ప్ర��న మం�్ర జన ధన �జన ��్వ�ా ��త �మ� (�ి.ఎం.జ�.��.��ౖ.)- సవరణల�
��రత ప్రభ�త్వం, ఆ��్థక మం�్రత్వ �ాఖ, ఆ��్థక ��వల ����ా��� �ెం��న 20.04.2015 �ే�� ఉనన్ ఉతత్ రం, సూ�క: ఎఫ్.సం. I-13016/01/2014�ాధనం I, ప్ర�ారం ప్ర��న మం�్ర జన ధన �జన (�ి.ఎం.జ�.��.��ౖ.) �క్క ��త �మ�క� సంబం��ం�న �ాసత్ వ �బంధనల� మ��య� షరత�లల�
���న్ ఆ���ంచ��్డ�/సవ��ంచబ��్డ�, సవరంచబ��న �బంధనల� మ��య� షరత�ల� ��గ�వ ఉ��న్�:
1. �ి.ఎం.జ�.��.��ౖ �క్క మ�రగ్ దర్శ�ాల� మ��య� �ీచర్ల ప్ర�ారం, అనర్హ�న
� వ�ాగ్ల ���ా ��ం�� ఒక వరగ్ ం, “అల��ాక�ంట�, అర�్హల�ౖన
ఖ�����ర�ల� బ�య్ంక్ల� ఇ�ే ఖ����� ఏ�ై�� ఇతర �ీ్కమ్ నుం�� ��త �మ�ను �� ందుత�నన్ట్ల ��ే, ఏ�ై�� ఒక ���� ఎంచుక��, ఆ
ఒక్క ��� నుం�� మ�త్ర�� ప్ర�జనం �� ం���” అ� ����్కనబ��ం��.
సవరణల�:- �ి.ఎం.జ�.��.��ౖ. �ీ్కమ్ ప్ర�ారం సభ�య్లక� �మ� ప్ర�జ���న్ �రస్క��ంచక�డద� �ర్ణ �ంచబ��ం��; అ�ే బ�య్ంక్ ఖ�����
�ంక్ �ేయబ��న ఏ�ై�� ఇతర �మ� ప్ర�జనం ��సం �మ� �ీ్ర�యంను ప���త్�ా ల��� �ా��కం�ా సభ�య్డ� స్వయం�ా �ె�్లం�న
సందరభ్ంల�.
2. �ి.ఎం.జ�.��.��ౖ. �క్క ఖ���ను సంయ�కత్ ం�ా క��� ఉనన్ప�ప్డ�, ర�. 30,000/– ప్రమ�ద �మ� అ���� �ా్రథ�క ఖ�����ర���
వ��త్ంచక�ంట�, అర్హత షరత�లక� తగగ్ ట్ల � ఉనన్ ��్వ�య ఖ�����ర��� ర�. 30,000/– ప్రమ�ద �మ� వ��త్సత్ ుం��?
సవరణల�:- �ి.ఎం.జ�.��.��ౖ. �క్క ఖ���ను సంయ�కత్ ం�ా క��� ఉనన్ప�ప్డ�, ర�. 30,000/– ప్రమ�ద �మ� అ���� �ా్రథ�క ఖ�����ర���
వ��త్ంచక�ంట�, అర్హత షరత�లక� తగగ్ ట్ల � ఉనన్ ��్వ�య ఖ�����ర��� ర�. 30,000/– ప్రమ�ద �మ�� అం��ం��ల� �ర్ణ యం �సు��వడం
జ����ం��.
3. �ీ్కమ్ �� ����ంప� : మ�ందు�ా 15.08.2014 నుం�� 26.01.2015 వయ్వ�� ��రక� �ీ్కమ్ను అందుబ�ట�ల� ఉంచడం ��సం �ర్ణ�ంచబ��ం��
సవరణల�:- �ీ్కమ్ను 31.01.2015 వరక� �� ����ం��ల� �ర్ణ �ంచడం జ����ం��.
4. ఖ���ను �ెర�సుత్నన్ సమయంల� (15 ఆగసు్ట, 2014 నుం�� 25 జనవ��, 2015 మధయ్ �ె���న ఖ���ల�) ఖ�����ర� వయసుస్ 18
సంవతస్�ాల కంట� తక�్కవ�ా ఉం��, తదనంతరం (16 ఆగసు్ట 2014 నుం�� 26 జనవ�� 2015 మధయ్ల�)” 18 సంవతస్�ాల వయసుస్ను
�ేర�క�� ఉండవచు్చ. ఖ�����ర� వయసుస్ 26.01.2015 కంట� మ�ందు 18 సంవతస్�ాలక� �ేర�క�ంట�, ప్ర��న మం�్ర జన ధన �జన
(�ి.ఎం.జ�.��.��ౖ.) ప్ర�ారం ��త �మ� ప్ర�జ���న్ అం��ం��ల� ల���.
సవరణల�: - 15 ఆగసు్ట 2014 నుం�� 26 జనవ�� 2015 మధయ్ల� కనుక అయ�కత్ వయసు్కల� ఖ���ను �ె���నట్ల ��ే, 15.08.2014
నుం�� 26.01.2015 మధయ్ల� (ప్రసత్ ుతం 31.01.2015 వరక� �� ����ంచబ��ం��) కనుక �ార� 18 సంవతస్�ాల వయసుస్ను �ేర�క�ంట� ��త
�మ� ప్ర�జ����� �ా���� అర్హత ల�సుత్ం��.
5. �ి.ఎం.జ�.��.��ౖ. ప్ర�ారం ���� �మ�క� �ా్రథ�క అర్హత షరత�లల� ��ం�� సవరణల� ఆ���ంచబ��్డ� :-

i)

�ాసత్ వ:– 15.08.2014 నుం�� 26.01.2015 మధయ్ల� ల��� ��రత�ేశ ప్రభ�త్వం �� ����ం�న ఏ�ై�� వయ్వ��ల� అదనం�ా ర��� �ార్్డ ��,
�దట��ా�� బ�య్ంక్ ఖ���ను �ెర�సుత్నన్ వయ్��త్.
అర్హతలక� సంబం��ం� ప�నర�దధ్ ��ంచబ��న షరత�: - 15.08.2014 నుం�� 31.01.2015 మధయ్ల� ల��� ��రత ప్రభ�త్వం కనుక గడ�వ�
�� ����ం� ఉంట� ఆ వయ్వ��ల�, బ�య్ంక్ ఖ���ను ఉప���సత్ ునన్ వయ్��త్ ర��� �ార్్డ � క��� ఉం���.

ii)

�ాసత్ వ:– �ా��రణం�ా వయ్��త్ క�ట�ంబ ��దద్ అ� ఉం��� ల��� క�ట�ంబంల� సం�ా��సత్ ునన్ సభ�య్ల� అ� ఉం��� మ��య� వయసుస్ 18
నుం�� 59 మధయ్ ఉం��� (అంట�, ఆ వయ్��త్�� క�సం 18 సంవతస్�ాల వయసుస్ ఉం��� మ��య� 60 సంవతస్�ాలను �ేర�క��
ఉండక�డదు). క�ట�ంబ సభ�య్లల� ��దద్ వయసుస్ కనుక 60 సంవతస్�ాల� ల��� అంతకంట� ఎక�్కవ అ��ే, క�ట�ంబంల� సం�ా��సత్ ునన్
��ండవ వయ్��త్ కనుక ఎగ�వ ����్కనన్ వయసుస్ ప��ధులల� ఉం��, అర్హతలక� స���� ��ల� ఉంట�, �ా���� �మ� అం��ంచబడ�త�ం��.
అర్హతలక� సంబం��ం� ప�నర�దధ్ ��ంచబ��న షరత�:– వయ్��త్ క�ట�ంబ సభ�య్డ� అ� ఉం��� మ��య� వయసుస్ 18 నుం�� 59 మధయ్ ఉం���
(అంట�, ఆ వయ్��త్�� క�సం 18 సంవతస్�ాల వయసుస్ ఉం��� మ��య� 60 సంవతస్�ాలను �ేర�క�� ఉండక�డదు) మ��య� బ�య్ంక్ ఖ���,
�. అర్హతక� సంబం��ం�న అ�న్ ఇతర షరత�లక� తగగ్ ట్ల � ఉం���.

iii)

�ాసత్ వ:– ఆ వయ్��త్ వదద్ తపప్�స���ా బ�య్ంక్ ఖ���క� �ంక్ �ేయబ��న ర��� �ార్్డ మ��య� బ�-��టక్
�్ర �ార్్డ ఉం��� ల��� ఇపప్ట��� �ార్్డ ను
క��� ఉంట� �ంక్ �ేయగల ప్ర��య జర�గ�త� ఉం���.
అర్హతలక� సంబం��ం� ప�నర�దధ్ ��ంచబ��న షరత�:– ఆ వయ్��త్ వదద్ తపప్�స���ా బ�య్ంక్ ఖ���క� �ంక్ �ేయబ��న ర��� �ార్్డ మ��య� బ���ట్ర క్
� �ార్్డ ఉం��� ల��� ఇపప్ట��� �ార్్డను క��� ఉంట� �ంక్ �ేయగల ప్ర�య
�
జర�గ�త� ఉం���. అ��ే, ఈ �ారణం �ేత మ�త్రం ఏ ��్ల�మ్
ల� �రస్క��ంచబడవ�.

iv)

�ాసత్ వ:– క�ట�ంబంల�� ఒక వయ్��త్�� మ�త్ర�� �మ� �ీ్కమ్ ల�సుత్ం�� మ��య� ఆ వయ్��త్ వదద్ బహ�ళ �ార్్డ ల�/ఖ���ల� ఉంట�, ఒక �ార్్డ క�
మ�త్ర�� ఈ ప్ర�జనం ల�సుత్ం��, అంట�, క�ట�ంబంల� అర్హత షరత�లక� తగగ్ ట్ల � ఉనన్ ఒక వయ్��త్�� మ�త్ర�� ఒక �ార్్డ క� ర�.30,000/�మ� ల�సుత్ం��.
అర్హతలక� సంబం��ం� ప�నర�దధ్ ��ంచబ��న షరత�:- ఆ వయ్��త్ వదద్ బహ�ళ �ార్్డ ల�/ఖ���ల� ఉంట�, ఒక �ార్్డక� మ�త్ర�� ఈ ప్ర�జనం
ల�సుత్ం��, అంట�, క�ట�ంబంల� అర్హత షరత�లక� తగగ్ ట్ల � ఉనన్ ఒక వయ్��త్�� మ�త్ర�� ఒక �ార్్డక� ర�. 30,000/- �మ� ల�సుత్ం��.

�ాసత్ వ��న
� ��్ల�మ్ల ప్ర�య
� ల� ఏ మ�ర�ప్ ఉండదు, �ి.ఎం.జ�.��.��ౖ �క్క అ�న్ ��్ల�మ్ల ప���ా్క�ాల ప్ర�య
� ల�� �ాట� అ�న్ ఇతర
�బంధనల� మ��య� షరత�ల� క��� య������ా వ��త్�త్ ా�.

