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द्वारे मु�द्रत:

राष्ट्र�य आ�थर्क �श�ण क�द्र (NCFE)

प�हल� आव�
ृ ी, 2021
अस्वीकरण:

वाचकाला अथर् सा�र बनवण्याच्या प्रामा�णक उद्दे शाने ह� पुिस्तका अध्ययन व अध्यापनाचे सा�हत्य म्हणून

सादर केल� गेल� आहे. कोणतीह� �व�शष्ट �व�ीय उत्पादने �कं वा सेवांच्याबाबतीत �नणर्य घेण्यासाठ� वाचकावर

अनावश्यकपणे प्रभाव टाकणे यासाठ� ह� उद्दे �शत नाह�. कोणतीह� गुंतवणूक करण्यापूव� वाचकांना त्यांच्या
गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेण्याची �शफारसक केल� जाते.

कॉपीराईट: स्त्रोत नमूद केला जाईल या अट�वर पुनवार्परास परवानगी आहे.

2 | पष्ृ ठ

एनसीएफइ (नॅशनल स�टर फॉर फायनािन्शयल एज्युकेशन) �वषयी
नॅशनल स�टर फॉर फायनािन्शयल एज्यक
ु े शन (एनसीएफइ) ह� �रझव्हर् ब�क ऑफ इं�डया (आरबीआय), �सक्यरु �ट�ज

ॲन्ड एक्सच�ज बोडर् ऑफ इं�डया (एसइबीआय), इन्शुरन्स रे ग्युलेटर� ॲन्ड डेव्हलपम�ट ऑथोर�ट� ऑफ इं�डया

(आयआरडीएआय) व प�शन फंड रे ग्यल
ु ेटर� ॲन्ड डेव्हलपम�ट ऑथोर�ट� (पीएफआरडीए) द्वारे सादर कलम 8 (ना

नफा) अंतगर्त स्थापना केलेल� कंपनी आहे.

दृष्ट�कोन - "आ�थर्कदृष्ट्या जागरूक व सशक्त भारत"
ध्येय - ग्राहकांचे संर�ण व तक्रार �नवारण करण्यासाठ� न्याय्य व पारदश� यंत्रणेद्वारे �नयं�त्रत संस्थांमाफर्त सुयोग्य
�व�ीय उत्पादने व सेवांचा वापर करून �व�ीय कल्याण प्राप्त करण्यासाठ� लोकांना पैसे अ�धक प्रभावीपणे व्यवस्था�पत
करण्यास मदत करण्यासाठ� प्रचंड �व�ीय �श�ण मो�हम हाती घेणे.
भारतीय �व�ीय �ेत्र �नयंत्रक:
आरबीआय: �रझव्हर् ब�क ऑफ इं�डया (आरबीआय) ह� भारताची क�द्र�य ब�क आहे, जी भारताच्या �व�ाच्या धोरणांचे
व्यवस्थापन करते व भारतामधील ब��कं ग व गैर-ब��कग �व�ीय �ेत्राचे �नयमन करते.
वेबसाईट: https://www.rbi.org.in

एसइबीआय: �सक्युर�ट�ज ॲन्ड एक्सच�ज बोडर् ऑफ इं�डया (एसइबीआय) ह� भारतामधील रोखे बाजाराचे (�सक्युर�ट�ज
माक�ट) �नयंत्रण करते व �तचे काम रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणार्यांच्या स्वारस्याचे र�ण करणे, रोखे बाजाराच्या
�वकासास प्रोत्साहन दे णे व रोखेबाजाराचे �नयमन करणे हे आहे.
वेबसाईट: https://www.sebi.gov.in

आयआरडीएआय: इन्शरु न्स रे ग्युलेटर� ॲन्ड डेव्हलपम�ट ऑथोर�ट� ऑफ इं�डया (आयआरडीएआय) ह� भारतामधील
�वमा आ�ण पुन�वर्मा उद्योग�ेत्रांचे �नयमन करणे व त्यांना प्रोत्साहन दे ण्यासाठ� काम करते.

वेबसाईट: https://www.irdai.gov.in

पीएफआरडीए: पेन्शन फंड रे ग्युलट
े र� ॲन्ड डेव्हलपम�ट ऑथोर�ट� (पीएफआरडीए) ह� �नव�
ृ ीवेतन �ेत्र स्था�पत करून,

त्याचा �वकास व �नयमन करून त्याद्वारे वयस्क उत्पन्न सरु �ेला प्रोत्साहन दे ण्याचे कायर् करणार� �नयामक संस्था

आहे.

वेबसाईट: https://www.pfrda.org.in
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उत्पन्नाचा स्त्रोत काह�ह� असो, पण तम्
ु हाला त्याचा मागोवा कसा घ्यावा

आ�ण तुमचे खचर् भागवन
ू व भ�वष्यासाठ� बचत कशी करावी हे तुम्ह�

मॉड्यूल 1

पायाभूत संकल्पना

उत्पन्न, खचर् आ�ण अंदाजपत्रक

जाणून घेणे गरजेचे आहे.

खचर्
जगण्यासाठ� पैसा लागतो. तम्
ु हाला अन्न, वस्त्र, घर, वाहतक
ू , संप्रेषण
आ�ण डझनो इतर आवश्यक खचा�साठ� पैसे मोजावे लागतात. मग

तुमच्याकडे कधीकधी म�हन्याच्या शेवट� रोखीची तूट असते? तम्
ु हाला खरचं

सुट्या, मनोरंजन, नातेवाईकांसाठ� भेट� यांसारख्या अनेक गोष्ट�

आहात?

तर तुम्ह� तम
ु च्या खचा�सोबत कराव्यात अशा दोन गोष्ट� आहेत:

ज्यासाठ� बचत करायची आहे त्या गोष्ट�ंसाठ� बचत करू शकत नाह�

असतात. जर तम्
ु हाला तम
ु च्या ध्येयांपय�त पोहोचायची इच्छा असेल,
1.

तम्
ु ह� तम
ु च्या खचार्सोबत तम
ु च्या उत्पन्नाचे संतल
ु न करण्यास �शकाल

2.

आ�ण तुम्ह� बचत आ�ण अ�त�रक्त खचा�साठ� थोडा पैसा �शल्लकह� ठे वाल.
चला तम
ु च्या येणार्या व बाहेर जाणार्या �व�ाचे व्यवस्थापन कसे करावे हे
पाहुया.

प्राधान्ये �निश्चत करणे:गरजा आ�ण इच्छा
तम
ु च्या गरजा व इच्छांदरम्यान फरक करणे फार महत्वाचे आहे. हे तम्
ु हाला

तुमची प्राधान्ये �निश्चत करण्यास मदत करे ल ज्यामळ
ु े तम्
ु ह� तम
ु चा पैसा
कुठे खचर् करावा हे समजू शकाल.

1. गरज: गरज, असे काह�तर� जे आवश्यक असते, असे काह�तर� जे
जीवनासाठ� महत्वाचे असते

2. इच्छा: इच्छा, असे काह�तर� ज्याची तम्
ु हाला कामना असते, असे
काह�तर� जे आवश्यक नसते

या व्याख्यांचा उपयोग करून, "माझ्या डोक्यावर छत असणे" ह� गरज आहे.
त्यामळ
ु े वस्त्र, अन्न व औषधे ह� माझी गरज आहे. "�थएटरमध्ये �सनेमा

पाहणे" ह� इच्छा आहे, आ�ण महागडी साडी, दा�गने इ. खरेद� करणे ह�
इच्छा आहे.

उत्पन्न
आपल्यापैक� बहुतांश लोकांचा उत्पन्नाचा स्त्रोत नोकर�, व्यवसाय, शेती,
�नव�
ृ ीवेतन इ. असतो. अनेकांना त्याच्या गुंतवणूक�मधून व्याजाच्या

रूपातह� उत्पन्न �मळते.
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तम
ु चे खचर् काय आहेत हे जाणन
ू घेणे
अनावश्यक खचर् कमी करणे.

तुमच्या खचार्वर आवर घालण्याचा प�हला टप्पा म्हणजे तुमच्या
दररोजच्या खचा�चा मागोवा घ्यायची सवय लावणे ज्यामळ
ु े तम्
ु ह�

�कती खचर् केला व तुमच्या खचा�चा तपशील काय आहे हे तम्
ु हाला
कळे ल.

प्रत्येक पावती

दररोज प्रत्येक

जपून ठे वा

खचार्ची न�द ठे वा

म�हन्याच्या शेवट�

असे तीन

खचा�ची बेर�ज करा

म�हन्यांसाठ� करा

तुम्ह� �कती खचर् केला व तुम्ह� तो कशावर केला हे जाणन
ू तम्
ु हाला
आश्चयर् वाटे ल.

काह� आहे . तुम्ह� कॉलेजचे पदवीधर आहात, तरूण व्यक्ती आहात, गह
ृ �णी �कं वा

अंदाजपत्रक तयार करणे
आता तम्
ु हाला तम
ु चे उत्पन्न व खचर् मा�हत आहेत, तम्
ु हाला त्यांना

एकत्र ठे वण्याची गरज आहे आ�ण त्यालाच अंदाजपत्रक असे म्हणतात.

अंदाजपत्रका�वषयी काह�ह� अवघड नाह�. ह� उत्पन्न व खचा�मध्ये केलेल�

ज्येष्ठ व्यक्ती आहात, तुमची ध्येये प्राप्त करण्याची खात्री करून तुम्ह� पुढचा

�वचार कसा करता म्हणजे �व�ीय �नयोजन होय.

3 प्रश्नांची उ�रे दे ऊन तुमचे �व�ीय �नयोजन सुरू करा:

मी आता कुठे आहे?
मला कुठे जायचे आहे?

तुलना असते.

तुमचे एकूण उत्पन्न व एकूण खचा�दरम्यानचा फरक हा सकारात्मक

मी येथून तेथे कसा जाऊ शकतो?

�कं वा नकारात्मक आकडा आहे?

जर तो सकारात्मक असेल, तर तुमच्याकडे अ�त�रक्त रक्कम

आहे . अ�भनंदन! अ�त�रक्त पैशांमधू न तुम्ह� कोणतेह� ऋण

�कं वा कजर् दे ऊ शकता. अन्यथा तुमची मा�सक बचतीची

रक्कम वाढवू शकता �कं वा भ�वष्यासाठ� गुंतवणूक करू शकता

जर ते नकारात्मक असेल, तर तुमच्याकडे तूट आहे . तुम्हाला
तुमचे

अंदाजपत्रक

संतु�लत

करण्यासाठ�

तुमचे

उत्पन्न

वाढवण्याची गरज आहे . तुमच्या इच्छांऐवजी तुमच्या गरजा

काय आहे त यावर क�द्र�करण करून तुमचे खचर् कमी करा.

अंदाजपत्रक ह� एक-वेळची गोष्ट नसते. ते प्रभावी ठरण्यासाठ�, तुम्हाला ते

�नय�मतपणे करण्याची गरज असते . प�हल्यांदा, हे दर आठवड्याला करा आ�ण
एकदा तुम्हाला सोयीचे वाटले तर ते तुम्ह� म�हन्याला करू शकता.
बचत

बचत हे तुमचे भ�वष्य हे आ�थर्क �रत्या सु र��त असेल याची खात्री करण्याचा

मुख्य टप्पा असतो.तुमची बचत वाढण्यासाठ� वेळ दे ण्याकर�ता लवकर सुरू वात

करा.

�व�ीय योजना तुम्हाला यासाठ� मदत करू शकते:



चक्रवद्
ृ धीची शक्ती काय असते?



सरळ व्याजासह, तुम्हाला फक्त मुद्दल�वर व्याज �मळते (म्हणजे तुम्ह� सुरूवातीला गुंतवलेल�

रक्कम); तर चक्रवध्
ृ द�सह, तुम्ह� मुद्दल�वर आ�ण पूव� कमवलेल्या व्याजावरह� व्याज कमवू




शकता.



रू.100/- ह� रक्कम 10 वषा�साठ�, 10% व्याज दराने गुंतवल� गेल�, तुम्हाला सरळ व्याजाने



रू.100/- �मळतील व चक्रवध्
ृ द� व्याजाने रू.160/- �मळतील.



72 चा �नयम:



72 चा �नयम त्व�रत, उपयोगी सूत्र आहे जे �दलेल्या वा�षर्क परताव्याच्या दराने गुंतवलेल्या



आजच्या गरजांचे तुमच्या भ�वष्यातील ध्ये यांसोबत संतुलन करणे.
तुमच्या �व�ीय सं साधनां चा उ�म उपयोग करणे

तुमची प�रिस्थती व गरजा यांमधील बदल स्वीकारणे.

तुमच्या ध्येयपूत�साठ� गरज असलेल्या पैशांची बचत करणे

अनपे��त आपत्काळासाठ� तयार राहणे

तुमच्यासाठ� जे महत्वाचे आहे त्याचे र�ण करणे
�नव�
ृ ीसाठ� तयार राहणे

तुमच्या कुटु ं बासाठ� काह�तर� �शल्लक ठे वणे
तुमच्या करां चे व्यवस्थापन करणे

तुमची �दशा आ�ण सुर��तता ल�ात घे ऊन जीवन जगा

पैशांना दुप्पट करण्यासाठ� आवश्यक असलेल्या वषा�च्या संख्येचा अंदाज काढण्यासाठ� वापरले

�व�ीय ध्येय �निश्चत करणे

दुप्पट होण्यासाठ� लागणार� वष�=72/ व्याज दर

मध्यम व द�घर्काल�न �व�ीय ध्येये �निश्चत करणे आवश्यक असते .

जाते.

रू.1000 ह� रक्कम, 9% व्याज दराने गुंतवल्यास, ती 72/9=8 वषा�मध्ये दुप्पट होईल.

कसे वाचवायचे?

�व�ीय �नयोजनामध्ये अत्यं त महत्वाचा टप्पा म्हणजे ध्येय �निश्चत करणे . लघू,

लघू

आता तुम्हाला बचत करायची आहे हे तुम्ह� ठरवले आहे , तुम्ह� ती कशी कराल?

कालावधी

�व�ीय �नयोजन

मध्यम
कालावधी

�व�ीय �नणर् य हे आपण आपल्या जीवनामध्ये काय करतो याचा आधार असतात.

�वचार न करता घेतलेल् या वैयिक्तक �व�ीय �नणर् यांमळ
ु े कजर् होते, तर
चांगल्याप्रकारे �वचार करून चांगले �व�ीय �नणर् य घेतल्यास त्यामुळे आ�थर्क

प�रिस्थती सुधारते . त्यामुळेच आ�थर्क प�रिस्थती सुधारण्यासाठ� �व�ीय �नयोजन
महत्वाचे असते.

आपल्यापैक�

बरे च

जण

�वचार

करतात

क�

�व�ीय

�नयोजन

म्हणजे

�नव�
ृ ी/वध्
ृ दापकाळासाठ� गुंतवणूक करणे. तसे आहे-पण त्यासोबतच यामध्ये बरे च
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द�घर् कालावधी

मोटारबाईक खरे द� करण्यासाठ� योजना

घर खरे द� करण्याची योजना

�नव�
ृ ीसाठ� योजना

बचत कशी करावी?

स्माटर् ध्येये �निश्चत करणे

जर तम्
ु हाला कुठे तर� जायची इच्छा असेल, तर तुम्हाला रस्ता मा�हत

आता तम्
ु ह� बचत करायची हे ठरवले, तम्
ु ह� ती कशी कराल? या
गोष्ट� ल�ात ठे वा:

असणे गरजेचे आहे. तम
ु च्या पैशांच्या बाबतीतह� असेच असते. तम
ु च्या
पैशांचे चांगल्याप्रकारे व्यवस्थापन करण्यासाठ�, तुम्हाला कुठे जायचे आहे

तुमची बचत व खचार्साठ� योजना करा. अनावश्यक खचर् कमी करा व

तुमची बचत वेगळ्या खात्यात ठे वा. तुम्हाला गरज असलेल्या गोष्ट�ंवर
पण शहाणपणाने खचर् करा.

सामान्यत: तुमची बचत सुरू करण्यापूव� जास्त-व्याज असले ल� कज�
फेडणे उ�म असते, कारण बचत योजनेमधून तु म्ह� कमवू शकता

त्यापे�ा जास्त खचर् करावा कजा�साठ� लागतो. आधी ह� कज� फेडा आ�ण
मग �नय�मतपणे बचत खात्यामध्ये पैसे टाका.

आधी स्वत:ला प्रदान करा. तुम्ह� कशावरह� खचर् करण्यापूव� तुमच्या

उत्पन्नामधून पैसे बाजूला काढू न ठे वा. बचत केल्यानंतर रा�हलेल�

रक्कम वस्तूंवर खचर् करण्यासाठ� वापरा. आणखी, जर तुमचे उत्पन्न

वाढले, तर झालेल� ह� वाढ (करू शकत असल्यास, यापैक� मोठा भाग)
तुमच्या बचतीमध्ये टाका. तुम्ह� अ�त�रक्त पैसा खचर् करण्याचे
अंगवळणी लागण्यापूव� हे करणे सोपे असते.

हे तुम्हाला मा�हत असणे महत्वाचे आहे. लघू, मध्यम आ�ण द�घर्काल�न
�व�ीय ध्येये �निश्चत करणे महत्वाचे आहे.

उदाहरणाथर्,"मोटारबाईकसाठ� पैशांची बचत करणे" हे अ�निश्चत आ�ण
मोजमाप करण्यास कठ�ण असते. तम्
ु ह� प्रगती करत आहात �कं वा तम्
ु ह�
ती केल� आहे, हे तम्
ु हाला कसे कळे ल? दस
ु र्या बाजल
ू ा, "10 म�हन्यांच्या
आत 100 CC मोटारबाईकसाठ� 50000 रूपयांची बचत करणे" हे स्माटर्
असते. हे �निश्चत असते-तम्
ु ह� कशासाठ� बचत करत आहात हे तम्
ु हाला

मा�हत असते. याचे मोजमाप करता येते-तम्
ु हाला �कतीची गरज असेल

हे तम्
ु हाला मा�हत असते. हे साध्य केले जाऊ शकते आ�ण हे वास्तववाद�

तुमच्या बचतीमध्ये �नय�मतपणे योगदान द्या. हे सोपे करण्यासाठ�,
तुमच्या बचत खात्यामध्ये स्वयं च�लत मा�सक हस्तांतर (ऑटोमॅट�क
मंथल� ट्रान्सफर) सेट करा.

तुमच्या बचतीमध्ये वाढ करण्यासाठ� कर लाभ योजनां चा वापर करा.
इपीएफ, पीपीएफ, एनएससी, इएलएसएस, एसएसवाय, एनपीएस इ. हे

तुम्हाला तुमच्या बचतीवर प्रदान करावे लागणारे कर (टॅ क्सेस) कमी

करण्याचे चांगल्या मागर् असतात.

असते- तम्
ु ह� गरज असलेल्या एकूण रकमेची लहान टप्प्यांमध्ये
(म�हन्याला 5000 रूपयांची बचत करणे) �वभागणी करू शकता जे करणे

सोपे असते. आ�ण याला वेळेचे बंधनह� असते कारण तम्
ु ह� 10 म�हन्यांची
मुदत �निश्चत केलेल� असते.

बचत करणे:

तम
ु चे भ�वष्य हे �व�ीयदृष्ट्या सुर��त आहे याची खात्री करण्याचा मख्
ु य
टप्पा बचत हा असतो. हे तुम्हाला तुमची आ�थर्क ध्येय गाठण्यास आ�ण
तुमच्या भ�वष्यामध्ये मदत करते.
बचत म्हणजे काय?

बचतीला खाल�लप्रमाणे पाहणे हा चांगला दृष्ट�कोन असतो:

बचत कुठे करावी?
तुम्हाला मा�हत आहे का तुम्ह� दर म�हन्याला �कमान अल्पशी बचत

करू शकता. तम
ु ची बचत सरु ��त ठे वण्यासाठ� तुम्ह� काय करावे?

यासाठ� अनेक �वकल्प आहे. हे ब�केमधील बचत खात्याइतके सोपे असू
शकते. या आवत� �कं वा ठे व खाते �कं वा पोस्ट ऑ�फस बचत योजना
असू शकतात.
बचत करताना ल�ात ठे वायचे मुद्दे :


असल्याची खात्री करा (ऐवजांवर�ल मॉड्यल
ू चा संदभर् घ्या).

बचत=उत्पन्न-खचर्
खचर्=उत्पन्न-बचत
तुम्ह� कोणताह� खचर् करण्यापूव� तुमच्या उत्पन्नाचा भाग बाजूला काढू न ठे वावा.

बचत का करावी?

बचती�शवाय, जेव्हा तुम्हाला काह�तर� खरेद� करायचे असते, तेव्हा तुम्हाला पैसे उधार घ्यावे

लागतात. उधार घेणे हे ख�चर्क असते, कारण तुम्हाला के वळ त्याची परतफेड करावी लागत

नाह�; तर तुम्हाला व्याजह� भरावे लागते, अनेकदा त्याचा मा�सक दर फार जास्त असतो.
बचत के ल्यास तुम्हाला पैसे उधार घेताना द्यावे लागणारे व्याज टाळता येते.
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तम
ु ची बचत ह� वै�वध्यपण
ू र् ऐवजांमध्ये (इन्स्ट्रुम�ट्स) गंत
ु वल�



काह� भाग हा तरल मालम�ेमध्ये (�लक्वीड असेट) असावा
ज्यामळ
ु े गरज असल्यास तुम्ह� पैसे काढून घेऊ शकता.



अत्यंत जोखमीच्या/ अ�नय�मत असलेल्या ऐवजांमध्ये तम
ु चा
पैसा घालू नका, कारण तुम्ह� सगळा पैसा गमावू शकता!!!

भारतामधील बॅक�ंग

मॉड्यूल 2

पारं पा�रक व्यावसा�यक ब�का

ब��कंग

सावर्ज�नक �ेत्रामधील ब�का: सरकारने सावर्ज�नक �ेत्रामधील ब�कांमध्ये

ब�क ह� �व�ीय संस्था असते जी जनतेकडू न ठे वी स्वीकारते व पत �नमार्ण

करते. भारतामध्ये ब��कं ग �ेत्रावर �रझव्हर् ब�क ऑफ इं�डया (आरबीआय)

द्वारे �नयमन केले जाते.

खाजगी �ेत्रातील ब�का: खाजगी भागधारकांनी खाजगी �ेत्रामधील ब�कांमध्ये
आ�ण

�नयमने

नमूद

करते.

आयसीआयसी ब�क, ॲिक्सस ब�क इ.

बचत खाती ह� लघु-कालावधी बचतीसाठ� सुलभ असतात. तुम्ह� कोणत्याह�
ब�केमध्ये बचत खात्यात पैसे जमा करू शकता. हे तुमची बचत सुर��त ठे वते
व अल्पसे व्याजह� दे त.े तुम्ह� गरजेप्रमाणे तुमचे पैसे काढू न घेऊ शकता.
आवत� ठे व (मुदत ठे व)

आवत� ठे वीला आरडी म्हणू न जाणले जाते , हे कोणत्याह� �वशेष प्रसंगासांठ�

उदा. कार खरे द� करण्यासाठ� �नय�मतपणे बचत करून �नधी तयार करण्याची

इच्छा असल्यास उ�म असतात. ज्या लोकांकडे मोठ्या रकमेची बचत नसते,

पण ते दर म�हन्याला अल्पशा रकमेची बचत करण्यास तयार असतात अशा
लोकांसाठ� हे सुयोग्य असते . पैसे काढण्यास (�वड्रॉवल) परवानगी नसते.

ज्याला सामान्यत: एफडी म्हणून जाणले जाते जे थे तुम्ह� �निश्चत कालावधीसाठ�

रक्कम जमा करू शकता. ठे वीदाराला मुदत ठे वीची पावती �दल� जाते, मुदतपुत�च्या

वेळी ठे वीदाराला ती सादर करावी लागते. पैसे काढण्यास परवानगी नसते, तर�ह�,
गरज असल्यास, ठे वीदार दं ड दे ऊन मु दत ठे व खात्यातून पैसे काढू शकतो.

ठे व �वमा (�डपॉिजट इन्शुरन्स)

ठे व �वमा आ�ण पत हमी महामंडळ (डीआयसीजीसी) हे बचत, ठे व, चालू,

आवत� इ. सारख्या सवर् ठे वींचा �वमा उतरवते. ब�केमधील प्रत्येक ठे वीदार हा

ठे वीदाराद्वारे धारण केले ल� मुद्दल व व्याजाची रक्कम दोन्ह�साठ� जास्तीत
जास्त ₹5,00,000 पय�त �वमाकृत असतो.
�मशन

अंतगर्त

"प्रधानमंत्री

जन-धन

उदाहरणाथर्:एचडीएफसी

ब�क,

प्रादे �शक ग्रामीण ब�का: या ब�का मुख्यत: �समांत शेतकर�, श्र�मक, लघू
संस्था यांसारख्या समाजामधील कमकुवत �वभागाला सहाय्य करण्यासाठ�

स्था�पत झालेल्या असतात. या मुख्यत: �भन्न राज्यांम ध्ये प्रादे �शक
पातळीवर चालवल्या जातात.

सहकार� ब�का
सहकार� ब�का: भारतामधील ग्रामीण सहकार� पत यंत्रणा ह� प्राथ�मकत:

कृषी �ेत्राला पत प्रवाहाची खात्री करण्यासाठ� बां�धल आहे. ह� तीन-स्तर�य
यंत्रणेमध्ये चालवल� जाते जसे ग्रामीण पातळीवर प्राथ�मक कृषी पत

समुदाय, िजल्हा पातळीवर क�द्र�य सहकार� ब�का व राज्य पातळीवर राज्य

�नयत ठे व (मुद त ठे व)

राष्ट्र�य

बीओआय, पीएनबी इ.

�नयम

बचत खाते (मागणी ठे व)

समावेशासाठ�

प्रादे �शक ग्रामीण ब�का या श्रेणीमध्ये येतात. उदाहरण: एसबीआय,

बहुसंख्य समभाग धारण केलेले असतात. �रझव्हर् ब�क ऑफ इं�डया सवर्

चला थोडक्यात �व�वध प्रकारच्या ब�क ठे वी समजून घेऊया:

�व�ीय

बहुसंख्य समभाग धारण केलेले असतात. भारतामध्ये, राष्ट्र�यकृत ब�का व

योजना

(पीएमजेडीवाय)" ह� 28 ऑगस्ट 2014 रोजी सुरूवातीला 4 वषा�च्या (दोन

टप्प्यांमध्ये) कालावधीसाठ� सुरू केल� गेल� होती.ह�ने प्रत्येक घरासाठ� �कमान एक
मूलभूत ब��कं ग खाते, �व�ीय सा�रता, पतापय�त पोहच, �वमा आ�ण �नव�
ृ ीवेतनासह

ब��कं ग सेवांना वैिश्वक पोहच असण्याचा दृष्ट�कोन समोर ठे वला आहे .

सहकार� ब�का.

शहर� सहकार� ब�का (युसीबी) या शहर� व अधर्-शहर� भागांमधील ग्राहकांच्या
�व�ीय गरजा भागवतात.

नवीन ब��कं ग मॉडेल्स
पेम�ट ब�का: या ब�का मयार्�दत ठे वी स्वीकारू शकतात, जे सध्या प्र�त ग्राहक

₹100,000 इतके मयार्�दत आहे व ते आणखी वाढवले जाऊ शकते. पेम�ट

ब�का या एट�एम काड�, डे�बट काड�, नेट-ब��कं ग आ�ण मोबाईल ब��कं गसारख्या
सेवा जार� करू शकतात. उदाहरणाथर्:भारतीय पोस्ट पेम�ट ब�क (आयपीपीबी)

लघू �व� ब�का: ठे वी स्वीकारणे आ�ण मूलभूत कजार् यांसारख्या पायाभूत

ब��कं ग सेवा पुरवते. अथर्व्यवस्थेमधील लघु व्यवसाय यु�नट्स, लघु व

�समांत शेतकर�, सू�म आ�ण लघु उद्योग व असंघट�त �ेत्र संस्था
यांसारख्या इतर ब�कांद्वारे सेवा न �दल्या जाणार्या �ेत्रांच ा �व�ीय समावेश

करून घेणे हे यांमागचे ध्येय आहे.

शासनाने खाल�ल सुधारणेसह "प्रत्येक घरा" पासून ते "प्रत्येक प्रौढ" व्यक्तीने खाते

�वकास �व� संस्था (डीएफआय)

�वस्तार करण्याचे ठरवले आहे .

�वकास �व� संस्था (डीएफआय), िजला �वकास ब�क म्हणून ह� ओळखल�

उघडण्याकडे ल� क�द्र�त करून 28.8.2018 नंतर व्यापक पीएमजेडीवाय कायर्क्रमाचा

(i) रू. 5,000 ची �वद्यमान ओव्हर ड्राफ्ट मयार्देमध्ये रू. 10,000 असा बदल
करण्यात आला.

(ii) रू. 2000 पय�त ओडीचा लाभ घेणार्या स�क्रय पीएमजेडीवाय खात्यांसाठ�
कोणत्याह� अट� जोडलेल्या नाह�त.

(iii) ओडी सु�वधा �मळवण्याची वयोमयार्दा ह� 18-60 वषा�पासून 18-65 वष� केल�
गेल� आहे .

(iv) नवीन रूपे काडर् धारकांसाठ� 28.8.2018 नंतर उघडलेल्या नवीन

पीएमजेडीवाय खात्यांना अपघाती �वमा संर�ण हे �वद्यमान रू. 1 लाख ते
रू. 2 लाखांपय�त वाढवले आहे .

अ�धक मा�हतीसाठ� भेट द्या:https://pmjdy.gov.in/

जाते ह� गैर-व्यावसा�यक आधारावर आ�थर्क �वकास प्रकल्पांसाठ� जोखीम

भांडवल

पुरवते.

उदाहरणाथर्:

लघु

उद्योग

�वकास

ब�का

(एसआयडीबीआय), राष्ट्र�य कृषी आ�ण ग्रामीण �वकास ब�क (नाबाडर्),

राष्ट्र�य गह
ृ �नमार्ण ब�क (एनएचबी), इ.

सू�म �व� संस्था (एमएफआय)
ज्या संस्थांचे सू�म�व� हे मुख्य कायर् असते त्यांना सू�म �व� संस्था असे

म्हटले जाते. या संस्था केवळ सू�म �व� ऑफर करत नाह�त तर त्या
�वमा, पैसे पाठवणे यांसारख्या इतर �व�ीय सेवा व सू�म व्यवसाय सुरू
करण्यासाठ� वैयिक्तक समुपदे शन, प्र�श�ण व सहाय्य यांसारख्या गैर

�व�ीय सेवांची तरतूदह� करतात.
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भारतीय

�व�ीय

आरबीआयद्वारे

कंपनी

�नय�मत

(एनबीएफसी):

कंपनी

कायदा

गैर-ब��कं ग

संस्था

1956/2013

या

अंतगर्त

न�दणीकृत कंपन्या असतात. एनबीएफसी या कजर् व अग्रीम, रोख्यांचे

संपादन, व्यवसाय भाडेपट्ट्याने दे ण,े भाडोत्री खरेद�, �वमा व्यवसाय,
�भशांचा व्यवसाय इ. व्यवसाय करतात. या ब�कांहून �भन्न असतात,

लघू कालावधी पत

मध्यम/द�घर्काल�न पत

�वस्तार:कायर्कार�

�वस्तार:हाऊ�संग कजर्,

क्रेडीट

गैर-ब��कं ग

भांडवल, क्रेडीट काडर्

औद्यो�गक कजर्

कारण त्या मागणी ठे व स्वीकारत नाह�त व त्या पेम�ट व �नपटारा
यंत्रणाचा भाग बनत नाह�त.

�कसान क्रे�डट काडर् (केसीसी)


व्यवसाय संवाददाता (बीसी): या ब�कांना ब�कांचे एजंट्स म्हणून काम

�रझव्हर् ब�क ऑफ इं�डया व नाबाडर् यांनी एक�त्रतपणे रोख पत
सु�वधा

करण्यासाठ� स्था�नक वैयिक्तक व्यक्ती व इतरांन ा बीसी म्हणून �नयुक्त

सहजपणे

उपलब्ध

करण्यासाठ�

शेतकर्यांना

करण्यासाठ� केसीसी संकल्पना सुरू केल� आहे.

करण्याची परवानगी असते. बीसी हा हातामधील म�शनी, स्माटर्काडर् आधा�रत



�डव्हाइसेस, मोबाईल फोन इ. सारख्या मा�हती व संप्रेषण तंत्र�ान (आयसीट�)

मदत

शेतकर� हे �बयाणे, खते व क�टकनाशके इ. सारख्या केसीसीचा
उपयोग त्व�रत कृषी इनपुट्सच्या खरेद�साठ� करू शकतात.

आधा�रत साधनांचा वापर करतो. ब�केची शाखा ह� आपल्या �ेत्रापासून दरू

केसीसी हे लघु कालावधीमध्ये व वेळेत �पकांच्या मशागतीसाठ�

असल्यामुळे बीसी हे आपल्या दाराशी ब��कं ग सेवा पुरवण्याचे माध्यम

पैशांची गरज असल्यास मदत करतात.

असतात.

धनादे श

पत आ�ण ऋण व्यवस्थापन

धनादे श हा असा दस्तऐवज असतो जो ब�क खात्यामधून पै शांच्या

अनेक लोकांना घर, कार खरे द� करण्यासाठ� �कं वा मल
ु ांच्या �श�णासाठ�

प्रदानाचा आदे श दे तो.

पैसे कजार्ऊ घ्यावे लागतात. याला पत असे म्हणतात. �व�ीय त�

अनेकदा चांगले कजर् व वाईट कजर् यामध्ये फरक करतात. चांगले कजर्
ह� कशामध्ये तर� केलेल� गुंतवणूक असते जी द�घर्काळामध्ये मल्
ू य
�कं वा अ�धक संप�ी �नमार्ण करते. वाईट कजर् हे ज्याचे मूल्य त्व�रत

कमी होते अशा गोष्ट�ंची खरे द� करण्यासाठ� घेतलेले कजर् असते.

डे�बट काडर् �व. क्रेडीट काडर्

शास�कय पत योजनांची उदाहरणे
�वद्याल�मी पोटर् लद्वारे शै ��णक कज�


शै��णक कज� �मळवण्याची सोपी व प्रभावी यंत्रणा जेणेकरून कोणताह�

�वद्याथ� �नधी नसल्यामुळे त्याचे/�तचे �श�ण मध्येच सोडू न दे णार नाह�



�वद्याथ्या�साठ� सामाईक �श�ण कजर् आवेदन फॉमर् उपलब्ध आहे . भेट द्या:

www.vidyalakshmi.co.in

प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाय)


कमी उत्पन्न गट/आ�थर्क�रत्या कमकुवत �वभाग व मध्यम उत्पन्न गटासाठ�



जेव्हा व्यक्ती त्यांचे प�हले घर खरे द� करत असतात �कं वा नवीन बांधकाम

क्रेडीट �लंक्ड अनुदान योजना.

करत असतात तेव्हा ते अनुदानासाठ� पात्र असतात.

भेट द्या: https://pmaymis.gov.in

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाय)


शास�कय योजना जी लघु आ�ण मध्यम संस्थांचे मालक �कं वा उद्योजकांन ा



ऑफर केल� जाणार� कज�: �मळवलेल्या कजार्च्या रकमेवर आधा�रत �शशु,



आवश्यक असलेल� महत्वाची कागदपत्रे: ओळखीचा पुरावा, खरे द� केलेल्या

व्यावसा�यक कज� ऑफर करते.

�कशोर आ�ण तरूण अशी असतात.

वस्तूंचे कोटे शन व श्रेणी प्रमाणपत्रे

भेट: https://www.mudra.org.in
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ब�क �प्रपेड काड�

इंटरनेट ब��कं ग

पॉ�ट ऑफ सेल

मोबाईल ब��कं ग

अप्रबं�धत पूरक सेवा मा�हती

सू�म एट�एम्स

आधार स�म पेम�ट यंत्रणा

मोबाईल वॉलेट्स

यु�नफाइड पेम�ट इंटरफेस (यप
ु ीआय)

�डिजटल पेम�ट्स

मॉड्यूल 3
�डिजटल

ब��कं ग काड�

पेम�ट्स

ह� अशी पेम�ट्स

असतात ज्यांमध्ये दाता व प्राप्तकतार्

हे

दोघेह�

�मळवण्यासाठ�

पैसे

पाठवणे

माध्यमांचा वापर करतात.

व

इलेक्ट्रॉ�नक

(यए
ु सएसडी)

�डिजटल पेम�ट्सचे लाभ
•
•
•
•

ग�तमान, सोपे व सोयीचे.

परवडणारे व कमी व्यवहार शुल्क

व्यवहारांच ी �डिजटल न�द पुरवते ज्याचा मागोवा ग्राहक घेऊ शकतात.
कोणत्याह� प्रकारच्या पेम�ट्ससाठ� एक थांबा उपाय दे ऊ करते.

�डिजटल पेम�ट्सच्या कराव्यात आ�ण करू नयेत अशा गोष्ट�
करावे

करू नये

तुमचा फोन आ�ण संगणकासाठ�

कधीह�

इतर

करू नका. एकतर तो ल�ात ठे वा

पासवडर्चा उपयोग करा ज्यामुळे
कोणीह�

तुमच्या

वापर करू शकणार नाह�.
नेहमी

यंत्रणेच ा

�नय�मतपणे

तुमच्या

ब�केच्या सुर��त इंटरनेट ब��कं ग
साईटला भेट द्या
तुम्ह�

तुमचा

केल्यानंतर

व्यवहार

लगेचच

पूणर्

तुमच्या

इंटरनेट ब��कं गमधून लॉग आऊट
करा

जर तुम्हाला तुमच्या खात्यामध्ये

अन�धकृत व्यवहारांचा संशय येत
असेल, तर लगेचच तुमच्या ब�केला
याची मा�हती द्या

फोनवर

तुमच्या

(एइपीज)

मोबाईल

ब��कं गचा लॉ�गन आ�ण पासवडर् जतन
�कं वा तो इतरत्र �लहून ठे वा.

इंटरनेट ब��कं ग

कधीह� तुमचा हॅन्डसेट दल
ु र्��त ठे वू

इंटरनेट बॅ�कं गला, इ-ब��कं ग �कं वा व्हचुर्अल ब��कं ग म्हणूनह� जाणले जाते, ह�

करून ठे वू नका

�व�ीय संस्थांच्या वेबसाईटद्वारे �व�वध प्रकारचे �व�ीय व्यवहार आयोिजत करण्यास

आ�ण मोबाईल ब��कं गमध्ये लॉग इन

मोबाईलद्वारे �व�ीय व्यवहार करत
असताना कधीह� तुम च्या फोनकडे

दल
ु र्� करू नका
अ�वश्वसनीय

स�म बनवते. व्यवहारांचे प्रकार हे आहे त:

नॅशनल इलेक्ट्रॉ�नक फंड ट्रान्सफर (एनइएफट�)

लाभाथ्यार्चा खाते क्रमांक व आयएफएससी(इं�डयन फायनािन्शयल �सस्ट�म

कोड) वापरून एका ब�क खात्यामधून इतर ब�केच्या �भन्न खात्यामध्ये �नधी
आ�ण

स्त्रोतांकडू न ॲप्स
करू नका

इलेक्ट्रॉ�नक पेम�ट यंत्रणा असते जी ब�केच्या ग्राहकांना आ�ण इतर �व�ीय संस्थांना

संशयास्पद

कधीह� डाऊनलोड

हस्तांतरण करणे.

�रअल टाईम ग्रॉस सेटलम�ट (आरट�जीएस)

लाभाथ्यार्चा खाते क्रमांक व आयएफएससी कोड वापरून एका ब�क खात्यामधून

इतर ब�केच्या �भन्न खात्यामध्ये वास्त�वक वेळेवर आधा�रत उच्च मूल्य

�डिजटल पेम�टच्या पध्दती
रोखर�हत व्यवहारांना प्रोत्साहन दे ण्याचा व भारताला कमी-रोख समुदायामध्ये

रूपांतर�त करण्याचा भाग म्हणून, �डिजटल पेम�ट्सची �व�वध माध्यमे उपलब्ध
आहेत.

(स्त्रोत: www.cashlessindia.gov.in)

व्यवहारांच ी सु�वधा दे ऊन �नधी हस्तांतरण करणे.
त्व�रत पेम�ट सेवा (आयएमपीएस)

त्व�रत �नधी हस्तांतरणाची सु�वधा दे णारे एका ब�क खात्यामधून दस
ु र् या

खात्यामध्ये �नधी हस्तांतरण.

मोबाईलद्वारे �नधी हस्तांतरणासाठ� ब�केद्वारे जार� केलेल्या मोबाईल मनी

आयड�ट�फायर (एमएमआयडी) ची आवश्यकता असते. लाभाथ्यार्चा खाते क्रमांक
आ�ण आयएफएससी कोड वापरूनह� व्यवहार केला जाऊ शकतो.

आयएमपीएस, एनइएफट� आ�ण आरट�जीएस हे 24x7 उपलब्ध असतात.
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उद्दे श्य ब��कं ग करत नसलेल्या समाजाला मुख्य ब��कं ग सेवांमध्ये �व�ीय

मोबाईल ब��कं ग
मोबाईल ब��कं ग ह� ब�क �कं वा इतर �व�ीय संस्थाद्वारे पुरवल� जाणार� सेवा

आहे जी ग्राहकांन ा मोबाईल फोन �कं वा टॅ बलेटसारख्या मोबाईल �डव्हाइसेसचा
वापर करून दरू स्थपणे �व�वध प्रकारचे �व�ीय व्यवहार करू दे ते.

सखोलता व समावेश पुरवणे हा आहे.

यु�नफाइड पेम�ट्स इंटरफेस (युपीआय)
अशी यंत्रणा िजच्यामध्ये एका मोबाईल अनुप्रयोगामध्ये (कोणत्याह� सहभागी

ब�केचे) अनेक ब�क खाती असतात, जी ब��कगची अनेक वै�शष्ट्ये, �नब�ध �नधी

मोबाईल वॉलेट
ह� �डिजटल स्वरूपात रोख सोबत ठे वण्याची पध्दत असते. �डिजटल वॉलेटमध्ये
पैसे लोड करण्यासाठ� व्यक्तीचे खाते आवश्यक असते. बहुतांश ब�कांकडे आ�ण

पेट�एम, फ्र�चाजर्, मो�बिक्वक, ऑिक्सजन, एअरटे ल मनी इ. काह� खाजगी
कंपन्यांकडे त्यांची इ-वॉलेट्स असतात.

रूट�ंग व व्यापार� पेम�ट्सना �ठकाणी एकत्र करते.

या यंत्रणेमध्ये, वास्त�वक वेळेमध्ये 24x7 ट्रान्सफरची सु�वधा दे णार्या व्ह�पीए

(व्हचुर्अल पेम�ट ॲड्रेस)चा वापर करून कोणत्याह� स्माटर् फोनद्वारे व्यवहार केले
जाऊ शकतात. व्यक्तीला यूपीआय स�म केलेले ब�केचे ॲप डाऊनलोड करून,
ब�केच्या तपशीलासह लॉग इन करणे गरजेचे असते.

पॉ�ट ऑफ सेल
पॉ�ट ऑफ सेल (पीओएस) हे असे स्थान असते जेथे �वक्र� केल� जाते. समग्र
पातळीवर, पीओएस हे मॉल, बाजार �कं वा शहर असू शकते. सू�म पातळीवर,

�करकोळ �वक्रेते पीओएसला असे �ेत्र मानतात जेथे ग्राहक व्यवहार पूणर् करतात,
जसे चेकआऊट काऊंटर. याला पॉ�ट ऑफ परचेस असे म्हणतात.

अं�तम वापरकत्या�ना युपीआयचे लाभ:


संवेदनशील मा�हती शेअर करू नका


स�
ू म एट�एम्स
सू�म

एट�एम

म्हणजे

असे �डव्हाइस

असते जे पायाभूत ब��कं ग

सेवा

व्यवसाय संवाददात्यांना (हा स्था�नक �करकोळ �वक्र�च्या दक
ु ानाचा मालक असू
शकतो व तो ’सू�म एट�एम’ म्हणून काम करतो) त्व�रत व्यवहार करण्यास
स�म बनवतो.

ब�केचे

व्यावसा�यक

संवाददाता

(बीसी)/ब�क

�मत्राद्वारे

पीओएसमध्ये (पॉ�ट ऑफ सेल/मायक्रो एट�एम) ऑनलाईन आंतरसंचा�लत
�व�ीय व्यवहारांना परवानगी दे ते.

केवळ �पन प्र�वष्ट करून व्यवहार अ�धकृत करा



�व�वध इंटरफेसेसमध्ये काम करते-पेम�टची �वनंती ह� वेब इंटरफेसवर तयार
केल� जाते, जी मोबाईल इंटरफेस (ॲप) वर अ�धकृत केल� जाते.



24x7 उपलब्धता व ग्राहक त्याच्या वैयिक्तक �डव्हाइसवर व्यवहार करू
मा�हतीसाठ�,

�लंक

पहा:

https://www.npci.org.in/product-

overview/upi-product-overview

युपीआय 2.0
वापरकत्या�ना त्यांची ओव्हरड्राफ्ट खाती युपीआय

नवीन पेम�ट सेवा *99# ह� अप्रबं�धत पूरक सेवा मा�हती (युएसएसडी) चॅ नेलवर
काम करते. ह� सेवा मूलभूत �फचर मोबाईल फोनचा उपयोग करून मोबाईल
दे ते, युएसएसडी आधा�रत मोबाईल

अ�धक

ह� यप
ु ीआय यंत्रणेची नवीन आव�
ृ ी आहे, जी

अप्रबं�धत परू क सेवा मा�हती (यए
ु सएसडी)

करू

एक िक्लक 2 एफए-



एइपीएस हे ब�केचे नेतत्ृ व असलेले मॉडेल आहे जे आधार प्रमा�णकरणाचा वापर
कोणत्याह�



शकतो.

आधार स�म पेम�ट यंत्रणा (एइपीज)

ब��कं ग व्यवहार

बहू उपयोगीता-कॅश ऑन �ड�लव्हर�/ �बल िस्प्लट शेअर�ंग/ व्यापार� पेम�ट्स/
पैसे पाठवणे

पोहचवण्यासाठ� व्यवसा�यक संवाददात्या (बीसी) द्वारे वापरले जाते. हा मंच

करून

गोपनीयता-फक्त व्हचुर्अल पेम�ट ॲड्रेस शेअर करा व इतर कोणतीह�

ब�केचा

वापर

करण्यासाठ� मोबाईलमध्ये इंटरनेट डेटा सु�वधा असण्याची गरज नसते. �हचा

हॅन्डलशी �लंक करण्यास स�म बनवते.

वापरकत� �व�शष्ट व्यापार्यासाठ� आदेश जार�
करून पूव-र् अ�धकृत व्यवहारह� करू शकतात.

युपीआय 2.0 आव�
ृ ीमध्ये व्यवहारांसाठ�ची
पावती पाहणे व संग्र�हत करण्याचे वै�शष्ट्य
असते.
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2. सामान्य �वमा

मॉड्यूल 4

�वमा

अशा उत्पादनांमध्ये पॉ�लसींचा समावेश होतो ज्या व्यक्तींच्या जीवनाशी
प्रत्य�पणे संबं�धत नसतात. जसे अशा पॉ�लसी पॉ�लसीधारकाला संप�ी आ�ण
आरोग्याच्या जोखमी�वरुध्द संर�ण दे तात.

i) आरोग्य �वमा

अपघात �कं वा गंभ ीर आजारपणासाठ� बर्याच व्यक्तींनी काह�ह� �नयोजन

केलेले नसते. या गोष्ट� तुमच्यासोबत घडण्याची शक्यता सदैव असते. अनेक
लोक उतरवण्याची गरज असलेला �वमा उतरवणे पुढे ढकलतात. पण अपघात
होत असतात. फक्त घटना घडल्यानंतरच, आपल्याला आपण संर�णासाठ�

�वमा घ्यायला हवा होता हे समजते. �वमा हे आ�थर्क नुकसानीपासून
संर�णाचे

साधन

आहे

व

आकिस्मक �कं वा

जोखमी�वरुध्द संर�णासाठ� ते �दले जातात.

अ�निश्चत नुकसानीच्या

अ�लकडे उपचाराचा खचर् अनेक पट�ंनी वाढला आहे. तुम्ह� कुठे राहता यावर
आधा�रत, डॉक्टरांना साधी भेट जर� �दल� तर 300 ते 3000 रूपयांचा खचर्

होतो. जर तुम च्या उपचारासाठ� तुम्हाला रूग्णालयात रहावे लागणार असेल,
तर तुम्हाला मोठे वैद्यक�य �बल येते जे तुम च्या बचतीवर मोठा प�रणाम

करते. असे �व�ीय धोके टाळण्यासाठ�, आपण आपल्या स्वत:चा वैद्यक�य

�वमा उतरवावा. प्रत्येक �वमा कंपनी वैद्यक�य �वमा योजना ऑफर करते,

ज्यामध्ये रूग्णाच्या उपचार खचार्स ह मूलभूत वैद्यक�य �नगाह� समा�वष्ट

असते.
�वम्याचे व्यापकपणे दोन श्रेणींम ध्ये वग�करण केले जाते:
1.

2.

ii) गैर-आरोग्य �वमा

जीवन �वमा

सामान्य �वमा

1. जीवन �वमा
जीवन �वमा हा तुमचा मत्ृ यू झाल्यानंतर तुमच्या लाभाथ्यार्ला �व�ीय प्रदान

पुरवते. जेव्हा तुम्ह� जीवन �वमा पॉ�लसी खरेद� करता, तेव्हा तुम्ह�

लाभाथ्यार्चे नाव दे ता. सामान्यत: तुम च्या कुटु ंबाचे र�ण करण्यासाठ� तुम च्या
वा�षर्क उत्पन्नाच्या 7 ते 10 पट मूल्य संर�णासह �वमा उतरवण्याची

�शफारस केल� जाते.

जीवन �वम्याचे प्रकार
टमर् इन्शुरन्स: हा �निश्चत कालावधीसाठ� स�क्रय असतो व पॉ�लसी
कालावधीदरम्यान तुमच्या जीवनाशी संबं�धत दद
ु �वी घटना घडल्यास,
तुमच्या नाम�नद� �शत व्यक्तीला ’हमी �दलेल� रक्कम’ �मळते. यामध्ये
�प्र�मयम परत केले जात नाह�, पण हे जोखीम चांगल्याप्रकारे शमवते.

a) वाहन/मोटार �वमा
वाहन �वमा (ज्याला मोटार इनशुरन्स/ कार इन्शुरन्स/ ऑटो इन्शुरन्स

म्हणूनह� जाणले जाते) हा रस्त्यांवर धावणार्या वाहनांसाठ� उतरवलेला �वमा
असतो. कोणतीह� कायदे शीर जबाबदार� आ�ण/�कं वा वाहनाला झालेल्या
अपघातामुळे झालेल्या नुकसानी�वरुध्द वाहन मालकाला संर�ण पुरवणे हे

याचे प्राथ�मक उद्�दष्ट्य असते. वाहन �वम्यासाठ�चे संर�ण दोन प्रकारचे

एन्डॉवम�ट इन्शुरन्स: �व�शष्ट कालावधीनंतर �कं वा म ृत्यू झाल्यानंतर

असते:

वयोमयार्देसाठ� सामान्य मुदतपूत� या दहा, पंध रा �कं वा बारा वषा�च्या

आवश्यकता असते व रस्त्यावर धावणार्या प्रत्येक वाहनाने हा �वमा उतरवणे

मोठ� रक्कम दे ण्यासाठ� तयार केलेला जीवन �वमा करार. �व�शष्ट

मोटार तत
ृ ीय प� (ट�पी) दा�यत्व �वमा: तृतीय प� �वमा ह� �नयामक

असतात.

अ�नवायर्

होल लाईफ: कायमच्या जीवन �वम्याचे प्रकार जे तुम्ह� जोपय�त
�प्र�मयम दे ता तोपय�त प्रभावी राहतात.

यु�नट �लंक्ड इन्शुरन्स: �वमा व गुंतवणूक वाहनाचे एक�त्रकरण,
पॉ�लसीधारकाद्वारे प्रदान केलेल्या �प्र�मयमचा भाग हा �वमा संर�ण

पुरवण्यासाठ� वापरला जातो व उवर्�रत भाग हा समभाग व कजर्

ऐवजांम ध्ये गुंतवला जातो.
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असते. वाहनाचा मालक हा सावर्ज�नक �ठकाणी वाहनाच्या

वापराद्वारे �कं वा त्यामधून उद्भवलेल्या तत
ृ ीय प�ाच्या जीवनाला �कं वा
मालम�ेच्या हानीसाठ� कायदे शीर�रत्या जबाबदार असतो. सावर्ज�नक �ठकाणी

�वम्या�शवाय मोटार वाहन चालवणे हा दंडपात्र गुन्हा आहे. �वमाकृत व्यक्ती

कायदे शीर�रत्या जबाबदार असेल अशाप्रकारे इतरांच्या मालम�ेचे नुकसान
झाले �कं वा अपघातामुळे इतर व्यक्तीला दुखापत झाल� �कं वा त्याचा मत्ृ यू
झाला तर �वमा पॉ�लसीमध्ये यासाठ� संर�ण �मळते.

मोटार स्वयं हानी (ओडी) �वमा संर�ण: यामध्ये �वमाकृत वाहनामुळे झालेल्या
अपघाती हानीचा समावेश होतो.

वर�ल पैक� एक �कं वा दोन्ह� संर�ण आलेल्या पॉ�लसी आहे. कशाचे संर�ण
�मळते हे समजून घेण्यासाठ� तुमच्या पॉ�लसीचे प�र�ण करणे महत्वाचे
असते.

भारत शासनाच्या �वमा योजनांची उदाहरणे
प्रधान मंत्री सुर�ा �बमा योजना (पीएमएसबीवाय)


�वमा संर�ण पुरवते


ऑटो-डे�बट सु�वधेद्वारे ब�क खात्यामधू न रू.12/- इतका �निश्चत
वा�षर्क �प्र�मयम वजा केला जातो

मालम�ा �वमा

b)

18 ते 70 वयोगटामधील ब�क खातेधारकां ना 2 लाखांपय�त अपघाती

मालम�ेचा �वमा हा सामान्य �वम्याची अत्यंत व्यापक श्रेणी आहे आ�ण हे

अशाप्रकारचे संर�ण आहे जे तुम्हाला संर��त करायच्या मालम�ेच्या

प्रकारावर अवलंबून असते. अत्यंत प्र�सध्द मालम�ा �वमा म्हणजे मानक



व्यक्ती हे केवळ ब�क बचत खात्यासोबत योजनेमध्ये सहभागी
होण्यास पात्र असू शकतात



हा �वमा अपघातामुळे कायमच्या व अंशत: अपंगत्वासाठ�
संर�ण दे तो

अिग्न�वमा पॉ�लसी व ती आग आ�ण पूर, चक्र�वादळ, वादळ इ. सारख्या

संबं�धत संकटां�वरुध्द �वमा संर�ण पुरवते. अिग्न�वमा पॉ�लसीअंतगर्त

संर��त मालम�ांचे �भन्न प्रकार म्हणजे घरे, कायार्लये, दुकाने, रूग्णालये,
औद्यो�गक/�नमार्ण जोखमी आ�ण यंत्र, संयंत्रे, उपकरणे व उपसाधनांस ारखे
घटक;

कच्चा

माल,

प्र�क्रयेमधील

सामग्री,

औद्यो�गक

जोखमींच्या

प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाय)-आयुष् यमान भारत


ओळखलेल्या व्यावसा�यक श्रे णीला ल�य करून आरोग्य �नगा सु�वधा

आवाराबाहे र�ल संग्रहण जोखमी; औद्यो�गक जोखीमींच्या आवाराबाहे र िस्थत
ट� क फाम्सर्/गॅस धारक इ.

पुरवते


घर/घर धारकांचा �वमा हा महत्वाचा असतो कारण तो व्यक्तीच्या घरासाठ�



दुकानदारांची

पॅकेज

पॉ�लसी

ह�

मोठ्या

कुटु ं बाचा आकार, वय �कं वा �लंग यावर कोणतीह� मयार्दा नाह�

रूग्णवसनाच्या

बाबतीत

कुटु ं बाला उपचारासाठ�

दे ण्याची गरज नसते (https://www.pmjay.gov.in)

�हतकारक �वमा संर�णाचे पॅकेज पुरवतो.
अशाचप्रकारे ,

ह� ग�रबां ना, वं�चत ग्रामीण कुटु ं ब व शहर� कामगारांच्या कुटु ं बाच्या

कोणताह�

पैसा

संख्येम धील

दक
ु ानदारांच्या सवर् �वमायोग्य जोखमींचा �वमा उतरवण्यासासाठ� तयार केलेल�
आहे. हे आग, भूकंप, वीज पडणे, पूर, चोर� इ. सारख्या �व�वध अपघाती
घटनां�वरुध्द संर�ण पुरवते. ह� पॉ�लसी इमारत, �तच्यामधील वस्तू,
दक
ु ानामध्ये ठे वलेले पैसे इ. साठ� संर�ण दे ते.

c) इतर �वमा

प्रधान मंत्री फसल �बमा योजना (पीएमएफबीवाय)

 �वम्याद्वारे �पकामध्ये आलेल्या अपयशापासून शेतकर्यांना संर�ण
दे ण्याकडे �पक �वमा योजना उद्दे �शत आहे

 ह� योजना शेतकर्यांचा जोखमींच्या व्यापक श्रेणी�वरुध्द �वमा उतरवते-

दुष्काळ, कोरडे हवामान, पूर, जलप्रलय, क�टक आ�ण आजार, भूस्खलन,
नैस�गर्क आग व वीज पडणे, गारा पडणे , चक्र�वादळ, तुफान इ.

 ह� योजना कापणीनंतरच्या 14 �दवसांपय�त नुक सानीसाठ� �वमा संर�ण

प्रवास �वमा

दे ते (https://pmfby.gov.in)

व्यापक प्रवास �वमा परु वतो:

 आपत्काल�न वैद्यक�य संर�ण
 अनपे��त रद्द�करण �कं वा तुमच्या सहल�चा कालावधी
कमी करावा लागल्यामुळे झालेले नुकसान

 मत्ृ यू आ�ण अपंगत्व संर�ण
 वैयिक्तक जबाबदार�चे संर�ण
 लगेज संर�ण
गट �वमा

यामध्ये �निश्चत लोकांच्या गटाचा समावेश होतो, उदाहरणाथर्
समद
ु ायाचे �कं वा व्यावसा�यक संघटनेचे सदस्य, �कं वा �व�शष्ट
�नयोक्त्याचे कमर्चार�

�पक �वमा
दष्ु काळ, पूर, इतर नैस�गर्क आप�ी व क�टकांचा प्रादभ
ु ार्व इ. मळ
ु े

�पकांची हानी �कं वा नक
ु सान झाल्यास ह� शेतकर्यांना �वमा

संर�ण परु वतो.
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प्रधान मंत्री जीवनज्यो�त �बमा योजना (पीएमजेजेबीवाय)

 18 ते 50 वयोगटामधील ब�क खातेधारकांना (बचत ब�क खाते) 2
लाखांपय�त �वमा संर�ण पुरवते

 ऑटो-डे�बट सु�वधे द्वारे ब�क खात्यामधून रू. 330/- इतका �निश्चत
वा�षर्क �प्र�मयम वजा केला जातो

 (https://financialservices.gov.in/insurance-divisions))

दावा करणे

जेव्हा तुमची बाईक चोर�ला जाणे �कं वा तुमचा अपघात होणे यासारखी वाईट
घटना घडते, तेव्हा ह� दावा करण्याची वेळ असते.

जेव्हा तुम्ह� दावा करता, तेव्हा तुम्ह� अ�धकृतपणे �वमा कंपनीला तुम च्या

�वमा पॉ�लसीच्या अट�ंनुसार झालेल्या नुकसानीचे प्रदान तुम्हाला करण्याचे

�वचारता.

तुमचा �वमा ब्रोकर, एजंट �कं वा कंपनीशी शक्य �ततक्या लवकर संपकर् साधा.
कारण बहुतांश कंपन्यांची दावा सुपुदर् करण्यासाठ� वेळ मयार्दा असते. आणखी
तुमचा दावा सुपद
ु र् करताना सवर् सहाय्यक कागदपत्रे पुरवण्याचे ल�ात ठे वा

गुंतवणूक

मॉड्यल
ू 5

गुंतवणूक करणे ह� फायद्याची गोष्ट ठरू शकते जी तुम्हाला तुमची �व�ीय

ध्येय पूत� करण्यास मदत करू शकते; तर�ह�, गुंतवणूक करणे हे ज�टल असू

शकते आ�ण त्यासोबत जोखमह� येते. योग्य �ानासोबत, तुम्ह� जी सोयीचे
वाटे ल अशी ज�टलता आ�ण जोखमीची पातळी �नवडू शकता.

मख्
ु य घटक
तुम्हाला प्रत्येक गुंतवणूक��वषयी परतावा, जोखीम व रोखीमध्ये रूपांतर

करण्याची सुलभता या �कमान तीन घटकां�वषयी मा�हती असायला हवी.

चलन फुगवटा आ�ण त्याचा गुंतवणूक�वर होणारा प�रणाम
चलन फुगवटा म्हणजे वस्तू आ�ण सेवांच्या �कमती वाढणे. कालांतराने, जशा

वस्तू व सेवांच्या �कमती वाढतात, वस्तू व सेवा खरेद� करण्याची एक रूपया

�कं वा रू. 100 या पैशांच्या एककाची �मता घटते. इतर शब्दांमध्ये, पैशांची
खरेद��मता कमी होते. �व�ीय �नयोजनादरम्यान तुम च्या गुंतवणूक�वर
चलनवाढ�चा प�रणाम ल�ात घेण महत्वाचे असते.

चलन फुगवट्याचा माझ्या गुंतवणूक�च्या �नणर्य ावर कसा प�रणाम होतो?
पाच वषा�पूव� वडा पावची �कं मत रू. 5/- होती, आता त्याची �कं मत रू.

गुंतवणूक करण्याची ध्येये

10/- आहे. �कमतीमध्ये झालेल� वाढ ह� उच्च प्रमाण �कं वा चांगल्या

तुमची गुंतवणूक�ची ध्येये ह� तुम्ह� कोणत्या टप्प्यामध्ये आहात यावर अवलंबून
असतात (�वद्याथ�, कमर्चार�, �नव�
ृ इ.). तुमची गुंतवणूक�ची ध्येये ह� इतरांहून

�भन्न असतील, आ�ण तुम्ह� जीवनामध्ये जसे पुढे जाता तशी तुमची ध्येये

बदलतात. सामान्यत:, तुमची एकाचवेळी �व�वध प्रकारची ध्येये असू शकतात.
तुम्ह�

मूल्यामध्ये

द�घर्काल�न

वध्
ृ द�कडे

पाहत

असाल

व

तुम्हाला

आपत्काळासाठ� सुर��त व प�रवतर्नशील �नधीह� हवा असेल. प्रत्येक घराची

�व�वध उद्�दष्ट्ये असतात व त्या प्रत्येकासाठ� �भन्न गुंतवणूक धोरणाची

गरज असते.

वैयिक्तक घटकांचा गुंतवणूक�च्या �नवडींवर कसा प�रणाम होतो हे पाहण्याची

सोपी पध्दत म्हणजे तुम्ह� तुमच्या ज्या जीवनाच्या टप्प्यामध्ये आहात,

टप्प्या�वषयी �वचार करणे.
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गुणव�ेमुळे झालेल� नाह�, पण घटकांच्या �कमतीवर झालेल्या चलन
फुगवट्याच्या प�रणामामुळे होते.

वै�वध्यता सवर् अंडी एकाच टोपल�त टाकणे ह� चांगल� गोष्ट नसते. जर
तुम्ह�

तुमचा

पैसा

�व�वधप्रकारच्या गुंतवणूक�मध्ये
टाकला आ�ण एक �कं वा दोन

मध्ये पैसा गमावला, तर तुमच्या
इतर गुंतवणूक�वर लाभह� होऊ

शकतो. याला वै�वध्यता असे

म्हणतात. ह� तुम्ह� गुंतवणूक
करत असताना जोखीम कमी
करण्याची पध्दत असते.

एकक हे �नधी धारणेची गुंतवणूकदाराची प्रमाणातील मालक� व ती धारणा
�नमार्ण करत असलेले उत्पन्न दशर्वते.

पध्दतशीर गंतवणूक योजना (एसआयपी): जेव्हा �निश्चत वेळ अंतराळामध्ये

�निश्चत रक्कम ह� म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवल� जाते, तेव्हा त्याला
एसआयपी असे म्हणतात, जी आता ट्र� ड होणार� भ�वष्यातील गुंतवणूक बनत
चालल� आहे.

इक्वीट� �लंक्ड बचत योजना (इएलएसएस): या म्युच्युअल फंड गुंतवणूक
योजना तुम्हाला आयकरामध्ये बचत करण्यास मदत करतात (गुंतवणूकदारांना

�व�शष्ट रोख्यांमध्ये रू. 1.5 लाखांपय�त गुंतवणूक करू दे ते व त्यांच्या करपात्र
उत्पन्नामधून याच्या वजावट�चा दावा करू दे ते)

रोखे बाजारामधील गुंतवणूक

रोख्यांचे व्यापकपणे दोन प्रकारांत वग�करण केले जाते: भाग व ऋण. रोख्यांची
�वक्र� रोखेबाजारात केल� जाते.

गोल्ड इट�एफ: गोल्ड इट�एफ, �कं वा एक्सच� ज ट्रे डेड फंड, हा कमोडीट�-

आधा�रत म्युच्युअल फंड असतो जो सोन्यासारख्या मालम�ांमध्ये गुंतवणूक
करतो. हे एक्सच�ज ट्रे डेड फंड्स वैयिक्तक भागासारखे प्रदशर्न करतात आ�ण
तशाचप्रकारे स्टॉक एक्सच�जमध्ये ट्रे ड केले जातात.

प्राथ�मक बाजार: कंपनी प�हल्यांदा रोखे प्रत्य� जार� करते उदा. आयपीओ

(आरं�भक सावर्ज�नक ऑफर)
दय्ु यम

बाजार: स्टॉक एक्सच�जेसमध्ये

एनएसइ इ.

रोख्याचे

ट्रे डींग उदा. बीएसइ,

तुमच्या क्लाएंटला जाणा (केवायसी): सेबीने सवर् रोखे बाजार

(�सक्क्युर�ट�ज माक�ट) गुंततवणूकदारांसाठ� केवायसी (तुमच्या क्लाएंटला
जाणा) आवश्यकता �न�दर्ष्ट केलेल्या आहेत. सेबीला ऑनलाईन केवायसी (इ-

केवायसी) ची सु�वधा दे णार्या तां�त्रक नवकल्पनांचा वापर करण्याची परवानगी

आहे. तंत्र�ानाचा उपयोग केल्यास त्यामुळे गुंतवणूकदार हे मध्यस्थाच्या
कायार्लयाला भौ�तक भेट �दल्या�शवाय केवायसी पूणर् करू शकतात.

सॉवरे न गोल्ड बॉन्ड्स (एसजीबी):
हे सोन्याच्या ग्रॅम्समध्ये नामां�कत सरकार� रोखे असतात. हे भौ�तक सोने
धारण करण्याला पयार्यी असतात. गुंतवणूकदारांना रोखीमध्ये जार� रक्कम

प्रदान करावी लागते आ�ण मुदतपूत�वर बॉन्ड्स हे रोखीसाठ� सोडवून घेतले
जाऊ शकतात. बॉन्ड हे भारत सरकारच्यावतीने �रझव्हर् ब�क ऑफ इं�डयाद्वारे
जार� केले जातात.

�रअल इस्टे ट इन्व्हेस्टम�ट ट्रस्ट (आरइआयट�): आरइआयट� या अशा

संस्था असतात ज्यांच्या �रअल इस्टे ट �ेत्रामध्ये मालक�च्या मालम�ा

असतात

व

त्या

त्यांच्या

�वकासासाठ�

�नधीकरण

करतात.

यामुळे

गुंतवणूकदारांना स्वत: कोणत्याह� मालम�ा खरेद� केल्या, व्यवस्था�पत केल्या
�कं वा �व� पुरवल्या�शवाय �रअल इस्टे ट गुंतवणूक�मधून लाभांश कमवता

भाग
भाग हा कंपनीचा भाग असतो, ज्याला स्टॉक �कं वा शेअर म्हणूनह� जाणले

येतो.

जाते. जेव्हा तुम्ह� कंपनीचे शेअसर् खरेद� करता, तेव्हा त्या कंपनीचा भाग

सरकार� योजनांमध्ये गुंतवणूक

वाट्याची अपे�ा करू शकता. सावर्ज�नक/�लस्टे ड कंपन्यांसाठ�, हे शेअसर् स्टॉक



तुमच्या मालक�चा असतो व जेव् हा कंपनीला नफा होतो तेव्हा तुम्ह� नफ्याच्या

एक्सच�जेसमध्ये ट्रे ड केले जातात ज्यामुळे भागांच ी खरेद� �वक्र�ची सु�वधा



जोखमीचे असते व यामध्ये इतर गुंतवणूक�ंहून अ�धक पैसे गुंतवावे लागतात.



�मळते, त्यामुळे बाजारपेठ पुरवल� जाते. भागांमध्ये गुंतवणूक करणे हे

कजर् रोखे




राष्ट्र�य बचत प्रमाणपत्रे (एनएससी)
पोस्ट ऑ�फस बचत/आरडी खाते

सावर्ज�नक भ�वष्य �नवार्ह �नधी (पीपीएफ)
�कसान �वकास पत्र (केव्ह�पी)

ज्येष्ठ नाग�रक बचत योजना (एससीएसएस)



सुर��त आ�ण �निश्चत परताव्याची अपे� ा असलेल्या गुंतवणूकदारांना

रक्कम, मुदतपूत� तार�ख �निश्चत असते व याचा व्याजदरह� �व�शष्ट असतो.



�व� मंत्रालयाच्या मंजूर�सह या योजनांचे व्याज दर हे दर तीन

सरकार� एजंसी कजर् घेण्याचा �नणर्य घेते, तेव्हा �तच्याकडे दोन �वकल्प



पोस्ट ऑफ�स योजना या गुंतवलेल्या पूणर् रकमेवर पूणर् हमी दे ते,

बाजारामध्ये गुंतवणूकदारांना कजर्रोखे जार� करणे. याला कजर् जार�करण असे



या योजनांची �शफारस केल� जाते.

कजर् रोख हे बॉन्ड, कजर्रोखे, प्रॉ�मसर� नोट इ. सारखे ऐवज असतात ज्याची
हे बहुधा कोणत्याह� भागांपे�ा अ�धक जोखमीचे असतात. जेव्हा कंपनी �कं वा

असतात. प�हला म्हणजे ब�केकडू न �व� �मळवणे, दस
ु रा म्हणजे भांडवल
म्हणतात.

म�हन्यांनी सू�चत केले जातात.

त्यामुळे यांन ा अगद� सुर��त मानले जाते.
अ�धक मा�हतीसाठ�, �लंक पहा

https://www.indiapost.gov.in/Financial/pages/content/postoffice-saving-schemes.aspx

म्युच्युअल फंड्स
म्युच्युअल फंड हे अनेक गुंतवणूकदारांकडू न �नधी संक�लत करते व भाग,

सुकन्या समध्ृ द� योजना (एसएसवाय)

बॉन्ड्स, लघू कालावधी पैसे-बाजार ऐवज, इतर रोखे �कं वा मालम�ा, �कं वा

एसएसवाय ह� मुल�ंच्या लाभासाठ�ची सरकार सम�थर्क बचत योजना आहे .

मालक�च्या एक�कृत धारणेला त्यांचा पोटर् फो�लओ म्हणून जाणले जाते. प्रत्येक

मुल�ंसाठ� अशी दोन खाते उघडू शकतात (त्यांना दोन मु ल�ंहून अ�धक मुल�

या

गुंतवणूक�ंच्या

काह�

एक�करणांमध्ये

गुंतवते.

म्युच्युअल

फंडाच्या

ह� 10 वषा�खाल�ल मुल�च्या पालकांद्वारे उघडल� जाऊ शकते. पालक हे

असतील तर ते �तसरे /चौथे खाते उघडू शकत नाह�त). या खात्यांचा कालावधी
21 वषा�चा �कं वा 18 वषा�नंतर मुल�चे लग्न होईपय�त असतो.
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एनपीएसमधील तुमची गुंतवणूक, ह� काह� प्रमाणात, आयकरामधून सूट �दलेल�

मॉड्यूल 6

�नव�
ृ ी अ�ण �नव�
ृ ीवेतन

असते.

तुमच्या पूणर् व उत्पादक कायर्कार� जीवनानंतर, तुम्हाला आरोग्यदायी, स�क्रय
आ�ण सुर��त �नव�
ृ ीची अपे�ा असते. तुम्ह� लवकर �नव�
ृ झाला असाल

�कं वा तुमच्या ज्येष्ठ वषा�म ध्ये चांगले काम करत असाल, तुम्हाला तुमच्या
नंतरच्या जीवनामध्ये आ�थर्क�रत्या सुर��त होण्याची इच्छा असते. तुमच्याकडे

�नव�
ृ ीसाठ� पुरेसा पैसा आहे का?

जर तुम्ह� बहुतांश भारतीयांप्रमाणे असाल, तर तुमची तरूणपणामधील आ�ण

मधल� वष� ह� तुमचा वेळ व �व�ावर असंख्य मागण्यांनी वेढलेल� असतात:

मुलांना वाढवणे, घर खरे द� करणे आ�ण त्याची दे खभाल करणे, सण साजरे

करणे. तुम च्याकडे �नव�
ृ ी�वषयी �वचार करण्यासाठ� वेळ नसतो, �कं वा तुम्हाला
नंतरसाठ� पैसे बाजूला काढणे कठ�ण जाते.

�नव�
ृ ी �नयोजनासाठ� ल�ात ठे वायचे मुद्दे

एनपीएस हे �व�वध मालम�ा वगा�चे एक�करण पुरवते म्हणजेच मालम�ा,
कॉप�रेट

कजर्,

शास�कय

रोखे

व

पयार्यी

गुंतवणूक

वगर्.

त्यामुळे,

गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणूक�मध्ये भागंडवल गुंतवण्यास मदत होते.

आणखी, ज्या सदस्यांना गुंतवणूक व मालम�ा वाटपाचे �ान व समज
मयार्�दत असते, ते यांपैक� कोणत्याह� तीन जीवन चक्र �नधीचा �वकल्प

�नवडू शकतात (कन्जव्ह�ट�व्ह�, मॉडरेट व ॲग्रे�सव्ह) जे सदस्याच्या वयाच्या
आधारावर पूव-र् �नधार्र�त पध्दतीने, मालम�ा वगा�दरम्यान मालम�ांचे �वतरण
करून स्वयंच�लत वै�वध्य पुरवते.

खाल�ल 3 अट�ंवर एनपीएसमधून बाहेर पडण्यास परवानगी असते:
i)

ii)

iii)
चलन फुगवटा म्हणजे ग्राहक वस्तू आ�ण सेवांच्या �कमतीमधील वाढ असते.

हे दोन प्रकारे �नव�
ृ ीच्या गरजांवर प�रणाम करते. तुम्ह� खरे द� करत असलेल्या

एनपीएस सदस्याची सेवा�नव�
ृ ी झाल्यास

अकाल� मत्ृ यू झाल्यास

एनपीएस सदस्याचा म त्ृ यू झाल्यास.

अ�धक मा�हतीसाठ� https://www.pfrda.org.in ला भेट द्या

अटल प�न्शन योजना (एपीवाय)

वस्तूंचा खचर् वाढतो ज्याचा अथर् सारख्या प्रमाणात माल खरे द� करण्यासाठ�

तुम्हाला अ�धक प्रदान करावे लागते. दस
ु रे म्हणजे चलन फुगवट्यामुळे तुमच्या

बचतीचे मूल्यह� कमी होते. द�घर्काळ जगण्याची (वाढती जीवन अपे�ा)
जोखीमह� ल�ात घ्यायला हवी. 60 वषा�वर�ल जीवनाची अपे�ा वाढत आहे
आ�ण त्यामुळे �नव�
ृ ीनंतरच्या जीवनाची काळजी घेण्यासाठ� आ�ण सारखे

जीवनमान राखण्यासाठ� जास्त तरतूद करणे आवश्यक असते. तुम्ह� तुमचा
�नव�
ृ ी �नधी �नमार्ण करताना हे ल�ात घ्यायला हवे.

राष्ट्र�य �नव�
ृ ीवेतन यंत्रणा
जेव्हा लोकांकडे उत्पन्नाचा �नय�मत स्त्रोत नसतो तेव्हा वध्
ृ दापकाळादरम्यान

आ�थर्क सुर�ा िस्थरता पुरवण्यासाठ� भारत सरकारद्वारे सुरू केलेल� व
पीएफआरडीएद्वारे �नय�मत केलेल� �निश्चत योगदान �नव�
ृ ी योजना म्हणून

एनपीएस ला ल�ात घेतले जाते. ह� योजना ऐिच्छक असते आ�ण 18 आ�ण

65 वयोगटामधील दे शाच्या सवर् नाग�रकांस ाठ� खुल� असते. एनपीएसचे
सदस्यत्व घेतल्यास तुम्ह� तुमच्या कायर्कार� जीवनादरम्यान पध्दतशीरपणे

बचत करू व गुंतवणूक करू शकाल. योजनेचे सदस्यत्व घेण्यासाठ� दर वष�
रू. 500 ची �कमान गुंतवणूक करणे आवश्यक असते. जेव्हा तुम्ह� �नव�
ृ

होता, सामान्यत: वयाच्या 60 वषा�नंतर, तुम्हाला एकरकमी तुमच्या पैशांचा
भाग �मळतो व उवर्�रत भाग हा तुम्हाला मा�सक आधारावर �नव�
ृ ीवेतन

पुरवण्यासाठ� तुम च्या पसंतीच्या कोणत्याह� वषार्सन योजनेमध्ये गुंतवला जातो.
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भारत सरकार हे असंघट�त व काम करणार्या गर�बांच्या वध्
ृ दापकाळामधील

उत्पन्न सुर�े�वषयी �वचार करत होते व ती त्यांन ा त्यांच्या �नव�
ृ ीसाठ� बचत

करण्यास प्रोत्साहन दे णे व स�म बनवण्यावर क�द्र�त आहे.18 व 40

वषा�दरम्यानचा भारताचा कोणताह� नाग�रक 60 वयवषा�नंतर दर म�हन्याला
1000 ते 5000 रूपये इतके हमीपूणर् �कमान �नव�
ृ ीवेतन �मळवण्यासाठ�
एपीवायमध्ये सहभागी होऊ शकतो. एपीवायमध्ये सहभागी होण्यासाठ�
तुमच्याकडे बचत ब�क खाते असणे गरजेचे आहे. 1000 रूपयांचे �नव�
ृ ीवेतन

�मळवण्यासाठ� 18 वषा�मधील या योजनेमधील योगदान रू. 42 इतके कमी

आहे. हे योगदान वयानस
ु ार वाढत असल्यामळ
ु े , कमी वय असतानाच
योजनेमध्ये सहभागी झालेले नेहमी लाभदायक असते.

जेव्हा तुम्ह� एपीवायमध्ये सहभागी होता, जेव्हा वध्
ृ दापकाळासाठ� तयार

असल्याची खात्री करता कारण ह� योजना 60 वष� वय झाल्यानंतर �तप्पट
लाभ

परु वते.

सदस्याला

त्याच्या/�तच्या

जीवनकाळासाठ�

मा�सक

�नव�
ू ंतर, �तच रक्कम
ृ ीवेतन उपलब्ध असते व सदस्याच्या मत्ृ यन

(iii) बाहेर पडणे व पैसे काढून घेणे (�वड्रॉवल): जर लाभाथ्यार्ने

�नय�मतपणे योगदान �दले असेल व त्याचा कोणत्याह� कारणाने मत्ृ यू

झाला (60 वयवषा�च्या आधी), तर त्याचा/�तचा जोडीदार हा �नय�मत
योगदानाचे प्रदान करून योजनेमध्ये सहभागी होऊ शकतात व पुढे सुरू

ठे वू शकतात �कं वा बाहेर पडणे व पैसे काढून घेण्याच्या (�वड्रॉवल)

तरतूद�नुसार योजना समाप्त करू शकतात.

सदस्याच्या जोडीदाराला �दल� जाते व सदस्य आ�ण जोडीदाराच्या

पीम-एसवायएम ह� 50:50 आधारावर�ल योगदानात्मक �नव�
ृ ीवेतन

सदस्याच्या नाम�नद� �शत व्यक्तीला परत केला जातो. सदस्याचा अकाल�

आ�ण �ततकेच योगदान क�द्र शसानाद्वारे ह� केले जाते. उदाहरणाथर्, जर

मत्ृ यन
ू ंतर, सदस्याचा 60 वषा�पय�त संच�यत �नव�
ृ ीवेतन �नधी, हा

मत्ृ यू झाल्याच्या बाबतीत (60 वषा�पूव� मत्ृ यू), सदस्याचा जोडीदार

सदस्याच्या एपीवाय खात्यामध्ये योगदान दे णे सरू
ु ठे वू शकतो �कं वा
एपीवाय खात्यामध्ये संच�यत �नधी काढून घेऊ शकतो.
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व्यक्तीने योजनेमध्ये वयाच्या 29 व्या वष� प्रवेश केला, तर त्या
व्यक्तीला 60 वय वषा�पय�त दर म�हन्याला रू. 100/- चे योगदान द्यावे

लागते आ�ण क�द्रशासनाद्वारेह� रू. 100/- इतक्या सारख्या रकमेचे
योगदान �दले जाते.

�व�वध लि�यत गटांसाठ� �नव�
ृ ी वेतन योजना
भारत सरकारने असंघट�त कामगार, �करकोळ �वक्रेते व �वक्रेते (स्वयं-

रोजगार�त कामगार) व भूधारक लघू व �समांत शेतकर� अशा �व�वध

लि�यत गटांसाठ� �नव�
ु केल्या आहेत.
ृ ीवेतन योजना सरू

i)

योजना आहे जेथे लाभाथ्यार्द्वारे वय-�व�शष्ट �न�दर्ष्ट योगदान केले जाते

प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवायएम) योजना.

ii)

पीएमएलव्ह�एमवाय (प्रधान मंत्री लघु व्यापार� मान-धन,

योजना)

ह� �नव�
ृ ीवेतन योजना �करकोळ �वक्रेते व व्यापार� (स्वयं-रोजगार�त

कामगार) यांच्यासाठ� वध्
ृ दापकाळातील संर�णाची खात्री देते.

सवर् दक
ु ानदार व स्वयं रोजगार�त व्यक्ती, तसेच 1.5 कोट�ंखाल�ल
जीएसट� उलाढाल आ�ण 18-40 वषा�दरम्यानचे वय असलेले कोरकोळ
�वक्रेते, हे योजनेसाठ� न�दणी करू शकतात. योजनेखाल�, लाभाथ्यार्द्वारे

50% मा�सक योगदान हे देय असते व �ततकेच योगदान क�द्र
ह� असंघट�त कामगारांसाठ� वध्
ृ दापकाळामधील र�णासाठ� ऐिच्छक आ�ण
योगदान दे णार� �नव�
ृ ीवेतन योजना असते.

मुख्यत: घरातून काम करणारे कामगार, रस्त्यावर�ल �वक्रेते, �मड-डे �मल

कामगार, ओझे वाहणारे , वीट भट्ट�मधील कामगार, चांभार, कचरा गोळा

सरकारद्वारे �दले जाते. सदस्याने 60 वषर् इतके वय गाठल्यानंतर, ते
म�हन्याला रू. 3,000/- इतक्या �कमान हमीपूणर् �नव�
ृ ीवेतनास पात्र
असतात.

iii) प्रधान मंत्री �कसान मान धन योजना (पीएमकेएमडीवाय)

करणारे , घरगुती कामगार, धोबी, �र�ा चालवणारे, भू�मह�न श्र�मक,

ह� �नव�
ू ारक लघू व �समांत
ृ ीवेतन योजना देशामधील सवर् भध

कामगार, हातमाग कामगार, चामडे कामगार, मक
ू -ब�धर कामगार व

वयवष� गाठल्यानंतर देशामधील लघू व �समांत शेतकर्यांना (एसएमएफ)

स्वत:चे खाते असलेले कामगार, कृषी कामगार, बांधकाम कामगार, �वडी

यांसारख्या इतर व्यवसाय करणारे ज्यांचे मा�सक उत्पन्न रू. 15,000/-

�कं वा त्याहून कमी आहे व ते 18-40 वषा�च्या प्रवेश वयोगाशी संबं�धत
आहेत त्यांचा समावेश असंघट�त कामगारांमध्ये होतो.
पीएम-एसवायएमच्या सदस्यांचे लाभ हे आहेत:

(i) �कमान हमी �नव�
ृ ीवेतन: पीएम-एसवायएम खाल� प्रत्येक सदस्याला,

60 वषा�चे वय गाठल्यानंतर दर म�हन्याला रू. 3000/- इतके �कमान
हमीपण
ू र् �नव�
ृ ीवेतन �मळू शकते.

(ii) कौटुं�बक �नव�
ृ ीवेतन: �नव�
ृ ीवेतन �मळत असताना, जर सदस्याचे
�नधन झाले, तर लाभाथ्यार्चा जोडीदार हा कौटुं�बक �नव�
ृ ीवेतन म्हणून

लाभाथ्यार्द्वारे

�मळवलेल्या

�नव�
ृ ीवेतनाच्या

50%

�नव�
ृ ी

वेतन

�मळण्यास जबाबदार असेल. कौटुं�बक �नव�
ृ ीवेतन हे केवळ जोडीदाराला
लागू असते.
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शेतकर्यांसाठ� (एसएमएफ) वध्
ृ दापकाळाच्या संर�णाची खात्री करते. 60

ना रू. 3000 इतके �कमान हमीपूणर् �नव�
ृ ीवेतन पुरवण्याकडे ह� योजना
उद्दे�शत असते.

इतर �नव�
ृ ीवेतन योजना
भारतामध्ये, सरकारद्वारे प्रोत्साहन �दल्या जाणार्या योजनांव्य�त�रक्त,
काह� सावर्ज�नक �ेत्र व खाजगी �ेत्रामधील संस्थांद्वारेह� �नव�
ृ ीवेतन
योजना ऑफर केल्या जातात. �नव�
ृ ी �नयोजनासह या �नव�
ृ ीवेतन

योजना, गुंतवणूक�च्या संधी व इतर अ�त�रक्त लाभ परु वतात. यांपैक�
काह� �नव�
ृ ीवेतन योजना खाल�लप्रमाणे आहेत:

i) युएलआयपी (यु�नट �लंक्ड �वमा योजना) सारख्या जीवन �वमा
संर�णासह असलेल्या �नव�
ृ ीवेतन योजना या जीवन �वमा व

�नव�
ृ ीवेतनाचे एक�करण असतात.

ii) �नव�
ु ल फंड्स
ृ ीवेतन �नधी अ�भमुख संकर�त म्युच्यअ

मॉड्यूल 7

फसवणक
संर�ण आ�ण
ू
तक्रार �नवाण

iii) त्व�रत वषार्सन योजना संपूणर् जीवनामध्ये लगेचच वषार्सन �नधीमध्ये
रक्कम जमा केल्यानंतर नमद
ू केलेल्या रकमेचे वषार्सन प्रदान

पुरवतात.

आजच्या जगामध्ये �व�ीय फसवणक
ू �कं वा स्कॅम ह� वाढती समस्या आहे.
दर वष� आपण बेकायदेशीर योजनांमध्ये गुंतवणक
ू केल्यामळ
ु े लोक त्यांचा
सवर् पैसा गमावत असल्याच्या नव नवीन गोष्ट� ऐकत असतो. पण यामळ
ु े

इतर लोक या योजनांच्या बळी पडणे थांबलेले नाह�. असे कारण क�

गुन्हेगार हे फार कल्पक असतात व ते नवीन लोकांना शोधण्यासाठ�

यक्
ु त्या बदलत असतात. तम्
ु ह� या जोखमींबाबत जागरूक राहून तम
ु चा
पैसा सरु ��त ठे वू शकता. तम्
ु ह� ग्रस्त असलेल्या कोणाला जाणता का?

फसवणूक �कं वा स्कॅम�वरुध्द स्वत:चे र�ण करण्याचा प�हला टप्पा म्हणजे
फसवणूक �कं वा स्कॅम म्हणजे काय व त्यांचे प्रकार कसे ओळखावे हे
जाणून घेणे.

फसवणूक �कं वा स्कॅम्सचे प्रकार

फसवणूक करणारे आ�ण स्कॅम करणारे लोक हे �व�वध पध्दतीने लोकांना
ल�य करतात: इमेलद्वारे आ�ण दरू ध्वनीवरून �कं वा जेव्हा ग्रस्त लोक
गंत
ु वणक
ू करत असतात त्यावेळी वैयिक्तक मा�हती चोरतात.
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पोन्झी योजना, ती कशी काम करते?

तक्रार �नवारण-ब��कं ग, गुंतवणूक, �वमा व �नव�
ृ ीवेतन

ब��कंग-आरबीआय

सीएमएस-तक्रार व्यवस्थापन यंत्रणा
गंत
ु वणक
ू -सेबी

स्कोअसर्-सेबी तक्रार �नवारण यंत्रणा
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�वमा-आयआरडीएआय

आयजीएमएस-ए�ककृत तक्रार व्यवस्थापन यंत्रणा
�नव�
ृ ीवेतन
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पीएफआरडीए तक्रार व्यवस्थापन यंत्रणा’
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एनसीएफइ-�व�ीय �श�ण प्रमुख कायर्क्रम
�व�ीय �श�णाच्या आमच्या कायर्क्रमामध्ये लोकसंख्येच्या �भन्न वयोगटांना ल�ात घेऊन समाजाच्या सवर् �वभागांचा समावेश होतो.
शालेय �श�क व �वद्याथ्या�साठ�, शालेय स्तरावर-एफइट�पी व एमएसएसपी

तरूणांसाठ�- कॉलेज पातळीवर-फॅक्ट

आपल्या समाजाच्या प्रौढांसाठ�, �वशेषत: ग्रामीण भागामधील-एफइपीए

�व�ीय �श�ण प्र�श�ण कायर्क्रम (एफइट�पी)

एफइट�पी हा देशामध्ये �व�ीय सा�रता सध
ु ारण्यासाठ� लोक व संघटनांना �न:प�पाती वैयिक्तक �व�ीय �श�ण पुरवण्यासाठ� एनसीएफइचा उपक्रम

आहे. एनसीएफइ ह� भारतामध्ये 6 वी ते 10 वी वगा�च्या �वद्याथ्या�ना �शकवणार्या, शालेय �श�कांसाठ� एफइट�पी आयोिजत करते. प्र�श�ण पूणर्
झाल्यानंतर, या �श�कांना "मनी स्माटर् �टचसर्" असे प्रमा�णत केले जाऊ शकते आ�ण ते शाळे मध्ये �व�ीय �श�ण परु वू शकतात आ�ण �वद्याथ्या�ना
पायाभूत कौशल्य �मळवण्यास प्रोत्साहन देऊ शकतात.

एनसीएफइ हे शाळांना आमच्या वेबसाईटवर न�दणी �लंकद्वारे त्यांच्या शाळे च्या �श�कांसाठ� न�दणी करण्यास व एफइट�पीची स�ु वधा �मळवण्यास

प्रोत्साहन दे ते (https://www.ncfe.org.in/program/fetp)
मनी स्माटर् स्कूल प्रोग्राम (एनएसएसपी)

एमएसएसपी हा शाळांमध्ये �व�ीय सा�रता सध
ु ारण्यासाठ� �न:प�पाती �व�ीय �श�ण पुरवण्यासाठ� एनसीएफइचा उपक्रम आहे, जे प्रत्येक �वद्याथ्यार्च्या

समग्र �वकासासाठ� महत्वाचे जीवन कौशल्य आहे. एनसीएफइ ह� शाळांना त्यांच्या �वद्यमान अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणन
ू VI ते X वगार्मधील
�वद्याथ्या�साठ� ऐिच्छकपणे �व�ीय सा�रतेची ओळख करण्यास आमं�त्रत करते व सीबीएसइ ने संयक्
ु तपणे VI ते X वगार्तील �वद्याथ्या�साठ� व्यापक

अभ्यास सा�हत्य �वक�सत केले आहे.

ज्या शाळा या कायर्क्रमाची अंमलबजावणी करतात ज्यांना "मनी स्माटर् शाळा" म्हणून प्रमा�णत करण्यात आहे व त्यांना कायर्क्रम यशस्वीपणे पूणर्

केल्यानंतर ढाल/करंडक आ�ण इ-बॅज �दला जातो.

एनसीएफइ ह� शाळांना आमच्या वेबसाईटवर एमएसएसपी कायर्क्रमासाठ� न�दणी करण्यास प्रोत्साहन दे ते:
(https://www.ncfe.org.in/program/mssp)

�व�ीय जागरूकता आ�ण ग्राहक प्र�श�ण (फॅक्ट)

फॅक्ट हा तरूण पदवीधर व पदवी�र �श�ण घेणार्या तरूणांना �व�ीय �श�ण पुरवण्यासाठ� एनसीएफइद्वारे सरू
ु केलेला कायर्क्रम आहे, ज्यामध्ये

त्यांच्याशी प्रत्य�पणे संबं�धत �वषय असतात, प�रणामी जे सकारात्मकपणे त्यांच्या �व�ीय कल्याणावर प�रणाम करतात. तरूणांना �व�ीय ग्राहक

म्हणून त्यांचे हक्क व जबाबदार्यां�वषयी जागरूक करणे, त्यांना �व�ीय ध्येये कशी �निश्चत करावी हे सांगणे व गरज असल्यास मदतीसाठ� कुणाकडे

जावे हे सांगणे या कायर्क्रमाचे ध्येय आहे.

एनसीफइ ह� पदवी व पदवी�र �श�ण दे णार्या कॉलेजेसना आमच्या वेबसाईटवर न�दणी �लंकद्वारे त्यांच्या �वद्याथ्या�ची न�दणी करण्यास व फॅक्टची
सु�वधा दे ण्यास प्रोत्साहन दे ते. [https://www.ncfe.org.in/program/fact]

प्रौढांसाठ� �व�ीय �श�ण कायर्क्रम (फेपा)

प्रौढांसाठ� �व�ीय �श�ण कायर्क्रम (फेपा) हा भारताच्या प्रौढ लोकसंख्येदरम्यान �व�ीय जागरूकतेचा प्रसार करण्यासाठ� एनसीएफइद्वारे तयार केलेला

व अंमलबजावणी केलेल्या �व�ीय सा�रता कायर्क्रम आहे. या क्रायक्रमासाठ� ओळखलेले �व�वध ल�य गट क�द्र�त असतील. या कायर्क्रमाची कायर्शाळा

ह� इष्टतम पध्दतीने स्वत:चे �व� व्यवस्था�पत करण्यासाठ� सहभागींना संसा�धत करे ल. आणखी, कायर्शाळा ह� ब��कं ग, गुंतवणक
ू , �वमा व �नवत
ृ ी
�नयोजनाशी संब�ं धत �व�ीय उत्पादन व सेवांचे मूलभूत �ान दे ते.

एफइपीए �वषयी अ�धक मा�हतीसाठ�, �लंक पहा:[https://www.ncfe.org.in/program/fepa]
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