


सध्या न परवडणाऱ्या वस्तू पैसे

साठवून व वाढवून घेता

येण्याकरता

बचत का आवश्यक आहे?

आजारपण, आपत्ती, अपघात,
मृत्यू अशा अचानक

उद्भवणाऱ्या अडचणी ींच्यावेीी

खचच भागववण्यासाठी

घर खरेदी, उचच् वशक्षण अशा

मोठ्या खवचचक बाबी ींची तरतूद

करण्यासाठी

ज्या वेीी आपण कमाई करू

शकत नाही अशा

वृद्धापकाीातील खचाचसाठी

बचत बकेँत का करावी?

सरुवक्षतता
घरातील कपाटात, पेटीत, चटईखाली वकीं वा अगदी पाकीटात ठेवलेले पैसे
केव्हाही चोरीला जाऊ शकतात, वकीं वा ते नाहीसे होऊ शकतात. पूर, आग, 
अशा आपत्तीच्या वेीी या पैशाींचे नुकसान होऊ शकते त्याऐवजी बँकेत पैसे
ठेवणे सवचदृष्टीने सुरवक्षत असते.

पैशाची वृद्धी
बँकेतील खात्यावर ठेवलेल्या पैशावर आपलय्ाला व्याज वमीू
शकते. त्यामुीे आपल्या पैशाची वाढ होऊ शकते. घरात ठेवलेला
पैसा वाढत नाही.

कजच
आपण बचत केलेल्या पैशावर, मुदत ठेवी ींवर, पुनरावृत्ती ठेवी ींवर
आपल्याला कजच वमीू शकते. त्यामुीे घर खरेदी, वशक्षण अशा
खचाचसाठी पैसा उभारता येतो.



1
• बँकेत खाते उघडतेवेीी ग्राहकाची ओीख पटवण्यासाठी आवण त्याच्या राहत्या घराचा पत्ता

नो ींदववण्यासाठी मावहती जमा करण्याची प्रविया म्हणजे केवायसी

2
• “के.वाय.सी.’’साठी अविकृतपणे ग्राह्य िरण्यात येणारी कागदपत्रे : अ) पासपोटच ब) वाहन परवाना क) 

मतदार ओीखपत्र ड) पॅन काडच इ) आिार काडच फ) “मनरेगा’’ काडच

3
• या कागदपत्राींवर राहण्याचा पत्ता वदलेला असेल तर ती कागदपत्रे पत्त्याला पुरावा म्हणून ग्राह्य िरली

जातील

आपलय्ा ग्राहकाची ओीख (के.वाय.सी.)

जर अविकृत कागदपत्रे नसतील तर -
अवलकडच्या काीातील स्वत:चे छायावचत्र सादर करून त्यावर बँक

अविकाऱ्यासमक्ष स्वाक्षरी वकीं वा अींगठा करून छोटे खाते उघडता येत.े

खातेदार सज्ञान झाल्यावर म्हणजे त्याने 18 वर्च पूणच केल्यावर त्याने केवायसी साठी नव्याने कागदपते्र

सादर करावीत.

पासपोटच मनरेगा वाहन परवाना छायावचत्र

आिार काडच पॅन काडच मतदार ओीखपत्र



बकेँतील खातय्ाचे प्रकार

बचत खाते
• खात्यावर सुलभपणे पैसे भरणे

वकीं वा काढण्याची सोय

• या खात्यावर ग्राहकाला पासबुक, 
चेक बुक, एटीएम कम डेवबट

काडच वमीते

• ठेवीवर व्याज वमीते

करींट अक ींट (चालू खात)े

• सींस्था वकीं वा कीं पनीच्या नावाने हे

खाते उघडता येते

• यातील व्यवहारावर कोणतीही

मयाचदा नाही

• या खात्यातील ठेवीवर व्याज

वमीत नाही

आवती ठेव खाते

• आवती वनिाचररत रक्कम वनवित

काीासाठी ठेवी स्वरूपात ठेवली

जाते

• या खात्यावर बचत खात्यापेक्षा

अविक व्याज वमीते

• ठेवीची मुदत सींपल्यावर वकीं वा

त्या आिी सुद्धा ठेवलेले पैसे

काढता येतात

मदुत ठेव
• यात 7 वदवस ते 10 वर्च या

अविीसाठी पैशाची ठेव ठेवता येते

• मुदत ठेवीवर अविक व्याज

वमीते

• दरमहा वकीं वा दर तीन मवहन्याींनी

व्याजाची रक्कम काढता यतेे

छोटे खाते
केवायसीसाठीची अविकृत कागदपते्र

नसणाऱ्या व्यक्तीला स्वत:चे छायावचत्र

सादर करून त्यावर बँक अविकाऱ्यासमक्ष

स्वाक्षरी अथवा अींगठा करून खाते उघडता

येते. हे खाते 12 मवहने मुदती पयतंच चालू

शकते. त्यातील ठेवीची रक्कम 50 हजार

रुपयाींपेक्षा अविक असता कामा नये.

बवेसक सवेव्हींग्ज बकँ

वडपॉवझट अकाऊीं ट

या खातय्ावर वकमान वशल्लक रक्कम

ठेवण्याची अट नाही. या खातय्ावर डेवबट

काडच वमीते. 10 वर्च वयावरील कोणत्याही

वय्क्तीला “बीएसबीडी’’ खाते उघडता येते.



• बँकेमाफच त एका वठकाणाहून दुसऱ्या वठकाणी वकीं वा एका व्यक्तीकडून

दुसऱ्या वय्क्तीकडे पैसा सुलभ व जलद तसेच सुरवक्षतपणे हस्ताींतरीत करता

येते.
• बँकेचय्ा कोणत्याही शाखाींमध्य,े बँक वमत्र, मायिो एटीएम, इींटरनटे बँवकीं ग, 

मोबाईल बँवकीं ग, एनईएफटी, आरटीजीएस माफच तही हे व्यवहार करता येतात

देयके

(ररमीटनस्)

सवेा

• घर खरेदी, कार खरेदी, गृहपयोगी वसत्,ू वशक्षण इत्यादी ींसाठी

बँकेकडून कजच वमीू शकते

• शेती, व्यापार, उद्योग, सेवा क्षेत्र अशा वय्वसायासाठीही बँकेकडून

कजच वदले जाते

• जगुार वगरेै सारख्या बेकायदेशीर व्यवहारासाठी बँकेकडून कजच

वदले जात नाही

• खासगी सावकाराींपके्षा बँकाींच्या कजाचवरील वय्ाजदर खूप कमी

असतो

कजच

• पैसे काढण्यासाठी सवच एटीएम कें द्ाींवर चालते व पीओएस मशीनद्वारे

“कॅशलसे’’ खरेदी करता येते.
• एटीएम मशीन वकीं वा पीओएस मशीन व्यवहारासाठी पसचनल

आयडेंवटवफकेशन नींबर (वपन) वापरला जातो

• वपन नींबर ठराववक अविीनींतर बदलता येतो. हा नींबर अनय् कोणास

कीू देऊ नये

• वनरक्षर व्यक्तीलाही एटीएम काडच जारी केले जाते

• रूपे डेवबट काडच हे नशॅनल पेमेंट कापोरेशन ऑफ इींवडया तफे जारी

करण्यात येणारे देशाींतगचत वापरासाठीचे स्वदेशी काडच आहे. त्यात

एक लाख रूपयाच्या ववम्याचा अींतभाचव असतो

एटीएम काडच

• इींटरनेट बँकी ींगही इलेक्टर ॉवनक् पेमेंट वसस्वटम आहे

• याद्वारे वनिी हस्ताींतरण, वबलाींचे पेमेंट, खातय्ाचय्ा व्यवहाराींचा

तपशील जाणून घेणे, वतकीट बुवकीं ग, ऑनलाईन शॉवपींग असे

व्यवहार करता येतात.

इींटरनटे बकँी ींग

• वनिी हस्ताींतरण एनईएफटी /आरटीजीएस, आयएमपीएस आवण

वबलाींची पेमेंट्स

मोबाईल बँकी ींग

मींजूर मयाचदेनुसार खातय्ातून जादा पैसे काढता येतातओवह्रडर ाफ्ट

अटल पेन्शन योजने अींतगचत 16 हजार रुपये ते 5 हजार रुपये वनवतृ्तीवतेन वमीू शकते. 
त्यासाठी खाते सुरू करण्याची वयोमयाचदा 18 ते 40 वर्चवनवतृ्तीवतेन



प्रिानमींत्री जन-िन योजना
• मा. पींतप्रिानाींचय्ा हस्ते 28 ऑगस्ट 2014 रोजी या योजनचेे उद्घाटन झाल.े
• ग्रावमण तसेच शहरी भागातील कुटुींबाींवर लक्ष कें द्ीत करून ही योजना सुरू करण्यात

आली आहे.
• या योजनअेींतगचत 10 वर्च व यावरील अज्ञान व्यक्तीसही बँकेत बचत खाते उघडता

येते.
• खातेिारकाला 1 लाख रुपयाींचय्ा अपघात ववमा सुरके्षची तरतूद असललेे रूपे डेवबट

काडच जारी केले जाते. हे काडच मोफत आहे.
• अपघात ववमा योजनचेा लाभ घेण्यासाठी 45 वदवसातून वकमान एकदा रूपे डेवबट

काडाचचा वापर करणे आवश्यक आहे

• सहा मवहने खात्याचे सुरीीत पररचालन केल्यानींतर खाते िारकाला पाच हजार

रुपयाींची ओव्हरडर ाफ्टची सवलत वमीू शकते

प्रिानमींत्री सरुक्षा बीमा योजना

• “पीएमएसबीवाय’’ ही दोन लाख रुपयाची अपघात ववमा सींरक्षण देणारी

योजना आहे. अपघात जखमी झाल्यास अथवा मृत्यू आल्यासही मदत

वमीते.
• वावर्चक 12 रुपये हफ्ता भरून 18 ते 70 वयो गटातील सवच बचत

खातेिारकाींना ही योजना लागू आहे. या योजनेचय्ा सदस्यतव्ाचे दरवर्ी

नुतनीकरण करावे लागते.

प्रिानमींत्री जीवन जय्ोती बीमा योजना

• पीएमजेजेबीवाय ही कोणत्याही कारणाने मृत्यू झाल्यास 2 लाख

रुपयाींचा आयुचववचमा देणारी ववमा योजना आहे.
• बँकाींचय्ा सवच शाखा / बँक वमत्राींकडे उपलबि्.
• 18 ते 50 वर्च वयोगटातीदल सवच बँक बचत खातेिारक या योजनेसाठी

पात्र

• या योजनेसाठी वावर्चक 330/- रुपयाींचा वप्रवमयम हप्ता (अविक सेवा

कर) दरवर्ी खातेिारकाने या योजनेच्या सदसय्त्वाचे नूतनीकरण

करणे गरजेचे आहे.

सामावजक सरुक्षा योजना



प्रिान मींत्री मदु्ा योजना (पीएमएमवाय)
• माननीय पींतप्रिानाींनी 08.04.2015 रोजी प्रिानमींत्री मुद्ा योजनचेा प्रारींभ

केला. ही योजना “वसडबी’’ म्हणजचे स्मॉल इींडसट्र ीज डेवह्लपमेंट
बँकेची उपकीं पनी आहे.

• नॉन-कॉपोरेट अशा छोट्या वय्ावसावयकाींना ववत्तीय सुवविा उपलबि्

करून देण्याच्या उेदे्दशाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
• छोटे उत्पादन करणारे उद्योग, दुकाने, फी/भाजी वविेते, टरक आवण

टॅक्सी व्यवयाय करणारे, अन्न सेवा देणारी कें दे्, दुरूसत्ी करून

देणारी दुकान,े लघु उद्योग, घरगुती अन्न प्रविया, फेरीवाले आवण अनय्

असींख्य छोट्या वय्ावसावयकाींना प्रोतस्ाहन देण,े त्याींना बँकेमाफच त

ववत्तीय कजच वमीवून देणे हे या योजनेचे उवद्दष्ट आहे.

मुद्ा िोरण
गरीबाींच्या सवचसमावेशक सामावजक आवण आवथचक

ववकासासाठी जागवतक पातीीवरील पद्धती आवण दजाचनुसार

एकातव्मक ववत्तीय आवण साहाय्यभूत सेवा पुरवठादार होणे.

मुद्ा मोहीम
आवथचक आवण ववत्तीय सुरक्षेचे ध्येय साकारण्यासाठी आमच्या

भागीदार सींस्थाींच्या मदतीने सवचसमावेशक, शाश्वत आवण

मूल्यािाररत उद्योजकीय सींस्कृतीची स्थापना करणे.

मुद्ा ध्यये
भागीदार सींस्थाींना प्रेररत करून व पाठी ींबा देऊन लघुउद्योग

क्षेत्राला वाढीसाठी पूरक आवथचक वातावरण वनवमचती करून

ववकास साध्य करण्याचा आमचा मूलभूत उदे्दश आहे.

प्रश्न : आपणास मावहत आहे का, की ताींवत्रक पदवीिर सुद्धा मुद्ा योजने अींतगचत कजच घऊे शकतात?

उत्तर :  व्यवसाय आवण प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या बाबी या वर आिारीत आपण वनयमानुसार
"मुद्ा" साठी नेमलेल्या मध्यसथाींमाफच त कजच पुरवठ्याचा लाभ घेऊ शकता.



प्रिानमींत्री मुद्ा योजने अींतगचत कजच कसे वमीवावे?

कजचदार

व्यवसायाची योग्य वनवड

कजाचचा अजच
सावचजवनक/खासगी क्षेत्रातील

व्यापारी बँक, पीआरबी वकीं वा

सहकारी बँक

कजच अजाचवर योगय्

प्रविया

कजाचसाठीचय्ा कागदपत्राींची

अींमलबजावणी

मींजुरी/कजाचचे

ववतरण

वशशु कजाचसाठी प्रोसेवसींग फी अथवा मावजचन

मनीची गरज नाही

रु. 10 लाखापेक्षा कमी गुींतवणुकीची
गरज असलेले वनवमचती, प्रविया वकीं वा
सेवा क्षेत्रातील उद्योग (वबगरकृर्ी क्षेत्र)े
सुरू करून उतप्न्न वमीवू इचव्छणारे
कोणतेही भारतीय नागरीक.

‘रूप’े डेवबट काडाचचय्ा स्वरूपात
‘मुद्ा’ काडच सींबींविताला वदले जाईल.
त्याद्वारे एटीएम मशीन, बँक वमत्र
अथवा पीओएसचय्ा माध्यमातनू
‘ओवह्रडर ाफ्ट’च्या स्वरूपात खेीते
भाींडवल पुरवले जाईल.

50,000/- रुपयाींपयतं

वशशू

50,000 हजार ते

5 लाख रुपयापयतं

वकशोर

5 लाख ते 10 लाख

रुपयापयतं

तरूण

कजाचची वगचवारी

अविक तपशीलासाठी जवीचय्ा कोणत्याही बँक शाखेला भेट द्या वकीं वा www.mudra.org.in वर लॉग ऑन करा.

जामीनदाराची गरज नाही

http://www.mudra.org.in/

