(என்ஓச நகல)

பதிப் எண. 4.0 – 17 ஏப்ர 2013

ப�வம் 15 (ஜி)
பப�� 197ஏ (1), பப�� 197ஏ (1ஏ ) மற்ப
வபதி 29(ஓி)-ஐப பாளகக�ப
வ�மான வ� சட்டம், 1961, ப��� 197ஏ(1) மற்�ம் ப��� 197ஏ(1ஏ)-ன் கீ ழ், தன�நபர்
(நி�வனம் அல்லாத) வ� வ�லக்� இல்லாமல் �றிப்ப�ட்ட ரசீ�கைள ெபற ஒப்�தல் வழங்�தல்
வா்கைகயா�ள ஐ்
ப�தி I
1. வ� வபதிப்க��யவ�ன ெபயள (உ்தி அ��பபவள)

2. வ� வபதிப்க��யவ�ன பான
3. பப்கடனப ெஓய்யபப�ப
(ேமறெகா்�பப�ட பப்கடனப)

4. பப�ா�/கத�/பப�ாக எண.

5. வ�ாகததின ெபயள

6. நிைல

8. ஓாைல/ெத�/ேலன

9. ப�தி/வ�டா்ப

11. நக்ப/மாநக்ப/மாவ�டப

12. மாநிலப

15. ஈெமயபர

16. ெடலி ஃேபான எண (எஸ்்் �றிய��)

7. மதிபப�� ெஓய்யபப�ட வாள�/வ�டப
10. ஏஓ �றிய�� (கடந்த �ைற மதிபப�� ெஓய்தவ�ன கீ ழ்)
ப�தி

ஏஓ வைக

வ்ப்

�றிய��
13. பபன

ஏஓ எண

�றிய��

14. மதிபப�� ெஓய்யபப�ட கைடஓி மதிபப�� வ�டப
17. தறேபாைதய வாள�/வ�டப

மற்ப ெமாைபர எண

18. �்யப�ப் நிைல (வ�மான வ� ஓ�டப 1961, பப�� 6-இன
ப்)

19. வபயாபா்ப/ெதாழிலின ெபயள

20. நடப் ஏஓ �றிய�� (ேமற�றிய� ேபார இரலாமர
இ�ந்தார)

21. வ�மான வ� ந�தி ப�பாலைன தைலைம ஆைணயள அரல� வ�மான வ� ஆைணயள

ப�தி

வ� (இதற� �ன வ�மான வ� மதிபப�� ெஓய்யபபடவபரைலெயனறார)

ஏஓ வைக

வ்ப்

�றிய��

ஏஓ எண

�றிய��

22. கீ ேழ �றிபபப��்� �லங்க��லி�ந்� ெபறக�்ய மதிபபபடபப�ட ெமாதத வ�மானப:

(ெபா�ததமான ெப�்ைய ்க ெஓய்ய�ப)
பங்�க��ன ஈ�தெதாைக அ�டவைண I



பததி்ங்க் ம� தான வ�் அ�டவைண II



���த ெதாைக வ�் அ�டவைண III



�ன��க் வ�் அ�டவைண IV



ேதஓிய ேஓமிப் தி�டததிர பப�� 80ஓிஓிஏ(2)(ஏ)-இர �றிபபப��்� தி�பபப ெபறபப�ட ெதாைக அ�டவைண V



23. ெந�வ�ைஓ 22 இர �றிபபப��்� வ�வாயபலி�ந்� �ந்ைதைய ஆண்லி�ந்� மதிபபபடபப�ட ெமாதத வ�வாய் ேஓளககபபட ேவண�ப
24. ேமறெகா்�பப�ட பப்கடனதைதப ெபா�தத �த��� வபவ்ங்க்:
அட்டவைண I (உ�தி அள�ப்பவ�ன் ெபய�ல் உள்ள அவ�க்�ச் ெசாந்தமான பங்�கள�ன் வ�வரங்கள்)
பங்�கள�ன் எண்ண�க்ைக

ஒவ்ெவா� பங்�கள�ன்

பங்கின் ெமாத்த �கமதிப்�

பங்� வைககள் மற்�ம்

பங்�கள�ன் தன�த்�வமான

உ�தி அள�ப்பவரால் பங்�கள் வாங்கப்பட்ட

எண்கள்

ேததி(கள்) (ேதேத/மாமா/ஆஆஆஆ)

�கமதிப்�

அட்டவைண II (உ�தி அள�ப்பவ�ன் ெபய�ல் உள்ள அவ�க்�ச் ெசாந்தமான பத்திரங்கள�ன் வ�வரங்கள்)
பத்திரங்கள�ன் வ�ளக்கம்

பத்திரங்கள�ன் எண்ண�க்ைக

பத்திரங்கள�ன் ேததி(கள்)

பத்திரங்கள�ன் அள�

உ�தி அள�ப்பவரால் பத்திரங்கள் வாங்கப்பட்ட

(ேதேத/மாமா/ஆஆஆஆ)

ேததி(கள்) (ேதேத/மாமா/ஆஆஆஆ)

அட்டவைண III (உ�தி அள�ப்பவர் வட்�க்� ெகா�த்த பணத்தின் வ�வரங்கள்)
பணத்ைத வட்�க்� வாங்கிய நப�ன்

வட்�க்� ெகா�க்கப்பட்ட

பணம் வட்�க்� ெகா�க்கப்பட்ட ேததி

வட்�க்� வழங்கப்பட்ட

ெபயர் மற்�ம் �கவ�

பண மதிப்�

(ேதேத/மாமா/ஆஆஆஆ)

ெதாைகய�ன் கால அள�

வட்� வ�கிதம்

அட்டவைண IV (உ�தி அள�ப்பவர் மற்�ம் அவர� பயனாளர்கள�ன் ெபய�ல் உள்ள அவ�க்�ச் ெசாந்தமான பரஸ்பர நிதி �ன�ட்கள�ன் வ�வரங்கள்)
பரஸ்பர நிதியாள�ன்

�ன�ட்கள�ன் எண்ண�க்ைக

ெபயர் மற்�ம் �கவ�

ஒவ்ெவா� �ன�ட்கள�ன்

�ன�ட்கள�ன் தன�த்�வமான எண்

வ�வாய் �ன�ட்கள�ல்

வ�ப்� மற்�ம் �கமதிப்�

அட்டவைண V (ேதசிய ேசமிப்�த் திட்டத்தின் �லம் ெபறப்பட்ட பணத்தின் வ�வரங்கள்)
ேதசிய ேசமிப்�த் திட்டத்தின் கீ �ள்ள கணக்� பராம�க்கப்பட்ட தபால்

கணக்� திறக்கப்பட்ட ேததி

அ�வலகத்தின் வ�வரங்கள் மற்�ம் கணக்� எண்

(ேதேத/மாமா/ஆஆஆஆ)

கணக்கிலி�ந்� எ�க்கப்பட்ட ெதாைக

_________________________________
உ்தி அ��பபவள ைகெயாபபப

(என்ஓச நகல)

அறிவ�ப்�/ச�பார்ப்�
*நான/நாங்க்….............................………………………………………………………………………………..இதன�லப

*என�/எங்க��ன

அறி�க�ப,

நபபபகைகக�ப

எ�்ய

வை்யபர,

ேமேல

வழங்கபப�ட

வபவ்ப

அைனத�ப

ஓ�யான�, ��ைமயான� மற்ப உணைமயான� என உ்திய��ககிேறாப. *நான/நாங்க் இந்த ப்வததிர �றிபபப��்� வ�வாய்க், வ�மான வ� ஓ�டப 1961 பப�� 60-64-இன
கீ ழ் மறற எந்த நப�ன ெமாதத வ�வாயபர ேஓளந்தைவ அரல என உ்திய��ககிேறன. *நான/நாங்க், வ�வாய் வ� தி�டப 1961 வபதிக��ன ப்…..............................………………....�்�ப �ந்ைதய
ஆண்ர கணககிடபப�ட, ேமேல ெந�வ�ைஓ 22-இர �றிபபப��்� *வ�வாய்/வ�வாய்க் உ�பட, *என�/எங்க��…………………….............................மதிபப�� ஆண்றகான மதிபபபடபப�ட ெமாதத
வ�வாய் ம� தான எங்க் வ� �ஜ்ஜியப ஆ�ப என உ்தி அ��ககிேறாப. *நான/நாங்க்………………….....................................�்�ப �ந்ைதய ஆண்ர கணககிடபப�ட ெந�வ�ைஓ 22-இர
�றிபபப��்� *என�/எங்க��…....................................………………….மதிபப�� ஆண்றகான மதிபபபடபப�ட ெமாதத வ�வாய், வ�வாய் வ� ெஓ�ததக�்ய அதிகப�ஓ ெதாைகைய தாணடா� என
உ்தி அ��ககிேறாப.

இடப: ....................................................

_________________________________

ேததி: ………………………………..........................…

உ்தி அ��பபவள ைகெயாபபப

ப�தி II [உ்தி அ��க�ப நப�ன பயனபா�்றகாக]
1. ெயஸ் ேபங்க் லிமிெடட் ெந�வ�ைஓ 22 ப�தி I இர �றிபபப��்� வ�வாைய

2. ப�தி II-இர பததி 1-இர �றிபபபடபப��்� நப�ன பான
AAACY2068D

ெஓ�தத ேவண்ய நப�ன ெபயள
3. ��ைமயான �கவ�

ெயஸ் ேபங்க் லிமிெடட், ேந� ெசன்டர், 9வ� தளம்,

�ஸ்கவ� ஆஃப் இந்தியா, டாக்டர். ஏ. ப�. சாைல, ெவார்லி, �ம்ைப-400018
5. ஈெமயபர

6. ெடலி ஃேபான எண (எஸ்்் �றிய��)

4. ப�தி II-இர பததி 1-இர �றிபபபடபப��்� நப�ன டான

மற்ப ெமாைபர எண (22) 66699000

எம்�எம்ஒய்02084எஃப்
7. நிைல

8. உ்தி அ��ககபப�ட ேததி

9. உ்திப�ததபப�ட ஈ�தெதாைக அரல�

(ேதேத/மாமா/ஆஆஆஆ)

ெஓ�ததபப�ட/கிெ்்� ெஓய்யபப�ட வ�வாய்

உள்�ர் நி�வனம்

10. ெஓ�ததபப�ட வ�வாய் ெதாைக

11. வ�வாய் ெஓ�ததபப�ட/கிெ்்�
ெஓய்யபப�ட ேததி (ேதேத/மாமா/ஆஆஆஆ)

காலப

13. பணப ெபறபப�ட ேதஓிய ேஓமிப்த தி�டததின கணக� எண ெபா�ந்தா�

12. அறிவபப் ேததி, வபநிேயாகப அரல� ஈ�தெதாைக க�டணப/ேதஓிய ேஓமிப்த
தி�டததின கீ ழ் பணப தி�பபபெப்தர (ேதேத/மாமா/ஆஆஆஆ) ெபா�ந்தா�

அ�பபபப�ட வ�மான வ� தைலைம ஆைணயள அரல� ஆைணயள ………………………………………………………………………
இடப: ....................................................

_______________________________________________
ெந�வ�ைச 22 ப�தி I இல �றிப்ப�ட்�

ேததி: .....................................................

வ�வாைய ெச�த் ேவண்� நப�ன
ைகெயாப்ப

�றிப்�கள்
1.

உ்தி �பப்யாக அ��ககபபடேவண�ப.

2.

*ெபா�ததமறறைத ந�கக�ப.

3.

#பப�� 197ஏ(1)-இன கீ ழ் தன�நபள மற்ப 197ஏ(1ஏ)-இன கீ ழ் ஒ� நபள (ஒ� நி்வனப அரலாத�) உ்திபபா�ைட வழங்கலாப.

4.

**எச்�எஃப, ஏஒபப ேபானறவறறின ெபய�ர உ்திபபா� வழங்கபப�ட திறைனக �றிபபபட�ப.

5.

ஓ�பாளபபபர

ைகெய�ததி�ப

தி�பதியைடய

ேவண�ப.

�ன,

உ்திபபா�்ர

உ்திபபா�்ர

வழங்கபப�ட

ெபாய்யான

வபவ்ங்கை�

வபவ்ங்க்
வழங்�பவள

அைனத�ப
ம� �

உணைமயான�,

வ�மான

வ�

ஓ�டப,

ஓ�யான�

மற்ப

1961 பப��

277-இன

��ைமயான�
கீ ழ்

வழக�

என்

உ்திய��பபவள

பதி�ெஓய்யபப��,

வழககிர

�றறவா��ெயன த�ளபப��ககபப�டார தணடைனக் பபனவ�மா்(i)

ெஓ�ததேவண்ய

வ�

இ�பதைதந்�

ல�ஓப

�பாய்க�ப

ேமர

இ�ந்தார,

அப்ாதத�டனான

ஆ்

மாதங்க்

�தர

ஏ�

வ�டங்க்

க�ங்காவர

தணடைன

வபதிககக��ப;
(ii)
6.

ஓில �ழரக��ர, அப்ாதத�டனான �ன் மாதங்க் �தர இ்ண� வ�டங்க் வை் க�ங்காவர தணடைன ந��்ககபபடலாப.

ப�தி I-இன ெந�வ�ைஓ 22-இர �றிபபப�ட வ�மானதைதச் ெஓ�தத ேவண்ய நபள, பப�� 197ஏ-இன �ைண பப�� (1) அரல� �ைண பப�� (1ஏ)-இர �றிபபப�ட வ�மானத
ெதாைகயபன தனைம அரல� இ� ேபானற வ�மான வ்� அரல� ெஓ�ததபப�டைவ அரல� வ்வபறகான அரல� ெஓ�ததபப�வதறகான வாய்ப்்�வறறின ���தெதாைக
வ�மானங்கை�ச் ேஓளகக ேவண்ய �ந்ைதய வ�ட வ� வபலககின கீ ழ் அ�மதிககபப�ட அதிகப�ஓ ெதாைகையத தாண�ப ப�ஓததிர இந்த உ்திபபா�ைட ஏறக �்யா�.

கிைள அ�வலகத்தால் நிரப்பப்பட ேவண்�யைவ
60 வய�க்�ட்பட்ட தன�நபர்க�க்கான ப�வம் 15 (ஜி)-இன் ச�பார்ப்� பட்�யல்
நான் கீ �ள்ளவற்ைறச் ச�பார்த்� உ�திெசய்கிேறன்:

�க்

1. வா்கைகயா�ள <60 ஆண�க் (>=60 ஆண�க் என�ர ப்வப 15 எச்-ஐ �ளததி ெஓய்ய�ப
2. வா்கைகயா��ன, வா்கைகயா�ள ஐ்ககான வங்கி பதி�க��ர பான ்�பபபககபப�ட�
3. கணக� ேமலாணைம ப்வத�டன (ஓிஸ்டததிர ்�பபபககபபடவபரைல என�ர) பான அ�ைடயபன
நகைல�ப இைணகக�ப
4. வா்கைகயா�ள ( எனக �றிபபப��்�) ஆ் இடங்க��ர ைகெயாபபமி��்�ாள

பணபயா�ள ெபயள _______________________________

பணபயா�ள �றிய�� __________________________

பணபயா�ள ைகெயாபபப

ேததி:

கிை� �ததிை்

(வ�மான வ� நகல)

பதிப் எண. 4.0 – 17 ஏப்ர 2013

ப�வம் 15 (ஜி)
பப�� 197ஏ (1), பப�� 197ஏ (1ஏ ) மற்ப
வபதி 29(ஓி)-ஐப பாளகக�ப
வ�மான வ� சட்டம், 1961, ப��� 197ஏ(1) மற்�ம் ப��� 197ஏ(1ஏ)-ன் கீ ழ், தன�நபர்
(நி�வனம் அல்லாத) வ� வ�லக்� இல்லாமல் �றிப்ப�ட்ட ரசீ�கைள ெபற ஒப்�தல் வழங்�தல்
வா்கைகயா�ள ஐ்

ப�தி I
1. வ� வபதிப்க��யவ�ன ெபயள (உ்தி அ��பபவள)

2. வ� வபதிப்க��யவ�ன பான
3. பப்கடனப ெஓய்யபப�ப
(ேமறெகா்�பப�ட பப்கடனப)

4. பப�ா�/கத�/பப�ாக எண.

5. வ�ாகததின ெபயள

8. ஓாைல/ெத�/ேலன

9. ப�தி/வ�டா்ப

6. நிைல
7. மதிபப�� ெஓய்யபப�ட வாள�/வ�டப
10. ஏஓ �றிய�� (கடந்த �ைற மதிபப�� ெஓய்தவ�ன கீ ழ்)
ப�தி

ஏஓ வைக

வ்ப்

�றிய��

11. நக்ப/மாநக்ப/மாவ�டப

12. மாநிலப

15. ஈெமயபர

16. ெடலி ஃேபான எண (எஸ்்் �றிய��)

13. பபன

ஏஓ எண

�றிய��

14. மதிபப�� ெஓய்யபப�ட கைடஓி மதிபப�� வ�டப
17. தறேபாைதய வாள�/வ�டப

மற்ப ெமாைபர எண

18. �்யப�ப் நிைல (வ�மான வ� ஓ�டப 1961, பப��
6-இன ப்)

19. வபயாபா்ப/ெதாழிலின ெபயள

20. நடப் ஏஓ �றிய�� (ேமற�றிய� ேபார இரலாமர
இ�ந்தார)

21. வ�மான வ� ந�தி ப�பாலைன தைலைம ஆைணயள அரல� வ�மான வ� ஆைணயள

ப�தி

வ� (இதற� �ன வ�மான வ� மதிபப�� ெஓய்யபபடவபரைலெயனறார)

ஏஓ வைக

வ்ப்

�றிய��

ஏஓ எண

�றிய��

22. கீ ேழ �றிபபப��்� �லங்க��லி�ந்� ெபறக�்ய மதிபபபடபப�ட ெமாதத வ�மானப:

(ெபா�ததமான ெப�்ைய ்க ெஓய்ய�ப)
பங்�க��ன ஈ�தெதாைக அ�டவைண I
பததி்ங்க் ம� தான வ�் அ�டவைண II
���த ெதாைக வ�் அ�டவைண III
�ன��க் வ�் அ�டவைண IV
ேதஓிய ேஓமிப் தி�டததிர பப�� 80ஓிஓிஏ(2)(ஏ)-இர �றிபபப��்� தி�பபப ெபறபப�ட ெதாைக அ�டவைண V
23. ெந�வ�ைஓ 22 இர �றிபபப��்� வ�வாயபலி�ந்� �ந்ைதைய ஆண்லி�ந்� மதிபபபடபப�ட ெமாதத வ�வாய் ேஓளககபபட ேவண�ப
24. ேமறெகா்�பப�ட பப்கடனதைதப ெபா�தத �த��� வபவ்ங்க்:
அட்டவைண I (உ�தி அள�ப்பவ�ன் ெபய�ல் உள்ள அவ�க்�ச் ெசாந்தமான பங்�கள�ன் வ�வரங்கள்)
பங்�கள�ன் எண்ண�க்ைக

ஒவ்ெவா� பங்�கள�ன்

பங்கின் ெமாத்த �கமதிப்�

பங்� வைககள் மற்�ம்

பங்�கள�ன் தன�த்�வமான

உ�தி அள�ப்பவரால் பங்�கள் வாங்கப்பட்ட

எண்கள்

ேததி(கள்) (ேதேத/மாமா/ஆஆஆஆ)

�கமதிப்�

அட்டவைண II (உ�தி அள�ப்பவ�ன் ெபய�ல் உள்ள அவ�க்�ச் ெசாந்தமான பத்திரங்கள�ன் வ�வரங்கள்)
பத்திரங்கள�ன் வ�ளக்கம்

பத்திரங்கள�ன் எண்ண�க்ைக

பத்திரங்கள�ன் ேததி(கள்)

பத்திரங்கள�ன் அள�

உ�தி அள�ப்பவரால் பத்திரங்கள் வாங்கப்பட்ட

(ேதேத/மாமா/ஆஆஆஆ)

ேததி(கள்) (ேதேத/மாமா/ஆஆஆஆ)

அட்டவைண III (உ�தி அள�ப்பவர் வட்�க்� ெகா�த்த பணத்தின் வ�வரங்கள்)
பணத்ைத வட்�க்� வாங்கிய நப�ன்

வட்�க்� ெகா�க்கப்பட்ட

பணம் வட்�க்� ெகா�க்கப்பட்ட ேததி

வட்�க்� வழங்கப்பட்ட

ெபயர் மற்�ம் �கவ�

பண மதிப்�

(ேதேத/மாமா/ஆஆஆஆ)

ெதாைகய�ன் கால அள�

வட்� வ�கிதம்

அட்டவைண IV (உ�தி அள�ப்பவர் மற்�ம் அவர� பயனாளர்கள�ன் ெபய�ல் உள்ள அவ�க்�ச் ெசாந்தமான பரஸ்பர நிதி �ன�ட்கள�ன் வ�வரங்கள்)
பரஸ்பர நிதியாள�ன்

�ன�ட்கள�ன் எண்ண�க்ைக

ெபயர் மற்�ம் �கவ�

ஒவ்ெவா� �ன�ட்கள�ன்

�ன�ட்கள�ன் தன�த்�வமான எண்

வ�வாய் �ன�ட்கள�ல்

வ�ப்� மற்�ம் �கமதிப்�

அட்டவைண V (ேதசிய ேசமிப்�த் திட்டத்தின் �லம் ெபறப்பட்ட பணத்தின் வ�வரங்கள்)
ேதசிய ேசமிப்�த் திட்டத்தின் கீ �ள்ள கணக்� பராம�க்கப்பட்ட தபால்

கணக்� திறக்கப்பட்ட ேததி

அ�வலகத்தின் வ�வரங்கள் மற்�ம் கணக்� எண்

(ேதேத/மாமா/ஆஆஆஆ)

கணக்கிலி�ந்� எ�க்கப்பட்ட ெதாைக

_________________________________
உ்தி அ��பபவள ைகெயாபபப

(வ�மான வ� நகல)

அறிவ�ப்�/ச�பார்ப்�

*நான/நாங்க்…...............………………………………………………………………………………..இதன�லப *என�/எங்க��ன அறி�க�ப, நபபபகைகக�ப எ�்ய வை்யபர, ேமேல வழங்கபப�ட வபவ்ப அைனத�ப ஓ�யான�,
��ைமயான� மற்ப உணைமயான� என உ்திய��ககிேறாப. *நான/நாங்க் இந்த ப்வததிர �றிபபப��்ள வ�வாய்க், வ�மான வ� ஓ�டப 1961 பப�� 60-64-இன கீ ழ் மறற
எந்த நப�ன ெமாதத வ�வாயபர ேஓளந்தைவ அரல என உ்திய��ககிேறன. *நான/நாங்க், வ�வாய் வ� தி�டப 1961 வபதிக��ன ப்………………….....................................�்�ப �ந்ைதய
ஆண்ர

கணககிடபப�ட,

ேமேல

ெந�வ�ைஓ

22-இர

�றிபபப��்�

*வ�வாய்/வ�வாய்க்

உ�பட,

*என�/எங்க��……................................……………….மதிபப��

ஆண்றகான

மதிபபபடபப�ட

ெமாதத வ�வாய் ம� தான எங்க் வ� �ஜ்ஜியப ஆ�ப என உ்தி அ��ககிேறாப. *நான/நாங்க்….......................................………………..�்�ப �ந்ைதய ஆண்ர கணககிடபப�ட ெந�வ�ைஓ 22இர �றிபபப��்� *என�/எங்க��……..........................................………………மதிபப�� ஆண்றகான மதிபபபடபப�ட ெமாதத வ�வாய், வ�வாய் வ� ெஓ�ததக�்ய அதிகப�ஓ ெதாைகைய தாணடா�
என உ்தி அ��ககிேறாப.

இடப: ....................................................

__________________________________

ேததி: …………………………….........................………

உ்தி அ��பபவள ைகெயாபபப

ப�தி II [உ்தி அ��க�ப நப�ன பயனபா�்றகாக]
1. ெயஸ் ேபங்க் லிமிெடட் ெந�வ�ைஓ 22 ப�தி I இர �றிபபப��்� வ�வாைய

2. ப�தி II-இர பததி 1-இர �றிபபபடபப��்� நப�ன பான
AAACY2068D

ெஓ�தத ேவண்ய நப�ன ெபயள
3. ��ைமயான �கவ�

ெயஸ் ேபங்க் லிமிெடட், ேந� ெசன்டர், 9வ� தளம்,

�ஸ்கவ� ஆஃப் இந்தியா, டாக்டர். ஏ. ப�. சாைல, ெவார்லி, �ம்ைப-400018
5. ஈெமயபர

6. ெடலி ஃேபான எண (எஸ்்் �றிய��)

4. ப�தி II-இர பததி 1-இர �றிபபபடபப��்� நப�ன டான

மற்ப ெமாைபர எண (22) 66699000

எம்�எம்ஒய்02084எஃப்
7. நிைல

8. உ்தி அ��ககபப�ட ேததி

9. உ்திப�ததபப�ட ஈ�தெதாைக அரல�

(ேதேத/மாமா/ஆஆஆஆ)

ெஓ�ததபப�ட/கிெ்்� ெஓய்யபப�ட வ�வாய்

உள்�ர் நி�வனம்

10. ெஓ�ததபப�ட வ�வாய் ெதாைக

11. வ�வாய் ெஓ�ததபப�ட/கிெ்்�
ெஓய்யபப�ட ேததி (ேதேத/மாமா/ஆஆஆஆ)

காலப

13. பணப ெபறபப�ட ேதஓிய ேஓமிப்த தி�டததின கணக� எண ெபா�ந்தா�

12. அறிவபப் ேததி, வபநிேயாகப அரல� ஈ�தெதாைக க�டணப/ேதஓிய ேஓமிப்த
தி�டததின கீ ழ் பணப தி�பபபெப்தர (ேதேத/மாமா/ஆஆஆஆ) ெபா�ந்தா�

அ�பபபப�ட வ�மான வ� தைலைம ஆைணயள அரல� ஆைணயள……..............…………………………………………………………………
இடப: ....................................................

_________________________________________________
ெந�வ�ைச 22 ப�தி I இல �றிப்ப�ட்�

ேததி: ....................................................

வ�வாைய ெச�த் ேவண்� நப�ன
ைகெயாப்ப

�றிப்�கள்
1.

உ்தி �பப்யாக அ��ககபபடேவண�ப.

2.

*ெபா�ததமறறைத ந�கக�ப.

3.

#பப�� 197ஏ(1)-இன கீ ழ் தன�நபள மற்ப 197ஏ(1ஏ)-இன கீ ழ் ஒ� நபள (ஒ� நி்வனப அரலாத�) உ்திபபா�ைட வழங்கலாப.

4.

**எச்�எஃப, ஏஒபப ேபானறவறறின ெபய�ர உ்திபபா� வழங்கபப�ட திறைனக �றிபபபட�ப.

5.

ஓ�பாளபபபர

ைகெய�ததி�ப

தி�பதியைடய

ேவண�ப.

�ன,

உ்திபபா�்ர

உ்திபபா�்ர

வழங்கபப�ட

ெபாய்யான

வபவ்ங்கை�

வபவ்ங்க்

அைனத�ப

வழங்�பவள

ம� �

உணைமயான�,

வ�மான

வ�

ஓ�டப,

ஓ�யான�

மற்ப

1961 பப��

277-இன

��ைமயான�
கீ ழ்

வழக�

என்

உ்திய��பபவள

பதி�ெஓய்யபப��,

வழககிர

�றறவா��ெயன த�ளபப��ககபப�டார தணடைனக் பபனவ�மா்(iii)

ெஓ�ததேவண்ய

வ�

இ�பதைதந்�

ல�ஓப

�பாய்க�ப

ேமர

இ�ந்தார,

அப்ாதத�டனான

ஆ்

மாதங்க்

�தர

ஏ�

வ�டங்க்

க�ங்காவர

தணடைன

வபதிககக��ப;
(iv)
6.

ஓில �ழரக��ர, அப்ாதத�டனான �ன் மாதங்க் �தர இ்ண� வ�டங்க் வை் க�ங்காவர தணடைன ந��்ககபபடலாப.

ப�தி I-இன ெந�வ�ைஓ 22-இர �றிபபப�ட வ�மானதைதச் ெஓ�தத ேவண்ய நபள, பப�� 197ஏ-இன �ைண பப�� (1) அரல� �ைண பப�� (1ஏ)-இர �றிபபப�ட வ�மானத
ெதாைகயபன தனைம அரல� இ� ேபானற வ�மான வ்� அரல� ெஓ�ததபப�டைவ அரல� வ்வபறகான அரல� ெஓ�ததபப�வதறகான வாய்ப்்�வறறின ���தெதாைக
வ�மானங்கை�ச் ேஓளகக ேவண்ய �ந்ைதய வ�ட வ� வபலககின கீ ழ் அ�மதிககபப�ட அதிகப�ஓ ெதாைகையத தாண�ப ப�ஓததிர இந்த உ்திபபா�ைட ஏறக �்யா�.

உ�ைமத்�றப்�
1.

60 வய�க� �ைறவான தன�நபளக் ம��ேம ப்வப 15ஜி �ளததி ெஓய்யேவண�ப (>=60 ஆண�க் என�ர ப்வப 15எச் �ளததி
ெஓய்ய�ப), உ�ைமத�வப, ஓ�கப, நபளக��ன ஓங்கங்க், அறகக�டை�, எச்�எஃப மற்ப பல

2.

வங்கிப பதி�க��ர பான வபவ்ங்க் ேமபப�ததபபடவபரைல என�ர ்்எஸ் த்�ப் �றிககபபடா�

3.

இந்தப ப்வதைத ஓமளபபபக�ப ேததியபலி�ந்� ்்எஸ் த்�ப் �றிககபப�ப

4.

ஏறகனேவ ெபறபப�ட ்்எஸ்-ஐ வ�மான வ� �ைறயபடமி�ந்� ெபற�்யா� மற்ப ம� ண�ப தி�பப வழங்கபபடா�

5.

ஒவ்ெவா� ்திய நிதியாண்ன ெதாடககததி�ப ்திய ப்வப 15ஜி ஓமளபபபககபபட ேவண�ப.

6.

ப்வப 15ஜி �னறிர ஒன் ஓமளபபபககபபட ேவண�ப

7.

வங்கியபர பதி� ெஓய்யபப�ட ஒவ்ெவா� நி்ந்த் ைவப்க�ப ப்வப 15ஜி ஓமளபபபககபபட ேவண�ப

8.

ப்வப 15ஜி-இன தாமதமான அரல� தவறான ஓமளபபபபபார ஏறப�ப எந்த ஒ� வபை��க் அரல� இழபபபற� வங்கி

நான/நாங்க்

தவறான

பான

வபவ்தைத

வழங்�வதார

பப��

272பப,

வ�வாய்

வ�

தி�டப

1961-இன

ேததி�டன கிைள
�த்திை

ெபா்பேபறகா�

9.

ைகெயாப்ப மற்�

கீ ழ்

அப்ாதங்கை�

வபை�வபக�ப என�ப, இதற� வங்கி எந்த வபத ெபா்பைப ஏறகா� எனபைத�ப ��ைமயாக ்�ந்�ெகா்கிேறாப

(வா�க்ைகயாள நகல)

பதிப் எண. 4.0 – 17 ஏப்ர 2013

ப�வம் 15 (ஜி)
பப�� 197ஏ (1), பப�� 197ஏ (1ஏ ) மற்ப
வபதி 29(ஓி)-ஐப பாளகக�ப
வ�மான வ� சட்டம், 1961, ப��� 197ஏ(1) மற்�ம் ப��� 197ஏ(1ஏ)-ன் கீ ழ், தன�நபர்
(நி�வனம் அல்லாத) வ� வ�லக்� இல்லாமல் �றிப்ப�ட்ட ரசீ�கைள ெபற ஒப்�தல் வழங்�தல்
வா்கைகயா�ள ஐ்

ப�தி I
1. வ� வபதிப்க��யவ�ன ெபயள (உ்தி அ��பபவள)

2. வ� வபதிப்க��யவ�ன பான
3. பப்கடனப ெஓய்யபப�ப
(ேமறெகா்�பப�ட பப்கடனப)

4. பப�ா�/கத�/பப�ாக எண.

5. வ�ாகததின ெபயள

8. ஓாைல/ெத�/ேலன

9. ப�தி/வ�டா்ப

11. நக்ப/மாநக்ப/மாவ�டப

12. மாநிலப

6. நிைல
7. மதிபப�� ெஓய்யபப�ட வாள�/வ�டப
10. ஏஓ �றிய�� (கடந்த �ைற மதிபப�� ெஓய்தவ�ன கீ ழ்)
ப�தி

13. பபன
15. ஈெமயபர

ஏஓ வைக

வ்ப்

�றிய��

ஏஓ எண

�றிய��

14. மதிபப�� ெஓய்யபப�ட கைடஓி மதிபப�� வ�டப

16. ெடலி ஃேபான எண (எஸ்்் �றிய��)

17. தறேபாைதய வாள�/வ�டப

மற்ப ெமாைபர எண

18. �்யப�ப் நிைல (வ�மான வ� ஓ�டப 1961, பப�� 6-இன
ப்)

19. வபயாபா்ப/ெதாழிலின ெபயள

20. நடப் ஏஓ �றிய�� (ேமற�றிய� ேபார இரலாமர
இ�ந்தார)

21. வ�மான வ� ந�தி ப�பாலைன தைலைம ஆைணயள அரல� வ�மான வ� ஆைணயள

ப�தி

வ� (இதற� �ன வ�மான வ� மதிபப�� ெஓய்யபபடவபரைலெயனறார)

ஏஓ வைக

வ்ப்

�றிய��

ஏஓ எண

�றிய��

22. கீ ேழ �றிபபப��்� �லங்க��லி�ந்� ெபறக�்ய மதிபபபடபப�ட ெமாதத வ�மானப:

(ெபா�ததமான ெப�்ைய ்க ெஓய்ய�ப)
பங்�க��ன ஈ�தெதாைக அ�டவைண I
பததி்ங்க் ம� தான வ�் அ�டவைண II
���த ெதாைக வ�் அ�டவைண III
�ன��க் வ�் அ�டவைண IV
ேதஓிய ேஓமிப் தி�டததிர பப�� 80ஓிஓிஏ(2)(ஏ)-இர �றிபபப��்� தி�பபப ெபறபப�ட ெதாைக அ�டவைண V
23. ெந�வ�ைஓ 22 இர �றிபபப��்� வ�வாயபலி�ந்� �ந்ைதைய ஆண்லி�ந்� மதிபபபடபப�ட ெமாதத வ�வாய் ேஓளககபபட ேவண�ப
24. ேமறெகா்�பப�ட பப்கடனதைதப ெபா�தத �த��� வபவ்ங்க்:
அட்டவைண I (உ�தி அள�ப்பவ�ன் ெபய�ல் உள்ள அவ�க்�ச் ெசாந்தமான பங்�கள�ன் வ�வரங்கள்)
பங்�கள�ன் எண்ண�க்ைக

ஒவ்ெவா� பங்�கள�ன்

பங்கின் ெமாத்த �கமதிப்�

பங்� வைககள் மற்�ம்

பங்�கள�ன் தன�த்�வமான

உ�தி அள�ப்பவரால் பங்�கள் வாங்கப்பட்ட

எண்கள்

ேததி(கள்) (ேதேத/மாமா/ஆஆஆஆ)

�கமதிப்�

அட்டவைண II (உ�தி அள�ப்பவ�ன் ெபய�ல் உள்ள அவ�க்�ச் ெசாந்தமான பத்திரங்கள�ன் வ�வரங்கள்)
பத்திரங்கள�ன் வ�ளக்கம்

பத்திரங்கள�ன் எண்ண�க்ைக

பத்திரங்கள�ன் ேததி(கள்)

பத்திரங்கள�ன் அள�

உ�தி அள�ப்பவரால் பத்திரங்கள் வாங்கப்பட்ட

(ேதேத/மாமா/ஆஆஆஆ)

ேததி(கள்) (ேதேத/மாமா/ஆஆஆஆ)

அட்டவைண III (உ�தி அள�ப்பவர் வட்�க்� ெகா�த்த பணத்தின் வ�வரங்கள்)
பணத்ைத வட்�க்� வாங்கிய நப�ன்

வட்�க்� ெகா�க்கப்பட்ட

பணம் வட்�க்� ெகா�க்கப்பட்ட ேததி

வட்�க்� வழங்கப்பட்ட

ெபயர் மற்�ம் �கவ�

பண மதிப்�

(ேதேத/மாமா/ஆஆஆஆ)

ெதாைகய�ன் கால அள�

வட்� வ�கிதம்

அட்டவைண IV (உ�தி அள�ப்பவர் மற்�ம் அவர� பயனாளர்கள�ன் ெபய�ல் உள்ள அவ�க்�ச் ெசாந்தமான பரஸ்பர நிதி �ன�ட்கள�ன் வ�வரங்கள்)
பரஸ்பர நிதியாள�ன்

�ன�ட்கள�ன் எண்ண�க்ைக

ெபயர் மற்�ம் �கவ�

ஒவ்ெவா� �ன�ட்கள�ன்

�ன�ட்கள�ன் தன�த்�வமான எண்

வ�வாய் �ன�ட்கள�ல்

வ�ப்� மற்�ம் �கமதிப்�

அட்டவைண V (ேதசிய ேசமிப்�த் திட்டத்தின் �லம் ெபறப்பட்ட பணத்தின் வ�வரங்கள்)
ேதசிய ேசமிப்�த் திட்டத்தின் கீ �ள்ள கணக்� பராம�க்கப்பட்ட தபால்

கணக்� திறக்கப்பட்ட ேததி

அ�வலகத்தின் வ�வரங்கள் மற்�ம் கணக்� எண்

(ேதேத/மாமா/ஆஆஆஆ)

கணக்கிலி�ந்� எ�க்கப்பட்ட ெதாைக

___________________________________
உ்தி அ��பபவள ைகெயாபபப

(வ�மான வ� நகல)

அறிவ�ப்�/ச�பார்ப்�

*நான/நாங்க்……......................................……………………………………………………………………………..இதன�லப *என�/எங்க��ன அறி�க�ப, நபபபகைகக�ப எ�்ய வை்யபர, ேமேல வழங்கபப�ட வபவ்ப அைனத�ப
ஓ�யான�, ��ைமயான� மற்ப உணைமயான� என உ்திய��ககிேறாப. *நான/நாங்க் இந்த ப்வததிர �றிபபப��்� வ�வாய்க், வ�மான வ� ஓ�டப 1961 பப�� 60-64-இன
கீ ழ் மறற எந்த நப�ன ெமாதத வ�வாயபர ேஓளந்தைவ அரல என உ்திய��ககிேறன. *நான/நாங்க், வ�வாய் வ� தி�டப 1961 வபதிக��ன ப்…………………...................................................�்�ப
�ந்ைதய

ஆண்ர

கணககிடபப�ட,

ேமேல

ெந�வ�ைஓ

22-இர

�றிபபப��்�

*வ�வாய்/வ�வாய்க்

உ�பட,

*என�/எங்க��…………………….......................................மதிபப��

ஆண்றகான

மதிபபபடபப�ட ெமாதத வ�வாய் ம� தான எங்க் வ� �ஜ்ஜியப ஆ�ப என உ்தி அ��ககிேறாப. *நான/நாங்க்………………........................................….�்�ப �ந்ைதய ஆண்ர கணககிடபப�ட
ெந�வ�ைஓ

22-இர

�றிபபப��்�

*என�/எங்க��………………….......................................…மதிபப��

ஆண்றகான

மதிபபபடபப�ட

ெமாதத

வ�வாய்,

வ�வாய்

வ�

ெஓ�ததக�்ய

அதிகப�ஓ

ெதாைகைய தாணடா� என உ்தி அ��ககிேறாப.

இடப: ....................................................

_________________________________

ேததி: …………………….........................………………

உ்தி அ��பபவள ைகெயாபபப

ப�தி II [உ்தி அ��க�ப நப�ன பயனபா�்றகாக]
1. ெயஸ் ேபங்க் லிமிெடட் ெந�வ�ைஓ 22 ப�தி I இர �றிபபப��்� வ�வாைய
3. ��ைமயான �கவ�

2. ப�தி II-இர பததி 1-இர �றிபபபடபப��்� நப�ன பான
AAACY2068D

ெஓ�தத ேவண்ய நப�ன ெபயள
ெயஸ் ேபங்க் லிமிெடட், ேந� ெசன்டர், 9வ� தளம்,

�ஸ்கவ� ஆஃப் இந்தியா, டாக்டர். ஏ. ப�. சாைல, ெவார்லி, �ம்ைப-400018
5. ஈெமயபர

6. ெடலி ஃேபான எண (எஸ்்் �றிய��)
மற்ப ெமாைபர எண (22) 66699000

4. ப�தி II-இர பததி 1-இர �றிபபபடபப��்� நப�ன டான
எம்�எம்ஒய்02084எஃப்
7. நிைல

8. உ்தி அ��ககபப�ட ேததி

9. உ்திப�ததபப�ட ஈ�தெதாைக அரல�

(ேதேத/மாமா/ஆஆஆஆ)

ெஓ�ததபப�ட/கிெ்்� ெஓய்யபப�ட வ�வாய்

உள்�ர் நி�வனம்

10. ெஓ�ததபப�ட வ�வாய் ெதாைக

11. வ�வாய் ெஓ�ததபப�ட/கிெ்்�
ெஓய்யபப�ட ேததி (ேதேத/மாமா/ஆஆஆஆ)

காலப

12. அறிவபப் ேததி, வபநிேயாகப அரல� ஈ�தெதாைக க�டணப/ேதஓிய ேஓமிப்த

13. பணப ெபறபப�ட ேதஓிய ேஓமிப்த தி�டததின கணக� எண ெபா�ந்தா�

தி�டததின கீ ழ் பணப தி�பபபெப்தர (ேதேத/மாமா/ஆஆஆஆ) ெபா�ந்தா�
அ�பபபப�ட வ�மான வ� தைலைம ஆைணயள அரல� ஆைணயள ……………………………………………….................………………………
இடப: ....................................................

__________________________________________
ெந�வ�ைச 22 ப�தி I இல

ேததி: .....................................................

�றிப்ப�ட்� வ�வாைய ெச�த்
ேவண்� நப�ன ைகெயாப்ப
�றிப்�கள்
1.

உ்தி �பப்யாக அ��ககபபடேவண�ப.

2.

*ெபா�ததமறறைத ந�கக�ப.

3.

#பப�� 197ஏ(1)-இன கீ ழ் தன�நபள மற்ப 197ஏ(1ஏ)-இன கீ ழ் ஒ� நபள (ஒ� நி்வனப அரலாத�) உ்திபபா�ைட வழங்கலாப.

4.

**எச்�எஃப, ஏஒபப ேபானறவறறின ெபய�ர உ்திபபா� வழங்கபப�ட திறைனக �றிபபபட�ப.

5.

ஓ�பாளபபபர

ைகெய�ததி�ப

�ன,

உ்திபபா�்ர

வழங்கபப�ட

வபவ்ங்க்

அைனத�ப

உணைமயான�,

ஓ�யான�

மற்ப

��ைமயான�

என்

உ்திய��பபவள

தி�பதியைடய ேவண�ப. உ்திபபா�்ர ெபாய்யான வபவ்ங்கை� வழங்�பவள ம� � வ�மான வ� ஓ�டப, 1961 பப�� 277-இன கீ ழ் வழக� பதி�ெஓய்யபப��, வழககிர
�றறவா��ெயன த�ளபப��ககபப�டார தணடைனக் பபனவ�மா்(v)

ெஓ�ததேவண்ய வ� இ�பதைதந்� ல�ஓப �பாய்க�ப

ேமர இ�ந்தார, அப்ாதத�டனான ஆ்

மாதங்க் �தர

ஏ� வ�டங்க் க�ங்காவர

தணடைன

வபதிககக��ப;
(vi)
6.

ஓில �ழரக��ர, அப்ாதத�டனான �ன் மாதங்க் �தர இ்ண� வ�டங்க் வை் க�ங்காவர தணடைன ந��்ககபபடலாப.

ப�தி I-இன ெந�வ�ைஓ 22-இர �றிபபப�ட வ�மானதைதச் ெஓ�தத ேவண்ய நபள, பப�� 197ஏ-இன �ைண பப�� (1) அரல� �ைண பப�� (1ஏ)-இர �றிபபப�ட வ�மானத
ெதாைகயபன தனைம அரல� இ� ேபானற வ�மான வ்� அரல� ெஓ�ததபப�டைவ அரல� வ்வபறகான அரல� ெஓ�ததபப�வதறகான வாய்ப்்�வறறின ���தெதாைக
வ�மானங்கை�ச் ேஓளகக ேவண்ய �ந்ைதய வ�ட வ� வபலககின கீ ழ் அ�மதிககபப�ட அதிகப�ஓ ெதாைகையத தாண�ப ப�ஓததிர இந்த உ்திபபா�ைட ஏறக �்யா�.

உ�ைமத்�றப்�
1.

60 வய�க� �ைறவான தன�நபளக் ம��ேம ப்வப 15ஜி �ளததி ெஓய்யேவண�ப (>=60 ஆண�க் என�ர ப்வப 15எச்
�ளததி ெஓய்ய�ப), உ�ைமத�வப, ஓ�கப, நபளக��ன ஓங்கங்க், அறகக�டை�, எச்�எஃப மற்ப பல

2.

வங்கிப பதி�க��ர பான வபவ்ங்க் ேமபப�ததபபடவபரைல என�ர ்்எஸ் த்�ப் �றிககபபடா�

3.

இந்தப ப்வதைத ஓமளபபபக�ப ேததியபலி�ந்� ்்எஸ் த்�ப் �றிககபப�ப

4.

ஏறகனேவ ெபறபப�ட ்்எஸ்-ஐ வ�மான வ� �ைறயபடமி�ந்� ெபற�்யா� மற்ப ம� ண�ப தி�பப வழங்கபபடா�

5.

ஒவ்ெவா� ்திய நிதியாண்ன ெதாடககததி�ப ்திய ப்வப 15ஜி ஓமளபபபககபபட ேவண�ப.

6.

ப்வப 15ஜி �னறிர ஒன் ஓமளபபபககபபட ேவண�ப

7.

வங்கியபர பதி� ெஓய்யபப�ட ஒவ்ெவா� நி்ந்த் ைவப்க�ப ப்வப 15ஜி ஓமளபபபககபபட ேவண�ப

8.

ப்வப 15ஜி-இன தாமதமான அரல� தவறான ஓமளபபபபபார ஏறப�ப எந்த ஒ� வபை��க் அரல� இழபபபற� வங்கி
ெபா்பேபறகா�

9.

நான/நாங்க் தவறான பான வபவ்தைத வழங்�வதார பப�� 272பப, வ�வாய் வ� தி�டப 1961-இன கீ ழ் அப்ாதங்கை�
வபை�வபக�ப என�ப, இதற� வங்கி எந்த வபத ெபா்பைப ஏறகா� எனபைத�ப ��ைமயாக ்�ந்�ெகா்கிேறாப

ைகெயாப்ப மற்�
ேததி�டன கிைள
�த்திை

