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દ્વારા મુદ્રિત:
નેશનલ સેન્ટર ફોર ફાઈનાન્ન્સયલ એજ્યુકેશન (NCFE)
પ્રથમ આવૃત્તિ, 2021

સ્પષ્ટતા:
આ પુન્સ્તકા વાચકને આત્તથિક રીતે સાક્ષર બનાવવાના ત્તનષ્ઠાપ ૂર્ણ હેત ુ સાથે વાાંચન અને ત્તશક્ષર્ સામગ્રી તરીકે રજૂ
કરવામાાં આવી છે . તે કોઈ ત્તવશેષ નાર્ાકીય ઉત્પાદનો અથવા સેવાઓના સાંબધ
ાં માાં ત્તનર્ણય લેવા પર વાચકોને ખોટી રીતે
પ્રભાત્તવત કરવાના હેત ુ માટે નથી. વાચકોને કોઈપર્ રોકાર્ કરતા પહેલાાં તેમના રોકાર્ સલાહકારની સલાહ લેવાની
સલાહ આપવામાાં આવે છે .
કૉત્તપરાઇટ:પ્રદાન કરાયેલ સ્ત્રોત સ્વીકૃત હોય તો પુન:ઉત્પાદનની પરવાનગી છે .
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એનસીએફઇ(NCFE) (રાષ્રીય નાર્ાકીય ત્તશક્ષર્ કેન્િ) ત્તવશે
રાષ્રીય નાર્ાકીય ત્તશક્ષર્ કેન્િ (એનસીએફઇ) એ ભારતીય દ્રરઝવણ બેંક (આરબીઆઈ), ત્તસક્યોદ્રરટીઝ એન્ડ એક્સચેંજ બોડણ
ઓફ ઈન્ન્ડયા (સેબી), ઇન્્યોરન્સ રે ગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઑથોદ્રરટી ઓફ ઈન્ન્ડયા (આઈઆરડીએઆઈ) અને
પેન્શન ફાંડ રે ગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોદ્રરટી (પીએફઆરડીએ) દ્વારા પ્રમોટ કરાયેલી ત્તવભાગ 8 (નફા માટે નહીં)
કાંપની છે .
ત્તવઝન -"એક નાર્ાકીય રીતે જાગ ૃત અને સશક્ત ભારત"
ત્તમશન - ગ્રાહક સુરક્ષા અને ફદ્રરયાદ ત્તનવારર્ માટે ત્તનયમનકારી સાંસ્થાઓ દ્વારા ત્તનષ્પક્ષ અને પારદશણક તાંત્રનો ઉપયોગ
કરીને સુયોગ્ય નાર્ાકીય ઉત્પાદનો અને સેવાઓ સુલભ કરીને નાર્ાકીય સુખાકારી પ્રાપ્ત કરવા માટે લોકો વધુ
અસરકારક રીતે નાર્ાકીય સાંચાલન કરી શકે તે માટે મોટાપાયે નાર્ાકીય ત્તશક્ષર્ અભભયાન હાથ ધરવુ.ાં
ભારતીય નાર્ાકીય ક્ષેત્રના ત્તનયમનકારો:
આરબીઆઇ(RBI):ભારતીય દ્રરઝવણ બેંક (આરબીઆઈ) એ ભારતની કેન્ન્િય બેંક છે , જે ભારતની નાર્ાકીય નીત્તતનુાં
સાંચાલન કરે છે અને ભારતમાાં બેંદ્રકગ
િં અને નોન-બેંદ્રકિંગ નાર્ાકીય ક્ષેત્રને ત્તનયાંત્તત્રત કરે છે.
વેબસાઇટ:https://www.rbi.org.in
સેબી(SEBI):ત્તસક્યોદ્રરટીઝ એન્ડ એક્સચેંજ બોડણ ઓફ ઇન્ન્ડયા (સેબી) એ ભારતમાાં ત્તસક્યોદ્રરટીઝ માકેટનુાં ત્તનયમનકાર છે
અને જેને ત્તસક્યોદ્રરટીઝમાાં રોકાર્કતાણના દ્રહતોનુાં રક્ષર્ કરવા, ત્તસક્યોદ્રરટીઝ માકેટના ત્તવકાસને પ્રોત્સાદ્રહત કરવા અને
ત્તનયમનનુાં કામ સોંપવામાાં આવયુાં છે .
વેબસાઇટ:https://www.sebi.gov.in
આઇઆરડીએઆઇ(IRDAI):ઇન્્યોરન્સ રે ગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોદ્રરટી ઓફ ઈન્ન્ડયા (આઈઆરડીએઆઈ) એ
ત્તનયમનકારી સાંસ્થા છે જેને ભારતમાાં વીમા અને પુનવીમા ઉદ્યોગોને ત્તનયમન કરવાનુાં અને પ્રોત્સાહન આપવાનુાં કામ
સોંપવામાાં આવયુાં છે .
વેબસાઇટ:https://www.irdai.gov.in
પીએફઆરડીએ(PFRDA): પેન્શન ફં ડ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરરટી (પીએફઆરડીએ) એ રનયમનકારી સંસ્થા
છે જેને પેન્શન ક્ષેત્રની સ્થાપના, રવકાસ અને રનયમન દ્વારા વૃદ્ધાવસ્થાની સુરનરિત આવકને પ્રોત્સાહન આપવાનું કામ
સોંપવામાં આવયું છે.
વેબસાઇટ:https://www.pfrda.org.in
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પ્રકરણ 1

મૂળભૂત વિભાિના
આવકનાાં સ્રોત ગમે તે હોય, તમારા ખચાણઓને આવરી લેવા અને ભત્તવષ્ય

આવક, ખચણ અને બજેટ
કોઇવાર મદ્રહનાના અંતમાાં તમારી પાસે રોકડની અછત હોય છે ? તમે
ખરે ખર જોઈતી વસ્તુઓ માટે બચત કરી શકતા હોવ તેમ લાગતુાં નથી?
તમે તમારા ખચણ સાથે તમારી આવકનુ ાં સાંત ુલન કરવાનુ ાં શીખી શકો છો -

માટે બચત કરવા તમારે તેનો રેક કેવી રીતે રાખવો અને તેન ુ ાં સાંચાલન કેવી
રીતે કરવુાં તે જાર્વાની જરૂર છે .

ખચાણઓ
જીવન જીવવા માટે પૈસાનો ખચણ થાય છે . તમારે ખોરાક, કપડાાં,
આવાસ, પદ્રરવહન, સાંદેશાવયવહાર અને અન્ય ઘર્ા જરૂરી ખચણ માટે

અને બચત અને વધારાના ખચણ માટે પર્ થોડા પૈસા બચાવી શકો છો. ચાલો

પૈસા ચ ૂકવવાની જરૂર પડે છે. ત્યારબાદ રજાઓ, મનોરાંજન, સાંબધ
ાં ીઓ

અમે આપને બતાવીએ કે આપના આવતા અને જતા નાર્ાનુ ાં કેવી રીતે

માટે ભેટો અને આ પ્રકારની અન્ય બાબતો હોય છે. જો આપ આપના

સાંચાલન કરવુ.ાં

લક્ષ્યો સુધી પહોંચવા માાંગો છો, તો આપે આપના ખચાણઓ સાથે બે

પ્રાથત્તમકતાઓ ત્તનધાણદ્રરત કરવી:જરૂદ્રરયાતો અને ઇચ્છાઓ
આપની જરૂદ્રરયાતો અને તમારી ઇચ્છાઓ વચ્ચેના તફાવતને જાર્વો ખ ૂબ
જ મહત્વપ ૂર્ણ છે. આ આપને આપની પ્રાથત્તમકતાઓને નક્કી કરવમાાં સહાય
કરશે જેથી તમારા પૈસા ક્યાાં ખચણ કરવા તે આપ જાર્શો.
1.જરૂદ્રરયાત: આવ્યકતા, એવી વસ્તુ છે કે જે જરૂરી છે , એવી વસ્તુ કે જે
જીવન જીવવા માટે જરૂરી છે
2.ઇચ્છા: ઇચ્છા, કાંઈક એવુાં કે જેના માટે ઇચ્છા હોય, પર્ કાંઈક એવુાં કે જેની
જરૂદ્રરયાત નથી.

વસ્તુઓ કરવી જોઈએ:

1. આપના ખચાણઓ કયા છે તે જાર્ો
2. ભબનજરૂરી ખચણ કરવાનુાં ઓછાં કરો.
આપના ખચણને ત્તનયાંત્તત્રત કરવા માટેન ુ ાં પ્રથમ પગલુાં એ છે કે આપના
દરરોજના ખચણની ધ્યાન રાખવાની ટેવ પાડવી જેથી આપ જાર્શો કે
આપ કેટલો ખચણ કરો છો અને આપના ખચણની ત્તવગતો શુાં છે.
દરે ક રસીદ

દરે ક ખચાણઓની

સાચવો.

દૈ ત્તનક નોંધ કરો.

મદ્રહનાના અંતે આપના

ત્રર્ મદ્રહના સુધી આ

ખચાણ ઓનો સરવાળો કરો

કરો

આ વયાખ્યાઓનો ઉપયોગ કરીને, "મારા માથા ઉપર એક છત" ની
જરૂદ્રરયાત છે . તે જ રીતે કપડાાં, ખોરાક અને દવાઓ પર્ છે . "ત્તથયેટરમાાં
મ ૂવી જોવુ"ાં એ એક ઇચ્છા છે , અને તે જ રીતે એક મોંઘી સાડી, દાગીનાની
ખરીદી કરવી, વગેરે ઇચ્છાઓ છે .

આપે કેટલો ખચણ કયો અને આપે શેના પર કેટલો ખચણ કયો તે જાર્ીને
આપને આશ્ચયણ થશે.

આવક
આપર્ામાાંના મોટાભાગના લોકો પાસે આપર્ી નોકરી, ધાંધા, ખેતમજૂરી,
પેન્શન વગેરે દ્વારા આવક પ્રાપ્ત કરતા હોઈએ છે. ઘર્ા લોકો તેમના રોકાર્ો
પર વયાજની આવક પર્ મેળવતા હોઈ શકે છે .
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બજેટ બનાવવુાં

ભલે આપ કોલેજના ગ્રેજ્યુએટ, એક યુવ ાન વયન્ક્ત, ગૃદ્રહર્ી અથવા ત્તસત્તનયર વયન્ક્ત

હવે જ્યારે આપ આપની આવક અને ખચાણ ઓ જાર્ો છો, તો આપે તેમને એક સાથે

કરવા માટે આપ આગળ કેવ ી રીતે ત્તવચારો છો.

તુલના કરવાની જરૂર છે અને તેને બજેટ કહેવામાાં આવે છે . બજેટ ત્તવશે કાંઇ મુ્કેલ
નથી. તે ફક્ત આવક અને ખચાણઓની તુલના છે .

હોવ, આત્તથિક આયોજન એ છે કે જે આપ આપના લક્ષ્યોને હાાંસ લ કરવાનુાં સુત્તનત્તશ્ચત
3 પ્રશ્નોના જવાબો આપીને આપની નાર્ાકીય આયોજનની શરૂઆત કરો:

અત્યારે હુ ાં ક્યાાં છાં?

હુ ાં ક્યાાં જવા માાંગ ુ ાં છાં?

શુાં આપની કુ લ આવક અને કુ લ ખચણ વચ્ચેનો તફાવત હકારાત્મક આંકડો છે કે

હુ ાં અહીંથી ત્યાાં કેવી રીતે પહોંચી શકુ ાં?

નકારાત્મક આંકડો?
જો તે સકારાત્મક છે , તો આપની પાસે સરપ્લસ છે . અભભનાંદન!
વધારાના પૈસાથી જો આપને કોઈ દેવ ુાં અથવા લોન હોય તો તે
ચ ૂકવી શકો છો. અન્યથા આપ આપની માત્તસક બચતની રકમ
વધારી શકો છો અથવા ભત્તવષ્ય માટે રોકાર્ કરી શકો છો.
જો તે નકારાત્મક છે , તો આપની ખોટ છે . આપના બજેટને
સાંતભુ લત કરવા માટે આપે આપની આવક વધારવાની જરૂર છે .
આપની ઇચ્છાઓને બદલે આપની જરૂદ્રરયાતો શુાં છે તેના પર
ધ્યાન કેન્ન્િત કરીને આપના ખચણમ ાાં ઘટાડો કરો.

બજેટ એ એક વખતની બાબત નથી. તેને કાયણરત કરવા માટે , આપે તે ત્તનયત્તમત
કરવાની જરૂર છે . શરૂઆતમાાં, આ સાપ્તાદ્રહક કરો અને એકવાર આરામદાયક થયા
પછી આપ માત્તસક કરી શકો છો.

બચત
પનુાં ભત્તવષ્ય આત્તથિક રીતે સુરભક્ષત છે તે સુત્તનત્તશ્ચત કરવા માટે બચત એ એક
અગત્યનુાં પગલુાં છે .આપની બચતની વૃદ્ધિ માટે શક્ય તેટલો વધુ સમય આપવા
વહેલી શરૂઆત કરો.
ચક્રવ ૃદ્ધિની શન્ક્ત શુ ાં છે ?
સરળ વયાજ સાથે , તમે ફક્ત મુદ્દલ (એટલે કે, તમે પ્રારાંભ ભક રોકાર્ કરે લ રકમ) પર
જ કમાર્ી કરો છો; જ્યારે ચક્રવૃદ્ધ િ સાથે, તમે મુદ્દલ પર તેમ જ અગાઉ મેળવેલ
વયાજ પર પર્ વયાજ મેળવો છો.
રૂ.100/- ની રકમ, 10% વયાજના દરે , 10 વષણ માટે રોકાર્ કરો છો, તો આપ
રૂ.100/- સરળ વયાજ સાથે અને રૂ.160/- ચક્રવૃદ્ધિ વયાજ સાથે કમાવ છો.
72 નો ત્તનયમ:
72 નો ત્તનયમ એ એક ઝડપી, ઉપયોગી ત્તસિાાંત છે કે જે વળતર માટે આપેલા વાત્તષિક
દર મુજ બ રોકાર્ કરે લા પૈસ ાને બમર્ા કરવા માટે જરૂરી વષોના અંદાજ મેળવવા
માટે મોટા ભાગે ઉપયોગમાાં લેવ ાય છે .
બમર્ા કરવા માટે વષણ = 72 / વયાજનો દર
9% વયાજના દરે રોકાર્ કરાયેલ, રૂ.1000/- ની રકમ, 72/9 = 8 વષણમ ાાં બમર્ી થશે

કેવી રીતે બચત કરવી?
હવે જ્યારે તમે નક્કી કયુું છે કે તમે બચાવવા માાંગો છો, તો તમે તેના ત્તવશે કેવી રીતે
જાઓ છો?

નાર્ાકીય આયોજન
નાર્ાકીય ત્તન ર્ણયો આપર્ે આપર્ા જીવનમાાં જે કરીએ છીએ તેનો આધાર બનાવે છે .
નબળા ત્તવચારોમાાં લીધેલા વયન્ક્તગત નાર્ાકીય ત્તન ર્ણયો દેવ ાના ઋર્ તરફ દોરી
જઈ શકે છે , જ્યારે સારી રીતે ત્તવચારે લા આત્તથિક ત્તનર્ણયો નાર્ાકીય સુખાકારી તરફ
દોરી જઈ શકે છે . તેથી જ આત્તથિક સુખાકારી માટે નાર્ાકીય આયોજન મહત્વપ ર્
ૂ ણ છે .
આપર્ામાાંના ઘર્ા એવુાં ત્તવ ચારે છે કે નાર્ાકીય આયોજન એ ફક્ત ત્તનવૃત્તિ/વૃિાવસ્થા
માટેના રોકાર્ ત્તવશે હોય છે . તે તો છે જ - પરાંત ુ તેનાથી પર્ ઘણુાં બધુાં વધુાં હોય છે .
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નાર્ાકીય આયોજન તમને આમાાં મદદ કરી શકે છે :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

ભત્તવષ્ય માટેન ા આપના લક્ષ્યોની સાથે સાથે આજની જરૂદ્રરયાતોનુાં સાંતલ
ુ ન
કરો
આપના નાર્ાકીય સાંસ ાધનોનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરો
આપના સાંજોગો અને જરૂદ્રરયાતોમાાં પદ્રરવતણન લાવો.
આપના લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરવા માટે પૈસાની બચત કરો
અર્ધારી કટોકટીઓ માટે તૈય ાર રહો
આપના માટે જે સૌથી અગત્યનુાં છે તેને સુરભક્ષત કરો
ત્તનવૃત્તિ માટે તૈય ારી કરો
આપના પદ્રરવાર માટે કાંઈક બચાવો
આપના કરવેરાની વયવસ્થા કરો
દ્રદશા અને સુર ક્ષાની સમજ સાથે તમારુાં જીવન જીવો

નાર્ાકીય લક્ષ્ય ત્તનધાણરીત કરવા

નાર્ાકીય આયોજનમાાં સૌથી મહત્વપ ૂર્ણ પગલુાં એ લક્ષ્ય ત્તનધાણરીત કરવાનુાં છે . ટૂાંકા,
મધ્યમ અને લાાંબા ગાળાના નાર્ાકીય લક્ષ્યો નક્કી કરવા જરૂરી છે .
ટુ ાં ક ા
ગાળાના
મધ્યમ ગાળાના

ૂ ા ગાળાના
ટાં ક

મોટરબાઇક ખરીદવાનુાં આયોજન

ઘર ખરીદિા માટે નં આયોજન
ત્તનવ ૃત્તિ માટેન ુાં આયોજન

સ્માટણ લક્ષ્ય ત્તનધાણરીત કરવા

કે વી રીતે બચત કરવી?

જો આપે ક્યાાંક જવુાં હોય, તો તમને રસ્તાની ખબર હોવી જરૂરી છે . તે જ વસ્તુ
આપના પૈસ ા માટે છે . આપના પૈસાનુાં યોગ્ય સાંચાલન કરવા માટે, આપે જાર્વાની
જરૂર છે કે તમને શુાં જોઈએ છે . ટૂાંક ા, મધ્યમ અને લાાંબા ગાળાના નાર્ાકીય લક્ષ્યો
નક્કી કરવા મહત્વપ ર્
ૂ ણ છે .

હવે જ્યારે આપે નક્કી કયુું છે કે આપ બચત કરવા માાંગો છો, તો આપ તે ત્તવશે કેવી
રીતે કરશો? આ બાબતો ધ્યાનમાાં રાખો:
આપની બચત અને ખચણ માટે કોઈ આયોજન બનાવો. ભબનજરૂરી ખચણ ઓછો કરો
અને આપની બચત અલગ ખાતામાાં મ ૂકો. આપની જરૂરી વસ્તુઓ માટે ખચણ કરો,
પરાં ત ુ સમજદારીપ ૂવણક.
સામાન્ય રીતે આપની બચત શરૂ કરતા પહેલાાં કોઈપર્ વધુ વયાજવાળા દે વા ચ ૂકવી
દે વા દ્રહતાવહ છે , કારર્ કે તેમાાં બચતના આયોજનથી આપ કમાઇ શકો છો તેના
કરતા સામાન્ય રીતે વધુ ખચણ થાય છે . પહેલા આ દે વાની ચ ૂકવર્ી કરો અને
ત્યારબાદ ત્તનયત્તમત રૂપે પૈસા બચત ખાતામાાં મ ૂકો.

સૌથી પહેલા તમારી પોતાની ચ ૂકવર્ી કરો. કાંઈપર્ અન્ય ખચણ કરતા પહેલાાં
આપની આવકમાાંથી પૈસા એક બાજુ બચત માટે કાઢો. બચત પછી જે બાકી રહે
છે તેનો ઉપયોગ વસ્તુઓ પર ખચણ કરવા માટે કરો. ઉપરાાંત, જો આપની આવક
વધે છે , તો વધારાની આવકમાાંથી થોડુ ાં (તેમાાંન ુ ાં મોટાભાગનુ,ાં જો આપ કરી શકો
તો) આપની બચતમાાં મ ૂકો. વધારાના પૈસા ખચણવાની ટેવ પડે તે પહેલાાં આમ
કરવાનુ ાં સરળ રહેશે.

ઉદાહરર્ તરીકે, "મોટરબાઈક માટે બચત" એ અસ્પષ્ટ અને નક્કી કરવા માટે
મુ્કેલ છે . આપ કેવી રીતે જાર્શો કે આપ પ્રગત્તત કરી રહ્ાાં છો અથવા તે પ્રાપ્ત
કરશો? બીજી બાજુ , "10 મદ્રહનાની અંદર 100 CC મોટરબાઈક માટે 50000 રૂત્તપયા
બચાવવા" તે સ્માટણ છે . તે સ્પષ્ટ છે - આપ શા માટે બચત કરી રહ્ાાં છો તે આપ
બરાબર જાર્ો છો. તે નક્કી કરી શકાય તેવ ુાં છે - આપ જાર્ો છો કે આપને કેટલા
પૈસાની જરૂર પડશે. તે પ્રાપ્ત કરી શકાય તેવ ુાં અને વાસ્તત્તવક છે - આપ નાના
પગલા (જેમ કે મદ્રહને 5000 રૂત્તપયાની બચત) માાં જરૂરી કુ લ રકમ ત્તવભાજીત કરી
શકો છો, જે કરવાનુાં સરળ રહેશે. અને તેન ા સમયનુાં બાંધન આપે 10 મદ્રહ નાની
અંત્તતમ તારીખ ત્તનધાણરીત કરી છે .

તમારી બચત માટે ત્તનયત્તમત યોગદાન આપો. તેને સરળ બનાવવા માટે, આપના
બચત ખાતામાાં ઑદ્રટમેદ્રટક મન્થલી રાન્સફર નક્કી કરો

આપની બચત મહિમ કરવા માટે કર લાભ યોજનાઓનો ઉપયોગ કરો. આપે
આપની

બચત શુાં છે ?
બચતને નીચે પ્રમાર્ે જોવી એ એક સારો પ્રયાસ હશે:

બચત = આવક - ખચણ
ખચણ = આવક - બચત
આપે કાંઈપર્ ખચણતા પહેલાાં આપની આવકનો એક ભાગ અલગ રાખવો જોઈએ.

બચત ત્તવના, જ્યારે આપ કોઈ વસ્તુ ખરીદવા માાંગો છો, ત્યારે આપે પૈસા ઉધાર લેવા પડશે.
ઉધાર લેવ ુાં એ ખચાણળ છે , કારર્ કે આપે ફક્ત ઉધાર જ નથી ચ ૂકવવાનુ;ાં તમારે વયાજ પર્
ચ ૂકવવુાં પડે છે , જેનો ઘર્ીવાર ઉંચો માત્તસક દર હોય છે . બચત કરવાથી આપ પૈસા ઉધાર
લઈને ચ ૂકવવા પડતા વયાજને ટાળે છે .
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ચ ૂકવેલા

કરને

ઘટાડવાનો

ઇ.પી.એફ.,

પી.પી.એફ.,

બચત ક્યાાં કરવી?
આપ જાર્ો છો કે આપ દર મદ્રહને ઓછામાાં ઓછી થોડી બચત કરી શકો છો.
તેમને સુરભક્ષત રાખવા માટે આપે આપની બચત સાથે શુાં કરવુાં જોઈએ? ત્યાાં ઘર્ા
બધા ત્તવકલ્પો છે . તે કોઈ બેંકમાાં બચત ખાતાની જેમ જ સરળ હોઈ શકે છે . તે
દ્રરકદ્રરિંગ અથવા દ્રફક્સ દ્રડપોભઝટ અથવા પોસ્ટ ઓદ્રફસ બચત યોજનાઓ હોઈ શકે
છે .

બચત કરતી વખતે ધ્યાનમાાં રાખવાની બાબતો:
➢

બચત શા માટે ?

પર

રસ્તો છે .

બચત:

તમારુાં ભત્તવષ્ય આત્તથિક રીતે સુરભક્ષત છે તે સુત્તનત્તશ્ચત કરવા માટે બચત એ એક
અગત્યનુાં પગલુાં છે . તે આપને આપના નાર્ાકીય લક્ષ્યોને પ ૂરા કરવામાાં અને આપના
પોતાના ભત્તવષ્ય માટે પ્રદાન કરવામાાં મદદ કરશે .

બચત

એન.એસ.સી., ઇ.એલ.એસ., એસ.એસ.વાય., એન.પી.એસ. જેવી યોજનાઓ સારો

સુત્તનત્તશ્ચત કરો કે આપની બચત વૈત્તવ ધ્યપ ર્
ૂ ણ સાધનોમાાં રોકાર્ કરવામાાં
આવી છે (રોકાર્ પરના મોડયુલનો સાંદ ભણ લો).

➢

કેટલોક દ્રહસ્સો ચલ સાંપત્તિમાાં હોવો જોઈએ જેથી આપ જ્યારે જરૂર પડે
ત્યારે પૈસ ા પાછા ખેંચી શકો.

➢

આપના પૈસા એવા સાધનોમાાં ન મ ૂકો જે ખ ૂબ જોખમી/અત્તનયાંત્તત્રત હોય,
તો આપ તે બધુાં ગુમ ાવી શકો છો !!!

પ્રકરણ 2

બેંદ્રકગ
િં

ભારતમાાં બેંદ્રકગ
િં
પરાં પરાગત કમત્તશય
િ લ બેંકો
જાહેર ક્ષે ત્રની બેં કો:સરકાર જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોમાાં બહુમતી દ્રહસ્સો ધરાવે છે .

બેંક એક નાર્ાકીય સાંસ્થા છે જે લોકો પાસેથ ી થાપર્ો સ્વીકારે છે અને ક્રેદ્રડટ બનાવે

ભારતમાાં રાષ્રીયકૃત બેંકો અને પ્રાદેત્તશક ગ્રામીર્ બેંકો આ કેટેગરીમાાં આવે

છે . ભારતમાાં બેન્ન્કિંગ ક્ષેત્રનુાં ત્તનયમન ભારતીય દ્રર ઝવણ બેંક (આરબીઆઈ) દ્વારા

છે .ઉદાહરર્: એસબીઆઈ, બીઓબી, પીએનબી વગેરે .

થાય છે .
ચાલો આપર્ે ત્તવત્તવધ પ્રકારની બેંક થાપર્ોને સાંભ ક્ષપ્તમાાં સમજીએ: -

બચત ખાત ુાં (દ્રડમાન્ડ દ્રડપોભઝટ)
બચત ખાતુાં ટૂાંકા ગાળાની બચત માટેના હાથવગુાં સાધન છે . આપ કોઈપર્ બેંક માાં
બચત ખાતામાાં પૈસ ા જમા કરી શકો છો. આ આપની બચત સુરભક્ષત રાખશે અને
થોડુ ાં વયાજ આપશે. જ્યારે પર્ આપને જરૂર હોય ત્યારે આપ આપના પૈસા લઈ
શકો છો.

ખાનગી ક્ષે ત્રની બેં કો: ખાનગી ક્ષેત્ર ની બેંકોમાાં ખાનગી શેરધારકો બહુમતી દ્રહસ્સો
ધરાવે છે . ભારતીય દ્રર ઝવણ બેંક તમામ ત્તનયમો અને કાયદાઓ અમલમાાં મ ૂકે છે .
ઉદાહરર્: એચડીએફસી બેંક, આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક. એન્ક્સસ બેંક વગેરે.
પ્રાદે ત્તશક ગ્રામીર્ બેં કો:આ બેંકોની સ્થાપના મુખ્યત્વે સમાજના નબળા વગણ જેવા કે
સીમાાંત ખેડુતો, મજૂરો, નાના ઉદ્યોગો, વગેરેને ટેકો આપવા માટે કરવામાાં આવી
હતી, તેઓ મુખ્યત્વે જુ દા જુ દા રાજ્યોમાાં પ્રાદેત્તશક સ્તરે કાયણરત હોય છે .

દ્રરકદ્રરગ
િં થાપર્ો (ટાઇમ દ્રડપોભઝટ)

સહકારી બેંકો

જો આપ કાર ખરીદવા જેવા કોઈ ત્તવશેષ પ્રસાંગો માટે સમયાાંતરે બચત કરીને ફાંડ

સહકારી બેં કો: ભારતમાાં મુખ્યત્વે કૃત્તષ ક્ષેત્રે ત્તધરાર્ના પ્રવાહને નક્કી કરવા માટે

બનાવવા માાંગતા હો, તો આરડી તરીકે પ્રચભલત દ્રરકદ્રરિંગ થાપર્ો શ્રેષ્ઠ છે . આ
એવા લોકો માટે સુયોગ્ય છે કે જેમની પાસે મોટી માત્રામાાં બચત નથી, પરાંત ુ દર
મદ્રહને થોડી રકમ બચાવવા માટે તૈયાર છે . આમાાં કોઈ ઉપાડની પરવાનગી હોતી
નથી.

દ્રફક્સ્ડ થાપર્ો (ટાઇમ દ્રડપોભઝટ)
સામાન્ય રીતે એફડી તરીકે ઓળખાય છે આ તે છે જ્યાાં તમે ત્તનત્તશ્ચત અવત્તધ માટે
રકમ જમા કરી શકો છો. થાપર્કતાણને દ્રફકસ્ડ થાપર્ની રસીદ આપવામાાં આવે છે ,
જે થાપર્કતાણએ પદ્રરપક્વતા સમયે રજૂ કરવાની હોય છે . ઉપાડની પરવાનગી
નથી, જો કે, જરૂદ્રરયાતની ન્સ્થત્તતમાાં, થાપર્કતાણ દાંડ ભરીને દ્રફક્સ દ્રડપોભઝટ ખાતુાં
બાંધ કરવાનુાં કહી શકે છે .

થાપર્ વીમો

ગ્રામીર્ સહકારી ક્રેદ્રડટ પ્રર્ાલી ફરજજયાત છે . તે ગ્રામ્ય કક્ષાએ પ્રાથત્તમક કૃ ત્તષ
ત્તધરાર્ માંડ ળીઓ, જજલ્લા કક્ષાએ કેન્ન્િય સહકારી બેંકો અને રાજ્ય કક્ષાએ રાજ્ય
સહકારી બેંકો સાથે ત્તત્રસ્તરીય પ્રર્ાલી ચલાવે છે .
અબણન કોઓપરે દ્રટવ બેંકો (UCBs) શહેરી અને અધણ -શહેરી ત્તવસ્તારોમાાં ગ્રાહકોની
આત્તથિક જરૂદ્રરયાતો પ ૂરી કરે છે .

નવા બેંદ્રકગ
િં મોડલ્સ
પેમન્ે ટ બેંકો: આ બેંકો મયાણદ્રદત થાપર્ સ્વીકારી શકે છે , જે હાલમાાં ગ્રાહક દીઠ
રૂ.100,000 સુધી મયાણદ્રદત છે અને તેમાાં આગળ વધારો થઈ શકે છે . અને તેમાાં આગળ
વધારો થઈ શકે છે .પેમેન્ટ બેંકો એટીએમ કાર્ડસણ, ડેભબટ કાર્ડસણ, નેટ-બેંદ્રકિંગ અને
મોબાઇલ-બેં દ્રકિંગ જેવી સેવાઓ જારી કરી શકે છે .ઉદાહરર્:ભારતીય પોસ્ટ પેમેન્ટ બેંક
(IPPB)
સ્મૉલ ફાઇનાન્સ બેંકો:થાપર્ો અને મ ૂળભત
ૂ ત્તધરાર્ની સ્વીકૃત્તતની મ ૂળભ ૂત બેંદ્રકિંગ સે વા

દ્રડપોભઝટ વીમો અને ક્રેદ્રડટ ગેરેંટી કોપોરે શન (DICGC) તમામ થાપર્ો જેવી કે

પ્રદાન કરે છે .આની પાછળનો ઉદ્દે ્ય અન્ય બેન્કો દ્વારા સેવા આપવામાાં ન આવતા

બચત, દ્રફકસ્ડ, કરન્ટ, દ્રરકદ્રરિંગ, વગેરેનો વીમો લે છે . બેંકમાાં પ્રત્યેક થાપર્કતાણ ને,

અથણવયવસ્થાના ત્તવભાગો જેવા કે નાના વેપારી એકમો, નાના અને સીમાાંત ખેડૂત, સ ૂક્ષ્મ

થાપર્કતાણ દ્વારા મુક ાયેલ મુદ્દલ અને વયાજની રકમ એમ બાંને માટે મહિમ

અને નાના ઉદ્યોગો અને અસાંગદ્રઠત ક્ષે ત્રની સાંસ્થાઓને આત્તથિક સમાવે શ પ્રદાન કરવાનો

રૂ.5,00,000 સુધીનો વીમો આપવામાાં આવે છે .

છે .

નેશનલ ત્તમશન ફોર ફાઇનાન્ન્શયલ ઇન્ક્લુઝન અંતગણત "વડા પ્રધાન જન-ધન યોજના
(PMJDY)" 28 ઑગષ્ટ 2014 ના રોજ શરૂઆતમાાં 4 વષણ (બે તબક્કામાાં) માટે શરૂ કરવામાાં
આવી હતી. તે દરે ક પદ્રરવાર, નાર્ાકીય સાક્ષરતા, ત્તધરાર્, વીમા અને પેન્શન માટે સગવડતા
માટે ઓછામાાં ઓછા એક મ ૂળભ ૂત બેંદ્રકિંગ ખાતા સાથેની બેંદ્રકિંગ સુત્તવધાઓની સાવણત્તત્રક
સ્ગવડને ધ્યાનમાાં લે છે .

ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્સ સાંસ્થાઓ (DFI)

નીચે મુજબના સુધારા સાથે “દરે ક પદ્રરવાર” માાંથી “દરે ક વયસ્કો” ના ખાતા ખોલવા પર
ધ્યાન કેન્ન્િત કરવાના બદલાવ સાથે, સરકારે 28.8.2018 થી આગળ વયાપક
પીએમજેડીવાય કાયણક્રમ ત્તવસ્ત ૃત કરવાનો ત્તનર્ણય લીધો છે :
(i) અત્યારની ઓવર ડ્રાફ્ટ (OD) ની સીમા રૂ.5,000થી વધારીને રૂ.10,000 કરવામાાં આવી
છે .
(ii) સદ્રક્રય પીએમજેડીવાય એકાઉન્્સ માટે રૂ.2,000 સુધીના OD નો લાભ મેળવવા માટે
કોઈ શરતો જોડાયેલ નથી.
(iii) ઓડી(OD) સુત્તવધા મેળવવા માટેની વયમયાણદા 18-60 વષણથી વધારીને 18-65 વષણ
કરવામાાં આવી છે .
(iv) 28.8.2018 પછી નવા ખુલેલા પીએમજેડીવાય ખાતામાાં નવા રૂપે કાડણ ધારકો માટે
આકન્સ્મક વીમા આવરર્ હાલના રૂ.1 લાખથી વધારીને રૂ. 2 લાખ રૂત્તપયા વધારવામાાં
આવયુ ાં છે .
વધુ માદ્રહતી માટે મુલાકાત લો:https://pmjdy.gov.in/

ધોરર્ે જોખમ મ ૂડી પ્રદાન કરે છે .ઉદાહરર્:સ્મોલ ઇન્ડસ્રીઝ ડેવલપમેન્ટ બેન્ક ઓફ
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ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્સ સાંસ્ થા (DFI), જેને ડેવલપમેન્ટ બેંક તરીકે પર્ ઓળખવામાાં
આવે છે તે એક નાર્ાકીય સાંસ્થા છે જે આત્તથિક ત્તવકાસ પ્રોજેક્્સ માટે ભબન-વયાપારી
ઇન્ન્ડયા (SIDBI), નેશનલ બેન્ક ફોર એભગ્રકલ્ચરલ એન્ડ રૂરલ ડેવલપમેન્ટ (નાબાડણ ),
નેશનલ હાઉત્તસિંગ બેંક (NHB), વગેરે.

માઇક્રો ફાઇનાન્સ સાંસ્થા (MFI)
તે સાંસ્થાઓ કે જેમની મુખ્ ય કામગીરી તરીકે માઇક્રોફાઇનાન્સ હોય છે , તે માઇક્રો
ફાઇનાન્સ સાંસ્થા તરીકે ઓળખાય છે .આ સાંસ્ થાઓ માત્ર માઇક્રો ક્રેદ્રડટ જ નથી આપતી,
પરાં ત ુ તે વીમા, નાર્ાાં અને નાર્ાાંકીય સેવાઓ જેવી કે વયન્ક્તગત સલાહ, તાલીમ અને
માઇક્રો-વયવસાય શરૂ કરવા માટેની સહાય જેવી અન્ય નાર્ાકીય સે વાઓની પર્
જોગવાઈ કરે છે .

નોન-બેંદ્રકગ
િં ફાઇનાન્ન્સયલ કાંપની (NBFC): નોન-બેંદ્રકિંગ સાંસ્થાઓ, RBI દ્વારા ત્તનયમન
એડવાન્ન્સસ, ત્તસક્યોદ્રરટીઝના સાંપાદન, લીભઝિંગ ભબઝનેસ, હાયર-ખરીદી, વીમા વયવસાય, ભચટ
ભબઝનેસ વગેરેના વયવસાયમાાં રોકાયેલ છે , તેઓ સામાન્ય રીતે દ્રડમાન્ડ દ્રડપોભઝટ સ્વીકારી
શકતા નથી, અને ચુકવર્ીનો અને સમાધાન પ્રર્ાલીનો ભાગ બની શકતા નથી, કારર્ કે તે
બેંકોથી અલગ છે .

વયાપાર સાંવ ાદદાતા (BC): બેંકોના એજન્ટો તરીકે કામ કરવા માટે સ્થાત્તનક
વયન્ક્તગત વયન્ક્તઓ અને અન્યોને BC તરીકે ત્તનમણ ૂક કરવા માટે બેંકોને માંજૂરી

ટુાંકા ગાળાની ક્રે દ્રડટ

મધ્યમ/લાાંબા ગાળાની

ઉદાહરર્:કાયણકારી

ક્રે દ્રડટ

ક્રે દ્રડટ

કરાયેલ કાંપની અત્તધત્તનયમ 1956/2013 હેઠળ નોંધાયેલ કાંપની. NBFC એ લોન અને

મ ૂડી, ક્રેદ્રડટ કાડણ

ઉદાહરર્:હાઉત્તસગ
િં
લોન,ઔદ્યોભગક લોન

દ્રકસાન ક્રે દ્રડટ કાડણ (KCC)

આપવામાાં આવી છે .BC એ ઇન્ફમેશન એન્ડ કમ્યુત્તનકેશન ટેકનોલોજી (ICT)

➢

આધાદ્રરત ઉપકરર્ોનો ઉપયોગ કરે છે જેમ કે હેન્ડહેલ્ડ મશીનો, સ્માટણ કાડણ આધાદ્રરત

ભારતીય દ્રરઝવણ બેંક અને નાબાડણ દ્વારા મળીને KCCની ત્તવભાવના શરૂ
કરવામાાં આવી હતી જેથી ખેડૂતોને સરળતાથી સુલભ રોકડ ક્રેદ્રડટ

ઉપકરર્ો, મોબાઈલ ફોન્સ, વગેરે. BC આપર્ા દરવાજા પર બેંદ્રકિંગ સેવ ા પ ૂરી

સુત્તવધાઓ મળી રહે તે માટે સહાય કરી શકાય.

પાડવાની એક રીત છે કારર્ કે બેંકની શાખા આપર્ા ક્ષેત્રથી ખ ૂબ દૂ ર હોય છે .

➢

ખેડુતો KCC નો ઉપયોગ ખેતીવાડીના ઇનપુ્સ જેવા કે બીજ, ખાતરો
અને જતુ
ાં ન ાશક દવાઓ વગેરેની ખરીદી માટે સરળતાથી કરી શકે છે .

ક્રે દ્રડટ અને દે વ ુાં સાંચાલન

KCC પાકના વાવેતર માટે ટૂાંકા ગાળાની અને સમયસર ત્તધરાર્

ઘર્ા લોકોને ઘર, કાર અથવા બાળકોના ત્તશ ક્ષર્ માટે પૈસ ાનુાં ઋર્ લેવાની જરૂર

ચેક

આવ્યકતાઓમાાં સહાય કરે છે .

પડે છે . આને ક્રેદ્રડટ કહેવ ામાાં આવે છે . નાર્ાકીય ત્તનષ્ર્ાતો હાંમેશાાં સારા ઋર્ અને

ચેક એ એક દસ્તાવેજ છે જે બેંક ખાતામાાંથ ી પૈસા ચ ૂકવવાનો હૂકમ

ખરાબ ઋર્ વચ્ચે તફાવત કરે છે . સારુાં ઋર્ એ એવી કોઈ વસ્તુન ુાં રોકાર્ છે જે

આપે છે .

મ ૂલ્ય બનાવે છે અથવા લાાંબા ગાળે વધુ સાંપત્તિ ઉત્પન્ન કરે છે . ખરાબ ઋર્ એ કાંઈક
ખરીદવા માટે લેવામાાં આવેલ ુાં ઋર્ છે જે મ ૂલ્યમાાં તરત જ નીચે જાય છે .

ડેભબટ કાડણ ત્તવરૂિ ક્રે દ્રડટ કાડણ

સરકારી ત્તધરાર્ યોજનાઓના ઉદાહરર્ો
ત્તવદ્યાલક્ષ્મી પોટણ લ દ્વારા શૈ ક્ષભર્ક લોન
❖

શૈક્ષભર્ક લોન મેળવવાની સરળ અને અસરકારક પ્રર્ાલી છે જેથી કોઈ પર્ ત્તવદ્યાથી
ભાંડોળના અભાવને કારર્ે તેના ત્તશક્ષર્ને અધવચ્ચે છોડશે નહીં

❖

ત્તવદ્યાથીઓ

માટે

સામાન્ય

ત્તશ ક્ષર્

લોન

અરજીપત્રક

ઉપલબ્ધ

છે .મુલાકાત

લો:www.vidyalakshmi.co.in
પ્રધાનમ ાંત્રી આવાસ યોજના (PMAY)
❖

ઓછી આવક જૂથ/આત્તથિક નબળા ત્તવ ભાગ અને મધ્યમ આવક જૂથ માટે ક્રેદ્રડટ ભલિંક્ડ
સબત્તસડી યોજના.

❖

જ્યારે વયન્ક્તઓ પોતાનુ ાં પ્રથમ મકાન ખરીદતા હોય અથવા તે એક નવુાં મકાન છે
ત્યારે તે સબત્તસડી મેળવવા માટે લાયક છે
મુલાકાત લો:https://pmaymis.gov.in

પ્રધાનમ ાંત્રી મુિા યોજના (PMMY)
❖

સરકારી યોજના જે નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગોના માભલકો અથવા ઉદ્યોગસાહત્તસકને
વયવસાય લોન આપે છે

❖

લોન ઓફર કરે છે : પ્રાપ્ત કરે લી લોનની રકમના આધારે ત્તશશુ, દ્રકશોર અને તરૂર્

❖

આવ્યક મુખ્ય દસ્તાવેજો : ઓળખનો પુરાવો, ખરીદે લી વસ્તુઓનુ ાં અવતરર્ અને
શ્રેર્ી પ્રમાર્પત્રો
મુલાકાત લો:https://www.mudra.org.in
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જેમાાં ચ ૂકવર્ી કરનાર

ચ ૂકવર્ી

બેંક ત્તપ્રપેઇડ કાર્ડસણ

ઇંટરનેટ બેંદ્રકગ
િં

પૉઇન્ટ ઓફ સેલ્સ

મોબાઇલ બેંદ્રકગ
િં

અનસ્રક્ચડણ સપ્પ્લમેન્રી સત્તવસ
િ ડેટા

દ્રડજજટલ ચુકવર્ીઓ

દ્રડજજટલ ચુકવર્ીઓ તે ચુકવર્ીઓ
છે

બેંદ્રકગ
િં કાર્ડસણ

મેળવનાર

બાંને

અને
પૈસા

મોકલવા અને પ્રાપ્ત કરવા માટે

(USSD)

ઇલેક્રોત્તનક પિત્તિનો ઉપયોગ કરે છે .

દ્રડજજટલ ચુકવર્ીઓના ફાયદા

માઇક્રો એટીએમ

(AEPS)

•

ૂ .
ઝડપી, સરળ અને અનુકળ

•

દ્રકફાયત અને ઓછી રાાંઝક્ે શન ફી

•

વયવહારોના દ્રડજજટલ રેકોડણ પુરા પાડે છે, જેથી ગ્રાહકો રેક કરી શકે છે .

•

કોઈપર્ પ્રકારની ચુકવર્ી માટે વન સ્ટોપ સમાધાન આપે છે.

દ્રડજજટલ ચુકવર્ીનુાં આ કરો અને આ ન કરો
આ કરો

માટે પાસવડણનો ઉપયોગ કરો
જેથી કરીને કોઈ પર્ આપની
પ્રર્ાલીનો ઉપયોગ ન કરી શકે.

ફોન પર આપના મોબાઇલ બેન્ન્કિંગ
લોભગન અને પાસવડણ ને ક્યારેય
સાચવશો નહીં. ક્યાાં તો તે યાદ
રાખો અથવા તેને બીજે ક્યાાંક લખી
રાખો.

હાંમશ
ે ાાં આપની બેંકની સુરભક્ષત

આપના હેન્ડસેટને મોબાઈલ બેંદ્રકગ
િં

ઇન્ટરનેટ

એપ્પ્લકેશનમાાં લોભગન કરેલો અને

બેંદ્રકગ
િં

સાઇટની

ત્તનયત્તમત મુલાકાત લો

ધ્યાન ત્તવના ક્યારેય છોડશો નહીં.

આપ આપના વયવહારને પ ૂર્ણ
કયાણ પછી તરત જ આપના
ઇન્ટરનેટ બેંદ્રકિંગમાાંથી લોગઆઉટ
કરો
જો

આપને

આપના

ખાતામાાં

અનત્તધકૃત વયવહારો થવાની શાંકા
છે , તો તરત જ તેની બેંકમાાં જાર્
કરો

મોબાઇલ વૉલે્સ

યુત્તનફાઇડ પેમન્ે ટ ઇન્ટરફેસ (UPI)

ઇંટરનેટ બેંદ્રકગ
િં

આ ન કરો

તમારા મોબાઇલ અને કમ્પ્યુટર

આધાર સક્ષમ ચુકવર્ી પ્રર્ાલી

મોબાઈલ દ્વારા આત્તથક
િ વયવહારો
કરતી વખતેઆપના ફોનને ક્યારેય
ધ્યાન ત્તવના ન રાખો

ઇન્ટરનેટ બેંદ્રકિંગ, જેને ઑનલાઇન બેંદ્રકગ
િં , ઇ-બેંદ્રકગ
િં અથવા વચુણઅલ બેંદ્રકગ
િં
તરીકે પર્ ઓળખવામાાં આવે છે , તે ઇલેક્રોત્તનક ચુકવર્ી પ્રર્ાલી છે કે જે બેંક
અથવા અન્ય નાર્ાકીય સાંસ્થાના ગ્રાહકોને નાર્ાકીય સાંસ્થાની વેબસાઇટ
દ્વારા ત્તવત્તવધ આત્તથિક વયવહારો કરવા સક્ષમ બનાવે છે .વયવહારોનો પ્રકાર છે:
નેશનલ ઇલેક્રોત્તનક ફાંડ રાન્સફર (NEFT)
લાભાથીના ખાતા નાંબર અને આઈએફએસસી (ઇંદ્રડયન ફાઇનાન્ન્સયલ ત્તસસ્ટમ કોડ)
નો ઉપયોગ કરીને એક બેંક ખાતામાાંથી અન્ય બેંકના અલગ ખાતામાાં નાર્ાાં
સ્થાનાાંતરર્ કરો.
ન્ય ૂનતમ સીમા: કોઈ સીમા નહીં

મહિમ સીમા: કોઈ સીમા નહીં

રીઅલ ટાઇમ ગ્રોસ સેટલમેન્ટ (RTGS)
લાભાથીના ખાતા નાંબર અને IFSC(આઈએફએસસી) કોડનો ઉપયોગ કરીને ખુબ
વધારે મ લ્ૂ યના વયવહારોની સુત્તવધા માટે રીઅલ ટાઇમના આધારે એક બેંક

ક્યારેય

અત્તવશ્વસનીય

અને

શાંકાસ્પદ સ્રોતોમાાંથી એપ્પ્લકેશનો
ડાઉનલોડ કરશો નહીં

એકાઉન્ટથી બીજી બેંકના અલગ ખાતામાાં ભાંડોળનુાં સ્થાનાાંતરર્.
ન્ય ૂનતમ સીમા: 2 લાખ

મહિમ સીમા: કોઈ સીમા નહીં

ઇમીદ્રડએટ પેમન્ે ટ સત્તવસ
િ (IMPS)
એક બેંક ખાતામાાંથ ી બીજામાાં ઇન્સ્ટન્ટ ફાંડ રાન્સફરની સુત્તવધાથી નાર્ાાંન ુાં

દ્રડજજટલ ચુકવર્ી પિત્તિઓ
રોકડ રદ્રહત વયવહારોને પ્રોત્સાદ્રહત કરવા અને ભારતને લેસ-કેશ
સોસાયટીમાાં રૂપાાંતદ્રરત કરવાના ભાગ રૂપે, દ્રડજજટલ ચુકવર્ીના ત્તવત્તવધ
પ્રકારો ઉપલબ્ધ છે .
(સ્ત્રોત: www.cashlessindia.gov.in)
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સ્થાનાાંતરર્.
મોબાઇલ દ્વારા ફાંડ સ્થાનાાંતરર્ કરવા માટે , બેંક દ્વારા જારી કરાયેલ મોબાઇલ મની
આઇડેન્ન્ટફાયર (MMID) જરૂરી છે .લાભકતાણન ા ખાતા નાંબર અને IFSC કોડનો
ઉપયોગ કરીને પર્ સ્થાનાાંતરર્ કરી શકાય છે .

IMPS, NEFT અને RTGS દરેક સમયે ઉપલબ્ધ હોય છે.

મોબાઇલ બેંદ્રકગ
િં

અનસ્રક્ચડણ સપ્પ્લમેન્રી સત્તવસ
િ ડેટા (USSD)

મોબાઇલ બેંદ્રકગ
િં એ કોઈ બેંક અથવા અન્ય નાર્ાકીય સાંસ્થા દ્વારા પ્રદાન

નવીન ચુકવર્ી સેવા *99# અનસ્રક્ચડણ સ્પ્લીમેન્રી સત્તવસ
િ ડેટા (USSD)

કરવામાાં આવતી સેવા છે જે તેના ગ્રાહકોને મોબાઇલ ફોન અથવા ટેબ્લેટ

ચેનલ પર કાયણ કરે છે . આ સેવા મ ૂળભ ૂત સુત્તવધાયુક્ત મોબાઇલ ફોનનો

જેવા મોબાઇલ ઉપકરર્નો ઉપયોગ કરીને દૂરથી ત્તવત્તવધ પ્રકારના

ૂ ી આપે છે, USSD
ઉપયોગ કરીને મોબાઇલ બેન્ન્કિંગ વયવહારોની માંજર

ૂ ી આપે છે.
નાર્ાકીય વયવહારો કરવાની માંજર

આધાદ્રરત મોબાઇલ બેન્ન્કિંગનો ઉપયોગ કરવા માટે મોબાઇલ ઇન્ટરનેટ ડેટા
સુત્તવધાની જરૂર નથી. મુખ્ય ધારાની બેન્ન્કિંગ સેવાઓમાાં નાર્ાાંકીય સમાત્તવષ્ટ

મોબાઇલ વૉલેટ
મોબાઇલ વૉલેટ એ દ્રડજજટલ ફોમેટમાાં રોકડ રાખવાની રીત છે . તેમાાં પૈસા
ભરવા માટે કોઈ વયન્ક્તના ખાતાને દ્રડજજટલ વૉલેટથી ભલિંક કરવુાં આવ્યક
છે . મોટાભાગની બેંકોમાાં તેમના ઇ-વોલેટ હોય છે અને કેટલીક ખાનગી
કાંપનીઓમાાં હોય છે. દા.ત. પેટીએમ, ફ્રીચાર્જ, મોભબકત્તવક, ઑન્ક્સજન,
એરટેલ મની, વગેરે.

અને અન્ડરબેંક્ડ સોસાયટીને સમાત્તવષ્ટ કરવાની કલ્પના કરવામાાં આવી છે .
યુત્તનફાઇડ પેમન્ે ્સ ઇંટરફેસ(UPI)
એક એવી પ્રર્ાલી જે બહુત્તવધ બેંક ખાતાઓને એક જ મોબાઇલ
એપ્પ્લકેશનમાાં (કોઈપર્ સહભાગી બેંકની), ઘર્ી બેંદ્રકગ
િં સુત્તવધાઓ, સીમલેસ
ફાંડ રૂટીંગ અને વેપારી ચુકવર્ીઓને એક જ જગ્યાએ સક્ષમ કરી આપે છે .
આ પ્રર્ાલીમાાં, કોઈપર્ સ્માટણ ફોન દ્વારા VPA (વચ્યુણઅલ પેમેન્ટ એડ્રેસ) નો
ઉપયોગ કરીને રીઅલ ટાઇમના આધારે 24 x 7 સ્થાનાાંતરર્ની સુત્તવધા આપી

વેંચાર્ ભબિંદુ
વેચાર્નુ ાં ભબિંદુ એક સ્થળ એટલે કે (PoS), જ્યાાં વેંચાર્ કરવામાાં આવે છે.
મેક્રો લેવલ પર, PoS એ મોલ, બજારો અથવા શહેર હોઈ શકે છે . માઇક્રો
લેવલ પર, ચ ૂટક ત્તવક્રેતાઓ એ ત્તવસ્તારના PoS ગર્વામાાં આવે છે જ્યાાં
ગ્રાહક વયવહાર પ ૂર્ણ કરે છે , જેમ કે ચેકઆઉટ કાઉન્ટર. તે ખરીદીના ભબિંદુ
તરીકે પર્ ઓળખાય છે.

શકાય છે .દરેકે UPI સક્ષમ બેંક એપ્પ્લકેશન ડાઉનલોડ કરવાની અને બેંક
ત્તવગતોનો ઉપયોગ કરીને લોભગન કરવાની જરૂર છે.
અંત્તતમ વપરાશકતાણ માટે UPI લાભો:
➢

ગોપનીયતા- ફક્ત વચ્યુણઅલ પેમન્ે ટ એડ્રેસની માદ્રહતી શેર કરો અને કોઈ
અન્ય સાંવેદનશીલ માદ્રહતી નહીં.

➢

માઇક્રો એટીએમ્સ

બહુત્તવધ ઉપયોભગતા - દ્રડભલવરી પર રોકડ / ભબલ પ્સ્પ્લટ શેદ્રરગ
િં / વેપારી
ચુકવર્ીઓ / નાર્ાાં મોકલવા

માઇક્રો ATMનો અથણ એ એક ઉપકરર્ છે જેનો ઉપયોગ મ ૂળભ ૂત બેંદ્રકગ
િં

➢

એક પ્ક્લક 2 FA - માત્ર ત્તપન દાખલ કરીને વયવહારને પ્રમાભર્ત કરો

સેવાઓ પહોંચાડવા માટે વયાપાર સાંવાદદાતા (BC) દ્વારા કરવામાાં આવે

➢

ત્તવત્તવધ ઇન્ટરફેસીસ પર કાયણ કરો - વેબ ઇંટરફેસ પર ત્તનમાણર્ કરાયેલી
ચુકવર્ીનુ,ાં મોબાઇલ ઇન્ટરફેસ(એપ્પ્લકેશન) પર પ્રમાભર્ત કરવુાં

છે . આ પ્લેટફોમણ, વયવસાત્તયક સાંવાદદાતાઓ (જે સ્થાત્તનક છૂટક દુ કાનના
માભલક હોઈ શકે છે અને ‘માઇક્રો ATM’ તરીકે કામ કરશે)ને ત્વદ્રરત
લેવડદેવડ કરવા માટે સક્ષમ કરશે.
AEPS એ બેંકની આગેવાનીવાળુ મોડલ છે કે જે આધાર પ્રમાર્ીકરર્નો
ઉપયોગ કરીને કોઈપર્ બેંકના વયવહાર સાંવાદદાતા (BC)/બેંક ત્તમત્ર
PoS

(પૉઇન્ટ

ઓફ સેલ્સ/માઇક્રો

24 x 7 ઉપલબ્ધતા અને ગ્રાહક તેના અંગત ઉપકરર્ પર વયવહાર કરે
છે .
વધુ માદ્રહતી માટે , ભલિંક જુ ઓ: https://www.npci.org.in/product-

આધાર સક્ષમ ચુકવર્ી પ્રર્ાલી (AEPS)

દ્વારા

➢

ATM)

ઇન્ટરઓપરેબલ આત્તથક
િ વયવહારને માંજૂરી આપે છે .

પર

ઑનલાઇન

overview/upi-product-overview

UPI 2.0
આ UPI પ્રર્ાલીનુાં નવુાં સાંસ્કરર્ છે , જે
વપરાશકતાણઓને

તેમના

ઓવરડ્રાફટ

એકાઉન્્સને UPI હેન્ડલથી ભલિંક કરવા માટે
સક્ષમ કરે છે .
વપરાશકતાણઓ

ચોક્કસ

વેપારી

માટે

આદેશ જારી કરીને વયવહારોને પ ૂવણઅત્તધકૃત કરવામાાં સક્ષમ છે
UPI 2.0 સાંસ્કરર્માાં વયવહારો માટેન ુાં
ઇન્વોઇસ જોવા અને સાંગ્રહ કરવા
માટેની સુત્તવધા શામેલ છે .
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પ્રકરણ 4

વીમો

કોઈ પર્ વયન્ક્ત અકસ્માત અથવા ગાંભીર બીમારીની યોજના બનાવી શકે
નહીં. આવી બાબતો આપની સાથે બનવાની સાંભાવના ખ ૂબ ઓછી હોઇ શકે
છે . તેથી ઘર્ા લોકોએ વીમા ખરીદવાનુ ાં મુલતવી કરી દીધુાં છે , જે ખરેખર

2. જનરલ વીમો
આવા ઉત્પાદનોમાાં નીત્તતઓ શામેલ હોય છે જે સીધી વયન્ક્તઓના જીવન
સાથે સાંબત્તાં ધત નથી. આવી નીત્તતઓ પોભલસી ધારકને સાંપત્તિ અને
આરોગ્યના જોખમો સામે વીમો આપે છે.

i) આરોગ્ય વીમો

તો તેમર્ે ખરીદવો જોઈએ. પરાંત ુ દુ ઘણટનાઓ થાય છે. તે માત્ર જ્યારે આ
ઘટના થાય છે, ત્યારે જ આપર્ે અનુભવીએ છીએ કે આપર્ે રક્ષર્ માટે
વીમા આવરર્ લેવ ુાં જોઈએ. વીમા એ નાર્ાકીય નુકસાનથી બચવાનુ ાં એક
સાધન છે અને આકન્સ્મક અથવા અત્તનત્તશ્ચત નુકસાનના જોખમ સામે સુરક્ષા
માટે આપવામાાં આવે છે.
વીમાને વયાપક રૂપે બે વગોમાાં વગીકૃત કરી શકાય છે :
નજીકના ભ ૂતકાળમાાં સારવારના ખચણમાાં અનેક ગર્ો વધારો થયો છે.
તબીબની સરળ મુલાકાતનો પર્ હવે આપ ક્યાાં રહો છો તેના આધારે 300
થી 3000 રૂત્તપયાની વચ્ચે ખચણ થાય છે . જો આપની સારવાર માટે આપે
થોડા દ્રદવસો માટે હોન્સ્પટલમાાં રહેવાની જરૂર હોય, તો આપને એક ઘણુ
મોટુાં તબીબી ભબલ મળશે જે આપની બચતને ગાંભીર અસર કરી શકે છે.
આવા નાર્ાકીય આંચકાથી બચવા માટે, આપર્ે આપર્ો પોતાનો વીમો
લેવો જ જોઇએ. દરેક વીમા કાંપની તબીબી વીમા યોજના ઓફર કરે છે
જેમાાં હોન્સ્પટલમાાં દાખલ થવાના ખચણની સાથે મ ૂળભ ૂત તબીબી સારવારને
1.

જીવન વીમો

2.

જનરલ વીમો

આવરી લેવામાાં આવે છે.

ii) ભબન આરોગ્ય વીમો

1. જીવન વીમો
જીવન વીમો એ આપના લાભકતાણને આપના મ ૃત્યુ પછી નાર્ાકીય ચુકવર્ી
પ ૂરી પાડે છે. જ્યારે આપ જીવન વીમા પોભલસી ખરીદો છો, ત્યારે આપ
લાભકતાણન ુ ાં નામ આપો છો. આપના પદ્રરવારને બચાવવા માટે સામાન્ય
રીતે આપની વાત્તષક
િ આવકના 7 થી 10 ગર્ા આવરર્ સાથે વીમો
ખરીદવાની ભલામર્ કરવામાાં આવે છે.
જીવન વીમના પ્રકારો
ટમણ વીમો: આ એક ત્તનત્તશ્ચત સમયગાળા માટે સદ્રક્રય રહેશે અને પોભલસીની
અવત્તધ દરત્તમયાન જીવન સાથે સાંબત્તાં ધત બનેલી આપની કમનસીબ ઘટનાની
ન્સ્થત્તતમાાં, આપના નામાાંદ્રકતોને 'વીમા રકમ' પ્રાપ્ત થશે. જોકે ત્યાાં પ્રીત્તમયમનુાં
વળતર મળશે નહીં, પરાં ત ુ તે જોખમને ઘટાડવા માટે શ્રેષ્ઠ પુરૂાં પાડે છે .
એન્ડોમેન્ટ વીમો: જીવન વીમા કરાર એ ચોક્કસ મુદત પછી અથવા મૃત્યુ પછી

a) વાહન/મોટર વીમો
વાહન વીમો (મોટર વીમો/કાર વીમો/ઑટો વીમો તરીકે પર્ ઓળખાય છે )
એ રસ્તા પર જતા વાહનો માટે ખરીદવામાાં આવેલ વીમો છે .તેનો મ ૂળભ ૂત
ઉદ્દેશ વાહન માભલકોને કોઈપર્ કાન ૂની જવાબદારી અને/અથવા વાહનને

એક ઉચ્ચક રકમ ચ ૂકવવા માટે રચાયેલ છે . મોટાભાગે પદ્રરપક્વતા દસ, પાંદર

થયેલા આકન્સ્મક નુકસાનના જોખમ સામે સુરક્ષા પ ૂરી પાડવાની છે.વાહન

અથવા વીસ વષણની ચોક્કસ વયમયાણદ ા સુધીની હોય છે .

વીમા માટેન ુ ાં આવરર્ બે પ્રકારનુ ાં હોય છે:

હોલ લાઇફ:કાયમી જીવન વીમાના પ્રકારો કે જે જ્યાાં સુધી તમે પ્રીત્તમયમ
ચ ૂકવશો ત્યાાં સુધી અસરમાાં રહેશે.
યુત્તનટ ભલિંક્ડ વીમો:વીમા અને રોકાર્ વાહનના જોડાર્, પોભલસીધારક દ્વારા
ચ ૂકવવામાાં આવેલા પ્રીત્તમયમનો દ્રહસ્સો વીમા કવચ પ ૂરુાં પાડવા માટે વપરાય
છે અને બાકીનો ભાગ ઇન્ક્વટી અને ઋર્ સાધનોમાાં રોકાર્ કરવામાાં આવે છે .
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મોટર થડણ પાટી (TP) જવાબદારી વીમો: થડણ પાટી વીમો એક કાન ૂની
જરૂદ્રરયાત છે અને રસ્તા પર ચાલતા દરેક વાહનમાાં ફરજજયાતપર્ે આ
વીમો હોવો જોઈએ. વાહનના માભલક, એ જાહેર સ્થળે વાહનના ઉપયોગને
લીધે અથવા તેના કારર્ે ઉદભવતી અન્ય લોકોના જીવન અથવા સાંપત્તિને

થતી કોઈપર્ ઇજા અથવા નુકસાન માટે કાન ૂની રીતે જવાબદાર છે . જાહેર
સ્થળે વીમા ત્તવના વાહન ચલાવવુાં એ ત્તશક્ષાત્મક ગુનો છે. વીમા પોભલસી એ
કાયદેસર રીતે જવાબદાર માનવામાાં આવતા વીમાકૃત દ્વારા અકસ્માતને
પદ્રરર્ામે કોઈની સાંપત્તિને નુકસાન પહોંચે છે અથવા અન્ય વયન્ક્તઓને

ભારત સરકારની વીમા યોજનાઓના ઉદાહરર્ો
પ્રધાનમ ાંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના (PMSBY)
❖

18 થી 70 વષણની ઉંમરના બેંક ખાતા ધારકોને 2 લાખ સુધીનુ ાં આકન્સ્મક વીમા
આવરર્ પ ૂરૂાં પાડે છે

ઇજા અથવા મ ૃત્યુ થાય છે તો તેમને આવરર્ આપે છે.

❖

વાહનનું પોતાનું નકસાન (OD) વીમા કવર: તે વીમાકૃત વાહનને થયેલા

રૂ.12/- નુ ાં ત્તનત્તશ્ચત વાત્તષિક પ્રીત્તમયમ ઑટો ડેભબટ સુત્તવધા દ્વારા બેંક ખાતામાાંથી કાપવામાાં
આવે છે

આકન્સ્મક નુકસાનને આવરે છે.

❖

વયન્ક્ત ફક્ત એક બચત બેંક ખાતા દ્વારા યોજનામાાં જોડાવા માટે લાયક છે

એવી પોભલસીઓ છે જેમાાં ઉપરોક્ત બાંને આવરર્ને આવરી લેવામાાં આવયાાં

❖

વીમો એ અકસ્માતને કારર્ે કાયમી અને આંત્તશક અપાંગતાને આવરે છે
(https://financialservices.gov.in/insurance-divisions)

છે . શુાં આવરી લેવામાાં આવયુાં છે તે સમજવા માટે તમારી પોભલસીની તપાસ
કરવી મહત્વપ ૂર્ણ છે .

b) સાંપત્તિ વીમો

પ્રધાનમ ાંત્રી જન આરોગ્ય યોજના (PMJAY) - આયુષ્માન ભારત
❖

સાંપત્તિ વીમો એ જનરલ વીમાની એક ખ ૂબ જ ત્તવશાળ કેટેગરી છે અને

ગરીબ, વાંભચત ગ્રામીર્ પદ્રરવારો અને શહેરી કામદારના પદ્રરવારોની વયવસાત્તયક
શ્રેર્ીને લભક્ષત કરતી આરોગ્ય સારવાર સુત્તવધાઓ પ્રદાન કરે છે

આવરર્નો પ્રકાર જે આપને જરૂરી છે તે જે પ્રકારની સાંપત્તિ આપ આવરી
લેવા માાંગો છો તેના પર આધારીત છે. સૌથી પ્રખ્યાત સાંપત્તિ વીમો એ

❖

પદ્રરવારના કદ, વય અથવા ભલિંગ પર કોઈ મયાણદા નથી

❖

હોન્સ્પટલમાાં દાખલ થવાના દ્રકસ્સામાાં પદ્રરવાર દ્વારા સારવાર માટે પૈસા ચ ૂકવવાની
જરૂર નથી (https://www.pmjay.gov.in)

સ્ટાન્ડડણ ફાયર ઇન્સ્યોરન્સ પોભલસી છે અને આગ અને જોડાયેલ જોખમો
જેવા કે પ ૂર, ડૂબકી, ચક્રવાત, તોફાન વગેરેની સામે વીમા સુરક્ષા પ ૂરી પાડે
છે ત્તવત્તવધ પ્રકારની સાંપત્તિ કે જે ફાયર ઇન્સ્યોરન્સ પોભલસી હેઠળ આવરી
લેવામાાં આવી શકે છે તે છે આવાસો, ઓદ્રફસો, દુ કાનો, હોન્સ્પટલો,
ઔદ્યોભગક/ઉત્પાદન જોખમો અને સામગ્રીઓ જેવી કે મશીનરી, છોડ,

પ્રધાનમ ાંત્રી પાક વીમા યોજના (PMFBY)
❖

પાક વીમા યોજનાનુ ાં લક્ષ્ય વીમા દ્વારા પાકની ત્તનષ્ફળતાથી ખેડુતોને બચાવવા માટે છે

❖

આ યોજના દ્વારા ખેડૂતોને અનેક પ્રકારના બહારના જોખમો - દુ ષ્કાળ, વરસાદ ખેં ચાવાનો
ગાળો, પ ૂર, જળ બાંબાકાર, જીવાત અને રોગો, ભ ૂસ્ખલન, કુ દરતી આગ અને વીજળી, કરા,

સાધનો અને એસેસરીઝ; કાચા માલ સદ્રહતની ચીજો, પ્રદ્રક્રયામાાં રહેલી
સામગ્રી, ઔદ્યોભગક જોખમોના ચોગાનની બહાર સાંગ્રહના જોખમો;
ઔદ્યોભગક જોખમોના ચોગાનની બહાર ન્સ્થત ટેંક ફામ્સણ/ગેસ ધારકો વગેરે.

તોફાન, વાવાઝોડા વગેરે સામે વીમો આપવામાાં આવે છે .
❖

(https://pmfby.gov.in)

ઘર/પદ્રરવારવાળાઓનો વીમો મહત્વપ ૂર્ણ છે કારર્ કે તે વયન્ક્તના ઘર માટે
તાંદુરસ્ત વીમા સાંરક્ષર્નુ ાં પેકેજ પ ૂરૂાં પાડે છે.
તેવી જ રીતે, મોટી સાંખ્યામાાં દુ કાનદારોના તમામ વીમાપાત્ર જોખમોના
વીમા માટે દુ કાનદારોની પેકજ
ે નીત્તત રચવામાાં આવી છે. તે ત્તવત્તવધ
આકન્સ્મક ઘટનાઓ જેવી કે આગ, ભ ૂકાંપ, વીજળી, પ ૂર, ઘરફોડ ચોરી વગેરે
જેવા સામે વયાપક આવરર્ પુરૂ ાં પાડે છે. પોભલસી એ ભબન્લ્ડિંગ, તેની
સામગ્રી, દુ કાનમાાં રાખેલા પૈસા વગેરેને આવરર્ આપે છે.

c) અન્ય વીમાઓ
d)

રાવેલ વીમો
વયાપક રાવેલ વીમો પ ૂરા પાડે છે :
❖

ઇમર્જન્સી મેદ્રડકલ કવર

❖

અર્ધાયાણ રદ થવાને કારર્ે અથવા તમારી મુસ ાફરીને ટૂાંકા થવાને લીધે
થયેલ નુકસાન

આ યોજનામાાં 14 દ્રદવસ સુધી લર્ર્ી પછીના નુકસાનને આવરી લેવામાાં આવેલ છે .

પ્રધાનમ ાંત્રી જીવન જ્યોત્તત વીમા યોજના (PMJJBY)
❖

18 થી 50 વષણની ઉંમરના બેંક ખાતા ધારકોને (બચત બેંક ખાતુ)ાં 2 લાખ રૂ.નુ ાં જીવન વીમા
આવરર્ પ્રદાન કરે છે .

❖

બેંક ખાતામાાંથી રૂ.330/- નુ ાં ત્તનત્તશ્ચત વાત્તષિક પ્રીત્તમયમ ઑટો ડેભબટ સુત્તવધા દ્વારા કાપવામાાં આવે
છે

❖

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

દાવો કરવો
જ્યારે કોઈ હોનારત થાય છે , જેમ કે તમારી બાઇકની ચોરી થઈ છે અથવા
તમને કોઈ અકસ્માત થયો છે, ત્યારે તે દાવો કરવાનો સમય છે.
જ્યારે તમે કોઈ દાવો કરો છો, ત્યારે તમે વીમા કાંપનીને તમારી વીમા

❖

મ ૃત્યુ અને અપાંગતા આવરર્

❖

વયન્ક્તગત જવાબદારી આવરર્

પોભલસીની શરતો હેઠળ તમને જે નુકસાન થયુાં છે તેની ચ ૂકવર્ી માટે તમે

❖

માલ સામાન આવરર્

સિાવાર રીતે પ ૂછો છો.

જૂ થ વીમો
તે લોકોના ત્તનધાણદ્રરત જૂથને આવરી લે છે , ઉદાહરર્ તરીકે સોસાયટી અથવા

તમારા વીમા દલાલ, એજન્ટ અથવા કાંપનીનો શક્ય તેટલી વહેલી તકે

વયવસાત્તયક ઍસોત્તસયેશનના સભ્યો અથવા કોઈ ખાસ એમ્પ્લોયરના કમણચારીઓ

સાંપકણ કરો. કારર્ કે મોટાભાગની કાંપનીઓની સમય મયાણદા હોય છે જેની

પાક વીમો

અંદર તમારે તમારો દાવો રજુ કરવો આવ્યક છે. ઉપરાાંત, તમારો દાવો

તે દુ ષ્કાળ, પ ૂર, અન્ય કુ દરતી આફતો અને જીવાતોનો ઉપિવ વગેરેથી પાકને થયેલ
હાત્તન અથવા નુકસાનની ન્સ્થત્તતમાાં ખેડુતોને વીમા આવરર્ પ ૂરૂાં પાડે છે .
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રજુ કરતી વખતે જરૂરી બધા સહાયક દસ્તાવેજો પુરા પાડવાનુ ાં પર્ યાદ
રાખો

પ્રકરણ 5

રોકાર્

રોકાર્ એ લાભદાયક પ્રવ ૃત્તિ હોઈ શકે છે જે તમને તમારા નાર્ાકીય
લક્ષ્યોને પ ૂરા કરવામાાં સહાય કરી શકે છે; જો કે, રોકાર્ કરવુાં જદ્રટલ હોઈ
શકે છે અને ઘર્ીવાર જોખમો સાથે આવે છે.યોગ્ય જ્ઞાન સાથે, તમે
આરામદાયક હોવ તેવ ુાં જદ્રટલતા અને જોખમનુ ાં સ્તર પસાંદ કરી શકો છો.
મ ૂખ્ય પદ્રરબળો
તમારે દરે ક રોકાર્, વળતર, જોખમ અને પ્રવાદ્રહતા ત્તવશે ઓછામાાં ઓછા
ત્રર્ મ ૂખ્ય પદ્રરબળો જાર્વાની જરૂર છે .

રોકાર્ની પસાંદ ગીઓને વયન્ક્તગત પદ્રર બળો કેવી અસર કરે છે તે જોવાની એક
સરળ રીત એ છે કે તમે તમારા જીવનના તબક્કા ત્તવશે, તમારા જીવનના તે તબક્કા
ત્તવશે જ્યાાં તમે છો તે ત્તવશે ત્તવ ચાર કરો.

ફુગાવો અને રોકાર્ પર તેની અસર
ફુગાવો એ માલ અને સેવાઓના ભાવમાાં વધારો દશાણવે છે . સમય જતાાં, માલ અને
સેવાઓની દ્રકિંમતમાાં વધારો થતાાં, પૈસ ાના એકમની ક્ષમતા, કહો કે એક રૂત્તપયા
અથવા રૂ.100 માટે, માલ અને સેવ ાઓ ખરીદવાનુાં ઘટી જાય છે . બીજા શબ્દોમાાં
કહીએ તો, પૈસાની ખરીદ શન્ક્ત ઓછી થાય છે . નાર્ાકીય આયોજન દરમ્યાન

રોકાર્ લક્ષ્યો
તમારા રોકાર્નાાં લક્ષ્યો તમે જીવનના કયા તબક્કા પર છો તેના પર ત્તનભણર
છે (ત્તવદ્યાથી, કમણચારી, ત્તનવ ૃિ, વગેરે). તમારા રોકાર્ોનાાં લક્ષ્યો અન્ય લોકો
કરતા જુ દા હશે, અને તમે તમારા જીવનમાાંથી પસાર થશો ત્યારે ધ્યેયો
બદલાતા રહેશ.ે સામાન્ય રીતે, તમારી પાસે એક જ સમયે ત્તવત્તવધ લક્ષ્યો
હોય છે. તમે મ ૂલ્યમાાં લાાંબા ગાળાની વ ૃદ્ધિ જોઈ રહ્ા હોઈ શકો છો અને
ૂ ભાંડોળ પર્ ઇચ્છતા હોઈ શકો છો. દરે ક
કટોકટી માટે સુરભક્ષત અને સાનુકળ
પદ્રરવારનાાં ઉદ્દેશો અલફ અલગ હશે, અને દરેક માટે જુ દી જુ દી રોકાર્
વય ૂહરચનાની જરૂર પડશે.
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તમારા રોકાર્ો પર ફુગાવાની અસરોને ધ્યાનમાાં લેવ ુાં મહત્વપ ર્
ૂ ણ છે .
ફુગાવો મારા રોકાર્ના ત્તનર્ણ યને કે વી રીતે અસર કરે છે ?
પાાંચ વષણ પહેલા વડા પાવની દ્રકિંમત રૂા.5/- હતી જેના હવે રૂ.10/- છે . ભાવમાાં
વધારો એ ઉંચી માત્રા અથવા સારી ગુર્વિાના પદ્રર ર્ામ સ્વરૂપે નથી, પરાં ત ુ
ફુગાવાના કારર્ે ઘટકોના ભાવને અસર કરે છે .

વૈત્તવધ્યકરર્. તમારા બધા ઇંડાને એક ટોપલીમાાં મ ૂકવા એ ક્યારેય સારો

ત્તવચાર નથી. જો તમે તમારા
નાર્ાાં ત્તવત્તવધ રોકાર્ોમાાં મ ૂકો
છો અને એક કે બેમાાં પૈસા
ગુમાવો છે , તો અન્યમાાં વ ૃદ્ધિ
થઈ શકે છે જે તમારા
રોકાર્ોને સાંતભુ લત કરી શકે છે.
આ
વૈત્તવધ્યકરર્
તરીકે
ઓળખાય છે. જ્યારે તમે
રોકાર્ કરી રહ્ા છો ત્યારે
જોખમ ઘટાડવાની આ એક
રીત છે.

ત્તસક્યોદ્રરટીઝ માકે ટમાાં રોકાર્

ત્તસક્યોદ્રરટીઝને વયાપક રૂપે બે પ્રકારમાાં વગીકૃત કરી શકાય છે: ઇન્ક્વટીઝ
અને ડેબ્ટ. ત્તસક્યોદ્રરટીઝ એ ત્તસક્યોદ્રરટીઝ માકેટમાાં વેચાય છે
પ્રાયમરી માકે ટ:કાંપની સીધી જ પ્રથમ વખત ત્તસક્યોદ્રરટીઝ ઇ્ય ૂ કરે છે
દા.ત. IPO (પ્રારાંભભક જાહેર ઓફર)
સેકન્ડરી માકે ટ:સ્ટોક એક્સચેંજમાાં ત્તસક્યોદ્રરટીઝનુ ાં રેદ્રડગ
િં ઉ.દા. BSE,
NSE, વગેરે.
તમારા ગ્રાહકને ઓળખો (KYC): સેબીએ તમામ ત્તસક્યોદ્રરટીઝ માકેટના
રોકાર્કતાણ માટે KYC (તમારા ગ્રાહકને ઓળખો) આવ્યકતાઓ સ ૂચવી
ૂ ી આપી છે જે
છે .સેબીએ તકનીકી નવીનતાઓનો ઉપયોગ કરવાની માંજર
ઑનલાઇન KYC(e-KYC) ની સુત્તવધા આપી શકે છે . તકનીકીના
ઉપયોગથી રોકાર્કતાણને મધ્યસ્થીની ઓદ્રફસની ભૌત્તતક મુલાકાત લેવાની
જરૂદ્રરયાત ત્તવના KYC પ ૂર્ણ કરવામાાં સરળતા રહેશે.

ઇન્ક્વટી
ઇન્ક્વટી એ કાંપનીનો એક ભાગ છે , જેને સ્ટોક અથવા શેર તરીકે પર્
ઓળખવામાાં આવે છે . જ્યારે તમે કાંપનીના શેરો ખરીદો છો, ત્યારે તમે
મ ૂળભ ૂત રીતે તે કાંપનીના તેટલા ભાગના માભલક છો અને જ્યારે કાંપની
નફો કરે ત્યારે નફાના દ્રહસ્સાની અપેક્ષા કરી શકો છો. જાહેર/ભલસ્ટેડ
કાંપનીઓ માટે, આ શેરોનો સ્ટોક એક્સ્ચેંજ પર વેપાર કરવામાાં આવે છે
જે શેરોની ખરીદી અને વેચાર્ની સુત્તવધા આપે છે , આમ બજાર પુરૂ ાં પાડે
છે .

ડેટ ત્તસક્યોદ્રરટીઝ

ડેબ્ટ ત્તસક્યોદ્રરટીઝ તે ઉપકરર્ો છે જેમ કે બોન્ડ, દ્રડબેન્ચર, પ્રોત્તમસરી
નોટ વગેરે, જે ત્તનત્તશ્ચત રકમ, પદ્રરપક્વતાની તારીખ અને સામાન્ય રીતે
ચોક્કસ વયાજના દર ધરાવતી હોય છે . આ મોટેભાગે ઇન્ક્વટી કરતા
ઓછા જોખમી હોય છે . આ મોટેભાગે ઇન્ક્વટી કરતા ઓછા જોખમી હોય
છે .જ્યારે કોઈ કાંપની અથવા સરકારી એજન્સી લોન લેવાનુ ાં નક્કી કરે છે ,
ત્યારે તેની પાસે બે ત્તવકલ્પો હોય છે .પ્રથમ એ બેંકમાાંથી ત્તધરાર્ મેળવવુ,ાં
બીજુ ાં એ કેત્તપટલ બજારોમાાં રોકાર્કતાણને દેવ ુાં આપવુ.ાં આને દેવાના મુદ્દા
તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે

મ્યુચ્યુઅલ ફાંર્ડસ

મ્યુચ્યુઅલ ફાંડ ઘર્ા રોકાર્કતાણ પાસેથી નાર્ાાં એકત્તત્રત કરે છે અને શેરો,
બોન્ર્ડસ, ટૂાંકા ગાળાના મની-માકેટ ઇન્સ્ુમેન્્સ, અન્ય ત્તસક્યોદ્રરટીઝ અથવા
એસે્સ, અથવા આ રોકાર્ોના કેટલાક સાંયોજનમાાં રોકાર્ કરે
છે .મ્યુચ્યુઅલ ફાંડની માભલકીની સાંયક્ુ ત હોન્લ્ડિંગ્સ તેના પોટણ ફોભલયો તરીકે
ઓળખાય છે .પ્રત્યેક એકમ રોકાર્કતાણના ભાંડોળના હોન્લ્ડિંગ્સની પ્રમાર્સર
માભલકી અને તે હોન્લ્ડિંગ્સ દ્વારા થતી આવકને રજૂ કરે છે .
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પ્રર્ાલીગત રોકાર્ યોજના (SIP): જ્યારે મ્યુચ્યુઅલ ફાંડમાાં સમયના
ચોક્કસ સમયના અંતરે ત્તનત્તશ્ચત રકમનુ ાં રોકાર્ કરવામાાં આવે છે, ત્યારે તેને
SIP કહેવામાાં આવે છે, જે હવે રેન્ન્ડિંગ ભાત્તવ રોકાર્ યોજના બની રહી છે.
ઇન્ક્વટી ભલિંક્ડ બચત યોજનાઓ (ELSS):આ મ્યુચ્યુઅલ ફાંડ રોકાર્ોની
યોજનાઓ છે જે તમને આવકવેરા બચાવવામાાં સહાય કરે છે
(કરદાતાઓને ચોક્કસ ત્તસક્યોદ્રરટીઝમાાં રૂ.1.5 લાખ સુધીનુ ાં રોકાર્ કરવાની
માંજૂરી આપે છે અને તેની કરપાત્ર આવકમાાંથી કપાત તરીકે દાવો કરે છે ).
ગોલ્ડ ETFગોલ્ડ ETF, અથવા એક્સચેંજ રેડડ
ે ફાંડ એ કોમોદ્રડટી આધાદ્રરત
મ્યુચ્યુઅલ ફાંડ છે જે સોના જેવી અસ્કયામતમાાં રોકાર્ કરે છે. આ
એક્સચેંજ-રેડડ
ે ફાંર્ડસ વયન્ક્તગત શેરોની જેમ પ્રદશણન કરે છે અને સ્ટોક
એક્સચેંજમાાં તે જ રીતે વેપાર થાય છે .

સોવદ્રરન ગોલ્ડ બોન્ડ (SGB):
આ સરકારી ત્તસક્યોદ્રરટીઝ છે જે સોનાના ગ્રામમાાં વરાયેલ છે . તેઓ
ભૌત્તતક સોનુ ાં રાખવા માટેના ત્તવકલ્પ છે . રોકાર્કારે ઇ્ય ૂની દ્રકમ
િં ત
રોકડમાાં ચુકવવી પડે છે અને પાકતી મુદતે બોન્ર્ડસને રોકડમાાં અદા
કરવામાાં આવશે. ભારત સરકાર વતી દ્રરઝવણ બેંક દ્વારા બોન્ડ જારી
કરવામાાં આવે છે .

રીઅલ એસ્ટે ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રસ્ટ (REIT):

REITs એ એવી

સાંસ્થાઓ છે જે રીઅલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રે સાંપત્તિઓ ધરાવે છે અને તેમના
ત્તવકાસ માટે નાર્ાની જોગવાઇ કરે છે . આ રોકાર્કારને રીઅલ એસ્ટેટ
રોકાર્ોમાાંથી - જાતે કોઈપર્ સાંપત્તિ ખરીદવા, મેનેજ કરવા અથવા
નાર્ાાં આપ્યા ત્તવના દ્રડત્તવડન્ડ કમાવવા માટે સક્ષમ બનાવે છે

સરકારી યોજનાઓમાાં રોકાર્
➢ રાષ્રીય બચત પત્રો (NSC)
➢ પોસ્ટ ઓદ્રફસ બચત/આરડી ખાતા
➢ પબ્બ્લક પ્રોત્તવડાંટ ફાંડ (PPF)
➢ દ્રકસાન ત્તવકાસ પત્ર (KVP)
➢ વદ્રરષ્ઠ નાગદ્રરક બચત યોજના ((SCSS))
❖

સલામત અને ત્તનત્તશ્ચત વળતર શોધનારા રોકાર્કતાણ માટે આ
યોજનાઓની ભલામર્ કરવામાાં આવે છે .

❖

આ યોજનાઓના વયાજ દર નાર્ા માંત્રાલયની માંજૂરી સાથે ત્તત્રમાત્તસક
ધોરર્ે સ ૂભચત કરવામાાં આવે છે.

❖

પોસ્ટ ઓદ્રફસ યોજનામાાં રોકાર્ કરવામાાં આવેલી સાંપ ૂર્ણ રકમની
સવોપરી ગેરાંટી હોય છે, આમ તે ખ ૂબ સુરભક્ષત માનવામાાં આવે છે.

❖

વધુ માદ્રહતી માટે, ભલિંક જુ ઓ
https://www.indiapost.gov.in/Financial/pages/content/postoffice-saving-schemes.aspx
સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના (SSY)
SSY એ બાળકીના લાભ માટે સરકાર સમત્તથત
િ બચત યોજના છે. તે
10 વષણથી ઓછી વયની બાળકીના માતાત્તપતા દ્વારા ખોલી શકાય છે ,
માતાત્તપતા છોકરીઓ માટે આવા બે ખાતા ખોલી શકે છે (જો તેઓની
પાસે બેથી વધુ બાળકીઓ હોય તો તેઓ ત્રીજુ /ચોથુ
ાં
ાં ખાતુાં વગેરે ખોલી
શકતા નથી). આ ખાતાનો સમયગાળો 21 વષણનો હોય છે અથવા ત્યાાં
સુધી કે જ્યાાં સુધી દ્રકશોર 18 વષણની વય પછી લગ્ન કરે.

દરત્તમયાન બચત અને પિત્તતસર રોકાર્ કરવા સક્ષમ બનશો.યોજનામાાં
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ત્તનવ ૃત્તિ અને પેંશન

સબ્સ્ક્રાઇબ કરવા માટે દર વષે ઓછામાાં ઓછા 500 રૂત્તપયાના રોકાર્ની
જરૂર છે.જ્યારે તમે ત્તનવ ૃિ થાવ છો, સામાન્ય રીતે 6૦ વષણની વય પછી,
તમને તમારા નાર્ાાંનો એક ભાગ એક ઉચ્ચક રકમ તરીકે મળશે અને

સાંપ ૂર્ણ અને ઉપજાઉ કાયણકારી જીવન પછી, તમે સ્વસ્થ, સદ્રક્રય અને સુરભક્ષત
ત્તનવ ૃત્તિ મેળવવાની રાહ જુ ઓ છો. પછી ભલે તમે વહેલા ત્તનવ ૃિ થાઓ
અથવા તમારા પાછલા વષોમાાં સારી રીતે કાયણ કરો, તમારે જાર્વા ઇચ્છો

બાકીની રકમ તમારી પસાંદગીની કોઈપર્ વાત્તષક
િ ી યોજનામાાં માત્તસક ધોરર્ે
પેન્શન આપવા માટે રોકાર્ કરવામાાં આવશે.તમારા NPSમાાં રોકાર્ો, એક
ત્તનત્તશ્ચત મયાણદા સુધી, આવકવેરામાાંથી પર્ મુક્ત છે.

છો કે તમે તમારા પછીના જીવનમાાં આત્તથિક રીતે સુરભક્ષત રહેશો. તમારી
પાસે તમારી ત્તનવ ૃત્તિ માટે પ ૂરતા પૈસા હશે?
જો તમે મોટાભાગના ભારતીયોની જેવા છો, તો તમારા નાના અને મધ્યમ
વષો તમારા સમય અને નાર્ાકીય બાબતો પર સાંખ્યાબાંધ માાંગથી ભરે લા
હોય છે : બાળકોને ઉછે રવા, ઘર ખરીદવુાં અને જાળવવુ,ાં ઉત્સવોની મજા
માર્વી. તમે ત્તનવ ૃત્તિ ત્તવશે ત્તવચારવા માટે ખ ૂબ વયસ્ત હોઈ શકો છો, અથવા
પછી માટે પૈસા બાજુ એ મુકવાનુ ાં તમને અત્યારે મુ્કેલ લાગે છે .

ત્તનવ ૃત્તિના આયોજન માટે ધ્યાનમાાં રાખવાના મુદ્દા
NPS ત્તવત્તવધ એસેટ વગો એટલે કે ઇન્ક્વટી, કોપોરેટ ડેબ્ટ, સરકારી
ત્તસક્યોદ્રરટીઝ અને વૈકપ્લ્પક રોકાર્ વગણન ુ ાં ત્તમશ્રર્ પ ૂરુાં પાડે છે . આમ,
રોકાર્કતાણને તેમના રોકાર્ોમાાં ત્તવત્તવધતા લાવવામાાં મદદ કરે છે.વધુમાાં,
સબ્સ્ક્રાઇબસણ કે જેમને રોકાર્ અને સાંપત્તિ ફાળવર્ીનુ ાં મયાણદ્રદત જ્ઞાન અને
સમજર્ ધરાવે છે , તેઓ જીવનત્તનવાણહ માટેના ત્રર્ ભાંડોળ (રૂદ્રઢચુસ્ત,
મધ્યમ અને આક્રમક) માાંથી કોઈપર્ને પસાંદ કરી શકે છે જે
સબ્સ્ક્રાઇબસણની વયના આધારે સાંપત્તિના વગોમાાં પ ૂવણ ત્તનધાણદ્રરત રીતે
ત્તવતરર્ કરીને સ્વચાભલત વૈત્તવધ્યતા માટે પ્રદાન કરે છે.
નીચેની 3 શરતો પર NPSમાાંથી બહાર નીકળવાની માંજૂરી છે:
ફુગાવો એ માલસામાન અને સેવાઓનો વધતો ખચણ છે .તે તમારી ત્તનવ ૃત્તિ
જરૂદ્રરયાતોને બે રીતે અસર કરે છે. પ્રથમ તમે ખરીદેલા માલની દ્રકમ
િં ત વધે
છે જેનો અથણ થાય છે કે તે જ માત્રામાાં માલ ખરીદવા માટે તમારે વધુ
ચ ૂકવર્ી કરવાની જરૂર પડે છે. બીજુ ,ાં ફુગાવાને લીધે તમારી ત્તનવ ૃત્તિ બચત
પર્ મ ૂલ્ય ગુમાવે છે. લાાંબ ુાં જીવન જીવવાનુ ાં જોખમ (જીવન અપેક્ષા વધવી)

i)

NPS સબ્સ્ક્રાઇબરના વય ત્તનવ ૃત્તિ પર

ii)

અપદ્રરપકવ બહાર નીકળવા તરીકે

iii)

NPS સબસ્ક્રાઇબરના મ ૃત્યુ પછી.

વધુ માદ્રહતી માટે https://www.pfrda.org.in ની મુલાકાત લો
અટલ પેન્શન યોજના (APY)

ધ્યાનમાાં લેવાની જરૂર છે. 60 વષણની ઉંમરે જીવન અપેક્ષા વધે છે અને તેથી
ત્તનવ ૃત્તિ જીવન પછીની સાંભાળ રાખવા અને જીવનનુ ાં સમાન સ્તર જાળવી
રાખવા માટે ઉંચી જોગવાઈની જરૂર પડે છે. જ્યારે તમે તમારૂાં ત્તનવૃત્તિ ભાંડોળ
બનાવતા હો ત્યારે આ બધુાં ધ્યાનમાાં લેવ ુાં આવ્યક છે .

નેશનલ પેન્શન ત્તસસ્ટમ
NPS એ એક ત્તનધાણદ્રરત યોગદાન ત્તનવ ૃત્તિ યોજના છે જે વ ૃિાવસ્થા
દરત્તમયાન, જ્યારે લોકો પાસે આવકનો ત્તનયત્તમત સ્રોત નથી ત્યારે નાર્ાકીય
સુરક્ષા અને ન્સ્થરતા પ્રદાન કરવા માટે ભારત સરકાર દ્વારા મુકવામાાં આવી
છે અને PFRDA દ્વારા ત્તનયમન કરવામાાં આવે છે. યોજના સ્વૈપ્ચ્છક છે અને
દેશના તમામ નાગદ્રરકો માટે ખુલ્લી છે, જેમની ઉંમર 18 થી 65 વષણની
વચ્ચે છે. NPS પર સબ્સ્ક્રાઇબ કરીને તમે તમારા કાયણકારી જીવન
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ભારત સરકાર અસાંગદ્રઠત અને કામ કરતા ગરીબ લોકોની વ ૃિાવસ્થાની
આવકની સુરક્ષા અંગે ભચિંત્તતત છે અને તેમની ત્તનવ ૃત્તિ માટે બચત કરવા

તેમને પ્રોત્સાદ્રહત કરવા અને તૈયાર કરવા પર ધ્યાન કેન્ન્િત કરે લ છે.
ભારતનો કોઈપર્ નાગદ્રરક કે જેની ઉંમર 18 થી 40 વષણની છે તે 60
વષણની વય પછી દર મદ્રહને 1000 થી 5000 રૂત્તપયાનુ ાં ખાતરીબાંધ લઘુિમ
પેન્શન મેળવવા માટે APYમાાં જોડાઈ શકે છે .APY માાં જોડાવા માટે
તમારી પાસે બચત બેંક ખાતુાં હોવુાં જરૂરી છે . આ યોજનામાાં રૂ.1,000
પેન્શન મેળવવા માટે 18 વષણની ઉંમરે રૂ.42 જેટલુાં ઓછાં યોગદાનછે .
યોગદાન વય સાથે વધતુાં હોવાથી, શરૂઆતની ઉંમરે યોજનામાાં જોડાવુાં
હાંમશ
ે ા ફાયદાકારક છે.
જ્યારે તમે APYમાાં જોડાવ છો, ત્યારે તમે સુત્તનત્તશ્ચત કરો છો કે જ્યારે
વ ૃિાવસ્થા આવે છે , ત્યારે તમે તેના માટે તૈયાર છો, કારર્ કે આ યોજના
60 વષણની વય પ્રાપ્ત કરવા પર ત્રર્ લાભ આપે છે . માત્તસક પેન્શન
ગ્રાહકને તેના/તેર્ીના સમગ્ર જીવનકાળ માટે ઉપલબ્ધ હશે, અને
સબ્સ્ક્રાઇબરના મ ૃત્યુ પછી, સમાન પેન્શન ગ્રાહકના જીવનસાથીને
આપવામાાં આવશે અને ગ્રાહક અને જીવનસાથી બાંનન
ે ા મ ૃત્યુ પછી, પેન્શન
કોપણસ, જે ગ્રાહકની 60 વષણની ઉંમરે સાંભચત થાય છે, તે ગ્રાહકના
નામાાંદ્રકતને પરત કરવામાાં આવશે. ગ્રાહકના અકાળ મ ૃત્યુના દ્રકસ્સામાાં (6૦
વષણ પહેલાાં મ ૃત્યુ), ગ્રાહકની પત્ની ગ્રાહકના APY ખાતામાાં યોગદાન ચાલુ
રાખી શકે છે અથવા APY એકાઉન્ટમાાં જમા થયેલ ુાં ભાંડોળ પાછાં ઉપાડી શકે
છે .
વધુ માદ્રહતી માટે https://www.pfrda.org.in ની મુલાકાત લો

ત્તવત્તવધ લભક્ષત જૂથો માટે પેન્શન યોજનાઓ

ભારત સરકારે ત્તવત્તવધ લભક્ષત જૂથો જેમ કે અસાંગદ્રઠત કામદારો, છૂટક
વેચાર્ કરનારાઓ અને વેપારીઓ (સ્વરોજગાર કામદારો) અને જમીન
ધરાવતા નાના અને સીમાાંત ખેડુતો માટે પેન્શન યોજનાઓ શરૂ કરી છે .

i) પ્રધાનમાંત્રી શ્રમ યોગી મન-ધન (PM-SYM) યોજના.

ત્યારપછી

તેના/તેર્ીના

જીવનસાથી

ત્તનયત્તમત

યોગદાન

ચુકવીને

યોજનામાાં આગળ વધવા માટે અથવા યોજનામાાંથી બહાર નીકળવાની
જોગવાઈઓ મુજબ યોજનામાાંથી બહાર નીકળવા અને ઉપાડ માટે હક્કદાર
રહેશ.ે

ii) PMLVMY (પ્રધાન માંત્રી લઘુ વયાપારી માન-ધન,
યોજના)
PM-SYM એ 50:50 ના આધારે ફાળો આપતી પેન્શન યોજના છે જ્યાાં ત્તનધાણદ્ર રત
વય-ત્તવત્તશષ્ટ યોગદાન લાભાથી અને કેન્િ સરકાર દ્વારા મેળ ખાતા યોગદાન દ્વારા
કરવામાાં આવશે. ઉદાહરર્ તરીકે, જો કોઈ વયન્ક્ત 29 વષણન ી ઉંમરે આ યોજનામાાં
પ્રવેશ કરે છે , તો તેર્ે 60 વષણ સુધ ીની વય સુધ ી દર મદ્રહને 100/- રૂત્તપ યાનુાં
યોગદાન આપવુાં આવ્યક છે , 100/- રૂત્તપયા જેટલી જ રકમ કેન્િ સરકાર દ્વારા
ફાળવવામાાં આવશે .

આ પેન્શન યોજના છૂટક ત્તવક્રેતાઓ અને વેપારીઓ (સ્વરોજગાર કામદારો)
માટે વ ૃિાવસ્થાની સુરક્ષાની ખાતરી કરવા માટે છે. તમામ દુ કાનદારો અને
સ્વરોજગાર વયન્ક્તઓ, તેમજ જીએસટી ટનણઓવર રૂ.1.5 કરોડથી નીચે
હોય અને 18-40 વષણની વયના દ્રરટેલ વેપારીઓ, આ યોજના માટે નોંધર્ી
કરી શકે છે. યોજના હેઠળ, 50% માત્તસક ફાળો લાભાથી દ્વારા ચ ૂકવવામાાં
આવે છે અને સમાન મેળ ખાતુાં યોગદાન કેન્િ સરકાર દ્વારા ચ ૂકવવામાાં
આવે છે. 60 વષણની વય પ્રાપ્ત કયાણ પછી, સબ્સ્ક્રાઇબસણ માત્તસક લઘુતમ
સુત્તનત્તશ્ચત પેન્શન રૂ.3,000/- માટે લાયક છે.

iii) પ્રધાનમાંત્રી દ્રકસાન માન ધન યોજના (PMKMDY)
આ પેન્શન યોજના દેશના જમીન ધરાવતા તમામ નાના અને સીમાાંત
ખેડુતો (SMFs) ની વ ૃિાવસ્થાની સુરક્ષાની ખાતરી કરવા માટે

છે.આ

અસાંગદ્રઠત કામદારો માટે વ ૃિાવસ્થાની સુરક્ષા સુત્તનત્તશ્ચત કરવા માટે આ
સ્વૈપ્ચ્છક અને ફાળો આપતી પેન્શન યોજના છે.

યોજનાનો ઉદ્દેશ દેશમાાં નાના અને સીમાાંત ખેડુતો (SMFs) ને 60 વષણની

અસાંગદ્રઠત કામદારો મોટાભાગે ઘર આધાદ્રરત કામદારો, શેરી ત્તવક્રેતાઓ,
મધ્યાહ્ન ભોજન કામદારો, હેડ લોડરો, ઈંટ ભઠ્ઠાના કામદારો, મોચીઓ,
પસ્તીવાળા, ઘરેલ ુ કામદારો, ધોવાવાળા માર્સો, રીક્ષાચાલકો, જમીન
ત્તવહોર્ા મજૂરો, પોતાના ખાતાના કામદારો, કૃત્તષ કામદારો, બાાંધકામ
કામદારો, બીડી કામદારો, હેન્ડલ ૂમ કામદારો, ચામડાના કામદારો, ઑદ્રડઓ
ત્તવઝયુઅલ કામદારો અને આવા અન્ય વયવસાયો કે જેમની માત્તસક આવક
રૂ.15,000/ પ્રત્તત મદ્રહનો અથવા તેથી ઓછી છે અને 18-40 વષણના પ્રવેશ
વય જૂથ સાથે સાંબત્તાં ધત છે.

અન્ય પેન્શન યોજનાઓ

PM-SYMના ગ્રાહકોના ફાયદા છે:
(i) ન્યુનિમ ત્તનત્તશ્ચત પેન્શન:PM-SYM હેઠળ દરેક ગ્રાહકને, 60 વષણની
વય પ્રાપ્ત કયાણ પછી દર મદ્રહને ઓછામાાં ઓછાં 3000/- રૂત્તપયાનુ ાં પેન્શન
મળશે.
(ii) કૌટુાંભબક પેન્શન:પેન્શનની પ્રાપ્પ્ત દરત્તમયાન, જો સબ્સ્ક્રાઇબરનુ ાં મ ૃત્યુ
થાય છે, તો લાભાથીના જીવનસાથી, લાભાથી દ્વારા પ્રાપ્ત થતાાં પેન્શનના
50%, કૌટુભાં બક પેન્શન તરીકે મેળવવા હક્કદાર રહેશે.કૌટુાંભબક પેન્શન ફક્ત
જીવનસાથી માટે જ લાગુ પડે છે.

i) યુભલપ (યુત્તનટ ભલિંક્ડ ઇન્સ્યુરન્સ પ્લાન) જેવી લાઇફ ઇન્સ્યુરન્સ

(iii) બહાર નીકળવુાં અને ઉપાડ: જો કોઈ લાભાથીએ ત્તનયત્તમત ફાળો આપ્યો

હોય અને કોઈ કારર્ોસર મ ૃત્યુ પામ્યો હોય (60 વષણની વય પહેલાાં), તો
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વય પ્રાપ્ત કયાણ પછી, ઓછામાાં ઓછાં રૂ.3000/- નુ ાં પેન્શન આપવાનુ ાં છે.

ભારતમાાં, સરકાર દ્વારા પ્રોત્સાદ્રહત પેન્શન યોજનાઓ ઉપરાાંત, કેટલીક
જાહેર ક્ષેત્ર અને ખાનગી ક્ષેત્રની કાંપનીઓ દ્વારા પર્ ઓફર કરવામાાં
આવતી પેન્શન યોજનાઓ છે.આ પેન્શન યોજનાઓ, ત્તનવ ૃત્તિ યોજનાની
સાથે રોકાર્ની તકો અને અન્ય વધારાના લાભો પ્રદાન કરે છે. આમાાંની
કેટલીક પેન્શન યોજનાઓ નીચે મુજબ છે.
કવરવાળી પેન્શન યોજનાઓ જેમાાં જીવન વીમો અને પેન્શનનુ ાં
સાંયોજન હોય છે.
ii) પેન્શન ફાંડ ઓદ્રરએન્ટે ડ હાઇભિડ મ્યુચ્યુઅલ ફાંર્ડસ

પ્રકરણ 7

ગ્રાહક સુરક્ષા અને ફદ્રરયાદ
ત્તનવારર્

iii)

તાત્કાભલક એન્યુઇટી યોજનાઓ, એન્યુઇટી ફાંડમાાં રકમ જમા કરાવયા

પછી તાત્કાભલક રીતે જ જીવનભર જર્ાવેલી રકમની વાત્તષિક ચુકવર્ી પુરી પાડે છે .
આજની દુ ત્તનયામાાં નાર્ાકીય છેતરત્તપિંડી અથવા કૌભાાંડ એ વધતી જતી સમસ્યા છે .
દર વષે ગેરકાયદેસર યોજનાઓમાાં રોકાર્ કરીને બધા પૈસ ા ગુમ ાવવા ત્તવ શેની
લોકોની નવી વાતો આપર્ે સાાંભળતા રહીએ છીએ. પરાંત ુ આ બાબતે અન્ય લોકોને
આ યોજનાઓનો ત્તશકાર બનતા અટકાવયા નથી. આ એટલા માટે છે કારર્ કે
ગુનેગારો ખ ૂબ રચનાત્મક હોય છે અને તેઓ નવા પીદ્રડતોને શોધવા માટે તેમની
યુન્ક્તઓ બદલતા રહે છે . ગુનેગારો ખ ૂબ સર્જનાત્મક હોય છે અને તેઓ નવા
પીદ્રડતોને શોધવા માટે તેમની યુન્ ક્તઓ બદલતા રહે છે .આ જોખમોથી માદ્રહતગાર
રહીને તમે તમારા પૈસ ા સુરભક્ષત રાખી શકો છો.શુાં તમે કોઈ એવી વયન્ક્તને જાર્ો છો
જે પીદ્રડત છે ?
છેતરત્તપિંડી અથવા કૌભાાંડ સામે પોતાને બચાવવા માટેન ુાં પ્રથમ પગલુાં એ તે
જાર્વાનુાં છે કે તે શુાં છે અને ત્તવત્તવધ પ્રકારની છેતરત્તપિંડ ી અથવા કૌભાાંડને કેવી રીતે
ઓળખવા.

છે તરત્તપડ
િં ી અથવા કૌભાાંડના પ્રકાર
છેતરત્તપિંડી કરનારાઓ અને કૌભાાંડ કરનારાઓ ત્તવત્તવધ રીતે લોકોને લક્ષ્યમાાં રાખે છે :
ઇમેઇલ દ્વારા અને ટેભ લફોન પર, જ્યારે પીદ્રડત રોકાર્ કરે છે અથવા વયન્ક્તગત
માદ્રહતી ચોરી દ્વારા કરે છે .
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લોભામર્ી (પોંઝી) યોજના, તે કેવી રીતે કાયણ કરશે?

ફદ્રરયાદ ત્તનવારર્ - બેંદ્રકગ
િં , રોકાર્ો, વીમા અને પેન્શન

બેંદ્રકગ
િં - RBI

CMS: ફદ્રરયાદ સાંચાલન પ્રર્ાલી
રોકાર્ો - SEBI

સ્કોસણ: સેબી કમ્પ્લેઇન્્સ રીડ્રેસ ત્તસસ્ટમ
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વીમો – IRDAI

IGMS: ઇન્ટીગ્રેટેડ ભગ્રવન્સ મેનેજમેન્ટ ત્તસસ્ટમ
પેન્શન

PFRDA ભગ્રવન્સ મેનેજમેન્ટ ત્તસસ્ટમ
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NCFE - ફાઇનાન્ન્સયલ એજ્યુકેશન ફ્લેગત્તશપ પ્રોગ્રામ્સ
નાર્ાકીય ત્તશક્ષર્ના અમારા કાયણક્રમોમાાં વસ્તીના જુ દા જુ દા વય જૂથને ધ્યાનમાાં રાખીને સમાજના તમામ ત્તવભાગોને આવરી લેવામાાં આવે છે.
શાળાના ત્તશક્ષકો અને ત્તવદ્યાથીઓ માટે, શાળાના સ્તરે - FETP અને MSSP
યુવાનો માટે, કોલેજના સ્તરે - FACT
આપર્ા સમાજના પુખ્ત વયના લોકો માટે, ખાસ કરીને ગ્રામીર્ પ્રદેશોમાાં - FEPA (ફેપા)
ફાઇનાન્ન્સયલ એજ્યુકેશન રે ત્તનગ
િં પ્રોગ્રામ (FETP)
FETP એ દેશમાાં નાર્ાકીય સાક્ષરતામાાં સુધારો લાવવા માટે લોકો અને સાંસ્થાઓને ત્તનરપેક્ષ વયન્ક્તગત આત્તથિક ત્તશક્ષર્ પુરૂ ાં પાડવા માટે NCFEની એક પહેલ
છે . NCFE એ ભારતભરમાાં 6 થી 10 ના વગણના ત્તવદ્યાથીઓને ભર્ાવતા, શાળાના ત્તશક્ષકો માટે FETP નુ ાં સાંચાલન કરે છે .તાલીમ પ ૂર્ણ કયાણ પછી, આ ત્તશક્ષકોને
"મની સ્માટણ ટીચસણ" તરીકે પ્રમાભર્ત કરવામાાં આવશે અને શાળાઓમાાં આત્તથિક ત્તશક્ષર્ની સુત્તવધા કરવામાાં આવશે અને ત્તવદ્યાથીઓને મ ૂળભ ૂત આત્તથિક કુશળતા
મેળવવા માટે પ્રોત્સાદ્રહત કરવામાાં આવશે.
NCFE શાળાઓને તેમની શાળા ત્તશક્ષકો માટે અમારી વેબસાઇટ (https://www.ncfe.org.in/program/fetp) પર રજજસ્રેશન ભલિંક્સ દ્વારા રજજસ્ટર કરવા અને
FETP ની સુત્તવધા માટે પ્રોત્સાદ્રહત કરે છે.
મની સ્માટણ સ્કુ લ પ્રોગ્રામ (MSSP)
MSSP એ NCFEની એક પહેલ છે જે શાળાઓમાાં નાર્ાકીય સાક્ષરતામાાં સુધારો કરવા માટે ત્તનરપેક્ષ નાર્ાકીય ત્તશક્ષર્ પ્રદાન કરે છે , જે દરે ક ત્તવદ્યાથીના
સવણગ્રાહી ત્તવકાસ માટેન ુ ાં મહત્વપ ૂર્ણ જીવન-કૌશલ્ય છે.NCFE એ શાળાઓને 6 થી 10 ના વગો માટે, સ્વૈપ્ચ્છક રૂપે તેમના હાલના અભ્યાસક્રમના ભાગ રૂપે
નાર્ાકીય સાક્ષરતા રજૂ કરવા આમાંત્રર્ આપે છે. NCFE અને CBSE એ સાંયક્ુ ત રીતે 6 થી 10 ના વગણના ત્તવદ્યાથીઓ માટે વયાપક અભ્યાસ સામગ્રી
ત્તવકસાવી છે.
આ પ્રોગ્રામનો અમલ કરનારી શાળાઓને “મની સ્માટણ સ્કૂલ” તરીકે પ્રમાભર્ત કરવામાાં આવશે અને સફળ સમાપ્પ્ત પછી તેને ત્તશલ્ડ/રોફી અને ઇ-બેજ
આપવામાાં આવશે.
NCFE શાળાઓને MSSP પ્રોગ્રામ માટે અમારી વેબસાઇટ પર નોંધર્ી કરવા પ્રોત્સાદ્રહત કરે છે:(https://www.ncfe.org.in/program/mssp)
નાર્ાકીય જાગૃત્તત અને ઉપભોક્તા તાલીમ (FACT)
FACT એ યુવા સ્નાતકો અને પોસ્ટ-ગ્રેજ્યુએ્સને તેમની સાથે સીધા સાંબત્તાં ધત ત્તવષયો પર નાર્ાકીય ત્તશક્ષર્ પ્રદાન કરવા માટે NCFE દ્વારા શરૂ કરાયેલ એક
કાયણક્રમ છે , જે તેઓની નાર્ાકીય સુખાકારીને સકારાત્મક અસર કરશે. આ કાયણક્રમનો હેત ુ યુવાનોને નાર્ાકીય ગ્રાહકો તરીકે તેમના અત્તધકારો અને
જવાબદારીઓ, નાર્ાકીય લક્ષ્યો કેવી રીતે નક્કી કરવા, અને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે મદદ માટે ક્યાાં જવાનુ ાં છે , તે ત્તવશે જાગૃત કરવાનો છે.
NCFE સ્નાતક અને અનુસ્નાતક કોલેજોને અમારી વેબસાઇટ [https://www.ncfe.org.in/program/fact] પર રજજસ્ટર ભલિંક દ્વારા રજજસ્ટર કરવા અને તેમના
ત્તવદ્યાથીઓ માટે FACTની સુત્તવધા માટે પ્રોત્સાદ્રહત કરે છે
પુખ્ત વયના માટે શૈક્ષભર્ક કાયણક્રમ (FEPA)
પુખ્ત વયના લોકો માટે નાર્ાકીય ત્તશક્ષર્ કાયણક્રમ (FEPA) એ એક નાર્ાકીય સાક્ષરતા કાયણક્રમ છે જે NCFE દ્વારા રચાયેલ છે અને તે ભારતની પુખ્ત
વસ્તીમાાં નાર્ાકીય જાગૃત્તત ફેલાવવા માટે અમલમાાં મ ૂકાયો છે.આ કાયણક્રમ માટે ત્તવત્તવધ અલગ તારવેલા લભક્ષત જૂથો પર ધ્યાન કેન્ન્િત કરવામાાં આવશે. આ
પ્રોગ્રામ વકણ શોપ સહભાગીઓને તેમની પોતાની આત્તથક
િ વયવસ્થા શ્રેષ્ઠ રીતે કરવા માટે સજ્જ કરશે. ઉપરાાંત, વકણ શોપ બેંદ્રકિંગ, રોકાર્ો, વીમા અને ત્તનવ ૃત્તિ
યોજનાથી સાંબત્તાં ધત નાર્ાકીય ઉત્પાદનો અને સેવાઓ સાંબત્તાં ધત મ ૂળભ ૂત જ્ઞાન આપે છે .
FEPA ત્તવશે વધુ માદ્રહતી માટે, ભલિંક જુ ઓ:[https://www.ncfe.org.in/program/fepa]
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