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प्रमािपत्रप्रमािपत्र  

 
प्रमाणणत करण्यात येते की शशिंदे सारिखा दत्तार् य एम.कॉम 

भाग २ हहने २०२०-२१ 

सेममस्टर चार मधील पेपर क्रमाकं ४ प्रोिेक्ट वकष  या 
ववर्या अंतगषत महहला बचत गट  हा प्रकल्पअहवाल सादर 
केला  आहे. 

 

हदनांक- /  /२०२१ 

स्थळ- सोनई 



➢➢  मागगदशगकाचेमागगदशगकाचे  प्रमािपत्रप्रमािपत्र  

          प्रमाणणत करण्यात येते की कु. शशिंदे सारिखा 
दत्तार् य हहना साववत्रीबाई फुल ेपुणे ववद्यपीठ सालंगगत 
ववद्यपीठच्या पदव्युतर ववभाग कला वाणणज्य व ववज्ञान 
महाववद्यलच्या सोनई यधील एम  .कॉम भाग  2 ची ववद्यथाांनी 
 हहने .आहे माहीला बचत गट या ववर्यावर प्रकल्प आहवल 
तयार केला आहे .प्रस्तुत प्रकल्प अहवाल माझ्या मागषदशषना 

आहे प्रस्तुत प्रकल्प ततच्या खाली पूणष करण्यात आला 
स्वत:च्या कायषची तनष्पती असून त्याचे संशोधन प्रकल्प 
अहवाल पुणे ववद्यपीठच्या एम .कॉम च्या अध्यादेशातील 
तरतुदींन अनुसरून आहे अस ेमी प्रममणीत करतो .  

 

 
 

 

 

 

हदनाक :-  /  /२०२०१  

स्थळ- सोनई 

 



➢ प्रततज्ञापप्रततज्ञापत्रत्र 

             या संशोधन अहवालात समववष्ठ करण्यात आललेे 
कायष हे मी स्वत केलेल ेआहे त्यसाठी माला वेळोवेळी मागषदशषकाकडून 
मागषदशषन ममळाले  .मी संशोधांनचे कायष संधभष खेरीि कोणाकडून 

कोणतीही मदद्द घेतलेली नाही .अस ेमी प्रतनीय पूवषक घोवर्त 
करते.के ववववध या संशोधनसाठी उपयोगात आणलील संधभष पुस्त

प्रश्नावक्ता या सवषनाच सधंभष सूगचत मध्ये तनदर् मशत करण्यात 
आलेला आहे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

हदनांक- / /२०२१                      ववद्यथाांयानीचे नाव- 

                                  शशिंदे सारिखा दत्तार् य                         



स्थळ- सोनई                           (एम.कॉम)  

  

  

➢➢  ऋितनदेशऋितनदेश  

पुणे ववद्यपीठच्या पदववका अभ्यास अंतगषत ज्या वेगवेगळ्या 
ववर्यांचा समावशे होतो. ववद्याथीच्या सशंोधन पद्धतीची 
माहहती व्हावी महणून तनरतनराळ्या ववर्यांवर पाहणी करून 
प्रकल्प अहवाल सादर करण्यचे काम ववदयाध्याषकडून पदववका 
परीक्षा भाग 2 मध्ये घेतलेले.ही संशोधन करण्यची ककवा 
अहवाल सादर करणायची सांधी माला पुणे ववद्यापीठान े
उपलब्ध करून हदलेली आहे.    

       या संशोधना साठी मला िी काही आवश्यक असणारी 
पुस्तके मसके गं्रथलयामधील सेवकांनी उपलब्ध करून हदली 
त्यांचा मी ऋणी आहे.मला संशोधन साठी मागषदशषक म्हणून 
लाभलेल ेप्रा.डॉ.दरंदले एस.आर.याचंा मी ऋणी आहे.त्यांनी 
केलेल्या वेगवेगळ्या मागषदशषन मळेु मी हा माझा प्रकल्प पूणष 
करू शकलो.इतर माहहती पुरवणारे माझे ममत्र व प्रकल्प टाइप 
व डडझाईन करणायसाठी मदत करणारे माझे सहकारी यांची ही 
मी ऋणी आहे. 
 



 

अनू  प्रकरणाचे नाव  

१. प्रस्तावना  

२. बचत गटाची वैमशष् ्ये 

३. बचत गटाची रचना: 

३ बचतगटांना शासनाने पुरववलेले फायदे व योिना 

४ बचत गटांचे फायदे- 
 

५ बचतगटाची तनयमावली- 

६ 

बचत गटाच्या वैमशष््ये- 
७. 

बचत गटांद्वारे तनमाषण झालेली उद्योिकता 
८ 

बचत गटासंबंधी काम करणाऱ्या संस्था- 
९. 

बचत गटासाठी आवश्यक कागदपते्र- 
१०. सांधभष  

 

 



 

 

 

 

 



 

➢ प्रस्तावना- 
आपल्या देशातील ग्रामीण भागातील दाररद्र्य तनमूषलनासाठी 
भारत सरकारन ेएक ववशेर् योिना सुरू केली आहे िी राष्रीय 
ग्रामीण िीवन तनवाषह अमभयान म्हणून ओळखली िाते. कें द्र 
सरकारच्या या योिनेची प्रथम अमंलबिावणी महाराष्र राज्य 
ग्रामीण आिीववका अमभयानाच्या नावान ेमहाराष्र राज्यात 
सुरू झाली आहे. महाराष्राच्या ग्रामीण भागातील दाररद्र्य 
पूणषपणे तनमूषलन करणे हे या योिनेचे उद्दीष्ट आहे हे 
खेदिनक आहे. सरकारने सांगगतल्याप्रमाण ेबँकांनी प्रकक्रया 
अवलंबली पाहहि ेआणण बचत गटांना कायाषलयाच्या 
मशफारशींनसुार किष मंिूर कराव.े बचत गटांसोबत काम 
करताना अस ेबरेच प्रश्न वारंवार ववचारले िातात. खाली 
आम्ही त्यासाठी माहहती प्रदान केली आहे. 

सोप्या शब्दात आपण म्हणू शकतो की बचतगटांमध्ये दैनंहदन 
मिुरीवर काम करणाऱ् या लोकांचा एक गट असतो ज्यामध्ये 
एक व्यक्ती पैस ेगोळा करतो आणण ते पैस ेगरिू व्यक्तीला 
देतो. त्यामशवाय गटातील लोक तनयममत बचत करतात 
िेणेकरून गटातील लोकांमध्ये हातभार लागेल. हे एकत्रत्रतपणे 
गटातील सदस्यांच्या उन्नतीत मदत करते. मायक्रोके्रडडट 
ववतरणासाठी एसएचिीचा बँकेशी संबंध आहे. 



 

➢ महहला बचत गट म्हिजे काय? 
 
एकाच वाडीवस् तीतील, एकाच सामाजिक, आगथषक 
स् तरामधील, समववचारी, समान गरिा असणाऱ्या 10 त े20 
महहलांच् या संघटनेस महहला बचत गट अस ेम् हणतात. 
 
“A Self Help Group is a Voluntary Association of 

Homogeneous set of people, either working together or living 
in the neighborhood, engaged in similar of activity, working 
with or without registration for the common good of their 
members.”  

 
“स्वप्न माझे इवलेसे, दोन्ही बाहंू सामावते, 

देऊन उभारी आत्मीयतेला, दहाही हदशांत कीती गािवते, 
ममळून साथ एकमेकांची, झेप माझी उभारते, 

उद्योगसेतू बांधताना, बचत गटाची मैत्री माझी वाढवते!…. 
 

 

 

 

 



 

➢ बचत गटाची वैशशष् ्ये 
महहला आगथषक सशक्तीकरणासाठी बचत गटाची गरि. कारण 
महहलांचा  ववकास झाला तर सवष कुटंुबाचा ववकास होईल या 
उक्तीप्रमाण े महहलांना आगथषक सक्षम करून त्यांना 
सशक्तीकरणाच्या प्रवाहात आणण ेगरिेचे आहे.  

1) सामाजिक वैमशष् ्ये                              

महहला आगथषक सक्षम व सशक्तीकरणासाठी महहला बचत 
गटाची गरि सवाषत िास्त ग्रामीण भागात आहे. कारण या 
हठकाणी शाश्वत रोिगार करण्याच ेकोणतेही साधन उपलब्ध 
नसते. त्यामळेु महहलांचा ववकास होत नाही. कौटंुत्रबक 
दाररद्रय, मशक्षणाचा अभाव, धाडस नसणे, प्रमशक्षणाचा अभाव या 
सारख्या बाबीं समोर असल्यामुळे महहलांना सक्षम होता येत 
नाही.   

·   गटात सवाांना बरोबर घेऊन काम केल ेिाते.  
·   सवष महहला समानता या तत् त् वाचे पालन करतात.  
·   सभासदामंध् ये आस् था, आदर व आपुलकी तनमाषण होऊन 
एकात् मतेची भावना वाढीस लागत.े  

·   स् वयंसहाय्यता गटामुळे महहलाचंी स् वशक् ती  व समूहशक् ती 
प्रबळ बनत.े  

·  स् वयंसहाय्यता गटात तनणषय व कृती सामुदातयकरीत् या होत 
असते.  



· महहलांना त् यांच् या कलागुणानंा वाव देणारे हक् काच ेअस े
व् यासपीठ आहे.  

· सभासदांचा एकमकेांवरील ववश् वास वधृ् दींगत करुन एकिूट 
तनमाषण करणे.  

· समाि व देशामध् ये फार मोठे पररवतषन होऊ शकते.  
· स् वयंसहाय्यता गटामळेु तनतीमूल् ये िोपासली िातात. 

२) आर्र्थगक वैशशष् ्ये 

ग्रामीण भागातील महहलांचा आगथषक स्तर खूपच कमी 
असल्यामळेु त्यांचा ववकास झाललेा नाही. अशा पररजस्थतीत 
महहला आगथषक सक्षम व सशक्तीकरणासाठी महहला बचत 
गटाची गरि असल्याच ेिाणवत.े बचत गटामळेु महहलानंा 
रोिगाराची सधंी ममळून त्यातून ममळणाऱ्या उत्पन्नावर 
त्यांच्या कुटंुबाचा उदरतनवाषह भागववला िाऊ शकतो. तसेच 
कुटंुबाला येणाऱ्या वळेोवळी अडीअडचणींचे तनराकारण सुध्दा 
बचत गटातून करता येत.े यातून महहला आगथषक 
सशक्तीकरणासाठी बचत गट महत्त्वाची भूममका बिावतो. 

·   गटातील सभासद हे स् वेच् छेने सभासद झालेल ेअसतात. 

·   सभासद कमी उत् पन् न गटातील असल् यामुळे ते काटकसर 
करून बचत करतात. त् यामुळे सभासदांची काटकसर वतृ्ती 
िोपासली िाते. 



·  सभासद हे तनयममत बचत, पततनममषती व किष व् यवहार 
यामुळे आगथषक देवाण-घेवाणच् या बाबतीत सक्षम बनतात.  

·  महहला बचत गटानंा िो लाभ होईल त् याचे सभासदांना 
समान वाटप केल ेिाते. 

·  बचत गटाची तनयमावली ही स् वतनममषत व सुलभ असावी. 

·  स् वयंसहाय्यता गटात सभासदांना व् यावसातयक प्रमशक्षण व 
त् यांचे सतत प्रबोधन केल ेिाते. 

 

3) िाजकीय वैशशष् ्ये 

महहलांना पूवी रािकारणात स्थान हदले िात नव्हते, परंतु 
भारतीय राज्यघटनेनुसार महहलांना रािकारणात 33 टक्के 
आरक्षण लागू करण्यात आलेल ेआहे. त्यामुळे महहलानंा 
पुरूर्ांच्या बरोबरीन ेरािकीय के्षत्रात कामगगरी करता येत 
आहे.    

·    गटात लोकशाहीच ेमूल् ये िपली िात असून गट सक्षम 
होतात. 

·    प्रत् येक सभासदाला नेततृ् व करण् याची संधी ममळत.े त् यामुळे 
सभासदांमध् ये नेततृ् व गुण ववकमसत होतात. 



· गटात सवष समान असून रािकीय प्रभाव व धाममषक दडपणास 
गट बळी पडत नाही. 

· स्थातनक स्वराज्य संस्थेतील रािकारणात महहलाचंा सहभाग 
वाढत आहे. 

4) व्यावसातयक वैशशष् ्ये 

स् वयंसहाय्यता बचत गटाची तनममषती केल्यामळेु महहलानंा 
एकत्रत्रत येऊन स्वयंरोिगार करण्याची संधी ममळत आहे. 
त्यामुळे त्याचंे व्यवसायातील धाडस व कायषक्षमता वाढत आहे. 
तसेच महहलाचंे कुटंुबाला आगथषक लाभ ममळत आहे. त्यामळेु 
आिची स्त्री ही व्यावसातयक बनत चाललेली आहे. तसचे 
पुरूर्ांच्या बरोबरीन ेती सुद्धा उद्योग व व्यवसाय करू शकत 
हे मसद्ध होत आहे. 

· महहलांचे व्यावसातयक कौशल्य व धाडस वाढत आहे.  

·महहलांना व्यवसाय व लघु उद्योग करण्यासाठी शासकीय 
स्तरावरून प्रमशक्षण हदल ेिात.े 

· गटांना कमी व्यािदरात राष्रीयकृत बँकेकडून किष पुरवठा 
केला िातो. 

· अल्पशा व्यािदरात जिल्हा उद्योग कें द्र व खादी ग्राम 
उद्योगाकडून किष सुलभपणे हदल ेिात.े 



· महहलांच्या उद्योग करण्याच्या क्षमतेनुसार नाबाडषकडून किष 
उपलब्ध केल ेिाते. 

· उत्पाहदत मालाची शासकीय स्तरावरून ववक्री केली िाते. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



➢ बचत गटाची िचना: 
 

 

१वस्तीतील /  एकाच गावातील .  काही महहलांनी  एकत्र 
येवून  बचत गटाची संकल्पना समिून घेणे 

 

२ सवष िात पात धमष पंथ .इत्यादी  भेदभाव असू  नये . 
 

३ परंतु .मागासवगीय महहलांना ववशेर्ता सामावून घेणे 
 

४ बचत गटात .मशक्षणाची कोणतीही अट  नाहीपरंतु  .
सुमशक्षक्षत व तरुण महहला असल्यास  पुढे फायदा होव ूशकतो 
 

महहला सभासदांची.संख्या कमीतकमी   ७ ते ८ असावी .
  िास्त सभासद असल्यास अगधक चांगले . 
 

६बचतगट .कोणत्याही रािकीय पक्षासी  िोडला िावू  नये 
याची  काळिी घेण े
 

७बचत गटाच्या महहलांनी ममहटगं साठी .  कोठे एकत्र  
भेटायचे ते हठकाण ठरवाव े. 



 

 

 

८सवष संमतीने..  बचत गटाचे नाव ठरवावे . 
 

९.  दर महहन्याला  ककती रक्कम िमा करावयाची  हे 
ठरवावे . 
 

१०बचत . गटाची तनयमावली ठरवावी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



➢ बचतगटािंना शासनाने पुिववलेले फायदे व योजना- 
• ग्रामववकास ववभागाच्या ग्रामीण स्वरोिगार योिनेतील 
प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण ववकास संस्था व पचंायत 
सममतीचे गटववकास अगधकारी यानंा स्वयंरोिगारासाठी 
दहा हिार रुपयाचंे अनुदान हदले िाते. आणण २5,००० 
रु.चे कायष भांडवलदेखील हदले िाते 

• नगरपामलका प्रशासनाच ेआयुक्त व संचालक बचत गटानंा 
सुवणष ियंती शहरी रोिगार योिनेत राष्रीयकृत बकँांच्या 
माध्यमातून किाषच्या रूपात १.२5,००,००० रुपये प्रदान 
करतात. 

• आयुक्त व संचालक यांच्या सुवणष महोत्सवी नागरी 
रोिगार योिनेत उपायुक्त, महानगरपामलका व मुख्य 
अगधकारी, महानगरपामलका प्रशासन दाररद्र्य रेर्ेखालील 
लाभार्थयाांना १%% स्वयंरोिगार प्रदान करत.े  75०० रुपये 
सरकारने हदल ेआहेत आणण िास्तीत िास्त ,000०,००० 
चे किष शासनाने हदले आहे. 

• बचत गटांच्या गट बचतीवर अवलंबून राष्रीयकृत बँका 1: 
2 ते 1: 4 च्या टप्प्यांत अनुदान देतात. 

• बचत गटांच्या गट बचतीवर अवलंबून आपल्या देशातील 
सहकारी बँका बचत बचत 1: 1 त े1: 4 च्या प्रमाणात 
अनुदान देतात. 



• स्टेट बँक ऑफ इंडडया बचत गटातील गटाच्या सदस्याला 
7.75% व्याि दरान ेकिष देते. रक्कम रु. 50 हिार आणण 
रु. 25 हिार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



➢ बचत गटािंचे फायदे- 
1. गट एकत्र काम करत असल्याने बचत आणण 
काटकसरीची सवय आहे. बचत गट त्यांच ेपैस ेस्वतःच 
संकमलत करतात आणण ते ितन करतात िेणेकरुन 
त्यांना पैशाची सवाषत िास्त गरि असत ेतेव्हा 
सावकारांकडून किष घ्याव ेलागत नाही. 

2. किष लवकर ववतररत केल्यामुळे गटातील सदस्यांना पसैे 
वाचवण्याची आणण बँकेच्या व्यवहारांशी पररगचत होण्याची 
सवय तनमाषण होत.े 

3. गटाचे सदस्य आपापसांत परस्पर सहकायष आणण ववश्वास 
ववकमसत करतात. 

4. किाषच्या तलुनेत बचत गटांना कमी व्याि दरावर 
आगथषक मदत ममळू शकत.े 

5. आगथषक समस्या अगदी सहि सुटल्या िातात कारण 
एसएचिीआरने बकँांकडून सहि सहि आगथषक मदत 
केली. 

6. सभासदांना अगदी कमी व्यािदराने अंतगषत किष देखील 
ममळू शकत.े 

7. महहलांसाठी ही मोहीम ववशेर्तः महत्वाची आहे कारण 
त्यांना घराबाहेर पडून नवीन गोष्टी मशकायला ममळतात. 

8. महहला बचत गटात काम करूनही स्वावलंबी बनतात. 



9. यामुळे आगथषक व्यवहाराची िाणीव वाढण्यास मदत होते 
ज्यामध्ये बचत, किष घेणे आणण पैसे परत देण्यासह 
महहलांचा आत्मववश्वास वाढतो. 

10. गटाच्या सदस्यांना सरकारकडून इतर 
लोककल्याणकारी योिनांची िाणीवही ममळत.े परतफेड 
करण्याची सवय गु्रपच्या सदस्यामंध्ये ववकमसत होत.े 

11. बचतगटाला एका वर्ाष नंतर हिारो रुपये ममळतील 
आणण त्यांना व्यवसायासाठी िास्तीत िास्त 25,000 
रूपये कायषरत भांडवल रोख पत ममळू शकेल. बचत गट 
दाररद्रय रेर्ेखालील Rs.1.25 लाख ककंवा त्याहून कमी 
असेल 50% नाही. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



बचतगटाची तनयमावली- 
हह तनयमावली  केवळ  मागषदशषक  तत्व म्हणून हदली आहेत. 
संबगधत   बचत गट  त्यात आपल्या गरिे प्रमाण ेबदल करू 

शकतात. 
फक्त सुरवातीलाच तनयमावली तयार केली असल्यास , व 
त्याची सवष सभासदांना पूवष कल्पना हदली असल्यास,नंतर 
वादवववाद होणार नाही.परंत ुतनयमांची अंमलबिावणी  
करताना  माणुसकी, सहकार  हयांचाहह  ववचार करावा. 
१. प्रत्येक सभासदानंी मीहटगंला शक्यतो हिर  राहून  चचेत 
सहभाग घ्यावा. हिर राहू न  शकल्यास , तसे आधीच 
कळवाव.े  
सतत  तीनपेक्षा अगधक ममटींग्स ना सभासद  हिर ना 
राहहल्यास  त्याची उमेदवारी रद्द करावी. 
२. सभासदानमधून  अध्यक्ष , सकेे्रटरी व  खजिनदार  अश्या  
तीन  पदांची नेमणूक करावी. िर िास्त उमेदवार वरील 
पदांसाठी 
   उत्स्तुक असतील तर लोकशाही पद्धतीने तनवड करावी. 
खजिनदार शक्यतो सुमशक्षक्षत  असावा.खजिनदार अमशक्षक्षत 
असल्यास, 
   ततने सुमशक्षक्षत महहलेची मदत घ्यावी. 
३. वरील पदे फक्त एक  वर्ष कालावधी कररता असावी. पुढील 
वर्ी परत नवीन उमेदवारांची तनवड करावी. 



 

४. खजिनदारने प्रत्येक सभासदान कडून  ठरवलेली रक्कम 
गोळा करावी. व ती बकेँत भरून  त्याची पोच पावती सवष 
सभासदांना मीहटगं मध्ये दाखवावी.इतर आथीक बाबींवर सुद्धा 
चचाष घडवावी व सवषसंमत ठराव आमलात आणावा.त्यावर 
सवाांच्या सहया असाव्यात. 
५. बँकेतील  आगथषक व्यवहार शक्यतो वरील पैकी  दोन 
पदाधीकारांच्या  सहीन ेव्हावा. 
६.मीहटगं मध्ये  शक्यतो बचत गटाची मागील वाटचाल, 
पुढील  कायषक्रम  व त्यासाठी आखावी लागणारी कामाची 
मांडणी या वर चचाष करावी.व्यजक्तगत हेवेदावे यांची चचाष करू 
नये. परंत ुगावा संबधी च्या अडीअडचणींची  चचाष आवश्य 
करावी,त्यावर मागष  सुचवावे व ते संबंगधत अगधकायाांना 
कळवाव.े 
    खजिनदार आथीक  बाबीचे व्यवहार करणे ,त्याचा 
हहशोब ठेवणे व तो वेळोवेळी सवाांसमोर मांडणे  हे कायष करत 
असतात.सकेे्रटरी मागील प्रगतीचा आढावा घेणे, पुढील  
पावूल वाटेसाठी चचाष घडवून मागष ठरवणे हे कायष करत 
असतात. 
      अध्यक्ष  सवषच  सभासदाचंी मत िाणून घेणे, 
सभासदांमध्ये सामोपचारांची िाणीव  तनमाषण करणे, पुढील 
कायषक्रमा साठी मागषदशषन करणे इत्यादी  कायष करत असतात. 

 



बचतगट कसा स्र्थापन किाल? 

एखादया नवीन संकल्पनेची सुरुवात करणे अवघड नाही, पण 
ती कल्पना सतत चाल ूठेवणे आणण पूणष करणे ही मात्र 
अवघड गोष्ट आहे. एखादे मूल चालायला मशकताना िसे पडते 
तसेच एखादी नवीन कल्पना राबवताना होत.े मलू चालायला 
मशकत असते तेव्हा प्रथम बसते, रंगते, मग उभे राहू बघत.े 
कधी कधी धडपडते, खाली पडते, नंतर अडखळत पावल ेटाकत.े 
पण एकदा ‘चालणे’ मशकल्यावर मात्र पाळायला लागत ेआणण 
घरभर धावत.े तसेच नवीन कामाच्या बाबतीतही घडत.े सवष 
प्रगती एका दमात होऊ शकत नाही. ध्येय गाठण्यासाठी धीर 
धरावा लागतो. वळे खचष करावा लागतो. प्रयत्न नेटाने करावे 
लागतात, तेव्हाच ध्येय साध्य होऊ शकत.े 
बचतगटाच्या स्थापनमेध्ये गटाचे पैस े गंुतववलेले असतात, 
गटातील लोकाचंी धडपड व प्रयत्न यांचाही बराच मोठा वाट 
असतो म्हणून अगदी सुरुवातीपासून त े कायष त्या लोकांचेच 
असणे आवश्यक आहे. आता आपण बचतगटाच्या स्थापनेमध्ये 
कोणत्या पायऱ्या आवश्यक आहेर, ते बघ ूया. 

१. प्रेििा 
प्रेरणा हीच बचतगटाची गुरुककल्ली आहे व सुरुवातीला तर 
ततचे फारच महत्त्व आहे. काही महहला बचतगट स्थापन 
करण्यास अगदी सहि प्रेररत होतात, कारण त्यांच्या मनात 
एक अशी आशा दडलेली असते, की हया बचतगटाच्या 



कामामुळे आपणास बाहेरील पैशाचंी मदत ममळेल.  पण काही 
महहला मात्र त्यांना खरोखर पैशाची गरि असूनही 
बचतगटाच्या कामापासून दरूच राहतात. कारण त्यांना वाटते, 
की बचतगट हे पैसेवाल्यांच े काम आहे, आपले नाही. 
ज्यांच्याकडे पैस ेआहेत व वेळ आहे त्यानंीच हे करावे. आपण 
त्या भानगडीत कशाला पडायचे? आपल्यासाठी हे नाही. 
आपल्यािवळ बचत करायला पैसे आहेत कुठे? त्यामळेु 
बचतगटात साममल होण्याची आपली लायकीच नाही अस े
त्यांना वाटते. काही महहलांना मागच्या वळेी अशाच तऱ्हेच्या 
मभशी वगैरे गोष्टींचा काही वाईट अनुभव आललेा असतो, 
त्यामुळे मागील अनुभवाच्या धसक्यान े त्या परत यात भाग 
घ्यायला तयार होत नाहीत. 
हया सवष प्रकारच्या महहलांना बचतगट म्हणि ेकाय, तो कसा 
स्थापन करावा आणण कशासाठी स्थापन करावा हे स्पष्ट करून 
सांगणे, ही पहहली पायरी होय. कुठल्याही प्रकारे हा उद्देश 
सफल करावयाचा असेल तर लोकांचा सहभाग व चचाष आणण 
शंका तनरसन करणे हे फार गरिचेे आहे. 
एखादया चांगल्या तऱ्हेने काम करणाऱ्या बचतगटाचा कायषकताष 
दसुऱ्या बचतगटाची स्थापना करण्यास लोकांना फार चांगल्या 
प्रकारे प्रेररत करू शकतो व स्वतःच्या बचतगटाचे उदाहरणही 
दाखवू शकतो. 

२.  गटाची स्र्थापना 



एखादा १० त े२० महहलाचंा गट बचतगटाची स्थापना 
करण्यास तयार झाला, की त्यांची स्वतंत्र सभा घ्यावी. हया 
सभेत बचतगटाची कल्पना, तनयम, अटी, कामकाि 
व्यवजस्थतपणे समिावून सांगणे ही दसुरी पायरी होय. 
त्यांनी नंतर बचतगटाच्या उद्घाटनाची तारीख ठरवावी. एवढे 
िरी केले, तरी गटातील सभासदानंा खऱ्या अथाषने कायषपद्धती 
व ततचे पररणाम लक्षात येतातच असे नाही. त्यासाठी प्रत्यक्ष 
अनुभव घेण्याची गरि असत.े पुष्कळ खेडेगावांत असेच घडते, 
म्हणून पहहले ६ महहने कामाचा अन्य्भाव ममळवण्यासाठी 
राखून ठेवाव े लागतात व बचतगटाचे कायष करणे शक्य आहे 
का, त ेआिमावून बघावे लागते. 

३.    सुरुवातीची सभा 
गटाला सवष तनयमांच े आकलन झाल्यावर (प्रकरण ५ पहा) 
त्यातील लोक बचतगटाच्या स्थापनेस मान्यता देतात. ही 
ततसरी पायरी होय. या सभेत गटप्रमुखांची तनवड होते, तसेच 
नेहमी महहन्यातील कोणत्या वारी सभा घ्यायची तो वर आणण 
वेळ ठरवली िाते (पररमशष्ट १ पहा) पहहले श महहने हहशेब 
सध्या वहीवरच मलहहले िावेत. 

४.    ततमाही मूलयािंकन 
दर तीन महहन्यांनी कामकािाचे मुल्याकंन करणे ही एक 
आवश्यक पायरी आहे. (पहा : बचतीच्या मूल्यमापनाची 
मागषदशषक तत्त्वे – पण २१) सभासदांनी तनयमांचे पालन केल े
नाही, पैस े वेळेवर भरले की नाही हे पाहावे. तसेच सवष 



सभासदांना एकत्र गटात काम करणे आवडते की नाही, त े
पहावे. सभासदांच ेएकमकेांशी िमते की नाही ते पहावे. 

५.   बचतगटाची स्र्थापना 
पहहल्या श महहन्यानंतर म्हणि ेप्रत्यक्ष अनुभव घेतल्यानंतर 
सभासदांना आपण तनयमांच े पालन करू शकतो की नाही, हे 
कळू शकते. या वळेी िर सभासदांची इच्छा असेल तर 
बचतगटाची रीतसर पुन्हा स्थापना होऊ शकत.े 
अ)  िर गट ववसजिषत करण्याचा सवष सभासदांचा ववचार असेल 
तर 

• किष रकमा परत करण्याची तारीख ठरवली िावी. 
• त्या तारखेला सवष मुद्दल व व्याि सारख्या प्रमाणात सवष 
सभासदांना वाटून पहहला गट ववसजिषत करावा. 

ब) िुन्या गटातील काही सभासदांना नवीन सभासद घेऊन 
पुन्हा बचतगटाची स्थापना करण्याची इच्छा असेल, तर ते तस े
करू शकतात व त्यांचे हहशोब लेिरवर सरळ मलहू शकतात, 
कारण त्यांनी मागील ६ महहन्यांचा कामाचा अनुभव असतो. 
ववसजिषत गटातील महहलांना वाटले, की आपली आतापयांतची 
बचत नवीन गटातच गंुतवावी,तर तस े कराव.े मात्र त्यामध्ये 
नवीन सभासद घेतल्यास त्यांच्याकडून पूवीच्या सभासदांच्या 
रकमेएवढी रक्कम घ्यावी. 
क)िर महहलानंा पुन्हा बचतगट हवा असेल, तर पुन्हा सभा 
भरवून मन्यता घ्यावी व पूवीचे ६ महहन्यांचे सवष हहशोब 



लेिरवहीवर उतरून काढावे.तसचे पासबकुात त्यांच्या नोंदी 
कराव्यात. 
६. तनयममत सभा 
पुढच्या सवष सभांमध्ये तनयमांच ेपालन करून आगथषक मशस्त 
पाळली गेली पाहहिे. अशी आगथषक देवाणघेवाणीची मशस्त 
पाळली, तरच बचत गटाच े कायष सुरळीतपणे चालू शकत.े 
आगथषक बाबी सोडून इतरही मदतीचे उपक्रम हा बचतगट हाती 
घेऊ शकतो व अशा उपक्रमांमळेु बचतगटाच्या कामात रस 
तनमाषण होतो. उदा. परसबाग, रोपवाहटका, साक्षरता, आरोग्य-
मशक्षण इत्यादी. 
७.िास्तीच्या तनधीचा वापर 
किष परुवठा होऊन उरलेला पैसा इतर कामांत गंुतवून त्यावर नफा ममळवणे शक्य आहे का, 
याबद्दल चचाष करून अशी कामे हाती घेता येतील. िेचा सभासदानंा स्वतःच्या कामात रस वाटतो 
व आत्मववश्वास िाणवतो तचे त्या इतर महहलांना प्ररेणा देऊ शकतात. 
८. परस्पर सहकायष 
आपल्या बचत गटाकडे िेव्हा िास्तीचे पैसे मशल्लक राहतील, त्या वेळेस आपल्यासारख्या इतर 
गटांना तुम्ही किष देऊ शकता. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

बचतगटाच्या मूलयमापनाची मागगदशगक तत्त्वे- 

(ही फक्त मागषदशषनासाठी आहेत. प्रत्येक गट स्वतःच्या 
गरिेनुसार कोणत्या बाबींना अगधक महत्त्व देणे आवश्यक आहे 
ते ठरवू शकतो व स्वतंत्र पद्धतीने स्वतःच्या गटाच्या कामाच े
योग्य त ेमूल्यमापन करू शकतो.) 
मूल्यमापन तनयातनतपणे कराव.े सुरुवातीस ततसऱ्या व सहाव्या 
महहन्यात आणण नतंर स्वतः आखलेल्या तनयमानुसार, 
मूल्यमापनासाठी खालील मुद्दे महत्त्वपूणष आहेत 
१)     कामातील मशस्त 
सभासदाची तनयममत व वेळेवर हिेरी 
वेळेवर पैशाचा भरणा 
व्याि व किष यांची वेळेवर परतफेड 
२)    ज्या कामासाठी किष घतेले गेले, त्याच कामासाठी ते 
वापरले गेल ेकी नाही हे पाहण.े 



३)    हहशोब मलखाण व्यवजस्थत आहे की नाही ते पहाणे. 
सवषसाधारणपणे सवष सभासदांना हहशोब वाचता आला पाहहिे 
आणण समिला पाहहिे. 
४)   बचतीमशवाय सभासदांसाठी फायदेशीर असणारी इतर काये, 
ज्यासाठी त ेतनयोिन करून एकत्रत्रत काम करू शकतील. 
उदा. रोपवाहटका, सुधारीत चूली, परसबाग, साक्षरता इ. 
५)   किाषचा इतर कारणांसाठी ववचार होऊ शकतो का? 
(उदा. िीवनमान उंचवण्याकररता वैयजक्तक उत्पन्नाचे 
व्यवसाय.) 
६)    प्रमशक्षकाच ेगटाववर्यी मूल्यमापन. 
सुरुवातीच्या ममहटगं मध्ये चचेच ेववर्य 
 

 

 

 

 

 

 

 

या ममटींगमध्ये गावातील िास्तीत िास्त महहला सहभागी 
व्हाव्यात. त्यांच्यात पुढील मुद्द्यावंर चचाष व्हावी 



• कुटंुबाला येणाऱ्या सवषसामान्य अडचणी. 
• पैशाची गरि कशी भागववली िाते? 
• आकजस्मक आगथषक गरि भागववण्याचे इतर काही उपाय 
आहेत काय? 

• महहला बचतगट स्थापन करावा काय? 
• या गटामळेु काय काय होऊ शकत?े 
• गटाची स्थापना करण्यास ववरोध होईल काय? 
• असल्यास तो कसा दरू करता येईल? 
• ककती महहलांचा गट असावा त्याची कायषपद्धती काय 
असावी? 

• गट केचापासून स्थापन करावा? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



बचतगटाच्या हहशोब ठेवण्याची पद्धत- 

सभासदांचा पैसा बचतरूपाने गटाकडे एकत्र येतो. किष म्हणून 
गटाकडून तो परत काही सभासदांकडे िातो. काही पसैा 
मशल्लक राहतो. िमा – त्यातनू खचष व राहहलेली मशल्लक – 
ककती सोपे आहे हहशोब ठेवणे. 
स्वावलंबी बचतगट हा पूणषपणे ववश्वासाच्या, भरवशाच्या 
पायावर उभा आहे. आणण त्या कररताच तुम्हांला पैसा न   
पैशाचा चोख हहशोब ठेवण े िरुरीचे आहे. देवाघरचे- पावसाच े
पाणी कसे तनतळ अन   स्वच्छ असते तसा तुमचा हहशोब 
पाहहिे. खूप सोपी रीत आहे. कशी ती पाहू – 
तुमच्यािवळ आम्ही छापलेली हहशोबाची वही आहे. त्यामध्ये 
चार भाग आहेत. 
 
 
 
 
 
१.      महहन्याचा जमाखचग 
२.    प्रत्येक सभासदाचे खातेपान 
३.    महहन्याच्या सिंक्षिप्त तपशील 
४.    बँकेच्या ककिं वा इति सिंस्र्थेकडून घेतलेलया कजागचा 
तपशील. 
 

• महहन्याचा जमाखचग 



•  महहना मलहा. 
•  डाव्या बािूला पानावर सभासदाचंी नावे मलहा. 
•  ‘येणे’ (Receivable) मध्ये तीन भाग आहेत. 

• बचत म्हणि ेप्रत्येक महहन्याची िी (वगषणी) बचत 
रक्कम ठरली असे, ती प्रत्येकाच्या नावासमोर मलहून घ्या. 

• किष कॉलममध्ये त्याला पूवी हदललेे किष मलहा. 
• ततसरा कॉलम व्याि – किाषवरील व्याि ि ेठरले असेल 
ते मलहा. िस ेमहहन्याला २% . ३% प्रमाण े(बचतीला 
प्रथमच सुरुवात असेल, तर किष व व्याि काहीच येणार 
नाही. 

हहशोब ठेवणाऱ्यास सचूना :- तुमच्या बचत गटाची ममहटगं सुरु 
होण्यापूवीच ‘येणे’ च ेकॉलम तुम्ही मलहून तयार ठेवा. 
उिव्या बािूस िमा (Receipt) आहे. 
पहहला कॉलम ‘बचत’ म्हणि े डाव्या बािूला िी रक्कम 
मलहहली आहे, ती सभासदाने हदल्यानंतर या कॉलम मध्ये 
मलहा. 
बचत वेळेवर भरली नसल्यास त्या वरील ‘दंड’ िो ठरला असेल 
तो दसुऱ्या कॉलममध्ये वसुल करून मलहा. 
त्याचप्रमाणे किष व व्याि काही िमा केले, तर त्याप्रमाण े
मलहा. 
•  ‘हदलेल्या किाषचा’ आपण नंतर ववचार करू. 



•  आता चाल ूमहहन्याच्या हहशोबाचा सारांश अगदी उिव्या 
बािूस मलहू. 
‘मागील मशल्लक’ काही असेल तर मलहा. 
त्यानंतर िमा बािूच्या सवष रकान्यांची एकूण रक्कम खालच्या 
कॉलम्स मध्ये येईल ती याप्रमाण ेमलहा. 

• एकूण बचत िमा 
• दंड 
• किष वसलू 
• किाषवरील व्याि 
• .  इतर िमा 

या सवाांची बेरीि ‘एकूण िमा’ 
वरील इतर िमा म्हणि ेबचत, दंड, किाषवरील व्याि, याच्या 
मशवाय िमा होणारी रक्कम, उदा. देणगी, धंद्यातील नफा, 
बँकेकडून घतेलेल ेकिष, बँकेच्या पसु्तकात िमा झाललेे व्याि, 
इत्यादी 
^ आता आपल्याकडे पैस े िमा झाले आहेत. गटामध्ये िो 
तनणषय होईल त्याप्रमाण े सभासदांना किष देण े व त े िमा 
बािूला िो कॉलम आहे ‘हदललेे ककष ’ त्यामध्ये हदलेल्या 
सभासदांसमोर मलहहणे व त्याची िी बेरीि आहे ती नंतर 
खालील हठकाणी मांडा 

• हदलेले किष 



• इतर खचष (झाला असल्यास ) 
• ‘हदलेले किष’ व ‘इतर खचष’ यांची  बेरीि करा व ती वरील 
एकूण िमामधून विा करा. राहील ती मशल्लक. 

इतर खचष म्हणिे, बैठकीचा चहापाण्याचा खचष, स्टेशनरी खरेदी, 
इत्यादी. 
टीप – महहन्याचा हहशोब मलहहतेवेळी एखादया सभासदान ेिर 
बचत रक्कम भरलेली नसेल तर ती रक्कम सभासदाच्या 
नावासमोर ‘हदलेले किष’ मध्ये मलहा आणण त्यावर व्याि पण 
आकारण्यात येईल. 
हा झाला महहन्याचा िमाखचष. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



• २.    सभासदािंचे खातेपान 
 

•  प्रत्येक सभासदांच्या नवे एक स्वतंत्र पण उघडा. 
•  ‘खात ेनाव’ मलहहले आहे त्याच ेसमोर एकाचा सभासदाचे 
नाव मलहा. यामध्ये दसुऱ्या कोणाचेही नाव अथवा रक्कम 
मलहहली िाणार नाही. त्यापुढे खाते क्रमांक मलहा. 

• पहहल्या कॉलममध्ये तारीख मलहा (बैठकीची तारीख). 
• त्यानंतर त्या सभासदान ेिमा केलेली बचत रक्कम 

‘बचत’ मध्ये मलहा. 
• ततसऱ्या कॉलममध्ये त्यास नवीन किष हदले असल्यास 
मलहा. 

• पूवीच्या किाषपैकी िी रक्कम बचतगटाकडे िमा केली 
असेल, ती चौर्थया कॉलममध्ये मलहा. 

• आता ‘मागील एकूण येणे’, अगधक नवीन हदलेले किष, 
विा ‘किष िमा’ िे येईल त े‘एकूण येणे’ मध्ये मलहा. 

• बचतीची रक्कम स्वतंत्र राहू दया. ततचा या किाषच्या 
कोणत्याही कॉलमशी संबंध देऊ नका. 

• या नोंदी सभासदांना समिावून सांगा व त्याचंी सही घ्या. 

 
 
 
 
 
 



• ३.    महहन्यािंचा सिंक्षिप्त तपशील 
• हे पण उघडल्यावर प्रथम महहना मलहा. 

त्यानंतर अनुक्रम े‘किषदार सभासदांची नाव’े व नावावर किष’ ि े
कॉलम्स आहेत. हे लक्षात ठेवा, की हे कॉलम्स आहेत. हे 
लक्षात ठेवा, की हे कॉलम्स भरताना तुम्ही एक करायच ेकी 
सभासदाचे खाते पान उघडायचे व त्यामध्ये ‘एकूण येणे’ ि े
मलहहले असेल, त ेया हठकाणी मलहायचे. (ज्यांच ेनावावर किष 
येणे आहे, फक्त तीच नाव ेया हठकाणी मलहा.) 
सभासदांची नाव े व रक्कम मलहून झाल्यानतंर ‘आतापयांतचा 
खचष’त्या खाली मलहा. 
‘आत्तापयांतचा खचष’ म्हणिे मागील महहन्यापयांत झालेल्या 
‘आत्तापयांतच्या खचाषत’ या महहन्याचा  ‘इतर खचष’ ममळवा व 
मलहा. 
नंतर तुमच्याकडे असलेली मशल्लक मलहा. (हातातील 
+बँकेतील) 
या सवाांची बेरीि करा म्हणि े ‘एकूण रक्कम (अ)’ तयार 
होईल. 
हे सवष केल्यानंतर तुम्हाला कोणी ववचारले, की तुमचा गट सुरु 
झाल्यापासनू ककती रुपयांचा व्यवहार केलात तर एका क्षणात 
तुम्ही सांगू शकाल की इतक्या सभासदाकंडून इतके येणे आहे. 
खचष आतापयांत एवढा झाला आहे व मशल्लक इतकी आहे. 
बचतगटाचे पूणष गचत्रच तुम्ही उभ ेकरू शकता. 



•  याच पानावर खाली दोन रकान ेहदले आहेत त्याचा उद्देश 
फक्त ताळा करण्याकररता आहे. आपण या महहन्यात ि े
मलहहले आहे, ते मागील महहन्याच्या हहशोबाची ताळा करून 
पाहण्याकररता आहे. त ेबरोबर आले म्हणिे आपण मांडलेला 
हहशोब शंभर टक्के बरोबर आहे. 

• प्रथम चालू महहन्याची रएकूण ‘बचत िमा’ मलहा. 
• त्याखाली ‘दंड’, ‘किाषवर व्याि’ व ‘इतर िमा’ मलहून 
त्यांची ‘एकूण बेरीि (ब)’ करा, 

• मग संक्षक्षप्त तपमशलाची ‘एकूण रक्कम (अ)’ खालील 
कॉलम मध्ये मलहा. 

• त्यातून ‘एकूण बेरीि (ब)’ विा करा. 
• िी रक्कम राहील, ती गेल्या महहन्याच्या ‘एकूण रक्कम 
(अ)’ शी िुळायला हवी. 

आम्हास खात्री आहे, की हहशोब तपासनीस-ऑडडटर सुद्धा 
तुमची चूक काढू शकणार नाही. (मात्र एक काम करा – 
मलहहण्यापूवी कॉलम नीट वाचा, मगच आकड े मलहा. पहहल े
एक- दोन महहने मशसपेजन्सलन े मलहहले तरी चालेल म्हणि े
र्ब्र्ने चूक दरुुस्त करता येईल.  

 
• ४.    बँकेच्या ककिं वा इति सिंस्र्थेकडून घेतलेलया कजागचा 

तपशील 

हे खाली हदलेले िडन रकाने आहेत ते फत ताळा करण्याकररता आहेत. सरावान ेते तुम्हास 
िमतील फक्त त्यातील एकूण रक्कम व एकूण बेरीि यावर लक्ष ठेवा. 



बचत केली महहलांनी, रुपया रुपया िमवला, नऊेन घातला बकेँत, 
वापर केला पशैांचा, उभा राहहला िोडधंदा, पैसा हातात राहहला औदा  II 
राष्रीय कृर्ी  आणण ग्रामीण ववकास बकँ (NABARD) व ररझवष 
बँक यांच ेपररपत्रकानुसार बँकांना आदेश देण्यात आले आहेत, 
की स्वयसंेवी संस्था आणण स्वावलंत्रबत अल्पबचत गट (नोंदणी 
झालेले ककंवा न झालेले) यांच्या माफष त खेडयातील गरीब 
लोकानंा पतपुरवठा उपलब्ध करावा. 
ही पत तनमाषण होण्याकररता गटाने कमीत कमी श महहन े
आपला कारभार लोकशाही पद्धतीन े केलेला असावा. त्यांच े
हहशेब व्यवजस्थत असावेत. 
त्याचप्रमाणे इतरही काही संस्थाकंडून अल्पबचत गटास किष 
ममळण्याची शक्यता असते. त्याकररता आपल्या हहशोबाच्या 
पुस्तकात चौर्थया भागात त्याचा हहशोब ठेवण्याकररता सोपी 
पद्धत हदलेली आहे. कस ेतर पाहू.--- 

• चौर्थया भागामध्ये पण उघडल्यावर ज्या बँकेकडून अथवा 
संस्थेकडून किष घेतले असेल, त ेनाव मलहा. ककती रुपये 
किष घेतले, कोणत्या तारखेस घतेले, व्यािदर व ककती 
मुदतीचे आहे, परतफेडीची एकूण रक्कम आणण 
परतफेडीची  मामसक हप्ता ककती आहे, तो मलहा. 

• त्यानंतर खाली हहशोब मलहहण्याकरता मुख्य तीन कॉलम्स 
आहेत. 



• परतफेडीची तारीख : ज्या हदवशी किषफेडीचा हप्ता भरला 
असेल ती तारीख मलहा. 

• व्यािासह परतफेड रुपये दसुऱ्या  कॉलम मध्ये मलहा. 
• ततसऱ्या कॉलममध्ये दोन भाग आहेत. पहहला भाग – 
मुद्दल बाकी/ यात सुरुवातीचे मुद्द्लामधून दर 
महहन्याची मुद्दल परतफेड विा करत िा व मलहा. दसुरा 
भाग – व्यािासह परतफेड. यात व्यािासहहत 
परतफेडीच्या रकमेतून दर महहन्याची एकूण परतफेड 
विा करत िा व मलहा व वर्ाषच्या शेवटच्या महहन्यात 
(माचष) किषफेड ककती बाकी आहे, ते बँकेच्या अगधकाऱ्यांना 
ववचारून मलहा. 

माचष महहन्यामध्ये िी किषफेड बाकी असेल, ती रक्कम आपण 
वर्षअखेर हहशोब करताना ववचारात घेऊ. त्याकररता नवीन पान 
घेण्याची िरूर नाही. मात्र पहहले किष कफटल्यानंतर नवीन 
किाषस नवीन पानावर सुरुवात करावी. 
पररमशष्ट ३, भाग ४ मध्ये, आपण बघ ू शकाल की महाराष्र 
बँकेकडून हद. ५-१-९७ रोिी द.सा.द.शे. १०.५% व्याि दरान े
तीन वर्ष मुदतीसाठी रु. ५०००/- किष घेतले असून तीन वर्ष 
मुदतीत आपणास रु. ६५७६/- परत करावे लागतील, त्याचा 
मामसक हप्ता रु. १८३/- आहे. परतफेडी मध्ये मुद्दल अगधक 
व्याि अशी रक्कम असते म्हणिे घेतलेल्या रकमेपेक्षा िास्त 
रक्कम तुम्हास फेडावी लागत.े त्याचा हहशेब बँकेच ेअगधकारी 



करतील. त्यांनी सांगगतल्याप्रमाणे पैसे भरणे, एवढेच तुमच े
काम. 
वर्ाषअखेर : 
हहशोब मलहहण्याच्या पद्धती आपण मशकलात. पण हे 
रहाटगाडगे असचे चाल ू ठेवायच े का? नाही. वर्ाषच्या वर्ाषला 
हहशोब पूणष करून बकेँच े ककती देणे आहे, गटाला व पयाषयान े
सभासदांना ककती नफा झाला हे कळावयास पाहहिे व परत 
नवीन पानावर नव्या वर्ाषचा हहशोब मलहहणे चाल ूकेल ेपाहहिे. 
बँकेचे ककंवा इतर संस्थाचंे आगथषक वर्ष माचष महहन्यात संपत.े 
त्याकररता आपणही आपल्या बचत गटाचा हहशोब दरवर्ी माचष 
महहन्यात पूणष करू. तुमचा बचत गट प्रथम कोणत्याही 
महहन्यात  सुरु केलेला असला, तरी माचष महहन्यात त्या वर्ाषचा 
हहशोब पूणष करा व परत त्याच महहन्यात नवीन पानावर 
नवीन वर्ाषच्या नोंदी घ्या. कस ेत ेआता आपण पाहू- 

• माचष महहन्यात शक्यतो सवष येणे वसूल करा. िर त े
शक्य नसल े तर त्या कररता ज्यांचेकडे येण े आहे त्या 
रकमा महहन्याला िमा खचाषमध्ये िमा केलेल्या दाखवा. 

टीप – या रकमा लाल पनेने मलहा म्हणिे आपल्या लक्षात राहील की ही रक्कम प्रत्यक्षात िमा 
झालेली नाही. नवीन वर्ाषचा हहशोब मलहहताना त्यांच ेनावांवर ते किष म्हणून दाखवायच ेआहे. 

खातेपानावर पण िमा केलेल्या दाखवा. आता महहन्याचा 
िमाखचाषमध्ये तुमची सवष रक्कम, काही प्रत्यक्ष व काही 



कागदोपत्री िमा झाली आहे, म्हणिे मशल्लक (बँकेतील + 
हातातील) दाखवली गेली आहे. 

• त्या रकमेमधून बँकेच्या / संस्थचे्या किाषच्या मुद्दलाची 
िी परतफेड बाकी आहे ती विा करावी म्हणिे राहील ती 
मशल्लक रक्कम गटाची. 

• पररमशष्ट ३, भाग १, माचष १९९७ वर्ाषअखेर पहा, 
उदाहरणात दाखववल्याप्रमाणे आपले पाच सभासद आहेत, 
तनव्वळ मशल्लक रक्कम रु. १६३८/- भागगले सभासदांची 
संख्या पाच, बरोबर रु. ३२७.६० म्हणिे वर्ाषअखेर बचत 
गटातील प्रत्येक सभासदाची त्याचंे स्वतःचे नावावर रु. 
३२७.६० इतकी बचत झाली. 

• आता माचषमध्येच महहन्याच्या िमाखचाषचे (भाग १) 
नवीन पान घ्या. 

नवीन वर्ाषचा हहशोब आपण या पानावर सुरु करू. 
-    महहना मलहा. “माचष(नवीन वर्ष)” 
-    सवष सभासदाचंी नावे मलहून घ्या व त्यांच्या नावापुढे िमा 
बािूला (उिवी बाि)ू माचषअखेर त्यांची िी एकूण बचत झाली, 
ती ‘बचत’ कॉलम मध्ये मलहा. 
-    त्याचप्रमाण ेशेवटी िो कॉलम आहे. ‘हदलेल ेकिष’, त्यामध्ये 
ज्यांचेकड े प्रत्यक्ष किष येण े बाकी आहे, (माचषचा हहशेब पुर 
करण्याकररता कागदोपत्री त्यांच े किष आपण िमा दाखववल े



होते) व ज्यांना माचष महहन्यात नवीन किष देऊ, ती रक्कम 
त्यांचे नावासमोर मलहा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



➢ गटाचे तनयम- 
 

1. बचत गटाचे सदस्य केवळ महहला, केवळ पुरुर् अथवा ममश्र 
म्हणिेच महहला पुरुर् एकत्र असेही असू शकते. ही संख्या 
२० ककंवा त्यापेक्षा कमी हवी. 

2. गटातील प्रत्येक सदस्य ठरलेल्या कालावधीनेएकत्र येऊन 
बचत म्हणून ठराववक रक्कम गटात िमा करतो/ते. हा 
कालावधी आठवड्यातून एकदा ककंवा महहन्यातून एकदा 
असतो. 

3. ही िमा केलेली रक्कम बचत गटातील सदस्यांनाच किष 
म्हणून ममळते. 

4. किष सभासदाने हप् त्या-हप् त्याने बचत गटाला परत करणे 
अपेक्षक्षत असते. 

5. बचत गटाच्या व्यवहारासाठी बचत गटाचे सदस्य - किष 
द्यायचे का, द्यायचे ठरल्यास ककती दराने द्यायचे, 
कोणाला द्यायचे, परतफेडी ववर्यी तनयम वगैरे ठरवतात. 

6. बचत गट ही लोकशाही तत्त्वावर आधाररत रचना आहे 
त्यामुळे गटातील प्रत्येक सभासदाला समान अगधकार 
असतो. 

7. बचत गटाने पाच सूत्रांचा तनयम आमलात ककंवा कटाक्षाने 
पाळला पाहहिे. 

 



➢ वैशशष््ये- 
 

1. बचत गट हे कोठेही नोंदववण्याची ककंवा पास करण्याची 
अवश्यकता नाही. नाबाडषच्या पररपत्रकाप्रमाणे केवळ बचत 
गटाच्या सदस्यांच्या ठरावाने त्या गटाचे बॅंकेत खाते 
काढता येऊ शकते. 

2. बचत गटांना बॅंकेकडून किष ममळाव ेयासाठी १९९८ पासून 
कें द्रीय अथषसंकल्पात आगथषक तरतदू करण्यात आली आहे. 

3. बचत गट काढताना कसल्याही प्रकारचा खचष येत नाही. ही 
सेवा पूणष मोफत आहे. 

4. अशा गटांना राज्य व कें द्र सरकार 
अत्यल्प व्यािदरावर अथषसाहाय्य पुरववते. त्या किाषची 
सुलभ दरावर परतफेड करावी लागते. 

5. राज्य व कें द्र सरकारने बचत गटासाठी ववववध ववकास 
योिना आखल्या आहेत. िसे महाराष्र शासनाने महहला 
बचत गटांना बॅंकेतून किष घेताना मुद्रांक शुल्क माफ 
केलेले आहे ज्यायोगे सुलभ किष परुवठा होईल. 

6. महहला बचत गटामाफष त सभासदांना हदल्या िाणऱ्या 
किाषमुळे सभासद समाजिक व आगथषक ववकासात पररणाम 
होऊन महहला सक्षम बनले 

 

 

 

 

https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A1
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%9C


➢ बचत गटािंद्वािे तनमागि झालेली उद्योजकता- 
 

संघहटत ताकद व पारदशषक सहकाराची प्रकक्रया िर एकत्र 
आली तर ववववध प्रकारची उद्योिकता तनमाषण होते आणण 
समािाच्या प्रगतीला हातभार लावते. या चळवळीतून अनेक 
प्रकारचे उद्योग िन्माला आले.त्यापैकी काही यशस्वी उद्योग 
- 

1. सामूहहक दगु्ध व्यवसाय - कोल्हापूर जिल्हयाच्या दगुषम 
अशा शाहूवाडी तालुक्यातील मानकरवाडीच्या सरस्वती 
महहला बचत गटाने दगु्ध व्यवसायाच्या माध्यमातून केवळ 
४०० लोकसखं्या असलेल्या या गावाचा कायापालट घडवनू 
आणला आहे.  

2. सॅतनटिी नॅपककन उद्योग -
 सोलापूर जिल्हयातील अक्कलकोट िवळच्या िेऊर येथील 
‘श्री िीवनज्योती महहला ववकास बचत’ हा सॅतनटरी 
नॅपककन बनवणारा महाराष्रातील हा पहहला बचत गट. 
आि महाराष्रात २५ जिल्हयांत सतॅनटरी नॅपककन 
तनममषतीची युतन्स स्थापन झाली आहेत. मशवाय 
कनाषटकात अफिलपुरम   येथे, मसक्कीममधील गंगटोक 
येथे, बग्गी (हहमाचल प्रदेश), त्रबहार (कनाषनेपुरम  ), 
छत्तीसगडमधील त्रबलासपूर अशा अनेक हठकाणी ही 
युतन्स आकार घेत आहेत.  

https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%B0_%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B9%E0%A4%BE
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%B0_%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B9%E0%A4%BE
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%85%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%9F
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%AE


या गटाद्वारे आिकाल शासकीय कायाषलयात सायकल/स्कूटर 
स्टॅंड चालववणे, उपहारगहृ चालववणे, अंगणवाडीत आहार पुरवणे 
इत्यादी सेवाही पुरववण्यात येतात. 
बचत गटाच्या आधारामुळे गटातील महहलांच्या वैयजक्तक 
उद्योगांनाही प्रोत्साहन ममळत आहे. 

बचत गटाद्वािे किता येिािे उद्योग व व्यवसाय 

महहला आगथषक सशक्तीकरणासाठी बचत गटाची गरि िास्त 
असल्यामळेु महहलांना उद्योग वा व्यवसाय करता याव ेम्हणून 
शासनाने ववववध योिना कायाषजन्वत करून रोिगार उपलब्ध 
केला आहे.   
अ. व्यवसाय देिािे उद्योग 

·        ककराणा दकुान चालववणे 

·        हॉटेल चालववण े

·        ववमा सेवा कें द्र चालववणे 
·        रसवंती गहृ चालववणे 

·        लाँड्री व्यवसाय 

·        मोबाईल दरुूस्ती 
·        शशु्रुर्ा सेवा 
·        पाळणघर चालववण े

ब. शेतीपूिक व् यवसाय 

·        कुक्कुटपालन 

·        शळेी व मेंढीपालन   



·        दगु्धोत्पादन/ दगु्धिन्य पदाथष 
·        इम ूपालन   

·        मशरुम शेती 
·        रेशीम उद्योग 

·        मत्स्यशेतीव्यवसाय 

·        कृवर् पयषटन उद्योग 

·        पशखुाद्य तनममषती 
·        गांडूळ खत प्रकल्प 

·        पापड व लोणच ेतयार करणे 

·        मसाल ेतयार करणे 

·        और्धी वनस्पती लागवड 

·        फळ प्रकक्रया उद्योग   

·        बेकरी उद्योग 

·        टोमॅटोन सोया–स्वॉस बनववणे 
·        वन उत्पादन ेिमा करणे 

·        रोपवाहटका 
·        फूलशेती 
·        ग्रामीण माती परीक्षक 

·        कंत्राटी शेती 
·        कृवर्सेवा कें द्र चालववणे 

क. आधुतनक यिंत्राद्वािे उद्योग 

·        शेवया मशीन 

·        ममनी दाळ ममल  



·        चटणी कांडप यंत्र            

·        बायो डडझेल प्रोसेसर 

·        एक् सवपलर 

·        खवा तयार करण् याची मशीन 

·        पापड लाटण् याची मशीन 

ड. इति लघ ुउद्योग 

·        सोंदषयाषलंकार तयार करणे 

·        मेणबत्ती तयार करणे 

·        पेपर प्लेट तयार करणे 

·        परफ्यूम तयार करणे 

·        अगरबत्ती तयार करणे 

·        लाकडी खळेणी तयार करणे 

·        रेडडमेड गारमेंट तयार करणे 

·        झाडू तयार करणे 

·        फतनषचर तयार करणे 

·        कोल्ड्रींक्स तयार करणे 
 

 

 

 

 

 

 



➢ बचत गटासिंबिंधी काम कििार्या सिंस्र्था- 
 

• चैतन्य(पुणे(, 
•  ज्ञान प्रबोगधनी(पुणे(, 
• शांततसंस्कृती(कोल्हापूर),  
• संपूणष बांबू कें द्र(अमरावती), 
• आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी (गडगचरोली), 
• माता व बालक उत्कर्ष प्रततष्ठान सोलापूर(,  
• 'स्व'-रूप वगधषनी स्वामी वववेकानंद  (पुणे)
(नांदेड)सेवाभावी संस्था कलंबर.ब 
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➢ बचत गटासाठी आवश्यक कागदपत्र-े 
 

• बचत गट व्यवस्थापनासाठी िमा खचष पत्रक,  

• सभासद पुस्तक (पासबुक),  
• लेिर, हिेरी वही,  
• अहवाल वही  (ममतनट बुक) 
• अशा नोंद पत्रकाची आवश्यकता असते . 
• बचत गट नौदणी अिष किष अिष खाते उखडणै 
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