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બચત હશ ે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 ન ે 

પહ3ચી વળવા

અસલામતી
પસૈાની ચોર� અથવા 7ુદરતી  

આફતોન ેલીધ ે9કુશાની થઈ શક$ છે
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િવકાસની તકો 
<મુાવવી

=યાજની આવકની 9કુશાની

લોન માટ$ની  
યો0યતા <મુાવવી

બ>કમા ંજમા રાખલે પસૈા  
લોન માટ$ની પા?તા પદેા કર$ છે.

બચતની 
ટ$વ 
ક$ળવવી

ચીટ ફંડ અને 
સાBકુાર9ુ ં

જોખમ ટાળવા

પૈસાની 
સલામતી

=યાજની 
આવકલોન

ચેક અને ડ�માડં CાDટ થી  
પૈસા9ુ ં'થાનાતંરણ
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પાસપોટ" પાન કાડ" CાઇિવFગ લાઇસGસ

આધાર કાડ" મતદાર કાડ" ફોટોનર$ગા કાડ"



HરકરIગ 
ખાJ ું

બચત 
ખાJ ું
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માિસક બચત. બચત ખાતા 
કરતા ંવધાર$ =યાજની 

Kકૂવણી.

સામાGય લવેળ-દ$વળ, જમા 
અન ેઉપાળ માટ$ની સગવળતા, 
પાસOકૂ અન ેચકેOકૂ િવગેર$

7 Hદવસથી 10 વષ" 
Tધુીની બાધંી થાપણ 
ખાJ ુ,ં વધાર$ =યાજ

શૈUVણક 
લોન

ઉWચ/=યાવસાિયક અ1યાસ 
માટ$ ભારતમા ં10 અન ે
િવદ$શમા ં20 લાખ Tધુી

ઓવરCાDટ

બલેGેસ ખતમ થયા પછ� 
યો0યતા Zમાણ ેવધારાના 

ઉપાડની સગવડતા
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ATM / RuPay ડ$Vબટ કાડ" 
મારફત ઉપાડ

;�;�
ખાતા ખોલવા, પૈસા ઉપાડ / જમા, ફડં 
[ાGસફર

< ,=� ATM ���� ��к &�>

Point of Sale

(PoS)
તમામ બ>HકFગ સેવાઓ
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ફડં [ાGસફર, બીલ Kકૂણવી,
online ખર�દ�, ટ�ક�ટ OકૂIગ
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ફડં [ાGસફર, બીલ 
Kકૂણવી

Mobile wallets

Online અને offline 

ખર�દ� માટ$ પહ$લાથી 
પૈસા જમા કર$લ 

મોબાઇલ આધાર�ત 
કા\પિનક પાક�ટ

ખર�દ� અને 
મયા"દ�ત ઉપાડ

National Electronic 

Fund Transfer (NEFT)

Real Time Gross 

Settlement (RTGS)
કોઈપણ રકમ9ુ ંબે બ>કો 

વWચેનો =યવહાર
બે લાખ ક$ વ]9ુ ુ ંબે બ>કો 

વWચેનો =યવહાર

બાધંી (ુ̂ તની 
થાપણ ખાJ ું
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_વન વીમો સામાGય વીમો

એક એવો કરાર ક$ 
મા ં=ય`aત કંપનીને િનયમીત Kકૂવણી 
કર$ છે અને =ય`aત જો ઇbc'ત થાય અથવા (*ૃ+પુામે તો 
કંપની વીમીત રકમ Tધુીના નાણાનંી Kકૂવણી કરવા9ુ ં
વચન આપે છે અથવા, 
જો કોઈ વ'Jનુે (મકાન, ગાડ� 
વી) 9કુશાન થાય, <મુ 
થાય અથવા ચોરાય bય તો, વ'Jનુી HકFમત 
ટલા 
પૈસાની Kકૂવણી કરવા9ુ ંવચન આપે છે.

ભિવ�યમા ં9કુશાન સામે રUણ
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(J�� KL – NO)

4&� �CD 4&� �E� �6� QQO �&���"� 
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к�� (J�� 18 - 50)

�&��� 1000 �� 5000 
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(J�� 18 - 40)

સામાfજક TરુUા યોજનાઓ

����;� (PPF) 

પીપીએફ એક બચત સાથે ટ$U બચત9ુ ં
સાધન છે. તે =યાજબી વળતર અને 
આવક વેરામા ંફાયદા સાથે રોકાણની તક 
આપી નાની બચતો એક? કર$ છે
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િન.gૃી પછ�ના 
ખચા"ઓ ને 
પહ3ચી વળવા 
માટ$9 ુ ંઆયોજન

• માનનીય વડાZધાન hારા ૨૮ ઓગ�ટ ૨૦૧૪ ના રોજ nભુારંભ.

• યોજનામા ંcામીણ અને શહ$ર� િવ'તારોના 7ુoંુબોને આવર� લેવાનો pયેય છે.

• RuPay ડ$Vબટ કાડ" �પીયા એક લાખનો અક'માત વીમો Zદાન કર$ છે.

• �પીયા પાચં હbર Tધુીની ઓવરCાDટની Tિુવધા.
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PIN/પાસવડ" મારફત ATM/પોઈGટ ઓફ સેલ 
(POS)/માઇqો ATM માથંી પૈસાનો ઉપાડ, 
ખર�દ� સામે ક$શ વીના બીલની Kકૂવણી.

ATM 5	��� к�5D
RuPay 5	��� к�5D

Zધાનમ?ંી TરુUા વીમા યોજના Zધાનમ?ંી _વન rયોિત વીમા યોજના

અટલ પેGશન યોજના
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 Small

Industries Development Bank of India (SIDBI) *��D� 4'�" 
��>� Z0[� �!
"� _0̀ $� Z0к. 
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• "�"� fg���" ;к�!, i0 к�"���!, �j/ш�кk�R"� �	7���c, lк-
�	(� ��$к!, х!��к ���� ;к�!, ����� i0 к�"!, "�"� fm�!�n, 
ш�� &�o	��c %"� ��p %@� q�� %�D��>"� "�9��&�#!9� 
��D"� ��к"� "�9��"� f��!� ���	 4!g��#" %"� х��� e���.

Z0[� [rs� 

&���&�5"� �t�� "���"�"� u���к e&�vк %"� ����w
к &�к�� ���	 
��кa$� "�9��к� %"� e'�� ����c 4���� �"x0�, к	 q ��D\�s- #!��"� 
���� ���� &�y ��"� ��b�� �m'��c %"� '!�9!"� %H0�� #!�.

Z0[� m���

e&�vк ��j�� ��� "�9��к� <0�(�"� 4�z�� #	1 0 e�9� �#k��� 
�� ��c"� �#к���� �����ш�, �к�f %"� Z ,̀ � e'��� fm�!� 
��#&�к��"� �� к��H0� &"��D9 к�x0�.

Z0[� f{�ш

%���! Z ,j f{�ш �#k��� �� ��c "� &�к�� ��� 4!g��#" %"� $/0 
fm�!� (�>"� &�к�� ���	 ��7���>"� &"��D9�� �����ш� %"� �к�f ��� 
&�к�� 4�z� к���"! ��.
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���.  ધધંાના Zકાર અને યોજનાની જ�ર�યાતના આધાર$, (sુાના કોઈ પણ એક 
મpય'થી પાસેથી તમે િનયમા9સુાર લોન મેળવી શકો છો.



બ>ક િધરાણ લેનાર

યો0ય ધધંાનો િવચાર

લોન અર_ bહ$ર/ખાનગી Uે?ની 
વાણીrય બ>ક, Uેિ?ય 
cામીણ બ>ક અથવા 
સહકાર� બ>ક

લોન અર_ની  
યો0ય ZHqયા

લોન દ'તાવેજોની તૈયાર�

લોનની 
મtૂંર�/Kકૂવણી

PMMY uતગ"ત લોન ક$વી ર�તે મેળવી શકાય ?

કોઈ bમીનગીર� વીના &шB0 $!" ���	 к!A 4!��&�8� � %"� ��
~" "#.

к!A �9 k����� "��7�к к	 q"� ���� 
fg���", 4!��&�8�, ����� %��� ���� (�> 
q�� e�к ���� ��� ���� a�"-х��� '�'�-
u�����H0� e�!
" #!� ���
 q"� 
$!""� 
����� 10 $�х ����� <0'�"� 
#!�.

Z0[� к�5D; ;к RuPay 5	��� к�5D #ш� 
к	 q c��V�W� "�  ������ к��Dк�� 
Z ,5"� <0&�'� 4��" к�	 ��, ��"!
ATM, ��к &�> & PoS �� f��!� 
к� шк�� ��.
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િશnુ

`૫૦,૦૦૦ થી ૫ લાખ Tધુી
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`૫ લાખ થી ૧૦ લાખ Tધુી
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(sુા લોનના Zકારો(sુા લોનના Zકારો
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