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�ಎಂ�ೆ��ೈ �ೆ�ೖಮ �ಾಯ���ಾನ
A.

�ೕ��ೆ

�ಾರತದ �ಾನ� ಪ��ಾನಮಂ��ಯವರು 15�ೇ ಆಗಸ್�, 2014 ರಂದು �ಾ�ದ �ಾ�ತಂತ�

�ನದ �ಾಷಣದ��, ಪ�ಸು�ತ ಮೂಲ

ಹಣ�ಾಸು �ೇ�ೆಗ�ಂದ ವಂ�ತ�ಾ�ರುವ ಬಹು ಸಂ�ೆ�ಯ ಜನರನು� ಗು�ಪ���ೊಂಡು, ಅವರನು� ಹಣ�ಾಸು �ಾ����ಳ�ೆ
ತರುವ�ದ�ೆ� �ಾ�ಪಕ�ಾದ �ಾಯ�ಕ�ಮವನು� �ೂೕ��ದರು. ಇ��ಯವ�ೆ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� �ೊಂ�ರದ ಪ���ಂದು
ಕುಟುಂಬ�ೆ� ಮೂಲಭೂತ �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಯನು� ಒದ�ಸುವ ಗು�ಯನು� ಪ��ಾನಮಂ�� ಜನ್ ಧನ್ �ೕಜ�ಾ (�ಎಂ�ೆ��ೈ) �ೊಂ��
�ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಯ �ೊ�ೆ�ೆ ರು�ೇ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಇದ�ೊಂ��ೆ 1 ಲಕಷ್

ರೂ�ಾ� �ಾ���ಯ ಅಂತ�

ಅಪ�ತ ��ಾ�ಾ��� ಇರುತ��ೆ.
15 �ೇ ಆಗಸ್�, 2014 �ಂದ 26 �ೇ ಜನವ� 2015 �ೊಳ�ನ ಅವ�ಯ��

�ದಲ �ಾ��ೆ �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ�ೆ ಚಂ�ಾ�ಾ�ಾಗು

ವ���ಗ��ೆ ರು�ೇ �ಾಡ್� �ೊ�ೆ�ೆ ರೂ. 30,000 �ೌಲ�ದ ��ಾ ರಕಷ್�ೆಯನು� �ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬು�ಾ� ನವ�ೆಹ�ಯ�� 28.08.
ರಂದು �ಎಂ�ೆ��ೈ �ೕಜ�ೆಯ �ಾ�ರಂಭದ ಸಮಯದ�� �ಾನ� ಪ��ಾನಮಂ��ಯವರು �ೂೕ��ದ�ರು.
ಈ ರೂ. 30,000/- �ೕವ ��ಾ ರಕಷ್�ೆಯನು� ಪ��ಾನಮಂ�� ಜನ್ ಧನ್ �ೕಜ�ೆಯ ಅ�ಯ�� ��ಾ ರಕಷ್�ೆ ಎಂದು ಕ�ೆಯ,
ಇದು �ಾವ��ೇ �ಾರಣ�ಾ�� ��ಾ�ಾರರು �ಾ��ೕ�ಾದ�ೆ, ��ಾ ರಕಷ್�ೆಯ ಹಣವನು� ಅವರ ಕುಟುಂಬ�ೆ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ
�ೕಜ�ೆಯು �ಾವ��ೇ �ಾ�ಾ�ಕ ಭದ��ೆ �ೕಜ�ೆಯ ಅ�ಯ�� ��ಾ ರಕಷ್�ೆಯನು� ಪ�ೆಯದ, �ೇರ

��ಯ ಅನುಕೂಲ�

ಪ�ೆಯಲು ಶಕ��ಾಗದ ನಗರದ ಮತು� �ಾ��ೕಣ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗ��ೆ ಭದ��ೆಯನು� ಒದ�ಸುವ ಗು�ಯನು� �ೊಂ��ೆ.

B.

�ವರ�ೆಗಳ�

�ಎಂ�ೆ��ೈ

-

ಪ��ಾನ್ ಮಂ�� ಜನ್ ಧನ್ �ೕ

�ೆಚ್ಓಎ

-

ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ�ಸ�ರು

ರು�ೇ �ಾಡ್

-

�ಎಂ�ೆ��ೈ ಅ�ಯ�� �ೆ�ೆಯ�ಾದ �ಎಸ್��ಎ �ಾ�ೆಯ �ೊ�ೆಯ��
�ಾ�ಂಕ್ �ೕ�ದ �ೆ�ಟ್ �ಾ

ಆ�ಾರ್ �ಾಡ್

-

�ಾರತದ ಅನನ� ಗುರು�ನ �ಾ���ಾರ (ಯುಐ�ಎಐ) �ೕ�ರುವ ಬ�ೕ���ಕ್ �ಾಡ

ಐ� �ಾ��ೆ, 1961

-

ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ �ಾ��ೆ, 1961, �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ

ಆಮ್ಆ�� ��ಾ �ೕಜ�ಾ (ಎಎ��ೈ)

-

�ಾರತದ ಸ�ಾ�ರದ, ಹಣ�ಾಸು ಸ��ಾಲಯದ �ಾ�ಾ�ಕ ಭದ��ಾ
�ೕಜ�ೆಯು �ಾಯಂ ಮತು� �ಾಗಶಃ ಅಂಗ�ೈಕಲ��ೆ�ಾ� �ೊ�ೆಯುವ
ಪ��ೕಜನಗಳ �ೊ�ೆ�ೆ �ಾ�ನ ಸಂದಭ�ದ�� ರೂ. 30,000/–ಮತು�
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ಅಪ�ತದ �ಾ�ನ ಸಂದಭ�ದ�� ರೂ. 75,000/–��ಾ ರಕಷ್�ೆಯನು
ಒದ�ಸುತ��ೆ.
ಎಎ��ೈನ 48 ವೃ��ಗಳ�

-

ಎಎ��ೈ �ೈಫ್ �ಸ್� ಕವರ್ ಅನು� ಅನುಬಂಧ ಎ ನ�� ಪ�� �ಾಡ�ಾ�ರ
48 ವೃ��ಗ��ೆ �ೇ�ದ ವ���ಗ��ೆ ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

ಮೂಲಭೂತ ಅಹ��ೆಯ ಷರತು�ಗಳ�

-

�ಎ�ೆ��ೈ ಅ�ಯ�� ಪ��ೕಜನವನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ�ಲು ಅಹ��ೆಯನು�
ಪ�ೆಯುವ�ದ�ಾ�� ವ���ಯು �ಾ�ಸ�ೇ�ಾದ ಷರತು�ಗಳ�

ಎ��ಎಸ

-

ಆ�ಾರ್ �ಾವ�ಗಳ ��ಡ್� ವ�ವ�

ಬ�ೕ-���ಕ್ �ಾಡ

-

�ಎಂ���ೈ ಅ�ಯ�� �ಎಸ್��ಎ �ಾ�ೆಯನು� �ೆ�ೆಯಲು ಆ�ಾರ್ �ಾಡ್
ಅಥ�ಾ ಸೂಕ� �ಾ���ಾರವ� ಒದ��ದ �ಾವ��ೇ �ಾಡ�ನು� �ಾ�ಂಕ್
��ೕಕ�ಸುತ��ೆ.

C.

�ೕಜ�ೆಯ ಅ�ಯ�� ಪ��ೕಜನಗಳ�

�ೕಜ�ೆಯು ಅಹ��ೆಯ ಷರತು�ಗಳನು� ಪ��ೈಸುವ�ದ�ೆ� ಒಳಪಟು� ಫ�ಾನುಭ��ೆ ರೂ 30,000/ ��ಾ ರಕಷ್�ೆಯ �ತ�ವನು
ಒದ�ಸುತ��ೆ ಮತು� ಇದನು� ಫ�ಾನುಭ�ಯ �ಾ�ನ ಸಂದಭ�ದ�� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ:
D.

ಮೂಲಭೂತ ಅಹ��ೆಯ ಷರತು�ಗಳ�
i.

15-08-14 �ಂದ 26-01-15 ರವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾರತ ಸ�ಾ�ರವ� �ಸ��ಸಬಹು�ಾದ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ
�ದಲ �ಾ��ೆ �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಯನು� �ೆ�ೆಯು��ರುವ ವ����ೆ �ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ, �ೊ�ೆ�ೆ �ೆಚು�ವ��ಾ� ರು�ೇ �ಾಡ್
ಅನೂ� ಸಹ �ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ.

ii.

ವ���ಯು �ಾ�ಾನ��ಾ� ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ�ಸ��ಾ�ರ�ೇಕು ಅಥ�ಾ ಕುಟುಂಬದ ಆ�ಾಯ ಗ�ಸುವ ವ����ಾ�ರ�ೇಕು
ಮತು� 18 �ಂದ 59 ವಷ� (ಅಂದ�ೆ ವ����ೆ ಕ�ಷ� 18 ವಷ� ವಯ�ಾ��ರ�ೇಕು ಮತು� ಅವರು 60 ವಷ�ಗಳನು�
�ಾ�ರ�ಾರದು) ವಯ��ನ ವ����ಾ�ರ�ೇಕು. 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��ೆ.

iii.

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.

iv.

�ಾ�ೆಯು ಸಣ� �ಾ�ೆಯನು� ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ�ಾ�ರಬಹುದು
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v.

��ಾ ರಕಷ್�ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರಲು, ಸದಸ�ರು �ಾವನ���ದ ಸಂದಭ�ದ�� �ೕ�ನ ರು�ೇ �ಾಡ
�ಾನ��ಾ�ರ�ೇಕು ಮತು� ಅದು �ಾ�ಯ��ರ�ೇಕು.

vi.

��ಾ �ೕಜ�ೆಯ�� ಕುಟುಂಬದ ಒಬ� ವ���ಯು �ಾತ� ��ಾ ರಕಷ್�ೆ�ೆ ಒಳಪಡು�ಾ��ೆ ಮತು� ಒಂದು �ೇ�ೆ ವ���ಯ
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�ೆಯನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��

vii.

�ೕಜ�ೆಯ ಅ�ಯ�� ರೂ. 30,000/ �ೌಲ�ದ ��ಾ ರಕಷ್�ೆಯ ು �ಾ�ರಂ�ಕ�ಾ� 5 ವಷ�ಗಳ �ಾ�ಾವ�ಯವ�ೆ�
ಇರುತ��ೆ, ಅಂದ�ೆ 2019-20 ಹಣ�ಾಸು ವಷ�ದ ಮು�ಾ�ಯದವ�ೆ�ೆ ಇರುತ��ೆ. ಆ ನಂತರ, �ೕಜ�ೆಯನು�
ಪ�ಾಮ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ��ಾ�ಾರರು �ಾಡುವ ಭ�ಷ�ದ ��ೕ�ಯಂನ �ಾವ�ಯನು� ಒಳ�ೊಂಡು ಅದರ
ಮುಂದುವ��ೆಯ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳನು� ಸೂಕ��ಾ� �ಣ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

viii.

ಒಂದು �ೇ�ೆ �ಎಂ�ೆ��ೈ �ಾ�ೆಯನು� ಜಂ��ಾ� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಆಗ �ದಲ�ೆಯ �ಾ�ೆ�ಾರರು, ಅಂದ�ೆ �ಾ�ಥ�ಕ
�ಾ�ೆ�ಾರರು ಅಹ��ೆಯ ಷರತು�ಗ��ೆ ಒಳಪಟು� ��ಾ ರಕಷ್�ೆ�ೆ ಅಹ��ಾ�ರು�ಾ��

E.

ಅನಹ� ವಗ�ಗಳ�
i.

�ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರದ ಉ�ೊ�ೕ�ಗಳ� (�ೇ�ೆಯ��ರುವವರು ಅಥ�ಾ �ವೃತ��ಾದವರು) ಮತು� ಅವರ
ಕುಟುಂಬದವರು.

ii.

�ಾವ�ಜ�ಕ ವಲಯದ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, �ಾವ�ಜ�ಕ ವಲಯದ �ಾ�ಂಕುಗಳ�, �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರದ �ಾ�ೕಕತ�ದ �ಾವ��ೇ
ಸಂ�ೆ�, �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರದ �ಾ�ೕಕತ�ದ ಸಂ�ೆ� ಅಥ�ಾ �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರದ ಜಂ� �ಾ�ೕಕ�ದ
�ಾವ��ೇ ಸಂ�ೆ�ಯ ಉ�ೊ�ೕ�ಗಳ� (�ೇ�ೆಯ��ರುವವರು ಅಥ�ಾ �ವೃತ��ಾದವರು) ಮತು� ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು.

iii.

ಐ.�. �ಾ��ೆ 1961 ಅ�ಯ�� �ೆ��ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುವ ಆ�ಾಯ �ೊಂ�ರುವವರು ಅಥ�ಾ �ಾ��ಕ�ಾ� ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ
�ಟನ್� ಸ��ಸು��ರುವವರು ಅಥ�ಾ ಆ�ಾಯ�ಂದ ��ಎಸ್ ಕ�ತ�ೆ� ಒಳಪಡು��ರುವವರು ಮತು� ಅವರ ಕುಟಬದವರು.

iv.

�ೕಜ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ರೂ�ಸ�ಾ�ರುವ 48 ವೃ��ಗಳನು� ಒಳಪ��ರುವ ಆಮ್ ಆ�� ��ಾ �ೕಜ�ೆಯ��
ಒಳಪ��ರುವ ವ���ಗಳ� ಮತು� ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು.

v.

ಇಲ��ೇ �ಾ�ೆ�ೆ ಪ���ಾ� �ಾ�ಂ�ನ ಇತರ �ಾವ��ೇ �ೕಜ�ೆಯ �ಾರಣ�ಂದ ��ಾ ರಕಷ್�ೆಯನು � �ೊಂ�ರು
ಅಹ� �ಾ�ೆ�ಾರರು ಎರಡರ�� ಒಂದು �ೕಜ�ೆಯನು� ಆ���ಾ��ೊಳ��ೇಕು ಮತು� ಅವರು �ೇವಲ ಒಂದ�ಂದ
ಪ��ೕಜನವನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ���ಾ��ೆ.

vi.

�ೕಜ�ೆಯ ಮೂಲ ಅಹ��ೆಯ ಷರತು�ಗಳನು� ಪ��ೈಸದ ಎ�ಾ� ವ���ಗಳ�.
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F.

�ೕಜ�ೆ ರದು��ೊ�ಸುವ�ದು
ವ����ೆ 60 ವಷ� ತುಂ��ಾಗ, ಅಂದ�ೆ ವ����ೆ 60 ವಷ�ದ ಪ�ಣ��ೊಂಡ �ನ ಅಥ�ಾ �ೕಜ�ೆಯು ಮು�ಾ�ಯ�ಾ�ಾಗ,
ಇವ�ಗಳ�� �ಾವ�ದು �ದ�ೋ ಆಗ ಅವರು �ೕಜ�ೆ�ಂದ ವಂ�ತ�ಾಗು�ಾ��ೆ.

G.

�ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ �ಾಯ���ಾ
a)

ರೂ.

30,000/–�ೆ�ೖಮ್

�ತ�ವನು� �ಾ�ೆ�ಾರರ �ಾಮ��ೇ��ತರು/�ಾನೂನುಬದ� ಉತ��ಾ��ಾ�ಗ��ೆ

�ಾವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ����ೆ ��ಾ ರಕಷ್�ೆಯನು� ಅವ��ೆ  ವಷ��ಾ�ಾ��ಂದ (ಪ�ಣ��ೊಂ�ಾಗ) ಅವ��ೆ 60 ವಷ�
ತುಂಬುವ ತನಕ ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಅಂದ�ೆ ಅಹ��ೆಯು 60 ವಷ� ಪ�ಣ��ೊಂ�ಾದ ಮು�ಾ�ಯ�ೊಳ��ತ��ೆ ಮತು� ವ����ೆ
60 ವಷ�ಗಳ ವಯಸು� ಪ�ಣ��ೊಂ�ಾಗ ಅವರು �ೕಜ�ೆ�ಂದ �ಗ��ಸು�ಾ��ೆ.
b)

ರೂ. 30000/– �ಾ�ನ �ೆ�ೖಮ್ ಪ��ೕಜನವನು� ಎಲಐ�ಯ ��ೕ�ತ �ೆನ�ನ್ & �ೆನ�ನ್ ��ೕಮ್ (�&�ಎ
ಕ�ೇ�ಯು ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುತ��ೆ. ಅನುಸ�ಸ�ಾಗುವ �ಾಯ���ಾನವ� ಈ �ೆಳಕಂಡಂ�ೆ ಇರುತ��ೆ:
i. �ೆ�ೖಮ್ಗಳನು� ಪ�����ೊ�ಸುವ ಈ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಅನುಬಂಧ � ಪ��ಾರ �ೆ�ೖಮ್ �ಾಗದಪತ�ಗಳನು� ಸಂಬಂ�ತ
�ಾ�ಂ�ನ ��ಾ� �ಾ�ೆ/�ೋಡಲ್ �ಾ�ೆಯು ಹ��ರದ ಎಲ್ಐ� ��ೕ�ತ �ೆನ�ನ್ & ಗೂ�ಪ್ ��ೕನ್ ಘಟಕ (�&�
ಘಟಕ)�ೆ� ಸ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �&�ಎಸ್ ಘಟಕಗಳ ಪ��ಯನು� ಅನುಬಂಧ � ನ�� ಲಗ�ಸ
� �ಾ��ೆ
ii. �ೆ�ೖಮ್ ಅನು� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಯ� � �ಾಮ��ೇ��ತ�ಾದ �ಾಮ��ೇ��ತ��ೆ �ಾವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಮ��ೇ�ಶನವ
ಇಲ��ದ��ೆ

ಅಥ�ಾ

�ಾಮ��ೇ��ತರು

��ಾ�ಾರ��ಂತ

ಮುಂ�ತ�ಾ�

ಮರಣ�ೊಂ�ದ��ೆ

ಅಥ�ಾ

�ಾಮ��ೇ��ತರು ಸಂ�ಾ�, ಮಗು ಅಥ�ಾ �ೕಷಕ�ಾ�ಲ��ದ��ೆ, ಆಗ �ಾ�ೆ�ಾರರ �ಾನೂನುಬದ� ಉತ��ಾ��ಾ�ಗಳ�
ಎಲ್ಐ�ಯ ಸೂ�ತ ನಮೂ�ೆಯ�� (ಅನುಬಂಧ �1 ಮತು� �2 ನ�� �ೕಡ�ಾ��ೆ) �ಾನೂನುಬದ� ಪ��ಾ�ೆಯನು�
ಒದ�ಸಲು ಇಂಡ��� �ಾಂಡ್ ಸ��ಸ�ೇಕು
iii. �ೆ�ೖಮ್

�ತ�ವನು� ಎ��ಸ್ ಮೂಲಕ �ಾಮ��ೇ��ತರು/�ಾನೂನುಬದ� ಉತ��ಾ��ಾರಗಳ �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ�ೆ ಜ

�ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಅಂದ�ೆ �ತ�ವನು� ಆ�ಾರ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ��ೆ ಸಂಪಕ�ಕ��ಸ�ಾದ �ಾ�ೆ�ೆ ಜ�ಾ �ಾಡ�ಾಗುತ��
iv. ಒಂದು �ೇ�ೆ �ೆ�ೖಮ್ ಅ��ಯನು� ಹಕು��ಾರರು �ೇರ�ಾ �ಾವ��ೇ ಎಲ್ಐ� ಕ�ೇ��ೆ ಸ���ದ�ೆ, ಆಗ ಎಲ್ಐ�
ಕ�ೇ�ಯು ಅದನು� ಸಂಬಂ��ದ �ಾ�ಂ��ಂದ ಅಗತ� ಪ��ೕಲ�ೆಯನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದ�ಾ�� ತಕಷ್ಣ�ೇ ಮೃತಪಟ
�ಾ�ೆ�ಾರರ ಸಂಬಂ�ತ �ಾ�ಂಕ್�ೆ ರ�ಾ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಸಂಬಂ�ತ �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಯು �ೆ�ೖಮ್ ಅ��ಯನು � �ೆ�ೖ
ಪ�����ೊ�ಸುವ�ದ�ಾ�� ಎಲ್ಐ�ಯ ಹ��ರದ �&�ಸ್ ಘಟಕ�ೆ� ರ�ಾ�ಸುತ��ೆ
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H.

�ಾ�ನ ಕು��ಾದ �ೆ�ೖಮ್ ಸೂಚ�ೆಯನು� ಪ�ೆ�ಾಗ �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಅನುಸ�ಸುವ �ಾಯ���ಾ

�ಎಂ�ೆ��ೈ ಉ��ಾಯ �ಾ�ೆಯನು� �ಾ�ರಂಭದ�� �ೆ�ೆಯ�ಾದ �ಾ�ಂ�ನ ಸಂಬಂ�ತ �ಾ�ೆಯು ಎಲ್ಐ��ಂ��ೆ �ೆ�ೖಮ್ ಅನು�
ಸ��ಸ�ೇಕು. �ೆ�ೖಮ್ ಸ��ಸುವ ಸಂದಭ�ದ��, ಅದನು� ರ�ಾ�ಸುವ �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಯು ಮೂಲಭೂತ�ಾ� �ೆ�ೖಮ್ ಅನು
�ಾವ�ಸುವಂತಹು�ೇ ಅಥ�ಾ ಅಹ��ೆಯ ಷರತು�ಗ��ೆ ಆ�ಾ�ತ�ಾ�ಲ��ೇ ಎಂಬುದನು� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ. ಈ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ��, ಮುಂ�ನ
�ಾಖ�ೆಗಳನು� ಒದ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ:1.

�ಾ��ೕ�ಾದ ಸದಸ�ರ �ಾ�ನ ಪ��ಾಣಪತ�ದ ದೃ�ೕಕೃತ ಪ��.

2.

ಜನ� ��ಾಂಕದ ಪ��ಾರ�ಾ� �ಾ�ೆ�ಾರರ ವಯಸ�ನು� �ಣ��ಸಲು ಮರ��ದ ವ���ಯ ಆ�ಾರ್ �ಾಡ್ನ ನಕಲು
ಪ��. ಆ�ಾರ್ �ಾಡ್� �ೕಡ�ೇ ಇದ��ೆಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ಒಂದು ವಯ��ನ ಪ��ಾ�ೆಯ ನಕಲು ಪ��ಯನು�
�ೕಡ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ :a)

ಜನನ �ೋಂದ�ಾ��ಾ�ಗಳ� �ೕಡುವ ಜನನ ಪ��ಾಣಪತ�

b)

�ಾ�ಾ ಪ��ಾಣಪತ�

c)

�ೇಷನ್ �ಾಡ

d)

ಮತ�ಾರರ ಗುರು�ನ �ಾಡ್

�ಾ�ನ ��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು ಮರ�ತರು 60 ವಷ� ವಯಸ�ನು� ಪ�ಣ��ೊ��ದ��ೆ, ಆಗ �ೕವ ��ಯ ಪ��ೕಜನವ� ವ����ೆ
ಲಭ��ರುವ��ಲ�. ಆದ��ಂದ, �ಾ�ನ ��ಾಂಕದ ವಯಸು� �ಾ�ಮುಖ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.
3.

ರು�ೇ �ಾಡ್ ನ �ಾನ��ೆ ಮತು� �ಾ� ���ಯ ಪ��ೕಲ�ೆ (ರು�ೇ �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ�ೕ ಅಥ�ಾ ಇಲ��ೇ
ಎಂಬುದನು� ಪ��ೕ�ಸ�ೇಕು).

4.

ಮರ�ತ ವ���ಯ ��ಎಲ್ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ೇಷನ್ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಂದ 'ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ�ಸ�' ���ಯ ಮತು� ವ��
ಕುಟುಂಬದ ಆ�ಾಯ ಗ�ಸುವ ಸದಸ��ೇ ಎಂಬುದನು� ಪ��ೕ�ಸುವ�ದು

5.

ಮರ�ತರು �ಾ��ಾ ಇ ನ�� �ೕಡ�ಾ�ರುವ ಅಹ��ಾ�ಲ�ದ ಷರತು�ಗಳ ಪ��ಾರ ಅಹ�ರಲ� ಎಂಬುದನು� ಪ��ೕ�ಸುವ�ದು.

6.

�ಾವನ���ದ ವ���ಗಳ� �ಾ�ಂ�ನ�� �ಾ�ೆ�ೆ ಪ���ಾ� �ಾ�ಂ�ನ ಇತರ �ಾವ��ೇ �ೕವ ��ಯ ಅ�ಯ�� ��ಾ
ರಕಷ್�ೆ ಪ�ೆ��ಾ��ೆ�ೕ ಎಂಬುದನು� ಪ��ೕ�ಸುದು, ಏ�ೆಂದ�ೆ ಪ��ೕಜನವನು� �ಾವ��ೇ ಒಂದು �ೕಜ�ೆಯ
ಅ�ಯ�� �ಾತ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

7.

�ಎಂ�ೆ��ೈ ಅ�ಯ�� ಜಂ� �ಾ�ೆ�ಾರ�ಾ�ದ��ೆ, �ದಲ�ೇ �ಾ�ೆ�ಾರ��ೆ (�ಾ�ಥ�ಕ �ಾ�ೆ�ಾರರು) ಅಹ��ೆಯ
ಷರತು�ಗ��ೆ ಒಳಪಟು� ��ಾ ರಕಷ್�ೆಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��

7

8.

�ೆ�ೖಮ್ ಅ�� �ೊ�ೆ�ೆ ಭ���ಾ�ದ �ಡುಗ�ೆಯ ��ೕಕೃ� (ಅನುಬಂಧ � ನ�� �ೕಡ�ಾ�ರುವಂ�ೆ) :– �ೆ�ೖಮ್ ಅ��ಯ
�ಾಗ ಎ ಅನು� �ಾಮ��ೇ��ತರು/�ಾನೂನುಬದ� ಉತ��ಾ��ಾ�/ಹಕು��ಾರರು ಭ�� �ಾಡ�ೇಕು. �ಾ�ಂ�ನ ಅ�ಕೃತ
ಅ��ಾ�ಯು �ಾಗ � ಭ�� �ಾಡ�ೇಕು. ಅ��ಾ�ಯು �ಾಗ � ನ�� ಹಕು��ಾರರ ಸ�ಯನು� �ಾ�ೕಕ�ಸ�ೇಕು. �ೆ�ೖಮ್
ಅ��ಯ ಸೂಕ� ಸ�ಳಗಳ�� �ಾ�ಂ�ನ �ಹರನು� ಲಗ��ಸ�ೇಕು. �ಾಮ��ೇ�ಶನವ� ಇಲ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ
�ಾಮ��ೇ��ತರು ��ಾ�ಾರ��ಂತ ಮುಂ�ತ�ಾ� ಮರಣ�ೊಂ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಮ��ೇ��ತರು ಸಂ�ಾ�, ಮಗು
ಅಥ�ಾ �ೕಷಕ�ಾ�ಲ��ದ��ೆ, ಆಗ �ಾ�ೆ�ಾರರ �ಾನೂನುಬದ� ಉತ��ಾ��ಾ�ಗಳ� ಎಲ್ಐ�ಯ ಸೂ�ತ ನಮೂ�ೆಯ��
(ಅನುಬಂಧ �1 ಮತು� �2 ನ�� �ೕಡ�ಾ��ೆ) �ಾನೂನುಬದ� ಪ��ಾ�ೆಯನು� ಒದ�ಸಲು ಇಂಡ��� �ಾಂಡ್ ಸ��ಸ�ೇಕು

9.

ಭ���ಾ�ದ �ೆ�ೖಮ್ ಅ��ಯನು� (�ಾಗ ಎ, � & �) ಮುಂ�ನ �ಾಖ�ೆಗ�ೆ�ಂ��ೆ ಹ��ರದ ಎಲಐ�ಯ �&�ಎಸ್
ಘಟಕ�ೆ� ರ�ಾ�ಸ�ೇಕು.
a) �ಾವನ���ದ ವ���ಯ ಮರಣ ಪ��ಾಣಪತ�ದ ದೃ�ೕಕರಣ ಪ��.
b) �ಾವನ���ದ ವ���ಯ ಆ�ಾರ್ �ಾಡ್ನ ದೃ�ೕಕರಣ ಪ��.
c) ಹಕು��ಾರರ ಆ�ಾರ್ �ಾಡ್ನ ದೃ�ೕಕೃತ ನಕಲು.

�ೕ�ೆ ನಮೂ��ದ ಎ�ಾ� �ಾಖ�ೆಗಳ �ೊ�ೆಯ�� �ೆ�ೖಮ್ ಅ��ಯನು� ನಮ� �&�ಎಸ್ ಘಟಕದ�� ��ೕಕ���ಾಗ, �&�ಎ
ಘಟಕವ� ಅಹ��ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� �ಾಮ��ೇ��ತರು/�ಾನೂನುಬದ� ಉತ��ಾ��ಾ�ಗಳ �ೆಸ�ನ��, �ಾ�ನ �ೆ�ೖಮ್ನ ವ�ವ�ಾರದ
ಹಣವನು� ಆ�ಾರ್ ಸಂಪ��ತ �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ�ೆ ಜ�ಾ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುತ�
I.

�ೆ�ೖಮ್ ಸೂಚ�ೆಯನು� ��ೕಕ���ಾಗ ಎಲಐ� ಅನುಸ�ಸುವ �ಾಯ���ಾನ

�ಾ�ಂಕುಗ�ಂದ �ೆ�ೖಮ್ ಅ��ಯನು� ಸ����ಾ, ಅಗತ� ಆಂತ�ಕ ಪ����ಯನು� �ವ���ದ ನಂತರ, �&�ಎಸ್ ಘಟಕದ
ಬಳ�ೆ�ಾರರು ಮುಂ�ನ ಕ�ಮಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ���ಾ��ೆ:
1.

ಎ�ಾ� �ೕ�ಯ�� �ೆ�ೖಮ್ ಅ��ಯನು� ಭ�� �ಾಡ�ಾ��ೆ ಮತು� �ಾವನ���ದ ವ���ಗಳ� �ಾ�ಂಕು ಸ���ದ �ಾಖ�ೆಗಳ
ಆ�ಾರದ�� ಅಹ��ೆಯ �ಾನದಂಡವನು� ಪ��ೈ��ಾ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಪ��ೕ�ಸುವ�ದು.

2.

�ೆ�ೖಮ್ �ಾವ�ಸುವಂ�ದ��ೆ, ಬಳ�ೆ�ಾರರು �ಎಂ�ೆ��ೈ�ಾ� (ಪ��ಾನ ಮಂ�� ಜನ್ ಧನ್ �ೕಜ�ಾ) �ೆ�
�ಾಡೂ�ಲ್�ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡು�ಾ��ೆ. ಸಂಬಂ�ತ �ೇ�ಾವನು� �ಾಡೂ�ನ�� ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

3.

ಎರಡು ಅಂಶಗಳನು� ಪ��ೕ�ಸುವ�ದ�ಾ�� �ಸ�ಂನ�� ಪ��ೆ�ಗಳನು� �ಾಡೂ�ಲ್ ರ�ಸುತ��
a)

ಒಬ� ವ����ೆ ಒಂದ��ಂತ �ೆಚು� �ಾ� �ೆ�ೖಮ್ �ಾವ�ಯನು� ತ�ೆಗಟು�ವ�ದ�ಾ�� ಅ�ೇ ವ����ೆ �ಂ�ೆ �ೆ�ೖಮ
�ಾವ�ಸ�ಾ��ೆ�ೕ.

b)

�ಾವನ���ದ ವ���ಯು ಆಮ್ ಆ�� ��ಾ �ೕಜ�ಾ ಅ�ಯ��ಯೂ ��ಾ ರಕಷ್�ೆ�ೆ ಒಳಪ���ಾ��ೆ

8

4.

ಪ��ೆ�ಯು ಎರಡು ಮೂಲಗ�ಂದ ಫ��ಾಂಶವನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಅವ�ಗಳ� ಸಮಥ��ೕಯ�ಾ�ಯೂ ಅಥ�ಾ
ಋ�ಾತ�ಕ�ಾ�ಯೂ ಇರಬಹುದು.

5.

ಫ��ಾಂಶವ� ಸಮಥ��ೕಯ�ಾ�ದ��ೆ, ಬಳ�ೆ�ಾರರನು� ಪ��ೕ�ಸಲು �ಾಖ�ೆಯ ಪ��ಯನು� �ಾಡೂ�ಲ್ ರ�ಸುತ��ೆ.
ಹಸ��ಾ�ತ�ಾ� ಪ��ೕಲ�ೆ �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅ�ೇ ವ���ಯ �ೕ�ನ �ೆ�ೖಮ್ ನು� ಈ ಮುಂ�ೆ �ಾವ�ಸ�ಾ�ಲ�
ಎಂಬು�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾವನ���ದ ವ���ಯು ಎಎ��ೈ ಅ�ಯ�� ��ಾ �ಾ����ೆ ಒಳಪ��ಲ� ಎಂಬು�ಾ� �ಾ���ಾದ�ೆ,
ಅದನು� ಸೂಪರ್�ೈಸರ್ ದೃ�ೕಕ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಸೂಪರ�ೈಸರ್ ಅವರು ದೃ�ೕಕ��ದ ನಂತರ, ಬಳ�ೆ�ಾರರು �ೆ�ೖಮ
ಇತ�ಥ�ಪ�ಸು��ೆಯ �ಾಯ��ೆ� ಮುಂದುವ�ಯಬಹುದು.

6.

�ೕ�ನ ಪ����ಯು �ಎಂ�ೆ��ೈ ಮತು� ಎಎ��ೈ ಅ�ಯ�� �ಾಧ��ಾದಷು� ಮ���ೆ ನಕಲು �ೆ�ೖಮ್
�ಾವ�ಸ�ರು��ೆಯನು� �ಾ��ಪ�ಸುತ��ೆ. �ಾವನ���ದ ವ��ಯ ಮತು� ಹಕು��ಾರರ ಆ�ಾರ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯನೂ� ಸ
�ೕ-ಡು���ೇಶನ್ ಉ�ೆ�ೕಶ�ೆ� ಬಳಸ�ಾಗಬಹುದು

7.

ಒಂದು �ೇ�ೆ ಫ��ಾಂಶವ� ಋ�ಾತ�ಕ�ಾ�ದ��ೆ, �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ಪ�ಸು��ೆ�ೆ ಮುಂದುವ�ಯುವ�ದ�ೆ� ಬಳ�ೆ�ಾರ��ೆ
�ಾಡೂ�ಲ್ ಅನುಮ�ಸುತ��ೆ

�ೆ�ೖಮ್ �ಾವ�ಯ ��ಸ�ರಗಳ� ಮತು� �ಾಖ�ೆಗಳನು� ಎಎ��ೈ �ೆ�ೖಮ್ಗ��ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಯ���ೕ �ವ�ಹ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.
�ಎಂ�ೆ��ೈ ಅ�ಯ�� �ಎ� ಮತು� ಅಂಗ�ೈಕಲ��ೆ ಪ��ೕಜನಗಳನು� �ಾವ�ಸ�ಾಗ�ೇ ಇರುವ�ದ�ಂದ, ಸಂಬಂ�ತ �ಾಲಂಗಳನು�
�ೊರತುಪ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.
J.

�ೆ�ೖಮ್ ನಮೂ�ೆಯನು� www.licindia.in, www.iba.org.in, http://financialservices.gov.in, www.nic.in �ಂದ �ೌನ್�ೋಡ್
�ಾ��ೊಳ�ಬಹುದು.

K.

ಅನುಬಂಧಗಳ ಪ��

ಅನುಬಂಧ ಎ

-

ಆಮ್ ಆ�� ��ಾ �ೕಜ� ಅ�ಯ��ನ 48 ವೃ��ಗಳ ಪ��

ಅನುಬಂಧ �

-

ಎಲ್ಐ�ಯ �ೆ�ೖಮ್ ನಮೂ�ೆ ಮತು� �ಡುಗ�ೆ ��ೕಕೃ

ಅನುಬಂಧ �1
ಅನುಬಂಧ �2

-

�ಾನೂನು ಪ��ಾ�ೆಯ �ಾಖ�ೆಯ �ೊ�ೆ�ೆ ಅ��ಯ ನಮೂ�ೆಯನು� �ೕಡ�ೇಕು.
�ಾನೂನು ಪ��ಾ�ೆಯ �ಾಖ�ೆಯ �ೊ�ೆ�ೆ ಇಂ�ೆ��� �ಾಂಡ್ನ ಎಲ್ಐ�ಯ ನಮೂ�ೆಯನು�
�ೕಡ�ೇಕು

ಅನುಬಂಧ �

-

�ೆ�ೖಮ್ ನಮೂ�ೆಗಳ ���ೆ�ಾ� �&�ಎಸ್ ಘಟಕಗಳ ಪ�.
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