


એવી વસ્ત ુખરીદવા માટે કે 
જે નિયનમત આવકમાાંથી િ 
ખરીદી શકાય.

બચત શા માટે જરૂરી છે ?

અણધાયાા ખર્ાાઓ જેવાકે
માાંદગી, અકસ્માત, મતૃ્ય,ુ 
આફત

પોતાનુાં ઘર ખરીદવુાં, ઉચ્ર્ 
અભ્યાસ જેવા મોટા 
ખર્ાાઓ િે પહોંર્ી વળવા

ઘડપણમાાં અથવા જ્યારે િ 
કમાઈ શકીએ ત્યારે 
જરૂરીયાતોિે પહોંર્ી વળવા.

શા માટે બચત બેંકમાાં કરવી ?

સલામતી
ઘરની અંદર ડબ્બામાાં, પથારી નીચે અથવા પાકીટમાાં રાખેલા પૈસાની
ચોરી/નકુશાન થઈ શકે છે. તેને પરૂ જેવી કુદરતી આફતોના સમયે પણ
નકુશાન થઈ શકે છે જ્યારે બેંકમાાં પૈસા સલામત રહે છે.

વવકાસ
બેંક ખાતામાાં રાખેલા પૈસા પર આપણને વ્યાજ મળે છે. તેનાથી
પૈસામાાં વધારો થાય છે. ઘરમાાં રાખેલા પૈસામાાં વધારો થતો નથી.

લોન
આપણી બચત, થાપણો કે રીકરીંગ થાપણોને આધારે બેંક આપણી
ઘર ખરીદી અથવા અભ્યાસ જેવી જરૂરીયાતો માટે લોન આપી શકે
છે.



1

• કેવાયસી એ ખાત ુાં ખોલતી વખતે બેંક દ્વારા ગ્રાહકિી ઓળખ અિે સરિામાિી 
માહહતી મેળવવાિી પ્રહિયા છે.
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•સત્તાવાર રીતે માન્ય દસ્તાવેજો: a) પાસપોટા , b) ડ્રાઇનવિંગ લાઇસન્સ, c) મતદાર 
ઓળખ કાડડ , d) પાિ કાડા, e) આધાર કાડડ , f) િરેગા કાડડ . 
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•જો આ દસ્તાવેજોમાાં સરિામાિો ઉલ્લેખ હશે તો, તેિે સરિામાિા પરૂાવા તરીકે 
પણ સ્વીકારવામાાં આવશે. 

નો યોર કસ્ટમર (કેવાયસી)

*સત્તાવાર દસ્તાવેજો ના હોય તો -
હાલનો ફોટો અને બેંક અવધકારીની સમક્ષ સહી/અંગઠૂો કરી ચોક્કસ મયાડદા 
સાથેનુાં “લઘ ુખાત ુાં” ખોલાવી શકાય છે.

સગીર ખાતાિા હકસ્સામાાં ૧૮ વર્ા પરૂા થયે (પખુ્ત ઉમરે), કેવાયસી દસ્તાવેજો રજૂ 
કરવા.

પાસપોટડ નરેગા કાડડ ડ્રાઇવવિંગ લાઇસન્સ ફોટો*

આધાર કાડડ પાન કાડડ મતદાર કાડડ



બેંક ખાતાિા પ્રકાર
બચત ખાત ુાં

• ખાતામાાં જમા અને ઉપાળ
માટેની સગવળતા.

• ગ્રાહકોને પાસબકુ, ચેકબકુ
વવગેરે, ATM /ડેબીટ કાડડ
આપવામાાં આવે છે.

• જમા રકમ પર વ્યાજ
મળવા પાત્ર છે.

ચાલ ુખાત ુાં
• ચાલુ ખાત ુાં પેઢી/કાંપની ના

નામે ખોલવામાાં આવે છે.

• લેવળ-દેવળ સાંખ્યા ની કોઈ
મયાડદા નથી.

• બેંક દ્વારા આવા ખાતામાાં
કોઈ વ્યાજ ચકૂવવામાાં
આવતુાં નથી.

રીકરીંગ જમા ખાત ુાં
• વનયત સમય માટે ચોક્કસ 

રકમ જમા કરવી. 
• બચત ખાતા કરતાાં વધારે 

વ્યાજની ચકૂવણી.
• મદુ્દત પરૂી થયે અથવા

પહલેા ઉપાડની પરવાનગી.

બાાંધી મદુ્દતિી થાપણ
• ૭ દદવસથી ૧૦ વર્ડ સધુીની

ચોક્કસ મદુ્દતનુાં થાપણ ખાત ુાં.
• બેંકો બાાંધી મદુ્દતની થાપણ

પર ઊંચુાં વ્યાજ ચકૂવે છે.

• વ્યાજ માવસક / વત્રમાવસક
સમયગાળે ઉપાડી શકાય છે
અથવા સાંચચત કરી શકાય છે.

લઘ ુખાત ુાં
• હાલનો ફોટો અને બેંક

અવધકારીની સમક્ષ સહી /
અંગઠૂો કરી “લઘુ ખાત ુાં”
ખોલાવી શકાય છે.

• ૧૨ મહીના સધુી માન્ય.
• આવા ખાતામાાં કોઈ પણ સમયે

બેલેન્સ ૫૦,૦૦૦ રૂપીયાથી
વધવુાં ન જોઈએ.

બવુનયાદી બચત ખાત ુાં
• લઘતુ્તમ બેલેન્સની જરૂરીયાત

નથી.
• ડેબીટ કાડડની સવુવધા.
• ૧૦ વર્ડથી વધનુી ઉંમર વાળી

કોઈ પણ વ્યક્તત બવુનયાદી
બચત ખાત ુાં ખોલાવી શકે છે.



• બેંક પૈસાનુાં સલામત, ઝડપી અને કુશળતાથી એક થી બીજી    
જગ્યાએ અને એક વ્યક્તતથી બીજી વ્યક્તત સધુી સ્થાનાાંતરણ કરે 
છે. 

• બેંક શાખા, સકૂ્ષ્મ ATM સાથેના બેંક વમત્ર, ઇન્ટરનેટ બેંદકિંગ,   
મોબાઈલ બેંદકિંગ, NEFT /RTGS મારફતે પણ થઈ શકે છે. 

સ્થાનાાંતરણ

સેવાઓ

• ઘર ખરીદવા, ગાડી, ઘરગથ્થ ુસામાન, અભ્યાસ વવગેરે 
માટે બેંકો લોન આપે છે. 

• કૃવર્, ધાંધા-વેપાર, ઉદ્યોગ અને સેવા કે્ષત્ર જેવી આવથિક 
પ્રવતૃ્તીઓ માટે પણ બેંકો દ્વારા લોન આપવામાાં આવે છે. 

• જુગાર જેવી ગેરકાનનૂી પ્રવતૃ્તી માટે લોન આપવામાાં 
આવતી નથી. 

• બેંકો તરફથી આપવામાાં આવતી લોનનો વ્યાજદર 
સાહકુારો કરતાાં ઘણોજ ઓછો હોય છે.

લોન

• તમામ ATM પર ઉપાડ માટે અને PoS મશીન પર કેશ 
વગર ખરીદીના બીલની ચકૂવણી કરવા માટે માન્ય.

• ATM  થી પૈસાના ઉપાડ વખતે અને PoS વ્યવહાર વખતે 
PIN નાંબરનો ઉપયોગ થાય છે.

• PIN સમયાાંતરે બદલવો જોઈએ અને નાંબર ક્યારેય કોઈને 
આપવો ન જોઈએ. 

• ATM કાડડ અભણ ગ્રાહકોને પણ આપી શકાય છે.
• RuPay ડેબીટ કાડડ એક લાખના અકસ્માત વીમા કવચ 

સાથેનુાં નેશનલ પેમેન્ટ કોપોરેશન ઓફ ઈન્ન્ડયા (NPCI) 
દ્વારા રજૂ કરવામાાં આવેલ સ્થાવનક સ્વદેશી ડેબીટ કાડડ છે. 

ATM કાડડ

• ઈન્ટરિેટ બેંહકિંગ ઇલેક્ટ્રોનિક ચકુવણી પદ્ધનત છે.
• િાણાાં રાન્સફર, બીલ ચકૂવણી, ખાતાિી પછૂપરછ, 

ઓિલાઇિ ટીકીટ બકુીંગ જેવી સનુવધા પ્રદાિ કરે છે. 
ઇન્ટરનેટ બેંદકિંગ

• NEFT/ RTGS, IMPS   & બીલ ચકૂવણી થઈ શકે છે.મોબાઈલ બેંદકિંગ

• બેલેન્સ ખતમ થયા પછી યોગ્યતા અને માંજૂરી પ્રમાણેના 
વધારાના ઉપાડની સગવડતા.ઓવરડ્રાફ્ટ

અટલ પેન્શન યોજના અંતગડત રૂપીયા ૧૦૦૦ થી ૫૦૦૦ સધુીના 
પેન્શનની ખાતરી (ઉંમર 18 - 40 ).પેન્શન



પ્રધાિ માંત્રી જિ-ધિ યોજિા
• માિિીય વડાપ્રધાિ દ્વારા ૨૮ ઓગષ્ટ ૨૦૧૪ િા રોજ 

શભુારાંભ. 
• યોજિામાાં ગ્રામીણ અિે શહરેી નવસ્તારોિા કુટુાંબોિે બેંક 

ખાતા દ્વારા આવરી લેવાિો ધ્યેય છે.
• ૧૦ વર્ાથી ઉપરિા સગીર પોતાનુાં બર્ત ખાત ુાં કોઈ પણ 

બેંકમાાં ખોલાવી શકે છે.
• RuPay ડેબબટ કાડા ગ્રાહકિે રૂપીયા એક લાખિો નિશલૂ્ક 

અકસ્માત વીમા કવર્ પ્રદાિ કરે છે.
• અકસ્માત વીમા કવર્િો લાભ લેવા, RuPay ડેબીટ કાડાિો 

ઉપયોગ ૪૫ હદવસમાાં ઓછામાાં ઓછો એક વખત કરવો 
અનિવાયા છે.

• ખાતામાાં ૬ માસના સાંતોર્કારક વ્યવહાર પછી, કુટુાંબના 
એક વ્યક્તતને રૂપીયા ૫૦૦૦ સધુીના ઓવરડ્રાફ્ટની 
સવુવધા ઉપલબ્ધ છે.

પ્રધાનમાંત્રી સરુક્ષા વીમા યોજના
• PMSBY એ ખાતા ધારકિે રૂપીયા બે લાખ સધુીનુાં 

આકસ્સ્મક મતૃ્ય ુઅિે નવકલાાંગતા વીમા કવર્ પરુૂાં 
પાડવાિી વીમા યોજિા છે.

• ૧૮ થી ૭૦ વર્ા સધુીિા તમામ બર્ત ખાતા ધારકો 
રૂપીયા ૧૨ િા પ્રનત વર્ા પ્રનત સભ્ય િવીિીકરણીય 
વીમા યોજિા માટે પાત્ર છે.

પ્રધાનમાંત્રી જીવન જ્યોવત વીમા યોજના
• PMJJBY એ રૂપીયા બે લાખ સધુીિા કોઈ પણ કારણે 

થયેલા મતૃ્ય ુસામે જીવિ વીમા કવર્ પરુૂાં પાડવાિી 
વીમા યોજિા છે.

• બેંક શાખાઓ/બેંક નમત્ર પાસે ઉપલબ્ધ છે.
• ૧૮ થી ૫૦ વર્ા સધુીિા તમામ બર્ત ખાતા ધારકો 

આ વીમા યોજિા માટે પાત્ર છે.
• પ્રીનમયમિો દર રૂપીયા ૩૩૦ ઉપરાાંત સનવિસ ટેક્ટ્સ પ્રનત 

વર્ા પ્રનત સભ્ય. દર વર્ે િવીિીકરણ થઈ શકે છે.

સામાજજક સરુક્ષા યોજનાઓ



પ્રધાન માંત્રી મદુ્રા યોજના (PMMY)

• માન. વડાપ્રધાનશ્રીએ તારીખ ૦૮.૦૪.૨૦૧૫ ના રોજ Small
Industries Development Bank of India (SIDBI) અંતગડત પ્રધાન
માંત્રી મદુ્રા યોજના ખલુ્લી મકુી.

• ચબન-કોપોરેટ લઘુ ધાંધા-રોજગાર કે્ષત્રને નાણાાંકીય સવુવધાઓનો
ઔપચાદરક પ્રવેશ આપવો.

• નાના ઉત્પાદન એકમો, દુકાનદારો, ફળ/શાકભાજીના ફેદરયાઓ, ટ્રક-
ટેક્ષી ચાલકો, ખોરાકી સેવા એકમો, મરામત દુકાનો, નાના ઉધ્યોગોં,
શેરી વવકે્રતાઓ અને બીજા અન્ય જેવા અથડતાંત્રના નાણાાંવવહોણા
વગડને બેંકના નાણાાંના ઉપયોગ માટે પ્રોત્સાહન અને ખાતરી આપવી.

મદુ્રા દ્રન્ટટ

વપરાવમડના સૌથી નીચેનાના વ્યાપક આવથિક અને સામાજજક વવકાસ માટે
સાંકચલત નાણાાંકીય અને આધાર સેવાઓ પ્રદાતા બનવુાં, કે જે સવડશે્રટઠ હોવાની
સાથે સાથે વવશ્વસ્તરની સવોત્તમ પધ્ધતીઓ અને ધોરણોને અનરુૂપ હોય.

મદુ્રા ધ્યેય

આવથિક સફળતા તથા નાણાાંકીય સરુક્ષાની પ્રાપ્તી હતે ુ આપણી સહભાગી
સાંસ્થાઓના સહકારથી સમાવેશી, ટકાઉ અને મલૂ્ય આધારીત ઉધ્યોગ
સાહવસકતાના સાંસ્કારનુાં વનમાડણ કરવુાં.

મદુ્રા ઉદે્દશ

અમારો મળૂ ઉદે્દશ સહભાગી સાંસ્થાઓ ના વવકાસ તથા પ્રોત્સાહન અને લઘુ
ઉધ્યોગ કે્ષત્રના વવકાસ માટે પાદરતાંત્રના વનમાડણથી સમાવેશી અને ટકાઉ રીતે
વવકાસ પ્રાપ્ત કરવાનો છે.

પ્રશ્ન. શુાં તમે જાણોછો કે તકવનકી સ્નાતકો પણ MUDRA અંતગડત લોન મેળવી શકે છે ?

જવાબ.  ધાંધાિા પ્રકાર અિે યોજિાિી જરૂરીયાતિા આધારે, મદુ્રાિા કોઈ પણ એક 
મધ્યસ્થી પાસેથી તમે નિયમાનસુાર લોિ મેળવી શકો છો.



બેંક નધરાણ લેિાર

યોગ્ય ધાંધાિો નવર્ાર

લોિ અરજી જાહરે/ખાિગી ક્ષેત્રિી 
વાણીજ્ય બેંક, ક્ષેનત્રય 
ગ્રામીણ બેંક અથવા
સહકારી બેંક

લોિ અરજીિી 
યોગ્ય પ્રહિયા

લોિ દસ્તાવેજોિી તૈયારી

લોિિી 
માંજૂરી/ચકૂવણી

PMMY અંતગાત લોિ કેવી રીતે મેળવી શકાય ?

કોઈ જામીિગીરી વીિા વશશ ુલોન માટે કોઈ પ્રોસેવસિંગ ફી અને માજનન નહી.

કોઈ પણ ભારતીય નાગદરક કે જેની પાસે
ઉત્પાદન, પ્રોસેવસિંગ, વેપાર અથવા સેવા કે્ષત્ર
જેવી આવક પેદા થાય તેવા ચબન-ખેતી ધાંધા-
વ્યવસાયનુાં આયોજન હોય તેમજ જેની
લોનની જરૂરીયાત ૧૦ લાખ રૂપીયા સધુીની
હોય.

મદુ્રા કાડડએ એક RuPay ડેબીટ કાડડ હશે
કે જે ઓવરડ્રાફ્ટ ના સ્વરૂપમાાં કાયડકારી
મડૂીની સવુવધા પ્રદાન કરે છે, તેનો
ATM, બેંક વમત્ર & PoS પર ઉપયોગ
કરી શકાય છે.

`૫૦,૦૦૦ સધુી

નશશુ
`૫૦,૦૦૦ થી ૫ લાખ સધુી

દકશોર
`૫ લાખ થી ૧૦ લાખ સધુી

તરુણ

મદુ્રા લોિિા પ્રકારો

વધ ુમાદહતી માટે નજીકની બેંક શાખાનો સાંપકડ  કરો અથવા www.mudra.org.in પર લોગ ઇન કરો.

http://www.mudra.org.in/

