લેખકઃ સચીન વજાણી

ગહૃ િણીઓના આર્થિક સ્વાવલંબન
અને નાણાકીય ર્નણણયન ં મિત્તત્તવ
પર્િ, દીકરા કે કોઈ કમાવી આપનાર વ્યક્તિ પર આધાર ન રાખિાં
’અપના િાથ જગન્નાથ’ની વ્યાખ્યા અપનાવશો િો પોિાની આર્થિક
ક્સ્થર્િ પોિે સધારી શકશો.

મોટા ભાગે જ્યારે નાણાકીય નનણણય લેવાના હોય કે કોઈ નાન ું-મોટું બૅન્કન ું
કે શેર્ણન ું કે કોઈપણ પ્રકારન ું કામ કરવાન ું આવે ત્યારે ગૃહહણીઓને પાછલી
ર્ીટની નવદ્યાર્થીની ગણવામાું આવે છે . જ્યાું એક બાજ નવશ્વમાું સ્ત્રી પરષની
ર્મકક્ષ અને ક્ાુંક તો પરષર્થી પણ આગળ નીકળી ગઈ હોવાના દાખલા
છે , ત્યાું શા માટે ગૃહહણીઓ પોતાના નાણાકીય નનણણય જાતે ન લઈ શકે
અર્થવા તો કોઈના પર આજીવન પરાવલુંબી બની જીવન નવતાવે? આજના
ઝડપી યગમાું કેટલીક નશક્ષક્ષત મહહલાઓ પણ પોતાના નાણાકીય નનણણય
બીજાની ર્લાહને આધારે લેતી હોય છે . ઘણી વાર એવા પણ મદ્દા ઉપસ્થર્થત

કરવામાું આવે છે કે આપણે ઘરમાું કામ કરવા આવતા નોકરોને પગાર
ચ ૂકવીએ છીએ તો શ ું ઘર ર્ાચવતી ગૃહહણીને એન ું મહેનતાણ ું ન જોઈએ?
ખૈર, આ પ્રકારના ર્ામાજજક મદ્દાઓ પર વધારે વાત ન કરતાું મ ૂળ વાત
પર આવીએ. વાત કરવી છે મહહલાઓની નાણાકીય ર્ધ્ધરતાની. નીચે
જણાવેલા પાર્ાુંઓ જો દરે ક મહહલા ધ્યાનમાું લે તો એટલ ું તો કહી જ શકાય
કે એ આનર્થિક દૃષ્ટટએ થવાવલુંબી બનવાની હદશામાું આગળ વધી શકે છે .

વ્યક્તિગિ નાણાકીય વળિર માગો
ર્ામાન્યપણે આપણા ર્માજમાું સ્ત્રીઓ ઘરન ું કામકાજ ર્ુંભાળતી હોય છે
અને પરષો કમાઈને લાવેલા પૈર્ાને લાઈટક્ષબલ, પાણીક્ષબલ, મોબાઈલ ક્ષબલ
જેવા ખચાણઓની ચકવણી કરવામાું રોકાયેલો હોય છે . આ ખચાણમાું ઘરની
ગૃહહણીએ વધ એક ખચણ ઉમેરાવવો જોઈએ. એ ખચણ એટલે કે પોતાના કામન ું
મહેનતાણ.ું ગૃહહણીઓએ પોતાના જ ઘરમાું કામ કરવા માટે પોતાના જ
લોકો પાર્ેર્થી શા માટે રૂનપયા માગવા એ માત્ર ભારતમાું જ નહીં પણ નવશ્વ
કક્ષાએ એક ચચાણથપદ નવષય છે . 2011માું ઓગેનાઈઝેશન ફોર ઈકોનોનમક
કો-ઓપરે શન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ દ્વારા ર્થયેલા એક ર્વેક્ષણ અનર્ાર એક
ર્ામાન્ય ભારતીય ગૃહહણી હદવર્માું અંદાજે છ કલાક એવ ું કામ કરે છે જેન ું
એને નાણાકીય વળતર નર્થી મળત ું. ઉદાહરણરૂપે હવે આ જ વાતને જો
પરષ માટે લાગ કરવામાું આવે તો ઓહફર્માું એને હદવર્ના આઠ કલાક

કામ કરવાના મહહનાના જો અંદાજે 50,000 રૂનપયા પગાર પેટે મળતા હોય
તો એક ગૃહહણીને છ કલાક કામ કરવાના મહહનાના વગર રજાએ કેટલા
રૂનપયા ચ ૂકવવા પડે એ જરા ગણતરી કરી જોજો ભાઈઓ...

પોિાના માટે િેલ્થ ઈન્શ્યૉરન્શસ કવર માગો
ઈન્્યૉરન્ર્ કુંપનીઓ પાર્ે મોટા ભાગે પરષોની હેલ્ર્થ ઈન્્યૉરન્ર્ પોક્ષલર્ી
હશે જો એમ માનીને ચાલીએ તો મહહલાઓએ પોતાના વ્યસ્તતગત જીવન
માટે પણ હેલ્ર્થ ઈન્્યૉરન્ર્ની માગણી કરવી જોઈએ. ચાલીર્ી વટાવતાું
બીમારી અને નવનવધ તકલીફોનો દોર શરૂ ર્થતો હોવાને કારણે જો પ ૂર આવે
એ પહેલાું જ પાળ બાુંધવામાું આવે તો એ પગલ ું હહતાવહ છે , એમ ચોક્કર્
કહી શકાય. નનટણાતોના મતે મેટ્રો નર્ટીમાું મહહલાઓએ પાુંચર્થી દર્ લાખ
રૂનપયાનો પોતાનો પર્ણનલ હેલ્ર્થ ઈન્્યૉરન્ર્ કરાવવો જોઈએ અને જો
પોતાના પનત ર્ાર્થે હેલ્ર્થ ઈન્્યૉરન્ર્ લેવો હોય તો એ કમર્ે કમ 20-25
લાખ રૂનપયાનો હોય તો ર્ારું કહેવાય. વાત માત્ર હેલ્ર્થ ઈન્્યૉરન્ર્ની નર્થી
પણ જો સ્ત્રીઓ પોતાનો લાઈફ ઈન્્યૉરન્ર્ પણ કઢાવે તો એ એમના અને
એમની આગામી પેઢી માટે જ એક સરક્ષાનો નવકલ્પ બની રહે છે .

પોિે નોર્મની છો િે િપાસો
બૅન્ક ખાતાું, ઈન્વેથટમેન્ટ કે ઈન્્યૉરન્ર્ પોક્ષલર્ીમાું પરષો નોનમની તરીકે
પોતાની પત્ની, માતા-નપતા કે બાળકોન ું નામ રાખતા હોય છે . પણ એક
પત્ની તરીકે તમારે એ ધ્યાનમાું રાખવ ું જોઈએ કે પનતના કોઈપણ નાણાકીય
રોકાણમાું તમારું નામ નોનમની તરીકે છે કે નહીં? જોકે અહીંયાું થવાર્થી વ ૃનિ
ન લાવતાું માત્ર સ્ત્રીઓની નાણાકીય સ્થર્થનત સધારવાના લક્ષ્યર્થી વાત
કરવામાું આવી રહી છે એ વાતન ું ખાર્ ધ્યાન રાખવ ું. ગૃહહણીઓને
નોનમનીમાું રાખવા પાછળનો એક મોટો ઉદ્દે શ એ જ છે કે પનતની
ગેરહાજરીમાું એના પર કોઈ નાણાકીય તકલીફોન ું દબાણ ન આવી જાય.
ખરે ખર તો નોનમનીને બદલે પનતના બેંક ખાતામાું કે રોકાણમાું જોઈન્ટ હોલ્ડર
તરીકે પણ જોડાવાનો એક ર્ારો નવકલ્પ ઉપલબ્ધ છે .

લગ્ન પિેલાંન ં ખાત ં ચાલ રાખો
ઘણી વાર એવ ું જોવા મળે છે કે લગ્ન બાદ મહહલાઓ પોતાના લગ્ન પહેલાું
ચાલતા ખાતાને બુંધ કરી દે છે . આવ ું ન કરતાું એમણે પોતાન ું લગ્ન પહેલાુંન ું
ખાત ું ચાલ રાખવ ું જોઈએ, જે ભનવટયમાું એમના માટે એક થવાવલુંબનની
અનભ ૂનત કરાવવામાું મદદ કરશે અને થવબળે આનર્થિક ર્ધ્ધરતા મેળવવામાું
પણ એ મદદગાર ર્ાક્ષબત ર્થશે. જોકે ઘણી વાર સ્ત્રીઓને પોતાનાું એવાું

ખાતાું બુંધ કરવાની પણ ર્લાહ દે વામાું આવતી હોય છે પણ જો લગ્ન
પહેલાુંન ું ખાત ું બુંધ જ કરવ ું હોય તો પનત ર્ાર્થે જોઈન્ટ ખાત ું ખોલાવી
લેવામાું શાણપણ છે . ધારો કે લગ્ન નનટફળ રહે તો એવામાું તમને તમારું
એ લગ્ન પહેલાુંન ું ખાત ું કામ લાગી શકે છે . વળી, હરટાયરમેન્ટની વાત કરીએ
તો મહહલાઓએ પણ પોતાના હરટાયરમેન્ટન ું પ્રોપર પ્લાનનિંગ કરવ ું જરૂરી
છે , જેર્થી કરીને એ પોતાનો ઘડપણમાું આનર્થિક રીતે થવનનભણરતા ર્ાર્થે
પોતાન ું જીવન જીવી શકે.

ઓનલાઈન નાણાકીય વ્યવિાર શીખો
ઉદણ ૂ ના મહાન શાયર રાશીદનો એક શેર અહીં યાદ આવે છે કે खुदा से मेरी
ससर्फ एक ही है दुआ, गर मैं वसीयत सिखूं उदफ में, बेटा पढ़ पाए। આ શેરમાું એક
વડીલની એક મઝ
ું ૂ વણને ર્મજાવવાનો પ્રયાર્ કયો છે કે વનર્યત ઉદણ ૂ માું
લખય ું છે એની ર્ામે જરાય વાુંધો નર્થી પણ વાુંધો એનો છે કે દીકરો ઉદણ ૂ માું
લખેલી વનર્યત વાુંચી શકવો જોઈએ. આ મદ્દો અહીં પણ બુંધબેર્તો છે .
પનત ર્ાર્થે પત્નીઓન ું નામ જોઈન્ટ હોલ્ડર તરીકે હોય કે પોતાના થવતુંત્ર
નામે નર્ક્ોહરટી કે કુંઈ પણ નાણાકીય નમલકત-મતા હોય, પણ જો એને
ઓનલાઈન અર્થવા તો ઓફલાઈન એટલે કે નાણાકીય કામકાજને લગતા
પેપરવકણ ન આવડતાું હોય તો સ્ત્રીઓની સ્થર્થનત પણ અહીં પેલા દીકરા જેવી

ર્થાય કે જેના હાર્થમાું આખ ું વનર્યતનામ ું છે પણ એ એને વાુંચતાું આવડત ું
નર્થી.

સ્ત્રી પરષની ર્મકક્ષ છે એમાું કોઈ બેમત નર્થી પણ અહીં પરષવગે પણ
એક વાત ધ્યાનમાું રાખવા જેવી છે કે એમણે પોતાના દરે ક નાણાકીય રોકાણ
કે ર્ોદાઓની જાણ ઘરમાું પોતાના પહરવારજનોને કરી રાખવી જોઈએ.
ઈન્્યૉરન્ર્ હોય, બૅન્કની એફડી હોય કે મ ૂડીબજારમાુંન ું રોકાણ હોય, આ
તમામ નાણાકીય બાબતોની માહહતી તમારા પહરવારજનોને કરી રાખવામાું
તમારું અને તમારા પહરવારન ું જ હહત છે . જે પહરવારજનો માટે આપ કમાઓ
છો એ જ પહરવારજનોને તમારી ક્ષબનહયાતીમાું કોઈ બ્રોકર કે એજન્ટના
આધારે ન બેર્વ ું પડે એ માટે એમને પણ નાણાકીય રીતે જાગૃત કરવા એ
આપની જવાબદારીમાુંનો જ એક ભાગ છે .
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