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             eqGk ,T;qds'ku lkslk;Vhps] 

dyk] okf.kT; o foKku egkfon;ky; 

                 lksubZ] rkyqdk- usoklk] ft- vgenuxj 

    lkfo=hckbZ Qqys iq.ks fon;kfiBkP;k ,e-dkWe- inoh dfjrk lknj djko;kpk  

 

izdYi vgoky 

'kS{kf.kd o"kZ % 2020&21 

izdYikps uko 

    lksubZ ifjljkrhy cWdkaps  izksMDV vkf.k lfoZlsl ;k fo"k;kapk vH;kl dj.ks] 

la'kks/kd fon;kFkhZ 

dq- nfgQGs iq"dj jkolkgsc 

,e-dkWe- 2 

 

 

 

ekxZn'kZd 

izk-MkW-Jh-njanys-,l-vkj- 

okf.kT; foHkkx 
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eqGk ,T;qds'ku lkslk;Vhps 

dyk] okf.kT; o foKku egkfon;ky; 

lksubZ] rkyqdk- usoklk] ft- vgenuxj 

                                              izkpk;Z-MkW-'kadj ykojs    

izekf.kr dj.;kr ;srs dh] ,e-dkWe Hkkx 2 nfgQGs iq"dj jkolkgsc ;kus 

2020&21 lsfeLVj pkj e/khy isij dzekad pkj izkstsDV odZ ;k fo"k;kvarxZr 

lksubZ ifjljkrhy cWdkaps izksMDV vkf.k lfoZlsl ;k fo"k;kapk vH;kl dj.ks] gk 

izdYi vgoky lknj dsyk vkgs-  

fnukad %      2021 

LFkG  % lksubZ  

 

 

 

  

   lgh                      lgh                         lgh  

 

  ekxZn'kZd                  foHkkx izeq[k                   leUo;d 
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     izekf.kr dj.;kr ;srs dh] dq nfgQGs iq"dj jkolkgsc ;kus lkfo=hckbZ Qqys 

iq.ks fon;kfiBkP;k layfXur fon;kfiBkP;k inO;qRrj foHkkx dyk] okf.kT; o 

foKku egkfon;ky;] lksubZ ;sFkhy ,e dkWe Hkkx 2 pk fon;kFkhZ vkgs- ;kus lksubZ 

ifjljkrhy cWdkaps izksMDV vkf.k lfoZlsl ;k fo"k;kapk vH;kl dj.ks] ;k fo"k;koj 

izdYi vgoky r;kj dsyk vkgs- izLrqr izdYi vgoky ek>k ekxZn'kZuk[kkyh iq.kZ 

dj.;kr vkyk vkgs- izLrqr izdYi vgoky R;kP;k Lor%P;k dk;kZph fu"irh 

vlqu R;kps la'kks/ku izdYi vgoky iq.ks fon;kfiBkP;k ,e-dkWe- P;k 

v/;kns'kkrhy rjrqnhauk vuql:u vkgs- vls eh izekf.kr djrks- 

 

 

fnukad %   @  @2021 

LFkG  % lksubZ  

 

 

 

ekxZn'kZd 

izk-MkW-Jh-njanys-,l-vkj- 

okf.kT; foHkkx 
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     ;k la'kks/ku vgokykr lekfo"B dj.;kr vkysys dk;Z gs eh Lor% dsysys 

vkgs- R;klkBh eyk osGksosGh ekxZn'kZdkdMwu ekxZn'kZu feGkys- eh la'kks/kukps 

dk;Z lanHkZ [ksjht dks.kkdMwu dks.krhgh enr ?ksrysyh ukgh- vls eh izfrKkiwoZd 

?kksf"kr djrks- ;k la'kks/kuklkBh mi;ksxkr vk.kysyh lanHkZ iqLrds fofo/k] 

iz'ukoDrk ;k lokZpk lanHkZ lwphe/;s funsZ'k dj.;kr vkysyk vkgs- 

 

 

 

fBdk.k % 

fnukad  % @ @ 2021                         fon;kF;kZps uko  

                                       nfgQGs iq"dj jkolkgsc 

                                            ,e- dkWe 

 

  

izfrKki= 
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     iq.ks fon;kfiBkP;k infodk vH;kl varxZr T;k osxosxG;k fo"k;kapk 

lekos'k gksrks- fon;kF;kZuka la'kks/ku i/nrhph ekfgrh Ogkoh Eg.kwu fujfujkG;k 

fo"k;kaoj ikg.kh d:.k  izdYi vgoky lknj dj.;kps dke fon;kF;kZdMwu  

infodk ijh{kk Hkkx 2 e/;s ?ksrys- gh la'kks'ku dj.;kph fdaok vgoky lknj 

dj.;kph la/kh eyk iq.ks fon;kfiBkus miyC/k d:u fnysyh vkgs- 

 ;k la'kks/kuklkBh eyk th dkgh vko';d vl.kkjh iqLrds] ekflds 

xzaFkky;ke/khy lsodkauh miyC/k d:u fnyh R;kapk eh _.kh vkgss eyk 

la'kks/kuklkBh ekxZn'kZd Eg.kwu YkkHkysy izk- MkW- njnays lj ;kapk eh _.kh vkgs- 

rlsp izk- vkneus lj vkf.k izk- <ksd.ks eWMe ;kauh dsysY;k osxosxG;k 

ekxZn'kZukeqGs eh gk izdYi iw.kZ d: 'kdyks] R;kapk gh eh _.kh vkgs- 

 

 

nfgQGs iq"dj jkolkgsc 

s dyk] okf.kT; o foKku egkfon;ky; 

lksubZ] rkyqdk- usoklk] ft- vgenuxj 
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vuqdzekf.kdk 

 

 

vuq-dz izdj.kkps uko iq"m 

dzekad 

 izek.ki=  

 ekxZn’kdkps izek.ki=  

 izfrKki=  

 _.kfuZns’k  

 euksxr  

  v-  izdj.k ifgys 

 

 

1- izLrko.kk  

2- cWafdax izksMDV vW.M lfoZlsl   

3- cWd vdkmaV   

4- cWad [kkR;kps Lo:i  

5- [kkrs jpuk  

c- izdj.k nwljs 

 

 

6- [kkR;kps izdkj  

7- MsfcV vWM dzsfMV dkMZ  

8- fMikWf>V   

10- xqaro.kqd  

d- izdj.k frljs 

 

 

11- dtZ o rkj.k  

12- foek  

13- ,Vh,e   

M- izdj.k pkSFks  
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14- baVjusV cWafdax   

15- gkse cfdax   

16- vkWuykbZu cfdax   

17- eksckbZy cfdax  

b- izdj.k ikpos 

 

 

18- O;ogkj  

19- ikl cqd  

20- vdkSafVsx jsdkWMl  

21- vksOgjMkQ  

22- bysDVWfud QaM VkUlQj   

23- fMeWV  

24- lk;cj cfdax  

bZ- izdj.k lgkos 

 

 

25- isesaV  

26- fcy fMLdkWmfVax  

27- cWd xWjaVh  

28- LVkWd  

29- bZ&dW'k  

30- LekVZ dkMZ  

m- izdj.k lkros 

 

 

31- cfdax izksMDV ps Qk;ns  

32- cfdaax izksMDV o lfoZlsl ps Qk;ns o rksVs  

33- ek;dzks Qk;ukUl  

34- fu"d"kZ  

35- lanHkZ lwph  
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35- iz’ukoyh  
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euksxr     

 

 

       vkiY;k lksubZ ifjljkrhy fofo/k cWadkapk vH;kl djrkauk o R;kauh ;k ifjljkrhy 

xzkgdkauk fnysY;ks fofo/k lsokaps eh vxnh ckjdkbZus fujh{k.k dsys vkgs-  ;k ifjljkrhy vusd 

cWdkauh vkivkiY;k ijhus xzkgdkauk vxnh lks;hLdj v’;k lks;h fnY;k vkgsr-eyk ;k cWdkapk 

vH;kl djrkuk vusd cWdkauh lgdk;Z dsys ( rlsp vkeps ekxZn’kZd f’k{kdkaps  ns[khy eyk 

ekxZn’kZu ykHkys R;kapkgh eh _+.kh vkgs- 

     caWdspk vH;kl djrkuk cWd d’;k izdkjs dk;Z djrs(frph njjkstph dkes dks.kdks.krh 

vlrkr(rh xzkgdkauk d’;k izdkjs lsok nsrkr o R;kapk mns’k dks.krk v’kk vusd iz’ukaps mRrjs 

eyk gk izkstsDV djrkuk feGkyh-caWdk xzkgdkauk fofo/k izdkjP;k lsok iaqjforkr R;ke/;s eh 

lxG;k ckch ?ksrY;k vkgsr-cWadk xzkgdkauk dtZ nsrkr o xzkgd dtZ ?ksoqu R;kpk mi;ksx 

djrkr-cWadk xzkgdkauk MschV dzsfMV dkMZ (rlsp cpr [kkr(s pkyw [kkrs (iklcwd iSls 

dk<.;kph lks;h v’kk vusd izdkjps lsok nsrkr o ;k lxG;k lsokapk vH;kl eh ek>k 

izkaaastsDV e/;s ?ksryk vkgs rks vkiu iq<s ikgw;k 
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ऩरयचम  

 

 

 

 

एक फॉक शी एक वलत्तीम वॊस्था आशे जी रोकाॊकडीर ठेली स्लीकायत ेआणण एकाच लेऱी कजज 
घेताना भागणी ठेल तमाय कयत.े [१]  कजज देण  ् माचे क्रिमाकराऩ थेट फॉकेद्लाये क्रकॊ ला 
अप्रत्मषऩणे बाॊडलराच्मा भाकेटद्लाये कयता मेतात. 

  फॉका आर्थजक स्स्थयता आणण देळाच्मा अथजव्मलस्थभेध्मे भशत्त्लऩणूज बमूभका फजालतात, फशुतके 
कामजषेत्ाॊभध्मे फॉकाॊलय जास्त प्रभाणात ननमभन केर ेजात.े  फर ्माच देळाॊनी फ्रॎ क्ळनर रयझलज 
फॉक्रकॊ ग म्शणून ओऱखरी जाणायी प्रणारी वॊस्थागत केरी आशे, ज्मा अॊतगजत फॉका त्माॊच्मा 
वध्माच्मा उत्तयदानमत्लाच्मा पक्त एका बागाइतकी तयर भारभत्ता ठेलतात.  तयरता वनुनस्चचत 
कयण्माच्मा शेतनेू अवरेल्मा इतय ननमभाॊव्मनतरयक्त, फॎवर वाभान्मत् आॊतययाष्ट्रीम बाॊडलराच्मा 
भानक वॊचाच्मा आधाये, फवेर ordsकॉर्डजवच्मा आधाये क्रकभान बाॊडलराच्मा आलचमकताॊच्मा 
अधीन अवतात. 

  फॉकेच्मा आधुननक अथाजने चौदाव्मा ळतकात ऩनुजाजगयण इटरीच्मा वभदृ्ध ळशयाॊभध्मे 
वलकमवत झार ेऩयॊत ुप्राचीन जगात त्माॊची भऱेु अवरेल्मा िेडडट आणण कजाजच्मा कल्ऩना 
आणण वॊकल्ऩनाॊच्मा ननयॊतयता म्शणून फर ्माच प्रकाये कामज केर.े  फॉक्रकॊ गच्मा इनतशावात, अनेक 
फॉक्रकॊ ग याजघयाण्मा - वलळऴे म्शणजे, भडेडमवव, पुगवज, लेल्ववज, फेयेनफगजव आणण यॉथस्स्चल्र्डव 
- माॊनी फर ्माच ळतकानळुतके भध्मलती बमूभका फजालरी आशे.  वलाजत जुनी वलद्मभान रयटेर 
फॉक फॎन्का भोंटे दे ऩास्ची दद मवएना (१ founded72२ भध्मे स्थाऩन झारी) आशे, तय वलाजत 
जुनी व्माऩायी फॉक फेयेनफगज फॉक आशे (१ 15 90 in भध्मे स्थाऩना झारी). 
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  BANKING PRODUCT AND SERVICE      

 

   
 

1- caWaad [kkraas 
 

    फॉक खात ेशे एक फॉकेद्लाये व्मलस्थावऩत केरेरे आर्थजक खात ेआशे, क्रकॊ ला इतय वलत्तीम वॊस्था ज्मात 

वलत्तीम आशे फॉक आणण ग्राशक माॊच्मातीर व्मलशायाॊची नोंद आशे. प्रत्मेक वलत्तीम वॊस्था मावाठी अटी ल 

ळती ननस्चचत कयत ेत ेऑपय कयत ेप्रत्मेक प्रकायच ेखात,े ज्माभध्मे लगीकृत आशेत  वाभान्मत: 

वभजरेर ेप्रकाय, जवे की ठेल खाती.  जभा काडज खाती, चार ूखाती, कजज खाती क्रकॊ ला इतय अनेक 

खात्माच ेप्रकाय.  ग्राशकाकड ेएकाऩेषा जास्त अव ूळकतात खात.े  एकदा खात ेउघडर ेगेल्मानॊतय, 

ठेलीलय अवरेल्मा वलत्तीम वॊस्थेकडीर ग्राशकाॊची नोंद आशे ग्राशकाने नेभरेर ेखात े ननधी अव ूळकतो 
कजज रोडवजकडून भाघाय घेतरी. फॉकेत झारेरी आर्थजक व्मलशाय ददरेल्मा कारालधीत खात्माचा 
अशलार ददरा जातो फॉक स्टेटभेन्ट आणण खात्मातीर मळल्रक अवरेरे ग्राशक 

 कोणत्माशी लेऱी ग्राशकाॊची आर्थजक स्स्थती अवत े
 
 
 
 
Contents 
• 1 cWd [kkR;kps Lo:i  

• 2 [kkrs laaajpuk 
• 3 [kkR;kps izdkj  
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फॉक खात्माचे स्लरूऩ 
 
 

 फशुतके्कामदेळीय्प्रणारीॊभध्मे,्फॉकेत्ऩवैे् जभा्नवतात्जभानत्म्शणजे्लास्तवलक्ए.्
भध्मे्एखाद्मा्व्मक्तीने्जभा्केरेरे्ऩवैे् फॉक्ठेलीदायाॊची्वॊऩत्ती्ठयते् आणण्ती्फनत े

्फॉकेची्वॊऩत्ती.््ठेलीदायाने्वलयोधात्दाला्मभऱवलरा्जभा्केरेल्मा्यकभेवाठी्फॉक्ऩण्प्रत्मष्
योख्यकभेवाठी्नाशी्फॉकेच्मा्ताब्मात्ददर.े््रेखा्अटीॊभध्मे,्फॉक्तमाय्कयत े

्(“उघडरे”)्ठेलीदायाच्मा्नाले् क्रकॊ ला्नाले् खाते् ठेलीदायाने्त्माद्लाये्प्राप्त्केरेरी्यक्कभ्
ननदेमळत्व्मलशाय्म्शणून्येकॉडज् ठेल्खाते् एक्उत्तयदानमत्ल्आशे 

्फॉक्आणण्ठेलीदायाॊची्एक्भारभत्ता्(खातदेाय)्प्रत्मेक्वलत्तीम्वॊस्था्मावाठी्अटी्ल्ळती्
ननस्चचत्कयते् शे्ऑपय्केरेरे्प्रत्मेक्प्रकायचे्खाते् आणण्जवे्शा्ग्राशक्रागू् शोईर्खाते्
उघडण्मावाठी्आणण्वॊस्थेने्स्लीकायरेरे् ते् वलत्तीम्वॊस्था्आणण्दयम्मान्कयाय्तमाय्कयतात्
खात्माळी्वॊफॊर्धत्ग्राशक्प्रत्मेक्देळाचे्कामदे्फॉक्खाती्कळी्अवू् ळकतात्शे्ननददजष्ट्ट्
कयतात्उघडररेे्आणण्ऑऩयेट्केर.े््कोण्उघडरे्शे्ते् ननददजष्ट्ट्करू्ळकतात्खात,े्
उदाशयणाथज,्स्लाषयीकताज्कवे् ओऱखू्ळकतात्स्लत्,्ठेली,्ऩवैे् काढण्माची्भमाजदा्तऩळीर 
 

 खात ेयचना 
 

्ग्राशकाच्मा्दृष्ट्टीकोनातनू,्फॉक्खात्माॊभध्मे्एक्अवू् ळकत े

्जेव्शा्आर्थजक्वॊस्थेची्थकफाकी्अवते् तवे्शा्वकायात्भक्क्रकॊ ला्ऩत्मळल्रक 

्ग्राशकाॊना्ऩवै;े््क्रकॊ ला्नकायात्भक्क्रकॊ ला्डबेफट्मळल्रक्केव्शा 
्ग्राशकाकडे् वलत्तीम्वॊस्थेच्मा्ऩळैाची्थकफाकी्आशे.्[१]्भोकऱेऩणाने,्खाती्ज्माॊचा्िेडडट्
फॎरन्व्आशे्त्माॊना्वॊदमबजत्केरे् जाते् डबेफट्ठेलण्मावाठी्ठेल्खाती्आणण्खाती्उघडरी्
म्शणूनमळल्रक्कजे् खाते् म्शणून्वॊदमबजत्आशेत.््काशी्खाती्करू्ळकतात्िेडडट्आणण्
डबेफट्मळल्रक्दयम्मान्स्स्लच्कया.्काशी्खात्माॊऐलजी्पॊ क्ळनद्लाये्लगीकयण्केरे्जात े

्फचत्खात्माप्रभाणे्त्माॊच्माकडे् अवरेल्मा्मळल्रकचे्स्लरुऩ.्जे्ननममभतऩणे्जभा्अवतात. 
्वलत्तीम्वॊस्थाॊभध्मे्खाते् िभाॊक्मोजना्आशे्प्रत्मेक्खाते् ओऱखा,्जे्ग्राशक्कदार्चत्
भशत्लाचे् आशे्अनेक्खाती्आशेत. 
 

 खात्माॊचे प्रकाय 

 
्प्रत्मेक्वलत्तीम्वॊस्थचेी्वलवलध्नालाॊची्स्लत्ची्नाले् आशेत 

्ते् ग्राशकाॊना्ऑपय्कयत्अवरेरी्खाती,्ऩयॊतु् त्माॊची्लगजलायी्केरी्जाऊ्ळकत े
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्जव:े 
 • ठेल : 
*्व्मालशारयक्खात े

्▪्खाते् तऩावत्आशे 

्▪्चारू् खाते् ओ्लमैस्क्तक 

 o व्मलशाय्ठेल 
 

*्फचत 
 

 लमैस्क्तक 
 लेऱ्ठेल्/्भदुत्ठेली्ठेलीचे् प्रभाणऩत् 
 वलळऴे्फचत्खाते् कयातनू्वटू 
 कय्भकु्त्फचत्खात े
 ओ्भनी्भाकेट 

 

1) DEBIT & CREDIT CARD 
 

्डबेफट्काडज् म्शणजे्काम? 

 

्डबेफट्काडज् शे्ऩेभेंट्काडज् अवते् जे्ऩेभेंट्कयते् थेट्ग्राशकाॊच्मा्तऩावणीतनू्ऩवैे् लजा्कयणे 

्फॉकेकडून्कजज् घेण्माऐलजी्खात.े््डबेफट्काडज् ऑपय्िेडडट्काडजची्वोम्आणण्त्मावायख्मा्फरम्ाच्
गोष्ट्टी्भोठ्मा्ऩेभेंटद्लाये्जायी्केल्मालय्ग्राशक्वॊयषण्स्व्शवा्क्रकॊ ला्भास्टयकाडज् वायखे्प्रोवेवय. 

्दोन्प्रकायचे्डबेफट्काडज् देखीर्आलचमक्नवतात्ग्राशकाॊचे्चके्रकॊ ग्क्रकॊ ला्वेस्व्शॊग्अकाऊॊ ट्तवेच्
अवणे्आलचमक्आशे्एक्भानक्प्रकाय: 

 Bank आऩल्मा्फॉक्खात्मालय्प्रभाणणत्डबेफट्काडे् काढरी्जातात. 

्„्इरेक्रॉननक्फेननक्रपट्व्रान्वपय्(ईफीटी)्काडज् ददरे् जातात 

्याज्म्आणण्पेडयर्एजन्वीद्लाये्ऩात््लाऩयकत्माांना्ऩयलानगी्देण्मावाठी 

्खयेदी्कयण्मावाठी्त्माॊचे्पामदे्लाऩया. 

्„्प्रीऩेड्डबेफट्काडज् रोकाॊना्प्रलेळ्न्देता्रोकाॊना्देतात 

्इरेक्रॉननक्खयेदी्कयण्माचा्एक्भागज् फॉक्खात े
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्काडजलय्प्री-रोड्केरेरी्यक्कभ. 

 

 डबेफट काड ेलाऩयण्माचे पामदे 

 

्डबेफट्कार्डजवभध्मे्अगदी्लयच्मा्फाजूव्आणण्डाउनवाइर्डव्अवू् ळकतात्िेडडट्काडज 

 

कर्ज टाऱा्: 

्डबेफट्काडज् लाऩयकत्माजकडे् अवरेल्मा्ऩळैाॊलय्काढून्टाकते् आणण्काढून्टाकत े

्कजज् उधऱण्माचा्धोका.््क्रकयकोऱ्वलिेते् वशवा्रोकाॊना्ओऱखतात 

्ऩवैे् देण्माऩषेा्प्रास्स्टक्लाऩयताना्अर्धक्खचज् कया्योख.््डबेफट्काडजचा्लाऩय्करून,्आलेगऩणूज्
खचज् कयणाये्शे्टाऱू्ळकतातऩत्आणण्त्माॊच्मा्फजेट्र्चकटवलणे्भोश.््शे्भदत्करू्ळकत े

आऩल्मारा्जास्त्व्माज्अवरेल्मा्कजाजऩावनू्दयू्ठेला. 

 

 

 

 पवलणूक वॊयषण : 

 

्माव्मनतरयक्त,्काशी्डबेफट्कार्डजव्-्वलळऴेत:्जायी्केरेरी्स्व्शवा्क्रकॊ ला्भास्टयकाडज् payment वायखे्
ऩेभेंट्प्रोवेवय्प्रायॊब्शोत्आशेत्िेडडट्काडज् लाऩयकत्माांनी्आनॊद्घेतरेल्मा्वॊयषणाची्अर्धक्ऑपय्
कयण्मावाठी.्पवलणूक्क्रकॊ ला्चोयी्झाल्माचे्कऱताच्की्शे्कऱ्देत्आशे्आरी.््पवव्मा्खयेदीवाठी्
आऩरे्उत्तयदानमत्ल्ननस्चचत्केरे् आशे्ज्मा्अशलार्देण्मात्आरा्त्मा्लेऱ्फे्रभद्लाये््खूऩ्प्रतीषा्
कयत्आशे्आऩरे्काडज् लाऩयरे्गेरे्आशे्शे्फॉकेरा्वाॊगा्अनर्धकृत्खयेदी्आऩरे्आमोजन्शोऊ्
ळकते् कोणत्माशी्आणण्वलज् नकुवानीव्जफाफदाय. 

 लार्ऴजक ळलु्क नाशी : 

 

्फरम्ाच्िेडडट्काडे् लावऴजक्पी,्डबेफट्काडज् घेतात्नाशी.््तभुचा्लाऩय्करून्योख्यक्कभ्
काढण्मावाठी्पीशी्नाशी्आऩल्मा्फॉकेच्मा्एटीएभलय्डबेफट्काडज् ्दवुयीकडे् िेडडट्काड े

्शात,्योख्अॎ्डव्शान्व्पी्तवेच्लेगळ्मा्व्माज्दयालय्आकारू्ळकतो्त्मा्वोमीवाठी.््आऩण्
तथावऩ,्इतय्पी्बरू्ळकता्आऩरे्खाते् तऩावनू्ऩशा. 
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 डबेफट काड ेलाऩयण्माफाफत : 

 

्िेडडट्काडज् प्रभाणेच,्डबेफट्लाऩयण्माच्मा्वलाजत्भोठ्मा्आकायात्िेडडट्स्कोअय्प्रबाल्आणण्
क्रकॊभती्मालय्काडज् वेंटय. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

के्रडडट काडज म्शणर्े काम?  

 

्िेडडट्काडज् एक्वलत्तीम्वॊस्था,्वाभान्मत््एक्फॉक्जायी्कयणाया्काडज् आशे्आणण्काडजधायकाने् त्मा्
वॊस्थेकडून्ननधी्उधाय्घेण्माव्वषभ्केरे् आशे.्वॊस्थेच्मा्अटीॊनवुाय,्स्लायस्माने्ऩवैे् ऩयत्
देण्मावाठी्काडजधाये्वशभत्आशेत्््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््
.्िेडडट्काडज् चाय्शे्रणीॊभध्मे्जायी्केरे् जातात:् 

„्भानक्काडे् त्माॊच्मा्लाऩयकत्माांना्खयेदी,्मळल्रक्शस्ताॊतयण्आणण्/्क्रकॊ ला्योख्आगाऊ्
फनवलण्मावाठी्िेडडटची्एक्ओऱ्लाढलतात 

.्„्रयलाडज् काडज् ऑपय्कवे् खचज् कयतात्त्मालय्आधारयत्ग्राशकाॊना्योख्ऩयत,्प्रलाव्ऩॉइॊट्क्रकॊ ला्
ग्राशकाॊना्इतय्पामदे्देतात 

.्„्वयुक्षषत्िेडडट्काडे् जायीकत्माजद्लाये्वॊऩास्चलजक्म्शणून्आमोस्जत्केरेरी्प्रायॊमबक्योख्ठेल्
आलचमक्आशे.् 

„्चाजज् काडे् नाशीत्प्रीवेट्खचज् भमाजदा्नाशी,्ऩयॊतु् फमाजचदा्न्बयरले्मा्मळल्रक्भदशन्माऩावनू्
भदशन्माऩावनू्लाशून्नेण्माची्ऩयलानगी्देत्नाशी. 
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्िेडडट्कार्डजव्लाऩयण्माचे्पामदे्: 

्िेडडट्काडज् डबेफट्काडाजलय्काशी्पामदे्देऊ्ळकतात,्जयी्ते् काशी्कभी्शोत.े्िेडडट्काडवेश्खचज्
कयण्माच्मा्पामद्माॊकडे् आणण्वललेकफदु्धीकडे् एक्जलऱून्ऩशा 

.्लॉयॊटी्आणण्खयेदी्वॊयषण्: 

काशी्िेडडट्कार्डजव्अनतरयक्त्लॉयॊटी्क्रकॊ ला्वलभा्देखीर्प्रदान्करू्ळकतात-त्माऐलजी्क्रकयकोऱ्
वलिेता्क्रकॊ ला्ब्रॉड्ऑपय्आशे.्िेडडट्काडजवश्खयेदी्केरेरा्आमटभ्फनतो 

ननभाजत्माच्मा्लॉयॊटी्नॊतय्दोऴऩणूज् कारफाह्म्झारे् आशे,्उदाशयणाथज,्िेडडट्काडज् कॊ ऩनीवश्ते् कव्शयेज्
प्रदान्कयेर्का्ते् ऩाशण्मावाठी्ते् तऩावण्मावायखे्आशे.्क्रकॊ ला्आऩण्खयेदी्केरले्मा्आमटभची्
जागा्घेण्मात्क्रकॊ ला्ऩयतपेड्क्रकॊभतीचे् ऩयीषण्कयण्मात्भदत्कयण्मावाठी्आऩण्खयेदी्आणण्
क्रकॊभत्वॊयषणाची्आलचमकता्अवू् ळकते् जेव्शा्आऩण्खयेदी्केरेरी्लस्तू् कभी् 

पवलणूक्वॊयषण्: 

िेडडट्कार्डजव्फमाजच्प्रकयणाॊभध्मे्डबेफट्काडाजऩेषा्जास्त्वॊयषण्देत.े्जोऩमांत्ग्राशक्लेऱेलय्तोटा्
क्रकॊ ला्चोयीचा्लऱे्आशे्तोऩमांत्काडज् गामफ्झाल्मानॊतय्केरेल्मा्खयेदीवाठी्त्माॊची्जास्तीत्जास्त्
दानमत्ल्$्50्आशे.्इरेक्रॉननक्पॊ ड्रान्वपय्ऍक्ट्डबेफट्काडज् ग्राशकाॊना्शानी्क्रकॊ ला्चोयीऩावनू्
वभान्वॊयषण्देत-ेऩयॊतु् ग्राशकाने्48्तावाॊच्मा्ळोधाच्मा्आत्ते् अशलार्ददरा.्48्तावाॊनॊतय,्काडज्
लाऩयकत्माजचे्उत्तयदानमत्ल्$्500्ऩमांत्लाढत;े्60्ददलवाॊनॊतय्कोणतीशी्भमाजदा्नाशी.् 

इतय्िेडडट्काडज् पामदे्: 

्ननष्ट्ऩष्िेडडट्बफमर ॊग्अॎक्टरा्मळवऩ ॊग्दयम्मान्खयाफ्झारेल्मा्क्रकॊ ला्गभालरेल्मा्लस्तूॊचा्
अनर्धकृत्खयेदी्क्रकॊ ला्खयेदी्कयण्माची्ऩयलानगी्देत.े्ऩयॊतु् जय्आमटभ्डबेफट्काडजवश्खयेदी्केरा्
गेरा्तय्व्माऩायी्अवे् कयण्माव्इच्छुक्नवल्माव्ते् उरटरे्जाऊ्ळकत्नाशी.्आणखी्काम्आशे,्
डबेफट्काडज् चोयीच्मा्ऩीडडताॊना्तऩावणी्ऩणूज् शोईऩमांत्ऩयताला्मभऱत्नाशी.्दवुयीकड,े्िेडडट्काडज्
धायकाॊना्वललाददत्ळलु्काचे् भलू्माॊकन्केरे् नाशी;्यक्कभ्वाभान्मत््ताफडतोफ्ल्लजा्केरी्जाते्
आणण्व्माऩायी्भागे्घेण्मात्मेते् तयच्ऩनुवांचनमत्केरे् जात.े्काशी्िेडडट्आणण्डबेफट्काडज्
प्रदात्माॊनी्त्माॊच्मा्ग्राशकाॊना्ळनू्म-उत्तयदानमत्ल्वॊयषण्ददरे्आशे,्ऩयॊतु् िेडडट्काडज् धायकाॊवाठी्
कामदा्अर्धक्षभाळीर्आशे.्आऩल्मारा्काय्बार्डमाने्घेण्माची्आलचमकता्अवल्माव,्फमाजच्िेडडट्
काडे् टक्कय्कयण्मावाठी्काशी्प्रकायचे्भापी्देतात.्जयी्आऩण्डबेफट्काडज् लाऩरू्इस्च्छत्अवार्
तयीशी्फमाजच्काय्बार्डमाने्एजन्वीॊना्ग्राशकाॊना्िेडडट्काडज् भादशती्फॎकअऩ्म्शणनू्प्रदान्कयणे्
आलचमक्आशे.्ग्राशकाॊवाठी्एकभात््भागज् म्शणजे्बाडे् एजन्वीरा्कदार्चत्फॉक्खात्मात्डबेफट्
काडाजलय्कदार्चत्अधीन्ठेल्म्शणून्काशी्ळॊबय्डॉरवज् ठेलण्माची्ऩयलानगी्ददरी्जाऊ्ळकत.े्िेडडट्
कार्डजवचा्लाऩय्करून्कजज् कजाजलय्िेडडट्काडज् वेंटय्लाऩयण्माचे्भखु्म्दोऴ,्िेडडट्स्कोअय्प्रबाल्
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आणण्खचज.्िेडडट्काडज् ऩावनू्व्माज्आणण्ळलु्क्अननलामजऩणे्अल्ऩकारीन्कजज् आशे्आऩण्
व्माजावश्आऩण्जे्खचज् कयता्ते् ऩयत्ऩवैे् द्माले्रागत े

.्व्माज्दय्आणण्ळलु्क्: 

आऩल्मा्लावऴजक्टक्केलायी्दय्(एऩीआय)्गणना्कयण्मावाठी्लाऩयल्मा्जातात.्काडज् एवप्रर्स्जतके्
जास्त्अवेर्नततके्जास्त्ते् भदशना्ऩमांत्वभतोर्ठेलण्मावाठी्खचज् कयेर.्पीच्मा्फाफतीत,्आऩरे्
काडज् लावऴजक्ळलु्क,्ऩयकीम्व्मलशाय्ळलु्क,्मळल्रक्शस्ताॊतयण्ळलु्क,्योख्आगाऊ्ळलु्क,्उळीया्
ऩेभेंट्ळलु्क्क्रकॊ ला्ऩयत्बयरेल्मा्ऩेभेंट्ळलु्क्ळलु्क्आकायते् की्नाशी्माची्जाणील्अवाली.्
अॊगठ्माचा्वाभान्म्ननमभ्म्शणून,्िेडडट्काडजचे्ऩयुस्काय्कामजिभ्चाॊगरे् आशे्आणण्ते् अर्धक्
पामदे्आशेत,्लावऴजक्ळलु्क्जास्त्अवेर.् 
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2) डडऩॉझिट्व 

 

््डडऩॉणझट्म्शणजे्काम? 

्ठेल्शी्एक्आर्थजक्भदुत्आशे्जी्फॉकेभध्मे्ठेलरी्जात.े्ऩवैे् एक्शस्ताॊतयण्वभावलष्ट्ट्अवरेल्मा्
व्मलशायाचे्व्मलशाय्आशे्वयुक्षषततवेाठी्दवुया्ऩष.्तथावऩ,्एक्चाॊगरे् वलतयण्कयण्मावाठी्लाऩयल्मा्
जाणामाज्ऩळैाच्मा्बागाचा्एक्बाग्लाऩरू्ळकतो.् 

्„्भशत्लाचे् भदु्दे 

्ठेली्एकाऩेषा्जास्त्ऩरयबाऴा्आशे.् 

„्ठेलीचे्एक्ऩरयबाऴा्जेव्शा्ननधी्क्रकॊ ला्वेलाॊच्मा्वलतयणावाठी्वयुषा्क्रकॊ ला्तायणावाठी्वयुषा्क्रकॊ ला्
वॊऩास्चलजक्म्शणून्लाऩयरी्जाते् तवे्शा.् 

„्दवुमाज् प्रकायच्मा्ठेलीभध्मे्वयुक्षषततवेाठी,्वयुक्षषततवेाठी,्एका्फॉकेवायख्मा्दवुमाज्ऩषाचे्शस्ताॊतयण्
कयणे्वभावलष्ट्ट्आशे.्ठेली्कळा्ठेलते् त्मात् 

ठेली्कळी्कामज् कयते् : 

ते् दोन्मबन्न्अथज् वभावलष्ट्ट्कयत.े्एका्प्रकायच्मा्ठेलीॊभध्मे्वयुक्षषततवेाठी्दवुमाज्ऩषावाठी्ननधी्
शस्ताॊतयण्वभावलष्ट्ट्आशे.्मा्ऩरयबाऴाचा्लाऩय्करून,्फॉक्क्रकॊ ला्िेडडट्मनुनमनभध्मे्ठेलरेल्मा्फचत्
क्रकॊ ला्चके्रकॊ ग्खात्मात्शस्ताॊतयण्ठेलत.े्मा्लाऩयात,्ऩवैे् जभा्झारेल्मा्व्मक्तीळी्अद्माऩशी्त्मा्
व्मक्तीच्मा्भारकीचे्क्रकॊ ला्अस्स्तत्लाळी्वॊफॊर्धत्आशे्आणण्त्मा्व्मक्ती्क्रकॊ ला्अस्स्तत्ल्कोणत्माशी्
लेऱी्ऩवैे् काढू्ळकतात,्त्मा्व्मक्तीच्मा्खात्मात्आणण्मावाठी्क्रकॊ ला्लस्तू् खयेदी्कयण्मावाठी्ऩवैे्
लाऩयतात.्ते् वेला्देण्माच्मा्उद्देळाने 

 

ठेलीचे्प्रकाय : 

्ठेलीॊचे् प्रकाय्खारीरप्रभाणे्लगीकृत्केरे् जाऊ्ळकतात: 

 फचत्फॉक्खात े
 चारू् ठेल्खात े
 भदुत्ठेल्खात े
 आलती्ठेल्खात े

 

 फचत फॉक खात े: 
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्नाले् वरू्चत्कयतात्की्मा्प्रकायचे्खाते् मोग्म्आशे्ज्मा्रोकाॊना्ननस्चचत्उत्ऩन्न्आशे्आणण्ते्
ळोधत्आशेत्ऩवैे् लाचला.््उदाशयणाथज,्ज्मा्रोकाॊना्ऩगाय्मभऱतो्क्रकॊ ला्भजूय्म्शणून्काभ्कयणाये्
रोक.शे्खाते् आशे्कभीतकभी्वरुुलातीच्मा्ठेलीवश्उघडता्मेते् जे्फदरते् फॉक्ते् फॉक.््कधीशी्ऩवैे्
जभा्केरे् जाऊ्ळकतात्मा्खात्मात्एकतय्स्लाषयी्करुन्ऩवैे् काढता्मेतात्भागे् घेण्माचा्पॉभज्
क्रकॊ ला्चके्देऊन्क्रकॊ ला्लाऩरुन्एटीएभ्काडज् ्वाधायणऩणे्फॉका्त्मालय्काशी्ननफांध्घारतात 

्मा्खात्मातनू्ऩवैे् काढण्माची्वॊख्मा.््व्माज्आशे्खात्मात्जभा्मळल्रक्ठेलण्माव्ऩयलानगी््द 

्फचत्फॉक्खात्मालय्व्माज्दय्फदरू् ळकतो्फॉक्भध्मे्फॉक्आणण्लेऱोलेऱी्फदरत.े््ए्खात्मात्
क्रकभान्मळल्रक्ठेलाली्रागेर्फॉकेने्ठयवलल्माप्रभाणे् 

 

कयॊटन डडऩॉझिट अकाउॊ ट  

 

बफग उद्मोजक, कॊ ऩन्मा आणण वॊस्था जव ेळाऱा, भशावलद्मारमे आणण रुग्णारमाॊवायख्मा वॊस्था 
त्माॊच्मा फॉक खात्मातनू ऩवै ेकभलाल ेरागतात. फचत फॉक खात्मातनू ऩवै ेकाढण्माच्मा वॊख्मेलय ननफांध 
अवल्माभऱेु, त्मा प्रकायच ेखात ेत्माॊच्मावाठी मोग्म नाशी. त्माॊना एक खात ेअवणे आलचमक आशे 
ज्माऩावनू काशी लेऱा ऩवै ेकाढर ेजाऊ ळकतात. फॉका त्माॊच्मावाठी चार ूखात ेउघडतात. फचत फॉक 
खात्मावायख,े मा खात्मात खात ेउघडताना काशी ननस्चचत ठेलीची आलचमकता अवत.े मा ठेलीलय, फॅंक 
मळल्रकाॊलय कोणत्माशी प्रकायचे व्माज देत नाशी. ऐलजी खातधेायक प्रत्मेक लऴी ऑऩयेळन ळलु्क 
म्शणून ननस्चचत यक्कभ देत.े 

 

 भदुत ठेल खात े

 

 काशी फॉक ग्राशकाॊना दीघज काऱावाठी ऩवै ेकाढून टाकू ळकतात. अळा ठेली उच्च व्माज दय देतात. 
फचत फॉक खात्मात ऩवै ेजभा केर ेअवल्माव, फॉका कभी व्माज देतात. त्माभऱेु, ऩवै ेउच्च दयाने 
व्माज मभऱवलण्मावाठी भदुत ठेल खात्मात जभा केर ेजात.े मा प्रकायच ेठेल खात ेठेली ननददजष्ट्ट 
कारालधीवाठी यक्कभ फनवलण्माची ऩयलानगी देत.े शा कारालधी ठेलीच े15 ददलव त ेतीन लऴाांऩावनू 
क्रकॊ ला त्माऩेषा जास्त अव ूळकत ेज्मालेऱी ऩवै ेकाढण्माची ऩयलानगी नाशी. तथावऩ, वलनॊतीलय 
ठेलीदाय त्माच्मा ऩरयऩक्लतचे्मा आधी यक्कभ कभी करू ळकत.े त्मा फाफतीत, फॉका वशभत शोत े
त्माऩेषा कभी व्माज देतात. भदुत ठेल खात्मालयीर व्माज लेऱेच्मा काशी काराॊतयाने भागे घेतरे 
जाऊ ळकत.े कारालधीच्मा ळलेटी, ठेली भागे घेण्माची क्रकॊ ला ऩढुीर कारालधीवाठी नतूनीकयण केरी 
जाऊ ळकत.े भदुत ठेल ऩालतीच्मा वयुषेलय फॉक कजज देत आशेत. 
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आलती ठेल खात े 

 

एका वलमळष्ट्ट कारालधीवाठी भदशन्मात एकदा एक ननस्चचत यक्कभ जभा कयण्माव वशभत आशे. 
त्मात यव अवरेल्मा एकूण जभा ऩरयऩक्लतनेवुाय देम आशे. तथावऩ, ठेलीदायारा त्माच्मा 
ऩरयऩक्लतचे्मा आधी खात ेफॊद कयण्माची आणण त्मा कारालधीऩमांत स्लायस्माने ऩवै ेऩयत 
मभऱण्माची ऩयलानगी ददरी जाऊ ळकत.े 

 

 

 

3) गुॊतलणूक   
 

 

गुॊतलणूक फॉक्रकॊ ग शी फॉक्रकॊ ग ऑऩयेळनची एक वलळऴे वलबाग आशे जी व्मक्ती क्रकॊ ला वॊस्था 
बाॊडलर लाढलत ेआणण त्माॊना वलत्तीम वल्रागाय वेला प्रदान कयत.े गुॊतलणूक फॉक्रकॊग जगातीर 
वलाजत जदटर आर्थजक मॊत्णे आशे. त ेअनेक मबन्न उद्देळ आणण व्मलवाम वॊस्था वेला देतात. 
त ेवलवलध प्रकायच्मा वलत्तीम वेला देतात, जव ेकी भारकी व्माऩाय क्रकॊ ला व्माऩाय मवक्मरुयटीज 
त्माॊच्मा स्लत: च्मा खात्माॊवाठी, वलरीनीकयण आणण अर्धग्रशण वल्रागाय ज्माभध्मे एभ आणण 
म्शणून वॊघटनाॊना भदत कयणे वभावलष्ट्ट आशे मरव्शयेज वलत्त ज्माभध्मे भारभत्ता खयेदी 
कयण्मावाठी कॊ ऩन्माॊना कजज देणे, व्मलवामाची यचना कयणे, व्मलवामाची वॊयचना अर्धक 
कामजषभ शोण्मावाठी आणण त ेजास्तीत जास्त नपा आणण नलीन वभस्मा क्रकॊ ला आमऩीओ 
फनवलण्मात भदत कयणे वभावलष्ट्ट आशे. 
 

 

 

 

 
 

 

4) कर्ज आझण तायण   

 

A) कर्ज  
 
एक कजज म्शणज ेवलत्तीम वॊस्थेकडून कजज घेण्मात आरेल्मा ऩळैाची यक्कभ वलवलध 
आर्थजक आलचमकताॊची ऩतूजता कयण्मावाठी केरी जात.े  
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                   B) गशाणखत: -  

 
एक तायण अळी एक मोजना आशे ज्माभध्मे जभीन, घय क्रकॊ ला इभायतीवायख्मा 
भारभते्तव कजाजद्लाये ऩवै ेमभऱवलण्मावाठी शभी म्शणून लाऩयरे जात.े 
 
 
 
 
 

कर्ाजचे प्रकाय: 
 
 

अ) लमैक्ततक कर्ज:  

फशुतके फॉका त्माॊच्मा ग्राशकाॊना लमैस्क्तक कजे देतात आणण ऩवै ेबफर बयण्मावायखे 
क्रकॊ ला नलीन दयूदळजन खयेदी कयण्मावायख्मा कोणत्माशी खचाजवाठी लाऩयल्मा जाऊ 
ळकतात. वाधायणऩणे, मा कजज अवयुक्षषत कजज आशेत. लमैस्क्तक कजाजची भॊजुयी 
देण्माआधी कजजदाय क्रकॊ ला फॉकेरा भारभते्तचा ऩयुाला इत्मादीवायख्मा काशी 
दस्तऐलजाॊची आलचमकता अवत.े कजाजची ऩयतपेड कयण्मावाठी कजजदायाकड ेऩयेुवे 
भारभत्ता क्रकॊ ला उत्ऩन्न अवणे आलचमक आशे. लमैस्क्तक कजाजच्मा फाफतीत, 
अनपु्रमोग राॊफी 1 क्रकॊ ला 2 ऩषृ्ट्ठे आशे. कजाजच्मा नकायात्भक क्रकॊ ला कजाजच्मा 
भॊजुयीफद्दर काशी ददलवात शे जाणून घेत.े आऩण शे रषात ठेलरे ऩादशजे की मा 
कजाजळी वॊफॊर्धत व्माज दय उच्च फाजूलय अव ूळकत.े मा कजाजची कामजऩद्धती 
इतकी लेऱ नाशी. म्शणून, जय आऩण भोठी यक्कभ उधाय घेतरी तय आऩल्मा 
आर्थजक ननमोजन केल्मामळलाम ऩयतपेड कयणे आऩल्मावाठी कठीण शोऊ ळकत.े 

 

के्रडडट काडज कर्ज:  

 

जेव्शा आऩण िेडडट काडज लाऩयत अवार तवे्शा आऩल्मारा वभजर ेऩादशज ेकी 
आऩल्मारा बफमर ॊग चिाच्मा ळलेटी आऩण केरेल्मा वलज खयेदीवाठी ऩयतपेड कयाल े
रागेर. आऩण ऩयदेळात प्रलाव कयत अवताना देखीर िेडडट काडज जलऱजलऱ वलजत् 
स्लीकायरे जातात. आऩण खयेदी केरेल्मा गोष्ट्टीॊवाठी देम वलाजत वोप्मा भागाांऩकैी 
एक आशे, तो एक रोकवप्रम कजज प्रकाय फनरा आशे. िेडडट काडज राग ूआणण राब 
घेण्मावाठी आऩल्मारा काडज जायीकत्माजद्लाये प्रदान केरेरा एक वाधा अनपु्रमोग पॉभज 
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बयाला रागेर. आऩण ऑनराइन िेडडट काडजवाठी अजज कयणे देखीर ननलडू ळकता. 
शे प्रास्स्टकचे काडज ग्रेट ऩारयतोवऴक आणण पामदे घेऊन मेतात. शे कजज आशे जथेे 
आऩल्मारा लेऱेलय ऩयतपेड कयण्माची आलचमकता आशे ऩयॊत ुआऩल्मारा त े
लाऩयण्मावाठी देखीर वुॊदयऩणे ऩयुस्कृत केरे जात.े  

 

गशृ कर्ज: 

 

 जेव्शा आऩण घय खयेदी करू इस्च्छत अवार तवे्शा गशृ कजाजवाठी अजज आऩल्मारा 
भोठ्मा प्रभाणात भदत करू ळकतो. शे आऩल्मारा आर्थजक वशाय्म प्रदान कयत े
आणण आऩल्मावाठी आणण आऩल्मा वप्रमजनाॊवाठी घय खयेदी कयण्मात भदत कयत.े 
शे कजज वाभान्मत: दीघजकारीन (20 लऴ ेत े30 लऴ)े वश मेतात. बायतातीर काशी 
ळीऴज फॉकाॊनी त्माॊच्मा गशृ कजाजवश ददर ेजाणाये दय 8.30% लय वरुू शोत.े कजाजची 
वलनॊती कजाजची वलनॊती भॊजयू कयण्माऩलूी आऩरे िेडडट स्कोय तऩावरे जात.े 
आऩल्माकड ेचाॊगरा िेडडट स्कोय अवल्माव, आऩल्मा गशृ कजाजवश दषु्ट्ऩरयणाभाॊचा 
आनॊद घेण्मात आऩल्मारा वषभ वॊधी आशे.  

 

काय कर्ज:  

 

एक काय खयेदी कयणे ननस्चचतऩणे आऩल्माभध्मे आनॊद आणण आनॊदाची एक 
चाॊगरी बालना आशे. एक काय आऩल्मा भारभत्ता म्शणून याशीर आणण त ेआशे 
आऩण फनवलरेल्मा वलाजत भोठ्मा गुॊतलणूकीॊऩकैी एक आशे. काय कजज आऩल्मारा 
कायची भारकी घेण्माच्मा आऩल्मा स्लप्नाभध्मे आणण आऩल्मा कायची खयेदी 
कयण्माच्मा भागाजलय भागज ठेलण्माव भदत कयत.े कोणत्माशी कजाजच्मा ददळनेे 
आऩल्मा ऩात्तचेा ननणजम घेण्मावाठी िेडडट अशलार भशत्त्लऩणूज अवल्माने, काय 
कजाजवाठी अजज कयता तवे्शा उच्च िेडडट स्कोय अवणे चाॊगर ेआशे. कजज अजज 
वशजऩणे भॊजूय शोईर आणण आऩल्मारा कजाजळी वॊफॊर्धत व्माज कभी दय मभऱेर. 

 

 दचुाकी कर्ज:  

 

आजच्मा जगात दचुाकी अत्मॊत आलचमक आशे. शे एक राॊफ प्रलावावाठी क्रकॊ ला 
ळशयातीर व्मस्त यस्त्मावाठी शोणाय आशे - फाइक आणण स्कूटय आऩल्मारा 
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वोमीस्कयऩणे प्रलाव कयण्माव भदत करू ळकतात. एक दचुाकी कजाजवाठी अजज 
कयणे वोऩे आशे. मा कजाजच्मा अॊतगजत आऩण घेतरेरी यक्कभ आऩल्मारा दचुाकी 
खयेदी कयण्माव भदत कयत.े ऩयॊत ुजय आऩण लऱेेलय शप्त ेबयत नवार आणण 
आऩरे कजज वाप केर ेनाशी तय वलभा यक्कभ कजाजची यक्कभ ऩनुप्राजप्त कयण्मावाठी 
आऩल्मा दचुाकी घेईर. 

 

 रशान व्मलवाम कर्ज: 

 

 रशान व्मलवाम कजे कभी व्मलवाम आलचमकता ऩणूज कयण्मावाठी रशान स्केर 
आणण भध्मभ स्कीज व्मलवामाॊना प्रदान केरी जातात. मा कजाजचा लाऩय वलवलध 
उद्देळाॊवाठी केरा जाऊ ळकतो जे व्मलवामात लाढण्माव भदत कयतात. माऩकैी 
काशी उऩकयणे खयेदी कयणे, कभजचामाांची लेतन, वलऩणन खचज, व्मलवाम कजज देणे, 
प्रळावकीम खचाजची ऩतूजता कयणे, प्रळावकीम खचाजची ऩतूजता कयणे क्रकॊ ला नलीन 
ळाखा उघडण्मावाठी क्रकॊ ला फ्रॉ चाईझ घेण्माकरयता देखीर.  

 

शोभ नतूनीकयण कर्ज:  

 

फशुतके कजजदायाॊद्लाये शोभ इनोलेळन रोन ऑपय केर ेजातात. वलद्मभान ननलावी 
भारभते्तच्मा नतूनीकयण, दरुुस्ती क्रकॊ ला वधुायणाळी वॊफॊर्धत खचज ऩणूज कयण्मावाठी 
माची ऩतूजता केरी जाऊ ळकत.े अलरॊफनू कजजदायालय, आऩण शोभ नतूनीकयण 
कजाजवश काम करू ळकता मावश फयेच रलर्चकता आशे. आऩण उत्ऩादने खयेदी 
कयण्मावाठी क्रकॊ ला वेलाॊवाठी ऩवै ेखयेदी कयण्मावाठी त ेलाऩरू ळकता. उदाशयणाथज, 
आऩण ठेकेदाय, आक्रकज टेक्ट क्रकॊ ला इॊटीरयमय वजालटीच्मा वेलाॊवाठी देम देऊ ळकता. 
पननजचयेटय, लॉमळ ॊग भळीन, एअय कॊ डडळनय इत्मादीवायख्मा घयगतुी उऩकयणे इत्मादी 
खयेदी कयण्मावाठी आऩण माचा लाऩय करू ळकता 

 

गोल्ड रोन:  

इभजजन्वी क्रकॊ ला प्रॎन्ड वलत्तीम आलचमकता, जव ेकी व्मलवाम वलस्ताय, मळषण, 
लदै्मकीम आणीॊस्था इत्मादीवायख्मा योखाने योखण्मावाठी वोन्माचे कजज लाऩयरे जाऊ 
ळकत.े वोन्माच्मा वलरूद्ध कजज एक वयुक्षषत कजज आशे जेथे कजाजच्मा यकभेवाठी 
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वोने वयुषा क्रकॊ ला वॊऩाळाजयी आशे वोन्माच्मा कजाजच ेभलू्म ननधाजरयत केल्मालय 
दागदार्गने अवरेल्मा इतय धात,ू यत्न क्रकॊ ला दगडाॊची गणना केरी जाणाय नाशी.  

 

कृऴी कर्ज:  

 

ळतेक-माॊना त्माॊच्मा दययोज क्रकॊ ला वाभान्म ळतेीवलऴमक गयजा ऩणूज कयण्मावाठी 
ळतेकमाांना प्रदान केर ेजात.े शे कजज अल्ऩकारीन क्रकॊ ला दीघजकारीन अव ूळकतात. 
त ेऩीक रागलडीवाठी क्रकॊ ला ळतेी उऩकयणे वलकत घेण्मावाठी कामजयत बाॊडलर 
लाढवलण्मावाठी लाऩयरे जाऊ ळकतात.  

 

ळषैझणक कर्ज:  

 

ळारेम क्रकॊ ला भशावलद्मारमाकड ेळषैणणक आलचमकता वलत्त कयण्मावाठी वलळऴेत् 
ळषैणणक कजाजची ऩतूजता केरी जात.े कजजदायालय अलरॊफनू, त ेभरूबतू पी वभावलष्ट्ट 
कयेर अभ्माविभ, ऩयीषा पी, ननलाव पी आणण इतय वलवलध ळलु्क. वलद्माथी, 
दादा, ऩती क्रकॊ ला बालॊड मावायख्मा इतय कोणत्माशी नातलेाईकावश कजजदाय आशे. 
बायतात क्रकॊ ला ऩयदेळात अभ्माविभावाठी माचा लाऩय केरा जाऊ ळकतो. शे वलवलध 
प्रकायच्मा भान्मताप्राप्त अभ्माविभाॊवाठी घेतरे जाऊ ळकत ेजे एकतय अधजलेऱ 
क्रकॊ ला ऩणूज लेऱ आशे. त ेव्मालवानमक अभ्माविभ तवेच अॊडयगे्रजुएट आणण 
स्नातकोत्तय अभ्माविभ वभावलष्ट्ट कयतात. 

 

 ऩेड ड ेरोन:  

 

ऩेड ड ेकजज देखीर लेतन कजज देखीर ददरे जात.े शे अवयुक्षषत अल्ऩकारीन कजज 
आशेत ज्माॊना ग्राशकाॊना स्स्थय उत्ऩन्नावश ननमकु्त कयण्माची आलचमकता अवत.े 
त्माॊच्माकड ेजास्त व्माज दय अवतात. शे अजजदायाच्मा िेडडट प्रोपाइर, लम आणण 
उत्ऩन्नालय आधारयत आशे. आलचमक कागदऩत् ेऩगाय स्टेटभने्ट आणण उत्ऩन्नाचे 
इतय ऩयुाले अवतीर.  

 

कॅळ अॅव्शान्वन्व: 
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 शे कजज िेडडट काडज जायीकत्माांद्लाये ददरे जातात आणण िेडडट काडज लाऩयकत्माांना 
िेडडट काडज लाऩरून एटीएभ भळीनभधून योख ऩवै ेकाढण्माची ऩयलानगी देतात. 
अळा प्रकाये िेडडट काडजभधनू काढल्मा जाऊ ळकतीर अळा योख यक्कभ उऩरब्ध 
अवरेल्मा िेडडट भमाजदेलय अलरॊफनू अवेर. नगदी स्लायस्माने ऩयत बयाली रागत,े 
जे वाभान्मत: योख भागे घेण्मात मेत.े कॎ ळ अॎडव्शान्व पी आणण एटीएभ क्रकॊ ला 
फॉक पीवायख्मा योख अॎडव्शान्वळी वॊफॊर्धत इतय ळलु्क देखीर आशेत.  

 

गशाणखत प्रकाय: -  

 

वाध्मा गशाणखत:       

     वाध्मा तायणात, गशाणखत, गशाणखत तायण ऩवै ेबयण्मावाठी स्लत: रा लचन 
देतो आणण कजाजची यक्कभ देण्माव अऩमळी ठयल्माव गशाणखत गशाणखत 
भारभते्तची वलिी आणण कजाजची यक्कभ कव्शय कयण्माचा अर्धकाय अवेर.  

 

वळतज र्लक्रीद्लाये गशाणखत:  

 

वळतज वलिीद्लाये गशाणखत, गशाणखत आणण गशाणखत माॊच्मातीर कयायाच्मा लेऱी 
काशी अट ठेलरी जात.े एखाद्मा वलमळष्ट्ट तायखेनॊतय कजाजची यक्कभ देण्माची 
डीपॉल्ट झाल्माव, एक वलिी अऩरयशामज क्रकॊ ला अर्धक अटी फनरी अवेर तय एक 
अट अव ूळकत.े  

 

Usufractuary margagages:.  

 

एक मफु्रक्टय गशाणखत भध्मे, गशाणखत गशाणखत वलतयीत कयण्मावाठी ताब्मात 
घेतो क्रकॊ ला भारभते्तची भारकी याखण्मावाठी अर्धकृततनेवुाय त्मात ऩेभेंट ऩणूजऩणे 
वभावलष्ट्ट शोईऩमांत भारभते्तची भारकी याखण्मावाठी अर्धकृत कयत.े  

 

इॊग्रर्ी गशाणखत:  
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इॊग्रजी गशाणखत भध्मे, गशाणखत एक ननस्चचत तायीख आणण कजजदायाॊना ऩवै े
शस्ताॊतरयत कयण्मावाठी कजजदायाॊना शस्ताॊतरयत कयण्मावाठी एक लचन देत.े  

 

अनालश्मक तायण:  

अनालचमक तायण शी एक वोऩा गशाण आशे, वळतज वलिी, इॊग्रजी गशाणखत, इॊग्रजी 
गशाणखत क्रकॊ ला करभ 58 भधीर ळीऴजक कामाजद्लाये तायण ठेलनू गशाणखत आशे.  

 

वभॊर्व गशाणखत:  

एक न्मामवॊगत गशाणखत, एक गशाणखत भऱू ळीऴजक म्शणून तथेे वयुषा तमाय 
कयण्माच्मा उद्देळाने फॉकेरा डीआमडी देत.े कागदऩत्ाॊवश भऱू ळीऴजक कभजचायी जभा 
करून एक न्मामवॊगत तायण तमाय केर ेजात.े शे, वफ-यस्जस्राय नोंदणीकृत 
गशाणख्मात नोंदणीकृत तायण वश नोंदणी कयण्माची गयज नाशी, औऩचारयकऩणे 
वफ-यस्जस्रायवश भारभते्तलय एक ळलु्क तमाय केरा जातो. वयुषा उद्देळावाठी 
मरणखत ऩयुाला लाऩयरा जातो आणण कजज घेणाया अवल्माव कजाजच्मा भारकीची 
भारकी घेणे आणण त्माउरॊतीचा कजज घेण्माची यक्कभ देण्माची यक्कभ कभी 
झाल्माव. 

 रयव्शवज गशाणखत: 

रयव्शवज गशाणखत म्शणून शे दळजवलत ेकी त ेऩनुवलजिीच्मा प्रलाशालय कामज कयत.े शे 
तायण कजज आशे ज्माभध्मे कजजदाय कजजदायारा भामवक शप्त ेदेत.े  

 

 

5) र्लभा  

 

 

वलभा शा एक धोयण आशे, जो ऩॉमरवीद्लाये दळजवलरा जातो, ज्माभध्मे एखाद्मा व्मक्ती क्रकॊ ला 
वॊस्थेरा वलभा कॊ ऩनीकडून झारेल्मा नकुवानीवलरुद्ध आर्थजक वॊयषण क्रकॊ ला ऩयतपेड मभऱत.े 
कॊ ऩनीरा वलभा उतयलरेल्मा व्मक्तीवाठी अर्धक ऩयलडणामाज ग्राशकाॊच्मा जोखीभाॊच ेधोके ऩरू 
देतात.  

बायतात उऩरब्ध अवरेल्मा र्लभा प्रकाय? 
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 बायतात र्लभा भोठ्मा प्रभाणालय तीन शे्रणीॊभध्मे र्लबागरा र्ाऊ ळकतो:  

 

राइप इन्ळयुन्व  

 

नाल म्शणून जीलन वलभा आऩल्मा जीलनालय वलभा आशे. आऩल्मा आर्श्रत व्मक्तीरा आऩल्मा 
अतरुनीम ननधन झाल्माव आर्थजकदृष्ट्ट्मा वयुक्षषत अवल्माचे वनुनस्चचत कयण्मावाठी आऩण 
राइप इन्ळयुन्व खयेदी कयता. जय आऩण आऩल्मा कुटुॊफावाठी एकभात् कभालती आशात क्रकॊ ला 
आऩरे कुटुॊफ आऩल्मा उत्ऩन्नालय जोयदाय अलरॊफनू अवेर तय जीलन वलभा वलळऴेत् भशत्त्लाचा 
आशे. जीलन वलभा अॊतगजत, द ऩॉमरवीधायक ऩॉमरवीच्मा भदुती दयम्मान कारफाह्म झाल्माव 
ऩॉमरवीधायकाचे कुटुॊफ आर्थजकदृष्ट्ट्मा भोफदरा आशे. भशाग उऩचायाॊवाठी लदै्मकीम खचाजवाठी 
आयोग्म वलभा  

 

आयोग्म र्लभा  

 

खयेदी खयेदी केरा जातो. वलवलध प्रकायचे आयोग्म वलभा ऩॉमरवी योग आणण आजायाॊच्मा अॎयेलय 
कव्शय कयतात. आऩण एक वाभान्म आयोग्म वलभा ऩॉमरवी तवेच वलमळष्ट्ट योगाॊवाठी धोयणे 
खयेदी करू ळकता. आयोग्म वलभा ऩॉमरवीकड ेददरेरा प्रीमभमभ वाभान्मत् उऩचाय, 
शॉस्स्ऩटरामझेळन आणण औऴध खचज वभावलष्ट्ट कयतो. आजच्मा जगात 

 काय र्लभा 

 

 प्रत्मेक कायच्मा भारकावाठी एक काय वलभा एक भशत्त्लाचा धोयण आशे. शे वलभा आऩल्मारा 
दघुजटनाॊवायख्मा कोणत्माशी अमोग्म घटनेवलरूद्ध वॊयषण कयत.े काशी ऩॉमरवी देखीर आऩल्मा 
कायरा ऩयू क्रकॊ ला बकूॊ ऩाच्मा नवैर्गजक आऩत्तीॊभध्मे नकुवान बयऩाई देतात. त्माभऱेु ततृीम ऩषीम 
दानमत्ल देखीर वभावलष्ट्ट आशे जथेे आऩल्मारा इतय लाशन भारकाॊना नकुवान बयाले रागेर.  

 

शळषण र्लभा  

फार मळषण वलभा जीलन वलभा ऩॉमरवीवायखाच आशे जो वलळऴेत् फचत वाधन म्शणून 
डडझाइन केरेरे आशे. आऩल्मा भरुाव उच्च मळषणावाठी लमाऩमांत ऩोशोचत ेआणण 
भशावलद्मारमात प्रलेळ मभऱतो (18 लऴ ेआणण त्मालयीर) प्रलेळ मभऱतो तवे्शा एक मळषण 
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वलभा एक चाॊगरा भागज अव ूळकतो. मा पॊ ड नॊतय आऩल्मा भरुाच्मा उच्च मळषण खचाजवाठी 
लाऩयण्मावाठी लाऩयरा जाऊ ळकतो. मा वलभा अॊतगजत, भरू जीलनळरैी क्रकॊ ला ननधी प्राप्तकताज 
आशे, तय ऩारक / कामदेळीय ऩारक ऩॉमरवीचे भारक आशे. मळषण ननमोजन कॎ ल्क्मरेुटय 
लाऩरून आऩल्मा भरुाॊच्मा उच्च मळषणाव ननधी देणामाज ऩळैाची भोजणी करू ळकता.  

 

गशृ र्लभा  

 

आम्शी आभच्मा स्लत: च्मा घयाॊचे भारक कयण्माचा स्लप्न ऩाशत आशोत. शोभ इन्ळयुन्व पामय 
आणण इतय नवैर्गजक आऩत्ती क्रकॊ ला वॊकटे मावायख्मा दघुजटनाभऱेु आऩल्मा घयाच्मा नकुवानाव 
क्रकॊ ला नकुवानीव भदत करू ळकतात. शोभ इन्ळयुन्व इतय उदाशयणाॊना लीज, बकूॊ ऩ 
इत्मादीवायख्मा इतय उदाशयणे वभावलष्ट्ट कयत.े  

 

 

6) एटीएभ (एटीएभ (अत्माधधक टेरय भळीन) 

 

 

 

 एटीएभ व्मक्तीॊना लास्तवलक टेरयच्मा भदतीने फॉक्रकॊग व्मलशाय कयण्माव वषभ कयत.े तवेच, 
ग्राशक फॉक ळाखेरा बेट न घेता फॉक्रकॊ ग वेलाॊचा राब घेऊ ळकतात. डबेफट क्रकॊ ला िेडडट काडजच्मा 
लाऩयावश फशुतके एटीएभ व्मलशायाॊचा लाऩय केरा जाऊ ळकतो स्लमॊचशरत टेरय भळीनची 
लशैळष्टट्म ेखारीर वभार्लष्टट कयतात. 

 

मर ॊक्ड फॉक खात्माॊभध्मे ननधी शस्ताॊतरयत कया.  

खात ेमळल्रक प्राप्त कया.  

अरीकडीर व्मलशाय मादी वप्र ॊट. 

 आऩरा वऩन फदरा.  

आऩरे योख जभा कया. 

 प्रीऩेड भोफाइर रयचाजज.  
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बफर ऩेभेंट.  

 

 

 

 

7) इॊटयनेट फॉककॊ ग 
 
 
 
 ऑनराइन फॉक्रकॊ ग लाऩयकत्माजव इॊटयनेटद्लाये आर्थजक व्मलशाय आमोस्जत कयण्माची 
ऩयलानगी देत.े ऑनराइन फॉक्रकॊ ग इॊटयनेट फॉक्रकॊ ग क्रकॊ ला लेफ फॉक्रकॊ ग देखीर ओऱखरी जात.े 
ऑनराइन फॉक्रकॊ ग ग्राशकाॊना जलऱजलऱ प्रत्मेक वेला प्रदान कयत ेकी ऩयॊऩयागतऩणे ठेली, 
शस्ताॊतयण आणण ऑनराइन बफर ऩेभेंटवश स्थाननक ळाखेद्लाये उऩरब्ध. 
 
 
 

8) शोभ फॉककॊ ग   
 

शोभ फॉककॊ ग म्शणर् ेकाम?  
 
शोभ फॉक्रकॊ ग शी ळाखा स्थानाॊऐलजी घयाऩावनू फॉक्रकॊ ग व्मलशाय चारवलण्माचे वयाल आशे. शोभ 
फॉक्रकॊ ग वाभान्मत: टेमरपोन, क्रकॊ ला भेरद्लाये फॉक्रकॊ गलय भोफाइर फॉक्रकॊ ग, लेफ फॉक्रकॊग, 
फॉक्रकॊ गचा वॊदबज देत.े  
 
शोभ फॉककॊ गच ेप्रकाय:   
  भोफाइर फॉककॊ ग 
 
 फॉक्रकॊ गद्लाये भोफाइर पोन अॎप्व लाढत्मा रोकवप्रम झार ेआशे. फशुतके भोफाइर अॎप्व 
लेफवाइट्वऩेषा लाऩयण्माव वोऩे अवतात आणण त्माॊच्माकड ेकाशी वयुषा राब आशेत. 
वलळऴेत्, फॉक्रकॊ ग अॎप्व क्रपमळॊग शल्ल्माॊऩावनू वॊयषण प्रदान करू ळकतात. भोफाइर अॎप्व 
देखीर लाऩयकत्माांना लेफवाइटद्लाये उऩरब्ध नवरेल्मा लमैळष्ट्ट्माॊभध्मे प्रलेळ कयण्माव 
ऩयलानगी देतात.  
 
लेफ फॉककॊ ग 
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 लेफ फॉक्रकॊ ग इॊटयनेटलय अद्माऩशी वाभान्म आशे. जलऱजलऱ वलज फॉकाॊभध्मे लफेवाइट आशेत 
जी खात ेआणण फचत खात्माॊची तऩावणी कयण्माची ऩयलानगी देतात. लेफ फॉक्रकॊग 
वाभान्मत: व्मक्ती आणण रशान व्मलवामाॊवाठी उऩरब्ध अवत.े टेमरपोनलयीर 
टेमरपोनलयीर नलीन अॎप्वलय नलीन अॎप्वऩेषा काशी लाऩयकत ेलेफ फॉक्रकॊ गवश अर्धक 
आयाभदामक अव ूळकतात आणण शोभ फॉक्रकॊ गच्मा वलाजत जुने स्लरूऩाॊऩकैी एक आशे आणण 
अद्माऩ काशी उऩमोग आशेत. मभऱवलण्मावाठी वलाजत रलकय शोभ फॉक्रकॊ ग वेलाॊऩकैी काशी 
स्लमॊचमरत प्रणारी शोत्मा पोनलय खात ेमळल्रक. इॊटयनेटन ेत्मा पॊ क्ळनलय जास्तीत जास्त 
घेतरे आशे, तय पोनद्लाये फॉक्रकॊ ग एक उऩमकु्त क्रपकट आशे. ग्राशकाॊनी खयोखय वॊळमास्ऩद 
ददवणामाज व्मलशाय केर ेकी फॉकाॊना वत्मावऩत कयण्मावाठी एक भागज आशे.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9) ऑनराइन फॉककॊ ग  

 

 

इरेक्रॉननक फॉक्रकॊ ग एक व्माऩक टभज क्रकॊ ला शे्रणी आशे ज्मात इॊटयनेट फॉक्रकॊ ग, भोफाइर फॉक्रकॊ ग, 
टेरफॉक्रकॊ ग, एटीएभ, डबेफट काड ेआणण िेडडट कार्डजववायख्मा इरेक्रॉननक वाधनाॊद्लाये केरेरे 
कोणतशेी प्रकाय आशेत. 

 भी ऑनराइन फॉककॊ ग कवे वटे करू?  

इॊटयनेट फॉक्रकॊ ग ववुलधेवाठी अजज कयण्मावाठी इॊटयनेट फॉक्रकॊ ग नोंदणी पॉभज नोंदणी पॉभज 
डाउनरोड कया. आऩण खात ेधायण अवरेल्मा ळाखेत पॉभज ऩणूज कया आणण वफमभट कया. 
ळाखा अर्धकायी आऩल्मारा नोंदणी प्रक्रिमेद्लाये भागजदळजन कयेर आणण इॊटयनेट फॉक्रकॊ ग क्रकट 
जायी कयेर. 

 

 

 

10) भोफाइर फॉककॊ ग 
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भोफाइर फॉककॊ ग म्शणर्े काम? 
 
 भोफाइर फॉक्रकॊ ग म्शणजे आर्थजक व्मलशायावाठी भोफाइर डडव्शाइवचा लाऩय कयण्माचा प्रमत्न 
केरा जातो. शी वेला काशी वलत्तीम वॊस्थाॊद्लाये, वलळऴेत: फॉकाद्लाये प्रदान केरी जात.े 
भोफाइर फॉक्रकॊ ग क्रामॊट आणण लाऩयकत्माांना वलवलध व्मलशाय कयण्मावाठी वषभ कयत,े जी 
वॊस्थेलय अलरॊफनू फदर ूळकत.े  
 
भोफाइर फॉककॊ ग वेलाॊचे प्रकाय 
 
1. खात ेभाहशती  

 
खात ेभादशती प्रलेळ प्रलेळ ग्राशकाॊना त्माॊच्मा खात्मात मळल्रक आणण स्टेटभेंट्वना मभनी 
अकाउॊ ट स्टेटभेंटची वलनॊती करून, रान्व रक्ळनर आणण खात ेइनतशावाचे ऩनुयालरोकन 
कया, त्माॊच्मा भदुत ठेलीॊच ेऩनुयालरोकन कया आणण कजज क्रकॊ ला काडज स्टेटभेन्टलय प्रलेळ 
कया, गुॊतलणूकी स्टेटभेंट (इस्क्लटी क्रकॊ ला म्मचु्मअुर पॊ ड) आणण ऩशा.  
 

2. ट्रान्िॅतळन 

 

 रान्झॎक्ळनर वस्व्शजवेव ग्राशकाॊना त्माच वॊस्था क्रकॊ ला इतय वॊस्थाॊलयीर खात्माॊभध्मे ननधी 
शस्ताॊतरयत कयण्माव वषभ कयत,े स्लमॊ-खात ेशस्ताॊतयण कयण्मावाठी, ततृीम ऩष (जव े
की बफर ऩेभेंट) कया आणण इतय अनपु्रमोग क्रकॊ ला प्रीऩेड वेला प्रदात्माॊच्मा वशकामाजने खयेदी 
कया. 

 

3. गुॊतलणूकी 

 गुॊतलणूक व्मलस्थाऩन वलेा त्माॊच्मा ऩोटजपोमरओचे व्मलस्थाऩन कयण्माव वषभ कयतात 
क्रकॊ ला त्माॊच्मा गुॊतलणकूी ऩोटजपोमरओचे रयअर-टाइभ व्म ूवषभ कयतात (टभज-डडऩॉणझट्व 
इ.) 

 

4. वभथजन वेला  
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वशाय्म वेला कजाजवाठी त्माॊच्मा वलनॊत्माॊवाठी त्माॊच्मा वलनॊत्माॊवाठी तऩावण्मावाठी ग्राशकाॊना 
वषभ कया, त्माॊच्मा काडज वलनॊत्माॊलय अनवुयण कया  

 

5. वाभग्री आझण फातम्मा  

वाभग्री वेला पामनान्वळी वॊफॊर्धत फातम्मा आणण फॉक क्रकॊ ला वॊस्थदे्लाये नलीनतभ ऑपय 
प्रदान कयतात.  

 

 

 

 

11) व्मलशाय  
 
 
 
एक व्मलशाय शा एक व्मलवाम कामजिभ आशे जो एखाद्मा वॊस्थेच्मा आर्थजक स्टेटभेन्टलय 
आर्थजक प्रबाल आशे आणण त्माच्मा रेखा येकॉडजभध्मे प्रलेळ म्शणून येकॉडज केरा जातो. 
उदाशयणे उदाशयणे आशेत खारीरप्रभाणे: प्रदान केरले्मा क्रकॊ ला वलतयीत केरले्मा वेलाॊवाठी 
ऩयुलठादाय देणे. योख एक्वचेंजलय आधारयत,  
 
तीन प्रकायच ेखात ेव्मलशाय आशेत  
 
म्शणजे योख व्मलशाय, नॉन-कॎ ळ व्मलशाय आणण िेडडट व्मलशाय.  
• योख व्मलशाय. त ेवलाजत वाभान्म प्रकायच ेव्मलशाय आशेत, जे योखान ेशाताऱरेरे 
अवरेल्माॊचा वॊदबज देतात. 
 • नॉन-कॎ ळ व्मलशाय. ...  
• िेडडट व्मलशाय.  
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12) फकु तऩावा 

 

 

 एक चेकफकु एक पोल्डय क्रकॊ ला रशान ऩसु्तक आशे ज्मात खातधेायक तऩावण्मावाठी जायी 
केरेरे प्रीवप्र ॊट ऩेऩय इन्स्ुभेंट्व आणण लस्त ूक्रकॊ ला वेलाॊवाठी ऩवै ेद्माले रागतात. अचेकफकुभध्मे 
िभलायीनवुाय िभाॊक्रकत केरेरे चेक आशेत ज ेखातधेायक वलननभम बफर म्शणून लाऩरू ळकतात.  

 

तऩावणीच ेप्रकाय चेकचे प्रकाय.  

 

ऑडजय तऩावा. 

 ओराॊडरेरे चेक 

 खात ेऩेयी चेक 

 स्टेर चेक. 

 ऩोस्ट डटेेड चेक.  

अॉटी डटेेड चेक. 

 स्लत: ची तऩावणी 

 

 

 

 

 

13) रेखा नोंद     
 
 

 रेखा येकॉडजभध्मे भारभत्ता आणण जफाफदा of् माॊची नोंद अवत,े आर्थजक व्मलशाय, रेजय, 
जनजल्व आणण कोणतशेी वशाय्मक धनादेळ आणण चारान मावायखी कागदऩत् े



35 
 

 

 

 

 

14) स्भयणळतती 

 

 ऩयदेळातनू बायत आणण ऩयत मा ऩळैाॊच ेशस्ताॊतयण शोत ेप्रेऴण म्शणून ओऱखर ेजात.े  ... 
फाह्म ऩवै:े कोणतीशी शस्ताॊतयण देळाफाशेयीर देळारा फाह्म येमभटन्व म्शणतात.  उदाशयणाथज, 
तय आऩरी भरुॊ ऩयदेळी मळषण घेत आशेत आणण आऩण ननधी शस्ताॊतरयत कयतात आऩल्मा 
बायत खात्मातनू त्माॊचे वभथजन कयण्मावाठी त ेएक आशे आऩल्मावाठी फाह्म येमभटन्व 

 

 

 

 

 

 16) ओव्शयड्राफ्ट 

 

 

 ओव्शयड्राफ्ट म्शणर् ेकाम? 

 

 ओव्शयड्राफ्ट एक आर्थजक वाधन आशे ज्मात ऩवै ेमभऱू ळकतात तयीशी चार ूक्रकॊ ला फचत 
खात्मातनू भागे घ्मा 

 खात ेमळल्रक ळनू्म खारी आशे.  शा एक प्रकायचा वलस्ताय आशे फॉकाॊनी देऊ केरेल्मा आर्थजक 
भमाजदेची आणण ती यक्कभ म्शणतात ‘ओव्शयड्रॉन’ व्शा.  मावाठी अर्धकृत ओव्शयड्राफ्ट भमाजदा 
ननमकु्त केरी आशे 

 प्रत्मेक ग्राशक त्माॊच्मा फॉकेळी अवरेल्मा वॊफॊधाॊलय अलरॊफनू अवतो. ग्राशक ठयरेल्मा 
भमाजदेऩमांत ऩवै ेकाढू ळकतो. 

 पॉभजभध्मे काढरेल्मा ऩळैाॊलय फॉका व्माज दय आकायतात ओव्शयड्राफ्टचा. 
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ओव्शयड्राफ्ट ववुलधेलयीर व्माज दय 

 खाजगी आणण ओव्शयड्राफ्ट ववुलधेचा व्माज दय 

 वालजजननक षेत्ातीर फॉका वालकायाऩेषा वालकायाप्रभाणे फदर ूळकतात 

 आलचमक कजाजची यक्कभ, ऩयतपेड कारालधी आणण वॊफॊर्धत फॉक क्रकॊ ला वलत्तीम वॊस्थेळी 
वॊफॊध. 

 

 

 ओव्शयड्राफ्ट वरु्लधेची लशैळष्टट्मे 

 

 

 १. ओव्शयड्राफ्ट खात ेशी एक ववुलधा आशे जी माद्लाये मभऱू ळकत े

 कोणतशेी फॉक खात ेवाॊबाऱत आशे 

 २. खाजगी षेत्ातीर अनेक फॉका आता शी ऑपय देत आशेत 

 लेतन आणण फचत खातधेायकाॊवाठी ववुलधा 

 3 . ऩळैाची भदुतलाढ त्मा आधायालय ददरी जात े

 ग्राशकाच ेखात ेभलू्म, ऩयतपेड इनतशाव क्रकॊ ला िेडडट 

 स्कोअय 

 4. शी फॅँकेद्लाये आलचमक अवणायी अल्ऩकारीन ऩत आशे 

 ननस्चचत भदुतीच्मा आत ऩवै ेद्माले रागतीर 

 5. ऩत यक्कभ क्रकॊ ला ओव्शयड्राफ्ट लेऱेवाठी व्माज आकवऴजत कयत े

 लाऩय दोन ददलवाॊऩावनू काशी ददलवाॊऩमांत अव ूळकतो 

 आठलड े

 

 

 

 



37 
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15) इरेतट्रॉननक पॊ ड ट्रान्वपय 
 
 
 
ईएपटी (इरेक्रॉननक पॊ ड रान्वपय) ऩवै ेशरवलण्मावाठी लाऩयरा जातो 
 एका खात्मातनू दवुय  मा खात्मात.  व्मलशाय ऩणूज झारा आशे 
 इरेक्रॉननकदृष्ट्ट्मा आणण दोन्शी खाती वभान आर्थजक अव ूळकतात 
 वॊस्था क्रकॊ ला मबन्न वलत्तीम वॊस्था. 
 
 3.. ईएपटी ऩेभेंटच ेप्रकाय 
 
 1. इरेक्रॉननक तऩावणी.  मा ऩेभेंटभध्मे एक डडस्जटर चेक आशे 
 देमकाच्मा अर्धकृततलेय व्मतु्ऩन्न.  ... 
 
 2. थेट ठेल.  थेट ठेल वश, ननधी आशेत 
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 आऩोआऩ खात्मात थोडवेेच खात्मात जभा शोईर कागदी काभ 
 
 3. पोन ऩेभेंट्व. 
 
4  ATM. एटीएभ व्मलशाय 

 

5 काडज व्मलशाय. 
 

6. इॊटयनेट व्मलशाय. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) डडभॅट 

 

 

 डडभटेरयमरामिेळन खात े

 

 डडभटेरयमरामझेळन खात्मावाठी आणण 

 वभबाग, योख,े अळा गुॊतलणूकी ठेलण्माची प्रक्रिमा कयत.े 



40 
 

 वयकायी मवक्मरुयटीज, म्मचु्मअुर पॊ ड, वलभा आणण ईटीएप 

 वोऩे, ळारययीक शाताऱणीची त्ाव दयू कयणे आणण 

 कागदी वभबाग आणण वॊफॊर्धत कागदऩत्ाॊची देखबार. 

 

 

 डीभॅट खाती 3 भखु्म प्रकाय आशेत: 

 

 

  ननममभत डडभॎट खात:े ननममभत डीभॎट खात ेलाऩयरे जात े

  गुॊतलणूकदाय बायतात याशतात. 

 

  प्रत्मालती डडभॎट खात:े लाऩयरेरे डडभॎट खात े

  एनआयआम ज्माॊच्मा अॊतगजत ननधी ऩयदेळात लगज केरा जाऊ ळकतो.  ... 

 

  नॉन-प्रत्मालती डीभॎट खात:े 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) वामफय फॉककॊ ग 

 

 

  वामफयफॉक्रकॊ ग शी वोमीची इरेक्रॉननक फॉक्रकॊ ग वेला आशे 
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 फॉक ऑप ईस्ट एमळमा, न्ममूॉकज  ळाखा माॊनी प्रदान केरेरे.  वश 

 वामफयफॉक्रकॊ ग, आऩण आऩरे वलत्त व्मलस्थावऩत करू ळकता आणण आऩरे ऑऩयेट करू ळकता 

 इॊटयनेटद्लाये कधीशी, कोठेशी खाती 

 

  वामफयफॉककॊ ग वेलेवाठी कोण अर्ज करु ळकतो? 

 

 लमैस्क्तक आणण व्मलवाम खात ेदोन्शी ग्राशक मावाठी अजज करू ळकतात 

 शी वेला  

 

 

 

 

 

18) ऩेभेंट 

 

 

 

 

  इरेक्रॉननक ऩेभेंट वॊसालाऩरुन एका फॉक खात्मातनू दवुय  मा खात्मात केरेरे ऩेभेंट 

 इरेक्रॉननक ऩद्धती आणण थेट शस्तषेऩावाठी जातफॉक कभजचाय  माॊच.े  ... मात डबेफट कार्डजव, 
िेडडट कार्डजव, इरेक्रॉननक ननधी शस्ताॊतयण, थेट िेडडट, थेट डबेफट, इॊटयनेट फॉक्रकॊ ग आणण ई-
कॉभवज ऩेभेंट मवस्टभ. 

 ऩवै ेबयणावाठीच ेऩमाजम 

 • योख. 

 Cks धनादेळ. 

 Bit डबेफट काड.े 

 • िेडडट काडज. 
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 • भोफाइर ऩेभेंट 

 

 Bank इरेक्रॉननक फॉक शस्ताॊतयण. 

 

 फॉका ऩेभेंटची प्रकक्रमा कळी कयतात? 

 

 काम शोत ेत ेमेथे आशे् आऩण ऑनराइन कयता तवे्शा क्रकॊ लाआऩल्मा खात्मातनू, खात्मातनू 
भोफाइर ऩेभेंट आऩल्मा भवदु्माच्मा वलनॊतीलय प्रक्रिमा कयत ेआणण ती ACH नेटलकज रा ऩाठलत े

 इतयाॊच्मा तकुडीवश.  ... नॊतय एवीएच नेटलकज  वॉटज कयतवे्मलशाय आणण प्राप्तकत्माजव ऩवै े
उऩरब्ध करुन देतात, 

 आणण देमक ऩणूज झार ेआशे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19) बफर वलरत 
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  बफर डडस्काउॊ दटॊग शा व्माऩाय-वॊफॊर्धत क्रिमाकराऩ आशे ज्मात अबवलष्ट्मात देम देम अवणाय  मा 
कॊ ऩनीच ेन बयरेरे चरन 

 तायीख पामनान्वय (फॉक क्रकॊ ला इतय वलत्तीम) लय वलकरी जात े

 वॊस्था). 

 उदाशयणाथज: आऩण श्री. एक्वरा लस्त ूवलकल्मा आशेत, त्माने ददर ेआशेत आऩण इस्च्छत 
अवल्माव आऩल्मारा 30 ददलवाॊच्मा फॉकेकडून ऩतऩत् 30 ददलवाॊऩलूी फॉकेकडून ऩवै,े फॉक काशी 
ळलु्क आकायेर आऩल्माकडून व्माज दय, ज्मारा ऩयत केर ेजाईर वलिीवाठी वटू म्शणून 

 

 

 

 

 

 

 

 

20) फॉक गॅयॊहट 

 

 

 

 

  फॉकेची गॅयॊटी म्शणर् ेकाम? 

 

 

 फॉक शभी शी एक प्रकायची आर्थजक फॎकस्टॉऩ आशे कजज देणायी वॊस्था.  फॉक शभी म्शणज े
कजजदाता माची खात्ी करुन घेत ेकी एखाद्मा torणदात्माचे दानमत्ल ऩणूज केर ेजाईर.  इतयात 

 ळब्द, जय कजजदाय कजज पेडण्मात अऩमळी ठयरे तय फॉक त्माव कव्शय कयेर. फॉक गॎयॊटीभऱेु 
ग्राशक क्रकॊ ला torणी देणे ळक्म शोत े
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 लस्त,ू उऩकयणे खयेदी कया क्रकॊ ला कजज काढा. फॉकेच्मा गॎयॊटीच्मा वाभान्म स्लरूऩाभऱेु, 

 अव ेफयेच प्रकाय आशेत: ऩेभेंट गॎयॊटी वलिेत्माव खात्ी देत ेकी खयेदी क्रकॊ भत आशे 

 एका ननस्चचत तायखेरा ऩवैे ददर.े आगाऊ ऩवै ेबयण्माची शभी जभानत म्शणून काभ कयत े

 वलिेता अवल्माव खयेदीदायाकडून आगाऊ देम ऩयतपेड कयायानवुाय ननददजष्ट्ट लस्तूॊचा ऩयुलठा कयत 
नाशी. एक िेडडट मवक्मरुयटी फॉण्ड एक ऩयतपेड कयण्मावाठी दयु्मभ काभ कयत ेकजज बार्डमाने 
ददरेरी शभी बाड ेकयायावाठी दयु्मभ काभ कयत ेदेमके. ऩषु्ट्टी केरेरी ऩेभेंट ऑडजय एक अऩरयलतजनीम 
फॊधन आशे जेथ ेफॉक राबार्थमाजरा ददरेल्मा यकभेची बयऩाई कयत ेग्राशकाॊच्मा लतीने तायीख. 

 ऩयपॉभजन्व फॉन्ड खयेदीदायाच्मा क्रकॊ भतीॊवाठी वॊऩास्चलजक म्शणून काभ कयत ेकयायानवुाय वेला क्रकॊ ला 
लस्त ूप्रदान केल्मा नाशीत तय झार े

 कयाय. लॉयॊटी फॉन्ड ऑडजय केरेल्मा लस्तूॊची खात्ी करुन घेणायी वॊऩास्चलजक म्शणून काभ कयत े
भान्म केल्माप्रभाणे वलतरयत केर ेजात.े 

 

 

 

 

 

 

 

21) वॊग्रश 

 

 

 कजज वॊग्रश शी एक प्रक्रिमा अवत ेजी अत्मॊत ननममभत केरी जात.े 

 कजजदायारा त्माच्मा व्माजावश कजज ऩयत मभऱलामच ेअवेर म्शणून त े

 वशवा तायण क्रकॊ ला गॎयेंटयवश कजज ऑपय कया 

 कजजदाय ऩयत.  कजजदाय त्माच्माळी कामदेळीय कयाय कयतो 

 वलमळष्ट्ट लेऱ आणण तायखेद्लाये कजज ऩयतपेड कयणाय  मा 

 कजजलवरुीची प्रक्रिमा शी जत्ावाठी एकबत्त वॊकल्ऩना आशे 
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 आणण चुकीच्मा यकभेची आणण ऩलूीची थकीत ननैतक ऩनुप्राजप्ती 

 जभाकत्माजच्मा लतीने कजज न घेणाय  मा वलऴमालयीर देमके.  ... 

 जय एखादी वॊकरन एजन्वी गुॊतरेरी अवेर तय वॊऩणूज कजज ऩनुप्राजप्ती प्रक्रिमा इॊटयरोक्मटूयी 
नालाखारी मेत े

 

 

 कर्ज वॊकरन प्रकक्रमा के्रडडटची वशा स्थाने आझण वॊग्रश 

 

 

 1. आऩल्मा ग्राशकाॊना वरू्चत कया.  आऩल्मा ग्राशकाॊना त्माॊच्मा कजाजफद्दर वरू्चत कया. 

 ... 

 २. कन्पभज  ऩालत्मा मळस्लीरयत्मा वलतरयत झाल्माची ऩषु्ट्टी कया. 

 ... 

 3. आऩल्मा ग्राशकाॊना स्भयणात ठेला.  फय माच ग्राशकाॊना अ 

 दोन क्रकॊ ला दोन देम ऩाठवलण्माऩलूी त ेस्भयणऩत्.  ... 

 

 4. आलचमक.  उळीया ऩेभेंटफद्दर चौकळी कया.  ... 

 5. दफाल लाढला.  ... 

 

 6. खात ेननक्श्चत कया 

  

 

22) वल्राभवरत 

 

 

 

 फॉक्रकॊ ग वल्रागाय ग्राशकाॊना ळबेुच्छा देतात आणण वलाांना उत्तये देतात 
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 त्माॊचे फॉक्रकॊ ग प्रचन, त्माॊना त्माॊच्मा आर्थजक वल्रा द्मा खाती आणण मळपायवी कया 

 फॉक वेलाॊफाफत  ... फॉक्रकॊग वल्रागाय वलळऴेत: फॉकेच्मा कामाजरमात काभ कयतात आणण क्लर्चतच 
प्रलाव कयण्माची आलचमकता अवत ेत्माॊच्मा वाभान्म नोकयीवाठी फॉकेफाशेय. 

 

 

 

 

 

23) ऩत ऩत 
 
 

 ऩतऩत्र म्शणर् ेकाम? 

 

 ऩतऩत् क्रकॊ ला "ऩतऩत्" शे फॉकेच ेऩत् अवत ेशभी अळी की वलिेत्माव खयेदीदायाच ेऩवैे प्राप्त 
शोतीर लेऱेलय आणण मोग्म यकभेवाठी.  इव्शेंटभध्मे खयेदीदाय खयेदीलय देम देण्माव अवभथज आशे, 
फॉक अवेर खयेदीची ऩणूज क्रकॊ ला उलजरयत यक्कभ कव्शय कयणे आलचमक आशे. शी ववुलधा म्शणून देऊ 
केरी जाऊ ळकत.े 

 ऩत्राच ेप्रकाय 

 Credit कभमळजमर रेटय ऑप िेडडट शी थेट देम द्मामची ऩद्धत आशे ज्मात जायीकताज फॉक आशे 

 राबार्थमाजरा देमके ददरी जातात.  माउरट, एक अवेच थाॊफा ऩत ऩत शी दयु्मभ ऩेभेंट ऩद्धत 
आशे ज्मात जेव्शा धायकाॊना ळक्म नवत ेतवे्शाच फॉक राबार्थमाजव ऩवै ेदेत.े िेडडट रयव्शॉस्ल्व्शॊग रेटय 

 मा प्रकायचे ऩत् ग्राशकाव कोणतीशी वॊख्मा तमाय कयण्माव अनभुती देत ेवलमळष्ट्ट कारालधी 
दयम्मान वलमळष्ट्ट भमाजदेच्मा आत येखाॊक्रकत कयत.े 

 

 . प्रलावी ऩत ऩत 

 ऩयदेळात जाणा those् माॊना शे ऩत् देण्माची शभी मभऱेर 

 काशी वलमळष्ट्ट फॉकाॊभध्मे तमाय केरेल्मा भवदु्माचा फॉका वन्भान कयतीर. 
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 • ऩत ऩत्ाचे ऩत 

 ऩतऩत्ाच्मा ऩतऩत्ाभध्मे इतय फॉक वभावलष्ट्ट अवत ेऩतऩत्ाची शभी देणायी फॉक जायी कयणे.  
दवुया फॉक शी ऩषु्ट्टी कयणायी फॉक आशे, वलळऴेत: वलिेत्माची फॉक  द कन्पमभांग फॉक ऩत ऩत ऩत 
अॊतगजत ऩेभेंटची खात्ी देत ेधायक आणण जायीकताज फॉक डीपॉल्ट  जायी कयणायी फॉक आॊतययाष्ट्रीम 
व्मलशाय वाभान्मत: मा व्मलस्थेची वलनॊती कयतात. 

 

 ऩत ऩत म्शणजे काम? 

 

 ऩत ऩत एक दस्तऐलज आशे जे शभी देत ेवलिेत्माॊना खयेदीदायाचे ऩवै.े  शे फॉकेद्लाये जायी केर े
जात ेआणण वलिेत्माव लऱेेलय आणण ऩणूज बयणा मभऱण्माची शभी.  जय फॉक अळा प्रकायच्मा 
देमकाव ग्राशक अवभथज आशे खयेदीदायाच्मा लतीने ऩणूज क्रकॊ ला उलजरयत यक्कभ. 

 

 

 

 

 

 

 

24) ई-कॅळ   
 
 
ईकॎ ळ शी एक डडस्जटर-आधारयत प्रणारी शोती ज्माने शस्ताॊतयण वरुब केरे अनामभकऩणे 
ननधी.  क्रिप्टोकयन्वीच ेप्रणेत,े त्माचे रक्ष्म शोत ेइॊटयनेट लाऩयणार्मा व्मक्तीॊची गोऩनीमता 
वयुक्षषत ठेलण्मावाठी भामिोऩेभेंट्व.  eCash डॉ. डसे्व्शड चाभ अॊतगजत तमाय केरी गेरी 
 १ 1990 1990 ० भध्मे त्माॊची कॊ ऩनी डडजीकॎ ळ. ई-भनी डडस्जटरी ई-भनी खात्मात 
वॊग्रदशत केर ेजात,े जव ेकी ल्मऩेु, क्रकॊ ला प्रास्स्टक ऩेभेंटलय वॊग्रदशत भलू्माच ेस्लरूऩ घेत े
 काडज  ई-भनीभऱेु लाऩयकत्माांना कॎ ळरेव व्मलशाय अर्धक कयता मेतात इॊटयनेट, स्भाटज 
काडज क्रकॊ ला स्भाटजपोनवश 
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25) स्भाटज काडज 

 

स्भाटज काडज अव ेएक काडज आशे ज ेए लय भादशती वॊग्रदशत कयत े

 चुॊफकीम ऩट्टीऐलजी भामिोप्रोवेवय क्रकॊ ला भेभयी र्चऩ एटीएभ आणण िेडडट काडजलय आढऱरे. 

 स्भाटज काडज, र्चऩ काडज क्रकॊ ला एकास्त्भक वक्रकज ट काडज (आमवीवी क्रकॊ ला आमवी काडज) एक 
बौनतक इरेक्रॉननक प्रभाणीकयण डडव्शाइव आशे, वलम आशे स्त्ोत प्रलेळ ननमॊबत्त कया.  ... 
स्भाटज काडज प्रदान करू ळकतात लमैस्क्तक ओऱख, प्रभाणीकयण, डटेा वॊचमन आणण 

 अनपु्रमोग प्रक्रिमा 

 

 आम्शारा ठाऊक आशे की स्भाटज चे अनेक areस्प्रकेळन्व आशेत 

 काड.े  त्माऩकैी काशी ऩढुीरप्रभाणे आशेत् 

 

 • ई-योख 

 • वयकायी ओऱख 

 • िेडडट काडज 

 • वॊगणक वयुषा प्रणारी 

King फॉक्रकॊ ग 

 Ire लामयरेव वॊप्रेऴण 

 • उऩग्रश टीव्शी 

 

 स्भाटज काडजचे प्रकाय 

 

 मॊत्णेलय आधारयत लगीकयण काडाांच्मा कामजप्रणारीलय आधारयत, त ेआशेत 

 तीनभध्मे लगीकृत केरे जात आशे् Smart स्भाटज काडजळी वॊऩकज  वाधा 
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 • कॉन्टॎक्टरेव स्भाटज काडज 

 • वॊकरयत काड े

 

 

 

 

 

26) भामक्रो पामनान्व 

 

 

 

 भामिोपामनान्व, ज्मारा भामिोिेडडट देखीर म्शणतात, एक प्रकाय आशे 

 फेयोजगायाॊना क्रकॊ ला कभी-उत्ऩन्न रोकाॊना प्रदान केरेल्मा फॉक्रकॊ ग वेलेचीव्मक्ती क्रकॊ ला गट 
ज्माॊचा अन्मथा कोणताशी नवतो वलत्तीम वेलाॊभध्मे प्रलेळ.  ... भामिोपामनान्वचे रक्ष्म आशे 

 ळलेटी गयीफाॊना वॊधी द्मा आत्भननबजय व्शा. 
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28 ननष्टकऴज  ( conclusions ) 

 

 

 

वलाजत भरूबतू स्तयालय, फॉक आऩरे ऩवै ेवयुक्षषत ठेलण्मावाठी एक जागा आशे.  ऩयॊत ुभरूबतू 
गोष्ट्टीॊच्मा ऩरीकड,े फॉका वशवा आऩल्मा ऩळैाचे व्मलस्थाऩन जया वरुब कयण्मावाठी डडझाइन 
केरेरे अनेक उत्ऩादने आणण वेला प्रदान कयतात. 

 काय कजाजऩावनू िेडडट काड ेऩमांत, जीलनाच्मा लेगलेगळ्मा टप्प्मात तमु्शारा आलचमक 
अवरेल्मा फ banking् माच फॉक्रकॊ ग वेला आशेत.  आणण डडस्जटर ऩमाजमाॊवश, आऩण त्माऩकैी 
फर ्माच जणाॊना थेट आऩल्मा पोन क्रकॊ ला रॎऩटॉऩ लरून प्रलेळ करू ळकता.  खारी आर्थजक 
वलऴमाॊचे ऩनुयालरोकन आशे जे आऩल्मारा फॉक्रकॊ ग भरुबतू गोष्ट्टी मळकण्माव भदत करू 
ळकतात.  ळलेटी ळब्दाॊची एक ळब्दकोऴ देखीर आशे. 

 

 

 

 

 

भी भाझे ऩवै ेफॉकेत का ठेलरे ऩादशजे? 

 

 घयी भोठ्मा प्रभाणात ऩवैा ठेलणे धोकादामक अव ूळकत.े  ळक्मता जयी रशान अव ूळकतात, 
तयीशी नकुवान, चोयी क्रकॊ ला नवैर्गजक आऩत्तीची ळक्मता नेशभीच अवत.े  जेव्शा आऩण 
एपडीआमवी-वलभा अवरले्मा फॉकेत ऩवै ेजभा कयता तवे्शा आऩल्मारा शे वभजेर की त े
स्लीकामज भमाजदेऩमांत वॊयक्षषत आशे. 

 दययोजच्मा खचाजवाठी योख यकभेच ेव्मलशाय कयणे जया त्ावदामक अव ूळकत.े  त्मामळलाम, 
फॉक खात ेआऩल्मारा एकाच दठकाणी आऩरा खचज रॎक कयण्माव अनभुती देत,े जे आऩण 
फजेटचे ननयीषण कयत अवल्माव क्रकॊ ला फचत खात ेतमाय कयत अवल्माव त ेउऩमोगी ठरू 
ळकत.े  बफर ेऑनराईन बयणे देखीर प्रक्रिमा वरुब करू ळकत े(स्टॎम्ऩ आणण भेमर ॊग 
धनादेळाॊच्मा वलयोधात). 

 अजून एक वलचाय?  व्माज.  कुकीच्मा जायभध्मे क्रकॊ ला गादीखारी रऩवलरेरे योख गणुाकाय 
शोऊ ळकत नाशी.  ऩयॊत ुव्माज मभऱलणाये खात ेआऩल्मारा पक्त आऩरे ऩवै ेनतथे ठेलण्मावाठी 



51 
 

देम देत.े  फॉकेकड ेआणण खात्मातनू दवुर ्मा खात्मात व्माजाच ेदय लेगलेगऱे अवतात, त्माभऱेु 
तभुची योकड कोठून ठेलामची शे ठयवलण्माऩलूी तमु्शारा खयेदी कयामची अव ूळकत.े  आऩण 
फॉक्रकॊ ग करू ळकता अळा भागाांलय आणण ऑपय केरले्मा वेलाॊफद्दर अर्धक भादशती मेथे आशे: 

 

फॉकेच्मा ळाखाॊना फॉक ळाखा एक वलट आणण भोटाजय स्थान आशे जेथे लमैस्क्तकरयत्मा आऩरे 
फॉक्रकॊ ग केर ेजाऊ ळकत.े आऩण क्लाटजयच्मा योर क्रकॊ ला कॎ मळमयच्मा चकेवाठी ळाखेत ऩॉऩभध्मे 
ऩॉऩ करू ळकता. आऩण भौल्मलान लस्त ूक्रकॊ ला भशत्त्लऩणूज कागदऩत्ाॊचे वॊगोऩन कयण्मावाठी 
वयुक्षषत ठेल फॉक्व बार्डमाने घेऊ इस्च्छत अवार. क्रकॊ ला कदार्चत आऩण आऩल्मा आर्थजक 
गयजाॊवाठी मोग्म उत्ऩादने आणण वेला कळी ननलडाली माफद्दर प्रचन अवल्माव आऩण एखाद्मा 
व्मक्तीव फॉकयळी फोरण्माव प्राधान्म देऊ ळकता. 

 

 

 

 

ऑनराईन आझण भोफाइर फॉककॊ ग  

 

 फर ्माच फॉका आऩल्मारा वॊगणक क्रकॊ ला स्भाटजपोनभधून आऩरे ऩवै ेव्मलस्थावऩत कयण्माची 
ऩयलानगी देतात आणण फर ्माच ग्राशकाॊनी शे ऩमाजम स्लीकायर ेआशेत.  २०१ In भध्मे, फॉक 
खात्माॊवश वभुाये अधाज अभरेयकन प्रौढाॊनी त्माॊच्माकड ेभोफाइर पोनलय प्रलेळ केरा .१ 

 काशी ऑनराइन फॉक्रकॊ ग आणण भोफाइर अ ॎप्व आऩर  ् मा स्लत्च्मा लेऱाऩत्कानवुाय आऩर  ् मारा 
जलऱऩाव कोठूनशी फॉक्रकॊ ग कयण्माची ऩयलानगी देतात.  24/7 प्रलेळावश आऩण एकार्धक खाती 
व्मलस्थावऩत कयण्माऩावनू बफर ेबयण्माऩमांतचे ऩवै ेशस्ताॊतरयत कयण्माऩमांत वलज काशी करू 
ळकता.  भोफाइर चके डडऩॉणझट देणा offering् मा फॉकाॊवाठी, स्लाषयी केरेल्मा चेकचा ऩढुीर 
आणण भागीर फाजवू पोटो काढून घेतल्माव आऩण ननलडरेल्मा खात्मालय ऩेभेंट ऩाठवलरा 
जाईर - एटीएभ क्रकॊ ला अनतरयक्त दरप्वचा वशबाग नाशी. 

 याऊॊ ड-द-accessक्वेव काशी रोकाॊना ववु्मलस्स्थत ठेलण्मात भदत कयत.े  यवललायी वॊध्माकाऱी 
आऩल्मा चेकफकुभध्मे वॊतरुन वाधत अवल्माव आऩल्मारा शयकत नाशी.  आऩल्मा बफराॊच्मा 
ऩढेु यशाण्मावाठी, फशुतके फॉक अ ॎप्व आऩल्मारा बफर देम अवल्माचे स्भयणऩत् ऩाठल ूळकतात 
क्रकॊ ला आऩरे खात ेएका वलमळष्ट्ट डॉरयच्मा यकभेऩेषा कभी झाल्माव आऩल्मारा चेतालणी देखीर 
देऊ ळकतात. 
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ग्राशक आझण कॉऩोयेट फॉककॊ ग 

 

 ग्राशक फॉक खात ेकाम आशे?  जव ेआऩण कल्ऩना कयार तवे, ग्राशक फॉक्रकॊ ग दययोजच्मा 
ग्राशकाॊकड ेअवरेल्मा आर्थजक उत्ऩादनाॊचा वॊदबज देत.े  रयटेर फॉक्रकॊ ग क्रकॊ ला लमैस्क्तक फॉक्रकॊ ग 
म्शणून देखीर ओऱखरे जात,े शी वलजवाधायण रोकाॊना वेला देणायी फॉकेची वलबागणी आशे. 

 कॉऩोयेट फॉक्रकॊ ग, कॉऩोयेट ग्राशकाॊना वेला देणायी आर्थजक उत्ऩादन ेवॊदमबजत कयत.े  व्मलवाम 
फॉक्रकॊ ग म्शणूनशी ओऱखर ेजाणाये, फॉकेचे शे वलबाग वाभान्मत: रशान व्मलवाम, भध्मभ 
आकायाचे व्मलवाम आणण भोठ्मा प्रभाणात एकबत्त ग्राशकाॊची वेला ऩयुलतात ज्मात देळबयात 
कोट्मालधी वलिी आणण कामाजरमे अव ूळकतात. 

 

 

 

 

 

ऩतवॊस्था 

 

 फर ्माच रोकाॊना आचचमज लाटत ेकी िेडडट मनुनमन रयटेर फॉकेऩेषा कव ेलगेऱे आशे.  
वलजवाधायणऩणे िेडडट वॊघटना फॉकावायख्माच वेला देतात जव ेकी खाती आणण लमैस्क्तक कजज 
तऩावणे.  ऩयॊत ुना-नपा फॉकेच्मा वलऩयीत, िेडडट मनुनमन एक वशकायी म्शणून कामज कयत े
आणण त्माचे वदस्म त्माच्मा भारकीचे अवत.े 

 भग आऩण वदस्म कव ेफनता?  िेडडट मनूनमन आणण त्मातीर वेला लाऩयण्मावाठी 
आऩल्माव गटाच ेवदस्म अवणे आलचमक आशे, ऩयॊत ुशे स्जतके लाटेर नततके वोऩे आशे.  
काशी ऩतवॊस्था आऩल्मारा एका वलमळष्ट्ट ळशयात क्रकॊ ला ळशयात याशणे आलचमक अवतात.  
काशीजण एकाच कॊ ऩनीत काभ कयणा employees् मा कभजचा to् माॊची बयऩाई कयतात.  आणण 
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इतय चचज क्रकॊ ला ळाऱा वॊफद्ध.  जय एखादा नातलेाईक आधीऩावनू वदस्म अवरे तय आऩण 
त्मातशी वाभीर शोऊ ळकता. 

 ऩतवॊस्था फद्दर एक गोष्ट्ट रषात ठेलणे म्शणज ेत ेफर ्माच फॉकाॊऩेषा रशान अव ूळकतात.  
तय तथेे कभी स्थाने, एटीएभ, िेडडट काडज ऩमाजम आणण िेडडट काडज ऩयुस्काय कामजिभ अव ू
ळकतात 

 एपडीआमवी िेडडट मनुनमनचा वलभा घेत नाशी, तथावऩ, नॎळनर िेडडट मनुनमन 
अ ॎडमभननस्रेळन (एनवीमएू) पेडयर चाटजडज िेडडट मनुनमनना वभान प्रकायचे वॊयषण प्रदान 
कयत े

 

 

केलऱ ऑनराईन फॉककॊग 

 

 आज फशुतके फॉका ऑनराईन वेला देत अवतानाशी अळा काशी फॉका देखीर आशेत जी ऩणूजऩणे 
ऑनराईन अस्स्तत्लात आशेत.  कभी ऑऩयेदटॊग खचाजवश, ती फचत अनेकदा कभी भामवक 
ळलु्काच्मा रूऩात क्रकॊ ला फचत खात्मालय अर्धक व्माजदयाच्मा रूऩाने ग्राशकाॊना ददरी जाऊ 
ळकत.े 

 

 

 

 

टेशरपोन फॉककॊ ग 

 

 काशी फॉका आऩल्मारा पोनद्लाये फॉक्रकॊ गचा ऩमाजम ऩयलानगी देतात.  आऩरा मळल्रक तऩावणे, 
ऩवै ेशस्ताॊतरयत कयणे, बफर ेबयणे क्रकॊ ला इतय फॉक्रकॊ ग गयजा शाताऱणे मावायख्मा गोष्ट्टीॊवाठी 
पक्त पोन नॊफयलय कॉर कया आणण फॉक कभजचार ्माॊळी फोरा.  आऩण आऩल्मा फॉकेच्मा 
ननममभत व्मलवाम तावाॊच्मा फाशेय कॉर केल्माव आऩल्मारा स्लमॊचमरत मवस्टभ लाऩयाली 
रागेर जी आऩल्मारा आऩरे व्मलशाय ऩणूज कयण्मावाठी आलचमक अवरेल्मा चयणाॊभध्मे घेऊन 
जाईर. 
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फॉककॊ ग उत्ऩादने आझण वेला 

 

 खात ेऩडताऱणी 

 जेव्शा फॉका कोणत्मा वेला ऩयुलतात माचा आऩण वलचाय कयता, तवे्शा तऩावणी खात ेआऩण 
वलचाय कयत अवरेरी ऩदशरी गोष्ट्ट अव ूळकत.े  शा रोकवप्रम प्रकायचा खात ेआऩल्मारा 
दययोजच्मा खचाजवाठी लाऩयत अवरेरे ऩवै ेवॊग्रदशत आणण व्मलस्थावऩत कयण्माची अनभुती देतो.  
एकदा वेट झाल्मानॊतय आऩण क्रकयाणा भाराऩावनू गॎवऩमांतच्मा वलज गोष्ट्टीॊवाठी ऩवैे 
बयण्मावाठी डबेफट काडज क्रकॊ ला चेक लाऩरू ळकता, जे आऩल्मा खात्मातनू थटे ऩवैे घेईर.  
आऩण आऩरे खात ेवॊयक्षषत कयण्मावाठी ननलडरेरा एक अद्वलतीम वॊकेतळब्द, डबेफट काडज 
आणण वऩन लाऩरुन आऩण एटीएभ क्रकॊ ला ळाखेतनू ऩवैे देखीर मभऱल ूळकता. 

 

 

 

 

भनी भाकेट अकाउॊ ट 

 एभएभए शा फचत खात्माॊचा एक प्रकाय आशे जो वाभान्म फचत खात्माऩेषा फर ्माच व्माज दय 
देतो.  आऩण स्जतके जास्त टाकता नततके आऩण ऩवैे कभल ूळकार.  ऩयॊत ुशे वलवरू नका 
की आऩण पेडयर कामद्माभऱेु भदशन्मातनू केलऱ 6 ऩवै ेकाढणे वषभ व्शार. 

 ठेलीच ेप्रभाणऩत् 

 वीडी शा एक फॉक खात्माचा प्रकाय आशे स्जथ ेआऩण आऩल्मा खात्मात कभीतकभी 6 
भदशन्माॊऩावनू 5 लऴाांऩमांत खात्मात ऩवै ेठेलण्माव वशभती देता. 

 आऩण स्जतके जास्त लेऱ लाचलार नततके जास्त ऩयताल.े  आऩण नेशभीच आऩरे ऩवै े
रलकय काढण्माचा ननणजम घेऊ ळकता.  तथावऩ, आऩरी वीडी भदुत वॊऩण्माऩलूी ऩवै े
काढण्मावाठी दॊड आशे. 
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ळलु्क 

 जेव्शा लेगलेगळ्मा प्रकायच्मा फॉक्रकॊ ग उत्ऩादनाॊचा वलचाय केरा जातो तवे्शा पी भोठ्मा प्रभाणात 
फदर ूळकत.े  ऩयॊत ुळलु्कामळलाम खाती आणण वेला ळोधणे देखीर ळक्म आशे जे कदार्चत 
आऩल्मा आलडीनवुाय अवतीर.  काशी फॉकाॊनी ददरेल्मा वेलाॊच्मा वाभान्म पीभध्मे भामवक 
देखबार ळलु्क, ओव्शयड्राफ्ट ळलु्क आणण एटीएभ पी वभावलष्ट्ट आशे.  आऩल्मारा जास्तीचे 
ऩवै ेदेणे टाऱामचे अवल्माव, खयेदी कयणे आणण ऑपवजची तरुना कयणे पामदेळीय ठयेर. 

 आता आऩण काशी अर्धक आर्थजक अटी, उत्ऩादने आणण वेलाॊळी ऩरयर्चत अवार तय 
आऩल्मारा आऩरे ऩवै ेव्मलस्थावऩत कयण्माफद्दर थोडावा आत्भवलचलाव लाटू ळकेर.  फॉकाॊना 
काम ऑपय कयाली रागेर माफद्दर आऩल्मारा स्जतके अर्धक भादशती अवेर नततकीच 
आऩल्मा जीलनळरैीवाठी आणण लमैस्क्तक आर्थजक रक्ष्माॊवाठी वलोत्कृष्ट्ट कामज कयणायी मोजना 
फनवलणे वोऩे शोईर. 
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एक फॉक शी एक वलत्तीम वॊस्था आशे जी रोकाॊकडीर ठेली स्लीकायत ेआणण एकाच लेऱी कजज 
घेताना भागणी ठेल तमाय कयत.े [१]  कजज देण  ् माचे क्रिमाकराऩ थेट फॉकेद्लाये क्रकॊ ला 
अप्रत्मषऩणे बाॊडलराच्मा भाकेटद्लाये कयता मेतात. 

  फॉका आर्थजक स्स्थयता आणण देळाच्मा अथजव्मलस्थभेध्मे भशत्त्लऩणूज बमूभका फजालतात, फशुतके 
कामजषेत्ाॊभध्मे फॉकाॊलय जास्त प्रभाणात ननमभन केर ेजात.े  फर ्माच देळाॊनी फ्रॎ क्ळनर रयझलज 
फॉक्रकॊ ग म्शणून ओऱखरी जाणायी प्रणारी वॊस्थागत केरी आशे, ज्मा अॊतगजत फॉका त्माॊच्मा 
वध्माच्मा उत्तयदानमत्लाच्मा पक्त एका बागाइतकी तयर भारभत्ता ठेलतात.  तयरता वनुनस्चचत 
कयण्माच्मा शेतनेू अवरेल्मा इतय ननमभाॊव्मनतरयक्त, फॎवर वाभान्मत् आॊतययाष्ट्रीम बाॊडलराच्मा 
भानक वॊचाच्मा आधाये, फवेर ordsकॉर्डजवच्मा आधाये क्रकभान बाॊडलराच्मा आलचमकताॊच्मा 
अधीन अवतात. 

  फॉकेच्मा आधुननक अथाजने चौदाव्मा ळतकात ऩनुजाजगयण इटरीच्मा वभदृ्ध ळशयाॊभध्मे 
वलकमवत झार ेऩयॊत ुप्राचीन जगात त्माॊची भऱेु अवरेल्मा िेडडट आणण कजाजच्मा कल्ऩना 
आणण वॊकल्ऩनाॊच्मा ननयॊतयता म्शणून फर ्माच प्रकाये कामज केर.े  फॉक्रकॊ गच्मा इनतशावात, अनेक 
फॉक्रकॊ ग याजघयाण्मा - वलळऴे म्शणजे, भडेडमवव, पुगवज, लेल्ववज, फेयेनफगजव आणण यॉथस्स्चल्र्डव 
- माॊनी फर ्माच ळतकानळुतके भध्मलती बमूभका फजालरी आशे.  वलाजत जुनी वलद्मभान रयटेर 
फॉक फॎन्का भोंटे दे ऩास्ची दद मवएना (१ founded72२ भध्मे स्थाऩन झारी) आशे, तय वलाजत 
जुनी व्माऩायी फॉक फेयेनफगज फॉक आशे (१ 15 90 in भध्मे स्थाऩना झारी). 
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आर्थजक कामे 

 

 फॉकाॊच्मा आर्थजक कामाजभध्मे शे वभावलष्ट्ट आशे् 

 

 फॉकेच्मा नोटा आणण चार ूखात्माॊच्मा स्लरूऩात ऩवै ेदेणे, ग्राशकाच्मा ऑडजयलय चेक क्रकॊ ला ऩेभेंट 
कयणे आलचमक आशे.  फॉकाॊलयीर शे दाल ेऩळैाच्मा रुऩात कामज करू ळकतात कायण त े
लाटाघाटी कयण्मामोग्म आशेत क्रकॊ ला भागणीनवुाय ऩयतपेड कयण्मामोग्म आशेत आणण म्शणूनच 
त्माचे भलू्म वभान आशे.  त ेकेलऱ नोटफॊदीच्मा फाफतीत, नोटफॊदीच्मा फाफतीत क्रकॊ ला 
प्रबालीऩणे ऩवै ेघेणाया क्रकॊ ला फॉक योख यक्कभ तऩावनू शस्ताॊतयणीम अवतात. 

 

 ऩेभेंटची नेदटॊग आणण वटेरभेंट - फॉका ग्राशकाॊना वॊग्रश आणण देम एजॊट म्शणनू काभ 
कयतात, इॊटयफॉक स्क्रअरयॊग आणण वटेरभेंट मवस्टभभध्मे बाग घेण्मावाठी, वादय कयण्मावाठी, 
वादय केरी जातात आणण देम वाधने बयतात.  आलक आणण फाह्म देमके एकभेकाॊना ऑपवेट 
केल्माने शे ऩेभेंट्वच्मा वेटरभेंटवाठी ठेलरेल्मा याखील जागेलय अथजव्मलस्था कयण्माव फॉकाॊना 
वषभ कयत.े  शे बौगोमरक षते्ाॊभधीर ऩभेेंट प्रलाशाचे ऑपवेदटॊग देखीर वषभ कयत ेआणण 
त्मा दयम्मानच्मा वेटरभेंटची क्रकॊ भत कभी कयत.े 

 

 ऩत भध्मस्थ - फॉका भध्मभ ऩरुुऴ म्शणून त्माॊच्मा स्लत: च्मा खात्मालय कजज घेतात आणण 
ऩयत-ऩयत-कजज देतात. 

 

 िेडडट गणुलते्तत वधुायणा - फॉका वाभान्म व्मालवानमक आणण लमैस्क्तक कजजदायाॊना (वाभान्म 
ऩत गणुलत्ता) ऩवै ेदेत,े ऩयॊत ुउच्च प्रतीचे कजजदाय अवतात.  फॉकेच्मा भारभत्ता आणण 
बाॊडलराचे वलवलधीकयण केल्माने शे वधुारयत शोत ेज ेत्माच्मा जफाफदा on् माॊनवुाय चुकून न 
कयता तोटा घेण्माव फपय प्रदान कयत.े  तथावऩ, नोट आणण ठेली वाभान्मत: अवयुक्षषत 
अवतात;  जय फॉक अडचण झारी आणण भारभत्ता तायण म्शणून तायण ठेलरी तय ती चार ू
ठेलण्मावाठी आलचमक अवरेरा ननधी गोऱा कयण्मावाठी, शे नोट धायक आणण ठेलीदायाॊना 
आर्थजकदृष्ट्ट्मा अधीनस्थ स्स्थतीत ठेलत.े 

 

 भारभत्ता दानमत्ल जुऱत नाशी / भॎच्मरुयटी रान्वपॉभेळन - डडभाॊड कजज आणण अल्ऩ 
भदुतीच्मा कजाजलय फॉका जास्त कजज घेतात, ऩयॊत ुदीघजकारीन कजज देतात.  दवुर ्मा ळब्दाॊत, त े
कभी कजज घेतात आणण दीघज कजज देतात.  इतय फर ्माच कजजदायाॊऩषेा अर्धक चाॊगरी ऩत 
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गणुलते्तवश, फॉका शे भदु्दे एकबत्त करून (उदा. ठेली स्लीकायणे आणण नोटा जायी कयणे) 
आणण वलभोचन (उदा. ऩवै ेकाढणे आणण नोटा काढून टाकणे), योख याखील याखून ठेलणे, 
फाजायात मेणार ्मा मवक्मरुयटीजभध्मे गुॊतलणकू कयणे वशजतनेे फदर ूळकतात.  आलचमक 
अवल्माव योख यक्कभ आणण वलवलध स्त्ोताॊकडून आलचमक अवणायी फदरण्माची ळक्मता 
लाढलणे (उदा. घाऊक योख फाजाय आणण मवक्मरुयटीज भाकेट) 

 

 ऩळैाची ननमभजती / वलनाळ - जेव्शा जेव्शा फॉक अऩणूाांक-रयझव्शज फॉक्रकॊ ग मवस्टभभध्मे कजज देत े
तवे्शा जेव्शा नलीन कजाजची ऩयतपेड केरी जात ेतवे्शा जेव्शा ऩवै ेऩयतपेड केर ेजातात तवे्शा 
एक नलीन यक्कभ तमाय शोत ेआणण त्माउरट शोत.े 

 

 

 

 

 

 

 

 

फॉक्रकॊ ग उद्मोगात जागनतकीकयण 

 

 आधुननक काऱात फॉक्रकॊ ग उद्मोगात जागनतक स्ऩधेच्मा अडथळ्माॊभध्मे भोठ्मा प्रभाणात घट 
झारी आशे.  ब्रभूफगज वायख्मा दयूवॊचाय आणण इतय आर्थजक तॊत्सानात लाढ झाल्माने फॉकाॊना 
त्माॊचे वलत्त आणण जोखीभ दोन्शी व्मलस्थावऩत कयण्मावाठी माऩढेु ग्राशकाॊच्मा जलऱ यशाल े
रागणाय नवल्माभऱेु जगबयातीर त्माॊची व्माप्ती जगबय लाढू ददरी गेरी आशे.  वीभायेऴचे्मा 
क्रिमाॊच्मा लाढीभऱेु फॅंकाॊची भागणीशी लाढरी आशे जी लेगलेगळ्मा नागरयकाॊना वीभा ओराॊडून 
वलवलध वेला देऊ ळकतात. 

 तथावऩ, वीभेलयीर क्रिमेत अडथऱे आणण लाढीभध्मे मा कऩात अवनूशी फॉकीॊग उद्मोग इतय 
काशी उद्मोगाॊइतके जागनतकीकयण झार ेआशे.  उदाशयणाथज, अभरेयकेत, पायच कभी फॅंका 
अगदी रयगरे – नीर कामद्माफद्दर र्च ॊता कयतात, ज्माभऱेु आॊतयजारीम फॉक्रकॊग अर्धक 
कामजषभ शोत.े  जगबयातीर फशुवॊख्म देळाॊभध्मे ऩयदेळी भारकीच्मा फॉकाॊभधीर फाजायाचा लाटा 
वध्मा एखाद्मा वलमळष्ट्ट देळातीर फॉकाॊच्मा वलज फाजायाच्मा दशा टक्केऩेषा कभी आशे.  फॉक्रकॊ ग 
उद्मोगाच ेवॊऩणूज जागनतकीकयण न झाल्माचे एक कायण म्शणजे स्थाननक फॉका छोट्मा 
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उद्मोगाॊना आणण व्मक्तीॊना कजज उऩरब्ध करून देणे अर्धक वोमीस्कय आशे.  दवुयीकड,े 
भोठ्मा कॊ ऩन्माॊकरयता, फॉक कोणत्मा देळात आशे शे नततके भशत्लाच ेनाशी, कायण जगबयात 
भशाभॊडऱाची आर्थजक भादशती उऩरब्ध आशे.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बाॊडलर आणण जोखीभ वॊऩादन : 

 

 फॉकाॊना त्माॊचा व्मलवाम चारवलण्माकरयता फ risks् माच जोखभीॊचा वाभना कयाला रागतो 
आणण शे धोके क्रकती चाॊगल्मा प्रकाये व्मलस्थावऩत केरे जातात आणण वभजर ेजातात त ेनपा 
मभऱलण्माच्माभागीर एक प्रभखु ड्रामव्शय आशे आणण फॉकेरा क्रकती बाॊडलर अवणे आलचमक 
आशे.  फॉकेचे बाॊडलर भखु्मत: इस्क्लटी, कामभ याखरेरी कभाई आणण गौण कजज अवत.े 

 2007-2009 आर्थजक वॊकटानॊतय ननमाभक फॉकाॊना फॉकाॊना कॉन्वीटॊट कन्व्शटेफर फॉन्ड 
(कोकोव) देण्माव बाग ऩाडतात.  शी शामबब्रड कॎ वऩटर मवक्मरुयटीज आशेत जी जेव्शा जायी 
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कयणामाज फॉकेच ेबाॊडलर एका वलमळष्ट्ट स्तयाऩेषा खारी मेत ेतवे्शा त्माॊच्मा कयायाच्मा अटीनवुाय 
तोटा घेत.े  भग कजज कभी शोत ेआणण फॉक बाॊडलरारा चारना मभऱत.े  तोटा आत्भवात 
कयण्माच्मा त्माॊच्मा षभतभेऱेु, कोकोवभध्मे ननमाभक बाॊडलराची आलचमकता ऩणूज कयण्माची 
षभता आशे. [२]] [२]] 

 फॉकाॊकडून शोणार ्मा काशी भखु्म जोखभीॊभध्मे शे वभावलष्ट्ट आशे् 

 

 ऩत जोखीभ: कजजदायाने जे लचन ददरे आशे त्माप्रभाणे ऩवै ेन बयल्माव नकुवान शोण्माचा 
धोका. [२]] 

 

 तयरता जोखीभ् तोटा टाऱण्मावाठी फाजायात ददरेरी वयुषा क्रकॊ ला भारभते्तची त्लयेने वलिी 
कयता मेणाय नाशी अवा धोका (क्रकॊ ला आलचमक नपा कभवलणे). 

 

 फाजायाचा धोका् जोखीभ की फाजायातीर जोखीभ घटकाॊच्मा क्रकॊ भतीत फदर झाल्माभऱेु 
ऩोटजपोमरओचे भलू्म, एकतय गुॊतलणूक ऩोटजपोमरओ क्रकॊ ला रेडड ॊग ऩोटजपोमरओ कभी शोईर. 

 

 ऑऩयेळनर जोखीभ: कॊ ऩनीच्मा व्मलवामातीर कामाजच्मा अॊभरफजालणीभऱेु उद्बलणाया जोखीभ. 

 

 प्रनतस्ष्ट्ठत जोखीभ: व्मलवामाच्मा वलचलावाशजतळेी वॊफॊर्धत जोखीभचा एक प्रकाय 

 

 आर्थजकदृष्ट्ट्मा जोखीभ: फॉक कामज कयीत अवरेल्मा एकूण अथजव्मलस्थेळी वॊफॊर्धत जोखीभ. 
[२]] 

 

 बाॊडलराची आलचमकता शी फॉकेच ेननमभन अवत ेज ेएक चौकट ठयलत ेज्माभध्मे फॉक क्रकॊ ला 
डडऩॉणझटयी वॊस्थेन ेत्माचे ताऱेफॊद व्मलस्थावऩत केर ेऩादशजे.  भारभत्ता आणण बाॊडलराचे 
लगीकयण अत्मॊत प्रभाणणत केर ेआशे जेणेकरून त ेजोखभीचे लजन अव ूळकत.े 
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Advantages 

 

 

फॉककॊ ग वेला र्ल. फॉककॊ ग पामदे 

 

 शा पयक आऩल्मा ग्राशकाॊवाठी भोठा पयक ननभाजण कयतो 

 फॉक्रकॊ ग उत्ऩादनाॊच्मा लमैळष्ट्ट्माॊभधून भाझे प्राथमभक दृस्ष्ट्टकोन फदरणे आणण फॉक्रकॊ ग ग्राशकाॊना 
मभऱणा benefits् मा पामद्माॊफद्दर, भी प्रथभ उद्मोगात प्रलेळ केरा तवे्शा काशी कठोय 
प्रमळषण घेतरे.  भी आता एक अनबुली उत्ऩादन वलिेता आशे, ऩयॊत ुतयीशी भी दययोज मा 
वलमीचा अभ्माव कयतो आणण तयीशी भी वतत भजफतुीकयण लाऩरू ळकतो.  वलऩणन आणण 
उत्ऩादन व्मलस्थाऩन भॊडऱाभध्मे नवरेल्मा फर ्माच रोकाॊवाठी, अव ेवलचाय कयणे नेशभीच 
वलमीचे नवत ेआणण पामदे चाॊगल्माप्रकाये वभजर ेजात नाशीत. 

 आजच्मा अस्स्थय आर्थजक लातालयणात मळस्लीरयत्मा स्ऩधाज कयण्माच्मा भनातीर मा 
पयकाफद्दर स्ऩष्ट्ट अवणे.  शे वॊस्भयणीम ग्राशक अनबुल तमाय कयण्माच्मा भनाऩावनू आशे.  
शे आऩल्मारा चाॊगर ेप्रचन वलचायण्मात आणण चाॊगरी उत्तये मभऱवलण्मात भदत कयत.े  शे 
आऩल्मारा आऩल्मा वॊस्थवेाठी, प्रत्मेक लमैस्क्तक ग्राशकाॊवाठी आणण त्माभधीर प्रत्मेक 
गोष्ट्टीवाठी चाॊगरे ननणजम घेण्मात भदत कयत.े  आचचमजकायक यणनीनतक उद्ददष्ट्टे ठेलणे आणण 
त्माॊना व्मालशारयक ऩरयणाभाॊभध्मे फदरणे मात पयक आशे. 

 शा व्मामाभ आऩल्मारा इतयाॊना फोडाजत आणण्माव आणण त्माॊची वलचायवयणी फदरण्मात भदत 
कयेर आणण आर्थजक वॊस्थतेल्मा प्रत्मेकावाठी शी चाॊगरी ऩद्धत आशे. 

 भरूबतू गोष्ट्टीॊवश प्रायॊब करूमा.  फॉक्रकॊ ग ग्राशकाॊना जलऱऩाव चाय भरूबतू गयजा अवतात: 

 

 व्मलशाय् रोक आणण व्मलवाम त्माॊचे ऩवै ेवतत घेतात आणण खचज कयतात आणण ददलवबय 
आणण ददलव शा प्रलाश शाताऱण्माची आलचमकता अवत.े 

 

 कजज: रोक आणण व्मलवामाॊना भोठ्मा आणण रशान, अल्ऩ आणण दीघज भदुतीच्मा गोष्ट्टी आणण 
वेलाॊवाठी ऩवै ेघेणे आलचमक आशे. 
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 फचत् रोक आणण व्मलवामाॊना नॊतय लाऩयण्मावाठी ऩवै ेआणण भारभत्ता जभा कयणे आलचमक 
आशे आणण ळक्म अवल्माव अर्धक ऩवै ेमभऱलण्मावाठी शे वॊग्रश. 

 

 ननणजम् रोक आणण व्मलवामाॊना वतत आर्थजक ननणजम घेण्माची आलचमकता अवत े- काम 
खचज कयाले, कधी फचत कयाली, ऩवै ेकव ेद्माले, गुॊतलणूक कळी कयाली, एखादी लस्त ूऩयलडरे 
की नाशी, कय कभी कयण्माचा भागज, त्माॊचे कौटुॊबफक चाॊदी क्रकॊ ला त्माॊच ेधायक फॊध कोठे 
वाठलामचे. 

 

फॉक खात्माच ेपामदे 

 

 फॉक खाती वोमीची ववुलधा देतात.  उदाशयणाथज, आऩल्माकड ेतऩावणी खात ेअवल्माव आऩण 
चेकद्लाये क्रकॊ ला ऑनराईन बफर ऩेद्लाये वशज ऩवै ेबरू ळकता.  ... 

 

 फॉक खाती वयुक्षषत आशेत.  आऩरे ऩवै ेचोयी आणण आगीऩावनू वॊयक्षषत शोतीर.  ... 

 

 ऩळैाची फचत कयण्माचा शा एक वोऩा भागज आशे.  ... 

 

 फॉक खाती स्लस्त आशेत.  ... 

 

 फॉक खाती आऩल्मारा िेडडटभध्मे प्रलेळ कयण्मात भदत करू ळकतात. 

 

 

 

फॉकाॊच ेतोटे 

 

 भानली वभाजाने व्माऩायाचा व्मलवाम वरुू केल्माऩावनू फॉका अस्स्तत्लात आशेत.  फीवी 2000 
च्मा वभुायाव बायतातीर व्माऩा .् माॊनी ळतेकयी ल व्माऩा to् माॊना व्मलवामात भदत 
कयण्मावाठी धान्म कजज ददर.े  ग्रीव आणण योभन वाम्राज्मात भॊददयाॊनी ठेली स्लीकायल्मा आणण 
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कजज ददरे.  इस्जस्प्ळमन, फॎबफरोननमन, भेवोऩोटेमभमन, प्राचीन चीन आणण बायत मा जगातीर 
जलऱजलऱ प्रत्मेक प्रमवद्ध वॊस्कृतीभध्मे ऩायॊऩारयक फॉक्रकॊ ग व्मलस्था आशे. 

 

 

 तथावऩ भॉडनज ड ेफॉक्रकॊ ग शे फयेच अर्धक ऩरयबावऴत आणण ननमभन केर ेआशे.  
इन्व्शेस्टोऩीडडमा डॉट कॉभ द्लाया ऩरयबावऴत केल्मानवुाय - "फॉक शी एक वलत्तीम वॊस्था आशे 
जी ठेली प्राप्त कयण्मावाठी आणण कजज घेण्मावाठी ऩयलानाकृत आशे".  व्माख्मेनवुाय फॉका ठेली 
आणण कजाजची वलेा ऩयुलतात.  मा व्मनतरयक्त, व्मालवानमक फॉका अळा अनेक वेला प्रदान 
कयतात जव ेकी - िेडडट काडज, नेट फॉक्रकॊ ग, गुॊतलणकूीची वाधन े(ठेलीॊचे प्रभाणऩत् इ.), 
वोन्माची नाणी खयेदी आणण वलिी, आणण कधीकधी वलभा देखीर. 

 

 अनिुभणणका 

 

 फॉकाॊचे पामदे आणण तोटे 

 

 फॉकाॊच ेपामदे 

 

 वालजजननक वॊऩत्तीची वयुषा 

 

 स्लस्त कजाजची उऩरब्धता 

 

 अथजव्मलस्थेचा प्रोऩेरॊट 

 

 भोठ्मा प्रभाणात अथजव्मलस्था 

 

 ग्राभीण बागात वलकाव 

 

 जागनतक ऩोशोच 
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 फॉकाॊच ेतोटे 

 

 फॉक ददलाऱखोयी शोण्माची ळक्मता 

 

 पवलणूक आणण यॉफयीजचा धोका 

 

 वालजजननक कजाजचा धोका 

 

 इतय कोणत्माशी वॊस्थाॊप्रभाणेच व्माऩायी फॉका देखीर त्माॊचे स्लत: च ेपामदे आणण कभतयता 
घेऊन मेतात, चरा त्माॊच्माकड ेववलस्तयऩणे ऩाशू मा. 

 ￼ 

 

 फॉकाॊच ेपामदे आणण तोटे 

 

 फॉकाॊच ेपामदे 

 

 वालजजननक वॊऩत्तीची वयुषा 

 

 आधुननक फॉक्रकॊ ग प्रणारी वरुू शोण्माऩलूी रोक त्माॊच ेऩवै ेशाडज योखेत फचत कयामचे.  त्माॊनी 
शी योकड रॉकभध्मे, बमूभगत, धान्म इत्मादीॊद्लाये वाठलरी शोती. अळी अनेक उदाशयणे शोती 
जेव्शा ऩवै ेचोयीरा गेरे, उॊदीयाॊनी खाल्रे क्रकॊ ला लऴाजनलुऴ ेकुजरे.  तथावऩ, आधनुनक फॉक्रकॊ ग 
मवस्टभने शाडज योख वाठलण्माची गयज ऩणूजऩणे काढून टाकरी.  शे प्रत्मषात भोठ्मा प्रभाणात 
वालजजननक वॊऩत्ती लाचवलण्मात भदत कयत ेजे स्टोयेजभध्मे खयाफ शोत.े 

 

 स्लस्त कजाजची उऩरब्धता 
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 आधुननक फॉका स्थाऩण्माऩलूी रोक स्थाननक वालकाय, जभीनदाय, व्माऩायी क्रकॊ ला इतय श्रीभॊत 
व्मक्तीॊकडून ऩवै ेघेतात.  शी कजे अत्मल्ऩ व्माज दयालय देण्मात आरी शोती जी फशुतके 
रोकाॊना देणे ऩयलडत नाशी, मा प्रक्रिमेभध्मे कजजदाय नेशभीच कजाजतच याशतो.  त ेएक दषु्ट्टचि 
शोत.े  आधनुनक फॉकाॊनी वॊऩणूज भशागर्डमा कजज व्मलस्थेचा बॊग कयीत वभाजातीर लॊर्चताॊना 
स्लस्त कजज उऩरब्ध करुन ददर.े 

 

 अथजव्मलस्थेचा प्रोऩेरॊट 

 

 फॉका िेडडट क्रिएळन नालाच्मा मवस्टभद्लाये ऩवै ेतमाय कयतात.  िेडडट तमाय कयण्माच्मा 
भदतीने फॉक आऩल्माकड ेअवरेल्मा ठेलीॊऩेषा जास्त ऩवै ेकजज देऊ ळकतात.  जेव्शा फॉका शी 
यक्कभ कृऴी, उद्मोग, छोटे व्मलवाम आणण वेला प्रदात्माॊना कजज देतात तवे्शा अथजव्मलस्था 
लेगाने लाढवलण्मात भदत कयतात.  माभऱेु, योजगाय आणण खचज कयण्माची ळक्ती ननभाजण शोत.े  
एकूणच फॉकेच ेशे एक कामज इतके ळस्क्तळारी आशे की कोणत्माशी देळाची वॊऩणूज अथजव्मलस्था 
मालय अलरॊफनू अवत.े 

 

 भोठ्मा प्रभाणात अथजव्मलस्था 

 

 कोणत्माशी फॉकेचा अत्मॊत भशत्त्लाचा पामदा म्शणज ेळाखा फॉक्रकॊ ग प्रणारीद्लाये त्माचा खोर 
आणण वलस्ततृ प्रलेळ आणण भोठ्मा प्रभाणात काभकाजाचे पामदे.  फॉक आऩल्माव ऩयुवलरेल्मा 
चाॊगल्मा वेला ऩोशोच ूळकेर.  आता ददलवाची फॉक अगदी अगदी दयूलय आणण भागाव बागात 
नेट फॉक्रकॊ ग, काडज ऩेभेंट्व, एटीएभची वेला इत्मादी वलेा प्रदान कयतात.  मा भोठ्मा प्रभाणालय 
ऑऩयेळन्वभऱेु वेला अत्मॊत स्लस्त क्रकॊ ला कधीकधी वलनाभलू्म देखीर झाल्मा आशेत. 

 

 ग्राभीण बागात वलकाव 

 

 फॉका एकाऩेषा अर्धक भागाांनी ग्राभीण वलकावाव भदत कयतात.  वलजप्रथभ, वयकाय फॉकाॊना 
ळतेी, ग्राभीण ऩामाबतू ववुलधा इत्मादीवायख्मा वलळऴे षेत्ात कजज देणे फॊधनकायक कयत.े 
माभऱेु ग्राभीण बागात आधुननक ऩामाबतू ववुलधा ल ऩद्धती वलकमवत शोतात आणण त्मामोग े
लाढ शोत.े  दवुये म्शणजे, भागावरेल्मा बागात फॉका आऩल्मा ळाखा उघडत अवताना ग्राभीण 
बागातीर रोकाॊकड ेचेक-इन खाती, एटीएभ, रॉकय ववुलधा इत्मादी आधुननक फॉक ववुलधाॊचा 
राब आशे. मळलाम, जेव्शा एखाद्मा गालात नलीन फॉक ळाखा उघडरी जात ेतवे्शा त्माव 
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आलचमक अवत.े  २-ताव लीजऩयुलठा, इॊटयनेट कनेक्ळन, नलीन कभजचायी इत्मादी ववुलधा 
माभऱेु योजगायननमभजती शोत ेआणण ग्राभस्थाॊनाशी लीज ल इॊटयनेट ववुलधा मभऱू ळकतात. 

 

 जागनतक ऩोशोच 

 

 फर ्माच फॉका फशुयाष्ट्रीम स्तयालय कामजयत अवतात, माभऱेु रोक आणण व्मलवामाॊना अळा 
प्रकाये भदत झारी आशे जी आधुननक फॉकाॊच्मा स्थाऩनेऩलूी ळक्म नव्शती.  फशुयाष्ट्रीम फॉका 
योख यकभवेाठी भदत कयतात आणण दवुर ्मावाठी चरन वलननभम कयतात;  कागदऩत् ेआणण 
देमके शस्ताॊतरयत करून ननमाजतीत भदत;  वयकाय, वॊस्था आणण इतय जागनतक वॊस्था माॊना 
कजज द्मा.  फॉकाॊची ऩोशोच अभमाजददत आशे आणण माभऱेु जगारा जागनतक गाल फनवलण्मात 
भदत झारी आशे. 

 

 जयी आधुननक फॅंकाॊचे फयेच पामदे आशेत, ऩयॊत ुत्मात त्माच्मा कभी प्रभाणात त्टुी आशेत.  
अर्धक चाॊगल्मा प्रकाये वभजून घेण्मावाठी फॉकाॊच्मा तोट्माॊफद्दर चचाज करूमा. 

 

 फॉकाॊच ेतोटे 

 

 फॉक ददलाऱखोयी शोण्माची ळक्मता 

 

 जागनतक अथजव्मलस्था दय काशी लऴाांनी त्ावदामक काऱातनू जात.े  १ 29 २ of भधीर भशान 
औदामवन्म, प्रथभ वलचलमदु्ध आणण द्वलतीम, 2000 चा डॉट कॉभ फफर क्रकॊ ला २०० 2008 चा 
भोठा भॊदी इत्मादी घटनाॊनी फॉकाॊना अनवैर्गजक जोखीभ दळजवलर.े  नाजूक कारालधीत, जय वलज 
रोकाॊनी फॉकेतनू ऩवै ेकाढण्माचे ठयवलर ेतय वलज एकाच लेऱी फॉक ददलाऱखोयी शोईर.  
ऩतननमभजतीच्मा कामाजभऱेु फॉकाॊभध्मे वलज ग्राशकाॊना एकाच लेऱी ऩवै ेदेण्माइतके ऩवैे नवतात.  
जय फॉक ददलाऱखोयी झारी तय रोक त्माॊचे ऩवै ेगभालतीर मात ळॊका नाशी. 

 

 पवलणूक आणण यॉफयीजचा धोका 
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 इॊटयनेट फॉक्रकॊगच्मा लाढीभऱेु वामफय िाइभभध्मेशी लाढ झारी आशे.  आता अर्धकार्धक रोक 
िेडडट काडज चोयी, चोयीचे वॊकेतळब्द, नेट फॉक्रकॊ ग पवलणूक इत्मादीॊचा धोका दळजवलत आशेत. 
रटुारुॊ नी इॊटयनेटच्मा भाध्मभातनू कोट्मलधी डॉरवजची चोयी केरी आशे. फॉकाच्मा आलायात प्रत्मष 
प्रलेळ न कयता.  इॊटयनेट फॉक्रकॊ गच्मा लाढीव, कॊ भेन आणण दयोडखेोयाॊना रोकाॊची पवलणूक 
कयण्माचा आणखी एक अमबनल भागज अवेर.  माभऱेु जनता अवयुक्षषत शोत.े  माभऱेु फॉकाॊना 
त्माॊच्मा मवस्टभचे यषण कयण्मावाठी खचज कयाला रागतो, जे अखेयीव ग्राशकाॊकडून आकायर े
जातात. 

 

 वालजजननक कजाजचा धोका 

 

 शे प्रनत वेलेचा धोका नाशी, ऩयॊत ुफॉकेळी व्मलशाय कयताना शा धोका स्लत्लय घेतो.  म्शणा 
की एखाद्मा व्मक्तीव दयभशा िेडडट काडज जास्तीत जास्त कयण्माची वलम अवत ेआणण त्माने 
क्रकभान ऩवै ेऩयत केर ेतय तो रलकयच कजाजत फडुरे.  एखाद्मारा ऩयतपेड घेण्माऩेषा जास्त 
कजज घेण्माची वलम शी खयोखयच एक लाईट लाईट वलम आशे, तथावऩ, फॉकाॊच्मा वशज कजज 
देण्माच्मा धोयणाभऱेु अग्नीरा वाभोये जाल ेरागत.े  शे रोकाॊच्मा लमैस्क्तक ऩळैावाठी शाननकायक 
अव ूळकत.े  शे अळा व्मलवामाॊलय देखीर ऩरयणाभ कयत ेजे फॉकाकडून भदुत कजे आणण 
कामजयत बाॊडलरी कजज घेतात आणण त ेऩयत करू ळकत नाशीत.  तरुनेने कभी व्मलवाम आशेत 
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iz’ukoyh %  

 

       lksubZ ifjljkrhy dkgh yksdkauk fopkjysyh iz’ukoyh 

 

1- rqEgh cWdsr [kkrs m?kMys vkgsr dk \ 

2- rqEgh cWadsr yksu dsys vkgs dk \ 

3- fdaok bZrj O;Drhl iSls ikBoys dk \ 

4- caWdsr rqaaaaaaaa aaaaEgkyk dkgh vMp.kh tk.koY;k dk \ 

5- eksckbZy cWadhaxpk okij djrk dk \ 

6- tj vkiys MschV dkMZ gjoys rj rqEgh dk; dj.kkj \ 

7- vuksG[kh uacj o:u dkWy vkY;kl ;ksX; rh [kcjnkjh d’kh ?;ky \ 

8- cWad Eg.kts dk; \ 

9- cWadsrhy rqepk ,[kknk vuqHko \ 

10- rqeP;k ers cWadsr vtwu dks.kdks.krs lks;h o cny gosr \ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

lanZHk % 

 

 

1-caWd vf/kfu;e dk;nk 1949 

2-www.indian bank.com 

3-Hkkjrh; fjtoZ caWd 

4-Hkkjrkrhy caWdk o R;kph dk;Z &ys[k 

5-caWdhax o Qk;ukUl ikB;iqLrd  

6-caWdhax dks&vkWijsVho Fkslhl  
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