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प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 

 

पंतप्रधानांनी एप्रप्रल 2015 मध्ये सरुू केलेल्या मदु्रा योजनेचे उप्रिष्ट मायक्रो फायनान्स संस्था (MFI), नॉन-बँप्रकंग प्रित्तीय 

संस्था/कंपन्या (NBFCs), लघ ुप्रित्त बँका, RBRs, व्यािसाप्रयक बँका, सहकारी बँका, इत्यादींना सक्षम करणे आह.े 

PMMY पात्रता 

PMMY योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, ती व्यक्ती भारताची 

नागररक असािी. ही कजे मळुात अशा लोकांसाठी आहते 

जयांच्याकडे प्रबगरशेती के्षत्रामध्ये खालीलप्रमाणे उत्पन्न दणेारे 

प्रकल्प आहते: 

• उत्पादन 

• प्रप्रक्रया उद्योग  

• व्यापार 

• सेिा क्षेत्र 

• प्रकंिा इतर कोणतीही क्षेत्र जयांची कजज मागणी ₹10 

लाखांपेक्षा कमी आह.े 

PMMY योजनेंतगजत MUDRA कजाजची मागणी करणार् या 

भारतीय नागररकाला त्याचा लाभ घेण्यासाठी MFI, बँक प्रकंिा 

NBFC शी संपकज  साधािा लागेल. 
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प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेची उद्दिषे्ट  

• द्दनधी नसलेलयांना द्दनधी देणे - जयांच्याकडे उत्पादन, 

प्रप्रक्रया, व्यापार प्रकंिा सेिा के्षत्रासारख्या प्रबगरशेती 

प्रक्रयाकलापातून उत्पन्न प्रमळप्रिण्याची व्यिसाय योजना आह े

परंत ु गुंतिणकू करण्यासाठी परेुसे भांडिल नाही अशांना 10 

लाखांपयंत कजज मंजरू करणे. 

• बेरोजगारीची आद्दथिक वाढ कमी करणे - रोजगाराचे 

स्त्रोत प्रनमाजण करण्यात मदत करणे आप्रण सकू्ष्म-उद्योगांना कजज 

सपु्रिधा दऊेन एकूण जीडीपी िाढिणे. 

• मायक्रोफायनान्स संसथांचे द्दनरीक्षण आद्दण द्दनयमन 

(MFI) - MUDRA बँकेच्या मदतीने, मायक्रोफायनान्स 

संस्थांच्या नेटिकज चे प्रनरीक्षण केले जाईल आप्रण निीन नोंदणी 

दखेील केली जाईल. 

• अनौपचाररक अथिव्यवसथेचे औपचाररक के्षत्रामध्ये एकत्रीकरण – यामुळे भारताला त्याचा कर आधार 

िाढण्यासही मदत होईल कारण अनौपचाररक के्षत्रातून प्रमळणारे उत्पन्न कररप्रहत आह.े 

• आद्दथिक समावेशनाला चालना देणे - PMMY ने आप्रथजक समािेशाच्या दृष्टीकोनात आणखी भर घातली 

आह,े जयाचा उिशे सकू्ष्म-व्यिसायांपयंत शेिटच्या टप्पप्पयात के्रप्रडट प्रितरण आप्रण तंत्रज्ञान उपायांची मदत घेण े

आह.े 

कजािचे  प्रकार 
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1. प्रशश ूकजज :               ₹5०,००० पेक्षा कमी  

2. प्रकशोर कजज:             ₹50,000 - ₹5,00,000 पयंत 

3. तरुण:                       ₹5,00,000 -₹10,00,000 पयंत 

PMMY अंतगित समाद्दवष्ट के्षते्र 

 

के्षत्र माद्दिती 
त्या के्षत्रातील उपक्रमांचे प्रकार 

 

वाितूक के्षत्र 

िाहतकू िाहनांच्या खरेदीला समथजन दणे्यासाठी 

कजज. ही िाहने माल प्रकंिा िैयप्रक्तक 

िाहतकुीसाठी िापरली जाऊ शकतात. 

• ऑटो ररक्षा, ई-ररक्षा इ. 

• प्रिासी कार आप्रण टॅक्सी. 

• लहान माल िाहतकू करणारी िाहने. 

• इतर तीन चाकी िाहने. 

सेवा के्षत्र 

 

यामध्ये सामदुाप्रयक सेिा, सामाप्रजक सेिा प्रकंिा 

िैयप्रक्तक सेिा यांचा समािेश होतो. 

 

• हअेर आप्रण ब्यटुी सलनू, ब्यटुी पालजर 

इ. 

• टेलररंग स्टोअसज, बटुीक, ड्राय क्लीप्रनंग 

सेिा इ. 

• व्यायामशाळा, खेळाडंूचे प्रप्रशक्षण, 

िैद्यकीय दकुाने इ. 

• गॅरेज, सायकल आप्रण मोटारसायकल 

दरुुस्ती कें द्र इ. 
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के्षत्र माद्दिती 
त्या के्षत्रातील उपक्रमांचे प्रकार 

 

• इतर सेिा जसे की फोटोकॉपीची 

दकुाने, कुररअर एजन्सी इ. 

अन्न उत्पादन 

के्षत्र. 

 

लघ ुउद्योगांसाठी समथजन 

• पापड, लोणचे, जॅम/जेली आप्रण इतर 

कृषी उत्पादन/संरक्षण पद्धती तयार 

करणे. 

• प्रमठाईची दकुाने, छोटी सेिा खाद्य कें द्रे 

इ. 

• दररोज केटररंग सेिा, कॅन्टीन इ. 

• सकू्ष्म शीतगहृ,े बफज  बनिण्याचे 

कारखाने, कोल्ड चेन िाहने, 

आइस्क्रीम बनिण्याचे उद्योग इ. 

• बेकरी आप्रण बेक्ड उत्पादनांचे 

उत्पादन. 

वस्त्रोद्योग के्षत्र 

 

िस्त्रोद्योग आप्रण गैर-िस्त्र उत्पादनांचे उत्पादन 

करणार् या सकू्ष्म िस्त्रोद्योगांना मदत करते. 

 

• हातमाग आप्रण यंत्रमाग उद्योग 

• हातकामाचे उद्योग जसे की भरतकाम, 

प्रचकन िकज , डाईगं आप्रण प्रपं्रप्रटंग, 

प्रिणकाम इ. 

• कपडे आप्रण गैर-िस्त्रांसाठी यांप्रत्रक 

प्रकंिा संगणकीकृत प्रशलाई. 

• ऑटोमोबाईल आप्रण फप्रनजप्रशंग 

अॅक्सेसरीजचे उत्पादन इ. 
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