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SAVE MONEY 
 
 
 
 

નાણાનંો અથ�: ના�ુ ંએ કોઇ ચો�સ વ ! ુનથી.  થળ કાળ અને સજંોગો 'માણે ના�ુ ંબદલા! ુ ંર+ુ ં છે. નાણા ં

તર-ક. /ાર.ક ઘ1 અને ડાગંર, /ાર.ક ઘ4ટા અને /ાર.ક બકરા ંકયાર.ક તમા7ંુ અને િસગાર.ટ તો /ાર.ક 

સો9ુ ંઅને ચાદં-નો ઉપયોગ થાય છે.  

ડ-.એચ.રોબટ�સના ં શ=દમા ં કહ-એ તો, “ વ !ઓુની >ક?મતની @કુવણી કરવામા ં તેમજ અ�ય દ.વાની પટાવટ 

કરવામા ંA Bયાપકપણે  વીકારવામા ંઆવે છે તે ના�ુ ંછે. “  

A.એલ.હ.નસનના ંમતે, “ A વ ! ુિવિનમયના ંમાDયમ તર-ક. કાય� કર. અને સવ�  વી7ૃત હોય તે ના�ુ ંછે.”   
 
 

શીલાબેન: પFG ુબેટા નીચે આવ આપણે હોમવક� કરવા9ુ ંછે.  

પFG:ુ  હા, મHમી આIુ ંJ.ં  

શીલબેન: તાર-  7ુલબેગ પણ લેતો આવA . 

 ( પFG ુ 7ુલબેગ લઅવે છે. ) 

શીલાબેન: આ Kુ ં ? તાર- બેગ ફાટ- ગઇ. ચેન પણ !ટુ- ગઇ થોડા >દવસ પહ.લાજ તો લાBયા છ-એ. બેટા 

સાચવીને વાપરવી પડ. ને. આ Kુ ં? તારા ંG ુતકો – નોટNકુ પણ ફાટ-ને ચીથર. હાલ થઇ ગયા છે. આ 

બધી વ !ઓુ આપણે આPુ ં વષ� સાચવવી પડ. અને વાિષRક STુયાકંનમા ં જUર- બને છે. સાચવીને 

વાપરવાથી વV ુસમય ટક. છે. આપણા ંપૈસાની પણ બચત થાય.  

પFG:ુ પણ મHમી અવતારના પFપા તો એને થોડા ઠોડા સમયે નવી નવી ચીજો અપાવે છે ? તમે તો સાચવીને જ 

વાપરવા9ુ ંકહો છો. ફાટ- Yય તો મને પણ નIુ ંમળે ને !  

શીલાબેન: અવતારના પFપા તો સાર- કમાણી કર. છે. Pબૂ મોટા \બઝનેસ છે. Aથી કર-ને સાર- સાર- વ !ઓુ 

અપાવે છે. આપણે ર^ા નાના માણસો, આપણો પગાર ઓછો છે. Aથી આપણે ઓછામાથંી ઓJ ં

બચાવીને રાખીએ તો વખત આBયે જUર પડ..આજથી જ આપણે થો`ુ ંથો`ું બચાવીKુ ંતો જ તને અને 

દ-દ-ને સાU ંભણાવી શક-Kુ,ં તેમજ દ-દ-ના લaન સાર- ર-તે કર- શક-એ. જો >દકરા પેલી કહ.વત છે ને 

“ ટ-પે ટ-પે સરોવર ભરાય ” . આપણે કોઇની દ.ખાદ.ખી કર- પૈસા ક. વ !નુો બગાડ કરવો નહ-. આપણે 

કોઇની દ.ખા દ.ખી કરવી ન>હ.  

પFG:ુ મHમી દ.ખાદ.ખી એટલે Kુ ં?  

શીલાબેન: કોઇ ધનવાન માણસ ફોર Bહ-લ ગાડ- ખર-દ., ઘરમા ંAટલી Bયbcત હોય તેટલા dુ Bહ-લર ખર-દ., ખાવા 

પીવાની વ !ઓુ પણ વધાર. પડતી લે અને પછ- બગાડ કર., ફe>ક દ.. તો આપણે આવા ધનવાન 

માણસોની બરાબર- ન કરવી. આપણી જUર-યાત Sજુબનીજ વ ! ુખર-દવી. ખોટા નાણાનો Bયય ન 

કરવો.  

પFG:ુ પણ, નાણાનો Bયય એટલે Kુ ં?  

શીલાબેન: ખોટા ર તે નાણા ંવાપરવા એટલે નાણાનંો Bયય.  

પFG:ુ નાણાનો Bયય કઇ કઇ ર-તે અટકાવી શકાય ?  

શીલાબેન: વધાર. કપડાની ખર-દ- ન કરવી, ક.ટલીક વાર વહ.નો બYર ક. મોલમા ંફરવા Yય, જો પસદં પડ- 

Yય એટલે તેને ખર-દ- લે. આમ જUર-યાત ન હોય તો પણ કપડાની ખર-દ- કર- નાણાનંો Bયય કર. 

છે. 
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 ઘર9ુ ંબAટ- રસોડાના ંબAટમા ંઅઠવાડ-યામા ંAટલો જUર પડ. તેટલોજ સામાન લાવવો. 

- બથ� ડ. પાટf ક. બીg નાની-મોટ- પાટfઓ ઘરમાજં રાખવી.  

- ક.ટલાક લોકો  વા hય તiુંર તી માટ. gમમા ંYય છે. તો ઘરમાજં gમ શાળા બનાવવી. Aથી 

આવવા જવાનો ખચ� બચે.  

- આપણી Aટલી બચત છે તેની ૩૦% બચત કરો.  

- રોA રોજના ં>દવસ, અઠવાડ-યાનો, મ>હનાનો >હસાબ રાખવો. 

અહm નાના nલૂકાની SAVE MOBEY ની વાત Gરૂ- થાય છે.  

હવે આપણે મોટ.રા ંક.વી ર-ત પૈસા બચાવી શક-એ તેની ચચા� કરKુ.ં  

� A વ !નુી જUર ના હોય તેવી વ !ઓુ વેચી દો. દા.ત. ખે`ુતને વધાર. અનાજ પાoુ ં હોય તો 

પોતાની જUર-યાત Gરુ! ુ ંરાખે અને બાક-9ુ ંવેચી દ-ધેpુ ંસાU.  

� 7ુdંુબનો વા તિવક બAટ Fલાન તૈયાર કરવો. તે તમારા 7ુdંુબના ંસામા�ય  ખચ� 'માણે તૈયાર 

કરો. તેને વળગી રહો અને તેનો લાભ છેTલે લો.  

� ર-ટાયડ�મે�ટ એકાઉ�ટ ખોલાવી તેમા ંબચત કરો. 

� ATM થી િવqોલ કરો. Aથી કર-ને જUર-યાત Sજુબના ંજ નાણાનંી લેવડ દ.વડ કર- શક-એ.  

� લોન ન લેવી કારણક. લોનની @કુવણીમા ંrચો Bયાજદર અને દંડ9ુ ંપર-ણામ આવે છે.  

� Bયbcતગત Sસુાફર- ટાળ- બસ, s.ન, ર-tાનો સSહુમા ંઉપયોગ કરવો.  

� ક.ટલીક વાર ઘડપણ uધુર- જશે એIુ ંિવચાર- ઘણી બધી પોલીસી લઇએ છ-એ. Aમા ં\બન જUર- 

પૈસા9ુ ંરોકાણ થાય છે. Aથી કર-ને એક જ પોલીસી લેવી જોઇએ.  

� એવા v.ડ-ટ કાડ�ને iૂર કરો, Aનો તમે ઉપયોગ કરતા નથી ક. /ાર.ક જ  કરો છો. યાદ રાખો ક. 

તમાર. તામારા v.ડ-ટ કાડ�ની વાિષRક ફ- @કૂવવાની જ છે. અને જો તમે ઉપયોગ કરતા નથી તો 

નાશ કરો.  

� તમે wયાર. sાવે\લ?ગ કરતા હો તો પોઇ�ટ A થી પોઇ�ટા  B uધુી જવા સSહુમા ં જIુ.ંતેનાથી 

ગેસનો, પેsોલનો, >ડઝલનો ખચ� બચી શક..  

પFG:ુ મHમી, ખર.ખર બxુ મY પડ- ! હવેથી xુ ંપણ પૈસા બચાવીશ.  

શીલાબેન: હા, xુ ંતને એક ગTલો લાવી આપીશ. રોજ ગTલામા ંથોડાથોડા પૈસા બચાવીને નાખંવા. ગTલો ભરાઇ 

જશે yયાર. આપણે તેમાના પૈસા અસહાય લોકોને મદદ માટ. આપીKુ.ં બોલ, ક.વો છે િવચાર ? 

પFG:ુ મ..................... ત !!!!!!!!! 


