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ਦੁਆ ਰਾ ਛਾਿਪਆ ਿਗਆ:
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵੱ ਤੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਕ�ਦਰ (ਐਨਸੀਐਫਈ)
ਪਿਹਲਾ ਸੰ ਸਕਰਣ, 2021

ਬੇਦਾਅਵਾ:
ਇਹ ਪੁਸਿਤਕਾ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਿਵੱ ਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਖਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੱ ਚੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਪੜ�ਨ ਅਤ ਿਸਖਲਾਈ ਸਮੱ ਗਰੀ ਵਜ� ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਿਵੱ ਤੀ ਉਤਪਾਦ� ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ
ਨਹ� ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ।ਪਾਠਕ� ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਨ� � ਦੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ
ਹੈ।
ਕਾਪੀਰਾਈਟ: ਮੁੜ-ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਮੰ ਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ।
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ਐਨਸੀਐਫਈ (ਨ� ਸ਼ਨਲ ਸ�ਟਰ ਫਾਰ ਫਾਇਨ� ਿਸ਼ਅਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ ਨ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨ�ਸ਼ਨਲ ਸ�ਟਰ ਫਾਰ ਫਾਇਨ�ਿਸ਼ਅਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਐਫਈ) ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ (ਆਰਬੀਆਈ), ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚ�ਜ
ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ (ਐਸਈਬੀਆਈ), ਇੰ ਿਸ਼ਓਰ�ਸ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਡਵੇਲਪਮ�ਟ ਅਥਾਿਰਟੀ ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ (ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ) ਅਤੇ
ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰ ਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਡਵੇਲਪਮ�ਟ ਅਥਾਿਰਟੀ (ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤੀ ਇੱ ਕ ਖੰ ਡ 8 (ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਨਹ�) ਕੰ ਪਨੀ ਹੈ।
ਨਜ਼ਰੀਆ -"ਇੱ ਕ ਿਵੱ ਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਰੁਕ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਭਾਰਤ"
ਿਮਸ਼ਨ - ਉਪਭੋਗਤਾ ਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਲਈ ਿਨਰਪੱ ਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਯਾਮਕੀ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਦੇ ਜਰੀਏ
�ਿਚਤ ਿਵੱ ਤੀ ਉਤਪਾਦ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱ ਤੀ ਸੁੱ ਖ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਆਦਾ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱ ਡੇ ਪੈਮਾਨ� ਤੇ ਿਵੱ ਤੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਮੁਿਹੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ।
ਭਾਰਤੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸੈਕਟਰ ਿਨਯਾਮਕ:
ਆਰਬੀਆਈ: ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਭਾਰਤ ਦਾ ਕ�ਦਰੀ ਬ�ਕ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਪਾਿਲਸੀ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਬ�ਿਕੰ ਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬ�ਿਕੰ ਗ ਿਵੱ ਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਿਤ�ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵੈਬਸਾਈਟ: https://www.rbi.org.in
ਐਸਈਬੀਆਈ: ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚ�ਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ (ਐਸਈਬੀਆਈ) ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀਜ਼ ਬਜਾਰ ਦਾ ਿਨਯਾਮਕ
ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇਸ਼� ਦੇ ਿਹੱ ਤ� ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ, ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਬਜਾਰ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਿਨਯੰ ਿਤ�ਤ ਕਰਨ ਦਾ
ਕਾਰਜ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਵੈਬਸਾਈਟ: https://www.sebi.gov.in
ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ: ਇੰ ਿਸ਼ਓਰ�ਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਡਵੇਲਪਮ�ਟ ਅਥਾਿਰਟੀ ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ (ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ) ਇੱ ਕ ਿਨਯਾਮਕੀ ਸੰ ਸਥਾ
ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਬੀਮਾ ਉਦਯੋਗ� ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਿਤ�ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਵੈਬਸਾਈਟ: https://www.irdai.gov.in
ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ: ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰ ਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਡਵੇਲਪਮ�ਟ ਅਥਾਿਰਟੀ (ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ) ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ,
ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਨਯੰ ਿਤ�ਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱ ਢੇ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਵੈਬਸਾਈਟ: https://www.pfrda.org.in
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ਮੋਿ ਡਊਲ 1

ਬੁਿ ਨਆ ਦੀ ਪਿਹਲੂ
ਖਰਚੇ

ਆਮਦਨੀ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ

ਿਜਊਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਭੋਜ ਨ, ਕੱ ਪਿੜਆਂ, ਰਿਹਣ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰ ਚਾਰ, ਅਤੇ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹੀਨ� ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ?ਉਨ� � ਚੀਜ� ਲਈ ਬੱ ਚਤ

ਕਈ ਹੋ ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗ ਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਫੇ ਰ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣ,

ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਨਹ� ਜਾਪਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸ� ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ?
ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਸੰ ਤੁ ਿਲਤ ਕਰਨਾ - ਅਤੇ ਬੱ ਚਤ� ਅਤੇ ਵਾਧੂ
ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਥੋੜ�ਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਿਸੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਆਓ ਅਸ� ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹ� ਿਕ ਆਪਣੇ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈ ਿਸਆਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾਵ� ਨੂੰ ਸੈਟ ਕਰਨਾ:ਲੋ ੜ� ਅਤੇ ਇੱ ਛਾਵ�
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਇੱ ਛਾਵ� ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਾਫੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂ ਰਨ ਹੈ।ਇਹ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾਵ� ਨੂੰ ਸੈਟ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗ ਾ ਤ� ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ
ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਿਕੱ ਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮਨ�ਰੰ ਜਨ, ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ� ਲਈ ਉਪਹਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ� � ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ �
ਆਪਣੇ ਲੱਕਸ਼� ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਅਿਜਹੀਆਂ ਦੋ ਗੱ ਲ� � ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਖਰਿਚਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:
1.

ਇਹ ਜਾਣੋ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਕੀ ਹਨ

2.

ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਿਚਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓ।

ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਿਤ�ਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ
ਿਹਸਾਬ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ�� ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕੰ ਨਾ ਖਰਚਾ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕੀ ਹਨ।

1 ਲੋ ੜ: ਇੱ ਕ ਜ਼ਰੂ ਰਤ, ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਿਜਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ
2 ਇੱ ਛਾ: ਇੱ ਕ ਚਾਹ, ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਿਜਸ ਦੀ ਤੁਸ� ਇੱ ਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਇੱ ਕ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਿਕ ਗੈਰ-

ਹਰ ਰਸੀਦ ਰੱ ਖੋ।

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

ਹਰ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼
ਿਰਕਾਰਡ ਕਰੋ

ਇਨ� � ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ� ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ, "ਮੇਰੇ ਿਸਰ �ਤੇ ਛੱ ਤ" ਇੱ ਕ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੱ ਪੜੇ , ਭੋਜਨ
ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ। "ਿਥਏਟਰ ਿਵੱ ਚ ਮੂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ" ਇੱ ਕ ਇੱ ਛਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਹੰ ਗੀ ਸਾੜੀ, ਜੇਵਰ,
ਆਿਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਮਹੀਨ� ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੇ ਆਪਣੇ
ਖਰਚੇ ਦਾ ਜੋੜ ਲਗਾਓ

ਇਸ ਨੂੰ ਿਤੰ ਨ
ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈ ਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗ ੀ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕੰ ਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸ � ਇਸ ਨੂੰ
ਿਕਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਆਮਦਨੀ
ਸਾਡੇ ਿਵੱ ਚ� ਿਜਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ� ਦਾ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ, ਖੇ ਤੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਆਿਦ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋ ਕ ਉਨ� � ਦੇ ਿਨਵੇਸ਼� ਤ� ਿਵਆਜ਼ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਭਾਵ� ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਭਿਵੱ ਖ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਿਚਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਿਕਵ� ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਇਸ ਦਾ ਪ� ਬੰਧਨ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹੈ।
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ਸਾਡੇ ਿਵੱ ਚ� ਕਈ ਲੋ ਕ � ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵੱ ਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਿਸਰਫ ਿਰਟਾਯਰਮ�ਟ/ਬੁ ਢਾਪੇ

ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ
ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਿਚਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਉਨ� � ਨੂੰ
ਇਕੱ ਿਠਆਂ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਿਵੱ ਚ ਕੁ ਝ ਵੀ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱ ਸ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਕੁੱ ਲ ਖਰਿਚਆਂ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਦਾ ਅੰ ਤਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਜ�
ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰ ਕੜਾ ਹੈ?
ਜੇ ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਤ� ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਹਨ। ਮੁ ਬਾਰਕ�!

ਲਈ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ - ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵ� ਤੁਸ�
ਕਾਲਜ ਤ� ਗ�ੈਜੁਏਟ ਹੋਏ ਹੋ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ , ਗ�ਿਹਣੀ ਹੋ ਜ� ਵਿਰਸ਼ਠ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ,
ਿਵੱ ਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਲੱਕਸ਼� ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ
ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਅੱ ਗੇ ਬਾਰੇ ਿਕਵ� ਸੋਚਦੇ ਹੋ।

3 ਸੁਆਲਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਣ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਿਵੱ ਤੀ ਯੋਜ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰੋ:

ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੋ ਈ ਵੀ ਿਰਣ ਜ� ਲੋ ਨ ਦਾ ਭੁਗ ਤਾਨ ਕਰਨਾ

ਮ� ਇਸ ਵੇ ਲੇ ਿਕੱ ਥੇ ਹ�?

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸ� ਿਲੱਤਾ ਹੈ। ਨਹ� ਤ� ਤੁਸ� ਭਿਵੱ ਖ ਲਈ ਆਪਣੀ

ਮ� ਿਕੱ ਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਦੀ ਹ�?

ਮਾਿਸਕ ਬੱ ਚਤ ਦੀ ਰਕਮ ਜ� ਿਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮ� ਇੱ ਥ� ਦੀ �ਥੇ ਿਕਵ� ਜਾਣਾ ਹੈ?

ਜੇ ਇਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਤ� ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਤੁ ਲਨ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇ ਣ ਦੁ ਆਰਾ ਆਪਣੇ ਖਰਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਘਟਾਓ ਿਕ ਇੱ ਛਾਵ� ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਕੀ ਹਨ।
ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱ ਕ-ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰ ਮ ਨਹ� ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱ ਕਣ ਲਈ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਿਨਯਿਮਤ ਤੌ ਰ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਹਲ�, ਇਸ ਨੂੰ ਹਫਤਾਵਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਵਾਰ
ਜਦ� ਤੁਸ� ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਸ� ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਿਸਕ ਤੌ ਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬੱ ਚਤ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੱ ਚਤ ਇੱ ਕ ਮੁੱ ਖ ਕਦਮ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਤੀ ਤੌ ਰ ਤੇ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ।ਆਪਣੀਆਂ ਬੱ ਚਤ� ਨੂੰ ਵਧਣ ਲਈ ਿਜੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਸਮ� ਦੇ ਣ ਲਈ ਛੇਤੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ।
ਕੰ ਪਾ�ਿਡੰ ਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸਧਾਰਣ ਿਵਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸ� ਿਸਰਫ ਮੂਲ ਤੇ ਹੀ ਿਵਆਜ਼ ਕਮਾ�ਦੇ ਹੋ (ਿਜਵ� ਿਕ, ਉਹ ਰਕਮ ਿਜਸ
ਦਾ ਤੁਸ� ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ); ਜੱ ਦਿਕ ਕੰ ਪਾ�ਿਡੰ ਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸ� ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਪਛਲੀ
ਵਾਰ ਕਮਾਏ ਿਵਆਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਿਵਆਜ਼ ਕਮਾ�ਦੇ ਹੋ।
10% ਿਵਆਜ਼ ਦਰ ਤੇ 10 ਸਾਲ� ਲਈ ਿਨਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰੁ. 100/- ਦੀ ਰਕਮ ਪਿਰਪੱ ਕਤਾ ਤੇ,
ਸਧਾਰਣ ਿਵਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁ. 200/- ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰ ਪਾ�ਡ ਿਵਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁ. 260/(ਅਨੁਮਾਿਨਤ) ਬਣਦੀ ਹੈ।
72 ਦਾ ਿਨਯਮ:
72 ਦਾ ਿਨਯਮ ਇੱ ਕ ਤੇਜ਼, ਉਪਯੋਗੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਦਰ ਤੇ
ਿਨਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਸਾਲ� ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ
ਿਜਆਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ
ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ = 72 / ਿਵਆਜ਼ ਦਰ
9% ਿਵਆਜ਼ ਦਰ ਤੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰੁ.1000/- ਦੀ ਰਕਮ 72/9 = 8 ਸਾਲ� ਿਵੱ ਚ ਦੁਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਇੱ ਕ ਿਵੱ ਤੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹ ਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:











ਭਿਵੱ ਖ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੱਕਸ਼� ਦੇ ਨਾਲ ਅੱ ਜ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਸੰ ਤੁ ਿਲਤ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਿਵੱ ਤੀ ਸਰੋ ਤ� ਦਾ ਸਭ ਤ� �ਤਮ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱ ਕੋ
ਆਪਣੇ ਹਲਾਤ� ਅਤੇ ਲੋ ੜ� ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ।
ਆਪਣੇ ਲੱਕਸ਼� ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਚਾਓ ਿਜਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਿਥਤੀਆਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹੋ
ਉਸ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹ ਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਿਜਆਦਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
ਿਰਟਾਯਰਮ�ਟ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਵੋ
ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਛੱ ਡੋ
ਆਪਣੇ ਕਰ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਿਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਬਤਾਓ

ਿਵੱ ਤੀ ਲੱ ਕਸ਼ ਸੈਟ ਕਰਨਾ
ਿਵੱ ਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਤ� ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਲੱਕਸ਼ ਸੈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ,
ਦਰਿਮਆਨੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ-ਅਵਧੀ ਦੇ ਿਵੱ ਤੀ ਲੱਕਸ਼� ਨੂੰ ਸੈ ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ।

ਿਕਵ� ਬਚਾਈਏ?
ਹੁਣ ਜਦ� ਤੁਸ� ਫੈਸ ਲਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਬੱ ਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕਵ�
ਚੱ ਲਦੇ ਹੋ?

ਿਵੱ ਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ
ਿਵੱ ਤੀ ਫੈਸ ਲੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਿਜਆਦਾ ਅਧਾਰ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸ� ਆਪਣੀਆਂ
ਿਜੰ ਦਗੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕਰਦੇ ਹ�। ਕਾਫੀ ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚੇ ਗਏ ਿਨ�ਜੀ ਿਵੱ ਤੀ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦਾ ਿਰਣੀ

ਛੋਟੀ

ਮੋਟਰਬਾਈਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜ ਨਾ ਬਣਾਓ

ਅਵਧੀ
ਦਰਿਮਆਨੀ ਅਵਧੀ

ਇੱ ਕ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਯੋਜ ਨਾ ਬਣਾਓ

ਰਿਹਣ ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਟਾ ਿਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੱ ਦਿਕ ਚੰ ਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚੇ ਗਏ ਿਦ�ੜ ਿਵੱ ਤੀ ਫੈਸਿਲਆਂ
ਦਾ ਿਵੱ ਤੀ ਸੁੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਟਾ ਿਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਵੱ ਤੀ ਯੋਜ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਿਵੱ ਤੀ ਸੁੱ ਖ
ਲਈ ਅਿਹਮ ਹੈ।
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ਲੰ ਬੀ ਅਵਧੀ

ਿਰਟਾਯਰਮ�ਟ ਲਈ ਯੋਜ ਨਾ ਬਣਾਓ

ਸਮਾਰਟ ਲੱ ਕਸ਼ ਸੈਟ ਕਰਨਾ

ਬੱ ਚਤ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ

ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਫੈਸ ਲਾ ਿਲੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਬੱ ਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸ � ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਵ�

ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ

ਕਰਦੇ ਹੋ?ਇਨ� � ਸੁਝ ਾਆਂ ਨੂੰ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੋ:

ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕੱ ਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਛੋਟੀ, ਦਰਿਮਆਨੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ-ਅਵਧੀ ਦੇ ਿਵੱ ਤੀ
ਲੱਕਸ਼� ਨੂੰ ਸੈਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂ ਰਨ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਬੱ ਚਤ ਅਤੇ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਯੋਜ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਿਚਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓ
ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱ ਚਤ� ਨੂੰ ਪਾਓ। ਉਨ� � ਚੀਜ� ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰੋ
ਿਜਨ� � ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੋ।
ਆਪਣੀਆਂ ਬੱ ਚਤ� ਨੂੰ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕੋਈ ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਿਵਆਜ਼ ਵਾਲੇ ਿਰਣ�
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਿਵਕਲਪ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ , ਿਕ�ਿਕ ਉਨ� �
ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਬੱ ਚਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱ ਚ ਆਮਤੌ ਰ
ਤੇ ਿਜਆਦਾ ਲਾਗਤ ਆ�ਦੀ ਹੈ। ਪਿਹਲ� ਇਨ� � ਿਰਣ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੇ ਰ
ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚਤ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਾਓ।
ਪਿਹਲ� ਖੁ ਦ ਨੂੰ ਭੁਗ ਤਾਨ ਕਰੋ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁਆ ਰਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ
ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਤ� ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪਾਸੇ ਰੱ ਖੋ। ਚੀਜ� ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ ਜੋ ਬੱ ਚਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਬੱ ਚਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਆਮਦਨੀ ਵੱ ਧਦੀ ਹੈ , ਤ� ਆਪਣੀਆਂ ਬੱ ਚਤ� ਿਵੱ ਚ ਥੋ ੜ�ਾ ਵਾਧਾ ਕਰੋ (ਇਸ ਦਾ

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, "ਇੱ ਕ ਮੋ ਟਰਬਾਈਕ ਲਈ ਬੱ ਚਤ ਕਰਨਾ" ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਾਪਣ ਿਵੱ ਚ ਔਖਾ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਕਵ� ਪਤਾ ਲੱਗੇਗ ਾ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ � ਿਵਕਾਸ ਕਰ ਰਹੋ ਹੋ ਜ� ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ

ਿਜਆਦਾਤਰ ਿਹੱ ਸਾ, ਜੇ ਤੁਸ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ)। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖਰਚਾ
ਕਰਨ ਦੇ ਆਿਦ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਵੇਗਾ।

ਿਲੱਤਾ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, "10 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ 100 ਸੀਸੀ ਮੋਟਰਬਾਈਕ ਲਈ 50000 ਰੁਪਏ ਦੀ
ਬੱ ਚਤ ਕਰਨਾ" ਸਮਾਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟ ਹੈ - ਤੁਸ � ਚੰ ਗੀ ਤਰ� � ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਸ ਲਈ

ਆਪਣੀਆਂ ਬੱ ਚਤ� ਦੇ ਪ� ਤੀ ਇੱ ਕ ਿਨਯਿਮਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ

ਬੱ ਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਾਪਣਯੋਗ ਹੈ - ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਕੰ ਨ� ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਵੇਗੀ।

ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਤ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਮਾਿਸਕ ਟ� �ਸਫਰ ਨੂੰ ਸੈਟ ਕਰੋ

ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਵਾਸਤਿਵਕ ਹੈ - ਤੁਸ � ਛੋ ਟੇ ਕਦਮ� ਿਵੱ ਚ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਰਕਮ ਨੂੰ
ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ (5000 ਰੁਪਏ ਪ�ਤੀ ਮਹੀਨ� ਦੀ ਬੱ ਚਤ ਕਰਨਾ) ਿਜਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਇਹ ਸਮ�-ਬਾਿਧਤ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� 10 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਅੰ ਿਤਮ ਿਮਤੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬੱ ਚਤ ਕਰਨਾ:
ਬੱ ਚਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਮੁੱ ਖ ਕਦਮ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਤੀ ਤੌਰ ਤੇ

ਆਪਣੀਆਂ ਬੱ ਚਤ� ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਫਾਇਦੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮ� ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱ ਕੋ।
ਈਪੀਐਫ, ਪੀਪੀਐਫ, ਐਨਐਸਸੀ, ਈਐਲਐਸਐਸ, ਐਸਐਸਵਾਈ, ਐਨਪੀਐਸ ਆਿਦ
ਵ�ਗ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮ� ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱ ਚਤ� ਤੇ ਉਨ� � ਕਰ� ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ
ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਿਜਨ� � ਦਾ ਤੁਸ� ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਵੱ ਤੀ ਲੱਕਸ਼� ਨੂੰ ਪੂ ਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਿਵੱ ਖ ਲਈ ਇਹ
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਬੱ ਚਤ ਿਕੱ ਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ?

ਬੱ ਚਤ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?

ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਹਰ ਮਹੀਨ� ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਥੋ ੜ�ੀ-ਿਜਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬੱ ਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਬੱ ਚਤ ਨੂੰ ਹੇਠ� ਮੁਤਾਬਕ ਦੇ ਖਣਾ ਇੱ ਕ ਵਧੀਆ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋ ਣ ਹੋਵੇਗਾ:

ਆਪਣੀਆਂ ਬੱ ਚਤ� ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਉਨ� � ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਈ
ਿਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਇੱ ਕ ਬ�ਕ ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਚਤ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵ�ਗ ਅਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਬੱ ਚਤ = ਆਮਦਨੀ - ਖਰਚਾ

ਇਹ ਰੇ ਕਿਰੰ ਗ ਜ� ਿਫਕਸਡ ਿਡਪੋ ਿਜ਼ਟ, ਜ� ਡਾਕ ਖਾਨ� ਦੀਆਂ ਬੱ ਚਤ ਸਕੀਮ� ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖਰਚਾ = ਆਮਦਨੀ - ਬੱ ਚਤ

ਬੱ ਚਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਿਬੰ ਦੂ:

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਇੱ ਕ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ
ਪਾਸੇ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਬੱ ਚਤ ਿਕ� ਕਰੀਏ?



ਬੱ ਚਤ� ਤ� ਿਬਨ�, ਜਦ� ਤੁਸ� ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣਾ ਪ� ਦਾ
ਹੈ। ਉਧਾਰ ਲੈ ਣਾ ਮਿਹੰ ਗਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਰਫ ਇਸ ਦਾ ਵਾਪਸ ਭੁਗ ਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ
ਹੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ �ਚ ਮਾਿਸਕ ਦਰ ਤੇ, ਿਵਆਜ਼ ਦਾ ਭੁਗ ਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ
ਵੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਬੱ ਚਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਆਜ਼ ਤ� ਬਚਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸ ਾ ਉਧਾਰ
ਲੈ ਣ ਵੇਲੇ ਭੁਗ ਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।.
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ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱ ਚਤ� ਦਾ ਿਵਿਵਧ ਸਾਧਨ� ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ
ਹੈ (ਿਨਵੇਸ਼� ਤੇ ਮੋ ਿਡਊਲ ਨੂੰ ਦੇ ਖ)ੋ ।
ਕੁਝ ਿਹੱ ਸਾ ਤਰਲ ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਤੁਸ� ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ
ਕਢਵਾ ਸਕੋ।



ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਨ� � ਸਾਧਨ� ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਪਾਓ ਜੋ ਿਕ ਕਾਫੀ ਜੋਖਮ ਭਰੇ/ਅਿਨਯਿਮਤ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੁਸ� ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਗੁਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ !!!

ਮੋਿ ਡਊਲ 2

ਬ�ਿ ਕੰ ਗ

ਬ�ਕ ਇੱ ਕ ਿਵੱ ਤੀ ਸੰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਤ� ਿਡਪੋਿਜ਼ਟ� ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ�ੈ ਿਡਟ�
ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਬ�ਿਕੰ ਗ ਸੈਕ ਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ (ਆਰਬੀਆਈ)
ਦੁਆਰਾ ਿਨਯਿਮਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
ਆਓ ਸੰ ਖੇ ਪ ਿਵੱ ਚ ਬ� ਕ ਿਡਪੋ ਿਜ਼ਟ� ਦੀਆਂ ਿਭੰ ਨ-ਿਭੰ ਨ ਿਕਸਮ� ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ:-

ਬੱ ਚਤ ਖਾਤਾ (ਿਡਮ�ਡ ਿਡਪੋਿ ਜ਼ਟ)
ਬੱ ਚਤ ਖਾਤੇ ਛੋਟੀ-ਅਵਧੀ ਦੀਆਂ ਬੱ ਚਤ� ਲਈ ਸੁਗਮ ਹਨ। ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਬ�ਕ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚਤ
ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ�� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਬੱ ਚਤ� ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖੇਗਾ ਅਤੇ ਥੋ ੜ�ੇ
ਿਵਆਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗ ਾ। ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਦ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ�
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਰੇਕਿਰੰ ਗ ਿਡਪੋਿ ਜ਼ਟਸ (ਸਮ� ਿਡਪੋਿ ਜ਼ਟ)
ਰੇਕਿਰੰ ਗ ਿਡਪੋ ਿਜ਼ਟਸ ਿਜਨ� � ਨੂੰ ਆਮਤੌ ਰ ਤੇ ਆਰਡੀ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੁਸ� ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਮੌਿਕਆਂ ਲਈ ਰੁੱ ਕ-ਰੁੱ ਕ ਕੇ ਬੱ ਚਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱ ਠਾ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਜਵ� ਿਕ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ। ਇਹ ਉਨ� � ਲੋ ਕ � ਲਈ �ਿਚਤ ਹਨ ਿਜਨ� � ਕੋ ਲ
ਬੱ ਚਤ� ਲਈ ਵੱ ਡੀ ਰਕਮ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਮਹੀਨ� ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬੱ ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਨਕਾਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਿਫਕਸਡ ਿਡਪੋਿ ਜ਼ਟਸ (ਸਮ� ਿਡਪੋਿ ਜ਼ਟ)
ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਐਫਡੀ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਇਹ �ਥੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ
ਅਵਧੀ ਲਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਮ�� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਮ��ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਿਫਕਸਡ ਿਡਪੋਿਜ਼ਟ ਰਸੀਦ
ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਮ��ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਿਰਪੱ ਕਤਾ ਦੇ ਸਮ� ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਿਨਕਾਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਪਰ, ਲੋ ੜ ਪੈ ਣ ਤੇ, ਜਮ��ਕਰਤਾ ਇੱ ਕ
ਹਰਜਾਨ� ਦਾ ਭੁਗ ਤਾਨ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਿਫਕਸਡ ਿਡਪੋ ਿਜ਼ਟ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਬ�ਿ ਕੰ ਗ
ਪਾਰੰ ਪਿਰਕ ਵਪਾਰਕ ਬ�ਕ
ਪਬਿਲਕ ਸੈਕ ਟਰ ਬ�ਕ : ਪਬਿਲਕ ਸੈਕ ਟਰ ਬ� ਕ� ਿਵੱ ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਿਜਆਦਾ ਿਹੱ ਸੇ ਦਾਰੀ
ਹੈ। ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਿਕ� ਤ ਬ�ਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੇ�ਡੂ ਬ�ਕ ਇਨ� � ਸ਼ਰੇ ਣੀਆਂ ਦੇ ਤਿਹਤ ਆ�ਦੇ
ਹਨ।ਉਦਾਹਰਣ: ਐਸਬੀਆਈ, ਬੀਓਬੀ, ਪੀਐਨਬੀ, ਆਿਦ।
ਪ�ਾਇਵੇਟ ਸੈਕ ਟਰ ਬ�ਕ : ਪ� ਾਇਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬ�ਕ� ਿਵੱ ਚ ਿਨ�ਜੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ� ਦੀ ਕਾਫੀ ਿਜਆਦਾ
ਿਹੱ ਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ ਸਾਰੇ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਿਨਯਾਮਕ� ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ।ਉਦਾਹਰਣ: ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬ�ਕ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬ�ਕ। ਐਕਿਸਸ ਬ�ਕ ਆਿਦ।
ਖੇਤਰੀ ਪੇ� ਡੂ ਬ�ਕ : ਇਨ� � ਬ�ਕ� ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਤੌ ਰ ਤੇ ਘੱ ਟ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸਾਨ�, ਮਜ਼ਦੂ ਰ�, ਛੋਟੇ
�ਦਮੀਆਂ, ਆਿਦ ਵ�ਗ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਖੰ ਡ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਣ ਲਈ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਰਾਜ� ਿਵੱ ਚ ਖੇਤਰੀ ਪੱ ਧਰ� ਤੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੋ-ਆਪਰੇਿ ਟਵ ਬ�ਕ
ਕੋ-ਆਪਰੇਿ ਟਵ ਬ�ਕ : ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਪੇ�ਡੂ ਕੋ-ਆਪਰੇ ਿਟਵ ਿਰਣ ਪ� ਣਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ
ਕ�ੈਿਡਟ ਦਾ ਵਹਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ�ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਇਹ ਿਤੰ ਨ-ਟੀਅਰ ਪ� ਣਾਲੀ
ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਪੰ ਡ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਪ�ਮੁੱਖ ਖੇ ਤੀਬਾੜੀ ਿਰਣ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਿਜਲ�ਾ
ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਕ�ਦਰੀ ਕੋਆਪਰੇਿਟਵ ਬ�ਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕੋਆਪਰੇਿਟਵ ਬ�ਕ।
ਸ਼ਿਹਰੀ ਕੋ ਆਪਰੇਿਟਵ ਬ� ਕ (ਯੂਸੀਬੀ) ਸ਼ਿਹਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤਰ� ਿਵੱ ਚ ਗਾਹਕ� ਦੀਆਂ
ਿਵੱ ਤੀ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਵ� ਬ�ਿ ਕੰ ਗ ਮਾਡਲ
ਭੁਗ ਤਾਨ ਬ�ਕ : ਇਹ ਬ�ਕ ਪ� ਤੀਬੰ ਧ ਲਗਾਏ ਿਡਪੋਿਜ਼ਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ
ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱ ਚ ₹100,000 ਪ�ਤੀ ਗਾਹਕ ਤਕ ਸੀਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ।ਭੁਗਤਾਨ ਬ�ਕ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ, ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ, ਨ�ਟ-ਬ�ਿਕੰ ਗ ਅਤੇ ਮੋ ਬਾਈਲ-ਬ� ਿਕੰ ਗ ਵ�ਗ

ਿਡਪੋਿ ਜ਼ਟ ਬੀਮਾ

ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉਦਾਹਰਣ:ਉਦਾਹਰਣ: ਇੰ ਡੀਅਨ ਪੋਸਟ ਪੇਮ�ਟ ਬ�ਕ

ਿਡਪੋ ਿਜ਼ਟ ਇੰ ਿਸ਼ਓਰ�ਸ ਅਤੇ ਕ�ੈਿਡਟ ਗਰੰ ਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ) ਬੱ ਚਤ, ਿਫਕਸਡ,

(ਆਈਪੀਪੀਬੀ)

ਕਰੰ ਟ, ਰੇਕ ਿਰੰ ਗ, ਆਿਦ ਵ�ਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਡਪੋਿਜ਼ਟਸ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ�ਕ ਿਵੱ ਚ ਹਰੇਕ
ਜਮ��ਕਰਤਾ ਦਾ ਜਮ��ਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਰੱ ਖੀ ਗਈ ਮੂਲ ਅਤੇ ਿਵਆਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਦੋਹ� ਲਈ
ਅਿਧਕਤਮ ₹ 5,00,000 ਤਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
ਿਵੱ ਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿਹਤ "ਪ�ਧ ਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜ ਨਾ
(ਪੀਐਮਜੇਡੀਵਾਈ)" ਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱ ਚ 4 ਸਾਲ� ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ (ਦੋ ਚਰਣ�
ਿਵੱ ਚ) ਲ� ਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।ਇਹ ਹਰੇਕ ਪਿਰਵਾਰ, ਿਵੱ ਤੀ ਸਾਖਰਤਾ, ਕ�ੈਿਡਟ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਛੋਟੇ ਿਵੱ ਤੀ ਬ�ਕ : ਿਡਪੋਿਜ਼ਟ� ਦੀ ਸਵੀਿਕ� ਤੀ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਬ�ਿਕੰ ਗ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਬੁ ਿਨਆਦੀ ਿਰਣ
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਨ� � ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋ ਰ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਪ� ਦਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਖੰ ਡ� ਨੂੰ ਿਵੱ ਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਪ� ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਯੂ ਿਨਟ,
ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਸੰ ਿਖਆ ਵਾਲੇ ਿਕਸਾਨ, ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰ ਗਿਠਤ ਸੈਕ ਟਰ
ਸੰ ਸਥਾਵ�।.

ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਲਈ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਬ�ਿਕੰ ਗ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬ�ਿਕੰ ਗ ਸੁਿਵਧਾਵ� ਤਕ ਸਰਵ

ਿਵਕਾਸ ਿਵੱ ਤੀ ਸੰ ਸਥਾਨ (ਡੀਐਫਆਈ)

ਿਵਆਪੀ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱ ਕ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱ ਤੀ ਸੰ ਸਥਾਨ (ਡੀਐਫਆਈ), ਿਜਸ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਿਵਕਾਸ ਬ�ਕ ਵਜ� ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ

ਸਰਕਾਰ ਨ� ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, "ਹਰੇਕ ਪਿਰਵਾਰ" ਤ� "ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ" ਤਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ�ਣ

ਹੈ, ਇੱ ਕ ਿਵੱ ਤੀ ਸੰ ਸਥਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੈ ਰ-ਵਪਾਰਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਪਿਰਯੋਜ ਨਾਵ�

ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ 28.08.2018 ਤ� ਅੱ ਗੇ ਿਵਆਪਕ ਪੀਐਮਜੇਡੀਵਾਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ
ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਲੱ ਤਾ ਹੈ:
(i)

ਰੁ. 5,000 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਓਵਰ ਡ�ਾਫਟ (ਓਡੀ) ਸੀਮਾ ਦਾ ਰੁ. 10,000 ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ।

(ii)

ਰੁ. 2,000 ਤਕ ਦੀ ਓਡੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਕ�ਅ ਪੀਐਮਜੇਡੀਵਾਈ ਖਾਿਤਆਂ ਲਈ ਕੋਈ
ਸ਼ਰਤ� ਨੱਥੀ ਨਹ� ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

(iii)

ਓਡੀ ਸੁਿਵਧਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਿਵੱ ਚ 18-60 ਸਾਲ ਤ� 18-65 ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ

(iv)

ਨਵ� ਰੂਪੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ� ਲਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਨੂੰ 28.08.2018 ਤ� ਬਾਅਦ ਖੁੱ ਲ�ੇ

ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
ਨਵ� ਪੀਐਮਜੇਡੀਵਾਈ ਖਾਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁ.1 ਲੱ ਖ ਤ� ਰੁ. 2 ਲੱ ਖ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਿਗਆ।
ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਜਾਓ: https://pmjdy.gov.in/
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ਲਈ ਜੋ ਖਮ ਪੂੰ ਜੀ ਪ� ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਦਾਹਰਣ:ਸਮਾਲ ਇੰ ਡਸਟ�ੀਜ਼ ਡਵੇਲਪਮ�ਟ ਬ�ਕ ਆਫ
ਇੰ ਡੀਆ (ਐਸਆਈਡੀਬੀਆਈ), ਨ�ਸ਼ਨਲ ਬ� ਕ ਫਾਰ ਐਿਗ�ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਡਵੇਲਪਮ�ਟ
(ਐਨਏਬੀਏਆਰਡੀ), ਨ�ਸ਼ਨਲ ਹਾਊਿਸੰ ਗ ਬ�ਕ (ਐਨਐਚਬੀ), ਆਿਦ।

ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਿਵੱ ਤੀ ਸੰ ਸਥਾਨ (ਐਮਐਫਆਈ)
ਉਨ� � ਸੰ ਸਥਾਨ� ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਿਵੱ ਤੀ ਸੰ ਸਥਾਨ� ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦਾ ਮਾਇਕ�ੋ ਫਾਇਨ�ਸ
ਉਨ� � ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਸੰ ਚਾਲਨ� ਵਜ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਸੰ ਸਥਾਨ ਨਾ ਿਸਰਫ ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਕ�ੈ ਿਡਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਸ਼
ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਿਕ ਉਹ ਬੀਮਾ, ਿਰਿਮਟ�ਸ ਵ�ਗ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰ ਿਵੱ ਤੀ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ�
ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਹਕਾਰੀ, ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਪ�ਾਵਧਾਨ ਦੀ ਵੀ
ਸਹੂਲਤ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹੈ।ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਲੋ ਨ ਅਤੇ ਅਡਵ�ਸ, ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੂੰ ਗ�ਿਹਣ ਕਰਨ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਠ�ਕਾ ਦੇ ਣ,
ਭਾੜੇ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਬੀਮਾ ਵਪਾਰ, ਿਚਟ ਵਪਾਰ ਆਿਦ ਿਵੱ ਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬ�ਕ� ਤ� ਅਲੱਗ

ਛੋਟੀ ਅਵਧੀ ਦਾ ਕ�ੈਿ ਡਟ
ਉਦਾਹਰਣ:ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਪੂੰ ਜੀ,
ਕ�ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ

ਦਰਿਮਆਨੀ/ਲੰ ਬੀ ਅਵਧੀ

ਕ�ੈਿ ਡਟ

ਗੈਰ-ਬ�ਿ ਕੰ ਗ ਿਵੱ ਤੀ ਕੰ ਪਨੀ (ਐਨਬੀਐਫਸੀ): ਇੱ ਕ ਗੈ ਰ-ਬ�ਿਕੰ ਗ ਸੰ ਸਥਾਨ ਉਹ ਕੰ ਪਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਜੋ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆ ਰਾ ਿਨਯਿਮਤ ਕੰ ਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 1956/2013 ਦੇ ਤਿਹਤ ਪੰ ਜੀਿਕ�ਤ

ਦਾ ਕ�ੈਿ ਡਟ
ਉਦਾਹਰਣ:ਆਵਾਸ ਲੋ ਨ,
ਉਦਯੋਿਗਕ ਲੋ ਨ

ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਕ�ਿਕ ਆਮਤੌ ਰ ਤੇ ਉਹ ਿਡਮ�ਡ ਿਡਪੋਿਜ਼ਟ� ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਿਨਪਟਾਰਾ ਪ� ਣਾਲੀ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਨਹ� ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਪਾਰਕ ਸੰ ਵਾਦਦਾਤਾ (ਬੀਸੀ): ਬ�ਕ � ਨੂੰ ਬ� ਕ� ਦੇ ਏਜੰ ਟ� ਵਜ� ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਸੀ ਵਜ�

ਿਕਸਾਨ ਕ�ੈਿ ਡਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸ ੀਸੀ)


ਸਥਾਨਕ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ� ਨੂੰ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਬੀਸੀ ਹੱ ਥ ਨਾਲ

ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ ਅਤੇ ਐਨਏਬੀਏਆਰਡੀ ਨ� ਿਮਲ ਕੇ ਿਕਸਾਨ� ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ
ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਨਕਦੀ ਕ�ੈਿਡਟ ਸੁਿਵਧਾਵ� ਪ� ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ

ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ�, ਸਮਾਰਟਕਾਰਡ ਅਧਾਰਤ ਿਡਵਾਈਸ�, ਮੋ ਬਾਈਲ ਫੋ ਨ�, ਆਿਦ ਵ�ਗ ਦੇ

ਕੇਸੀਸੀ ਦੇ ਸੰ ਕਲਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆ ਤ ਕੀਤੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ ਤਕਨੀਕ (ਆਈਸੀਟੀ) ਅਧਾਰਤ ਿਡਵਾਈਸ� ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।



ਬੀਸੀ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਬ� ਿਕੰ ਗ ਸੇ ਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਜਰੀਆ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਬ�ਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ

ਿਕਸਾਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟ� ਿਜਵ� ਿਕ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਆਿਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸੀਸੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਸੀਸੀ

ਸਾਡੇ ਖੇ ਤਰ ਤ� ਕਾਫੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ।

ਫਸਲ� ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਛੋਟੀ ਅਵਧੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮ�-ਿਸਰ ਕ�ੈ ਿਡਟ ਲੋ ੜ� ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ
ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਚੈਕ

ਕ�ੈਿ ਡਟ ਅਤੇ ਿਰਣ ਪ�ਬੰ ਧਨ

ਚੈਕ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇੱ ਕ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਤ� ਪੈਸੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ਕਈ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਘਰ, ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਜ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਈ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ

ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।

ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਵੱ ਤੀ ਮਾਹਰ ਅਕਸਰ ਵਧੀਆ ਿਰਣ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਿਰਣ
ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਧੀਆ ਿਰਣ ਉਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱ ਲ ਦਾ
ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ� ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ ਿਵੱ ਚ ਿਜਆਦਾ ਪੈਸ ਾ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਿਰਣ ਉਸ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਿਲੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਿਰਣ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਤੁਰੰਤ ਘੱ ਟ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਡੈਿ ਬਟ ਕਾਰਡ ਬਨਾਮ ਕ�ੈਿ ਡਟ ਕਾਰਡ

ਸਰਕਾਰੀ ਕ�ੈਿ ਡਟ ਸਕੀਮ� ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ�
ਿਵਦਯਾਲਕਸ਼ਮੀ ਪੋਰ ਟਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਲੋ ਨ


ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਲੋ ਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਪ� ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਤ� ਿਕ ਕੋ ਈ ਵੀ



ਆਮ ਿਸੱ ਿਖਆ ਲੋ ਨ ਐਪਿਲਕੇਸ਼ ਨ ਫਾਰਮ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।ਇੱ ਥੇ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪੈਿਸਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਿਵਚਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਨਾ ਛੱ ਡੇ
ਜਾਓ: www.vidyalakshmi.co.in

ਪ�ਧ ਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਏਵਾਈ)


ਘੱ ਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ/ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਖੰ ਡ ਅਤੇ ਦਰਿਮਆਨੀ
ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਕ�ੈ ਿਡਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਬਿਸਡੀ ਸਕੀਮ।



ਿਵਅਕਤੀ ਉਦ� ਸਬਿਸਡੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾੱ ਤਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ
ਮਕਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜ� ਇਹ ਨਵ� ਉਸਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਇੱ ਥੇ ਜਾਓ: https://pmaymis.gov.in

ਪ�ਧ ਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਐਮਵਾਈ)


ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਜੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਿਮਆਨ� ਉਦਮ� ਦੇ ਮਾਲਕ� ਜ� ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ
ਲੋ ਨ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ



ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋ ਨ: ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਲੋ ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਸ਼ਸ਼ੂ,
ਿਕਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਤਰੁ ਣ



ਲੋ ੜ�ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ, ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਮਾਨ� ਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ
ਸ਼ਰੇਣੀ ਪ�ਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ
ਇੱ ਥੇ ਜਾਓ: https://www.mudra.org.in
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ਮੋਿ ਡਊਲ 3

ਬ�ਿਕੰ ਗ ਕਾਰਡ

ਬ�ਕ ਪ�ੀਪੇਡ ਕਾਰਡ

ਇੰ ਟਰਨ� ਟ ਬ�ਿਕੰ ਗ

ਿਵਕਰੀ ਦਾ ਿਬੰ ਦੂ

ਮੋਬਾਈਲ ਬ�ਿਕੰ ਗ

ਗੈਰ-ਸੰ ਗਿਠਤ

ਿਡਿਜਟਲ ਭੁਗ ਤਾਨ

ਿਡਿਜਟਲ ਭੁਗ ਤਾਨ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਿਜਨ� � ਿਵੱ ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋ ਵ� ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪ�ਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈ ਕਟ�ੋਿਨਕ ਮੋਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੇਵਾ

ਡੇਟਾ

(ਯੂਐਸਐਸਡੀ)

ਿਡਿਜਟਲ ਭੁਗ ਤਾਨ� ਦੇ ਫਾਇਦੇ
•

ਤੇਜ਼, ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁ ਿਵਧਾਜਨਕ।

•

ਿਕਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਟ��ਜੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ।

•

ਉਨ� � ਟ� �ਜੈਕਸ਼ਨ� ਦਾ ਇੱ ਕ ਿਡਿਜਟਲ ਿਰਕਾਰਡ ਪ� ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦੀ ਗਾਹਕ ਜ�ਚ

ਮਾਇਕ�ੋ ਏਟੀਐਮ

ਆਧਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗ ਕੀਤੀ ਭੁਗਤਾਨ
ਪ�ਣਾਲੀ (ਏਈਪੀਐਸ)

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•

ਪੂਰਕ

ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਇੱ ਕੋ-ਇੱ ਕ ਸਮਾਧਾਨ ਪ� ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਿਡਿਜਟਲ ਭੁਗ ਤਾਨ ਿਵੱ ਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱ ਲ��
ਇਹ ਕਰੋ

ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਲਈ

ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋ ਬਾਈਲ ਬ� ਿਕੰ ਗ

ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ ਤ� ਿਕ ਕੋ ਈ ਵੀ

ਲਾਗ-ਇਨ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਸੇਵ ਨਾ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਸਸਟਮ� ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ

ਜ� ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਜ� ਫੇਰ ਿਕਸੇ ਹੋ ਰ ਥ�

ਪ�ਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਲੱਖ ਕੇ ਰੱ ਖੋ।

ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬ�ਕ ਦੀ

ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹ�ਡਸੈਟ ਨੂੰ ਇਕੱ ਲੇ ਨਾ ਛੱ ਡੋ ਅਤੇ

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਇੰ ਟਰਨ�ਟ ਬ�ਿਕੰ ਗ ਸਾਈਟ ਤੇ

ਮੋਬਾਈਲ ਬ�ਿਕੰ ਗ ਐਪ ਿਵੱ ਚ ਲਾਗ-ਇਨ

ਜਾਓ

ਹੋਇਆ ਨਾ ਛੱ ਡੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਟ��ਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ

ਕਦੇ ਵੀ ਮੋ ਬਾਈਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਿਵੱ ਤੀ ਟ��ਜੈਕਸ਼ਨ�

ਕਰ ਲੈ ਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ

ਨੂੰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਇਕੱ ਿਲਆਂ ਨਾ

ਇੰ ਟਰਨ�ਟ ਬ�ਿਕੰ ਗ ਨੂੰ ਲਾਗ ਆਊਟ ਕਰੋ

ਛੱ ਡੋ

ਮੋਬਾਈਲ ਵੋਲੇਟ

ਯੂਿਨਫਾਈਡ

ਅਿਧਕਾਰਤ ਟ��ਜੈਕਸ਼ਨ� ਦੀ ਸ਼ੰ ਕਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ,

ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱ ਕੀ ਸਰੋਤ� ਤ� ਐਪਸ ਨੂੰ

ਤ� ਉਸੇ ਵੇ ਲੇ ਆਪਣੇ ਬ�ਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ

ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਨਾ ਕਰੋ

ਿਰਪੋ ਰਟ ਕਰੋ

ਇੰ ਟਰਫੇਸ

(ਯੂਪੀਆਈ)

ਇੰ ਟਰਨ� ਟ ਬ�ਿ ਕੰ ਗ
ਇੰ ਟਰਨ�ਟ ਬ�ਿਕੰ ਗ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਬ� ਿਕੰ ਗ, ਈ-ਬ�ਿਕੰ ਗ ਜ� ਵਰਚੁਅਲ ਬ�ਿਕੰ ਗ ਵਜ� ਵੀ ਜਾਿਣਆ
ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਇੱ ਕ ਇਲੈ ਕ ਟ�ੋਿਨਕ ਭੁਗ ਤਾਨ ਪ� ਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਿਵੱ ਤੀ ਸੰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਈ
ਿਵੱ ਤੀ ਟ��ਜੈਕਸ਼ਨ� ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬ�ਕ ਜ� ਹੋਰ ਿਵੱ ਤੀ ਸੰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਯੋ ਗ ਕਰਦੀ
ਹੈ।ਟ��ਜੈਕਸ਼ਨ� ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਇਹ ਹਨ:

ਨ� ਸ਼ਨਲ ਇਲੈ ਕਟ�ੋਿ ਨਕ ਫੰ ਡ ਟ��ਸਫਰ (ਐਨਈਐਫਟੀ)
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਖਾਤਾ ਸੰ ਿਖਆ ਅਤੇ ਆਈਐਫਐਸਸੀ (ਇੰ ਡੀਅਨ ਫਾਇਨ�ਿਸ਼ਅਲ ਿਸਸਟਮ ਕੋ ਡ)
ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ ਇੱ ਕ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਤ� ਹੋ ਰ ਬ� ਕ ਦੇ ਵੱ ਖਰੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਪੈ ਿਸਆਂ ਦਾ ਟ��ਸਫਰ।
ਿਨਮਨਤਮ ਸੀਮਾ: ਕੋ ਈ ਸੀਮਾ ਨਹ�

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਗੈ ਰ-

ਭੁਗਤਾਨ

ਅਿਧਕਤਮ ਸੀਮਾ: ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹ�

ਿਰਅਲ ਟਾਈਮ ਗ�ੋਸ ਸੈਟਲਮ�ਟ (ਆਰਟੀਜੀਐਸ)
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਖਾਤਾ ਸੰ ਿਖਆ ਅਤੇ ਆਈਐਫਐਸਸੀ ਕੋਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ �ਚ ਮੁੱ ਲ
ਦੀਆਂ ਟ��ਜੈਕਸ਼ਨ� ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਪ� ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਸਤਿਵਕ ਸਮ� ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱ ਕ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ
ਤ� ਹੋ ਰ ਬ�ਕ ਦੇ ਵੱ ਖਰੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਪੈਿਸਆਂ ਦਾ ਟ��ਸਫਰ।

ਿਡਿਜਟਲ ਭੁਗ ਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਕੈਸ਼ਲੈ ਸ ਟ� �ਜੈਕਸ਼ਨ� ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੱ ਟ-ਨਕਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲ
ਕਰਨ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵਜ�, ਿਡਿਜਟਲ ਭੁਗਤਾਨ� ਦੇ ਿਭੰ ਨ-ਿਭੰ ਨ ਤਰੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਿਨਮਨਤਮ ਸੀਮਾ: 2 ਲੱਖ

ਅਿਧਕਤਮ ਸੀਮਾ: ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹ�

ਇਮੀਡੀਏਟ ਪੇਮ �ਟ ਸਰਿਵਸ (ਆਈਐਮਪੀਐਸ)
ਤੁਰੰਤ ਫੰ ਡ ਟ��ਸਫਰ ਦੀ ਸੁ ਿਵਧਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ ਇੱ ਕ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਤ� ਦੂਜੇ ਿਵੱ ਚ ਪੈਿਸਆਂ ਦਾ
ਟ��ਸਫਰ।

(ਸਰੋਤ: www.cashlessindia.gov.in)

ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪੈਸੇ ਟ� �ਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਬ�ਕ ਦੁਆ ਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮਨੀ
ਆਇਡ� ਿਟਫਾਯਰ (ਐਮਐਮਆਈਡੀ) ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਖਾਤਾ ਸੰ ਿਖਆ ਅਤੇ

ਆਈਐਫਐਸਸੀ ਕੋ ਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਟ� �ਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਈਐਮਪੀਐਸ, ਐਨਈਐਫਟੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਜੀਐਸ 24 x 7
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ਮੋਬ ਾਈਲ ਬ�ਿ ਕੰ ਗ
ਮੋਬਾਈਲ ਬ� ਿਕੰ ਗ ਬ�ਕ ਜ� ਹੋਰ ਿਵੱ ਤੀ ਸੰ ਸਥਾਨ ਦੁਆ ਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱ ਕ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ
ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਮੋ ਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ� ਟੈਬਲੇ ਟ ਵ�ਗ ਦੇ ਮੋ ਬਾਈਲ ਿਡਵਾਈਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ ਿਰਮੋ ਟ

ਗੈਰ-ਸੰ ਗਿਠਤ ਪੂਰਕ ਸੇਵ ਾ ਡੇਟਾ (ਯੂਐ ਸਐਸਡੀ)
ਨਵੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ *99#ਗੈਰ-ਸੰ ਗਿਠਤ ਪੂ ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਡੇਟਾ (ਯੂਐਸਐਸਡੀ) ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ
ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਬੁਿਨਆਦੀ ਫੀਚਰ ਮੋ ਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋ ਬਾਈਲ ਬ�ਿਕੰ ਗ

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰ� � ਦੀਆਂ ਿਵੱ ਤੀ ਟ��ਜੈਕਸ਼ਨ� ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ।

ਟ��ਜੈਕਸ਼ਨ� ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ, ਯੂਐਸਐਸਡੀ ਅਧਾਰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਬ�ਿਕੰ ਗ ਦਾ ਉਪਯੋ ਗ ਕਰਨ

ਮੋਬ ਾਈਲ ਵੋਲੇ ਟ

ਸੇਵਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਿਵੱ ਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਬ�ਿਕੰ ਗ ਸੁਿਵਧਾਵ� ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ

ਇੱ ਕ ਮੋਬਾਈਲ ਵੋ ਲੇਟ ਿਡਿਜਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱ ਚ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਿਲਜਾਉਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਿਡਿਜਟਲ ਵੋਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਿਲੰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ

ਲਈ ਮੋ ਬਾਈਲ ਇੰ ਟਰਨ�ਟ ਡੇ ਟਾ ਸੁਿਵਧਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋ ਈ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਮੁੱ ਖ-ਧਾਰਾ ਬ�ਿਕੰ ਗ
ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਜਆਦਾਤਰ ਬ�ਕ� ਦੇ ਆਪਣੇ ਈ-ਵੋਲੇਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਨ�ਜੀ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ

ਯੂਿ ਨਫਾਈਡ ਭੁਗ ਤਾਨ ਇੰ ਟਰਫੇਸ (ਯੂਪ ੀਆਈ)

ਿਜਵ� ਿਕ ਪੇਟੀਐਮ, ਫ� ੀਚਾਰਜ, ਮੋ ਬੀਕਿਵਕ, ਆਕਸੀਜੇ ਨ, ਏਯਰਟੈਲ ਮਨੀ, ਆਿਦ।

ਇੱ ਕ ਅਿਜਹੀ ਪ� ਣਾਲੀ ਜੋ ਕਈ ਬ�ਿਕੰ ਗ ਖਾਸੀਅਤ�, ਸਿਹਜਤਾ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭੁ ਗਤਾਨ�

ਿਵਕਰੀ ਦਾ ਿਬੰ ਦੂ
ਿਵਕਰੀ ਦਾ ਿਬੰ ਦੂ (ਪੀਓਐਸ) ਉਹ ਥ� ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਿਵਕਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਮੈਕ�ੋ ਪੱ ਧਰ ਤੇ, ਪੀਓਐਸ
ਕੋਈ ਮਾਲ, ਮਾਰਿਕਟ ਜ� ਸ਼ਿਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਕ�ੋ ਪੱ ਧਰ ਤੇ, ਿਰਟੇ ਲਰ ਉਸ ਥ� ਨੂੰ ਪੀਓਐਸ

ਨੂੰ ਇੱ ਕ� ਥ� ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ, ਕਈ ਬ�ਕ ਦੇ ਖਾਿਤਆਂ ਨੂੰ (ਕੋ ਈ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬ�ਕ ਦੀ) ਏਕਲ ਮੋਬਾਈਲ
ਐਪਿਲਕੇਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਸਮੇਟਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ� ਣਾਲੀ ਿਵੱ ਚ, ਟ� �ਜੈਕਸ਼ਨ� ਨੂੰ ਵਾਸਤਿਵਕ ਸਮ� ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 24 x 7 ਟ��ਸਫਰ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ

ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਜੱ ਥੇ ਗਾਹਕ ਟ��ਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਚੈਕਆਊਟ ਕਾ�ਟਰ। ਇਸ ਨੂੰ

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ ਵੀਪੀਏ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋ ਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਖਰੀਦ ਦੇ ਿਬੰ ਦੂ ਵਜ� ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਹੈ।ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ-ਯੋਗ ਬ�ਕ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ

ਮਾਇਕ�ੋ ਏਟੀਐਮ
ਮਾਇਕ�ੋ ਏਟੀਐਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਬੁਿਨਆਦੀ ਬ�ਿਕੰ ਗ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਸੰ ਵਾਦਦਾਤਾਵ� (ਬੀਸੀ) ਦੁਆ ਰਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਤਤਕਾਲ
ਟ��ਜੈਕਸ਼ਨ� ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਸੰ ਵਾਦਦਾਤਾਵ� ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰੇਗਾ (ਜੋ ਿਕ ਇੱ ਕ ਸਥਾਨਕ
ਿਰਟੇ ਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਮਾਇਕ�ੋ ਏਟੀਐਮ' ਵਜ� ਿਕਿਰਆ ਕਰਣਗੇ)।

ਆਧਾਰ ਦੁਆ ਰਾ ਯੋਗ ਕੀਤੀ ਭੁਗ ਤਾਨ ਪ�ਣਾਲੀ (ਏਈਪੀਐਸ)
ਏਈਪੀਐਸ ਇੱ ਕ ਬੈਕ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੋ ਆਧਾਰ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਣ ਦਾ ਉਪਯੋਗ

ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗ-ਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਯੂ ਪੀਆਈ ਦੇ ਫਾਇਦੇ:



ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹ�



ਹੈ।

ਬਹੁ ਉਪਯੋਿਗਤਾ - ਕੈਸ਼ ਓਨ ਿਡਿਲਵਰੀ/ ਿਬਲ ਸਪਿਲਟ ਸ਼ੇਅਿਰੰ ਗ/ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁਗ ਤਾਨ/
ਰਿਮਟੰ ਸ




ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਸੰ ਵਾਦਦਾਤਾ (ਬੀਸੀ)/ਿਕਸੇ ਵੀ ਬ�ਕ ਦੇ ਬ�ਕ ਿਮੱ ਤਰ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪੀਓਐਸ (ਿਵਕਰੀ
ਦਾ ਿਬੰ ਦੂ/ਮਾਇਕ�ੋ ਏਟੀਐਮ) ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅੰ ਤਰ-ਸੰ ਚਾਿਲਤ ਿਵੱ ਤੀ ਟ��ਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦਾ

ਗੁਪਤਤਾ- ਿਸਰਫ ਵਰਚੁਅਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸ�ਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੋ ਈ ਵੀ ਹੋ ਰ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ



ਇੱ ਕ ਕਿਲੱਕ 2 ਐਫਏ - ਿਸਰਫ ਿਪਨ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੁਆ ਰਾ ਟ��ਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰਕ ਕਰੋ
ਿਭੰ ਨ-ਿਭੰ ਨ ਇੰ ਟਰਫੇਸ� ਤੇ ਕੰ ਮ - ਭੁਗ ਤਾਨ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੈ ਬ ਇੰ ਟਰਫੇਸ ਤੇ ਜਨਰੇ ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ,
ਮੋਬਾਈਲ ਇੰ ਟਰਫੇਸ(ਐਪ) ਤੇ ਅਿਧਕਾਰਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
24 x 7 ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਉਸ ਦੇ ਿਨ�ਜੀ ਿਡਵਾਈਸ ਤੇ ਟ��ਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਲੰਕ ਨੂੰ ਦੇ ਖ:ੋ
https://www.npci.org.in/product-overview/upi-product-overview

ਯੂਪ ੀਆਈ 2.0
ਇਹ ਯੂ ਪੀਆਈ ਿਸਸਟਮ ਦਾ ਨਵ� ਸੰ ਸਕਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵ�
ਨੂੰ ਉਨ� � ਦੇ ਓਵਰਡ� ਾਫਟ ਖਾਿਤਆਂ ਨੂੰ ਯੂ ਪੀਆਈ ਹ�ਡਲ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਲੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਵਪਾਰੀ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ
ਟ��ਜੈਕਸ਼ਨ� ਨੂੰ ਪਿਹਲ� ਤ� ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹਨ।

ਯੂਪੀਆਈ 2.0 ਸੰ ਸਕਰਣ ਿਵੱ ਚ ਟ� �ਜੈਕਸ਼ਨ� ਲਈ ਚਲਾਨ
ਨੂੰ ਦੇ ਖਣ ਅਤੇ ਭੰ ਡਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
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ਬੀਮਾ

2. ਆਮ ਬੀਮਾ
ਅਿਜਹੇ ਉਤਪਾਦ� ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ
ਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਿਜਹੀਆਂ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਿਖਲਾਫ

ਕੋਈ ਵੀ ਦੁ ਰਘਟਨਾ ਜ� ਗੰ ਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹ� ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨ� �

ਗੱ ਲ�� ਦੇ ਵਾਪਰਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਘੱ ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਉਹ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣ
ਨੂੰ ਟਾਲ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ� � ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਰਘਟਨਾਵ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ

ਪਾਿਲਸੀ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਬੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

i) ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ

ਿਸਰਫ ਉਦ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਿਹਸਾਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਰੱ ਿਖਆ ਲਈ
ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੀਮਾ ਿਵੱ ਤੀ ਹਾਨੀ ਤ� ਰੱ ਿਖ
ਆ ਦਾ ਸਰੋ ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜ� ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹਾਨੀ ਦੇ ਜੋ ਖਮ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਬਚਾਵ ਕਰਨ ਲਈ

ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱ ਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਈ ਗੁ ਣਾ ਵੱ ਧ ਗਈ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਮਤੌ ਰ ਤੇ
ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 300 ਤ� 3000 ਰੁਪਏ
ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਆ�ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਿਵੱ ਚ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਿਦਨ� ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਵੱ ਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਿਬਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਬੱ ਚਤ�
ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਿਜਹੇ ਿਵੱ ਤੀ ਝੱ ਟਿਕਆਂ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਖੁ ਦ
ਨੂੰ ਬੀਮਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ ਇੱ ਕ ਡਾਕਟਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼
ਬੀਮੇ ਦਾ ਮੋ ਟੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਦੋ ਸ਼ਰੇ ਣੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

1.

2.

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ
ਆਮ ਬੀਮਾ

ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ� ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ
ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ii) ਗੈਰ-ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ

1. ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ
ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਿਵੱ ਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ� ਦਾਨ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਜਦ� ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦ� ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ
ਨਾਮ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ
ਨਾਲ� 7 ਤ� 10 ਗੁ ਣਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ
ਜ�ਦੀ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ�
ਅਵਧੀ ਬੀਮਾ: ਇਹ ਇੱ ਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮ� ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਸਿਕ� ਅ ਹੋ ਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ
ਸਬੰ ਧਤ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਿਕ ਪਾਿਲਸੀ ਅਵਧੀ
ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ , ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ 'ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ' ਪ�ਾਪਤ ਕਰੇਗ ਾ। ਹਾਲ�ਿਕ
ਪ�ੀਮੀਅਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਪਸੀ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਜੋਖਮ ਿਵੱ ਚ ਕਮੀ
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਏੰਡੋਅ ਮ�ਟ ਬੀਮਾ: ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟ ਸਮ� ਤ� ਬਾਅਦ ਜ� ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਇੱ ਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ। ਆਮ ਪਿਰਪੱ ਕਤਾਵ�
ਇੱ ਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਕ ਦੱ ਸ, ਪੰ ਦਰ� ਜ� ਵੀਹ ਸਾਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ:ਸਥਾਈ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਜੋ ਉੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਪ� ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹੰ ਦੀਆਂ
ਹਨ ਿਜੰ ਨੀ ਦੇ ਰ ਤਕ ਤੁਸ� ਪ� ੀਮੀਅਮ� ਦਾ ਭੁਗ ਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਯੂਿ ਨਟ ਿਲੰਕਡ ਬੀਮਾ: ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਦਾ ਸੰ ਯੋਜਨ, ਪਾਿਲਸੀਧਾਰਕ ਦੁਆ ਰਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ� ੀਮੀਅਮ ਦੇ ਇੱ ਕ ਿਹੱ ਸੇ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗ
ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਇਕਿਵਟੀ ਅਤੇ ਡੈਟ ਸਾਧਨ� ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਜ�ਦਾ ਹੈ
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a) ਵਾਹਨ/ਮੋਟਰ ਬੀਮਾ
ਵਾਹਨ ਬੀਮਾ (ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਬੀਮਾ/ਕਾਰ ਬੀਮਾ/ ਆਟੋ ਬੀਮਾ ਵਜ� ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਸੜਕ
ਤੇ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ� ਲਈ ਖਰੀਿਦਆ ਿਗਆ ਇੱ ਕ ਬੀਮਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਪ�ਮੁੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ
ਦੀ ਕੋ ਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਣਦਾਰੀ ਅਤੇ/ਜ� ਹਾਦਸੇ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਿਖਲਾਫ
ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ� ਨੂੰ ਰੱ ਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਵਾਹਨ ਬੀਮੇ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਿਕਸਮ�
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ:
ਮੋਟਰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਪੀ) ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮਾ: ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮਾ ਇੱ ਕ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ
ਸੜਕ ਤੇ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬੀਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ
ਦਾ ਮਾਲਕ ਿਕਸੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ� ਇਸ ਤ� ਪੈ ਦਾ ਹੋ ਣ ਵਾਲੀ
ਤੀਜੇ ਪੱ ਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜ� ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੱ ਟ ਜ� ਨਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਤੌ ਰ ਤੇ
ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ।ਿਕਸੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੀਮੇ ਤ� ਿਬਨ� ਮੋ ਟਰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਇੱ ਕ ਸਜਾਯੋਗ
ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀ ਉਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤ� ਿਸੱ ਟਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਏ ਿਜਸ ਲਈ ਬੀਮਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌ ਰ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇ ਹ ਮੰ ਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਦੀ ਨਸ਼ਟਤਾ ਜ�
ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੱ ਟ ਜ� ਮੌ ਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੋਟਰ ਓਅਨ ਡੈਮ ੇਜ (ਓਡੀ) ਬੀਮਾ ਕਵਰ: ਇਹ ਬੀਮਤ ਵਾਹਨ ਦੀ ਹੋ ਣ ਵਾਲੀ ਦੁ ਰਘਟਨਾ ਸਬੰ ਧੀ
ਨਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
�ਪਰ ਿਦੱ ਤੇ ਕੋ ਈ ਇੱ ਕ ਕਵਰ ਜ� ਦੋਵ� ਕਵਰ� ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਉਪਲਬਧ
ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਿਕ ਿਕਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਾਿਲਸੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ
ਕਰਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂ ਰਨ ਹੈ।

b) ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਬੀਮਾ
ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਬੀਮਾ ਆਮ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱ ਡੀ ਸ਼ਰੇ ਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਵਰ ਦੀ ਿਕਸਮ ਿਜਸ ਦੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ

ਪ�ਧ ਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਐਫਬੀਵਾਈ)
 ਬੀਮੇ ਦੇ ਜਰੀਏ ਫਸਲ ਦੀ ਿਵਫਲਤਾ ਤ� ਿਕਸਾਨ� ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਤੇ ਉਦੇਿਸ਼ਤ ਫਸਲ ਬੀਮਾ
ਸਕੀਮ
 ਸਕੀਮ ਬਾਹਰੀ ਜੋਖਮ� ਦੀ ਿਵਆਪਕ ਰ�ਜ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਕਸਾਨ� ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਸੁੱ ਕਾ,
ਸੌਖੇ ਦੀਆਂ ਅਵਧੀਆਂ, ਹੜ, ਜਲਥਲ, ਕੀਟ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਣਾ, ਕੁਦਰਤੀ
ਅੱ ਗ ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ ਿਡਗਣਾ, ਗੜੇ, ਚੱ ਕਰਵਾਤ, ਤੂਫਾਨ ਆਿਦ।
 ਸਕੀਮ 14 ਿਦਨ� ਦੀ ਅਵਧੀ ਤਕ ਵਾਢੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ
(https://pmfby.gov.in)

ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਦੀ ਿਕਸਮ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸ� ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ।ਸਭ ਤ� ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਬੀਮਾ ਮਾਨਕ ਅੱ ਗ ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱ ਗ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ
ਜੁੜੇ ਖਤਿਰਆਂ ਭਾਵ ਹੜ, ਜਲਥਲ, ਚੱ ਕਰਵਾਤੀ, ਤੂ ਫਾਨ ਆਿਦ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਬੀਮਾ ਰੱ ਿਖਆ ਪ� ਦਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਿਕਸਮ�, ਿਜਨ� � ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ
ਜ�ਦਾ ਹੈ , ਿਰਹਾਇਸ਼�, ਦਫਤਰ, ਦੁ ਕਾਨ�, ਹਸਪਤਾਲ, ਉਦਯੋਿਗਕ/ਿਨਰਮਾਣ ਜੋਖਮ ਅਤੇ
ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕਾਰਖਾਨ�, ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼; ਕੱ ਚੇ ਮਾਲ ਸਮੇਤ
ਸਮਾਨ, ਵਰਤ� ਿਵੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱ ਗਰੀ, ਉਦਯੋ ਿਗਕ ਜੋਖਮ� ਦੇ ਕੰ ਪਾ�ਡ ਤ� ਬਾਹਰ ਭੰ ਡਾਰਨ

ਪ�ਧ ਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤ ੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਜੇ ਜੇਬੀਵਾਈ)
 18 ਤ� 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱ ਚ ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ� (ਬੱ ਚਤ ਬ�ਕ ਖਾਤਾ) ਨੂੰ 2 ਲੱ ਖ ਦਾ ਜੀਵਨ
ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 ਰੁ.330/- ਦੀ ਇੱ ਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਲਾਨਾ ਪ�ੀਮੀਅਮ ਦੀ ਆਟੋ-ਡੈਿਬਟ ਸੁਿਵਧਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਬ�ਕ
ਖਾਤੇ ਤ� ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ

ਜੋਖਮ; ਉਦਯੋਿਗਕ ਜੋਖਮ� ਦੇ ਕੰ ਪਾ�ਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿਥਤ ਟ�ਕ ਫਾਰਮ/ਗੈਸ ਹੋ ਲਡਰ ਆਿਦ ਹਨ

(https://financialservices.gov.in/insurance-divisions)

ਘਰ/ਘ ਰ ਦੇ ਮ�ਬ ਰ� ਦਾ ਬੀਮਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਸੰ ਪੂਰਨ

ਬੀਮਾ ਰੱ ਿਖਆ ਦਾ ਇੱ ਕ ਪੈਕੇਜ ਪ� ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਸੇ ਤਰ��, ਦੁਕਾਨਦਾਰ� ਦੀ ਪੈਕੇਜ ਪਾਿਲਸੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਿਜਆਦਾ ਦੁਕ ਾਨਦਾਰ� ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੀਮਾਯੋਗ

ਜੋਖਮ� ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਡਜਾਈਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।ਇਹ ਅੱ ਗ, ਭੂ ਚਾਲ, ਿਬਜਲੀ ਿਡੱ ਗਣ,

ਹੜ, ਚੋਰੀ ਆਿਦ ਵ�ਗ ਦੀਆਂ ਿਭੰ ਨ-ਿਭੰ ਨ ਦੁ ਰਘਟਨਾਵ� ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਵਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਪ� ਦਾਨ

ਪ�ਧ ਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਸੁਰ ਕਸ਼ਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਐਸਬੀਵਾਈ)

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਿਲਸੀ ਇਮਾਰਤ, ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਦੁਕਾਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੇ ਪੈਸੇ ਆਿਦ ਲਈ ਕਵਰ ਪ� ਦਾਨ



ਸਬੰ ਧੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕਰਦੀ ਹੈ।



c) ਹੋਰ ਬੀਮੇ

ਿਵਅਕਤੀ ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚਤ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਕੀਮ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ
ਪਾੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ



ਿਵਆਪਕ ਸਫਰ ਬੀਮਾ ਇਹ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:


ਰੁ.12/- ਦੇ ਇੱ ਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਲਾਨਾ ਪ�ੀ ਮੀਅਮ ਦੀ ਐਟੋ-ਡੈਿਬਟ ਸੁਿਵਧਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਬ�ਕ
ਖਾਤੇ ਤ� ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ



ਸਫਰ ਬੀਮਾ


18 ਤ� 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱ ਚ ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ� ਨੂੰ 2 ਲੱ ਖ ਤਕ ਦਾ ਦੁਰਘਟਨਾ

ਬੀਮਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਆਂਿਸ਼ਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
(https://financialservices.gov.in/insurance-divisions)

ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਡਾਕਟਰੀ ਕਵਰ
ਅਣਿਖਆਲੇ ਰੱ ਦੀਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਜ� ਆਪਣੇ ਿਟ�ਪ ਨੂੰ ਛੋ ਟਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਣਾ



ਮੌਤ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਕਵਰ



ਕਮਰਚਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਵਰ



ਸਫਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕਵਰ

ਸਮੂਹ ਬੀਮਾ
ਇਹ ਲੋ ਕ� ਦੇ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸੋਸ ਾਇਟੀ ਜ� ਪੇਸ਼ੇਵਰ
ਐਸੋਿਸਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮ�ਬਰ, ਜ� ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਫਸਲ ਬੀਮਾ
ਇਹ ਸੁੱ ਕੇ, ਹੜ, ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਿਬਪਤਾਵ� ਅਤੇ ਕੀਟ� ਦੇ ਸੰ ਕ�ਮਣ ਆਿਦ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਸਲ� ਦੀ ਹਾਨੀ
ਜ� ਨਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸਾਨ� ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਪ�ਧ ਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋ ਗ ਯ ਯੋ ਜਨਾ (ਪੀਐਮਜੇਏ ਵਾਈ) - ਆਯੁ ਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ


ਗਰੀਬ, ਵੰ ਿਚਤ ਪੇ�ਡੂ ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੀ ਪਛਾਣੀ ਗਈ
ਿਕੱ ਤੇ ਸਬੰ ਧੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦਾ ਲੱ ਕਸ਼ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੁਿਵਧਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ




ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਅਕਾਰ, ਉਮਰ ਜ� ਿਲੰ ਗ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰ ਦੀ ਨਹ� ਹੈ
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇ
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ(https://www.pmjay.gov.in)

ਇੱ ਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ
ਜਦ� ਕੋਈ ਿਬਪਤਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬਾਈਕ ਚੌ ਰੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜ� ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮ� ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ�

ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਇਹੀ ਸਮ� ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਜਦ� ਤੁਸ� ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦੇ ਤਿਹਤ ਅਿਧਕਾਰਕ
ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਨੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗ ਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਤ�
ਤੁਸ� ਪੀੜਤ ਹੋ ਏ ਹੋ।
ਿਜੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ ਦਲਾਲ, ਏਜੰ ਟ ਜ� ਕੰ ਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਿਕ�ਿਕ
ਿਜਆਦਾਤਰ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮ�-ਸੀਮਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਤੁ ਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ
ਸਬਿਮਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਬਿਮਟ ਕਰਨ ਵੇ ਲੇ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਸਾਰੇ
ਸਮਰਿਥਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ
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ਮੋਿ ਡਊਲ 5 ਿਨਵੇਸ਼
ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱ ਕ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਗਤੀਿਵਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਤੀ ਉਦੇਸ਼� ਨੂੰ ਪੂ ਰਾ ਕਰਨ
ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ; ਪਰ, ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸ

ਿਵੱ ਚ ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।�ਿਚਤ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸ� ਜਿਟਲਤਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰ

ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਹੋ।

ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਿਨਵੇਸ਼, ਮੁਨਾਫੇ, ਜੋ ਖਮ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ ਬਾਰੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਿਤੰ ਨ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਕ� ਬਾਰੇ ਪਤਾ

ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਮਿਹੰ ਗਾਈ ਅਤੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ�ਭ ਾਵ
ਮਿਹੰ ਗਾਈ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਕੀਮਤ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਨ ਅਤੇ
ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱ ਧਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ�� ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਵ� ਇਹ
ਇੱ ਕ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਜ� ਰੁ.100 ਹਨ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਇੱ ਕ ਯੂ ਿਨਟ ਦੀ ਯੋਗ ਤਾ ਘੱ ਟਦੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਰ ਸ਼ਬਦ�
ਿਵੱ ਚ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱ ਟ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਿਵੱ ਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਿਨਵੇਸ਼� ਤੇ ਮਿਹੰ ਗਾਈ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ� ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂ ਰਨ ਹੈ।
ਮਿਹੰ ਗਾਈ ਮੇ ਰੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸ ਲੇ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਪ�ਭ ਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼
ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਸਬੰ ਧੀ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਹੜੇ ਜੀਵਨ ਚਰਣ ਤੇ ਹੋ
(ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਿਰਟਾਯਰਡ, ਆਿਦ)। ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਸਬੰ ਧੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਲੋ ਕ� ਦੇ ਉਦੇਸ਼�
ਤ� ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਉਵ�-ਉਵ� ਬਦਲਣਗੇ ਿਜਵ�-ਿਜਵ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ
ਚਰਣ� ਿਵੱ ਚ ਜ�ਦੇ ਹੋ। ਆਮਤੌਰ ਤੇ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਇੱ ਕ ਹੀ ਸਮ� ਤੇ ਕਈ ਤਰ�� ਦੇ ਲੱਕਸ਼ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ�
ਮੁੱ ਲ ਿਵੱ ਚ ਲੰਬੀ-ਅਵਧੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਹਲਾਤ� ਲਈ ਇੱ ਕ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱ ਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ,
ਅਤੇ ਹਰ ਇੱ ਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰੀ ਿਨਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗ ੀ।
ਇਹ ਦੇ ਖਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਿਕ ਿਨ�ਜੀ ਕਾਰਕ ਿਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਿਵਕਲਪ� ਨੂੰ ਿਕਵ� ਪ� ਭਾਿਵਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚਰਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਚਰਣ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ
ਤੁਸ� ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।

14 | ਪੰ ਨਾ

ਪੰ ਜ ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਇੱ ਕ ਵੜਾ ਪਾਓ ਦੀ ਲਾਗਤ ਰੁ.5/- ਆ�ਦੀ ਸੀ, ਹੁ ਣ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ
ਰੁ.10/- ਆ�ਦੀ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ �ਚ ਗੁ ਣਵੱ ਤਾ ਜ� ਿਬਹਤਰ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਦੇ ਿਸੱ ਟੇ ਵਜ�
ਨਹ� ਹੋ ਇਆ ਹੈ , ਬਲਿਕ ਇਹ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤ� ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਮਿਹੰ ਗਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਿਵਿਵਧਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਹੀ ਥ� ਤੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਿਵਚਾਰ ਨਹ�
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਈ
ਤਰ�� ਦੇ ਿਨਵੇਸ਼� ਿਵੱ ਚ ਲਗਾ�ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਇੱ ਕ ਜ� ਦੋ ਿਨਵੇਸ਼ � ਿਵੱ ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਾਨੀ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਹੋ ਰ� ਿਵੱ ਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਨਵੇਸ਼�
ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਤੁਲਨ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਵਾਧਾ ਵੀ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਿਵਿਵਧਤਾ ਵਜ�
ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਖਮ ਨੂੰ ਘੱ ਟ
ਕਰਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੁਸ�
ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।

ਦੀ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਅਨੁ ਪਾਿਤਕ ਮਲਕੀਅਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹੋ ਲਿਡੰ ਗ� ਜਨਰੇਟ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ�ਣਾਲੀਗਤ ਿਨਵੇਸ਼ ਯੋਜ ਨਾ (ਐਸਆਈਪੀ): ਜਦ� ਇੱ ਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮ� ਦੇ ਅੰ ਤਰਾਲ ਤੇ ਇੱ ਕ
ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱ ਕ ਿਮਉਚੁ ਅਲ ਫੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇਸ ਨੂੰ ਐਸਆਈਪੀ
ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹੁਣ ਟ��ਿਡੰ ਗ ਭਿਵੱ ਖੀ ਿਨਵੇਸ਼ ਪਲਾਨ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਇਕਿਵਟੀ ਿਲੰਕਡ ਸੇ ਿ ਵੰ ਗਸ ਸਕੀਮਸ (ਈਐਲਐਸਐਸ): ਇਹ ਿਮਉਚੁਅਲ ਫੰ ਡ ਿਨਵੇਸ਼ ਸਕੀਮ�
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਦੀ ਬੱ ਚਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਕਰ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਿਵੱ ਚ ਰੁ .1.5 ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਕਰਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ਤ� ਇੱ ਕ ਕਟੌਤੀ ਵਜ� ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।
ਗੋਲਡ ਈਟੀਐਫ: ਗੋ ਲਡ ਈਟੀਐਫ, ਜ� ਐਕਸਚ�ਜ ਟ�ੇ ਿਡਡ ਫੰ ਡ, ਇੱ ਕ ਕੋਮੋਿਡਟੀ-ਅਧਾਰਤ
ਿਮਉਚੁਅਲ ਫੰ ਡ ਹੈ ਜੋ ਸੋ ਨ� ਵ�ਗ ਦੀ ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸਚ�ਜ-ਟ�ੇ ਿਡਡ ਫੰ ਡ

ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਬਜਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇਸ਼
ਿਸਿਕਓਿਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਿਕਸਮ� ਿਵੱ ਚ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਇਕਿਵਟੀ ਅਤੇ ਡੈ ਟ। ਿਸਿਕਓਿਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਬਜਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਵਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਟਾਕ� ਵ�ਗ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ� � ਸਟਾਕ ਐਕਸਚ�ਜ ਤੇ ਵਪਾਰ
ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਪ�ਮ ੁੱ ਖ ਬਜਾਰ: ਕੰ ਪਨੀ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਪਰਤੱ ਖ ਤੌ ਰ ਤੇ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਵ�

ਸੋਵ ਰੇਨ ਗੋਲ ਡ ਬ�ਡ (ਐਸਜੀਬੀ):

ਿਕ ਆਈਪੀਓ (ਸ਼ੁਰੂਆ ਤੀ ਪਬਿਲਕ ਆਫਰ)

ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀਜ਼ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ� � ਦਾ ਸੋਨ� ਦੇ ਗ�ਾਮ� ਿਵੱ ਚ ਮੁੱ ਲ-ਵਰਗ ਕੀਤਾ

ਅਮੁੱ ਖ ਬਜਾਰ: ਸਟਾਕ ਐਕਸਚ�ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਬੀਐਸਈ,

ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੌਿਤਕ ਸੋਨ� ਨੂੰ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਇਵਜ਼ ਹਨ। ਿਨਵੇਸ਼ਕ� ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਿਵੱ ਚ ਇਸ਼ੂ ਕੀਮਤ ਦਾ

ਐਨਐਸਈ, ਆਿਦ।

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬ� ਡ� ਨੂੰ ਪਿਰਪੱ ਕਤਾ ਤੇ ਨਕਦੀ ਿਵੱ ਚ ਿਰਡੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰ ਟ ਨੂੰ ਜਾਣੋ (ਕੇਵ ਾਈਸੀ):

ਐਸਈਬੀਆਈ ਨ� ਸਾਰੇ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ

ਬਜਾਰ ਦੇ ਿਨਵੇਸ਼ਕ� ਲਈ ਕੇਵਾਈਸੀ (ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰ ਟ ਨੂੰ ਜਾਣੋ) ਲੋ ੜ� ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ
ਹੈ।ਐਸਈਬੀਆਈ ਨ� ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਢ� ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ

ਕੇਵਾਈਸੀ(ਈ-ਕੇ ਵਾਈਸੀ) ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਿਵਚੌ ਲੇ ਦੇ

ਦਫਤਰ ਦਾ ਭੌਿਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਣ ਤ� ਿਬਨ� ਿਨਵੇਸ਼ਕ� ਨੂੰ ਕੇ ਵਾਈਸੀ ਪੂ ਰਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਪ� ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਇਕਿਵਟੀ
ਇਕਿਵਟੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਇੱ ਕ ਿਹੱ ਸਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਜ� ਸ਼ੇ ਅਰ ਵਜ� ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜਦ�
ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ� ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਬੁਿਨਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ
ਇੱ ਕ ਿਹੱ ਸਾ ਬਣ ਜ�ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਦ� ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ� ਕੰ ਪਨੀ ਮੁਨਾਫਾ

ਕਮਾ�ਦੀ ਹੈ। ਪਬਿਲਕ/ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਇਨ� � ਸ਼ੇਅਰ� ਦਾ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚ�ਜ ਤੇ ਵਪਾਰ
ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੁਆ ਰਾ ਇੱ ਕ ਬਜਾਰ ਪ� ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਟਾਕ� ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਿਵਕਰੀ

ਬ�ਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਿਰਅਲ

ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ� ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇਸ਼

 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੱ ਚਤ ਪ�ਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ (ਐਨਐਸਸੀ)
 ਡਾਕ ਖਾਨ� ਦਾ ਬੱ ਚਤ/ਆਰਡੀ ਖਾਤਾ
 ਪਬਿਲਕ ਪ�ੋਿਵਡ�ਟ ਫੰ ਡ (ਪੀਪੀਐਫ)
 ਿਕਸਾਨ ਿਵਕਾਸ ਪੱ ਤਰ (ਕੇਵੀਪੀ)
 ਵਿਰਸ਼ਠ ਨਾਗਰਕ ਬੱ ਚਤ ਸਕੀਮ (ਐਸਸੀਐਸਐਸ)




ਹਨ।ਪਿਹਲਾ ਿਵਕਲਪ ਬ�ਕ ਤ� ਪੈਸੇ ਪ� ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਜ ਾ ਿਵਕਲਪ ਪੂੰ ਜੀ ਬਜਾਰ� ਿਵੱ ਚ
ਿਨਵੇਸ਼ਕ� ਨੂੰ ਡੈ ਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਡੈਟ ਇਸ਼ੂ ਵਜ� ਬੁ ਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ

ਿਮਉਚੁਅ ਲ ਫੰ ਡ
ਇੱ ਕ ਿਮਉਚੁ ਅਲ ਫੰ ਡ ਕਈ ਿਨਵੇਸ਼ਕ� ਤ� ਪੈਸੇ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਕ�, ਬ�ਡ�, ਛੋਟੀ-ਅਵਧੀ
ਦੇ ਮਨੀ-ਮਾਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਧਨ�, ਹੋਰ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀਜ਼ ਜ� ਸੰ ਪੱ ਤੀਆਂ, ਜ� ਇਨ� � ਿਨਵੇਸ਼� ਦੇ ਸੰ ਯੋਜਨ
ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਸੰ ਯੁ ਕਤ ਹੋ ਲਿਡੰ ਗ� ਜੋ ਿਕ ਿਮਉਚੁਅਲ ਫੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ

ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋ ਲੀਓ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।ਹਰ ਯੂ ਿਨਟ ਫੰ ਡ ਦੀਆਂ ਹੋਲਿਡੰ ਗ� ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ
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ਇਨ� � ਸਕੀਮ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਪੱ ਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਨਵੇਸ਼ਕ� ਲਈ

ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਡੈਟ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀਜ਼

ਕੰ ਪਨੀ ਜ� ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸੀ ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਦਾ ਫੈਸ ਲਾ ਲ� ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਿਵਕਲਪ ਹੁੰ ਦੇ

(ਆਰਈਆਈਟੀ):

ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪ� ਬੰਧਨ, ਜ� ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਤ� ਿਬਨ� - ਿਰਅਲ ਐਸਟੇ ਟ ਿਨਵੇਸ਼� ਤ� ਿਡਿਵਡ�ਡ



ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਇਕਿਵਟੀਆਂ ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।ਜਦ� ਕੋਈ

ਟ�ਸ ਟ

ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱ ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਿਨਵੇਸ਼ਕ� ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੋ ਈ ਵੀ ਸੰ ਪੱ ਤੀਆਂ

ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਕਿਵਟੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੋ ਖਮ ਭਿਰਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਤੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਿਵਆਜ਼ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬ� ਡ, ਿਡਬ�ਚਰ, ਪ�ੋ ਿਮਸਰੀ ਨ�ਟ ਆਿਦ ਵ�ਗ ਦੇ ਉਹ ਸਾਧਨ

ਇਨਵੈਸ ਟਮ�ਟ

ਆਰਈਆਈਟੀ ਉਹ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਹਨ ਿਜਨ� � ਦੀ ਿਰਅਲ ਐਸਟੇ ਟ ਸੈਕ ਟਰ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਪੱ ਤੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ

ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਿਨਵੇਸ਼� ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱ ਚ ਿਜਆਦਾ ਸਮ� ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡੈਟ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀਜ਼ ਇੱ ਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਰਕਮ, ਇੱ ਕ ਪਿਰਪੱ ਕਤਾ ਦੀ ਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਮਤੌਰ

ਐਸਟੇਟ

ਇਨ� � ਸਕੀਮ� ਦੀ ਿਵਆਜ਼ ਦਰ ਬਾਰੇ ਿਵੱ ਤ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਤਮਾਹੀ ਅਧਾਰ

ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਡਾਕ ਖਾਨ� ਦੀਆਂ ਸਕੀਮ� ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੂ ਰੀ ਰਕਮ ਤੇ ਇੱ ਕ ਸੋ ਵਰੇ ਨ ਗਰੰ ਟੀ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ, ਇਸ ਤਰ�� ਇਨ� � ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਿਜਆਦਾ ਸੁ ਰੱਿਖਅਤ ਮੰ ਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।



ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਲੰਕ ਨੂੰ ਦੇ ਖੋ

https://www.indiapost.gov.in/Financial/pages/conten
t/post-office-saving-schemes.aspx
ਸੁਕ ਨਯਾ ਸਮਿਰਧੀ ਯੋਜ ਨਾ (ਐਸਐਸਵਾਈ)
ਐਸਐਸਵਾਈ ਕੁ ੜੀ ਬੱ ਚੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੀ ਬੱ ਚਤ ਸਕੀਮ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤ� ਘੱ ਟ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੁਆ ਰਾ ਖੋ ਿਲ�ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਪੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਤਕ ਅਿਜਹੇ ਖਾਤੇ ਖੋ ਲ� ਸਕਦੇ ਹਨ (ਉਹ ਤੀਜੇ/ਚੌ ਥੇ ਖਾਤੇ ਆਿਦ ਨੂੰ ਨਹ�
ਖੋਲ� ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਦੋ ਤ� ਿਜਆਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ)। ਇਨ� � ਖਾਿਤਆਂ ਦੀ
21 ਸਾਲ ਜ� ਉਸ ਸਮ� ਤਕ ਦੀ ਅਵਧੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਤਕ ਕੁੜੀ ਦਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ�

ਬਾਅਦ ਿਵਆਹ ਨਹ� ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
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ਿਰਟਾਯਰਮ�ਟ ਅਤੇ ਪੈਨ ਸ਼ਨ

ਐਨੁਇਟੀ ਸਕੀਮ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸੀਮਾ ਤਕ, ਐਨਪੀਐਸ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ-

ਿਨਵੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਆਮਦਨੀ-ਕਰ ਦੀ ਛੋ ਟ ਵੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਇੱ ਕ ਸੰ ਪੂ ਰਨ ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਜੀਵਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਿਸਹਤਮੰ ਦ, ਸਿਕ� ਅ ਅਤੇ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਰਟਾਯਰਮ�ਟ ਲੈ ਣ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਛੇ ਤੀ ਿਰਟਾਯਰ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹੋ ਜ� ਆਪਣੇ
ਵਿਰਸ਼ਠ ਸਾਲ� ਿਵੱ ਚ ਵਧੀਆ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸ� ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ
ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱ ਚ ਿਵੱ ਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁ ਰੱਿਖਅਤ ਹੋ ਵੋਗੇ।ਕੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਆਪਣੀ ਿਰਟਾਯਰਮ�ਟ ਲਈ ਕਾਫੀ
ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇ ਤੁਸ� ਿਜਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵ�ਗ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂਆ ਤੀ ਅਤੇ ਿਵਚਲੇ ਸਾਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਮ� ਅਤੇ
ਪੈਿਸਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰ ਗ� ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ: ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵੱ ਡਾ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ
ਇਸ ਦਾ ਰਖਰਖਾਵ ਕਰਨਾ, ਿਤਉਹਾਰ� ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਣਾ।ਤੁਸ� ਿਰਟਾਯਰਮ�ਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ
ਕਾਫੀ ਿਵਅਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ� ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪਾਸੇ ਵੱ ਖਰਾ ਰੱ ਖਣਾ ਹੁ ਣ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਰਟਾਯਰਮ�ਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ
ਿਬੰ ਦੂ

ਐਨਪੀਐਸ ਿਭੰ ਨ-ਿਭੰ ਨ ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਸ਼ਰੇ ਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰ ਯੋਜਨ ਪ� ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਇਕਿਵਟੀ,
ਕਾਰਪੋ ਰੇਟ ਡੈ ਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਿਵਕਲਿਪਕ ਿਨਵੇਸ਼ ਸ਼ਰੇਣੀ।ਇਸ ਤਰ� �, ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ�
ਦੀ ਉਨ� � ਦੇ ਿਨਵੇਸ਼� ਨੂੰ ਿਵਿਵਧ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਸਬਸਕ�ਾਇਬਰ
ਿਜਨ� � ਨੂੰ ਿਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਵੰ ਡ ਬਾਰੇ ਥੋੜ�ਾ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਤੰ ਨ ਜੀਵਨ ਚੱ ਕਰ
ਦੇ ਫੰ ਡ� ਿਵੱ ਚ� ਿਕਸੇ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਰੂੜੀਵਾਦੀ, ਦਰਿਮਆਨਾ ਅਤੇ ਆਕ� ਾਮਕ) ਜੋ
ਸਬਸਕ�ਾਇਬਰ� ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਪੂ ਰਵ-ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਿਵੱ ਚ
ਸੰ ਪੱ ਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰ ਡ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਿਵਿਵਧਤਾ ਪ� ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਨਪੀਐਸ ਤ� ਿਨਕਾਸੀ ਦੀ ਹੇਠ � ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਿਤੰ ਨ ਸ਼ਰਤ� ਤੇ ਆਿਗਆ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ:
i)

ਐਨਪੀਐਸ ਸਬਸਕ�ਾਇਬਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ

ii)

ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਨਕਾਸੀ ਵਜ�

iii)

ਐਨਪੀਐਸ ਸਬਸਕ�ਾਇਬਰ ਦੀ ਮੌ ਤ ਹੋ ਣ ਤੇ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ https://www.pfrda.org.in ਤੇ ਜਾਓ

ਮਿਹੰ ਗਾਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮਾਨ� ਅਤੇ ਸੇ ਵਾਵ� ਦੀ ਵੱ ਧਦੀ ਲਾਗਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ

ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਪੀਵਾਈ)

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਰਟਾਯਰਮ�ਟ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਹਲਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆ ਰਾ
ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱ ਧਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਸਮਾਨ ਦੀ ਉਹੀ ਮਾਤਰਾ
ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਜਆਦਾ ਭੁਗ ਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ, ਮਿਹੰ ਗਾਈ ਦੇ
ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਰਟਾਯਰਮ�ਟ ਦੀਆਂ ਬੱ ਚਤ� ਵੀ ਮੁੱ ਲ ਨੂੰ ਗਵਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤਕ ਿਜਊਣ
ਦੇ ਜੋਖਮ (ਵੱ ਧਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ) ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।60 ਦੀ ਉਮਰ
ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵੱ ਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਰਟਾਯਰਮ�ਟ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਿਧਆਨ
ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਿਜਊਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮਾਨਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਵੀ �ਚ ਪ�ਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ� � ਸਾਿਰਆਂ ਤੇ ਉਦ� ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ
ਿਰਟਾਯਰਮ�ਟ ਫੰ ਡ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ�ਣਾਲੀ
ਐਨਪੀਐਸ ਉਦ� ਬੁ ਢਾਪੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਵੱ ਤੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਿਥਰਤਾ ਪ� ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ ਦੁਆ ਰਾ ਿਨਯੰ ਿਤ� ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱ ਕ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗੈ ਰ-ਸੰ ਗਿਠਤ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ� ਦੀ ਬੁ ਢਾਪੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਿਰਟਾਯਰਮ�ਟ ਲਈ ਉਨ� � ਨੂੰ ਬੱ ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ

ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਿਰਟਾਯਰਮ�ਟ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਦ� ਲੋ ਕ � ਕੋਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਿਨਯਿਮਤ ਸਰੋ ਤ ਨਹ�

ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਰਨ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋ ਈ ਵੀ ਨਾਗਰਕ ਿਜਸ ਦੀ ਉਮਰ

65 ਸਾਲ� ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਹੈ।ਐਨਪੀਐਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ�ਾਇਬ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸ � ਆਪਣੇ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ

ਮਹੀਨ� ਦੀ ਗਰੰ ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਘੱ ਟੋ- ਘੱ ਟ ਪੈ ਨਸ਼ਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏਪੀਵਾਈ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ

ਕਰਨ ਲਈ 500 ਰੁ ਪਏ ਪ�ਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਿਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।ਜਦ� ਤੁਸ� ਿਰਟਾਯਰ ਹੁੰ ਦੇ

ਸਕੀਮ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰੁ. 1000 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ� ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਰੁ . 42

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।ਸਕੀਮ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਕ� ਲਈ ਖੁੱ ਲ� ੀ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦੀ ਉਮਰ 18 ਅਤੇ

ਦੌਰਾਨ ਪ� ਣਾਲੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱ ਚਤ ਅਤੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।ਸਕੀਮ ਿਵੱ ਚ ਸਬਸਕ�ਾਇਬ

18 ਅਤੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਹੈ , 60 ਸਾਲ� ਦੀ ਉਮਰ ਤ� ਬਾਅਦ 1000 ਤ� 5000 ਰੁਪਏ ਪ�ਤੀ
ਹੈ।ਏਪੀਵਾਈ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡਾ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚਤ ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ

ਹੋ, ਆਮਤੌਰ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਵਜ� ਪ�ਾਪਤ

ਿਜੰ ਨੀ ਘੱ ਟ ਰਕਮ ਹੈ। ਿਕ�ਿਕ ਯੋਗ ਦਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱ ਧਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਿਵੱ ਚ

ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਾਿਸਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ� ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਸੰ ਦ ਦੀ ਕੋਈ

ਹੀ ਸਕੀਮ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ।
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ਜਦ� ਤੁਸ� ਏਪੀਵਾਈ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜਦ� ਬੁਢਾਪਾ

ਪੀਐਮ-ਐਸਵਾਈਐਮ 50:50 ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱ ਕ ਯੋਗ ਦਾਨੀ ਪੈ ਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਤਜਵੀਜੀ

ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਉਦ� ਤੁਸ� ਇਸ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਸਕੀਮ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ

ਉਮਰ-ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੁ ਆਰਾ ਅਤੇ ਕ�ਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੇ ਲ ਖਾ�ਦਾ

ਤੇ ਿਟ� ਫਲ ਬੈ ਨ�ਿਫਟਸ ਪ� ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਿਸਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨਕਾਲ ਲਈ ਸਬਸਕ�ਾਇਬਰ
ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਬਸਕ� ਾਇਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹੀ ਰਕਮ
ਸਬਸਕ�ਾਇਬਰ ਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬਸਕ�ਾਇਬਰ ਅਤੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੋ ਹ�
ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਬਸਕ�ਾਇਬਰ ਦੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਇਕੱ ਤਰ ਹੋ ਣ ਵਜ� , ਪੈ ਨਸ਼ਨ ਦੀ
ਰਕਮ ਸਬਸਕ�ਾਇਬਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗ ੀ।ਸਬਸਕ�ਾਇਬਰ ਦੀ ਛੇਤੀ
ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ (60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮੌਤ), ਸਬਸਕ�ਾਇਬਰ ਦਾ/ਦੀ
ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਸਬਸਕ�ਾਇਬਰ ਦੇ ਏਪੀਵਾਈ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹੈ ਜ�

ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਿਵਅਕਤੀ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਸਕੀਮ ਿਵੱ ਚ
ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਸ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਰੁ 100/- ਪ�ਤੀ ਮਹੀਨ� ਦਾ ਯੋਗ ਦਾਨ
ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁ 100/- ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕ�ਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁ ਆਰਾ
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ii) ਪੀਐਮਐਲਵੀਐਮਵਾਈ (ਪ�ਧ ਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਲਘੂ ਵਯਾਪਾਰੀ ਮਾਨਧਨ, ਯੋਜਨਾ)

ਏਪੀਵਾਈ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਇਕੱ ਤਰ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ https://www.pfrda.org.in ਤੇ ਜਾਓ

ਇਹ ਿਰਟੇਲਰ� ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ (ਸਵੈ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਮਚਾਰੀ) ਲਈ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ

ਿਭੰ ਨ-ਿਭੰ ਨ ਉਦੇਸ਼ ੀ ਸਮੂਹ� ਲਈ ਪੈਨ ਸ਼ਨ ਸਕੀਮ�

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨ� ਿਭੰ ਨ-ਿਭੰ ਨ ਉਦੇਸ਼ੀ ਸਮੂਹ� ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ� ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ

ਸਾਰੇ ਦੁਕ ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਿਵਅਕਤੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 18-40 ਸਾਲ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਦੀ ਉਮਰ

ਗੈਰ-ਸੰ ਗਿਠਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਿਰਟੇ ਲਰ ਅਤੇ ਟ�ੇ ਡਰ (ਸਵੈ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਮਚਾਰੀ) ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ
ਮਲਕੀਅਤੀ ਵਾਲੇ ਛੋ ਟੇ ਅਤੇ ਮਾਰਿਜਨਲ ਿਕਸਾਨ।

i) ਪ�ਧ ਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼�ਮ ਯੋਗ ੀ ਮਾਨ-ਧਨ (ਪੀਐਮ-ਐਸਵਾਈਐਮ)
ਯੋਜਨਾ।

ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰੁ 1.5 ਕਰੋੜ ਤ� ਘੱ ਟ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਿਰਟੇਲ ਟ�ੇ ਡਰ, ਸਕੀਮ ਲਈ
ਨਾਮ�ਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਿਹਤ, 50% ਮਾਿਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੁ ਆਰਾ
ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੇਲ ਖਾ�ਦੇ ਯੋਗ ਦਾਨ ਦਾ ਭੁਗ ਤਾਨ ਕ�ਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁ ਆਰਾ
ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਬਸਕ�ਾਇਬਰ ਰੁ.3000/- ਦੀ ਮਾਿਸਕ
ਿਨਮਨਤਮ ਯਕੀਨੀ ਪੈ ਨਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾੱਤਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

iii) ਪ�ਧ ਾਨ

ਮੰ ਤਰੀ

ਿਕਸਾਨ

ਮਾਨ

ਧਨ

ਯੋਜਨਾ

(ਪੀਐਮਕੇਐ ਮਡੀਵਾਈ)
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਾਰਿਜਨਲ ਿਕਸਾਨ� (ਐਸਐਮਐਫ)
ਲਈ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈ ਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ।ਸਕੀਮ 60 ਸਾਲ ਦੀ
ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰ ਗਿਠਤ ਮਜ਼ਦੂਰ� ਲਈ ਬੁ ਢਾਪੇ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਵੈ ਇੱਛਤ
ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ।

ਉਮਰ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਾਰਿਜਨਲ ਿਕਸਾਨ� (ਐਸਐਮਐਫ) ਨੂੰ, ਰੁ 3000
ਦੀ ਿਨਮਨਤਮ ਯਕੀਨੀ ਪੈ ਨਸ਼ਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਸੰ ਗਿਠਤ ਮਜ਼ਦੂ ਰ ਿਜਆਦਾਤਰ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂ ਰ, ਗਲੀ ਿਵੱ ਚ ਫੇਰੀ

ਹੋਰ ਪੈਨ ਸ਼ਨ ਪਲਾਨ

ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ , ਦੁ ਪਿਹਰ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਭੋਜਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਹੈਡ ਲੋ ਡਰ, ਇੱ ਟ� ਦੇ ਭੱ ਠ� ਦੇ

ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੁ ਆਰਾ ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ� ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਪਬਿਲਕ

ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੋਚੀ, ਕੂ ੜਾ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਧੋ ਬੀ, ਿਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ,

ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ�ਾਇਵੇ ਟ ਸੈਕਟਰ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂ ਰ, ਖੁਦ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖੇ ਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂ ਰ, ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ,

ਹੈ।ਿਰਟਾਯਰਮ�ਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਿਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਵਸਰ

ਬੀੜੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਹ�ਡਲੂਮ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ

ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਵਾਧੂ ਫਾਇਦੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ� � ਿਵੱ ਚ� ਕੁਝ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ� ਨੂੰ ਥੱ ਲੇ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ

ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਿਕੱ ਿਤਆਂ ਵਜ� ਜੁ ੜੇ ਹੋ ਏ ਹਨ ਿਜਨ� � ਦੀ ਮਾਿਸਕ ਆਮਦਨੀ ਰੁ.15,000/- ਪ�ਤੀ

ਹੈ:

ਮਹੀਨਾ ਜ� ਘੱ ਟ ਹੈ ਅਤੇ 18-40 ਸਾਲ� ਦੀ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ।

i)

ਯੂਐਲਆਈਪੀ (ਯੂਿਨਟ ਿਲੰਕਡ ਇੰ ਿਸ਼ਓਰ�ਸ ਪਲਾਨ) ਵ�ਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਵਾਲੇ

ii)

ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰ ਡ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਾਈਿਬ� ਡ ਿਮਉਚੁਅ ਲ ਫੰ ਡਸ

ਪੀਐਮ-ਐਸਵਾਈਐਮ ਦੇ ਸਬਸਕ� ਾਇਬਰ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਇਹ ਹਨ:
(i) ਿਨਮਨਤਮ ਯਕੀਨੀ ਪੈ ਨਸ਼ਨ: ਪੀਐਮ-ਐਸਵਾਈਐਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਹਰੇਕ ਸਬਸਕ�ਾਇਬਰ, 60
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਰੁ 3000/- ਪ� ਤੀ ਮਹੀਨ� ਦੀ ਿਨਮਨਤਮ ਯਕੀਨੀ ਪੈ ਨਸ਼ਨ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
(ii) ਪਿਰਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ: ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ� ਾਪਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੇ ਸਬਸਕ� ਾਇਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜ�ਦੀ
ਹੈ, ਤ� ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ/ਦੀ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਪੈ ਨਸ਼ਨ ਵਜ� ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ� ਾਪਤ
ਕੀਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 50% ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋ ਵੇਗਾ/ਗੀ।ਪਿਰਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਿਸਰਫ
ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
(iii) ਿਨਕਾਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ: ਜੇ ਿਕਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨ� ਿਨਯਿਮਤ ਯੋਗਦਾਨ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ
ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ (60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ� ਪਿਹਲ�) ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਉਸ ਦਾ/ਦੀ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ
ਿਨਯਿਮਤ ਯੋਗ ਦਾਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੁਆ ਰਾ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਸਕੀਮ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ
ਰੱ ਖੇਗਾ/ਗੀ ਜ� ਿਨਕਾਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਪ�ਾਵਧਾਨ� ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੀਮ ਤ� ਿਨਕਾਸੀ ਕਰੇਗਾ/ਗੀ।
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iii)

ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈ ਨਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸੰ ਯੋਜਨ ਹਨ।
ਇਿਮਿਡਏਟ ਐਨੁ ਇਟੀ ਪਲਾਨ ਐਨੁਇਟੀ ਫੰ ਡ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਮ�� ਕਰਨ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ
ਜੀਵਨਭਰ ਲਈ ਇੱ ਕ ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਮੋਿ ਡਊਲ 7

ਉਪਭੋਗ ਤਾ

ਰੱ ਿਖਆ

ਅਤੇ

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ

ਿਵੱ ਤੀ ਧੋ ਖੇਬਾਜੀ ਜ� ਜਾਲਸਾਜੀ ਅੱ ਜ ਦੇ ਜਮਾਨ� ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਧ ਰਹੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਸ� ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਕੀਮ� ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ਕ� ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਵ�
ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹ�। ਪਰ ਇਸ ਨ� ਹੋਰ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਇਨ� � ਸਕੀਮ� ਦੇ ਝ�ਸੇ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਤ� ਨਹ�
ਰੋਿਕਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਫੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵ� ਿਸ਼ਕਾਰ� ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਉਨ� � ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ।ਤੁਸ� ਇਨ� � ਜੋ ਖਮ� ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੁਆ ਰਾ ਆਪਣੇ
ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੁ ਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਕੀ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਿਕ ਿਸ਼ਕਾਰ
ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਧੋਖੇਬਾਜੀ ਜ� ਜਾਲਸਾਜੀ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਖੁਦ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜੀ ਜ� ਜਾਲਸਾਜੀ ਦੀਆਂ ਿਭੰ ਨ-ਿਭੰ ਨ ਿਕਸਮ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ
ਹੈ।

ਧੋਖ ੇਬ ਾਜੀ ਜ� ਜਾਲਸਾਜੀ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ�
ਧੋਖੇਬਾਜ ਅਤੇ ਜਾਲਸਾਜ ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਲੱਕਸ਼ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ: ਈ-ਮੇਲ ਦੇ ਜਰੀਏ
ਅਤੇ ਫੋ ਨ ਤੇ, ਜਦ� ਿਸ਼ਕਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜ� ਉਨ� � ਦੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ
ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ।
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ਪ�ਜ਼ੀ ਸਕੀਮ, ਇਹ ਿਕਵ� ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ - ਬ�ਿ ਕੰ ਗ, ਿਨਵੇਸ਼ , ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨ ਸ਼ਨ

ਬ�ਿ ਕੰ ਗ - ਆਰਬੀਆਈ

ਸੀਐਮਐਸ: ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਦੇ ਪ�ਬੰ ਧਨ ਦੀ ਪ�ਣਾਲੀ

ਿਨਵੇਸ਼ - ਐਸਈਬੀਆਈ

ਸਕੋਰਸ: ਸੇਬੀ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਦੇ ਿਨਵਾਰਣ ਦੀ ਪ�ਣਾਲੀ
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ਬੀਮਾ - ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ

ਆਈਜੀਐਮਐਸ: ਏਕੀਿਕ�ਤ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪ�ਬੰ ਧਨ ਪ�ਣਾਲੀ
ਪੈਨ ਸ਼ਨ

ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪ�ਬੰਧਨ ਪ�ਣਾਲੀ
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ਐਨਸੀਐਫਈ - ਿਵੱ ਤੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਫਲੈ ਗ ਿਸ਼ਪ ਪ�ੋਗ ਰਾਮ
ਿਵੱ ਤੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੰ ਡ� ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਸੱ ਿਖਅਕ� ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ - ਐਫਈਟੀਪੀ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਸਪੀ
ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ- ਐਫਏਸੀਟੀ
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਲਗ� ਲਈ, ਖਾਸਤੌ ਰ ਤੇ ਪੇ�ਡੂ ਖੇ ਤਰ� ਿਵੱ ਚ - ਐਫਈਪੀਏ

ਿਵੱ ਤੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ (ਐਫਈਟੀਪੀ)
ਐਫਈਟੀਪੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਿਵੱ ਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਲੋ ਕ� ਅਤੇ ਸੰ ਗਠਨ� ਨੂੰ ਿਨਰਪੱ ਖ ਿਨ�ਜੀ ਿਵੱ ਤੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਸੀਐਫਈ ਦੀ ਇੱ ਕ ਪਿਹਲ ਹੈ।ਐਨਸੀਐਫਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ
ਿਵੱ ਚ 6 ਤ� 10 ਜਮਾਤ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ, ਸਕੂਲੀ-ਿਸੱ ਿਖਅਕ� ਲਈ ਐਫਈਟੀਪੀ ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਇਨ� � ਿਸੱ ਿਖਅਕ� ਨੂੰ "ਮਨੀ
ਸਮਾਰਟ ਟੀਚਰਸ" ਵਜ� ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ� ਿਵੱ ਚ ਿਵੱ ਤੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਪ� ਦਾਨ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਬੁ ਿਨਆਦੀ ਿਵੱ ਤੀ ਕੌ ਸ਼ਲ� ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ
ਕਰਣਗੇ।
ਐਨਸੀਐਫਈ ਸਾਡੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ (https://www.ncfe.org.in/program/fetp) ਤੇ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਿਲੰਕ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਨ� � ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਿਸੱ ਿਖਅਕ� ਲਈ ਐਫਈਟੀਪੀ ਨੂੰ ਰਿਜਸਟਰ ਅਤੇ ਸੁਿਵਧਾ ਪ� ਦਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ� ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਮਨੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਪ�ੋਗਰਾਮ (ਐਮਐਸਐਸਪੀ)
ਐਮਐਸਐਸਪੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਿਵੱ ਚ ਸੁ ਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂ ਲ� ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਪੱ ਖ ਿਵੱ ਤੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ� ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਸੀਐਫਈ ਦੀ ਇੱ ਕ ਪਿਹਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸੰ ਪੂ ਰਨ ਿਵਕਾਸ
ਲਈ ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਿਜੰ ਦਗੀ ਦਾ ਕੌ ਸ਼ ਲ ਹੈ।ਐਨਸੀਐਫਈ ਜਮਾਤ 6 ਤ� 10 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਉਨ� � ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਠਕ�ਮ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵਜ�, ਿਵੱ ਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ� ਨੂੰ ਸੱ ਦਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਐਨਸੀਐਫਈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨ� ਿਮਲ ਕੇ ਜਮਾਤ 6 ਤ� 10 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਵਆਪਕ ਪੜ� ਾਈ ਦੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ�ੋਗ ਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ� ਨੂੰ "ਮਨੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ" ਵਜ� ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ ਅਤੇ ਸਫਲ ਪੂ ਰਤੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਇੱ ਕ ਸ਼ੀਲਡ/ਟ�ੋ ਫੀ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਈ-ਬੈਜ ਦਾ ਪੁ ਰਸਕਾਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਨਸੀਐਫਈ ਸਕੂਲ� ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਐਮਐਸਐਸਪੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ: (https://www.ncfe.org.in/program/mssp)

ਿਵੱ ਤੀ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਤਾ ਿਸਖਲਾਈ (ਐਫਏਸੀਟੀ)
ਐਫਏਸੀਟੀ ਿਸੱ ਧਾ ਉਨ� � ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਤੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਗ�ੈਜੁਏਟ� ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ�ੈਜੁਏਟ� ਨੂੰ ਿਵੱ ਤੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਸੀਐਫਈ ਦੁਆਰਾ ਲ� ਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਇੱ ਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹੈ ,
ਜੋ ਬਦਲੇ ਿਵੱ ਚ ਉਨ� � ਦੇ ਿਵੱ ਤੀ ਸੁੱ ਖ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ� ਭਾਿਵਤ ਕਰੇਗਾ।ਇਹ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱ ਤੀ ਉਪਭੋਗ ਤਾਵ� ਵਜ� ਨੌਜਵਾਨ� ਨੂੰ ਉਨ� � ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਅਤੇ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਿਵੱ ਤੀ ਉਦੇਸ਼� ਨੂੰ
ਸੈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਅਤੇ ਉਦ� ਿਕੱ ਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਨ� � ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ।
ਐਨਸੀਐਫਈ ਸਾਡੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ [https://www.ncfe.org.in/program/fact] ਤੇ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਿਲੰਕ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਨ� � ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗ�ੈਜੁਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ�ੈਜੁਏਟ ਕਾਲਜ� ਨੂੰ ਐਫਏਸੀਟੀ
ਨੂੰ ਰਿਜਸਟਰ ਅਤੇ ਸੁਿਵਧਾ ਪ� ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਲਗ� ਲਈ ਿਵੱ ਤੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ (ਐਫਈਪੀਏ)
ਬਾਲਗ� ਲਈ ਿਵੱ ਤੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ (ਐਫਈਪੀਏ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਲਗ ਲੋ ਕ� ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਿਵੱ ਤੀ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਨੂੰ ਫੈ ਲਾਉਣ ਲਈ ਐਨਸੀਐਫਈ ਦੁਆ ਰਾ ਿਡਜਾਈਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਇੱ ਕ ਿਵੱ ਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ
ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਿਭੰ ਨ-ਿਭੰ ਨ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ੀ ਸਮੂਹ� ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਪ�ੋਗ ਰਾਮ ਵਰਕਸ਼ੋਪ ਭਾਗੀਦਾਰ� ਨੂੰ ਇੱ ਕ �ਤਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ� � ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਵੱ ਤ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰੇਗ ੀ।ਨਾਲ
ਹੀ, ਵਰਕਸ਼ੋ ਪ ਬ�ਿਕੰ ਗ, ਿਨਵੇਸ਼, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਿਰਟਾਯਰਮ�ਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਿਵੱ ਤੀ ਉਤਪਾਦ� ਅਤੇ ਸੇ ਵਾਵ� ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਗਆਨ ਪ� ਦਾਨ ਕਰੇਗ ੀ।
ਐਫਈਪੀਏ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਲੰਕ ਨੂੰ ਦੇ ਖ:ੋ [https://www.ncfe.org.in/program/fepa]
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