
6 

बचत उ पादने 

घटक पा यक्रम िशक याची िन प ती 
िशक याची उि टे  
ओळख  
मह वाचे श द  
क बचतीची गरज/गुतंवणकुीचा स ला 6.1 
ख यिक्त या बचती या गरजा 
ठरवणारे घटक 

6.2 

ग बचत उ पादनाचंी वैिश टये आिण 
फायदे 

6.3, 6.6 

घ बचत उ पादनाचें प्रकार 6.3 
च कर आिण महागाईचा बचत 
उ पादनावंर होणारा पिरणाम 

6.5, 6.7 

छ याज दराचा बचत उ पादनावंर 
होणारा पिरणाम 

6.9 

ज बचती या गरजांचा प्राधा यक्रम 
ठरवणे 

6.4, 6.8, 6.10 

मह वाचे मु  े  
प्र नो तरे  
वय-ंचाचणी प्र न  

 

िशक याचे उ शे 

या प्रकरणाचा अ यास के यानतंर, तु हाला खालील गो टी करता आ या 

पािहजेत: 



• बचत उ पादनांवरील यावसाियक स याची गरज ओळखणे; 

• यिक्त या बचती या गरजा िनि चत करणारे घटक समजावून सांगणे; 

• बचत उ पादनांची प्रमुख वैिश ये आिण फाय यांचे वणर्न करणे; 

• बाजारात उपल ध असले या मह वा या बचत उ पादनांची चचार् करणे; 

• बचत उ पादनांवरील कर आिण महागाई या पिरणामाचे वणर्न करणे; 

• बचत उ पादनांवरील याजदरा या पिरणामाचे वणर्न करणे; 

• यिक्त या बचती या गरजांचा प्राधा यक्रम ठरवणे आिण या गरजा पूणर् 

कर यासाठी बचत आिण गुंतवणूक उ पादने सुचवणे. 
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ओळख 

ाहकाचा मृ य ूिकंवा अपगं वामुळे िनमार्ण होणारी सुर ेची गरज पूणर् करणारे 

जीवन िवमा योजनेचे िविवध प्रकार आपण मागील प्रकरणात पािहले. आपण 

पिह या प्रकरणात पािहले की, जीवन िवमा एजटंची भूिमका ाहकाला जीवन 

िवमा उ पादनांिवषयी स ला देऊन ती िवक यापयतच मयार्िदत नाही तर तु ही 

तुम या ाहकांना बचत उ पादनांसिहत इतर आिथर्क उ पादनांिवषयीही स ला 

देणे अपे त आहे. 

बाजाराम ये उपल ध असले या िविवध बचत उ पादनावंर आपण या प्रकरणात 

ल य कि त क , पुढील प्रकरणात आपण इतर काही आिथर्क उ पादने, जसे 

आरोग्य िवमा आिण अपघाती मृ य ूउ पादने पाहू. 

ऐितहािसक कालावधीपासून ‘बचत’ हा श द भांडवल गोळा कर यासाठी 

िनयिमतपणे एक रक्कम बाजलूा काढ या या प्रिक्रयेसाठी वापरला जातो. तर 

‘गुंतवणूक’ हा श द िविश ट उ पादनांम ये जे हा एकरकमी मोठी रक्कम िकंवा 

अितिरक्त उ प न वाप न, यामुळे चांगला मोबदला िमळ याची अपे ा असते 

यासाठी वापरला जातो. मात्र आजकाल ‘बचत’ आिण ‘गुंतवणूक’ जवळपास 

एकाच अथार्ने वापरले जातात. 

 

जाणनू घ्या  

बहुतेक यिक्तंना यां या आयु यातील आिथर्क उि ट पूणर् कर यासाठी 

बचत/गुंतवणकू योजनाचंी आव यकता असते. 



 

यिक्तसाठी बाजाराम ये बरीच बचत/गुंतवणकू उ पादने उपल ध आहेत: 

एखा या उ पादनाम ये एकरकमी मोठी गुंतवणकू करायची िकंवा िनयिमत 

कालावधीने लहान गुंतवणूक करायची हे यक्ती ठरव ूशकते. आपण यापकैी 

काही उ पादने पाहू आिण ाहकांसाठी योग्य बचत उ पादन िनवड याम ये 

यावसाियक स लागारांची भूिमका िकती मह वाची असते हे अधोरेिखत क . 

मह वाच ेश द 

या प्रकरणाम ये खालील श द आिण संक पनांचे प टीकरण दे यात आले आहे: 

संप ती 
यव थापन कंपनी 
(एएमसी) 

पुनगुतवणूक ॅ यइुटी पारंपिरक ठेवी 

बँकेतील ठेवी ठेवीयोग्य उ प न गुंतवणकुीला हात 
न लाव ूशक याचा 
कालावधी (लॉक-
इन कालावधी) 

बचती या गरजा 

कजर् रोखे आिथर्क िनयोजन 
िव लेषण प्रिक्रया 

गुंतवणकुदाराची 
सोय 

समभाग (शेयर) 

बालक योजना पो ट कायार्लय 
बचत 

यु युअल फंड यवहारांचा वेग 

संकिलत ठेवी 
(क्युमुलेिटव ठेवी) 

िनधी यव थापक याजदर कर आकारणी 
आिण कर 
िनयोजन 

 

क) बचत/गुतंवणकू स याची गरज 



प्र येक यिक्त या बचती या गरजा वेग या असतात. ब याचशा यक्ती 

गुंतवणकुी या बाबतीत योग्य िनणर्य घेत नाहीत. ब याचवेळा उ पादनाची 

विैश ये आिण यां या वतः या आिथर्क गरजा यांचे पूणर् मू यमापन 

के यािशवायच या गुंतवणकू करतात. हे िनणर्य बहुतेक वेळा अदंाजाने, 

िमत्रां या प्रभावाने िकंवा कर वाचव यासाठी अगदी ऐनवेळी घेतले जातात. 

यिक्तने ित या बचत आिण गुंतवणकुी या गरजांसाठी यावसाियक स ला का 

घ्यावा हे सांगणा या दोन मह वा या कारणांवर आपण या िवभागाम ये चचार् 

करणार आहोत. 

 

क)1 आिथर्क िनयोजन प्रिक्रयेिवषयीचे अज्ञान 

ब याचवेळा यिक्तला ित या वतः या बचत आिण गुंतवणुकी या गरजा 

ओळखता येत नाहीत. या दीघर्कालीन गरजांऐवजी अ पकालीन गरजा पूणर् 

कर यावर अिधक ल य कि त करतात. ाहकोपयोगी उ पादने लगेच िदसून 

येतात आिण बचती या िदसून न येणा या भिव यातील फाय यांपे ा अिधक 

भावतात. हणनूच बचत कर यापे ा खचर् कर याची प्रवृ ती अिधक असते. 

 

यावसाियक िवमा एजटं यिक्तंना आिथर्क िनयोजन प्रिक्रया दाखवून मदत 

करतात, यामुळे या यां या स या या आिण भिव यातील आिथर्क गरजा 

ओळखू शकतात. यिक्त या दीघर्कालीन उि टांम ये मुलां या िश णासाठी, 

लग्नासाठी पैसे साठवणे, घरासाठी पैसे साठवणे, िकंवा स याचे गहृकजर् लवकर 

फेडणे आिण यां या िनवृ तीसाठी िनयोजन करणे यांचा समावेश होऊ शकतो. 

 



क)2 उपल ध आिथर्क उ पादनां या संपणूर् ेणीबाबत 

अज्ञान 

बहुतेक लोकांना बाजारात उपल ध असले या बचत आिण गुंतवणकू उ पादनांची 

मािहती नसते. पिरणामी ते यां या आिथर्क गरजा पूणर् क  शकतील असे योग्य 

उ पादन िनवडू शकत नाहीत. 
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यािठकाणी िवमा एजंट खालील प्रकारे मदत क  शकतो: 

• उपल ध असले या िविवध उ पादनांची चांगली मािहती असणे; 

• ाहका या गरजा आिण उ पादने यांची सांगड घालणे; आिण 

• यिक्तची करपात्रता िकती आहे आिण उ पादनांम ये िकती कर 

सवलत िमळते याचा िवचार क न कुठ या उ पादनाम ये जा त कर 

सवलत िमळेल याचे मू यमापन करणे. 

 

थोडक्यात, एजटंनी यांचे आिथर्क िनयोजन कौश य वाप न संभा य 

गुंतवणकुदाराला दजदार स ला यावा, यामुळे बचत केवळ 

सवार्िधक मोबद यासाठी नाही तर याला उपयोगी पडेल अशी आिण 

या या गरजेनुसार केली जाईल. 

 

सुचव यात आलेला उपक्रम 

आयआरडीएने प्रमािणत केले या तुम या िनवडी या कुठ याही 

कंपनी या जीवन िवमा एजटंला भेट या. ते ाहकां या आिथर्क 

गरजा कशा ओळखतात हे समजून घे यासाठी यांची वयैिक्तक 

मुलाखत घ्या आिण आिथर्क िनयोजन प्रिक्रया कसे काम करते याची 

चचार् करा. 

 

ख) यिक्त या बचती या गरजा ठरवणारे घटक 
 या िवभागाम ये आपण एका यिक्त या बचती या सवर्साधारण 

गरजा काय असू शकतात आिण बचती या िविश ट गरजा ठरवणारे 

घटक कोणते हे पाहू. 

 



ख)1 सवर्साधारण बचत गरजा 
िविवध बचत उ पादनांम ये गुंतवणूक क न यक्ती यां या 

भिव यासाठी गुंतवणूक क  शकतात. या यिक्तंकडे भांडवल नाही 

यांना ते उ प नातून बचत क न जमा करावे लागते आिण या 

यिक्तंकडे परेुसे भांडवल आहे यांना याचे मू य िटकून 

ठेव यासाठी याची योग्य गुंतवणकू करावी लागते. 

 

ख)1(क) भांडवल नसले या यक्ती 
बचती या नेमक्या गरजा या यिक्तसापे  असतात. बरेच लोक 

एका िविश ट गरजेसाठी िकंवा उि टासाठी बचत क न आिथर्क 

िनयोजन अिनयोिजत प तीने करतात. या यां या सवर् आिथर्क 

गरजा ओळखून यानसुार सवर्समावेशक आिथर्क िनयोजन करत 

नाहीत. सवर्समावेशक आिथर्क िनयोजन प्रिक्रयेचा एक भाग हणून 

यिक्तं या सामाईक बचत गरजा/आिथर्क उि टे याम ये खालील 

गो टींचा समावेश होऊ शकतो: 

• वै यकीय आकि मकता/आणीबाणी, काही िदवस बेकारी इ यादी 

अनपे त आिथर्क अडचणींना त ड दे यासाठी 

आकि मक/आप कालीन िनधी उभारणे. 

• मुलां या उ च िश णासाठी िनयोजन आिण गुंतवणूक. 

• मुलां या लग्नांसाठी िनयोजन आिण गुंतवणकू. 

• घर िकंवा दसुरे घर िवकत घेणे ( यिक्तकड ेआधीच घर आहे का 

यावर अवलंबून असते). आिण लवकरात लवकर गहृकजर् चकुवणे. 

• गाडी िवकत घेणे, कुटंुबासोबत वािषर्क सहल यासार या 

उि टांसाठी िनयोजन आिण गंुतवणकू यािशवाय मुलां या 

प्राथिमक िश णासाठी गुंतवणूक, वतः या यवसायासाठी 



सु वातीचे भांडवल जमवणे आिण धमर्दाय कायार्साठी पैसे दान 

करणे इ यादींसाठी िनयोजन आिण गुंतवणकू करणे. 

• जे हा िनयिमत मािसक उ प न थांबते ते हा कुठ याही गो टीशी 

तडजोड करावी न लागता तशीच जीवनशैली कायम राख यासाठी 

िनवृ तीवेतन िनधीचे िनयोजन करणे आिण िनधी तयार करणे. 

 

जाणनू घ्या 
आिथर्क िनयोजन केवळ एकदाच केले जात नाही हे ल ात ठेवणे 

अितशय मह वाचे आहे. ही उि टे पूणर् कर यासाठी जी 

गुंतवणकू करणे आव यक आहे यांचा ती उि टे पूणर् होईपयत 

िनयिमत आढावा घेणे आव यक आहे. 

 

ख)1(ख) भांडवल असले या यक्ती 
या यिक्तंकडे भांडवल असते यां या सवर्साधारणपणे 

बचती या खालील गरजा असतात: 

• भिव यातील गरजांसाठी स याची संप ती अिधकािधक 

वाढव याची गरज. याम ये नवा यवसाय सु  कर यासाठी 

सु वातीचे भांडवल, जगाची सफर करणे, धमर्दाय कारणांसाठी 

देणगी देणे आिण इतर गो टींचा समावेश असू शकतो. 

• मुलांना वारसा हणून पुरेसे भांडवल िश लक राहील याची 

काळजी घे याची गरज. 

• एकदा िनवृ त झा यानतंर िविश ट जीवनशैली कायम 

राख यासाठी परेुशा उ प नाची खात्री कर याची गरज. 
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ख)2 िविश ट यिक्त या बचती या गरजा ठरवणारे 

घटक 

यिक्त या बचती या नेमक्या गरजा ठरवणारे मु य घटक खालील प्रमाणे 

आहेत: 

ख)2(क) गुतंवणकुीचा कालावधी 

यिक्तला िकती काळ पसैा गंुतवनू ठेवावा लागेल हा बचती या गरजा 

ठरव यातील मह वाचा घटक आहे. जीवन िवमा एजटंने यिक्तला यां या 

भिव यासाठी िकती बचत करणे आव यक आहे हे ठरव यासाठी मदत करावी. 

यिक्तंना िजथे ठरािवक वषाम ये बचतीचे ल य गाठायचे असते, ितथे 

बचती या कालावधीनुसार एकरकमी मोठी गंुतवणूक करावी लागेल िकंवा 

िनयिमत गुंतवणकू करावी लागेल हे ठरते. 

जाणनू घ्या 

यिक्तचे उ प न, ित यावर अवलंबून असले यांची सं या, यांची संप ती आिण 

दािय व, ठेवीयोग्य उ प न, गुंतवणकुीवर अपे त मोबदला आिण यांना िकती 

िदवस पसैा गुंतवायची इ छा आहे यावर बचतीचे ल य अवलंबून असते. 

 

घटनेचा अ यास 

गोपाळ, दीपक आिण पवनदीप हे ितघे नामांिकत बहुरा ीय कंपनीत (एमएनसी) 

काम करतात आिण ितघांचीही वया या 60 या वष  िनवृ त हो याची योजना 

आहे. 



गोपाळ 30 वषाचा आहे, तो िववािहत असून याला एक अप य आहे. याने 

वतःसाठी 1 कोटी पयां या िनवृ तीवेतन िनधीचे ल य ठेवले आहे. 

दीपक 40 वषाचा आहे, तोही िववािहत असून याला दोन अप ये आहेत. याने 

देखील वतःसाठी 1 कोटी पयां या िनवृ तीवेतन िनधीचे ल य ठेवले आहे. 

पवनदीप 50 वषाचा आहे आिण याने देखील वतःसाठी 1 कोटी पयां या 

िनवृ तीवेतन िनधीचे ल य ठेवले आहे. 

आपापले ल य गाठ यासाठी गोपाळकडे 30 वष आहेत, दीपककड े20 वष आहेत 

आिण पवनदीपकडे 10 वष आहेत. यां या गुंतवणकुीवरील मोबदला 12% आहे 

असे गिृहत ध न या ितघांना आपापले ल य गाठ यासाठी मािसक िकती 

गुंतवणकू करावी लागेल हे खालील तक् यात दाखव यात आले आहे. 

 

प्र येकाचे 
नाव 

स याचे 
वय 

िनवृ तीला 
उरलेली वष 

िनवृ तीवेतन 
िनधीचे ल य 

अपे त 
वािषर्क 
मोबदला 

आव यक 
मािसक 
गुंतवणकू 

गोपाळ 30 30 1,00,00,000 
पये 

12% 3,277 
पये 

दीपक 40 20 1,00,00,000 
पये 

12% 10,975 
पये 

पवनदीप 50 10 1,00,00,000 
पये 

12% 45,060 
पये 

 

आपण वरील तक् याम ये हे पाहू शकतो यिक्तला िजतकी अिधक वष 

गुंतवणकू करावी लागेल िततकी ल य गाठ यासाठी मािसक गुंतवणकुीची रक्कम 



कमी असेल. यामुळेच िनवृ तीसाठी शक्य िततक्या लवकर बचत करायला 

सु वात करणेच योग्य आहे. 

 

जाणनू घ्या 

प्रदीघर् कालावधीत पुनगुतवणकुी या प तीने अितशय फायदा होते. 

पुनगुतवणुकीम ये, िमळालेला मोबदला (त्रमैािसक, सहामाही, वािषर्क इ यादी) 

स या या गुंतवणकुीम ये जोडून अिधक मोबदला िमळवला जातो. 

 

ख)2(ख) ठेवीयोग्य उ प नाची रक्कम 

यिक्तकडे जी अितिरक्त रक्कम िकंवा ठेवीयोग्य उ प न आहे यावरही 

िनयिमत गुंतवणकुीची रक्कम अवलंबून असते. यिक्तचे उ प न, ित यावर 

अवलंबून यिक्तंची सं या आिण यां यावरील स याचे दािय व यावर ही रक्कम 

अवलंबून असेल. यिक्त या मािसक जबाबदा या पार पाड यानतंर उरलेली 

रक्कम ही अितिरक्त रक्कम असते. 

सवर्साधारणपणे, यिक्त या आयु यातील िविवध वेळी अितिरक्त रक्कम िकंवा 

ठेवीयोग्य उ प न हे वेगवेगळे असेल. उदाहरणाथर्, या िववािहत यिक्तची 

अप ये लहान आहेत या या जबाबदा या, या िववािहत यिक्तची अप ये मोठी 

आहेत या यापे ा जा त असतील. यामुळे यां याकडे गुंतवणकुीसाठीची 

अितिरक्त रक्कम कमी असेल. यिक्तचे वय जसे वाढत जाते तसे यांचे 

उ प न वाढते, याचबरोबर बचत आिण यावरील मोबदलाही वाढतो. 

हणूनच यिक्तने बचती या गरजांबाबत ब यापकैी लविचक असलेले योग्य 

उ पादन िनवडावे. 



जाणनू घ्या  

ल ात ठेवा कुठ याही यिक्तला जेवढी बचत िकंवा गंुतवणकू करणे खरोखर 

शक्य आहे यापे ा अिधक बचत िकंवा गंुतवणकू करायला कुणीही प्रो साहन 

देऊ नये. 
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ख)2(ग) स याची संप ती आिण दािय व 

यावसाियक स लागाराने यिक्तची संप ती आिण दािय व याचाही िवचार 

करावा  कारण या दो ही घटकाचंा ाहकां या गरजा आिण या पणूर् कर याची 

यांची आिथर्क मता यावर पिरणाम होतो. 

उदाहरण 

के्र डट काडर्ची थकबाकी चकुव यासाठी, वैयिक्तक कजर् फेड यासाठी िकंवा 

मुलां या उ च िश णासाठी यक्ती ित या थावर संप तीवर िकंवा सोने तारण 

ठेवून कजर् काढू शकते. 

यक्ती जीवना या वेगवेग या ट यात कजर् घेऊ शकते, जसे गहृकजर्, गाडीसाठी 

कजर्, मुलांसाठी शै िणक कजर्, वैयिक्तक कजर् आिण के्र डट काडर् कजर् इ यादी 

आिण यावसाियक स लागाराने यांना बचत आिण गुंतवणुकीचा स ला देतांना 

ाहकावरील दािय व िवचारात घेणे आव यक आहे. 

याचा िवचार करा....... 

तुम या कुटंुबा या बचती या गरजा काय आहेत? िविवध गरजांची एक यादी 

तयार करा. 

 

ग) बचत उ पादनाचंी विैश ये आिण फायदे 

िविवध बचत उ पादनांची विैश ये आिण फायदे आिण िविश ट यिक्त या 

गरजा पणूर् कर यासाठी ती कशी योग्य आहेत हे आपण पाहू. 



ग)1 भांडवल िकंवा उ प नाची वाढ 

काही बचत उ पादने िनयिमत उ प न (बँके या मुदत ठेवींवरील याज) देतात, 

काही भाडंवली वाढ (सोने) देतात आिण इतर दो हींचे िम ण देतात (भाग 

भांडवल). आपण या सवर् उ पादनांची या प्रकरणात पढेु चचार् करणार आहोत. 

ल ात ठेवा वैयिक्तक गुंतवणुकदाराचा उ ेश उ पादना या गंुतवणकुी या 

व पाशी जुळला पािहजे. 

ग)2 शा वती (गॅरटी) 

काही उ पादनांवर िनि चत मोबदला िमळतो, काहींवर िकती मोबदला िमळेल 

याची शा वती नसते आिण इतर उ पादनांम ये िनि चत मोबदला आिण 

अिनि चत मोबदला यांचे िम ण असते. प्र येक ाहका या जोखीमे या 

व पानसुार उ पादन िनवडले पािहजे. 

उदाहरण 

एबीसी िवमा कंपनीने िनि चत मोबदला िवमा उ पादन बाजारात आणले आहे. 

या उ पादनासाठी कंपनी खालील मोबद याची शा वती देत आहे: 

• पाच वषा या पॉिलसीसाठी, दरवष , प्र येक हजार पिरपक्व िवमा रकमेवर 

60 पये. 

• दहा वषा या पॉिलसीसाठी, दरवष , प्र येक हजार पिरपक्व िवमा रकमेवर 

65 पये. 

 

याचा अथर् असा होतो की पाच आिण दहा वषा या पॉिलसीसाठी एबीसी 

िवमा कंपनी अनुक्रमे 6% आिण 6.50% मोबद याची शा वती देते. 

 



ग)3 ‘लॉक-इन’ (गुतंवणकुीला हात न लावता 

ये याचा) कालावधी 
बहुतेक बचत उ पादनांम ये बंधनकारक ‘लॉक-इन’ कालावधी असतो, या 

कालावधीम ये यक्ती िनधी काढू शकत नाही. हणनूच ाहकांनी 

कुठ या उ पादनात गुंतवणकू करायची याचा िनणर्य घे याआधी 

काळजीपूवर्क यां या गरजा आिण िकती िदवस यांना पसेै परत िमळणार 

नाहीत हे ठरवावे. 

 

उदाहरण 

बँके या कर सवलत देणा या मुदत ठेवीचा लॉक-इन कालावधी पाच वषाचा 

आहे. हणून या कालावधीत गुंतवणकुदार यांचा िनधी मुदत ठेवीमधनू 

काढू शकत नाहीत. ते मुदत ठेवीवर कजर्ही काढू शकत नाहीत, जे इतर 

बँक ठेवींवर काढता येऊ शकते. 

समभागांशी-िनग डत योजनांम ये कर यात आले या गुंतवणुकीवर (कर 

सवलत देणारा यु युअल फंड) तीन वषाचा लॉक-इन कालावधी असतो. 

या कालावधीम ये यक्ती या यु युअल फंडातून पसेै काढू शकत नाही 

(मात्र या यु यअुल फंडांना लॉक-इन कालावधी नसतो यातील पसेै 

काढता येऊ शकतात).  
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ग)4 दंड 
िनि चत कालावधी करारातून मुदतीपूवर् पसेै काढू घेत यास दंड लागू होतो. 

अशा उ पादनांम ये गंुतवणकुीचा िवचार कर यापूव  या गो टीचे 

मू यमापन करणे अितशय मह वाचे आहे. 

 

उदाहरण 

अजयने बँकेम ये दोन वषाचे बचत खाते उघडले आहे याम ये तो दर 

मिह याला 1,000 पये साठवतो. सात मिह यांनंतर अजयला या 

खा यात दर मिह याला पसेै साठवणे शक्य न हते. याने आ तापयत 

भरलेले पैसे याला काढायचे आहेत आिण खाते बंद करायचे आहे. यामुळे 

या प्रकरणी बँक अजयला दोन वषर् पूणर् हो याआधी पसेै काढ यासाठी 

आिण खाते बंद कर यासाठी दंड लावेल. 

 

काही यु यअुल फंडांसाठी लॉन-इन कालावधी सहा मिहने ते एक वषाचा 

असतो. जर ाहकाने लॉक-इन कालावधी संप यापूव च पसेै काढून घेतले 

तर यु यअुल फंड यातून िनगर्मन भार (एिक्झट लोड- लॉक-इन 

कालावधीत पैसे काढ यासाठी आकारलेले शु क) वजा करतो आिण 

उरलेली रक्कम देतो. 

 

ग)5  जोखीम 

    सवर् बचत उ पादनांम ये एका िविश ट पातळीची जोखीम असते. यांचे 

कमी जोखीम, म यम जोखीम आिण उ च जोखीम असे वग करण केले जाऊ 



शकते. कमी जोखीम असले या उ पादनांमधून उ च जोखीम असले या 

उ पादनां या तुलनेत कमी मोबदला िमळतो. प्र येक यिक्तची पिरि थती, 

यांची जोखीम पचव याची मता यां या आधारे काळजीपूवर्क उ पादन िनवडणे 

आव यक आहे. 

उदाहरणाथर् 

यिक्तंची जोखीम पचव याची मता यां या पिरि थनसुार वेगळी असेल: 

• कॉलजचे िश ण संपवून नकुतेच कमवायला लागले या िवशीत या त ण 

यिक्तंची जोखीम पचव याची मता अिधक असेल कारण यां यावरील 

जबाबदा या कमी असतील. 

• ितशीत या िववािहत आिण मुले असले या यिक्तने उ च जोखीम 

असले या उ पादनांम ये गुंतवणकू करणे योग्य नाही कारण यां यावर 

ब याच जबाबदा या असतात. हणूनच यां यासाठी जोखीम पचव याची 

मता म यम असेल. 

• प नाशीत या यिक्तचे काम कर याचे िदवस संपत आलेले अस यामुळे 

यांची जोखीम पचव याची मता अितशय कमी असते. 

 

ग)6 खरेदी आिण िवक्रीची यंत्रणा 
खरेदी आिण िवक्रीची यतं्रणा दोन बाबतीत अितशय मह वाची आहे: 

वैयिक्तक गुंतवणकुदाराची सोय आिण यवहाराचा वेग. 

उदाहरण 

बचत उ पादने एजटं, इंटरनेट, कॉल सटर, एटीएम, बँका आिण 

दलालांसारखे कॉप रेट एजंट अशा िविवध मा यमातून खरेदी केली जाऊ 

शकतात. यिक्तने सवर् कागदपत्रे वेळेत सादर केली तर बचत उ पादन 

खरेदी कर याची प्रिकया अितशय सरळ असते. बचत उ पदनांची खरेदी 



इंटरनेट वारे के याने यिक्तगत गुंतवणुकदाराची केवळ सोयच होत नाही 

तर यवहारही वेगाने होतो. 

यक्ती दलालां या वेबसाईट वारे शेयर खरेदी िकंवा िवक्री क  शकतो. हे 

यां यासाठी सोयीचे असते आिण यामुळे यवहारही लगेच होतो. यांना 

दलाला या कायार्लयाला भेट यायची गरज नसते तसेच यांना दलाला या 

कायार्लयाला िकंवा कॉल सटरला संपकर्  करायचीही गरज नसते. 

याचप्रमाणे, एखादी यक्ती सुटीवर असतांनाही बँके या वेबसाईट वारे 

िकंवा बँके या कॉलसटर वारे मुदत ठेव घेऊ शकते, यासाठी यांना 

बँके या शाखेला भेट दे याची गरज पडणार नाही. यामुळे पु हा ाहकांची 

सोय होते. 

 

ग)7 लविचकता 
गुंतवणकुीचे व प बदलणे, गुंतवली जाणारी रक्कम कमी अिधक करणे 

आिण ता परु या काळासाठी पैसे न गुंतवणे याला लविचकता असे 

हणतात. एखा या उ पादनाची आकषर्कता या वैिश यांमुळे सहज वाढते. 

लविचक उ पादनांम ये उ पादनावर कुठलाही पिरणाम न होता िनधी काही 

प्रमाणात काढला जाऊ शकतो. साधारणपणे, उ पादन जेवढे अिधक 

लविचक असेल तेवढे अिधक सोयीचे होईल. मात्र काही काळ पैसे न 

गुंतवणे आिण काही पसेै काढणे यासार या विैश यांमुळे गुंतवणकुी या 

दीघर्-कालीन मोबद यांवर पिरणाम होऊ शकतो. 

 

उदाहरण 

युिनट-िनग डत िवमा योजनांमुळे (युिलप) पॉिलसीधारक यांची गुंतवणूक 

एका िनधीमधून (समभाग) दसु या िनधीम ये (ऋण) बदलू शकतात. 



ते पॉिलसीधारकांना काही काळ ह ते न भर याची (िप्रिमयम हॉिलडे) 

आिण काही रक्कम काढ याची परवानगीही देतात. 
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ब याच जीवन िवमा उ पादनांम ये, प्राथिमक जीवन संर णासोबतच बचतीचाही 

घटक असतो. िवमा कंपनी ह यातील बचतीचा घटक पॉिलसीधारका या वतीने 

गुंतवते आिण यावर िमळालेला मोबदला पॉिलसीधारकांना बोनस या व पात 

वाटला जातो.  

एंडोमट योजना आिण संपणूर् जीवन योजनेसार या सहभागा मक योजनांम ये 

िवमा कंपनी गुंतवणुकीची जोखीम उचलते. युिलपम ये गंुतवणुकीची जोखीम 

पॉिलसीधारक उचलतो. 

जीवन िवमा उ पादने सुर ेची गरज पूणर् कर यासोबतच मुलांचे िश ण आिण 

लग्ने तसेच िनवृ ती यासार या दीघर् कालीन उ ी टांसाठी िनधी गुंतव याकरता 

गुंतवणकुदारासाठी उ तम पयार्य आहेत. 

 

घ)2 बँकेतील ठेवी 

बँकेतील ठेवी अितशय जुनी आिण सवार्िधक प्राधा य िदली जाणारी बचत 

उ पादने आहेत. याम ये यिक्तला बँकेम ये िनि चत कालावधीसाठी आिण 

ठरािवक याजदरावर एकरकमी पैसे गुंतवावे लागतात. बँकेतील ठेवींना मुदत 

ठेवी हणतात. बँकेतील ठेवी इतर ब याच गुंतवणूक उ पादनांपे ा सुर त 

मान या जातात आिण यातून मोबदलाही चांगला िमळतो. बँकेतील मुदत 

ठेवी या सु वातीलाच ितची रक्कम, कालावधी, याज दर आिण याज दर 

दे याची प त ठरवली जाते. 

गुंतवणकुदार तीन प्रकार या मुदत ठेवींमधून िनवड क  शकतो: 

पारंपिरक ठेवी या प्रकार या ठेवींवर, बँक गुंतवणकुदाराने िनवडले असेल 
याप्रकारे मािसक/त्रमैािसक/सहामाही/वािषर्क याज देते.  

संकिलत ठेवी अशा प्रकार या ठेवींम ये बँक मु ल आिण एकूण याज 



कालावधी संप यावर परत देते. एक त्रत ठेवींम ये 
साधारणपणे याज त्रमैािसक प तीने जमा होते. 

आवत  (िरकिरगं) 
ठेवी 

अशा प्रकार या ठेवींम ये गुंतवणकुदार ठरािवक 
कालावधीसाठी िविश ट रक्कम दर मिह याला जमा करतो. 
या यिक्तंना मुलांचे िश ण, लग्न, वाहन खरेदी इ यादी 

आिथर्क उि टांसाठी पसेै जमा करायचे आहेत यां यासाठी 
या ठेवी आदशर् आहेत. 

 

या ठेवीं या पिरपक्वते या कालावधीनुसार यांचा याजदरही बदलतो. बँका या 

ठेवींम ये याजा या व पात मोबदला िमळतो. बँकेत मुदत ठेव काढतांना जमा 

कर यात आलेले मु ल ती ठेव पिरपक्व झा यानतंर गुंतवणुकदाराला परत केली 

जाते. 

घ)3 यु यअुल फंड 

यु युअल फंड समान हेतू असले या यिक्तंना एकत्र आणतो. या यिक्तंनी 

गुंतवलेले पसेै यां यावतीने गुंतवले जातात आिण यावर िमळणारा मोबदला 

यां याम ये वाटला जातो. यु यअुल फंडाचे यव थापन संप ती यव थापन 

कंप या (एएमसी-ऍसेट मॅनेजमट कंपनी) करतात. एएमसी योजने या हेतूप्रमाणे 

पसेै समभाग, कजर् रोखे, भांडवली बाजार इ यादींम ये गुंतवते. एएमसीम ये 

प्रिश त आिण अनुभवी िनधी यव थापक (यांना पोटर्फोिलओ यव थापक 

असेही हणतात) असतात जे गुंतवणकुदाराने कुठला िनधी (िकंवा योजना) 

िनवडला आहे यानुसार पैसे गुंतवतात. 
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यु युअल फंडात पैसे गुंतव याचा सवार्त मु य फायदा हणजे जोखीमेचे 

िवभाजन. कमीत कमी जोखीमेम ये जा तीत जा त मोबदला िमळव यासाठी 

यिक्तचा िनधी िविवध समभागांम ये गुंतवणकू क न िवभागला जातो. 

यु युअल फंड दोन प्रकारचे उ प न देते: 

• िनयिमत उ प न यु यअुल फंड योजनांवर वेळोवेळी जाहीर केला जाणारा 

डि हडडं(न याचा िह सा); आिण 

• भाडंवली वाढ जे हा यु युअल फंडाचे यिुनट या िकंमतीला खरेदी 

कर यात आले होते यापे ा अिधक िकंमतीला िवकले जातात. 

 

मात्र यु यअुल फंडा या गंुतवणुकीत भांडवलाचे नुकसानही होऊ शकते. 

यु युअल फंडाने गुंतवणकू केले या कंप यांची आिथर्क कामिगरी खराब 

झाली तर यां या समभागांची िकंमत पडले. पिरणामी यु युअल 

फंडातील गंुतवणुकदां या गुंतवणुकीचे मू य कमी होईल. हणूनच तु ही 

पाहू शकता की यु युअल फंड योजनेची कामिगरी या योजनेने 

गुंतवले या समभागां या कामिगरीवर अवलंबनू असते. 

 

घ)4 समभाग (शेयर) 
समभाग कंपनीचा मालकी हक्क दशर्वतात. कंपनीला जे हा ित या 

िवकासासाठी, नवा उ पादन प्रक प उभार यासाठी, दसुरी कंपनी िवकत 

घे यासाठी, नवे तंत्रज्ञान आण यासाठी, खेळते भांडवल इ यादींसाठी पसैा 

उभारायचा असतो ते हा कंपनी आपले समभाग (कंपनीची मालकी) 

जनतेला िवकू शकते. 

 



 उदाहरण 

असे गिृहत ध  की कंपनी या एकूण 10,00,000 पयां या भांडवलाम ये 

10 पयांचे 1,00,000 समभाग आहेत. जर कंपनी या मालकांना 

(प्रवतर्क) कंपनी या िव तारासाठी 10,000 समभाग जनतेला िवकून पसैा 

उभारायचा असेल तर मालक यांचा 10% मालकी हक्क जनतेला देत 

अस याचे हटले जाईल. जर एका यिक्तने कंपनीने देऊ केले या 

10,000 समभागांपैकी 100 समभाग िवकत घेतले तर ितने कंपनीचा 

0.1% (एकूण 1,00,000 समभागांपैकी 100 समभाग) मालकी हक्क 

िवकत घेतला असे हटले जाईल. 

 

समभाग जनतेला िवक यानतंर शेयर बाजारा वारे यांची खरेदी िवक्री 

केली जाते. शेयर बाजार म य थाचे काम करतात आिण यिक्तंमधील 

समभागां या खरेदी आिण िवक्रीला यासपीठ उपल ध क न देतात. मात्र 

यक्ती शेयर बाजारा वारे समभागांची थेट खरेदी, िवक्री क  शकत नाही, 

यांना यांची खरेदी, िवक्रीची मागणी शेयर बाजारा या शेयर दलालांकडे 

(सद य) न दवावी लागते. भारतातील दोन मु य शेयर बाजार आहेत, 

मंुबई शेयर बाजार (बीएसई) आिण रा ीय शेयर बाजार (एनएसई).  

 

या यक्ती समभाग खरेदी करतात यांना कंपनी या न याचा िह सा 

( डि हडडं) िमळव याचा अिधकार असतो. भागधारकांकडील समभागां या 

सं ये या प्रमाणात यांना न याचा िह सा िमळतो. 

 

समभाग गुंतवणकुदाराला तीन प्रकारचे उ प न देतात: 

 

डि हडडंचे उ प न कंपनी ित या न याचा काही िह सा भागधारकांम ये 
डि हडडं या व पात वाटत असते जो वेळोवेळी 



जाहीर केला जातो.  
बोनस समभाग जे हा कंपनीकडे भरपरू प्रार त िनधी जमा होतो, 

ते हा तो डि हडडं या व पात वाट याऐवजी यांचा 
वापर बोनस समभाग (मोफत समभाग) दे यासाठी 
केला जातो. कंपनी या स या या भागभांडवला या 
प्रमाणात बोनस समभाग वाटले जातात. बोनस 
समभाग देणे हणजे, चांगली आिथर्क कामिगरी 
आिण कंपनीचे भिव य याबाबत यव थापनाने 
भागधारकांवर दाखवलेला िव वास आहे.  

भाडंवलाची वाढ जे हा कमी िकंमतीला खरेदी कर यात आलेले 
समभाग अिधक िकंमतीला िवकले जातात, ते हा 
दो ही िकंमतीत या फरकाला नफा िकंवा भांडवली 
वाढ हणतात. 

 

जाणनू घ्या 

समभागातील गंुतवणुकीतून गंुतवणकुदाराचे भांडवली नकुसानही होऊ 

शकते. समभागातील गंुतवणुकीतून िमळणारा मोबदला कंपनी या आिथर्क 

कामिगरीवर अवंलबून असतो. समभाग अिधक िकंमतीला खरेदी कर यात 

आले आिण कंपनीची आिथर्क कामिगरी खराब झा यामुळे समभाग कमी 

िकंमतीला िवक यास, भांडवली नुकसान होते. 

 

घ)5 कजर् रोखे 
कजर् रोखे हे बँके या मुदत ठेवींसारखे असतात कारण ते देखील 

गुंतवणकुदाराला याजा या व पात िनयिमत उ प न देतात. मात्र, कजर् 

रो यांची खरेदी आिण िवक्रीही होऊ शकते. बँकांिशवाय, सरकार, कंप या 

आिण इतर सं था जनतेकडून पसैा उभार यासाठी कजर् रोखे देतात. सो या 

श दात कजर् रोखे हणजे रोखे काढणा याला गुंतवणकुदाराने िदलेले कजर् 



असते. हणनू कजर्रो यां या बाबतीत गुंतवणकुदार हे कजर्पुरवठादार 

असतात यांना यांनी िदले या कजार्वर याज िमळते. कालावधी या 

शेवटी कजर्परुवठादाराला मूळ रक्कम (मु ल) परत केली जाते. 
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गुंतवणकुदार खालील प्रकार या कजर्रो यांम ये गंुतवणकू क  शकतात: 

• कॉप रेट कजर्रोखे; 

• सरकारी कजर्रोखे (जी-सेक); 

• यावसाियक कागद (कमिशर्यल पेपर); आिण 

• ेझरी बल. 

घ)6 पो ट कायार्लयातील बचत 

भारतातील पो ट कायार्लये खालील िविवध प्रकारची बचत उ पादने देतात: 

• रा ीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी). 

• िकसान िवकास पत्र (के हीपी). 

• सावर्जिनक भिव य िनवार्ह िनधी (पीपीएफ). 

• पो ट कायार्लय बचत खाते. 

• आवत  ठेव खाते. 

• मुदत ठेव खाते. 

• पो ट कायार्लय मािसक उ प न योजना (पीओएमआयएस). 

• ये ठ नागिरक बचत योजना (एससीएसएस). 

या सवर् उ पादनांम ये ठरािवक कालावधीसाठी एक रकमी गुंतवणकू 

करावी लागते (याला बचत खाते आिण आवत  ठेव खा यांचा अपवाद आहे 

याम ये िनयिमत गंुतवणकू करावी लागते). गुंतवणकुदाराला 

गुंतवणकुी यावेळी प ट कर यात आलेला ठरािवक याजदर िमळतो. 

 

घ)7 सोने आिण चादंीम ये गंुतवणूक 



भारत हा सो याचा जगातील सवार्त मोठा आयतदार आहे आिण सोने 

आिण चांदी भारताम ये पवूार्पार चालत आलेले गुंतवणकुीचे पयार्य आहेत. 

सोने आिण चांदीम ये गुंतवणूक कर याचे िविवध मागर् आहेत यापैकी 

सवार्िधक वापरले जाणारे मा यम हणजे दािगने. यािशवाय बँका आिण 

सोनारांकडून िवकली जाणारी सो याची नाणी आिण िवटा हा देखील एक 

मागर् आहे. प्र य  सोने खरेदी कर यािशवाय सोने इलेक् ॉिनक व पात 

खरेदी कर याचा कल वाढतोय. सो याचे ईटीएफ (एक्चज ेडडे फंड) हे 

यु युअल फंडासारखे असतात याम ये शेयर बाजारात समभागांप्रमाणे 

सो या या युिनटची इलेक् ॉिनक व पात खरेदी-िवक्री केली जाऊ शकते. 

सो या या ईटीएफचे एक युिनट हणजे एक ॅम िकंवा अधार् ॅम सोने 

असते. 

 

सोने िकंवा चांदीम ये गुंतवणूक कर याची कारणे खालील प्रमाणे आहेत: 

• चांगला मोबदला; 

• पोटर्फोिलओचे विैव य; 

• महागाईपासून संर ण; आिण  

• अिनि चततेिव चा िवमा. 

        प्र न 6.1 

        यु युअल फंड हणजे काय? 

  च) कर आिण महागाईचा बचत उ पादनावंर होणारा 

पिरणाम 

  यिक्तला िकती कर भरायचा आहे याचा योग्य बचत उ पादन िनवड यावर 

बराच पिरणाम होतो.   



च)1 कराशी असलेला संबधं 

िवमा एजटं आिण आिथर्क स लागारांसाठी आिथर्क वषार्तील शेवटची ितमाही हा 

अितशय य त कालावधी असतो. वषार् या या कालावधीम ये पगारदार यक्ती 

आिण इतर कर िनयोजन आिण कर सवलत देणा या उ पादनांम ये गुंतवणकू 

करतात यामुळे यां या पगारातून कमीत कमी कर कपात होईल. खरेतर 

असेही हणता येईल की बरेच लोक कर कपात कमी कर या या टीनेच 

गुंतवणकू करतात. 

मात्र हा बचत आिण गुंतवणुकीचा चकुीचा टीकोन आहे कारण िविश ट 

गुंतवणकू उ पादन िनवड यासाठी योग्य आिथर्क योजना असणे आव यक आहे. 

बचत उ पादनांमुळे करावर काय पिरणाम होईल हे आपण या िवभागात पाहणार 

आहोत. 
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च)2 आयकर कायदा 1961 

हा कायदा 1 एिप्रल 1962 पासून लागू झाला आिण ते हापासून याम ये 

ब याच सुधारणा कर यात आ या. काय यातील कुठ याही मह वा या सुधारणेला 

आिण इतर सुधारणांना िव त िवधेयका वारे (क ीय अथर्संक प सादरीकरणा या 

वेळी) मंजुरी िदली जाते. यािशवाय क ीय प्र य  कर मंडळ (सीबीडीटी) 

आयकराशी संबंिधत िविवध तरतुदींचे प टीकरण देणारी पिरपत्रके काढते. 

 

कर िनयोजन करतांना, सरकारने िकती कर सवलत आिण कर कपात जाहीर 

केली आहे हे समजून घेणे मह वाचे आहे. स या या आयकर िनयमांनसुार 

आयकर काय यातील िविवध कलमां वारे गुंतवणकुदार खालील कर सवलतींचा 

फायदा घेऊ शकतो. 

 

च)2(क) कलम 80सी 

80सी कलमांतगर्त खालील उ पादनांम ये केलेली गुंतवणकू करपात्र उ प नातून 

कर सवलतीस पात्र असते: 

• जीवन िव या या पारंपिरक उ पादनांम ये भरलेला ह ता. 

• युिनट-िनग डत िवमा योजना (युिलप). 

• िनवृ तीवेतन योजना. 



• गहृकजार्चे मु ल फेडणे. 

• कमर्चारी भिव य िनवार्ह िनधी (ईपीएफ). 

• भागभांडवलाशी िनग डत बचत योजना (ईएलएस). 

• मुलां या शाळेची फी. 

• बँकेची पाच वषाची कर सवलत देणारी बचत योजना. 

• सावर्जिनक भिव य िनवार्ह िनधी (पीपीएफ). 

• रा ीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी). 

• ये ठ नागिरक बचत योजना (एससीएस). 

• मु ांक शु क आिण न दणी शु क 

• पायाभूत सुिवधा उभार यासाठी कजर्रोखे. 

• िनवृ तीवेतन िनधी. 

• पो ट कायार्लय मुदत ठेव- पाच वष. 

 

जाणनू घ्या 

आिथर्क उ पादनांची वरील यादी ही आिथर्क वषर् 2010/11 साठी आहे. 

ही यादी वेळोवेळी बदलली जाते. करपात्र उ प नातून कर सवलती या 

प्रमाणाचाही दरवष  आढावा घेतला जातो. 

2010 या क ीय अथर्संक पात, 80सीसीएफ कलम घाल यात आले 

या वारे पायाभूत सुिवधां या उभारणीसाठी असले या कजर्रो यांम ये 

केले या ठरिवक मयार्देपयत या गुंतवणुकीला करपात्र उ प नातून कर 

सवलत दे यात आली. ही कर सवलत 80सी अंतगर्त िद या जाणा या 

कर सवलती यितिरक्त आहे. 

 

च)2(ख) कलम 80डी 



यिक्तने वतःसाठी, पती-प नी िकंवा मुलांसाठी घेतले या आरोग्य 

िव या या ह याला कलम 80डी अतंगर्त करपात्र उ प नातून कर 

सवलत दे यात आली आहे. पालकांसाठी घेतले या आरोग्य िव या या 

ह यावर अितिरक्त कर कपात िदली जाते. ये ठ नागिरकांसाठी 

भरले या ह यां वारे इतर यिक्तपें ा करपात्र उ प नातून अिधक कर 

सवलत िमळते. 

करपात्र उ प नातून िमळणा या कर सवलती या रकमेचा वेळोवेळी 

आढावा घेतला जातो. 

 

च)2(ग) कलम 80डीडी 
या कलमांतगर्त वै यकीय उपचार/प्रिश ण/अपंग यिक्तचे/ अवलंबनू 

असले या अपगं यिक्तचे पुनवर्सन यासाठी कर यात आले या खचार्ला 

(िविश ट मयार्देपयत) करपात्र उ प नातून सवलत िमळते. हे खचर् 

यक्ती िकंवा ित यावर अवलंबून असले या या अपगं वासाठीचे 

उपचार, आजार/रोग (या कलमाम ये प ट कर यात आलेला) असू 

शकतात. या कर सवलतीचा फायदा घे यासाठी डॉक्टरांकडून िनदिशत 

व पाम ये प्रमाणपत्र सादर करणे आव यक असते. 

 

च)2(घ) कलम 80ई 
80ई या कलमांतगर्त शै िणक कजार्वर िद या जाणा या याजाला 

करपात्र उ प नातून सवलत िमळते.  
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च)2(च)  कलम 24(बी) 
कलम 24(बी) अतंगर्त गहृ कजार् या याजाला (ठरािवक िनयम लागू) 

करपात्र उ प नातून कर सवलत िदली जाते. 

 

प्र न 6.2 आयकर कायदा 1961 या कलम 80सी म ये करसवलत 

िमळव यासाठी यिक्तला उपल ध असणा या पाच िव त उ पादनांची 

यादी करा. 

 

च)3 महागाईच ेपिरणाम 
आपण पाच या प्रकरणात िव या या संर णावर महागाईचा पिरणाम 

पािहला. आिथर्क िनयोजन करतांना गुंतवणकुदाराने याची खात्री करावी  

की भिव यातील खचर् भागव यासाठीची रक्कम महागाईचा िविवध 

व तूंवरील पिरणाम ल ात ठेवनू काढली आहे. जर महागाई 5% असेल 

आिण तु हाला तमु या बँके या मुदत ठेवींवर 8% मोबदला िमळत 

असेल, तर तु हाला महागाई या 3% िन वळ मोबदला िमळेल.   

 

अथार्त ख या जीवनात पिरि थती एवढी सोपी नसते. महागाई या दराचे 

अचूक भािकत केले जाऊ शकत नाही. तो वाढू शकतो िकंवा कमीही 

होऊ शकतो. भिव यातील िहशेब करतांना गे या पाच िकंवा दहा 

वषार्तील प्र य  महागाई दर पकड याऐवजी, महागाई दर जा त गिृहत 

धरणेच योग्य आहे. गुंतवणकुीवरील मोबद यावर करही आकारला जाऊ 



शकतो. महागाई आिण कर आकारणी यामळेु खरा मोबदला कमी होऊन 

अपे त मोबद यापे ा बराच कमी मोबदला िमळू शकतो. 

 

पिरणामी गुंतवणकुदाराला याची खात्री करावी लागते की यांची 

गुंतवणकू महागाई आिण कर कपात िवचारात घेऊन यांना परेुसे 

उ प न देऊ शकेल. 

 

छ) बचत उ पादनावंरील याजदराचा पिरणाम 
याजदराम ये झाले या बदलांमुळे बचत आिण गुंतवणकू उ पादने देत 

असले या याज दरांवरही पिरणाम होईल हणनूच याचा 

गुंतवणकुदारा या गंुतवणकुीवर िवपिरत पिरणाम होईल. 

 

या िवभागात आपण याजदरात बदल झा यामुळे होणा या पिरणामांचा 

िवचार क . 

 

छ)1 याजदरामं ये वाढ 
याजदरांम ये वाढ झा यास, ठेवी आिण कजार्वरील याजदर वाढतात. 

याज दर वाढव याचा िनणर्य देशाची क ीय बँक (भारतीय िरझवर् बँक) 

घेते. जे हा लोकांनी अिधक बचत करणे आिण यांना अनाव यक 

खचासाठी िवनाकारण कजर् घे यापासून परावृ त करणे हे देशा या 

अथर् यव थेसाठी अिधक िहताचे असते ते हा कजार्ची मागणी कमी 

कर यासाठी िरझ हर् बँक याज दर वाढवते. याज दर वाढव याचे 

पिरणाम खालील प्रमाणे आहेत: 

 



• बँका या आिण िव त सं थां या कजर् योजनांचे नुकसान होते 

कारण यिक्तंसाठी कजर् घेणे महाग होते आिण या कजर् घेणे 

लांबणीवर टाकतात. 

• दसुरीकडे बँकां या अिधक याज दर देणा या ठेवी अिधक 

आकषर्क होतात, लोक यांची िनवड करतात यामुळे बचतीचे 

प्रमाण वाढते. कजर्रोखे खरेदी कर याचे प्रमाणही वाढते यांना 

उ च याजदर िमळतात.  

• मात्र शेयर बाजारासाठी जा त याजदराची पिरि थती चांगली 

नाही. अिधक याजदर यावा लाग यामुळे कंप यांसाठी कजर् 

घेणे महाग बनते. यामुळे कंप यां या न यावर पिरणाम होतो 

यामुळे कंपनीला आपले समभाग िवकावे लागतात आिण 

यामुळे समभागांची िकंमत कमी होते. 

 

छ)2 याज दर कमी होणे 

याज दर कमी झा यास कजर् घेणे व त होते आिण यामुळे 

कंप यां या गुंतवणुकीत वाढ होते. अथर् यव थेला उ तेजना 

दे यासाठी हे केले जाते यामुळे गंुतवणूक वाढते आिण 

अथर् यव थेतील व तू आिण सेवाचंी मागणी वाढते. याज दर कमी 

हो याचे पिरणाम खालील प्रमाणे आहेत: 

• कमी याजदरांमुळे कजर् उ पादनांची मागणी वाढते. 

गुंतवणकुदार आिथर्क संप ती खरेदी कर यासाठी कजर् घेतात 

यामुळे वापर वाढतो. 



• बँके या मुदत ठेवींम ये कमी याज दर िमळतो यामुळे 

यां या तुलनेत इतर आिथर्क उ पादनांना (जसे समभाग 

आिण थावर मालम ता) प्राधा य िदले जाते. 

• या गुंतवणुकदारांनी आधीच कजर् रोखे आिण बँकां या ठेवी 

याम ये जा त याज दरावर गुंतवणकू केली आहे यांचा 

याज दर कमी झा याने फायदा होतो. 
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प्र न 6.3 

याजदर कमी झा याने बचत उ पादनांवर काय पिरणाम होतो हे थोडक्यात 

सांगा. 

ज) बचती या गरजांचा प्राधा यक्रम ठरवणे 

प्र येक यिक्त या बचती या गरजा वेग या असतात यामुळे बचती या 

गरजांचा प्राधा यक्रम ठरव याची काही प्रमाणभूत प्रिक्रया ठरवणे अितशय 

अवघड असते. यिक्तं या बचती या गरजांचे िव लेषण कर यात आिण यांचा 

प्राधा यक्रम ठरव यात जीवन िवमा एजटं मह वाची भूिमका पार पाडतात.  

या प्रकरणा या शेवट या िवभागात गरजाचंा प्राधा यक्रम ठरव यासाठी भक्कम 

आधार हणून वापर या जाणा या काही मागर्दशर्क त वांिवषयी आपण चचार् क . 

आपण बचती या सामाईक गरजांची यादी तयार क  आिण ढोबळपणे यांचा 

प्राधा यक्रम कसा ठरवायचा हे पाहू. 

 

 

 



 

 

 

आकृती 6.2    

आकि मकतेसाठी/आणीबाणीसाठी िनधी उभार याची गरज 

 

िव याची गरज 

  

घर, गाडी इ यादींसारखी संप ती खरेदी कर याची गरज 

 

िनवृ तीसाठी बचतीची गरज 

 

कर िनयोजनाची गरज 

 

ज)1 आकि मकतसेाठी/आणीबाणीसाठी िनधी 

अडीअडचणी या वेळी सहजपणे िनधी उपल ध हावा ही यिक्तची सवार्त 

मह वाची गरज आहे. कुटंुबात एखा या आजारपणामुळे िनमार्ण झालेला 

अनपे त वै यकीय खचर्, ता पुरती नोकरी जाणे, अचानक करावा लागलेला 

प्रवास, मुलां या शाळेची फी इ यांदीसार या िविवध कारणांसाठी या िनधीची 



गरज लागू शकते. या िनधीमधील रक्कम साधारणपणे तीन त ेसहा मिह यांचा 

खचर् भागव यासाठी परेुशी असावी. 

यिक्तंनी आणीबाणी िनधीचा पैसा िविवध बचत उ पादनांम ये गुंतवावा यामुळे 

पसेै परत घेणे सहज उपल ध होते (जी गुंतवणकू सहजपणे रोख रकमेत 

पिरवित र्त केली जाऊ शकते). या बाबतीत बँकेतील ठेवी आिण कजर्रोखे 

यु युअल फंड ही सवार्िधक प्राधा य असलेली उ पादने आहेत. 

 

ज)2 िवमा 

एखादी अनपे त घटना घड यास, िव यामुळे यिक्तला आिण ित या कुटंुबाला 

आिथर्क सुर ा िमळते. प्र येक यिक्तची िव याची गरज वेगळी असते, या 

िविवध गरजांप्रमाणे िविवध प्रकारची िवमा उ पादने उपल ध असतात. या 

गरजांसाठी यक्ती िवमा उ पादन घेऊ शकते या खालील प्रमाणे आहेत: 

• कमाव या यिक्तचा अनपे त मृ यू झाला तर कुटंुबाला सुर त 

ठेव यासाठी परेुसा िनधी राख याची गरज असते. कुठ याही 

यिक्तने याला सवार्िधक प्राधा य देणे गरजेचे आहे. ही गरज पणूर् 

कर यासाठी मुदत िव याला प्राधा य िदले जावे. एकदा यिक्तकडे 

योग्य मुदत िवमा असला की ते एंडोमट योजना, संपूणर् जीवन 

योजना, मनी-बॅक योजना िकंवा युिलप अशा योजनांचा यां या 

बचती या गरजा पणूर् कर यासाठी िवचार करतात.  

• काही वै यकीय आणीबाणी िनमार्ण झा यास संपूणर् कुटंुबाला संर ण 

देणा या आरोग्य िवमा संर णाची गरज असते. ग्णालयातील 

वा त याचा आिण उपचाराचा खचर् यिक्तला वतः भरावा लागला 

तर यामुळे याचे आिथर्क िनयोजन काही वषानी मागे पडू शकते. 



हणनूच या गरजेला बरेच प्राधा य असते आिण कुटंुबाला संर ण 

देणारी आरोग्य िवमा योजना ही गरज पूणर् क  शकते. 

• मुलां या उ च िश णासाठी आिण लग्नासाठी परेुसा िनधी दे याची 

गरज असते. बालक िवमा योजना या गरजेची काळजी घेऊ शकतो. 

यिक्तने वतःसाठी परेुसा मुदत िवमा आिण पणूर् कुटंुबासाठी 

आरोग्य िवमा घेत यानतंर यक्ती या गरजेला प्राधा य देऊ शकते. 

बालक िवमा योजनांचे दोन प्रकार असतात. या गुंतवणुकदारांना 

जोखीम नको असते ते बालक एंडोमट योजना िनवडू शकतात तर जे 

गुंतवणकुदार जोखीम उचलू शकतात ते बालक युिलप िनवडू शकतात 

आिण यांचा पसैा भागभांडवल िनधीम ये गुंतवू शकतात. 
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िनवृ तीनतंर िनयिमत उ प न िकंवा वषार्सनाची गरज असते. िवमा 

कंप या ही गरज पूणर् कर यासाठी िनवृ ती वेतन योजना देतात. 

िनवृ तीवेतन योजनेसाठी यक्ती एक रकमी मोठी रक्कम िकंवा 

नोकरीत असतांना िनयिमत ठरािवक रक्कम िनवृ तीवेतन िनधीम ये 

जमा क  शकते. िवमा कंपनी ही रक्कम पॉिलसीधारका या वतीने 

गुंतवते. सु वातीला यिक्तला इतर गो टींना प्राधा य यावे लागते 

यामुळे या िनवृ तीवेतन िनधीसाठी लहान रक्कम बाजूला काढू 

शकतात. पढेु जे हा यांचे उ प न वाढेल ते हा या िनवृ ती वेतन 

िनधीमधील यांची गुंतवणकू वाढव ूशकतात. हा जमा झालेला िनधी 

(िनवृ ती िनधी) नंतर वषार्सन योजना खरेदी कर यासाठी वापरला 

जाऊ शकतो. आपण पाच या प्रकरणात पािहले की वषार्सन 

योजनेम ये िवमा कंप या वषार्सनधारकाला िनवृ तीनंतर योजने या 

अटींनुसार िनयिमत कालावधीने पसेै देतात. आपण पढुील 

प्रकरणाम ये वषार्सनािवषयी अिधक तपशीलाने चचार् क . 

 

ज)3 संप ती 
यिक्तला ित या जीवनकाळात िविवध संप ती खरेदी कराय या 

असतात, मात्र काही यिक्तंकडे सु वातीचा रोख ह ता एकरकमी 



भर याऐवढे पसेै नसतात. ही गरज पूणर् कर यासाठी बाजाराम ये 

ब याच कजर्पुरवठा योजना उपल ध आहेत या यिक्तंना या 

संप ती खरेदी कर यासाठी मदत क  शकतात. यापकैी काही 

संप तींची उदाहरणे खालीलप्रमाणे आहेत: 

• घर िकंवा संप तीची खरेदी. 

• गाडी िकंवा दचुाकीची खरेदी. 

• ाहकोपयोगी उ पादने जसे ि ज, टी ही, लॅपटॉप इ यादींची खरेदी. 

 

ब याच यिक्तंसाठी घर खरेदी कर याला प्राधा य असते मात्र 

यासाठी लागणारी मोठी गुंतवणकू पाहता यिक्तला यासाठी 

बरेच िनयोजन करावे लागते. यिक्तला आधी फरकाची रक्कम 

भर यासाठी पसेै साठवावे लागतात आिण बाकीचे पैसे गहृ 

कजार् वारे िदले जाऊ शकतात. यिक्तला याची खात्री करावी 

लागते की घरा या ईएमआयचे पसेै भर याने या या मुलांचे 

िश ण, लग्न आिण वतःची िनवृ ती यासाठी या गुंतवणकुीवर 

पिरणाम होऊ नये. ईएमआयसाठी िदला जाणारा पैसा आिण इतर 

गरजा भागव यासाठी िदला जाणारा पैसा याम ये समतोल हवा. 

ईएमआय तुम या हातात येणा या मािसक वेतना या 40% पे ा 

अिधक नसावा. 

 

जाणनू घ्या 

बँका थावर संप तीची पणूर् रक्कम कजर् हणून देत नाहीत. या 

रकमे या केवळ 75% ते 80% रक्कम बँका कजर् हणनू देतात. 

उरलेली रक्कम यिक्तलाच भरावी लागते. या रकमेलाच 



सु वातीचा रोख ह ता, फरकाची रक्कम िकंवा घर मालकाचा 

िह सा हटले जाते. 

 

गाडी िकंवा दचुाकी खरेदी कर या या गरजेला प्राधा यक्रमाम ये 

खालचे थान िदले जाऊ शकते. यिक्तने अिधक मह वा या 

गरजेसाठी पसेै िद यानतंर ती या गरजेचा िवचार क  शकते. 

ाहकोपयोगी उ पादने िनयिमत मािसक उ प नातून खरेदी केली 

जाऊ शकतात िकंवा वैयिक्तक कजर् अथवा के्र डट काडर् वारे खरेदी 

केली जाऊ शकतात.  

 

ज)4 िनवृ ती 
यानतंरची सवार्िधक प्राधा य असलेली गरज हणजे भिव यासाठी 

िनधी साठवणे ही असते. िनवृ त झा यानतंर उ प नाचा त्रोत 

िनयिमत आिण परेुसा रहावा याची यिक्तला खात्री करावी लागते. 

यक्तीची जीवनशैली आिण िनवृ तीनंतरचा दैनंिदन खचर् यावर ही 

गरज आधािरत असते. हे दो ही घटक यिक्तला िनवृ त 

झा यानतंर आरामात राहता यावे यासाठी िकती रक्कम साठवायची 

गरज आहे हे ठरवतात. िवमा कंपनी वारे िद या जाणा या िनवृ ती 

वेतन योजनेत त ण वयात गुंतवणकू क न आपण ही गरज काही 

प्रमाणात कशी पूणर् क  शकतो हे आपण ज2 िवभागात पािहले. 

नोकरदार यिक्तंसाठी यांची िनवृ तीची गरज िनवृ तीनंतर िद या 

जाणा या ॅ यइुटी, कमर्चारी भिव य िनवार्ह िनधी (ईपीएफ) आिण 

लागू अस यास िनवृ ती वेतन यासार या फाय यांमधून काही 

प्रमाणात पूणर् केली जाते. मात्र वयंरोजगार असले या यिक्तंना 



नोकरीचे फायदे िमळत नाहीत हणनूच यांना वतःची जबाबदारी 

उचलावी लागते. 

 

थोडक्यात यक्ती ित या िनवृ ती या गरजा पणूर् कर यासाठी 

ित या पिरि थतीनसुार, िनवृ तीवेतन योजना, दीघर् काळ 

यु युअल फंड आिण कमर्चारी फायदे योजनांम ये िनधी गंुतव ू

शकते.    

 

जाणनू घ्या 

कमर्चा याने कंपनीला िदले या सेवेसाठीची कृतज्ञता हणनू 

कंपनीचा मालक कमर्चा याला जो फायदा देतो याला ॅ यइुटी 

हणतात. 

ॅ युइटीसाठी पात्र हो याकरता कमर्चा याने कंपनीम ये पाच वषर् 

सेवा पूणर् केली असली पािहजे. कमर्चा या या सेवे या वषावर 

ॅ युइटीचा िहशेब केला जातो. कंपनीचा मालक या ॅ यइुटीम ये 

कमर्चा यां या वतीने ते कंपनीत नोकरीला असतांना िनयिमत पसेै 

जमा करत असतो आिण यांनी कंपनी सोडली, िनवृ त झाले 

िकंवा मृ यू झा यास ही रक्कम िदली जाते. 

ॅ यइुटी कायदा 1972 नसुार ॅ यइुटीसाठीची पात्रता, िहशेब, पसेै 

देणे आिण यावरील कर आकारणी ठरवली जाते. 
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ज)5 कर िनयोजन 

आपण पािहले की यिक्त या िविवध गरजांम ये िव याची तरतूद करणे आिण 

मुलां या िश णासाठी, लग्नासाठी, घरासाठी आिण िनवृ तीसाठी िनधी जमा 

करणे यांचा समावेश होतो. या गरजा पूणर् कर यासाठी गंुतवणूक करतांना 

आयकर काय यातील िविवध कलमांतगर्त परवानगी दे यात आले या कर 

कपातीचा जा तीत जा त वापर क न घेतला पािहजे. (या प्रकरणा या च2 

िवभागात आपण याची चचार् केली).  

जाणनू घ्या 

यिक्त या गुंतवणुकीचे व प िकंवा पोटर्फोिलओ कमीत कमी कर कपात होईल 

असा असावा. मात्र कर सवलत ही प्रमखु फायदा हणनू गिृहत न धरता 

अितिरक्त फायदा हणून गिृहत धरली जावी. 



हणूनच खरेदी कर याचा िनणर्य गरजेवर आधािरत असावा आिण या 

उ पादना या कर सवलतींवर आधािरत नसावा. 

 

घटनेचा अ यास 

राकेश मोहन हे सॉ टवेअर इंिजिनयर आहेत आिण यांना दोन मुले आहेत. ते 

कुटंुबातील एकमेव कमावती यक्ती आहेत आिण यांची प नी राधा गिृहणी 

आहे. यांनी युिलप उ पादनाम ये गुंतवणकू केली आहे जे यांनी करपात्र 

उ प नातून कर वाचव यासाठी जानेवारीम ये िवमा एजटंकडून िवकत घेतले. ते 

युिलपसाठी वषार्ला 25,000 पये देतात. 

यािशवाय यांची दसुरी कुठलीही गंुतवणूक नाही. यावष  यांना कंपनीकडून 

चांगला बोनस िमळाला आहे आिण हा पसैा यांना एखा या बचत उ पादनाम ये 

गुंतवायचा आहे. यांनी यां या िवमा एजंटची भेट घेतली आिण कुठ या बचत 

उ पादनात गुंतवावे असे िवचारले. राकेश यां या उ प नािवषयी आिण स या या 

गुंतवणकुीिवषयी चचार् के यानतंर एजंटने खालील यादी तयार केली: 

• युिलप हे उ पादन खरेदी कर यामागचे कारण कर सवलत हे असले तरीही 

ही चांगली गंुतवणूक आहे. मात्र यिुलपम ये दरवष  गुंतवली जाणारी 

रक्कम बरीच कमी आहे राकेश या भिव यातील आिथर्क गरजा 

भागव यासाठी ती वाढव याची गरज आहे. राकेश यां या िनवृ तीसाठी 

युिलपम ये गंुतवणूक करणे सु  ठेव ूशकतात. 

• राकेशना काही पसेै बँके या ठेवी आिण कजर् रोखे िनधीम ये गुंतवून 

आणीबाणी िनधी तयार करणे आव यक आहे. एजटंने राकेशना 1,00,000 

पयांचा आणीबाणी िनधी बाजलूा काढ याचे सुचवले. 



• राकेश यांनी यांचे भिव यातील उ प न आिण दािय व सुर त 

ठेव यासाठी मुदत िवमा घ्यावा. यांनी यां या कुटंुबासाठी आरोग्य िवमा 

पॉिलसीही घ्यावी. 

• राकेश यांनी मुलांचे िश ण तसेच भिव यात िनमार्ण होणा या इतर 

आिथर्क गरजा पणूर् कर यासाठी बालक िवमा योजनेम ये गुंतवणकुीचा 

िवचार करावा. 

• राकेश स या भा या या घरात राहत आहेत, हणूनच एजंटनी सुचवले की 

राकेशने वतःचे घर घे याचा िवचार करावा. यासाठी राकेश यांनी घराचा 

सुरवातीचा रोख ह ता भर यासाठी पैसे साठवायला सु वात करावी. 

उरले या रकमेसाठी गहृकजर् घेता येईल. गहृकजार् वारे घर खरेदी 

के यामुळे यांना केवळ वतःचे घरच िमळणार नाही तर घरासाठी 

भरलेला सु वातीचा रोख ह ता आिण नंतरचे याज यावरही कर सवलत 

िमळेल. 

ज)6 अ प, म यम आिण दीघर्कालीन गरजांमधील 

फरक 
आपण ज1 िवभागात पािहले की ाहकाला अडीअडचणी या वेळी पसैा 

हाताशी हवा आिण ाहकां या गरजांचे दीघर्कालीन, म यमकालीन आिण 

कमीकालीन गरजा असे कालावधीनुसार वग करण केले जाऊ शकते. आधी 

चचार् के याप्रमाणे या गरजांनुसार योग्य गंुतवणकू उ पादन िनवडले जावे. 

 

अ प-कालीन 
गरजा 

या िनधीची 1-5 वषार्त गरज पडू शकते. अ पकालीन 
गरजांम ये आणीबाणीसाठी बचत कर याचा समावेश 
होतो. 

म यम-कालीन 
गरजा 

या िनधीची 5-15 वषाम ये गरज असते. म यम-
कालीन गरजांम ये मुलांचे िश ण, लग्न इ यादींसाठी 



बचत कर याचा समावेश होतो. 
दीघर्-कालीन गरजा िनधीची 15 वषार्नंतर गरज पडते. दीघर्-कालीन 

गरजांम ये िनवृ तीसाठी या िनयोजनाचा समावेश 
होतो. 

 

उपक्रम 

तुम या कुटंुबा या अ प-कालीन, म यम-कालीन आिण दीघर्-कालीन 

गरजांची यादी तयार करा. ही यादी तयार के यानंतर गरजांचा 

प्राधा यक्रम ठरवा. या गरजांना सवार्िधक प्राधा य देणे आव यक आहे 

यांना यादीत सवार्त वर ठेवा. 
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सारांश 
आता तु हाला जीवन िवमा आिण बचत उ पादने ही दो ही प्रकारची 

उ पादने समजली असतील आिण या उ पादनां या संबंधी तुम या 

ाहका या यिक्तगत गरजा कशा ओळखाय या आिण यां या गरजा 

पूणर् करणारे उ पादन कसे सुचवायचे हे देखील समजले असेल. 

प्रकरण 8 आिण 9 म ये यावसाियक आिथर्क िनयोजन प्रिक्रयेम ये 

कशाचा समावेश असतो हे अिधक तपशीलाने जाणून घे यापूव  पढुील 

प्रकरणात आपण कुठली इतर आिथर्क उ पादने तु ही जाणून घेणे 

आव यक आहे याची चचार् क . 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6/16        आयसी-33/2011     जीवन िवमा 

 

मह वाचे मु  े

या प्रकरणाम ये समावेश असले या मु य संक पनांचा सारांश खालील 

प्रमाणे आहे: 

बचत/गंुतवणकुी या स याची गरज 

• यावसाियक स लागार, यिक्तंना आिथर्क िनयोजन प्रिक्रयेची 

ओळख क न देतात यामुळे यांना आप या भिव यातील 

आिथर्क गरजा समजतात. 

• आिथर्क िनयोजक, यिक्तंना गुंतवणकुीचा पोटर्फोिलओ तयार 

करायला मदत करतात याम ये कमीत कमी जोखीमांम ये 

अिधकािधक मोबदला िमळू शकतो. आिथर्क िनयोजक यिक्तंना 

यां या आिथर्क गरजां या आधारे उ पादन सुचव ूशकतात. 

यिक्त या बचती या गरजा ठरवणारे घटक 



• या यिक्तंकडे स या काहीही भांडवल नाही यांना 

सवर्समावेशक आिथर्क िनयोजन करावे लागते. 

• बचती या सामाईक गरजांम ये खालील गो टींचा समावेश 

होतो: 

• आणीबाणीसाठी िनधी उभारणे; 

• मुलां या िश णासाठी िनयोजन आिण गुंतवणकू; 

• मुलां या लग्नासाठी िनयोजन आिण गुंतवणकू; 

• घर खरेदी करणे; 

• गाडी खरेदी करणे, वािषर्क सहल इ यादी उि टांसाठी 

िनयोजन आिण गुंतवणकू; आिण 

• िनवृ तीसाठी िनयोजन आिण गुंतवणकू. 

• या यिक्तंकडे भांडवल असते यां या गरजा वेग या 

असतात. स याचे भांडवल वाढवणे, मुलांसाठी वारसा 

हणनू भांडवल ठेवणे आिण िनवृ तीनंतर आरामात जगणे 

इ यादी गरजांचा याम ये समावेश होतो. 

बचत उ पादनाचंी विैश टये आिण फायदे 

• काही बचत उ पादने उ प नात वाढ देतात (िनयिमत उ प न), काही 

भांडवली वाढ देतात आिण इतर दो हींचे िम ण असतात. 

• काही उ पादनांम ये िमळणारा मोबदला िनि चत असतो, काहींम ये 

िमळणारा मोबदला िनि चत नसतो आिण इतर या दो हींचे िम ण 

असतात. 

• अिधक जोखीम असले या उ पादना या तुलनेत कमी जोखीम असले या 

उ पादना वारे कमी मोबदला िमळतो. हणून उ पादने काळजीपवूर्क, 

यिक्त या जोखीम उचल या या मतेनुसार िनवड याची गरज असते. 



िविवध प्रकारची बचत उ पादने 

• ब याचशा जीवन िवमा उ पादनांम ये बचतीचा घटक अतंभूर्त असतो. 

हा बचतीचा घटक िवमा कंप या पॉिलसीधारका या वतीने गंुतवतात 

आिण यावर िमळणारा मोबदला पॉिलसीधारकाला बोनस या व पात 

िदला जातो. 

• बँके या ठेवींम ये यिक्तला एकरकमी ठेव िनि चत कालावधीसाठी 

आिण याजदरावर बँकेत ठेवावी लागते, ठेव ठेवतांना या वेळी 

याजदर िनि चत केला जातो. 

• यु युअल फंड योजनांचे ऍसेट मॅनेजमट कंपनी वारे (एएमसी) 

यव थापन केले जाते. 

• यु युअल फंड योजनांम ये समान उ ेश असले या लोकांना एकत्र 

आणले जाते. यां याकडून गोळा कर यात आलेला पैसा यां या वतीने 

गुंतवला जातो आिण यातून िमळणारा मोबदला यां याम ये वाटला 

जातो. 

• समभाग कंपनीचा मालकी हक्क दशर्वतो. समभागांवर डि हडडं, बोनस 

समभाग आिण भांडवली वाढ अशा व पाचे उ प न िमळते. 

• समभागांची खरेदी आिण िवक्री शेयर दलालांमाफर् त केली जाते, 

भारतातील मंुबई शेयर बाजार (बीएसई) आिण रा ीय शेयर बाजार 

(एनएसई) अशा दोन शेयर बाजारात हे यवहार होतात. 

• जनतेकडून कजर् उभार यासाठी कंप या, सरकार आिण इतर सं था 

कजर् रोखे देतात. 

• सो याचे ईएफटी (एक्जज ेडडे फंड) यु युअल फंडांसारखे असतात 

याम ये सो या या यिुनटचा शेयरप्रमाणे इलेक् ॉिनक प तीने यवहार 

केला जातो. 

कर आिण महागाईचा बचत उ पादनावंरील पिरणाम 



• िविवध बचत उ पादनांम ये गुंतवून गुंतवणकुदार स या या 

आयकर िनयमांनसुार आयकर काय यामधील िविवध कर 

सवलतींचा फायदा घेऊ शकतो. 

याजदराचे बचत उ पादनावंरील पिरणाम 

• कजार्ची मागणी कमी कर यासाठी आिण यिक्तंम ये बचतीचे 

प्रमाण वाढव यासाठी याजदर वाढवले जातात. 

• कजार्ची मागणी वाढव यासाठी, ाहकांना अिधक खचर् कर यास 

प्रवृ त कर यासाठी आिण व त ूतसेच सेवांची मागणी 

वाढव यासाठी याजदर कमी केले जातात. 
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बचती या गरजाचें प्राधा य ठरवणे 

• बचती या गरजांचे प्राधा य खालीलप्रमाणे ठरवले जाऊ शकते: 

- आकि मकतेसाठी/आणीबाणीसाठी िनधी तयार करणे; 

- िव यासाठी; 

- घर, कार इ यादी संप ती खरेदी करणे; 

- िनवृ तीसाठी बचत करणे; आिण 

- कर िनयोजनासाठी. 

• गरजांचे अ प, म यम आिण दीघर्-कालीन असे वग करण केले जाऊ 

शकते. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्र नो तरे 

6.1 यु युअल फंड समान हेतू असले या यिक्तंना एकत्र आणतो. या 

यिक्तंकडून गोळा कर यात आलेले पसेै यां यावतीने गुंतवले जातात आिण 

यावर िमळणारा मोबदला यां याम ये वाटला जातो. एएमसीमधील प्रिश त 

आिण अनभुवी िनधी यव थापकांवर (यांना पोटर्फोिलओ यव थापक असेही 

हणतात) गुंतवणकुदाराने कुठला िनधी (िकंवा योजना) िनवडला आहे यानुसार 

पसेै गुंतव याची जबाबदारी असते. 

यु युअल फंडात गंुतव याचा सवार्त मु य फायदा हणजे जोखीमेचे िवभाजन. 

यु युअल फंड दोन प्रकारचे उ प न देते: 

• यु युअल फंड योजनांवर वेळोवेळी जाहीर के या जाणा या डि हडडं या 

व पातील िनयिमत उ प न; आिण 



• यु युअल फंडाचे यिुनट या िकंमतीला खरेदी कर यात आले होते 

यापे ा अिधक िकंमतीला िवकले गे यामुळे झालेली भांडवली वाढ 

 

6.2 खालील पैकी कुठ याही पाच: 

• पारंपिरक जीवन िवमा योजनांम ये भरलेले ह ते. 

• िनवृ तीवेतन योजना. 

• युिनट-िनग डत िवमा योजना (युिलप). 

• गहृकजार्ची मु ल फेडणे. 

• कमर्चारी भिव य िनवार्ह िनधी (ईपीएफ). 

• सावर्जिनक भिव य िनवार्ह िनधी (पीपीएफ). 

• रा ीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी). 

• बँकां या कर बचत करणा या पाच वषा या मुदत ठेवी. 

• ये ठ नागिरक बचत योजना (एससीएस). 

• समभागांशी िनग डत बचत योजना (ईएलएस). 

6.3  याजदर कमी झा यास कजर् घेणे व त होते आिण यामुळे 

कंप यां या गुंतवणुकीत वाढ होते. अथर् यव थेला उ तेजना 

दे यासाठी हे केले जाते यामुळे गंुतवणूक वाढते आिण 

अथर् यव थेतील व तू आिण सेवांची मागणी वाढते. याज दर कमी 

हो यासंदभार्त खालील मु यांची न द घेणे आव यक आहे.: 

• कमी याज दरांमुळे कजर् उ पादनांची मागणी वाढते. 

गुंतवणकुदार आिथर्क संप ती खरेदी कर यासाठी कजर् घेतात 

यामुळे कजर् घे याचे प्रमाण वाढते. 



• बँके या मुदत ठेवींम ये कमी याज दर िमळतो यामुळे 

यां या तुलनेत इतर आिथर्क उ पादनांना (जसे समभाग 

आिण थावर मालम ता) प्राधा य िदले जाते. 

• या गुंतवणुकदारांनी आधीच कजर् रोखे आिण बँकां या ठेवी 

याम ये जा त याज दरावर गुंतवणकू केली आहे यांचा 

याज दर कमी झा याने फायदाच होतो. 
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वय-ंचाचणी प्र न 

1. सोने आिण चांदीम ये गुंतवणूक कर याची मु य कारणे कोणती आहेत? 

2. आयकर काय या या कुठ या कलमांतगर्त आरोग्य िवमा पॉिलसी या 

ह यांसाठी, यिक्तला करपात्र उ प नातून कर सवलत िमळते? 

क) कलम 80सी. 

ख) कलम 80डी. 

ग) कलम 80ई. 

घ) कलम 80एफ. 



3. खालील पैकी कुठ या प्रकार या बँक ठेवींम ये, बँक यिक्तला मुदती या 

शेवटी मु ल आिण याज देते? 

क) बचत ठेवी. 

ख) पारंपिरक ठेवी. 

ग) संकिलत ठेवी. 

घ) वरीलपकैी कोणतेही नाही. 

 

तु हाला उ तरे पढुील पानावर िमळतील 

 

 

 

 

 

6/20            आयसी-33/2011     जीवन िवमा 

 

वयं-चाचणी प्र नाचंी उ तरे 

1. सोने आिण चांदीम ये गुंतवणूक कर याची मु य कारणे खालील 

प्रमाणे आहेत: 

• चांगला मोबदला; 

• पोटर्फोिलओत िविवधता; 

• महागाईिवरोधात संर ण; आिण 

• अिनि चततेिवरोधात िवमा. 



2. ख) कलम 80डी 

या कलमांतगर्त वतःसाठी, पती िकंवा प नी आिण मुलांसाठी 

घेतले या वै यकीय िव या या ह याला करपात्र उ प नातून कर 

सवलत िदली जाते. 

3. ग) संकिलत ठेवी. 

 

 

 

 

 

 

  


