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#�$%�� &�'!���� (!�� �)� (FAQ) 

�-*  �������� ��-�� ����� +�� '$  ? 

જ.  �ધાનમ
ંી જન-ધન યોજના (પીએમ�ડ�વાય) રા���ય નાણાક�ય સમાવેશ�ુ ં િમશન છે અને   

નાણાક�ય સેવાઓ �વી ક% બ'(ક)ગ / બચત તથા (ડપો/ઝટ ખાતા, �ા3સફર, લોન, વીમા, પે3સન 

વગેર% 7યાજબી ર�તે ઉપલ9ધી :િુનિ;ત કર% છે. 

�-,  ����� �!�� �#�-��� ��.�
�� ���!$% ����� (�!�/0���) 1� 
2 ���$ 3��� � � '$ ? 

જ.   પીએમ�ડ�વાય <ંુ=ંુબોના સમાવેશ ઉપર >યાન ક%?3@ત કર% છે, Aયાર% પાછલી યોજના ગામડાઓ 

ના સમાવેશ ઉપર ક%?3@ત હતી. આ યોજના ગામડાઓ ઉપરાતં શહ%ર� િવDતારોના સમાવેશ ઉપર 

>યાન ક%?3@ત કર% છે. પાછલી યોજનામા ંમા
 2000 થી વG ુવDતીવાળા ગામડાઓ નો સમાવેશ 

કરાયો હતો, Aયાર% પીએમ�ડ�વાયમા ંસIંણૂK દ%શના સમાવેશ માટ% 1000-1500 <ંુ=ંુબોના દર%ક 

સબ-સિવOસ એ(રયામા ં બ'(ક)ગ સવલતો પહPચાડવી તેમજ આ સેવા 5 (કલોમીટર ના નQવા 

Rતર% મળ� રહ% એ :િુનિ;ત કર% છે. 

�-4   �������� ��-�� ����� 5�6�� ��789/��;�<� =�> �� =�-�!� %
�� '$ ? 

જ.   હા, જોઇ3ટ/સTંUુત ખાV ુ ંખોલાવી શકાય છે. 

�-?  ( ����� @A���� B�� 
��� =�> �� =�-�!� %C�� ? 

જ.   ખાV ુ ંકોઈ પણ બ'કની નQકની શાખામા ંઅથવા બ'ક િમ
 (BC) પાસે ખોલાવી શકાય. 

�-D  ������ � =�> �� +�� '$ ? 

જ.  XળૂYતૂ બચતખાVુ ં (બીએસબીડ�) એ (રઝવK બ'કના તાર�ખ 10-08-2012 ના પ(રપ
 [ારા 

દશાKવવામા ંઆવેલ છે, �ની X\ુય િવિશ�ટતાઓ નીચે Xજુબ છે. 

• 3Tનૂતમ બેલે3સ ની કોઈ જ](રયાત નથી  
• બ'ક શાખા [ારા Iરૂ� પડાતી સેવા ઉપરાતં એટ�એમ [ારા રોકડ જમા-ઉધાર, કો^Iટુરાઇઝ લેવડ 

દ%વડ તેમજ ચેક જમા-ઉધાર [ારા નાણા ં�ા_ત કરવા અથવા મોકલવાની :િુવધા સામેલ છે. 
• એક મ(હનામા ંવGમુા ંવG ુએટ�એમ સાથે 4 (ચાર) વખત ઉપાડ, નાણા ંજમા કરાવવામા ંકોઈ 

મયાKદા નથી. 
• એટ�એમ કાડK અને એટ�એમ ડ%/બટ કાડK ની :િુવધા 
• આ સેવાઓ કોઈપણ વધારાના ચાa વગર આપવામા ંઆવશે. 
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�!� �����  �� 
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જ.  10 વષK થી વG ુcમર વાળ� કોઈ પણ 7યdUત બીએસબીડ�એ ખાV ુ ંખોલાવી શક% છે. 

�-L  M�$  �/�9 
� � +�� '$ ? 

જ.  ]પે (RuPay) ડ%/બટ કાડK ભારતના નેશનલ પેમે3ટ કોપfર%શન ઑફ ઈ?3ડયા [ારા રhૂ કર%લ 

Dવદ%શી Dથાિનક ડ%/બટ કાડK છે. આ કાડK દ%શ ના દર%ક એટ�એમ (રોકડ નાણા ં ઉપાડ) તથા 

પોઈ3ટઓફ સેલ મશીન (ખર�દ� માટ%) [ારા Dવીકારવા મા ંઆવે છે. 

�-N  �� (PIN) ���� +�� '$ ?  

જ.  7યdUતગત ઓળખ નબંર (િપન) એ ર%3ડમ પ>ધિતથી િનમાKણ થયેલ નબંર છે �નો ઉપયોગ 

એટ�એમ મશીન માથંી નાણા ં�ા_ત કરવા અથવા પીઓએસ મશીન [ારા iકુવણી કરવામા ંથાય 

છે.  

�-O  ������ M�$ 
� � �$ 
�!� ���$ P��/Q� ��=� %
�� ? 

જ.  ]પે કાડK લાભાથj એ આ કાડK ને :રુ/kત રાખવાની જ](રયાત છે. િપન નબંર વારંવાર સમયાતંર% 

બદલવો જોઇયે તેમજ િપન નબંર કોઈપણ 7યdUતને lાર%ય પણ બતાવવો જોઇયે નહm. 

એટ�એમ મશીન અથવા પીઓએસ ખાતે કાડKના ઉપયોગ વખતે િપન નબંર nબૂ o_ુત ર�તે 

લખવો/નાખવો જોઈએ, �થી કોઈપણ 7યdUત તમારો િપન નબંર જોઈ શક% નહm. તેમજ શl 

હોય pયા ં :ધુી, આ કાડKનો ઉપયોગ અિધ<ૃત જrયાએ જ કરવો જોઈએ. તs ઉપરાતં, કાડKની 

ઉપર અથવા કોઈપણ Dથાને િપન નબંર લખવો નહm.  

�-*R  M�$  �/�9 
� � �� !%S9 -�0 +�� '$ ? 

જ.  આ tાહક ને બીu કોઈ પણ ચાa વગર ` 1 લાખ :ધુી vુઘKટના વીમા કવચ Ixંુૂ પાડ% છે. 

�-**  @%/Q� T�#
� �$ �. M�$ 
� � (�� %
�� '$ ? 

જ.  હા, પરંV ુશાખા �બધંક% (yા3ચ મેનેજર) ]પે કાડK આપતા સમયે અિશ/kત એકાઉ3ટ ધારકને 

કાડK સબંિંધત રહ%લા જોખમોની યોrય uણકાર� આપવાની રહ%શે.  
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�-*,  ����7- ���� �$ �	
 =��� ��1$ 
2 ���$ �� � %
�� ? 

જ.  ખાતા ધારકનો મોબાઇલ નબંર ખાV ુ ંખોલવાના ફોમK મા ંઆપેલી :ચૂના અ�સુાર બ'ક ની tાહક 

:રુkા આધા(રત બ'ક �ણાલીમા ંનPધે છે. તેમજ hૂના ખાતા ધારકો પણ, બ'ક એટ�એમ [ારા, 

નPધાવેલ મોબાઇલથી એસએમએસ [ારા, નેટ બૅ?3ક{ગ િવગેર% મા>યમ [ારા શાખા મા ં િવનતંી 

કરવાથી મળ� શક% છે (દર%ક બ'ક મા ંhુદા-hુદા િનયમ હોઇ શક% છે). 

�-*4   �/�9 
� � �$ U���/6�� -�/0� 
2 ���$ ��=� %
�� ? 

જ.  vુઘKટના વીમા કવચનો લાભ મેળવવા માટ%, ]પે ડ%/બટ કાડK દર 45 (દવસમા ંઓછામા ંઓછ� 

એકવાર ઉપયોગ કર%|ુ ંહો}ુ ંજ]ર� છે. 

�-*?   �/�9 
� � 
�9-� ��� ��9� ��8� '$ @�$  �/�9 
� � �$ V��1� K�8; W 
�!� ���$ 
�� %
�� ? 

જ.  ડ%/બટ કાડKની IણૂK થવાની તાર�ખ કાડK ઉપર જણાવવામા ં આવે છે. ખાતા ધારકને િવનતંી 

કરવામા ંઆવે છે ક% કાડKની Xદુત Iરૂ� થાય તે પહ%લા નવા કાડK માટ%ની અરQ � તે બ'કને 

કરવી.  

�-*D  �� 
�2 G�H<� ���$ �$ 
� �$1� !X� =��� #�� @1!� �$ 
� �$1� !X� M�$ 
� � #��, �� 

Y�Z�9�� !��� 
![ �\�$
 
� � U�� �]� %
� ? 

જ. જો કોઈ 7યdUત પાસે બે ક% તેથી વG ુખાતા હોય અથવા બ ેક% તેથી વG ુ]પે કાડK હોય, તો પણ 

vુઘKટના વીમા કવચ મા
ને મા
 એક કાડK પર જ મળ� શક%. 

�-*E  ��^�� �%�� +�� '$ ? 

જ.  પીઑએસ નો મતલબ છે વહ~ચણી /બ)vુ (Dથળ). પીઑએસ મશીન એક ના�ુ ંય
ં છે � tાહકો 

ને રોકડ iકુવણી વગર ખર�દ� ની સેવા Iરૂ� પાડ% છે. � લગભગ દર%ક વેપાર� Dથળો પર 

લગાવવામા ંઆવે છે. 

�-*L  �� 
�2 G�H<�A�� �#�-$1� 
�2 �	
��� =�> �� #�� @�$ ���� ���� ��-�� ����� 

(����� �!��) @8!�$ @
���� -�0 / _!� !��� 
![ �� -�0 �$]!!� ��3� =�> �� 

=�-�!!��� �M� '$ ? 

જ.  � કોઈ 7યdUત�ુ ંપહ%લેથી બ'કમા ંખાV ુ ંહોય, તો પીએમ�ડ�વાય યોજના RતગKત ફર�થી ખાV ુ ં

ખોલાવવાની જ]ર નથી. તેમણે વીમા કવચ ના લાભ માટ% પોતાના ખાતામા ં મા
 ]પે કાડK 

મેળવવા�ુ ંરહશે.  
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�-*N  ����� �!�� =������ ` D,RRR �� `!�a�b9 +�� '$ @�$ ( P�!�� 
��$ ��c� 1�� '$ ? 

જ.   પીએમ�ડ�વાય ખાતામા ં6 મ(હનાના સતંોષકારક લેવડ-દ%વડ પછ� ` 5,000 ના ઓવર�ા�ટની 

:િુવધા પ(રવાર દ�ઠ એક ખાતામા ં આપવામા ં આવશે. �નો બમણો (duplication) ઉપયોગ 

અટકાવવા માટ% આધાર નબંર આવ�યક રહશે. જો આધાર નબંર ઉપલ9ધ ન હોય, તો બ'ક વG ુ

ચોકસાઇ રાખવા લાભાથj પાસે ઘોષણાપ
 (ગેરંટ�પ
) મેળવશે.  

�-*O  +�� `!� a�b9 �� �6!  �
 1� !X� =��� ��� �$]!� %
�%$ ? 

જ.  ના, દર%ક પ(રવારમા ંફકત એક 7યdUત (ખાસ કર�ને પ(રવારની �ી) ના ખાતામા ં` 5,000 ના 

ઓવર�ા�ટ ની સગવડ �ા_ત થશે.  

�-,R  @
���� !��� 
![ +�� '$ @�$ ( !����� ������� d�
!.� 
�. 
�%$ ? 

જ.   અકDમાત વીમા કવચ ` 1,00,000 �ુ ં છે. ��ુ ં �ીિમયમ લાભાથjએ ભરવા�ુ ં નથી અને � 

�ીિમયમ નેશનલ પેમે3ટ કોપfર%શન ઑફ ઈ?3ડયા (NPCI) iકૂવશે. હાલની dDથિત �માણે એક 

કાડK પર ` 0.47 �ુ ં�ીિમયમ થાય છે. 

�-,*  ��-�\�� ���$ ����� �!�� 5�6�� =�> �� =�-$, �� ���$ =������ `̀̀̀ * -�= @
���� !��� 


![ �1� `̀̀̀ 4R,RRR _!� !��� 
![ �1� `̀̀̀ D,RRR `!�a�b9�� P�!�� �]� %
� ? 

જ.  ` 1 લાખ અકDમાત વીમા કવચ તથા ` 30,000 Qવન વીમા કવચ દર%ક કાડK ધારકને મળશે, 

પરંV ુ` 30,000 Qવન વીમા કવચ તથા ` 5,000 ની ઓવર�ા�ટ :િુવધા પ(રવારમા ંફUત એક 

7યdUત (ખાસ કર�ને ઘર ની �ી સ�ય) ને જ મળશે. 

�-,,  �������� ��-�� �������� =��� =�-�!!� ��9� e� ����!$� �M�� '$ ? 

જ. (1)  આધારકાડK હોય, તો બીu કોઈ દDતાવેજ ની જ]ર નથી. 

(2)  સરનાXુ ંબદલાઈ ગTુ ંહોય, તો હાલ ના સરનામા�ુ ં�માણપ
 જ]ર� છે. 

(3)  જો આધારકાડK ન હોય, તો નીચે જણાવેલ સરકાર� દDતાવેજ પૈક� કોઈપણ એક જ]ર� છે. 

• મતદાર ઓળખ પ
 

• �ાઇિવ)ગ લાયસ3સ 

• પાનકાડK 

• પાસપોટK  

• નર%ગા કાડK 
(આ દDતાવેજોમા ંજો તમાxંુ સરનાXુ ંહોય, તો આ ઓળખાણ તેમજ સરનામા ના Iરુાવા તર�ક% કાયK કરશે) 
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(4) જો કોઈપણ 7યdUત પાસે ઉપર જણાવેલ દDતાવેજ ન હોય તો બ'ક [ારા ઓછા જોખમ વાળા 

વગK માટ% નીચે જણાવેલ દDતાવેજ માથંી કોઈપણ દDતાવેજ થી ખાV ુ ંખોલાવી શક% છે. 

(A) ક%3@ અથવા રાAય ના અિધકાર�, બધંારણીય / ર%વ3T ુઅિધકાર�ઓ, uહ%ર kે
 ના 

અિધકાર�, અ�:ુ/ૂચત વા/ણજય બ'કો તથા �uક�ય વા/ણજય સDંથાઓ�ુ ં  ફોટા વા�ં 

ઓળખપ
.  

(B) એક ગેઝેટ અિધકાર� [ારા uર� કર%લ પ
 �મા ં 7યdUતનો ફોટો પણ �મા/ણત કર%લ 

હોય. 

0����� K�f�! �	
� �$�� ��.,E.RN.,R*? �� @=���� ���� ��� ��[$ h��� ��S9�� 
�� '$ 
� -  

“ � 7યdUતઓ પાસે કોઈપણ �કારનો સરકાર� દDતાવેજ ન હોય, તો પણ બ'કમા ંના�ુ ં ખાV ુ ં

ખોલાવી શક% છે. ના�ુ ંખાVુ,ં પોતાના ફોટોtાફ ઉપર બ'ક અિધકાર�ની ]બ] મા ંહDતાkર અથવા 

Roઠૂા�ુ ં િનશાન લગાવી પોતા�ુ ં ખાV ુ ં ખોલાવી શક% છે. આ ખાતામા ં <ુલ જમા રકમ (` 

1,00,000 થી વG ુનહm), <ુલ ઉપાડ (માિસક ` 10,000/- થી વG ુવG ુનહm) અને બાક� જમા 

રકમ (કોઈ પણ સમયે ` 50,000/- થી વG ુનહm) સબંિંધત મયાKદાઓ લાo ુપડ% છે. આ ખાVુ ં

12 મ(હનાની Xદુત માટ% મા3ય ગણાશે. તs ઉપરાતં, આ ખાV ુ ંબીu 12 મ(હના માટ% મા3ય રાખી 

શકાય, જો ખાતા ધારક [ારા જ]ર� દDતાવેજ માટ% અરQ કર%લ હોય અને તેની નકલ આપે”.  

�-,4  !����� (#�-A��) ����h�� �� (���
� � ��� �%��!$- � #�� �1� �$ @-6 #��, �� (��� 


� � U�� �������� ��-�� �������� =�> �� =�-�!� %
� '$ ? 

જ.   જો સરનાXુ ંબદલાઈ ગTુ ંહોય, તો વતKમાન (હાલના) સરનામા�ુ ંDવ-�માણપ
 IરૂV ુ ંછે. 

�-,?  �������� F��� ��.,N.RN.,R*? �� ������ �![���� `̀̀̀ 4R,RRR/- �� !��� 
![ �� 

i#���� 
�� �$�� %� @1� '$  ? 

જ.  �ધાનમ
ંી [ારા તા.28.08.2014 ના રોજ uહ%રાત કર%લ યોજનાના નીિત િનયમો ઝડપથી 

િનધાK(રત કર�, uહ%ર જનતા સામે nબૂજ =ૂંક સમયમા ં�ચા(રત કરવામા ંઆવશે.  

�-,D  +�� �������� ��-�� ����� 5�6�� =�-�!$- =������ [$
 j W
 (�!���� (!%$ ? 

જ.  પીએમ�ડ�વાય મા ં�3ૂય બેલે3સથી ખાતા ખોલવામા ંઆવે છે, તેમ છતા,ં જો ખાતાધારક પોતે 

ચેક �કૂ લેવા માગંતા હોય, તો તેમણે � તે બ'કના િનયમ અ�સુાર 3Tનૂ�મ બેલે3સના માપદંડ 

�ુ ંપાલન કર}ુ ંપડશે. 
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�-,E  �������� ��-�� ������� =�� / !%$k -�0� e�� '$ ? 

જ.  આ યોજનામા ંરહ%લ િવશેષ લાભો આ Xજુબ છે - 

1. જમા રાિશ ઉપર 7યાજ 
2. એક લાખ ]િપયા�ુ ંvુઘKટના વીમા કવચ 
3. કોઈ 3Tનુ�મ બેલે3સની જ]ર નથી, તેમ છતાય, ]પે કાડKની મદદથી રકમ ઉપાડવા માટ% થોડ� રકમ 

જમા રાખવામા ંઆવે એ (હતાવહ છે.  
4. ` 30,000 �ુ ંQવન વીમા કવચ  
5. ભારત ભરમા ંસહ%લાઈ થી રકમ �ા3સફર થઈ શકશે. 
6. સરકાર� યોજનાના લાભાથjઓને તેમના આ ખાતામા ંસીધા લાભો જમા ંકરવામા ંઆવશે. 
7. 6 મ(હના :ધુી ખાતામા ંસતંોષજનક લવેડ-દ%વડ પછ� ઓવર�ા�ટની :િુવધા આપવામા ંઆવશે. 
8. પે3શન તથા વીમાની :િુવધા મળ� શકશે. 

 

�-,L  ���� ���$ =�> �� =�-�!!� ��9� �M�� ��8� ����!$� �1�, �� +�� B�� �	
��� =�> �� =�-�!� %C�� ? 

જ.  0����� K�f�! �	
� �$�� ��.,E.RN.,R*? �� @=���� ���� ��� ��[$ h��� ��S9�� 
�� '$ 
� -  

“� 7યdUતઓ પાસે કોઈપણ �કારનો સરકાર� દDતાવેજ ન હોય, તો પણ બ'કમા ં ના�ુ ં ખાV ુ ં

ખોલાવી શક% છે. ના�ુ ંખાVુ,ં પોતાના ફોટોtાફ ઉપર બ'ક અિધકાર�ની ]બ] મા ંહDતાkર અથવા 

Roઠૂા�ુ ં િનશાન લગાવી પોતા�ુ ં ખાV ુ ં ખોલાવી શક% છે. આ ખાતામા ં <ુલ જમા રકમ (` 

1,00,000 થી વG ુનહm), <ુલ ઉપાડ (માિસક ` 10,000/- થી વG ુવG ુનહm) અને બાક� જમા 

રકમ (કોઈ પણ સમયે ` 50,000/- થી વG ુનહm) સબંિંધત મયાKદાઓ લાo ુપડ% છે. આ ખાV ુ ં

12 મ(હનાની Xદુત માટ% મા3ય ગણાશે. તs ઉપરાતં, આ ખાV ુ ંબીu 12 મ(હના માટ% મા3ય રાખી 

શકાય, જો ખાતા ધારક [ારા જ]ર� દDતાવેજ માટ% અરQ કર%લ હોય અને તેની નકલ આપે”. 

�-,N  �������� ��-�� ����� #�l] =������ �[� U�� 
�9m�� G��� �]%$ ? 

જ.  બચત ખાતામા ંમળવાપા
 7યાજ દર (હાલમા ંમોટા ભાગની બ'કોમા ં 4% Xજુબ), �ધાનમ
ંી 

જન-ધન યોજના હ%ઠળ ખોલાવેલ ખાતામા ંપણ લાo ુપડશે. 

�-,O  �������� ��-�� �������� `!�a�b9 �6!  U�� 
�9m�� G��� -$!���� (!%$ ? 

જ.  બ'ક દર + 2% અથવા 12% મા ં� ઓછો દર હોય તે �માણે, હાલમા ં તે વાિષOક 12% �માણ ે

લાગશે. 
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�-4R  +�� �	
� 0!S���� =��� =�-!� ��9� 
�n�A�� (���� 
�%$ ? 

જ.  હા, રા���ય<ૃત બ'કોને દર શિનવાર% સવાર% 8.00 થી સા�ં 8.00 વાrયા :ધુી ક%^પ�ુ ંઆયોજન 

કરવા�ુ ંજણાવેલ છે. તs ઉપરાતં, બીu (દવસોમા ંપણ અ3ય ક%^પ�ુ ંઆયોજન કર� શક% છે. 

�-4*  �� ���� ���$ (���
� � �$]!!� ��9� �� �M�� &���!� #��, �� �	
 ���1� (���
� � �$]!� 

%
��, �$�� ��1� ��1 ����� �!�� #�l] =�>�� =�-�!� %C�� o� ? 

જ.  આધારકાડK Tઆુઇડ�એઆઈ (UIDAI) [ારા આયો�જત ક%^પ [ારા મેળવી શકાય છે. ખાતા 

ખોલાવવા માટ%ના ક%^પોમા ંપણ આધારકાડK મેળવવા માટ%ના કાઉ3ટરની સગવડ માટ% ના �યpનો 

ચા| ુછે. 

�-4,  +�� ����� �!�� #�l] =�> �� =�-�!!� ��9� 
�2 [�p / V� d W
!!��� �M� #�� '$ ? 

જ.  ના, પીએમ�ડ�વાય હ%ઠળ ખાVુ ંખોલાવવા માટ% કોઈપણ ચાa / ફ� iકૂવવાની જ]ર નથી. 

�-44  +�� 
�2 �6�� (*N !k�1� ��[$�� G�H<�) ����� �!����� =�> � =�-�!� %
� '$ ? 

જ.  કોઈપણ સગીર �ની cમર 10 વષK થી વG ુહોય, તે તે�ુ ંબચતખાVુ ંકોઈપણ બ'કમા ંખોલાવી 

શક% છે. 

�-4?  7યવસાય ���� / �	
 �� 
�. #�2 %
� @�$ ����� �!�� ��� �$�� +�� q W�
� '$ ? 

જ.  7યવસાય �િતિનિધ / બ'ક િમ
 Aયા ં બ'કોની શાખાઓ / એટ�એમ ખોલવા અશl છે, pયા ં

બ'(ક)ગ સેવાઓ Iરૂ� પાડવા માટ% બ'ક [ારા િનમ�કુ કરવામા ંઆવે છે. 7યવસાય �િતિનિધ / બ'ક 

િમ
ની સેવાઓ નીચેના કાયf માટ% જ]ર� છે. 

• બચત તથા અ3ય ઉpપાદન, િશkા માટ% uગxુકતા લાવવા અને નાણાનંા વહ�વટ સબંધંી સલાહ તથા 

લોન સબંધંી સલાહ :ચૂનો આપે છે  

• સભંિવત tાહકોની ઓળખાણ માટ% 

• થાપણો (deposit) માટ%ના ફોમK લવેા, તેનો સtંહ કરવાની સાથે, �ાથિમક મા(હતી /  કડાઓની 

�ાથિમક તપાસ કરવી  

• આવેદનો અને ખાતા ખોલવા માટ% જ]ર� ફોમK ભર}ુ ં

• નાની રકમો એકઠ� કરવી તેમજ ઉપાડ તથા �ા3સફર કરવી  

• નાની રકમો ના જમા/ઉપાડ તેમજ બીu ઉપાડ માટ% :ચૂના મેળવવી 

• મીની Dટ%ટમ'ટ તથા ખાતા બાબતે અ3ય મા(હતી Iરૂ� પાડવી 

• બીQ સેવાઓ � બ'ક માટ% અ3ય અિધકાર� [ારા :ચૂના આપવામા ંઆવે તે 
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�-4D  �	K
r6 �$!�`�� U���6��� �	
�� 
�!� ���$ ��� 
�� %
� ? 

જ.  બ'કિમ
 બ'ક�ુ ં�િતિનિધpવ કર% છે અને ખાસ કર�ને Aયા ંબ'કની (/yUસ અને મોટKલ) શાખા ખોલવા માટ% 

સ>ધર નથી, pયા ં બ'(ક)ગ સેવાઓ ઓછા ખચKમા ં મયાKદા સાથે Iરૂ� પાડ% છે. આમ બ'કિમ
, બ'કના 

�િતિનિધ Dવ]પે નાણાક�ય સમાવેશના લkને �ા_ત કરવા માટ% /બઝનેસ 7Tહૂરચનાનો એક અ/ભ¡ ભાગ 

છે.  

�-4E  �	
 �� �9 (Agent) 
�. ��� %
� '$ ? 

જ.  બ'કોને બ'ક એજટંના ]પમા ં7યdUતઓ/સDંથાઓ �વી ક% (1) ર�ટાયડK બ'ક કમKચાર�, (2) ર�ટાયડK િશkક, 

(3) ર�ટાયાડK સરકાર� કમKચાર�, (4) YતૂIવૂK કમKચાર�, (5) YતુIવૂK સૈિનક, (6) (કરાણા / મે(ડકલ / 

7યાજબી દર ની vુકાનો ના 7યdUતગત મા/લકો, પ¢9લક ફોન �થૂ ના મા/લકો, ભારત સરકાર/વીમા 

કંપનીઓમા ં નાની બચત યોજનાના એજટંો તથા ભારતીય કંપની અિધિનયમ Xજુબ રQDટડK લાભ 

મેળવવા વાળ� કંપની ને કામ પર રાખવાની અ�મુિત આપવામા ં આવી છે. આ ઉપરાતં, તાર�ખ 

24.06.2014 થી ભારતીય (રઝવK બ'ક [ારા જમા રકમ ન Dવીકાર� શક% તેવી એનબીએફસી (NBFC) ને 

7યવસાય �િતિનિધ (BC) ના ]પમા ંિનમ�કૂ કરવાની મા3યતા આપવામા ંઆવેલ છે. 

�-4L +�� B�� ��s��  ����� �!�� =�> �� ���� ��-� 1�$- @8� %#��/��t���� u�8�V� 
��!� %C�� o� ? 

જ.  હા, �ધાનમ
ંી જન-ધન યોજનામા ં ભાગ લઈ રહ%લી બધી બ'કો સીબીએસ (કોર બ'(ક)ગ સમાધાન) 

આધા(રત છે અને �થી આ ખાV ુ ંસરળતાથી ખાતા ધારકની અરQ / િવનતંી Xજુબ કોઈપણ શહ%ર / 

નગર મા ંબ'કની કોઈપણ શાખામા ં�ા3સફર કર� શકાય છે.  

�-4N  ;����� � (USSD) (��K�� u�8f$<%� +�� '$ @�$ �$�� 
�!� ���$ U���6 
��� ? 

જ.  Tએુસએસડ� "/બનમાળખાક�ય Iરુવઠ�ય સેવા ડ%ટા"  આધા(રત વધારાની સેવા છે. � મોબાઇલ બ'(ક)ગ 

[ારા પૈસા �ા3સફર, /બલો ની iકુવણી, બેલે3સની મા(હતી, 7યાપાર� iકુવણી વગેર%, XળુYતૂ બ'કની 

સેવાઓ એક સામા3ય Qએસએમ (GSM) આધા(રત મોબાઇલ ફોન પર પણ મેળવી શકાય છે. �ના માટ% 

કોઈપણ મોબાઇલ એ¤_લક%શન (Mobile Apps) ડાઉનલોડ કરવાની જ]ર નથી, � હાલ તpકાલ ઉપાડ ની 

:િુવધા આધા(રત મોબાઇલ બ'(ક)ગ (IMPS) માટ% જ]ર� છે. � 7યવહારો XળૂYતૂ ફોન હ%3ડસેટ પર કર� 

શકાય છે. �ના ઉપયોગ માટ% ઉપભોગતાએ પોતાનો મોબાઇલ નબંર � તે બ'કમા ં નPધાવવો પડ% છે. 

pયારબાદ બ'ક ઉપભોગતા / વપરાશકતાK ને એક MPIN (મોબાઇલ િપન) આપશે. ઉપભોગતા / 
વપરાશકતાKએ pયારબાદ *99# ડાયલ કરવો અને Tએુસએસડ� મે� ુખોલવાની જ]ર પડ% છે. pયાર પછ� 

tાહક% �ા3ઝેUશન IણૂK કરવા મે�નુા યોrય િવક¬પની પસદંગી કરવાની રહ%શે. ટ%/લકોમ ઓપર%ટર [ારા � 

તે ચાa લાo ુપડ% છે (� �ાઈ [ારા �િત �ા3ઝUેશન વGમુા ંવG ુ` 1.50 ની મયાKદા ફર�જયાત કર%લ છે).  


