
बचतीची आव�यकता का असते?

बचतीमुळे जमा होणा�या मो�या 
रकमेने, आज �या व�तु आपण 
घेऊ शकत नाह�, �या भ!व"यात 

घेऊ शकतो 

भ!व"यातील
गरजांसाठ( आकि�मकता

अपघात, आजारपण, म�ृय ू
अशा कारणासाठ( येणारे 

आकि�मक व तातडीचे खच/ 

मोठे खच/

घर खरेद�, !ववाह, 1श2ण 
इ�याद� मो�या खचा4ची तरतूद

असुर52तता
नैस7ग/कआपि�त ,चोर� यामुळे घरात

ठेवलेले धन न"ट होऊ शकते

घरात रोख र� कम
ठेव�यातील तोटे

धन व:ृीची सं7ध 
मावळते

घर�च धन ठेव;याने
�यावर कोणतेह� <याज

1मळत नाह�

ऋण पा>ता 
न राहणे 

बँकेशी <यवहार के;याने 
ऋण पा>ता व!ृ:गंत होते

बचतीची
सवय
लाग@यासाठ(

7चट फंड व
खाजगी

सावकार�ची
जोखीम

टाळ@यासाठ(

पैशांची सुर2ा

< याज
1मळव@यासाठ(कज/ परुवठा

कर@यासाठ(

धनादेश Bडमांड CाDट ने धनEेषणकरणे

बँक

बँकांची गरज का असते?

या पकै  कोणतेच 
कागदप# नस%यास

�वत:चा फोटो व प�ता बँक 
अ7धका�यास देऊन, �यांचे समोर 
�वा2र� कHन छोटे खाते उघडता येते

बँकेत खाते उघड�यासाठ( लागणार) कागदप#े

पासपोट/ पॅन काड/ वाहनचालक परवाना

आधारकाड/ मतदार ओळखप>े छाया7च> मनेरेगा काड/



आवतM ठेव 
खाते

बचत 
खाते

मुदत ठेव 
खाते

बँके*या +व+वध सेवा

दरमहा ठरा!वक रNकम रNकम 
जमा कHन जा�त 

<याजदराOया लाभासह मोठ( 
रNकम 1मळते

सव/सामाPय <यवहारासाठ( 
सुलभतेने खा�यात रNकम ठेवता 

व काढता येते. पासबकु व 
चेकबकु  काड/ सु!वधा उपलSध

7 Uदवस ते 10 वषX या 
अवधीसाठ( बँकेत मुदत 
ठेवी ठेवनू � यादा < याज 

1मळ!वता येते

शै2Yणक 
कज/

उO च/< यावसा[यक 1श2ण 
घे@यासाठ( भारतात 10 

लाखापय4त व !वदेशात 1श2ण 
घे@यासाठ( 20 लाख 
]पयापय/तचे कज/

ओ< हरCाDट
पा>तेनसुार पत मया/दा मंजरू 
होऊन खा�यातून गरजेनसुार 

पसेै काढ@याची सोय

बँके*या अ-त.र�त सेवा सु+वधा 

ए.ट�.एम. मशीन मधून 
पैसे काढणे / 

Hपे डबेीट काड/

ए.ट).एम.
खात ेउघडणे / पैसे काढणे / ठेवी, पैसे 
ह� तांतर�त करणे / !वमा योजना

बँक 2म# 
माय3ो ए.ट).एम.सह

पॉ6ट ऑफ सेल 
(+व3  क: ;)सव/ ब_क`ंग सेवा 

शाखा

[नधी ह� तांतरण, 
aबल पेमbट करणे, 
ऑनलाईन शॉ!पगं, 
[तक`ट आर2ण

इंटरनेट 
ब?@कंग

मोबाईल 
बँक ंग

[नधी ह� तांतरण, 
आयएमपीएस, 
aबल पेमbf स

मोबाईल पाक टे
मोबाईल अधाgरत 

पाक`टसhश सु!वधा, 
� यात आधीच काह� 

रN कम भHन 
ऑनलाईन iकंवा 
ऑफलाईन खच/

खरेद� आYण  
मया/Uदत रN कम  
काढणे

नॅशनल इले� Cॉ-न� स 
फंड CाD सफर 
(एन.ई.एफ.ट).)

आर.ट).जी.एस.  
(.रअल टाईम Eॉस 

सेटलम:ट)
दोन लाखापय4त रकमेच े
कुठ;याह� दसु�या बँक 
खा�यात शीj अंतरण

दोन लाखा पुढOया रकमेच े
कुठ;याह� दसु�या बँक 
खा�यात शीj अंतरण 



+वमा

आयु!व/मा सव/साधारण !वमा

!व!व52त काळासाठ( ,ठरा!वक रकमेचा वयैिNतक 
वा मालम�तचेा !वमा काढ@यासाठ( , [निkचत 
रकमेचे हDत ेभरणे �यामळेु !वमाकालात इजा 
झा;यास वा म�ृय ूझा;यास [नधा/gरत रNकम 
1मळू शकत े. घर ,वाहन , व इतर मालम�तचेे 
नकुसान झा;यास भरपाई 1मळत े

भ+वGयातील नुकसानीपासून संरIण

+वमा J हणजे काय?

वा!ष/क 12/- !E1मयम 
भHन 2 लाख ]पयापय4तO या 

अपघात !वमा योजना.  
(वय 18 त े70)

वा!ष/क 330/- ]पयाचा !E1मयम हDता भHन 2 
लाख ]पये iकंमतीचा आय!ुव/मा 

(वय 18 त े50)

1 हजार त े5 
हजारपय/तचे [निkचत 

[नव�ृतीवेतन  
(वय 18 त े40)

सामािजक सुरIा योजना

सावLज-नक भ+वGय 
-नवाLह -नधी 
साव/ज[नक भ!व"य [नवा/ह [नधी ह� बचत आYण 
कर बचतीचा लाभ देणार� योजना आहे. यात 
छोfया रकमेची [नय1मत बचत कHन � या tवारे 
चांगले उ� पPन आYण आयकर सवलत 1मळवता 
येते.

-नवNृतीवेतन
[नव�ृतीनंतर 
ठरा!वक उ� पPन 
1मळ!व@यासाठ( 
पसेै बाजूला 
टाक@याची योजना

• मा. पतंEधानांO या ह� त े28 ऑग�ट 2014 ला योजनेचे उt घाटन. 
• uा1मण आYण शहर� भागातील कुटंुबासाठ( योजना 
• 1 लाख ]पयाची अपघात !वमा समा!व"ट असलेले Hपे डaेबट काड/ 
• 5000 ]पयांपय4त ओ< हरCाDटची सोय. 

Oधानमं#ी जनधन योजना

धनादेश
Pडमांड QाRट

बँकांचे Sयवहार
लेख/साधने

!पन नंबर वाप]न ए ट� एम / मायvो ए ट� एम 
मधून पैसे काढणे , दकुानात पॉइंट ऑफ सेल 

म1शनtवारे खरेद�ची सोय

ए.ट).एम. डUेबट काडL 
Vपे डUेबट काडL



Oधान म#ंी म;ुा योजना (पीएमएमवाय)
• माननीय पंतOधानांनी 08.04.2015 रोजी Oधानमं#ी म;ुा

योजनेचा Oारंभ केला. ह) योजना “2सडबी’’ J हणजेच _ मॉल
इंड_ C)ज डSे हलपम:ट बँकेची उपकंपनी आहे.

• नॉन-कॉपwरेट अशा छोfया < यावसा[यकानंा !व�तीय स!ुवधा
उपलS ध कHन दे@याO या उेxेशाने ह� योजना सHु कर@यात
आल� आहे.

• छोटे उ� पादन करणारे उtयोग, दकुाने, फळ/भाजी !वvेत,े yक
आYण टॅN सी < यवयाय करणारे, अPन सेवा देणार� कb zे, दHु� ती
कHन देणार� दकुाने, लघु उtयोग, घरगतुी अPन Eivया,
फेर�वाले आYण अP य असं{य छोfया < यावसा[यकांना Eो� साहन
देणे, � यांना बँकेमाफ/ त !व�तीय कज/ 1मळवनू देणे हे या
योजनेचे उUx"ट आहे.

मु;ा धोरण
गर�बांOया सव/समावेशक सामािजक आYण आ7थ/क
!वकासासाठ( जाग[तक पातळीवर�ल प:ती आYण
दजा/नसुार एकाि� मक !व�तीय आYण साहा}यभतू सेवा
परुवठादार होणे.

मु;ा मोह)म
आ7थ/क आYण !व� तीय सरु2ेचे ~येय साकार@यासाठ(
आमO या भागीदार सं� थांO या मदतीने सव/समावेशक, 
शाkवत आYण म;ू याधाgरत उtयोजक`य सं� कृतीची
� थापना करणे.

मु;ा `येय
भागीदार सं� थांना Eेgरत कHन व पाठ(ंबा देऊन
लघउुtयोग 2े>ाला वाढ�साठ( परूक आ7थ/क वातावरण
[न1म/ती कHन !वकास सा~य कर@याचा आमचा मलूभतू
उxेश आहे.

O�न : आपणास माbहत आहे का, क  तांU#क पदवीधर सdुा म;ुा योजने अंतगLत कजL घेऊ 
शकतात? 
उ�तर  :  <यवसाय आYण Eक;पासाठ( आवkयक असणा�या बाबी या वर आधार�त आपण 
[नयमानसुार "मzुा" साठ( नेमले;या म~य�थांमाफ/ त कज/ परुव�याचा लाभ घेऊ शकता.



Eधानमं>ी मुzा योजने अंतग/त कज/ कसे 1मळवावे?

कज/दार

< यवसायाची यो� य [नवड

कजा/चा अज/ साव/ज[नक/खासगी 2े>ातील
< यापार� बँक, पीआरबी
iकंवा सहकार� बँक

कज/ अजा/वर यो� य
Eivया

कजा/साठ(O या कागदप>ाचंी
अंमलबजावणी

मंजुर�/कजा/चे
!वतरण

1शशु कजा/साठ( Eोसे1सगं फ` अथवा
मािज/न मनीची गरज नाह�

]. 10 लाखापे2ा कमी
गुंतवणुक`ची गरज असलेले
[न1म/ती, Eivया iकंवा सेवा
2े>ातील उtयोग (aबगरकृषी 2े>)े
सHु कHन उ� पPन 1मळवू
इिO छणारे कोणतेह� भारतीय
नागर�क.

‘Hपे’ डaेबट काडा/O या � वHपात
‘मzुा’ काड/ संबं7धताला Uदले
जाईल. � याtवारे एट�एम मशीन,
बँक 1म> अथवा पीओएसO या
मा~यमातून ‘ओ< हरCाDट’O या
� वHपात खेळते भांडवल परुवले
जाईल.

50,000/- Vपयांपयgत

2शशू

50,000 हजार ते
5 लाख Vपयापयgत

@कशोर

5 लाख ते 10 लाख
Vपयापयgत

तhण

कजा/ची वग/वार�कजा/ची वग/वार�

iकंवाअ7धक तपशीलासाठ( जवळO या कोण� याह� बँक शाखेला भेट tया iकंवा www.mudra.org.in वर लॉग ऑन करा.

जामीनदाराची गरज नाह�


