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प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) 

 

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) 28 ऑगस्ट 2014 रोजी नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केली होती. ही  एक राष्ट्र ीय ममशन आहे 

ज्याचे उमिष्ट् रेममटन्स, के्रमिट, मिमा, पेन्शन, बँमकंग बचत आमि ठेि खात्ांसह मिमिध मित्तीय सेिांमधे्य प्रिेश प्रदान करिे 

आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2014 रोजी त्ांच्या स्वातंत्र्यमदनाच्या भाषिात पमहल्ांदा या योजनेची घोषिा 

केली होती. प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) – आमथिक समािेशासाठी राष्ट्र ीय ममशनने ऑगस्ट 2020 मधे्य यशस्वी 

अंमलबजाििीची सहा िषे पूिि केली. 

• योजनेचे नाव : प्रधान मंत्री जन-धन योजना (PMJDY) 

• सुरवात:       तारीख 28 ऑगस्ट 2014 

• मंत्रालय:       मित्त मंत्रालय 

योजनेचे उद्दिष्ट 

 

• आमथिक समािेशन म्हिजे िंमचत 

आमि कमी उत्पन्न गटातील मोठ्या िगाांना 

परिििाऱ्या मकमतीत आमथिक सेिांचे 

मितरि, त्ांना आमथिक उत्पादने आमि 

सेिांमधे्य िेळेिर आमि पुरेसा प्रिेश 

प्रदान करिे.  

• भारतात कोमिि-19 चा उदे्रक 

होताच, भारताच्या अथिमंत्री मनमिला 

सीतारामन यांनी पुढील तीन ममहन्ांसाठी 

प्रते्क ममहला जन-धन खातेधारकांना 

दरमहा 500 रुपये ची मदत देण्याची 

घोषिा केली.  
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• पीएम गरीब कल्ाि योजनेंतगित कोमिि-19 च्या प्रादुभाििामुळे उद्भिलेल्ा आमथिक अिचिीचंा सामना 

करण्यासाठी सरकारकिून 1.70 लाख कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज देखील मदले जाईल.  

• 3 ऑगस्ट 2020 पयांत, सरकारच्या प्रमुख आमथिक समािेशन मोमहमेअंतगित 40 कोटीहंून अमधक बँक खाती 

उघिण्यात आली आहेत. 

• प्रधानमंत्री जन धन योजना ही आमथिक समािेशन मोहीम आहे जी बँमकंग सुमिधांमधे्य साििमत्रक प्रिेश प्रदान करते. हे 

भारतातील प्रते्क कुटंुबासाठी मकमान एक मूलभूत बँमकंग खाते असलेले आमथिक साक्षरता प्रदान करिे देखील 

सुमनमित करते. 

या योजनेअंतर्गत द्दिलेले काही फायिे खाली नमूि केले आहेत:  

 

• या योजनेत शहरी तसेच ग्रामीि दोन्ही भागांचा 

समािेश होतो आमि प्रते्क खातेदाराला स्वदेशी िेमबट 

कािि (RuPay कािि) प्रदान करते. 

• या योजनेअंतगित लाभाथी त्ाचे/मतचे खाते 

कोित्ाही बँकेच्या शाखेत मकंिा मबझनेस करस्पॉनं्डट 

आउटलेटमधे्य शून् बचत खाते उघिू शकतो. 

• यूएसएसिी सुमिधा िापरून मोबाइल बँमकंगसह 

कोअर बँमकंग मसस्टम (CBS) िर प्रदान करिे सुमनमित 

करते. कॉल सेंटर आमि टोल फ्री नंबरची सुमिधा देशभरात 

उपलब्ध आहे. 

• प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रते्क लाभार्थ्ािला 

मूलभूत बँमकंग खात्ांसह िेमबट काििसह इनमबल्ट अपघात 

मिमा प्रदान करते. 

• आधार-मलंक केलेल्ा खात्ांसाठी 5,000 रु. 

ओव्हरिर ाफ्ट सुमिधा तसेच अपघात मिमा संरक्षि हे या 

योजनेद्वारे प्रदान केलेल्ा मुख्य िैमशष्ट्ांपैकी एक आहे. 

• 15 ऑगस्ट 2014 ते 26 जानेिारी 2015 दरम्यान उघिलेल्ा खात्ांसाठी, पात्र लाभार्थ्ाांना 30,000 रुपयांचे जीिन 

मिमा संरक्षि प्रदान केले जाते. तसेच 6 ममहने समक्रय रामहल्ानंतर, लाभाथी 5,000 रुपयांपयांतच्या ओव्हरिर ाफ्टसाठी 

पात्र असेल. 

प्रधानमंत्री जन धन योजनेची अंमलबजावणी:  प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) ची अंमलबजाििी तीन टप्प्ांत झाली: 

पद्दहला टप्पा: 15 ऑर्स्ट 2014 - 14 ऑर्स्ट 2015 

• PMJDY योजना या कालािधीत देशभरातील सिि कुटंुबांसाठी बँमकंग सुमिधांमधे्य साििमत्रक प्रिेश प्रदान करण्याच्या 

उिेशाने लागू करण्यात आली होती ज्यात RuPay िेमबट काििसह मकमान एक मूलभूत बँमकंग खाते आहे ज्यामधे्य 

रु. 1 लाखांचे इनमबल्ट अपघात मिमा संरक्षि होते. 

• याने गािांना आमथिक साक्षरता कायिक्रम मदला. 
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• याच काळात मकसान के्रमिट कािि जारी करण्याचाही प्रस्ताि होता. 

िुसरा टप्पा - 15 ऑर्स्ट 2015 - 14 ऑर्स्ट 2018 

• मबझनेस करस्पॉनं्डट्सच्या माध्यमातून लोकांना सूक्ष्म मिमा आमि असंघमटत के्षत्राला स्वािलंबन सारख्या पेन्शन 

योजना उपलब्ध करून देण्याचा उिेश आहे. 

द्दतसरा टप्पा – 14 ऑर्स्ट 2018 नंतर 

• PMJDY ने 5,000 रुपयांची मिद्यमान ओव्हरिर ाफ्ट (OD) मयािदा िाढिून 10,000 रुपये करण्यासाठी प्रते्क 

कुटंुबासाठी खाती उघिण्यािर लक्ष कें मद्रत केले. 2,000 रुपयांपयांतच्या ओिीसाठी कोित्ाही अटी जोिल्ा नाहीत. 

• OD सुमिधेचा लाभ घेण्यासाठी ियोमयािदा 18-60 िषे िरून 18-65 िषे करण्यात आली. 

• या मिस्ताररत कव्हरेज अंतगित, निीन RuPay कािि धारकांसाठी अपघाती मिमा संरक्षि रुपये १ लाख ते रु. 28.8.18 

नंतर खाती उघिल्ास 2 लाख.  िाढले आहे.   

PMJDY अंतर्गत उपलब्धी 

 

• PMJDY खात्ांची एकूि संख्या (19 

ऑगस्ट 2020 पयांत) 40.35 कोटी आहे 

• PMJDY खात्ांतगित एकूि ठेि मशल्लक 

रु. 1.31 लाख कोटी. 

• योजनेच्या पमहल्ा िषाित 17.90 कोटी 

PMJDY खाती उघिण्यात आली. 

• 2015 ते 2020 दरम्यान खात्ांमधे्य 2.3 

पट िाढीसह ठेिी सुमारे 5.7 पट िाढल्ा 

आहेत. 

• बँक शाखा, एटीएम, बँक ममत्र, पोस्ट 

ऑमिस इत्ादी बँमकंग टचपॉइंट्स 

शोधण्यासाठी नागररक-कें मद्रत पॅ्लटिॉमि 

प्रदान करण्यासाठी जन धन दशिक अॅप 

नािाचे मोबाइल अॅप्लप्लकेशन लॉन्च केले गेले. 
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