


Video - Ginni

Play the Video



બચત હશે તો આ
 ન  
ખર�દ� શકાયએ ચીજ  

ભિવ�યમા ંખર�દ� શકાય

ભિવ�યની જ�ર�યાતો

કટોકટ�ના સમયે
અણધાયા" ખચા"ઓ 
વાક$ 
માદંગી, અક'માત, (*ૃ+ુ

મોટા ખચા"ઓ
ઘર ખર�દ.ુ,ં લ0ન, અ1યાસ  


વા મોટા ખચા"ઓ ને  
પહ3ચી વળવા
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અસલામતી
પૈસાની ચોર� અથવા 7ુદરતી  

આફતોને લીધે 9કુશાની થઈ શક$ છે

િવકાસની તકો 
<મુાવવી

=યાજની આવકની 9કુશાની

લોન માટ$ની  
યો0યતા <મુાવવી
બ>કમા ંજમા રાખેલ પૈસા  

લોન માટ$ની પા?તા પેદા કર$ છે



બચતની ટ$વ 
ક$ળવવી

ચીટ ફંડ અને 
સાAકુાર9ુ ંજોખમ 

ટાળવા

નાણાનંી સલામતી

=યાજની આવકલોન

��к ш� ���	 
�� �� ?

ચેક અને ડ�માડં BાCટ થી  
પૈસા9ુ ં'થાનાતંરણ
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નો યોર ક'ટમર (ક$વાયસી): ફોટો ઓળખપ?, સરનામાનો Dરૂાવો, ફોટો

સગીર ખાતાના Fક'સામા ં૧૮ વષ" Dરૂા થયે (DKુત ઉમર$), ક$વાયસી દ'તાવેજો રNૂ કરવા.

DરૂાવોસPાવાર ર�ત ેમાQય દ'તાવજેો (ફોટો ઓળખપ?/સરનામાનો Dરૂાવો)



ATM 4	��� к�45
RuPay 4	��� к�45

PIN/પાસવડ" મારફત ATM/પોઈQટ ઓફ સેલ 
(POS)/માઇTો ATM માથંી પૈસાનો ઉપાડ, ખર�દ� સામે ક$શ 

વીના બીલની Uકૂવણી.
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FરકરVગ ખાW ું
માિસક બચત. બચત 
ખાતા કરતા ંવધાર$ 
=યાજની Uકૂવણી.

બચત ખાW ુ ં 
(9 (#��� ��� х��  �)

સામાQય લેવળ-દ$વળ, 
જમા અને ઉપાળ માટ$ની 

સગવળતા, પાસYકૂ 
અને ચેકYકૂ િવગેર$

બાધંી (Zુતની  
થાપણ ખાW ું

7 Fદવસથી 10 વષ" 
^ધુીની બાધંી થાપણ 
ખાW ુ,ં વધાર$ =યાજ

��к#� 6!478�



શૈ_`ણક લોન
ઉaચ/=યાવસાિયક અ1યાસ માટ$ 
ભારતમા ં10 અને િવદ$શમા ં20 

લાખ ^ધુી

ઓવરBાCટ
બેલેQસ ખતમ થયા પછ� યો0યતા 

cમાણે વધારાના ઉપાડની 
સગવડતા

��к#� 6!478�

: � ��� ;<! �! ?
િવdયાથe ભારત સરકારના Vidya Laxmi Portal 
પર શૈ_`ણક લોન માટ$ની અરf તેમજ તેને 
g$Fકhગ કર� શક$ છે.

&кк�: ��к "!##! =��
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1 Pay (
ને પૈસા Uકૂવવાના છે તે9ુ ંનામ) Ramesh K.N.

2 Date (
 તાર�ખે પૈસા Uકૂવવાના છે તે તાર�ખ) 31-03-1999

3 Rupees (Uકૂવવાના પૈસા શiદોમા)ં  One Thousand Only

4 Rs. (Uકૂવવાના પૈસા jકડામા)ં 1000

5 ચેક આપનાર =યklતની સહ� સહ� (બ>કમા ંઆપેલા ન(નૂા cમાણેની સહ� હોવી 
જોઈએ) 

6 Uકૂવણીનો cકાર A/C Payee (ખાતામા ંજમા કરવા) 

7 બ>ક શાખા9ુ ંસરના(ુ ં Public Utility Building, Branch, Bangalore-560001.

8 ચેક નબંર  665078



એક �પીયાનો િસmો એક �પીયાની નોટ દશ �પીયાની નોટ

nુ ંતમે oણો છો ?
�પીયા ૧૦ અને વqનુી ચલણી નોટો પર ર�ઝવ" બ>કના ગવન"ર sયાર$ એક 

�પીયાની નોટ પર સ`ચવ, નાણા ંમ?ંાલય, ભારત સરકારની સહ� હોય છે. િસmા 
ભારત સરકાર બહાર પાડ$ છે.

 

ભારતીય ચલણી નાtું



ખાતા ખોલવા, પૈસા 
ઉપાડ / જમા, ફંડ 
gાQસફર

S .T� ATM ���� 
��к (�U

ખર�દ� અને 
મયા"દ�ત ઉપાડ

Point of 

Sale (POS)

ATM / RuPay ડ$`બટ 
કાડ" મારફત ઉપાડ

?�?�

તમામ બ>Fકhગ સેવાઓ

��к ш�х�
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Video - ATM

Play the Video



National Electronic 

Fund Transfer (NEFT)
Real Time Gross 

Settlement (RTGS)

�!��W" ��JкK�

ફંડ gાQસફર, બીલ 
Uકૂણવી, online 

ખર�દ�, ટ�ક�ટ 
YકૂVગ

LM��#�� ��JкK�
Mobile wallets

��JкK� ���� (���< V!� - II

ફંડ gાQસફર, 
બીલ Uકૂણવી

કોઈપણ રકમ9ુ ંબે 
બ>કો વaચેનો 

=યવહાર

બે લાખ ક$ વq9ુુ ંબે 
બ>કો વaચેનો =યવહાર

Online અને offline 

ખર�દ� માટ$ પહ$લાથી 
પૈસા જમા કર$લ 

મોબાઇલ આધાર�ત 
કાuપિનક પાક�ટ
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• માન. વડાcધાનvીએ તાર�ખ ૦૮.૦૪.૨૦૧૫ ના રોજ
Small Industries Development Bank of India (SIDBI) 
zતગ"ત cધાન મ?ંી ({ુા યોજના |uુલી (કુ�. 
 

• `બન-કોપ}ર$ટ લ~ ુ ધધંા-રોજગાર _ે?ને નાણાકં�ય 
^િુવધાઓનો ઔપચાFરક cવેશ આપવો. 
 

• નાના ઉ*પાદન એકમો, �ુકાનદારો, ફળ/શાકભાfના 
ફ$Fરયાઓ, gક-ટ$_ી ચાલકો, ખોરાક� સેવા એકમો, 
મરામત �ુકાનો, નાના ઉdયોગ3, શેર� િવT$તાઓ અને 
બીo અQય 
વા અથ"ત?ંના નાણાિંવહોણા વગ"ને 
બ>કના નાણાનંા ઉપયોગ માટ$ cો*સાહન અને ખાતર� 
આપવી.



f g� gh[� 

િપરાિમડના સૌથી નીચેનાના =યાપક આિથ�ક અને સામા�જક િવકાસ 
માટ$ સકં`લત નાણાકં�ય અને આધાર સેવાઓ cદાતા બન.ુ,ં ક$ 
 
સવ"vે�ઠ હોવાની સાથે સાથે િવ�'તરની સવ}Pમ પdધતીઓ અને 
ધોરણોને અ9�ુપ હોય.

f g� c��� 

આિથ�ક સફળતા તથા નાણાકં�ય ^રુ_ાની cા�તી હ$W ુ આપણી 

સહભાગી સ'ંથાઓના સહકારથી સમાવેશી, ટકાઉ અને (uૂય 

આધાર�ત ઉdયોગ સાહિસકતાના સ'ંકાર9ુ ંિનમા"ણ કર.ુ.ં

f g� Ri�ш 

અમારો (ળૂ ઉZેશ સહભાગી સ'ંથાઓ ના િવકાસ તથા cો*સાહન 

અને લ~ ુ ઉdયોગ _ે?ના િવકાસ માટ$ પાFરત?ંના િનમા"ણથી 

સમાવેશી અને ટકાઉ ર�તે િવકાસ cા�ત કરવાનો છે.



કોઈ oમીનગીર� વીના (ш:  "!# ���	 к!W 6!��(�K� � '#� ��
j# #&.

કોઈ પણ ભારતીય નાગFરક ક$ 
ની 
પાસે ઉ*પાદન, cોસેિસhગ, વેપાર 
અથવા સેવા _ે? 
વી આવક પેદા 
થાય તેવા `બન-ખેતી ધધંા-
=યવસાય9ુ ં આયોજન હોય તેમજ 

ની લોનની જ�ર�યાત ૧૦ લાખ 
�પીયા ^ધુીની હોય.

({ુા કાડ"એ એક RuPay ડ$બીટ કાડ" 

હશે ક$ 
 ઓવરBાCટ ના 'વ�પમા ં

કાય"કાર� (ડૂ�ની ^િુવધા cદાન કર$ 

છે, તેનો ATM, બ>ક િમ? & PoS પર 

ઉપયોગ કર� શકાય છે.

({ુા લોનના cકારો({ુા લોનના cકારો

 `૫૦,૦૦૦ ^ધુી

િશnુ
`૫૦,૦૦૦ થી ૫ લાખ ^ધુી

Jкш!�
`૫ લાખ થી ૧૦ લાખ ^ધુી

�k <



બ>ક િધરાણ લેનાર

યો0ય ધધંાનો િવચાર

લોન અરf
oહ$ર/ખાનગી _ે?ની 
વાણીsય બ>ક, _ેિ?ય 
�ામીણ બ>ક અથવા 
સહકાર� બ>ક

લોન અરfની  
યો0ય cFTયા

લોન દ'તાવેજોની તૈયાર�

લોનની 
મNૂંર�/Uકૂવણી

PMMY zતગ"ત લોન ક$વી ર�તે મેળવી શકાય ?

�l  ��J&�� ���	 #mк#� ��к ш�х�#! ���к5  к�! '��� www.mudra.org.in �� "!� L# к�!.



ઓવરBાCટ, માઇTો-એટ�એમ િવષે ચચા"

વીડ�ઓ િવષે ચચા"



બીo Fદવસની c.Pૃી માટ$ની કામગીર� સ3પવી

ન(નૂા માટ$ના પા?ો

��к ��#�
�

c.Pૃી:
તમામ કામગીર�ની સમજણ માટ$ શાખા cબધંક સાથે ચચા"/કામ કરો. ચચા" કર$લ િવષય પર અને 
નીચેનામાથંી કોઈ પા? નો ઉપયોગ કર� એક ના9ુ ંનાટક તૈયાર કરો. 

િવ�ાથeઓને કામગીર� સ3પવી -> તેમની સાથે નાટકની 'T��ટ તૈયાર કરવી -> આગામી સ?મા ં
૧૦-૧૫ મીનીટ9ુ ંનાટક ભજવ.ું

к	(ш������#� �	�" 
��#� '()к��`�&к

#f .#�n � #��к: 2-3 (�p��jn � ?к q.� ��к х���#� '�r��� (�F� ���5 к� �� ш�х���� 
х��  � х!"���� ���	 
W шк	 ��. ?к (�p��j ш�х���� B�� �!��#� х������ 
�� ���" 
$к!"�ш��#� ���� R��4 к��"� _� "W ш�*d<к "!# ���	#� s .���� к� шк	 ��.
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વીમો

=યklત કંપનીને વીમા cીિમયમની િનયમીત Uકૂવણી 
કર$ છે અને =યklત જો ઇo�'ત થાય અથવા 
(*ૃ+પુામે તો કંપની વીમીત રકમ ^ધુીના નાણાનંી 
Uકૂવણી કર$ છે અથવા, જો કોઈ વ'Wનેુ (મકાન, ગાડ� 

વી) 9કુશાન થાય, <મુ થાય અથવા ચોરાય oય 
તો, વ'Wનુી Fકhમત 
ટલા પૈસાની Uકૂવણી કર$ છે.

ભિવ�યમા ં9કુશાન સામે ર_ણ

fવન વીમો સામાQય વીમો



સામા�જક ^રુ_ા યોજનાઓ

6(� �F5 6(� �t� �7� 
12 �(���#� 6�(��� 
�� �(��� �� "�х#� 
'к$��� ����n � к��

(v�� Hw – yz)

6(� �F5 6(� �t� �7� 
CCz �(���#� 6�(��� �� 
�(��� �� "�х#� m�# 

����n � к�� (v�� 18 - 50)

�(��� 1000 �� 5000 
S )�#� ��Mш##� 

х���  (v�� 18 - 40)

6)�#��U� S �*� 
���� �!
#�

6)�#��U� m�# 
G�!(� ���� �!
#�

'�" ��Mш# 
�!
#�



��Mш# '#� �}~"к 6!(�4M� ��4 (����?�)

����?� (PPF) 
 
પીપીએફ એક બચત સાથે ટ$_ બચત9ુ ં
સાધન છે. તે =યાજબી વળતર અને 
આવક વેરામા ંફાયદા સાથે રોકાણની 
તક આપી નાની બચતો એક? કર$ છે

��Mш#
િન.Pૃી પછ�ના ખચા"ઓ ને પહ3ચી 
વળવા માટ$9ુ ંઆયોજન

                                         
 

   �4��� �к��<� к�!:
 

����� ����-(��� '#� ����-��� ����                                         

! ��Mш# �"�# &!��!, ���#� ���� 
s .���� к�!.



વીડ�યો – પીએમ
ડ�વાયનો cભાવ

Play the Video



વીડ�યો: ^રુ_ા વીમા યોજના (Grocery)

Play the Video



વીડ�યો: ^રુ_ા વીમા યોજના (ઓટોર�_ા)

Play the Video



વીડ�યો: અટલ પેQશન યોજના (APY)

Play the Video



વીડ�યો: fવન sયોિતવીમા યોજના

Play the Video



Nૂથ c.િૃP

c�ોPર�

ઈનામ


