13
िनयम आिण ग्राहक स ला
प्रकरणाचे घटक

पा यक्रम िशक याची िन प ती

क सरकारची भिू मका

13.2

ख मह वा या भारतीय आिण
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आंतररा ट्रीय िवमा सं था
ग आयआरडीए आिण इतर िनयामकांची 13.1
कतर् ये, अिधकार आिण काय
घ आयआरडीए (िवमा एजंटना परवाना)

13.1

िनयम 2000
िशक याची उि टे
या प्रकरणा या अ यासानंतर तु हाला खालील गो टी करता आ या पािहजेत:

• िवमा उ योगा या िवकासासाठ भारत सरकारने पार पाडले या भूिमकेचे
वणर्न करणे;

• िवमा उ योगातील िविवध भारतीय आिण आंतररा ट्रीय िवमा सं थां या
भूिमकांची

परे षा दे णे;

• िवमा िनयामक

हणन
ू आयआरडीएची कतर् ये, अिधकार आिण काय

समजावन
ू सांगणे;

• आयआरडीए (िवमा एजंटना परवाना) िनयम 2000
वैिश

यांचे वणर्न करणे.

या मह वा या

ओळख
आप या अ यासादर यान आपण िवमा िनयामक आिण िवकास प्रािधकरण
(आयआरडीए) िवषयी आधीच पािहले आहे आिण याआधी या प्रकरणाम ये िवमा
िनयामक आिण िवकास प्रािधकरण (आयआरडीए) कायदा 1999

वारे याची

थापना कशी कर यात आली हे पािहले. भारताम ये आयआरडीए िवमा
िनयामक आहे आिण पॉिलसीधारकां या िहताचे संरक्षण कर यासाठ तसेच िवमा
उ योगाचे िनयमन, प्रसार आिण िश तब

िवकास हो यासाठ

कर यात आली हे आप याला मािहत आहे . हे उि

याची

थापना

ट पूणर् कर यासाठ

आयआरडीएची कतर् ये, कायर् आिण अिधकार कोणते आहे त हे आपण पाहू. या
प्रकरणाम ये आ ही तु हाला िवमा एजंटना परवाना दे णे आिण याचे
नत
ू नीकरण करणे यांचा समावेश असले या आयआरडीए (िवमा एजंटना परवाना
दे ण)े िनयम 2000 ची ओळख क न दे ऊ.
भारताम ये िव याचा प्रसार आिण िव तार हो याम ये भारत सरकार आिण
इतर मह वा या सं थां या भूिमकेिवषयी आपण सु वातीला जाणून घेऊ.
मह वाचे श द
या प्रकरणाम ये खालील श द आिण संक पनांचे

प टीकरण दे यात आले आहे :

िवमा िनयामक

थेट िवदे शी

जीवन िवमा

आिण िवकास

गुंतवणक
ू

महामंडळ

भारतीय िवमा

भारतीय िवमा

दर स लागार

ब्रोकर संघटना

प्रिशक्षण सं थान

सिमती (टीएसी)

(आयबीएआय)

(आयआयआय)

प्रािधकरण

(एलआयसी)

(एफडीआय)

भारतीय ॲक्चअ
ु री
सं था

(आयएआय)

(आयआरडीए)

आयआरडीए (िवमा परवाना र

एजंटना परवाना

करणे

दे णे) िनयम 2000
आचारसंिहता

परवा याची दस
ु री
प्रत

क) सरकारची भिू मका

दर िनयंत्रण-मक्
ु त

करणे (डी-

टे िरिफकेशन)
यावहािरक

प्रिशक्षण

परवाना दे णे

सरकार सवर् काय यांचा मूळ

त्रोत अस यामुळे भारतातील िवमा उ योगाचे

िनयमन कर यात सरकारची मह वाची भूिमका आहे . उ योगाचे यो यप्रकारे
िनयमन हावे याची खात्री कर यासाठ कारवाई कर याचे अिधकार सरकारला
आहे त आिण भारतभर िव या या प्रसाराला प्रो साहन दे यासाठ सरकार
वेळोवेळी पावले उचलते.
क)1 आयआरडीएचे अिधकार काढून घे याचा कद्रसरकारचा अिधकार
आयआरडीए कायदा 1999 ने भारता या कद्र सरकारला अिधसच
ू ने वारे
आयआरडीएचे अिधकार काढून घे याचा अिधकार िदला आहे . सरकारला असे
वाटले क आयआरडीए आपली कतर् ये आिण जबाबदा या पार पाडू शकत
नाही (आयआरडी या िनयंत्रणाबाहे र असले या कारणांमळ
ु े ), िकंवा िनयामकाने
आपली कतर् ये आिण जबाबदा या पार पाडले या नाहीत िकंवा सावर्जिनक
िहतासाठ अशी पावले उचलणे आव यक ठरले तर सरकार आपला अिधकार
वाप

शकते.

क)2 कद्र सरकारचे आयआरडीएशी नाते
आयआरडीए काय याम ये कद्र सरकारची आयआरडीए संबध
ं ी काय भूिमका
आहे हे

प ट कर यात आले आहे . आपण याचा खालील प्रकारे सारांश दे ऊ

शकतो:

• संसदे ने मंजरु ी िद यानंतर आयआरडीएला काय यातील हे तू पण
ू र्
कर यासाठ आव यक असलेले अनद
ु ान दे णे.
• आयआरडीए या वािषर्क िहशेबाचे लेखापरीक्षण करणे आिण भारता या
महालेखापालांकडून (कॉ ट्रोलर अँड ऑिडटर जनरल ऑफ इंिडया) याचे
प्रमाणीकरण क न घेऊन कद्र सरकारला सादर करणे. यानंतर कद्र

सरकार या लेखा परीक्षणाचे िनवदे न संसदे या दो ही सभागह
ृ ात सादर
करे ल.
• तां त्रक आिण प्रशासक य बाबींिशवाय धोरणा मक प्र नांबाबत कद्र सरकार
आयआरडीएला िनदश दे ऊ शकते. कद्र सरकार असे िनदश वेळोवेळी
िलिखत

व पात दे ऊ शकते आिण आयआरडीए यांचे पालन कर यास

बांधील आहे .
• िवमा उ योगा या प्रसार आिण िवकासासाठ प्र तािवत िकंवा स या
अि त वात असले या कायर्क्रमासंदभार्तील परतावे, िनवेदने आिण इतर
िववरण कद्र सरकारला गरजेनस
ु ार वेळोवेळी परु वणे आव यक आहे .
• काय यातील तरतूदींची अंमलबजावणी कर यासाठ िनयम कर याचा कद्र
सरकारला अिधकार आहे आिण ते एका अिधसूचने वारे असे क
आकृती 13.1 आयआरडीए आिण कद्र सरकार दर यानचे नाते

काय यातील तरतूदीं या
अंमलबजावणीसाठ िनयम

अनुदान

कद्र सरकार

धोरणां या प्र नांवर िनदश

वािषर्क िहशेबाचे िनवेदन

कायर्क्रमांिवषयी परतावा, िनवेदन
आिण िववरण

क)3 उ योगा या वाढीत सरकारची भिू मका

आयआरडीए

शकते.

िवमा उ योगा या वाढीला प्रो साहन दे यासाठ कद्र सरकार वेळोवेळी िविवध
तरतूदी करते. िवमा क्षेत्रात िवदे शी गुंतवणक
ु ला परवानगी दे णे ही कद्र सरकारने
केले या

मह वा या

(एफडीआय) असे

तरतद
ू ींपैक

एक

आहे .

याला

थेट

िवदे शी

गंत
ु वणक
ू

हणतात.

क)3(क) थेट िवदे शी गत
ंु वणक
ू (एफडीआय)
भारताम ये 2000 पयत जीवन िवमा महामंडळाला (एलआयसी) जीवन िवमा
यवसायात यवहार कर याचा िवशेषािधकार होता.
िव याम ये

मो या

भांडवलाची

िनघ यास वेळ लागतो आिण

गरज

लागते

आिण

यासाठ

िवशेष

भांडवली

खचर् भ न

ानाची गरज असते. जे हा

सरकारला िवमा क्षेत्र खाजगी सहभागासाठ खुले करायचे होते ते हा या संभा य
भागीदारांकडे तां त्रक नैपु य न हते िकंवा िवमा यवसायासाठ आव यक भांडवल
न हते.

यामळ
ु े च िवमा बाजारपेठ खाजगी सहभागासाठ सहजपणे खल
ु ी करता

यावी आिण उ योगाची िश तब

वाढ

हावी यासाठ

सरकारने िवमा क्षेत्रात

26% थेट िवदे शी गुंतवणक
ु ला (एफडीआय) मंजरु ी िदली.
जाणन
ू घ्या
स या या िव यासाठ या एफडीआय काय यानुसार
िवदे शी भागीदारासोबत भागीदारी क

(जॉ ट

थािनक खाजगी कंप या

हचर) शकतात

याम ये िवदे शी

भागीदाराचा िह सा 26% असू शकतो.
िवमा

क्षेत्र

खाजगी

सहभागासाठ

2000

पासून

खुले

के यानंतर,

दे शात

िव या या िव तारात बरीच सुधारणा झाली आहे . नािव यपण
ू र् आिण गरजा पण
ू र्
करणा या िवशेष उ पादनांमुळे ह यांचे दरही

पधार् मक झाले आहे त,

ग्राहकांचाच फायदा झाला आहे . ही वाढ कायम ठे व यासाठ

यामुळे

िवमा क्षेत्रातील

िवदे शी गुंतवणक
ु ची मयार्दा वाढवून 49% कर याचा कद्र सरकारचा प्र ताव आहे .
या संदभार्तील िवधेयक हे प्रकरण िलहीले जात असतांना संसदे या मंजुरीची वाट
पहात आहे . या िवधेयकाला मंजरु ी िमळा यानंतर िवदे शी भागीदाराला
भागीदारासोबत या भागीदारीतील

थािनक

यांचा िह सा 49% पयत वाढवता येईल.

तु ही याबाबत या घडामोडींवर लक्ष ठे वावे.
सच
ु व यात आलेला उपक्रम
पाच खाजगी जीवन िवमा कंप यांची यादी तयार करा आिण इंटरनेट व न
आिण कंपनी या उ पादनांिवषयी या मािहतीपत्राव न या कंप यां या भागीदारीचे
व प कसे आहे हे शोधा. या भागीदारीम ये

थािनक भागीदाराचा आिण िवदे शी

भागीदाराचा वाटा िकती आहे हे शोधा.
क)3(ख) आयकर प्रो साहन सवलती
आपण आधी या प्रकरणांम ये लोकांनी जीवन िव यांम ये गुंतवणक
करावी
ू
यासाठ सरकार कशा िविवध कर सवलती दे ते हे पािहले आहे . यामुळे भारतात
जीवन िवमा घे याचे प्रमाण आिण िव याचा िव तार वाढला आहे .
प्र न 13.1
आयआरडीए आपली काय पार पाडू शकत नस याचे कद्र सरकारला वाट यास ते
काय क

शकते?

ख) मह वा या भारतीय आिण आंतररा ट्रीय िवमा सं था
भारतीय

िवमा

उ योगाम ये

अितशय

मह वाची

मह वा या सं था आपण या िवभागात पाहणार आहोत.

भूिमका

पार

पाडणा या

ख)1 िवमा िनयामक आिण िवकास प्रािधकरण (आयआरडीए)
आपण प्रकरण 1 म ये पािहले क

म होत्रा सिमती या िशफारशींनत
ं र िवमा

उ योगाचे िनयमन आिण िवकास कर यासाठ
आिण िवकास प्रािधकरणाची

1999 साली िवमा िनयामक

थापना कर यात आली.

पधला प्रो साहन दे णे

यामुळे ग्राहकाला जा त पयार्य िमळतील आिण ह यांचे दर
असतील आिण

पधार् मक

याच वेळी िवमा बाजारपेठे या आिथर्क सुर क्षततेची खात्रीही

करणे यांचा आयआरडीए या मुख्य उि

टांम ये समावेश होतो. भारतातील िवमा

आिण पन
ु िवर्मा उ यागाचे िनयमन, प्रसार आिण िश तब

वाढ कर याची

आयआरडीएची जबाबदारी आहे .
जाणन
ू घ्या
एिप्रल 2000 म ये आयआरडीएची संवैधािनक सं था

हणून

थापना कर यात

आली.
या प्रकरणाम ये आपण आयआरडीएची कतर् ये, अिधकार आिण काय पाहणार
आहोत.
ख)2 जीवन िवमा स लागार मंडळ (काउि सल)
िवमा कायदा 1938

या कलम 64ए अंतगर्त जीवन िवमा स लागार मंडळाची

थापना कर यात आली. कायर्कारी सिमती आिण काही उप-सिम यां वारे ते
कायर् करते आिण भारतातील सवर् जीवन िवमा कंप यांचा

याम ये समावेश

होतो. उ योगा या वतीने ते सरकार, आयआरडीए आिण जनता यां याशी सवर्
चचार् पढ
ु े नेते आिण सम वय करते. थोडक्यात हा जीवन िवमा उ योगाचा चेहरा
आहे .
भारतातील जीवन िवमा उ योगाला िवकासा या प्रवासात एक अितशय उ साही,
भरवशाची आिण नफा दे णारी आिण लोकांना मदत करणारी सेवा दे णारा उ योग

बनिव यासाठ मह वाची आिण परू क भूिमका पार पाडणे हे जीवन िवमा
स लागार मंडळाचे उि

ट आहे .

जीवन िवमा स लागार मंडळाची काय पुढील प्रमाणे आहे त:
• नैितकता आिण प्रशासनाचा उ च दजार् राखणे.
• उ योगाची सकारा मक प्रितमा िनमार्ण करणे आिण ग्राहकांचा िव वास
वाढवणे.
• जीवन िव याची भूिमका आिण फाय यांब ल जाग कता िनमार्ण करणे.
• सरकार, कायदे बनिवणारे आिण िनयामक यां यात

वतः पढ
ु ाकार घेऊन

मु स
े द
ू चचार् आयोिजत करणे.
• जीवन िव याम ये संशोधन क न या क्षेत्रा या िवकासात भर घालणे.
• आिथर्क सेवा क्षेत्रातील इतर सं थांशी संवाद साध यासाठ एक

यासपीठ

हणन
ू कायर् करणे.
• िव याचे

िशक्षण,

प्रिशक्षण

आिण

पिरषदा

आयोिजत

कर याम ये

मह वाची भिू मका पार पाडणे.
• सद यांना आव यक असेल ते हा मदत आिण मागर्दशर्न दे णे.
• भारतीय जीवन िवमा उ योग आिण जागितक बाजारपेठ यातील सिक्रय
दव
ु ा बनणे.
ख)3 सवर्साधारण िवमा स लागार मंडळ (काउि सल)
सवर्साधारण िवमा स लागार मंडळ भारतातील सवर्साधारण िवमा कंप या या
(जीवनेतर) एक त्रत िहताचे प्रितिनिध व करते. स लागार मंडळ सामाईक
िहता या िवषयांवर बोलते आिण धोरणे तयार कर यासाठ या चचाम ये

सहभागी होते आिण िवमा उ योगातील ग्राहक सेवे या सव च दजार्चे
समथर्न करते.
ख)4 भारतीय िवमा ब्रोकर संघटना (आयबीएआय)
भारतीय िवमा ब्रोकर संघटना ही भारतातील सवर् परवानाधारक िवमा
ब्रोकरांची आयआरडीएची मा यता असलेली सव च सं था आहे .
आयआरडीएने िवमा ग्राहकां या िहताचे प्रितिनिध व करणा या आिण यांना
सेवा दे णा या िवमा ब्रोकरना भारतीय बाजारात आणले. िवमा ब्रोकरला िवमा
कंपनीकडून मोबदला िमळत असला तरी ते िवमा कंपनीचे नाही तर िवमा
खरे दी करणा याचे प्रितिनिध व करतात.
जाणन
ू घ्या
िवमा ब्रोकरकडून पॉिलसी घे यासाठ

पॉिलसीधारकाला अितिरक्त िकंमत

यावी लागत नाही.
ख)5 भारतीय ॲक्चअ
ु री सं था (आयएआय)
भारतीय ॲक्चअ
ु री सं थेची (आयएआय) (पव
ू ची ॲक्चिु रअल सोसायटी ऑफ
इंिडया- एएसआय) 1944 साली

थापना कर यात आली आिण 1979 साली

ितची आंतररा ट्रीय ॲक्चुअरी संघटनेची सद य

हणून न दणी झाली.

जाणन
ू घ्या
ॲक्चअ
ु री हा गिणत आिण संख्याशा त्रा या प ती वाप न िव याम ये
िविश ट घटनांशी िकती जोखीम िनगिडत असते याचे मू यमापन करणारा
त

असतो. उदाहरणाथर् प्रकरण 4म ये आपण ॲक्चअ
ु रींनी जीवन िवमा

कंप यांसाठ म ृ यद
ू र को टक कसे बनवले हे पािहले. ॲक्चुअरी हा भारतीय
ॲक्चअ
ु री सं थेचा (आयएआय) सभासद हवा.
आयएआय सु

कर यामागे खालील उि

टे होती.

• ॲक्चअ
ु री यवसायाला भारतात चालना दे णे;
•

यवसाया या सद यांमधील संवाद वाढव यासाठ संधी दे णे;

• संबंिधत िवषयावरील संशोधनाला मदत करणे आिण या िवषयांवरील
याख्यानांचे आयोजन करणे; आिण
• ॲक्चअ
ु री या परीक्षेसाठ तयारी करणा यांना सुिवधा आिण मागर्दशर्न
दे णे.
ख)6 दर स लागार सिमती (टीएसी)
िवमा कायदा 1938 या कलम 64यू अंतगर्त सवर्साधारण िवमा
यवसायासंदभार्त, दरावर तसेच िवमाक यानी िदलेले फायदे , अटी आिण
िनयम यावर िनयंत्रण ठे व यासाठ आिण याचे िनयमन कर यासाठ , दर
स लागार सिमतीची (टीएसी)

थापना कर यात आली. यानुसार पूव या

ब याच िवमा उ पादनांचे दर हे टीएसीने सच
ु वे या दरावर आधािरत होते.
जीवनेतर िवमा उ योगासाठ आयआरडीएने टीएसीची मािहती संग्राहक
हणन
ू िनयक्
ु ती केली आहे .
आयआरडीए ट या ट याने िवमा उ पादनांचे दर िनयंत्रण-मुक्त (डीटे िरिफकेशन) करत आहे , जीवनेतर िव या या काही वगासाठ ही प्रिक्रया
पूणर् झाली असून इतर वगासाठ मात्र पण
ू र् झालेली नाही.
जाणन
ू घ्या
दर िनयंत्रण-मक्
ु त (डी-टे िरिफकेशन) करणे

हणजे िवमाकतार् जोखीमे या

मू यमापनानस
ु ार, बाजारभावाप्रमाणे उ पादनाचा दर ठरवू शकतो,
यां यावर आता िविश ट दर लादले जात नाहीत.

िवमा उ पादनां या दरावर आता टीएसीचे िनयंत्रण नसले तरीही टीएसीने
तयार केले या प्रमाणभूत धोरणाचा वापर िवमाकत अजूनही करतात.
ख)7 भारतीय िवमा प्रिशक्षण सं थान (आयआयआय)
िवमा सं थांचा महासंघ
सं थानाची

हणन
ू 1955 म ये भारतीय िवमा प्रिशक्षण

थापना कर यात आली आिण 1987 साली ितचे

आयआयआय

हणून नामकरण कर यात आले. भारतात िवमा िशक्षण

आिण प्रिशक्षणाचा प्रसार करणे हा या सं थेचा हे तू आहे . आयआरडीएसह
खाजगी आिण सावर्जिनक िवमा कंप या अशा िवमा उ योगातील सवर्
घटकांशी सं थानाचा जवळचा संबंध आहे .
सं थान िविवध पातळीवर या परीक्षा घेते आिण कॅनडा, अमेिरका,
ब्रटनमधील इतर आंतररा ट्रीय िवमा सं थांसह चाटर् डर् िवमा सं थेसोबत
काम करते (खाली पहा)
ख)8 रा ट्रीय िवमा अकादमी (एनआयए), पण
ु े
सरकारने 1980 साली एलआयसी, जीआयसी आिण सावर्जिनक क्षेत्रातील चार
िवमाक या या मदतीने एनआयएची
मुख्य उि

थापना केली. पु यातील एनआयएचे

ट िवमा प्रिशक्षणाठ अ यासक्रम तयार करणे आिण याची

अंमलबजावणी करणे,

याम ये कायर्कारी अिधकारी, प्रिशक्षक आिण

कमर्चा यांना प्रिशक्षण, संशोधन, यव थापन आिण सं ापना या कायार्त
समािव ट क न घेतले जाते. िवमा आिण जोखीम यव थापना या क्षेत्रात
संशोधन, प्रिशक्षण, िशक्षण, स लागार सं था, प्रकाशन आिण नेत ृ व िवकास
यासाठ ची ही सव च सं था आहे .

ानवधर्क िवकास कायर्क्रमां वारे एनआयएने

अनेक दजदार िवमा यवसाियकांना तयार केले आहे .
ख)9 चाटर्डर् िवमा सं था (सीआयआय)

चाटर् डर् िवमा सं थेची (सीआयआय) ब्रटनम ये 1912 साली रॉयल चाटर् र वारे
थापना कर यात आली, या सं थेचे 150 दे शांम ये 95,000 हून अिधक सद य
असून ही जगातील सवार्त मोठ िवमा आिण आिथर्क सेवा यावसाियक सं था
आहे . सीआयआय जागितक यावसाियक दजार्

वीकारला जा यास बांधील आहे .

थािनक िनयामक, प्रिशक्षण सं था आिण उ योगातील सं थांसोबत काम क न
थािनक बाजारपेठेत काम करणा या िवमा आिण आिथर्क सेवा कमर्चा यांची
आिण एजंटांची यावसाियकता, कौश य आिण वागणक
ू सुधार याचा ती प्रय न
करते.
ख)10 िवमा आिण जोखीम यव थापन सं था (आयआयआरएम) हैदराबाद
िवमा जोखीम आिण यव थापन सं था (आयआयआरएम) ही आंतररा ट्रीय
प्रिशक्षण आिण संशोधन सं था आहे . ही सं था आयआरडीए कायदा 1999

या

कलम 14(एफ) नस
ु ार, िवमा आिण जोखीम यव थापना या आंतररा ट्रीय
पद यु तर पदवीका अ यासक्रमाचा (िनयिमत आिण पत्र यवहारा वारे
अ यासक्रम) प्रसार कर यासाठ 2002 साली आयआरडीए आिण आं
रा य सरकारने संयक्
ु तपणे

प्रदे श

थापना केली.

िवमा क्षेत्रातील आधुिनक काळातील आ हानांसंदभार्त उदयो मुख बाजारपेठां या
प्रिशक्षण आिण िवकासासंदभार्तील गरजा पण
ू र् करणे हा आयआयआरएमचा उ ेश
आहे .

प्र न 13.2
जीवन िवमा स लागार मंडळाची काय कोणती आहे त?

ग) आयआरडीए आिण इतर िनयामकांची कतर् ये,
अिधकार आिण काय

ग)1 आयआरडीए
आयआरडीए कायदा 1999
अिधकार आिण काय

या कलम 14 म ये आयआरडीएची कतर् ये,

प ट कर यात आली आहे . आयआरडीए काय याने

आयआरडीएला खालील अिधकार िदले आहे त:
क)
ख)

अजर्दारांना (कंपनी) न दणीचे प्रमाणपत्र दे णे आिण या न दणीचे

नत
ू नीकरण, सुधारणा, काढून घेणे, िनलं बत करणे िकंवा र

करणे;

पॉिलसीचे बेचनपत्र दे णे, पॉिलसीधारकांचे नामिनदशन, िवमािहत,

िव याचे दावे िनकाली काढणे, पॉिलसीचे समपर्ण मू य आिण िवमा

करारातील इतर अटी आिण िनयमांसंदभार्त पॉिलसीधारकां या िहताचे
रक्षण करणे;

ग)

म य थ आिण एजंटसाठ आव यक पात्रता, आचारसंिहता आिण
यावसाियक प्रिशक्षण िनिदर् ट करणे;

घ)

स हक्षक आिण हानी मू यांकक यां यासाठ आचारसंिहता िनिदर् ट
करणे;

च)

िवमा यवसायाची कायर्क्षमता वाढवणे;

छ)

िवमा आिण पुनिवर्मा यवसायाशी संबंिधत यावसाियक सं थांची
मदत करणे आिण िनयमन करणे;

ज)

कलम (छ) म ये नमूद कर यात आले या यावसाियक सं थांना मदत

आिण िनयमन कर यासाठ या योजनांना िनधी दे यासाठ िवमा

कंप यांकडून ह यामधन
ू िमळणारे उ प न िकती टक्के असावे हे
प ट करणे;

झ)

या काय याचे हे तू पूणर् कर यासाठ शु क आिण इतर मू य आकारणे;

ट)

िवमा यवसायातील िवमा कंप या, म य थ आिण इतर संबंिधत
सं था यां याकडून मािहती मागवणे, यांचे िनरीक्षण आिण चौकशी
करणे आिण यांचे लेखापरीक्षण तसेच तपासणी करणे;

ठ)

िवमाक याचे सवर्साधारण िवमा यवसायासंदभार्तील दराचे, फायदे ,
अटी आिण िनयमांचे िनयंत्रण आिण िनयमन करणे
कायदा 1938 (िवभाग ख6 पहा)

यांवर िवमा

या 64यू कलमानस
ु ार दर स लागार

सिमतीचे (टीएसी) िनयंत्रण नाही िकंवा

यांचे िनयमन कर यात

आलेले नाही;
ड)

िवमा कंप यांनी आिण म य थांनी िहशेबा या न दव या
आिण

या प तीने ठे वा यात आिण

सादर केले जावे हे
ढ)
ण)

या

या

व पात

व पात िहशेबाचे िनवेदन

प ट करणे;

िवमा कंप यां वारे िनधी या गुंतवणक
ु चे िनयमन करणे;

काय यानस
ु ार प्र येक िवमा कंपनीला दावे चक
ु ते कर यासाठ जी
पुरेशी रक्कम राखून ठे वावी लागते (सॉ

(टीप: सॉ

हं सी सीमा

हं सी) ितचे िनयमन करणे

हणजे िवमा कंपनीची संप ती ित या

जबाबदा यांपेक्षा जा त अस यासाठ आव यक असलेली रक्कम);
त)

िवमा कंपनी आिण म य थांदर यान या वादांचा िनवाडा करणे;

थ)

दर स लागार सिमती या (टीएसी) कायार्ची दे खरे ख करणे (िवभाग ख6
पहा);

द)

िवमा कंपनीने ग्रामीण िकंवा सामािजक क्षेत्राम ये िकती टक्के जीवन
िवमा यवसाय िकंवा सवर्साधारण िवमा यवसाय करावा हे

प ट

करणे; आिण
ध)

आव यक असले या इतर अिधकारांचा वापर करणे.

ग)2 भारतीय िरझ हर् बँक (आरबीआय)
भारतीय िरझ हर् बँक ही भारताची कद्रीय बँक आहे आिण भारतीय िरझ हर् बँक
कायदा 1934

या तरतूदींनुसार 1 एिप्रल 1935 साली ितची

थापना कर यात

आली. आरबीआय ही भारतातील आिथर्क यंत्रणेची िनयामक, िनरीक्षक आिण

आिथर्क अिधकार असलेली सं था आहे . ती बँक क्षेत्रातील यवहारांसाठ
मागर्दशर्क त व तयार करते

याअंतगर्त दे शातील बँिकंग आिण आिथर्क यंत्रणा

चालव या जातात. आरबीआय दे शाचे आिथर्क धोरण तयार करते, राबवते, याचे
िनरीक्षण करते आिण मू य

थैयर् राखले जाईल याची खात्री करते.

ग)3 सेक्यिु रटीज अँड एक् चज बोडर् ऑफ इंिडया (सेबी)
सेक्यिु रटीज अँड एक् चज बोडर् ऑफ इंिडया कायदा 1992
एिप्रल 1992 रोजी सेबीची

या तरतद
ू ींनस
ु ार 12

थापना कर यात आली. सेबी भारतातील भांडवली

बाजाराची िनयामक आहे आिण ती भांडवली बाजारात गुंतवणूक करणा या सवर्
गुंतवणक
ु दारां या िहताचे संरक्षण करते. वेळोवेळी भांडवली बाजाराचा प्रसार
आिण िवकासासाठ आव यक असलेली यो य पावले उचल याची जबाबदारीही
सेबीची असते.
प्र न 13.3
आयआरडीएची मख्
ु य उि

टे कोणती आहे त?

घ) आयआरडीए (िवमा एजंटना परवाना दे ण)े िनयम
2000
आयआरडीएने जल
ु ै 2000 साली िवमा िनयामक आिण िवकास प्रािधकरण (िवमा
एजंटना परवाना दे ण)े िनयम लागू केला. काय याचा हा भाग िवमा एजंटना
परवाना दे णे आिण यां या परवा याचे नत
ू नीकरण या याशी संबंिधत अस याने
तुम यासाठ तो जाणून घेणे मह वाचे आहे .
घ)1 एजंट बनणे

तु हाला जीवन िवमा एजंट बनायचे असेल तर ब याच गो टी करा या लागतील
आिण काही िनकष पूणर् करावे लागतील.
एजंट बनणे

िनवेदन अजर्(िनयम 3)

आिण शु क (िनयम 7)

पात्रता (िनयम 4)

यावहािरक प्रिशक्षण
(िनयम 5)

परीक्षा
(िनयम 6)

परवानाधारक एजंट

घ)1(क) िनवेदन अजर्
या यक्तीला िवमा एजंट

हणून काम करायचे असेल याने िनयम 3 म ये

प ट कर यात आले या पदािधका यास िनदिशत
करणे आव यक आहे . िनयम 7 म ये
अजार्सोबत सं थे या नावे 250

व पात िनवेदन अजर् सादर

प ट कर यात आ याप्रमाणे िनवेदन

पयांचे शु क जोडणे आव यक आहे .

घ)1(ख) पात्रता
िनयम 4 म ये

प ट कर यात आ याप्रमाणे अजर्दाराकडे खालीलप्रमाणे

शैक्षिणक पात्रता असणे आव यक आहे :
अजर्दार शेवट या

अजर्दार दस
ु रीकडे रहात

जनगणनेनस
ु ार 5,000

असेल

िकंवा यापेक्षा अिधक

• िकमान 10वी

लोकसंख्या असले या

उ तीणर् हवा, िकंवा

िठकाणी रहात असेल
• िकमान 12वी

• मा यताप्रा त

उ तीणर् हवा, िकंवा

• मा यताप्रा त

िशक्षण मंडळ िकंवा
सं थे वारे एखादी
समकक्ष परीक्षा

िशक्षण मंडळ

िदलेली असावी.

िकंवा सं थे वारे

एखादी समकक्ष
परीक्षा िदलेली
असावी.
घ)1(ग) यावहािरक प्रिशक्षण

िनयम 5 म ये नमद
ू के याप्रमाणे अजर्दाराने यावहािरक प्रिशक्षण घेणे
आव यक आहे . परवा यासाठ पिह यांदा अजर् करताना, अजर्दाराने मा यताप्रा त
सं थेम ये 50 तासांचे (संिम

एजंसी घ्यायची अस यास 75 तासांचे) जीवन

िवमा यवसायाचे यावहािरक प्रिशक्षण पण
ू र् करायला हवे. मात्र अजर्दाराकडे
अितिरक्त शैक्षिणक पात्रता (उप-िनयम (1) म ये

प ट के याप्रमाणे) असेल तर

यावहािरक प्रिशक्षणाची आव यकता थोडी िशिथल केली जाते.
घ)1(घ) परीक्षा

िनयम 6 अंतगर्त अजर्दाराला जीवन िवमा यवसायासाठ ची िनवड-पूवर् परीक्षा
उ तीणर् हावी लागते. ही परीक्षा भारतीय िवमा प्रिशक्षण सं था (आयआयआय)
िकंवा इतर कुठ याही मा यताप्रा त परीक्षा सं थेकडून घेतली जाऊ शकते.
घ)1(च) परवाना दे णे
अजर्दाराने खालील बाबींची पूतत
र् ा के याची खात्री पटली तर िविनिदर् ट
पदािधकारी यक्ती याला परवाना दे ऊ शकते:
• िनयम 4ची पत
र् ा केली आहे (यो य शैक्षिणक पात्रता आहे );
ू त
• िनयम 5ची पत
र् ा केली आहे ( यावहािरक प्रिशक्षण पूणर् केले आहे );
ू त
• िनयम 6ची पत
र् ा केली आहे (आव यक परीक्षा उ तीणर् झाला आहे );
ू त
• पूणप
र् णे भरलेला िनवेदन अजर् सादर केला आहे ;
• िवमा यवसाय माग यासाठ आिण िमळव यासाठ आव यक ते सवर्

ान

आहे ; आिण
• पॉिलसीधारकांना आव यक या सवर् सेवा दे याची क्षमता आहे .
घ)1(छ) परवा याचे नत
ु नीकरण
िनयम 5(3) म ये

प ट कर यात आ याप्रमाणे िवमा एजंटला या या

परवा याचे नूतनीकरण करायचे असेल तर अजर्दाराने मा यताप्रा त
सं थेम ये जीवन िवमा यवसायाचे 25 तासांचे यावसाियक प्रिशक्षण पूणर्
करणे आव यक आहे .
घ)1(ज) परवाना र

करणे

काय या या कलम 42 मधील उप-कलम(4) म ये नमूद कर यात आले या
अपात्रतेसंबंधी कुठ याही बाबी एजंटला लागू असतील तर िविनिदर् ट
पदािधकारी यक्ती िवमा एजंटचा परवाना र

क

शकते.

वैयिक्तक एजंट या अपात्रतेसंदभार्त उप-कलमांतगर्त खालील बाबी नमूद
कर यात आ या आहे त:
•

यक्ती स ान नाही.

•

यायालय िकंवा सक्षम अिधका याने यिक्तची मानिसक ि थती यो य
नस याचे

प ट केले आहे .

• गु हे गारी गैरवापर, परम स ावाचे उ लंघन, फसवणक
ू , धोका दे णे
िकंवा

यायालया या कायर्कक्षेचा अपमान क न अशा प्रकारांना मदत

करणे िकंवा असे प्रकार करणे.
- मात्र अशा प्रकार या गु

यासाठ दे यात आलेली िशक्षा पण
ू र् होऊन

पाच वष उलटली असतील तर सामा यपणे केवळ दोषी ठरणे हे
अपात्रतेचे कारण राहत नाही.
•

यक्ती िवमाकतार् िकंवा िवमाधारकांिव

या कुठ याही फसवणुक त,

अप्रामािणकपणा कर यात िकंवा चक
र्
ु चे प्रितिनिध व कर यात जाणीवपूवक
सहभागी झा याचे आढळून आ याब ल दोषी ठरला.
•

यिक्तकडे आव यक शैक्षिणक पात्रता नाही िकंवा याने िनयमाप्रमाणे 12
मिह यांपयतचे आव यक प्रिशक्षण पण
ू र् केलेले नाही.

•

यिक्तने आचारसंिहतेचे उ लंघन केले आहे (िवभाग घ2 पहा)

प्र न 13.4
न या जीवन िवमा एजंटला िकती तासांचे यावहािरक प्रिशक्षण घ्यावे लागते?
घ)1(झ) परवा याची दस
ु री प्रत दे णे
परवाना हरवला, न ट झाला िकंवा फाटला तर पदािधकारी 50
घेऊन दस
ु री प्रत दे ऊ शकतात.

पये शु क

घ)1(ट) परवा यािशवाय काम करणे
परवाना न घेता काम करणा या िवमा एजंला 500

पयांचा दं ड भरावा

लागेल.
घ)2 एजंटची आचारसंिहता
परवा या या िनयमां यितिरक्त िनयामकांनी प्र येक िवमा एजंटसाठ
आचारसंिहता लागू केली आहे . आपण प्रकरण 15 म ये आचार संिहतेिवषयी
चचार् क .
प्र न 13.5
िवमा एजंट बन यासाठ तु ही कुठली पावले उचलणे आव यक आहे ?

मह वाचे मु े
सरकारची भिू मका
• आयआरडीए कायदा 1999 कद्रसरकारला आयआरडीएचे अिधकार एका
अिधसूचने वारे काढून घे याचा अिधकार दे तो.
• कद्र सरकारला आयआरडीएला तां त्रक आिण प्रशासक य बाबींसोडून
इतर धोरणां या प्र नांवर वेळोवेळी िलिखत

व पाम ये िनदश

दे याचा अिधकार आहे .
• स या या काय यानस
ु ार सरकारने िवमा क्षेत्रात 26% थेट िवदे शी
गंत
ु वणक
ु ला परवानगी िदली आहे .
• लोकांनी िव याम ये गुंतवणक
ू करावी यासाठ सरकार यांना िविवध
प्रो साहन कर सवलती दे ते.

िवमा क्षेत्रातील मह वा या भारतीय सं था
• जीवन िवमा स लागार मंडळ (एलआयसी) सरकार, आयआरडीए
आिण जनता यां यात चचार् घडवून आणते आिण यां यात
सम वय घडवून आणते. ते जीवन िवमा उ योगाचा चेहरा आहे .
• आयबीएआय ही आयआरडीएने मा यता िदलेली भारतातील सवर्
परवानाधारक िवमा ब्रोकरांची सव च सं था आहे .
• भारतातील ॲक्चअ
ु री यवसायाला चालना दे णे हे भारतीय
ॲक्चअ
ु री सं था (आयएआय) चे ल य आहे .
• सवर्साधारण जीवन िवमा यवसायातील िवमाक यार् यां
उ पादनांचे दर, फायदे , अटी आिण िनयम यावर िनयंत्रण
ठे व यासाठ आिण यांचे िनयमन कर यासाठ टीएसीची
थापना कर यात आली होती.
• भारतातील िवमा िशक्षण आिण प्रिशक्षण यांचा प्रसार
कर यासाठ आयआयआयची
• सीआयआय

थापना कर यात आली.

थािनक िनयामक, शैक्षिणक भागीदार आिण

उ योगातील सं था यां यासोबत

थािनक बाजारपेठेत काम

करणारे िवमा आिण आिथर्क सेवा क्षेत्रातील कमर्चारी आिण
एजंटची यावसाियकता, कौश य आिण वागणूक सुधार यासाठ ,
काम करते.

आयआरडीए आिण इतर िनयामकांची कतर् ये, अिधकार आिण काय
* िवमा उ योगाचे िनयमन आिण िवकास कर यासाठ आयआरडीएची एक
वाय त सं था

हणून

थापना कर यात आली होती.

* आयआरडीए कायदा 1999
अिधकार आिण काय

या कलम 14म ये आयआरडीएची कतर् ये,

प ट कर यात आली आहे त

* िवमा आिण पुनिवर्मा यवसायाचे िनयमन, प्रसार आिण िश तब

वाढ करणे

हे आयआरडीएचे कतर् य आहे .
आयआरडीए (िवमा एजंटना परवाना) िनयम 2000.
• प्रािधकरणाने जल
ु ै 2000 म ये िवमा एजंटना परवाना दे णे आिण याचे
नत
ू नीकरण कर यासाठ आयआरडीए (िवमा एजंटना परवाना दे णे) िनयम
लागू केले.
• एजंट हो यासाठ अजर्दाराने यवि थत भरलेला िनवेदन अजर् आिण शु क
िविनिदर् ट पदािधकारी यिक्तकडे सादर करणे आव यक आहे . याची
शैक्षिणक पात्रता यो य हवी, यांनी आव यक प्रिशक्षण पूणर् करणे आिण
परवाना िदला जा यापूव परीक्षा उ तीणर् होणे आव यक आहे .

प्र नो तरे
13.1
कद्र सरकारला असे वाटले क आयआरडीए आपली काय पार पाडू शकत
नाही, आयआरडी या िनयंत्रणाबाहे र असले या कारणांमुळे िकंवा िनयामकाने
आपली कतर् ये आिण जबाबदा या सात याने पार पाड या नसतील तर
सरकारला आयआरडीएचे अिधकार काढून घे याचा अिधकार आहे . सरकार
एका अिधसूचने वारे असे क

13.2

शकते.

जीवन िवमा स लागार मंडळाची काय खालील प्रमाणे आहे त:
1. नैितकता आिण प्रशासनाचा उ च दजार् राखणे.
2. उ योगाची सकारा मक प्रितमा िनमार्ण करणे आिण ग्राहकांचा िव वास
वाढवणे.
3. जीवन िव याची भूिमका आिण फाय यांब ल जाग कता िनमार्ण
करणे.
4. सरकार, कायदा बनिवणारे -लोकप्रितिनधी आिण िनयामक
यां यादर यान

वतः पढ
ु ाकार घेऊन मु ेसूद चचार् आयोिजत करणे.

5. जीवन िव याम ये संशोधन क न या क्षेत्रा या िवकासात भर घालणे.
6. आिथर्क

सेवा

यासपीठ

क्षेत्रातील

इतर

सं थांशी

संवाद

साध यासाठ

एक

हणून कायर् करणे.

7. िव याचे िशक्षण, प्रिशक्षण आिण पिरषदा आयोिजत कर याम ये
मह वाची भूिमका पार पाडणे.
8. सद यांना आव यक असेल ते हा मदत आिण मागर्दशर्न दे णे.
9. भारतीय जीवन िवमा उ योग आिण जागितक बाजारपेठ यातील
सिक्रय दव
ु ा बनणे.

13.3
पधला प्रो साहन दे णे
दर

पधार् मक

यामुळे ग्राहकाला जा त पयार्य िमळतील आिण ह यांचे

असतील

आिण

याच

वेळी

िवमा

बाजारपेठे या

सुर क्षततेची खात्रीही करणे यांचा आयआरडीए या मुख्य उि
होतो.

आिथर्क

टांम ये समावेश

13.4
न या जीवन िवमा एजंटला 50 तासांचे प्रिशक्षण घ्यावे लागते मात्र

या याकडे

अितिरक्त शैक्षिणक पात्रता असेल तर याम ये थोडी सवलत िदली जाते.
13.5
तु हाला िवमा एजंट

हायचे असेल तु हाला बरीच पावले उचलावी लागतील

आिण बरे च िनकष पण
ू र् करावे लागतील.
1. तु हाला िनवेदन अजर् सांिगतले या

व पात (िनयम 3) 250

शु कासिहत (िनयम 7) िविनिदर् ट पदािधकारी

पये

यक्तीकडे सादर करावा

लागेल.
2. तुम याकडे शैक्षिणक पात्रता असणे आव यक आहे : तु ही 5,000 िकंवा
यापेक्षा अिधक लोकसंख्या असले या भागात रहात असाल तर िकमान
12वी िकंवा समकक्ष परीक्षा उ तीणर् असले पािहजे िकंवा इतरत्र रहात
असाल (िनयम 4) तर 10वी िकंवा समकक्ष परीक्षा उ तीणर् असले पािहजे.
3. तु ही

50

तासांचे

यावहािरक

प्रिशक्षण

घेतले

पािहजे

(तम
ु याकडे

अितिरक्त शैक्षिणक पात्रता असेल तर कमी) (िनयम 5).
4. जीवन िवमा

यवसायाची िनवड-पूवर् परीक्षा तु हाला उ तीणर्

हायला हवी

(िनयम 6)
5. तु ही वरील सवर् गो टींची पत
र् ा केली असेल आिण तुम याकडे आव यक
ू त
ते सवर्

ान आिण िवमा

यवसाय माग याचे आिण िमळव याचे तसेच

पॉिलसीधारकांना आव यक
तु हाला परवाना िदला जाईल.
वयं-चाचणी प्र न

या सेवा परु िव याचे कौश य असेल तर

1. िवमा एजंटसाठ िकमान पात्रता काय?
2. आयआरडीएचे सात अिधकार आिण काय
3. आयआरडीए कायदा 1999 म ये

प ट करा?

प ट कर यात आ याप्रमाणे कद्र

सरकारची भिू मका काय आहे ?
4. स या भारतात िव याम ये िकती थेट िवदे शी गुंतवणक
ु ला परवानगी
आहे ?
तु हाला उ तरे पढ
ु ील पानावर िमळतील
• अजर्दाराकडे िनयम 4म ये

प ट कर यात आ या प्रमाणे आव यक

असलेली शैक्षिणक पात्रता हवी. अजर्दार 5,000 िकंवा अिधक
लोकसंख्ये या (शेवट या जनगणनेनुसार) िठकाणी रहात असेल तर 12 वी
िकंवा मा यता प्रा त िशक्षण मंडळाची िकंवा सं थेची समकक्ष परीक्षा
उ तीणर् असायला हवा. अजर्दार इतरत्र रहात असेल तर 10 वी िकंवा
मा यता प्रा त िशक्षण मंडळाची िकंवा सं थेची समकक्ष परीक्षा उ तीणर्
असायला हवा.
• तुम या उ तराम ये खालील पैक सात मु यांचा समावेश हवा

क)
ख)

अजर्दारांना (कंपनी) न दणीचे प्रमाणपत्र दे णे आिण या न दणीचे

नत
ू नीकरण, सुधारणा, काढून घेणे, िनलं बत करणे िकंवा र

करणे;

पॉिलसीचे बेचनपत्र दे णे, पॉिलसीधारकांचे नामिनदशन, िवमािहत,

िव याचे दावे िनकाली काढणे, पॉिलसीचे समपर्ण मू य आिण िवमा

करारातील इतर अटी आिण िनयमांसंदभार्त पॉिलसीधारकां या िहताचे
रक्षण करणे;

ग)

म य थ आिण एजंटसाठ आव यक पात्रता, आचारसंिहता आिण

यावसाियक प्रिशक्षण िनिदर् ट करणे;
घ)

स हक्षक आिण हानी मू यांकक यां यासाठ आचारसंिहता िनिदर् ट
करणे;

च)

िवमा यवसायाची कायर्क्षमता वाढवणे;

छ)

िवमा आिण पुनिवर्मा यवसायाशी संबंिधत यावसाियक सं थांची
मदत करणे आिण िनयमन करणे;

ज)

कलम (छ) म ये नमूद कर यात आले या यावसाियक सं थांना मदत
आिण िनयमन कर यासाठ या योजनांना िनधी दे यासाठ िवमा

कंप यांकडून ह यामधन
ू िमळणारे उ प न िकती टक्के असावे हे
प ट करणे;

झ)
ट)

या काय याचे हे तू पूणर् कर यासाठ शु क आिण इतर मू य आकारणे;

िवमा यवसायातील िवमा कंप या, म य थ आिण इतर संबंिधत

सं था यां याकडून मािहती मागवणे, यांचे िनरीक्षण आिण चौकशी
करणे आिण यांचे लेखापरीक्षण तसेच तपासणी करणे;

ठ)

िवमाक याचे सवर्साधारण िवमा यवसायासंदभार्तील दराचे, फायदे ,
अटी आिण िनयमांचे िनयंत्रण आिण िनयमन करणे
कायदा 1938 (िवभाग ख6 पहा)

यांवर िवमा

या 64यू कलमानुसार दर स लागार

सिमतीचे (टीएसी) िनयंत्रण नाही िकंवा

यांचे िनयमन कर यात

आलेले नाही;
ड)

िवमा कंप यांनी आिण म य थांनी िहशेबा या न दव या
आिण

या प तीने ठे वा यात आिण

सादर केले जावे हे

ढ)
ण)

प ट करणे;

या

या

व पात

व पात िहशेबाचे िनवेदन

िवमा कंप यां वारे िनधी या गंुतवणक
ु चे िनयमन करणे;

काय यानुसार प्र येक िवमा कंपनीला दावे चक
ु ते कर यासाठ जी
पुरेशी रक्कम राखून ठे वावी लागते (सॉ

(टीप: सॉ

हं सी सीमा

हं सी) ितचे िनयमन करणे

हणजे िवमा कंपनीची संप ती ित या

जबाबदा यांपेक्षा जा त अस यासाठ आव यक असलेली रक्कम);
त)

िवमा कंपनी आिण म य थांदर यान या वादांचा िनवाडा करणे;

थ)

दर स लागार सिमती या (टीएसी) कायार्ची दे खरे ख करणे (िवभाग ख6

पहा);
द)

िवमा कंपनीने ग्रामीण िकंवा सामािजक क्षेत्राम ये िकती टक्के जीवन
िवमा यवसाय िकंवा सवर्साधारण िवमा यवसाय करावा हे

करणे; आिण
ध)

प ट

आव यक असले या इतर अिधकारांचा वापर करणे.
3. आयआरडीए या काय याम ये कद्र सरकारची भूिमका

प ट कर यात

आली आहे ितचा सारांश खालीलप्रमाणे आहे :
• संसदे ने मंजरु ी िद यानंतर आयआरडीएला काय यातील हे तू पण
ू र्
कर यासाठ आव यक असलेले अनद
ु ान दे णे.
• आयआरडीए या वािषर्क िहशेबाचे लेखापरीक्षण करणे आिण भारता या
महालेखापालांकडून (कॉ ट्रोलर अँड ऑिडटर जनरल ऑफ इंिडया) याचे
प्रमाणीकरण क न घेऊन कद्र सरकारला सादर करणे. यानंतर कद्र
सरकार या लेखा परीक्षणाचे िनवदे न संसदे या दो ही सभागह
ृ ात सादर
करे ल.
• तां त्रक आिण प्रशासक य बाबींिशवाय धोरणा मक प्र नांबाबत कद्र सरकार
आयआरडीएला िनदश दे ऊ शकते. कद्र सरकार असे िनदश वेळोवेळी
िलिखत

व पात दे ऊ शकते आिण आयआरडीए यांचे पालन कर यास

बांधील आहे .
• िवमा उ योगा या प्रसार आिण िवकासासाठ प्र तािवत िकंवा स या
अि त वात असले या कायर्क्रमासंदभार्तील परतावे, िनवेदने आिण इतर
िववरण कद्र सरकारला आव यकतेनस
ु ार वेळोवेळी परु वणे आव यक आहे .
• काय यातील तरतूदींची अंमलबजावणी कर यासाठ िनयम कर याचा कद्र
सरकारला अिधकार आहे आिण ते एका अिधसूचने वारे असे क

शकते.

4. सरकारने स या िवमा क्षेत्रात 26% थेट िवदे शी गुंतवणक
ु ला
(एफडीआय) परवानगी िदली आहे .
भागीदारासोबत भागीदारी क

थािनक खाजगी कंप या िवदे शी

(जॉ ट हचर) शकतात

भागीदाराचा िह सा 26% पयत असू शकतो.

याम ये िवदे शी

