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ફેંક લકહલટ ને રગતી ટું કધક્ષયી
POS – point of sale

PIN – personal Identification number

RRB- Regional Rural Bank

UPI-Unified Payment Interface

USSD- unstructured supplementary service data

POP- Point Of purchase

MCLR- marginal cost of Funds based lending rate

EMI- equated monthly instalment

NPA-Non Performing Asset

SDR- Special Drawing Rights

NPCL- National Payment Corporation of India

IDS- Income Declaration Scheme

RTGS- Real Time Gross Settlement

EFT-Electronic Fund Transfer

IMPS-Immediate Payment Service

IFSC- Indin Financial System Code

MMID- Mobile Money Identification number

OTP- One Time password

NEFT- National Electronic Fund Transfer

CVV- Card Verification Value

CVC- Card Verification Code

ECS-Electronic Clearing Service

NECS-National Electronic Clearing Service

NOF-Net Owned Fund

IDL-Intra Day Liquidity

BBPS- Bharat Bill Payment System

ATM- Automated Teller Machine

CD- Certificate of Deposite

NBFC-Non Banking Financial Company

KCC- Kisan Credit Card

IBA-Indian Bank Association

MMID- Mobile Money Identification Number

CCIL- Clearing corporation of India Limited

CTS- Cheque Truncation System

MICR- Magnetic Ink Character Recognition

NACH- National Automated Clearing House

PPI- Prepaid payment Istrument

MMMF- Money Market Mutual Fund

CBLO- Collateralized Borrrowing and Lending Obligation
ICICI –Industrial Credit and Investment Corporation of India
SIDBI-Small Indusries Development Bank of India

* લોટ્સએ ય વલધધળક્તત ભેલલધ JOIN VIDHYASHAKTI રખી 7359470068 ય ભેસેજ કયલો.
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NABARD-National Bank for Agriculture and Rural Development

2

સ્ધધા ત્ભક યીક્ષધઓ ભધટે ન ું સૌપ્રથભ લોટ્સએ ભેગેઝીન : વલદ્યધળકકત
www.vidhyashakti.blogspot.com
ભની ટ્રધન્સપયનધ વલકલ્

»

IMPS - ગભે ત્માયે રૂવમા ભોકરી ળકામ છે . યં ત ુ દયયોજ ની ૨ રાખ રૂવમાની રીભીટ છે . ફેંક ખાતુ ં

અને IFSC કોડ જરૂયી છે .

»

UPI - ગભે ત્માયે રૂવમા ભોકરી ળકામ છે યં ત ુ એકલાયભાં ૧ રાખ રૂવમા ભોકરી ળકામ છે . ફેંક

ખાતુ ં અને UPI કોડ જરૂયી છે .

»

NEFT - ૧૦ રાખ રૂવમા ભોકરી ળકામ છે. યં ત ુ તેનો વભમ વલાયે ૮ થી વાંજે ૬:૩૦ સુધીનો જ છે .

ફેંક ખાતુ ં અને IFSC કોડ જરૂયી છે .

»

RTGS - ૨ થી ૧૦ રાખ રૂવમા ભોકરી ળકામ છે . ણ તેનો વભમ વલાયે ૮ થી ફોયે ૪:૩૦ નો છે .

ફેંક ખાતુ ં અને IFSC કોડ જરૂયી છે .

»

USSD - ગભે ત્માયે ૫૦૦૦ રૂવમા ભોકરી ળકામ છે . તેનાં ભાટે ફેંક ખાતુ ં અને આધાય નંફય જરૂયી છે .

દે ળભધું કધર્ા સેલધ યી ધર્તી મખ્મ કું ની

»

VISA

શેડકલાટસ ય-પોસ્ટય વીટી ,કેલરપોનીમા. યુએવએવીઇઓ-અર કેરી
સ્થાના -૧૯૫૮

»

MASTER CARD

વીઈઓ -અજમ ફાંગા
સ્થાના-૧૯૬૬

»

RUPAY

સ્થાના-૨૬ ભાર્સ ૨૦૧૨
નેળનર ેભેન્ટ કોોયે ળન ઓપ ઇન્ન્ડમા દ્વાયા
ડેફીટ કાડસ અને ેભેન્ટ વવસ્ટભ ુયા ાડે છે
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શેડ કલાટસ ય –ન્યુમોકસ (યુએવએ)
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RBI (Reserve Bank of India)
-૧૯૨૬ ભાં યોમર કવભળન ઓન ઇન્ન્ડમા કયન્વી એન્ડ પાઇનાન્વ ( રશલ્ટન મંગ કવભળન)
ની બરાભણો ય RBI ની સ્થાના થઇ છે .
-ડો. આંફેડકયે ફેંકની કામસ કયલાની ધ્ધવત અને તેનો દ્રષ્ટ્ટીકોણ રશલ્ટન મંગ કવભળન વભક્ષ યાખ્મો શતો.
રશલ્ટન મંગ કવભળને ડો. આંફેડકયે રખેર " ધ પ્રોબ્રેમ્વ ઓપ રૂી-ઇટ્વ ઓયીઝીન એન્ડ ઇટ્વ વોલ્યુળન "
ની જોયદાય પ્રવંળા કયી શતી. અને તેની ઘણી ફાફતો બાયતીમ રયઝલસ ફેંક અવધવનમભ-૧૯૩૪ભાં વભાલી
રેલામ શતી.
-યીઝલસ ફેંક ઓપ ઇન્ન્ડમા એકટ-૧૯૩૪ શેઠ ૧એવપ્રર ૧૯૩૫ભાં RBI ની સ્થાના કરકતાભાં કયલાભાં
આલી શતી અને ૧૯૩૭ભાં મુફ
ં ઇ સ્થાંતય થઇ શતી.
-૧ જાન્યુ. ૧૯૪૯ભાં RBI નુ ં યાષ્ટ્રીમકયણ થયુ.ં
-૧૮૬૧ સુધી પ્રેવીડેન્વીમર ફેંકો ર્રણ ફનાલતી શતી. યં ત ુ ૧૮૬૧નાં ેય કયન્વી એક્ટ થી છાકાભનુ ં
વંર્ારન બાયત વયકાય શસ્તક આલી ગયુ
- RBI ભાં ૨૧ ભેમ્ફય વેન્રર ફોડસ ઓપ ડીયે કટય શોમ છે . જમાયે ૧ ગલનસય અને ૪ ડેપ્યુટી ગલનસય શોમ છે .
-શારભાં ગલનસય-ઉજીત ટેર છે જમાયે ડેપ્યુટી ગલનસય-(૧) આય. ગાંધી (૨) એવ. એવ. મુદ્રા (૩) એન.
એવ. વલશ્વનાથન (૪) વલયર આર્ામસ છે .
- RBI ની ઝોનર ઓરપવ મુફ
ં ઇ, ર્ેન્નઇ, કરકતા અને મુફ
ં ઇભાં છે . જમાયે ૧૭ યીઝીમોનર અને ૧૧ વફ
ઓરપવ છે .
- બાયત વયકાયની કંની વવક્યુયીટી વપ્રન્ટીંગ એન્ડ ભીન્ટીંગ કોોયે ળન ઓપ ઇન્ન્ડમા રીભીટેડ(SPMCIL) ના
નોટ છાલાનાં વપ્રન્ટીંગ પ્રેવ નાવવક(ભશાયાષ્ટ્ર) , દે લાવ(ભધ્મપ્રદે ળ) ભાં છે .
- RBI શસ્તકની કંની બાયતીમ યીઝલસ ફેંક નોટ મુદ્રણ પ્રા. રીભીટેડ (BRBNMPL) ના નોટ છાલાનાં
- RBI દ્વાયા મુફ
ં ઇ, નોમડા, કરકતા અને શૈદ્રાફાદભાં વવક્કા છાલાભાં આલે છે .
RBI ન ું કધમા
-ભૌરદ્રક નીવત તૈમાય કયલી,અભરભાં મુકલી અને તેના ય વનમંત્રણ યાખવુ.ં
-નાણારકમ પ્રણારી જાલલી
-વલદે ળી મુદ્રાની રેણદે ણ ય દે ખયે ખ અને વનમંત્રણ યાખવુ.ં
-ર્રણી નોટ અને વવકકા ફશાય ાડલા, વલવનભમ કયવુ ં અને મોગ્મ વભમે તેનો નાળ કયલો.
-વયકાયના ફેંકય અને ફેંકોના ફેંકય તયીકે કામસ કયવુ.ં
-ળાખ વનમંત્રણ કયવુ ં
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વપ્રન્ટીંગ પ્રેવ ભસુયી( કણાસટક) , વારફની(ફંગા) ભાં છે .
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-અથસ વ્મલસ્થાને વનમંતત્રીત કયે છે .
RBI નધ કધમદધ
-બાયતીમ યીઝલસ ફેંક અવધવનમભ -૧૯૩૪
-ગલનસભેન્ટ વવક્યુયીટીઝ એકટ -૨૦૦૬
-ફેંન્ન્કગ યે ગ્યુરેળન એકટ-૧૯૪૯
-પોયે ન એકર્ેંજ ભેનેજભેન્ટ એકટ-૧૯૯૯
-ેભેન્ટ એન્ડ વેટરભેન્ટ વીસ્ટભ એકટ-૨૦૦૭

- RBI નુ ં નાણાકીમ લસ – ૧ જુરાઇથી ૩૦ જુન
- RBI નાં પ્રથભ બાયતીમ ગલનસય વી.ડી. દે ળમુખ શતાં.
-૧૦૦૦, ૫૦૦૦ અને ૧૦૦૦૦ ની નોટ 1954ભાં ર્રણ ભાં આલી શતી અને ૧૯૭૮ભાં યદ કયલાભાં આલી
શતી.
-ભનભોશનવવિંશ એકભાત્ર એલા પ્રધાનભંત્રી શતાં કે જેભણે આયફીઆઇ નાં ગલનસય યહ્યા શતાં.(૧૯૮૨-૮૫)
- RBI નાં પ્રથભ ગલનસય વય ઓસ્ફોયને સ્ભીથ શતાં.
- RBI એવળમાન કલરમયીંગ યુવનમનની ભેમ્ફય ફેંક છે

NPCI ( National Payment Corporation of India)
-NPCI દે ળની યીટેઇર ેભેન્ટ વવસ્ટભ અને ફેંરકિંગ નેટલકસ ભાટે એક છત્ર જેવુ ં કાભ કયે છે .
-આયફીઆઇ અને દે ળની મુખ્મ ફેંકો તેની પ્રભોટય છે .
-NPCI ની સ્થાનાં કંની એક્ટ મુજફ ૨૦૦૮ભાં થઇ છે .
-શારભાં NPCI નીર્ે મુજફની વેલાઓ બાયતની વલવલધ ફેંકોને ુયી ાડે છે .
(1) National Financial Switch (NFS)- દે ળનાં ૧૯૮૯૫૩ એટીએભ ને વેલા ુયી ાડે છે .
(2) Immediate Payment Service(IMPS)- ભોફાઇર નંફય વાથે ેભેન્ટની યીઅર ટાઈભ વેલા ુયી ાડે
છે .
(૩) Unified Payment Interface(UPI) –એક જ ભોફાઇર એપ્ ભાં વલવલધ ફેંકોની વેલા ુયી ાડે છે .
(4) BHIM (Bharat Interface for Money)- UPI ઇન્ટયપેવ નાં આધાયે વેલા ુયી ાડે છે .
(5) *99#- USSD કોડના આધાયે ભોફાઇર ફેંરકિંગ વેલા ુયી ાડે છે .
(6) National Automated Clearing House(NACH)
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-મુફ
ં ઇભાં શેડકલાટસ ય ધયાલતી NPCI નાં ર્ેયભેન શ્રી ફારાર્ંદ્રન એભ.છે જમાયે વીઇઓ એ.ી.શોતા છે .
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(7) Cheque Truncation System (CTS)-ઓનરાઇન ઇભેઝ ફેઝ ર્ેક કલરઇયીંગ વવસ્ટભ છે .
(8) Adhar Payment Bridge System(APBS)
(9) RuPay Card- ડેફીટકાડસ
(10)Bharat Bill Payment System(BBPS)

SBI(State Bank of India)
-૧૭૭૦ભાં પ્રથભલાય એરેકઝાન્ડય એન્ડ કંની દ્વાયા યુયોીમન પ્રણારી ય આધાયીત ફેંક ઓપ
રશન્દુસ્તાન ળરૂ કયી. ણ વનષ્ટ્પ ગઇ
-SBI ની સ્થાના ફેંક ઓપ કરકતા તયીકે ૨-જુન -૧૮૦૬ભાં થમેર. ફાદભાં ૧૮૦૯ભાં તેન ુ ં નાભ ફેંક ઓપ
ફેંગાર થયુ ં શતુ.ં
-૨૭ જાન્યુ.ં ૧૯૨૧ ના યોજ ફેંક ઓપ ફંગારભાં ફીજી ફે પ્રેવવડેંવળમર ફેંક (૧) ફેંક ઓપ ફોમ્ફે( સ્થાના૧૮૪૦) અને (૨) ફેંક ઓપ ભદ્રાવ (સ્થાના-૧૮૪૬) ભર્જ થઇ અને ઇમ્મ્યીમર ફેંક ઓપ ઇન્ન્ડમા
નાભ અાયુ.
-૧ જુરાઇ ૧૯૫૫ભાં તેન ુ ં નાભકયણ સ્ટેટ ફેંક ઓપ ઇન્ન્ડમા(SBI) તયીકે થયુ.ં
-૨ જુને ૧૯૫૬ સ્ટેટ ફેંક ઓપ ઇન્ન્ડમાનુ ં યાષ્ટ્રીમકયણ થયુ.ં
-૧૯૬૦ભાં સ્ટેટ ફેંક ઓપ ઇન્ન્ડમા ( વફવીડયી ફેંક) એક્ટ -૧૯૫૯ શેઠ ૮ ફેંકોનુ ં વનમંત્રણ તેને વોાયુ ં
SBI ની વંરગ્ન ફેંકો
૧ સ્ટેટ ફેંક ઓપ ટીમારા – ટીમારા- ંજાફ ( સ્થાના-૧૯૧૭)
૨ સ્ટેટ ફેંક ઓપ વભવોય -ફેંગ્રોય-કણાસટક ( સ્થાના-૧૯૧૩)
૩ સ્ટેટ ફેંક ઓપ લફકાનેય એન્ડ જમુય - જમુય યાજસ્થાન ( સ્થાના-૧૯૬૩)
૫ સ્ટેટ ફેંક ઓપ ત્રાલણકોય-વતયલનંતુયભ- કેય (સ્થાના-૧૯૪૫)
૬ બાયતીમ ભરશરા ફેંક-રદલ્શી (સ્થાના-૨૦૧૩)
૭ સ્ટેટ ફેંક ઓપ વૌયાષ્ટ્ર ( ૧૩ ઓગષ્ટ્ટ ૨૦૦૮ ભાં એવફીઆઇભાં બી ગઇ)(ઉલ્રેખનીમ છે કે ૧૯૦૨ભાં
સ્થામેર બાલનગય દયફાય ફેંક ૧૯૪૮ભાં સ્ટેટ ફેંક ઓપ વૌયાષ્ટ્ર ફની શતી.)
૮ સ્ટેટ ફેંક ઓપ ઇન્દોય( ૧૫ જુરાઇ ૨૦૧૦ભાં એવફીઆઇભાં બી ગઇ)
-SBI નો રોગો અભદાલાદનાં કાંકયીમા તાલનો એયીમર વ્યુ ં છે . જેને ૧ ઓક્ટો.૧૯૭૧ભાં ળેખય કાભતે
ડીઝાઇન કમો છે .
-SBI ની દે ળભાં ૧૮૩૫૪ બ્ાંર્ો છે . ૧૯૧ ઓલયવીઝ ઓરપવ વાથે ૩૬ દે ળભાં કામસયત છે .
-SBI ફેંકના દે ળભાં ૪૯૫૭૭ અને વભગ્ર ગ્રુનાં ૫૮૫૪૧ એટીએભ છે .
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-SBI ભાં ૨૯૩૪૬૯ કભસર્ાયી છે .
-SBI વલશ્વ ભાં વૌથી લધુ બ્ાંર્ ધયાલલાભાં લફજા નંફયે છે .
-SBI ની પ્રથભ વલદે ળી ળાખા કોરંફોભાં ળરૂ થમેર, જેની શ્રીરંકાભાં જુરાઇ ૨૦૧૪ભાં ૧૫૦ જમંવત ઉજલાઇ
શતી. (ઉલ્રેખનીમ છે કે ૧૮૬૪ભાં ળરૂ થઇ ત્માયે ફેંક ઓપ રશન્દુસ્તાન ની ળાખા શતી. ફાદભાં ૧૮૬૭ભાં તે
ફેંક ઓપ ભદ્રાવ ફની શતી.૧૯૨૧ ભાં તે ઇમ્મ્યીમર ફેંક ઓપ ઇન્ન્ડમાનો રશસ્વો ફની અને ૧૯૫૫ભાં તે
SBI ની બ્ાંર્ ફની.)
-SBI ની વંરગ્ન ૬ ફેંકોને ભઝસ કયલાની ભંજુયી ૧૫ જુને ૨૦૧૬ની કેફીનેટ ફેઠકભાં ભી ગઇ છે .
-પોર્ચયુન
સ ની ૫૦૦ કંની ઓભાં SBI ૨૩૨ભાં ક્રભે શતી.

ફેંકીંગ પેકટ ર્ેટધ
-હધરભધું દે ળભધું ૨૧૯૫૭૮ એટીએભ છે .(RBI બરેટીન ર્ીસે. ૨૦૧૬)
-દે ળભધું ીઓએસ-૧૫૧૨૦૬૪ છે .(RBI બરેટીન ર્ીસે.૨૦૧૬)
-સુંમ્ર્ાર્ે બધયતીમ દ્વધયધ સુંચધરીત પ્રથભ ફેંક – ુંજાફ નેળનર ફેંક-૧૮૯૫
-૧૯ જરધઇ ૧૯૬૯ભધું ૫૦ કયોર્ થી લધ નધર્ધ ધયધલતી ૧૪ ફેંકોન ું યધષ્ટ્ટ્રીમકયર્ થય ું
-૧ એવપ્રર ૧૯૮૦ભધું ૨૦૦ કયોર્ થી લધ ું નધર્ધ ધયધલતી ૬ ફેંકોન ું યધષ્ટ્ટ્રીમકયર્ થય.ું
-બધયતભધું આલનધય પ્રથભ વલદે ળી ફેંક-Comptoire d'Escompte De Paris of France -1860
-રધરધ રજત યધમ દ્વધયધ ુંજાફ નેળનર ફેંક ળરૂ થમેર
-ભહધત્ભધું ગધુંધીનધ હસ્તે ખરી મકધમેર ફેંક- યવનમન ફેંક ઓપ ઇન્ન્ર્મધ ૧૯૧૯
-દે ળભધું ૨૬ કયોર્ જનધન ખધતધ ખલ્મધ છે
-દે ળભધું પ્રથભ એટીએભ-૧૯૮૭ભધું મફ
ું ઇભધું HSBC ફેંક દ્વધયધ ળરૂ થમેર.
-ક્રેર્ીટ કધર્ા ળરૂ કયનધય પ્રથભ ફેંક - સેંન્્ર ફેંક ઓપ ઇન્ન્ર્મધ
-ઇન્ટયનેટ ફેંકકિંગ સવલધધ આનધય પ્રથભ ફેંક – ICICI
-ફોરત એટીએભ ળરૂ કયનધય પ્રથભ ફેંક – યવનમન ફેંક ઓપ ઇન્ન્ર્મધ
-IMF નધું ૨૦૧૫નધું યીોટા મજફ વલશ્વભધું ફેંકોની સૌથી લધ બ્ધુંચો બધયતભધું છે, બધયતભધું વલવલધ ફેંકોની
૧.૨૦ રધખ થી લધ બ્ધુંચ છે , જમધયે ૯૫૬૮૦ બ્ધુંચ સધથે ચીન વલશ્વ ભધું ળફજા નુંફયે છે .( RBI નધું જન
૨૦૧૬ નધું ર્ેટધ મજફ દે ળભધું૧.૩૦ રધખ બ્ધુંચ છે )
-બધયતભધું ૧ રધખ રોકોએ સયે યધળ ૧૩.૫૪ ફેંક બ્ધુંચ છે .
* લોટ્સએ ય વલધધળક્તત ભેલલધ JOIN VIDHYASHAKTI રખી 7359470068 ય ભેસેજ કયલો.
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-દે ળની ફહધય ળધખધ ળરૂ કયનધય પ્રથભ ફેંક - ફેંક ઓપ ઇન્ન્ર્મધ -૧૯૪૬ - રુંર્ન
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ક્રભ

ફેંકનુ ં નાભ

સ્થાના લસ

મુખ્મ ભથક

લડા/CEO

૧

ફેંક ઓપ ફયોડા

૧૯૦૮

લડોદયા

ી.એવ.જમાકુભાય

૨

અરાશાફાદ ફેંક

૧૮૬૫

કરકતા

યાકેળ ળેઠી

૩

ફેંક ઓપ ઇન્ન્ડમા

૧૯૦૬

મુફ
ં ઇ

ભેરલીન યે ગો

૪

કેનયા ફેંક

૧૯૦૬

ફેંગ્રોય

યાકેળ ળભાસ

૫

વેન્રર ફેંક ઓપ ઇન્ન્ડમા

૧૯૧૧

મુફ
ં ઇ

યાજીલ યીી

૬

કોોયે ળન ફેંક

૧૯૦૬

ભેંગ્રોય

જમકુભાય ગગસ

૭

ંજાફ નેળનર ફેંક

૧૮૯૪

ન્યુ રદલ્શી

ઉા અનંતસુબ્ભણ્મભ

૮

વીન્ડીકેંટ ફેંક

૧૯૨૫

ભલણાર

અરૂણ શ્રીલાસ્તલ

૯

યુવનમન ફેંક ઓપ ઇન્ન્ડમા

૧૯૧૯

મુફ
ં ઇ

અરૂણ વતલાયી

૧૦

યુકો ફેંક

૧૯૪૩

કરકતા

યવલ રકળન ઠાકય

૧૧

વલજમા ફેંક
ICICI

૧૯૩૧

ફેંગ્રોય

રકળોયકુભાય વાંર્ી

HDFC

૧૯૯૪

મુફ
ં ઇ

ર્ંદા કોર્ય

૧૯૯૪

મુફ
ં ઇ

આરદત્મ ુયી

૧૯૮૨

મુફ
ં ઇ

ડો. શસકુભાય બાણલારા

૧૯૬૪

મુફ
ં ઇ

રકળોય ખયાટ

૧૯૯૦

રખનઉ

ડો.ક્ષત્રવત વળલાજી

૧૨
૧૩
૧૪
૧૫

NABARD
IDBI

૧૬

SIDBI

૧૭

દે ના ફેંક

૧૯૩૮

મુફ
ં ઇ

અવશ્વની કુભાય

૧૮

AXIS ફેંક

૧૯૯૩

અભદાલાદ

વળખા ળભાસ

૧૯

ઓયીએંટર ફેંક ઓપ કોભવસ

૧૯૪૩

ગુડગાંલ

અવનભે ર્ૌશાણ

૨૦

મળ ફેંક

૨૦૦૪

મુફ
ં ઇ

યાણા કુય

* ૧૦ જાન્યુ.૨૦૧૭ ની મ્સ્થતી
* લોટ્સએ ય વલધધળક્તત ભેલલધ JOIN VIDHYASHAKTI રખી 7359470068 ય ભેસેજ કયલો

www.vidhyashakti.blogspot.com

બધયતની મખ્મ ફેંકો
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