
 
ிபதந நந்திரி யாழ்க்கை ஒி ைாப்ீட்டுத் திட்டம் 

(ிபதந நந்திரி ஜயீன் ஜஜாதி ீநா ஜனாஜா) 
 

                                                                

 
 

   

  

ஒப்புதல்  நற்றும் உறுதி மநாமி டியம் 
( அனுநதிக்கப்ட்ட ததொடங்கும் கொத்திற்குள் உறுப்ிர் இப்டியத்தத  பூர்த்தி தெய்ன வயண்டும்) 

 

அலுயக னன்ொட்டிற்கு நட்டும் 
 

பகயர் /யணிக ததொடர்ொர் தனர்  பகயர் /யணிக 

ததொடர்ொர் எண்   

 

பகயர் /யணிக ததொடர்ொர் தனர் 
யங்கிக் கணக்கு எண்  * 

   

பகயர் /யணிக ததொடர்ொர் தகதனழுத்து*  

 

ொன் இந்த யங்கி ிர்யகிக்கும் ிபதந  நந்திரி ஜயீன் வஜொதி நீொ வனொஜொ  திட்டத்தில் உறுப்ிபொக வெருயதற்கு ப்புதல் 
அிக்கிவன்.  
 
ிபதந நந்திரி யொழ்க்தக ி கொப்டீ்டுத் திட்டத்தின் கொப்டீு ணநொக ரூ 330 நற்றும் வெதய யரி ( இருந்தொல்) எது யங்கிக் 
கணக்கில் இருந்து எடுத்துக் தகொள் ெம்நதிக்கிவன் . வநலும் எதிர்கொத்தில் ொிெி புதுப்ிக்கும் வொது  ரூ 330 நற்றும் வெதய 
யரி ( இருந்தொல்) அல்து அவ்யப்வொது ிர்ணனிக்கப்டும் ததொதகதன எது யங்கி க் கணக்கில் இருந்து வ்தயொரு ஆண்டும் 
வந 25 பதல் ஜூன் 1 க்குள்  எடுத்துக் தகொள் ெம்நதிக்கிவன். 
 
இந்த திட்டத்தின் கீழ் எது கணக்கிிருந்து ணம் எடுக்க  வயறு  எந்த யங்கிதனபம் அனுநதிக்க யில்த . இந்த திட்டத்தின் 
கீழ் எது இப்ிற்கு ின்பு  ரூ 2,00,000 நட்டும் இமப்டீு கிதடக்கும் என்தத ன்கு அிவயன். 
 
இந்த திட்டத்தின் யிதிபதகள் நற்றும் ிந்ததகள் ொன் டித்து புரிந்து தகொண்டு உறுப்ிபொக  ெம்நதிக்கிவன் . 
 
கீழ் தகொடுக்கப்ட்ட எது சுன யியபங்கத இந்த திட்டத்தின் கீழ் வெர்யதற்கு  எல்.ஐ.ெி ிறுயத்திற்கு  யங்கி தகொடுக்க 
ெம்நதிக்கிவன். 
 
கணக்கு தயத்திருப்யரின் தனர் (யங்கிக்  கணக்கில் உள்டி)  
வெநிப்பு கணக்கு  எண்  ஆதொர் எண் (இருந்தொல்)  
இ தநனில்   தநொதல் எண்  

யொரிசு தொபரின் தனர் 
நற்றும் பகயரி 

 கொப்ொரின் தனர் நற்றும் 
பகயரி (யொரிசு தநர் 
எில் ) 
 

 

ிந்த வததி   பகயரி 
 

 

 
இந்த திட்டத்தின் கீழ் வநல்குிப்ிட்ட தப எது  யொரிசுதொபபொக ினநிக்கிவன் . 
 
யொரிசு 18 யனதிற்கு கீழ் இருக்கும் ட்ெத்தில் வநல் குிப்ிட்ட தப கொப்ொபொக ினநிக்கிவன் . 
 
ொன் இதன் பம் வநற்கூின அதத்து யியபங்களும் உண்தந  எ உறுதி கூறுகிவன் வநலும் ொன் ததரியித்த யியபங்கள் 
அடிப்தடனில் இந்த திட்டத்தில் வெர் யதற்கு ெம்நதிக்கிவன் . அப்டி ொன் தகொடுத்த தகயல் தயறு எ கண்டினப்ட்டொல் 
இந்த திட்டத்திற்கொ எது  உறுப்ிர் திவு பத்து  தெனப்டும் எ அிவயன் . 
 
ொள்   :                 
வததி :           

தகதனழுத்து : 
பகயரி 
 

 



தகதனழுத்து  ெரிொர்க்கப்ட்டது   
யங்கி அதிகொரி      யங்கி தனர்/கித ( பத்திதபபடன் ) 

 
ஒப்புகை சடீ்டு நற்றும் ைாப்ீடு சான்ிதல் 

 
 

திரு/ திருநதி ............................................................................ யங்கி வெநிப்பு கணக்கு எண் ............................................................ஆதொர் எண் 
(இருந்தொல் )  .................................................................... அயர்கிடநிருந்து   ிபதந நந்திரி ஜயீன் வஜொதி நீொ வனொஜொ திட்டத்தின் கீழ் 
வெர்யதற்கொ ப்புதகச் ெீட்டு நற்றும் கொப்டீு ெொன்ிதழ் டியம் தப்ட்டது. வநற்கண்ட கொப்டீு …………………………………………………… 
உடன் (கொப்டீு ிறுயம் ) நொஸ்டர் கொப்டீு எண் ........................................... பம் உறுதி தெய்னப்ட்டுள்து .வநற்கண்ட கொப்டீு, 
திட்டத்தின் ிந்ததகளுக்கும் நற்றும் கொப்டீு தறுயர் தரும் ெரினொ  தகயின் அடிப்தடனிலும் அயர்கது யங்கிக் 
கணக்கிிருந்து உரின கொப்புறுதிக்  கட்டணம் தெலுத்துயதத தொறுத்து அதநகிது.  
 

 
 

யங்கி அதிகொரினின் தகதனழுத்து நற்றும் பத்திதபபடன் 
 

 
1. மாருள் (யிக்ைம்) 
 

I. யங்கிக்   குழுநங்கள் ெட்டம் , 1970ன் டி உருயொ ___________________________ யங்கினில் நொஸ்டர் ொிெினொக தங்கள் 
கொப்டீு த்திபம் தயக்கப்டும் . இந்த யிதி பதகின் டி யங்கி எப்டுயது _____________________________ 
யங்கிதனக் குிக்கும்   

II. கொர்ப்வபென் என்னும் தெொல் ஆபள் கொப்டீ்டுக் கமகச்ெட்டம் , 1956 ிரிவு 3ன் டி " இந்தின ஆபள் கொப்டீ்டுக் 
கமகத்தத குிக்கும் . 

III. திட்டம் என்து " ிபதந நந்திரி யொழ்க்தக ி கொப்டீு திட்டத்தத" குிக்கும்.  

IV. யிதிபதகள் என்து வநற்கண்ட திட்டத்தின் யிதிபதகதக் குிக்கும் . 

V. உறுப்ிர் என்து இத்திட்டத்தில் அனுநதிக்கப்ட்ட யங்கிக் கணக்கு  உள் யொடிக்தகனொதபக் குிக்கும்  

VI. தடபதத் வததி என்து 2015ம் ஆண்டு ஜூன் நொதம் 1ம் வததிதனக் குிக்கும் . ின்ர் வ்தயொரு யருடம் ஜூன் 
நதம் 1ம் வததிதனபம் குிக்கும்.  

VII. யருடொந்திப புதுப்ித்தல் என்து பதில் 2016ம் ஆண்டு ஜூன் நொதம் 1ம் வததிதனக் குிக்கும் 

VIII. நுதமவுத் வததி என் து 31/05/2015 யதப திவு தெய்து , கொப்டீ்டுக் கட்டணம் தெலுத்தினயர்களுக்கு , ஜூன் நொதம் 1ம் 
வததி 2015 ஆகும். 

IX. இறுதித் வததி என்து உறுப்ிர் 55 யனது அதடபம் வததி அல்து அயர் கணக்தக படிக்கும் வததி அல்து 
கொப்டீ்டுக் கட்டணம் தெலுத்த தயின வததிதனக் குிக்கும் .  

X. கொப்புறுதி என்து உறுப்ிரின் உனிருக்கு அிக்கப் டும் கொப்புறுதிதனக் குிக்கும் . 

XI. னொி என்து கொப்டீ்டுத் திட்ட உறுப்ிபொல் யொரிெொக ினநிக்கப்ட்டு யங்கி ப் திவயட்டில் திவு தெய்னப்ட்டு  
உள் தபக் குிக்கும் 

2. திட்டம் ததொடர்ொக யங்கி எடுக்கும் டயடிக்தககளுக்கு உறுப்ிர்கள் தொறுப்ொயர்கள்  
 
3. தகுதி :- 18 பதல் 50 யனது யதபபள் அனுநதிக்கப்ட்ட கொத்தில், திட்டத்தில் வெப ப்புதல் அித்துள் யங்கிக் கணக்கு 
யொடிக்தகனொர்கள் இத்திட்டத்தில் வெப தகுதி உதடனயர்கள். 
 
4. யனது குித்த யிபம் :-உறுப்ிர் அிக்கும் யனது குித்த ஆயண அடிப்தடனில் யங்கினில் தினப்ட்டுள் யிபம் . 
 
5.உடல் தகுதி குித்த தையல் :- உறுப்ிர்கள் தங்கள் உடல் தகுதி குித்த ஆயணங்கத  (ஆபள் கொப்டீ்டுக் கமகம் 
வகட்கும் யிதநொக ) திட்டத்தில் வெரும் தொழுது அிக்க வயண்டும் . (ப்புதல் நற்றும் உறுதி தநொமி டியத்தில் கண்டடி, 
அனுநதிக்கப்ட்ட கொத்திற்குள்). 



 
6. ைாப்ீட்டுக் ைட்டணம் :- கொப்டீ்டுக் கட்டணம் உறுப்ிரின் யங்கி க் கணக்கில் ிடித்தம் தெய்னப்டும் . பதல் யருடத்திற்கு 
ரூ 330/- நற்றும் வெதய யரி தெலுத்த வயண்டும் . (யருடத்தின் எந்த ொில் வெர்ந்தொலும் ). யருடொந்திப புதுப்ித்தல் கட்டணம் 
அவ்யப்வொது படிவு தெய்னப்டும். 
 
7. ைாப்புறுதி:-  உறுப்ிர் இக்கும் ட்ெத்தில் ரூ 2,00,000/- யொரிசு தொபருக்கு யமங்கப்டும். 
 
8. ைாப்ீட்டுத் ஜததி முடியுமுன் இப்பு :- கொப்டீ்டு இறுதி த் வததி படிபம் பன்வப இக்கும் உறுப்ிரின் யொரிசுக்கு 
கொப்டீ்டுத் ததொதக யமங்கப்டும் ( கொப்டீு உரின கட்டணம் தெலுத்தப்ட்டு தட பதனில் இருந்தொல் ). 
 
9. ைாப்புறுதி முடிவுக்கு யருதல்  :- ரு உறுப்ிருக்கு அிக்கப்ட் ட கொப்புறுதி கீழ்க்கண்ட ஏவதனும் ரு ிகழ்யின் வொது 
படிவுக்கு யரும். 
 

I. உறுப்ிருக்கு 55 யனது பூர்த்தினொகும் வொது 

II. உறுப்ிரின் யங்கிக் கணக்கு பத்து தெய்னப்டும் வொது 

III. வததயனொ யருடொந்திப கொப்டீ்டுக் கட்டணம்  கட்டத் தயறும் வொது  

10. ைாப்புறுதி நீண்டும் மறுதல்  :- ரு உறுப்ிரின் கொப்புறுதி , வததயனொ கட்டணம் தெலுத்தொநல் படிவுக்கு யரும் வொது 
, நீண்டும் குிப்ிட்ட கொத்திற்குள் தது உடல் தகுதி குித்த ெொன்ிததம அித்துப் புதுப்ிக்கொம் .  
 
11.ைாப்புறுதிகன ிருக்கு நாற்றுதல்  :- திட்டத்தின் கீழ் ரு உறுப்ிருக்கு அிக்கப்டும் கொப்புறுதினின் த ிருக்கு 
அிக்கவயொ, யில்ங்கம் ஏற்டுத்தவயொ படினொது . 
 
12.திட்டத்தின் ைீழ் ிறுத்துதல் அல்து நாற்ங்ைக மசய்தல் : 
யங்கிபம் நற்றும் ஆபள் கொப்டீு கமகபம் இதணந்து திட்டத்தின் யிதி பதகில் நொற்ங்கள் தகொண்டு யபொம் அல்து 
திட்டத்தின் எந்த வபத்திலும் பத்து தெய்னொம் . 
 
13.சட்ட யபம்பு அதத்து கொப்புறுதித் திட்டங்களும் இந்தின ெட்டங்களுக்கு உட்ட்டதய .யருநொ யரிச் ெட்டம் 1961,இந்தின 
கொப்புறுதிச் ெட்டம் 1938 நற்றும் இந்தின ஆபள் கொப்டீ்டுக் கமகச் ெட்டம் 1956 க்கு உட்ட்டதய. திட்டத்தின் னன்கத இந்தின 
ரூொனில் நட்டுவந யமங்கப்டும். 
 
14.புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம் : இந்தின ஆபள் கொப்டீ்டுக் கமகம் யங்கிபடன் இத் திட்டம் குித்த ஒர் ப்ந்தம் தெய்னவுள்து . 
 
15.தயின ைட்டணம் மசலுத்த சலுகை ைாம்  :கட்டத் தயின கொப்டீ்டுக் கட்டணத்தத ஆபள் கொப்டீ்டுக் கமகத்தின் 
அங்கிகரிக்கப்ட்ட கிதகில் தயதண வததினிிருந்து 30 ொட்களுக்குள் கட்டொம். இச்ெலுதக கொத்தில் நபணம் ஏற்ட்டொல் 
கொப்புறுதித் ததொதக யிதி 7 ல் தெொல்ப்ட்ட டி யமங்கப்டும் (கொப்டீ்டுக் கட்டணம் தெலுத்தின ின் ) 
 
16. யாரிசுதாபர் ினநம்: உறுப்ிர்கள் தங்கள் நதயி/ கணயன் , குமந்ததகள் அல்து தங்கதச் ெொர்வதொதப யொரிெொக 
ினநிக்கொம். (கொப்டீ்டுச் ெட்டம் ிரிவு 39 ன் டி ),18 யனதிற்கு உட்ட்டயதப ினநிக்கும் வொது வயறு ரு 18 யனதிற்கு 
வநற்ட்டயதபபம் உடன் ினநிக்க வயண்டும். யொரிசு குித்த யியபங்கள் யங்கினின் திவயடுகில் திவு தெய்னப்டும். 
 
17.சபண்டர் மதாகை /முதிர்வு மதாகை : இந்தத் திட்டத்தில் ெபண்டர் ததொதக நற்றும் பதிர்வு கிதடனொது . 
 
18.னாிைளுக்கு ைாப்புறுதித் மதாகை யமங்கும் முக : இப்புச் தெய்தி கிதடத்தவுடன் யங்கி வகொரிக்தக டியத்தத 
(டியம் 7 ),இப்பு ெொன்ிதழ், ப்புதகப் டியம்,கொப்டீ்டுப் த்திபம் ஆகினயற்றுடன் வெதய யங்கிக் கிதக்கு அனுப் 
வயண்டும். வெதய யங்கிக் கித ஆபள் கொப்டீுக் கமகத்தில் கொப்டீ்டு ததொதகதன வகொப வயண்டும் . வகொரிக்தக 
அனுநதிக்கப்ட்டொல் கொப்புறுதித் ததொதக யங்கி பம் யமங்கப்டும்.வகொரிக்தக அனுநதிக்கப்டொத ட்ெத்தில் யியபங்கள் 
யங்கிக்கு ததரியிக்கப்டும். 
 
19.ைாப்ீட்டுக் ைட்டணம் : கொப்டீ்டுக் கட்டணம் நற்றும் கொப்புறுதி யிதிகள் யங்கி நற்றும் ஆபள் கொப்டீ்டுக் கமகத்தொல் 
இதணந்து ஏற்டும் ப்ந்த அடிப்தடனில் உருயொக்கப்டுகின் . கொப்புறுதி அிக்கும் யிதிபதகள் கொப்டீ்டுக் கமகம் 
யங்கிக்கு 3 நொத வொட்டீஸ் பம் ததரியித்து நொற்ொம் 
 

 


