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प्रास्ताविक 
 

एकविसाव्या शतकामध्ये यशस्िी होण्यासाठी अनसुवूित जातीच्या (निबौद्ाांसवहत) 
विद्यार्थ्यांना आिश्यक असणारे कौशल्य ि ज्ञान उपलब्ध होणे आिश्यक आहे. तसेि, तयाांिी 
विविध के्षत्रात होणाऱ्या स्पधातमक यगुासाठी जडणघडण देखील होणे वततकेि महतिािे आहे. 
याकवरता देशातील उत्तमोत्तम शैक्षवणक सांस्थाांमध्ये तयाांना मोफत उच्ि वशक्षण वमळािे यासाठी 
राजर्षी शाहू महाराज गणुित्ता वशष्यितृ्ती योजना राज्यामध्ये सामावजक न्याय ि विशेर्ष सहाय्य 
विभागामाफफ त सन 2003-04 पासनू राबविण्यात येत आहे.  

2. देश पातळीिर होणाऱ्या कॅट परीके्षद्वारे प्रिेश वमळणाऱ्या सहा सांस्था, इांवडयन वबझनेस 
स्कूल- हैद्राबाद, जे.ई.ई. परीक्षेद्वारे प्रिेश वमळणाऱ्या सहा भारतीय तांत्रज्ञान सांस्था तसेि, अवखल 
भारतीय अवभयाांवत्रकी प्रिेश परीके्षमाफफ त प्रिेश देण्यात येणाऱ्या सांस्थाही यात आहेत. दरिर्षी 
राज्यातील 100 अनसुवूित जातीच्या (निबौद्ाांसह) विद्यार्थ्यांना मोफत उच्ि वशक्षण देण्यासाठी ही 
योजना कायान्न्ित करण्यात आली आहे. यािे सिफ कामकाज समाज कल्याण आयकु्तालय, 
महाराष्र राज्य, पणेु याांिेमाफफ त करण्यात येते. सदर वशष्यितृ्तीसाठी येणाऱ्या खिािी तरतदू दरिर्षी 
विशेर्ष घटक योजनेत करण्यात येते. 

3. वनयोजन विभाग, महाराष्र शासन याांिे वनदेशानसुार अथफ ि साांन्ययकी सांिालनालय, मुांबई 
याांनी सन 2016-17 मध्ये माहे नोव्हेंबर 2016 ते माहे जनू 2017 या कालािधीत सदर योजनेिा 
मलू्यमापन अभ्यास पाहणी केली आहे. सामावजक न्याय ि विशेर्ष सहाय्य विभाग तसेि 
समाजकल्याण आयकु्तालय याांिेकडून प्राप्त मावहतीच्या आधारे वदशादशफक वटपणी, सिूनासांि ि 
प्रश्नािली/ पत्रके तयार करण्यात आली होती.  सदर पाहणीमध्ये सन 2010-11 ते 2015-16 या 
कालािधीतील मावहती सांकवलत केली आहे. तयानसुार प्राप्त झालेल्या तसेि पाहणीतील 
प्रश्नािली/पत्रकाांद्वारे पाहणीतील  सांकवलत  केलेल्या मावहतीच्या आधारािर सदर मलू्यमापन 
अभ्यास पाहणी अहिाल तयार करण्यात आला आहे. 

4. अथफ ि साांन्ययकी सांिालनालय, वनयोजन विभाग, महाराष्र शासन, मुांबई याांिेमाफफ त 
सदरील अहिाल जरी प्रकवशत करण्यात येत असला तरी तयात व्यक्त केलेल्या मताांशी शासन 
सहमत असेलि असे नाही. 

 
वदनाांक :       (र. र. शशगे) 
वठकाण: मुांबई        अथफ ि साांन्ययकी सांिालनालय,मबुांई 
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प्रकरण - 1 
पार्श व्भमूी 
 
1.1 एकविसाव्या शतकामध्ये यशस्िी होण्यासाठी अनसुवूित जातीच्या (निबौद्ाांसवहत) विद्यार्थ्यांनी 
आिश्यक असणारे कौशल्य ि ज्ञान वमळणे/प्राप्त करुन घेणे आिश्यक आहे. तसेि, तयाांिी विविध क्षेत्रात 
होणाऱ्या स्पधातमक यगुासाठी जडणघडण देखील होणे वततकेि महतिािे आहे. याकवरता देशातील उत्तमोत्तम 
शैक्षवणक सांस््ाांमध्ये तयाांना मोफत उच्ि वशक्षण वमळणे आिश्यक असल्याने अनसुवूित जातीच्या विद्यार्थ्यांना 
देशातील उत्तमोत्तम शैक्षवणक सांस््ाांमध्ये मोफत उच्ि वशक्षण देण्यािा वनणणय शासनाच्या वििाराधीन होता. 
यासाठी शासनाने शासन वनणणय क्र.ईबीसी-2003/प्र.क्र.323/मािक-2, वद. 11/06/2003 अन्िये राजर्षी शाहू 
महाराज गणुित्ता वशष्यितृ्ती योजना सांपणूण राज्यात लाग ू केली. यामध्ये दरिर्षी राज्यातील प्रतयेक शालेय 
वशक्षण परीक्षा मांडळास 12, याप्रमाणे 8 परीक्षा मांडळातील 96 विद्यार्थ्यांना वशष्यितृ्ती देण्यात येतात. राज्य 
पातळीिरील वशष्यितृ्तीकवरता प्राप्त अजातनू विद्यार्थ्यांच्या इयत्ता 12 िी मधील प्राप्त गणुानकु्रमानसुार प्र्म 
जास्त गणु वमळाले आहेत अशा 4 विद्यार्थ्यांना सदर वशष्यितृ्ती देण्यात येते. यानसुार दरिर्षी एकूण 100 
विद्यार्थ्यांना वशष्यितृ्ती देण्यात येते. राजर्षी शाहू महाराज गणुित्ता वशष्यितृ्ती योजना राज्यामध्ये सामावजक 
न्याय ि विशेर्ष सहाय्य विभागामाफण त सन 2003-04 पासनू राबविण्यात येत आहे.  

देशातील उत्तमोत्तम शैक्षणणक संस्ांमध्ये प्र्ेश णमळालेल्या अनसुणूित जाती ् न्बौद्ध 
घटकांतील ण्द्यार्थ्यांना मोफत उच्ि णशक्षण देणे हा या योजनेिा प्रमखु उदे्दश आहे. 

 

1.2 योजनेिे स्रुप ् कायवपद्धती:- 
 
राज्यातील आठ विभागीय वशक्षण पवरक्षा मांडळातील विद्यार्थ्यांना सदर योजनेकवरता समान सांधी 

देण्याच्या उदे्दशाने महाराष्र राज्य विभागीय माध्यवमक वशक्षण मांडळाच्या पवरक्षेत्रातील रवहिासी असणाऱ्या 
100 विद्यार्थ्यांना पढुील प्रमाणे वशष्यितृ्ती देण्यात येते. 

 
तक्ता क्र. 1.1:  ण्भागीय णशक्षण पणरक्षा मंडळणनहाय णशष्य्तृ्ती ण्द्यार्थ्यांिी संख्या 

 
 

 

 

अ.क्र. अभ्यासक्रम स्तर प्रवत विभागीय वशक्षण पवरक्षा 
मांडळ विद्या्ी 

एकूण विद्या्ी 

(1) (2) (3) (4) 

1 पदिी 10 80 
2 पदव्यतू्तर पदिी / पदविका 2 16 
3 पदव्यतू्तर पदिी/ पदविका (राज्यस्तर) -- 4 

एकूण -- 111 
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1.3 योजनेिे णनयम 

 महाराष्र राज्य विभागीय माध्यवमक ि उच्ि माध्यवमक वशक्षण पवरक्षा मांडळाच्या एखाद्या विभागीय 
मांडळाच्या पवरक्षेत्रातनू सांबांवधत शैक्षवणक िर्षी विवहत विद्या्ी सांख्या उपलब्ध झाली नाही तर अन्य 
विभागीय पवरक्षा मांडळातनू विद्यार्थ्यांना गणुिते्तनसुार वशष्यितृ्ती मांजरू करण्यात येते. 

 एखाद्या िर्षी वशष्यितृ्तीसाठी पात्र विद्यार्थ्यांिी सांख्या 100 पेक्षा कमी असल्यास, तयािेळी विवहत 
शैक्षवणक सांस््ेमधील प्रिेवशत अनसुवूित जातीच्या विद्यार्थ्यांिे अजण वििारात घेिून तयाांिेबाबत 
वकमान गणुिते्तिी अट वशव्ल करण्यात येते. 

 विवहत वशक्षण सांस््ा- सामावजक न्याय ि विशेर्ष सहाय विभाग, शासन वनणणय क्र. इबीसी-
2003/प्र.क्र.323/मािक-2, वद. 11/06/2003 नसुार एकूण 31 सांस््ा, शा. वन. वद. 28/08/2006 
नसुार इांवडयन इन्सन्स्टट्युट ऑफ सायन्सच्या देशातील सिण शाखा, शा. वन. वद. 31/08/2009 नसुार 
एकूण 78 सांस््ा, शा. वन. वद. 8/03/2011 नसुार 4 सांस््ा, शा. वन. वद. 27/03/2012 नसुार एकूण 
12 सांस््ा, शा. वन. वद. 29/06/2013 नसुार एकूण 3 सांस््ा.   

 एखाद्या िर्षी वशष्यितृ्तीसाठी पात्र विद्यार्थ्यांिी सांख्या 100 पेक्षा कमी असल्यास तयािेळी विवहत 
शैक्षवणक सांस््ेमधील प्रिेवशत अनसुवूित जातीमधील विद्यार्थ्यांनी वितीय ककिा पढुील िर्षी सदर 
वशष्यितृ्तीसाठी अजण केल्यास तयाांिे अजण योजनेच्या अटी ि शतीप्रमाणे वििारात घेतले जातात. 

 विद्यार्थ्यांला तया शैक्षवणक सांस््ेतील िसवतगहृ ि भोजन शलु्क यािा तयाांच्या आकारणीप्रमाणे पणूण 
खिण देण्यात येतो. िसवतगहृात िर्षणभरात न राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मरॅीकोत्तर 
वशष्यितृ्ती योजनेप्रमाणे वनिाह भत्ता देण्यात येतो. सांस््ेच्या िसवतगहृात प्रिेश वमळण्यास पात्र 
असणाऱ्या त्ावप, जागेअभािी िसवतगहृात प्रिेश न वमळालेल्या विद्यार्थ्यांना तया शैक्षवणक सांस््ेने 
आकरणी केलेले िसतीगहृ ि भोजन शलु्क देण्यात येते. 

 सदर अभ्यासक्रमासाठी लागणारी पसु्तके, शैक्षवणक सावहतय तयािप्रमाणे इतर शैक्षवणक खिासाठी 
एकूण ` 10,000/- प्रतयेक िर्षासाठी देण्यात येतात. 

 100 विद्यार्थ्यांपेक्षा जास्त अजण प्राप्त झाल्यास वशष्यितृ्ती देण्यािा प्राधान्यक्रम खालीलप्रमाणे असतो. 
1) भारतीय व्यिस््ापन सांस््ा (आय.आय.एम.) ि इतर व्यािसावयक सांस््ा- प्र्म  
2)  भारतीय तांत्रज्ञान सांस््ा (आय.आय.टी.) ि इतर शैक्षवणक सांस््ा (इतर सांस््ा)- वितीय 
3) राष्रीय तांत्रज्ञान सांस््ा (एन.आय.टी.), कृर्षी (ॲग्रीकल्िर) ि इतर शैक्षवणक सांस््ा- ततृीय 
 

तक्ता क्र. 1.2:  ्र्वणनहाय भौणतक लक्ष्य 
 

अ.क्र 
 

िर्षण 
भौवतक लक्ष्य 

ण्भागीय णशक्षण पणरक्षा मंडळ राज्यसतर एकूण 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 2010-11 96 4 100 
2 2011-12 96 4 100 
3 2012-13 96 4 100 
4 2013-14 96 4 100 
5 2014-15 96 4 100 
6 2015-16 96 4 100 

एकूण 576 24 611 
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1.4 योजनेिे णनकर् ् अटी 
 “राजर्षी शाहू महाराज गणुित्ता वशष्यितृ्ती” या योजनेिा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांने इयत्ता 10 िी/ 

12 िी िी पवरक्षा महाराष्र राज्य विभागीय माध्यवमक ि उच्ि माध्यवमक पवरक्षा मांडळ अ्िा 
महाराष्र राज्य क्षेत्रातील अन्य पवरक्षा मांडळातनू उत्तीणण होणे आिश्यक आहे. 

 पदिी अभ्यासक्रमाच्या वशष्यितृ्तीकवरता इयत्ता बारािीच्या पवरक्षेतील ि सी.ई.टी. (Common 

Eligibility Test) मधील गणुाांिी टक्केिारी वििारात घेिून गणुानकु्रमे विद्यार्थ्यांिी वनिड करण्यात 
येते. इयत्ता बारािी/सी.ई.टी. पवरक्षेत वकमान 55 टक्के गणु वमळविणे आिश्यक आहे. 

 पदव्यतु्तर अभ्यासक्रमाच्या वशष्यितृ्तीकवरता पदिी अभ्यासक्रमातील गणुाांिी टक्केिारी वििारात 
घेतली जाते. पदिी पवरक्षेमध्ये वकमान 50 टक्के गणु वमळविणे आिश्यक आहे. 

 विद्या्ी महाराष्रािा रवहिासी असािा. 
 विद्या्ी महाराष्र राज्यातील अनसुवूित जाती (निबौद्ाांसवहत) असािा. 
 विद्या्ी वशष्यितृ्तीसाठी अजण करेल तया िर्षी तो प्र्म िर्षात वशकत असला पावहजे. 
 सदर वशष्यितृ्ती वमळिण्यासाठी विद्यार्थ्याच्या कुटांबाच्या उतपन्नािी जास्तीत जास्त मयादा ही ` 4.50 

लाख इतकी आहे. (शासन वनणणय क्र.इबीसी-2015/प्र.क्र.170/वशक्षण-1, वद. 16/06/2015 अन्िये 
िार्षर्षक उतपन्न मयादा ` 6.00 लाख करण्यात आली आहे.)  

 या योजनेअतांगणत वशष्यितृ्ती प्राप्त करण्यासाठी विद्यार्थ्यास आयकु्त, समाजकल्याण आयकु्तालय, 
महाराष्र राज्य, पणेु याांिेकडे अजण करणे आिश्यक आहे. 

 वशष्यितृ्तीसाठी वनिड झालेल्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मरॅीकोत्तर वशष्यितृ्ती वमळाली असेल तर, 
ती रक्कम कमी करुन (िजािट करुन) उरलेली अनजेु्ञय रक्कम विद्यार्थ्यास अदा करण्यात येते. 

  विद्यार्थ्याने वशष्यितृ्ती वमळण्यासाठी िकुीिी अ्िा वदशाभलू करणारी मावहती वदली असल्यािे 
आढळून आल्यास तयास फौजदारी गनु्याखाली कारिाईस पात्र ठरिले जाते. तयाप्रमाणे तयास अदा 
करण्यात आलेली वशष्यितृ्ती िसलूपात्र ठरते. 

  अभ्यासक्रम अधणिट सोडल्यास वशष्यितृ्तीिी सांपणूण रक्कम तयाच्याकडून महसलू अवधवनयमािारे    
  िसलू करण्यात येते. 

  या वशष्यितृ्तीसाठी वनिड झालेल्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मरॅीकोत्तर वशष्यितृ्तीिा कोणतयाही   
 प्रकारिा लाभ वदला जात नाही. 

1.5 णशष्य्तृ्तीच्या अजासोबत ण्द्यार्थ्याने जोडा्यािी आ्र्शयक कागदपते्र 
 विद्यार्थ्यािे मागील िर्षािे गणुपत्रक 
 सांबांवधत वशक्षण सांस््ेिे फी वििरणपत्र 
 सक्षम प्रावधकाऱ्याने वदलेला जातीिा दाखला 
 विद्यार्थ्यािे जात पडताळणी प्रमाणपत्र 
 सक्षम प्रावधकाऱ्याने वदलेला उतपन्नािा दाखला 
 महाराष्रािा रवहिासी असल्याबाबतिा अवधिास प्रमाणपत्र (डोमेसाईल) 
 सांस््ेत प्रतयक्ष प्रिेश वमळाल्यािे सांबांवधत सांस््ेिे पत्र 
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1.6 योजनेिी व्याप्ती 
सदर योजना ही सांपणूण महाराष्र राज्यातील एकूण 36 वजल्यात राबविण्यात येत आहे. 

 

1.7 योजनेिी ण्ण्ध सतरा्रील अंमलबजा्णी यंत्रणा 
राजर्षी शाहू महाराज वशष्यितृ ती योजना ही राज्यस्तरीय असल्याने या योजनेिी अांमलबजािणी 

विविध स्तरािर होत असते. तयािी मावहती पढुील तक्तयात वदली आहे. 
 

तक्ता क्र. 1.3:   योजनेिी अमंलबजा्णीिे सतर 
स्तर सांबांवधत विभाग/अवधकारी अांमलबजािणीिी जबाबदारी 

प्रशासकीय सामावजक न्याय ि विशेर्ष 
सहाय्य विभाग 

शासन वनणणय, सिूना वनगणवमत करणे, वनधी उपलब्ध करून देणे. 

राज्यसतर आयकु्त, समाज कल्याण 
आयकु् तालय, महाराष्र राज्य, 
पणेु 

योजनेिे राज्य स्तरािर सांवनयांत्रण, योजनेिे वनयांत्रक अवधकारी 
म्हणनू काम पाहणे, विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमािे िार्षर्षक वशक्षण 
शलु्क, पवरक्षा शलु्क, िसतीगहृ भाडे, वनिाह भत्ता ि इतर अनजेु्ञय 
खिण याबाबतिी मावहती सांबांवधत महाविद्यालय / सांस््ा / विद्यापीठ 
याांच्याकडून मागविणे आवण विद्यार्थ्यांच्या प्रगती ि 
उपन्सस््तीबाबतिे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेिून योजनेअांतगणत 
विद्यार्थ्यांिी वशष्यितृ्ती सांबांवधत महाविद्यालये / सांस््ा / विद्यापीठ 
याांना अदा करणे. 

 

या योजनेअंतगवत णशष्य्तृ्तीसाठी प्राप्त झालेल्या अजािी छाननी करण्यासाठी पढुीलप्रमाणे सणमती 
गठीत करण्यात आली आहे. 

तक्ता क्र. 1.4:  सणमती 
अ.क्र. पदनाम सवमतीमधील पद 

1 आयकु्त, समाज कल्याण आयकु्तालय, महाराष्र राज्य, पुणे अध्यक्ष 
2 सांिालक, उच्ि वशक्षण, महाराष्र राज्य, पणेु सदस्य 
3 सांिालक, िैद्यकीय वशक्षण, महाराष्र राज्य, मबुांई सदस्य 
4 सह सांिालक, तांत्रवशक्षण, पुणे सदस्य 
5 सह आयकु्त (वशक्षण), समाजकल्याण आयकु्तालय, महाराष्र राज्य, 

पणेु 
सदस्य – सविि 

1.8 णन्ड प्रणक्रया 
 आयकु्त, समाज कल्याण, महाराष्र राज्य, पणेु हे स््ावनक ि इतर प्रमखु ितणमान पत्राांमध्ये अांदाजे  

जनू/जलैु मवहन्यात या योजनेच्या वशष्यितृ्ती वमळणेबाबत जावहरात देऊन या योजनेखाली 
विद्यार्थ्यांकडून अजण प्राप्त करुन घेतात.  

 जावहरातीनसुार विवहत मदुतीमध्ये प्राप्त झालेले अजण सह सांिालक (वशक्षण), समाजकल्याण 
आयकु्तालय, महाराष्र राज्य, पणेु याांिेकडून िर नमदू केलेल्या सवमतीपढेु  सादर केले जातात. 

 सदर अजांिी छाननी करून सवमती 100 विद्यार्थ्यांिी वनिड करते. 
 वनिड झाल्यानांतर आयकु्त, समाजकल्याण, महाराष्र राज्य, पणेु ही वशष्यितृ्ती विद्यार्थ्यांना वितरीत 

करणेकामी सांबांवधत वशक्षण सांस््ेस वितरीत करतात. 
 तयानांतर सांबवधत वशक्षण सांस््ेकडून सदर वशष्यितृ्ती सांबांवधत विद्यार्थ्यास प्रदान केली जाते. 
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प्रकरण - 2 
 

मलू्यमापन अभ्यास, नमनुा आकार पद्धती ् पाहणीच्या मयादा 
 

 
 

2.1 योजना अंमलबजा्णी साध्य 
 

राजर्षी शाहू महाराज गणुित्ता वशष्यितृ्ती योजनेअांतगणत सामावजक न्याय ि विशेर्ष सहाय्य विभागाने 
समाजकल्याण आयकु्तालयास सन 2010-11 ते 2015-16 या कालािधीत उपलब्ध करुन वदलेला वनधी, 
झालेला खिण आवण एकूण लाभधारकाांिी सांख्या याबाबतिा तपवशल खालील तक्तयात दशणविण्यात आला 
आहे. 

तक्ता क्र. 2.1 (अ):  ्र्वणनहाय प्राप्त णनधी, खिव ् एकूण लाभधारकांिी संख्या 
याबाबतिी माणहती 

 

अ. 
क्र. 

िर्षण प्राप्त वनधी 
(` लाखात) 

खिण 
(` लाखात) 

टक्के 
(%) 

एकूण लाभधारकाांिी सांख्या 
मलुे मलुी एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 2010-11 375.00 153.30 40.88 72 12 84 

2 2011-12 375.00 299.96 79.98 89 14 103 

3 2012-13 410.00 362.68 88.45 78 20 98 

4 2013-14 410.00 323.26 78.84 82 11 93 

5 2014-15 450.00 289.05 64.23 66 27 93 

6 2015-16 600.00 331.45 55.24 55 8 63 

एकूण 2621.11 1759.71 67.16 442 92 534 

(आधार:- समाजकल्याण आयकु्तालय, महाराष्र राज्य, पणेु) 
  

उपरोक्त तक्तयािे विश्लेर्षण केले असता सन 2012-13 मध्ये सिात जास्त ̀  362.68 लाख (88.45 
%) इतका खिण झाला तर सन 2010-11 मध्ये सिात कमी ` 153.30 लाख (40.88 %) इतका खिण झाला. 
सन 2011-12 मध्ये सिात जास्त 103 विद्यार्थ्यांना तर सन 2015-16 मध्ये सिात कमी 63 विद्यार्थ्यांना 
वशष्यितृ्ती प्रदान करण्यात आल्या आहेत. उपरोक्त सिण िर्षी मलुींच्या वशष्यितृ्तीिी सांख्या (92) फार कमी 
(17.22 %) असल्यािे वदसनू येते. 

 
सन 2010-11 ते 2015-16 मध्ये प्राप्त वनधी ि एकूण खिण वनधी यातील फरकािी रक्कम शासनास 

प्रती िर्षी माहे मािणअखेर समर्षपत केलेली आहे.  
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तक्ता क्र. 2.1 (ब):  अभ्यासक्रमाच्या स्रुपानसुार ण्भागणनहाय लाभार्थ्यांिी माणहती 
 

अ.
क्र. 

अभ्यासक्रमािे 
स्िरुप 

महसलू विभाग 
कोकण नाणशक पणेु औरंगाबाद अमरा्ती नागपरू एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11) 

1 पदिी मलु े 32 16 32 29 33 46 188 
मलुी 4 1 9 6 12 9 41 
एकूण 36 17 41 35 45 55 229 

2 पदविका मलु े 1 1 1 0 4 1 8 
मलुी 0 1 1 0 1 1 4 
एकूण 1 2 2 0 5 2 12 

3 पदव्यतु्तर 
पदिी 

मलु े 4 1 14 12 5 14 50 
मलुी 1 1 1 0 1 1 5 
एकूण 5 2 15 12 6 15 55 

4 इतर मलु े 1 0 1 0 1 1 4 
मलुी 0 0 0 0 0 0 0 
एकूण 1 0 1 0 1 1 4 

 एकूण मलु े 38 18 48 41 43 62 251 
मलुी 5 3 11 6 14 11 51 
एकूण 43 21 59 47 57 73 311 

 (आधार:- मलू्यमापन पाहणीतील पत्रक क्र. 3 लाभधारकाांिी मावहती) 

 
 उपरोक्त तक्तयािरुन वदसनू येते की, सिात जास्त वशष्यितृ्तीिा लाभ पदिी या अभ्यासक्रमाकवरता 
घेतले असल्यािे वदसनू येते. नावशक विभागात सिात कमी विद्यार्थ्यांनी तर नागपरू विभागात सिात जास्त 
विद्यार्थ्यांनी वशष्यितृ्ती योजनेिा लाभ घेतला आहे. तसेि, लाभधारक विद्यार्थ्यांमध्ये मलुींिी सांख्या खपूि 
कमी आहे. 
 

2.2 मलू्यमापन अभ्यासािी उणद्दष्ये 
 अांमलबजािणी प्रवक्रया ि तयानसुार असलेली उवद्दष्टे आवण साध्य यािा अभ्यास करुन राजर्षी शाहू 
महाराज वशष्यितृ्ती योजनेच्या मलू्यमापन अभ्यासािी मलू्यमापनािी उवद्दष्टे खालीलप्रमाणे ठरविण्यात आली 
आहेत. 

 अनसुवूित जाती ि निबौद् विद्यार्थ्यांना आिश्यक असणारे कौशल्य ि ज्ञान उपलब्ध झाले का ? 
यािा शोध घेणे. 

 अनसुवूित जाती ि निबौद् विद्यार्थ्यांिी स्पधातमक यगुामध्ये जडणघडण झाली का ? यािा शोध 
घेणे. 

 अनसुवूित जाती ि निबौद् विद्यार्थ्यांना देशातील उत्तमोत्तम शैक्षवणक सांस््ाांमध्ये उच्ि वशक्षण 
घेण्यास पे्ररणा वमळाली काय ? यािा शोध घेणे. 

 वनिड करण्यात आलेले लाभा्ी लक्ष्यगटातीलि होते काय ? यािा शोध घेणे. 
 योजनेच्या अांमलबजािणीबाबत येणाऱ्या अडिणी ि त्रटुींिा शोध घेणे. 
 अलाभधारक विद्यार्थ्यांिे योजनेबाबतिे अवभप्राय जाणनू घेणे. 
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2.3 मलू्यमापन अभ्यासासाठी नमनुा णन्ड पद्धती ् नमनुा आकार 
माणहती संकलनाकणरता पत्रके 

 

 अांमलबजािणी प्रवक्रया ि तयानसुार असलेली उवद्दष्टे आवण साध्य यािा अभ्यास करुन वदशादशणक 
वटप्पणी ि खालीलप्रमाणे पत्रके तयार करण्यात आली आहेत.  

i. पत्रक क्र. 1:- आयकु्त, समाज कल्याण आयकु्तालय, महाराष्र राज्य, पणेु याांिेकडून भरुन घेण्यात 
आले आहे. 

ii. पत्रक क्र. 2:- राज्यातील महाविद्यालय/सांस््ा/विद्यापीठ याांमधनू वशष्यितृ्तीिा लाभ घेतलेल्या 
विद्यार्थ्यांच्या प्रािायण/सांिालक/अवधष्ठाता/वनबांधक याांिेकडून भरुन घेतले आहे. 

iii. पत्रक क्र. 3:- लाभधारक विद्यार्थ्यांकडून भरुन घेतले आहे. 
iv. पत्रक क्र. 4:-अलाभधारक विद्यार्थ्यांकडून भरुन घेण्यात आले आहे. 

उपरोक्त पत्रकाांच्या अनरु्षांगाने पढुीलप्रमाणे नमनुा वनिड करण्यात आली.  

णजल्हा णन्ड 

या योजनेअांतगणत वशष्यितृ्तीिा लाभ वमळिण्याकवरता राज्याच्या सिण वजल्यातील विद्या्ी अजण करु 
शकत असल्याने राज्यातील सिण वजल्याांिी (एकूण 36 वजल्हे) वनिड करण्यात आली होती. 

 

महाण्द्यालय/संस्ा/ण्द्यापीठ यांिी णन्ड 
 

विद्यार्थ्यांनी राज्यातील ज्या महाविद्यालय/सांस््ा/विद्यापीठ यामधनू या योजनेअांतगणत वशष्यितृ्तीिा 
लाभ घेतला आहे अशा एकूण सिण 11 महाविद्यालये/सांस््ा/विद्यापीठे याांिी वनिड करण्यात आली होती.  
 

मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी लाभधारकािी णन्ड 

या योजनेअांतगणत सन 2010-11 ते 2015-16 या कालािधीमध्ये लाभ वमळालेल्या सिणि विद्यार्थ्यांिी 
(एकूण 534 लाभधारक) मलू्यमापनासाठी वनिड करण्यात आली होती. 
 

अलाभधारकांिी णन्ड 
 

वशष्यितृ्ती वमळिण्यासाठी अजण सादर केला होता त्ावप वशष्यितृ्ती प्राप्त झाली नाही, असे विद्या्ी 
अलाभधारक म्हणनू समजण्यात आले. वजल्हावनहाय वकमान 2 अलाभधारकाांिी वनिड केली असल्याने 
वजल्हावनहाय प्राप्त अलाभधारकाांिी सांख्या वििारात घेऊन Random Number Table िा िापर करण्यात 
आला आहे. तयाप्रमाणे महाराष्र राज्यातील 36 वजल्यात प्रतयेकी 2 याप्रमाणे 72 अलाभधारकाांकडून पत्रके 
भरुन घेण्यािे ठरले.  

उपरोक्त मावहतीच्या अनरु्षांगाने राज्यातील प्रवतिर्षी 100 अनसुवूित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देशातील 
शैक्षवणक सांस््ाांमध्ये उच्ि वशक्षण घेण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराज गणुित्ता वशष्यितृ्ती या योजनेिी मलू्यमापन 
अभ्यास पाहणीमध्ये जी उवद्दष्टे ठेिण्यात आली होती तया अनरु्षांगाने प्राप्त झालेल्या मावहतीनसुार अहिाल 
तयार करण्यात आला आहे. 
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2.4  मलू्यमापन पाहणीतील मयादा 
 

 मलू्यमापन पाहणीतील समाज कल्याण कायालय, सांबांवधत सांस््ा/महाविद्यालये/विद्यापीठे याांच्या 
प्रािायण/सांिालक/अवधष्ठाता/वनबांधक याांच्याकडून घेतलेली मावहती, लाभधारक, अलाभधारक, 
तयाांिे पालक, नातेिाईक याांिेकडून पाहणीत सांकवलत केलेल्या मावहतीिर आधावरत सदर 
अहिाल आहे. पाहणीतील पत्रकाांत पवरपणूण मावहती वमळिण्यासाठी अ ण् ि साांन्सख्यकी 
सांिालनालयातील अवधकारी याांनी के्षवत्रय कामािी काही प्रमाणात मावहतीिी पडताळणी केली 
आहे. त्ावप, प्राप्त मावहतीत काही मयादा अस ूशकतात. तसेि, यामध्ये सदर योजनेिा विस्तार 
ि लाभधारकाांिी सांख्या वििारात घेण्यात आली आहे. यामध्ये ज्या लाभधारकाांसोबत प्रतयक्ष 
सांपकण  झाला नाही तयाांच्या पालक, नातेिाईक, वमत्राांकडून जी मावहती प्राप्त झाली आहे, 
तयाांच्यािरुन हा अहिाल तयार करण्यात आला आहे. तयामळेु यामध्ये काही अांशी त्रटुी राहण्यािी 
शक्यता नाकारता येत नाही. 

 मलू्यमापन पाहणीतील लाभधारक ि अलाभधारकाांिी मावहती दस्तऐिजाांिर आधारीत नसनू 
तयाांना प्रतयक्ष भेट देऊन मौवखकवरतया मावहती सांकवलत केली गेली आहे. यामध्ये काही प्रमाणात 
मावहती देणाऱ्यािे अिकू ि प्रामावणक उत्तराांबाबत खात्री नसते. तसेि िेळेअभािी काही 
प्रमाणात त्रोटक उत्तरे वमळण्यािी शक्यता असते. मावहती देणाऱ्यािे विस्मरण ककिा 
वनष्काळजीपणा, इतयादी बाबींमळेु काही त्रटुी राहू शकतात. 

 या पाहणीत काही लाभधारकाांसोबत कोणतयाही प्रकारिा सांपकण  झाला नाही. सबब, हा अहिाल 
प्राप्त मावहतीिरुनि तयार करण्यात आला आहे. 

 या योजनेिी व्याप्ती राज्यातील सिण वजल्याांमध्ये असनू सांदभण िर्षण 2010-11 ते 2015-16 या 
कालािधीतील प्राप्त 300 लाभधारक ि 42 अलाभधारक तसेि, 7 
प्रािायण/सांिालक/अवधष्ठाता/वनबांधक  याांनी परुविलेल्या मावहतीच्या आधारे सदर वनष्कर्षण 
काढण्यात आले आहेत. तया अनरु्षांगाने हा अहिाल तयार करण्यात आला आहे. 

 मलू्यमापन पाहणीच्या या कामासाठी के्षवत्रय काम करण्यापिूी सिण सांबांवधत के्षवत्रय काम करणाऱ्या 
साांन्सख्यकी सहाय्यकास प्रवशक्षण वदले जाते. त्ावप, सदर के्षत्रकामात काही प्रमाणात मानिी िकुा 
नजरिकुीने होऊ शकतात. 

 बहुताांश विद्यार्थ्यांनी तयाांच्या मावहतीमध्ये घरिा पत्ता म्हणनू िसतीगहृािा अ्िा स््ावनक पत्ता 
नमदू केलेला असल्याने वजल्हावनहाय मावहती उपलब्ध होि ूशकली नाही. सबब, वजल्हावनहाय 
विद्या्ी सांख्या ि तयाांिी विगतिारी करण्यात आलेली नाही. त्ावप, वशक्षण मांडळवनहाय 
विगतिारी वदलेली आहे. 
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प्रकरण - 3 
 

 
राजर्ी शाहू महाराज गणु्त्ता णशष्य्तृ्ती या योजनेच्या मलू्यमापन पाहणी 
अभ्यासातील उणद्दष्टांनसुार ण्र्शलेर्ण 
  

या योजनेच्या मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी एकूण 6 उवद्दष्ट्ये वनन्सश्ित करण्यात आली होती. 
तयाकवरता विविध स्तरािरील एकूण 4 प्रकारच्या पत्रकाांतील (पत्रक क्र. 1, 2, 3, 4) पाहणी दरम्यान सांकवलत 
झालेल्या मावहतीिा अभ्यास करण्यात आला आहे. या योजनेच्या मलू्यमापन अभ्यास पाहणीच्या काही 
उवद्दष्टाांच्या मावहतीसाठी लाभधारकाांकडून पत्रक क्र. 3  भरुन घेण्यात आले आहे. या योजनेिे सन 2010-11 
ते 2015-16 या कालािधीत एकूण 534 लाभधारक विद्या्ी आहेत. यापैकी 300 लाभधारकाांिी प्राप्त 
मावहती, 7  प्रािायण/सांिालक/अवधष्ठाता/वनबांधक याांिेकडून मावहती, 42 अलाभधारकाांिी मावहतीिरुन 
तयािा सविस्तर अभ्यास या मलू्यमापन पाहणी अहिालात केलेला आहे. 
 
या योजनेच्या मलू्यमापनािा अभ्यास करताना आलले्या अडिणी  

मलू्यमापन अभ्यास करताना आलेल्या काही अडिणी खालीलप्रमाणे आहेत. 

 या योजनेसाठी अतयांत आिश्यक असलेली लाभधारकाांिी ि अलाभधारकाांिी यादी ही 
समाजकल्याण आयकु्तालयाकडून तातकाळ वमळू शकली नाही. लाभधारकाांिी यादी  प्राप्त 
होणेसाठी 4 ते 5 मवहन्याांिा कालािधी लागला. तसेि, अलाभधारकाांिी यादी प्राप्त होणेसाठी 7 ते 
8 मवहन्याांिा कालािधी लागला. िास्तविक पाहता या दोन्ही याद्या समाज कल्याण आयकु्तालयाकडे 
तयार असणे अपेवक्षत होते. 

 मावहती पाठविण्यासांबांधी सदर कायालय खपूि उदासीन वदसनू आले. 
 जी यादी पाठविण्यात आली ती सन 2010-11 ते 2015-16 या कालािधीतील लाभधारक ि 

अलाभधारकाांिी अशी विभागणी करुन पाठविण्यात आली नाही. 
 समाज कल्याण आयकु्तालय, पणेु याांिेकडे लाभधारक ि अलाभधारक याांिी फक्त नािाव्यवतवरक्त 

कोणतीही मावहती नव्हती. तयामळेु बऱ्याि विद्यार्थ्यांशी सांपकण  होिू शकला नाही.  
 िाांरिार ईमेल करुनही सांबांवधत कायालयािा कोणताही प्रवतसाद वमळत नव्हता. मावहती 

वमळविण्यासाठी सांबांवधत कायालयास िारांिार ई मेल, दरूध्िनी, प्रतयक्ष भेटी देिूनही मावहती वमळत 
नव्हती. 

 या योजनेसाठी अतयांत आिश्यक असलेले पत्रक क्रमाांक 1 हे समाजकल्याण आयकु्तालय, पणेु 
याांच्याकडून भरुन वमळणे आिश्यक होते. परांतु, सदर पत्रक भरुन देण्यास सांबांवधताांनी 2 ते 3 मवहने 
कालािधी घेतला. पत्रक भरुन पाठविण्यात आले तयात बऱ्याि प्रमाणात त्रटुी होतया. 
 

लाभधारकांिी माणहती उपलब्ध हो् ून शकल्यािी कारणे पढुीलप्रमाणे 
 
 

काही लाभधारकाांनी वशष्यितृ्ती घेतेिेळी िसवतगहृात िास्तव्यास असल्याने तोि स््ावनक पत्ता नमदू 
केला आहे. दरूध्िनी क्रमाांकही िसवतगहृािाि नमदू आहे. मोबाईल क्रमाांकही कदावित बदलला गेला आहे. 
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वशष्यितृ्ती घेतेिेळी जो ई-मेल आयडी तयाांिेकडून नमदू करण्यात आला आहे, तोदेखील सायबर कॅफे, 
महाविद्यालये/सांस््ा/विद्यापीठे, इ. िा असल्याकारणाने आजवमतीस तयाांच्यासोबत सांपकण  होिू शकला नाही. 
तयािप्रमाणे काही लाभधारक हे नोकरीसाठी परदेशात स््ावयक झाले आहेत. तसेि, समाजकल्याण 
आयकु्तालय, महाराष्र राज्य, पणेु याांिेकडून जी लाभधारकाांिी यादी पाठविण्यात आली. तयामध्ये काही 
लाभधारकाांच्या नािापढेु कोणताही पत्ता अगर सांपकण  क्रमाांक अ्िा महाविद्यालय/सांस््ा/विद्यापीठािे नाि 
नमदू नव्हते.  

 

तयामळेु सांपकण  झालेल्या फक्त 300 लाभधारकाांिा पाहणी अभ्यासात अांतभाि करण्यात आला आहे. 
 
तयानसुार प्राप्त मावहतीिरुन मलू्यमापन पाहणी अभ्यासातील 6 उवद्दष्टाांनसुार विश्लेर्षण खालीलप्रमाणे 

करण्यात आले आहे.  
 
 

अ) अनसुणूित जाती ् न्बौद्ध ण्द्यार्थ्यांना आ्र्शयक असणारे कौशल्य ् ज्ञान 
उपलब्ध झाले आहे का ? यािा शोध घेणे. 

 

तक्ता क्र. 3.1:  लाभधारक ण्द्यार्थ्यांना आ्र्शयक असणारे कौशल्य ् ज्ञान उपलब्ध झाले आहे 
कक्ा नाही याबाबतिी माणहती 

 
 

अ.क्र. 
महसलू 
ण्भाग 

कौशल्य ् ज्ञान उपलब्ध झाले (ण्द्या्ी संख्या) 
होय नाही 

मलु े मलुी एकूण मलुे मलुी एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 कोकण 37 5 42 1 0 1 
2 नावशक 18 3 21 0 0 0 
3 पणेु 48 11 59 0 0 0 
4 औरांगाबाद 41 6 47 0 0 0 
5 अमरािती 43 13 56 0 1 1 

6 नागपरू 61 11 72 1 0 1 
एकूण 248 49 297 2 1 3 

(आधार:- मलू्यमापन पाहणीतील पत्रक क्र. 3 लाभधारकाांिी मावहती) 

 
 उपरोक्त मावहतीच्या आधारे असे वदसनू येते की, एकूण 300 लाभधारक विद्यार्थ्यांपैकी 297 
विद्यार्थ्यांनी (99 %) तयाांना आिश्यक असलेले कौशल्य ि ज्ञान उपलब्ध झाले असल्यािे मान्य केले आहे. 
तर उिणवरत 1 % विद्यार्थ्यांना स््ावनक हिामान न मानािल्यामळेु पढुील वशक्षण अधणिट सोडले आहे. अ्िा  
सलग 2 िरे्ष पवरक्षा अनवुत्तणण झाल्यामळेु वशष्यितृ्ती खांडीत झाल्यािे मलू्यमापन पाहणीमध्ये वदसनू आले. 
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आ)  अनसुणूित जाती ् न्बौद्ध ण्द्यार्थ्यांिी सपधात्मक यगुामध्ये यशप्राप्त 
होणेपयंत जडणघडण झाली का ? यािा शोध घेणे. 
           

तक्ता क्र. 3.2:  लाभधारक ण्द्यार्थ्यांिी सपधात्मक यगुामध्ये जडणघडण झाली का ? याबाबतिी 
माणहती 

 

 
अ.क्र. 

महसलू 
विभाग 

स्पधातमक यगुाकडे जडणघडण झाली आहे का ? (विद्या्ी सांख्या) 
होय नाही 

मलु े मलुी एकूण मलुे मलुी एकूण 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 कोकण 37 5 42 1 0 1 
2 नावशक 18 3 21 0 0 0 
3 पणेु 48 11 59 0 0 0 
4 औरांगाबाद 41 6 47 0 0 0 
5 अमरािती 43 13 56 0 1 1 
6 नागपरू 61 11 72 1 0 1 

एकूण 248 49 297 2 1 3 
(आधार:- मलू्यमापन पाहणीतील पत्रक क्र. 3 लाभधारकाांिी मावहती) 
 

 

उपरोक्त मावहतीच्या आधारे असे वदसनू येते की, एकूण 300 विद्यार्थ्यांपैकी  297 (99 %) विद्यार्थ्यांनी 
तयाांिी स्पधातमक यगुाकडे यश प्राप्त होणेपयंत जडणघडण झाली असल्यािे नमदू केले आहे. तर उिणवरत 1 % 
विद्यार्थ्यांना स््ावनक हिामान न मानािल्यामळेु पढुील वशक्षण अधणिट सोडले आहे. अ्िा सलग 2 िरे्ष पवरक्षा 
अनवुत्तणण झाल्यामळेु वशष्यितृ्ती खांडीत झाल्यािे मलु्यमापन पाहणीमध्ये वदसनू आले आहे. 

 या सांदभातील योजनेच्या फलश्रृतीबाबत अवधक मावहती जाणनू घेण्याकवरता दरूध्िनीिारे सांपकण  होिू 
शकलेल्या 105 लाभधारकाांिी मावहती वदली आहे. तयाांिेसोबत केलेल्या ििेिरुन पढुील तक्ता तयार केला 
आहे. 

तक्ता क्र. 3.3:  लाभधारक ण्द्यार्थ्यांिी सपधात्मक यगुातील फलशृ्रती 
नोकरी करत 
असलेल्यांिी 

संख्या 

स्त:िा व्य्साय 
सरुु करण्याऱयांिी 

संख्या 

सपधा पणरके्षिी 
तयारी 

करणाऱयांिी 
संख्या 

उच्ि णशक्षण/नोकरी 
करण्याकणरता 

परदेशात गेलेल्यांिी 
संख्या 

एकूण 

86 2 14 3 105 
 

उपरोक्त तक्तयािरुन असे वदसनू येते की, वशष्यितृ्ती वमळाल्याने तयाांना उत्तमोत्तम शैक्षवणक 
सांस््ाांमध्ये प्रिेश घेऊन वशक्षण पणूण करता आलेले आहे. तयापैकी 86 विद्यार्थ्यांना राष्रीय/बहुराष्रीय 
कां पन्याांमध्ये (उदा. एल अँण्ड टी, टाटा मोटसण, ओएनजीसी, एिपीसीएल, बीएिईल, समॅसांग, इांडीयन ऑईल, 
इ.) तसेि, भारतातील विविध मोठ्या शहराांमध्ये (उदा. पुणे, मुांबई, नावशक, वदल्ली, बांगळूरु, केरळ, पदु्दिेुरी, 
कोलकाता, अहमदाबाद, िेन्नई, इ.) नोकऱ्या वमळालेल्या आहेत. तसेि 2 लाभधारकाांनी स्ित:िा व्यिसाय 
सरुु केला आहे. तर 14 लाभधारक आता पढुील स्पधा पवरक्षाांिी तयारी करत आहे. 3 लाभधारक पढुील 
वशक्षणाकवरता (पीएिडी करण्यासाठी) ि नोकरी करण्यासाठी परदेशात (उदा. इस्त्राईल, द. आविका) गेले 
आहेत.  सबब, विद्यार्थ्यांिी स्पधातमक यगुामध्ये यश प्राप्त होणेपयंत जडणघडण झाली असल्यािे योजनेच्या 
मलु्यमापन पाहणीत वदसनू येते. 
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इ) अनसुणूित जाती ् न्बौद्ध ण्द्यार्थ्यांना देशातील उत्तमोत्तम शैक्षणणक 
संस्ांमध्ये उच्ि णशक्षण घेण्यास पे्ररणा णमळाली काय ? यािा शोध घेणे. 
 

समाजकल्याण आयकु्तालय, पणेु याांिेकडून शैक्षवणक सांस््ावनहाय वशष्यितृ्ती लाभधारकाांच्या प्राप्त 
मावहतीनसुार खालील आलेख तयार करण्यात आला आहे. 
 

 

 
  

(आधार:- समाजकल्याण आयकु्तालय, महाराष्र राज्य, पणेु) 
 

उपरोक्त आलेखािरुन असे वदसनू येते की, वशष्यितृ्ती लाभधारक विद्यार्थ्यांनी सदर योजनेिा लाभ 
घेिून कॉलेज ऑफ इांवजवनअरींग, पणेु, िीरमाता जीजाबाई टेक्नीकल इन्सन्स्टट्युट, मुांबई, भारतीय तांत्रज्ञान 

0 50 100 150 200 250

इतर

भारतीय व्यवस्थापन संस्था IIM

इंडियन बिझनेस स्कूल, हैदरािाद

भारतीय तंत्रज्ञान संस्था IIT

अखिल भारतीय अभभयांबत्रकी प्रवेश पररक्षामार्फ त प्रवेश 
देण्यात येणाऱ्या संस्था (एन. आय. टी)

वीरमाता जीजािाई टेक्नॉलॉजजकल इजसस्टीट्युट, मुंिई

इंजसस्टट्युट ऑर् केभमकल टेक्नॉलॉजी, मुंिई ICT

कॉलेज ऑर् इंजजननअररगं, पुणे

सर जे. जे. इंजसस्टीट्युट ऑर् अप्लाईि आटफ, मुंिई

एस. पी. जैन इंजसस्टट्युट ऑर् मॅनेजमेंट, अंधेरी, मुंिई

जमनालाल िजाज इंजसस्टट्युट ऑर् मॅनेजमेंट स्टिीज,् 
मुंिई

8

1

0

47

21

80

8

245

0

0

0

5

45

0

22

7

7

5

8

0

0

1

1

11

1

1

1

1

0

8

0

0

0

आलेख क्र. 1 : शैणक्षणक संस्थाननहाय भशष्यवतृ्ती लाभधारकांची 
संख्या संदभफ (वर्फ 2010-11 ते 2015-16 कररता)

पदव्युत्तर पदवी / पदववका (राज्यस्तर) पदव्युत्तर पदवी/पदवीका लाभाथी पदवी लाभाथी
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सांस््ा, भारतीय व्यिस््ापन सांस््ा अशा राज्यातील ि राज्याबाहेरील उत्तमोत्तम शैक्षवणक सांस््ाांमध्ये उच्ि 
वशक्षण घेतले आहे. विद्यार्थ्यांिा ताांवत्रक वशक्षणाकडे कल जास्त असल्यािे वदसनू येते.  

कृर्षी क्षेत्र, अप्लाईड आर्टसण क्षेत्राच्या वशक्षण सांस््ाांमधनू अजण प्राप्ती, मांजरू वशष्यितृ्तीिे प्रमाण नगण्य 
असल्यािे वदसनू येते. 

 वशष्यितृ्ती प्रदान करण्यासाठी आलेले िर्षणवनहाय प्राप्त ि मांजरू अजांिी मावहती पुढील तक्तयात 
दशणविण्यात आली आहे. 

तक्ता क्र. 3.4:  ्र्वणनहाय योजनेंतगवत प्राप्त ् मंजूर अजांिी संख्या 

्र्व प्राप्त अजव मंजरू अजव 
पद्ी पदव्यतु्तर 

पद्ी 
एकूण पद्ी पदव्यतु्तर 

पद्ी 
पदव्यतु्तर  
पद्ी/ 
पदण्का 
राज्यसतर 

एकूण 

मलुे मलुी मलुे मलुी मलुे मलुी मलुे मलुी मलुे मलुी 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (11) (12) (13) 

2010-11 66 16 29 4 115 54 9 16 1 2 2 84 
2011-12 94 25 37 5 161 67 13 19 0 3 1 103 
2012-13 71 27 28 2 128 55 17 20 2 3 1 98 
2013-14 109 30 86 21 246 62 9 16 2 4 0 93 
2014-15 59 24 14 6 103 58 21 7 3 1 3 93 
2015-16 39 8 18 5 70 39 6 12 2 4 0 63 

एकूण 438 130 212 43 823 335 75 90 10 17 7 534 

(आधार:- समाजकल्याण आयकु्तालय, महाराष्र राज्य, पणेु) 
 
या योजनेअांतगणत सन 2010-11 ते 2015-16 या कालािधीमध्ये पदिी अभ्यासक्रमासाठी एकूण 

438 मलेु ि 130 मलुी असे वमळून 568 विद्यार्थ्यांनी वशष्यितृ्ती वमळािी म्हणनू अजण केले होते. तयापैकी 
335 मलेु ि 75 मलुी असे वमळून 410 विद्यार्थ्यांना वशष्यितृ्ती मांजरू झाली आहे. 

पदव्यतु्तर पदिी अभ्यासक्रमासाठी एकूण 212 मलेु ि 43 मलुी असे वमळून 255 विद्यार्थ्यांनी 
वशष्यितृ्ती वमळािी म्हणनू अजण केले होते. तयापैकी 90 मलेु ि 10 मलुी असे वमळून 100 विद्यार्थ्यांना वशष्यितृ्ती 
मांजरू झाली आहे. तर 17 मलेु ि 7 मलुी असे एकूण 24 विद्यार्थ्यांना 12 िीच्या गणुानकु्रमाांकाच्या आधारे 
राज्यस्तरीय वशष्यितृ्ती मांजरू झाली आहे. 

सन 2010-11 ते 2015-16 या कालािधीमध्ये 650 मलेु ि 173 मलुी असे  एकूण 823 विद्यार्थ्यांनी 
वशष्यितृ्ती वमळािीी़ म्हणनू अजण केला होता. तयापैकी 442 मलेु ि 92 मलुी असे एकूण 534 विद्यार्थ्यांना 
वशष्यितृ्ती मांजरू झाली आहे. 

दरिर्षी 100 याप्रमाणे एकूण 600 विद्यार्थ्यांना सन 2010-11 ते 2015-16 या कालािधीत  वशष्यितृ्ती 
द्याियािी होती. तयाकवरता सदर कालािधीत एकूण 823 विद्यार्थ्यांिे अजण प्राप्त झाल्यािे वदसते. हे प्रमाण 
(प्रवत 100 लाभधारकाांच्या प्रमाणात 137 अजण) खपूि कमी आहे. यािरुन वशष्यितृ्तीबाबत योग्य वरतीने 
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जावहरात ि प्रवसद्ी होत नसल्यािे वदसनू येते. तसेि, वशष्यितृ्ती मांजरू झालेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये मलुींिी सांख्या 
मलुाांच्या तलुनेत खपूि कमी (17.23 %) असल्यािे वदसनू येते.  

 

तसेि, 600 विद्यार्थ्यांना वशष्यितृ्ती देणे अपेवक्षत असताना केिळ 534 विद्यार्थ्यांना वशष्यितृ्तीिा 
लाभ देण्यात आला आहे. प्राप्त अजांिे प्रमाण फारि कमी असनूही सदर अजांिी छाननी करुन वशष्यितृ्ती 
िेळेिर वदली जात नाही. सन 2015-16 मध्ये वशष्यितृ्तीसाठी एकूण 100 लाभा्ी वनिडीच्या तलुनेत फक्त 
70 अजण आल्याने एकूण प्राप्त अजांच्या प्रमाणाति 63 (90 %) लाभधारकाांना वशष्यितृ्ती वमळाली. तसेि, 
पदव्यतु्तर वशक्षणासाठी वशष्यितृ्तीसाठी अजांिी सांख्या िाढणे अपेवक्षत असताना तयाप्रमाणात िाढ झालेली 
वदसनू येत नाही. 
   

या अनरु्षांगाने िीरमाता जीजाबाई टेक्नॉलॉवजकल इन्सन्स्टट्युट, मबुांई या सांस््ेिी सन 2010-11 ते 
2015-16 या कालािधीत सदर सांस््ेत प्रिेश घेतलेल्या अनसुवूित जातीच्या विद्यार्थ्यांिी मावहती प्राप्त 
करण्यात आली. तयािी सविस्तर मावहती पढुीलप्रमाणे आहे. 

 

तक्ता क्र. 3.5: ्ीरमाता जीजाबाई टेक्नॉलॉणजकल इन्स्सटयुट, मुंबई या संस्ेिी  
सन 2111-11 ते 2115-16 या काला्धीतील अनसुणूित जातीच्या ण्द्यार्थ्यांिी माणहती 

 

अ. क्र. सन एकूण प्रिेश घेतलेले 
विद्या्ी 

प्रिेश घेतलेले अनसुवूित 
जातीतील विद्या्ी 

(1) (2) (3) (4) 
1 2010-11 2,749 361 
2 2011-12 2,681 342 
3 2012-13 2,521 305 
4 2013-14 2,607 336 
5 2014-15 2,488 324 
6 2015-16 2,405 317 

एकूण 15,451 1,985 
 

िरील तक्तयािा अभ्यास केला असताना असे वदसनू येते की, सदर सांस््ेत सन 2010-11 ते 2015-
16 या कालािधीत एकूण 15,451 विद्यार्थ्यांनी प्रिेश घेतला होता. तयापैकी अनसुवूित जातीिे 1,985 
विद्या्ी होते. या अनसुवूित जातीच्या विद्यार्थ्यांपैकी फक्त 88 विद्यार्थ्यांना (4.43 %) सदर वशष्यितृ्ती 
वमळाली आहे. 

सन 2010-11 ते 2015-16 या कालािधीत एकूण 600 विद्यार्थ्यांना वशष्यितृ्ती द्याियािी होती. त्ावप, 
तयाकवरता एकूण 823 विद्यार्थ्यांिेि अजण प्राप्त झाल्यािे वदसते. तसेि, उदाहरणादाखल िीरमाता जीजाबाई 
टेक्नॉलॉवजकल इन्सन्स्टट्युट, मुांबई या सांस््ेकडून प्राप्त करुन घेतलेल्या मावहतीिरुन वदसनू येते की, सांस््ेत 
प्रिेश घेतलेल्या अनसुवूित जातीच्या एकूण 1,985 विद्यार्थ्यांपैकी केिळ 88 विद्यार्थ्यांनाि सदर वशष्यितृ्ती 
वमळाली आहे.  

महाराष्रातील ि राज्याबाहेरील अनेक उत्तमोत्तम शैक्षवणक सांस््ाांमधील अनसुवूित जाती ि निबौद् 
विद्या्ी अद्यापही सदर योजनेबद्दल अनवभज्ञ आहेत, असे वनदशणनास येते. तयािरुन अनसुवूित जाती ि 
निबौद् विद्यार्थ्यांना देशातील उत्तमोत्तम शैक्षवणक सांस््ाांमध्ये वशक्षण घेण्यास पे्ररणा वमळाली आहे ककिा 
नाही, याबाबत भाष्य करणे सांयनु्सक्तक होणार नाही. 
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ई) अनसुणूित जाती ् न्बौद्ध घटकांमधील होतकरु ् गणु्त्ताधारक ण्द्यार्थ्यांना 
उच्ि णशक्षणाकणरताच्या णशष्य्तृ्ती प्रदान प्रणक्रयेिा आढा्ा घेणे. 

 

आयकु्त, समाज कल्याण, महाराष्र राज्य, पणेु हे स््ावनक ि इतर प्रमखु ितणमान पत्राांमध्ये अांदाजे  
जनू/जलैु मवहन्यात या योजनेच्या वशष्यितृ्ती वमळणेबाबत जावहरात देऊन या योजनेखाली विद्यार्थ्यांकडून अजण 
प्राप्त करुन घेतात. जावहरातीनसुार विवहत मदुतीमध्ये प्राप्त झालेले अजण सह सांिालक (वशक्षण), 
समाजकल्याण आयकु्तालय, महाराष्र राज्य, पणेु याांिेकडून िर नमदू केलेल्या सवमतीपढेु  सादर केले 
जातात. सदर अजांिी छाननी करून सवमती 100 विद्यार्थ्यांिी वनिड करते. वनिड झाल्यानांतर आयकु्त, 
समाजकल्याण, महाराष्र राज्य, पणेु ही वशष्यितृ्ती विद्यार्थ्यांना वितरीत करणेकामी सांबांवधत वशक्षण सांस््ेस 
वितरीत करतात. तयानांतर सांबवधत वशक्षण सांस््ेकडून सदर वशष्यितृ्ती सांबांवधत विद्यार्थ्यास प्रदान केली जाते. 

राज्यातील सिण विशेर्ष वजल्हा समाज कल्याण अवधकारी ि सिण वशक्षणावधकारी (उच्ि माध्यवमक)  हे 
या योजनेच्या शासन वनणणयािी प्रत तयाांच्या वजल्यातील सिण कवनष्ठ महाविद्यालये/िवरष्ठ महाविद्यालये याांना 
तयाांच्या स्तरािरुन वनगणवमत कराव्यात, अशा शासनाच्या सिूना आहेत. तसेि,  राज्यातील सिण वजल्हा 
पवरर्षदाांिे अध्यक्ष, सिण महानगर पावलकाांिे महापौर, सिण कॅन्टोन् मेंट बोडािे उपाध्यक्ष, सिण वजल्हा पवरर्षदाांिे 
समाज कल्याण सवमतीिे सभापती, सिण महानगर पावलका ि नगरपावलकाांिे वशक्षण सवमतीिे अध्यक्ष, सिण 
पांिायत सवमतीिे सभापती, सिण नगर पावलका ि नगर पवरर्षदाांिे नगराध्यक्ष याांनी तयाांिे स्तरािर होणाऱ्या 
विविध विर्षय सवमतयाांच्या बैठकाांमध्ये, सिणसाधारण सभाांमध्ये या योजनेबाबत सिांना अिगत करािे, अशा 
शासनाच्या सिूना आहेत. 

आयकु्त, समाज कल्याण आयकु्तालय, महाराष्र राज्य, पुणे याांिेकडून प्राप्त मावहतीच्या आधारे 
खालील तक्ता  तयार करण्यात आला आहे. 

 
तक्ता क्र 3.6:  योजनांतगवत ्र्वणनहाय प्राप्त णनधी, णशष्य्तृ्ती ् जाहीराती्र झालेला खिव याबाबतिी 

माणहती 

 (आधार:- समाजकल्याण आयकु्तालय, महाराष्र राज्य, पणेु)  
 

सन 2010-11 ते 2015-16 या कालािधीमध्ये या योजनेसाठी शासनाकडून एकूण ` 2620 लाख  
इतका वनधी समाज कल्याण  विभागास प्राप्त झाला आहे. तयापैकी 534 लाभधारकाांसाठी एकूण ̀  1739.40 

अ.
क्र. 

िर्षण प्राप्त वनधी 
(` लाखात) 

लाभ 
धारकाांिी 

सांख्या 

वशष्यितृ्ती जावहरात 
झालेला 
खिव 
(` लाखात) 

प्राप्त णनधीिी 
खिाशी 
टक्के्ारी 

झालेला 
खिव 
(` लाखात) 

प्राप्त णनधीिी 
खिाशी 
टक्के्ारी 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 2010-11 375.00 84 149.67 39.91 3.63 0.97 
2 2011-12 375.00 103 294.72 78.59 5.24 1.40 
3 2012-13 410.00 98 357.16 87.11 5.52 1.35 
4 2013-14 410.00 93 320.91 78.27 2.35 0.57 
5 2014-15 450.00 93 286.72 63.72 2.33 0.52 
6 2015-16 600.00 63 330.22 55.04 1.23 0.21 

एकूण 2620.00 534 1739.40 66.39 20.30 1.77 
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लाख (66.39 %) इतका वशष्यितृ्तीिर खिण झाला आहे, तर  ` 20.30 लाख  (0.77 %) इतका वनधी 
जाहीरातीिर खिण झाला आहे. 

सन 2010-11 मध्ये वशष्यितृ्तीिरील खिण ` 149.67 लाख (39.91 %) सिात कमी आहे तर सन 
2012-13 मध्ये सिात जास्त ` 357.16 लाख (87.11 %)  झाला आहे.  

या योजनेच्या अांमलबजािणीिी सांपणूण जबाबदारी सामावजक न्याय ि विशेर्ष सहाय्य विभाग, मांत्रालय, 
मबुांई याांिी आहे. योजनेिे राज्य स्तरािर सांवनयांत्रण, योजनेिे वनयांत्रक अवधकारी म्हणनू काम पाहणे, 
अनसुवूित जाती ि निबौद् घटकाांतील होतकरु ि गणुित्ताधारक विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमािे िार्षर्षक 
वशक्षण शलु्क, पवरक्षा शलु्क, िसतीगहृ भाडे, वनिाह भत्ता ि इतर अनजेु्ञय खिण याबाबतिी मावहती सांबांवधत 
महाविद्यालय / सांस््ा / विद्यापीठ याांच्याकडून मागविणे आवण विद्यार्थ्यांच्या प्रगती ि उपन्सस््तीबाबतिे 
प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे. योजनेअांतगणत विद्यार्थ्यांिी वशष्यितृ्ती सांबांवधत महाविद्यालय / सांस््ा / विद्यापीठ 
याांना अदा करणे. याांिी जबाबदारी आयकु्त, समाजकल्याण आयकु्तालय, महाराष्र राज्य, पणेु याांिी आहे. 
तर सांबांवधत विद्यार्थ्यांच्या खाती वशष्यितृ्ती जमा करण्यािी जबाबदारी सांबांवधत महाविद्यालये / सांस््ा / 
विद्यापीठे याांिी आहे. 

 उपरोक्त तक्ता क्र. 3.6 मध्ये सन 2010-11 ते 2015-16 या कालािधीत िर्षणवनहाय प्राप्त वनधी, 
वशष्यितृ्ती ि जाहीरातीिर झालेला खिण याबाबतिी सविस्तर मावहती देण्यात आली आहे. ती पढुीलप्रमाणे 
वदसनू येते. 

सन 2015-16 मध्ये लाभधारकाांिी सांख्या सिात कमी (63 लाभधारक) आहे. प्रतयक्षात वशष्यितृ्ती 
सरुु होिून 10 ते 12 िरे्ष झाले असताना लाभधारकाांिी सांख्या िाढणे अपेवक्षत आहे. त्ावप, लाभधारकाांिी 
सांख्या कमी झालेली वदसनू येते. यािा अ ण् वशष्यितृ्तीबाबतिी जावहरात ि प्रवसद्ी योग्य प्रकारे होत नसल्यािे 
वदसनू येते.  

 

सदरहू योजनेिी व्यापक प्रवसद्ी करुन जास्तीत जास्त अनसुवूित जातीच्या विद्यार्थ्यांना  योजनेिा लाभ 
वमळािा याकवरता प्रवसद्ी माध्यमाांिा खिण, वशष्यितृ्ती अजण छपाई, आिश्यक सावदलिार (स्टेशनरी) ि इतर 
खिण, इतयादीसाठी दरिर्षी  ` 10 लाखापयंत या योजनेसाठी देण्यात येणाऱ्या तरतदूीमधून भागविण्यात यािा, 
अशा स्पष्ट सिूना शासनामाफण त देण्यात आल्या आहेत. त्ावप, सन 2010-11 ते 2015-16 या कालािधीत 
दरिर्षी ` 10 लाख प्रमाणे ` 60 लाख खिण अपेवक्षत असताना    ` 20.30 लाख (33.83 %) इतकाि खिण 
झालेला वदसनू येतो. म्हणजेि, वशष्यितृ्तीिी आिश्यक तेिढी  जावहरात ि प्रवसद्ी झालेली वदसनू येत नाही, 
असे मलू्यमापन पाहणीत वदसनू आले.  
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या योजनेसाठी सन 2015-16 या वित्तीय िर्षात सिात जास् त म्हणजे ` 600 लाख वनधी शासनाकडून 
प्राप्त झाला आहे. तर सन 2012-13 या वित्तीय िर्षात वशष्यितृ्तीिर सिात जास्त ` 357.16 लाख इतका 
वनधी खिण झाला आहे. 

उ) णन्ड करण्यात आललेे लाभा्ी लक्ष्यगटातीलि होते काय ? यािा शोध 
घेणे. 
राजर्षी शाहू महाराज गणुित्ता वशष्यितृ्ती योजनेतगंत दरिर्षी 100 विद्यार्थ्यांना वशष्यितृ्ती देण्यात येते.  

सदर वशष्यितृ्ती वमळण्याकरीता 100 हून अवधक विद्यार्थ्यांिे अजण प्राप्त झाल्यास वशष्यितृ्ती देण्यािा 
प्राधान्यक्रम खालील प्रमाणे आहे. 

1. भारतीय व्यिस््ापन सांस््ा (आय.आय.एम.) ि इतर व्यािसावयक सांस््ा – प्र्म    
2. भारतीय तांत्रज्ञान सांस््ा (आय.आय.टी.) ि इतर शैक्षवणक सांस््ा (इतर सांस््ा ) –  वितीय  
3. राष्रीय तांत्रज्ञान सांस््ा (एन.आय.टी.) कृर्षी (ॲग्रीकल्िर) ि इतर शैक्षवणक सांस््ा – ततृीय  

प्राधान्यक्रमानसुार  शैक्षवणक सांस््ाांमधील वशष्यितृ्ती  लाभधारकाांिा तपशील खालील तक्ता क्र. 
3.7 मध्ये दशणविण्यात आला आहे. 

तक्ता क्र. 3.7 
अ.क्र. शैक्षवणक अहणता  

प्राधान्यक्रमानसुार 
एकूण  

लाभधारक  
सांख्या 

एकूण रक्कम 
 (` लाखात ) 

एकूण खिािे 
 तलुनेत      
टक्के 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 भारतीय व्यिस््ापन सांस््ा (IIM) 

इांवडयन वबझनेस स्कूल, हैदराबाद 
58 518.52 33.92 

2 भारतीय तांत्रज्ञान सांस््ा (IIT) 70 68.05 4.45 
3 अवखल भारतीय अवभयाांवत्रकी प्रिेश  

पवरक्षामाफण त प्रिेश देण्यात येणाऱ्या 
सांस््ा (एन.आय.टी.)  

29 36.33 2.38 

4 इतर शैक्षवणक सांस््ा  377 905.63 59.23 
एकूण 534 1529.00 111 

 
  उपरोक्त तक्ता क्र. 3.7 नसुार वदसनू येते की, सन 2010-11 ते 2015-16 या कालािधीत 534 
लाभधारकाांपैकी (29%)  एकूण 157 लाभधारकाांनी भारतीय व्यिस््ापन सांस््ा (IIM), भारतीय   तांत्रज्ञान 
सांस््ा (IIT) ि राष्रीय तांत्रज्ञान सांस््ा (NIT) या सांस््ामध्ये प्रिेश घेतला आहे.  तसेि सदर विद्यार्थ्यांना  
एकूण वितरीत केलेल्या  वशष्यितृ्तीच्या ` 1528.53 लक्ष पैकी  ` 622.90 लक्ष (40.75%) एिढी 
वशष्यितृ्ती  प्रदान करण्यात आली आहे.  म्हणजेि वशष्यितृ्ती प्रदान करताना प्राधान्यक्रम वििारात घेतला 
गेला असल्यािे वदसनू येते.  

 

या योजनेअांतगणत वशष्यितृ्तीिा लाभ घेणारे अ्ात वशष्यितृ्तीसाठी वनिड करण्यात आलेले लाभा्ी 
या योजनेच्या लक्ष्यगटातीलि होते  हे पढुील वििेिनािरुन स्पष्ट होईल. 

 सिणि लाभधारक हे अनसुवूित जातीतील आहेत. 
 एकूण लाभधारकाांमध्ये 83 % मलेु तर 17 % मलुींिा समािेश आहे. 
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 या योजनेखाली ज्या लाभधारकाांनी वशष्यितृ्ती घेतली आहे, तयाांच्या पालकाांच्या व्यिसायािी मावहती 
पढुीलप्रमाणे देण्यात आली आहे. 
 

तक्ता क्र. 3.8:  पालकांच्या व्य्सायानसुार लाभधारकांिी माणहती 

(आधार:- मलू्यमापन पाहणीतील पत्रक क्र. 3 लाभधारकाांिी मावहती) 
 
 

 

 या योजनेतांगणत ज्या लोकसमहूातील लाभधारकाांनी वशष्यितृ्तीिा लाभ घेतला आहे, तया 
लाभधारकाांिा धमणवनहाय याबाबतिा प्राप्त मावहतीच्या आधारे तपवशल पढेु वदला आहे. 
 

 

तक्ता क्र. 3.9:  धमवणनहाय ् ण्भागणनहाय लाभाधारकांिी माणहती 
 

अ.क्र. महसलू विभाग समहुािा धमण 
न्बौद्ध कहद ू इतर एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 कोकण 24 13 6 43 
2 नावशक 15 6 0 21 
3 पणेु 11 48 0 59 
4 औरांगाबाद 19 28 0 47 
5 अमरािती 38 19 0 57 
6 नागपरू 57 16 0 73 

एकूण 164 131 6 311 
(आधार:- मलू्यमापन पाहणीतील पत्रक क्र. 3 लाभधारकाांिी मावहती) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अ.क्र. महसलू 
विभाग 

लाभधारक पालकाांिा व्यिसाय (सांख्या) 
शेती शेतमजरू व्य्साय नोकरी इतर एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 कोकण 1 3 7 20 12 43 
2 नावशक 2 2 4 9 4 21 
3 पणेु 9 5 13 20 12 59 
4 औरांगाबाद 6 12 2 18 9 47 
5 अमरािती 14 7 8 21 7 57 
6 नागपरू 9 7 9 25 23 73 

एकूण 41 36 43 113 67 311 
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तक्ता क्र. 3.11:   णशष्य्तृ्तीिा प्रकार ् कुटंुबाच्या ्ार्षर्क उत्प्नानसुार लाभधारकांिा तपणशल  
 

 
अ. 
क्र. 

वशष्यितृ्तीिा 
प्रकार 

मलेु/ 
मलुी 

लाभधारकाांच्या कुटुबाांिे िार्षर्षक उतपन्न (` लाखात) 
` 1 ते 
1 लाख 

` 1 
लाख 
ते 2 
लाख 

` 2 
लाख 
ते 3 
लाख 

` 3 
लाख 
ते 4 
लाख 

` 4 
लाख ते 
5 लाख 

` 5 
लाख 
ते 6 
लाख 

` 6 
लाखापेक्
र्ा जासत 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (11) 
1 निीन 

वशष्यितृ्तीधारक 
मलेु 25 12 4 3 8 0 0 52 
मलुी 4 1 0 0 0 0 0 5 
एकूण 29 13 4 3 8 0 0 57 

2 नतुनीकरण 
केलेले 
वशष्यितृ्तीधारक 

मलेु 39 5 8 13 9 2 0 76 
मलुी 13 7 1 0 2 0 0 23 
एकूण 52 12 9 13 11 2 0 99 

3 वशक्षण पणूण 
झालेला 
वशष्यितृ्तीधारक 

मलेु 44 17 17 20 13 2 7 115 
मलुी 7 2 4 3 4 0 1 21 
एकूण 51 19 21 23 17 2 8 136 

4 वशक्षण खांडीत 
झालेला 
वशष्यितृ्तीधारक 

मलेु 0 1 0 1 0 0 0 2 
मलुी 0 0 0 0 1 0 0 1 
एकूण 1 1 0 1 1 0 0 3 

5 एकूण 
णशष्य्तृ्तीधारक 

मलुे 108 35 29 37 30 4 7 250 
मलुी 24 10 5 3 7 0 1 50 
एकूण 135 45 34 40 37 4 8 300 

(आधार:- मलू्यमापन पाहणीतील पत्रक क्र. 3 लाभधारकाांिी मावहती) 

 
 उपरोक्त मावहतीिरुन असे वदसनू येते की, 300  लाभधारकाांपैकी 254 लाभधारक (84.66 % )  
आयकर सिलतीच्या उतपन्न गटात (` 4 लाखपयंत) मोडतात. यािरुन वदसनू येते की, या योजनेिा लाभ 
आर्ष्क दबुणल घटकातील विद्यार्थ्यांना होत आहे. सबब, ही योजना यापढेुही सरुु ठेिणे आिश्यक िाटते. 
 
ऊ) योजनेच्या अंमलबजा्णीबाबत येणाऱया अडिणी ् त्रटुचािा शोध घेणे 
 

क्षेवत्रय कायालयाांकडून प्राप्त मावहतीच्या आधारे योजनेच्या अांमलबजािणीतील अडिणी ि त्रटुी 
खालीलप्रमाणे आहेत. 
 

 प्राप्त अजांिे प्रमाण फारि कमी (600 लाभधारकाांसाठी 823 अजण) असनूही सदर अजांिी छाननी 
तिरीत करुन वशष्यितृ्ती िेळेिर वदली जात नाही. 

 दरिर्षीिी लाभधारकाांिी सांख्या 100 ही खपू कमी आहे. 
 अनेक महाविद्यालयाांना ि शैक्षवणक सांस््ाांना या योजनाविर्षयी पवरपणूण मावहती नाही. पवरणामी, 

आिश्यक मावहती लाभधारकाांपयंत पोहिण्यास मोठी अडिण वनमाण होते. 
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 विद्या्ीवनहाय िार्षर्षक अपेवक्षत अभ्यासक्रमािे वशक्षण शलु्क, पवरक्षा शलु्क, िसवतगहृ भाडे, वनिाह 
भत्ता ि इतर अनजेु्ञय खिण बाबतिे प्रस्ताि तया तया शैक्षवणक सांस््ाांकडून समाजकल्याण 
आयकु्तालयास विवहत िेळेत त्ा वबनिकू प्राप्त होत नाहीत. 

 सदर वशष्यितृ्ती प्राप्त होणेसाठी विद्यार्थ्यांना अजण अांदाजे जनू ते ऑगस्ट या कालािधीत करािा 
लागतो. याि कालािधीत सांबांवधत विद्यार्थ्यांना तयाांच्या प्रिेशासाठी मोठ्या प्रमाणात 
महाविद्यालयात/सांस््ा/विद्यापीठ ये्े िाांरिार जािे लागते. त यामळेु विद्यार्थ्यांना सदर वशष्यितृ्तीसाठी 
अजण करणे काही िेळा शक्य होत नाही. 

 राज्यातील सिण विशेर्ष वजल्हा समाज कल्याण अवधकारी ि सिण वशक्षणावधकारी (उच्ि माध्यवमक)  
हे या योजनेच्या शासन वनणणयािी प्रत तयाांच्या वजल्यातील सिण कवनष्ठ महाविद्यालये/िवरष्ठ 
महाविद्यालये याांना तयाांच्या स्तरािरुन वनगणवमत कराव्यात, अशा शासनाच्या सिूना आहेत. तसेि,  
राज्यातील सिण वजल्हा पवरर्षदाांिे अध्यक्ष, सिण महानगर पावलकाांिे महापौर, सिण कॅन्टोन् मेंट बोडािे 
उपाध्यक्ष, सिण वजल्हा पवरर्षदाांिे समाज कल्याण सवमतीिे सभापती, सिण महानगर पावलका ि 
नगरपावलकाांिे वशक्षण सवमतीिे अध्यक्ष, सिण पांिायत सवमतीिे सभापती, सिण नगर पावलका ि नगर 
पवरर्षदाांिे नगराध्यक्ष याांनी तयाांिे स्तरािर होणाऱ्या विविध विर्षय सवमतयाांच्या बैठकाांमध्ये, 
सिणसाधारण सभाांमध्ये या योजनेबाबत सिाना अिगत करािे, अशा शासनाच्या सिूना आहेत. परांतु, 
सांबांवधत लाभधारकास या योजनेसांबांधी कोणतयाही प्रकारिी जाहीरात अ्िा मावहती फलक ककिा 
शासन वनणणय कोठेही कोणतयाही महाविद्यालये/सांस््ा/विद्यापीठे ये्े प्रवसद् केलेला वदसत नाही.  

 वशष्यितृ्तीिा अजण सादर करतेिेळी विद्यार्थ्यांना राजपवत्रत अवधकाऱ् याांिे वशफारस पत्र आणाियास 
साांवगतले जात असल्यािे विद्यार्थ्यांनी पत्रकात नमदू केले आहे. त्ावप, या योजनेच्या शासन 
वनणणयामध्ये अशा कोणतयाही प्रकारिी अट नमदू नाही. 

 वशष्यितृ्ती वमळण्याबाबतिी प्रवक्रया खपूि वकिकट ि िेळखाऊ आहे. तयामळेु अजण करण्यास 
मोठ्या प्रमाणात अडिणी वनमाण होतात, असे विद्यार्थ्यांनी साांवगतले. 

 अजण बाद ठरविण्याच्या कारणाांबाबत विद्यार्थ्यांना अिगत केले जात नाही. 
 विद्यार्थ्यांना आपणाांस वशष्यितृ्ती मांजरू झाले ककिा कसे, हे वशष्यितृ्ती हातात वमळेपयंत कळत नाही. 

तयामळेु विद्यार्थ्यांिे अभ्यासािर लक्ष्य कें वित होत नाही.  
 सिण लाभधारक विद्यार्थ्यांना आिश्यक असलेले लपॅटॉप खिण, इांटरनेट खिण, प्रोजेक्ट खिण, इ. मोठ्या 

प्रमाणािरील खिण वमळत नाही. 
 ज्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयाच्या/विद्यापीठाच्या/सांस््ेच्या िसतीगहृात राहणेसाठी प्रिेश वमळत 

नाही असे विद्या्ी इतरत्र खाजगी िसतीगहृात राहतात. मात्र तयाांना राहत असलेल्या खाजगी 
िसतीगहृाच्या दराने िसतीगहृ भत्ता वमळत नाही. 

 वमळणारी वशष्यितृ्ती सांबांवधताांस शैक्षवणक िर्षाच्या मध्य कालािधी तर कधी कधी शैक्षवणक िर्षाच्या 
शेिटी वमळते. यामळेु ज्याांिी आर्ष्क पवरन्सस््ती कठीण आहे अशा सिण कुटुांबाना या अवनयवमततेच्या 
सिण गोष्टींिा त्रास होतो. 

 लाभधारकाांस वशष्यितृ्ती हातात पडण्यासाठी खपू िाट पाहािी लागते. काही िेळी लाभधारक 
वशष्यितृी वमळणार असल्याने कजण घेिून प्रिेश घेतो. िेळोिेळी अभ्यासक्रमाच्या सिण आिश्यक 
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बाबींसाठी लाभधारक खिण करतो. परांत,ु िेळीि वशष्यितृ्ती न वमळाल्याने घेतलेल्या कजािरील 
व्याजानेि तो खिनू जातो. म्हणजे वमळणाऱ्या वशष्यितृ्तीपेक्षा कजण ि तयािरील व्याज वदल्याने 
वशष्यितृ्ती वमळण्यािा कोणताि उपयोवगतेिा लाभ सांबांवधताांस घेता येत नाही.  

 सदर वशष्यितृ्ती प्राप्तलाभधारकाांिी जी पात्रतेबाबतिी प्रवक्रया असते तयाबाबत शासन वनणणय िेळेत 
शासन स्तरािरुन वनगणवमत करण्यात येत नाही. 
 

ऋ)  अलाभधारक ण्द्यार्थ्यांिे योजनेबाबतिे अणभप्राय जाणनू घेणे 

सदर मलू्यमापन पाहणी अभ्यास करताना एकूण 42 अलाभधारक विद्यार्थ्यांकडून पत्रक क्र.4 
मध्ये मावहती भरुन घेण्यात आली. सदर पत्रकाांत तयाांनी खालीलप्रमाणे अवभप्राय नोंदिले आहेत.   

 योजनेिी जावहरात मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत नाही. पवरणामी या योजनेविर्षयीिी मावहती 
विद्यार्थ्यांपयंत परेुशा प्रमाणात पोहित नाही. 

 काही िेळा विद्या्ी योजनेिी मावहती घेणेकामी समाज कल्याण आयकु्तालय, पणेु ये्े गेलो असता 
ते्ील कमणिारी ि अवधकारी कोणतयाही प्रकारिे सहकायण करत नाही. वशष्यितृ्तीबाबतिी मावहती 
देणेबाबत टाळाटाळ करतात, असे काही विद्यार्थ्यांिे म्हणणे आहे. 

 अजण करण्यािी सिण प्रवक्रया ऑनलाईन नाही. तयामळेु अजण करताना खपू िेळ जातो. सबब, 
अभ्यासिा बहुमलू्य िेळ िािविण्यासाठी सिण अजण प्रवक्रया ऑनलाईन करािी. 

 वशष्यितृ्तीिी प्रवक्रया खपू वकिकट आहे. 
 वशष्यितृ्तीिा अजण भरतेिेळी मोठ्या प्रमाणात ताांवत्रक अडिणींना विद्यार्थ्यांस तोंड द्यािे लागते. 
 वशष्यितृ्तीसाठीच्या वनिड प्रवक्रयेमध्ये पारदशणकतेिा अभाि वदसनू येतो. वशष्यितृ्तीिी प्रवक्रया कशी 

होते, कशा प्रकारे विद्या्ी वनिडले जातात यािी कायणपद्ती अजण करणाऱ्या प्रतयेक विद्यार्थ्यांस 
समजणे आिश्यक आहे. 

 मांजरू वशष्यितृ्ती िेळेिर ि िर्षाच्या सरुुिातीस लाभधारकास वमळािी. जेणेकरुन िेळेिर वशष्यितृ्ती 
वमळाल्यास गरीब ि होतकरु विद्यार्थ्यांना ि पालकाांना फार मोठा हातभार लागण्यास मदत होते. अजण 
केल्यानांतर वशष्यितृ्ती न वमळण्यािी कारणे सांबांवधत अलाभधारकास कळविण्यात येत नाही. तसे 
कळविणे शासनाने बांधनकारक करािे. 

 सदर योजनेसाठी सरकारी कायालयात एक कक्ष स््ापन करािा ि ते्े वशष्यितृ्तीबाबतिी सिण इतांभतू 
मावहती देणेकामी कायमस्िरुपी कमणिारी ि अवधकारी याांिी वनयकु्ती करािी. 

 वशष्यितृ्तीसाठी राज्यातील काही विवशष्ट महाविद्यालय/सांस््ा/विद्यापीठाांमध्येि सदर वशष्यितृ्ती 
देण्यात येते. पवरणामी काही मलुाांनाि या वशष्यितृ्तीिा लाभ वमळतो. सबब, राज्यातील जिळपास 
सिणि महाविद्यालये/सांस््ा/विद्यापीठाांमध्ये सदर वशष्यितृ्ती देणेकामी उवित कायणिाही करािी. 
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प्रकरण 4 
 

राज्यसतरीय ् के्षणत्रय सतरा्रील कायालयांकडून संकणलत केलले्या माणहतीच्या 
आधारा्र योजनेच्या अंमलबजा्णीबाबत ण्र्शलेर्ण 
 
4.1   विभागीय वशक्षण पवरक्षा मांडळवनहाय ि िर्षणवनहाय भौवतक लक्ष्य ि साध्य याबाबतिी मावहती खालील 
तक्तयात देण्यात आली आहे. 

 

 

तक्ता क्र. 4.1:  ण्भागीय णशक्षण पणरक्षा मंडळणनहाय भौणतक लक्ष्य ् साध्य 
 

अ.
क्र. 

िर्षण/ 
वि.वश.प.मां. 

मुांबई पणेु कोल्हापरू नावशक 
लक्ष्य साध्य लक्ष्य साध्य लक्ष्य साध्य लक्ष्य साध्य 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11) 

1 2010-11 12 16 12 4 12 3 12 4 
2 2011-12 12 13 12 11 12 10 12 5 
3 2012-13 12 3 12 7 12 4 12 6 
4 2013-14 12 9 12 10 12 4 12 7 
5 2014-15 12 13 12 15 12 8 12 5 
6 2015-16 12 6 12 7 12 4 12 6 

एकूण 72 61 72 54 72 33 72 33 
 

अ.
क्र. 

्र्व/ 
ण्.णश.प.मं. 

औरंगाबाद लातूर अमरा्ती नागपरू 
लक्ष्य साध्य लक्ष्य साध्य लक्ष्य साध्य लक्ष्य साध्य 

  (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

1 2010-11 12 4 12 13 12 14 12 22 
2 2011-12 12 13 12 14 12 19 12 14 
3 2012-13 12 8 12 29 12 18 12 19 
4 2013-14 12 9 12 17 12 11 12 22 
5 2014-15 12 10 12 9 12 13 12 16 
6 2015-16 12 10 12 7 12 8 12 11 

एकूण 72 54 72 89 72 83 72 114 
(आधार:- समाजकल्याण आयकु्तालय, महाराष्र राज्य, पणेु) 

  
उपरोक्त मावहतीिरुन असे वदसनू येते की, सन 2010-11 ते 2015-16 या कालािधीत कोल्हापरू ि 

नावशक या विभागीय वशक्षण पवरक्षा मांडळात लक्ष्याच्या तलुनेत सिात कमी  म्हणजे प्रतयेकी 33 (45.83 
%) विद्यार्थ्यांना वशष्यितृ्तीिा लाभ वमळाला असनू नागपरू विभागीय वशक्षण पवरक्षा मांडळात लक्ष्याच्या 
तलुनेत सिात जास्त म्हणजे 104 (144.44 %) विद्यार्थ्यांना वशष्यितृ्तीिा लाभ वमळालेला आहे.  
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4.2 नविन नतुनीकरण केलेले, वशक्षण पणूण झालेले ि वशक्षण खांडीत झालेले वशष्यितृ्ती लाभधारक याांिी 
मावहती खालील तक्तयात देण्यात आली आहे.  
 

तक्ता क्र. 4.2:  नण्न, नतुनीकरण केलेले, णशक्षण पणूव झालेले ् णशक्षण खंडीत झालेले 
णशष्य्तृ्ती लाभधारक 

 
 

 
ण्भाग 

लाभधारक (संख्या) 
प्र्म ्र्ािे ण्द्या्ी णशक्षण िालू 

असलेले ण्द्या्ी 
णशक्षण पणूव झालेले णशक्षण खंडीत 

झालेले 
एकूण स व् 

मलुे मलुी एकूण मलुे मलुी एकूण मलुे मलुी एकूण मलुे मलुी एकूण मलुे मलुी एकूण 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

कोकण 5 1 6 17 2 19 15 2 17 1 0 1 38 5 43 
नाणशक 5 0 5 9 1 10 4 2 6 0 0 0 18 3 21 
पणेु 2 0 1 13 6 19 33 5 38 0 0 0 48 11 59 
औरंगाबाद 6 0 5 17 4 21 17 2 19 0 0 0 41 6 47 
अमरा्ती 19 2 21 11 6 17 14 4 18 0 1 1 44 13 57 
नागपरू 18 1 20 9 4 13 34 6 40 1 0 1 62 11 73 
एकूण 55 4 59 76 23 99 117 21 138 2 1 3 251 49 311 

(आधार:- मलू्यमापन पाहणीतील पत्रक क्र. 3 लाभधारकाांिी मावहती) 

 
उपरोक्त मावहतीच्या आधारे असे वदसनू येते की, एकूण 300 लाभधारक विद्यार्थ्यांपैकी 19 % 

लाभधारक हे प्र्म िर्षात वशकत असलेले, 33 % लाभधारक हे पढुील वशक्षण सरुु असलेले (वशष्यितृ्ती 
नतुनीकरण), 46 % लाभधारक वशक्षण पणूण झालेले आहेत. तसेि, 1 % लाभधारकाांिे वशक्षण खांडीत झाले 
आहे.  
 

4.3 विद्यार्थ्यांना वशष्यितृ्ती प्रदान करण्यासाठी िर्षणवनहाय भौवतक लक्ष्य ि साध्य याबाबतिी मावहती 
खालील तक्तयात दशणविण्यात आली आहे. 
 

तक्ता क्र. 4.3:  ्र्वणनहाय भौणतक लक्ष्य ् साध्य 
 

अ.क्र ्र्व भौणतक लक्ष्य भौणतक साध्य 
ण्भागीय णशक्षण 

पणरक्षा मंडळ 
राज्यसतर ण्भागीय णशक्षण 

पणरक्षा मंडळ 
राज्यसतर 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 2010-11 96 4 80 4 
2 2011-12 96 4 99 4 
3 2012-13 96 4 94 4 
4 2013-14 96 4 89 4 
5 2014-15 96 4 89 4 
6 2015-16 96 4 59 4 

एकूण 576 24 510 24 
(आधार:- समाजकल्याण आयकु्तालय, महाराष्र राज्य, पणेु) 
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उपरोक्त तक्तयािरुन असे वदसनू येते की, 600 विद्यार्थ्यांना वशष्यितृ्ती देण्यािे लक्ष्य असताना 534 
विद्यार्थ्यांना वशष्यितृ्तीिा लाभ वमळाला. म्हणजेि, ठरिलेल्या लक्ष्याच्या अनरु्षांगाने 89 % साध्य झाले आहे.  

 
4.4 अभ्यासक्रमाच्या स्िरुपािरुन विभागवनहाय लाभार्थ्यांिी मावहती खालील आलेख क्र. 4 मध्ये 
देण्यात आली आहे. 

आलेख क्र. 4:  पद्ी, पदण्का, पदव्यतु्तर पद्ी ् इतर बाबत लाभधारकांिे प्रमाण 

 
उपरोक्त आलेखानसुार योजनेिा लाभ घेतलेल्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी 76 % विद्यार्थ्यांना पदिी 

अभ्यासक्रमात, 18 % विद्यार्थ्यांना पदव्यतु्तर पदिी अभ्यासक्रमात,  4 % विद्यार्थ्यांना पदविका 
अभ्यासक्रमात तर 2 % विद्यार्थ्यांना इतर अभ्यासक्रमात वशष्यितृ्तीिा लाभ देण्यात आला असल्यािे वदसनू 
येते. 

0

20

40

60

80

100

120

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

100 100 100 100 100 100

84

103 98 93 93

63
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4.5 योजनातांगणत विभागीय वशक्षण पवरक्षा मांडळवनहाय वशष्यितृ्तीधारकाांिी सांख्या ि वशष्यितृ्तीिी रक्कम 
दशणविणारी मावहती पढुील तक्तयात दशणविण्यात आली आहे. 
 
तक्ता क्र.4.4:  योजनांतगवत ण्भागीय णशक्षण पणरक्षा मंडळणनहाय णशष्य्तृ्तीधारकांिी संख्या ् 

णशष्य्तृ्तीिी रक्कम 

अ. 
क्र. 

ण्भागीय 
णशक्षण 
पणरक्षा 
मंडळ 

पद्ी अभ्यासक्रम पदव्यतु्तर पद्ी/पद्ीका 
अभ्यासक्रम 

पदव्यतु्तर  पद्ी / 
पदण्का (राज्यसतर) 

अभ्यासक्रम 
संख्या रक्कम 

(` लाखात) 
संख्या रक्कम 

(` लाखात) 
संख्या रक्कम 

(` लाखात) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 मुांबई 51 72.19 9 60.74 1 4.21 
2 पणेु 38 94.83 16 51.03 2 17.32 
3 कोल्हापरू 22 42.79 11 61.90 6 40.11 
4 नावशक 28 65.09 5 20.25 0 0 
5 औरांगाबाद 44 92.33 10 50.09 2 5.23 
6 लातरू 74 207.03 15 51.56 5 17.67 
7 अमरािती 70 171.01 13 27.41 1 4.11 
8 नागपरू 83 179.26 21 139.60 7 52.77 

एकूण 410 924.53 100 462.58 24 141.42 
(आधार:- समाजकल्याण आयकु्तालय, महाराष्र राज्य, पणेु) 

 

सन 2010-11 ते 2015-16 या कालािधीत एकूण 410 विद्यार्थ्यांनी पदिी अभ्यासक्रमासाठी या 
वशष्यितृ्तीिा लाभ घेतला आहे. या लाभधारकाांसाठी एकूण ` 924.53 लाख इतका वनधी खिण झाला आहे. 
सिात जास्त लाभधारक हे नागपरू विभागीय वशक्षण पवरक्षा मांडळ (83 लाभधारक) ये्ील आहेत. तर सिात 
कमी लाभधारक हे कोल्हापरू विभागीय वशक्षण पवरक्षा मांडळ (22 लाभधारक) ये्ील आहेत. या योजनेतांगणत 
सिात जास्त वशष्यितृ्ती ` 207.03 लाख ही लातरू विभागीय वशक्षण पवरक्षा मांडळ या विभागात िाटप 
झाल्यािे वदसते. तर सिात कमी वशष्यितृ्ती ` 42.79 लाख ही कोल्हापरू विभागीय वशक्षण पवरक्षा मांडळ 
विभागात िाटप झाल्यािे वदसनू येते. 

 

सन 2010-11 ते 2015-16 या कालािधीत एकूण 100 विद्यार्थ्यांनी पदव्यतु्तर पदिी/पदिीका 
अभ्यासक्रमासाठी या वशष्यितृ्तीिा लाभ घेतला आहे. या लाभधारकाांसाठी एकूण ` 462.58 लाख इतका 
वनधी खिण झाला आहे. तसेि, एकूण 24 विद्यार्थ्यांनी राज्यस्तरीय पदव्यतु्तर पदिी/पदिीका या 
अभ्यासक्रमासाठी या वशष्यितृ्तीिा लाभ घेतला असनू एकूण ` 141.42 लाख इतका वनधी खिण झाला आहे. 
 

4.6 देश पातळीिर होणाऱ्या कॅट परीक्षेिारे प्रिेश वमळणाऱ्या सहा सांस््ा, इांडीयन वबझनेस स्कूल, 
परीक्षेिारे प्रिेश वमळणाऱ्या ई.ई.जे. हैिाबाद, सहा भारतीय तांत्रज्ञान सांस््ा आवण अवखल भारतीय 
अवभयाांवत्रकी प्रिेश परीक्षेमाफण त प्रिेश देण्यात येणाऱ् या सांस््ाांमध्ये राज्यातील अनसुवूित जातीच्या 
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(निबौध्दाांसह) 100  विद्यार्थ्यांना मोफत उच्ि वशक्षण देण्यासाठी ही योजना कायान्सन्ित करण्यात आली आहे. 
याबाबतिी सविस्तर मावहती पढुील तक्ता क्र. 4.5 मध्ये दशणविण्यात आली आहे. 
 

तक्ता क्र.4.5:  योजनांतगवत शैक्षणणक संस्ाणनहाय णशष्य्तृ्ती लाभधारकांिी संख्या 

(संदभव ्र्व- 2110-11 ते 2115-16) 
अ.
क्र. 

शैक्षणणक संस्ा पद्ी लाभधारक पदव्यतु्तर 
पद्ी/पद्ीका 

लाभधारक 

पदव्यतु्तर पद्ी / 
पदण्का (राज्यसतर) 

लाभधारक 
संख्या रक्कम 

(` लाखात) 
संख्या रक्कम 

(` लाखात) 
संख्या रक्कम 

(` लाखात) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 भारतीय व्यिस््ापन सांस््ा 
(IIM) 

1 0.00 45 412.12 11 101.28 

2 इांवडयन वबझनेस स्कूल, 
हैदराबाद 

0 0.00 0 0.00 1 5.12 

3 भारतीय तांत्रज्ञान सांस््ा 
(IIT) 

47 47.62 22 18.46 1 1.97 

4 अवखल भारतीय 
अवभयाांवत्रकी प्रिेश 
पवरक्षामाफण त प्रिेश देण्यात 
येणाऱ्या सांस््ा (एन. आय. टी) 

21 29.71 7 4.45 1 2.17 

5 िीरमाता जीजाबाई  (VJTI) 
टेक्नॉलॉवजकल इन्सन्स्टीट्यटु, 
मुांबई 

80 151.82 7 8.00 1 1.09 

6 इांन्सन्स्टट्युट ऑफ केवमकल 
टेक्नॉलॉजी, मुांबई (ICT) 

8 17.92 5 8.44 0 0.00 

7 कॉलेज ऑफ इांवजवनअकरग, 
पणेु 

245 655.80 8 7.23 8 26.01 

8 सर जे. जे. इांन्सन्स्टीट्यटु ऑफ 
अप्लाईड आटण, मुांबई  

0 0.00 0 0.00 0 0.00 

9 एस. पी. जैन इांन्सन्स्टट्युट 
ऑफ मनेॅजमेंट, अांधेरी, 
मुांबई 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 

10 जमनालाल बजाज 
इांन्सन्स्टट्युट ऑफ मनेॅजमेंट 
स्टडीज्, मुांबई  

0 0.00 1 0.00 0 0.00 

11 इतर 8 21.66 5 3.88 1 3.78 
एकूण 410 924.53 100 462.58 24 141.42 

(आधार:- समाजकल्याण आयकु्तालय, महाराष्र राज्य, पणेु) 
 

उपरोक्त मावहतीिरुन विद्यार्थ्यांिा अवभयाांवत्रकी विर्षयाच्या अभ्यासक्रमाकडे अवधक कल असल्यािे 
वदसनू येते. तसेि, सर जे. जे. इांन्सन्स्टीट्युट ऑफ अप्लाईड आटण, मुांबई,  एस. पी. जैन इांन्सन्स्टट्युट ऑफ 
मनेॅजमेंट, अांधेरी, मुांबई ि जमनालाल बजाज इांन्सन्स्टट्युट ऑफ मनेॅजमेंट स्टडीज्, मुांबई या सांस््ाांमधील 
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विद्यार्थ्यांनी या योजनेिा लाभ घेतलेला नाही. सदर सांस््ाांमध्ये या योजनेिी जावहरात करणे आिश्यक आहे. 
तसेि, विद्यार्थ्यांनी पदव्यतु्तर वशक्षण घेण्याकवरता विशेर्ष प्रयतन होणे आिश्यक िाटते.  

तक्ता क्र. 4.6:  राज्याबाहेरील नामांणकत णशक्षण संस्ांना णशष्य्तृ्तीसाठी ण्तरीत करण्यात 
आलेला णनधी ् लाभधारक (संदभव काला्धी 2111-11 ते 2115-16) 

 

अ.क्र. शैक्षणणक अभ्यासक्रम संख्या ण्तरीत णशष्य्तृ्ती रक्कम 
(` लाखात) 

(1) (2) (3) (4) 

1 िैद्यकीय ि अधणिैद्यकीय   0    0.00 
2 ताांवत्रक 74  86.90 
3 व्यािसावयक 57 507.45 
4 कृर्षी   0    0.00 
5 इतर अभ्यासक्रम   5   23.63 

एकूण 136 617.98 
(आधार:- समाजकल्याण आयकु्तालय, महाराष्र राज्य, पणेु) 
 

उपरोक्त तक्तयाच्या मावहतीच्या आधारे असे वदसनू येते की, एकूण 534 लाभधारकाांपैकी 136 (25.46 
%) विद्यार्थ्यांनी  राज्याबाहेरील नामाककत वशक्षण सांस््ाांमध्ये उच्ि वशक्षण घेतले आहे. या 136 लाभधारकाांना ` 
617.98 लाख इतक्या रकमिेी वशष्यितृ्ती देण्यात आली आहे.  

तसेि, कृवर्ष, कला ि िैद्यकीय ि अधणिैद्यकीय अभ्यासक्रमाांमध्ये या योजनेअांतगणत लाभ वमळालेल्या 
विद्यार्थ्यांिी सांख्या ि वशष्यितृ्ती रक्कम वनरांक असल्यािे वदसनू आले. 

राज्यातील 100 अनसुवुित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देशातील शैक्षवणक सांस््ाांमध्ये उच्ि वशक्षण घेण्यासाठी 
राजर्षी शाहू महाराज वशष्यितृ्ती  या योजनेिे अवभप्राय आयकु्त, समाज कल्याण, पणेु याांच्याकडून प्राप्त झाले 
असनू, ते खालील प्रमाणे आहेत. 

1. राजर्षी शाहू महाराज वशष्यितृ्तीतांगंत दरिर्षी 100 विद्यार्थ्यांना वशष्यितृ्तीिा लाभ देण्यात येतो.  
महाराष्र राज्यािी  लोकसांख्या पाहता ही सांख्या 200 ककिा नामाांवकत सांस््ेत प्रिेश घेणाऱ्या सिण 
अनसुवूित जातीच्या विद्या्ी यापैकी वकमान सांख्येपयंत िाढिािी असे िाटते.   तयामळेु पदव्यतु्तर 
अभ्यासक्रमािे वशक्षण घेण्याकवरता अवधक विद्या्ी प्रितृ्त होण्यास मदत होईल. 
 

2. वशष्यितृ्तीकवरता प्राप्त झालेल्या अजांिी सांख्या कमी असल्यािी कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.   
अ) शासन वनणणयामध्ये समाविष्ट असलेले शैक्षवणक सांस््ेमध्ये प्रिेशीत विद्या्ीि अजण करु 
शकतात.  ही वशष्यितृ्ती नामाांवकत शैक्षवणक सांस््ा या मयादीत आहेत. 
ब) सदर योजनेअांतगंत दरिर्षी अनसुवूित जातीतील विद्यार्थ्यांच्या उतपन्न मयादेिी अट ही ` 4.50 
लाख इतकी होती. 

3.  अ ण् ि साांन्सख्यकी सांिालनालयाने नमदू केल्यानसुार वशष्यितृ्ती  मांजरुी प्रवक्रयेबाबत पारदशणकता (उदा. 
अजातील त्रटुी, वशष्यितृ्ती मांजरुी न होण्यािी कारणे इ. बाबी विद्यार्थ्याना कळविण्याबाबत) आिश्यक 
आहे  या मताशी सहमत असनू, सन 2016-17 साठी वनिड न झालेल्या विद्यार्थ्याना  वशष्यितृ्ती मांजरू 
न होण्याच्या कारणाांसह कळविणेत आलेले आहे. 

4.  वशष्यितृ्ती  प्रवक्रया ऑनलाईन  करणे  आिश्यक िाटते या मताशी सहमत असनू, वशष्यितृ्ती प्रवक्रया 
ऑनलाईन करण्याबाबत महावडबीटी  या शासनाच्या ऑनलाईन पोटणलिारे या योजनेिे  सिण कायणिाही 
करण्यािे प्रस्तावित आहे. 
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प्रकरण – 5 
सारांश ् णशफारशी 
5.1 सारांश 
 

समाजातील अनसुवूित जाती ि निबौद् विद्यार्थ्यांना मोफत उच्ि वशक्षण देणे हा या योजनेिा प्रमखु 
उदे्दश  आहे. राजर्षी शाहू महाराज गणुित्ता वशष्यितृ्ती वमळालेल्या सिण लाभधारक विद्यार्थ्यांकडून जी मावहती 
गोळा करण्यात आली तयाच्या अनरु्षांगाने वशष्यितृ्तीिा लाभ घेतलेल्या अनसुवूित जाती ि निबौद् 
विद्यार्थ्यांना आिश्यक असणारे कौशल्य ि ज्ञान उपलब्ध झाले आहे, असे वदसनू येते. वशष्यितृ्ती प्राप्त सिण 
विद्यार्थ्यांनी देशाांतगणत नामाांवकत सांस््ेत वशक्षण घेतल्यामळेु ि पवरणामी उच्ि वशक्षण आतमसात केल्यामळेु 
आर्ष्क सक्षमता प्राप्त झाल्यािे वदसनू येते. यािाि अ ण् अनसुवूित जाती ि निबौद् विद्यार्थ्यांिी स्पधातमक 
यगुामध्ये जडणघडण झाली आहे, असा वनष्कर्षण काढणे उवित होईल. अनसुवूित जाती ि निबौद् विद्यार्थ्यांना 
देशातील उत्तमोत्तम शैक्षवणक सांस््ाांमध्ये उच्ि वशक्षण घेण्यास पे्ररणा वमळण्यासाठी अवधक प्रयतन करण्यािी 
आिश्यकता आहे, असे मलू्यमापन पाहणीत वदसनू आले. तसेि, वशष्यितृ्ती लाभधारक विद्या्ी शासनाने 
ठरिून वदलेल्या लक्ष्यगटातीलि असल्यािे वदसनू आले. 

सदर लाभधारक भारतातील मोठमोठ्या शहराांतील नामाांवकत राष्रीय/बहुराष्रीय कां पन्याांमध्ये कायणरत 
आहेत. काही लाभधारकाांनी स्ित:िा व्यिसाय सरुु केला आहे. तसेि, काही लाभधारक नोकरीसाठी ि उच्ि 
वशक्षणासाठी परदेशात गेलेले आहेत. 

यािरुन वदसनू येते की, अनसुवूित जाती ि निबौद् विद्यार्थ्यांच्या सामावजक ि आर्ष्क प्रगतीसाठी 
सदर योजना फायदेशीर ठरली आहे. यामळेु सािणजवनक सामावजकस्तर हा समान पातळीिर येण्यास मदत 
होईल. यास्ति या योजनेिा सक्षमवरतया व्यापकता िाढविण्याच्या दषृ्टीने  वशफारशी सिुविण्यात येत आहेत. 

 
5.2 आव्हानं, अड्ळे, अडिणी ् त्रटुी 

क्षेवत्रय कायालयाांकडून प्राप्त मावहतीच्या आधारे योजनेच्या अांमलबजािणीतील अडिणी ि त्रटुी 
खालीलप्रमाणे आहेत. 
 

 प्राप्त अजांिे प्रमाण फारि कमी (600 लाभधारकाांसाठी 823 अजण) असनूही सदर अजांिी छाननी 
तिरीत करुन वशष्यितृ्ती िेळेिर वदली जात नाही. 

 दरिर्षीिी लाभधारकाांिी सांख्या 100 ही खपू कमी आहे. 
 अनेक महाविद्यालयाांना ि शैक्षवणक सांस््ाांना या योजनाविर्षयी पवरपणूण मावहती नाही. पवरणामी, 

आिश्यक मावहती लाभधारकाांपयंत पोहिण्यास मोठी अडिण वनमाण होते. 
 विद्या्ीवनहाय िार्षर्षक अपेवक्षत अभ्यासक्रमािे वशक्षण शलु्क, पवरक्षा शलु्क, िसवतगहृ भाडे, वनिाह 

भत्ता ि इतर अनजेु्ञय खिण बाबतिे प्रस्ताि समाजकल्याण आयकु्तालयास विवहत िेळेत त्ा 
वबनिकू प्राप्त होत नाहीत. 

 सदर वशष्यितृ्ती प्राप्त होणेसाठी विद्यार्थ्यांना अजण अांदाजे जनू ते ऑगस्ट या कालािधीत करािा 
लागतो. याि कालािधीत सांबांवधत विद्यार्थ्यांना तयाांच्या प्रिेशासाठी मोठ्या प्रमाणात 
महाविद्यालयात/सांस््ा/विद्यापीठ ये्े िाांरिार जािे लागते. त यामळेु विद्यार्थ्यांना सदर वशष्यितृ्तीसाठी 
अजण करणे काही िेळा शक्य होत नाही. 
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 राज्यातील सिण विशेर्ष वजल्हा समाज कल्याण अवधकारी ि सिण वशक्षणावधकारी (उच्ि माध्यवमक)  
हे या योजनेच्या शासन वनणणयािी प्रत तयाांच्या वजल्यातील सिण कवनष्ठ महाविद्यालये/िवरष्ठ 
महाविद्यालये याांना तयाांच्या स्तरािरुन वनगणवमत कराव्यात, अशा शासनाच्या सिूना आहेत. तसेि,  
राज्यातील सिण वजल्हा पवरर्षदाांिे अध्यक्ष, सिण महानगर पावलकाांिे महापौर, सिण कॅन्टोन् मेंट बोडािे 
उपाध्यक्ष, सिण वजल्हा पवरर्षदाांिे समाज कल्याण सवमतीिे सभापती, सिण महानगर पावलका ि 
नगरपावलकाांिे वशक्षण सवमतीिे अध्यक्ष, सिण पांिायत सवमतीिे सभापती, सिण नगर पावलका ि नगर 
पवरर्षदाांिे नगराध्यक्ष याांनी तयाांिे स्तरािर होणाऱ्या विविध विर्षय सवमतयाांच्या बैठकाांमध्ये, 
सिणसाधारण सभाांमध्ये या योजनेबाबत सिाना अिगत करािे, अशा शासनाच्या सिूना आहेत. परांतु, 
सांबांवधत लाभधारकास या योजनेसांबांधी कोणतयाही प्रकारिी जाहीरात अ्िा मावहती फलक ककिा 
शासन वनणणय कोठेही कोणतयाही महाविद्यालये/सांस््ा/विद्यापीठे ये्े प्रवसद् केलेला वदसत नाही.  

 वशष्यितृ्तीिा अजण सादर करतेिेळी विद्यार्थ्यांना राजपवत्रत अवधकाऱ् याांिे वशफारस पत्र आणाियास 
साांवगतले जात असल्यािे विद्यार्थ्यांनी पत्रकात नमदू केले आहे. त्ावप, या योजनेच्या शासन 
वनणणयामध्ये अशा कोणतयाही प्रकारिी अट नमदू नाही. 

 वशष्यितृ्ती वमळण्याबाबतिी प्रवक्रया खपूि वकिकट ि िेळखाऊ आहे. तयामळेु अजण करण्यास 
मोठ्या प्रमाणात अडिणी वनमाण होतात, असे विद्यार्थ्यांनी साांवगतले. 

 अजण बाद ठरविण्याच्या कारणाांबाबत विद्यार्थ्यांना अिगत केले जात नाही. 
 विद्यार्थ्यांना आपणाांस वशष्यितृ्ती मांजरू झाले ककिा कसे, हे वशष्यितृ्ती हातात वमळेपयंत कळत नाही. 

तयामळेु विद्यार्थ्यांिे अभ्यासािर लक्ष्य कें वित होत नाही.  
 सिण लाभधारक विद्यार्थ्यांना आिश्यक असलेले लपॅटॉप खिण, इांटरनेट खिण, प्रोजेक्ट खिण, इ. मोठ्या 

प्रमाणािरील खिण वमळत नाही. 
 ज्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयाच्या/विद्यापीठाच्या/सांस््ेच्या िसतीगहृात राहणेसाठी प्रिेश वमळत 

नाही असे विद्या्ी इतरत्र खाजगी िसतीगहृात राहतात. मात्र तयाांना राहत असलेल्या खाजगी 
िसतीगहृाच्या दराने िसतीगहृ भत्ता वमळत नाही. 

 वमळणारी वशष्यितृ्ती सांबांवधताांस शैक्षवणक िर्षाच्या मध्य कालािधी तर कधी कधी शैक्षवणक िर्षाच्या 
शेिटी वमळते. यामळेु ज्याांिी आर्ष्क पवरन्सस््ती कठीण आहे अशा सिण कुटुांबाना या अवनयवमततेच्या 
सिण गोष्टींिा त्रास होतो. 

 लाभधारकाांस वशष्यितृ्ती हातात पडण्यासाठी खपू िाट पाहािी लागते. काही िेळी लाभधारक 
वशष्यितृी वमळणार असल्याने कजण घेिून प्रिेश घेतो. िेळोिेळी अभ्यासक्रमाच्या सिण आिश्यक 
बाबींसाठी लाभधारक खिण करतो. परांत,ु िेळीि वशष्यितृ्ती न वमळाल्याने घेतलेल्या कजािरील 
व्याजानेि तो खिनू जातो. म्हणजे वमळणाऱ्या वशष्यितृ्तीपेक्षा कजण ि तयािरील व्याज वदल्याने 
वशष्यितृ्ती वमळण्यािा कोणताि उपयोवगतेिा लाभ सांबांवधताांस घेता येत नाही.  

 सदर वशष्यितृ्ती प्राप्तलाभधारकाांिी जी पात्रतेबाबतिी प्रवक्रया असते तयाबाबत शासन वनणणय िेळेत 
शासन स्तरािरुन वनगणवमत करण्यात येत नाही. 
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5.3 णशफारशी 

या योजनेिा मलू्यमापन पाहणी अभ्यास करताना प्राप्त/सांकवलत केलेली विविध स्तरािरील मावहती,  
क्षेत्रकाम करताना आलेल्या अडिणी तसेि उपलब्ध मावहतीिे करण्यात आलेले विश्लेर्षण यािरुन 
पढुीलप्रमाणे वशफारशी सिुिण्यात येत आहेत.   
 

 सदर योजनेिी जावहरात ि प्रवसद्ी विवहत केलेल्या सिण शैक्षवणक सांस््ाांमध्ये दरिर्षी शैक्षवणक 
िर्षाच्या सरुुिातीसि मोठ्या प्रमाणात करािी. 

 एकूण 823 प्राप्त अजापैकी 568 अजण हे पदिी या अभ्यासक्रमाकवरता  प्रिेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांिे 
आहेत, तर 255 अजण हे पदव्यतु्तर पदिी/पदविका या अभ्यासक्रमाकवरता प्रिेश घेतलेल्या 
विद्यार्थ्यांिे आहेत.   

 याबाबत नमदू करािेसे िाटते की, सदर योजनेिी योग्य वरतीने जावहरात करुन पदिी 
अभ्यासक्रमाकवरता प्रिेश घेतलेल्या जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांकडून अजण प्राप्त करुन घेऊन वशष्यितृ्ती 
मांजरू करािी.  तयामळेु पदिी  प्राप्तीनांतर  IIM,IIT,NIT सारख्या सांस््ामध्ये पदव्यतु्तर 
अभ्यासक्रमास प्रिेश घेण्यास जास्तीत जास्त विद्या्ी प्रितृ्त होतील ि तयाांना आिश्यक असणारे 
कौशल्य ि ज्ञान उपलब्ध होिून तयाांिी स्पधातमक यगुामध्ये जडणघडण होण्यास मदत होईल.  

  वशष्यितृ्ती अजण सादर करण्यािा कालािधी खपू कमी िाटतो. अजण करण्यािा कालािधी 
िाढविण्यात यािा. 

 विवहत केलेल्या शैक्षवणक सांस््ाांमाफण त अजण प्रवक्रया ि वनिड प्रवक्रया ऑनलाईन करािी.  
महाविद्यालयाकडून मावहती मागविताना  सदर बाब विद्यार्थ्यांनाही कळिािी, जेणेकरुन मावहतीबाबत 
पाठपरुािा करता येईल.   तयायोगे पढुील िर्षी जलद पद्तीने वशष्यितृ्ती मांजरू करता येईल. 

 सदर सांस््ाांनी ऑनलाईन पद्तीने विद्या्ीवनहाय दरिर्षी अपेवक्षत अभ्यासक्रमािे वशक्षण शलु्क, 
पवरक्षा शलु्क, िसवतगहृ भाडे, वनिाह भत्ता ि इतर अनजेु्ञय खिण बाबतिे प्रस्ताि समाजकल्याण 
आयकु्तालयास विवहत िेळेत ि वबनिकू सादर करािेत. 

 शासनाने प्र्म िर्षािी वशष्यितृ्तीकवरता माहे ऑक्टोबर अखेरपयंत अजण सादर करण्यासाठी 
कालािधी द्यािा ि तयािर सतिर कायणिाही करुन पात्र विद्यार्थ्यांना माहे नोव्हेंबर अखेरपयंत 
वशष्यितृ्तीिा लाभ देण्यात यािा. 

 सोबति वशष्यितृ्ती मांजरू झाली ककिा नाही याबाबतिी सविस्तर मावहती सांबांवधत विद्यार्थ्यास द्यािी. 
 प्र्म िर्षी  वशष्यितृ्ती प्राप्त लाभधारकाांकडून सदर योजनेिा लाभ वमळण्याकवरता वितीय िर्षापासनू 

सदर विद्यार्थ्यांिे अजण सादर करतेिेळी सांबांवधत सांस््ाांमाफण त सदर विद्यार्थ्यांिी फक्त गणुपवत्रका 
ऑनलाईन पद्तीने समाजकल्याण आयकु्तालयास सादर करािी. प्र्म िर्षण लाभधारक विद्यार्थ्यांनी 
याकवरता वितीय िर्षापासनू पुन्हा सिण प्रकारिी कागदपत्रां सादर करणेविर्षयी सक्ती करु नये.  तसेि, 
सदर पात्र विद्यार्थ्यांस वितीय िर्षापासनू माहे ऑगस्ट अखेरपयंत ककिा अभ्यासक्रमाच्या सरुुिातीस  
वशष्यितृ्ती प्रदान करािी.   

 राजपवत्रत अवधकारी याांिे वशफारस पत्र सादर करण्यािी पद्त बांद करािी. 
 वशष्यितृ्तीच्या रकमेमध्ये दरिर्षी पदिी अभ्यासक्रमाकवरता 5%, तर पदव्यतु्तर अभ्यासक्रमाकवरता 

10% िाढ करण्यात यािी. 
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 सदर वशष्यितृ्तीिी रक्कम ्ेट लाभधारक विद्यार्थ्यांच्या बकँ खातयाांमध्ये जमा करािी.  वशष्यितृ्ती 
देताांना सदर लाभधारकाांिा आधार क्रमाांक कलक करािा. 

 सन 2003 पासनू आतापयंत समुारे 125 विविध शैक्षवणक सांस््ा विवहत करण्यात आलेल्या आहेत. 
ही संख्या 111 पेक्षा जासत आहे. तयामळेु योजनेच्या वनकर्षाांस पात्र असलेल्या सिणि विद्यार्थ्यांना 
सदर वशष्यितृ्तीिा लाभ वमळािा. दर्र्ी 111 ण्द्या्ी लक्ष्यमयादा रद्द करा्ी. 

 सध्याच्या महागाईिा अभ्यास केला असता कुटुांबािी एकूण िार्षर्षक उतपन्न मयादा जी पिूी ` 4.5 
लक्ष होती ती सध्या ` 6 लक्ष करण्यात आली आहे, ही मयादा णकमान यापढेु ` 11 लक्ष करािी.  

 मलुींिे वशष्यितृ्तीकवरता अजण सादर करण्यािे प्रमाण एकूण दाखल अजापेक्षा फक्त 21 % आहे ि   
मांजरू अजण प्रमाण एकूण मांजरू अजांच्या तलुनेत 17.23 % आहे. तयामळेु तयाबाबतिी जनजागतृी 
करण्यात यािी. 

 सदर वशष्यितृ्ती वनिडीबाबतिे सिण शासन वनणणय िेळोिेळी विवहत कालमयादेत वनगणवमत करण्यात 
यािेत. 

 ज्या विद्यार्थ्यांनी सदर वशष्यितृ्तीिा लाभ घेतला आहे तयाांिेकडून एक कायमस्रुपी पत्ता, संपकव  
क्रमांक, मेल आयडी, इ. सपांकण  साधन समाजकल्याण आयकु्तालय, पणेु ये्े जमा करण्यात यािा. 
जेणेकरुन भविष्यात तयाांना आिश्यक असल्यास ्ेट सांपकण  करता येणे शक्य होईल. 

 सिण विभागीय/वजल्हा जातपडताळणी कायालये, सिण वजल्हावधकारी ि वजल्हा पवरर्षद कायालये इ. 
वठकाणी या योजनेबाबतिी मावहती प्रवसद् करण्यात यािी. 

 जाहीरातीसाठी इलेक्रॉवनक माध्यमाांफण त प्रवसद्ी केल्यास ती खपू प्रभािी राहील. 
 शासनाच्या सिूनाांनसुार वजल्हा पवरर्षद, महानगरपावलका, कँटोन्मेट बोडण, नगरपावलका/नगरपवरर्षदा 

/स््ावनक सांस््ा/सिण महाविद्यालये/विद्यापीठे याांिे स्तरािरुन योजनेिी मावहती सांबांवधताांपयंत 
पोहििण्यासाठी अवधक प्रयतन होणे आिश्यक आहे.  
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