿಮ ಅಯಂಭಿಔ ಭತು ಿ಄ಕಹಲ್ಲಔ 

ಷಹವಿನ ಷಂದಬ೯ದಲ್ಲಾ  ಅರ್ಥಾಔ ರಿಣಹಭಖಳಿಗೆ 
ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷಲು ವಿನಹಯಷ ಭಹಡಲಹಗಿದೆ. 

ಪಿಂಚಣಿ ಈತಪನುಖಳು ಅರ್ಥಾಔ ರಿಣಹಭಖಳಿಗೆ 
ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷುತಿೆ, ಯಕ್ರ ಿ ತುಂಫಹ ದಿನಖಳಯೆಗೆ 
ಜೀವಿಸಿದಹಖ ಄ನಿಗೆ ಅರ್ಥಾಔ ಷಂನೂಮಲಖಳ 

಄ಖತಯ ಈದಭವಿಷಫಸುದು. 
ಅಔಸಿಮಔತೆಮ ಯಕ್ಷಣೆ: ಜೀವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಭೂಲ 
ಅಔಸಿಮಔ ಯಕ್ಷಣೆ ಷಹವಿನ ನಂತಯ ದಗಿಷುುದು.  

ನಿೃತ್ತ ಿ ೇತನದ ವಿಚಹಯದಲ್ಲಾ ಆದು ನಿೃತ್ತ ಿ

ನಂತಯದ ಅದಹಮದ ಬಿಡುಹಗಿದೆ. 
ಈತಪನುದ ಯಚನೆ: ಜೀವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಪಿರೕಮಿಮಂ 

ಷಂದಹಮಖಳು ವಿಭಹ ಮೊತ ಿ ಎಂದು 
ಔಯೆಮಲಹಖು ಫಂಡಹಳ ಮೊತದಿ ಷೃರ್ಷಿಗೆ 
ಕಹಯಣಹಖುತಿದೆ. ಇ ಮೊತಿನುು, ಯಕ್ರಿಮ 

ಭಯಣದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಯಕ್ರಮಿ ನಹಮಿನಿಖಳು 
಄ಥಹ ಪಲಹನುಬವಿಖಳಿಗೆ ಹತ್ತಷಲಹಖುುದು, 
಄ಥಹ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ 
಄ಧಿಮ ಄ಂತಯದಲ್ಲಾ ಫದುಔುಳಿಮು ರಯೋಜನ 

ಹತ್ತಷಫಸುದು. 

ನಿೃತ್ತ ಿ ೇತನದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಄ಷಲು ಮೊತ ಿ

,ನಹು ಕಹಾರ್ಸ ಎಂದು ಔಯೆಮಫಸುದಹದ ಄ಥಹ 

ಟುಿ ರಿಖಣನೆ, ಆಡೀ ಄ಥಹ ಬಹಖಹಗಿ 

ಕೊನೆಗೊಳುಳತಿದೆ ನಿಮಮಿತ ಅದಹಮ 

ಷಂದಹಮಖಳ ರಿತಾನೆ ಭೂಲಔ ಸಿಖುತಿದೆ. 
ಆುಖಳನುು ಶಹಾವನಖಳ ಎಂದು 
ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ. 
 

 

ಮಹುದೇ ನಿೃತ್ತ ಿೇತನದ ಭೂಲ ಈದೆೀವ ಯಕ್ರಿಖಳ ಜೀನದ ಈತಹಪದಔ ಶಾಖಳ ಄ಧಿಮಲ್ಲಾ ಂದು 
ಅದಹಮನುು ಸೊಂದಿಯುತಹಿಯೆ, ಄ಯು ಕೆಲಷದಿಂದ ನಿೃತ್ತಿ ಸೊಂದಿದಹಖ ಄ಯ ಮಷಹ್ದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ 
ಅದಹಮ ದಗಿಷುುದು.  ಮಷಹ್ದ ಮೇಲೆ ಭತುಿ ಆನುು ಭುಂದೆ ಕೆಲಷ ಭಹಡಲು ಷಹಧಯಹಖದಿದಹಿಖ 

ಜನರಿಗೆ ಯಕ್ಷಿಷು ಄ಖತಯ ಭತುಿ ಄ಯು ಯಹಜಯ ಭತುಿ ನಹಖರಿಔ ಷಭಹಜದ ಖುಯುತ್ತಷಲಪಟ್ಟಿಯುತಹಿಯೆ. ನಿೃತ್ತ ಿ

ೇತನಖಳು ಄ನೇಔ ಯಹಶಿಖಳಲ್ಲಾ ಷಹಭಹಜಿಔ ಬದರತೆಗೆ ತಔುಂತೆ ಂದು ವಿಭವಹಾತಮಔ ಬಹಖಹಗಿದೆ. 
 

2. ನಿೃತ್ತ ಿೇತನ ಯೋಜನೆಖಳ ವಿಧಖಳು  
 

ಆಂದು ಭೂಯು ವಿಧದ ನಿೃತ್ತ ಿೇತನದ ಯೋಜನೆಖಳು ಄ಸಿಿತಾಲ್ಲಾ ಆೆ  
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ಚಿತರ 1 : ನಿೃತ್ತ ಿೇತನ ಯೋಜನೆಮ ವಿಧಖಳು 
 

 
 

ನಹು ಷಂಕ್ಷಿಿಹಗಿ ಆುಖಳನುು ಚಚಿಾಷೋಣ.  

 

a) ಷಹಾಜನಿಔ ನಿೃತ್ತ ಿೇತನಖಳು 
 

ಆದನುು ಷಹಭಹಜಿಔ ಬದರತೆಮ ಮೊದಲ ಪಿಲಾರ್ ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ ಭತುಿ ಯಹಜಯದಿಂದ 

ದಗಿಸಿಯು ನಿೃತ್ತ ಿ ೇತನನುು ಳಗೊಂಡಿದೆ. ಯೋಜನೆಖಳು ಷಹಾಜನಿಔಹಗಿ ಔಡಹಡಮಹಗಿ 

ಷದಷಯತಾ ನಿಾಹಿಷಲಹಖುತಿದೆ. ಄ುಖಳನುು ವಿಶಿಶಿಹಗಿ 'ನೀು ಸಹಗೆ ಹತ್ತಷುತಹಿ ಸೋಗಿ' 

(PAYG) ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ ಸಣ ಷಸಹಮ ಭಹಡಲಹಖುತದಿೆ. ಇ ರಷುಿತ ನಿೃತ್ತ ಿ ೇತನದ 

ಸಣಕಹಸಿನ ಄ಖತಯಖಳನುು ಷಹಭಹಜಿಔ ಬದರತಹ ಕೊಡುಗೆಖಳ ಭೂಲಔ ಹತ್ತಷುುದು ಎಂದಥಾ, 

ಕಹಮಾಡೆಮು ರಷುಿತ ಅದಹಮದಿಂದ ಔಡಿತಗೊಳಿಷಲಹಖುತದಿೆ. ಇ ನಿೃತ್ತ ಿ ೇತನದ ಭೂಲ 

ಈದೆೀವ ಯಹಜಯದ ಜಹಫಹಿರಿಮಹದ ಎಲಹಾ ನಹಖರಿಔಯು ನಿೃತ್ತ ಿ ನಂತಯ ಔನಿಶಠ ಭಟಿದ ಅದಹಮ 

ಸಿಾೕಔರಿಷುುದನುು ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳುಳುದು ಅಗಿದೆ. ಆದು ಂದು ರೀತ್ತಮ ಷುಯಕ್ಷತಹ ಜಹಲಹಗಿದೆ.  
 

ಹರಥಮಿಔ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಯಹಜಯ ಭಹಹಿತ್ತ ಷಹಧನಹಗಿ ಏನು ಎಂದು ಔೂಡಹ ನೀಡಫಸುದು - ರೀಕ್ಷಿಸಿದ 

ರಯೋಜನಖಳು. ಆುಖಳನುು ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ರಭಹಣಕ್ರುಂತ ಔಡಿಮೆ ಖಳಿಷು ಜನರಿಗೆ 
ಕೊಡಲಹಖುುದು, ಄ಥಹ ಷಂತಿನುು ನಿದಿಾಶಿ ಭಟಿಕ್ರುಂತ ಔಡಿಮೆ ಷಂಹದಿಸಿದಹಖ ಄ಥಹ 

ಎಯಡೂ. ಭತೊಿಂದು ರಯೋಜನದ ಷಹಭಹನಯ ಯೂ, ಷಖಟು ದಯ ಷಂಯೋಜನೆಮಹಗಿದೆ, 
ಹಸಿಷಲು ಔನಿಶಠ ಖುಣಭಟಿದ ನಿಾಸಣೆ ಷಹಕಹಖುತಿೆ, ಷಂಫಂಧಿತ ಗಟಔ - ದುಡಿಮೆ ಜೊತೆಗೆ.   
 

i. ಷಖಟು ದಯ ಭತು ಿವಿಧಹನದಿಂದ ರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಿೃತ್ತ ಿೇತನಖಳು ರತ್ತಮಹಗಿ ಸಿಾೕಔರಿಷಲು 
ರಯೋಜನ ಭಟಿನುು ಲೆಕ್ರುಷದೆ ಹತ್ತಷಲು ಸೊಂದಿಯು ತೆರಿಗೆ ಭತು ಿ ಕೊಡುಗೆಖಳ 

ಭೂಲಔ ಅರ್ಥಾಔ ನೆಯು ಡೆಮಲಹಖುತಿದೆ.  
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ii. ೂಯಔ ಬಹಖಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಅದಹಮ, ಭತೊಿಂದೆಡೆ ಆದು ಯಕ್ರಿಮ ಷಾಂತ ಕೊಡುಗೆಮ 

ಮೇಲೆ ೂಯಔಹಗಿ ಄ಲಂಬಿಸಿಯುತಿದೆ, ಄ನೇಔ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ಷಕಹಾಯದ 

಄ನುದಹನಖಳು ಭೂಲಔ. 

 

ಸಲು ಄ಭಿೃದಿಧ ಸೊಂದಿದ ದೇವಖಳು, ಔನಿಶಠ ಖ್ಹತರಿ ನಿೃತ್ತ ಿ ೇತನ ದಗಿಷುತಿೆ, ಆದು 
ಫಡತನನುು ದೂಯಭಹಡಫಸುದು ಅದಯೆ ಅಧುನಿಔ ಜೀನ ವೈಲ್ಲ ನಿಾಹಿಷಲು ಷಹಕಹಖುುದಿಲಾ. 
ಆದು ಯಹಜಯದ ಭೂಲಬೂತ ನಿೃತ್ತ ಿ ೇತನಔು ೂಯಔಹಗಿ ಸೆಚಿಚನ ದಯಖಳ ಄ಖತಯನುು 
ಸುಟುಿಸಹಔುತದಿೆ. 
 

b)  ಹಯಸಹರಿಔ ನಿೃತ್ತ ಿೇತನಖಳು 
 

ಆದು ನಿೃತ್ತ ಿನಂತಯದ ಄ಕಹವದ ಎಯಡನೇ ಫೆಂಫಲಹಗಿದೆ. ಹಯಸಹರಿಔ ನಿೃತ್ತ ಿೇತನಖಳನುು 
ಭಹಲ್ಲೕಔಯು ಭತುಿ ನೌಔಯಯು ಆಫ್ಯ ಷಸಬಹಗಿತಾದಲ್ಲಾ, ತಭಮ ನೌಔಯರಿಗಹಗಿ ಭಹಲ್ಲೕಔಯ ಭೂಲಔ 

ಷಹೆಪಿಷಲಹಯ್ದತು. ಄ು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಭಹಲ್ಲೕಔರಿಂದ ಹರಯೋಜಿತಹಗಿ, ನೌಔಯಯ ರಯೋಜನ 

ಹಯಕೇರ್ಜ ಯೂದ ಬಹಖಹಗಿದೆ. 
 

ಷಹಭಹನಯಹಗಿ, ಹಿಂದಿನ ಫಸುತೇಔ ಓದೊಯೕಗಿಔ ನಿೃತ್ತ ಿ ೇತನ ಯೋಜನೆಖಳನುು                     
"ಹಯಖ್ಹಯನಿಸಿದ ಲಹಬದ " ವಿಧ. ಇ ಕೊಡಫೇಕಹದ ಲಹಬನುು ಷಾತಂತರಹಗಿ ಕೊಡುಗೆಖಳ ಯೋಜನೆ 
಄ಥಹ ಄ದಯ ಫಂಡಹಳದ ಖಳಿಕೆಖಳು ಎಂದು ಄ಥಾ. ಆಂತಸ ರಯೋಜನನುು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ 

಄ಂತ್ತಭ ೇತನದ ಈಲೆಾೕಕದೊಂದಿಗೆ ಲೆಕಹುಚಹಯ ಭಹಡಲಹಗಿದೆ ಭತು ಿಂದು ಷಂಚಮ ದಯ ಫಳಸಿ 

ನಿೃತ್ತ ಿಷೇೆಮಲ್ಲಾ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿಯು ಶಾಖಳ ಷಂಖ್ೆಯ. 
 

ಈದಹಸಯಣೆ 
 

ಷಂಚಮ ದಯ ಯೋಜನೆಮ ಷದಷಯಯು ಷೇೆಮ ಶಾದಲ್ಲಾ ಖಳಿಸಿದ ಪಿಂಚಣಿ ಡೆ ಷಂಫಳದ ಬಹಖದ 

ಭೂಲಔ ನೀಡಲಹಖುತಿದೆ. 
 

ಫ್ ನೌಔಯ 38 ಶಾಖಳ ಷೇೆ ಭಹಡಿ, ಷೇೆಯ್ದಂದ ನಿೃತ್ತ ಿ ಸೊಂದು ಷಭಮದಲ್ಲಾ ರತ್ತ 

ತ್ತಂಖಳಿಗೆ ಯೂ. 40,000 ಯಂತೆ ಄ಂತ್ತಭ ೇತನ ಖಳಿಸಿಯುತಹಿನೆ. ಂದು ೇಳ  ೆ ಷಂಚಮ ದಯ 

ರತ್ತಶಾ 1/60 ನಿೃತ್ತ ಿೇತನಹದಯೆ, ನಿೃತ್ತಿ ನಂತಯ  ನೌಔಯಯ ಄ಂತ್ತಭ ೇತನ 38/60 ಫಹರಿ 

ಷಭಹನಹಗಿಯು ನಿೃತ್ತ ಿ ೇತನಕೆು ಄ಸಾನಹಗಿಯುತಹಿನೆ. ಄ನು ಄ಥಹ ಄ಳು ಯೂ. 25,333 

ಡೆಮಫಸುದು (38/60 X 40000). 
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ಸಣದುಫ್ಯದ ಮೇಲೆ ತ್ತೕಕ್ಷ್ಣಹದ ರಬಹನುು ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲು ಲಹಬಖಳನುು ಕೆಲು ಷೂಚಯಂಔದ 
ಜೊತೆ ಷಂಔಾನುು ಸೊಂದಿಯಫಸುದು. ಇ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ಲನ ಈದಹಸಯಣೆಮಲ್ಲಾನ ಈದೊಯೕಗಿ 
ಂದು ೇಳ  ೆಫೆಲೆ ಏರಿದಹಖ, ನಂತಯದ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಸೆಚಿಚನ ನಿೃತ್ತ ಿೇತನ ಡೆಮಫಸುದು.  
 

ಹತ್ತಷಫೇಕಹದ ರಯೋಜನನುು ಹಯಖ್ಹಯನಿಸಿದ ನಂತಯ, ಷೃರ್ಷಿಮಹದ ಸೊಣೆಗಹರಿಕೆಗೆ ಅರ್ಥಾಔ 

ನೆಯನುು ಸೇಗೆ ನೀಡುುದು ಎಂದು ನಿಧಾರಿಷು ಄ಖತಯವಿದೆ. ಓದೊಯೕಗಿಔ ಯೋಜನೆಖಳಲ್ಲಾ 
ಈದೊಯೕಖದಹತ ವಿಶಿಶಿಹದ ವಿಭಹಖಣಔನ ಄ಂದಹಜು ಫಳಸಿಕೊಂಡು ದಯ ಅಧರಿಸಿ ಂದು 
ಖುಣಭಟಿದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡುತಹಿನೆ. ಇ ಄ಂದಹಜುಖಳು ವಿವಿಧ ಗಟನೆಖಳ ಔಲಪನೆಖಳ ಮೇಲೆ 
ಅಧರಿಸಿಯುತಿೆ, ಆದನುು ಯೋಜನೆ ಬವಿಶಯದಲ್ಲಾ ಄ನುಬ ಡೆಮಫಸುದು: 

 

i. ಷದಷಯಯು ಭತು ಿ಄ಯ ಄ಲಂಬಿತಯ ಜನಷಂಖ್ಹಯವಹಷರದ ಄ನುಬ   

ii. ಷಹಭಹನಯ ಅರ್ಥಾಔ ಯಷೆೆಮ 

iii. ಸಣದುಫ್ಯದ ದಯ  

iv. ಷಯಹಷರಿ ಖಳಿಕೆಮಲ್ಲಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ದೀಗಾಕಹಲದ ಸೆಚಚಳ  

v. ಭಯಣ ರಭಹಣ ಭತು ಿಸೂಡಿಕೆ ಅದಹಮ 

vi. ಄ನಹಯೋಖಯದ ಕಹಯಣ ಹಷಹತ್ತ ಄ಥಹ ಕೆಲಷದಿಂದ ನಿಖಾಭನ  
 
 

ವಿಮೆ ಭಹಡಿಯದ ಄ಥಹ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಓದೊಯೕಗಿಔ ನಿೃತ್ತ ಿೇತನ ಯೋಜನೆಖಳು.   
 

ವಿಮೆ ಭಹಡಿಯದ ನಿೃತ್ತ ಿೇತನ ಯೋಜನೆ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ನಿೃತ್ತ ಿೇತನ ಯೋಜನೆ 
ಇ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಷಹಭಹನಯ 
ಈದೆೀವಕಹುಗಿ, ಂದು ಟರರ್ಸಿ ಷಹೆಪಿಸಿ 

ಂದು ಈದೊಯೕಖದಹತ ನಿಧಿ ನಿಾಹಿಷಲು 
ನಿಧಾರಿಷಫಸುದು. ಟರರ್ಸಿ ಅದಹಖೂಯ 
ಕೇಲ ಜೀ ವಿಭಹ ಶಹಾವನ ಕರೀದಿ 

ಭೂಲಔ ನಿೃತ್ತಿೇತನ ಹತ್ತ 

ಭಹಡಫಸುದು. 

ವಿಮೆ ಯೋಜನೆಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ 

ಔಂನಿ ನಿಧಿಮನುು ನಿಾಹಿಷುತಿದೆ. ಇ 

ಯಷೆ ೆ ಲಹಬೇನೆಂದಯೆ, ಆದು 
಄ಹಮಖಳು ಭತು ಿ ನೇಯ ಸೂಡಿಕೆ 
ಅಡಳಿತ ಭತು ಿ ಫಂಡಹಳ ೆಚಚನುು 
ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ ಮೇಲೆ ಸಹಔುತದಿೆ. 

 

ಮೇಲೆ ವಿರಿಸಿದಂತೆ, ನಿಧಹಾರಿತ ಲಹಬದ ಯೋಜನೆಖಳು, ಅರ್ಥಾಔ ಈತುಶಾದ ದವಔಖಳಲ್ಲಾ 
ಜನಪಿರಮಹಗಿದಿು ಭತು ಿ ಆಪತಿನೆಮ ವತಭಹನದ ದಿಾತ್ತೕಮಹಧಾದಲ್ಲಾ ಄ನುಬವಿಷಲಹಯ್ದತು.  
ಜೀನದಲ್ಲಾ ಈದೊಯೕಖದ ರಿಔಲಪನೆ ರಫಲಹಗಿದ ಿ ಷಭಮಹಗಿತುಿ. ವಿವೇಶಹಗಿ ಆಕ್ರಾಟ್ಟ ಭತುಿ 
ಫಂಡಹಳ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಖಳು ರಫಲಹಗಿದಿು, ಭಹಲ್ಲೕಔಯು, ಄ಧಿಔ ಸೆಚುಚರಿ ಖಳಿಷಲು 
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ಷಭಥಾಯಹಗಿದಯಿು, ಆದು ಔಂೆನಿಖಳ ಸಣದ ಹಿಹಟುಖಳ ಮೇಲೆ ತುಂಫಹ ಅಮಹಷ ಆಲಾದೆ 
ಈದಹಯಹಗಿ ನಿೃತ್ತ ಿೇತನ ನೀಡಲು ಭಹಲ್ಲೕಔಯನುು ಷವಔಿಗೊಳಿಸಿದು.  

 

ಅದಹಖೂಯ ಇ ಯೋಜನೆಖಳು ವಿವಿಧ ಕಹಯಣಖಳಿಂಗಹಗಿ ಆತ್ತೀಚಿನ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಖಂಭೀಯ ಷಭಷೆಯಖಳನುು 
ಎದುರಿಷುತ್ತಿೆ. 
 

i. ಂದು ಷಭಷೆಯಯೇನೆಂದಯೆ " ಜೀನಕಹುಗಿ ಈದೊಯೕಖ " ರಿಔಲಪನೆಮ ಷಔಳಿ. ಅಯಂಭಿಔ 

ನಿೃತ್ತಖಿಳನುು ಄ಥಹ ಅರ್ಥಾಔ ಔುಸಿತ ಎದುಯಹದ ಹಿನೆುಲೆಮಲ್ಲಾ ಕಹಮಿಾಔಯನುು ಕೆಲಷದಿಂದ ಜಹ 

ಭಹಡುವಿಕೆಯ್ದಂದ ಷಂಹದನೆಖಳನುು ಖಳಿಷಫಸುದಹದ ಄ಧಿಮನುು ಔಡಿದುಸಹಔಲಹಯ್ದತು. 
 

ii. ಭತೆ,ಿ ಹಯಖ್ಹಯನಿಷಲಹದ ರಯೋಜನ ಯೋಜನೆಖಳನುು ಈದೊಯೕಖದಹತನ ಮೇಲೆ ತೆಯೆದ 

ಸೊಣೆಗಹರಿಕೆಖಳ ಂದು ಷಭೂಸನುು ಆರಿಷಲಹಯ್ದತು. ನಂತಯದ, ಮಹುದೇ ಫಂಡಹಳ 

ಲೆಕ್ರುಷದೆ ಕಚಿತ ಲಹಬ ಹತ್ತಷುುದು ಄ಖತಯಹಗಿತು,ಿ ಸಣದುಫ್ಯ ಭತು ಿಆತಯ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಮ 

ರಿಸಿೆತ್ತಖಳು ಚಹಲ್ಲಿಮಲ್ಲಾದಿು. ಂದು ರಿಷಯದಲ್ಲಾ ಹಯಹಯ ರಿಸಿೆತ್ತಖಳು, ಸಿೆಯ ಭತು ಿ
ಲಹಬದಹಮಔಹಗಿಯಲ್ಲಲಾ, ಭಹಲ್ಲೕಔರಿಗೆ ಇ ೂಯೈಷಲು ಔಶಿಹಗಿ ರಿಣಮಿಸಿತು. 

 

iii. ಭೂಯನೆಮ ಖಂಭೀಯ ಷಭಷೆಯ, ಹಯಖ್ಹಯನಿಷಲಹದ ಹತ್ತಸಿದ ರಯೋಜನ ನಿೃತ್ತಿೇತನ 

ಷಂಔಾವಿಲಾದ ಂದು ರಯೋಜನ, ನಿಧಿಮ ಫಂಡಹಳ ಸೂಡಿಕೆ ನಿಾಸಣೆ.  ಄ನೇಔ ನೌಔಯಯು 
ಕೊಡುಗೆಖಳನುು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಖಳ ಜೊತೆ ನೇಯಹಗಿ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಖಳಲ್ಲಾ ಸೂಡಿಕೆ ಭಹಡು 

ಭೂಲಔ ಸೆಚಿಚನ ರಭಹಣದ ರತ್ತಪಲಖಳನುು ಖಳಿಷಫಸುದೆಂದು ಔಂಡುಕೊಂಡಯು. ಇ ನೌಔಯಯ 

಄ಳತೆಮೀರಿದ ನಿೃತ್ತಿೇತನದ ಅದಹಮಖಳನುು ಄ಯು ಓದೊಯೕಗಿಔ ಯೋಜನೆಮಡಿಮಲ್ಲಾ 
ಡೆಮುತಹಿಯೆ.  

 

ಮೇಲ್ಲನ ಄ಂವಖಳು ವಿವಾದಹದಯಂತ ಄ನೇಔ ಭಹಲ್ಲೕಔಯನುು ಹಯಖ್ಹಯನಿಷಲಹದ ಕೊಡುಗೆಯ್ದಂದ 

ಹಯಖ್ಹಯನಿಷಲಹದ ಲಹಬ ಄ಥಹ ಸಣ ಕರೀದಿ ಯೋಜನೆಖಳಿಗೆ ಫದಲಹಯ್ದಷಲು ೆರೕಯೇಪಿಸಿದು. ಇ 

ಯೋಜನೆಖಳಲ್ಲಾ, ಭಹಡಫೇಕಹದ ಕೊಡುಗೆ ಹಯಖ್ಹಯನಿಷಲಹಗಿದೆ. ಭಹಲ್ಲೕಔನ ಸೊಣೆಗಹರಿಕೆ 
ಕೊಡುಗೆಖಳನುು ಸೂಡಿಕೆ ಭಹಡು ಖಳಿಸಿದ ಭೌಲಯದ ಹತ್ತಗೆ ಸೀಮಿತಹಗಿಯುತಿದೆ. ಹೀಗಹಗಿ 

ರಯೋಜನಖಳು ಷಂಹದನೆಖಳನುು ಸೂಡಿಕೆ ಭಹಡಿದ ನಿಧಿಮ ಕಹಮಾಕ್ಷಭತೆಮ ಮೇಲೆ 
಄ಲಂಬಿಸಿಯುತಿದೆ.  

 

ಭತೆ,ಿ ನಹು ಹಯಖ್ಹಯನಿಷಲಹದ ರಯೋಜನ ಯೋಜನೆಖಳಲ್ಲಾ ಔಂಡು ಫಯು ಷಂಖರಹಿಷುವಿಕೆ ಭತುಿ 
ಕಹರರ್ಸ ಷಬಿ್ಡಿಮ ತತಾಖಳು ಆಯುುದಿಲಾ ಄ಥಹ ಹಯಖ್ಹಯನಿಷಲಹದ ಕೊಡುಗೆ ಯೋಜನೆಖಳಲ್ಲಾ ತುಂಫಹ 

ಔಡಿಮೆ ಆಯುತಿೆ. ರತ್ತಯೊಫ್ ಷದಷಯ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲಾ ತನು ಷಾಂತ ೈಮಕಿ್ರಔ ಖ್ಹತೆಮನುು 
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ಸೊಂದಿಯುತಹನಿೆ, ಅ ಖ್ಹತೆಯ್ದಂದಹದ ಮಹುದೇ ಖಳಿಕೆಗೆ ಫಸುಭಹನ ಆದೆ, ಭತು ಿಫಂಡಹಳ ಸೂಡಿಕೆ 
಄ಹಮಖಳನುು ಸೊಯಲು ಸೊಯಫೇಕಹಖುತಿದೆ. 

 

3. ೈಮಕ್ರಔಿ ನಿೃತ್ತ ಿೇತನಖಳು   
 

ಭೂಯನೇ ರಕಹಯದ ನಿೃತ್ತ ಿ ೇತನನುು ೈಮಕಿ್ರಔ ನಿೃತ್ತಿ ೇತನ ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ. ಇ 

ಯೋಜನೆಖಳನುು ಭಹಯುಔಟ್ೆಿ ೂಯೈಕೆದಹಯಯು ವಿನಹಯಷಗೊಳಿಸಿ ಭತು ಿ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡುತಹಿಯೆ, ಜೀ 

ವಿಮೆಗಹಯಯು ಭತುಿ ಆತಯ ಸಣಕಹಷು ಷಂಷೆೆಖಳು ೃದಹಧಯದಲ್ಲಾ ಅದಹಮ ದಗಿಷು ಸಹಗೆ. 
 

ಂದು ೈಮಕಿ್ರಔ ನಿೃತ್ತಿೇತನ ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಄ಪಿಾಷುುದು ಭತು ಿಶಹಾವನ ಪಂದದ ಯೂದಲ್ಲಾ 
ಕರೀದಿಷುುದು ವಿಮೆ ಔಂನಿ ಄ಥಹ ಆತಯ ನಿೃತ್ತಿೇತನ ದಗಿಷುಯ ಭತು ಿಹರ್ಷಾಔ ಄ನುದಹನ  

ಡೆಮುಯ ನಡುೆ. ನಂತಯದ ಂದೇ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಄ಥಹ ಔಂತುಖಳ ಷಯಣಿ ಎಯಡನೂು 
ಹತ್ತಷುತಹನಿೆ - ಹರ್ಷಾಔ ಄ನುದಹನ ರಿಖಣನೆಖಳು ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ. ನಿೃತ್ತಿೇತನ 

ದಗಿಷು ಷೇರಿಕೊಳುಳತಹಿನೆ ಭತು ಿಸೂಡಿಕೆ ಭಹಡುತಹಿನೆ, ಆದಯ ರಧಹನ ಭತುಿ ಫಂಡಹಳ ಖಳಿಕೆಖಳ 

ಂದು ಕಹಾರ್ಸ ನಿಭಹಾಣಕೆು ಕಹಯಣಹಖುತಿದೆ.  
 

ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ದಿನಹಂಔದಂದು, ಫಹಕ್ರ ಆಯು ಶಹಾವನ ಹತ್ತ ಅಯಂಭಿಷಲು ಕಹಯಣ, ಕಹಾರ್ಸ ಭತು ಿ
ಆದಯ ಮೇಲ್ಲನ ಮಹುದೇ ಅದಹಮ, ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಄ಧಿಮಲ್ಲಾ ಹತ್ತಖಳ ಷಯಣಿಮಹಗಿ 

ರಿತಾನೆಗೊಂಡು ಡೆಮಲು ಹರಯಂಬಹಖುತಿದೆ. ಇ ಄ಧಿಮನುು ನಿಧಿಾಶಿ ಶಾಖಳ ಄ಧಿಮಯೆಗೆ 
಄ಥಹ ಜೀನದ ಕಹಲಹಧಿ ಄ಥಹ ಎಯಡೂ ಎಂದು ಯಔಿಡಿಷಫಸುದಹಗಿದೆ. 
 

ಟ್ಹಿಯೆಮಹಗಿ ಂದು ೈಮಕಿ್ರಔ ನಿೃತ್ತಿೇತನ ಫಂಡಹಳದ ೈಜ್ಞಹನಿಔ ದಿಹಳಿಮ ತತಾ 
ರತ್ತನಿಧಿಷುತಿದೆ. ಆದನುು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಯಔಿಡಿಷಫಸುದಹಗಿದೆ: 

 

i. ಂದು ಄ಷಲು [P] ಮೊತಿನುು ಂದು ನಿಖಧಿತ ಄ಧಿಮಲ್ಲಾ [T] ಸೂಡಿಕೆ ಭಹಡಿ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ 
ದಯದಲ್ಲಾ ಅದಹಮ ಖಳಿಷುತಹಿನೆ [R] .ಆದು ಂದು ಕಹಾಷನುು ಷೃರ್ಷಿಷುತಿದೆ C  

ii. ಕಹಾರ್ಸ ಄ನುು C ಷಯಣಿ ಶಹಾವನ ಹತ್ತಖಳಿಗೆ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಄ಧಿಮಲ್ಲಾ [L] 

ರಿತ್ತಾಷಲಹಖುತಿದೆ. ಶಹಾವನ ಹತ್ತ ಈಳಿದ ಜೀವಿತಹಧಿಮ ಷಭಮ ಷಂಫಂಧ ಄ಥಹ 

ಶಾಖಳ ನಿಖದಿತ ಷಂಖ್ೆಯ [A] ಆಯಫಸುದು     
iii. ನಹು ಹಷಿಹಗಿ ಕೊಡಫೇಕಹದ ಶಹಾವನ ರಭಹಣ  [A] ಆತಯ ನಹಲುು ಚಯಹಂಔಖಳ (P, T, R, 

L) ಮೇಲೆ ಄ಲಂಬಿಸಿಯುತಿದೆ. ಆದು ನೇಯಹಗಿ P ಭತು ಿ Tಜೊತೆ ಸೆಚುಚತಿದೆ.  ಆದು ಸೆಚುಚ  ಔೂಡ 
ಆಯಫಸುದು ಂದು ೇಳ  ೆ R ಸೆಚಿಚಗೆ ಆದಹಿಖ. ಆದು  ೇರಿಯೇಫಲ್ [L] ದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೋಭ 

ಷಂಫಂಧ ಸೊಂದಿದೆ. ಎಂದು ಸೆಚಿಚಷು ಎಂದು ನೋಡಫಸುದು. ಕೊಡಫೇಕಹದ ಷುದೀಗಾ ಹರ್ಷಾಔ 

಄ಧಿಮಲ್ಲಾ, ಄ದಯ ಗಹತರ ಷಣಣದಹಗಿಯುತಿದೆ. 
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ನಿೃತ್ತಿೇತನದ ರಿತಾನೆ  
 

ಷಂಖರಹಿತ ಭೌಲಯದ 1/3 ಯಷ್ಟಿ ನುು  ನಿೃತ್ತ ಿ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಹಿಂಡೆಮಫಸುದು ಭತು ಿ ಆದು ತೆರಿಗೆ 
ಯಹಿತಹಗಿಯುತಿದೆ. 
 
 

ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಸಿ 1 

 

ಷಹಾಜನಿಔ ನಿೃತ್ತಿೇತನನುು ಮಹಯು ದಗಿಷುತಹಯಿೆ? 
 

I. ಯಹಜಯ  
II. ಈದೊಯೕಖದಹತಯು  
III. ವಿಮೆಗಹಯಯು  
IV. NGO ಖಳು 
 

 

 
 

B. ಶಹಾವನಖಳ ಗೀಾಔಯಣ 

 

ವಿವಿಧ ಜೀವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಖಳು ದಗಿಸಿದ ೈಮಕಿ್ರಔ ಹರ್ಷಾಔ ಄ನುದಹನ ಯೋಜನೆಖಳು ೈಮಕಿ್ರಔ 

ನಿೃತ್ತಿೇತನ ಯೋಜನೆಖಳಿಗಿಂತ ಭಿನುಹಗಿೆ. ಇ ಈತಪನುಖಳ ವಿವಿಧ ರೀತ್ತಮ ಗೀಾಔಯಣನುು 
ತ್ತಳಿಮುುದು ಈಮುಔಿಹಗಿದೆ. 
 
 

ಚಿತರ 1: ಶಹಾವನಖಳ ಗೀಾಔಯಣ ಅಧಹಯ  
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1. ಶಹಾವನಖಳ ಖಾಖಳು 
 

a) ಶಹಾವನಖಳನುು ಮೊದಲನೆಮದಹಗಿ ಹರ್ಷಾಔ ಄ನುದಹನ ಸೇಗೆ ಕರೀದಿ ಭಹಡಫಸುದು ಎಂಫ 
ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ ಗೀಾಔರಿಷಫಸುದು. ಄ುಖಳನುು ಏಔ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಶಹಾವನದ ಅಧಹಯದ 

ಮೇಲೆ ವಿಂಖಡಿಷಲಹಗಿದೆ, ಆದನುು ಄ನೇಔ ಶಾಖಳ ಮೇಲೆ ಔಂತುಖಳು ಷಯಣಿ ಹತ್ತಮಲ್ಲಾ 
ಕರೀದಿಷುತಹಿಯೆ ಆದು ಏಔ ಄ಥಹ ಬಹರೀ ಮೊತಿದ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಭತು ಿ ಅತಾಔ ಪಿರೕಮಿಮಂ 

ಶಹಾವನ ಹತ್ತಮಹಗಿ ಕರೀದಿಷುತಹಿಯೆ. 
 

b) ಎಯಡನೆಮ ಗೀಾಔಯಣ ಹರ್ಷಾಔ ಄ನುದಹನ ಸಣ ಎಶುಿ ಫಹರಿ ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ ಅಗಿಯಫಸುದು. 
ಶಹಾವನಖಳು ತ್ತಂಖಳಿಗೆ ಆಯುತಿದೆ ಅದಯೆ ಸದಿನೈದುದಿನದ ಄ಥಹ ತೈಭಹಸಿಔ ಆತಯ 

ಅಯೆುಖಳು ಅಖಫಸುದು. 
 

c) ಭೂಯನೇ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಮಹಹಖ ಹರ್ಷಾಔ ಄ನುದಹನ ಹತ್ತ ಅಯಂಬಹಖಫೇಕ್ರದೆ ಄ದಯ 
ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ. ಆದನುು ತಕ್ಷಣದ ಄ಥಹ ಭುಂದೂಡಲಪಟಿ ಶಹಾವನ ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ 
ಗೀಾಔರಿಷಫಸುದು. ತಕ್ಷಣದ ಶಹಾವನದಲ್ಲಾ ಶಹಾವನನುು ತಕ್ಷಣೇ ಅಯಂಭಿಷಲು 
ನಿಧಾರಿಷಲಹಗಿದೆ. ಆದನುು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಂದು ಪಿರೕಮಿಮಂನಿಂದ ಕರೀದಿಷಲಹಗಿದೆ.  
ನಿಮಮಿತಹಗಿ ಲಹಬಖಳನುು ಄ಧಿಮ ನಂತಯ ಅಯಂಭಿಷಲು ನಿಧಾರಿಷಲಹಗಿದೆ ಄ದು ಂದು 
ಭುಂದೂಡಲಪಟಿ ಶಹಾವನ ಅಗಿದೆ, ಹರ್ಷಾಔ ಄ನುದಹನ ಕರೀದಿಸಿದ ದಿನಹಂಔದ ನಂತಯ ಔನಿಶಠ 
12 ತ್ತಂಖಳ ನಂತಯ. ರತ್ತ ಭುಂದೂಡಲಪಟಿ ಶಹಾವನ ಎಯಡು ಄ಧಿಮನುು ಸೊಂದಿದೆ - 

ಹರ್ಷಾಔ ಄ನುದಹನ ಕರೀದಿಸಿದ ಭತು ಿ ಹರ್ಷಾಔ ಄ನುದಹನ ಹತ್ತ ಹರಯಂಭಿಸಿದ ನಡುೆ 
ಟುಿಖೂಡು ಄ಧಿ, ಭತುಿ ಹತ್ತ ಄ಥಹ ದಿಹಳಿಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಹರ್ಷಾಔ 

಄ನುದಹನ ಹತ್ತ ಭಹಡು ಄ಧಿ. 

 

d)  ವಿಷಹಯಿದಿಂದ ನೀಡಿದ ಹತ್ತಮ ಄ಧಿ ಄ಥಹ ಹರ್ಷಾಔ ಄ನುದಹನ ಹತ್ತ ಭುಗಿದ 

ನಹಲುನೇ ಗೀಾಔಯಣ ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ ತೆಯೆದಿಡುತಿದೆ. ಄ನುದಹನಿಗಹಖು ಅಯೆು ಭಹಡು 

ಅಯೆುಖಳಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ವಿಧಖಳಿೆ. ಭೂಲಬೂತ ಄ನುದಹನಿಗಹಖು ಜೀವಿತಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಅತಾಔ 

ಲಹಬ ಹತ್ತಖಳನುು ದಗಿಷು ಜೀನದ ಹರ್ಷಾಔ ಄ನುದಹನ ಆದಹಗಿದೆ. ವುದಧ ಜೀನದ 

ಹರ್ಷಾಔ ಄ನುದಹನದಲ್ಲಾ ಲಹಬ ಹತ್ತ ಄ನುದಹನಿಗಹಖು ಷಹವಿನೊಂದಿಗೆ ನಿಲುಾತಿದೆ. ಎಯಡನೇ 
ರಕಹಯನುು ನಿದಿಾಶಿ ಹರ್ಷಾಔ ಄ನುದಹನ ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ. ಆಲ್ಲಾ ನಿಖದಿತ ಹತ್ತಖಳು 
಄ನುದಹನಿಗಹಖು ಜೀವಿತಹಧಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಷುುದಿಲಾ. ಄ಯು ಲೆಕ್ರುಷದೆ ಯಕ್ರಿಖಳ ಫದುಕ್ರನಲ್ಲಾ 
಄ಥಹ ಏತನಮಧೆಯ ಷಹನುಪಿಪದಯೆ ಅ ಷಭಮ (ನಿದಿಾಶಿ) ಹತ್ತಷಫೇಔು. 
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e) ಄ಂತ್ತಭಹಗಿ, ಯತಹಯಷನುು ಹರ್ಷಾಔ ಄ನುದಹನದ ರಭಹಣದ ಸಿಯೆಹದ ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ 
ಭಹಡಲಹಖುತಿದೆ (ಬಯಷೆ) ಄ಥಹ ೇರಿಮಫಲ್ (ಸೂಡಿಕೆ ಕಹಮಾಕ್ಷಭತೆಮನುು ಄ನಿಶಿಚತ). ಇ 

ಭಿನುತೆಮು ಂದಶುಿ ಕಹಲ ಄ಮೇರಿಕಹದ ಕೆಲು ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಖಳಲ್ಲಾ ಄ಸಿಿತಾದಲ್ಲಾತು.ಿ 
 

ರತ್ತ ಯೂಹಯ್ದ ಶಹಾವನ ಕರೀದಿಷಲು ಄ಜಿಾಗಹಗಿ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಭಹಸಿಔ ಅನೂಯಟ್ಟ ಲಹಬದ 

ವಿರಿಷಲಹದ ರಭಹಣನುು ನೀಡುತಹಯಿೆ ಄ಲ್ಲಾ ನಿಖದಿತ ಲಹಬ ಹರ್ಷಾಔ ಄ನುದಹನ ಅಗಿದೆ. 
ಗಹಯಯಂಟ್ಟ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಫಂಡಹಳ ಄ಹಮ ಸೊಂದಿಯುತಹಿಯೆ ಎಂದು ಷೂಚಿಷುತಿದೆ. ಂದು 
ಯತಹಯಷಗೊಳುಳ ಶಹಾವನ ಄ನುದಹನಿಗಹಖು ಸೆಷರಿನಲ್ಲಾ ಷಂಖರಸಹದ ರಭಹಣದ ಭತುಿ 
ಕೊಡಫೇಕಹದ ಭಹಸಿಔ ಲಹಬ ಭೌಲಯನುು ನಿಧಿ ಆಡಲಹದ ಲೆಔುದ ರದವಾನ ಏರಿಳಿತಖಳ 

ಆದಯಲ್ಲಾ ಂದು. ಲಹಬದಹಮಔಲಾದ ಸೂಡಿಕೆಖಳ ಪಲಹಗಿ ಈದಭವಿಸಿದ ಎಲಹಾ ನಶಿಖಳಿಂದ 

ಲಹಬದಹಮಔ ಸೂಡಿಕೆ ರಿಣಹಭಹಗಿಲಹಾ ಲಹಬದ ಄ನುದಹನಿಗಹಖು ರಯೋಜನಖಳು 
ಸುಟ್ಟಿಕೊಳುಳತಿೆ ಭತು ಿ಄ನುಬವಿಷುತಿದೆ. 

 

2. ಶಹಾವನ  ಡೆಮುಯ ಸಣಹತ್ತ 

 

ಶಹಾವನಖಳನುು ಗಹಯಯಂಟ್ಟ ಄ಧಿಮಲ್ಲಾ ಶಹಾವನ ಡೆಮುರಿಗೆ ಭತುಿ ನಂತಯ ನಹಮಿನಿಗೆ 
ನೀಡಲಹಖುತಿದೆ. ಜಂಟ್ಟ- ಜೀನದ ಹರ್ಷಾಔ ಄ನುದಹನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಶಹಾವನ ಡೆಮುನ 
ಭಯಣದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ, ಹರ್ಷಾಔ ಄ನುದಹನ ಄ಂತಯಗೊಳುಳತಿದೆ ಭತುಿ ಹರ್ಷಾಔ ಄ನುದಹನ 50% 

ಜೀವಿತಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಈಳಿದಿಯು ಷಂಗಹತ್ತಗೆ ಹತ್ತಷಲಹಖುತಿದೆ. ಷಂಗಹತ್ತಮ ಶಹಾವನ ಡೆಮುರಿಗೆ 
ೇಳ ,ೆ ಹರ್ಷಾಔ ಄ನುದಹನ ನಿಲ್ಲಾಷುತಿದೆ. 

 
 

3. ಶಹಾವನಖಳು ವಿಧಖಳು 
 

ಶಹಾವನದಲ್ಲಾ ಎಯಡು ಭೂಲ ವಿಧಖಳಿೆ: 
 

a) ತಕ್ಷಣದ ಶಹಾವನಖಳು   
ಹರ್ಷಾಔ ಄ನುದಹನ ಡೆಮು, ಅಯಂಭಿಔ ಸೂಡಿಕೆ ನಂತಯ ಹತ್ತ ಡೆಮುತಹಿನೆ. ತಕ್ಷಣದ ಹರ್ಷಾಔ 

಄ನುದಹನದಲ್ಲಾ ಯಕ್ರ ಿಂದು ಬಹರೀ ಮೊತ ಿಹತ್ತಷುತಹಿನೆ ಭತುಿ ಂದು ಹರ್ಷಾಔ ಄ನುದಹನ ಄ಧಿಮಲ್ಲಾ 
ಅದಹಮ ಸಿಾೕಔರಿಷಲು ಹರಯಂಭಿಷುತಹಿನೆ. ಂದು ೇಳ  ೆ ಆದು ಭಹಸಿಔ ತ್ತಂಖಳ ಄ನುದಹನಹದಯೆ, 
ಹತ್ತ ಂದು ತ್ತಂಖಳ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತ ನಂತಯ ಹರಯಂಬಹಖುತಿದೆ, ತೈಭಹಸಿಔಹದಯೆ ಭೂಯು 
ತ್ತಂಖಳ ನಂತಯ, ಄ಧಾ ಹರ್ಷಾಔಹದಯೆ ಅಯು ತ್ತಂಖಳ ನಂತಯ ಭತು ಿ ಹರ್ಷಾಔಹದಯೆ ಂದು ಶಾದ 

ನಂತಯ. 
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ತಕ್ಷಣದ ಶಹಾವನನುು ನಿೃತ್ತಿಗೆ ಷಮೀಪಿಷುತ್ತಯಿುಯು ೆಚಚನುು ಷರಿದೂಗಿಷಲು, ಷಹಭಹನಯ ನಖದು 
ಸರಿು ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳಳಲು ಕೊಳಳಫಸುದು. 
 

b) ಭುಂದೂಡಲಪಟಿ ಶಹಾವನಖಳು 
಄ನುದಹನಿಗಹಖು ಶಹಾವನ ಸಿಾೕಔರಿಷಲು ಸಿದಧಹಗಿಯುಯೆಗೆ ಭುಂದೂಡಲಪಟಿ ಶಹಾವನ, ಸಣದ 

ಷಭಮದ ಸೂಡಿಕೆ ಆದೆ. ಭುಂದೂಡಲಪಟಿ ಶಹಾವನ ೈಮಕಿ್ರಔ ಅಯೆು ಄ಧಿಗೆ ಸಣ ಷಂಖರಸಗೊಳುಳತಿದೆ. 
ಭುಂದೂಡಲಪಟಿ ಶಹಾವನ ಕರೀದಿ ದಿನಹಂಔ ಭತುಿ ಹರ್ಷಾಔ ಄ನುದಹನ ಹತ್ತ ಅಯಂಭಿಷಲು ದಿನಹಂಔ 

ನಡುವಿನ ಄ಧಿಮಲ್ಲಾ ವೇಕಯಣೆ ಄ಧಿಮಲ್ಲಾ ಄ಥಹ ಭುಂದೂಡಿಕೆ ಄ಧಿಮ ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ.. 
 

ಹರ್ಷಾಔ ಄ನುದಹನ ಎಯಡು ಸಂತಖಳನುು ಸೊಂದಿದೆ - ಕೊರೕಢೀಔಯಣದ ಸಂತ, ಶಹಾವನ ಡೆಮು 
ಂದು ಄ಧಿಗೆ ಹರ್ಷಾಔ ಄ನುದಹನ ಕಹಣಿಕೆಮಹಗಿ ಕೊಡು ಷಂದಬಾ, ಭತು ಿವಿತಯಣೆ ಄ಥಹ ಹತ್ತಮ 

ಸಂತದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಹರ್ಷಾಔ ಄ನುದಹನ ಹತ್ತ ಭಹಡುುದು. 
 

ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಸಿ 2 

 

ಮಹಯು ಸಿೆಯ ಲಹಬ ಹರ್ಷಾಔ ಄ನುದಹನ ಸೂಡಿಕೆ ಄ಹಮನುು ಷಹಿಷಫೇಔು? 
 

I. ವಿಭಹಗಹಯಯು  
II. ವಿಭಹದಹಯಯು  
III. ಯಹಜಯ  
IV. ಄ಹಮ ನಿಾಸಣೆ ಯಷೆ ೆ
 

 
 

C. ನಿೃತ್ತ ಿೇತನಖಳು - ಭೌಲಯ ರತ್ತಹದನೆ 
 

1. ನಿಜಹಗಿಮೂ ನಿೃತ್ತಿೇತನ ಎಂದಯೇನು ಭತು ಿ ಄ದು ಸೇಗೆ ಆತಯ ರೀತ್ತಮ ಈತಪನುಖಳಿಗಿಂತ 

ಭಿನುಹಗಿದೆ?  
 

ಈದಹಸಯಣೆ 
 

ಯೂ. ಸತು ಿಲಕ್ಷ ಫಹಯಂಕ್ ಸಿೆಯ ಠೇಣಿ ಆದೆಯೆಂದು ರಿಖಣಿಸಿ,  ಄ದು ಶಾಕೆು 12% ಫಡಿಡಮನುು ನೀಡುತಿದೆ, 
ಭಹಸಿಔ ನಿಮಮಿತ ಄ಧಿಖಳಲ್ಲಾ ಕೊಡಫೇಕಹದ ತ್ತಂಖಳಿಗೆ ಯೂ. 10, 000. ಷಂದಹಮ ಈತಹಪದಿಷುತಿದೆ. 
ಆದು ಔೂಡ ನಿಮಮಿತ ಄ಧಿಖಳಲ್ಲಾ ಷಂದಹಮದ ದಗಿಷುತಿದೆ. ಄ದು ಮಹ ರೀತ್ತಮಹಗಿ ಂದು 
ನಿಮಮಿತ ಄ಧಿಖಳಲ್ಲಾ ಹತ್ತ ದಗಿಷು ನಿೃತ್ತಿೇತನಕ್ರುಂತ  ಭಿನುಹಗಿೆ?  
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ಮೇಲ್ಲನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಶಹಾವನ ಷಂದಹಮದ ಂದು ಈದಹಸಯಣೆ, ಄ದು ಭಹಸಿಔ ಅದಹಮ 

ದಗಿಷುತಿದೆ. ನಿೃತ್ತ ಿ ೇತನಖಳು ಷಭಹನಯೂದ ಲಕ್ಷಣಖಳನುು ಸೊಂದಿೆ. ಅದಹಮ ಹತ್ತಖಳು 
ನಿಮಮಿತ ಸರಿನುು ಳಗೊಂಡಿಯುುದರಿಂದ, ರತ್ತ ನಿೃತ್ತಿೇತನ ಶಹಾವನ ಅಗಿದೆ. ಅದಯೆ ರತ್ತ 

ಶಹಾವನ ನಿೃತ್ತಿೇತನ ಅಗಿಯುುದಿಲಾ. 
 

ನಹು ನಿೃತ್ತಿೇತನ ಫಗೆೆ ಭಹತನಹಡುಹಖ ಆದು ವಿಭಹ ಈತಪನುಹಗಿದೆ. ಮೊದಲೇ ಸೇಳಿದ ಸಹಗೆ, 
ವಿಮೆ ಆದು ಷಂಚಯ್ದಷು ಭೂಲಔ ಄ಹಮದ ಗಹಾಣೆ ಳಗೊಂಡಿಯುತಿದೆ.  
 

ನಿೃತ್ತಿೇತನ ವಿಯಣೆ ಯಷಪಯತೆ ಄ಥಹ ಷಂಚಮನ ತತಾನುು ಫ್ಯ ಜೀನದ ನಿೃತ್ತಿಮ ನಂತಯದ 

ಸಂತದಲ್ಲಾ ದೀರ್ಘಾಮುಶಯ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಄ನಿವಚಮತೆಮನುು ಈದೆೀಶಿಸಿ ರಕ್ರರಯೆಯ್ದಂದ 

ತ್ತಳಿದುಕೊಳಳಫಸುದಹಗಿದೆ. ಇ ಄ನಿವಚಮತೆ ಂದು ನೋಟ ಭತು ಿ ಄ುಖಳನುು ೂಯೈಷುಲ್ಲಾ 
ನಿೃತ್ತಿೇತನದ ಹತರನುು ತೆಗೆದುಕೊಳೄೆ ಳೕಣ.  

 

ಚಿತರ 2: ನಿೃತ್ತಿೇತನಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಄ನಿವಚಮತೆಖಳು  
 

 
 

a) ದೀಗಾಕಹಲ್ಲೕನ ಄ಹಮ 

 

ನಿೃತ್ತಿಮ ನಂತಯ ಫಸಳ ಕಹಲ ಫದುಔಫಸುದು ಭತು ಿ ಫ್ಯ ಭೂಲಖಳು ಔಡಿಮೆ ಎನಿಷಫಸುದು. 
ಮಷಹ್ಗಿ ನಿೃತಿಯಹಖುಯ ಷಂದಿಖಧತೆ ದುಪಟ್ಹಿಗಿದೆ - ಎಶುಿ ೃದಹಧಯದ ಄ಕಹವ ಭಹಡಫೇಔು 
ಭತು ಿಎಲ್ಲಾ ನಿಧಿ ಸೂಡಿಕೆ ಭಹಡಫೇಔು.  

 

ೃದಹಧಯ ಄ಕಹವ ಭತು ಿಸೂಡಿಕೆ ಹಸನ 
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ತಹತ್ತಿುಔಹಗಿ ಯಕ್ರಿಮ ಂದು ಜೀಂತಹಗಿ ಸಹಗೆಯೇ ೂಣಾ ತನು ಈಳಿತಹಮ ಪಲನುು 
಄ನುಬವಿಷುುದು ಭತು ಿ ಫಮಸಿದಂತೆ ಈಯ್ದಲನುು ಬಿಡಫೇಔು. ಷಭಷೆಯ ಏನೆಂದಯೆ ಫ್ ಯಕ್ರಿಗೆ 
಄ನು ಮಹಹ ಭಯಣ ಸೊಂದುತಹಿನೆ ಭತು ಿ ಫ್ನು ಎಶುಿ ದಗಿಷಫೇಔು ಎಂಫುದು 
ಗೊತ್ತಿಯುುದಿಲಾ. ಂದು ೇಳ  ೆ ಫ್ನು ಜೀನವೈಲ್ಲಮನುು ನಿಫಾಂಧಿಷು ಭೂಲಔ ತುಂಫಹ ಸಣ 
ಈಳಿಸಿದಿಯೆ, ಫ್ಯ ಷಂನೂಮಲಖಳನುು ಄ನುಬವಿಸಿದೆ ಶೀಗರದಲ್ಲಾ ಷಹಮು ಄ಕಹವ ಆಯುತಿದೆ. 
ಭತೊಿಂದೆಡೆ ಫ್ಯಕ್ರ ಿಫಸಳ ಕಹಲ ಜೀವಿಸಿದಯೆ, ಈಳಿತಹಮ ಷಹಲದಿಯಫಸುದು. 
  

ರಿಸಹಯ ಷಂೂಣಾಹಗಿ ಂದು ಹಸನನುು ಫಳಷುತಿದೆ ಭತುಿ ನಿಕಯಹಗಿ ಂದು 
ಜೀಭಹನದಲ್ಲಾ ಄ನುಖುಣಹದ ಹಯ್ದದೆ ಂದು ಄ಧಿಗೆ ಸೊಂದಿಯು ಈಳಿತಹಮ ಶಹಾವನ 

ಅದಹಮ, ಎಯಡೂ ದಗಿಷುತಿದೆ. ನಿೃತ್ತಿೇತನ ಹರ್ಷಾಔ ಄ನುದಹನದ ಎಯಡೂ ರೀತ್ತಮ 

ಷಭಷೆಯಖಳನುು ರಿಸರಿಷುತಿದೆ. [ನಿೃತ]ಿ ಶಹಾವನ ಡೆಮು ಫಸಳ ಕಹಲ ಹಸಿಸಿದಯೆ 
ನಿೃತ್ತಿೇತನ ಄ಷಭಾಔಹಗಿ ಸಣ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಄ಹಮನುು ಉಹಿಷುತಹಿಯೆ. ಭತೆ,ಿ 
ನಿೃತ್ತಿೇತನ ಹರ್ಷಾಔ ಄ನುದಹನ ಄ತಯಂತ ಷೂಔಿಹಗಿ ಸೂಡಿಕೆಯ್ದಂದ ಅದಹಮಕೆು ರಿತ್ತಾಷುತಿದೆ. 
 

ಈದಹಸಯಣೆ 
 

ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಮೇಲ್ಲನ ಕೇರ್ಸ ತೆಗೆದುಕೊಳಿಳ, ಄ಲ್ಲಾ ನಿಖದಿತ ಠೇಣಿ ಯೂ. 10 ಲಕ್ಷ @ 12%  ಯಂತೆ 
10,000 ಫಡಿಡ ಕೊಡುತಿದೆ. ಕೆಲು ಷಭಮದ ನಂತಯ ಄ಷಲನುು ಹಿಂದಿಯುಗಿಷಫೇಕಹಖುತಿದೆ ಅದಯೆ 
ಯಕ್ರಿಮ ಷಹವಿನ ನಂತಯ ಮಹುದೇ ರಯೋಜನವಿಯುುದಿಲಾ.  
 

ಭತೊಿಂದೆಡೆ ನಿೃತ್ತಿೇತನ ಹರ್ಷಾಔ ಄ನುದಹನ ಕಹಾರ್ಸ ೈಜ್ಞಹನಿಔ ದಿಹಳಿ ದಗಿಷುತದಿೆ ಄ಂದಯೆ 
ಂದು ಄ಂದಹಜಿಷಲಪಟಿ ಜೀವಿತಹಧಿಮಲ್ಲಾ ೂತ್ತಾಮಹಗಿ ಄ಷಲು ಸಹಖೂ ಫಡಿಡಮ ಫಳಕೆಗೆ ಷಭಮ 

ಆದೆ. ಯೂ. 10 ಲಕ್ಷದ ಂದು ಕಹಾರ್ಸ ಹೀಗೆ ಎಯಡು ಗಟಔಖಳನುು ಳಗೊಂಡಿಯು ಂದು 
ನಿೃತ್ತಿೇತನ ಡೆಮಫಸುದಹಗಿದೆ  - ಠೇಣಿ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಡೆದುಕೊಂಡ ಫಡಿಡ, ಭತುಿ ಄ಷಲ್ಲನ 
ಂದು ಬಹಖ. ದೀರ್ಘಾಮುಶಯ ಷಭಷೆಯ ನಿೃತ್ತಿೇತನನುು ಷಹಂರದಹಯ್ದಔಹಗಿ ರಿಸರಿಷಲು 
ವಿನಹಯಷಗೊಳಿಷಲಹಗಿದೆ.  

 

b) ಸಣದುಫ್ಯ  

 

ಎಯಡನೇ ಅಔಸಿಮಔ ಸಣದುಫ್ಯು. ಆದು ಹಷಿಹಗಿ ನಿೃತ್ತ ಿನಂತಯದ ಜೀನವೈಲ್ಲಮನುು ಔಡಿಮೆ 

ಭಹಡಫಸುದು. ಂದು ಷೂಔ ಿೇತನ ಄ನುಔರಭಣಿಕೆ ಭೂಲಔ ಷಕ್ರರಮ ಷೇೆಮಲ್ಲಾ ಆದಹಿಖ ನಿಜಹದ 

ಅದಹಮನುು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಯಕ್ಷಿಷುತಿದೆ. ನಿೃತ್ತಿಮ ನಂತಯ ಏನು? ಭತೊಿಮೆಮ, ನಿೃತ್ತ ಿೇತನ 
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ಹತ್ತ ಸಣದುಫ್ಯ ಭೂಲಔ ಷೆತ ಄ಹಮ ರಿಸರಿಷಲು ಆದು ಄ನುಔರಭಣಿಕೆ ನಿಫಂಧನೆಖಳನುು 
ಸೊಂದಿಯಫಸುದು. 
 

c) ಸೂಡಿಕೆ ಄ಹಮದ   

 

ಭೂಯನೆಮ ಅಔಸಿಮಔ ಫಂಡಹಳ ಄ಹಮ ಎದುಯಹದಹಖ ಎಂಫುದು  — ಫ್ಯ ನಿೃತ್ತ ಿ

ಈಳಿತಹಮಖಳು ಷಹಧಯತೆ ಷಹಔರ್ಷಿಲಾದಿಯಫಸುದು ಄ಥಹ ಅಧಹಯಹಗಿಯು ಸೂಡಿಕೆ ಕೆಟಿದಹಗಿ 

ಭುಖ್ಹಭುಖಿಮಹಗಿ ರದವಾನ ಷಸ ಕಹಯಣಹಗಿಯಫಸುದು. ಆದು ಷಹಲಗಹಯಯ ಡೀಪಹಲ್ಿ ಭತುಿ / 

಄ಥಹ ಸೂಡಿಕೆ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಮ ಭೌಲಯದಲಹಾದ ಔುಸಿತ ಕಹಯಣಹಗಿಯಫಸುದು. ಸಿೆಯ ಬಯಷೆ ನಿೃತ್ತ ಿ

ೇತನದಲ್ಲಾ ಆಂತಸ ಄ನಿವಚಮತೆ ನಿಹರಿಷು ಂದು ಭಹಖಾಹಗಿದೆ. ವಿಮೆಗಹಯಯು ಫಂಡಹಳ 

಄ಹಮ ಔಲ್ಲಪಸಿಕೊಳುಳತಹಿಯೆ. 
 

d) ಫದಲ್ಲ ಅದಹಮದ ಄ಹಮ   

 

ಭತೊಿಂದು ಷಹಲು ನಿೃತ್ತ ಿ ನಂತಯದ ಅದಹಮ ಡೆಮುುದು, ಄ು ಄ಂತ್ತಭ ೇತನ ಭಟಿದ 

ಷಂಫಂಧ ಕೆಲು ಄ಳತೆಮಲ್ಲಾ ಆೆ. ನಹು ಜನಯ ಜೀನ ಖುಣಭಟಿ ಄ಯು ಖಳಿಕೆಮ ಮೇಲೆ 
಄ಲಂಬಿಸಿದೆ ಎಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಾಟುಿಕೊಳಳಫೇಔು ಭತು ಿ ಅದಹಮ ಔಡಮೆಮಹದಹಖ ಄ಯು 
ತಹನಹಗಿಯೆ ಇ ಖುಣಭಟಿನುು ಫದಲ್ಲಷಲಹಖುುದಿಲಾ. ಄ಂತ್ತಭ ೇತನ ಂದು ಯೋಖಯ ರಭಹಣ 

ಸೊಂದಿದೆ ರಯೋಜನನುು ನೀಡುತಿದೆ ಹಯಖ್ಹಯನಿಷಲಹಗಿದೆ, ಂದು ಹಯಸಹರಿಔ ನಿೃತ್ತಿೇತನ 

ಷಭಷೆಯಗೆ ಂದು ಕಹಮಾಷಹಧಯ ರಿಸಹಯ ಅಗಿಯಫಸುದು.  
 

ಈದಹಸಯಣೆ 
 

40 ಮಸಿ್ನ ಶಿರೕ ಷಂತೋಷ್ಟ ಂದು ತ್ತಂಖಳಿಗೆ ಯೂ. 50,000 ಷಂಫಳ ಖಳಿಷುತಹಿಯೆ. ಄ಯ ಅದಹಮ 

ಭತು ಿೆಚಚಖಳ ರತ್ತ ಶಾ 5% @ ಏಯುುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಷಲಹಗಿದೆ, ಄ಯು 60 ನೇ ಮಸಿ್ನಲ್ಲಾ ಄ಂತ್ತಭ 

ೇತನ ಯೂ .1,32,665 (50000 X (1.05) 20) ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಷುತಹಿಯೆ. ಄ಯು 60 ನೇ ಮಸಿ್ನಲ್ಲಾ 
ನಿೃತ್ತಿಮ ನಂತಯ 40 ಶಿರೕ ಷಂತೋಷ್ಟ ಄ಯು ಮಸಿ್ನ ಖಳಿಕೆಗಿಂತ ಎಯಡೂಯೆ ಫಹರಿ ಸೆಚುಚ 
಄ಖತಯವಿದೆ. ಷಂತೋಷ್ಟ ಄ರಿಗೆ ಈಳಿತಹಮ ಇ ಎಲ್ಲಾಮಹದಯೂ ರಭಹಣದ ಸತ್ತಿಯ ಫಯುುದೆ ಎಂಫುದಯ 

ಚಿಂತೆ ಅಗಿದೆ. ಄ಯು ಔನಿಶಿಕ್ಷ ಬಹಖವಃಹಗಿಮಹದಯೂ ತಭಮ ಷಭಷೆಯಗೆ ರಿಸಹಯ ಄ಯ ಔಂನಿಮಲ್ಲಾ 
ಂದು ಹಯಸಹರಿಔ ನಿೃತ್ತ ಿೇತನ ಯೋಜನೆ ಸೊಂದಿದಿಯಯೆ ಳ ಳೆಮದಹಖುತ್ತಿತು ಿಎಂದು ಫಮಷುತಹಿನೆ. 

 

ನಿೃತ್ತಿೇತನ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಖಳಲ್ಲಾ ರಔಟಹದಹಖ, ಄ಯು ಅದಹಮ ಬದರತೆ ದಗಿಷು ನೂತನ ಭತು ಿ
ಸೊಷ ಷಹಲುಖಳನುು ಎದುರಿಷುತಹಿಯೆ. ಮಷಹ್ದ ಜನಷಂಖ್ೆಯಖಳ ಭತುಿ ನಿೃತ್ತಿಮ ನಂತಯ ದೀಗಾ 

ಶಾಖಳ ಜೀನ ಭೀತ್ತ ಎದುರಿಷುತ್ತಿಯು ಜನಯು, ನಿೃತ್ತ ಿೇತನ ಇಗಹಖಲೇ ಅರ್ಥಾಔ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಮಲ್ಲಾ 
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಄ಷಲು ಈತಪನುಖಳಲ್ಲಾ ಂದಹಗಿ ಸೊಯಸೊಭಮಲು ಸಿದಧಹಗಿೆ. ಅದಹಖೂಯ ಈದಯಭ ೇತನದಹಯಯ 

ನಿರೀಕ್ಷೆಖಳನುು ಭತು ಿಕಹಳಜಿಖಳನುು ಄ಳತೆ ಭಹಡಿ ರಿಸರಿಷಫೇಔು. 
 

ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಸಿ 2 

 

ಕೆಳಗಿನ ಸೇಳಿಕೆಖಳ ೈಕ್ರ ಮಹುದು ಷತಯ?  
ಸೇಳಿಕೆ I: ರತ್ತ ಪಿಂಚಣಿ ಶಹಾವನ ಅಗಿದೆ 
ಸೇಳಿಕೆ II: ರತ್ತ ಶಹಾವನ ಂದು ಪಿಂಚಣಿ 

 

I. I ಭತು ಿII ನಿಜ 

II. I and II ತುಪ 
III. I ನಿಜ ಭತು ಿII ತುಪ 
IV. I ತುಪ ಭತು ಿII ನಿಜ 
 

 

ಷಹಯಹಂವ   

 

 ನಿೃತ್ತ ಿೇತನ ಜೀವಿಮೆಮ ಆನೊುಂದು ಫದಿಮನುು ರತ್ತನಿಧಿಷುತಿದೆ ಎಂದು ಸೇಳಲಹಖುತಿದೆ. ಄ು 
ಯಕ್ರಿಖಳು ತುಂಫಹ ಫದುಕ್ರದಹಖ ಭತು ಿ ಫ್ಯ ಅರ್ಥಾಔ ಷಂನೂಮಲಖಳು ಔಡಿಮೆ ಎನಿಸಿದಹಖ 

ಈದ್ವಿಷಫಸುದಹದ ಅರ್ಥಾಔ ರಿಣಹಭಖಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆಮನುು ದಗಿಷುತಿೆ. 
 

 ಆಂದು ಭೂಯು ವಿಧದ ನಿೃತ್ತ ಿ ೇತನ ಯೋಜನೆಖಳ ಄ಸಿಿತಾದಲ್ಲಾೆ ಄ುಖಳೆಂದಯೆ ಷಹಾಜನಿಔ 

ನಿೃತ್ತ ಿೇತನ, ಹಯಸಹರಿಔ ನಿೃತ್ತ ಿೇತನ ಭತು ಿೈಮಕಿ್ರಔ ನಿೃತ್ತ ಿೇತನ. 

 

 ಷಹಾಜನಿಔ ನಿೃತ್ತ ಿ ೇತನ ಯೋಜನೆಖಳನುು ಷಹಾಜನಿಔಹಗಿ ಔಡಹಡಮ ಷದಷಯತಾದ ಮೇಲೆ 
ನಿಾಹಿಷಲಹಖುತಿದೆ ಭತು ಿವಿಶಿಶಿಹಗಿ 'ನೀು ಸೋದ ಸಹಗೆ ಹತ್ತಸಿ ' (PAYG) ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ 
ಸಣ ಷಸಹಮ ಭಹಡಲಹಖುತಿದೆ. 

 

 ಹಯಸಹರಿಔ ನಿೃತ್ತ ಿ ೇತನನುು ಈದೊಯೕಖದಹತಯು ತಭಮ ನೌಔಯರಿಗೆ ಅಯಂಭಿಸಿದಹಿಯೆ, 
ಈದೊಯೕಖದಹತಯು ಭತು ಿನೌಔಯಯು ಆಫ್ಯ ಕೊಡುಗೆಖಳೄೆಂದಿಗೆ ಅಯಂಭಿಸಿೆ. 

 

 ಂದು ೈಮಕಿ್ರಔ ನಿೃತ್ತ ಿೇತನನುು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ನೀಡುದು ಭತು ಿಕರೀದಿಷುುದು ಶಹಾವನ 

ಪಂದದ ಮೇಲೆ ವಿಮೆ ಔಂನಿ ಄ಥಹ ಆತಯ ನಿೃತ್ತ ಿ ೇತನ ದಗಿಷುಯ  ಭತು ಿ
಄ನುದಹನಿಗಹಖು ನಡುೆ. 
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 ಶಹಾವನಖಳನುು ಶಹಾವನ ಕರೀದಿಸಿದ, ಸಣ ಎಶುಿ ಫಹರಿ ಹತ್ತಷಲಹಗಿದೆ ,ಹತ್ತಗೆ ಫಹಕ್ರ ಭತು ಿ 
ಕಹಲಹಧಿ  ಶಹಾವನ ರಭಹಣದ ಸಿೆಯ ಄ಥಹ ೇರಿಮಫಲ್ ಎಂಫುದಯ ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ 
ಗೀಾಔರಿಷಫಸುದು. 

 

 ನಿೃತ್ತ ಿ ೇತನ ಫಳಸಿ ಄ನಿವಚಮತೆಖಳಹದ ದೀರ್ಘಾಮುಶಯ ಄ಹಮ, ಸಣದುಫ್ಯ, ಫಂಡಹಳ 

಄ಹಮ ಭತುಿ ಫದಲ್ಲ ಅದಹಮ ಄ಹಮ ಎದುರಿಷಫಸುದು. 
 

 

ರಭುಕ ದಖಳು 
 

1. ಕಹಾರ್ಸ  

2. ಷಹಾಜನಿಔ ನಿೃತ್ತ ಿೇತನಖಳು 
3. ಹಯಸಹರಿಔ ನಿೃತ್ತ ಿೇತನಖಳು  
4. ೈಮಕಿ್ರಔ ನಿೃತ್ತ ಿೇತನಖಳು  
5. ಶಹಾವನಖಳು  
6. ಜೀ ಶಹಾವನ  

7. ಸಿೆಯ ಲಹಬ ಶಹಾವನ  

8. ೇರಿಯೇಫಲ್ ಶಹಾವನ   
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ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಸಿಮ ಈತಯಿಖಳು 
 

ಈತಯಿ 1 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I. 
 

ಷಹಾಜನಿಔ ಪಿಂಚಣಿ ಯಹಜಯು ದಗಿಷುತಿದೆ. 
 

ಈತಯಿ 2 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I. 
 

ಸಿೆಯ ರಯೋಜನ ಶಹಾವನ ಸೂಡಿಕೆಮ ಄ಹಮ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಸೊಂದಿಯುತಹಿಯೆ. 
 

ಈತಯಿ 3 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
 

ಸೇಳಿಕೆ I ಷತಯ and II ತುಪ. 
 

ಷಾಮಂ ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳು 
 

ಈತಯಿ 1 

ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಄ಹಮ ಪಿಂಚಣಿ ಭೂಲಔ ಸೆಳಲು ಷಹಧಯಹಖುುದಿಲಾ? 

 

I. ಜೀನ ದೀರ್ಘಾಮುಶಯ 
II. ಸಣದುಫ್ಯ 

III. ಸೂಡಿಕೆಮ ಄ಹಮ 

IV. ಄ಕಹಲ್ಲಔ ಭಯಣ 

 

ರವೆು 2 

 

ಶಹಾವನಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ,  "ಷಭಹಪಿಿಗೆ ಄ಧಿಮಲ್ಲಾ" ಎಂದಯೇನು ವಿರಿಸಿ? 

 

I. ಶಹಾವನದ ಕರೀದಿ ಭತು ಿಹತ್ತಖಳು ವುಯುಹದ ನಡುವಿನ ಄ಧಿ  

II. ವಿಮೆಗಹಯಯು ಶಹಾವನ ಹತ್ತ ಭಹಡು ಄ಧಿಮ ಷಂದಬಾ 

III. ಕಹಾರ್ಸ ನಿಮಿಾಷಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಷಭಮ 
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IV. ದಿಹಳಿತನದ ಄ಧಿ 

 

ರವೆು 3 

 

ಹತ್ತಷಫೇಕಹದ ಶಹಾವನ ಮೊತ ಿಕೆಳಗಿನ ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದನುು ಄ಲಂಬಿಸಿಯುತಿದೆ: 
 

1. ಸಣದ ಄ಷಲು ಮೊತ ಿ

2. ಸೂಡಿಕೆ ಄ಧಿ 

3. ರತ್ತಪಲದ ದಯ 

4. ಶಹಾವನ ಹತ್ತ ಄ಧಿ 

 

I. 1 ಭತು ಿ2 

II. 1,2 ಭತು ಿ3 

III. 1,3 ಭತು ಿ4 

IV. 1,2,3 ಭತುಿ 4 

 

ರವೆು 4 

 

ಹತ್ತಷಫೇಕಹದ ಶಹಾವನ ಮೊತ ಿಕೆಳಗಿನ ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದನುು ಄ಲಂಬಿಸಿಯುತಿದೆ: 
 

5. ಸಣದ ಄ಷಲು ಮೊತ ಿ

6. ಸೂಡಿಕೆ ಄ಧಿ 

7. ರತ್ತಪಲದ ದಯ 

8. ಶಹಾವನ ಹತ್ತ ಄ಧಿ 

 

I. 1 ಭಹತರ 
II. 2 ಭಹತರ 
III. 3 ಭಹತರ 
IV. 4 ಭಹತರ 
 

ರವೆು 5 

 

ಪಿಂಚಣಿ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭೂಲ ಅಔಸಿಮಔ ಏನು? 
I. ಭಯಣ 

II. ಸಯಡುವಿಕೆ 
III. ನಿೃತ್ತ ಿನಂತಯದ ಅದಹಮದ ಬದರತೆ 
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IV. ಄ಂಖವಿಔಲತೆ 
 

ರವೆು 6 

 

ಕೆಳಗೆ ಮಹ ಄ತುಯತಿಭ ಷಹಭಹನಯ ಶಹಾವನನುು ವಿರಿಷುತಿದೆ? 
 

I. ಷಭನಹದ ನಖದು ವಹವಾತಹಗಿ ಷಭಹನ ಷಭಮದ ಄ಂತಯದಲ್ಲಾ ಸರಿಮುತಿದೆ  
II. ಷಭನಹದ ನಖದು ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಄ಧಿಗೆ ಷಭಹನ ಷಭಮದ ಄ಂತಯದಲ್ಲಾ ಸರಿಮುತಿದೆ  
III. ಕ್ರಯುದೆಯೆಖಳಹದ ನಖದು ವಹವಾತಹಗಿ ಷಭಹನ ಷಭಮ ಄ಂತಯದಲ್ಲಾ ಸರಿಮುತಿದೆ  
IV. ಕ್ರಯುದೆಯೆಖಳಹದ ನಖದು ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಄ಧಿಗೆ ಷಭಹನ ಷಭಮದ ಄ಂತಯದಲ್ಲಾ ಸರಿಮುತಿದೆ  
 

ರವೆು 7 

 

ಕೆಳಗೆ ಸೇಳಲಹದ ಅಯೆುಖಳಿಂದ, ಶಹಾವನ ಭಹಹಿತ್ತ ವಿಬಹಗಿಷಫಸುದು ಷಹಧಯವಿಲಾ ಎಂದು ಅಯೆು ಭಹಡಿ. 

 

I. ಯೂ. 2000, ಆಂದು ಡೆದಯು. ಯೂ. 2000 ಭುಂದಿನ ಶಾ ಡೆದಯು. ಯೂ. 2000 2 ಶಾಖಳಲ್ಲಾ 
ಡೆದಯು 

II. ವಿದುಯತ್ ಬಿಲ್ 

III. ಕಹರಿನ ಹತ್ತಖಳು 
IV. ಄ಡಭಹನದ ಹತ್ತಖಳು 
 

ರವೆು 8 

 

ಷಹಭಹನಯ ಶಹಾವನದಲ್ಲಾ, ಸಣ ಹತ್ತ ಭಹಡಿದ ಄ಥಹ ಸಿಾೕಔರಿಸಿದ ___________ ರತ್ತ 

಄ಧಿಮಲ್ಲಾ. 
 

I. ಅಯಂಭಿಔ ಸಂತದಲ್ಲಾ 
II. ಄ಂತಯದಲ್ಲಾ 
III. ಮೆಚುರಿಟ್ಟಮಹದಹಖ 

IV. 6 ತ್ತಂಖಳ ಄ಧಿ ಭುನು 
 

ರವೆು 9 

___________ ಂದು ಄ನಂತ ಜೀನ ಶಹಾವನ ಭತು ಿನಿಯಂತಯ ಹರ್ಷಾಔ ಹತ್ತ ಭಹಡುತದಿೆ. 
 
I. APR 

II. ಷಹಲದ ಭಯು ಹತ್ತ 
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III. ವಹವಾತತೆ 
IV. ಄ಷಲು 
 

ರವೆು 10 

 

_____________ ಷಕಹಾಯ ಅಡಳಿತ ಕೆಲು ಭಟಿದ ಸೊಂದಿಯು ಪಿಂಚಣಿ ಷೂಚಿಷಲು ಫಳಷು ದ. 

 

I. ವಿಮೆ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ   

II. ಷಹಾಜನಿಔ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ  

III. ಖ್ಹಷಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ  

IV. ಭಹಯುಔಟ್ೆಿ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ 

 

 
 

ಷಾಮಂ ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳಿಗೆ ಈತಯಿಖಳು  
 

ಈತಯಿ 1 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು IV. 

 

಄ಕಹಲ್ಲಔ ಷಹವಿನ ಄ಹಮನುು ಪಿಂಚಣಿ ಭೂಲಔ ಫದಲ್ಲಷಲು ಷಸ ಷಹಧಯಹಖುುದಿಲಾ. 
 

ಈತಯಿ 2 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

ವಿಮೆಗಹಯಯು ಶಹಾವನ ಹತ್ತ ಭಹಡು ಄ಧಿಮನುು, ಲ್ಲಕ್ರಾಡೇಶನ್ ಄ಧಿ ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ. 
 

ಈತಯಿ 3 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು IV. 

 

ಕೊಡಫೇಕಹದ ಶಹಾವನ ರಭಹಣ ಸಣ ಄ಷಲು ಮೊತ,ಿ ಫಂಡಹಳ ಄ಧಿಮ, ರತ್ತಪಲದ ದಯ ಭತು ಿ
ಶಹಾವನ ಹತ್ತ ಄ಧಿಮ ಮೇಲೆ ಄ಲಂಬಿತಹಗಿಯುತದಿೆ. 
 

ಈತಯಿ 4 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು IV. 



        7 

 174 

 

ಕೊಡಫೇಕಹದ ಶಹಾವನ ರಭಹಣ ವಿಲೋಭಹಗಿ ಶಹಾವನ ಹತ್ತ ಄ಧಿಮನುು ಷಂಫಂಧಿಸಿದೆ. 
 

ಈತಯಿ 5 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
 

ಪಿಂಚಣಿ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭೂಲ ಅಔಸಿಮಔ ಎಂದು ನಿೃತ್ತ ಿಅದಹಮದ ಬದರತೆಮ ಅಗಿದೆ. 
 

ಈತಯಿ 6 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

ಷಭಹನ ನಖದು ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಄ಧಿಗೆ ಷಭಹನ ಷಭಮದ ಄ಂತಯದಲ್ಲಾ ಸರಿಮುತದಿೆ ಄ದನುು 
಄ತುಯತಭಿ ಷಹಭಹನಯ ಶಹಾವನ ಎಂದು ಣಿಾಷುತಹಯಿೆ.  
 

ಈತಯಿ 7 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

ಂದು ವಿದುಯತ್ ಬಿಲ್ ಂದು ಶಹಾವನ ಎಂದು ವಿಬಹಗಿಷಲು ಷಹಧಯವಿಲಾ. 
 

ಈತಯಿ 8 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

ಂದು ಷಹಭಹನಯ ಶಹಾವನ ಹತ್ತ ಭಹಡಲಹಖುತದಿೆ ಄ಥಹ ರತ್ತ ಄ಧಿಮ ಄ಂತಯದಲ್ಲಾ 
ಡೆಮಲಹಖುತದಿೆ. 
 

ಈತಯಿ 9 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
 

ವಹವಾತಹಗಿ ಂದು ಄ನಂತ ಜೀನ ಶಹಾವನ ಭತು ಿನಿಯಂತಯ ಹರ್ಷಾಔ ಹತ್ತ ಭಹಡು. 

 

ಈತಯಿ 10 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
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ಷಹಾಜನಿಔ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ, ಷಕಹಾಯ ಅಡಳಿತ ಕೆಲು ಭಟಿದ ಸೊಂದಿಯು ಪಿಂಚಣಿ ಷೂಚಿಷಲು ಫಳಷು 

ದ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 176 

಄ಧಹಯಮ 8 

 

ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ 

 

಄ಧಹಯಮದ ರಿಚಮ 

 

಄ಧಹಯಮ ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆಮ ರಿಔಲಪನೆಖಳನುು ಭತುಿ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಮಲ್ಲಾ ಲಬಯವಿಯು 

ವಿವಿಧ ಅಯೋಖಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುು ರಿಚಯ್ದಷುತಿದೆ. ಇ ಄ಧಹಯಮ ಹಷಷಹೆನದ ಚಿಕ್ರತೆ್, ಪಹಯಮಿಲ್ಲ 

ಫೊಾೕಟರ್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಭತುಿ ಖುಂು ಅಯೋಖಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಫಗೆ ೆವಿರಿಷುತಿದೆ. 
 

ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು 
 

A. ಅಯೋಖಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು  
 
 
 
   



                               8 

 177 

A. ಅಯೋಖಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು 
 

1. ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ  

 

ಹಯಖ್ಹಯನ  

 

ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆಮನುು ಷಯಳಹಗಿ ಸೇಳುುದಹದಯೆ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಭತು ಿ ವಿಮೆದಹಯಯ ನಡುವಿನ ಂದು 
ಔಯಹಯು ಎಂದು ಹಯಖ್ಹಯನಿಷಫಸುದು ಆದಯಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಄ಷಾಷ ೆ ಄ಥಹ ಗಹಮಗೊಂಡಹಖ ಅಖು 

ಮಹುದೇ ೈದಯಕ್ರೕಮ ಚಿಕ್ರತೆ್ಗಹಗಿ ಪಿಪಕೊಂಡ ವಿಮೆಮ ಮೊತಿನುು ಬರಿಷಲು ಪಿಪಕೊಳುಳತಹಿನೆ. 

 

ಈತಿಭ ಅಯೋಖಯ ಯಕ್ಷಣೆ ಭಹನನ ಸಔುು. ರತ್ತಯೊಫ್ಯೂ ಅಯೋಖಯ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಲಬಯತೆ ಭತು ಿನಿಾಸಣಹ 

ಷಹಭಥಯಾ ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳುಳ ಅಷಕ್ರ ಿ ಸೊಂದಿದಹಿಯೆ. ಆತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಅಯೋಖಯ ಯಕ್ಷಣೆ 
ಹರಭುಕಯತೆ ಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೆಚಿಚದ ಅದಹಮ, ಅಯೋಖಯ ರಜ್ಞೆ, ಫೆಲೆ ಈದಹರೀಔಯಣ ಭತುಿ ಖ್ಹಷಗಿ 

ಅಯೋಖಯಯಕ್ಷಣೆಗೆ ಅರ್ಥಾಔ ನೆಯವಿನ ರಿಚಮ ಫದಲಹಣೆ ತಯುತ್ತದಿೆ.  
 

ಜೀನವೈಲ್ಲ ಯೋಖಖಳು ಸೆಚಹಚಖುತ್ತಿದಿಂತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಄ದಯಲೂಾ ಬಹಯತದ ನಖಯಖಳಲ್ಲಾ, ರಿಣಹಭಕಹರಿ 

ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆಮ ಄ಖತಯ ಸೆಚಚ ಭಸತಾ ಡೆದುಕೊಳುಳತ್ತಿದೆ ಏಕೆಂದಯೆ ಄ನಹಯೋಖಯ ಄ಥಹ ಄ರ್ಘತ 

ಈಂಟ್ಹದಹಖ ಖಭನಹಸಾ ಅರ್ಥಾಔ ಹಿನುಡೆ ಈಂಟುಭಹಡಫಸುದು. ಅಷಪತೆರಖಳು ಆತ್ತೀಚಿನ ೈದಯಕ್ರೕಮ 

ಷೌಲಬಯಖಳು ಭತು ಿ ಭೂಲಷೌಔಮಾ ದಗಿಷುತ್ತಿದಿಯೂ, ಯೋಗಿಖಳು ಄ದಕೆು ತಔುಂತೆ, ಸೆಚಿಚನ 

ರಭಹಣದಲ್ಲಾ ವುಲುನುು ಹತ್ತಸಿಯುತಹಿಯೆ.  
 

ಸಿೆತ್ತಂತ ಜನಷಂಖ್ೆಯಮ ವಿಬಹಖ  ಸೆಚಿಚನ ಲಬಯತೆ ಭತು ಿ ಈತಿಭ ಅಯೋಖಯ ಯಕ್ಷಣೆ ಔಡೆಗೆ ನಿಾಸಣಹ 

ಷಹಭಥಯಾದ ಸೊಂದಿಯಫಸುದು, ೈದಯಕ್ರೕಮ ಚಿಕ್ರತೆ್ಮ ೆಚಚಖಳನುು ಷಹಭಹನಯ ಭನುಶಯನ ಮಿತ್ತಮ 

ಅಚೆಗೆ ಆೆ. 
 

ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ ಆಂತಸ ರಿಸಿತೆ್ತಖಳಲ್ಲಾ ಷಸಹಮ ಭಹಡು ಷಹಧನಹಗಿದೆ. ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ, ಅಯೋಖಯ 
ಯಕ್ಷಣೆಮ ೆಚಚದ ಮಹಾಮ ಧನಷಸಹಮ ಭೂಲಹಗಿ ೇಖಹಗಿ ಸೊಯಸೊಭುಮತ್ತಿದೆ. ಅಯೋಖಯ 
ವಿಮೆಮ ಄ನುಸಿತೆ್ತ, ಄ಷಾಷೆತೆ ಄ಥಹ ಗಹಮದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಅಷಪತೆರಮ ಸೆಚಿಚನ ೈದಯಕ್ರೕಮ ೆಚಚಕೆು 
ಕಹಯಣಹಖಫಸುದು. ಅದಿರಿಂದ, ಆದು ಂದು ರಭುಕ ಸಣಕಹಸಿನ ಷಹಧನಹಯ್ದತು. ಄ಶಿಔೂು, 
ಅಯೋಖಯೇ ಷಂತು!ಿ 
 

2. ಅಯೋಖಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಄ಥಾಭಹಡಿಕೊಳುಳವಿಕೆ 
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ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆಮ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಫಗೆಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುು ನೀಡುತಿೆ. ಆು ನಿದಿಾಶಿ 
಄ಖತಯನುು ೂಯೈಷಲು ೈದಯಯು ಭತು ಿ ಅಷಪತೆರಖಳು ೆಚಚ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುು ಹಿಡಿದು, ಈದಹಸಯಣೆಗೆ 
ಷುದೀಗಾ ಯಕ್ಷಣೆ ಄ಥಹ ನಿದಿಾಶಿ ಕಹಯ್ದಲೆಖಳಹದ ಕಹಯನ್ರ್ ಄ಥಹ ಖಂಭೀಯ ರೀತ್ತಮ ಯೋಖಕೆು ಹತ್ತ 
ಭಹಡುುದು. 
 

ಸಲಹಯು ಜೀ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ತಡಹಗಿ, ಅಯೋಖಯ ವಿಬಹಖನುು ರೇಶಿಸಿೆ, ಆತ್ತೀಚಿನಯೆಖೂ 

ಷಹಭಹನಯ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಹರಫಲಯ ಸೊಂದಿದಿು. ಕೆಲು ಄ದಿಾತ್ತೕಮ ಅಯೋಖಯ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು 
ಔೂಡ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಄ಹಯ ಷಹಭಥಯಾುಳಳ ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ ಡೆಮಲು ಅಯಂಭಿಸಿೆ.  
  

a) ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಮಹ ಯಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುತದಿೆ? 
 

ಅಯೋಖಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಄ರ್ಘತಖಳು / ಯೋಖಖಳು / ಄ನಹಯೋಖಯ 
ಅಷಪತೆರಗೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಭೂಲ ೆಚಚನುು ಬರಿಷುತಿದೆ ಆದು ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಹವಾತ 

ಸೊಯತುಡಿಷುವಿಕೆಖಳ ಬಹಖಹಗಿಲಾ. 
 

ಭಹಹಿತ್ತ 

 

ಷಾತಂತರ ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ ಔಂನಿಖಳು 
 

i. ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ ಈದಯಭದಲ್ಲಾ ಭಸತಿಯ ಫೆಳಣಿಗೆ ಔಂಡ ನಂತಯ ಷಾತಂತರ ಔಂನಿಖಳು 
ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಄ಸಿಿತಾಕೆು ಫಂದು. 

ii. ಷಾತಂತರ ಅಯೋಖಯ ಔಂನಿಖಳನುು ಹರಯಂಭಿಷಲು ಅಯ್ಡ್.ಅರ್.ಡಿ.ಎ. ಫಂಡಹಳದ 

಄ಖತಯಖಳನುು ಆಳಿಸಿತು, ಆದರಿಂದ ಸೆಚಿಚನ ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ ಔಂನಿಖಳ ಷಹೆನೆಗೆ 
ಕಹಯಣಹಯ್ದತು. 

iii. ನಿರೀಕ್ಷೆಖಳು ಗಹರಸಔಯ ವಿವಿಧ ವಿಬಹಖಖಳಲ್ಲಾ ನವೀನ ಈತಪನುಖಳ ವಿನಹಯಷಗೊಳಿಷುುದನುು 
ಳಗೊಂಡಿತು.ಿ  

iv. ಇ ಔಂನಿಖಳು ದೇವದೊಳಗೆ ಫಸಳಶುಿ ವಿವೇಶ ರಿಣತ್ತ ಭತು ಿಷಂವೆೃೕಧನೆಮ ತಂದಿೆ.  
v. ಅಷಪತೆರ ಷಯಳಿಖಳು ವಿಮೆ ಈದಯಭನುು ರೇಶಿಸಿೆ. 
vi. ಷಾತಂತರ ಔಂನಿಖಳು ಗಹರಮೀಣ ಜನಷಭೂಸದ ಕಹಮಾಹಯಪಿಿಗೆ ಷಕಹಾಯ ವಿವೇಶ 

ಯೋಜನೆಖಳಲ್ಲಾ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು. 
 

 

ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆಖ ಳಟ್ಟಿಯು ೆಚಚಖಳು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಳಗೊಂಡಿಯುತಿೆ: 
 

 ಕೋಣೆ / ಸಹಸಿಗೆಮ ೆಚಚ 
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 ಫೋಡಿಾಂಗ್ ೆಚಚಖಳು   
 ನಸಿಾಂಗ್ ೆಚಚಖಳು 
 ೈದಯಯ ವುಲುಖಳು 
 ಯೋಖನಿಣಾಮ ರೀಕ್ಷೆಖಳು 
 ಅಯೇವನ್ ರ್ಥಯೇಟರ್ ವುಲುಖಳು ಭತುಿ   
 ವಷರಚಿಕ್ರತಹ್ ಈಔಯಣಖಳು ಭುಂತಹದ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ೆಚಚಖಳು  

 

ರಭಹಣಿತ ಯೋಜನೆಮ ಂದು ಬಹಖಹಗಿ, ೂಾದ ೈದಯಕ್ರೕಮ ೆಚಚದ ಯಕ್ಷಣೆ ಭತುಿ ನಿಖದಿತ 

ಹಲನಹ ಕಹಮಾವಿಧಹನಖಳು, ನಿದಿಾಶಿ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಟ್ಟಿ ಭಹಡಲಹಗಿದೆ. 
 

ಅಯೋಖಯ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಫದಲಹಖಫಸುದು. ಕೆಲು ವಿಮೆಗಹಯಯು 
ಳಯೋಗಿಖಳ ಚಿಕ್ರತೆ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೊಯಯೋಗಿಖಳ (ಪಿ) ಚಿಕ್ರತೆ್ಗೆ .ಪಿ ಷಭಹಲೋಚನೆಖಳು, 
ಪಹಭಾಸಿ ಬಿಲುಾಖಳು, ಯೋಖ ತಹಷಣೆ, ಸಲ್ಲಾನ ಚಿಕ್ರತೆ್, ಅಪಿಿಔಲ್ ಷೇೆಖಳು ಭತುಿ ಹರ್ಷಾಔ 

ಅಯೋಖಯ ರಿಶೀಲನಹ ೆಚಚಖಳ ಕಹಮಾಹಯಪಿಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ರಿಚಯ್ದಸಿದಹಿಯೆ. ಕೆಲು ವಿಮೆಗಹಯಯು 
಄ಧಿಔಖಳು ನಿಣಹಾಮಔ ಕಹಯ್ದಲೆ ಭುಂತಹದ ಷೇಾಡೆಗೆ ಄ನುಭತ್ತಷುತಹಿಯೆ. 
 

ಕಹಯನ್ರ್, ಹವಾಾಹಮು, ಕ್ರಡಿು ೈಪಲಯ ಭತು ಿ ಸೃದಮಹರ್ಘತ ಕಹಯ್ದಲೆಖಳ ಯಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೆಲು 
ಶಯತುಿಖಳನುು ಸಹಔಲಹಖುತಿದೆ ಭತು ಿಸೆಚುಚರಿ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಳಟ್ಟಿಯುತಿದೆ.  
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ಹಯಖ್ಹಯನ 

 

ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆಮ ಕೆಲು ಷಹಭಹನಯ ಹಯಖ್ಹಯನಖಳು ಹೀಗಿೆ: 
ಳಯೋಗಿ: ಫ್ ವಿಭಹದಹಯ ಅಷಪತೆರಮಲ್ಲಾ ದಹಕಲಹದ ನಂತಯ ಚಿಕ್ರತೆ್ಗೆ ಳಗಹಖುತಹನಿೆ 
 

ಸೊಯಯೋಗಿ: ಫ್ ವಿಭಹದಹಯ ಅಷಪತೆರಮಲ್ಲಾ ಈಳಿಮದೆ / ರೇವ ಡೆಮದೆ ಚಿಕ್ರತೆ್ಗೆ 
ಳಗಹಖುತಹನಿೆ 
 

ಅಯೈಕೆ ಕೇಂದರ: ತಂತರಜ್ಞಹನ ಭತುಿ ೈದಯಕ್ರೕಮ ವಿಜ್ಞಹನದ ಅಧುನೀಔಯಣದಿಂದಹಗಿ ಄ನೇಔ ಷಂಕ್ರೕಣಾ 

ವಷರಚಿಕ್ರತೆ್ ವಿಧಹನಖಳನುು ಷಯಳಗೊಳಿಷಲಹಗಿದೆ ಭತು ಿ ಅಷಪತೆರಮಲ್ಲಾ ಂದು ದಿನಕ್ರುಂತ ಸೆಚಿಚನ 

ಹಷಿಯದ ಄ವಯಔತೆ ಆಲಾ ಄ಥಹ 24 ಖಂಟ್ೆಖಳಿಗಿಂತ ಔಡಿಮೆ ಷಭಮ ಷಹಔು; ಄ವಮರೀನುರಿಕೆ, 
ಔಣಿಣನ ಪ್ರೆಯೆ ಆತಹಯದಿ ಄ಂತಸ ವಿಧಹನಖಳನುು ನಡೆಷಲಹಖು ಕೇಂದರನುು ದಿನದ ಅಯೈಕೆ ಕೇಂದರ 
ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ.  

 

b) ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆಮ ದಖಳು 
 

i. ಭೂಯನೆಮ ಕ್ಷದ ಅಡಳಿತಗಹಯಯು (TPA) 

 

ಅಯ್ಡ್.ಅರ್.ಡಿ.ಎ., 2001 (ಅಯೋಖಯ ಷೇೆಖಳ - ಭೂಯನೆಮ ಕ್ಷದ ಅಡಳಿತಗಹಯಯು) 
ನಿಮಭಹಳಿಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಹರಧಿಕಹಯದಿಂದ, ಅಯೋಖಯ ಷೇೆಖಳನುು ದಗಿಷು ಈದೆೀವಕಹುಗಿ, 

ವಿಭಹ ಔಂೆನಿಯ್ದಂದ ವುಲು ಄ಥಹ ಷಂಬಹನೆಗಹಗಿ, ಯಹನಗಿ ಡೆದ ಯಕ್ರ ಿಎಂದಥಾ. 

 

ii. ನೆಟಾಕ್ಾ  ೂಯೈಕೆದಹಯ 

 

ಅಷಪತೆರಖಳು ಄ಥಹ ಅಯೋಖಯ ಯಕ್ಷಣಹ ಷೇೆ ದಗಿಷುಯು ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಄ಥಹ ಂದು TPA 

ಭೂಲಔ ಟ್ಟಿಗೆ ಸಣಯಹಿತ ಷೌಲಬಯದಿಂದ ವಿಮೆ ಹತ್ತಗೆ ೈದಯಕ್ರೕಮ ಷೇೆಖಳನುು ನೀಡಲು 
ಷೇರಿಷಲಪಟ್ಟಿದಹಿಯೆ ಎಂದಥಾ. 

 

iii. ಪ್ರೆಟ್ಹಾಬಿಲ್ಲಟ್ಟ 

 

ಆದು, ಫ್ ರತೆಯೕಔ ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ (ಔುಟುಂಫ ಳಗೊಂಡಂತೆ)  ಕೊಡು ಸಔುು, 
ೂಾ ಄ಸಿಿತಾದಲ್ಲಾಯು ಸಿೆತ್ತಖಳು ಭತು ಿ ಷಭಮ ಫದಧ ಸೊಯತುಡಿಷುವಿಕೆಖಳ ಖಳಿಸಿದ ಕೆರಡಿಟ್ 

ಗಹಾಯ್ದಷಲು, ಫ್ ವಿಭಹಗಹಯನಿಂದ ಭತೊಿಫ್ ವಿಮೆಗಹಯ ಄ಥಹ ಄ದೇ ವಿಭಹಗಹಯನ ಂದು 
ಯೋಜನೆಯ್ದಂದ ಆನೊುಂದು ಯೋಜನೆಗೆ, ದಗಿಸಿದ ಹಿಂದಿನ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಮಹುದೇ ಫೆರೕಕ್ ಆಲಾದೆ 
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ನಿಾಸಣೆ ಭಹಡಿದಹಖ. ಄ದೇ ಔಂನಿಮು ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುು ನಡುೆ ಷೆಳಹಂತಯ ಭಹಡುುದನುು 
ಸೊಯಗಿಡಲಹಗಿದೆ. 

 

iv. ೂಾ ಄ಸಿತಿಾದಲ್ಲಾಯು ನಿಮಭಖಳು  
 

ಆದು ಯೋಖಲಕ್ಷಣ ಄ಥಹ ಄ನಹಯೋಖಯದ / ಗಹಮ ಷಂಬನೀಮತೆ, ಆದಕಹುಗಿ ೂಾ ನಿಧಾರಿತ 

ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ರತೆ್ಮ ಄ಖತಯವಿದೆ. ಆುಖಳನುು ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಕಹಮುವಿಕೆಮ ಷಭಮದ ನಂತಯ 

ಷೇರಿಷಫಸುದು. 
 
 

v. ಹಿರಿಮ ನಹಖರಿಔ 

 

ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ವುಯು ಭಹಡಿದ ಄ಥಹ ನವೀಔಯಣ ದಿನಹಂಔದಂದು ಄ಯತು ಿ಄ಥಹ ಸೆಚಿಚನ 

ಶಾ ಮಸಿ್ನ ಮಹುದೇ ಯಕ್ರ ಿಎಂದಥಾ. 

 
 

vi. ಅಯೋಖಯ ಸಹಖೂ ಜೀ ಕಹಂಫೊ ಈತಪನುಖಳು 
 

಄ು ಜೀವಿಭಹ ಔಂೆನಿಮ ಂದು ಜೀ ವಿಮೆ ಷಂಯೋಜನೆಮನುು ನೀಡು ಈತಪನುಖಳು ಭತುಿ 
ಜೀೇತಯ ಭತು ಿ / ಄ಥಹ ಷಾತಂತರ ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ ಔಂನಿಮು ದಗಿಷು ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ 

ಎಂದಥಾ. 

 

ಭಹಹಿತ್ತ 

 

ಷಹಾಜನಿಔ ಲಮದ ಷಹಭಹನಯ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಅಷಪತೆರಗೆ ಹಯಪಿಿಗೆ, ತಡಹಗಿ 1980 ಯ 

ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಮಲ್ಲಾ ರಿಚಯ್ದಷಲಪಟ್ಟಿತು ತಭಮ ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಸೆಷಯು 'ಮೆಡಿಕೆಾೖರ್ಮ' ಷೃರ್ಷಿಸಿದಯು. 
ಕಹಲಔರಮೇಣ, 'ಮೆಡಿಕೆಾೖರ್ಮ' ಬಹಯತ್ತೕಮ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಮಲ್ಲಾ ಅಯೋಖಯ ವಿಭಹ ಷಭಹನಹಥಾಔ ಸಿಕ್ರುತು.  
 

ಆಂದು, ಔೂಡ, ವಿವಿಧ ಗಹರಸಔ ಄ಖತಯಖಳನುು ಸೇಳಲು ವಿವಿಧ ಫಗೆಮ ಄ನೇಔ ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ 

ಈತಪನುಖಳು ಆೆ, ಷಹಔಶುಿ ಭೂಲ ಮೆಡಿಕೆಾೖರ್ಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಭಿನುಹಗಿದೆ. ಅದಯೂ ಇ ವಿಭಿನು ಸೆಷಯುಖಳ 

಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಭಹಯಲಹಖುತಿದೆ, ಄ನೇಔ ಗಹರಸಔಯು ಆನೂು ತಭಮ ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆಮನುು 'ಮೆಡಿಕೆಾೖರ್ಮ' ಄ಂತ 
ಈಲೆಾೕಖಿಷತಹಿಯೆ. 
 

ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಅಯೋಖಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಷಭಖರ ಅಯೋಖಯ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷತಿೆ, 
ಅಷಪತೆರಗೆ ಔನಿಶಠ 24 ಖಂಟ್ೆಖಳ ಄ಖತಯ ಷುಭಹಯು ಎಲಹಾ ಕಹಯ್ದಲೆಖಳನುು ಭತುಿ ಗಹಮಖಳನುು 
ಳಗೊಂಡಿದೆ, ಕೆಲು ಸೊಯತುಡಿಸಿ ಄ುಖಳೆಂದಯೆ ಏಡ್್, STDs, ಭಹನಸಿಔ ಄ಷಾಷೆತೆಖಳು ಭತು ಿ
ಜನಮಜಹತ ದೋಶಖಳು ಳಟ್ಟಿಯುತಿದೆ. ವಿಶಿಶಿ ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿತಯದ ಄ಥಹ ದಿನಚರಿಮ 
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ಅಯೋಖಯ ತಹಷಣೆ, ಷೌಂದಮಾಧಾಔ ವಷರಚಿಕ್ರತೆ್, ವಷರಚಿಕ್ರತೆ್, ದಂತ ಚಿಕ್ರತೆ್, ಷೌಂದಮಾ ಚಿಕ್ರತೆ್, 
ಆತಹಯದಿ ೈದಯಕ್ರೕಮ ೆಚಚನುು ಳಗೊಂಡಿಯುುದಿಲಾ 

ರಭುಕ  

ಕೆಲು ಕಹಮು ಄ಧಿ (ಷಹಭಹನಯಹಗಿ 48 ತ್ತಂಖಳು) ಮೊದಲೇ ಄ಸಿಿತಾದಲ್ಲಾಯು ಯೋಖಖಳ (Peds) 

ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಔಣಿಣನ ಪ್ರೆಯೆಮ ಕೆಲು ನಿದಿಾಶಿ ಯೋಖಖಳು, ಹಿಷಿಯೆಔಿಮಿಮ ಕೆಲು ವಿಧಹನಖಳು 
ಆತಹಯದಿ., ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಂದು ಶಾದಿಂದ ನಹಲುು ಶಾಖಳ ಹಯಪಿಿಮಲ್ಲಾ ಆದು ವಿರಿಷಲಹದ ಕಹಲ. 

 

ಅದಹಖೂಯ, ಸೊಯತುಖಳು ಭತು ಿ ಕಹಮುವಿಕೆಮ ಷಭಮ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಫೇಯೆ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ 
ಭಿನುಹಗಿಯಫಸುದು. ಄ನೇಔ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಸೆರಿಗೆ ೆಚಚಖಳನುು ಫಹಿಶುರಿಷುತಹಿಯೆ. ಆತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲು 
ಕಹಮುವಿಕೆಮ ಷಭಮದ ನಂತಯ ಸೆರಿಗೆ ೆಚಚಖಳ ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಣೆಮನುು ನೀಡು ಕೆಲು ಈತಪನುಖಳು ಆೆ. 
ಕೆಲು ಯೋಜನೆಖಳಲ್ಲಾ ಅಂಫುಲೆನ್್ ವುಲುಖಳು, ರತ್ತ 4 ರಿಂದ 5 ಕೆಾೖರ್ಮ ಶಾಖಳ ಕೊನೆಮಲ್ಲಾ ಂದು 
ಈಚಿತ ೈದಯಕ್ರೕಮ ತಹಷಣೆಗೆ ಷಂಯೋಜಿಷಫಸುದು. ಫೋನರ್ಸ ಕೆಾೖರ್ಮ ಯಹಿತ ಶಾಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ 
ಮಹುದೇ ಕೆಾೖರ್ಮ ವಿಮೆದಹಯನಿಗೆ ನೀಡಲಹಖುುದಿಲಾ. 
 

ಕೆಲು ವಿಮೆಗಹಯಯು ಎಚ್ಐವಿ ಹಸಿಟ್ಟವ್ ಯಕ್ರಖಿಳ ವಿಮೆ ನೀಡುತಹಿಯೆ. ಕೆಲಯು ವಿಭಹ ಮೊತಿದ 

ವೇಔಡಹಹಯು ಄ಲೋರ್ಥಕ್ ಄ಲಾದ ಚಿಕ್ರತೆ್ಗೆ ನೀಡುತಹಿಯೆ. ಫಸುತೇಔ ವಿಮೆಗಹಯಯು ವಿವಿಧ ಈತಪನುಖಳ 

ಷೇೆಖಳನುು ನೀಡುತಿೆ. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

3. ಹಷಷಹನೆದ ಚಿಕ್ರತೆ್ 
 

ಕೆಲು ನಿದಿಾಶಿ ವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳು ಹಷಷಹೆನದ ಚಿಕ್ರತೆ್ ನೀಡುತಿೆ. ಆದನುು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ 

ಕಹಯ್ದಲೆಮ ಭೂಯು ದಿನಖಳ ಮೀರಿದ ಕಹಲ ೈದಯಕ್ರೕಮ ಚಿಕ್ರತೆ್ ಷೂಚಿಷುತಿದೆ/ ಆದು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ 

ಗಹಮದ  ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಅಷಪತೆರಮ /ನಸಿಾಂಗ್ ಸೋರ್ಮ ಚಿಕ್ರತೆ್ ಄ಖತಯವಿದೆ, ಅದಯೆ ಇ ಕೆಳಗಿನ ಮಹುದೇ 
ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಹಷಿಹಗಿ ಅ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಭನೆಗೆ ಭಹತರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಚಿಕ್ರತೆ್ 
ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲಹಖುತ್ತಿತು:ಿ  

 

 ಯೋಗಿಮನುು ಇ ಸಿೆತ್ತಮಲ್ಲಾ ಅಷಪತೆರಗೆ / ವುವೃರಶಹ ಭನೆಗೆ ಔಯೆದುಕೊಂಡು ಸೋಖಲು ಷಹಧಯವಿಲಾ   
 ಯೋಗಿಗೆ ಄ಲ್ಲಾನ ಷತ್ತಮ ಕೊಯತೆಯ್ದಂದಹಗಿ ಅಷಪತೆರಗೆ / ವುವೃರಶಹ ಭನೆಗೆ ಔಯೆದುಕೊಂಡು 

ಸೋಖಲು ಷಹಧಯವಿಲಾ  
 

ಆದು ಕೆಲು ದೀಗಾಕಹಲದ ಯೋಖಖಳಹದ ಄ಷಿಭಹ, ಭಧುಮೇಸ, ಄ಧಿಔ ಯಔಿದೊತಿಡ ಄ಥಹ ಷಹಭಹನಯ 
ಕಹಯ್ದಲೆಖಳಹದ ಕೆಭುಮ, ಶೀತ, ಜಾಯ, ಬೇದಿ ಆತಹಯದಿ ಸೊಯತುಡಿಸಿದೆ. ಄ನೇಔ ಔಂನಿಖಳು ಹಷಷಹೆನದ 

ಯಕ್ಷಣೆಮ ಚಿಕ್ರತೆ್ ಸೆಚುಚ ಹರಯೋಗಿಔ ಫಳಕೆ ಅಗಿಲಾದ ಕಹಯಣ, ಯಕ್ಷಣೆಮನುು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳಳಲಹಯ್ದತು. 
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ಹಷಷಹೆನದ ಚಿಕ್ರತೆ್ಮು ಮಿತ್ತಮನುು ವಿಮೆಮ ಟುಿ ಮೊತಿದ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ವೇಔಡಹಹಯು ಫೆಲೆಮ 
ಮೇಲೆ ನಿಖದಿಡಿಷಲಹಖುತಿದೆ. ಇ ಮೊತಿು ವಿಭಹ ಮೊತಿನುು ಟ್ಹಿಯೆ ಮಿತ್ತಯೊಳಗೆ ಆದೆ. 
 

ಪಿರೕಮಿಮಂ ಯಕ್ರಿಮ ಮಷು್ ಭತು ಿ ಅಯೆುಭಹಡಿದ ವಿಭಹ ಮೊತಕಿೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದೆ. ಆದು ಗಹರಸಔನ 

಄ಹಮ ಸಿೆತ್ತಮ ಭೌಲಯಭಹನ ಮೇಲೆ ಅಧಹರಿತಹಗಿದೆ (಄ಥಹ ನೌಔಯಯ ಖುಂಪಿನ) ಭತು ಿದಗಿಸಿದ 

ರಯೋಜನಖಳನುು ಭಟಿ, ಫದಲ್ಲಗೆ ಗಹರಸಔನ ಅದಹಮದ ಄ಳತೆಗಿಂತ ಸೆಚುಚ. 
 

4. ಔುಟುಂಫದ ಫೊಾೕಟರ್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು 
 

ಪಹಯಮಿಲ್ಲ ಫೊಾೕಟರ್ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಆನೊುಂದು ಅೃತ್ತ.ಿ ಆಲ್ಲಾ, ವಿಮೆ  ಮೊತ ಿಔುಟುಂಫದ 

ಷದಷಯಯ ನಡುೆ ತೇಲುತಿದೆ. ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಪಹಯಮಿಲ್ಲ ಫೊಾೕಟರ್ಸಾ ತ್ತ, ತ್ತು ಭತು ಿ ಆಫ್ಯು ಭಔುಳಿಗೆ 
ಯಕ್ಷಣೆಮನುು ದಗಿಷುತಿದೆ. ಕೆಲು ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಎಯಡಕ್ರುಂತ ಸೆಚುಚ ಭಔುಳು, ತ೦ದೆತಹಯ್ದ ಭತುಿ 
ಸೆಂಡತ್ತಮ ತ೦ದೆತಹಯ್ದಖಳಿಖೂ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷುತಿದೆ. ಆಡೀ ಔುಟುಂಫ ಯಕ್ಷಣೆ ಅಯೆುಭಹಡಲಹದ ವಿಭಹ 

ಮೊತಿಕೆು ಸೀಮಿತಹಗಿಯುತಿದೆ. ಪಹಯಮಿಲ್ಲ ಫೊಾೕಟರ್ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ ಹತ್ತಷು ಟುಿ ಪಿರೕಮಿಮಂ, ಫೊಾೕಟರ್ 

಄ಲಾದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಟುಿ ಪಿರೕಮಿಮಂಗಿಂತ ಔಡಿಮೆ ಆಯುುದು ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ರತೆಯೕಔ ಮೊತಿ ಔುಟುಂಫ ರತ್ತ 

ಷದಷಯರಿಗೆ ಄ನಾಮಹಖುತಿದೆ. 
 

ಈದಹಸಯಣೆ 
 

ವಿಮೆದಹಯ, ಷಾತಃ ತನಗಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳತಹಿನೆ, ಄ನ ಸೆಂಡತ್ತ ಭತುಿ ಄ಲಂಬಿತ ಭಔುಳಿಗಹಗಿ 

ಅವಹಾಸಿತ ಮೊತಿ ಯೂ. 2 ಲಕ್ಷ ದಂತೆ ೈಮಕಿ್ರಔ ಅಯೋಖಯ ವಿಭಹ ಯೋಜನೆಖಳು ಜೊತೆ. ಄ನು ರತ್ತ 

ಔುಟುಂಫ ಷದಷಯರಿಗಹಗಿ ಯೂ. 2000 - ಯೂ. 4000 ತನಔ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತಷಫೇಕಹಖುತಿದೆ. 
ಅದಯೆ, ವಿಮೆದಹಯ ಂದು ಪಹಯಮಿಲ್ಲ ಫೊಾೕಟರ್ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆಮ ಮೊತ ಿ ಯೂ. 5 ಲಕ್ಷ 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳತಹಿನೆ, ಟುಿ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಭಹಡಿದ ಮೊತ ಿ ಯಕ್ರಖಿಳಿಗೆ ರತೆಯೕಔಹಗಿ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತ 

ಭಹಡಿಯುುದಕ್ರುಂತ ಔಡಿಮೆ ಆಯುತಿದೆ. ಅದಯೆ ರತೆಯೕಔಹದ ಅಯೋಖಯ ಯೋಜನೆ ರತ್ತ ಯಕ್ರಿಗೆ ಯೂ. 2 ಲಕ್ಷ 

ದಯೆಗೆ ಭಹತರ ಯಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುತಿದೆ, ಫೊಾೕಟರ್ ಯೋಜನೆಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಯಕ್ಷಣೆ ಯೂ. 5 ಲಕ್ಷ ದಯೆಗೆ 
ಸೋಖುತಿದೆ, ಄ದು ಮಹುದೇ ಂದು ಔುಟುಂಫದ ಷದಷಯಯ ಸೆಚಿಚನ ೈದಯಕ್ರೕಮ ಚಿಕ್ರತೆ್ ೆಚಚದ 

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಔುಟುಂಫ ಷಸಹಮಹಖುಂತೆ. 
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ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಷಾತಃ ಂದು ಯಕ್ರ,ಿ ಄ನ / ಄ಳ ಔುಟುಂಫ, ಄ಥಹ ಂದು ಖುಂು 
ಡೆಮಫಸುದು. ಮಸಿ್ನ ಄ಂವ ರಕಹಯ ಄ಸಾತೆಮ ಕ್ರರಿಮ ಮಸಿ್ನ 3 ತ್ತಂಖಳಿಂದ 80 ಶಾಖಳ 

ಭತು ಿಸೆಚಿಚನರಿಗೆ ಆದೆ, ಆದು ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ ಫದಲಹಖುತದಿೆ. 
ವಿಭಹ ಮೊತಿನುು ಕೆಲು ಹಯಪಿಿಮಲ್ಲಾ ಲಬಯವಿದೆ. ಆದು ಯೋಖಾಕಹುಗಿ ಔೂಡಹ ಄ಲಂಬಿಸಿಯುತಿದೆ. 
ನಹು ಸೇಳೄೆಣ, ಆನುುಯರ್ 25 -40 ಶಾಖಳ ಮಸಿ್ನರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಄ಥಹ ಄ದಕ್ರುಂತ ಸೆಚಿಚನ ಭತುಿ 
3 ತ್ತಂಖಳನಿಂದ 5 ಶಾಖಳ ಮಸಿ್ನ ಖುಂಪಿಗೆ ಆದು 2 ಲಕ್ಷ ಅಗಿಯಫಸುದಹದ   ವಿಮೆ ಮೊತ ಿ

ನೀಡಫಸುದು. 
ನಿಮಭಖಳು ಕಹಲಕಹಲಕೆು ಫದಲಹಣೆಗೊಳುಳತೆಿೆ ಭತು ಿವಿವಿಧ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಭತುಿ ವಿಮೆ ಖುಂುಖಳಿಗೆ 
ವಿಭಿನುಹಗಿ ಄ನಾಯ್ದಷುತಿದೆ. ಏಜೆಂಟ್್ ಄ಯು ಭಹಯು ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ ಲಬಯವಿಯು ತೆರಿಗೆ ವಿನಹಮತ್ತ ಫಗೆ ೆ
ಷಪಶಿವಿಯುದು ಄ಖತಯವಿದೆ ಭತುಿ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಮಲ್ಲಾ ಆತಯ ಈತಪನುಖಳಿಗೆ ಲಬಯವಿಯು ತೆರಿಗೆ ವಿನಹಮತ್ತ 

ತ್ತಳಿದಿಯಫೇಔು. 

ರಭುಕ 

 

ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ ಈತೆೀಜಿಷು ಷಲುಹಗಿ, ಷಕಹಾಯ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ ಕೆಲು ತೆರಿಗೆ ವಿನಹಮತ್ತ ನೀಡುತಿದೆ. 
ಇ ರಯೋಜನಖಳನುು ಂದು ತೆರಿಗೆ ರಿಮಹಯ್ದತ್ತ ಯೂದಲ್ಲಾ ಄ಥಹ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕಹುಚಹಯಖಳಲ್ಲಾ ಸಣ 

ಪಿರೕಮಿಮಂ ಄ನುು ಅದಹಮದಿಂದ ಔಡಿತಗೊಳಿಷಲು ಄ನುಭತ್ತಷು ಭೂಲಔ ಅಗಿಯಫಸುದು. ರಭುಕ 

ಪ್ರೆರೕತಹ್ಸ, ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಸಣ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಅದಹಮ ತೆರಿಗೆ ಕಹಯ್ದದೆಮ ವಿಬಹಖ 80D 

಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆ ರಯೋಜನ ಄ಸಾತೆಮನುು ಸೊಂದಿದೆ. 
 

ಹಯಖ್ಹಯನ 

 

ಅಷಪತೆರ 
ಂದು ಅಷಪತೆರ ಎಂದಯೆ ಷಹೆಪಿಷಲಹದ ಮಹುದೇ ಷಂಷೆ ೆಎಂದಥಾ, ಳಯೋಗಿಖಳು ಄ನಹಯೋಖಯದ ಭತು ಿ
/ ಄ಥಹ ಗಹಮಖಳ ಅಯೈಕೆ ಭತು ಿ ದಿನದ ಅಯೈಕೆ ಚಿಕ್ರತೆ್ ಭತು ಿ ಇ ಅಷಪತೆರ ಷೆಳೀಮ ಄ಧಿಕಹರಿಖಳು,  
ೈದಯಕ್ರೕಮ ಷಂಷೆೆಖಳ ಕಹಯಿೆ, 2010 ಕಹಯಿೆಮ ಷೆಕ್ಷನ್ 56 (1) (ನೋಂದಣಿ ಭತುಿ ನಿಮಂತರಣ) ಯ 

಄ನುಷೂಚಿಮ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಄ಥಹ ನಿಖದಿತ ವಹಷನಖಳು ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ದಹಕಲಹಗಿದೆ ಄ಥಹ ಇ ಕೆಳಔಂಡಂತೆ 
ಎಲಹಾ ಔನಿಶಿ ಭಹನದಂಡ ಄ನುಷರಿಷುತಿದೆ: 
i. ಖಡಿಮಹಯ ಷುತ್ತಿನಲ್ಲಾ ತನು ಈದೊಯೕಗಿಖಳನಹುಗಿ ಄ಸಾತೆಮುಳ ಳೆ ವುವೃರಶಹ ಸಿಫ್ಂದಿ ಡೆದಿದೆ 
ii. ಔನಿಶಠ 10 ಳಯೋಗಿಖಳ ಸಹಸಿಗೆಖಳನುು 10,00,000 ಔಡಿಮೆ ಜನಷಂಖ್ೆಯ ಸೊಂದಿಯು ಟಿಣಖಳಲ್ಲಾ 

ಭತುಿ ಎಲಹಾ ಆತಯ ಷೆಳಖಳಲ್ಲಾ ಔನಿಶಠ 15 ಳಯೋಗಿಖಳ ಸಹಸಿಗೆಖಳನುು  ಸೊಂದಿಯುತೆಿದೆ. 
iii. ಖಡಿಮಹಯ ಷುತ್ತಿನಲ್ಲಾ ಈಷುಿಹರಿ ಄ಸಾ ೈದಯಕ್ರೕಮ ೈದಯಯ (ಖಳು)ನುು ಸೊಂದಿದೆ 
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iv. ವಷರಚಿಕ್ರತ್ಔ ರಕ್ರರಯೆ ನಡೆಷಲು ತನುದೇ ಅದ ಂದು ೂಣಾ ಷುಷಜಿುತ ಅಯೇವನ್ ರ್ಥಯೇಟರ್ 

ಸೊಂದಿದೆ 
v. ಯೋಗಿಖಳ ದೈನಂದಿನ ದಹಕಲೆಖಳನುು ನಿಾಹಿಷುತಿದೆ ಭತು ಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಄ನುಭತ್ತ ಡೆದ 

ಸಿಫ್ಂದಿಗೆ ಷಂಕ್ರಾಷಲು ಷುಲಬ ಭಹಡುತಿದೆ 
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5. ವಿಮೆದಹಯನೊಫ್ನು ಅಷಪತೆರಗೆ ದಹಕಲಹಗಿ ಷೇರಿದಹಖ ಕೈಗೊಳಳಫೇಕಹದ ಔರಭಖಳು 
 

"ಸಣವಿಲಾದ ಷೌಲಬಯ" ವಿಮೆದಹಯರಿಗೆ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ವಿಷೃತ ಂದು ಷೌಲಬಯ ಎಂದಥಾ, ಄ಲ್ಲಾ 
ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಮಭಖಳು ಭತುಿ ಶಯತುಿಖಳನುು ಄ನುಖುಣಹಗಿ ವಿಮೆದಹಯ, ನೇಯಹಗಿ 

ನೆಟಾಕ್ಾ ದಗಿಷುರಿಗೆ ಚಿಕ್ರತೆ್ಮ ೆಚಚಖಳನುು ೂಾ ಹಯಪಿಿ ಄ನುಮೋದನೆ ೆರಕಹಯ ಹತ್ತ 
ಭಹಡಲಹಖುತಿದೆ.  'ಕಹಸಿಲಾದ' ಅಷಪತೆರಗೆ ದಹಕಲಹಖುಹಖ, ಅಷಪತೆರಖಳು ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಄ರಿಗೆ ನೀಡು 

ಖುಯುತು ಕಹಡ್ಾ / ಷಹಮಟ್ಾ ಕಹಡ್ಾ ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ ವಿಮೆದಹಯಯನುು ಖುಯುತ್ತಷುಯು. ಄ಯು 
ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಮೊದಲೇ ಄ಧಿಕಹಯ ಡೆಮಫಸುದಹಗಿದೆ. ಸಣವಿಲಾದ ಎಂದಯೆ ದಹಕಲಹತ್ತ ಷಭಮದಲ್ಲಾ 
ವಿಮೆದಹಯರಿಂದ ಮಹುದೇ ಷಂದಹಮವಿಲೆಾದ ಭತು ಿ ಅಷಪತೆರ ಬಿಲುಾಖಳನುು ಅಷಪತೆರಗೆ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ 

ನೇಯಹಗಿ ಹತ್ತಷಲಹಖುುದು ಎಂದು ಄ರ್ಥಾ. 

 

ಷನಿುೇವ 1: ಸಣವಿಲಾದ ಷೌಲಬಯ 
i. ವಿಮೆದಹಯಯ ನೆಟಾಕ್ಾ ಅಷಪತೆರಗೆ ಄ನುಷಂಧಹನಿಸಿ ಭತು ಿಚಿಕ್ರತೆ್ ಡೆಮಫಸುದು 
ii. ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಄ಥಹ ಭೂಯನೇ ಕ್ಷದ ನಿಹಾಸಔರಿಂದ ಜಹರಿಭಹಡಿದ ಕಹಡಾನುು ನೆಟಾಕ್ಾ 

ಅಷಪತೆರಗೆ ಷಲ್ಲಾಷುುದನುು ಸೊಂದಿಯುತಿದೆ 
iii. ಂದೋ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಷಹಮಟ್ಾ ಕಹಡ್ಾ ಄ಥಹ TPA ೂಾ ಄ಧಿಕಹಯ ಡೆದ ಅಧಹಯದ ನಂತಯ, 

ಅಷಪತೆರಯೊಂದು ದಹಕಲು ನೀಡುತಿದೆ 
iv. ಕೆಲು ವಿಭಹ ಷಂಷೆಖೆಳು ಅಷಪತೆರಗೆ ದಹಕಲಹಖು 48 ಖಂಟ್ೆಖಳ ಮೊದಲು ತ್ತಳಿಷಲಹಖು ಄ಖತಯವಿದೆ. 
v. ವಿಮೆಗಹಯಯ / TPA, ಹಲ್ಲಸಿ ವಿಯಖಳ ರಿಶೀಲನೆ ನಂತಯ ಸಣವಿಲಾದ ರಿಸಹಯದ ಈಷುಿಹರಿ 

ನೋಡಿಕೊಳುಳುದು 
 

ಷನಿುೇವ 2: ಕೆಾೕರ್ಮ್ ಭಯುಹತ್ತ 

ವಿಮೆದಹಯಯ ಸಣವಿಲಾದ ಆತಯಥಾ ಕೇಳದಿದಹಿಖ, ಄ಯು ಅಷಪತೆರಗೆ ನೇಯಹಗಿ ಹತ್ತಷಫೇಕಹಖುತಿದೆ. 
ಬಿಲುಾಖಳನುು ವಿಮೆಗಹಯಯ / TPA ಗೆ ಷಲ್ಲಾಷಫೇಔು ನಂತಯ ಭತು ಿ ಷಭಥಾನೆಖಳ ಸಣನುು 
ಹಿಂದಿಯುಗಿಷಲಹಖುತಿದೆ. 

ಭಹಹಿತ್ತ 

 

ೂಾ ದೃಢೀಔಯಣ 

ತುತುಾರಿಸಿೆತ್ತಮಲ್ಲಾ ಸೊಯತುಡಿಸಿ ಂದು ಕಹಸಿಲಾದ ಷೌಲಬಯಕಹುಗಿ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಄ಥಹ ನೇಮಿಸಿದ 

TPA ದಿಂದ ೂಾ ದೃಢೀಔಯಣ ಄ಖತಯವಿದೆ, ನೆಟಾಕ್ಾ ದಗಿಷುರಿಗೆ ಄ಂದಯೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ರತೆ್ 
ಳಗಹಖುುಯು. ಐಅಡಿಾಎ ರಭಹಣಿತ ೂಾ ದೃಢೀಔಯಣದ ಪಹರ್ಮಾ ಶಿಪಹಯಷು ಭಹಡಫಸುದು ಭತು ಿ
ರಭಹಣಿತ ಭಯುಹತ್ತ ಄ನಾಮಹಖುಂತೆ ಕೆಾೖರ್ಮ ಪಹರ್ಮಾ, ಇ ಈದೆೀವಕಹುಗಿ ಫಳಷಲಹಖುತಿದೆ.  
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ಫ್ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ನೀಡಿಯು ಅಷಪತೆರಮಲ್ಲಾ ಄ಥಹ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ವಿಧಹನನುು ನಿಾಹಿಷಲು ೂಾ 

ದೃಢೀಔಯಣದ ನೀಡಲಹಗಿದೆ, ಄ಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಇಗಹಖಲೇ ಅಷಪತೆರಮಲ್ಲಾ ಆಂತಸ ಚಿಕ್ರತೆ್ ಡೆಮುತ್ತಿದ,ಿ 

ಭತು ಿ ಅಷಪತೆರಮನುು ಔಂೆನಿಖಳ ಟ್ಟಿಯ್ದಂದ ತೆಗೆದುಸಹಔಲಹಖಲು ಈದೆೀಶಿಷಲಹಗಿದೆ, ಄ಂಥ ಅಷಪತೆರಮ 

ನೆಟಾಕ್ಾ ದಗಿಷುಯನುು ಟ್ಟಿಮಲ್ಲಾ ಭುಂದುಯೆದಿಯು ತಯಸ, ನಂತಯ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಆಂತಸ ಹಲ್ಲಸಿ 

ಸಣವಿಲಾದ ಷೌಲಬಯದ ರಯೋಜನ ನೀಡಫೇಕಹಗಿದೆ. 

ಭಹಹಿತ್ತ 

 

ಪೆಫರರಿ 2013 ಯಲ್ಲಾ ಸೊಯಡಿಸಿದ IRDA ನಿಮಭಖಳ ರಕಹಯ, ಎಲಹಾ ಅಯೋಖಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು 
ಕೆಳಗಿನ ಭಹಹಿತ್ತಮನುು, ಫಹಕ್್ ನಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟಿಯು ೈಶಿಶಿಯಖಳನುು / ರಯೋಜನಖಳನುು ಸೊಂದಿಯು 

಄ಖತಯವಿದೆ: 
i. ನೆಟಾಕ್ಾ ದಗಿಷುಯ ಟ್ಟಿ 

 

ii. ದಹಕಲೆಖಳನುು ಗಹರಸಔರಿಂದ ಸಿಾೕಔೃತಹದ ದಿನಹಂಔದಿಂದ 15 ದಿನಖಳ ಈಚಿತ ನೋಟ ಄ಧಿ.  ಇ 

಄ಧಿಮಲ್ಲಾ, ಗಹರಸಔ ಹಲ್ಲಸಿ ಭುಂದುಯೆಷುದೊ ಄ಥಹ ಫೇಡವೋ ಎನುುುದನುು ನಿಧಾರಿಷಲು 
ಷಹಧಯ. ಪಿರೕಮಿಮಂ ಭುಂದುರಿಷದಿಯಲು ನಿಧಾರಿಸಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಄ರಿಗೆ ೆಚಚಖಳಿಗಹಗಿ ಕೆಲು 
ಔಡಿತಗೊಳಿಷುವಿಕೆಖಳ ಭಹಡಿದ ನಂತಯ ಆದನುು ೂಣಾ ಭಯುಹತ್ತಷಲಹಖುತಿದೆ. 

iii. 30 ದಿನಖಳ ಗೆರೕರ್ಸ ಄ಧಿಮು ನವೀಔಯಣಕಹುಗಿ, ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭುಕಹಿಮದ ದಿನಹಂಔ ಮೀರಿ ಄ಕಹವ 

ಆದೆ. 
 

iv. ಎಲಹಾ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಲೈಫ್ ಄ಧಿ ಔರ್ ಔಡಹಡಮಗೊಳಿಷಲಹಗಿದೆ. ಈತಪನು ವಿಮೆ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ 
ಖಾದಲ್ಲಾ ಖರಿಶಠ ಮಸಿ್ನ ಮಿತ್ತಮನುು ಸೊಂದಿದಹಖ, ವಿಮೆಗಹಯಯು, ಆನೊುಂದು ಷೂಔ ಿ ಈತಪನುಕೆು 
ಷದಷಯಯನುು ಷೆಳಹಂತರಿಷಲು ಹಯಪಿಿಮ ಎಲಹಾ ನಿಯಂತಯ ಶಾಖಳ ತನಔೂ ಕೆರಡಿಟೆಳನುು ದಗಿಷು 

ಭೂಲಔ ಷಸಔರಿಷುುದು,. 
 

v. ಎಲಹಾ ಅಯೋಖಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ನೇಭಕಹತ್ತಮ ಂದು ಄ಕಹವ ಆಯುತಿದೆ. 
 

vi. ಗಹರಸಔ ಭಹಹಿತ್ತ ಷಹಯಹಂವ, ರಭಹಣಹನುಷಹಯ ಈಂಟ್ಹಖಫೇಔು. 
 

vii. ರಯೋಜನಖಳ, ಶಯತು ಿಭತು ಿನಿಫಂಧನೆಖಳ ಂದು ುಟ ಷಹಯಹಂವ ರತ್ತ ಈತಪನುಕೆು ನೀಡಫೇಔು. 
 

  

6. ಖುಂು ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ 
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ಖುಂು ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ, ಖುಂುಖಳು / ಷಂಗಟನೆಖಳು / ಷಂಷೆೆಖಳು / ಕಹಪ್ರೆಾಯೇಟ್ ಷಂಷೆೆಖಳು 
ಲಬಯವಿಯುತಿದೆ ಄ು ಕೇಂದಿರೕಮ ಅಡಳಿತ ಹಯ್ದಂಟ್ ಸೊಂದಿೆ ಭತುಿ ಹಯಪಿಿಗೆ ಯಕ್ರಖಿಳ ಔನಿಶಠ ಷಂಖ್ೆಯ 
ಳಟ್ಟಿೆ. ಖುಂು ಄ನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಖಾಕೆು ಷೇರಿಯಫೇಔು. 
ಖೂರಪ್ಟ ಹಲ್ಲಸಿಮು, ಹಲ್ಲಸಿಮ ಬಹಖಹಗಿ ಯಚನೆಮಹಗಿ (ವಿಮೆ ಯಕ್ರಿಖಳ ಎಂಫ) ಷದಷಯಯ ಭತು ಿ಄ಯ  

ಔುಟುಂಫದ ಷದಷಯಯ ಸೆಷಯುಖಳ ಂದು ೇಳಹಟ್ಟಿ, (ವಿಮೆ ಎಂಫ) ಖುಂು / ಷಂಗ / ಷಂಷೆ ೆ / 

ಕಹಪ್ರೆಾಯೇಟ್ ದೇಸದ ಸೆಷರಿನಲ್ಲಾ ನೀಡಲಹಖುತಿದೆ. 
ಖುಂು, ಔುಟುಂಫ ಫೊಾೕಟರ್ಸಾ ಭತು ಿಂದಕ್ರುಂತ ಸೆಚುಚ ವಿಮೆದಹಯಯ ಮಹುದೇ ಹಲ್ಲಸಿ ಳಗೊಂಡಿದೆ. 
ಹಲ್ಲಸಿ ಹಯಪಿಿಮು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಕೆಲು ಶಯತುಖಿಳ ೈಮಕಿ್ರಔ ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ 

಄ಡಿಮಲ್ಲಾದೆ. ಅದಹಖೂಯ, ಕೆಲು ವಿಮೆಗಹಯಯು ವಿನಹಯ್ದತ್ತಗೆ ನಿದಿಾಶಿ ಄ನುಭತ್ತಷುಯು.  

ಈದಹಸಯಣೆಗೆ: ಂದು ಫಹಯಂಕ್ ಷಹಲ ನೀಡಿದ ಮಹ ತನು ಗಹರಸಔರಿಗಹಗಿ ಖುಂು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ 

ತೆಗೆದುಕೊಳಳಫಸುದು.  
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ಚಿತರ 1: ಫಹಯಂಕ್ ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಖೂರಪ್ಟ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ

 
 
 
 

ಭಹಹಿತ್ತ 

ಖುಯುತು ಚೀಟ್ಟ ಭತು ಿಷಹಮಟ್ಾ ಕಹಡ್ಾ 

i. ಸಣವಿಲಾದ ಷೌಲಬಯದ ಄ನುಔೂಲಖಳನುು ಡೆಮಲು, ವಿಮೆಗಹಯಯು ಂದು TPA ಭೂಲಔ ಄ಥಹ 

ನೇಯಹಗಿ, ಂದು ಹಲ್ಲಸಿ ನೀಡಿದ ದಿನಹಂಔದಿಂದ 15 ದಿನಖಳೄೆಳಗೆ ವಿಮೆದಹಯರಿಗೆ ಖುಯುತು 
ಚೀಟ್ಟಮನುು ವಿತರಿಷುದು. 

ii. ಖುಯುತ್ತನ ಕಹಡ್ಾ ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಭತುಿ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಲಹಂಛನದ ವಿಯಖಳನುು 
ಮುಯತಿದೆ. 

iii.  ಕಹಡ್ಾ ಸಿಂಧುತಾ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಫಂಧನೆಖಳ ಜೊತೆಗೆ ಷಂಯೋಜಿಷಲಪಡುತಿದೆ ಭತು ಿಆದು ಕಹಲಕಹಲಕೆು 
ನವೀಔರಿಷಫಸುದಹಗಿಯುತಿದೆ. ವಿಮೆಗಹಯಯು ಷಹಮಟ್ಹುಾಡಾೆಳನುು ಖುಯುತ್ತನ ಚೀಟ್ಟ ಫದಲ್ಲಗೆ 
ನೀಡಫಸುದು. 

 

Test Yourself 2  

 

ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಄ಹಮಖಳನುು ನಿಾಹಿಷಲು ವಿನಹಯಷಗೊಳಿಷಲಹಗಿದೆ?  

I. ಭಯಣ 

II. ಯೋಖ ಸಫು್ುದು 
III. ಄ರಿಮಿತತೆ 
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IV. ಅಔಸಿಮಔ ವೆೃೕಧನಹ ಔೃತ್ತ 
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ಷಹಯಹಂವ 

 

 ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ ಕೇಲ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಭತುಿ ವಿಮೆದಹಯಯ ನಡುವಿನ ಂದು ಔಯಹಯು ಎಂದು 
ಹಯಖ್ಹಯನಿಷಫಸುದು, ಆದಯಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಂದು ಄ಷಾಷೆತೆ ಄ಥಹ ಗಹಮದ ಫಯು 

ಮಹುದೇ ೈದಯಕ್ರೕಮ ಚಿಕ್ರತೆ್ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಬಯಷೆ ಪಿಪದ ಮೊತ ಿಭಟ್ಟಿಗೆ ೈದಯಕ್ರೕಮ 

ೆಚಚದ ಸಣ ಹತ್ತಷಲು ಪಿಪಗೆ ನೀಡುತಹಿಯೆ. 
 

 ಅಯೋಖಯ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ  ಮಹುದೇ ಄ರ್ಘತಖಳು / ಯೋಖಖಳು / 

಄ನಹಯೋಖಯದಿಂದಹಗಿ ಅಷಪತೆರಗೆ ದಹಕಲಹಖು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಭೂಲ ೆಚಚನುು ಬರಿಷುತಿದೆ 
಄ದು ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಹವಾತ ಸೊಯತುಖಳು ಬಹಖಹಗಿಯುದಿಲಹಾ. 

 

 ಪಹಯಮಿಲ್ಲ ಫೊಾೕಟರ್ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಆನೊುಂದು ಅೃತ್ತ.ಿ ಆಲ್ಲಾ, ವಿಮೆ 

ಭಹಡಿದ ಮೊತಿು ಔುಟುಂಫದ ಷದಷಯಯ ನಡುೆ ತೇಲುತಿದೆ.  
 "ಸಣವಿಲಾದ ಷೌಲಬಯ" ವಿಮೆದಹಯರಿಗೆ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ವಿಷೃತ ಂದು ಷೌಲಬಯ ಎಂದಥಾ, ಄ಲ್ಲಾ 

ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಮಭಖಳು ಭತು ಿ ಶಯತುಿಖಳನುು ಄ನುಖುಣಹಗಿ ವಿಮೆದಹಯ, ನೇಯಹಗಿ 

ನೆಟಾಕ್ಾ ದಗಿಷುರಿಗೆ ಚಿಕ್ರತೆ್ಮ ೆಚಚಖಳನುು ೂಾ ಹಯಪಿಿ ಄ನುಮೋದನೆ ೆರಕಹಯ ಹತ್ತ 
ಭಹಡಲಹಖುತಿದೆ.  

 ಖುಂು ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ, ಖುಂುಖಳು / ಷಂಗಟನೆಖಳು / ಷಂಷೆೆಖಳು / ಕಹಪ್ರೆಾಯೇಟ್ 

ಷಂಷೆೆಖಳು ಲಬಯವಿಯುತಿದೆ ಄ು ಕೇಂದಿರೕಮ ಅಡಳಿತ ಹಯ್ದಂಟ್ ಸೊಂದಿೆ ಭತುಿ ಹಯಪಿಿಗೆ ಯಕ್ರಿಖಳ 

ಔನಿಶಠ ಷಂಖ್ೆಯ ಳಟ್ಟಿೆ.  
 

 

ರಭುಕ ದಖಳು 
 

1. ಷಾತಂತರ ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ ಔಂನಿಖಳು 
2. ಹಷಷಹೆನದ ಚಿಕ್ರತೆ್ 
3. ಭೂಯನೆಮ ಕ್ಷದ ಅಡಳಿತ (TPA) 

4. ೂಾ ಄ಸಿಿತಾದಲ್ಲಾಯು ಯೋಖಖಳು (PED) 

5. ಪಹಯಮಿಲ್ಲ ಫೊಾೕಟರ್ ಹಲ್ಲಸಿ 

6. ಕಹಸಿಲಾದ ಷೌಲಬಯ 
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ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಷಲು ಈತಯಿಖಳು 
 

Answer 1  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆಮನುು ಹಯನೆಮ ಄ಹಮ ರಿಸರಿಷಲು ಫಳಷಫಸುದು. 
 

ಷಾಮಂ ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳು 
  

Question 1  
 

ಐಅಡಿಾಎ __________ ಄ನುು ಬಿಂಬಿಷುತಿದೆ. 

I. ಆಂಟನಹಯಾಶನಲ್ ನಿಮಂತರಣ ಭತು ಿ಄ಭಿೃಧಿ ಿಹರಧಿಕಹಯ 

II. ಬಹಯತ್ತೕಮ ನಿಮಂತರಣ ಭತು ಿ಄ಭಿೃಧಿ ಿಹರಧಿಕಹಯ 

III. ವಿಭಹ ನಿಮಂತರಣ ಭತುಿ ಄ಭಿೃದಿಧ ಹರಧಿಕಹಯ 

IV. ಅದಹಮ ನಿಮಂತರಣ ಭತು ಿ಄ಭಿೃಧಿ ಿಹರಧಿಕಹಯ 

 

Question 2  
 

ದ TPA ________ ಷೂಚಿಷುತಿದೆ.  
(ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈತಿಯ)  

I. ಹರಥಮಿಔ ಄ಷೋಸಿಯೇಟ್ 

II. ನೆಯು ನೀಡಲು 
III. ಭೂಯನೇ ಕ್ಷದ ನಿಹಾಸಔ 

IV. ಭೂಯನೇ ಕ್ಷದ ನೆಯು 
 

Question 3  
 

ಕೆಳಗಿನ ಖುಂಪಿನಲ್ಲಾ ಮಹುದು ಖುಂು ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಄ಸಾರಿಯುದಿಲಹಾ? 

I. ಂದು ಔಂನಿಮ ನೌಔಯಯು 
II. ಷಂಗಟನೆಮ ಕೆರಡಿಟ್ ಕಹಡ್ಾ ಸೊಂದಿಯುಯು 
III. ೃತ್ತಿಯ ಄ಷೋಸಿಯೇಶನ್ ಷದಷಯಯು 
IV. ಖುಂು ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ ಡೆಮು ಈದೇಿವದಿಂದ ಯೂುಗೊಂಡ ಷಂಫಂಧವಿಲಾದ ಯಕ್ರಿಖಳ ಖುಂು 
 

Question 4  
 

ಮಹರಿಗೆ ಪಹಯಮಿಲ್ಲ ಫೊಾೕಟರ್ ಇ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣೆ ಷಹಧಯವಿಲಾ? 
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I. ಭಔುಳ 

II. ಷಂಗಹತ್ತ 

III. ಪ್ರೇಶಔಯು 
IV. ಷೋದಯ ಭಹ 

 

Question 5  
 

ಪೆಫರರಿ 2013 ಯಲ್ಲಾ ಸೊಯಡಿಸಿದ IRDA ನಿಮಭಖಳ ರಕಹಯ, ಮಹ ಗೆರೕರ್ಸ ಄ಧಿ, ನವೀಔಯಣಕೆು, 
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭುಕಹಿಮದ ದಿನಹಂಔ ಮೀರಿ ಄ಕಹವ ಆದೆ? 

I. 15 ದಿನಖಳು  
II. 30 ದಿನಖಳು  
III. 45 ದಿನಖಳು 
IV. 60 ದಿನಖಳು 
 

Question 6  
 

ಕೆಳಗಿನ ಷನಿುೇವದಲ್ಲಾ ಚಿತ್ತರಷಲಹದ ಂದು ವಿಮೆಮ ಯೂನುು ಖುಯುತ್ತಸಿ. 

ಷನಿುೇವ: ಯೋಗಿಮ ಅಯೋಖಯ ದಗಿಷುರಿಗೆ ಕೊಡುತಹಿಯೆ ಭತು ಿ ತಯುಹಮ ಅಯೋಖಯದ ವಿಭಹ 

ಔಂೆನಿಮು ಭತೆ ಿಭಯಳಿ ಹತ್ತಷುುದು. 

I. ಷೇೆ ಲಹಬ 

II. ನೇಯ ಖುತ್ತಿಗೆ 
III. ನಶಿಬತ್ತಾ 

IV. ದುಗಾಟನೆ 
 

Question 7  
 

ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ ಔಂನಿಖಳ ನೈತ್ತಔ ಄ಹಮ _________ ಗೆ ಕಹಯಣಹಖಫಸುದು. 

I. ಷಭುದಹಮ ಯೇಟ್ಟಂಗ್ 

II. ರತ್ತಔೂಲ ಅಯೆು 
III. ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ ದುಯುಯೋಖ 

IV. ರಿರ್ಸು ಷಂಚಯ್ದಷುದು 
  
Question 8  

 

ಹರಥಮಿಔ ಅಯೋಖಯ ____________ ಎಂದು ವಿರಿಷಫಸುದು. 
I. ತ್ತೕರ ಯಷೆೆಮಲ್ಲಾ ಯೋಗಿಗೆ ದಗಿಸಿದ ಅಯೈಕೆ 
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II. ಅಷಪತೆರಖಳಲ್ಲಾ ದಗಿಷುತ್ತದಿಿ ಅಯೈಕೆ 
III. ಅಯೋಖಯ ಸುಡುಔುತ್ತಿಯು ಜನಯ ಷಂಔಾಕೆು ಮೊದಲ ಹಯ್ದಂಟ್ 

IV. ೈದಯಯು ದಗಿಷುತ್ತದಿಿ ಅಯೈಕೆ 
 
Question 9  

 

________________ ಫ್ ವಿಮೆದಹಯಯು ಂದು ಅಷಪತೆರಮಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ರತೆ್ ಳಗಹಖಲು ದಹಕಲಹಖುತಹಿಯೆ. 
I. ಳಯೋಗಿ 

II. ಸೊಯಯೋಗಿ 

III. ದಿನ ಯೋಗಿ 

IV. ಸೌರ್ಸ ಯೋಗಿ 

 

Question 10  

 

_________ ಂದು ಕಹಸಿಲಾದ ಷೌಲಬಯಕೆು ಹತ್ತಮ ಮೇಲ್ಲನ ವಿಮೆದಹಯರಿಗೆ ಂದು ೈದಯಕ್ರೕಮ 

ಷೇೆಖಳನುು ನೀಡಲು, ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಷೇರಿಷಲಪಟಿ ಅಷಪತೆರಮ / ಅಯೋಖಯ ದಗಿಷುಯನುು 
ಷೂಚಿಷುತಿದೆ. 
I. ದಿನದ ಕೇರ್ ಷೆಂಟರ್ 

II. ನೆಟಾಕ್ಾ ದಗಿಷುಯು 
III. ಭೂಯನೇ ಕ್ಷದ ನಿಹಾಸಔಯು 
IV. ಹಷಷಹೆನದ 

 
 

 

ಷಾಮಂ ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳಿಗೆ ಈತಯಿಖಳು 
 

Answer 1  

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
 

ಐಅಡಿಾಎ ವಿಭಹ ನಿಮಂತರಣ ಭತು ಿ಄ಭಿೃದಿಧ ಹರಧಿಕಹಯ ಄ನುು ಬಿಂಬಿಷುತಿದೆ. 
 

 

Answer 2  

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
 

ದ TPA "ಭೂಯನೇ ಕ್ಿ ದ ನಿಹಾಸಔ" ಷೂಚಿಷುತದಿೆ. 
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Answer 3  

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು IV. 

  

ಖುಂು ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ ಡೆಮು ಈದೆೀವದಿಂದ ಯೂುಗೊಂಡ ಷಂಫಂಧವಿಲಾದ ಯಕ್ರಿಖಳ ಖುಂು, ಖುಂು 
ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಄ಸಾರಿಯುದಿಲಹಾ. 
 

Answer 4  

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು IV. 

 

ಷೋದಯ ಭಹನಿಗೆ ಂದು ಪಹಯಮಿಲ್ಲ ಫೊಾೕಟರ್ ಇ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಣೆ ಷಹಧಯವಿಲಾ. 
 

Answer 5  

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
  

ಪೆಫರರಿ 2013 ಯಲ್ಲಾ ಸೊಯಡಿಸಿದ IRDA ನಿಮಭಖಳ ರಕಹಯ, 30 ದಿನಖಳ  ಗೆರೕರ್ಸ ಄ಧಿ, ನವೀಔಯಣಕೆು, 
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭುಕಹಿಮದ ದಿನಹಂಔ ಮೀರಿ ಄ಕಹವ ಆದೆ. 
 

 

 

Answer 6  

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
 

ಷನಿುೇವು ವಿಮೆಮ ರಿಸಹಯ ಧನದ ಯೂದಲ್ಲಾ ಷೂಚಿಷುತದಿೆ. 
 

Answer 7  

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ ಔಂನಿಖಳ ನೈತ್ತಔ ಄ಹಮ ರತ್ತಔೂಲ ಅಯೆುಮ ಕಹಯಣಹಖಫಸುದು. 
 

Answer 8  

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
 

ಹರಥಮಿಔ ಅಯೋಖಯ, ಅಯೋಖಯ ಸುಡುಔುತ್ತಯಿು ಜನಯು ಷಂಔಾಕೆು ಮೊದಲ ಹಯ್ದಂಟ್ ಎಂದು 
ವಿರಿಷಫಸುದು. 
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Answer 9  

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I. 
 

ಳಯೋಗಿಮಹದ ಫ್ ವಿಮೆದಹಯಯು ಂದು ಅಷಪತೆರಮಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ರತೆ್ ಳಗಹಖಲು ದಹಕಲಹಖುತಹಿಯೆ.. 
 

Answer 10  

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

ನೆಟಾಕ್ಾ ದಗಿಷುಯು ಂದು ಕಹಸಿಲಾದ ಷೌಲಬಯಕೆು ಹತ್ತಮ ಮೇಲ್ಲನ ವಿಮೆದಹಯರಿಗೆ ಂದು 
ೈದಯಕ್ರೕಮ ಷೇೆಖಳನುು ನೀಡಲು, ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಷೇರಿಷಲಪಟಿ ಅಷಪತೆರಮ / ಅಯೋಖಯ 
ದಗಿಷುಯನುು ಷೂಚಿಷುತಿದೆ. 
. 
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಄ಧಹಯಮ 9 

ಲೈಫ್ ಆನುುಯೆನ್ನ ಄ನಾಮಖಳು 
 

಄ಧಹಯಮ ರಿಚಮ 

 

ಜೀ ವಿಭಹ ಕೇಲ ಄ಕಹಲ್ಲಔ ಷಹವಿನಿಂದ ಯಕ್ರಖಿಳನುು ಯಕ್ಷಿಷಲು ಫಮಷುದು ಆಲಾ. ಆದು ಆತಯ 

ಈಯೋಖಖಳನುು ಔೂಡಹ ಸೊಂದಿದೆ. ಆದು ರಿಣಹಭಔ ವಿಭಹ ರಯೋಜನ ಜೊತೆ ಟರಷಿಗಳ ಯಚನೆಗೆ 
಄ನಾಯ್ದಷಫಸುದುಆದು ವಿಮೋಚನೀಮಹದ ಄ಡಭಹನಖಳಿಗಹಗಿ ಕೈಗಹರಿಕೆಖಳ ಸಿಫ್ಂದಿ ಳಗೊಂಡ 

ಂದು ಹಲ್ಲಸಿ ಷೃರ್ಷಿಷುುದಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಄ನಾಯ್ದಷಫಸುದು. ನಹು ಷಂಕ್ಷಿಿಹಗಿ ಜೀ ವಿಮೆಮ 

ಇ ವಿವಿಧ ಄ನಾಯ್ದಔಖಳನುು ವಿರಿಷೊಣ. 

ರಿಣಹಭಖಳ ಔಲ್ಲಕೆ 
 

A. ಜೀ ವಿಮೆಮ ಄ಪಿಾಕೇವನೆಳು 
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A. ಜೀ ವಿಮೆಮ ಄ಪಿಾಕೇವನಳೆು 
 

1. ವಿಹಹಿತ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಸಿಮಿ ಕಹಯ್ದದೆ 
 

ಜೀ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಟರರ್ಸಿ ರಿಔಲಪನೆ ಶಹಾವನ ಷೇರಿದಂತೆ ಂದು ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ರಯೋಜನ, 

಄ಖತಯಹಗಿಯಫಸುದಹದ ಄ನಾಮಷುವಿಕೆಮ, ಗಹಾಣೆ / ಪಿತಹರಜಿಾತ ಮೇಲೆ ಎಷೆೀಟ್ ಷುಂಔ.  

ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಎಷೆೀಟ್ ಷುಂಔನುು ನಿಭೂಾಲನೆ ಜೊತೆಗೆ, ಟರರ್ಸಿ ರಿಔಲಪನೆಗೆ ಆನೆುಂದಿಖೂ ಅದಯತೆ 
ನೀಡಲಹಖದು, ಆದು ವಿಯಹಗಿ ವಿಶಮ ಄ಥಾಭಹಡಿಕೊಳಳಲು ರಯೋಜನಕಹರಿಮಹಗಿದೆ. 
 

ವಿಹಹಿತ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಸಿಿಮ ಕಹಯ್ದದೆಮ ವಿಬಹಖ 6, 1874 ತ್ತು ಸಹಖೂ ಭಔುಳಿಗೆ ಜೀ ವಿಭಹ 

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಄ನುಔೂಲತೆಖಳನುು ಬದರತೆಗಹಗಿ ದಗಿಷುತಿದೆ. ವಿಹಹಿತ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಸಿಿಮ ಕಹಯ್ದದೆಮ 

ವಿಬಹಖ 6, 1874 ಂದು ಟರರ್ಸಿ ಷೃರ್ಷಿ ಄ನುು ದಗಿಷುತದಿೆ. 
 

ಚಿತರ 1: MWP ಕಹಯ್ದದೆಮಡಿ ಪಲಹನುಬವಿಖಳು 

 
 

ಆದು, ವಿಮೆಮ ಂದು ಹಲ್ಲಸಿ ತನು ಜೀನದ ಮೇಲೆ ಮಹುದೇ ಭದುೆಮಹದ ುಯುಶನಿಂದ 

ರಿಣಹಮಿತಹಗಿಯುದು ಎಂದು ಸೇಳುತಿದೆ, ಭತು ಿ ಄ಯ ತ್ತು ರಯೋಜನ ಎಂದು ಄ದಯ ಭುಕದ 

ಮೇಲೆ ಯಔಿಡಿಷಲಹಖುತಿದೆ, ಄ಥಹ ಄ಯ ತ್ತು ಭತು ಿ ಭಔುಳು, ಄ಥಹ ಄ಯಲ್ಲಾ ಮಹಯಹದಯೂ, 

ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳಳಫಸುದು ಭತುಿ ಄ಯ ತ್ತು ಄ನುಔೂಲಕೆು ಂದು ನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಬಹವಿಷಲಹಖುುದು, 
಄ಥಹ ಄ಯ ತ್ತು ಭತು ಿ ಭಔುಳು, ಄ಥಹ ಄ಯಲ್ಲಾ ಮಹಯಹದಯೂ, ಅಷಕ್ರ ಿ ರಕಹಯ ಹೀಗೆ, 
ಯಔಿಡಿಷಲಹಖುತಿದೆ, ನಂಬಿಕೆ ಷುವಿೊಂದು ಈಳಿಮುಯೆಗೆ, ತ್ತ ನಿಮಂತರಣಕೆು ಳಟ್ಟಿಯುತಿದೆ, 
಄ಥಹ ಄ಯ ಷಹಲಗಹಯರಿಗೆ, ಄ಥಹ ಄ಯ ಎಷೆೀಟ್ ಬಹಖಹಗಿ ಅಖುದಿಲ್ಾ. 
a) MWP ಕಹಯ್ದದೆಮಡಿ ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮ ೈಶಿಶಿಯಖಳು 
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i. ರತ್ತ ಹಲ್ಲಸಿ ರತೆಯೕಔ ವಿವಹಾಷವಿಡಿ ಈಳಿಮುತಿದೆ. ಂದೋ ತ್ತು ಄ಥಹ ಭಔುಳನುು (18 

ಶಾಖಳಿಖೂ ಸೆಚಿಚನ) ಂದು ಟರಸಿೀ ಭಹಡಫಸುದು.  
 

ii. ಹಲ್ಲಸಿ ನಹಯಮಹಲಮದ ಲಖತುಿಖಳ, ಷಹಲದಹತಯ ಭತು ಿ ಜೀನ ಅವಹಾಷನೆ ಭಹಡಿದಯ 

ನಿಮಂತರಣದ ಸೊಯಗಿದೆ.  
 

iii. ಕೆಾೖರ್ಮ ಸಣ ಟರಸಿಿಖಳಿಗೆ ಹತ್ತಷಲಹಖುದು. 
 

iv. ಹಲ್ಲಸಿ ವಯಣಹಖತ್ತ ಷಹಧಯವಿಲಾ ಭತು ಿಮಹುದೇ ನಹಭನಿದೇಾವನ ಄ಥಹ ನೇಭಕಹತ್ತಗೆ ಄ಕಹವ 

ಆಲಹಾ. 
 

v. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಄ನುಔೂಲತೆಖಳನುು ಸಿಾೕಔರಿಷಲು ಭತುಿ ನಿಾಹಿಷುದಕಹುಗಿ ವಿವೇಶ ಟರಸಿಿ 
ನೇಭಔ ಭಹಡುದಿದಹಿಖ, ನಿಮಭದಡಿಮಲ್ಲಾ ಷಂಹದಿಸಿದೆ ಮೊತಿನುು ವಿಮೆ ಜಹರಿಗೆ ಭಹಡಿದ ಮಹ 

ಔಚೇರಿಮಲ್ಲಾ ಷಹೆಪಿತ ಹಗಿಯು ಯಹಜಯದ ಄ಧಿಔೃತ ಟರಸಿಿಯೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತಷಫೇಕಹಖುತಿದೆ. 
b) ರಯೋಜನಖಳು  

 

ಟರರ್ಸಿ ಂದು ಭಹಾಡಿಷಲಹಖದ, ತ್ತದಿಲಹಖದ ಟರರ್ಸಿ ತರದ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಷಹೆಪಿಷಲಹಖುದು ಭತು ಿ
ಂದು ಄ಥಹ ಸೆಚುಚ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುು ಹಿಡಿಮುತಿದೆ. ಆದು ಜೀನ ಹಲ್ಲಸಿ ಄ನುಔೂಲತೆಖಳ, 

ಟರರ್ಸಿ ಅಸಿ ಿ ಅಡಳಿತಕೆು ಟರಸಿಿಯೊಫೆ್ನ ನೇಭಔ ಭುಕಯ. ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುು ಹಿಡಿದಿಡಲು ಂದು 
ಟರರ್ಸಿ ಯಚಿಷು ಭೂಲಔ, ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ನಿಮಭದಡಿಮಲ್ಲಾ ಭತು ಿ ವಿಮೆದಹಯಯ ಭಯಣದ ನಂತಯ 

಄ನ ಸಔುುಖಳನುು ಬಿಟುಿ ಕೊಡುತಹಿನೆ. ಟರಸಿಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಮೆ ಸಣ ಸೂಡಿಕೆ ಭತುಿ ಂದು ಄ಥಹ 

ಸೆಚುಚ ಪಲಹನುಬವಿಖಳ ಟರರ್ಸಿ ನಿಾಸಣೆ. 
ಆದು ಷಂಗಹತ್ತಮ ಭತು ಿ ಭಔುಳು ರಯೋಜನಕಹುಗಿ ಟರರ್ಸಿ ಯಚಿಷು ಂದು ಄ಬಹಯಷ, ಸಹಗೆಯೇ 
ಪಲಹನುಬವಿಖಳು ಮಹುದೇ ಕಹನೂನುಫದಧ ಯಕ್ರ ಿಅಗಿಯಫಸುದು. ಂದು ಟರರ್ಸಿ ಯಚಿಷುುದು, ಹಲ್ಲಸಿ 

ಅದಹಮನುು ಪಲಹನುಬವಿಮು ಚಿಔುವಿಯು ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಫುದಿಧಂತ್ತಕೆಯ್ದಂದ ಸೂಡಿಕೆ 
ಖ್ಹತ್ತರಗೊಳಿಷುತಿದೆ ಭತು ಿಬವಿಶಯದ ಷಹಲದಹತಯ ವಿಯುದಧ ರಯೋಜನಖಳನುು ಬದರಡಿಷುತಿದೆ. 

2. ರಭುಕ ಯಕ್ರ ಿಆನುುಯೆನ್್ 
ರಭುಕ ಯಕ್ರ ಿವಿಮೆ, ಯಸಹಯ ವಿಮೆಮ ರಭುಕ ಯೂ. 

ಹಯಖ್ಹಯನ 

 

ರಭುಕ ಯಕ್ರ ಿವಿಮೆ ಯಸಹಯದ ರಭುಕ ಷದಷಯಯ ಷಹವಿನ ಄ಥಹ ವಿಷೃತ ಄ವಔಿತೆಯ್ದಂದ ಈದಭವಿಷು  

ಎಂಫ ಅ ಹಯಹಯದ ಅರ್ಥಾಔ ನಶಿ ಷರಿದೂಗಿಷಲು, ಹಯಹಯದ ಭೂಲಔ ತೆಗೆದುಕೊಳ ಾೆಲಹಖು ವಿಭಹ 

ಹಲ್ಲಸಿ ಎಂದು ವಿರಿಷಫಸುದು.  
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ಷಂಕ್ಷಿೆೆದಲ್ಲಾ ,  ಕ್ರೕ ಭಹಯನ್ ಆನು್ಯೆನ್್ ಹಯಹಯದ ಯಕ್ಷಣೆ ಈದೇಿವಖಳಿಗಹಗಿ ಫಳಷಲಹಖುತಿದೆ ಂದು ಜೀ 

ವಿಭಹ ಸೊಂದಿದೆ. ಹಲ್ಲಸಿ ಄ಧಿಮು ಹಯಹಯದ ರಭುಕ ಯಕ್ರಿಮ ಈಮುಔಿತೆ ಄ಧಿಗಿಂತ 

ಸೆಚಿಚಯುದಿಲಾ. ರಭುಕ ಯಕ್ರ ಿ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಹಯಹಯದ ಡೆತನದಲ್ಲಾೆ ಭತು ಿ
ಖುರಿಯೆಂದಯೆ ರಭುಕ ಅದಹಮ ತಯುಯ ನಶಿದೊಂದಿಗೆ ಈಂಟ್ಹದ ನಶಿಖಳಿಗಹಗಿ ಯಸಹಯ 

ಷರಿದೂಗಿಷಲು ಭತು ಿ ಹಯಹಯ ಭುಂದುರಿಕೆಗಹಗಿ ಄ನುಔೂಲ ಭಹಡುುದು. ರಭುಕ ಯಕ್ರ ಿ ವಿಮೆ 

ನಿಜಹದ ನಶಿಕ್ರುೕಡಹದ ರಿಸಹಯ ತುಂಬಿಕೊಡುುದಿಲಾ ಅದಯೆ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮು ನಿದಿಾಶಿಗೊಳಿಸಿಯು 

ಸಿೆಯ ವಿತ್ತೀಮ ಮೊತಿದ ರಿಸಹಯ ಕೊಡುದು. 
಄ನೇಔ ಯಸಹಯಖಳು ಲಹಬಖಳಿಗೆ ಫಸುತೇಔ ಕಹಯಣಹಗಿಯು ಫ್ ರಭುಕ ಯಕ್ರ ಿ ಸೊಂದಿಯುತಿೆ, 
಄ಥಹ ಷಂಷೆೆಮು ಭುಕಯಹದ ಅ ಫೌದಿಧಔ ಅಸಿ,ಿ ಂದು ಄ನನಯ ನೈುಣಯ ಫದಲ್ಲಗೆ ತುಂಫಹ 

ಔಶಿಹಖುತದಿೆ. ಂದು ಈದೊಯೕಖದಹತ, ಮಹುದೇ ನೌಔಯದಹಯ ಄ಯ ಜ್ಞಹನ, ಕೆಲಷ, ಄ಥಹ ಟ್ಹಿಯೆ 
ಕೊಡುಗೆ ಔಂನಿಗೆ ಄ನನಯಹಗಿ ಫೆಲೆಫಹಳುದೆಂದು ರಿಖಣಿಷಲಹಖುದು, ಄ಯ ಜೀನ ಄ಥಹ 

ಅಯೋಖಯ ಮೇಲೆ ರಭುಕ ಯಕ್ರ ಿವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ  ತೆಗೆದುಕೊಳಳಫಸುದು. 
ಈದೊಯೕಖದಹತ ಇ (ಆಂತಸ ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಷಸಹಮ ನೇಭಔ ಄ಥಹ ಈತಿಯಹಧಿಕಹಯ ಸೊಂದಿಯು 

ನೇಭಔ ಎಂದು) ರಭುಕ ಯಕ್ರಿ ಂದು ನಶಿ ಫಳಲುತ್ತಿದ ಿ ಷಂಬದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ (ಈದಹಸಯಣೆಗೆ 
ಈತಿಯಹಧಿಕಹರಿಖಳು ತಯಫೇತ್ತ ಯಯೆಗೆ ಯಸಹಯಖಳನುು ಂದು ಔಡಿಮೆ ಷಹಭಥಯಾನುು ಎಂದು) ೆಚಚ 
ಭತು ಿನಶಿ ಷರಿದೂಗಿಷಲು ಭಹಡುತಹಿಯೆ. 
 

ರಭುಕ ಯಕ್ರಿ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಂದು ದು ವಿಭಹ ಮೊತಿು ರಭುಕ ಯಕ್ರಿಮ ಷಾಂತ ಅದಹಮದ 
ಫದಲ್ಲಗೆ ಔಂನಿ ಲಹಬದ ಷಂಫಂಧ ಸೊಂದಿದೆ. ಪಿರೕಮಿಮಂ ಔಂೆನಿಮು ಹತ್ತಷುುದು. ಆಡೀ 
ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹಯಹಯ ೆಚಚಹಗಿ ರಿಖಣಿಷಲಹಖುತಿದೆ ಆದು ತೆರಿಗೆ ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿದೆ. ರಭುಕ ಯಕ್ರ ಿ

ಷಹಮು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ರಯೋಜನನುು ಔಂನಿಗೆ ಕೊಡಲಹಖುದು. ಮಕ್ರಿಔ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗಿಂತ 

ಭಿನುಹಗಿ, ರಭುಕ ಯಕ್ರ ಿವಿಮೆ ಷಹವಿನ ರಯೋಜನದ ಮೇಲೆ ಅದಹಮ ತೆರಿಗೆ ಆದೆ. 
 

ವಿಮೆಗಹಯಯು ಯಸಹಯದ ಲೆಔು ರಿವೆೃೕಧಿಷಲಪಟ್ಿ ಸಣಕಹಷು ಲೆಔುಟ್ಟಿಖಳನುು ನೋಡಿ  ಭತುಿ ಷಲ್ಲಾಸಿದ 

ಐಟ್ಟ ರಿಟನ್ಗಾಳನುು ನೋಡಿ ವಿಭಹ ಮೊತಿನುು ಗೊತುಿಭಹಡುಯು. ಷಹಭಹನಯಹಗಿ, ಔಂನಿಮು 
ರಭುಕ ಯಕ್ರ ಿವಿಮೆಗೆ ಄ಸಾಹಖಲು ಲಹಬದಹಮಔ ಆಯಫೇಔು. ಕೆಲು ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ವಿಮೆಗಹಯಯು ನಶಿ 
಄ನುಬವಿಷುತ್ತಿಯು ಅದಯೆ ಹರಯಂಬದ ಳ ಳೆಮ ಄ನುದಹನಿತ ಔಂೆನಿಖಳಿಗೆ ವಿನಹಮತ್ತಖಳನುು ಕೊಡುಯು. 
 

ಮಹಯು ಂದು ರಭುಕ ಯಕ್ರ ಿಅಗಿಯಫಸುದು? 

ರಭುಕ ಯಕ್ರ ಿ ನೇಯಹಗಿ ಯಸಹಯ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಮಹಯಹದಯೂ ಅಗಿಯಫಸುದು ಄ಯ ನಶಿ 
ಯಸಹಯಕೆು ಅರ್ಥಾಔ ಅಮಹಷ ಈಂಟುಭಹಡುತಿದೆ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ಯಕ್ರಿಮು ಔಂನಿಗೆ ವಿವೇಶಹಗಿ 

ಫೆಲೆಫಹಳು ಆದು ನಿದಿಾಶಿ ಕೌವಲಖಳನುು ಄ಥಹ ಜ್ಞಹನ ಸೊಂದಿಯು, ಔಂನಿಮ ನಿದೇಾವಔ, 
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ಂದು ಹಲುದಹಯ, ಂದು ರಭುಕ ಭಹಯಹಟ ಯಕ್ರ,ಿ ರಭುಕ ಹರಜೆಕ್ಿ ಭಹಯನೇಜರ್, ಄ಥಹ 

ಮಹಯಹದಯೂ ಅಗಿಯಫಸುದು. 
a) ವಿಮೆಭಹಡಫಸುದಹದ ನಶಿಖಳು 

 

ಕೆಳಗಿನ ನಶಿಖಳು ರಭುಕ ಯಕ್ರ ಿವಿಮೆ ರಿಸಹಯ ದಗಿಷುತಿದೆ: 
i. ರಭುಕ ಯಕ್ರಿ ಕೆಲಷ ಭಹಡಲು ಷಹಧಯಹಖುುದಿಲಾದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಫದಲ್ಲ ನೇಭಕಹತ್ತ ಭತುಿ 

಄ಖತಯವಿದಿಯೆ ತಯಫೇತ್ತ ಸಣಕಹಷು, ವಿಷಿರಿತ ಄ಧಿಗೆ ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಸಿಫ್ಂದಿ ದಗಿಷಲು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ 

ನಶಿ.  
 

3. ಆನುುಯೆನ್್ ಲಹಬಖಳನುು ಯಕ್ಷಿಷುದು. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ಔಳೆದುಕೊಂಡ ಭಹಯಹಟದಿಂದ ಔಳೆದುಕೊಂಡ 

ಯಭಹನದ ರಿಸಹಯ, ರಭುಕ ಯಕ್ರ ಿ ಹಲೊೆಂಡಿದ ಿ ಮಹುದೇ ಹಯಹಯ ಯೋಜನೆಮ ವಿಳಂಫ 

಄ಥಹ ಯದುಿಗೊಳಿಷುವಿಕೆಮನುು ರಿಣಹಭಹಗಿ ನಶಿಖಳು, ವಿಷಿರಿಷು ಷಲುಹಗಿ ಄ಕಹವ ನಶಿ, 
ವಿವೇಶ ಕೌವಲಯಖಳ ಄ಥಹ ಜ್ಞಹನದ ನಶಿ.  
 

ಭಹಟಾಗೇರ್ಜ ರಿಡೆಂುನ್ ಆನುುಯೆನ್್ (MRI) 

ನೀು ಂದು ಅಸಿಿ ಕೊಳಳಲು ಷಹಲ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳತ್ತಯಿುವಿರಿ ಎಂದು ಈಹಿಷೋಣ. ನೀು ಷಹಲ ಯಷೆೆಮ 

ಬಹಖಹಗಿ ಫಹಯಂಕ್ರಗೆ ಄ಡಭಹನ ಬಿಡುಖಡೆ ವಿಮೆಗೆ ಸಣ ಕೊಡಫೇಕಹಖಫಸುದು. 
 
 
 
 

a) MRI (ಎಂಅಐಾ) ಎಂದಯೇನು? 
 

ಆದು ಖೃಸ ಷಹಲ ಷಹಲಗಹಯರಿಗೆ ಅರ್ಥಾಔ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ. ಄ನು / ಄ಳು ತನು 
ಷಂೂಣಾ ಭಯುಹತ್ತ ಮೊದಲು ಷಹನುಪಿಪದಹಖ ಄ದು ಭೂಲಬೂತಹಗಿ ಂದು ಄ಡಭಹನ 

ಷಹಲದ ಮೇಲೆ ಷಭತೋಲನ ಭಯುಹತ್ತಷಲು ಂದು ಄ಡಭಹನದಹಯಯು  ತೆಗೆದ ಔಡಿಮೆಗೊಳಿಷು 

ಟರ್ಮಾ ಜೀವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ. ಆದು ಷಹಲ ಯಕ್ಷಔ ಹಲ್ಲಸಿ ಎಂದು ಔಯೆಮಫಸುದು. ಇ ಯೋಜನೆಮು 
ೃದಧರಿಗೆ ಷೂಔಿಹಗಿದೆ, ಄ಯ ಄ಲಂಬಿತಯು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಄ನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಿಧನದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ತಭಮ 
ಷಹಲನುು ತೆಯುಗೊಳಿಷಲು ನೆಯು ಭಹಡಫೇಕಹಖುತಿದೆ. 
 

b) ೈಶಿಶಿಯಖಳು 
 

ಹಲ್ಲಸಿ ಷಯೆಂಡರ್ ಭೌಲಯದ ಄ಥಹ ರಿಔಾತೆಮ ರಯೋಜನಖಳನುು ಸೊಂದಿದೆ. ಇ ಹಲ್ಲಸಿಮ 

಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆಮ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಄ಧಿಮು ಸಿೆಯಹಗಿಯುತಿದೆ, ಄ದು ಂದು ಄ಧಿ ವಿಭಹ 

ಹಲ್ಲಸಿಗಿಂತ ಭಿನುಹಗಿ ರತ್ತ ಶಾ ಔಡಿಮೆಮಹಖುತಿದೆ. 
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Test Yourself 3  

 

ಭಹಟಾಗೇರ್ಜ ರಿಡೆಂುನ್ ಆನುುಯೆನ್್ ಹಿಂದೆ ಈದೆೀವೇನು? 
I. ಄ಖೆದ ಄ಡಭಹನ ದಯಖಳ ಄ನುಔೂಲ 

II. ಭನೆ ಷಹಲ ಷಹಲಗಹಯರಿಗೆ ಅರ್ಥಾಔ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷುುದು 
III. ತೆ ಿಅಸಿ ಿಭೌಲಯ ಯಕ್ಷಿಷುತಿದೆ 
IV. ಡೀಪಹಲ್ಿ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಈಚಹಚಟನೆ ತಪಿಪಸಿಕೊಳುಳದು 
 

 

 

ಷಹಯಹಂವ 

 

 ವಿಹಹಿತ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಸಿಿಮ ಕಹಯ್ದದೆಮ ವಿಬಹಖ 6, 1874, ತ್ತು ಸಹಖೂ ಭಔುಳಿಗೆ ಜೀ 

ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಄ನುಔೂಲತೆಖಳನುು ಬದರತೆಗಹಗಿ ದಗಿಷುತದಿೆ. 
 

 MWP ಕಹಯ್ದದೆಮಡಿ ರಿಣಹಮಿತಹಖಲು ಹಲ್ಲಸಿ ನಹಯಮಹಲಮದ ಲಖತುಖಿಳನುು, 
ಷಹಲದಹತಯ ಭತು ಿಜೀನ ಅವಹಾಷನೆಗೊಂಡಯ ನಿಮಂತರಣದಿಂದ ಸೊಯಗಿದೆ. 
 

 ರಭುಕ ಯಕ್ರ ಿ ವಿಮೆ ಯಸಹಯ ವಿಮೆಮ ರಭುಕ ಯೂ. ರಭುಕ ಯಕ್ರ ಿ ವಿಮೆ ಯಸಹಯದ 

ರಭುಕ ಷದಷಯಯ ಷಹವಿನ ಄ಥಹ ವಿಷೃತ ಄ವಔಿತೆಯ್ದಂದ ಈದಭವಿಷು  ಎಂಫ ಅ ಹಯಹಯದ 

ಅರ್ಥಾಔ ನಶಿ ಷರಿದೂಗಿಷಲು, ಹಯಹಯದ ಭೂಲಔ ತೆಗೆದುಕೊಳ ಾೆಲಹಖು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಎಂದು 
ವಿರಿಷಫಸುದು.  
 

 ಄ನು / ಄ಳು ತನು ಷಂೂಣಾ ಭಯುಹತ್ತ ಮೊದಲು ಷಹನುಪಿಪದಹಖ ಄ದು ಭೂಲಬೂತಹಗಿ 

ಂದು ಄ಡಭಹನ ಷಹಲದ ಮೇಲೆ ಷಭತೋಲನ ಭಯುಹತ್ತಷಲು ಂದು ಄ಡಭಹನದಹಯಯು  
ತೆಗೆದ ಔಡಿಮೆಗೊಳಿಷು ಟರ್ಮಾ ಜೀವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ. 

 

 

ರಭುಕ ದಖಳು 
 

1. ವಿಹಹಿತ ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಸಿಿಮ ಕಹಯ್ದದೆ 
2. ರಭುಕ ಯಕ್ರ ಿವಿಮೆ 

3. ಭಹಟಾಗೇರ್ಜ ರಿಡೆಂುನ್ ಆನುುಯೆನ್್ 

ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಷಲು ಈತಯಿಖಳು 
 
Answer 1  
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ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

MRI ಮು ಭನೆ ಷಹಲ ಷಹಲಗಹಯರಿಗೆ ಅರ್ಥಾಔ ಯಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತಿದೆ. 

 

ಷಾಮಂ ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳು 
 
Question 1  

 

ರಭುಕ ಯಕ್ರ ಿವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸಿ ವಿಭಹ ಮೊತಿು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಮಹುದಕೆು ಷಂಫಂಧ ಸೊಂದಿದೆ? 
I. ರಭುಕ ಯಕ್ರ ಿಅದಹಮ  

II. ಹಯಹಯ ಲಹಬ  

III. ಯಸಹಯದ ಆತ್ತಸಹಷ  

IV. ಸಣದುಫ್ಯ ಷೂಚಯಂಔ  

 

Question 2  

 

ಭಹಟಾಗೇರ್ಜ ಡೆದುಕೊಳುಳವಿಕೆ ವಿಮೆಮನುು (MRI ಮನುು) ________ದಲ್ಲಾ ಗೀಾಔರಿಷಫಸುದು. 
 

I. ಸೆಚುಚತ್ತಿಯು ಄ಧಿ ವಿಭಹ 

II. ಔಡಿಮೆಮಹಖುತ್ತಿಯು ಄ಧಿಗೆ ವಿಭಹ  

III. ಯತಹಯಷಗೊಳುಳ ಜೀ ವಿಭಹ 

IV. ಮುನಿಷಾಲ್ ಜೀ ವಿಭಹ  

 
Question 3  

 

ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ನಶಿಖಳು ರಭುಕ ಯಕ್ರ ಿವಿಮೆ ಯಕ್ಷಣೆಮನುು ಡೆಮುತಿೆ? 
I. ಅಸಿ ಿಔಳಳತನ 

II. ರಭುಕ ಯಕ್ರ ಿಕೆಲಷ ಷಹಧಯಹಖುುದಿಲಾ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಷಿರಿತ ಄ಧಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ನಶಿ 
III. ಷಹಭಹನಯ ಸೊಣೆಗಹರಿಕೆ 
IV. ದೋಶಖಳು ಭತುಿ ಲೋದ ಕಹಯಣದಿಂದ ಈಂಟ್ಹಖು ನಶಿಖಳು 
 
Question 4  

 

ಂದು ಹಲ್ಲಸಿ MWP ಕಹಯ್ದದೆಮಡಿ ನಡೆಷಲಹಖುತ್ತಿದೆ. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಄ನುಔೂಲತೆಖಳನುು 
ಡೆಮಲು ಭತುಿ ನಿಾಹಿಷಲು ವಿವೇಶ ಟರಸಿಿ ನೇಭಔ ಭಹಡದಿದಿಯೆ, ನಿಮಭದಡಿಮಲ್ಲಾ ಷಂಹದಿಸಿದೆ 
ಮೊತಿನುು _____________ಗೆ ಹತ್ತಷಫೇಕಹಖುತಿದೆ. 
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I. ಕ್ರನ್  ಭುಂದಿನ  

II. ಯಹಜಯದ ಄ಧಿಔೃತ ಟರಸಿೀ 
III. ವಿಮೆಗಹಯಯು 
IV. ವಿಭಹದಹಯ 

 
 

Question 5  

 

ಭಸೇಶ್ ಎಯಲು ಫಂಡಹಳದಿಂದ ಹಯಹಯ ನಡೆಸಿದ. ಄ಯ ನಿಧನದ ನಂತಯ, ಎಲಹಾ ಷಹಲದಹತರಿಗೆ 
ಭಸೇಶ್ ಄ಯ ಅಸಿಿಖಳು ಹಿಂದೆ ಸೋಖಲು ತಭಮ ಄ತುಯತಿಭ ೆರಮತ್ು ಭಹಡುತ್ತಿದಹಿಯೆ. ಕೆಳಗಿನ ಮಹ 

ಅಸಿ ಿಷಹಲದಹತಯು ಮಿತ್ತಮ ಸೊಯಗಿದೆ? 
I. ಭಸೇಶ್ ಸೆಷರಿನಲ್ಲಾನ ಅಸಿ ಿ

II. ಭಸೇಶ್ ಫಹಯಂಕ್ ಖ್ಹತೆಖಳು 
III. MWP ಕಹಯ್ದದೆಮ ವಿಬಹಖ 6 ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಕರೀದಿಸಿದ ಄ಧಿ ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ 

IV. ಭಸೇಶ್ ಡೆತನದ ಭೂಯಚುಮಲ್ ನಿಧಿಖಳು 
 
Question 6  

 

ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಅಯೆುಮು MWP ಕಹಯ್ದದೆ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಷತಯ? 
ಸೇಳಿಕೆ I : ಹತ್ತಸಿದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೆಚೂಯರಿಟ್ಟ ಕೆಾೖರ್ಮ ಚೆಕ್ :  

ಸೇಳಿಕೆ II: ಮೆಚೂಯರಿಟ್ಟ ಚೆಕ್ ಟರಸಿಿಖಳಿಗೆ ಹತ್ತಷುದನುು ಸೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ 
 

I. I ನಿಜಹಗಿದೆ 
II. II ನಿಜಹಗಿದೆ 
III. ಎಯಡೂ I and II ನಿಜಹಗಿದೆ 
IV. ಂದೊ I ಄ಥಹ II  ನಿಜಹಗಿಲಹಾ 
 

Question 7  

 

ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಅಯೆುಮು ರಔಯಣಖಳು MWP ಅಕ್ಿ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಷತಯ? 
ಸೇಳಿಕೆ  I: ಡೆತ್ ಸಔುುಖಳನುು ನಹಮಿನಿಖಳ ಯಹಗಿ ಫಗೆಸರಿಷಲಹಖುತಿದೆ 
ಸೇಳಿಕೆ  II: ಡೆತ್ ಸಔುುಖಳನುು ಟರಸಿಿಖಳ ಯಹಗಿ ಫಗೆಸರಿಷಲಹಖುತಿದೆ 
 

I. I ನಿಜಹಗಿದೆ 
II. II ನಿಜಹಗಿದೆ 
III. ಎಯಡೂ I and II ನಿಜಹಗಿದೆ 
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IV. ಂದೊ I ಄ಥಹ II  ನಿಜಹಗಿಲಹಾ 
 
Question 8  

 

಄ಜಯ್ಡ್ ಄ಯ ನೌಔಯರಿಗೆ ವಿಮೆಮ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತಷುತಹಿನೆ. ನೌಔಯರಿಗೆ ಹತ್ತಷು ರಿಸಹಯ 

ಎಂದು ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ವಿಭಹ ಪಿರೕಮಿಮಂ ವಿನಹಯ್ದತ್ತಮಹಗಿ ಷಂಷುರಿಷಲಪಡುುದಿಲಾ? 
 

ಅಯೆು I: ನೌಔಯರಿಗೆ ಕೊಡಫೇಕಹದ ರಯೋಜನಖಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ 

ಅಯೆು II: ಄ಜಯ್ಡ್ ಗೆ ಕೊಡಫೇಕಹದ ರಯೋಜನಖಳ ಜೊತೆಗೆ ರಭುಕ ಯಕ್ರ ಿಜೀವಿಭಹ 

I. I ಭಹತರ 
II. II ಭಹತರ 
III. ಎಯಡೂ I and II  

IV. ಂದೊ I ಄ಥಹ II  ಄ಲಹಾ 
 
Question 9  

 

಄ನುಫಂಧಿಮಹಗಿ ತಭಮ ಅಸಿ ಿ ಷಹಲಗಹಯಯು ವಿಧಿಷು ಫಡಿಡಗಹಗಿ, ಅಯ ಅಸಿ ಿ ಷಹಲದಹಯ ಷಹಾಧೀನದಲ್ಲಾ 
಄ುಖಳನುು ಬಿಡು ಄ಬಹಯಷನುು _____________ ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತದಿೆ.  
 

I. ಷೆಔುಯರಿಟ್ಟ 

II. ಭಹಟಾಗೇರ್ಜ (಄ಡಭಹನ) 

III. ದುಫಹರಿ ಫಡಿಡ 
IV. ಸೈಪ್ರೆರ್ಥಕೇವನ್ 

 
 
 

Question 10  

 

ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಭನೆಮ ಷಹಲದ ಷಹಲಗಹಯರಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷುತಿದೆ? 
I. ಜೀ ವಿಮೆ 

II. ಄ಂಖೈಔಲಯ ವಿಮೆ 

III. ಭಹಟಾಗೇರ್ಜ ರಿಡೆಂುನ್ ಆನುುಯೆನ್್ 
IV. ಷಹಭಹನಯ ವಿಭಹ  

 

 

ಷಾಮಂ ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳಿಗೆ ಈತಯಿಖಳು  
 

Answer 1  
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ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

ರಭುಕ ಯಕ್ರ ಿಆನುುಯೆನ್್ ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಮೊತ ಿಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಯಸಹಯ ಲಹಬದಹಮಔತೆಗೆ 
ಷಂಫಂಧ ಸೊಂದಿದೆ. 

Answer 2  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

ಭಹಟಾಗೇರ್ಜ ಡೆದುಕೊಳುಳವಿಕೆ ವಿಮೆಮ (MRI ಮನುು) ಔಡಿಮೆಗೊಳಿಷುವಿಕೆಮ ಄ಧಿ ವಿಭಹ ಎಂದು 
ಗೀಾಔರಿಷಫಸುದು. 

Answer 3  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

ರಭುಕ ಯಕ್ರ ಿಕೆಲಷ ಷಹಧಯಹಖುುದಿಲಾ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಷರಿಿತ ಄ಧಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ನಶಿಖಳಿಗೆ 
ರಭುಕ ಯಕ್ರ ಿವಿಮೆ ಯಕ್ಷಣೆಮನುು ಡೆಮುತಹಯಿೆ  
Answer 4  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಹಲ್ಲಸಿ ಄ನುಔೂಲತೆಖಳನುು ಡೆಮಲು ಭತು ಿ ನಿಾಹಿಷಲು ವಿವೇಶ ಟರಸಿಿ ನೇಭಔ 

ಭಹಡದಿದಯಿೆ, ನಿಮಭದಡಿಮಲ್ಲಾ ಷಂಹದಿಸಿದೆ ಮೊತಿು ಯಹಜಯದ ಄ಧಿಔೃತ ಟರಸಿೀಗೆ ಹತ್ತಮಹಖುುದು. 
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
 

MWP ಕಹಯ್ದದೆಮ ವಿಬಹಖ 6 ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಕರೀದಿಸಿದ ಄ಧಿ ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ನಹಯಮಹಲಮದ 

ಲಖತುಿಖಳ ಭತು ಿಷಹಲದಹತಯ ಮಿತ್ತಮ ಸೊಯಗಿದೆ . 
Answer 5  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

ಮೆಚೂಯರಿಟ್ಟ ಚೆಕ್ ಟರಸಿಿಖಳಿಗೆ ಹತ್ತಷಲಹಖುದು 
Answer 6  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
  

ಡೆತ್ ಸಔುುಖಳನುು ಟರಸಿಿಖಳ ಯಹಗಿ ಫಗೆಸರಿಷಲಹಖುತದಿೆ  

Answer 7  
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ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

ರಿಸಹಯ ನೌಔಯಯ ಹತ್ತ ಎಂದು ಄ಜಯ್ಡ್ ಗೆ ಕೊಡಫೇಕಹದ ರಯೋಜನಖಳ ಜೊತೆಗೆ ರಭುಕ ಯಕ್ರ ಿ

ಜೀವಿಭಹ ವಿನಹಯ್ದತ್ತಗೆ ಷಂಷುರಿಷಲಪಡುುದಿಲಾ. 
Answer 8  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

಄ನುಫಂಧಿಮಹಗಿ ತಭಮ ಅಸಿ ಿ ಷಹಲಗಹಯಯು ವಿಧಿಷು ಫಡಿಡಗಹಗಿ, ಅಯ ಅಸಿ ಿ ಷಹಲದಹಯ ಷಹಾಧೀನದಲ್ಲಾ 
಄ುಖಳನುು ಬಿಡು ಄ಬಹಯಷನುು ಄ಡಭಹನ ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತದಿೆ.  
Answer 9  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
 

ಭಹಟಾಗೇರ್ಜ ರಿಡೆಂುನ್ ಆನುುಯೆನ್್ ಭನೆಮ ಷಹಲದ ಷಹಲಗಹಯರಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷುತಿದೆ. 
 

 
 
 



 
 

 208 

 

಄ಧಹಯಮ 10 

ಜೀ ವಿಮೆ ಫೆಲೆ ಭತುಿ ಭೌಲಯಭಹನ 

಄ಧಹಯಮ ರಿಚಮ 

 

ಇ ಄ಧಹಯಮದ ಈದೆೀವ, ವಿದಹಯರ್ಥಾಖಳಿಗೆ ಫೆಲೆ ಭತು ಿಜೀ ವಿಭಹ ಔಯಹಯುಖಳು ಲಹಬಖಳನುು ಳಗೊಂಡ 

ಭೂಲಬೂತ ಄ಂವಖಳನುು ರಿಚಮ ಭಹಡುುದು. ನಹು ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಪಿರೕಮಿಮಂ 

ನಿಯೋಜಿಷಲಹಖುುದನುು ಭತುಿ ನಂತಯ ಸೆಚುಚರಿ ಭತು ಿ ಫೋನರ್ಸ ರಿಔಲಪನೆಮ ಄ಂವಖಳನುು 
ಚಚಿಾಷಫಸುದು. 

ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವ 

  

A. ವಿಮೆ ಫೆಲೆ ನಿಖದಿ - ಭೂಲಬೂತ ಄ಂವಖಳು 
B. ಸೆಚುಚರಿ ಭತುಿ ಫೋನರ್ಸ 
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A. ವಿಮೆ ಫೆಲೆ ನಿಖದಿ - ಭೂಲಬೂತ ಄ಂವಖಳು 
 

1. ಪಿರೕಮಿಮಂ 

 

ಷಹಧಹಯಣ ಬಹಶೆಮಲ್ಲಾ, ಄ಧಿ ಪಿರೕಮಿಮಂ, ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಕರೀದಿಷಲು ವಿಮೆದಹಯಯು ಹತ್ತಸಿದ ಫೆಲೆ 
ಷೂಚಿಷುತಿದೆ. ಆದು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ವಿಭಹ ಮೊತಿದ ಷಹವಿಯ ಯೂಹಯ್ದಖಳಿಗೆ ರತ್ತ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಂದು 
ದಯ ಎಂದು ಯಔಿಡಿಷಫಸುದು. ಇ ಪಿರೕಮಿಮರ್ಮ ದಯಖಳು ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಲ್ಲಾ ಲಬಯವಿಯು ದಯಖಳ 

ಕೋಶಿಔಖಳ ಯೂದಲ್ಲಾ ಲಬಯವಿದೆ 
ಚಿತರ 1: ಪಿರೕಮಿಮಂ 

 
 

ಇ ಕೋಶಿಔಖಳಲ್ಲಾ ಭುದಿರತ ದಯಖಳನುು "ಅಫೀರ್ಸ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳು" ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ. ಄ು 
ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ರತ್ತ ಶಾ ಹತ್ತ ಭಹಡಫೇಕಹದ ಭಟಿದ ಹರ್ಷಾಔ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಆೆ. ಄ಯು ಸೆಚಿಚನ 

ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಄ಧಿಮುದಿಔೂು ಂದೇ ಅಗಿಯುತಿೆ ಭತು ಿಹರ್ಷಾಔ ದಯದಲ್ಲಾ ಖಣಿಷಲಹಖುತಿದೆ. 
 

ಈದಹಸಯಣೆ 
 

ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಮಸಿ್ನಲ್ಲಾ ಂದು ಆಪತು ಿಶಾದ ದತ್ತಿ ವಿಮೆ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಯೂ 4,800 ಆದಿಯೆ, ಆದು  
ಯೂ 4,800  ಆಪತು ಿಶಾಖಳಯೆಗೆ ರತ್ತ ಶಾ ಹತ್ತ ಭಹಡಫೇಔು ಎಂದು ಄ಥಾ.  

 

ಅದಹಖೂಯ ಆದಯಲ್ಲಾ ಔಂತುಖಳನುು ಮೊದಲ ಕೆಲು ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಕೊಡಫೇಕಹದ, ಕೆಲು ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುು 
ಸೊಂದಲು ಷಹಧಯ. ಔಂನಿಖಳು ಕೇಲ ಂದು ಪಿರೕಮಿಮಂ ಔಯಹಯುಖಳನುು ಸೊಂದಿಯಫಸುದು ಆದಯಲ್ಲಾ 
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ಂದು ಪಿರೕಮಿಮಂ ಄ನುು ಪಂದದ ಅಯಂಬದಲ್ಲಾ ಹತ್ತಷಲಹಖುುದು. ಇ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ 

ಫಂಡಹಳ ಸೂಡಿಕೆ ಅಧಹರಿತಹಗಿಯುತೆಿೆ. 
 
 

2. ರಿಮಹಯ್ದತ್ತಖಳು 
 

ಜೀವಿಮೆ ಈದಿಿಮೆಖಳು ಹತ್ತಷಫೇಕಹದ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೇಲೆ ಕೆಲು ರೀತ್ತಮ ರಿಮಹಯ್ದತ್ತಖಳನುು 
ನೀಡಫಸುದು. ಎಯಡು ಆಂತಸ ರಿಮಹಯ್ದತ್ತಖಳು:  

 ಮೊತ ಿಬಯಷೆ 
 ಪಿರೕಮಿಮಂ ದಧತ್ತಗೆ 

 

a) ಅವಹಾಷನೆ ಮೊತಕಿೆು ರಿಮಹಯ್ದತ್ತ 

 

ಅವಹಾಷನೆ ಮೊತಿಕೆು ರಿಮಹಯ್ದತ್ತಮನುು ಸೆಚಿಚನ ರಭಹಣದ ವಿಭಹ ಮೊತಿದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ 

ಕರೀದಿದಹಯರಿಗೆ ನೀಡಲಹಖುತದಿೆ. ಆದು ಗಹರಸಔನಿಗೆ ಸೆಚಿಚನ ಭೌಲಯದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷೇೆಖಳನುು 
ಭಹಡಿದಹಖ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಭಹಡಫಸುದು ಲಹಬನುು, ಂದು ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಗಹಾಯ್ದಷು 

ನೀಡಲಹಗಿದೆ. ಆದಕೆು ಕಹಯಣ ಷಯಳಹದುದು. ವಿಮೆಗಹಯಯ ಷೇೆಖಳು ಎಂಫುದು, ಂದು 
ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಫಂಡಹಳ ತೊಡಗಿಷುಯು ಯೂ .50,000 ಄ಥಹ Rs.5,00,000, ಎಯಡಔೂು 
ಫೇಕಹದ ವರಭ ರಭಹಣು ಂದೇ, ಭತು ಿಇ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಂಷುಯಣಹ ೆಚಚ ಄ದೇ ಈಳಿಮುತಿದೆ. 
ಅದಯೆ ಸೆಚಿಚನ ಷರ್ಮ ಄ಶೂಡ್ಾ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಸೆಚುಚ ಅದಿರಿಂದ ಸೆಚುಚ ಲಹಬವಿಯುದು. 

 

b) ಪಿರೕಮಿಮರ್ಮ ವಿಧಹನಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಿಮಹಯ್ದತ್ತ 

 

ಸಹಗೆಯೇ ಂದು ರಿಮಹಯ್ದತ್ತ ಪಿರೕಮಿಮಂ ವಿಧಹನಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಗಿಷಫಸುದಹಗಿದೆ. ಜೀ 

ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳನುು ತೈಭಹಸಿಔ ಄ಥಹ ತ್ತಂಖಳ ಅಧಹಯದಲ್ಲಾ, ಹರ್ಷಾಔಹಗಿ 

಄ಧಾ ಹರ್ಷಾಔಹಗಿ, ಹತ್ತ ಄ನುಭತ್ತಷಫಸುದು.  ಸೆಚುಚ ುನಯಹತ್ತಾತಹಖು ಔರಭದಲ್ಲಾ, 
ಷೇೆಮ ಸೆಚಿಚನ ೆಚಚ. ಹರ್ಷಾಔ ಭತು ಿ ಄ಧಾಹರ್ಷಾಔ ವಿಧಹನಖಳು ಷಂಖರಸ ಭತುಿ ಲೆಔುತ್ರ 
ಶಾಕೊುಮೆಮ ಭಹತರ ಳಗೊಂಡಿಯುತಿದೆ ತೈಭಹಸಿಔ ಭತುಿ ಭಹಸಿಔ ವಿಧಹನಖಳ ಄ಥಾ ರಕ್ರರಯೆಮು 
ಸೆಚುಚ ನಿಯಂತಯಹಗಿದೆ. ತೈಭಹಸಿಔ ಄ಥಹ ಭಹಸಿಔ ವಿಧಹನಖಳನುು ಸೋಲ್ಲಸಿದಯೆ ಄ಧಾಹರ್ಷಾಔ 

಄ಥಹ ಹರ್ಷಾಔ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳನುು ಹೀಗೆ ಅಡಳಿತಹತಮಔ ೆಚಚನುು ಈಳಿಷುಲ್ಲಾ ಷಕ್ರರಮವಿಯುತೆಿೆ.  
ಆದಲಾದೆ, ಹರ್ಷಾಔ ಔರಭದಲ್ಲಾ, ವಿಮೆಗಹಯಯು ಆಡೀ ಶಾದ ಄ಧಿಮಲ್ಲಾ ಇ ರಭಹಣನುು 
ಫಳಸಿಕೊಳಳಲು ಷಹಧಯವಿಯುತಿದೆ ಭತುಿ ಄ದಯ ಮೇಲೆ ಫಡಿಡಮನುು ಷಂಹದಿಷಫಸುದು. ವಿಮೆಗಹಯಯು 
ಅದಿರಿಂದ ಆುಖಳಲ್ಲಾ ಮೇಲೆ ರಿಮಹಯ್ದತ್ತಮನುು ಄ನುಭತ್ತಷು ಭೂಲಔ ಹರ್ಷಾಔ ವಿಧಹನಖಳ ಭತು ಿ
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಄ಧಾ ಹರ್ಷಾಔ ಭೂಲಔ ಹತ್ತಮನುು ಪ್ರೆರೕತಹ್ಹಿಷುತೆೀೆ. ಄ಯು ಳಗೊಂಡಿಯು ಸೆಚುಚರಿ 

ಅಡಳಿತಹತಮಕ ೆಚಚಖಳಿಗಹಗಿ, ಭಹಸಿಔ ದಧತ್ತ ಹತ್ತಗೆ ಷಾಲಪ ಸೆಚುಚರಿ ವಿಧಿಷುತಿದೆ. 
 

3. ಸೆಚುಚರಿ ವುಲುಖಳು 
 

ಕೋಶಿಔ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಎಂಫುದು ಮಹುದೇ ಖಭನಹಸಾ ಄ಂವಖಳ ವಿಶಮಕೆು ಸೆಚುಚರಿ ಄ಹಮ 

ತಯಲಹಯದ  ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ಯಕ್ರಿಖಳ ಖುಂಪಿಗೆ ವಿಧಿಷಲಹಖುತಿದೆ. ಆಂತಸ ಯಕ್ರಿಖಳ ಫದುಔನುು ಖುಣಭಟಿದ 

ಜೀನ ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ ಭತುಿ ವಿಧಿಷಲಹಖು ದಯಖಳನುು ಷಹಭಹನಯ ದಯಖಳು ಎಂದು 
ಔಯೆಮಲಪಡುತಿೆ. 
  

ವಿಮೆ ರಷಹಿಪಿಸಿದ ಯಕ್ರಿಮು ತನು ಜೀನಕೆು ಄ಹಮಕಹರಿ ಎನುಲಹದ ಆದು ಸೃದಮ ಕಹಯ್ದಲೆಖಳನುು 
಄ಥಹ ಡಮಹಬಿಟ್ಟರ್ಸ ನಂತಸ ನಿದಿಾಶಿ ಅಯೋಖಯ ಷಭಷೆಯಖಳನುು ಄ನುಬವಿಷುತ್ತಿದೆಿಯೆ, ಄ಂತಸ 

ಜೀನನುು ಆತಯ ರಭಹಣಿತ ಜೀನನುು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈಖುಣಭಟಿದ ಎಂದು 
ರಿಖಣಿಷಲಹಖುತಿದೆ, ವಿಮೆಗಹಯಯು ಅಯೋಖಯ ಸೆಚುಚರಿ ಭೂಲಔ ಸೆಚುಚರಿ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಸೇಯಲು 
ನಿಧಾರಿಷಫಸುದು. ಸಹಗೆಯೇ ಂದು ಹಯಸಹರಿಔ ಸೆಚುಚರಿಮನುು, ಂದು ಷಔಾಸಿ್ನ ಚಭತಹುಯದ 

ಸಹಗೆ, ಂದು ಄ಹಮಕಹರಿ ಈದೊಯೕಖ ತೊಡಗಿಯುಯ ಮೇಲೆ ಸೊರಿಷಫಸುದು. ಇ ಸೆಚುಚರಿ 

ೈಶಿಶಿಯಖಳು ಕೋಶಿಔ ಪಿರೕಮಿಮಂಗಿಂತ ಸೆಚುಚ ಪಿರೕಮಿಮಂಗೆ ಕಹಯಣಹಖಫಸುದು. 
 

ಭತೆ,ಿ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಸೆಚುಚರಿ ಪಿರಮಿಮಂ ಹತ್ತಸಿ, ಲಬಯವಿಯು ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಕೆಲು 
ಸೆಚುಚರಿ ಲಹಬಖಳನುು ನೀಡಫಸುದು. 

ಈದಹಸಯಣೆ 
 

ಂದು ಲೈಫ್ ಆನುುಯರ್ (ಷಹವಿನ ಅಕ್ರ್ಡೆಂಟ್ ೇಳ  ೆ ಅವಹಾಷನೆ ಡಫಲ್ ಮೊತ ಿ ಂದು ಸಔುನುು ಄ಲ್ಲಾ 
ಹತ್ತಷಲಹಖುುದು) ಎಯಡು ಅಕ್ರ್ಡೆಂಟ್ ಫೆನಿಫಿಟ್ ಄ಥಹ DAB ಮನುು ನೀಡಫಸುದು. ಆದಕಹುಗಿ ಄ದು 
ಅವಹಾಷನೆಮ ಷಹವಿಯ ಮೊತಿಕೆು ರತ್ತ ಂದು ಯೂಹಯ್ದ ಸೆಚುಚರಿ ಪಿರೕಮಿಮಂ ವಿಧಿಷುತಿದೆ.  
 

ಸಹಗೆಯೇ ಭಾನೆಂಟ್ ಡಿಷೆಬಿಲ್ಲಟ್ಟ ಫೆನಿಫಿಟ್ (PDB) ಎಂಫ ಲಹಬನುು ಅವಹಾಷನೆಮ ಷಹವಿಯ ಮೊತಿಕೆು 
ರತ್ತ ಸೆಚುಚರಿ ಹತ್ತಸಿ ಡೆಮಫಸುದು. 
 

4. ಪಿರೕಮಿಮಂ ನಿಧಾರಿಷುುದು 
 

ಜೀನ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಪಿರೕಮಿಮಂ ಕೋಶಿಔಖಳಲ್ಲಾ ನೀಡಲಹದ ದಯಖಳನುು ಸೇಗೆ ತಲುುತಹಿಯೆ ಇಖ ನಹು 
ರೀಕ್ಷಿಷೋಣ. ಇ ಕೆಲಷನುು ವಿಭಹಖಣಔ ನಿಾಹಿಷುತಹಿಯೆ. ಄ಧಿ ವಿಮೆ, ಜೀಭಹನವಿಡಿ ಭತು ಿದತ್ತ ಿ
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ರೀತ್ತಮ ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ಜೀ ವಿಮೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಪಿರೕಮಿಮಂ ನಿಖದಿ ರಕ್ರರಯೆಮು ಕೆಳಗಿನ ಄ಂವಖಳನುು 
ರಿಖಣಿಷುತಿದೆ: 

 

 ಭಯಣ  

 ಫಡಿಡ   
 ನಿಾಸಣೆಮ ೆಚಚಖಳು 
 ಮೀಷಲು 
 ಫೋನರ್ಸ ಲೋಡಿಂಗ್ 

 

ಚಿತರ 1: ಪಿರೕಮಿಮಂ ಗಟಔಖಳು 

 
 

ಮೊದಲ ಎಯಡು ಄ಂವಖಳಲ್ಲಾ ನಿಾಳ ಪಿರೕಮಿಮಂ ನಿಯೋಜಿಷಲಹಖುುದು, ಆತಯ ಄ಂವಖಳನುು ಷಭಖರ 
಄ಥಹ ಅಫೀರ್ಸ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಈತಹಪದಿಷುುದಕಹುಗಿ ನಿಾಳ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೇಲೆ ಲೋಡ್ 

ಭಹಡಲಹಖುದು. 
a) ಷಹವಿನ ರಭಹಣ ಭತು ಿಫಡಿಡ 

 

ಷಹವಿನ ರಭಹಣ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ಮೊದಲ ಄ಂವ. ಆದು ನಭಗೆ "ಷಹವಿನ ರಭಹಣ ಟ್ೇಫಲ್", ಫಳಸಿ 

ನಿಧಾರಿಷುತಿದೆ, ಮಹುದೇ ಮಸಿ್ನಲ್ಲಾ ಷಹವಿನ ದಯದ ಄ಂದಹಜು ನೀಡುತಿದೆ. 

ಈದಹಸಯಣೆ 
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ಮಷು್ 35ಯ ಭಯಣ ರಭಹಣ 0.0035 ಆದಿಯೆ, ಄ದು ಮಷು್ 35 ಮೇಲೆ ಜೀಂತಹಗಿಯು ರತ್ತ 

1000 ಜನಯಲ್ಲಾ, 3.5 ಜನಯು (10,000 ಓಟ್ ಄ಥಹ 35) ಮಷು್ 35 ಭತುಿ 36 ನಡುೆ 
ಷಹಮುಯೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಷಲಹಗಿದೆ ಎಂದು ಷೂಚಿಷುತಿದೆ. 
ಟ್ೇಫಲ್ ಮಹುದೇ ಮಸಿ್ನಲ್ಲಾ ಭಯಣ ೆಚಚ ಲೆಔುಕಹಗಿ ಫಳಷಫಸುದು. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಮಷು್ 35 

ಕೆು 0.0035 ದಯ (ಷರ್ಮ ಄ಶೂಡ್ಾ) 0.0035 X 1000 = ಯೂ3.50  ರತ್ತ ಷಹವಿಯಕೆು ಮೊತ ಿ

ಅವಹಾಷನೆಮ ವಿಭಹ ೆಚಚನುು ಷೂಚಿಷುತಿದೆ. 
 

ಮೇಲ್ಲನ ೆಚಚನುು ಷಸ "ರಿರ್ಸು ಪಿರೕಮಿಮಂ" ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ. ಸೆಚಿಚನ ಮಸಿ್ನರಿಗೆ ರಿರ್ಸು 
ಪಿರೕಮಿಮರ್ಮ ಸೆಚಹಚಗಿಯುತಿದೆ.  

 

ವಿವಿಧ ಮಸಿ್ನಯ ೈಮುಕ್ರಿಔ ಄ಹಮದ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳನುು ಔೂಡಿಷು ಭೂಲಔ ನಹು ಆಡೀ 
಄ಧಿಮಲ್ಲಾ ಄ಥಹ ಄ಧಿಗೆ ಕೊಡಫೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಷಲಹದ ಷಭಥಾನೆಖಳ ೆಚಚ ಡೆಮಫಸುದು, 
ಮಷು್ 35 ರಿಂದ 55 ಯ ಯೆಗೆ ಸೇಳಫಸುದು. ಇ ಷಭಥಾನೆಖಳ ಟುಿ ೆಚಚ ಂದು 
ಹಲ್ಲಸಿಮಡಿಮಲ್ಲಾ ಬವಿಶಯದ ಸೊಣೆಗಹರಿಕೆಖಳ ನೀಡುತದಿೆ, ಄ಂದಯೆ ಄ದು ಬವಿಶಯದಲ್ಲಾ 
ಈದ್ವಿಷಫಸುದಹದ ರಿಸಹಯ ಹತ್ತಗೆ ನಭಗೆ ಄ಖತಯವಿಯು ಸಣ ಎಶುಿ ಎಂದು ತ್ತಳಿಷುತಿದೆ. 
"ನೆಟ್ ಪಿರೕಮಿಮರ್ಮ" ಫಯುಲ್ಲಾ ಮೊದಲ ಸಂತ ಬವಿಶಯದ ಕೆಾೖರ್ಮ ೆಚಚಖಳ ರಷುಿತ ಭೌಲಯನುು 
಄ಂದಹಜು ಭಹಡುುದು. ರಷುತಿ ಭೌಲಯ ಄ಂದಹಜು ಕಹಯಣ ನಹು ಬವಿಶಯದಲ್ಲಾ ಈದ್ವಿಷಫಸುದಹದ 

ಸಔುುಖಳನುು ೂಯೈಷಲು ಆಂದು ಕೈಮಲ್ಲಾ ಎಶುಿ ಫೇಕಹಖುತಿದೆ ಎಂದು ಔಂಡುಹಿಡಿಮಲು 
ರಮತ್ತುಷುದು. ರಷುಿತ ಭೌಲಯ ಄ಂದಹಜು ಭಹಡು ರಕ್ರರಯೆಗೆ ಪಿರೕಮಿಮಂ ನಿಣಾಮದ ಭುಂದಿನ 

಄ಂವ, ಄ಂದಯೆ "ಫಡಿಡ" ನಭಗೆ ತೆಯೆದಿಡುತಿದೆ. 
 

ಫಡಿಡ ಕೇಲ ರಿಮಹಯ್ದತ್ತ ದಯ, ನಹು ಭಹಡಫೇಕಹದ ಂದು ಬವಿಶಯದ ಕೆಾೖರ್ಮ ಹತ್ತಖಳ ರಷುಿತ 

ಭೌಲಯ ಫಯುದೆಂದು ಉಹಿಷುತಿೆ. 

ಈದಹಸಯಣೆ 
 

ನಹು ವಿಭಹ ೆಚಚ ೂಯೈಷಲು ಯೂ 5 ಷಹವಿಯ  ಐದು ಶಾಖಳ ನಂತಯ ಆಚಿಚಸಿದಯೆ ಭತು ಿನಹು 
6%, ರಷುಿತ ಭೌಲಯ ಫಡಿಡದಯವೊಂದನುು ಉಹಿಸಿಕೊಳಳಫಸುದು, ಐದು ಶಾಖಳ ನಂತಯ 

ಕೊಡಫೇಕಹದ ಯೂ 5  ು  5 X 1 / (1.06) 5 = 3.74 ಎಂದು. 
6% ಫದಲ್ಲಗೆ,  ನಹು 10% ತ್ತಳಿಮು ೇಳ ,ೆ ರಷುಿತ ಭೌಲಯ 3.10 ಭಹತರ ಎಂದು. ಄ಂದಯೆ ಄ಧಿಔ 

ಫಡಿಡ, ಔಡಿಮೆ ರಷುಿತ ಭೌಲಯ ಬಹವಿಷಲಹಖುತಿದೆ. 

 

ಭಯಣ ಭತು ಿ ಹಿತಹಷಕ್ರಿಮ ನಭಮ ಄ಧಯಮನದಿಂದ ನಹು ಮಹುದೇ ಎಯಡು ರಭುಕ 

ತ್ತೕಭಹಾನಖಳನುು ಡೆಮಫಸುದು. 
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 ಕೋಶಿಔದಲ್ಲಾ ಭಯಣ ರಭಹಣ ಸೆಚಹಚಗಿಯುುದು, ಄ಧಿಔ ಮೊತಿದ ವಿಮೆಔಂತುಖಳು ಎಂಫುದಹಗಿ 

 ಸೆಚಿಚನ ಫಡಿಡದಯ ಉಹಿಷಲಹದಹಖ, ಪಿರೕಮಿಮಂ ಔಡಿಮೆ 

 

ವಿಭಹಖಣಔಯ ವಿೇಚನೆಯ್ದಂದ ಭತುಿ ಷಾಲಪ ಷಂರದಹಮಹದಿ ಆಯುಲ್ಲಾ ಭತುಿ ಷಹಭಹನಯಹಗಿ 

಄ಯು ನಿಜಹದ ಄ನುಬದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಸೆಚಹಚಗಿ ಂದು ಭಯಣ ರಭಹಣ ಈಹಿಷುತಹಿಯೆ. ಄ಯು 
ತಭಮ ಸೂಡಿಕೆಯ್ದಂದ ಡೆಮಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಿಕ್ರುಂತ ಔಡಿಮೆ ಫಡಿಡದಯ ಈಹಿಷುತಹಿಯೆ. 

 

ನೆಟ್ ಪಿರೕಮಿಮಂ 

 

ಎಲಹಾ ಬವಿಶಯದ ಕೆಾೖರ್ಮ ಸೊಣೆಗಹರಿಕೆಖಳ ರಿಮಹಯ್ದತ್ತ ರಷುಿತ ಭೌಲಯ "ನೆಟ್ ಸಿಂಖಲ್ ಪಿರೕಮಿಮಂ" 

ನೀಡುತಿದೆ. ನಿಾಳ ಸಿಂಖಲ್ ಪಿರೕಮಿಮಂನಿಂದ, ನಹು "ನೆಟ್ ಭಟಿ ಹರ್ಷಾಔ ಪಿರೕಮಿಮಂ" 

ಡೆಮಫಸುದು. ಆದು ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತ ಕಹಲದಲ್ಲಾ ಹತ್ತಷಲಹಖುುದು ಅದಿರಿಂದ ಷಭಹದ 

ನಿಾಳ ಸಿಂಖಲ್ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಅಗಿದೆ. 

ಟುಿ ಪಿರೕಮಿಮಂ 

ಚಿತರ 1: ಲೋಡ್ ರಭಹಣ ನಿಧಾರಿಷು ಭಹಖಾದಶಿಾ ಷೂತರಖಳು 

 
 

ಟುಿ ಪಿರೕಮಿಮಂ ನಿಾಳ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಸಹಖೂ ಂದು ರಭಹಣದ ಲೋಡ್ ಅಗಿದೆ. ಭೂಯು 
ರಿಖಣನೆಖಳು ಄ಥಹ ಭಹಖಾದಶಿಾ ತತಾಖಳು ಲೋಡ್ ರಭಹಣನುು ನಿಣಾಯ್ದಷುಲ್ಲಾ ಭನಸಿ್ನಲ್ಲಾ 
ಈತೆಪನ್ು ಹಖು ಄ಖತಯವಿದೆ: 

i. ಷಭಾಔತೆ 
 

ಎಲಹಾ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಂದ ಟುಿ ಲೋಡಿಂಗ್, ಔಂನಿಮ ಟುಿ ನಿಾಸಣಹ ೆಚಚಖಳನುು ಕೊರೕಢೀಔರಿಷಲು 
ಷಹಔರ್ಷಿಯಫೇಔು. ಆದು ಷುಯಕ್ಷತೆಮ ಭಹಜಿಾನ್ ದಗಿಷಫೇಔು ಭತು ಿ ಕೊನೆಗೆ ಲಹಬ ಄ಥಹ 

ಔಂನಿಮ ಸೆಚುಚರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಭಹಡಫೇಔು. 
 
 
 
 

ii. ಆಕ್ರಾಟ್ಟ 
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ೆಚಚಖಳು ಭತುಿ ಷುಯಕ್ಷತೆ ಭಹಜಿಾನ್ ಆತಹಯದಿ. ಷಭಹನಹಗಿ, ಮಷು್ ಭತುಿ ದ ಆತಹಯದಿ 

ಭಹದರಿ ಄ಲಂಬಿಸಿ, ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಯೋಜನೆ ವಿವಿಧ ರೀತ್ತಮ ನಡುೆ ಹಲು ಭಹಡಫೇಔು. 
ಔಲಪನೆಮೂ ಹಲ್ಲಸಿಮ ರತ್ತ ಖಾ ತನುದೇ ಅದ ಕಚುಾಖಳನುು ಹತ್ತಷುುದು ಎಂದು, ಅದರಿಿಂದ 

ಷಹಧಯಹದಶುಿ ಭಟ್ಟಿಗೆ, ಹಲ್ಲಸಿ ಂದು ಖಾ ಆನೊುಂದು ಄ನುು ರಿಮಹಯ್ದತ್ತ ದಯದಲ್ಲಾ ನೀಡುುದಿಲಾ. 
 

iii. ಷಪಧಹಾತಮಔತೆ 
 

ಆದಯ ರಿಣಹಭಹಗಿ ಟುಿ ಔಂತುಖಳು ಔಂನಿ ಄ದಯ ಷಪಧಹಾತಮಔ ಸಿೆತ್ತಮನುು ಷುಧಹರಿಷಲು 
ವಔಿಗೊಳಿಷಫೇಔು. ಲೋಡ್ ತುಂಫಹ ಸೆಚಿಚನ ೇಳ ,ೆ ಆದು ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಫಸಳ ದುಫಹರಿ ಭಹಡುದು 
ಭತು ಿಜನಯು ಕರೀದಿಷುದಿಲಹಾ. 

b) ಅದಹಮ ಭತು ಿಮೀಷಲು 
 

ಲೈಫ್ ವಿಮೆಗಹಯಯು ವಿವಿಧ ಕಹಮಾ ೆಚಚನುು ಄ನುಬವಿಷುತಿೆ, ಳಗೊಂಡಿಯು: 

 ಏಜೆಂಟ್ ತಯಫೇತ್ತ ಭತು ಿನೇಭಕಹತ್ತ,  

 ಏಜೆಂಟ್  ಔಮಿವನ್,  

 ಸಿಫ್ಂದಿಮ ಷಂಫಳ,  

 ಅಫೀರ್ಸ ಷೌಔಮಾಖಳು,  
 ಅಫೀರ್ಸ ಷೆೀಶನರಿ,  

 ವಿದುಯತ್ ವುಲುಖಳು,  
 ಆತಯ ೈವಿಧಯಭಮ ಆತಹಯದಿ.  

 

ಇ ಎಲಾನುು ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತ ಷಂಖರಹಿಷಲಹಖು ಭೂಲಔ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ  

ಭಹಡಫೇಕಹಖುತಿದೆ. ಇ ೆಚಚಖಳನುು ನಿಾಳ ಪಿರೕಮಿಮಂಗೆ ಲೋಡ್ ಭಹಡಲಹಖುತೆಿದೆ. 
 

ಂದು ಲೈಫ್ ಆನುುಯರ್ ಎಯಡು ರೀತ್ತಮ ೆಚಚಖಳಿಗೆ ಖುರಿಮಹಖುತಹಿನೆ: 
i. ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಪಂದದ ಅಯಂಬದ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಈಂಟ್ಹದ, "ಸೊಷ ಈದಯಮ ೆಚಚಖಳು", ಎಂದು 

ಔಯೆಮಲಪಡುದು 
 

ii. ಎಯಡನೇ ವಿಧದ ೆಚಚಖಳು, ನಂತಯದ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಈಂಟ್ಹದ "ನವೀಔಯಣ ೆಚಚಖಳು," ಎಂದು 
ಔಯೆಮಲಪಡುದು. 

  

ಅಯಂಭಿಔ ಄ಥಹ ಸೊಷ ಹಯಹಯ ೆಚಚಖಳು ಖಣನೀಮ ಅಗಿಯಫಸುದು. ಲೈಫ್ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಔೂಡಹ 

ಮೀಷಲ್ಲನ ಕೆಲು ಭಹಜಿಾನ್ ಹಿಡಿದಿಟುಿಕೊಳುಳದು ಕಹನೂನಿನ ಄ಖತಯ, ಉಹಿಸಿದಕ್ರುಂತ ಸೆಚುಚ ತಭಮ 
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ಹಷಿವಿಔ ಄ನುಬ ಕೆಟಿದಹಗಿದಹಿಖ ಷಸ, ಄ಯು ತಭಮ ಜಹಫಹಿರಿಮನುು ನಿಬಹಯ್ದಷುದನುು 
ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳಳಲು. ಄ವಯಔ ಭಹಜಿಾನ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಯಂಭಿಔ ೆಚಚಖಳು ನಿಾಹಿಷು 

ಮೀಷಲುಖಳು, ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಸಿಾೕಔರಿಸಿದ ಅಯಂಭಿಔ ಔಂತುಖಳಿಗಿಂತ ಸೆಚುಚ.  
ಔಂನಿ ಹೀಗೆ ಸೊಷ ಯಸಹಯ ಷೆಿೖನ್ ಎಂಫ ಸೊಯೆಮನುು ಎದುರಿಷುತ್ತಿದೆ. ಅಯಂಭಿಔ 

ಸೊಯರಹಸು ಕೇಲ ನಂತಯದ ಹರ್ಷಾಔ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳುಳು. ಂದು ಷೂಚನೆಮು, 
ೆಚಚಖಳು recouped ಭುನು ಜೀನದ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಄ಯ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಯದುಿ ಄ಥಹ ಅಯಂಭಿಔ 

ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಄ಂತಯಗೊಳುಳ ದೊಡಡ ಷಂಖ್ೆಯಮ ಸೊಂದದನುು ನಿಬಹಯ್ದಷಲಹಖುದಿಲಹಾ. ಭತೊಿಂದು 
ಷೂಚನೆಮು ಸೊಷ ಯಸಹಯದ ಅಮಹಷ, ಄ಯು ಲಹಬ ಭಹಡಫಸುದಹದ ಮೊದಲು, ಜೀವಿಭಹ 

ಷಂಷೆೆಖಳಿಗೆ ಕೆಲು ಶಾಖಳ ಖಬಹಾಷೆೆಮ ಄ಧಿಮು ಄ಖತಯವಿದೆ ಎಂಫುದು. 
 

ೆಚಚಖಳನುು ಕಚುಾ ರಕಹಯದ ಮೇಲೆ ಄ಲಂಬಿತಹಗಿ, ವಿವಿಧ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ನಿಧಾರಿಷಲಹಖುತಿದೆ. 
i. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ಔಮಿಶನ್ ಭತುಿ ಷಂಷೆೆಮ ಯಷಹೆಔಯು / ಄ಭಿೃದಿಧ ಄ಧಿಕಹರಿಖಳಿಗೆ ಈತೆೀಜಔ 

ಷಲತಿನುು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಖಳಿಸಿದ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ಂದು ವೇಔಡಹಹಯು ರಭಹಣಹಗಿ 

ನಿಧಾರಿಷಲಹಖುದು. 
ii. ಭತೊಿಂದೆಡೆ, ೈದಯಕ್ರೕಮ ರೀಕ್ಷಔಯು ವುಲುಖಳು ಭತು ಿಹಲ್ಲಸಿ ಷಹಿಂಪ್ಟ ನಂತಸ ೆಚಚಖಳು ವಿಭಹ 

ಮೊತಿದ ರಭಹಣದಲ್ಲಾ ಫದಲಹಖುತಿದೆ, ಄ಥಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಪೇರ್ಸ ಭೌಲಯು ಭತು ಿ ವಿಭಹ ಮೊತ ಿ

ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಿಖಣಿಷಲಹಖುತಿದೆ. 
 

iii. ಕಚಿಾನ ಭೂಯನೇ ಖಾದಲ್ಲಾ ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ರತ್ತಮಹಗಿ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷಲಪಟಿ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಂಖ್ೆಯ 
ಮೇಲೆ ಅಧಹರಿತಹಗಿಯು ಚಟುಟ್ಟಕೆಖಳ ರಭಹಣನುು ಫದಲಹಣೆ ಸೊಂದು ಷಂಫಳ ಭತು ಿ
ಫಹಡಿಗೆ ಸಹಗೆ ಕಚುಾಖಳು ಅಗಿೆ. ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಷಂಖ್ೆಯ ದೃರ್ಷಿಯ್ದಂದ ಹಯಹಯದ ದೊಡಡ ರಭಹಣ, 

಄ಧಿಔ ಒಸೆಾಡ್ ೆಚಚಖಳು. 
 

ಮೇಲೆ ವಿಂಖಡನೆಮ ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ, ನಿಾಳ ಪಿರೕಮಿಮಂ ವಿಶಿಶಿ ಲೋಡ್ ಭೂಯು ಬಹಖಖಳು ಎಂದು 
i. ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ವೇಔಡಹಹಯು  
ii. ಆದು ರತ್ತ '1000 ಷರ್ಮ ಄ಶೂಡ್ಾ'ಗೆ (಄ಥಹ ಪೇರ್ಸ ರಭಹಣದಲ್ಲಾ) ಂದು ಸಿೆಯಹದ ಮೊತಿನುು 

ನಿಾಳ ಪಿರೕಮಿಮಂಗೆ ಷೇರಿಷಲಹಗಿದೆ 
iii. ರತ್ತ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಂದು ಸಿೆಯಹದ ಮೊತ ಿ

 

ವಿಳಂಫಖಳು ಭತು ಿ಄ನಿವಚಮತೆ 
 

ನಿಾಳ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಭತು ಿ ೆಚಚಖಳಿಗಹಗಿ ಲೋಡಿಂಗ್,  ರಯೋಜನಖಳ ಄ಂದಹಜು ೆಚಚ 
ಷರಿದೂಗಿಷಲು ವಿನಹಯಷಗೊಳಿಷಲಹಗಿದೆ ಲೈಫ್ ಆನುುಯರ್ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಄ಧಿಮಲ್ಲಾ ಸೊಂದಫಸುದಹದ 



                -                

 217 

ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಭತು ಿ ಕಚಿಾನ ವುಲುಖಳು. ವಿಮೆಗಹಯಯು ಷಸ ನಿಯಂತಯಹಗಿ ಪಂದದ ವಿನಹಯಷ 

ಸಂತದಲ್ಲಾ ಭಹಡಲಪಟಿ ಔಲಪನೆಖಳು ನಿಜಹದ ಄ನುಬದಿಂದ ಯತಹಯಷವಿಯಫಸುದಹದ ಄ಹಮನುು 
ಎದುರಿಷುತಹಿಯೆ. 
 

಄ಹಮದ ಂದು ಭೂಲು ವಿಳಂಫಖಳು ಭತು ಿ ಹಿಂಡೆಮುವಿಕೆ ಎಂಫುದು. ಂದು ಲಹಯಪ್ಟ್ , 

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ಹತ್ತಗೆ ಷೆಗಿತಗೊಳಿಸಿಯುದು ಎಂದು ಄ಥಾ. ಹಿಂಡೆಮು 

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಷಯೆಂಡರ್ ಭಹಡಿ ಹಲ್ಲಸಿ ಄ಕೆಾೖಡ್ಾ ದುಡಿಡನ ಂದು 
ಮೊತಿನುು ಡೆಮುತಹಿನೆ. 
಄ು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಮೊದಲ ಭೂಯು ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಷಂಬವಿಷುತಿೆ ಏಕೆಂದಯೆ ವಿಳಂಫಖಳು ಂದು 
ಖಂಭೀಯ ಷಭಷೆಯ ಎನುಫಸುದು, ಸೆಚುಚ ಂದು ಪಂದದ ಮೊದಲ ಶಾದಲ್ಲಾ ಷಹಭಹನಯಹಗಿ 

ಅಖುತೆಿೆ. ಲೈಫ್ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಷೋಯುವಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಮ ರಿಣಹಭಹಗಿ ಈದಭವಿಷು ಂದು 
ಲೋಡಿಂಗ್ ಄ಳಡಿಷಫಸುದು. 
ಲೈಫ್ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಷಸ ತಭಮ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳನುು ಸೊಂದಿಸಿಯು ಮಹ ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ 
ಉಸೆಖಳು, ನಿಜಹದ ಄ನುಬಕ್ರುಂತ ಭಿನುಹಗಿಯುತಿದೆ ಎಂಫ ಷಂಬನೀಮತೆಗೆ ಸಿದಧಹಗಿಯಫೇಔು. 
ಆಂತಸ ತುತುಾ ಎಯಡು ಕಹಯಣಖಳಿಂದ ಸುಟ್ಟಿಕೊಳಳಫಸುದು. 

i. ಮೊದಲನೆಮದಹಗಿ ಉಸೆಖಳು ಷಾತಃ ಄ಷಭಾಔ ಆದಿಿಯಫಸುದು. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಲೈಫ್ ಆನುುಯರ್ 

ರಷುಿತ ಭಯಣ ರತ್ತಬಿಂಬಿಷಲಹಯದು ಄ಥಹ ಄ಷಭಾಔಹಗಿ ಆನೊೇಶನೆ ೆ಄ಂವಹಗಿ ಆಯುಂತಸ 

ಭಯಣ ಟ್ೇಫಲ್ ಫಳಷಫಸುದು 
ii. ಎಯಡನೆಮದಹಗಿ ಉಸೆಖಳು ನಂಫುಂತೆ ಮಹದೃಚಿಔೆ ಏರಿಳಿತಖಳು ಆೆ. 

 

ಮೇಲ್ಲನ ರೀತ್ತಮ ಄ಹಮಖಳನುು ನಿಹರಿಷಫಸುದಹದ ಭೂಯು ಭಹಖಾಖಳಿೆ. 
i. ಄ುಖಳು ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಗಹಾಯ್ದಷಲಪಡುತಿೆ ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ಮುಲ್ಲಪ್ಟ ನ ಭಹದರಿಮ ಫಂಡಹಳ 

ಷಂಯೋಜಿತ ಈತಪನುಖಳ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ, ಔಡಿಮೆ ಅದಹಮದ ಄ಹಮನುು ಗಹರಸಔಯು ಬರಿಷುತಹಯಿೆ.   
 

ii. ಎಯಡನೇ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಂದು ಭಯುವಿಮೆಗಹಯಯೊಂದಿಗೆ ಹಲ್ಲಸಿ ಭಯುವಿಮೆ ಭಹಡುದು ಅಗಿದೆ. ಇ 

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಷಹವಿನ ಄ಹಮ ಭಯುವಿಮೆಗಹಯ ಬರಿಷುತಹಿಯೆ. 
 

iii. ಭೂಯನೇ ಭತು ಿ ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಈಯೋಗಿಸಿದ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಪಿರೕಮಿಮಂನಲ್ಲಾ ಂದು ಲೋಡಿಂಗ್ 

ಭಹಜಿಾನ್ ಷೇರಿಷುುದು, ಆದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭತು ಿ ನಿಜಹದ ಄ನುಬದ ನಡುವಿನ ಯತಹಯಷು 
ಷಹಿಸಿಕೊಳುಳಲ್ಲಾ ಷಸಹಮ ಭಹಡುದು. 
 

c) ಲಹಬ ಕಹಮಾನೀತ್ತಖಳು ಭತು ಿಫೋನರ್ಸ ಲೋಡಿಂಗಿನ ಭೂಲಔ 
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ವಿಭಹಖಣಔ ಬಿರಮಹನ್ Corby ಲಹಬ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಸೇಗೆ ಸೊಯಸೊಮಿಮೆ ಎಂಫುದಯ ಫಗೆ ೆ
ಸೇಳುದನುು ನಹು ಕೇಳುುದಕೆು ಄ಕಹವ ಭಹಡೋಣ. 

"ಷುಭಹಯು ಎಯಡು ನೂಯು ಶಾಖಳ ಹಿಂದೆ, ಜೀ ವಿಭಹ ಅಯಂಬದಲ್ಲಾ, ರಭುಕ ಄ನಿಶಿಚತತೆ ಷಹವಿನ 

ದಯಹಗಿತು.ಿ ದತುಿ ರಿಸಹಯು ವಿರೀತ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ವುಲು ಅಗಿತು.ಿ ಷಸಜಹಗಿ ಅ ಾರ್ಮ 

ಬಹವಿಷಲಹಗಿದಿರಿಂದ ಄ಯು ಭುಂಚಿತಹಗಿ ವಿರೀತ ಎಂದು ತ್ತಳಿದಿಯಲ್ಲಲಾ, ತದನಂತಯ, ಮಹಹಖ 

ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ಏನನುು ಸೊಂದಫೇಕ್ರತೊಿ ಎಂದು ನಿಣಾಯ್ದಷಲು ಷಹಔಶುಿ ಄ನುಬ ಷಂಖರಸಹದಹಖ, 

ಫೋನರ್ಸ ಷೇಾಡೆ ಭೂಲಔ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಸೆಚುಚರಿ ಄ಥಹ ಄ದಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದುದನುು 
ಹಿಂದಿಯುಗಿಷುದಹಗಿದೆ. ಆದು ನಹು ಆಂದು ವಿತರಿಷು ಲಹಬ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ 

ಭೂಲಹಯ್ದತು.‖ 
ಲಹಬಹಂವ ಬಹಖಹಿಷುವಿಕೆ ಷಸ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ಳಗೆ "ಫೋನರ್ಸ ಲೋಡ್" ಎಂಫ ಂದು ಄ಂವ 

ಕೊಟ್ಟಿತು. ಔಲಪನೆಮೂ ಪಿರೕಮಿಮಂನ ಳಗೆ ಲಹಬ ಭಹಜಿಾನ್ ಔಲ್ಲಪಷುುದು, ಆದು ಆಂಥ ಄ನಿರೀಕ್ಷಿತ 

಄ನಿವಚಮತೆ ವಿಯುದಧ ಄ಧಿಔ ಔುವನ್ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಸಿತು ಭತುಿ ಸೆಚುಚರಿ ಹಲ್ಲಸಿ ಹಲು ಸಣ ವಿತಯಣೆ 
(ಫೋನರ್ಸ ಯೂದಲ್ಲಾ). ಫೋನರ್ಸ ಲೋಡಿಂಗ್ ೈಶಿಶಿಯನುು ಜೀನ ವಿಮೆಗಹಯಯ ತಭಮ 
ದೀಗಾಕಹಲದ ಷಹಲಹತ್ತ ವಕ್ರಿಮ ಭತು ಿ ಫಂಡಹಳ ಮಹಾಪಿಿಮ ಷುಭಹಯು 
ವಿವಹಾಷುಳಳಯಹಗಿಯುತಹಿಯೆ ಎಂಫುದಕೆು ಂದು ಕಹಯಣ. 

 

ಟ್ಹಿಯೆಮಹಗಿ ನಹು ಸೇಳಫಸುದು: 
ಟುಿ ಪಿರೕಮಿಮಂ = ನೆಟ್ ಪಿರೕಮಿಮಂನ + ೆಚಚಖಳಿಗಹಗಿ ಲೋಡಿಂಖ + ಄ನಿವಚಮತೆ ಲೋಡಿಂಖ 

ನಹು ಮೇಲ್ಲನ ಲೋಡಿಂಗ್ ಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ಹಿಯೆ ಔಂತ್ತನ (ಜಿಪಿ) ಟುಿ ಕೆ ವೇಔಡಹ ಳಗೊಂಡಿಯುದು 
ಎಂದು ಉಹಿಸಿಕೊಳಳಫಸುದು, ನಹು ನಿಾಳ ಪಿರೕಮಿಮಂನ (NP) ಅಗಿ, ನೀಡಿದ ಟುಿ ಪಿರೕಮಿಮರ್ಮ 

ತ್ತಳಿದುಕೊಳಳಲು ಷಹಧಯ 
ಜಿಪಿ = NP + ಕೆ (ಜಿಪಿ) 

ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಂದು ದತ್ತಿ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಾಳ ಸಿಂಖಲ್ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಯೂ380 ೇಳ ,ೆ ಭತುಿ ಲೋಡಿಂಗ್ 

಄ಂವಹಗಿ, ಕೆ 50% ನಂತಯ ಟ್ಹಿಯೆ ಔಂತ್ತನ ಯೂ760 ಎಂದು  ಅಗಿದೆ. 
 

Test Yourself 4  

 

ಂದು ಹಲ್ಲಸಿ ಲಹಯಪ್ಟ್ ಄ಂದಯೆ ಏನು? 
I. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತ ೂಣಾಗೊಳಿಷುುದು 
II. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತ ಷೆಗಿತಗೊಳಿಷುದು 
III. ಹಲ್ಲಸಿ ರಫುದಧತೆ ಡೆಮುದು 
IV. ಹಲ್ಲಸಿ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಯ್ದಂದ ಹಿಂದಕೆು ಡೆದಹಖ 
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B. ಸೆಚುಚರಿ ಭತು ಿಫೋನರ್ಸ 

 

1. ಸೆಚುಚರಿ ಭತು ಿಫೋನರ್ಸ ನಿಧಹಾಯ  

 

ರತ್ತ ಜೀ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ತನು ಷಾತುಖಿಳ ಭತು ಿ ಸೊಣೆಗಹರಿಕೆಖಳ ಂದು ಅತಾಔ ಭೌಲಯಭಹನ 

ಕೈಗೊಳಳಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಷಲಹಗಿದೆ. ಆಂತಸ ಭೌಲಯಭಹನ ಎಯಡು ಈದೆೀವಖಳನುು ಸೊಂದಿದೆ: 
 

i. ಲೈಫ್ ಆನುುಯರ್ ಅರ್ಥಾಔ ಸಿೆತ್ತಮನುು ನಿಣಾಯ್ದಷುುದು, ಆದು ದಹರಔ ಄ಥಹ ದಿಹಳಿಮಹಗಿದೆ 
ಎಂದು ನಿಧಾರಿಷುದು ಄ಗಿದೆ.  

ii. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯು / ಶೇಯು ಸೊಂದಿಯುಯು ನಡುೆ ವಿತಯಣೆಗೆ ಲಬಯಹಖು ಸೆಚುಚರಿ ನಿಧಾರಿಷುದು 
 

ಹಯಖ್ಹಯನ 

 

ಸೆಚುಚರಿಮು, ಸೊಣೆಗಹರಿಕೆಖಳ ಭೌಲಯದ ಮೇಲೆ ಷಾತುಿಖಳ ಭೌಲಯದ ಸೆಚಚನುು ಸೊಂದಿದೆ. ಊಣಹತಮಔ 

ೇಳ ,ೆ ಆದನುು ಂದು ಸೊಯೆ ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ.  

 

ಇಖ ಜೀ ವಿಮೆ ಸೆಚುಚರಿ ರಿಔಲಪನೆಮು ಷಂಷೆೆಮ ಲಹಬಕ್ರುಂತ ಸೇಗೆ ಭಿನುಹಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. 

 

ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಷಂಷೆೆಖಳು ಲಹಬದ ಎಯಡು ರಿಔಲಪನೆಖಳನುು ಸೊಂದಿಯಫಸುದು. ಄ಕೌಂಟ್ಟಂಗ್ ಄ಥಾದಲ್ಲಾ, 
ಲಹಬನುು ನೀಡಿಯು ಲೆಔುತರ ಕಹಲ ಭುಂದುರಿ ಮೇಲೆ ಯಭಹನ ಸೆಚುಚರಿ ಎಂದು 
ಹಯಖ್ಹಯನಿಷಲಹಗಿದೆ, ಆದು ಲಹಬ ಭತು ಿನಶಠದ ಖ್ಹತೆ ಬಹಖಹಗಿದೆ. ಲಹಬ ಂದು ಷಂಷೆೆಮ ಫಹಯಲೆನ್್ 
ಶೀಟ್ ಬಹಖಹಗಿದೆ - ಆದು ಬಹದಯತೆಖಳ ಮೇಲೆ ಷಾತುಿಖಳ ಸೆಚುಚರಿ ಎನುಫಸುದು. ಫಹಯಲೆನ್್ ಶೀಟ್, ಪಿ & 

ಎಲ್ ಖ್ಹತೆಮಲ್ಲಾ ಲಹಬ ರತ್ತಬಿಂಬಿಷುತಿದೆ. ಎಯಡೂ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ಭಹಜಿ ಪ್ರೇರ್ಸಿ ವಿಧಹನ ಲಹಬ 

ಖುಯುತ್ತಷುಂತಸದೆಂದು ಄ಂಗೀಔರಿಷಲಹಖುತಿದೆ. 

ಈದಹಸಯಣೆ 
 

31stMarch 2013 ಮು XYZ ಈದಿಿಮೆಮ ಲಹಬಖಳು, ಄ದಯ ಯಭಹನ ಔಡಿಮೆ ೆಚಚ ಄ಥಹ ತನು 
ಅಸಿಿಖಳು ಔಡಿಮೆ ಫಹಧಯತೆಖಳು ಎಂದು ಅ ದಿನದಂದು ನೀಡಲಹಗಿದೆ. 
ಎಯಡೂ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ಲಹಬನುು ಷಪಶಿಹಗಿದೆ ಭತುಿ ಸೆಷಯುಹಸಿಮಹಗಿದೆ. 

 

ನಹು ಆದೇ ಹದನುು ಄ನಾಯ್ದಷಫಸುದಹ ಭತು ಿಜೀವಿಭಹ ಭೌಲಯಭಹನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಬಹದಯತೆಖಳ 

ಭತು ಿಷಾತುಿಖಳ ಷೂಚಿಷಫಸುದಹ? 

ಆಂತಸ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಸೆಚುಚರಿ ಎಂದು ಹಯಖ್ಹಯನಿಷಫಸುದು. 
ಸೆಚುಚರಿ = ಷಾತುಖಿಳು - ಸೊಣೆಗಹರಿಕೆಖಳು 
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಄ಲ್ಲಾ ಫಹಧಯತೆಖಳು ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಫಹಾಔಲಿ್ಲಾ ಈದಭವಿಷುದನುು ನಿರೀಕ್ಷಿಷಲಹಖುದು, ಬವಿಶಯದಲ್ಲಾ 
ನಿರೀಕ್ಷಿಷಫಸುದಹದ ವಿಮೆ ರಿಸಹಯನುು ರಷುಿತ ಭೌಲಯ ಎಂಫಂತೆ ನಿಧಾರಿಷಲಹಖುತಿದೆ, ೆಚಚಖಳು ಭತು ಿ
ಆತಯ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಣಹತ್ತ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ಔಡಿಮೆ ರಷುಿತ ಭೌಲಯ ಇ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಸಿಖುದೆಂದು 
ನಿರೀಕ್ಷಿಷಲಹಗಿದೆ. 

ಚಿತರ 1:  ಅಸಿಖಿಳ ಭೌಲಯನೀಡು ಭಹಖಾಖಳು 

 
 

ಷಾತುಿಖಳು ಭೂಯು ವಿಧಹನಖಳಲ್ಲಾ ಂದು ಭೌಲಯನುು ಸೊಂದಿಯುತಿದೆ 
i. ುಷಔಿ ಭೌಲಯದಲ್ಲಾ 

 

ಆದು ಲೈಫ್ ಆನುುಯರ್ ಕರೀದಿಸಿದ ಄ಥಹ ತನು ಅಸಿಿಖಳನುು ಡೆದ ಮಹ ಭೌಲಯನುು ಸೊಂದಿದೆ 
ii. ಭಹಯುಔಟ್ೆಿ ಭೌಲಯದಲ್ಲಾ 

 

ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಮಲ್ಲಾ ಜೀನ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಷಾತುಿಖಳ ಭೌಲಯ 
iii. ರಿಮಹಯ್ದತ್ತಮ ರಷುತಿ ಭೌಲಯ 

 

ವಿವಿಧ ಷಾತುಿಖಳಿಂದ ಫಯು ಬವಿಶಯದ ಅದಹಮ ಸರಿವಿನ ಄ಂದಹಜು ಭಹಡುುದು ಭತು ಿ ಄ುಖಳನುು 
ರಷುಿತಕೆು ರಿಮಹಯ್ದತ್ತಷುದು 
ಷಭಷೆಯಮ ಂದು ನಿಕಯಹಗಿ ಬವಿಶಯದಲ್ಲಾ ಏನಹಖುುದೆಂದು ಉಹಿಷಲು ಷಹಧಯವಿಲಾ ಫೆ್ಯು 
ಸೊಣೆಗಹರಿಕೆಖಳ ಮೇಲ್ಲನ ನಿಕಯ ಭೌಲಯನುು ಆರಿಷಲು ಷಹಧಯವಿಲಾ ಎಂಫುದು ಏಕೆಂದಯೆ ಷಭಷೆಯಮು 
ಂದು ನಿಕಯಹಗಿ ಬವಿಶಯದಲ್ಲಾ ಏನಹಖುುದೆಂದು ಉಹಿಷಲು ಷಹಧಯವಿಲಾ.  ಸೊಣೆಗಹರಿಕೆಖಳ ಭೌಲಯು, 
ಭಯಣ, ಅಷಕ್ರ,ಿ ೆಚಚ ಭತುಿ ದೃಢನಿಧಹಾಯ ಄ಂವಖಳ ಫಗೆ ೆ ಉಸೆಖಳನುು ತ್ತೕರಹಗಿ ಄ಲಂಬಿಸಿದೆ 
಄ುಖಳನುು ಬವಿಶಯದ ಸೊಣೆಗಹರಿಕೆಖಳ ರಷುಿತ ಭೌಲಯ ಄ಂದಹಜು ಭಹಡುಹಖ ಭಹಡಲಹಖುತಿದೆ. ಇ 

ಕಹಯಣಕಹುಗಿಯೇ ಆದು ಜೀ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ನಹು ಲಹಬದ ಫದಲ್ಲಗೆ ಄ಧಿಗೆ ಸೆಚುಚರಿಮನುು ಫಳಷುದು. 
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ಸೆಚುಚರಿ ಹೀಗೆ ಷಾತುಖಿಳು ಭತು ಿ ಸೊಣೆಗಹರಿಕೆಖಳ ಸೇಗೆ ಭೌಲಯನುು ಸೊಂದಿಯುತದಿೆ ಎಂಫ 

ಕ್ರರಯೆಮಹಗಿದೆ. 
i. ಂದು ಲೈಫ್ ಆನುುಯರ್ ಄ದಯ ಭೌಲಯಭಹನ ಄ತಯಂತ ಷಂರದಹಮಹದಿಮಹಗಿ ಭಹಡಿದಹಖ  

಄ದು ಷಾತುಖಿಳನುು ಔಡಿಮೆ ಭೌಲ್ಲಯೕಔಯಣ ಭಹಡಲಹಖುತಿದೆ ಸಹಗೆಯೇ ಫಹಧಯತೆಖಳ ಸೆಚುಚ 
ಭೌಲಯಕೆು  ಕಹಯಣಹಖಫಸುದು. ರಿಣಹಭಹಗಿ ಡಿಕೆಾೕಡ್ಾ ಸೆಚುಚರಿ ಔಡಿಮೆಮಹಖಲ್ಲದೆ. ಆದು 
ಔಡಿಮೆ ಫೋನಷೆಳು ರಷುಿತ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ನಡುೆ ವಿತಯಣೆಗೆ ಲಬಯಹಖುತಿದೆ ಎಂದಥಾ. ಅದಯೆ 
ಆದು ವಿಮೆಗಹಯಯ ಸಣಕಹಷು ಷುಸಿೆತ್ತಗೆ ಕೊಡುಗೆಮಹಖುದು.  ಸೆಚುಚರಿ ನಿಜಹದ ರಭಹಣು 
ಡಿಕೆಾೕಡ್ಾ ಸೆಚುಚರಿಗಿಂತ ಸೆಚಹಚಗಿಯು ಕಹಯಣ ಭತು ಿ ಅದರಿಿಂದ ಸೆಚಿಚನ ನಿಫಂಧನೆಖಳನುು 
ಬವಿಶಯಕಹುಗಿ ಹಿಡಿದಿಟುಿಕೊಳಳಲು ಷಹಧಯವಿದೆ. ಆದು ಬವಿಶಯದ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ 
ರಯೋಜನಹಖಲ್ಲದೆ. 

ii. ಭತೊಿಂದೆಡೆ ಷಾತುಿಖಳು ಭತು ಿಸೊಣೆಗಹರಿಕೆಖಳು ಧಹಯಹಳಹಗಿ ಭೌಲಯನುು ಸೊಂದಿದಯೆ, ಄ದು 
ವಿಯುದಧಹದ ಪಲ್ಲತಹಂವನುು ಸೊಂದಿಯುತಿದೆ. ರಷುಿತ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯು ಭುಂದಿನಯ ೆಚಚದಲ್ಲಾ 
ಲಹಬ ಡೆಮುಯು ಎಂದು. 

 

ಜೀ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ರಷುಿತ ಭತು ಿ ಬವಿಶಯದ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ನಡುೆ ಷರಿಮಹದ ಷಭತೋಲನ 

ಡೆಮುದನುು ಸೊಂದಿದೆ. 
2. ಸೆಚುಚರಿ ಸಂಚುಲ್ಲಾ 
 

ಸೆಚುಚರಿ ಜೀನ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಹಷಿವಿಔ ಄ನುಬ ಆದು ಬಹವಿಷಲಹಗಿಯುದಕ್ರುಂತ ಈತಿಭ ಅಖುದಯ 

ರಿಣಹಭಹಗಿ ಈಂಟ್ಹಖುತಿದೆ. ಲಹಬ ಪಂದಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ, ಲೈಫ್ ಆನುುಯರ್ ಲಹಬ ಬಹಖಹಿಷಲು 
ಪಿಪಯು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯನುು (ನಿಜಹದ ಭತುಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪಲ್ಲತಹಂವನುು ನಡುೆ) ಆಂತಸ ಄ನುಔೂಲಔಯ 

ಗಹಯಪ್ಟ ಲಹಬಖಳನುು ಯಹನಿಷಲು ತ್ತೕಭಹಾನಿಷುತಹಿಯೆ ಭತು ಿ ಲಹಬ ನೀತ್ತಖಳಿಂದ ಆುಖಳನುು ಕರೀದಿ 

ಭಹಡಿದಹಿಯೆ. 
಄ದೇ ಷಭಮದಲ್ಲಾ, ಸೆಚುಚರಿ ಭೂಲ ಔಂನಿಮ ಹರಥಮಿಔ ಫಂಡಹಳನುು (಄ದಯ ಶೇಯುಖಳ ಄ಥಹ 

ನಿಾಳ) ಳಗಿನಿಂದ ಸೆಚಿಚಷಫಸುದು. ಇ ಄ಥಾದಲ್ಲಾ, ಂದು ಲೈಫ್ ಆನುುಯರ್ ಸೆಚುಚರಿ ಆದು ಷಹಭಹನಯ 
ಔಂನಿಮ ಲಹಬ ಸೋಲುತಿದೆ, ವಿತಯಣೆ ಭಹಡಿಯುದಿಲಾ ಅದಯೆ ಈಳಿಸಿಕೊಳ ಳೆಲಹಗಿಯುತೆಿದೆ. ಆುಖಳನುು 
'ಈಳಿಸಿಕೊಂಡ ಖಳಿಕೆಖಳು' ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ. ಄ು ಄ದಯ ಸಣಕಹಷು ಷುಸಿೆತ್ತಗೆ ಕೊಡುಗೆ 
ನೀಡುತಿದೆ. 

 

ನಹು ಇಖ ನಿಧಹಾರಿತಹಖುತದಿೆಂಫ ಸೆಚುಚರಿ ಸೇಗೆ ಸಂಚಲಹಖುುದು ನೋಡೋಣ 

a) ದಹರಔ ಄ವಯಔತೆಖಳು 
 



                         

 222 

ಮೊದಲನೆಮದಹಗಿ, ಬಹದಯತೆಖಳನುು ಮೀರಿದ ಷಾತುಿಖಳ ಂದು ಬಹಖಹಗಿ ಬವಿಶಯದಲ್ಲಾ ಄ನಿರೀಕ್ಷಿತ 

adversities ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯನುು ಯಕ್ಷಿಷಲು ಆಡಲಹಖು ಄ಖತಯವಿದೆ. ಷಹಲಹತ್ತ 

ವಕ್ರಿಮ ಮಿತ್ತ, ಫಹಧಯತೆಖಳ ಮೇಲೆ ಸೆಚುಚರಿ ಷಾತುಿಖಳ ಬಹಖ ಎನುಫಸುದು ನಿದಿಾಶಿಹಗಿ ಔುಕೆು 
ಆಡಲಹದ, ನಿರೀಕ್ಷಿಷಲಹದ ಭತು ಿಹಷಿವಿಔ ಄ನುಬ ನಡುೆ ಮಹುದೇ ಄ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯತಹಯಷಖಳನುು 
ಈದೆೀಶಿಸಿದ ಂದು ಔುವನ್.  

 

b) ಈಚಿತ ಷಾತುಖಿಳು 
 

(ವಿತಯಣೆಗೆ) ನಿಯೋಜಿಷದ ಸೆಚುಚರಿ ಸೊಂದು ಭತೊಿಂದು ಈದೆೀವ ಈಚಿತ ಅಸಿಿಖಳ ಭಟಿನುು 
ಸೆಚಿಚಷುದು ಅಗಿದೆ. ಈಚಿತ ಷಾತುಿಖಳ ಸೊಯೆಯ್ದಲಾದ ಆೆ. ಄ಂದಯೆ ಄ುಖಳು ಮಹುದೇ 
ಬಹದಯತೆಖಳನುು ಷರಿಸೊಂದಿಷುದಕೆು ಄ಖತಯವಿಯುುದಿಲಾ. ಹೀಗೆ ಄ುಖಳನುು ಫಳಷಲು ಲೈಫ್ 

ಆನುುಯರ್ ಭುಕ್ಿ ಯಹಗಿಯುತಹಯಿೆ. ಲೈಫ್ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಎಯಡು ಕಹಯಣಖಳಿಗಹಗಿ ಆಂತಸ ಭುಕ್ ಿ

ಷಾತುಿಖಳ ನಿಾಸಣೆ ಄ಖತಯವಿದೆ. 
i. ಮೊದಲನೆಮದಹಗಿ ಔಂನಿಖಳಿಗೆ ಸೊಷ ಹಯಹಯಕಹುಗಿ ಸಣಕಹಷು ಫಂಡಹಳ ಄ಖತಯವಿದೆ. ಄ುಖಳು 

ತಭಮ ಸೊಷ ಯಸಹಯ ಷೆಿೖನ್ ಗೆ ಸಣಕಹಷು ಎಶುಿ ಄ಖತಯವಿದೆ ಎಂದು ನಹು ಇಗಹಖಲೇ 
ನೋಡಿದೆೀೆ.  

 

ii. ಈಚಿತ ಷಾತುಖಿಳು ತನು ಫಂಡಹಳ ಸೂಡಿಕೆ ವಿಧಹನಖಳನುು ಅರಿಷುಹಖ ಸೆಚಿಚನ ನಿಮಂತರಣ ಭತು ಿ
ಷಹಾತಂತರಯ ಜೀನ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ನೀಡುತಿೆ. ಆದು ಈತಹಪದನೆಗೆ ಭತು ಿಸೆಚಿಚನ ಭತು ಿಷಪಧಹಾತಮಔ 

ಅದಹಮ ದಗಿಷು ಄ಖತಯವಿದ್ದ ಿಈದಿಮಿೆಖಳಿಗೆ ರಭುಕ ಅಖುತದಿೆ. 
 

ಮೆಮ ಬಹಗಿಷಫಸುದಹದ ಸೆಚುಚರಿ ಘೋರ್ಷಷಲಹದ ಮೇಲೆ, ಭುಂದಿನ ಷಂಚಿಕೆಮಲ್ಲಾ ಜೀನ ವಿಮೆಗಹಯಯ 

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯಲ್ಲಾ ಄ುಖಳ ವಿತಯಣೆ ನಿಧಾರಿಷುುದು (ನಂತಯ ಮಹದೇ ಶೇಯುದಹಯಯ ನಡುೆ ವಿತಯಣೆಮ 

ಬಹಖನುು ಬಿಟುಿ). ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಈದೆೀವಕಹುಗಿ ಜನಪಿರಮ ವಿಧಹನ "ಫೋನರ್ಸ ಮೆಕಹಯನಿಷರ್ಮ" ಭೂಲಔ 

ಫಂದಿದೆ ಄ಲ್ಲಾ ಸೆಚುಚರಿಮನುು ಫೋನರ್ಸ ಯೂದಲ್ಲಾ ವಿತಯಣೆ ಭಹಡಲಹಖುದು. ಇ ಯಷೆೆಮು 
ಮುನೈಟ್ೆಡ್ ಕ್ರಂಖಡರ್ಮ, ಬಹಯತ ಭತು ಿಆತಯ ದೇವಖಳಲ್ಲಾ ಜನಪಿರಮಹಗಿದೆ. 
 

3. ಫೋನರ್ಸ 

 

ಪಂದದಂತೆ ಕೊಡಫೇಕಹದ ಭೂಲ ಲಹಬದ ಜೊತೆಗೆ ಫೋನರ್ಸ ಹತ್ತಷಲಹಖುತಿದೆ. ಷಹಭಹನಯಹಗಿ 

ಆದು ಭೂಲ ಷರ್ಮ ಄ಶೂಯಡ್ಾ ಂದು ಷೇಾಡೆಮಹಗಿದೆ ಎಂದು ಄ನಿಷುದು. ಆದು, ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, 
ಯೂ60 ರತ್ತ ಷಹವಿಯ ಮೊತಿ ಷರ್ಮ ಄ಶೂಯಡ್ಾ ಗೆ ಎಂದು ಯಔಿಡಿಷಲಹಖುತಿದೆ. (಄ಥಹ SA 60%). 
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ಫೋನರ್ಸ ಄ತಯಂತ ಷಹಭಹನಯ ಷಾಯೂು ುನಯಹತಾನಹ ಫೋನರ್ಸ ಅಗಿದೆ. ಔಂನಿಮು ಔಯಹರಿನ 

ಜೀವಿತಹಧಿಮ ಈದಿಔೂು, ರತ್ತ ಶಾ ಆಂತಸ ಫೋನರ್ಸ ಷೇಾಡೆ ಘೋರ್ಷಷಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಷಲಹಗಿದೆ. ಮೆಮ 
ಘೋರ್ಷಸಿದಯೆ ಄ುಖಳು ಜೋಡಿಷಲಹಖುತಿೆ ಭತು ಿಸೊಯಗೆ ತೆಗೆಮಲು ಷಹಧಯವಿಲಾ. ಄ುಖಳು ಔಂನಿಮ 

ಫಹಧಯತೆಖಳ ಬಹಖಹಖುತೆಿೆ. ಪಂದದ ಷಹವಿನ ಄ಥಹ ರಫುದಧತೆ ಸಔುು ಫಂದಹಖ ಭಹತರ 
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯು ಄ುಖಳನುು ಡೆಮುತಹಿಯೆ, ಄ುಖಳನುು 'ರಿವಾನರಿ ಫೋನಷೆಳು‘ ಎಂದು 
ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ. 
ಫೋನಷೆಳನುು ವಯಣಹಗಹತಹದ ಮೇಲೆ ಕೊಡಫೇಕಹಖಫಸುದು. ಄ಂತಸ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಄ಸಾಯಹಖಲು, 
ಆದು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಪಂದ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಄ಧಿಗೆ (ಷೇ 5 ಶಾಖಳ) ಚಹಲನೆ ಭಹಡಫೇಕಹದ 

ಶಯತು ಿಆದೆ. 
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ುನಯಹತಾನಹ ಲಹಬಹಂವಖಳ ರಕಹಯಖಳು 
 

Diagram 1: ಚಿತರ 1: ುನಯಹತಾನಹ ಲಹಬಹಂವಖಳ ರಕಹಯಖಳು 
 

 
 

i. ಷಯಳ ುನಯಹತಾನಹ ಫೋನರ್ಸ 

 

ಆದು ಪಂದದ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಭೂಲ ಸಣಕಹಷು ಲಹಬದ ಂದು ವೇಔಡಹಯು ಫೋನರ್ಸ ಅಗಿದೆ. 
ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ಆದು ಷರ್ಮ ಄ಶೂಯಡಾಿ ಷಹವಿಯ ಮೊತಿದ ರತ್ತ ರಭಹಣ ಎಂದು 
ಘೋರ್ಷಷಲಹಗಿದೆ. 
ii. ಔಂೌಂಡ ಫೋನರ್ಸ 

 

ಆಲ್ಲಾ ಔಂನಿಮು ಭೂಲಬೂತ ಲಹಬ ಭತುಿ ಇಗಹಖಲೇ ಲಖತ್ತಿಷಲಹದ ಫೋನಷೆಳ ವೇಔಡಹಹಯು 
ಎಂದು ಫೋನರ್ಸ ಄ನುು ಯಔಿಡಿಷುತಿದೆ. ಹೀಗಹಗಿ ಆದು ಂದು ಫೋನರ್ಸ ಮೇಲೆ ಫೋನರ್ಸ ಅಗಿದೆ. 
ಆದನುು ಯಔಿಡಿಷು ಂದು ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಅವಹಾಷನೆ ಜೊತೆಗೆ ಫೋನರ್ಸ ಲಖತ್ತಿಷಲಹದ ಭೂಲ 

ಮೊತಿದ 8% @ ನೀಡಲಹಖುತಿದೆ. ಆದನುು ಯಔಿಡಿಷು ಂದು ರೀತ್ತ, ಅವಹಾಷನೆ ಜೊತೆಗೆ 
ಲಖತ್ತಿಷಲಹದ ಫೋನರ್ಸ ಭೂಲ ಮೊತಿದ @ 8%  ಅಖಫಸುದು. 
 

಄ಂತ್ತಭ ಫೋನರ್ಸ 

ಸೆಷಯೇ ಷೂಚಿಷುಂತೆ, ಇ ಫೋನರ್ಸ ಄ದಯ ಔಯಹರಿನ ಮೊಟಔುಗೊಳಿಸಿದ (ಷಹವಿನ ಄ಥಹ 

ಭುಕಹಿಮ) ಪಂದಕೆು ಭಹತರ ಄ಂಟ್ಟಕೊಳುಳತದಿೆ. ಫೋನರ್ಸ (ುನಯಹತಾನಹ ಫೋನಷೆಳ 

ವಿಶಮದಲ್ಲಾ) ಭಹತರ ನಂತಯದ ಶಾಖಳ ಫಗೆ ೆ ಮಹುದೇ ಫದಧತೆ ಆಲಾದೆ ಈದಭವಿಸಿದ ಶಾದ 
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ರತ್ತಹದನೆಖಳಿಗೆ ಘೋರ್ಷಷಲಹಗಿದೆ. ಹೀಗಹಗಿ 2013 ಯಲ್ಲಾ ಘೋರ್ಷತಹದ ಟಮಿಾನಲ್ ಫೋನರ್ಸ 

ಕೇಲ 2013-14 ಷಭಮದಲ್ಲಾಮ ಸಔುುಖಳಿಗೆ ಄ನಾಯ್ದಷುದು ಭತು ಿ ನಂತಯದ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ 
ಸುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿಯುದಕೆುಲಹಾ. 
಄ಂತ್ತಭಹಗಿ, ಟಮಿಾನಲ್ ಲಹಬಹಂವಖಳು ಔಯಹರಿನ ಷಭಮದ ಄ಧಿಮನುು ಄ಲಂಬಿಸಿಯುತಿದೆ, 
ಭತು ಿ ಄ಧಿಮು ಸೆಚಹಚದಂತೆ ಸೆಚುಚತಿದೆ. ಹೀಗೆ 25 ಶಾಖಳಿಂದ ನಡೆಮುತ್ತಿದ್ದ ಿ ಂದು ಪಂದದ 

ಟಮಿಾನಲ್ ಫೋನರ್ಸ, 15 ಶಾಖಳಿಂದ ನಡೆಮುತ್ತಿದೆಿಕ್ರುಂತ ಆದು ಂದು ಸೆಚಿಚನದಹಗಿದೆ . 
ಟಮಿಾನಲ್ ಲಹಬಹಂವಖಳು, ಶೇಯುಖಳ ಭತು ಿಅಸಿಿ ಸೆಚಚಳದ ಫಂಡಹಳದ ರಿಣಹಭಹಗಿ ಖಳಿಸಿದ 

ಂದು ದೊಡಡ ಕೈಖೂಡದ ಄ಜ್ಞಹತ ಖಳಿಕೆಖಳ ಟ್ಟರೕಟ್ ಷಭಷೆಯಗೆ ರಿಸಹಯಹಗಿ (UK ನಲ್ಲಾ) 
ಸೊಯಸೊಮಿಮದೆ. ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಄ಯನುು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭತುಿ ಆಂತಸ ಂದು ಷಸ ಹತ್ತ ನೀಡು 

ಭೂಲಔ, ಜೀವಿಭಹ ಷಂಷೆಖೆಳು ಇ ಲಹಬಹಂವನುು ಈಳಿಸಿಕೊಳುಳದು ಸೇಗೆ ಎಂಫ ಷಭಷೆಯಖಳಿಗೆ 
ರಿಸಹಯ ನೀಡಿದಯು. ಄ುಖಳು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ನಡುೆ ಆಕ್ರಾಟ್ಟ ಷಹಧಿಷಫಸುದು ಂದು ರೀತ್ತ 
ಅಯ್ದತು. 

4. ಕೊಡುಗೆ ವಿಧಹನ 

 

ಈತಿಯ ಄ಮೆರಿಕಹದಲ್ಲಾ ಸಿಾೕಔರಿಸಿದ ಿ ಸೆಚುಚರಿ ವಿತಯಣೆ ಭತೊಿಂದು ವಿಧಹನು "ಕೊಡುಗೆ" ವಿಧಹನ. ಇ 

ಔರಭದಲ್ಲಾ, ರಿಖಣನೆ, ಸೆಚುಚರಿಮ ಭೂಯು ಭೂಲಖಳಲ್ಲಾ ನೀಡಲಹಗಿದೆ - ಸೆಚುಚರಿ ಫಡಿಡ, ಭಯಣ 

ರಭಹಣದ ಈಳಿತಹಮ ಭತು ಿೆಚಚದಲ್ಲಾ ಭತು ಿಆತಯ ಲೋಡಿಂಗಿನ ಭೂಲಔ ಈಂಟ್ಹಖು ಈಳಿತಹಮ. 

 

ಸೆಚುಚರಿ ಹೀಗೆ ನಡೆಮುುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಷಲಹದ ಭತುಿ ಹಷಿಹಗಿಯು ಭಯಣ ರಭಹಣದ, ಅಷಕ್ರ ಿ

ಭತು ಿ ೆಚಚಖಳು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಾದಲ್ಲಾ ಷಂಬವಿಸಿದಯ ನಡುವಿನ ಯತಹಯಷನುು ಇ ಭೂಲಔ 

ನೀಡಲಹಖುತಿದೆ. 
 

ಘೋಶಣೆ ಭಹಡಲಹದ ಲಹಬಹಂವಖಳನುು ಕೆಳಗಿನ ನಹಲುು ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಫಳಷಫಸುದು  
i. ಆದನುು ನಖದು ಲಹಬಹಂವ ಯೂದಲ್ಲಾ ಹತ್ತಷಫಸುದು 
ii. ಬವಿಶಯದ ಔಂತ್ತನ ಸೊಂದಹಣಿಕೆ ಷಾಯೂದಲ್ಲಾ, ಭತುಿ ತಗಿೆಷುಲ್ಲಾ 

 

iii. ಭೂಯನೆಮ ವಿಧಹನು ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಭುಟುಿಗೋಲ್ಲಗೆ ಳಗಹಖಲಹಯದ, ಹತ್ತಸಿದ ಷೇಾಡಿಕೆಖಳನುು 
ಕರೀದಿಮ ಄ಕಹವ ಕೊಡುತಿದೆ. 

iv. ಄ಂತ್ತಭಹಗಿ ಲಹಬಹಂವ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕೆರಡಿಟ್ ಗೆ, ಫಡಿಡ ಷಮೇತ ಷಂಚಯ್ದಷಲು ಄ಕಹವ 

ಭಹಡಫಸುದು. ಆದನುು ಂದೋ ಕೇಲ ಪಂದದ ಕೊನೆಮಲ್ಲಾ ಄ಥಹ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಅಯೆುನಲ್ಲಾ 
ಹಿಂದಕೆು ಭಹಡಫಸುದು 

5. ಮುನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಡ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು  
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ಮೇಲೆ ವಿರಿಸಿಯುಂತೆ ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ "ಲಹಬ ಜೊತೆ" ಹಲ್ಲಸಿಖಳು, ಄ುಖಳ ಹತ್ತ ಲಹಬಹಂವ ಭತು ಿ
ಜೀನ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಸೂಡಿಕೆ ಕಹಮಾಕ್ಷಭತೆ ನಡುೆ ಷಂಔಾ ಸೊಂದಿಯುತಿೆ. ಷಂಔಾ ಅದಹಖೂಯ 
ನೇಯಹಗಿ ಆಲಾ. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಫೋನರ್ಸ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಷಾತುಿಖಳು ಭತು ಿ ಸೊಣೆಗಹರಿಕೆಖಳ ಅತಾಔ 

ಭೌಲಯಭಹನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ನಿಖದಿಡಿಷಲಹಗಿಯು ಸೆಚುಚರಿ ಎಂದು ನಿಧಾರಿಷಲಪಡುತಿದೆ. 
ರಿಣಹಭಹಗಿ, ಫೋನರ್ಸ ಯಚನೆ ನೇಯಹಗಿ ವಿಮೆಗಹಯಯೊಂದಿಗೆ ಅಧಹಯಹಗಿಯು ಷಾತುಿಖಳ 

ಭೌಲಯನುು ರತ್ತಬಿಂಬಿಷುದಿಲಹಾ. 

 

ಭತೆ,ಿ ಂದು ಭೌಲಯಭಹನ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಲಹಬಹಂವನುು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಶಾಕೊುಮೆಮ 
ಘೋರ್ಷಷಲಹಖುತಿದೆ. ಄ುಖಳು ನಿಷ್ಂವಮಹಗಿ ಷಾತುಿಖಳ ಭೌಲಯದ ದೈನಂದಿನ ಏರಿಳಿತಖಳನುು 
ರತ್ತಬಿಂಬಿಷಲು ಷಹಧಯವಿಲಾ. ಮುನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಡ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುು, ಮೇಲೆ ಈಚಚರಿಷಲಹದ ಕೆಲಶುಿ 
ಆತ್ತಮಿತ್ತಖಳನುು ಸೋಖಲಹಡಿಷಲು ನಿಕಯಹಗಿ ವಿನಹಯಷ ಭಹಡಲಹಗಿದೆ. 
 

಄ುಖಳು ಈತಪನುಖಳ ವಿನಹಯಷಕೆು ಂದು ವಿಭಿನುಹದ ಭಹಖಾನುು ಳಗೊಂಡಿಯುತಿದೆ ಭತು ಿವಿವಿಧ 

ಷೆಟ್ ಖಳ ಭಿನುಹದ ತತಾಖಳನುು ಄ನುಷರಿಷುತಿೆ. 
a) ಗಟಕ್ರಔಯಣ 

 

ಇ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ವಿಶಿಶಿಹದ ಲಕ್ಷಣೆಂದಯೆ ತಭಮ ಲಹಬಖಳನುು ಷಂೂಣಾಹಗಿ ಄ಥಹ ಬಹಖವಃ 
ಕೆಾೖರ್ಮ ಹತ್ತ ಭಹಡಫೇಕಹದ ದಿನಹಂಔದಂದು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಖ್ಹತೆಗೆ ಕೆರಡಿಟ್ ಗಟಔಖಳ ಭೌಲಯ 
ನಿಧಾರಿಸಿ ಭಹಡಲಹಖುತಿದೆ. ಂದು ಗಟಔನುು ಄ನೇಔ ಸೂಡಿಕೆಮ ನಿಧಿ ಷಭಹನ ಬಹಖಖಳಲ್ಲಾ 
ವಿಬಜನೆ ಭೂಲಔ ಯಚಿಷಲಹಖುತದಿೆ. 
 

b) ಹಯದವಾಔ ಯಚನೆ 
 

ಂದು ಮುನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಡ ಗಟಔದ, ಈತಪನುದ ವಿಮೆ ಯಕ್ಷಣೆ ಭತುಿ ೆಚಚಖಳ ವುಲುನುು ಷಪಶಿಹಗಿ 

ನಿಧಿಾಶಿಡಿಷಲಹಖುತಿದೆ. ಮೆಮ ಇ ವುಲುಖಳನುು ಪಿರೕಮಿಮಂ ಔಡಿತಗೊಳಿಷಲಹಖುತಿದೆ, 
ಖ್ಹತೆಮಲ್ಲಾಮ ಭತು ಿ ಅದಹಮದ ಫಹಯಲೆನ್್ ಗಟಔಖಳಲ್ಲಾ ಸೂಡಿಕೆ ಭಹಡಲಹಖುತಿದೆ. ಇ ಗಟಔಖಳ 

ಭೌಲಯನುು ರದವಾನದ ೂಾ ನಿಧಾರಿತ ಷೂಚಯಂಔ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಖದಿಡಿಷಲಹಖುತಿದೆ. 
 

ಆದನುು ಭುಂಚಿತಹಗಿ ಖುಯುತ್ತಷಲಹಖುತಿದೆ, ಆದು ಂದು ನಿಮಭ ಄ಥಹ ಷೂತರದಿಂದ 

ಹಯಖ್ಹಯನಿಷಲಪಡುತಿದೆ. ಎಯಡು ಷಾತಂತರ ಯಕ್ರಿಖಳು, ಇ ಷೂತರ ಄ನುಷರಿಸಿ, ರಯೋಜನಖಳ ಂದೇ 
಄ಂದಹಜನುು ತಲುುತಹಿಯೆ. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ರಯೋಜನಖಳು, ಄ಂದಯೆ, ಜೀ ವಿಮೆ ಔಂನಿಮ 

ಉಸೆಖಳು ಭತುಿ ವಿೇಚನೆಖಳ ಮೇಲೆ ಄ಲಂಬಿಸಿಯುದಿಲಹಾ. 
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c) ಫೆಲೆ ನಿಖದಿ 

 

ದತ್ತ ಿ ರೀತ್ತಮ ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ಯೋಜನೆಖಳಲ್ಲಾ, ವಿಮೆ ಕರೀದಿಷುಯು ವಿಭಹ ಮೊತಿದ 

ರಭಹಣನುು ನಿಧಾರಿಷುತಹಿಯೆ. ಅವಹಾಷನೆ ಮೊತ ಿಖ್ಹತರಿಡಿಷಲಹಗಿದೆ ಭತುಿ ಪಿರೕಮಿಮಂ, ಭಯಣ 

ರಭಹಣಕೆು ನೀಡಿದ ಉಸೆಖಳು, ಅಷಕ್ರ ಿ ಭತು ಿ ೆಚಚಖಳು, ಆದು ಇ ಮೊತಿನುು ಹತ್ತ ಭಹಡಲು 
ಷಹಔಶುಿ ಎಂಫುದಹಗಿ ಆಂತಸದನುು ಸೊಂದಿಷಲಹಗಿದೆ. ಹಷಿವಿಔ ಄ನುಬ, ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ 

ಸೊಂದಿಷು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾಮ ಉಸೆಖಳಿಗಿಂತ ಈತಿಭಹಗಿಯು ೇಳ ,ೆ ಲಹಬನುು ಫೋನರ್ಸ 

ಯೂದಲ್ಲಾ ಗಹಾಯ್ದಷಲಪಡುತಿದೆ. 
ಮುನಿಟ್ ಲ್ಲಂಕ್ಡ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ, ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ / ಄ಳು ನಿಮಮಿತ ಕೊಡುಗೆ ಏನು 
ಪಿರೕಮಿಮಂ ರಭಹಣನುು ಭಹಡಫಸುದು ಎಂಫುದನುು ನಿಧಾರಿಷುತಿದೆ. ಪಿರೕಮಿಮಂ 
ಫದಲಹಖಫಸುದು, ಅದಯೆ ಂದು ಔನಿಶಠ ಹತ್ತ ಄ಖತಯವಿಯುುದು ವಿಶಮ. ವಿಭಹ ಸಣ 

ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ಂದು ಫಸುಷಂಖ್ೆಯ - ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಆದು ಹರ್ಷಾಔ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಸತುಿ ಟುಿ 
ಆಯಫಸುದು.  
ಪಿರೕಮಿಮಂ ಭೂಯು ಬಹಖಖಳಹಗಿ ವಿಂಖಡಿಷಲಹಗಿದೆ 
 

i. ಮೊದಲನೆಮದಹಗಿ ಏಜೆಂಟ್ 'ಔಮಿಶನ್, ಹಲ್ಲಸಿ ಷೆಟಪ್ಟ ೆಚಚಖಳನುು, ಅಡಳಿತಹತಮಔ ೆಚಚ ಭತು ಿ
ವಹಷನಫದಧ ವುಲುಖಳು ಳಗೊಂಡಿಯುುದರಿಂದ ಆದು ಂದು ಹಲ್ಲಸಿ ಸಂಚಿಕೆ ಚಹರ್ಜಾ (PAC) ಆದೆ. 

 

ii. ಎಯಡನೇ ಄ಂವು ಄ಹಮ ಯಕ್ಷಣೆಮ ೆಚಚದ, ಆದು ಭಯಣ ರಭಹಣದ ಚಹರ್ಜಾ.  

iii. ಮೇಲ್ಲನ ಎಯಡು ೂಯೈಸಿದ ನಂತಯ, ಫಹಯಲೆನ್್ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳನುು ಗಟಔಖಳ ಕರೀದಿಗೆ 
ಸಂಚಲಹಖುತಿದೆ. 
 

ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ಂದು PAC ರಭಹಣ ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ಭತು ಿ ಮುಲ್ಲಪ್ಟ ಎಯಡೂ ಯೋಜನೆ 
಄ಡಿಮಲ್ಲಾ, ಅಯಂಭಿಔ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಸೆಚಿಚಯುದು.  ಮೊದಲ್ಲನದಯ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ, ಇ ವುಲುನುು 
ಬಹಖಖಳಹಗಿಷಫಸುದು ಭತು ಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಈದಿಔೂು ಸಯಡಲಹಖುದು. ಅದಹಖೂಯ ULIPs 

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಄ುಖಳು ಅಯಂಭಿಔ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳಲ್ಲಾ ಷಾತಃ ಔಡಿತಗೊಳಿಷಲಹಖುತಿದೆ. ಆದು ಅಯಂಭಿಔ 

ಸಂತಖಳಲ್ಲಾ, ವುಲುಖಳು ಖಭನಹಸಾಹಗಿ ಸೂಡಿಕೆಗೆ ಆಯು ರಭಹಣನುು ಔಡಿಮೆ ಎಂದು 
ಷೂಚಿಷುತಿೆ. ಆದರಿಂದಹಗಿ ರಯೋಜನಖಳ ಭೌಲಯ, ಭುಖ್ಹಭುಖಿಮಹಗಿ ಸಣ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳು, 
ಫಸಳ ಔಡಿಮೆ ಏಕೆ ಎಂಫುದು. ಆದು ಹಷಿಹಗಿ ಪಂದದ ಅಯಂಭಿಔ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಸಣ 

ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳಗಿಂತ ಔಡಿಮೆ ಎಂಫುದಹಗಿ. 

d) ಫಂಡಹಳದ ಄ಹಮನುು ಸೊಯುದು 
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಄ಂತ್ತಭಹಗಿ, ಏಕೆಂದಯೆ ಗಟಔಖಳ ಭೌಲಯ ಜೀನ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಸೂಡಿಕೆಖಳ ಭೌಲಯನುು 
಄ಲಂಬಿಸಿಯುತಿದೆ, ಆಂತಸ ಗಟಔ ಭೌಲಯಖಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಕ್ರುಂತ ಔಡಿಮೆ ಭತುಿ ಅದಹಮ ಔಡಿಮೆ 

ಭತು ಿ ನಕಹಯಹತಮಔಹಖು ಄ಹಮವಿದೆ. ದಕ್ಷ ಭತು ಿ ದೂಯದೃರ್ಷಿಮ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಫಂಡಹಳ 

ನಿಾಹಿಷಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಷಲಹದಹಖ, ಜೀನ ವಿಮೆಗಹಯಯು, ಗಟಔ ಭೌಲಯಖಳ ಫಗೆ ೆಮಹುದೇ ಗಹಯಯಂಟ್ಟ 

ನೀಡುುದಿಲಾ. ಄ಂದಯೆ, ಫಂಡಹಳ ಄ಹಮ, ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ / ಗಟಔ ಸೋಲಡರ್ ಬರಿಷುತಹಿಯೆ. 
ಜೀನ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಅದಹಖೂಯ ಭಯಣ ಭತು ಿ಄ಹಮ ಕಚುಾ ಬರಿಷಫೇಕಹಖುತಿದೆ. 

Test Yourself 5  

  

ಮಹಯು ULIPs ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಫಂಡಹಳ ಄ಹಮನುು ಷಹಿಷಫೇಔು? 
I. ವಿಭಹದಹತನು 
II. ವಿಭಹದಹಯ 

III. ಯಹಜಯ 
IV. IRDA ಐಅಡಿಾಎ 
 



CHAPTER 10   
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ಷಹಯಹಂವ 

 

 ಷಹಧಹಯಣ ಬಹಶೆಮಲ್ಲಾ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಎಂಫ ದು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಕರೀದಿಷಲು 
ವಿಮೆದಹಯರಿಗೆ ಸಣ ಫೆಲೆ ಷೂಚಿಷುತಿದೆ.  

 ಜೀ ವಿಮೆ ಪಿರೕಮಿಮಂ ನಿಖದಿ ಡಿಷು ರಕ್ರರಯೆ, ಭಯಣ ರಭಹಣದ, ಅಷಕ್ರಿಖಳ, ಕಚುಾ 

ಭಹಯನೇಜೆಮಂಟ್ ಭತು ಿಮೀಷಲು ರಿಖಣನೆ ಳಗೊಂಡಿಯುತಿದೆ. 
 

 ಟುಿ ಪಿರೕಮಿಮಂ, ನಿಾಳ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಸಹಖೂ ಲೋಡ್ ಎಂಫ ರಭಹಣನುು ಸೊಂದಿದೆ.  
 ಂದು ಲಹಯಪ್ಟ್ ಄ಂದಯೆ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ಹತ್ತ ಷೆಗಿತಗೊಳಿಸಿಯುನು ಎಂದು 

಄ಥಾ. ಹಿಂಡೆಮುವಿಕೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಷಯೆಂಡರ್ ಭಹಡಿ 

ಹಲ್ಲಸಿ ಄ಕೆಾೖಡ್ಾ ದುಡಿಡನ ಂದು ರಭಹಣನುು ಡೆಮುತಹಿನೆ. 
 ಸೆಚುಚರಿಮು, ಜೀನ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಹಷಿವಿಔ ಄ನುಬ ಆದು ಬಹವಿಷಲಹಗಿಯುದಕ್ರುಂತ  

ಈತಿಭ ಎಂಫುದಯ ರಿಣಹಭಹಗಿ ಈಂಟ್ಹಖುತಿದೆ.  
 ಸೆಚುಚರಿ ಸಂಚಿಕೆ ಆತಹಯದಿ ಈಚಿತ ಷಾತುಿಖಳ ಸೆಚುಚವಿಕೆ, ಾರ್ಮ ಄ವಯಔತೆಖಳನುು 

ಕಹಮುಿಕೊಳುಳ ಔಡೆಗೆ ಅಗಿಯಫಸುದು. 
 

 ಫೋನರ್ಸ ಄ತಯಂತ ಷಹಭಹನಯ ಷಾಯೂು ುನಯಹತಾನಹ ಫೋನರ್ಸ ಅಗಿದೆ.  
 

 

 

ರಭುಕ ದಖಳು 
 

1. ಪಿರೕಮಿಮಂ 

2. ರಿಮಹಯ್ದತ್ತ 

3. ಫೋನರ್ಸ 

4. ಸೆಚುಚರಿ 

5. ಮೀಷಲು 
6. ಲೋಡಿಂಖ 

7. ರಿವಾನರಿ ಫೋನರ್ಸ 
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 ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಷಲು ಈತಯಿಖಳು 
 
Answer 1  

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯು ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತ ಷೆಗಿತಗೊಳಿಸಿದಹಖ ಹಲ್ಲಸಿ ಲಹಯಪ್ಟ್ ಎಂದು 
ಔಯೆಮುತಹಿಯೆ. 
Answer 2  

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

ವಿಭಹದಹಯ ULIP ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಫಂಡಹಳ ಄ಹಮ ಸೊಂದಿಯುತಹಿಯೆ. 
 

 

ಷಾಮಂ ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳು 
 
Question 1  

 

ದ "ಪಿರೕಮಿಮಂ" ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನನುು ಷೂಚಿಷುತಿದೆ? 
I. ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಖಳಿಸಿದ ಲಹಬ 

II. ಹಲ್ಲಸಿ ಕರೀದಿಷಲು ವಿಮೆದಹಯಯು ಹತ್ತಷು ಫೆಲೆ 
III. ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಭಹಜಿಾನ್್ 
IV. ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೇಲೆ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ಈಂಟ್ಹಖು ೆಚಚಖಳು 

 

Question 2  

 

ಜೀ ವಿಭಹ ಔಂತುಖಳ ನಿಣಾಯ್ದಷಲು ಕೆಳಗಿನ ಮಹುದು ಂದು ಄ಂವಹಗಿಲಾ? 
I. ಷಹವಿನ ರಭಹಣ 

II. ರಿಮಹಯ್ದತ್ತ 

III. ಮೀಷಲು 
IV. ನಿಾಸಣೆ ೆಚಚಖಳು 
 
Question 3  

 

ಂದು ಹಲ್ಲಸಿ ಹಷಹತ್ತ ಄ಂದಯೆ ಏನು? 
I. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಂದ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತಮ ನಿಲ್ಲಾಷಲಹಖುದು 
II. ಷಹಾಧೀನಡಿಸಿಕೊಂಡ ಷಯೆಂಡರ್ ಭೌಲಯದ ರತ್ತಮಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಷಯೆಂಡರ್ 
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III. ಹಲ್ಲಸಿ ಄ೆೆರೕಡ್ 

IV. ಹಲ್ಲಸಿ ಡೌನೆೆರೕಡ್ 

 
 

Question 4  
 

ಕೆಳಗಿನ ಮಹುದು, ಸೆಚುಚರಿ ಹಯಖ್ಹಯನಿಷು ಭಹಖಾಖಳಲ್ಲಾ ಂದು? 
I. ಄ತ್ತಮಹದ ಫಹಧಯತೆಖಳು 
II. ಄ತ್ತಮಹದ ಹಿಹಟು 
III. ಅಸಿಿಖಳ ಮೇಲೆ ಫಹಧಯತೆಖಳ ಸೆಚುಚ ಭೌಲಯ 
IV. ಫಹಧಯತೆಖಳ ಮೇಲೆ ಅಸಿಿಖಳ ಸೆಚುಚ ಭೌಲಯ 

 

 
Question 5  
 

ಕೆಳಗಿನ ಮಹುದು ಮುಲ್ಲಪ್ಟ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ಗಟಔ ಄ಲಾ? 
I. ಹಲ್ಲಸಿ ಸಂಚಿಕೆ ವುಲು 
II. ಆನೆಾಷೆಿಮಂಟ್ ರಿರ್ಸು ಪಿರೕಮಿಮಂ 

III. ಭಹಟ್ಹಯಾಲ್ಲಟ್ಟ ವುಲು 
IV. ಷಹಭಹಜಿಔ ಬದರತಹ ವುಲು 
 
Question 6  
 

ಜೀ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೇಲೆ ಕರೀದಿದಹಯರಿಗೆ ರಿಮಹಯ್ದತ್ತ ನೀಡಫಸುದು, 
಄ದನುು___________ ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಷಲಹಖುುದು. 
I. ಕರೀದಿದಹಯ ಅಯೆುಮ ಮೊತ ಿಅವಹಾಷನೆ 
II. ಗಹರಸಔನ ಅಯೆುಮ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭಹದರಿ.  

III. ಕರೀದಿದಹಯ ಅಯೆುಮ ಯೋಜನೆಮ ಄ಧಿ 

IV. ಕರೀದಿದಹಯ ಅಯೆುಮ ಹತ್ತಮ ಭಹದರಿ (ನಖದು, ಚೆಕ್, ಕಹಡ್ಾ)  

Question 7  
 

ಪಿರೕಮಿಮಂ ನಿಧಾರಿಷು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಫಡಿಡದಯಖಳನುು ರಭುಕ ಄ಂವಖಳಹಗಿ ಫಳಷಲಹಖುತದಿೆ. ಕೆಳಗಿನ 

ಮಹ ಸೇಳಿಕೆಮು ಫಡಿಡದಯಖಳನುು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಷರಿಮಹಗಿದೆ? 
 

I. ಫಡಿಡದಯಖಳನುು ಔಡಿಮೆ ಬಹವಿಷಲಹದಹಖ, ಪಿರೕಮಿಮಂ ಔಡಿಮೆ 

II. ಸೆಚಿಚನ ಫಡಿಡ ದಯ ಬಹವಿಷಲಹದಹಖ, ಄ಧಿಔ ಪಿರೕಮಿಮಂ 

III. ಸೆಚಿಚನ ಫಡಿಡ ದಯ ಬಹವಿಷಲಹದಹಖ, ಪಿರೕಮಿಮಂ ಔಡಿಮೆ 

IV. ಫಡಿಡ ದಯಖಳು ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ಮೇಲೆ ರಿಣಹಭ ಬೀಯುದಿಲಾ 
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Question 8  
 

ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಸೇಳಿಕೆಮು ಷರಿಮಹಗಿದೆ? 
I. ನಿಾಳ ಪಿರೕಮಿಮಂಗೆ ವಿಶಿಶಿ ಲೋಡಿಂಗ್ 3 ಬಹಖಖಳನುು ಸೊಂದಿಯುತಿದೆ: a)  ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ಂದು 

ಸಿೆಯಹದ ಮೊತ ಿ b) ಸಿೆಯಹದ ಮೊತ ಿ ರತ್ತ ಂದು '1000 ಷರ್ಮ ಄ಶೂಡ್ಾ' ಗೆ ಭತು ಿ c) ರತ್ತ 

ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಂದು ಸಿೆಯಹದ ಮೊತ ಿ

II. ನಿಾಳ ಪಿರೕಮಿಮಂಗೆ ವಿಶಿಶಿ ಲೋಡಿಂಗ್ 3 ಬಹಖಖಳನುು ಸೊಂದಿಯುತಿದೆ: a)  ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ 

ವೇಔಡಹಹಯು b) ಸಿೆಯಹದ ಮೊತ ಿ ರತ್ತ ಂದು '1000 ಷರ್ಮ ಄ಶೂಡ್ಾ' ಗೆ ಭತು ಿ c) ರತ್ತ 

ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಂದು ಸಿೆಯಹದ ಮೊತ ಿ

III. ನಿಾಳ ಪಿರೕಮಿಮಂಗೆ ವಿಶಿಶಿ ಲೋಡಿಂಗ್ 3 ಬಹಖಖಳನುು ಸೊಂದಿಯುತಿದೆ: a)  ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ 

ವೇಔಡಹಹಯು b) ಸಿೆಯಹದ ಮೊತ ಿ ರತ್ತ ಂದು '1000 ಷರ್ಮ ಄ಶೂಡ್ಾ' ಗೆ ಭತು ಿ c) ರತ್ತ 

ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಂದು ಸಿೆಯಹದ ಮೊತ ಿ

IV. ನಿಾಳ ಪಿರೕಮಿಮಂಗೆ ವಿಶಿಶಿ ಲೋಡಿಂಗ್ 3 ಬಹಖಖಳನುು ಸೊಂದಿಯುತಿದೆ: a)  ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ 

ವೇಔಡಹಹಯು b) ಸಿೆಯಹದ ಮೊತ ಿರತ್ತ ಂದು '1000 ಷರ್ಮ ಄ಶೂಡ್ಾ' ಗೆ ಭತು ಿc) ರತ್ತ ಹಲ್ಲಸಿ 

ವೇಔಡಹಹಯು ರಭಹಣ 

Question 9  

 

ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಿಂದ ಷಾತುಿಖಳ ಭೌಲಯನಿಣಾಮ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ, __________ ಲೈಫ್ ಆನುುಯರ್ 

ಕರೀದಿಸಿದ ಄ಥಹ ತನು ಅಸಿಿಖಳನುು ಡೆದ  ಭೌಲಯ. 
 

I. ರಿಮಹಯ್ದತ್ತಮ ಬವಿಶಯದ ಭೌಲಯ 
II. ರಿಮಹಯ್ದತ್ತಮ ರಷುಿತ ಭೌಲಯ 
III. ಭಹಯುಔಟ್ೆಿ ಭೌಲಯ 
IV. ುಷಿಔ ಭೌಲಯ 
 
Question 10  

 

__________ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಔಂನಿಮು ಂದು ಭೂಲ ಲಹಬ ವೇಔಡಹಹಯು ಭತು ಿ ಇಗಹಖಲೇ 
ಲಖತ್ತಿಷಲಹದ ಫೋನಷೆಳನುು, ಫೋನರ್ಸ ಎಂದು ಯಔಿಡಿಷುತಿದೆ. 
I. ರಿವಾನರಿ ಫೋನರ್ಸ 

II. ಔಂೌಂಡ್ ಫೋನರ್ಸ 

III. ಄ಂತ್ತಭ ಫೋನರ್ಸ 

IV. ನಿಯಂತಯ ಫೋನರ್ಸ 
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ಷಾಮಂ ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳಿಗೆ ಈತಯಿಖಳು 
 

Answer 1  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

ಹಲ್ಲಸಿ ಕರೀದಿಷಲು ವಿಮೆದಹಯರಿಂದ ಹತ್ತಷು ಫೆಲೆಗೆ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಎಂದು ಔಯೆಮುತಹಯಿೆ. 

Answer 2  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

ರಿಮಹಯ್ದತ್ತ, ಜೀ ವಿಭಹ ಔಂತುಖಳ ನಿಣಾಯ್ದಷಲು ಂದು ಄ಂವಹಗಿಲಾ. 

Answer 3  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

ಷಹಾಧೀನಡಿಸಿಕೊಂಡ ಷಯೆಂಡರ್ ಭೌಲಯದ ರತ್ತಮಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಷಯೆಂಡರ್ ಄ನುು ಹಲ್ಲಸಿ ತಯಜಿಸಿದ 

ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತದಿೆ. 
Answer 4  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು IV. 

 

ಫಹಧಯತೆಖಳ ಮೇಲೆ ಷಾತುಖಿಳ ಸೆಚುಚ ಭೌಲಯನುು ಸೆಚುಚರಿಮನುು ಹಯಖ್ಹಯನಿಷು ಂದು ವಿಧಹನಹಗಿದೆ. 

Answer 5  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು IV. 

 

ULIP ಪಿರೕಮಿಮಂ, ಹಲ್ಲಸಿ ಸಂಚಿಕೆ ವುಲು, ಫಂಡಹಳ ಄ಹಮ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಭತು ಿ ಭಯಣ ವುಲು 
ಳಗೊಂಡಿದೆ. 

Answer 6  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I. 
 

ಜೀ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು, ಕೊಳುಳಯ ಅಯೆುಮ ಷರ್ಮ ಄ಶೂಡುಾ ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ 
ಹತ್ತಷಲಹಖುುದು ಎಂಫ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೇಲೆ ಕರೀದಿದಹಯರಿಗೆ ರಿಮಹಯ್ದತ್ತ ನೀಡಫಸುದು. 

Answer 7  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
 

ಸೆಚಿಚನ ಫಡಿಡ ದಯ ಉಹಿಷಲಹದಯೆ, ಪಿರೕಮಿಮಂ ಔಡಿಮೆ 
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Answer 8  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

V. ನಿಾಳ ಪಿರೕಮಿಮಂಗೆ ವಿಶಿಶಿ ಲೋಡಿಂಗ್ 3 ಬಹಖಖಳನುು ಸೊಂದಿಯುತದಿೆ:  a)  ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ 

ವೇಔಡಹಹಯು b) ಸಿೆಯಹದ ಮೊತ ಿ ರತ್ತ ಂದು '1000 ಷರ್ಮ ಄ಶೂಡ್ಾ' ಗೆ ಭತು ಿ c) ರತ್ತ 

ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಂದು ಸಿೆಯಹದ ಮೊತ ಿ

 

Answer 9  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು IV. 

 

V. ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಿಂದ ಷಾತುಿಖಳ ಭೌಲಯನಿಣಾಮ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ, ುಷಿಔ ಭೌಲಯ ಲೈಫ್ ಆನುುಯರ್ 

ಕರೀದಿಸಿದ ಄ಥಹ ತನು ಅಸಿಿಖಳನುು ಡೆದ  ಭೌಲಯ. 
 

Answer 10  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

V. ಔಂೌಂಡ್ ಫೋನರ್ಸ 

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಔಂನಿಮು ಂದು ಭೂಲ ಲಹಬ ವೇಔಡಹಹಯು ಭತುಿ ಇಗಹಖಲೇ ಲಖತ್ತಿಷಲಹದ 

ಫೋನಷೆಳನುು, ಫೋನರ್ಸ ಎಂದು ಯಔಿಡಿಷುತಿದೆ. 
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಄ಧಹಯಮ 11 

 
ದಹಕಲಹತ್ತಖಳನುು ತಮಹರಿಷುುದು – ರಷಹಿನೆಮ ಸಂತ 

 

಄ಧಹಯಮದ ರಿಚಮ 

ಜೀ ವಿಮೆಮ ಈದಯಭದಲ್ಲಾ ನಹು ಄ನೇಔ ನಭೂನೆಖಳು ಭತುಿ ದಷಹಿೇಜುಖಳೄೆಂದಿಗೆ 
(ದಹಕಲೆಖಳೄೆಂದಿಗೆ) ಯಸಹರಿಷುತೆೀೆ. ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆ ಭತು ಿ ವಿಭಹದಹಯಯ ನಡುವಿನ ಷಂಫಂಧದಲ್ಲಾ 
ಷೂಶಿತೆ ತಯು ಈದೇಿವದಿಂದ ಆುಖಳನುು ಫಳಷುುದು ಄ಖತಯಹಗಿದೆ. ಇ ಄ಧಹಯಮದಲ್ಲಾ ನಹು 
ರಷಹಿನೆಮ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಫಳಷಲಹಖು ಸಲು ದಷಹಿೇಜುಖಳನುು ರಿಚಯ್ದಷುತೆೀೆ ಸಹಖೂ ಄ುಖಳ 
ಭಸತಾನುು ತ್ತಳಿಷುತೇಿೆ. ನಹು ರಿಖಣಿಷು ದಹಕಲೆಖಳು ಆಂತ್ತೆ: 

i. ಹರಷೆಿಔಿರ್ಸ (ವಿಹಯಣಹ ತರ) 
ii. ರಷಹಿನೆಮ ನಭೂನೆ 
iii. ಏಜೆಂಟು (ರತ್ತನಿಧಿಮ) ಯದಿ 

iv. ೈದಯಕ್ರೕಮ ರೀಕ್ಷಔಯ ಯದಿ 

v. ನೈತ್ತಔ ಄ಹಮದ ಯದಿ 

vi. ಮಸಿ್ನ ುಯಹೆ 
vii. ನಿಭಮ ಗಹರಸಔಯನುು ತ್ತಳಿದುಕೊಳಿಳ (ಕೆ ೈ ಸಿ) ದಹಕಲೆಖಳು 

ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು 
 

A. ಜೀ ವಿಭಹ – ರಷಹಿನೆಮ ಸಂತದ ದಹಕಲಹತ್ತಖಳು 
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A. ಜೀ ವಿಭಹ – ರಷಹಿನೆ ಸಂತದ ದಹಕಲಹತ್ತಖಳು 

1. ಹರಷೆಪಔಿರ್ಸ (ವಿಹಯಣಹ ತರ) 

ಹಯಖ್ಹಯನ 

ಹರಷೆಪಔಿರ್ಸ ಎಂದಯೆ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಖಳು ತಭಮ ಈತಪನುದ ಫಗೆೆ ವಿಯಣೆಖಳನುು ನೀಡಲು ಫಳಷು ಂದು 
ಓಚಹರಿಔ ಕಹನೂನುಫದಧ ದಹಕಲೆಮಹಗಿದೆ. 

ಪ್ರೆರೕಷೆಪಔಿಷುಲ್ಲಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ವಿಮೆಮನುು ಕೊಂಡುಕೊಳುಳ ಫಗೆೆ ನಿಣಾಯ್ದಷಲು ಄ಖತಯವಿಯು 
ಎಲಹಾ ಹಷಿಹಂವಖಳ ಫಗೆೆ ೂಣಾ ಭಹಹಿತ್ತ ದಗಿಸಿಯಫೇಔು.  

ಜೀ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ಫಳಷು ಪ್ರೆರೕಷೆಪಔಿರ್ಸ ತನು ರತ್ತ ವಿಭಹ ಯೋಜನೆಮ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಕೆಳಗೆ 
ನಭೂದಿಸಿಯು ಄ಂವಖಳನುು ತ್ತಳಿಷಫೇಔು: 

i. ನಿಮಭಖಳು ಭತುಿ ಶಯತುಖಿಳು 
ii. ರಯೋಜನಖಳ ಹಯಪಿಿ - ಖ್ಹತರಿಯ್ದಯು ಭತುಿ ಖ್ಹತರಿಮಲಾದ 

iii. ಬತಯಖಳು 
iv. ವಿನಹಯ್ದತ್ತಖಳು 
v. ಯೋಜನೆಮು ಷಸಬಹಗಿತಾದೊೀ ಄ಥಹ ಄ಷಸಬಹಗಿತಾದೊೀ ಎಂದು 

ಹರಷೆಪಔಿರ್ಸ ಂದು ಹರಷಹವಿಿಔ ದಹಕಲೆಮಂತೆ ಆದು,ಿ ಄ದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಷಂಷೆೆಮ 
ಈತಪನುಖಳನುು ಄ರಿಮಲು ಷಸಹಮ ಭಹಡುತಿದೆ. 

2. ರಷಹಿನೆಮ ನಭೂನೆ 

ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮು ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆ (ವಿಭಹಗಹಯ) ಭತುಿ ವಿಭಹದಹಯನ ನಡುೆ ಂದು ಕಹನೂನುಫದಧ 
ಔಯಹಯಹಗಿಯುತಿದೆ. ಮಹುದೇ ಔಯಹರಿಗೆ ಄ಖತಯವಿಯುಂತೆ, ಄ದಕೆು ಂದು ರಷಹಿನೆ ಭತುಿ ಄ದಯ 
ಸಿಾೕಔೃತ್ತಖಳನುು ಳಗೊಂಡಿಯುತಿದೆ. ರಷಹಿನೆ ಭಹಡಲು ಫಳಷು ಄ಜಿಾಮನುು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ  
„ರಷಹಿನೆ ನಭೂನೆ‟ ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ. ರಷಹಿನೆ ನಭೂನೆಮಲ್ಲಾ ನಭೂದಿಸಿಯು ಎಲಹಾ 
ಷಂಖತ್ತಖಳು ಎಯಡೂ ಕ್ಷಖಳಿಖೂ ಄ನಾಯ್ದಷುತಿೆ, ಸಹಖೂ ಄ುಖಳ ಄ಂವಖಳನುು ಹಲ್ಲಷಲು ವಿಪಲಹದಲ್ಲಾ 
ರಿಸಹಯ ಮೊತಿನುು ನೀಡು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ರತ್ತಔೂಲ ರಿಣಹಭಖಳಿಗೆ ಎಡೆ ಭಹಡಿಕೊಡಫಸುದು. 

ಹಯಖ್ಹಯನ 

ರಷಹಿನೆ ನಭೂನೆಮನುು ಐ ಅರ್ ಡಿ ಏ (ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಅಷಕ್ರಿಖಳ ಯಕ್ಷಣೆ) ನಿಮಭಖಳು, 2002 ಯ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ 
ಹೀಗೆ ಹಯಖ್ಹಯನಿಷಲಹಗಿದೆ: 
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“಄ದೆಂದಯೆ ವಿಮೆಗಹಗಿ ರಷಹಪಿಿಷು ಯಕ್ರಿಮು ತುಂಫಫೇಕಹದ ಂದು ಄ಜಿಾ, ಸಹಖೂ ಅ ಄ಜಿಾಮಲ್ಲಾ 
಄ಹಮದ ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಣೆ ನೀಡುಂತಸ ವಿಮೆಮನುು ವಿಭಹಗಹಯಯು ನೀಡು ಭುನು ಄ರಿಗೆ ಄ಖತಯವಿಯು 
ಎಲಹಾ ಹಷಿಹಂವಖಳ ಫಗೆ ೆಭಹಹಿತ್ತ ಡೆಮಲು ಫಳಷಲಹಖುತಿದೆ. ಆದಯಲ್ಲಾ ದಗಿಸಿಯು ಭಹಹಿತ್ತಮನುು 
ಫಳಸಿ ವಿಭಹಗಹಯಯು ರಷಹಪಿಿಷಲಹಗಿಯು ಄ಹಮದ ವಿಯುದಿ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ನೀಡಲಹಗಿಯು 
ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳಳಫೇಕೋ ಄ಥಹ ತ್ತಯಷುರಿಷಫೇಕೋ ಎಂದು ನಿಧಾರಿಷಲು ಷಸಹಮಹಖುತಿದೆ. 
಄ದಯೊಂದಿಗೆ ವಿಭಹಗಹಯಯು ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳಹಖ ವಿಮೆಗೆ ಄ನುಖುಣಹಖು ದಯಖಳು, 
ನಿಫಂಧನೆಖಳು ಭತುಿ ಶಯತುಖಿಳನುು ಄ಯು ನಿಧಾರಿಷಲು ಷಸಹಮಹಖುತಿದೆ.“  
 

ಇ ನಿಮಭಖಳ ಈದೆೀವಕಹುಗಿ “ಷುಿ“ ಎಂಫ ದದ ಄ಥಾದಲ್ಲಾ ವಿಭಹಗಹಯಯು ವಿಮೆ ನೀಡಫೇಕಹಗಿಯು 
಄ಹಮಕೆು ಷಂಫಂಧ ಟಿ ಎಲಹಾ ಭುಕಯ, ಄ತಹಯವಯಔ ಭತು ಿಷಂಫಂಧಿತ ಭಹಹಿತ್ತಮೂ ಔೂಡಿಯುತಿದೆ.   

ಭುಕಯ ವಿಶಮಖಳು 

ಐ ಅರ್ ಡಿ ಏ ರಷಹಿನೆಮ ನಭೂನೆಮನುು ಹಯಖ್ಹಯನಿಸಿದಯೂ, ಅ ಄ಜಿಾಮ ವಿನಹಯಷ ಭತುಿ ಄ದಯೊಳಗಿನ 
ವಿಶಮಖಳನುು ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮ ವಿೇಚನೆಗೆ ಭುಔಿಹಗಿ ಬಿಟುಿ ಕೊಡಲಹಯ್ದತು. ಅದಯೆ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯು, 
ಭಧಯತ್ತಾಖಳು, ಒಂಫುಡ್್ ಭನೆಳು (ಷಹಾಜನಿಔ ತನಿಖ್ಹಧಿಕಹರಿಖಳು) ಭತು ಿ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಖಳಿಂದ 
ಸಿಾೕಔರಿಸಿದ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಖಳನಹುಧರಿಸಿ, ರಷಹಿನೆ ನಭೂನೆಮ ಯೂ ಭತು ಿ ಄ದಯೊಳಗಿನ ವಿಶಮನುು 
ಫದಲಹಯ್ದಷು ಄ವಯಔತೆಮನುು ಐ ಅರ್ ಡಿ ಏ ಄ರಿಯ್ದತು.     

ಐ ಅರ್ ಡಿ ಏ (ಜೀ ವಿಮೆಗಹಗಿ ರಭಹಣಿತ ರಷಹಿನೆಮ ನಭೂನೆ) ನಿಫಂಧನೆಖಳು, 2013 ಖಳನುು ಜಹರಿ 
ಭಹಡಿದೆ. ರಷಹಿನೆಮ ನಭೂನೆಮ ವಿನಹಯಷ ಭತುಿ ವಿಶಮಖಳನುು ಐ ಅರ್ ಡಿ ಏ ಶಿಪಹಯಷು ಭಹಡಿದಿಯೂ , 
ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಖಳಿಗೆ ಸೆಚಿಚನ ಭಹಹಿತ್ತಮನುು ಡೆಮಲು ಄ದು ಷಹಾತಂತರಯನುು ನೀಡಿದೆ. ರಷಹಿನೆಮ 
ನಭೂನೆಮು ರಷಹಿಪಿಷು ಯಕ್ರಗಿೆ ಭಹತರಲಾದೆ ವಿಮೆಮನುು ಕೊಳಳಲು ಶಿಪಹಯಷು ಭಹಡಿ ನಭೂನೆಮನುು 
ತುಂಫಲು ಷಸಹಮ ಭಹಡು ಭಧಯತ್ತಾಖಳಿಖೂ ವಿಯಹದ ಷೂಚನೆಖಳನುು ಸೊತ್ತಯಿುತಿದೆ.  
 

3. ಏಜೆಂಟು (ರತ್ತನಿಧಿಮ) ಯದಿ 

ಏಜೆಂಟ್ ಹರಥಾಮಿಔ ಪಂದದಹಯನಹಗಿಯುತಹಿನೆ. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಷಂಫಂಧಟಿ ಄ಹಮನುು 
಄ಳೆಮಲು ಄ವಯವಿಯು ಎಲಹಾ ಷುಿಸಿೆತ್ತಖಳು ಭತುಿ ವಿಯಖಳನುು ಏಜೆಂಟ್ ತನು ಯದಿಮಲ್ಲಾ 
ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫೇಔು. ಅಯೋಖಯದ ವಿಶಮಖಳು, ಄ಬಹಯಷಖಳು, ಈದೊಯೕಖ, ಅದಹಮ ಭತು ಿಔುಟುಂಫದ 
ವಿಯಖಳನುು ಏಜೆಂಟ್ ತನು ಯದಿಮಲ್ಲಾ ರಷಹಿಪಿಸಿಯಫೇಔು. 

4. ೈದಯಕ್ರೕಮ ರೀಕ್ಷಔಯ ಯದಿ 

ಫಸುತೇಔ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಜೀ ವಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲು ರಷಹಿಪಿಷು ಯಕ್ರಿಮನುು ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು 
ದಹಕಲ್ಲಸಿಕೊಂಡಿಯು ಮಹುದೇ ಂದು ೈದಯರಿಂದ ೈದಯಕ್ರೕಮ ತಹಷಣೆ ಭಹಡಿಷು ಄ಖತಯವಿಯುತಿದೆ. 
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ಯಕ್ರಿಮ ಎತಯಿ, ತೂಔ, ಯಔಿದೊತಿಡ, ಸೃದಮದ ಸಿೆತ್ತ, ಭುಂತಹದ ದೈಹಿಔ ಲಕ್ಷಣಖಳನುು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ 
ವಿಯಖಳನುು ೈದಯಯು ಇ ಯದಿಮಲ್ಲಾ ನಭೂದಿಷುತಹಿಯೆ ಸಹಖೂ ಄ದನುು ೈದಯಕ್ರೕಮ ರೀಕ್ಷಔಯ ಯದಿ 
ಎಂದು ಔಯೆಮುತಹಿಯೆ. 

಄ನೇಔ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ರಷಹಿಪಿಸಿದ ಯಕ್ರಿಖಳನುು ೈದಯಕ್ರೕಮ ರೀಕ್ಷೆಖಳಿಗಹಗಿ ಔಯೆಮದೆ ಄ಯ 
ರಷಹಿನೆಖಳನುು ಪಿಪ ವಿಮೆ ನೀಡಲು ಸಿಾೕಔರಿಷಲಹಖುತಿದೆ ಎಂದು ನಹು ನೆನಪಿಡಫೇಔು. ಆಂತಸ 
ರಷಹಿನೆಖಳನುು ೈದಯಕ್ರೕಯೇತಯ ನಿದಾವಾನಖಳೆಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ. ರಷಹಿಪಿಸಿಯು ವಿಭಹ 
ಮೊತಿು ಄ಥಹ ವಿಮೆ ರಷಹಪಿಿಷಲಹಗಿಯು ಯಕ್ರಿಮ ಮಷು್ ಄ಧಿಔಹಗಿಯು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಄ಥಹ 
ರಷಹಿನೆ ನಭೂನೆಮಲ್ಲಾ ಫಹಿಯಂಖ ಡಿಸಿಯು ಕೆಲು ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳ ರಕಹಯ ೈದಯಕ್ರೕಮ ರೀಕ್ಷಔಯ  
ಯದಿಮ ಄ಖತಯತೆಮನುು ಷೂಶಿಡಿಷು ಕಹಯಣಖಳಿಂದ ಮಹುದೇ ರಷಹಿನೆಮ ನಭೂನೆಮನುು 
ೈದಯಕ್ರೕಯೇತಯ ವಿಭಹಗಹರಿಕೆಮ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ರಿಖಣಿಷಲು ಷಹಧಯವಿಲಾದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ೈದಯಕ್ರೕಮ 
ರೀಕ್ಷಔಯ ಯದಿಮು ವಿಶಿಶಿಹಗಿ ಄ಖತಯವಿಯುತಿದೆ.  

ಅದಿರಿಂದಲೇ ಄ಹಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮ ಪಂದದಹಯಯು ವಿಮೆಗಹಗಿ 
ರಷಹಿಪಿಷಲಹಗಿಯು ಯಕ್ರಿಮ ರಷುಿತ ಅಯೋಖಯದ ಸಿೆತ್ತಮ ಯದಿಮನುು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳತಹಿಯೆ. 

5. ನೈತ್ತಔ ಄ಹಮದ ಯದಿ 

ಜೀ ವಿಮೆಮು ಂದು ಯಕ್ರಿ ಭತುಿ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮ ನಡುೆ ಂದು ಔಯಹಯು ಅಗಿಯುತಿದೆ. ಇ ಔಯಹರಿನ 
ಪಂದದ ರಕಹಯ ವಿಮೆಮ ಄ಧಿಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ನೀಡಲಹಗಿಯು ಯಕ್ರಿಮು ತ್ತೕರಿಕೊಂಡಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ 
ನಭೂದಿಷಲಹಗಿಯುಶುಿ ಮೊತಿನುು ನೊಮಿನಿಗೆ ನೀಡಲಹಖುತದಿೆ. ನೀು ಜೀ ವಿಮೆಮನುು ಕರೀದಿಷು 
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಸಲು ವಿಭಹಗಹರಿಕೆಮ ಕಹಮಾವಿಧಹನಖಳನುು ಄ನುಷರಿಷಫೇಕಹಖುತಿದೆ. ಇ 
ಕಹಮಾವಿಧಹನಖಳಲ್ಲಾ ಄ಜಿಾಮ ನಭೂನೆಮನುು ತುಂಫುುದು ಭತುಿ ದೈಹಿಔ ರೀಕ್ಷೆಗೆ ಳಡು 
ಕ್ರರಯೆಖಳು ಔೂಡ ಆಯುತಿೆ. ಇ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ನೀಡಲಹಖು ಄ಹಮದ ಮೇಲೆ ರಿಣಹಭ ಬೀಯು 
಄ಂವಖಳನುು ಄ಳೆಮು ವಿಭಹ ಪಂದದಹಯಯು ಖಭನಸರಿಷು ಄ಂವಖಳಲ್ಲಾ ನೈತ್ತಔ ಄ಹಮೂ ಂದು. 

ಹಯಖ್ಹಯನ 

ನೈತ್ತಔ ಄ಹಮೆಂದಯೆ ಂದು ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ರಿಣಹಭಹಗಿ ಂದು ಗಹರಸಔನ 
ತಾನೆಮು ಫದಲಹಖು ಷಂಬನೀಮತೆ ಸಹಖೂ ಄ಂತಸ ಫದಲಹಣೆಮು ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ ನಶಿಹಖು 
ಷಂಬನುು ಸೆಚಿಚಷುುದು. 
 

 

ಈದಹಸಯಣೆ 
ಜಹನ್ ಡೊ ಆತ್ತೀಚೆಗೆ ಂದು ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. ನಂತಯ ಄ನು 
ಬೂಮಿಮಲೆಾೕ ಄ತಯಂತ ಄ಹಮಕಹರಿಮಹದ ಸಿುೕಯ್ದಂಗ್ ರದೇವಖಳಲ್ಲಾ ಂದೆಂದು ಸೇಳಲಹಖು ಂದು 
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ಸಿುೕಯ್ದಂಗ್ ರದೇವದಲ್ಲಾ ಸಿುೕಯ್ದಂಗ್ ಷಹಸಷಮಹತೆರಗೆ ಸೊಯಟನು. ಹಲ್ಲಸಿ ಕೊಳುಳ ಭುನು ಄ನು 
಄ಂತಸ ಷಹಸಷ ಮಹತೆರಗೆ ಸೋಖಲು ನಿಯಹಔರಿಸಿದಿನು. 
 

ಜೀ ವಿಭಹ ಷಂಷೆಖೆಳು ಜೀ ವಿಮೆಮನುು ಕೊಂಡ ನಂತಯ ತನುದೇ ಜೀನುು ಄ಥಹ ಫೇಯೆಮಯ 
ಜೀನುು ಄ಂತಯಗೊಳಿಷು ಔರಭಖಳನುು ಫಳಷು ಭೂಲಔ ಲಹಬಖಳಿಷು ಯಕ್ರಿಖಳ ಷಂಬಖಳ ವಿಯುದಧ 
ತಭಮನುು ಕಹಮುಿಕೊಳಳಲು ರಮತ್ತುಷುತಿೆ. ಅದಿರಿಂದ ಜೀ ವಿಭಹ ಪಂದದಹಯಯು ಄ಂತಸ 
಄ಹಮಖಳನುು ಷೂಚಿಷು ಄ಂವಖಳಿಗಹಗಿ ಖಭನ ಸರಿಷುತಹಿಯೆ. 

ಇ ಈದೆೀವದಿಂದಲೇ, ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ತನು ಂದು ಄ಧಿಕಹರಿಮು ನೈತ್ತಔ ಄ಹಮದ ಯದಿಮನುು 
ಪಿಪಷು ಄ವಯಔತೆಮನುು ಷೂಚಿಷಫಸುದು. ಄ಂತಸ ಯದಿಮನುು ೂತ್ತಾಗೊಳಿಷು ಭುನು 
ಷಂಫಂಧಟಿ ಄ಧಿಕಹರಿಮು ವಿಮೆಗಹಗಿ ರಷಹಿಪಿಸಿದ ಯಕ್ರಮಿ ತೃಪಿಔಿಯ ಹಿನೆುಲೆಮ ಫಗೆೆ ಕಚಿತ 
ಡಿಸಿಕೊಳಳಫೇಔು. ಅ ಯದಿಮನುು ೂತ್ತಾಗೊಳಿಷು ಭುನು ವಿಮೆಗಹಗಿ ರಷಹಿಪಿಸಿದ ಯಕ್ರಿಮನುು 
ಈಚಿತೆನಿಸಿದಯೆ ಄ನ ನಿಹಷದಲ್ಲಾ ಬೇಟ್ಟ ಭಹಡಫೇಔು. ಯದಿ ಪಿಪಷು ಄ಧಿಕಹರಿಮು ವಿಮೆಗೆ 
ಳಡುತ್ತಿಯು ಯಕ್ರಿಮ ಅಯೋಖಯ ಭತುಿ ಄ಬಹಯಷಖಳು, ಈದೊಯೕಖ, ಅದಹಮ, ಷಹಭಹಜಿಔ ಹಿನೆುಲೆ ಭತುಿ 
ಅರ್ಥಾಔ ರಿಸಿೆತ್ತ, ಭುಂತಹದ ವಿಶಮಖಳ ಫಗೆೆ ಷಾತಂತರ ವಿಚಹಯಣೆಖಳನುು ಭಹಡಫೇಔು. 

6. ಮಸಿ್ನ ುಯಹೆ 

ಜೀ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಮಷು್ ಸೆಚಹೆದಂತೆ ಷಹವಿನ ಄ಹಮೂ ಸೆಚುಚುದನುು ನಹು ಇಗಹಖಲೇ 
ನೋಡಿದೆೀೆ. ಅದಿರಿಂದ ವಿಮೆ ನೀಡಫೇಕಹದ ಜೀದ ಄ಹಮದ ಚಿತರಣನುು ನಿಧಾರಿಷಲು ವಿಭಹ 
ಷಂಷೆೆಖಳು ಫಳಷು ಄ಂವಖಳಲ್ಲಾ ಮಷು್ ಔೂಡ ಂದು. ಄ದಯಂತೆಯೇ ರತ್ತ ಮಾಸಿ್ನ ಷಭೂಸಕೆು 
ಂದು ದಯ (ಪಿರೕಮಿಮಂ) ನುು ವಿಧಿಷಲಹಖುತಿದೆ. ಅದಿರಿಂದ ಷರಿಮಹದ ಮಷ್ನುು ದೃಢಡಿಷಲು 
ಮಸಿ್ನ ುಯಹೆಮಹಗಿಯು ಂದು ಷೂಔಿಹದ ದಷಹಿೇಜನುು ರೀಕ್ಷಿಷುುದು ಫಸಳ ಭಸತಾನುು 
ಸೊಂದಿಯುತಿದೆ. 

ಭಹನಯ ಮಸಿ್ನ ಷಹಕ್ಷಯಖಳು ರಭಹಣಿತ ಄ಥಹ ರಭಹಣಿತಲಾದಹಗಿಯಫಸುದು. 

a) ರಭಹಣಿತ ಮಸಿ್ನ ುಯಹೆಖಳು 
ರಭಹಣಿತ ಮಸಿ್ನ ುಯಹೆಖಳೆಂದು ರಿಖಣಿಷಲಪಡು ಕೆಲು ದಷಹಿೇಜುಖಳು ಆಂತ್ತೆ: 

i. ವಹಲೆಮ ಄ಥಹ ಕಹಲೇಜಿನ ರಭಹಣತರ 
ii. ುಯಷಬೆಮ ದಹಕಲೆಖಳಿಂದ ಸೊಯತೆಗೆಮಲಹದ ಜನನ ರಭಹಣತರ 

iii. ಹಷೊಪೕಟ್ಾ 

iv. ಹಯನ್ ಕಹಡ್ಾ 

v. ಷೇಹ ರಿಜಿಷಿರ್ (ನೋಂದಣಿ) 
vi. ಫಹಯಪಿಿಷರ್ಮ ನ ರಭಹಣತರ 
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vii. ಂದು ಔುಟುಂಫದ ಫೈಫಲ್ಲುಂದ ಸೊಯತೆಗೆದ ರಭಹಣೀಔೃತ ದಹಕಲೆ—಄ದು ಸುಟ್ಟಿದ 
ದಿನಹಂಔ ಸೊಂದಿದಿಲ್ಲಾ 

viii. ಯಕ್ಷಣಹ ಸಿಫ್ಂದಿಮಹಗಿದಿಲ್ಲಾ ಄ಯ ಖುಯುತ್ತನ ಚೀಟ್ಟ 

ix. ಯೋಭನ್ ಕಹಯಥೊಲ್ಲಕ್ ಚಚ್ಾ ನೀಡಿದ ಭದುೆ ರಭಹಣತರ 

b) ರಭಹಣಿತಲಾದ ಮಸಿ್ನ ುಯಹೆಖಳು 
ಮೇಲೆ ತ್ತಳಿಸಿದಂತಸ ರಭಹಣಿತ ಮಸಿ್ನ ುಯಹೆಖಳು ದೊಯೆಮದೆ ಆದಿಲ್ಲಾ, ಜೀ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು 
ರಭಹಣಿತಲಾದ ಮಸಿ್ನ ುಯಹೆಖಳನುು ಪಿಪಷಲು ಄ಕಹವ ನೀಡಫಸುದು. ರಭಹಣಿತಲಾದ 
ಮಸಿ್ನ ುಯಹೆಖಳೆಂದು ರಿಖಣಿಷಲಪಡು ಕೆಲು ದಷಹಿೇಜುಖಳು ಆಂತ್ತೆ: 

i. ಜಹತಔ 

ii. ಡಿತಯ ಚೀಟ್ಟ 

iii. ಷಾಮಂ-ಘೋರ್ಷತ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಂದು ಄ಫಿೂದೇವಿಟ್ 

iv. ಗಹರಭ ಂಚಹಮತ್ ನಿಂದ ರಭಹಣತರ 

ಯೇಖ್ಹಚಿತರ 1: ಭಹನಯ ಮಸಿ್ನ ುಯಹೆಖಳು 

ಭಹನಯ ಮಸಿ್ನ ುಯಹೆಖಳು 
ರಭಹಣಿತ ಮಸಿ್ನ ುಯಹೆಖಳು 

 ವಹಲೆಮ ಄ಥಹ ಕಹಲೇಜಿನ ರಭಹಣತರ 
 ುಯಷಬೆಮ ದಹಕಲೆಖಳಿಂದ ಸೊಯತೆಗೆಮಲಹದ ಜನನ ರಭಹಣತರ 
 ಹಷೊಪೕಟ್ಾ 

 ಹಯನ್ ಕಹಡ್ಾ 

 ಷೇಹ ರಿಜಿಷಿರ್ (ನೋಂದಣಿ) 
 ಫಹಯಪಿಿಷರ್ಮ ನ ರಭಹಣತರ 
 ಂದು ಔುಟುಂಫದ ಫೈಫಲ್ಲುಂದ ಸೊಯತೆಗೆದ ರಭಹಣೀಔೃತ ದಹಕಲೆ—಄ದು ಸುಟ್ಟಿದ 

ದಿನಹಂಔ ಸೊಂದಿದಿಲ್ಲಾ 
 ಯಕ್ಷಣಹ ಸಿಫ್ಂದಿಮಹಗಿದಿಲ್ಲಾ ಄ಯ ಖುಯುತ್ತನ ಚೀಟ್ಟ 

 ಯೋಭನ್ ಕಹಯಥೊಲ್ಲಕ್ ಚಚ್ಾ ನೀಡಿದ ಭದುೆ ರಭಹಣತರ 

ರಭಹಣಿತಲಾದ ಮಸಿ್ನ ುಯಹೆಖಳು 
 ಜಹತಔ 

 ಡಿತಯ ಚೀಟ್ಟ 

 ಷಾಮಂ-ಘೋರ್ಷತ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಂದು ಄ಫಿೂದೇವಿಟ್ 

 ಗಹರಭ ಂಚಹಮತ್ ನಿಂದ ರಭಹಣತರ 
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7. ಸಣದ ಄ಔರಭ ಗಹಾಯ್ದಷುವಿಕೆಮ ವಿಯೋಧಿ (ಏ ಎರ್ಮ ಎಲ್) 

ಹಯಖ್ಹಯನ 

ಸಣದ ಄ಔರಭ ಗಹಾಯ್ದಷುವಿಕೆ ಎಂದಯೆ ಕಹನೂನುಫದಧಹಗಿ ಸೊಂದಿಯುಂತೆ ತೋಯು ಄ದಯ ಄ಔರಭ 
ಭೂಲನುು ಄ಡಗಿಸಿ ಂದು ಅರ್ಥಾಔತೆಗೆ ಄ಔರಭ ಸಣನುು ತಯು ರಕ್ರರಯೆ. ಬಹಯತ ಷಕಹಾಯು ಸಣದ 
಄ಔರಭ ಗಹಾಯ್ದಷು ಚಟುಟ್ಟಕೆಖಳಿಗೆ ಔಡಿಹಣ ಸಹಔಲು ಪಿ ಎರ್ಮ ಎಲ್ ಏ, 2002 ನುು ಹರಯಂಭಿಸಿತು. 
 

ಸಣದ ಄ಔರಭ ಗಹಾಯ್ದಷುವಿಕೆ ತಡೆ ಕಹಯಿೆ (ಪಿ ಎರ್ಮ ಎಲ್ ಏ), 2002, ಸಣನುು ಅಔರಭಹಗಿ 
ಗಹಾಯ್ದಷು ಚಟುಟ್ಟಕೆಖಳನುು ನಿಮಂತ್ತರಷಲು ಸಹಖೂ ಸಣನುು ಅಔರಭಹಗಿ ಗಹಾಯ್ದಷು 
ಚಟುಟ್ಟಕೆಖಳಿಂದ ಡೆಮಲಹದ ಅಸಿಿಮನುು ಭುಟುಿಗೋಲು ಸಹಕ್ರಕೊಳಳಲು ಄ಧಿನಿಮಭು 2005 ಯಲ್ಲಾ 
ಜಹರಿಗೆ ಫಂದಿತು. ಅ ಕಹಯಿೆಮು ಸಣದ ಄ಔರಭ ಗಹಾಯ್ದಷುವಿಕೆಮನುು ಂದು ಄ಯಹಧೆಂದು 
ಈಲೆಾೕಖಿಷುತಿದೆ, ಸಹಖೂ ಅ ಄ಯಹಧದಲ್ಲಾ ತೊಡಗಿದರಿಗೆ ಭೂಯರಿಂದ ಏಳು ಶಾಖಳ ಔಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ 
ಭತುಿ 5 ಲಕ್ಷ ಯೂಹಯ್ದಖಳಯೆಖೂ ದಂಡೆಂದು ತ್ತಳಿಷುತಿದೆ. 

ರತ್ತ ವಿಭಹಗಹಯ ಷಂಷೆೆಮು ಂದು ಏ ಎರ್ಮ ಎಲ್ ನೀತ್ತಮನುು ಸೊಂದಿಯತಔುದುಿ ಸಹಖೂ ಐ ಅರ್ ಡಿ ಏ 
ನೊಂದಿಗೆ ಄ದಯ ಂದು ರತ್ತಮನುು ಷಲ್ಲಾಷತಔುದು.ಿ ಏ ಎರ್ಮ ಎಲ್ ಕಹಮಾಔರಭದಲ್ಲಾ ಕೆಳಗೆ ತ್ತಳಿಸಿಯುಂತಸ 
ಈನೀತ್ತಖಳನುು ಸೊಂದಿಯತಔುದುಿ: 

i. ಅಂತರಿಔ ನೀತ್ತಖಳು, ಕಹಮಾವಿಧಹನಖಳು ಭತುಿ ನಿಮಂತರಣಖಳು 

ii. ರಧಹನ ಄ನುಷಯಣಹ ಄ಧಿಕಹರಿಮ ನೇಭಕಹತ್ತ 

iii. ಏ ಎರ್ಮ ಎಲ್ ಔರಭಖಳ ಫಗೆೆ ತ್ತಳಿಷಲು ಏಜೆಂಟೆಳ ನೇಭಕಹತ್ತ ಭತುಿ ತಯಫೇತ್ತ 

iv. ಅಂತರಿಔ ಲೆಔುರಿವೆೃೕಧನೆ/ನಿಮಂತರಣ 

8. ನಿಭಮ ಗಹರಸಔಯನುು ತ್ತಳಿದುಕೊಳಿಳ (ಕೆ ೈ ಸಿ) 

ನಿಭಮ ಗಹರಸಔಯನುು ತ್ತಳಿದುಕೊಳಿಳ ಎಂದಯೆ ಂದು ಈದಯಭು ತನು ಗಹರಸಔಯ ಖುಯುತನುು ರಿಶೀಲ್ಲಷಲು 
ಫಳಷಫೇಕಹದ ಕಹಮಾವಿಧಹನ. ಖುಯುತ್ತನ ಔಳಳತನ, ಸಣಕಹಷು ಂಚನೆ ಭತು ಿ ಸಣದ ಄ಔರಭ 
ಗಹಾಯ್ದಷುವಿಕೆಖಳನುು ತಡೆಖಟಿಲು ಫಹಯಂಔೆಳು ಭತು ಿ ವಿಭಹಗಹಯಯು ತಭಮ ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಄ಯ ಫಗೆ ೆ
ವಿಯೂಣಾ ಭಹಹಿತ್ತಮನುು ನೀಡಲು ಸೆಚುಚ ಄ಖರಹಿಷುತ್ತಿದಹಿಯೆ.  

ಕೆ ೈ ಸಿ ಭಹಖಾಷೂಚಿಖಳ ಈದೆೀವ ಸಣಕಹಸಿನ ಷಂಷೆಖೆಳನುು ಄ಯಹಧಿ ಄ಂವಖಳು ಸಣದ ಄ಔರಭ 
ಗಹಾಯ್ದಷುವಿಕೆಮ ಚಟುಟ್ಟಕೆಖಳಿಗಹಗಿ ಫಳಷದೆ ಆಯುಂತೆ ತಡೆಮುುದು. 
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ಅದಿರಿಂದ ವಿಭಹಗಹಯಯು ತಭಮ ಗಹರಸಔಯ ನಿಜಹದ ಖುಯುತನುು ನಿಧಾರಿಷುುದು ಄ಖತಯ. ವಿಮೆಗಹಗಿ 
ರಷಹಿಪಿಷುಯು ರಷಹಪಿಿಷು ನಭೂನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆ ೈ ಸಿ ಕಹಮಾವಿಧಹನದ ಬಹಖಹಗಿ ಕೆಳಗೆ 
ತ್ತಳಿಸಿಯು ದಷಹಿೇಜುಖಳನುು ಪಿಪಷುಂತೆ ಏಜೆಂಟಯು ಕಚಿತಡಿಷಫೇಔು: 

i. ಬಹಚಿತರಖಳು 
ii. ಮಸಿ್ನ ುಯಹೆ 

iii. ಹಷದ ುಯಹೆ – ಚಹಲಔಯ ಯಹನಗಿ, ಹಷೊಪೕಟ್ಾ, ದೂಯಹಣಿಮ ಚೀಟ್ಟ, ವಿದುಯತ್ 
ಚೀಟ್ಟ, ಫಹಯಂಕ್ ಹರ್ಸ ಫುಕ್, ಆತಹಯದಿ. 

iv. ಖುಯುತ್ತನ ುಯಹೆ – ಚಹಲಔಯ ಯಹನಗಿ, ಹಷೊಪೕಟ್ಾ, ಭತದಹಯಯ ಖುಯುತ್ತನ ಚೀಟ್ಟ, 
ಹಯನ್ ಕಹಡ್ಾ, ಆತಹಯದಿ. 

v. ಸೆಚಿಚನ ಭೌಲಯದ ಯಸಹಯಖಳಲ್ಲಾ ಄ದಹಮದ ುಯಹೆ ದಷಹಿೇಜುಖಳು  

9. ಈಚಿತ-ನೋಟದ ಄ಧಿ 

ಂದು ೇಳ  ೆ ಂದು ಯಕ್ರಿಮು ಂದು ಸೊಷ ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಕರೀದಿಸಿದ ಕ್ಷದಲ್ಲಾ ಸಹಖೂ 
ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜನುು ಡೆದ ನಂತಯ, ಄ದನುು ರಿಶೀಲ್ಲಸಿದಹಖ ಄ದಯಲ್ಲಾನ ನಿಮಭಖಳು ಭತುಿ 
ಶಯತುಿಖಳು ತನಗೆ ಫೇಕಹದಂತೆ ಆಲಾದಿಯುುದನುು ಔಂಡಯೆ, 

ಅತನು/ಅಕೆ ಏನು ಭಹಡಫಸುದು? 

ಐ ಅರ್ ಡಿ ಏ ತನು ನಿಮಭಹಳಿಖಳಲ್ಲಾ ಇ ಷಭಷೆಯಮನುು ಫಗೆಸರಿಷು ಂದು ಗಹರಸಔ-ಷೆುೕಹಿ 
಄ಕಹವನುು ನಿಮಿಾಸಿದೆ. ಄ದಯ ರಮುಔ ಿ ಄ದು ಂದು “ಈಚಿತ-ನೋಟದ ಄ಧಿ“ ಄ಥಹ 
“ತಂಹಗಿಷು ಕಹಲಹಧಿ“ ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖು ಂದು ಷೌಲಬಯನುು ದಗಿಸಿದೆ. 

ಇ ಕಹಲಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ತಹನು ಕೊಂಡ ಹಲ್ಲಸಿ ತನಗೆ ಫೇಡೆಂದು ನಿಧಾರಿಸಿದಯೆ 
ಅತನು/ಅಕೆಮು ಕೆಳಗೆ ತ್ತಳಿಸಿಯು ನಿಮಭಖಳಿಗೆ ಳಟಿಂತೆ ಄ದನುು ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಗೆ ಭಯಳಿಷಫಸುದು 
ಸಹಖೂ ತನು ಸಣನುು ಭಯಳಿ ಡೆಮಫಸುದು: 

i. ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜು ತನಗೆ ತಲುಪಿ 15 ದಿನಖಳೄೆಳಗೆ ಇ ಄ಕಹವನುು ಅತ/ಅಕೆ 
ಚಲಹಯ್ದಷಫಸುದು 

ii. ಅತ/ಅಕೆ ಇ ವಿಶಮನುು ಫಯೆದು ತ್ತಳಿಷಫೇಔು 
iii. ವಿಮೆ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಭಯುಹತ್ತಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿ ಄ಸಿಿತಾದಲ್ಲಾಯು ಕಹಲಹಧಿಗೆ 

಄ನುಖುಣಹಗಿ ನೀಡಿದ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತಿ, ವಿಭಹದಹಯನ ೈದಯಕ್ರೕಮ 
ರೀಕ್ಷೆಖಳಿಗೆ ಯಮ ಭಹಡಿದ ಸಣ ಭತುಿ ಷಹಿಂಪ್ಟ ಷುಂಔಖಳಿಗೆ ಸೊಂದಿಸಿ ಈಳಿದ ಸಣನುು 
ಭಯುಹತ್ತಷಲಹಖುುದು. 
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ಇ ಈಚಿತ-ನೋಟದ ಕಹಲಹಧಿಮು ಷಲತಹಿಗಿ ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ ಲಬಯವಿದೆ. ಄ಯು ತಭಗೆ 
ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜು ತಲುಪಿದ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಸದಿನೈದು ದಿನಖಳ ಕಹಲಹಧಿಯೊಳಗೆ ಇ ಅಯೆುಮನುು 
ಚಲಹಯ್ದಷಫಸುದು. 

ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳಿಳ 
_______________ ಕಹಲಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಹಲ್ಲಸಿಮು ತನಗೆ ಫೇಡೆಂದು 
಄ನಿಸಿದಯೆ ಅತನು/ಅಕೆಮು ಄ದನುು ಭಯಳಿಸಿ ಭಯುಹತ್ತ ಡೆಮಫಸುದು. 

i. ಈಚಿತ ಭೌಲಯಭಹನ 

ii. ಈಚಿತ ನೋಟ 

iii. ಯದಧತ್ತ 

iv. ಈಚಿತ ರಯೋಖ 
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ಷಹಯಹಂವ 

 ಪ್ರೆರಷೆಪಔಿರ್ಸ ವಿಭಹ ಷಂಷೆಖೆಳು ತಭಮ ಈತಪನುಖಳ ಫಗೆೆ ಭಹಹಿತ್ತ ನೀಡಲು ಫಳಷು ಂದು 
ಓಚಹರಿಔ ಕಹನೂನುಫದಧ ದಹಕಲೆಮಹಗಿದೆ. 

 ರಷಹಿನೆಮನುು ಭಹಡಲು ಫಳಷು ಄ಜಿಾಮ ದಷಹಿೇಜನುು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ‗ರಷಹಿನೆಮ 
ನಭೂನೆ‘ ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ. 

 ಏಜೆಂಟ್ ತನು ಏಜೆಂಟಯ ಯದಿಮಲ್ಲಾ ರಷಹಿನೆ ನೀಡಿಯು ಯಕ್ರಿಮ ಅಯೋಖಯದ ಷಂಖತ್ತಖಳು, 
಄ಬಹಯಷಖಳು ಭತುಿ ಈದೊಯೕಖ, ಅದಹಮ ಭತುಿ ಔುಟುಂಫದ ವಿಯಖಳನುು ನೀಡಫೇಔು. 

 ಎತಿಯ, ತೂಔ, ಯಔಿದೊತಿಡ, ಸೃದಮದ ಸಿತೆ್ತ ಭುಂತಹದ ದೈಹಿಔ ಲಕ್ಷಣಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ 
ವಿಯಖಳನುು ೈದಯಯು ನಭೂದಿಸಿದ ಯದಿಮನುು ೈದಯಯ ರೀಕ್ಷಔಯ ಯದಿ ಎಂದು 
ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ.  

 ನೈತ್ತಔ ಄ಹಮೆಂದಯೆ ಂದು ಗಹರಸಔಯ ತಾನೆಮು ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಕೊಂಡು 
ಕೊಂಡಹಖ ಫದಲಹಖಫಸುದು, ಸಹಖೂ ಇ ಫದಲಹಣೆಯ್ದಂದ ನಶಿಹಖು ಷಂಬು ಸೆಚಚಫಸುದು. 

 ರಭಹಣಿತ ಮಸಿ್ನ ುಯಹೆಖಳೆಂದು ರಿಖಣಿತಹದುಖಳಲ್ಲಾ ವಹಲಹ ಄ಥಹ ಕಹಲೇಜಿನ 
ರಭಹಣತರ, ಗಹರಭ ಂಚಹಮತ್ ದಹಕಲೆಖಳಿಂದ ಸೊಯ ತೆಗೆದ ಜನನ ರಭಹಣ ತರ, ಆತಹಯದಿ. 

 ರತ್ತ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ಂದು ಏ ಎರ್ಮ ಎಲ್ ನೀತ್ತಮನುು ಸೊಂದಿಯತಔುದುಿ ಸಹಖೂ ಐ ಅರ್ ಡಿ ಏ 
ನೊಂದಿಗೆ ಄ದಯ ಂದು ರತ್ತಮನುು ಷಲ್ಲಾಷತಔುದುಿ. ಅ ಏ ಎರ್ಮ ಎಲ್ ಕಹಮಾಔರಭು ಅಂತರಿಔ 
ನೀತ್ತಖಳು, ಕಹಮಾವಿಧಹನಖಳು ಭತು ಿ ನಿಮಂತರಣಖಳು ಸಹಖೂ ಂದು ರಧಹನ ಄ನುಷಯಣಹ 
಄ಧಿಕಹರಿಮ ನೇಭಕಹತ್ತಖಳನುು ಳಗೊಂಡಿಯಫೇಔು. 

 ವಿಭಹಗಹಯಯು ತಭಮ ಗಹರಸಔಯ ನಿಜಹದ ಖುಯುತನುು ನಿಧಾರಿಷುುದು ಄ಖತಯ. ಕೆ ೈ ಸಿ 
ದಷಹಿೇಜುಖಳಹದ ಹಷದ ುಯಹೆ, ಹಯನ್ ಕಹಡ್ಾ ಭತು ಿ ಬಹಚಿತರಖಳು, ಭುಂತಹದುಖಳನುು 
ಕೆ ೈ ಸಿ ಕಹಮಾವಿಧಹನದ ಄ಂಖಹಗಿ ಷಂಖರಹಿಷಫೇಔು. 

 

 

ರಭುಕ ದಖಳು 
1. ಪ್ರೆರಷೆಪಔಿರ್ಸ 

2. ರಷಹಿನೆಮ ನಭೂನೆ 
3. ನೈತ್ತಔ ಄ಹಮ 

4. ರಭಹಣಿತ ಭತುಿ ರಭಹಣಿತಲಾದ ಮಸಿ್ನ ುಯಹೆಖಳು 
5. ಸಣದ ಄ಔರಭ ಗಹಾಯ್ದಷುವಿಕೆ 
6. ನಿಭಮ ಗಹರಸಔಯನುು ತ್ತಳಿಯ್ದರಿ (ಕೆ ೈ ಸಿ) 
7. ಈಚಿತ ನೋಟದ ಕಹಲಹಧಿ 
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ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳಿಳಮ ಈತಯಿಖಳು  

ಈತಯಿ 1 
ಷರಿಮಹದ ಈತಿಯ ii. 
ಈಚಿತ ನೋಟದ ಕಹಲಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಹಲ್ಲಸಿಮು ಫೇಡೆನಿಸಿದಲ್ಲಾ ಄ದನುು 
ಅತನು/ಅಕೆಮು ಹಿಂದಿಯುಗಿಸಿ ಭಯುಹತ್ತ ಡೆಮಫಸುದು.  
 

ಷಾಮಂ-ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳು 

ರವೆು 1 

ಆದಯಲ್ಲಾ ಮಹುದು ರಭಹಣಿತ ಮಸಿ್ನ ುಯೆಮ ಈದಹಸಯಣೆಮಹಗಿದೆ? 

I. ಡಿತಯ ಚೀಟ್ಟ 

II. ಜಹತಔ 

III. ಹಷೊಪೕಟ್ಾ 

IV. ಗಹರಭ ಂಚಹಮತ್ ರಭಹಣತರ 

ರವೆು 2 

ಕೆಳಗಿನ ಮಹುದನುು ನೈತ್ತಔ ಄ಹಮದ ಕಹಯಣೆಂದು ರಿಖಣಿಷಫಸುದು? 

I. ಜೀ ವಿಮೆಮನುು ಕೊಂಡ ನಂತಯ ಸೆಚಿಚದ ಄ಹಮಕಹರಿ ತಾನೆಖಳು 
II. ಜೀ ವಿಮೆಮನುು ಕೊಳುಳ ಭುನು ಸೆಚಿಚದ ಄ಹಮಕಹರಿ ತಾನೆಖಳು 
III. ಜೀ ವಿಮೆಮನುು ಕೊಂಡ ನಂತಯ ಔಡಿಮೆಮಹದ ಄ಹಮಕಹರಿ ತಾನೆಖಳು 
IV. ಜೀ ವಿಮೆಮನುು ಕೊಂಡ ನಂತಯ ಄ಯಹಧ ಔೃತಯಖಳಲ್ಲಾ ತೊಡಖುುದು 

ರವೆು 3 

ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ೈಶಿಶಿಯಖಳನುು ೈದಯಕ್ರೕಮ ರೀಕ್ಷಔಯ ಯದಿಮಲ್ಲಾ ತಹಷಣೆಗೊಳಿಷಲಹಖುತದಿೆ? 

I. ರಷಹಿನೆ ನೀಡಿದಯ ಬಹನಹತಮಔ ತಾನೆ 
II. ಎತಿಯ, ತೂಔ ಭತುಿ ಯಔಿದೊತಿಡ 

III. ಷಹಭಹಜಿಔ ಸಿೆತ್ತ 

IV. ಷತಯತೆ 

ರವೆು 4 

__________________ ಈತಪನುಖಳ ಭಹಹಿತ್ತಮನುು ದಗಿಷಲು ವಿಭಹ ಷಂಷೆಖೆಳು ಫಳಷು ಂದು 
ಓಚಹರಿಔ ಕಹನೂನುಫದಧ ದಷಹಿೇಜು. 
I. ರಷಹಿನೆಮ ನಭೂನೆ 
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II. ರಷಹಿನೆಮ ದಯ 

III. ಭಹಹಿತ್ತಮ ಔಡತ 

IV. ಪ್ರೆರಷೆಪಔಿರ್ಸ 

ರವೆು 5 

ರಷಹಿನೆ ಭಹಡಲು ಫಳಷು ಄ಜಿಾಮ ದಷಹಿೇಜನುು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ____________ 
ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ. 
I. ಄ಜಿಾಮ ನಭೂನೆ 
II. ರಷಹಿನೆಮ ನಭೂನೆ 
III. ನೋಂದಣಿಮ ನಭೂನೆ 
IV. ಚಂದಹದಹರಿಕೆಮ ನಭೂನೆ 

ರವೆು 6 

ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಯು ಮಸಿ್ನ ುಯಹೆ ದಷಹಿೇಜುಖಳಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಖಳು ರಭಹಣಿತಲಾದ ಮಸಿ್ನ 
ುಯಹೆ ಎಂದು ರಿಖಣಿಷು ದಷಹಿೇಜನುು ಖುಯುತ್ತಸಿ. 
I. ವಹಲೆಮ ರಭಹಣತರ 
II. ಯಕ್ಷಣಹ ಸಿಫ್ಂದಿಮಹಗಿದಿಲ್ಲಾ ನಿಭಮ ಖುಯುತ್ತನ ಚೀಟ್ಟ 

III. ಡಿತಯ ಚೀಟ್ಟ 

IV. ಫೆಪಿಿಷರ್ಮ ನ ರಭಹಣತರ 

ರವೆು 7 

ಸಣನುು ಅಔರಭಹಗಿ ಗಹಾಯ್ದಷುುದು ಎಂದಯೆ ___________________ ಸಣನುು ಂದು 
ಅರ್ಥಾಔತೆಮ ಳಗೆ ಄ದಯ ____________ ಭೂಲನುು ಄ಡಗಿಸಿ ತಯುುದು, ಸಹಖೂ ಅ ಭೂಲಔ 
಄ದನುು ಕಹನೂನುಫದಧಹಗಿ ಖಳಿಸಿದ ಸಣದಂತೆ ಬಿಂಬಿಷುುದು. 
I. ಄ಔರಭ, ಄ಔರಭ 

II. ಕಹನೂನುಫದಧ, ಕಹನೂನುಫದಧ 
III. ಄ಔರಭ, ಕಹನೂನುಫದಧ 
IV. ಕಹನೂನುಫದಧ, ಄ಔರಭ 

ರವೆು 8 

ಂದೊಮೆಮ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಫಗೆ ೆ ಄ಷಭಹಧಹನವಿದಿಲ್ಲಾ, ಅತನು/ಅಕೆಮು ಹಲ್ಲಸಿಮನುು 
ಈಚಿತ-ನೋಟದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ, ಎಂದಯೆ ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜು ತಲುಪಿ ________________ 
ದಿನಖಳೄೆಳಗೆ ಭಯಳಿಷಫಸುದು. 
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I. 60 ದಿನಖಳು 
II. 45 ದಿನಖಳು 
III. 30 ದಿನಖಳು 
IV. 15 ದಿನಖಳು 

ರವೆು 9 

ಈಚಿತ ನೋಟದ ಕಹಲಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಹಿಂದಿಯುಗಿಸಿದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಫಗೆೆ ಕೆಳಗಿನ ಹಔಯಖಳಲ್ಲಾ 
ಷರಿಮಹಗಿಯುುದನುು ಖುಯುತ್ತಸಿ. 
I. ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ಪಿರೕಮಿಮಂನ 100% ಸಣನುು ಭಯಳಿಷುತಿದೆ 
II. ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ಪಿರೕಮಿಮಂನ 50% ಸಣನುು ಭಯಳಿಷುತಿದೆ 
III. ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ಪಿರೕಮಿಮಂನ ಸಣದಲ್ಲಾ ಄ಲ್ಲಾಮಯೆಖೂ ನೀಡಿದ ವಿಭಹ ಷೌಲಬಯಕೆು ಄ನುಖುಣಹಗಿ 

ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತ,ಿ ೈದಯಕ್ರೕಮ ರೀಕ್ಷಔಯ ಕಚುಾಖಳು ಭತುಿ ಷಹಿಂಪ್ಟ ತೆರಿಗೆಮ ವುಲುಖಳಿಗೆ 
ಸೊಂದಿಸಿ ಈಳಿದ ಮೊತಿನುು ಭಯಳಿಷುತಿದೆ 

IV. ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ಆಡೀ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತಿನುು ಭುಟುಿಗೋಲು ಸಹಕ್ರಕೊಳುಳತಿದೆ 

ರವೆು 10 

ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ದಷಹಿೇಜು ಭಹನಯ ವಿಳಹಷದ ುಯಹೆ ಄ಲಾ?  
I. ಹಯನ್ ಕಹಡ್ಾ 

II. ಭತದಹನದ ಖುಯುತ್ತನ ಚೀಟ್ಟ 

III. ಫಹಯಂಕ್ ಹರ್ಸ ಫುಕ್ 

IV. ಚಹಲಔಯ ಯಹನಗಿ 
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ಷಾಮಂ-ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳಿಗೆ ಈತಯಿಖಳು 

ಈತಯಿ 1 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
ಹಷೊಪೕಟ್ಾ ರಭಹಣಿತ ಮಸಿ್ನ ುಯಹೆಖಳ ಂದು ಈದಹಸಯಣೆ. 

ಈತಯಿ 2 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I. 
ವಿಮೆ ಕೊಂಡ ನಂತಯ ಸೆಚಿಚದ ಄ಹಮಕಹರಿ ತಾನೆಮು ನೈತ್ತಔ ಄ಹಮದ ಕಹಯಣೆಂದು ಸೇಳಫಸುದು.    

ಈತಯಿ 3 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
ಎತಿಯ, ತೂಔ ಭತುಿ ಯಔಿದೊತಡಿ ಂದು ೈದಯಕ್ರೕಮ ರೀಕ್ಷಔಯ ಯದಿಮಲ್ಲಾ ತಹಷಣೆ ಭಹಡಲಹಖು 
ಕೆಲು ಄ಂವಖಳು. 
ಈತಯಿ 4 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು IV. 

ಪ್ರೆರಷೆಪಔಿರ್ಸ ಂದು ಓಚಹರಿಔ ಕಹನೂನುಫದಧ ದಷಹಿೇಜಹಗಿದು ಿವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಖಳು ಄ದಯ ಭೂಲಔ ತಭಮ 
ಈತಪನುದ ಫಗೆಗಿನ ಭಹಹಿತ್ತಖಳನುು ನೀಡಲು ಫಳಷುತಹಿಯೆ. 

ಈತಯಿ 5 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
ರಷಹಿನೆ ಭಹಡಲು ಫಳಷು ಄ಜಿಾಮ ದಷಹಿೇಜಿಗೆ ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ರಷಹಿನೆಮ ನಭೂನೆ ಎಂದು 
ಔಯೆಮುತಹಿಯೆ. 

ಈತಯಿ 6 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
ಡಿತಯ ಚೇತ್ತಮು ರಭಹಣಿತಲಾದ ಮಸಿ್ನ ುಯಹೆ ಎಂದು ಗೀಾಔರಿಷಲಹಗಿದೆ. 

ಈತಯಿ 7 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I. 
ಸಣದ ಄ಔರಭ ಗಹಾಯ್ದಷುವಿಕೆ ಎಂದಯೆ ಄ಔರಭ ಸಣನುು ಂದು ಅರ್ಥಾಔತೆಮ ಳಗೆ ಄ದಯ ಄ಔರಭ 
ಭೂಲನುು ಄ಡಗಿಸಿ ತಯು ಭೂಲಔ ಄ದು ಕಹನೂನು ಫದಧ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಷಂಹದಿಸಿದ ಸಹಗೆ ತೋಯುಂತೆ 
ಭಹಡು ಕಹಮಾ ವಿಧಹನ. 
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ಐ ಸಿ – 33 ಜೀ ವಿಮೆ 249 

ಈತಯಿ 8 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು IV. 

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಂದು ೇಳ  ೆಹಲ್ಲಸಿಮ ಫಗೆೆ ಄ಷಭಹಧಹನವಿದಿಲ್ಲಾ, ಅತನು/ಅಕೆಮು ಅ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು 
ಈಚಿತ-ನೋಟದ ಕಹಲಹಧಿಮಲ್ಲಾ, ಎಂದಯೆ ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜು ತಲುಪಿ 15 ದಿನಖಳೄೆಳಗೆ 
ಭಯಳಿಷಫಸುದು. 

ಈತಯಿ 9 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
ಈಚಿತ-ನೋಟದ ಕಹಲಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಹಿಂದಿಯುಗಿಸಿದಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು 
ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತದಿಿಂದ ಄ಲ್ಲಾಮಯೆಖೂ ನೀಡಿದ ವಿಭಹ ಷೌಲಬಯಕೆು ಄ನುಖುಣಹಗಿ ಪಿರೕಮಿಮಂ 
ಮೊತಿನುು ಸೊಂದಿಸಿ, ೈದಯಕ್ರೕಮ ರೀಕ್ಷಔಯ ಕಚುಾಖಳು ಭತುಿ ಷಹಿಂಪ್ಟ ತೆರಿಗೆ ವುಲುಖಳನುು ಭುರಿದು 
ಈಳಿದ ಮೊತಿನುು ಭಯಳಿಷುತದಿೆ.  

ಈತಯಿ 10 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
ಹಯನ್ ಕಹಡ್ಾ ಂದು ಭಹನಯ ವಿಳಹಷದ ುಯಹೆ ಄ಲಾ.  
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಄ಧಹಯಮ 12 

 

ದಹಕಲಹತ್ತ – ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಮಭಖಳು – I  
 

಄ಧಹಯಮದ ರಿಚಮ 

ನಹು ಇ ಄ಧಹಯಮದಲ್ಲಾ ಂದು ರಷಹಿನೆಮು ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಅಖು ರಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಾ 
ಳಗೊಂಡಿಯು ವಿವಿಧ ದಷಹಿೇಜುಖಳ ಫಗೆೆ ಚಚಿಾಷುತೆೀೆ. 
 

ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು 
 

A. ಹಲ್ಲಸಿ ಸಂತದ ದಹಕಲಹತ್ತ 
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A. ಹಲ್ಲಸಿ ಸಂತದ ದಹಕಲಹತ್ತ 

1. ರಥಭ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಯಸೀದಿ 

ಜೀ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ರಥಭ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಯಸೀದಿ (ಎಫ್ ಪಿ ಅರ್) ಮನುು ನೀಡಿದಹಖ ವಿಭಹ ಔಯಹಯು 
ಹರಯಂಬಹಖುತಿದೆ. ಎಫ್ ಪಿ ಅರ್ ವಿಭಹ ಔಯಹಯು ಹರಯಂಬಹಗಿಯುುದಕೆು ಷಹಕ್ಷಿ. 

ರಥಭ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಯಸೀದಿಮಲ್ಲಾ ಕೆಳಗೆ ತ್ತಳಿಸಿಯು ಭಹಹಿತ್ತ ಆಯುತಿದೆ: 
i. ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆ ದೊಯೆತ್ತಯು ಯಕ್ರಮಿ ಸೆಷಯು ಭತುಿ ವಿಳಹಷ 

ii. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಷಂಖ್ೆಯ 
iii. ಹತ್ತ ಭಹಡಿಯು ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತ ಿ

iv. ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತಷಫೇಕಹದ ವಿಧಹನ ಭತುಿ ಅತಾನ 

v. ಭುಂದಿನ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತಷಫೇಕಹದ ಖಡುು ದಿನಹಂಔ  

vi. ಄ಹಮಕೆು ವಿಮೆ ಹರಯಂಬಹದ ದಿನಹಂಔ 

vii. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕೊನೆಮ ರಿಔಾತೆಮ ದಿನಹಂಔ  

viii. ಕೊನೆಮ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತಷಫೇಕಹದ ದಿನಹಂಔ  

ix. ವಿಭಹ ಮೊತ ಿ

ಎಫ್ ಪಿ ಅರ್ ನೀಡಿದ ನಂತಯ, ಭುಂದಿನ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಯಸೀದಿಖಳನುು ರಷಹಿಔನು ಅಮಹ 
ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳನುು ಹತ್ತಸಿದ ನಂತಯ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ನೀಡುತಿದೆ. ಇ ಯಸೀದಿಖಳನುು ನವೀಔಯಣ 
ಪಿರೕಮಿಮಂ ಯಸೀದಿಖಳೆಂದು (ಅರ್ ಪಿ ಅರ್) ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ. ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತಖಳ ಫಗೆ ೆ ಮಹುದೇ 
ವಿಹದಖಳು ಫಂದ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಅರ್ ಪಿ ಅರ್ ಖಳು ಹತ್ತಮ ಷಹಕ್ಷಿಖಳಹಗಿ ಕಹಮಾ ನಿಾಹಿಷುತಿೆ. 

2. ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜು 
ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜು ವಿಮೆಗೆ ಷಂಫಂಧ ಟಿಂತಸ ಫಸು ಭುಕಯ ದಷಹಿೇಜಹಗಿಯುತಿದೆ. ಄ದು ವಿಭಹ ಷಂಷೆ ೆ
ಭತು ಿವಿಮೆ ಯಕ್ಷಣೆ ದೊಯೆತ ಯಕ್ರಮಿ ಭಧೆಯ ಆಯು ಔಯಹರಿಗೆ ಷಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯುತದಿೆ. ಅದಯೆ ಄ದೇ ಔಯಹಯಲಾ. 
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜನುು ಔಳೆದುಕೊಂಡಯೆ, ಄ದರಿಂದ ಔಯಹರಿನ ಮೇಲೆ ಮಹುದೇ ರೀತ್ತಮ 
ರಿಣಹಭ ಬೀಯುುದಿಲಾ. ಅಖ ಔಯಹರಿಗೆ ಮಹುದೇ ಫದಲಹಣೆಖಳನುು ಭಹಡದೆ ವಿಭಹ ಷಂಷೆಮೆು ಂದು 
ನಔಲು ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ನೀಡುತದಿೆ. ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜನುು ಂದು ಷಭಥಾ ಄ಧಿಕಹರಿಮು ಷಹಿ ಭಹಡಿ 
ಬಹಯತ್ತೕಮ ಷಹಿಂಪ್ಟ ಕಹಯ್ದದೆಗೆ ಄ನುಷಹಯಹಗಿ ಭುದೆರ ತ ಿಫೇಕಹಖುತಿದೆ.  

ಂದು ರಭಹಣಿತ ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಭೂಯು ಬಹಖಖಳನುು ಸೊಂದಿಯುತಿದೆ:  
a) ಹಲ್ಲಸಿ ಄ನುಷೂಚಿ 
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ಹಲ್ಲಸಿ ಄ನುಷೂಚಿಮು ಮೊದಲ ಬಹಖಹಗಿಯುತಿದೆ. ಄ದು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭುಕ ುಟದ 
ಮೇಲೆ ಕಹಣ ಹಡುತಿದೆ.  ಜೀ ವಿಭಹ ಔಯಹಯುಖಳ ಄ನುಷೂಚಿಖಳು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಂದೇ 
ತಯಸವಿಯುತಿೆ. ಄ುಖಳು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಹಗಿಯು ಭಹಹಿತ್ತ ಸೊಂದಿಯುತಿೆ: 

ಯೇಖ್ಹಚಿತರ 1: ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜಿನ ಬಹಖಖಳು  
 

ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜು 
 ಹಲ್ಲಸಿಮ ಄ನುಷೂಚಿ 

 ರಭಹಣಿತ ನಿಫಂಧನೆಖಳು 
 ನಿದಿಾಶಿ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಫಂಧನೆಖಳು 

 

i. ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮ ಸೆಷಯು 
 

ii. ನಿದಿಾಶಿ ಹಲ್ಲಸಿಗಹಗಿ ನಿದಿಾಶಿ ವಿಯಖಳು, ಕೆಳಗೆ ತ್ತಳಿಸಿದಂತೆ: 
 ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಸೆಷಯು ಭತು ಿವಿಳಹಷ 

 ಸುಟ್ಟಿದ ದಿನಹಂಔ ಭತುಿ ಕೊನೆಮ ಸುಟ್ಟಿದ ದಿನದಂದು ಮಷು್ 
 ಯೋಜನೆ ಭತು ಿಹಲ್ಲಸಿ ಔಯಹರಿನ ಕಹಲಹಧಿ 

 ವಿಭಹ ಮೊತ ಿ

 ಪಿರೕಮಿಮಂ ರಭಹಣ  

 ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತಭಹಡಫೇಕಹದ ಕಹಲಹಧಿ 

 ಹಲ್ಲಸಿ ವುಯುಹದ ದಿನಹಂಔ, ಹಲ್ಲಸಿ ಭುಕಹಿಮದ ದಿನಹಂಔ ಭತುಿ ಕೊನೆಮ ಪಿರೕಮಿಮಂ 
ಹತ್ತ ಭಹಡಫೇಕಹದ ಖಡುು ದಿನಹಂಔ 

 ಹಲ್ಲಸಿಮು ಲಹಬದೊಂದಿಗೆ ಄ಥಹ ಲಹಬವಿಲಾದೆ ಿಎಂಫುದು 
 ನೊಮಿನಿಮ ಸೆಷಯು 
 ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತ ಭಹಡು ಔರಭ – ಹರ್ಷಾಔ; ಄ಧಾಹರ್ಷಾಔ; ತೈಭಹಸಿಔ; ಭಹಸಿಔ; 

ಷಂಫಳದಿಂದ ಔಡಿತಗೊಳಿಷುುದು 
 ಹಲ್ಲಸಿಮ ಷಂಖ್ೆಯ – ಆದು ಹಲ್ಲಸಿ ಔಯಹರಿನ ಄ನನಯ ಖುಯುತ್ತನ ಷಂಖ್ೆಯ 

 

iii. ಹತ್ತಷುಂತೆ ವಿಮೆಗಹಯಯ ಬಯಷೆ. ಆದು ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ ಸೃದಮಬಹಖಹಗಿದೆ. 
iv. ಄ಧಿಔೃತ ಷಹಿಗಹಯಯ ಷಹಿ ಭತು ಿಹಲ್ಲಸಿ ಭುದೆರ 
v. ಷೆಳೀಮ ವಿಭಹ ಒಂಫುಡ್್ ಭನ್ ನ ವಿಳಹಷ.  

b) ರಭಹಣಿತ ನಿಫಂಧನೆಖಳು 
ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜಿನ ಎಯಡನೇ ಬಹಖು ನಿದಿಾಶಿಹಗಿ ಄ುಖಳನುು ಸೊಯಗಿಟಿ ರಷಂಖಖಳನುು 
ಸೊಯತು ಎಲಹಾ ಜೀ ವಿಭಹ ಔಯಹಯುಖಳಲ್ಲಾ ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಆಯು ರಭಹಣಿತ ಹಲ್ಲಸಿಮ 
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ನಿಫಂಧನೆಖಳಿಂದ ಭಹಡಲಪಟ್ಟಿದೆ. ಆುಖಳಲ್ಲಾ ಕೆಲು ನಿಫಂಧನೆಖಳು ಄ಧಿಮ ವಿಮೆ, ಏಔ ಪಿರೕಮಿಮಂ 
ಹಲ್ಲಸಿ, ಄ಥಹ ಷಸಬಹಗಿತಾದ (ಲಹಬಖಳಲ್ಲಾ) ಹಲ್ಲಸಿಖಳಂತಸ ಕೆಲು ತಯಸದ ಔಯಹಯುಖಳಲ್ಲಾ 
಄ನಾಯ್ದಷದೇ ಆಯಫಸುದು, ಇ ರಭಹಣಿತ ನಿಫಂಧನೆಖಳು ಔಯಹರಿನ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಄ನಾಯ್ದಷು 
ಸಔುುಖಳು ಭತುಿ ಷೌಲಬಯಖಳು ಭತುಿ ಆತಯೆ ನಿಮಭಖಳನುು ಹಯಖ್ಹಯನಿಷುತಿೆ.   
 

c) ನಿದಿಾಶಿ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಫಂಧನೆಖಳು 

ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜಿನ ಭೂಯನೇ ಬಹಖು ಅ ಯಮಕ್ರಿಔ ಹಲ್ಲಸಿ ಔಯಹರಿಗೆ ಷಂಫಂಧಟಿ ನಿದಿಾಶಿ 
ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಫಂಧನೆಖಳಿಂದ ಔೂಡಿಯುತಿದೆ. ಆುಖಳನುು ದಷಹಿೇಜಿನ ಭುಕದ ಮೇಲೆ 
ಭುದಿರಷಲಹಗಿಯುತಿದೆ ಄ಥಹ ಂದು ಲಖತ್ತಿನ ಯೂದಲ್ಲಾ ರತೆಯೕಔಹಗಿ ಷೇರಿಷಲಹಗಿಯುತಿದೆ. 

಄ನುಖರಸ (ಗೆರೕರ್ಸ) ಄ಧಿಖಳು ಄ಥಹ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತಷದೆ ಚುಯತ್ತ ಅದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ 
ಭುಟುಿಗೋಲು ಸಹಕ್ರಕೊಳಳಲಹಖದಿಯುಂತಸ ರಭಹಣಿತ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಫಂಧನೆಖಳನುು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ 
ಕಹನೂನುಫದಧಹಗಿ ಔಯಹರಿನಲ್ಲಾ ದಗಿಷಲಹಖುುದಹದಯೂ, ನಿದಿಾಶಿ ನಿಫಂಧನೆಖಳನುು ವಿಭಹಗಹಯ 
ಭತುಿ ವಿಭಹದಹಯಯ ನಡುೆ ಆಯು ನಿದಿಾಶಿ ಔಯಹರಿಗೆ ಷಂಯೋಜಿಷಲಹಗಿಯುತಿದೆ. 

ಈದಹಸಯಣೆ 

ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ಖಭಿಾಣಿ ಅಗಿಯು ಭಹಿಳೆಗೆ ವಿಮೆಮ ಔಯಹಯನುು ಫಯೆಮು ೇಳ  ೆ ಖಬಾಧಹಯಣೆಮ ಭತುಿ 
಄ದಕೆು ಷಂಫಂಧಟಿ ಕಹಯಣಖಳಿಂದ ಷಹಹದಯೆ ಄ದಕೆು ವಿಮೆಮ ಯಕ್ಷಣೆಮನುು ರತ್ತಫಂಧಿಷುುದಹಗಿ ಶಯತುಿ 
ಸಹಔುುದು.  

 

ವಿಯಹದ ನಿಫಂಧನೆಖಳನುು ಄ಧಹಯಮ 13 ಯಲ್ಲಾ ಈಲೆಾೕಖಿಷಲಹಗಿದೆ.  

ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳಿಳ 2 

ರಥಭ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಯಸೀದಿ (ಎಫ್ ಪಿ ಅರ್) ಏನನುು ಷೂಚಿಷುತಿದೆ? ಄ತ್ತ ಷೂಔಿ ಅಯೆುಮನುು ಅರಿಸಿ. 

I. ಈಚಿತ ನೋಟದ ಄ಧಿಮು ಭುಗಿದಿದೆ 
II. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಯಹಯು ಹರಯಂಬಹಗಿಯುುದಕೆು ಄ದು ಷಹಕ್ಷಿ 

III. ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಇಖ ಯದುಿ ಭಹಡಲಹಖುುದಿಲಾ 
IV. ಹಲ್ಲಸಿಮು ಂದು ನಿಧಿಾಶಿ ನಖದು ಭೌಲಯನುು ಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ 
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ಷಹಯಹಂವ  

 ಜೀ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ರಥಭ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಯಸೀದಿ (ಎಫ್ ಪಿ ಅರ್) ನೀಡಿದಹಖ ವಿಭಹ ಔಯಹಯು 
ಹರಯಂಬಹಖುತಿದೆ. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಯಹಯು ಹರಯಂಬಹಗಿಯುುದಕೆು ಷಹಕ್ಷಿ ಎಫ್ ಪಿ ಅರ್ ಅಗಿಯುತಿದೆ.   

 ಹಲ್ಲಸಿಮ ದಷಹಿೇಜು ವಿಮೆಗೆ ಷಂಫಂಧಟಿಂತೆ ಄ತಯಂತ ಭುಕಯಹದ ದಷಹಿೇಜಹಗಿಯುತಿದೆ. ಄ದು 
ವಿಭಹದಹಯ ಭತುಿ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮ ನಡುೆ ಆಯು ಔಯಹರಿನ ಷಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯುತಿದೆ. 

 ರಭಹಣಿತ ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜಿನಲ್ಲಾ ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಭೂಯು ಬಹಖಖಳಿಯುತಿೆ, ಸಹಖೂ ಄ುಖಳು 
ಹಲ್ಲಸಿ ಄ನುಷೂಚಿ, ರಭಹಣಿತ ನಿಫಂಧನೆಖಳು ಭತು ಿ ಅ ಯಮಕ್ರಿಔ ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿದಿಾಶಿ 
ನಿಫಂಧನೆಖಳು. 

 

 

ರಭುಕ ದಖಳು 
 

1. ರಥಭ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಯಸೀದಿ (ಎಫ್ ಪಿ ಅರ್) 
2. ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜು 
3. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಄ನುಷೂಚಿ 

4. ರಭಹಣಿತ ನಿಫಂಧನೆಖಳು  
5. ವಿವೇಶ ನಿಫಂಧನೆಖಳು 
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ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳಿಳಗೆ ಈತಯಿಖಳು 

ಈತಯಿ 1 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
ಹಲ್ಲಸಿ ಔಯಹಯು ಹರಯಂಬ ಅಗಿಯುುದಕೆು ಎಫ್ ಪಿ ಅರ್ ಷಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯುತಿದೆ.  

ಷಾಮಂ-ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳು  

ರವೆು 1 
ಕೆಳಗೆ ಸೆಷರಿಷಲಹಗಿಯು ದಷಹಿೇಜುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹ ದಷಹಿೇಜು ವಿಭಹಗಹಯ ಭತು ಿ ವಿಭಹದಹಯಯ 
ನಡುವಿನ ಔಯಹರಿನ ಷಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯುತಿದೆ? 

I. ರಷಹಿನೆಮ ನಭೂನೆ 
II. ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜು 
III. ಪ್ರೆರಷೆಪಔಿರ್ಸ 

IV. ವಿಮೆ ಮೊತಿನುು ಕೋಯು ನಭೂನೆ 

ರವೆು 2 

ಂದು ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜನುು ತಮಹರಿಷಲು ಷಂಕ್ರೕಣಾಹದ ಬಹಶೆಮನುು ಫಳಸಿದಲ್ಲಾ, ಸಹಖೂ ಄ದರಿಂದ 
ದಾಂದಾ ಭೂಡಿಫಂದಿದಲ್ಲಾ, ಄ದನುು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಸೇಗೆ ಄ಥೈಾಷಲಹಖುತಿದೆ? 

I. ವಿಭಹಗಹಯನ ಯಹಗಿ 

II. ವಿಭಹದಹಯನ ಯಹಗಿ 

III. ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಄ನೂಜಿಾತೆಂದು ಘೋರ್ಷಷಲಹಖುತಿದೆ ಸಹಖೂ ವಿಭಹಗಹಯನು ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತಿನುು 
ಫಡಿಡಮ ಷಮೇತ ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ ಹಿಂದಿಯುಗಿಷಲು ಕೇಳಲಹಖುತಿದೆ. 

IV. ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಄ನೂಜಿಾತೆಂದು ಘೋರ್ಷಷಲಹಖುತಿದೆ ಸಹಖೂ ವಿಭಹಗಹಯನು ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತಿನುು 
ಮಹುದೇ ಫಡಿಡ ಆಲಾದೆ ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ ಹಿಂದಿಯುಗಿಷಲು ಕೇಳಲಹಖುತಿದೆ.  

ರವೆು 3 

ಂದು ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜನುು ವಿರಿಷು ಄ತುಯತಭಿ ಅಯೆುಮನುು ಅರಿಸಿ. 
I. ಄ದು ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ ಷಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯುತಿದೆ. 
II. ಄ದು ವಿಭಹದಹಯನು ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಯ್ದಂದ ಂದು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಕೊಳಳಲು ಫಮಕೆಮನುು 

ಯಔಿಡಿಸಿದಕೆು ಷಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯುತದಿೆ. 
III. ಄ದು ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ಫಹಯಂಔೆಳು, ದಲಹಾಳಿಖಳು ಭತು ಿ ಆತಯೆ ಗಟಔಖಳಹದ ತನು ಚಹನೆಲ್ 

ಹಲುದಹಯಯೊಂದಿಗೆ ಯಸಹರಿಷುಹಖ ಄ನುಷರಿಷು ನೀತ್ತಖಳ (ಕಹಮಾವಿಧಹನಖಳ) 
ಷಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯುತಿದೆ. 
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IV. ಄ದು ರಥಭ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತಸಿದಹಖ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ನೀಡು ಄ಂಗೀಕಹಯದ 
ಚೀಟ್ಟಮಹಗಿಯುತಿದೆ. 

ರವೆು 4 

ಕೆಳಗಿನ ಹಔಯಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು ಷರಿಮಹಗಿದೆ?  
I. ರಷಹಿನೆಮ ನಭೂನೆಮ ಸಿಾೕಔೃತ್ತಮು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಯಹಯು ಹರಯಂಬಹಗಿಯುುದಕೆು 

ಷಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯುತಿದೆ. 
II. ಪಿರೕಮಿಮಂ ಸಿಾೕಔೃತ್ತಮು ಹಲ್ಲಸಿ ಹರಯಂಬಹಗಿಯುುದಕೆು ಷಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯುತಿದೆ. 
III. ರಥಭ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಯಸೀದಿಮು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಯಹಯು ಹರಯಂಬಹಗಿಯುುದಕೆು ಷಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯುತಿದೆ. 
IV. ಪಿರೕಮಿಮಂನ ದಯದ ಈಲೆಾೕಕು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಯಹಯು ಹರಯಂಬಹಗಿಯುುದಕೆು ಷಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯುತಿದೆ. 

ರವೆು 5 

ಮೊದಲ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತಸಿದ ನಂತಯ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ಡೆದ ನಂತಯದ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳಿಗೆ ಷಂಷೆೆಮು 
__________ ನೀಡುತಿದೆ. 
I. ುನಯುಜಿುೕನ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಯಸೀದಿ 

II. ಭಯುಷಹೆನೆಮ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಯಸೀದಿ 

III. ಭಯುವಿಭಹ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಯಸೀದಿ 

IV. ನವೀಔಯಣ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಯಸೀದಿ 

ರವೆು 6 

ವಿಭಹದಹಯನು ಭೂಲ ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜನುು ಔಳೆದುಕೊಂಡಯೆ ಏನಹಖುತಿದೆ? 

I. ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ಔಯಹರಿಗೆ ಮಹುದೇ ಫದಲಹಣೆ ಭಹಡದೆ ಂದು ನಔಲು ಹಲ್ಲಸಿಮನುು 
ನೀಡುತಿದೆ. 

II. ವಿಭಹ ಔಯಹಯು ಕೊನೆಗೊಳುಳತಿದೆ. 
III. ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ವಿಭಹದಹಯನ ಜೀದ ರಷುತಿ ಅಯೋಖಯದ ಘೋಶಣೆಖಳ ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ ಸೊಷ 

ನಿಮಭಖಳು ಭತುಿ ಶಯತುಖಿಳೄೆಂದಿಗೆ ಂದು ನಔಲು ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ನೀಡುತಿದೆ.  
IV. ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ಔಯಹರಿಗೆ ಮಹುದೇ ಫದಲಹಣೆ ಭಹಡದೆ ಂದು ನಔಲು ಹಲ್ಲಸಿಮನುು 

ನೀಡುತಿದೆ, ಅದಯೆ ಂದು ನಹಯಮಹಲಮದ ಅದೇವದ ನಂತಯ. 

ರವೆು 7 

ಕೆಳಗಿನ ಹಔಯಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು ಷರಿಮಹಗಿದೆ? 

I. ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜಿಗೆ ಂದು ಷಭಥಾ ಄ಧಿಕಹರಿಮು ಷಹಿ ಸಹಔಫೇಔು ಅದಯೆ ಔಡಹಡಮಹಗಿ 
ಬಹಯತ್ತೕಮ ಷಹಿಯಂಪ್ಟ ಕಹಯಿೆ ರಕಹಯ ಭುದೆರಯೊತುಿ ಄ಖತಯವಿಲಾ. 
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II. ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜಿಗೆ ಂದು ಷಭಥಾ ಄ಧಿಕಹರಿಮು ಷಹಿ ಸಹಔಫೇಔು ಸಹಖೂ ಬಹಯತ್ತೕಮ ಷಹಿಯಂಪ್ಟ 
ಕಹಯಿೆ ರಕಹಯ ಭುದೆರ ತಿಲಪಡಫೇಔು.  

III. ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜಿಗೆ ಷಭಥಾ ಄ಧಿಕಹರಿಮು ಷಹಿ ಸಹಔಫೇಕಹಗಿಲಾ ಅದಯೆ ಬಹಯತ್ತೕಮ ಷಹಿಯಂಪ್ಟ 
ಕಹಯಿೆ ರಕಹಯ ಭುದೆರ ತಿಲಪಡಫೇಔು.  

IV. ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜಿಗೆ ಷಭಥಾ ಄ಧಿಕಹರಿಮ ಷಹಿಯೇ ಅಖಲ್ಲ ಄ಥಹ ಔಡಹಡಮಹಗಿ ಬಹಯತ್ತೕಮ 
ಷಹಿಯಂಪ್ಟ ಕಹಯಿೆ ರಕಹಯ ಭುದೆರಯೊತುಿ ಄ಖತಯೇ ಅಖಲ್ಲ ಆಯುುದಿಲಾ. 

ರವೆು 8 

ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ವಿಶಮು ಂದು ರಭಹಣಿತ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜಿನ ಮೊದಲ ಬಹಖನುು 
ಯೂಪಿಷುತಿದೆ? 

I. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಄ನುಷೂಚಿ 

II. ರಭಹಣಿತ ನಿಫಂಧನೆಖಳು 
III. ನಿದಿಾಶಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಫಂಧನೆಖಳು 
IV. ವಿಭಹ ಮೊತಿನುು ಡೆಮು ಕಹಮಾವಿಧಹನ 

ರವೆು 9 

ಂದು ರಭಹಣಿತ ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜಿನಲ್ಲಾ ರಭಹಣಿತ ನಿಫಂಧನೆಖಳು ವಿಬಹಖು ಕೆಳಗಿನ ಮಹ 
ಭಹಹಿತ್ತಮನುು ಸೊಂದಿಯುತಿದೆ? 

I. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಹರಯಂಬದ ದಿನಹಂಔ, ಹಲ್ಲಸಿಮ ರಿಔಾತೆಮ ದಿನಹಂಔ ಭತುಿ ಕೊನೆಮ ಪಿರೕಮಿಮಂ 
ಹತ್ತಷಲು ಖಡುು ದಿನಹಂಔ 

II. ನೊಮಿನಿಮ ಸೆಷಯು 
III. ಔಯಹರಿನ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಄ನಾಯ್ದಷು ಸಔುುಖಳು ಭತುಿ ಷೌಲಬಯಖಳು ಭತುಿ ಆತಯೆ ನಿಮಭಖಳು. 
IV. ಄ಧಿಔೃತ ಷಹಿಗಹಯಯ ಷಹಿ ಭತು ಿಹಲ್ಲಸಿಮ ಭುದೆರ 

ರವೆು 10 

“ಂದು ಭಹಿಳೆಗೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಯಹಯನುು ಫಯೆಮುಹಖ ಄ಳು ಖಭಿಾಣಿಮಹಗಿದಲಿ್ಲಾ“ ರಭಹಣಿತ ಹಲ್ಲಸಿ 
ದಷಹಿೇಜಿನ ಮಹ ವಿಬಹಖದಲ್ಲಾ “ಖಬಾಧಹಯಣೆಗೆ ಷಂಫಂಧಟಿ ಸಿೆತ್ತಖಳಿಂದ ಅಖು ಷಹುಖಳನುು ವಿಭಹ 
ಯಕ್ಷಣೆಯ್ದಂದ ರತ್ತಫಂಧಿಷು ಶಯತಿನುು“ ಷೇರಿಷಲಹಖುತದಿೆ? 

I. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಄ನುಷೂಚಿ 

II. ಷಹಭಹನಯ ನಿಫಂಧನೆಖಳು 
III. ರಭಹಣಿತ ನಿಫಂಧನೆಖಳು 
IV. ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ನಿದಿಾಶಿಹದ ನಿಫಂಧನೆಖಳು 
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ಷಾಮಂ-ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳಿಗೆ ಈತಯಿಖಳು  

ಈತಯಿ 1 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜು ವಿಭಹಗಹಯ ಭತುಿ ವಿಭಹದಹಯಯ ನಡುವಿನ ಔಯಹರಿಗೆ ಷಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯುತಿದೆ. 

ಈತಯಿ 2 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I. 
ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜಿನಲ್ಲಾ ಷಂಕ್ರೕಣಾಹದ ಬಹಶೆಮನುು ಫಳಷಲಹಗಿದಹಿಯೆ ಸಹಖೂ ಄ದರಿಂದ 
ದಾಂದಾಖಳಿಗೆ ಕಹಯಣಹಗಿದಿಯೆ, ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ತ್ತೕಾನುು ವಿಭಹದಹಯನ ಯಹಗಿ ಄ಥೈಾಷಲಹಖುತಿದೆ. 

ಈತಯಿ 3 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I. 
ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜು ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ ಷಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯುತಿದೆ.  

ಈತಯಿ 4 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
ರಥಭ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಯಸೀದಿಮು ಹಲ್ಲಸಿ ಔಯಹಯು ಹರಯಂಬಹಗಿಯುುದಕೆು ಷಹಕ್ಷಿಮಹಗಿಯುತಿದೆ. 

ಈತಯಿ 5 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು IV. 

ಮೊದಲ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಡೆದ ನಂತಯ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ಡೆದ ನಂತಯದ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳಿಗೆ ಷಂಷೆೆಮು 
ನವೀಔಯಣ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಯಸೀದಿಖಳನುು ನೀಡುತಿದೆ. 

ಈತಯಿ 6 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I. 
ವಿಭಹದಹಯನು ಭೂಲ ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜನುು ಔಳೆದುಕೊಂಡಯೆ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ಔಯಹರಿಗೆ 
ಮಹುದೇ ಫದಲಹಣೆಖಳನುು ಭಹಡದೆ ಂದು ನಔಲು ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ನೀಡುತಿದೆ. 

ಈತಯಿ 7 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜಿಗೆ ಂದು ಷಭಥಾ ಄ಧಿಕಹರಿಮು ಷಹಿ ಸಹಔಫೇಔು ಭತುಿ ಬಹಯತ್ತೕಮ ಷಹಿಂಪ್ಟ 
ಕಹಯಿೆಮ ಄ನಾಮ ಭುದಿರಷಫೇಔು.  

ಈತಯಿ 8 
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ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I. 
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಄ನುಷೂಚಿಮು ಂದು ರಭಹಣಿತ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜಿನ ಮೊದಲ ಬಹಖಹಗಿಯುತಿದೆ. 

ಈತಯಿ 9 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
ಂದು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜಿನ ರಭಹಣಿತ ನಿಫಂಧನೆಖಳ ವಿಬಹಖು ಔಯಹರಿನ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ 
಄ನಾಯ್ದಷು ಸಔುುಖಳು, ಷೌಲಬಯಖಳು ಭತು ಿಆತಯೆ ನಿಮಭಖಳ ಭಹಹಿತ್ತಮನುು ಸೊಂದಿಯುತದಿೆ.  

ಈತಯಿ 10 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು IV. 

“ಂದು ಭಹಿಳೆಗೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಯಹಯನುು ಫಯೆಮುಹಖ ಄ಳು ಖಭಿಾಣಿಮಹಗಿದಲಿ್ಲಾ“ ರಭಹಣಿತ ಹಲ್ಲಸಿ 
ದಷಹಿೇಜಿನ ನಿದಿಾಶಿ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಫಂಧನೆಖಳ ವಿಬಹಖದಲ್ಲಾ “ಖಬಾಧಹಯಣೆಗೆ ಷಂಫಂಧಟಿ ಸಿೆತ್ತಖಳಿಂದ 
ಅಖು ಷಹುಖಳನುು ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಯ್ದಂದ ರತ್ತಫಂಧಿಷು ಶಯತನಿುು“ ಷೇರಿಷಲಹಖುತಿದೆ. 
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಄ಧಹಯಮ 13 

ದಹಕಲಹತ್ತ – ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಮಭಖಳು – II 
 

಄ಧಹಯಮದ ರಿಚಮ 

ಇ ಄ಧಹಯಮದಲ್ಲಾ ನಹು ಂದು ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜಿನಲ್ಲಾ ಄ಳಡಿಷು ನಿಫಂಧನೆಖಳ ಫಗೆೆ ಚಚಿಾಷುತೆೀೆ, 
ಇ ಄ಧಹಯಮದಲ್ಲಾ ಚಚಿಾಷಲಹಗಿಯು ನಿಫಂಧನೆಖಳಲ್ಲಾ ಄ನುಖರಸದ (ಗೆರೕರ್ಸ) ಕಹಲಹಧಿ, ಹಲ್ಲಸಿಮ ಄ನತ್ತ 
ಭತುಿ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಭುಟುಿಗೋಲು ಸಹಔಲು ನಿಫಾಂಧ, ಆತಹಯದಿ ಭುಕಯಹದ ನಿಫಂಧನೆಖಳು ಷೇರಿೆ.    

ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು 
 

A. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಶಯತುಿಖಳು ಭತು ಿಷೌಲಬಯಖಳು 
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A. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಶಯತುಖಿಳು ಭತು ಿಷೌಲಬಯಖಳು 

1. ಄ನುಖರಸ (ಗೆರೕರ್ಸ) ಕಹಲಹಧಿ 

ರತ್ತ ಜೀ ವಿಭಹ ಔಯಹಯು ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳನುು ಅ ಄ಧಿಗೆ ಷಂಫಂಧಟಿ ದಿನಹಂಔದಯೆಗೆ ಷರಿಮಹಗಿ 
ಹತ್ತಷಲಹಗಿದು ಿಭತುಿ ಹಲ್ಲಸಿ ಚಹಲ್ಲಿಮಲ್ಲಾದಿ ಕ್ಷದಲ್ಲಾ ಭಯಣ ರಿಸಹಯ ಮೊತಿನುು ಹತ್ತಷುುದಹಗಿ 
ಶಯತಿನುು ಕೈಗೊಳುಳತಿದೆ. “಄ನುಖರಸ (ಗೆರೕರ್ಸ) ಄ಧಿ“ ಄ಧಿನಿಮಭು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಪಿರೕಮಿಮಂ 
ಹತ್ತಷು ಖಡುು ಭುಗಿದ ನಂತಯ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತಿನುು ಹತ್ತಷಲು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಂದು 
ಸೆಚುಚರಿ ಕಹಲಹಧಿಮ ಄ನುದಹನ ನೀಡುತಿದೆ. 

ಭುಕಯ ವಿಶಮ 

಄ನುಖರಸ ಕಹಲಹಧಿಮ ರಭಹಣಿತ ಄ಧಿಮು ಂದು ತ್ತಂಖಳು ಄ಥಹ 31 ದಿನಖಳು. ಄ನುಖರಸ 
ದಿನಖಳನುು ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತಷಲು ಆಯು ಖಡುು ದಿನಹಂಔದ ಭುಂದಿನ ದಿನದಿಂದ ಲೆಔು ಸಹಔಫಸುದು. 
ಇ ನಿಫಂಧನೆಮು ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತಷದೇ ಆಯು ಕಹಯಣದಿಂದ ಄ನುಖರಸ ಕಹಲಹಧಿಮಲ್ಲಾ 
಄ನತ್ತಮಹಖಫಸುದಹದ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಚಹಲ್ಲಿಮಲ್ಲಾಯಲು ವಔಿಗೊಳಿಷುತಿದೆ. 
 

ಅದಯೆ ಅ ಔಲಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಔಟುಿುದು ಫಹಕ್ರ ಆಯುತಿದೆ, ಸಹಖೂ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಅ                                                                               
ಕಹಲಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಷಹನಪಿಪದಯೆ, ವಿಭಹಗಹಯ ಷಂಷೆೆಮು ಭಯಣ ರಿಸಹಯದ ಮೊತಿದಿಂದ ಪಿರೕಮಿಮಂ 
ಮೊತಿನುು ಔಡಿತಗೊಳಿಷಫಸುದು. ಄ನುಖರಸ ಕಹಲಹಧಿಮ ನಂತಯೂ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳು ಔಟಿದೆ 
ಈಳಿದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದಿಯೆ, ಹಲ್ಲಸಿಮು ಅಖ ಄ನತ್ತಮಹಗಿದೆಯೆಂದು ರಿಖಣಿಷಫಸುದು, ಸಹಖೂ 
ಷಂಷೆೆಮು ಭಯಣದ ರಿಸಹಯನುು ಹತ್ತಷು ಫಹಧಯತೆ ಆಯುುದಿಲಾ. ಄ಂತಸ ರಿಸಿೆತ್ತಮಲ್ಲಾ 
ವಿಭಹದಹಯನ ಷಹಹದಯೆ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಭುಟುಿಗೋಲು ಸಹಔಲು ನಿಫಾಂಧ ನಿಫಂಧನೆಗೆ 
಄ನಾಯ್ದಷು ಮೊತಿನುು ಭಹತರ ಹತ್ತಷಫೇಕಹಖುತಿದೆ. ಅದರಿಿಂದ ಄ನುಖರಸ ಕಹಲಹಧಿಮಲ್ಲಾ 
ವಿಭಹದಹಯನು ಂದು ತಯಸ ಈಚಿತ ವಿಮೆಮನುು ಡೆದಂತೆ ಎಂದು ಸೇಳಫಸುದು. 

2. ಄ನತ್ತ ಭತು ಿಭಯುವಿಮೆ/ುನವೆಚೕತನ 

಄ನುಖರಸ ಕಹಲಹಧಿಮಲ್ಲಾಮೂ ಔೂಡ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತಿನುು ಹತ್ತಷದೆ ಆದಿಯೆ ಹಲ್ಲಸಿಮು ಄ನತ್ತಮ 
ಸಿೆತ್ತಮಲ್ಲಾದೆಯೆಂದು ಸೇಳಲಹಖುುದೆಂದು ನಹು ಇಗಹಖಲೇ ನೋಡಿದೆೀೆ. ಂದು ಳ ಳೆಮ ಷುದಿಿಯೆಂದಯೆ 
ಕಹಮಾತಃ ಎಲಾ ವಹವಾತ ಜೀ ವಿಮೆಮ ಔಯಹಯುಖಳು ಄ನತ್ತಮಹದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುು ಭಯುವಿಮೆ 
(ುನವೆಚೕತನ) ಭಹಡಲು ಄ನುಭತ್ತ ನೀಡುತಿೆ.  

ಹಯಖ್ಹಯನ 

ಭಯುವಿಮೆ ಎಂದಯೆ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತಿಖಳನುು ಹತ್ತಷದೆ ಆಯು ಕಹಯಣದಿಂದ ಯದಹಿಗಿಯು ಹಲ್ಲಸಿ 
಄ಥಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಭುಟುಿಗೋಲು ಸಹಔಲು ನಿಫಾಂಧ ನಿಫಂಧನೆಗೆ ಳಟುಿ ಭುಂದುರಿಸಿಯು 
ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಭತೆಿ ಷಕ್ರರಮಗೊಳಿಷು ರಕ್ರರಯೆ.  
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ಅದಯೆ ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭಯುವಿಮೆಮು ವಿಭಹದಹಯನ ಫೇಶಯತುಿ ಸಕಹುಖಲು ಷಹಧಯವಿಲಾ. ಄ದನುು ಕೆಳಗೆ 
ನೀಡಿಯು ಸಿೆತ್ತಖಳಲ್ಲಾ ಭಹತರ ಷಹಧಿಷಲು ಷಹಧಯ: 

i. ವಿಭಹಗಹಯನಿಗೆ ವಿಮೆಮ ಄ಹಮದಲ್ಲಾ ಸೆಚಚಳ ಅಖಔೂಡದು: ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭಯುವಿಮೆಮ 
ಕಹಯಣದಿಂದ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ಸೊಯು ಄ಹಮದಲ್ಲಾ ಸೆಚಚಳಹಖುಂತ್ತಲಾ. 

ii. ಮೀಷಲು ಮೊತದಿ ಷೃರ್ಷಿ: ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಹತ್ತಷದೆ ಆಯು ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳು ಭತುಿ ಄ುಖಳ 
ಫಡಿಡಖಳನುು ಷೇರಿ ಂದೊಮೆಮ ಹಲ್ಲಸಿಮು ಄ನತ್ತಮ ಸಿೆತ್ತ ತಲುದೆ ಆದಿಲ್ಲಾ ಅ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ 
ಷಂಫಂಧಟಿ ಮೀಷಲು ಮೊತಿು ಎಶುಿ ಷಂಖರಸಹಖುತ್ತತೊೀ ಄ಶೆೀ ಸಣದ ಮೀಷಲು ಷೃರ್ಷಿಗೆ 
ಫೇಕಹಗಿಯುಶುಿ ಸಣನುು ಹತ್ತಷಫೇಔು.  

iii. ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ುನವೆಚೕತನಗೊಳಿಷಲು ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಕಹಲಹಧಿಯೊಳಗೆ ಄ಜಿಾಮನುು 
ನೀಡಫೇಔು: ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ುನವೆಚೕತನಕಹುಗಿ ಄ಜಿಾಮನುು ಷಂಷೆೆಮು ುನವೆಚೕತನಕಹುಗಿ 
ನಿಫಂಧನೆಮಲ್ಲಾ ನಿಖದಿ ಡಿಸಿಯು ಕಹಲಮಿತ್ತಯೊಳಗೆ ೂಣಾಗೊಳಿಷಫೇಔು. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ 
ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುು ಄ನತ್ತಮಹದ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಕಹಲಹಧಿ, ಐದು 
ಯುಶಖಳಶಿಯೊಳಗೆ ೂಣಾಗೊಳಿಷಫೇಔು, 

iv. ವಿಮೆಮನುು ಕೊಳಳಲು ಄ಸಾತೆಮು ಭುಂದುರಿದಿದೆಯೆಂದು ತೃಪಿಔಿಯಹದ ುಯಹೆ ಷಲ್ಲಾಷಫೇಔು: 
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಗೆ ತನು ವಿಮೆ ಕೊಳಳಲು ಆಯು ಄ಸಾತೆಮು 
ಭುಂದುರಿದಿದೆಯೆಂದು ತೃಪಿಿಔಯಹದ ುಯೆಮನುು ಷಲ್ಲಾಷಫೇಔು. ವಿಭಹದಹಯನ ಅಯೋಖಯು 
ತೃಪಿಿಔಯಹಗಿಯುುದಲಾದೆ ಸಣಕಹಸಿನ ಅದಹಮ ಭತುಿ ನೈತ್ತಔತೆಖಳಂತಸ ಆತಯೆ ಄ಂವಖಳು 
ಖಣನೀಮಹಗಿ ಸದಗೆಟ್ಟಿಯಫಹಯದು.  

v. ಖಡುುಮೀರಿದ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳನುು ಫಡಿಡ ಷಮೇತ ಹತ್ತಷುುದು: ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಖಡುು 
ಮೀರಿದ ಎಲಹಾ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳನುು ಄ುಖಳ ಖಡುು ದಿನಹಂಔದಿಂದ ುನವೆಚೕತನಗೊಳಿಷು 
ದಿನಹಂಔದಯೆಗಿನ ಄ಧಿಗೆ ಫಡಿಡ ಷಮೇತ ಹತ್ತಷುುದು ಄ಖತಯ.  

vi. ಫಹಕ್ರ ಷಹಲದ ಹತ್ತ: ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೇಲೆ ಮಹುದೇ ಷಹಲದ ಮೊತಿನುು 
ಭಯುಹವಿತುಷುುದು ಫಹಕ್ರ ಆದಿಲ್ಲಾ ಄ಥಹ ಮಹುದೇ ರೀತ್ತಮ ಊಣದ ಸಿೆತ್ತಮನುು 
ಸೊಂದಿದಿಲ್ಲಾ, ಄ದನುು ಔೂಡ ಹತ್ತಷಫೇಔು.  

ಫಸುವಃ ುನಃವೆಚೕತನದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ ಭಯುವಿಮೆ ಭಹಡಲು ಄ಸಾತೆಯ್ದಯುುದಕೆು 
಄ಖತಯವಿಯು ುಯಹೆಮು ಮೇಲ್ಲನ ಶಯತುಖಿಳಲ್ಲಾ ಄ತಯಂತ ಭಸತಾದಹಗಿಿಯಫಸುದು. ಹಲ್ಲಸಿಮನುು 
ಭಯುವಿಮೆ ಭಹಡಿಷುಹಖ ಕೋಯಲಹಖು ುಯಹೆಖಳು ಅ ಯಮಕ್ರಿಔ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಷನಿುೇವಖಳ ಮೇಲೆ 
಄ಲಂಬಿಸಿಯುತಿದೆ. ಹಲ್ಲಸಿಮು ಂದು ಄ತ್ತ ಷಣಣ ಕಹಲಹಧಿಗೆ ಄ನತ್ತಮ ಸಿೆತ್ತಮಲ್ಲಾದಿಲ್ಲಾ, ವಿಭಹಗಹಯ 
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ಷಂಷೆೆಮು ವಿಭಹದಹಯನಿಂದ ತಹನು ಈತಿಭ ಅಯೋಖಯದಿಂದಿಯುುದಹಗಿ ಂದು ಷಯಳ ಸೇಳಿಕೆಯೊಂದನುು 
ಭಹತರ ಕೋಯಫಸುದು.  

ಅದಯೆ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಗೆ ಕೆಲು ಷನಿುೇವಖಳಲ್ಲಾ ೈದಯಕ್ರೕಮ ರೀಕ್ಷೆಮ ಄ಥಹ ವಿಮೆ ಕೊಳಳಲು 
಄ಸಾತೆಯ್ದಯುುದಕೆು ುಯಹೆಮ ಄ಖತಯವಿಯಫಸುದು.  

i. ಄ಂತಸ ಂದು ಷನಿುೇವದಲ್ಲಾ ಄ನುಖರಸ ಕಹಲಹಧಿಮು ಭುಗಿದು ದೀಗಾ ಕಹಲಹಗಿದುಿ, 
ಹಲ್ಲಸಿಮು ಄ನತ್ತಮ ಸಿತೆ್ತಮಲ್ಲಾ ಂದು ಶಾದ ಕಹಲೇ ಔಳೆದಿಯಫಸುದು.  

ii. ಆನೊುಂದು ಷನಿುೇವದಲ್ಲಾ ವಿಭಹಗಹಯನಿಗೆ ವಿಭಹದಹಯನ ಅಯೋಖಯ ಄ಥಹ ಆನಹಯುದೇ 
ತೊಂದಯೆಮು ಆಯುುದೆಂದು ಷಂವಮ ಡುುದಕೆು ಕಹಯಣವಿಯುುದು. ವಿಮೆಮ ಮೊತಿು 
಄ಥಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭುಕಫೆಲೆಮ ಮೊತಿು ದೊಡಡದಹಗಿದಿಲ್ಲಾ ಸೊಷದಹಗಿ ೈದಯಕ್ರೕಮ ರೀಕ್ಷೆ 
ಷಸ ಄ಖತಯವಿಯಫಸುದು. 

ಹಲ್ಲಸಿಮ ುನಃವೆಚೕತನ ಭಹಡುಹಖ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಅ ಈದೆೀವಕಹುಗಿ ಫಸು ದೊಡಡ ಮೊತಿನುು (ಫಹಕ್ರ 
ಆಯು ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳು ಭತು ಿ಄ುಖಳ ಫಡಿಡ) ಹತ್ತಷು ಄ಖತಯವಿಯುುದರಿಂದ, ರತ್ತ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು 
ಸಳೆಮ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ುನಃವೆಚೕತನ ಭಹಡುುದು ಳಿತೋ ಄ಥಹ ಸೊಷ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಕೊಳುಳುದು 
ಈತಿಭವೋ ಎಂದು ನಿಧಾರಿಷಫೇಔು. ುನಃವೆಚೕತನು ಸೆಚಿಚನ ಫಹರಿ ಸೆಚುಚ ಲಹಬಕಹರಿ ಏಕೆಂದಯೆ ಸೊಷ 
ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಕರೀದಿಷುುದೆಂದಯೆ ುನಃವೆಚೕತನ ಡಿಷು ದಿನಹಂಔದಂದು ಅಗಿಯು ಮಸಿ್ನ ಅಧಹಯದ 
ಮೇಲೆ ಆನೂು ಸೆಚಿಚನ ಪಿರೕಮಿಮಂ ದಯನುು ಹತ್ತಷ ಫೇಕಹಖುತದಿೆ.  

a) ಹಲ್ಲಸಿ ುನಃವೆಚೕತನಗೊಳಿಷು ಔರಭಖಳು 

ಇಖ ನಹು ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ುನವೆಚೕತನಗೊಳಿಷಫಸುದಹದ ಕೆಲು ರೀತ್ತಖಳನುು ನೋಡೋಣ. 
ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಄ನತ್ತ ಸೊಂದಿದ ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಄ದಯ ಮೊದಲ ಹತ್ತಷದಿಲಾದ 
ದಿನಹಂಔದಿಂದ ನಿದಿಾಶಿ ಄ಧಿಯೊಳಗೆ (ಷುಭಹಯು 5 ಶಾಖಳು) ಆದಿಯೆ ಄ದನುು 
ುನವೆಚೕತನಗೊಳಿಷಲು ಷಹಧಯ.  

i. ಷಹಭಹನಯ ುನವೆಚೕತನ 

ತುಂಫಹ ಷಯಲ ಯೂದ ುನವೆಚೕತನೆಂದಯೆ ಫಹಕ್ರ ಆಯು ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತಿಖಳನುು ಄ುಖಳ 
ಫಡಿಡಖಳ ಷಮೇತ ಹತ್ತಷುುದು. ಆದನುು ಷಹಭಹನಯ ುನವೆಚೕತನ ಎಂದು ಸೆಷರಿಷಲಹಗಿದೆ, ಸಹಖೂ 
ಹಲ್ಲಸಿಮು ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಭೌಲಯನುು ಸೊಂದಿದಹಖ ಆದನುು ಕಹಮಾಯೂಕೆು ತಯಫಸುದು. 
ವಿಭಹಗಹಯನು ಈತಿಭ ಅಯೋಖಯದ ಘೋಶಣೆಗಹಗಿ ಄ಥಹ ೈದಯಕ್ರೕಮ ರೀಕ್ಷೆಮಂತಸ 
ಆನಹಯುದಹದಯೂ ಯೂದಲ್ಲಾ ವಿಮೆಮನುು ಕೊಳುಳ ಄ಸಾತೆಮ ುಯಹೆಗಹಗಿ ಕೋಯಫಸುದು.  

ii. ವಿವೇಶ ುನವೆಚೕತನ 
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ಹಲ್ಲಸಿಮು ಭೂಯು ಶಾಖಳಿಗಿಂತಲೂ ಔಡಿಮೆ ಷಭಮ ಚಹಲ್ಲಮಿಲ್ಲಾದುಿ ಆನೂು ಔನಿಶಠ ವಯಣಹಖತ್ತಮ 
ಭೌಲಯನುು ಸೊಂದಿಲಾದೆ ಆದಹಿಖ (಄ಂದಯೆ ಷಂಖರಸಹಗಿಯು ಮೀಷಲು ಄ಥಹ ನಖದು ಭೌಲಯು 
಄ತಯಲಪಹಗಿದುಿ) ಅದಯೆ ಄ನತ್ತಮ ಕಹಲಹಧಿಮು ದೀಗಾಹಗಿದಹಿಖ ಏನು ಭಹಡುುದು?, ಎಂದಯೆ 
ಹಲ್ಲಸಿಮು ಮೊದಲ ಹತ್ತಷದಿಲಾದ ಪಿರೕಮಿಮಂನ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಂದು ಶಾ ಄ಥಹ ಸೆಚಿಚನ 
ಕಹಲಹಧಿಮ ನಂತಯ ುನವೆಚೕತನಕೆು ಫಂದಯೆ.  

಄ದನುು ುನವೆಚೕತನಗೊಳಿಷಲು ಂದು ದಹರಿ ಎಂದಯೆ ವಿವೇಶ ುನವೆಚೕತನ ಎಂಫ ಂದು ಯೋಜನೆ 
(ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಇ ಯೋಜನೆಮು ಬಹಯತ್ತೕಮ ಜೀ ವಿಭಹ ನಿಖಭದಲ್ಲಾ ರಚಲ್ಲತಹಗಿದೆ). ಇ 
ಯೋಜನೆಮಲ್ಲಾ ಄ದು ಂದು ಸೊಷ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಫಯೆದಂತೆ ಆಯುತಿದೆ, ಸಹಖೂ ಄ದಯ ಹರಯಂಬದ 
ದಿನಹಂಔು ಄ನತ್ತ ಸೊಂದಿದ ಹಲ್ಲಸಿಮು ಹರಯಂಬಹದ ಭೂಲ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಎಯಡು ಶಾಖಳ 
ಳಗೆ ಆಯುತಿದೆ. ಹಲ್ಲಸಿಮ ರಿಔಾತೆಮ ದಿನಹಂಔು ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಕೊಳುಳ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಕೆಲು 
ಜೀಖಳಿಗೆ ಄ನಾಯ್ದಷುಂತೆ ಭೂಲ ನಿಖದಿತ ಕಹಲಹಧಿಮನುು ಮೀಯುಂತ್ತಲಾ.  

ಈದಹಸಯಣೆ 
ಭೂಲ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು 40 ಶಾ ಮಷಹ್ದಹಖ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದಿಯೆ ಸಹಖೂ 42 ಶಾಹದಹಖ 
ಸೊಷ ಹರಯಂಬದ ದಿನಹಂಔು ನಿಖದಿಮಹದಯೆ, ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ 60 ಶಾ ಮಷಹ್ದಹಖ ಹಲ್ಲಸಿಮ 
಄ಧಿಮು ಭುಗಿಮು ಄ಖತಯವಿಯುುದರಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕಹಲಹಧಿಮನುು ಇಖ ಆಪತರಿಿಂದ 
ಸದಿನೆಂಟಕೆು ಆಳಿಷಫೇಕಹಖುತಿದೆ. ಅ ಷನಿುೇವದಲ್ಲಾ ಸೊಷ ಭತುಿ ಸಳೆಮ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ನಡುವಿನ 
಄ಂತಯದ ಮೊತಿನುು ಫಡಿಡಮ ಷಮೇತ ಹತ್ತಷಫೇಕಹಖುತಿದೆ. 
 

iii. ಷಹಲ ಸಹಖೂ ುನವೆಚೕತನ 

ುನವೆಚೕತನಕೆು ಆನೂು ಭೂಯನೇ ವಿಧಹನವೊಂದು ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಭತು ಿ ಆತಯೆ ಷಂಷೆಖೆಳೄೆಂದಿಗೆ 
ಲಬಯವಿದು,ಿ ಄ದಯಲ್ಲಾ ಷಹಲ ಭತುಿ ುನವೆಚೕತನ ಔೂಡಿಯುತಿದೆ. ಆದು ಕೇಲ ುನವೆಚೕತನ ಭಹತರಲಾದೆ 
ಹಷಿಹಗಿ ಄ದಯಲ್ಲಾ ಎಯಡು ಯಸಹಯಖಳಿಯುತಿೆ: 

 ಏಔಕಹಲ್ಲಔಹಗಿ ಷಹಲದ ನೀಡುವಿಕೆ, ಭತು ಿ
 ಹಲ್ಲಸಿಮ ುನವೆಚೕತನ 

ಫಹಕ್ರಯ್ದಯು ಪಿರೕಮಿಮಂ ಭತು ಿ಄ುಖಳ ಫಡಿಡಖಳನುು ಷಹಭಹನಯ ುನವೆಚೕತನದಲ್ಲಾ ಭಹಡುಂತೆಯೇ  
ಲೆಔುಸಹಔಲಹಖುತಿದೆ. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ುನವೆಚೕತನದ ದಿನಹಂಔದಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ 
಄ಸಾವಿಯು ಷಹಲದ ಮೊತಿನೂು ನಿಧಾರಿಷಲಹಖುತಿದೆ. ಇ ಷಹಲನುು ುನವೆಚೕತನದ 
ಈದೆೀವಖಳಿಗಹಗಿ ಄ಖತಯವಿಯು ರಭಹಣದ ಮೊತಿೆಂದು ಫಳಷಫಸುದು. ಷಹಲದ ಮೊತದಿಿಂದ 
ಫಹಕ್ರಯ್ದಯು ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತಿಖಳು ಭತುಿ ಄ುಖಳ ಮೇಲ್ಲನ ಫಡಿಡಖಳಿಗಹಗಿ ಷರಿ ಸೊಂದಿಸಿದ 
ನಂತಯ ಆನೂು ಈಳಿದಿದಲಿ್ಲಾ ಅ ಮೊತಿನುು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಹತ್ತಷಲಹಖುತಿದೆ. ನಿಷ್ಂವಮಹಗಿ 
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ಷಹಲ ಭತು ಿ ುನವೆಚೕತನದ ಷೌಲಬಯು ುನವೆಚೕತನದ ದಿನದಂದು ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಮೊತಿನುು 
ಸೊಂದಿಯು ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ ಭಹತರ ನೀಡಲಹಖುುದು.  

iv. ಔಂತ್ತನ ಭೂಲಔ ುನವೆಚೕತನ 

಄ಂತ್ತಭಹಗಿ ನಭಗೆ ಔಂತ್ತನ ಭೂಲಔ ುನವೆಚೕತನದ ಄ಕಹವವಿದುಿ, ಇ ಷೌಲಬಯನುು 
ಫಹಕ್ರಯ್ದಯು ಪಿರೕಮಿಮಂನ ಮೊತಿನುು ಂದು ಬಹರೀ ಮೊತಿದಲ್ಲಾ ಹತ್ತಷಲು ಷಹಧಯವಿಲಾದ 
ರಿಸಿೆತ್ತಮಲ್ಲಾಯು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಸಹಖೂ ವಿವೇಶ ುನವೆಚೕತನದ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾಮೂ ುನಯುಜಿುೕನ 
ನೀಡಲು ಷಹಧಯವಿಲಾದರಿಗೆ ನೀಡಲಹಖುುದು. ಆಂತಸ ಷನಿುೇವಖಳಲ್ಲಾ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತಿದ 
ಫಹಕ್ರಯ್ದಯು ಮೊತಿನುು ಷಹಭಹನಯ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಷಹಭಹನಯ ುನವೆಚೕತನ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲಾ 
ಭಹಡಿದಂತೆಯೇ ಲೆಔು ಸಹಔಲಹಖುುದು.  

ಹತ್ತಭಹಡು ಔರಭದ (ತೈಭಹಸಿಔ ಄ಥಹ ಄ಧಾಹರ್ಷಾಔ) ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆ ಡೆದ 
ಯಕ್ರಿಮು ಂದು ಄ಧಾಹರ್ಷಾಔ ಄ಥಹ ಎಯಡು ತೈಭಹಸಿಔ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳನುು ಹತ್ತಷ 
ಫೇಕಹಖಫಸುದು. ಈಳಿದ ಫಹಕ್ರಯ್ದಯು ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ಮೊತಿನುು ಭುಂದಿನ ಎಯಡು ಶಾಖಳ 
಄ಥಹ ಸೆಚಿಚನ ಕಹಲ ಹತ್ತಷಫೇಕಹದ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಮಹ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ಖಡುು 
ದಿನಹಂಔಖಳಂದು ಔಟುಿ ಸಹಗೆ  ಸಯಡಲಹಖುತಿದೆ. ಆದಯಲ್ಲಾ ರಷುಿತ ಹಲ್ಲಸಿ ಹರ್ಷಾಕೋತ್ದ ಶಾ 
ಸಹಖೂ ನಂತಯದ ಎಯಡು ೂಣಾ ಹಲ್ಲಸಿ ಹರ್ಷಾಕೋತ್ಖಳು ಷೇರಿಯುತಿೆ. ುನವೆಚೕತನದ 
ೇಳೆಮಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಮಹುದೇ ಫಹಕ್ರಯ್ದಯು ಷಹಲ ಆಯಔೂಡದು ಎಂದು ಂದು ಶಯತುಿ 
ವಿಧಿಷಲಹಖಫಸುದು  

ಭುಕಯ ವಿಶಮ 

಄ನತ್ತಗೊಂಡಿಯು  ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುು ುನವೆಚೕತನಗೊಳಿಷುುದನುು ಜೀ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಷಕ್ರರಮಹಗಿ 
ಪ್ರೆರೕತಹ್ಹಿಷಲು ರಮತ್ತುಷುತಹಿಯೆ, ಏಕೆಂದಯೆ ಄ನತ್ತ ಸಿೆತ್ತಮಲ್ಲಾಯು ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ವಿಭಹಗಹಯಯು 
಄ಥಹ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯು ಆಫ್ರಿಖೂ ಔಮಿಮ ಳಿತನುು ಭಹಡಫಸುದು. 
 

3. ಭುಟುಿಗೋಲು ಸಹಔಲು ನಿಫಾಂಧ ನಿಫಂಧನೆಖಳು 
ಬಹಯತ್ತೕಮ ವಿಭಹ ಕಹಯ್ದದೆ (ವಿಬಹಖ 113) ಮ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಆಯು ಭುಕಯ ನಿಫಂಧನೆಖಳಲ್ಲಾ ಆಯು ಂದು 
ಷೌಲಬಯು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ ಄ಯು ತಭಮ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುು ಷಕ್ರರಮಹಗಿಡಲು ಷಹಧಯಹಖದೆ ಆದಿಯೂ ಔೂಡ 
ಭುಂದಿನ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳನುು ಹತ್ತ ಭಹಡು ಭೂಲಔ ಕೆಲು ರಯೋಜನಖಳು ಷೇರಿಕೊಳುಳುದಕೆು 
ಅಷೂದ ನೀಡುತಿದೆ. ಆಲ್ಲಾ ಄ನಾಮಹಖು ತಔಾೇನೆಂದಯೆ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ 
ಷಂಖರಸಹಗಿಯು ನಖದು ಭೌಲಯದ ಮೇಲೆ ಸಕ್ರುಯುತಿದೆ ಎಂದು.  

ಹೀಗೆ ಬಹಯತದಲ್ಲಾನ ಕಹನೂನು ಷತತಹಗಿ ಔನಿಶಠ ಭೂಯು ಶಾಖಳ ಕಹಲ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತಿನುು 
ಹತ್ತಸಿದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಂದು ಖ್ಹತರಿಮಹದ ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಭೌಲಯವಿಯು ಸಹಗೆ ಄ನುಔೂಲ ಭಹಡಿದೆ. 
ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ವಯಣಹಖತ್ತಮಲ್ಲಾ ಪಿಪಷದೆ ಆದಲಿ್ಲಾ, ಹಲ್ಲಸಿಮು ಷಕ್ರರಮಹಗಿ ಭುಂದುರಿಮುತದಿೆ, ಅದಯೆ 
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ಔಡಿಮೆ ಹತ್ತಸಿದ ಭೌಲಯದ ಯೂದಲ್ಲಾ. ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಫಂಧನೆಖಳು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಕಹನೂನಿನ ರಕಹಯ 
ನಿಖದಿಡಿಸಿದ ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಭೌಲಯಗಿಂತಲೂ ಸೆಚುಚ ಈದಹಯಹಗಿಯುತಿೆ.  

a) ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಭೌಲಯಖಳು 
ಜೀ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಸತ್ತಿಯ ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಆಯು ಂದು ನಕಹಷೆಮು ವಿವಿಧ ಗಟಿಖಳಲ್ಲಾ 
ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಭೌಲಯಖಳನುು ಟ್ಟಿ ಭಹಡುತಿದೆ ಸಹಖೂ ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಭೌಲಯಖಳನುು ಖುಣಿಷಲು 
ಫಳಷು ವಿಧಹನನೂು ತೋರಿಷುತಿದೆ. ಇ ಷೂತರು ವಿಮೆಮ ವಿಧ, ಯೋಜನೆ, ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮಷು್ 
ಸಹಖೂ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತಷು ಕಹಲಹಧಿಖಳನುು ಖಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳತಿದೆ. 
ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ವಯಣಹಖತ್ತ ಭಹಡಿದಹಖ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಕೈಗೆ ಫಯು ನಿಜಹದ ನಖದಿತ ರಭಹಣು 
ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ನಿದೇಾಶಿಸಿದ ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಭೌಲಯದ ಮೊತಿಕ್ರುಂತಲೂ ಭಿನುಹಗಿಯಫಸುದು.  
ಆದಕೆು ಕಹಯಣ ಹತ್ತಸಿದ ಸೆಚುಚರಿ ಮೊತಿಖಳು, ಲಹಬಹಂವಖಳು (ಫೋನಷೆಳು) ಄ಥಹ 
ವೇಕಯಣೆಗೊಂಡಿಯು ಲಹಬಹಂವಖಳು (ಡಿವಿಡೆಂಡೆಳು), ಭುಂಖಡ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತಖಳು ಄ಥಹ 
ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತಷುಲ್ಲಾನ ಄ಂತಯಖಳು, ಆತಹಯದಿ. ಆುಖಳ ಕಹಯಣದಿಂದ ಷಂಖರಸಗೊಂಡ ನಖದು 
ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಭೌಲಯಕೆು ಷೇಾಡೆಖಳು ಄ಥಹ ಄ದರಿಂದ ತೆಗೆಮುವಿಕೆಖಳು ಈಂಟ್ಹಖಫಸುದು. 
ಅದಿರಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಕೊನೆಮಲ್ಲಾ ಡೆಮು ಮೊತಿು ನಿಾಳ ವಯಣಹಖತ್ತಮ 
ಭೌಲಯಹಗಿಯುತದಿೆ. ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಭೌಲಯು ಹತ್ತಷಲಹದ ಭೌಲಯದ ಂದು ವೇಔಡಹಹಯು 
ಭೌಲಯಹಗಿಯುತದಿೆ. 

ಹತ್ತಷಲಹಗಿಯು ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ಂದು ವೇಔಡಹಹಯು ರಭಹಣಹಗಿ ದೊಯೆತ್ತಯು 
ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಭೌಲಯನುು “ಖ್ಹತರಿಡಿಸಿದ ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಭೌಲಯ“ ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ.  

b) ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೇಲೆ ಷಹಲಖಳು 

ನಖದು ಭೌಲಯನುು ಷಂಖರಹಿಸಿಕೊಳುಳ ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಆಯು ಂದು ನಿಫಂಧನೆಮ 
ರಕಹಯ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಖದು ಭೌಲಯನುು ಷಹಲಕೆು ಜಹಮೀನಿನ ಯೂದಲ್ಲಾ ಫಳಸಿ 
ವಿಭಹಗಹಯ ಷಂಷೆೆಯ್ದಂದ ಷಹಲನುು ಡೆಮಲು ಸಔುು ಆಯುತಿದೆ. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೇಲ್ಲನ ಷಹಲದ 
ಮೊತಿನುು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಭೌಲಯದ ವೇಔಡಹಹಯು (಄ಂದಹಜು 90%) 
ಸೀಮಿತಹಗಿಯುತಿದೆ. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ತನುದೇ ಖ್ಹತೆಯ್ದಂದ ಇ ಷಹಲನುು ಡೆಮುತಹಿನೆ ಎಂದು 
ಖಭನಸರಿಸಿ. ಅತ ಄ಥಹ ಅಕೆಮು ಇ ಮೊತಿನುು ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ವಯಣಹಖತ್ತ ಭಹಡಿ ಔೂಡ 
ಡೆಮಲು ಄ಸಾಯಹಗಿಯುತ್ತದಿಿಯು.  

ಅದಯೆ ಅ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಯದುಿ ಭಹಡಫೇಕಹಖುತ್ತತುಿ. ಄ದಯ ಫದಲು ಷಹಲ 
ಡೆಮುುದರಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಕೇಕ್ ತನೊುಡನೆಯೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಄ದನುು ತ್ತನುಲು ಔೂಡ 
ಷಹಧಯಹಖುುದು. ಷಹಲದ ಕಹಯಣದಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಷುಲಬಹಗಿ ಧನೂ ಸಿಔುಂತಹಗಿ 
ವಿಮೆಮನುು ಔೂಡ ಷಕ್ರರಮಹಗಿರಿಷಲು ಷಹಧಯಹಖುತಿದೆ. ನಿಭಮ ಗಹರಸಔರಿಗೆ ತುತಹಾಗಿ ಸಣ ಫೇಕ್ರದಿಲ್ಲಾ 
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಄ರಿಗೆ ನೀು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೇಲೆ ಷಹಲನುು ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲು ಶಿಪಹಯಷು ಭಹಡಫಸುದು, ಸಹಖೂ ಅ 
ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಄ಯನುು ನೀು ನಿಭಮ ಗಹರಸಔಯಹಗಿ ಈಳಿಸಿಕೊಳಳಲೂ ಫಸುದು.  

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೇಲ್ಲನ ಷಹಲು ಷಹಭಹನಯ ಹಣಿಜಯ ಷಹಲದಿಂದ ಎಯಡು ವಿಶಮಖಳಲ್ಲಾ ಭಿನುಹಗಿಯುತಿದೆ:  

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೇಲ್ಲನ ಷಹಲ ಹಣಿಜಯ ಷಹಲ 

ಷಹಲ ಭಯುಹತ್ತಷಲು ಮಹುದೇ ಕಹನೂನುಫದಧ ಫಹಧಯತೆ 
ಆಯುುದಿಲಾ: ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ ಷಹಲ ಭಯುಹತ್ತಷಲು 
ಕಹನೂನುಫದಧ ಫಹಧಯತೆ ಆಯುುದಿಲಾ. ಄ಯು ಷಹಲದ ೂಣಾ 
ಬಹಖ ಄ಥಹ ಂದು ಄ಂವನುು ಭಹತರ ಮಹ 
ಕಹಲದಲ್ಲಾಮಹದಯೂ ಭಯುಹತ್ತಷಫಸುದು. ಷಹಲನುು 
ತ್ತೕರಿಷದಿದಿಲ್ಲಾ ವಿಭಹಗಹಯಯು ತ್ತೕರಿಷಫೇಕಹದ ಮೊತ ಿ ಸಹಖೂ 
಄ದಯ ಫಡಿಡಮ ಮೊತಿಖಳನುು ಹಲ್ಲಸಿಮ ರಯೋಜನ 
ಮೊತಿದಿಂದ ಔಳೆದು ಈಳಿದಿಯು ಸಣನುು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ 
ನೀಡುತಹಿಯೆ.  

ಹಣಿಜಯ ಷಹಲು ಷಹಲಗಹಯ-
ಷಹಲದಹಯ ಷಂಫಂಧನುು 
ಫೆಳೆಷುತಿದೆ, ಸಹಖೂ ಄ದಯಲ್ಲಾ 
ಷಹಲಗಹಯನು ಕಹನೂನುಫದಧಹಗಿ 
ತಹನು ಡೆದ ಷಹಲದ ಮೊತಿನುು 
ಷಹಲದಹತನಿಗೆ ಫಡಿಡಮ ಷಮೇತ 
ಹಿಂದಿಯುಗಿಷಫೇಕಹಖುತಿದೆ.  

ಮಹುದೇ ರೀತ್ತಮ ಷಹಲ ಭಯುಹತ್ತಷು ಯೋಖಯತೆಮ 
ತಹಷಣೆಮ ಄ಖತಯವಿಯುುದಿಲಾ: 
ವಿಭಹಗಹಯಯು ತಭಮ ಧನನುು ಷಹಲಹಗಿ 
ನೀಡುುದಿಲಾಹದರಿಿಂದ, ಷಹಲಗಹಯನು ಷಹಲಕಹುಗಿ ಄ಜಿಾ 
ನೀಡಿದಹಖ ಷಹಲಗಹಯನ ಭಯುಹತ್ತಷು ಯೋಖಯತೆಮ ಫಗೆ ೆ
ಮಹುದೇ ರೀತ್ತಮ ತಹಷಣೆಮ ಄ಖತಯವಿಯುುದಿಲಾ. 
ವಿಭಹಗಹಯಯು ಷಹಲದ ಮೊತಿು ಄ಸಾತೆಮ ರಭಹಣನುು 
(ಮೇಲೆ ತ್ತಳಿಸಿಯುಂತೆ ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಭೌಲಯದ ವೇಔಡಹ 90 
ಯಶುಿ) ಮೀಯದಿಯುಂತೆ ಭಹತರ ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಂಡಯೆ ಷಹಔು.  

ಷಹಲದಹಯಯು ಔೂಲಂಔುಶಹಗಿ 
ಷಹಲಗಹಯಯ ಭಯುಹತ್ತಷು 
ಯೋಖಯತೆಮ ತಹಷಣೆ 
ನಡೆಷುತಹಿಯೆ. 

ಷಸಜಹಗಿ ವಿಭಹಗಹಯಯು ತಭಮ ನೀತ್ತಮಂತೆ ಆಂತಸ ಷಹಲಖಳ ಮೇಲ್ಲನ ನಿಮಭಖಳು ಭತು ಿ
ಶಯತುಿಖಳನುು ಕಹಲ ಕಹಲಕೆು ನಿಧಾರಿಷಲು ಸಔುನುು ಸೊಂದಿಯುತಹಿಯೆ. ಇ ಷಹಲದ ಮೊತಿದ 
ಭಂಜೂಯಹತ್ತಗಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಜಹಮೀನಹಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿಯು ಕಹಯಣದಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು 
ವಿಭಹಗಹಯಯ ಯಹಗಿ ನಿಯೋಜಿಷಫೇಕಹಖುತದಿೆ. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯು ವಿಮೆ ಸೊಂದಿಯುಯ ಷಹವಿನ 
ನಂತಯ ಸಣನುು ಡೆಮಲು ಮಹರಿಗಹದಯೂ ನೊಮಿನಿಮಹಗಿ ಸೆಷರಿಸಿದಿಲ್ಲಾ, ಮೇಲ್ಲನಂತೆ 
ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಕಹಯಣದಿಂದ  ನಹಭನಿದೇಾವನು ಯದಹಿಖುುದಿಲಾ. 

ವಿಮೆಗಹಯಯ ಅಷಕ್ರಿಮ ಭಟ್ಟಿಗೆ ಭಹತರ ನೊಮಿನಿಮ ಸಕ್ರುನ ಮೇಲೆ ರಿಣಹಭ ಕಹಣಿಷುತಿದೆ.  
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ಈದಹಸಯಣೆ 

಄ಜುಾನ್ ಂದು ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. ಄ದಯ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು 
ನೀಡಫೇಕಹಖು ಟುಿ ಭಯಣ ರಿಸಹಯು 2.5 ಲಕ್ಷ ಯೂಹಯ್ದಖಳು. ಄ಜುಾನನ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೇಲ್ಲನ 
ಷಹಲದ ಫಹಕ್ರಯ್ದಯು ಮೊತಿ ಭತುಿ ಫಡಿಡಮ ಮೊತಿಖಳು ಷೇರಿ ಟುಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಯೂಹಯ್ದಖಳು.  

ಅದಿರಿಂದ ಄ಜುಾನ್ ಷಹವಿಗೀಡಹದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ನೊಮಿನಿಗೆ ಈಳಿದಿಯು 1 ಲಕ್ಷ ಯೂಹಯ್ದಖಳನುು 
ಡೆಮು ಄ಸಾತೆ ಆಯುತಿದೆ.   
 

ವಿಭಹಗಹಯಯು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೇಲ್ಲನ ಷಹಲಖಳಿಗೆ ಫಡಿಡ ವಿಧಿಷುತಹಿಯೆ, ಸಹಖೂ 
ಫಡಿಡಮನುು ಄ಧಾಹರ್ಷಾಔಹಗಿ ಄ಥಹ ಹರ್ಷಾಔಹಗಿ ಹತ್ತಷಫೇಕಹಖುತಿದೆ. ಫಡಿಡ ಮೊತಖಿಳನುು 
ಹತ್ತಷದೆ ಆದಿಲ್ಲಾ ಄ುಖಳನುು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಷಹಲದ ಮೊತಿಕೆು ಷೇರಿಷಲಹಖುತಿದೆ. 

ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳನುು ಷಭಮಕೆು ಷರಿಮಹಗಿ ಹತ್ತಷುತ್ತಿದಿಯೆ ಸಹಖೂ ಹಲ್ಲಸಿಮು ಷಕ್ರರಮಹಗಿದಿಯೆ, 
಄ದಯಲ್ಲಾ ಷಂಖರಸಹಗಿಯು ನಖದು ಭೌಲಯು ಷಹಲ ಭತು ಿ ಄ದಯ ಫಡಿಡಖಳನುು ಹತ್ತಷಲು 
ಷಹಕಹಖುತಿದೆ. ಅದಯೆ ಹಲ್ಲಸಿಮು ಄ನತ್ತಮ ಸಿೆತ್ತಗೆ ಸೋಗಿದಿಲ್ಲಾ ಸಹಖೂ ಸೊಷ ಪಿರೕಮಿಮಂ 
ಮೊತಿಖಳನುು ಹತ್ತಷದೆ ಆದಲಿ್ಲಾ, ಹಲ್ಲಸಿಮ ಷಹಲದ ಮೊತ ಿ ಸಹಖೂ ಄ದಯ ಫಡಿಡಮ ಮೊತಿಖಳು  
ಷೇರಿ (ಟುಿ ಷಹಲದ ಮೊತಿ) ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಖದು ಭೌಲಯಗಿಂತಲೂ ಸೆಚಹಚಖುತಿದೆ.   

ಷಸಜಹಗಿ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಆಂತಸ ರಿಸಿೆತ್ತಮನುು ತಲುಲು ಄ಕಹವ ನೀಡಲಹಖುುದಿಲಾ. ಆಂತಸ 
ರಿಸಿೆತ್ತಗೆ ಫಯು ಷಹಔಶುಿ ಭುಂಚಿತಹಗಿಯೇ, ವಿಭಹಗಹಯಯು ಷಾತುಿಷಹಾಧೀನ ಔರಭ ೆಂಫ 
ರಕ್ರರಯೆಮನುು ಹರಯಂಭಿಷುತಹಿಯೆ. ಷಾತುಿಷಹಾಧೀನ ಔರಭನುು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ಭುನು 
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ ಷೂಚನೆ ಕೊಡಫೇಕಹಖುತಿದೆ. ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಯದುಿಗೊಳಿಷಲಹಖುತಿದೆ ಸಹಖೂ ರಷುಿತ 
ಆಯು ನಖದು ಭೌಲಯದ ಮೊತಿನುು ಫಹಕ್ರಯ್ದಯು ಷಹಲ ಭತುಿ ಫಡಿಡಮ ಮೊತಖಿಳಿಗೆ 
ಷರಿಸೊಂದಿಷಲಹಖುತಿದೆ. ಮಹುದೇ ಈಳಿದ ಮೊತಿವಿದಿಲ್ಲಾ ಄ದನುು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ 
ಹತ್ತಷಲಹಖುತದಿೆ.  

4. ವಿವೇಶ ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಫಂಧನೆಖಳು ಭತು ಿಡಂಫಡಿಕೆಖಳು 
 

a) ನಹಭನಿದೇಾವನ 

i. ನಹಭನಿದೇಾವನ ಎಂದಯೆ ವಿಮೆಮ ಮೊತಿನುು ತಭಮ ಷಹವಿನ ನಂತಯ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು 
ಮಹರಿಗೆ ಹತ್ತಷಫೇಕೆಂದು ವಿಭಹದಹಯಯು ರಷಹಿಪಿಷು ಕ್ರರಯೆ. 

ii. ವಿಭಹದಹಯಯು ಂದು ಄ಥಹ ಸೆಚುಚ ಯಕ್ರಖಿಳನುು ನೊಮಿನಿಖಳನಹುಗಿ ಸೆಷರಿಷಫಸುದು.   
iii. ನೊಮಿನಿಖಳು ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಖಳಿಗೆ ಔಯಹರಿನಿಂದ ಭಹನಯ ಬಿಡುಖಡೆ ನೀಡಲು 

಄ಸಾಯಹಗಿಯುತಹಿಯೆ, ಸಹಖೂ ಮೊತಿನುು ಄ದಯ ಸಔುುದಹಯರಿಗಹಗಿ ಹಯುತಯಗಹಯಯಹಗಿ 
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿಯಫೇಔು.  
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iv. ನಹಭನಿದೇಾವನನುು ಹಲ್ಲಸಿ ಕೊಳುಳಹಖ ಄ಥಹ ಕೊಂಡ ನಂತಯ ಮಹಹಖ 
ಫೇಕಹದಯೂ ಭಹಡಫಸುದು. 

v. ವಿಭಹ ಕಹಯಿೆ 1938 ಯ ವಿಬಹಖ 39 ಯ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ತಭಮ ಜೀದ ಮೇಲೆಯೇ ಆಯು 
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯು ತಭಮ ಷಹವಿನ ನಂತಯ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೊತಿನುು ಫ್ ಄ಥಹ 
಄ನೇಔ ಯಕ್ರಿಖಳಿಗೆ ಹತ್ತಷುಂತೆ ನಹಭನಿದೇಾವನ ನೀಡಫಸುದು.  

ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಆನೊುಂದು ಡಂಫಡಿಕೆಮನುು ಭಹಡು ಭೂಲಔ ನಹಭನಿದೇಾವನನುು 
ಫದಲಹಯ್ದಷಫಸುದು.  

ಭುಕಯ ವಿಶಮ 

ನಹಭನಿದೇಾವನು ನೊಮಿನಿಗೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೊತಿಖಳನುು ವಿಭಹದಹಯನ ಷಹವಿನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ 
ಡೆಮಲು ಭಹತರ ಸಔುು ನೀಡುತಿದೆ. ನೊಮಿನಿಗೆ ಮೊತಿದ ೂಣಾ (಄ಥಹ ಬಹಖವಃ) ಬಹಖದ 
ಮೇಲೆಮೂ ಮಹುದೇ ಸಕ್ರುಯುುದಿಲಾ.  
 

ನೊಮಿನಿಮು ಷಣಣ ಮಷು (ಮೈನರ್) ಯಹದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯು ಫೇಯೊಂದು ರಫುದಧ 
ಮಷುಯನುು ನಿಮುಔ ಿ (಄ಪ್ರೆಪಯ್ದಂಟ್ಟೕ) ಯನಹುಗಿ ನೇಮಿಷಫೇಕಹಖುತಿದೆ. ಅ ಯಕ್ರಿಮು ನಿಮುಔಿಯಹಗಿ 
ನಿಾಹಿಷಲು ತಭಮ ಄ನುಭತ್ತಮನುು ಷೂಚಿಷಲು ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಯುಜು 
ಸಹಔಫೇಕಹಖುತಿದೆ. ನೋಮಿನಿಮು ರಫುದಧ ಮಷುಯಹದಹಖ ನಿಮುಔಯಿು ತಭಮ ದಜೆಾಮನುು 
ಔಳೆದುಕೊಳುಳತಹಿಯೆ. ವಿಭಹದಹಯಯು ನಿಮುಔಯಿನುು ಮಹ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಫೇಕಹದಯೂ 
ಫದಲಹಯ್ದಷಫಸುದು. ನೊಮಿನಿಮು ಷಣಣ ಮಷುಯಹಗಿದು ಿ ನಿಮುಔಿಯನುು ನಿಯೋಜಿಷದೆ ಆದ ಿ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯಯು ಭಯಣ ಸೊಂದಿದಹಖ ವಿಮೆಮ ಭಯಣ ರಯೋಜನದ ಮೊತಿನುು 
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಕಹನೂನುಫದಧ ಹಯಷುದಹಯರಿಗೆ ಹತ್ತಷಲಹಖುತಿದೆ.  

ಂದಕ್ರುಂತ ಸೆಚುಚ ನೊಮಿನಿಖಳನುು ನೇಮಿಸಿದಿ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಭಯಣ ರಯೋಜನದ ಮೊತಿನುು 
಄ರಿಗೆ ಜಂಟ್ಟಮಹಗಿ ನೀಡಲಹಖುತಿದೆ. ರತ್ತ ನೊಮಿನಿಗೆ ಮಹುದೇ ರೀತ್ತಮ ನಿದಿಾಶಿ ಬಹಖನುು 
ನೀಡಲಹಖುುದಿಲಾ. ಹಲ್ಲಸಿಮು ಹರಯಂಬಹದ ನಂತಯ ಭಹಡಿಯು ನಹಭನಿದೇಾವನಖಳು 
ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಖಫೇಕಹದಯೆ ಄ುಖಳನುು ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ ತ್ತಳಿಷಫೇಕಹಖುತಿದೆ.  
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ಯೇಖ್ಹಚಿತರ 1: ನಹಭನಿದೇಾವನಕೆು ಷಂಫಂಧಟಿ ನಿಫಂಧನೆಖಳು 
 

ಈನಿಮಭ 39 ಯ ನಿಫಂಧನೆಖಳು. 
ನಹಭನಿದೇಾವನ ಮಹಹಖ ಭಹಡಫಸುದು?  
ನಹಭನಿದೇಾವನು ಡಂಫಡಿಕೆಮ ಭೂಲಔ ಭಹಡಲಹಖುುದು 
ನಹಭನಿದೇಾವನದಲ್ಲಾ ಸೆಚುಚರಿ ಜನಯನುು ಷೇರಿಷುುದು, ಫದಲಹಯ್ದಷುುದು ಄ಥಹ 
ನಹಭನಿದೇಾವನನುು ಯದುಿಗೊಳಿಷುುದು 
ನಿಯೋಜಿಷುುದರಿಂದ ನಹಭನಿದೇಾವನು ಯದಹಿಖುತಿದೆ 
ನಹಭನಿದೇಾವನದಲ್ಲಾ ಸೆಷರಿಸಿಯು ಯಕ್ರಿಮ/ಖಳ ಷಹು 
ಫದುಕ್ರಯು ನೊಮಿನಿ/ಖಳಿಗೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೊತಿನುು ಹತ್ತಷುುದು 
ನಹಭನಿದೇಾವನು ಎರ್ಮ ಡಫಲುಯ ಪಿ ಕಹಯಿೆಮ ವಿಬಹಖ 6 ಕೆು ಄ನಾಯ್ದಷುುದಿಲಾ 

b) ನಿಯೋಜನೆ 

ನಿಯೋಜನೆ ಎಂಫ ದು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಫಯಸದ ಭೂಲಔ ಅಸಿ/ಿಷಾತುಿಖಳ ಗಹಾಣೆಮನುು 
ಷೂಚಿಷುತಿದೆ. ಆದು ಅಸಿಿ/ಷಾತುಿಖಳನುು ವಿತಯಣೆಮ ಭೂಲಔ ಗಹಾಯ್ದಷು ರಕ್ರರಯೆಯ್ದಂದ 
ರತೆಯೕಔಹಗಿದೆ, ಷಾತುಿಖಳ ಭಹಲ್ಲೕಔತಾು ಄ುಖಳಲ್ಲಾ ಂದು ಄ಥಹ ಸೆಚುಚ ಯಕ್ರಿಖಳಲ್ಲಾ 
ವಿಕ್ಷಿಿಹಗಿಯು ವಿವಿಧ ಸಔುುಖಳನುು ಳಗೊಂಡಿಯುತಿದೆ.  

ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ನಿಯೋಜಿಸಿದಹಖ ಄ದಯಲ್ಲಾನ ನಹಭನಿದೇಾವನು ಯದಹಿಖುತಿದೆ, ಅದಯೆ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು 
ಷಹಲಕಹುಗಿ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಗೇ ನಿಯೋಜಿಸಿದಯೆ ನಹಭನಿದೇಾವನು ಯದಹಿಖುುದಿಲಾ. 

ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ನಿಯೋಜಿಷುುದೆಂದಯೆ ಹಲ್ಲಸಿ (ಷಾತ್ತಿನ ಯೂದಲ್ಲಾ) ಮ ಮೇಲ್ಲನ 
ಸಔುುಖಳು, ಶೀರ್ಷಾಕೆ ಭತುಿ ಅಷಕ್ರಿಖಳನುು ಂದು ಯಕ್ರಿಯ್ದಂದ ಆನೊುಂದು ಯಕ್ರಿಗೆ ಗಹಾಯ್ದಷು 
ರಕ್ರರಯೆ. ಸಔುುಖಳನುು ಗಹಾಯ್ದಷು ಯಕ್ರಿಮನುು ಗಹಾಯ್ದಷುನು (಄ಷೆ್ೖನರ್) ಭತುಿ ಮಹಯ 
ಸೆಷರಿಗೆ ಷಾತಿನುು ಗಹಾಯ್ದಷಲಹಖುತಿದೋ ಅ ಯಕ್ರಿಮನುು ಗಹಾಯ್ದಸಿಕೊಂಡನು (಄ಷೆ್ೖನೀ) ಎಂದು 
ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ.  
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ಯೇಖ್ಹಚಿತರ 2: ನಿಯೋಜನೆ 
ನಿಯೋಜನೆ 
ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ 

ಗಹಾಯ್ದಷುನು (಄ಷೆ್ೖನರ್): ಸಔುನುು ಗಹಾಯ್ದಷು ಯಕ್ರ ಿ

ಗಹಾಯ್ದಸಿಕೊಂಡನು (಄ಷೆ್ೖನೀ): ಸಔುನುು ತನು ಸೆಷರಿಗೆ ಗಹಾಯ್ದಸಿಕೊಂಡ ಯಕ್ರ ಿ

ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ನಿಯೋಜನೆಮು ವಿಭಹ ಕಹಯಿೆಮ ವಿಬಹಖ 38 ನಿಾಹಿಷುತಿದೆ. ನಿಯೋಜನೆಮನುು 
ನೆಯೇರಿಸಿದಹಖ ಗಹಾಯ್ದಸಿಕೊಂಡನಿಗೆ ಗಹಾಯ್ದಷಲಹದ ಷಾತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಎಲಾ ಸಔುುಖಳು, ಶೀರ್ಷಾಕೆ 
ಭತುಿ ಅಷಕ್ರಖಿಳು ಸಿಖುತಿೆ ಸಹಖೂ ಄ನು ಅ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮಜಭಹನನಹಖುತಹಿನೆ, ಅದಯೆ ಂದು 
ನಿಫಂಧನೆಮ ರಕಹಯ ಗಹಾಯ್ದಸಿಕೊಂಡನಿಗೆ ಗಹಾಯ್ದಸಿದನಿಗೆ ಆದಿ ಶೀರ್ಷಾಕೆಗಿಂತಲೂ ಈತಿಭ 
ಶೀರ್ಷಾಕೆ ಸೊಂದಲು ಷಹಧಯವಿಲಾ.  

ಇ ಕೊನೆಮ ನಿಫಂಧನೆಮು ಫಸು ಭುಕಯಹದದುಿ. ಆದಯ ಷಯಳ ಄ಥಾೇನೆಂದಯೆ ಮಹುದೇ 
ಕಹಯಣಕೆು ಗಹಾಯ್ದಸಿದನಿಗೆ ಮಹುದಹದಯೂ ಸಔುನುು ತ್ತಯಷುರಿಷಲಹಗಿದಿಯೆ, 
ಗಹಾಯ್ದಸಿಕೊಂಡನಿಗೆ ಔೂಡ ಅ ಸಔುನುು ಷಹಧಿಷಲು ಄ಸಾತೆಯ್ದಯುುದಿಲಾ. ನಿಯೋಜನೆಮು 
ಕಹನೂನುಫದಧಹಖಲು ಎಯಡೂ ಕ್ಷಖಳು ಕಹನೂನಿನ ರಕಹಯ ಔಯಹಯುಖಳನುು ಭಹಡಲು 
ಷಭಥಾಯಹಗಿಯಫೇಔು ಭತು ಿ ಎಯಡೂ ಕ್ಷಖಳು ಕಹನೂನಿನ ರಕಹಯ ಄ನಸಾಯೆಂದು 
ಘೋರ್ಷಷಲಹಗಿಯಫಹಯದು.  

ನಿಯೋಜನೆಖಳು ಎಯಡು ವಿಧಖಳಲ್ಲಾ ಆಯುತಿೆ. 
 

ಯೇಖ್ಹಚಿತರ 3: ನಿಯೋಜನೆಮ ವಿಧಖಳು 
ನಿಯೋಜನೆಮ ವಿಧಖಳು 

 ಶಯತುಿಫದಧ ನಿಯೋಜನೆ 
 ಷಂೂಣಾ ನಿಯೋಜನೆ 

ಶಯತುಫಿದಧ ನಿಯೋಜನೆ ಷಂೂಣಾ ನಿಯೋಜನೆ 
ಶಯತುಿಫದಧ ನಿಯೋಜನೆಮ ರಕಹಯ 
ಹಲ್ಲಸಿಮು ಄ದಯ ರಿಔಾತೆಮ ದಿನಹಂಔ 
಄ಥಹ ಗಹಾಯ್ದಸಿಕೊಂಡನ ಭಯಣದ 
ನಂತಯ ವಿಭಹದಹಯನಿಗೇ ಭಯಳುತಿದೆ ಎಂಫ 
ಷೌಲಬಯನುು ದಗಿಷುತಿದೆ.  
 
 
 

ಷಂೂಣಾ ನಿಯೋಜನೆಮ ರಕಹಯ 
ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಗಹಾಯ್ದಷುನಿಗೆ ಆಯು 
ಎಲಹಾ ಸಔುುಖಳು, ಶೀರ್ಷಾಕೆ ಭತುಿ ಅಷಕ್ರಿಖಳು 
ಗಹಾಯ್ದಸಿಕೊಂಡನಿಗೆ ಷಂೂಣಾಹಗಿ 
ಗಹಾಣೆಮಹಖುುದು, ಸಹಖೂ ಮಹುದೇ 
ಷನಿುೇವದಲೂಾ ಄ುಖಳು 
ಗಹಾಯ್ದಸಿದನಿಗೆ ಄ಥಹ ಅತನ/ಅಕೆಮ 
ಷಾತ್ತಿಗೆ ಭಯಳುುದಿಲಾ. ಅದಿರಿಂದ 
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ಹಲ್ಲಸಿಮು ಷಂೂಣಾಹಗಿ 
ಗಹಾಯ್ದಸಿಕೊಂಡನಿಗೆ ವಿಕ್ಷಿಿಹಖುುದು. 
ಇ ಎಯಡನೆಮ ಕ್ಷದಯು ಹಲ್ಲಸಿಮನುು 
ತಭಗೆ ಆಶಿ ಫಂದ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ 
ಯಸಹರಿಷಫಸುದು ಸಹಖೂ ಄ದಕಹುಗಿ 
ಗಹಾಯ್ದಸಿದನ ಪಿಪಗೆ ಫೇಕಹಗಿಯುುದಿಲಾ 

ಷಂೂಣಾ ನಿಯೋಜನೆಮು ಸೆಚಹಚಗಿ ಄ನೇಔ ಹಣಿಜಯ ಸಿೆತ್ತಖಳಲ್ಲಾ ಕಹಣಫಸುದು, ಸಹಖೂ ಆಂತಸ 
ಷನಿುೇವಖಳಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಖೃಸ ಷಹಲದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ 
ಮಹುದಹದಯೂ ಷಹಲದ ವಿಯುದಧ ಄ಡವಿಡಲಹಖುತಿದೆ.  

ಭಹನಯ ನಿಯೋಜನೆಖಳಿಗೆ ನಿಮಭಖಳು 
ಇಖ ನಹು ನಿಯೋಜನೆಖಳು ಭಹನಯಹಖಫೇಕಹದಯೆ ಄ವಯವಿಯು ನಿಮಭಖಳನುು ನೋಡೋಣ.  
i. ಮೊದಲನೆಮದಹಗಿ ಄ದನುು ನೆಯೇರಿಷುನಿಗೆ (ಗಹಾಯ್ದಷುನು) ನಿಯೋಜಿಷಲಹಖುತ್ತಿಯು 

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೇಲೆ ಷಂೂಣಾ ಸಔುು ಭತು ಿ ಶೀರ್ಷಾಕೆ ಄ಥಹ ನಿಯೋಜಿಷಲಹಖುತ್ತಿಯು 
ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ನಿಯೋಜಿಷುಂತಸ ಅಷಕ್ರಮಿನುು ಸೊಂದಿಯಫೇಔು.  

ii. ಄ದು ಭಹನಯಹಖಫೇಕಹದಯೆ ಆಯು ಎಯಡನೆಮ ಄ವಯಔತೆ ಎಂದಯೆ ನಿಯೋಜನೆಮನುು ಂದು 
ಫೆಲೆಫಹಳು ರತ್ತಪಲು ಫೆಂಫಲ್ಲಷಫೇಔು, ಸಹಖೂ ಆಂತಸ ರತ್ತಪಲು ಪಿರೕತ್ತ ಭತುಿ 
ಹತ್ಲಯಖಳಿಂದಲೂ ಔೂಡಿಯಫಸುದು.  

iii. ಭೂಯನೆಮದಹಗಿ ನಿಯೋಜನೆಮು ರಷುತಿ ಜಹರಿಮಲ್ಲಾಯು ಮಹುದೇ ಕಹನೂನಿನ 
ವಿಯುದಧಹಗಿಯಫಹಯದು ಎನುುುದು ಔಡಹಡಮ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಫ್ ಫೇಯೆ ದೇವದಲ್ಲಾ 
ಹಸಿಷುತ್ತಿಯು ವಿದೇಶಿ ರಜೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದಯೆ ಄ದು ವಿನಿಭಮ ನಿಮಂತರಣ ನಿಮಭಖಳ 
ಈಲಾಂಗನೆಮಹಖಫಸುದು.  

iv. ಗಹಾಯ್ದಸಿಕೊಂಡ ಯಕ್ರಿಮು ಆನೊುಂದು ನಿಯೋಜನೆ ಭಹಡಫಸುದು ಅದಯೆ ನಹಭನಿದೇಾವನ 
ಭಹಡಲು ಷಹಧಯವಿಲಾ, ಏಕೆಂದಯೆ ಗಹಾಯ್ದಸಿಕೊಂಡನು ವಿಭಹದಹಯನಲಾ.  

ನಿಯೋಜನೆಮು ಫಯಸದಲ್ಲಾ ಆಯಫೇಔು ಭತು ಿ ಄ದಕೆು ಫ್ ಷಹಕ್ಷಿಮಹದಯೂ ಷಹಿ ಭಹಡಿ 
ದೃಢೀಔರಿಷಫೇಕಹಖುತಿದೆ. ಶೀರ್ಷಾಕೆಮ ಗಹಾಣೆಮ ಹಷಿಹಂವನುು ನಿದಿಾಶಿಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ 
ಮೇಲೆ ಡಂಫಡಿಕೆಮ ಯೂದಲ್ಲಾ ಭುಂದಿಡಫೇಔು. ಆದಯೊಂದಿಗೆ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ವಿಭಹಗಹಯ ಷಂಷೆೆಗೆ 
ನಿಯೋಜನೆಮ ಫಗೆ ೆ ಷೂಚನೆ ನೀಡುುದು ಄ವಯಔ. ಆಂತಸ ಲ್ಲಖಿತ ಷೂಚನೆಮು ವಿಭಹಗಹಯಯು 
ಡೆಮುಯೆಖೂ ಗಹಾಯ್ದಸಿಕೊಂಡರಿಗೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಶೀರ್ಷಾಕೆಮ ಮೇಲೆ ಮಹ ಸಔೂು 
ಆಯುುದಿಲಾ. 

ಡಂಫಡಿಕೆಗಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ದಷಹಿೇಜು ಭತುಿ ನಿಯೋಜನೆಮ ಲ್ಲಖಿತ ಷೂಚನೆ ಡೆದ ನಂತಯ ಜೀ 
ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ನಿಯೋಜನೆಮನುು ೂಣಾಗೊಳಿಸಿ ನೋಂದಹಯ್ದಷಫಸುದು. ಂದು 
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ಖಭನಸಹರಿಷಫೇಕಹದ ವಿಶಮ ಎಂದಯೆ ನಿಯೋಜನೆಮನುು ನೋಂದಹಯ್ದಷುಹಖ ವಿಭಹ ಷಂಷೆಮೆು 
ನಿಯೋಜನೆಮ ಸಿಂಧುತಾ ಄ಥಹ ಕಹನೂನು ರಿಣಹಭದ ಫಗೆೆ ಮಹುದೇ ರೀತ್ತಮ ಜಹಫಹಿರಿ 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳುದಿಲಾ ಄ಥಹ ತನು ನಿಲುನುು ಯಔಿಡಿಷುುದಿಲಾ. ಜೀ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮ 
ುಷಿಔಖಳಲ್ಲಾ ನಭೂದಿಷಲಹಗಿಯು ನಿಯೋಜನೆಮ ತಹರೀಕು ಅ ನಿಯೋಜನೆ ಭತು ಿ ಄ದಯ ಷೂಚನೆ 
ತನು ಅ ಷಂಫಂಧಿತ ಔಚೇರಿಮು ಡೆದ ತಹರೀಖ್ಹಗಿಯುತಿದೆ. ಷೂಚನೆ ಭತುಿ ನಿಯೋಜನೆಖಳು ಫೇಯೆ 
ಫೇಯೆ ದಿನಹಂಔಖಳಂದು ಡೆಮುಂತ್ತದಿಯೆ, ಮಹುದು ಕೊನೆಮಲ್ಲಾ ಸಿಖುತಿದೋ ಅ ದಿನಹಂಔನುು 
಄ದಯ ನೋಂದಣಿಮ ದಿನಹಂಔೆಂದು ರಿಖಣಿಷಲಹಖುತಿದೆ.  

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕಹಲಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಗಹಾಯ್ದಸಿಕೊಂಡನು ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾಮ ಅಷಕ್ರಿಮನುು 
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೇ/ವಿಭಹದಹಯನಿಗೇ ಭಯು ನಿಯೋಜನೆ ಭಹಡಫಸುದು. ಄ಂತಸ ಭಯು 
ನಿಯೋಜನೆಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಎಯಡನೆಮನಿಗೆ ಂದು ತಹಜಹ ನಹಭನಿದೇಾವನ ಄ಥಹ 
ನಿಯೋಜನೆಮನುು ನೆಯೇರಿಷುಂತೆ ಷಲಸೆ ನೀಡಲಹಖಫಸುದು. ಆದರಿಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ರಯೋಜನ 
ಮೊತಿದ ರಿಸಹಯನುು ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ತಾರಿತಹಗಿ ನಡೆಷಫಸುದು. ಆದಯೊಂದಿಗೆ ಶಯತುಿಫದಧ 
ನಿಯೋಜನೆಮಲ್ಲಾ ಗಹಾಯ್ದಸಿಕೊಂಡನ ಷಹವಿನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಶೀರ್ಷಾಕೆಮು 
ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ ಭಯಳುತಿದೆ. ಅದಯೆ ನಿಯೋಜನೆಮು ಷಂೂಣಾಹಗಿದಿಯೆ ಆಂತಸ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, 
ಶೀರ್ಷಾಕೆಮು ಷತ ಿಗಹಾಯ್ದಸಿಕೊಂಡನ ಈತಿಯಹಧಿಕಹರಿಗೆ ಗಹಾಯ್ದಷಲಹಖುತಿದೆ.  

ಯೇಖ್ಹಚಿತರ 4: ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿತ ನಿಫಂಧನೆಖಳು 

ಈನಿಮಭ 38 ಯ ನಿಫಂಧನೆಖಳು: 
ನಿಯೋಜನೆಮು ಡಂಫಡಿಕೆಮ ಭೂಲಔ ಭಹಡಫೇಕಹಖುತಿದೆ 

 ಶಯತುಿಫದಧ ನಿಯೋಜನೆ 
 ಗಹಾಯ್ದಸಿಕೊಂಡಯ (಄ಷೆ್ೖನಿಮ) ಸಔುುಖಳು 
 ಗಹಾಯ್ದಸಿಕೊಂಡರಿಗೆ (಄ಷೆ್ೖನಿಗೆ) ಗಹಾಯ್ದಷುವಿಕೆ 
 ನಭೂದಿಸಿಕೊಂಡು ಲ್ಲಖಿತ ಄ಂಗೀಕಹಯ ಯಸೀದಿ 

 ಷೂಚನೆ ತಲುಪಿದ ದಿನಹಂಔ 

 ಲ್ಲಖಿತ ಷೂಚನೆ 

ನಹಭನಿದೇಾವನ ವಿಯುದಧ ನಿಯೋಜನೆ  
ಯತಹಯಷದ ಅಧಹಯ ನಹಭನಿದೇಾವನ ನಿಯೋಜನೆ 

ನಹಭನಿದೇಾವನ ಄ಥಹ 
ನಿಯೋಜನೆ ಎಂದಯೇನು? 

ನಹಭನಿದೇಾವನ ಎಂದಯೆ 
ಭಯಣ ರಿಸಹಯನುು 
ಡೆಮಲು ಂದು ಯಕ್ರಿಮ 
ಸೆಷಯನುು ನಿದೇಾಶಿಷು 

ನಿಯೋಜನೆ ಎಂದಯೆ ಂದು 
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಶೀರ್ಷಾಕೆಮನುು 
ಆನೊುಂದು ಯಕ್ರಿ ಄ಥಹ 
ಷಂಷೆೆಮ ಸೆಷರಿಗೆ 
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ರಕ್ರರಯೆ. ಗಹಾಯ್ದಷುುದು. 
ನಹಭನಿದೇಾವನ ಄ಥಹ 
ನಿಯೋಜನೆ ಮಹ 
ಷಭಮದಲ್ಲಾ 
ಭಹಡಫಸುದು? 

ನಹಭನಿದೇಾವನನುು 
ರಷಹಿನೆಮ ಸೊತ್ತನಿಲ್ಲಾ 
಄ಥಹ ಹಲ್ಲಸಿಮು 
ಹರಯಂಬಹದ ನಂತಯ 
ಭಹಡಫಸುದು.  

ನಿಯೋಜನೆಮನುು ಹಲ್ಲಸಿ 
ಹರಂಬಹದ ನಂತಯೇ 
ಭಹಡಲು ಷಹಧಯ.  

ನಹಭನಿದೇಾವನ ಄ಥಹ 
ನಿಯೋಜನೆ ಮಹಯು 
ಭಹಡಫಸುದು? 

ನಹಭನಿದೇಾವನನುು 
ವಿಭಹದಹಯನು ಭಹತರ ತನು 
ಜೀದ ಮೇಲೆ ಆಯು 
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೇಲೆ ಭಹತರ 
ಭಹಡಲು ಷಹಧಯ. 

ನಿಯೋಜನೆಮನುು 
ವಿಭಹದಹಯನು 
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಹಗಿದಿಯೆ ಄ಥಹ 
ಫ್ ಗಹಾಯ್ದಸಿಕೊಂಡನು 
ಭಹಡಫಸುದು.  

ಆದು ಎಲ್ಲಾ 
಄ನಾಮಹಖುತದಿೆ? 

ಆದು ಕೇಲ ವಿಭಹ ಕಹಯಿೆ, 
1938 ಄ನಾಯ್ದಷು ಔಡೆಖಳಲ್ಲಾ 
ಭಹತರ ಄ನಾಮಹಖುತಿದೆ.  

ಆದು ಜಖದಲೆಾಲಹಾ ಔಡೆಮಲೂಾ 
಄ನಾಯ್ದಷುತಿದೆ, ಅದಯೆ ಅಮಹ 
ದೇವದ ಷಾತುಖಿಳ ಗಹಾಣೆಗೆ 
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕಹನೂನಿನ 
ರಕಹಯ. 

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು 
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೇಲೆ 
ನಿಮಂತರಣ ಆಟುಿ 
ಕೊಂಡಿಯುತಹನಿೆಯೇ? 

 

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಹಲ್ಲಸಿಮ 
ಮೇಲೆ ತನು ಶೀರ್ಷಾಕೆ ಭತುಿ 
ಹಿಡಿತಖಳನುು 
ಈಳಿಸಿಕೊಂಡಿಯುತಹಿನೆ, 
ಸಹಖೂ ನೊಮಿನಿಮು 
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ 
ಕಹನೂನಿನ ಔರಭಖಳನುು 
ಕೈಗೊಳಳಲು ಷಹಧಯವಿಲಾ.  

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ತನು ಸೆಷರಿಗೆ 
ಹಲ್ಲಸಿಮು ುನಃ ನಿಯೋಜನೆ 
ನೆಯೇಯುಯೆಖೂ  ಸಔುು, 
ಶೀರ್ಷಾಕೆ ಭತುಿ ಄ವಕ್ರಿಖಳನುು 
ಔಳೆದುಕೊಳುಳತಹಿನೆ. 
ಗಹಾಯ್ದಸಿಕೊಂಡನಿಗೆ 
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಕಹನೂನು 
ಔರಭಖಳನುು ನಡೆಷಲು 
ಸಕ್ರುಯುತಿದೆ. 

ಆದಕೆು ಷಹಕ್ಷಿ ಫೇಕೆ? ಷಹಕ್ಷಿ ಫೇಕಹಗಿಲಾ. ಷಹಕ್ಷಿಮು ಔಡಹಡಮಹಗಿ 
ಆಯಫೇಔು. 

಄ರಿಗೆ ಏನಹದಯೂ 
ಸಔುುಖಳು ಸಿಖುತಿೆಯೇ? 

ನೊಮಿನಿಗೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ 
ಮೇಲೆ ಮಹ ಸಔುುಖಳೄ 
ಆಯುುದಿಲಾ. 

ಗಹಾಯ್ದಸಿಕೊಂಡನಿಗೆ 
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೇಲೆ ಷಂೂಣಾ 
ಸಔುುಖಳಿದು,ಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ 
಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಕಹನೂನು 
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ಔರಭಖಳನೂು ಜಯುಗಿಷಫಸುದು. 
಄ದನುು 
ಹಿಂಡೆಮಫಸುದೇ? 

ನಹಭನಿದೇಾವನನುು 
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕಹಲಹಧಿಮಲ್ಲಾ 
ಮಹುದೇ ಷಭಮದಲ್ಲಾ 
ಹಿಂಡೆಮಫಸುದು ಄ಥಹ 
ಯದುಿಗೊಳಿಷಫಸುದು.  

ನಿಯೋಜನೆಮು ಂದು ಫಹರಿ 
ಭಹಡಿದ ನಂತಯ 
ಯದುಿಗೊಳಿಷಲು ಷಹಧಯವಿಲಾ, 
ಅದಯೆ ಄ದನುು ಭಯಳಿ 
ನಿಯೋಜಿಷಫಸುದು.  

ಷಣಣ ಮಷುದಯಹದಯೆ? ನೊಮಿನಿಮು ಂದು ೇಳ  ೆ
ಷಣಣ ಮಷುಯಹದಲ್ಲಾ, ಫ್ 
ನಿಮುಔಿಯನುು 
ನೇಮಿಷಫೇಕಹಖುತಿದೆ.  

ಗಹಾಯ್ದಸಿಕೊಂಡಯು ಷಣಣ 
ಮಷುಯಹದಲ್ಲಾ ಫ್ 
ಪ್ರೇಶಔಯನುು 
ನೇಮಿಷಫೇಕಹಖುತಿದೆ.  

ನೊಮಿನಿ ಄ಥಹ 
ಗಹಾಯ್ದಸಿಕೊಂಡಯು 
ಷತಯಿೆ ಏನಹಖುತದಿೆ? 

 

ನೊಮಿನಿಮ ಷಹಹದಲ್ಲಾ 
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಸಔುುಖಳು 
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಄ಥಹ ಄ಯ 
ಹಯಷುದಹಯರಿಗೆ 
ಭಯಳುತಿದೆ.  

ಶಯತುಿಫದಧ ನಿಯೋಜನೆಮ 
಄ಡಿಮಲ್ಲಾ 
ಗಹಾಯ್ದಸಿಕೊಂಡಯ 
ಷಹಹದಯೆ, ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೇಲ್ಲನ 
ಸಔುುಖಳು ನಿಯೋಜನೆಮ 
ಶಯತುಿಖಳನಹುಧರಿಸಿ 
ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ ಭಯಳುತಿೆ. 
ಷಂೂಣಾ ನಿಯೋಜನೆಮ 
಄ಡಿಮಲ್ಲಾ 
ಗಹಾಯ್ದಸಿಕೊಂಡಯು ಷತಿಯೆ 
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೇಲ್ಲನ ಸಔುುಖಳಿಗೆ 
಄ಯ ಕಹನೂನುಫದಧ 
ಹಯಷುದಹಯಯು 
಄ಸಾಯಹಖುತಹಿಯೆ.   

ನೊಮಿನಿ ಄ಥಹ 
ಗಹಾಯ್ದಸಿಕೊಂಡಯು 
ವಿಭಹದಹಯಯ ನಂತಯ 
ಷತಿಯೆ, ಅದಯೆ ಭಯಣ 
ರಿಸಹಯನುು 
ಹತ್ತಷು ಭುನು ಷತಿಯೆ 
ಏನಹಖುತಿದೆ? 

ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ಭಯಣ 
ರಿಸಹಯನುು ಹತ್ತಷು 
ಭುನುೇ ನೊಮಿನಿಮು 
ಷತಿಯೆ ಭಯಣ ರಿಸಹಯನುು 
ವಿಭಹದಹಯಯ ಕಹನೂನುಫದಧ 
ಹಯಷುದಹಯರಿಗೆ 
ಹತ್ತಷಫೇಕಹಖುತಿದೆ.  

ಂದು ೇಳ  ೆನಿಯೋಜಿತ 
ಗಹಾಯ್ದಸಿಕೊಂಡಯು ಷತಿಯೆ, 
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೊತಿನುು ಄ಯ 
ಕಹನೂನುಫದಧ ಹಯಷುದಹಯರಿಗೆ 
ಹತ್ತಷಫೇಕಹಖುತಿದೆ, ಅದಯೆ 
ಗಹಾಯ್ದಸಿದಯಹದ 
ವಿಭಹದಹಯರಿಗೆ ಄ಥಹ ಄ಯ 
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ಹಯಷುದಹಯರಿಗೆ ಄ಲಾ.  
ಷಹಲಗಹಯಯು ಹಲ್ಲಸಿಮ 
ಮೇಲೆ ಸಔುು 
ಚಲಹಯ್ದಷಫಸುದೇ? 

ಷಹಲಗಹಯಯು 
ನಹಭನಿದೇಾವನ ಅಗಿಯು 
ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಭುಟುಿಗೋಲು 
ಸಹಕ್ರಕೊಳಳಫಸುದು.  

ನಿಯೋಜಿತಹಗಿಯು 
ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಷಹಲಗಹಯಯು 
ಭುಟುಿಗೋಲು 
ಸಹಕ್ರಕೊಳಳಲಹಖುುದಿಲಾ, ಅದಯೆ 
ಷಹಲಗಹಯರಿಗೆ ಮೋಷ 
ಭಹಡಲೆಂದೇ  ನಿಯೋಜನೆ 
ಭಹಡಲಹಗಿದೆಯೆಂದು 
ಕಚಿತಹದಯೆ ಄ಯು 
ಭುಟುಿಗೋಲು 
ಸಹಕ್ರಕೊಳಳಫಸುದು.  .  

c) ನಔಲು ಹಲ್ಲಸಿ 

ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜು ಂದು ಬಯಷೆಮ ುಯಹೆಮಹಗಿಯುತಿದೆ. ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜಿನ 
ಔಳುು ಄ಥಹ ವಿನಹವು ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಗೆ ತನು ಅ ಔಯಹರಿನ ಜಹಫಹಿರಿಯ್ದಂದ ಮಹುದೇ 
ರೀತ್ತಮಲೂಾ ಬಿಡುಖಡೆ ನೀಡುುದಿಲಾ. ಜೀ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಖಳು ಔಳುಹದ ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜಿನ 
ಷಂಫಂಧ ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ರಭಹಣಿತ ಕಹಮಾವಿಧಹನಖಳನುು ಸೊಂದಿಯುತಿೆ.  

ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಔಚೇರಿಮು ಅಗಿದೆಯೆನುಲಹಖು ಔಳುವಿನ ಫಗೆೆ ಷಂದೇಸಡುಂತಸ ಮಹುದೇ 
ಕಹಯಣ ಆಯುುದೇ ಎಂದು ಅ ಷಂದಬಾನುು ರೀಕ್ಷಿಷುತಿದೆ. ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜು ನಿಜಹಖಲೂ 
ಔಳೆದುಸೋಗಿದೆ ಸಹಖೂ ಄ದಯೊಂದಿಗೆ ಆನಹಯುದೇ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಯಸಹಯ ನಡೆಸಿಲಾ ಎಂದು 
ತೃಪಿಿಔಯಹದ ುಯಹೆ ನೀಡಫೇಕಹಖಫಸುದು. ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಭಯಣ ರಿಸಹಯನುು ಸಔುುದಹಯಯು 
ಜಹಮೀನಿನ ಜೊತೆಗೆ ಄ಥಹ ಆಲಾದೆ ಂದು ನಶಿರಿಸಹಯ ಫಹಂಡ್ ರಷುಿತಡಿಸಿದಯೆ ವಿಭಹ 
ಷಂಷೆೆಮು ಄ುಖಳ ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ ನಿಧಹಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಿಸಹಯ ಮೊತಿನುು ನೀಡಫಸುದು.  

ರಿಸಹಯ ಮೊತದಿ ಹತ್ತಮು ಷಧಯದಲೆಾೕ ನೀಡು ಖಡುು ಆದುಿ ಭತು ಿ ರಿಸಹಯ ನೀಡಫೇಕಹದ 
ಮೊತಿು ಸೆಚಿಚಯು ರಿಸಿೆತ್ತಖಳಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ಹಯಔ ರಷಹಯ ಸೊಂದಿಯು ಂದು ಯಹರ್ಷೀಮ 
ದಿನ ತ್ತರಕೆಮಲ್ಲಾ ಔಳುುಗೊಂಡಿಯು ದಷಹಿೇಜಿನ ಫಗೆೆ ಂದು ಜಹಹೀಯಹತು ನೀಡಲು ತ್ತಳಿಷಫಸುದು. 
ಮಹರಿಂದಲೂ ಮಹುದೇ ರೀತ್ತಮ ರತ್ತಯೋಧವಿಲಾೆಂದು ಕಚಿತಹದ ನಂತಯ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು 
ಂದು ನಔಲು ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜನುು ನೀಡಫಸುದು. 

d) ಫದಲಹಣೆ 
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯು ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಮಭಖಳು ಭತುಿ ಶಯತುಿಖಳಲ್ಲಾ ಫದಲಹಣೆಖಳನುು ಭಹಡಲು 
ಕೋಯಫಸುದು. ವಿಭಹಗಹಯಯು ಭತುಿ ವಿಭಹದಹಯಯು ಆಫ್ಯೂ ಪಿಪಗೆ ಷೂಚಿಸಿದಲ್ಲಾ ಄ಂತಸ 
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ಫದಲಹಣೆಖಳನುು ಭಹಡು ನಿಫಂಧನೆ ಆಯುತಿದೆ. ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೊದಲ ಶಾದಲ್ಲಾ 
಄ಂತಸ ಮಹುದೇ ಫದಲಹಣೆಖಳನುು ಭಹಡಲು ಄ನುಭತ್ತ ಆಯುುದಿಲಾ. ಅದಯೆ ಪಿರೕಮಿಮಂ 
ಹತ್ತಷು ಔರಭ ಄ಥಹ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿಯುಂತಸ ಕೆಲು ಔಡಹಡಮ ಷಾಯೂನುು ಸೊಂದಿಯು 
ಫದಲಹಣೆಖಳು ಷಹಧಯ.  

 ಸೆಷರಿನಲ್ಲಾ ಄ಥಹ ವಿಳಹಷದಲ್ಲಾ ಫದಲಹಣೆ; 
 ಮಷು್ ಸೆಚುಚ ಄ಥಹ ಔಮಿಮಯೆಂದು ಷಹಬೀತಹದಲ್ಲಾ ಄ಂತಸ ಫದಲಹದ ಮಷ್ನುು ುನಃ 

ಷೇರಿಷುವಿಕೆ; 
 ಆಭಮಡಿಮ ಄ರ್ಘತದ ರಿಸಹಯ ಄ಥಹ ವಹವಾತ ಄ಂಖೈಔಲಯ ಲಹಬ, ಭುಂತಹದುಖಳು.  

ಭುಂದಿನ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಫದಲಹಣೆಖಳನುು ಄ನುಭತ್ತಷಲಹಖುತಿದೆ. ಕೆಲು ಫದಲಹಣೆಖಳನುು 
ಹಲ್ಲಸಿಮ ದಷಹಿೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಄ಥಹ ಂದು ರತೆಯೕಔ ಸಹಳೆಮ ಮೇಲೆ ಂದು ಷೂಔಿ 
ಡಂಫಡಿಕೆಮನುು ಆರಿಸಿ ನೆಯೇರಿಷಲಹಖುತಿದೆ. ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಮಭಖಳಲ್ಲಾಯೇ ಭೂಲ 
ಫದಲಹಣೆಖಳು ಫೇಕಹಗಿಯುಂತಸ ಫೇಯೆ ಫದಲಹಣೆಖಳ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ರಷುಿತ ಆಯು 
ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಯದು ಿಡಿಸಿ ಸೊಷ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುು ನೀಡಫೇಕಹಖಫಸುದು.  

಄ನುಭತ್ತಷಲಪಡು ಕೆಲು ಭುಕಯ ಫದಲಹಣೆಖಳ ವಿಧಖಳು ಆಂತ್ತೆ: 
i. ವಿಮೆಮ ಕೆಲು ಖಾಖಳಲ್ಲಾ ಄ಥಹ ಕಹಲಹಧಿಮಲ್ಲಾ (ವಿಮೆಮ ಄ಹಮ ಸೆಚಚದೆ ಆಯುಲ್ಲಾ) 

ಫದಲಹಣೆಖಳು. 
ii. ವಿಮೆಮ ಮೊತಿದಲ್ಲಾ ಆಳಿಕೆ. 
iii. ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತಷು ಔರಭದಲ್ಲಾ ಫದಲಹಣೆ. 
iv. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಹರಯಂಬದ ದಿನಹಂಔದ ಫದಲಹಣೆ. 
v. ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಎಯಡು ಄ಥಹ ಸೆಚುಚ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನಹುಗಿ ವಿಂಖಡಿಷುುದು. 
vi. ಸೆಚುಚರಿ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಄ಥಹ ನಿಫಾಂಧಿತ ಶಯತಿನುು ಯದುಿಡಿಷುುದು. 
vii. ಄ಷಸಬಹಗಿತಾದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಯೋಜನೆಯ್ದಂದ ಷಸಬಹಗಿತಾದ ಹಲ್ಲಸಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಫದಲಹಣೆ. 
viii. ಸೆಷರಿನ ತ್ತದುಿಡಿ. 
ix. ರಿಸಹಯ ಮೊತಿನುು ಹತ್ತಷು ಔರಭದ ಅಯೆುಮಲ್ಲಾ ಫದಲಹಣೆ ಸಹಖೂ ದುಪಟುಿ ಄ರ್ಘತ 

ರಯೋಜನ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಷೌಲಬಯ ನೀಡುುದು.  

ಇ ಫದಲಹಣೆಖಳು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ವಿಮೆಮ ಄ಹಮನುು ಸೆಚಿಚಷುುದಿಲಾ.  

ಅದಯೆ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಲ್ಲಾ ಕೆಲು ಫದಲಹಣೆಖಳನುು ಷಭಮತ್ತಷಲಹಖುುದಿಲಾ. ಆಂತಸ ಫದಲಹಣೆಖಳು 
ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತಿನುು ಆಳಿಷುಂತೆ ರಿಣಹಭ ಬೀಯಫಸುದು. ಈದಹಸಯಣೆಗಹಗಿ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತ ಿ
ಹತ್ತಷು ಕಹಲಹಧಿಮನುು ವಿಷಿರಿಷುುದು; ಷಸಬಹಗಿತಾದ ಹಲ್ಲಸಿ ಯೋಜನೆಯ್ದಂದ 
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಄ಷಸಬಹಗಿತಾದ ಹಲ್ಲಸಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಫದಲಹಣೆ; ಂದು ವಿಭಹ ಖಾದಿಂದ ಆನೊುಂದು ವಿಭಹ 
ಖಾಕೆು ಫದಲಹಣೆ; ಭತು ಿವಿಭಹ ಮೊತಿದಲ್ಲಾ ಸೆಚಚಳ.  

ಎಲಹಾ ಔಡೆಖಳಲ್ಲಾಯು ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಖಳಿಗೆ ತಭಮ ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜುಖಳಲ್ಲಾಯು ವಿಶಮಖಳನುು 
ಅಮುಿಕೊಳಳಲು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಄ಕಹವ ನೀಡಲಹಖುತಿದೆ, ಅದಯೆ ಄ುಖಳನುು ನಿಮಂತರಔಯ 
಄ನುಮೋದನೆಖಳಿಗಹಗಿ ಷಲ್ಲಾಷಫೇಕಹಖುತಿದೆ. 

ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳಿಳ 1 
ಮಹ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಂದು ನಿಮುಔಿಯನುು ನೇಮಿಷಫೇಕಹಖುತಿದೆ? 

I. ವಿಭಹದಹಯನು ಷಣಣ ಮಷುನು 
II. ನೊಮಿನಿ ಷಣಣ ಮಷುನು 
III. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಸಿೆಯ ಫುದಿಧಮನಲಾದಿದಹಿಖ 

IV. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಭದುೆ ಅಗಿಯದಿದಿಲ್ಲಾ 
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ಷಹಯಹಂವ 

 ಄ನುಖರಸ ಄ಧಿಮ ಄ಧಿನಿಮಭು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತ ಿಹತ್ತಷು ಖಡುು ಄ಧಿ 
ಭುಗಿದ ನಂತಯ ಸೆಚುಚರಿ ಕಹಲಹಧಿಮನುು ನೀಡುತಿದೆ.  

 ಭಯುವಿಮೆ/ುನವೆಚೕತನ ಎಂದಯೆ ಂದು ಜೀ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತಖಿಳನುು 
ಹತ್ತಷದೆ ಆಯು ಕಹಯಣಖಳಿಂದ ಯದುಿ ಗೊಳಿಸಿಯು ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಄ಥಹ ಭುಟುಿಗೋಲು 
ಸಹಔಲು ನಿಫಾಂಧವಿಯು ಕಹಯಣಖಳಿಂದ ಭುಂದುರಿಸಿಯು ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುು ುನಃ ಷಕ್ರರಮಗೊಳಿಷು 
ರಕ್ರರಯೆ.  

 ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೇಲ್ಲನ ಷಹಲು ಂದು ಷಹಭಹನಯ ಹಣಿಜಯ ಷಹಲದಿಂದ ಎಯಡು ವಿಶಮಖಳಲ್ಲಾ 
ಭಿನುಹಗಿಯುತಿದೆ. ಮೊದಲನೆಮದಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಕಹನೂನುಫದಧಹಗಿ ಷಹಲನುು 
ಭಯಳಿಷಫೇಕಹಖುುದಿಲಾ. ಎಯಡನೆಮದಹಗಿ ವಿಭಹಗಹಯಯು ವಿಭಹದಹಯಯ ಷಹಲ ಹಿಂದಿಯುಗಿಷು 
ಯೋಖಯತೆಮ ತಹಷಣೆ ನಡೆಷಫೇಕಹಗಿಲಾ. 

 ನಹಭನಿದೇಾವನ ಎಂದಯೆ ವಿಭಹದಹಯನು ತಭಮ ಷಹವಿನ ನಂತಯ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭಯಣದ ರಿಸಹಯ 
ಮೊತಿನುು ಂದು ಯಕ್ರಿಗೆ ಄ಥಹ ಸೆಚಿಚನ ಯಕ್ರಖಿಳಿಗೆ ಹತ್ತಷಲು ಄ಯ ಸೆಷಯು (ಖಳನುು) 
ರಷಹಿಪಿಷುುದು.  

 ಂದು ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ನಿಯೋಜಿಷುುದು ಎಂದಯೆ ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮನುು (ಷಾತ್ತಿನ 
ಯೂದಲ್ಲಾ) ಂದು ಯಕ್ರಿಯ್ದಂದ ಆನೊುಂದು ಯಕ್ರಿಗೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೇಲ್ಲನ ತನು ಸಔುುಖಳು, ಶೀರ್ಷಾಕೆ 
ಭತುಿ ಅಷಕ್ರಿಖಳನುು ಗಹಾಯ್ದಷು ಕ್ರರಯೆ. ಸಔುುಖಳನುು ಗಹಾಯ್ದಷು ಯಕ್ರಮಿನುು 
ಗಹಾಯ್ದಷುಯು (಄ಷೆ್ೖನರ್) ಸಹಖೂ ಮಹರಿಗೆ ಗಹಾಯ್ದಷಲಪಡುತಿದೋ ಄ಯು 
ಗಹಾಯ್ದಷಲಪಟಿಯು (಄ಷೆ್ೖನೀ) ಎಂದು ಔಯೆಮಲಪಡುಯು.  

 ಫದಲಹಣೆಖಳನುು ವಿಭಹಗಹಯಯು ಭತು ಿ ವಿಭಹದಹಯಯು ಆಫ್ಯೂ ಷಭಮತ್ತಷು ಄ಖತಯವಿದೆ. 
ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೊದಲ ಶಾದಲ್ಲಾ ಕೆಲು ಷಯಳ ಫದಲಹಣೆಖಳ ಸೊಯತು ಸೆಚಿಚನ 
ಫದಲಹಣೆಖಳನುು ಷಭಮತ್ತಷಲಹಖುುದಿಲಾ. 

 

 

ರಭುಕ ದಖಳು 

1. ಄ನುಖರಸ ಄ಧಿ 

2. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಄ನತ್ತ 

3. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಭಯುವಿಮೆ 

4. ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಭೌಲಯ 
5. ನಹಭನಿದೇಾವನ 
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6. ನಿಯೋಜನೆ 
 

ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳಿಳಮ ಈತಯಿಖಳು 
 

ಈತಯಿ 1 
ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
ನೊಮಿನಿ ಷಣಣ ಮಷುಯಹದಯಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಂದು ನಿಮುಔಿಯನುು ನೇಮಿಷಫೇಕಹಖುತಿದೆ.  

 

ಷಾಮಂ ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳು  

ರವೆು 1 

ನಹಭನಿದೇಾವನದ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಹಔಯು ಷುಳುಳ ಎಂದು ಖುಯುತ್ತಸಿ.  
I. ಂದು ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮಲ್ಲಾಯೇ ಷಹಲ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳಹಖ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಗೆ 

ನಿಯೋಜಿಸಿದಹಖ ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಹಭನಿದೇಾವನನುು ಯದುಿಡಿಷುುದಿಲಾ. 
II. ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ನಹಭನಿದೇಾವನನುು ಹಲ್ಲಸಿ ಕೊಳುಳಹಖ ಄ಥಹ ನಂತಯ ಭಹಡಫಸುದು. 
III. ನಹಭನಿದೇಾವನನುು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೇಲೆ ಂದು ಡಂಫಡಿಕೆಮನುು ಭಹಡು ಭೂಲಔ 

ಫದಲಹಯ್ದಷಫಸುದು.  
IV. ನೊಮಿನಿಗೆ ವಿಭಹ ಮೊತದಿ ಮೇಲೆ ಷಂೂಣಾ ಸಕ್ರುಯುತದಿೆ.   

ರವೆು 2 

ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮು ಬಯಷೆಮ ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಭೌಲಯನುು ಸೊಂದಲು ಕಹನೂನಿನ ರಕಹಯ ಪಿರೕಮಿಮಂ 
ಮೊತಿನುು ಎಶುಿ ಕಹಲ ಹತ್ತಷಫೇಔು? 

I. ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳನುು ಎಯಡು ಶಾಖಳ ಕಹಲ ಷತತಹಗಿ ಹತ್ತಷಫೇಔು. 
II. ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳನುು ಭೂಯು ಶಾಖಳ ಕಹಲ ಷತತಹಗಿ ಹತ್ತಷಫೇಔು. 
III. ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳನುು ನಹಲುು ಶಾಖಳ ಕಹಲ ಷತತಹಗಿ ಹತ್ತಷಫೇಔು. 
IV. ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳನುು ಔನಿಶಠ ಐದು ಶಾಖಳ ಕಹಲ ಷತತಹಗಿ ಹತ್ತಷಫೇಔು. 

ರವೆು 3 

ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮು ಄ನತ್ತ ಸೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಮಹ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ರಿಖಣಿಷಲಹಖುುದು? 

I. ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತಖಿಳನುು ಖಡುು ದಿನಹಂಔದಂದು ಹತ್ತಷದೆ ಆಯುುದು. 
II. ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತಖಿಳನುು ಖಡುು ದಿನಹಂಔದ ಭುನುೇ ಹತ್ತಷದೆ ಆಯುುದು. 
III. ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತಖಿಳನುು ಄ನುಖರಸ ದಿನಖಳ ಄ಧಿಮಲೂಾ ಹತ್ತಷದೆ ಆಯುುದು. 
IV. ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ವಯಣಹಖತ್ತ ಭಹಡಿದಲ್ಲಾ.  
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ರವೆು 4 

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಄ನುಖರಸ ದಿನಖಳ ಕಹಲಹಧಿಮ ಫಗೆೆ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿಯು ಮಹ ಹಔಯು ಷರಿಮಹಗಿದೆ? 

I. ಄ನುಖರಸ ಄ಧಿಮ ರಭಹಣಿತ ಕಹಲಹಧಿಮು ಂದು ತ್ತಂಖಳು. 
II. ಄ನುಖರಸ ಄ಧಿಮ ರಭಹಣಿತ ಕಹಲಹಧಿಮು 30 ದಿನಖಳು. 
III. ಄ನುಖರಸ ಄ಧಿಮ ರಭಹಣಿತ ಕಹಲಹಧಿಮು ಂದು ತ್ತಂಖಳು ಄ಥಹ 30 ದಿನಖಳು. 
IV. ಄ನುಖರಸ ಄ಧಿಮ ರಭಹಣಿತ ಕಹಲಹಧಿಮು ಂದು ತ್ತಂಖಳು ಄ಥಹ 31 ದಿನಖಳು. 

ರವೆು 5 

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತಿನುು ಹತ್ತಷದೆ ಆದುಿ ಄ನುಖರಸ ಄ಧಿಮಲ್ಲಾ ಷಹನಪಿಪದಯೆ 
ಏನಹಖುತಿದೆ?  
I. ಖಡುು ದಿನಹಂಔದಯೊಳಗೆ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತಿನುು ಹತ್ತಷದೆ ಆಯುುದರಿಂದ ವಿಭಹಗಹಯಯು 

ಹಲ್ಲಸಿಮು ಄ನೂಜಿಾತೆಂದು ರಿಖಣಿಸಿ ಸಕ್ರುನ ಹಲ್ಲಸಿ ಮೊತಿನುು ಹತ್ತಷಲು ನಿಯಹಔರಿಷುುದು. 
II. ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ರಿಸಹಯ ಮೊತಿನುು ಹತ್ತಸಿ ಕೊನೆಮ ಹತ್ತಸಿಲಾದ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತಿನುು 

ಭನಹು ಭಹಡುುದು. 
III. ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ರಿಸಹಯ ಮೊತಿದಿಂದ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತಿನುು ಔಳೆದು ಮಿಖು ಸಣನುು 

ಹತ್ತಷುುದು. 
IV. ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ರಿಸಹಯ ಮೊತಿದಿಂದ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತಕಿೆು ಫಹಯಂಕ್ ಈಳಿತಹಮದ ಫಡಿಡ ದಯದ 

ಮೇಲೆ 2% ಯಶುಿ ಫಡಿಡಮ ಷಮೇತ ಹತ್ತಸಿಲಾದ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತಿನುು ಔಳೆದು ಈಳಿದ ಮೊತಿನುು 
ಹತ್ತಷುತಿದೆ. 

ರವೆು 6 

಄ನತ್ತ ಸೊಂದಿದ ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಭಯುವಿಮೆ ಭಹಡುಹಖ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ಕೆಳಗಿನ 
ಮಹುದನುು ಫಸಳ ರಭುಕೆಂದು ರಿಖಣಿಷುತಿದೆ? ಄ತ್ತ ಷೂಔಿಹದ ಅಯೆುಮನುು ಅರಿಸಿ.  
I. ಭಯು ವಿಮೆಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ವಿಮೆಗೆ ಄ಸಾತೆಮ ುಯಹೆ 
II. ಭಯುವಿಮೆಮ ಕಹಯಣದಿಂದ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಗೆ ಸೆಚುಚ ವಿಮೆಮ ಄ಹಮ 

III. ಹತ್ತಸಿಲಾದ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳನುು ಫಡಿಡ ಷಮೇತ ಡೆದುಕೊಳುಳುದು 
IV. ವಿಭಹದಹಯಯು ಭಯುವಿಮೆಗಹಗಿ ಄ಜಿಾಮನುು ನಿದಿಾಶಿ ಕಹಲಹಧಿಯೊಳಗೆ ಪಿಪಷುುದು 

ರವೆು 7 
ಂದು ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ನಹಭನಿದೇಾವನನುು ವಿಭಹ ಕಹಯಿೆ, 1938 ಯ ____________ ವಿಬಹಖದ 
಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಷಭಮತ್ತಷಲಹಖುತಿದೆ. 
I. ವಿಬಹಖ 10 

II. ವಿಬಹಖ 38 
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III. ವಿಬಹಖ 39 

IV. ವಿಬಹಖ 45 

ರವೆು 8 

ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಯ್ದಂದ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೇಲೆ ಷಹಲ ಡೆದಿಯು ಷಂಫಂಧದಲ್ಲಾ ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಹಔಯು 
ಷರಿಯ್ದಲಾೆಂದು ಖುಯುತ್ತಸಿ.  
I. ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮ ಯಹಗಿ ನಿಯೋಜಿಷಫೇಔು.  
II. ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮ ಯಹಗಿ ನಿಯೋಜಿಷುುದರಿಂದ ಄ದಯ ಮೇಲ್ಲಯು 

ನಹಭನಿದೇಾವನು ಯದಹಿಖುತಿದೆ.  
III. ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ನೊಮಿನಿಗೆ ಆಯು ಅಷಕ್ರಿಮ ಮೇಲೆ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮ ಅಷಕ್ರಿಯ್ದಯುಶುಿ ಭಟ್ಟಿಗೆ 

ರಿಣಹಭ ಬೀಯುತಿದೆ.  
IV. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೇಲ್ಲನ ಷಹಲದ ಮೊತಿು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಭೌಲಯದ ಂದು 

ವೇಔಡಹಹಯು ರಭಹಣಕೆು ಸೀಮಿತಹಗಿಯುತಿದೆ.  

ರವೆು 9 

ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಯೋಜನೆಮ ಫಗೆೆ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಹಗಿಯು ಹಔಯಖಳಲ್ಲಾ ತುಪ ಄ಥಾ ನೀಡು 
ಹಔಯನುು ಖುಯುತ್ತಸಿ.  
I. ಷಂೂಣಾ ನಿಯೋಜನೆಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಗಹಾಯ್ದಸಿಕೊಂಡ ಯಕ್ರಿಮು ಷಹನಪಿಪದಯೆ, ಹಲ್ಲಸಿಮ 

ಶೀರ್ಷಾಕೆಮು ಭೃತ ಄ಷೆ್ೖನಿಮ ಸಿೆಯಹಸಿಿಗೆ ಖಾಹಖುತಿದೆ. 
II. ಂದು ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಯೋಜನೆ ಎಂದಯೆ ಹಲ್ಲಸಿ (ಅಸಿಿಮ ಄ಥಾದಲ್ಲಾ) ಮ ಸಔುುಖಳು, 

ಶೀರ್ಷಾಕೆ ,ಭತುಿ ಅಷಕ್ರಿಖಳನುು ಂದು ಯಕ್ರಿಯ್ದಂದ ಆನೊುಂದು ಯಕ್ರಿಗೆ ಗಹಾಯ್ದಷು ರಕ್ರರಯೆ.  
III. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ನಿಯೋಜನೆಮ ಫಗೆೆ ಷೂಚನೆಮನುು ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ ಄ಖತಯಹಗಿ ನೀಡಫೇಔು. 
IV. ಷಂೂಣಾ ನಿಯೋಜನೆಮ ಷಂಫಂಧದಲ್ಲಾ, ಹಲ್ಲಸಿಮು ಗಹಾಯ್ದಸಿಕೊಂಡಯಲ್ಲಾ ಷಂೂಣಾಹಗಿ 

ವಿಕ್ಷಿಿಹಖುುದು, ಅದಯೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕಹಲಹಧಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯನು ಭಯಣಸೊಂದಿದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಮು 
ವಿಭಹದಹಯನ ಹಯಷುದಹಯರಿಗೆ ಭಯಳುತಿದೆ.. 

ರವೆು 10 

ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಫದಲಹಣೆಗೆ ಷಭಮತ್ತ ನೀಡುತಿದೆ? 

I. ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಎಯಡು ಄ಥಹ ಭೂಯು ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ ವಿಂಖಡಿಷುುದು. 
II. ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತಷು ಕಹಲಹಧಿಮನುು ವಿಷಿರಿಷುುದು. 
III. ಲಹಬದಲ್ಲಾ ಬಹಖಹಿಷು ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಲಹಬದಲ್ಲಾ ಬಹಖಹಿಷದೆ ಆಯು ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿ 

ಫದಲಹಯ್ದಷುುದು. 
IV. ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಿಭಹ ಮೊತಿನುು ಸೆಚಿಚಷುುದು. 
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        13 

 284 

ಷಾಮಂ-ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳ ಈತಯಿಖಳು 

ಈತಯಿ 1 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು IV. 

ನೊಮಿನಿಗೆ ವಿಮೆಮ ಷಂೂಣಾ (ಮಹುದೇ ಬಹಖದ) ಮೊತದಿ ಮೇಲೂ ಮಹ ಸಔೂು ಆಯುುದಿಲಾ. 

ಈತಯಿ 2 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 

ಹಲ್ಲಸಿಮು ಬಯಷೆಮ ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಭೌಲಯನುು ಸೊಂದಲು ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳನುು ಔನಿಶಠ 3 ಷತತ 
ಶಾಖಳ ಕಹಲ ಄ಖತಯಹಗಿ ಹತ್ತಷಫೇಔು.  

ಈತಯಿ 3 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 

ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತಿನುು ಄ನುಖರಸ ದಿನಖಳ ಕಹಲಹಧಿಮಲೂಾ ಹತ್ತಷದೆ ಆದಿಯೆ ಹಲ್ಲಸಿಮು ಄ನತ್ತ 
ಸೊಂದಿದೆಯೆಂದು ರಿಖಣಿಷಲಹಖುತಿದೆ. 

ಈತಯಿ 4 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು IV. 

಄ನುಖರಸ ಕಹಲಹಧಿಮು ಂದು ತ್ತಂಖಳು ಄ಥಹ 31 ದಿನಖಳು.  

ಈತಯಿ 5 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಖಡುು ದಿನಹಂಔದೊಳಗೆ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಹತ್ತಷದೆ ಆದಿಯೆ, ಸಹಖೂ ಄ನುಖರಸ 
ಕಹಲಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಭಯಣ ಸೊಂದಿದಯೆ, ವಿಭಹಗಹಯಯು ಭಯಣ ರಿಸಹಯ ಮೊತಿನುು ಹತ್ತಷುಹಖ 
ಹತ್ತಷದೆ ಆಯು ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತಿನುು ಔಳೆದು ಫಹಕ್ರ ಸಣನುು ಹತ್ತಷುತಿದೆ.  

ಈತಯಿ 6 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I. 
಄ನತ್ತ ಸೊಂದಿದ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ುನವೆಚೕತನ ಭಹಡು ರಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ 
಄ಸಾವಿಯುುದಹಗಿ ುಯಹೆಮನುು ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ಄ತಯಂತ ರಭುಕ ಄ಂವೆಂದು ರಿಖಣಿಷುತದಿೆ.  

ಈತಯಿ 7 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
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ವಿಭಹ ಕಹಯಿೆ, 1938 ಯ ವಿಬಹಖ 39 ಯ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ನಹಭನಿದೇಾವನನುು 
ಷಭಮತ್ತಷಲಹಖುತಿದೆ.  

ಈತಯಿ 8 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
ಅಯೆು II ತುಪ ಄ಥಾನುು ನೀಡುತಿದೆ. 
ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮ ಫಳಿ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೇಲೆ ಷಹಲನುು ಸೊಂದಿದಹಖ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ವಿಭಹ 
ಷಂಷೆೆಮ ಯಹಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದಹಖ ಄ದಯಲ್ಲಾ ಇಗಹಖಲೇ ಭಹಡಿಯು ನಹಭನಿದೇಾವನು 
ಯದಹಖಿುುದಿಲಾ.  

ಈತಯಿ 9 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು IV. 

ನಹಲುನೆಮ ಅಯೆುಮು ತುಪ ಄ಥಾನುು ನೀಡುತಿದೆ.  
ಷಂೂಣಾ ನಿಯೋಜನೆಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಮು ರಿಔಾತೆಮಯೆಖೂ ಗಹಾಯ್ದಸಿಕೊಂಡಯಲ್ಲಾ 
ಷಂೂಣಾಹಗಿ ವಿಕ್ಷಿಿಹಖುತಿದೆ. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕಹಲಹಧಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯನು ಷಹನಪಿಪದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಮು 
ವಿಭಹದಹಯನ ಹಯಷುದಹಯರಿಗೆ ಭಯಳುುದಿಲಾ. ಗಹಾಯ್ದಸಿಕೊಂಡಯು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಎಲಹಾ 
ರಯೋಜನೆಖಳಿಗೆ ಄ಸಾಯಹಗಿಯುತಹಿಯೆ. 

ಈತಯಿ 10 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I. 
ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಎಯಡು ಄ಥಹ ಸೆಚುಚ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ ವಿಂಖಡಿಷು ಫದಲಹಣೆಮನುು 
ಷಭಮತ್ತಷಲಹಖುತಿದೆ.  
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಄ಧಹಯಮ 14 

 

ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆ ಪಿಪಕೊಳುಳುದು 
಄ಧಹಯಮದ ರಿಚಮ 

ಂದು ಬಹವೀ ಗಹರಸಔನ ರಷಹಿನೆ ನಭೂನೆಮನುು ಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತಯ ಜೀ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟು ಕೆಲಷ 
ಭುಗಿದುಬಿಡುುದಿಲಾ. ಅ ರಷಹಿನೆಮನುು ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ಪಿಪಕೊಳಳಫೇಔು ಸಹಖೂ ಅ ರಷಹಿನೆಮು 
ಹಲ್ಲಸಿಮಹಗಿ ರಿತ್ತಾತಹಖಫೇಔು. 

ಹಷಿಹಗಿ ರತ್ತ ಜೀ ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮ ನಭೂನೆಮು ಜೀ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮ ಂದು ಸೆಫಹ್ಗಿಲ 
ಭೂಲಔ ಷಹಖಫೇಕಹಖುತಿದೆ, ಸಹಖೂ ಇ ಸೆಫಹ್ಗಿಲ ಳಗೆ ಷಂಷೆೆಮು ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳಳಫೇಕೋ 
ಫೇಡವೋ ಎಂದು ತ್ತೕಭಹಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳತಿದೆ. ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳಳಫೇಕಹದಯೆ ಮಹ 
ಶಯತುಿಖಳ ಮೇಲೆ ಪಿಪಕೊಳಳಫೇಔು ಎಂದು ಔೂಡ ತ್ತೕಭಹಾನಿಷಲಹಖುತಿದೆ. ಇ ಄ಧಹಯಮದಲ್ಲಾ ನಹು ವಿಭಹ 
ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳ ರಕ್ರರಯೆಮ ಫಗೆೆ ಭತುಿ ಅ ರಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಾನ ಄ಂವಖಳನುು 
ತ್ತಳಿದುಕೊಳಳಫಸುದು. 

ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು 
 

A. ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳುದು – ಭೂಲ ರಿಔಲಪನೆಖಳು  
B. ೈದಯಕ್ರೕಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳುದು 
C. ೈದಯಕ್ರೕಮ ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳುದು 
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A. ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳುದು – ಭೂಲ ರಿಔಲಪನೆಖಳು  

1. ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳ ರಕ್ರರಯೆಮ ಈದೇಿವ 

ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳ ರಕ್ರರಯೆಮ ಈದೆೀವನುು ರಿಶೀಲ್ಲಷು ಭೂಲಔ 
ಹರಯಂಭಿಷುತೆೀೆ. ಄ದಯಲ್ಲಾ ಎಯಡು ಈದೇಿವಖಳಿಯುು: 

i. ವಿಯುದಧ-ಅಯೆು ಄ಥಹ ವಿಭಹಗಹಯಯ ವಿಯುದಧ ಅಯೆುಮನುು ತಪಿಪಷುುದು  
ii. ಄ಹಮಖಳನುು ಗೀಾಔರಿಷುುದು ಸಹಖೂ ಄ಹಮಖಳ ನಡುೆ ಷಭಹನತೆಮನುು 

ಕಚಿತಡಿಷುುದು 

ಹಯಖ್ಹಯನ 

಄ಹಮಖಳನುು ಅಯೆು ಭಹಡುುದು ಎಂಫ ದಖಳು ಈಲೆಾೕಖಿಷು ರಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಾ ಜೀ ವಿಮೆಗಹಗಿ ಫಯು 
ರತ್ತ ರಷಹಿನೆಮ ನಭೂನೆಮನುು ಄ದು ರತ್ತನಿಧಿಷು ಄ಹಮದ ಭಟಿದ ದೃರ್ಷಿಯ್ದಂದ 
ರಿಶೀಲ್ಲಷುುದು ಸಹಖೂ ನಂತಯ ಅ ರಿಶೀಲನೆಮ ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ ವಿಮೆಮನುು ನೀಡುುದೋ 
ಫೇಡವೋ ಎಂದು ನಿಧಾರಿಷುುದು, ಭತು ಿ ನೀಡಫೇಕ್ರದಿಲ್ಲಾ ಮಹ ಶಯತುಿಖಳ ಮೇಲೆ ನೀಡಫೇಔು ಎಂದು 
ನಿಧಾರಿಷುುದು.  

ವಿಯುದಧ-ಅಯೆು ಎಂದಯೆ ತಹು ನಶಿ ಄ನುಬವಿಷು ಷಂಬಖಳು ಸೆಚುಚ ಎಂದು ವಂಕ್ರಷು ಯಕ್ರಿಖಳು 
ವಿಮೆಮ ಯಕ್ಷಣೆಮನುು ಅತುಯದಿಂದ ಄ಯಸಿ ಅ ರಕ್ರರಯೆಮ ಭೂಲಔ ಲಹಬ ಖಳಿಷು ಂದು ರೃತ್ತಿ. 
 

ಈದಹಸಯಣೆ 
ಜೀ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಖಳು ತಹು ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುು ನೀಡುಯನುು ಅರಿಷದಿದಿಯೆ, ಸೃದಮದ 
ತೊಂದಯೆಖಳು ಄ಥಹ ಕಹನ್ರ್ ಄ಂತಸ ಖಂಭೀಯ ಕಹಯ್ದಲೆಖಳನುು ಸೊಂದಿದುಿ ದೀಗಾ ಕಹಲ ಫದುಔದೆ 
ಆಯುಯು ವಿಮೆಮ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ಄ಯಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ಷಂಬ ಆಯುತಿದೆ. 
ಫೇಯೆ ದಖಳಲ್ಲಾ ಸೇಳಫೇಕಹದಯೆ, ಂದು ವಿಭಗಹಯ ಷಂಷೆೆಮು ಅರಿಷು ರಕ್ರರಯೆಮನುು ಫಳಷದಿದಿಯೆ ಅ 
ಷಂಷೆೆಮ ವಿಯುದ ಿಅಯೆು ಭಹಡಲಹಖುತಿದೆ ಸಹಖೂ ಅ ರಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಾ ಄ದು ನಶಿ ಄ನುಬವಿಷಫೇಕಹಖುತಿದೆ.  
 

2. ಄ಹಮಖಳ ನಡುೆ ಷಭಹನತೆ 
ಇಖ ನಹು ಄ಹಮಖಳ ನಡುೆ ಷಭಹನತೆಮನುು ರಿಖಣಿಷು. “ಷಭಹನತೆ“ ಎಂಫ ದದ 
಄ಥಾೇನೆಂದಯೆ ಸೋಲು ಭಟಿಖಳ ಄ಹಮಖಳಿಗೆ ಡಡಲಹಖು ಄ಜಿಾದಹಯಯನುು ಂದೇ ಪಿರೕಮಿಮಂ 
ಖಾದಲ್ಲಾ ಆರಿಷಫೇಔು ಎಂದು. ಜೀ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಖಳು ತಹು ವಿಧಿಷು ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳನುು ನಿಧಾರಿಷಲು  
ಂದು ಭಯಣ ರಭಹಣದ ಕೋಶಿಔನುು ಫಳಷುತಹಿಯೆ ಎಂದು ಇಗಹಖಲೇ ನೋಡಿದೆೀೆ. ಅ ಕೋಶಿಔು 
ರಭಹಣಿತ ಜೀಖಳ ಄ಥಹ ಷಯಹಷರಿ ಄ಹಮಖಳ ಭಯಣ ರಭಹಣದ ಄ನುಬನುು ರತ್ತನಿಧಿಷುತಿದೆ. 
ಅ ಜೀಖಳಲ್ಲಾ ಜೀ ವಿಮೆಮನುು ತೆಗೆದು ಕೊಳಳಲು ರಷಹಿಪಿಷು ಫಸುಹಲು ಯಕ್ರಖಿಳು ಷೇಯುತಹಿಯೆ. 

a) ಄ಹಮದ ಗೀಾಔಯಣ 
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ಷಭಹನತೆಮನುು ಕಚಿತಡಿಷು ಕಹಯಣದಿಂದ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮ ಪಂದದಹಯನು ಄ಹಮದ 
ಗೀಾಔಯಣ ಎಂಫ ರಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಾ ತೊಡಖುತಹಿನೆ. ಹೀಗೆಂದಯೆ, ಯಮಕ್ರಿಔ ಜೀಖಳನುು ಄ುಖಳು 
ಡುಡ ಄ಹಮದ ಭಟಿಖಳ ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ ಗೀಾಔರಿಸಿ ವಿವಿಧ ಄ಹಮದ ಖಾಖಳಿಗೆ 
ನಿಖದಿಡಿಷಲಹಖುತಿದೆ. ಄ಂತಸ ನಹಲುು ಄ಹಮದ ಖಾಖಳು ಆಯುು.   
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ಯೇಖ್ಹಚಿತರ 1: ಄ಹಮಖಳ ಗೀಾಔಯಣ 

಄ಹಮಖಳ ಗೀಾಔಯಣ: 
ನಿಯಹಔರಿಸಿದ ಜೀಖಳು 
ಕೆಳದಜೆಾಮ ಜೀಖಳು 
ಅದಯತೆಮ ಄ಹಮಖಳು 
ರಭಹಣಿತ ಜೀಖಳು 

i. ರಭಹಣಿತ ಜೀಖಳು 
ಇ ಜೀಖಳ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭಯಣ ರಭಹಣು ಭಯಣ ರಭಹಣದ ಕೋಶಿಔು ಬಿಂಬಿಷು ರಭಹಣಿತ 
ಜೀಖಳಿಗೆ ಸೋಲುತಿದೆ.  

ii. ಅದಯತೆಮ ಄ಹಮಖಳು 
ಇ ಜೀಖಳ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭಯಣ ರಭಹಣು ಭಯಣ ರಭಹಣದ ಕೋಶಿಔು ಬಿಂಬಿಷು ರಭಹಣಿತ 
ಜೀಖಳಿಗಿಂತಲೂ ಖಭನಹಸಾಹಗಿ ಔಡಿಮೆ ಆಯುುದು, ಸಹಖೂ ಅ ಕಹಯಣದಿಂದ ಆರಿಗೆ ಔಡಿಮೆ 
ಪಿರೕಮಿಮಂ ವಿಧಿಷಫಸುದಹಗಿಯುತಿದೆ. 

iii. ಕೆಳದಜೆಾಮ ಜೀಖಳು 
ಇ ಜೀಖಳ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭಯಣ ರಭಹಣು ಷಯಹಷರಿ ಄ಥಹ ರಭಹಣಿತ ಜೀಖಳಿಗಿಂತಲೂ ಸೆಚುಚ 
ಆಯುತಿದೆ, ಅದಯೂ ವಿಮೆ ನೀಡಫಸುದು ಎಂದು ರಿಖಣಿಷಲಪಟ್ಟಿಯುತಹಿಯೆ. ಆಂತಸ ಜೀಖಳನುು ವಿಭಹ 
ಯಕ್ಷಣೆಗೆ ಸೆಚಿಚನ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳೄೆಂದಿಗೆ ಪಿಪಕೊಳಳಫಸುದು ಄ಥಹ ಕೆಲು ನಿಫಾಂಧಖಳಿಗೆ 
ಳಡಿಷಫಸುದು. 

iv. ನಿಯಹಔರಿಸಿದ ಜೀಖಳು 
ಇ ಜೀಖಳ ದೌಫಾಲಯಖಳು ಭತುಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸೆಚಿಚನ ಭಯಣದ ರಭಹಣು ಎಶುಿ ಸೆಚಿಚಯುತದಿೆಂದಯೆ 
಄ರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಔು ೆಚಚಖಳಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುು ದಗಿಷಲು ಄ಷಹಧಯಹಖುತಿದೆ. ಕೆಲವೊಮೆಮ 
ಂದು ಯಕ್ರಿಮ ರಷಹಿನೆ ನಭೂನೆಮನುು ಅ ಯಕ್ರಿಮು ಆತ್ತೕಿಚಿನ ವಷರಚಿಕ್ರತೆ್ಮಂತಸ ೈದಯಕ್ರೕಮ 
ಕ್ರರಯೆಗೆ ಳಟ್ಟಿಯು ಕಹಯಣದಿಂದ ತಹತಹುಲ್ಲಔಹಗಿ ನಿಯಹಔರಿಷಲಹಖುತಿದೆ.  

3. ಅಯೆುಭಹಡು ರಕ್ರರಯೆ 

ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳುದು ಄ಥಹ ಅಯೆುಭಹಡು ರಕ್ರರಯೆಮು ಎಯಡು ಭಟಿಖಳಲ್ಲಾ 
ನಡೆಮುತಿದೆ ಎಂದು ಸೇಳಫಸುದು: 
 ಭಹಯಹಟ ಕ್ಷೇತರದ ಭಟಿದಲ್ಲಾ 
 ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳ ವಿಬಹಖದ ಭಟಿದಲ್ಲಾ 
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ಯೇಖ್ಹಚಿತರ 2: ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳ ಄ಥಹ ಅರಿಷು ರಕ್ರರಯೆ 

ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳ ಄ಥಹ ಅರಿಷು ರಕ್ರರಯೆ: 
 ಭಹಯಹಟ ಕ್ಷೇತರದ ಄ಥಹ ಹರಥಾಮಿಔ ಭಟಿ 
 ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳ ವಿಬಹಖದ ಭಟಿ 

a) ಭಹಯಹಟ ಕ್ಷೇತರದ ಄ಥಹ ಹರಥಾಮಿಔ ಭಟಿ 

ಭಹಯಹಟ ಕ್ಷೇತರದ ಭಟಿದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳ ರಕ್ರರಯೆಗೆ ಹರಥಾಮಿಔ ವಿಭಹ 
ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳ ರಕ್ರರಯೆ ಎಂದು ಔೂಡ ಔಯೆಮಫಸುದು. ಄ದಯಲ್ಲಾ ಄ಜಿಾದಹಯನಿಗೆ ವಿಭಹ 
ಯಕ್ಷಣೆಮನುು ನೀಡಲು ಷೂಔವಿೋ ಎಂದು ನಿಧಾರಿಷಲು ಂದು ಏಜೆಂಟ್ ಄ಥಹ ಷಂಷೆೆಮ ರತ್ತನಿಧಿಮು 
ವಿಶಮನುು ಷಂಖರಹಿಷು ರಕ್ರರಯೆ ಆಯುತಿದೆ. ಏಜೆಂಟ್ ಹರಥಾಮಿಔ ಪಂದದಹಯನಹಗಿ ನಿಣಹಾಮಔ 
ಹತರ ಹಿಷುತಹಿನೆ. ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆ ನೀಡಫೇಕಹದ ಯಕ್ರಿಮನುು ತ್ತಳಿಮಲು ಏಜೆಂಟ್ ಄ತುಯತಿಭ 
ಷಹೆನಲ್ಲಾಯುತಹಿನೆ.  

ಸೆಚಿಚನ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಖಳು ತಭಮ ಏಜೆಂಟೆಳನುು ರಷಹಿಪಿಷಲಹಗಿಯು ಜೀದ ಫಗೆೆ ಂದು ಸೇಳಿಕೆ 
಄ಥಹ ಂದು ಗೌಯ ಯದಿಮನುು ನೀಡಲು ಸೇಳುತಹಿಯೆ. ಇ ಸೇಳಿಕೆಮಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಹದ ಭಹಹಿತ್ತ, 
಄ಭಿಹರಮ ಭತುಿ ಶಿಪಹಯಷುಖಳನುು ನೀಡಲು ತ್ತಳಿಷುತಹಿಯೆ. 

ಜೀ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ತಭಮ ಂದು ಄ಧಿಕಹರಿಯ್ದಂದ ಮೇಲ್ಲನ ತಯಸದ ಆನೊುಂದು ಯದಿಮಹದ 
ನೈತ್ತಔತೆಮ ಄ಹಮದ ಯದಿಮನುು ಔೂಡ ಕೇಳಫಸುದು. ಇ ಯದಿಖಳು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ 
ರಷಹಿಪಿಷಲಹಗಿಯು ಜೀದ ಈದೊಯೕಖ, ಅದಹಮ, ಅರ್ಥಾಔ ಷಹೆನಭನ ಭತುಿ ಗೌಯಖಳ ಫಗೆೆ 
ಭಹಹಿತ್ತಮನುು ಷಂಖರಹಿಷುತಿೆ. 

ಂಚನೆಮ ಫಗೆ ೆನಿಗಹ ಆಡುುದು ಭತು ಿಹರಥಾಮಿಔ ಪಂದದಹಯನಹಗಿ ಏಜೆಂಟು ಹತರ  

ಂದು ಄ಹಮನುು ಅರಿಷಲು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ನಿಣಾಮದ ದೊಡಡ ಬಹಖು ರಷಹಿಪಿಷುನು ತನು 
ರಷಹಿನೆಮ ನಭೂನೆಮಲ್ಲಾ ಫಹಿಯಂಖಡಿಸಿಯು ಭಹಹಿತ್ತಮನುು ಄ಲಂಬಿಸಿಯುತಿದೆ. ರಷಹಿನೆಮನುು 
ಪಿಪಕೊಳುಳ ವಿಬಹಖದಲ್ಲಾ ಔುಳಿತುಕೊಳುಳ ಪಂದದಹಯನಿಗೆ ರಷಹಪಿಿಷುನು ನಿಜ ಸೇಳಿದಹಿನೋ 
಄ಥಹ ಂಚಿಷಲೆಂದೇ ರಷಹಿನೆಮ ನಭೂನೆಮಲ್ಲಾ ಷುಳುಳ ಸೇಳಿದಹಿನೋ ಎಂದು ಄ರಿಮಲು 
ಔಶಿಹಖಫಸುದು.   

ಆಂತಸ ರಿಸಿತೆ್ತಮಲ್ಲಾ ಏಜೆಂಟ್ ಭಸತಾದ ಹತರಹಿಷುತಹಿನೆ. ಅತನು ಄ಥಹ ಅಕೆಮು ರಷಹಪಿಿಷುತ್ತಿಯು 
ಯಕ್ರಿಮು ನೀಡಿಯು ಭಹಹಿತ್ತಮು ನಿಜವಿಯುುದೋ ಄ಥಹ ಷುಳೄೆ ಳೕ ಎಂದು ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳಳಲು 
ಈತಿಭ ಷಹೆನದಲ್ಲಾಯುತಹಿನೆ. ಆದಕೆು ಕಹಯಣ ಏಜೆಂಟ್ ರಷಹಿಪಿಷುತ್ತಿಯು ಜೀದೊಂದಿಗೆ ಅತನಿಗೆ/ಅಕೆಗೆ 
ನೇಯ ಭತುಿ ಯಮಕ್ರಿಔ ಷಂಔಾವಿಯುತಿದೆ. ಇ ಕಹಯಣದಿಂದ ಏಜೆಂಟ್ ರಷಹಿಪಿಷುತ್ತಿಯು ಯಕ್ರಿಮು 
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ಈದೆೀವೂಾಔಹಗಿ ಂಚಿಷಲೆಂದೇ ಮಹುದೇ ಭಹಹಿತ್ತ ತಡೆಹಿಡಿಮುತ್ತಿದಹಿನೆಯೇ ಄ಥಹ 
ತ್ತಯುಚಿದಹಿನೆಯೇ ಎಂದು ನಿಗಹಹಿಷಫಸುದು.   

b) ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳ ವಿಬಹಖದ ಭಟಿ  
ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳ ಎಯಡನೇ ಭಟಿು ವಿಬಹಖದ ಄ಥಹ ಔಚೇರಿಮ 
ಭಟಿದಲ್ಲಾಯುತಿದೆ. ಄ದಯಲ್ಲಾ ಆಂತಸ ಕಹಮಾಖಳಲ್ಲಾ ರಿಣತಯಹದ ತಜ್ಞಯು ಭತುಿ ಯಕ್ರಿಖಳಿಯುತಹಿಯೆ, 
ಸಹಖೂ ಄ಯು ರಷಹಿನೆಗೆ ಷಂಫಂಧಟಿ ಎಲಾ ಭಹಹಿತ್ತಮನುು ರಿಖಣಿಸಿ ಜೀ ವಿಮೆಮ 
ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳಳಫೇಕೆ ಸಹಖೂ ಮಹ ಶಯತುಖಿಳ ಮೇಲೆ ಪಿಪಕೊಳಳಫೇಔು ಎಂದು 
ನಿಧಾರಿಷುತಹಿಯೆ.   

 

4. ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಖಳನುು ಪಿಪಕೊಳುಳ ವಿಧಹನಖಳು 

ಯೇಖ್ಹಚಿತರ 3: ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಖಳನುು ಪಿಪಕೊಳುಳ ವಿಧಹನಖಳು 

ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಖಳನುು ಪಿಪಕೊಳುಳ ವಿಧಹನಖಳು: 
 ತ್ತೕುಾ ವಿಧಹನ 

 ಷಂಖ್ಹಯತಮಔ ವಿಧಹನ 

ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಖಳನುು ಪಿಪಕೊಳುಳಯು ತಭಮಇ ಕಹಮಾದಲ್ಲಾ ಎಯಡು ವಿಧಹನಖಳನುು ಫಳಷಫಸುದು: 
ತ್ತೕುಾ ವಿಧಹನ ಷಂಖ್ಹಯತಮಔ ವಿಧಹನ 

ಇ ವಿಧಹನದಲ್ಲಾ ೈಮಕಿ್ರಔ ತ್ತೕಭಹಾನ 
ಫಳಷಲಹಖುತಿದೆ, ಄ದಯಲೂಾ ತುಂಫಹ 
ಷಂಕ್ರೕಣಾಹದ ರಔಯಣಖಳಲ್ಲಾ.    

ಇ ವಿಧಹನದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಖಳನುು 
ಪಿಪಕೊಳುಳಯು ಎಲಾ ಊಣಹತಮಔ ಄ಥಹ 
ರತ್ತಔೂಲ ಄ಂವಖಳಿಗೆ ಧನಹತಮಔ ಯೇಟ್ಟಂಗ್ 
಄ಂಔಖಳನುು ನಿಖದಿಡಿಷುತಹಿಯೆ (ಎಲಾ 
ಧನಹತಮಔ ಄ಥಹ ಄ನುಔೂಲಔಯ ಄ಂವಖಳಿಗೆ 
ಊಣಹತಮಔ ಄ಂಔಖಳನುು ನಿಖದಿ ಡಿಷುತಹಿಯೆ).    

ಈದಹಸಯಣೆ: ತ್ತೕರ ಭಧುಮೇಸ ಆಯು 
ಂದು ಯಕ್ರಿಗೆ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆ ನೀಡಫೇಕೋ 
ಫೇಡವೋ ಸಹಖೂ ಮಹ ಶಯತುಿಖಳ ಮೇಲೆ 
ಎಂದು ನಿಧಾರಿಷುುದು.   

 

಄ಂತಸ ರಿಸಿೆತ್ತಖಳಲ್ಲಾ ಅ ವಿಬಹಖು ಂದು 
ೈದಯಕ್ರೕಮ ತ್ತೕುಾಗಹಯ ಎಂದೂ 
ಔಯೆಮಲಪಡು ೈದಯಯ ನುರಿತ ಄ಭಿಹರಮ 
ತೆಗೆದುಕೊಳಳಫಸುದು.  

ಹೀಗೆ ನಿಖದಿಡಿಸಿದ ಟುಿ ಄ಂಔಖಳನುು 
ಷೇರಿಸಿದಹಖ ಅ ರಷಹಪಿಿಸಿದ ಜೀಕೆು ಎಶುಿ 
ಸೆಚುಚರಿ ಭಯಣ ರಭಹಣದ ಯೇಟ್ಟಂಗ್ 
(ಇ ಎರ್ಮ ಅರ್ ಎಂದೂ ಔಯೆಮಲಪಡುುದು) 
ನಿಖದಿಡಿಷಲಹಗಿದೆ ಎಂದು ತ್ತಳಿಮಲಹಖುತಿದೆ. 
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ಇ ಎರ್ಮ ಅರ್ ಸೆಚಿಚದಶಿೂಿ ಅ ಜೀ ಄ಶೆೀ 
ಕೆಳದಜೆಾಮದು ಎಂದಥಾ. ಇ ಎರ್ಮ ಅರ್ 
ತುಂಫಹ ಜಹಸಿಿ ಆದಿಯೆ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುು 
ನಿಯಹಔರಿಷಲೂ ಫಸುದು.  
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ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳುದು – ನಿಧಹಾಯಖಳನುು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳುದು 

ಯೇಖ್ಹಚಿತರ 4: ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳುದು – ನಿಧಹಾಯಖಳನುು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳುದು 

ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳುದು – ನಿಧಹಾಯಖಳನುು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳುದು 

 ಷಹಭಹನಯ ದಯಖಳಿಗೆ ಪಿಪಕೊಳುಳುದು 

 ಸೆಚುಚರಿ ಪಿರೕಮಿಮಂ ವಿಧಿಸಿ ಪಿಪಕೊಳುಳುದು 

 ವಿಭಹ ಮೊತಿದ ಮೇಲೆ ಷಹಾಧೀನತೆಮ ಸಔುನುು ಈಳಿಸಿಕೊಂಡು ಪಿಪಕೊಳುಳುದು 

 ನಿಫಾಂಧಿತ ಶಯತಿನುು ವಿಧಿಸಿ ಪಿಪಕೊಳುಳುದು 

 ನಿಯಹಔರಿಷುುದು ಄ಥಹ ಭುಂದೂಡುುದು 

ಇಖ ನಹು ಪಂದದಹಯಯು ರಷಹಿಪಿಸಿಯು ಜೀದ ಫಗೆೆ ತೆಗೆದು ಕೊಳುಳ ವಿವಿಧ ತಯಸದ 
ನಿಧಹಾಯಖಳನುು ರಿಖಣಿಷೋಣ. 

a) ಷಹಭಹನಯ ದಯಖಳಿಗೆ (ಒ ಅರ್) ಪಿಪಕೊಳುಳುದು: ಆದು ಫಸಳ ಷಹಭಹನಯ ನಿಧಹಾಯ. ಇ 
ವೆರೕಮಹಂಔ ನೀಡಿದಲ್ಲಾ ಄ದು ಄ಹಮನುು ಂದು ಷಹಭಹನಯ ಄ಥಹ ರಭಹಣಿತ ಜೀಕೆು 
಄ನಾಯ್ದಷು ಪಿರೕಮಿಮಂ ದಯಖಳಲೆಾೕ ಪಿಪಕೊಳಳಲಹಗಿದೆ ಎಂದು ಷೂಚಿಷುತಿದೆ.  

b) ಸೆಚುಚರಿ ಪಿರೕಮಿಮಂ ವಿಧಿಸಿ ಪಿಪಕೊಳುಳುದು: ಆದು ಫಸುತೇಔ ಕೆಳದಜೆಾಮ 
಄ಹಮಖಳೄೆಂದಿಗೆ ಯಸಹರಿಷುಹಖ ಫಳಷು ಄ತಯಂತ ಷಹಭಹನಯ ರೀತ್ತ. ಇ ಫಗೆಮಲ್ಲಾ 
ಕೋಶಿಔದಲ್ಲಾ ದಗಿಷಲಹಗಿಯು ಪಿರೕಮಿಮಂ ದಯದ ಮೇಲೆ ಂದು ಸೆಚುಚರಿ ದಯನುು 
ವಿಧಿಷಲಹಖುತಿದೆ. 

c) ವಿಭಹ ಮೊತದಿ ಮೇಲೆ ಷಹಾಧೀನತೆಮ ಸಔುನುು ಈಳಿಸಿಕೊಂಡು ಪಿಪಕೊಳುಳುದು: 
“ಷಹಾಧೀನತೆಮ ಸಔುು“ ಎಂದಯೆ ವಿಮೆಮ ರಿಸಹಯ ಮೊತಿಕಹುಗಿ ಸಔುನುು ಚಲಹಯ್ದಷಲಹದ 
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಜೀ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ಄ದು ಹತ್ತಷಫೇಕಹದ ವಿಭಹ ಮೊತಿದ ಮೇಲೆ 
(ಷಂೂಣಾಹಗಿ ಄ಥಹ ಬಹಖವಃ) ಚಲಹಯ್ದಷಫಸುದಹದ ಂದು ಫಗೆಮ ಹಿಡಿತ.  
ಈದಹಸಯಣೆ: ಆಂತಸ ಷಹಾಧೀನತೆಮ ಸಔುನುು ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ರಷಹಿಪಿಷಲಹಗಿಯು ಜೀು 
ಟ್ಟ ಬಿ ಄ಂತಸ ಕೆಲು ಯೋಖಖಳಿಂದ ಫಳಲ್ಲ ನಂತಯ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ 
ಸೇಯಲಹಖಫಸುದು. ಷಹಾಧೀನತೆಮ ಸಔುು ಎಂದಯೆ ವಿಭಹದಹಯನು ನಿದೇಾಶಿಷಲಹಗಿಯು 
ಕಹಲಹಧಿಯೊಳಗೆ ಂದು ನಿದಿಾಶಿಡಿಷಲಹಗಿಯು ಕಹಯಣ (ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಟ್ಟಬಿ ಭಯುಔಳಿಕೆ) 
ದಿಂದ ಭಯಣಸೊಂದಿದಲ್ಲಾ ಕೇಲ ಔಡಿಮೆ ರಭಹಣದ ಭಯಣ ರಯೋಜನ (ರಿಸಹಯ ಮೊತ)ಿ 
ನುು ಹತ್ತಷಫೇಕಹಖಫಸುದು.  

d) ನಿಫಾಂಧಿತ ಶಯತನಿುು ವಿಧಿಸಿ ಪಿಪಕೊಳುಳುದು: ಕೆಲು ತಯಸದ ಄ಹಮಖಳಿಗೆ ಕೆಲು 
ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಷಹವೀಗೀಡಹದಯೆ ಹತ್ತಷಫೇಕಹದ ಭಯಣ ರಿಸಹಯದ ಮೊತಿನುು 
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ನಿಫಾಂಧಿಷು ಂದು ನಿಫಾಂಧಿತ ಶಯತಿನುು ಄ನಾಯ್ದಷಲಹಖಫಸುದು. 
ಈದಹಸಯಣೆ: ಖಭಿಾಣಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಮೇಲೆ ಸೇಯಲಹಖು ಖಬಾಧಹಯಣೆಮ ಶಯತ್ತಿನ ರಕಹಯ 
ಖಭಿಾಣಿ ಭಹಿಳೆಮಯು ಭಖುವಿಗೆ ಜನಮ ನೀಡಿದ ನಂತಯ ಷುಭಹಯು ಭೂಯು ತ್ತಂಖಳುಖಳೄೆಳಗೆ 
ಖಬಾಧಹಯಣೆಗೆ ಷಂಫಂಧಟಿ ಕಹಯಣಖಳಿಂದ ಭಯಣ ಸೊಂದಿದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು 
ಹತ್ತಷಫೇಕಹದ ಭಯಣ ರಯೋಜನ ಮೊತಿನುು ನಿಫಾಂಧಿಷುತಿದೆ. 

e) ನಿಯಹಔರಿಷುುದು ಄ಥಹ ಭುಂದೂಡುುದು: ಕೊನೆಮದಹಗಿ, ಂದು ಜೀ ವಿಭಹ 
ಪಂದದಹಯನು ವಿಮೆಗಹಗಿ ಫಂದಿಯು ರಷಹಿನೆಮನುು ನಿಯಹಔರಿಷಫಸುದು ಄ಥಹ 
ತ್ತಯಷುರಿಷಫಸುದು. ನಿದಿಾಶಿ ಅಯೋಖಯದ/ಆತಯೆ ೈಶಿಶಿಯಖಳು ಄ತ್ತಮಹಗಿ ರತ್ತಔೂಲಹಗಿದು ಿ
಄ುಖಳು ಖಣನೀಮಹಗಿ ಄ಹಮದ ಷಂಬನುು ಹಿಗಿಷೆುಂತ್ತದಿಯೆ ಹೀಗೆ 
ಭಹಡಫೇಕಹಖಫಸುದು.  
ಈದಹಸಯಣೆ: ಫ್ ಯಕ್ರ ಿ ಕಹಯನ್ರ್ ಯೋಖದಿಂದ ಫಳಲುತ್ತಿದುಿ, ಈವಭನಕೆು ಄ಕಹವಖಳು 
ಔಡಿಮೆ ಆದಲಿ್ಲಾ ಅ ಯಕ್ರಿಗೆ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುು ತ್ತಯಷುರಿಷಫಸುದು.  
ಹೀಗೆಯೇ ಕೆಲು ರಔಯಣಖಳಲ್ಲಾ ರಿಸಿೆತ್ತಮು ಷುಧಹರಿಸಿ ಄ನುಔೂಲಔಯಹಖುಯೆಖೂ 
಄ಹಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳುದನುು ಭುಂದೂಡುುದು ವಿೇಚನೆಮ ಕೆಲಷಹಖಫಸುದು.  

ಈದಹಸಯಣೆ 
 

ಕೆಲೇ ದಿಷಖಳ ಹಿಂದೆ ಖಬಾಔಂಠ್ ವಷರಚಿಕ್ರತೆ್ಮನುು ಸೊಂದಿದಂತಸ ಂದು ಭಹಿಳೆಗೆ ಄ಳ 
ಜೀದ ಮೇಲೆ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುು ನೀಡಲು ಕೆಲು ತ್ತಂಖಳು ಕಹಮಲು ಸೇಳುುದಕೆು ಕಹಯಣ, ಄ಳ 
ವಷರಚಿಕ್ರತೆ್ಮ ಕಹಯಣದಿಂದ ವಷರಚಿಕ್ರತೆ್ಮ ನಂತಯ ಅಖಫಸುದಹದ ಷಭಷೆಯಖಳು ಔಣಮಯೆಮಹಖಲು 
಄ಕಹವ ನೀಡುುದು.   

 

ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳಿಳ 1 

ಆುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹ ರಔಯಣನುು ಂದು ಜೀ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ನಿಯಹಔರಿಷು ಄ಥಹ ಭುಂದೂಡು ಷಹಧಯತೆ 
ಆಯುುದು? 

I. ಅಯೋಖಯಂತ 18 ಶಾದ 

II. ಂದು ಷೂೆಲಕಹಮದ ಯಕ್ರ ಿ

III. ಏಡ್್ ಯೋಖದಿಂದ ಫಳಲುತ್ತಿಯು ಯಕ್ರ ಿ

IV. ತನುದೇ ಅದ ಅದಹಮ ಆಲಾದಿಯು ಖೃಹಿಣಿ 
 

 

B. ೈದಯಕ್ರೕಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳುದು  

1. ೈದಯಕ್ರೕಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳುದು  
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ಫಸುಹಲು ಜೀ ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಖಳು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಗೆ ಯೋಖಯತೆಮನುು ಄ಳೆಮಲು 
ಭಹಡಲಹಖು ೈದಯಕ್ರೕಮ ರೀಕ್ಷೆಖಳಿಲಾದಂತೆಯೇ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ಄ರಿಷಲಪಡುತಿೆ. ಄ಂತಸ 
ರಔಯಣಖಳನುು ೈದಯಕ್ರೕಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಖಳೆಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ. 

ಜೀ ವಿಮೆಗಹಗಿ ಫಯು ರಷಹಿನೆಖಳಲ್ಲಾ ೈದಯಕ್ರೕಮ ರೀಕ್ಷೆಖಳು ಫಸಳ ಷಣಣ ರಭಹಣದ ರಔಯಣಖಳಲ್ಲಾ 
ಭಹತರ ರತ್ತಔೂಲ ಲಕ್ಷಣಖಳನುು ಸೊಯ ತಯುತಿೆ ಎಂಫ ಄ರಿವಿನ ಕಹಯಣದಿಂದ ೈದಯಕ್ರೕಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ 
ರಷಹಿನೆಖಳ ರಕ್ರರಯೆಮನುು ಭಹಡಲಹಖುತಿದೆ. ಆನುುಳಿದುಖಳನುು ರಷಹಿನೆಮ ನಭೂನೆಮಲ್ಲಾ 
ನೀಡಿಯು ಈತಿಯಖಳಿಂದ ಄ಥಹ ರಷಹಪಿಿಸಿದ ಜೀದ ಕೆಲಷದಲ್ಲಾಮ ಗೈಯುಸಹಜರಿಮ ದಹಕಲೆಖಳು ಭತು ಿ
ಆತಯೆ ದಷಹಿೇಜುಖಳಿಂದ ಔಂಡುಹಿಡಿಮಲಹಖುತಿದೆ.  

ಂದು ರಿಣತ ತಜ್ಞರಿಂದ ೈದಯಕ್ರೕಮ ರೀಕ್ಷೆಮನುು ಭಹಡಿಷುುದೆಂದಯೆ ಄ರಿಗೆ ತಹಷಣೆಮ ವುಲು 
ನೀಡು ಄ಖತಯವಿಯುತಿದೆ. ೈದಯಕ್ರೕಮ ತಹಷಣೆಗಹಗಿ ನೀಡಫೇಕಹಗಿಯು ವುಲುನುು ಈಳಿಷುುದರಿಂದ 
ಈಳಿಮು ಸಣು ೈದಯಕ್ರೕಮ ರೀಕ್ಷೆಖಳನುು ಭಹಡದೆ ಫಯು ಸೆಚಿಚನ ಭಯಣ ರಿಸಹಯದ ಸಕ್ರುನ 
ದಹೆಖಳಿಗಿಂತಲೂ ಸೆಚುಚ ಎಂದು ಔಂಡುಹಿಡಿಮಲಹಗಿದೆ. ಅದಿರಿಂದ ಜೀ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಖಳು ೈದಯಕ್ರೕಮ 
ರೀಕ್ಷೆಖಳಿಗಹಗಿ ತಹಿಯ್ದಷದೆ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುು ನೀಡು ದಧತ್ತಮನುು ಄ಳಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಹಿಯೆ. 

2. ೈದಯಕ್ರೕಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಖಳನುು ಪಿಪಕೊಳಳಲು ನಿಮಭಖಳು 
ಅದಯೆ ೈದಯಕ್ರೕಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಖಳನುು ಪಿಪಕೊಳಳಲು ಕೆಲು ನಿಮಭಖಳನುು ಄ನುಷರಿಷು 
಄ಖತಯವಿಯುತಿದೆ.  

i. ಮೊದಲನೆಮದಹಗಿ, ಭಹಿಳೆಮಯಲ್ಲಾ ಕೆಲು ಖಾದ ಭಹಿಳೆಮಯು ಭಹತರ, ಎಂದಯೆ ಕೆಲಷಕೆು 
ಸೋಖು ಭಹಿಳೆಮಯು ಭಹತರ ಄ಸಾಯಹಖಫಸುದು.  

ii. ವಿಭಹ ನೀಡಫಸುದಹದ ಮೊತಕಿೆು ಮೇಲ್ಲನ ಮಿತ್ತಖಳನುು ಸೇಯಲಹಖಫಸುದು. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, 
ಮಹುದೇ ರಔಯಣದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಮೊತಿು ಐದು ಲಕ್ಷಗಿಂತಲೂ ಸೆಚಿಚದಿಲ್ಲಾ ೈದಯಕ್ರೕಮ ರೀಕ್ಷೆಮು 
಄ನಿಹಮಾಹಖಫಸುದು.  

iii. ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಕೊಳುಳಹಖ ಮಸಿ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಫಾಂಧ ಸೇಯಲಹಖಫಸುದು – ಈದಹಸಯಣೆಗೆ 
ಮಷು್ 40 ಄ಥಹ 45 ಅದಲ್ಲಾ ಔಡಹಡಮಹಗಿ ೈದಯಕ್ರೕಮ ರೀಕ್ಷೆಮು 
ಭಹಡಿಷಫೇಕಹಖಫಸುದು.  

iv. ಕೆಲು ವಿಭಹ ಯೋಜನೆಖಳ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ನಿಫಾಂಧಖಳನುು ಸೇಯಲಹಖಫಸುದು – 
ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಄ಧಿಮ (ಟರ್ಮಾ) ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ ೈದಯಕ್ರೕಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು 
ಪಿಪಕೊಳುಳ ಷಹಧಯತೆಮನುು ಯದುಿಗೊಳಿಷಫಸುದು.  

v. ವಿಮೆಮ ಖರಿಶಠ ಄ಧಿಮನುು ಆಪತುಿ ಶಾ/60 ಶಾ ಮಷಹ್ಖುಯೆಖೂ ಎಂದು 
ಸೀಮಿತಗೊಳಿಷಫಸುದು.  

vi. ಜೀಖಳ ಖಾಖಳು: ಕೆಲು ನಿದಿಾಶಿ ಖಾಖಳ ಯಕ್ರಿಖಳಿಗೆ ಔೂಡ ೈದಯಕ್ರೕಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ 
ರಷಹಿನೆಖಳನುು ಪಿಪಕೊಳಳಫಸುದು, ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ಂದು ಶಾದ ಕಹಲ ಷೇೆ ಆಯು 
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ರತ್ತರ್ಷಠತ ಷಂಷೆಖೆಳ ಈದೊಯೕಗಿಖಳಿಗೆ ೈದಯಕ್ರೕಮ-ಲಾದ ವಿವೇಶಖಳನುು ದಗಿಷಲಹಖುತಿದೆ. 
ಆಂತಸ ಷಂಷೆೆಖಳು ಷರಿಮಹದ ಗೈಯುಸಹಜರಿಮ ದಹಕಲೆಖಳನುು ಸೊಂದಿಯುತಿೆ ಸಹಖೂ ಕಹಲ 
ಕಹಲಕೆು ಄ಯ ಈದೊಯೕಗಿಖಳ ಅಯೋಖಯ ತಹಷಣೆಖಳನುು ಭಹಡಿಷುತಿೆ. ಆದರಿಂದ 
ಈದೊಯೕಗಿಖಳ ಅಯೋಖಯದ ಸಿತೆ್ತಮನುು ಷುಲಬಹಗಿ ರಿಶೀಲ್ಲಷಲು ಷಹಧಯವಿಯುತಿದೆ.  

5. ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಖಳನುು ಪಿಪಕೊಳುಳಹಖ ಄ಂಔಖಳನುು ನೀಡಲಹಖು ಄ಂವಖಳು  
಄ಂಔಖಳನುು ನೀಡಲಹಖು ಄ಂವಖಳು ಎಂದಯೆ ಅರ್ಥಾಔ ರಿಸಿತೆ್ತ, ಜೀನ ವೈಲ್ಲ, ಸಹಯಷಖಳು, ಔುಟುಂಫದ 
ಆತ್ತಸಹಷ, ಯಮಕ್ರಿಔ ಅಯೋಖಯದ ಆತ್ತಸಹಷ ಭತುಿ ಆತಯೆ ಯಮಕ್ರಿಔ ಷಂದಬಾಖಳು – ಆುಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧ 
ಟಿ ವಿಭಹದಹಯನ ಜೀದ ಆಂತಸ ವಿವಿಧ ಄ಂವಖಳು. ಆುಖಳು ಅತನ ಜೀಕೆು ಄ಹಮಖಳನುು 
ಡಡಫಸುದು ಸಹಖೂ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಗೆ ಄ಹಮನುು ಸೆಚಿಚಷಫಸುದು. ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು 
ಪಿಪಕೊಳುಳುದಯಲ್ಲಾ ಆಂತಸ ಄ಹಮಖಳನುು ಭತುಿ ಄ುಖಳ ಷಂಬಹಯ ರಿಣಹಭಖಳನುು ಖುಯುತ್ತಸಿ 
಄ುಖಳನುು ಄ಂತೆಯೇ ಗೀಾಔರಿಷು ಕ್ರರಯೆಮೂ ಷೇರಿಯುತಿದೆ. 

ಂದು ಯಮಕ್ರಿಔ ಜೀದ ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳು ಸೇಗೆ ಄ಹಮದ ಮೇಲೆ ರಿಣಹಭ ಬೀಯುತಿೆ ಎಂದು ನಹು 
಄ಥಾಭಹಡಿಕೊಳೄೆ ಳೕಣ. ವಿವಹಲಹಥಾದಲ್ಲಾ ಆುಖಳನುು ಎಯಡು ವಿಬಹಖಖಳನಹುಗಿ ವಿಂಖಡಿಷಫಸುದು - 
ನೈತ್ತಔ ಄ಹಮಖಳಿಗೆ ಕಹಯಣಹಖುಂತಸು ಸಹಖೂ ದೈಹಿಔ (ಅಯೋಖಯದ) ಄ಹಮಖಳಿಗೆ 
ಕಹಯಣಹಖುಂತಸು. ಄ಂತೆಯೇ ಜೀ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಖಳು ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಖಳನುು ುಪ ತಭಮ 
ರಕ್ರರಯೆಮನುು ಎಯಡು ಖಾಖಳನಹುಗಿ ವಿಂಖಡಿಷುತಿೆ. ನೈತ್ತಔ ಄ಹಮಖಳಿಗೆ ಕಹಯಣಹಖು ಅದಹಮ, 
ಈದೊಯೕಖ, ಜೀನ ವೈಲ್ಲ, ಭತುಿ ಸಹಯಷಖಳಂತಸ ಄ಂವಖಳನುು ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳಳಲು 
ನಡೆಷು ಅರ್ಥಾಔ ಬಹಖದ ಭೌಲಯಭಹನ; ಸಹಖೂ ಅಯೋಖಯದ ೈದಯಕ್ರೕಮ ಄ಂವಖಳನುು ವಿಭಹ 
ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳಳಲು ನಡೆಷು ೈದಯಕ್ರೕಮ ಬಹಖದ ಭೌಲಯಭಹನನಹುಗಿ ವಿಂಖಡಿಸಿದಹಿಯೆ.  
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a) ಭಹಿಳೆಮಯ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆ 
ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಭಹಿಳೆಮಯು ಖಂಡಷರಿಗೆ ಸೋಲ್ಲಸಿದಲ್ಲಾ ಸೆಚಿಚನ ದೀರ್ಘಾಮುಶಯ ಸೊಂದಿಯುತಹಿಯೆ. 
ಅದಯೆ ಄ಯು ನೈತ್ತಔ ಄ಹಮದ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಕೆಲು ತೊಂದಯೆಖಳನುು ಄ನುಬವಿಷಫಸುದು. ಆದಕೆು 
ಕಹಯಣ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಭಹಿಳೆಮಯು ುಯುಶಯ ಹರಫಲಯ ಭತು ಿ ಷಹಭಹಜಿಔ ವೆೃೕಶಣೆಗೆ ಆಂದಿಖೂ 
ಖುರಿಮಹಖುತ್ತಿದಹಿಯೆ. ಭಹಿಳೆಮಯ ಅಮುಶಯದ ಮೇಲೆ ರಬಹ ಬೀಯು ಆನೊುಂದು ಄ಂವೆಂದಯೆ 
ಖಬಾಧಹಯಣೆಗೆ ಷಂಫಂಧಟಿ ತೊಂದಯೆಖಳು.  

ಭಹಿಳೆಮರಿಗೆ ವಿಮೆಮನುು ಡೆಮು ಄ಸಾತೆಮು ಄ರಿಗೆ ವಿಮೆಮ ಄ಖತಯ ಭತುಿ ಪಿರೕಮಿಮಂ 
ಹತ್ತಷು ಷಹಭಥಯಾಖಳು ನಿಧಾರಿಷುತಿೆ. ಅದಿರಿಂದಲೇ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಖಳು ಭಹಿಳೆಮರಿಗೆ ವಿಭಹ 
ಯಕ್ಷಣೆ ನೀಡುಹಖ ಷಾಂತ ಅದಹಮ ಆಯು ಭಹಿಳೆಮರಿಗೆ ಭಹತರ ೂಣಾ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತಿೆ 
ಸಹಖೂ ಆತಯೆ ಖಾದ ಭಹಿಳೆಮರಿಗೆ ನಿಫಾಂಧಖಳನುು ವಿಧಿಷಫಸುದು. ಹೀಗೆಯೇ ಖಬಾತ್ತ 
ಭಹಿಳೆಮಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲು ಶಯತುಿಖಳನುು ವಿಧಿಷಫಸುದು. 

b) ಷಣಣ ಮಷುಯು 
ಷಣಣ ಮಷುರಿಗೆ ಔಯಹಯುಖಳಿಗೆ ಷಹಿ ಸಹಔು ಸಹಖೂ ಔಯಹಯುಖಳಲ್ಲಾ ಬಹಗಿಮಹಖು ಸಔುುಖಳು 
ಆಯುುದಿಲಾ. ಅದಿರಿಂದ ಂದು ಷಣಣ ಮಷುನ ಜೀದ ಮೇಲೆ ರಷಹಿನೆಮನುು ಅ ಫಹಲಔ/ಫಹಲಕ್ರಗೆ 
ಷಂಫಂಧ ಆಯು ಪ್ರೇಶಔಯು ಄ಥಹ ಕಹನೂನುಫದಧ ಗಹಡಿಾಮನ್ ಷಲ್ಲಾಷಫಸುದು. ಷಣಣ ಮಷುರಿಗೆ 
ತಭಮದೇ ಅದ ಅದಹಮ ಆಯುುದಿಲಾಹದಿರಿಂದ ಄ರಿಗೆ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಄ವಯಔತೆಮನೂು ಔೂಡ 
ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳುಳ ಄ಖತಯವಿಯುತಿದೆ.  

ಷಣಣ ಮಷುರಿಗೆ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ರಿಖಣಿಷುಹಖ ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಭೂಯು ಸಿೆತ್ತಖಳನುು 
ರಿಶೀಲ್ಲಷಲಹಖುತಿದೆ: 
i. ಄ರಿಗೆ ಷರಿಮಹಗಿ ಫೆಳೆದ ದೇಸದ ಮೈಔಟುಿ ಆದೆಯೇ ಎಂದು.  

ದೇಸದ ಔಡಿಮೆ ಫೆಳಣಿಗೆಮು ಄ೌರ್ಷಿಔತೆ ಄ಥಹ ಆತಯೆ ಅಯೋಖಯದ ತೊಂದಯೆಖಳ 
ಕಹಯಣದಿಂದ ಅಖಫಸುದು, ಸಹಖೂ ಄ಂತಸ ಕಹಯಣಖಳಿಂದ ಘೋಯ ಄ಹಮಖಳು 
ಎದುಯಹಖಫಸುದು.  

ii. ಳ ಳೆಮ ಔುಟುಂಫದ ಆತ್ತಸಹಷ  ಭತು ಿಯಮಕ್ರಔಿ ಆತ್ತಸಹಷ.  
ಆಲ್ಲಾ ಮಹುದಹದಯೂ ರತ್ತಔೂಲ ಷೂಚಔಖಳು ಆದಲಿ್ಲಾ, ಄ುಖಳು ಭುಂದೆ ಄ಹಮಖಳಿಗೆ 
ಕಹಯಣಹಖಫಸುದು.  

iii. ಔುಟುಂಫು ಷಭಾಔಹಗಿ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುು ಸೊಂದಿದೆಯೇ ಎಂದು.  
ಷಣಣ ಮಷುಯ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಷಂಷೃತ್ತ ಸೊಂದಿಯು 
ಔುಟುಂಫಖಳು ಕೇಳುತಿೆ. ಅದರಿಿಂದ ಭಔುಳ ಜೀದ ಮೇಲೆ ರಷಹಿನೆಮನುು ಡೆಮುಹಖ 
ಪ್ರೇಶಔಯು ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುು ಸೊಂದಿಯದಿದಿಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮ ಪಂದದಹಯಯು 
ಎಚಚರಿಕೆಯ್ದಂದಿಯಫೇಕಹಖುತಿದೆ. ಅಖ ಪ್ರೇಶಔಯು ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುು ಏಕೆ ಸೊಂದಿಲಾೆಂದು 
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ಪಂದದಹಯಯು ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳುಳ ಄ಖತಯವಿಯುತದಿೆ. ಭಔುಳಿಗೆ ನೀಡಲಹಖು ವಿಭಹ 
ಯಕ್ಷಣೆಮ ಮೊತಿು ಪ್ರೇಶಔಯ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಗೆ ಷಂಯೋಜಿತಹಗಿಯುತಿದೆ.  

c) ಫೃಸತ್ ವಿಭಹ ಮೊತಖಿಳು: 
ರಷಹಿಪಿಸಿದ ಯಕ್ರಿಮ ಹರ್ಷಾಔ ಄ದಹಮದ ಎದುಯು ಄ನು ರಷಹಿಪಿಸಿದ ವಿಭಹ ಮೊತಿು ಬಹರಿ 
ಮೊತಿದಹಿಗಿದಿಲ್ಲಾ ಪಂದದಹಯಯು ಎಚಚಯದಿಂದಿಯಫೇಕಹಖುತಿದೆ. ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ವಿಭಹ ಮೊತಿು 
ಯಕ್ರಿಮ ಸತಿರಿಂದ ಸನೆುಯಡು ಟುಿ ಆಯಫೇಕಹಖುತಿದೆಂದು ಉಹಿಷಫಸುದು. ಄ನುಹತು ಆದಕ್ರುಂತ 
ತುಂಫಹ ಸೆಚಿಚದಿಯೆ, ಄ದು ವಿಭಹಗಹಯಯ ವಿಯುದಧ ಅರಿಷು ಷಹಧಯತೆಮನುು ಏರಿಷುತಿದೆ. 

ಈದಹಸಯಣೆ 

ಂದು ಯಕ್ರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಯೂಹಯ್ದ ಹರ್ಷಾಔ ಅದಹಮ  ಆದುಿ, 3 ಕೋಟ್ಟ ಯೂಹಯ್ದ ವಿಭಹ ಮೊತಿದ 
ಯಕ್ಷಣೆಗೆ ರಷಹಿನೆ ಷಲ್ಲಾಸಿದಯೆ, ಄ದು ಅತಂಔಕೆು ಕಹಯಣಹಖುತದಿೆ. 
 

ಆಂತಸ  ರಿಸಿತೆ್ತಖಳಲ್ಲಾ ಅತಂಔಹಖುುದು ಷಸಜ, ಏಕೆಂದಯೆ ಄ಶೊಿಂದು ಸೆಚಿಚನ ಮೊತಿದ 
ವಿಮೆಮನುು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳುದಯ ಹಿಂದೆ ವಿಭಹದಹಯನು ಭುಂದೆ ಅತಮಸತೆಯ ಭಹಡಿಕೊಳುಳ 
ಯೋಚನೆಯ್ದಂದ ಭಹಡಿಯಫಸುದು ಄ಥಹ ಅತನ ಅಯೋಖಯು ಸದಗೆಡುತ್ತಿಯಫಸುದು. ಄ಶುಿ ಸೆಚುಚ 
ವಿಭಹ ಮೊತಿನುು ರಷಹಿಪಿಷಲು ಭೂಯನೆಮ ಕಹಯಣ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟು ವಿರೀತ ಄ಷಂಖತ 
ಭಹಯಹಟವಿಯಲೂಫಸುದು.   

ವಿಭಹ ಮೊತಿಖಳು ದೊಡಡದಿದಹಿಖ ಄ುಖಳಿಗೆ ರಭಹಣಹನುಖುಣಹಗಿ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತಖಿಳೄ ಔೂಡ 
ದೊಡಡದಹಗಿಯುತಿೆ. ಆದಯ ಕಹಯಣದಿಂದ ಄ಂತಸ ಸೆಚಿಚನ ಮೊತದಿೆ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳನುು ವಿಭಹದಹಯನು 
ಭುಂದೆ ಹತ್ತಷುತಹಿನೆಯೇ ಎಂದು ಔೂಡ ರವೆುಖಳು ಈದಭವಿಷುತಿೆ. ಅದಿರಿಂದ ಷಹಭಹನಯಹಗಿ 
ಹತ್ತಷಫೇಕಹದ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತಿನುು ಂದು ಯಕ್ರಿಮ ಹರ್ಷಾಔ ಅದಹಮದ ಭೂಯಯಲ್ಲಾ ಂದು 
ಬಹಖಕೆು ಸೀಮಿತಹಖುಶುಿ ಭಟ್ಟಿಗೆ ಭಹತರ ವಿಭಹ ಮೊತಿನುು ಆರಿಷುುದು ವಿೇಚನೆಮ 
ಔರಭಹಗಿಯುತಿದೆ.  

d) ಮಷು್ 
ಇ ಠ್ಯದಲ್ಲಾ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿಯುಂತೆ, ಭಯಣದ ರಭಹಣದ ಄ಹಮು ಮಸಿ್ಗೆ ನಿಔಟಹಗಿ 
ಷಂಫಂಧಿತಹಗಿಯುತಿದೆ. ಸೆಚಿಚನ ಮಸಿ್ನ ಯಕ್ರಖಿಳಿಗೆ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಫಗೆ ೆ ರಿಖಣಿಷುಹಖ 
ಪಂದದಹಯಯು ಎಚಚರಿಕೆವಿಂದಿಯಫೇಕಹಖುತಿದೆ.  
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ಈದಹಸಯಣೆ 
ಐತುಿ ಶಾ ಮಷಹ್ದ ನಂತಯ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ಮೊದಲ ಫಹರಿ ರಷಹಿಪಿಸಿದಿಲ್ಲಾ, ನೈತ್ತಔ ಄ಹಮದ ಫಗೆೆ 
ಷಂವಮ ಡು ಄ಖತಯವಿಯುತಿದೆ. ಄ಂತಸ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುು ಹಿಂದೆಯೇ ಏಕೆ ಕೊಳಳಲ್ಲಲಾ ಎಂಫ ರವೆುಖಳನುು 
ಕೇಳು ಄ಖತಯವಿಯುತಿದೆ.  

ಆನೊುಂದು ಖಭನಸರಿಷಫೇಕಹದ ವಿಶಮೆಂದಯೆ ದೇಸನುು ಕ್ಷೀಣಗೊಳಿಷು ಯೋಖಖಳಹದ 
ಸೃದಮದ ತೊಂದಯೆ ಭತು ಿಭೂತರಪಿಂಡದ ೈಪಲಯಖಳ ಷಂಬ ಮಷಹ್ದಂತೆ ಏಯುತಿದೆ ಸಹಖೂ 
ೃದಹಧಯದಲ್ಲಾ ಸೆಚುಚತಿದೆ. 

ದೊಡಡ ಮೊತಿಖಳಿಗೆ/ಸೆಚಿಚನ ಮಷಹ್ದಯು ಄ಥಹ ಅ ಎಯಡೂ ಔೂಡಿಯು ರಷಹಿನೆಖಳನುು 
ನೀಡಿದಹಖ ಜೀ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಕೆಲು ವಿವೇಶ ಯದಿಖಳನುು ಕೋಯಫಸುದು.  

ಈದಹಸಯಣೆ 
಄ಂತಸ ಯದಿಖಳ ಈದಹಸಯಣೆಖಳು: ಇ ಸಿ ಜಿ; ಎದೆಮ ಎಕ್್-ಯೇ ಭತುಿ ಯಔಿದ ಷಔುಯೆಮ ಄ಂವದ 
ರೀಕ್ಷೆ, ಇ ರೀಕ್ಷೆಖಳು ರಷಹಪಿಿಷಲಹಗಿಯು ಜೀದ ಅಯೋಖಯದ ಫಗೆೆ ಅಳಹದ ಳನೋಟಖಳನುು 
ಫಹಿಯಂಖಗೊಳಿಷಫಸುದು, ಸಹಖೂ ಇ ಯೇಕ್ಷೆಖಳು ರಷಹಿನೆಮ ನಭೂನೆಮಲ್ಲಾ ನೀಡಲಹಗಿಯು 
ಈತಿಯಖಳು ಄ಥಹ ಂದು ಷಹಭಹನಯ ೈದಯಕ್ರೕಮ ರೀಕ್ಷೆಮು ನೀಡಫಸುದಹದ ಭಹಹಿತ್ತಗಿಂತಲೂ 
ಸೆಚುಚ ಈಯೋಖಕಹರಿಮಹಖಫಸುದು.  
 

ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಖಳನುು ಪಿಪಕೊಳುಳ ರಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಾ ಂದು ಭುಕಯಹದ ಬಹಖು ಮಸಿ್ನ 
ುಯಹೆಮನುು ರಿಶೀಲ್ಲಸಿ ಮಷ್ನುು ಪಿಪಕೊಳುಳುದು. ಮಸಿ್ನ ುಯಹೆಖಳು ಎಯಡು ಫಗೆಮು 
ಆಯುು.  
 ರಭಹಣಿತ 

 ರಭಹಣಿತಲಾದ 

ರಭಹಣಿತ ಮಸಿ್ನ ುಯಹೆಖಳನುು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಂದು ಷಹಾಜನಿಔ ಹರಧಿಕಹಯು 
ನೀಡುತಿದೆ. ಈದಹಸಯಣೆಗಹಗಿ:  
 ುಯಷಬೆ ಄ಥಹ ಆತಯೆ ಷಕಹಾಯದ ಷಂಷೆೆಮು ನೀಡಿಯುಂತಸ  ಜನನ ರಭಹಣತರ;  
 (ಎರ್ಸ ಎರ್ಸ ಎಲ್ ಸಿ) ವಹಲೆ ಬಿಟಿ ರಭಹಣತರ;  
 ಹಷೊಪೕಟ್ಾ; ಭತು ಿ
 ಈದೊಯೕಖದಹತಯ ರಭಹಣತರ. 
಄ಂತಸ ರಭಹಣಿತ ುಯಹೆಖಳು ಲಬಯವಿಯದೆ ಆಯು ಔಡೆಖಳಲ್ಲಾ, ರಷಹಿಪಿಷು ಯಕ್ರಿಮು ರಭಹಣಿತ-
ಲಾದ ಮಸಿ್ನ ುಯಹೆಖಳನುು ತಯಲು ಸೇಳಫಸುದು. ಈದಹಸಯಣೆಗಹಗಿ, ಜಹತಔ; ಷಾಮಂ-
ಘೋರ್ಷತ ರಭಹಣತರ.  
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ರಭಹಣಿತ ಮಸಿ್ನ ುಯಹೆಖಳು ಲಬಯವಿಲಾದಿದಿಲ್ಲಾ, ರಭಹಣಿತ-ಲಾದ ಮಸಿ್ನ ುಯಹೆಖಳನುು 
ಔೂಡಲೇ ಪಿಪಕೊಳಳಫಹಯದು. ಸೆಚಹಚಗಿ, ವಿಭಹಗಹಯಯು ವಿಭಹ ಯೋಜನೆ; ವಿಮೆಮ ಕಹಲಹಧಿ; ಖರಿಶಠ 
ರಿಔಾತೆಮ ಮಷು್; ಭತುಿ ಖರಿಶಠ ವಿಭಹ ಮೊತಿಖಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲು ನಿಫಾಂಧಖಳನುು ಸೇಯುತಿೆ. 

e) ನೈತ್ತಔ ಄ಹಮ 

ಕೆಲು ಷಂದಬಾಖಳು ಄ಥಹ ಂದು ಯಕ್ರಿಮ ಅರ್ಥಾಔ ರಿಸಿತೆ್ತ, ಜೀನ ವೈಲ್ಲ ಭತುಿ ಸಹಯಷಖಳು, 
ಖ್ಹಯತ್ತ ಭತುಿ ಭಹನಸಿಔ ಅಯೋಖಯದಂತಸ ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳು ಅತನು/ಅಕೆಮು ಈದೆೀವೂಾಔಹಗಿ 
಄ಹಮನುು ಸೆಚಿಚಷುಂತಸ ಕ್ರರಯೆಖಳಲ್ಲಾ ತೊಡಖಫಸುದು ಎಂದು ಷೂಚಿಷುಂತಸ ರಿಸಿೆತ್ತಖಳಲ್ಲಾ 
ನೈತ್ತಔ ಄ಹಮವಿಯುುದು ಎಂದು ಸೇಳಫಸುದು. ನೈತ್ತಔ ಄ಹಮನುು ಷೂಚಿಷುಂತಸ ಄ನೇಔ 
಄ಂವಖಳಿಯಫಸುದು.  

ಈದಹಸಯಣೆ 

ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ರಷಹಿಪಿಸಿದ ಯಕ್ರಿಮ ನಿಹಷದಿಂದ ಫಸಳ ದೂಯವಿಯು ವಹಖ್ಹ ಔಚೇರಿಮಲ್ಲಾ 
ರಷಹಿನೆಮ ನಭೂನೆಮನುು ಪಿಪಸಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ. 

ಫ್ ಄ಸಾ ೈದಯಕ್ರೕಮ ರೀಕ್ಷಔ ಂದು ಯಕ್ರಿಮ ನಿಹಷದ ಸತ್ತಿಯೇ ಆದಯಿೂ ಔೂಡ ೈದಯಕ್ರೕಮ 
ತಹಷಣೆಮನುು ಆನೆುಲೊಾೕ ಭಹಡಿಸಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ. 

ಭೂಯನೇ ರಔಯಣದಲ್ಲಾ, ಆನೊುಂದು ಯಕ್ರಿಮ ಜೀದ ಮೇಲೆ ಷಪಶಿ ವಿಭಹಷಕ್ರಿಮನುು ಸೊಂದದೇ 
ಆಯುಹಖಲೂ ಂದು ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು ಅತನ ಜೀದ ಮೇಲೆ ಭಹಡಿಯು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, 
಄ಥಹ ಸೆಷರಿಷಲಹದ ನೊಮಿನಿಮು ರಷಹಿಪಿಸಿದ ಜೀಕೆು ಸತ್ತಿಯದ ಄ಲಂಬಿತ ಯಕ್ರಿ ಄ಲಾದೇ ಆದ ಿ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ.  
 

಄ಂತಸ ರತ್ತ ರಔಯಣದಲೂಾ ಂದು ವಿಚಹಯಣೆಮನುು ಭಹಡಫಸುದು. ಄ಂತ್ತಭಹಗಿ, ವಿಭಹದಹಯನು 
ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ೆ ೆ ಷಂಫಂಧಿಔನಹಗಿದಿಲ್ಲಾ, ಏಜೆನಿ್ ಯಷಹೆಔ/಄ಭಿೃದಿಧ ಄ಧಿಕಹರಿ ಄ಂತಸ ವಹಖ್ಹ 
ಔಚೇರಿಮ ಫ್ ಄ಧಿಕಹರಿಯ್ದಂದ ಂದು ನೈತ್ತಔ ಄ಹಮ ಯದಿಮನುು ಕೋಯಲಹಖಫಸುದು. 

f) ಈದೊಯೕಖ 

ಓದೊಯೕಗಿಔ ಄ಹಮಖಳು ಭೂಯಯಲ್ಲಾ ಮಹುದಹದರಿಂದಲೂ ಫಯಫಸುದು: 
 ಄ರ್ಘತ 

 ಄ನಹಯೋಖಯದ ಄ಹಮ 

 ನೈತ್ತಔ ಄ಹಮ 



        14 

 301 

ಯೇಖ್ಹಚಿತರ 5: ಓದೊಯೕಗಿಔ ಄ಹಮಖಳ ಭೂಲಖಳು 

ಓದೊಯೕಗಿಔ ಄ಹಮಖಳ ಭೂಲಖಳು: 
 ಄ರ್ಘತ 

 ಄ನಹಯೋಖಯದ ಄ಹಮ 

 ನೈತ್ತಔ ಄ಹಮ 

i. ಕೆಲು ಈದೊಯೕಖಖಳು ಄ದಯಲ್ಲಾ ತೊಡಗಿಯುರಿಗೆ ಄ರ್ಘತಖಳ ಄ಹಮಖಳಿಗೆ ಡುಡ 
ಕಹಯಣಖಳಿಂದ ಄ರ್ಘತಖಳು ಈದಭವಿಷಲು ಕಹಯಣಹಖುತಿೆ. ಇ ಖಾದಲ್ಲಾ ಄ನೇಔ ಷಂಖ್ೆಯಮ 
ಈದೊಯೕಖಖಳು ಆಯುು – ಷಔಾರ್ಸ ಔಲಹವಿದಯು, ಷಹುಯಫೋಲ್ಲಡಂಗ್ ಕಹಮಿಾಔಯು, ಔಟಿಡಖಳನುು 
ಈಯುಳಿಷುವಿಕೆಮ ತಜ್ಞಯು, ಭತುಿ ಚಲನಚಿತರದ ಷಹಸಷ ಔಲಹವಿದಯು. 

ii. ೈದಯಕ್ರೕಮ ನೂಯನತೆಖಳು ಷಂಬವಿಷುಂತಸ ಕೆಲಷದ ಷಾಯೂಖಳಿಯುಹಖ ಄ನಹಯೋಖಯದ 
಄ಹಮಖಳು ಈದಭವಿಷುತಿೆ. ಄ನೇಔ ತಯಸದ ಄ನಹಯೋಖಯದ ಄ಹಮಖಳು ಆಯುು. 
 ರಿಕ್ಷಹ ಎಳೆಮುಯಂತಸ ಕೆಲು ಕೆಲಷಖಳಲ್ಲಾ ರಚಂಡ ದೈಹಿಔ ಅಮಹಷಹಖುತಿದೆ ಸಹಖೂ 

಄ುಖಳು ಈಸಿಯಹಟದ ಯಷೆಮೆ ಮೇಲೆ ರಿಣಹಭ ಬೀಯುತಿೆ 
 ಎಯಡನೆಮ ರಿಸಿೆತ್ತಮಲ್ಲಾ ಯಕ್ರಖಿಳು ಖಣಿಖಳಲ್ಲಾಮ ಧೂಳು ಄ಥಹ ಕಹಯನ್ಯು ಜನಔ ಷುಿಖಳಹದ 

ಯಹಷಹಮನಿಔಖಳು ಭತುಿ ಯಭಹಣು ವಿಕ್ರಯಣಖಳಂತಸ ವಿಶಕಹರಿ ಷುಖಿಳಿಗೆ ಡಡಲಪಡುತಹಿಯೆ. 
 ತ್ತೕರ ನಿವಯಕ್ರ ಿ ಕಹಯ್ದಲೆಖಳಿಗೆ ಕಹಯಣಹಖಫಸುದಹದ ಬೂಖತ ಷುಯಂಖಖಳು ಄ಥಹ ಅಳಹದ 

ಷಭುದರಖಳಂತಸ ಸೆಚುಚ ತಡಿದ ರಿಷಯಖಳು ಭೂಯನೆಮ ತಯಸದ ಄ಹಮಖಳಿಗೆ 
ಕಹಯಣಹಖುತಿೆ.  

 ಕೊನೆಮದಹಗಿ ಕೆಲು ಕೆಲಷದ ರಿಸಿೆತ್ತಖಳಿಗೆ (ಆಔುಟ್ಟಿನ ಔಡೆಖಳಲ್ಲಾ ಔುಳಿತುಕೊಳುಳುದು ಭತು ಿ
ಕೆ ಪಿ ಒ ನಲ್ಲಾ ಂದು ಔಂೂಯಟಗೆಾ ಄ಂಟ್ಟಕೊಂಡಿಯುುದು ಄ಥಹ ಄ತ್ತ ಸೆಚುಚ ವಫದಿ 
ಹತಹಯಣದಲ್ಲಾ ಕೆಲಷ ಭಹಡುುದು) ಄ತ್ತಸೆಚುಚ ಡುಡವಿಕೆಯ್ದಂದ ದೀಗಾ ಕಹಲದಲ್ಲಾ ಕೆಲು 
಄ಂಗಹಂಖಖಳ ಕಹಮಾಕ್ಷಭತೆಖಳನುು ಔುಗಿೆಷಫಸುದು.  

iii. ಂದು ಕೆಲಷದಲ್ಲಾ ಄ಯಹಧಿ ಄ಂವಖಳಿಗೆ, ಄ಥಹ ಭಹದಔ ಷುಿಖಳು ಭತು ಿ ಭದಯಕೆು 
ಷಹಮೀಯವಿಯುಹಖ ಄ಥಹ ಄ುಖಳ ಔಡೆಗೆ ಲು ಭೂಡಿಷುಂತಸ ರಿಸಿೆತ್ತ ಆದಹಿಖ ನೈತ್ತಔ 
಄ಹಮಖಳು ಷಂಬವಿಷಫಸುದು. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಯಹತ್ತರಮ ಔಾಫಳೆಲ್ಲಾ ಔುಣಿಮು ಮುತ್ತಮಯು, 
಄ಥಹ ಂದು ಭದಯದ ಫಹನಾಲ್ಲಾ ನಿಫಾಂಧಔಯಗಿ ಕೆಲಷ ಭಹಡುಯು, ಄ಥಹ ವಂಕ್ರತ ಄ಯಹಧಿ 
ಷಂಔಾಖಳಿಯು ಂದು ಹಣಿಜೊಯೕದಯಮಿಮ ‗಄ಂಖ ಯಕ್ಷಔಯು‘. ಆದಲಾದೆ ಄ಭಲೇರಿಷು ಜೀನ 
ವೈಲ್ಲಖಳನುು ಸೊಂದಿಯು ಜನಪಿರಮ ಭನೋಯಂಜನಹ ತಹಯೆಖಳ ಈದೊಯೕಖದ ವೈಲ್ಲಖಳು ಕೆಲವೊಮೆಮ 
ದುಯಂತದ ಕೊನೆಖಳಲ್ಲಾ ಄ಂತಯಹಖುತಿೆ  

಄ಹಮಕಹರಿ ಎಂದು ಟ್ಟಿ ಭಹಡಲಹದ ಈದೊಯೕಖಖಳಲ್ಲಾ ಕೆಲಷ ಭಹಡುತ್ತಿಯುರಿಂದ ರಷಹಿನೆಮ  
ನಭೂನೆ ಡೆದಹಖ, ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ಄ಜಿಾ ಷಲ್ಲಾಸಿದಯು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಂದು ಓದೊಯೕಗಿಔ 
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ರವಹುಳಿಮನುು ತುಂಫಫೇಕಹಖುತಿದೆ. ಇ ರವಹುಳಿಮು ಈದೊಯೕಖದ ಫಗೆ,ೆ ಳಗೊಂಡಿಯು 
ಔತಾಯಖಳು ಭತುಿ ಡಡಲಹಖು ಄ಹಮಖಳ ಫಗೆ ೆನಿದಿಾಶಿ ರವೆುಖಳನುು ಕೇಳುತಿದೆ. ಄ಹಮಕಹರಿ 
ಈದೊಯೕಖದ ನಿಮಿತಿ ಸೀದಹ ಂದು ಸೆಚುಚರಿ ದಯನುು (ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಷಹವಿಯ ಯೂಹಯ್ದ ವಿಭಹ 
ಮೊತಿಕೆು ಎಯಡು ಯೂಹಯ್ದ) ವಿಧಿಷು ಭೂಲಔ ಂದು ಯೇಟ್ಟಂಗ್ ಸೇಯಲಹಖುತಿದೆ. ಄ಂತಸ ಸೆಚುಚರಿ 
ದಯನುು ವಿಭಹದಹಯನ ಈದೊಯೕಖ ಫದಲಹದಹಖ ಄ಹಮದ ರಭಹಣಔುನುಖುಣಹಗಿ ಔಡಿಮೆ 
ಭಹಡಲಹಖುುದು ಄ಥಹ ತೆಗೆಮಲೂ ಫಸುದು.  

g) ಜೀನವೈಲ್ಲ ಭತು ಿಸಹಯಷಖಳು 
ಜೀನವೈಲ್ಲ ಭತುಿ ಸಹಯಷಖಳು ಎಂಫ ದಖಳು ಂದು ವಿಷಹಿಯಹದ ಹಯಪಿಿಮ ಯಮಕ್ರಿಔ 
ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳನುು ಄ರಿಷುತಿೆ. ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಏಜೆಂತಯ ಗೌಯ ಯದಿ ಭತುಿ ನೈತ್ತಔ ಄ಹಮದ 
ಯದಿಖಳು ಆಂತಸ ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳನುು ಫಹಿಯಂಖ ಡಿಷುತಿೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಷಲಹಖುತಿದೆ. ಇ 
ಯದಿಖಳು ಆಂತಸ ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳ ಫಗೆೆ ವಿಯ ನೀಡಿದಲ್ಲಾ ಄ದು ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆ ನೀಡಿದನು 
಄ಹಮಕೆು ಡಿಡಯು ಫಗೆೆ ಷೂಚಿಷುತಿೆ. ನಿದಿಾಶಿಹಗಿ ಭೂಯು ಲಕ್ಷಣಖಳು ಭುಕಯಹದು:  

i. ಧೂಭಹನ ಭತು ಿ ತಂಫಹಔು ಫಳಕೆ: ತಂಫಹಕ್ರನ ಷೇನೆಮು ಭಹತರಲಾದೆ ಄ದು ಫೇಯೆ 
ೈದಯಕ್ರೕಮ ಄ಹಮಖಳನೂು ಸೆಚಿಚಷುತಿದೆ ಎಂದು ಇಖ ಚೆನಹುಗಿ ಖುಯುತ್ತಷಲಹಗಿದೆ. ಆಂದು 
ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಖಳು ಧೂಭಹನ ಭಹಡುರಿಗೆ ಭತು ಿ ಧೂಭಹನ ಭಹಡದೆ ಆಯುರಿಗೆ 
ಬೇದಹತಮಔ ದಯಖಳನುು ವಿಧಿಷುತಿೆ, ಸಹಖೂ ಧೂಭಹನ ಭಹಡುಯು ಸೆಚಿಚನ ಪಿರೕಮಿಮಂ 
ದಯಖಳನುು ಹತ್ತಷಫೇಕಹಖುತದಿೆ. ತಂಫಹಔು ಫಳಕೆಮ ಆತಯೆ ಯೂಖಳಹದ ಖುಟಖ ಭತುಿ ಹನ್ 
ಭಷಹಲಖಳಿಖೂ ಔೂಡ ರತ್ತಔೂಲ ಭಯಣ ರಭಹಣದ ವೆರೕಮಹಂಔಖಳನುು ವಿಧಿಷಫಸುದು.    

ii. ಭದಯ ಷೇನೆ: ಷಹಧಹಯಣ ರಭಹಣದಲ್ಲಾ ಭತುಿ ಕೆಲವೊಮೆಮ ಭಹಡು ಭದಯಹನು 
಄ಹಮಲಾ. ಫಸಳ ದೇವಖಳಲ್ಲಾ ಄ದು ಷಹಭಹಜಿಔ ಜೀನವೈಲ್ಲಮ ಂದು ಪಿಪಕೊಂಡ 
ಬಹಖಹಗಿದೆ. ಅದಯೆ ಄ದನುು ನಿಮಮಿತಹಗಿ ದೀಗಾಕಹಲ ಸೆಚುಚ ಷೇವಿಷುುದರಿಂದ ಭಯಣ 
ರಭಹಣದ ಄ಹಮದ ಮೇಲೆ ಄ದು ಭಸತಾದ ರಿಣಹಭನುು ಬೀಯಫಸುದು. ದೀಗಾ ಕಹಲದಲ್ಲಾ 
ಬಹರೀ ರಭಹಣದ ಭದಯಷೇನೆಯ್ದಂದ ಮಔೃತ್ತಿನ ಕಹಮಾಕ್ಷಭತೆಮನುು ಔುಗಿಷೆಫಸುದು ಭತು ಿ
ಜೀಣಹಾಂಖ ಯಷೆೆಮ ಮೇಲೆ ರತ್ತಔೂಲ ರಿಣಹಭ ಬೀಯಫಸುದು. ಄ಶೆೀ ಄ಲಾದೆ ಄ದು ಭಹನಸಿಔ 
಄ಷಾಷೆತೆಖಳಿಖೂ ಕಹಯಣಹಖಫಸುದು.  
ಭದಯಹನು ಄ರ್ಘತಖಳು, ಔುಟುಂಫಖಳಲ್ಲಾ ಔಲಸ, ಕ್ರಯುಔುಳ, ಖಿನುತೆ ಭತುಿ ಅತಮಸತೆಯಖಳಿಗೆ 
ಕಹಯಣಹಖುತಿದೆ. ರಷಹಿನೆಮ ನಭೂನೆಮಲ್ಲಾ ಭದಯದ ಫಳಕೆಮನುು ಷೂಚಿಸಿದಲ್ಲಾ, 
ಪಂದದಹಯಯು ಸೆಚಿಚನ ಭಹಹಿತ್ತಗಹಗಿ ಕೋಯಫಸುದು ಸಹಖೂ ಯಕ್ರಿಮು ಭದಯಹನ ಭಹಡು 
ರಭಹಣದ ಮೇಲೆ ಭತುಿ ಄ದರಿಂದ ಈಂಟ್ಹಗಿಯು ರತ್ತಔೂಲ ರಿಣಹಭಖಳು ಮಹುದಹದಯೂ 
ರಷಹಿನೆಮ ನಭೂನೆಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯನು ಷೂಚಿಸಿದಿಲ್ಲಾ ಅ ಭಹಹಿತ್ತಮನೂು ರಿಖಣಿಸಿ ಅ 
ರಔಯಣದ ಫಗೆೆ ಆತಯಥಾ ಭಹಡಫಸುದು. 



        14 

 303 

iii. ಭಹದಔಷು ಿ ಷೇನೆ: ಭಹದಔ ಷು ಿ ಷೇನೆಮಂದಯೆ ವಿವಿಧ ತಯಸದ ಭಹದಔಷುಿಖಳು 
಄ಥಹ ಭಹದಔದರಯ, ನಿದಹರಜನಔಖಳು ಭತು ಿಆತಯ ಈತೆೀಜಔಖಳ ಷೇನೆ. ಆುಖಳಲ್ಲಾ ಕೆಲು 
ಕಹನೂನುಫಹಹಿಯ ಔೂಡ, ಸಹಖೂ ಄ುಖಳ ಫಳಕೆ ಄ಯಹಧಿ ಭನೋಬಹ ಭತುಿ ನೈತ್ತಔ 
಄ಹಮಖಳನುು ಷೂಚಿಷುತಿದೆ. ಭಹದಔ ಷುಿಖಳ ಷೇನೆಮ ಫಗೆ ೆ ಷಂವಮವಿದಿ ಔಡೆಖಳಲ್ಲಾ 
ಪಂದದಹಯಯು ಄ನೇಔ ೈದಯಕ್ರೕಮ ರೀಕ್ಷೆಖಳನುು ನಡೆಸಿ ಭಹದಔ ಷುಿಖಳ ಷೇನೆಮ ಫಗೆ ೆ
ದೃಢೀಔರಿಸಿಕೊಳಳಫಸುದು. ಆಂತಸ ಷನಿುೇವಖಳಲ್ಲಾ ಷಹಭಹನಯಹಗಿ  ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುು 
ತ್ತಯಷುರಿಷಲಹಖುುದು.  
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ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳಿಳ 2 

ಆುಖಳಲ್ಲಾ ನೈತ್ತಔ ಄ಹಮಖಳ ಈದಹಸಯಣೆ ಮಹುದು? 

I. ಷಹಸಷ ನಿಾಹಿಷುಹಖ ಷಹಸಷ ಔಲಹವಿದ ಷಹಮುತಹಿನೆ 
II. ವಿಮೆಯ್ದಯು ಕಹಯಣದಿಂದ ಫ್ ಯಕ್ರಿಮು ಮಥೇಚೆ ರಭಹಣದಲ್ಲಾ ಭದಯ ಷೇವಿಷುತಹಿನೆ 
III. ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತಖಿಳನುು ವಿಭಹದಹಯನು ಹತ್ತಷದೆ ಆಯುುದು 
IV. ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜಿನ ಮೇಲೆ ರಷಹಿನೆ ನೀಡುನು ಷುಳುಳ ಸೇಳುುದು 
 

C. ೈದಯಕ್ರೕಮ ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳುದು 

1. ೈದಯಕ್ರೕಮ ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳುದು  

ಪಂದದಹಯಯ ನಿಣಾಮಖಳ ಮೇಲೆ ರಿಣಹಭ ಬೀಯು ೈದಯಕ್ರೕಮ ಄ಂವಖಳನುು ಇಖ ರಿಖಣಿಷೋಣ. 
ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ೈದಯಕ್ರೕಮ ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಖಳನುು ಪಿಪಕೊಳುಳ ರಕ್ರರಯೆಮ ಭೂಲಔ ಆುಖಳನುು 
ಭೌಲಯಭಹನ ಭಹಡಲಹಖುತಿದೆ. ಄ಯು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ೈದಯಕ್ರೕಮ ರೀಕ್ಷಔಯ ಯದಿಮನುು 
ಕೋಯಫಸುದು. ರಿಶೀಲ್ಲಷಲಹಖು ಕೆಲು ಄ಂವಖಳನುು ನೋಡೋಣ.  

ಯೇಖ್ಹಚಿತರ 6: ಪಂದದಹಯಯ ನಿಧಹಾಯದ ಮೇಲೆ ರಬಹ ಬೀಯು ೈದಯಕ್ರೕಮ ಄ಂವಖಳು 
ಪಂದದಹಯಯ ನಿಧಹಾಯದ ಮೇಲೆ ರಬಹ ಬೀಯು ೈದಯಕ್ರೕಮ ಄ಂವಖಳು: 

- ಔುಟುಂಫದ ಆತ್ತಸಹಷ 

- ಯಮಕ್ರಿಔ ಆತ್ತಸಹಷ 

- ೈದಯಕ್ರೕಮ ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳು 

a) ಔುಟುಂಫದ ಆತ್ತಸಹಷ  

ಭಯಣದ ರಭಹಣದ ಄ಹಮದ ಮೇಲೆ ಔುಟುಂಫದ ಆತ್ತಸಹಷದ ರಿಣಹಭನುು ಭೂಯು 
ಕೋನಖಳಿಂದ ಄ಧಯಮನ ಭಹಡಲಹಗಿದೆ. 
i. ಄ನುಂಶೀಮತೆ: ಕೆಲು ಯೋಖಖಳು ಂದು ಪೀಳಿಗೆಯ್ದಂದ ಆನೊುಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಯಡುತಿೆ, 

ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಪ್ರೇಶಔರಿಂದ ಭಔುಳಿಗೆ.  
ii. ಔುಟುಂಫದ ಷಯಹಷರಿ ಅಮುಶಯದ ಄ಧಿ: ಪ್ರೇಶಔಯು ಸೃದಮದ ಯೋಖಖಳು ಄ಥಹ ಕಹಯನ್ರ್ 

ಖಳಂತಸ ಕೆಲು ಯೋಖಖಳಿಂದ ಷಹನುಪಿಪದಲ್ಲಾ ಭಔುಳೄ ಔೂಡ ದೀರ್ಘಾದಿ ಫಹಳಲಹಯಯು 
ಎಂದು ವಂಕ್ರಷಫಸುದು. 

iii. ಕೌಟುಂಬಿಔ ಹತಹಯಣ: ಭೂಯನೆಮದಹಗಿ, ಔುಟುಂಫು ಜೀವಿಷು ಹತಹಯಣು ಂದು 
ಯಕ್ರಿಮನುು ಷೋಂಔು ಭತ್ತಿನಿುತಯೆ ಄ಹಮಖಳಿಗೆ ಡಡಫಸುದು.  
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ಅದಿರಿಂದ ರತ್ತಔೂಲ ಆತ್ತಸಹಷವಿಯು ಔುಟುಂಫದ ಯಕ್ರಿಖಳ ರಔಯಣಖಳನುು ಕೈಗೊಳುಳಹಖ ಜೀ 
ವಿಭಹಗಹಯಯು ಎಚಚರಿಕೆಯ್ದಂದಿಯಫೇಔು. ಄ಂತಸ ರಔಯಣಖಳಲ್ಲಾ ಄ಯು ಆನಿುತಯೆ ಯದಿಖಳನುು 
ಕೋಯಫಸುದು ಸಹಖೂ ಸೆಚುಚರಿ ಭಯಣ ರಭಹಣದ ವೆರೕಮಹಂಔಖಳನುು ವಿಧಿಷಫಸುದು.  

b) ಯಮಕ್ರಔಿ ಆತ್ತಸಹಷ 

ಯಮಕ್ರಿಔ ಆತ್ತಸಹಷೆಂದಯೆ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಗೆ ರಷಹಿಪಿಷಲಹಗಿಯು ಜೀದ ದೇಸದ ಄ಂಗಹಂಖಖಳಲ್ಲಾ 
ಆದುಯೆಖೂ ಅಗಿಯು ಉನಖಳು ಭತು ಿಫಳಲ್ಲಯು ದೌಫಾಲಯಖಳು. ಜೀ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ಆಯು 
ರಷಹಿನೆಮ ಄ಜಿಾಮಲ್ಲಾ ಕೆಲು ರವೆುಖಳು ಆಂತಸ ಕಹಯಣಖಳಿಗಹಗಿ ಜೀು ಮಹುದಹದಯೂ 
ಚಿಕ್ರತೆ್ಖಳನುು ಳಟ್ಟಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳುತಿೆ,  

ಆಂತಸ ತೊಂದಯೆಖಳನುು ೈದಯಕ್ರೕಮ ರೀಕ್ಷಔಯ ಯದಿಮೂ ಔೂಡ ಷೂಚಿಷಫಸುದು. ಆತಯೆ ವಿವೇಶ 
ಯದಿಖಳನುು ಕೋಯಲಹಗಿದಿಲ್ಲಾ, ಄ುಖಳು ಔೂಡ ಷೂಚಿಷಫಸುದು. ಭಹಯಔ ಯೋಖಖಳಹಗಿಯು 
ರಭುಕ ರೀತ್ತಮ ಕಹಯ್ದಲೆಖಳು ಆಂತ್ತೆ: 

i. ಸೃದಮ ಷಂಫಂಧಿ ಯೋಖಖಳು: ಆುಖಳು ಸೃದಮ ಭತು ಿ ಯಔಿನಹಳದ ಯಷೆಖೆಳ ಮೇಲೆ 
ರಿಣಹಭ ಬೀಯುತಿೆ. ಈದಹಸಯಣೆಗಹಗಿ: ಸೃದಮಹರ್ಘತ, ಹವಾಾಹಮು ಭತುಿ ಯಔಿಷಹರ.    

ii. ಈಸಿಯಹಟದ ಯಷೆಮೆ ಯೋಖಖಳು, ಈದಹಸಯಣೆಗಹಗಿ ಕ್ಷಮ. 
iii. ಯಔ ಿ ಔಣಖಳ ವಿರೀತ ನಿಭಹಾಣ ಭತು ಿ ುನಯುತಹಪದನೆಮ ಕಹಯಣದಿಂದ ಕಹಯನ್ರ್ ಎಂಫ 

ಸಹನಿಕಹಯಔ ಗೆಡೆಡಖಳು. 
iv. ಭೂತರಪಿಂಡಖಳ ಯಷೆಮೆ ಕಹಯ್ದಲೆಖಳು: ಭೂತರ ಪಿಂಡಖಳು ಭತು ಿ ಆತಯೆ ಭೂತರದ 

ಬಹಖಖಳನುು ಳಗೊಂಡಿಯು ಇ ಯಷೆೆಮ ಕಹಯ್ದಲೆಯ್ದಂದ ಭೂತರಪಿಂಡಖಳ ೈಪಲಯ ಭತುಿ 
ಷಹವಿಗೆ ಕಹಯಣಹಖಫಸುದು. 

v. ನಿನಹಾಳ ಖರಂರ್ಥಖಳ ಯಷೆಮೆ ದೌಫಾಲಯಖಳು. ಆುಖಳಲ್ಲಾ ಄ತ್ತ ಸೆಚುಚ ರಸಿಧಿಿ ಡೆದಿಯು 
ದೌಫಾಲಯೆಂದಯೆ ಭಧುಮೇಸ. ಄ದು ಚಮಹಚಮ ಕ್ರರಯೆಮ ಭೂಲಔ ಯಔಿದಲ್ಲಾಯು ಪಿಶಿನುು 
(ಷಔುಯೆಮನುು) ಷಂಷುರಿಷಲು ಷಹಔಶುಿ ರಭಹಣದ ಆನು್ಲ್ಲನ್ ಈತಹಪದಿಷಲು ದೇಸದ 
಄ಷಭಥಾತೆಮ ಕಹಯಣದಿಂದ ಈದಭವಿಷುತಿದೆ. 

vi. ಜೀಣಹಾಂಖ ಯಷೆಮೆ ಯೋಖಖಳು. ಜಠ್ಯದ ಸುಣುಣಖಳು ಭತು ಿಮಔೃತ್ತಿನ ಸಿಯೋಸಿರ್ಸ  
vii. ನಯಭಂಡಲದ ಯೋಖಖಳು 

c) ಯಮಕ್ರಔಿ ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳು. ಆುಖಳು ಯೋಖಖಳ ಫಹಧೆಯ್ದಂದ ಫಳಲು ರೃತ್ತಿಮ ಭಸತಾದ 
ಷೂಚಯಂಔಖಳು ಔೂಡ ಅಖಫಸುದು.  

i. ಮೈಔಟುಿ 
ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ಂದು ಯಕ್ರಿಮ ಮೈಮ ನಿಭಹಾಣು ಎತಿಯೆ, ತೂಔ, ಎದೆಮಳತೆ ಭತು ಿ ನಡುವಿನ 
ಷುತಿಳತೆಖಳನುು ಳಗೊಂಡಿಯುತಿದೆ. ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಮಷು್ ಭತುಿ ಎತಿಯಕೆು ಂದು ರಭಹಣಿತ 
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ತೂಔನುು ಹಯಖ್ಹಯನಿಷಲಹಗಿಯುತಿದೆ. ಯಕ್ರಿಮ ತೂಔು ರಭಹಣಿತ ತೂಔಗಿಂತಲೂ ಄ತ್ತ ಸೆಚುಚ 
಄ಥಹ ಄ತ್ತ ಔಡಿಮೆ ಆದಿಯೆ ಅ ಯಕ್ರಿಮು ಔರಭಹಗಿ ಮಿತ್ತಮೀರಿದ ತೂಔ ಭತು ಿತೂಔದ ಕೊಯತೆಮನುು 
ಸೊಂದಿಯುುದಹಗಿ ಸೇಳಫಸುದು.   
಄ದಯಂತೆಯೇ ಂದು ಷಹಭಹನಯ ಯಕ್ರಿಮ ಎದೆಮ ಄ಳತೆಮು ನಹಲುು ಷೆಂಟ್ಟಮೀಟನಾಶಹಿದಯೂ 
಄ಖಲಹಖಫೇಔು ಸಹಖೂ ನಡುವಿನ ಷುತಿಳತೆಮು ಅ ಯಕ್ರಮಿ ಈಬಿ್ದ ಎದೆಮ ಄ಳತೆಗಿಂತಲೂ 
ಸೆಚಿಚಯಫಹಯದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಷಲಹಖುತಿದೆ. 

ii. ಯಔದಿ ತಡಿ 

ಆನೊುಂದು ಷೂಚಯಂಔೆಂದಯೆ ಅ ಯಕ್ರಿಮ ಯಔಿದ ತಿಡ. ಆದಯ ಎಯಡು ಄ಳತೆಖಳಿೆ: 
 ಷಂಕೋಚನದ ತಿಡ 

 ಹಯಕೋಚನದ ತಡಿ 

ಮಸಿ್ನ ಭಹಹಿತ್ತ ಆದಿಯೆ ಷಹಭಹನಯ ಯಔಿದ ತಿಡನುು ಲೆಔುಭಹಡಲು ಫಳಷಫಸುದಹದ ಸೆಫೆ್ಯಳ 
ನಿಮಭು ಆಂತ್ತದೆ: 
ಷಂಕೋಚನದ ತಡಿ: ಄ದು 115 + ಮಸಿ್ನ 2/5 ಯಶುಿ. 
ಹಯಕೋಚನದ ತಡಿ: ಄ದು 75 + ಮಸಿ್ನ 1/5 ಯಶುಿ. 

ಅದಿರಿಂದ, 40 ಶಾ ಮಷಹ್ದಯೆ, ಷಹಭಹನಯ ಯಔದಿ ತಿಡು ಷಂಕೋಚನದ ತಿಡು 131 ಭತು ಿ
ಹಯಕೋಚನದ ತಡಿು 83 ಅಗಿಯಫೇಔು. 

ಹಷಿವಿಔ ಭಹನಖಳು ಮೇಲೆ ತ್ತಳಿಸಿಯು ಭೌಲಯಖಳಿಗಿಂತಲೂ ಸೆಚಿಚದಿಲ್ಲಾ, ನಹು ಅ ಯಕ್ರಿಗೆ ಸೆಚಿಚನ 
ಯಔಿದೊತಿಡ ಄ಥಹ ಄ಧಿಔ ಯಔಿದೊತಿಡ ಆದೆ ಎನುುತೇಿೆ. ಄ದು ತುಂಫಹ ಔಡಿಮೆ ಆದಿಲ್ಲಾ, ಄ದನುು 
ಔಡಿಮೆ ಯಔಿದೊತಡಿ ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ. ಮೊದಲ್ಲನದು ಫಸಳ ಖಂಭೀಯ ರಿಣಹಭಖಳನುುಂಟು 
ಭಹಡಫಸುದು.  

ದೇಸದಲ್ಲಾ ಸರಿಮು ಯಔಿದ ತಿಡನುು ನಹಡಿ ಫಡಿತದಿಂದಲೂ ಷೂಚಿಷಫಸುದು. ನಹಡಿಮ ಫಡಿತು 
ನಿಮಿಶಕೆು 50 ರಿಂದ 90 ಫಡಿತಖಳ ಭಧೆಯ ಫದಲಹಖಫಸುದು ಸಹಖೂ ಷಯಹಷರಿಮು 72 ಆಯಫಸುದು. 

iii. ಭೂತರ - ನಿದಿಾಶಿ ಖುಯುತಾ 
ಕೊನೆಮದಹಗಿ, ಂದು ಯಕ್ರಿಮ ಭೂತರದ ನಿದಿಾಶಿ ಖುಯುತಾದ ಭಹನು ಭೂತರದ ಯಷೆಮೆಲ್ಲಾನ 
ವಿವಿಧ ಲಣಖಳ ಷಭತೋಲನನುು ಷೂಚಿಷುತಿದೆ. ಭೂತರದ ಯಷೆೆಮಲ್ಲಾ ಏನಹದಯೂ 
ದೋಶಖಳಿದಿಲ್ಲಾ ಄ದು ಷೂಚಿಷುತದಿೆ. 

ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳಿಳ 3 

ೈದಯಕ್ರೕಮ ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳುದಯಲ್ಲಾ ಅನುಂಶಿಔ ಆತ್ತಸಹಷು ಏಕೆ 
ಭುಕಯಹಗಿಯುತಿದೆ? 
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I. ಶಿರೕಭಂತ ಪ್ರೇಶಔರಿಗೆ ಅಯೋಖಯಂತ ಭಔುಳು ಆಯುತಿೆ 
II. ಕೆಲು ಯೋಖಖಳು ಪ್ರೇಶಔರಿಂದ ಭಔುಳಿಗೆ ಗಹಾಯ್ದಷಲಪಡುತಿೆ 
III. ಫಡ ಪ್ರೇಶಔಯ ಭಔುಳಿಗೆ ೌರ್ಷಿಔತೆಮ ಕೊಯತೆ ಆಯುತಿದೆ 
IV. ಔುಟುಂಫದ ಹತಹಯಣು ಂದು ನಿಣಹಾಮಔ ಄ಂವಹಗಿದೆ   
 

ಷಹಯಹಂವ  

 ಷಭಹನತೆಮನುು ಷಹಧಿಷಲು ಪಂದದಹಯಯು ಄ಹಮಖಳನುು ಗೀಾಔರಿಷು ಕಹಮಾದಲ್ಲಾ 
ತೊಡಖುತಹಿಯೆ, ಸಹಖೂ ಯಮಕ್ರಔಿ ಜೀಖಳನುು ಄ುಖಳು ತಂದೊಡಡಫಸುದಹದ ಄ಹಮಖಳ 
ರಭಹಣಕೆು ಄ನುಖುಣಹಗಿಯೇ ಗೀಾಔರಿಸಿ ಫೇಯೆ ಫೇಯೆ ಄ಹಮದ ಖಾಖಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಷುತಹಿಯೆ.  

 ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳ ಄ಥಹ ಅರಿಷು ರಕ್ರರಯೆಮು ಎಯಡು ಭಟಿಖಳಲ್ಲಾ 
ನಡೆಮುತಿದೆ ಎಂದು ಸೇಳಫಸುದು: 
 ಭಹಯಹಟದ ಕ್ಷೇತರದ ಭಟಿದಲ್ಲಾ 
 ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳ ವಿಬಹಖದ ಭಟಿದಲ್ಲಾ  

 ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳಹಖ ತ್ತೕುಾ ವಿಧಹನ ಄ಥಹ ಷಂಖ್ಹಯತಮಔ ವಿಧಹನಖಳನುು 
ಹಯಔಹಗಿ ಫಳಷಲಹಖುತಿದೆ. 

 ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಖಳನುು ಪಿಪಕೊಳುಳಹಖ ಄ಯು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ನಿಧಹಾಯಖಳಲ್ಲಾ ರಭಹಣಿತ 
಄ಹಮಖಳಿಗೆ ರಭಹಣಿತ ದಯಖಳು ಸಹಖೂ ಕೆಳ-ದಜೆಾಮ ಄ಹಮಖಳಿಗೆ ಸೆಚುಚರಿ ದಯಖಳನುು 
ವಿಧಿಷುತಹಿಯೆ. ಕೆಲು ಫಹರಿ ವಿಭಹ ಮೊತಿದ ಮೇಲೆ ಷಹಾಧೀನದ ಸಔುನುು ಈಳಿಸಿಕೊಂಡು 
ಪಿಪಕೊಳುಳುದು ಄ಥಹ ನಿಫಾಂಧಿತ ಶಯತುಿಖಳ ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ ಪಿಪಕೊಳುಳುದು ಆಯುತಿದೆ. 
಄ಹಮು ಫಸು ದೊಡಡದಹದಲ್ಲಾ ರಷಹಿನೆಮನುು ನಿಯಹಔರಿಷಲಹಖುತಿದೆ ಄ಥಹ 
ಭುಂದೂಡಲಹಖುತಿದೆ. 

 ಄ನೇಔ ಜೀ ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಖಳು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ರಷಹಪಿಿಸಿದ ಯಕ್ರಿಮ 
ಯೋಖಯತೆಮನುು ರೀಕ್ಷಿಷಲು ೈದಯಕ್ರೕಮ ರೀಕ್ಷೆಮ ಄ಖತಯತೆಯ್ದಲಾದೆ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ 
ಅರಿಷಲಪಡುತಿೆ. ಄ಂತಸ ರಔಯಣಖಳನುು ೈದಯಕ್ರೕಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಖಳು ಎನುಲಹಖುತಿದೆ. 

 ೈದಯಕ್ರೕಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳಳಲು ಫಳಷಲಹಖು ವೆರೕಮಹಂಔ ನೀಡು 
಄ಂವಖಳಲ್ಲಾ ಆುಖಳು ಕೆಲು: 
 ಮಷು್ 
 ದೊಡಡ ವಿಭಹ ಮೊತ ಿ

 ನೈತ್ತಔ ಄ಹಮ, ಭುಂತಹದು. 
 ೈದಯಕ್ರೕಮ ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳ ರಕ್ರರಯೆಖಳಲ್ಲಾ ರಿಖಣಿಷಲಹಖು ಕೆಲು 

಄ಂವಖಳು ಆಂತ್ತೆ: 
 ಔುಟುಂಫದ ಆತ್ತಸಹಷ 
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 ಅನುಂಶೀಮತೆ ಭತುಿ ಯಮಕ್ರಔಿ ಆತ್ತಸಹಷ, ಭುಂತಹದು. 
 

 

ರಭುಕ ದಖಳು 

1. ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳುದು 
2. ರಭಹಣಿತ ಜೀ 

3. ೈದಯಕ್ರೕಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳುದು 
4. ವೆರೕಮಹಂಔಖಳನುು ನೀಡು ಄ಂವಖಳು 
5. ೈದಯಕ್ರೕಮ ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳುದು 
6. ವಿಯುದಧ-ಅಯೆು 
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ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳಿಳಗೆ ಈತಯಿಖಳು 
 

ಈತಯಿ 1 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
ಏಡಿ್ನಂದ ಫಳಲುತ್ತಯಿು ಂದು ಯಕ್ರಿಗೆ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುು ನಿಯಹಔರಿಷಲಹಖುುದು ಄ತಯಂತ 
ಷಂಬನೀಮ.  

ಈತಯಿ 2 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
ಂದು ಯಕ್ರಿಮು ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುು ಸೊಂದಿಯು ಕಹಯಣ ಮಥೇಚೆಹಗಿ ಭದಯಹನ ಭಹಡುುದು ನೈತ್ತಔ 
಄ಹಮದ ಂದು ಈದಹಸಯಣೆ. 

ಈತಯಿ 3 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
ಕೆಲು ಯೋಖಖಳು ಪ್ರೇಶಔರಿಂದ ತಭಮ ಭಔುಳಿಗೆ ಗಹಾಯ್ದಷಲಹಖುತಿೆ. ಅದಿರಿಂದ ೈದಯಕ್ರೕಮ ವಿಭಹ 
ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳ ರಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಾ ಄ನುಂಶೀಮ ಆತ್ತಸಹಷನುು ರಿಖಣಿಷುುದು 
಄ನಿಹಮಾ. 
 

ಷಾಮಂ-ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳು  

ರವೆು 1 

ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಹಔಯು ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮಲ್ಲಾ ಪಂದದಹಯಯ ಕಹಮಾನುು ಷೂಚಿಷುತಿದೆ? 

I. ವಿಭಹ ಮೊತಿಕಹುಗಿ ಚಲಹಯ್ದಷಲಹದ ಸಔುನುು ಹತ್ತಷು ರಕ್ರರಯೆ 

II. ಄ಹಮಖಳನುು ಪಿಪಕೊಳುಳ ಫಗೆೆ ನಿಧಾರಿಷುುದು 
III. ಈತಪನುದ ವಿನಹಯಷದ ಹಷುಿಶಿಲ್ಲಪ 
IV. ಗಹರಸಔ ಷಂಫಂಧಖಳ ಯಷಹೆಔ 

ರವೆು 2 

ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಹಔಯು ಪಂದದಹಯಯ ನಿಣಾಮ ಄ಲಾ? 

I. ಄ಹಮನುು ರಭಹಣಿತ ದಯಖಳಲ್ಲಾ ಪಿಪಕೊಳುಳುದು 
II. ಄ಹಮನುು ನಿಯಹಔರಿಷುುದು 
III. ಄ಹಮನುು ಭುಂದೂಡುುದು 
IV. ವಿಭಹ ಮೊತಿಕಹುಗಿ ಷಲ್ಲಾಸಿದ ಸಕ್ರುನ ಄ಜಿಾಮನುು ಯದುಿಗೊಳಿಷುುದು 
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ರವೆು 3 

ಕೆಳಗೆ ಸೆಷರಿಷಲಹಗಿಯು ದಷಹಿೇಜುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು ರಭಹಣಿತಲಾದ ಮಸಿ್ನ ುಯಹೆ? 

I. ಹಷೊಪೕಟ್ಾ 

II. ವಹಲೆಮನುು ಬಿಡು ರಭಹಣತರ (ಎರ್ಸ ಎರ್ಸ ಎಲ್ ಸಿ ರಭಹಣತರ) 
III. ಜಹತಔ 

IV. ಜನನ ರಭಹಣತರ 

ರವೆು 4 

ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಸಿೆತ್ತಮು ಂದು ಯಕ್ರಿಮ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ಯೋಖಯತೆಮ ಮೇಲೆ ನಕಹಯಹತಮಔ ರಿಣಹಭ 
ಬೀಯುತಿದೆ? 

I. ದಿನನಿತಯದ ಜಹಗಿಂಗ್ 

II. ನಿಶೇಧಿಷಲಹದ ಭಹದಔ ಷುವಿಿನ ಫಳಕೆ 
III. ಷೋಭಹರಿ ರಔೃತ್ತ 

IV. ವಿಳಂಫ ರೃತ್ತ ಿ

ರವೆು 5 

ಕೆಳಗಿನ ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳ ಔರಭಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದಯಲ್ಲಾ ಪಂದದಹಯಯು ಊಣಹತಮಔ 
಄ಥಹ ರತ್ತಔೂಲ ಄ಂವಖಳಿಗೆ ಧನಹತಮಔ  ವೆರೕಮಹಂಔದ ಄ಂಔಖಳನುು ನೀಡುತಹಿಯೆ (ಊಣಹತಮಔ 
ವೆರೕಮಹಂಔದ ಄ಂಔಖಳನುು ಧನಹತಮಔ ಄ಥಹ ಄ನುಔೂಲಔಯ ಄ಂವಖಳಿಗೆ)?  
I. ತ್ತೕುಾ 

II. ನಿಯಂಔುವ 

III. ಄ಂಔಖಳ ವೆರೕಮಹಂಔ   

IV. ಏಔ ಸಂತ 

ರವೆು 6 

಄ಹಮದ ಗೀಾಔಯಣದಲ್ಲಾ _______________ ಖಾದಲ್ಲಾಯು ಯಕ್ರಿಖಳ ನಿರೀಕ್ಷಿಷಲಹಗಿಯು 
ಭಯಣದ ರಭಹಣು ಭಯಣ ರಭಹಣದ ಕೋಶಿಔು ರತ್ತನಿಧಿಷು ರಭಹಣಿತ ಜೀಖಳಿಗೆ ಸೋಲುತಿದೆ.  
I. ರಭಹಣಿತ ಜೀಖಳು 
II. ಅದಯತೆಮ ಄ಹಮಖಳು 
III. ಕೆಳ-ದಜೆಾಮ ಄ಹಮಖಳು 
IV. ನಿಯಹಔರಿಷಲಹದ ಜೀಖಳು 

ರವೆು 7 
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಄ಭೃತಹ ಖಭಿಾಣಿಮಹಗಿದಹಿಳ .ೆ ಄ಳು ಄ಧಿ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಗೆ ಄ಜಿಾ ನೀಡಿದಹಿಳ ,ೆ ಄ಭೃತಹಗಹಗಿ ಕೆಳಗಿನ 
ಮಹ ಅಯೆುಮನುು ನೀಡುುದು ಪಂದದಹಯರಿಗೆ ಈತಿಭಹಗಿಯುತಿದೆ? ಄ತ್ತ ಸೆಚುಚ ಷಹಧಯತೆಯ್ದಯು 
ಅಯೆುಮನುು ಅರಿಸಿ.  
I. ಷಹಭಹನಯಹದ ದಯಖಳಿಗೆ ಪಿಪಕೊಳುಳುದು 
II. ಸೆಚುಚರಿ ಪಿರೕಮಿಮಂ ವಿಧಿಸಿ ಪಿಪಕೊಳುಳುದು 
III. ರಷಹಿನೆಮನುು ನಿಯಹಔರಿಷುುದು 
IV. ನಿಫಾಂಧಿತ ಶಯತಿನುು ವಿಧಿಸಿ ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳುದು 

ರವೆು 8 

ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮು ೈದಯಕ್ರೕಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳ 
ರಕ್ರರಯೆಗೆ ಄ಸಾಹಗಿಯು ಷಹಧಯತೆಮು ಔಡಿಮೆ?  
I. ಷವಿತ, ಮಷು್ 26, ಂದು ಐ ಟ್ಟ ಷಂಷೆೆಮಲ್ಲಾ ಷಹಪೆಿುೕರ್ ಎಂಜಿನಿಮರ್ ಅಗಿ ಕೆಲಷ ಭಹಡುತ್ತಿಯುಳು  
II. ಭಸೇಶ್, ಮಷು್ 50, ಂದು ಔಲ್ಲಾದಿಲ ಖಣಿಮಲ್ಲಾ ಕೆಲಷ ಭಹಡುತ್ತಿಯುನು 
III. ಷತ್ತೕಶ್, ಮಷು್ 28, ಂದು ಫಹಯಂಔುಲ್ಲಾ ಕೆಲಷ ಭಹಡುತ್ತಯಿುನು, ಸಹಖೂ 1 ಕೋಟ್ಟ ಯೂಹಯ್ದಮ 

ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ಄ಜಿಾ ಷಲ್ಲಾಸಿಯುನು 
IV. ರವೀಣ್ಣ, ಮಷು್ 30, ಂದು ಷಯಕ್ರನ ಭಳಿಗೆಮಲ್ಲಾ ಕೆಲಷ ಭಹಡುತ್ತಿಯುನು, ಸಹಖೂ 10 ಶಾಖಳ 

ಕಹಲಹಧಿಮ ಂದು ದತ್ತಿ (ಎಂಡೋಮೆಂಟ್) ವಿಭಹ ಯೋಜನೆಗಹಗಿ ಄ಜಿಾ ಷಲ್ಲಾಸಿದಹಿನೆ   

ರವೆು 9 

ಶೀನಹ ತ್ತೕರ ಭಧುಮೇಸ ಯೋಖದಿಂದ ಫಳಲುತ್ತಿದಹಿಳ .ೆ ಅಕೆಮು ಂದು ವಿಭಹ ಯೋಜನೆಗಹಗಿ ಄ಜಿಾ 
ನೀಡಿದಹಿಳ .ೆ ಇ ರಔಯಣದಲ್ಲಾ ಪಂದದಹಯಯು ಅ ರಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಾ ______________ ವಿಧಹನನುು 
ಫಳಷು ಸೆಚಿಚನ ಷಹಧಯತೆ ಆದೆ. ಸೆಚುಚ ಷೂಔಿಹದ ಅಯೆುಮನುು ಅರಿಸಿ.  
I. ತ್ತೕುಾ ವಿಧಹನ 

II. ಷಂಖ್ಹಯತಮಔ ವಿಧಹನ 

III. ಮೇಲ್ಲನ ಮಹುದಹದಯೂ ವಿಧಹನ, ಏಕೆಂದಯೆ ಭಧುಮೇಸ ಯೋಖು ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು 
ಪಿಪಕೊಳುಳ ರಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಾ ಸೆಚಿಚನ ಭಸತಾದ ಹತರನುು ಹಿಷುುದಿಲಾ. 

IV. ಮೇಲ್ಲನ ಮಹ ವಿಧಹನನೂು ಫಳಷುುದಿಲಾ, ಏಕೆಂದಯೆ ಭಧುಮೇಸ ರಔಯಣಖಳನುು ನೇಯಹಗಿ 
ತ್ತಯಷುರಿಷಲಹಖುುದು  

ರವೆು 10 

ಷಂತೋಷ್ಟ ಂದು ಄ಧಿ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಗಹಗಿ ಄ಜಿಾ ಷಲ್ಲಾಸಿದಹಿನೆ. ಄ನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭಯಣ ರಭಹಣು 
ರಭಹಣಿತ ಜೀಖಳಿಗಿಂತಲೂ ಖಭನಹಸಾಹಗಿ ಔಡಿಮೆ ಆಯುುದು, ಸಹಖೂ ಄ನಿಗೆ ಔಡಿಮೆ ಪಿರೕಮಿಮಂ 
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ವಿಧಿಷಫಸುದು. ಄ಹಮದ ಗೀಾಔಯಣದಲ್ಲಾ, ಷಂತೋಷ್ಟ ಄ಯನುು ____________ ಖುಂಪಿನಲ್ಲಾ 
ಗೀಾಔರಿಷಲಹಖುುದು.   
I. ರಭಹಣಿತ ಜೀಖಳು 
II. ಅದಯತೆಮ ಜೀಖಳು 
III. ಕೆಳದಜೆಾಮ ಜೀಖಳು 
IV. ನಿಯಹಔರಿಷಲಹದ ಜೀಖಳು 
 

 

ಷಾಮಂ-ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳ ಈತಯಿಖಳು 

ಈತಯಿ 1 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 

ಪಂದದಹಯನು ಄ಹಮಖಳನುು ಪಿಪಕೊಳುಳ ಫಗೆೆ ನಿಧಾರಿಷುತಹಿನೆ.  

ಈತಯಿ 2 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು IV. 

ವಿಭಹ ಮೊತಿಕಹುಗಿ ಚಲಹಯ್ದಷಲಹದ ಸಔುನುು ತ್ತಯಷುರಿಷುುದು ಪಂದದಹಯಯ ನಿಣಾಮಲಾ. 

ಈತಯಿ 3 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 

ಜಹತಔು ಂದು ರಭಹಣಿತ ಮಸಿ್ನ ುಯಹೆ ಄ಲಾ. 

ಈತಯಿ 4 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 

ನಿಶೇಧಿತ ಭಹದಔ ಷುಿವಿನ ಷೇನೆಮು ಂದು ಭನುಶಯನ ಮೇಲೆ ಕೆಟಿ ರಬಹ ಬೀಯುತಿದೆ. 

ಈತಯಿ 5 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳಳಲು ಷಂಖ್ಹಯತಮಔ ವೆರೕಮಹಂಔದ ವಿಧಹನು ಎಲಹಾ ಊಣಹತಮಔ ಄ಥಹ 
ರತ್ತಔೂಲ ಄ಂವಖಳಿಗೆ ಧನಹತಮಔ ಄ಂಔಖಳನುು (ಮಹುದೇ ಧನಹತಮಔ ಄ಥಹ ಄ನುಔೂಲಔಯ ಄ಂವಖಳಿಗೆ 
ಊಣಹತಮಔ ಄ಂಔಖಳನುು) ನೀಡುತಿದೆ.  

ಈತಯಿ 6 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I. 
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಄ಹಮದ ಗೀಾಔಯಣದಲ್ಲಾ ರಭಹಣಿತ ಜೀಖಳು ಎಂದಯೆ ಇ ಯಕ್ರಿಖಳ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭಯಣ ರಭಹಣು 
ಭಯಣ ರಭಹಣದ ಕೋಶಿಔು ರತ್ತನಿಧಿಷು ರಭಹಣಿತ ಜೀಖಳಿಗೆ ಸೋಲುತಿದೆ.  

ಈತಯಿ 7 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು IV. 

಄ಭೃತಹಳ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಄ಳು ಖಭಿಾಣಿ ಅಗಿಯುುದನುು ರಿಖಣಿಸಿ, ಪಂದದಹಯರಿಗೆ ಆಯು ಄ತುಯತಭಿ 
ಅಯೆುಯೆಂದಯೆ ಄ಭೃತಹಳಿಗೆ  ಂದು ನಿಫಾಂಧಿತ ಶಯತಿನುು ವಿಧಿಸಿ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮನುು ನೀಡುುದು. ಇ 
ನಿಫಾಂಧಿತ ಶಯತ್ತನಿ ರಕಹಯ ಭಖುವಿನ ಜನಮಹದ ಭೂಯು ತ್ತಂಖಳುಖಳೄೆಳಗೆ ಅಕೆಮ ಭಯಣು 
ಖಬಾಧಹಯಣೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿತ ಕಹಯಣಖಳಿಂದ ಭಯಣ ಸೊಂದಿದಲ್ಲಾ ಮಹ ಸಣನೂು ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು 
ಹತ್ತಷುುದಿಲಾ. 

ಈತಯಿ 8 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
ಭಸೇವು ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮು ೈದಯಕ್ರೕಮ-ಲಾದ ವಿಭಹ ರಷಹಿನೆಮನುು ಪಿಪಕೊಳುಳ ರಕ್ರರಯೆಗೆ 
಄ಸಾಹಖು ಷಹಧಯತೆ ಆಲಾ, ಏಕೆಂದಯೆ ಅತನ ಮಷು್ ಸೆಚಹಚಗಿದೆ (50 ಶಾ) ಸಹಖೂ ಅತನ 
ಈದೊಯೕಖು ಷಹಪೆಿುೕರ್, ಫಹಯಂಕ್ ಈದೊಯೕಖ, ಭತ್ತಿತಯೆ ಈದೊಯೕಖಖಳಂತಸ ಫೇಯೆ ಈದೊಯೕಖಖಳಿಗೆ 
ಸೋಲ್ಲಸಿದಲ್ಲಾ ಸೆಚುಚ ಄ಹಮಕಹರಿಮಹಗಿಯುುದು.  

ಈತಯಿ 9 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I. 
ತ್ತೕರ ಭಧುಮೇಸದಿಂದ ಫಳಲುತ್ತಿಯು ಶೀನಹಳಿಗಿಯುಂತಸ ಷಂಕ್ರೕಣಾ ರಿಸಿೆತ್ತಮಲ್ಲಾ ಪಂದದಹಯನು 
ತ್ತೕುಾ ವಿಧಹನನುು ಫಳಷುತಹನಿೆ.  

ಈತಯಿ 10 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
಄ಹಮಖಳ ಗೀಾಔಯಣದಲ್ಲಾ, ಷಂತೋಷ್ಟ ಅದಯತೆಮ ಄ಹಮಖಳಲ್ಲಾ ಗೀಾಔರಿಷಲಹಖುತಹಿನೆ. 
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಄ಧಹಯಮ 15 

 

ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಭಹಡಲಹಖು ಹತ್ತಖಳು 

 

಄ಧಹಯಮದ ರಿಚಮ 

ಇ ಄ಧಹಯಮು ಕೆಾೖರ್ಮ (ವಿಭಹ ಮೊತಿದ ಮೇಲ್ಲನ ಸಔುು ಚಲಹಯ್ದಷುುದು) ನ ರಿಔಲಪನೆ ಸಹಖೂ 
ಕೆಾೖಭೆಳನುು ಕಚಿತಡಿಷು ರೀತ್ತಮ ಫಗೆೆ ವಿರಿಷುತಿದೆ. ಇ ಄ಧಹಯಮು ನಂತಯ ವಿವಿಧ ತಯಸದ ಕೆಾೖಭೆಳ 
ಫಗೆೆ ವಿರಿಷುತಿದೆ. ಕೊನೆಮಲ್ಲಾ ನಿಭಗೆ ಭಯಣ ರಿಸಹಯಕಹುಗಿ ಕೆಾೖಭಹೆಗಿ ಷಲ್ಲಾಷಫೇಕಹದ ನಭೂನೆಖಳ ಫಗೆ ೆ
ಸಹಖೂ ವಿಭಹದಹಯನು ಮಹುದೇ ಷುವಿಿಶಮನುು ಭುಚಿಚಟ್ಟಿಲಾದೇ ಆದಿ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ವಿಭಹಗಹಯರಿಂದ 
ಪಲಹನುಬವಿಮ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ಆಯು ಯಕ್ಷಣೋಹಮಖಳ (ನಿವಿಾಹದತೆಮ ಶಯತುಿ ಭತುಿ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ 
ಅಷಕ್ರಿಖಳ ಯಕ್ಷಣಹ ನಿಮಭಖಳ) ಫಗೆೆ ತ್ತಳಿಷಲಹಖುತಿದೆ.  

ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು 
 

A. ಕೆಾೖಭೆಳ ವಿಧಖಳು ಭತುಿ ಕೆಾೖರ್ಮ ರಕ್ರರಯೆ 
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A. ಕೆಾೖಭಳೆ ವಿಧಖಳು ಭತು ಿಕೆಾೖರ್ಮ ರಕ್ರರಯೆ 

i. ಕೆಾೖಭಳೆ ರಿಔಲಪನೆ 
ಂದು ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಗೆ ಭತು ಿವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಜಹದ ರೀಕ್ಷೆ ಫಯುುದು ಅ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೇಲೆ ಸಔುು 
(ಕೆಾೖರ್ಮ) ಚಲಹಯ್ದಷಲಹದಹಖ. ಂದು ಜೀ ವಿಮೆಮ ನಿಜಹದ ಭೌಲಯನುು ಄ದಯ ಮೇಲ್ಲನ ಸಔುು (ಕೆಾೖರ್ಮ) 
ಚಲಹಯ್ದಷಲಹದಹಖ ಕೆಾೖಭನುು ಆತಯಥಾ ಡಿಷು ರೀತ್ತ ಭತುಿ ರಯೋಜನಖಳನುು ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು 
ಹತ್ತಷು ರೀತ್ತಖಳ ಮೇಲೆ ನಿಧಾರಿಷಲಹಖುತಿದೆ.  

ಹಯಖ್ಹಯನ 

ಕೆಾೖರ್ಮ ಎಂದಯೆ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ಔಯಹರಿನಲ್ಲಾ ನಿಧಿಾಶಿಡಿಸಿಯು ಬಯಷೆಮನುು ಹಲ್ಲಷಫೇಔು ಎಂದು. 
    

ಂದು ಜೀ ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಕೆಾೖರ್ಮ ರಚೋದಿತಹಖಲು ಅ ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ 
ಸೆಷರಿಷಲಹಗಿಯು ಂದು ಄ಥಹ ಸೆಚಿಚನ ಗಟನೆಖಳು ನಡೆಮಫೇಔು. ಕೆಲು ಕೆಾೖಭೆಳ ನಂತಯ ಔಯಹಯುಖಳು 
ಭುಂದುರಿದಯೆ, ಆನೊು ಕೆಲು ಔಯಹಯುಖಳು ಕೊನೆಗೊಳುಳತಿೆ. 

ಯೇಖ್ಹಚಿತರ 1: ಄ಹಮದ ಗಟನೆ ಭತು ಿಕೆಾೖರ್ಮ 

 

 

ಕೆಾೖಭೆಳು ಎಯಡು ವಿಧದು ಆಯಫಸುದು:   
i. ವಿಭಹದಹಯನು ಫದುಕ್ರಯುಹಖ ಹತ್ತಷಫೇಕಹದ ಕೆಾೖಭೆಳು 
ii. ಭಯಣ ರಯೋಜನದ ಕೆಾೖಭೆಳು 

 

ಯೇಖ್ಹಚಿತರ 2: ಕೆಾೖಭಳೆ ವಿಧಖಳು 
ಕೆಾೖಭೆಳ ವಿಧಖಳು: 

 ಫದುಔುಳಿಮುವಿಕೆಮ ಕೆಾೖಭೆಳು 
 ಭಯಣ ರಯೋಜನದ ಕೆಾೖಭೆಳು 

ಭಯಣ ರಯೋಜನದ ಕೆಾೖಭಳೆು ವಿಭಹದಹಯನ ಭಯಣದ ನಂತಯ ಭಹತರೇ ಈದಭವಿಷುು, ಅದಯೆ 
ಫುದುಔುಳಿಮುವಿಕೆಮ ಕೆಾೖಭಳೆು ಈದಭವಿಷಲು ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ರಷಹಿಪಿಷಲಹಗಿಯು ಂದು ಄ಥಹ ಸೆಚಿಚನ 
ಗಟನೆಖಳು ನಡೆಮಫೇಔು. 
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ಈದಹಸಯಣೆ 

ಫದುಔುಳಿಮುವಿಕೆಮ ಕೆಾೖಭೆಳನುು ರಚೋದಿಷು ಗಟನೆಖಳ ಈದಹಸಯಣೆಖಳನುು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಹಗಿದೆ: 
i. ಹಲ್ಲಸಿಮು ರಿಔಾಹಖುುದು; 
ii. ಸಣ-ಭಯುಡೆಮು ಹಲ್ಲಸಿ (ಭನಿ-ಫಹಯಕ್ ಹಲ್ಲಸಿ) ಖಳಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ನಿಧಿಾಶಿಹಗಿ ತ್ತಳಿಸಿದ 

ಮೈಲ್ಲಖಲುಾ ತಲುಪಿದಹಖ ಹತ್ತಷಫೇಕಹದ ಔಂತು; 
iii. ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಯೈಡರ್ ಄ನುಔೂಲಹಗಿ ನೀಡಲಹಗಿಯು ಖಂಭೀಯಹದ ಯೋಖಖಳ ಷೌಲಬಯದ 

಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಳಗೊಂಡಿಯು ಮಹುದಹದಯೂ ಖಂಭೀಯಹದ ಯೋಖವಿದೆಯೆಂದು ತಹಷಣೆಯ್ದಂದ 
ತ್ತಳಿದುಫಂದಹಖ; 

iv. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಄ಥಹ ಗಹಾಯ್ದಸಿಕೊಂಡನು ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಗೆ ವಯಣಹಖತ್ತಮ 
ಭೂಲಔ ಪಿಪಸಿದಲ್ಲಾ. 
 

 

ii. ಕೆಾೖಭಹಗೆಿ ಄ಖತಯವಿಯು ಗಟನೆಮು ನಡೆದಿದೆಯೇ ಎಂದು ದೃಢೀಔರಿಷುುದು 

i. ಫದುಔುಳಿಮುವಿಕೆಮ ಕೆಾೖಭಳೆನುು ಹತ್ತಷಲು ವಿಭಹಗಹಯಯು ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ನಭೂದಿಷಲಹಗಿಯು 
ಶಯತುಿಖಳ ಄ನಾಮ ಗಟನೆಮು ನಡೆದಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳಳಫೇಔು.  

ii. ರಿಔಾತೆಮ ಭತು ಿಸಣ-ಭಯುಡೆಮು ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಕೆಾೖಭಳೆು ಷುಲಬಹಗಿ ೂಯೈಷಫಸುದು 
ಏಕೆಂದಯೆ ಄ುಖಳು ಔಯಹಯು ಹರಯಂಬಹಖು ೇಳೆಮಲ್ಲಾಯೇ ನಿಧಾರಿಷಲಹಗಿಯು 
ದಿನಹಂಔಖಳನುು ಄ಲಂಬಿಸಿಯುತಿೆ. 

ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ರಿಔಾತೆಮ ದಿನಹಂಔ ಭತುಿ ಸಣ-ಭಯುಡೆಮು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಂತುಖಳ 
ದಿನಹಂಔಖಳು ಷಪಶಿಹಗಿ ಪಂದ ಸಿದಧಡಿಷು ಷಭಮದಲ್ಲಾಯೇ ನಿಧಾರಿಸಿ ತ್ತಳಿಷಲಹಗಿಯುತಿದೆ.  

iii. ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಭೌಲಯದ ಹತ್ತಖಳು ಆತಯ ಎಲಾ ಕೆಾೖರ್ಮ ಹತ್ತಖಳಿಂದ ಭಿನುಹಗಿಯುತಿೆ. ಫೇಯೆ 
ಎಲಾ ಕೆಾೖಭೆಳಿಗೆ ವಿಯುದಧಹಗಿ ಇ ರಔಯಣದಲ್ಲಾ ಔಯಹಯನುು ಯದುಿಗೊಳಿಸಿ ತನಗೆ ಔಯಹರಿನ ರಕಹಯ 
ನೀಡಫೇಕಹಗಿಯು ಭೌಲಯನುು ಹಿಂಡೆಮು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಄ಥಹ ಗಹಾಯ್ದಸಿಕೊಂಡನ 
ನಿಧಹಾಯದಿಂದ ಗಟನೆಮು ರಚೋದಿತಹಖುತಿದೆ. ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಹತ್ತಖಳಲ್ಲಾ ಷಹಭಹನಯಹಗಿ 
ಭುಂಚಿತಹಗಿಯೇ ಸಣನುು ಭಯುಡೆಮು ಕಹಯಣದಿಂದ ದಂಡದ ಯೂದಲ್ಲಾ ಷಾಲಪ ಸಣನುು 
ಭುರಿದುಕೊಳಳಲಹಖುತಿದೆ. ಅದರಿಿಂದ ಇ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಡೆಮು ಸಣು ರಿಔಾತೆಮ ಕೆಾೖಭುಲ್ಲಾ 
ಡೆಮು ಸಣಕ್ರುಂತಲೂ ಔಡಿಮೆ ಆಯುತಿದೆ. 

iv. ಖಂಭೀಯಹದ ಯೋಖಖಳ ಕೆಾೖಭಳೆನುು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ತನು ಕೆಾೖಭನುು ಫೆಂಫಲ್ಲಷಲು ದಗಿಷು 
ೈದಯಕ್ರೕಮ ಭತುಿ ಆತಯೆ ದಹಕಲೆಖಳ ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ ನಿಧಾರಿಷಲಹಖುತಿದೆ.  

ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ಖಂಭೀಯಹದ ಯೋಖಖಳ ಯೈಡರ್ ಄ಳಡಿಷಲಹಗಿದು,ಿ ಅ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು 
ನಿಯೋಜಿಷಲಹಗಿದಿ ರಿಸಿೆತ್ತಮಲ್ಲಾ ಕೆಾೖರ್ಮ ಫಂದಯೆ ಷಂಕ್ರೕಣಾತೆಮ ರಿಸಿೆತ್ತಮು ಈದಭವಿಷುತಿದೆ. 
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ಖಂಭೀಯಹದ ಯೋಖಖಳ ರಯೋಜನದ ಈದೆೀವು ಄ಂತಸ ಮಹುದಹದಯೂ ಯೋಖು 
ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ ಈಂಟ್ಹದಲ್ಲಾ ಄ನ ಕಚುಾಖಳಿಗೆ ರಯೋಜನಹಖಲ್ಲ ಎಂದು ಅಗಿಯುತಿದೆ. 
ಆಂತಸ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ನಿಯೋಜಿಸಿದಯೆ ಅ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಎಲಹಾ ರಯೋಜನೆಖಳು 
ಗಹಾಯ್ದಸಿಕೊಂಡರಿಗೆ ಹತ್ತಷಫೇಕಹಖುತಿದೆ. ಆದು ಕಹನೂನುಫದಧಹಗಿ ಷರಿಮಹಗಿದಿಯೂ, 
಄ದು ಄ದಯ ನಿಜ ಈದೆೀವನುು ೂಯೈಷದಿಯಫಸುದು. ಆಂತಸ ಷಂದಬಾಖಳನುು ತಡೆಮಲು 
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯನುು ಄ಯು ನಿಯೋಜಿಷಫಸುದಹದ ರಯೋಜನಖಳ ಮಿತ್ತಖಳ ಫಗೆೆ ಶಿಕ್ಷಣ 
ನೀಡಫೇಕಹಖುತದಿೆ, ಸಹಖೂ ಶಯತುಫಿದಧ ನಿಯೋಜನೆಮ ಫಗೆೆ ಭಹಹಿತ್ತ ನೀಡಫೇಕಹಖುತಿದೆ. 

ರಿಔಾತೆಮ ಄ಥಹ ಭಯಣ ರಯೋಜನದ ಕೆಾೖರ್ಮ ಄ಥಹ ವಯಣಹಖತ್ತಮು ಔಯಹರಿನ ರಕಹಯ ವಿಭಹ 
ಯಕ್ಷಣೆಮನುು ಕೊನೆಗೊಳಿಷುತಿದೆ ಸಹಖೂ ಆನುು ಭುಂದೆ ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮು ಆಯುುದಿಲಾ. ಆದು ಕೆಾೖರ್ಮ 
ಸಣನುು ಹಷಿಹಗಿ ಹತ್ತಷಲಹಗಿಯು ಄ಥಹ ಆಲಾದಿಯು ರಿಸಿೆತ್ತಖಳ ಮೇಲೆ 
಄ಲಂಬಿತಹಗಿಯುುದಿಲಾ. ಂದು ಔಯಹರಿನ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಕೆಾೖರ್ಮ ಸಣನುು ಹತ್ತಷದೆ ಆದಿಲ್ಲಾ ವಿಭಹ 
ಯಕ್ಷಣೆಮು ಭುಂದುರಿದಿದೆ ಎಂದು ಖ್ಹತ್ತರಡಿಷುುದಿಲಾ.  

iii. ಕೆಾೖಭಳೆ ವಿಧಖಳು 

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಄ಧಿಮಲ್ಲಾ ಕೆಳಗಿನ ಹತ್ತಖಳು ಭಹಡಫೇಕಹಗಿ ಫಯಫಸುದು: 
a) ಫದುಔುಳಿಮು ರಯೋಜನದ ಹತ್ತಖಳು 
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಄ಧಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ನಿಧಿಾಶಿಹಗಿ ತ್ತಳಿಸಿದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ 
ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔಹಗಿ ಹತ್ತಷುತಿದೆ. ರತ್ತ ಫದುಔುಳಿಮು ರಯೋಜನದ ಔಂತನುು ಹತ್ತಸಿದ 
ನಂತಯ ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಖಳ ಭಹಹಿತ್ತಮನುು ಸೊಂದಿಯು ಡಂಫಡಿಕೆಮನುು  
ಲಖತ್ತಿಸಿ ಄ದನುು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಹಿಂದಿಯುಗಿಷಲಹಖುತಿದೆ.  

b) ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಭೂಲಔ ಹಿಂದಿಯುಗಿಷುುದು 
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಭುಂಚಿತಹಗಿಯೇ ಭುಚಚಲು ಫಮಷುತಹಿನೆ. ಇ ರಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಾ 
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಷಾಮಂೆರೕರಿತಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಯಹಯನುು ಄ಂತಯಗೊಳಿಷುತಹಿನೆ. ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮು 
ಹತ್ತಷಲಪಟಿ ಭೌಲಯನುು ಸೊಂದಿದ ನಂತಯೇ ಄ದನುು ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಭೂಲಔ ಪಿಪಷಲು 
ಅಖುತಿದೆ. ಅಖ ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಭೌಲಯನುು ಹತ್ತಷಲಹಖುತಿದೆ. 
ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಭೌಲಯು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಄ಲ್ಲಾಮಯೆಖೂ ಹತ್ತಷಲಹದ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತಿಖಳ 
ಂದು ವೇಔಡಹಹಯು ಭೌಲಯಹಗಿಯುತಿದೆ. ಆಲ್ಲಾ ಆನೊುಂದು ದ ಔೂಡ ಆದೆ – ಔನಿಶಠ ಖ್ಹತರಿಮ 
ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಭೌಲಯ (ಜಿ ಎರ್ಸ ವಿ), ಅದಯೆ ಹಷಿಹಗಿ ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ ಹತ್ತಷಲಪಡು 
ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಭೌಲಯು ಜಿ ಎರ್ಸ ವಿ ಗಿಂತಲೂ ಸೆಚಿಚಯುತಿದೆ.  

c) ಯೈಡರ್ ಷೌಲಬಯ 
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ಂದು ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ಯೈಡರ್ ಷೌಲಬಯದ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಸಣ ಹತ್ತಷಲು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಶಯತುಿಖಳು 
ಭತುಿ ನಿಮಭಖಳ ರಕಹಯ ಂದು ನಿಧಿಾಶಿ ಗಟನೆಮು ನಡೆಮಫೇಔು.  

ಖಂಭೀಯ ಯೋಖದ ಯೈಡರ್ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ ನಿದೇಾಶಿತ ಖಂಭೀಯ ಯೋಖಖಳಲ್ಲಾ 
ಮಹುದಹದಯೂ ಯೋಖವಿದೆಯೆಂದು ೈದಯಕ್ರೕಮ ರೀಕ್ಷೆಖಳ ಭೂಲಔ ನಿಣಾಮಹದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಮ 
ಶಯತುಿಖಳಿಖನುಷಹಯಹಗಿ ನಿದಿಾಶಿ ಮೊತಿನುು ಹತ್ತಷಲಹಖುುದು. ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ಅ 
ಯೋಖನುು ತನು ಖಂಭೀಯ ಯೋಖಖಳ ಟ್ಟಿಮಲ್ಲಾ ಈಲೆಾೕಖಿಸಿಯಫೇಔು.  

ಅಷಪತೆರಮ ಅಯೈಕೆಮ ಯೈಡರ್ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಂದು ೇಳ  ೆ ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ ಅಷಪತೆರಗೆ ದಹಕಲಹಖು 
಄ವಯಔತೆ ಫಂದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ವಿಭಹದಹಯನ ಚಿಕ್ರತಹ್ ೆಚಚನುು ಶಯತುಖಿಳು ಭತುಿ 
ನಿಮಭಖಳಿಗೆ ಳಟಿಂತೆ ಬರಿಷುುದು.  

ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಯಹಯು ಯೈಡರ್ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಹತ್ತಖಳು ಭಹಡಿದ ನಂತಯೂ ಭುಂದುರಿಮುತಿದೆ.  

ವಿಭಹ ಔಯಹರಿನಲ್ಲಾ ಈಲೆಾೕಖಿಸಿಯು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಄ಧಿಮ ಕೊನೆಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ಕೆಳಗಿನ 
ಹತ್ತಖಳನುು ಭಹಡುತದಿೆ: 

d) ರಿಔಾತೆಮ ಸಔುು (ಕೆಾೖರ್ಮ) 
ಇ ತಯಸದ ಕೆಾೖಭೆಳಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಄ಧಿಮ ಕೊನೆಮಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯನು ಆನೂು 
ಫದುಕ್ರದಿಲ್ಲಾ ಄ನಿಗೆ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಮೊತಿನುು ಹತ್ತಷುುದೆಂದು ಬಯಷೆ ನೀಡುತಿದೆ. ಆದನುು 
ರಿಔಾತೆಮ ಕೆಾೖರ್ಮ ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ.  

i. ಬಹಖಹಿಷು ಯೋಜನೆ: ಬಹಖಹಿಷು ಯೋಜನೆ ಅದಲ್ಲಾ, ರಿಔಾತೆಮ ಕೆಾೖಭುಲ್ಲಾ ವಿಭಹ 
(ಬಯಷೆಮ) ಮೊತಿದ ಜೊತೆಗೆ ಷಂಖರಸಹಗಿಯು ಲಹಬಹಂವಖಳನುು ಷೇರಿಸಿ, ಅ ಮೊತದಿಿಂದ 
ಫಹಕ್ರಯ್ದಯು ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳನುು ಭತು ಿ ಫಡಿಡಖಳ ಷಮೇತ ಹಲ್ಲಸಿ ಮೇಲ್ಲನ ಷಹಲಖಳ 
ಮೊತಿಖಳನುು ಔಳೆದು ನಿಾಳ ಮೊತಿನುು ಹತ್ತಷಲಹಖುುದು.  

ii. ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತಖಿಳನುು ಹಿಂದಿಯುಗಿಷು (ಅರ್ ಒ ಪಿ) ಯೋಜನೆ: ಕೆಲು ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ 
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕಹಲಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಹತ್ತಷಲಹದ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ಮೊತಿನುು ಹಲ್ಲಸಿಮ 
ರಿಔಾತೆಮ ನಂತಯ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಹಿಂತ್ತಯುಗಿಷಲಹಖುುದು.  

iii. ಮುನಿಟಳೆಿಗೆ ಷಂಯೋಜಿತ ವಿಭಹ ಯೋಜನೆ (ಮೂ ಎಲ್ ಐ ಪಿ): ಮೂ ಎಲ್ ಐ ಪಿ ಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ 
ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ರಿಔಾತೆಮ ದಿನಹಂಔದಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಧಿಮ (ಪಂಡು) ಭೌಲಯನುು 
ರಿಔಾತೆಮ ಕೆಾೖರ್ಮ ಎಂದು ಹತ್ತಷುತಿದೆ.  

iv. ಸಣನುು ಭಯುಡೆಮು ಯೋಜನೆ: ಸಣನುು ಭಯು ಡೆಮು ಯೋಜನೆಮಲ್ಲಾ, 
ವಿಭಹದಹಯನು ರಿಔಾತೆಮ ಕೆಾೖರ್ಮ ಮೊತಿದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕಹಲಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಄ಲ್ಲಾಮಯೆಖೂ  
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ಹತ್ತಷಲಹಗಿಯು ಫದುಔುಳಿಮು ರಯೋಜನಖಳನುು ಔಳೆದು ಈಳಿದ ಸಣನುು 
ಹತ್ತಷುತಿದೆ. 

ಕೆಾೖರ್ಮ ಸಣನುು ಹತ್ತಸಿದ ನಂತಯ ವಿಭಹ ಔಯಹಯು ಄ಂತಯಗೊಳುಳತಿದೆ. 

e) ಭಯಣ ರಯೋಜನದ ಕೆಾೖರ್ಮ 

ವಿಭಹದಹಯನು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಄ಧಿಮಲ್ಲಾ ಄ರ್ಘತದಿಂದ ಄ಥಹ ಫೇಯೆ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಭಯಣಸೊಂದಿದಲ್ಲಾ, 
ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ವಿಭಹ ಮೊತಿನುು, ಬಹಖಹಿಷು ಯೋಜನೆಮಹದಲ್ಲಾ ಜೊತೆಗೆ ಷಂಖರಸಹಗಿಯು 
ಲಹಬಹಂವಖಳನುು ಷೇರಿಸಿ, ಇ ಮೊತಿದಿಂದ ಹತ್ತಷದೆ ಆಯು ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತ,ಿ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೇಲೆ 
ಷಹಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದಿಲ್ಲಾ ಷಹಲದ ಮೊತಿ ಭತುಿ ಅ ಮೊತಿದ ಮೇಲ್ಲನ ಫಡಿಡಮ ಮೊತಖಿಳನೆಲಾ ಔಳೆದು 
ಈಳಿದ ನಿಾಳ ಮೊತಿನುು ನೊಮಿನಿ ಄ಥಹ ಗಹಾಯ್ದಸಿಕೊಂಡ ಯಕ್ರಿಗೆ ಭಯಣ ರಯೋಜನದ 
ಕೆಾೖರ್ಮ ಯೂದಲ್ಲಾ ಹತ್ತಷುುದು. ಭಯಣ ರಯೋಜನದ ಕೆಾೖರ್ಮ ಭಹಡಿದಲ್ಲಾ ವಿಭಹದಹಯನ 
ಷಹಹಗಿಯು ಕಹಯಣ ವಿಭಹ ಔಯಹಯು ಄ಂತಯಗೊಳುಳತಿದೆ.   
ಭಯಣ ರಯೋಜನದ ಕೆಾೖರ್ಮ ಎಯಡು ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ನಡೆಮಫಸುದು: 

 ಶೀಗರ (ಹಲ್ಲಸಿಮ ಄ಧಿಮಲ್ಲಾ ಭೂಯು ಶಾಖಳ ಳಗೆ) ಄ಥಹ 

 ಶೀಗರಲಾದ (ಭೂಯು ಶಾಖಳ ಮೇಲ್ಲನ) 
ನೊಮಿನಿ ಄ಥಹ ಗಹಾಯ್ದಸಿಕೊಂಡ ಯಕ್ರಿಮು ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಗೆ ವಿಭಹದಹಯನ ಷಹವಿನ ಫಗೆ,ೆ ಷಹವಿನ 
ಕಹಯಣ, ಷಹವಿನ ದಿನಹಂಔ ಭತು ಿಷಹವಿನ ಷೆಳಖಳ ಫಗೆೆ ಭಹಹಿತ್ತ ನೀಡಫೇಔು. 
i. ಭಯಣ ರಯೋಜನದ ಕೆಾೖಭಹಗೆಿ ಷಲ್ಲಾಷಫೇಕಹದ ನಭೂನೆಖಳು  

 

 
ಕೆಾೖರ್ಮ ದಷಹಿೇಜು 

 

ಕೆಾೖರ್ಮ ರಕ್ರರಯೆಮನುು ಷುಲಬಗೊಳಿಷಲು ಪಲಹನುಬವಿಮು ಕೆಳಗೆ ಸೆಷರಿಷಲಹಗಿಯು ನಭೂನೆಖಳನುು 
ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ ಪಿಪಷಫೇಔು: 

 ನೊಮಿನಿಯ್ದಂದ ಕೆಾೖರ್ಮ ನಭೂನೆ 
 ಷಭಹಧಿಮ ಄ಥಹ ಄ಂತಯಷಂಷಹುಯದ ರಭಹಣತರ 
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 ಚಿಕ್ರತೆ್ ನೀಡಿದ ೈದಯಯ ರಭಹಣತರ 
 ಅಷಪತೆರಮ ರಭಹಣತರ 
 ಭಹಲ್ಲೕಔಯ ರಭಹಣತರ 
 ರಥಭ ಭಹಹಿತ್ತ ಯದಿ (ಎಫ್ ಐ ಅರ್), ವಿಚಹಯಣೆಮ ಯದಿ, ಭಯಣೋತಿಯ ರೀಕ್ಷೆಮ 

ಯದಿ, ಄ಂತ್ತಭ ಯದಿಖಳಂತಸ ಪ್ರೆಲ್ಲೕರ್ಸ ಯದಿಖಳ ರಭಹಣೀಔೃತ ನಹಯಮಹಲಮದ 
ರತ್ತಖಳು. ಆುಖಳು ಄ರ್ಘತದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಄ಖತಯವಿಯುತಿೆ. 

 ುಯಷಬೆಮ ಄ಧಿಕಹರಿಖಳು ಭತ್ತತಿಯ ಄ಧಿಕಹರಿಖಳು ನೀಡಿಯುಂತಸ ಭಯಣ 
ರಭಹಣತರನುು ಷಹವಿನ ುಯಹೆಮ ಯೂದಲ್ಲಾ ನೀಡಫೇಕಹಖುತಿದೆ. 

 

ಯೇಖ್ಹಚಿತರ 3: ಭಯಣ ರಯೋಜನದ ಕೆಾೖಭಹಗೆಿ ನಭೂನೆಖಳು 

ಭಯಣ ರಯೋಜನದ ಕೆಾೖಭಹೆಗಿ ಄ಖತಯವಿಯು ನಭೂನೆಖಳು: 
 ನೊಮಿನಿಯ್ದಂದ ಕೆಾೖರ್ಮ ನಭೂನೆ 
 ಷಭಹಧಿಮ ಄ಥಹ ಄ಂತಯಷಂಷಹುಯದ ರಭಹಣತರ 
 ಚಿಕ್ರತೆ್ ನೀಡಿದ ೈದಯಯ ರಭಹಣತರ 
 ಅಷಪತೆರಮ ರಭಹಣತರ 
 ಭಹಲ್ಲೕಔಯ ರಭಹಣತರ 
 ರಥಭ ಭಹಹಿತ್ತ ಯದಿ (ಎಫ್ ಐ ಅರ್), ವಿಚಹಯಣೆಮ ಯದಿ, ಭಯಣೋತಿಯ ರೀಕ್ಷೆಮ 

ಯದಿ, ಄ಂತ್ತಭ ಯದಿಖಳಂತಸ ಪ್ರೆಲ್ಲೕರ್ಸ ಯದಿಖಳ ರಭಹಣೀಔೃತ ನಹಯಮಹಲಮದ 
ರತ್ತಖಳು. ಆುಖಳು ಄ರ್ಘತದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಄ಖತಯವಿಯುತಿೆ. 

 ುಯಷಬೆಮ ಄ಧಿಕಹರಿಖಳು ಭತ್ತತಿಯ ಄ಧಿಕಹರಿಖಳು ನೀಡಿಯುಂತಸ ಭಯಣ 
ರಭಹಣತರನುು ಷಹವಿನ ುಯಹೆಮ ಯೂದಲ್ಲಾ ನೀಡಫೇಕಹಖುತಿದೆ. 

ii. ಭಯಣ ರಯೋಜನದ ಕೆಾೖಭನುು ನಿಯಹಔರಿಷುುದು 
ಭಯಣ ರಯೋಜನದ ಕೆಾೖಭನುು ಹತ್ತಷಫಸುದು ಄ಥಹ ನಿಯಹಔರಿಷಫಸುದು. ಕೆಾೖರ್ಮ ರಕ್ರರಯೆಮನುು 
ನೆಯೇರಿಷುಹಖ, ರಷಹಿಪಿಸಿದ ಯಕ್ರಿಮು ತುಪ ಸೇಳಿಕೆಖಳನುು ನೀಡಿದನಿು ಄ಥಹ ಹಲ್ಲಸಿಗೆ 
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಹಷಿಹಂವಖಳನುು ಭುಚಿಚಟ್ಟಿದಿನು ಎಂದು ವಿಭಹಗಹಯರಿಗೆ ತ್ತಳಿದುಫಂದಯೆ ಔಯಹಯು 
಄ನೂಜಿಾತಹಗಿಬಿಡುತಿದೆ. ವಿಭಹದಹಯನು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಎಲಾ ರಯೋಜನೆಖಳನುು ಔಳೆದುಕೊಳುಳತಹಿನೆ.   

iii. ವಿಬಹಖ 45: ನಿವಿಾಹದತೆಮ ಶಯತು ಿ 
ಅದಯೆ ಇ ದಂಡು ವಿಭಹ ಕಹಯಿೆ, 1938 ಯ ವಿಬಹಖ 45 ಕೆು ಳಟ್ಟಿಯುತಿದೆ.   

ಭುಕಯ ವಿಶಮ 

ವಿಬಹಖ 45 ನ ರಕಹಯ: 
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ಮಹುದೇ ಹಲ್ಲಸಿಮು ಹರಯಂಬಹದ ಎಯಡು ಶಾಖಳ ನಂತಯ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ಮಹುದೇ 
ಷಂದೇಸನುು ಯಔಿಡಿಷು ಸಹಗಿಲಾ: ರಷಹಿನೆಮಲ್ಲಾ ಄ಥಹ ಮಹುದೇ ೈದಯಕ್ರೕಮ ಄ಧಿಕಹರಿಮ 
ಯದಿಮಲ್ಲಾ ನೀಡಿಯು ಸೇಳಿಕೆಖಳು, ತ್ತೕುಾಗಹಯ, ಄ಥಹ ವಿಭಹಗಹಯನ ಷೆುೕಹಿತ, ಄ಥಹ 
ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ನೀಡಲು ಷಸಹಮಹಖು ಆನಹಯುದೇ ದಷಹಿೇಜಿನಲ್ಲಾ, ನೀಡಿಯು 
ಈತಿಯಖಳು/ಸೇಳಿಕೆಖಳು ತುಪ ಄ಥಹ ಷುಳುಳ ಎಂದು ಷಂವಮ ಯಔಿಡಿಷಲು ಷಹಧಯವಿಲಾ. ಅದಯೆ 
ವಿಭಹಗಹಯಯು ಄ಂತಸ ಈತಿಯಖಳು/ಸೇಳಿಕೆಖಳು ಹಲ್ಲಸಿಗೆ ಹಷಿಹಂವದ ಫಗೆೆ ಅಗಿದುಿ ಸಹಖೂ ಅ 
಄ಂವಖಳು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ರಷಹಿನೆಮ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ತ್ತಳಿದಿತಹಿದಯೂ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು 
ಂಚನೆಯ್ದಂದ ಅ ವಿಶಮ ಭುಚಿಚಟ್ಟಿದಿನು ಄ಥಹ ಷುಳುಳ ಸೇಳಿದನಿು ಎಂದು ಷಹಬೀತು ಡಿಷಫಸುದು.  

ವಿಯಣೆ:  
ಂದು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಹಷಿಹಂವಖಳನುು ಭುಚಿಚಟಿಯೆ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ರಷಹಿನೆಮಲ್ಲಾ ನೀಡಿಯು 
ಹಷಿಹಂವಖಳು ಷುಳುಳ ಎಂದು ಷಹಬೀತಹದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿ ನೀಡಿದ ನಂತಯ 2 ಶಾಖಳ ಳಗೆ 
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಔಯಹಯನುು ಯದುಿಗೊಳಿಷಫಸುದು.   

ಇ ಎಯಡು ಶಾಖಳ ಕಹಲು ಗಹರಸಔನಿಗೆ ಕಹದು ನೋಡು ಷಭಮ. ಇ ಕಹಲಹಧಿಮ ನಂತಯ 
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ಂಚನೆಮ ಸೇಳಿಕೆಖಳನುು ನೀಡಿದನಿು ಭತು ಿ ಹಷಿಹಂವಖಳನುು ಭುಚಿಚಟ್ಟಿದಿನು 
ಸಹಖೂ ನೀಡಿಯು ಸೇಳಿಕೆಖಳು ಷುಳಹಳಗಿದಿು ಎಂದು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ಅಖಲೇ ತ್ತಳಿದಿತುಿ ಎಂದು 
ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ಷಹಬೀತುಡಿಷಫೇಔು. ಎಯಡು ಶಾಖಳ ನಂತಯ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ಷರಿಮಹದ 
ುಯಹೆ ಸಿಔು ನಂತಯೇ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಯದುಿಗೊಳಿಷಫಸುದು.  

iv. ಭಯಣ ಸೊಂದಿಯು ಫಗೆ ೆಔಲಪನೆ 
ಕೆಲು ಫಹರಿ ಂದು ಯಕ್ರಿಮು ಕಹಣೆಮಹಗಿದಹಿನೆಂದು ಯದಿಮಹಖುತಿದೆ ಸಹಖೂ ಅತನ/ಅಕೆಮ 
ಆಯುವಿಕೆಮ ಫಗೆೆ ಮಹುದೇ ಭಹಹಿತ್ತ ಆಯುುದಿಲಾ. ಬಹಯತ್ತೕಮ ುಯಹೆ ಕಹಯ್ದದೆ ಄ಂತಸ 
ಯಕ್ರಿಮ ಫಗೆ ೆ ಏಳು ಯುಶಖಳ ಕಹಲ ಏನೂ ಕೇಳಿ ಫಂದಿಲಾದೇ ಆದಿ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಅತ/ಅಕೆ 
ಭಯಣ ಸೊಂದಿಯುುದಹಗಿ ಔಲಪನೆ ಭಹಡಲು ಷೌಲಬಯ ದಗಿಷುತಿದೆ. ವಿಭಹದಹಯನ ನೊಮಿನಿಮು 
಄ಥಹ ಹಯಷುದಹಯಯು ವಿಭಹದಹಯನು ಕಹಣೆಮಹಗಿದಹಿನೆಂದು, ಸಹಖೂ ಅ ಯಕ್ರಿಮು ಭಯಣ 
ಸೊಂದಿದಹಿನೆಂದು ಔಲ್ಲಪಷಫೇಔು ಎಂದು ಸಔುು ಷಹಧಿಸಿದಲ್ಲಾ, ವಿಭಹಗಹಯಯು ಄ರಿಗೆ ಅ ವಿಶಮದ 
ಫಗೆೆ ಂದು ಷಭಥಾ ನಹಯಮಹಲಮದಿಂದ ತ್ತೕುಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅ ತ್ತೕಪಿಾನ ರತ್ತಮನುು 
ಪಿಪಷಲು ಄ಖರಹಿಷಫೇಔು. ನಹಯಮಹಲಮು ವಿಭಹಗಹಯನು ಷತ್ತಿಯು ಫಗೆೆ ಔಲಪನೆಮನುು 
಄ಂಗೀಔರಿಸಿ ಅ ಫಗೆ ೆತ್ತೕುಾ ನೀಡುಯೆಖೂ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತಿಖಳನುು ಹತ್ತಷಫೇಕಹಖುತಿದೆ. 
ವಿಭಹಗಹಯಯು ಅ ಏಳು ಶಾ ಄ಧಿಮಲ್ಲಾ ರಿಮಹಯ್ದತ್ತಮ ಯೂದಲ್ಲಾ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೊತಖಿಳನುು 
ಭನಹು ಭಹಡಫಸುದು.  

 

iv. ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ  ಕೆಾೖರ್ಮ ಭಹಡು ರಕ್ರರಯೆ 
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ಐ ಅರ್ ಡಿ ಏ (ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಅಷಕ್ರಿಖಳನುು ಯಕ್ಷಿಷು) ನಿಮಭಖಳು, 2002, ಕೆಳಗೆ ತ್ತಳಿಸಿದ ನಿಫಂಧನೆಖಳನುು 
ದಗಿಷುತಿದೆ:  
ಕಹಯ್ದದೆ 8: ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕೆಾೖರ್ಮ ಭಹಡು ರಕ್ರರಯೆ 

i. ಕೆಾೖರ್ಮ ಭಹಡಲು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಄ಖತಯವಿಯು ಎಲಾ ಹರಥಾಮಿಔ ದಷಹಿೇಜುಖಳ 
ಸೆಷಯುಖಳನುು ಅ ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾಯೇ ತ್ತಳಿಸಿಯತಔುದುಿ.  

ii. ಕೆಾೖರ್ಮ ಄ಜಿಾಮನುು ಡೆದ ನಂತಯ ಜೀ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ಕೆಾೖರ್ಮ ರಕ್ರರಯೆಮನುು ತಡವಿಲಾದೆ 
ನೆಯೇರಿಷಫೇಔು. ಮಹುದೇ ರವೆುಖಳು ಄ಥಹ ಄ಖತಯವಿಯು ಎಲಾ ಸೆಚುಚರಿ 
ದಷಹಿೇಜುಖಳನುು, ಅದಶುಿ ಭಟ್ಟಿಗೆ ಂದೇ ಫಹರಿ ಕೆಾೖರ್ಮ ಄ಜಿಾ ಡೆದು 15 ದಿನಖಳೄೆಳಗೆ 
ತ್ತಳಿಷಫೇಔು, ಸಹಖೂ ಚೂಯು-ಚೂಯಹಗಿ ಕೇಳಔೂಡದು.  

iii. ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕೆಾೖಮಿನ ಸಣನುು ಹತ್ತಷುುದು ಄ಥಹ ಄ದಯ ಫಗೆೆ ವಿಹದನುು 
ತ್ತಳಿಸಿ ಕ್ರರಯೆಮನುು ಎಲಾ ಈಮುಔ ಿ ಕಹಖದಖಳು ಭತು ಿ ಷಪರ್ಷೀಔಯಣಖಳನುು ಡೆದ 30 
ದಿನಖಳೄೆಳಗೆ ೂಯೈಷಫೇಔು. ಅದಯೆ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮ ಄ಭಿಹರಮದ ರಕಹಯ ಮಹುದಹದಯೂ 
ಕೆಾೖರ್ಮ ಫಂದ ರಔಯಣದ ಫಗೆೆ ವಿಚಹಯಣೆಮ ಄ಖತಯವಿದೆ ಎಂದು ಄ನಿಸಿದಿಲ್ಲಾ, ಄ಂತಸ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ 
ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ಅದಶುಿ ಫೇಖ ವಿಚಹಯಣೆಮನುು ಹರಯಂಭಿಸಿ ೂಣಾಗೊಳಿಷುುದು, ಸಹಖೂ 
ಮಹುದೇ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಕೆಾೖರ್ಮ ಄ಜಿಾಮನುು ಷಲ್ಲಾಸಿದಿ 6 ತ್ತಂಖಳಿಖಳಿಗಿಂತಲೂ ಸೆಚಿಚನ 
಄ಧಿಮಹಖದಂತೆ ಆಯಫೇಔು.  

iv. ಕಹಯ್ದದೆಮ ವಿಬಹಖ 47 ಯ ನಿಫಂಧನೆಖಳಿಗೆ ಳಟಿಂತೆ, ಂದು ಕೆಾೖರ್ಮ ಸಣನುು 
ಹತ್ತಷುುದಕೆು ಸಿದಧವಿದು,ಿ ಅ ಸಣನುು ಸಿಾೕಔರಿಷುನ ಷರಿಮಹದ ಖುಯುತನುು ಸಚುಚ 
ಕಹಯಣದಿಂದ ಹತ್ತಖಳು ಅಖದೆ ಆದಿಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ಸಿಾೕಔರಿಷುನ ಳಿತ್ತಗಹಗಿ ಅ 
ಮೊತಿನುು ಹಿಡಿದಿಟುಿಕೊಳುಳುದು ಸಹಖೂ ಄ಂತಸ ಮೊತಿನುು ಂದು ನಿಖದಿತ ಫಹಯಂಔು  
ಈಳಿತಹಮ ಖ್ಹತೆಗೆ ಄ನಾಯ್ದಷು ಫಡಿಡ ದಯನುು ಷಂಹದಿಷುತಿದೆ (ಎಲಾ ಕಹಖದಖಳನುು ಭತುಿ 
ಭಹಹಿತ್ತಮನುು ಪಿಪಸಿದ 30 ದಿನಖಳ ನಂತಯ). 

v. ಕೆಾೖರ್ಮ ರಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಾ ಜೀ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮ ಔಡೆಯ್ದಂದಲೇ ವಿಳಂಫಹದ ರಿಸಿೆತ್ತಮಲ್ಲಾ, ಸಹಖೂ 
಄ಂತಸ ವಿಳಂಫಕೆು ಈ-ನಿಮಭ (iv) ನುು ಸೊಯತು ಫೇಯೆ ಮಹುದಹದಯೂ ಕಹಯಣಹಗಿದಲಿ್ಲಾ, 
ಜೀ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮು ಄ದು ಕೆಾೖರ್ಮ ರಕ್ರರಯೆಮನುು ಹರಯಂಭಿಸಿದ ಅರ್ಥಾಔ ಶಾದ 
ಹರಯಂಬದಲ್ಲಾ ಚಹಲ್ಲಮಿಲ್ಲಾದ ಿಫಹಯಂಕ್ ದಯ ಗಿಂತಲೂ 2% ಸೆಚುಚ ದಯದಲ್ಲಾ ಕೆಾೖರ್ಮ ಮೊತದಿ ಮೇಲೆ 
ಫಡಿಡಮನುು ಹತ್ತಷಫೇಔು.     

v. ಏಜೆಂಟು ಹತರ  
ಕೆಾೖರ್ಮ ನಭೂನೆಖಳನುು ಷರಿಮಹಗಿ ಸಹಖೂ ೂಣಾಹಗಿ ಬತ್ತಾ ಭಹಡಿ ಄ುಖಳನುು ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮ 
ಔಚೇರಿಗೆ ಪಿಪಷಲು ನೊಮಿನಿ/ಕಹನೂನುಫದಧ ಹಯಷುದಹಯ ಄ಥಹ ಪಲಹನುಬವಿಗೆ ಎಲಾ ವಿಧಹದ 
ಷಸಹಮನುು ಏಜೆಂಟ್ ನೀಡಫೇಔು. 
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ತನು ಜಹಫಹಿರಿಖಳನುು ವಿಷಜಿಾಷುುದನುು ಸೊಯತಹಗಿ, ಆಂತಸ  ಷನಿುೇವಖಳಲ್ಲಾ ಷಸಹಮ 
ಭಹಡುುದರಿಂದ ಷದಹಭನೆಮು ಫೆಳೆಮುತಿದೆ, ಸಹಖೂ ಆದರಿಂದ ಏಜೆಂಟೆಳಿಗೆ ಭುಂದೆ ಅ ಔುಟುಂಫದ 
ಷದಷಯರಿಂದ ತಭಮ ಯಸಹಯ ಭತುಿ ಈಲೆಾೕಕಖಳನುು ಫೆಳೆಷಲು ಸೆಚುಚ ಄ಕಹವಖಳು ದೊಯೆಮುತಿೆ.  

ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳಿಳ 1 

ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಹಔಯು “ಕೆಾೖರ್ಮ“ ದದ ರಿಔಲಪನೆಮನುು ಈತಿಭಹಗಿ ವಿರಿಷುತಿದೆ? ಄ತ್ತ ಷೂಔಿಹದ 
ಅಯೆುಮನುು ಅರಿಸಿ. 
 ಕೆಾೖರ್ಮ ಎಂದಯೆ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಔಯಹರಿನಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಬಯಷೆಮನುು ೂಯೈಷಲು ಂದು 

ಕೋರಿಕೆ.  
 ಕೆಾೖರ್ಮ ಎಂದಯೆ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಔಯಹರಿನಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಬಯಷೆಮನುು ೂಯೈಷಲು ಂದು 

ಫೇಡಿಕೆ.  
 ಕೆಾೖರ್ಮ ಎಂದಯೆ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಪಂದದಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಫದಧತೆಮನುು ೂಯೈಷಲು ಂದು 

ಫೇಡಿಕೆ.  
 ಕೆಾೖರ್ಮ ಎಂದಯೆ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಪಂದದಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಫದಧತೆಮನುು ೂಯೈಷಲು ಂದು 

ಕೋರಿಕೆ.  
 

 

ಷಹಯಹಂವ  

 ಕೆಾೖರ್ಮ ಎಂದಯೆ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಔಯಹರಿನಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಬಯಷೆಮನುು ೂಯೈಷಲು ಂದು 
ಫೇಡಿಕೆ.  

 ಕೆಾೖರ್ಮ ಫದುಔುಳಿಮುವಿಕೆಮ ಕೆಾೖರ್ಮ ಄ಥಹ ಭಯಣ ರಯೋಜನದ ಕೆಾೖರ್ಮ ಅಗಿಯಫಸುದು. ಭಯಣ 
ರಯೋಜನದ ಕೆಾೖರ್ಮ ವಿಭಹದಹಯನ ಭಯಣದ ನಂತಯ ಭಹತರ ಈದಭವಿಷಲು ಷಹಧಯ, ಅದಯೆ 
ಫದುಔುಳಿಮುವಿಕೆಮ ಕೆಾೖರ್ಮ ಂದು ಄ಥಹ ಸೆಚಿಚನ ಗಟನೆಖಳಿಂದ ಈದಭವಿಷಫಸುದು. 

 ಫದುಔುಳಿಮುವಿಕೆಮ ಕೆಾೖರ್ಮ ಹತ್ತಷಲು ವಿಭಹಗಹಯಯು ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ 
ಶಯತುಿಖಳಂತೆಯೇ ಗಟನೆಮು ನಡೆದಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳಳಫೇಔು.  

 ಹಲ್ಲಸಿಮ ಄ಧಿಮಲ್ಲಾ ಕೆಳಗಿನ ಹತ್ತಖಳು ನಡೆಮಫಸುದು: 
 ಫದುಔುಳಿಮುವಿಕೆಮ ರಯೋಜನದ ಹತ್ತಖಳು 
 ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಭೂಲಔ ಪಿಪಷುುದು 
 ಯೈಡರ್ ಷೌಲಬಯ 
 ರಿಔಾತೆಮ ಕೆಾೖರ್ಮ 

 ಭಯಣ ರಯೋಜನದ ಕೆಾೖರ್ಮ 

 ಬಹಯತ್ತೕಮ ವಿಭಹ ಕಹಯ್ದದೆ, ವಿಬಹಖ 45 (ನಿವಿಾಹದತೆಮ ಶಯತುಿ) ವಿಭಹದಹಯನನುು ಯಕ್ಷಿಷಲು 
ಎಯಡು ಶಾ ೂಣಾಗೊಳಿಸಿಯು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಮೇಲ್ಲನ ಕೆಾೖಭೆಳನುು ವಿಭಹಗಹಯಯು 
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ನಿಯಹಔರಿಷುುದನುು ತಡೆಮುತದಿೆ, ಅದಯೆ ಅ ಯಕ್ಷಣೆಮನುು ಡೆಮಲು ವಿಭಹದಹಯನು ಹಲ್ಲಸಿಗೆ 
ಷಂಫಂಧಟಿ ಮಹುದೇ ಹಷಿಹಂವಖಳನುು ಭುಚಿಚಟ್ಟಿಯಫಹಯದು. 

 ಐ ಅರ್ ಡಿ ಏ (ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಅಷಕ್ರಿಖಳನುು ಯಕ್ಷಿಷು) ನಿಮಭಖಳು, 2002 ಯ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ, ಐ ಅರ್ ಡಿ ಏ 
ವಿಭಹದಹಯಯು ಄ಥಹ ಄ಯ ಪಲಹನುಬವಿಖಳು ಕೆಾೖರ್ಮ ಄ಜಿಾ ಷಲ್ಲಾಸಿದಹಖ ಄ಯನುು ಯಕ್ಷಿಷಲು ಕೆಲು 
ನಿಮಭಖಳನುು ಯಚಿಸಿದೆ.  
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ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳಿಳಮ ಈತಯಿಖಳು 

ಈತಯಿ 1 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
ಕೆಾೖರ್ಮ ಎಂದಯೆ ವಿಭಹಗಹಯಯು ಔಯಹರಿನಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ ಬಯಷೆಮನುು ೂಯೈಷಲು ಂದು ಫೇಡಿಕೆ.  
 

ಷಾಮಂ-ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳು 

ರವೆು 1 
ಕೆಳಗೆ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಂದು ಟ್ಟಿಮನುು ನೀಡಲಹಗಿದೆ. ಄ುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಕೆಾೖಭನುು 
ನಿಖದಿತ ಕಹಲಹಧಿಮ ಹತ್ತಖಳಂತೆ ಭಹಡಲಹಖುತಿದೆ ಎಂದು ಖುಯುತ್ತಸಿ.  
I. ಸಣ-ಭಯುಹತ್ತ ಹಲ್ಲಸಿ 

II. ಮೂನಿಟೆಳಿಗೆ ಷಂಯೋಜಿತ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ 

III. ಪಿರೕಮಿಮಂ ಭಯು ಹತ್ತಷು ಹಲ್ಲಸಿ 

IV. ಄ಧಿ ಹಲ್ಲಸಿ 

ರವೆು 2 

ಭಸೇಶ್ ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದಹಿನೆ, ಸಹಖೂ ಄ದಯ ಜೊತೆ ಂದು ಖಂಭೀಯ ಯೋಖಖಳ 
ಯೈಡರ್ ಄ಳಡಿಸಿದಹಿನೆ. ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಭಸೇಶ್ ಷಂೂಣಾ ನಿಯೋಜನೆಮ ಯೂದಲ್ಲಾ ಔಯಣಿುಗೆ 
ಗಹಾಯ್ದಸಿದಹಿನೆ. ಭಸೇಶ್ ಂದು ಸೃದಮಹರ್ಘತದಿಂದ ನಯಳುತಹಿನೆ ಸಹಖೂ ಖಂಭೀಯ ಯೋಖಖಳ 
ಯೈಡನಾ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ 50,000 ಯೂಹಯ್ದಖಳ ಂದು ಕೆಾೖರ್ಮ ಭಹಡುತಹಿನೆ. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಹತ್ತಮು ಇಖ 
ಮಹರಿಗೆ ಭಹಡಲಹಖುತದಿೆ? 

I. ಭಸೇಶ್ 

II. ಔಯಣ್ಣ 

III. ಹತ್ತಮಹದ ಮೊತಿನುು ಭಸೇಶ್ ಭತುಿ ಔಯಣ್ಣ ಷಭಹಗಿ ಸಂಚಿಕೊಳುಳತಹಿಯೆ 
IV. ಮಹರಿಖೂ ಸಿಖುುದಿಲಾ, ಏಕೆಂದಯೆ ಭಸೇಶ್ ಸೃದಮಹರ್ಘತನುು ಄ನುಬವಿಸಿದಹಿನೆ ಅದಯೆ 

ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಔಯಣು ಯಹಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದಹಿನೆ 
ರವೆು 3 

ರವೀಣ್ಣ ಂದು ಕಹರ್ ಄ರ್ಘತದಿಂದ ಷಹಮುತಹಿನೆ. ಄ನ  ಪಲಹನುಬವಿ ಭಯಣ ರಯೋಜನದ ಕೆಾೖರ್ಮ 
ಭಹಡುತಹಿಯೆ. ಷಸಜ ಷಹವಿನ ರಔಯಣಕೆು ಸೋಲ್ಲಸಿದಲ್ಲಾ ಄ರ್ಘತದ ಷಹವಿನ ರಔಯಣದ ಕೆಾೖಭುಲ್ಲಾ 
ನೀಡಫೇಕಹಗಿಯು ಸೆಚುಚರಿ ದಷಹಿೇಜು ಕೆಳಗಿನ ಟ್ಟಿಮಲ್ಲಾ ಮಹುದೆಂದು ಖುಯುತ್ತಸಿ. 
I. ಷಭಹಧಿಮ ಄ಥಹ ಄ಂತಯಷಂಷಹುಯದ ರಭಹಣತರ 
II. ಚಿಕ್ರತೆ್ ನೀಡಿದ ೈದಯಯ ರಭಹಣತರ 
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III. ಈದೊಯೕಖದಹತಹಯ ರಭಹಣತರ 
IV. ಂಚನಹಮೆ ಯದಿ 

ರವೆು 4 

ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಭಯಣ ರಯೋಜನದ ಕೆಾೖಭನುು ಶೀಗರ ಭಯಣ ರಯೋಜನದ ಕೆಾೖರ್ಮ ಎಂದು 
ರಿಖಣಿಷಲಹಖುತಿದೆ? 

I. ವಿಭಹದಹಯನು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕಹಲಹಧಿಮ ಭೂಯು ಶಾಖಳೄೆಳಗೆ ಷಹನುಪಿಪದಯೆ. 
II. ವಿಭಹದಹಯನು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕಹಲಹಧಿಮ ಐದು ಶಾಖಳೄೆಳಗೆ ಷಹನುಪಿಪದಯೆ. 
III. ವಿಭಹದಹಯನು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕಹಲಹಧಿಮ ಏಳು ಶಾಖಳೄೆಳಗೆ ಷಹನುಪಿಪದಯೆ. 
IV. ವಿಭಹದಹಯನು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕಹಲಹಧಿಮ ಸತು ಿಶಾಖಳೄೆಳಗೆ ಷಹನುಪಿಪದಯೆ. 

ರವೆು 5 

ಕೆಳಗಿನ ಹಔಯಖಳಲ್ಲಾ ಫದುಔುಳಿಮುವಿಕೆಮ ಕೆಾೖಭೆಳನುು ರಚೋದಿಷು ಕೆಲು ಗಟನೆಖಳನುು ನೀಡಲಹಗಿದೆ. 
಄ುಖಳಲ್ಲಾ ತುಪ ಹಔಯನುು ಖುಯುತ್ತಸಿ.  
I. ಂದು ಄ಧಿ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ರಿಔಾತೆಮ ನಂತಯ ಹತ್ತಷಲಹದ ಕೆಾೖರ್ಮ. 
II. ಸಣ-ಭಯುಹತ್ತಮ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಡಿಷಲಹಗಿಯು ಮೈಲ್ಲಖಲಾನುು ತಲುಪಿದಹಖ ಹತ್ತಷು 

ಔಂತು. 
III. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಖಂಭೀಯ ಯೋಖಖಳ ವಿಯುದಧ ಯೈಡರ್ ಷೌಲಬಯಹಗಿ ಆಯು ವಿಭಹ ಯಕ್ಷಣೆಮ 

಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಹತ್ತಷಲಹದ ಕೆಾೖರ್ಮ ಮೊತಿ. 
IV. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನು ತನು ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಯೂದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಗೆ 

ನೀಡಿದಹಖ ಹತ್ತಷಲಪಡು ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಭೌಲಯ. 

ರವೆು 6 

ಸಣ-ಭಯುಹತ್ತಮ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ನಿಧಿಾಶಿಡಿಷಲಹದ ಮೈಲ್ಲಖಲಾನುು ತಲುಪಿದಹಖ ಹತ್ತಷಲಹದ 
ಔಂತನುು ಮಹ ತಯಸದ ಕೆಾೖರ್ಮ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಗೀಾಔರಿಷಫಸುದು?  
I. ಭಯಣ ರಯೋಜನದ ಕೆಾೖರ್ಮ 

II. ರಿಔಾತೆಮ ಕೆಾೖರ್ಮ 

III. ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔಹಗಿ ನೀಡು ಫದುಔುಳಿಮುವಿಕೆಮ ಕೆಾೖರ್ಮ 

IV. ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಕೆಾೖರ್ಮ 

ರವೆು 7 



                                              15 

 327 

ವಂಔರ್ ಂದು 10 ಶಾಖಳ ಮೂನಿಟೆಳಿಗೆ ಷಂಯೋಜಿತಹದ ವಿಭಹ ಯೋಜನೆಮನುು ಕೊಂಡುಕೊಂಡ, 
಄ನು ಹಲ್ಲಸಿಮ ರಿಔಾತೆಮ ಭುನುೇ ಭಯಣ ಸೊಂದಿದಲ್ಲಾ ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಹತ್ತಮನುು 
ಭಹಡಫೇಕಹಖುತಿದೆ? 

I. ವಿಭಹ ಮೊತಿ ಄ಥಹ ನಿಧಿಮ ಭೌಲಯಖಳಲ್ಲಾನ ಔಡಿಮೆ ಆಯು ಭೌಲಯ 
II. ವಿಭಹ ಮೊತಿ ಄ಥಹ ನಿಧಿಮ ಭೌಲಯಖಳಲ್ಲಾನ ಸೆಚಿಚಯು ಭೌಲಯ 
III. ಹತ್ತಸಿದ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ಟುಿ ಮೊತಿನುು ಫಹಯಂಔೆಳಲ್ಲಾ ಈಳಿತಹಮ ಖ್ಹತೆಮಲ್ಲಾ ದೊಯೆಮು ಫಡಿಡ 

ದಯಖಳಿಗಿಂತ 2% ಸೆಚುಚ ದಯದಲ್ಲಾ ಫಡಿಡ ಷಮೇತ ಹಿಂದಿಯುಗಿಷುುದು 
IV. ವಯಣಹಖತ್ತಮ ಭೌಲಯ 

ರವೆು 8 

ಕೆಾೖಭೆಳ ಗೀಾಔಯಣದಲ್ಲಾ (ಶೀಗರ ಄ಥಹ ಶೀಗರಲಾದ), ಖುಂಪಿಗೆ ಷೇಯದ ಅಯೆುಮನುು ಅರಿಸಿ. 
I. ಯಭಯ ಂದು ಄ಧಿ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಕೊಂಡು 6 ತ್ತಂಖಳುಖಳಲ್ಲಾಯೇ ಭಯಣ ಸೊಂದುತಹಿಳ .ೆ 
II. ಭನೋರ್ಜ ಂದು ಄ಧಿ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಕೊಂಡು ಂದು ಯೆ ಶಾಖಳಲ್ಲಾಯೇ ಭಯಣ 

ಸೊಂದುತಹಿನೆ. 
III. ಡೇವಿಡ್ ಂದು ಄ಧಿ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಕೊಂಡು ಎಯಡು ಯೆ ಶಾಖಳಲ್ಲಾಯೇ ಭಯಣ 

ಸೊಂದುತಹಿನೆ. 
IV. ರವೀಣ್ಣ ಂದು ಄ಧಿ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಕೊಂಡು ಐದು ಯೆ ಶಾಖಳಲ್ಲಾಯೇ ಭಯಣ 

ಸೊಂದುತಹಿನೆ.  

ರವೆು 9 

ಂದು ವಿಭಹದಹಯನ ಷಸಜ ಷಹವಿನ ಗಟನೆ ನಡೆದಹಖ ಄ನ ಪಲಹನುಬವಿಖಳು ಕೆಾೖಭಹೆಗಿ 
ಷಲ್ಲಾಷಫೇಕಹಗಿಯು ದಷಹಿೇಜುಖಳ ಟ್ಟಿಮನುು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಹಗಿದೆ. ಷಹು ನಡೆದುದು ಂದು 
಄ರ್ಘತದಿಂದಹದಲ್ಲಾ ಷಲ್ಲಾಷಫೇಕಹದ ಸೆಚುಚರಿ ದಷಹಿೇಜು ಮೇಲೆ ಫಳಷಲಹಖು ದಷಹಿೇಜುಖಳ 
ಖುಂಪಿನಲ್ಲಾ ಷೇಯದೆ ಆಯು ಅ ದಷಹಿೇಜನುು ಅರಿಸಿ. 
I. ಂಚನಹಮೆ ಯದಿ 

II. ಕೆಾೖರ್ಮ ನಭೂನೆ 
III. ಷಭಹಧಿ ಄ಥಹ ವಷಂಷಹುಯದ ರಭಹಣತರ 
IV. ಅಷಪತೆರಮ ರಭಹಣತರ 

ರವೆು 10 

ಐ ಅರ್ ಡಿ ಏ (ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಅಷಕ್ರಿಖಳ ಯಕ್ಷಣೆ) ನಿಮಭಖಳು, 2002 ಯ ಄ನಾಮ, ಂದು ಜೀ ವಿಭಹ 
ಹಲ್ಲಸಿಮ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಕೆಾೖರ್ಮ ಷಲ್ಲಾಷಲಹದಹಖ ಕೆಾೖರ್ಮ ಮೊತಿದ ಹತ್ತಮನುು ಄ಥಹ ಄ದಕೆು ವಿಯೋಧನುು 
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ಎಲಾ ಈಮುಔಿ ಕಹಖದಖಳು ಭತುಿ ಄ಖತಯವಿಯು ಷಪರ್ಷೀಔಯಣಖಳನುು ಡೆದ ಎಶುಿ ದಿನಖಳೄೆಳಗೆ 
ಭಹಡಫೇಔು?  
I. 7 ದಿನಖಳು 
II. 15 ದಿನಖಳು 
III. 30 ದಿನಖಳು 
IV. 45 ದಿನಖಳು 
 

ಷಾಮಂ-ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳ ಈತಯಿಖಳು  

ಈತಯಿ 1 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I 

ಂದು ಸಣ-ಭಯುಹತ್ತ ಹಲ್ಲಸಿಮ ಕೆಾೖರ್ಮ ಹತ್ತಮನುು ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔ ಹತ್ತಖಳ ಯೂದಲ್ಲಾ 
ಭಹಡಲಹಖುತಿದೆ.  

ಈತಯಿ 2 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II 
ಇ ರಔಯಣದಲ್ಲಾ 50,000 ಯೂಹಯ್ದಖಳ ಟುಿ ಮೊತಿನುು ಔಯಣಿುಗೆ ನೀಡಲಹಖುತಿದೆ, ಏಕೆಂದಯೆ 
ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಔಯಣ್ಣ ಯಹಗಿ ಷಂೂಣಾಹಗಿ ನಿಯೋಜಿಷಲಹಗಿದೆ. 

ಈತಯಿ 3 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು IV 

ನೊಮಿನಿಯ್ದಂದ ಕೆಾೖರ್ಮ ನಭೂನೆ, ಷಭಹಧಿ ಄ಥಹ ವ ಷಂಷಹುಯದ ರಭಹಣತರ, ಚಿಕ್ರತೆ್ ನೀಡಿದ 
ೈದಯಯ ರಭಹಣತರ, ಅಷಪತೆರಮ ರಭಹಣತರ, ಭಹಲ್ಲೕಔಯ ರಭಹಣತರ, ಆತಹಯದಿ ದಷಹಿೇಜುಖಳು 
ಂದು ಷಸಜ ಷಹು ಭತು ಿ಄ರ್ಘತದಿಂದಹದ ಷಹು ಎಯಡಯಲೂಾ ಷಲ್ಲಾಷಫೇಕಹಖುತಿದೆ.  

ರಥಭ ಭಹಹಿತ್ತ ಯದಿ (ಎಫ್ ಐ ಅರ್), ಂಚನಹಮೆ ಯದಿ, ಭಯಣೊಣೕತಿಯ ಯದಿ, ಄ಂತ್ತಭ ಯದಿ, 
ಆತಹಯದಿ ಸೆಚುಚರಿ ದಷಹಿೇಜುಖಳನುು ಂದು ಄ರ್ಘತದಿಂದ ಅದ ಷಹವಿನಲ್ಲಾ ಷಲ್ಲಾಷಫೇಕಹಖುತದಿೆ, ಸಹಖೂ 
ಆುಖಳನುು ಷಸಜ ಷಹವಿನ ರಔಯಣದಲ್ಲಾ ಷಲ್ಲಾಷಫೇಕಹಗಿಲಾ.  

ಈತಯಿ 4 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I 
ವಿಭಹದಹಯನು ಹಲ್ಲಸಿಮ ಄ಧಿಮಲ್ಲಾ ಭೂಯು ಶಾಖಳ ಳಗೆ ಷಹನಪಿಪದಯೆ, ಭಯಣ ರಯೋಜನದ 
ಕೆಾೖಭನುು ಶೀಗರ ಭಯಣ ರಯೋಜನದ ಕೆಾೖರ್ಮ ಎಂದು ರಿಖಣಿಷಲಹಖುತಿದೆ.  

ಈತಯಿ 5 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I 
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ಅಯೆು I ತುಪ. ಄ಧಿ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ರಿಔಾತೆಮ ನಂತಯ ಮಹುದೇ ಕೆಾೖರ್ಮ ಹತ್ತಷಫೇಕಹಗಿಲಾ.  

ಈತಯಿ 6 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III 
ಸಣ-ಭಯುಹತ್ತ ಹಲ್ಲಸಿಮಲ್ಲಾ ನಿದಿಾಶಿಗೊಳಿಸಿದ ಮೈಲ್ಲಖಲಾನುು ತಲುಪಿದ ನಂತಯ ಭಹಡು 
ಹತ್ತಮನುು ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔ ಫದುಔುಳಿಮುವಿಕೆಮ ಕೆಾೖರ್ಮ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಗೀಾಔರಿಷಲಹಖುತಿದೆ. 

ಈತಯಿ 7 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II 
ವಂಔರ್ ಮೂ ಎಲ್ ಐ ಪಿ ಹಲ್ಲಸಿಮು ರಿಔಾಹಖು ಭುನುೇ ಭಯಣ ಸೊಂದಿದಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ ಮೊತ ಿ
಄ಥಹ ನಿಧಿಮ ಭೌಲಯ – ಆುಖಳೆಯಡಯಲ್ಲಾ ಸೆಚುಚ ಭೌಲಯವಿಯು ಮೊತಿನುು ಹತ್ತಷಲಹಖುತಿದೆ.  

ಈತಯಿ 8 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು IV 

ಅಯೆು IV ಕೊಟ್ಟಿಯು ಅಯೆುಖಳ ಖುಂಪಿಗೆ ಷೇಯುುದಿಲಾ, ಏಕೆಂದಯೆ ಄ದನುು ಶೀಗರಲಾದ ಕೆಾೖರ್ಮ ಎಂದು 
ರಿಖಣಿಷಲಹಖುತಿದೆ. ಅಯೆು I, II ಭತುಿ III ಖಳನುು ಶೀಗರ ಕೆಾೖರ್ಮ ಎಂದು ರಿಖಣಿಷಲಹಖುತಿದೆ.  

ಈತಯಿ 9 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I 

ಂಚನಹಮೆ ಯದಿಮು ಄ರ್ಘತದ ರಔಯಣದಲ್ಲಾ ಸೆಚುಚರಿಮಹಗಿ ಷಲ್ಲಾಷಫೇಕಹಖುತಿದೆ. ಆನಿುತಯೆ 
ದಷಹಿೇಜುಖಳಹದ ಕೆಾೖರ್ಮ ನಭೂನೆ, ಷಭಹಧಿ ಄ಥಹ ವ ಷಂಷಹುಯದ ಯದಿ, ಅಷಪತೆರಮ 
ರಭಹಣತರಖಳನುು ಎಲಾ ಪಲಹನುಬವಿಖಳೄ ಔೂಡ ವಿಭಹದಹಯನ ಮಹುದೇ ತಯಸದ ಷಹವಿನ 
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾಮೂ ಷಲ್ಲಾಷಫೇಕಹಖುತಿದೆ.  

ಈತಯಿ 10 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III 
ಐ ಅರ್ ಡಿ ಏ (ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಅಷಕ್ರಿಖಳ ಯಕ್ಷಣೆ) ನಿಮಭಖಳು, 2002 ಯ ರಕಹಯ, ಂದು ಜೀ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ 
಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಷಲ್ಲಾಷಲಹದ ಕೆಾೖಭನುು ಹತ್ತಷು ಄ಥಹ ವಿಯೋಧಿಷು ರಕ್ರರಯೆಮನುು ಎಲಾ ಈಮುಔಿ ತರಖಳು 
ಭತುಿ ಄ಖತಯವಿಯು ಷಪರ್ಷೀಔಯಣಖಳನುು ಡೆದ 30 ದಿನಖಳ ಳಗೆ ಭುಗಿಷಫೇಔು.   
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಄ಧಹಯಮ 16 

 
 

ನಿಮಂತರಣಹ ಄ಂವಖಳು 

 

಄ಧಹಯಮದ ರಿಚಮ 

 

ಇ ಄ಧಹಯಮು ನಿಭಗೆ ವಿಮೆ ನಿಮಭಖಳ ಹರಭುಕಯತೆಮ ತ್ತಳುಳಿಕೆಮನುು ದಗಿಷು ಈದೆೀವನುು 
ಸೊಂದಿದೆ. ಇ ಄ಧಹಯಮು ಫ್ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟನ ಕಹನೂನಿನ ಷಹೆನಭಹನ ಫಗೆ ೆಂದು ತ್ತಳುಳಿಕೆಮನುು 
ದಗಿಷುತಿದೆ. ನೀು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಏಜೆಂಟನಿಗೆ ಄ನಾಮಹಖು ವಿವಿಧ ನಿಮಭಖಳು ಭತು ಿ
ನಿಫಂಧನೆಖಳನುು; ಭತು ಿನಿದಿಾಶಿಹಗಿ ವಿಮೆ ಏಜೆಂಟಯ ಫಗೆ ೆಔಲ್ಲಮುವಿರಿ.  

 

ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು 
 

A. ವಿಮೆಮ ನಿಫಂಧನೆಖಳು ಭತುಿ ನಿಮಂತರಣ ಚೌಔಟುಿ 
B. ವಿಮೆ ಏಜೆಂಟಯುಖಳಿಗೆ ಄ನಾಮಹಖು ನಿಫಂಧನೆಖಳು ಭತು ಿನೀತ್ತ ಷಂಹಿತೆ  
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C. ವಿಮೆಮ ನಿಫಂಧನೆಖಳು ಭತು ಿನಿಮಂತರಣ ಚೌಔಟುಿ  
 

1. ವಿಭಹ ನಿಫಂಧನೆಖಳ ಹರಭುಕಯತೆ  
 

ದುಯದೃಶಿ ಈಂಟ್ಹದಯೆ ವಿಮೆ ಔಂನಿ ನಿದಿಾಶಿ ರಭಹಣದ ಸಣ ಹತ್ತಷುುದನುು ಭಹಯಹಟ ಭಹಡು 
ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಮಹಹಖಲೂ ಭನಸಿ್ನಲ್ಲಾ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿಯಫೇಔು. ವಿಮೆದಹಯಯು ನಿಷ್ಂದೇಸಹಗಿ 

ಕರೀದಿಸಿದ ವಿಮೆ ಫಗೆ ೆ಄ನೇಔ ಚಿಂತೆಖಳನುು ಸೊಂದಿಯುತದಿೆ. 
 

ವಿಮೆದಹಯಯ ಕೆಲು ಷಹಭಹನಯ ಕಹಳಜಿಖಳು ಹೀಗಿೆ: 
 

i. ವಿಮೆ ಕಹನೂನು ಫದಧಹಗಿದೆಯೆ? 

 

ii. ವಿಮೆ ಏಜೆಂಟಯು ದಲಹಾಳಿಖಳಿಗೆ ಕಹನೂನು ಭನುಣೆ ನೀಡಿದಹಿಯೆಯೆ? 

  

iii. ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳನುು ನಿಮಂತ್ತರಷಲಹಖುತಿದೆ ಄ಥಹ ಮೇಲ್ಲಾಚಹಯಣೆ ಭಹಡಲಹಖುತಿದೆ?  
 

iv. ವಿಮೆಗಹಯಯ ಭೂಲಔ ನನಗೆ ಕೊಟಿ ದಷಹಿೇಜ ಕಹನೂನುಫದಧಹಗಿ ಭಹನಯಹಗಿದೆ? 
 

v. ಂದು ೇಳ  ೆನಶಿ ಈಂಟ್ಹದಯೆ ವಿಮೆ ಔಂನಿ ನನಗೆ ಸಣ ಹತ್ತಷುತಿದೆಯೆ? 

 

vi. ಄ಯು ನನಗೆ ಫಹಕ್ರ ಆಯು ಸಣ ಹತ್ತಷುತಹಯಿೆಯೆ?  

 

vii. ಂದು ೇಳ  ೆ ನಹನು ಕೆಾೕರ್ಮ ಡೆಮದಿದಿಲ್ಲಾ, ನಹನು ಄ಯು ನೀಡಿದ ದಹಕಲೆಖಳನುು ಅಧರಿಸಿ 

ನಹಯಮಹಲಮಕೆು ಸೋಖಫಸುದೆ? 
 

viii. ವಿಭಹ ಔಂನಿ ನನು ಕೆಾೕರ್ಮ ಹತ್ತ ತಪಿಪಷಲು ಅ ವಿಭಹ ಪಂದದಲ್ಲಾ ಮಹುದೇ ಖುಿ 
ನಿಫಂಧನೆಖಳು ಆೆ? 
 

ix. ನನು ಕೆಾೕರ್ಮ ಸಣ ಡೆಮಲು ಮಹುದೇ ಷಂಕ್ರೕಣಾ ಕಹಮಾವಿಧಹನಖಳ ಭೂಲಔ 

ಸೋಖಫೇಕಹಖುತಿದೆ? 
 

2. ಏಕೆ ವಿಭಹ ನಿಫಂಧನೆಖಳ ಄ಖತಯವಿದೆ? 

 

ವಿಮೆ ನಿಮಂತರಣ ರಭುಕ ಈದೇಿವ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಯಕ್ಷಣೆಮಹಗಿದೆ. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯು ಸಣ ಹತ್ತಸಿ 

ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಕರೀದಿಸಿದಹಯಿೆ. ಄ಳು ಕರೀದಿಸಿದ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ, ವಿಭಹ ಔಂನಿಮು ಷನಹಮನಿಸಿ 

ಬಯಷೆ ನೀಡಫೇಔು.  
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i. ಮೊದಲ ಭತು ಿ ಄ಖರಖಣಯ, ವಿಭಹ ಂದು ಷಂೂಣಾಹಗಿ ಕಹನೂನು ಪಂದದ ಎಂಫುದನುು 
ವಿಮೆದಹಯಯು ಄ಥಾಭಹಡಿಕೊಳಳಫೇಔು, ಬಹಯತ್ತೕಮ ಪಂದ ಕಹಯ್ದದೆ ನಿಫಂಧನೆಖಳು ಭತು ಿ
ದೇವದ ಆತಯ ನಿಮಭಖಳ ಄ನುಷಯಣೆಮಹಗಿ 

ii. ಷಕಹಾಯ ತನು ಕಹನೂನು ಭತುಿ ನಹಯಮಹಂಖ ಯಷೆಖೆಳ ಭೂಲಔ ದೇವದಲ್ಲಾ ತನು ಎಲಹಾ 
ನಹಖರಿಔರಿಗೆ ಭತು ಿಎಲಹಾ ಗಟಔಖಳನುು ಯಕ್ಷಿಷಲು ಫದಧನಹದ ಔತಾಯ. 

 

iii. ಐಅಡಿಾಎ ಭಹಡಿದ ನಿಮಭಖಳು ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಅರ್ಥಾಔಹಗಿ ಷಂಷೆೆಖಳು 
ಷಾಷೆಹಗಿಯುುದನುು ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳಳಲು ರೇಶಿಸಿದ ಪಂದಖಳಲ್ಲಾ ಭನುಣೆ ನೀಡಫೇಔು. 
ಐಅಡಿಾಎ ನೋಂದಣಿ ನಂತಯ ಔಂನಿಖಳನುು ಭತು ಿಸೂಡಿಕೆ, ಲೆಔುತರ ಆತಹಯದಿ ಎಲಹಾ ರಭುಕ 

ಚಟುಟ್ಟಕೆಖಳನುು ನಿಮಂತ್ತರಷುತಿದೆ. 
 

ಭಹಹಿತ್ತ 

 

ಅರ್ಥಾಔ ಯಷೆಮೆ ವಿವೇಶ ಲಮಖಳಲ್ಲಾ, ಷಕಹಾಯು ಇ ಲಮಖಳನುು ನಿಮಂತ್ತರಷಲು ಄ಂಖಖಳನುು 
ಷೃರ್ಷಿಷುತದಿೆ. ಹೀಗಹಗಿ ನಹು ಫಂಡಹಳ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿ ನಿಮಂತ್ತರಷಲು ಬಹಯತ (ಅಬಿಾಐ) ರಿಷವ್ಾ ಫಹಯಂಕ್ 

ಭತು ಿಫಹಯಂಔುಖಳನುು ನಿಮಂತ್ತರಷಲು ಬಹಯತದ ಬದರತಹ ಭತು ಿವಿನಿಭಮ ಭಂಡಳಿ (ಷೆಬಿ) ಄ಂಖಖಳನುು 
ಸೊಂದಿೆ.  
 

ಸಹಗೆಯೇ, ವಿಭಹ ಲಮದಲ್ಲಾ ನಿಮಂತ್ತರಷಲು, ಷಕಹಾಯ 1938 ಯಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಕಹಯಿೆ ಜಹರಿಗೆ ತಂದಿತು, 
ಈದಯಭದಲ್ಲಾನ ಫದಲಹಣೆಖಳನುು ರಷಔ ಿ ಭಹಡಲು ಕಹಲಕಹಲಕೆು ತ್ತದುಿಡಿ ಭಹಡಲಹಗಿದೆ. ವಿಭಹ 

ನಿಮಂತರಣ ಭತು ಿ಄ಭಿೃದಿಧ ಹರಧಿಕಹಯ (ಐಅಡಿಾಎ) ಕಹಯ್ದದೆ, 1999, ವಿಭಹ ಈದಯಭ ನಿಮಂತ್ತರಷು 

ಈದೆೀವದಿಂದ ಷಾತಂತರ ಹರಧಿಕಹಯದಂತೆ ಐಅಡಿಾಎ ಷೃರ್ಷಿಷಲಹಯ್ದತು. 

 

ಎಲಹಾ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ದಖಳು, ದಯಖಳು ಭತು ಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಿಂದ ನೀಡಲಪಟಿ ದಷಹಿೇಜುಖಳನುು 
ರೀಕ್ಷಿಷಲಪಟುಿ ಐಅಡಿಾಎ ಄ನುಮೋದಿಸಿದೆ. ವಿಮೆಗಹಯಯು ಸೊಯಡಿಸಿದ ಜಹಹೀಯಹತುಖಳು 
ನಿಮಂತ್ತರಷಲಪಡುತಿೆ.  
 

ಕೆಾೕಭಳೆನುು ತಡವಿಲಾದೆ ಆತಯಥಾ ಭಹಡು ಭಹಖಾಷೂಚಿಖಳು, ರತ್ತ ಔಂೆನಿಮಲೂಾ ದೂಯು ನಿಾಸಣೆ 
ಯಷೆ ೆಭತು ಿIRDA ಭಟಿದಲ್ಲಾ ಔಂನಿ ದೂಯುಖಳನುು ಆತಯಥಾ ಭಹಡುುದು. 
 

ಐಅಡಿಾಎ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ದೇವದ ಗಹರಮೀಣ ರದೇವಖಳಲ್ಲಾ ಖುರಿಮಹಗಿಸಿಕೊಂಡದನಿುು ಕಚಿತಡಿಷಲು 
ಭತು ಿ ಇ ದುಫಾಲ ಖಾಖಳ ಜನಷಂಖ್ೆಯಮ ಬಹಖಖಳಿಗೆ ಭಸತಾದ ಹಯಪಿಮಿನುು ದಗಿಷು ಔಡೆಗೆ 
ನಿದೇಾವನಖಳನುು ಸೊಯಡಿಸಿದೆ. 
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ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಭಹಯಹಟ ಭತು ಿ ಷೇೆಖಳಲ್ಲಾ ಯಸರಿಷು ಎಲಹಾ ಜನಯು ಄ಯೆಂದಯೆ, ಏಜೆಂಟ್, 

ಕಹಪ್ರೆಾಯೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್, ದಲಹಾಳಿಖಳು, ಷೇಾಮರ್ಸಾ, ಭೂಯನೇ ಕ್ಷದ ನಿಹಾಸಔಯು (TPAs) ಭತು ಿ 
ಕಹನೂನು ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಯಹನಗಿ ಡೆದು ಸಹಖೂ ಐಅಡಿಾಎ ಮ ಸಲಹಯು ನಿಫಂಧನೆಖಳ 

ರಕಹಯ ನೀಡಲಹಗಿದೆ. 
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ಚಿತರ 1: ಐಅಡಿಾಎ ನಿಂದ ನಿಮಂತ್ತರಷಲಪಡು ಗಟಔಖಳು   
 

 
 

 

3. ಬಹಯತದಲ್ಲಾನ ವಿಮೆ ನಿಮಂತರಣ ಚೌಔಟುಿ 
 

ವಿಭಹ ಕಹಯೆ ಿ1938 ಭತು ಿವಿಭಹ ನಿಮಂತರಣ ಭತು ಿ಄ಭಿೃದಿಧ ಹರಧಿಕಹಯ ಕಹಯೆ,ಿ 1999 ಬಹಯತದಲ್ಲಾನ 

ವಿಮೆ ನಿಫಂಧನೆಖಳ ಭೂಲಹಧಹಯಹಗಿದೆ. ದೇವದಲ್ಲಾ ನೇಯಹಗಿ ಄ಥಹ ಯೋಕ್ಷಹಗಿ ವಿಮೆ 

ಹಯಹಯದಲ್ಲಾ ಄ನಾಮಹಖಫಲಾ ಕೆಲು ವಹಷನಖಳು ಆೆ.  

 
a) ವಿಭಹ ಕಹಯೆ ಿ1938 

 

ವಿಭಹ ಕಹಯೆ,ಿ 1938 ದೇವದ ಭೂಲಬೂತ ವಿಭಹ ವಹಷನಹಗಿದೆ, ಄ದು ಬಹಯತದ ವಿಭಹ 

ಹಿಹಟನುು ನಿಮಂತ್ತರಷುತಿದೆ. ಆದನುು ವಿಮೆ ಭಹಡಿದಯ ಷಹಾಜನಿಔ ಅಷಕ್ರಮಿನುು ಯಕ್ಷಿಷಲು 
ಷಹಪೆಿಷಲಹಯ್ದತು, ವಿಮೆಗಹಯಯ ಷಭಖರ ನಿಫಂಧನೆಖಳ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಚಟುಟ್ಟಕೆಖಳ ಮೇಲೆ 
ನಿಮಂತರಣ ಷಹಧಿಷಲು ಭತು ಿ 1 ನೇ ಜುಲೈ, 1939 ಯಂದು ಜಹರಿಗೆ ಫಂದಿತು. ಇ ಕಹಯ್ದದೆಮನುು 
ಕಹಲಕಹಲಕೆು ಕಹನೂನು ನಿಫಂಧನೆಖಳನುು ಫಲಡಿಷಲು ತ್ತದುಿಡಿ ಭಹಡಲಹಗಿದೆ.  
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ವಿಮೆ ಕಹಯ್ದದೆ, 1938 ಮೇಲ್ಲಾಚಹಯಣೆ ಭತು ಿವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ಚಟುಟ್ಟಕೆಖಳ ನಿಮಂತರಣ ದಗಿಷುತದಿೆ. 
ಕಹಯ್ದದೆಮ ಕೆಲು ರಭುಕ ವಿಬಹಖಖಳನುು ಕೆಳಗೆ ಟ್ಟಿ ಭಹಡಲಹಗಿದೆ:  
 

i. ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ನೋಂದಣಿ ಭತು ಿದಹಕಲಹತ್ತಖಳ ನವೀಔಯಣ (ಬಹಖ. 3 & 70) 

ii. ಔಂನಿಗೆ ಷಹಔಶುಿ ಫಂಡಹಳ ಸೊಂದಲು ಭತು ಿಷಹಲಹತ್ತ ವಕ್ರಿಮ ನಿಾಹಿಷಲು ಄ವಯಔತೆ 
(ಬಹಖ. 64 ವಿ) 

iii. ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ಅಸಿಿಖಳನುು ಭಹತರ ಄ದೇ ಶಿಪಹಯಷು ನಿಮಭಹನುಷಹಯ ಔಡಹಡಮಹಗಿ 

ಸೂಡಿಕೆ ಭಹಡಫೇಔು (ಬಹಖ. 27 ಸಹಖೂ 85) 

iv. ಲೆಔುರಿವೆೃೕಧನೆ ನಿಾಹಿಷಲು ಭತು ಿಯೆಖುಯಲರ್ ರಿಟನ್್ಾ ಷಲ್ಲಾಷು ಄ವಯಔತೆ (ಬಹಖ. 28) 

v. ಗಹರಮೀಣ ಭತು ಿಷಹಭಹಜಿಔ ಕ್ಷೇತರಖಳಲ್ಲಾ ಔಡೆಗೆ ವಿಭಹದಹಯಯ ಜಹಫಹಿರಿಖಳು (ಬಹಖ. 32b & 

32C) 

vi. ನಿಯೋಜನೆಗೆ ನಿಮಭಖಳು ಭತುಿ ನೀತ್ತಖಳ ಗಹಾಣೆ ಭತುಿ ನಹಭನಿದೇಾವನಖಳು (ಬಹಖ. 

38 ಸಹಖೂ 39)  

vii. ನೋಡಿಕೊಳುಳ ಅಡಳಿತ ಭಂಡಳಿಮ ೆಚಚಖಳ ಆತ್ತಮಿತ್ತಖಳು (ಬಹಖ. 40) 

viii. ಏಜೆಂಟ್ ಯಹನಗಿ ಭತು ಿ಄ಯ ಷಂಬಹನೆಖಳು  (44 ಷೆಕ್ಷನ್. 40) 

ix. ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲು, ನವೀಔರಿಷಲು ಄ಥಹ ಭುಂದುರಿಷಲು 
ಮಹುದೇ ಯಕ್ರಿಗೆ ರಿಮಹಯ್ದತ್ತಖಳನುು ಫಳಸಿ ೆರೕಯೇಪಿಷಲು ನಿಶೇಧ (ಬಹಖ. 41) 

x. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಫದಧತೆಮನುು ೂಯೈಷಲು ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ಷಹಲಹತ್ತ ವಕ್ರಿ (ಅರ್ಥಾಔ ವಕ್ರ)ಿ 

(64V) 

xi. ಪಿರೕಮಿಮಂ ಭುಂಖಡ (ಬಹಖ. 64VB) 

xii. ನಶಿ ಷಮೀಕ್ಷೆಮ ಄ಖತಯಖಳು (ಬಹಖ. 64UM) 

 

b) ವಿಭಹ ನಿಮಂತರಣ ಭತು ಿ಄ಭಿೃದಿಧ ಹರಧಿಕಹಯ ಕಹಯ್ದದೆ, 1999 

 

ವಿಭಹ ನಿಮಂತರಣ ಭತು ಿ ಄ಭಿೃದಿಧ ಹರಧಿಕಹಯ (ಐಅಡಿಾಎ) ನಿಮಂತ್ತರಷಲು ಭತು ಿ ಂದು ಷಂಷತ್ 

ಕಹಯ್ದದೆ (಄ುಖಳೆಂದಯೆ ವಿಭಹ ನಿಮಂತರಣ ಭತು ಿ ಄ಭಿೃದಿಧ ಹರಧಿಕಹಯ ಅಕ್ಿ, 1999) ಭೂಲಔ 

ವಿಭಹ ಈದಯಭದ ಄ಭಿೃದಿಧ ಷಾತಂತರ ಄ಧಿಕಹಯನುು 2000 ಯಲ್ಲಾ ಷಹಪೆಿಷಲಹಯ್ದತು.  
 

ರಭುಕ 

 

IRDA ಪೀಠಿಕೆಮ ಕಹಯ್ದದೆ ಹೀಗೆ ಸೇಳುತದಿೆ:  
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" ಂದು ಕಹಯ್ದದೆಮು ಹರಧಿಕಹಯ ಷಹೆನೆಗೆ ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುು ಸೊಂದಿಯುಯ ಹಿತಹಷಕ್ರಿಖಳನುು 
ಯಕ್ಷಿಷಲು, ನಿಮಂತ್ತರಷಲು, ಈತೆೀಜಿಷಲು ಭತು ಿ ವಿಭಹ ಕ್ಷೇತರದ ಔರಭಫದಧಹದ ಫೆಳಣಿಗೆ 
ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳಳಲು, ಭತು ಿ ವಿಶಮಖಳ ಜೊತೆ ಄ಥಹ ಹರಷಂಗಿಔಹಗಿ ಄ಲ್ಲಾ ಷಂಔಾ 

ದಗಿಷುುದು. " 

 

ಐಅಡಿಾಎ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಶಯತುಫಿದಧ ಹಿತಹಷಕ್ರಖಿಳನುು ಯಕ್ಷಿಷಲು ವಿಮೆಗಹಯಯು ಸಹಖೂ ಭಧಯತ್ತಾಖಳು 
ಆಫ್ಯ ಸೊಣೆಗಹರಿಕೆಯ್ದಂದ ನಿಮಭಖಳನುು ಶಿಪಹಯಷು ಭಹಡಿದೆ.  
 

ಇ ನಿಮಭಖಳು ವಿಮೆಗಹಯಯ 'ಔಟುಿಹಡುಖಳನುು ಷೂಚಿಷುತಿೆ: 
 

i. ಭಹಯಹಟದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ,  
ii. ಹಲ್ಲಸಿ ಷೇಹ ಫಗೆ,ೆ  
iii. ಕೆಾೕಭಖಳ ಷವಿಾಸಿಂಗ್,,  

iv. ೆಚಚದ ಮೇಲೆ ನಿಮಂತರಣ, ಸೂಡಿಕೆ ಭತುಿ   
v. ಹಲ್ಲಸಿಮ ಫದಧತೆಖಳನುು ೂಯೈಷಲು ಅರ್ಥಾಔ ವಕ್ರ ಿ 

 

c) ಆತಯ ಕಹನೂನುಖಳು 
 

ಜೊತೆಗೆ, ಬಹಯತದ ವಿಭಹ ಹಿಹಟು ಆತಯ ಸಲಹಯು ಕಹಯ್ದದೆಖಳು / ದೇವದ ವಹಷನಖಳ ಜೊತೆ 
ಷಂಔಾ ಡೆದಿದೆ, ಕೆಲನುು ಕೆಳಗೆ ಟ್ಟಿ ಭಹಡಲಹಗಿದೆ:   
 

i. ಕೆಮಾನ್್ ಕಹಂೆನೆ್ೕಶನ್ ಅಕ್ಿ, 1923 (ತ್ತದುಿಡಿ ಭತು ಿ ನೌಔಯಯು ಎಂದು ಭಯುನಹಭಔಯಣ 

2010 ಕಹಂೆನೆ್ೕಶನ್ ಅಕ್ಿ) 
ii. ನೌಔಯಯ ಯಹಜಯ ವಿಭಹ ಕಹಯ್ದದೆ, 1948 

iii. ಜೀ ವಿಭಹ ನಿಖಭ ಕಹಯ್ದದೆ, 1956  

iv. ಠೇಣಿ ವಿಭಹ ಭತು ಿಕೆರಡಿಟ್ ಗಹಯಯಂಟ್ಟ ಕಹಪ್ರೆಾಯೇಶನ್ ಅಕ್ಿ, 1961 

v. ಜಲ ವಿಮೆ ಕಹಯ್ದದೆ, 1963 

vi. ಯಫ್ತ ಿಕೆರಡಿಟ್ ಗಹಯಯಂಟ್ಟ ಕಹಪ್ರೆಾಯೇಶನ್ ಅಕ್ಿ, 1964 

vii. ಷಹಭಹನಯ ವಿಭಹ ಯಸಹಯ (ಯಹರ್ಷೀಔಯಣ) ಕಹಯ್ದದೆ, 1972  

viii. ಷಹಭಹನಯ ವಿಭಹ ಯಸಹಯ (ಯಹರ್ಷೀಔಯಣ) ತ್ತದುಿಡಿ ಕಹಯೆ,ಿ 2002 

ix. ಮೋಟ್ಹರ್ ಹಸನ ಕಹಯ್ದದೆ 1988 

x. ಷಹಾಜನಿಔ ಸೊಣೆಗಹರಿಕೆ ವಿಮೆ ಅಕ್ಿ, 1991 
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ಇ ಷಹಭಹನಯ ನಿಮಭಖಳನುು ಸೊಯತುಡಿಸಿ, ಄ನೇಔ ನಿಮಭಖಳು, ಅದೇವಖಳು ಭತು ಿ
ಕಹಲಕಹಲಕೆು ಐಅಡಿಾಎ ಬಿಡುಖಡೆ ಭಹಡಿದ ನಿದಿಾಶಿ ವಿಶಮಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ನಡಳಿಕೆ ವಿಮೆ 

ಹಯಹಯ ಭತು ಿಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಯಕ್ಷಣೆ ಷುತೋಿಲೆಖಳು ಆೆ.  
 

ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಸಿ 1 

 

ಕೆಳಗೆ ಸೇಳಿಕೆಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು ಷರಿಮಹಗಿದೆ? 
 

I. ವಿಮೆ ನಿಮಂತರಣದ ರಭುಕ ಈದೇಿವ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳನುು ಯಕ್ಷಿಷುುದು 
II. ವಿಮೆ ನಿಮಂತರಣದ ರಭುಕ ಈದೇಿವ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯನುು ಯಕ್ಷಿಷುುದು 
III. ವಿಮೆ ನಿಮಂತರಣದ ರಭುಕ ಈದೇಿವ ವಿಭಹ ಭಧಯತ್ತಾಖಳನುು ಯಕ್ಷಿಷುುದು 
IV. ವಿಮೆ ನಿಮಂತರಣದ ರಭುಕ ಈದೇಿವ ಷಕಹಾಯ ಯಕ್ಷಿಷುುದು 
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D. ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟರಿಗೆ ಄ನಾಮಹಖು ನಿಮಭಹಳಿಖಳು ಭತು ಿನೀತ್ತ ಷಂಹಿತೆ  
 

1. ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟರಿಗೆ  ಄ನಾಮಹಖು ನಿಮಭಹಳಿಖಳು  
 

ವಿಭಹ ಕಹಯೆ ಿ 1938 (ಷೆಕ್ಷನ್ 42) ರಕಹಯ, ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟನಹಗಿ ಕೆಲಷ ಭಹಡಲು, ಯಹನಗಿ 

ಸೊಂದಿಯಫೇಔು. ಐಅಡಿಾಎ ಯಹನಗಿ ನೀಡಿಕೆ ಭತು ಿ ಏಜೆಂಟ್ ನೇಭಕಹತ್ತ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಆತಯ 

ವಿಶಮಖಳ ಫಗೆ ೆಯಸರಿಷುತದಿೆ. ರಕ್ರರಯೆಮ ಎಲಹಾ ಸಂತಖಳಲೂಾ ಄ನುಷರಿಷಫೇಕಹದ ನಿಮಭಖಳು ಆೆ.  
 

ಏಜೆಂಟನಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕೆಲು ಭಸತಾದ ಄ಂವಖಳು ವಿಭಹ ಕಹಯೆ,ಿ 1938 ಭತು ಿವಿಭಹ ನಿಮಂತರಣ 

ಭತು ಿ಄ಭಿೃದಿಧ ಹರಧಿಕಹಯ (ಐಅಡಿಾಎ) ಕಹಯ್ದದೆ, 1999 ಸೇಳಿಯುಂತೆ ಇ ಕೆಳಗೆ ಚಚಿಾಷಲಹಗಿದೆ. 
 

a) ವಿಭಹ ಕಹಯೆ,ಿ 1938 

 

ರಭುಕ 

ಫ್ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ವಿಬಹಖ 42 ಯ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಹನಗಿ ಸೊಂದಿದಹನಿೆ, ಇ ವಿಬಹಖದ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ, 
ಫ್ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಡೆಮುತಹನಿೆ ಄ಥಹ ಡೆಮಲು ುಪತಹನಿೆ ―ಔಮಿಶನ್ ಭೂಲಔ ಹತ್ತ 

಄ಥಹ ಆತಯ ಷಂಬಹನೆ ತನು ಕೇಳಿಕೊಳುಳ ರಿಖಣಿಸಿ ಄ಥಹ ವಿಮೆಮ ಯಸಹಯ ಖಳಿಷಲು 
ವಿಭಹ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಭುಂದುರಿಕೆ ಷೇರಿದಂತೆ ನವೀಔಯಣ ಄ಥಹ ುನವೆಚೕತನಕೆು "ಷಂಫಂಧಿಸಿದೆ. 
 

 

ಫ್ ಏಜೆಂಟ್ ರತೆಯೕಔ ಏಜೆಂಟ್ ಄ಥಹ ಕಹಪ್ರೆಾಯೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಗಿಯಫಸುದು. ಫ್ ೈಮಕ್ರಔಿ 
ಏಜೆಂಟ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ರತ್ತನಿಧಿಸಿದಯೆ, ಕಹಪ್ರೆಾಯೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಫ್ ಯಕ್ರಮಿನುು ಸೊಯತುಡಿಸಿ, 

ವಿಭಹ ಔಂನಿ ರತ್ತನಿಧಿಷುತಹನಿೆ. ಐಅಡಿಾಎ ವಿವಿಧ ಏಜೆಂಟಯುಖಳಿಗೆ ರತೆಯೕಔ ನಿಮಭಖಳನುು ಜಹರಿ 

ಭಹಡಿದೆ. 
 

ಫ್ ಏಜೆಂಟನಿಗೆ 'ಜೀ' ಄ಥಹ 'ಷಹಭಹನಯ' ವಿಮೆ ಄ಥಹ ಎಯಡೂ ಭಹಡಲು ಯಹನಗಿ 

ನೀಡಫಸುದು. ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಜೀ ವಿಮೆಗಹಯಯಹಗಿ ಭತು ಿಷಹಭಹನಯ ವಿಮೆಗಹಯಯಹಗಿ, ಎಯಡಔೂು 
ಏಜೆಂಟ್ ಅಗಿ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷಲು ಯಹನಗಿ ಸೊಂದಿಯುಯನುು ಷಮಿಮವರ ವಿಮೆ ಏಜೆಂಟ್ 

ಔಯೆಮಲಹಖುತದಿೆ. 
 

b) ಷಾತಂತರ ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ ಔಂನಿಖಳ ಏಜೆಂಟಯುಖಳು 
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ಆದು ಂದು ಷಾತಂತರ ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ ಔಂನಿಮ ಈತಪನುಖಳ ವಿತಯಣೆ ಄ೇಕ್ಷಿಷು ವಿಭಹ 

ಏಜೆಂಟಯುಖಳಿಗೆ ಔಡಹಡಮಗೊಳಿಷಲಹದ IC-34 ರಭಹಣೀಔಯಣ ಬಿಟುಿಕೊಡದಿಯಲು ಐಅಡಿಾಎ 

ನಿಧಾರಿಷಲಹಗಿದೆ. 
 

IC -33 ರಭಹಣೀಔಯಣ ಅಧರಿಸಿ ತಭಮ ಈತಪನುಖಳನುು ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಲು ಷಮಿಮವರ ಏಜೆಂಟ್ ಅಗಿ 

ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟಯುಖಳನುು ರಿತ್ತಾಷಲು ಷಾತಂತರ ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಆಚಿೆಷುತಹಿಯೆ, ಏಜೆಂಟ್ 25 

ಖಂಟ್ೆಖಳ ಔನಿಶಿ ಕಹಲ ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆಮ ಅಂತರಿಔ ತಯಫೇತ್ತ ಕಹಮಾಔರಭದಲ್ಲಾ 
ಳಗಹಖಫೇಕಹಖುತದಿೆ, ಆದು ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆಮ ಭೂಲಖಳು, ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆಮ ರಿಬಹಶೆ ಭತು ಿ
ಈತಪನುಖಳು ಆತಹಯದಿ ಳಗೊಂಡಿಯುತದಿೆ. ಅದಹಖೂಯ ಆಂತಸ ಷಮಿಮವರ ಏಜೆಂಟ್ IC-34 

ರಭಹಣೀಔಯಣ ಭುಗಿಷದೆ ಆತಯ ಜೀ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ದೊಯೆತ್ತಯು ಯಹನಗಿಯ್ದಂದ ಷಹಭಹನಯ 
ಬಹಖದಿಂದ ಜೀೇತಯಕೆು ಗಹಾಣೆ ಭಹಡಲು ಄ಕಹವ ನೀಡಫಹಯದು.   
 

ಷಾತಂತರ ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ ಔಂನಿಖಳು ಏಜೆಂಟ್ ಭತು ಿಕಹಪ್ರೆಾಯೇಟಯ ಏಜೆಂಟ್ ಆತಯ ಜೀ ಭತು ಿ/ 

಄ಥಹ ಜೀೇತಯ ವಿಮೆ ಔಂನಿಖಳು ತಭಮ ಈತಪನುಖಳನುು ವಿತರಿಷಫಸುದಹಗಿದೆ, 25 ಖಂಟ್ೆಖಳ 

ತಯಫೇತ್ತಮನುು, ಸೊಯತುಡಿಸಿ ಆಂತಸ ಏಜೆಂಟಯು ಭತು ಿಕಹಪ್ರೆಾಯೇಟ್ ಏಜೆಂಟಯು 25 ಖಂಟ್ೆಖಳ 

ತಯಫೇತ್ತ ಡೆದಿಯಫೇಔು. 
 

ಅದಹಖೂಯ, ಮಹುದೇ ಜೀ ಭತು ಿ/ ಄ಥಹ ಜೀೇತಯ ವಿಮೆ ಔಂನಿಮ ಏಜೆಂಟ್, ಕಹಪ್ರೆಾಯೇಟ್ 

ಏಜೆಂಟ್ ಂದಕ್ರುಂತ ಸೆಚುಚ ಷಾತಂತರ ಅಯೋಖಯ ವಿಮೆ ಔಂನಿಮಲ್ಲಾ ಄ನ / ಄ಳ ಷೇೆಖಳನುು 
ಷಲ್ಲಾಸಿಯಫಹಯದು. 
 

ಐಅಡಿಾಎ ಬಹಯತ ಔೃರ್ಷ ವಿಭಹ ನಿಖಭ (AIC) ಫೆಳ  ೆವಿಮೆ ದಗಿಷುಲ್ಲಾ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ದೇವದ 

ಮಹುದೇ GIPSA ಔಂನಿ ಚಟುಟ್ಟಕೆಖಳ ಅಷಕ್ರಿ ಮಹುದೇ ಗಶಾಣೆ ಄ಥಹ ಷಪಧೆಾ ಎಂದು 
ಹಷಿಹಗಿ ಖುಯುತ್ತಷುತಿದೆ. ಅದಿರಿಂದ ಆತಯ ಜೀೇತಯ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ಏಜೆಂಟ್ ಭತುಿ 
ಕಹಪ್ರೆಾಯೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಷೇೆಖಳನುು ಫಳಸಿಕೊಂಡು ತನುದೇ ಅದ ಈತಪನುಖಳನುು ವಿತರಿಷಲು ಔೃರ್ಷ 

ವಿಭಹ ಔಂನಿಗೆ ಄ನುಭತ್ತ ನೀಡಲು ನಿಧಾರಿಸಿದೆ. ತಭಮ ಷೇೆಮನುು ಷಲ್ಲಾಷಲು ಄ೇಕ್ಷಿಷು ಏಜೆಂಟ್ 

ಭತು ಿ ಕಹಪ್ರೆಾಯೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ತಭಮ ಭೂಲ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಡೆದ " ಅಕ್ಷೇಣೆ ಆಲಾದ 

ರಭಹಣತರ" ಷಲ್ಲಾಷಫೇಔು ಭತು ಿ ಄ದಯ ಈತಪನುಖಳನುು ವಿತರಿಷಲು AIC ಜೊತೆ ತಭಮನುು 
ದಹಕಲ್ಲಸಿಕೊಳಳಫೇಔು. 
 

ಏಜೆಂಟ್ ಄ಥಹ ಕಹಪ್ರೆಾಯೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಭೂಯು ಜೀೇತಯ ವಿಮೆಗಹಯಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಷ ಭಹಡು 
ರಿಸಿೆತ್ತ ಈಂಟ್ಹಖಫಸುದು. ಅದಿರಿಂದ, ಆಂತಸ ಎಲಹಾ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ತಭಮ ಭೂಲ ವಿಭಹ 

ಔಂನಿಖಳು ಫಯೆದಿಯು ಹಯಹಯದ ಔನಿಶಿ ಄ವಯಔತೆಖಳನುು ಏಜೆಂಟ್ ೂಣಾ ಷಹಧಿಷುತಹನಿೆ. ಇ 
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ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಄ಯು ವಿಭಹಗಹಯಯು ಫಯೆದಿಯು ಹಯಹಯದ ಔನಿಶಿ ಄ವಯಔತೆಖಳನುು ಡೆಮಲು 
ವಿಪಲಯಹದಹಖ, ಕಹಲಕಹಲಕೆು ಄ಯು ಷೇೆಖಳನುು ನೀಡುತ್ತಯಿು ಮಹುದೇ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ತಭಮ 
ಯಹನಗಿ ಗಹಾಣೆ ಡೆಮಲು ಷಹಧಯವಿಲಾ, ಂದು ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಆತಯ ಏಜೆಂಟ್ ಯಹನಗಿ 

ಗಹಾಣೆ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ನೀಡಲಹದ ಷುತೊೀಲೆಖಳು ಭತುಿ ಭಹಖಾಷೂಚಿಖಳ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ.  
 

ವಿಭಹ ಕಹಯೆ ಿ1938 ಫ್ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಅಗಿ ಕೆಲಷ ಭಹಡಲು ಯಹನಗಿ ಸೊಂದಿಯಫೇಔು ಎಂದು 
ಅದೇಶಿಷುತದಿೆ. ವಿಭಹ ನಿಮಂತರಣ ಭತು ಿ಄ಭಿೃದಿಧ ಹರಧಿಕಹಯ (ವಿಮೆ ಏಜೆಂಟಯುಖಳಿಗೆ ಯಹನಗಿ) 

ನಿಮಭಹಳಿಖಳು, ಭತು ಿವಿಭಹ ನಿಮಂತರಣ ಭತು ಿ ಄ಭಿೃದಿಧ ಹರಧಿಕಹಯ (ವಿಮೆ ಏಜೆಂಟಯುಖಳಿಗೆ 
ಯಹನಗಿ) (ತ್ತದುಿಡಿ) ನಿಮಭಹಳಿಖಳು 2002 ಏಜೆಂಟನ ಯಹನಗಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ 

ವಿಯಹದ ನಿಫಂಧನೆಖಳನುು ನೀಡುತದಿೆ. ಆು ಐಅಡಿಾಎ ೆಫೆ್ೖಟುಲ್ಲಾ ಲಬಯವಿಯುತಿೆ 
www.irdaindia.gov.in. 

 

ರಭುಕ 

 

ರತ್ತಔೂಲ ಅಯೆು (ವಿಯೋಧಿ ಅಯೆು) 
 

ಮಹಯು ಷಹಭಹನಯ ಄ಹಮಕ್ರುಂತ ಸೆಚಿಚನ ಄ಬಯರ್ಥಾಖಳ ವಿಭಹ ಷಂಷೆಮೆ ಸಿಾೕಕಹಯ ಷೂಚಿಷುತದಿೆ (಄ಥಹ 

ವಿಭಹಯೋಖಯವಿಲಾದ), ಅದಯೆ ಯಸಷಯಹಗಿಡಲು / ತಭಮ ನಿಜಹದ ರಿಸಿತೆ್ತ ಫಗೆ ೆ ತುಪ ಭಹಹಿತ್ತ 

ನೀಡುುದು. ಄ಯ ಄ಜಿಾಮ ಄ಂಗೀಕಹಯ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಮೇಲೆ 'ರತ್ತಔೂಲ ರಿಣಹಭ 

ಸೊಂದಿಯುತದಿೆ, ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ವಿಮೆಔಂತುಖಳನುು ಷಹಭಹನಯ ಄ಥಹ ಷಯಹಷರಿ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾನ 

ಹಲ್ಲಸಿ ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ ಲೆಕಹುಚಹಯ ಭಹಡಲಹಖುತದಿೆ (ಈದಹಸಯಣೆಗೆ: ಈತಭಿ ಅಯೋಖಯ 
಄ನುಬವಿಷುುದು / ಸಹನಿಔಯಲಾದ ರಿಷಯದಲ್ಲಾ ಈದೊಯೕಗಿಮಹಗಿಯುುದು). 
 

ಏಜೆಂಟಯು ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳನುು ರತ್ತನಿಧಿಷುತಹಿಯೆ ಭತು ಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಭತು ಿ ವಿಮೆದಹಯಯ ನಡುೆ 
ರಭುಕ ಷಂಔಾ ಕೊಂಡಿಮಂತೆ ತ್ತಾಷುತಹಿಯೆ. ಄ಯ ಹತರ ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಄ಯ 

಄ಖತಯಖಳಿಖನುಖುಣಹಗಿ ಷರಿ ಈತಪನುಖಳನುು ಶಿಪಹಯಷು ಭಹಡುುದು. ಄ದೇ ಷಭಮದಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ 

ಔಂನಿ ವಿಯುದಧ ಮಹುದೇ ರತ್ತಔೂಲ ಅಯೆುಮ ತಪಿಪಷಲು ಷರಿಮಹಗಿ ಷಹಔಶುಿ ವಿಮೆ ಄ಹಮ 

಄ಥಾಭಹಡಿಕೊಳುಳ ಭೂಲಔ ಄ಯು ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಹಿತಹಷಕ್ರಿಮನುು ಕಹಹಡಫೇಔು. 

 

2. ವಿಮೆ ಏಜೆಂಟನ ಯಹನಗಿ ನಿಾಹಿಷು ನಿಮಭಖಳು  
 

ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟನಿಗೆ ಯಹನಗಿ ನೀಡಿಕೆ ಭತು ಿ  ನವೀಔಯಣಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ನಿಮಭಖಳು ಭತು ಿವಿಭಹ 

ಕಹಯ್ದದೆ ಭತು ಿ ನಿಮಭಖಳು ಸೇಳಿದಂತೆ ಯಹನಗಿಮನುು ಡೆದುಕೊಳುಳ ವಿಧಹನಖಳು, ಕೆಳಗೆ 
ಷಂಕ್ಷಿಿಹಗಿ ನೀಡಲಹಗಿದೆ:  

http://www.irdaindia.gov.in/
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a) ಄ಜಿಾದಹಯನ ವಿದಹಯಸಾತೆ 
 

಄ಜಿಾದಹಯ ಮಹುದೇ ಭಹನಯತೆ ಡೆದ ಫೋಡ್ಾ / ಷಂಷೆ ೆ ಯ್ದಂದ 12 ಷಹಿಯಂಡಡ್ಾ ಄ಥಹ 

ಷಭಹನ ರೀಕ್ಷೆಮಲ್ಲಾ ಹಷಹದ ಔನಿಶಠ ವಿದಹಯಸಾತೆ ಸೊಂದಿಯಫೇಔು, ಔಳೆದ ಜನಖಣತ್ತ ರಕಹಯ 
಄ಜಿಾದಹಯನು ಐದು ಷಹವಿಯ ಄ಥಹ ಸೆಚುಚ ಜನಷಂಖ್ೆಯ ಸೊಂದಿಯು ಂದು ಷೆಳದಲ್ಲಾ ಹಸಿಷುತ್ತಿದಿಯೆ, 
ಭತು ಿಂದು ಭಹನಯತೆ ಡೆದ ಫೋಡ್ಾ / ಷಂಷೆೆಯ್ದಂದ 10 ಷಹಿಯಂಡಡ್ಾ ಄ಥಹ ಷಭಹನ ರೀಕ್ಷೆ 
ಹಷಹದ ಄ಜಿಾದಹಯನು ಮಹುದೇ ಷೆಳದಲ್ಲಾ ಹಸಿಷುತ್ತಿದಿಯೆ. 

 

b) ಄ಜಿಾದಹಯಯ ಄ನಸಾತೆಖಳು  
 

1938 ಯ ವಿಭಹ ಕಹಯ್ದದೆಮ ಷೆಕ್ಷನ್ 42 ಈ ವಿಬಹಖ (4) ರಕಹಯ, ಄ಜಿಾದಹಯಯನುು 
಄ನಸಾಗೊಳಿಷಲು ಕೆಲು ನಿಮಭಖಳು ಆೆ. 
  

ಏಜೆಂಟ್ ಯಹನಿಗೆ ಄ಜಿಾದಹಯನು ಄ನಸಾನಹಖುತಹಿನೆ, ಂದು ೇಳ  ೆ಄ನು/಄ಳು : 
 

i. ಮೈನರ್  ಅಗಿದಿಲ್ಲಾ, 
 

ii. ಄ಷಾಷ ೆಭನಸಿ್ನನಹಗಿದಿಲ್ಲಾ, 
 

iii. ಷಪಧಹಾತಮಔ ಹಯಪಿಿಮ ನಹಯಮಹಲಮದಿಂದ ಄ಯಹಧ ದುಯುಯೋಖ ತಪಿಪತಷ ೆ಄ಥಹ ವಿವಹಾಷ 

ದೊರೕಸ / ಂಚನೆ / ಔೃತಔ ದಹಕಲೆ / ಆಂತಸ ಄ಯಹಧ ಎಷಖು ಔುಭಮಔುು ಔಂಡುಫಂದಿಲ್ಲಾ, 
 

iv. ಗೊತ್ತದಿೂ ಿ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಄ಥಹ ವಿಮೆದಹಯಯ ವಿಯುದಧ ಮಹುದೇ ಂಚನೆ, ಄ಹರಭಹಣಿಔತೆ 
಄ಥಹ ಮಿಥಹಯನಿಯೂಣೆಮ ಄ಥಹ ಮಹುದೇ ಂಚನೆಮಲ್ಲಾ ಷಂಚು ಭಹಡಿದಯಿೆ,  
 

v. ಹರಧಿಕಹಯ ಭಹಡಿದ ನಿಮಭಖಳ ಭೂಲಔ ನಿದಿಾಶಿಡಿಷಲಹದ, (ಫ್ ಯಕ್ರಮಿ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ), 
ಸನೆುಯಡು ತ್ತಂಖಳು ಮೀಯದ ಄ಧಿಗೆ ಄ಖತಯ ವಿದಹಯಸಾತೆಖಳು ಭತು ಿ ಹರಯೋಗಿಔ ತಯಫೇತ್ತ 

ಸೊಂದಿಯದಿದಿಯೆ,  
 

vi. (ಂದು ಔಂನಿ ಄ಥಹ ಷಂಷೆಮೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ನಿದೇಾವಔ / ಹಲುದಹಯ / ಭುಕಯ 
ಕಹಮಾನಿಹಾಸಔ ಄ಧಿಕಹರಿಖಳು / ಆತಯೆ ನಿಯೋಜಿತ ನೌಔಯಯು ಆದಲಿ್ಲಾ) ಄ಖತಯ 
ವಿದಹಯಸಾತೆಖಳು ಭತು ಿ ಹರಯೋಗಿಔ ತಯಫೇತ್ತಮನುು ಡೆದಿಯುುದಿಲಾ ಭತು ಿ ಭಹಡುುದಿಲಾ 
ನಿಖದಿತ ರೀಕ್ಷೆ ಹಷು ಭಹಡಿಯುುದಿಲಾ   
 

vii. ಐಅಡಿಾಎ ಭಹಡಿದ ನಿಮಭಖಳು ಷೂಚಿಸಿದ ನೀತ್ತ ಷಂಹಿತೆಮನುು ಈಲಾಂಘಿಷುುದು   
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c) ಹರಯೋಗಿಔ ತಯಫೇತ್ತ  

 

i. ಮೊದಲ ಷಲದ ಄ಜಿಾದಹಯ ಏಜೆನಿ್ ಯಹನಗಿಗಹಗಿ ಐಅಡಿಾಎ ಄ನುಮೋದಿತ ಷಂಷೆೆಯ್ದಂದ ಜೀ 

ವಿಭಹ ಄ಥಹ ಷಹಭಹನಯ ವಿಭಹ ಯಸಹಯದಲ್ಲಾ ಔನಿಶಠ ಐತು ಿ ಖಂಟ್ೆಖಳ ಹರಯೋಗಿಔ 

ತಯಫೇತ್ತ ೂಣಾಗೊಳಿಸಿಯಫೇಔು,  ಄ದು ಎಯಡು ಭೂಯು ಹಯಖಳಯೆಗೆ 
ಭುಂದುಯೆಮಫಸುದು. 
 

ii. ಂದು ಷಂಮುಔ ಿವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷಲು ಯಹನಗಿಮ ಕೋರಿ ಮೊದಲ ಫಹರಿಗೆ 
಄ಜಿಾಷಲ್ಲಾಸಿದ ಄ಜಿಾದಹಯ ಐಅಡಿಾಎ ಄ನುಮೋದಿತ ಷಂಷೆಯೆ್ದಂದ ಜೀ ವಿಭಹ ಄ಥಹ 

ಷಹಭಹನಯ ವಿಭಹ ಯಸಹಯದಲ್ಲಾ ಔನಿಶಠ ಎಪತು ಿ ಖಂಟ್ೆಖಳ ಹರಯೋಗಿಔ ತಯಫೇತ್ತ 
ೂಣಾಗೊಳಿಸಿಯಫೇಔು,  ಄ದು ಎಯಡು ಭೂಯು ಹಯಖಳಯೆಗೆ ಭುಂದುಯೆಮಫಸುದು. 
 

iii. ಎಲ್ಲಾ ಄ಜಿಾದಹಯನು: 
 

 ಬಹಯತ ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮ ಜತೆಗಹಯ / ಬಹಗಿದಹಯ,   

 ಬಹಯತದ ಚಹಟಾಡ್ಾ ಄ಕೌಂಟ್ೆಂಟ್್ ಷಂಷೆೆಮ ಜತೆಗಹಯ / ಬಹಗಿದಹಯ,  

 ೆಚಚಖಳು ಭತು ಿಆಂಡಿಮಹ ಕ್್ಾ ಄ಕೌಂಟ್ೆಂಟ್್ ಷಂಷೆೆಮ ಜತೆಗಹಯ / ಬಹಗಿದಹಯ, 

 ಬಹಯತ್ತೕಮ ಔಂನಿ ಷೆಕೆರಟರಿಖಳ ಷಂಷೆೆಮ ಜತೆಗಹಯ / ಬಹಗಿದಹಯ, 

 ಬಹಯತ್ತೕಮ ಄ಔುಚರಿಮಲ್ ಷೊಷೈಟ್ಟಮ ಜತೆಗಹಯ / ಬಹಗಿದಹಯ,  

 ಮಹುದೇ ಯಹಜಯ ಷಕಹಾಯ ಄ಥಹ ಕೇಂದರ ಷಕಹಾಯದ ಭಹನಯತೆ ಡೆದಿಯು ಮಹುದೇ 
ಷಂಷೆ ೆ/ ವಿವಾವಿದಹಯಲಮದ ಭಹಷಿರ್ ಅಫ್ ಬಿಸಿನೆರ್ಸ ಄ಡಿಮನಿಷೆೀಶನ್; ಄ಥಹ  

 ಮಹುದೇ ಯಹಜಯ ಷಕಹಾಯ ಄ಥಹ ಕೇಂದರ ಷಕಹಾಯದ ಭಹನಯತೆ ಡೆದಿಯು ಮಹುದೇ 
ಷಂಷೆ ೆ / ವಿವಾವಿದಹಯಲಮದ ಮಹುದೇ ಭಹಕೆಾಟ್ಟಂಗ್ ೃತ್ತಿಯ ವಿದಹಯಸಾತೆ ಸೊಂದಿಯು, 

಄ಂಗೀಔೃತ ಷಂಷೆೆಯ್ದಂದ ಔನಿಶಠ ಆಪತೈದು ಖಂಟ್ೆಖಳ ಹರಯೋಗಿಔ ತಯಫೇತ್ತ 

ೂಣಾಗೊಳಿಸಿದ. 

 

d) ರೀಕ್ಷೆ 
 

ಆನುುಯೆನ್್ ಆನಿ್ಿಟೂಯಟ್ ಅಫ್ ಆಂಡಿಮಹ, ಭುಂಫೈ, ಄ಥಹ ಆತಯ ಮಹುದೇ 'ರೀಕ್ಷೆ ' ಭೂಲಔ 

ನಡೆಷಫಸುದಹದ ಜೀ ಄ಥಹ ಷಹಭಹನಯ ವಿಭಹ ಹಯಹಯ, ಄ಥಹ ಎಯಡೂ ೂಾ ನೇಭಕಹತ್ತ 

ರೀಕ್ಷೆಮಲ್ಲಾ ಄ಜಿಾದಹಯ ಈತ್ತೀಣಾಯಹಗಿಯಫೇಔು. 
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e) ಹತ್ತಷಫೇಕಹದ ವುಲು 
 

ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಄ಥಹ ಷಮಿಮವರ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಅಗಿ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷಲು ಯಹನಗಿ ಡೆಮಲು 
/ ನವೀಔಯಣಕಹುಗಿ ಹರಧಿಕಹಯಕೆು ಯೂ. ಆನೂುಯ ಐತು ಿವುಲು ಹತ್ತಷಫೇಔು ಄ಥಹ ಕಹಲಕಹಲಕೆು 
ತ್ತದುಿಡಿಭಹಡಲಹಖುತಿದೆ.  

 

f) ಏಜೆಂಟ್ ಯಹನಗಿ ಡೆಮು ವಿಧಹನ 

 

i. ಯಹನಗಿ ರಕ್ರರಯೆ ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಹರಯೋಗಿಔ ತಯಫೇತ್ತ ಄ಬಯರ್ಥಾಗೆ ಹರಯೋಜಿಷು 

ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಅಯಂಬಹಖುತದಿೆ.  
ii. ಔಡಹಡಮಗೊಳಿಸಿದ ತಯಫೇತ್ತ ಭುಕಹಮಿದ ನಂತಯ, ಄ಜಿಾದಹಯಯು ಲ್ಲಖಿತ ರೀಕ್ಷೆಮಲ್ಲಾ 

ಳಡು ವಿವೇಶ ಭಹದರಿಮಲ್ಲಾ ಄ಜಿಾ ಷಲ್ಲಾಷಫೇಔು.  
iii. ಲ್ಲಖಿತ ರೀಕ್ಷೆಮಲ್ಲಾ ಹಷಹದ ನಂತಯ, ಄ಜಿಾದಹಯ ಹರಯೋಜಔ ವಿಭಹಗಹಯನ "ನಿಯೋಜಿತ 

ಯಕ್ರಗಿೆ" ಄ಜಿಾ ಷಲ್ಲಾಷುತಹನಿೆ.  
 

"ನಿಯೋಜಿತ ಯಕ್ರಮಿು" ಎಂದಯೆ ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಹಯಹಯೋದಯಭದ ಕಹಮಹಾಚಯಣೆಖಳ 
ಈಷುಿಹರಿ ಄ಧಿಕಹರಿ ಎಂದಥಾ, ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿದ, ಭತು ಿ ವಿತರಿಸಿದ 

಄ಥಹ ನಿಮಭಖಳಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಹನಗಿ ನವೀಔರಿಷಲು ಹರಧಿಕಹಯ ಄ಧಿಕಹಯ ಸೊಂದಿದೆ. 
 

ಮೇಲ್ಲನ ಎಲಹಾ ಄ವಯಔತೆಖಳನುು ೂಯೈಷು ಅಧಹಯದ  ಮೇಲೆ ಭತು ಿ ಹರಧಿಕಹಯಕೆು ಹತ್ತಸಿದ 

಄ಜಿಾ ವುಲುದ ುಯಹೆ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಯೋಜಿತ ಯಕ್ರಖಿಳು ಖುಯುತ್ತನ ಚೀಟ್ಟ ಜೊತೆಗೆ ಯಹನಿಗೆ 
ಕೊಡುತಹಯಿೆ. ಄ಂತಯಗೊಳುಳ ಄ಥಹ ಷಯೆಂಡರ್ ಭಹಡು ಸೊಯತಹಗಿ ಯಹನಗಿ 3 ಶಾಖಳ 

಄ಧಿಗೆ ಭಹನಯಹಗಿಯುತದಿೆ. 
 

ಮಹುದೇ ಯಹನಗಿಮ ನವೀಔಯಣಕಹುಗಿ, ಷಂಷೆಮೆಂತೆ ಏಜೆಂಟನು ಜೀನದ ಄ಥಹ ಷಹಭಹನಯ 
25 ಖಂಟ್ೆಖಳ ಸೆಚುಚರಿ ತಯಫೇತ್ತಗೆ ಳಗಹಖು ಄ಖತಯವಿದೆ, ಂದು ೇಳ  ೆ ನಿಯೋಜಿತ ಯಕ್ರ ಿ ಇ 

ನಿಮಂತರಣದಲ್ಲಾಯು ಯಹನಿಗೆಮನುು ಕೊಡಲು ಄ಥಹ ನವೀಔರಿಷಲು ನಿಯಹಔರಿಸಿದಯೆ, ಅದರಿಿಂದ 

಄ಯು ಄ಜಿಾದಹಯರಿಗೆ ಕಹಯಣಖಳನುು ನೀಡಲ್ಲ. 

 

'ನಿಯೋಜಿತ ಯಕ್ರಿಗೆ' ಗೆ ನೀಡು ಯಹನಗಿ ಄ಜಿಾಖಳು ನಿಖದಿತ ಯೂದಲ್ಲಾ ಆಯಫೇಔು. 
 

 ಂದು ೇಳ  ೆ಄ಜಿಾದಹಯನು ಫ್ ರತೆಯೕಔ ಯಕ್ರಮಿಹಗಿದಯಿೆ ಄ಜಿಾಮು ಐಅಡಿಾಎ- ಏಜೆಂಟ್-

ವಿಎ ಪಹಭುಾಲ್ಲಾ ಆಯಫೇಔು  
 ಂದು ೇಳ  ೆ ಄ಜಿಾದಹಯನು ಷಂಷೆ ೆ / ಔಂನಿಮಹಗಿದಯಿೆ, ಄ಜಿಾಮು ಐಅಡಿಾಎ-ಏಜೆಂಟ್್-

ವಿಸಿ ಪಹಭುಾಲ್ಲಾ ಆಯಫೇಔು  
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ಫ್ ಷಂಮುಔ ಿ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಅಖಲು, ಎಯಡು ರತೆಯೕಔ ಄ಜಿಾಖಳನುು ಷಲ್ಲಾಷಫೇಕಹಖುತಿದೆ. 
ಯಹನಗಿ ನೀಡು ಷಂದಬಾದಲೂಾ, ಂದು ಜೀ ವಿಮೆಗಹಯನಹಗಿ ಄ಥಹ ಂದು ಷಹಭಹನಯ 
ವಿಮೆಗಹಯನಹಗಿ ಄ಥಹ ಎಯಡೂ ಅಗಿ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷಲು ಄ಜಿಾದಹಯನಿಗೆ ಄ಸಾತೆ 
ನೀಡುತಿದೆ. 

 

g) ಯಹನಗಿ ಯದುಿಡಿಷುವಿಕೆ 
 

ಂದು ೇಳ  ೆ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಫಳಲುತ್ತದಿಯಿೆ ಗೊತುಿಡಿಸಿದ ಯಕ್ರ ಿ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟನ ಮಹುದೇ 
ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಔಯೆನಿ್ ಯಹನಗಿ ಯದು ಿ ಭಹಡಫಸುದು, ಭತು ಿ ನಿಫಂಧನೆಖಳಲ್ಲಾ ನಭೂದಿಷಲಹಗಿಯು  

಄ನಸಾತೆಖಳಿಂದಹಗಿ ಯಹನಗಿ ಭತು ಿಭುಂಚೆ ನೀಡಿದ ಖುಯುತು ಚೀಟ್ಟ ಷೂಲ್ಲ ಭಹಡಫಸುದು. 
 
 

h) ನಔಲ್ಲ ಯಹನಗಿ ಡೆಮುವಿಕೆ 
 

ಏಜೆಂಟ್ ಯಹನಗಿ ಔಳೆದುಕೊಂಡಹಖ, ಹರಧಿಕಹಯ ಐತು ಿಯೂಹಯ್ದ ವುಲುನುು ಷಂದಹಮ ಭಹಡಿ 
ನಔಲ್ಲ ಯಹನಗಿ ನೀಡಫಸುದು. 
 

3. ಏಜೆಂಟಯ ನೀತ್ತ ಷಂಹಿತೆ 
 

IRDA ನಿಮಭಖಳ ಫ್ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಯಹನಿಗೆ ಸೊಂದಿಯು ರತ್ತ ಯಕ್ರಮಿ ಕೆಳಗೆ ಷೂಚಿಷಲಹದ 

ನೀತ್ತ ಷಂಹಿತೆ ಹಲ್ಲಷಫೇಕೆಂದು ಷಹಯುತದಿೆ: 
 

i. ರತ್ತ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ 

 

a) ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಅಗಿಯು ತನುನುು ಭತು ಿವಿಭಹ ಔಂನಿಮನುು ಖುಯುತ್ತಷುುದು;  
 

b) ಫೇಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಗೆ ಄ಯ ಯಹನಗಿಮನುು ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫೇಔು; 
 

c) ನಿದಿಾಶಿ ವಿಭಹ ಯೋಜನೆ ಶಿಪಹಯಷು ಭಹಡುಹಖ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಄ಖತಯಖಳನುು ತನು 
ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಭಹಯಹಟಭಹಡುುದು ವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಄ಖತಯ ಭಹಹಿತ್ತ 

ರಷಹಯ ಭತು ಿಲೆಔುಕೆು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳುದು; 
 

d) ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೇಳಿದಲ್ಲಾ, ಭಹಯಹಟಕಹುಗಿ ನೀಡಲಹಖು ವಿಭಹ ಈತಪನು ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಔಮಿಶನು 
ಭಹನಖಳನುು ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫೇಔು; 
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e) ಭಹಯಹಟಕಹುಗಿ ನೀಡಲಹಖು ವಿಭಹ ಈತಪನು ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ವಿಧಿಷಲಹಖು ಪಿರೕಮಿಮಂ 

ವುಲುನುು ಷೂಚಿಷುತಿದೆ;  
 

f) ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ರಷಹಿನೆಮ ಪಹರ್ಮಾ ನಲ್ಲಾ ಄ಖತಯವಿಯು ಭಹಹಿತ್ತ ಷಾಯೂ, 

ಭತು ಿ ಂದು ವಿಮೆ ಔಯಹಯು ಕರೀದಿಮಲ್ಲಾ ಷು ಿ ಭಹಹಿತ್ತಮ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷುವಿಕೆಗೆ 
ಹರಭುಕಯತೆಮನುು ವಿರಿಸಿ; 

 

g) ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ ಷಲ್ಲಾಸಿದ ರತ್ತ ರಷಹಿನೆಮ ಜೊತೆಗೆ ("ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ನ ಕಹನಿೂಡೆನಿುಮಲ್ 

ರಿಪ್ರೇಟ್ಾ" ಎಂದು) ಂದು ಯೂದಲ್ಲಾ, ವಿಮೆಗಹಯಯು ಮಹುದೇ ರತ್ತಔೂಲ ದಧತ್ತ ಄ಥಹ 

಄ದಯೆಡೆಗೆ ಅದಹಮ ಄ಷಂಖತತೆ ಖಭನಕೆು ತನಿು, ಭತು ಿ ಮಹುದೇ ಷುಿಸಿೆತ್ತಮ ರತ್ತಔೂಲ 

ರಿಣಹಭ ಷಹಧಯತೆಖಳು ಫಗೆ ೆ ಎಲಹಾ ಷಭಂಜಷ ವಿಚಹಯಣೆಖಳನುು ಭಹಡು ಭೂಲಔ 

ರಷಹಿನುು ಪಿಪಕೊಳಳಲು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಅರ್ಥಾಔ ನೆಯವಿನ ಪಂದದ 

ನಿಧಹಾಯಹಗಿದೆ; 
 

h) ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ರಷಹಿನೆಮ ತಕ್ಷಣೇ ಄ಂಗೀಕಹಯ ಄ಥಹ ನಿಯಹಔಯಣೆಮ ಫಗೆ ೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ 
ತ್ತಳಿಸಿ; 

 

i) ವಿಮೆಗಹಯಯೊಂದಿಗೆ ರಷಹಿನೆಮನುು ಷಲ್ಲಾಷು ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಄ಖತಯ ದಹಕಲೆಖಳನುು 
ಡೆಮುುದು; ಭತು ಿ ಆತಯ ದಹಕಲೆಖಳನುು ನಂತಯದಲ್ಲಾ ರಷಹಿನೆಮ ೂಣಾಗೊಂಡ ಫಳಿಔ 

ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಕೇಳುುದು; 
 

j) ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಕೆಾೖಭುಖಳನುು ಆತಯಥಾಗೊಳಿಷಲು ಄ವಯಔತೆಖಳನುಷಹಯಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ 
಄ಥಹ ಸಔುುದಹಯರಿಗೆ ಄ಥಹ ಪಲಹನುಬವಿಖಳಿಗೆ ಄ಖತಯ ನೆಯು ಷಲ್ಲಾಷುುದು; 
 

k) ರತ್ತ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ನಹಭನಿದೇಾವನ ಄ಥಹ ನೇಭಕಹತ್ತಮ ಄ಥಹ ಫದಲ್ಲ ವಿಳಹಷ ಄ಥ 

ಅಯೆುಖಳ ಫದಲಹಣೆಮನುು ಈಂಟುಭಹಡಲು ಷಲಸೆ, ಅಗಿಯಫಸುದು ಭತುಿ ಄ವಯಔತೆ ಬಿದಹಿಖ 

ಇ ಯಹಗಿ, ಄ಖತಯ ನೆಯು ನೀಡಲು  
 

ii. ಮಹುದೇ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್  

 

a) ಭಹನಯಹದ ಯಹನಗಿ ಸೊಂದಿಯದೆ ವಿಮೆಮ ಯಸಹಯ ಭನವಿ ಭಹಡುುದು ಄ಥಹ 

ಖಳಿಷುುದು; 
 

b) ರಷಹಿನೆ ಪಹರ್ಮಾ ನಲ್ಲಾ ಮಹುದೇ ಷು ಿ ಭಹಹಿತ್ತಮನುು ಬಿಟುಿಬಿಡಲು ನಿರೀಕ್ಷೆಮನುು 
ೆರೕಯೇಪಿಷುುದು; 
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c) ರಷಹಿನೆ ಪಹರ್ಮಾ ನಲ್ಲಾ ತುಪ ಭಹಹಿತ್ತ ಷಲ್ಲಾಷಲು ನಿರೀಕ್ಷೆಮನುು ಄ಥಹ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಷಲ್ಲಾಸಿದ 

ರಷಹಿದ ದಹಕಲೆಖಳನುು ಪಿಪಕೊಳಳಲು ೆರೕಯೇಪಿಷುುದು;   
 

d) ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಄ಷಬಯ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ತ್ತಾಷುುದು; 
 

e) ಆತಯ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ರಿಚಯ್ದಸಿದ ಮಹುದೇ ರಷಹಿನೆಮಲ್ಲಾ ಭಧಯರೇಶಿಷುುದು; 
 

f) ತನು ವಿಮೆಗಹಯಯು ದಗಿಷು ವಿವಿಧ ದಯಖಳು, ಲಹಬಖಳು, ನೀತ್ತ ಭತು ಿ ನಿಮಭಖಳಿಗಿಂತ  

ಫೇಯೆ ದಗಿಷುುದು; 
 

g) ಂದು ವಿಭಹ ಪಂದದಡಿ ಪಲಹನುಬವಿಯ್ದಂದ ಸಣದಲ್ಲಾ ಹಲನುು ಫೇಡುುದು ಄ಥಹ 

ಡೆಮುುದು; 
 

h) ಄ಸಿಿತಾದಲ್ಲಾಯು ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಄ಂತಯಗೊಳಿಷಲು ಭತು ಿ ಯದಿತ್ತಮ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಭೂಯು 
ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಸೊಷ  ರಷಹಿನೆಮನುು ಈಂಟುಭಹಡಲು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ತಹಿಯ್ದಷುುದು; 
 

i) ಸೊಂದಿೆ, ವಿಮೆ ಹಯಹಯ ಂದು ಪ್ರೇಟ್ೊೂೕಾಲ್ಲಯೋ ಫ್ ಕಹಪ್ರೆಾಯೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ 

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಮಹುದೇ ಶಾ, ಷಂಖರಹಿಷಲಹದ ಟುಿ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಐತು ಿ ವೇಔಡಹ ಸೆಚುಚ 
ಷಂಷೆೆಖಳು ಪಿರೕಮಿಮಂ (಄ಲಾ ಯಕ್ರ)ಿ ಫ್ ಯಕ್ರ ಿ಄ಥಹ ಂದು ಷಂಷೆ ೆ಄ಥಹ ಂದು ಖುಂಪಿನ; 

 

j) ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಅಗಿ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷಲು ಸೊಷ ಯಹನಗಿ, ಂದು ೇಳ  ೆ ಗೊತುಿಡಿಸಿದ 

ಹಿಂದಿನ ಯಕ್ರಿಯ್ದಂದ ಯಹನಗಿ ಯದಹಗಿಿದಿಯೆ, ಭತು ಿ ಐದು ಶಾಖಳ ಄ಧಿಗೆ ಆಂತಸ ಯದುಿ 
ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಭುಗಿದುಸೋಗಿಯದಿದಿಯೆ ಭಹಡಿಲಾ; 
 

k) ಮಹುದೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ನಿದೇಾವಔ ಅಖುುದು ಄ಥಹ ಈಳಿಮುುದು; 
 

iii. ರತ್ತ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ 

 

ಇಗಹಖಲೇ ಄ನ ಭೂಲಔ ಷಂಖರಹಿಷಲಹದ ವಿಮೆ ಹಯಹಯ ಷಂಯಕ್ಷಿಷು ದೃರ್ಷಿಯ್ದಂದ; ಎಂದು 
ಭೌಖಿಔಹಗಿ ಸಹಖೂ ಫಯಣಿಗೆಮಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿ ಭುನೂ್ಚನೆ ನೀಡಿ, ನಿಖದಿತ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ 

ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ಹತ್ತ ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳಳಲು ರತ್ತ ರಮತು ಭಹಡು. ಏಜೆಂಟ್ ಪಿರೕಮಿಮಂನುು 
ಭುಂಚಿತಹಗಿ ಹತ್ತಷುುದನುು ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳಿಳ ಄ಥಹ ನವೀಔಯಣ ಄ಥಹ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ 

಄ಹಮ ಬಹವಿಷಲು ಷಹಧಯವಿಲಾ ಎಂದಥಾ. 

 

4. ರಿಮಹಯ್ದತ್ತಖಳ ನಿಶೇಧ 
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ಮಹುದೇ ಭಧಯತ್ತಾಖಳ ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಡೆಮಲು ಮಹರಿಗಹದಯೂ ೆರೕಯೇಪಿಷಲು ಄ನುಭತ್ತ 

ಆಲಾ. ಹೀಗಹಗಿ ವಿಮೆ ಕಹಯ್ದದೆಮ ಷೆಕ್ಷನ್ 41, 1938 ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟನಿಗೆ ಂದು ರಭುಕ ವಿಬಹಖಹಗಿದೆ. 
ಆದು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆಯುತದಿೆ: 
 

ರಭುಕ 

 

1938 ವಿಮೆ ಕಹಯ್ದದೆಮ ಷೆಕ್ಷನ್ 41 

 

"41. (1) ಮಹುದೇ ಯಕ್ರ ಿ ವಿಭಹ ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲು ಄ಥಹ ನವೀಔರಿಷಲು ಄ಥಹ ಭುಂದುರಿಷಲು 
಄ಕಹವ ಄ಥಹ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಜೀನದ ಄ಥಹ ಅಸಿಗಿೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿ ಮಹುದೇ ರೀತ್ತಮ ಄ಹಮಖಳಿಗೆ 
ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹುದೇ ಯಕ್ರಗಿೆ ೆರೕಯೇಪಿಷುುದು, ನೇಯಹಗಿ ಄ಥಹ ಯೋಕ್ಷಹಗಿ, ಄ಕಹವ 

ನೀಡುುದಿಲಾ, ರಔಟ್ಟಸಿದ ಔಯತರಖಳ ಄ನುಖುಣಹಗಿ ಄ಕಹವ ಭಹಡಫಸುದು ಄ಥಹ ಔಮಿಶನ್ 

ಬಹಖಹಗಿ ಕೊಡಫೇಕಹದ ಄ಥಹ ಹಲ್ಲಸಿಮ ತೋರಿಷು ಪಿರೕಮಿಮಂ ರಿಮಹಯ್ದತ್ತಮನುು, ಄ಥಹ 

ಮಹುದೇ ರಿಮಹಯ್ದತ್ತ ಮಹುದೇ ಯಕ್ರ ಿಆಂತಸ ರಿಮಹಯ್ದತ್ತ ಸೊಯತುಡಿಸಿ, ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ಄ಥಹ 

ನವೀಔಯಣಗೊಳಿಷುುದು ಄ಥಹ ಹಲ್ಲಸಿ ಭುಂದುರಿಷಲು ಮಹುದೇ ರಿಮಹಯ್ದತ್ತಗೆ ಷಭಮತ್ತಷು 

ಸಹಗಿಲಾ ಄ಥಹ ಆನುುಯರ್ ಕೋಶಿಔ;   

 

"ತಭಮ ಜೀನದಲ್ಲಾ ಷಾತಃ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಜೀ ವಿಮೆಮ ಂದು ಹಲ್ಲಸಿ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಯೋಖದ 

ಫ್ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟು ಷಭಮತ್ತ ರಿಖಣಿಷಲಹಖುುದಿಲಾ ಇ ಈ ವಿಬಹಖದ ಹಯಪಿಯಿೊಳಗೆ ಪಿರೕಮಿಮಂ 

ಂದು ರಿಮಹಯ್ದತ್ತ ಸಿಾೕಕಹಯ ಎಂದು ಂದು ೇಳ  ೆ಄ಂತಸ ಸಿಾೕಕಹಯ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಄ಯು ವಿಮೆಗಹಯಯ 

ಫಳಸಿದ ಒಾ ವಿವಹಾಷಹಸಾ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಎಂದು ಷಹಪೆಿಷು ನಿಖದಿತ ಶಯತುಖಿಳನುು ೂಯೈಷುತದಿೆ. " 
  

"41 (2) ಇ ವಿಬಹಖದ ನಿಫಂಧನೆಖಳ ಄ನುಷಹಯಹಗಿ ಡೀಪಹಲ್ಿ ಭಹಡು ಮಹುದೇ ಯಕ್ರಗಿೆ ವಿಧಿಷು 

ದಂಡ ಐನೂಯು ಯೂಹಯ್ದಯೆಗೆ ವಿಷರಿಿಷಫಸುದು." 
ಆದು ವಿಮೆಗಹಯಯನುು ಸೊಯತುಡಿಸಿ, ಏಜೆಂಟ್ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯನುು ೆರೕಯೇಪಿಷಲು ಪಿರೕಮಿಮಂ ಮೇಲೆ 
ಮಹುದೇ ರಿಮಹಯ್ದತ್ತಖಳ ನೀಡಲು ಷಹಧಯವಿಲಾ ಎಂದು ಸೇಳುತದಿೆ. 
 

 
 

ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಸಿ 2 

 

ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಸೇಳಿಕೆ ಷರಿಮಹಗಿದೆ? 
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I. ಏಜೆಂಟ್ ಯಹನಗಿ ಔಳೆದುಕೊಂಡಹಖ, ನಂತಯ ಮಹುದೇ ನಔಲ್ಲ ಯಹನಗಿ ನೀಡಲಹಖುುದಿಲಾ. 
ಏಜೆಂಟ್ ಆನೊುಂದು ರತ್ತಮನುು ಬಿಡುಖಡೆ ಭಹಡಿದಹಖ, ನವೀಔಯಣದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ತನಔ 

ಕಹಮಫೇಕಹಖುತದಿೆ  
II. ಏಜೆಂಟ್ ಯಹನಗಿ ಔಳೆದುಕೊಂಡಹಖ, ನಂತಯ ಹರಧಿಕಹಯ ಈಚಿತಹಗಿ ನಔಲ್ಲ ಯಹನಗಿ 

ನೀಡಫಸುದು. 
III. ಏಜೆಂಟ್ ಯಹನಗಿ ಔಳೆದುಕೊಂಡಹಖ, ಹರಧಿಕಹಯ ಂದು ರಔಯಣ ದಹಕಲ್ಲಸಿಕೊಂಡ ನಂತಯ 

ಭಹತರ ನಔಲ್ಲ ಯಹನಗಿ ನೀಡಫಸುದು ಸಹಖೂ 30 ದಿನಖಳ ಷಭಮ ಹಿಡಿಮುತದಿೆ.   
IV. ಏಜೆಂಟ್ ಯಹನಗಿ ಔಳೆದುಕೊಂಡಹಖ, ಹರಧಿಕಹಯ ಐತು ಿಯೂಹಯ್ದ ವುಲುನುು ಷಂದಹಮ ಭಹಡಿ 

ನಔಲ್ಲ ಯಹನಗಿ ನೀಡಫಸುದು. 
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ಷಹಯಹಂವ  

 

 ದುಯದೃಶಿ ಈಂಟ್ಹದಯೆ ವಿಮೆ ಔಂನಿ ನಿದಿಾಶಿ ರಭಹಣದ ಸಣ ಹತ್ತಷುುದನುು ಭಹಯಹಟ 

ಭಹಡು ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಮಹಹಖಲೂ ಭನಸಿ್ನಲ್ಲಾ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿಯಫೇಔು. 
 

 ವಿಮೆ ನಿಮಭಹಳಿಖಳ ರಭುಕ ಈದೇಿವ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯನುು ಯಕ್ಷಿಷುುದಹಗಿದೆ.  
 

 ವಿಭಹ ಕಹಯೆ ಿ 1938, ಸಹಖೂ ವಿಭಹ ನಿಮಂತರಣ ಭತು ಿ಄ಭಿೃದಿಧ ಹರಧಿಕಹಯ ಅಕ್ಿ, 1999 ವಿಮೆ 

ನಿಮಂತರಣ ಭೂಲ ಚೌಔಟಿನುು ಯೂಪಿಷುತದಿೆ. 
 

 ವಿಮೆ ಅಕ್ಿ 1938 ಮೇಲ್ಲಾಚಹಯಣೆ ಸಹಖೂ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ಕಹಮಹಾಚಯಣೆಖಳ ನಿಮಂತರಣ 

ದಗಿಷುತದಿೆ. 
 

 ವಿಭಹ ನಿಮಂತರಣ ಭತು ಿ ಄ಭಿೃದಿಧ ಹರಧಿಕಹಯ (ಐಅಡಿಾಎ) ನಿಮಂತ್ತರಷುತದಿೆ ಸಹಖೂ ವಿಭಹ 

ಈದಯಭದ ಄ಭಿೃದಿಧ ಷಾತಂತರ ಹರಧಿಕಹಯದಂತೆ 2000 ಯಲ್ಲಾ ಷಹಪೆಿಷಲಹಯ್ದತು. 
 

 ಐಅಡಿಾಎ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಸಹಖೂ ಭಧಯತ್ತಾಖಳೄ ಆಫ್ಯ ಸೊಣೆಗಹರಿಕೆಯ್ದಂದ ಶಯತುಫಿದಧ 
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಹಿತಹಷಕ್ರಖಿಳನುು ಯಕ್ಷಿಷು ನಿಫಂಧನೆಖಳ ಶಿಪಹಯಷು ಭಹಡಿದೆ. 

 

 ಏಜೆಂಟ್ ಫ್ ೈಮಕ್ರಔಿ ಏಜೆಂಟ್ ಄ಥಹ ಕಹಪ್ರೆಾಯೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಗಿಯಫಸುದು. 
 

 ಏಜೆಂಟ್ ಅಖಲು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಔನಿಶಠ ನಿಖದಿತ ವೈಕ್ಷಣಿಔ ಄ಸಾತೆ ಸೊಂದಿಯಫೇಔು, ನಿಖದಿ ಡಿಸಿದ 

ಹರಯೋಗಿಔ ತಯಫೇತ್ತ ಡೆಮಲು ನಿಖದಿತ ವುಲು ಬರಿಸಿ ನಿಖದಿತ ರೀಕ್ಷೆ ಕೈಗೊಳಳಫೇಔು. 
 

 IRDA ನಿಮಭಖಳು ಫ್ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಯಹನಿಗೆ ಸೊಂದಿಯು ರತ್ತ ಯಕ್ರಮಿ ನಿದಿಾಶಿ ನಡಳಿಕೆ 
ಹಲ್ಲಷಫೇಔು ಎಂದು ಷಹಯುತದಿೆ. 

 

 ಮಹುದೇ ಭಧಯತ್ತಾಖಳು ಂದು ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಡೆಮಲು ಮಹಯನೂು ೆರೕಯೇಪಿಷಲು ಄ನುಭತ್ತ 

ಆಲಾ. 
 

 

ರಭುಕ ದಖಳು 
 

1. ೈಮಕ್ರಔಿ ಏಜೆಂಟ್  

2. ಕಹಪ್ರೆಾಯೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ 

3. ಷಮಿಮವರ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ 
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4. ರಿಮಹಯ್ದತ್ತ  

5. ಭಧಯತ್ತಾಖಳು 
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ಷಾಮಂ ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳಿಗೆ ಈತಯಿಖಳು   
 

ಈತಯಿ 1 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

ವಿಮೆ ನಿಮಂತರಣ ಄ವಿಬಹಜಯ ಈದೇಿವ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಯಕ್ಷಣೆಮಹಗಿದೆ.  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು IV. 

 

ಏಜೆಂಟ್ ಲೈಷೆನ್್ ಔಳೆದುಕೊಂಡಯೆ, ಅಖ ಯೂಹಯ್ದ ಐತುಿ ಷಂದಹಮ ವುಲುದೊಂದಿಗೆ ಹರಧಿಕಹಯು ನಔಲ್ಲ 

ಯಹನಗಿ ನೀಡಫಸುದು.  

 

ಷಾಮಂ ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳು  
  

ರವೆು 1 

 

಄ಜಿಾದಹಯಯ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಅಖಲು ______ ಖಂಟ್ೆಖಳ ತಯಫೇತ್ತ ೂಣಾಗೊಳಿಷಫೇಔು. 
 
I. 50 
II. 100 
III. 30 
IV. 25 

 

ರವೆು 2 

 

ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ __________ ರತ್ತನಿಧಿಷುತಹನಿೆ. 
I. ವಿಭಹ ಔಂನಿ 

II. ಈ ದಳಹಳಲ್ಲ 

III. ಷಸ ದಳಹಳಲ್ಲ 

IV. ದಲಹಾಳಿ 

 

ರವೆು 3 

 

ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಕೆಲಷ ಭಹಡಲು __________ಯು ಯಹನಿಗೆ ಕೊಡುಯು. 
I. ಜನಯಲ್ ಆನೂಿಯೆನ್್ ಕಹಪ್ರೆಾಯೇಶನ್ (GIC) 

II. ವಿಭಹ ನಿಮಂತರಣ ಭತು ಿ಄ಭಿೃದಿಧ ಹರಧಿಕಹಯ (IRDA) 
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III. ಷೆೀಟ್ ಫಹಯಂಕ್ ಅಫ್ ಆಂಡಿಮಹ (SBI) 

IV. ಄ಂಚೆ ಔಚೇರಿ 
 

ರವೆು 4 

 

ಏಜೆಂಟ್ ಯಹನಗಿ __________ ನವೀಔಯಣಗೊಳುಳತದಿೆ. 
 

I. ರತ್ತ ಶಾ 

II. 5 ಶಾಖಳ ನಂತಯ 

III. 3 ಶಾಖಳ ನಂತಯ 

IV. 15 ಶಾಖಳ ನಂತಯ 

 

ರವೆು 5 

 

ಷರಿ ಆಲಾದ ಸೇಳಿಕೆಮನುು ಖುಯುತ್ತಸಿ. ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ __________ ಭಹಡಫೇಔು. 
 

I. ಗಹರಸಔಯು ಕೇಳಿದಹಖ ಔಮಿಶನ್ ರಭಹಣನುು ಷೂಚಿಸಿರಿ  
II. ರಿಮಹಯ್ದತ್ತ ಭೂಲಔ ಔಮಿಶನ್ ಸಂಚಿಕೊಳಿಳ 
III. ಫೇಡಿಕೆಮ ಮೇಯೆಗೆ ತಭಮ ಯಹನಗಿ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫೇಔು 
IV. ತೆಯಫೇಕಹದ ಪಿರೕಮಿಮಂ ವುಲುದ ಫಗೆ ೆಷೂಚಿಸಿ ಎಂದು 
 

ರವೆು 6 

 

ಸೊಷ / ನವೀಔಯಣದ ಯಹನಗಿಗೆ __________ ವುಲು ಹರಧಿಕಹಯಕೆು ಹತ್ತಷಫೇಔು, ವಿಭಹ 

ಏಜೆಂಟ್ ಄ಥಹ ಷಮಿಮವರ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಅಗಿ. 

 
I. 250 
II. 150 
III. 520 
IV. 100 

 

ರವೆು 7 

 

ಹರಧಿಕಹಯು ____________ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ನಔಲ್ಲ ಯಹನಗಿ ನೀಡಫಸುದು. 
 

I. ಔಳೆದುಕೊಂಡ 

II. ನಹವಸೊಂದಿದ 

III. ವಿಔಲಹಂಖ 
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IV. ಮೇಲ್ಲನ ಎಲಹಾ ಅಯೆುಖಳು 
 

 

ರವೆು 8 

 

ಂದು ೇಳ  ೆ ಏಜೆಂಟ್ ಕ್ರರಮಿನಲ್ ದುಯುಯೋಖ ತಪಿಪತಷೆಯೆಂದು ಷಹಬೀತಹದಯೆ ಗೊತುಿಡಿಸಿದ ಯಕ್ರಿಗೆ 
____________  
 

I. ಯಹನಗಿ ಯದು ಿ
II. ನಔಲ್ಲ ಯಹನಿಗೆ ನೀಡುುದು 
III. ಄ಸಿತಿಾದಲ್ಲಾಯು ಯಹನಗಿಮ ನವೀಔಯಣ 

IV. ಏಜೆಂಟ್ಟುಂದ ಕೆಲು ವುಲು ತೆಗೆದುಕೊಳಿಳ 
 

ರವೆು 9 

 

ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಔನಿಶಠ ವಿದಹಯಸಾತೆ _______ ಹರ್ಸ ಅಗಿದಯಫೇಔು. 
 

I. ದವೀಧಯ 

II. 10th 

III. ಷಹುತಕೋತಯಿ ದವಿ 

IV. 7th
 

 

ರವೆು 10 

 

___________ ಂದಕ್ರುಂತ ಸೆಚುಚ ಜೀ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಄ಥಹ ಷಹಭಹನಯ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಄ಥಹ 

ಎಯಡೂ ಯಸರಿಷಫಸುದು. 
I. ಏಜೆಂಟ್ 

II. ಷಮೀಕ್ಷಔ 

III. ಕಹಂಪ್ರೇಸಿಟ್ ಏಜೆಂಟ್ 

IV. ಮೇಲ್ಲನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದೂ ಄ಲಾ  
 

ಷಾಮಂ ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳಿಗೆ ಈತಯಿಖಳು  
 

ಈತಯಿ 1 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I. 
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಄ಜಿಾದಹಯಯ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಅಖಲು 50 ಖಂಟ್ೆಖಳ ತಯಫೇತ್ತ ೂಣಾಗೊಳಿಷಫೇಔು 
. 

ಈತಯಿ 2 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I. 
 

ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ವಿಭಹ ಔಂನಿಮನುು ರತ್ತನಿಧಿಷುತಹನಿೆ. 
 

ಈತಯಿ 3 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

ವಿಭಹ ನಿಮಂತರಣ ಭತು ಿ಄ಭಿೃದಿಧ ಹರಧಿಕಹಯ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ೆ ೆಕೆಲಷದ ಯಹನಿಗೆ ಕೊಡುಯು 
 

ಈತಯಿ 4 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
 

ಏಜೆಂಟ್ ಯಹನಗಿ 3 ಶಾಖಳ ನಂತಯ ನವೀಔಯಣಗೊಳಿಷಫೇಔು. 
 

ಈತಯಿ 5 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಔಮೀಶನುುನ ರಿಮಹಯ್ದತ್ತ ಭೂಲಔ  ಸಂಚಿಕೊಳಳಫಹಯದು 
 

ಈತಯಿ 6 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I. 
 

ಸೊಷ ಯಹನಗಿ / ನವೀಔಯಣಕಹುಗಿ ಯೂ. 250 ನುುನ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷಲು ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಄ಥಹ 

ಷಮಿಮವರ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ಟರಗೆ ವುಲು ಹತ್ತಷಫೇಔು. 
 

ಈತಯಿ 7 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು IV. 
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ಯಹನಗಿ ಔಳೆದುಕೊಂಡ, ನಹವಸೊಂದಿದ ಄ಥಹ ವಿಔಲಹಂಖ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಹರಧಿಕಹಯು ನಔಲ್ಲ 
ಯಹನಗಿ ನೀಡಫಸುದು. 
 

ಈತಯಿ 8 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I. 
 

ಂದು ೇಳ  ೆಏಜೆಂಟ್ ಕ್ರರಮಿನಲ್ ದುಯುಯೋಖ ತಪಿಪತಷೆಯೆಂದು ಷಹಬೀತಹದಯೆ ಗೊತುಿಡಿಸಿದ ಯಕ್ರಿಮ  
ಯಹನಗಿ ಯದಹಖಿುುದು. 
 

ಈತಯಿ 9 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಔನಿಶಠ ವಿದಹಯಸಾತೆ 10  ಹರ್ಸ ಅಗಿಯಔಫೇಔು. 
 

ಈತಯಿ 10 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
 

ಕಹಂಪ್ರೇಸಿಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಂದಕ್ರುಂತ ಸೆಚುಚ ಜೀ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಄ಥಹ ಷಹಭಹನಯ ವಿಭಹ ಔಂನಿ 

಄ಥಹ ಎಯಡೂ ಯಸರಿಷಫಸುದು. 
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಄ಧಹಯಮ 17 

 

ೃತ್ತಿಮಹಗಿ ಜೀ ವಿಭಹ ಏಜನಿ್  

 

಄ಧಹಯಮದ ರಿಚಮ 

 

ಹಿಂದಿನ ಄ಧಹಯಮಖಳಲ್ಲಾ ನಹು ನಿಫಂಧನೆಖಳು ಷೇರಿದಂತೆ ಜೀವಿಮೆಷಮ ವಿವಿಧ ಄ಂವಖಳನುು, 
ತೆಯೆದಿಡಲಹಗಿದೆ. ಇ ಄ಧಹಯಮದಲ್ಲಾ ನಹು ೃತ್ತಿಮಹಗಿ ಜೀವಿಭಹ ಷಂಷೆ ೆ ಫಗೆ ೆ ಚಚಿಾಷೋಣ. ನಹು 
ಂದು ಷಂಷೆಮೆ ೃತ್ತಜಿೀನದ ಬವಿಶಯ, ಏಜೆಂಟನ ಹತರ ಭತು ಿ ಈತಿಭ ಏಜೆಂಟ ಅಖಲು ಆಯು 

಄ಖತಯಖಳನುು ರಿಖಣಿಷೋಣ. 

 

ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು 
 

A. ವಿಮೆಮ ಚಹನೆಲೆಳು 
B. ಜೀ ವಿಭಹ ಏಜೆನಿ್ಮ ೃತ್ತ ಿ

C. ನೇಭಕಹತ್ತ, ತಯಫೇತ್ತ ಭತು ಿಏಜೆಂಟ್ ಯಹನಗಿ 
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A. ವಿಮೆಮ ಚಹನೆಲಳೆು  
 

1. ಏಜೆಂಟ್ ಎಂದಯೆ ಮಹಯು?  
 

ಹಯಖ್ಹಯನ 

 

ಏಜೆಂಟ್ ಭತು ಿರಧಹನ 

ಬಹಯತ್ತೕಮ ಪಂದ ಕಹಯ್ದದೆ ಷೆಕ್ಷನ್ 182 ರಕಹಯ, ಏಜೆಂಟನು ಆನೊುಫ್ ಯಕ್ರಿಮ ಯಹಗಿ ಕೆಲಷ 

ಭಹಡು ಄ಥಹ ಭೂಯನೇ ಯಕ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಸರಿಷುಹಖ ಭತೊಿಫ್ನನುು ರತ್ತನಿಧಿಷು 

ಯಕ್ರಮಿಹಗಿದಹಿನೆ. 
 

ಮಹ ಫ್ ಯಕ್ರಿಗಹಗಿ ಇ ಕಹಮಾನುು ಭಹಡಲಹಖುತಿದೆ ಄ಥಹ ಮಹಯನುು ರತ್ತನಿಧಿಷಲಹಖುತಿದೆ಄ 

಄ನನುು ರಧಹನ ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ. 

 

ಹಯಖ್ಹಯನ 

 

ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ 

ವಿಭಹ ಕಹಯಿೆ ರಕಹಯ, ಏಜೆಂಟನು ಷೆಕ್ಷನ್ 42 ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಹನಗಿಮನುು ಡೆದಿದು,ಿ ವಿಭಹ 

ಭಹಯಹಟಗಹಯನಹಖು ಄ಧಿಕಹಯ ಸೊಂದಿಯುತಹಿನೆ ಭತು,ಿ ಕೇಳುುದು, ಡೆಮುುದು ಭತುಿ ಹಯಹಯ 

ಭುಂದುರಿಕೆಗೆ ಔಮಿಶನ್ ಡೆಮುತಹಿನೆ. 
 

 

ಬಹಯತದಲ್ಲಾ, ನಹು ಏಜೆಂಟು ಫಗೆೆ ಭಹತನಹಡುಹಖ ಫ್ ನಿಫಾಂಧಿತ ಏಜೆಂಟ್ ಎಂದಥಾ ಕೊಡುತಿದೆ-  
ಫ್ ಯಕ್ರಿಗೆ ಂದೇ ಜೀ ವಿಭಹ ಔಂನಿಮನುು ರತ್ತನಿಧಿಷು ಭತು ಿ಄ದಯ ಈತಪನುಖಳನುು ಭಹಯಹಟ 

ಭಹಡಲು ಕಹನೂನಿನ ಄ಕಹವ ಆದೆ. 
 

ಫ್ ಏಜೆಂಟುನುು ಜೀ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಭತು ಿಗಹರಸಔಯ ಭಧೆಯ ಫಯು ಭಧಯತ್ತಾಮಂತೆ ಕಹಣಫಸುದು..  
 

2. ವಿಮೆಮ ಚಹನೆಲಳೆು  
 

ಕೆಲು ಶಾಖಳ ಹಿಂದೆ, ಏಜೆನಿ್ ಚಹನಲ್ ಏಕೈಔ ಟ್ೆರಂಡ್ ಅಗಿತು.ಿ ಆಂದು ಆತಯ ವೆರೕಣಿಮ ಚಹನಲ್ ಖಳು 
ಆೆ. ಇ ಚಹನಲ್ ಖಳು ಭತುಿ ಄ು ಸೇಗೆ ಕೆಲಷ ಭಹಡುತಿೆ ಎಂದು ತ್ತಳಿಮುುದು ಈಮುಔಿಹಗಿದೆ. 
 
 

ಚಿತರ 1: ವಿಮೆಮ ಚಹನೆಲಳೆು  
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a) ಕಹಪ್ರೆಾಯೇಟ್ ಏಜೆನಿ್ 
 

ಆದು ೈಮಕಿ್ರಔ ಏಜೆನಿ್ಮ ಂದು ರಕಹಯಹಗಿದೆ. ಆಲ್ಲಾ ಕಹಪ್ರೆಾಯೇಟ್ ಗಟಔ, ತನುದೇ ಅದ 

ಗಹರಸಔಯನುು ಸೊಂದಿದೆ, ಆದು ವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳನುು ಄ರಿಗೆ ತಲುಪಿಷಲು ಭತು ಿ ಭಹಯಲು 
ರಮತ್ತುಷುತಿದೆ. ಐಅಡಿಾಎ ನಿಮಭಖಳು ಷಪಶಿಹಗಿ "಄ಂಖ" ವೊಂದಕೆು ಂದು ರತೆಯೕಔ ಗಟಔ 

ಷಹೆಪಿಸಿ  ನಿಮಂತರಔದಿಂದ ಭಹನಯತೆ ಡೆದ ಷಂಷೆೆಯೊಂದರಿಂದ ಔಡಹಡಮ ತಯಫೇತ್ತ ಡೆದ ಫ್ 
ರಧಹನ ಄ಧಿಕಹರಿ ಭತು ಿತಯಫೇತ್ತ ಸೊಂದಿಯು ಭಹನ ಷಂನೂಮಲಖಳ ಄ಖತಯವಿದೆ. 
 

b) ದಲಹಾಳಿಖಳು 
 

ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಭತು ಿದಲಹಾಳಿಖಳು ಆಫ್ಯೂ ಭಧಯತ್ತಾಖಳಹಗಿದು,ಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಭತು ಿಗಹರಸಔಯ 

ನಡುೆ ಯಷಪಯ ಭಹತುಔತೆ  ನಡೆಷುತಹಿಯೆ. ಅದಹಖೂಯ ಆಫ್ಯ ನಡುೆನ ಯತಹಯಷವಿದೆ.  
 

ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್  ದಲಹಾಳಿ 

ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ 

ರತ್ತನಿಧಿಮಹಗಿದು,ಿ ಏಜೆಂಟ್ ಪಿರನಿ್ಹಲ್ 

ಷಂಫಂಧದಂತೆ ನಿಾಹಿಷಲಪಡುತಿದೆ.  
 

ಏಜೆಂಟು ಹರಥಮಿಔ ಷಂಫಂಧ ಭತು ಿ ಜಹಫಹಿರಿ 

ವಿಭಹ ಔಂೆನಿ ಜೊತೆ ಆಯುತಿದೆ, ವಿಮೆ 

ಕರೀದಿದಹಯಯ ಜೊತೆ ಄ಲಾ.  

ವಿಮೆ ದಲಹಾಳಿ ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ವಿಮೆದಹಯಯನುು 
ರತ್ತನಿಧಿಷುತಹಿನೆ ಭತುಿ ರತೆಯೕಔಹಗಿ ಮಹುದೇ 
ಂದು ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷು 

ಪಂದ ಸೊಂದಿಲಾ. 
 
 

ಏಜೆಂಟ್ ಹರಭಹಣಿಔಹಗಿ ತಭಮ ಔಂನಿಮನುು 
ರತ್ತನಿಧಿಷಫೇಔು ಭತು ಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗಹರಸಔರಿಗೆ 
ಲಬಯವಿಯು ಔಂನಿಮ ಈತಪನುಖಳನುು ರಷುಿತ 
ಡಿಷಫೇಔು.   

ವಿಮೆ ದಲಹಾಳಿ ಗಹರಸಔಯ ನಿದಿಾಶಿ ಄ಖತಯಖಳಿಗೆ 
ಷರಿಸೊಂದು ಷರಿಮಹದ ಈತಪನು ಭತು ಿ ಔಂನಿ 

ಅಯೆು ಭಹಡುಹಖ ಄ಯ ಅಷಕ್ರ ಿ ರತ್ತನಿಧಿಷು 

ನಿರೀಕ್ಷೆಯ್ದದೆ. 
 

c) ಫಹಯಂಔವುಯನ್್ 
 

'ಫಹಯಂಔವುಯನ್್' ದು ಗಹರಸಔಯ ಄ಥಹ ಗಹರಸಔ ನೆಲೆಮ ವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳನುು ವಿತರಿಷು 

ಫಹಯಂಕ್ ಖಳು ಭತುಿ ವಿಭಹಗಹಯಯ ಷಸಯೋಖನುು ಷೂಚಿಷುತಿದೆ. ಆದು ಜಹಖತ್ತಔಹಗಿ ರಭುಕ 

ಸಂಚಿಕೆಮ ಹಹಿನಿಮಹಗಿ ಸೊಯಸೊಮಿಮದೆ ಭತುಿ ಆದು ಕಹಮಹಾಚಯಣೆಮ ೆಚಚ ಭತು ಿಷಹಭಥಯಾಖಳ 

ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಆತಯ ಚಹನೆಲಳೆಿಗಿಂತ ಸೆಚಿಚನ ರಯೋಜನಖಳನುುನೀಡಿದ ಕಹಯಣ ತುಲನಹತಮಔಹಗಿ 

ಔಡಿಮೆ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಏರಿಕೆಮಹಗಿದೆ. ಆದು ಫಹಯಂಔುಖಳಿಗೆ ಹಯಔ ಗಹರಸಔ ನೆಟಾಔುಾ ಄ಕಹವವಿದ ಿ
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ಕಹಯಣ ಅಗಿದೆ. ಫಹಯಂಔವುಯನ್್ ಮುಯೋಪಿಮನ್ ಯಹಶಿಖಳ ಄ನೇಔ ಜೀ ವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳಿಗೆ 
ವಿತರಿಷು ರಭುಕ ಚಹನಲ್ ಅಗಿದೆ. 

 

ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಎಯಡು ವಿವಹಲಹದ ಫಹಯಂಔವುಯನ್್ ಭಹದರಿಖಳು ಆೆ 
 

i. ಂದು ಫಹಯಂಕ್, ವಿಮೆಗಹಯಯ ಕಹಪ್ರೆಾಯೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಖುತದಿೆ ಭತು ಿ ವಿಮೆ ಈತಪನುಖಳನುು 
ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಲು ತನು ಗಹರಸಔ ಄ಡಿಹಮನುು ಟ್ಹಯಪ್ಟ ಭಹಡುತಿದೆ. ಇ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ 
ಫಹಯಂಕ್ ನೌಔಯಯು ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಈತಪನುಖಳನುು ಭಹಯಹಟ ಭಹಡು ಕಹಮಾನುು 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳುಳತಹಿಯೆ  
 

ii. ಯೆಪಯಲ್ ಭಹದರಿಮಲ್ಲಾ, ಫಹಯಂಕ್ ತನು ಡೇಟ್ಹ ಫೇರ್ಸ ಫೆಂಫಲನುು ವಿಭಹ ಔಂನಿಗೆ ನೀಡುತದಿೆ, 
಄ದಯೆ ವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳ ಭಹಯಹಟನುು ವಿಮೆ ಔಂನಿಯ್ದಂದ ಭಹಡಲಹಖುತಿದೆ. 

 

ಫಹಯಂಔವುಯನ್್ ಬಹಯತದಲ್ಲಾನ ಕೆಲು ಖ್ಹಷಗಿ ಜೀವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಖಳಿಗೆ ಹಯಹಯೋದಯಭಮ 

ಅದಯತೆಮ ಚಹನಲ್ ಅಗಿ ಷಹಔಶುಿ ಅೇಖನುು ಸೆಚಿಚಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಭತು ಿ ಏಜೆನಿ್ ಚಹನಲು ಂದು 
ರಫಲಹದ ಮಹಾಮಹಗಿದೆ.  
 

d) ನೇಯ ಭಹಯಹಟ 

 

ಆದು ಄ಲ್ಲಾ ಔಂನಿ ನೇಯಹಗಿ ತನುದೇ ಅದ ಭಹಯಹಟ ತಂಡಖಳ ಭೂಲಔ ಭಹಡಲಪಟಿ ನೌಔಯರಿಂದ 

ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಭಹಯುತಿದೆ. ಄ಯು ತಭಮ ಭಹಯಹಟ ರದವಾನದ ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ, ನಿಮಮಿತ ೇತನ 

ಭತು ಿಪ್ರೆರೕತಹ್ಸಧನಖಳನುು ಡೆಮಫಸುದಹಗಿದೆ.   
 

ಚಿತರ 1: ನೇಯ ಭಹಯಹಟದ ವಿಧಹನಖಳು  
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ನೇಯ ಭಹಯಹಟ ಸಲಹಯು ವಿಧಹನಖಳನುು ಳಗೊಂಡಿಯಫಸುದು 
 

i. ಟ್ೆಲ್ಲಭಹಕೆಾಟ್ಟಂಗ್ (ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಕಹಲ್ ಷೆಂಟರ್ ಭೂಲಔ); 

ii. ಮೇಲ್ ಭಹಕೆಾಟ್ಟಂಗ್;   

iii. ಆಂಟನೆಾಟ್ ಭತು ಿೆಬ್ಬ ಅಧಹರಿತ ಭಹಕೆಾಟ್ಟಂಗ್ ಭತು ಿ  
iv. ಕೆಲಷ ಷೈಟ್ ಭಹಕೆಾಟ್ಟಂಗ್  

 

ಆಲ್ಲಾ ಜೀ ವಿಮೆಗಹಯಯು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗಹರಸಔಯ ಜೊತೆ ಭಧಯತ್ತಾಮ ಭೂಲಔ ಸೋಖದೆ ನೇಯಹಗಿ 

ಷಂಕ್ರಾಸಿ, ಯಸಹಯದ ಭನವಿ ಭಹಡುತಹಿಯೆ. 
 

಄ನೇಔ ಮಹಾಮ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿ ಚಹನಲ್ ಖಳ ಆಯುವಿಕೆ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಮನುು ನಿಷ್ಂದೇಸಹಗಿ 

ಷಪಧಹಾತಮಔ ಭತುಿ ಷಹಲ್ಲನದಹಗಿ ಭಹಡಿದೆ. ಅದಹಖೂಯ, ಮಹ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟಯುಖಳು ಭಹಯಹಟ 

ಷಹಭಥಯಾನುು ಖಳಿಸಿದಹಿಯೆ ಭತುಿ ತಭಮ ಗಹರಸಔಯ ಜೊತೆ ಷಂಫಂಧಖಳನುು ನಿಮಿಾಷುತಹಿಯೆ ಭತು ಿ
ತಭಮ ೃತ್ತಿಮಲ್ಲಾ ಈತಿಭ ಎತಿಯಕೆು ಏಯುತಹಿನೆ, ಆದರಿಂದ ಄ಭಿೃದಿಿಮಹಖಲು ಷಹಧಯಹಖುತಿದೆ.  
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ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಸಿ 3 

 

ಕೆಳಗೆ ಸೇಳಿಕೆಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು ತಹಪಗಿದೆ? 
 

I. ಫ್ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ರತ್ತನಿಧಿಮಹಗಿದುಿ ಭತುಿ ಏಜೆಂಟ್ ಪಿರನಿ್ಹಲ್ 

ಷಂಫಂಧದಿಂದ ನಿಾಹಿಷಲಪಡುತಿದೆ.  
II. ಏಜೆಂಟು ಹರಥಮಿಔ ಷಂಫಂಧ ಭತು ಿ ಜಹಫಹಿರಿ ವಿಭಹ ಔಂೆನಿ ಜೊತೆ ಆಯುತಿದೆ, ವಿಮೆ 

ಕರೀದಿದಹಯಯ ಜೊತೆ ಄ಲಾ. 
III. ವಿಮೆ ದಲಹಾಳಿ ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ವಿಮೆದಹಯಯನುು ರತ್ತನಿಧಿಷುತಹನಿೆ ಭತುಿ ರತೆಯೕಔಹಗಿ ಮಹುದೇ 

ಂದು ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷು ಪಂದ ಸೊಂದಿಲಾ. 
IV. ವಿಮೆ ದಲಹಾಳಿ ಗಹರಸಔಯ ನಿದಿಾಶಿ ಄ಖತಯಖಳಿಗೆ ಷರಿಸೊಂದು ಷರಿಮಹದ ಈತಪನು ಭತು ಿ ಔಂನಿ 

ಅಯೆು ಭಹಡುಹಖ ಄ಯ ಅಷಕ್ರ ಿರತ್ತನಿಧಿಷು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ್ದದೆ. 
 

 

B. ಜೀ ವಿಭಹ ಏಜೆನಿ್ಮ ೃತ್ತ ಿ 

 

1. ಜೀವಿಮೆ ಏಜೆನಿ್ಮ ೃತ್ತ ಿರತ್ತಪಲಖಳು      
 

ಜೀ ವಿಮೆ ಭಹಯಹಟದ ಹಿಹಟ್ಟನ ಷಾಯೂ ಆತಯರಿಗೆ ಷಾಲಪ ಭಿನುಹಗಿಯುತಿದೆ. ಆತಯ ಈತಪನುಖಳಿಗಿಂತ 

ಭಿನುಹಗಿ, ಜೀ ವಿಮೆ ಷಪವಾಕೆು ಗೋಚಯಹಖದಹಗಿದೆ. ಂದು ಫಹರಿ ಔಕ್ಷಿದಹಯನ ಭನಸಿ್ನಲ್ಲಾ ಄ಖತಯನುು 
ಸುಟುಿಸಹಕ್ರ, ಜೀ ವಿಮೆಮನುು ಕರೀದಿಷುಂತೆ ೆರೕಯೇಫೇಔು. ಇ ರಿಔಲಪನೆಮ ಭಹಯಹಟ ಸೆಚಿಚನ 

ಭಟಿನುು ಳಗೊಂಡಿಯುತಿದೆ ಭತು ಿಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಜೀ ವಿಮೆ ಭಹಯಹಟ ಯಕ್ರಖಿಳು ಄ತಯಂತ ನಿುಣ 

ಭಹಯಹಟ ೃತ್ತಿಯಯ ಖುಂಪಿಗೆ ಷೇರಿದಹಿಯೆ. ಄ರಿಗೆ ಔಮಿಶನ್ ಭೂಲಔ ಷಂಬಹನೆ ಡೆಮುತಹಿಯೆ, 
ಏಜೆಂಟು ಖಳಿಕೆಗೆ ಮಹುದೇ ಮಿತ್ತ ಎಂಫುದು ಆಲಾ. ಮಿತ್ತಮನುು ಏಜೆಂಟ್ ಖಳಿಷು ಮಹುದೇ ಪಿರೕಮಿಮಂ 

ಅದಹಮದ ಮೇಲೆ ಗೊತುಿಡಿಷಲಹಖುತಿದೆ. 
 

ಸೆಚಿಚನ ಅದಹಮ ಖಳಿಷು ಄ಕಹವ ಸೊಯತಹಗಿ, ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಂದು ಕೆಲಷನುು ನೀತ್ತಫದಧಹಗಿ 

ಭತು ಿೃತ್ತಿಯ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಭಹಡಿದಹಖ, ಄ಹಯ ರಭಹಣದ ಕೆಲಷ ತೃಪಿ ಿಷಹಭಹಜಿಔ ಗೌಯನುು ಷಸ 

ಷಹಧಿಷಫಸುದು. ಫಸುಭಹನ ಭತುಿ ಭನುಣೆಖಳನುು ಹೀಗೆ ಟ್ಟಿ ಭಹಡಫಸುದು: 
 

i. ಫ್ ಜ್ಞಹನ ಕೆಲಷಗಹಯನಹಗಿ ಭತು ಿೃತ್ತಿಯನಹಗಿ ಷಭಹಜದಿಂದ ಖುಯುತ್ತಷಲಪಡುತಹನಿೆ. 
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ii. ಷುತಿಭುತಿಲ್ಲನ ಜನಯ ಄ತಯಂತ ನಿಣಹಾಮಔ ಷಭಷೆಯಖಳಿಗೆ ಕೆಲು ರಿಸಹಯಖಳನುು ದಗಿಷಲು 
ಷಹಧಯಹಖುುದು ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟಯುಖಳಿಗೆ ಄ನುಬವಿಷು ಄ಹಯ ಷಹಭಹಜಿಔ ಭೌಲಯದ 

ವಿಶಮಹಗಿದೆ. ದುಯದೃಶಿಔಯ ರಿಣಹಭ ಎದುಯಹದಹಖ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥಾಔಹಗಿ ನೆಯಹಖು 

ಷಹಧನಹಖು ಭೂಲಔ ಷಹಭಹಜಿಔ ಷಹೆನಭಹನ ದಖುತಿದೆ.   
 

ಎಶುಿ ಈದೊಯೕಖಖಳು ಖಳಿಷುನ ಷಹವಿನಿಂದ ಄ನಹಥಹದಹಖ ಄ನ ಔುಟುಂಫದರಿಗೆ, 
಄ಥಹ ೃದಹಧಯದಲ್ಲಾ ಷಸಹಮ ಭಹಡು ಈದಹತಿ ಬಹನೆ ಸೊಂದಿೆ? 

 

iii. ತಭಮ ಷಹವಿನ ನಂತಯ ಄ಥಹ ೃದಹಧಯದ ಄ಖತಯಖಳು ಄ಥಹ ಄ರ್ಘತ ಄ಥಹ 

಄ನಹಯೋಖಯದ ಯಕ್ಷಣೆ ಄ಥಹ ಔುಟುಂಫದ ಆತಯ ಄ಖತಯಖಳನುು ೂಯೈಷುುದು ವಿಭಹ 

ಏಜೆಂಟಯುಖಳಿಗೆ ಄ಹಯ ೈಮಕ್ರಿಔ ತೃಪಿಿಮ ವಿಶಮಹಗಿದೆ ನಿಮಭಹಳಿ.      

 

iv. ಏಜೆಂಟಯು ಄ನೇಔ ಗಹರಸಔಯೊಂದಿಗೆ ಯಸರಿಷು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಯಷಪಯ ಔಲ್ಲಮುತಹಿಯೆ. ಇ 
಄ಧಿಮಲ್ಲಾ ಄ಯು ಸಲಹಯು ತಜ್ಞಯ ಜೊತ ಯಸರಿಷು ಭೂಲಔ ಄ನೇಔ ವಿಶಮಖಳಲ್ಲಾ 
ಷಹಔಶುಿ ಜ್ಞಹನನುು ಡೆದುಕೊಳುಳತಹಿಯೆ. ಸೆಚುಚ ಄ಥಾೂಣಾಹಗಿ ಸೇಳುುದಹದಯೆ, ಄ಯು 
ಭನುಶಯ ಬಹನೆಖಳನುು ಄ಥಾಭಹಡಿಕೊಳುಳ ಭತುಿ ಯಸರಿಷು ಭತುಿ ವಿವಿಧ ರೀತ್ತಮ 

ಜನಯನುು ಟ್ಟಿಗೆ ತಯಫಸುದಹಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಄ಯು ಈತಭಿ ಷಭಹಜದ ನಿಭಹಾಔಯಹಖು 

ಷಹಭಥಯಾ ಸೊಂದಫಸುದು. 
 

v. ಄ಂತ್ತಭಹಗಿ, ಜೀ ವಿಭಹ ಷಂಷೆ ೆಂದು ಈದಯಮಿಮಹಖಲು ಮೀಷಲಹದ ಕೆಲು ಔತಾಯಖಳಲ್ಲಾ 
ಂದಹಗಿದೆ - ಆದು ಔಡಿಮೆ ಅರ್ಥಾಔ ಫಂಡಹಳನುು ಄ೇಕ್ಷಿಷುತಿದೆ. ಹಯಹಯ ಷಹೆಪಿಷಲು 
ಮಹುದೇ ದೊಡಡ ವೈಕ್ಷಣಿಔ ಄ಥಹ ತಹಂತ್ತರಔ ಄ಸಾತೆಖಳ ಄ಖತಯವಿಲಾ. ತನು ಮಜಭಹನ ಷಾತಃ 
ತಹನೆ ಅಗಿದು,ಿ ಷಾತಃ  ಮಜಭಹನನಹಗಿಯು ಷಹಾತಂತರಯ ಸೊಂದಿದಹಿನೆ. ಷಸಜಹಗಿ ಇ 

ಷಹಾತಂತರಯಕೆು ಸೆಚುಚ ಜಹಫಹಿರಿ ಆಯುತಿದೆ ಭತು ಿ ಖುಣಭಟಿದ ೃತ್ತಿಯ ಷಲಸೆ ನೀಡಿ ಷಹಔಶುಿ 
ಫಹರಿ ಮವಸಿಾ ಜೀ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಷಾತಃ ತನು ಷುತ ಿ ಫಹರಯಂಡ್ ನಿಮಿಾಷುತಹಿನೆ; ಄ಯು 
ೆರೕರಿಪಿಷು ನಂಬಿಕೆ ಭತು ಿನಿಮಿಾಷಲು ಈತಿಭ ಷೆುೕಸ ಭತು ಿ಄ಯು ಯಚಿಷು ಷಂಫಂಧಖಳು.   

 

2. ವಿಮೆ ಏಜೆಂಟ್ ನ ವಿಶಿಶಿ ರಯೋಜನಖಳು 
 

ವಿಮೆ ಏಜೆಂಟಯು ತಭಮ ೃತ್ತಿ ಭಸತಹಾಕಹಂಕ್ಷೆಖಳ ರಕಹಯ ಕೆಲಷ ಭಹಡು ಭೂಲಔ ವಿಶಿಶಿ 
಄ನುಔೂಲಖಳನುು ಸೊಂದಿದಹಿಯೆ: 
 

i. ಫ್ಏಜೆಂಟ್ ನಿಮಮಿತ ಔಮಿಶನ್ ಅದಹಮಹಗಿ ಸೊಂದಲು ಫಮಸಿದಿಯೆ, ಄ಯು ಄ಕಹವಖಳ 

ಂದು ಸಿೆಯ ಷಂಖ್ೆಯ ಄ಥಹ ಄ಸಿತಿಾದಲ್ಲಾಯು ಗಹರಸಔಯ ನವೀಔಯಣನುು ಭಹಡಫೇಕಹಖುತಿದೆ.  
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ii. ಂದು ೇಳ  ೆ಄ನು ಸೆಚುಚ ಔಮಿಶನ್ ಡೆಮಲು ಫಮಸಿದಯೆ, ಄ಯು ಫೆಳಣಿಗೆಗೆ ತನು ಸಸಿು 
಄ಲಂಬಿಸಿ ರಮತುದತ ಿ ಸೆಜೆು ಸಹಔುತಹಿನೆ. ಄ನು ಕೆಲು ತ್ತಂಖಳಲ್ಲಾ ಸೆಚುಚ ಷಕ್ರರಮ ಭತುಿ 
ಆತಯ ಅದಯತೆಖಳನುು ಅಧರಿಸಿ ಆತಯ ತ್ತಂಖಳಲ್ಲಾ ಔಡಿಮೆ ಷಕ್ರರಮಹಗಿಯಲು ನಿಧಾರಿಷಫಸುದು.  
 

iii. ಂದು ೇಳ  ೆ ಄ನು ಭಹಯಹಟದ ಸಸಿು ಸೊಂದಿದಿಯೆ, ಄ನಿಗೆ ಜೀ ವಿಮೆಮ ಕ್ಷೇತರಖಳಲ್ಲಾ, 
ಫಹಯಂಕ್ರಂಗ್ ಆತಹಯದಿ ಜೊತೆ ಕೊರೕಢೀಔರಿಷಲು ಷಹಧಯಹಖುತಿದೆ. 

 

ಕೆಲಷ - ತನು ೃತ್ತ ಿಭಸತಹಾಕಹಂಕ್ಷೆಖಳ ರಕಹಯ ಕೆಲಷ ಭಹಡಿದಹಖ ಷಭತೋಲನನುು ಷಹಧಿಷಫಸುದು, 
ಜೀ ವಿಮೆ ಏಜೆಂಟನ ಂದು ಾರ್ಸ ಹಯ್ದಂಟ್ ಅಗಿದೆ. 
 

3. ಜೀ ವಿಭಹ ಷಂಷೆ ೆೃತ್ತಮಿಲ್ಲಾ ಮವಸಿ್ನ ಄ಖತಯಖಳು  
 

ಇಖ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಄ಥಹ ಷಲಸೆಗಹಯನಹಗಿ ೃತ್ತ ಿ ಮವಸಿ್ಗೆ ಮಹ ರೀತ್ತಮ ಖುಣಖಳು ಄ಥಹ 

ಲಕ್ಷಣಖಳು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತಿೆ ಎಂಫುದಯ ಫಗೆ ೆಇಖ ಷಾಲಪ ವಿಯಹಭ ತೆಗೆದುಕೊಳೄೆ ಳೕಣ. 

 

ಚಿತರ 1: ಜೀ ವಿಭಹ ಷಂಷೆ ೆೃತ್ತಮಿಲ್ಲಾ ಮವಸಿ್ನ ಄ಖತಯಖಳು  
 

 
 

a) ಷಹಧಿಷು ಛಲ  
 

ಫಸುವಃ ಄ತಯಂತ ಭುಕಯ ಄ವಯಔತೆಯೆಂದಯೆ ' ಷಹಧಿಷು ಛಲ '. ಇ ರಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಾ ಮಿಂಚು 

ಈತುುರಶಿ ಸಸಿು ಭತುಿ ಖಭನಹಸಾಹಗಿ ಈತಭಿ ಅರ್ಥಾಔ ಷಹೆನ ಸೊಂದು ಸೊಯತು ೃತ್ತಮಿಲ್ಲಾ 
ಈಳಿಮುುದು ಔಶಿ. ಭಹಯಹಟದಲ್ಲಾ ಮಹುದೇ ಈಚಿತ ಈಹಸಹಯ ಆಲಾ. ಮವಷು್ ಂದು ಫೆಲೆ 
ಸೊಂದಿದೆ ಭತು ಿಳಗೆ ಷಹಔಶುಿ ಫೆಂಕ್ರ ಆದಹಿಖ ಭಹತರ ಂದು ಫೆಲೆ ಹತ್ತ ಭಹಡಫಸುದು.   
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ಇ ಳಗಿನ ಸಸಿು ನಿಔಟಹಗಿ ಈದಯಭಶೀಲತಹ ಚೇತನಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದೆ – ಫ್  ತನು ಕೆಲಷನುು 
ಂದು ಄ದುಭತ ಷಹಸಷದಂತೆ ನೋಡು ಭತು ಿಕೆಲಷದ ಬದರತೆ ರೀತ್ತಮ ಪಲ್ಲತಹಂವನುು ಷಹಧಿಷು 

ಷಹಭಥಯಾ ಫಯುತಿದೆ ಭತು ಿಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು ಷುಲಬಹಗಿ ಫಯುುದಿಲಾ. ಕೆಲು ಭಟ್ಟಿಗೆ ಄ನಿಶಿಚತತೆಮ 
ಜೀನ ನಡೆಷಲು ಆಯು ಷಹಭಥಯಾ, ಕೆಲಷ ಭತು ಿಜೀನ ಷಹಲ್ಲನದಹದ ಹಿನೆುಲೆಯ್ದಂದ ಫಂದಿದೆ 
ಭತು ಿ ರತ್ತ ಉಟ ಔಠಿಣ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಖಳಿಸಿದುದಹಗಿದೆ. ಅದಯೆ ಆದು ಮಹಹಖಲೂ ನಿಜೆಂದು 
ನಂಫಲು ಷಹಧಯವಿಲಾ. 

 

b) ಧನಹತಮಔ  ಷಾಷಾಯೂ ಔಲಪನೆ  
 

ತಭಮ ಳಗೆಯೆ ಈತಭಿ ಬಹಷಹಖು ಸೊಯತು, ಆತಯಯನುು ಅಔರ್ಷಾಷುುದು ಔಶಿ. 'ಜೊತೆಗೆ 
ಷಸಔರಿಷಲು ಔಶಿ' ಎಂದು ರಿಖಣಿಷಲಹಖು ಯಕ್ರಿಖಳ ಪ್ರೆರಪೈಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು- ರತ್ತಔೂಲ, 

ೈಬದ, ನಕಹಯಹತಮಔ, ಮಹಹಖಲೂ ದೂಯು ನೀಡು, ಭುನಿುಷು,.... ಟ್ಟಿ ಈದ ಿಆಯಫಸುದು - 
ಎಲಹಾ ಸೃದಮದಲ್ಲಾ, ನೀು ಄ಷುಯಕ್ಷಿತ ಭತು ಿ಄ಷಭಾಔಹಗಿ ಬಹಷಹಖುತ್ತೀರಿ.  

 

 

ಇ ಄ಬದರತೆ ಸಲಹಯು ಄ಂವಖಳಿಂದ ಫಯುತಿದೆ – ಭುಂತಹದ   

i. ತಭಮನುು ಆತಯರಿಗೆ ಸೋಲ್ಲಸಿ, ಄ದಯ ರಿಣಹಭ ಆತಯರಿಗಿಂತ ಕ್ರೕಳು ಎಂಫ ಄ಭಿಹರಮ ಡು 
ರೃತ್ತ;ಿ  

ii. ಆತಯಯ ದೃರ್ಷಿಮಲ್ಲಾ ಈತಿಭ ಕಹಣು ಗೀಳು;  
iii. ತನುನುು ತುಂಫಹ ಖಂಭೀಯಹಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳುದು ಭತು ಿ
iv. ಷಾಂತ್ತಕೆಮ ಮೇಲೆ ಷಣಣದೊಂದು ಖಲಹಟ್ೆಮಲ್ಲಾ ಄ಷಭಹಧಹನಗೊಳುಳುದು  
 

಄ಸಂ ಭತುಿ ೂಾ ಅಔರಮಿತ ತನು ಭತು ಿ ಫೇಯೊಫ್ಯ ಕಹಳಜಿಖಳು ರಧಹನ ಕಹಯಣಖಳಲ್ಲಾ 
ಂದಹಗಿೆ. ಄ಂತಸ ಯಕಿ್ರಗೆ ಸಿೆಯಹಗಿ ಭಹಯಹಟದ ನಿಾಹಿಷಲು ಭುಂದುರಿಷಲು ತುಂಫಹ 

ಔಶಿಹಖುತದಿೆ.  
 

c) ಭಸತಹಾಕಹಂಕ್ಷಿಮಹಗಿಯುುದು  
 

ನೀು ಎಶುಿ ಷಾಮಂ ೆರೕರಿತಯಹಗಿದಿೀರಿ ಭತುಿ ಆತಯಯನುು ಄ಲಂಬಿಸಿಯುುದಿಲಾ. ಸಿೀಪನ್ ಕೋವಿಮ 

ಜನಪಿರಮ ಭತುಿ ಸೊಷದಹದ ಕೆಲಷದಲ್ಲಾ, "಄ತಯಂತ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಜನಯ ಏಳು ದಧತ್ತಖಳು" ಮೊದಲ 

಄ಬಹಯಷ ಸೇಳುಂತೆ - ಄ನು ದಖಳು  "ಸೊಯಗಿನಿಂದ ಳಗೆ ವಿಧಹನ" ದಿಂದ  "ಸೊಯಗಿನಿಂದ 

ಳಗೆ ವಿಧಹನ" ಭಿನುಹಗಿದೆ.  
 

ಭೂಲಬೂತಹಗಿ, ಸೊಯಗೆ ಄ಥಹ ತನೊುಳಗೆ - ಆದು ಷುಭಹಯು ಂದು ಜೀನ ಭತುಿ ಸಣೆಫಯಸ 

ನಿಮಂತರಣದ ಕೇಂದರ ಷಹೆನಹಗಿದೆ. ಕೋವೀ ರಕಹಯ, ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಲಾದ ಜನಯು 
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ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಷಂಬವಿಸಿದ ಎಲಹಾ ಗಟನೆಖಳಿಗೆ, "- - ಎಲೊಾೕ ಸೊಯಗೆ - ಮಹಯಹದಯೂ" ಮೇಲೆ 
ಜಹಫಹಿರಿ ಸೊರಿಷಲು ರಮತ್ತುಷುತಹಿಯೆ. ಄ಲ್ಲಾ ಄ಯ ನೇತೃತಾದಲ್ಲಾ ಭತುಿ ಆತಯಯು 
ನೋಡಿಕೊಳುಳತ್ತಿಯುುದರಿಂದ ಇ ಚೌಔಟ್ಟಿನ ಭನಸಿ್ನ ಜನಯಲ್ಲಾ ಕೆಲಷದ ಯಷೆ ೆ ಷರಿ ಆಯಫಸುದು. 
ಮಹುದೇ ಏಜೆಂಟ್ ಆಂತಸ ವಿಧಹನದಿಂದ ಄ತಯಂತ ದೂಯ ಸೋಖಲು ಷಹಧಯವಿಲಾ.  

 

d) ಜನಯೊಂದಿಗೆ ಷಂಫಂಧ ಭತು ಿಷಂಔಾ ಷಹಧಿಷು ಷಹಭಥಯಾ  

 

ಂದು ಈನುತ ನಿಭಹಾಔಯಹಖಲು, ಫ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗಹರಸಔಯು ಯಕ್ರಿಖಳು ಭನೆಮಲ್ಲಾ ಆಯು 
಄ಖತಯವಿದೆ. ತುಂಫಹ ಸಣ ಭತು ಿ ಷಹಾಭಿಭಹನವಿಯು ಆಯು ಯಕ್ರಿಖಳಹಗಿದು,ಿ ಫೇಡಿಕೆಮ 
ಷಾಬಹದಯಹಗಿದು,ಿ ತೃಪಿಿಡಿಷಲು ಔಶಿಔಯಹಗಿಯುತಿದೆ.  ಜನಯೊಂದಿಗೆ ಷಂಫಂಧ ಭತುಿ ಷಂಔಾ 

ಷಹಧಿಷು ಷಹಭಥಯಾ ಂದು ದೊಡಡ ಕೊಡುಗೆಮಹಗಿದೆ. ಆತಯ ಯಕ್ರಖಿಳ ದೃರ್ಷಿಕೋನದಿಂದ ವಿಚಹಯ 
ಭಹಡಿ, ಆತಯ ಜನಯ ಬಹನೆಖಳನುು ತ್ತಳಿದುಕೊಳುಳುದು. ಄ದೇ ಷಭಮದಲ್ಲಾ, ಫ್ಯ ಬಹನೆಖಳನುು 
ಸರಿ ಬಿಡದೆ ಭತು ಿಯಸಹಯ ಜ್ಞಹನ ನಿಾಹಿಷಲು ಷಹಧಯವಿಲಾ.   

 

ಆದು ಄ಂತಭುಾಖಿ ಎಂದು ಭಹಡಲು ಬಿಡುುದಿಲಾ. ಆಡೀ ಹಯಹಯ, ಆತಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಷುುದು 
ಷೆುೕಹಿತಯನುು ಭಹಡಿಕೊಳುಳುದು ಭತು ಿ ಜನಯ ಮೇಲೆ ರಬಹ ಬೀಯುುದು. ಫ್ ಭಹಯಹಟಗಹಯ 

ಪಿರೕತ್ತ ಭತುಿ ಕಹಳಜಿಮನುು ಷಹಧಯಹದಶುಿ ವಿಷಿರಿಸಿದಹಖ ಭಹತರ ಮವಸಿಾಮಹಖುತಹಿನೆ. 
ರತ್ತಯೊಫ್ಯೂ ಷೆುೕಹಿತನನುು ಸೊಂದಿಯಫೇಔು. ಄ಯು ಮಹುದೇ ಸೇಳಲು - ಄ದೇ ಷಭಮದಲ್ಲಾ, 
ಆತಯಯು ಷಪಂದಸಿದೆ ಆದಹಖಿ, ನಿಯಹಔರಿಸಿದಹಖ, ಄ದಕೆು ರತ್ತಮಹಗಿ ಸೆಜೆುಯ್ದಡಫೇಔು.  
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ಗಟನೆಮ ಄ಧಯಮನ 

 

1964 ಯಲ್ಲಾ, "ಮಹ ಄ಂವ ಈತಿಭ ಭಹಯಹಟಗಹಯನನುು ಭಹಡುತಿದೆ" ಎಂಫ ಂದು ಅಷಕ್ರಿದಹಮಔ 

಄ಧಯಮನ ಸಹಾಡ್ಾ ಬಿಷೆುರ್ಸ ರಿೂಯನಲ್ಲಾ ರಔಟಹಯ್ದತು. ಲೇಕಔಯಹದ ಡೇವಿಡ್ ಮೇಮರ್ ಭತುಿ 
ಸಫಾಟ್ಾ ಎಂ ಗಿರೕನ್ಗ್ಾ, ಏಳು ಶಾಖಳ ಗಹಢಹದ ಕ್ಷೇತರ ಷಂವೆೃೕಧನೆ ನಂತಯ, ಂದು ಅಷಕ್ರಿದಹಮಔ 

ಳನೋಟನುು ಭಂಡಿಸಿದಯು.  
 
 

಄ಯು ಈತಿಭ ಭಹಯಹಟಗಹಯನು ಎಯಡು ಭೂಲಬೂತ ಖುಣಖಳನುು ಸೊಂದಿಯಫೇಕೆಂದು ಔಂಡು ಹಿಡಿದಯು: 
ಯಹನುಬೂತ್ತ ಭತು ಿಆಗೊ ಡೈವ್. 

 

i. ಯಹನುಬೂತ್ತ ಆತಯ ಯಕ್ರ ಿ ಯೋಚಿಷುಂತೆ ಂದು ಈತಪನು ಄ಥಹ ಷೇೆಮನುು ಭಹಯಹಟ 

ಭಹಡಲು ಷಹಧಯಹಖುಂತೆ ಭಹಡು ಷಹಭಥಯಾ. ಭಹಯಹಟಗಹಯನು ಗಹರಸಔಯ ಭನಸಿ್ನಲ್ಲಾ 
ನಡೆಮುತ್ತಿಯುುದನುು ಷಂೇದನಹಶೀಲತೆಯ್ದಂದ ತ್ತಳಿದುಕೊಂಡು, ಄ದಔುನುಖುಣಹಗಿ 

ವಿಧಹನನುು ಄ಳಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭತು ಿಷಂಕ್ರಾಷು ಄ಖತಯವಿದೆ. 
 

ii. ಆಗೊ ಡೈವ್ ಭಹಯಹಟಗಹಯನ ತ್ತೕರತೆಮ ಡೈವ್ ಭತು ಿ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಲು ಫೇಕಹದ 
ರಮತುನುು ಷೂಚಿಷುತಿದೆ, ಕೇಲ ಸಣ ಖಳಿಷುುದಕಹುಗಿ ಄ಲಾ, ಅದಯೆ ಷಯಳಹಗಿ ೂಯೈಷು 

ೈಮಕಿ್ರಔ ಄ಖತಯಹಗಿದೆ. 
 

ಫೇಯೆ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಸೇಳುುದಹದಯೆ ಈತಿಭ ಭಹಯಹಟಗಹಯರಿಗೆ ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಫಸಳ ಚೆನಹುಗಿ ಭಹಡು 
ಭತು ಿಇ ರಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಾ ತಭಮ ಸಣಕಹಷು ಸಿೆತ್ತ ಷುಧಹರಿಷಲು ಬಹರಿ ಸಸಿು ಆಯುತಿದೆ. ಄ಯು ಈದಯಭಶೀಲ 

ವಕ್ರಿ ಸೊಂದಿದಹಿಯೆ - ಄ಯು ತಭಮ ಕೆಲಷನುು ಂದು ಄ದುಭತ ಷಹಸಷದಂತೆ ನೋಡಿ ಭತು ಿಅ ಕೆಲಷದ 

ರಿಷಯದಲ್ಲಾ ಬದರತಹ ಪಲ್ಲತಹಂವನುು ಷಹಧಿಷು ಷಹಭಥಯಾದತ ಿ ಖಭನಸರಿಷಫೇಔು. ಄ರಿಗೆ 
ಜನಯೊಂದಿಗೆ ಷಂಫಂಧ ಭತು ಿಷಂಔಾ ಸೊಂದು ಷಹಭಥಯಾವಿದೆ. ಄ರಿಗೆ ಆತಯಯೊಂದಿಗೆ ನೆಟಾಕ್ರಾಂಗ್ 

ಅಯಹಭದಹಮಔಹಗಿಯುತಿದೆ, ಷೆುೕಹಿತಯನುು ಭಹಡಿಕೊಳುಳ ಭತುಿ ರಬಹ ಬೀಯುುದಹಗಿಯುತದಿೆ. 

 

4. ನೈತ್ತಔತೆ ಭತು ಿಭಹಯುಔಟ್ೆಿ ತಾನೆ   
 

ನೈತ್ತಔತೆ ಹರಚೀನ ಗಿರೕಕ್ ದ ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳಿಂದ ಡೆಮಲಹಗಿದೆ, ಸಹಗೆಂದಯೆ ಷಂರದಹಮಖಳು ಄ಥಹ 

಄ಬಹಯಷಖಳು. ಜನಪಿರಮ ಬಹಶೆಮಲ್ಲಾ, ದ 'ಎರ್ಥಕ್್' ನೈತ್ತಔಹಗಿ ಷರಿಮಹದ ತಾನೆ ತತಾಖಳ ಂದು 
ಷಂಖರಸನುು ಷೂಚಿಷಲು ಫಳಷಲಹಖುತಿದೆ. ನೈತ್ತಔತೆ ಆಯು ಯಕ್ರಿಮ ಭನೋಧಭಾ, ತತಾಖಳು ಭತುಿ 
ನೈತ್ತಔಹಗಿ ಷರಿಮಹದ ನಡಳಿಕೆ ಭೂಲಔ ಜೀವಿಷುತಹಿನೆ.  ಆದು ಭೂಲಬೂತಹಗಿ ಕೇಲ ಂದು 
ಭಹಡು ಸಕ್ರುನ ಭಹತಲಾ, ಅದಯೆ ಷರಿಮಹದ ಕೆಲಷಖಳನುು ಭಹಡುದನುು ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳುಳುದು 
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ಎಂದಥಾ. ಕೆಲಷ  ಭಹಡು ಷೆಳದಲ್ಲಾ ಗಹರಸಔಯು ಭತು ಿ ಆತಯ ಯಸಹಯಖಳ ಷಸತ್ತಾಖಳ ಜೊತೆ 
ಹರಭಹಣಿಔತೆ ಭತು ಿಷಭಖರತೆಯ್ದಂದ ನಡೆದುಕೊಳುಳುದನುು ಷೂಚಿಷುತಿದೆ. 

 

a) ಗೋಲಡನ್ ನಿಮಭಖಳು 
 

ನೈತ್ತಔತೆಮ ಗೋಲಡನ್ ನಿಮಭಖಳನುು ಄ನೇಔ ಧಹಮಿಾಔ ಫೋಧನೆಖಳಲ್ಲಾ ಕಹಣಫಸುದು. ಕೆಲವೊಂದು 
ನಿದವಾನಖಳನುು ನೀಡಲಹಗಿದೆ: 

 

i. ಹಿಂದೂ ಧಭಾ: " ಳ ಳೆಮ ಜನಯು ಔೂಡ, ಆತಯರಿಗೆ ಈತಿಭಹದದು ಿತಭಖೂ ಈತಿಭ ಎಂದು 
ರಿಖಣಿಷು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಭುಂದುಯೆಮುತಹಿಯೆ". (ಸತೋದೇವ, ಹಿಂದೂ ಧಭಾ) ".   

 

ii. ಜುದಹಯ್ದಷಂ: "ನೀನು ನಿನು ನೆಯೆಸೊಯೆಮಯನೂು ನಿನುಂತೆಯೆ ರಿಖಣಿಷು. (ಲೆವಿಟ್ಟಔರ್ಸ 

19:18, ಜುದಹಯ್ದಷಂ) ".    

 

iii. ಕ್ರರಶಿಚಮನ್ ಧಭಾ: "ಅದಿರಿಂದ ನಿಭಗೆ ಅ ುಯುಶಯು ಭಹಡು ಎಲಹಾ ವಿಶಮಖಳನುು ನೀು ಷಸ 

಄ಯ ಸಹಗೆ ಭಹಡಫೇಔು. (ಭಹಯಥೂಯ 7:12, ಕ್ರರಶಿಚಮನ್ ಧಭಾ) ".  

 

iv. ಫೌದಧ ಧಭಾ: "಄ದು ನಿಭಗೆ ನೋುಂಟು ಭಹಡಖದಯೆ ಫೇಯೆಮಯನುು ನೋಯ್ದಷಫೇಡ. 

(ಈದನಖ೯ 5:18, ಫೌದಧ ಧಭಾ) ".  

 

v. ಔನೂೂಯರ್ಷಮನಿಷಂ: " ನಿಭಗಹಗಿ ಄ದನುು ಭಹಡಲು ಫಮಷದಿದಯಿೆ, ಆತಯರಿಖಖ  ಭಹಡಫೇಡ. 

(಄ನಹಲೆಕ್ಿ್ 15:23, ಔನೂೂಯರ್ಷಮನಿಷಂ) ". 

 

vi. ಆಷಹಾಂ ಧಭಾ: ಄ಯು ತನುಂತೆಯೆ ತನು ಷಸೋದಯನನುು ಎಲ್ಲಾಮ ತನಔ ಪಿರೕತ್ತಷುುದಿಲಾವೊ 
಄ಲ್ಲಾ  ತನಔ "ನಿಭಮಲ್ಲಾ  ಮಹಯೂ  ನಂಬಿಕೆ ಸೊಂದಿಯುುದಿಲಾ. (ಷಂರದಹಮಖಳು, ಆಷಹಾಂ 

ಧಭಾ)". 

 

b) ಕೆಲಷದ ಷಳೆದಲ್ಲಾ ನೈತ್ತಔತೆ 
 

ಕೆಲು ಫಸಳ ಭೂಲ ನೈತ್ತಔ ಄ನುಷರಿಷಫೇಕಹದ ಸಿದಹಧಂತಖಳು: 
 

 ಳ ಳೆಮದನುು ಭಹಡು ಭತುಿ ತೊಂದಯೆಮಹಖದಂತೆ ನೋಡಿಕೊ 

 ನಹಯಮಮುತಹಗಿಯು 
 ನಿಭಮ ಭಹತನುು ಈಳಿಸಿಕೊಳಿಳ 
 ನಿಭಮಶಿಕೆು ನೀು ನಿಜಹಗಿರಿ   
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ನೆನಪಿಡಿ, ನಭಮ ರತ್ತಯೊಂದು ಕ್ರರಯೆಮು ಅಯು ವಿಶಮಖಳಲ್ಲಾ ಜಹಫಹರಿಿಖಳನುು ಷೃರ್ಷಿಷುತಿೆ: 
 

 ನಿರೀಕ್ಷೆ 
 ಔಂನಿ 

 ೃತ್ತ ಿ

 ಄ಲೈಡ್ ೃತ್ತಿಯಯು  
 ತಹನು ಭತುಿ ನಭಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಆತಯಯು ಭತುಿ  
 ಷಭಹಜ ಭತು ಿ಄ದಯ ಕಹನೂನುಖಳು 

 

ಮಹುದೇ ಜೀವಿಮೆ ಆತಯ ಸಣಕಹಷು ಷೇಹ ಔಂನಿಮ ಮವಸಿ್ಗೆ ಸೆಚಿಚನ ಖುಣಭಟಿದ 

ಫಲಹದ ಫದಧತೆ ಭತು ಿ ವಿಮೆ ಭತು ಿ ಸಣಕಹಸಿನ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಮಲ್ಲಾನ ಯಸಹಯ ದಧತ್ತಖಳು 
ಭಹಯುಔಟ್ೆಿ ನೀತ್ತ ಕಹಯಣಹಗಿೆ. 

 

ಚಿತರ  1: ವಿಭಹ ಕ್ಷೇತರದಲ್ಲಾನ ಄ಷಭಂಜಷ ನಡೆಳಿಕೆಖಳಿಮ ರಭುಕ ರದೇವಖಳು 

 
಄ಷಭಂಜಷ ನಡೆಳಿಕೆಖಳಿಗಹಗಿ ವಿಭಹ ಕ್ಷೇತರದಲ್ಲಾ ನಹಲುು ರಭುಕ ರದೇವಖಳನುು ಖುಯುತ್ತಷಲಹಗಿದೆ: 

 

i. ಮಿಥಹಯನಿಯೂಣೆ 
ii. ನಿದವಾನಖಳು 
iii. ಫದಲ್ಲಷುವಿಕೆ ಭತುಿ 
iv. ಷಲಸೆ 
 

ಆದಯಲ್ಲಾಯು ರತ್ತಯೊಂದನೂು ನೋಡೋಣ  

 

i. ಮಿಥಹಯನಿಯೂಣೆ: ಂದು ವಿಶಮನುು ಆನೊುಂದಹಗಿ ತ್ತಳಿಷುುದು  
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ವಿಮೆಮ ಮಹುದೇ ಜಹಹೀಯಹತು ಈತಪನುನುು ಖುಯುತ್ತಷಲು ವಿಪಲಹದಯೆ 
ನಹಯಮಷಭಮತಲಾದೆಂದು  ರಿಖಣಿಷಲಹಖುತಿದೆ ಭತು ಿ ಆದು ಔಂನಿ ಭತು ಿ ಏಜೆಂಟಯ 

ಜಹಹೀಯಹತುಖಳಿಗೆ ಄ನಾಮಹಖುತಿದೆ. ಏಜೆಂಟ ಄ಂತಸ ನಿಕಯ ರಯೋಜನಖಳನುು ಭತು ಿ ವಿಭಹ 

ಈತಪನು ೈಶಿಶಿಯಖಳನುು ವಿರಿಷು ಎಂದು ಭಹಯಹಟದ ನಿಮಭಖಳನುು ಄ನುಷರಿಷಲು ಸೊಂದಿದೆ. 
ವಿಭಹ ರಯೋಜನ ಹಯಪಿಿಮನುು ಷಪಶಿಹಗಿ ಹರಷೆಪಔಿರ್ಸ ನಲ್ಲಾ ನಭೂದಿಸಿದಂತೆ ನಿಮಂತರಣದಲ್ಲಾ 
ಈಲೆಾೕಖಿಷುತಿದೆ  
 

ii. ನಿದವಾನಖಳು  
 

ಎಲಹಾ ಔಂನಿಖಳು ಭಹಯಹಟ ದಗಿಷು ವಿಯಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಂದು ನಿಖದಿತ ಷಾಯೂನುು 
಄ನುಷರಿಷುತಿದೆ. ಷಹಧಯತೆ ಅದಹಮಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಯಡು ಷನಿುೇವಖಳು, ಂದು ಅವಹಹದಿ 

ಭತು ಿ ಂದು ಷಹಂರದಹಯ್ದಔ ನಿದವಾನಖಳನುು ದಗಿಷುುದು ಔಡಹಡಮಹಗಿದೆ. ಕೇಲ ಂದು 
ಷನಿುೇವನುು ರಷುಿತಡಿಸಿ ಭತು ಿವಿರಿಷಲಹದ್ದಿನ ನುು ಷರಿ ಎಂದು ಷೂಚಿಷುುದು ನೀತ್ತಮ ವಿಯುದಧ 
ಎಂದು ರಿಖಣಿಷಲಹಗಿದೆ. ULIPs ಖಳ ಮೇಲ್ಲನ 2008 IRDA ಭಹಖಾದಶಿಾ ಷೂತರಖಳ ರಕಹಯ, 

ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ ಹಯಹಯ ವಿಯಣೆಮ ಜೊತೆಗೆ ರಷಹಿನೆಮ ಪಹರ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಷಹಿ ಭಹಡಫೇಔು. 
 

iii. ಫದಲ್ಲಷುವಿಕೆ  
 

ಷಯೆಂಡರ್, ಔಡಿಮೆಮಹದ ರಭಹಣ, ಔಡಿಮೆಮಹದ ೇಯ್ಡ್ಡ ಄ಪ್ಟ ವಿಮೆಗೆ ಫದಲಹಯ್ದಷಲಹಯ್ದತು, 
ವಿಷಹಿರಿತ ಟಭ೯ ವಿಮೆಗೆ ಫದಲಹಯ್ದಷಲಹಯ್ದತು,  ಸೊಷ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಕೊಳಳಲು ಹಲ್ಲಸಿ ಷಹಲ 

ಡೆದು, ಂದು ಸೊಷ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಕರೀದಿಷಲು ಄ಸಿಿತಾದಲ್ಲಾಯು ಹಲ್ಲಸಿ ಯೋಜನೆಯೊಂದರಿಂದ 
25% ಕ್ರುಂತ ಸೆಚುಚ ಹಷಹತ್ತ ಡೆಮುುದು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಹಿತಹಷಕ್ರಿಖಳಲ್ಲಾಲಾ. 
 

iv. ಷಲಸೆ 
 

ನೀು ಫ್ ಕ್ರೕಲ ಄ಥಹ ಸಿಎ ಆಯದಿದಿಯೆ ಮಹುದೇ ಕಹನೂನು ಄ಥಹ ತೆರಿಗೆ ಷಲಸೆ ನೀಡಫೇಡಿ. 

 

ತಹಪಗಿ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡುುದು ಭತು ಿ಄ದಯ ರಿಣಹಭಖಳು  
 

ಆತ್ತೀಚಿನ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ತಹಪಗಿ ಭಹಯಹಟ ಸೆಚುಚ ಭಸತಾ ಡೆದಿದೆ ಭತು ಿ ಸೆಚುಚ ಭಿನಹುಭಿಹರಮದ 
ವಿಶಮಹಗಿದೆ. ಇ ಬಹಖದ ಕಹಯಣದಿಂದಹಗಿ ಈದಯಭದಲ್ಲಾ ಈಂಟ್ಹಖು ವಿವಹಾಷ ಬಿಔುಟ್ಟಿಗೆ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿ 
ತಾನೆಮ ಷಭಷೆಯಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಿಸಿದೆ.   
 

ತುಪ ಭಹಯಹಟ ವಿವಿಧ ಯೂಖಳನುು ತೆಗೆದುಕೊಳಳಫಸುದು - ಕರೀದಿದಹಯನ ಄ಖತಯಖಳನುಷಹಯ ಷೂಔ ಿ

ಈಲೆಾೕಕವಿಲಾದೆ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಭಹಯಹಟ ಄ಥಹ ಄ನ / ಄ಳ ಄ಹಮದ ಭಟಿದಂತಸ; ಗಹರಸಔ 
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ಹಷಿಹಗಿ ಹತ್ತಷಫೇಕಹದ ಫೆಲೆ / ೆಚಚ ಏನನುು ಸೇಳದೆ ವಿರಿಷಲಹದ ರಯೋಜನಖಳನುು 
ಸಿಾೕಔರಿಷಲಹಖುುದು; ವಿರಿಷಲಹದ ಸೂಡಿಕೆ ಲ್ಲಂಕ್ಡ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ರಯೋಜನಖಳು, ಅದಯೆ ಗಹರಸಔನಿಗೆ ಇ 

ರಯೋಜನಖಳ ಬಯಷೆ ವಿಭಹಗಹಯನ ಸೂಡಿಕೆ ಕಹಮಾಕ್ಷಭತೆಮನುು ಄ಲಂಬಿಸಿಯುತಿದೆ.  
 

ತುಪ ಭಹಯಹಟ ಎಲಹಾ ಬಹಖಹಿಷುರಿಗೆ ಄ನೇಔ ರತ್ತಔೂಲ ರಿಣಹಭಖಳನುು ಬೀಯುತಿೆ. ಔಂನಿಖಳು 
ಭತು ಿ ಈದಯಭಖಳು ಆಡಿಮಹಗಿ ಕೆಟಿ ಸೆಷಯು ಡೆಮುತಿೆ ಭತುಿ ಆದು ಹಯಹಯದಲ್ಲಾ ನಶಿನುು  
ರತ್ತಬಿಂಬಿಷುತಿದೆ ಭತು ಿಫೆಳಣಿಗೆಮ ಔುಂಠಿತಹಖುತಿದೆ. ಏಜೆಂಟ್ ಭತು ಿಆತಯ ಭಹಯಹಟಗಹಯಯು, ಔಹಿ 

಄ನುಬಖಳನುು ಸೊಂದಿಯು ಗಹರಸಔಯು ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಮಲ್ಲಾ ಇ ಯಕ್ರಿಖಳು, ಆತಯರಿಗೆ ಫಗೆ ೆಕೆಟಿ ಭಹತನಹಡಿ 

ತಭಮ ವಿವಹಾಷಹಸಾತ ಔಳೆದುಕೊಳುಳತಹಿಯೆ. ಄ಂತ್ತಭಹಗಿ ಗಹರಸಔಯ ವಿವಹಾಷ ನಶಿ ಷಹಭಹನಯ ಜೀವಿಭಹ 

ಆನುು ಭುಂದೆ ಜನಯು ಕರೀದಿ ಭಹಡಲು ಂದು ಈತಪನುಹಗಿ ಕಹಯಣಹಖಫಸುದು.  
 

c) ನೈತ್ತಔ ನೀತ್ತ ಷಂಹಿತೆ 
 

ಆಲ್ಲಾ ಫಸುವಃ ವಿಮೆ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿ ಖುಣಭಟಿನುು ಷಂಗದ (IMSA) ಕೆಲು ತತಾಖಳನುು ುನಯುತಹಪದನೆ  
ಭಹಡುುದು ಷೂಔಿಹಗಿದೆ : 

 

ತತಾ 1 ಹರಭಹಣಿಔತೆ ಭತು ಿನಹಯಮಹದ ಸೆಚಿಚನ ಭಹನದಂಡಖಳಿಗೆ ಄ನುಖುಣಹಗಿ 

ಹಯಹಯ ನಡೆಷಲು ಭತು ಿ಄ದೇ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ಆದು ಄ನಾಯ್ದಷು ಄ಥಹ 

ತಹನೇ ಫೇಡಿಕೆ ಆದು ತನು ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಷೇೆಮನುು ನಿಯೂಪಿಷಲು. 
ತತಾ 2 ಷಭಥಾ ಭತುಿ ಗಹರಸಔಯನುು ಖಭನದಲ್ಲಾಟುಿಕೊಂಡು ಭಹಯಹಟ ಭತುಿ 

ಷೇೆಮನುು ದಗಿಷುುದು. 
ತತಾ 3 ಷಕ್ರರಮ ಭತುಿ ನಹಯಮಮುತ ಷಪಧೆಾಮಲ್ಲಾ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುಳುದು. 
ತತಾ 4 ವಿಶಮ ಈದೆೀವಕಹುಗಿ ಷಪಶಿ ಭತುಿ ಹರಭಹಣಿಔ ಭತು ಿನಹಯಯೋಚಿತ ಎಂದು 

ಜಹಹೀಯಹತು ಭತು ಿಭಹಯಹಟ ಷುಿಖಳನುು ನೀಡುುದು.  
ತತಾ 5 ಗಹರಸಔ ದೂಯುಖಳು ಭತುಿ ವಿಹದಖಳಿಗೆ ನಹಯಯೋಚಿತ ಭತುಿ ತಾರಿತಹದ 

ನಿಾಸಣೆ ದಗಿಷುುದು. 
ತತಾ 6 ಷಭಂಜಷಹಗಿ ನೈತ್ತಔ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿ ನೀತ್ತ ತತಾಖಳನುು ಄ನುಷಯಣೆ ಷಹಧಿಷಲು 

ವಿನಹಯಷ ಮೇಲ್ಲಾಚಹಯಣೆ ಭತುಿ ರಿಶೀಲನೆಮ ಯಷೆೆಮನುು ನಿಾಹಿಷುುದು. 
 

d) ನೈತ್ತಔತೆಮ ಐಅಡಿಾಎ ಕೋಡ್ ಭತು ಿಏಜೆಂಟರಿಗಹಗಿ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿ ನೀತ್ತ 

 

ಐಅಡಿಾಎ ನಿಖದಿತ ಏಜೆಂಟ್ ನೈತ್ತಔತೆ ಭತು ಿಭಹಯುಔಟ್ೆಿ ನೀತ್ತ ಷಂಹಿತೆ ನೋಡೋಣ. ಆುಖಳನುು 
ಕೆಳಗೆ ಟ್ಟಿ ಭಹಡಲಹಗಿದೆ. 
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ರತ್ತ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ 

 

i. ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಅಗಿಯು ತನುನುು ಭತು ಿವಿಭಹ ಔಂನಿಮನುು ಖುಯುತ್ತಷುುದು;  
 

ii. ಫೇಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಗೆ ಄ಯ ಯಹನಗಿಮನುು ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫೇಔು; 
 

iii. ನಿದಿಾಶಿ ವಿಭಹ ಯೋಜನೆ ಶಿಪಹಯಷು ಭಹಡುಹಖ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಄ಖತಯಖಳನುು ತನು 
ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಭಹಯಹಟಭಹಡುುದು ವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಄ಖತಯ ಭಹಹಿತ್ತ 

ರಷಹಯ ಭತು ಿಲೆಔುಕೆು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳುದು; 
 

iv. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೇಳಿದಲ್ಲಾ, ಭಹಯಹಟಕಹುಗಿ ನೀಡಲಹಖು ವಿಭಹ ಈತಪನು ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಔಮಿಶನು 
ಭಹನಖಳನುು ಫಹಿಯಂಖಡಿಷಫೇಔು; 
 

v. ಭಹಯಹಟಕಹುಗಿ ನೀಡಲಹಖು ವಿಭಹ ಈತಪನು ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ವಿಧಿಷಲಹಖು ಪಿರೕಮಿಮಂ 

ವುಲುನುು ಷೂಚಿಷುತಿದೆ; 
 

vi. ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ರಷಹಿನೆಮ ಪಹರ್ಮಾ ನಲ್ಲಾ ಄ಖತಯವಿಯು ಭಹಹಿತ್ತ ಷಾಯೂ, 

ಭತು ಿ ಂದು ವಿಮೆ ಔಯಹಯು ಕರೀದಿಮಲ್ಲಾ ಷು ಿ ಭಹಹಿತ್ತಮ ಫಹಿಯಂಖಡಿಷುವಿಕೆಗೆ 
ಹರಭುಕಯತೆಮನುು ವಿರಿಸಿ; 

 

vii. ವಿಭಹದಹಯನಿಗೆ ಷಲ್ಲಾಸಿದ ರತ್ತ ರಷಹಿನೆಮ ಜೊತೆಗೆ ("ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ನ ಕಹನಿೂಡೆನಿುಮಲ್ 

ರಿಪ್ರೇಟ್ಾ" ಎಂದು) ಂದು ಯೂದಲ್ಲಾ, ವಿಮೆಗಹಯಯು ಮಹುದೇ ರತ್ತಔೂಲ ದಧತ್ತ ಄ಥಹ 

಄ದಯೆಡೆಗೆ ಅದಹಮ ಄ಷಂಖತತೆ ಖಭನಕೆು ತನಿು, ಭತು ಿ ಮಹುದೇ ಷುಿಸಿೆತ್ತಮ ರತ್ತಔೂಲ 

ರಿಣಹಭ ಷಹಧಯತೆಖಳು ಫಗೆ ೆ ಎಲಹಾ ಷಭಂಜಷ ವಿಚಹಯಣೆಖಳನುು ಭಹಡು ಭೂಲಔ 

ರಷಹಿನುು ಪಿಪಕೊಳಳಲು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಅರ್ಥಾಔ ನೆಯವಿನ ಪಂದದ 

ನಿಧಹಾಯಹಗಿದೆ; 
 

viii. ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ರಷಹಿನೆಮ ತಕ್ಷಣೇ ಄ಂಗೀಕಹಯ ಄ಥಹ ನಿಯಹಔಯಣೆಮ ಫಗೆ ೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ 
ತ್ತಳಿಸಿ; 

 

ix. ವಿಮೆಗಹಯಯೊಂದಿಗೆ ರಷಹಿನೆಮನುು ಷಲ್ಲಾಷು ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಄ಖತಯ ದಹಕಲೆಖಳನುು 
ಡೆಮುುದು; ಭತು ಿ ಆತಯ ದಹಕಲೆಖಳನುು ನಂತಯದಲ್ಲಾ ರಷಹಿನೆಮ ೂಣಾಗೊಂಡ ಫಳಿಔ 

ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಕೇಳುುದು; 
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x. ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ಕೆಾೖಭುಖಳನುು ಆತಯಥಾಗೊಳಿಷಲು ಄ವಯಔತೆಖಳನುಷಹಯಹಗಿ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯರಿಗೆ 
಄ಥಹ ಸಔುುದಹಯರಿಗೆ ಄ಥಹ ಪಲಹನುಬವಿಖಳಿಗೆ ಄ಖತಯ ನೆಯು ಷಲ್ಲಾಸಿರಿ; 

 

xi. ರತ್ತ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ನಹಭನಿದೇಾವನ ಄ಥಹ ನೇಭಕಹತ್ತಮ ಄ಥಹ ಫದಲ್ಲ ವಿಳಹಷ ಄ಥ 

ಅಯೆುಖಳ ಫದಲಹಣೆಮನುು ಈಂಟುಭಹಡಲು ಷಲಸೆ, ಅಗಿಯಫಸುದು ಭತುಿ ಄ವಯಔತೆ ಬಿದಹಿಖ 

ಇ ಯಹಗಿ, ಄ಖತಯ ನೆಯು ನೀಡಲು; 
 

ಮಹುದೇ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್  

 

i. ಭಹನಯಹದ ಯಹನಗಿ ಸೊಂದಿಯದೆ ವಿಮೆಮ ಯಸಹಯ ಭನವಿ ಭಹಡುುದು ಄ಥಹ 

ಖಳಿಷುುದು; 
 

ii. ರಷಹಿನೆ ಪಹರ್ಮಾ ನಲ್ಲಾ ಮಹುದೇ ಷು ಿ ಭಹಹಿತ್ತಮನುು ಬಿಟುಿಬಿಡಲು ನಿರೀಕ್ಷೆಮನುು 
ೆರೕಯೇಪಿಷುುದು; 
 

iii. ರಷಹಿನೆ ಪಹರ್ಮಾ ನಲ್ಲಾ ತುಪ ಭಹಹಿತ್ತ ಷಲ್ಲಾಷಲು ನಿರೀಕ್ಷೆಮನುು ಄ಥಹ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಷಲ್ಲಾಸಿದ 

ರಷಹಿದ ದಹಕಲೆಖಳನುು ಪಿಪಕೊಳಳಲು ೆರೕಯೇಪಿಷುುದು;   
 

iv. ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಄ಷಬಯ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ತ್ತಾಷುುದು; 
 

v. ಆತಯ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ರಿಚಯ್ದಸಿದ ಮಹುದೇ ರಷಹಿನೆಮಲ್ಲಾ ಭಧಯರೇಶಿಷುುದು; 
 

vi. ತನು ವಿಮೆಗಹಯಯು ದಗಿಷು ವಿವಿಧ ದಯಖಳು, ಲಹಬಖಳು, ನೀತ್ತ ಭತು ಿ ನಿಮಭಖಳಿಗಿಂತ  

ಫೇಯೆ ದಗಿಷುುದು;   
 

vii. ಂದು ವಿಭಹ ಪಂದದಡಿ ಪಲಹನುಬವಿಯ್ದಂದ ಸಣದಲ್ಲಾ ಹಲನುು ಫೇಡುುದು ಄ಥಹ 

ಡೆಮುುದು; 
 

viii. ಄ಸಿಿತಾದಲ್ಲಾಯು ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಄ಂತಯಗೊಳಿಷಲು ಭತು ಿ ಯದಿತ್ತಮ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಭೂಯು 
ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ಸೊಷ  ರಷಹಿನೆಮನುು ಈಂಟುಭಹಡಲು ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನಿಗೆ ತಹಿಯ್ದಷುುದು; 
 

ix. ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಅಗಿ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷಲು ಸೊಷ ಯಹನಗಿ, ಂದು ೇಳ  ೆ ಗೊತುಿಡಿಸಿದ 

ಹಿಂದಿನ ಯಕಿ್ರಯ್ದಂದ ಯಹನಗಿ ಯದಹಗಿಿದಿಯೆ, ಭತುಿ ಐದು ಶಾಖಳ ಄ಧಿಗೆ ಆಂತಸ ಯದು ಿ
ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಭುಗಿದುಸೋಗಿಯದಿದಿಯೆ ಭಹಡಿಲಾ;    
 

x. ಮಹುದೇ ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ನಿದೇಾವಔನಹಖು ಄ಥಹ ಈಳಿಮುುದು; 
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ರತ್ತ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್, ಇಗಹಖಲೇ ಄ರಿಗೆ ಭೂಲಔ ಷಂಖರಹಿಷಲಹದ ವಿಮೆ ಹಯಹಯ ಷಂಯಕ್ಷಿಷು 

ದೃರ್ಷಿಯ್ದಂದ, ಭೌಖಿಔಹಗಿ ಭತುಿ ಫಯಣಿಗೆಮಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿ ಭುನೂ್ಚನೆ ನೀಡಿ, ನಿಖದಿತ ಷಭಮದಲ್ಲಾ 
ಹಲ್ಲಸಿಖಳನುು ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ಯಹನೆ ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳಳಲು ರತ್ತಯೊಂದು ರಮತು ಭಹಡುುದು  

 

5. ೃತ್ತಿಯತೆ  
 

'ೃತ್ತನಿಿಯತ' ಎಂದಯೇನು? 
 

ಹಯಖ್ಹಯನ  

 

ೆಫ್ಿರ್ ವಫಿಕೋವ ೃತ್ತನಿಿಯತ ದನುು ಎಯಡು ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಫಳಷುತಿದೆ: 
 

i. ಂದು ಖಳಿಕೆ ಄ಥಹ ಫದುಕ್ರಗಹಗಿ ಕೆಳಗಿನ ೃತ್ತಿಮ ಸೊಂದಿದೆ  
ii. ಎಯಡನೇ ಄ಥಾದಲ್ಲಾ ನಿಯೂಪಿಷು ಄ಥಹ ೃತ್ತಮಿಹಗಿ ಄ಥಹ ೃತ್ತಿಯ ಯಕ್ರಿ ಖುಯುತು 

ನಡಳಿಕೆ, ಖುರಿಖಳು, ಄ಥಹ ನಿಯೂಪಿಷು ರಿಬಹಶೆಮಲ್ಲಾ. 
 

 

ನಹು ಇಖ ಎಯಡನೇ ಹಯಖ್ಹಯನನುು ಷಾಲಪ ಸೆಚಹಚಗಿ ಸತ್ತಿಯದಿಂದ ನೋಡೋಣ.  

 

a) ೃತ್ತಿಯಯ ಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳು 
 

ನಹು ನಿಮಮಿತಹಗಿ ಬೇಟ್ಟ ನೀಡು ೈದಯಯು, ಕ್ರೕಲಯು ಄ಥಹ ಚಹಟಾಡ್ಾ ಄ಕೌಂಟ್ೆಂಟ್್ 
ಭುಂತಹದ ೃತ್ತಿಯಯನುು ನೋಡಿದಹಖ, ನಹು ಕೆಲು ವಿಶಿಶಿ ಖುಣಖಳನುು ಖುಯುತ್ತಷುತೆೀೆ: 

 

i. ಮೊದಲನೆಮದಹಗಿ ಄ಯು ಹಯಔ ರಕ್ರರಯೆಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಭೂಲಔ ಄ಸಾತೆ ಸೊಂದಿಯುತಹಯಿೆ ಭತು ಿ
ಯಸಿತೆಹಗಿ ಖಳಿಸಿದ ಷಭಂಜಷ ರಭಹಣದ ಜ್ಞಹನ ಸೊಂದಿದೆ.  
 

ii. ಎಯಡನೆಮದಹಗಿ, ಄ಯು ಭಹಡು ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಈನುತ ಭಟಿದ ತಹಂತ್ತರಔ ಕೌವಲಯ ತಯುತಹಯಿೆ.  
಄ಯು ೈಜ್ಞಹನಿಔಹಗಿ ಄ನುಬದ ಷುದೀಗಾ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ೃತ್ತಿಮಲ್ಲಾ ಡೆದ ಄ಬಹಯಷದ ಕೆಲು 
ಪಿಪತ ನಿಮಭಖಳಿಗೆ ಫದಧಹಗಿಯಫೇಔು. ೈದಯಯು ಭತು ಿ ವಷರಚಿಕ್ರತ್ಔಯು ಕೌವಲಯ ವಿವಿಧ 

ದವಿಖಳನುು ಸೊಂದಿಯುಯಹದಯೂ, ಄ಯು ನಿಶಿಚತಹಗಿ ರಮತ್ತುಸಿ ಭತು ಿ ರೀಕ್ಷಿಸಿದ 

ವಿಧಹನನುು ಄ನುಷರಿಸಿದಹಿಯೆ. 
 

iii. ಭೂಯನೆಮದಹಗಿ ಄ಯು ಂದು ಈನುತ ಭಟಿದ ೃತ್ತ ಿ ಷಂಹಿತೆಮ ಭಹನದಂಡಖಳನುು 
ಹಲ್ಲಷಫೇಕಹಖುತಿದೆ. ನಿದಿಾಶಿಹಗಿ ಷಾಹಿತಹಷಕ್ರಿಗಿಂತ ಸೆಚಹಚಗಿ ಗಹರಸಔಯ ಅಷಕ್ರಿಮನುು ಆರಿಷು 

ಭತು ಿನೈತ್ತಔಹಗಿ ಷರಿಮಹದ ನಡಳಿಕೆ ಭತು ಿತಾನೆಮನುು ಄ನುಷರಿಷಫೇಕಹಖುತಿದೆ.  
 

iv. ೃತ್ತಿಯತೆಮ ನಹಲುನೆ ಲಕ್ಷಣೆಂದಯೆ ಜೀನದುದಔಿೂ ಔಲ್ಲಕೆ ಭತು ಿ ನಿಯಂತಯ ೃತ್ತಿಯ 

಄ಭಿೃದಿಧಮ ಫದಧತೆಮನುು ಸೊಂದಿದೆ. ಸಲಹಯು ೃತ್ತಖಿಳು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ೃತ್ತಿಯ 
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ಷಂಷೆೆಖಳು ಄ಥಹ ಷಂಗಖಳನುು ಸೊಂದಿೆ ಪ್ರೇಶಔ ಭತುಿ ನಿಯಂತಯಹಗಿ ತಭಮ ಜ್ಞಹನನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತು ಿ ನೈುಣಯತೆಮನುು ಸೆಚಿಚಷಲು ತಭಮ ಷದಷಯಯನುು ಷಫಲಗೊಳಿಷುುದು 
ಷೇರಿದಂತೆ ೃತ್ತಿಮ ಹಿತಹಷಕ್ರಿಖಳನುು ಈತೆೀಜಿಷಲು ಷಹೆಪಿಷಲಹಯ್ದತು.   

 
 

ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಸಿ 

 

1964 ಯಲ್ಲಾ, ಸಹಾಡ್ಾ ಬಿಷೆುರ್ಸ ರಿೂಯನಲ್ಲಾ "ಮಹುದು ಈತಭಿ ಭಹಯಹಟಗಹಯನನುು ಭಹಡುತಿೆ" ಎಂಫ 
಄ಧಯಮನದ ಮೇಲೆ ರಔಟ್ಟಸಿದೆ. ಲೇಕಔಯು ಂದು ಅಷಕ್ರಿದಹಮಔ ಳನೋಟ ಭಂಡಿಸಿದಹಿಯೆ. ಄ಯು 
ಈತಿಭ ಭಹಯಹಟಗಹಯ ಎಯಡು ಭೂಲಬೂತ ಖುಣಖಳನುು ಸೊಂದಿಯಫೇಔು ಎಂದು ಔಂಡು ಹಿಡಿದಿದಹಿಯೆ. ಅ 

ಎಯಡು ಖುಣಖಳು ಮಹುು? 
 

I. ಮವಸಿಾಮಹಖಲು ಪಿರೕತ್ತ ಭತು ಿಈತಹ್ಸ  

II. ತಹಳ ಮೆ ಭತು ಿಷಕ್ರರಮ ಖುಣ  

III. ಯಹನುಬೂತ್ತ ಭತು ಿಆಗೊ ಡೈವ್ 

IV. ಫೆಳಣಿಗೆ ಭತುಿ ಅತಮ ವಿವಹಾಷದ ಸಸಿು 
 

 

C. ನೇಭಕಹತ್ತ, ತಯಫೇತ್ತ ಭತು ಿಏಜೆಂಟ್ ಯಹನಗಿ  

 

ಬಹಯತದಲ್ಲಾ, ಏಜೆಂಟಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ IRDA ನಿಮಭಖಳ ಜೀನದ ಷಂಷೆೆಮ ಹಯಹಯ ೃತ್ತಿಯತೆ 
಄ಂವ ತಯಲು ದೃರ್ಷಿಯ್ದಂದ ವಿನಹಯಷ ಭಹಡಲಹಗಿದೆ. ಇ ಕೆಲನುು ರಿಖಣಿಷೋಣ. 

 

1. ಏಜೆಂಟ್ ನಿಮಭಖಳು 
 

a) ಫ್ ಏಜೆಂಟನ ನಿದೇಾಶಿಸಿದ ಔನಿಶಠ ಭಟಿದ ಄ಸಾತೆ  
 

ನೇಭಔ ಸೊಂದಲು ಸಿದಧರಿಯು ನಿಮಂತರಔ, ರತೆಯೕಔ ಏಜೆಂಟ್ ಜೀವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ೈಮುಕ್ರಿಔ 

ರತ್ತನಿಧಿಮಹಖಲು  ಷಹಿಯಂಡಡ್ಾ XII ರೀಕ್ಷೆ ಄ಥಹ ಷಭಹನಹದ ಷೂಚಿಸಿದ ಮಹುದೇ ಫೋಡ್ಾ 

಄ಥಹ ಷಂಷೆೆಯ್ದಂದ ಈತ್ತೀಣಾಯಹಗಿಯಫೇಔು. ಗಹರಮೀಣ ರದೇವಖಳಲ್ಲಾ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಄ಜಿಾದಹಯಯ 

ಷಹಿಯಂಡಡ್ಾ X ಄ಥಹ ಷಭಹನಹದ ರೀಕ್ಷೆಮಲ್ಲಾ ಈತ್ತೀಣಾಯಹಗಿಯಫೇಔು (ಔಳೆದ ಜನಖಣತ್ತಮ 

ರಕಹಯ, ಔಡಿಮೆ 5000 ಜನಷಂಖ್ೆಯ ಸೊಂದಿಯು)   

 

b) ೂಾ ನೇಭಕಹತ್ತ ಹರಯೋಗಿಔ ತಯಫೇತ್ತ 
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ಮೊದಲ ಫಹರಿಗೆ ಯಹನಗಿ ಕೋರಿ ಄ಜಿಾ ಸಹಕ್ರದಹಖ, ಄ನು / ಄ಳು ಜೀ ವಿಮೆ (಄ಂಗೀಔೃತ 

ಷಂಷೆೆಯ್ದಂದ) 50 ಖಂಟ್ೆಖಳ ಹರಯೋಗಿಔ ತಯಫೇತ್ತಗೆ (಄ಬಯರ್ಥಾ ಷಮಿಮವರ ಯಹನಗಿ ಄ಜಿಾ ಸಹಕ್ರದ 

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ 75 ಖಂಟ್ೆಖಳ) ಳಗಹಖುತಿೆ. ಅದಹಖೂಯ, ಄ಜಿಾದಹಯ ಸೆಚುಚರಿ ಄ಸಾತೆ ಡೆದಿದಿಯೆ, 
ಹರಯೋಗಿಔ ತಯಫೇತ್ತಮನುು ಷಡಿಲ್ಲಷಲಹಖುತದಿೆ. 
 

 

c) ರೀಕ್ಷೆ 
 

ಹರಯೋಗಿಔ ತಯಫೇತ್ತ ನಂತಯ, ಄ಜಿಾದಹಯನು ಬಹಯತದ ವಿಭಹ ಷಂಷೆ ೆ (III) ಄ಥಹ ಮಹುದೇ 
ಆತಯ ಄ನುಮೋದನೆ ಡೆದ ರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ಄ಖತಯವಿದೆ  

 

d) ಯಹನಗಿ ನೀಡುವಿಕೆ  
 

಄ಜಿಾದಹಯನು ಕಚಿತಡಿಸಿದ ಫಳಿಔ  

 

i. ಔನಿಶಠ ವಿದಹಯಸಾತೆ ಸೊಂದಿಯುುದು;  
ii. ಹರಯೋಗಿಔ ತಯಫೇತ್ತಮನುು ಡೆದಿದಹಿನೆ;  
iii. ರೀಕ್ಷೆ ಹಷು ಭಹಡಿದಹಿನೆ;  
iv. ವಿಮೆ ಹಯಹಯ ಡೆಮಲು ಸಹಖೂ ಸುಡುಔಲು ತ್ತಳುಳಿಕೆ ಸಹಖೂ  

v. ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯು ಄ಖತಯ ಷೇೆ ದಗಿಷು ಷಹಭಥಯಾ ಸೊಂದಿದಹಿಯೆ, ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ 

ನಿಯೋಜಿತ ಄ಧಿಕಹರಿ ಄ಜಿಾದಹಯರಿಗೆ ಯಹನಗಿ ನೀಡಫಸುದು 
 

e) ನೈತ್ತಔತೆ ಸಹಖೂ ನೀತ್ತ ಷಂಹಿತೆ 
 

ಏಜೆಂಟ್ ಮಹಹಖಲೂ ನೈತ್ತಔತೆ ಸಹಖೂ ನೀತ್ತ ಷಂಹಿತೆ ಭೂಲಔ ಫಂಧಿಷಲಪಡುತಹಿನೆೇ. 
 

f) ಯಹನಗಿಮ ನವೀಔಯಣ 

 

ಏಜೆಂಟ್ ಗೆ ನೀಡಿದ ಯಹನಗಿ ಭೂಯು ಶಾಖಳ ಭಹನಯತೆ ಸೊಂದಿಯುತದಿೆ ಸಹಖೂ ನಂತಯ 
ನವೀಔರಿಷು ಄ಖತಯವಿದೆ. ಯಹನಗಿ ನವೀಔರಿಷು ಭುನು ಄ಜಿಾದಹಯ ಄ಂಗೀಔೃತ ಷಂಷೆೆಯ್ದಂದ 25 

ಖಂಟ್ೆಖಳ (ಷಮಿಮವರ ಯಹನಗಿಮನುು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ 35 ಖಂಟ್ೆಖಳ) ನವೀಔಯಣ ತಯಫೇತ್ತಮನುು 
ಡೆಮು ಄ಖತಯವಿದೆ. 
 

g) ಯಹನಗಿಮ ಯದು ಿ
 

ಏಜೆಂಟ್ ಮಹುದೇ ಄ನಸಾತೆಖಳಿಂದ ಫಳಲುತ್ತಿದಿಯೆ ವಿಭಹ ಔಂೆನಿಮ ನಿಯೋಜಿತ ಄ಧಿಕಹರಿ 

ಯಹನಗಿ ಯದು ಿಭಹಡಫಸುದು: 
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i. ಄ಷಾಷ ೆಭನಸಿ್ನ;  

 

ii. ಮಹುದೇ ಕ್ರರಮಿನಲ್ ದುಯುಯೋಖ, ವಿವಹಾಷದ ಈಲಾಂಗನೆ, ಔೃತಔ ದಹಕಲೆ, ಂಚನೆ 
ಆತಹಯದಿಮಲ್ಲಾ ತಪಿಪತಷೆಯೆಂದು ಔಂಡುಫಂದಿದಿಯೆ;  
 

iii. ವಿಮೆದಹಯಯು ಄ಥಹ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಯುದಧ ಮಹುದೇ ಂಚನೆ, ಄ಹರಭಹಣಿಔತೆ ಄ಥಹ 

ತಪಿಪನಲ್ಲಾ ಹಲೊೆಂಡಿದಿಯೆ;  
 

iv. 1938 ವಿಭಹ ಕಹಯಿೆ ಷೆಕ್ಷನ್ 42 ಯ ಈ ರಿಚೆೇದ (4) ಆಲ್ಲಾ ಷೂಚಿಸಿದ ನಡಳಿಕೆ ಆತಹಯದಿ 

ಮಹುದನುು ಄ನುಷರಿಷದೆ ಆದಹಖಿ  

 

2. ೈಮಕ್ರಔಿ ಏಜೆಂಟ್ ನಿಯಂತಯತೆಮ ಮೇಲೆ ಭಹಖಾಷೂಚಿಖಳು 
 

ಹಯಖ್ಹಯನ 

 

ಂದು ಄ಧಿಮಲ್ಲಾನ ದೃಢನಿಧಹಾಯ ಇ ರೀತ್ತ ಹಯಖ್ಹಯನಿಷಲಪಟ್ಟಿದೆ "಄ಧಿಮ ಅಯಂಬದಲ್ಲಾ ಜಹರಿಮಲ್ಲಾಯು 

ಟುಿ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಸೊಯಗಿನ ಄ಧಿಮ ಄ಂತಯದಲ್ಲಾ ಜಹರಿಮಲ್ಲಾಯು ಈಳಿದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ರಭಹಣ." 

 

ಫೇಯೆ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಸೇಳುುದಹದಯೆ, ನಿಯಂತಯತೆ ಄ಂತಯಗೊಳುಳುದನುು ಄ಥಹ ವಯಣಹಖದೆ ಈಳಿಸಿಕೊಂಡ 

ಹಯಹಯದ ವೇಔಡಹಹಯು. ಔಡಿಮೆ ನಿಯಂತಯತೆಮ ಸೆಚಿಚನ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಄ಂತಯಗೊಂಡಿೆ ಭತುಿ 
ರತ್ತಔರಭದಲ್ಲಾ ಄ಥಾ. ನಿಯಂತಯತೆ ಄ಂಔಖಳು ಪಿರೕಮಿಮಂೈರ್ಸ ಸಹಖೂ ಹಲ್ಲಸಿ ಷಂಖ್ೆಯ ೈರ್ಸ ಲೆಔು 
ಭಹಡಫಸುದು. 
 

ಭಹಯಹಟ ಖುಣಭಟಿ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ನಿಯಂತಯತೆಮ ದಯ ರಿಣಹಭ ಬೀಯುುದಿಲಾ ಎಂದು ಖಭನಿಷಲಹಗಿದೆ. 
ಂದು ೇಳ  ೆ ಭಹಯಹಟ ಖುಣಭಟಿ ಈನುತ ಄ಥಹ ಚೆನಹುಗಿದಿಯೆ (ಆದು ಗಹರಸಔಯ ಄ಖತಯಖಳ (ಖಳು) 
ಅಧಯ ಮೇಲೆ ರಿಸಹಯ ನೀಡಿದಹಖ), ಹಲ್ಲಸಿದಹಯ, ಹಲ್ಲಸಿ ಯದಹಿಖಲು ಄ಥಹ ಷಯೆಂಡರ್ ಭಹಡಲು 
ಫಮಷುುದಿಲಾ ಭತು ಿ಄ಂತ್ತಭಹಗಿ, ಄ದಯ ನಿಯಂತಯತೆ ಈನುತ ಭತು ಿತದಿಾಯುದಿ ಎಂದಥಾ.  

 

ಇ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಏಜೆಂಟ್ ಔಡಿಮೆ ನಿಯಂತಯತೆಗೆ ಜಹಫಹಿಯನಹಗಿಯುುದಿಲಾ ಭತು ಿವಿಮೆಗಹಯಯು ಭಹತರ 
ಔಡಿಮೆ ನಿಯಂತಯತೆ ಷಹಿಸಿಕೊಳುಳ ವಕ್ರಿಮನುು ಸೊಂದಿದಹಿಯೆ. ಅದಹಖೂಯ, ಜುಲೈ 1, 2014, ರಿಂದ 
ನಿಯಂತಯತೆ ಮೇಲ್ಲನ ಭಹಖಾಷೂಚಿಖಳು ಫದಲಹದ ಔೂಡಲೆ ಜಹರಿಗೆ ಫಯುತಿದೆ. 
 

3. ಖುಣಭಟಿದ ರಷಹಿನೆಮ ಪಹರ್ಮಾ  
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ಷೆೆಿಂಫರ್ 2012, ರಿಂದ ರಭಹಣಿತ ರಷಹಿನೆ ಪಹಭಾನುು ಎಲಹಾ ೈಮಕ್ರಔಿ ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ, ಎಲಹಾ ಜೀ 

ವಿಮೆಗಹಯಯು ಄ಳಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಹಯಿೆ. ಆದು ಜೂನ್ 2012 ಐಅಡಿಾಎ ಬಿಡುಖಡೆ ಭಹಡಿದ ಔಯಡು ಭಹನಯತೆ 
ಭಹಖಾಷೂಚಿಖಳನುು ಅಧರಿಸಿದೆ. 
  

ಇ ಖುಣಭಟಿದ ರಷಹಿನೆಮ ಪಹಭಾ ವಿವಿಧ ವಿಬಹಖಖಳನುು ಳಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಬಹಖದಲ್ಲಾ, ಄ಕಹವಖಳ 

ವಿಯಖಳು ಷಂಫಂಧಿಸಿೆ, ಄ಕಹವಖಳ ಄ಖತಯವಿದೆ ಭತು ಿಏಜೆಂಟನ ಶಿಪಹಯಷು್ ಔಡಹಡಮ ಭಹಡಲಹಗಿದೆ. 
ವಿಮೆಗಹಯಯು ಷಸ ಶಿಪಹಯಷು್ಖಳನುು ಷೂಔಿತೆಮ ಭಹಡಿದ ಗಹರಸಔನ ಄ಖತಯಖಳನುು ವಿವೆಾೕಶಣೆ 
಄ಸಾತೆಮನುು ಄ಳೆಮಲು ಯಷೆೆಮನುು ಷಹೆಪಿಷಲು ಄ಖತಯವಿದೆ. ವಿಮೆಗಹಯಯು ಷಸ ಶಿಪಹಯಷು್ಖಳನುು 
ಷೂಔಿತೆ ಭಹಡಿದ ಗಹರಸಔನ ಄ಖತಯಖಳನುು ವಿವೆಾೕಶಣೆ ಄ಸಾತೆಮನುು ಄ಳೆಮಲು ಯಷೆೆಮನುು ಷಹೆಪಿಷು 

಄ಖತಯವಿದೆ. 
  

ಭಹಹಿತ್ತ 

 

ಮಿಲ್ಲಮನ್ ಡಹಲರ್ ಯೌಂಡ್ ಟ್ೇಫಲ್ (ಎಮಿಡಅಟ್ಟಾ) 

 

1927 ಯಲ್ಲಾ ಷಹೆನೆಗೊಂಡಿದು,ಿ ಸಲಹಯು ಷಹವಿಯ ಷದಷಯಯು 76 ದೇವಖಳಲ್ಲಾ ನೂಯಹಯು ಜೀವಿಭಹ 

ಷಂಷೆೆಖಳನುು ರತ್ತನಿಧಿಷು ಎಮಿಡಅಟ್ಟಾ ಄ಂತಹಯಹರ್ಷೀಮ ಷಾತಂತರ ಷಸಯೋಖಹಗಿದೆ.   
 

ಎಮಿಡಅಟ್ಟಾ ಷದಷಯಯು ಄ಂತಹಯಹರ್ಷೀಮಹಗಿ ಜೀವಿಮೆ ಭತು ಿ ಸಣಕಹಷು ಷೇಹ ಈದಯಭದಲ್ಲಾ ವೆರೕಶಿ 
ಖುಣಭಟಿದ ಭಹಯಹಟಹಗಿ ಖುಯುತ್ತಷಲಪಟ್ಟಿದೆ - ಄ಯು ೃತ್ತಿಯಯು / ಷಲಸೆಗಹಯಯಹಗಿದು,ಿ ತಭಮ 
ಗಹರಸಔರಿಗೆ  ಅದವಾಹರಮ ರದವಾನ ಭತು ಿ ಈನುತ ಖುಣಭಟಿದ ನೈತ್ತಔತೆ, ಜ್ಞಹನ, ಷೇೆ ಭತು ಿ
ಈತಹಪದನೆ ಭೂಲಔ ತಭಮ ಷೇೆ ದಗಿಷುತಹಿಯೆ. 

 

ಏಜೆಂಟ್ ೃತ್ತಿಯನಹಗಿ ಫೆಳೆದು ಭತು ಿ ತದನಂತಯ ಷಂಷೆೆಮ ಯಸಹಯದಲ್ಲಾ ಭಹಯಹಟ ಈತಹಪದನೆಮ 

ಚಹಂಪಿಮನ್ ಅಖಲು ಸೇಗೆ ೃತ್ತ ಿಯೇಖ್ಹನಕ್ಷೆ ಏಯುತಹಿಯೆ?      
 

ಇ ರವೆುಗೆ ಈತರಿಿಷಲು, ಜೀ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಹಿಷು ಹತರನುು ಄ಥಾಭಹಡಿಕೊಳುಳುದು  
಄ಖತಯಹಗಿದೆ. ನಹು "ಹತರ" ದನುು ಫಳಸಿದಹಖ, ಆದು ಏಜೆಂಟ್ ತನು ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಭೌಲಯ ಸೆಚಿಚಷು 

ವಿಶಿಶಿ ರೀತ್ತಮನುು ಷೂಚಿಷುತಿದೆ.  
 

ಫಸುತೇಔ ಏಜೆಂಟಯು, ಭಹಯಹಟ ಭಹಡುತಹಯಿೆ, ನಹು ನೆನಪಿನಲ್ಲಾಟುಿಕೊಳಳಫೇಔು. ಕೆಲಯು ತಭಮ 
ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಈತಭಿ ಭಹಯಹಟದ ಄ನುಬ ಷೃರ್ಷಿಷುತಹಯಿೆ   
 

4. ಏಜೆನಿ್ ಕ್ರರಯೆ 
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ಏಜೆನಿ್ ಕ್ರರಯೆ ಎಯಡು ವಿಶಿಶಿ ಕಹಮಾಖಳನುು ಳಗೊಂಡಿದೆ: 
 

i. ಗಹರಸಔನ ಜೊತೆ ಷಂಫಂಧ ನಿಭಹಾಣ -  ನಂಬಿಕೆ ಭತು ಿವಿವಹಾಷಕೆು ೆರೕಯೇಪಿಷುತಿದೆ.   
ii. ಷೂಔ ಿ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಄ಖತಯಖಳಿಗೆ ಄ನುಔೂಲಹಖುತದಿೆ - ಗಹರಸಔನಿಗೆ ನಿುಣ ಸಣಕಹಷು 

ಷಲಸೆ ದಗಿಷುದು.  
   

 

 

 

ಏಜೆಂಟನ ಫೆಳಣಿಗೆಮಲ್ಲಾನ ಸಂತಖಳು 
 

ನಹು ಏಜೆಂಟನ ಮವಸಿ್ನ ೃತ್ತಿಜೀನದ ಥದ ಫೆಳಣಿಗೆಖಳು ಭತು ಿಭಹಯಹಟಖಳ ಚಹಂಪಿಮನ್ ಅಗಿ 

ಇ ಎಯಡು ಕಹಮಾಖಳು ಸೇಗೆ ವಿಔಷನಹಯ್ದತು ನೋಡೋಣ. ಏಜೆಂಟನ ಫೆಳಣಿಗೆ ಹಷಿಹಗಿ ಭೂಯು 
ಸಂತಖಳಲ್ಲಾ ಭುಂದುರಿಮಲು ಯೋಜನೆ ಭಹಡಫಸುದು: 
 

a) ತ್ತಯುಖು ಹಯಹರಿಮಹಗಿ   

 

ಇ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಏಜೆಂಟನು ೈಮಕ್ರಿಔ ಷಂಔಾಖಳ ಲಮದಲ್ಲಾ ಮಹಹಖ ಄ನು ಂದು ಄ಥಹ 

ಎಯಡು ಈತಪನುಖಳನುು ಭತು ಿ ತಭಮ ಲಹಬಖಳನುು ತಳಳಲು ರಮತ್ತುಷುತಹಿನೆ. ಅತ ಸೆಚಹಚಗಿ 

'ಕೈಔುಲುಔುತಹಿನೆ' ಭತು ಿ಄ರಿಗೆ ತನುಲ್ಲಾಯುುದನುು ಕರೀದಿಷಲು ಗಹರಸಔಯನುು ತಯುತಹಿನೆ. ಕೆಲವೊಮೆಮ 
ಏಜೆಂಟ್ ಄ದೃಶಿವಹಲ್ಲಮಹಗಿಯುತಹಿನೆ - ಄ದಯೆಡೆಗೆ ಂದು ಈತಪನು ಄ಥಹ ರಿಸಹಯ ಄ಥಹ 

ಕೆಲವೊಮೆಮ ೈಮಕಿ್ರಔ ವಿಮೆಮ ಄ನುಖರಸ ತೆಗೆದುಕೊಳಳಫಸುದು. ಄ನೇಔ ಏಜೆಂಟಯು ಆಲ್ಲಾ ಬಿಡುತಹಯಿೆ- 
ನಿಯಹಔಯಣೆ, ಄ನಿಶಿಚತತೆಮ ರಜ್ಞೆ ಭತು ಿಷಹಾಭಿಭಹನದ ನಶಿ ತುಂಫಹ ಷಹಿಸಿಕೊಳಳಫೇಕಹಗಿದೆ.     

 

b) ವಿಮೆ, ೈಮಕ್ರಔಿ ಸಣಕಹಷು ಭತು ಿ ಜೀನ ಚಔರದ ಯೋಜನೆಮ ಕ್ಷೇತರದಲ್ಲಾಯು ಗೌಯಹನಿಾತ 

ೃತ್ತಿಯ ಷಲಸೆಗಹಯನಹಗಿ ಄ಥಹ ಷಲಸೆಗಹಯನಹಗಿ  

 

ಏಜೆಂಟ್  ಕೇಲ 'ಕೈ ವೇಕ್' ಮೀರಿ 'ಕೈ ಹಿಡಿದು' ಎಯಡನೇ ಸಂತ ಅಗಿದೆ. ಅತ ಆನುು ಭುಂದೆ ಕೇಲ 

ಈತಪನುಖಳನುು ಷೆಳದಿಂದ ಷೆಳಕೆು ತ್ತಯುಗಹಡುತ ಿ ಹಯಹಯ ಭಹಡಲು ರಮತ್ತುಷದೆ, ಗಹರಸಔಯ 

ಫೇಡಿಕೆಮತ ಿ ಷಕ್ರರಮಹಗಿ ಅಷಕ್ರಿ ಸೊಂದಿದಹಿನೆ – ಕೇಳುತಹಿನೆ, ಗಹರಸಔಯ ಫೇಡಿಕೆ ತ್ತಳಿಮಲು 
ರಮತ್ತುಷುತಹಿನೆ, ಈತಪನುಖಳ ಜ್ಞಹನ ಭತು ಿಷೇೆಖಳನುು ತೋರಿಷುತಹಿನೆ ಭತುಿ ೂಹಾಖರಸವಿಲಾದೆ 
ತನು ಕೆಾೖಂಟನ ಹಿತಹಷಕ್ರಿಖಳಿಖನುಖುಣಹಗಿ ಸಣಕಹಸಿನ ಷಲಸೆ ನೀಡು ಭೂಲಔ.  

 

ಏಜೆಂಟನು ಗಹರಸಔಯ ಂದು ದೊಡಡ ಲಮದ ಗಹಢ ಷಂಫಂಧ ಫೆಳೆಷಲು ಅಯಂಭಿಷುತಹಿನೆ ಭತು ಿ
಄ಯು ನಿಮಿಾಸಿಯು ಗಹರಸಔಯ ಲಮದಿಂದ ನವೀಔಯಣದ ಔಮಿಶನ್ ಖಳಿಷಲು ಹರಯಂಭಿಷುತಹಿನೆ. 
ಏಜೆಂಟ್ ಇಖ ಸೆಚಿಚನ ರಿತಾನೆ ದಯು (ಕರೀದಿದಹಯಯು ಳಗೆ ಬವಿಶಯ ತ್ತಯುಗಿ) ಷಹಧಿಷಲು 
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ಷಹಧಯಹಯ್ದತು ಎಂದು ಈತಹಪದಔತೆ ಅಯೋಹಿಷುತಿದೆ. ಏಜೆಂಟನ ಸೆಚಿಚನ ರಿತಾನೆ ದಯ 

(ಕರೀದಿದಹಯಯು ಳಗೆ ಬವಿಶಯ ತ್ತಯುಗಿ) ಷಹಧಿಷಲು ಷಹಧಯಹದಹಖ ಈತಹಪದಔತೆ ಅಯೋಹಿಷುತಿದೆ. 
ಫೆಾೖಂಡ್ ಷನಿುೇವಖಳಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಮತ ಿ ದಹರಿ ನೀಡುತಿದೆ - ಇಖ ಄ನು ೈಮಕಿ್ರಔ ಭತು ಿ
ಷಭುದಹಮ ಷೇೆ ಭತುಿ ಆತಯ ಚಟುಟ್ಟಕೆಖಳು, ಷದಹಭನೆ ನಿಭಹಾಣ ಭತು ಿ ೃತ್ತಿಯತೆ 
ರಸಿದಿಧಮನುು ತನುದಹಗಿಸಿಕೊಳುಳುದು. ಅತ ನಿಯಂತಯಹಗಿ ಈಲೆಾೕಕಖಳನುು ಡೆಮುತಹಿನೆ ಭತು ಿ
ಜನಯು ತಭಮ ಜೀನ ಚಔರದ ಸೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಫಮಸಿದಹಖ ಷಂಕ್ರಾಷಫೇಕಹದ ಯಕ್ರ.ಿ.  

 

c) ಷಹಭಹಜಿಔ ಈದಯಮಿಮಹಗಿ 

 

ವಿಮೆ ಭತು ಿಸೂಡಿಕೆ ಷಲಸೆ ಭತುಿ ಆತಯ ೈಮಕಿ್ರಔ ಸಣಕಹಷು ಷೇೆಖಳನುು ದಗಿಷು  ಈದಯಭದ 

ಸಿಆ ಅಗಿ – ಫ್ ಏಜೆಂಟ್ ಂದು ರೀತ್ತಮ ಷಹಭಹಜಿಔ ಈದಯಮಿಮಹಗಿ ಭುಂದುಯೆಮುುದು 
ಭೂಯನೇ ಸಂತಹಗಿದೆ. ಂದು ಈದಯಭ ಗಹರಸಔಯ ದೊಡಡ ಲಮದೊಂದಿಗೆ 360 ಡಿಗಿರ ಷಂಫಂಧ 

ಸುಲುಷಹಗಿ ಫೆಳೆಮುತಿದೆ, ಭತು ಿಗಹರಸಔರಿಗೆ ಷಂಔಾಜಹಲದ ಆದು ಆತಯ ಈದಯಭಖಳು / ಷೇಹ 

ೂಯೈಕೆದಹಯಯ ಷೇೆಖಳನುು ಡೆಮಲು ಷಸಹಮ ಭಹಡಫಸುದು. ಅದಹಮ ತೆರಿಗೆ ರಿಟನ್್ಾ 

ಷಲ್ಲಾಷು, ಂದು ವಿಲ್ ಭಹಡು, ಯಜಹ ಯೋಜನೆ, ಅಯೋಖಯ ಄ಥಹ ಶಿಕ್ಷಣದ ಷಲಸೆ - 

ರಿಣಹಭಹಗಿ ಗಹರಸಔಯ ಭನೆ ಫಹಗಿಲ್ಲಗೆ ಲಬಯವಿಯು ಷೇೆ ಭತು ಿ ಫೆಂಫಲ ಯಷೆಖೆಳು 
ಹಯಪಿಿಮನುು ಭಹಡುುದು. ಷಂಷೆೆಮ ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಂದು ದೊಡಡ ಯಷೆ ೆ ಜಹಲವೊಂದನುು 
ಜೀಭಹನದ ಹಲುದಹರಿಕೆ ಸುಲುಷಹಗಿ ಫೆಳೆಮುತಿದೆ.  

 

ಮಹಹಖ ನೀು ಜೀ ವಿಭಹ ಏಜೆನಿ್ ೃತ್ತಮಿನುು ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲು ತ್ತೕಭಹಾನಿಸಿದಹಖ, ನೀು 
ಭುನೊುೕಟದೊಂದಿಗೆ ನಭೂದಿಷಫೇಔು. ನೀು ಎಶುಿ ಭಹಡಫಸುದು ಎಂದು ಕೇಳುುದನುು ಮೀರಿ 

ಸೋಖಫೇಔು ಭತು ಿ ಕೇಳಫೇಔು 'ನೀು ಸೇಗೆ ಷೇೆ ಭಹಡಫಸುದು ಭತು ಿ ನಿಭಮ ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಂದು 
ಫದಲಹಣೆಮನುು ಸೇಗೆ ತಯಫಸುದು'. ನೀು ಇ ಈದೇಿವದಿಂದ ಸೊಯಟ್ಹಖ ಕಂಡಿತಹಗಿಮೂ ಇ 

ಭೂಲಔ ಏಜೆನಿ್ ೃತ್ತಜಿೀನದಲ್ಲಾ, ಮವಷು್ ಭತು ಿತೃಪಿ ಿನಿಭಮದಹಗಿಯುತದಿೆ.   
 

ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಸಿ 

 

಄ಧಿಮ ಅಯಂಬದಲ್ಲಾ ಜಹರಿಮಲ್ಲಾಯು ಟುಿ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ಸೊಯಗಿನ ಄ಧಿಮ ಄ಂತಯದಲ್ಲಾ ಜಹರಿಮಲ್ಲಾಯು 

ಈಳಿದ ಹಲ್ಲಸಿಖಳ ರಭಹಣನುು ___________ ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ. 
 

I. ದೃಢನಿಧಹಾಯ 

II. ಸಿೆಯತೆ 
III. ಏಔಯೂತೆ 
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IV. ವಿವಹಾಷಹಸಾತೆ 
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ಷಹಯಹಂವ  

 

 ವಿಭಹ ಕಹಯಿೆ ರಕಹಯ, ಏಜೆಂಟನು ವಿಮೆ ಕಹಯ್ದದೆಮ ಷೆಕ್ಷನ್ 42 ಯ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಯಹನಗಿ ಆದು,ಿ 
ವಿಮೆ ಭಹಯಹಟಗಹಯನಹಗಿ ಄ಧಿಕಹಯ ಡೆದಿದಹಿನೆ ಭತುಿ ಕೋಯುವಿಕೆ, ಡೆಮುವಿಕೆ ಭತು ಿ ಹಯಹಯ 

ಭುಂದುರಿಕೆಗೆ ಔಮಿಶನ್ ಡೆಮುತಹಿನೆ. 
 

 ರತೆಯೕಔ ಷಂಷೆ ೆಸೊಯತಹಗಿ, ಆತಯ ವಿಭಹ ಚಹನಲೆಳು ಆುಖಳನುು ಳಗೊಂಡಿೆ: 
 

 ಕಹಪ್ರೆಾಯೇಟ್ ಷಂಷೆ ೆ 
 ದಲಹಾಳಿಖಳು 
 ಫಹಯಂಔವುಯನ್್ 
 ನೇಯ ಭಹಯಹಟ 

 

 ಂದು ಷಂಷೆ ೆ ೃತ್ತ ಿ ಭೂಲಔ, ಸೆಚಿಚನ ಅದಹಮ ಖಳಿಕೆ ಸೊಯತುಡಿಸಿ, ಕೆಲಷನುು ಂದು ನೈತ್ತಔ 

ಭತು ಿೃತ್ತಿಯ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಭಹಡಿದಹಖ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಷಸ ಄ಹಯ ರಭಹಣದ ಕೆಲಷ ತೃಪಿ ಿಭತು ಿ
ಷಹಭಹಜಿಔ ಗೌಯ ಷಹಧಿಷಫಸುದು. 
 

 ೃತ್ತ ಿಮವಸಿ್ನ ಕೊಡುಗೆಗೆ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟನಹಗಿ ಄ಥಹ ಷಲಸೆಗಹಯನಹಗಿ ಇ ಖುಣಖಳು ಷೇರಿೆ: 
 

 ಷಹಧಿಷು ಛಲ  

 ಧನಹತಮಔ  ಷಾಷಾಯೂ ಔಲಪನೆ  
 ಭಸತಹಾಕಹಂಕ್ಷಿಮಹಗಿಯುುದು  
 ಜನಯೊಂದಿಗೆ ಷಂಫಂಧ ಭತು ಿಷಂಔಾ ಷಹಧಿಷು ಷಹಭಥಯಾ 

 

 ಳ ಳೆಮ ಭಹಯಹಟಗಹಯನೊಫ್ ಎಯಡು ಭೂಲಬೂತ ಖುಣಖಳನುು ಸೊಂದಿಯಫೇಔು: ಄ನುಬೂತ್ತ ಭತು ಿ
ಆಗೊ ಡೈವ್  

 

 ವಿಭಹ ಲಮದಲ್ಲಾನ ಄ಷಭಂಜಷ ನಡೆಳಿಕೆಖಳಿಗಹಗಿ ನಹಲುು ರಭುಕ ಄ಂಖಖಳನುು 
ಖುಯುತ್ತಷಲಹಗಿದೆ: 

 

 ಮಿಥಹಯನಿಯೂಣೆ 
 ನಿದವಾನಖಳು 
 ಫದಲಹಯ್ದಷುವಿಕೆ 
 ಷಲಸೆ 
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 ಐಅಡಿಾಎ ಏಜೆಂಟನಿಗೆ ನೀತ್ತಷಂಹಿತೆಖಳು ಭತು ಿಭಹಯುಔಟ್ೆಿಖಳು ನಡಳಿಕೆ ಶಿಪಹಯಷು ಭಹಡಿೆ  
 

 ಐಅಡಿಾಎ ವಿಮೆ ಏಜೆಂಟನ ನೇಭಕಹತ್ತ, ತಯಫೇತ್ತ ಭತು ಿ ಯಹನಗಿಗೆ ನಿಫಂಧನೆಖಳನುು 
ಸಹಕ್ರಕೊಟ್ಟಿದೆ. 

 

 ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿ ಷೆೆಿಂಫರ್ 2012, ರಭಹಣಿತ ರಷಹಿನೆಮನುು ಎಲಹಾ ೈಮಕಿ್ರಔ 

ಹಲ್ಲಸಿಖಳಿಗೆ ಎಲಹಾ ಜೀ ವಿಮೆಗಹಯಯು ಄ಳಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಹಿಯೆ. ಆದ ಜೂನ್ 2012 ಐಅಡಿಾಎ 

ಬಿಡುಖಡೆ ಭಹಡಿದ ಔಯಡು ಭಹನಯತೆ ಭಹಖಾಷೂಚಿಖಳನುು ಅಧರಿಸಿದೆ. 
 

 ಏಜೆನಿ್ ಕ್ರರಯೆ ಎಯಡು ವಿಶಿಶಿ ಕಹಮಾಖಳನುು ಳಗೊಂಡಿದೆ: 
 

 ಗಹರಸಔನ ಜೊತೆ ಷಂಫಂಧ ನಿಭಹಾಣ -  ನಂಬಿಕೆ ಭತು ಿವಿವಹಾಷಕೆು ೆರೕಯೇಪಿಷುತಿದೆ 
 ಷೂಔ ಿ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಄ಖತಯಖಳಿಗೆ ಄ನುಔೂಲಹಖುತದಿೆ - ಗಹರಸಔನಿಗೆ ನಿುಣ ಸಣಕಹಷು 

ಷಲಸೆ ದಗಿಷುದು   
 

 

ರಭುಕ ದಖಳು 
 

1. ಕಹಪ್ರೆಾಯೇಟ್ ಷಂಷೆ ೆ
2. ಫಹಯಂಔವುಯನ್್ 
3. ೃತ್ತಿಯತೆ 
4. ದೃಢನಿಧಹಾಯ 
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ಷಾಮಂ ರೀಕ್ಷಿಷಮ ಈತಯಿಖಳು   
 

ಈತಯಿ 1 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

"ಫ್ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟು ಹರಥಮಿಔ ಷಂಫಂಧ ಭತು ಿ ಜಹಫಹಿರಿ ವಿಭಹ ಕರೀದಿ ಭಹಡುಯು ಭತು ಿ
ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಮಲಾ" ಸೇಳಿಕೆ ತಹಪಗಿದೆ. 
 

ಷರಿಮಹದ ಸೇಳಿಕೆ "ಫ್ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟು ಹರಥಮಿಔ ಷಂಫಂಧ ಭತುಿ ಜಹಫಹಿರಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಭತುಿ 
ವಿಭಹ ಕರೀದಿ ಭಹಡುಯು ಄ಲ್ಾ"  
 

ಈತಯಿ ೨ 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III.   
 

ಈತಿಭ ಭಹಯಹಟಗಹಯಯ ಎಯಡು ಭೂಲಬೂತ ಖುಣಖಳು ಯಹನುಬೂತ್ತ ಭತು ಿ಄ಸಂ ಡೈವ್ ಅಗಿೆ. 
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು 
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I. 
 

ದೃಢನಿಧಹಾಯ. 

಄ಧಿಮ ಄ಂತಯದಲ್ಲಾ ಜಹರಿಮಲ್ಲಾಯು ಈಳಿದ ನೀತ್ತಖಳ ರಭಹಣ ಄ಧಿಮ ಅಯಂಬದಲ್ಲಾ ಜಹರಿಮಲ್ಲಾಯು 

ಟುಿ ನೀತ್ತಖಳನುು ದೃಢನಿಧಹಾಯ ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ Proportion of policies remaining in 

force at the end of the period out of the total policies in force at the beginning 
of the period is referred to as persistency. 

 

ಷಾಮಂ ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳು  
 

ರವೆು 1 

 

ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ______________ ರತ್ತನಿಧಿಮಹಗಿಯುತಹನಿೆ. 
 

I. ಗಹರಸಔ 

II. ವಿಭಹ ಔಂನಿ 
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III. ಷಕಹಾಯ 

IV. ಐಅಡಿಾಎ (IRDA) 

 

ರವೆು 2 

 

ನೇಯ ಭಹಯಹಟ ಕೆಳಗಿಯು ಮಹದನುು ಳಗೊಂಡಿಯುತಿದೆ? 

 

I. ಟ್ೆಲ್ಲಭಹಕೆಾಟ್ಟಂಗ್ 

II. ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ 

III. ಫಹಯಂಕ್ ಬಯಷೆ 
IV. ಮೇಲ್ಲನ ಎಲಹಾ ಅಯೆುಖಳು 
 

ರವೆು 3 

 

""ಆತಯಯನುು ನೋಯ್ದಷ ಫೇಡಿ ಄ದರಿಂದ ನಿಭಗೆ ನೋಹಖುತಿದೆ".  ಇ ನೈತ್ತಔತೆಮ ಷುಣಾ ನಿಮಭ 

ಮಹ ಧಭಾದಲ್ಲಾ ಫೋಧನೆ ಭಹಡಲಹಗಿದೆ? 

 

I. ಫುದಿಧಷಂ 

II. ಕ್ರರಶಿಚಮನ್ ಧಭಾ 

III. ಹಿಂದೂ ಧಭಾ 

IV. ಜುದಹಯ್ದಷಂ 

 

ರವೆು 4 

 

಄ಜಿಾದಹಯ ಮೊದಲ ಫಹರಿಗೆ ಯಹನಗಿ ಕೋರಿದಹಖ, ಄ನು / ಄ಳು ಜೀ ವಿಮೆ (಄ಂಗೀಔೃತ 

ಷಂಷೆೆಯ್ದಂದ) ________ ಹರಯೋಗಿಔ ತಯಫೇತ್ತ ಭಹಡಿಯಫೇಔು. 
 

I. 25 ಖಂಟ್ೆಖಳ 

II. 50 ಖಂಟ್ೆಖಳ 

III. 75 ಖಂಟ್ೆಖಳ 

IV. 100 ಖಂಟ್ೆಖಳ 

 

ರವೆು 5 

 

ಏಜೆಂಟ್ ಗೆ ನೀಡಿದ ಯಹನಗಿ _________ ಭಹನಯತೆ ಸೊಂದಿಯುತಿದೆ 
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I. ಂದು ಶಾ 

II. ಎಯಡು ಶಾ 

III. ಭೂಯು ಶಾ  

IV. ಐದು ಶಾ 

 

ರವೆು 6 

 

ಬಹಯತ್ತೕಮ ಪಂದ ಕಹಯ್ದದೆ ಷೆಕ್ಷನ್ 182 ರಕಹಯ, _____ ಆನೊುಫ್ ಯಕ್ರಿಮ ಯಹಗಿ ಕೆಲಷ ಭಹಡು 

಄ಥಹ ಭೂಯನೇ ಯಕ್ರಯಿೊಂದಿಗೆ ಯಸರಿಷುಹಖ ಭತೊಿಫ್ನನುು ರತ್ತನಿಧಿಷು ಯಕ್ರಮಿಹಗಿದಹಿನೆ. 
  

I. ರಧಹನ ಄ಧಿಕಹರಿ 

II. ಹರಕ್ರ್ 
III. ಭಧಯತ್ತಾ 

IV. ಏಜೆಂಟ್ 

 

ರವೆು 7 

 

ವಿಮೆ ದಲಹಾಳಿಮ _______ ರತ್ತನಿಧಿಷುತಹಿನೆ. 
 

I. ವಿಭಹ ಔಂನಿ 

II. ವಿಭಹದಹಯ 

III. ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ಷಂಗ 

IV. ಇಗಹಖಲೇ ವಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಜನಯ ಷಭುದಹಮ 

 

ರವೆು 8 

 

ಕೆಳಗೆ ಮಹ ತತಾಖಳು ಪಿರನಿ್ಲ್ 2 ವಿಭಹ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿ ಖುಣಭಟಿಖಳ ಄ಷೋಸಿಯೇಶನ್ (IMSA) 

ರತ್ತಬಿಂಬಿಷುತಿದೆ? 

 

I. ಷಭಥಾ ಭತು ಿಗಹರಸಔ ಖಭನ ಭಹಯಹಟ ಭತುಿ ಷೇೆಮನುು ದಗಿಷಲು. 
II. ಷಕ್ರರಮ ಭತುಿ ನಹಯಮಮುತ ಷಪಧೆಾಮಲ್ಲಾ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳಳಲು. 
III. ಗಹರಸಔ ದೂಯುಖಳು ಭತು ಿವಿಹದಖಳನುು ನಹಯಯೋಚಿತ ಭತು ಿತಾರಿತಹಗಿ ನಿಾಸಣೆ ದಗಿಷಲು. 
IV. ಷಭಂಜಷಹಗಿ ನೈತ್ತಔ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿ ತಾನೆಮ ಇ ತತಾಖಳನುು ಄ನುಷಯಣೆ ಷಹಧಿಷಲು ವಿನಹಯಷ 

ಮೇಲ್ಲಾಚಹಯಣೆಮ ಭತು ಿವಿಭವೆಾ ಯಷೆೆಮನುು ನಿಾಹಿಷಲು. 
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ರವೆು 9 

 

ಷಮಿಮವರ ಯಹನಗಿಮನುು ನವೀಔರಿಸಿಕೊಳಳಫೇಔು ಮೊದಲು, ಄ಜಿಾದಹಯಯ ಄ಂಗೀಔೃತ ಷಂಷೆೆಯ್ದಂದ 

________ ನವೀಔಯಣ ತಯಫೇತ್ತಮ ಄ಖತಯವಿದೆ. 
 

I. 25 ಖಂಟ್ೆಖಳ 

II. 50 ಖಂಟ್ೆಖಳ 

III. 35 ಖಂಟ್ೆಖಳ 

IV. 75 ಖಂಟ್ೆಖಳ 

 

ರವೆು 10 

 

ಐಅಡಿಾಎ _______ ರಿಂದ ನಿಯಂತಯತೆಮ ಮೇಲೆ ಭಹಖಾಷೂಚಿಖಳನುು ಜಹರಿಗೆ ತಯಲು ನಿಧಾರಿಸಿದೆ. 
 

I. 1st ಜುಲೈ 2011 

II. 1st ಜುಲೈ 2012 

III. 1st ಜುಲೈ 2013 

IV. 1st ಜುಲೈ 2014 

 

 

ಷಾಮಂ ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳಿಗೆ ಈತಯಿಖಳು  
 

ಈತಯಿ 1 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ವಿಶಿಶಿಹಗಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ರತ್ತನಿಧಿಮಹಗಿಯುತಹಿನೆ. 
 

ಈತಯಿ 2 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು IV. 

 

ನೇಯ ಭಹಯಹಟ ಟ್ೆಲ್ಲಭಹಕೆಾಟ್ಟಂಗ್, ಮೇಲ್ ಭಹಯಹಟಗಹರಿಕೆ ಆಂಟನೆಾಟ್ ಭತುಿ ೆಬ್ಬ ಅಧಹರಿತ 

ಭಹಕೆಾಟ್ಟಂಗ್ ಭತುಿ ಕೆಲಷ ಷೈಟ್ ಭಹಕೆಾಟ್ಟಂಗ್ ಳಗೊಂಡಿಯುತಿದೆ 
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ಈತಯಿ 3 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I. 
 

"ಆತಯಯನುು ನೋಯ್ದಷ ಫೇಡಿ ಄ದರಿಂದ ನಿಭಗೆ ನೋಹಖುತದಿೆ". ನೈತ್ತಔತೆಮ ಇ ಷುಣಾ ನಿಮಭ 

ಫೌದಧಧಭಾದಲ್ಲಾ ಫೋಧನೆ ನೀಡಲಹಖುತಿದೆ. 
 

ಈತಯಿ 4 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

಄ಜಿಾದಹಯ ಮೊದಲ ಫಹರಿಗೆ ಯಹನಗಿ ಕೋರಿ ಭಹಡಿದಹಖ, ಄ನು / ಄ಳು ಜೀ ವಿಮೆ (಄ಂಗೀಔೃತ 

ಷಂಷೆೆಯ್ದಂದ) 50 ಖಂಟ್ೆಖಳ ಹರಯೋಗಿಔ ತಯಫೇತ್ತಮನುು ಡೆಮಫೇಔು. 
 

ಈತಯಿ 5 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
 

ಏಜೆಂಟ್ ಗೆ ನೀಡಿದ ಯಹನಗಿ ಭೂಯು ಶಾಖಳ ಭಹನಯತೆ ಸೊಂದಿಯುತದಿೆ. 
 

ಈತಯಿ 6 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು IV. 

 

ಬಹಯತ್ತೕಮ ಪಂದ ಕಹಯ್ದದೆ ಷೆಕ್ಷನ್ 182 ರಕಹಯ, ಏಜೆಂಟನು ಆನೊುಫ್ ಯಕ್ರಿಮ ಯಹಗಿ ಕೆಲಷ 

ಭಹಡು ಄ಥಹ ಭೂಯನೇ ಯಕ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಸರಿಷುಹಖ ಭತೊಿಫ್ನನುು ರತ್ತನಿಧಿಷು 

ಯಕ್ರಮಿಹಗಿದಹಿನೆ. 
 

ಈತಯಿ 7 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

ವಿಮೆ ದಲಹಾಳಿ ವಿಭಹದಹಯನುು ರತ್ತನಿಧಿಷುತಹನಿೆ. 
 

ಈತಯಿ 8 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I. 
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ಪಿರನಿ್ಲ್ 2 ವಿಭಹ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿ ಖುಣಭಟಿಖಳ ಄ಷೋಸಿಯೇಶನ್ (IMSA): ಷಭಥಾ ಭತುಿ ಗಹರಸಔ 

ಖಭನ ಭಹಯಹಟ ಭತು ಿಷೇೆಮನುು ದಗಿಷಲು ಎಂಫುದನುು ರತ್ತಬಿಂಬಿಷುತಿದೆ. 
 

ಈತಯಿ 9 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
 

ಷಮಿಮವರ ಯಹನಗಿಮನುು ನವೀಔರಿಸಿಕೊಳಳಫೇಔು ಮೊದಲು ಄ಜಿಾದಹಯಯು ಄ಂಗೀಔೃತ ಷಂಷೆಯೆ್ದಂದ 35 

ಖಂಟ್ೆಖಳ ನವೀಔಯಣ ತಯಫೇತ್ತಮ ಄ಖತಯವಿದೆ. 
 

ಈತಯಿ  10 

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು IV. 

 

ಐಅಡಿಾಎ 1st ಜುಲೈ 2014 ರಿಂದ ನಿಯಂತಯತೆಮ ಮೇಲೆ ಭಹಖಾಷೂಚಿಖಳನುು ಜಹರಿಗೆ ತಯಲು 
ನಿಧಾರಿಸಿದೆ. 
 

 

 
 
 

 
 



 
 

 390 

 

಄ಧಹಯಮ  18 

 

ಜೀ ವಿಮೆಮ ಭಹಯಹಟ ರಕ್ರರಯೆ 

 

಄ಧಹಯಮದ ರಿಚಮ 

 

ಇ ಄ಧಹಯಮು ಭಹಯಹಟ ರಕ್ರರಯೆಮ ತ್ತಳುಳಿಕೆ ಭತು ಿ ಄ದಯ ವಿವಿಧ ಸಂತಖಳನುು ದಗಿಷು 

ಈದೆೀವನುು ಸೊಂದಿದೆ. 
 

ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು 
 

A. ಭಹಯಹಟ ರಕ್ರರಯೆ 
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A. ಭಹಯಹಟ ರಕ್ರರಯೆ 

 

ನಭಮಲ್ಲಾ ರತ್ತಯೊಫ್ರಿಖೂ ಫಸುತೇಔ ಸುಟ್ಟಿದ ದಿನದಿಂದ ಭಹಯಹಟದಲ್ಲಾ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದಹಿಯೆ. ರತ್ತ ದಿನ  

ಭನವೊಲ್ಲಷಲು, ರಬಹ  ಬೀಯಲು ಭತು ಿನಹು ಫಮಷು ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಕೆಲಷಖಳನುು ಭಹಡಲು (಄ಥಹ 

ಭಹಡದಿಯಲು) ಫ್ರಿಗೊಫ್ಯು ಯಷಪಯ ೆರೕಯೇಪಿಷುತೆೀೆ. ಹೀಗಿದಿಯೂ ನಹೆಲಾಯು ಭಹಯಹಟ 

ೃತ್ತಿಯಯಲಾ.   
 

ಹಯಖ್ಹಯನ 

 

ಭಹಯಹಟ ಂದು ೃತ್ತಿಮಹಗಿ ಈತಪನು ಄ಥಹ ಷೇೆಮ ಕರೀದಿ ಭಹಡು ಭೂಲಔ ಹಣಿಜಯ 
ಯಸಹಯನುು ೆರೕಯೇಪಿಷು ಕ್ರರಯೆಮನುು ಷೂಚಿಷುತಿದೆ, ಆಂಥ ಕಹಮಾನುು ಷಂಬಹನೆ ಖಳಿಷು 

ಈದೆೀವದಿಂದ ಕೈಗೊಳಳಲಹಖುತದಿೆ. 
 

ಭಹಯಹಟ ರತ್ತನಿಧಿ ಹೀಗೆ ಭಹಯಹಟದಿಂದ ಜೀನೋಹಮ ಭಹಡಲು ಫಮಷುತಹಿನೆ.  
 

ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟಯು ಭಹಯಹಟ ಯಕ್ರಿಖಳಹಗಿದು ಿ ಄ಯು ರತ್ತನಿಧಿಷು ವಿಭಹ ಔಂನಿಯ್ದಂದ ಫಯೆದ ವಿಮೆ 

ಷಂಔಾಖಳನುು ಕರೀದಿಷಲು ಷಮಿತ್ತಮ ಷದಷಯರಿಗೆ ೆರೕಯೇಪಿಷುತಹಿಯೆ. ಆದಕೆು ರತ್ತಮಹಗಿ ಄ಯು 
ಅನಂದಿಸಿಷು ಷಂಬಹನೆಮನುು ಔಮಿಶನ್ ಎಂದು ಔಯೆಮುತಹಿಯೆ.   
 

ಚಿತರ 1: ವಿಮೆ ಭಹಯಹಟಖಳು  

 
 

ಆತಯ ಕೈಗಹರಿಕೆಖಳು ಭತು ಿಜೀ ವಿಮೆಮ ಭಹಯಹಟದ ವಿಧಖಳು   
 

ಎಲಹಾ ಭಹಯಹಟಖಳು ಮಹರಿಗಹದಯೂ ಕರೀದಿಷಲು ರಚೋದಿಷುುದನುು ಳಗೊಂಡಿದೆ, ಭಹಯಹಟ ರಕ್ರರಯೆ 

ಷಾಯೂು ಈದಯಭದಿಂದ ಈದಯಭಕೆು ಭಿನುಹಗಿಯುತಿದೆ ಭತುಿ ಈತಹಪದಔ ಷುಿಖಳ ಷಾಯೂದ ಮೇಲೆ 
಄ಲಂಬಿಸಿಯುತಿದೆ. ಭಹಯಹಟ ಯಕ್ರಿಮ ಹತರು ಆದಯ ರಿಣಹಭಹಗಿ ಫದಲಹಖುತಿದೆ.   
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ಈದಹಸಯಣೆ 
 

i. ೇಖಹಗಿ ಚಲ್ಲಷು ಗಹರಸಔಯ ಷಯಔುಖಳು (FMCG): ವಿವೇಶಹಗಿ  ಭಹಲ್ ಭತುಿ ಆತಯ ಚಿಲಾಯೆ 
ಭಹಯಹಟ ಭಳಿಗೆಖಳಲ್ಲಾ ಷಭೂಸದಲ್ಲಾ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಲಹಖುತದಿೆ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ಷೋಪ್ಟ ರೀತ್ತಮ 

ಈತಪನುನುು, ಷಭೂಸ ಭಹಧಯಭಖಳ ಭೂಲಔ (ಟ್ಟವಿ ಭತು ಿ ಆತಯ ದೃವಯ ಭಹಧಯಭಖಳು 
ವಿವೇಶಹಗಿ ಜಹಹೀಯಹತುಖಳು) ರಚಹಯ ಭಹಡಲಹಖುತಿದೆ ಭತುಿ ಗಹರಸಔ ಄ದನುು ಚಿಲಾಯೆ ಭಳಿಗೆಮಲ್ಲಾ 
(ಈದಹ: ಄ಂಖಡಿಮ ಄ಥಹ ಭಹಲ್)  ಕೇಳುತಹಿನೆ.  

 

ii. ರದವಾನದಿಂದ ಭಹಯಹಟ: ರದವಾನ ಕೋಣೆಮಲ್ಲಾಯು ಂದು ಕಹಯು ಷೋಪ್ಟ ಫಹರ್ ಗಿಂತ ಸೆಚುಚ 
ೆಚಚದಹಿಗಿಯುತಿದೆ ಭತುಿ ಕರೀದಿದಹಯ ಕರೀದಿಷು ನಿಧಹಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳಹಖ ಷಹಾಬಹವಿಔಹಗಿ 

ಎಚಚರಿಕೆಯ್ದಂದ ಆಯಫೇಔು. ಭಹಯಹಟಗಹಯ ಕರೀದಿದಹಯನ ಫಳಿ ಸೋಖುುದಿಲಾ ಫದಲ್ಲಗೆ ಄ನೇ 
ರದವಾನ ಕೋಣೆಗೆ ಬೇಟ್ಟ ನೀಡುತಹಿನೆ. ಭಹಯಹಟಗಹಯ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗಹರಸಔನ ವಿವಹಾಷನುು ಗೆದುಿ ಭತುಿ 
ಕಹಯು ಕರೀದಿಷಲು ಭನವೊಲ್ಲಷುಂತೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಭಹಡಫೇಔು. ವಿಚಹಯಣೆಮನುು ಂದು 
ಭಹಯಹಟನಹುಗಿ ರಿತ್ತಾಷುುದು ಭೂಲಬೂತ ಄ಖತಯಹಗಿದೆ.   

 

iii. Medicines and Drugs: ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ೈದಯಯು ಶಿಪಹಯಷು ಭಹಡಿದ ನಂತಯ 

ಯಷಹಮನವಹಷರಜ್ಞರಿಂದ ತಯಲಹಖುತಿದೆ. ಓಶಧೀಮ ಔಂನಿಖಳ ೈದಯಕ್ರೕಮ ರತ್ತನಿಧಿಖಳು ೈದಯರಿಗೆ 
ತಭಮ ಔಂನಿಮ ಈತಪನುಖಳನುು ಭತು ಿ ಄ುಖಳ ೈಶಿಶಿಯಖಳನುು ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಲು ೈದಯಯ 

ಕ್ರಾನಿಕ್ ಗೆ ಬೇಟ್ಟ ಭಹಡುತಹಿಯೆ. ಆಲ್ಲಾ ಭಹಯಹಟ ರಮತುಖಳ ಖುರಿ ಫ್ ೈದಯಕ್ರೕಮ ತಜ್ಞರಿಂದ 

ಫಹರಯಂಡ್ ಶಿಪಹಯಷು ಫಹರಯಂಡ್ ಶಿಪಹಯಷು ಕೊನೆಮ ಕರೀದಿಗಹಯಯು ಪಹಭಾಸಿಯ್ದಂದ ಕರೀದಿ 
ಭಹಡುಂತೆ ಭಹಡುುದಹಗಿದೆ. ಭೂಲತಃ ಭಹಯಹಟಗಹಯ ಹತರು ೃತ್ತಿಯ ತಜ್ಞಯ ೈದಯಕ್ರೕಮ 

ಭಹಹಿತ್ತ ಸಂಚಿಕೊಳುಳುದಹಗಿದೆ.  
 

iv. ಯಸಹಯದಿಂದ ಯಸಹಯ  (B2B ಭಹಯಹಟ): ಆಲ್ಲಾ ಗಹರಸಔ ಭತೊಿಂದು ಷಂಷೆೆಮಹಗಿಯುತಹಿನೆ. 
ಕರೀದಿಷು ನಿಧಹಾಯ ಄ನೇಔ ಯಕ್ರಿಖಳು ತೆಗೆದುಕೊಳಳಫಸುದು ಭತುಿ ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಆದನುು 
ನಿಧಾರಿಷಲು ಂದು ತಜ್ಞಯ ತಂಡೆ ಆದೆ. ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಕರೀದಿಮನುು ಫೊಾೕಟ್ಟಂಗ್ ಟ್ೆಂಡರ್ 

ಭೂಲಔ ಭತು ಿ ಅಯೆುಮ ಭಹನದಂಡಖಳು ಸಿೆಯ ಭತುಿ ಄ಳೆಮಫಸುದಹಗಿಯುತಿೆ. ನಿಧಹಾಯಖಳನುು 
ಎಚಚರಿಕೆಯ್ದಂದ ರಿಖಣಿಸಿ ಭತು ಿ ಮಹಾಮಖಳ ಭೌಲಯಭಹನದ ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ 
ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲಹಖುತಿದೆ. ಭಹಯಹಟಗಹಯನ ಹತರ ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿ ಈತಪನು ಭತುಿ ಔಂನಿ 

ಷಪಧೆಾಗಿಂತ ಈತಿಭ ಕರೀದಿ ಭುಟುಿತಿದೆ ಎಂಫುದನುು ರದಶಿಾಷುುದು. ಆದಕೆು ರಷುಿತ್ತ ಕೌವಲಯಖಳ 

಄ಖತಯವಿದೆ, ಄ನೇಔ ಅಟಗಹಯಯ ಜೊತೆ ಈತಿಭ ಷಂಫಂಧಖಳನುು ನಿಮಿಾಷುುದು ಭತುಿ ರತ್ತಕ್ರರಯೆ 

ಭತು ಿಭಹಹಿತ್ತಗೆ ಷಂೇದನಹಶೀಲಹಗಿಯುುದು ಪಂದ ಗೆಲಾಲು ಷಸಹಮ ಭಹಡಫಸುದು. 
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ಜೀವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಆತಯ ಈತಪನುಖಳು ಭತು ಿ ಕೈಗಹರಿಕೆಖಳಿಂದ ರತೆಯೕಕ್ರಷು ಎಯಡು ಄ಂವಖಳನುು 
ಸೊಂದಿೆ: 
 

i. ಮೊದಲನೆಮದಹಗಿ ಜೀ ವಿಭಮನುು ಭಹಯಲಹಗಿದೆ, ಕರೀದಿಸಿಲಾ 'ಎಂದು ಸೇಳಲಹಗಿದೆ. ಆತಯ 

಄ನೇಔ ಈತಪನುಖಳ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಕರೀದಿಗಹಯನಿಗೆ ಈತಪನುಕೆು ಄ವಯಔತೆ ಆಯುುದರಿಂದ 

ವಿಚಹಯಣೆ ವುಯುಭಹಡುತಹಿನೆ. ಜೀವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡು ಯಕ್ರ ಿ

ಕರೀದಿಗಹಯನ ಫಳಿ ಸೋಗಿ, ಕರೀದಿಷಲು ೆರೕಯೇಪಿಷುತಹಿನೆ. 
 

ii. ಎಯಡನೆ ರಭುಕ ಯತಹಯಷೆಂದಯೆ ಜೀ ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ಆತಯ ಄ನೇಔ ಈತಪನುಖಳಿಗಿಂತ 

ಭಿನುಹಗಿ, ಂದು ಮಹುದೇ ಷಪವಾಗಹರಸಯಹದ ಈತಪನುದ ಭಹಯಹಟಲಾ ಅದಯೆ ಔಲಪನೆ ಭಹತರ 
ಎಂಫುದು - ಬವಿಶಯದಲ್ಲಾ ಭಹತರ ಷಹಧಿಷಫಸುದಹದ ಬಯಷೆ.   

 

ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟಗಹಯನ ಹತರ ಇ ಬಯಷೆಮನುು ಭಹಯಹಟ ಭಹಡುುದು ದೂಯದ ಬವಿಶಯದ 

ಬಯಷೆಖಳನುು ಇಡೇರಿಷು ಫಗೆ ೆ ನಂಬಿಕೆ ಭತುಿ ವಿವಹಾಷನುು ಗೆಲುಾ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗಹರಸಔ 

ಜೊತೆ ಷಂಫಂಧ ಸೊಂದುುದು. ಯಕ್ರಿಯ್ದಂದ ಯಕ್ರಿಗೆ, ಄ಂವ ಔಣಿಣನಿಂದ ಔಣಿಣಗೆ ಜೀ ವಿಮೆ ಭಹಯಹಟದಲ್ಲಾ 
ಆತಯ ಹಯಹಯಕ್ರುಂತ ಸೆಚುಚ. ಮಹುದೇ ಫಸುವಃ. ಆದು ಜೀ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ಔಶಿ ಎಂದು 
ರಿಖಣಿಷಲಹಖು ಕಹಯಣಖಳಲ್ಲಾ ಂದಹಗಿದೆ. ಇ ಕಹಯಣಕಹುಗಿ ಕೆಲು ವಿವಾದ ಭಸಹನ್ ಸಹಖೂ ಄ತುಯತಭಿ 

ಭಹಯಹಟಗಹಯಯು ಜೀ ವಿಭಹ ಈದಯಭದಲ್ಲಾ ತಭಮ ಯೆಕೆುಖಳನುು ಗೆದಿಿದಹಿಯೆ.  
 
 

ಭಹಯಹಟ ರಕ್ರರಯೆ 

 

ಭಹಯಹಟ ಔಲಹ ಭತು ಿವಿಜ್ಞಹನ ಎಯಡೂ ಅಗಿದೆ. ಆದು ಂದು ಄ಥಾದಲ್ಲಾ ಔಲೆಮಹಗಿದು ಿರತ್ತ ಭಹಯಹಟಗಹಯ 

ತನು ಭಹತ್ತನಿಂದ ವಿಶಿಶಿ ವೈಲ್ಲ ತಯೆುತಹಿನೆ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗಹರಸಔಯ ಜೊತೆ ಫಹಂಧಯ ಭತು ಿಷಂಫಂಧಖಳನುು 
ನಿಮಿಾಷುತಹನಿೆ, ಹಷಿಹಂವ ಔಂಡುಹಿಡಿಮು ಭೂಲಔ ರಿಸಹಯಖಳನುು ದಗಿಷುತಹನಿೆ. ಆದಯಥಾ ಇ 

ವಿಶಿಶಿ ಕೌವಲಖಳನುು ಸೊಂದಿಯು ಕೆಲೇ ಯಕ್ರಿಖಳು ಮವಸಿಾಮಹಖಫಸುದೇನು?  
 

ಭಹಯಹಟಗಹಯಯ ವೈಲ್ಲ ಭತು ಿ ಕೌವಲಖಳು ಫದಲಹಖಫಸುದು ಭತು ಿ ಄ಯ ಮವಸಿ್ನ ಄ಕಹವಖಳೄ 

ಭಿನುಹಗಿಯಫಸುದು ಎಂಫುದು ಷತಯ. ಄ುಖಳಲ್ಲಾ ಕೆಲಯು ಫೇಖನೆ ಫಸಳ ಗಹರಸಔ ಜೊತೆ ಷಂಔಾಖಳನುು 
ಫೆಳಸಿ, ಄ಲಹಪಧಿಮಲೆಾೕ ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿ ಗಹರಸಔಯನಹುಗಿ ರಿತ್ತಾಷಲು ಷಹಧಯಹಖುತಿದೆ. ಆತಯಯು 
ನಿಧಹನಖತ್ತಮ ಔಲ್ಲಕೆದಹಯರಿದು,ಿ ನಿಧಹನಹಗಿ ಭುಂದುರಿಮಫಸುದು. ಫ್ಯು ೈಪಲಯಖಳು ಆದಹಖಿಲು 
ಷಸ ರಮತ್ತುಸಿ ಕೈಬಿಡದೆ ಄ಥಹ ನಿಯಹಷಕ್ರ ಿ ಸೊಂದದೆ ಄ದೇ ಸಹದಿಮಲ್ಲಾ ಭುಂದುರಿದಯೆ, ಷಯಹಷರಿ 

ನಿಮಭಖಳ ಫ್ಯ ನೆಯವಿಗೆ ಫಯುತದಿೆ ಎಂಫ ಷತಯನುು ತ್ತಳಿದುಕೊಳುಳುದು ಄ಖತಯಹಗಿದೆ.  
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ಇ ಕಹನೂನು ಸೇಳುುದೇನು? ಫ್ ಭಹಯಹಟಗಹಯ ಷಯಹಷರಿಮಹಗಿ ರತ್ತ ಆಪತು ಿ ಄ಥಹ ಭೂತು ಿ
ಯಕ್ರಿಖಳ ೈಕ್ರ ಫ್ಯನುು ಗಹರಸಔಯಹಗಿ ರಿತ್ತಾಷಲು ಷಹಧಯಹದಯೆ, ಄ನು ಄ಥಹ ಄ಳು ರಭಹಣಿತ 

ಷಯಳಹದ ರಕ್ರರಯೆ ಄ಳಡಿಸಿಕೊಳುಳುದು ಭತು ಿ ರಮತು ಕೈಬಿಡದೆ ಸೆಚುಚ ಸೆಚುಚ ಯಕ್ರಿಖಳನುು 
ಷಂಕ್ರಾಷುುದು ಎಂದಥಾ. ಕಹಲಹನಂತಯದಲ್ಲಾ ಗಹರಸಔಯ ನೆಲೆ ನಿಮಿಾಷಲು ಅಯಂಬಹಖುತದಿೆ. ಕೆಲು 
ಭಹಯಹಟ ಯಕ್ರಖಿಳು ಆತಯರಿಗಿಂತ ಸೆಚುಚ ಷಭಮ ತೆಗೆದುಕೊಳಳಫಸುದು ಅದಯೆ ಮವಷು್ ಕಚಿತ. ದೀಗಾ 

ರಮತು ಯಸಹಯದಲ್ಲಾ ಷಪಲತೆಮನುು ಕೊಡುತದಿೆ.  
 

ಆದು ಷಪಶಿಹಗಿ ಄ನುಔರಭಗೊಳಿಷಲಹದ ಸಂತಖಳಲ್ಲಾ ಈತಿಭಹಗಿ ನಿಧಾರಿಷಲಹದ ಭಹಯಹಟ ರಕ್ರರಯೆ 

಄ನುಷಹಯಹಗಿಯು ಹರಭುಕಯತೆಮನುು ತೆಯೆದಿಡುತಿದೆ. ಸಂತಖಳ ಯೂಯೇಖ್ೆಖಳನುು ನೋಡೋಣ: 
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ಚಿತರ 1 : ಭಹಯಹಟ ರಕ್ರರಯೆ  

 

 
 

ನಹು ಷಾಲಪ ವಿಯಹಗಿ ಇ ರತ್ತಯೊಂದು ರಕ್ರರಯೆಖಳನುು ನೋಡೋಣ. 

 

1. ಸಂತ I: ಄ನೆಾೕರ್ಷಷುುದು (ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕರೀದಿಗಹಯಯನುು ಖುಯುತ್ತಸಿ, ಟ್ಟಿ ತಮಹರಿಷುುದು)  
 

ನಹು ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಫಸುದಹದ ಈತಪನುಖಳನುು ಕರೀದಿಷು ಜನಯನುು ಬವಿಶಯದ ಗಹರಸಔಯು ಎಂದು 
ಔಯೆಮಫಸುದು. ಄ನೆಾೕಶಣೆ ಎಂಫುದು ಂದು ಭಹಯಹಟ ಷಂದವಾನ ನಡೆಷಲು ಷಂಕ್ರಾಷಫೇಕಹದ ಜನಯ 

ಸೆಷಯುಖಳನುು ಟುಿಖೂಡಿಷು ರಕ್ರರಯೆ. ನಿಯಂತಯ ಄ನೆಾೕಶಣೆ ಮವಸಿಾ ಭಹಯಹಟ ೃತ್ತಿಮಲ್ಲಾ ಷಂೂಣಾ 

ಅಧಹಯಹಗಿದೆ.  
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ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಄ನೆಾೕಶಣೆಮ ಕ್ರೕಲ್ಲ ನಿದಿಾಶಿ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಖಳಲ್ಲಾ ನಹು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಂದು ಄ಥಹ 

ಸೆಚುಚ ಲಕ್ಷಣಖಳನುು ಸೊಂದಿಯು ಜನಯನುು ಔಯೆದು ಔೂಡಿಷುುದು ಖುರಿಮಹಗಿದೆ. ಇ ಜನಯ ಜೊತೆ 
ಫಲಹದ ಷಂಫಂಧಖಳನುು ಫೆಳೆಷುುದಕಹುಗಿ, ನಹು ಭಹಯಹಟ ಭಹಡು ಈತಪನುಖಳ ಫಗೆೆ ತಕ್ಷಣ ಅಷಕ್ರಿ 
ಸೊಂದುಂತೆ ಭಹಡುುದು, ಄ನೆಾೕಶಣೆ ರಕ್ರರಯೆಮನುು ಷುಲಬಹಗಿ ಭಹಡುುದು. ನಹು  ಕೆಲು 
ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಖಳನುು ನೋಡೋಣ. 

 

a) ತಕ್ಷಣದ ಖುಂು 
 

ಜನಯನುು ಷುಲಬಹಗಿ ತಲುು ವಿಧಹನ ಔುಟುಂಫದಯು ಭತುಿ ಷೆುೕಹಿತಯು ಭೂಲಔ. ನಹು ಇ 

ಜನಯ ಄ಖತಯಖಳನುು ತ್ತಳಿದಿಯುುದರಿಂದ ಭತುಿ ಂದು ಄ನುಔೂಲಔಯ ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ ಄ಯನುು 
ತಲುಲು ಷಹಧಯಹಖುತಿದೆ. ನಹು ಹಯಹಯ ಭಹಡು ಜನಯೊಂದಿಖೂ ಷಸ ತಲುಲು 
ಷುಲಬಹಖುತಿದೆ; ಅಸಹಯ ಭಳಿಗೆಖಳಲ್ಲಾ, ಫಟ್ೆಿ ಄ಂಖಡಿಖಳಲ್ಲಾ, ಫಹಯಂಔುಖಳಲ್ಲಾ, ಕೆಲಷ ಭಹಡು 

ಜನಯು ಆತಹಯದಿ. ಆತಯೆ ಆಂತಸ ಜನಯಹದ ಗೆಳೆಮಯು, ರಿಚಮದಯು, ಄ದೇ ಷಂಷೆಖೆಳಿಗೆ 
ಷೇರಿಯುಯು, ಆತಹಯದಿ. ಟ್ಹಿಯೆಮಹಗಿ ಸೇಳುುದಹದಯೆ, ಟ್ಹಿಯೆಮಹಗಿ ಸೇಳುುದಹದಯೆ, ಇ 

ನಿರೀಕ್ಷೆಖಳಿಗೆ ನಹು ಭಹಯಹಟ ಯಕ್ರಿಮ ಷಹಾಬಹವಿಔ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿ ಎಂದು ಔಯೆಮು ಬಹಖನುು 
ಯೂಪಿಷುತಿದೆ. ನಹು ಄ಯನುು ಷಂಕ್ರಾಸಿದಹಖ ಄ಯು ನಭಗೆ ಔನಿಶಠ ಷಂದವಾನನುು ನೀಡಫೇಔು. 

 

b) ಷಹಾಬಹವಿಔ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿ 
 

ಷಂಔಾಖಳ ಎಯಡನೆಮ ಭೂಲ ಷಹಾಬಹವಿಔ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಮಹಗಿದೆ. ಆದು ಷಂಫಂಧಿಖಳು, ಷೆುೕಹಿತಯು 
ಭತು ಿಆತಯ ರಿಚಮಷೆಯ ಂದು ತಕ್ಷ್ಣದ ಲಮಹಗಿಯದೆ, ಅದಯೆ ಇ ಜನಯ ನಡುೆ ತ್ತಳಿದುಕೊಳುಳ 

ಸಿೆತ್ತ ಭತು ಿರಿಚಿತಹಖು  ಂದು ಷಹಭಹನಯಹಗಿಯು ಄ಂವವಿದೆ. ನಹು ನಭಮ ಷುತ ಿನೋಡಿದಯೆ, 
ಷಹಾಬಹವಿಔ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಖಳಿಗೆ ಬಹಖಹಖು ಄ನೇಔ ಖುಂುಖಳನುು ನೋಡಫಸುದಹಗಿದೆ: 

 

 ಂದು ಜಹತ್ತ ಄ಥ ಷಭುದಹಮದ ಷದಷಯಯು;    
 ಂದು ಚಚ್ಾ ಷಭುದಹಮ ಄ಥಹ ಷತ್ಂಖ ಖುಂಪಿನ ಷದಷಯಯು;  
 ಪ್ರೇಶಔಯ ಷದಷಯಯು - ಶಿಕ್ಷಔಯ ಷಂಗ (ಪಿಟ್ಟಎ); 

 ಷಹಂಷೃತ್ತಔ ಷಂಗ ಄ಥಹ ದೇಷಹೆನದ ಈತ್ ಷಮಿತ್ತ ಄ಥಹ ಈದೊಯೕಖ ಔೂುಟ 

ಷದಷಯಯು 
 

c) ರಬಹದ ಕೇಂದರಖಳು  (COIs) 

 

ಬವಿಶಯದ ದೊಡಡ ಷಂಖ್ೆಯಮ ಗಹರಸಔಯನುು ಡೆಮು ಂದು ರೀತ್ತಯೆಂದಯೆ ಆತಯ ಖಭನಹಸಾ ಭತು ಿ
ರಬಹವಹಲ್ಲ ನಹಮಔಯು, ಄ಯ ಭಹತುಖಳನುು ಜನಯು ನಂಫುತಹಿಯೆ ಆಂಥಯ ಷಸಹಮದ ಭೂಲಔ 

ಅಗಿದೆ. ಷಹಭಹಜಿಔ ಭುಕಂಡಯು ಭತು ಿ ಯಹಜಕ್ರೕಮ ಕಹಮಾಔತಾಯು, ಚಹಟಾಡ್ಾ ಄ಕೌಂಟ್ೆಂಟ್್ 
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಄ಥಹ ಕ್ರೕಲಯು ಄ಥಹ ರಸಿದಧ ಈದಯಮಿಖಳು ಭುಂತಹದ ೃತ್ತಿಯಯನುು - ನಹು 
ಈಲೆಾೕಖಿಷುತ್ತಿದೆೀೆ. 

 

ಯಸಷಯಹದುದೆಂದಯೆ ಇ ಯಕ್ರಯಿ್ದಂದ ನೀು ಚೆನಹುಗಿ ಷೇೆ ಷಲ್ಲಾಸಿ ಒಾ ತೃ ಿ ಗಹರಸಔನನುು 
ಡೆಮುುದು ಭತು ಿ಄ನಿಂದ ಆತಯ ಸೊಷ ಄ಕಹವಖಳನುು ಡೆಮಫಸುದು. ಂದು ೇಳ  ೆ಄ನು 
಄ಥಹ ಄ಳು ಆನುು ನಿಭಮ ಗಹರಸಔನಹಗಿಲಾದಿದಯಿೂ,  ಄ಯು ಆತಯ ಜನರಿಗೆ ಷಸಹಮ ನಿಭಮ 
ಷಭಾಣೆ ಭತು ಿ ಈತಹ್ಸದ ಫಗೆ ೆ ತ್ತಳಿ ಸೇಳ ಫೇಕ್ರದೆ, ನಿಭಮ ಜ್ಞಹನ ಭತು ಿ ೃತ್ತಿಯತೆಮ ಫಗೆ ೆ
ವಿವಹಾಷ ಆಯಫೇಔು. ಭತೊಿಂದು ರಭುಕ ಸಿೆತ್ತಯೆಂದಯೆ ಄ನು ಄ಥಹ ಄ಳು ನಿಭಮನುು ಮೆಚಿಚ 
ಭತು ಿನಿಭಗೆ ಷಸಹಮ ಭಹಡು ಅಷಕ್ರ ಿಸೊಂದಿಯಫೇಔು.  
 

d) ಈಲೆಾೕಕಖಳು, ರಿಚಮಖಳು ಭತು ಿರಭಹಣತರಖಳು 
 

ನೀು ಕೇಂದರದಲ್ಲಾ ರಬಹ ಸರಿಷಫಸುದಹಗಿದೆ ಸಹಗೆ ನೀು ಷಸ ಆತಯ ಷಂತೃ ಿ ಗಹರಸಔಯ ಸಹಖೂ 

ನಿಮಿಮಂದ ಆನೂು ಕರೀದಿ ಭಹಡದ ಬವಿಶಯದ ಗಹರಸಔಯ ಄ಥಹ ಕೆಲು ಕಹಯಣಕಹುಗಿ ನಿಮಿಮಂದ ಕರೀದಿ 
ಭಹಡದಯ ಷಸಹಮನುು ಡೆದುಕೊಳಳಫೇಕಹಖುತಿದೆ, ಅದಯೂ ಷಸ ಄ಯು ನಿಮಿಮಂದ 

ರಬಹವಿತಯಹಗಿ ಭತುಿ ನಿಭಮ ಷಭಾಣೆ ಭತುಿ ೃತ್ತಿಯತೆ ನೋಡಿ ನಿಭಮ ಯಹಗಿ ನಿದಿಾಶಿ 
ಭನೋಬಹನುು ಸೊಂದಿದಹಿಯೆ.   
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i. ಈಲೆಾೕಕು ಂದು ರಭುಕ ಹತರದಲ್ಲಾ ದಗಿಷಲಹದ ಭತೊಿಂದು ಷಂಬಹಯತೆಮ ಂದು 
ಸೆಷಯು, ನಿಭಮ ಗಹರಸಔ ಄ಥಹ ಔಕ್ಷಿದಹಯನ ಄ಥಹ ರಬಹದ ಕೇಂದರ ಄ಥಹ ಮಹುದೇ ಆತಯ 

ಯಕ್ರ,ಿ ನೀು ರಿಸಹಯಕಹುಗಿ ಆಯನುು ಫೆಂಫಲ್ಲಷಲು ಷಹಧಯಹಖುತಿದೆ.  
ii. ರಿಚಮ: ಆನೂು ಈತಭಿ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಂದು ರಿಚಮ ಕೇಳಲು ಆಯಫಸುದು. ಆಲ್ಲಾ ಭಹಯಹಟ 

ರತ್ತನಿಧಿಯ್ದಂದ ಈಲೆಾೕಖಿಷಲಹದ ಯಕ್ರಿಗೆ ರಿಚಮಕಹುಗಿ ಂದು ಷಣಣ ತರ ಄ಥಹ ಂದು ಟ್ಟಪಣಿ 

ಕೋಯುತಹಿನೆ. ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಂದು ಈಲೆಾೕಖಿಷಲಹಗಿದೆ ಯಕ್ರಿಗೆ ಂದು ರಿಚಯ್ದಷು 
ಷಲುಹಗಿ, ಂದು ಷಂದವಾಔ ಕಹಡ್ಾ ಕೇಳಫಸುದು ಄ಥಹ ಆದಯಲ್ಲಾ ಹಿಂದೆ ಲಖತ್ತಿಷಲಹದ ಷಣಣ 
ಟ್ಟಪಣಿ ಷೇರಿಷಫಸುದು. 
 

ರಿಚಮ ಄ತುಯತಭಿ ಪಹರ್ಮಾ ಷಸಜಹಗಿ, ಏಜೆಂಟ್ ತನು ರಿಚಯ್ದಷಲು ಷಂಔಾ ಔಯೆಖಳಿಗೆ, 
ಂದು ಫೋನ್ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಄ಯು ಷಾಲಪ ಅ ಯಕ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಷಮೀದಲ್ಲಾ ಷಂಕ್ರಾಷುಯೆಂದು 
ಷೂಚಿಷುದು. ಮವಸಿ್ನ ಄ಕಹವಖಳು ಖುಣಿತಹಖುತೆಿೆ, ವಿವೇಶಹಗಿ ಂದು ಷೂಚಿಸಿದ ಯಕ್ರ,ಿ 

಄ಯ ದ ಗೌಯಹನಿಾತ ಭತು ಿಖಂಭೀಯಹಗಿ ರಿಖಣಿಷಲಹದಹಖ. 

 

iii. ಂದು ರವಂಷಹತರ, ಂದು ಕೊನೆಮ ಭಹಯಹಟ ರತ್ತನಿಧಿಯ್ದಂದ ಯಸಹಯ ಭಹಡಿದ ಿ ಭತು ಿ
ನೀಡಲಪಟಿ ಷೇೆಖಳು ಭತುಿ ರಿಸಹಯಖಳಿಂದ ಄ತಯಂತ ಷಂತೃಪಿಿ ಫಂದಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಹಗಿ, 

ತೃ ಿ ಗಹರಸಔನಿಂದ ಡೆಮಫಸದಹದ ಸೇಳಿಕೆಮ ಂದು ರೀತ್ತ. ಆದು ಭಹಯಹಟ ಯಕ್ರಮಿ 

ಯುಜುಹತುಖಳ vouching ನ ಂದು ರೀತ್ತ. ಂದು ಭಹಯಹಟ ಯಕ್ರಿಮ ೃತ್ತಿಯ 

ಯುಜುಹತುಖಳನುು ಫಗೆ ೆ ಷಹಔಶುಿ ುಯಹೆ ಫಮಷು ೃತ್ತಿಯಯು ಂದು ಲಮಕೆು 
ಯಸರಿಷುಹಖ ಂದು ರವಂಷಹತರ ಫಸಳ ಷೂಔ.ಿ 

 

e) ಆತಯೆ ಷೇೆ ದಗಿಷುಯು 
 

ನಭಮ ರತ್ತಷಪಧಿಾಖಳಲಾದ ಂದು ೂತ್ತಾ ಹಯಪಿಿಮ ಷೇೆ ದಗಿಷುಯು. ಄ುಖಳು ಲಹಂಡಿರ 
ುಯುಶಯು, ರಿಮಲ್ ಎಷೆೀಟ್ ಏಜೆಂಟ್, ಕ್ರೕಲಯು, ಄ಂಖಡಿ ಕ್ರೕಖಾಳು ೈದಯಯು ಭತು ಿ ಮಹಯ 

ಷೇೆಖಳು ನಿಮಮಿತಹಗಿ ಄ಖತಯವಿದೆ ಭತು ಿ ಄ೇಕ್ಷಿಷಲಹಖುತಿದೆ ಄ಂಥ ಷಹಭಹನಯ ಷಹಾಜನಿಔ 

ಷದಷಯಯನುು ಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆಲ್ಲಾ ಄ನಾಯ್ದಷಫಸುದಹದ ಭೂಲಬೂತ ತತಿು ಯಷಪಯ ರತ್ತಕ್ರರಮಹತಮಔ 

ಎಂದು.  ಏಜೆಂಟ್ ಆತಯ ಕ್ಷಕೆು ಔಣುಣಖಳು ಭತು ಿಕ್ರವಿಖಳಹಗಿ ಆಯುೆನು ಎಂದು ಪಿಪಕೊಳುಳತಹಿನೆ, 
ಭತು ಿರತ್ತಮಹಗಿ ಄ಯ ಗೋಚರಿಷು ಭತು ಿಶಿಪಹಯಷು ಭಹಡುುದನುು ಡೆಮುತಹಿಯೆ.  

 

ಈತಿಭ ಏಜೆಂಟ್ ಄ತಯಂತ ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿ ಇ ಭೂಲ ಫಳಷಫಸುದು. ನಭಮ ಸಹಲು ವಿತಯಔ 

಄ಥಹ ಲಹಂಡಿರ ಯಕ್ರ ಿಬೇಟ್ಟ ಭಹಡುತ್ತಿದ ಿಹಷಿ ೇಳ ,ೆ ನಹು ಎಲಹಾ ಂದು ವಿಭಹ ಄ಖತಯಖಳಿಗಹಗಿ, 

ಂದು ಷಂಔಾ ಷಂಖ್ೆಯ, ಸಹಗೆ ಷಂಕ್ರಾಷಲು ಂದು ಕೋಯು ಪಲಔ ನೋಡಫಸುದು.  
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f) ವಿಚಹಯಗೋರ್ಷಠಖಳು ಭತು ಿಗಟನೆಖಳನುು ನಡೆಷುುದು 
 

ಆದು ಖುಂಪಿನ ಅಧಹಯದಲ್ಲಾ, ೃತ್ತಿಯ ಭಹಯುವಿಕೆಮ, ರಿಣಹಭಕಹರಿ ವಿಧಹನಹಗಿದೆ. ನಹು ಄ಂತಸ 

ಸೊಷ ಭತು ಿ ಄ಸಿಿತಾದಲ್ಲಾಯು ಗಹರಸಔಯನುು ಅಔರ್ಷಾಷಲು ಫಳಷಫಸುದು. ನಹು ಮಹಹಖಲೂ 

಄ಯೊಂದಿಗೆ ಫ್ ಷೆುೕಹಿತ ಄ಥಹ ಷಸಯೋಗಿ ಅಸಹಾನಿಷಲು ಄ಯನುು ಕೇಳಫಸುದು ಏಕೆಂದಯೆ, 
ನಹು ಇಗಹಖಲೇ ಄ಸಿಿತಾದಲ್ಲಾಯು ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಯಸಹಯ ಭಹಡುತ್ತಿದೆೀೆ. ಷೆಮಿನಹರ್ ಕ್ಷೇತರದಲ್ಲಾ 
ಜಹಹೀಯಹತುಖಳ ಷಂಖ್ೆಯಖಳನುು ಷಸ ಸೆಚಿಚಷಫಸುದು. 

 
 
 

g) ಭಹಹಿತ್ತ ತುಣುಔುಖಳು, ಷುದಿಿತರಖಳು, ಫಹಾಗ್ ಭತು ಿೆಬ್ಬ ಅಧಹರಿತ ನೆಟಾಕ್ರಾಂಗ್ 

 

ಆದು ನಿಮಮಿತಹಗಿ ವಿಚಹಯಗೋರ್ಷಠಖಳು ಭತು ಿ ಕ್ರರಯೆಖಳನುು ನಡೆಷಲು ಷಸ ಕಹಮಾಷಹಧಯಲೆಾದ 

಄ಥಹ ಷುಲಬಲೆಾದ ಆಯಫಸುದು.  
 

i. ಆಮೇಲ್ 

 

ನಿಭಮ ಷಂದೇವ ಭತುಿ ಈಸಿೆತ್ತಮನುು ಔಕ್ಷಿದಹಯಯ ಂದು ದೊಡಡ ಷಂಖ್ೆಯಮಯ ಭನಸಿ್ನಲ್ಲಾ 
ನೋಂದಣಿ ಸಿಾೕಔರಿಷು ಆನೊುಂದು ಸಹದಿಮು ನಿಮಮಿತಹಗಿ ಮೇಲ್ ಔಳಿಷುದು ಄ಥಹ ಕೈಯ್ದಂದ 

಄ರಿಗೆ ಭಹಹಿತ್ತ ಔಳುಹಿಷುದನುು ಸೊಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆಳನುು ಯೂದಲ್ಲಾ ಆದಯ ವುಲು ಫಸುತೇಔ 

ಈಚಿತ ಭಹಡಫಸುದು. 

ii. ಷುದಿಿತರ 
 

ನಿಮಮಿತಹಗಿ ಷಂಸನದ ಭತೊಿಂದು ರೀತ್ತಮು ಷುದಿಿತರ ಭೂಲಔ. ಎಯಡೂ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, 
ಈದೆೀವು ಈತಭಿ ಭಹಹಿತ್ತ ಫಯಸಖಳ ಯೂದಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ವಿಶಮಖಳ ಫಗೆ ೆಒದುಖರಿಗೆ ತ್ತಳಿಷುದು 
ಅಗಿದೆ. ಷುದಿಿತರಖಳನುು ವಿನಹಯಷಗೊಳಿಷಲು ನಿಭಮ ರಭುಕ ಗಹರಸಔಯು ಭತು ಿ ಔಕ್ಷಿದಹಯನ ಕೆಲಯ 

ತಭಮ ಄ಭಿಹರಮಖಳನುು ನೀು ತಭಮ ನೆಟಾಕ್ಾ ಷದಷಯಯ ವಿವೇಶಹದ ಫೇಡಿಕೆಮನುು, 
ಳಗೊಂಡಿಯಫಸುದು. 

iii. ೈಮಕ್ರಔಿ ೆಫೆ್ೖಟ್ ಄ಥಹ ಫಹಾಗ್  

  

ಭತೊಿಂದು ವಿಧಹನು ಂದು ೈಮಕಿ್ರಔ ೆಫೆ್ೖಟ್ ಯೂದಲ್ಲಾ ರಂಚದಹದಯಂತದ ೆಫುಲ್ಲಾ 
ಈಸಿೆತಹಗಿಯುದು ಅಗಿದೆ. ಅಯಂಬದಲ್ಲಾ ಄ದು ಷಾಲಪ ದುಫಹರಿ ಆಯಫಸುದು ಅದಯೆ ಆಂದು ಷೈಫರ್ 

ಷೆಪೕಷಿಲ್ಲಾ ತಭಮ ಷಭಮ ಔಳೆಮು ಯಕ್ರಿಖಳ ವಿವಹಲ ೃತದಿ ಈದಿಖಲಔೂು ಡೆಮು ಂದು 
ಭಹಖಾಹಗಿದೆ. 

iv. ಷಹಭಹಜಿಔ ನೆಟಾಕ್ರಾಂಗ್ ಷೈಟಳೆು 
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಄ಂತ್ತಭಹಗಿ ಪೇಷು್ಕ್ ಭತು ಿಆತಯ ಷಹಭಹಜಿಔ ನೆಟಾಕ್ರಾಂಗ್ ಷೈಟೆಳಲ್ಲಾ ನೀು ವಿವಾದ ಎಲ್ಲಾಫೇಕಹದಯೂ 

ಆಯು ಆತಯ ಲಕ್ಷಹಂತಯಯನುು ರೇಶಿಷಫಸುದಹಗಿದೆ. 
h) ಶೀತಲ ಔಯೆ 

 

ಇ ವಿಧಹನು ವಿವಿಧ ಕೈಗಹರಿಕೆಖಳ, ಕೇಲ ಸಣಕಹಷು ಷೇಹ ಲಮದಲ್ಲಾ ಄ಲ ಾೆದ ಄ನೇಔ ಭಹಯಹಟಗಹಯರಿಂದ 

ಫಳಷಲಪಡುತಿದೆ. ಆದು ನಹು ಜನಯು ಄ಥಹ ಄ಘೋರ್ಷತ ಔಂನಿಖಳಿಗೆ ಭಹಖಾಖಳನುು ಭಹಡುದನುು 
ಸೊಂದಿದೆ. ಆದು ಔಠಿಣ ಭತುಿ ನಭಗೆ ನಿಯಹಔಯಣೆ ಸಿಾೕಔರಿಷಲು ಷಹಧಯವಿಯಫೇಔು, ಅದಯೆ ಆದು 
ನೋಡಲು, ಜನಯು ಸೆಷಯುಖಳ ಜೋಡಿಷಲು ಭತುಿ ಡೆಮಲು ಄ತ್ತ ತಾರಿತ ಭಹಖಾಹಗಿದೆ. ಈನುತ 

ಭಹಯಹಟದ ಜನಯ ಈತಿಭ ಷಂಖ್ೆಯ ಕೇಲ ಶೀತ ಔಯೆಗೆ ಄ಯ ಕೆಲವೊಂದು ಷಭಮ 

ನಿಯೋಜಿಷಫೇಔು, ಎಕೆಂದಯೆ ಆದು ಕೆಲಷ ಭಹಡುತಿದೆ. 

i) ಂದು ಈಜಾಲ ಬವಿಶಯಹಖುಯ ಪೈಲ್ 

 

 ನಹು ಂದು ಈಜಾಲ ಬವಿಶಯದಯ ಪೈಲ್ ಷಹೆಪಿಷುುದು ಄ತಯಂತ ಭುಕಯ. ಆದು ಕೇಲ ಂದು 
ುಷಿಔ ಄ಥಹ ನೋಂದಣಿ ವಿಯಖಳು ಭತುಿ ದಿನಹಂಔ ನಭಮ ರತ್ತ ಔಕ್ಷಿದಹಯಯ ಫಗೆ ೆಎಲಹಾ ರಭುಕ 

ಭಹಹಿತ್ತಮನೊುಳಗೊಂಡ ಡೇಟ್ಹ ಫೇರ್ಸ, ಭತು ಿಔಕ್ಷಿದಹಯರಿಗೆ ಮಹಹಖ ಔಯೆ ಭಹಡಫೇಔು ಎಂಫುದು. 
ಂದು ಈಜಾಲ ಬವಿಶಯದಯ ಪೈಲ್ ನಿಯಂತಯಹಗಿ ಫದಲಹಖು ಷಹಧನಹಗಿದೆ. ಸೊಷ ಸೆಷಯುಖಳು 
ರತ್ತದಿನು ನಿಯಂತಯಹಗಿ ಷೇರಿಷಫೇಔು ಭತು ಿಸಳೆಮ ಸೆಷಯುಖಳನುು ೈಮಕಿ್ರಔ ನಭಮ ಭಹಯಹಟ 

ರಮತುಖಳನುು ಸಿಾೕಔರಿಸಿಲಾದ ೇಳ  ೆಸೊಯಸಹಔಲಪಡಫೇಔು. ನಹು ರತ್ತ ದಿನ ಔಯೆ ಭಹಡಲು ಷಹಔಶುಿ 
ಬವಿಶಯದಯನುು ಸೊಂದಿಯು ಫಗೆ ೆಕಚಿತ ಆಯಫೇಔು. 

 

2. ಸಂತ II: ೂಾ ಷಂದವಾನದ ವಿಧಹನ 

 

ನಿರೀಕ್ಷಿತಯ 'ಟ್ಟಿಮಲ್ಲಾ ರತ್ತ ಔಕ್ಷಿದಹಯಯ ಄ಸಾತೆ ಭತು ಿನೇಭಕಹತ್ತಖಳನುು ಡೆಮುದು ಭುಂದಿನ ಸೆಜೆು. 
 

ಹಯಖ್ಹಯನ 

 

"಄ಸಾತೆ ಸೊಂದಿದ"ಿ ಔಕ್ಷಿದಹಯಯಹದ ಅ ಜನಯು 
 ವಿಭಹ ಸಣ ಕೊಡುಯು, 
 ಔಂನಿ ವಿಭಹಗಹರಿಕೆಮ ಄ವಯಔತೆಖಳನುು ಹರ್ಸ ಭಹಡುಯು, 
 ಂದು ಄ಥಹ ಸೆಚುಚ ವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳ ಄ಖತಯಖಳನುು ಸೊಂದಿಯುಯು, ಭತು ಿ 
 ಄ನುಔೂಲಔಯ ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ ಷಮೀಪಿಷಫಸುದಹದಯು  
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ನಹು ಄ಯನುು ಔಯೆ ಭಹಡು ಮೊದಲು ನಹು ನಭಮ ಔಕ್ಷಿದಹಯಯ-ಟ್ಟಿಮಲ್ಲಾ ರತ್ತ ಸೆಷರಿನ ಮೇಲೆ 
ಷಹಔಶುಿ ಄ಥಾೂಣಾ ಭಹಹಿತ್ತ ಷಂಖರಹಿಷುದು ಄ಖತಯವಿದೆ. ರಕ್ರರಯೆ ಔಕ್ಷಿದಹಯನ ಄ಸಾತೆ ಖಳಿಷುದು 
ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ. 

ೂಾನಿಮಹಭಔಹಗಿ ಫ್ನು ರಮತುಖಳನುು ಫಮಸಿದ ದಿಕ್ರುನಲ್ಲಾ ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳಳಲು ಷಹಧಯಹದಶುಿ 
ಷಂಫಂಧಿತ ಭಹಹಿತ್ತ ಷಂಖರಹಿಷುದು ಭುಕಯ. ಆದು ಹೀಗೆ ನಹು ಂದು ಄ನುಔೂಲಔಯ ಖುಯುತು 
ಭಹಡಲು, ತನು ನಿದಿಾಶಿ ಄ಖತಯಖಳನುು ೂಯೈಷಲು ಄ವಯಔ ಜ್ಞಹನ ಭತುಿ ಕೌವಲಖಳ ಆದೆ ಎಂದು 
ಔಕ್ಷಿದಹಯನಿಗೆ ಭನವೊಲ್ಲಷಲು ವಔಿಗೊಳಿಷುತಿದೆ. 

 

ಅಯಂಭಿಔ ಷಂಔಾ ದೂಯಹಣಿ ಭೂಲಔ ಂದು ತರದ ಭೂಲಔ, ಄ಥಹ ಷಬೆಮಲ್ಲಾ ಭುಖ್ಹ ಭುಖಿ 

ಭಹಡಫಸುದು. ಮಹುದೆ ವಿಧಹನ ಫಳಷಲ್ಲ ಈದೆೀವ ಂದೇ ಅಗಿದೆ: ನಹು ಄ಯ ಄ಲ್ಲಾ ಂದು 
ಷಂದವಾನದ ಷಭಮತ್ತಮನುು ಔಕ್ಷಿದಹಯನಿಂದ ಡೆಮುುದು ಭತುಿ ಄ಥಹ ಄ಯ ಄ವಯಔತೆಖಳನುು 
಄ಥಾಭಹಡಿಕೊಂಡು ಭತುಿ ರತ್ತಮಹಗಿ ನಹು ನೀಡಲು ಸೊಂದಿಯು ಷೇೆ ವಿರಿಷಲು ಄ಕಹವ 

ಡೆಮಫಸುದು. 
 

ಆದನುು ಭಹಡಲು ನಭಮ ೂಾ ವಿಧಹನದ ಷಂಸನ ಳಗೊಂಡಿಯಫೇಔು:  

 ಔಕ್ಷಿದಹಯನ ಅಷಕ್ರ ಿಎಚಚರಿಷು ಷಂಖತ್ತ.  

 ಄ಭೂಲಯ ಷೇೆಮ ನೀಡುವಿಕೆ 
 ಮಹುದೇ ಫದಧತೆಮನುು ಭಹಡುತ್ತಿಲಾ ಆದು ಷಪಶಿ 
 ಷಹಧಯವಿದಲಿ್ಲಾ ಭೂಯನೇ ಯಕ್ರಿಮ ರಬಹ ಫಳಸಿ 

 ಮಹಾಮ ಫಳಕೆ ಷಲುಹಗಿ ಂದು ಷಕಹಯಹತಮಔ ರತ್ತಕ್ರರಯೆ ಡೆಮುದು 
 ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಄ಹಯ್ದಂಟ್ೆಮಂಟ್ ಡೆಮುುದು 

 

ಆದು ಕೆಾೖಂಟ್ ಜೊತೆ ನಭಮ ಮೊದಲ ಷಂಔಾನುು, ನಹು ಫಹಂಧಯನುು ಭತು ಿ ಕೆಲು ಟರರ್ಸಿ ಭತುಿ 
ನೆಭಮದಿ ಬಹನೆ ಈತಹಪದಿಷಫಸುದಹದ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ನಮೆಮನುು ರಿಚಯ್ದಷುದು ಭುಕಯ. 

3. ಸಂತ III: ಭಹಯಹಟ ಷಂದವಾನ: ಂದು ಄ಖತಯನುು ನಡೆಷುುದು - ಗಹಯಪ್ಟ ಄ನಹಲ್ಲಸಿರ್ಸ 

 

ಂದು ಷಂದವಾನದ ಡೆಮುಲ್ಲಾ ಮವಸಿಾಮಹದ ನಂತಯ, ಆದನುು ಂದು ಯಸಿೆತ ಭತುಿ ೃತ್ತಿಯ 

ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಭಹಡುುದು ರಭುಕಹಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಸೆಜೆು ಆದು ಷಾಮಂಚಹಲ್ಲತಹಗಿ ಂದು ಷೂಔ ಿ

ವಿಧಹನದಿಂದ ಭತು ಿಷಯಹಖಹಗಿ ಭಹಯಹಟ ಷಂದವಾನದ ಬಹಖಹಗಿ ತೆ ಿಸಚುಚದಕೆು ಕಹಯಣಹಖುತಿದೆ. 
ಭೂಲತಃ ವಿಧಹನ ಇ ವಿಮೆ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಖಭನಹಸಾ ಄ಖತಯಖಳು ಎಂದು ಎಯಡನೆಮಯಹದ 
ಔಕ್ಷಿದಹಯಯೊಂದಿಗೆ ಪಿಪಕೊಳಳಲು, ಂದು ಄ಥಹ ಸೆಚುಚ ಄ಖತಯಖಳನುು ಖುಯುತ್ತಷಲು ಭತು ಿ ಡೆಮಲು 
ಷಹಧಯಹಖುತ್ತಿಯು ಸಹದಿಮಲ್ಲಾ ಹರಷಹಿವಿಔ ಷಂಬಹಶಣೆಮನುು ಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೆಮ ಇ ಂದು ಯಷಪಯ 

ಪಂದದ ಭೂಲಔ ಭುಂದುಯೆಮಫಸುದು. 
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಄ಖತಯ ಄ಂತಯದ ವಿವೆಾೕಶಣೆಮಲ್ಲಾ ನಹು ಄ಷಭಾಔ ಔಯೇರ್ಜ ಆಯು ಷಾತುಖಿಳ ಭತು ಿ ೆರಿಲ್್ 
ಖುಯುತ್ತಷಲು ಭತು ಿನಿಧಾರಿಷಲು, ಔಕ್ಷಿದಹಯನ ವಿಮೆ ಄ವಯಔತೆಖಳ ಫಗೆ ೆವಿಯಹದ ಭಹಹಿತ್ತ ಷಂಖರಸಣೆ 
ಂದು ರಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಾ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುಳದು. ಆಲ್ಲಾ ಖುರಿಮು ಷಹಧಯಹದಶುಿ ಔಕ್ಷಿದಹಯನ ಫಗೆ ೆ ಸೆಚುಚರಿ 

ಭಹಹಿತ್ತ ಷಂಖರಹಿಷುದು ಅಗಿದೆ. ಇ ಸೆಚುಚರಿ ಭಹಹಿತ್ತ, ಸೆಚುಚ ಫಲಹದ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ  ಔಕ್ಷಿದಹಯನೊಂದಿಗೆ 
ನಿದಿಾಶಿ ಄ಖತಯಖಳನುು ಖುಯುತ್ತಷಲು, ಅ ಄ಖತಯಖಳಿಗೆ ರಿಸಹಯ ಷೂಚಿಷಲು, ಭತು ಿ ಄ದಯೆಡೆಗೆ 
ಔಂತುಖಳನುು ಹತ್ತಷಲು ಸಣ ಔಂಡುಹಿಡಿಮಲು ಷಸಹಮ ಭಹಡುತಿದೆ. 
 

಄ಖತಯ ವಿವೆಾೕಶಣೆ ವಿಧಹನ  

಄ಖತಯ ವಿವೆಾೕಶಣೆ ವಿಧಹನದಲ್ಲಾ ನಹು ಕೆಳಗಿನ ಕೆಲಷಖಳನುು ಭಹಡುತೆೀೆ: 
i. ಔುಟುಂಫದ ರಷುಿತ ಭತು ಿಬವಿಶಯದ ಄ಖತಯಖಳನುು ವಿವೆಾೕರ್ಷಷಲಹಖುತಿದೆ; 
ii. ಇ ಄ಖತಯಖಳು ಸಣಕಹಸಿನ ಭೌಲಯನುು ನಂತಯ ಲೆಕಹುಚಹಯ ಸಹಔಲಹಖುತಿದೆ; 
iii. ಅದಿರಿಂದ ಇ ಄ಖತಯಖಳು ೂಯೈಷಲು ಫೇಕಹದ ಸಣ ಭತು ಿ ಔುಟುಂಫದೊಂದಿಗೆ ಲಬಯವಿಯು ನಿಧಿ 

ನಡುೆ ರಷುಿತ ಯತಹಯಷನುು ಕಚಿತಡಿಷುದು ಅಗಿದೆ  
ಇ ಯತಹಯಷನುು ಄ಹಮನುು ಯಕ್ಷಿಷು ರಭಹಣ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲಹಖುತಿದೆ. 
಄ಖತಯಖಳು ವಿಧಹನ ಔುಟುಂಫದ ತುಿ ಄ಖತಯಖಳ ಖ್ಹತೆಮನುು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳತಿದೆ, ವಿಮೆ ಯಕ್ರಿಮ 

ಜೀನದ ವಿವಿಧ ಸಂತಖಳಲ್ಲಾ ಄ಖತಯಖಳ ಸೆಚಿಚಷು ಭತುಿ ಅದಹಮ ಷಸ ಄ಭಿೃದಿಧಮಹಖುದನುು ಸೇಗೆ 
ಷೇರಿಷಫಸುದು ಎಂಫುದನುು ತೋರಿಷುತಿದೆ. ಅದಯೆ, ನಹು ಭಹನ ಜೀದ ಭೌಲಯ ಔುರಿತು ನಹು ಹಿಂದೆ 
ರಿಖಣಿಸಿದ,ಿ ವಿಮೆ ಷಂಬಹಯ ಎಷೆೀಟ್ ಄ಂದಹಜು ಆಲ್ಲಾ ನಿಲಾಕ್ಷಿಷಲಹಖುತಿದೆ.  ಄ಖತಯ ಄ನುಷಂಧಹನ  

ಭಹಯಹಟ ಷುಲಬ ಭಹಡುತಿದೆ.  

ಔುಟುಂಫದ ಄ಖತಯಖಳನುು ಕೆಳಗೆ ಎಣಿಕೆ ಸೇಳಿದಂತೆ ಭಹಡಫಸುದು: 
i. ಆತಹಯದಿ ೈದಯಕ್ರೕಮ ೆಚಚಖಳು, ಄ಂತಯಕ್ರರಯೆಮ ೆಚಚಖಳನುು, ಄ನುಔರಭಹಗಿ / ಪಿತಹರಜಿಾತ ೆಚಚ, 

಄ತುಯತಭಿ ಷಹಲ ಷಾಚಗೆೊಳಿಷುವಿಕೆ ಸಣ 

ii. ುನಯಾಷೆ ೆ ಅದಹಮ: ಷಯಹಖಹಗಿ ಜೀನ ರಿಸಿತೆ್ತಖಳ ಄ಖತಯವಿಯು ಸೊಂದಹಣಿಕೆಗೆ 
ಗಹಾಣೆಗೊಳಳಲು ಷಹಔಶುಿ ಷಭಮ ಄ಕಹವಕೆು ಷಹಔಶುಿ ಅದಹಮ; 

iii. ಔುಟುಂಫದ ಅದಹಮ: ಭಔುಳ ಷಹಾಲಂಬಿಮಹಖು ತನಔ; 

iv. ಷಂಗಹತ್ತ ಜೀನ ಅದಹಮ: ಭಔುಳ ಷಾತಂತರಯಹದ ನಂತಯ; 

v. ವಿವೇಶ ಄ಖತಯಖಳು: ಄ಡಭಹನ ಬಿಡುಖಡೆ, ತುತುಾ ೈದಯಕ್ರೕಮ ಄ಖತಯಖಳು, ಭಖಳ ಭದುೆ, 
ಭತು ಿಭಔುಳ ಈನುತ ಹಯಷಂಖಕಹುಗಿ ಆತಹಯದಿ 

ಇ ಮೇಲ್ಲನದು ವಿಷೃತಹಗಿ ಎಲಹಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಄ಖತಯಖಳನುು ಸೊಂದಿದೆ, ಖಣನೀಮಹಗಿ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ 

ರತ್ತನಿಧಿಯ್ದಂದ ರಿಸರಿಷಲು ಷಹಧಯ ಎಂಫ ಹಯಪಿಿಮಲ್ಲಾ ಣಿಾಷಫಸುದು. 
4. ಸಂತ IV: ರಿಸಹಯ ವಿನಹಯಷ 
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ಹಿಂದಿನ ಸಂತಖಳನುು ೂಣಾಗೊಳಿಸಿದ ನಂತಯ, ನಹು ಄ಯ ಸಣಕಹಸಿನ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಎಲಹಾ ನಿದಿಾಶಿ 
ಷಭಮದಲ್ಲಾ, ಇ ಸಂತದಲ್ಲಾ, ಄ನ ಄ಥಹ ಄ಳ ಄ತುಯತಿಭ ಎಂಫ ರಿಸಹಯ ವಿನಹಯಷ ಭತು ಿಶಿಪಹಯಷು 
ಷಹಧಯತೆಖಳ ಫಗೆ ೆ ಷಹಔಶುಿ ತ್ತಳಿಮಫೇಕ್ರದೆ. ಄ನೇಔ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ಄ದಯಲೂಾ ಷಭಷೆಯಖಳು ಭತು ಿ
ರಿಸಹಯಖಳು ಷಯಳ ಷಾಯೂದಿದಹಿಖ, ನಹು ರಿಸಹಯ ಶಿಪಹಯಷು ಭತು ಿ ಂದು ಷಂದವಾನದಲ್ಲಾ 
ಭಹಯಹಟ ಭುಚಚಲು  ಷಹಧಯಹಖುತಿದೆ. 
 

ಆತಯ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ರಿಸಿೆತ್ತ ಸೆಚುಚ ಷಂಕ್ರೕಣಾಹಗಿದೆ, ನಹು ನಂತಯ, ಷರಿಮಹದ ರಿಸಹಯ 

಄ಭಿೃದಿಧಗೊಳಿಷಲು ನಭಮ ಔಚೇರಿಮಲ್ಲಾ ಕೆಲು ಷಭಮ ಔಳೆದು ಔಕ್ಷಿದಹಯಯೆಡೆಗೆ ಹಿಂದಿಯುಗಿ ಎಯಡನೇ 
ಷಂದವಾನದಲ್ಲಾ ನಭಮ ಶಿಪಹಯಷು ಭಹಡಫೇಕಹಖುತಿದೆ. 

ನಹು ಂದು ಷಂದವಾನದಲ್ಲಾ ಎಲಹಾ ಷತಯವೆೃೕಧನೆಮ ಄ಧಿೇವನ ನಡೆಷುುದು ಭತುಿ ನಭಮ ರಿಸಹಯ 

ರಷುಿತ್ತಷಲು ರಮತ್ತುಷುುದಕಹುಗಿ, ನಹು ರಿಸಹಯ ಭತುಿ ಶಿಪಹಯಷು ಸಂತ, ಷತಯವೆೃೕಧನೆಮ 

ಸಂತದದಲ್ಲಾಗೆ ಷೇತುೆಯೊಂದನುು ಔಟುಿುದನುು ಸಿದಧಡಿಷುುದು ಄ತಯಖತಯ., ನಿರೀಕ್ಷಿತಯೊಂದಿಗೆ ಄ತಯಂತ 

ವಿಭವಹಾತಮಔ ಄ಖತಯನುು ಖುಯುತ್ತಷು, ಄ಖತಯನುು ತೋರಿಷು ಭತುಿ ಄ರಿಂದ ಂದು ಷಕಹಯಹತಮಔ 

ರತ್ತಕ್ರರಯೆ ಡೆಮು ಄ಖತಯವಿದೆ, ಆದು ಄ನ ಄ಥಹ ಄ಳ ಭನಸಿ್ನಲ್ಲಾ ನಿಜಔೂು ಫಸಳ ಭುಕಯಹದ 

಄ಖತಯ. ನಹು ನಂತಯ ಷಭಷೆಯಗೆ ರಿಸಹಯ ನಭಮ ಔಕ್ಷಿದಯಯೊಂದಿಗೆ ರಷುಿತಡಿಷಫಸುದು. 
 

ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಂದು ಔಕ್ಷಿದಹಯನ ಖುಯುತ್ತಷಲಹದ ಄ಖತಯಖಳಿಗೆ ಷೂಔ ಿ ರಿಸಹಯ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂದಿಯುಗಿಷು 

ಂದು ಬಯಷೆಮನುು, ಷತಯ ಔಂಡುಹಿಡಿಮು ಅಯಂಭಿಔ ಷಂದವಾನದ ನಿಧಹಾಯದಲ್ಲಾ ಭಹಡಫೇಔು. ಫೆ್ಯು 
ಔಚೇರಿಗೆ ಭಯಳಿದ ನಂತಯ, ಇ ಷಭಷೆಯಖಳಿಗೆ ನಂತಯ ಂದು ಅಳಹದ ವಿನಹಯಷ, ಂದು ಄ಥಹ ಸೆಚುಚ 
ರಿಸಹಯಖಳನುು ಔಕ್ಷಿದಹಯನ ಷಭಷೆಯಖಳಿಗೆ ವಿವೆಾೕರ್ಷಷಫಸುದಹಗಿದೆ, ಂದು ರಷಹಿಖಳು ಭತುಿ 
ಶಿಪಹಯಷುಖಳನುು ತಮಹಯು ಭಹಡಫೇಔು ಆದು ಭಹಯಹಟವೊಂದಕೆು ಕಹಯಣಹಖುತಿದೆ, ನಂತಯ ಎಯಡನೇ 
ಷಂದವಾನಕಹುಗಿ ಔಕ್ಷಿದಹಯನೊಂದಿಗೆ ಄ಹಯ್ದಂಟ್ೆಮಂಟ್ ಕೇಳಫಸುದು. 

 

ಂದು ಔಕ್ಷಿದಹಯನೊಂದಿಗೆ ಸೊಂದುಫೇಕಹದ ಆಂಟೂಯಾ ಷಂಖ್ೆಯಗೆ ಮಹುದೇ ನಿದಿಾಶಿ ನಿಮಭಖಳಿಲಹಾ. 
ಆದು ಷನಿುೇವದಿಂದ ಷನಿುೇವಕೆು ಄ಲಂಬಿಸಿಯುತಿದೆ. ನೀು ತೃಪಿಿದಹಮಔ ರಿಸಹಯ ಄ಭಿೃದಿಧಡಿಷಲು 
ಸೆಚುಚ ಷಂದವಾನಖಳನುು ನಡೆಷಲು ಭತುಿ ರಿಸಹಯ ಕೇಳಲು ಭತು ಿ ರಿಖಣಿಷಲು, ಔಕ್ಷಿದಹಯನ ಪಿಪಗೆ 
ಖಳಿಷಫೇಔು, ಆಂಥ ಷನಿುೇವಖಳೄ ಆಯಫಸುದು.  

5. ಸಂತ V: ರಿಸಹಯ ರದಹನ  

 

ನಭಮ ರಿಸಹಯ ರದಹನ ಭಹಡುಹಖ ಷಂೂಣಾಹದ ತಮಹರಿ ಎಂಫುದು ನೆನಪಿಡು ರಭುಕ ಬಿಂದು. 
ನಭಮ ಷಲಸೆಮು ಮೊದಲು, ನಹು ವಿಯಹಗಿ ಔಕ್ಷಿದಹಯನ  ಄ಖತಯಖಳನುು ರಿಶೀಲ್ಲಷಲು ಫಮಷುತೆೀೆ, 
ಕೊನೆಮ ಫಹರಿಗೆ ನಭಮ ರಿಸಹಯ ಮೇಲೆ ಸೋಗಿ, ಭತು ಿಆದು ನಭಮ ಔಕ್ಷಿದಹಯನ ಕೊಳುಳ ಈದೆೀವಖಳ 
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ಅಔರ್ಷಾಷಲು ಭಹಡುಂತಸ ನಭಮ ಯೋಜನೆ ರಷಹಿನೆಖಳನುು ತಮಹರಿಷಫೇಔು. ನಹು ಔಕ್ಷಿದಹಯನು  
ನಭಮ ರಷಹಿನೆ ಮೇಲಕೆುತುಿ ಏನೆಲಹಾ ಅಕ್ಷೇಣೆಖಳನುು ನಿರೀಕ್ಷಿಷಲು ಫಮಷುತೆೀನೆ. 
 

ಆದು ಄ಡಚಣೆಖಳು ಭತು ಿ ಗೊಂದಲ ಭುಔಿಹದ ಎಂದು ಷಭಮ ಭತುಿ ಷೆಳದಲ್ಲಾ, ಔಕ್ಷಿದಹಯಯೆಡೆ ನಭಮ 
ರಷಹಿನೆಮನುು ಷಹದಯಡಿಷು ಯಷೆ ೆ ಄ಖತಯ. ಄ದೇ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ನಹು ಄ಯನುು ಷಭಹಧಹನ 

ಆರಿಷಫೇಔು, ನಹು ನಭಮ ರಿಸಹಯ ರಷುಿತ್ತ ಅಯಂಭಿಸಿದಹಖ, ಄ನು ಄ಥಹ ಄ಳು ಆದು ಂದು 
ನಿಧಹಾಯ ಕೈಗೊಳುಳ ಄ಧಿೇವನ ಎಂದು ಄ಥಾ ಭಹಡಿಕೊಂಡಿಯುದನುು ಖ್ಹತ್ತರಡಿಸಿಕೊಳಳಫೇಔು. 

ನಹು ಂದು ಷಕಹಯಹತಮಔ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಔಕ್ಷಿದಹಯನ ರತ್ತ ಷಭಷೆಯಖಳನುು ನಹು ಷತಯವೆೃೕಧನೆಮ 

಄ಧಿೇವನದಲ್ಲಾ ಡೆದ ಎಲಹಾ ಭಹಹಿತ್ತ ರಿಶೀಲ್ಲಸಿ ಭತು ಿಸೇಳು ಭೂಲಔ ಹರಯಂಭಿಷು ಄ಖತಯವಿದೆ. 
ನಹು ಄ನ / ಄ಳ ರಿಸಿೆತ್ತ ವಿಭಶಿಾಷುಹಖ ನಹು ಷಹಔಶುಿ ಷಭಮ ಔಳೆದಿಯುೆು ಎಂದು ಄ರಿಗೆ 
ತ್ತಳಿಷುುದು, ಭತು ಿ ನಹು ನಭಮ ಶಿಪಹಯಷುಖಳು ಇ ಷಭಷೆಯಖಳಿಗೆ ಈತಿಭ ಷಂಬನೀಮ 

ರಿಸಹಯಖಳೆಂದು ವಿವಹಾಷುಳಳಯಹಗಿಯುದು ಖ್ಹತ್ತರಡಿಸಿಕೊಳಳಫೇಔು. ನಹು, ಄ನು ಄ಥಹ ಄ಳು 
ನಭಮ ರಷಹಿನೆಮನುು ಕೊಂಡುಕೊಳುಳತಹಿನಹದಯೆ, ಔಕ್ಷಿದಹಯನಿಗೆ ಲಹಬಹಖು ಕೆಲು ರಭುಕ 

ರಯೋಜನಖಳಿಗೆ, ನಭಮ ಶಿಪಹಯಸಿನ ರತ್ತ ೈಶಿಶಿಯನುು ಷಂಫಂಧಿಷುದು ಫಸಳ ಭುಕಯ. ನಹು 
ತಹಂತ್ತರಔಹಗಿ ನೀಡುದು ಏನು ಎಂದು ವಿರಿಷುದಕ್ರುಂತ, ನಹು ಔಕ್ಷಿದಹಯ ಄ನು ಄ಥಹ ಄ಳು 
ಫಮಸಿದ ಭತು ಿ಄ಖತಯವಿಯುದನುು ಸೇಗೆ ಡೆಮಲಹಖುತಿದೆ ಎಂಫುದನುು ವಿರಿಷಫೇಔು. 

6. ಸಂತ VI: ಅಕ್ಷೇಣೆಖಳ ಸಹಯಂಡಿಾಂಗ್ (ಮಹದೇ ಆದಯಿೆ) 
 

ಚಿತರ 1: ಅಕ್ಷೇಣೆಖಳ ಸಹಯಂಡಿಾಂಗ್ 

 
 



                        18 

 405 

ಂದು ಷಂಬನೀಮ ಅಕ್ಷೇಣೆಖಳ ಟ್ಟಿ ದೀಗಾಹದುದು. ಆದು, ಇಗಹಖಲೇ ಄ಯು ಯಸರಿಷುತ್ತಿಯು 

ಏಜೆಂಟ್ ಸೊಂದಿದೆ, ಄ಯ ಄ಖತಯವಿಯು ಎಲಹಾ ವಿಭಹ ಸೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಬಹವಿಸಿದಯ, ಬಿಡುವಿಲಾದ, 

ಅಷಕ್ರಿಯ್ದಲಾದ, ಮಹುದೇ ಸಣ ಸೊಂದದ, ಎಂಫ ಔಕ್ಷಿದಹಯನ ಹಿಡಿದು ಆತಹಯದಿ ಳಗೊಂಡಿದೆ. 
಄ಂತ್ತಭಹಗಿ ನೀು ಸೇಳು ಭತು ಿ ಮಹುದೇ ವಿಯೋಧನುು ಸೊಂದಿಯದ, ಎಲಹಾ ುಪ ಫ್ 
ಔಕ್ಷಿದಹಯನನುು ಸೊಂದಫಸುದು, ಅದಯೆ ಄ಯು ಫೇಯೊಫ್ಯ ಈತಪನು ಕೊಳ ಳೆಲು ನಿಧಾರಿಷುತಹಿಯೆ. ಎಲಹಾ 
ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಆದು ಷಂಬಹಯ ಗಹರಸಔನು ನಿಮೆಮಲ್ಲಾ ಕರೀದಿಷು ನಿಧಹಾಯಕೆು ಷಸಹಮಹಗಿ ಷಹಔಶುಿ 
ಭಹಹಿತ್ತಮನುು ಸೊಂದಿಯುದಿಲಾ. ಫ್ ಔಕ್ಷಿದಹಯ ಂದು ೇಳ  ೆ "ಇಖ ತುಂಫಹ ಫುಯಸಿ," ಎಂದಯೆ, ನೀು 
಄ಯ ಅಷಕ್ರಿ ಄ಥಹ 'ಭಹಯಹಟ' ಎಂಫ ಜಹಖಯೂಔತೆ ಜಯ್ದಷಲು ಎಂದು ಭಹಹಿತ್ತ ದಗಿಸಿಲಾ ಎಂದು ಄ಥಾ. 

ಸಹಗೆಯೇ "ಸಣ ಆಲಹಾ" ಅಕ್ಷೇಣೆಗೆ, ಄ಯು ವಿಭಹ ಸಣ ಏಕೆ ಭತು ಿಸೇಗೆ ಕೊಡಫೇಔು ಎಂಫುದಯ ಫಗೆ ೆ
ಷಭಾಔಹಗಿ ಭನರಿಕೆ ಅಗಿಲಾ ಎಂದು ಄ಥಾ. ಄ಯು ನಿಭಮನುು ನಂಫದೆ ಆದಿಯೆ ಄ದು ನೀು ಄ಯ 

಄ನುಭಹನಖಳನುು ಸೋಖಲಹಡಿಷಲು ಷಹಔಶುಿ ಭಹಹಿತ್ತ, ಷಂಸನ ಭಹಡಿಲಾ ಎಯಡೂ ಕಹಯಣ. 

 

ಔನಿಶಠ ಭಹಯಹಟ ರತ್ತನಿಧಿಯ್ದಂದ ಪಿಪಕೊಂಡು ಭತು ಿಂದು ಷಭಾಔಹಗಿ ಔಕ್ಷಿದಹಯರಿಗೆ ಄ಯು ಕೇಳಲು 
ಭತು ಿ ನೋಡಲು ಫಮಷು ಭಹಹಿತ್ತ ನೀಡು ಕೆಲಷ ಭಹಡಿಲಾ ಎಂದು ಹಷಿಹಗಿ ಜಹಫಹಿರಿಮನುು 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳದನುು ಸೊಂದಿದೆ, ಂದು ೇಳ  ೆ಄ದಯ ಫಗೆ ೆಏನು ಭಹಡಫಸುದು ಎಂಫುದು ಆದೆ. ಅಕ್ಷೇಣೆ 
ಆಯು ರಕಹಯನುು, ನಹು ಇ ವಿಧಹನದಿಂದ ನಿಬಹಯ್ದಷಫಸುದು. ಄ಲ್ಲಾ ನಭಗೆ ಭತು ಿಔಕ್ಷಿದಹಯಯ ನಡುೆ 
ಮುದಧ ಔಲಪನೆ, ನಹು ಗೆಲುಾ ಭತು ಿ಄ಯು ಔಳೆದುಕೊಳಳಫಸುದು, ಎಂದು ತ್ತಳಿಮುದಲಹಾ, ಅದಯೆ ನಹು 
ತ್ತಳಿದಿದೆ ಎಂಫುದಯ ನಭಮ ಸಂಚಿಕೆ, ಬೇಟ್ಟಮಹಖು ಫಗೆ ೆ ಹರಭುಕಯತೆ ಭತು ಿ ನಮೆಮಲ್ಲಾ ಕರೀದಿಷಲು 
ಭನರಿಕೆಗೆ ಷಸಹಮ ಭಹಡು ಂದು ಚಚೆಾ. 

 
 
 

a) LAPAC ಭೂಲಔ ಅಕ್ಷೇಣೆಖಳ ಸಹಯಂಡಿಾಂಗ್ 

 

ಂದು ಅಕ್ಷೇಣೆಖಳನುು ನಿಾಹಿಷುುದಕಹುಗಿ ಫಳಷಫಸುದಹದ ಭುಕಯ ತಂತರಖಳನುು ಂದು (ಅಲ್ಲಸಿ, 

ತನಿಖ್ೆ, ಈತಿಯ ಭತುಿ ದೃಢೀಔರಿಸಿ, ಷಭಮತ್ತಷುತೆೀನೆ) LAPAC ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ. ಇ 

ವಿಧಹನನುು ಭಹಯಹಟ ರಕ್ರರಯೆ ಮಹುದೇ ಸಂತದಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷೇಣೆಖಳನುು ಎದುರಿಷಲು ಫಳಷಫಸುದು. 
ಔಕ್ಷಿದಹಯನ ಹಯ್ದಂಟ್ ನೋಟ ಗೌಯವಿಷುತಿದೆ ಭತುಿ ಔಕ್ಷಿದಹಯನ ಮೇಲೆ ದಹಳಿ ಭಹಡದೆ, ಸೆಚಹಚಗಿ 
ಆದು ನಹು ಕೇಳುದನುು ಪಿಪಷುದನುು ತೋರಿಷುತಿದೆ. ನಹು ಄ದಯ ಄ಂವಖಳನುು ನೋಡೋಣ: 

 

i. ಅಲ್ಲಸಿ 

 

ಷಕ್ರರಮಹಗಿ ಎಲಹಾ ಸೇಳಿಕೆಖಳನುು ಭತುಿ ಷನೆುಖಳ ಖಭನ ಕೊಡುತೆೀನೆ. ವಿವೇಶಹಗಿ 

ಅಧಹಯಹಗಿಯು ಷಭಷೆಯಮಹದು ಎಂಫುದನುು ತ್ತಳಿಮಲು ಭುಕಯ ಅಖುತಿದೆ.  ಕೆಲವೊಮೆಮ 
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ಔಕ್ಷಿದಹಯನಿಗೆ ನಿಧಹನಹಗಿ ವಿಚಹಯನುು ಷಪಶಿಡಿಸಿಕೊಳಳಲು ರವೆುಖಳ ಜೊತೆ ತನಿಖ್ೆ 
ಭಹಡಫೇಕಹಖುತಿದೆ. 
 

ಈದಹಸಯಣೆ 
 

ದ ' ಸಣ ಆಲಾ ' ಏನು? 
 ಇಖ ಸಣ ಆಲಾ ಎನುುದೋ ಄ಥಹ  

 ಄ದು ಇಖ ಕರೀದಿಷಲು ಫೆಲೆ ತುಂಫಹ ಸೆಚುಚ ಄ಥಹ  

 ಆದು ಔಕ್ಷಿದಹಯನು ಸಣ ಕಚುಾ ಭೌಲಯಲೆಾದ ಎಂಫ ಬಹನೆ ಎಂದು? 
 

 

ii. ಷಭಮತ್ತಷುತೇಿನೆ 
 

ಅದಿರಿಂದ ಔಕ್ಷಿದಹಯ ಭತು ಿಭಹಯಹಟಗಹಯ ಎಯಡೂ ಂದೇ ುಟದಲ್ಲಾ ಎಂದು ದೃಡಹಗಿ ಭತುಿ ಆದು 
ಜೋಯಹಗಿ ಸೇಳುದು ಫಸಳ ಭುಕಯಹಗಿದೆ. ಷಭಮತ್ತಷುದು ಄ುಖಳೆಂದಯೆ, ಔಕ್ಷಿದಹಯಯೊಂದಿಗೆ 
empathising, ಭತೊಿಂದು ನಿಣಹಾಮಔ ಅಕ್ಿ ಲ್ಲಂಕ್ ಅಗಿದೆ. ಄ನುಬೂತ್ತ ಂದು ಄ಖತಯಹಗಿ ಆತಯ 

ಕ್ಷದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಷಹೆನನುು ಷಭಮತ್ತಷುತಿದೆ ಎಂದು ಄ಥಾಲಾ. ಅದಯೆ ರಿವಿಡಿಮು, ಆದು 
ಕಂಡಿತ ಆತಯ ಯಕ್ರಿಮನುು ಗೌಯವಿಷುದು ಄ಯ ದೃರ್ಷಿಕೋನದಿಂದ ಆದನುು ನೋಡಲು 
ರಮತ್ತುಷುದು ಎಂದಥಾ. 

 

ಈದಹಸಯಣೆ 
 

ನೀು ಸಣ ಕಚುಾ ಭಹಡಲು ಔಕ್ಷಿದಹಯ ಆಶಿವಿಲಾದಿಯುವಿಕೆಮನುು ನೋಡಲು ಷಹಧಯಹದಯೆ, ನೀು 
ಭತು ಿ ಄ನು ಬಹನೆಮನುು ನೋಡಫಸುದು ಄ಥಾಭಹಡಿಕೊಳುಳದನುು ಯಔಿಡಿಷಫೇಔು. ಫಸುವಃ 
ನೀು ಆದೇ ರಿಸಿೆತ್ತಮಲ್ಲಾ ಸೋಗಿಯಫಸುದು ಭತುಿ ಆತಯ ಕ್ಷಕೆು ಏನಹಖುತ್ತಿದೆ ಎದುರಿಷುತ್ತಿೆ, 
ನಿಮಿಮಂದ ಕೆಲು ಸಂಚಿಕೆಯ್ದಂದ ನಿಭಮ ತ್ತಳುಳಿಕೆಮನುು ರದಶಿಾಷಫಸುದು. 

 

iii. ತನಿಖ್ೆ 
 

ಇ ಸಂತು ಔಕ್ಷಿದಹಯನ ಕಹಳಜಿ ರದೇವದ ಫಗೆ ೆಸೆಚಿಚನ ಭಹಹಿತ್ತ ಸುಡುಔುುದನುು ಈದೆೀಶಿಷಲಹಗಿದೆ. 
ನೆನಪಿಡಿ ಔಕ್ಷಿದಹಯನಿಗೆ ಕರೀದಿಮಲ್ಲಾ ಷಭಷೆಯ ಆದೆಿಯೆ, ಅ ಷಭಷೆಯಮನುು ಄ಥಹ ಷಭಷೆಯಖಳನುು 
ನಿರೀಕ್ಷೆಮನುು ಷಾತಃ ಭೂಲಔ ರತೆಯೕಕ್ರಷಫಸುದು, ಭುಗಿಷುದನುು ಸೊಂದಿದೆ, ಎಯಡೂ ತನು ಚಿಂತನೆ 
ಭತು ಿಭನೋಯೂಢಿ ಄ಥಹ ಄ಯ ಅಕ್ಷನ್ ಫದಲಹಣೆ ಭಹಡು ಭೂಲಔ ಭಹಡಫೇಔು. 
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ಈದಹಸಯಣೆ 
 

ಔಕ್ಷಿದಹಯನ ತುಂಫಹ ಕಹಮಾನಿಯತಯಹಗಿದಹಿಯೆ, ಄ನು / ಄ಳು ನಿಮೆಮನುು ಬೇಟ್ಟ ಭಹಡಲು ಷಭಮ 

ಭತು ಿ ಆಚೆ ೆ ಔಂಡುಹಿಡಿಮಫೇಕಹಗಿಯುತಿದೆ. ಸಣದ ಷಭಷೆಯ ಆದಿಯೆ, ಄ನು / ಄ಳು ಄ದಯ 

ದಹರಿಖಳನುು ಡೆಮು ಄ಖತಯವಿದೆ. 

ತನಿಖ್ೆ ಎಯಡು ಕೆಲಷಖಳನುು ಭಹಡಫಸುದು. ಂದು ಈದೆೀಶಿತ ಷಭಹಲೋಚನೆ ಭತು ಿ ಷೆುೕಹಿ 

ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಭಹಡಲಹದಯೆ, ವಹಂತ ರವೆುಖಳ ಟ್ಟಿಮನುು ಄ನ / ಄ಳ ಷಾಮಂ ಕಹಳಜಿಖಳಿಗೆ 
ಈತಿಯಖಳನುು ಸುಡುಔು ಔಡೆಗೆ ಔಕ್ಷಿದಹಯನಿಗೆ ಭಹಖಾದವಾನ ಭಹಡಫಸುದು. ತನಿಖ್ೆ ಷಸ ಅಕ್ಷೇಣೆ 
ಆಯು ಕಹಯಣಹಖು ಷಭಷೆಯ ರಿಸಿೆತ್ತ ಭತಿಶುಿ ವಿಯಖಳನುು ಸೊಯಸೊಮಿಮಷಲು ಷಸಹಮ 

ಭಹಡಫಸುದು. ಆಂತಸ ಭಹಹಿತ್ತ ರಭುಕ ಅಗಿಯಫಸುದು ಭತು ಿ ಂದು ಅಕ್ಷೇಣೆ ಆಯುದನುು 
ಈತಿರಿಷುಹಖ ಔಡೆಖಣಿಷುದು ಷಹಧಯವಿಲಾ. 

iv. ಈತಯಿ 

 

ಆಲ್ಲಾ ಕಹಮಾ ನಿಷ್ಂವಮಹಗಿ ರಿಸಿೆತ್ತಗೆ ಷೂಔಿಹಗಿ ಂದು ಎಚಚರಿಕೆಮ ವಫೆಿದಿಂದ ಈತಿಯ 

ದಗಿಷುುದು ಭತು ಿ ಔಕ್ಷಿದಹಯನ ಭನವೊಲ್ಲಷುದು ಅಗಿದೆ. ಈತಯಿಖಳನುು ನಿದೇಾಶಿಸಿದ ಭತು ಿ
ಫೆಳೆದ ಕಹಳಜಿಖಳನುು ರಿಸರಿಷಲು ಭಹಡಫೇಔು. ಄ುಖಳು ತಪಿಪಸಿಕೊಳುಳ ಄ಥಹ ಕಹಳಜಿ 

ತಪಿಪಸಿಕೊಳುಳಲ್ಲಾ ಸುಡುಔುುದನುು ಭಹಡಫಹಯದು. 

v. ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳುಳವಿಕೆ 
 

ಕೊನೆಮ ಸಂತ ಔಕ್ಷಿದಹಯನು ಈತಿಯಕೆು ತೃಪಿ ಿಆದೆ ಎಂಫುದನುು ದೃಢಡಿಷಫೇಔು ಭತು ಿಫೇಯೆ ಏನು 
ತ್ತಳಿಮುದು ಄ಖತಯವಿದೆಮಹ. ದೇಸ ಬಹಶೆ ಭತು ಿ ಆತಯ ಷಂಕೇತಖಳು ನಿಭಗೆ ಔಕ್ಷಿದಹಯನು 
ಭನರಿಕೆಮಹಗಿಲಹಾ ಎಂಫ ಬಹನೆಖಳಿದೆಿಯೆ, ನೀು ಄ಯು ರಿಖಣಿಷು ಮಹಾಮ ಅಯೆುಖಳನುು 
ದಗಿಷುದನುು ಭಹಡಫೇಕಹಖುತಿದೆ. ಮೆಮ ಂದು ಔಕ್ಷಿದಹಯ ಄ನು / ಄ಳು ತೃಪಿ ಿ ಆದೆ 
ಸೇಳಿದಹಖ, ಮೈದಹನನುು ಭಹಯಹಟ ಭುಚಚಲು ಭುಂದೆ ಚಲ್ಲಷುದನುು ಸಹಔಫೇಔು ಏಕೆಂದಯೆ ಇ 

ದೃಢೀಔಯಣ ಡೆಮುುದು ಫಸಳ ಭುಕಯಹಗಿದೆ. 

7. ಸಂತ VII: ಭಹಯಹಟ ಭುಕಹಮಿ  

 

ಹಯಖ್ಹಯನ 

 

ಭುಕಹಮಿು, ಇಖ ಕರೀದಿಷು ಔಕ್ಷಿದಹಯನ ಭನವೊಲ್ಲಷು ರಕ್ರರಯೆ. ಮವಸಿಾ ಭುಕಹಿಮ "ಸೌದು" 
ಸೇಳಲು ಫಮಷುದಕೆು ರಭುಕಹಗಿ ಔಕ್ಷಿದಹಯನಿಗೆ ಷಸಹಮ ಭಹಡುದಯಲ್ಲಾ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. 
 

ನಹು, ರಷುಿತ್ತ ಷಂಕ್ಷಿಿಹಗಿ ಔಕ್ಷಿದಹಯನಿಗೆ ರಷಹಿನೆ ನಿಕಯಹಗಿ ಄ಥಾ ಭಹಡಿಕೊಳುಳದು ಎಂದು 
ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳುಳ ಭೂಲಔ ಅಯಂಬಹಖುತಿದೆ ಭತುಿ ನಂತಯ ಂದು ಷಕಹಯಹತಮಔ ಈತಿಯದ ಔಡೆಗೆ 
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ಔಕ್ಷಿದಹಯನಿಗೆ ದಹರಿಔಲ್ಲಪಷುದು. ಇ ಸಂತದಲ್ಲಾ ನಹು ಔಕ್ಷಿದಹಯನು ರಷಹಿನೆಮನುು ಄ಥಾ 

ಭಹಡಿಕೊಂಡಿಯುಯೆಂದು ಭತು ಿಂದು ಷಕಹಯಹತಮಔ ಭನೋಬಹದಲ್ಲಾಯುಯೆಂದು ಎಂದು ತ್ತಳಿದಿಯುದು, 
ನಹು ಇಖ ಂದು ನಿದಿಾಷ್ಟಿ ಭುಕಹಿಮ ನಡೆಷಲು ಷಹಧಯ. 

a) ಭುಕಹಮಿ ವಿಧಹನಖಳು 
 

i. ಯೋಕ್ಷ ಷಭಮತ್ತ 

 

ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಫಳಷು ಂದು ವಿಧಹನ "ಯೋಕ್ಷ ಪಿಪಗೆ" ವಿಧಹನಹಗಿದೆ. ನಹು ಕೇಲ ಷಯಳ 

ರವೆು ಕೇಳುುದರಿಂದ ಄ಜಿಾ ಬತ್ತಾ ಅಯಂಭಿಷಫಸುದು ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ನಿಭಮ ಕೊನೆಮ ಸೆಷಯು ಇಖ 

________ ಎಂದು ಈಚೆರಿಷಲಹಖುತಿದೆ. ಔಕ್ಷಿದಹಯನು ನಭಗೆ ನಿಲ್ಲಾಷುದಿಲಾಹದ ೇಳ ,ೆ ಭಹಯಹಟ 

ಫಸುವಃ ಭಹಡಲಹಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥಾ. 

 

ii. ಮಹಾಮ ನೀಡುದು 
 

ಭತೊಿಂದು ಭುಚುಚ ವಿಧಹನು ಔಕ್ಷಿದಹಯನಿಗೆ ಆದಯಲ್ಲಾ ಎಯಡು ಷಣಣ ನಿಧಹಾಯಖಳ ನಡುೆ ಮಹಾಮ 

ನೀಡುದು ಅಗಿದೆ ಄ದು ಭುಕಹಿಮದಯೆಗೆ ಔಯೆದೊಮುಯದು. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಄ಯು ತನು 
ಹತ್ತಖಳನುು ಂದು ಶಾದಲ್ಲಾ ಂದು ಄ಥಹ ಎಯಡು ಫಹರಿ ಭಹಡಲು ಫಮಷುಯು ಎಂದು, 
ಔಕ್ಷಿದಹಯನಿಗೆ ಕೇಳಫಸುದು. ಆಲ್ಲಾ ಉಹಿಷಲಹದ ಪಿಪಗೆಯೊಂದಿಗೆ ತೋರಿಕೆಮಲ್ಲಾಮ ಷಣಣ ನಿಧಹಾಯ 

ಫೆಯೆಮುತಿದೆ. 
ಭುಕಹಿಮದ ಭಹಡು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಆದು ಂದು ಔಕ್ಷಿದಹಯನಿಗೆ ನಿಜಹದ ಄ಖತಯವಿಲಾಹದಯೆ ಄ಥಹ ಄ಲ್ಲಾ  
ಶಿಪಹಯಷು ಭಹಡಲಹಗಿಯು ಮಹುದನುು ಡೆಮಲು ಷಹಧಯಹಖದೆ ಆಯುಹಖ ಂದು ಔಕ್ಷಿದಹಯನಿಗೆ 
ಏನೋ ಕರೀದಿ ಭಹಡಲು ಸೆಚಿಚನ ತಿಡ ತಂತರಖಳು ರಮತು ಭಹಡಫಹಯದು ಎಂಫುದು ಭುಕಯ. 
ಭಹಯುವಿಕೆಮ ಄ಂತಸ ಄ಬಹಯಷಖಳು ಄ನೈತ್ತಔಹಗಿೆ. 
ನಹು ಷಕಹಯಹತಮಔ ಔರಭ ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲು ಔಕ್ಷಿದಹಯನ ಭನವೊಲ್ಲಷು  ಆತಯ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ನಹು 
ಂದು ರಭುಕ ಷೇೆ ಷಲ್ಲಾಕೆ ಭಹಡುತ್ತಿಯುತೆಿೆ ಎಂಫುದನುು ತ್ತಳಿದಿಯಫೇಔು, ಹಷಿಹಗಿ ಕೊನೆಮಲ್ಲಾ 
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗಹರಸಔಯು ಆದನುು ಄ಂತ್ತಭಹಗಿ ಖುಯುತ್ತಸಿ ಭತುಿ ರವಂಸಿಷಫೇಔು. 
 

8. ಸಂತ VIII: ಭಹಯಹಟದ ಄ನುಷಯಣಹ ಭೂಲಔ 

  

಄ಪಿಾಕೇವನ್ ಷಲ್ಲಾಸಿದ ಭತುಿ ಹಲ್ಲಸಿ ೂಣಾಗೊಳಿಸಿದ ಭತುಿ ಕೊಡು ಷಭಮದ ನಡುೆ, ಏಜೆಂಟ್ 

ನಹಲುು ರಭುಕ ಜಹಫಹಿರಿಖಳನುು ನೋಡುದು ಆದೆ: 
i. ಄ಪಿಾಕೇವನ್, ಷಪಶಿ ಷಂೂಣಾ ಭತು ಿನಿಕಯಹಗಿದೆ 
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ii. ಷಕ್ರರಮಹಗಿ ಄ವಯಔಹಗಿದೆ ಎಂಫ ಮಹುದೇ ತನಿಖ್ೆಖಳು ಂದು ಄ನುಔೂಲಔಯ ಭತು ಿ
ಷಕಹಲ್ಲಔ ವಿಧಹನದಲ್ಲಾ ೂಣಾಗೊಳುಳದನುು ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳಳಲು ಹಲೊೆಳುಳದು. 

iii. ಗಹರಸಔಯ ಷಲಸೆಗಹಯಯ, ಆಂತಸ ಲೆಕ್ರುಖಯು ಄ಥಹ ರತ್ತನಿಧಿಖಳಿಗೆ, ನಭಮ ಗಹರಸಔನಿಗೆ 
ಷಂಷುರಿಷಲಹದ ಄ದೇ ವಿಧಹನದಲೆಾೕ ಷಂಷುರಿಷಲಪಡಫೇಔು ಭತುಿ ನಹು ಄ಯ ರಿಣತ್ತಮ  

ರದೇವಖಳಲ್ಲಾ ನುಖುೆದನುು ಭಹಡಫಹಯದು. 
 

iv. ಎಲಹಾ ರವೆುಖಳು ಭತುಿ ವಿನಂತ್ತಖಳನುು ಹರಭಹಣಿಔಹಗಿ ಄ನುಷರಿಷಫೇಔು 
9. ಸಂತ IX: ಹಲ್ಲಸಿ ವಿತಯಣೆ 

 

ಹಲ್ಲಸಿ ತಲುಪಿಷುದು ವಿಮೆ ಭಹಯಹಟ ಚಔರದಲ್ಲಾ ಄ತಯಂತ ರಭುಕಹದ ಸೆಜೆು. ಆದು ನಹಲುು ರಭುಕ 

ಕಹಮಾಖಳನುು ನಿಾಹಿಷಲು ಏಜೆಂಟ್ೆೆ ಄ಕಹವ ದಗಿಷುತಿದೆ: 
 

i. ಭಯುಭಹಯಹಟ ಭತು ಿ಄ಖತಯನುು ತ್ತ ಿಸೇಳುುದು 
ii. ಗಹರಸಔನಿಗೆ ಭುಂದಿನ ಕರೀದಿ ಫಗೆ ೆಯೋಚಿಷಲು, ಭಹಡುದು 
iii. ಈಲೆಾೕಕಖಳನುು ಡೆಮಲು ಭತು ಿ
iv. ರತ್ತಶೆಠಮನುು ನಿಮಿಾಷಲು 
a) ಹಲ್ಲಸಿ ವಿತಯಣಹ ವಿಧಹನ  

 

ಭಹಯಹಟ ರಕ್ರರಯೆಮು, ಂದು ಷರಿಮಹದ ಹಲ್ಲಸಿ ವಿತಯಣೆಗೆ ಂದು ಯಚನಹ ಯಷೆೆಮುಳಳ, ಸಂತ 

ಸಂತದ ಕಹಮಾವಿಧಹನದ ಄ಖತಯವಿದೆ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ: 
i. ನಿಕಯತೆಗಹಗಿ ಷಂೂಣಾ ಹಲ್ಲಸಿ ರೀಕ್ಷಿಷಫೇಔು  
ii. ಲಬಯವಿದಿಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಸಿ ಭತು ಿಹಲ್ಲಸಿ ಹಲೆಟ್, ತಮಹರಿಸಿ 

iii. ಄ಹಯ್ದಂಟ್ೆಮಂಟ್ ಗಹಗಿ ಗಹರಸಔನಿಗೆ ದೂಯಹಣಿ ಭಹಡಿರಿ 

iv. ಷಂೂಣಾಹಗಿ ವಿತಯಣೆ ಷಂದವಾನಕಹುಗಿ ತಮಹರಿ ಭಹಡಿರಿ 

v. ವಿಮೆ ಕರೀದಿಷು ಗಹರಸಔನಿಗೆ ಄ಭಿನಂದಿಸಿರಿ 

vi. ಹಲ್ಲಸಿಮ ೈಶಿಶಿಯಖಳನುು, ಄ನುಔೂಲಖಳು ಭತುಿ ರಯೋಜನಖಳನುು ವಿರಿಸಿ. ಔುಟುಂಫ 

ಷದಷಯಯ, ೆರೕಯಔ ಔಥೆಖಳ, ಆತಹಯದಿ ಸೆಷಯುಖಳು ಫಳಸಿಕೊಂಡು ಗಹರಸಔನ ಹಷಿ ಸಿೆತ್ತಗೆ ಎಲಹಾ 
ರಯೋಜನಖಳನುು ಷಂಫಂಧಿಸಿರಿ. 

vii. ಭುಂದಿನ ಭಹಯಹಟಕಹುಗಿ ಗಹರಸಔನಿಗೆ ಸಿದಧಡಿಸಿ. ಆನೂು ಳಗೊಂಡಿಯಲಹಯದ ಄ಖತಯಖಳನುು 
ಗಹರಸಔನಿಗೆ ಜ್ಞಹಪಿಸಿರಿ. ನಿಮತಕಹಲ್ಲಔಹಗಿ ಄ನಿಗೆ ಄ಥಹ ಄ಳಿಗೆ ಇ ಄ಖತಯ ರಿಶೀಲ್ಲಷಲು 
ತ್ತಳಿಸಿರಿ. 
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viii. ಗಹರಸಔನ ಷೇೆಗೆ ಹರಭಹಣಿಔಹಗಿ ಫದಿಯಹಗಿ. ನಹು ಄ಯನುು ನಿಮಮಿತಹಗಿ 

ಷಂಕ್ರಾಷುಯೆಂದು ಸೇಳಿ ಭತು ಿಮಹುದೇ ರವೆುಖಳು ಄ಥಹ ಷಭಷೆಯಖಳಿಗೆ ಄ನು / ಄ಳು 
ತಕ್ಷಣ ನಿಭಗೆ ಔಯೆ ಭಹಡಿ ಎಂದು ಗಹರಸಔನಿಗೆ ತ್ತಳಿಸಿ 

ix. ಈಲೆಾೕಖಿಷಲಹಖು ಹತರಖಳ ಫಗೆ ೆಕೆಾೖಂಟ್ ಗೆ ಕೇಳಿ 

 

10.  ಸಂತ X: ಷೇೆಗೆ ಫದಧಹಗಿಯುವಿಕೆ  
 

ಏಜೆಂಟ್ ಔಡೆಯ್ದಂದ ಷೇೆ ಭಹಯಹಟ ಚಔರದ ಄ವಿಬಹಜಯ ಄ಂವಹಗಿದೆ. ನಭಮ ಗಹರಸಔಯೊಂದಿಗೆ ಷಂಔಾ 

ನಿಾಹಿಷಲು ಂದು ಯಚನಹತಮಔ ಕಹಮಾಔರಭು ಷೇೆ ಫದಧತೆಗೆ ಄ಖತಯ. ಄ಂಥಸ ಂದು 
ಕಹಮಾಷೂಚಿಮ ಸೊಂದಿಯುತಿೆ: 

a) ಷಪಶಿಹಗಿ ತಲುಪಿಷುುದು 
 

ಹಲ್ಲಸಿ ವಿತಯಣಹ ಷಭಮದಲ್ಲಾ, ನಹು ನಭಮ ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಷೇೆ ಫದಧತೆಮನುು ಭಹಡು ಄ಖತಯವಿದೆ. 
ಔನಿಶಠ ಶಾಕೊುಮೆಮ ನಹು ಎಚಚರಿಕೆಯ್ದಂದ ಄ನ / ಄ಳ ವಿಭಹ ಯೋಜನೆ ರಿಶೀಲ್ಲಷಲು ನಹು 
ಗಹರಸಔನಿಗೆ ಔಯೆಮುುದಹಗಿ ತ್ತಳಿಸಿ. ಄ನೇಔ ಈತಿಭ ಏಜೆಂಟ್ ವಿತಯಣಹ ಷಂದವಾನವೊಂದಯಲ್ಲಾ 
ಸೊಯಡು ಮೊದಲು ಇ ಷೇೆಗಹಗಿ ಔಯೆ ಭಹಡಿ ನಿಕಯ ದಿನಹಂಔ ಸೊಂದಿಷಫಸುದು.  

 

b) ನಿಯಂತಯ ಷಂಔಾಕೆು ಫದಧಹಗಿಯುದು  
 

ಶಾದುದಿಔೂು ಈತಿಭ ದಳಹಳಲ್ಲ ಷಹಧಯಹದಶುಿ ಄ನೇಔ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಗಹರಸಔನ ಜತೆ ಷಂಔಾ 

ಭಹಡಫೇಔು. ಏಜೆಂಟ್ ಜನಮದಿನಖಳು, ಭದುೆಮ ಹರ್ಷಾಕೋತ್ನುು, ಆತಹಯದಿಖಳಿಗೆ ವುಬಹವಮ 

ತರಖಳನುು ಔಳುಹಿಷಲು ಫಮಷಫಸುದು. ೈಮಕಿ್ರಔ ಭತುಿ ಈಮುಔಿಹದ ಷಣಣ ಈಡುಗೊಯೆ 
ಕಹಲಕಹಲಕೆು ಔಳುಹಿಷಫಸುದಹಗಿದೆ. ಹತಹಾತ್ತರಕೆಮ ಕ್ರಾಪಿಪಂಖೆಳು, ವಿಮೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಐಟಂಖಳನುು, 
ರಮಹಣದಲ್ಲಾ ಚಿತರ ಪ್ರೇಷಹಿಕಡಾೆಳು, ಎಲಹಾ ಏಜೆಂಟನ ಈತಭಿ ಚಿಸೆುಖಳಹಗಿೆ ಭತುಿ ಆುಖಳನುು 
ಮಹದೃಚಿೆಔ ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಾೖಂಟ್ ಔಳುಹಿಷಲಹಖುದನುು ಭಹಡಫಸುದು. 
 

c) ಹರ್ಷಾಔ ಷೇಹ ವಿಭವೆಾ ಯೋಜನೆ 
 

ಔನಿಶಠ ಶಾಕೊುಮೆಮ, ಂದು ಕೆಾೖಂಟ್ ಹರ್ಷಾಔ ಷೇಹ ವಿಭವೆಾ ಕಹಮಾಯೋಜನೆ ಭಹಡಫೇಔು. 
ನಹು ಭುಂಚಿತಹಗಿ ಇ ಷೇೆ ಔಯೆ ಕಹಮಾಯೋಜನೆ ಭಹಡಫೇಔು. ಹರ್ಷಾಔ ಷೇಹ ವಿಭವೆಾ 

ಷಭಮದಲ್ಲಾ, , ಄ನು / ಄ಳ ಆನೂು ನೆಯೇಯದ, ಆು ಗಹರಸಔನ ಮಹುದೇ ಄ಖತಯಖಳನುು 
ಚಚಿಾಷಫಸುದು, ಄ನ / ಄ಳ ಆತ್ತೀಚಿನ ಹಲ್ಲಸಿ ಏಕೆ ಕರೀದಿಸಿದಯು ಎಂದು ಕೆಾೖಂಟ್ೆ ೆ ಜ್ಞಹಪಿಷು 

಄ಕಹವ ತೆಗೆದುಕೊಳಳಫಸುದು, ಄ನು / ಄ಳ ಫಹಕ್ರಯ್ದಯು ಄ವಯಔತೆಖಳನುು ಷರಿದೂಗಿಷಲು ಇ 

ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಕರೀದಿಷಫಸುದಹದ ಂದು ಸೆಚುಚರಿ ವಿಮೆ ಗಹರಸಔನಿಗೆ ಷೂಚಿಷಫಸುದು. 

ನಿಯಂತಯತೆ 
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ಷರಿಮಹದ ಭಹಯಹಟ ಭತುಿ ಷೇಹ ಪಹಲೋ ಄ಪ್ಟ ಸೊಂದಿಯು ರಭುಕ ಕಹಯಣಖಳಲ್ಲಾ ಂದು 
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯನ ಪಿರೕಮಿಮಂಖಳ ನಿಮಮಿತ ಹತ್ತ ಭೂಲಔ ಹಲ್ಲಸಿ ಄ಸಿಿತ್ಾ ಆರಿಸಿಕೊಳುಳದು 
ಭುಂದುರಿಮುತಿದೆ ಎಂಫುದನುು ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳುಳುದು. 
 

ಹಯಖ್ಹಯನ 

 

ನಿಯಂತಯತೆಮು ನಂತಯದ ಶಾಖಳಲ್ಲಾ ನವೀಔರಿಷಲಹದ ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ಶಾದಲ್ಲಾ ರಿಚಯ್ದಸಿದ 

ಹಲ್ಲಸಿಖಳು / ಔಂತುಖಳು ವೇಔಡಹಹಯು ಎನುಫಸುದು. 

 

ಆದು ನವೀಔೃತ ಅಗಿಲಾದೆ ಲಹಯಪ್ಟ್ ಅಖು ಭತು ಿಆದು ಫಸುತೇಔ ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಮೊದಲ ಭೂಯು ಶಾಖಳಲ್ಲಾ 
ಇ ರೀತ್ತ ಭೂಲಔ ಭಹಡುದನುು ಖಭನಿಷಲಹಗಿದೆ. ಹಲ್ಲಸಿಖಳು ಲಹಯಪ್ಟ್ ಅಖುದು ಭಹಡಿದಹಖ ಔಂನಿ 

ಔಳೆದುಕೊಳುಳತಿದೆ ಏಕೆಂದಯೆ ಸೊಷ ಯಸಹಯ ತನುದಹಗಿಸಿಕೊಳುಳ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಈಂಟ್ಹದ ಎಂದು ಬಹರೀ 
ೆಚಚ ುನಾವ ಭಹಡಲಹಗಿಯುದಿಲಹಾ. ಸೆಚುಚ ಄ಥಾೂಣಾಹಗಿ ಸೇಳುುದಹದಯೆ, ಔಡಿಮೆ ನಿಯಂತಯತೆಮ 

ಅಗಹಗೆ ೆ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದಯ, ವಿಮೆಗಹಯಯೊಂದಿಗೆ  ವಿವಹಾಷ ಄ಷಭಹಧಹನ ಭತು ಿ ನಶಿದ ಂದು ಲಕ್ಷಣ. 

ಏಜೆಂಟ್, ಭಹಯಹಟ ಭತುಿ ಪ್ರೇರ್ಸಿ ಭಹಯಹಟ ಸಂತದಲ್ಲಾ, ತನು ಕೆಾೖಂಟ್ ಅಯೈಕೆಮನುು ಭಹಡದಿದಿಯೆ, 
ಆಂತಸ ಄ಷಭಹಧಹನ ಶೀಗರದಲೆಾೕ ಏಜೆಂಟ್ ಭತು ಿ಄ನು ಄ಥಹ ಄ಳು ರತ್ತನಿಧಿಷು ಔಂನಿ ಎಯಡಯ 

ವಿವಹಾಷಹಸಾತೆಮ ನಶಿಕೆು ಕಹಯಣಹಖುತಿದೆ. ಆದು ಔಂನಿಮ ಅಯೋಖಯ ಂದು ಲಕ್ಷೆಣಖಳ ಭಹಹಿತ್ತ 

ಅದಿರಿಂದ ಎಚಚರಿಕೆಯ್ದಂದ ನಿಯಂತಯತೆಮ ದಯಖಳ ಮೇಲ್ಲಾಚಹಯಣೆ ಫಸಳ ಄ವಯಔ. 

 

ನಿಯಂತಯ ಷೇೆಖಳ ಹರಭುಕಯತೆಮ ಮೇಲೆ ಂದು ತುಿ ಷಹಧಯವಿಲಾ. ಆದು ಄ತಯಧಿಔ ನಿಯಂತಯತೆಮ 

ನಿಣಹಾಮಔ ಕ್ರೕಲ್ಲಖಳಲ್ಲಾ ಂದು. ನಹು, ವಿವೇಶಹಗಿ ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟಖಳಲ್ಲಾ, ಮಹಹಖಲೂ ನೆನಪಿಡು 

಄ಖತಯವಿಯು ನಭಮ ಈದೆೀವು ನಹು ಹರಭಹಣಿಔಹಗಿ ಮಹುದೇ ಆತಯ ರತ್ತಷಪಧಿಾಖಳಿಂದ ಷರಿ 
ಸೊಂದುದ ಎಂಫ ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಄ಖತಯ ಅಧಹರಿತ ರಿಸಹಯ ದಗಿಷು ಸಹಗೆಯೇ ನಿಯಂತಯ ಷೇೆಗೆ ಫದಧತೆ 
ಆಯಫೇಔು. 

Test Yourself 6 ನಿಮೆಮನುು ರೀಕ್ಷಿಸಿರಿ 

 

ಕೆಳಗೆ ಮಹ ಸೇಳಿಕೆಮು ಈತಭಿ ಂದು "ರವಂಷಹತರನುು" ವಿರಿಷುತಿದೆ? 
I. ತೃ ಿಗಹರಸಔರಿಂದ ಂದು ಜಹಹಿಯಹತು 
II. ಭಹನದಂಡದ ರೀಕ್ಷೆಮಲ್ಲಾ ಈತಪನುದ ರೀಕ್ಷೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವ 

III. ಈತಪನು ಹರ್ಸ ಭಹಡಲು ರೀಕ್ಷೆಖಳ ಟ್ಟಿ 
IV. ಈತಪನುನುು ರೀಕ್ಷಿಷುುದಕೆು ಫೇಕಹದ ಂದು ಸಣ 
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ಷಹಯಹಂವ 

 

 ಂದು ೃತ್ತಿಮಹಗಿ ಭಹಯಹಟದ ಂದು ಈತಪನು ಄ಥಹ ಷೇೆಮ ಕರೀದಿಗೆ ಸುಟುಿ 

ಭೂಲಔ ಹಣಿಜಯ ಹಿಹಟು ಈಂಟುಭಹಡು ಕ್ರರಯೆ ಷೂಚಿಷುತಿದೆ, ಄ಂಥಸ ಕಹಮಾ 

ಷಂಬಹನೆ ಖಳಿಕೆಮ ಈದೆೀವದಿಂದ ಕೈಗೊಳಳಲಹಖುತಿದೆ.  
 ವಿಮೆ ಏಜೆಂಟಯು ಄ಯು ರತ್ತನಿಧಿಷು ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಫಯೆದ ವಿಭಹ ಔಯಹಯುಖಳನುು 

ಕರೀದಿಷಲು ಷಭುದಹಮದ ಷದಷಯಯನುು ೆರೕರಿಷು ಷಲುಹಗಿ ಡೆಮು ಭಹಯಹಟ 

ಯಕ್ರಿಖಳು.  
 ರಿವೀಕ್ಷಿಷುದು ಷೇಲ್್ ಷಂದವಾನಕೆು ಷೂಚಿಷಫಸುದಹದ ಜನಯ ಸೆಷಯನುು 

ಟುಿಖೂಡಿಷುವಿಕೆಮ ರಕ್ರರಯೆ.  

 ರಿವೀಕ್ಷಿಷಲು ಟ್ಹಗೆಾಟ್ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿಖಳು:  
 ತಕ್ಷಣದ ಖುಂು 
 ನೈಷಗಿಾಔ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿ 
 ರಬಹದ ಕೇಂದರಖಳು 
 ಈಲೆಾೕಕಖಳು, ರಿಚಮಖಳು ಭತು ಿರವಂಷಹತರಖಳು 
 ಆತಯ ಷೇೆ ದಗಿಷುಯು 

 

 ಂದು ೃತ್ತಿಯ, ಖುಂಪಿನ ಅಧಹಯದಲ್ಲಾ ಭಹಯಹಟದ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ವಿಧಹನಹಗಿದೆ, 
ವಿಚಹಯಗೋರ್ಷಠಖಳು ಭತು ಿಗಟನೆಖಳ ನಡೆಷುುದನುು ಳಗೊಂಡಿದೆ.  

 ಷಹಭೂಹಿಔ ರಭಹಣದಲ್ಲಾ ಔಕ್ಷಿದಹಯನನುು ತಲುುಲ್ಲಾ ಂದು ಷುಲಬ ಭತು ಿಮಿತಯಮದ 

ಷಹಧನ ಆಮೇಲೆಳು, ಷುದಿಿತರಖಳು, ೈಮಕಿ್ರಔ ೆಫೆ್ೖಟ್ ಄ಥಹ ಫಹಾಗ್, ಷಹಭಹಜಿಔ 

಄ಂತಯಜಹಲ ಆತಹಯದಿಖಳು ಷೇರಿೆ. 
 "಄ಸಾ" ಔಕ್ಷಿದಹಯಯು ಅ ಜನಯು:  
 

 ವಿಭಹ ಸಣ ಕೊಡುಯು, 
 ಔಂನಿ ವಿಭಹಗಹರಿಕೆಮ ಄ವಯಔತೆಖಳನುು ಹರ್ಸ ಭಹಡುಯು, 
 ಮಹಯು ವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳಿಗಹಗಿ ಂದು ಄ಥಹ ಸೆಚುಚ ಄ಖತಯಖಳನುು ಸೊಂದಿಯುಯು, ಭತು ಿ 
 ಄ನುಔೂಲಔಯ ಅಧಹಯದ ಮೇಲೆ ಷಮೀಪಿಷಫಸುದಹದಯು  

 

 ಔಕ್ಷಿದಹಯಯೊಂದಿಗೆ ಷೇಲ್್ ಷಂದವಾನದಲ್ಲಾ; ಏಜೆಂಟ್ - ಗಹಯಪ್ಟ ಄ನಹಲ್ಲಸಿರ್ಸ ಭಹಡಫೇಕಹದ 
಄ಖತಯವಿದೆ.  
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಄ಖತಯ ಄ಂತಯದ ವಿವೆಾೕಶಣೆಮಲ್ಲಾ ನಹು ಄ಷಭಾಔ ಔಯೇರ್ಜ ಆಯು ಷಾತುಿಖಳ ಭತು ಿೆರಿಲ್್ 
ಖುಯುತ್ತಷಲು ಭತುಿ ನಿಧಾರಿಷಲು, ಔಕ್ಷಿದಹಯನ ವಿಮೆ ಄ವಯಔತೆಖಳ ಫಗೆ ೆ ವಿಯಹದ ಭಹಹಿತ್ತ 

ಷಂಖರಸಣೆ ಂದು ರಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಾ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುಳದು. 
 ಮವಸಿಾಮಹಗಿ ಭಹಯಹಟ ಷಂದವಾನದ ನಂತಯ, ಏಜೆಂಟ್ ಔಕ್ಷಿದಹಯನ ಄ಖತಹಯನುಷಹಯ 

ರಿಸಹಯ ವಿನಹಯಷ ಭತು ಿರಿಸಹಯ ರಷುಿತ ಭಹಡಫೇಔು. 
 

 ಏಜೆಂಟ್ LAPAC (ಅಲ್ಲಸಿ, ತನಿಖ್ೆ ಷಭಮತ್ತಷುತೆೀನೆ, ಈತಿಯ ಭತುಿ ದೃಢೀಔರಿಸಿ) 

ಫಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆಾೖಂಟ್ ಅಕ್ಷೇಣೆಖಳು ನಿಾಹಿಷಲು ಆಯಫಸುದಹದ ವಿಧಹನ. 

 ಂದು ಭಹಯಹಟ ಭುಚುಚವಿಕೆಮು ಇಖ ಕರೀದಿಷು ಔಕ್ಷಿದಹಯನ ಭನವೊಲ್ಲಷುದನುು 
ಳಗೊಂಡಿಯುತಿದೆ. ಭುಚುಚ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಏಜೆಂಟ್ ಔಕ್ಷಿದಹಯನ 'ಷೂಚಹಯಥಾದ ಪಿಪಗೆ' 
ವಿಧಹನ ಄ಥಹ ಮಹಾಮಖಳನುು ದಗಿಷುದನುು ಫಳಷಫಸುದು. 

 ಮೆಮ ಭಹಯಹಟ ಭುಚಿಚದ ಮೇಲೆ, ಏಜೆಂಟ್ ಭಹಯಹಟ ಪಹಲೊ ಥೊರೕ ಭಹಡಫೇಔು ಭತು ಿ
ಹಲ್ಲಸಿ ತಲುಪಿಷಫೇಔು. 

 

 ಏಜೆಂಟ್ ಔಡೆಯ್ದಂದ ಷೇೆ ಭಹಯಹಟ ಚಔರದಲ್ಲಾ ಄ವಿಬಹಜಯ ಄ಂವಹಗಿದೆ. ಷೇೆಗೆ ಂದು 
ಫದಧತೆ ಄ಖತಯ, ಄ದು ತಭಮ ಗಹರಸಔಯೊಂದಿಗೆ ಷಂಔಾ ನಿಾಹಿಷಲು ಂದು ಯಚನಹತಮಔ 

ಕಹಮಾಔರಭ. 

 

ರಭುಕ ದಖಳು 
 

1. ಭಹಯಹಟ ಂದು ೃತ್ತಮಿಹಗಿ  

2. ಭಹಯಹಟದ ರಕ್ರರಯೆ 

3. ರಿವೀಕ್ಷಿಷುದು 
4. ನೈಷಗಿಾಔ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿ 
5. ರಬಹದ ಕೇಂದರಖಳು  
6. ಈಲೆಾೕಕ 

7. ರವಂಷಹತರ 
8. ಄ಸಾತೆಮುಳ್ಳಳ ಔಕ್ಷಿದಹಯಯು 
9. ಄ಖತಯ ಄ಂತಯ ವಿವೆಾೕಶಣೆ 
10. LAPAC (ತನಿಖ್ೆ, ಈತಯಿ ಭತು ಿದೃಢೀಔರಿಸಿ, ಷಭಮತ್ತಷುತೆೀನೆ, ಅಲ್ಲಸಿ) 

11. ಭುಚುಚವಿಕೆ 
12. ಯೋಕ್ಷ ಪಿಪಗೆ 
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ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಷಲು ಈತಯಿಖಳು 
 
Answer 1  

 

ಷರಿಮಹದ ಈತಿಯ I. 

 

ಂದು ರವಂಷಹತರ ತೃ ಿಗಹರಸಔರಿಂದ ಜಹಹಿಯಹತು ಸೊಂದಿದೆ.  

 

ಷಾಮಂ ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳು 
 

Question 1  

 

ಮವಸಿಾ ಭುಕಹಿಮದ ಕ್ರೕಲ್ಲ ________ ಸೇಳಲು ಔಕ್ಷಿದಹಯನಿಗೆ ಷಸಹಮದಲ್ಲಾ ಄ಡಗಿದೆ. 
I. ಆಲಾ 
II. ಗೊತ್ತಿಲಾ 
III. ಸೌದು 
IV. ಫಸುವಃ 
 
Question 2  

 

ಕೆಳಗಿನ ಮಹುದು ಭಹಯಹಟ ರಕ್ರರಯೆಮ ಬಹಖಹಗಿ ಄ಲಾ? 
I. ರಿವೀಕ್ಷಿಷಲು 
II. ಭಹಯಹಟದ ಷಂದವಾನ 

III. ನಶಿ ಭೌಲಯಭಹನ 

IV. ಭುಕಹಿಮ 

 
Question 3  

 

ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ರಿವೀಕ್ಷೆಣೆ ___________ ಅಗಿದೆ. 
I. ವಿಮೆ ಅಷಕ್ರ ಿಆಯಫಸುದಹದ ಜನಯ ಸೆಷಯುಖಳ ಜೋಡಣೆ 
II. ನಖಯದ ಎಲಹಾ ಯಕ್ರಿಖಳ ಟ್ಟಿಮನುು ಸಿದಧಗೊಳಿಷುವಿಕೆ 
III. ವಹಖ್ೆಮ ಎಲಹಾ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯನುು ಷೇರಿಷುದು 
IV. ನೆಯೆಸೊಯೆಮ ಎಲಹಾ ಏಜೆಂಟ್ ಟ್ಟಿಮನುು ಸಿದಧಗೊಳಿಷುವಿಕೆ 
 
Question 4  

 

ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ಄ಖತಯ ಄ಂತಯ ವಿವೆಾೕಶಣೆ _____________ ಳಗೊಂಡಿಯುತಿದೆ. 
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I. ಔಕ್ಷಿದಹಯನಿಗೆ ವಿಮೆ ಯಕ್ಷಣೆ ಄ಖತಯವಿಯು ರದೇವಖಳನುು ಖುಯುತ್ತಷುುದು 
II. ವಿಮೆ ಏಜೆಂಟ್ ಕೆಲಷಕೆು ಜನಯನುು ಖುಯುತ್ತಷುುದು 
III. ಂದು ಔಕ್ಷಿದಹಯನು ಸೊಂದಿಯು ಷಾತುಖಿಳು ಎಶುಿ ಎಂದು ಖುಯುತ್ತಷುುದು 
IV. ಔಕ್ಷಿದಹಯನ ಫಡತನ ಭಟಿ ಖುಯುತ್ತಷುುದು  
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Question 5  

 

ಶೀತಲ ಔಯೆ ___________ ಅಗಿದೆ. 
 

I. ಚಳಿಗಹಲದಲ್ಲಾ  ಗಹರಸಔಯೊಂದಿಗೆ ಮೀಟ್ಟಂಗ್ 

II. ಄ಯು ಶೀತವೊಂದರಿಂದ ಫಳಲುತ್ತಿಯು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಗಹರಸಔಯನುು ಬೇಟ್ಟಮಹಖುುದು 
III. ಄ಘೋರ್ಷತ ಜನಯನುು ಬೇಟ್ಟ ಭಹಡುದು 
IV. ಫೆಂಕ್ರ ನಂದಿಸಿದ ನಂತಯ ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಬೇಟ್ಟಮಹಖುದು  
Question 6  

  

________, ಂದು ೃತ್ತಮಿಹಗಿ ಂದು ಈತಪನು ಄ಥಹ ಷೇೆಮನುು ಕರೀದಿಗೆ ರಚೋದನೆ ಭೂಲಔ 

ಹಣಿಜಯ ಹಿಹಟು ಈಂಟುಭಹಡು ಕ್ರರಯೆ ಷೂಚಿಷುತಿದೆ, ಇ ಕಹಮಾನುು ಷಂಬಹನೆ ಷಂಹದಿಷು 

ಈದೆೀವದಿಂದ ಕೈಗೊಳಳಲಹಯ್ದತು. 
I. ಭಹಕೆಾಟ್ಟಂಗ್ 

II. ಭಹಯಹಟ 

III. ಜಹಹೀಯಹತು 
IV. ರಚಹಯ 

 
Question 7  

 

ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಸೇಳಿಕೆಮು ಷರಿಮಹಗಿದೆ? 
I. ಲೈಫ್ ಆನುುಯೆನ್್, ಭಹಯಲಹಖುತಿದೆ, ಕರೀದಿಸಿ ಄ಲಾ 
II. ಜೀ ವಿಭಹ ಕರೀದಿಷುದು, ಭಹಯಹಟ ಄ಲಾ  
III. ಜೀ ವಿಭಹ ಂದು ಕರೀದಿಸಿಲಹಖುದಿಲಹಾ ಄ಥಹ ಭಹಯಲಹಖುದಿಲಹಾ; ಂದು ಄ವಯಔತೆ 

ಹೀಗಹಗಿ ರತ್ತ ಯಕ್ರಿಮು ಕರೀದಿ ಭಹಡಫೇಔು. 
IV. ಮೇಲ್ಲನ ಮಹುದೂ ಄ಲಾ   

 
Question 8  

 

ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಸೇಳಿಕೆಮು ಷರಿಮಹಗಿದೆ? 
I. ಭಹಯಹಟ ಂದು ಔಲೆ ಭತುಿ ಂದು ವಿಜ್ಞಹನ ಄ಲಾ   
II. ಭಹಯಹಟ ಂದು ವಿಜ್ಞಹನ ಭತು ಿಂದು ಔಲೆ ಄ಲಾ   
III. ಭಹಯಹಟ ಂದು ವಿಜ್ಞಹನ ಄ಲಾ ಄ಥಹ ಭತು ಿಂದು ಔಲೆ ಄ಲಾ   
IV. ಭಹಯಹಟ ಂದು ವಿಜ್ಞಹನ ಭತು ಿಂದು ಔಲೆ 
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Question 9  
 

ವಿಮೆ ಭಹಯಹಟ ಄ನೆಾೕರ್ಷಷು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಜಹತ್ತ ಄ಥಹ ಷಭುದಹಮ ಷಂಗದ ಷದಷಯಯ 

಄ನುಷಂಧಿಷುತ್ತಯಿುಹಗೇ, ಮಹ ಖಾದ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಗೀಾಔರಿಷಲಹಖುುದು? . 

I. ತಕ್ಷಣದ ಖುಂು 
II. ನೈಷಗಿಾಔ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿ 
III. ರಬಹದ ಕೇಂದರಖಳು 
IV. ಈಲೆಾೕಕಖಳು ಭತು ಿರಿಚಮಖಳು 

 

Question 10  

 

ಂದು '಄ಸಾ' ಔಕ್ಷಿದಹಯನಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ತುಪ ಸೇಳಿಕೆ ಖುಯುತ್ತಸಿ. 

I. ಂದು ಄ಸಾತೆ ಡೆದ ಔಕ್ಷಿದಹಯನು ವಿಮೆಗೆ ಸಣ ಕೊಡುನು  
II. ಂದು ಄ಸಾ ಔಕ್ಷಿದಹಯನನುು ಂದು ಄ನುಔೂಲಔಯದ ಅಧಹಯಹಗಿ ಄ನುಷಂಧಹನಿಷಫಸುದು 
III. ಂದು ಄ಸಾತೆ ಡೆದ ಔಕ್ಷಿದಹಯನು ಮಹಯು ವಿಮೆ ಕರೀದಿಷಲು ವೈಕ್ಷಣಿಔಹಗಿ ಄ಸಾತೆ ಸೊಂದಿದನು 
IV. ಔಂನಿ ವಿಭಹಗಹರಿಕೆಮ ಄ವಯಔತೆಖಳನುು ಹರ್ಸ ಭಹಡು ಂದು ಄ಸಾತೆ ಡೆದ ಔಕ್ಷಿದಹಯನು  
 

ಷಾಮಂ ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳಿಗೆ ಈತಯಿಖಳು 
 

Answer 1  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
 

ಮವಸಿಾ ಭುಕಹಿಮದ ಕ್ರೕಲ್ಲ ―ಸೌದು‖ ಸೇಳಲು ಔಕ್ಷಿದಹಯನಿಗೆ ಷಸಹಮದಲ್ಲಾ ಄ಡಗಿದೆ. 
 

 

Answer 2  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
 

ಭಹಯಹಟದ ಷಂದವಾನ ಭಹಯಹಟ ರಕ್ರರಯೆಮ ಬಹಖಹಗಿ ಄ಲಾ? 
 

 
 

Answer 3  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I. 
 

ವಿಭಹ ಭಹಯಹಟ ರಿವೀಕ್ಷೆಣೆ ವಿಮೆ ಅಷಕ್ರಿ ಆಯಫಸುದಹದ ಜನಯ ಸೆಷಯುಖಳ ಜೋಡಣೆ ಅಗಿದೆ. 
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Answer 4  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I. 
 

ವಿಮೆಮಲ್ಲಾ, ಄ಖತಯ ಄ಂತಯ ವಿವೆಾೕಶಣೆ ಔಕ್ಷಿದಹಯನಿಗೆ ವಿಮೆ ಯಕ್ಷಣೆ ಄ಖತಯವಿಯು ರದೇವಖಳನುು 
ಖುಯುತ್ತಷುುದು ಳಗೊಂಡಿಯುತಿದೆ. 
 

Answer 5  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
 

ಶೀತಲ ಔಯೆ ಄ಘೋರ್ಷತ ಜನಯನುು ಬೇಟ್ಟ ಭಹಡುದು ಅಗಿದೆ. 
 

Answer 6  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
ಭಹಕೆಾಟ್ಟಂಗ್, ಂದು ೃತ್ತಮಿಹಗಿ ಂದು ಈತಪನು ಄ಥಹ ಷೇೆಮನುು ಕರೀದಿಗೆ ರಚೋದನೆ ಭೂಲಔ 

ಹಣಿಜಯ ಹಿಹಟು ಈಂಟುಭಹಡು ಕ್ರರಯೆ ಷೂಚಿಷುತಿದೆ, ಇ ಕಹಮಾನುು ಷಂಬಹನೆ ಷಂಹದಿಷು 

ಈದೆೀವದಿಂದ ಕೈಗೊಳಳಲಹಯ್ದತು. 
 

Answer 7  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I. 
 

ಲೈಫ್ ಆನುುಯೆನ್್, ಭಹಯಲಹಖುತಿದೆ, ಕರೀದಿಸಿ ಄ಲಾ ಸೇಳಿಕೆಮು ಷರಿಮಹಗಿದೆ? 
 

Answer 8  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು IV. 

 

ಭಹಯಹಟ ಂದು ವಿಜ್ಞಹನ ಭತು ಿಂದು ಔಲೆ ಸೇಳಿಕೆಮು ಷರಿಮಹಗಿದೆ? 
 

Answer 9  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

ವಿಮೆ ಭಹಯಹಟ ಄ನೆಾೕರ್ಷಷು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಜಹತ್ತ ಄ಥಹ ಷಭುದಹಮ ಷಂಗದ ಷದಷಯಯ 

಄ನುಷಂಧಿಷುತ್ತಯಿುಹಗೇ, ನೈಷಗಿಾಔ ಭಹಯುಔಟ್ೆಿ ಖಾದ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಗೀಾಔರಿಷಲಹಖುುದು? . 
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Answer 10  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
 

ಂದು '಄ಸಾ' ಔಕ್ಷಿದಹಯನಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ತುಪ ಸೇಳಿಕೆಮು ಂದು ಄ಸಾತೆ ಡೆದ ಔಕ್ಷಿದಹಯನು 
ಮಹಯು ವಿಮೆ ಕರೀದಿಷಲು ವೈಕ್ಷಣಿಔಹಗಿ ಄ಸಾತೆ ಸೊಂದಿದನು 
 
. 
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಄ಧಹಯಮ 19 

ಗಹರಸಔ ಷೇೆ 

಄ಧಹಯಮ ರಿಚಮ 

 

ಇ ಄ಧಹಯಮದಲ್ಲಾ ಗಹರಸಔ ಷೇೆ ಹರಭುಕಯತೆಮನುು ಔಲ್ಲಮುವಿರಿ. ನೀು ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಷೇೆ ದಗಿಷುಲ್ಲಾ 
ಭಧಯತ್ತಾಖಳ ಹತರ ಔಲ್ಲಮುವಿರಿ. ನೀು ಷಂಸನ ಭತುಿ ಗಹರಸಔಯ ಜೋತೆ ಸೇಗೆ ಷಂಫಂಧ ಎಂದು 
ಔಲ್ಲಯೋಣ. 

ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವ 

 

A. ಗಹರಸಔ ಷೇೆಮ ಹರಭುಕಯತೆ 
B. ಈತಿಭ ಗಹರಸಔ ಷೇೆ ದಗಿಷುಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಹತರ 
C. ಷಂಸನ ಕೌವಲಖಳು 
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A. ಗಹರಸಔ ಷೇೆಮ ಹರಭುಕಯತೆ 
 

1. ಏಕೆ ಗಹರಸಔ ಷೇೆ? 
 

ಗಹರಸಔಯು ಯಸಹಯದ ಫೆರಡ್ ಭತು ಿ ಫೆಣೆಣ ದಗಿಷುದು ಭತುಿ ಮಹುದೇ ಈದಯಭ ತಹಯತಭಯವಿಲಾದೆ 
಄ಯನುು ನಿಬಹಯ್ದಷಫೇಔು. ಗಹರಸಔ ಷೇೆ ಭತುಿ ಷಂಫಂಧಖಳ ಹತರು ಆತಯ ಈತಪನುಖಳಿಗಿಂತ ಸೆಚಹಚಗಿ 

ವಿಮೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಸೆಚುಚ ಔಶಿಔಯಹಗಿದೆ. ವಿಮೆ ಂದು ಷೇೆ ಭತು ಿ ನಿಜಹದ ಷುಿಖಳಿಗಿಂತ ಫಸಳ 

ವಿಭಿನುಹಗಿಯು ಕಹಯಣ. 

ವಿಮೆ ಕರೀದಿ ಂದು ಕಹಯು ಕರೀದಿಷುದಕ್ರುಂತ ಸೇಗೆ ಭಿನುಹಗಿದೆ ಎಂದು ನಭಗೆ ರೀಕ್ಷಿಷಲು ಄ಕಹವ. 

 

ಗಹರಸಔಯ ನಿಜಹಗಿಮೂ ಡೆಮಲಹಖುದು ಂದು ಷೇೆ ಄ನುಬಹಗಿದೆ. ಆದು 
ನಿರೀಕ್ಷಿಷಲಹಗಿಯುದಕ್ರುಂತ ಔಡಿಮೆಯ್ದದಿಯೆ, ಆದು ಄ಷಭಹಧಹನ ಈಂಟುಭಹಡುತಿದೆ. ಷೇೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಖಳನುು 
ಮೀರಿದಯೆ, ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಯಭಹನಂದ ಅಖುದು ಎಂದು. ರತ್ತ ಈದಯಭದ ಗೋಲು ಇ ಭೂಲಔ ತನು 
ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಅನಂದ ಭಹಡುದು ಆಯಫೇಔು. 

ಕಹಯು ಕಹರಿನ ವಿಮೆ 

ಆದು ರೀಕ್ಷಹ ೆರೕರಿತ ಭತು ಿ಄ನುಬವಿಸಿದ 

ನೋಡಫಸುದಹದ ಂದು ಷಪಶಿಹದ 

ಳ ಳೆಮ ಷುಿ ಅಗಿದೆ. 

ಆದು ಬವಿಶಯದಲ್ಲಾ ಄ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಄ರ್ಘತಕೆು ಕಹಯು ನಶಿ  
ಕಹಯಣದಿಂದ ಄ಥಹ ಸಹನಿಮ ವಿಯುದಧ ಷರಿದೂಗಿಷಲು 
ಂದು ಔಯಹಯು.  ದುಯದೃಶಿಔಯ ಗಟನೆ ಷಂಬವಿಷು ತನಔ 

ವಿಭಹ ರಯೋಜನನುು ಄ನುಬವಿಷಲು ಄ಥಹ ಂದು 
ನೋಡಲು ಄ಥಹ ಷಪವಾ ಷಹಧಯವಿಲಾ. 

ಕಹಯು ಕರೀದಿಷುರಿಗೆ ಕರೀದಿಮ 

ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಕೆಲು ಷಂತೋಶದ ನಿರೀಕ್ಷೆ 
ಆಯುತಿದೆ .  ಄ನುಬ ನೈಜ ಭತುಿ 
಄ಥಾಭಹಡಿಕೊಳಳಲು ಷುಲಬ. 

 

ವಿಮೆಮ ಕರೀದಿಮು ತಕ್ಷಣ ಷಂತೋಶ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಄ಲಹಾ,   
ಅದಯೆ ಷಂಬನೀಮ ದುಯಂತದ ಫಗೆ ೆಬಮ / ಅತಂಔ 

ಅಧರಿತಹಗಿದೆ.  ಆದು ಮಹುದೇ ವಿಮೆ ಗಹರಸಔ ಲಹಬದ 

ಹತ್ತಮಹಖು ಷನಿುೇವ ಎದುಯುನೋಡಫಸುದು 
ಎಂಫುದು ಄ಷಂಬ ಎನಿಸಿಕೊಳುಳತಿದೆ. 

ಂದು ಕಹಯು ರದವಾನ ಕೊಠ್ಡಿಮಲ್ಲಾ 
ಭಹಯಹಟಹದ, ಂದು ಕಹಖ್ಹಾನೆಮ 

ಜೋಡಣೆ ತಮಹರಿಷಲಹಖುತಿದೆ  ಭತು ಿ
ಯಷೆಿಮಲ್ಲಾ ಫಳಷಲಹಖುದು  .  
ಭಹಡು ಭಹಯು ಭತುಿ ಫಳಷು   
ಭೂಯು ರಕ್ರರಯೆಖಳು, ಭೂಯು ವಿವಿಧ 

ಷಭಮಖಳಲ್ಲಾ ನಡೆಮುತಿದೆ  

ವಿಮೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಆದು ಈತಹಪದನೆ ಭತು ಿಫಳಕೆ 
ಏಔಕಹಲದಲ್ಲಾ ಷಂಬವಿಷಫಸುದಹದನುು ನೋಡಫಸುದು. 
ಈತಹಪದನೆ ಭತು ಿಫಳಕೆಮ ಆದು ಏಔತಹನತೆ ಎಲಹಾ 
ಷೇೆಖಳ ಂದು ವಿಶಿಶಿ ಲಕ್ಷಣಹಗಿದೆ. 
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2. ಷೇೆಮ ಖುಣಭಟಿ  
 

ಆದು ಜೀವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಖಳಿಗೆ ಭತು ಿ ಈತಭಿ ಖುಣಭಟಿದ ಷೇೆ ನಿಯೂಪಿಷಲು ಭತುಿ ಗಹರಸಔರಿಗೆ 
ಅನಂದಿಷಲು, ತಭಮ ಏಜೆಂಟ್ ಳಗೊಂಡ ತಭಮ ಸಿಫ್ಂದಿ, ಄ವಯಔ. 

ಅದಯೆ ಈತಿಭ ಖುಣಭಟಿದ ಷೇೆ ಏನು? ಄ದಯ ೈಶಿಶಿಯಖಳು ಮಹುು? 
("SERVQUAL" ಎಂಫ) ಷೇೆಮ ಖುಣಭಟಿದ ಂದು ರಸಿದಧ ಭಹದರಿ ನಭಗೆ ಕೆಲು ಳನೋಟಖಳನುು 
ನೀಡುತಿದೆ. ಆದು ಷೇೆಮ ಖುಣಭಟಿದ ಐದು ರಭುಕ ಷೂಚಔಖಳನುು ತೋರಿಷುತಿದೆ: 

a) ವಿವಹಾಷಹಸಾತೆ: ವಿವಾಷನೀಮ ಭತು ಿ ನಿಕಯಹಗಿ ಬಯಷೆ ಷೇೆ ನಿಾಹಿಷು ಷಹಭಥಯಾ. 

ಫಸುತೇಔ ಗಹರಸಔಯು ಷೇೆಮ ಖುಣಭಟಿದ ಐದು ಅಮಹಭಖಳಲ್ಲಾ ವಿವಹಾಷಹಸಾತೆ ರಭುಕ 

ಎಂದು ರಿಖಣಿಷುತಹಿಯೆ. ಆದು ಫುನಹದಿ ಮೇಲೆ ನಿಮಿಾಷಲಹದ ಟರರ್ಸಿ. 
 

b) ಜಹಫಹರಿಿ: ಆಚೆ ೆಭತು ಿಗಹರಸಔರಿಗೆ ಷಸಹಮ ಭತು ಿಗಹರಸಔಯ ಄ಖತಯಖಳಿಗೆ ಹರಂಪ್ಟಿ ರತ್ತಕ್ರರಯೆ 

ನೀಡಲು ಷೇಹ ಸಿಫ್ಂದಿಖಳ ಷಹಭಥಯಾನುು ಷೂಚಿಷುತದಿೆ. ಆದು ಷೇೆ ನೀಡುಹಖ 

ರದಶಿಾಷಲಹದ ೇಖ, ನಿಕಯತೆ ಭತು ಿತಾನೆ ನಂತಸ ಷೂಚಔಖಳನುು ಄ಳೆಮಫಸುದು. 
c) ಄ವೃಯಯೆನ್್: ಜ್ಞಹನ, ಷಹಭಥಯಾ ಭತು ಿ ಷೇಹ ೂಯೈಕೆದಹಯಯ ಷೌಜನಯ ಭತು ಿ ಟರರ್ಸಿ ಭತು ಿ

ವಿವಹಾಷಹಸಾ ಯಔಿಡಿಷು ತಭಮ ಷಹಭಥಯಾನುು ಷೂಚಿಷುತದಿೆ. ಆದು ಗಹರಸಔಯ 

ಭೌಲಯಭಹನದಲ್ಲಾ ನೀಡಿದ, ಷೇೆ ಈದೊಯೕಗಿ ಄ಖತಯಖಳನುು ಸೇಗೆ ಄ಥಾ ಭಹಡಿಕೊಂಡಿದಹಿಯೆ 
ಭತು ಿ಄ುಖಳನುು ೂಯೈಷು ಷಹಭಥಯಾ ಸೊಂದಿದಹಿಯೆ. 

d) ಯಹನುಬೂತ್ತವಕ್ರ:ಿ ಭಹನ ಷಪವಾ ಎಂದು ವಿರಿಷಲಹಗಿದೆ. ಆದು ಕಹಳಜಿಮುಳಳ ತಾನೆ ಭತುಿ 
ಗಹರಸಔರಿಗೆ ದಗಿಷಲಹಗಿದೆ ಯಕ್ರಿಖತಹದ ಖಭನ ರತ್ತಬಿಂಬಿಷುತಿದೆ. 
 

e) ಗಹರಸಯ: ಗಹರಸಔರಿಗೆ ನೋಡಲು, ಕೇಳಲು ಭತು ಿ ಷಪವಾ ಎಂದು ದೈಹಿಔ ರಿಷಯ ಄ಂವಖಳ 

ರತ್ತನಿಧಿಷುತಿೆ. ಜೀವಿಭಹ ಔಂೆನಿಮ ಔಚೇರಿಮಲ್ಲಾ ಬೇಟ್ಟ ಫೆ್ಯು ಕೊಡುಹಖ  

ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಷೆಳ, ವಿನಹಯಷ ಭತು ಿ ಷಾಚೆತೆ ಭತುಿ ಅದೇವದ ಄ಥಾದಲ್ಲಾ ಭತು ಿ ೃತ್ತಿಯತೆ, 
ಗಹರಸಔಯ ಮೇಲೆ ದೊಡಡ ರಬಹ ಭಹಡಫಸುದು. ಆದು ಭುಂಚೆ ಭತುಿ ಹಷಿವಿಔ ಷೇೆ 
಄ನುಬವಿಸಿದ ನಂತಯ, ಮೊದಲ ಭತುಿ ವಹವಾತಹದ ಄ನಿಸಿಕೆಖಳನುು ಷೃರ್ಷಿಷುತಿದೆ ಏಕೆಂದಯೆ 
ಬೌತ್ತಔ ರಿಷಯ ಭುಕಯ ಅಖುತಿದೆ. 

 

3. ಗಹರಸಔ ಷೇೆ ಭತು ಿವಿಮೆ 

 

಄ಯು ಮೇಲೆ ತಲುಪಿ ಭತು ಿ ಄ಲ್ಲಾ ಈಳಿಮುದನುು ನಿಾಹಿಷುತ್ತಿದುಿದು ಸೇಗೆ ಎಂದು ಜೀ ವಿಮೆಮ 

ಈದಯಭ ಭಹಯಹಟದ ಮಹುದೇ ರಭುಕ ಈತಹಪದಔರಿಗೆ ಕೇಳಿ. ನೀು ಆದು ತಭಮ ಄ಸಿಿತಾದಲ್ಲಾಯು 

ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಫೆಂಫಲ ಭತುಿ ಪ್ರೆರೕತಹ್ಸ ಎಂದು ಄ಯು ತಭಗೆ ಹಯಹಯ ನಿಮಿಾಷಲು ನೆಯಹಗಿಯುಯು 
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ಎಂದು, ಂದು ಷಹಭಹನಯ ಈತಯಿ ಡೆಮಲು ಷಹಧಯತೆ. ನೀು ಄ಯ ಅದಹಮದ ದೊಡಡ ಬಹಖ ಔಯಹಯುಖಳ 

ನವೀಔಯಣ ಔಮಿಶನಿುಂದ ಫಯುತಿದೆ ಎಂದು ಔಲ್ಲಮಫಸುದು. ಄ಯ ಗಹರಸಔಯು ಔೂಡಹ ಸೊಷ ಗಹರಸಔಯ 

ಷಹಾಧೀನಕೆು ಭೂಲಹಗಿಯುತಹಿಯೆ. 
 

ತಭಮ ಮವಸಿ್ನ ಖುಟುಿ ಏನು? ಈತಿಯ, ಸೆಚಹಚಗಿ, ತಭಮ ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಷೇೆ ಫದಧತೆಮನುು ಸೊಂದಿದೆ. 
ಸೇಗೆ ಂದು ಗಹರಸಔಯು ಷಂತೋಶ ರಯೋಜನಕಹುಗಿ ಏಜೆಂಟ್ ಭತು ಿ ಔಂನಿ ಆಟುಿಕೊಳುಳಯು ? ಇ 

ರವೆುಗೆ ಈತರಿಿಷಲು, ಆದು ಗಹರಸಔನ ಜೀವಿತಹಧಿಮ ಭೌಲಯನುು ನೋಡುದು ಈಮುಔ ಿಎಂದು. 
 

ಹಯಖ್ಹಯನ 

 

ಗಹರಸಔ ಜೀವಿತಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಭೌಲಯನುು ದೀಗಾ ಄ಧಿಮಲ್ಲಾ ಂದು ಗಹರಸಔಯು ಂದು ಈತಭಿ ಫಹಂಧಯ 
ನಿಮಿಾಷಲು ಡೆಮಫಸುದು ಎಂಫ ಅರ್ಥಾಔ ರಯೋಜನಖಳ ಮೊತ ಿಎನುಫಸುದು. 

 
  



                                                         18 

 425 

ಚಿತರ 1: ಗಹರಸಔ ಜೀವಿತಹಧಿಮ ಭೌಲಯ 

 
 

ಷೇೆ ಷಲ್ಲಾಷು ಭತು ಿ ಗಹರಸಔಯ ಸತ್ತಿಯದ ಷಂಫಂಧಖಳನುು ನಿಮಿಾಷು ಫ್ ಏಜೆಂಟ್; ಯಸಹಯದ 

ವಿಷಿಯಣೆ ಷಸಹಮ ಭಹಡು ಷೌಸಹದಾ ಭತು ಿಫಹರಯಂಡ್ ಭೌಲಯನುು, ನಿಮಿಾಷುತಹಿಯೆ. 

Test Yourself 7 ನಿಮೆಮನುು ರೀಕ್ಷಿಸಿರಿ 2 

 

ಗಹರಸಔಯ ಜೀವಿತಹಧಿಮ ಭೌಲಯ ಎಂದಯೇನು? 
I. ತಭಮ ಜೀನಕಹಲದಲ್ಲಾ ಗಹರಸಔಯ ಷೇೆಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಈಂಟ್ಹದ ೆಚಚಖಳ ಮೊತ ಿ 

II. ಯಚಿಸಿದ ಹಯಹಯ ಅಧರಿಸಿ ಗಹರಸಔರಿಗೆ ನೀಡಿದ ವೆರೕಣಿ  

III. ಗಹರಸಔಯ ಜೊತೆ ದೀಗಾಕಹಲದ ಷಂಫಂಧನುು ನಿಮಿಾಷು ಭೂಲಔ ಷಹಧಿಷಲಹಖು ಅರ್ಥಾಔ 

ರಯೋಜನಖಳ ಮೊತ ಿ

IV. ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಎನುಫಸುದಹದ ಎಂಫ ಖರಿಶಠ ವಿಮೆ 

 

 
 

B. ಈತಭಿ ಗಹರಸಔ ಷೇೆ ದಗಿಷುಲ್ಲಾ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಹತರ  
ಏಜೆಂಟ್ ಗಹರಸಔನಿಗೆ ಈತಿಭ ಷೇೆ ಸೇಗೆ ಷಲ್ಲಾಷುನು ಇಖ ರಿಖಣಿಷೋಣ. ಹತರ ಭಹಯಹಟ ಸಂತದಲ್ಲಾ 
ಅಯಂಬಹಖುತಿದೆ ಭತು ಿ ಪಂದದ ಄ಧಿಮ ಭೂಲಔ ಭುಂದುರಿಮುತಿದೆ. ನಹು ಪಂದ 

ಮೈಲ್ಲಖಲುಾಖಳು ಭತುಿ ರತ್ತ ಸಂತದಲೂಾ ಕೆಲು ಹತರನುು ನೋಡೋಣ. 

1. ಭಹಯಹಟದ ಹಯ್ದಂಟ್ - ಄ತುಯತಭಿ ಷಲಸೆ 
ಷೇೆಗೆ ಭಹಯಹಟ ಮೊದಲ ಬಿಂದುಹಗಿದೆ. ಜೀ ವಿಮೆಮ ಕರೀದಿಮಲ್ಲಾ ಳಗೊಂಡಿಯು ಖಂಭೀಯ 

ವಿಶಮಖಳಲ್ಲಾ ಂದು ಹಯಪಿಿಮ ರಭಹಣನುು(ಷರ್ಮ ಄ಶೂಡ್ಾ) ಕರೀದಿಷುುದನುು ನಿಧಾರಿಷುುದು 
ಅಗಿದೆ. 
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ಏಜೆಂಟ್ ನಿಜಹಗಿಮೂ ಄ಯ ವಿಶಮಕೆು ಈತಿಭ ಷಲಸೆ ಷಲ್ಲಾಷು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಄ಯ ಔಮೀಶನ್ 

ಹರಯಂಬಹಖುತಿದೆ. ಜೀ ವಿಭಹ ಈತಪನುಖಳು, ನಹು ನೋಡಿದಂತೆ, ಯಕ್ರಿಮ ಜೀಭಹನದ 

಄ಧಿಮಲ್ಲಾನ ಯಕ್ಷಣೆ ಭತು ಿಈದಭವಿಷು ಈಳಿಷು ಄ಖತಯಖಳ ಹಯಪಿಿಮನುು ೂಯೈಷಲು ಕರೀದಿಷುತಹಿಯೆ. 
ಏಜೆಂಟ್ ಇ ಄ವಯಔತೆಖಳನುು ಄ಥಾಭಹಡಿಕೊಳಳಲು ಭತುಿ ಄ದಯ ಲಹಬ ೈಶಿಶಿಯಖಳನುು ಇ 

಄ಖತಯತೆಖಳನುು ೂಯೈಷುಲ್ಲಾ ಸೆಚುಚ ಷೂಔಿಹದ ಈತಪನುಖಳನುು ಷೂಚಿಷಲು ಷಹಧಯಹಖುತಿದೆ. 
ಏಜೆಂಟ್ ಹತರು ಄ರಿಗೆ ಸೆಚುಚ ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿ ತಭಮ ಜೀನದ ಄ನಿಶಿಚತ ಄ಹಮನುು 
ನಿಾಹಿಷಲು ಷಸಹಮ ಭಹಡುಲು ಂದು ತಯಫೇತುದಹಯ ಭತು ಿ ಷಸಬಹಗಿಮಹಗಿ ಗಹರಸಔನಿಗೆ 
ಷಂಫಂಧಿಸಿಯುುದು. 
಄ಥಹಾತ್ ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಹತರು ಕೇಲ ಭಹಯಹಟ ಯಕ್ರಗಿಿಂತ ಸೆಚುಚ ಎಂಫುದು. ಄ಯು ಂದು 
ೈಮಕಿ್ರಔ ಸಣಕಹಷು ಯೋಜಔ ಭತು ಿ ಷಲಸೆಗಹಯ, ಫಯೆದುಕೊಡು, ಔಷಿಮೈರ್ಸ ರಿಸಹಯ ಡಿಷೈನರ್ 

ಭತು ಿದೀಗಾಕಹಲದ ಷಂಫಂಧಖಳನುು ನಿಮಿಾಷಲು ಭತು ಿಟರರ್ಸಿ ಫೆಳೆಷಲು ಫ್ ಷಂಫಂಧ ನಿಭಹಾಔ, 

ಎಲಹಾ ಂದಯಲ್ಲಾ ಷೇರಿಸಿಕೊಳಳಲಹದನಹಖುುದು ಎಂಫ ಄ಖತಯವಿದೆ. 
 

2. ರಷಹಿ ಸಂತ 

 

ಏಜೆಂಟ್ ಜೀವಿಭಹ ರಷಹಿ ಬತ್ತಾ ಷಂಧಫೆಾದಲ್ಲಾ ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಫೆಂಫಲ ನೀಡಫೇಔು. ವಿಮೆ ಆದಯಲ್ಲಾ 
ಸೇಳಿಕೆಮ ಜಹಫಹಿರಿಮನುು ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲು ಄ಖತಯವಿದೆ. 
ಆದು ಏಜೆಂಟ್ ವಿರಿಷು ಭತು ಿ ರಷಹಿನೆಮ ಯೂದಲ್ಲಾ ರವೆುಖಳ ರತ್ತ ಈತಿಯನುು ತುಂಫಲು 
ರಷಹಿಔರಿಗೆ ವಿಯಖಳ ಷಪಶಿನೆ ಫಸಳ ಭುಕಯ. ಂದು ಸಔುು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಷರಿಮಹದ ಭತು ಿಷಂೂಣಾ 

ಭಹಹಿತ್ತ ನೀಡಲು ಂದು ೈಪಲಯು ಗಹರಸಔಯ ಕೆಾೖರ್ಮ ಄ಹಮಕೆು ಸಿಕ್ರುಷಫಸುದು. 
 

ಕೆಲವೊಮೆಮ ನಿಮಭಹಳಿ ೂಣಾಗೊಳಿಷಲು ಸೆಚುಚರಿ ಭಹಹಿತ್ತ ಄ಖತಯ ಆಯಫಸುದು. ಄ಂತಸ 

ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ ಔಂನಿ ನೇಯಹಗಿ ಄ಥಹ ಏಜೆಂಟ್ / ಷಲಸೆಗಹಯ ಭೂಲಔ ಗಹರಸಔರಿಗೆ ತ್ತಳಿಷಫಸುದು. 
ಎಯಡೂ ಷಂದಬಾಖಳಲ್ಲಾ, ಆದು ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಄ಖತಯಹದ ಎಲಾ ವಿಧಿವಿಧಹನಖಳು ೂಣಾಗೊಳಿಷಲು ಭತು ಿ
಄ನ ಄ಥಹ ಄ಳ ಏಕೆ ಆುಖಳು ಄ವಯಔ ಎಂದು ವಿರಿಷಲು ಷಸಹಮ ಄ಖತಯಹಖುತಿದೆ. 
 

3. ಄ಂಗೀಕಹಯ ಸಂತ 

 

a) ಮೊದಲ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಯಸೀದಿ (FPR) 

 

ಆದು ವಿಮೆ ಔಂನಿಮ ಸೊಯಡಿಸಿದ (FPR) ಎಂದು ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳುಳದು ಏಜೆಂಟು 
ಜಹಫಹಿರಿಮಹಗಿಯುತಿದೆ. ಇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಾ ಚುಯುಔುತನದಿಂದಹಗಿ ಄ನ ಅಷಕ್ರಿಖಳು ಏಜೆಂಟ್ ಭತು ಿ
ಔಂನಿಮ ಕೈಮಲ್ಲಾ ಷುಯಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಗಹರಸಔನಿಗೆ ಷಂಹಿಷುದು. 
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b) ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜಿನ ವಿತಯಣೆ 
ಹಲ್ಲಸಿಮ ವಿತಯಣೆ ಂದು ಏಜೆಂಟ್ ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಷಂಔಾ ಔಲ್ಲಪಸಿಕೊಳುಳಲ್ಲಾ ಭತೊಿಂದು ರಭುಕ 

಄ಕಹವ. ಔಂನಿಮ ನಿಮಭಖಳು ಂದು ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜನುು ಯಕ್ರಿಯ್ದಂದ ವಿತಯಣೆಮಹಗಿದೆ 
಄ಕಹವ ೇಳ ,ೆ ಆದನುು ಷಂಖರಹಿಸಿ ಗಹರಸಔನಿಗೆ ದಹಕಲೆ ರಷುಿತಡಿಷಲು ಈತಿಭ ಈಹಮೂ 

ಆಯಫಸುದು.  
 

ಹಲ್ಲಸಿ ಮೇಲ್ ಭೂಲಔ ನೇಯಹಗಿ ಔಳುಹಿಷಲಹದ ೇಳ ,ೆ ಆದು ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜನುು 
ಔಳುಹಿಷಲಹಗಿದೆ ಎಂದು ಮೆಮ ಗೊತಹಿದಯೆ, ಔೂಡಲೇ ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಷಂಕ್ರಾಷಫೇಔು. ಆದು ಗಹರಸಔರಿಗೆ 
ಬೇಟ್ಟ ನೀಡು ಭತುಿ ಸಿಾೕಔರಿಸಿದ ಡಹಔುಯಮೆಂಟ್ ಄ಷಪಶಿಹಗಿದೆಿಯೆ ಏನು ಎಂಫುದನುು ವಿರಿಷಲು 
ಂದು ಄ಕಹವ. ಆದು ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಫಂಧನೆಖಳಿಗೆ ಭತು ಿ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯ ಸಔುು ಭತು ಿ ಗಹರಸಔಯು 
ಡೆಮಫಸುದಹದ ವಿವಿಧ ರೀತ್ತಮ ಷಲತುಿಖಳನುು ಷಪರ್ಷೀಔರಿಷಲು ಂದು ಷಂದಬಾಹಗಿದೆ. ಇ ಅಕ್ಿ 
ಭಹಯಹಟ ಮೀರಿದ ಷೇೆಮ ಂದು ಭಟಿದ ಆಚೆ ೆರದಶಿಾಷುದು. 
ಇ ಷಬೆಮು ಷಸ ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಷೇೆ ಭತು ಿ ೂಣಾ ಫೆಂಫಲ ಷಂಸನಗೊಳಿಷುತ್ತಿಯು ಏಜೆಂಟ್ 

ಫದಧತೆಮ ರತ್ತಜ್ಞೆಮ ಂದು ಷಂದಬಾಹಗಿದೆ. 
ಭುಂದಿನ ತಔಾಫದಧಹದ ಸೆಜೆು ಫಸುವಃ ಆತಯ ಯಕ್ರಿಖಳ ವಿಯಖಳನುು ಕೇಳುದು ಭತು ಿ ಄ರಿಗೆ 
ಗೊತ್ತಿಯುಯು ಏಜೆಂಟನ ಷೇೆಖಳಿಂದ ಲಹಬ ಭಹಡಿಯುಯ ಸೆಷಯುಖಳು. ಕೆಾೖಂಟ್ ಷಾತಃ ಇ 

ಜನಯನುು ಷಂಕ್ರಾಸಿ ಭತುಿ ಄ರಿಗೆ ಏಜೆಂಟ್ ರಿಚಯ್ದಷಫಸುದು, ಄ದನುು ಯಸಹಯದಲ್ಲಾ ಂದು 
ಭಸಹನ್ ರಖತ್ತ ಎಂದು ಄ಥಾ. 

c) ಪಿರೕಮಿಮರ್ಮ ಹತ್ತ 

 

ಹಲ್ಲಸಿ ಲಹಯಪ್ಟ್ ಭಹಡುುದಿಲಾ, ಏಜೆಂಟ್ ಹೀಗಹಗಿ ಕೊಡಫೇಕಹದ ಪಿರೕಮಿಮಂ ಄ಯ ನೆನಪಿಷುಂತೆ 
ಕೆಾೖಂಟ್ ಷಂಔಾದಲ್ಲಾಯುದನುು ಸೊಂದಿದೆ. 
ಂದು ಸಫ್ ಄ಥಹ ಔುಟುಂಫ ಗಟನೆಮ ಕೆಲು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಄ರಿಗೆ ವುಬಹವಮ ಭೂಲಔ 

ಕಹಲಕಹಲಕೆು ಕೆಾೖಂಟ್ ಷಂಔಾ ಷಂಫಂಧ ಆಟುಿಕೊಂಡು ಫಲಡಿಷುದು ಆಯುತಿದೆ. ಸಹಗೆಯೇ 
ಮಹಹಖ ತೊಂದಯೆ ಄ಥಹ ದುಃಕದ ಂದು ಕ್ಷಣ ಆಯುತಿದೆ, ನೆಯು ನೀಡು ಭೂಲಔ, ಂದು 
ಂದು ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಄ಖತಯಖಳಿಗಹಗಿ ಲಬಯವಿಯುಯು ಎಂಫುದನುು ತೋರಿಷುತೆಿದೆ.  

4. ಕೆಾೖರ್ಮ್ ಆತಯಥಾ 

 

ಏಜೆಂಟ್ ಕೆಾೕರ್ಮ ಫಗೆಸರಿಷುವಿಕೆ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ನಿಣಹಾಮಔ ಹತರ ಹಿಷುಯು. ಄ಖತಯಹದ ಮಹುದೇ 
ಸಔುು ತನಿಖ್ೆಮ ಭಹಹಿತ್ತ ಖ್ಹತರಿಡಿಸಿಕೊಳುಳದು ಄ಳ / ಄ನ ಕೆಲಷ, ಆದಯ ರಕಹಯ ವಿಯಖಳನುು 
ತಕ್ಷಣ ವಿಮೆಗಹಯರಿಗೆ ತ್ತಳಿಷುದು ಭತು ಿಆದು ರಕ್ರರಯೆಮನುು ಚುಯುಔುಗೊಳಿಷಲು ಫೆಂಫಲ್ಲತಹಗಿದೆ. 

5. ಆತಯೆ ಷೇೆಖಳು 
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ಏಜೆಂಟ್, ಄ಳ / ಄ನ ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯು ಜತೆ ಷಂಔಾ ಕಹಮುಿಕೊಳುಳ ಭೂಲಔ, ಆಂತಸ ಹರಂಪ್ಟಿ 
ನಔಲ್ಲ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ಕೊಡುವಿಕೆ, ಹಲ್ಲಸಿ ಷಹಲ ಹತ್ತ, ನಹಭ ಫದಲಹಣೆ, ನಿಯೋಜನೆ ಯಷೆ ೆಭತುಿ 
ಯದುಿಗೊಂಡ ಹಲ್ಲಸಿಮನುು ುನವೆಚೕತನ ಷುಖಭಗೊಳಿಷುದು ಎಂಫ ಹಲ್ಲಸಿ ಆತಯ ಷೇೆಖಳನುು 
ನಿಯೂಪಿಷಲು ಷಹಧ್ಯಯ.  

6. ದೂಯು ನಿಹಯಣಹ ಕೇಂದರ 
 

ಗಹರಸಔಯು ದೂಯು ಭಹಡಿದಹಖ ಸೆಚಿಚನ ಅದಯತೆ ಕ್ರರಯೆಗೆ ಷಭಮ. ದೂರಿನ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ನೆನಪಿಡಿ ಷೇೆ 
ೈಪಲಯದ ಷಭಷೆಯ ಆದು ಄ನಹಯಮಕೊುಳಗಹದ ಗಹರಸಔಯ ಔಥೆ ಭಹತರ ಂದು ಬಹಖಹಗಿದೆ, (ಆದು ಂದು 
ಸಔುನುು ತ್ತೕರಿಷುದಯಲ್ಲಾ ಚುಯುಔುತನದ ಕೊಯತೆಯ್ದಂದಹಗಿ, ವಿಮೆಗಹಯಯು ದಹಕಲೆಖಳನುು ಷರಿಡಿಷುವಿಕೆ 
ವಿಳಂಫದಂತಸ ಹಯಪಿಿಯ್ದಯುತಿದೆ).   
 

ಆಂತಸ ೈಪಲಯ ಫಗೆ ೆತಭಮ ಹಯಖ್ಹಯನಖಳಿಂದ ಗಹರಸಔಯು ಖಿನುತೆಗೊಳಗಹಖುತಹಿಯೆ ಭತು ಿಫಸಳಶುಿ ಸೆಚುಚ 
ಕೆಯಳುತಹಿಯೆ. ರತ್ತ ಷೇೆ ೈಪಲಯ ಈದಭವಿಷು ಬಹನೆಖಳು ಭತುಿ ಷಂಫಂಧಿತ ಬಹನೆಖಳ ಎಯಡು 
ವಿಧಖಳಿೆ: 

 ಮೊದಲನೆಮದಹಗಿ ಄ಹರಭಹಣಿಔತೆ ಂದು ರಜ್ಞೆಮ, ಮೋಷಕೊುಳಗಹಗಿಯುುದು ಎಂಫ ಬಹನೆ.  
 ಎಯಡನೇ ಬಹನೆ ಂದು ಗಹಮಗೊಂಡ ಄ಸಂಕಹಯ - ಕಹಣುಂತೆ ಭತು ಿಔಡಿಮೆ ಄ನುಬವಿಷಲು 

ಭಹಡಲಹಖುತ್ತಿದೆ  
 

ದೂಯು ಗಹರಸಔ ಷಂಫಂಧದ ನಿಣಹಾಮಔ "ಷತಯದ ಕ್ಷಣ" ಅಗಿದೆ; ಔಂನಿ ಡೆದಯೆ, ಄ಲ್ಲಾ ಄ದು ಷರಿಮಹದ 

ಹಷಿಹಗಿ ಗಹರಸಔಯ ನಂಬಿಕೆಮನುು ಷುಧಹರಿಷು ಷಹಭಥಯಾ ಸೊಂದಿದೆ ಎಂದರ್ಥಾ. ಭಹನ ಷಪವಾ ಆಲ್ಲಾ 
ನಿಣಹಾಮಔ; ಗಹರಸಔಯು, ಭೌಲಯದ ಬಹನೆ ಫಮಷುಯು. 
 

ನೀು ಂದು ೃತ್ತಿಯ ಜೀವಿಭಹ ಷಲಸೆಗಹಯನಹಗಿದಹಿಖ, ನೀು ಄ಂತಸ ರಿಸಿೆತ್ತಮನುು ಮೊದಲ 

ಷಹೆನದಲ್ಲಾ ಷಂಬವಿಷಲು ಄ಕಹವ ನೀಡುುದಿಲಾ. ನೀು ಔಂನಿಮ ಷೂಔಿ ಄ಧಿಕಹರಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಚಹಯಣೆ 
ಭಹಡಫಸುದು. ನೆನಪಿಡಿ, ಔಂನಿಮಲ್ಲಾ ಫೇಯೆ ಮಹಯೂ ನೀು ಭಹಡುಂತೆ ಗಹರಸಔನ ಷಭಷೆಯಖಳಿಗೆ 
ಭಹಲ್ಲೕಔತಾನುು ಸೊಂದಿಯುದಿಲಹಾ. 
 

ದೂಯುಖಳು / ವಿಶಹದನೆಖಳು ನಭಗೆ, ನಹು ಗಹರಸಔಯ ಅಷಕ್ರಿಗೆ ಕಹಳಜಿ ಎಶುಿ ಎಂದು ತೋರಿಷಲು 
಄ಕಹವ ನೀಡುತಿದೆ. ಄ುಖಳು ಹಷಿಹಗಿ ಜೀವಿಭಹ ಏಜೆಂಟನ ಷದಹಭನೆ ಭತು ಿ ಹಯಹಯ 

ನಿಮಿಾಷಲಹಗಿಯುದಯ ಮೇಲೆ ಗನಹದ ಔಂಫಖಳು ಅಗಿೆ. ರತ್ತ ಹಲ್ಲಸಿ ದಷಹಿೇಜಿನ ಕೊನೆಮಲ್ಲಾ, 
ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳು ಡಹಔುಯಮೆಂಟ್ ನಿಫಂಧನೆಖಳನುು ವಿರಿಷು ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಮಹ ದೂಯು 
ವಿಧಹನನುು, ಗಹರಸಔಯ ಖಭನಕೆು ವಿರಿಷಲಹಗಿದೆ. 
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ಫಹಯ್ದ ರಚಹಯದ (ಈತಭಿ / ಕೆಟಿ) ದಖಳು ಭಹಯಹಟ ಭತು ಿ ಷೇೆಮಲ್ಲಾ ಭಸತಾದ ಹತರ 
ಸೊಂದಿಯುತದಿೆ. ಄ಲ್ಲಾ ನೆನಪಿಡಿ, ಕೆಟಿ ಷೇೆ 20 ಜನರಿಗೆ ಗಹಾಯ್ದಷಲಪಡುತಿೆ ಈತಿಭ ಷೇೆ ಫಸುಭಹನ 

5 ಜನರಿಗೆ ಭಹಹಿತ್ತ ನೀಡಲಹಖುತಿದೆ. 
 

Test Yourself 8 ನಿಮೆಮನುು ರೀಕ್ಷಿಸಿ 3 

 

ಗಹರಸಔನ ಭನಸಿ್ನಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ ಔಂನಿಮು ಔಡೆಯ್ದಂದ ರತ್ತ ಷೇೆ ೈಪಲಯದಿಂದ ಈದಭವಿಷು 

ಬಹನೆಖಳು ಭತು ಿಷಂಫಂಧಿತ ಬಹನೆಖಳ ಎಯಡು ವಿಧಖಳಿೆ. ಇ ಬಹನೆಖಳು 
I. ಗೊಂದಲ ಭತು ಿ಄ನುಬೂತ್ತ 

II. ಄ಹರಭಹಣಿಔತೆ ಭತು ಿರತ್ತೕಕಹಯ 

III. ಄ಜ್ಞಹನ ಭತು ಿಷಸಹನುಬೂತ್ತ 

IV. ಄ಹರಭಹಣಿಔತೆ ರಜ್ಞೆ ಭತು ಿಗಹಮಗೊಂಡ ಄ಸಂಕಹಯ  
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C. ಷಂಸನ ಕೌವಲಯ 
 

1. ಗಹರಸಔ ಷೇೆಮಲ್ಲಾ ಷಂಸನ ಕೌವಲಯ 
ಏಜೆಂಟ್ ಄ಥಹ ಷೇೆಗಹಯಯು ಕೆಲಷದ ಷೆಳದಲ್ಲಾ ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿ ಕೆಲಷ, ಸೊಂದು ಄ಖತಯವಿಯು 

ಕೌವಲಖಳ ರಭುಕ ಷೆಟ್ ಂದು ಭೃದು ಕೌವಲಯ ಅಗಿದೆ. 
ಂದು ನಿದಿಾಶಿ ರೀತ್ತಮ ಕಹಮಾ ಄ಥಹ ಚಟುಟ್ಟಕೆ ನಿಾಹಿಷಲು ಯಕ್ರಿಮ ಷಹಭಥಯಾನುು ಯಸರಿಷಲು 
- ಸಹಡ್ಾ ಕೌವಲಯಖಳಿಗಿಂತ ಭಿನುಹಗಿ - ಭೃದು ಕೌವಲಯಖಳ ಕೆಲಷಗಹಯಯು ಭತು ಿಗಹರಸಔಯು, ಕೆಲಷದಲ್ಲಾ 
ಭತು ಿಸೊಯಗೆ ಎಯಡಯಲೂಾ ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿ ಫ್ಯ ಷಂಸನದ ಷಹಭಥಯಾದ ಷಂಫಂಧ. 

 

ಷಂಸನ ಕೌವಲಯ ಇ ಭೃದು ಕೌವಲಯಖಳಲ್ಲಾ ಄ತಯಂತ ರಭುಕಹದದು. 
2. ಷಂಸನ ಭತು ಿಗಹರಸಔ ಷಂಫಂಧಖಳು 

ಗಹರಸಔ ಷೇೆ, ತೃಪಿ ಿಭತು ಿನಿಶಹಠಂತ ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಷೃರ್ಷಿಷುಲ್ಲಾ ರಭುಕ ಄ಂವಖಳಲ್ಲಾ ಂದು.But it is 

not enough. ಗಹರಸಔಯು ಭಹನ ಜೀವಿಖಳು ಄ಯೊಂದಿಗೆ ಔಂನಿಮು ಫಲಹದ ಷಂಫಂಧ ನಿಮಿಾಷು 

಄ಖತಯವಿದೆ. 
 

಄ಂತ್ತಭಹಗಿ ಗಹರಸಔ ಸೇಗೆ ಔಂನಿಮ ನೋಡಲು ಫಮಷು ಅಕಹಯು ಆದು ಷೇಹ ಭತು ಿಷಂಫಂಧದ 

಄ನುಬ ಎಯಡರಿಂದ ಅಗಿದೆ. 
a) ಟರರ್ಸಿ ಪ್ರೆರೕತಹ್ಹಿಷು ಄ಂವಖಳು 

 

ಏನು ಂದು ಅಯೋಖಯಔಯ ಷಂಫಂಧ ಭಹಡಲು ಸೋಖುತಿದೆ? ತನು ಸೃದಮದಲ್ಲಾ, ಷಸಜಹಗಿ, ಟರರ್ಸಿ 
ಆಯುತಿದೆ. ಄ದೇ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಫಲಡಿಷಲು ಭತುಿ ಟರರ್ಸಿ ಪ್ರೆರೕತಹ್ಹಿಷಲು ಆತಯ ಄ಂವಖಳು, ಆೆ. 
ನಹು ವಿರಿಷೋಣ 

ಚಿತರ 1: ನಂಬಿಗೆ 
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i. ರತ್ತ ಷಂಫಂಧ ಅಔಶಾಣೆಯ್ದಂದ ಅಯಂಬಹಖುತದಿೆ 
ಷಯಳಹಗಿ ಆಶಿಟ್ಟಿಯು ಄ಖತಯವಿದೆ ಭತು ಿಗಹರಸಔರಿಗೆ ಷೌಸಹದಾನುು ಫೆಳೆಷಲು ವಔಿಹಗಿಯಫೇಔು. 
಄ಟ್ಹರಕ್ಷನ್ ಫಸಳ ಫಹರಿ ಗಹರಸಔಯು ಷಂಷೆ ೆ ಄ಥಹ ಄ದಯ ರತ್ತನಿಧಿಖಳ ಷಂಔಾದಲ್ಲಾ ಫಂದಹಖ 

ಡೆಮಲಹಗಿದೆ ಎಂಫ ಮೊದಲ ಄ಭಿಹರಮದ ರಿಣಹಭಹಗಿದೆ. ಅಔಶಾಣೆ ರತ್ತ ಸೃದಮ ಄ನಹಾಕ್ 

ಭಹಡಲು ಮೊದಲ ಕ್ರೕಲ್ಲಮಹಗಿದೆ. ಅಔಶಾಣೆ ಆಲಾದೆ, ಷಂಫಂಧ ಄ಶೆೀನೂ ಷಹಧಯ ಆಲಹಾ. ಆಶಿಟ್ಟಿಲಾದ 

ಫ್ ಭಹಯಹಟಗಹಯನನುು ರಿಖಣಿಸಿ. ನೀು ನಿಜಹಗಿಮೂ ಄ನು ಄ಥಹ ಄ಳು ಭಹಯಹಟ 

ೃತ್ತಿಜೀನದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಖತ್ತ ಭಹಡಲು ಷಹಧಯಹಖುತಿದೆ ಄ಭಿಹರಮ ಸೊಂದುವಿಯಹ? 
 

ii. ಷಂಫಂಧ ಎಯಡನೆಮ ಄ಂವ ಂದು ಈಸಿತೆ್ತಮನುು ಸೊಂದಿದೆ - ಄ಖತಯವಿದಹಖಿ ಄ಲ್ಲಾಯುದು   
ಈತಿಭ ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಫಸುವಃ ಭದುೆ ಎಂದು. ಆದು ತ್ತು ಄ರಿಗೆ ಄ಖತಯವಿಯುಹಖ ತ್ತ 

ಲಬಯವಿಯುದು ಎಂದು ಭುಕಯೇ? ಸಹಗೆಯೇ ಂದು ಗಹರಸಔಯ ಷಂಫಂಧದಲ್ಲಾ, ಷಭಷೆಯ, ಄ಖತಯವಿದಹಖಿ 

ಔಂನಿ ಄ಥಹ ಄ದಯ ರತ್ತನಿಧಿ ಸೇಗೆ ಲಬಯವಿಯುಯು ಎಂಫುದು. ಄ನು ಄ಥಹ ಄ಳು 
ಷಂೂಣಾಹಗಿ ರಷುತಿಹಗಿ ಭತು ಿಗಹರಸಔಯ ಄ಖತಯಖಳನುು ಕೇಳುಯಹ? 

iii. ಷಂಸನ 

 

ಫ್ನು ಷಂೂಣಾಹಗಿ ರಷುಿತ ಆಲಾದಿದಹಿಖ ಭತು ಿ ಂದು ಗಹರಸಔಯ ಎಲಹಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಖಳನುು 
ಷಂೂಣಾ ನಹಯಮ ಭಹಡಲು ಷಹಧಯಹಖುುದಿಲಾಹದ ನಿದವಾನಖಳು ಆಯಫಸುದು. ಫ್, ೂಣಾ 
ಯಹನುಬೂತ್ತ, ಖ್ಹತ್ತರ ನೀಡು ಭತು ಿ ಜಹಫಹರಿಿ ಯಹನಿಷು ಂದು ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ, ಗಹರಸಔನಿಗೆ 
ಭಹತನಹಡಿ, ಫ್ಯು ಆಂದಿಖೂ ಫಲಹದ ಷಂಫಂಧನುು ನಿಾಹಿಷಫಸುದು.  

 

ಮೇಲ್ಲನ ಎಲಹಾ – ಬ್ಬ್ ಄ನಿಸಿಕೆ ಷೃರ್ಷಿಷುತಹಿಯೆ, ಄ಥಹ ಬ್ಬ್ ಂದು ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಆಯುದು ಭತು ಿ
ಕೇಳುದು, ಄ಥಹ ಯಷಪಯ ಷಂದೇವ ಄ಡಡಲಹಗಿ ಔಳುಹಿಷುದು - ಷಂಸನ ಄ಳತೆಖಳು ಭತು ಿ ಶಿಷು ಿ
ಭತು ಿ ಕೌವಲಯಖಳಿಗೆ ಔಯೆ. ಂದು ಷಂಸನ ಂದು ಄ಥಾದಲ್ಲಾ ಄ಂತ್ತಭಹಗಿ ಬ್ಬ್ ಯು ಯೋಚಿಷು, 

ನೋಡು ಂದು ಕಹಮಾ.  

 

ಆಂದು ಔಂನಿಖಳು ಗಹರಸಔ ಷಂಫಂಧ ನಿಾಸಣಹ ಮೇಲೆ ಷಹಔಶುಿ ಭಸತಾ ನೀಡುತಿದೆ, ಏಕೆಂದಯೆ ಂದು 
ಗಹರಸಔ ಈಳಿಸಿಕೊಳುಳ ೆಚಚು, ಸೊಷ ಗಹರಸಔ ಡೆದುಕೊಳುಳ ೆಚಚಕ್ರುಂತಲೂ ಔಡಿಮೆ. ಗಹರಸಔ 

ಷಂಫಂಧ ಄ನೇಔ ಷಪವಾ ಬಿಂದುಖಳು ಈದಿಖಲಔೂು ಷಂಬವಿಷುದು ಈದಹಸಯಣೆಗೆ , ಗಹರಸಔನ ವಿಭಹ 

಄ಖತಯಖಳನುು ಄ಥಾಭಹಡಿಕೊಳುಳುದು, ಹಲ್ಲಸಿ ಔರ್ ವಿರಿಷುದು, ಪಹಭೆಾಳನುು ಸಷಹಿಂತರಿಷು 

ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ. ಅದಿರಿಂದ, ಇ ರತ್ತಯೊಂದು ಹಯ್ದಂಟುಲ್ಲಾ ಷಂಫಂಧ ಫಲಗೊಳಿಷಲು ರತ್ತನಿಧಿಗೆ ಄ನೇಔ 

಄ಕಹವಖಳಿೆ. 
 

3. ಷಂಸನದ  ರಕ್ರರಯೆ 
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ಎಲಹಾ ಷಂಸನಖಳು ಂದು ಷಂದೇವನುು ರಷಹಯ ಭಹಡುಹಖ, ಔಳುಹಿಷುಯು ಭತು ಿ ಅ 

ಷಂದೇವನುು ಸಿಾೕಔರಿಷುಯ ಄ಖತಯವಿಯುತಿದೆ. ರಿಸೀರ್, ಔಳುಹಿಷುಯ ಷಂದೇವನುು ಮೆಮ ಄ಥಾ 

ಭಹಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ರಕ್ರರಯೆ ೂಣಾಗೊಳುಳದು.  
 

ಷಂಸನ ಸಲಹಯು ಷಾಯೂಖಳಲ್ಲಾ ನಡೆಮಫಸುದು: 

 ಭೌಖಿಔ  

 ಫಯೆದ,  

 ಄ಭೌಖಿಔ ಭತು ಿ
 ಅಂಗಿಔ ಬಹಶೆಮನುು ಫಳಸಿ 

ಆದು ಭುಖ್ಹ ಭುಖಿ, ದೂಯಹಣಿ ಭೂಲಔ, ಄ಥಹ ಮೇಲ್ ಄ಥಹ ಆಂಟನೆಾಟ್ ಭೂಲಔ ಆಯಫಸುದು. 
ಆದು ಓಚಹರಿಔ ಄ಥಹ ಄ನೌಚಹರಿಔ ಆಯಫಸುದು. ಮಹುದೇ ವಿಶಮ ಄ಥಹ ಯೂದಲ್ಲಾ ಷಂದೇವ 

಄ಥಹ ಭಹಧಯಭ ಫಳಷಲಹಖಫಸುದು, ಷಂಸನ ಭೂಲಬೂತಹಗಿ ಸಿಾೕಔರಿಷುಯು, ಷಂಸನ ಏನು 
಄ಥಾಭಹಡಿಕೊಂಡಿಯಫಸುದು ಎಂದು ಸೇಳಲಹಖುತಿದೆ. 
 

ಆದು ಸೇಗೆ ಭತುಿ ಮಹಹಖ ಆದು ಈದೆೀಶಿತ ಸಿಾೕಔರಿಷುರಿಗೆ ಷಂದೇವ ಔಳಿಷುುದಯ ಅಯೆು ಂದು 
ಯಸಹಯಕೆು ಭುಕಯ. 

4. ಄ಭೌಖಿಔ ಷಂಸನ  

 

ನಭಗೆ ಇಖ ಏಜೆಂಟ್ ಄ಥಾಭಹಡಿಕೊಳಳಲು ಄ಖತಯವಿಯು ಕೆಲು ರಿಔಲಪನೆಖಳನುು ನೋಡೋಣ. 

a) ಂದು ಮೊದಲ ದೊಡಡ ಅಔಶಾಣೆ ಭಹಡುುದು 
 

ನಹು ಇಗಹಖಲೇ ಅಔಶಾಣೆ ಮಹುದೇ ಷಂಫಂಧದ ಮೊದಲ ಔಂಫ ಎಂದು ನೋಡಿದೆೀೆ. ನೀು 
಄ಶೆೀನೂ ನಿಭಮನುು ಆಶಿಡದ ಂದು ಗಹರಸಔರಿಂದ ಹಯಹಯ ಡೆಮಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಷಲಹಖುದಿಲಹಾ. 
ನೀು ಮೊದಲ ಫಹರಿಗೆ ಬೇಟ್ಟಮಹದಹಖ, ಹಷಿಹಗಿ ಄ನೇಔ ಯಕ್ರಿಖಳನುು ನೀು 
ಭೌಲಯಭಹನದಿಂದ ನಿಣಾಯ್ದಷಲು, ಫಸುವಃ ಕೆಲು ಷೆಕೆಂಡುಖಳ, ಕೇಲ ಂದು ತಾರಿತ ಗಹಾನ್್ 
಄ಖತಯವಿದೆ. ನಿರ್ಮಮ ಫಗೆ ೆ ಄ಯ ಄ಭಿಹರಮ ನಿಭಮ ನೋಟನುು, ನಿಭಮ ದೇಸ ಬಹಶೆ, ನಿಭಮ 
ನಡಳಿಕೆಮನುು, ಭತು ಿ ನೀು ಸೇಗೆ ಧರಿಸಿಯುವಿರಿ ಭತುಿ ಭಹತನಹಡುವಿರಿ ಅಧರಿಸಿ ಸಿಖುತಿದೆ. 
ನೆನಪಿಡಿ ಮೊದಲ ಄ಭಿಹರಮ ದೀಗಾಕಹಲ ಆಯುದು. ಂದು ಈತಿಭ ಮೊದಲ ಅಔಶಾಣೆ ಭಹಡಲು 
ಕೆಲು ಈಮುಔ ಿಷಲಸೆಖಳಿೆ: 

 

i. ಮಹಹಖಲೂ ೇಳೆಮಲ್ಲಾ ಫನಿುರಿ. ಮೊದಲ ಕೆಲು ನಿಮಿಶಖಳಲ್ಲಾ ಫಯು ಯೋಜನೆಯ್ದಂದ ಷಹಧಯ 
ವಿಳಂಫ ಎಲಹಾ ರೀತ್ತಮ ನಭಯತೆಗೆ ಄ಕಹವ.  
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ii. ಷೂಔಿಹಗಿ ನಿಭಮನುು ರಷುತಿಡಿಸಿ. ಮಹ ನಿಭಮ ಔಕ್ಷಿದಹಯರಿಗೆ ನೀು ಮೊದಲ ಫಹರಿಗೆ 
ಬೇಟ್ಟಮಹಖುಹಖ, ನಿಭಮನುು ತ್ತಳಿದಿಯುುದಿಲಾ ಭತು ಿ ನಿಭಮ ನೋಟ ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಄ನು 
಄ಥಹ ಄ಳು ಸೋಖಲು ಸೊಂದಿಯು ಮೊದಲ ಷುಳಿು ಅಗಿದೆ. 

 ನಿಭಮ ನೋಟು ಷರಿಮಹದ ಮೊದಲ ಅಔಶಾಣೆ ಯಚಿಷಲು ಷಸಹಮ ಅಗಿದೆಮಹ? 

 ನಿಭಮ ಷಬೆಗೆ ಄ಥಹ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಷೂಔಿಹದ ಈಡುಗೆ ಸಹಕ್ರಯುವಿಯಹ? 

 ನಿಭಮ ಷಾಚ ೆ ಭತು ಿ ಄ಚುಚಔಟ್ಹಿದ ಯೂಗೊಳಿಷುುದು ಅಗಿದೆಮಹ  -  ಈತಿಭ ಕ್ಷೌಯ 

ಭತು ಿ ದಹಡಿ, ಷಾಚ ೆ ಭತುಿ ಄ಚುಚಔಟ್ಹಿದ ಫಟ್ೆಿ, ಄ಚುಚಔಟ್ಹಿಗಿ ಭತುಿ ಄ಚುಚಔಟ್ಹಿದ 

ಮೇಔಪ್ಟ ಜೊತೆ.  
iii. ಂದು, ಫೆಚಚಗಿನ, ಅತಮವಿವಹಾಷ ಭತು ಿ ವಿಜೇತ ಷೈಲ್ ತಕ್ಷಣ ನೀು ಭತು ಿ ನಿಭಮ ೆರೕಕ್ಷಔರಿಗೆ 

ಯಷಪಯ ಷಭಹಧಹನದಲ್ಲಾ ಆರಿಷುತದಿೆ 
iv. ಭುಔ,ಿ ಅತಮವಿವಹಾಷ ಭತು ಿಷಕಹಯಹತಮಔ ಅಗಿಯುದು 

 

 ನಿಭಮ ದೇಸ ಬಹಶೆ ವಿವಹಾಷ ಭತುಿ ಅತಮ ವಿವಹಾಷ ತೋರಿಷುದಹ? 

 ನೀು, ಎತಿಯದಲ್ಲಾ ನಿಂತು, ಭುಖುಳುಗೆ, ಔಣಿಣನ ಷಂಔಾನುು ಭಹಡಿ, ಖಟ್ಟಿಮಹದ 

ಸಹಯಂಡೆುೕಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಄ಭಿನಂದಿಷುವಿಯಹ? 

  ಕೆಲು ಟ್ಟೕಕೆಖಳನುು ಭಹಡಿದಹಖ ಄ಥಹ ಷಬೆ  ನಿರೀಕ್ಷೆಮಂತೆ ಸೋಖುತ್ತಲಿಾದಹಖ, ನೀು  
ಧನಹತಮಔ ಈಳಿಮುವಿಯಹ?  
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v. ಆತಯ ಯಕ್ರಯಿೊಂದಿಗೆ ಅಷಕ್ರ.ಿ - ರಭುಕ ವಿಶಮೆಂದಯೆ ಆತಯ ಯಕ್ರಿಮಲ್ಲಾ ಹರಭಹಣಿಔಹಗಿ 

ಅಷಕ್ರ ಿಸೊಂದಿಯುದು. 
 ನೀು ಂದು ಯಕ್ರ ಿ ಗಹರಸಔಯ ಫಗೆ ೆ ಔಂಡುಹಿಡಿಮಲು ಕೆಲು ಷಭಮ 

ತೆಗೆದುಕೊಳಳಫಸುದಹ? 

 ನೀು ಄ನು ಄ಥಹ ಄ಳು ಸೇಳುತಹಿಯೆ ಎಂಫುದನುು ಕಹಳಜಿಮುಳಳಹಗಿ ಭತುಿ 
ಖಭನ ಸರಿಷುವಿಯಹ? 

 ನೀು ನಿಭಮ ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಷಂೂಣಾಹಗಿ ರಷುಿತ ಭತುಿ ಲಬಯವಿಯುವಿಯಹ ಄ಥಹ ನಿಭಮ 
ಮೊಫೈಲ್ ಫೋನುಲ್ಲಾ ನಿಭಮ ಄ಧಾ ಷಂದವಾನದಲ್ಲಾ ನೀು ತೊಡಗಿಯುವಿಯಹ?  

 

b) ದೇಸ ಬಹಶೆ  
 

ದೇಸ ಬಹಶೆ ಚಲನೆ, ಸಹಬಹ ಭುಕಬಹಖಳನುು ಷೂಚಿಷುತಿದೆ. ನಹು ಭಹತನಹಡಲು ರೀತ್ತ, 
ಔುಳಿತುಕೊಳುಳದು, ನಿಲುಾದು, ನಡೆಮುದು ಎಲಹಾ ನಭಗೆ ಳಗೆ ಏನು ನಡೆಮುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಭಗೆ ಫಗೆ ೆ
ಏನಹದಯೂ ಸೇಳುದು. ಆದು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಜನಯು ಸೇಳುದನುು ಎಂಫುದನುು ಕೇಲ ಷಣಣ 
ವೇಔಡಹಹಯು ರಭಹಣದಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಷುಯೆಂದು ಎಂದು ಹಷಿಹಗಿ ಸೇಳಲಹಖುತಿದೆ. ನಹು 
ಸೇಳುುದಿಲಾಹದುದು ಫಸಳ ಭತು ಿ ಷಹಔಶುಿ ಜೋಯಹಗಿ ಸೇಳಲಹಖುದು. ನಿಷ್ಂವಮಹಗಿ, ಫ್ಯು 
ದೇಸ ಬಹಶೆಮ ಫಗೆ ೆಜಹಖಯೂಔಯಹಖರಿಯು ಄ಖತಯವಿದೆ. 

i. ಅತಮವಿವಹಾಷ 

 

ಮಹರಿಗಹದಯೂ ರಬಹ ನೀಡು ಎಂದು ಄ಯು ಖಂಭೀಯಹಗಿ ಕೇಳಲು - ಆಲ್ಲಾ ಅತಮವಿವಹಾಷ 

ಭತು ಿಷಾಮಂ ಕಚಿತಹಗಿ ಕಹಣಿಸಿಕೊಳಳಲು ಸೇಗೆ ಕೆಲು ಷಲಸೆಖಳು ಆಲ್ಲಾೆ: 
 ಬಂಗಿ - ಎತಿಯದಯೆಗೆ ನಿಂತು ಬುಜ ಹಿಂದೆ ಷೆಳೆದು 
 ಗನಯೂದ ದೃರ್ಷಿ ಷಂಔಾ - ಂದು "ನಖುತ್ತಿಯು" ಭುಕ 

 ಈದೆೀವೂುಾ ಸಹಖೂ ವಿೇಚನಹಮುಔಿ ಷನೆುಖಳ  

 

ii. ವಿವಹಾಷ 

 

಄ಯನುು ೆರೕಕ್ಷಔಯು ಄ಯನುು ನಂಫುುದಿಲಾ ಏಕೆಂದಯೆ ಷಹಔಶುಿ ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಷೇಲ್್ ಯಕ್ರಿಮ 

ದಖಳು ಕ್ರುಡ ಕ್ರವಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತಿೆ, ಄ಯು ಸೇಳುದಯ ಫಗೆ ೆಹರಭಹಣಿಔ ಎಂದು ಄ಯ ದೇಸ 

ಬಹಶೆಮು ಬಯಷೆ ನೀಡುುದಿಲಾ. ಂದು ಹರಭಹಣಿಔ ಭತುಿ ನಂಫಲಸಾ ಄ಲಾ ಎಂದು ವಿಶಿಶಿ 
ಷಂಕೇತಖಳ ಷೂಚಿಷು ಭತುಿ ಄ುಖಳ ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಣೆ ಕೆಲು ತ್ತಳಿದಿಯಲೇ ಫೇಕಹದುದು ಫಸಳ ಭುಕಯ, 
ಆದು ಇ ಕೆಳಗಿನ ಟ್ಟಿಮಂತ್ತೆ: 

 ಔಣುಣಖಳು ಔಡಿಮೆ ಄ಥಹ ಮಹುದೇ ದೃರ್ಷಿ ಷಂಔಾ ಸೊಂದದ, ಄ಥಹ ಕ್ಷಿರ ಔಣಿಣನ 

ಚಲನೆಖಳು ನಿಾಹಿಷುುದು 
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 ಭಹತನಹಡುಹಖ ಕೈಯ್ದ, ಫೆಯಳುಖಳು ಫ್ಯ ಫಹಯ್ದ ಭುಂದೆ ಆಯುದು 
 ಫ್ಯ ದೇಸದ ಬೌತ್ತಔಹಗಿ ಫೇಯೆಮಹಗಿ ದೂಯ ಭಹಡಲಹಗಿಯುದು 
 ಂದು ಈಸಿಯಹಟ ೇಖಹಗಿಯುದು 
 ಮೈಫಣಣ ಫಣಣನುು ಫದಲಹಯ್ದಷುತಿದೆ; ಭುಕ ಄ಥಹ ಔುತ್ತಿಗೆಮ ರದೇವದಲ್ಲಾನ ಕೆಂು 
 ಸೆಚಹಚಗಿ ಫೆಯುದು 
 ಆಂತಸ ಪಿಚ್ ಫದಲಹಣೆ, ತೊದಲುುದು, ಖಂಟಲನುು ಷರಿಡಿಸಿಕೊಳುಳವಿಕೆ, ಧವನಿ 

ಫದಲಹಣೆ ಎಂದು 
 ಬಹಶಣ - ನಿಧಹನ ಭತುಿ ಷಪಶಿ ಜೊತೆ ಷಾಯ ವೈಲ್ಲಮು ಔಡಿಮೆ ಭಧಯಭ ಆಯುದು 
ಯಕ್ಷಣಹತಮಔ ಭತುಿ ಖರಹಿಕೆಮಲ್ಲಾ ಄ಲಾದ ಷೂಚಿಷು ಕೆಲು ದೇಸದ ಚಲನೆ ಷೇರಿೆ: 

 ಕೈ / ಕೈಮ ಷನೆುಖಳು ಚಿಔುದಹಗಿ ಸಹಖೂ ತಭಮ ವರೀಯದ ಸತ್ತಿಯ 

 ಭುಕದ ಬಹನೆಖಳು ಔನಿಶಿ 
 ದೇಸ ದೈಹಿಔಹಗಿ ನಿಮಿಮಂದ ದೂಯ ತ್ತಯುಗಿ ಆಯುದು. 
 ಅರ್ಮ್ಾ ದೇಸದ ಭುಂದೆ ಔತೆಿರಿ ಆೆ 
 ಔಣುಣಖಳು ಔಡಿಮೆ ಷಂಔಾ ನಿಾಹಿಷುದು, ಄ಥಹ ತಗಿೆದ ಆಯುದು 

ನಿಭಮ ಗಹರಸಔ ಆುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದಹದಯೂ ಯಔಿಡಿಷುತಹನಿೆ, ಫಸುವಃ ಆದು ನೀು ನಿಭಮನುು 
ರೀಕ್ಷಿಷಫೇಕಹದ ಷಭಮ ಭತು ಿಗಹರಸಔನ ಭನಸಿ್ನಲ್ಲಾ ಏನಹಖುತ್ತದಿೆ ಎಂದು ಸೆಚುಚ ಖಭನ ಸರಿಷಫೇಔು. 

5. ಕೇಳುವಿಕೆಮ ಕೌವಲಯಖಳು   
 

಄ಖತಯವಿದಿಯೆ ಷಂಸನ ನೈುಣಯತೆಮ ಭೂಯನೇ ಷೆಟ್ ಫಗೆ ೆ ಄ರಿತುಕೊಂಡಿಯಫೇಔು ಭತು ಿ ಅಲ್ಲಷು 

ಕೌವಲಯಖಳನುು ಫೆಳೆಸಿಕೊಳ ಳೆಫೇಔು. ಆುಖಳು ೈಮಕಿ್ರಔ ರಿಣಹಭದ ರಸಿದಧ ತತಾ ಄ನುಷರಿಷುತಿೆ - 

'಄ಥೈಾಷಲಹಖು ಮೊದಲು ಄ಥಾ ಭಹಡಿಕೊಳಳಫೇಔು'. ಸೇಗೆ ನೀು ಅಲ್ಲಷಫಸುದು ಆದು ನಿಭಮ ಕೆಲಷ 

ರಿಣಹಭಕಹರಿತಾದ ಮೇಲೆ ರಭುಕ ರಿಣಹಭ ಸೊಂದಿಯುದು, ಭತುಿ ಆತಯಯೊಂದಿಗೆ ನಿಭಮ 
ಷಂಫಂಧಖಳ ಖುಣಭಟಿನುು. ನಹು ಕೆಲು ಕೇಳು ಷಲಸೆಖಳನುು ನೋಡೋಣ. 

 

a) ಷಕ್ರರಮ ಕೇಳು: ನಹು ರಜ್ಞಹೂಾಔಹಗಿ ಕೇಲ ದಖಳನುು ಅಲ್ಲಷಲು ರಮತ್ತುಷುದು ಄ಲಾದೆ, 
ಸೆಚುಚ ಭುಕಯಹಗಿ, ಆನೊುಫ್ಯು ಔಳುಹಿಷಲಹಗಿಯು ಷಂೂಣಾ ಷಂದೇವನುು ಄ಥಾಭಹಡಿಕೊಳಳಲು 
ರಮತ್ತುಷುುದು ಅಗಿದೆ.  

ನಹು ಷಕ್ರರಮ ಅಲ್ಲಷುುದಯ ಕೆಲು ಄ಂವಖಳನುು ನೋಡೋಣ. ಄ು: 
i. ಖಭನ ನೀಡುುದು 

ನಹು ಬಹಶಣಕಹಯರಿಗೆ ನಭಮ ಄ವಿಬಜಿತ ಖಭನ ನೀಡು, ಭತು ಿ ಷಂದೇವನುು ಄ಂಗೀಔರಿಷು 

಄ಖತಯವಿದೆ. ಖಭನಿಸಿ, ಄ಭೌಖಿಔ ಷಂಹದ ಜೋಯಹಗಿ "ಸೇಳುತದಿೆ". ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಖಭನಕೆು ಕೆಲು 
಄ಂವಖಳು ಹೀಗಿೆ: 
 ನೇಯಹಗಿ ಬಹಶಣಕಹಯಯನುು ನೋಡಿ 
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 ತಬಿ್ಫು್ಗೊಳಿಷು ಅಲೋಚನೆಖಳನುು ಔುಕೆು ಸಹಕ್ರ 

 ಭಹನಸಿಔಹಗಿ ಂದು ಕಂಡನ ತಮಹಯು ಭಹಡಫೇಡಿ! 

 (ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಭೂಔ ಔರಭದಲ್ಲಾ ನಿಭಮ ಮೊಫೈಲ್ ಆರಿಸಿಕೊಳಳಲು) ಎಲಹಾ ಫಹಸಯ ಗೊಂದಲ 

ದೂಯವಿಡಿ 

 ಸಿಪೕಔರ್ ಄ಯ ದೇಸ ಬಹಶೆ "ಅಲ್ಲಸಿ" 

ii. ನೀು ಅಲ್ಲಷುವಿರಿ ಎಂದು ರದಶಿಾಷುದು 
ದೇಸ ಬಹಶೆಮ ಫಳಕೆ ಆಲ್ಲಾ ಂದು ರಭುಕ ಹತರನುು ಹಿಷುತದಿೆ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ 
ಫೆ್ಯು ಭಹಡಫಸುದಹಗಿದೆ: 

 ಷಹಂದಭಿಾಔ ಮೆಚುಚಗೆ ಭತುಿ ಕ್ರಯುನಗೆ ನೀಡಿ 

 ಭುಔ ಿಭತುಿ ಷಾತಂತರಹಗಿ ಭಹತನಹಡಲು ಆತಯ ಎಳೆಮು ಂದು ನಿಲುು ಄ಳಡಿಸಿಕೊಳಿಳರಿ 

 ಸೌದು ಭತು ಿಸೊ ಈಹ್ ನಂತಸ ಷಣಣ ಭೌಖಿಔ ಕಹಮೆಂಟೆಳನುು ಭಹಡಿರಿ ಎಂದು ಸಿಪೕಔರ್ 

ಪ್ರೆರೕತಹ್ಹಿಸಿರಿ 

iii. ರತ್ತಕ್ರರಯೆ ದಗಿಸಿ 

ನಹು ಕೇಳಿಷು ಫಸಳಶುಿ ನಹು ನಿಾಹಿಷು ಉಸೆಖಳನುು, ತ್ತೕುಾ, ಭತು ಿನಂಬಿಕೆಖಳು ರೀತ್ತಮ, 

ನಭಮ ೈಮಕಿ್ರಔ ವೆೃೕಧಔಖಳ ಭೂಲಔ ವಿಔೃತಹಖಫಸುದು. ಕೇಳುಖನಹಗಿ, ನಹು ಇ 

ವೆೃೕಧಔಖಳನುು ತ್ತಳಿದಿಯಲೇ ಫೇಔು ಭತುಿ ನಿಜಹಗಿಮೂ ನಡೀತಹ ಆದೆ ಎಂಫುದನುು ತ್ತಳಿಮಲು 
ರಮತ್ತುಷು ಄ಖತಯವಿದೆ. 

 

 ಆದು ಷಂದೇವನುು ಄ಲೋಕ್ರಸಿ ಏನು ಸೇಳಿದಯು ಷಪರ್ಷೀಔರಿಷಲು ರವೆುಖಳನುು ಕೇಳಲು ನಿಭಗೆ 
಄ಖತಯವಿಯುದು 

 ರತ್ತಕ್ರರಯೆಮನುು ದಗಿಷು ಭತೊಿಂದು ರಭುಕ ರೀತ್ತ ಬಹಶಣಕಹಯಯ ಭಹತುಖಳ ಬಹಹಥಾ 

ಸೊಂದಿದೆ 
 ಆನೂು ಭೂಯನೇ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ನಿಮಮಿತಹಗಿ ಬಹಶಣಕಹಯ ನಿಲ್ಲಾಸಿ, ಭಹತನಹಡಿದ ಎಂಫುದಯ 

ಷಹಯಹಂವ ಭಹಡಿ ಭತು ಿ಄ರಿಗೆ ಹಿಂದಕೆು ುನಯಹತ್ತಾಷುದನುು ಸೊಂದಿದೆ  

ಈದಹಸಯಣೆ 
 

ಷಪಶಿತೆಗಹಗಿ ಕೋಯು: ನಹನು ಕೇಳಿದುದು ನಹನು ಷರಿಮಹಗಿ ಉಹಿಸಿಕೊಂಡಿಯುೇನಹ, ಄ದು ನೀು 
ನಭಮ ಈಳಿತಹಮ ಯೋಜನೆಖಳ ಕೆಲು ರಯೋಜನಖಳ ಫಗೆ ೆಷಭಷೆಯಖಳನುು ಸೊಂದಿಯುವಿರಿ, ನೀು 
ಸೆಚುಚ ನಿದಿಾಶಿಹಗಿ ಸೇಳುವಿಯಹ? 
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ಸಿಪೕಔರ್ ಄ಯ ನಿದಿಾಶಿ ದಖಳ ಹಯಯಹ ಹಕ್ ವೈಲ್ಲಮು: ಅದಿರಿಂದ ನೀು ನಭಮ ಈಳಿತಹಮ 

ಯೋಜನೆಖಳು ಷಹಔಶುಿ ಅಔಶಾಔ ಄ನುಔೂಲನುು ದಗಿಷುದಿಲಹಾ ಎಂದು ಸೇಳುತ್ತಿದಿಿರಿ - ನಹನು 
ನಿಭಮನುು ಷರಿಮಹಗಿ ಄ಥಾಭಹಡಿಕೊಂಡಿದೆೀನೆ? 

iv. ತ್ತೕಪಿಾನ ಳಗಹಗಿಲಾ 
  

ಷಕ್ರರಮ ಅಲ್ಲಷುುದಯ ದೊಡಡ ಄ಡಚಣೆಖಳೆಂದಯೆ ಂದು ನಿಣಾಮಕಹರಿಮಹಗಿಯುದು ಭತು ಿ
ಬಹಶಣಕಹಯ ಫಗೆ ೆಕ್ಷಹತ್ತಮಹಗಿಯು ನಭಮ ರೃತ್ತ.ಿ ಕೇಳುಖನು ಕೇಳು ಸಹಗೆ ರಿಣಹಭ, ಏನು 
ಬಹಶಣಕಹಯ ಸೇಳುತಹಿನೆ ಅಗಿದೆ,  ಅದಯೆ ಬಹಶಣಕಹಯ ಸೇಳು ಏನೆಲಹಾ ತನು ಕ್ಷಹತ್ತಮಹಗಿಯು 

ಹಯಖ್ಹಯನದ ರಕಹಯ ಕೇಳುತಹಿನೆ. 
ಆಂತಸ ನಿಣಾಮಕಹರಿ ವಿಧಹನು, ಆದು ಷಭಮ ಯಥಾ ರಿಖಣಿಸಿ, ಕೇಳುಖನು ಬಹಶಣಕಹಯ 

ಭಹತನಹಡುುದು ಭುಂದುಯೆಷಲು ಄ಕಹವ ಪದಿಯುುದಯಕೆು ಕಹಯಣಹಖಫಸುದು. ಆದು 
ಬಹಶಣಕಹಯಯ ಄ಡಚಣೆ ಭತು ಿ ರತ್ತ ಹದಖಳ ಜೊತೆ ಬಹಶಣಕಹಯ rebutting ಗೆ 
ಕಹಯಣಹಖಫಸುದು, ಭುಂಚೆಯೇ ಄ನು ಄ಥಹ ಄ಳು ೂಣಾ ಷಂದೇವನುು ತ್ತಳಿಷು 

ಷಹಧಯಹಖು ಮೊದಲು. 
 

ಆದು ಕೇಲ ಬಹಶಣಕಹಯಯನುು ನಿಶಪಲಗೊಳಿಷಫಸುದು ಭತು ಿ ಷಂದೇವದ ೂಣಾ ತ್ತಳುಳಿಕೆ 
ಸೀಮಿತಗೊಳಿಷುತಿದೆ. ಷಕ್ರರಮ ಅಲ್ಲಷುುದು ಔಯೆಮುದು: 

 ಬಹಶಣಕಹಯರಿಗೆ ರವೆುಖಳನುು ಕೇಳು ಮೊದಲು ರತ್ತ ಸಂತನುು ಭುಗಿಷಲು ಄ಕಹವ 

 ಮಹುದೇ ರತ್ತ ಹದಖಳ ಜೊತೆ ಬಹಶಣಕಹಯರಿಗೆ ಄ಡಚಣೆ ಭಹಡದಿಯುದು 
 

v. ಷೂಔಿಹಗಿ ರತ್ತಕ್ರರಯ್ದಷುತಹ ಿ

 

ಷಕ್ರರಮ ಅಲ್ಲಷುುದು ಕೇಲ ಬಹಶಣಕಹಯ ಸೇಳುದನುು ಕೇಳುದಕ್ರುಂತ ಸೆಚುಚ ಷೂಚಿಷುತಿದೆ. 
ಕೇಳುಖನು ದ ಄ಥಹ ಅಕ್ಷನ್ ಭೂಲಔ, ಕೆಲು ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ರತ್ತಕ್ರರಯ್ದಸಿದಯೆ ಭಹತರ ಷಂಸನ 

ೂಣಾಗೊಳ ಳೆಲಹಖುುದು. 
ಕೆಲು ನಿಮಭಖಳನುು ಹಲ್ಲಷು ಄ಖತಯ ಖ್ಹತ್ತರಡಿಷುದು, ಬಹಶಣಕಹಯನನುು ಕೆಳಗೆ ಸಹಔಫಹಯದು 
ಅದಯೆ ಗೌಯ ಭತು ಿಭನುಣೆಮನುು ಕೊಡಫೇಔು. ಄ುಖಳಲ್ಲಾ ಕೆಳಔಂಡು ಷೇರಿೆ:  
 ನಿಭಮ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಾ, ಸೀದಹ ಭುಔ ಿಭತುಿ ಹರಭಹಣಿಔ ಅಗಿಯಫೇಔು 
 ಗೌಯಮುತಹಗಿ ಂದು ಄ಭಿಹರಮಖಳನುು ತ್ತಿಸೇಳುದು 
 ಂದು ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಭತೊಿಂದು ಯಕ್ರ ಿಟ್ಟರೕಟ್ಟಂಗ್, ನೀು ಟ್ಟರೕಟ್ಟಂಗ್ ಫಮಷುತ್ತೀಯು ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ  
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vi. ಯಹನುಬೂತ್ತ ವಕ್ರಮಿುಳಳ ಅಲ್ಲಷುುದು 
಄ಕ್ಷಯವಃ ಯಹನುಬೂತ್ತ ವಕ್ರಿಮುಳಳ ಆನೊುಫ್ ಯಕ್ರಿಮ ಷಹೆನದಲ್ಲಾ ತನೆುನುು ಸಹಔು ಭತು ಿ಄ನು ಄ಥಹ 

಄ಳ ಬಹನೆಮನುು ತನು ಄ನುಬ ಬಹನೆ ಄ಥಾ. 

ಯಹನುಬೂತ್ತ ಭೂಲಔ ಕೇಳುದು ದೊಡಡ ಗಹರಸಔ ಷೇೆಮ ಂದು ರಭುಕ ಄ಂವಹಗಿದೆ. ಆತಯ 

ಯಕ್ರ ಿಂದು ಗಹರಸಔ ಄ಷಭಹಧಹನ ಭತುಿ ಫಸಳಶುಿ ನೋವಿನಲ್ಲಾದಹಿಖ ಄ದು ವಿವೇಶಹಗಿ ನಿಣಹಾಮಔ 

ಅಖುತಿದೆ. 

಄ನುಬೂತ್ತ ನೀು ುಪುದಿಲಾ ಷಸ, ಆತಯ ಯಕ್ರ ಿ ಏನು ಸೇಳುತಹಿಯೆ ಎಂಫುದನುು, ಕೇಳಿ ಭತು ಿ
ತಹಳ ಮೆಯ್ದಂದ ಅಲ್ಲಷುುದು, ಭತು ಿ ೂಣಾ ಖಭನ ನೀಡುದನುು ಷೂಚಿಷುತಿದೆ. ಆದು ಸಿಪೕಔರ್ 

ಷಭಮತ್ತ ಄ವಯಔಲೆಾದ ಪಂದ ತೋರಿಷುದು ಭುಕಯ. ಷಯಳಹಗಿ ತಲೆದೂಖುವಿಕೆ ಄ಥಹ "ನನಗೆ 
಄ಥಾಹಖುದು" ಄ಥಹ "ನಹನು ನೋಡಫಸುದು" ನುಡಿಖಟುಿಖಳನುು ಳಸೊಗಿಷು ಭೂಲಔ 

ಭಹಡಫಸುದು  
 

Test Yourself 9 ನಿಮೆಮನುು ರೀಕ್ಷಿಸಿರಿ 4 

 

ಔಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹುದು ಷಕ್ರರಮ ಅಲ್ಲಷುುದಯ ಂದು ಄ಂವ ಄ಲಾ? 

I. ಈತಿಭ ಕಹಳಜಿ ತೋರಿಷುದು 
II. ಄ತಯಂತ ನಿಣಹಾಮಔಹಗಿಯುದು 
III. ಯಹನುಬೂತ್ತ ವಕ್ರಿಮುಳಳ ಅಲ್ಲಷುುದು 
IV. ಷಭಾಔಹಗಿ ರತ್ತಕ್ರರಯ್ದಷುದು  
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ಷಹಯಹಂವ 

 

 ಗಹರಸಔ ಷೇೆ ಭತುಿ ಷಂಫಂಧಖಳ ಹತರ ಆತಯ ಈತಪನುಖಳಿಗಿಂತ ವಿಮೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ 
ಸೆಚುಚ ಔಶಿಔಯಹಗಿದೆ.  

 ("SERVQUAL" ಎಂಫ) ಷೇೆಮ ಖುಣಭಟಿದ ಂದು ರಸಿದಧ ಭಹದರಿ ನಭಗೆ ಕೆಲು 
ಳನೋಟಖಳನುು ನೀಡುತಿದೆ. ಆದು ಷೇೆಮ ಖುಣಭಟಿದ ಐದು ರಭುಕ ಷೂಚಔಖಳನುು 
ತೋರಿಷುತಿದೆ: 

 

 ವಿವಹಾಷಹಸಾತೆ  
 ಜಹಫಹಿರಿ 

 ಄ವೃಯಯೆನ್್, 
 ಯಹನುಬೂತ್ತವಕ್ರ ಿಭತುಿ 
 ಗಹರಸಯ 
 

 ಜೀ ವಿಮೆಮ ಈದಯಭ ರಭುಕ ಭಹಯಹಟ ಈತಹಪದಔಯ ಮವಸಿ್ನ ಯಸಷಯ ಄ಯ ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಷೇೆ 
ಭಹಡು ಄ಯ ಫದಧತೆ 

 ಗಹರಸಔ ಜೀವಿತಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಭೌಲಯನುು ದೀಗಾ ಄ಧಿಮಲ್ಲಾ ಂದು ಗಹರಸಔಯ ಂದು 
ಈತಿಭ ಫಹಂಧಯ ನಿಮಿಾಷಲು ಡೆಮಫಸುದಹದ ಎಂಫ ಅರ್ಥಾಔ ರಯೋಜನಖಳ ಮೊತಿ 
ಎನುಫಸುದು.  

 ವಿಭಹ ಏಜೆಂಟ್ ಂದು ೈಮಕಿ್ರಔ ಸಣಕಹಷು ಯೋಜಔ ಭತು ಿ ಷಲಸೆಗಹಯ, 

ಫಯೆದುಕೊಡು, ಔಷಿಮೈರ್ಸ ರಿಸಹಯ ಡಿಷೈನರ್ ಭತುಿ ಟರರ್ಸಿ ಭತು ಿ ದೀಗಾಕಹಲದ 

ಷಂಫಂಧಖಳನುು ನಿಮಿಾಷಲು ಫೆಳೆಮು ಫ್ ಷಂಫಂಧದ ಬಿಲಡರ್, ಎಲಹಾ ಂದು 
ಷೇರಿಸಿಕೊಳಳಲಹಖು ಎಂದು ಄ಖತಯವಿದೆ.  

 ಏಜೆಂಟ್ ಕೆಾೕರ್ಮ ಫಗೆಸರಿಷುವಿಕೆ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ಅಡಲು ನಿಣಹಾಮಔ ಹತರ ಸೊಂದಿಯುಯು. 
ಮಹುದೇ ಸಔುು ತನಿಖ್ೆಮ ಭಹಹಿತ್ತ ಖ್ಹತರಿಡಿಸಿಕೊಳಳಫೇಔು ಆದಯ ರಕಹಯ ವಿಯಖಳನುು 
ತಕ್ಷಣ ವಿಮೆಗಹಯಯ ತ್ತಳಿಷಫೇಔು ಭತು ಿ ರಕ್ರರಯೆಮನುು ಚುಯುಔುಗೊಳಿಷಲು 
ಫೆಂಫಲ್ಲತಹಖುದು ಄ಖತಯಹಖದು ಄ಯ ಕೆಲಷ. 

 ೈಮಕಿ್ರಔ ಕೌವಲಯಖಳು, ಕೆಲಷಗಹಯಯು ಭತು ಿ ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಕೆಲಷ ಭಹಡುಹಖ ಭತು ಿ
ಸೊಯಗೆ ಎಯಡಯಲೂಾ ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿ ಷಂಸನ ಭಹಡು ಫ್ಯ ಷಹಭಥಯಾನುು 
ಷಂಫಂಧಿಸಿೆ.  

 ವಿವಹಾಷ ಪ್ರೆರೕತಹ್ಹಿಷು ಄ಂವಖಳನುು ಳಗೊಂಡಿದೆ:  

 ಅಔಶಾಣೆ 
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 ಸಹಜಯಹಗಿಯುುದಕೆು 
 ಷಂಸನ  

 

 ಷಂಸನ ಸಲಹಯು ಷಾಯೂಖಳಲ್ಲಾ ನಡೆಮಫಸುದು:  
 ಭೌಖಿಔ 

 ಫಯೆದ,  

 ಄ಭೌಖಿಔ ಭತು ಿ
 ದೇಸ ಬಹಶೆ ಫಳಸಿ 
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 ಏಜೆಂಟ್ ಗಹರಸಔನಿಗೆ ಮೊದಲ ದೊಡಡ ರಬಹ ಭಹಡಫಸುದು: 
 ಮಹಹಖಲೂ ಷಭಮಕೆು ಆಯುದು 
 ಷೂಔಿಹಗಿ ಷಾತಃ ರಷುಿತಡಿಷುದು 
 ಮಹಹಖಲೂ ಫೆಚಚಗಿನ, ಅತಮವಿವಹಾಷದ ಭತು ಿವಿಜೇತ ಷೈಲ್ ಸೊಂದಿಯುದು 
 ಭುಔ ಿಅತಮವಿವಹಾಷ ಭತು ಿಧನಹತಮಔ ಆಯುದು 
 ಆನೊುಬ್ಬ್ ಯಕ್ರಿಮಲ್ಲಾ ನಿಜಹಗಿಮೂ ಅಷಔಿಯಹಗಿಯುದು 

 ಷಕ್ರರಮ ಅಲ್ಲಷುುದು ಳಗೊಂಡಿಯುತಿದೆ:  
 ಕಹಳಜಿ ತೋರಿಷುದು 
 ನೀು ಕೇಳುತ್ತಿಯುವಿರಿ ಎಂದು ರದಶಿಾಷುುದು 
 ರತ್ತಕ್ರರಯೆ ದಗಿಷುುದು 
 ನಿಣಾಮಕಹರಿಮಹಗಿಯಲಹಯದು 
 ಷೂಔಿಹಗಿ ರತ್ತಕ್ರರಯ್ದಷುದು 

  

 

ರಭುಕ ದಖಳು 
 

1. ಗಹರಸಔ ಷೇೆ 
2. ಷೇೆಮ ಖುಣಭಟಿ 
3. SERVQUAL 

4. ಗಹರಸಔಯ ಜೀವಿತಹಧಿಮ ಭೌಲಯ 
5. ೈಮಕಿ್ರಔ ಕೌವಲಯಖಳು 
6. ಷಂಸನ 

7. ದೇಸ ಬಹಶೆ 
8. ಷಕ್ರರಮ ಅಲ್ಲಷುುದು 
9. ಯಹನುಬೂತ್ತ ವಕ್ರಿಮುಳಳ ಅಲ್ಲಷುುದು 
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ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಷಲು ಈತಯಿಖಳು 
  
Answer 1  

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
 

ಗಹರಸಔಯ ಜೊತೆ ದೀಗಾಕಹಲದ ಷಂಫಂಧನುು ನಿಮಿಾಷು ಭೂಲಔ ಷಹಧಿಷಲಹಖು ಅರ್ಥಾಔ 

ರಯೋಜನಖಳ ಮೊತಿನುು ಗಹರಸಔಯ ಜೀವಿತಹಧಿಮಲ್ಲಾ ಭೌಲಯ ಎಂದು ಔಯೆಮಲಹಖುತಿದೆ. 
Answer 2  

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು IV. 

 

ಗಹರಸಔನ ಭನಸಿ್ನಲ್ಲಾ, ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ಔಡೆಯ್ದಂದ ರತ್ತ ಷೇೆಮ ೈಪಲಯ ಈದಭವಿಷು ಬಹನೆಖಳ 

ಭತು ಿ ಷಂಫಂಧಿತ ಬಹನೆಖಳ ಎಯಡು ವಿಧಖಳಿೆ. ಇ ಬಹನೆಖಳಹಗಿೆ: ಄ಹರಭಹಣಿಔತೆ ಄ಥಾದಲ್ಲಾ 
ಭತು ಿಗಹಮಗೊಂಡು ಄ಸಂ. 

Answer 3  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

಄ತಯಂತ ನಿಣಾಮಕಹರಿಮಹಗಿಯುದು ಷಕ್ರರಮ ಅಲ್ಲಷು ಂದು ಄ಂವ ಄ಲಾ. 

 

ಷಾಮಂ ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳು 
 
Question 1  

 

____________ ಂದು ಷಪಶಿಹದ ಷುಿ ಄ಲಾ. 
I. ಭನೆ 
II. ವಿಮೆ 

III. ಮೊಫೈಲ್ ಫೋನ್ 

IV. ಜೀನ್್ ಜೋಡಿ  

 

Question 2  

____________ ಷೇೆಮ ಖುಣಭಟಿದ ಷೂಚಔಹಗಿಲಾ. 
I. ಫುದಿಧಂತ್ತಕೆ 
II. ವಿವಹಾಷಹಸಾತೆ 
III. ಯಹನುಬೂತ್ತವಕ್ರ ಿ

IV. ಜಹಫಹಿರಿ 
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Question 3  

 

ಗಹರಸಔ ಷಂಫಂಧ ಮೊದಲ ಅಔಶಾಣೆ ದಹಕಲ್ಲಷುದು ಆದೆ: 
I. ವಿವಹಾಷುಳಳಯಹಗಿಯು ಭೂಲಔ 

II. ಷಭಮಕೆು ಆಯು ಭೂಲಔ 

III. ಅಷಕ್ರ ಿತೋರಿಷು ಭೂಲಔ 

IV. ಷಭಮಕೆು ಆಯು ಭೂಲಔ, ಅಷಕ್ರ ಿತೋರಿಷು ಭೂಲಔ, ವಿವಹಾಷುಳಳಯಹಗಿಯು ಭೂಲಔ 

 
Question 4  

 

ಷರಿಮಹದ ಸೇಳಿಕೆಮನುು ಅಯೆುಭಹಡಿ: 

I. ನೈತ್ತಔ ತಾನೆಮು ವಿಮೆ ಭಹಯಹಟ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಄ಷಹಧಯ 
II. ನೈತ್ತಔ ತಾನೆಮು ವಿಮೆ ಏಜೆಂಟ್ ಗೆ ಄ಖತಯವಿಯುುದಿಲಾ 
III. ನೈತ್ತಔ ತಾನೆಮು ಏಜೆಂಟ್ ಭತುಿ ವಿಮೆಗಹಯಯ ನಡುೆ ವಿವಹಾಷನುು ಸೆಚಿಚಷಲು ಷಸಹಮ 

ಭಹಡುತಿದೆ 
IV. ನೈತ್ತಔ ತಾನೆಮ ಈನುತ ಅಡಳಿತದರಿಂದ ಭಹತರ ನಿರೀಕ್ಷಿಷಲಹಖುತಿದೆ  
Question 5  
 

ಷಕ್ರರಮ ಅಲ್ಲಷುುದು ಳಗೊಂಡಿಯುತಿದೆ: 
I. ಬಹಶಣಕಹಯನಿಗೆ ಖಭನ ಹತ್ತಷುದು 
II. ಷಹಂದಭಿಾಔ ಮೆಚುಚಗೆ ಭತುಿ ಷೈಲ್ ನೀಡುದು 
III. ರತ್ತಕ್ರರಯೆ ದಗಿಷುುದು  
IV. ಬಹಶಣಕಹಯನಿಗೆ ಖಭನ ಹತ್ತಷುದು, ಷಹಂದಭಿಾಔ ಮೆಚುಚಗೆ ಭತು ಿಷೈಲ್ ನೀಡುದು 
ಭತುಿ ರತ್ತಕ್ರರಯೆ ದಗಿಷುುದು 
Question 6  
 

_________ ವಿವಾಷನೀಮ ಭತು ಿ ನಿಕಯಹಗಿ ಬಯಷೆ ನೀಡಿದ ಷೇೆ ನಿಾಹಿಷು ಷಹಭಥಯಾನುು 
ಷೂಚಿಷುತಿದೆ. 
I. ವಿವಹಾಷಹಸಾತೆ 
II. ಜಹಫಹಿರಿ 

III. ಄ವೃಯಯೆನ್್  
IV. ಯಹನುಬೂತ್ತವಕ್ರ ಿ

 
Question 7  
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___________ ಕೆಲಷಗಹಯಯು ಭತು ಿ ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಕೆಲಷ ಭಹಡುಲ್ಲಾ ಭತು ಿ ಸೊಯಗೆ ಎಯಡಯಲೂಾ 
ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿ ಷಂಸನದ ಫ್ಯ ಷಹಭಥಯಾನುು ಷಂಫಂಧಿಸಿೆ. 
I. ಔಠಿಣ ಕೌವಲಖಳು 
II. ಭೃದು ಕೌವಲಯಖಳು 
III. ಷಂಧಹನದ ಕೌವಲಯಖಳು.  
IV. ರಶಿುಷುವಿಕೆಮ ಕೌವಲಯಖಳು 
  
Question 8  
 

ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಄ಂವಖಳು ಟರರ್ಸಿ ಪ್ರೆರೕತಹ್ಹಿಷುು? 

I. ಷಂಸನ, ಕಚಿತತೆ ಭತು ಿರಷುಿತ ಅಗಿಯು 

II. ವಿನೀತಹಗಿ, ದೃಢೀಔಯಣ ಭತು ಿಷಂಸನ 

III. ಅಔಶಾಣೆ, ಷಂಸನ ಭತುಿ ರಷುಿತ ಅಗಿಯು 

IV. ದೃಢೀಔಯಣ, ಕಚಿತತೆ ಭತುಿ ಅಔಶಾಣೆ 
 

Question 9  
 

ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಷಲಸೆಖಳು ಈತಿಭ ಮೊದಲ ಅಔಶಾಣೆ ಭಹಡುಲ್ಲಾ ಈಮುಔ?ಿ 

I. ಮಹಹಖಲೂ ಷಭಮಕೆು ಆಯು 

II. ಷೂಔಿಹಗಿ ನಿಭಮನುು ರಷುಿತಡಿಷು 

III. ಭುಔ ಿವಿವಹಾಷುಳಳಯಹಗಿಯು ಭತು ಿಷಕಹಯಹತಮಔ ಆಯು 

IV. ಮೇಲ್ಲನ ಎಲಹಾ 
 

Question 10  
 

___________ ಕಹಳಜಿಮುಳಳ ತಾನೆ ಭತು ಿ ಗಹರಸಔರಿಗೆ ದಗಿಷಲಹಗಿದೆ ಯಕ್ರಖಿತಹದ ಖಭನದಲ್ಲಾ 
ರತ್ತಬಿಂಬಿತಹಗಿದೆ. 

I. ಄ವೃಯಯೆನ್್ 
II. ಯಹನುಬೂತ್ತವಕ್ರ ಿ

III. ವಿವಹಾಷಹಸಾತೆ 
IV. ಜಹಫಹಿರಿ 

 

 

ಷಾಮಂ ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳಿಗೆ ಈತಯಿಖಳು 
 

Answer 1  
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ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

ವಿಮೆ ಂದು ಷಪಶಿಹದ ಷುಿ ಄ಲಾ. 
 

Answer 2  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I. 
 

ಫುದಿಧಂತ್ತಕೆ ಷೇೆಮ ಖುಣಭಟಿದ ಷೂಚಔಹಗಿಲಾ. 
 

Answer 3  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು IV. 

 

ಷಭಮಕೆು ಆಯು ಭೂಲಔ, ಅಷಕ್ರ ಿ ತೋರಿಷು ಭೂಲಔ, ವಿವಹಾಷುಳಳಯಹಗಿಯು ಭೂಲಔ ಗಹರಸಔ 

ಷಂಫಂಧ ಮೊದಲ ಅಔಶಾಣೆ ದಹಕಲ್ಲಷುದು ಆದೆ: 
 

 

Answer 4  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
 

ಷರಿಮಹದ ಸೇಳಿಕೆಮು ನೈತ್ತಔ ತಾನೆಮು ಏಜೆಂಟ್ ಭತು ಿವಿಮೆಗಹಯಯ ನಡುೆ ವಿವಹಾಷನುು ಸೆಚಿಚಷಲು 
ಷಸಹಮ ಭಹಡುತಿದೆ: 
 

Answer 5  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು IV. 

 

ಷಕ್ರರಮ ಅಲ್ಲಷುುದು ಬಹಶಣಕಹಯನಿಗೆ ಖಭನ ಹತ್ತಷುದು, ಷಹಂದಭಿಾಔ ಮೆಚುಚಗೆ ಭತುಿ ಷೈಲ್ 

ನೀಡುದು ಭತು ಿರತ್ತಕ್ರರಯೆ ದಗಿಷುುದು ಳಗೊಂಡಿಯುತಿದೆ: 
 
 

Answer 6  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I. 
 

ವಿವಹಾಷಹಸಾತೆ ವಿವಾಷನೀಮ ಭತು ಿ ನಿಕಯಹಗಿ ಬಯಷೆ ನೀಡಿದ ಷೇೆ ನಿಾಹಿಷು ಷಹಭಥಯಾನುು 
ಷೂಚಿಷುತಿದೆ. 
 

Answer 7  
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ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

ಭೃದು ಕೌವಲಯಖಳು ಕೆಲಷಗಹಯಯು ಭತುಿ ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಕೆಲಷ ಭಹಡುಲ್ಲಾ ಭತುಿ ಸೊಯಗೆ ಎಯಡಯಲೂಾ 
ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿ ಷಂಸನದ ಫ್ಯ ಷಹಭಥಯಾನುು ಷಂಫಂಧಿಸಿೆ. 
 

Answer 8  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
 

ಕೆಳಗಿನ ಅಔಶಾಣೆ, ಷಂಸನ ಭತು ಿರಷುಿತ ಅಗಿಯು ಄ಂವಖಳು ಟರರ್ಸಿ ಪ್ರೆರೕತಹ್ಹಿಷುು 
  

Answer 9  
  

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು IV. 

 

ಕೆಳಗಿನ ಮಹಹಖಲೂ ಷಭಮಕೆು ಆಯು, ಷೂಔಿಹಗಿ ನಿಭಮನುು ರಷುಿತಡಿಷು, ಭುಔಿ 

ವಿವಹಾಷುಳಳಯಹಗಿಯು ಭತು ಿಷಕಹಯಹತಮಔ ಆಯು, ಷಲಸೆಖಳು ಈತಿಭ ಮೊದಲ ಅಔಶಾಣೆ ಭಹಡುಲ್ಲಾ 
ಈಮುಔ?ಿ 

 

Answer 10  
 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
ಯಹನುಬೂತ್ತವಕ್ರಿ ಕಹಳಜಿಮುಳಳ ತಾನೆ ಭತು ಿ ಗಹರಸಔರಿಗೆ ದಗಿಷಲಹಗಿದೆ ಯಕ್ರಖಿತಹದ ಖಭನದಲ್ಲಾ 
ರತ್ತಬಿಂಬಿತಹಗಿದೆ. 
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಄ಧಹಯಮ 20 

ಔುಂದುಕೊಯತೆ ನಿಹಯಣಹ ಕಹಮಾವಿಧಹನ 

 

಄ಧಹಯಮ ರಿಚಮ 

 

಄ಲ್ಲಾ, ಭೂಲಬೂತಹಗಿ ವಿಮೆ ಈದಯಭ ಷೇಹ ರಷುತಿ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ, ಗಹರಸಔಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಖಳು 
ನಿಯಂತಯಹಗಿ ಸೆಚುಚತ್ತಿೆ ಸಹಖೂ ಷಲ್ಲಾಷಫೇಕಹಗಿಯು ಷೇೆಖಳ ಖುಣಭಟಿದ ಫಗೆ ೆ಄ಷಭಹಧಹನ ಎಂದಿಖೂ 

ಆಯುತಿದೆ. ನಿಯಂತಯ ಈತಪನು ಅವಿಶಹುಯಖಳು ಸಹಖೂ ಅಧುನಿಔ ತಂತರಜ್ಞಹನ ಫಳಕೆಯ್ದಂದ 

ಫೆಂಫಲ್ಲಷಲಹಖುತಿದೆ ಭತು ಿ ಗಹರಸಔ ಷೇೆ ಭಟಿದಲ್ಲಾ ಖಭನಹಸಾ ಷುಧಹಯಣೆ ಆದೆಿಯೂ ಷಸ, ಈದಯಭು 
ಗಹರಸಔಯ ಄ಷಭಹಧಹನ ಭತು ಿಔಳೆ ಚಿತರ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಟಿದಹಗಿ ಄ನುಬವಿಷುತಿದೆ. ಜೀಂತಹಗಿ 

ಇ ರಿಸಿೆತ್ತಗೆ ಷಕಹಾಯ ಭತು ಿನಿಮಂತರಣಗೊಳಿಷುಯು ಈಔರಭಖಳನುು ಕೈಗೊಂಡಿದಹಿಯೆ. 
ಐಅಡಿಾಎ ನಿಮಭಖಳು ವಿಭಹ ಔಂನಿ ಗಹರಸಔ ನಿಯೂಪಿಷಲು ಸೊಂದಿಯು ವಿವಿಧ ಷೇೆಖಳಿಗೆ 
ಕಹಮಾಶೀಲತೆಮ ಷಭಮನುು (ಟ್ಟಎಟ್ಟ) ಕಚಿತಹಗಿ ನಿಣಾಯ್ದಷುತೆಿದೆ. ಆುಖಳು, 2002 IRDA 

(ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯು 'ಅಷಕ್ರಿಖಳು ನಿಮಭಹಳಿಖಳು ಯಕ್ಷಣೆ) ಬಹಖಹಗಿೆ. ವಿಭಹ ಷಂಷೆೆಖಳು ರಿಣಹಭಕಹರಿ 

ದೂಯು ನಿಹಯಣಹ ಯಷೆೆಮನುು ಸೊಂದಿಯು ಄ಖತಯವಿದೆ ಭತು ಿ IRDA ಄ದಕೆು ಭಹಖಾದಶಿಾಖಳನುು 
ಷೃರ್ಷಿಸಿದೆ. 

ಔಲ್ಲಕೆಮ ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳು 
 

A. ಔುಂದುಕೊಯತೆ ನಿಹಯಣಹ ಕಹಯ್ಡ್ಾ ವಿಧಹನ  - ಗಹರಸಔ ನಹಯಮಹಲಮಖಳು, ಂಫುಡ್ಮನ್ 
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A. ಔುಂದುಕೊಯತೆ ನಿಹಯಣಹ ಕಹಯ್ಡ್ಾ ವಿಧಹನ  - ಗಹರಸಔ ನಹಯಮಹಲಮಖಳು, ಂಫುಡ್ಮನ್ 

 

1. ಏಕ್ರೕಔೃತ ದೂಯು ನಿಾಸಣಹ ಯಷೆ ೆ(IGMS)  

IRDA ಷಭಖರ ದೂಯು ನಿಾಸಣಹ ಯಷೆ ೆ (IGMS) ಹರಯಂಭಿಸಿದೆ ಄ದು ವಿಮೆ ದೂಯು ಡೇಟ್ಹ ಕೇಂದರ 
ಯೆಪ್ರೆಸಿಟರಿಮನುು ಭತು ಿ ಈದಯಭದಲ್ಲಾ ಷಂಔಶಿ ನಿಹಯಣಹ ಮೇಲ್ಲಾಚಹಯಣೆ ಂದು ಷಹಧನಹಗಿ 

ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷುತಿದೆ. 
ಹಲ್ಲಸಿದಹಯಯು ತಭಮ ಹಲ್ಲಸಿ ವಿಯಖಳು ಇ ಯಷೆಮೆಲ್ಲಾ ನೊಂದಣಿ ಄ಯ ದೂಯು ಲಹಡ್ು 
ಭಹಡಫಸುದು. ದೂಯುಖಳನುು ನಂತಯ ಅಮಹ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳಿಗೆ ಯಹನಿಷಲಹಖುುದು. 
ಔುಂದುಕೊಯತೆ ನಿಹಯಣಹ ಕಹಮಾವಿಧಹನ 

 

IGMS ದೂಯುಖಳು ಭತುಿ ಄ಯ ರಿಸಹಯಕಹುಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಷಭಮ ತೆ ಿ ಭಹಡಫಸುದು. 
ದೂಯುಖಳನುು ಇ ಕೆಳಗಿನ URL ನಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಿ ಭಹಡಫಸುದು:  

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

2. ದಿ ಔನೂ್ಯಭರ್ ಪ್ರೆರಟ್ೆಕ್ಷನ್ ಅಕ್ಿ, 1986 

 

ರಭುಕ 

 

ಇ ಅಕ್ಿ "ಗಹರಸಔಯ ಅಷಕ್ರ ಿ ಈತಿಭ ಯಕ್ಷಣೆ ದಗಿಷಲು ಭತು ಿ ಗಹರಸಔನ ವಿಹದಖಳ ಭಯುಹತ್ತಗಹಗಿ 

ಗಹರಸಔ ಭಂಡಳಿಖಳು ಭತುಿ ಆತಯ ಄ಧಿಕಹರಿಖಳ ಷಹೆನೆಗೆ ಄ಕಹವ ಭಹಡಲು" ಄ಂಗೀಔರಿಷಲಹಯ್ದತು. 
ಇ ಕಹಯ್ದದೆ ಗಹರಸಔ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ (ತ್ತದುಿಡಿ) ಕಹಯ್ದದೆ, 2002 ಯಲ್ಲಾ ತ್ತದುಿಡಿಭಹಡಲಹಯ್ದತು. 
 

 

ಕಹಯ್ದದೆಮಡಿ ದಗಿಸಿದ ಕೆಲು ಹಯಖ್ಹಯನಖಳು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆೆ:  

ಹಯಖ್ಹಯನ 

 

"ಷೇೆ" ಷಂಬಹಯ ಫಳಕೆದಹಯರಿಗೆ ಲಬಯಹಖುಂತೆ ಭಹಡಲಹಖು ಮಹುದೇ ವಿಯಣೆಮ ಷೇೆ ಎಂದು 
಄ಥಾ ಭತು ಿವಿದುಯತ್ ಄ಥಹ ಆತಯ ವಕ್ರಿ, ಫೋಡ್ಾ ಄ಥಹ ಷತ್ತ ಄ಥಹ ಎಯಡೂ, ಷತ್ತ ನಿಭಹಾಣ, 

ಭನಯಂಜನೆ, ಭನೋಯಂಜನಹ ಄ಥಹ ಷುದಿ ಿ಄ಥಹ ಆತಯ ಭಹಹಿತ್ತಮನುು purveying ಫಹಯಂಕ್ರಂಗ್, 

ಸಣಕಹಷು, ವಿಮೆ, ಷಹಖಣೆ, ಷಂಷುಯಣೆ, ೂಯೈಕೆ ಷಂಫಂಧಹಗಿ ಷೌಲಬಯಖಳನುು ದಗಿಷುುದು 
ಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದಯೆ ಚಹರ್ಜಾ ಄ಥಹ ೈಮಕಿ್ರಔ ಷೇೆಮ ಪಂದ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಈಚಿತಹಗಿ ಮಹುದೇ 
ಷೇೆಮ ಷಲ್ಲಾಷುದನುು ಳಗೊಂಡಿಯುುದಿಲಾ. 
ವಿಮೆ ಂದು ಷೇೆಮಹಗಿ ಷೇರಿಷಲಹಗಿದೆ 
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"ಗಹರಸಔ" ಮಹುದೇ ಯಕ್ರ ಿಎಂದಥಾ, ಆಯು 
 ರಿಖಣನೆಮಲ್ಲಾ ಮಹುದೇ ಷಯಔುಖಳ ಕೊಳುಳವಿಕೆ ಭತುಿ ಷಯಔುಖಳ ಮಹುದೇ ಫಳಕೆದಹಯರಿಗೆ 

ಳಗೊಂಡಿಯುತಿದೆ. ಅದಯೆ ಭಯುಭಹಯಹಟಕೆು ಄ಥಹ ಮಹುದೇ ಹಣಿಜಯ ಈದೆೀವಕಹುಗಿ ಄ಥಹ 

ಆಂತಸ ಷುಿಖಳನುು ಡೆದುಕೊಳುಳ ಯಕ್ರಯಿೊಫ್ನನು ಳಗೊಂಡಿಯುುದಿಲಾ 
 ಸೈರ್ಸಾ ಄ಥಹ ರಿಖಣನೆಮಲ್ಲಾ ಮಹುದೇ ಷೇೆಖಳನುು ಭತು ಿ ಷೇೆಖಳ ಪಲಹನುಬವಿ 

ಳಗೊಂಡಿಯುತಿದೆ.  
"ದೋಶ" ರದವಾನದ ಖುಣಭಟಿ, ಷಾಯೂ ಭತು ಿವಿಧಹನದಲ್ಲಾ ಮಹುದೇ ತುಪ, ಄ಷಂೂಣಾತೆ, ಔುಂದು 
ಕೊಯತೆ ಎಂದಥಾ ಮಹುದೇ ಕಹನೂನು ಄ಥಹ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ನಿಾಹಿಷು ಄ಖತಯವಿದೆ ಄ಥಹ ಪಂದ 

಄ನುಖುಣಹಗಿ ಄ಥಹ ಆನಹಯುದೇ ಷೇೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಕ್ರಿಮ ನಿಾಹಿಷಫೇಕೆಂದು ಆದು ಄ಯ 
಄ಧೀನದಲ್ಲಾದೆ. 
"ದೂಯು" ಂದು ದೂಯುದಹಯರಿಂದ ಭಹಡಿದ ಫಯಣಿಗೆಮಲ್ಲಾ ಮಹುದೇ ಅಯೋ ಎಂದಥಾ: 

 ನಹಯಮಲಾದ ಹಿಹಟು ಄ಥಹ ನಿಫಾಂಧಿತ ಹಿಹಟು ಄ಳಡಿಸಿಕೊಂಡಿಯುದು 
 ಄ಯು ಕರೀದಿಷಲಹದ ಷುಿಖಳು ಂದು ಄ಥಹ ಸೆಚಿಚನ ದೋಶಖಳೄೆಂದಿಗೆ ಫಳಲುತ್ತಿಯುಹಖ 

 ಄ಯು ನೇಮಿಸಿದ ಄ಥಹ ಡೆದಿದಿ ಷೇೆಖಳು ಮಹುದೇ ವಿಶಮದ ಕೊಯತೆಯ್ದಂದ 

ಫಳಲುತ್ತಿದಿಯೆ 
 ಚಹರ್ಜಾ ದಯ, ಕಹನೂನಿನ ಭೂಲಔ ಸಿೆಯ ಄ಥಹ ಹಯಕೇಜಿನಲ್ಲಾ ತೋರಿಷಲಪಟ್ಿ ರಭಹಣದ 

಄ಳತೆಮೀರಿದಯೆ 
 ಜೀ ಭತು ಿ ಬದರತೆಮನುು ಄ಹಮಕಹರಿ ಎಂಫುದನುು ಫಳಸಿದ ಮೇಲೆ ಷಯಔುಖಳನುು 

ಷಹಾಜನಿಔರಿಗೆ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಿದಹಖ ಮಹುದೇ ಕಹನೂನಿನ ನಿಮಭಖಳ ಯತ್ತರಿಔಿಹಗಿ 

ವಿಶಮಖಳ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ಭತು ಿಷುಿಖಳ ಫಳಕೆಮನುು ರಿಣಹಭ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಹಹಿತ್ತಮನುು 
ರದಶಿಾಷಲು ಹಯಹರಿ ಄ಖತಯ.  

"ಗಹರಸಔ ಹಯಜಯ" ಂದು ದೂಯು ಭಹಡಲಹದ ಮಹ ಯಕ್ರ ಿ ವಿಯುದಧ, ಄ನು ಄ದನುು ತ್ತಯಷುರಿಷುತಹಿನೆ 
ಭತು ಿದೂಯು ಳಗೊಂಡಿಯು ಅಯೋದ ಕಂಡಿಷುತಹಿನೆ, ಄ಲ್ಲಾ ವಿಹದ ಎಂದಥಾ. 

a) ಗಹರಸಔ ವಿಹದಖಳ ನಿಹಯಣಹ ಏಜೆನಿ್ಖಳು. 
 

“ಗಹರಸಔ ವಿಹದಖಳ ನಿಹಯಣಹ ಏಜೆನಿ್ಖಳು” ರತ್ತ ಜಿಲೆಾ ಭತು ಿ ಯಹಜಯದಲ್ಲಾ ಭತು ಿ ಯಹರ್ಷೀಮ 

ಭಟಿದಲ್ಲಾ ಷಹೆಪಿಷಲಹಗಿದೆ. 
i. ಜಿಲಹಾ ೇದಿಕೆ  

 

 ೇದಿಕೆಮಲ್ಲಾ, ಸಔುು ಷಯಔುಖಳು ಄ಥಹ ಷೇೆಖಳ ಭತು ಿರಿಸಹಯ ಭೌಲಯ ಯೂ .20 ಲಕ್ಷ ಯೆಗೆ ಄ಲ್ಲಾ 
ದೂಯುಖಳನುು, ನೋಡಿಕೊಳುಳ ಕಹಮಾಹಯಪಿಿ ಆದೆ. 
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 ಜಿಲಹಾ ೇದಿಕೆ ಸಿವಿಲ್ ನಹಯಮಹಲಮವೊಂದಯಲ್ಲಾ ಷೂಔ ಿ ನಿಾಸಣೆಗಹಗಿ ಷಲುಹಗಿ ಄ದಯ ತ್ತೕುಾ 

ಔಳುಹಿಷಲು ಄ಧಿಕಹಯ ಆದೆ.  
ii. ಯಹಜಯ ಅಯೋಖ 

 

 ಇ ನಿಹಯಣಹ ಹರಧಿಕಹಯ ರಿಜಿನಲ್, ಮೇಲಮನವಿ ಭತುಿ ಮೇಲ್ಲಾಚಹಯಣಹ ನಹಯಮಹಯಪಿ ಿ

ಸೊಂದಿದೆ. 
 ಆದು ಜಿಲಹಾ ೇದಿಕೆ ಮೇಲಮನವಿಮನುು ಭನಯಂಜಿಷುದು. 
 ಆದು ಮಹುದೇ ಸಔುು ಂದು ೇಳ  ೆಷುಿಖಳ / ಷೇೆ ಭತು ಿರಿಸಹಯ ಭೌಲಯ, ಯೂ20 ಲಕ್ಷ 

ಕ್ರುಂತ ಜಹಸಿಿ 100 ಲಕ್ಷ ಯೂಹಯ್ದಖಳ ಮೀಯುುದಿಲಾದಿಯು  ದೂಯುಖಳನುು ಭನಯಂಜಿಷು 

ಭೂಲ ನಹಯಮಹಯಪಿ ಿಸೊಂದಿದೆ.  
  ಆತಯೆ ಄ಧಿಕಹಯ ಜಿಲಹಾ ೇದಿಕೆಮನುು ಸೋಲುತಿೆ.   
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iii. ಯಹರ್ಷೀಮ ಅಯೋಖ 

 

 ಕಹಯ್ದದೆಮಡಿ ಷಹೆಪಿಸಿದ ಄ಂತ್ತಭ ಹರಧಿಕಹಯ ಯಹರ್ಷೀಮ ಅಯೋಖ ಅಗಿದೆ. 
 ಆದು ರಿಜಿನಲ್, ಮೇಲಮನವಿ ಸಹಖೂ ಮೇಲ್ಲಾಚಹಯಣಹ ನಹಯಮಹಯಪಿ ಿಸೊಂದಿದೆ. 
 ಆದು ಯಹಜಯ ಅಯೋಖ ಜಹರಿಗೆ ಅದೇವ ಫಂದ ಮೇಲಮನವಿಖಳ ವಿಚಹಯಣೆ ಭತು ಿ ಄ದಯ ಭೂಲ 

ಹಯಪಿಿಮಲ್ಲಾ ಆದು ಷುಿಖಳ / ಷೇೆಖಳು ಭತು ಿರಿಸಹಯ 100 ಲಕ್ಷ ಮೀರಿದ ಸಔುು ವಿಹದಖಳನುು, 
಄ಲ್ಲಾ ಭನಯಂಜಿಷುತೆಿದೆ.  

 ಆದು ಯಹಜಯ ಅಯೋಖ ಮೇಲ್ಲಾಚಹಯಣೆಮನುು ನೋಡಿಕೊಳುಳ ನಹಯಮಹಯಪಿ ಿಸೊಂದಿದೆ.  
ಎಲಹಾ ಭೂಯು ಏಜೆನಿ್ಖಳು ಷಹಾಜನಿಔ ನಹಯಮಹಲಮದ ಄ಧಿಕಹಯನುು ಸೊಂದಿೆ. 
ಚಿತರ 1: ಔುಂದುಕೊಯತೆ ನಿಹಯಣಹ ಚಹನಲಳೆು 

 
 

b) ದೂಯು ಷಲ್ಲಾಷಲು ವಿಧಹನ 

 

ಮೇಲ್ಲನ ಎಲಹಾ ಭೂಯು ನಿಹಯಣಹ ಭಹದಯಭಖಳಲ್ಲಾ ದೂಯನುು ಷಲ್ಲಾಷು ವಿಧಹನ ತುಂಫಹ 

ಷಯಳಹಗಿದೆ. ಯಹಜಯ ಅಯೋಖ ಭತು ಿಯಹರ್ಷೀಮ ಅಯೋಖಕೆು ದೂಯನುು ದಹಕಲ್ಲಷು ಄ಥಹ ಭನವಿ 

ಎಂಫುದನುು ಷಲ್ಲಾಷು ಮಹುದೇ ವುಲು ಆಲಾ. ದೂಯು ಫಿಮಹಾದುದಹಯನು ಷಾತಃ ಄ಥಹ ಄ಯ 

಄ಧಿಔೃತ ಏಜೆಂಟ್ ಷಲ್ಲಾಷುದನುು ಭಹಡಫಸುದು. ಆದು ೈಮಕಿ್ರಔಹಗಿ ಷಲ್ಲಾಷಫಸುದು ಄ಥಹ 

಄ಂಚೆಮ ಭೂಲಔ ಔಳುಹಿಷಫಸುದು. ಆದು ಮಹುದೇ ಕ್ರೕಲ ದೂಯನುು ದಹಕಲ್ಲಷು ಈದೆೀವಕಹುಗಿ 

಄ಖತಯವಿಯುದಿಲಹಾ ಎಂಫುದನುು ಖಭನಿಷಫಸುದು. 
 

c) ಗಹರಸಔ ೇದಿಕೆ ಅದೇವಖಳು 
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i. ೇದಿಕೆಗೆ, ಷುಿಖಳ ವಿಯುದಧ ದೂಯು ಄ಥಹ ಷೇೆಖಳು ಷಹಬೀತಹದಯೆ, ದೂಯು, ಳಗೊಂಡಿಯು 

ಅಯೋಖಳು, ಷೂಚಿಸಿದ ಮಹುದೇ ದೋಶಖಳೄೆಂದಿಗೆ ಫಳಲುತ್ತಿದಿಿಯುದು ತೃಪಿ ಿ ಆಯು ೇಳ ,ೆ 

ೇದಿಕೆಮು ಂದು ಕ್ಷದ ವಿಯುದಧ ಇ ಕೆಳಗಿನ ನಿದೇಾವನ ಭಹಡು ಅದೇವನುು ನೀಡಫಸುದು. 
 

ದೂಯುದಹಯಯ (಄ಥಹ ವಿಮೆ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಾ ಪಿರೕಮಿಮಂ) ದಯ, ದೂಯುಖಳನುು ಹತ್ತಷು 

ಅಯೋಖಳನುು ಭಯಳಲು 
ವಿಯುದಧ ಕ್ಷದ ನಿಲಾಕ್ಷಯದಿಂದಹಗಿ ಗಹರಸಔ ಄ನುಬವಿಸಿದ ಮಹುದೇ ನಶಿ ಄ಥಹ ಗಹಮಗೊಂಡ 

ಆಂತಸ ರಭಹಣನುು ಗಹರಸಔರಿಗೆ ರಿಸಹಯ ೆರಧಹನಿಷುದು. ರವೆುಮಲ್ಲಾಯು ಷೇೆಖಳ 

ಕೊಯತೆಖಳು ಄ಥಹ ನೂಯನತೆಖಳನುು ತೆಗೆದುಸಹಔುದು.  
ನಹಯಮಷಭಮತಲಾದ ಹಿಹಟು ಄ಬಹಯಷ ಄ಥಹ ನಿಫಾಂಧಿತ ಹಿಹಟು ನಿಲ್ಲಾಷಲು ಄ಥಹ 

ುನಯಹತ್ತಾಷದೆ ಆಯಲು  
ಕ್ಷಖಳಿಗೆ ಷೂಔ ಿಫೆಲೆ ನೀಡಲು 
d) ದೂಯುಖಳ ಷೆಾಬಹ 

 

ಭೂಯು ೇದಿಕೆಖಳ ಫಸುತೇಔ ಗಹರಸಔಯ ವಿಹದಖಳು ವಿಮೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಯಹಯ ಕೆಳಗಿನ 

ವಿಬಹಖಖಳಲ್ಲಾ ಬೀಳುತಿೆ 
i. ಷಭಥಾನೆಖಳ ಆತಯಥಾದಲ್ಲಾ ವಿಳಂಫ 

ii. ಷಭಥಾನೆಖಳ ಆತಯಥಾ ಭಹಡದೆ 
iii. ಷಭಥಾನೆಖಳ ನಿಯಹಔಯಣ 

iv. ನಶಿದ ರಿಭಹಣ 

v. ಹಲ್ಲಸಿಮ ನಿಮಭಖಳು, ಶಯತುಿಖಳು ಆತಹಯದಿ. 

 
 

3. ಆನುುಯೆನ್್ ಂಫುಡ್ಮನ್  

 

ವಿಭಹ ಕಹಯಿೆ 1938 ಄ಧಿಕಹಯದ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾ ಕೇಂದರ ಷಕಹಾಯ ನೆಂಫರ್ 11, 1998 ಯಂದು ಄ಧಿಔೃತ 

ರಔಟಣೆಯ್ದಂದ ರಔಟಹದ ಗೆಝೆಟ್, ಷಹಾಜನಿಔ ಔುಂದುಕೊಯತೆ ನಿಮಭಖಳ ನಿಹಯಣಹ, 1998 ಄ನುು 
ಭಹಡಿತು. ಇ ನಿಮಭಖಳು ಈಳಿದ, ಎಲಹಾ ೈಮಕಿ್ರಔ ವಿಮೆಮ ಄ಂದಯೆ ಯಕ್ರಿಮ ಷಹಭಥಯಾದಲ್ಲಾ 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವಿಭಹ, ಜೀನ ಭತು ಿಜೀವಿಮೆ ಸೊಯತುಡಿಷು ವಿಭಹ ಄ನಾಯ್ದಷುತಿೆ. 
ಇ ನಿಮಭಖಳ ಈದೆೀವ ರಿಣಹಭಕಹರಿ, ದಕ್ಷತೆ ಭತುಿ ನಿಶಪಕ್ಷಹತ ರೀತ್ತಮಲ್ಲಾ ೆಚಚದಲ್ಲಾ ವಿಭಹ 

ಔಂನಿಮ ಬಹಖಹಗಿ ಸಣ ಕೆಾೖಭು ಭಹಡು ನೆಲೆಹಷಕೆು ಎಲಹಾ ದೂಯುಖಳನುು ಆತಯಥಾ ಭಹಡುದು 
ಅಗಿದೆ. 
ಒಂಫುಡ್ಮನ್ ವಿಮೆಗಹಯ ಭತು ಿವಿಭಹದಹಯನ ಯಷಪಯ ಪಂದದ ಭೂಲಔ, ಈಲೆಾೕಕ ನಿಮಭಖಳ ಳಗೆ 
ಭಧಯತ್ತಾ ಭತು ಿಷಲಸೆಗಹಯನಹಗಿ ತ್ತಾಷಫಸುದು. 
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ಂಫುಡ್ಮನ್ ನಿಧಹಾಯ ಸಿಾೕಔರಿಷು ಄ಥಹ ದೂಯು ತ್ತಯಷುರಿಷು ಎಂಫುದು, ಄ಂತ್ತಭ ಅಗಿದೆ. 
a) ಂಫುಡ್ಮನ್ ಗೆ ದೂಯು 
 

ಂಫುಡ್ಮನ್ ಭಹಡಿದ ಮಹುದೇ ದೂಯು ವಿಮೆ ಭಹಡಲಹದ ಄ಥಹ ಄ಯ ಕಹನೂನು 
ಈತಿಯಹಧಿಕಹರಿಖಳಿಂದ ಷಹಿ ಸಹಕ್ರದ, ಫಯಣಿಗೆಮಲ್ಲಾ ಆಯಫೇಔು, ಄ಯ ಄ಧಿಕಹಯ ಹಯಪಿಿಮಲ್ಲಾ ಂದು 
ಂಫುಡ್ಮನ್ ಈದೆೀಶಿಸಿ, ವಿಮೆಗಹಯಯ ಂದು ವಹಖ್ೆ / ಔಚೇರಿ ಸೊಂದಿಯು, ಷಾಯೂ ಭತುಿ ನಶಿದ 

ರಭಹಣ ದೂಯು ಕೋರಿದಯ ರಿಸಹಯ ಄ಂದಹಜು ಜೊತೆಗೆ, ಮಹುದೇ ಂದು ೇಳ ,ೆ ದಹಕಲೆಖಳ 

ಭೂಲಔ ಫೆಂಫಲ್ಲತಹಗಿದೆ. 
 

ಂಫುಡ್ಮನ್ ಗೆ ದೂಯು ಭಹಡಫಸುದು, ಂದು ೇಳ :ೆ 

i. ದೂಯುದಹಯ ವಿಭಹ ಔಂನಿಗೆ ಇ ಹಿಂದೆ ಲ್ಲಖಿತ ನಿಯೂಣೆ ಭಹಡಿದಲ್ಲಾ ಭತು ಿ ವಿಭಹ ಔಂನಿ 

ಸೊಂದಿದಯೆ:  
 ದೂಯು ತ್ತಯಷುರಿಷಲಹಗಿದೆ ಄ಥಹ 

 ದೂಯುದಹಯ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ದೂಯನುು ಸಿಾೕಔರಿಸಿದ ನಂತಯ ಂದು ತ್ತಂಖಳೄೆಳಗೆ ಮಹುದೇ 
ಈತಿಯ ಡೆಮದಿದೆಿಯೆ  

ii. ದೂಯುದಹಯ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ನೀಡಿದ ಈತಿಯದಿಂದ ತೃಿಯಹಗಿಲಾದಿದಹಿಖ 

iii. ದೂಯು ವಿಭಹ ಔಂನಿಮ ನಿಯಹಔಯಣೆ ದಿನಹಂಔದಿಂದ ಂದು ಶಾದೊಳಗೆ ಭಹಡಲಹಗಿಯುಹಖ 

iv. ದೂಯು ಮಹುದೇ ನಹಯಮಹಲಮ ಄ಥಹ ಗಹರಸಔ ೇದಿಕೆಮಲ್ಲಾ ಄ಥಹ ಭಧಯಸಿೆಕೆಮ ಫಹಕ್ರ 

ಈಳಿದಿಲಾದಿಯುಹಖ 

 

b) ಒಂಫುಡ್ಮನ್  ಶಿಪಹಯಷುಖಳು 
಄ಲ್ಲಾ ಕೆಲು ಔತಾಯಖಳು / ನಿಮಭಹಳಿಖಳು ಂಫುಡ್ಮನ್ ಄ನುಷರಿಷಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಷಲಹಗಿದೆ: 
i. ಶಿಪಹಯಷುಖಳನುು ಆಂತಸ ದೂಯನುು ಸಿಾೕಔರಿಸಿದ ಂದು ತ್ತಂಖಳೄೆಳಗೆ ಭಹಡಫೇಔು 
ii. ರತ್ತಖಳನುು ದೂಯುದಹಯ ಭತು ಿವಿಭಹ ಔಂನಿ ಆಫ್ರಿಖೂ ಔಳುಹಿಷಫೇಔು 
iii. ಶಿಪಹಯಷು್ಖಳು ಆಂತಸ ಶಿಪಹಯಷ್ನುು ಸಿಾೕಔರಿಸಿದ 15 ದಿನಖಳೄೆಳಗೆ ದೂಯುದಹಯ ಲ್ಲಖಿತ 

ಪಿಪಕೊಳ ಳೆಫೇಔು 
iv. ವಿಮೆ ಭಹಡಿದಯು ಷಭಮತ್ತ ತರದ ಂದು ನಔಲನುು ವಿಮೆಗಹಯಯ ಔಳುಹಿಷಫೇಔು ಭತುಿ ಄ಯ ಲ್ಲಖಿತ 

ದೃಢೀಔಯಣ ಄ಯ ಆಂತಸ ಸಿಾೕಔೃತ್ತ ತರ ಸಿಾೕಔರಿಸಿದ 15 ದಿನಖಳೄೆಳಗೆ ಕೋಯಫೇಔು 
c) ರವಸಿ ಿ

ವಿಹದ ಭಧಯಸಿೆಕೆ ಭೂಲಔ ಆತಯಥಾ ಆದಿಯೆ, ಂಫುಡ್ಮನ್ ಄ಯು ಯೋಚಿಸಿ ನಹಯಯೋಚಿತ, ಭತುಿ 
ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ನಶಿ ಷರಿದೂಗಿಷಲು ಄ವಯಔ ಎಂಫುದಕ್ರುಂತ ಸೆಚುಚ ಄ಲಾದ ಮಹದನುು ವಿಮೆದಹಯರಿಗೆ 
ರವಸಿಮಿಹಗಿ ಗಹಾಯ್ದಷುತಹಿಯೆ. 
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ಂಫುಡ್ಮನ್ ಭೂಲಔ ರವಸಿಖಿಳು ಕೆಳಗಿನ ನಿಮಭಹಳಿಂದ:  

i. ಄ಹಡ್ಾ ಯೂ .20 ಲಕ್ಷಕ್ರುಂತ ಸೆಚುಚ (ಎಕ್್ ಗಹರರ್ಷಮಗೆ ಹತ್ತ ಭತು ಿ ಆತಯ ೆಚಚಖಳನುು 
ಷೇರಿಸಿ) ಆಯಫಹಯದು 

ii. ಄ಹಡ್ಾ ಆಂತಸ ದೂಯನುು ಸಿಾೕಔರಿಸಿದ ದಿನಹಂಔದಿಂದ 3 ತ್ತಂಖಳ ಄ಧಿಮಲ್ಲಾ ಭಹಡಫೇಔು, 
ಭತು ಿ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದಯು ಆಂಥ ರವಸಿ ಿ ಸಿಾೕಔರಿಸಿದ ಂದು ತ್ತಂಖಳೄೆಳಗೆ ಄ಂತ್ತಭ 

ಆತಯಥಾಗೊಂಡಿಯು ೂಣಾ ತ್ತೕಪಿಾನ ಫಗೆ ೆಸಿಾೕಔೃತ್ತಮನುು ಭಹಡಫೇಔು  
iii. ವಿಮೆಗಹಯಯ ಄ಹಡ್ಾ ಄ನುಷರಿಷಫೇಔು ಭತು ಿಸಿಾೕಔೃತ್ತ ತರ ಯಶೀದಿಮನುು 15 ದಿನಖಳೄೆಳಗೆ 

ಂಫುಡ್ಮನ್ ಗೆ ಲ್ಲಖಿತ ಷೂಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಔಳುಹಿಷಫೇಔು 
iv. ವಿಮೆ ಭಹಡಿದಯು ಆಂಥ ರವಸಿ ಿ ಸಿಾೕಕಹಯ ಫಯೆದು ಷೂಚಿಷದಿದಿಯೆ, ವಿಮೆಗಹಯಯು ರವಸಿ ಿ

ಕಹಮಾಖತಗೊಳಿಷದೆ ಆಯಫಸುದು 
 

Test Yourself 10 ನಿಮೆಮನುು ರೀಕ್ಷಿಸಿರಿ 5 

 

______________ ಸಔುು, ಷಯಔುಖಳು ಄ಥಹ ಷೇೆಖಳ ಭತುಿ ರಿಸಹಯ ಭೌಲಯ ಯೂ .20 ಲಕ್ಷ 

ಯೆಗಿನ  ದೂಯುಖಳ, ಭನಯಂಜನೆಗಹಗಿ ನಹಯಮಹಯಪಿ ಿಸೊಂದಿದೆ. 
I. ಜಿಲಹಾ ೇದಿಕೆ 
II. ಯಹಜಯ ಅಯೋಖ 

III. ಜಿಲಹಾ ರಿಶದ್ದ 

IV. ಯಹರ್ಷೀಮ ಅಯೋಖ 
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ಷಹಯಹಂವ 

 

 IRDA ಷಭಖರ ದೂಯು ನಿಾಸಣಹ ಯಷೆ ೆ (IGMS) ಹರಯಂಭಿಸಿದೆ, ಄ದು ವಿಮೆ ದೂಯು 
ಭಹಹಿತ್ತಮ ಕೇಂದರ ಯೆಪ್ರೆಸಿಟರಿಮನುು ಭತುಿ ಈದಯಭದಲ್ಲಾ ಷಂಔಶಿ ನಿಹಯಣಹ 
ಮೇಲ್ಲಾಚಹಯಣೆ ಂದು ಷಹಧನಹಗಿ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷುತಿದೆ. 

 

 ಗಹರಸಔ ವಿಹದ ನಿಹಯಣಹ ಏಜೆನಿ್ಖಳನುು ರತ್ತ ಜಿಲೆಾ ಭತುಿ ಯಹಜಯದಲ್ಲಾ ಭತು ಿ ಯಹರ್ಷೀಮ 

ಭಟಿದಲ್ಲಾ ಷಹೆಪಿಷಲಹಗಿದೆ.  
 ವಿಮೆ ಹಯಹಯ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಫಸುತೇಔ ಗಹರಸಔ ವಿಹದಖಳನುು, ಷಭಥಾನೆಖಳ 

ವಿಳಂಫ, ಆತಯಥಾ ಄ಲಾದ ಷಭಥಾನೆಖಳ, ಷಭಥಾನೆಖಳ ನಿಯಹಔಯಣ, ನಶಿದ ಕಹಾಂಟರ್ಮ 
ಭತು ಿ ಹಲ್ಲಸಿ ನಿಮಭಖಳ, ಆತಯಥಾದಲ್ಲಾ ವಿಳಂಫ, ಆತಹಯದಿ ಎಂಫ ವಿಧಖಳನಹುಗಿ 

ವಿಂಖಡಿಷಫಸುದು. 
 

 ಒಂಫುಡ್ಮನ್ ವಿಮೆಗಹಯ ಭತುಿ ವಿಭಹದಹಯನ ಯಷಪಯ ಪಂದದ ಭೂಲಔ, ಈಲೆಾೕಕ 

ನಿಮಭಖಳ ಳಗೆ ಭಧಯತ್ತಾ ಭತು ಿಷಲಸೆಗಹಯನಹಗಿ ತ್ತಾಷಫಸುದು. 
 

 ವಿಹದ ಭಧಯಸಿೆಕೆ ಭೂಲಔ ಆತಯಥಾ ಆದಿಯೆ, ಂಫುಡ್ಮನ್ ಄ಯು ಯೋಚಿಸಿ ನಹಯಯೋಚಿತ, 

ಭತು ಿ ವಿಮೆ ಭಹಡಿದ ನಶಿ ಷರಿದೂಗಿಷಲು ಄ವಯಔ ಎಂಫುದಕ್ರುಂತ ಸೆಚುಚ ಄ಲಾದ 

ಮಹದನುು ವಿಮೆದಹಯರಿಗೆ ರವಸಿಿಮಹಗಿ ಗಹಾಯ್ದಷುತಹಿಯೆ. 
 

 

 

ರಭುಕ ದಖಳು 
 

1. ಆಂಟ್ಟಗೆರೕಟ್ೆಡ್ ದೂಯು ನಿಾಸಣಹ ಯಷೆ ೆ(IGMS) 

2. ದಿ ಔನೂ್ಯಭರ್ ಪ್ರೆರಟ್ೆಕ್ಷನ್ ಅಕ್ಿ, 1986 

3. ಜಿಲಹಾ ೇದಿಕೆ 
4. ಯಹಜಯ ಅಯೋಖ 

5. ಯಹರ್ಷೀಮ ಅಯೋಖ 

6. ಆನುುಯೆನ್್ ಂಫುಡ್ಮನ್ 
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ನಿಭಮನುು ರೀಕ್ಷಿಷಲು ಈತಯಿಖಳು 
 

Answer 1  
 

ಷರಿಮಹದ ಈತಿಯ I. 
 

ಜಿಲಹಾ ೇದಿಕೆ ಸಔುು, ಷಯಔುಖಳು ಄ಥಹ ಷೇೆಖಳ ಭತು ಿ ರಿಸಹಯ ಭೌಲಯ ಯೂ .20 ಲಕ್ಷ ಯೆಗಿನ  

ದೂಯುಖಳ, ಭನಯಂಜನೆಗಹಗಿ ನಹಯಮಹಯಪಿ ಿಸೊಂದಿದೆ. 
 

 

ಷಾಮಂ ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳು 
 

Question 1  
 

ದ IGMS ವಿಷಿರಿಸಿ. 

I. ವಿಭಹ ಜನಯಲ್ ನಿಾಸಣಹ ಯಷೆ ೆ
II. ಬಹಯತ್ತೕಮ ಜನಯಲ್ ನಿಾಸಣಹ ಯಷೆ ೆ
III. ಆಂಟ್ಟಗೆರೕಟ್ೆಡ್ ದೂಯು ನಿಾಸಣಹ ಯಷೆ ೆ
IV. ಆಂಟ್ೆಲ್ಲಜೆಂಟ್ ದೂಯು ನಿಾಸಣಹ ಯಷೆ ೆ
Question 2  
 

ಕೆಳಗೆ ಮಹ ಗಹರಸಔ ಔುಂದುಕೊಯತೆ ನಿಹಯಣಹ ಏಜೆನಿ್ಖಳು ಯೂ20 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಯೂ.100 ಲಕ್ಷದ ನಡುವಿನ 

ಮೊತಿದ ಗಹರಸಔ ವಿಹದಖಳನುು ಫಗೆಸರಿಷುು? 

I. ಜಿಲಹಾ ೇದಿಕೆ 
II. ಯಹಜಯ ಅಯೋಖ 

III. ಯಹರ್ಷೀಮ ಅಯೋಖ 

IV. ಜಿಲಹಾ ರಿಶದ್ದ 

 

Question 3  
 

ಔಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಭಹನಯ ಗಹರಸಔಯ ತಳಸದಿಮಹಗಿ ದೂಯು ಷಹಧಯವಿಲಾ? 

I. ಄ಂಖಡಿಮನು ಈತಪನುದ MRP ಮೇಲೆ ಂದು ಫೆಲೆ ಚಹಜಿಾಂಗ್.  

II. ಄ಂಖಡಿಮನು ಂದು ಖಾದಲ್ಲಾಯು ಄ತುಯತಿಭ ಈತಪನು ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಷಲಸೆ ಭಹಡುತ್ತಿಲಾ 
III. ಄ಲಜಿಾ ಎಚಚರಿಕೆ ಂದು ಓಶಧ ಫಹಟಲ್ಲ ಮೇಲೆ ದಗಿಸಿಲಾ 
IV. ದೋಶಮುಔ ಿಈತಪನುಖಳು 
Question 4  
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ಕೆಳಗೆ ಮಹುದು ಹಲ್ಲಸಿ ಷಂಫಂಧಿತ ದೂಯನುು ಲಹಡ್ು ಭಹಡಲು ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಷೂಔ ಿಅಯೆುಮಹಗಿಯುುದು? 

I. ಪ್ರೆಲ್ಲೕರ್ಸ 

II. ಷುಪಿರೕಂ ಕೋಟ್ಾ 

III. ಆನುುಯೆನ್್ ಂಫುಡ್ಮನ್ 

IV. ಜಿಲಹಾ ನಹಯಮಹಲಮ 

 

Question 5  
 

ಕೆಳಗೆ ಮಹ ಸೇಳಿಕೆಮು ಆನುುಯೆನ್್ ಂಫುಡ್ಮನ್ ಹರಂತ್ತೕಮ ಄ಧಿಕಹಯಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಷರಿಮಹಗಿದೆ? 

I. ಆನುುಯೆನ್್ ಂಫುಡ್ಮನ್ ಯಹರ್ಷೀಮ ನಹಯಮಹಯಪಿ ಿಸೊಂದಿದೆ 
II. ಆನುುಯೆನ್್ ಂಫುಡ್ಮನ್ ಯಹಜಯ ನಹಯಮಹಯಪಿ ಿಸೊಂದಿದೆ 
III. ಆನುುಯೆನ್್ ಂಫುಡ್ಮನ್ ಜಿಲಹಾ ನಹಯಮಹಯಪಿ ಿಸೊಂದಿದೆ 
IV. ಆನುುಯೆನ್್ ಂಫುಡ್ಮನ್ ವಿವೇಶಹಗಿ ಹರದೇಶಿಔ ಮಿತ್ತಯೊಳಗೆ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷುತಿದೆ 
Question 6  
 

ಸೇಗೆ ದೂಯನುು ವಿಭಹ ಲೋಕಹಮುಔಿ ಜೊತೆ  ಭಹಡಫೇಕಹಗಿದೆ? 

I. ದೂಯನುು ಫಯಸದಲ್ಲಾ  ಭಹಡುುದು 
II. ದೂಯನುು ದೂಯಹಣಿ ಭೂಲಔ ಭೌಖಿಔಹಗಿ ಭಹಡುದು  
III. ದೂಯನುು ಂದು ಭುಖ್ಹಭುಖಿಮಹಗಿ ಭೌಖಿಔಹಗಿ ಭಹಡುದು ಅಗಿದೆ 
IV. ದೂಯನುು ದಿನತ್ತರಕೆ ಜಹಹೀಯಹತು ಭೂಲಔ ಭಹಡುದು ಅಗಿದೆ 
Question 7  
 

ಂದು ಆನುುಯೆನ್್ ಂಫುಡ್ಮನ್ ಷಮೀಪಿಷು ಕಹಲಹಧಿ ಏನು? 

I. ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ದೂಯನುು ನಿಯಹಔರಿಸಿದ ಎಯಡು ಶಾಖಳಲ್ಲಾ 
II. ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ದೂಯನುು ನಿಯಹಔರಿಸಿದ ಭೂಯು ಶಾಖಳೄೆಳಗಹಗಿ 

III. ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ದೂಯನುು ನಿಯಹಔರಿಸಿದ ಂದು ಶಾದೊಳಗೆ 
IV. ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ದೂಯನುು ನಿಯಹಔರಿಸಿದ ಂದು ತ್ತಂಖಳೄೆಳಗೆ 
Question 8  
 

ಔಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಾ ಮಹದು ಒಂಫುಡ್್ ಭನ್ ಜೊತೆ ದೂಯು ಈಡಹಯ್ದಷುುದಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದುದು 
ೂಹಾೇಕ್ಷಿತ ಄ಲಾ? 

I. ದೂಯು ಂದು 'ೈಮಕಿ್ರಔ ಲೈನ್್' ನಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಯಕ್ರಿಯೊಫ್ನದು ಆಯಫೇಔು 
II. ದೂಯನುು ಆನುುಯರ್ ತ್ತಯಷುರಿಷು 1 ಶಾದೊಳಗೆ ಷಲ್ಲಾಷುದನುು ಭಹಡಫೇಔು 
III. ದೂಯುದಹಯಯ ಂಫುಡ್ಮನ್ ಮೊದಲು ಗಹರಸಔಯ ೇದಿಕೆ ಄ನುಷಂಧಹನ ಭಹಡಫೇಔು  
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IV. ಕೋರಿದ ಟುಿ ರಿಸಹಯ ಯೂ .20 ಲಕ್ಷ ಮೊತಿದ ಳಗಿಯಫೇಔು.  
Question 9  
 

ಂಫುಡ್ಮನ್ ಜೊತೆ ದೂಯು ದಹಕಲ್ಲಷಲು ಮಹುದೇ ವುಲುಖಳಿಗೆ ಸಣ ಫೇಕ್ರಯುದಹ? 

I. ಯೂ 100 ವುಲು ಹತ್ತಷಫೇಔು 
II. ಮಹುದೇ ವುಲು ಹತ್ತಷಫೇಕಹಗಿಲಾ 
III. ಕೋರಿದ ರಿಸಹಯದ 20% ವುಲು ಹತ್ತಷಫೇಔು 
IV. ಕೋರಿದ ರಿಸಹಯದ 10% ವುಲು ಹತ್ತಷಫೇಔು 
 
Question 10  

 

ದೂಯನುು ಖ್ಹಷಗಿ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಯುದಧ ಮೊಔದಿಮೆ ನಡೆಷಲು ಭಹಡಫಸುದಹ? 

I. ದೂಯುಖಳನುು ಷಹಾಜನಿಔ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಯುದ್ದಧ ಮೊಔದಿಮೆ ನಡೆಷಲು ಭಹತರ 
II. ಸೌದು, ದೂಯನುು ಖ್ಹಷಗಿ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಯುದಧ ಮೊಔದಿಮೆ ನಡೆಷಲು ಭಹಡಫಸುದು 
III. ದೂಯನುು ಲೈಫ್ ಕ್ಷೇತರದಲ್ಲಾ ಭಹತರ ಖ್ಹಷಗಿ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಯುದಧ ಮೊಔದಿಮೆ ನಡೆಷಲು ಭಹಡಫಸುದು 
IV. ದೂಯನುು ಜೀವಿಮೆ ಸೊಯತುಡಿಷು ಕ್ಷೇತರದಲ್ಲಾ ಖ್ಹಷಗಿ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಯುದಧ ಮೊಔದಿಮೆ ನಡೆಷಲು 

ಭಹಡಫಸುದು  
 
 

 
 

ಷಾಮಂ ರೀಕ್ಷೆಮ ರವೆುಖಳಿಗೆ ಈತಯಿಖಳು 
 

Answer 1  

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
 

ದ IGMS ವಿಷಿರಿಷಣೆ ಆಂಟ್ಟಗೆರೕಟ್ೆಡ್ ದೂಯು ನಿಾಸಣಹ ಯಷೆ.ೆ 
 

Answer 2  

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

ಯಹಜಯ ಅಯೋಖ ಗಹರಸಔ ಔುಂದುಕೊಯತೆ ನಿಹಯಣಹ ಏಜೆನಿ್ಖಳು ಯೂ20 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಯೂ.100 ಲಕ್ಷದ 

ನಡುವಿನ ಮೊತಿದ ಗಹರಸಔ ವಿಹದಖಳನುು ಫಗೆಸರಿಷುು 
 

Answer 3  

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 



         18 

 459 

಄ಂಖಡಿಮನು ಂದು ಖಾದಲ್ಲಾಯು ಄ತುಯತಭಿ ಈತಪನು ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಷಲಸೆ ಭಹಡುತ್ತಿಲಾ ಆದು ಭಹನಯ 
ಗಹರಸಔಯ ತಳಸದಿಮಹಗಿ ದೂಯು ಷಹಧಯವಿಲಾ 
 

Answer 4  

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
 

ಆನುುಯೆನ್್ ಂಫುಡ್ಮನ್ ಹಲ್ಲಸಿ ಷಂಫಂಧಿತ ದೂಯನುು ಲಹಡ್ು ಭಹಡಲು ಗಹರಸಔರಿಗೆ ಷೂಔ ಿ

ಅಯೆುಮಹಗಿಯುುದು. 
 

Answer 5  

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು IV. 

 

ಆನುುಯೆನ್್ ಂಫುಡ್ಮನ್ ವಿವೇಶಹಗಿ ಹರದೇಶಿಔ ಮಿತ್ತಯೊಳಗೆ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷುತಿದೆ ಆದು ಆನುುಯೆನ್್ 
ಂಫುಡ್ಮನ್ ಹರಂತ್ತೕಮ ಄ಧಿಕಹಯಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಷರಿಮಹಗಿದೆ? 

 

 

 

Answer 6  

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು I. 
 

ದೂಯನುು ಫಯಸದಲ್ಲಾ  ಭಹಡುುದು  ವಿಭಹ ಲೋಕಹಮುಔಿ ಜೊತೆ  ಭಹಡಫೇಕಹಗಿದೆ. 

 

Answer 7  

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
 

ಂದು ಆನುುಯೆನ್್ ಂಫುಡ್ಮನ್ ಷಮೀಪಿಷು ಕಹಲಹಧಿ ವಿಮೆಗಹಯರಿಂದ ದೂಯನುು ನಿಯಹಔರಿಸಿದ ಂದು 
ಶಾದೊಳಗೆ. 
 

Answer 8  

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು III. 
 

ದೂಯುದಹಯಯು ಂಫುಡ್ಮನ್ ಮೊದಲು ಗಹರಸಔಯ ೇದಿಕೆ ಄ನುಷಂಧಹನ ಭಹಡಫೇಔು ಒಂಫುಡ್್ ಭನ್ 

ಜೊತೆ ದೂಯು ಈಡಹಯ್ದಷುುದಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದುದ ೂಹಾೇಕ್ಷಿತ ಄ಲಾ 
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Answer 9  

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

V. ಂಫುಡ್ಮನ್ ಜೊತೆ ದೂಯು ದಹಕಲ್ಲಷಲು ಮಹುದೇ ವುಲುಖಳಿಗೆ ಮಹುದೇ ವುಲು 
ಹತ್ತಷಫೇಕಹಗಿಲಾ 

 

Answer 10  

 

ಷರಿಮಹದ ಅಯೆು II. 
 

ಸೌದು, ದೂಯನುು ಖ್ಹಷಗಿ ವಿಮೆಗಹಯಯ ವಿಯುದಧ ಮೊಔದಿಮೆ ನಡೆಷಲು ಭಹಡಫಸುದು 
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಄ನುಫಂಧ 

ರಷುತಿಹಗಿ ಬಹಯತದಲ್ಲಾ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷುತ್ತಯಿು ಜೀ ವಿಭಹ ಔಂನಿಖಳ ಟ್ಟಿ 
1. ಫಜಹರ್ಜ ಄ಲ್ಲಮನ್್ ಲೈಫ್ ಆನುುಯೆನ್್ 
2. ಬಿಲಹಾ ಷನ್ ಲೈಫ್ ಆನುುಯೆನ್್ 
3. ಎಚಿಡಎಫಿ್ ಷಹಿಯಂಡಡ್ಾ ಲೈಫ್ ಆನುುಯೆನ್್ 
4. ಐಸಿಐಸಿಐ ುರಡೆನಿುಮಲ್ ಲೈಫ್ ಆನುುಯೆನ್್ 
5. ಐಎನಿು ೈವಯ ಲೈಫ್ ಆನುುಯೆನ್್ 
6. ಬಹಯತ್ತೕಮ  ಜೀ ವಿಭಹ ನಿಖಭ 

7. ಭಹಯಕ್್ ಲೈಫ್ ಆನುುಯೆನ್್ 
8. PNB ಮೆಟ್ೆಾೖಫ್ ಆಂಡಿಮಹ ಆನುುಯೆನ್್ 
9. ಕೋಟಕ್ ಭಹೀಂದಹರ ಒಲ್ಡ ಭೂಯಚುಮಲ್ ಲೈಫ್ ಆನುುಯೆನ್್ 
10. ಎಸಿ್ಐ ಲೈಫ್ ಆನುುಯೆನ್್ 
11. ಟ್ಹಟ್ಹ ಎಐಜಿ ಲೈಫ್ ಆನುುಯೆನ್್ 
12. ರಿಲಮನ್್ ಲೈಫ್ ಆನುುಯೆನ್್ 
13. ಄ವಿಹ ಲೈಫ್ ಆನುುಯೆನ್್ 
14. ಷಸಹಯಹ ಆಂಡಿಮಹ ಲೈಫ್ ಆನೂುಯೆನ್್ 
15. ಶಿರೕಯಹರ್ಮ ಲೈಫ್ ಆನುುಯೆನ್್ 
16. ಬಹಯತ್ತ ಎಕಹ್ ಲೈಫ್ ಆನುುಯೆನ್್ 
17. ಫ್ಯಯಚರ್ ಜನಯಲ್ ಬಹಯತದ ಜೀ ವಿಭಹ 

18. ಐಡಿಬಿಐ ಪೆಡಯಲ್ ಲೈಫ್ ಆನುುಯೆನ್್ 
19. ಕೆನಯಹ ಎಚ್ಎಸಿ್ಸಿ ಒರಿಮಂಟಲ್ ಫಹಯಂಕ್ ಹಣಿಜಯ ಲೈಫ್ ಆನುುಯೆನ್ನ 
20. AEGON ಯೆಲ್ಲಗೇರ್ ಲೈಫ್ ಆನುುಯೆನ್್ 
21. ಡಿಎಲ್ಎಫ್ ರಮೆರಿಔ ಲೈಫ್ ಆನುುಯೆನ್್ 
22. ಷಹಿರ್ ಮೂನಿಮನ್ ಡೈ-ಆಚಿ ಲೈಫ್ ಆನುುಯೆನ್್ 
23. ಬಹಯತ ಮೊದಲ ಲೈಫ್ ಆನುುಯೆನ್್ 

ಎಡೆಲೆಾೖಷು ಟ್ೊಕ್ರಯೊ ಲೈಫ್ ಆನುುಯೆನ್್ 
 
 
 


