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प्रमािपत्रप्रमािपत्र  

 
प्रमाणणत किण्यात येत ेकी.जिवडे रववदं्र दत्तात्रय एम.कॉम भाग २ याने 

२०२०-२१ 

सेममस्टि चाि मधील पेपि क्रमाांक ४ प्रोजेक्ट िकक  या विषया अांतगकत 
म्युच्युअल फां ड आणण गुांतिणूकदािाांच्या िागणुकीिि अभ्यास हा प्रकल्प 

अहिाल सादि केला आहे. 

 

ददनाांक- /  /२०२१ 

स्थळ- सोनई 
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मागषदशषकाचे प्रमािपत्रमागषदशषकाचे प्रमािपत्र  
   प्रमाणणत किण्यात येते की कु.जिवडे रववदं्र दत्तात्रय याने सावित्रीबाई 
फुले पुण ेविद्यपीठ सालांगगत विद्यपीठच्या पदव्युति विभाग कला िाणणज्य 
ि विज्ञान महाविद्यलच्या सोनई यधील एम .कॉम भाग 2 ची विद्यथाांनी 
 दहने .आहेम्युच्युअल फां ड आणण गुांतिणूकदािाांच्या िागणुकीिि अभ्यास या 
विषयािि प्रकल्प आहिल तयाि केला आहे.प्रस्ततु प्रकल्प अहिाल माझ्या 
मागकदर्कन खाली पूणक किण्यात आला आहे प्रस्तुत प्रकल्प अहिाल त्याने 
स्ित:च्या कायकची ननष्पती असून त्याचे सांर्ोधन प्रकल्प अहिाल पुणे 
विद्यपीठच्या एम.कॉम च्या अध्यादेर्ातील तितुदीांना अनुसरून आहे.अस े
मी प्रमाणणत कितो.  

 
 

 

 

 

ददनंाक- / /2020 

स्र्थल-सोनई  

  

  



प्रमािपत्रप्रमािपत्र  
 

या सांर्ोधन अहिालात समविष्ठ किण्यात आलेल ेकायक हे मी स्ित केलेल े
आहे त्यसाठी माला िेळोिेळी मागकदर्ककाकडून मागकदर्कन ममळाले  .मी 
सांर्ोधाांनचे कायक सांधभक खेिीज कोणाकडून कोणतीही मदद्द घेतलेली नाही .

पूिकक घोवषत कितेअसे मी प्रतनीय .या सांर्ोधनसाठी उपयोगात आणलील 
सांधभक पुस्तके विविध प्रश्नािक्ता या सिकनाच सांधभक सूगचत मध्ये 
ननदि् मर्त किण्यात आलेला आहे . 

 

 

 

 

 

 

ददनाांक-  /  / २०२१ विद्यथाांयाचे नाि- 

स्थळ- सोनई                              जिवड ेरववदं्र दत्तात्रय 

   (एम.कॉम) 

  

Internal Examinar :- External Examinar:- 
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ऋिननदेशऋिननदेश  

मी ही सांधी विविध व्यक्तीांचे आभाि मानण्यासाठी व्यासपीठ म्हणून घेऊ इच्च्ितो, 
कोणाच्या पादठांब्यामर्िाय हे प्रमर्क्षण यर्स्िी झाले नसते. 

श्री.मांगेर् नाईक याांनी या सांपूणक अभ्यासाच्या सांपूणक मागकदर्कन ि सहकायाकबद्दल मला 
मनापासून कृतज्ञता ि आभाि व्यक्त करू इच्च्ित आहे. मला योग्य सांसाधने 
पुिविल्याबद्दल आणण माझ्या सांर्ोधन कायाकला चालना ददल्याबद्दल मी माझ्या 
सांस्थेचे आभािी आहे. ज्याांनी माझ्यािि विश्िास ठेिला आणण मला त्याांचे बहुमूल्य 
अांतज्ञाकन ददले त्या सिक प्रनतसादकाांचे आभाि मानण्यासाठी ही सांधी मी घेऊ इच्च्ित 
आहे. मी ज्या प्राध्यापक पयकिेक्षक आणण औद्योगगक पयकिेक्षकाचेदेखील आभािी आहे 
ज्याांचे योग्य मागकदर्कन आणण दयाळूपणा सहकायाकने मी म्युच्युअल फां डाचा माझा 
अभ्यास पूणक करू र्कले 

“यादि नाईक आणण कां पनी” मधील लोकाांचे मी आभाि मानतो. ज्याने मला 
कां पनीबद्दल योग्य ज्ञान ददले. 

श्री.दिांदले सि ज्याांचे उन्हाळ्यातील प्रमर्क्षण अहिालासाठी मला योग्य मागकदर्कक 
सूचना, ज्ञान आणण पादठांबा ददल्याबद्दल धन्यिाद ददल्यामर्िाय माझी पािती पूणक 
होणाि नाही. 

हा अहिाल र्क्य नततका मादहतीपूणक आणण समजण्यायोग्य बनविण्यासाठी मी माझ्या 
सिकतोपिी प्रयत्न केले आहेत. कामाची गुणित्ता िाढविण्यासाठी सिकतोपिी प्रयत्न केले 
गेले आहेत. तथावप, अभ्यासामध्ये असलेल्या उणीिा (जि काही असतील ति) माझी 
एकमेि जबाबदािी आहे. 
 

 

 

 

  



अनुक्रमननका अनुक्रमननका   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनू.कं्र तपशीलवार मादहती 
1. कायषकारी साराशं 

2. परिचय 

 िस्तुननष्ठ 

 व्याप्ती 
3. उद्योग / के्षत्र प्रोफाइल 

 परिचय 

4. कंपनी प्रोफाइल (संबंधधत उद्योगाचा वास्तववक डेटा) 
 कां पनीचा इनतहास 

 च्व्हजन ममर्न 

 उपलब्धी प्रर्ांसा 
 जागनतक उपच्स्थती 
5. सेवा / उत्पादन प्रोफाइल 

6. सादहत्य समीक्षा 
 पाश्िकभमूी स्त्रोत, इांटिनेट सांदभक, मॉडेल्स (असल्यास असल्यास), इति 

कोणतीही सहाय्यक मादहती. 

7. संशोधन कायषप्रिाली 
 िेस. उद्दीष्टे, िेस डडझाइन, िेस टूल, िेसचा प्रकाि, 
 नमुना, नमुना ब्रेक अप आणण आकाि, नमुना फे्रम 

 ननिीक्षणे / ननष्कषक / सूचना / मर्फािसी / ननष्कषक 
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म्युच्युअल फंड आणि त्याच्या ववववध वैशशष्टयांचा पररचय.- 

प्रस्तावना-  
म्युच्युअल फां ड एक विश्िास आहे जे एक सामान्य आगथकक उद्दीष्ट सामानयक 
किणायाक गुांतिणूकदािाांच्या बचतीची बचत किते. पैर्ाांच्या या तलािाांची गुांतिणूक 
केलेल्या उद्ददष्टानुसाि गुांतिणूक केली जाते. अर्ा प्रकािे “म्युच्युअल” मध्ये फां डाची 
सांयुक्त मालकी, म्हणजे. हा ननधी सिक गुांतिणुकदािाांचा आहे. अर्ा प्रकािे गोळा केलेले 
पैसे नांति रे्असक, डडबेंचसक आणण इति मसक्युरिटीज सािख्या भाांडिलाच्या बाजािात 
गुांतविले जातात. या गुांतिणूकीद्िािे ममळविलेले उत्पन्न आणण भाांडिली कौतुक त्याच्या 
युननटधािकाांच्या मालकीच्या युननटच्या प्रमाणात प्रमाणात सामानयक केले जाते. 
त्यामुळे सिकसामान्याांसाठी म्युच्युअल फां ड ही सिाकत योग्य गुांतिणूक आहे कािण त्या 
तुलनेने कमी ककां मतीत मसक्युरिटीजच्या विविध, व्यािसानयक व्यिस्थावपत बास्केटमध्ये 
गुांतिणूक किण्याची सांधी देते. म्युच्युअल फां ड हे एक गुांतिणूकीचे साधन आहे जे 
लहान गुांतिणूकदािाांना इच्क्िटी, बॉन््स आणण इति मसक्युरिटीजच्या चाांगल्या-
िैविध्यपूणक पोटकफोमलओमध्ये प्रिेर् किण्यास पििानगी देते. प्रत्येक भागधािक ननधी 
ममळविण्यामध्ये ककां िा तोट्यात भाग घेतो. युननट्स ददली जातात आणण 
आिश्यकतेनुसाि त्याांची पूतकता केली जाऊ र्कते. फां डाचे ननव्िळ मालमत्ता मूल्य 
(एनएव्ही) प्रत्येक ददिर्ी ननच्श्चत केले जाते. मसक्युरिटीजमधील गुांतिणूक उद्योग 
आणण क्षेत्राांच्या विस्ततृ क्रॉस-सेक्र्नमध्ये पसिली आहे आणण त्यामुळे धोका कमी 
होतो. डायव्हमसकफाइड जोखीम कमी किते कािण गुांतिणूकदािाांमध्ये गुांतविलेल्या 
पैर्ाांच्या प्रमाणात त्यानुसाि सिक स्टॉक हलू र्कत नाहीत. म्युच्युअल फां डाचे 
गुांतिणूकदाि युननटचे धािक म्हणून ओळखले जातात. 

 

 

 

 



म्युच्युअल फंडांचा इनतहास- 

भाितीय म्युच्युअल फां ड उद्योगाचा इनतहास: भाित सिकाि आणण रिझव्हक बँकेच्या 
पुढाकािाने भाितातील म्युच्युअल फां ड उद्योग 1963 मध्ये युननट ट्रस्ट ऑफ 
इांडडयाच्या स्थापनेपासून सुरू झाला. भाितातील म्युच्युअल फां डाच्या इनतहासाचे 
विस्ततृपणे चाि िेगिेगळ्या टप्प्यात विभागले जाऊ र्कते. 

पदहला टप्पा - 1964-87 

युननट ट्रस्ट ऑफ इांडडया (यूटीआय) ची स्थापना १ 63 on63 िोजी रिझव्हक बँक ऑफ 
इांडडयाने सांसदेच्या कायद्याद्िािे केली आणण भाितीय रिझव्हक बँकेच्या ननयामक आणण 
प्रर्ासकीय ननयांत्रणाखाली काम केले. १ 197 88 मध्ये यूटीआयचा रिझव्हक बँकेकडून 
दिुा साधला गेला आणण इांडच्स्ट्रयल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इांडडयाने (आयडीबीआय) 
ननयामक पदभाि स्िीकािला आणण आिबीआयची जागा प्रर्ासकीय ननयांत्रण आहे. 
यूटीआयने सुरू केलेली पदहली योजना युननट स्कीम १964. होती.1988 च्या रे्िटी 
आयटीआयच्या व्यिस्थापनाखाली 6०० कोटी रुपयाांची सांपत्ती होती. 

दसुिा टप्पा - 1987-1993 (सािकजननक क्षेत्रातील ननधीची नोंद) 

1997 मध्ये सािकजननक क्षेत्रातील बँका आणण भाितीय जीिन विमा महामांडळ 
(एलआयसी) आणण भाितीय जनिल विमा कॉपोिेर्न ऑफ इांडडया (जीआयसी) ने नॉन-
यूटीआय, सािकजननक क्षेत्रातील म्युच्युअल फां डाांच्या प्रिेर्ाची नोंद केली. एसबीआय 
म्युच्युअल फां ड जून १ 198 77 मध्ये स्थापन केलेला पदहला नॉन-यूटीआय म्युच्युअल 
फां ड होता त्यानांति कॅन म्युच्युअल फां ड (Dec 87 डडसेंबि), पांजाब नॅर्नल बँक 
म्युच्युअल फां ड (ऑगस्ट), इांडडयन बँक म्युच्युअल फां ड (नोव्हेंबि), बँक ऑफ इांडडया 
(जून) 90), बँक ऑफ बडोदा म्युच्युअल फां ड (ऑक्टोबि 92). एलआयसीने जून 
1998 मध्ये म्युच्युअल फां डाची स्थापना केली होती ति जीआयसीने डडसेंबि 1990 

मध्ये आपला म्युच्युअल फां डाची स्थापना केली होती. 
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नतसिा टप्पा -1993-2003 (खाजगी क्षेत्रातील ननधीची नोंद) 1993 हे िषक होते 
ज्यामध्ये प्रथम म्युच्युअल फां ड ननयमन अच्स्तत्त्िात आले होते, ज्या अांतगकत यूटीआय 
िगळता सिक म्युच्युअल फां ड नोंदणीकृत आणण र्ामसत किायचे होते. पूिीचे कोठािी 
पायननयि(आता फ्रॅं कमलन टेंपल्टनमध्ये विलीन झाले) हा जुलै 1993 मध्ये नोंदणीकृत 
असलेला प्रथम खासगी क्षेत्रातील म्युच्युअल फां ड होता. 

 

1999 मध्ये सेबी (म्युच्युअल फां ड) िेगुलेर्नस अगधक व्यापक आणण सुधारित 
म्युच्युअल फां ड िेग्युलेर्न्सद्िािे 1996 मध्ये बदलण्यात आले. आता सेबीच्या 
(म्युच्युअल फां ड) िेग्युलेर्न्स 1996 च्या अांतगकत उद्योग कायकित आहेत. जानेिािी 
2003  च्या रे्िटी, तेथे 33 म्युच्युअल फां ड होते. रु. 1,21,805 कोटी आहे. 

 

चौथा टप्पा - फेब्रुिािी 2003 पासून 

फेब्रुिािी 2003 मध्ये, युननट ट्रस्ट ऑफ इांडडया कायदा िद्द केल्यािि 1963 

यूटीआयचे दोन स्ितांत्र सांस्थाांमध्ये विभाजन किण्यात आले. त्यापैकी एक म्हणजे 
युननट ट्रस्ट ऑफ इांडडयाचे जानेिािी 2003 अखेिपयांत 3535 of कोटी रुपयाांच्या 
मालमते्तसह मालमत्ता असलेली विमर्ष्ट उपक्रम, यूएस scheme 64 योजनेच्या 
मालमते्तचे प्रनतननगधत्ि, आश्िासन पितािा आणण काही इति योजना दसुिे यूटीआय 
म्युच्युअल एसबीआय, पीएनबी, बीओबी आणण एलआयसी पुिस्कृत फां ड मलममटेड. हे 
सेबीकडे नोंदणीकृत आहे आणण म्युच्युअल फां ड ननयमन, एकत्रीकिण आणण िाढ 
अांतगकत कायक किते. सप्टेंबि 2004 अखेिपयांत फां ड होते, जे 1२१ योजनाांतगकत १33१० 
कोटी रुपयाांची सांपत्ती साांभाळतात. 

 

 



म्युच्युअल फंडाची सकंल्पना- 

जेव्हा एखादा गुांतिणूकदाि म्युच्युअल फां डाच्या युननटसाठी िगकणीदाि असतो, तेव्हा तो 
त्याच प्रमाणात फां डाच्या मालमते्तचा भाग मालक बनतो, कॉपकसमध्ये ठेिलेल्या त्याच्या 
योगदानाची िक्कम (म्युच्युअल फां डाची एकूण िक्कम). म्युच्युअल फां ड गुांतिणूकदाि 
म्युच्युअल फां ड भागधािक ककां िा युननट धािक म्हणून देखील ओळखले जातात. 

भाांडिली बाजािाच्या साधनाांमध्ये केलेल्या गुांतिणूकीच्या मूल्यातील कोणतेही बदल 
(जसे की रे्अि, डडबेंचि इ.) योजनेच्या ननव्िळ मालमत्ता मूल्यात (एनएव्ही) प्रनतबबांबबत 
होतात. एनएव्हीला म्युच्युअल फां ड योजनाांच्या जबाबदायाांपैकी ननव्िळ मालमते्तचे 
बाजाि मूल्य म्हणून परिभावषत केले जाते. योजनेची एनएव्ही आहे. 

गुांतिणूकदािाांना जािी केलेल्या एकूण युननट्सच्या सांख्येनुसाि योजनेच्या मालमते्तचे 
बाजाि मूल्य विभागून गणना केली जाते. 

म्युच्युअल फां डाांबद्दल सिक म्युच्युअल फां ड म्हणजे काय हे समजण्याआधी म्युच्युअल 
फां ड कोणत्या क्षेत्रामध्ये कायक कितात हे मादहत असणे फाि महत्िाचे आहे, समभाग 
आणण बाँडची मूलभूत मादहती. 

साठा: 

साठे सािकजननक कां पनीत मालकीच्या समभागाांचे प्रनतननगधत्ि कितात. रिलायन्स, 

ओएनजीसी आणण इन्फोमसस या सािकजननक कां पन्याांच्या उदाहिणाांचा समािेर् आहे. 
रे्अि बाजािात सिाकत सामान्य मालकीची गुांतिणूक मानली जाते. 

 

 

िोखे:  
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बॉण््स मुळात आपण पैसे ककां िा आपण सिकािला ककां िा एखाद्या कां पनीला ददलेला 
पैसा असतो आणण त्या बदल्यात आपल्याला आपल्या गुांतिलेल्या िकमेिि व्याज ममळू 
र्कते, जे िेळेच्या ननधाकरित िेळेपेक्षा जास्त असते. बाँड बाजािात सिाकत जास्त कजक 
ददलेली गुांतिणूक मानली जाते. समभाग आणण बाँ्स (annन्युइटीज, रिअल इस्टेट 
आणण मौल्यिान धातूांचा समािेर्) व्यनतरिक्त इतिही बिीच गुांतिणूक आहेत, पिांतु 
बहुतेक म्युच्युअल फां ड स्टॉक आणण / ककां िा बॉन्डमध्ये गुांतिणूक कितात. 

म्युच्युअल फां ड ही सामूदहक गुांतिणूकीची व्यािसानयक-व्यिस्थावपत फमक आहे जी 
बर् याच गुांतिणूकदािाांकडून पैसे उकळिते आणण स्टॉक्स, बॉन््स, अल्प-मुदतीची मनी 
माकेट इन्स्ुमेंट्स आणण / ककां िा इति मसक्युरिटीजमध्ये दसुर् या र्ब्दात असे म्हणू 
र्कते की म्युच्युअल फां ड म्हणजे एक भाितीय मसक्युरिटीज एक्सचेंज बोडक (सेबी) 
मध्ये नोंदणीकृत ट्रस्ट, जो िैयच्क्तक / कॉपोिेट गुांतिणूकदािाांकडील पैसे उभा कितो 
आणण गुांतिणूकदाि / युननट धािकाांच्या ितीने गुांतिणूक कितो, इच्क्िटी रे्असक, 
सिकािी मसक्युरिटीज, बॉन््स, कॉल मनी माकेट इ. ., आणण नफा वितिण. म्युच्युअल 
फां डाच्या प्रत्येक युननटचे मूल्य, ननव्िळ मालमत्ता मूल्य (एनएव्ही) म्हणून ओळखले 
जाते, जे सध्या जािी केलेल्या आणण थकबाकी असलेल्या रे्असकच्या सांख्येने विभाच्जत 
केलेल्या फां डाच्या एकूण मूल्याच्या आधािे दििोज मोजले जाते. दििोज गणना केलेल्या 
पोटकफोमलओमधील सिक मसक्युरिटीजचे मूल्य. यामधून, सिक खचक िजा केले जातात 
आणण परिणामी मूल्य फां डाच्या युननट्सच्या सांख्येद्िािे विभाच्जत केले जाते फां डाची 
एनएव्ही. 

NAV =                       Total value of the fund 
 

                        No. of shares currently issued and 

outstanding. 

 

 



महाग साठयाांमध्ये स्िस्त प्रिेर्ाचा लाभ द्या 

- म्युच्युअल फां ड मालमते्तच्या टोपलीमध्ये गुांतिणूक करून गुांतिणूकदािाच्या जोखमीत 
विविधता आणतात 

- व्यािसानयक फां ड व्यिस्थापकाांची एक टीम गुांतिणूक विश्लेषकाांच्या सखोल सांर्ोधन 
मादहतीसह त्याांचे व्यिस्थापन किते. 

- बाजािामध्ये चाांगली सौदा किण्याची क्षमता असणािी सांस्था असल्याने म्युच्युअल 
फां डाांना महत्त्िपूणक कॉपोिेट मादहती ममळते, ज्यामध्ये िैयच्क्तक गुांतिणूकदाि प्रिेर् करू 
र्कत नाहीत. 
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म्युच्युअल फंड योिनांचा प्रकार- 

संपलेली योिना- 

ओपन-एांड फां ड हा एक िषकभि िगकणीसाठी उपलब्ध असतो. यामध्ये ननच्श्चत 
परिपक्िता नाही. गुांतिणूकदाि नेट एसेट व्हॅल्यू ("एनएव्ही") सांबांगधत ककां मतीांिि युननट 
सोयीस्किपणे खिेदी आणण विक्री करू र्कतात. ओपन-एांड योजनाांचे मुख्य िैमर्ष्ट्य 
म्हणजे तिलता. 

संपलेल्या योिना बंद करा- 

क्लोज-एांड फां डात ननच्श्चत कालािधी असतो जो साधािणत: 3 ते 15 िषाांपयांत असतो. 
हा ननधी केिळ विमर्ष्ट कालािधीत िगकणीसाठी खुला असतो. सुरुिातीच्या सािकजननक 
समस्येच्या िेळी गुांतिणूकदाि या योजनेत गुांतिणूक करु र्कतात आणण त्यानांति त्या 
योजनेची युननट स्टॉक एक्सचेंजमध्ये खिेदी केलेल्या ककां िा त्याांची विक्री केली जाऊ 
र्कतात. गुांतिणूकदािाांना एच्क्झट मागक ममळािा यासाठी काही क्लोज-एन्ड फां ड 
एनएव्हीर्ी सांबांगधत ककां मतीांिि ननयतकामलक पुनखकचाकद्िािे म्युच्युअल फां डाला युननट्स 
पित विकण्याचा पयाकय देतात. सेबी िेग्युलेर्न्समध्ये असे म्हटले आहे की दोन 
ननगकमन मागाांपैकी ककमान एक तिी गुांतिणूकदािास पुिविला जाईल. 

मधयांतर योिना - 

मध्याांति योजना ही योजना आहे, जी ओपन-एन्ड आणण क्लोज-एन्ड स्कीम्सची 
िैमर्ष्ट्ये एकत्र किते. युननट्सची विक्री स्टॉक एक्स्चेंजिि होऊ र्कते ककां िा एनएव्हीर्ी 
सांबांगधत ककां मतीांिि पूिक-ननधाकरित अांतिाच्या दिम्यान विक्री ककां िा विमोचनसाठी खुली 
असू र्कते. 

 

 



1. इजववटी फंड- 

हे फां ड त्याांच्या कॉपकसचा जास्तीत जास्त भाग इच्क्िटी होच्ल्डांगमध्ये गुांतितात. 
िेगिेगळ्या योजनाांसाठी फां डाची िचना िेगिेगळी असू र्कते आणण िेगिेगळ्या 
समभागाांििील फां ड व्यिस्थापकाचा दृष्टीकोन असू र्कतो. इच्क्िटी फां डाांची त्याांच्या 
गुांतिणूकीच्या उद्देर्ानुसाि सब-िगीकिण केली जातेेः 

 विविध इच्क्िटी फां ड 

• ममड-कॅप फां ड 

• सेक्टि विमर्ष्ट ननधी 

• कि बचत ननधी (ईएलएसएस) 

इच्क्िटी गुांतिणूकीचा कालािधी दीघककाळापयांत असतो, म्हणूनच इच्क्िटी फां डाच्या 
जोखमीिि जास्त 

रिटनक मॅदट्रक्स. 

२. किष फंड- 

या फां डाांचे उद्दीष्ट म्हणजे कजक कागजात गुांतिणूक किणे. सिकािी अगधकािी, खाजगी 
कां पन्या, बँका आणण वित्तीय सांस्था कजक पेपि जािी किणािे काही प्रमुख आहेत. 
कजाकच्या साधनाांमध्ये गुांतिणूक करून, हे फां ड कमी जोखीम सुननच्श्चत कितात आणण 
गुांतिणूकदािाांना च्स्थि उत्पन्न देतात. डेबबट फां डाांचे पुढील िगीकिण केले जाते 

• धगल्ट फंड- 

त्याांचे कॉपकस सिकािने जािी केलेल्या मसक्युरिटीजमध्ये गुांतिणूक किा, जे भाित 
सिकाि कजकपत्र म्हणून प्रमसद्ध आहे. या फां डाांमध्ये रू्न्य डीफॉल्ट जोखीम असते पिांतु 
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ते व्याज दि जोखमीर्ी सांबांगधत आहेत. या योजना र्ासनाच्या पाठीर्ी असलेल्या 
कागदपत्राांिि गुांतिणूकीसाठी सुिक्षक्षत आहेत. 

 उत्पन्न ननधी- 

बॉन््स, कॉपोिेट डडबेंचसक आणण सिकािी मसक्युरिटीज अर्ा विविध कजक उपकिणामध्ये 
मोठा दहस्सा गुांतिा. 

एमआयपी- 

त्याांच्या एकूण नक्कल कजाकच्या साधनाांमध्ये जास्तीत जास्त गुांतिणूक कितात जेव्हा 
ते इच्क्िटीमध्ये ककमान एक्सपोजि घेतात. इच्क्िटी आणण कजक बाजाि या दोन्ही 
गोष्टीांचा त्याचा फायदा होतो. इति कजक योजनाांच्या तुलनेत जोखीम-पितािा 
मॅदट्रक्सच्या तुलनेत ही योजना थोडी जास्त आहे. 

• शॉटष टमष प्लॅन (एसटीपी) - 

गुांतिणूकीच्या क्षक्षनतजेसाठी तीन ते सहा मदहने. हे फां ड प्रामुख्याने डडपॉणझट ऑफ 
डडपॉणझट (सीडी) आणण कममर्कयल पेपसक (सीपी) यासािख्या अल्पािधी कागदपत्राांमध्ये 
गुांतिणूक कितात. कॉपोसच्या काही भागाची कॉपोिेट डडबेंचिमध्ये गुांतिणूक केली 
जाते. 

शलजववड फंड- 

मनी माकेट स्कीम्स म्हणून देखील ओळखले जाणािे, हे फां ड सहजतेने तिलता आणण 
भाांडिलाचे सांिक्षण प्रदान किते. या योजना टे्रझिी बबले, आांति-बँक कॉल मनी माकेट, 

सीपी आणण सीडी या अल्प-मुदतीच्या साधनाांमध्ये गुांतिणूक कितात. हे फां ड कॉपोिेट 
घिाांच्या अल्प-मुदतीच्या िोख व्यिस्थापनासाठी असून ते 1 ददिसापासून 3 
मदहन्याांच्या गुांतिणूकीसाठी आहेत. या योजना जोखीम-पितािा मॅदट्रक्सिि कमी आहेत 
आणण म्युच्युअल फां डाच्या सिक श्रेणीांमध्ये सिाकत सुिक्षक्षत मानल्या जातात. 



संतुशलत ननधी- 

नािाप्रमाणेच ते इच्क्िटी आणण कजक फां डाांचे ममश्रण आहेत. ते दोन्ही इच्क्िटीज आणण 
ननच्श्चत उत्पन्न मसक्युरिटीजमध्ये गुांतिणूक कितात जे या योजनेच्या पूिक-परिभावषत 
गुांतिणूकीच्या उद्देर्ाने आहेत. या योजनाांचे उद्दीष्ट गुांतिणूकदािाांना जगातील 
सिोत्कृष्ट प्रदान किणे आहे. इच्क्िटी भाग िाढ प्रदान किते आणण कजाकचा भाग 
पिताव्यामध्ये च्स्थिता प्रदान कितो. पुढे म्युच्युअल फां डाचे गुांतिणूक पॅिामीटिच्या 
आधािे मोठया प्रमाणािि िगीकिण केले जाऊ र्कते, प्रत्येक प्रकािच्या फां डात 
गुांतिणूकीचे तत्िज्ञान असते, जे फां डाच्या उद्दीष्टाांमध्ये पूिक परिभावषत केले जाते. 
गुांतिणूकदाि स्ित: च्या गुांतिणूकीची आिश्यकता फां डाांच्या उद्दीष्ट्यासह सांिेणखत करू 
र्कते आणण त्यानुसाि गुांतिणूक करू र्कते. 
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गुंतविूकीचे उद्दीष्ट 

वाढीच्या योिना- 

ग्रोथ स्कीम इच्क्िटी स्कीम्स म्हणून देखील ओळखल्या जातात. या योजनाांचे उद्ददष्ट 
मध्यम ते दीघक मुदतीच्या भाांडिलाचे कौतुक किणे हे आहे. या योजना सामान्यत: 
त्याांच्या फां डाचा एक मोठा भाग इच्क्िटीमध्ये गुांतितात आणण भविष्यात होणार् या 
सांभाव्य मूल्याांकनासाठी अल्प मुदतीचा घसिण किण्यास तयाि असतात. 

 शमळकत योिना- 

उत्पन्न योजना कजक योजना म्हणूनही ओळखल्या जातात. या योजनाांचे उद्दीष्ट हे 
आहे की गुांतिणूकदािाांना ननयममत आणण च्स्थि उत्पन्न ममळािे. या योजना सामान्यत: 
बॉन््स आणण कॉपोिेट डडबेंचि यासािख्या ननच्श्चत उत्पन्न मसक्युरिटीजमध्ये गुांतिणूक 
कितात. अर्ा योजनाांमध्ये भाांडिल कौतुक मयाकददत असू र्कते. 

संतुशलत योिना- 

समतोल योजना त्याांचे उत्पन्न आणण भाांडिली नफ्यातील काही भाग िेळोिेळी वितिीत 
करुन िाढ आणण उत्पन्न दोन्ही प्रदान किण्याचे लक्ष्य किते. या योजना त्याांच्या 
ऑफि कागदपत्राांमध्ये (सामान्यत: 50:50) दर्कविलेल्या प्रमाणात, समभाग आणण 
ननच्श्चत उत्पन्न मसक्युरिटीजमध्ये गुांतिणूक कितात. 

• मनी माकेट योिना- 

मनी माकेट स्कीम्सचे उद्दीष्ट सोपी तिलता, भाांडिलाचे जतन आणण मध्यम उत्पन्न 
देणे हे आहे. या योजना सामान्यत: टे्रझिी बबले, ठेिीचे प्रमाणपत्र, व्यािसानयक कागद 
आणण आांति-बँक कॉल मनी यासािख्या सुिक्षक्षत, अल्प-मुदतीच्या साधनाांमध्ये 
गुांतिणूक कितात. 
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इतर योिना 

• कर बचत योिना- 

कि बचत योजना िेळोिेळी विदहत किाच्या कायद्यानुसाि गुांतिणूकदािाांना किात सूट 
देतात. आयकि कायद्याच्या कलम 88 अन्िये कोणत्याही इच्क्िटी मलांक्ड सेच्व्हांग्ज 
स्कीममध्ये (ईएलएसएस) केलेले योगदान सूट ममळण्यास पात्र आहेत. 

• ननदेशांक योिना- 

ननदेर्ाांक योजनाांमध्ये बीएसई सेन्सेक्स ककां िा एनएसई 50० सािख्या विमर्ष्ट 
ननदेर्ाांकाची कामगगिीची प्रत बनविण्याचा प्रयत्न केला जातो. या योजनाांच्या 
पोटकफोमलओमध्ये फक्त त्या समभागाांचा समािेर् असतो जो ननदेर्ाांक बनितात. एकूण 
होच्ल्डांगच्या प्रत्येक समभागाची टक्केिािी स्टॉक ननदेर्ाांकाच्या िजनाप्रमाणेच असेल. 
आणण म्हणूनच अर्ा योजनाांमधून ममळणािा पितािा ननदेर्ाांकापेक्षा कमी-जास्त 
प्रमाणात असेल. 

• सेवटर ववशशष्ट योिना- 

ऑफि डॉक्युमेंट्समध्ये नमूद केल्यानुसाि हे फां ड / योजना केिळ अर्ाच क्षेत्रातील 
ककां िा उद्योगाांच्या मसक्युरिटीजमध्ये गुांतिणूक कितात. उदा. फामाकस्युदटकल्स, 

सॉफ्टिेअि, फास्ट मूच्व्हांग कां झ्युमि गु्स (एफएमसीजी), पेट्रोमलयम साठा इ. या 
ननधीतील पितािा सांबांगधत क्षेत्र / उद्योगाांच्या कामगगिीिि अिलांबून असतो. हे फां ड 
जास्त पितािा देतील, पिांतु िैविध्यपूणक फां डाांच्या तुलनेत ते अगधक धोकादायक आहेत. 
गुांतिणूकदािाांनी त्या क्षेत्र / उद्योगाांच्या कामगगिीिि लक्ष ठेिण्याची गिज आहे आणण 
योग्य िेळी बाहेि पडायला हिे. 

 

 



परताव्याच ेप्रकार 

असे तीन मागक आहेत ज्यात म्युच्युअल फां डाांनी ददलेली एकूण पितािा गुांतिणूकदािाांना 
ममळू र्कतात: 

समभागातील लाभाांर् आणण िोख्याांच्या व्याजातून उत्पन्न ममळते. फां ड मालकाांना 
वितिणाच्या स्िरूपात ननधी म्हणून िषाकतून ममळणािे जिळपास सिक उत्पन्न देते. 

जि फां ड ककां मतीत िाढलेल्या मसक्युरिटीजची विक्री किते ति फां डाला भाांडिली नफा 
होतो. बहुतेक फां ड वितिणात गुांतिणूकदािाांना या नफ्यािि पैसे देतात. 

जि फां ड धािकाांच्या ककां मतीत िाढ झाली पिांतु फां ड व्यिस्थापकाद्िािे ती विकली गेली 
नाहीत ति फां डाच्या समभागाांची ककां मत िाढते. त्यानांति आपण आपल्या म्युच्युअल 
फां डाचे रे्असक नफ्यासाठी विकू र्कता. वितिणासाठी धनादेर् प्राप्त किण्यासाठी ककां िा 
प्राप्तकत्याकिि पुन्हा गुांतिणूक किणे आणण अगधक समभाग ममळिणे यासाठी फां ड 
सामान्यत: आपल्याला पयाकय देखील देतात. 
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म्युच्युअल फंडाच्या गंुतविूकीचे फायदे 

१. व्यावसानयक व्यवस्र्थापन - 

ननधीचा मूलभूत फायदा म्हणजे ते योग्यरित्या पात्र व्यािसानयकाांकडून व्यािसानयक 
व्यिस्थावपत केले जातात. गुांतिणूकदाि ननधी खिेदी कितात कािण त्याांच्याकडे स्ित: 
च्या पोटकफोमलओ व्यिस्थावपत किण्यासाठी िेळ ककां िा कौर्ल्य नसते. म्युच्युअल 
फां डाला त्याांच्या गुांतिणूकी किण्यासाठी आणण देखिेखीसाठी तुलनेने कमी खचाकचा मागक 
मानला जातो. 

२. ववववधता - 

म्युच्युअल फां डामध्ये युननट्स खिेदी किण्याऐिजी िैयच्क्तक समभाग ककां िा बाँ्स 
खिेदी किण्याऐिजी गुांतिणूकदािाांचा धोका काही प्रमाणात कमी करुन कमी केला 
जातो. विविधीकिणामागील कल्पना म्हणजे मोठया प्रमाणात मालमत्ताांमध्ये गुांतिणूक 
किणे जेणेकरुन इतिाांच्या नफ्याने कोणत्याही विमर्ष्ट गुांतिणूकीतील तोटा कमी 
होईल. 

3. स्केलची अर्थषव्यवस्र्था - 

म्युच्युअल फां ड एकाच िेळी मोठया प्रमाणात मसक्युरिटीज खिेदी आणण विक्री कितात, 

यामुळे व्यिहािाची ककां मत कमी होण्यास आणण त्याांच्या गुांतिणूकदािाांसाठी युननटची 
सिासिी ककां मत कमी किण्यास मदत होते. 

4.  तरलता - 

िैयच्क्तक स्टॉकप्रमाणेच म्युच्युअल फां डामुळे गुांतिणूकदािाांना त्याांची होच्ल्डांग्ज आणण 
जेव्हा पादहजे असतात तर्ी कमी किण्यास पििानगी ममळते. 

5. साधेपिा - 



म्युच्युअल फां डामध्ये गुांतिणूक किणे सोपे मानले जाते, बाजािात उपलब्ध असलेल्या 
इति साधनाांच्या तुलनेत आणण ककमान गुांतिणूक कमी असते. बहुतेक एएमसीकडे 
स्ियांचमलत खिेदी योजना देखील आहेत ज्यात रू. २०००, जेथे एसआयपी मदहन्याच्या 
आधािािि फक्त 1.रुपयाांनी सुरू होते. 
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म्युच्युअल फंडाच्या गंुतविूकीचे तोटे. 

१. व्यावसानयक व्यवस्र्थापन- 

म्युच्युअल फां ड ककां िा गुांतिणूकदािाांपेक्षा तथाकगथत व्यािसानयक यापेक्षा चाांगले आहेत 
की नाही यािि अनेक गुांतिणूकदािाांच्या िादवििादापेक्षा काही फां ड बाजािात ककां िा 
बाजािपेठेत उपलब्ध सांधी र्ोधण्यासाठी पुिेसे गतीर्ील नसतात. साठा उचलण्यासाठी. 

२. खचष - 

एएमसी उत्पन्नाचा सिाकत मोठा स्त्रोत, सामान्यत: प्रिेर्ाच्या िेळी आणण एच्क्झट 
लोडमधून असतो जो ते खिेदीच्या िेळी गुांतिणूकदािाकडून आकाितात. म्युच्युअल फां ड 
उद्योग जगॉकनच्या थिाांत अनतरिक्त खचक आकािण्यापेक्षा आहेत. 

3. लहरीकरि - 

िेगिेगळ्या कां पन्याांमध्ये फां डाांची मालमत्ता लहान असल्याने काही गुांतिणूकीतून जास्त 
पितािा एकां दिीत पिताव्यािि फािसा फिक पडत नाही. यर्स्िी ननधी खूप मोठा 
होण्याचा परिणाम म्हणजे न्यूनता. जेव्हा पैसे जोिदाि यर् ममळालेल्या फां डाांमध्ये 
ओततात तेव्हा व्यिस्थापकास सिक निीन पैर्ाांसाठी चाांगली गुांतिणूक र्ोधण्यात 
अडचण येते. 

4. कर - 

आपल्या पैर्ाबद्दल ननणकय घेताना, फां ड व्यिस्थापक आपल्या िैयच्क्तक कि 
च्स्थतीबद्दल विचािात घेत नाहीत. उदाहिणाथक, जेव्हा एखादा फां ड मॅनेजि मसक्युरिटीची 
विक्री कितो तेव्हा कॅवपटल-गेन टॅक्स चालू होतो, जो त्या विक्रीतून व्यक्तीला ककती 
फायदेर्ीि ठितो यािि परिणाम होतो. भाांडिली नफ्याची जबाबदािी पुढे ढकलणे 
एखाद्या व्यक्तीसाठी अगधक फायदेर्ीि ठरू र्कते. 

 



रिनीती 

1. पद्धतशीर गंुतविूक योिना- 

या अांतगकत प्रत्येक मदहन्याच्या एका ननच्श्चत तािखेला ननच्श्चत िक्कम गुांतविली जाते. 
पोस्ट पोस्ट केलेल्या चेकद्िािे ककां िा थेट डेबबट सुविधाांद्िािे देय ददले जाते. जेव्हा 
एनएव्ही जास्त असेल तेव्हा गुांतिणूकदािास कमी युननट्स ममळतात आणण एनएव्ही 
कमी असल्यास अगधक युननट्स ममळतात. याला रुपे कॉस्ट एव्हिेच्जांग (आिसीए) चा 
फायदा म्हणतात 

२. पद्धतशीरपिे हस्तांतरि योिना- 

याअांतगकत एखादा गुांतिणूकदाि कजक देणायाक फां डामध्ये गुांतिणूक किते आणण त्याच 
म्युच्युअल फां डाच्या इच्क्िटी योजनेत ननच्श्चत मुदतीनांति ननच्श्चत िकमेचे हस्ताांतिण 
किण्याच्या सूचना देतात. 

3. पद्धतशीरपिे पैसे काढण्याची योिना- 

जि एखाद्याला म्युच्युअल फां डामधून पैसे काढण्याची इच्िा असेल ति तो दिमहा 
ननच्श्चत िक्कम काढू र्कतो. 
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म्युच्युअल फंडांच ेउद्दीष्ट 

िेगिेगळ्या म्युच्युअल फां डाांबद्दल आणण िेगिेगळ्या म्युच्युअल फां डाांच्या 
बाजािपेठेबद्दल जाणून घेणे हे या अहिालाचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. 

 म्युच्युअल फां डाबद्दल गुांतिणूकदािाांमध्ये जागरूकता र्ोधणे. 

मभन्न म्युच्युअल फां डाांची बाजािपेठ र्ोधणे. 

भविष्यात म्युच्युअल फां ड उद्योगाच्या व्याप्तीचा अभ्यास किणे. 

अभ्यासाची उपयुक्तता- हा अभ्यास म्युच्युअल फां डाांच्या भविष्यातील मादहती तसेच 
म्युच्युअल फां डासाठी लोकाांमध्ये जागरूकता पातळी प्रदान कितो. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



अभ्यासाचे व्याप्ती. 

म्युच्युअल फां ड उद्योगात अमलकडच्या काळात बिीच भिभिाट झाली आहे. या िेगाने 
सुधािणा या बाजािामध्ये मोठया सांख्येने निीन खेळाडू बाजािात दाखल झाले आहेत 
आणण बाजािात भाग घेण्याचा प्रयत्न किीत आहेत. श्रीगोंदा येथे हे सांर्ोधन किण्यात 
आले. श्रीगोंदाच्या भेट देणार् या ग्राहकाांिि मी माझ्या प्रकल्प विषयािि “म्युच्युअल 
फां ्स आणण इन्व्हेस्टसक बबहेव्हसकचा अभ्यास” िि सिेक्षण केले. या अभ्यासानुसाि 
ग्राहकाांची प्राधान्ये, कोणती कां पनी, पोटकफोमलओ, गुांतिणूकीची पद्धत आणण पितािा 
ममळण्याचे पयाकय आणण ते अगधक पसांत कितात हे जाणून घेण्यास मदत होईल. या 
प्रकल्पाचा अहिाल कां पनीला पुढील ननयोजन आणण िणनीती बनविण्यात मदत करू 
र्केल. 
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3. कंपनीचा पररचय. 

यादि नाईक कां पनी - वित्त व्यािसानयकाांची एक टीम आहे, जी श्रीगोंदा, भाित येथे 
आहे. आम्ही आमच्या प्रकक्रया आणण त्यात समाविष्ट तांत्रज्ञान सुधािण्यासाठी आमचे 
प्रयत्न आणण सांसाधने सातत्याने गुांतितो. आमच्या उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा आणण 
व्यािसानयक कायकरै्लीसह आम्ही आमच्या ग्राहकाांना अगधक लक्ष कें दित करून आणण 
स्पष्टतेसह समाकमलत समाधाना यर्स्िीरित्या वितिीत किीत आहोत. लेखा, 
लेखापिीक्षण, कि आकािणी, सेिा कि, प्रकल्प अहिाल आणण प्रकल्प वित्तपुििठा, 
कां पनीची नोंदणी, कजक सहाय्य आणण गहृननमाकण सल्लामसलत यासािख्या सेिा देणािी 
1997. पासून आम्ही एक व्यािसानयक कां पनी आहोत. आमचे उद्दीष्ट हे आहे की 
आमच्या तांत्रज्ञानाची िाज्यक्षमता िापरून िाजिी दिाने व्यािसानयक सेिा प्रदान किणे. 

यादि नाईक अँड कां पनी ही एन.ओ.व्ही. 2011  मध्ये समाविष्ट केलेली एक आहे. हे 
भाितीय गैि-सिकािी कां पनी म्हणून िगीकृत आहे आणण श्रीगोंदाच्या कां पनीच्या 
िच्जस्ट्राि येथे आहे. 

यादि नाईक अँड कां पनी ि त्याचा नोंदणी क्रमाांक 35555555 डब्ल्यूचा ईमेल पत्ता 
आहे. mangeshnayk@ gmail.com. आणण नतचा नोंदणीकृत पत्ता नतसिा मजला, 
साईनाथ गॅस एजन्सी इमाित, पांचायत सममती जिळ, श्रीगोंदा-414107 महािाष्ट्र. 

 

 

 

  

 

 

 



 कंपनी प्रोफाइल. 
 

COMPANY 
REGISTRATION 

DETAIL. 
 

 Company Name  

 
 
 
 
 
 
Yadav Naik And Company  

 
Company Status  

 
Active 
  

Registration Number  
 

143555W  

Company Sub Category  Indian Non-Government 
Company  
 

Class of Company  PRIV  
 

Date of Incorporation  13/11/2016  
 

Age of Company  4Years 6Month  
 

Activity  Business activities n.e.c.  
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सेवा / उत्पादन प्रोफाइल- 

इति मादहती. 

यादि नाईक अँड कां पनीत कसे कायकित आहे. विरे्ष, यादि नाईक अँड कां पनीमधील 
कायक सांस्कृती आणण करिअि िाढीच्या सांधीांविषयी जाणून घ्या. श्रीगोंदा येथील त्याांच्या 
कायाकलयात. येथे त्याांचे अनुसिण किा आणण त्याांच्या कायकसांघाविषयी, मस्ती आणण ते 
कित असलेल्या कामाबद्दल आणण भतीच्या बातम्याांसह अद्ययाित िहा आणण यादि 
नाईक आणण कां पनी कॉपोिेट अद्ययाित िहा. 

यादि नाईक आणण कां पनी द्िािा पोस्ट केलेल्या निीनतम नोकिीनुसाि. ते 
ननयममतपणे कौर्ल्य असलेल्या नोकिीच्या उमेदिािाचा र्ोध घेत आहेत. त्याांच्याकडे 
निीनतम उघ्या आहेत. ते मुक्तपणे सांप्रेषण कितात आणण फे्रर्सक आणण अनुभिी 
उमेदिािाांना ननयुक्त कितात ज्याांनी त्याांचे प्रोफाइल भिले आहेत आणण युिा िकक िि 
त्याांच्या नोकिीिि अजक केला आहे. यादि नाईक आणण कां पनी काय. ते त्याांच्या सांघात 
समाविष्ट असलेल्या प्रनतभेचा र्ोध घेतात हे सामान्यत: केिळ पदिी आणण 
प्रमाणपत्राांच्या पलीकडे असते पिांतु तरुणाांसाठी केलेल्या कामाची खिी आिड असते. जे 
सामान्यत: तरूणाांचे तपर्ीलिाि प्रोफाइल आणण युथच्या प्रनतभेच्या मॅदट्रक्सद्िािे 
पादहले जाते. श्रीगोंदा मधील निीनतम मुलाखतीििील अद्यतने, यादि नाईक आणण 
कां पनीची भिती प्रकक्रया. येथे सामानयक केले जाईल. 

 

 

 

 

 

 



MUTUAL FUND SERVICES. 

म्युच्युअल फां ड 

गुांतिणूक ही प्रत्येक व्यक्तीची आणण कां पनीची सध्याची गिज आहे. आपल्या कष्टाने 
ममळिलेले पैसे योग्य पद्धतीने योग्य प्रकािे पाककां ग किणे आणण जास्तीत जास्त 
पितािा ममळिणे ही प्रत्येकाची गिज आहे. 

 

कां पनीमध्ये आमचे विरे्षज्ञ विविध फां डाांसह सिोत्तम गुांतिणूक गुांतिणूकी प्रदान 
किण्याचा प्रयत्न कितात: 

• इच्क्िटी ओरिएांटेड फां ड (ओपन आणण क्लोज्ड एांड फां ड) 

•कजक ननधी 

• एफएमपी (ननच्श्चत मुदतपूती योजना) 

• कि बचत ननधी 
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सादहत्य पुनरावलोकन.- 

इंटरनेट संदभष.- 

पूिीच्या काळात, विकसनर्ील आणण विकसनर्ील देर्ाांमध्ये म्युच्युअल फां डाची िाढ 
आणण आगथकक कामगगिीिि मोठया प्रमाणात अभ्यास केला गेला आहे. पुढील सांर्ोधन 
कायाांचा थोडक्यात आढािा घेतल्यास म्युच्युअल फां डाचे कायकप्रदर्कन मूल्याांकन, फां ड 
मॅनेजिच्या माकेट टायममांग आणण स्टॉक ननिड क्षमता याांच्यातील योगदानाचे भाांडाि 
ददसून येते. 

भाितात, 1964 मध्ये नॅर्नल कौच्न्सल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉममक्स रिसचकने 
(एनसीएईआि) सिकप्रथम प्रयत्न केला तेव्हा घिातील व्यक्तीांचे जतन किण्याविषयीचे 
दृष्टीकोन आणण प्रेिणा समजण्यासाठी सिेक्षण केले गेले. 1996  मध्ये झालेल्या 
एनसीएईआिच्या आणखी एका अभ्यासानुसाि भाांडिली बाजािाच्या िचनेचे विश्लेषण 
केले गेले आणण िैयच्क्तक भागधािकाांची मते ि दृष्टीकोन सादि केले. सेबी - 
एनसीएईआि सिेक्षण (२०००) कुटुांबाांची सांख्या आणण िैयच्क्तक गुांतिणूकदािाांची 
लोकसांख्या, त्याांचे अथकर्ास्त्र आणण लोकसांख्यार्ास्त्र प्रोफाइल, पोटकफोमलओ आकाि 
आणण इच्क्िटीसाठी गुांतिणूकीचे प्राधान्य तसेच इति बचतीच्या साधनाांचा अांदाज 
लािण्यासाठी केला गेला. भौगोमलकदृष्ट्या विखुिलेल्या ग्रामीण आणण र्हिी कुटुांबाांमधून 
30,00,000 डेटा गोळा केला गेला. अभ्यासाचे काही सांबांगधत ननष्कषक पुढीलप्रमाणे 
आहेतेः साधनाांसाठी घिाांची पसांती त्याांच्या जोखमीच्या आकलनार्ी जुळते; सिक ठेिीांकडे 
बँक डडपॉणझटचे अपील आहे; सुमािे दर्लक्ष कुटुांबाांइतकेच गुांतिणूकदाि नसलेल्या 
कुटुांबाांना रे्अि बाजािाविषयी जागरूकता अभाि आहे; आणण कमीर्ी तुलना केली 

 

 

 



म्युच्युअल फां डाच्या गुांतिणूकीत उत्पन्न गटाचा िाटा जास्त आहे पिांतु अद्याप लहान 
गुांतिणूकदािाांसाठी गुांतिणूकीचे िाहन खिोखि बनलेले नाही. 

1986 पासून वित्तीय दैननक, ननयतकामलक, व्यािसानयक आणण सांर्ोधन जनकल्समध्ये 
म्युच्युअल फां डाची मूलभूत सांकल्पना स्पष्ट किणािे आणण भाितीय भाांडिली 
बाजािातील िाताििणामधील त्याांचे महत्त्ि अधोिेणखत किणािे बिेच लेख आणण सांक्षक्षप्त 
ननबांध प्रकामर्त झाले आहेत. त्याांनी स्पर्क केला 

म्युच्युअल फां डचे ननयमन, गुांतिणूकदािाांच्या अपेक्षा, गुांतिणूकदािाांचे सांिक्षण आणण 
म्युच्युअल फां डाचे कायक यासािख्या विविध बाबी. 

 
- www.mutualfundsindia.com 

- www.onlineresearchonline.com. 
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मॉडेल्स.- 

म्युच्युअल फां ड हे ककिकोळ आणण सांस्थात्मक गुांतिणूकदािाांचे भाांडिल बाजािासाठी 
फायदे आहेत. ते विविध प्रकािचे गुांतिणूकदाि, ककिकोळ, कां पन्या आणण सांस्था पूणक 
किण्यासाठी विविध प्रकािच्या योजना ऑफि कितात. म्युच्युअल फां ड योजना 
गुांतिणूकदािाांना प्रथमच निीन फां ड ऑफरिांग (एनएफओ) च्या माध्यमातून ऑफि 
केल्या जातात. त्यानांति क्लोज-एन्ड स्कीम्स गुांतिणूकदािाांकडून पैसे ममळणे 
थाांबितात, त्याद्िािे त्याांची यादी असलेल्या स्टॉक एक्स्चेंजिि खिेदी केली जाऊ 
र्कते. ओपन-एण्डेड योजना चालू युननट्सची विक्री करुन त्याांची युननट पुन्हा खिेदी 
कितात. 

म्युच्युअल फां ड उद्योगात आपली ग्राहक (केिायसी) प्रकक्रया कें िीकृत आहे. म्हणूनच, 

गुांतिणूकदािाने केिळ एकदाच डडझाइन केलेल्या केिायसी सेिा प्रदात्यासह 
औपचारिकता पूणक किणे आिश्यक आहे. अर्ा प्रकािे प्राप्त केिायसी पुष्टीकिण 
कोणत्याही म्युच्युअल फां डासह गुांतिणूकीसाठी िैध आहे. 

म्युच्युअल फां ड योजनाांचे िैमर्ष्ट्य म्हणजे कमीतकमी गुांतिणूकीची िक्कम - काही 
योजनाांसाठी ककमान 1000 रुपये. यामुळे लहान गुांतिणूकदािाांना गुांतिणूक किणे 
र्क्य होते. खचाकचे प्रमाण (जे बर् याच योजनाांमध्ये विरे्षत: मलच्क्िड आणण इांडेक्स 
फां डाांमधील २.% पेक्षा जास्त नसते आणण काही योजनाांमध्ये टक्क्याांपेक्षा खाली जाते) 
कमी असणे देखील म्युच्युअल फां डाांना दीघक मुदतीसाठी सांपत्ती ननमाकण किण्यासाठी 
चाांगले साधन बनविण्यात मदत किते. 

म्युच्युअल फां ड भाितीय मसक्युरिटीज एक्सचेंज बोडक (सेबी) कडून ननयममतपणे ननयमन 
केले जातात, लागू ननयमन म्हणजे सेबी (म्युच्युअल फां ड) विननयम, 1996  या 
ननयमाांनुसाि, विश्िस्त मांडळ म्युच्युअल फां ड योजनाांमध्ये गुांतिणूकदािाांच्या दहताचे 
िक्षण किण्यासाठी महत्त्िपूणक भूममका बजािते. आणखी एक सांिक्षणात्मक िैमर्ष्ट्य 
म्हणजे चेकमधील मर्ल्लक आणण मर्ल्लकम्युच्युअल फां ड मसस्टम. उदाहिणाथक, अ सेॅट 



मॅनेजमेंट कां पनी (एएमसी) गुांतिणूक व्यिस्थापन कक्रयाकलाप हाताळत असताना, 
नोंदिहीकताक ि हस्ताांतिणाद्िािे ठेिलेली िास्तविक कोठडी एजांट्स (आिटीए) जे 
एकागधक म्युच्युअल फां डामध्ये त्याांची सेिा देतात. काही प्रकिणाांमध्ये, एएमसी स्ितेःच 
गुांतिणूकदािाची नोंद ठेिते. 

म्युच्युअल स्कीम करू र्कणार् या गुांतिणूकीांचे सेबीही ननयमन किते. उदाहिणाथक, 
सोन्यामर्िाय इति िस्तूांना पििानगी नाही. पििानगी असलेल्या गुांतिणूकीतही सेबीने 
विविध प्रकािच्या योजनाांसाठी मयाकदा विदहत केल्या आहेत. 

प्रकटीकिण आणण पािदर्ककतेचे कठोि मानक हे सुननच्श्चत कितात की गुांतिणूकदािाांना 
ननयममतपणे त्याांच्या गुांतिणूकीबद्दल सांपूणक दृच्ष्टकोन ममळतो. सेबीने ददलेला एकत्रीत 
लेखा विििण, उद्योगातील विविध म्युच्युअल फां डाांमध्ये गुांतिणूकदािाची गुांतिणूक 
एकाच मामसक ननिेदनामध्ये एकबत्रत केली असल्याचे सुननच्श्चत किते. जे 
गुांतिणूकदािही व्यिहाि किीत नाहीत त्याांना दि 6 मदहन्याांनी त्याांचे खाते विििण 
प्राप्त होते. 

म्युच्युअल फां ड मॉ्यूलद्िािे एनएसई विकमसत – 

Mr. Sundar Sankaran (Director) 
Finberry Academy Pvt. Ltd. 

Mutual Funds (Advanced) Modules.(2012) 
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7. संशोधन पद्धती- 

7.1 पररचय. 

सांर्ोधनाचे साधन. 

सांर्ोधन हा सामान्य र्ोध म्हणजे ज्ञानाचा र्ोध, एखाद्या विमर्ष्ट विषयाििील 
समपकक मादहतीचा र्ोध पद्धतर्ीि र्ोध म्हणून सांर्ोधनास विचारू र्कतो. खिां ति 
सांर्ोधन ही िैज्ञाननक तपासणीची एक कला आहे. इांग्रजीचा आगाऊ मर्कणािा र्ब्दकोष 
सांर्ोधनाचा अथक काळजीपूिकक तपासणे ककां िा चौकर्ी म्हणून विरे्षतेः निीन कल्पना 
ककां िा तथ्ये र्ोधण्यासाठी, कोणत्याही ज्ञानाच्या र्ाखेत ठेिला आहे .मर्क्षण एक 
रै्क्षणणक कक्रया आहे आणण अर्ा सांजे्ञचा िापि ताांबत्रक दृष्टीने केला जािा. 

सांर्ोधन पद्धतीचा अथक. 

सांर्ोधन पध्दती सांर्ोधनाच्या समस्येचे पद्धतर्ीिपणे ननिाकिण किण्याचा एक मागक 
आहे .हे िैज्ञाननक पद्धतीने सांर्ोधन कसे केले जाते याचा अभ्यास किण्याचे र्ास्त्र 
म्हणून समजले जाऊ र्कते. टमक सांर्ोधनाच्या स्पष्ट आकलनासाठी एखाद्या िैज्ञाननक 
पद्धतीचा अथक मादहत असणे आिश्यक आहे. दोन सांर्ोधन आणण िैज्ञाननक पद्धती 
या र्ब्दाचा जिळचा सांबांध आहे. रिसचकला असे म्हटले जाऊ र्कते की "परिपक्ि 
व्यक्तीांची चौकर्ी, काही विमर्ष्ट परिच्स्थतीांचे कािण आणण त्याचे परिणाम या 
परिच्स्थतीत प्रयोगात्मकपणे ननयांबत्रत आहेत की नाही?" ते जसे घडतात तसे नोंदिले 
जाते ”. हे सिक प्रयोग आणण सिेक्षण तपासणीद्िािे केले गेले आहे, जे िैज्ञाननक 
पद्धतीचे अविभाज्य घटक तयाि कितात. 

 

 

 

 



7.2 सांर्ोधन पद्धतीचे उद्दीष्ट. 

▪ विविध म्युच्युअल फां डाांचा आणण योजनेचा अभ्यास आणण विश्लेषण किणे. 

▪ विविध दस्तऐिजाांचा अभ्यास किणे आणण त्यास समजून घेणे. 

▪ प्रकक्रयेत विविध टप्प्याांचा अभ्यास किणे. 

▪ म्युच्युअल फां ड योजनेच्या सांकल्पनाांचा अभ्यास किणे आणण ग्राहकाांच्या 

पात्रतेच्या ननकषाांचा अभ्यास किणे. 

▪ पाळल्या जाणार् या सिोत्तम चिणे आणण मागकदर्कक तत्त्िे र्ोधण्यासाठी. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



37 
 

7.3 सांर्ोधन पद्धती डडझाइन- 

अन्िेषण सांर्ोधन हे अर्ा समस्येचे सांर्ोधन आहे जे स्पष्टपणे परिभावषत केले गेले 
नाही. िैचारिक भेद किण्यास ककां िा स्पष्टीकिणात्मक नाते ननमाकण किण्यास पुिेसे 
मादहत होण्याआधीच हे घडते. अन्िेषण सांर्ोधन सिोत्तम सांर्ोधन डडझाइन, डेटा 
सांकलन पद्धत आणण विषयाांची ननिड ननधाकरित किण्यात मदत किते. हे केिळ 
अत्यांत सािधगगिीने ननच्श्चत ननष्कषक काढले पादहजे. त्याचे मूलभूत स्िरूप पाहता, 
र्ोध सांर्ोधनातून असे ननष्कषक काढले जाते की प्रत्यक्षात अच्स्तत्त्िात असलेली समस्या 
अच्स्तत्िात नाही.र्ोध सांर्ोधन अनेकदा दयु्यम सांर्ोधनािि अिलांबून असते जसे की 
उपलब्ध सादहत्य आणण / ककां िा डेटाचे पुनिािलोकन किणे ककां िा ग्राहक, कमकचािी, 
व्यिस्थापन आणण प्रनतस्पध्याांसह अनौपचारिक चचाक यासािख्या गुणात्मक दृष्टीकोन 
आणण सखोल मुलाखती, फोकस गु्रप्स, प्रोजेच्क्टव्ह पद्धती, केस यासािख्या अगधक 
औपचारिक पध्दती. अभ्यास ककां िा पायलट अभ्यास. इांटिनेट सांर्ोधनाच्या पद्धतीांना 
अनुमती देते जे ननसगाकत अगधक पिस्पि आहेत. उदाहिणाथक, फीड अद्ययाित 
मादहतीसह कुर्लतेने सांर्ोधकाांना पुिितो; मुख्य र्ोध इांच्जन र्ोध परिणाम अलटक 
सािख्या सेिाांद्िािे सांर्ोधकाांना ईमेलद्िािे पाठविले जाऊ र्कतात; गूगल ट्रेंडसािख्या 
सेिाांद्िािे विस्ततृ र्ोध परिणाम ब ;  ्याच कालािधीत र्ोधला जातो; आणण 
कोणत्याही विषयाांिि जगभिातील अमभप्राय आकवषकत किण्यासाठी िेबसाइट तयाि 
केल्या जाऊ र्कतात. 

 

 

 

  

 

 



7.4 शोध साधने- 

आपल्या अभ्यासासाठी मादहती गोळा किण्याचे साधन बनणार् या कोणत्याही गोष्टीस 
सांर्ोधन साधन ककां िा सांर्ोधन साधन म्हणतात. उदाहिणाथक, ननिीक्षणे फॉमक, मुलाखत 
िेळापत्रक, प्रश्नािली आणण मुलाखत मागकदर्कक सिक सांर्ोधन साधने म्हणून िगीकृत 
आहेत. सांर्ोधन प्रकक्रया तयाि किणे ही सांर्ोधन प्रकक्रया पाि पाडण्याची पदहली 
व्यािहारिक पायिी आहे. आपण डेटा कसा सांकमलत किाल हे ठिविणे आिश्यक आहे 
त्यानांति आपण यासाठी सांर्ोधन साधन तयाि किा. आपण आपल्या सांर्ोधनासाठी 
डेटा गोळा किण्याची योजना कित असाल ति आपल्याला सांर्ोधन साधन विकमसत 
किािे लागेल ककां िा आधीपासून विकमसत केलेला एखादा ननिडािा लागेल. आपण 
दयु्यम डेटा िापित असल्यास (इति हेतूांसाठी आधीपासून सांकमलत केलेली मादहती) 
आिश्यक डेटा काढण्यासाठी फॉमक विकमसत किा. प्राथममक डेटाेः प्राथममक डेटा प्रथम 
मादहतीची असते. फील्ड अभ्यासाद्िािे ही मादहती थेट स्त्रोताकडून सांकमलत केली जाते. 
प्राथममक डेटा मूळ आहे आणण कच्च्या मालासािखा आहे. मादहतीचा सिाकत कू्रड प्रकाि 
आहे. अन्िेषक स्ितेः प्राथममक डेटा सांकमलत कितो ककां िा त्याच्या सांकलनािि देखिेख 
ठेितो. हे नमुना ककां िा जनगणनेच्या आधािे ककां िा केस स्टडीमधून गोळा केले जाऊ 
र्कते. दयु्यम डेटाेः दयु्यम मादहती ही सेकां ड हैंड मादहतीची असते. काही एजन्सी 
ककां िा व्यक्तीांकडून यापूिीच सांग्रदहत आणण प्रकक्रया केलेली डेटा आणण प्रथमच िापिली 
नसलेला डेटा दयु्यम डेटा म्हणून ओळखला जातो. एम. ब्लेअि याांच्या म्हणण्यानुसाि, 
"दयु्यम मादहती आधीपासूनच अच्स्तत्त्िात आहे आणण ती इति कोणत्याही उद्देर्ाने 
गोळा केली गेली आहे." दयु्यम डेटा विद्यमान िेकॉ्कस, प्रकामर्त स्रोत ककां िा 
अप्रकामर्त स्त्रोताांकडून अमूतक केला जाऊ र्कतो. प्राथममक आणण दयु्यम डेटामधील 
फिक केिळ डडग्रीचा विषय आहे. एकाच्या हातात असणािा डेटा इति सिाांसाठी दयु्यम 
ठितो. सामान्यत: डेटा प्रथमच गोळा आणण त्यािि प्रकक्रया किणार् या स्त्रोतासाठी डेटा 
प्राथममक असतो. इति सिक स्त्रोताांसाठी ते दयु्यम होते, जे नांति त्याांचा िापि कितात. 
उदाहिणाथक, लोकसांख्या जनगणना अहिाल भाितीय िच्जस्ट्राि जनिल साठी प्राथममक 
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आहे आणण अहिालातील मादहती आपल्या सिाांसाठी गौण आहे. प्राथममक आणण दयु्यम 
दोन्ही डेटार्ी सांबांगधत गुणधमक आणण ननकष आहेत. प्राथममक डेटा मूळ आहे कािण ते 
स्त्रोताांकडून गोळा केले जातात. म्हणून ते दयु्यम डेटापेक्षा अगधक अचूक आहेत. पिांतु 
प्राथममक डेटामध्ये दयु्यम डेटापेक्षा जास्त पैसे, िेळ आणण ऊजाक असते. चौकर्ीत, 

मादहतीच्या दोन प्रकािाांमधील योग्य ननिड केली पादहजे. मोठया प्रमाणात ननिड "डेटा 
सांकलनाच्या प्राथममकते" िि अिलांबून असते. 

सांर्ोधन साधन फील्ड चाचणी किणे हा एक महत्त्िाचा भाग आहे. पिांतु ननयम 
म्हणून, फील्ड टेच्स्टांग आपल्या अभ्यासाच्या नमुन्यािि नाही ति समान लोकसांख्येिि 
केली पादहजे. 

 

 

प्रार्थशमक डेटा- 

ननरिक्षण आणण सहभागी ननिीक्षणे 

ननिीक्षण म्हणजे लोकाांच्या िागणुकीचे पद्धतर्ीि ननिीक्षण, िेकॉडडांग, िणकन, विश्लेषण 
आणण विश्लेषण. ही पद्धत ितकन नमुन्याांची अचूक कोडड ांग पद्धतीांसह सैल िचना 
ककां िा घट्ट िचना केली जाऊ र्कते. पािांपारिक िेळ आणण कामगाि ितकनाचा 
पद्धतर्ीि अभ्यासात अचूक कोडड ांग आणण कामाच्या नमुन्याांची िेळ समाविष्ट आहे. 

सहभागी ननिीक्षणामध्ये, सांर्ोधक काही प्रमाणात लोकाांच्या जीिनात आणण 
उपक्रमाांमध्ये भाग घेतो. 

 

 

 

 



मुलाखत 

िचनात्मक आणण अधक-सांिगचत मुलाखती (गुणात्मक सांर्ोधन) ककां िा सांिगचत मुलाखती 
(परिमाणात्मक डेटा सांकलन पद्धतीांमध्ये समाविष्ट) िापरून डेटा गोळा केला जाऊ 
र्कतो. अधक-सांिगचत मुलाखती िापिताना, सांर्ोधक विमर्ष्ट थीम आणण प्रश्न 
असलेल्या 8 अनौपचारिक सांभाषणास प्रोत्सादहत करू र्कतो. हे प्रश्न एका 
मुलाखतीपासून दसुर् या मुलाखतीपयांत आणण ऑडकिमध्ये मभन्न असू र्कतात. 

ज्यात प्रश्न विचािले जाणािे बदलू र्कतात. 

अधक-सांिगचत मुलाखती प्रामुख्याने व्हेरिएबल्समधील सांबांध समजून घेण्यासाठी 
स्पष्टीकिणात्मक सांर्ोधनात िापिल्या जातात, कदागचत काही आधीच्या िणकनात्मक 
सांर्ोधनातून प्रकट केल्या गेल्या असतील. याव्यनतरिक्त, सांर्ोधन क्षेत्राबद्दल अगधक 
मादहती प्रदान किण्यासाठी र्ोध-अभ्यासामध्ये अधक-सांिगचत मुलाखती िापिल्या 
जातात. अर्क्य मुलाखती, ज्याांना कधीकधी सखोल ककां िा नॉन-डायिेच्क्टि मुलाखती 
म्हणतात, हे सांर्ोधन आिडीचे सामान्य क्षेत्र सखोलपणे र्ोधण्यासाठी डडझाइन केले 
आहे. मुलाखत घेणा याांना सांर्ोधन क्षेत्रार्ी सांबांगधत घटना, ितकन आणण विश्िास 
याबद्दल मोकळेपणाने बोलण्यास प्रोत्सादहत केले जाते. अर्ा मुलाखतीांचा उपयोग 
एखाद्या विमर्ष्ट घटनेबद्दल अगधक जाणून घेण्यासाठी आणण निीन अांतदृकष्टी 
र्ोधण्यासाठी र्ोध सांर्ोधनात केला जातो 
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9.1 ननष्कर्ष. 

यर्स्िी म्युच्युअल फां डासाठी भाितीय रे्अि बाजािाची िैमर्ष्ठये आणण िोट्या 
गुांतिणूकदािाांच्या मानमसकतेची सांपूणक मादहती असणे आिश्यक आहे. या अभ्यासानुसाि 
ब्रँड (एएमसी), उत्पादन आणण चॅनेल इत्यादीांच्या प्राथममकतेर्ी सांबांगधत म्युच्युअल 
फां डाच्या गुांतिणूकदािाांचे आगथकक ितकन समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे असे मला 
आढळले की बर् याच लोकाांना म्युच्युअल फां डाची भीती असते. त्याांचे मत म्युच्युअल 
फां डामध्ये सुिक्षक्षत नसते. त्याांना म्युच्युअल फां ड आणण त्यासांबांगधत अटीांचे ज्ञान 
आिश्यक आहे. बर् याच लोकाांनी गुांतिणूक केलेली नाही. जागरूकता आणण उत्पन्न 
िाढत असताना म्युच्युअल फां डाच्या गुांतिणूकदािाांची सांख्याही िाढत आहे. 

गुांतिणूकीसाठी “ब्रँड” महत्िाची भूममका ननभािते. लोक ज्या कां पन्याांमध्ये त्याांचा 
विश्िास आहे ककां िा ज्या त्याांना चाांगल्या प्रकािे मादहत आहे अर्ा कां पन्याांमध्ये 
गुांतिणूक कितात. पुण्यात बिीच एएमसी आहेत पण ब्रँड अिेयिनेसमुळे काहीजण 
चाांगली कामगगिी कित आहेत. काही एएमसी चाांगली कामगगिी कित नाहीत जिी 
त्याांच्या काही योजना ब्रँडबद्दल जागरूकता नसल्यामुळे देि पितािा देतात. रिलायन्स, 

यूटीआय, एसबीआयएमएफ, आयसीआयसीआय प्रुडेच्न्र्यल इत्यादी ब्रँड परिगचत आहेत. 
ते चाांगले कामगगिी किीत आहेत आणण त्याांची मालमत्ता अांडि मॅनेजमेंट ज्याांच्या ब्रँडचे 
नाि वप्रच्न्सपल, सुांदिम इत्यादीसािख्या ओळखत नाही अर्ा इतिाांपेक्षा मोठे आहे. 

म्युच्युअल फां डाच्या गुांतिणूकीसाठी वितिण िादहन्या देखील महत्त्िपूणक आहेत. 
म्युच्युअल फां डामध्ये गुांतिणूकीसाठी वित्तीय सल्लागाि सिाकत पसांतीचे चॅनेल आहेत. ते 
गुांतिणूकदािाांचे विचाि बदलू र्कतात ‘एका गुांतिणूकीच्या पयाकयातून इति’. बिेच 
गुांतिणूकदाि एएमसीमाफक त थेट पैसे गुांतितात कािण त्याांना एन्ट्री लोड भिािा लागत 
नाही. केिळ म्युच्युअल फां ड आणण त्याच्या कामकाजाविषयी मादहती असलेल्याांनाच 
थेट गुांतिणूक कितात ज्याांना िेळ आहे. 
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सूचना आणि शशफारसी- 

सिाकत महत्िाची समस्या अज्ञानाची आहे. फायद्याांबद्दल गुांतिणूकदािाांना जागरूक 
केले पादहजे. जोपयांत त्याला पूणक खात्री होत नाही तोपयांत कोणीही गुांतिणूक किणाि 
नाही. गुांतिणूकदािाांना हे समजून घ्यायला हिे की अज्ञान यापुढे आनांद नाही आणण 
गुांतिणूक न केल्याने ते काय हिित आहेत. 

➢ म्युच्युअल फां ड भिपूि फायदा देतात जो दसुिा कोणताही पयाकय देऊ र्कत नाही. 
पिांतु बहुतेक लोकाांना हेदेखील मादहत नाही की म्युच्युअल फां ड म्हणजे काय? ते फक्त 
दसुर् या गुांतिणूकीचा पयाकय म्हणून पाहतात. म्हणून सल्लागािाांनी त्याांचे विचाि 
बदलण्याचा प्रयत्न केला पादहजे. सल्लागािाांनी अगधकागधक तरुण गुांतिणूकदािाांना 
लक्ष्य केले पादहजे. तरूण गुांतिणूकदाि तसेच त्याांच्या कािकीदीच्या उांचीिि असलेल्या 
व्यक्तीांना कौर्ल्य आणण िेळेअभािी सल्लागािाांकडे जाण्याची इच्िा आहे. 

➢ म्युच्युअल फां ड कां पनीला िैयच्क्तक वित्त सल्लागािाांना फां ड / योजनेचे उद्दीष्ट 
आणण त्याचे उद्दीष्ट याबद्दल प्रमर्क्षण देणे आिश्यक आहे कािण ते गुांतिणूकीांिि 
प्रभाि पाडण्याचे मुख्य स्त्रोत आहेत. 

कोणतीही गुांतिणूक किण्यापूिी वित्तीय सल्लागािाने प्रथम गुांतिणूकदाि / ग्राहक 
याांच्या जोखमीची सदहष्णुता, त्याांची गिज आणण िेळ (त्याांना ककती काळ गुांतिणूक 
किायची आहे) याबद्दल विचािपूस किािी. या तीन गोष्टीांचा विचाि करून ते ग्राहकाांना 
विचािात घेऊ र्कतात. 

35 िषाांपेक्षा कमी ियाचे तरुण लोक भविष्यात एक निीन ग्राहक गट असतील, 

म्हणून गुांतिणूकीमध्ये काही िस असणार् या तरुण ग्राहकाांसह जास्त प्रयत्न केल्यास 
त्याांना पैसे द्यािे लागतील. 



पदिीधि स्तिाििील मर्क्षणासह ग्राहकाांना विक्री किणे सोपे आहे आणण तेथे एक मोठा 
विनाअनुदाननत बाजािपेठ आहे. तथावप यर्स्िी होण्यासाठी, सल्लागािाांनी योग्य सल्ला 
आणण उच्च दजाकची प्रदान केली पादहजे. 

➢ मसस्टीमॅदटक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (एसआयपी) ही नाविन्यपूणक उत्पादने असून 
नुकतीच उद्योगात मालमत्ता व्यिस्थापन कां पन्याांनी लाँच केले. एसआयपी मामसक 
पगािाच्या व्यक्तीसाठी सोपे आहे कािण ते ईएमआयमध्ये गुांतिणूक किण्याची सुविधा 
प्रदान किते. बहुतेक सांभािनाांच्या माध्यमातून आणण सांभाव्य गुांतिणूकदािाांना 
एसआयपीबद्दल मादहती नसते. पगािाच्या व्यक्तीांना टॅप किण्याची कां पन्याांना मोठी 
सांधी आहे.प्रश्नािली. 

प्रश्नािली एक सांर्ोधन साधन आहे ज्यात प्रश्नाांची मामलका असते आणण 
प्रनतसादकाांकडून मादहती गोळा किण्याच्या उद्देर्ाने इति प्रॉम्प्ट असतात. जिी ते 
बहुतेक िेळा प्रनतसादाच्या साांच्ख्यकीय विश्लेषणासाठी तयाि केले गेले असले तिी 
नेहमी असे नसते. 

प्रश्नपबत्रकाांना इति काही प्रकािच्या सिेक्षणाांपेक्षा फायदे आहेत जे ते स्िस्त आहेत, 

प्रश्नकत्याककडून तोंडी ककां िा टेमलफोन सिेक्षणाांइतके प्रयत्न किण्याची आिश्यकता नाही 
आणण बहुतेक िेळा प्रमाणणत उत्तिे असतात जी डेटा सांकमलत किणे सोपे कितात. 
तथावप, अर्ी प्रमाणणत उत्तिे िापिकत्याांना ननिार् करू र्कतात. प्रश्नािली हे देखील 
इतकेच मयाकददत आहेत की उत्तिदात्याांनी प्रश्न िाचण्यात आणण त्याांना उत्ति देण्यात 
सक्षम असणे आिश्यक आहे. 
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प्रश्न- 

       म्युच्युअल फां डात गुांतिणूकीसाठी गुांतिणूकदािाांच्या पसांतीचा अभ्यास 

१. वैयजवतक तपशील: 

(अ) नाि: - …………………………………………………………… 

 (ब) पत्ता: - …………………………………………………………….. 

(क)िय: - …………………………………………………………… 

 (ड). पात्रता: - ……………………………………………… .. 

पदिीधि अांतगकत ………………………………………………… 

 इति …………………………………………………………………. 

पदिी / पीजी …………………………………………………………. 

2. व्यवसाय: 

 सिकाि सव्हक  

 व्यिसाय 

 इति  

तुमच्या कुटंुबाचे माशसक उत्पन्न अंदािे ककती आहे? 

रू .१०,००० पयांत  

रु. 10,000 ते 30,000 पयांत 

 रु. 30,000 ते 50,000  



 रु. 50,000 ते 1,00000 

त्याचे. 1,00000 आणण ििील 

आतापयांत तुम्ही कोणती गुांतिणूक केली आहे? 

खाते जतन किीत आहे 

ननच्श्चत ठेिी 

विमा 

म्युच्युअल फां ड 

पोस्ट ऑकफस-एनएससी 

समभाग / डडबेंचि 

आपल्या पैर्ाची गुांतिणूक किताना आपण कोणत्या घटकाांना प्राधान्य      द्याल? 

तिलता 

कमी जोखीम 

उच्च पितािा 

ट्रस्ट 
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गं्रर्थसूची- 

पुस्तके आणण मॉडेल्स. 

 म्युच्युअल फां ड हँडबुक. 

अ डॅव्हान्स म्युच्युअल फां ड मॉडेल. 

{श्री. सुांदि र्ांकिन (सांचालक) 

कफनबेिी अ ॅकॅडमी प्रा. मल. 

म्युच्युअल फां ड (प्रगत) मॉ्यूल्स. (२०१२)} 

म्युच्युअल फां डाचे प्रॉस्पेक्टस (रिलायन्स, एचडीएफसी, बबलाक सन लाइफ, 

आयसीआयसीआय प्रुडेच्न्र्यल.) 


