
 

સયંકુ્તખાતાભંાયંાખલાભાઅંલતીથાણો  (એપ્રિર26,2007 થીભરીફનાલામેરી, સધુાયા સાથે 
) 

જોત્રણવ્મકિતઓ, થથાત, એ, ફીનેવી, એિથીલધકુિોઝઝટખથતથ ( ફચત, ચથલ ુ , 

કયિકયિંગથલથકપક્સ્િકિોઝઝટ), વયંકુ્સતયીતેફેંિનીએિથલથલધળુથખથઓભથધંયથલતી શોમ ને 

જો તેઓનથ નથભોએિ જ ક્રભભથશંોમતોછીઅતભથભખથતથઓને 

વભથનક્ષભતથનેવભથનધધિથયભથભંથનલથભથઅંલેછે. 

તદનવુથય, અતભથભખથતથઓભથયંથખલથભથઅંલેરથફેરેન્વ ને રૂધમથ.1 

રથખલીભથકૃતયિભનીભમથાદથભથ,ં લીભથકૃતયિભનક્કીિયલથનથશતેવુયએિધત્રતિયલથભથઅંલળે. 

જોવ્મક્ક્સતએિિયતથલધવુયંકુ્સતખથતથખંોરે, િે જેભથતંેભનથનથભોએિજક્રભભથનંથી, ઈદથશયણતયીિે, 

એ, ફી&વી; વી, ફી&એ; વી, એ&ફી; એ, વી&ફી; થલથવ્મક્ક્સતઓનુંરગજૂથ, જેભ િેએ, 

ફીનેવી; નેએ, ફીનેિીલગેયેનોવભથલેળથથમછેતોછી, 

અવયંકુ્સતખથતથઓભથયંથખલથભથઅંલેરીથથણોનેરગરગક્ષભતથનેરગધધિથયભથયંથખેર 

તયીિે ગણલથભથં અલેછે.તદનવુથય,જમથનંથભોજુદથજુદથક્રભભથદેંખથમછેથલથનથભોરગછે, એલથ 
પ્રત્મેિ વયંકુ્સતખથતથને રગથી રૂધમથએિરથખસધુીલીભથિલયઈરબ્ધયશળેે જોફેંકપડચાભા ં

જામતો: - 

િોોયેળનપ્રત્મેિથથણદથયને₹1રથખ સધુી તેની થથણની નીયિભવીધથ િેપિચથ ધધિથયી 

દ્વથયથ, ચિૂલે છે. 

જોકોઇએક ફેંકનુ ંફીજી ફેંકસાથેપનુઃપ્રનભાાણથલાએકીકયણથતુહંોમ તો . 

જો નુધનિભથાણથલથએિીિયણનીમોજનથ ને રીધે િીઅઇવીજીવી દ્વથયથ 

થથણદથયોનેચિુલણીિયલથની થથમ તો છી િોોયેળનએ ભથટેનથણથચિૂલેછે.  
 

 

 

અપ્રિથયનથ ં

દથલથભથટેનીિીઅઇવીજીવીદ્વથયથથથણદથયનેથતી 

ચિુલણીપ્રત્મેિ થથણદથયભથટે₹1 રથખસધુી ભમથાકદત છે. 

મોજનથમજુફદયેિ થથણદથય ભથટેની ભથન્મ યિભ, તેનથ 

ખથતથભથંગથઈથીિયેર જભથયથધળ યિભ વકશત 

ગણતયીિયીનેનક્કીિયલથભથઅંલેછે. જોઅ ગથઈ ₹1 

રથખ િે તેથી લધ ુયિભ જભથ િયી દીધી શોમતોછી 

અલથથથણદથયનેિીઅઆવીજીવીદ્વથયથિોઇયિભચિૂલલથની 

યશતેી નથી. 
લીભાકલયભાટેની ચકૂલણીથાણદાયોકયેછે? 

ફેંિોભથયંથખલથભથઅંલેરથથથણોનથ 

લીભથિલયભથટેથથણદથયોએ 

િોઇણપ્રિથયનીચિુલણીિયલથનીયશતેી નથી.અ અંગેનો 

વંણૂા ખચાલીભથકૃત ફેન્િોદ્વથયથથથમછે, 

જેિોોયેળનનેપ્રત્મેિ₹100 નીથથણો ય 

દયલેદવૈવથનથ ંદયે પ્રીધભમભચિૂલેછે. 

થાણનીકેટરીયકભ (ટકા) લીભાદ્વાયાઅલયીરેલાઇછે? 

થથણ લીભથમોજનથએફૅનન્િિંગવ્મલ્થથભથયંશરે પ્રજાનથ 

ધલશ્વથવનેત્મતં ભજ બતૂફનથલેર છે. ધલભથકૃત 

ફૅન્િોભથભંથચા2015નથઅંત,ે અળયે1456ધભઝરમનથથણ 

ખથતથઓ ( 92ટિથથીલધ)ુ 

વંણૂાણેસયુઝક્ષતછેનેરગબગ₹26,068ઝફઝરમન 

(કુરથથણોનથ રગબગ31%) ની થથણો, લીભથિલય 

થી અલકયત છે. 

બાયતભાથંાણલીભાિણારીયનીભાગાદપ્રળિકા 
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ભહત્તભલીભો 

પ્રધત થથણદથય ₹1,00,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



સચૂના: 

અભથકશતીઝફન-

તિધનિીપ્રિથયનીછેનેકિોઝઝટલીભથમોજનથનથ ં

િથનનૂીથાઘટનની ધથયણથ ભથટે નથી. 
IMAGE 

કિોઝઝટ આન્્મોયન્વ 

ને કે્રકિટ ગેયંટી િોોયેળન 

બથયતીમ કયઝલા ફેંિની વંણૂા ભથઝરિીની ેટથિંની 

<<IMAGE>> 

 

 

કિોઝઝટ આન્્મોયન્વ 

ને કે્રકિટ ગેયંટી િોોયેળન 

બથયતીમ કયઝલા ફેંિની વંણૂા ભથઝરિીની 

ેટથિંની 
 

 

 

 

કિોઝઝટ આન્્મોયન્વ ને કે્રકિટ ગેયંટી 

િોોયેળન,અય.ફી.અઇ, ફીજો ભથ, 

મુફંઇ વેન્રર યેરલે ્ટેળન વથભે , 

મુફંઇ -૪૦૦,૦૦૮ 

િીઅઆવીજીવી 

ટેરી. નફંય: (૦૨૨) ૨૩૦૮૪૧૨૧ 



 

ડીઅઇસીજીસીદ્વાયાકઇફેન્કોલી
ભાથી અલરયતછે? 

1) 

ધલદેળીફેન્િોનીળથખથઓવકશત
બથયતભથતંભથભ િોભધળિમર 
ફેન્િો, 
્થથધનિધલ્તથયનીફેંિોનેપ્રથદે
ધળિગ્રથભીણફેંિો,િીઅઆવીજીવી
દ્વથયથલીભથકૃતછે. 

2)ભેઘથરમયથજમનેચદંીગઢ, 

રક્ષદ્વીનેદથદયથનેનગયશ
લેરીનથિેન્રળથધવતપ્રદેળોધવલથમ
ની તભથભથત્રવશિથયીફેન્િો, 
િીઅઆવીજીવીનીથથણલીભથ
ધ્ધધતભથ ંઅલકયતછે. 

3)પ્રથથધભિવશિથયીભિંીઓ, 

ગેય-ફેનન્િિંગનથણથિીમિંનીઓ 

(એનફીએપવી),મ્યચુ્યુરપડં્વ
લગેયેિીઅઆવીજીવીદ્વથયથલીભથકૃ
તનથી. 
ડીઅઇસીજીસીળાની ખાતયી 
અે છે ? 

િીઅઆવીજીવીફૅન્િનીધનષ્પતથ
નથકિ્વથભથ,ં બથયતભથ ં
ચિૂલલથથત્રફેંિથથણોને 
સયુઝક્ષત િયે છે. 

િીઅઇવીજીવીતભથભપ્રિથયની
થથણો જેલી િેફચત, કપક્ષ, 
ચથલ,ુ કયિકયિંગલગેયે ને સયુઝક્ષત 
િયેછે. ધવલથમ િે  
i) ધલદેળીવયિથયો ની થથણો : 

ભનેકેલીયીતેખફયડળેકેભાયીફેંકડીઅ
ઇસીજીસીદ્વાયાપ્રલભાકૃત થમેર 
છેકેનહીં? 

ધલભથકૃત ફેંિો તયીિે યજી્ટય િયતી 
લખતે િીઅઆવીજીવીતે 
ફૅન્િોનથથથણદથયોનેિોોયેળનદ્વથયથયૂી
થિલથભથઅંલેરસયુક્ષથને 
રગતીભથકશતીકિ્્રેિયલથ 
ભથટેછથેરીધત્રિથઓપથલેછે. જો ળિંથ 
રથગે તો અવદંબાભથથંથણદથયોએ 
ળથખથધધિથયીને લ્મ 
છૂયછિયલીજોઇએ. 

રગ રગ ફેંકોભાનંી થાણો 
ભાટેરગલીભોહોમ છે? 

શથ, 
જોતભથયીથવેએિથીલધફુૅન્િનીકિોઝઝ
ટશોમતોકિોઝઝટઆન્્મોયન્વિલયેજનીભ
મથાદથદયેિફેંિભથનંી 
કિોઝીટ્વયરગથીરથગુિછેે. 

પ્રનષ્પફેંકોનારડોઝઝટસાસાથેડીઅઆસી
જીસી સીધો વ્મલહાયકયેછે? 

નથ, ફૅન્િનીપિચથભથ ંજલથની ક્્થધતભથ ં
પિચથ ધધિથયી થથણદથય 
મજુફનીદથલથનીમથદીતૈમથયિયેછેનેતે
નેિીઅઆવીજીવીનેભોિરેછે. 

ચિથવણીછી, િીઅઆવીજીવીઅ 
નથણથપંિચથ 
ધધિથયીનેચિૂલેછેજેથથણદથયોને 
ચિૂલલથભથટેજલથફદથયછે. 

ફેન્િોનથએિીિયણ / ભર્જયનથકિ્વથભથ,ં 
દયેિથથણદથયની ફથિી 

સભાનક્ષભતાનેસભાનપ્રધકાય
ભાયંાખેર થાણો ને 
જુદીજુદીક્ષભતાનેજુદાજુદાપ્રધ
કાયભાયંાખેર થાણોનોશુ ં
થાછે? 

જોિોઇવ્મક્ક્સતએિ િે લધ ુફેંિ 
ળથખથઓભથ ંએિ િે લધ ુફચત 
ખથતથઓ ખોરે, દથ.ત. 
શ્રીએવ.િે.કંિતએિ િે લધફુચત 

/ 

ચથલખુથતથનેએિિેતેથીલધથયેકપ
ક્સ્િ / કયિકયિંગખથતથખંોરેછે, 

તોઅતભથભ ખથતથઓને 
નેવભથનક્ષભતથભથંનેવભથન 
ધધિથયભથગંણલથભથ ં અલેછે. 

તેથી, અતભથભખથતથઓભથ ંયશરે 
ફેરેન્વને  એિત્રીિયણિયલથભથ ં
અલે છે નતેેનુ ં
લીભથિલયભશત્તભ રૂધમથ 
એિરથખસધુીઈરબ્ધછે. 

જોશ્રીએવ.િે.કંિતએિેઢીનથ 
બથગીદથય તયીિે 
થલથિંનીનથકિયેક્સટયથલથર
્ટનથર્ટીથલથવયંકુ્સતખથતથનથ
પભાથલથર્ટનથ 
ર્ટીબથગીદથયતયીિેનીતેભનીક્ષભ
તથભથ ંખથતથ ધયથલેછે, થલથ 
તેનીત્નીશ્રીભતી. િે. એવ. 

કંિત વથથે વયંકુ્સત ખથત ુ ં, 
ફેંિનીએિથલથલધળુથખથઓભથ ં
ધયથલે છે , તો છી 



ii)િેન્ર / યથજમવયિથયનીથથણો; 
iii) આંતય-ફેંિથથણો; 
iv)યથજમવશિથયીફેન્િોવકશત 
યથજમજભીનધલિથવફેંિોનીથથ
ણો; 
vi)બથયતની ફશથય પ્રથ્ત 
થમેર 
િોઇણથથણોનથખથતથની 
ફથિી યિભ; 

vii) એલી 
િોઇણયિભજેનીકયઝલાફેંિઓપ
ઇનન્િમથનીલૂાભજૂંયીથી 
િોોયેળનદ્વથયથધલળેમકુ્ક્સતઅ
લથભથઅંલીછે. 

ડીઅઆસીજીસીદ્વાયાલીભોકયામે
રીથાણનીભહત્તભ 
યકભકેટરીછે? 

દયેિથથણદથયફેંિનથપિચથ ભથ ં
જામ તે/ રથમવન્વનીયદફથતર 

/ 

યદિયલથનીતથયીખથલથભર્જય/ 

નુઃધનભથાણનીમોજનથનીભરી
િયણની તથયીખનથ ંયોજ ફેન્િભથ ં
એજક્ષભતથ ને એ જ 
ધધિથયભથ ંધયથલતથ મદુ્દર 
નેવ્મથજનીયિભવશીત, 
ભશત્તભ₹1,00,000(ભથત્ર 
એિરથખ) સધુી લીભથથી 
અલકયત છે . 
 

યિભરથન્વપયીફેંિનેચિૂલલથભથઅંલેછે. 

શુકંોઇલીભાકૃતફૅન્કડીઅઇસીજીસીકલયે
જભાથંીરગ થઆ ળકેછે? 

નથ. 
કિોઝઝટલીભથમોજનથપયજીમથતછેનેિો
ઇફેંિતભેથથંીરગ થઆળિતીનથી. 
શુ ં ડીઅઇસીજીસી કોઇ ફેન્કનેપ્રલભા 
કલયેજભાથંીાછીખેંચીળકેછે? 

જોિોઇ ફેંિ 
વતતત્રણધાલથધિિવભમગથથભથટેપ્રી
ધભમભચિૂલલથભથ ં
ધનષ્પજામથલથતનેુરંથમવન્વયદથથ
મ, ધલ., તો છી િોોયેળન  
લીભેદથયફૅન્િનુયંજજ્રેળન યદિયીળિેછે. 
િીઅઆવીજીવીનથ ં
ધપ્રભીમભનીચિુલણીભથથંમેર િસયૂને 
િથયણે િોઇણફેંિનેતેનથિલયેજભથથંી 
થછથ ખેંચીરેલથનથ ંકિ્વથ ભથ,ં 
જાશયેજનતથનેખફથયોદ્વથયથસઝૂચતિય
લથભથઅંલળે. 

અલથએિથઈન્ટ્વનેધલધલધક્ષભતથ
નેરગધધિથયભથભંથનલથભથ ં
અલળે. તદનવુથય, અલથતભથભ 
થથણખથતથઓને રગથી 
એિરથખરૂધમથની  યિભનથ ં
લીભથિલચનોરથબ ભળ.ે 

લધભુથ ં
્ષ્ટતથિયલથભથઅંલેછેિેભથઝરિી 
ેઢીનથ ંનથભે યથખેર થથણો, િે 
જમથ ંથથણદથય ોતે એિ ભથત્ર 
ભથઝરિ છે,તો 
તેભનીવ્મક્ક્સતગતક્ષભતથભથયંથખ
લથભથઅંલેરીથથણોને 
એિધત્રતગણલથભથઅંલેછેનેભશ
ત્તભ₹1 

રથખસધુીલીભથિલયઈરબ્ધછે. 

 


