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प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 

 

सुरवात  – 1 मे 2016 पासूल बललया (उत्तर प्रदेश) येथून प्रधानमंत्री उज्वला योजना (PMUY) सुरू झाली. 

योजनेची उद्दिषे्ट: 

 i) मलिला सक्षमीकरणास चालना देणे. 

ii) स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन पुरवणे. 

 iii) जीवाश्म इंधनाच्या वापरामुळे ग्रामीण लोकांना ज्या आरोग्याच्या समस्या उद्भवतात, त्या टाळणे. 

योजना : 

• PMUY योजनेत मलिलांना लवशेष लक्ष्य ठेवण्यात आले आिे. योजनेचा लाभ मलिलांना िोत आिे. काययक्षम  इंधनाचा 

वापर करून मलिलांचे आरोग्य सुरलक्षत रािणार आिे. मलिलांची इंधनासाठीची भटकती थांबणार आिे. या योजनेत 

कुटंुबातील मलिलेच्या नावाने' LPG जोडणी देण्यास प्राधान्य देण्यात आले आिे. 

•  नवीन योजनेत आलथयक, सामालजक व जातीय जनगणना 2011 (SECC 2011) चा आधार घेतला जात योजनेचा लाभ 

िवा त्याच गटाला िोत आिे. 

• PMUY योजनेने सुरवातीला 2019 पयंत 5 कोटी LPG कनेक्शन देण्याचे लक्ष्य ठेवले. परंतु 2018-19 अथयसंकल्प 

सादर करताना िे लक्ष्य '8 कोटी LPG कनेक्शन' असे करण्यात आले.   

• 2021-22 अथयसंकल्पात िे लक्ष्य 1 कोटीने वाढलवण्यात आले असून आता िे लक्ष्य  '9 कोटी LPG कनेक्शन'  असे 

झाले आिे. 

• 2019 पयंतचे 5 कोटी कनेक्शनचे लक्ष्य प्राप्त करण्यासाठी 8,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणा करण्यात 

आली िोती. 8 कोटी कनेक्शनचे लक्ष्य ठरलवल्यावर िी तरतूद 12,800 कोटी रु. करण्यात आली. iii) योजनेमुळे मेक 

इन इंलडया अंतगयत लसललंडर, गॅस शेगडी, रेगु्यलेटर यांच्या उत्पादनास चालना लमळणार आिे. 

• योजनेमुळे देशातील LPG जोडणीचे प्रमाण जे 1 एलप्रल 2016 ला 61.9% िोते, ते  1 जानेवारी 2021 ला 99.5% झाले. 
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प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेद्वारे प्रदान करण्यात आलेले काही प्रमुख फायदे आहेत: 

• दाररद्र्य रेषेखालील कुटंुबांसाठी प्रते्यक एलपीजी कनेक्शनसाठी 1600 रुपयांचे आलथयक सिाय्य योजनेद्वारे प्रदान केले 

जाते. या मदतीचा प्रशासकीय खचय सरकार उचलते. िी सबलसडी लसललंडर, पे्रशर रेगु्यलेटर, बुकलेट, सेफ्टी िोज 

आलण इतर लिलटंग चाजेससाठी सुरक्षा शुल्कासाठी आिे. 

• योजनेंतगयत, तेल लवपणन कंपन्या स्टोव्ह पुन्हा भरण्यासाठी आलण खरेदी करण्यासाठी व्याजमुक्त कजय देखील देतात. 

• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेत सवय प्रकारच्या लवतरकांच्या अंतगयत येणार् या सवय BPL कुटंुबांचा समावेश िोतो आलण 

के्षत्रीय पररस्थथतीनुसार लवलवध आकाराचे लसललंडर (14.2 kg, 5 kg, इ.) लवतररत केले जातात. 

• या योजनेचे लाभ पूवोत्तर राज्यांसि सवय डोगंराळ राज्यांतील लोकांसाठीिी उपलब्ध आिेत (ज्यांना ‘प्राधान्य राजे्य’ 

म्हणून मानले जाते). 

• िी योजना जमू्म आलण काश्मीर, लिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लसक्कीम, आसाम, नागालँड, मलणपूर, लमझोराम, 

अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आलण लत्रपुरा या राज्यांमधील लोकांना स्वयंपाकाच्या उदे्दशाने एलपीजी वापरण्यात येणार्या 

अनेक अडचणीनंा प्रभावीपणे िाताळते. 

 

 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेसाठी पात्रता 

खाली नमूद केलेल्या लनकषांची पूतयता करणारा कोणतािी अजयदार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेसाठी अजय करण्यास पात्र आिे: 

• अजयदार 18 वषांपेक्षा जास्त वयाची मलिला असणे आवश्यक आिे. ती देखील भारताची नागररक असणे आवश्यक 

आिे. 

• ती दाररद्र्यरेषेखालील कुटंुबातील असावी आलण घरातील इतर कोणाकडेिी LPG कनेक्शन नसावे. 

• कुटंुबाचे एकूण मालसक उत्पन्न िे कें द्रशालसत प्रदेश/राज्य सरकारांनी लनधायररत केलेल्या मयायदेपेक्षा जास्त नसावे. 

• अजयदाराचे नाव SECC-2011 च्या यादीमधे्य असले पालिजे आलण ते तेल लवपणन कंपन्यांच्या BPL डेटाबेसमधे्य प्रदान 

केलेल्या मालितीशी देखील जुळले पालिजे. 

• अजयदाराने शासनाने प्रदान केलेल्या इतर कोणत्यािी समान योजनेंतगयत नोदंणी केलेली नसावी. 

• वरील व्यलतररक्त, अजयदाराने लतची बीपीएल स्थथती, ओळख इत्यादी दशयलवणार्या कागदपत्रांचा संच देखील सादर 

केला पालिजे. 
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