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पीएमजेडीवाय दावा प्र�क्रया
A.

प्रस्तावना

माननीय पंतप्रधानांनी 15 ऑगस्ट 2014 च्या स्वातं�य �दनाच्या आपल्या भाषणामध्ये, अगद� प्राथ�मक �वित्तय
सेवांपासूनह� सध्या वं�चत असलेल्या लोकांची मोठ� संख्या डोळ्यासमोर ठे वून �वत्तीय समावेशनाचा एक
सवर्समावेशक कायर्क्रम जाह�र केला. प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाय) ह� अशा प्रत्येक कुटुंबांसाठ�

मुलभूत खाते प्रदान करण्यासाठ� आहे ज्यांचे आत्तापय�त खातेच नव्हते. या बँक खात्यामध्ये एक रुपे डे�बट काडर्
आहे ज्यामध्ये रु. 1 लाखांचे अंगभूत अपघाती छत्र आहे .
28.08.14 रोजी नवी �दल्ल�मध्ये पीएमजेडीवाय योजनेचा प्रारं भ करताना माननीय पंतप्रधानांनी 15 ऑगस्ट 2014
ते 26 जानेवार� 2015 या कालावधीमध्ये प�हल्यांदा बँक खाते उघडणार्या सवा�साठ� रुपे काडर्सह रु. 30,000/- चे
जीवन छत्र जाह�र केले.
या रु. 30,000/- च्या जीवन �वमा संर�णास प्रधान मंत्री जन धन योजने अंतगर्त जीवन छत ्र म्हणले जाते,
ज्यामुळे �वमाबध्द व्यक्तीचा कोणत्याह� कारणाने मत्ृ यू झाल्यास, �पडीत कुटुंबाला जीवन �वम्याचे छत्र �मळे ल.

शहर� गर�ब आ�ण ग्रामीण गर�ब या नावांनी ओळखल्या जाणार्या ज्या कुटुंबांना थेट �वमा घेणे परवडत नाह� आ�ण
ज्यांचा कोणत्याह� सामािजक सरु ��तता योजनेमध्ये समावेश नाह� त्यांना सरु �ा दे ण्याचे या योजनेचे ल�य आहे .

B.

व्याख्या

पीएमजेडीवाय

-

प्रधान मंत्री जन धन योजना

एचओएफ

-

हे ड ऑफ फॅ�मल� (कुटुंब प्रमुख)

रुपे काडर्

-

पीएमजेडीवाय अंतगर्त उघडलेल्या बीएसबीडीए खात्यासह जार� केलेले

आधार काडर्

-

यु�नक आयड��ट�फकेशन अथॉ�रट� ऑफ इं�डया (युआयडीएआय) द्वारे

आयकर अ�ध�नयम, 1961

-

आयकर अ�ध�नयम, 1961, भारत सरकार

आम आदमी �बमा योजना

-

भारत सरकारची सामािजक सुर�ा योजना, �वत्तपुरवठा मंत्रालय जे

(एएबीवाय)

डे�बट काडर्

जार� केलेले बायो-मे�ट्रक काडर्

मत्ृ यू झाल्यास रु. 30,000/– चे आ�ण अपघाती मत्ृ यू झाल्यास

कायमस्वरूपी आ�ण आं�शक अपंगत्व लाभांव्य�त�रक्त रु.75,000/- चे
जीवन छत्र प्रदान करते.

एएबीवायचे 48 व्यवसाय

-

एएबीवाय जीवन छत्र प�र�शष्ठ ए मध्ये सूचीबद्ध केलेल्या 48
व्यवसायांतील लोकांना प्रदान केले जाते.
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मुलभूत पात्रता शत�

-

पीएमजेडीवाय अंतगर्त पात्र होण्यासाठ� ज्यांची पूतत
र् ा करणे आवश्यक

एपीबीएस

-

आधार पेम�ट �ब्रज �सिस्टम

बायो-मे�ट्रक काडर्

-

आधार काडर् �कं वा योग्य अ�धकार्याद्वारे जार� केलेले कोणतेह� काडर्

आहे अशा शत�

जे पीएमजेडीवाय अंतगर्त बीएसबीडीए खाते उघडण्यासाठ� बँकेत

स्वीकायर् आहे .

C.

योजनेअंतगर्त लाभ

ह� योजना रु. 30,000/- चे जीवन छत्र प्रदान करते जे कोणत्याह� कारणाने लाभाथ�चा मत्ृ यू झाल्यास दे य आहे ,

पात्रता शत�ची पूतत
र् ा करण्याच्या आधीन:
D.

मुलभूत पात्रता शत�
i.

15-08-14 ते 26-01-15 कालावधी दरम्यान �कं वा भारत सरकारद्वारे �वस्ता�रत केलेल्या अ�त�रक्त
कालावधीमध्ये अ�त�रक्त रुपे काडर्सह प�हल्यांदा बँक खाते उघडणार� व्यक्ती.

ii.

हा व्यक्ती सहसा कुटुंब प्रमुख �कं वा कुटुंबातील कमावता सदस्य असावा आ�ण 18 ते 59 वयोगटातील
असावा (अथार्त हा व्यक्ती �कमान 18 वषा�चा असावा आ�ण वयाची 60 वष� पण
ू र् केलेला नसावा). जर
कुटुंब प्रमुख 60 वष� �कं वा अ�धक वयाचा असेल तर, वर नमूद केलेल्या वयोगटामध्ये बसणार्या दस
ु र्या
क्रमांकाच्या कमावत्या व्यक्तीला छत्र �दले जाईल, पात्रतेच्या आधीन.

iii.

त्या व्यक्तीचे रुपे काडर् आ�ण बायो-मे�ट्रक काडर् बँक खात्याशी संलग्न असावे �कं वा जर संलग्न नसेल
तर बँक खात्याशी संलग्न होण्याच्या प्र�क्रयेत असावे.

iv.

लहान खात्यांसह कोणत्याह� बँक खात्यातील खाते असावे.

v.

छत्र प्रभावी होण्यासाठ� वर�ल रुपे काडर् वैध असावे आ�ण सदस्याच्या मत्ृ यूच्या वेळी अंमलात असावे

vi.

�बमा योजनेमध्ये कुटुंबातील केवळ एका व्यक्तीला छत्र �मळे ल आ�ण जर त्या व्यक्तीकडे अनेक

काड्र्स/खाती असतील तर केवळ एकाच काडर् अंतगर्त लाभांना परवानगी �दल� जाईल अथार्त प्रत्येक
कुटुंबातील एका व्यक्तीला रु. 30,000/- चे एकल छत्र �मळे ल, पात्रता शत�च्या आधीन.
vii. योजने अतंगत
र् रु. 30,000/– चे जीवन छत्र प्रारं भी 5 वषा�च्या कालावधीसाठ� असेल अथार्त �वत्तीय वषर्
2019-20 संपेपय�त. त्यानंतर, योजनेचे पुनरावलोकन केले जाईल आ�ण �वमाबध्द व्यक्तीने भ�वष्यात
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हप्ता प्रदान करण्याच्या समस्येसह ती पुढे चालू ठे वण्याच्या अट� व शत� त्यानंतर जशा अनरू
ु प
असतील तशा ठरवल्या जातील.
viii. जर पीएमजेडीवाय खाते संयुक्त असेल तर, प�हला खातेदार अथार्त प्राथ�मक खातेदार पात्रतेच्या शत�च्या
आधीन छत्रासाठ� पात्र असेल.
E.

अपात्रता श्रेणी
i.

क�द्र सरकार आ�ण राज्य सरकारचे कमर्चार� (सेवेत असलेले आ�ण �नवत्ृ त) आ�ण त्यांची कुटुंबे.

ii.

सावर्ज�नक �ेत्रातील उद्योग, सावर्ज�नक �ेत्रातील बँका, क�द्र सरकारच्या मालक�च्या कोणत्याह� संस्था,
राज्य सरकारच्या मालक�च्या कोणत्याह� संस्था �कं वा क�द्र सरकार व राज्य सरकारच्या संयक्
ु त
मालक�च्या कोणत्याह� संस्थांचे कमर्चार� (सेवेत असलेले आ�ण �नवत्ृ त) आ�ण त्यांची कुटुंबे.

iii.

ज्या व्यक्तींचे उत्पन्न आयकर अ�ध�नयम 1961 अंतगर्त करपात्र असते �कं वा जे वा�षर्क इन्कम टॅ क्स
�रटनर् भरतात �कं वा ज्यांच्या उत्पन्नातन
ू ट�डीएस वजा केला जात आहे त्या व्यक्ती आ�ण त्यांची कुटुंबे.

iv.

आम आदमी �बमा योजनेमध्ये प�रभा�षत केलेले 48 व्यवसाय करणारे लोक आ�ण त्यांची कुटुंबे.

v.

अन्यथा पात्र खातेदार, ज्यांना बँकेच्या इतर कोणत्याह� योजनेअंतगर्त खात्यामध्ये जीवन छत्र आहे , ते
दोन योजनांपक
ै � एक�ची �नवड करू शकतात आ�ण कोणत्याह� एकातून लाभ �मळवू शकतात.

vi.
F.

योजनेच्या मुलभूत पात्रता शत�ची पूतत
र् ा न करणार्या सवर् व्यक्ती.

योजनेतून �नगर्मन
या व्यक्ती 60 वषा�च्या झाल्यावर योजनेतन
ू बाहे र पडतील अथार्त ज्या �दवशी ती व्यक्ती 60 वय पूणर् करते
�कं वा योजना बंद होते, जे आधी असेल ते.

G.

दावा पूत� प्र�क्रया
a)

दाव्याची रक्कम रु. 30,000/– ह� नाम�नद� �शत व्यक्तीला(क्तींना)/ खातेदारांच्या कायदे शीर वारसांना दे य
असेल. जो�खम छत्र व्यक्तीच्या 18 वष� वयापासन
ू (पूणर् झालेल�) ते वयाची 60 वष� पूणर् होईपय�त
प्रदान केले जाईल अथार्त वयाची 60 वष� पूणर् झाल्यावर पात्रता समाप्त होईल आ�ण त्यांनी वयाची 60
वष� पूणर् केल्यावर ते योजनेतन
ू बाहे र पडतील.

b)

रु. 30000/– च्या मत्ृ यू दावा लाभाची एलआयसीच्या �नयुक्त केलेल्या पेन्शन अँड ग्रुप स्क�म

(पीअँडजीएस) कायार्लयामध्ये पूतत
र् ा केल� जाईल. योजनेचे खाल�लप्रमाणे पालन केले जाईल:
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i.

प�र�शष्ठ ब नुसार दाव्याची कागदपत्रे दावापूत� करण्यासाठ� संबं�धत बँकेच्या िजल्हा शाखा/मध्यवत�
शाखेद्वारे एलआयसीने दावा प्र�क्रयणासाठ� �नयक्
ु त केलेल्या पेन्शन अँड ग्रप
ु स्क�म (पीअँडजीएस)
कायार्लयामध्ये सादर केल� जातील. पीअँडजीएस यु�नट्सची एक याद� प�र�शष्ठ ड म्हणून सोबत
जोडलेल� आहे .

ii.

बँक खात्यामध्ये नाम�नद� �शत व्यक्तीला दाव्याची रक्कम अदा केल� जाईल. नाम�नद� शन नसेल �कं वा
�वमाबध्द व्यक्तीपव
ू � नाम�नद� �शत व्यक्तीचा मत्ृ यू झाला �कं वा नाम�नद� �शत व्यक्ती ह� जोडीदार,

अपत्य �कं वा पालक नसेल तर एलआयसीच्या �व�हत स्वरूपणामध्ये (प�र�शष्ट सी1 आ�ण सी2 मध्ये

�दले आहे ) शीषर्काचा कायदे शीर पुरावा दे ण्यासाठ� खातेदाराच्या कायदे शीर वारसांनी �तीपत
ू � बंधपत्र
सादर करावे.
iii.

दाव्याची

रक्कम

नाम�नद� �शत

व्यक्तीच्या

(क्तींच्या)/

कायदे शीर

वारसांच्या

बँक

खात्यामध्ये

एपीबीएसद्वारे जमा केल� जाईल अथार्त आभार काडर् क्रमांकाशी संलग्न असलेल्या खात्यामध्ये रक्कम
जमा केल� जाईल.
iv.

िजथे दावेदाराने दाव्याचे प्रपत्र थेट एलआयसी कायार्लयामध्ये सादर केले आहे �तथे, संबं�धत बँकेकडून
आवश्यक सत्यापन इ. �मळ�वण्यासाठ� एलआयसी कायार्लय ते प्रपत्र मत
ृ खातेदाराच्या संबं�धत बँकेकडे
ते त्वर�त पाठवेल. संबं�धत बँक शाखा दाव्याचे प्रपत्र दाव्याच्या प्र�क्रयणासाठ� एलआयसीच्या जवळच्या
पीअँडजीएस यु�नटकडे पाठवेल.

H.

मत्ृ यू दाव्यासाठ� सूचना �मळाल्यावर बँकांनी पालन करण्याच्या प्र�क्रया

बँकेची संबं�धत शाखा िजथे पीएमजेडीवाय बचत खाते प्रारं भी उघडले होते त्यांनी एलआयसीकडे दावा दाखल करणे
आवश्यक आहे . दावा दाखल करताना, अग्रे�षत करणार्या बँक शाखेने पात्रता शत�नुसार दावा दे य आहे का याची
प्राथ�मक तपासणी करावी. या उद्देशासाठ�, पुढ�ल कागदपत्रे मागवल� जावी:1.

मत
ृ सदस्याच्या मत्ृ यू प्रमाणपत्राची सां�ा�कत प्रत.

2.

मत्ृ यच्
ू या तारखेला खातेदाराचे वय ठरवण्यासाठ� मत
ृ व्यक्तीच्या आधार काडार्ची छायाप्रत. जर आधार

काडर् जार� केले नसेल तर खाल�ल वयाच्या परु ाव्यांपक
ै � कोणतीह� एक सां�ा�कत केलेल� छायाप्रत
मागवल� जाऊ शकते :a)

जन्म न�दणीचा उतारा

b)

शालेय प्रमाणपत्राचा उतारा

c)

रे शन काडर्

d)

मतदार ओळखपत्र
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मत्ृ यूच्या तारखेपूव� जर मत
ू र् झाल� असतील तर त्या व्यक्तीला जीवन �वमा
ृ व्यक्तीच्या वयाची 60 वष� पण
लाभ उपलब्ध नसतील. त्यामळ
ु े , मत्ृ यच्
ू या तारखेचे वय महत्वाचे असते.
3.

रुपे काडार्च्या वैधतेचे आ�ण अंमलात असल्याचे सत्यापन (रुपे काडर् ब्लॉक केले गेले आहे �कं वा नाह� ते
तपासावे).

4.

मत
ृ व्यक्तीच्या बीपीएल काडर् �कं वा रे शन काडार्च्या मदतीने ‘कुटुंब प्रमुख’ िस्थतीचे आ�ण ती व्यक्ती
कुटुंबातील कमावती व्यक्ती होती का याचे सत्यापन.

5.

प�रच्छे द इ मध्ये �दलेल्या अपात्रता शत�नुसार मत
ृ व्यक्ती अपात्र नाह� ना हे पडताळून पाहणे.

6.

मत
ृ व्यक्तीला बँकेतील खात्याशी संलग्न असे इतर कोणते जीवन �वमा छत्र होते का हे पडताळून पाहणे
कारण हा लाभ केवळ एकाच योजनेमध्ये प्रदान केला जाईल.

7.

पीएमजेडीवाय अंतगर्त संयुक्त खातेदार असल्यास, पात्रता शत�च्या आधीन प�हल्या खातेदारास
(प्राथ�मक खातेदार) जीवन �वमा छत्र प्रदान केले जाईल.

8.

योग्य प्रकारे भरलेल्या दावा प्रपत्रासह �डस्चाजर् पावती (प�र�शष्ठ बी मध्ये �दल्याप्रमाणे) :– दावा प्रपत्राचा
भाग ए नाम�नद� �शत व्यक्ती/कायदे शीर वारस/ दावेदाराने भरावा. बँकेच्या अ�धकृत अ�धकार्याने भाग बी

भरावा. भाग सी धील दावेदाराच्या स्वा�र�साठ� अ�धकार्याने सा� द्यावी. दाव्याच्या प्रपत्रावर बँकेचा
�शक्का योग्य जागी मारलेला असावा. नाम�नद� शन नसेल �कं वा �वमाबध्द व्यक्तीपव
ू � नाम�नद� �शत
व्यक्तीचा मत्ृ यू झाला �कं वा नाम�नद� �शत व्यक्ती ह� जोडीदार, अपत्य �कं वा पालक नसेल तर

एलआयसीच्या �व�हत स्वरूपणामध्ये (प�र�शष्ट सी1 आ�ण सी2 मध्ये �दले आहे ) शीषर्काचा कायदे शीर
पुरावा दे ण्यासाठ� खातेदाराच्या कायदे शीर वारसांनी �तीपूत� बंधपत्र सादर करावे.
9.

पूणर् केलेले दावा प्रपत्र (भाग ए, बी आ�ण सी) खाल�ल दस्तऐवजांसह एलआयसीच्या जवळच्या
पीअँडजीएस यु�नटकडे पाठवावे.
a) मत
ृ सदस्याच्या मत्ृ यू प्रमाणपत्राची सां�ा�कत प्रत.
b) मत
ृ व्यक्तीच्या आधार काडार्ची सां�ा�कत प्रत.
c) दावेदाराच्या आधार काडार्ची सां�ा�कत प्रत.

वर नमूद केलेल्या सवर् दस्तऐवजांसह आमच्या पीअँडजीएस यु�नटमध्ये दावा प्रपत्र प्राप्त झाल्यावर,
पीअँडजीएस यु�नट पात्रतेनुसार, आधारशी संलग्न असलेल्या बँक खात्यामध्ये मत्ृ यू दावा जमा करून

नाम�नद� �शत व्यक्ती/कायदे शीर वारसांच्या नावे दावापूत� करे ल.
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I.

मत्ृ यू दाव्यासाठ� सूचना �मळाल्यावर एलआयसीने पालन करण्याच्या प्र�क्रया

बँकांकडून दावा प्रपत्र प्राप्त झाल्यावर, आवश्यक ती इनवडर् प्र�क्रया केल्यानंतर, पीअँडजीएस यु�नटचा वापरकतार्
खाल�ल पावले उचलतो:
1.

दावा प्रपत्र सवर्प्रकारे भरलेले आहे आ�ण बँकेद्वारे सादर केलेल्या दस्तऐवजांच्या आधारे मत
ृ व्यक्तीने
पात्रता मापदं डाची पूतत
र् ा केल� आहे याचे सत्यापन करणे.

2.

जर दावा अन्यथा दे य असेल तर, वापरकतार् पीएमजेडीवाय (प्रधान मंत्री जन धन योजना) साठ�च्या दावा
मोड्युलमध्ये लॉ�गन करे ल. मोड्युलमध्ये संब�ं धत डेटा एंटर केला जाईल.

3.

दोन घटक तपासण्यासाठ� मोड्यल
ु �सस्टममध्ये क्वेर� �नमार्ण करे ल.
a)

एकाच जीवनावर एकाहून अ�धकवेळा दाव्याचे प्रदान करण्याचे टाळण्यासाठ� त्याच जीवनावर आधी
दावा अदा केला गेला आहे का.

b)
4.

मत
ृ व्यक्ती आम आदमी �बमा योजने अंतगर्तह� समा�वष्ट आहे का.

क्वेर� दोन डेटा बेसमधून आउटपुट �नमार्ण करे ल जो एकतर सकारात्मक असेल �कं वा नकारात्मक
असेल.

5.

जर आउटपट
ु सकारात्मक असेल तर, वापरकत्यार्ने सत्यापन करण्यासाठ� मोड्यल
ु द्वारे न�द�ंची याद�
तयार �नमार्ण करण्यात येईल. व्यिक्तच�लतपणे योग्य सत्यापन केल्यानंतर, जर अशी खात्री पटल� क�
त्याच जीवनावर यापूव� दावा अदा केला नव्हता �कं वा मत
ृ व्यक्ती एएबीवाय अंतगर्त समा�वष्ट नाह� तर

पयर्वे�काने तसे प्रमा�णत करावे. पयर्वे�काने प्रमा�णत केल्यावर, वापरकतार् दावापत
ू �ची प्र�क्रया करू
शकतो.

6.

वर�ल प्र�क्रयेमुळे पीएमजेडीवाय आ�ण एबीबीवाय अंतगर्त डुिप्लकेट दाव्याची पूतत
र् ा केल� न जाण्याची
शक्य �ततक� खात्री होते. डुिप्लकेशन होऊ नये यासाठ� मत
ृ व्यक्तीचा तसेच दावेदाराचा आधार काडर्
क्रमांक वापरला जाईल.

7.

जर आउटपट
र् ा करण्यासाठ� वापरकत्यार्ला पुढे जाऊ दे ईल.
ु नकारात्मक असेल तर, मोड्यल
ु दावा पूतत

दावा प्रदानाची न�दणी पस्
ु तके आ�ण न�द� एएबीवाय दाव्यांसाठ� राखल्या गेलेल्या पध्दतीनेच राखल� जातील. डीएबी
आ�ण अपंगत्व लाभ पीएमजेडीवाय अंतगर्त दे य नसल्यामळ
ु े , संबं�धत रकाने वगळावे.
J.

दावा प्रपत्र येथन
ू डाउनलोड करता येईल www.licindia.in, www.iba.org.in,
http://financialservices.gov.in, www.nic.in.
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K.

प�र�शष्ठांची याद�

प�र�शष्ठ ए

-

आम आदमी �बमा योजने अंतगर्त 48 व्यवसायांची सूची

प�र�शष्ठ बी

-

एलआयसीच्या दावा प्रपत्रासह �डस्चाजर् पावती.

प�र�शष्ठ सी1

-

शीषर्काचा कायदे शीर पुरावा दे ण्यासाठ� अजर् प्रपत्र.

प�र�शष्ठ सी2

-

शीषर्काचा कायदे शीर पुरावा दे ण्यासाठ� �तीपूत� बंधपत्राचा एलआयसीचा फॉरमॅट.

प�र�शष्ठ डी

-

दावा प्रपत्रे सादर करण्यासाठ� पीअँडजीएस यु�नट्सची याद�.
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