
MONEY MATTERS/MANAGEMENT with Mehek Vora
Module 3



Welcome Back! Food For Thought 

Governments produce coins in a place called a ____ ?

What is the science of coins called?

What is the official term for the HEAD side of the coin?

What is the official term for the TAILS side of the coin?

Mint

Obverse

Reverse

Numismatics



SAVING
MONEY

पैश ांची बचत



Why is it important to save money ?

पैसे व चवणे महत्व चे क आहे?

• Long term financial security /दीर्घक लीन आर्थघक सुरक्ष 

• Lesser Stress / कमी त ण

• Emergencies / सांकटक ळ

• Saving for trips/ सुट्टीस ठी बचत

• Big Purchases /मोठ्य खरेदी

• Future Education /भर्वष्य तील र्शक्षण

• Financial Independence /आर्थघक स्व तांत्र्य

• Compound Interest/ चक्रव ढ व्य ज



UNDERSTANDING WHERE YOU CAN START TO SAVE AND WHERE YOU STAND FINANCIALLY

तुम्ही कुठे बचत करू शकत आर्ण तुम्ही आर्थघकदृष्ट्य कुठे उभे आह त

Once you have created a budget you know the amount of money you have allocated to different expenses

एकद तुम्ही बजेट तय र केले की तुम्ही वेगवेगळ्य खच घस ठी र्कती पैसे र्दले आहेत हे

तुम्ह ल म हीत असते
Now to understand: आत समजून घ्य :

What you own/ तुमच्य म लकीचे क य

What you spend/ आपण क य खचघ

What you owe/ तुमचे क य देणे आहे

To understand where you can save and what you need to do to be more financially stable

आपण कुठे बचत करू शकत आर्ण अर्िक आर्थघकदृष्ट्य स्थथर होण्य स ठी आपल्य ल 

क य करण्य ची आवश्यकत आहे हे समजून रे्ण्य स ठी



a statement/list of your

assets,liabilities

तुमच्य म लमत्त आर्ण द र्यत्व ांचे र्ववरण

Asset – Item owned by you that has a particular value / 

म लमत्त - र्वर्शष्ट मूल्य असलेली तुमच्य 

म लकीची वसू्त

E.g:  House, Computer, Agricultural Land /उद हरण: 

र्र, सांगणक, शेतजमीन

Liability – Item that you owe someone

उत्तरद र्यत्व - आपण कोण ल तरी देणे आहे
E.G Loan /उद हरण: कजघ

त ळेबांद क य आहे





NET WORTH/ र्नव्वळ सांपत्ती

ASSETS  

म लमत्त 
MINUS

वज 

LIABILITIES

द र्यते्व



IMPORTANCE OF NET WORTH/ 

नेट वथघचे महत्त्व

If we know the true value of net worth, we can tell or identify how a person's 

finances are established. This is the backbone of the finance industry. If 

one's net worth is good, he can easily get a loan from any bank if he wants.

जर आपल्य ल र्नव्वळ मूल्य चे खरे मूल्य म र्हत असेल, तर आपण

एख द्य व्यक्तीचे र्वत्त कसे थथ र्पत केले ज ते हे स ांगू र्कां व ओळखू

शकतो. ह र्वत्त उद्योग च कण आहे. जर एख द्य ची एकूण सांपत्ती

च ांगली असेल, तर तो इस्ित असल्य स कोणत्य ही बँकेकूून

सहजपणे कजघ र्मळवू शकतो



WHICH COMPANY IS FINANCIALLY STRONGER ?

कोणती कां पनी आर्थघकदृष्ट्य मजबूत आहे?

COMPANY 1

कां पनी 1
a turnover of Rs 5000 a 
year. 
वर् घल 10 ल ख रुपय ांची
उल ढ ल.

total liability is 1000 
एकूण द र्यत्व 8 ल ख आहे

COMPANY 2

कां पनी 2
A turnover of Rs 1000 a year 
वर् घल च र ल ख रुपय ांची उल ढ ल

total liability is 50 
एकूण द र्यत्व 50 हज र आहे



REFLECTION/प्रर्तर्बांब

Understanding what you own, what 
you owe

तुमच्य म लकीचे क य, तुमचे क य देणे आहे हे

समजून रे्णे

How can you make changes?
तुम्ही बदल कसे करू शकत ?



Where do you see yourself in 10 
years?

10 वर् ांत तुम्ही स्वतःल कुठे प हत ?
ACTIVITY TIME



Emotions and Ethics 

Money can make us feel different emotions and that is okay
पैश मुळे आपल्य ल वेगवेगळ्य भ वन ज णवू शकत त आर्ण ते ठीक आहे

It is important to earn whatever money we earn honestly 
आपण जे क ही पैसे कम वतो ते प्र म र्णकपणे र्मळवणे महत्त्व चे आहे

It is important to pay off debts and any liabilities over time ethically
नैर्तकतेने क ल ांतर ने कजे आर्ण कोणत्य ही द र्यत्व ांची परतफेू करणे महत्व चे आहे

It is important to organize our expenses over time,using budgets 
to prevent stress
बजेटच व पर करून वेळोवेळी आपले खचघ व्यवस्थथत करणे महत्त्व चे आहे तण व ट ळण्य स ठी

It is important to feel safe and stable with our finances
आमच्य आर्थघक ब बतीत सुरर्क्षत आर्ण स्थथर व टणे महत्त्व चे आहे



SEE YOU NEXT TIME!


