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िशक याची उि टे 
या प्रकरणा या अ यासानंतर तु हाला खालील गो टी करता आ या पािहजेत: 

• नैितकमू यां या अथार्िवषयी चचार् करणे; 

• अनैितक वतर्ना या धोक्यांचे िव लेषण करणे; 

• यक्ती आिण िवमाक यासाठी नैितकमू यां या मह वाची चचार् करणे; 

• सवर्साधारण नैितक वतर्नाचे िव लेषण करणे; 

• नैितक रचनेचे घटक समजावून सांगणे; 

• यावसाियक जबाबदार्यांना आधार दे याचे मह व समजावून सांगणे; 

• िवमा कंप यांसाठी नैितक प तींची अमंलबजावणी कर यासाठी 
मू यमापन, देखरेख आिण िश त यां या मह वािवषयी चचार् करणे; 

• आयआरडीएने िशफारस केले या आचारसंिहतेची चचार् करणे.  
 



ओळख 

प्रकरण 10म ये आपण िवमा एजंटनी यां या ग्राहकांशी नेहमी यावसाियकपणे 

आिण नैितकतेने वागणे मह वाचे अस याब ल चचार् केली. मा  ‘नैितक मू ये’ 

हणजे काय? 

इंग्रजी श द ‘एिथक्स’ (नैितक मू ये) हा ग्रीक श द ‘एिथकॉस’ व न घे यात 

आला आहे, याचा यिक्त या चािर याशी संबंध आहे. िव याम ये नैितक मू ये 

हणजे िवमा एजटं आिण िवमाक यार्ने यवसायातील नफा कायम राखतांना 

िविश ट दजार् आिण मू ये यांचे पालन करणे आव यक असते.  

सो या श दात सांगायचे झाले तर िवक्रीचे ल य गाठ यापेक्षाही िवमा कंपनीसाठी 

पॉिलसीधारकां या गरजा आिण आव यकतांची काळजी करणे आिण काही गरज 

िनमार्ण झाली तर दा या या वेळी यांना आिण यां या कुटंु बयांना मदत करणे 

जा त मह वाचे आहे. अनैितक प तींमुळे अ प-कालीन फायदा होऊ शकतो मा  

दीघर्-काळात यामुळे कंपनीची प्रितमा डागाळेल. नकारा मक प्रितमेमुळे 

स या या तसेच नवीन यवसायाचे नुकसान होईल. 

या प्रकरणाम ये आपण िवमा यवसायात नैितक प ती अवलंब याचे फायदे 

आिण अनिैतक प ती अवलंब याचे दु पिरणाम अधोरेिखत करणार आहोत. 

िवमा एजटं या वतर्नाचे िनरीक्षण कर यासाठी आिण याला िश त लाव यासाठी 

आयआरडीएने या आचारसंिहतेची िशफारस केली आहे याबाबत आपण 

सग यात शेवटी चचार् क . 

मह वाचे श द 
या प्रकरणाम ये खालील श द आिण संक पनांचे प टीकरण दे यात आले आहे:
नैितक मू ये उ पादन बदलणे 

(चिनग) 
िश त  अनैितक वतर्न 



दावा िनकाली 
काढ यास उशीर 

नैितक िनयम  यावसाियक 
जबाबदार्यांना 
आधार देणे 

िवमा पॉिलसींची 
अितिरक्त िवक्री 

सकारा मक 
प्रितमा 

मू यमापन आिण 
देखरेख 

िवमा पॉिलसींची 
कमी िवक्री 

नैितकमू ये 
जवणे 

 

 

 

 

क)  निैतक मू ये हणजे काय? 

भारतीय िवमा उ योगात गे या काही वषार्त चकुी या िवक्रीचे प्रकार मो या 

प्रमाणावर न दव यात आले आहेत यामुळे िवमा िवक्री या वेळी उ च दजार्चे 

नैितक वतर्न हा सवार्िधक िचतेंचा आिण वादाचा िवषय आहे. 

 

नैितक मू यांची या या खालील प्रमाणे केली जाऊ शकते: 

• या मू यांना नेहमी ‘चांगले’ आिण ‘योग्य’ मानले जाते, 

• यिक्त या िववेकबु ीवर आधािरत वतर्न; आिण 

• वतः या कोण या कृती चूक िकंवा बरोबर ठरतात यांचा अ यास. 

 

नैितक दजार् हा कृतीवर अवलंबून असतो- िवमा उ पादनांची िवक्री आिण 

सेवा याबाबत स ला दे या या प्रिक्रयेत यांचा समावेश आहे यां या 

कृती योग्य आहेत िकंवा अयोग्य आहेत याचा िवचार केला जातो. याम ये 

िवमा कंपनी या िवमा एजंटचा, अिधकार्यांचा आिण यव थापकांचा 

समावेश होतो.  



िवमा एजटं याचे इि छत पिरणामी ल य हणजे िवक्रीचे ल य 

गाठ यासाठी जी कृती करतो यामधून या या निैतक मू यांचा दजार् 

िदसून येईल. उदाहरणाथर् नैितक वतर्न हणजे एजंटला जा त किमशन 

देणारे परंतू ग्राहकां या गरजांसाठी अयोग्य असे उ पादन न सुचवणे. 

 

जाणनू घ्या 
 

ग्राहकाला केवळ या या गरजासंाठी योग्य असेच उ पादन सुचवणे ही 
एजटंची जबाबदारी आहे. एजंटने िवमा उ पादने िवक यासाठी अनैितक 
वतर्न केले तर याचा अथर् ग्राहकाला सव तम सेवा दे याचे कतर् य याने 
पूणर् केले नाही. 

     

    िवमा उ योगातील नैितक मू यांची उि टे खालील प्रमाणे आहेत: 

• िवमा एजटं/िवमाकतार् यां यासाठी िवमा िवक्रीम ये नैितक आदशर् थािपत 

करणे. 

• िवमा िवक्रीम ये काय ‘करा’ आिण ‘क  नका’ हे प ट करणे. 

• िवमाक या या निैतक आिण अनैितक वतर्नाचा िवचार करणे. 

• िविश ट पिरि थतीम ये िवमा एजटंचे अचूक/योग्य वतर्न कसे असावे 

यािवषयी मागर्दशर्न देणे. 

• िवमाकतार् आिण म य थ यां या चकुी या आिण अयोग्य प तींचे 

िनयमन करणे.  

 

घटनेचा अ यास 

सुशील मेहता याचंी नुकतीच जीवन िवमा एजंट हणून िनयकु्ती झाली आहे. 

नवीन िनयुक्ती झा यामुळे यांना िवमा यवसायाचा फारसा अनुभव नाही 



आिण यवसायात नाव कमाव यासाठी यांना सु वातीला थोडा ास होईल. 

यांना दर मिह याला िकमान तीन पॉिलसी िवक यास सांग यात आले आहे. 

मिहना अखेरीला सुशील एकही पॉिलसी िवकू शकला नाही. पॉिलसी िवकून 

मािसक ल य पणूर् कर यासाठी या यावर प्रचंड दबाव आहे. पुढील तीन 

िदवसात तो पाच संभा य ग्राहकांना भेटून आिथर्क िनयोजनाचे सादरीकरण 

करणार आहे.  

सुशीलने या या सादरीकरणात बदल केला आिण या या सवर् संभा य 

ग्राहकांना िवमा कंपनीने नुकतेच बाजारात आणलेले नवे उ पादन सुचवले. 

संभा य ग्राहकांना ते उ पादन हवे आहे की नाही याचा िवचार याने केला 

नाही. 

ग्राहकांसोबत या बैठकीत याने उ पादनाचे केवळ काही चांगले फायदेच 

अधोरेिखत केले आिण काही शु क, वगळ यात आलेले घटक, अटी आिण 

िनयम लपवले. याने या गो टी लपव या कारण यामुळे ग्राहक ते उ पादन 

घेणार नाहीत अशी भीती याला वाटली. ते उ पादन यां या गरजांवर 

आधािरत सवार्त योग्य उ पादन नसले तरी याने दोन ग्राहकांना ते उ पादन 

घे यासाठी तयार केले. 

सुनीलचे हे वतर्न नैितक आहे का? 

 

नाही, सुशीलचे वतर्न निैतक नाही याने ग्राहकां या गरजा पणूर् कर याऐवजी 

वतःचे िवक्रीचे ल य पूणर् कर यावर ल य कि त केले. 

िवमा एजटंचे वतर्न कधीही असे अयोग्य आिण अनिैतक नसावे. यानंी नेहमी 

वतः या िहतापेक्षाही ग्राहका या िहताला अिधक मह व यावे. 

 



याचा िवचार करा   

वरील घटने या अ यासात िवमा कंपनीची भूिमका कशी असायला हवी होती 

असे तु हाला वाटते? असे प्रकार घडू नयेत यासाठी िवमा कंपनीने कोणती 

पावले उचलायला हवी होती असे तु हाला वाटते? 

 

ख) सवर्साधारण अनिैतक वतर्न 

िवमा कंपनीबाबत पूव  एक िवधान केले जायचे की ‘जीवन िवमा क्विचतच 

खरेदी केला जातो बहुतेक वेळा तो ग्राहकानंा िवकला जातो’. हे िवधान 

आजही लागू होते, आिण िवमाकत आिण एजटं यांनी ग्राहकाशी यवहार 

करतांना अनैितक प ती टाळा यात याचे मह व अधोरेिखत करते. 

 

भारतीय िवमा बाजारपेठेमधील अनैितक वतर्नाचे नेहमी आढळणारे प्रकार 

खालील प्रमाणे आहेत: 

• योजनतगर्त िमळणारे लाभ फुगवून सांगणे (गुंतवलेली रक्कम तीन 

िकंवा पाच वषार्त दु पट हो याची शा वती देणे). 

• िनयिमत ह यांची पॉिलसी ही एका ह याची पॉिलसी िकंवा 

मयार्िदत ह यांची पॉिलसी हणून देणे. 

• उ पादन आिण या या वैिश यांबाबत पणूर् आिण खरी मािहती 

जाहीर न करणे. 

• संभा य ग्राहकािवषयी पूणर् मािहती न घेणे. 

• पॉिलसी खरेदी कर या या बद यात एखादी सवलत िकंवा प्रलोभन 

देणे. 



• ग्राहकाला पॉिलसी या संपूणर् कालावधीत ह ते भरावे लागणार 

नाहीत अशी मािहती देऊन पॉिलसी िवकणे, मा  प्र यक्षात 

उ पादनाची वैिश ये तशी सवलत देत नाहीत. 

 

ख)1 अनिैतक वतर्नाचे धोके 

वर उ लेख केले या अनिैतक वतर्नाचे पिरणाम संपूणर् िवमा उ योगावर होतात. 

या िवभागात आपण खालील अनिैतक वतर्नाचे काय पिरणाम होतात यािवषयी 

चचार् क : 

• अितिरक्त िवमा पॉिलसीचंी िवक्री. अितमह वाकांक्षी िवमा एजटं ग्राहकांची 

िदशाभूल क न यांना यां या गरजेपेक्षा जा त िकंवा यां या क्षमतेपेक्षा 

जा त िवमा संरक्षण िवकू शकतो. अितिरक्त िवमा पॉिलसीं या िवक्रीमुळे 

पॉिलसीधारक ह ता भ  शकला नाही तर या र  होतात.  

 

उदाहरण 

अिववािहत यिक्तला मुदत िवमा योजना आिण यिुनट-िनग डत योजना 

(युिलप) िवकणे हे अितिरक्त िवमा िवक याचे उदाहरण आहे. अिववािहत 

त ण यिक्तवर कोणीही अवलंबून नसेल तर याला मुदत िवमा पॉिलसीची 

गरज नाही. अिववािहत यिक्तची मूळ गरज याचा अितिरक्त पसैा गुंतवून 

याची संप ती वाढवणे ही असते. अशा यिक्तसाठी युिलप पॉिलसी पुरेशी 

आहे, जी या या सुरके्ष या गरजांचीही काळजी घेईल आिण याचबरोबर 

यांची गुंतवणकुही वाढवेल. 

• कमी िवमा पॉिलसीची िवक्री. िवक्रीचे ल य गाठ यासाठी िवमा एजटं 

िवमा संरक्षणाबाबत तडजोड क  शकतात आिण ग्राहकांना कमी िवमा 



रकमेची पॉिलसी घे यास सुचव ूशकतात. कमी िवमा रकमे या पॉिलसीचा 

ह ताही कमी असतो यामुळे कमी ह ता ग्राहकांसाठी अिधक आकषर्क 

असतो आिण यामुळे एजटंला अिधक यश िमळते. ह याची रक्कम 

जा त सुचव यास एजटं या यवसायाचे नकुसान होऊ शकते कारण 

ग्राहका या आिथर्क मयार्दा असू शकतात. अशा प्रकरणांम ये 

पॉिलसीधारकाचा मृ य ूझा यास िवमा संरक्षण परेुसे नस याचे पिरणाम 

या या कुटंु बयाना भोगावे लागतील कारण ते िवमा संरक्षण कुटंुबा या 

आिथर्क गरजा पणूर् कर यासाठी पुरेसे नसेल.  

• उ पादन बदलणे (चिनग) (अिधक प टीकरणासाठी प्रकरण 10 िवभाग 

घ)4(क) पहा) उ पादन बदल याची केवळ अितशय अपवादा मक 

पिरि थतीम ये िशफारस केली जावी, परंतू, बर्याच वेळा िवमा एजंट 

उ पादनाची चकुीची िवक्री कर यासाठी चिनगचा पयार्य देतात. मा  एजंट 

बर्याचदा ग्राहकांना एखादी िविश ट पॉिलसी घे याचा स ला देऊन 

ठरािवक कालावधीने ती समिपर्त क न गुंतवलेला पैसा परत िमळव याचा 

स ला देतात. हा पसैा कंपनीने बाजारात आणलेली नवी िवमा योजना 

खरेदी कर यासाठी वापरला जातो यासाठी कंपनीने िवमा एजंटना 

िवक्रीचे ल य ठरवून िदलेले असते. हे ल य गाठ यासाठीच बर्याचदा 

उ पादन बदल याचा स ला िदला जातो. 
 

उ पादन बदल या या अनिैतक प्रिक्रयेत पॉिलसीधारकाला सवार्िधक 

नुकसान होते. यां या गुंतवणुकीचे नकुसान होतेच आिण यांना काही 

वेळेस गुंतवलेली मूळ रक्कमही पणूर् िमळत नाही. िवमा कंपनीलाही 

नुकसान होते कारण पॉिलसी ित या सवर्साधारण कालावधीपूव  बदं होते. 
 

जाणनू घ्या 



जा त किमशन िमळव यासाठी एजटं या अनैितक मागाचा वापर 

करतात तो िवमा उ योगासाठी सवार्िधक िचतेंचा िवषय आहे. 
 

दावा िनकाली काढ या या प्रिक्रयेम ये उशीर/दा याची रक्कम दे यास 

नकार. पॉिलसी अनैितक आधारावर िवक यात आली असेल (ग्राहक या 

लाभांना पा  नाही ते िमळतील असे सुचवणे) तर यामुळे दा याची 

रक्कम उशीरा िमळेल/ दावा फेटाळला जाईल. चुकी या िवक्रीमुळे 

यिक्तला एजटंने िदलेली खोटी आ वासने पूणर् होणार नाहीत आिण 

िवमा कंपनीवरील िव वास नाहीसा होईल. दा याचे पसेै दे यास 

िवनाकारण उशीर झाला तर यामुळे कंपनीची नकारा मक प्रिस ी होऊ 

शकते आिण हे टाळले गेले पािहजे. दावे िनकाली काढ याचा कालावधी 

कुटंुबासाठी अितशय कठीण कालावधी असतो आिण िवमाक यार्ने या 

कालावधीत यांना शक्य ती सवर् मदत केली पािहजे. 
 

अनैितक प तींमुळे िवमा एजंट आिण ते प्रितिनिध व करत असले या 

िवमा कंपनीची सावर्जिनक प्रितमा खराब होते आिण यामुळे एकूणच 

िवमा उ योगावरील िव वास कमी होतो. यामुळेच उ योगाला अशा 

अनैितक प ती रोखून नैितक मू यांचा अवलंब कर यासाठी आ तापासून 

पावले उचल यास आयआरडीए प्रो साहन देत आहे.  
 

ग) नैितक मू यांचे यावसाियक फायदे 

िवमा कंपनीने ितची िवमा उ पादने िवकतांना आिण दावा िनकाली 

काढ या या प्रिक्रयेत निैतक प तींचा वापर केला तर यामुळे कंपनीची 

दीघर्-काळ चांगली प्रिस ी राहील. मा  िवक्रीचे ल य गाठ यासाठी कंपनी 

आिण ित या एजंटनी चकुी या मागाचा वापर केला तर यामुळे कंपनीची 



प्रितमा खराब होईल आिण यामुळे िवमा कंपनी या यवसायाचे नुकसान 

होईल आिण दीघर्-काळात संपूणर् उ योगाचे नकुसान होईल. 

 

ग)1 निैतक मू यांचे यिक्तसाठी आिण िवमा कंपनीसाठी मह व 

नैितक आदशामुळे कंपनीचा यवसाय वाढायला मदत होईल. िवमा 

उ पादनां या नैितक िवक्रीमुळे कंपनीला केवळ फायदाच होणार नाही तर 

वैयिक्तक िवमा एजंटचीही चांगली प्रिस ी होईल. सवार्त मह वाचे 

हणजे, िवमा कंपनी आिण एजटं यांनी नैितकतेने योग्य िवमा पॉिलसी 

िवकली तर यिक्तबाबत एखादी ददुवी घटना घड यास दावा करायचा 

असेल तर ग्राहकावर प्रचडं आिथर्क ओझे पडणार नाही. 

वैयिक्तक एजंट आिण यां या िवमा कंप यांसाठी नैितक मू यांचे काय 

मह व आहे याचा सारांश खालील प्रकारे देता येईल: 



 

•

•

•

•

•

-

-

 



प्र न 15.1 

कमी िव याची िवक्री कर यात आली असेल तर िवमाधारका या कुटंुबावर 

याचा काय पिरणाम होऊ शकतो? 

 

घ) सवर्साधारण नैितक वतर्न 

एजटंने ग्राहकाला स ला देतांना तो वतः निैतकतेने वागेल याची खा ी 

कर यासाठी खालील प तीने काम करावे: 

 



 

  

प्रकरणाचा अ यास 

मदन मोहन हा एका टेिलकॉम कंपनीम ये किन ठ अिभयतंा आहे. 

याला रोहन नावाचा तीन वषाचा मुलगा आहे. मदनला रोहनचे िशक्षण 

आिण लग्नासाठी गंुतवणकू करायची आहे. याने एका िवमा कंपनी या 

ग्राहक सेवा िवभागाला फोन केला आिण िवमा एजटंला या या घरी 

ग्राहकाला योग्य गरजेवर आधािरत िवमा पॉिलसी सुचवावी

उ पादनाचे लाभ आिण ते िमळ यासाठी या अटी पूणर् करणे आव यक आहे ते पूणर् समजावनू 
सांगणे तसेच एखादी बाब वगळ यात आली असेल तर याचा खुलासा करणे.

पुरेशा िवमा रकमेची िशफारस करणे

ग्राहकां या गरजांनुसार पैसे भर याची योग्य प त सुचवणे.

ग्राहका या गरजेनुसार अटी आिण िनयम समजावून सांगणे.



पाठव यास सांिगतले हणजे याला कंपनी या बालक योजनेब ल 

आणखी मािहती घेता येईल. 

राहुल गु ते हा नवीनच िनयकु्ती झालेला िवमा एजंट मदन यां या घरी 

आला. राहुलने मदनला यां या कंपनीची बालक योजना सांगायला 

सु वात केली. मदनशी बोलतांना राहुल या लक्षात आले की याला 

बाजारात उपल ध असले या िविवध योजनांब ल चांगली मािहती आहे. 

मदनने आधीच उ प ना या संरक्षणासाठी मुदत िवमा योजनेम ये 

गुंतवणकू केली आहे आिण िनधी वाढव यासाठी या याकड ेयुिलप 

योजना आहे. राहुलला जाणवले की मदनने िम  आिण सहकार्यांशी 

बोलून तसेच उपल ध सािह य वाचून बालक योजनांिवषयीही बरीच 

मािहती गोळा केली आहे. मदन राहुलला बालक योजनेम ये वापर यात 

आले या ‘िवलंबाचा कालावधी’ ( डफमट िपरीएड) ‘दा याचे पैसे िदली 

जा याची तारीख’ ( हेि टंग डटे) ‘जोखीम लागू हो याची तारीख’ (िर क 

कमसमट डेट) इ यादी श दांब ल िवचारतो. राहुलची िनयकु्ती नवीनच 

झाली अस यामुळे मदनने िवचारले या प्र नांची उ तरे याला मािहत 

नाहीत. राहुल या या यव थापकाने याला िदलेली िविवध मािहतीप के 

पाहतो मा  मदन या प्र नांची उ तरे दे यासाठी याला परेुशी मािहती 

िमळत नाही. 

 

अशा पिरि थतीत राहुलने पुढे जा यासाठी कोणता निैतक मागर् वापरावा? 

1. राहुलने उ पादन या िकंमतीसार या इतर घटकांकडे लक्ष वळव या या 

प्रय न करावा का याची राहुलला योग्य मािहती आहे? 



2. मदनला या या मुला या िशक्षणासाठी 15-20 वषानी जे पसेै 

िमळतील यािवषयी राहुलने बोलावे का (कारण मदनला बालक 

योजनांिवषयी आधीच परेुशी मािहती आहे)? 

3. राहुलने अिधक मािहती आिण अनुभव असले या या या िवक्री 

यव थापकाशी संपकर्  करावा का जो मदन या प्र नांची उ तरे देऊ 

शकेल? 

या प्र नाचे उ तर 3 रा पयार्य आहे. निैतक या राहुलने मदन या 

प्र नांची उ तरे दे यासाठी या या अिधक अनुभवी आिण मािहती 

असले या िवक्री यव थापकाशी संपकर्  करणेच योग्य आहे, हणजे 

मदनला पॉिलसी या अटींसंदभार्त योग्य मािहती िदली जाईल की जोखीम 

कधी लागू होईल, िवलंबाचा कालावधी काय आहे आिण बहालीचे 

( हेि टंग) मह व काय आहे. 

पॉिलसीची वैिश ये आिण ित या िविवध अटी समजून घ्यायला मदत 

हो यासाठी िवमा एजंट आिण िवमा कंपनीने ग्राहकाला संपूणर् मािहती 

देणे आव यक आहे. काहीही लपवून ठेवू नये. ग्राहकाला िवमा एजटंपेक्षा 

बालक योजनेब ल जा त मािहती असली तरीही कुठलीही मािहती राखून 

ठेव ूनये. 

 

च) नैितक िनयमांसह (कोड) निैतक रचना 

सं थेम ये नैितकतेचे वातावरण जवणे अितशय मह वाचे आहे. खालील 

घटकां वारे योग्य रचना िवकिसत क न हे करता येऊ शकते: 

• नैितक िनयम (कोड). 

• नैितकता जव यासाठीची रचना आिण प्रिक्रया. 



च)1 निैतक िनयम (कोड) 

िवमा कंपनीसाठी नैितक िनयम अितशय मह वाचे असतात. कमर्चारी आिण 

संचालक मंडळा या सद यांचे वतर्न जबाबदार असावे हणून ते िवकिसत केले 

जातात. िवमा कंपनीमधील प्र येकाने मु य कायर्कारी अिधकारी, संचालकांपासून 

ते कमर्चार्यांपयत प्र येकाने याचे पालन करणे आव यक असते. या िनयमांचे 

उ लंघन होईल अशी पिरि थती टाळ याची जबाबदारी संचालक मंडळाचे सद य 

आिण कमर्चार्यांची असते. 

िवमा कंपनी यांचे वतःचे नैितक िनयम तयार क  शकते जे कंपनीपरुते 

मयार्िदत असतील िकंवा उ योगासाठी असलेले िनयम कंपनी वीका  शकते. 

नैितकतेने वागणे हे एखा या िविश ट पिरि थतीम ये यिक्तने घेतले या योग्य 

िकंवा अयोग्य िनणर्यावर अवलंबून असते, िवमा एजटं प्र येक पिरि थतीत 

िलिखत िनयमांचे पालन क  शकत नाही. मा  सवर्साधारणपणे काय करावे 

आिण काय क  नये तसेच नैितक िनयमां वारे िवमाकतार् आिण िवमा एजंट 

यांना नैितक वतर्नावर िनरीक्षण ठेवणे आिण याचे मू यमापन करणे सोपे जाते. 

 

जाणनू घ्या 

भारताम ये िवमा िनयामक आयआरडीएने िवमा एजंटसाठी आयआरडीए (िवमा 

एजटंना परवाना देणे) िनयम 2000 म ये आचारसंिहता घालून िदली आहे. 

(आयआरडीए आचारसंिहतेसाठी िवभाग झ पहा) 

 

च)2 निैतक मू य जवणे 

जवणे हणजे नैितक मू ये यवसाया या सवर् पातळींवर, सवर् पिरि थतीत 

एकसमान आिण सात याने आचरणात आणली जाणे. सवर् कमर्चार्यांना यां या 



कंपनी या निैतक िनयमांची मािहती हवी आिण िववेक बु ीचा वापर क न 

यांनी या िनयमांचे पालन करावे. नैितक िनयमांना आधार देणारी मू ये कंपनीने 

दशर्िवणे आव यक आहे. एखादी का पिनक (ना यमय) पिरि थती िनमार्ण क न 

याम ये कमर्चार्यांना नैितक िनणर्य प्रिक्रयेचे प्रिशक्षण दे याचाही यात समावेश 

होऊ शकतो. 

 

जाणनू घ्या 

िवमा कंपनीची ग्राहकांिवषयी खालील जबाबदारी असते: 

• िदशाभूल करणार्या जािहराती बदं करणे आिण योग्य उ पादने िवकली 

जातील याची खा ी करणे; 

• पॉिलसी या अटी आिण िनयमांब ल संपणूर् मािहती देणे; 

• ग्राहकांना पुरेशा िवमा संरक्षणाची िशफारस करणे आिण देणे; 

• ग्राहकांना दा याची ठरलेली रक्कम देणे आिण दा याची रक्कम देतांना 

िवनाकारण उशीर न करणे. 

 

िवमा कंपनी वरील सेवा ग्राहकांना देऊ शकली नाही तर या कंपनी या 

नैितक वतर्नािवषयी प्र न उपि थत केला जाऊ शकतो. 

 

छ) यावसाियक जबाबदार्यानंा आधार देणे 

िवमाकतार् आिण िवमा एजंट यां या यावसाियक जबाबदार्यांना आधार 

दे याची परेषा तयार कर याची जबाबदारी आयआरडीए आिण जीवन िवमा 

स लागार मंडळाची आहे. या िवभागात आपण आयआरडीएची आिण जीवन 

िवमा स लागार मंडळाची उि टे पाहू. 



 

 

: 

 

: 

 



  

िवमाकत आिण यां या एजटंम ये नैितकतेचा सव च आदशर् थािपत 

करणे, लागू करणे आिण यांची देखरेख करणे ही देखील जीवन िवमा 

स लागार मंडळाची जबाबदारी आहे. 

सुचव यात आलेला उपक्रम 

आघाडी या कुठ याही तीन िवमाक या या जािहराती घ्या. प्र येक 

जािहरातीम ये दे यात आले या मािहतीचे िव लेषण करा. दे यात 

आले या मािहतीपैकी एखादी मािहती िदशाभूल करणारी अस याचे 

तु हाला वाटते का? जर ती िदशाभूल करणारी असेल तर तु ही यात 

सुधारणा कशी कराल? 

 

ज) मू यमापन, देखरेख आिण िश त 

िवमाकत आिण िवमा एजटं या नैितक वतर्नाची देखरेख करणे आिण 

मू यमापन करणे हे सोपे काम नाही. कंपनी िव  न दव यात आले या 

पॉिलसीधारकांना सेवा देतांना िवमाक याना सव च दजार् राख यास मदत कर यासाठी  

साधन, स ला आिण मदत पुरवणारा मंच हणून काम कऱणे.

धोरणां या बाबतीत सरकार आिण इतर सं थांशी चचार् करणे.

भारतात िव यािवषयीची जाग कता वाढव यात सिक्रय सहभाग घेणे.

िव याचे िशक्षण आिण संशोधनाचा िवकास हो यासाठी पावले उचलणे.



िविवध तक्रारी या उ पादना या बाबतीत असतील िकंवा सेवे या 

बाबतीत असतील हणजे ह ता गोळा करणे, दावे िनकाली काढणे 

इ यादी, यातून कंपनी या कायर्प्रणालीब ल मािहती िमळू शकते. 

 

ज)1 मू यमापन आिण देखरेख 

ज)1(क) र  होणे/र  करणे/िवचार कर यासाठीचा ( ी-लुक) कालावधी 

ग्राहक ह ते भ  न शक यामुळे िकंवा कंपनी या सेवेब ल असमाधानी 

अस यामुळे पॉिलसी र  होऊ शकते िकंवा केली जाऊ शकते. या दो ही 

पिरि थती एजंटने िवक्रीचे ल य पूणर् कर यासाठी अनैितक प तीने 

िवकले या पॉिलसीं या बाबतीत होऊ शकतात. पॉिलसी र  झाली िकंवा 

र  कर यात आली कारण ग्राहक ह ता भ  शकला नाही तर यातून 

ग्राहकाची संप ती आिण कजर् यांचे योग्य मू यमापन योग्य प तीने 

कर यात आले न हते असे सूिचत होते. 

हे एजंटचे अपयश आहे यामुळे ग्राहकाचे तसेच िवमा कंपनीचे आिथर्क 

नुकसान झाले आहे. 

 

अशा अनैितक एजटंपासून ग्राहकांचे संरक्षण कर यासाठी आयआरडीएने 

पॉिलसीधारकांना पॉिलसी िमळा यानंतर 15 िदवसांचा िवचार 

कर यासाठीचा कालावधी िदला आहे. या कालावधीत पॉिलसीधारक 

यां या पॉिलसी खरेदी कर या या िनणर्याचा फेरिवचार क  शकतात. 

जर पॉिलसीधारकाला वाटले की: 

• पॉिलसी यां या गरजा पणूर् करत नाही; िकंवा 



• पॉिलसीचे िनयम आिण अटी यांना पॉिलसी िवकतांना 

एजटंने सांिगत या हो या या प्रमाणे नाहीत; िकंवा 

• ते िवमा कंपनी या सेवेब ल असमाधानी आहेत; तर 

ते 15 िदवसात िवमा पॉिलसी परत क  शकतात आिण यांनी भरलेला ह ता 

परत मागू शकतात. 

पॉिलसी र  झाली असेल िकंवा िवमा कंपनीने िदले या सेवेबाबत असमाधानी 

अस यामुळे समिपर्त कर यात आली असेल (उदाहणाथर्, एजटं वारे िवक्रीनतंर 

प्रभावी आिण वेळेत सेवा दे यात आली नाही) तर जबाबदार्या वेळेत आिण 

प्रभावीपणे हाताळ या या कंपनी या क्षमतेब ल प्र निच ह िनमार्ण होते. 

हणूनच पॉिलसी र  होणे, समिपर्त करणे आिण िवचार कर या या कालावधीत 

पॉिलसी परत कर याचे प्रमाण जेवढे जा त असेल तेवढे िवमा कंप या आिण 

यां या एजंट या नैितक वतर्नाब ल शंका वाढते. 

ज)1(ख) तक्रारीचें प्रमाण 

िवमाक यार्चे िविश ट उ पादन िकंवा सेवा याब ल सात याने तक्रारी येत 

असतील तर काही तरी सम या अस याचे ते िनदशर्क आहे. तक्रारींमधील 

मु यांचे िव लेषण के यामुळे यांचे िनराकरण कर यासाठी कोणती उपाययोजना 

करायची हे िवमा कंपनीला ठरवता येईल. कंपनीला बर्याच उ पादनांब ल आिण 

सेवांब ल तक्रारी िमळत असतील तर यातून बर्याच गंभीर सम या अस याचे 

सुचवले जाते याम ये िवक्री, ह ते गोळा करणे आिण दावे िनकाली काढ याची 

प्रिक्रया याबाबत यां या कमर्चार्यांचे निैतक वतर्न आिण दजार् यािवषयी या 

सम यांचाही समावेश होऊ शकतो. 

ज)1(ग) देऊ कर यात आले या उ पादनाच ेिव लेषण 



िवमा कंप या आिण यां या एजटंनी ग्राहकां या गरजांसाठी योग्य अशी 

उ पादने िवकली पािहजेत. यामुळे उ पादनांचे िव लेषण करताना ग्राहकांना जे 

लाभ िमळतील असे उ पादन िवकतांना सांग यात आले होते ते यांना प्र यक्ष 

िमळाले का, िमळाले नसतील तर यामागची कारणे काय यांचे िव लेषण झाले 

पािहजे. या कारणां या आधारे या उ पादनाची फेररचना केली जाऊ शकते. 

ज)2 िश त 

िवमा कंप यांची आयआरडीए या आचारसंिहते यितिरक्त एजंटसाठी नैितक वतर्न 

आिण िश तब तेसाठी अंतगर्त मागर्दशर्क त वे असतील, याचे सवर् िवमा 

एजटंनी पालन करणे आव यक आहे. चकुा करणार्या िवमा एजंटिव  कारवाई 

कर यासाठीही यां याकड ेकाही अतंगर्त प्रिक्रया असतील. जो िवमा एजंट 

कंपनी या मागर्दशर्क त वांचे पालन करत नाही िकंवा िवमा कंपनीसाठी घातक 

ठरेल असे चुकीचे वतर्न या याकडून घड यास याला िशक्षा होऊ शकते.  

िवमा कंपनीने तक्रारीचे िकंवा िवमा एजंट या गैरवतर्नाचे िव लेषण के यानतंर, 

योग्य अस यास िश तभंगाची कारवाई केली गेली पािहजे. 

काही प्रकरणात आणखी चौकशी आिण सधुारणा मक कारवाई करणे आव यक 

असू शकते. अशा पिरि थतीत िवमा कंपनी खालील पावले उचल ूशकते: 

अतंगर्त यं णा आिण प्रिक्रयामं ये फेरबदल करणे 

• िवमाक यानी सं थेची संरचना नैितकतेला चालना देणारी करावी आिण 

िवमा एजटंनी नैितक वतर्नासाठी काय करावे आिण काय क  नये हे 

प ट करावे. नैितक वतर्नाचा दजार् भिव यात सुधार यासाठी नैितक 

वतर्ना या मागर्दशर्क त वांचा आढावा घेणे, ती पु हा िलहीणे, काय करावे 

आिण क  नये याची यादी तयार करणे आिण अतंगर्त यं णा आिण 

प्रिक्रयांम ये बदल करणे अशी सुधारणा मक कारवाई कंपनी क  शकते. 



दोषीिंव  िश तभंगाची कारवाई 

• िदले जाणारे लाभ ता पुरते िकंवा कायमचे बदं करणे, पदावनती, िनलंबन 

िकंवा कायमचे काढून टाकणे अशा प्रकारे िश तभंगाची कारवाई 

अनैितकतेने वागणार्या िकंवा चुका करणार्या िवमा एजंटिव  केली जाऊ 

शकते. 

 

प्र न 15.2 

चांग या नैितक वतर्नाची काही सवर्साधारण उदाहरणे या? 

झ) आयआरडीएने िशफारस केलेली आचारसंिहता 

आयआरडीए (िवमा एजटंना परवाना देणे) िनयम 2000 म ये िवमा 

एजटंसाठी या आचारसंिहतेची िशफारस कर यात आली आहे. या 

िनयमामधील आचारसंिहतेचे प्र येक परवानाधारक िवमा एजंट पालन करायला 

हवे. ही आचारसंिहता खालील प्रमाणे आहे: 

1. प्र येक िवमा एजटं खालील गो टी करेल: 

क) वतःची आिण तो या कंपनीचा िवमा एजटं हणून काम करतो आहे 

ितची ओळख क न देईल; 

ख) संभा य ग्राहकाने मािगत यास याचा परवाना दाखवेल; 

ग) िवमाक यार्ने िवक्रीसाठी ठेवले या िवमा उ पादनािवषयी माग यात आलेली 

सवर् मािहती देईल आिण ग्राहका या गरजा लक्षात घेऊन िविश ट िवमा 

योजना सुचवेल; 

घ) ग्राहकाने िवचार यास िवक्रीसाठी असले या िवमा उ पादनावर याला िकती 

किमशन िमळते ते सांगेल; 



च) िवक्रीसाठी असले या उ पादनावर िवमाकतार् िकती ह ता आकारेल हे 

नमूद करेल; 

छ) प्र ताव अजार्म ये िवमाक यार्ला कशा व पाची मािहती हवी असते 

आिण िवमा करार खरेदी करतांना मह वाची त ये जाहीर कर याचे मह व 

समजावनू सांगेल.  

ज) ग्राहकािवषयी पुरेशी चौकशी क न ग्राहकाची काही वाईट सवय िकंवा 

उ प नाम ये सात य नस यास, तसेच एखा या मह वा या त यामुळे 

िवमालेखना या िनणर्यावर हणजेच प्र ताव वीकार या या िवमाक यार् या 

िनणर्यावर िवपिरत पिरणाम होणार असेल तर  िवमाक यार्ला सादर केले या 

प्र येक प्र तावासोबत एका अहवाला या व पात ( याला ‘िवमा एजटंचा 

गोपनीय अहवाल’ हणतात) ते िवमाक यार् या नजरेस आणून देणे आव यक 

आहे. 

झ)  प्र ताव फेटाळ यात आला िकंवा वीकार यात आ यास ग्राहकाला लगेच 

कळवेल;  

ट) प्र ताव अजर् िवमाक यार्ला सादर करतांना आव यक असलेली सवर् 

कागदप े िमळवणे आिण प्र ताव अजर् पणूर् कर यासाठी िवमाक यार्ने 

मािगतलेली इतरही कागदप े सादर करेल; 

ठ) िवमाक यार्ने दावा िनकाली काढावा यासाठी या आव यकता पणूर् 

कर यासाठी पॉिलसीधारक िकंवा दावेदार िकंवा भोगवटादार यांना सवर्तोपरी 

मदत करेल; 

ड) प्र येक पॉिलसीधारकाला नामिनदशन िकंवा बेचनप  िकंवा प याम ये 

बदल िकंवा इतर पयार्य वापर यासाठी कधीही आव यक अस यास मदत देऊ 

करेल;  



2. कुठलाही िवमा एजंट खालील गो टी करणार नाही: 

क) वैध परवाना अस यािशवाय िवमा यवसाय मागणार िकंवा िमळवून 

देणार नाही; 

ख) प्र ताव अजार्म ये कोणतीही मह वाची मािहती वगळ यास ग्राहकाला 

प्रवृ त करणार नाही; 

ग) प्र ताव अजर् वीकारला जावा यासाठी ग्राहकाला प्र ताव अजार्त चुकीची 

मािहती िकंवा कागदप े दे यास प्रवृ त करणार नाही; 

घ) ग्राहकाशी अस यपणे वागणार नाही;  

च) दसुर्या िवमा एजंटने िदले या प्र तावात ह तक्षेप करणार नाही; 

छ) िवमाक यार्ने प्र तािवत केलेले दर, फायदे, अटी आिण िनयमांिशवाय 

वेगळे काही प्र तािवत करणार नाही; 

ज) िवमा करारांतगर्त भोगवटादाराला जे लाभ िमळणार आहेत याचा िह सा 

मागणार िकंवा घेणार नाही; 

झ) पॉिलसीधारकाला स याची पॉिलसी समिपर्त क न समपर्णा या 

तारखेपासून तीन वषा या आत या याकडून नवी पॉिलसी घे यासाठी आग्रह 

करणार नाही; 

ट) कॉप रेट एजंट या बाबतीत, िवमा यवसाया या पॉटर्फोिलओम ये एका 

यिक्तकडून (जो केवळ एक यक्ती नाही) िकंवा एक सं था िकंवा सं थांचा 

एक समूह यां याकडून एखादा ह ता संपूणर् वषर्भरात गोळा केले या एकूण 

ह या या प नास टक्क्यांपेक्षा अिधक असणार नाही;  



ठ) िविनिदर् ट पदािधकारी यिक्तने पूव  परवाना र  केला असेल तर िवमा 

एजटं हणून काम कर यासाठी, परवाना र  झा यानतंर पाच वषा या आत 

न याने परवा याकरता अजर् करणे; 

ड) िवमा कंपनीचा संचालक बनणे िकंवा कायम राहणे; 

3. आधीच िमळवलेला िवमा यवसाय िटकवून ठेव यासाठी प्र येक िवमा 

एजटं, पॉिलसीधारक िनयोिजत वेळेतच ह ता भरेल याची खा ी करेल 

यासाठी तो पॉिलसीधारकाला मौिखक िकंवा िलिखत व पात सूचना देईल. 

झ)1 आचारसिंहतेचे पालन न करणे 

िनयमात नमूद के याप्रमाणे प्र येक परवानाधारक िवमा एजंट आचार संिहतेचे 

पालन करेल. िवमा कायदा 1938 या कलम 42 (4) (जी) म ये नमूद 

कर यात आले आहे की प्रािधकरणा या िनयमानसुार लागू कर यात आले या 

आचारसंिहतेचे उ लंघन के यास या एजटंला अपा  ठरवले जाऊ शकते. 

कलम 42 (4) (सी) म ये नमूद कर यात आले आहे, गु हेगारी घोटाळा, 

परम स ावाचे उ लंघन कर याचा गु हा, फसवणूक, धोकेबाजी िकंवा असा 

गु हा कर याचा उ ेश िकंवा प्रय न क न सक्षम यायालयाचा अवमान 

के यास एजटंला अपा  केले जाईल. 

वर उ लेख केले या कारणांमुळे प्रािधकरण एखा या एजटंला अपा  ठरव ू

शकते, यािशवाय एखादा िवमा एजटं िवमा कंपनी िकंवा ित या 

पॉिलसीधारकां या िहतासाठी घातक अशी काही चकू करत असेल िकंवा 

चकुीचे वतर्न करत असेल तर कंपनी अशा िवमा एजंटिव  अतंगर्त कारवाई 

(या प्रकरणा या िवभाग ज2 म ये चचार् के याप्रमाणे) सु  क  शकते.  

मह वाचे मु  े



निैतक मू ये हणजे काय?       

नैितक मू यांची या या खालील प्रमाणे केली जाऊ शकते: 

• या मू यांना नेहमी ‘चांगले’ आिण ‘योग्य’ मानले जाते, 

• यिक्त या िववेकबु ीवर आधािरत वतर्न; आिण 

• एखा याची कृती कशामुळे चकू िकंवा बरोबर ठरते यांचा अ यास. 

अनैितक वतर्नाचे धोके 

• अनैितक प तींमुळे िवमा एजंट आिण ते प्रितिनिध व करत असले या 

िवमा कंपनीची सावर्जिनक प्रितमा खराब होते. 

नैितक मू याचें यावसाियक फायदे 

• िवमा कंपनी या चांग या नैितक आचरणामुळे लोकामं ये 

यां यािवषयी िव वास आिण कंपनीची सकारा मक प्रितमा िनमार्ण 

हायला मदत होते. 

• जी िवमा कंपनी नैितक वतर्नाचा दजार् उ च ठेवते ती इतरांसाठी आदशर् 

िनमार्ण करते 

 

सवर्साधारण निैतक वतर्न 

सवर्साधारण नैितक वतर्नाम ये खालील बाबींचा समावेश होतो: 

• ग्राहकाला योग्य गरजेवर आधािरत पॉिलसी सुचवणे; 

• पॉिलसीचा लाभ िमळ यासाठी असले या अटी आिण काही बाबी 

वगळ यात आ या असतील तर यां यासकट उ पादनाची पणूर् 

मािहती समजावून सांगणे; 

• परेुशी िवमा रक्कम सुचवणे; 



• ग्राहकां या गरजेवर आधािरत ह ता भर याची योग्य प त सुचवणे; 

• ग्राहकां या गरजांप्रमाणे अटी आिण िनयम समजावून सांगणे. 

 

नैितक िनयमासंह नैितक रचना 

• िवमा कंपनीचे कमर्चारी आिण संचालक मंडळाचे सद य यांचे 

वतर्न आदशर् आिण जबाबदार असावे हणून नैितक िनयम 

घातले जातात. 

• िवमा कंपनी ितचे वतःचे नैितक िनयम तयार क  शकते जे 

कंपनीपुरते मयार्िदत असतील िकंवा ती उ योगासाठी असलेले 

िनयम वीका  शकते. 

• नैितक मू ये यवसाया या सवर् पातळींवर, सवर् पिरि थतीत 

एकसमान आिण सात याने आचरणात आणली गेली पािहजेत. 

यावसाियक जबाबदार्यानंा आधार देणे: 

• आयआरडीए आिण जीवन िवमा स लागार मंडळाची खालील 

उि टे आहेत: 

• पॉिलसीधारकां या िहताचे रक्षण करणे;  

• िवमा उ योगा या वाढीला चालना देणे  

• िवमाकतार् आिण यां या एजंटसाठी सव च निैतक 

जबाबदारीचा आदशर् थािपत करणे, लागू करणे आिण याचे 

पालन होत आहे का याची देखरेख करणे; आिण 

• िवमा उ योगाचे िनयमन करणे आिण िवमा के्ष ातील सवर् 

यवहारात पॉिलसीधारकांना या य वागणूक िमळेल याची 

खा ी करणे.  



मू यमापन, देखरेख आिण िश त 

• कंपनी िव  न दव यात आले या िविवध तक्रारी आिण 

ह ता गोळा करणे, दावे िनकाली काढणे इ यादी सेवांब ल 

मािहती गोळा क न िवमाक यार् या नैितक वतर्नाचे 

मू यमापन क न देखरेख केली जाऊ शकते. 

• नैितक आदशर् आिण आचारसंिहतेचे अिधक चांग या 

प तीने पालन हो यासाठी िवमा कंपनी यांची अतंगर्त 

यं णा आिण प ती बदलू शकते आिण दोषी यक्तीिव  

दंडा मक कारवाई क  शकते. 

आयआरडीएची आचारसिंहता  

• आयआरडीएने जीवन िवमा परवानाधारक प्र येक िवमा एजंटसाठी 

आचारसंिहता घालून िदली आहे. ितचे पालन न के यास याला अपा  

ठरवले जाऊ शकते. 

 

प्र नो तरे 

15.1 

ग्राहकाला जा त िवमा रकमेची पॉिलसी आव यक असली तरीही कमी िवमा 

रकमेची पॉिलसी सुचवणे हणजे कमी िव याची िवक्री. अशा प्रकरणांम ये 

पॉिलसीधारकाचा अकाली मृ य ूझा यास िवमा संरक्षण परेुसे नस याचे 

पिरणाम या या कुटंु बयाना भोगावे लागतील कारण ते िवमा संरक्षण 

कुटंुबा या आिथर्क गरजा पणूर् कर यास आिण कजर् फेड यासाठी परेुसे नसेल. 

15.2 



नैितक वतर्नाम ये खालील बाबींचा समावेश होतो: 

• ग्राहकाला योग्य गरजेवर आधािरत पॉिलसी सुचवणे; 

• पॉिलसीचा लाभ िमळ यासाठी असले या अटी आिण काही बाबी 

वगळ यात आ या असतील तर यासह उ पादनाची पणूर् मािहती 

समजावनू सांगणे; 

• परेुशी िवमा रक्कम सुचवणे; 

• ग्राहकां या गरजेवर आधािरत ह ता भर याची योग्य प त सुचवणे; 

• ग्राहकां या गरजांप्रमाणे अटी आिण िनयम समजावून सांगणे. 

 

 

वय-ंचाचणी प्र न 

1. अितिरक्त िव याची िवक्री हणजे काय? 

2. नैितक िनयम हणजे काय याचे थोडक्यात वणर्न करा? 

3. नैितक वतर्नामुळे कंपनीला वतःची सकारा मक प्रितमा िनमार्ण 

कर यास कशी मदत होते? 

 

वय-ंचाचणी प्र नाचंी उ तरे 

1. अितमह वाकांक्षी िवमा एजटं ग्राहकांची िदशाभूल क न यांना यां या 

गरजेपेक्षा जा त िकंवा यां या क्षमतेपेक्षा जा त िवमा संरक्षण िवकू 

शकतो. अितिरक्त िवमा पॉिलसीं या िवक्रीमुळे पॉिलसीधारक ह ता भ  

शकला नाही तर या र  होतात. 

2. िवमा कंपनीसाठी नैितक िनयम अितशय मह वाचे असतात. कमर्चारी 

आिण संचालक मंडळा या सद यांचे वतर्न जबाबदार असावे हणून ते 



िवकिसत केले जातात. िवमा कंपनीमधील प्र येकाने मु य कायर्कारी 

अिधकारी, संचालकांपासून ते कमर्चार्यांपयत प्र येकाने याचे पालन करणे 

आव यक असते. या िनयमांचे उ लंघन होईल अशी पिरि थती टाळ याची 

जबाबदारी संचालक मंडळाचे सद य आिण कमर्चार्यांची असते. 

3. िवमा कंपनीने नैितक प तींम ये उ च आदशर् िनमार्ण केला तर यामुळे 

लोकांम ये यां यािवषयी िव वास आिण भरवसा िनमार्ण होतो. या 

िव वास आिण भरवशामुळे ग्राहक कंपनीब ल चांगले बोलतात आिण 

यामुळे कंपनीची सकारा मक प्रितमा तयार हायला मदत होते.  


