

जन्म ततथथ शे दश ळवष की आयु तक खाता खोऱा जा शकता षै



केळऱ दो बालऱकाओंके नाम शे खाता खोऱने की अनुमतत



गार्डषयन / लऱगऱ गार्डषयन द्ळारा बालऱका के नाम खाता खोऱा जाएगा



रुऩए 1000/- की प्रारं लिक जमा रालऴ शे खाता खऱ
ु े गा



एक वळत्तीय ळवष मे कुऱ धनरालऴ रुऩए 1,50,000/- तक शीलमत



शन 2015-2016 को लऱए ब्याज दर 9.20%



नामतनदे ऴन की शुवळधा उऩऱब्ध नषी



बालऱका के 18 ळवष ऩूणष षोने के बाद, उशकी उच्च लऴसा तथा वळळाष के लऱए, खाते मे जमा रालऴ के 50%
तक की रालऴ तनकाऱने की अनुमतत



खाता खोऱने की तारीख शे 14 ळवष ऩूणष षोने तक रुऩए 100/- की गुणक मे रकम जमा की
जा शकेगी



खाता खोऱने की तारीख शे 21 ळवष ऩूणष षोने ऩर खाता बंद ककया जा शकता षै



शेक्ऴन 80शी अंतगषत आयकर मे छूट |



बालऱकांच्या कल्याणाशाठी



ऩाऱक / कायदे ऴीर ऩाऱकांद्ळारा मुऱींच्या नाळाने खाते उघडऱे जाईऱ



केळल दोन मुऱींच्या नाळे खाते उघडण्याची अनुमतत



जन्म तारखेऩाशून ळयाच्या दषा ळवाष ऩयषन्त खाते उघडता येते



ऩाऱक / कायदे ऴीर ऩाऱकांच्या के. ळाय. शी. कागद्ऩत्ांबरोबरच मऱ
ु ीच्या जन्माचा दाखऱा आळश्यक



नामतनदे ऴनाची शवु ळधा उऩऱब्ध नाषी



शुरळातीश रुऩये 1000/- इतक्या रकमेने खाते उघडता येते



नंतर रुऩये 100/- ककं ळा त्याच्या ऩटीत रक्कम खाते उघडल्याऩाशून 14 ळवष ऩूणष षोइऩयंत जमा करता येते



एका आथथषक ळवाषत जास्तीत जास्त रुऩये 1,50,000/- जमा करता येतात



एका आथथषक ळवाषत ककतीषी ळेला रक्कम जमा करता येते



अतनयलमत खाते रुऩये 50/- मात् चा िद
ु ं ड िरून तनयलमत करता येते



खात्यामध्ये रोख / चेक / र्डमांड ड्राफ्ट द्ळारा रक्कम जमा करता येते



शन 2015-2016 या आथथषक ळवाषकररता व्याज दर 9.20%



शरकार द्ळारा अथधशथू चत केऱेऱे व्याज चक्रळाढ दराने खात्यामध्ये जमा केऱे जाते



मुऱीच्या ळयाऱा 18 ळवष ऩूणष झाल्यानंतर ततचा उच्च लऴसणाशाठी ककं ळा ऱग्नाशाठी जमा रकमेच्या 50%
ऩयषन्त रक्कम खात्यामधून काढण्याश अनुमतत



मऱ
ु गी दश
ु यायष गाळात राषाळयाश गेल्याश खाते स्थऱांतर करण्याश अनम
ु तत



18 व्या ळवी ऱग्न झाल्याश खाते मुदतऩूळष बंद



खाते ऩररऩक्ळ झाल्या नंतर दे खीऱ बंद न केल्याश ते बंद षोईऩयंत तनयमानुशार व्याज



खाते धारकाचा मत्ृ यु झाल्याश ऩाऱकांना व्याजाशहषत जमा रक्कम लमलते

शुकन्या शमद्
ृ धी योजना
खात्याची मुख्य ळैलऴष्ठ्ये





मऱ
ु ीच्या ळयाच्या

दषा ळवाषऩयंतच षे खाते उघडू ऴकतो।

दोन मुऱींच्या नाळाने जास्तीत जास्त दोन खाते उघडू ऴकतात.
आई ळडीऱ

कायदे ऴीर ऩाऱक मुऱींच्या नाळाळर खाते उघडू ऴकतात.

खाते उघडण्याशाठीची कमीत कमी रक्कम रु १,०००/-

आषे आणण त्यानंतरच्या ठे ळी

रु १००/- च्या ऩटीत

अशाव्यात.


एका आथथषक ळवाषमध्ये जास्तीत जास्त रक्कम रु १,५०,०००/- जमा केऱी जाऊ ऴकते..



आथथषक ळवं २०१५-१६ शाठी चक्रळाढ व्याजचा



नोमीनेऴन नाषी.



ळय १८ ककं ळा त्याऩुढे ५०% ऩयंत रककम
काढता येतात.





दर ९.२% आषे ..

काढता येते , मुऱीच्या उच्च लऴसण ककं ळा ऱग्नाशाठीच षे ऩैशे

खाते उघडल्याऩाशून १४ ळवष ऩयंत जमा करू ऴकता.

खाते उघडल्याऩाशून २१ ळवं झाल्यानंतर खाते बंद करता येत॰े

आयकर शळऱत उऩऱब्ध अथधतनयम ८० (शी) (२) च्या अंतगषत. .

Sukanya Samriddhi Account
Silent features of the scheme:o Account can be opened up to the age of 10 yrs from the date of
birth of the girl child.
o Maximum two accounts in the name of two different girl
children.
o Legal guardian/natural guardian can open account in the
name of girl child.
o Minimum amount for opening of account is Rs.1,000/- and
subsequent deposit in multiple of Rs .100/-.
o Maximum deposit is Rs.1, 50,000/- in a financial year.
o Interest rate 9.2% per annum with effect from 01-04-2015.
o No nomination.
o Partial withdrawal up to 50% after the girl child has attained
the age of 18 yrs for the purpose of higher education or
marriage.
o Deposit in an account may be made till completion of 14yrs.
o Account shall mature on completion of 21ys from the date of
opening of the account.
o Income tax rebate is applicable under section 80 (C) (2) of
Income Tax Act.

