II B - ೕವ

ಾಬ ೆ

.
ಾ ವ ಾ ಕ ವರಗಳ
ಕ ಾಯ

:-

ೆಳಕಂಡಂ
ಅಹ

ಕ ಾಯ

ೕವ

ಾ

ೕಜ ೆ ೆ ಒಳಪಡುವ

ಾನವ ಈ

ೆ.
ಕ ಾ ಟಕ ಸ ಾ ರದ $ೇ%ೆ ೆ $ೇಪ

ೆ:-

ೆ&ಾಗುವ ಎ)ಾ* +ೆ,ೕ-ಯ

ಅ/ ಾ0/ ೌಕರರು ಕ ಾಯ%ಾ3 4ಾಗೂ 6ಾರ ೕಯ ಆಡ8ತ $ೇ%ೆ, 6ಾರ ೕಯ ;ೕ<ೕ=
$ೇ%ೆ ಮತು? 6ಾರ ೕಯ ಅರಣA $ೇ%ೆಯ<*ನ ಕ ಾ ಟಕ ವೃಂದ ೆC $ೇ0ದವರು ಐEFಕ%ಾ3
ಕ ಾಯ

ೕವ

ಾ

ೕಜ ೆ ೆ ಒಳಪಡಲು ಅಹ Iಾ3ರುJಾ?Iೆ.

ಈ ಬ ೆ"ನ ಇತರ ಅಂಶಗಳ ಇಂ()ೆ:
1) 18 ವಷ ವಯ$ಾO3ರPೇಕು.
2) 50 ವಷ Tೕ0ರPಾರದು.
3) ಪ,ಥಮ

ಾWಕ %ೇತನ ಪ ೆಯುವ ಮುನX

4)

ಾ[ದ ಹು ೆ\ ೆ ಅನ]ಯ%ಾಗುವ %ೇತನ +ೆ,ೕ-ಯ ಸIಾಸ0 %ೇತನದ

ಾರಣ

+ೇ.6.25 6ಾಗ_Cಂತ ಕ[Y ಇಲ*ದಂJೆ

Y ೆ ಒಳಪಡPೇಕು.

ಾWಕ ದರದ

ಾ ಕಂತನುX

aಾವ ಸPೇಕು.
.
ಾ *ಾ+, ಪ ೆಯುವ /ಾನ
1.

ಪ,ಥಮ

ಾ ಕಂತನುX, ಸ ಾ 0 aಾವ ಗಳನುX W]ೕಕ0ಸುವ ಸb8ೕಯ PಾAಂ_ನ<*

ೊIೆಯುವ ಮೂರು 6ಾಗಗಳ ಚಲd ನ<* ಅಗತA
ಇ)ಾgೆಯ )ೆಕC hೕi ೆ 8011-00-105-1-01
PಾAಂ_ನ W]ೕಕೃ
2.

ಾe ಗಳನುX ಭ

ಾ[ ನಗದನುX ಈ

ೆ aಾ,ರಂkಕ lೇವ-&ಾ3 aಾವ W,

mಹIಾದ nಗoತ ಎರಡು 6ಾಗ ಚಲd ಗಳನುX eಂದ ೆC ಪ ೆಯತಕCದು\.

aಾ,ರಂkಕ lೇವ- aಾವ Wದ ಚಲd Jೋ0W ಇ)ಾgೆಯ ಎ)ಾ* ಕpೇ0ಗಳ<*

ಉEತ%ಾ3 ೊIೆಯುವ ಪ,$ಾ?ವ ೆ ನಮೂ ೆಯನುX ಪ ೆದು ೊಳrತಕCದು\.

• ರೂ.1000/- Iೊಳ3ನ aಾ,ರಂkಕ lೇವ-ಯನುX aಾವ Wದು\ 40 ವಷ

Tೕರದ

ವಯWOನವರು %ೈ ೆAೕತರ ಪ,$ಾ?ವ ೆಯನುX ( ಾd Y[ಕu) ಸ<*ಸತಕCದು\.
• ರೂ. 1000/- Tೕ0ದ aಾ,ರಂkಕ lೇವ-ಯನುX aಾವ Wದವರು &ಾವ ೇ
ವಯWOನವIಾ3ದ\ರೂ %ೈದA_ೕಯ ಪ,$ಾ?ವ ೆಯನುX (Y[ಕu) ಸ<*ಸತಕCದು\.
• 40 ವಷ

ವಯಸುO Tೕ0ದವರು &ಾವ ೇ mತ?ದ aಾ,ರಂkಕ lೇವ-ಯನುX

aಾವ Wದ\ರೂ %ೈದA_ೕಯ ಪ,$ಾ?ವ ೆಯನುX (Y[ಕu) ಸ<*ಸತಕCದು\.
• ಪ,$ಾ?ವ ೆ ಾರರನುX ಪ0ೕvಸುವ ಅಹ %ೈದA0 ೆ ಇ)ಾgೆwಂದ nಗoತ %ೈದA_ೕಯ
ಶುಲCವನುX aಾವ ಸ)ಾಗುತ? ೆ.
ಕ ಾಯ

ಾ 0ೕಜ2ೆಯ+3ರುವ 4ೌಲಭ ಗಳ

1. ನಗದು ರೂಪದ<*

ಾಕಂ ನ ಸಂ ಾಯ

ಾಡು

ೆ

ಾಕಂ(ನ ಸಂ)ಾಯ

ಾಡು >ೆ:-

2. $ಾಲ $ೌಲಭA
1. ನಗದು ರೂಪದ+3

ಾ ಾರರು &ಾವ ೇ

ಾರಣoಂದ IಾಜA ಸ ಾ ರದ $ೇ%ೆwಂದ yಡುಗ ೆ4ೊಂoದ ಸಂದಭ ದ<* Jಾವ
4ೊಂoದ\ aಾ<Wಯ ಅವ/ ಮು3ಯುವವIೆ ೆ ಮುಂದುವ0W ೊಂಡು 4ೋಗಲು 4ಾಗೂ
ಾWಕ
ಅವ ಾಶ

ಾಕಂತುಗಳನುX ನಗದು ರೂಪದ<* ಸಂ ಾಯ
ೆ.

ಒಂದು ವಷ

ಇದ ಾC3

ಾಡಲು nಯಮ (17) ರನ]ಯ

ಾ ಾರನು ಸ ಾ ರದ $ೇ%ೆwಂದ yಡುಗ ೆ4ೊಂoದ

ೊಳ ಾ3 ನಗದು aಾವ

ೆ ಅನುಮ

ಾ3 ಅ

ಸ<*ಸಬಹುದು. ಈ 0ೕ

“ನಗದು ಪ,ಕರಣ” %ಾ3 aಾ<WಯನುX ಮುಂದುವ0W ೊಂಡು 4ೋಗಲು ಅನುಮ
ಪ ೆಯುವ mದಲು ಸದ0 aಾ<Wಯ Yೕ<ನ
Pಾ_ಗಳನುX
ಕಂತುಗಳನುX

ಬ[

ಸeತ%ಾ3

ಪ~ಣ %ಾ3

ಾ ಾರರ ಇ•ೆFಯಂJೆ

ಾಕಂತು Pಾ_ 4ಾಗೂ $ಾಲದ
ಇ)ಾgೆ ೆ

ಾWಕ, Jೆ€ ಾWಕ, ಅಧ %ಾi ಕ ಮತು?

%ಾi ಕ%ಾ3 aಾವ ಸಲು ಆ‚C ಾ[ ೊಳrಬಹುದು.
ಾ ಾರರು ತಮƒ ಅ
$ೇ%ಾ ವರಗಳ„, ಸಂಪಕ

aಾವ ಸPೇ ಾಗುತ? ೆ.

ಈ $ೌಲಭAವನುX ಪ ೆಯಲು

ಯ<* Jಾವ 4ೊಂoರುವ aಾ<Wಗಳ ಸಂgೆA, eಂoನ
$ಾಧA%ಾದ ಪ~ಣ

ಅಂ•ೆ

…ಾಸ

8ಸುವ ದIೊಂo ೆ,

ಸ ಾ 0 $ೇ%ೆwಂದ yಡುಗ ೆ4ೊಂoದ ಆ ೇಶದ ಪ, ಯನುX ಲಗ ?W ಕಳ„eಸುವ ದು.

2. 4ಾಲ4ೌಲಭ :- nಯಮ 40 ರ ಅನ]ಯ

ಾ ಾರನು Jಾನು 4ೊಂoರುವ, ಕnಷ†

ಮೂರು ವಷ ಗಳನುX ಪ~ಣ ೊ8Wದ aಾ<WಗಳನುX ಸ ಾ ರ ೆC ಹ$ಾ?ಂತರಣ ಾ[
ಸದ0 aಾ<Wಗಳ ಅಧA‡ ತ

ೌಲAದ

+ೇ.90 ರಷ‰ನುX TೕರದಂJೆ no ಷ‰

ಉ ೆ\ೕಶಗ8 ಾ3 $ಾಲ%ಾ3 ಪ ೆಯಬಹು ಾ3 ೆ. ಈ $ಾಲ ೆC +ೇ.9 ದರದಬ[ಯನುX
/ಸ)ಾಗುವ ದು.

ಸ ಾಲದ<* ಮರುaಾವ &ಾಗದ $ಾಲದ ಕಂತುಗ8 ೆ ಚಕ,ಬ[

ಅನ]ಯ%ಾಗುತ? ೆ.
4ಾಲ ಪ ೆಯುವ /ಾನ:• ಪ,ಥಮ Pಾ0 ೆ $ಾಲ ಪ ೆಯ<EFಸುವವರು aಾ<W ಪ ೆದ o ಾಂಕoಂದ ಮೂರು
ವಷ ಪ~IೈWರPೇಕು,ಈ ಾಗ)ೇ $ಾಲ ಪ ೆದವರು ಪ ನಃ $ಾಲ ಪ ೆಯ<EFWದ<*
eಂ ೆ $ಾಲ ಪ ೆದ o ಾಂಕoಂದ 24

ಂಗಳ„ಗಳನುX (ಎರಡು ವಷ ಗಳ„)

ಪ~IೈWರPೇಕು.
•

ಾ ಾರರು

Jಾವ

4ೊಂoರುವ

aಾ<Wಗಳ

Yೕ)ೆ

ಒ‹ಾ‰3

ಅಥ%ಾ

PೇIೆPೇIೆ&ಾ3 $ಾಲ ಪ ೆಯಲು ಅಹ 0ರುJಾ?Iೆ.
• $ಾಲ ಮರುಪ ೆಯಲು ಗ0ಷ† ಕಂತುಗಳ ಸಂgೆA 40 ಆ3 ೆ. $ಾಲಗಳನುX ನ ೕಕ0ಸುವ
ಸಮಯದ<*, eಂoನ $ಾಲದ Pಾ_, &ಾವ ಾದರೂ ಇದ\Iೆ, ಬ[

ಂo ೆ

ಮರುಪ ೆಯ)ಾಗುತ? ೆ.
• $ಾಲಗಳ ಮರುಪ ೆಯು

ೆ

ಾWಕ %ೇತನ yuಗಳ<* ಕ‹ಾವŒೆ

ಾಡ)ಾಗುತ? ೆ.

ಧ ಹಕುA ಇತ ಥ ಪCಕರಣಗಳ
1. ಅವ/ ಪ~Iೈ ೆ ಹಕುC ಪ,ಕರಣ
2. ಮರಣಜನA ಹಕುC ಪ,ಕರಣ
3.
1.

ಾJಾAಗ ೌಲA ಹಕುC ಪ,ಕರಣ
ಅವE ಪFGೈ>ೆ ಹಕುA ಪCಕರಣ:- ಈ ಇ)ಾgೆಯ<* nh•ತ ಅವ/ (ಎd ೋYಂŽ )

aಾ<WಗಳನುX

ಾತ, nೕಡುವ ದ0ಂದ

ಾ ಾರರ ವಯಸುO 55 ವಷ ಗಳ„ ತುಂyದ

o ಾಂಕದಂದು ಆತ 4ೊಂoದ ಎ)ಾ* aಾ<Wಗಳ„ ಫಲಪ,ದ ೊಳ„rತ?%ೆ.

ಾ ಾರರ ಬ ೆ•

nಗoತ ಎ)ಾ*

ವರಗಳ„ ಲಭA%ಾದ<* $ಾ ಾನA%ಾ3 ಫಲಪ,ದ

ಂಗ8ನ<*‚ೕ ಹಕCನುX

ಇತAಥ ಪ[W ಹುಂ[ nೕಡ)ಾಗುತ? ೆ.
2.

ಮರಣಜನ ಹಕುA ಪCಕರಣ:ಾ ಾರರು ಮರಣ4ೊಂoದ<*

aಾ<Wಗಳ„

ಫಲಪ,ದ ೊಳ„rವ

ಾ aಾ<Wಗಳ ಒಟು‰

ಾ4ೆಯವIೆ3ನ )ಾ6ಾಂಶ $ೇ0W ಒಟು‰ mತ?ವನುX
aಾವ
3.

ಮುನX%ೇ

ಾ mತ? ೆC ಮರಣದ
ಾಮ n ೇ hತ ವA_? ೆ

ಾಡ)ಾಗುವ ದು.
ಾ

ಾಗ

ೌಲ

ಹಕುA ಪCಕರಣ:-

ಾ ಾರರು aಾ<Wಗಳ ಅವ/

ಪ~ಣ ೊಳ„rವ mದ)ೇ (ಫಲಪ,ದ ೊಳ„rವ mದಲು) ಸ ಾ 0 $ೇ%ೆwಂದ yಡುಗ ೆ
4ೊಂoದ<*, (ಅಂದIೆ ಸ]ಯಂ nವೃ ?, ಕ ಾಯ nವೃ ?, ವ‘ಾ, Iಾ ೕ ಾY, ಇತIೆ) ಅಂತಹ
ಾ ಾರರು Jಾವ 4ೊಂoರುವ aಾ<WಗಳನುX .ಫಲಪ,ದ ೊಳ„rವವIೆ ೆ

ಾಕಂತನುX

ನಗoನ<* aಾವ W ಮುಂದುವ0W ೊಂಡು 4ೋಗಬಹುದು (ಇದ ೆC ಸ ಾ 0 $ೇ%ೆwಂದ
yಡುಗ ೆ 4ೊಂoದ 12

ಂಗ…ೆ’ ಳ ೆ ಇ)ಾgೆwಂದ ಅನುಮ ಯನುX ಪ ೆಯುವ ದು

ಕ ಾಯ.aಾ<W ಮುಂದುವ0ಸುವ ಇ•ೆFwಲ*oದ\<* aಾ<Wಯ
ನಗದನುX ಪ ೆದು ೊಳrಬಹುದು. ಇದ ೆC

ೌಲAವನುX yಟು‰ ೊಟು‰

ಾJಾAಗ ೌಲA ಹ ೆCಂದು ಕIೆಯುವರು.

