
www.byjusexamprep.com 
 
 

 

सार्वभौम गोल्ड बााँड योजना 
• भारत सरकार, ररझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाशी सल्लामसलत करून, 2022-23 साठी सार्हभौम सुर्र्ह रोखे जारी करेल. 

• कोडर्ि-प्रभाडर्त र्र्ाांमधे्य SGBs मधील गंुतर्रू्क झपाट्याने र्ाढली कारर् गंुतर्रू्कदारांनी 2020-21 आडर् 

2021-22 मधील इक्विटी माकेटमधील अक्वथिरतेच्या दरम्यान सुरडित पयाहय शोधले आडर् नोर्व्ेंबर 2015 मधे्य योजना 

सुरू झाल्यापासून बाँिच्या एकूर् डर्क्रीत जर्ळपास 75% डिस्सा िोता. . 

• भौडतक सोन्याची मागर्ी कमी र्व्ार्ी आडर् सोने खरेदीसाठी र्ापरल्या जार्ाऱ्या देशांतगहत बचतीचा कािी भाग 

आडिहक बचतीत बदलार्ा या उदे्दशाने नोर्व्ेंबर २०१५ मधे्य एसजीबी योजना सुरू करण्यात आली. 

• सरकारी डसकु्यररटीज (GS) कायदा, 2006 अंतगहत गोल्ड बाँि्स भारत सरकार स्टॉक म्हरू्न जारी केले जातात. 

• िे ररझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) भारत सरकारच्या र्तीने जारी करतात. 

• बॉण््डसची डर्क्री कमडशहयल बँका, स्टॉक िोक्वलं्डग कॉपोरेशन ऑफ इंडिया डलडमटेि (SHCIL), डनयुक्त पोस्ट ऑडफस 

आडर् मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्स्चेंज उदा., नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया डलडमटेि आडर् बॉमे्ब स्टॉक एक्सचेंज, 

िेट डकंर्ा एजंटद्वारे केली जाते. 

• पात्रता: िे बाँि डनर्ासी व्यक्ती, डिंदू अडर्भक्त कुटंुबे (HUF), टर स्ट, डर्द्यापीठे आडर् धमाहदाय संथिा यांना डर्क्रीसाठी 

प्रडतबंडधत आिेत. 

रै्शिष्ट्ये: 

• इशू्य श िं मत: गोल्ड बाँिच्या डकमती इंडिया बुडलयन अँि जे्वलसह असोडसएशन (IBJA), मंुबई यांनी प्रकाडशत केलेल्या 

999 शुद्धतेच्या (24 कॅरेट) सोन्याच्या डकमतीशी जोिलेल्या आिेत. 

• गुिंतर्णु ीची मयावदा: रे्गरे्गळ्या गंुतर्रू्कदारांसाठी ठराडर्क थे्रशोल्डपयांत, एका युडनटच्या पटीत सुर्र्ह रोखे 

खरेदी केले जाऊ शकतात. 

• डकरकोळ (रै्यक्वक्तक) गंुतर्रू्कदार आडर् HUF साठी र्रची मयाहदा प्रते्यक आडिहक र्र्ाहत प्रते्यकी 4 डकलोग्राम 

(4,000 युडनट्स) आिे. टर स्ट आडर् तत्सम घटकांसाठी, प्रडत आडिहक र्र्ह 20 डकलोगॅ्रमची कमाल मयाहदा लागू आिे. 

• डकमान परर्ानगीयोग्य गंुतर्रू्क 1 गॅ्रम सोने आिे. 

• मुदत: सुर्र्ह रोखे आठ र्र्ाांच्या पररपिता कालार्धीसि येतात, पडिल्या पाच र्र्ाहनंतर गंुतर्रू्कीतून बािेर 

पिण्याचा पयाहय असतो. 

• व्याज दर: योजनेर्र 2.5% प्रडतर्र्ह एक डनडित दर लागू आिे, अधहर्ाडर्हक देय आिे. 

• गोल्ड बाँिर्रील व्याज प्राक्वप्तकर कायदा, 1961 च्या तरतुदीनुसार करपात्र असेल. 

फायदा 

• कजाहसाठी तारर् म्हरू्न बाँिचा र्ापर केला जाऊ शकतो. 

• एखाद्या व्यक्तीला SGB ची पूतहता केल्यार्र उद्भर्र्ाऱ्या भांिर्ली नफा करात सूट देण्यात आली आिे. 

• ररिेम्प्शन िी जारीकत्याहची कृती आिे जी मुदतपूतीच्या रे्ळी डकंर्ा त्यापूर्ी बाँिची पुनखहरेदी करते. 

• भांिर्ली नफा म्हर्जे स्टॉक, बाँि डकंर्ा ररअल इसे्टट सारख्या मालमते्तच्या डर्क्रीर्र कमार्लेला नफा. जेर्व्ा 

मालमते्तची डर्क्री डकंमत त्याच्या खरेदी डकंमतीपेिा जास्त असते तेर्व्ा त्याचा पररर्ाम िोतो. 

SGB मधे्य गुिंतर्णू   रण्याचे तोटे 

• िी दीघहकालीन गंुतर्रू्क आिे जी प्रत्यि सोन्याच्या डर्परीत आिे जी त्वररत डर्कली जाऊ शकते. 

• सार्हभौम सुर्र्ह रोखे एक्सचेंजर्र सूचीबद्ध आिेत परंतु व्यापाराचे प्रमार् जास्त नािी, त्यामुळे मुदतपूतीपूर्ी बािेर 

पिरे् कठीर् िोईल. 
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