


ि�ह�डओ - िजनी

ि�ह�डओ सु	 करा



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�मक आ/थ1क गरजा

मोठे खच1
घर खरेद$, 'ववाह, 4श5ण 
इ%याद$ मो�या खचा7ची 

तरतूद

बचतीची 
आव�यकता 
का असते?

आकि�मकता
अपघात, आजारपण, म%ृयू अशा कारणासाठ. 

येणारे आकि�मक व तातडीचे खच1 



घरात रोख र; कम ठेव<यातील तोटे

असुर>5तता
नैस/ग1क आपि%त ,चोर$ 
यामुळे घरात ठेवलेले धन 

न(ट होऊ शकते

धन वAृीची 
सं/ध मावळते 
घर$च धन ठेवBयाने 

%यावर कोणतहे$ �याज 
4मळत नाह$

ऋण पाDता 
न राहणे 

बँकेशी �यवहार केBयाने 
ऋण पाDता व'ृAगंत होते



बचतीची सवय 
लाग�यासाठ�

�चट फंड व 
खाजगी 

सावकार$ची 
जोखीम 

टाळ�यासाठ�

सरु()त पैसा

� याज 
,मळव�यासाठ�

कज- पुरवठा 
कर�यासाठ�

बँकांची का गरज आहे ?

धनादेश �डमांड 2ा3ट ने 
धन4ेषण करणे

बँक



बँक खाते उघड<यासाठ. लागणार$ कागदपDे

या पैक8 कोणतेच कागदप9 नस:यास -
<वत:चा फोटो व प>ता बँक अ�धका?यास देऊन, >यांच ेसमोर <वा)र$ क	न छोटे खाते उघडता येते

तुमचा Hाहक ओळखा (के.वाय.सी.) : फोटो ओळखपD, प%%याचा पुरावा, छाया/चD

अOान � य; तींनी वयाची अठरा वषQ पूण1 केB यावर न� याने “”के.वाय.सी.’’ साठ. लागणार$ कागदपDे सादर करणे आवUयक आहे.

फोटो ओळखपDासाठ. HाVय असलेल$ कागदपDे : फोटो ओळखपDासाठ. HाVय असलेल$ कागदपDे : 



ए.ट$.एम. डGेबट काड-
Hपे डGेबट काड-

पैसे काढ<यासाठ. ऑटोमेटेड टेलर मशीन (ए.ट$.एम.)
पॉइंट ऑफ सेल क[ \, “'पन’’चा वापर क]न माय^ो ए.ट$.एम., 

काडा1चा वापर क]न खरेद$ची सोय इ. सु'वधा उपल_ ध)

बँके`या 'व'वध सेवा



आवतI ठेव खाते
दरमहा ठरा'वक र;कम 
र;कम जमा क]न 
जा�त �याजदरा`या 

लाभासह मोठ. र;कम 
4मळते

बचत खाते
सव1सामाaय 

�यवहारासाठ. सुलभतेने 
खा%यात र;कम ठेवता 
व काढता येते. पासबुक 
व चेकबुक  काड1 सु'वधा 

उपल_ध

मदुत ठेव खाते
7 cदवस ते 10 वषQ या 
अवधीसाठ. बँकेत मुदत 
ठेवी ठेवून � यादा � याज 

4मळ'वता येते

बँके`या 'व'वध सेवा



शै)Jणक कज-
उ` च/� यावसाgयक 4श5ण 
घे<यासाठ. भारतात 10 लाखापय7त 
व 'वदेशात 4श5ण घे<यासाठ. 20 
लाख iपयापय1तचे कज1

ओ� हर2ा3ट
पाDतनुेसार पत मया1दा मंजूर 
होऊन खा%यातून गरजेनुसार पैसे 
काढ<याची सोय

बँकेची उ% पादने

आप: याला माKहत आहे का?
शै5jणक कज1 अजा1साठ. आjण % या` या
माcहतीसाठ. 'वkयाथl िज.ओ. वन 'वkयालmमी, 
पौड रोड रिज� टर क] शकता

व< तुि< थती: 
� याज दर 36% होतो. पण बँका कजा1वर वा'ष1क केवळ 12% � याज आकारतात.

व< तुि< थती: खाजगी सावकारांपे5ा बँकां` या कजा1वर$ल � याजदर बरेच कमी
असतात. खाजगी सावकार दरमहा 3% � याज आकारणी करत असेल तर वा'ष1क
� याज दर 36% होतो. पण बँका कजा1वर वा'ष1क केवळ 12% � याज आकारतात.



बँकांच े�यवहार लेख/साधने 

धनादेश �डमांड rाsट



एक iपयाचे नाणे एक iपयाची नोट दहा iपयाची नोट

आपणास माह$ती आहे का ?
दहा iपये tकंवा % यावर$ल नोटेवर uरजव1 बँक ग� हन1रची � वा5र$ असत.े एक iपया` या नोटेवर 'व%त

'वभागाची � वा5र$ असत.े नाणी सरकार$ टांकसाळीतून जार$ केल$ जातात.

भारतीय चलन



खाते उघडणे / पसेै
काढणे / ठेवी, पसेै
ह� तांतर$त करणे / 
'वमा योजना

बँक ,म9
मायMो ए.ट$.एम.सह

खरेद$ आjण
मया1cदत र; कम
काढणे

पॉOट ऑफ सेल
(RवM8 कS T)

ए.ट$.एम. मशीन मधनू
पसेै काढणे / 

]पे डबेीट काड1

ए.ट$.एम.

सव1 बvकwंग सेवा

शाखा

बँक सु'वधांची 'व'वध अगें



ि� ह�डओ – ए.ट$.एम.

ि�ह�डओ सु	 करा



नॅशनल इलेX YॉZनX स फंड Yा[ सफर
(एन.एफ.ट$.) आर.ट$.जी.एस. 

(\रअल टाईम ^ॉस सेटलमSट)

मोबाईल बँक8ंग

gनधी ह� तांतरण, 
yबल पेम[ट करणे,
ऑनलाईन शॉ'पगं, 
gतकwट आर5ण

इंटरनेट ब_`कंग

मोबाईल पाक8टे

बँक स'ुवधांची 'व'वध अगें - नवीन

gनधी ह� तांतरण, 
आयएमपीएस, 
yबल पेम[{ स

tकतीह$ रकमेचे
आतंरबँक
ह� तांतरण

दोन लाखापय7त tकंवा
अ/धक रकमेचे

आंतरबँक ह� तांतरण

मोबाईल अधाuरत
पाकwटस|श स'ुवधा,
% यात आधीच काह$

र; कम भ]न ऑनलाईन
tकंवा ऑफलाईन खच1



• मा. पंत}धानां` या ह� ते 28 ऑग�ट 2014 ला
योजनेचे उk घाटन.

• Hा4मण आjण शहर$ भागातील कुटंुबासाठ. योजना
• 1 लाख iपयाची अपघात 'वमा समा'व(ट असलेले
]पे डyेबट काड1

• 5000 iपयांपय7त ओ� हरrाsटची सोय.

}धानमंDी जन-धन योजना



4धान मं9ी मुTा योजना (पीएमएमवाय)
• माननीय पंत4धानांनी 08.04.2015 रोजी 4धानम9ंी
मTुा योजनेचा 4ारंभ केला. ह$ योजना “,सडबी’’
j हणजेच < मॉल इंड< Y$ज ड�े हलपमSट बँकेची उपकंपनी
आहे.

• नॉन-कॉप�रेट अशा छो{या � यावसाgयकांना 'व%तीय
स'ुवधा उपल_ ध क]न दे<या` या उे�ेशाने ह$ योजना
स]ु कर<यात आल$ आहे.

• छोटे उ% पादन करणारे उkयोग, दकुाने, फळ/भाजी
'व^ेते, �क आjण टॅ; सी � यवयाय करणारे, अaन
सेवा देणार$ क[ \े, द]ु� ती क]न देणार$ दकुाने, लघु
उkयोग, घरगतुी अaन }t^या, फेर$वाले आjण अa य
अस�ंय छो{या � यावसाgयकांना }ो% साहन देणे, % यांना
बँकेमाफ1 त 'व%तीय कज1 4मळवून देणे हे या योजनेचे
उc�(ट आहे.



मTुा धोरण
• गर$बां`या सव1समावेशक सामािजक आjण आ/थ1क 'वकासासाठ.
जागgतक पातळीवर$ल पAती आjण दजा1नुसार एकाि% मक
'व%तीय आjण साहा�यभूत सेवा पुरवठादार होणे.

मTुा मोह$म

• आ/थ1क आjण 'व% तीय सुर5ेचे �येय साकार<यासाठ. आम` या
भागीदार सं� थां` या मदतीने सव1समावेशक, शाUवत आjण
मूB याधाuरत उkयोजकwय सं� कृतीची � थापना करणे.

मTुा kयेय

• भागीदार सं� थांना }ेuरत क]न व पाठ.ंबा देऊन लघुउkयोग
5ेDाला वाढ$साठ. पूरक आ/थ1क वातावरण gन4म1ती क]न 'वकास
सा�य कर<याचा आमचा मूलभूत उ�ेश आहे.



जामीनदाराची गरज नाह$ 4शशु कजा1साठ. }ोसे4सगं फw अथवा
मािज1न मनीची गरज नाह$

i. 10 लाखापे5ा कमी गुंतवणुकwची
गरज असलेले gन4म1ती, }t^या tकंवा
सेवा 5ेDातील उkयोग (yबगरकृषी
5ेD)े सु] क]न उ% पaन 4मळवू
इि` छणारे कोणतेह$ भारतीय
नागर$क.

‘]पे’ डyेबट काडा1` या � व]पात ‘मु\ा’
काड1 संबं/धताला cदले जाईल.
% याkवारे एट$एम मशीन, बँक 4मD
अथवा पीओएस` या मा�यमातून
‘ओ� हरrाsट’` या � व]पात खेळते
भांडवल पुरवले जाईल.

कजा1ची वग1वार$कजा1ची वग1वार$

50,000/-
Hपयांपयmत

,शशू
50,000 हजार ते 5 लाख
Hपयापयmत

`कशोर
5 लाख ते 10 लाख
Hपयापयmत

त	ण



}धानमDंी म\ुा योजने अतंग1त कज1 कसे 4मळवावे?

कज1दार

� यवसायाची यो� य gनवड

कजा1चा अज1
साव1जgनक/खासगी 5ेDातील
� यापार$ बँक, पीआरबी tकंवा
सहकार$ बँक

कज1 अजा1वर
यो� य }t^या

कजा1साठ.` या
कागदपDांची
अंमलबजावणी

मंजुर$/कजा1चे
'वतरण

अ/धक तपशीलासाठ. जवळ` या कोण% याह$ बँक शाखेला भेट kया tकंवाअ/धक तपशीलासाठ. जवळ` या कोण% याह$ बँक शाखेला भेट kया tकंवा
www.mudra.org.in वर लॉग ऑन करा.



ओ� हरrाsट, माय^ो-ए.ट$.एम.वर$ल चचा1

ि�ह�डओवर$ल चचा1



बँकेचे काय1 समजनू घे<यासाठ. छोटे काय1̂ म तयार करणे

� यि; तरेखा:

ब_क � यव< थापक

कृती:
खाल$ल � यि; तरेखां` या आधारे % यांची कायQ समजून घे<यासाठ. छोटे काय1̂ म तयार करा.

'वkया�या7ना एखाद$ भू4मका kया - % यासाठ. लेखन तयार करा – % यानंतर % या आधाuरत 10-15 4मgनटांचा'वkया�या7ना एखाद$ भू4मका kया - % यासाठ. लेखन तयार करा – % यानंतर % या आधाuरत 10-15 4मgनटांचा
एक छोटा काय1̂ म तयार करा.

रोखपालकाउंटरवर$ल ड<े क ऑ`फसर^ाहक

नमु[ यादाखल उपMम: दोन-तीन 'वkया�या7चा गट तयार क]न % यां` यात बँकेत खाते
उघड<याचे मह% व या 'वषयावर चचा1 घडवून आणणे. % यानंतर }% य5 बँकशाखेत जाऊन एखाkया
'वkया�या1ला % या` या बँक खा% यात जमा झालेल$ 4श(यव%ृती र; कम काढ<यासाठ., 'वrॉवल � ल$प
भ]न घेणे, बँकेतील शै5jणक कजा1ची चौकशी कर<यास सांगणे.

बँक ,म9



दसु?या Kदवसाची सु	वात
पcहला cदवस संपला



'वमा
भRवoयातील नुकसानीपासून संर)ण

आयु'व1मा सव1साधारण 'वमा

'व'व>5त काळासाठ., ठरा'वक रकमेचा वैयि;तक वा 
मालम%तचेा 'वमा काढ<यासाठ., gनिUचत रकमेचे हsते 
भरणे �यामुळे 'वमाकालात इजा झाBयास वा म%ृयू 
झाBयास gनधा1uरत र;कम 4मळू शकत.े घर, वाहन व इतर 
मालम%तचेे नुकसान झाBयास भरपाई 4मळत े



सामािजक सरु5ा योजना

वा'ष1क 12/- '}4मयम
भ]न 2 लाख

iपयापय7त` या अपघात
'वमा योजना. 

(वय 18 ते 70)

वा'ष1क 330/- iपयाचा
'}4मयम हsता भ]न 2 
लाख iपये tकंमतीचा

आयु'व1मा
(वय 18 ते 50)

1 हजार ते 5 
हजारपय7तचे gनिUचत

gनव%ृतीवेतन
(वय 18 ते 40)



gनव%ृती वेतन आjण साव1जgनक भ'व(य gनवा1ह gनधी

साव-जZनक भRवoय
Zनवा-ह Zनधी
साव1जgनक भ'व(य gनवा1ह gनधी ह$
बचत आjण कर बचतीचा लाभ
देणार$ योजना आहे. यात छो{या
रकमेची gनय4मत बचत क]न % या
kवारे चांगले उ% पaन आjण आयकर
सवलत 4मळवता येत.े

Zनव>ृतीवेतन
gनव%ृतीनंतर ठरा'वक उ% पaन 
4मळ'व<यासाठ. पैसे बाजलूा 
टाक<याची योजना

सहज जाणून �या:

काय याची चौकशी करा.

सहज जाणून �या:
तुम` या आई-व�डलांना अथवा आजी-आजोबांना
% यांनी gनव%ृती वेतन योजना सु] केल$ आहे
काय याची चौकशी करा.



ि� ह�डओ – }धानमंDी जनधन योजनेचे }सारक

ि� ह�डओ स	ु करा



ि� ह�डओ – सुर5ा 'वमा योजना (tकराणा दकुाने)

ि� ह�डओ सु	 करा



ि� ह�डओ – सरु5ा 'वमा योजना (ऑटोuर5ा)

ि� ह�डओ सु	 करा



ि� ह�डओ – अटल पेa शन योजना (एपीवाय)

ि� ह�डओ सु	 करा



ि� ह�डओ – जीवन � योती

ि� ह�डओ सु	 करा



समूह कृती

}Uनो%तरे

ब>5स


