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 FIP (Financial Inclusion Plan) એટલે આર્થિક સમાવેશન યોજના. FI (એફ.આઇ.)
સર્મર્િના વડા ડો.રંગરાજન સાહબેની વ્યાખ્યા પ્રમાણે “FI એટલે એવી પ્રક્રિયા જે
પોસાય િેવી ક્રકિંમિે અને પારદશી પધ્ધર્િથી સમાજના આર્થિકરીિે નબળા વગો, ઓછી
આવક વાળા સમહુો, અને અન્ય ગ્રામજનોને ખાિરીપવુવક નાણાકંીય સેવાઓ પરુી પાડવી
અને પયાવપ્િ ર્ધરાણ સલુભ કરાવવુ.ં”

 ઉપરાિં, આ સર્મર્િએ આ યોજનાને વેગવિંી બનાવવા માટે અમકુ માપદંડો
સચુવ્યા છે. જેમાં બચિ, ર્ધરાણ, વીમો, નાણાં મોકલવા, ચકૂવણી જેવી સેવાઓ કોઇપણ
પ્રકારના ભેદભાવ વગર દરેક પ્રજાજન સધુી પહોંચે િેવી ભલામણ કરવામાં આવી છે.

 આંકડાકીય દ્રષ્ટટએ આ યોજનાને મલુવીએ િો િા.31/07/2012 સધુીમાં 30,000
કરિા પણ વધારે ગ્રાહક સરુ્વધા કેન્દ્રો ખલુી ગયા છે અને સમગ્ર દેશમાં 1.51 કરોડ
સરળ અને સગુમ બચિ ખાિા (“નો ફ્રીલ“) પૈકી 1.09 કરોડ ખાિાઓ ગ્રાહક સરુ્વધા
કેન્દ્રો દ્વારા ખોલવામાં આવેલ છે.

પ્રોજેક્ટ: એક ઉડતી નજરે1



 આપણાં મહાન અને ર્વશાળ ભારિ દેશની પ્રાથર્મક જરૂક્રરયાિો જેવી કે અન્ન,
પાણી અને રહણેાકંમાં હવે નવાં સધુારા સાથે વીજળી, િબીબી સેવાઓ ઉપરાિં
બેંક્રકિંગ સેવાને પણ આવરી લેવાઇ છે. એક મોંજણી મજુબ ભારિની 60% પ્રજા
બેંક્રકિંગ સેવાઓથી વચંચિ છે. જેને ધ્યાનમાં લઇ ઉપરોક્િ યોજનાનું અમલીકરણ
ફરજજયાિ બનાવેલ છે. જેના પ્રથમ ચરણમાં દરેક કંુટંુબમાથંી ઓછામાં ઓછી
એક વ્યક્ક્િનું બેંક ખાત ું ખોલવાનું લક્ષયાકં રાખેલ છે. આ યોજના ને વેગવિંી
બનાવવા માટે કેન્દ્ર સરકાર િેમજ રાજ્ય સરકાર દ્વારા આપવામાં આવિી
સહાય િેમજ નાણાકંીય વ્યવહાર આવા ગ્રાહક સરુ્વધા કેન્દ્રો દ્વારા કરવાનું
સચુવવામાં આવેલ છે. જેથી, ભર્વટયમાં MNREGA, (મહાત્મા ગાધંી રાટરીય
ગ્રામીણ રોજગાર યોજના) પેન્શન િેમજ અન્ય સહાય/ સબર્સડી યોજનાનું
ચકૂવણું આવા કેન્દ્રો દ્વારા કરવામાં આવશ.ે આ યોજનાનો મખુ્ય લાભ એ છે કે
કોઇપણ યોજનાની ચકૂવણી લાભાથી વ્યક્ક્િના ખાિામાં થિી હોવાથી
ગેરરીિીનું પ્રમાણ ઘટશે અને યોજનાઓનો લાભ 100% પ્રત્યક્ષ રીિે લાભાક્ન્વિ
વ્યક્ક્િઓ સધુી પહોંચી શકશે.

માહિતી2



સેવાકીય માળખ ું3
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 બાયોમેક્રરક્સ મશીન દ્વારા સલામિ ઓળખાણ માટે અંગઠુા/ આંગળાની
છાપની ચકાસણી થિી હોવાથી પ્રમાચણકરણની પ્રણાલી સદુ્રઢ બને છે.

 ગજુરાિી ભાષામાં અવાજ દ્વારા ચાલિી પ્રણાલી હોવાથી અભણ ગ્રામજનો ને
પોિાના થયેલા વ્યવહાર અંગે સચોટ માક્રહિી મળે છે.
લેવડ-દેવડની માક્રહિી અંગે SBI ના લોગો વાળી સ્લીપ (ચબરખી) છાપીને
આપવામાં આવે છે.

 SBI ના સોફ્ટવેર માં સીધુ સકંલન હોવાથી બેંક્રકિંગ સરળ બને છે.
ઘર આંગણે બેંક્રકિંગની સરુ્વધા હોવાથી બચિની ટેવ કેળવાય છે.
બેંકના હાલના ર્નયમ અથવા િો થિા સધુારાની ચોક્કસ અને ઝડપી માક્રહિી
ગ્રામજનો સધુી ઝડપી પહોંચે છે.

 બેંકની અન્ય સરુ્વધોઓ અને અન્ય યોજનાઓ (Cross selling ) માટે નવી િકો
ઉભી થાય છે.

 લેવડ- દેવડ Online થિી હોવાથી લોકોમાં ર્વશ્વાસનો માહોલ ઉભો થાય છે.

યોજનાના ફાયદાઓ



5 યોજનાના ફાયદાઓ

 ઘરઆંગણે પોસાય િેવી ક્રકિંમિે બેંક્રકિંગ સરુ્વધા મળિી હોવાથી બેંક શાખા સધુી
જવાની મસુાફરીનો ખચવ િેમજ સમયની બચિ થાય છે.

 ગ્રાહક સરુ્વધા કેન્દ્ર ચલાવનાર વ્યક્રકિ (સી.એસ.પી.) સ્થાર્નક હોવાથી
ભાષાકીય િકલીફ થિી નથી. “આપણાપણા” નો ભાવ હોવાથી કોઈપણ જાિના
ખચકાટ વગર બેંકીગ વ્યવહાર અને પછુપરછ કરી શકાય છે.

 ગ્રાહક સરુ્વધા કેન્દ્રનું સોફ્ટવેર સવારે 8 (આઠ) થી રાતે્ર 8 (આઠ) િેમજ
રજાઓના ક્રદવસોમાં પણ ચાલુ રહતે ું હોવાથી બેંક્રકિંગની સેવાઓ સમય પ્રમાણે
ર્વશાળ ફલક પર ઉપલબ્ધ બને છે.

 કંપની િેમજ બેંક દ્વારા પરુિા પ્રમાણમાં સહયોગ અને માગવદશવન મળી રહે છે.



6 CSP ને થતાું ફાયદાઓ
માસસક આવકમાું થતો ધરખમ વધારો.

બેંક્રકગ દ્વારા થિી આવક જેવી કે...

 નવા ખાિા ખોલવા,

 રોકડ જમા- ઉપાડ,

 ફંડ રાન્સફર (પૈસા બહાર ગામ મોકલવા),

 દેશભરમાં સ્ટેટ બેંકની કોઈ પણ શાખામાં પૈસા રાન્સફર કરવા,

 ભારિભરમાં ક્રક-ઓસ્ક બેષ્ન્કિંગમાં ખાત ું ધરાવિી વ્યક્ક્િઓના ખાિામાં પૈસા
રાન્સફર કરવા,

 ફીક્સ ક્રડપોચઝટ,

 દરેક પ્રકારની લોન, રીકવરી વગેરે બેંક્રકિંગની અઢળક સેવાઓ.
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CSP ને થતાું ફાયદાઓ
SBI અને GIL જેવી મોટી બ્રાન્ડ સાથે કામ કરવાની ઉત્તમ તક

 સામાજજક પ્રર્િટઠામાં વધારો.

 આજીવન ચાલે િેવી પ્રવરૃ્િ.

 પોિાના જ ગ્રામજનોને એક પાયાની એવી બેષ્ન્કિંગ સેવાઓ પરૂી પાડવાનો આનદં
અને સિંોષ.

 પોિાના મખુ્ય કામને અડચણ રૂપ ન થાય અને િેની સાથે થઇ શકે િેવી પ્રવરૃ્િ.

 બેંક િેમજ કંપનીના સહયોગથી ગ્રામસભાનું આયોજન થત ું હોવાથી માકેટીંગ કરવું
સરળ પડે છે.

 કંપની દ્વારા દરેક પ્રોડક્ટની માક્રહિી સરળ ગજુરાિી ભાષામાં ઉપલબ્ધ હોવાથી
ગ્રાહકને સચોટ માક્રહિી મળવાથી િેનામાં ર્વશ્વાસનો વધારો થાય છે અને િેનાથી
ધધંાનો ર્વકાસ થાય છે.

 કંપનીના ટોલ- ફ્રી નબંર પર સપંણૂવ અને ર્વસ્તિૃ માક્રહિી િેમજ માગવદશવન.



8 ગ્રાિકો ને થતાું ફાયદાઓ

 “નો ક્રફ્રલ” ખાિાઓ પોિાના જ ગામમાં ખલુિા હોવાથી મફતમાું બેષ્ન્કિંગ
સરુ્વધાઓનો લાભ મળે છે.

 બેંકની શાખા પર ખાત ું ખોલાવવા કરિા,ં સી.એસ.પી. પાસેથી ખાત ું
ખોલાવવા માટેના KYC (િમારા ગ્રાહકને ઓળખો) ના ર્નયમો હળવા હોવાથી
ખાત ું ખોલાવવું સરળ પડે છે.

 Online પદ્ધિી દ્વારા બેષ્ન્કિંગ ચાલત ુ હોવાથી ગેરરીિીનું પ્રમાણ નહીવત્ છે.

 પ્રર્િગ્રાહક, પ્રર્િક્રદન રૂ. 10000/- ની રોકડ વ્યવહાર ની સરુ્વધા હોવાથી, રૂ.
10000/- સધુીની રકમ માટે બેંન્કમાં જવું પડત ું નથી.

 ભારિની કોઇ પણ શાખાનાં SBI ના ગ્રાહકનાં ખાિામાં મીનીટોમાં પૈસા
રાન્સફર થઇ શકે છે.

 લોનનાં હપ્િાની ચકુવણી થઇ શકે છે.
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 બેંન્કની કોઇપણ પ્રોડક્ટ ની સપુવણ માક્રહિી મેળવી શકાય છે.

 ઈ-રુપે કાડવ (એ.ટી.એમ) િથા પાસબકુની સરુ્વધા હોવાથી બેષ્ન્કિંગ પ્રત્યે
ર્વશ્વસનીયિામાં વદૃ્ધદ્ધ થાય છે.

 સોફ્ટવેરનો સમય સવાર 8.૦૦ થી રાત્રીના 8.૦૦ સધુી હોવાથી િેમજ રજાના
ક્રદવસે પણ સોફ્ટવેર કાયવરિ હોવાથી બેષ્ન્કિંગ સરુ્વધાનો અમલુ્ય લાભ ઇચ્છીિ
સમયે લઇ શકાય છે.

 સ્થાર્નક વ્યક્રકિ જ આ કેન્દ્ર ચલાવિી હોવાથી સમય અને ભાષાના પ્રશ્ર્નો
રહિેા નથી.



10

BC Activity: 

Rural CSP:

16000/-
Urban CSP:

18500/-

(Per month)

*** :- This Commission economics is subject to effort of CSP and receipt from bank.



11 સી.એસ.પી. એવોડડ ફુંક્શન (કચ્છ)



12 સી.એસ.પી. ટે્રસનિંગ (કચ્છ-ભ જ)



13 સી.એસ.પી. ટે્રસનિંગ (કચ્છ-ભ જ)



14 સી.એસ.પી. ટે્રસનિંગ (અમરેલી)



15 સી.એસ.પી. ટે્રસનિંગ (ભાવનગર)



16 સી.એસ.પી. ટે્રસનિંગ (જુનાગઢ)



17 સી.એસ.પી. ટે્રસનિંગ (બનાસકાઠંા)



18 સી.એસ.પી. કેન્ર ઉદ્ઘાટન (ડીસા)



19 સી.એસ.પી. કેન્ર ઉદ્ઘાટન (ડીસા)



20 સી.એસ.પી. કેન્ર ઉદ્ઘાટન (ડીસા)



21 સી.એસ.પીને આપવામાું આવતી વેલકમ કીટ 

1.) સી.એસ.પી ન ું આઈ ડી કાડડ:-

2.) સી.એસ.પી ના સ્ટેમ્પસ:-



22 સી.એસ.પીને આપવામાું આવતી વેલકમ કીટ 

3.) સી.એસ.પી ના પ્રમાણપત્ર:-



23 સી.એસ.પીને આપવામાું આવતી વેલકમ કીટ 

4.) સી.એસ.પી ન ું ફ્લેક્ષ બેનર (6*3) :-



24 સી.એસ.પીને આપવામાું આવતી વેલકમ કીટ 

5.) સી.એસ.પી ના પોસ્ટર :-



25 સી.એસ.પીને આપવામાું આવતી વેલકમ કીટ 

6.) સી.એસ.પી ના પેમ્પલેટ (કલર અને બ્લેક & વ્િાઈટ ) :-



26 સી.એસ.પીને આપવામાું આવતી વેલકમ કીટ 

7.) સી.એસ.પી ન ું હફિંગરસપ્રન્ટ ડીવાઈસ, કેબલ અને બેંક સોફ્ટવેર હડસ્ક (સીડી) :-



27 સી.એસ.પીને આપવામાું આવતી વેલકમ કીટ 

8.) રજીસ્ટર ફોરમેટ, બેંક ખાત  ું ખોલવાન ું ફોમડ, એકનોલેજમેન્ટ કોપી અને બીલની કોપી :-



28 RBI દ્વારા યોજાયેલ બીજનેશ કોરસપોંડેટ મોડેલ
પર ફ્રન્ટલાઇન મેનેજરો ન ું સમેલન

(RBI ના ગવડનર મી. દ .સ બ્બારાવ સાથે)



29 ગ જરાત ઇન્ફોટેક લીમીટેડ (GIL) દ્વારા સી.એસ.પી
ન  ગ જરાત માું કવરેજ કે્ષત્ર



શ ભેચ્છા સિ,


