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�वयं सहा�यता समहा�या सद�यांक�रता आ�थक�  सा�रताू

��श�कांक�रता ह�त पि�तकाु

��तावना

भारत सरकार�या �ामीण िवकास मं�ालयाने एि�ल २०१३ म�ये दीन दयाल अं�योदय 

योजना- रा�ीय �ामीण जीवनो��ी अिभयान (DAY-NRLM) सु� केले आह.े िविवध आ�थ�क 

सेवांचा उपयोग क�न �ामीण भागात दा�र� िनमु�लनाचे उ��� सा�य कर�यासाठीचा 

मं�ालयाचा हा �मुख उप�म आह.े हा एक ती� �व�पाचा क� �ीत उप�म असून या�ारे �वयं 

सहा�यता गट, �ामसंघ, �भाग संघ इ�यादी सामुदाियक सं�था�या आधारे ग�रब घटकांचे 

समाजात �भावीपणे काम करणा�या घटकांम�ये प�रवत�न करायचे आह.े याम�ये गटां�या 

आव�यकता तसेच सहभाग यावर आधारीत िवकासाचा द�ृीकोन आह.े या उप�मातंग�त 

समाजातील अ�यंत हलाखीचे आिण िनराशाव�थेचे जीवन जगणा�या जनसमूहाचा समाजा�या 

मु�य आ�थ�क �वाहाम�ये पूण�त: समावेश कर�यावर भर द�ेयात येणार आह.े

�ामीण भागातील पराकोटी�या दा�र�ा मागे आ�थ�क िनर�रतेमुळे होणारे वाईट आ�थ�क �व�थापन ह ेदखेील एक 

मह�वाचे कारण अस�याचे ल�ात आले आह.े प�रणाम�व�प भारतीय �रज़व� बँक, नाबाड,�  बँकां, सहकारी आिण िविवध 

समाजसेवी सं�थानी �ामीण जनसमुहाक�रता आ�थ�क सा�रता आिण जाणीव जागृती अिभयान सु� आह.े

आ�थ�क सा�रते बाबत शासनाचे �य� अिधक बळकट कर�याक�रता �ामीण िवकास मं�ालय, भारत सरकार यांनी 

एनएआर सोबत सामंज�य करार केलेला आह.े ग�रबांचे आिण �यां�या सं�थाचे �मता संवध�न कर�याक�रता आ�थ�क 

सा�रतेबाबत �िश�ण उप�माची अंमलबजावणी कर�याक�रता हा करार कर�यात आलेला आह.े या करारा�वये एनएआर 

यांना दशेभरात �मुख �िश�क (मा�टर �ेनर) तयार करणे अिनवाय� आह ेआिण समुदाय संसाधन ���क�रता �ामीण 

�वयंरोजगार �िश�ण सं�थे (आरएसईटीआय) माफ� त आ�थ�क सा�रतेवरील �िश�णावर दखेरेख कर�याचे काम 

सोपिवलेले आह.े

िज�हापातळीवर (�ामीण �वयंरोजगार �िश�ण सं�थेचे संचालक, आ�थ�क सा�रता स�लागार आिण रा�य �ामीण 

जीवनो��ी अिभयानाचे अिधकारी) �िश�कांमधून �मुख (मा�टर) �िश�क िनवड�यात येतात आिण �यांना �मािणत 

�िश�ण सािह�या�या सहा�याने �िशि�त कर�यात येते. �वयं सहा�यता गटा�या सद�यां�या आव�यकतांना सुयो�य 

होईल असे �िश�ण सािह�य गाव पातळीक�रता तयार करणे अ�याव�यक आह.े �याक�रता आ�थ�क सा�रतेचे धड ेिच� 

�व�पात दश�िवले आहते तसेच कृती आधारीत �िश�ण ठेवले आह.े �वयं सहा�यता गटाक�रता घे�यात येणा�या स�ांम�ये 

िच� �व�पातील धड े त��या�या �व�पात �द�श�त करावेत. �यानंतर �या िच�ां�या आधारे संक�पना समजावून 

सांगा�ात.

भारतीय �रज़व� बँक, नाबाड,�  ब�कां, आयएसएमड��यू आदी िविवध �ोतांकडून उपल�ध झाले�या मािहती�या आधारे त�े 

तयार कर�यात आले आहते. एनएआर या सव� �ोतांचे आभार मानते. येथील तपशील आ�थ�क सा�रता-समुदाय संसाधन 

��� आिण �वयं सहा�यता समुहा�या सद�यां�या �िश�णाक�रता आह.े

'आ�थ�क सा�रता' ही पुि�तका समुदाय संसाधन ��� यांनी �वयं सहा�यता समुहा�या सद�यांना त�े समजावून 

सांग�याक�रता उपयोगात आणावयाचे आह.े आप�या सूचना आिण �ितसादाचे नेहमीच �वागत आह.े

आर. आर. �सगं.
संचालक जनरल

आपला स�ेह

�दनांक; १/०८/२०१८

�ठकाण: ब�गलू�





अन�म�णकाु

या पि�तकेचा उपयोग कसा करावा.ु

१. ��येक वगा�म�ये घे�याचा िविश� िवषय िनि�त करावा.

२. �दले�या िवषया�या त��यांचा ग�ा सोबत �यावा.

३. त�ा �वि�थत �द�श�त कर�याची �व�था करावी. उदाहरणाथ� �भंतीवरील छोटे िखळे/ �टीकर/ सेलो टेप इ�याद�चा वापर 

करा. टांगता येणा�या का�याफ�यावर दखेील त�े लावता येतील.

४. त��यामधील िविश� भाग दश�िव�याक�रता एक चांगली काठी (तीन ते चार फूट लांबीची)घेऊन ितचा उपयोग करावा.

५. एकापाठोपाठ एक �माने त�े दाखवा.

६. िविश� त�ा समजावून सांग�याक�रता �कती वेळ �दला पािहजे याचे िनयोजन करावे.
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१. उ���:े 

सहभाग�ना जाणीव क�न दणेे क� �यांची आ�थ�क ि�थती सुधार�याक�रता आ�थ�क िनयोजन अ�यंत आव�यक 

आह.े

२. पाय�या:

१. सहभाग�चे वगा�म�ये लावले�या “ग�रबीचे द�ुच�” या त��याकड ेल� वेधून �या.

२. एक एक क�न �यातील ��येक िच� कशाब�ल आह,े ह ेिवचारा.

३. अशा �कार�या सार�याच प�रि�थत�चा सामना करणारी कोणी लोकं मािहती आहते का ते िवचारा.

४. सव�साधारणत: अनेक लोकं सांगतील क� अशा�कार�या प�रि�थत�शी ते सामना करत आहते आिण 

वारंवारं �यांना आ�थ�क अडचण�ना त�ड �ावे लागत आह.े

५. �यांना जाणीव होईल क� सव�च लोक यापैक� एक अथवा अिधक सम�यांना त�ड दते आहते आिण 

�यांनाही आ�थ�क चणचण भासते.

६. या द�ुच�ातून कसे बाहरे पडायचे आिण कोणाची यातून बाहरे पड�याची तयारी आह?े �यांना असे �� 

िवचारा.

७. कज� घेतले�या आिण अशा प�रि�थत�मधून बाहरे पडू न शकले�या ल�का�या गो�ी/अनुभव सवा�ना 

सांगा. �यांना सांगा क� जोपय�त ते �यांची मानिसकता आिण आ�थ�क वत�णूक बदलत नाहीत तो पय�त 

कोणीही �यांना या द�ुच�ातून बाहरे काढू शकणार नाही.

 

३. िन�प�ी:

       सहभाग�ना जाणीव होईल क� सवा�चीच आ�थ�क ि�थती ग�रबीची आह ेआिण �यां�या मानिसकतेम�ये आिण 

आ�थ�क वत�णूक�म�ये बदल करणे आव�यक आह.े

त�ता �मांक - १ वापर�याची मागद� शक�  त�वे

आ�थक�  �नयोजन – १

�मुख संदशे

१) भिव�याक�रता आ�थ�क िनयोजन क�न तु�ही तुमचे जीवन बदलू शकता.

२) ग�रबां�या गरजा अिधक असतात आिण �यां�याकड ेपैसा मया��दत असतो �हणूनच �यां�याक�रता आ�थ�क 

िनयोजन अिधक गरजेचे असते.

Sponsored by

Ministry of Rural Development 
Government of India 
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त�ता �मांक १

आ�थक�  �नयोजन व जीवनच�

ग�रबीचे द�टच�ु

अक�मात येणा�या सम�या – जसे क� 

अचानक येणारे आजारपण

आ�थ�क िनयोजना िशवायचे आयु�य

रोजीवर काम करणारे मजूर- कमी आिण 

अिनयमीत उ�प�

१

२

३

४

५

६

बचत नाही, उलट कज�च जा�त असते.

आप�कालीन प�रि�थती- नैस�ग�क आप�ी, 

िपकाचे नुकसान, �कंमती कमी होणे.

कमी उ�प� असले तरी सामािजक दबाव

आ�थक�  �नयोजन - १

Sponsored by

Ministry of Rural Development 
Government of India 
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त�ता �मांक - २ वापर�याची मागद� शक�  त�वे

आ�थक�  �नयोजन - २

१. उ���:े 
�यांनी �वत:च �वत:साठी ल�य िनधा�रीत केले पािहजे �हणून तसेच ल�य सा�य कर�याक�रता िनयोजन आिण 

कामाला सु�वात कर�याक�रता �ो�साहन दणेे.

२. पाय�या:
१. ���ने �वत:साठी कशा�कारे ल�य िनधा�रीत करावे, याक�रता �यांना दसुरा त�ा दाखवा.

२. �यांना सव� �कार�या �हणजेच ३ �कार�या ल�यांचे �व�प आिण मह�व समजावून सांगा- अ�पकालीन 

ल�य, म�यमकालीन आिण �दघ�कालीन ल�य.

३. �यांनी �वत: �वत:क�रता ल�य िनधा�रीत कर�यासाठी तसेच �यासाठी लागणारी अंदाजे र�म 

ठरिव�याक�रता �ो�साहन �ा.

४. �यांना दसुरा त�ा दाखवा आिण �यांना �यां�या मनात�यामनात काही अ�पकालीन/ म�यमकालीन ल�य 

आिण �याक�रता लागणारी र�म याबाबत िवचार कर�यास �ो�साहीत करा.

५. ते ल�य सा�य कर�याक�रता दर मिह�याला वा दर आठव�ाला �कती पैसे िश�लक टाकायला लागतील ह े

िवचारा.

६. त�ा�या खाल�या भागात दाखिवले�या च�ा�या मा�यमातून �यांना आ�थ�क िनयोजनाबाबत समजावून 

सांगा.

७. नवीन काही िमळिव�या�या िवचारातूनच िनयोजन िनमा�ण होत असते

      i.   मालम�ा घेणे

      ii.  अंदाजे ितची �कंमत काढणे

      iii. आधीपासून साठवून  ठेवलेली काही र�म आह ेका?

      iv. �कती र�मेची �व�था करावी लागेल आिण तेवढी र�म जमा हो�याक�रता �कती मिह�यांचा 

कालावधी   

           लागेल?

३. िन�प�ी:
       आता �यांना �यांचे ल�य, �हणजेच दर आठव�ाला/मिह�याला आिण तसेच रोज�या रोज �कती र�मेची बचत 

करायची ते �प� होते.

�मुख संदशे

१. आ�थ�क िनयोजनाची पिहली पायरी �हणजे ल�य िनधा�रीत करणे आिण ते कसे सा�य करता येईल याबाबत 

िवचार करणे. 

२. आ�थ�क िनयोजनाक�रता ल�य िनधा�रीत करतांना कुटंुबातील ��येक सद�याला सहभागी क�न �यावे.

३. ल�य सा�य कर�याक�रता �कती बजेट लागणार आह ेआिण �यानुसार बचत/कज� घेणे याचे िनयोजन करणे.

४. ��येकाने आपाप�या उ�प� आिण �ाथिमकतांनुसार खचा�चे िनयोजन करावे.

५. पूव� िनयोजन के�याने, खच� कमी करता येतो आिण अगदी गरीबसु�ा काही बचत क� शकतात.

६.  कदािचत िनयोजन अयश�वी होऊ शकते पण �यामुळे िनराश �हायचे नाही. पु�हा िनयोजन करा आिण 

आपले ल�य सा�य करा.

Sponsored by

Ministry of Rural Development 
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त�ता �मांक– २

   ल�य आव�यक र�म

१. अ�पकालीन ल�य

कजा�ची परतफेड

�पये २५०००

२. म�यमकालीन ल�य

उ�पादक िमळकत िवकत घेणे - गाय
�पये २५०००

३. �दघ�कालीन ल�य

मुलांना उ� िश�ण दणेे (१० वषा�नंतर)

मुलीचे ल� (१५ वषा�नंतर)                                                                                               

�पये ५००००

�पये १,००,०००

�दघ�कालीन ल�याक�रता लागणारी एकूण र�म
�पये १,५०,०००

भ�व�याक�रता �नयोजन
आ�थक�  ल�य �नधा�र�त करणे.

ल�य सा�य कर�याक�रता �नयोजन

वेळेवर गरज पूण� कर�याक�रता दर 

मिह�याला �कती र�म बाजूला काढून 

ठेवावी लागेल?

टी�ही, �याची �कंमत काय?

आ�थक�  �नयोजन

तु�हाला तुम�या गरजा कधी पूण� 

कराय�या आहते?

�याक�रता आधीपासूनच काही 
र�म िश�लक ठेवलीय का?

एखादी ��� ित�या गरजांची यादी बनवत असेल 

तर ते �यांत खालील गो��चा 

अंतभा�व क� शकतात. (i)

(ii)

(iii)

(iv)

आ�थक�  �नयोजन - २
Sponsored by

Ministry of Rural Development 
Government of India 
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आ�थक�  �नयोजन अ�यासाक�रता मागद� शक�  त�वे

तम�या खचा�चे �नयोजन कराु

आ�थक�  �नयोजन - ३

१. उ���:े 
�वत:च �वत:�या स�या�या खच� कर�या�या प�तीचे पुनरावलोकन करणे.

आव�यक व�तू: त�ा आिण वक� शीट यां�या छापील �ती – तुम�या खचा�चे िनयोजन करा.

२. पाय�या: 
१. लोकं �हणतात क� �यांचे उ�प�च कमी अस�याने ते बचत क� शकत नाहीत. �िश�णाथ�ना िवचारा क� ते 

कशा �कारे आिण कशासाठी खच� करतात याकड े�यांनी ल� �दले आह ेका?

२. �यांना वक� शीट दाखवा आिण �पये ५०००/८००० ि�थर मािसक उ�प� असले�या िविवध ���ना 

त��याम�ये नमूद केले�या ��येक गो�ीक�रता �कती खच� करता ते िवचारा. 

३. तीन सहभाग�ची िनवड करा. �यांना वक� शीटची �त �ा आिण �यांना �यां�या वत�मान खचा�नुसार रकाना ४ 

भर�यास सांगा आिण ��तािवत खचा�क�रता रकाना ६ भर�यास सांगा.

४. �वा�याय के�यानंतर ित�हीही सहभाग�ना िवचारा क� �यांनी काही र�मेची बचत केली आह ेका? कदािचत 

एखादी ��� सांगेल क� �याने बचत केली नाही, तर दसुरा कदािचत �हणेल क� �याने काही र�म वाचिवली 

आह.े �याने बचत केली आह े�यांस िवचारा क� �याला बचत करणे कसे काय जमले.

 ५. �यांना �यां�या खच� कर�या�या प�तीचे ठरािवक कालातंराने (श�यतो दर मिह�याला) अवलोकन कर�याचे 

मह�व समजावून सांगा. जरी दोन कुटंुबे सार�याच आकारमानाची आिण पा��भूमीची असली तरी �यां�या 

खच� कर�या�या प�ती िभ� असू शकतात यावर भर �ा. �वि�थत िनयोजन के�यामुळे एका कुटंुबाला 

नेहमीच बचत करणे श�य होईल तर दसु�या कुटंुबाला िनयोजनाअभावी काहीच बचत करता येणार नाही.

३. िन�प�ी:
      सहभाग�ना �यां�या वत�मान खचा�चे पुनरावलोकन कसे करावे ते समजेल. �यांना बचत का करता येत नाही, ह ेही  

समजेल तसेच जर �यांनी िनयोजन केले तर �यांचे मािसक उ�प� �कतीही कमी असले तरी ते काही िश�लक टाकू 

शकतील.

�मुख संदशे

१. वत�मान खचा��या प�तीचे अवलोकन क�न, गरजा, ह�ास आिण �सन यावर होणारा खच� ओळखा.

२. यो�य आिण काळजीपूव�क केले�या िनयोजन तसेच खचा�मुळे �यांना काही र�म िश�लक टाक�यास मदत 

होऊ शकते.

३. एकदा खच� झालेली वेळ आिण पैसा सदाक�रता िनघून जातात. ते कधीच परत येत नाही. �यामुळे खच� 

कर�यापूव�च िवचार करावा.

Sponsored by
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१ २ ३ ४ ५ ६

अनु�म तपशील िच� वत�मान 

खचा�ची र�म

गरज/ह�ास/�सन

वग�करण

��तािवत खचा�ची र�म

१ मािसक उ�प�

२ अ�

३ चहा/कॉफ�

दा�, जुगार, िसगारेट, पान

४ कपडे

५ पाणी/ वीज / मोबाईल �रचाज�

६ घर द�ु�ती

७ दागदािग�यांची खरेदी

८ सण

९ शाळेचे शु�क आिण पु�तके

१० सामािजक �संगाक�रता भेटव�तू 

दणेे

११ तीथ�या�ेला/पय�टनाला जाणे

१२ आजारपण/ औषधं

१३ एकूण खच� (२ ते १२ ची बेरीज)

१४ बचत/ तूट (१-१३)

१५ शेरा/ पुरेसा आह ेका?

Alcohol   

आ�थक�  �नयोजन �वा�याय

तुम�या खचा�चे िनयोजन करा – त�ा �मांक -३
(रासी �पये म�ये)

आ�थक�  �नयोजन - ३

Sponsored by
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त�ता �मांक - ४ वापर�याची मागद� शक�  त�वे

समंजसपणे केलेला खच � - १

१. उ���:े 
सहभाग�ना जाणीव �हावी क� कशा �कारे �यांचा पैसा आव�यक आिण अनाव�यक बाब�वर खच� होत असतो, 

प�रणाम�व�पी �यांना बचत करणे श�य होत नाही.

२. पाय�या:

१. िच� (४अ) दाखवा आिण �यांना समजावून सांगा क� �यांचा पैसा कसा आव�यक आिण अनाव�यक बाब�बर 

खच� होत आह.े

२. �यांना गरजा, ह�ास आिण �सनासाठी होणा�या खचा�तील फरक समजावून सांगा. 

३. िच� (४ब) दाखवा आिण �यांना िवचारा क� या िच�ातील कुटंुबातील सद�य खच� कर�याचा िवचार करत 

असतांना कुटंुब �मुख �यांना कशा�कारे थांब�यास वा धीर धर�यास सांगत आह.े “कोणताही खच� 

कर�याअगोदर दोनदा िवचार करा”

 ४. उ�प� आिण खच� याम�ये संतुलन ठेवणे �कती गरजेचे आह ेह ेसमजािव�यासाठी �यांना िच� (४क) दाखवा. 

�यांना �यांचे अनुभव िवचारा क� आजपय�त कोणताही िवचार न करता केले�या खचा�मुळे ते कसे अडचणीत 

आले आहते.

३. िन�प�ी:
     सहभाग�ना खच� कर�यापूव� �वि�थत िवचार करणे �कती गरजेचे आह ेयाची जाणीव होईल.

�मुख संदशे

१. खचा�चे ढोबळमानाने गरजा, ह�ास आिण �सन अशा �काराम�ये वग�करण करता येते. 

चेनी�याव�तुवरील खच� दखेील ह�ास आिण �सन या सदरात येतो,

२. लोकांनी �यां�या खचा�चे �यां�या �ाथिमकतांना अनुस�न वग�करण करणे आव�यक आह.े

३. कुटंुबातील सद�यांनी िविवध खचा��या तातडीबाबत आिण �ाथिमकतेबाबत आपापसात चचा� करावी.

४.  आज केलेली पैशाची बचत उ�ा कामी येऊ शकते.

Sponsored by
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त�ता �मांक ४

आव�यक खच�

अनाव�यक खच�

जुगार

चेनी�या व�तु

िववाह

आजारपण

कपडे
अ� घर

िश�ण

नैस�ग�क आप�ी

या�ा

तंबाखू

दा�

उ�प�

उ�प�

कोणताही खच� कर�यापूव� दोनदा िवचार करा.

2000

आप�या उ�प�ापे�ा 

अिधक खच� क� नका.

��
��

��
��

��
�

उ�प�न खच�

खच
�

उ�
प�
न

बँक

(अ)

(ब)
(क)

Courtesy: 

 Reserve Bank of India 

बचत

समंजसपणे केलेला खच�

Courtesy: 

Reserve Bank of India 

समंजसपणे केलेला खच � - १
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त�ता �मांक - ५ वापर�याची मागद� शक�  त�वे

समंजसपणेकेलेला खच � - २

१. उ��� े
�यांना गरजा, ह�ास आिण �सन यावर होणा�या खचा�म�ये फरक करता यावा.

२. पाय�या
१.  �यांना िच� (अ) दाखवा- वाहतूक िस�ल, �यांना �हणावे खच� करतांना नेहमी िस�लचा खांब ल�ात असू 

�ा.

२. �यां�याकडून िच� (अ) मधील संक�पनेचा �वीकार क�न त�ा ३ म�ये घेतलेला िनयोजनाचा सराव पु�हा 

एकदा �याच �व�पाम�ये क�न �या. �यांना वक� शीट मधील ��तािवत खच� रकाना �मांक ६ म�ये सुधारीत 

र�मा भर�यास सांगा.

३.  समंजसपणे खच� के�यामुळे बचत करणे कसे श�य झाले याबाबत �यांचा �ितसाद �या. �यांना िच� (ब) 

दाखवा आिण समजावून सांगा क� “तु�ही िजतका कमी खच� करता िततक�च तु�ही अिधक बचत करता.”

३. िन�प�ी:
       सहभाग�ना जाणीव झाली क� खचा�वर िनयं�ण आणले क� बचत होते. �यांना ह ेही समजले क� �याच 

उ�प�ाम�ये दखेील ��� अिधक बचत क� शकतो:

           i.   �सनावर खच� करणे टाळून

           ii.  ह�ासावरील खच� कमी क�न

�मुख संदशे

१. खच� करतांना ��येक वेळी वाहतूक िस�लचे िच� आठवावे आिण खच� कर�यावर िनयमन तसेच बंधने 

आणावीत.

२. �वत:ची बचत वाढवून पूंजी जमा करीत रािह�यास, अक�मात आले�या खचा��या वेळी कज� घे�याची वेळ 

येणार नाही, बचतीतून खच� भागिवता येईल.

३. ह�ासाला �ितबंध क�न आिण �सनांवर होणारा खच� टाळून बचत वाढिवता येऊ शकते.

४.  खच� कर�याआधी खूप िवचार करा आिण खच� कमी करा तसेच आप�या उ�प�ाम�येच सव� खच� भागवा.

Sponsored by
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त�ता �मांक - ५

वागणकू

इि�छते

गरज

दा� जगारु तंबाखू

उ�सव तीथ�� े� व�ैव�यपण � व�तू ू

घर �श�ण अ�न कपडे

गरज मया��दत आहेत - खच�

इ�छेनसार कमी होत आहेतु

वागणक धोकादायक आहेत - टाळाू

तु�ही िजतका कमी खच� करता तेवढी जा�त बचत करता.

तुमचे �वत:चे पैसे खच� करा- िश�ण, मालम�ा िन�म�ती, 

वै�क�य खच�

आपले �वत: चे पसै े खच � करा

खच� कर�यापूव� दोनदा चांगला िवचार करा.

गरजा मया��दत आहते- खच� करा

ह�ास अमया�द आह-े कमी करा

�सनांवर खच� करणे जोखमीचे आह े–टाळा

अ

ब

Courtesy: 

Reserve Bank of India 

Courtesy: 

Reserve Bank of India 

�श�ण मालम�ता व�ैयक�य खच�

गरजा, ह�यास आ�ण �यसनावर�ल खच�

समंजसपणे केलेला खच � - २

पसैा

जतन
�याज

एकण पसै ेू

जतन
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त�ता �मांक - ६ वापर�याक�रता आ�ण गो�यांचा खेळ
खेळ�याक�रता मागद� शक�  त�वे

�माट� सरेख बचत - १ु

१. उ���:े 
�यांना बचतीची त�वे समजावून सांगणे- “जेवढे लवकर तेवढे बरे” (शुभ�य शी�म), “कधीही न कर�यापे�ा 

उशीरा केलेली सु�वात चांगली”, “थ�बे थ�बे तळे साचे (कोणतीही र�म छोटी नसत)े”, “बचती�या �माणापे�ा 

िनयिमत बचत अिधक मह�वाची असते.”

प�ती: गो�ांचा खेळ- आव�यक सामु�ी: १०० गो�ा आिण ४ पारदश�क �लॅ�टीक�या बर�या.

२. पाय�या:
१.  खेळ खेळ�यासाठी ३ सहभाग�ना �यात भाग �यायला सांगा. �यांना एका �ठकाणा�न एका वेळी एक गोटी 

उचलून दसु�या टोकाला असले�या बरणीम�ये नेऊन टाकायची आह.े

२.  परवानगी �ा: अ सहभागीला पिह�यांदा सु�वात क� �ा, समजा ३ वाजता

         ब सहभागीला नंतर ३.०५ िमनीटांनी सु�वात क� �ा,

         क �पध�काला �यानंतर साधारण ३.०७ िमनीटांनी सु� क� �ा.

३.  ३.१० िमनीटांनी खेळ बंद करा. खेळ संप�यावर �पध�कांना गो�ा मोजायला सांगा.

४.  अ �पध�का�या गो�ांची सं�या सवा�िधक असतील. �यापाठोपाठ ब व नंतर क.

५.  उव�रीत सहभाग�ना अ या �पध�का�या यशाचे कारण िवचारा, ते �हणतील अ ने आधी सु�वात केली होती. 

यामधून “जेवढे लवकर तेवढे चांगले” ह ेत�व समजते. एखादी ��� लवकर त�णपणी बचत करायला 

सु�वात करते ती अिधक बचत क� शकते, अगदी थोडी र�म जरी िनयिमतपणे सु� केली तरी. यातून �यांना 

“थ�बे थ�बे तळे साचे” ह ेदखेील समजेल.

६.  दसु�या३ �पध�कांसोबत पु�हा खेळ खेळा. �यांना एकावेळी जेव�ा गो�ा उचलाय�या तेव�ा उचलू �ा, 

पण जर का �यां�याकडून गोटी खाली सांडली तर मा� ते खेळातून बाद होतील. शेवटी खेळायला सु�वात 

करणारी ��� अिधकािधक गो�ा एक� उचल�याचा �य� करेल. यामधून “कधीही न कर�यापे�ा उशीरा 

केलेली सु�वात चांगली” ह ेत�व समजून येईल. परंतु उशीरा सु� केले�या ���ला अिधक र�मेची बचत 

करायला लागेल.

७.   ससा अन कासवाचा त�ा ४ दाखवा. �यांना िवचारा क� एकदम हळू चालणारा कासव कसा काय शय�त 

�जंकला. लोकं उ�र दतेील क� कासव न थांबता सात�याने चालत होता तर ससा मा� म�येच थांबला अन 

झोपला सु�ा. सहभा�यांना हा मु�ा समजावून सांगा क� बचतीची सु�वात कर�याक�रता कोणतीही र�म 

छोटी नाही, �यां�या आ�थ�क ल�याक�रता �यांनी न थांबता िनयमीतपणे बचतकरावी.

िन�प�ी:
        सहभाग�ना िनयमीत बचतीची त�वे समजतील.

�मुख संदशे
१. िनयमीत बचत करणे ही एक चांगली सवय आह े�हणूनच ती िवकसीत करावी.

२. बचतीची सु�वात कर�याक�रता कोणतीही र�म छोटी नाही परंतु जसजसे पुढे जाल तसतसे र�म 

वाढिव�याचा �य� करा.

३.  एक �पया वाचिवणे, ह ेदोन �पये कमिव�यासारखे आह.े
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त�ता �मांक - ६

अ�धक बचतीक�रता लवकर स�वात कराु

हळू हळू पण 

िनयमीतपण े काम 

करत रािह�यास शय�तं 

�जंकता येते.
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�माट� सरेख बचत - १ु
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तपशील सुर�ा आव�यकतेनुसा
र उपल�धतता

उ�� �ाजदर �वहाराची 
न�द �कंवा 

पुरावा

कज� 
िमळ�या�या 

श�यता

घराम�ये (ड�बा/ पेटी) नाही होय शू�य शू�य शू�य नाही

िम� नाही नाही नाही शू�य नाही नाही

सावकार नाही नाही नाही कमी नाही अगद उ� 

दराने

मालम�ा िवकत घेणे होय नाही कदािचत लागू नाही होय कमी

सोने �कंवा चांदी खरेदी होय नाही कदािचत लागू नाही शू�य होय

िचटफंड नाही नाही कमी उ� नाही, उ� �कंमतीवर 

होय

�वयं सहाय�ा गट होय होय होय होय होय होय

पो�ट काया�लय होय होय होय कालावधीनु�प होय —

बँक होय होय होय बचत खा�याक�रता 

-४ %

िनि�त ठेव- 

कालावधीनु�प

होय होय

त�ता �मांक - ७ वापर�याक�रता मागद� शक�  त�वे

�माट� सरेख बचत - २ु

१. उ���:े 
१. �यांची बचत अनौपचारीक प�तीने साठवून ठेव�यातील जोखम�बाबत �यांना सूिचत करा.

२. �यांचे मु�ल तसेच �ाजदखेील गमावले जाऊ नये �हणून �यांचे र�ण करणे.

३.    आ�थ�क घोटाळे आिण फसवणूक�पासून �यांचे र�ण करणे.

२. पाय�या:
१. �यांना (अ) िच� दाखवा आिण िवचारा क� �यांनी घराम�ये साठवून ठेवलेले, अथवा िम�ाकड े�दलेले �कंवा 

खाजगी िभशी इ�यादीम�ये ठेवले�या पैशांबाबतचा �यांचा अनुभव काय आह.े

२. �यां�या अनुभवा�या आधारे �यांचे पैसे िविवध �ठकाणी ठेव�यामधील जोखमी अन हरिव�या�या श�यता 

याबाबत चचा� क�न �यांची यादी तयार करा.

३.  �यांना (ब) िच�ाब�ल सांगा, �वयं सहायात गट चळवळी�या मा�यमातून सद�यांनी बचतीला कशी 

सु�वात केली ह ेसांगा.

�मुख संदशे

१. बचत ब�का/�वयं सहा�यता गटाकड ेसुरि�त ठेवली जाते.

२.   जरी उ� परता�ाचे वचन �दले जात असले तरी ��� �कंवा खाजगी सं�थांकड ेआपली बचत ठेवू नये

३. िन�प�ी:

          लोकांना जाणीव होते क� �यांचे साठिवलेले पैसे �वयं सहा�यता गटाकड ेआिण बँकेम�ये ठेवणे �हणजे सव��म गुंतवणूक 

आह.े
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त�ता �मांक – ७

कोठे बचत करावी.

तु�ही क�ाने कमािवलेला पैसा गमावून बसू नका, पैसे नेहमी बँकेतच ठेवा.

�वयं सहा�यता गटाकड ेआिण बँकेत जमा केले.

बचत सर��त असावीु

अ

ब

Courtesy: 

 Reserve Bank of India 

�माट� सरेख बचत - २ु

कठे बचत करावीु

बँक
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सरळ आ�ण च��याढ �याजाब�दल �प�ट�करण 

आ�ण मोजमाप.

बचतीने अिधक उ�प� िमळवून �ायला हवे.

१. उ���:े 

�यांना च�वाढ �ाजा�या �मतेची जाणीव क�न दणेे. च�वाढ �ाजाम�ये केवळ मु�लावरच नाही  तर 

मु�लावरील �ाजाला मु�लाम�ये िमळवून �यावरही �ाज िमळते.

२. पाय�या:

त��यानुसार �िश�णाथ�ना िहशेब करणे समजावून सांगा.

“अ” ��� �पये १००० ची गुंतवणूक करते आिण �याबद�यात �पये २००० िमळतात. (१००० �पये गुंतवणूक  

+ दहा वषा��या कालावधीतील एकूण सरळ �ाज १००० �पये.)

“ब” ��� �पये १००० च�वाढ �ाजाने गुंतिवते, ितला दहा वषा�नंतर �पये २५९३.७४ िमळतात. (१००० 

�पये मु�ल +१५९३.७४ �पये �ाज), “ब” ला िमळणारी र�म “अ” पे�ा अिधक आह.े

�ाज न घेता पु�हा मु�लासोबत गुंतिव�यानंतर पैसे कसे भराभर वाढतात ह ेसमजावून सांगा.

३. िन�प�ी:

   लोकांना सरळ आिण च�वाढ �ाजातील फरक समजतो.

�मुख संदशे

१. तुम�या पैशातून अिधक पैसे िमळिव�याक�रता च�वाढ �ाजाचा अवलंब करा.
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वेळ मु�ल सरळ �ाज एकूण मु�ल च�वाढ �ाज एकूण

१ �या वषा��या अखेरीस १००० १०० ११०० १००० १०० ११००

२ �यावषा��या अखेरीस १००० १०० ११०० ११०० ११० १२१०

३ �या वषा��या अखेरीस १००० १०० १२०० १२१० १२१ १३३१

४ �या वषा��या अखेरीस १००० १०० १३०० १३३१ १३३ १४६४.१०

५ �ा वषा��या अखेरीस १००० १०० १४०० १४६४.१० १४६.४१ १६१०.५१

६ �ा वषा��या अखेरीस १००० १०० १५०० १६१०.५१ १६१.०५ १७७१.५६

७ �ा वषा��या अखेरीस १००० १०० १६०० १७७१.५६ १७७.१६ १९४८.७२

८ �ा वषा��या अखेरीस १००० १०० १७०० १९४८.७२ १९४.५७ २१४३.५९

९ �ा वषा��या अखेरीस १००० १०० १८०० २१४३.५९ २१४.३६ २३५७.९५

१० �ा वषा��या अखेरीस १००० १०० १९०० २३५७.९५ २३५.७९ २५९३.७४

१० वषा��या शेवरी 

िमळणारी एकूण र�म

२००० २५९३.७४

फरक ५९३.७४

अ ��� अ ��� ब ���

मदत ठेवीवर सरळ आ�ण ु
च�वाढ �याज.

�.

साधे आिण च�वाढ �ाज
बचतीने अिधक कमाई केली पािहजे

�ाज दर

कमावलेला पैसा

सरळ �ाज च�वाढ �ाज
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त�ता �मांक - ८ चा वापर कर�याक�रता मागद� शक�  त�वे.

स� कज/� उसनवार� - १ु

१. उ���:े 
�यांना उ�पादक आिण अनु�पादक कजा�तील फरक ओळख�यास मदत करावी.

२. पाय�या:

१. �यांना त�ा ८ दाखवा आिण �यांना िवचारा क� उ�पादक आिण अनु�पादक कजा�बाबत �यांना काय समजते. 

परतफेड कर�या�या कालावधीतील दो�ही िच�ातील मिहलेची ि�थती समजावून सांगा.

२. �यांना काही उदाहरणे सांग�यास सांगा.

३. उदाहरणांमधून फरक समजावून सांगा.

४. �यांना प�रि�थती '१ आिण २ मधील �वाह समजावून सांगायला सांगा.

५. �यातून शेवटी काय संदशे �यायचा याची िनवड करायला सांगा.

६. प�रि�थती १ म�ये, ित�याकड े अित�र� उ�प� असेल, �यातील काहीभाग ती कजा�ची परतफेड 

कर�याक�रता वापरेल.

७. प�रि�थती २ म�ये, कजा�चे ह�े फेड�याक�रता ित�याकड े अित�र� उ�प� असणार नाही. अशा 

प�रि�थतीम�ये ती मालम�ा िवकेल �कंवा दसु�याकोणाकडून उधार घेऊन कज� फेडले.

३. िन�प�ी:

        �यांना उ�पादक उ�ेशाने घेतलेले कज� आिण अनु�पादक उ�ेशाने घेतलेले कज� यातील फरक  समजेल. 

प�रणाम�व�प सहभागी मिहला अनु�पादक उ�ेशाक�रता कज� घे�याचे टाळतील.

�मुख संदशे

१. कज� ह ेनेहमी फ� उ�पादक उ�ेशाक�रताच �या.

२. उ�पादक उ�ेशाने घेतले�या कजा�मुळे अिधक मालम�ा िन�म�ती होते आिण अिधक उ�प� िनमा�ण होते अन 

�याचाच प�रणाम �हणजे कजा�ची परतफेड के�यावर अिधक बचत होते.

३. अनु�पादक उ�ेशाने घेतले�या कजा�ने उ�प�ाची, मालम�ेची हािन होते आिण कजा��या साप�यात 

अडकायला होते.
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त�ता �मांक - ८

कजा�चा उ�देश

उ�पादक उ�ेशाक�रता 

कज� घेणे.

पैसे कमिवणे

कजा�ची परतफेड 

करणे

बचत कर�यास सु�वात करणे.

बचतीची गुंतवणूक 

करणे

प�रि�थती १ प�रि�थती २

उ�पादक अन�पादकु

Bank/SHG 

स� कज/� उसनवार� - १ु

अिधक कमिवणे.

अनु�पादक उ�ेशाक�रता कज� 

घेणे.

कजा�ची परतफेड न 

करता येणे.

अिधक कज� घेणे.

मालम�ा िवकणे.

कजा��या िवळ�यात 

अडकणे.

�ाजाची परतफेड 

करणे
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त�ता �मांक - ९ चा वापर�याची मागद� शक�  त�वे.

स� कज/� उसनवार� - २ु

१. उ�ी�:े

�यांना खाजगी सावकार आिण बँका यां�या कजा�वरील �ाजाचा फरक समजावून सांगणे.

२. पाय�या:

१. �यांना त�ा-९ दाखवा आिण िवचारा क� खाजगी सावकाराकडून कज� घे�याबाबत�या आिण बँकेकडून कज� 

घे�याबाबत�या अनुभवाम�ये काय फरक आह.े

२. �यांना िवचारा क� ते खरेदीला जातात ते�हा व�तूवरील �कंमत पाहतात क� नाही? तीच गो� कज� घेतांना 

दखेील ते करता का. �यांना समजावून सांगा क� �ाजाचा दर कजा�ची �कंमत ठरिवतो.

३. �यांना खाजगी सावकार/तारण ठेवणा�यांचा मािसक दर आिण बँकेने �दलेला वा�ष�क �ाजदर यातील फरक 

समजावून सांगा.

४. �यांना समजावून सांगा क� खाजगी सावकार कसे पिह�या तीन मिह�यांचे �ाज कजा��या र�मेतूनच कापून 

घेतात, �यामुळे कजा�ची र�मच कमी �दली जाते आिण यामुळे �ाजाचा ��य� दर मा� खूपच अिधक 

ठरतो.

३.िन�प�ी:

�वयं सहा�यता गट/ब�क यां�या गुणवैिश��ाब�ल आिण खाजगी सावकारां�या द�ुपणाब�ल �यांना जाणीव 

क�न �दली जाते.

�मुख संदशे

१.  �वयं सहा�यता गटा�या सद�यांनी �कंवा �ामीण भागातील ग�रबांनी खाजगी सावकरांकडून कज� घेऊ नये 

कारण �यांचा �ाज दर सवा�िधक असतो, ि�थर �ाजदर असतो, छु�या अटीशत� असतात आिण अखेर 

�यामुळे कजा��या साप�यात अडकायला होते.

 २.  ब�केचा �वहार पारदश�क असतो, �ाज दर कमी असतात, मु�ल कमी होत जाणारा दर आिण �यामुळे 

मालम�ेची वाढ हो�यास आिण क�याण हो�यास �ेरणा िमळते.
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त�ता �मांक - ९

सावकार बँक

करारा�शवाय

मा�सक �याज

मालम�ता गमा�वणे

करारासह�त

वा�षक�  �याज

मालम�ता �मळ�वणे

चक��या प�धतीने घेतलेले कज � �व��द ू

स�पणे घेतलेले कज�ु

स� कज/�  उसनवार� - २ु

Courtesy: 

 Reserve Bank of India 
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त�ता �मांक - १० वापर�याक�रता मागद� शक�  त�वे

कजा��या बो�याने कंगाल/द�र�� केले.

स� कज/� उसनवार� - ३ु

१. उ���:े 
�यांना दाखवून दणेे क� बेजबाबदारपणे घेतले�या कजा�ने कशा�कारे ��� भरडली जाते.

२. पाय�या:
१. �यांना त�ा दाखवा आिण �यांना िवचारा क� कजा��या बो खाली असणा�या माणसाची ि�थती कशी �या

असते.

२. सहभाग�ना िवचारा क� त े गावाम�ये कोणाकडून कज� घेतात.

३. कज� घेत�यानंतर �यांना कोण�या सम�यांना त�ड �ावे लागते.

४.  �यां�या �ित��यांवर चचा� करा आिण �यांना समजावून सांगा क� कजा��या बो�याने कशा �कारे ��� 

शारी�रक तसेच मानिसक द�ृ�ा भरडली जाते.

३. िन�प�ी:
िविवध �ोताकडून अनेक कज� घे�यामुळे काय सम�या उ�वतात याबाबत �यांना जाणीव होते.

�मुख संदशे

१. अनाव�यक कज� घेणे टाळले पािहजे आिण एखा�ाने �वत:साठीच कजा�चा सापळा रचू नये.

२. सावकाराकडून आिण �कंवा उ� �ाजदराने कज� घेणे टाळावे.

३.  अनेक िविभ� सं�थाकडून आिण िविभ� उ�ेशाक�रता कज� घेणे टाळावे.

�द�लीला कामाला असलेला राम दर मिह�याला �याची प�ी सीताला �पये ५००० पाठिवत होता अन एकंदरीत 

ितचे जीवन चांगले अगदी �वि�थत चालले होते. ती �यां�या जु�या घरा�या कजा�चे ह�े फेडत होती, सव� घरखच� 

भागवत होती, इतकेच नाहीतर दर मिह�याला �पये १००० वाचवून मािसक आवत� ठेवीम�ये (आरडी)जमा करत 

होती. 

नंतर ित�या शेजा�यांनी ित�या डो�यात िनथ�रक गो�ी भरिव�यास सु�वात केली जसे क� �यांचे घर आता जुने झाले 

आह ेअन ते ित�या मानस�मानाला शोभत नाही. �यामुळे ितने सावकाराकडून अिधक कज� घेऊन घर मोठे कर�याचे 

ठरिवले.

दर�यान रामाला ��रोगाची लागण होते आिण नोकरी गमावून तो घरी परत येतो. कज� थकत जाते आिण सावकार 

राम व सीतेला धमकावतो क� तो �यांचे घर आिण मालम�ा िवकेल आिण कज� वसूल करेल. कंुटंुबाला केवळ �यांचे मोठे 

घरच गमवावे लागले नाही तर थोडीशी असलेली विडलोपा�ज�त जमीनही गमवावी लागते आिण �यांची रवानगी 

भा�ा�या घरात होते.

ही गो� एक�ा सीतेची नाही तर आम�या गावात अशी अनेक कुटंुब आहते.

कृपया कज� घेतांना खबरदारी �यावी. 
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त�ता �मांक- १०

कजा�चा बोजा

तुम�या कजा�चे �व�थापन �वि�थत करा नाहीतर 

कज� तु�हाला बेजार क�न टाकेल.

Courtesy: 

Reserve Bank of India 

स� कज/� उसनवार� - ३ु
प
सैे
 क

ज
ा�ऊ

मखु
�म
�कज � बोझ

कज� कज�
कज�

कज
� कज�

कज�
कज�
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चांगले कज � – कज � कोणाकडन �यावेू

त�ता �मांक - ११ वापर�याक�रता मागद� शक� त�वे

स� कज/�  उसनवार� - ४ु

१. उ���:े 
�यांना अगदी �प� क�न सांगावे क� �वयं सहा�यता गटाकडून �कंवा बँकेकडून कज� घेणे �हणजे कज� घे�याची 

सव��म प�ती

२. पाय�या:
�यांना त�ा-११ दाखवा आिण समजावून सांगा.

१. सावकार, तारण घेणा�याकडून कज� घेत�यावर �याचा प�रणाम

 उ� �ाजदर �कंवा शु�क

 मोठा बोजा आिण कजा�चा िवळखा

 मालम�ा/िमळकत गमािवणे

 �वािभमान आिण �ित�ा गमावणे

 समाजातील �ितमा खालावणे

२. �वयं सहा�यता गट �कंवा बँकेकडून कज� घेत�याचे प�रणाम

 वाजवी �कंवा कमी �ाजदर

 �वि�थत न�दणी

 मालम�ा िनम�ती

 अित�र� उ�प�

 कज� �व�थापन/ परतफेडीक�रता माग�दश�न आिण आधार

 आ�थ�क सुधारणा

           समाजामधील पत �कंवा �ितमा सुधारते

३. िन�प�ी:
सहभाग�ना जाणीव होते क� �यांनी �वयं सहा�यता गटाकडून/बँकेकडून कज� �यावे आिण सावकारांकड ेजाणे 

टाळावे.

�मुख संदे

१. �वयं सहा�यता गटा�या सद�यांनी केवळ �वयं सहा�यता गटाकडून �कंवा बँकेकडूनच कज� �यावे. खाजगी 

�ोतांचा उपयोग करता कामा नये.

२. खाजगी �ोत अिधक �ाज आकारतात आिण �यां�या अटीशत� छु�या असतात.

३.   खाजगी �ोत िशकारी बा�याचे असतात आिण �यांचे ल� तुम�या मालम�ेवर असते. 
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त�ता - ११

कोठन कज � �यावेू

2000

बकँ

�वेयसहयतासमुह

खासगी �ोत

स� कज/�  उसनवार� - ४ु

�न�कासन
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�प�ट�करणे

ंतम�या कजा�ची �कमत जाणन �याु ू
कजा�वर�ल �याज

ि�थर आ�ण कमी होत जाणार� प�धती

स� कज/�  उसनवार� - ५ु

१. उ���:े 
सावकार िविवध प�तीने �ाज आकारणी करतात ते�हा सहभा�यांकडून िविवध �कारे �ाजाचा िहशेब 

कर�याचा सराव क�न �या जेणे क�न �यांना मु�ल कमी होत जाणारी प�दती िव�ध ि�थर �ाजदर 

प�तीमधील फरक ल�ात येईल.

२. पाय�या:
खालील �माणे एक छोटेसे उदाहरण दऊेन �प�ीकरणा�मक प�क (शीट) समजावून सांगा:

एक ��� १०% वा�ष�क �ाजदराने पाच वषा�म�ये परतफेड कर�याक�रता �पये १००००/- चे कज� घेतो.  

�याला दरवष� मु�लातील २०००/- �पयांची परतफेड करायची आह.े

१. सावकार ि�थर �ाजदर आकारतो आह.े �हणजेच दरवष�  �पये १०००/- �ाज होईल आिण एकूण �ाज 

होईल �पये ५०००. एकूण परतफेड केलेली र�म होईल १००००/-+५०००/- = १५०००/-

२.  तीच र�म मु�ल कमी होत जाणा�या प�तीने घेतली. यानुसार पिह�यावषा�चे �ाज होईल �पये १०००/-, 

पिह�या वषा��या अखेरीच कज� घेणारा परतफेड करतो, �पये २०००/- + १०००/- �ाज. �हणजेच दसु�या 

वषा�क�रता मु�लाची र�म होईल �पये ८०००/- यामुळे दसु�या वषा�ची �ाजाची र�म होईल �पये 

८००/-. अशाच �कारे ३�या, ४�या आिण पाच�ा वषा�ची �ाजाची र�म अनु�मे ६००/-, ४००/- आिण 

२००/- इतक� होईल अशा �कारे एकूण �ाज होईल �पये ३०००/-. याचाच अथ� कज� घेणा�याने मु�ल 

१०,०००/- आिण �ाज ३०००/- असे एकूण १३००० �पयांची परतफेड केली. ि�थर �ाजदरा�या �पये 

१५०००/- परतफेडी�या तुलनेत कज� घेणा�याने मु�ल कमी होत जाणा�या प�तीमुळे �पये २०००/- 

वाचिवले.

३. िन�प�ी:
आता सहभाग�ना जाणीव होईल क� मु�ल कमी होत जा�या�या प�तीमुळे �यांना कमी पैशाम�ये परतफेड 

करता येत. �यामुळे मु�ल कमी होत जाणा�या प�तीने कमी �ाज आकारले जाते.

�मुख संदशे

१. �ाज आकारणी�या दोन प�ती आहते- ि�थर दर आिण मु�ल कमी होत जाणारी

२. ि�थरदर प�तीम�ये कजा��या संपूण� रकमेवर परतफेडी�या संपूण� कालावधीक�रता �ाज आकारणी केली 

जाते.

३. मु�ल कमी होत जाणा�या प�तीम�ये िश�लक मु�ल/दािय�वावरच �ाजाची आकारणी केली जाते. ह े

दिैनक, मािसक �कंवा वा�ष�क कालावधी�या आधारे कर�यात येते. सव�साधारणपणे बँका दिैनक मु��ल 

कमी होत जा�या�या प�तीने �ाज लागू करतात.

४.  या दोन प�तीम�ये ४०-५० % फरक आह.े
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१. ि�थर �ाजदराने कजा�ची परतफेड

२. मु��ल कमी होत जाणा�या प�तीने कजा�ची परतफेड

`. /-१००० `. /-१००० `. /-१००० `. /-१००० `. /-१०००

`.२०००x५ + �ाज �दलेली एकूण र�म `.५००० = `.१५००० / -

परतफेड

�ाज

�धानाचाय� `. /-२०००

१ –वष� २–वष� ३–वष� ४–वष� ५–वष�

�धानाचाय�

उदाहरण

स� कज/�  उसनवार� - ५ु

ंतम�या कजा�ची �कमत जाणन �याु ू

कजा�वर�ल �याज

ि�थर आ�ण कमी होत जाणार� प�धती

`. /-१ ००० `. /-८०० ` /-.६०० `. /-४०० `. /-२००

`.२०००x५ + �ाज �दलेली एकूण र�म `.३००० = `.१३००० / -

�धानाचाय�
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१. उ���:े 

एखा�ाचे आयु�य ददुव� ी �संगामुळे पूण�त: �भािवत होते आिण �यामुळेच अशा �कार�या �संगाचा सामना 

कर�याक�रता िनयोजन कर�याची तयारी करणे, �कती आव�यक आह ेयाची �यांना जाणीव क�न दणेे.

२. पाय�या:

१. �यांना त�ा दाखवा आिण िवचारा क� अशा�कार�या घटनांमुळे लोकांवर काय प�रणाम होतो.

२. �यांना अशा �कार�या घटनांमुळे �भािवत झाले�या कुटंुवाचे अनुभव सांग�यास �ो�साहन �ा.

३. �यांना िवचारा क� अशा �कार�या घटनांचा सामना कर�याक�रता केवळ बचत करणे पुरेसे होईलका?

४. �यांना समजावून सांगा क� अशा �कार�या घटना कशा एका झट�यात �यांची बचत संपवून टाकतील आिण 

�यांना पु�हा सावकारा�या दारासमोर/ कज� दणेा�या�या दारासमोर उभे करतील.

५. �यांना िवचारा क� अशा �कार�या घटनांची पूव�तयारी कर�यासाठी काही प�ती आहते का?

६. सहभाग�ना �यांचे आयु�य आिण मालम�ा खालील �कार�या िवमा योजनांनी संरि�त कर�याची गरज 

�प� क�न सांगा

§  आरो�य िवमा

§  अपघात िवमा

§  िपक िवमा

§  जीवन िवमा

§  पशुधन िवमा

७.  �यांना िविवध �कार�या िव�याब�ल सांगा जसे क� आरो�य, जीवन आिण न-जीवन (सव�साधारण). �यांना 

पॉिलसी (िवमा योजना), मा�टर पॉिलसी (�मुख िवमायोजना), सम ��युअरड (िवमा र�म), ह�ा 

(ि�िमअम), टम� पॉिलसी (मुदतीचा/जोखमीचा िवमा), नुतनीकरण आिण दावा, सेटलम�ट, वारस इ�यादी 

सं�ा समजावून सांगा.

 

३. िन�प�ी:

      सहभाग�ना अशा आप�कालीन घटनांक�रता संर�ण घेण े �कती गरजेचे आह ेयाची जाणीव झाली.

त�ता - १२ वापर�याची मागद� शक�  त�वे

�वमा संर�ण आ�ण �नव�ती वेतन - १ृ

�मुख संदशे

१. अनै�छीक घटना जसे क� आजारपण, अपघात, मृ�यू अशा घटनांचा अनुभव तर ग�रब आिण �ीमंत 

दोघांनाही येतोच. परंतु  अशा �संगाचा ग�रबा�या आ�थ�क ि�थतीवर पडणारा �भाव अिधक असतो.

२. अकि�पत आिण ददुव� ी घटनांमुळे एखा�ाचे आयु�यच उ�व�त होते.

३. याक�रता पूव� िनयोजन करा, सव� मालम�ा अकि�पत घटनां घडू शकतील असा िवचार क�न िव�याने 

संरि�त क�न �या.

४. सव�साधारणपणे जीवन िवमा, अपघात िवमा, आरो�य िवमा, पशुधन िवमा आिण िपक िवमा या योजना 

उपल�ध आहते.

५.   गृह िवमा, वाहन िवमा, अि�िवमा इ�यादी िविभ� �कारचे िवमा दखेील लोकि�य आहते.
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त�ता - १२

अनिै�छक घटनां�या �व��ध �वमा

िव�या�या मा�यमातून �वत:ला संरि�त कर�याची आव�यकता

�वमा संर�ण आ�ण �नव�ती वेतन - १ृ

पशधन �वमा - पशधन सर�ेक�रताु ु ु

अपघात �वमा - अपघाताने झालेले 

नकसान भ�न काढ�याक�रताु

अकाल� म�यक�रता जीवन �वमाूृ आरो�य �वमा - आजारपणा �वरोधात

�पक �वमा - पीका�या 

नकसानभरपाईक�रताु

मालम�ता �वमा
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१. उ���:े

ग�रबांना िवमाह�याम�ये सूट असले�या िवमा आिण िनवृ�ी वेतन संबंधीत िविवध सामािजक सुर�ा 

योजनाब�ल मािहती क�न �ायची.

२. पाय�या:

१. �यांना सव� िच�ं दाखवा.

२. �यांना ती ओळखायला सांगा �कंवा �यांची नावे वाच�यास सांगा.

३. �यांना िवचारा क� �यां�यापैक� काह�नी तरी यातील काही योजनांम�ये सहभाग घेतला आह ेका?

४. संबंिधत ���ना या योजनांब�ल काय मािहती आह,े ते सवा�ना सांग�यास सांगा.

५.  �यांनी �दले�या मािहतीत काही रािहले असेल तर ते सांगा आिण एकापाठोपाठ एक अशा सव� योजना 

समजावून सांगा.

 

३. िन�प�ी:

सहभा�यांना 

१. सामािजक सुर�ा योजनांचे फायद ेसमजतील.

२. या योजनांम�ये न�दणी कशी करायची ते समजेल.

३.   ददुव� ी घटना घडली तर कसा लाभ क�न �यायचा ते समजेल.

त�ता �मांक - १३ वापर�याची मागद� शक�  त�वे

�वमा संर�ण आ�ण �नव�ती वेतन - २ृ

* योजनांचा अिधक तपशील पुढे �वतं�पणे पान �मांक ... पासून .... पय�त द�ेयात आलेला आह.े

** �िश�कांनी योजना समजावून सांग�याआधी �वि�थत अ�यास करावा.

�मुख संदशे

१. आयु�यमान भारत योजना (एबीवाय): ही एक भारत सरकारची गरीबांसाठीची आरो�य िवमा योजना आह.े 

या योजनेचे ह�े क� � आिण रा�यसरकारकडून भर�यात येतात.

२. �धान मं�ी जीवन �योती िवमा योजना (पीएमजेजेबीवाय): ही भारत सरकारची ग�रबांक�रताची टम� 

(मुदतीचा/जोखमीचा) िवमा असून मृ�यूप�ात याम�ये �पये २०००००/- लाभ द�ेयात येतो. या योजनेचा 

वा�ष�क िवमा ह�ा �पये ३३० इतका असून तो �वयंचिलतपणे बँक खा�यातून वग� कर�यात येतो. कोण�याही 

कारणाने आले�या मृ�यूचा याम�ये अंतभा�व होतो.

३. �धान मं�ी सुर�ा िवमा योजना (पीएमएसबीवाय): ही भारत सरकारची ग�रबांसाठीची अपघात िवमा 

योजना  असून अपघाती मृ�यू झा�यास �पये २०००००/- आिण एक �कंवा दोन लाखापय�तची र�म 

कायम�व�पी अंपग�व आ�यास द�ेयात येते. यासाठी वा�ष�क ह�ा केवळ �पये १२ इतका असून तो 

�वयंचिलतपणे बँक खा�यातून वग� कर�यात येतो.

४. अटल पे�शन योजना (एपीवाय): भारत सरकाने असंघटीत �े�ातील वय वष� १८ ते ४० दर�यान�या 

लोकांक�रता �कमान िनि�त िनवृ�ी वेतन योजना सु� केली आह.े ही सहयोगी िनवृ�ी वेतन योजना असून 

याम�ये सरकार तफ�  ५०% �कंवा अिधकतम �पये १००० �ित ��� योगदान द�ेयात येते. वय वष� ६० नंतर 

�ा� होऊ शकणारे िनवृ�ी वेतन मिहना �पये १०००/- ते �पये ५०००/- दर�यान असते, दर मिह�याला 

�कती बचत केली यावर ते अवलंबून असते.
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त�ता �मांक - १३

सामािजक सर�ा योजनाु

�वमा आ�ण �नव�ीवेतनृ

आप�या कुटंुबाचे र�ण करा

आप�या वृ��वासाठी तयार �हा

�वमा संर�ण आ�ण �नव�ती वेतन - २ृ

3

2

1

4
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१. उ���:े

��य� रोकड (चलनी नोटा) न हाताळता पैशाचे द�ेयाघे�याचे �वहार कर�या�या प�त�बाबत जाणीव जागृती करणे.

���ला िवनारोकड/रोकडिवरहीत बँक �वहार कर�याचे फायद ेसमजावून दणेे.

२. पाय�या:

१.     सहभाग�ना िवचारा क� ते कोण�या �संगी/�ठकाणी/उ�ेशाकरीता सोबत रोकड ठेवतात आिण वापरतात. सव� साधारणत: 

ते सांगतील क� दकुाने, पे�ोल पंप, खाजगी दवाखाने इ�यादी. �यांना सव� �ठकाणी रोकड घेऊन �फर�यातील जोखीम 

ल�ात आणून �ा. �यांना समजावून सांगा क� रोकड वापर�याऐवजी ते �पे काड � घेऊन दखेील �वहार क� शकतात.

िवनारोकड/ रोकडिवरहीत �वहार कर�यासाठी �यांना कशाची गरज आह?े

रोकडिवरहीत �वहार कर�याचे माग�:

१) आधारजोभुगतानिवधी २) डिेबट काड � ३) मोबाईल बँक�ग ४) भीम

२.     �यांना समजावून सांगा क� वैयि�क द�ृ�ाही पैसे दतेा येतात उदाहरणाथ� कुटंुबातील सद�याला कोठेही बँक िनधी 

ह�तातरण (एनईएफटी/आरटीजीएस) �ारे बँकेत जाऊन पैसे पाठिवता येतात. जर खाते धारकाचा मोबाईल फोन �मांक 

बँकेसोबत न�दिवलेला असेल तर मोबाईल बँक�ग �ारे �कंवा *९९ डायल क�न �यापुढे �याना पैसे पाठवायचे आह े�यांचा 

खाते �मांक आिण आयएफएससी �मांक िल�नही पैसे (आयएमपीएस) पाठिवता येतात.

३.     �माट� फोन वापरणारे �यां�या न�दणीकृत मोबाईलवर भीम �प डाऊनलोड क�न बँक खा�याशी संल� क� शकतात. भीम 

�प वापरणारे आपापसात पैसे द�ेयाघे�याचे �वहार क� शकतात.

४.     ��य� रोकड न हाताळता दखेील ��� आप�या बँक खा�यात पैसे भ� शकतात याबाबत समजावून सांगा.

क.   पैसे पाठिवणा�या ���ला बँक खाते �मांक आिण आयएफएससी संकेतांक पाठवून

ख.   मोबाईल �मांक दऊेन मोबाईल माफ� त �या�या बँक खा�यात पैसे जमा करवून घेऊ शकतात.

ग.   �या ��� वा िवभागाकडून पैसे येणे आह े�यांना आपला आधार �मांक दऊेन, आधार �मांक बँक खा�याला संल� 

के�यानंतर, 

५.   रोकडिवरहीत बँक �वहाराचे वापरक�या�ला होणारे लाभ.

क.   पैसे ह�तातंरण (पैसे द�ेयाचे तसेच घे�याचे असे दो�ही �वहार अगदी लागलीच केले जातात.)

ख.   कोण�याही �व�पाचे द�त ऐवजांचे काम अंतभू�त नाही.

ग.   रोकड घेऊन �फर�याची जोखीम नाही.

घ.   हा �वहार इले��ॉिनक प�तीने बँकेम�ये न�दिवलेला असतो.

ङ.   पैसे पाठिवणारा तसेच �वीकारणारा दोघांनाही �यां�या मोबाईलवर लगेचच संदशे यतो.

च.   वापरकता� �वत: �या�या सोयीनुसार कोण�याही वेळी �वहार क� शकतो.

�डिजटल/रोकड�वरह�त (कॅशलेस) बँक �यवहार

त�ता �मांक- १४ वापर�याक�रता मागद� शक�  त�वे

नवीन बँक सवयी – १

�िश�काक�रता स�ला

�िश�काने �वत:�या मोबाईलवर भीम �प डाऊनलोड क�न �यावे आिण �वत: ��य� काही �वहार क�न पाहावेत जेणे क�न 

�याला/ितला सहभाग�ना रोकडिवरहीत �वहाराचे फायद ेसमजावून सांगतांना मदत होईल.

३. िन�प�ी:

सहभा�यांना रोकडिवरहीत �वहार कर�या�या प�ती आिण अशा �वहारा�या फाय�ाबाबत जाणीव क�न �दली जाईल.
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त�ता �मांक - १४

�डजीटल/रोकड�वरह�त बँक �यवहार

��य� रोकड न घेता पैसे �ा� करा.��य� रोकड न वापरता पैसे �ा

RECORD OF DEPOSIT AND WITHDRAWALS 

Name. ......................................................................................

..............................................................................................
....

Address. ..................................................................................

..............................................................................................
....

PASS BOOK

Bank Name 

आप�या खा�याचा बँक खा�याशी 

दवुा साधा

मोबाइल बँ�कंग

पासबुक

मोबाइल ते मोबाइल 

मनी �ा�झॅ�शन

�पे काड�

िभम काड�

नवीन बँक सवयी – १
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तुम�या सोयीनुसार बँक �वहार

त�ता �मांक - १५ वापर�याक�रता मागद� शक�  त�वे

१. उ���:े

गावक�यांना दाखवून �ावे क�  कसे ते �यां�या गावातूनच बँकेचे �वहार क� शकतात.

आव�यकता भास�यास ते इतर �ठकाणा�न(तालुका/िज�हा/रा�याची राजधानी/ नगर/शहरे) दखेील बँकेचे �वहार कसे 

क� शकतात ते दाखिवणे.

२. पाय�या:

१.   �वसाय�ितिनधीसखी माफ� त �वहार कर�याचे खालील फायद ेअधोरिखत करा.

§  बँके�या शाखेत ��य� जा�याक�रता लागणारा वेळ आिण पैसा वाचतो.

§  �दवसाचा रोजगार बुडत नाही.

§  �यां�या �थािनक भाषेत यं� �वहाराचे तपशील सांगते.

§  ताबोडतोब पावती छापली जाते �कंवा �ा� होते.

१.   एटीएमचा वापर करतांना �यावयाची खबरदारी

क.    कोणालाही आपली एटीएमची िपन सांगू नका.

ख.    �वत: एटीएम काड � वापरा.

ग.    सहभा�यांना सांगा क�, “बँक कधीही एटीएम काडच� े तपशील फोनवर िवचारीत नाही”

२.  त�ा १४ मधील यं� दाखवा.�यांना समजावून सांगा क� ब�याच बँकानी अशा �काराची यं� �मुख नगर आिण 

शहरांमधून �मुख �ठकाणावर लावून ठेवली आहते.

३.   एक एक क�न सव� यं�ाचा हतूे आिण उपयोग समजावून सांगा.

४.   �यांना सांगा क� तुमचे �या बँकेत खाते आह े�याच बँके�या यं�ातून पैसे जमा करणे, पासबूक छापून घेणे अशी कामे 

करता येतात. ते �पे काड � वाप�न �यां�या बँके�या एटीएममधून पैसे काढू शकतात. इतर बँकां�या एटीएममधूनही 

पैसे काढता येतात पण �याक�रता �ाहका�या खा�यातून सेवा शु�क वजा केले जाते.

५.   या यं�ाचा वापर क�न पैसे भरले �कंवा काढले तर �ाहकांना लागलीच एसएमएस येतात.

३. िन�प�ी:

�वसाय सम�वयाकामाफ� त, रोकड जमा कर�या�या यं�ामाफ� त, एटीएम आिण पासबूक ि�ट�ग यं�ा माफ� त �वहार कर�या�या 

लाभाबाबत सहभा�यांना जाणीव होईल.

नवीन बँक सवयी – २

सुलभीकाराला स�ला

सुलभीकार/सीआरपी यांना स�ला द�ेयात येतो क� या यं�ाचा वापर सहभा�यांना समजावून द�ेयापूव� �यांनी �वत: काही वैयि�क 

�वहार क�न यं�ाचा वापर समजून �यावा.

सुलभीकारकाला स�ला
या उप�माक�रता �थािनक �वसाय सम�वयकाला बोलावणे यो�य होईल, �वयं सहा�यता गटा�या सद�यांशी �याची ओळख क�न �ा आिण 

�यांस ��य� �वहाराचे �ा�यि�क द�ेयास सांगा.
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त�ता �मांक - १५

तम�या सोयीनसार बँक �यवहारु ु

�यावासाय ��त�नधी सखी

रोकड जमा करणारे यं�

पासबक छापन देणारे यं�ू ू

नवीन बँक सवयी – २
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बँक�यवहारा�या चांग�या सवयी

साप �शडीचा खेळ

�करण ७

उ���:े

१. आतापय�त जी आ�थ�क सा�रतेची त�वं िशकले आहते ती �यांना अिधक चांग�या �कारे समजावून दणेे.

२. आ�थ�क सा�रतेम�ये “कर�या�या आिण न कर�या�या” गो�ी �यां�या �यांना िशकू दणेे.

आव�यक सामु�ी:

१. सापिशडीचा फलक/बोड,�  आतील मुखपृ�ा�या आतील बाजूस दाखिवले�या त��यासारखा, श�यतो १० फूट लांब व 

१० फूट �ंदीचा �ले�स फलक असावा.

२. दोन ठोकळे (डाइस)

���या:

 १.   सहभागी झाले�या ���तून ��येक� ३ ���चे २ संघ तयार करा.

 २.  फलकावर खेळाची सु�वात होते �या चौकोनात ��येक संघातून एक ��� उभी रािहलं आिण �यापुढे स�गटी�माणे 

सरकत जाईल. दसुरी ��� ठोकळा (पासा) टाकेल (सुलभक). ितसरी ��� खेळा�या सु�वातीपासून शेवटापय�त 

�कतीवेळा ठोकळा फेक�यात आला ते मोजेल (गुण न�दणीक)

 .  सुलभकाने ठोकळा फेक�यावर �यावर दाखिवले�या �मांकानुसार स�गटी (खेळाडू) तेवढी घरे पुढे जाईल, खालील ३

�माणे: 

४. जर खेळाडूचा पाय िशडीवर पडला तर तो िशडी चढून जातो. जर खेळाडूचा पाय सापा�या डो�यावर पडला तर तो 

खाली येतो.

५. जो खेळाडू सव� �थम १०० िलिहले�या घरात पोहचतो तो �जंकतो आिण �यानंतर जो १०० िलिहले�या घरात 

पोहचतो तो उपिवजेता असतो. जो पय�त दसुरा खेळाडू १०० पय�त पोहचत नाही तोपय�त खेळ सु� राहतो.

६. �िश�काने खेळांडूना समाजापुन सांगायचे क� चांगला बँक �वहार कसा िशडी�या �व�पात तु�हाला पुढे घेऊन 

जातो. खेळाडू �या िशडी जवळ जाईल �या �या िशडीबाबत समजावून सांगायचे.

७. येथे साप बँक �वहारा�या वाईट सवय�चे िनदश�क आह.े

८. सुलभकाला खेळा�या संपूण� ���येम�ये अगदी स��य सहभाग �यायचा आह ेआिण िशडी (करावया�या गो�ी)�या 

चांग�या आिण साप (न कर�या�या गो�ी) �या वाईट प�रणामािवषयी िनवेदक समजावून सांगत अस�याची 

खातरजमा करावी.

९. दो�ही खेळाडू १०० पय�त पोहच�यावर खेळ संपतो. िन�र�कांनी खेळ कसा झाला याबाबत �यांची मते मांडािवत 

आिण �यांना �यातून िशक�याचे कोणते मु�े समजले ते ही सांगावे.

१०. सुलभकाने संघातील खेळाडू सद�यांना खेळ खेळून कसे वाटले ह ेिवचारावे.
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कोठून कुठपय�त   ���या

खेळ संप�यावर सुलभकाने सव� सहभा�यांचे आभार मानून खालील�माणे िशक�या�या मु��ाची उजळणी करावी:-

१. ब�क �वहारा�या चांग�या सवयी िशडीने दश�िव�या आहते �हणजे कर�या�या गो�ी आिण साप मा� न कर�या�या 

गो�ी िनदि� शत करतो.

२. जो यो�य गो�ी करेल �हणजेच कर�या�या गो�ी करेल �याचे आ�थ�क सुधारणा कर�याचे �येय लवकर �कंवा पटकन 

सा�य होते आिण जो न कर�या�या गो�ी (�या क� नयेत अशा) करेल �याची अधोगती होईल आिण �येय सा�य 

कर�यास �यांस िवलंब होईल.

३. एखा�ाचा चुकून न कर�या�या गो�ीवर पाय पडला (�हणजेच न कर�या�या गो�ी के�या) तर तो दखेील चांग�या 

गो�ी क�न �हणजेच �या के�या पािहजेत अशा गो�ी जा�तीत जा�त वेळा क�न आिण न कर�या�या गो�ी टाळून पुढे 

येऊ शकतो.

सापिशडीचा हा खेळ आ�थ�क सा�रतेचा संदशे �वि�थतपणे दतेो आिण समृ�तेचा माग� दाखवून दतेो.

िश�ा

बँक �यवहारा�या चांगला सवयी 

साप �शडीचा खेळ

पासून ���या संदशे

७ ते २४ - बँकेत खाते उघडणे बँकेत खाते उघड�याने आ�थ�क सुधारणेची सु�वात होते. बँकेत खाते उघड�याने आपण आपले पैसे 

सुरि�त ठेवू शकतो. यामुळे आ�थ�क िनयोजनाक�रता दखेील मदत होते.

१३ ते ३५ 

-

आधार संल� बँक खाते सरकारकडून िमळणारे फायद ेथेट बँक खा�यात जमा होऊ शकतात. आधार वाप�न पैसे काढणे, पैसे 

अदा करणे आिण  �ेिषत करणे करता येते. �माट� फोन म�ये आधारचा उपयोग क�न पे आिण भीम 

�पम�ये आधारचा उपयोग होतो.

२० ते ३९ 

-

�पे काड � घेणे कोण�याही �दवशी कोण�याही वेळी पैसे काढता येतात. दकुाने, पे�ोल पंप, ��णालये इ�यादी �ठकाणी 

खरेदी करता आिण सेवांक�रता रोख रकमेचा वापर न करता दयेके दतेा येतात.

३० ते ५२ 

-

बँक खा�यातील �वहार यामुळे बचतीची सवय लागते. यामुळे बँक आिण �यातील कम�चा�यांशी संबंध िनमा�ण होतात. यामुळे 

आलेले पैसे तसेच खच� केले�या पैशां�या न�दी के�या जातात.

४४ ते ६३ 

-

�धानमं�ी जीवन �योती 

िवमा योजना आिण 

�धानमं�ी सुर�ा िवमा 

योजना

ददुव� ी घटना घडली तर यामुळे कुटंुबाची काळजी घेतली जाते. यामुळे बँक खा�याम�ये �वहार सु� 

होतात.

५१ ते ७१ 

-

कौश�य िवकास �िश�ण यामुळे सकारा�मक द�ृीकोन तयार हो�यास, आव�यक ती कौश�ये आिण �ान िमळिव�यास मदत होते. 

यामुळे िविश� ठरािवक काम कर�यास सुलभता होते आिण �वयं रोजगारातून उ�ोग िन�म�ती करता 

येते. आय उ�प� करणारे काया�चे �कफायतशीरपणे �व�थापन कर�यास मदत होते.
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िशक�याचे मु�े

साप

कोठून कुठपय�त   ���या

५९ ते ८० 

-

अटल िनवृ�ी वेतन योजनेम�ये 

सहभागी होणे.

यामुळे िनयमीत अिनवाय� बचतीक�रता मदत होते. यामुळे बँक �वहारांना �ो�साहन िमळते. 

वृ�ाव�थेत िनयमीत उ�प� िमळ�यास मदत होते.

���चा मृ�यू झाला असता �या�या प�ात कुटंुिबयांना एकदम मोठी र�म िमळ�याचा लाभ 

होतो.

६५ ते ८७ 

-

उ�प� िनमा�ण करणा�या 

काय�वाहीक�रता कज�

उपिजवेकेक�रता माग� तयार होतो आिण उ�पादक मालम�ेची िनम�ती होते. यामुळे एखा�ाची 

�मता आिण वेळ लाभदायकपणे उपयोगात आण�यास मदत होते.

७२ ते ९३- कज� र�मेचा सुयो�य वापर यामुळे ताबडतोब कज� र�मे�या परता�ाची खातरजमा केली जाते.

यामुळे बँकेचा कज� घेणा�यावरील िव�वास वाढीस लागतो. यामुळे पुरक उ�प�ाचा पुरवठा होतो.

७७ तो ९८ 

-

िनयिमत परतावा यामुळे कजा�चा बोजा कमी होतो. आ�मिव�ास वृि�गंत होतो. यामुळे उ� पत गुण (�ेडीट �कोर) 

िमळतात यामुळे अिधक कज� घे�या�या आिण जीवनमान सुधार�या�या संधी िमळतात.

८४ ते ९७ 

-

कजा�चे अ�वायन करणे/ 

परतावा वेळाप�क बदलणे

यामुळे परता�ाचे यो�य न�दी कर�याची संधी �ा� होते. यामुळे दडंा�मक कारवाई आिण 

कायदशेीर कारवाई/ नोटीस टाळ�यास मदत होते.

पासून ���या संदशे

३४ ते ४ - ब�क खा�याम�ये 

�वहार नाही.

खाते उघड�याचा उ�ेशच असफल ब�केसोबत काही संबंधच ��थािपत नाहीत. जे�हा आव�यकता वाटेल 

ते�हा बँकेसोबत �वहार कर�यास कठीण जाऊ शकते.

४१ ते ७ - �पे काड � न वापरणे यामुळे रोकड र�मेवर अवलंबून राहणे भाग असते. केवळ बँके�या वेळांम�येच �वहार करता येतात.

६२ तो २५ 

-

बँक खा�यात बचत न 

करणे.

���ला बचतीची सवय नाही. जर कज� मंजूर झाले तर ह�े िनयमीतपणे फेड�यात येत नाहीत. बँकेकडून 

कज� िमळ�या�या संधी लु� होतील.

७० ते ३६ 

-

अनेक कज� काढणे मािसक ह�े फेड�यात अडचणी येणे. ह�े चुकिव�यामुळे दडंा�मक �ाज लाद�यात येते यामुळे मानिसक 

तणाव येतो.

७४ तो ४८ 

-

कजा�चा गैरवापर ह�े भर�याक�रता अित�र� उ�प� �ोत राहत नाही. मालम�ेची िनम�ती होत नाही बँकेचा कज� 

घेणा�यावरचा िव�वास उडतो
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प�रणाम �व�प कायदेशीर/ पो�लसी कारवाईला 

त�ड �यावे लागत.े

पासून ���या संदशे

७९ ते २९ - ह�े चुकिवणे जर एक ह�ा चुकिवला तर पुढ�या वेळेस दोन ह�े भर�याचा ताण येतो. परतफेड करणे अिधक कठीण 

होते. यामुळे दडं होतो. परतफेड कर�यात कसूर झा�याची न�द होईल तसेच पुढील कज� िमळ�याक�रता 

अपा� घोिषत केले जाईल आिण कमी पत गुण (�ेडीट �कोर) िमळतील.

९१ ते ७३ - बँकेस भेट द�ेयास 

टाळाटाळ करणे.

ह�े चुकिवणारा बँकेस भेट द�ेयास टाळाटाळ करतो. बँक अिधका�यांना आप�या सम�या सांगून �यावर 

स�ला िमळिव�याची संधी तो दवडतो. पुनर�चने�या संधी दखेील गमािव�या जातात.

९१ ते ७३ - बँकेसोबत �वहार न 

करणे

कज� �हणजे नॉन परफॉ�म�ग �सेट (एनपीए- �हणजेच कोण�याही �व�पात उ�प� िनमा�ण न करणारी 

िमळकत) होते. कज� घेणारा कज� बुडिवणारा होतो. बँक �या�या िवरोधात कायदशेीर कारवाई कर�यास 

सु�वात करते.

९५ तो ६७ - दसुरे कज� घेऊन 

पिहले कज� फेडणे

पिह�या कजा�चा यथायो�य वापर केलेला नसतो. दसुरे कज� दखेील �याच मागा�ने जा�याची श�यता असते. 

कज� घेणारा कजा��या साप�यात अडकतो.
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साप�शडीचा फलक (बोड)�

आरएसईट�आयम�ये साप आ�ण 

लेडर खेळ खेळणारे ��श�क

Sponsored by

Ministry of Rural Development 
Government of India 

बँकेत खाते

 उघडणे

आधार काड � बँकेस 

संल�न करणे
�पे काड � घेणे

बचत करणे आ�ण 

�यवहार करणे

पीएमजेजेबीवाय आ�ण 

सर�ा ु

�वमा म�ये न�दणी

कौश�य �वकसन 

��श�ण

�नव�ती योजनेत ृ
सहभाग घेणे

उ�प�न �न�मत� ी 

क�रता बँकेकडन कज�ू

कजा�चा यो�य 
उपयोग करणे 

�नयमीत 

परतफेड

कजा�चे अ�ययावन/

 पनर�चनाु

खा�याम�ये 

�यवहार न करणे

�पे काडच� ा 

वापर न करणे

खा�याम�ये बचत

 नसणे अनेक 
कज �
काढणे

दसरे कज � काढन ु ू

प�हले फेडणे

कजा�चा 

द�पयोग ु

करणे

ह�ता भर�यात 

कसर करणेू

बँकेला भेट दे�यास 

टाळाटाळ करणे

बँकेसोबत 

�यवहार 

न करणे

आ�थक�  सधारणाु

चांगल� पत/ 

गणु

तमची यो�य पत ु

�नमा�ण करणे

अ�त�र�त 

उ�प�न

व�ाव�थेत �नयमीत ृ

उ�प�न

चांगले जीवन

�यवसायाम�ये
यश

कटं�बयांची ु ु

काळजी 

घेणे

कजा��या 

साप�यात 

अडकणे

बँके�या मदतीला 

मकणेु

अ�त�र�त 

उ�प�न नाह�

२४ तास बँक 

स�वधाु

कजा�चा

सापळा

थेट लाभधारका�या 

खा�यात जमा

बँके सोबतचे 

संबध

पढ�ल कजा�क�रता ु

अपा�

सावकारावर 

अवलंबन असणेू

आ�थक�  सधारणेचे ु

�वार

बँके�या वेळेवर 

आ�ण 

भेट�वर 

अवलंबनू

खात ेउघड�याच 

उपयोग न 

करणेस�वातु

१०० ९९ ९८ ९७ ९६ ९५ ९४ ९३ ९२ ९१

८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६

८७

८८ ८९ ९०

७१

५१
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४०
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८० ७९

७८

७७ ७६ ७५ ७४ ७३ ७२

७०६९६८६७६६

६५

६४६३
६२

५९ ५८ ५७

५६ ५५
५४

५३
५२
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४७

४८ ४९
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�करण ८

भारत शासन - सामािजक सुर�ा योजना आयु�यमान भारत ही एक रा�ीय आरो�य सुर�ा योजना आह.े

या योजनेअंतग�त दहा कोटी गरीब लोकांना लाभ होईल.असहा�य कंुटंुबाना �ती कुटंुब �ती वष� �पये पाच 

लाखापय�तची ��णालयातील ि�तीय आिण तृतीय �ेणी�या सेवेक�रता सुर�ा पुरिव�यात येईल.

ठळक वैिश��े

§  आयु�यमान भारत – रा�ीय �वा�थ सुर�ा िमशन अनुसार �ती कुटंुब �ती वष� �पये ५ 

लाखापय�तची वै�क�य सुर�ा पुरिव�यात येईल.

§ या योजनेचे फायद ेदशेभरात कोठेही �ा� होऊ शकतात आिण लाभधारक कुटंुबातील सद�य या 

योजनेतंग�त दशेातील कोण�याही साव�जिनक/ पॅनलवर असणा�या खाजगी ��णालयाम�ये 

कॅशलेस/रोकडिवरहीत (कोण�याही �व�पात रोख र�म न दतेा) सुिवधा �ा� क� शकतात.

§  आयु�यमानभारत – रा�ीय �वा�थ सुर�ा िमशन ही ह� आधारीत योजना असेल.

§  उपचारावरील सव� खच� पॅकेज दरावर (याबाबत शासनाकडून आधीच �ा�या कर�यात येतील) 

आधा�न कर�यात येईल.

§  या योजनेचे अंमलबजावणी कर�याक�रता रा�यांना रा�य आरो�य सं�थेची (एसएचए) आव�यकता 

असेल.

§  िनती आयोगासोबत भािगदारी क�न एक मजबूत, आदश�, �माणब� आिण अंतग�त काय�रत असू 

शकणारे मािहती तं��ान (आयटी) �ासपीठ काय�रत कर�यात येईल जे िवनाकागद (पेपरलेस) 

आिण रोकडिवरहीत (कॅशलेस) �वहार करेल.

अपेि�त खच�

Ÿ दयेके द�ेयाक�रता येणारा खच� क� � आिण रा�यसरकाराम�ये िवभाग�यात येईल.

पा�ता

Ÿ सामािजक-आ�थ�क जाती जनगणनेम�ये गरीब आिण वंिचत �हणून ओळखले�या ��� या 

योजनेक�रता पा� आहते.

आय�यमान भारत रा���य ु

आरो�य संर�ण योजना
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योजनेचा तपशील:

Ÿ ही एक िवमा योजना असून कोण�याही कारणाने होणा�या मृ�यूक�रता जीवन िवमा 

सुर�ा दऊे करते.

Ÿ या योजनेचे �व�थापन भारतीय जीवन िवमा िनगम आिण इतर जीवन िवमा कंप�या 

माफ� त ब�काशी सहयोग करार के�यानंतर कर�यात येईल.

Ÿ सहभागी बँकाचे १८ ते ५० वष� दर�यान�या वयोगटातील सव� वैयि�क खातेदार पा� 

असतील.

Ÿ ��येक वषा�चा सुर�ा कालावधी १ जुन २०१८ ते ३१ मे असा असेल.

लाभ: कोण�याही कारणा�तव सद�याचा मृ�यू झा�यास �पये दोन लाख दये.

ि�िमअम (िवमा ह�ा): �पये ३३०/- �ती वष� �ती सद�य.

Ÿ ही िवमा योजना बँकेकडून �मुख पॉिलसी असेल आिण भारतीय जीवन िबमा िनगम/ 

अ�य कंप�याकडून �व�थापन केले जाईल.

Ÿ ५० वष� व �यापे�ा कमी वयाची ��� योजनेत सहभागी होऊ शकते आिण सु��ा ५५ 

�ा वषा�पय�त िमळते.

Ÿ ��येक िवमा धारकाचे कोण�याही बँकेत खाते असायला हवे आिण दरवष� मे मिह�यात 

बँ�कत �पये ३३० चा ह�ा (ि�िमअम) जमा केलेला असवा.

Ÿ िवमाधारकाने खा�याम�ये आव�यक िश�लक ठेवली पािहजे.

Ÿ जो पय�त सदर योजना काया�ि�वत आह ेतो पय�त आप�या खा�यातून आपोआप र�म 

जमा कर�यात यावी, सद�य अशा�कारचे अिधकार दऊे शकतात.

Ÿ पोचपावती �हणजेच िवमा �माणप� �व�पात दतेा येईल.

Ÿ कोणताही दावा असेल तर तो न चुकता संबंिधत बँके�या शाखेम�ये सादर कर�यात 

यावा.

�धानमं�ी जीवन �योती �वमा 

योजना (पीएमजेजेबीवाय)
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योजनेचा तपशील:

§ ही एक अपघात िवमा योजना असून अपघाती मृ�यू आिण अपंग�वाचा याम�ये अंतभा�व कर�यात येतो.

§ याचे �व�थापन साव�जिनक/खाजगी �े�ातील सव�साधारण िवमा कंप�या बँका�या सहभागाने करतात.

§  पय वष� १८ ते ७० वषा�दर�यानचे सव� बचत खाते धारक याक�रता पा� आहते.

§ सुर�ा एका वषा��या कालावधीक�रता १ जुन ते ३१ मे दर�यान असेल.

लाभ खालील त��यानुसार होतील:

लाभ त�ा िवमाप�ीत र�म

अ मृ�यू �पये २ लाख

ब दो�ही डोळे पूण�त: िनकामी होणे अथवा न भ�न होणारे नुकसान होणे �कंवा 

दो�ही हाताचा �कंवा पायांचा उपयोग न करता येणे �कंवा एका डोळा आिण एक 

हात �कंवा एक पाय िनकामी होणे. 

�पये २ लाख

क एक डोळा पूण�त: िनकामी होणे अथवा एक हात �कंवा पाय गमावणे �पये १ लाख

ह�ा:  दर वष� �ती सद�य �पये १२/-. ते दरवष� बँक खा�यातून जमा कर�यात येतील. खाते धारकाने 

आव�यक िश�लक ठेवावी.

�मुख िवमा धारक: सहभागी बँक ही �मुख िवमा धारक असेल.

§ �दलेली पोच पावती �हणजेच पोचपावती तसेच िवमा �माणप� असेल.

§ दावे संबंिधत बँक शाखे माफ� तच सादर कर�यात यावे. जर कोणतीही अिन� घटना घडली तर 

तातडीने बँके�या शाखेशी संपक�  साधा.

�धानमं�ी सर�ा �वमा योजना ु

(पीएमएसबीवाय)
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§  भारत सरकाने असंघटीत �े�ातील वय वष� १८ ते ४० दर�यान�या कामगारांक�रता �कमान िनि�त िनवृ�ी वेतन 

योजना सु� केली आह.े 

§ िनि�त िनवृ�ी वेतन �पये १००० ते �पये ५००० दर�यान असून कोण�या वयात योजनेत सहभाग घेतला आिण 

ह�याची �कती र�म जमा झाली, ��वर अवलंबून असते.

§  न�दणी करणा�यांकड ेबँक खाते असले पािहजे आिण �यांनी जमा केले�या एकूण रकमे�या ५०% �कंवा वा�ष�क �पये 

१००० जे कमी असेल तेवढे भारत शासनाकडून योगदान द�ेयात येते.

§  न�दणीक�या�नी िनयिमतपणे ह�े भरले पािहजेत आिण �लंिबत ह�यांना दडं केला जाईल.

§  ह�े दणेे बंद के�यास ६ मिह�यात योजना गोठिव�यात येईल, १२ मिह�यात बाद तर २४ मिह�यात बंद कर�यात 

येईल.

§  न�दणीकत� �यां�या खा�याला वारस न�दवू शकतात आिण आव�यकता वाट�यास �यात बदल दखेील क� शकतात.

§  ते �यांचा मोबाईल (�मण�वनी) �मांक बँकेम�ये न�दवून एसएमएस (लघु संदशे) माफ� त मािहती �ा� क� शकतात.

वयाची ६० वष� पूण� के�यानंतर, न�दणीधारकाला दर मिह�याला िनि�त िनवृ�ी वेतन �यां�या एकूण जमा र�मेनुसार 

तसेच योजनेत सहभागी झा�या�या वेळे�या वयानुसार �ा� होतील. उदाहरणा दाखल काही �करणे खाली दाखिवली 

आहते.

सहभागी 

हो�याचे 

वय

सहभाग वष� सूचक मािसक अंशदान न�दणी कता� व �या�या जोडीदारास 

िमळणारे मािसक िनवृ�ी वेतन 

(�पयांम�ये)

न�दणीक�या��या वारसास िमळणारी 

सूचक एकि�त र�म (�पयाम�ये)

१८ ४२ ८४ २००० ३.४ लाख

२० ४० १०० २००० ३.४ लाख

२५ ३५ १५१ २००० ३.४ लाख

३० ३० २३१ २००० ३.४ लाख

३५ २५ ३६२ २००० ३.४ लाख

४० २० ५८२ २००० ३.४ लाख

अटल पे�शन योजना 

(अटल �नव�तीवेतन योजना)ृ

सहभागी 

हो�याचे 

वय

सहभाग वष� सूचक मािसक अंशदान न�दणी कता� व �या�या जोडीदारास 

िमळणारे मािसक िनवृ�ी वेतन 

(�पयांम�ये)

न�दणीक�या��या वारसास िमळणारी 

सूचक एकि�त र�म (�पयाम�ये)

१८ ४२ ४२ १००० १.७ लाख

२० ४० ५० १००० १.७ लाख

२५ ३५ ७६ १००० १.७ लाख

३० ३० ११६ १००० १.७ लाख

३५ २५ १८१ १००० १.७ लाख

४० २० २९१ १००० १.७ लाख
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सहभागी 

हो�याचे 

वय

सहभाग वष� सूचक मािसक अंशदान न�दणी कता� व �या�या जोडीदारास 

िमळणारे मािसक िनवृ�ी वेतन 

(�पयांम�ये)

न�दणीक�या��या वारसास िमळणारी 

सूचक एकि�त र�म (�पयाम�ये)

१८ ४२ १२६ ३००० ५.१ लाख

२० ४० १५० ३००० ५.१ लाख

२५ ३५ २२६ ३००० ५.१ लाख

३० ३० ३४७ ३००० ५.१ लाख

३५ २५ ५४३ ३००० ५.१ लाख

४० २० ८७३ ३००० ५.१ लाख

सहभागी 

हो�याचे 

वय

सहभाग वष� सूचक मािसक अंशदान न�दणी कता� व �या�या जोडीदारास 

िमळणारे मािसक िनवृ�ी वेतन 

(�पयांम�ये)

न�दणीक�या��या वारसास िमळणारी 

सूचक एकि�त र�म (�पयाम�ये)

१८ ४२ १६८ ४००० ६.८ लाख

२० ४० १९८ ४००० ६.८ लाख

२५ ३५ ३०१ ४००० ६.८ लाख

३० ३० ४६२ ४००० ६.८ लाख

३५ २५ ७२२ ४००० ६.८ लाख

४० २० ११६४ ४००० ६.८ लाख

सहभागी 

हो�याचे 

वय

सहभाग वष� सूचक मािसक अंशदान न�दणी कता� व �या�या जोडीदारास 

िमळणारे मािसक िनवृ�ी वेतन 

(�पयांम�ये)

न�दणीक�या��या वारसास िमळणारी 

सूचक एकि�त र�म (�पयाम�ये)

१८ ४२ २१० ५००० ८.५ लाख

२० ४० २४८ ५००० ८.५ लाख

२५ ३५ ३७६ ५००० ८.५ लाख

३० ३० ५७७ ५००० ८.५ लाख

३५ २५ ९०२ ५००० ८.५ लाख

४० २० १४५४ ५००० ८.५ लाख
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आ�थक�  सा�रतबेाबत काह� ��न

�िश�णाथ�ना खालील �� िवचारा.
१.   तुमचे व तुम�या कुटंुिबयांचे मागील वषा�चे उ�प� खालीलपैक� कशाने उ�म�र�या दश�िवले जाते.

a. ३६००० पे�ा कमी

b. ३६००० – ५००००

c. ५०००१ – १ लाख

d. १ लाखापे�ा अिधक

२.    ग�रबीची कारणे कोणती आहते?

a. कमी उ�प�

b. कमी बचत

c. अचानक येणारी आप�ी, मृ�यू, पूर, द�ुकाळ इ�यादी

d. वरील सव�

३.    वैयि�क आ�थ�क िनयोजनाम�ये कशाचा समावेश होतो

a. यथोिचत आ�थ�क न�द ठेव�याची सवय लावणे.

b. खच� कमी करणे

c. भिव�यातील आ�थ�क गरजा आिण ल�यांक�रता िनयोजन करणे.

d. व�रल सव�

४.    गृहीत धरा क� तु�ही िवशीचे त�ण आहात आिण तु�हाला पुढील ३० वषा�म�ये सुरि�त िनवृ�ीची योजना करायची आह.े 

खालीलपैक� कोणती वत�णूक तुम�या योजनेत असता कामा नये?

 a. कमी उ�प�

 b. कमी बचत

 c. अिधक खच�

 d. वरील सव�

५.    तु�ही जा�तीचा खच� क�रत नाहीत जर

 a) तु�ही तुम�या खा�यात जेवढी र�म आह े�यापे�ा अिधकचा धनादशे (चेक) �दला.

 b) तुमचा मिह�याचा रोजगार �पये ३००० आह ेआिण तु�ही मिह�याला �पये ३५०० खच� करत आहात.

 c) तु�हाला नेहमी कज�दारांकडून फोन येत आहते.

 d) तुमचे मिह�याचे दणेे तुम�या उ�प�ा�या ३०% पे�ा कमी आह.े

६.    बचत करणे का आव�यक आह?े

 a. भिव�यातील िवशेष घटना जसे क� ल�, आजारपणे इ�यादीक�रता तजवीज कर�याक�रता

 b.अपघातासारखे अचानक उ�वणा�या आकि�मक खचा�ची तरतूद कर�याक�रता.

 c.अ�पवधीतील आकि�मक खचा�मुळे अनाव�यक कजा�चा बोजा वाढू नये �हणून

 d. व�रलपैक� सव�

�करण ९
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७.    जर कोणी तु�हाला खूप सारे पैसे झट�यात िमळिव�याबाबत सांगत असेल तर अशा बाबतीत तु�ही खूप पैसे गमािव�याची 

दखेील श�यता असते.

 a. बरोबर

 b. चूक

 c. मािहती नाही

 d. सांगता येत नाही.

८.    समजा तु�ही दरसाल ५% खा�ीशीर सरळ �ाजाने �पये १००० तुम�या बचत खा�यात जमा केले. तर दसु�या वषा��या 

अखेरीस तुम�याकड े�कती र�म असेल?

 a. ११०० �पयांपे�ा जा�त

 b. बरोबर ११०० �पये

 c. ११०० �पयांपे�ा कमी

 d. मािहती नाही.

९.    समजा तु�ही दरसाल ५% खा�ीशीर च�वाढ �ाजाने �पये १००० तुम�या बचत खा�यात जमा केले. तर दसु�या 

वषा��या अखेरीस तुम�याकड े�कती र�म असेल?

 a. ११०० �पयांपे�ा जा�त

 b. बरोबर१५०० �पये

 c. १५०० �पयांपे�ा कमी

 d. मािहती नाही.

१०.    एखा�ा गो�ीची गरज असणे आिण एखादी गो� हवी असणे याम�ये काय फरक आह?े

 a. एखा�ा गो�ीची गरज असणे �हणजे कािहतरी आव�यक आिण जीवन जग�यात अिनवाय� असलेली गो�.

 b. एखादी गो� हवी असणे �हणजे केवळ इ�छा झाली आह ेपण ती जीवनाव�यक नाही.

 c.  ए आिण बी दो�ही बरोबर आहते.

 d. व�रलपैक� काही नाही.

११.    जे�हा दोन पैक� कोणती गो� िवकत �यायची याचा िनण�य �यायचा असेल ते�हा एखा�ाने नेहमीच:

 a. कमी �कंमतीची व�तू िनवडावी.

 b. सवा�िधक लाभाची व�तू िनवडावी.

 c. दो�हीही व�तूंचे लाभ आिण �कंमत यांची तुलना क�न िनवडावी.

 d. मािहती नाही

१२.    खालीलपैक� कोणते खच� अनाव�यक नाही?

 a. शाळेचे शु�क

 b. दा�

 c. झगमग कपडे

 d. पय�टन

१३.    कजा�चा बोजा वाढ�याची कारणे कोणती?

 a. अनु�पादक उ�ेशाक�रता कज� घेणे

 b. सावकाराकडून महाग कज� घेणे

 c. द�ुकाळ/ पूर यासार�या नैस�ग�क आप�ी आिण पीक, जनावरे इ�यांदीचे नुकसान होणे.

 d. व�रल सव�
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१४.    वैयि�क आ�थ�क सा�रता तु�हाला मदत क� शकते

 a. आ�थ�क घोटा�यापासून लांब राह�याक�रता 

 b. आप�ीमय जोखमीतून तुमचे संर�ण कर�याक�रता यो�य �कारचा िवमा िवकत घे�याक�रता

 c. तुम�या सव� भिव�यातील गरजांक�रता गुंतवणूक कर�याक�रता यो�य द�ृीकोन घे�याक�रता

 d. वरील सव� बाब�क�रता.

१५.    तु�ही एका मया�दमे�येच कज� का घेतले पािहजे?

 a. तुम�या मया�द�ेया बाहरे कज� घेत�यास तु�ही कजा��या साप�याम�ये अडकाल आिण �यातून  बाहरे पडणे कठीण 

होऊन जाईल.

 b. जे�हा तु�ही तुम�या �मते�या बाहरेचे कज� घेता ते�हा तु�हाला ते फेडणे कठीण जाते.

 c. मया�दमे�ये कज� घेत�याने तु�ही तुमचे �ेडीट गुण वाढवू शकता

 d. वरीलपैक� सव�

१६.    तु�ही केवळ ब�केतूनच कज� घे�यास �ाथिमकता का �ावी?

 a. कमी �ाजदर

 b. �वहारातील पारदश�कता 

 c. सहज आिण सुलभ परतावा

 d. वरीलपैक� सव�

१७.    तु�ही खाजगी सावकरांकडून कज� का घेऊ नये?

 a. सावकार अनैितक आिण बेकायदा �वहार करतात.

 b. ि�थर �कंमतीने �ाज आकारणी

 c. अगदी थोडी जरी कसूर केली तर व�तू ज� करतात

 d. वरीलपैक� सव�

१८.    मु��ल कमी होत जा�याची प�ती कोणाक�रता लाभदायक असते?

 a. कज�घेणा�याक�रता

 b. बँक

 c. जािमनदार

 d. सहकारी

१९.    ि�थर �ाजदर प�ती कोणाक�रता लाभदायक असते?

 a. कज�घेणा�याक�रता

 b. बँक

 c. जािमनदार

 d. सहकारी

२०.   जर खालीलपैक� ��येक ���चे वा�ष�क उ�प� सारखेच असेल तर खालीलपैक� कोणाला सवा�िधक रकमेचा िवमा 

काढ�याची आव�यकता आह.े

 a. दोन लहान मुलं असलेली त�ण िवधवा

 b. मुलंबाळं नसलेली एकटी त�ण मिहला

 c. िनवृ� प�ीसोबत राहणारा िनवृ� वृ� ���

 d. मुलंबाळं नसलेला िववाहीत त�ण
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२१.    आरो�य िवमा हा:

 a. जे आजारी पडतात �यां�याक�रताच असतो.

 b. एक अनाव�यक खच� कारण कदािचत तु�हाला �याची आव�यकता भासणार नाही.

 c. तुम�या अथ�संक�पाक�रता अगदी आव�यक गो�

 d. पु�षांपे�ा मिहलांक�रता अिधक मह�वाचा

२२.    िवमा िवकत घे�याचे मह�वाचे कारण �हणजे

 a. नुक�याच झाले�या नुकसानांपासून तुमचे र�ण करणे.

 b. तु�हाला गुंतवणूक�क�रता अ�यु�म परतावा िमळणे.

 c. भािव�यातील नुकसानापासून तुमचे र�ण करणे.

 d. खोटे दावे क�न तुमचे जीवनमान सुधारणे.

२३. सु�म िवमा या क�रता आहे

 a. गरीब लोक

 b. �ामीण भाग

 c. छोटी र�मेचा अंतभा�व

 d. वरील पैक� सव�

२४. शेती संबंिधत िवमा �हणजे

 a. पीक िवमा

 b. पशुधन िवमा

 c. दो�ही ए आिण बी

 d. वरीलपैक� कोणतेही नाही.

२५. िनवृ�ी वेतन योजना यां�यासाठी आव�यक आहते.

 १. कम�चारी

 २. कामगार

 ३. �ावसाियक

 . सव� लोक४
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उ�रे

प�र�श�ट – २

a.  (उ�र: .....)

  

b.   डी: वरीलपैक� सव�

    

c. डी. यापैक� सव�       

D.  डी: वरीलपैक� सव �  

e. डी. तुमचे मिह�याचे दणेे तुम�या उ�प�ा�या 

३०% पे�ा कमी आह.े 

 

f. डी: वरीलपैक� सव �

g. ए: बरोबर

 

h. बी: �पये ११०० 

I. ए: �पये ११०० पे�ा जा�त 

j. सी: ए आिण बी दो�ही बरोबर 

k. सी: दो�हीही व�तूंचे लाभ आिण �कंमत यांची 

तुलना क�न िनवडावी. 

l. ए: शाळेचे शु�क

m. डी: वरील पैक�  सव �

n. डी. वरीलपैक� सव� करावे

o. डी वरीलपैक� सव �

p. डी. वरीलपैक� सव� 

q. डी वरीलपैक� सव� 

r. ए. कज� घेणारा

 

s. बी. कज� दणेारा

 

t. ए. दोन लहान मुलं असलेली त�ण िवधवा

u. सी. तुम�या अथ�संक�पाक�रता अगदी 

आव�यक गो�

v. सी. भिव�यातील नुकसानापासून तुमचे र�ण 

करणे

 

w. डी वरील सव�

x. सी. ए आिण बी दो�हीही

 y. डी. वरीलपैक� सव�
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