
નવી સામાિજક સુરક્ષા 
યોજનાઓ 

 
નાણા િવભાગ 
ગુજરાત સરકાર 



શુભારંભઃ-નવી સામાિજક સુરક્ષા યોજનાઓ 

• �ધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના (PMSBY) 

• �ધાનમંત્રી �વન જ્યોતી વીમા યોજના (PMJJBY) 

• અટલ પેન્શન યોજના (APY) 

• માન.�ધાનમંત્રીશ્રી �ારા તા.૦૯-૦૫-૨૦૧૫ના રોજ 
કોલકત્તા ખાતેથી યોજનાઓનો શુભારંભ કરાશે.  

 



�ધાન મંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના  
(PMSBY) 



 �રસ્ક કવર: આકિસ્મક મૃત્યુ અને સંપુણર્ િવકલાંગતા/અશક્તતા-રૂિપયા બે લાખ 

અને આંિશક િવકલાંગતા/અશક્તા - રૂિપયા એક લાખ. 

�હેર કે્ષત્રની સામાન્ય વીમા કંપનીઓ અને અન્ય વીમા કંપનીઓ �ારા બેંક મારફતે 

યોજના અમલમાં મૂકાશે. 

લાયકાત: બેંક ખાતુ ધરાવતી હોય તેવી ૧૮ થી ૭૦ વષર્ની વયની વ્યિક્ત. 

વાિષર્ક િ�િમયમ વ્યિક્ત દીઠ રૂ. ૧૨/- રહેશે. આ યોજના આધાર કાડર્  અને બેંક 

�ારા સંબંિધત બેંક એકાઉન્ટમાંથી િ�િમયમની રકમ ઓટો ડેિબટ થશે. 

�ખમ સામે રક્ષણની શરતઃ- દર વષ� વ્યિક્તએ યોજના અંગે િવકલ્પ આપવાનો 

રહેશે અને યોજનામાં ચાલુ રહેવા માટે લાંબા સમય માટે િવકલ્પ આપી શકશે. 

�ધાન મંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના (PMSBY)-આકિસ્મક મૃત્યુ વીમો 



�ધાન મંત્રી �વન જ્યોિત વીમા યોજના 
(PMJJBY) 



 �રસ્ક કવર: કોઈ પણ કારણસર મૃત્ય ુ સામે (કોઈપણ અપવાદ િવના) રૂિપયા બે 

લાખ ચુકવવામાં આવશે. 

�હેર કે્ષત્રની LIC અને અન્ય વીમા કંપનીઓ �ારા બેંક મારફત ેયોજના અમલમાં 

મૂકાશે. 

બેંક ખાત ુધરાવતી હોય તેવી ૧૮ થી ૫૦ વષર્ની વયની વ્યિક્ત. ૫૦ વષર્ પણૂર્ કયાર્ 

પહેલા યોજનામાં �ડાયેલ લોકોને �ખમ સામે ૫૫ વષર્ની ઉંમર સુધી રક્ષણ મળશે. 

 િ�િમયમ: વાિષર્ક રૂ.૩૩૦/- લાભાથ�ના બેંક અકાઉન્ટમાંથી િ�િમયમની રકમ 

ઓટો ડેિબટ થશે. 

�ખમ સામે રક્ષણની શરતઃ- દર વષ� વ્યિક્તએ યોજના અંગે િવકલ્પ આપવાનો રહેશે 

અને યોજનામાં ચાલુ રહેવા માટે લાંબા સમય માટે િવકલ્પ આપી શકશે. 

�ધાન મંત્રી �વન જ્યોિત વીમા યોજના  



અટલ પેન્શન યોજના (APY) 



અટલ પેન્શન યોજના (APY)  
 વૃધ્ધાવસ્થા દરમ્યાન આવકની સલામતી. 

  સ્વૈિચ્છક રીતે િનવૃિત સમય માટેનંુ રોકાણ આ યોજનાનો હેતું છે.  

 અસંગ�ઠત સેકટરના કામદારો માટે કેિન્�ત રહેશે. 

 અમલીકરણ ૦૧-૦૬-૨૦૧૫ થી થશે. 

 લાયકાતઃ ઓછામાં ઓછી વય ૧૮ વષર્ અને મહત્તમ વય મયાર્દા ૪૦ વષર્ રહેશે.  

 વ�હવટ પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલોપમને્ટ ઓથોરીટી (PFRDA) �ારા 

કરાશે. 



અટલ પેન્શન યોજના  
 રૂ.૧૦૦૦/- થી રૂ.૫૦૦૦/- સુધીના માિસક પેન્શન માટે લાભાથ�એ રૂ.૪૨/- થી 

૨૯૧/- સુધીનો ઉંમર આધા�રત ફાળો ભરવાનો રહેશે.  

 ફાળાનંુ સ્તર વ્યિક્તની ઉંમર સાથે સકળાયેલ રહેશે. નાની ઉંમરમાં �ડાનાર વ્યિક્તને 

ઓછો ફાળો તથા મોટી ઉંમર માટે વધારે રહેશે. 

 આ યોજનામાં રોકાણ માટે �ોત્સાહન આપવા ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ પહેલાં નવું ખાતું 

ખોલાવનારને કેન્� સરકાર �ારા ખાતેદારને દર વષ� મહત્તમ રૂ.૧૦૦૦/- ની 

મયાર્દામાં અથવા ખાતામાં રહેલ કુલ ફાળાના ૫૦% માંથી જ ે ઓછુ હશે તે જમા 

કરાવવામાં આવશે. (૨૦૧૫-૧૬ થી ૨૦૧૯-૨૦ સુધી) 

 વતર્માન રાિ�ર્ય સ્વાવલંબન યોજનાના બચતદારો આપોઆપ અટલ પેન્શન 

યોજનામાં તબદીલ થશે. 



લાભાથ�એ ભરવાના ફાળાની િવગત 
�વેશ તારીખે 
ઉંમર 

ફાળો 
ભરવાના વષર્ 

માિસક 
રૂ.૧૦૦૦ ના 
પેન્શન માટે 
ફાળો 

માિસક 
રૂ.૨૦૦૦ ના 
પેન્શન માટે 
ફાળો 
 

માિસક 
રૂ.3૦૦૦ ના 
પેન્શન માટે 
ફાળો 

માિસક 
રૂ.૪૦૦૦ ના 
પેન્શન માટે 
ફાળો 

માિસક 
રૂ.૫૦૦૦ ના 
પેન્શન માટે 
ફાળો 
 

૧૮ ૪૨ ૪૨ ૮૪ ૧૨૬ ૧૬૮ ૨૧૦ 

૧૯ ૪૧ ૪૬ ૯૨ ૧૩૮ ૧૮૩ ૨૨૮ 

૨૦ ૪૦ ૫૦ ૧૦૦ ૧૫૦ ૧૯૮ ૨૪૮ 

૨૧ ૩૯ ૫૪ ૧૦૮ ૧૬૨ ૨૧૫ ૨૬૯ 

૨૨ ૩૮ ૫૯ ૧૧૭ ૧૭૭ ૨૩૪ ૨૯૨ 

૨૩ ૩૭ ૬૪ ૧૨૭ ૧૯૨ ૨૫૪ ૩૧૮ 

૨૪ ૩૬ ૭૦ ૧૩૯ ૨૦૮ ૨૭૭ ૩૪૬ 

૨૫ ૩૫ ૭૬ ૧૫૧ ૨૨૬ ૩૦૧ ૩૭૬ 

૨૬ ૩૪ ૮૨ ૧૬૪ ૨૪૬ ૩૨૭ ૪૦૯ 

૨૭ ૩૩ ૯૦ ૧૭૮ ૨૬૮ ૩૫૬ ૪૪૬ 

૨૮ ૩૨ ૯૭ ૧૯૪ ૨૯૨ ૩૮૮ ૪૮૫ 



લાભાથ�એ ભરવાના ફાળાની િવગત 
�વેશ તારીખે 
ઉંમર 

વાિષર્ક ફાળો માિસક 
રૂ.૧૦૦૦ ના 
પેન્શન માટે 
ફાળો 

માિસક 
રૂ.૨૦૦૦ ના 
પેન્શન માટે 
ફાળો 
 

માિસક 
રૂ.3૦૦૦ ના 
પેન્શન માટે 
ફાળો 

માિસક 
રૂ.૪૦૦૦ ના 
પેન્શન માટે 
ફાળો 

માિસક 
રૂ.૫૦૦૦ ના 
પેન્શન માટે 
ફાળો 
 

૨૯ ૩૧ ૧૦૬ ૨૧૨ ૩૧૮ ૪૨૩ ૫૨૯ 

૩૦ ૩૦ ૧૧૬ ૨૩૧ ૩૪૭ ૪૬૨ ૫૭૭ 

૩૧ ૨૯ ૧૨૬ ૨૫૨ ૩૭૯ ૫૦૪ ૬૩૦ 

૩૨ ૨૮ ૧૩૮ ૨૭૬ ૪૧૪ ૫૫૧ ૬૮૯ 

૩૩ ૨૭ ૧૫૧ ૩૦૨ ૪૫૩ ૬૦૨ ૭૫૨ 

૩૪ ૨૬ ૧૬૫ ૩૩૦ ૪૯૫ ૬૫૯ ૮૨૪ 

૩૫ ૨૫ ૧૮૧ ૩૬૨ ૫૪૩ ૭૨૨ ૯૦૨ 

૩૬ ૨૪ ૧૯૮ ૩૯૬ ૫૯૪ ૭૯૨ ૯૯૦ 

૩૭ ૨૩ ૨૧૮ ૪૩૬ ૬૫૪ ૮૭૦ ૧૦૮૭ 

૩૮ ૨૨ ૨૪૦ ૪૮૦ ૭૨૦ ૯૫૭ ૧૧૬૩ 

૩૯ ૨૧ ૨૬૪ ૫૨૮ ૭૯૨ ૧૦૫૪ ૧૩૧૮ 

૪૦ ૨૦ ૨૯૧ ૫૮૨ ૮૭૩ ૧૧૬૪ ૧૪૫૪ 



તા.૦૧-૦૫-૨૦૧૫ થી PMSBY & PMJJBY ની 
આગોતરી નામ નોંધણી 

લ�યાંક જૂથ 

• આંગણવાડી કાયર્કર અને તેડાગર 

• સખી મંડળની બહેનો 

• આશા બહેનો - આરોગ્ય ખાતાના કમર્ચારીઓ 

• મનરેગા મજુરો 

• ઔ�ોિગક મજુરો 

• મધ્યા� ભોજન સંચાલકો-મદદનીશ 

• િવ�ા સહાયક િશક્ષકો 

• કારીગરો 

• હોમ ગાડર્- �ામ રક્ષક દળ 

• અસંગ�ઢત કામદારો 
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