ಪ��ಾನಮಂ�� ಜನ್ ಧನ್ �ೕಜ�ೆ�ೆ �ೈಫ್ ಕವರ್ (�ಎಂ��- �ಾ�ಾ�ಡುಗಳ�
��ಾಂಕ 20.04.2015 ಉ�ೆ�ೕ��ದ ��ಾಂಕದ ಪ��ಾರ: ಎಫ್. ಸಂ. I- 13016/01/-ಇನ್�, �ಾನು ಹಣ�ಾ�ನ �ೇ�ೆಗಳ ��ಾಗ,
ಹಣ�ಾ�ನ ಆಡ�ತ, �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ�ಂದ, ಅನು�ೕದ�ೆಗಳ� ಬ�ೆ� / ಮೂಲ ಪದಗಳ� ಮತು� ಪ��ಾನ ಮಂ�� ಜನ ಧನ್ �ೕಜ�ೆ
(�ಎಂ�ೆ��ೈ) ಅ�ಯ�� �ೈಫ್ ಕವರ್ ಅ�ಯ��ನ ಮೂಲ ಪ����ಗಳ� ಪ�ವ��ತ�ಾ�ರು ವ �ಯಮಗಳ� ಮತು � ಷರತು�ಗಳನು
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ೆಳ�ನಂ��ೆ:
1.

�ಎಂ�ೆ��ೈನ �ಾಗ�ದ��ನಗಳ� ಮತು� �ೈ�ಷ��ಗಳ ಪ��ಾರ, ಒಂದು ಅನಹ� ವಗ�ದ��, �ೇಳಲ�ಟ� �ಾ�ೆ ಅಹ�ವಲ�ದ
ವಗ�ಗಳ� "�ಾ�ೆಯ �ರುದ� �ಾ�ಂಕ್

�ಾವ��ೇ �ೕಜ�ೆ �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ ��ಯನು� �ೊಂ�ಲ�ದ ಅಹ� �ಾ�ೆ�ಾರರು,

ಎರಡು �ೕಜ�ೆಗಳನು� ನಡು�ೆ ಆ�� ಮತು� �ಾವ��ೇ ಒಂದು ಪ��ೕಜನ ಪ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು".
�ಾ�ಾ�ಡುಗಳ� :- ಸದಸ� ಸ�ತಃ ಪ�ಣ� ಅಥ�ಾ �ಾಗಶಃ ಅ�ೇ �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ ಸಂಬಂಧ
��

��ೕ�ಯಂ

�ಾವ��ದ���,

ಇದನು�

�ಎಂ�ೆ��ೈ

�ೕಜ�ೆಯ

�ಾವ��ೇ �� ಸವಲತು�ಪ�ೆಯಲು

ಅ�ಯ��

ಸದಸ�ರ

�ೕವ�ಾಂಶವನು�

��ಾಕ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ��ೆಂದು �ಧ��ಸ�ಾ��ೆ.
2.

�ಎಂ�ೆ��ೈ ಜಂ� �ಾ�ೆಯ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾ�ಥ�ಕ �ಾ�ೆ�ಾರನ ರೂ.30,000ದ ಅ�ಾಯವನು� ರ�ಸುವ��
ಅಹ��ಾ�ರುವ��ಲ�, ಆತ/ಆ�ೆ ಅಹ� ಷರತು�ಗ�ಂದ ತೃಪ��ಾ�ದ��ೆ, ನಂತರ ರೂ.30,000 ಅ�ಾಯವನು� ರ�ಸುವ�� ���ೕಯ
�ಾ�ೆ�ಾರ��ೆ �ಸ��ಸ�ಾಗುವ��ೇ?
�ಾ�ಾ�ಡುಗಳ� :- �ಎಂ�ೆ��ೈ ಅ�ಯ�� ಜಂ� �ಾ�ೆಯ ಸಂದಭ�ದ�� �ಧ���ದ��ೆ, �ಾ�ಥ�ಕ �ಾ�ೆ�ಾರರು ರೂ. 30,000
ಅ�ಾಯವನು� ರ�ಸಲು ಅನಹ��ಾ�ದ��ೆ, ಆತ/ಆ�ೆಯ �ೕವ�ಾಂಶದ ಅಹ� ಷರತು�ಗ��ೆ ತೃ���ಾಯಕ�ಾ�ದ��ೆ ��ೕ�ಯ
�ಾ�ೆ�ಾರರ��ೆ ರೂ.30,000 ಅ�ಾಯವನು� ರ�ಸುವಂ�ೆ �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು.

3.

��ೕಮ್ �ೕಜ�ೆ: ��ೕಮಗೂ �ದಲು 15.08.2014 �ಂದ 26.01.2015 ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆಯ�ಾ�ತು�
�ಾ�ಾ�ಡುಗಳ� :- ಈ ��ೕಮ್ ಅನು� 31.01.2015 ತನಕ �ಸ��ಸಲು �ಧ��ಸ�ಾ��.

4.

�ಾ�ೆಯನು� �ೆ�ೆಯುವ ��ಾಂಕದ�� �ಾಧ��ಾಗಬಹುದು (�ಾ�ೆಗಳನು� 15 ಆಗಸ್�, 014 �ಂದ 25 �ೇ ಜನವ� 2015 ನಡು�ೆ
�ೆ�ೆಯ�ಾ��ೆ), �ಾ�ೆ�ಾರನು 18 ವಷ�ಗಳ ವಯ��ನವ�ಾ�ರುವಂ�ಲ� ಆದ�ೆ 18 ವಷ� ತಲುಪ�ವ�ಾ�ರಬಹುದು (16�ೇ
ಆಗಸ್�2014 �ಂದ 26 ಜನವ�, 2015 ನಡು�ೆ)". ಸದಸ��ಾ� 26.01.2015 ಮುನ� 18 ವಷ� ತಲು�ದ �ೕ�ೆ, ಅವರು ಪ��ಾನ
ಮಂ�� �ಾನ್ ಧನ್ �ೕಜ�ೆ (�ಎಂ�ೆ��ೈ) ಅಥ�ಾ ಅ�ಯ�� �ೕವ ��ಾ ಇನು��ೆನ�ೆಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.
�ಾ�ಾ�ಡುಗಳ�: - ಇದು 15.08.2014 �ಂದ 26.01.2015 ನಂತರ ಅವ�ಯ�� 18 ವಷ��ಾದ �ೕ�ೆ 26 ಜನವ� 2015 ನಂತರ
15 ಆಗಸ್� 2014 ನಡು�ೆ ಒಂದು �ಾ�ೆಯನು� �ೆ�ೆದು ಅವರು �ಎಂ�ೆ��ೈ ಅ�ಯ�� �ೕವ ��ಯ ಅಹ��ೆಯನು�
ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು ಎಂದು �ಧ��ಸ�ಾ��ೆ (ಈಗ 31.01.2015 �ಸ��ಸ�ಾ��ೆ).

5.

�ಎಂ�ೆ��ೈ ಅ�ಯ�� �ೕವ�ಾಂಶ�ಾ�� ಮೂಲ ಅಹ��ೆಯ ���ಗಳ�� ಈ �ಾಪ�ಡುಗಳನು� ಅನು�ೕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ:-

i)

ಮೂಲ ಷರತು�:- ವ���ಯು 15.08.2014 �ಂದ 26.01.2015 ವ�ೆ�ನ ಅವ�ಯ�� ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� ಅವ� ಅಂದ�ೆ
�ಾರತ ಸ�ಾ�ರದ ಮೂಲಕ �ಸ���ದ �ೆಚು�ವ�ಯ�� �ೆ�ೆದ �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಯ�� �ದಲ �ಾ� ರು�ೇ �ಾಡ್
�ೇಪ���ರ�ೇಕು.
ಪ�ಷ�ತ ಅಹ��ೆ ���: - ವ���ಯು 15.08.2014 �ಂದ 31.01.2015 ವ�ೆ�ನ ಅವ�ಯ�� ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� ಅವ�
ಅಂದ�ೆ �ಾರತ ಸ�ಾ�ರದ ಮೂಲಕ �ಸ���ದ �ೆಚು�ವ�ಯ�� �ೆ�ೆದ �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಯ�� ರು�ೇ �ಾಡ್� �ೇಪ���ರ�ೇಕ

ii)

ಮೂಲ ಷರತು�:- ವ���ಯು �ಾ�ಾನ��ಾ� ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ�ಸ� ಅಥ�ಾ ಕುಟುಂಬದ ದು�ಯುವ ಸದಸ� ಆ�ರ�ೇಕು ಮತು� 18
�ಂದ 59 ವ�ೕ�ಾನದ��ರ�ೇಕು (ಕ�ಷ� 18 ವಷ� ಇರ�ೇಕು ಅಂದ�ೆ ವ���, ಮತು� 60 ��ಂತ �ೆ�ಾ��ರ�ಾರದು). ಒಂದು
�ೇ�ೆ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ�ಸ�ರ ವಯಸು� 60 ವಷ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೆ�ಾ��ದ��ೆ, �ೕ�ನ ವಯ��ನ ಗುಂ�ನ��ರುವ ಕುಟುಂಬದ
ಎರಡ�ೆಯ ಆ�ಾಯಗ�ಸುವ ವ���ಯನು�, ಅಹ��ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ��ಾ �ಾ����ೆ �ೇ���ೊಳ��ಾಗುತ��ೆ.
ಪ�ಷ�ತ ಅಹ��ೆಯ ಷರತು�:–ವ���ಯು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ��ಾ�ರ�ೇಕು ಮತು� ಅವರು 18 �ಂದ 59 ವಷ�ಗಳ
ವಯ��ನವ�ಾ�ರ�ೇಕು (ಅಂದ�ೆ, ವ����ೆ ಕ�ಷ� 18 ವಷ� ವಯ�ಾ��ರ�ೇಕು ಮತು� ಅವ��ೆ 60 ವಷ� �ೕ�ರ�ಾರದು) ಮತು�
�ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಯನು� �ೊಂ�ರುವ�ದಂತಹಇತ�ೆ ಅಹ��ೆಯ ಷರತು�ಗಳನು� ಅವರು ಪ��ೈಸ�ೇಕು.

iii)

ಮೂಲ ಷರತು�:- ವ���ಯ ರು�ೇ �ಾಡ್� ಮತು� ಬ�-���ಕ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ�ಂ��ೆ ಸಂಪಕ�ಪ��ರ�ೇ
ಅಥ�ಾ ಈ�ಾಗ�ೇ �ಾ�ೆ �ಾ�ರ�ದ��ೆ ಸಂಪಕ�ಪ�ಸುವ ಪ����ಯ��ರ�ೇಕು.
ಪ�ಷ�ತ ಅಹ��ೆಯ ಷರತು�:– ವ���ಯ ರು�ೇ �ಾಡ್ ಮತು� ಬ�ೕ-���ಕ್ �ಾಡ್� ಅನು � �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ�ಂ�
ಸಂಪಕ�ಪ��ರ�ೇಕು ಅಥ�ಾ ಈ�ಾಗ�ೇ �ಾ�ೆ �ಾ�ರ�ದ��ೆ ಸಂಪಕ�ಪ�ಸುವ ಪ����ಯ��ರ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, ಈ
ಷರ��ನ �ಾರಣ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ��ಾಕ�ಸುವಂ�ಲ�

iv)

ಮೂಲ ಷರತು�:- ��ಾ �ೕಜ�ೆಯ�� ಕುಟುಂಬದ ಒಬ� ವ���ಯು �ಾತ� ��ಾ ರಕಷ್�ೆ�ೆ ಒಳಪಡು�ಾ��ೆ ಮತು� ಒಂದು �ೇ�
ವ���ಯು ಅ�ೇಕ �ಾಡ್ ಗಳನು�/�ಾ�ೆಗಳನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಪ��ೕಜನವನು� ಒಂದು �ಾಡ್� ಅ�ಯ�� �ಾತ�
ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಅಂದ�ೆ ಪ�� ಕುಟುಂಬದ�� ಓವ� ವ���ಯು ಅಹ��ೆಯ ಷರತು�ಗ��ೆ ಒಳಪಟು� ರೂ. 30,000/-�ೌಲ�ದ
ಏ�ೈಕ ��ಾ ರಕಷ್�ೆಯನ ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ.
ಪ�ಷ�ತ ಅಹ��ೆ ���: - ಒಂದು �ೇ�ೆ ವ���ಯ ಬ� ಅ�ೇಕ �ಾಡ್ ಗಳ�/�ಾ�ೆಗ�ದ��ೆ ಪ��ೕಜನವನು� ಒಂದು �ಾಡ್�
ಅ�ಯ�� �ಾತ� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುತ�
� ೆ, ಅಂದ�ೆ ಅಹ��ೆಯ ಷರತು�ಗ��ೆ ಒಳಪಟು� ಪ�� ಕುಟುಂಬದ ಓವ� ಸದಸ�ರು
ರೂ.30,000/- ದಷು� ಏ�ೈಕ ��ಾ ರಕಷ್�ೆಯನು� ಪಯು�ಾ��ೆ.

�ಎಂ�ೆ��ೈ ಅ�ಯ��ನ ಇತರ ಎ�ಾ� �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� �ೊ�ೆ�ೆ �ೆ�ೖಮ್ಗಳ ಬ�ೆಹ�ಸು��ೆಯು ಮೂಲ �ೆ�ೖಮ
ಪ����ಯ ಪ��ಾರ ಬದ�ಾಗ�ೇ ಇರುತ��ೆ.

