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്രപധാ മ്രന ജൻ ധൻ േയാജനയ്ക (പി എം െജ ഡി ൈവ) കീഴിലുള ൈലഫ കവർപരിഷ്ക്കരിക്
്രപധാ മ്രന ജൻ ധൻ േയാജനയ്ക (പി എം െജ ഡി ൈവ) കീഴിലുള ൈലഫ
കവറിന കീഴിൽ വ�ക്തമാക്കിയിര യഥാർത നിബന്ധനകളിെലയ
വ�വസ്ഥകളിെലയ അംഗീകാരങ്ങള�മാ/പരിഷ്ക്കരിക്കലുകള ബന്ധെപ
സാമ്പത േസവനങ്ങള� വകുപ്, സാമ്പത്തിക മ്രന്താ, ഭാരത സർക്ക
എന്നിവയ നിന്ന 20.04.2015 തീയതിയ്ക് െലറ്, െറഫ.: F. No. I-13016/01/2014Ins.I അനുസരിച്, പരിഷ്ക്ക നിബന്ധനകള വ�വസ്ഥകള താെഴപ്യുന്
േപാെലയാണ:
1.

പി എം െജ ഡി ൈവ-യുെട മാർഗനിർേദ്ദശങ് സവിേശഷതകള�ം അനുസരിച്,
േയാഗ�തയില�ാത വിഭാഗങ്ങള�മാ ബന്ധെപ്പട കീഴിൽ േയാഗ�തയില�ാത ഒരു വിഭാഗെത ഇങ്ങ പരാമർശിക്കു, "മെറ്റാരുവിധത,
അക്കൗണ നിന് വ�ത�സ്തമായ ബാങ്കിന മേറ്റെതങ്ക പദ്ധതിയുമാ
ബന്ധെപ ൈലഫ കവർ ഉള്ളവര േയാഗ�തയുള അക്കൗ ഉടമകൾ, അവർ
രണ് പദ്ധതികള നിന് തിരെഞ്ഞടുക്കു അവയിേലെതങ്കില ഒന്ന
നിന്ന ്രപേയാജന േനടുകയും െചയ്യ".
പരിഷ്ക്കരിക് :- പി എം െജ ഡി ൈവ പദ്ധതിയ കീഴിലുള അംഗത്ത
പരിരക നിരസിക്കാനാകിെല� തീരുമാനിച്ചിരിക്; അേത ബാങ്
അക്കൗണ്ടു ബന്ധെപ്പടുത്തിയ മേറ്റെതങ്ക ഇൻഷുറൻസ
ആനുകൂല�ം ്രപേയാജനെപ്പടുത്തുന് അംഗം പൂർണ്ണമാേ ഭാഗികമാേയാ
സ�യം ഇൻഷുറൻസ ്രപീമിയ അടയ്ക്കുന്നു.

2.

പി എം െജ ഡി ൈവ-യുെട േജായിന് അക്കൗണ്ടായിര സാഹചര�ത്ത,
റിസ് പരിരക്ഷയ 30,000 രൂപയ്ക ്രപാഥമി അക്കൗ ഉടമ അേയാഗ�നാെണങ്ക, േയാഗ�താ വ�വസ്ഥ പാലിക്ക രണ്ടാമ അക്കൗ ഉടമയ്ക
30,000 രൂപയുെട റിസ് പരിരക നൽകാനാകുേമാ?
പരിഷ്ക്കരിക് :- പി എം െജ ഡി ൈവ-യുെട േജായിന്
അക്കൗണ്ടായിര സാഹചര�ത്ത, റിസ് പരിരക്ഷയ 30,000 രൂപയ്ക
്രപാഥമി അക്കൗ ഉടമ അേയാഗ�നാെണങ്ക, ൈലഫ കവറിനുള േയാഗ�താ
വ�വസ്ഥ പാലിക്ക രണ്ടാമ അക്കൗ ഉടമയ്ക 30,000 രൂപയുെട
റിസ് പരിരക നൽകണെമന് തീരുമാനിച്ചിരിക്.

3.

പദ്ധതിയു സമയം നീട്: മുമ് പദ്ധ ലഭ�മായിരുന് 15.08.2015 മുതൽ 26.01.2015
വെരയുള കാലയളവിലായിരുന്
പരിഷ്ക്കരിക് :-പദ്ധ 31.01.2015 വെര നീട്ട തീരുമാനിച്ചിരിക്.
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4.

അക്കൗ ആരംഭിക്ക തീയതിക് (15 ഓഗസ്, 2015-നും 25 ജനുവരി, 2015-നും
ഇടയിൽ ആരംഭിക്ക അക്കൗണ്) അക്കൗ ഉടമയ്ക 18 വയസ
പൂർത്തിയായിട്ടിെല�ങ, അതിെനത്തുടർ 18 വയസ പൂർത്തിയാന്നുെവങ (16, ഓഗസ്, 2015-നും 26 ജനുവരി, 2015-നും ഇടയിൽ) ഇത സാധ�മാകാം".
26.01.2015-ന മുമ്പാ അംഗത്ത 18 വയസ പൂർത്തിയാകുന്നുെ, ്രപധാ
മ്രന ജൻ ധൻ േയാജനയ്ക (പി എം െജ ഡി ൈവ) കീഴിലുള ൈലഫ ഇൻഷുറൻസ
പരിരക്ഷയ്ക പരിഗണിക്കുേ.
പരിഷ്ക്കരിക്: - ്രപായപൂർത്തിയാ ഒരു വ�ക് 15 ഓഗസ്, 2015-നും 26
ജനുവരി, 2015-നും ഇടയിൽ അക്കൗ ആരംഭിക്കുന്നുെ, 15.08.2014 മുതൽ
26.01.2015 വെരയുള (ഇേപ്പ 31.01.2015 വെര നീട്ടിയിരിക്) കാലയളവിനുള്ള
18 വയസ പൂർത്തിയാക വ�ക്തിയ പി എം െജ ഡി ൈവ-യുെട കീഴിലുള
ൈലഫ ഇൻഷുറൻസ പരിരക്ഷയ േയാഗ�തയുെണ്ട പരിഗണിക്ക.

5.

പി എം െജ ഡി ൈവ-യുെട കീഴിലുള ൈലഫ കവറിനുള അടിസ്ഥ േയാഗ�താ
വ�വസ്ഥകളി ഇനിപ്പറയ പരിഷ്ക്കരിക് അംഗീകരിച്ചിരിക് :-

i)

യഥാർത വ�വസ:- 15.08.2014 മുതൽ 26.01.2015 വെരയുള കാലയളവിേലാ ഭാരത
സർക്ക ദീർഘിപ്പി നൽകാനിടയുള മേറ്റെതങ്ക കാലളവിേലാ, ആദ�മായി
ബാങ് അക്കൗ ആരംഭിക്ക റുേപ കാർഡ ഉള വ�ക്തിയ.
നവീകരിച േയാഗ�താ വ�വസ: - 15.08.2014 മുതൽ 31.01.2015 വെരയുള
കാലയളവിേലാ ഭാരത സർക്ക ദീർഘിപ്പി നൽകാനിടയുള മേറ്റെതങ്ക
കാലളവിേലാ, ആദ�മായി ബാങ് അക്കൗ ആരംഭിക്ക റുേപ കാർഡ ഉള
വ�ക്തിയ.

ii)

യഥാർത വ�വസ:- ആ വ�ക് സാധാരണഗതിയിൽ കുടുംബനാഥേനാ/
കുടുംബനാഥേയാ കുടുംബത്തി വരുമാനമുള അംഗേമാ ആയിരിക്കുകയ 18നും 59-നും ഇടയിൽ ്രപായമു ആളായിരിക്കുകയ േവണം (അതായത, ആ
വ�ക്തിയു കുറഞ ്രപായ 18 ആയിരിക്ക, മാ്രതമല കൂടിയ ്രപായ 60-ൽ
എത്തുകയുമര). കുടുംബനാഥന്െ/കുടുംബനാഥയുെട ്രപായ 60 വയേസാ
അതിലധികേമാ ആെണങ്ക, േമൽപ്പ ്രപായപരിധിയ്ക്ക വരുന
കുടുംബത്തി വരുമാനമുള രണ്ടാമ വ�ക്തിയ േയാഗ�തയ്ക
വിേധയമായി പരിരക ലഭിക്ക.
നവീകരിച േയാഗ�താ വ�വസ:- ആ വ�ക് ഒരു കുടുംബാംഗമായിരിക്കുകയ18നും 59-നും ഇടയിൽ ്രപായമു ആളായിരിക്കുകയ (അതായത, ആ വ�ക്തിയു
കുറഞ ്രപായ 18 ആയിരിക്ക, മാ്രതമല കൂടിയ ്രപായ 60-ൽ എത്തുകയുമര)
ഒപ് ഒരു ബാങ് അക്കൗ ഉണ്ടായിരിക് േപാലുള മെറ്റല േയാഗ�താ
വ�വസ്ഥകള പാലിക്കുകയ െചയ്യ.
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iii)

യഥാർത വ�വസ:- ആ വ�ക്തിയ ബാങ് അക്കൗണ്ടു ബന്ധിപ ഒരു
റുേപ കാർഡും ബേയാ െമ്രടി കാർഡും ഉണ്ടായിരിക, അഥവാ ഇതിനകം
ബന്ധിപ്പ സാഹചര�മാെണങ്ക ബാങ് അക്കൗണ ബന്ധിപ്പ
നടപടിയിൽ ആയിരിക്ക.
നവീകരിച േയാഗ�താ വ�വസ:- വ�ക്തിയ ബാങ് അക്കൗണ്ടു
ബന്ധിപ ഒരു റുേപ കാർഡും ബേയാ െമ്രടി കാർഡും ഉണ്ടായിരിക,
അഥവാ ഇതിനകം ബന്ധിപ്പ സാഹചര�മാെണങ്ക ബാങ് അക്കൗണ
ബന്ധിപ്പ നടപടി ൈകെക്കാണ്ടിര. എന്നിരുന്ന, ഈ വ�വസ
കാരണം െ�യിമുകെളാന്ന നിരസിക്കെപ്പ.

iv)

യഥാർത വ�വസ:- കുടുംബത്തി ഒരംഗത്ത മാ്രതേ ഭീമ പദ്ധതിയു
പരിരക ലഭിക്, ആ വ�ക്തിയ ഒന്നിലധി കാർഡുകൾ/അക്കൗണ്
ഉെണ്ടങ, ഒരു കാർഡിന കീഴിൽ മാ്രതേ ആനുകൂല�ം അനുവദിക്. അതായത,
ഓേരാ കുടുംബത്തിെലയ ഒരു വ�ക്തിയ േയാഗ�താ വ�വസ്ഥകൾ
വിേധയമായി 30,000 രൂപയുെട ഏക പരിരക ലഭിക്ക.
നവീകരിച േയാഗ�താ വ�വസ: - ഒരു വ�ക്തിയ ഒന്നിലധി കാർഡുകൾ/
അക്കൗണ് ഉെണ്ടങ, ഒരു കാർഡിന കീഴിൽ മാ്രതേ ആനുകൂല�ം
അനുവദിക്. അതായത, ഒരു വ�ക്തിയ േയാഗ�താ വ�വസ്ഥകൾ
വിേധയമായി 30,000 രൂപയുെട ഏക പരിരക ലഭിക്ക.

പി എം െജ ഡി ൈവയ്ക കീഴിലുള െ�യിം െസറ്റിൽെമന്റുകൾ
മെറ്റല നിബന്ധനകള വ�വസ്ഥകള നടപടി്രകമങ്ങ, യഥാർത
െ�യിം നടപടി്രകമങ ്രപകാര മാറ്റമില�ാ തുടരും.
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