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தைலவர்/நிர்வாக இயக்குநர்/ நிர்வாக இயக்குநர்
அரசு கணக்குத் ைற/ தைலைம அ வலகங்கள்
பாரத ஸ்ேடட் வங்கி/ ஸ்ேடட் ேபங் ஆப் இந் ர்/
ஸ்ேடட் ேபங் ஆப் பாட் யாலா/ ஸ்ேடட் ேபங் ஆப் ைபகானர் அண் ெஜய் ர்
ஸ்ேடட் ேபங் ஆப் தி வாங்கூர்/ ஸ்ேடட் ேபங் ஆப் ைஹதராபாத்/
ஸ்ேடட் ேபங் ஆப் ைமசூர்/அலகாபாத் வங்கி/பேராடா வங்கி/
ேபங்க் ஆப் இந்தியா/மஹாராஷ்ரா வங்கி/கனரா வங்கி/
ெசன்ட்ரல் ேபங்க் ஆப் இந்தியா/கார்ப்பேரஷன் வங்கி/ேதனா வங்கி/
இந்தியன் வங்கி/இந்தியன் ஓவர்ஸீஸ் வங்கி/பஞ்சாப் ேநஷனல் வங்கி/
சின் ேகட் வங்கி/ ேகா வங்கி/ னியன் ேபங்க் ஆப் இந்தியா/
ைனெடட் ேபங்க் ஆப் இந்தியா/விஜயா வங்கி/
ஐசிஐசிஐ வங்கி மிெடட்/ஐ பிஐ மிெடட்
அன் ைடயீர்,
ெபா

ேசமநிதித் திட்டம் 1968

1. ைவப் த் ேததி குறித்த ெதளி ெபற விளக்கம்
2. 18 வய நிைற ெபறாதவ க்கு கணக்குத் ெதாடங்குவதற்கான
அறி
த்தல்கைள வ
த் தல்.
1. காேசாைல
லம் பணம்
கணக்கி தல் குறித்த விளக்கம்

ெச

த்தப்பட்டால்

ைவப் த்ேததிையக்

a. ெபா ேசமநிதித் திட்டம் 1968 (PPF) குறித்த நிதி அைமச்சகத்தின் எண்
F3(9)-PD/72 ெசப்டம்பர் 4, 1972 ேததியிட்ட க தத்தின் க த் ப்ப
பின்வ மா
அறி
த்தப்ப வைத நீங்கள் அறி ர்கள். “நிதியின்
பங்ேகற்பாளர்
பணத்ைத
உள் ர்
காேசாைல
அல்ல
ேகட்ேபாைலயாக கணக்கிற்குாிய அ வலகத்தில் ெச த்திய ேததிேய
ைவப் க்குறிய ேததியாக க தப்ப ம்.
ஆனால் அந்த காேசாைல
பணமாக்கப்ப ம்ேபா
அதற்குாிய
மதிப்
அளிக்கப்பட்
க்க
ேவண் ம்”. ஆனால் அஞ்சலக ேசமிப் த் திட்டங்கள், த்த கு மக்கள்
ேசமிப்
திட்டம் 2004 ேபான்ற இதர சி ேசமிப்
திட்டங்களில்
காேசாைலயாக (உள் ர்/ ெவளி ர்) பணம் ெச த்தப்பட்டால் அ
பணமாக மாற்றப்பட்ட ேததிேய ைவப்பிற்குாிய ேததியாக எ த் க்
ெகாள்ளப்ப ம்.
b. ெபா ேசமநிதி, அஞ்சலக ேசமிப் த் திட்டம், த்த கு மக்கள் ேசமிப்
திட்டம் ேபான்ற அைனத்தி ம் ஒேர சீரான நைட ைறைய ைவப் த்
ேததி விஷயத்தில் ெகாண் வ ம் ேநாக்கத்தில், நிதி அைமச்சகம் தன

ெசப்டம்பர் 4,1972 ேததியிட்ட க தத்ைதத் தி த்தியைமத் இலக்கம்
7.7.2008/NC II, பிப்ரவாி 10,2010 ேததியிட்ட க தம்
லம்
பின்வ மா
அறி
த்தி ள்ள .
“ெபா ேசமநிதியில் ைவப்பாக
உள் ர் காேசாைல அல்ல ேகட்ேபாைல லம் பங்ேகற்பாளர் பணம்
ெச த்தினால், அந்த காேசாைல, ேகட்ேபாைல பணமாக்கப்பட்ட
ேததிேய ைவப்பிற்குாிய ேததியாக எ த் க்ெகாள்ளப்ப ம்”.
c. இந்த விவரத்ைத ெபா ேசம நிதி வர்த்தகத்ைத ேமற்ெகாள் ம்
உங்களின் வங்கிக்கிைளகளின் கவனத்திற்கு ெகாண்
ெசல்வேதா ,
கணினி வழியான
ைறைமயி ம் இைத
குத்தி மா
உங்கைள
ேவண் கிேறாம். வா க்ைகயாளர் அறிந் ெகாள் ம் ெபா ட் இந்த
தகவல் உங்களின் கிைளகளி ம் ெதாி ம்ப ைவக்கப்பட ேவண் ம்.
2. 18 வய

நிைற

ெபறாதவ க்கு கணக்குத் ெதாடங்குதல்

a) சில கவர் வங்கிகள் 18 வய நிைற ெபறாதவ க்கு கணக்குத்
ெதாடங்க ம ப்பதாக எ ந் ள்ள
கார்கைளத் ெதாடர்ந்
பின்வ மா வ
த்தப்ப கிற . ெபா ேசமநிதி திட்டம் 1968ன்
விதி எண் 3(1)ன்கீழ் தனக்காகேவா அல்ல அவர் பா காவலராக
இ க்கும் ஒ
18வய
நிரம்பாத நபாின் சார்பிேலா ெபா ேசம
நிதியில் உாிய பங்களிப் த் ெதாைகையச் ெச த்த
ம். ேம ம்
நிதி அைமச்சகத்தின் F.7/34/88- NS II, நவம்பர் 17, 1989 ேததியிட்ட
க தத்தின்ப ஒ தாய் அல்ல தந்ைத இ வாில் ஒ வர் மட் ம் 18
வய
நிரம்பாத தம குழந்ைதயின் சார்பில் ேசமநிதி கணக்ைகத்
ெதாடங்கலாம்.
b) ெபா ேசம நிதித் திட்டத்திைன நிர்வகிக்கும் உங்களின் வங்கிக்
கிைளக க்கு இந்த அறி
த்தல்கைள வ
த்திக் கூ ம்ப
ேகட் க்ெகாள்கிேறாம்.
தங்கள் உண்ைம ள்ள
(சங்கீதா லால்வாணி)
ைணப் ெபா ேமலாளர்.

