ુ ાયા સાથે અપ્રિથયનથં
સંયક્ુ તખાતાંભાંયાખલાભાંઅલતીથાણો (એપ્રિર26,2007 થીભરીફનાલામેરી, સધ
)
જોત્રણવ્મકિતઓ, થથાત,

એ,

ફીનેવી,

એિથીલધુકિોઝઝટખથતથ ( ફચત,

ચથલુ ,

કયિકયિંગથલથકપક્સ્િકિોઝઝટ), વંયક્સુ તયીતેફેંિનીએિથલથલધુળથખથઓભથંધયથલતી શોમ ને
જો તેઓનથ

નથભોએિ જ

ક્રભભથંશોમતોછીઅતભથભખથતથઓને

વભથનક્ષભતથનેવભથનધધિથયભથંભથનલથભથંઅલેછે.
તદનુવથય,

અતભથભખથતથઓભથંયથખલથભથંઅલેરથફેરેન્વ ને

રૂધમથ.1

ુ યએિધત્રતિયલથભથંઅલળે.
રથખલીભથકૃતયિભનીભમથા દથભથં, લીભથકૃતયિભનક્કીિયલથનથશેતવ
જોવ્મક્ક્સતએિિયતથલધુવય
ં ક્સુ તખથતથંખોરે, િે જેભથંતેભનથનથભોએિજક્રભભથંનથી, ઈદથશયણતયીિે,
એ, ફી&વી; વી, ફી&એ; વી, એ&ફી; એ, વી&ફી; થલથવ્મક્ક્સતઓનુરગજૂ
ં
થ, જેભ િે એ,
ફીનેવી;

ફીનેિીલગેયેનોવભથલેળથથમછે તોછી,

નેએ,

અવંયક્સુ તખથતથઓભથંયથખલથભથંઅલેરીથથણોનેરગરગક્ષભતથનેરગધધિથયભથંયથખેર
તયીિે ગણલથભથં અલેછે.તદનુવથય,જમથંનથભોજુદથજુદથક્રભભથંદેખથમછે થલથનથભોરગછે , એલથ
પ્રત્મેિ વંયક્સુ તખથતથને રગથી રૂધમથએિરથખસુધીલીભથિલયઈરબ્ધયશેળે જોફેંકપડચાભાં
જામતો: િોોયે ળનપ્રત્મેિથથણદથયને₹1રથખ સુધી

તેની થથણની

નીયિભવીધથ િેપિચથ ધધિથયી

દ્વથયથ, ચ ૂિલે છે .

ુનધનિભથા ણથલથએિીિયણનીમોજનથ ને રીધે

િીઅઇવીજીવી

થથણદથયોનેચિુ લણીિયલથની થથમ તો છી િોોયે ળનએ ભથટે નથણથચ ૂિલેછે.

ચુિલણીપ્રત્મેિ થથ
મોજનથમુજફદયે િ

ખથતથભથંગથઈથીિ

ગણતયીિયીનેનક્ક
રથખ િે તેથી લધુ

અલથથથણદથયન
યશેતી નથી.

લીભાકલયભાટે ની ચ

ફેંિોભથંયથખલથભથંઅ

લીભથિલયભથટે થથ

િોઇણપ્રિથયનીચ
વં ૂણા

ખ

જેિોોયે ળનનેપ્રત્મ
દયલેદવૈવથનથં

થાણનીકેટરીયકભ

ુ ઃપ્રનભાા ણથલાએકીકયણથતહંુ ોમ તો .
જોકોઇએક ફેંકન ંુ ફીજી ફેંકસાથેપન
જો

દથલથભથટે નીિીઅઇ

દ્વથયથ

થથણ લીભથમોજ

ધલશ્વથવનેત્મંત ભ

ફૅન્િોભથંભથચા2015
ખથતથઓ (

વં ૂણાણેસયુ ઝક્ષતછ

(કુરથથણોનથ ર
થી અલકયત છે .

સ ૂચના:
અભથકશતીઝફન-

તિધનિીપ્રિથયનીછ

િથન ૂનીથાઘટનન

કિોઝઝટ આન્્મોયન્

ને ક્રેકિટ ગેયંટી િ

બથયતીમ કયઝલા ફ

કિોઝઝટ આન્્મોયન્

િોોયે ળન,અય.ફી

મુફ
ં ઇ વેન્રર યે રલ

મુફ
ં ઇ -૪૦૦,૦૦૮
િીઅઆવીજીવી

ટે રી. નંફય: (૦૨૨

ડીઅઇસીજીસીદ્વાયાકઇફેન્કોલી

ભનેકેલીયીતેખફયડળેકેભાયીફેંકડીઅ

સભાનક્ષભતાનેસભાનપ્રધકાય

ભાથી અલરયતછે ?

ઇસીજીસીદ્વાયાપ્રલભાકૃત થમેર

ભાંયાખેર

1)

છે કેનહીં?

જુદીજુદીક્ષભતાનેજુદાજુદાપ્રધ

ધલભથકૃત ફેંિો તયીિે યજી્ટય િયતી

કાયભાંયાખેર

ધલદે ળીફેન્િોનીળથખથઓવકશત
બથયતભથંતભથભ િોભધળિમર
્થથધનિધલ્તથયનીફેંિોનેપ્રથદે
ધળિગ્રથભીણફેંિો,િીઅઆવીજીવી
દ્વથયથલીભથકૃતછે .
2)ભેઘથરમયથજમનેચદ
ં ીગઢ,
રક્ષદ્વીનેદથદયથનેનગયશ
લેરીનથિેન્રળથધવતપ્રદે ળોધવલથમ
ની

તભથભથત્રવશિથયીફેન્િો,

િીઅઆવીજીવીનીથથણલીભથ
ધ્ધધતભથં અલકયતછે .
ગેય-ફેનન્િિંગનથણથિીમિંનીઓ
(એનફીએપવી),મ્યુચ્યુરપંડ્વ
લગેયેિીઅઆવીજીવીદ્વથયથલીભથકૃ
તનથી.

િીઅઆવીજીવીફૅન્િનીધનષ્પતથ
બથયતભથં

ચ ૂિલલથથત્રફેંિથથણોને
છે .

િીઅઇવીજીવીતભથભપ્રિથયની
થથણો જેલી

ળથખથઓભથં એિ િે લધુ ફચત

રગતીભથકશતીકિ્્રેિયલથ

ખથતથઓ ખોરે, દથ.ત.

ભથટેછથેરીધત્રિથઓપથલેછે. જો ળંિથ શ્રીએવ.િે.ંકિતએિ િે લધુફચત
રથગે તો
અવંદબાભથંથથણદથયોએ /
ળથખથધધિથયીને લ્મ
 ૂછયછિયલીજોઇએ.
રગ રગ

ફેંકોભાંની થાણો

ભાટેરગલીભોહોમ છે ?
જોતભથયીથવેએિથીલધુફૅન્િનીકિોઝઝ
ટશોમતોકિોઝઝટઆન્્મોયન્વિલયે જનીભ
મથાદથદયે િફેંિભથંની
કિોઝીટ્વયરગથીરથગુિેછે.
જીસી સીધો વ્મલહાયકયે છે?

અે છે ?

સુયઝક્ષત િયે

થિલથભથંઅલેરસુયક્ષથને

પ્રનષ્પફેંકોનારડોઝઝટસાસાથેડીઅઆસી

ડીઅઇસીજીસીળાની ખાતયી

નથકિ્વથભથં,

ફૅન્િોનથથથણદથયોનેિોોયે ળનદ્વથયથ ૂયી જોિોઇવ્મક્ક્સતએિ િે લધુ ફેંિ

શથ,

3)પ્રથથધભિવશિથયીભંિીઓ,

િેફચત, કપક્ષ,

ચથલુ, કયિકયિંગલગેયે ને સુયઝક્ષત
િયે છે. ધવલથમ િે
i) ધલદે ળીવયિથયો ની થથણો :

થાણોનોશ ંુ

િીઅઆવીજીવીતે થાછે?

લખતે

ફેન્િો,

થાણો ને

નથ, ફૅન્િનીપિચથભથં જલથની ક્્થધતભથં
પિચથ ધધિથયી થથણદથય
મુજફનીદથલથનીમથદીતૈમથયિયે છેનેતે
નેિીઅઆવીજીવીનેભોિરેછે.
ચિથવણીછી,

િીઅઆવીજીવીઅ

નથણથંપિચથ
ધધિથયીનેચ ૂિલેછેજેથથણદથયોને
ચ ૂિલલથભથટેજલથફદથયછે .
ફેન્િોનથએિીિયણ /

ભર્જયનથકિ્વથભથં,

દયે િથથણદથયની ફથિી

ચથલુખથતથનેએિિેતેથીલધથયે કપ
ક્સ્િ /

કયિકયિંગખથતથંખોરેછે,

તોઅતભથભ ખથતથઓને
નેવભથનક્ષભતથભથંનેવભથન
ધધિથયભથંગણલથભથં

અલેછે.

તેથી, અતભથભખથતથઓભથં યશેર
ફેરેન્વને

એિત્રીિયણિયલથભથં
નેતેન ુ ં

અલે છે
લીભથિલયભશત્તભ રૂધમથ
એિરથખસુધીઈરબ્ધછે .

જોશ્રીએવ.િે.ંકિતએિેઢીનથ
બથગીદથય તયીિે
થલથિંનીનથકિયે ક્સટયથલથર
્ટનથર્ટીથલથવંયક્સુ તખથતથનથ
પભાથલથર્ટનથ
ર્ટીબથગીદથયતયીિેનીતેભનીક્ષભ
તથભથં ખથતથ

ધયથલેછે, થલથ

તેનીત્નીશ્રીભતી.

િે.

એવ.

ંકિત વથથે વંયક્સુ ત ખથતુ ં ,
ફેંિનીએિથલથલધુળથખથઓભથં
ધયથલે છે

,

તો છી

ii)િેન્ર / યથજમવયિથયનીથથણો;

યિભરથન્વપયીફેંિનેચ ૂિલલથભથંઅલેછે.

અલથએિથઈન્ટ્વનેધલધલધક્ષભતથ

iii) આંતય-ફેંિથથણો;

શક
ંુ ોઇલીભાકૃતફૅન્કડીઅઇસીજીસીકલયે

નેરગધધિથયભથંભથનલથભથં

iv)યથજમવશિથયીફેન્િોવકશત

જભાંથીરગ થઆ ળકેછે?

અલળે. તદનુવથય, અલથતભથભ

યથજમજભીનધલિથવફેંિોનીથથ

નથ.

થથણખથતથઓને

રગથી

ણો;

કિોઝઝટલીભથમોજનથપયજીમથતછે નેિો એિરથખરૂધમથની

યિભનથં

ઇફેંિતેભથંથીરગ થઆળિતીનથી.

લીભથિલચનોરથબ ભળે.

થમેર

શ ંુ ડીઅઇસીજીસી કોઇ ફેન્કનેપ્રલભા

લધુભથં

િોઇણથથણોનથખથતથની

કલયે જભાંથીાછીખેંચીળકેછે?

્ષ્ટતથિયલથભથંઅલેછેિેભથઝરિી

ફથિી યિભ;

જોિોઇ ફેંિ

ેઢીનથં નથભે યથખેર થથણો, િે

vii) એલી

વતતત્રણધાલથધિિવભમગથથભથટેપ્રી

જમથં થથણદથય ોતે એિ ભથત્ર

િોઇણયિભજેનીકયઝલાફેંિઓપ

ધભમભચ ૂિલલથભથં

ભથઝરિ છે ,તો

ઇનન્િમથની ૂલાભજ
ં ૂયીથી

ું
ધનષ્પજામથલથતેનરથમવન્વયદથથ

તેભનીવ્મક્ક્સતગતક્ષભતથભથંયથખ

િોોયે ળનદ્વથયથધલળેમુક્ક્સતઅ

મ, ધલ., તો છી િોોયે ળન

લથભથંઅલેરીથથણોને

લથભથંઅલીછે .

લીભેદથયફૅન્િનુયજજ્રે
ં
ળન યદિયીળિેછે.

એિધત્રતગણલથભથંઅલેછેનેભશ

ડીઅઆસીજીસીદ્વાયાલીભોકયામે

િીઅઆવીજીવીનથં

ત્તભ₹1

રીથાણનીભહત્તભ

ધપ્રભીમભનીચુિલણીભથંથમેર િસ ૂયને

રથખસુધીલીભથિલયઈરબ્ધછે .

યકભકેટરીછે ?

િથયણે

દયે િથથણદથયફેંિનથપિચથ ભથં

થછથ

vi)બથયતની

ફશથય પ્રથ્ત

િોઇણફેંિનેતેનથિલયે જભથંથી
ખેંચીરેલથનથં કિ્વથ

ભથં,

જામ તે/ રથમવન્વનીયદફથતર જાશેયજનતથનેખફથયોદ્વથયથસ ૂઝચતિય
/
લથભથંઅલળે.
યદિયલથનીતથયીખથલથભર્જય/
ુનઃધનભથાણનીમોજનથનીભરી
િયણની તથયીખનથં યોજ ફેન્િભથં
એજક્ષભતથ ને એ જ
ધધિથયભથં ધયથલતથ મુદ્દર
નેવ્મથજનીયિભવશીત,
ભશત્તભ₹1,00,000(ભથત્ર
એિરથખ)
અલકયત છે .

સુધી લીભથથી

