
આનદં ષી આનદં પ્ાન 

 

ળાર્વિક એક ાખ  

૨૫ ળવષ માટે ભરીને... 

૨૬ મા ળવષથી  

આજીળન ૫ ાખ મેલળો... 

રરળારને ળધારાના  

એક કરોડ આો...   



ભર્ળષ્ય સખુ પ્ાન  

પ્રથમ ાચં ળવષ એક ાખ... 

છી ૨૦ ળવષ માટે  ૨૫,૦૦૦... 

ભરીને... 

ચાીશ ાખ મેલળો. 

એટે કે... 

દ ાખ ભરીને... 

ચાીશ ાખ મેલળો...   



જીળનશ્રી  

બિમા શ્રી પ્ાન  

૧૫ ળવષ માટે ૫૨,૦૦૦ ભરીને... 

૨૫ મા ળવે  

ત્રીશ ાખ મેલળો... 

અને 

રરળારને ળધારાના  

દ ાખ આો... 



 

એજ્યકેુન ર્શક્યોરીટી પ્ાન  

િાલકના ઉચ્ચ ર્ક્ષણ માટે મેલળો… 

૧૫ મા ળવે... ૬૦,૦૦૦...  ધો. ૧૦  

૧૬ મા ળવે... ૬૦,૦૦૦...  ધો. ૧૧   

૧૭ મા ળવે... ૬૦,૦૦૦...  ધો. ૧૨   

૧૮ મા ળવે... ચાર ાખ... પ્રથમ ળવષ   

૧૯ મા ળવે... ૧,૨૦,૦૦૦... િીજુ ંળવષ   

૨૦ મા ળવે... ૧,૨૦,૦૦૦... ત્રીજુ ંળવષ   

૨૧ મા ળવે...  ૧,૨૦,૦૦૦... ચોથુ ંળવષ   

૨૨ મા ળવે…ઉચ્ચ અભ્યાશ માટે...૧૧,૦૦,૦૦૦  

એટેકે કુ ૨૧ ાખ... 

શતંાન ના ઉજ્જળ ભર્ળષ્ય માટે મેલળો... 



 

કે.જી. ટુ ી.જી. પ્ાન 

િાલક માટે 

ર્ક્ષણની રૂઆતથી... 

ોસ્ટ ગે્રજ્યએુન સધુી... 

મેલળો...  

દર ળવે... એક ાખ  

છેલ્ા ળવે... ળીશ ાખ...  

 



ર્શગં પ્રીર્મઅમ આનદં પ્ાન  

એક શાથે ૩,૭૮,૦૦૦ 

ભરીને... 

૨૦ મા ળવે  

૧૩,૭૦,૦૦૦... મેલળો 

અને રરળારને ળધારાના... 

૧૧,૩૦,૦૦૦ આો... 

એટેકે કુ... 

૨૫,૦૦,૦૦૦ મેલળો...  



જીળનશ્રી  

ર્શગં ર્પ્રમીઅમ આનદંશ્રી પ્ાન  

એક શાથે ૭,૦૭,૦૦૦ ભરીને... 

૨૫ મા ળવે... ૨૦,૦૦,૦૦૦... મેલળો 

ળધારામા ંરરળારને... 

૨૫,૦૦,૦૦૦ આો... 

એટેકે કુ... 

૪૫,૦૦,૦૦૦ મેલળો...  



જીળનધારા  

મનીધારા પ્ાન 

૧૫ ળવષ માટે... 

૨૦,૦૦૦ ભરીને... 

આજીળન... 

૫૦,૦૦૦ મલેળો... 

આજીળન મનીધારા મલેળો.   



મષાઆનદં પ્ાન  

૨૦ ળવષ માટે... 

૩૦,૦૦૦ ભરીને... 

૨૧ મા ળવે... 

દ ાખ મેલળો... 

શાથે...  

ળીશ ાખ  

રરળારને આો. 



શર ેન્ન પ્ાન  

૨૫ ળવષ માટે  

એક ાખ ભરીને... 

૨૬ થી ૩૫ ળવષ સધુી  

ળાર્વિક ૭,૫૦,૦૦૦ મેલળો... 

૩૬ થી ૪૫ ળવષ સધુી  

ળાર્વિક ૧૩,૫૦,૦૦૦ મેલળો.  

એટે કે કુ િે કરોડ મેલળો. 



ર્શંગ પ્રીર્મઅમ  

શર િચત પ્ાન  

 

એક શાથે  

િે ાખ ભરીને... 

 

૨૦ મા ળવે... 

દ ાખ મેલળો... 

 



થ્રી જી પ્ાન  

ત્રણ ેઢીનુ ંઆયોજન  

રોજના માત્ર... ૩૦૦... ભરીને... 

૨૦ મા ળવે ૨૪ ાખ મેલળો... 

ત્યારિાદ તમને...  

ળાર્વિક... ૧,૧૦,૦૦૦... દર ળવે. 

ત્યારિાદ તમારા પતુ્રને...  

ળાર્વિક... ૧,૧૦,૦૦૦... દર ળવે.  

ત્યારિાદ તમારા પ્રૌત્રને... 

૨૦ ાખ ગેરંટીથી આો... 


