ப�ரதான் மந்தி� ஜான் தான் ேயாஜ்னா (ப� எம்ேஜ�ஒய்) திட்டத்தின் கீ ழான ஆ�ள் காப்ப� ட்� - மாற்றங்கள்
ப�ரதான் மந்தி� ஜான் தான் ேயாஜ்னா (ப�எம்ேஜ�ஒய்) திட்டத்தின் கீ ழான ஆ�ள் காப்ப�ல் ெத�வ�க்கப்பட்�ள்ள
அசல்

வ�திகள்

மற்�ம்

நிபந்தைனகள�ல்

உள்ள

அ�மதிகள்/மாற்றங்கள்

ெதாடர்பாய்,

இந்திய

அரசின்

நிதியைமச்சகத்தின் நிதிச் ேசைவகள் �ைறய�ன், 20.04.2015 ேததிய�ட்ட ேமற்ேகாள்: எஃப். எண். I-13016/01/2014-Ins.I
ெகாண்ட க�தத்தின்ப�, மாற்றியைமத்த வ�திகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் ப�ன்வ�மா�:
1.

ப�எம்ேஜ�ஒய்-ய�ன் வழிகாட்�தல்கள் மற்�ம் அம்சங்கள�ன்ப�, த�தியற்ற வைகப்ப���கள் எ�ம்
பத்திய�ன் கீ ழ், ஒ� த�தியற்ற வைகப்ப��� இவ்வாறாக �றிப்ப�டப்ப�கிற�, “கணக்�க்� ஈடாய்
வங்கிய�ன் ேவ� ஏேத�ம் திட்டத்தின் ேப�ல் ஆ�ள் காப்ைபக் ெகாண்�ள்ள மற்றவைகய�ல்
த�தி�ள்ள கணக்�தாரர்கள், இ� திட்டங்கள�ல் ஒன்ைறத் ேதர்�ெசய்�, ஏேத�ம் ஒன்றிலி�ந்�
பலைனப் ெபறேவண்��ள்ள�”.
தி�த்தங்கள் :- உ�ப்ப�னர் அவராகேவ, ஒேர வங்கிக் கணக்�டன் இைணத்�ள்ள ேவ� ஏேத�ம்
காப்ப�ட்�ப் பலைனப் ெப�வதற்காக ��ைமயாக அல்ல� ப�தியள� காப்ப� ட்� ப��மியைம
ெச�த்திய��ந்தால்; ப� எம்ேஜ�ஒய் திட்டத்தின் கீ �ள்ள உ�ப்ப�ன�க்� கவேரைஜ நிராக�க்க
��யா� என
த�ர்மான�க்கப்பட்�ள்ள�.

2.

ப�எம்ேஜ�ஒய்-ய�ன் �ட்� கணக்� எ�ம் பட்சத்தில், �தன்ைம கணக்�தாரர் �. 30,000/- எ�ம் இடர்
காப்�க்கான த�தி ெபறவ�ல்ைல என�ல், இரண்டாம் கணக்�தாரர் த�திக்கான நிபந்தைனகைள
�ர்த்திெசய்தால் �. 30,000/- எ�ம் இடர் காப்ைப அவ�க்� ந�ட்�க்க ���மா?
தி�த்தங்கள் :- ப�எம்ேஜ�ஒய்-ய�ன் கீ ழ் �ட்� கணக்� எ�ம் பட்சத்தில், �தன்ைம கணக்�தாரர்
�. 30,000/- எ�ம் இடர் காப்�க்கான த�தி ெபறவ�ல்ைல என�ல், இரண்டாம் கணக்�தாரர்
த�திக்கான நிபந்தைனகைள �ர்த்திெசய்தால் �. 30,000/- எ�ம் இடர் காப்ப�ட்ைட அவ�க்�
ந� ட்�க்கேவண்�ம் என
த�ர்மான�க்கப்பட்�ள்ள�.

3.

திட்ட

ந�ட்�ப்�:

�ன்னர்

இத்திட்டம்

15.08.2014

இலி�ந்�

26.01.2015

எ�ம்

காலகட்டத்திற்�

திறக்கப்பட்��ந்த�
தி�த்தங்கள் :- திட்டத்ைத 31.01.2015 வைர ந� ட்�க்கத் த�ர்மான�க்கப்பட்�ள்ள�.
4.

கணக்� �வங்�ம் ேததிய�ல் (15 ஆகஸ்� 2014 �தல் 25 ஜனவ� 2015 க்�ள் �வங்கப்பட்ட கணக்�கள்),
கணக்�தார�க்� 18 வய� ஆகாமலி�க்கக்��ம், ஆனால் அ�த்� 18 வயைத அைடயக்��ம் (16
ஆகஸ்� 2014 �தல் 26 ஜனவ� 2015 க்�ள்) என்பதற்� சாத்திய�ள்ள�”. உ�ப்ப�னர், 26.01.2015 க்� �ன் 18
வயைதயைட�ம் பட்சத்தில், ப�ரதான் மந்தி� ஜான் தான் ேயாஜ்னா (ப�எம்ேஜ�ஒய்) திட்டத்தின் கீ ழ்
ஆ�ள் காப்ப�ட்�க் கவேரஜிற்� அவர் ப�சீ லிக்கப்பட
ேவண்�மா இல்ைலயா.
தி�த்தங்கள்: - ைமனர், 15 ஆகஸ்� 2014 �தல் 26 ஜனவ� 2015-க்�ள் கணக்ைகத் �வங்�கிறார்
என�ல், 15.08.2014 �தல் 26.01.2015 வைர (இப்ேபா� 31.01.2015 க்� ந� ட்�க்கப்பட்�ள்ள�) எ�ம்
காலகட்டத்திற்�ள் அவர் 18 வயைத அைடவதன் ேப�ல் ப�எம்ேஜஒய்� திட்டத்தின் கீ ழ் ஆ�ள்
காப்ப� ட்� கவ�க்� த�திெப�கிறார் என
அவர் ப�சீலிக்கப்பட ேவண்�ம் என
த�ர்மான�க்கப்பட்�ள்ள�.

5.

ப�எம்ேஜ�ஒய் திட்டத்தின் கீ ழான ஆ�ள் காப்�க்கான அ�ப்பைட த�தி நிபந்தைனகள் ெசய்யப்பட்�ள்ள
ப�ன்வ�ம் மாற்றங்கள் அ�மதிக்கப்பட்�ள்ளன:-

i)

உண்ைமயான நிைல:- 15.08.2014 �தல் 26.01.2015 வைரய�லான காலகட்டத்தின்ேபா� அல்ல� இந்திய
அரசால்

ேமற்ெகாண்�

ந�ட்�க்கப்படக்��ய

��தல்

காலகட்டத்தின்ேபா�,

��தலாய்

�ேப

கார்�டன், �தன்�ைறயாக வங்கிக் கணக்� �வங்�கிற நபர்.
மாற்றியைமத்த த�தி நிபந்தைன: - 15.08.2014 �தல் 26.01.2015 வைரய�லான காலகட்டத்தின்ேபா�
அல்ல� இந்திய அரசால் ேமற்ெகாண்� ந� ட்�க்கப்படக்��ய ��தல் காலகட்டத்தின்ேபா�,
��தலாய் �ேப கார்�டன் வங்கிக் கணக்� �வங்�கிற நபர்.
ii)

உண்ைமயான நிைல:- நபர், ெபா�வாக ��ம்பத் தைலவராக அல்ல� ��ம்பத்தின் வ�மானம்
ஈட்�ம் நபராக�ம், 18 �தல் 59 வய�க்�ள் உள்ளவராக�ம் (அதாவ�, நப�க்� �ைறந்த� 18
வயதாகிய��க்க ேவண்�ம், 60 வயைதத் தாண்�ய��க்கக்�டா�) இ�க்க ேவண்�ம். ��ம்பத்
தைலவ�க்� 60 அல்ல� அதிக வயதாய��க்�ம் பட்சத்தில், ேமற்�றிய வய�ப் ப��வ�ல் உள்ள
��ம்பத்தின் இரண்டாவ� சம்பாதிக்�ம் நபர், த�திக்�ட்பட்�, உள்ளடக்கப்ப�வார்.
மாற்றியைமத்த த�தி நிபந்தைன: - நபர், ��ம்ப உ�ப்ப�னராக இ�க்க ேவண்�ம் மற்�ம் 18 �தல்
59 வய�க்�ள் உள்ளவராக (அதாவ�, நப�க்� �ைறந்த� 18 வயதாகிய��க்க ேவண்�ம் மற்�ம்
60 வயைதத் தாண்�ய��க்கக்�டா�) இ�க்க ேவண்�ம் மற்�ம் வங்கிக் கணக்� ைவத்தி�ப்ப�
ேபான்ற த�திக்கான மற்ற அைனத்� நிபந்தைனகைள�ம் எதிர்ெகாள்ள ேவண்�ம்.

iii)

உண்ைமயான நிைல:- நப�டம், �ேப கார்� மற்�ம் பேயா-ெமட்�க் கார்டான� வங்கிக் க
ணக்கிற்�
இைணக்கப்பட்��க்க

ேவண்�ம்

அல்ல�

ஏற்கனேவ

இல்ைல

என�ல்

வங்கிக்

கணக்கிற்�

இைணக்கின்ற ெசயலில் இ�க்கேவண்�ம்.
மாற்றியைமத்த த�தி நிபந்தைன:- நப�ன் �ேப கார்� மற்�ம் பேயா-ெமட்�க் கார்டான� வங்கிக்
கணக்கிற்� இைணக்கப்பட்��க்க ேவண்�ம் அல்ல� ஏ
ற்கனேவ இல்ைல என�ல் வங்கிக்
கணக்கிற்�

இைணக்கின்ற

ெசயலில்

இ�க்கேவண்�ம்.

ஆனா�ம்,

இந்நிபந்தைனய�ன்

காரணமாக கிைளம் எ��ம் நிராக�க்கப்படக்�டா�.
iv)

உண்ைமயான

நிைல:-

��ம்பத்தி�ள்ள

ஒேரெயா�

நபர்

மட்�ேம

ப�மா

திட்டத்தின்

கீ ழ்

உள்ளடக்கப்ப�வார் மற்�ம் அந்நப�க்� பல
கார்�கள்/கணக்�கள் இ�ந்தால், பலனான� ஒேரெயா�
அட்ைடய�ன்

கீ ழ்

மட்�ேம

அ�மதிக்கப்ப�ம்,

அதாவ�,

த�தி

நிபந்தைனக�க்�

உட்பட்�,

��ம்பத்தின் ஒேரெயா� நபர் மட்�ேம �. 30,000/- எ�ம் ஒற்ைற காப்ப�ட்ைடப் ெப�வார்.
மாற்றியைமத்த த�தி நிபந்தைன: - நப�க்� பல
கார்�கள்/கணக்�கள் இ�ந்தால், பலனான�
ஒேரெயா� அட்ைடய�ன் கீ ழ் மட்�ேம அ�மதிக்கப்ப�ம், அதாவ�, த�தி நிபந்தைனக�க்�
உட்பட்�, ஒேரெயா� நபர் மட்�ேம �. 30,000/- எ�ம் ஒற்ைற காப்ப� ட்ைடப் ெப�வார்.

ப�எம்ேஜ�ஒய் திட்டத்தின் கீ ழ் கிைளம்கைளக் ெகா�த்�த் த�ர்ப்பதற்கான மற்ற அைனத்�
வ�திகள் மற்�ம் நிபந்தைனக�ம், நைட�ைறக�ம், அசல் கிைளம் நைட�ைறய�ன்ப�
மாறாமல் ந� �க்கிற�.

