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प्रास्तारवक 

 
राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या सर्वांगीण वर्वकासाकवरता तसेच तयांच्या एकंदर राहणीमानात मलूभतू सधुारणा 

घडर्वून आणण्याच्यादषृ्टीने राज्य शासनाने अल्पसंख्याक लोकसमहू म्हणनू घोवित केलेल्या राज्यातील मसु्ललम, बौध्द, 

विश्चन, जैन, शीख र्व पारसी या समाजातील “तांविक र्व व्यार्वसावयक वशक्षण घेणाऱ्या होतकरू र्व गणुर्वत्ताधारक 

वर्वद्यार्थ्यांकवरता वशष्यर्वतृ्ती योजना” सन 2008-09 पासनू राज्यात राबवर्वण्यात येत होती. सदर योजना आता राज्यातील 

अल्पसंख्याक लोकसमहुातील आर्थिकदषृ्या दबुबल र्व गणुर्वत्ताधारक वर्वद्यार्थ्यांकवरता सन 2011-12 पासनू “उच्च 

व्यार्वसावयक र्व इयत्ता बारार्वीनंतर इतर सर्वब अभ्यासक्रमांमध्ये वशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील अल्पसंख्याक 

वर्वद्यार्थ्यांकवरता वशष्यर्वतृ्ती योजना’’ या सधुावरत लर्वरुपात राबवर्वण्यात येत आहे.  

2.  राज्य शासनाच्या सचूनेर्वरून अिब र्व सांस्ख्यकी संचालनालयाकडून या योजनेचा मलू्यमापन अभ्यास सप्टेंबर, 

2013 ते वडसेंबर, 2014 या कालार्वधीत करण्यात आला. उपरोक्त योजनेचे कायान्र्वयन योग्य प्रकारे सरुू आहे का? 

तयात काही िटुी आहेत का? अल्पसंख्याक लोकसमहुातील आर्थिकदषृ्या दबुबल र्व गणुर्वत्ताधारक वर्वद्यार्थ्यांना या 

योजनेचा वकतपत लाभ झाला? तसेच योजनेचा उदे्दश वकतपत साध्य झाला? ही या मलू्यमापन अभ्यासाची उवद्दष्टे होती. 

हा अहर्वाल पाहणीअंतगबत गोळा करण्यात आलेल्या मावहतीर्वर आधावरत आहे. 

3. महाराष्र शासनाच्या अिब र्व सांस्ख्यकी संचालनालयामार्ब त हा अहर्वाल जरी प्रकावशत करण्यात येत असला 

तरी तयात व्यक्त केलेल्या मतांशी शासन सहमत असेलच असे नाही. 
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प्रकरण - 1 

साराांश 

1.0  योजनेची पार्श व्भमूी 
राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या सर्वांगीण वर्वकासाकवरता तसेच तयांच्या एकंदर राहणीमानात मलूभतू सधुारणा 

घडर्वून आणण्याच्यादषृ्टीने राज्य शासनाने अल्पसंख्याक लोकसमहू म्हणनू घोवित केलेल्या राज्यातील मसु्ललम, बौध्द, 
विश्चन, जैन, शीख र्व पारसी या समाजातील “तांविक र्व व्यार्वसावयक वशक्षण घेणाऱ्या होतकरू र्व गणुर्वत्ताधारक 
वर्वद्यार्थ्यांकवरता वशष्यर्वतृ्ती योजना” सन 2008-09 पासनू राज्यात राबवर्वण्यात येत होती.  सदर योजना राज्यातील 
अल्पसंख्याक लोकसमहुातील आर्थिकदषृ्या दबुबल र्व गणुर्वत्ताधारक वर्वद्यार्थ्यांकवरता सन 2011-12 पासनू “उच्च 
व्यार्वसावयक र्व इयत्ता बारार्वीनंतर इतर सर्वब अभ्यासक्रमांमध्ये वशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील अल्पसंख्याक 
वर्वद्यार्थ्यांकवरता वशष्यर्वतृ्ती योजना’’ या सधुावरत लर्वरुपात राबवर्वण्यात येत आहे.  

1.1  मलू्यमापन पाहणीची उद्दिष्टे  
 अल्पसंख्याक लोकसमहुातील आर्थिकदषृ्या दबुबल, होतकरु र्व गणुर्वत्ताधारक वर्वद्यार्थ्याना 

उच्च/व्यार्वसावयक वशक्षणाकवरताच्या वशष्यर्वतृ्ती र्वाटप प्रवक्रयेचा आढार्वा घेणे.  

 अल्पसंख्याक लोकसमहुातील आर्थिकदषृ्या दबुबल, होतकरु र्व गणुर्वत्ताधारक वर्वद्यार्थ्याना सदर योजनेमळेु 
उच्च/व्यार्वसावयक वशक्षण घेण्यास पे्ररणा वमळाली ककर्वा कसे याचा आढार्वा घेणे. 

 वनर्वड करण्यात आलेले लाभािी लक्ष्यगटातीलच होते काय याची खािी करणे.  

 योजनेच्या अंमलबजार्वणीमध्ये येणा-या अडचणी / िटुींचा शोध घेणे. 

 अलाभार्थ्यांकडून लाभ न वमळाल्याबाबतच्या कारणांचा शोध घेणे. 

1.2 द्दन्ड पध्दती 
1.2.1 “उच्च व्यार्वसावयक र्व इयत्ता बारार्वीनंतर इतर सर्वब अभ्यासक्रमांमध्ये वशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील 
अल्पसंख्याक वर्वद्यार्थ्यांकवरता वशष्यर्वतृ्ती’’ ही योजना संपणूब महाराष्र राज्यात राबवर्वली जात आहे. प्रतयेक महसलूी 
वर्वभागातनू खाली नमदू केलेल्या भाग-1 र्व भाग-2 अंतगबत गटांतील महावर्वद्यालयांमधनू र्विब 2012-13 कवरता 
वशष्यर्वतृ्तीचा जालतीत जालत लाभ वदलेल्या महावर्वद्यालयांची खालील पवरच्छेदामध्ये नमदू केलेल्या वनर्वड पध्दतीप्रमाणे 
वनर्वड करण्यात आली.  

 भाग-1  गट-1) र्वैद्यकीय र्व अधबर्वैद्यकीय अभ्यासक्रम  
गट-2) तांविक / व्यार्वसावयक अभ्यासक्रम 

भाग-2 गट-3) इयत्ता बारार्वीनंतर उच्च व्यार्वसावयक (र्वैद्यकीय, अधबर्वैद्यकीय, तांविक र्व व्यार्वसावयक 
अभ्यासक्रम र्वगळून) वशक्षण र्वगळून इतर सर्वब अभ्यासक्रम (उदा. कला, र्वावणज्य आवण वर्वज्ञान यामधील पदर्वी, 
पदव्यतु्तर अभ्यासक्रम, इ.)  

1.2.2 भाग-1 र्व भाग-2 मधनू एकवितपणे प्रतयेक महसलूी वर्वभागातनू 2 याप्रमाणे राज्यातनू एकूण 36 
महावर्वद्यालयांची वनर्वड करार्वयाची होती. तिावप, वनर्वड केलेल्या महावर्वद्यालयांमधनू आर्वश्यक तेर्वढे लाभधारक र्व 
अलाभधारक प्राप्त न झाल्याने लाभधारक र्व अलाभधारक यांची उणीर्व (shorfall) भरून काढण्यासाठी ज्या महसलूी 
वर्वभागामध्ये या योजनेखाली वशष्यर्वतृ्तीचा लाभ वदलेली महावर्वद्यालये उपलब्ध होती, अशा महसलूी वर्वभागामधनू 
अवधकच्या महावर्वद्यालयांची वनर्वड करण्यात आली. काही महसलूी वर्वभागात या योजनेंतगबत वशष्यर्वतृ्तीचा लाभ 
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वदलेली अवधकची महावर्वद्यालयेच उपलब्ध नसल्याने लाभधारक र्व अलाभधारक यांच्या वनर्वडपध्दतीमध्ये नमदू 
केल्याप्रमाणे एकूण 360 लाभधारकांची र्व 72 अलाभधारकांची वनर्वड करणे शक्य झाले नाही. सदर पाहणीकवरता 
राज्यातील सर्वब महसलूी वर्वभागातनू एकूण 40 महावर्वद्यालयांची वनर्वड करण्यात आली, वनर्वडण्यात आलेल्या 
महावर्वद्यालयामधनू एकूण 306 लाभधारक र्व 31 अलाभधारकांची वनर्वड करण्यात आली. 
 

1.3 योजनेचे द्दनष्कर्व  
अ) सांचालक ्ैद्यकीय द्दशक्षण, तांत्र द्दशक्षण ् उच्च द्दशक्षण याांचेकडून प्राप्त माद्दहती्र आधाद्दरत  

 सन 2008-09 ते 2012-13 या कालार्वधीत र्वैद्यकीय वशक्षण, तंि वशक्षण र्व उच्च वशक्षण या तीनही 
अभ्यासक्रमांकवरता एकवितपणे ` 25,482 लाख वनधी प्राप्त, पैकी 95 टक्के वनधी खचब 
     प्राप्त द्दनधी (लाखात)      खचव  

 र्वैद्यकीय     ` 3,121   85 टक्के 
 तांविक    ` 21,961   97 टक्के 
 बारार्वीनंतरचे इतर सर्वब  ` 400    40 टक्के 

अभ्यासक्रम 
 

 सन 2008-09 ते 2012-13 या कालार्वधीत र्वैद्यकीय वशक्षण र्व तंि वशक्षण या अभ्यासक्रमांमध्ये 
वशष्यर्वतृ्ती वमळालेले एकूण लाभािी अनकु्रमे 11329 र्व 90135 
 

 ्ैद्यकीय      ताांद्दत्रक 
 मसु्ललम     64 टक्के   63 टक्के 
 बौध्द      3 टक्के      2 टक्के 
 विश्चन    16 टक्के    4 टक्के 
 जैन     16 टक्के   30 टक्के 
 शीख      1 टक्का     2 टक्के 
 पारसी       नगण्य      नगण्य 

 सन 2008-09 ते 2012-13 या कालार्वधीत योजनेच्या प्रसार र्व प्रवसध्दीसाठी केलेला खचब 
 र्वैद्यकीय        5.27 लाख    
 तांविक      28.12 लाख 

 

 सर्वबसाधारण यादी तयार केल्यानंतर 30 टक्के राखीर्व वशष्यर्वतृ्तीसाठी मलुींची वनर्वड करण्याचे वनकि 
असतानासधु्दा तीनही अभ्यासक्रमांत वनकिाप्रमाणे याद्या तयार केल्या गेल्या नाहीत 

 वशष्यर्वतृ्तीधारकाने मध्येच अभ्यासक्रम सोडला तर अशा वशष्यर्वतृ्तीधारकाकडून प्रदान केलेल्या 
वशष्यर्वतृ्तीची रक्कम र्वसलू केली जात नाही 

 महाराष्र राज्याचा अवधर्वासी असलेल्या तिावप, इतर राज्यात वशक्षण घेत असलेल्या वर्वद्यार्थ्यांना देण्यात 
आलेल्या वशष्यर्वतृ्तीबाबतचे अवभलेख ठेर्वले जात नाहीत  

ब) मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी द्दन्ड झालेल्या महाद्द्द्यालयाांकडून प्राप्त माद्दहती्र आधाद्दरत 
 अभ्यासक्रमद्दनहाय महाद्द्द्यालयाांची द्दन्ड  

 र्वैद्यकीय र्व अधब र्वैद्यकीय     12 
 तांविक / व्यार्वसावयक     13 
 इयत्ता बारार्वीनंतरचे इतर सर्वब अभ्यासक्रम   15 
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 महाद्द्द्यालयाच्या व्य्स्थापन दजानसुार महाद्द्द्यालये 
 अल्पसांख्याक      17 

o अनदुावनत        6 
o वर्वनाअनदुावनत      11 

 स व्साधारण      23 
o अनदुावनत        3 
o वर्वनाअनदुावनत      20 

 

 महाद्द्द्यालयाच्या व्य्स्थापन दजानसुार महाद्द्द्यालयातील सदु्द्धा 
 अल्पसांख्याक 

o र्वसवतगहृ       71 टक्के 
o र्वाचनालय      100 टक्के 
o खानार्वळ       71 टक्के 
o खेळाचे मैदान       94 टक्के 

 स व्साधारण 
o र्वसवतगहृ       61 टक्के 
o र्वाचनालय       96 टक्के 
o खानार्वळ       57 टक्के 
o खेळाचे मैदान      100 टक्के 

 

 अल्पसांख्याक समहुानसुार द्दशष्य्तृ्ती द्दमळालेले सन 2012-13 मधील लाभाथी 
 

न्ीन लाभाथी        नतूनीकरण लाभाथी 
 मसु्ललम       757    458 
 बौध्द            26       27 
 विश्चन            22        46 
 जैन         301      195 
 शीख            13         12  
 पारसी                1          0 

 

 अभ्यासक्रमद्दनहाय न्ीन ्  नतूनीकरण केलेल्या लाभधारकास प्रदान केलेली प्रद्दत लाभाथी द्दशष्य्तृ्ती 
न्ीन लाभाथी (`)   नतूनीकरण लाभाथी (`) 

 र्वैद्यकीय       24,994   24,104 
 तांविक       25,000     25,000 
 इयत्ता बारार्वीनंतरचे           5,828     8,799 

इतर सर्वब अभ्यासक्रम 
 

 महाद्द्द्यालयाच्या व्य्स्थापन दजानसुार लाभार्थ्यांना द्दशष्य्तृ्ती प्रदान करण्यात आलेल्या 
प्रकारानसुार महाद्द्द्यालये 
 अल्पसांख्याक       

o रोखीने         0 टक्के 
o धनादेशाद्वारे      24 टक्के 
o बकँ खातयार्वर      71 टक्के 
o इतर         5 टक्के 
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 स व्साधारण       
o रोखीने         0 टक्के 
o धनादेशाद्वारे      22 टक्के 
o बकँ खातयार्वर      78 टक्के 
o इतर         0 टक्के 

 

 द्दशष्य्तृ्तीमळेु द्द्द्यार्थ्यांच्या उपस्स्थतीत ्ाढ झाल्याचे 98 टक्के महाद्द्द्यालयाांनी प्रद्दत्ेद्ददत केले 
 

 लाभार्थ्यांना द्दमळणारी द्दशष्य्तृ्तीची रक्कम शैक्षद्दणक शुल्काच्या तलुनेत परेुशी नसल्याचे 72 टक्के 
महाद्द्द्यालयाांनी प्रद्दत्ेद्ददत केले 

 
 

 [द्दशष्य्तृ्तीची रक्कम शैक्षद्दणक शुल्काच्या तलुनेत परेुशी नसल्याचे साांगणाऱ्या महाद्द्द्यालयाांची 
्ाढी् अपेद्दक्षत द्दशष्य्तृ्तीनसुार टक्के्ारी    

महाद्द्द्यालयाांची टक्के्ारी 
 10 टक्क्यांपयंत      45 टक्के 
 10 ते 20 टक्के       14 टक्के 
 40 ते 60 टक्के        7 टक्के 
 60 ते 100 टक्के      34 टक्के 

 

क) मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी द्दन्ड झालेल्या लाभधारकाांकडून प्राप्त माद्दहती्र आधाद्दरत 
 
 

 मलू्यमापन पाहणीसाठी 306 लाभधारकांची वनर्वड  
 नर्वीन वशष्यर्वतृ्ती लाभधारक      174 
 वशष्यर्वतृ्ती नतूनीकरण केलेले लाभधारक   132 

 

 लाभधारक मलेु-मलुी 
 लाभधारक मलेु      46 टक्के 
 लाभधारक मलुी      54 टक्के 

 

 

 अल्पसंख्याक लोकसमहुानसुार लाभािी 
 मसु्ललम       61 टक्के 
 बौध्द         6 टक्के 
 विश्चन         7 टक्के 
 जैन        22 टक्के 
 शीख         3 टक्के 
 पारसी          नगण्य 

 

 पालकांच्या मखु्य व्यर्वसायानसुार लाभािी 
 शेती        9 टक्के    
 शेतमजरूी        1 टक्का 
 इतर मजरूी       18 टक्के 
 व्यर्वसाय       45 टक्के 
 नोकरी        19 टक्के 
 इतर          8 टक्के 
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 कुटंुबाच्या र्वार्थिक उतपन्नानसुार लाभािी 
 ` 50,000 पेक्षा कमी     33 टक्के 
 ` 50,001 ते 75,000     14 टक्के 
 ` 75,001 ते 1,00,000     18 टक्के 
 ` 1,00,000 ते 1,50,000     15 टक्के 
 ` 1,50,001 ते 2,00,000     11 टक्के 
 ` 2,00,001 ते 2,50,000      8 टक्के 
 ` 2,50,000 पेक्षा जालत       नगण्य 

 

 या योजनेंतगबत वशष्यर्वतृ्तीचा लाभ वमळण्यासाठी कुटंुबाचे र्वार्थिक उतपन्न ` 2.50 लाख असे वनकि 
असतांनादेखील कुटंुबाचे र्वार्थिक उतपन्न ` 2,50,000 पेक्षा जालत असलेल्या एका वर्वद्यार्थ्यास लाभ वदला आहे 
 

 योजनेंतगबत वनर्वड करण्यात आलेले सर्वब लाभधारक महाराष्र राज्याचे अवधर्वासी होते 
 शैक्षवणक अभ्यासक्रमानसुार लाभधारक 

 र्वैद्यकीय र्व अधबर्वैद्यकीय     39 टक्के 
 तांविक र्व व्यार्वसावयक     39 टक्के 
 इयत्ता बारार्वीनंतरचे इतर सर्वब अभ्यासक्रम   22 टक्के 

 

 शैक्षवणक पाठ्यक्रमानसुार लाभधारक 
 पदर्वी       82 टक्के 
 पदवर्वका         7 टक्के 
 पदव्यतु्तर        11 टक्के 

 

 योजनेंतगबत वनर्वडण्यात आलेल्या सर्वबच लाभधारकांनी माध्यवमक शालांत पवरक्षा महाराष्र राज्यातनू उत्तीणब 
केली होती 

 अभ्यासक्रमास प्रर्वेश वमळण्याच्या प्रकारानसुार लाभािी 
 सीईटी देऊन       63 टक्के 
 सीईटी न देता बारार्वीच्या गणुांर्वर    23 टक्के 
 दहार्वीच्या गणुांर्वर       8 टक्के 
 पदवर्वकेच्या गणुांर्वर       4 टक्के 
 पदर्वीच्या गणुांर्वर       2 टक्के 

 

 र्विब 2012-13 मध्ये वशष्यर्वतृ्ती वमळालेल्या र्व पाहणीसाठी वनर्वड केलेल्या सर्वब अभ्यासक्रमांमधील लाभधारक 
वर्वचारात घेऊन लाभधारकांचे वर्वभागवनहाय सरासरी शैक्षवणक शलु्क र्व सरासरी वशष्यर्वतृ्ती 

सरासरी शैक्षद्दणक शुल्क (`)   सरासरी द्दशष्य्तृ्ती (`) 
 कोकण      51,882   20,935 
 पणेु        39,812     20,497 
 नावशक     51,696   20,130 
 औरंगाबाद            1,40,896*   25,000 
 अमरार्वती    43,115   24,987 
 नागपरू    37,832   15,686 

* इयत्ता बारावीनंतर उच्च व्यावसाययक (वैद्यकीय, अर्धवैद्यकीय, तांयिक व व्यावसाययक अभ्यासक्रम वगळून ) 
यिक्षण वगळून इतर सवध अभ्यासक्रम (उदा. कला, वायणज्य आयण यवज्ञान यांमर्ील पदवी, पदव्यतु्तर अभ्यासक्रम 
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इ.) या अभ्यासक्रमासाठी औरंगाबाद यवभागामध्ये महायवद्यालये प्रयतवदेीत (report) झालेली नसल्याने सरासरी 
िैक्षयणक िलु्क इतर यवभागांच्या तुलनेत जास्त यदसनू येते.     
 

 वशष्यर्वतृ्तीच्या रकमेपेक्षा जादा शैक्षवणक शलु्क भरलेले एकूण लाभधारक 302  
 

 वशष्यर्वतृ्तीच्या रकमेपेक्षा जादा शैक्षवणक शलु्कासाठी लाभधारकांनी केलेली व्यर्वलिा 
 पालक       69 टक्के 
 बकँ कजब       14 टक्के 
 नातेर्वाईक       15 टक्के 
 इतर          2 टक्के 

 

 लाभधारकास वशष्यर्वतृ्ती प्राप्त झालेल्या प्रकारानसुार लाभािी 
 रोखीने           नगण्य 
 धनादेशाद्वारे       14 टक्के 
 बकँ खातयार्वर जमा      82 टक्के 
 इतर           3 टक्के 

 

 वशष्यर्वतृ्ती प्राप्त होण्याच्या कालार्वधीनसुार लाभािी 
 शैक्षवणक र्विाच्या सरुुर्वातीस       1 टक्का 
 शैक्षवणक र्विाच्या शेर्वटी     56 टक्के 
 शैक्षवणक र्विानंतर उवशरा     43 टक्के 

 

 वशष्यर्वतृ्तीचे प्रमाण शैक्षवणक शलु्काच्या तलुनेत योग्य आहे असे सांगणारे लाभािी 24 टक्के 
 

 वशष्यर्वतृ्तीचे प्रमाण शैक्षवणक शलु्काच्या तुलनेत योग्य नाही असे सांगणाऱ्या 76 टक्के लाभधारकांचे 
शैक्षवणक शलु्काच्या तलुनेत र्वाढीर्व अपेवक्षत वशष्यर्वतृ्तीनसुार टक्केर्वारी 
 25 ते 60 टक्के      30 टक्के 
 61 ते 80 टक्के      27 टक्के 
 81 ते 100 टक्के      43 टक्के 

 

 वशष्यर्वतृ्तीबाबत मावहती वमळालेल्या स्रोतानसुार लाभधारक 
 र्वतृ्तपिातील जावहरात         3 टक्के 
 शासनाचे संकेतलिळ         6 टक्के 
 महावर्वद्यालयाचा नोटीसबोडब     74 टक्के 
 महावर्वद्यालयाचे मावहतीपलुतक       7 टक्के 
 इतर         10 टक्के 

 

 मलू्यमापन पाहणीसाठी वनर्वड झालेल्या सर्वबच लाभधारकांना महाराष्र शासनाची वशष्यर्वतृ्ती प्राप्त झाली होती 
 

 मलू्यमापन पाहणीसाठी वनर्वड झालेल्या लाभधारकांपैकी एक टक्का लाभधारकांनी ह्या योजनेव्यवतवरक्त कें द्र 
परुलकृत गणुर्वत्ता-वन-साधन आधावरत वशष्यर्वतृ्ती वमळाल्याचे सांवगतले 

 

 

 वशष्यर्वतृ्ती वमळण्याकवरता अजब करण्याच्या पध्दतीबाबतच्या अवभप्रायानसुार लाभािी 
 सोपी र्व सटुसटुीत      72 टक्के 
 वकचकट       21 टक्के 
 ऑनलाईन अजब करणे अडचणीचे     7 टक्के 

 
  



7 
 

 वशष्यर्वतृ्ती वमळण्याकवरता पालकांचे र्वार्थिक उतपन्न ` 2.50 लाख योग्य असल्याचे सांगणारे लाभधारक 72 
टक्के  

 वशष्यर्वतृ्ती वमळण्याकवरता पालकांचे र्वार्थिक उतपन्न ` 2.50 लाखांपेक्षा जालत असार्वे, असे सांगणाऱ्या 28 
टक्के लाभधारकांनी सर्वबसाधारणपणे ` 3 ते 6 लाख ह्या दरम्यान र्वार्थिक उतपन्न असार्वे, असे सांवगतले 

 

 वशष्यर्वतृ्ती वमळाल्यामळेु लाभधारकांच्या वशक्षणासाठीच्या आर्थिक गरजा पणूब होण्यास मदत झाली, असे 
सांगणारे लाभािी 84 टक्के 

 

ड) मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी द्दन्ड झालेल्या अलाभधारकाांकडून प्राप्त माद्दहती्र आधाद्दरत 

 मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी एकूण 31 अलाभधारकांची वनर्वड  
 अलाभधारक मलेु      52 टक्के 
 अलाभधारक मलुी      48 टक्के 

 

 अल्पसंख्याक लोकसमहुानसुार अलाभधारक 
 मसु्ललम       81 टक्के 
 बौध्द         6 टक्के 
 विश्चन         0 टक्के 
 जैन        13 टक्के 
 शीख         0 टक्के 
 पारसी         0 टक्के 

 

 कुटंुबाच्या र्वार्थिक उतपन्नानसुार अलाभािी 
 ` 50,000 पेक्षा कमी     23 टक्के 
 ` 50,001 ते 75,000     16 टक्के 
 ` 75,001 ते 1,00,000       6 टक्के 
 ` 1,00,000 ते 1,50,000     23 टक्के 
 ` 1,50,001 ते 2,00,000     16 टक्के 
 ` 2,00,001 ते 2,50,000       3 टक्के 
 ` 2,50,000 पेक्षा जालत     13 टक्के 

 
 

 शैक्षवणक अभ्यासक्रमानसुार अलाभधारक 
 र्वैद्यकीय र्व अधबर्वैद्यकीय     39 टक्के 
 तांविक र्व व्यार्वसावयक     32 टक्के 
 इयत्ता बारार्वीनंतरचे सर्वब अभ्यासक्रम    29 टक्के 

 

 शैक्षवणक पाठ्यक्रमानसुार अलाभधारक 
 पदर्वी       84 टक्के 
 पदवर्वका        13 टक्के 
 पदव्यतु्तर          3 टक्के 

 

 यापरू्वी अशाच प्रकारच्या अभ्यासक्रमात इतर महावर्वद्यालयात प्रर्वेश घेतलेले अलाभधारक 6 टक्के 
 

 इतर महावर्वद्यालयात प्रर्वेश घेतलेल्या अलाभधारकास वमळालेली वशष्यर्वतृ्ती ` 15,000 
 

***** 
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प्रकरण - 2 

द्दशफारसी 

 अल्पसंख्याक वर्वभागाने र्वैद्यकीय र्व तंिवशक्षण संचालनालयास या योजनेंतगबत उपलब्ध केलेला वनधी आवण 
र्वैद्यकीय र्व तंिवशक्षण संचालनालयास प्राप्त झालेला वनधी यामध्ये काही र्विांसाठी तफार्वत असल्याचे वदसनू 
आले. अशा तफा्तीं्र मात करण्यासाठी ्ैद्यकीय ् तांत्रद्दशक्षण सांचालनालयाने सांबांद्दधत ्र्ांचे 
्र्वद्दनहाय लेखे ्र्व सांपल्यानांतर लागलीच अांद्दतम करून जतन करणे आ्र्शयक आहे. तसेच, 
प्रशासकीय द्द्भागाने बारकाईने सांद्दनयांत्रण करून सांबांद्दधत ्र्ाचे ्ैद्यकीय ् तांत्रद्दशक्षण 
सांचालनालयाकडून अांद्दतम झालेले लेखे प्रशासकीय द्द्भागाच्या अद्दभलेखा्र घेणे गरजेचे आहे.  
 

 शासन वनणबयानसुार वशष्यर्वतृ्ती अदा करण्यासाठी लागणारा प्रतयक्ष वनधी अवधक या वनधीच्या 2 टक्के इतकी 
अवतवरक्त रक्कम योजनेच्या अंमलबजार्वणीसाठी येणाऱ्या प्रशासकीय, प्रवसध्दी र्व तयानिंुवगक खचासाठी 
संचालनालयांच्या अवधनलत ठेर्वण्यात येईल अशी तरतदू आहे. द्द्द्यार्थ्यांना द्दशष्य्तृ्तीचे प्रत्यक्ष ्ाटप 
केल्यानांतरच प्रत्यक्ष द्दनधीचा अांदाज येऊ शकतो. त्यामळेु योजनेची अांमलबजा्णी करण्यासाठी 
येणाऱ्या प्रशासकीय, प्रद्दसध्दी ् त्यानरु्ांद्दगक खचासाठी योजनेच्या अांमलबजा्णीच्या काला्धीत 
द्दनधी उपलब्ध नसतो. योजनेची अांमलबजा्णी सरुू करण्यासाठी ्तृ्तपते्र (अल्पसांख्याक बहुल 
के्षत्रातील खपाच्या ्तृ्तपत्रासह ् अल्पसांख्याक भारे्तील ्तृ्तपते्र), इलेक्रॉद्दनक द्दमडीया, इ. मधनू 
योजनेची प्रद्दसध्दी देण्यासाठी योजनेची अांमलबजा्णी सरुू होण्यापू् ीच द्दनधी उपलब्ध होणे आ्र्शयक 
असते. प्रशासकीय, प्रद्दसध्दी ् त्यानरु्ांद्दगक खचासाठी उपलब्ध केलेला द्दनधी पणूवपणे खची पडला 
नसल्यास द्दशल्लक द्दनधी सांबांद्दधत ्र्ाच्या शे्टी शासनास प्रत्यार्पपत करण्याची तरतूद शासन 
द्दनणवयामध्ये करणे आ्र्शयक आहे. 

 

 सर्वबसाधारण यादी तयार केल्यानंतर 30 टक्के राखीर्व वशष्यर्वतृ्तीसाठी मलुींची वनर्वड करण्याचे वनकि 
असतांनासधु्दा तीनही अभ्यासक्रमांत वनकिाप्रमाणे याद्या तयार केल्या गेल्या नाहीत. या्र प्रद्दतबांध 
घालण्यासाठी प्रशासकीय द्द्भागाने प्रत्येक ्र्ी काही प्रमाणात द्दनद्दरक्षणे घेणे आ्र्शयक आहे. 

 

 या योजनेंतगबत वर्वद्यार्थ्यांना वशष्यर्वतृ्ती प्रदान केल्यानंतर एखाद्या वशष्यर्वतृ्तीधारकाने मध्येच अभ्यासक्रम सोडला, 
तर अशा वशष्यर्वतृ्तीधारकांकडून प्रदान केलेल्या वशष्यर्वतृ्तीची रक्कम र्वसलू केली जाईल र्व अशा वर्वद्यार्थ्यांचे 
नांर्व काळ्या यादीत टाकले जाईल आवण अशा वर्वद्यार्थ्यांना कोणतयाही योजनेंतगबत वशष्यर्वतृ्ती वमळण्यास प्रवतबंध 
केले जाईल, अशी शासन वनणबयामध्ये तरतदू आहे. तिावप, एखाद्या वशष्यर्वतृ्तीधारकाने मध्येच अभ्यासक्रम 
सोडला, तर अशा वशष्यर्वतृ्तीधारकांकडून प्रदान केलेल्या वशष्यर्वतृ्तीची रक्कम र्वसलू केली जात नसल्याचे वदसनू 
आले. द्दशष्य्तृ्तीधारकाने मध्येच अभ्यासक्रम सोडला तर अशा द्दशष्य्तृ्तीधारकाकडून प्रदान केलेल्या 
द्दशष्य्तृ्तीची रक्कम ्सलू करण्यात या्ी, जेणेकरून अशा प्रकरणाां्र आळा घालणे शक्य होईल, 
तसेच अशा प्रकरणाांमधनू घडणाऱ्या गैरप्रकाराांनादेखील प्रद्दतबांध घालणे शक्य होईल. 
 

 ज्या द्द्द्यार्थ्याला द्दशष्य्तृ्ती ् ाटप करण्यात आली आहे, अशा द्द्द्यार्थ्याची ओळख पटेल अशा पध्दतीने 
उदा. द्द्द्यार्थ्याचे नाां्, अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम, अल्पसांख्याक समहु गट, महाद्द्द्यालय, कायमचा पणूव 
पत्ता, भ्रमणध््नी क्रमाांक, बकँ खाता क्रमाांक, बकँ शाखा, ्ाटप करण्यात आलेली द्दशष्य्तृ्तीची 
रक्कम, इ. तपशीलासह नोंद्ह्या ठे्णे आ्र्शयक आहे. 
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 एखाद्या द्द्द्यार्थ्यांने द्दशष्य्तृ्तीकद्दरता अजव सादर केला आहे, तथाद्दप, काही द्दनकर् पणूव करीत नसल्याने 
अजव नामांजरू करण्यात आला असेल, अशा द्द्द्यार्थ्याची ओळख पटेल अशा पध्दतीने अजव नामांजूर 
करण्याच्या कारणाांसह उदा. द्द्द्यार्थ्याचे नाां्, अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम, अल्पसांख्याक समहु गट, 
महाद्द्द्यालय, कायमचा पणूव पत्ता, भ्रमणध््नी क्रमाांक, इ. तपशीलासह नोंद्ह्या ठे्णे आ्र्शयक आहे. 

 

 महाराष्राचा अवधर्वासी असलेल्या र्व इतर राज्यात वशक्षण घेत असलेल्या वर्वद्यार्थ्यांना या योजनेंतगबत र्वैद्यकीय 
वशक्षण, तांविक वशक्षण र्व इयत्ता बारार्वीनंतरचे इतर सर्वब अभ्यासक्रम या तीनही अभ्यासक्रमाखाली वशष्यर्वतृ्तीचा 
लाभ वदला असल्याचे वदसनू आले. इतर राज्यात वशक्षण घेत असलेल्या वकती वर्वद्यार्थ्यांना वशष्यर्वतृ्ती देण्यात 
आली र्व वशष्यर्वतृ्तीची रक्कम याबाबतचा तपशील र्वैद्यकीय र्व तंिवशक्षण संचालनालयामध्ये ठेर्वला जात 
नसल्याचे वदसनू आले. इतर राज्यात द्दशक्षण घेत असलेल्या द्दकती द्द्द्यार्थ्यांना द्दशष्य्तृ्ती देण्यात आली 
् अशा द्द्द्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या द्दशष्य्तृ्तीची रक्कम याबाबतचा तपशील ्ैद्यकीय ् तांत्रद्दशक्षण 
सांचालनालयामध्ये ठे्णे आ्र्शयक आहे. 

 

 इयत्ता बारार्वीनंतरचे इतर सर्वब अभ्यासक्रम (उदा. कला, र्वावणज्य, वर्वज्ञान यामधील पदर्वी, पदव्यतु्तर 
अभ्यासक्रम, इ.) यामध्ये वशक्षण घेत असलेल्या वर्वद्यार्थ्यांना वशष्यर्वतृ्ती देण्याकवरता वनकिाप्रमाणे पाि 
वर्वद्यार्थ्यांची यादी उच्च वशक्षण संचालनालयामाफब त तयार करून ती वशष्यर्वतृ्ती अदा करण्याकवरता तंिवशक्षण 
संचालनालयाकडे पाठवर्वली जाते. उच्च वशक्षण संचालनालयाने पाठवर्वलेल्या यादीतील वकती वर्वद्यार्थ्यांना 
वशष्यर्वतृ्ती अदा केली गेली, याबाबतचा कोणताही तपशील उच्च वशक्षण संचालनालयाकडे उपलब्ध होत नाही. 
तयामळेु उच्च वशक्षण संचालनालयास यार्वर कोणतेही वनयंिण ठेर्वणे शक्य होत नाही. या्र मात करण्यासाठी 
इयत्ता बारा्ीनांतरचे इतर स व् अभ्यासक्रम (उदा. कला, ्ाद्दणज्य, द्द्ज्ञान यामधील पद्ी, पदव्यतु्तर 
अभ्यासक्रम, इ.) यामध्ये द्दशक्षण घेत असलेल्या द्द्द्यार्थ्यांना द्दशष्य्तृ्ती अदा करण्यासाठी तांत्रद्दशक्षण 
सांचालनालयाला द्दनधी उपलब्ध न करता तो उच्च द्दशक्षण सांचालनालयाला उपलब्ध करण्यात या्ा. 

 

 वर्वद्यार्थ्यांनी वशष्यर्वतृ्तीकवरता ऑनलाईन फॉमब भरल्यानंतर सदर फॉमबची कप्रट काढून तयार्वर प्राचायांची लर्वाक्षरी 
घेतली जाते. महावर्वद्यालयांकडून वशष्यर्वतृ्तीकवरता वर्वद्यार्थ्यांची यादी र्वैद्यकीय र्व तंिवशक्षण संचालनालयास 
पाठवर्वली जाते. सदरची यादी र्वैद्यकीय र्व तंिवशक्षण संचालनालयास प्राप्त झाल्यानंतर वशष्यर्वतृ्तीची रक्कम 
वर्वद्यार्थ्याच्या बकँ खातयार्वर परलपरपणे जमा केली जाते. तयामळेु नेमके कोणतया वर्वद्यार्थ्यांना वशष्यर्वतृ्ती वमळाली 
याबाबतचा कोणताही तपशील महावर्वद्यालयांकडे उपलब्ध नसतो. र्वालतवर्वकत: असा तपशील 
महावर्वद्यालयांकडे उपलब्ध असणे आर्वश्यक आहे. सदरची कमतरता दरू करण्यासाठी ्ैद्यकीय ् 
तांत्रद्दशक्षण सांचालनालयाांकडून ज्या द्द्द्यार्थ्यांच्या बकँ खात्या्र द्दशष्य्तृ्तीची रक्कम जमा करण्यात 
आली, अशा द्द्द्यार्थ्यांची महाद्द्द्यालयद्दनहाय यादी द्दशष्य्तृ्तीच्या तपशीलासह उपलब्ध करण्यात 
या्ी.  

  

 राज्य र्व कें द्र शासन यांच्या वशष्यर्वतृ्तीसाठी लाभािी वनर्वडार्वयाचे वनकि सारखेच आहेत. तयामळेु वर्वद्यािी राज्य 
र्व कें द्र शासन या दोन्ही वशष्यर्वतृ्तींसाठी अजब करतात. दोन्ही वशष्यर्वतृ्तींचे फॉमब हे लाभार्थ्यामाफब त ऑनलाईन 
भरले जातात र्व सदर फॉमबची कप्रट काढून तयार्वर प्राचायांची लर्वाक्षरी घेतली जाते. वर्वद्यार्थ्यांना गणुर्वत्ता यादीनसुार 
वशष्यर्वतृ्ती कोणती वमळेल, याबाबत खािी नसल्यामळेु ते दोन्ही वठकाणी वशष्यर्वतृ्तीकवरता अजब करतात. 
महावर्वद्यालयांकडेही याबाबत कोणतयाही प्रकारची पवरपणूब मावहती नसल्यामळेु ते वर्वद्यार्थ्यांना तयाबाबत एकाच 
वशष्यर्वतृ्तीकवरता अजब करा, असे सांग ूशकत नाहीत. तयामळेु काही वर्वद्यार्थ्यांना वशष्यर्वतृ्तीच्या लाभापासनू र्वंवचत 
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रहार्वे लागते, तर काही वर्वद्यार्थ्यांना दोन्ही वशष्यर्वतृ्तीचा लाभ वमळतो. या्र मात करण्यासाठी कें द्र शासन ् 
राज्य शासन याांच्यामाफव त द्ददली जाणारी द्दशष्य्तृ्ती याकद्दरता एकच अजव भरून घेतल्यास जो ज्या 
प्रकारच्या द्दशष्य्तृ्तीस पात्र ठरेल, त्यास त्या प्रकारची द्दशष्य्तृ्ती मांजरू करता येऊ शकेल. त्यामळेु 
द्दशष्य्तृ्तीच्या अजाची छाननी करणे, तसेच द्द्द्यार्थ्यांना अजव भरण्याकद्दरता कराव्या लागणाऱ्या 
खचामध्ये बचत होऊ शकेल ्  एकाच द्द्द्यार्थ्यास दोहीही द्दशष्य्तृ्ती द्दमळणे या्र प्रद्दतबांध घालणे शक्य 
होईल.  

 

 वशष्यर्वतृ्ती ही शैक्षवणक र्विब संपल्यानंतर प्राप्त होत असल्याचे पाहणीमध्ये वदसनू आले. द्दशष्य्तृ्ती शैक्षद्दणक 
्र्ाच्या पद्दहल्या सहा मद्दहहीयाांमध्ये अदा करण्यात या्ी.  

 

 वशष्यर्वतृ्ती नतूनीकरणाबाबतचा अजब दरर्विी सादर करणे अडचणीचे आहे. द्दशष्य्तृ्ती नतूनीकरणाचा अजव 
दर्र्ी सादर न करता नतूनीकरणासाठी आ्र्शयक माद्दहती भरण्याकद्दरता ऑनलाईन सदु्द्धा उपलब्ध 
करून द्ददल्यास कालापव्यय कमी होऊन अजव भरताना ्ेबसाईट्र पडणारा ताणदेखील कमी करता 
येऊ शकेल ्  अजव भरल्यानांतर माद्दहती अपलोड करताना येणाऱ्या अडचणीं्र मात करता येऊ शकेल. 
तसेच काही ठराद्द्क बाबींकद्दरता एडीट ऑप्शनची सदु्द्धा उपलब्ध करण्यात या्ी. 
 

 वशष्यर्वतृ्ती नतूनीकरणाबाबतचा अजब भरण्याच्या कालार्वधीची सचूना प्राप्त होत नाही. द्दशष्य्तृ्ती 
नतूनीकरणाबाबत अजव भरण्याच्या काला्धीची सचूना लाभार्थ्याच्या भ्रमणध््नी्र एसएमएसद्वारे 
देण्याची सोय उपलब्ध केल्यास त्याांना द्दशष्य्तृ्तीचे फॉमव द्द्द्दहत ्ेळेत भरणे शक्य होईल. 

 

 र्वैद्यकीय, अधब र्वैद्यकीय, तांविक र्व व्यार्वसावयक अभ्यासक्रम यांच्या शैक्षवणक शलु्कामध्ये मोठ्या प्रमाणात 
फरक असनूदेखील या अभ्यासक्रमांमध्ये वशक्षण घेत असलेल्या वर्वद्यार्थ्यांना सारखीच वशष्यर्वतृ्ती  
(रु. 25,000/-) वदली जाते.  ्ैद्यकीय, अधव ्ैद्यकीय, ताांद्दत्रक ् व्या्साद्दयक अभ्यासक्रमाांमध्ये द्दशक्षण 
घेणाऱ्या द्द्द्यार्थ्यांना सांबांद्दधत अभ्यासक्रमाच्या शैक्षद्दणक शुल्काच्या काही ठराद्द्क प्रमाणात द्दशष्य्तृ्ती 
देण्यात या्ी, जेणेकरून द्दशष्य्तृ्तीच्या अनरु्ांगाने होणारा अहीयाय दरू करणे शक्य होईल. 

 

 लर्वयंरोजगार असलेल्या पालकांनी उतपन्नाचे प्रवतज्ञापि कोऱ्या पेपरर्वर लर्वयंप्रमावणत प्रमाणपि लर्वरुपात तर 
नोकरी करणाऱ्या पालकांच्याबाबतीत वनयोक्तयाकडून उतपन्नाचा दाखला प्राप्त करून सादर करण्याची शासन 
वनणबयामध्ये तरतदू आहे. पालकांचे उतपन्न ` 2.50 लाखापेक्षा अवधकचे असनूदेखील र्वार्थिक उतपन्न ` 2.50 
लाखापेक्षा कमी दशबवर्वले जाते. तयामळेु खरोखरच ज्यांचे उतपन्न ` 2.50 लाखांपेक्षा कमी आहे, असे वर्वद्यािी 
वशष्यर्वतृ्ती वमळण्यापासनू र्वंवचत राहतात. या्र मात करण्यासाठी  सक्षम प्राद्दधकाऱ्याने द्ददलेले  उत्पहीनाचे 
प्रमाणपत्रच ग्राह्य धरण्यात या्े. याकद्दरता शासन द्दनणवय सधुाद्दरत करणे आ्र्शयक आहे. 

 

 उतपन्नाची र्वार्थिक मयादा ` 2.50 लाख ककर्वा तयापेक्षा कमी असार्वी, अशी शासन वनणबयामध्ये अट आहे. 
जास्तीत जास्त द्द्द्यार्थ्यांना लाभ देण्याच्या दसृ्ष्टकोनातून पालकाांच्या उत्पहीनाच्या ्ार्पर्क मयादेत  
` 4.00 ते 6.00 लाख इतकी ्ाढ करण्यात या्ी. 

 

 ऑनलाईन पध्दतीने अजब करताना इंटरनेट कनेक्टीव्हीटी सरुळीत नसते. ऑनलाईन पध्दतीने अजव 
करण्यासाठी व्हीपीएन हायस्पीड इांटरनेट कनेक्टीव्हीटीची सोय उपलब्ध करण्यात या्ी.  

 

 मलू्यमापन पाहणीमध्ये काही वर्वद्यािी र्वयाची 18 र्विे पणूब केलेली नसल्याने अज्ञान (minor) म्हणनू बकेँत खाते 
उघडतात र्व खाते क्रमांक अजात नमदू करतात. वशष्यर्वतृ्ती वमळण्याच्या कालार्वधीपयंत ते सज्ञान 
(major/adult) झालेले असतात. वशष्यर्वतृ्ती अदा करतेर्वेळी वर्वद्यािी सज्ञान झाल्यामळेु बकँ खातयार्वर 
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वशष्यर्वतृ्तीची रक्कम जमा करताना कायान्र्वयीन यंिणांना वर्ववर्वध अडचणींना तोंड द्यार्वे लागत असल्याचे वदसनू 
आले. यामध्ये वर्वशेित: दहार्वी इयत्ता उत्तीणब झाल्यानंतर ज्या वर्वद्यार्थ्यांनी पदवर्वका अभ्यासक्रमासाठी प्रर्वेश 
घेतला आहे, अशा वर्वद्यार्थ्यांच्या बाबतीत वदसनू आले आहे. सदर योजनेचे नाां्  “उच्च व्या्साद्दयक ् 
इयत्ता बारा्ीनांतर इतर स व् अभ्यासक्रमाांमध्ये द्दशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील अल्पसांख्याक 
द्द्द्यार्थ्यांकद्दरता द्दशष्य्तृ्ती योजना” असे असल्याने इयत्ता दहा्ी उत्तीणव झाल्यानांतर पदद्द्का 
अभ्यासक्रमाांमध्ये प्र्ेश घेतलेल्या ्  अज्ञान (minor) असलेल्या द्द्द्यार्थ्यांसाठी योजनेचे नाां् द्द्चारात 
घेता ही योजना त्याांना लाग ू होत नाही. त्यामळेु अशा प्रकरणाांना प्रद्दतबांध घालण्यासाठी इयत्ता 
दहा्ीनांतर पदद्द्का अभ्यासक्रमाांसाठी प्र्ेश घेणाऱ्या अज्ञान (minor) द्द्द्यार्थ्यांना ही योजना लाग ू
करू नये. तसेच योजनेचे नाां् “इयत्ता बारा्ीनांतर उच्च व्या्साद्दयक ् इतर स व् अभ्यासक्रमाांमध्ये 
(कला, ्ाद्दणज्य, द्द्ज्ञान यामधील पद्ी, पदव्यतु्तर अभ्यासक्रम, इ.) द्दशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील 
अल्पसांख्याक द्द्द्यार्थ्यांकद्दरता द्दशष्य्तृ्ती योजना” असे बदलण्यात या्े. 

 

 इयत्ता दहा्ी उत्तीणव झाल्यानांतर द्द्द्द्ध अभ्यासक्रमाांमध्ये द्दशक्षण घेणाऱ्या द्द्द्यार्थ्यांना द्दशष्य्तृ्ती 
देण्याचा प्रशासकीय द्द्भागाचा मानस असल्यास त्याकद्दरता स््तांत्र योजना तयार करण्यात या्ी ् 
त्यास “इयत्ता दहा्ीनांतर इयत्ता अकरा्ी, बारा्ी, पदद्द्का, आयटीआय, इ. अभ्यासक्रमाांमध्ये द्दशक्षण 
घेणाऱ्या राज्यातील अल्पसांख्याक द्द्द्यार्थ्यांकद्दरता द्दशष्य्तृ्ती योजना” असे नाां् देण्यात या्े. 

 

 उच्च व्या्साद्दयक ् इयत्ता बारा्ीनांतर स व् अभ्यासक्रमाांमध्ये द्दशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील 
अल्पसांख्याक द्द्द्यार्थ्यांना या योजनेमळेु त्याांच्या द्दशक्षणासाठीच्या आर्पथक गरजा पणूव होण्यास मदत 
झालेली आहे. सदरची योजना उपयकु्त आहे. तथाद्दप, सदरची योजना अद्दधक उपयकु्त होण्याकद्दरता 
्र नमदू केलेल्या द्दशफारशीं्र कायव्ाही होणे गरजेचे आहे. 
 

 

***** 
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प्रकरण - 3 
प्रस्ता्ना 

1. योजनेची पार्श व्भमूी 

 राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या सर्वांगीण वर्वकासाकवरता तसेच तयांच्या एकंदर राहणीमानात मलूभतू सधुारणा 
घडर्वून आणण्याच्यादषृ्टीने राज्य शासनाने अल्पसंख्याक लोकसमहू म्हणनू घोवित केलेल्या राज्यातील मसु्ललम, बौध्द, 
विश्चन, जैन, शीख र्व पारसी या समाजातील “तांविक र्व व्यार्वसावयक वशक्षण घेणाऱ्या होतकरू र्व गणुर्वत्ताधारक 
वर्वद्यार्थ्यांकवरता वशष्यर्वतृ्ती योजना” सन 2008-09 पासनू राज्यात राबवर्वण्यात येत होती. या योजनेची सकारातमक 
फलवनष्पत ती वर्वचारात घेऊन, तसेच सदर योजना राबवर्वताना  ˆ¤Ëü³Öर्वणा-या प्रशासकीय अडचणी, योजनेचे लर्वरुप र्व 
अंमलबजार्वणीतील उणीर्वा यांचे वनराकरण करुन, राज्यातील अल्पसंख्याक लोकसमहुातील आर्थिकदषृ्या दबुबल र्व 
गणुर्वत्ताधारक वर्वद्यार्थ्यांकवरता ही योजना सन 2011-12 पासनू राज्यात “उच्च व्यार्वसावयक र्व इयत्ता बारार्वीनंतर इतर 
सर्वब अभ्यासक्रमांमध्ये वशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील अल्पसंख्याक वर्वद्यार्थ्यांकवरता वशष्यर्वतृ्ती योजना’’ या सधुावरत 
लर्वरुपात राबवर्वण्यात येत आहे.  

2. योजनेचे स््रुप 
2.1 भाग-1 - उच्च व्यार्वसावयक (र्वैद्यकीय, अधबर्वैद्यकीय, तांविक र्व व्यार्वसावयक अभ्यासक्रम) वशक्षण घेणाऱ्या 
राज्यातील अल्पसंख्याक लोकसमहुातील आर्थिकदषृ्या दबुबल र्व गणुर्वत्ताधारक वर्वद्यार्थ्यांसाठी वशष्यर्वतृ्ती योजना.  
2.2  भाग-2 - इयत्ता बारार्वीनंतर उच्च व्यार्वसावयक (र्वैद्यकीय, अधबर्वैद्यकीय, तांविक र्व व्यार्वसावयक अभ्यासक्रम 
र्वगळून) वशक्षण र्वगळून इतर सर्वब अभ्यासक्रमांमध्ये वशक्षण घेत असलेल्या (उदा. कला, र्वावणज्य आवण वर्वज्ञान 
यामधील पदर्वी, पदव्यतु्तर अभ्यासक्रम, इ.) राज्यातील अल्पसंख्याक लोकसमहुातील आर्थिकदषृ्या दबुबल र्व 
गणुर्वत्ताधारक वर्वद्यार्थ्यांकवरता वशष्यर्वतृ्ती योजना.  
3. योजनेचे उद्दिष्ट 

राज्यातील अल्पसंख्याक लोकसमहुातील आर्थिकदषृ्या दबुबल र्व गणुर्वत्ताधारक वर्वद्यार्थ्यांना उच्च र्व व्यार्वसावयक 
वशक्षण घेण्यास पे्रवरत करणे.  

4. योजनेची अांमलबजा्णी यांत्रणा ् कायवपध्दती 
“उच्च व्यार्वसावयक र्व इयत्ता बारार्वीनंतर इतर सर्वब अभ्यासक्रमांमध्ये वशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील अल्पसंख्याक 

वर्वद्यार्थ्यांकवरता वशष्यर्वतृ्ती योजना’’ या योजनेंतगबत अल्पसंख्याक वर्वभाग, मंिालय, मुंबई यांचेमाफब त राज्यलतरार्वर 
संचालक, र्वैद्यकीय वशक्षण संचालनालय, महाराष्र राज्य, मुंबई र्व संचालक, तंिवशक्षण संचालनालय, मुंबई यांना वनधी 
वर्वतरीत करण्यात येतो र्व या दोन्ही संचालनालयाकडून योजनेची अंमलबजार्वणी केली जाते. 

4.1 योजनेची कायवपध्दती 

 संचालक, र्वैद्यकीय वशक्षण संचालनालय, महाराष्र राज्य, मुंबई यांच्याकडे र्वैद्यकीय र्व अधब र्वैद्यकीय वशक्षण 
घेणाऱ्या अल्पसंख्याक लोकसमहुातील आर्थिकदषृ्या दबुबल र्व गणुर्वत्ताधारक वर्वद्यार्थ्यांना वशष्यर्वतृ्ती र्वाटप, 
अंमलबजार्वणी र्व संवनयंिणाची संपणूब जबाबदारी सोपवर्वण्यात आली आहे, तर संचालक, तंिवशक्षण संचालनालय, 
महाराष्र राज्य, मुंबई यांच्याकडे र्वैद्यकीय र्व अधबर्वैद्यकीय वशक्षण र्वगळून इतर तांविक र्व व्यार्वसावयक 
अभ्यासक्रमांमध्ये वशक्षण घेणाऱ्या तसेच, इयत्ता बारार्वीनंतर उच्च व्यार्वसावयक (र्वैद्यकीय, अधब र्वैद्यकीय, तांविक र्व 
व्यार्वसावयक अभ्यासक्रम र्वगळून) वशक्षण र्वगळून इतर सर्वब अभ्यासक्रमांमध्ये (उदा. कला, र्वावणज्य, वर्वज्ञान यांमधील 
पदर्वी, पदव्यतु्तर अभ्यासक्रम, इ.) वशक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक लोकसमहुातील आर्थिकदषृ्या दबुबल र्व 
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गणुर्वत्ताधारक वर्वद्यार्थ्यांना वशष्यर्वतृ्ती र्वाटप, अंमलबजार्वणी र्व संवनयंिणाची संपणूब जबाबदारी सोपवर्वण्यात आली 
आहे. इयत्ता बारार्वीनंतर उच्च व्यार्वसावयक (र्वैद्यकीय, अधब र्वैद्यकीय, तांविक र्व व्यार्वसावयक अभ्यासक्रम र्वगळून) 
वशक्षण र्वगळून इतर सर्वब अभ्यासक्रमांमध्ये (उदा. कला, र्वावणज्य, वर्वज्ञान यांमधील पदर्वी, पदव्यतु्तर अभ्यासक्रम, इ.) 
वशक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक लोकसमहुातील आर्थिकदषृ्या दबुबल र्व गणुर्वत्ताधारक आवण शासन वनकिानसुार 
वशष्यर्वतृ्तीकवरता पाि वर्वद्यार्थ्यांची यादी संचालक, उच्च वशक्षण संचालनालय, महाराष्र राज्य, पणेु यांचेमाफब त तयार 
केली जाते र्व ती संचालक, तंिवशक्षण संचालनालय यांचेकडे वशष्यर्वतृ्तीचे र्वाटप करण्यासाठी पाठवर्वली जाते. सदर 
र्वाटपाची संपणूब जबाबदारीदेखील संचालक, तंिवशक्षण संचालनालय, मुंबई यांचेर्वर सोपवर्वण्यात आलेली आहे. 

5. योजनेचे द्दनकर्  

भाग-1  

1)  या योजनेंतगबत मान्यता प्राप्त र्वैद्यकीय र्व अधबर्वैद्यकीय तसेच तांविक र्व व्यार्वसावयक अभ्यासक्रमांमध्ये पदर्वी, 
पदवर्वका र्व पदव्यतु्तर प्रिम ते अंवतम र्विामध्ये वशक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक वर्वद्यार्थ्यांना वशष्यर्वतृ्ती लर्वरुपात आर्थिक 
सहाय्य उपलब्ध करुन वदले जाते. यामध्ये ज्या वर्वद्यार्थ्यांनी संबंवधत अभ्यासक्रमाचे मागील शैक्षवणक र्विब यशलर्वीवरतया 
पणूब करुन पढुील र्विात प्रर्वेश घेतला आहे असे वर्वद्यािी, तसेच चाल ू शैक्षवणक र्विात नव्याने प्रर्वेश घेतलेल्या 
अल्पसंख्याक लोकसमहुातील आर्थिकदषृ्या दबुबल र्व गणुर्वत्ताधारक आवण शासन वनकिानसुार वशष्यर्वतृ्तीकवरता पाि 
वर्वद्यार्थ्यांना वशष्यर्वतृ्ती देण्यात येते.             

2) मान्यताप्राप्त वर्ववर्वध अभ्यासक्रमांमध्ये सामावयक प्रर्वेश चाचणीद्वारे (सीईटी) प्रर्वशे घेतलेले वर्वद्यािी या 
योजनेसाठी पाि ठरतात. 

3) ज्या वर्वद्यार्थ्यांनी सामावयक प्रर्वेश चाचणी (सीईटी) न देता उक्त अभ्यासक्रमांमध्ये प्रर्वेश घेतला आहे, असे 
वर्वद्यािीदेखील या योजनेचा लाभ घेण्यास पाि ठरवर्वण्यात आले होते. तिावप, अशा वर्वद्यार्थ्यांची वनर्वड तयांनी उच्च 
माध्यवमक / पदर्वी परीक्षांमध्ये प्राप्त केलेल्या गणुांच्या गणुर्वते्तर्वर आधावरत केली जाते.  

4) पदर्वी र्व पदवर्वका अभ्यासक्रमात वशक्षण घेत असलेल्या अल्पसंख्याक वर्वद्यार्थ्यांची वशष्यर्वतृ्तीसाठी वनर्वड 
करताना तयांची गणुर्वत्ता यादी तयांनी माध्यवमक/ उच्च माध्यवमक पवरक्षेमध्ये प्राप्त केलेल्या गणुांच्या आधारे तयार केली 
जाते, तर पदव्यतु्तर अभ्यासक्रमात वशक्षण घेत असलेल्या अल्पसंख्याक वर्वद्यार्थ्यांची गणुर्वत्ता यादी तयांनी पदर्वी पवरक्षेत 
अर्थजत केलेल्या गणुांच्या आधारे तयार केली जाते. 

5) गणुर्वत्ता यादी तयार करताना वर्वद्यार्थ्यांना समान गणु वमळाले असतील अशा र्वेळी ज्या वर्वद्यार्थ्याचे र्वार्थिक 
कौटंुवबक उतपन्न कमी असेल तया वर्वद्यार्थ्यास वशष्यर्वतृ्तीकवरता प्राधान्य देण्यात येते. 

6) संबंवधत अल्पसंख्याक वर्वद्यािी ज्या शैक्षवणक अभ्यासक्रमामध्ये वशक्षण घेत असेल, तया अभ्यासक्रमाकवरता 
आकारण्यात येणारे प्रतयक्ष र्वार्थिक शैक्षवणक शलु्क ककर्वा रु. 25,000/- यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेर्वढी रक्कम 
वशष्यर्वतृ्ती म्हणनू देण्यात येते. 

7) या योजनेंतगबत वशष्यर्वतृ्तीधारक वर्वद्यार्थ्याला अन्य योजनेखाली वशष्यर्वतृ्ती अिर्वा वर्वद्यार्वेतन याचा लाभ घेता 
येत नाही. 

8)  जर एखाद्या वर्वद्यार्थ्याला र्वदै्यकीय पदर्वी र्वा पदव्यतु्तर या अभ्यासक्रमाच्या अंतर्वावसता कालार्वधीत 
(Internship period) काही पावरश्रवमक रक्कम वमळत असेल ककर्वा इतर अभ्यासक्रमांच्या बाबतीत प्रातयवक्षक  
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प्रवशक्षणाच्या (Practical training) कालार्वधीत काही भत्ता /वर्वद्यार्वेतन वमळत असेल, तर तया कालार्वधीत अशा 
वर्वद्यार्थ्यास वशष्यर्वतृ्तीचा लाभ वदला जात नाही. 

9) संबंवधत अल्पसंख्याक वर्वद्यािीं महाराष्र राज्याचा अवधर्वासी असणे र्व तयाने माध्यवमक शालांत परीक्षा 
महाराष्र राज्यातनू उत्तीणब केली असणे अवनर्वायब आहे. 

10) या वशष्यर्वतृ्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंवधत अल्पसंख्याक वर्वद्यार्थ्यांच्या कुटुबांचे सर्वब स्रोतांद्वारे वमळणारे 
र्वार्थिक उतपन्न रु.2.50 लाख ककर्वा तयापेक्षा कमी असणे आर्वश्यक आहे. 

11) लर्वयंरोजगार असलेल्या पालकांनी उतपन्नाचे प्रवतज्ञापि कोऱ्या कागदार्वर लर्वयंप्रमावणत (self certified) 
प्रमाणपि लर्वरूपात सादर करणे आर्वश्यक आहे. नोकरी करणाऱ्या पालकांच्या बाबतीत वनयोक्तयाकडून उतपन्नाचा 
दाखला प्राप्त करून घेणे आर्वश्यक आहे.  या दाखल्यात अल्पसंख्याक असल्याबद्दलचा उल्लेखदेखील असणे 
आर्वश्यक आहे. वर्वद्यार्थ्यांचे पालक, उतपन्न कर भरत असल्यास आयकर वर्वर्वरण पिाची सतयप्रत उतपन्नाचा दाखला 
म्हणनू ग्राह्य धरण्यात येते.  

12) या योजनेंतगबत 30 टक्के वशष्यर्वतृ्ती मलुींसाठी राखनू ठेर्वण्यात येते. एखाद्या अल्पसंख्याक लोकसमहूातील 
मलुींची संख्या कमी असल्यास तया अल्पसंख्याक लोकसमहूातील मलुांना वशष्यर्वतृ्ती देण्यात येते. प्रिम 70 टक्के 
वर्वद्यार्थ्यांची (मलुींचा समार्वेश करुन) सर्वबसाधारण यादी तयार करण्यात येते र्व तयानंतर 30 टक्के राखीर्व 
वशष्यर्वतृ्तीसाठी मलुींची वनर्वड करण्यात येते (70 टक्के मध्ये समार्वेश असलेल्या मलुींचा अंतभार्व 30 टक्के राखीर्व 
यादीमध्ये केला जात नाही). 

13) या योजनेंतगबत एखाद्या अल्पसंख्याक लोकसमहूाकवरता वनस्श्चत केलेले वशष्यर्वतृ्ती वर्वतरणाचे लक्ष्य गाठले 
जात नसेल, तर इतर अल्पसंख्याक लोकसमहूातील वर्वद्यार्थ्यांसाठी तया वशष्यर्वतृ्ती समायोवजत करण्यात येतात.  

14) संबंवधत वर्वद्यािी लर्वत:च्या चकुीच्या र्वतबनामळेु समाधानकारक शैक्षवणक प्रगती करत नसल्यास ककर्वा गैरर्वतबन 
करत असल्यास अशा वर्वद्यार्थ्याची वशष्यर्वतृ्ती िांबवर्वण्यात ककर्वा रद्द करण्यात येते.  

15) जर एखाद्या वर्वद्यार्थ्यांने चकुीच्या मावहतीच्या आधारे वशष्यर्वतृ्ती वमळवर्वली असल्याचे वनदशबनास आल्यास तया 
वर्वद्यार्थ्यांची वशष्यर्वतृ्ती तातकाळ रद्द करण्यात येते र्व तयास प्रदान करण्यात आलेल्या वशष्यर्वतृ्तीच्या रकमेची र्वसलूी 
करण्यात येते. तसेच अशा वर्वद्यार्थ्याचे नार्व काळया यादीत टाकले जाते र्व कोणतयाही योजनेंतगबत वशष्यर्वतृ्ती वमळण्यास 
अशा वर्वद्यार्थ्यास प्रवतबंवधत केले जाते. 

16) ज्या अभ्यासक्रमाकवरता वशष्यर्वतृ्तीधारकास वशष्यर्वतृ्ती प्रदान करण्यात आली आहे, तो अभ्यासक्रम वशष्यर्वतृ्ती 
धारकाने मध्येच सोडला तर अशा वर्वद्यार्थ्यास प्रदान केलेल्या वशष्यर्वतृ्तीची रक्कम राज्य शासनास योग्य र्वाटल्यास 
तयाच्या / वतच्याकडून र्वसलू केली जाते. 

17) वशष्यर्वतृ्तीसाठी वर्ववहत केलेल्या अजामध्ये वर्वद्यार्थ्यांच्या राष्रीय बकेँतील बचत खातयाबाबतची मावहती भरणे 
आर्वश्यक आहे. 
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भाग-2  

1) इयत्ता बारार्वीनंतर उच्च व्यार्वसावयक (र्वैद्यकीय, अधबर्वैद्यकीय, तांविक र्व व्यार्वसावयक अभ्यासक्रम र्वगळून) 
वशक्षण र्वगळून इतर सर्वब अभ्यासक्रमांमध्ये वशक्षण घेत असलेल्या (उदा. कला, र्वावणज्य आवण वर्वज्ञान यामधील पदर्वी, 
पदव्यतु्तर अभ्यासक्रम, इ.) राज्यातील अल्पसंख्याक लोकसमहुातील आर्थिकदषृ्या दबुबल र्व गणुर्वत्ताधारक 
वर्वद्यार्थ्यांकवरता वशष्यर्वतृ्ती ही योजना लाग ूआहे. 

2) मान्यताप्राप्त वर्ववर्वध अभ्यासक्रमांमध्ये प्रर्वेश घेतेर्वेळी इयत्ता 12 र्वी मध्ये प्राप्त केलेल्या गणुांचा वर्वचार करुन 
वशष्यर्वतृ्ती प्रदान करण्यात येते. 

3) गणुर्वत्ता यादी तयार करताना वर्वद्यार्थ्यांना समान गणु वमळाले असतील, अशा र्वेळी ज्या वर्वद्यार्थ्याचे र्वार्थिक 
कौटंुवबक उतपन्न कमी असेल तया वर्वद्यार्थ्यास वशष्यर्वतृ्तीकवरता प्राधान्य देण्यात येते. 

4) या योजनेंतगबत एकूण 2,000 नर्वीन वशष्यर्वतृ्ती उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या आहेत. प्रतयक्ष र्वार्थिक 
शैक्षवणक शलु्क ककर्वा रु. 5,000/- यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती रक्कम वशष्यर्वतृ्ती म्हणनू देण्यात येते. तसेच, 
प्रतयेक र्विात परू्वी वदलेल्या वशष्यर्वतृ्तींचे नतुनीकरण करण्यात येते. काही अभ्यासक्रमांचे शलु्क  
रु. 5,000/- पेक्षा कमी असेल, तर तयापैकी अखर्थचत रावहलेली रक्कम अल्पसंख्याक लोकसमहुांच्या प्रमाणात 
अवधकच्या वशष्यर्वतृ्ती देण्यासाठी अनजेु्ञय असतात. 

5) या योजनेंतगबत वशष्यर्वतृ्तीधारक वर्वद्यार्थ्याला अन्य योजनेखाली वशष्यर्वतृ्ती अिर्वा वर्वद्यार्वेतन याचा लाभ घेता 
येत नाही. 

6) संबंवधत अल्पसंख्याक वर्वद्यािीं महाराष्र राज्याचा अवधर्वासी असणे र्व तयाने माध्यवमक शालांत परीक्षा 
महाराष्र राज्यातनू उत्तीणब केली असणे अवनर्वायब आहे. 

7) या वशष्यर्वतृ्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंवधत अल्पसंख्याक वर्वद्यार्थ्यांच्या कुटुबांचे सर्वब स्रोतांद्वारे वमळणारे 
र्वार्थिक उतपन्न रु.2.50 लाख ककर्वा तयापेक्षा कमी असणे आर्वश्यक आहे. 

8) लर्वयंरोजगार असलेल्या पालकांनी उतपन्नाचे प्रवतज्ञापि कोऱ्या कागदार्वर लर्वयंप्रमावणत (self certified) 
प्रमाणपि लर्वरूपात सादर करणे आर्वश्यक आहे. नोकरी करणाऱ्या पालकांच्या बाबतीत वनयोक्तयाकडून उतपन्नाचा 
दाखला प्राप्त करून घेणे आर्वश्यक आहे.  या दाखल्यात अल्पसंख्याक असल्याबद्दलचा उल्लेखदेखील असणे 
आर्वश्यक आहे. वर्वद्यार्थ्यांचे पालक, उतपन्न कर भरत असल्यास आयकर वर्वर्वरण पिाची सतयप्रत उतपन्नाचा दाखला 
म्हणनू ग्राह्य धरण्यात येते.  

9) या योजनेंतगबत 30 टक्के वशष्यर्वतृ्ती मलुींसाठी राखनू ठेर्वण्यात येते. एखाद्या अल्पसंख्याक लोकसमहूातील 
मलुींची संख्या कमी असल्यास तया अल्पसंख्याक लोकसमहूातील मलुांना वशष्यर्वतृ्ती देण्यात येते. प्रिम 70 टक्के 
वर्वद्यार्थ्यांची (मलुींचा समार्वेश करुन) सर्वबसाधारण यादी तयार करण्यात येते र्व तयानंतर 30 टक्के राखीर्व 
वशष्यर्वतृ्तीसाठी मलुींची वनर्वड करण्यात येते. (70 टक्के मध्ये समार्वेश असलेल्या मलुींचा अंतभार्व 30 टक्के राखीर्व 
यादीमध्ये केला जात नाही.) 

10) या योजनेंतगबत एखाद्या अल्पसंख्याक लोकसमहूाकवरता वनस्श्चत केलेले वशष्यर्वतृ्ती वर्वतरणाचे लक्ष्य गाठले 
जात नसेल, तर इतर अल्पसंख्याक लोकसमहूातील वर्वद्यार्थ्यांसाठी तया वशष्यर्वतृ्ती समायोवजत करण्यात येतात.  
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11) संबंवधत वर्वद्यािी लर्वत:च्या चकुीच्या र्वतबनामळेु समाधानकारक शैक्षवणक प्रगती करत नसल्याबाबत ककर्वा 
गैरर्वतबन करत असल्यास अशा वर्वद्यार्थ्याची वशष्यर्वतृ्ती िांबवर्वण्यात ककर्वा रद्द करण्यात येते.  

12) जर एखाद्या वर्वद्यार्थ्यांने चकुीच्या मावहतीच्या आधारे वशष्यर्वतृ्ती वमळवर्वली असल्याचे वनदशबनास आल्यास तया 
वर्वद्यार्थ्यांची वशष्यर्वतृ्ती तातकाळ रद्द करण्यात येते र्व तयास प्रदान करण्यात आलेल्या वशष्यर्वतृ्तीच्या रकमेची र्वसलूी 
केली जाते. तसेच, अशा वर्वद्यार्थ्याचे नार्व काळ्या यादीत टाकून कोणतयाही योजनेंतगबत वशष्यर्वतृ्ती वमळण्यास अशा 
वर्वद्यार्थ्यास प्रवतबंवधत केले जाते. 

13) ज्या अभ्यासक्रमाकवरता वशष्यर्वतृ्तीधारकास वशष्यर्वतृ्ती प्रदान करण्यात आली आहे तो अभ्यासक्रम वशष्यर्वतृ्ती 
धारकाने मध्येच सोडला तर अशा वर्वद्यार्थ्यास प्रदान केलेल्या वशष्यर्वतृ्तीची रक्कम राज्य शासनास योग्य र्वाटल्यास 
तयाच्या / वतच्याकडून र्वसलू केली जाते. 

14) वशष्यर्वतृ्तीसाठी वर्ववहत केलेल्या अजामध्ये वर्वद्यार्थ्यांच्या राष्रीय बकेँतील बचत खातयाबाबतची मावहती भरणे 
आर्वश्यक आहे. 

6. मलू्यमापन पाहणीची उद्दिष्टे  

 अल्पसंख्याक लोकसमहुातील आर्थिकदषृ्या दबुबल, होतकरु र्व गणुर्वत्ताधारक वर्वद्यार्थ्याना 
उच्च/व्यार्वसावयक वशक्षणाकवरताच्या वशष्यर्वतृ्ती र्वाटप प्रवक्रयेचा आढार्वा घेणे.  

 अल्पसंख्याक लोकसमहुातील आर्थिकदषृ्या दबुबल, होतकरु र्व गणुर्वत्ताधारक वर्वद्यार्थ्याना सदर योजनेमळेु 
उच्च/व्यार्वसावयक वशक्षण घेण्यास पे्ररणा वमळाली ककर्वा कसे याचा आढार्वा घेणे. 

 वनर्वड करण्यात आलेले लाभािी लक्ष्यगटातीलच होते काय याची खािी करणे.  

 योजनेच्या अंमलबजार्वणीमध्ये येणा-या अडचणी / िटुींचा शोध घेणे. 

 अलाभार्थ्यांकडून लाभ न वमळाल्याबाबतच्या कारणांचा शोध घेणे. 
 

7. योजनेची व्याप्ती, नमनुा द्दन्ड पध्दती ् नमनुा आकार 

योजनेची व्याप्ती 

7.1  ‘राज्यातील अल्पसंख्याक लोकसमहुातील आर्थिकदषृ्या दबुबल र्व गणुर्वत्ताधारक वर्वद्यार्थ्यांकवरता वशष्यर्वतृ्ती’ 
ही योजना संपणूब महाराष्र राज्यात राबवर्वली जात आहे. या योजनेचा लाभ र्वैद्यकीय र्व अधबर्वैद्यकीय, तांविक र्व 
व्यार्वसावयक तसेच इयत्ता बारार्वीनंतर उच्च व्यार्वसावयक (र्वैद्यकीय, अधबर्वैद्यकीय, तांविक र्व व्यार्वसावयक अभ्यासक्रम 
र्वगळून) वशक्षण र्वगळून इतर सर्वब अभ्यासक्रमांमध्ये वशक्षण घेत असलेल्या (उदा. कला, र्वावणज्य आवण वर्वज्ञान 
यामधील पदर्वी, पदव्यतु्तर अभ्यासक्रम, इ.) वर्वद्यार्थ्यांना वदला जातो. 

महाद्द्द्यालयाांची द्दन्ड  

7.2  प्रतयेक महसलूी वर्वभागातनू भाग-1 र्व भाग-2 अंतगबत गटांतील महावर्वद्यालयांमधनू र्विब 2012-13 कवरता 
वशष्यर्वतृ्तीचा जालतीत जालत लाभ वदलेले प्रतयेकी दोन याप्रमाणे 36 महावर्वद्यालयांची वनर्वड करण्यात आली. वनर्वड 
केलेल्या एखाद्या महावर्वद्यालयामधनू वनर्वड पध्दतीनसुार आर्वश्यक वततके वर्वद्यािी (लाभािी) उपलब्ध होऊ न 
शकल्यास लाभार्थ्यांची उणीर्व भरून काढण्यासाठी अवधकच्या महावर्वद्यालयांची वनर्वड करण्यात आली.  

भाग-1  गट-1) र्वैद्यकीय र्व अधबर्वैद्यकीय अभ्यासक्रम,  

गट-2) तांविक / व्यार्वसावयक अभ्यासक्रम,  
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भाग-2     गट-3) इयत्ता बारार्वीनंतर उच्च व्यार्वसावयक (र्वैद्यकीय, अधबर्वैद्यकीय, तांविक र्व व्यार्वसावयक 
अभ्यासक्रम र्वगळून) वशक्षण र्वगळून इतर सर्वब अभ्यासक्रम (उदा. कला, र्वावणज्य आवण वर्वज्ञान यामधील पदर्वी, 
पदव्यतु्तर अभ्यासक्रम, इ.)  

7.3 भाग-1 र्व भाग-2 मधनू एकवितपणे राज्यातनू एकूण 36 महावर्वद्यालयांची वनर्वड करार्वयाची होती.  तिावप, 
काही गटातील महावर्वद्यालयांमधनू आर्वश्यक वततके लाभािी प्राप्त न झाल्याने, वनर्वड पध्दतीनसुार लाभार्थ्यांची उणीर्व 
भरून काढण्यासाठी अवधकच्या महावर्वद्यालयांची वनर्वड करण्यात आली.  

7.4 महावर्वद्यालयांची वनर्वड करण्याकवरता प्रिमत: महसलूी वर्वभागवनहाय ‘“र्वैद्यकीय, अधब र्वैद्यकीय अभ्यासक्रम 
2012-13”, “तांविक/व्यार्वसावयक अभ्यासक्रम 2012-13” र्व “उच्च वशक्षण (र्वैद्यकीय र्व तंिवशक्षण र्वगळून) 
अभ्यासक्रम 2012-13”’ या अभ्यासक्रमवनहाय वशष्यर्वतृ्तीचा लाभ वदलेल्या महावर्वद्यालयांची, महावर्वद्यालयाचे 
व्यर्वलिापनवनहाय, नर्वीन लाभािी र्व नतुनीकरण केलेले लाभािी याप्रमाणे  लर्वतंि यादी तयार करण्यात आली. 
महावर्वद्यालयांची यादी तयार झाल्यानंतर, अल्पसंख्याक व्यर्वलिापन असलेल्या महावर्वद्यालयांर्वर sorting करुन 
अल्पसंख्याक महावर्वद्यालयांची यादी तयार करण्यात आली, तद्नंतर सर्वबसाधारण (general) व्यर्वलिापन असलेल्या 
महावर्वद्यालयांर्वर sorting करुन सर्वबसाधारण महावर्वद्यालयांची यादी तयार करण्यात आली. महावर्वद्यालयांची 
व्यर्वलिापनानसुार यादी तयार झाल्यानंतर ज्या महावर्वद्यालयांकवरता पाच ककर्वा पाच पेक्षा जालत लाभािी असतील, 
अशा महावर्वद्यालयाची लर्वतंिपणे यादी तयार करण्यात आली. लर्वतंिपणे तयार करण्यात आलेल्या यादीमधनू 
अल्पसंख्याक व्यर्वलिापन असलेल्या एका महावर्वद्यालयाची यादसृ्च्छक (SRSWOR)पध्दतीने वनर्वड करण्यात आली. 
तयाच पध्दतीने सर्वबसाधारण व्यर्वलिापन असलेल्या एका महावर्वद्यालयाची यादसृ्च्छक (SRSWOR) पध्दतीने वनर्वड 
करण्यात आली. ज्या र्वेळी 5 ककर्वा 5 पेक्षा जालत लाभािी असलेली महावर्वद्यालये वमळू शकली नाहीत, तया र्वळेी 
नर्वीन लाभािी र्वा नतुनीकरण केलेले लाभािी यापैकी जे लाभािी अवधक असतील, ते वर्वचारात घेऊन तया 
महावर्वद्यालयांची वनर्वड करण्यात आली. अल्पसंख्याक र्व सर्वबसाधारण या दोन्ही व्यर्वलिापनांसाठी प्रतयेकी एक-एकच 
महावर्वद्यालय असल्यास Random Number Table चा र्वापर न करता िेटपणे दोन्ही प्रकारच्या व्यर्वलिापनांसाठी 
संबंवधत महावर्वद्यालयाची वनर्वड करण्यात आली. दोन्ही प्रकारच्या व्यर्वलिापनांपैकी एखाद्या प्रकारच्या व्यर्वलिापनाचे 
महावर्वद्यालयच उपलब्ध नसल्यास, ज्या प्रकारच्या व्यर्वलिापनाचे महावर्वद्यालय उपलब्ध नाही, तयाची भरपाई दसुऱ्या 
प्रकारच्या (सर्वबसाधारण) व्यर्वलिापनातील महावर्वद्यालयांमधनू भरुन काढण्यात आली. सदरची वनर्वड यादसृ्च्छक 
(SRSWOR) पध्दतीने करण्यात आली.  

7.5 जर दोन्ही प्रकारच्या व्यर्वलिापनांच्या महावर्वद्यालयांमध्ये पाच ककर्वा पाचपेक्षा जालत वर्वद्यार्थ्यांना लाभ वदलेली 
महावर्वद्यालये उपलब्ध नसल्यास, सदर दोन्ही प्रकारच्या व्यर्वलिापनांसाठी उपलब्ध असलेल्या महावर्वद्यालयांमधनू 
प्रिमत: एका (वर्वभागवनहाय यादी तयार करण्यात आलेल्या) महावर्वद्यालयाची यादसृ्च्छक (SRSWOR) पध्दतीने 
वनर्वड करण्यात आली. वनर्वड केलेल्या महावर्वद्यालयांमध्ये लाभ वदलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या पाच इतकी भरत 
नसल्यास, पनु्हा उर्वबरीत महावर्वद्यालयांमधनू यादसृ्च्छक (SRSWOR) पध्दतीने महावर्वद्यालयाची वनर्वड करण्यात 
आली. अशा वनर्वडीनंतरही लाभार्थ्यांची संख्या पाच इतकी भरत नसल्यास लाभार्थ्यांची संख्या पाच इतकी होईल, 
तोपयंत महावर्वद्यालयांची वनर्वड करण्यात आली, तयामळेु महावर्वद्यालयांची संख्या 36 पेक्षा जालत आली. ज्या 
महावर्वद्यालयामध्ये र्वरील तीनही गटांतील अभ्यासक्रम वशकवर्वले गेले, तया महावर्वद्यालयांची यादी तयार करताना असे 
महावर्वद्यालय तया-तया गटामध्ये गणले गेले.  
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लाभधारकाची द्दन्ड   

7.6 र्वरील पवरच्छेदात नमदू केल्याप्रमाणे वनर्वड झालेल्या महावर्वद्यालयांमधील नर्वीन र्व नतूनीकरण केलेल्या 
लाभार्थ्यांची लर्वतंि यादी तयार करण्यात आली. नर्वीन लाभार्थ्यांमधनू एकूण 5 (पैकी वकमान 2 मलुी) र्व नतूनीकरण 
केलेल्या लाभार्थ्यांमधनू एकूण 5 (पैकी वकमान 2 मलुी) लाभािी वनर्वडण्यात आले. तसेच, 2 अलाभधारकांची वनर्वड 
करण्यात आली, असे एकूण 12 वर्वद्यािी (लाभधारक अवधक अलाभधारक) वनर्वडण्यात आले. लाभार्थ्यांची वनर्वड 
यादसृ्च्छक (SRSWOR) पद्धतीने करण्यात आली.  

7.7 वनर्वड केलेल्या महावर्वद्यालयांमधनू परेुसे लाभािी वमळू शकले नाहीत, तर कमी पडणा-या लाभार्थ्यांची उणीर्व 
(shortfall) भरुन काढण्यासाठी एकूण महावर्वद्यालयाच्या यादीमधील वनर्वड झालेल्या महावर्वद्यालयापढुील जे 
महावर्वद्यालय उपलब्ध होते, तया महावर्वद्यालयांची वनर्वड करुन तया महावर्वद्यालयामधून लाभार्थ्यांची वनर्वड करण्यात 
येऊन उणीर्व (shortfall) भरून काढण्यात आली. एखाद्या महावर्वद्यालयामध्ये लाभािी मलुी उपलब्ध नसल्यास, तयाची 
कमतरता (shortfall of girl beneficiaries) लाभािी मलुांमधनू भरून काढण्यात आली. 

अलाभधारकाची द्दन्ड   

7.8 अल्पसंख्याक लोकसमहुामधील ज्या वर्वद्यार्थ्यांनी वशष्यर्वतृ्ती वमळण्याकवरता अजब केले, तिावप, काही वनकि 
पणूब करीत नसल्यामळेु अजब नामंजरू झाला, अशा वर्वद्यार्थ्यास अलाभधारक असे गवृहत धरण्यात आले. अशा 
अलाभधारक वर्वद्यार्थ्यांची यादी तयार करुन तयामधनू यादसृ्च्छक पध्दतीने दोन अलाभधारकांची वनर्वड करण्यात आली. 

नमनुा आकार   

7.9 भाग-1 र्व भाग-2 मधनू एकवितपणे प्रतयेक महसलूी वर्वभागातनू 2 याप्रमाणे राज्यातनू एकूण 36 
महावर्वद्यालयांची वनर्वड करार्वयाची होती. तिावप, वनर्वड केलेल्या महावर्वद्यालयांमधनू आर्वश्यक तेर्वढे लाभधारक र्व 
अलाभधारक प्राप्त न झाल्याने लाभधारक र्व अलाभधारक यांची उणीर्व (shorfall) भरून काढण्यासाठी ज्या महसलूी 
वर्वभागामध्ये या योजनेखाली वशष्यर्वतृ्तीचा लाभ वदलेली अवधकची महावर्वद्यालये उपलब्ध होती, अशा महसलूी 
वर्वभागामधनू अवधकच्या महावर्वद्यालयांची वनर्वड करण्यात आली. काही महसलूी वर्वभागात या योजनेंतगबत 
वशष्यर्वतृ्तीचा लाभ वदलेली महावर्वद्यालयेच उपलब्ध नसल्याने लाभधारक र्व अलाभधारक यांच्या वनर्वडपध्दतीमध्ये 
नमदू केल्याप्रमाणे एकूण 360 लाभधारकांची र्व 72 अलाभधारकांची वनर्वड करणे शक्य झाले नाही. सदर 
पाहणीकवरता राज्यातील सर्वब महसलूी वर्वभागातनू एकूण 40 महावर्वद्यालयांची वनर्वड करण्यात आली, सदर 
महावर्वद्यालयामधनू एकूण 306 लाभधारक र्व 29 अलाभधारकांची वनर्वड करण्यात आली. 

8. योजनेची प्रगती 

        प्रशासकीय वर्वभागाने परुवर्वलेली योजनेबाबतची राज्यलतरार्वरील प्रगती खालीलप्रमाणे आहे.                                                                                                                     

्र्व एकूण तरतूद (` कोटी) लाभाथी (सांख्या) 

2008-09 36.30 6,346 

2009-10 42.50 14,470 

2010-11 54.72 27,329 

2011-12 70.18 19,500 + (नतुनीकरण) 

2012-13  73.00 19,500 + (नतुनीकरण) 
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9. पाहणीसाठी भरा्याच्या पत्रकाांचा तपशील  

या मलू्यमापन अभ्यासाअंतगबत वर्ववर्वध लतरांर्वर मावहती संकलन करण्यासाठी खालील पिके वर्ववहत करण्यात 
आली होती. 

पिक क्र. 1 अ) - हे संचालक, र्वैद्यकीय वशक्षण, र्वैद्यकीय वशक्षण संचालनालय, मुंबई यांचेकवरता  

पिक क्र. 1 ब) - हे संचालक, तंि वशक्षण, तंि वशक्षण संचालनालय, मुंबई यांचेकवरता 

पिक क्र. 1 क) - हे संचालक, उच्च वशक्षण, उच्च वशक्षण संचालनालय, पणेु तसेच संचालक, तंि वशक्षण,  
तंि वशक्षण संचालनालय, मुंबइ यांचेकवरता  

पिक क्र. 2 - हे वनर्वडलेल्या महावर्वद्यालयाचे प्राचायब यांचेकवरता  

पिक क्र. 3- हे वनर्वडलेल्या लाभधारक वर्वद्यािी यांचेकवरता  

पिक क्र. 4 – हे वनर्वडलेल्या अलाभधारक वर्वद्यािी यांचेकवरता 

10. के्षत्रीय कामाचा काला्धी :- या योजनेचे क्षेिकाम सप्टेंबर, 2013 ते वडसेंबर,2014 या कालार्वधीमध्ये पणूब 
करण्यात आले.  

****** 
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प्रकरण - 4 
सांचालक ्ैद्यकीय द्दशक्षण, तांत्र द्दशक्षण ् उच्च द्दशक्षण याांची योजनेद्द्र्यी माद्दहती 

4.1 राज्यातील अल्पसंख्याकाच्या सर्वांगीण वर्वकासाकवरता तसेच तयांच्या एकंदर राहणीमानात मलूभतू सधुारणा 
घडर्वून आणण्याच्यादसृ्ष्टने राज्य शासनामाफब त अल्पसंख्याक लोकसमहु म्हणनू घोवित केलेल्या राज्यातील मसु्ललम, 
बौद्ध, विश्चन, जैन, शीख र्व पारसी या समाजातील तांविक र्व उच्च व्यार्वसावयक वशक्षण घेणाऱ्या होतकरू र्व 
गणुर्वत्ताधारक वर्वद्यार्थ्यांकवरता वशष्यर्वतृ्तीची योजना सन 2008-09 पासनू राबवर्वण्यात येत आहे. सदर योजनेच्या 
मलू्यमापन अभ्यासासाठी र्वदै्यकीय र्व अधब र्वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या वशष्यर्वतृ्तीसंदभात र्वैद्यकीय वशक्षण संचालनालय, 
मुंबई, र्वैद्यकीय र्व अधब र्वैद्यकीय वशक्षण र्वगळून इतर तांविक र्व उच्च व्यार्वसावयक अभ्यासक्रमांच्या वशष्यर्वतृ्तीसंदभात 
तंिवशक्षण संचालनालय, मुंबई र्व इयत्ता बारार्वीनंतरचे उच्च व्यार्वसावयक (र्वैद्यकीय र्व अधब र्वैद्यकीय, तांविक र्व उच्च 
व्यार्वसावयक अभ्यासक्रम) वशक्षण र्वगळून इतर सर्वब अभ्यासक्रमांच्या (उदा. कला, र्वावणज्य, वर्वज्ञान यांमधील पदर्वी, 
पदव्यतु्तर अभ्यासक्रम, इ.) वशष्यर्वतृ्तीसंदभातदेखील तंिवशक्षण संचालनालय, मुंबई  यांच्या कायालयांकडून संकवलत 
करण्यात आलेल्या मावहतीर्वर आधावरत वर्वश्लेिण खालील पवरच्छेदांमध्ये वदले आहे. 

4.2 या योजनेअंतगबत र्विबवनहाय प्राप्त वनधी र्व प्रतयक्ष खचब याबाबतची मावहती तक्ता क्र. 4.1 मध्ये वदली आहे. 

तक्ता क्र. 4.1 
योजनेअांतगवत ्र्व ् अभ्यासक्रमद्दनहाय प्राप्त द्दनधी ् झालेला खचव 

(` लाखात) 
 
 

अ.
क्र. 

 
 

्र्व 

अभ्यासक्रम  
एकूण  

्ैद्यकीय 
 

ताांद्दत्रक 12 ्ी नांतरचे इतर 
अभ्यासक्रम 

प्राप्त 
द्दनधी 

झालेला 
खचव 

प्राप्त द्दनधी झालेला 
खचव 

प्राप्त 
द्दनधी 

झालेला 
खचव 

प्राप्त द्दनधी झालेला 
खचव 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 2008-09 376.00 90.55 3254.00 1095.06 -- -- 3630.00 1185.61 
2 2009-10 377.93 359.30 1350.00 3067.81 50.00 48.29 1777.93 3475.40 

3 2010-11 665.98 623.74 4656.43 4877.15 150.00 61.70 5472.41 5562.59 
4 2011-12 851.00 740.71 6067.80 5744.46 100.00 26.08 7018.80 6511.25 
5 2012-13 850.00 841.67 6633.00 6529.60 100.00 23.62 7583.00 7394.89 

   एकूण 3120.91 2656.18 21961.23 21314.08 400.0 159.69 25482.14 24129.74 

4.3 र्वरील तक्तयातील मावहतीर्वरून असे वदसनू येते की, र्विब 2008-09 ते 2012-13 या कालार्वधीत या 
योजनेअंतगबत सर्वब अभ्यासक्रमासाठी प्राप्त झालेल्या, एकूण वनधीपैकी 95 टक्के इतका वनधी खची पडला. सदर 
कालार्वधीत प्राप्त वनधी वर्वचारात घेता, प्राप्त वनधीच्या प्रमाणात सर्वात अवधक खचब (195 टक्के) र्विब 2009-10 मध्ये 
झाल्याचे वदसनू येते. सदर योजना र्विब 2008-09 पासनू सरुू झाल्याने वर्वद्यार्थ्यांना योजनेवर्वियी मावहती उशीरा 
वमळाल्यामळेु बहुतांश वर्वद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ तया र्विात घेता आला नाही. तयामळेु मोठ्या प्रमाणात वनधी 
अखर्थचत रावहल्याचे वदसनू येते. र्वैद्यकीय र्व अधबर्वैद्यकीय तसेच तांविक र्व व्यार्वसावयक अभ्यासक्रमांकवरता 
आकारण्यात येणारे प्रतयक्ष र्वार्थिक शैक्षवणक शलु्क ककर्वा ` 25,000 यापैकी जी रक्कम कमी असेल, तेर्वढी रक्कम 
वशष्यर्वतृ्ती म्हणनू देण्यात येते, तर इयत्ता बारार्वीनंतरचे उच्च व्यार्वसावयक वशक्षण र्वगळून इतर सर्वब मान्यताप्राप्त 
अभ्यासक्रमांमध्ये वशक्षण घेत असलेल्या अल्पसंख्याक वर्वद्यार्थ्यांना प्रतयक्ष र्वार्थिक शैक्षवणक शलु्क ककर्वा ` 5,000/- 
यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेर्वढी रक्कम वशष्यर्वतृ्ती म्हणनू देण्यात येते.  
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भौद्दतक लक्ष्य ् साध्य 

4.4 ही योजना कायास्न्र्वत झाल्यापासनू नर्वीन  र्व नतूनीकरण केलेल्या वशष्यर्वतृ्तींचे भौवतक लक्ष्य र्व साध्य 
याबाबतचा र्विबवनहाय तपशील तक्ता क्र. 4.2 मध्ये वदला आहे. 

तक्ता क्र. 4.2 
्र्व ् अभ्यासक्रमद्दनहाय भौद्दतक लक्ष्य ् साध्य 

अ.
क्र. 

्र्व अभ्यासक्रम 
्ैद्यकीय ताांद्दत्रक 12 ्ी नांतरचे इतर अभ्यासक्रम 

न्ीन ् 
नतूनीकरण 

साध्याची 
लक्ष्याशी 
टक्के्ारी 

न्ीन ् नतूनीकरण साध्याची 
लक्ष्याशी 
टक्के्ारी 

न्ीन ् 
नतूनीकरण 

साध्याची 
लक्ष्याशी 
टक्के्ारी लक्ष्य साध्य लक्ष्य साध्य लक्ष्य साध्य 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 2008-09 1328 471 35.47 19495 5819 29.85 --- --- --- 

2 2009-10 1636 1514 92.54 12935 12935 100.00 2000 1191 59.60 
3 2010-11 3034 2731 90.01 21351 20391 95.50 2000 1237 61.85 
4 2011-12 3497 3142 89.85 24073 23771 98.75 2000 566 28.30 
5 2012-13 3957 3471 87.72 25149 27219 108.23 2000 567 28.35 

          एकूण 13452 11329 84.22 103003 90135 87.51 8000 3561 44.51 
 

4.5 र्विब 2008-09 ते 2012-13 या कालार्वधीत भौवतक साध्याची भौवतक लक्ष्याशी टक्केर्वारी 84 टक्के होती. 
सदरची टक्केर्वारी र्वैद्यकीय, तांविक र्व बारार्वीनंतर इतर सर्वब अभ्यासक्रम याकवरता अनकु्रमे 84 टक्के, 88 टक्के र्व 
45 टक्के होती. र्वरील तक्तयार्वरून असे वदसनू येते की, तांविक अभ्यासक्रमासाठी  र्विब 2012-13 कवरता साध्याची 
टक्केर्वारी भौवतक लक्ष्यापेक्षा अवधक म्हणजे 108 टक्के होती. बारार्वीनंतर इतर सर्वब अभ्यासक्रमासाठी  
र्विब 2008-09 मध्ये सदर योजनेंतगबत वर्वद्यार्थ्यांना वशष्यर्वतृ्तीचे लाभ वदले नसल्याचे वदसनू आले.  

4.6 अल्पसंख्याक लोकसमहुानसुार र्वैद्यकीय र्व तांविक अभ्यासक्रमामध्ये र्विब 2008-09 ते 2012-13 या दरम्यान 
वशष्यर्वतृ्तीचा लाभ वमळालेल्या लाभार्थ्यांचा तपशील तक्ता क्र. 4.3 मध्ये वदला आहे. 

तक्ता क्र. 4.3 
अल्पसांख्याक लोकसमहु ् अभ्यासक्रमानसुार भौद्दतक साध्य 

 
अ.क्र. 

 
अल्पसांख्याक 

समहु 

अभ्यासक्रमानसुार भौद्दतक साध्य 
्ैद्यकीय एकूणशी 

टक्के्ारी 
ताांद्दत्रक एकूणशी 

टक्के्ारी 
्ैद्यकीय+ताांद्दत्रक एकूणशी 

टक्के्ारी 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 मसु्ललम 7278 64.24 56644 62.84 63922 63.00 
2 बौध्द 309 2.73 1354 1.50 1663 1.64 
3 विश्चन 1826 16.12 3485 3.87 5311 5.23 
4 जैन 1828 16.14 27183 30.16 29011 28.59 
5 शीख 81 0.71 1428 1.58 1509 1.49 
6 पारशी 7 0.06 41 0.05 48 0.05 

         एकूण 11329 100.00 90135 100.00 101464 100.00 
 

4.7 र्वरील तक्तयार्वरून वदसनू येते की, वशष्यर्वतृ्तीचा लाभ वमळालेल्या एकूण वर्वद्यार्थ्यांमध्ये सर्वावधक म्हणजे 63 टक्के 
वर्वद्यािी हे मसु्ललम या अल्पसंख्याक समहुातील होते. तयाखालोखाल जैन 29 टक्के, विश्चन 5 टक्के, बौध्द 2 टक्के 
असल्याचे वदसनू आले. अभ्यासक्रमवनहाय वर्वचार केला असता, रै्वद्यकीय र्व तांविक या दोन्ही अभ्यासक्रमांमध्ये जर्वळजर्वळ 
सारख्याच प्रमाणात म्हणजेच 63 ते 64 टक्के मसु्ललम या अल्पसंख्याक समहुातील वर्वद्यार्थ्यांना लाभ वमळाला होता. विश्चन 
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अल्पसंख्याक समहुातील लाभ वमळालेल्या वर्वद्यार्थ्यांपैकी सर्वावधक 30 टक्के लाभािी वर्वद्यािी हे तांविक अभ्यासक्रमात 
वशक्षण घेत असल्याचे वदसनू आले. विश्चन र्व जैन समाजातील रै्वद्यकीय वशक्षण घेणाऱ्या वर्वद्यार्थ्यांचे प्रमाण सारखेच 
म्हणजे 16 टक्के होते.  

4.8 इयत्ता बारार्वीनंतरचे उच्च व्यार्वसावयक (रै्वद्यकीय र्व अधब रै्वद्यकीय, तांविक र्व उच्च व्यार्वसावयक अभ्यासक्रम) 
वशक्षण र्वगळून इतर सर्वब अभ्यासक्रमांमध्ये (उदा. कला, र्वावणज्य, वर्वज्ञान यांमधील पदर्वी, पदव्यतु्तर अभ्यासक्रम इ.) वशक्षण 
घेणाऱ्या अल्पसंख्याक समहुातील वर्वद्यार्थ्यांची संख्या उच्च वशक्षण संचालनालयाने तंिवशक्षण संचालनालयाकडे उपलब्ध 
केली नसल्याने, वशष्यर्वतृ्तीसाठी भौवतक लक्ष्य वनस्श्चत करता येत नाही, असे मलू्यमापन पाहणीचे पिक भरताना तंिवशक्षण 
संचालनालयाने सांवगतले. उच्च वशक्षण संचालनालयाकडून वशष्यर्वतृ्तीसाठी जे प्रलतार्व प्राप्त झाले, तया प्रलतार्वातील 
वर्वद्यार्थ्यांना वशष्यर्वतृ्ती देण्यात येत असल्याचे सांवगतले. सदर प्रलतार्वातील वर्वद्यािी कोणतया अल्पसंख्याक लोकसमहुातील 
आहेत, याबाबतची तपासणी तंिवशक्षण संचालनालय लतरार्वर केली जात नसल्याचे सांवगतले. 

4.9 ‘उच्च व्यार्वसावयक र्व इयत्ता बारार्वीनंतर इतर सर्वब अभ्यासक्रमांमध्ये वशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील अल्पसंख्याक 
वर्वद्यार्थ्यांकवरता वशष्यर्वतृ्ती योजना’ या योजनेअंतगबत संचालक, रै्वद्यकीय वशक्षण, संचालनालय, मुंबई र्व संचालक, 
तंिवशक्षण संचालनालय, मुंबई या दोन्ही कायालयांनी शासनाकडून मागणीच्या प्रमाणात वनधी प्राप्त होत असल्याचे 
सांवगतले.  

योजनेचा प्रचार ् प्रसार 

4.10 ‘उच्च व्यार्वसावयक र्व इयत्ता बारार्वीनंतर इतर सर्वब अभ्यासक्रमांमध्ये वशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील अल्पसंख्याक 
वर्वद्यार्थ्यांकवरता वशष्यर्वतृ्ती योजना’ या योजनेचा प्रसार राज्यातील प्रमखु र्वतृ्तपिे, अल्पसंख्याक बहुल क्षेिातील मोठ्या 
खपाची र्वतृ्तपिे, अल्पसंख्याक भािेतील र्वतृ्तपिे, शासनाचे संकेतलिळ, शैक्षवणक संलिांचे नोटीस बोडब र्व शैक्षवणक संलिांची 
मावहती पसु्लतका या साधनांद्वारे केल्याचे वदसनू येते.  

4.11 योजनेचा प्रचार र्व प्रवसद्धीसाठी केलेला र्विब र्व अभ्यासक्रमवनहाय खचब तक्ता क्र. 4.4 मध्ये वदला आहे. 
तक्ता क्र. 4.4 

योजनेचा प्रचार ् प्रद्दसद्धीसाठी केलेला ्र्व ् अभ्यासक्रमद्दनहाय खचव 
(` लाखात) 

 
अ.क्र. 

 
्र्व 

अभ्यासक्रम 
्ैद्यकीय ताांद्दत्रक 12 ्ी नांतरचे अभ्यासक्रम 

1 2008-09 0.63 2.00 * 
2 2009-10 0.41 7.23 
3 2010-11 1.53 4.26 
4 2011-12 0.29 7.61 
5 2012-13 2.41 7.02 

                 एकूण 5.27 28.12 

*इयत्ता 12 नंतर उच्च व्यावसाययक यिक्षण वगळून इतर सवध अभ्यासक्रमांमध्ये यिक्षण घेत असलेल्या राज्यातील अल्पसंख्याक यवद्यार्थ्यांना 
यिष्यवतृ्तीची रक्कम तंियिक्षण संचालनालयामार्ध त अदा केली जात असल्याने, प्रयसद्धीसाठी वेगळा खचध केला जात नसल्याचे सांयगतले. 

4.12 उच्च व्यार्वसावयक र्व इयत्ता बारार्वीनंतर इतर सर्वब अभ्यासक्रमांमध्ये वशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील अल्पसंख्याक 
वर्वद्यार्थ्यांकवरता वशष्यर्वतृ्ती या योजनेअंतगबत र्विब 2008-09 ते 2012-13 या पाच र्विात योजनेचा प्रचार र्व 
प्रवसद्धीकवरता एकूण 33.39 लाख रूपये खचब केल्याचे वदसनू येते. सदरचा खचब हा प्राप्त वनधीच्या 0.13 टक्के आहे. 
र्विब 2008-09 ते 2012-13 या कालार्वधीमध्ये अभ्यासक्रमवनहाय प्राप्त झालेल्या वनधीपैकी र्वैद्यकीय वशक्षण 
संचालनालयाने र्व तंिवशक्षण संचालनालयाने अनकु्रमे 0.20 टक्के र्व 1.08 टक्के प्रचार र्व प्रवसद्धीकवरता खचब केल्याचे 
वदसनू येते.  
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4.13 या योजनेअंतगबत र्वैद्यकीय वशक्षण, तांविक वशक्षण र्व इयत्ता बारार्वीनंतरचे इतर सर्वब अभ्यासक्रम या तीनही 
अभ्यासक्रमांतगबत लाभार्थ्यांची वनर्वड वनकिाप्रमाणे केली जात असल्याचे वदसनू आले. 

4.14 एखाद्या अल्पसंख्याक लोकसमहुातील मलुींची संख्या सदर योजनेच्या लाभासाठी परेुशी नसल्यास संबंवधत 
लोकसमहुातील मलुांना “र्वैद्यकीय वशक्षण, तांविक वशक्षण र्व इयत्ता बारार्वीनंतरचे इतर सर्वब अभ्यासक्रम या तीनही 
अभ्यासक्रमांतगबत” वशष्यर्वतृ्तीचा लाभ वदला असल्याचे वदसनू आले. 

4.15 या योजनेअंतगबत वशष्यर्वतृ्तीसाठी अल्पसंख्याक लोकसमहुातील 70 टक्के वर्वद्यार्थ्यांची (मलुींचा समार्वेश 
करून) सर्वबसाधारण यादी तयार केल्यानंतर 30 टक्के राखीर्व वशष्यर्वतृ्तीसाठी मलुींची वनर्वड (70 टक्क्यांमध्ये समार्वेश 
असलेल्या मलुी र्वगळून) करण्याचे वनकि असतांनासदु्धा तीनही अभ्यासक्रमात वनकिाप्रमाणे याद्या तयार केल्या जात 
नसल्याचे वदसनू आले. 

4.16 “उच्च व्यार्वसावयक र्व इयत्ता बारार्वीनंतर इतर सर्वब अभ्यासक्रमांमध्ये वशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील 
अल्पसंख्याक वर्वद्यार्थ्यांकवरता वशष्यर्वतृ्ती” या योजनेअंतगबत जर एखाद्या अल्पसंख्याक लोकसमहुाकवरता वनस्श्चत 
केलेले वशष्यर्वतृ्ती वर्वतरणाचे लक्ष्य गाठले जात नसेल, तर इतर अल्पसंख्याक लोकसमहुातील वर्वद्यार्थ्यांसाठी सदर 
वशष्यर्वतृ्ती समायोवजत करण्यात येत असल्याचे पाहणीमध्ये वदसनू आले. 

4.17 या योजनेअंतगबत र्वैद्यकीय वशक्षण, तांविक वशक्षण र्व इयत्ता बारार्वीनंतरचे इतर सर्वब अभ्यासक्रमांतगबत 
वशष्यर्वतृ्ती प्रदान केल्यानंतर एखाद्या वशष्यर्वतृ्तीधारकाने मध्येच अभ्यासक्रम सोडला, तर अशा वशष्यर्वतृ्तीधारकाकडून 
प्रदान केलेल्या वशष्यर्वतृ्तीची रक्कम र्वसलू केली जात नसल्याचे वदसनू आले.  

4.18  या योजनेअंतगबत र्वैद्यकीय वशक्षण, तांविक वशक्षण र्व इयत्ता बारार्वीनंतरचे इतर सर्वब अभ्यासक्रमांतगबत 
वशष्यर्वतृ्तीकवरता भरलेल्या अजामध्ये जर काही िटुी आढळून आल्या तर तयाची पतुबता केली जात असल्याचे वदसनू 
आले. 

4.19 या योजनेअंतगबत संचालक, र्वैद्यकीय वशक्षण संचालनालय, मुंबई यांनी वशष्यर्वतृ्ती र्वाटपाच्या नोंदर्वह्या ठेर्वल्या 
जात असल्याचे सांवगतले तर संचालक, तंिवशक्षण संचालनालय, मुंबई यापैकी तांविक र्व व्यार्वसावयक अभ्यासक्रम 
आवण इयत्ता बारार्वीनंतरचे इतर सर्वब अभ्यासक्रम याअंतगबत वशष्यर्वतृ्ती र्वाटपाच्या नोंदर्वह्या ठेर्वल्या जात नसल्याचे 
पाहणीमध्ये वदसनू आले.  

4.20 या योजनेअंतगबत महाराष्र राज्याचा अवधर्वासी असलेल्या र्व इतर राज्यात अशा प्रकारच्या अभ्यासक्रमात 
वशक्षण घेत असलेल्या वर्वद्यार्थ्यांना या योजनेअंतगबत वशष्यर्वतृ्तीचा लाभ वदल्याचे र्वैद्यकीय वशक्षण, तांविक वशक्षण र्व 
इयत्ता बारार्वीनंतरचे इतर सर्वब अभ्यासक्रम या तीनही अभ्यासक्रमात वदसनू आले. इतर राज्यात वशक्षण घेत असलेल्या 
वर्वद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या वशष्यर्वतृ्तीबाबतची र्वेगळी आकडेर्वारी ठेर्वली जात नसल्याने, अशा वर्वद्यार्थ्यांची संख्या 
र्व देण्यात आलेल्या वशष्यर्वतृ्तीची रक्कम याबाबतची मावहती देणे शक्य नसल्याचे सांवगतले. 

4.21 ‘उच्च व्यार्वसावयक र्व इयत्ता बारार्वीनंतर इतर सर्वब अभ्यासक्रमात वशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील अल्पसंख्याक 
वर्वद्यार्थ्यांकवरता वशष्यर्वतृ्ती’ या योजनेअंतगबत देण्यात येणाऱ्या वशष्यर्वतृ्तीची रक्कम परेुशी असल्याचे मत संचालक, 
र्वैद्यकीय वशक्षण संचालनालय र्व संचालक, तंिवशक्षण संचालनालय, मुंबई यांनी व्यक्त केले. 

***** 
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प्रकरण - 5 

प्राचायव, महाद्द्द्यालय याांचेद्द्र्यी माद्दहती 

5.1 “उच्च व्यार्वसावयक र्व इयत्ता बारार्वीनंतर इतर सर्वब अभ्यासक्रमांमध्ये वशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील 
अल्पसंख्याक वर्वद्यार्थ्यांकवरता वशष्यर्वतृ्ती योजना” या योजनेच्या मलू्यमापन अभ्यासासाठी प्राचायब, महावर्वद्यालय 
यांचेकडून संकवलत करण्यात आलेल्या मावहतीर्वर आधावरत वर्वश्लेिण खालील पवरच्छेदांमध्ये वदले आहे. 

5.2 “उच्च व्यार्वसावयक र्व इयत्ता बारार्वीनंतर इतर सर्वब अभ्यासक्रमांमध्ये वशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील 
अल्पसंख्याक वर्वद्यार्थ्यांकवरता वशष्यर्वतृ्ती योजना” या योजनेअंतगबत वनर्वडण्यात आलेल्या महावर्वद्यालयांचा वर्वभाग र्व 
अभ्यासक्रमवनहाय तपशील तक्ता क्र. 5.1 मध्ये वदला आहे. 

तक्ता क्र. 5.1 

योजनेअांतगवत  द्दन्डण्यात आलेल्या महाद्द्द्यालयाांचा द्द्भाग ् अभ्यासक्रमद्दनहाय तपशील 
 

अ.क्र. 
 

 
द्द्भाग 

अभ्यासक्रमाचे ना्  
एकूण ्ैद्यकीय ् अधव 

्ैद्यकीय 
ताांद्दत्रक / व्या्साद्दयक इयत्ता बारा्ीनांतरचे इतर स व् 

अभ्यासक्रम 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 कोकण 2 2 3 7 
2 पणेु 2 2 2 6 
3 नावशक 2 2 1 5 
4 औरंगाबाद 2 2 0 4 
5 अमरार्वती 2 3 0 5 
6 नागपरू 2 2 9 13 

एकूण 12 13 15 40 
 

5.3 प्रतयेक महसलूी वर्वभागातनू र्वैद्यकीय र्व अधब र्वैद्यकीय अभ्यासक्रम, तांविक/व्यार्वसावयक अभ्यासक्रम र्व इयत्ता 
बारार्वीनंतरचे र्वैद्यकीय र्व अधबर्वैद्यकीय, तांविक र्व व्यार्वसावयक अभ्यासक्रम र्वगळून इतर सर्वब अभ्यासक्रमांमधनू 
प्रतयेक महसलूी वर्वभागामधून प्रतयेकी दोन याप्रमाणे राज्यातनू एकूण 36 महावर्वद्यालयांची वनर्वड करार्वयाची होती. 
तिावप, कोकण र्व नागपरू या वर्वभागामधनू वनर्वड करण्यात आलेल्या महावर्वद्यालयांमधनू आर्वश्यक तेर्वढे लाभािी 
प्राप्त न झाल्यामळेु लाभार्थ्यांची उणीर्व भरून काढण्यासाठी अवतवरक्त महावर्वद्यालयाची वनर्वड करण्यात आली. 
अशाप्रकारे या मलू्यमापन पाहणी अभ्यासाकवरता राज्यातनू एकूण 40 महावर्वद्यालयांची वनर्वड करून योजनेवर्वियी 
मावहती गोळा करण्यात आली. औरंगाबाद आवण अमरार्वती या वर्वभागामध्ये इयत्ता बारार्वीनंतरच्या इतर सर्वब 
अभ्यासक्रमांमध्ये या योजनेखाली वशष्यर्वतृ्ती वदलेली महावर्वद्यालयेच उपलबध नसल्यामळेु ह्या अभ्यासक्रमासाठी 
महावर्वद्यालयांची वनर्वड करता आली नाही. 

5.4 उच्च व्यार्वसावयक र्व इयत्ता बारार्वीनंतर सर्वब अभ्यासक्रमांमध्ये वशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील अल्पसंख्याक 
वर्वद्यार्थ्यांकवरता वशष्यर्वतृ्ती या योजनेतंगबत वनर्वडण्यात आलेल्या महावर्वद्यालयाचा प्रकार, अभ्यासक्रम र्व दजा यानसुार 
वर्वभागवनहाय तपशील तक्ता क्र. 5.2 मध्ये वदला आहे. 
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तक्ता क्र. 5.2 
 

द्दन्डलेल्या महाद्द्द्यालयाचा प्रकार, अभ्यासक्रम ् व्य्स्थापनाचा दजा यानसुार द्द्भागद्दनहाय तपशील 
 

 
 
द्द्भागाचे 

नाां् 

महाद्द्द्यालयाचा प्रकार 
अनदुाद्दनत द्द्नाअनदुाद्दनत एकूण 

्ैद्यकीय ताांद्दत्रक इयत्ता बारा्ी 
नांतरचे स व् 
अभ्यासक्रम 

एकूण ्ैद्यकीय ताांद्दत्रक इयत्ता बारा्ी 
नांतरचे स व् 
अभ्यासक्रम 

एकूण ्ैद्यकीय ताांद्दत्रक इयत्ता बारा्ी 
नांतरचे स व् 
अभ्यासक्रम 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
अल्पसांख्याक 
कोकण 1 0 2 3 0 1 0 1 1 1 2 4 
पणेु 1 0 1 2 0 1 1 2 1 1 2 4 
नावशक 0 0 0 0 2 1 0 3 2 1 0 3 
औरंगाबाद 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 
अमरार्वती 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 
नागपरू 0 0 1 1 0 1 2 3 0 1 3 4 
एकूण 2 0 4 6 2 6 3 11 4 6 7 17 
स व्साधारण 
कोकण 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1 1 3 
पणेु 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 2 
नावशक 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 
औरंगाबाद 0 0 0 0 2 1 0 3 2 1 0 3 
अमरार्वती 0 1 0 1 2 1 0 3 2 2 0 4 
नागपरू 0 0 1 1 2 1 5 8 2 1 6 9 
एकूण 0 1 2 3 8 6 6 20 8 7 8 23 
एकूण 
कोकण 1 0 2 3 1 2 1 4 2 2 3 7 
पणेु 1 0 1 2 1 2 1 4 2 2 2 6 
नावशक 0 0 1 1 2 2 0 4 2 2 1 6 
औरंगाबाद 0 0 0 0 2 2 0 4 2 2 0 4 
अमरार्वती 0 1 0 1 2 2 0 4 2 3 0 5 
नागपरू 0 0 2 2 2 2 7 11 2 2 9 13 
एकूण 2 1 6 9 10 12 9 31 12 13 15 40 

 

5.5 या योजनेंतगबत वनर्वडण्यात आलेल्या एकूण 40 महावर्वद्यालयांपैकी 17 महावर्वद्यालये ही अल्पसंख्याक 
व्यर्वलिापन दजाची तर 23 महावर्वद्यालये सर्वबसाधारण व्यर्वलिापन दजाची होती. अल्पसंख्याक व्यर्वलिापन दजाच्या 
महावर्वद्यालयांपैकी 6 महावर्वद्यालये अनदुावनत तर 7 महावर्वद्यालये वर्वनाअनदुावनत प्रकाराची होती. सर्वबसाधारण 
व्यर्वलिापन दजाच्या 24 महावर्वद्यालयांपैकी 3 महावर्वद्यालये अनदुावनत तर 20 महावर्वद्यालये वर्वनाअनदुावनत प्रकाराची 
असल्याचे वदसनू आले. 

5.6 “उच्च व्यार्वसावयक र्व इयत्ता बारार्वीनंतर इतर सर्वब अभ्यासक्रमांमध्ये वशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील 
अल्पसंख्याक वर्वद्यार्थ्यांकवरता वशष्यर्वतृ्ती” या योजनेंतगबत वनर्वडण्यात आलेल्या महावर्वद्यालयाचा प्रकार र्व दजा 
यानसुार वर्वद्यार्थ्यांना वदल्या जाणाऱ्या इतर सवुर्वधांचा तपशील तक्ता क्र. 5.3 मध्ये वदला आहे. 
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तक्ता क्र. 5.3 
 

महाद्द्द्यालयात द्द्द्यार्थ्यांना द्ददल्या जाणाऱ्या सदु्द्धा 
 

अ.
क्र. 

महावर्वद्यालय  

महावर्वद्यालयांची 
एकूण संख्या 

महावर्वद्यालयात वर्वद्यार्थ्यांना वदल्या जाणाऱ्या इतर सवुर्वधा 
व्यर्वलिापन 

दजा 
प्रकार अभ्यासक्रम र्वसवतगहृ र्वाचनालय खानार्वळ खेळाचे 

मैदान 
इतर 

 
1. 

 
अल्पसंख्याक 

 
अनदुावनत 

रै्वद्यकीय 2 2 2 2 1 0 
तांविक 0 0 0 0 0 0 
इयत्ता 12 र्वी 
नंतरचे 
अभ्यासक्रम 

4 2 4 2 4 2 

एकूण 6 4 6 4 5 2 
वर्वनाअनदुावनत रै्वद्यकीय 2 2 2 2 2 1 

तांविक 6 5 6 5 6 2 
इयत्ता 12 र्वी 
नंतरचे 
अभ्यासक्रम 

3 1 3 1 3 1 

एकूण 11 8 11 8 11 4 
एकूण रै्वद्यकीय 4 4 4 4 3 1 

तांविक 6 5 6 5 6 2 
इयत्ता 12 र्वी 
नंतरचे 
अभ्यासक्रम 

7 3 7 3 7 3 

एकूण 17 12 17 12 16 6 
2. सर्वबसाधारण अनदुावनत रै्वद्यकीय 0 0 0 0 0 0 

तांविक 1 1 1 1 1 0 
इयत्ता 12 र्वी 
नंतरचे 
अभ्यासक्रम 

2 2 2 2 2 0 

एकूण 3 3 3 3 3 0 
वर्वनाअनदुावनत रै्वद्यकीय 8 7 8 4 8 2 

तांविक 6 3 5 3 6 2 
इयत्ता 12 र्वी 
नंतरचे 
अभ्यासक्रम 

6 1 6 3 5 3 

एकूण 20 11 19 10 19 7 
एकूण रै्वद्यकीय 8 7 8 4 8 2 

तांविक 7 4 6 4 7 2 
इयत्ता 12 र्वी 
नंतरचे 
अभ्यासक्रम 

8 3 8 5 7 3 

एकूण 23 14 22 13 22 7 
3. एकूण अनदुावनत रै्वद्यकीय 2 2 2 2 1 0 

तांविक 1 1 1 1 1 0 
इयत्ता 12 र्वी 
नंतरचे 
अभ्यासक्रम 

6 4 6 4 6 2 

एकूण 9 7 9 7 8 2 
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वर्वनाअनदुावनत रै्वद्यकीय 10 9 10 6 10 3 
तांविक 12 8 11 8 12 4 
इयत्ता 12 र्वी 
नंतरचे 
अभ्यासक्रम 

9 2 9 4 8 4 

एकूण 31 19 30 18 30 11 
एकूण रै्वद्यकीय 12 11 12 8 11 3 

तांविक 13 9 12 9 13 4 
इयत्ता 12 र्वी 
नंतरचे 
अभ्यासक्रम 

15 6 15 8 14 6 

एकूण 40 26 39 25 38 13 
 

5.7 र्वरील तक्तयातील मावहतीर्वरून सर्वब अल्पसंख्याक व्यर्वलिापन दजाच्या महावर्वद्यालयांमध्ये र्वाचनालय सवुर्वधा 
उपलब्ध असल्याचे वदसनू येते, तर 95 टक्के सर्वबसाधारण व्यर्वलिापन दजाच्या महावर्वद्यालयांमध्ये र्वाचनालय सवुर्वधा 
उपलब्ध असल्याचे वदसनू आले. सर्वबसाधारण व्यर्वलिापन दजाच्या 95 टक्के तर अल्पसंख्याक व्यर्वलिापन दजाच्या 
94 टक्के महावर्वद्यालयांमध्ये खेळाच्या मैदानाची सवुर्वधा उपलब्ध असल्याचे वदसनू आले. र्वसवतगहृ सवुर्वधा अनकु्रमे 
71 र्व 61 टक्के र्व खानार्वळ सवुर्वधा अनकु्रम े71 र्व 57 टक्के महावर्वद्यालयांमध्ये उपलब्धअसल्याचे वदसनू आले.  

5.8 उच्च व्यार्वसावयक र्व इयत्ता बारार्वीनंतर इतर सर्वब अभ्यासक्रमांमध्ये वशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील अल्पसंख्याक 
वर्वद्यार्थ्यांकवरता वशष्यर्वतृ्ती या योजनेंतगबत महावर्वद्यालयातील र्विबवनहाय एकूण वर्वद्यािी र्व अल्पसंख्याक  समहुानसुार 
वर्वद्यार्थ्यांचा तपशील तक्ता क्र. 5.4 मध्ये वदला आहे. 

तक्ता क्र.5.4 
महाद्द्द्यालयातील ्र्वद्दनहाय एकूण द्द्द्याथी ् अल्पसांख्याक समहुानसुार द्द्द्याथी  

 

्र्व 
 

मलुे/मलुी 
द्द्द्यार्थ्यांची 

सांख्या 
अल्पसांख्याक समहू  

एकूण मसु्स्लम बौध्द द्दिर्शचन जैन शीख पारसी 
2008-09 मलेु  17029 1610 196 111 350 13 2 2282 

मलुी 11451 2195 165 231 203 13 1 2808 
एकूण 28480 3805 361 342 553 26 3 5090 

2009-10 मलेु  19866 2271 235 129 363 26 4 3028 
मलुी 12863 2498 186 312 276 20 0 3292 
एकूण 32729 4769 421 441 639 46 4 6320 

2010-11 मलेु  18910 2383 242 137 361 38 1 3162 
मलुी 14125 2656 235 352 310 14 0 3567 
एकूण 33035 5039 477 489 671 52 1 6729 

2011-12 मलेु  20502 2485 252 140 501 38 0 3416 
मलुी 15957 3055 242 380 434 14 8 4133 
एकूण 36459 5540 494 520 935 52 8 7549 

2012-13 मलेु  20822 2936 285 69 488 51 0 3829 
मलुी 16940 3218 323 370 491 28 1 4431 
एकूण 37762 6154 608 439 979 79 1 8260 

एकूण मलेु  97129 11685 1210 586 2063 166 7 15717 
मलुी 71336 13622 1151 1645 1714 89 10 18231 
एकूण 168465 25307 2361 2231 3777 255 17 33948 
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5.9 र्वरील तक्तयातील मावहतीर्वरून वनर्वडलेल्या 40 महावर्वद्यालयांमध्ये सन 2008-09 ते 2012-13 या पाच 
र्विाच्या कालार्वधीत एकूण 1,68,465 वर्वद्यािी असल्याचे वदसनू आले. सदर महावर्वद्यालयांमध्ये मलुींचे प्रमाण 42 
टक्के आढळून आले. एकूण 1,68,465 वर्वद्यार्थ्यांपैकी 33,948 (20 टक्के) वर्वद्यािी अल्पसंख्याक समहुातील होते. 
अल्पसंख्याक समहुातील एकूण वर्वद्यार्थ्यांमध्ये 54 टक्के मलुी होतया. अल्पसंख्याक समहुातील वर्वद्यार्थ्यांमध्ये मसु्ललम 
समहुाच्या वर्वद्यार्थ्यांचे प्रमाण सर्वात जालत (75 टक्के) तर सर्वात कमी (नगण्य) पारसी समहुातील वर्वद्यार्थ्यांचे 
असल्याचे आढळून आले. 

5.10 ‘उच्च व्यार्वसावयक र्व इयत्ता बारार्वीनंतर इतर सर्वब अभ्यासक्रमांमध्ये वशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील अल्पसंख्याक 
वर्वद्यार्थ्यांकवरता वशष्यर्वतृ्ती’ या योजनेंतगबत र्विब 2008-09 ते 2012-13 या कालार्वधीसाठी वनर्वडण्यात आलेल्या 
महावर्वद्यालयातील एकूण वर्वद्यािी र्व अल्पसंख्याक समहुातील वर्वद्यािी यांचा वर्वभागवनहाय तपशील तक्ता क्र. 5.5 
मध्ये वदला आहे. 

तक्ता क्र. 5.5 
्र्व 2008-09 ते 2012-13 या काला्धीसाठी द्दन्डण्यात आलेल्या महाद्द्द्यालयातील  

एकूण द्द्द्याथी ् अल्पसांख्याक समहुातील द्द्द्याथी याांचा द्द्भागद्दनहाय तपशील 
अ.
क्र. 

 

द्द्भाग 
 

एकूण द्द्द्याथी 
अल्पसांख्याक समहुातील द्द्द्याथी  

एकूण 
मसु्स्लम बौध्द द्दिर्शचन जैन शीख पारसी 

मलुे 
1 कोकण 19500 4097 99 217 779 35 7 5234 
2 पणेु 18291 5313 7 276 120 2 0 5718 
3 नावशक 19073 667 36 17 821 2 0 1543 
4 औरंगाबाद 3635 775 3 9 26 3 0 816 
5 अमरार्वती 17170 631 911 21 202 74 0 1839 
6 नागपरू 19460 202 154 46 115 50 0 567 

एकूण 97129 11685 1210 586 2063 166 7 15717 
मलुी 

1 कोकण 12525 3336 116 544 469 11 1 4477 
2 पणेु 20553 9156 26 957 234 2 8 10383 
3 नावशक 12535 474 20 4 728 1 0 1227 
4 औरंगाबाद 2485 112 7 10 18 3 0 150 
5 अमरार्वती 11743 311 735 10 205 28 0 1289 
6 नागपरू 11419 233 247 120 60 44 1 705 

एकूण 71336 13622 1151 1645 1714 89 10 18231 
एकूण 

1 कोकण 32025 7433 215 761 1248 46 8 9711 
2 पणेु 38844 14469 33 1233 354 4 8 16101 
3 नावशक 31608 1141 56 21 1549 3 0 2770 
4 औरंगाबाद 6120 887 10 19 44 6 0 966 
5 अमरार्वती 28913 942 1646 31 407 102 0 3128 
6 नागपरू 30955 435 401 166 175 94 1 1272 

एकूण 168465 25307 2361 2231 3777 255 17 33948 
 

5.11 र्वरील तक्तयातील मावहतीर्वरून सर्वावधक वर्वद्यािी पणेु वर्वभागात आढळून आले. अल्पसंख्याक समहुातील 
एकूण वर्वद्यार्थ्यांपैकी नावशक वर्वभागात मसु्ललम या अल्पसंख्याक समहुाचे प्रमाण सर्वात जालत (47 टक्के) असल्याचे 
वदसनू आले, तयाखालोखाल कोकण वर्वभागात (29 टक्के) र्व अमरार्वती वर्वभागात 9 टक्के असल्याचे वदसनू आले. 
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5.12  या योजनेअंतगबत र्विब र्व अल्पसंख्याक समहुवनहाय वशष्यर्वतृ्तीकवरता प्राप्त अजांचा तपशील तक्ता  
क्र. 5.6 मध्ये वदला आहे. 

तक्ता क्र. 5.6 
अल्पसांख्याक समहुद्दनहाय द्दशष्य्तृ्तीकद्दरता प्राप्त अजांचा तपशील 

 
 

अ.क्र. 
 

्र्व 
अल्पसांख्याक समहुानसुार प्राप्त अजव  

 

एकूण मसु्स्लम बौध्द द्दिर्शचन जैन शीख पारसी 
मलुे 

1 2008-09 104 15 2 97 1 0 219 
2 2009-10 439 25 8 134 7 1 614 
3 2010-11 509 19 12 166 10 1 717 
4 2011-12 510 27 14 317 13 0 881 
5 2012-13 820 20 18 255 20 0 1133 

             एकूण 2382 106 54 961 51 2 3564 
मलुी 

1 2008-09 106 8 2 64 1 0 181 
2 2009-10 351 17 11 121 4 0 504 
3 2010-11 386 41 40 168 3 0 638 
4 2011-12 381 48 48 229 2 0 708 
5 2012-13 421 67 47 244 5 1 785 

             एकूण 1645 181 148 826 15 1 2816 
एकूण 

1 2008-09 210 23 4 161 2 0 400 
2 2009-10 790 42 19 255 11 1 1118 
3 2010-11 895 60 52 334 13 1 1355 
4 2011-12 891 75 62 546 15 0 1589 
5 2012-13 1241 87 65 499 25 1 1918 

एकूण 4027 287 202 1795 66 3 6380 
 

5.13 र्वरील तक्तयातील मावहतीर्वरून या योजनेअंतगबत र्विब 2008-09 ते 2012-13 या कालार्वधीत वशष्यर्वतृ्तीसाठी 
अल्पसंख्याक समहु गटातील 6,380 वर्वद्यार्थ्यांचे अजब प्राप्त झाल्याचे वदसनू येते. एकूण अजांमध्ये मसु्ललम या 
अल्पसंख्याक समहुाचे प्रमाण सर्वावधक (63 टक्के) होते. तयाखालोखाल जैन (28 टक्के) र्व बौध्द  
(4 टक्के) असल्याचे वदसनू आले. 
5.14 या योजनेअंतगबत र्विब र्व अल्पसंख्याक समहुानसुार मंजरू नर्वीन लाभार्थ्यांचा तपशील तक्ता क्र. 5.7 मध्ये 
वदला आहे. 
 

तक्ता क्र. 5.7 
्र्व ् अल्पसांख्याक समहुानसुार मांजरू न्ीन लाभाथी 

 

अ.क्र. 
 

्र्व 
अल्पसांख्याक समहुानसुार मांजरू न्ीन लाभाथी  

एकूण मसु्स्लम बौध्द द्दिर्शचन जैन शीख पारसी 
मलुे 

1 2008-09 87 15 2 97 1 0 202 
2 2009-10 298 21 8 67 6 1 401 
3 2010-11 328 11 6 88 2 0 435 
4 2011-12 295 20 8 209 7 0 539 
5 2012-13 514 3 6 176 6 0 705 

एकूण 1522 70 30 637 22 1 2282 
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मलुी 
1 2008-09 93 8 1 64 1 0 167 
2 2009-10 247 16 9 98 4 0 374 
3 2010-11 262 15 31 85 1 0 394 
4 2011-12 257 25 23 124 2 0 431 
5 2012-13 243 23 16 125 7 1 415 

एकूण 1102 87 80 496 15 1 1781 
 एकूण 
1 2008-09 180 23 3 161 2 0 369 
2 2009-10 545 37 17 165 10 1 775 
3 2010-11 590 26 37 173 3 0 829 
4 2011-12 552 45 31 333 9 0 970 
5 2012-13 757 26 22 301 13 1 1120 

एकूण 2624 157 110 1133 37 2 4063 
 

 

5.15 र्वरील तक्तयातील मावहतीर्वरून या योजनेअंतगबत र्विब 2008-09 ते 2012-13 या कालार्वधीत अल्पसंख्याक 
समहु गटातील 4,063 मंजरू नर्वीन लाभािी असल्याचे वदसनू आले. मंजरू नर्वीन लाभार्थ्यांपैकी मसु्ललम अल्पसंख्याक 
समहुातील लाभािी 65 टक्के असल्याचे वदसनू आले. तयाखालोखाल जैन 28 टक्के र्व बौध्द 4 टक्के होते. 
5.16 या योजनेअंतगबत र्विब र्व अल्पसंख्याक समहुानसुार नतूनीकरण केलेल्या लाभार्थ्यांचा तपशील तक्ता  
क्र. 5.8 मध्ये वदला आहे. 

तक्ता क्र. 5.8 
्र्व ् अल्पसांख्याक समहुानसुार नतूनीकरण केलेल ेलाभाथी  

 
अ.क्र. 

 
्र्व 

अल्पसांख्याक समहुानसुार नतूनीकरण केलेले लाभाथी  
एकूण मसु्स्लम बौध्द द्दिर्शचन जैन शीख पारसी 

मलुे 
1 2009-10 37 1 0 60 1 0 99 
2 2010-11 165 1 4 76 8 1 255 
3 2011-12 194 2 6 107 5 0 314 
4 2012-13 283 12 12 78 11 0 396 

एकूण 679 16 22 321 25 1 1064 
मलुी 

1 2009-10 21 0 1 22 0 0 44 
2 2010-11 101 9 9 79 2 0 200 
3 2011-12 107 3 20 100 0 0 230 
4 2012-13 175 15 34 117 1 0 342 

एकूण 404 27 64 318 3 0 816 
एकूण 

1 2009-10 58 1 1 82 1 0 143 
2 2010-11 266 10 13 155 10 1 455 
3 2011-12 301 5 26 207 5 0 544 
4 2012-13 458 27 46 195 12 0 738 

एकूण 1083 43 86 639 28 1 1880 
 

5.16 र्वरील तक्तयातील मावहतीर्वरून या योजनेअंतगबत र्विब 2008-09 ते 2012-13 या कालार्वधीत अल्पसंख्याक 
समहु गटातील 1,880 नतूनीकरण केलेले लाभािी असल्याचे वदसनू आले. नतूनीकरण केलेल्या लाभार्थ्यांपैकी 
मसु्ललम अल्पसंख्याक समहुातील लाभािी 58 टक्के असल्याचे वदसनू आले. तयाखालोखाल जैन 34 टक्के र्व बौध्द 
2 टक्के होते. 
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5.17 उच्च व्यार्वसावयक र्व इयत्ता 12 र्वी नंतर सर्वब अभ्यासक्रमांमध्ये वशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील अल्पसंख्याक 
वर्वद्यार्थ्यांकवरता वशष्यर्वतृ्ती या योजनेअंतगबत वनर्वडण्यात आलेल्या महावर्वद्यालयातील वर्वद्यार्थ्यांना देण्यात आलेली प्रवत 
वर्वद्यािी नर्वीन र्व नतूनीकरण केलेल्या वशष्यर्वतृ्तीचा तपशील तक्ता क्र. 5.9 मध्ये वदला आहे. 

तक्ता क्र. 5.9 
प्रद्दत द्द्द्याथी न्ीन ् नतूनीकरण केलेल्या द्दशष्य्तृ्तीचा तपशील 

 

अ.क्र. 

 

्र्व 
न्ीन लाभाथी नतूनीकरण 

प्राप्त अजव मांजरू प्रद्दत द्द्द्याथी 
द्दशष्य्तृ्ती रक्कम (`) 

मांजरू प्रद्दत द्द्द्याथी द्दशष्य्तृ्ती 
रक्कम (`) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 2008-09 400 369 20179 ---            --- 
2 2009-10 1118 775 18996 143 24720 
3 2010-11 1355 829 20213 455 23573 
4 2011-12 1589 970 21266 544 22843 
5 2012-13 1918 1120 22517 738 23672 

 

5.18 र्वरील तक्तयार्वरून वदसनू येते की, सन 2008-09 ते 2012-13 या र्विांमध्ये नर्वीन र्व नतूनीकरण केलेल्या 
लाभार्थ्यांच्या संख्येमध्ये साततयाने र्वाढ होत असल्याचे वदसनू येते. सदर कालार्वधीमध्ये नर्वीन लाभधारकांना प्रवत 
लाभािी ` 18,996/- ते ` 22,517 या दरम्यान तर नतूनीकरण केलेल्या लाभधारकांना प्रवत लाभािी ` 22,843/- 
ते ` 24,720/- या दरम्यान वशष्यर्वतृ्तीची रक्कम अदा करण्यात आल्याचे वदसनू आले.  

5.19 या योजनेंतगबत अभ्यासक्रमवनहाय नर्वीन र्व नतूनीकरण केलेल्या लाभधारकास प्रवत लाभधारक प्रदान केलेली 
वशष्यर्वतृ्तीची रक्कम तक्ता क्र. 5.10 मध्ये वदली आहे. 

तक्ता क्र. 5.10 
अभ्यासक्रमद्दनहाय न्ीन ् नतूनीकरण केलेल्या लाभधारकास प्रदान केलेली द्दशष्य्तृ्ती  

अ.क्र. अभ्यासक्रम प्रद्दत लाभाथी द्दशष्य्तृ्तीची रक्कम (`) 
न्ीन नतूनीकरण 

1 रै्वद्यकीय 24994 24104 
2 तांविक 25000 25000 
3 इयत्ता बारार्वीनंतरचे इतर सर्वब अभ्यासक्रम 5828 8799 

          एकूण 22517 23672 
 

5.20 र्वैद्यकीय अभ्यासक्रमात नर्वीन लाभधारकास प्रवत लाभािी ` 24,994/- तर नतूनीकरण लाभधारकास  
` 24,104 इतकी वशष्यर्वतृ्तीची रक्कम प्रदान करण्यात आली होती. तांविक अभ्यासक्रमात नर्वीन र्व नतूनीकरण 
लाभधारकास प्रवत लाभािी प्रतयेकी ` 25,000/- इतकी वशष्यर्वतृ्तीची रक्कम प्रदान करण्यात आली होती. इयत्ता 
बारार्वीनंतरचे इतर सर्वब अभ्यासक्रमात नर्वीन लाभधारकास प्रवत लाभािी ` 5,828/- तर नतूनीकरण लाभधारकास 
` 8,799/- इतकी वशष्यर्वतृ्तीची रक्कम प्रदान करण्यात आली होती. इयत्ता बारार्वी नंतरचे सर्वब अभ्यासक्रम या अंतगबत 
जालतीत जालत ` 5,000/- इतकी वशष्यर्वतृ्ती प्रदान करण्याचे वनकि असतांनादेखील ` 5,000/- पेक्षा जालतीची 
वशष्यर्वतृ्ती प्रदान करण्यात आल्याचे वदसनू आले. 
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5.21 या योजनेंतगबत ऑनलाईन पध्दतीने अजब केलेल्या सर्वब अल्पसंख्याक वर्वद्यार्थ्यांनी र्वेळापिक र्व 
कायबपध्दतीनसुार अजाची प्रत महावर्वद्यालयास सादर केली होती, असे प्रवतर्वेदीत करणाऱ्या महावर्वद्यालयांची, 
महावर्वद्यालयाचा व्यर्वलिापन दजा, प्रकार, अभ्यासक्रम र्व वर्वभागवनहाय तपशील तक्ता क्र. 5.11 मध्ये वदला आहे. 

तक्ता क्र. 5.11 

द्द्द्यार्थ्यांनी ्ेळापत्रक ् कायवपध्दतीनसुार ऑनलाईन पध्दतीने अजव सादर केल्याचे  
प्रद्दत्ेदीत करणाऱ्या महाद्द्द्यालयाांचा द्द्भागद्दनहाय तपशील 

अ.
क्र. 

महाद्द्द्यालय 
 

अभ्यासक्रम 
द्द्भाग 

 

एकूण कोकण पणेु नाद्दशक औरांगाबाद अमरा्ती नागपरू 
1 व्य्स्थापन दजा प्रकार 
 अल्पसंख्याक अनदुावनत रै्वद्यकीय 1 1 0 0 0 0 2 

तांविक 0 0 0 0 0 0 0 
इयत्ता बारार्वीनंतरचे 1 0 0 0 0 1 2 
एकूण 2 1 0 0 0 1 4 

वर्वना 
अनदुावनत 

रै्वद्यकीय 0 0 2 0 0 0 2 
तांविक 1 1 1 1 1 1 6 
इयत्ता बारार्वीनंतरचे 0 1 0 0 0 2 3 
एकूण 1 2 3 1 1 3 11 

एकूण रै्वद्यकीय 1 1 2 0 0 0 4 
तांविक 1 1 1 1 1 1 6 
इयत्ता बारार्वीनंतरचे 1 1 0 0 0 3 5 
एकूण 3 3 3 1 1 4 15 

2 सर्वबसाधारण अनदुावनत रै्वद्यकीय 0 0 0 0 0 0 0 
तांविक 0 0 0 0 1 0 1 
इयत्ता बारार्वीनंतरचे 0 0 1 0 0 0 1 
एकूण 0 0 1 0 1 0 2 

वर्वना 
अनदुावनत 

रै्वद्यकीय 1 1 0 2 2 2 8 
तांविक 1 1 1 1 1 1 6 
इयत्ता बारार्वीनंतरचे 1 0 0 0 0 5 6 
एकूण 3 2 1 3 3 8 20 

एकूण रै्वद्यकीय 1 1 0 2 2 2 8 
तांविक 1 1 1 1 2 1 7 
इयत्ता बारार्वीनंतरचे 1 0 1 0 0 5 7 
एकूण 3 2 2 3 4 8 22 

3 एकूण अनदुावनत रै्वद्यकीय 1 1 0 0 0 0 2 
तांविक 0 0 0 0 1 0 1 
इयत्ता बारार्वीनंतरचे 1 0 1 0 0 1 3 
एकूण 2 1 1 0 1 1 6 

वर्वना 
अनदुावनत 

रै्वद्यकीय 1 1 2 2 2 2 10 
तांविक 2 2 2 2 2 2 12 
इयत्ता बारार्वीनंतरचे 1 1 0 0 0 7 9 
एकूण 4 4 4 4 4 11 31 

एकूण रै्वद्यकीय 2 2 2 2 2 2 12 
तांविक 2 2 2 2 3 2 13 
इयत्ता बारार्वीनंतरचे 2 1 1 0 0 8 12 
एकूण 6 5 5 4 5 12 37 
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5.22 एकूण 40 महावर्वद्यालयांपैकी 37 (93 टक्के) महावर्वद्यालयांनी वर्वद्यार्थ्यांनी र्वेळापिक र्व कायबपध्दतीनसुार 
ऑनलाईन पध्दतीने अजब सादर केल्याचे सांवगतले. अनदुावनत महावर्वद्यालयात हे प्रमाण 16 टक्के होते, तर 
वर्वनाअनदुावनत महावर्वद्यालयात 84 टक्के होते. 
 

5.23 या योजनेंतगबत वशष्यर्वतृ्तीच्या लाभासाठी वर्वद्यार्थ्यांची वनर्वड वर्ववहत केलेल्या अटी र्व शतीनसुार केली जात 
असल्याचे पाहणीसाठी वनर्वड झालेल्या सर्वबच महावर्वद्यालयाने सांवगतले.  

5.24 या योजनेंतगबत लाभार्थ्यांना वशष्यर्वतृ्ती अदा करण्यात आलेल्या प्रकारानसुार महावर्वद्यालयाचा तपशील तक्ता 
क्र. 5.12 मध्ये वदला आहे. 

तक्ता क्र. 5.12 
लाभार्थ्यांना द्दशष्य्तृ्ती अदा करण्यात आलेल्या प्रकारानसुार महाद्द्द्यालयाचा तपशील 

 

अ.क्र. महाद्द्द्यालय 
 

अभ्यासक्रम 
द्दशष्य्तृ्ती अदा करण्यात आल्याचा प्रकार 

 

एकूण रोखीने धनादेशाद्वारे बकँ 
खात्या्र 

इतर 
व्य्स्थापन दजा प्रकार 

1 अल्पसंख्याक अनदुावनत रै्वद्यकीय 0 0 2 0 2 
तांविक 0 0 0 0 0 
इयत्ता बारार्वीनंतरचे 0 2 1 1 4 
एकूण 0 2 3 1 6 

वर्वनाअनदुावनत रै्वद्यकीय 0 0 2 0 2 
तांविक 0 0 6 0 6 
इयत्ता बारार्वीनंतरचे 0 2 1 0 3 
एकूण 0 2 9 0 11 

एकूण रै्वद्यकीय 0 0 4 0 4 
तांविक 0 0 6 0 6 
इयत्ता बारार्वीनंतरचे 0 4 2 1 7 
एकूण 0 4 12 1 17 

2 सर्वबसाधारण अनदुावनत रै्वद्यकीय 0 0 0 0 0 
तांविक 0 0 1 0 1 
इयत्ता बारार्वीनंतरचे 0 0 2 0 2 
एकूण 0 0 3 0 3 

वर्वनाअनदुावनत रै्वद्यकीय 0 1 7 0 8 
तांविक 0 1 5 0 6 
इयत्ता बारार्वीनंतरचे 0 3 3 0 6 
एकूण 0 5 15 0 20 

एकूण रै्वद्यकीय 0 1 7 0 8 
तांविक 0 1 6 0 7 
इयत्ता बारार्वीनंतरचे 0 3 5 0 8 
एकूण 0 5 18 0 23 

3 एकूण अनदुावनत रै्वद्यकीय 0 0 2 0 2 
तांविक 0 0 1 0 1 
इयत्ता बारार्वीनंतरचे 0 2 3 1 6 
एकूण 0 2 6 1 9 

वर्वनाअनदुावनत रै्वद्यकीय 0 1 9 0 10 
तांविक 0 1 11 0 12 
इयत्ता बारार्वीनंतरचे 0 5 4 0 9 
एकूण 0 7 24 0 31 

एकूण रै्वद्यकीय 0 1 11 0 12 
तांविक 0 1 12 0 13 
इयत्ता बारार्वीनंतरचे 0 7 7 1 15 
एकूण 0 9 30 1 40 
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5.25 र्वरील तक्तयार्वरून वदसनू येते की, एकूण 40 महावर्वद्यालयांपैकी 30 (75 टक्के) महावर्वद्यालयांनी वशष्यर्वतृ्तीची 
रक्कम वर्वद्यार्थ्यांच्या बकँ खातयार्वर जमा केल्याचे, 9 (23 टक्के) महावर्वद्यालयांनी धनादेशाद्वारे र्व एका (2 टक्के) 
महावर्वद्यालयाने धनाकिाद्वारे वशष्यर्वतृ्ती अदा केल्याचे सांवगतले.  
 

5.26 या योजनेंतगबत वशष्यर्वतृ्तीचा लाभ वमळालेल्या वर्वद्यार्थ्यांना इतर योजनेमधनू वशष्यर्वतृ्तीचा लाभ वदला जात नसल्याचे 
पाहणीसाठी वनर्वड झालेल्या सर्वबच महावर्वद्यालयांनी सांवगतले. 
 

5.27 या योजनेंतगबत वर्वद्यार्थ्यांना वदल्या जाणाऱ्या वशष्यर्वतृ्तीमळेु वर्वद्यार्थ्यांच्या उपस्लितीत र्वाढ झाली असल्याने 98 टक्के 
महावर्वद्यालयांनी प्रवतर्वेदीत केले.  
 

5.28 या योजनेंतगबत लाभार्थ्यांना वमळणारी वशष्यर्वतृ्तीची रक्कम शैक्षवणक शलु्काच्या तलुनेत परेुशी असल्याचे 11 (28 
टक्के) महावर्वद्यालयांनी सांवगतले, तर 29 (72 टक्के) महावर्वद्यालयांनी लाभार्थ्यांना वमळणाऱ्या वशष्यर्वतृ्तीची रक्कम 
शैक्षवणक शलु्काच्या तलुनेत परेुशी नसल्याचे सांवगतले. वशष्यर्वतृ्तीची रक्कम शैक्षवणक शलु्काच्या तलुनेत परेुशी नसल्याचे 
सांगणाऱ्या महावर्वद्यालयांपैकी 13 (45टक्के) महावर्वद्यालयांनी शैक्षवणक शलु्काच्या 10 टक्क्यांपयंत, 4 (14 टक्के) 
महावर्वद्यालयांनी 10 ते 20 टक्के, 2 (7 टक्के) महावर्वद्यालयांनी 40 ते 60 टक्के, तर 10 (34 टक्के) महावर्वद्यालयांनी 60 
ते 100 टक्क्यापयंत र्वाढीर्व वशष्यर्वतृ्ती असार्वी, असे मत व्यक्त केले. 

***** 
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प्रकरण - 6 
  योजनेशी सांबांद्दधत लाभधारकाांद्द्र्यी माद्दहती 

6.1 ‘उच्च व्यार्वसावयक र्व इयत्ता बारार्वीनंतर इतर सर्वब अभ्यासक्रमांमध्ये वशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील अल्पसंख्याक 
वर्वद्यार्थ्यांकवरता वशष्यर्वतृ्ती योजना’ या योजनेच्या मलू्यमापन अभ्यासाकवरता वनर्वड झालेल्या एकूण 306 
लाभधारकांकडून गोळा केलेल्या मावहतीर्वर आधावरत वर्वश्लेिण खालीलप्रमाणे आहे. 
6.2 या योजनेंतगबत लाभ घेतलेल्या लाभधारकांचा वर्वभागवनहाय तपशील तक्ता क्र. 6.1 मध्ये वदला आहे.  

तक्ता क्र. 6.1 
लाभधारकाांचा द्द्भागद्दनहाय तपशील 

 

 

अ.क्र. 

 

द्द्भाग 

लाभाथी 
 

एकूण 

 

महाद्द्द्यालयाांची 
सांख्या 

न्ीन द्दशष्य्तृ्ती 
लाभधारक 

द्दशष्य्तृ्ती नतुनीकरण 
केलेले लाभाथी 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 कोकण 40 20 60 07 
2 पणेु 35 25 60 06 
3 नावशक 22 24 46 05 
4 औरंगाबाद 21 19 40 04 
5 अमरार्वती 16 24 40 05 
6 नागपरू 40 20 60 13 

        एकूण 174 132 306 40 
 

6.3 या योजनेंतगबत एकूण 306 लाभधारकांची या पाहणीसाठी वनर्वड करण्यात आली. वनर्वड करण्यात आलेल्या 
लाभधारकांपैकी 174 (57 टक्के) लाभधारक हे नर्वीन वशष्यर्वतृ्तीधारक होते, तर 132 (43 टक्के) लाभधारक हे 
नतूनीकरण केलेले लाभधारक होते. 
6.4 या योजनेंतगबत लाभ घेतलेल्या लाभधारकांचा मलुी-मलेु र्व वर्वभागवनहाय तपशील तक्ता क्र. 6.2 मध्ये वदला 
आहे.  

तक्ता क्र.6.2 
लाभधारकाांचा मलुी-मलुे ् द्द्भागद्दनहाय तपशील 

अ.
क्र. 

द्द्भाग 
लाभाथी 

न्ीन द्दशष्य्तृ्तीधारक नतुनीकरण केलेले लाभधारक एकूण 
मलुे मलुी एकूण मलुे मलुी एकूण मलुे मलुी एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 कोकण 18 22 40 6 14 20 24 36 60 
2 पणेु 19 16 35 12 13 25 31 29 60 
3 नावशक 15 7 22 14 10 24 29 17 46 
4 औरंगाबाद 9 12 21 12 7 19 21 19 40 
5 अमरार्वती 11 05 16 8 16 24 19 21 40 
6 नागपरू 10 30 40 7 13 20 17 43 60 

    एकूण 82 92 174 59 73 132 141 165 306 
 

6.5 र्वरील तक्तयार्वरून वदसनू येते की, नर्वीन वशष्यर्वतृ्तीधारक लाभधारकांमध्ये एकूण 92 (53 टक्के) मलुी 
लाभधारक होतया, तर नतूनीकरण केलेल्या लाभधारकांमध्ये एकूण 73 (55 टक्के) मलुी लाभधारक होतया.  
6.6 या योजनेंतगबत लाभ घेतलेल्या लाभधारकांचा मलुी-मलेु, र्वयोगट र्व वर्वभागवनहाय तपशील तक्ता क्र. 6.3 
मध्ये वदला आहे
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तक्ता क्र. 6.3 
 लाभधारकाांचा मलुी-मलुे, ्योगट ् द्द्भागद्दनहाय तपशील 

 
 

 

अ.
क्र. 

 

द्द्भाग 

्योगटद्दनहाय लाभाथी 
16 ते 19 20 ते 22 23 ते 25 26 ते 28 28 आद्दण अद्दधक एकूण 

मलुे मलुी एकूण मलुे मलुी एकूण मलुे मलुी एकूण मलुे मलुी एकूण मलुे मलुी एकूण मलुे मलुी एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 
न्ीन द्दशष्य्तृ्तीधारक 

1 कोकण 2 3 5 15 12 27 1 7 8 0 0 0 0 0 0 18 22 40 
2 पणेु 10 7 17 7 9 16 2 0 2 0 0 0 0 0 0 19 16 35 
3 नावशक 6 3 9 7 4 11 2 0 2 0 0 0 0 0 0 15 7 22 
4 औरंगाबाद 2 8 10 6 4 10 0 0 0 1 0 1 0 0 0 9 12 21 
5 अमरार्वती 5 2 7 4 2 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 11 5 16 
6 नागपरू 1 7 8 7 11 18 2 6 8 0 4 4 0 2 2 10 30 40 

    एकूण 26 30 56 46 42 88 9 14 23 1 4 5 0 2 2 82 92 174 

द्दशष्य्तृ्तीधारक नतुनीकरण केलेल ेलाभधारक 
1 कोकण 0 2 2 6 12 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 14 20 
2 पणेु 0 2 2 10 11 21 1 0 1 0 0 0 1 0 1 12 13 25 
3 नावशक 1 0 1 7 8 15 5 2 7 1 0 1 0 0 0 14 10 24 
4 औरंगाबाद 2 3 5 7 4 11 3 0 3 0 0 0 0 0 0 12 7 19 
5 अमरार्वती 0 0 0 5 13 18 2 2 4 1 1 2 0 0 0 8 16 24 
6 नागपरू 0 0 0 5 7 12 2 6 8 0 0 0 0 0 0 7 13 20 

   एकूण 3 7 10 40 55 95 13 10 23 2 1 3 1 0 1 59 73 132 
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6.7 र्वरील तक्तयार्वरून वदसनू येते की, नर्वीन तसेच नतूनीकरण केलेल्या लाभधारकांमध्ये र्वयोगट 20 ते 22 मध्ये 
सर्वावधक लाभधारक होते. 

6.8 या योजनेंतगबत ज्या अल्पसंख्याक लोकसमहुामधील लाभधारकांनी वशष्यर्वतृ्तीचा लाभ घेतला, तया 
लाभधारकांचा धमबवनहाय तपशील तक्ता क्र. 6.4 मध्ये वदला आहे.  

तक्ता क्र. 6.4 

द्द्भाग ् धमवद्दनहाय लाभधारकाांचा तपशील 

अ.
क्र. 

 

द्द्भाग 
अल्पसांख्याक समहुाचा धमव  

इतर 
 

एकूण मसु्स्लम बौध्द द्दिर्शचन जैन शीख पारसी 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
न्ीन द्दशष्य्तृ्तीधारक लाभाथी 

1 कोकण 27 0 5 4 4 0 0 40 

2 पणेु 21 1 2 11 0 0 0 35 

3 नावशक 14 0 0 8 0 0 0 22 

4 औरंगाबाद 19 0 0 2 0 0 0 21 

5 अमरार्वती 11 0 0 5 0 0 0 16 

6 नागपरू 20 8 4 1 6 1 0 40 

       एकूण 112 9 11 31 10 1 0 174 

द्दशष्य्तृ्ती नतुनीकरण केलेले लाभाथी 

1 कोकण 9 0 5 6 0 0 0 20 

2 पणेु 14 1 3 7 0 0 0 25 

3 नावशक 9 0 0 15 0 0 0 24 

4 औरंगाबाद 18 0 0 1 0 0 0 19 

5 अमरार्वती 17 0 0 7 0 0 0 24 

6 नागपरू 7 9 3 1 0 0 0 20 

       एकूण 74 10 11 37 0 0 0 132 
 

6.9 र्वरील तक्तयार्वरून वदसनू येते की, नर्वीन वशष्यर्वतृ्ती लाभधारकांमध्ये मसु्ललम या धमातील लाभधारक सर्वात 
जालत 112 (64 टक्के) होते. तयाखालोखाल जैन 31 (10 टक्के), विश्चन 11 (4 टक्के), शीख 10 (3 टक्के) असल्याचे 
वदसनू येते. 

6.10 या योजनेंतगबत वशष्यर्वतृ्तीचा प्रकार र्व पालकांच्या मखु्य व्यर्वसायानसुार वर्वद्यार्थ्यांचा तपशील तक्ता क्र. 6.5 
मध्ये वदला आहे. 
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तक्ता क्र. 6.5 

द्दशष्य्तृ्तीचा प्रकार ् पालकाांच्या मखु्य व्य्सायानसुार द्द्द्यार्थ्यांचा तपशील 
अ.
क्र. 

 

द्दशष्य्तृ्ती प्रकार मलुी / 
मलुे 

पालकाच्या मखु्य व्य्सायानसुार लाभाथी 
शेती शेतमजरूी इतर मजूरी व्य्साय नोकरी इतर एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 नर्वीन वशष्यर्वतृ्तीधारक मलेु 12 1 15 38 15 1 82 

मलुी 8 3 11 44 17 9 92 
एकूण 20 4 26 82 32 10 174 

2 नतुनीकरण केलेले 
लाभधारक 

मलेु 6 0 16 19 10 8 59 
मलुी 2 0 14 35 16 6 73 
एकूण 8 0 30 54 26 14 132 

3 एकूण मलेु 18 1 31 57 25 9 141 
मलुी 10 3 25 79 33 15 165 
एकूण 28 4 56 136 58 24 306 

 

6.11 र्वरील तक्तयार्वरून वदसनू येते की, सर्वावधक लाभधारकांचे पालक व्यर्वसाय 136 (44 टक्के) करणारे होते. 
तयाखालोखाल नोकरी 58 (19 टक्के), इतर मजरूी 56 (18 टक्के), शेती 28 (9 टक्के) अशा प्रकारच्या व्यर्वसायात 
गुंतलेले होते. 

6.12 या योजनेंतगबत वशष्यर्वतृ्तीचा प्रकार र्व कुटंुबाच्या आकारानसुार  लाभार्थ्यांचा तपशील तक्ता क्र. 6.6 मध्ये वदला 
आहे. 

तक्ता क्र. 6.6 

द्दशष्य्तृ्तीचा प्रकार ् कुटुांबाच्या आकारानसुार लाभार्थ्यांचा तपशील 
अक्र  

द्दशष्य्तृ्ती प्रकार 
मलुी / 
मलुे 

कुटुांबाचा आकार  

इतर 2 3 4 5 6 7+ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 नर्वीन वशष्यर्वतृ्तीधारक मलेु 1 6 20 26 13 16 82 

मलुी 0 6 23 26 20 17 92 
एकूण 1 12 43 52 33 33 174 

2 नतुनीकरण केलेले 
लाभधारक 

मलेु 1 5 17 12 7 17 59 
मलुी 1 6 20 26 13 7 73 
एकूण 2 11 37 38 20 24 132 

   3       एकूण मलेु 2 11 37 38 20 33 141 

मलुी 1 12 43 52 33 24 165 
एकूण 3 23 80 90 53 57 306 

6.13 र्वरील तक्तयार्वरून वदसनू येते की, कुटंुबाचा आकार पाच असलेली 90 (29 टक्के) कुटंुबे आढळली. 
तयाखालोखाल कुटंुबाचा आकार 4 असलेली 80 (26 टक्के), कुटंुबाचा आकार 7 र्व तयापेक्षा अवधक असलेली  
57 (19 टक्के) कुटंुबे आढळली. 

6.14 या योजनेंतगबत वशष्यर्वतृ्तीचा प्रकार र्व कुटंुबाच्या र्वार्थिक उतपन्नानसुार लाभधारकाचा तपशील तक्ता क्र. 6.7 
मध्ये वदला आहे. 
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तक्ता क्र. 6.7 

द्दशष्य्तृ्तीचा प्रकार ् कुटुांबाच्या ्ार्पर्क उत्पहीनानसुार लाभधारकाचा तपशील 
 

अक्र 
 

द्दशष्य्तृ्ती प्रकार 
 

मलुी / 
मलुे 

कुटुांबाचे ्ार्पर्क उत्पहीन  
 

एकूण 
50000 

पेक्षा कमी 
50001  

ते  
75000 

75001  
ते 

100000 

100001 
ते 

150000 

150001 
ते 

200000 

200001  
ते  

250000 

250000 
पेक्षा  
जालत 

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

वशष्यर्वतृ्तीधारक 
मलेु 26 13 17 9 9 8 0 82 
मलुी 31 14 17 14 8 8 0 92 
एकूण 57 27 34 23 17 16 0 174 

2 नतुनीकरण 
केलेले लाभधारक 

मलेु 25 9 6 8 7 3 1 59 
मलुी 20 8 15 16 9 5 0 73 
एकूण 45 17 21 24 16 8 1 132 

3 एकूण मलेु 51 22 23 17 16 11 1 141 
मलुी 51 22 32 30 17 13 0 165 
एकूण 102 44 55 47 33 24 1 306 

 

6.15 र्वरील तक्तयार्वरून वदसनू येते की, कुटंुबाचे र्वार्थिक उतपन्न ` 50,000 पेक्षा कमी असलेली 102  
(33 टक्के) कुटंुबे आढळली. तयाखालोखाल ` 75,000 ते ` 1,00,000 कुटंुबाचे र्वार्थिक उतपन्न असलेली 55  
(18 टक्के), ` 1,00,001 ते  ` 1,50,000 कुटंुबाचे र्वार्थिक उतपन्न असलेली 47 (15 टक्के) र्व कुटंुबाचे र्वार्थिक 
उतपन्न ` 2,50,000 पेक्षा जालत असलेले 1 कुटंुब आढळले. या योजनेंतगबत वशष्यर्वतृ्तीचा लाभ घेण्यासाठी 
अल्पसंख्याक वर्वद्यार्थ्यांच्या कुटंुबाचे सर्वब स्रोतांद्वारे वमळणारे र्वार्थिक उतपन्न रु. 2.5 लाख ककर्वा तयापेक्षा कमी असणे 
आर्वश्यक असतांनादेखील 2.5 लाखापेक्षा जालत र्वार्थिक उतपन्न असलेल्या एका लाभधारकास वशष्यर्वतृ्तीचा लाभ 
वदल्याचे वदसनू येते. 

6.16 या योजनेंतगबत वशष्यर्वतृ्ती र्व लाभधारकाच्या प्रकारानसुार दावर¦ü¶रेिेखालील कुटंुबाचा तपशील तक्ता क्र. 6.8 
मध्ये वदला आहे.  

तक्ता क्र. 6.8 

द्दशष्य्तृ्ती ् लाभधारकाच्या प्रकारानसुार दाद्दर¦ü¶रेरे्खालील कुटुांबाचा तपशील 
अ.क्र. द्दशष्य्तृ्ती प्रकार दाद्दर¦ü¶रेरे्खालील कुटुांबे दाद्दर¦ü¶रेरे््रील कुटुांबे 

मलुे मलुी एकूण मलुे मलुी एकूण 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 नर्वीन वशष्यर्वतृ्तीधारक 5 9 14 77 83 160 
2 नतुनीकरण केलेले लाभधारक 8 4 12 51 69 120 

       एकूण 13 13 26 128 152 280 
 

6.17 र्वरील तक्तयातील मावहतीर्वरून वदसनू येते की, एकूण 306 लाभधारकांच्या कुटंुबांपैकी 26 (8 टक्के) 
लाभधारकांची कुटंुबे दावर¦ü¶रेिेखालील आढळली. एकूण 26 लाभधारकांच्या कुटंुबांपैकी मलेु र्व मलुी लाभधारकांची  
प्रतयेकी 13 (50 टक्के) कुटंुबे होती. दावर¦ü¶रेिेर्वरील एकूण 280 लाभधारकांच्या कुटंुबांपैकी मलेु लाभधारक असलेली 
128 (46 टक्के), तर मलुी लाभधारक असलेली 152 (54 टक्के) कुटंुबे होती.  
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6.18 या योजनेंतगबत कुटंुबाच्या जवमन धारणेच्या र्वगानसुार लाभधारकाचा तपशील तक्ता क्र. 6.9 मध्ये वदला आहे. 

तक्ता क्र. 6.9 

कुटुांबाच्या जमीन धारणेच्या ्गानसुार लाभधारकाचा तपशील 

 
अक्र 

 
द्दशष्य्तृ्ती प्रकार 

 
मलुी / 
मलुे 

जमीन धारणेचा गट (एकरात)  
एकूण 0.00 0.00-

1.00 
1.01- 
2.00 

2.01- 
3.00 

3.01- 
4.00 

4.01- 
5.00 

5.01- 
7.00 

7.00 पेक्षा 
जालत 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
1 नर्वीन वशष्यर्वतृ्तीधारक मलेु 66 2 1 6 2 3 2 0 82 

मलुी 82 5 0 1 0 4 0 0 92 
एकूण 148 7 1 7 2 7 2 0 174 

2 नतुनीकरण केलेले 
लाभधारक 

मलेु 55 0 0 0 1 1 1 1 59 
मलुी 69 2 1 1 0 0 0 0 73 
एकूण 124 2 1 1 1 1 1 1 132 

3 एकूण मलेु 121 2 1 6 3 4 3 1 141 

मलुी 151 7 1 2 0 4 0 0 165 
एकूण 272 9 2 8 3 8 3 1 306 

 

6.19 र्वरील तक्तयार्वरून वदसनू येते की, एकूण 306 लाभधारकांच्या कुटंुबांपैकी 272 (89 टक्के) लाभधारकांची 
कुटंुबे भमूीहीन होती. यापैकी 148 (53 टक्के) लाभधारक नर्वीन वशष्यर्वतृ्तीधारक होती, तर 124 (46 टक्के) 
लाभधारक नतूनीकरण केलेली होती. 

6.20  या योजनेंतगबत वशष्यर्वतृ्ती र्व घराच्या प्रकारानसुार लाभधारकांचा तपशील तक्ता क्र. 6.10 वदला आहे. 

तक्ता क्र. 6.10 

द्दशष्य्तृ्ती ् घराच्या प्रकारानसुार लाभधारकाांचा तपशील 
 

अ.क्र. 
 

द्दशष्य्तृ्ती प्रकार 
 

मलुी / मलुे 
घराचा प्रकार  

एकूण कच्चा अधब पक्का पक्का 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (11) 
1 नर्वीन वशष्यर्वतृ्तीधारक मलेु 13 28 41 82 

मलुी 10 19 63 92 
एकूण 23 47 104 174 

2 नतुनीकरण केलेले 
लाभधारक 

मलेु 3 20 36 59 
मलुी 5 18 50 73 
एकूण 8 38 86 132 

3 एकूण मलेु 16 48 77 141 
मलुी 15 37 113 165 
एकूण 31 85 190 306 

6.21 र्वरील तक्तयार्वरून वदसनू येते की, 190 (62 टक्के) लाभधारकांची घरे पक्की असल्याचे वदसनू आले. नर्वीन 
वशष्यर्वतृ्ती धारकांच्या घरांचे हे प्रमाण 55 टक्के होते, तर नतूनीकरण केलेल्या लाभधारकांच्या घरांचे प्रमाण 45 टक्के 
असल्याचे वदसनू आले. एकूण 31 (10 टक्के) लाभधारकांची घरे कच्च्या लर्वरूपाची असल्याचे वदसनू आले. 
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6.22 या योजनेंतगबत वनर्वडण्यात आलेले सर्वब लाभधारक महाराष्र राज्याचे अवधर्वासी असल्याचे वदसनू आले. 

6.23 या योजनेंतगबत अभ्यासक्रमाचा प्रकार र्व शैक्षवणक पाठ्यक्रमानसुार लाभधारकांचा वर्वभागवनहाय तपशील तक्ता 
क्र. 6.11 वदला आहे. 

तक्ता क्र. 6.11 

अभ्यासक्रमाचा प्रकार ् शैक्षद्दणक पाठ्यक्रमानसुार लाभधारकाांचा द्द्भागद्दनहाय तपशील 
 

 

अ.क्र. 
 

अभ्यासक्रम 
 

शैक्षद्दणक 
पाठ्यक्रम 

द्द्भाग  

एकूण 
कोकण पणेु नाद्दशक औरांगाबाद अमरा्ती  नागपरू 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 रै्वद्यकीय र्व 

अधब रै्वद्यकीय 
पदर्वी 20 20 20 20 19 20 119 

पदवर्वका 0 0 0 0 0 0 0 
पदव्यतु्तर 0 0 0 0 1 0 1 
एकूण 20 20 20 20 20 20 120 

2 तांविक र्व 
व्यार्वसावयक 

पदर्वी 16 19 15 9 16 17 92 
पदवर्वका 0 0 1 10 0 0 11 

पदव्यतु्तर 4 1 4 1 4 3 17 
एकूण 20 20 20 20 20 20 120 

3 इयत्ता 
बारार्वीनंतरचे 
सर्वब 
अभ्यासक्रम 

पदर्वी 11 9 2 0 0 17 39 
पदवर्वका 0 10 0 0 0 1 11 

पदव्यतु्तर 9 1 4 0 0 2 16 
एकूण 20 20 6 0 0 20 66 

4 एकूण पदर्वी 47 48 37 29 35 54 250 
पदवर्वका 0 10 1 10 0 1 22 
पदव्यतु्तर 13 2 8 1 5 5 34 
एकूण 60 60 46 40 40 60 306 

 

6.24 र्वरील तक्तयार्वरून वदसनू येते की, 250 (82 टक्के) लाभधारक पदर्वी अभ्यासक्रमात वशक्षण घेत होते. 
तयाखालोखाल पदव्यतु्तर 34 (11 टक्के), पदवर्वका 22 (7 टक्के) अभ्यासक्रमात वशक्षण घेत होते. 
 

6.25 या योजनेंतगबत अभ्यासक्रमाचा प्रकार र्व शैक्षवणक पाठ्यक्रमानसुार लाभधारकांचा धमबवनहाय तपशील तक्ता 
क्र. 6.12 वदला आहे. 
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तक्ता क्र. 6.12 

अभ्यासक्रमाचा प्रकार ् शैक्षद्दणक पाठ्यक्रमानसुार लाभधारकाांचा धमवद्दनहाय तपशील 
 

 

अ.क्र. 
 

अभ्यासक्रम 
 

शैक्षद्दणक 
पाठ्यक्रम 

अल्पसांख्याक समहु धमव  

एकूण 
मसु्स्लम बौध्द द्दिर्शचन जैन शीख पारसी 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 रै्वद्यकीय र्व 

अधब रै्वद्यकीय 
पदर्वी 68 19 15 17 0 0 119 
पदवर्वका 0 0 0 0 0 0 0 

पदव्यतु्तर 1 0 0 0 0 0 1 
एकूण 69 19 15 17 0 0 120 

2 तांविक र्व 
व्यार्वसावयक 

पदर्वी 42 0 5 38 7 0 92 
पदवर्वका 9 0 0 2 0 0 11 
पदव्यतु्तर 7 0 0 10 0 0 17 
एकूण 58 0 5 50 7 0 120 

3 इयत्ता 
बारार्वीनंतरचे 
सर्वब 
अभ्यासक्रम 

पदर्वी 34 0 2 0 2 1 39 
पदवर्वका 10 0 0 0 1 0 11 
पदव्यतु्तर 15 0 0 1 0 0 16 
एकूण 59 0 2 1 3 1 66 

4 एकूण पदर्वी 144 19 22 55 9 1 250 
पदवर्वका 119 0 0 2 1 0 22 
पदव्यतु्तर 23 0 0 11 0 0 34 
एकूण 186 19 22 68 10 1 306 

 

6.26 र्वरील तक्तयार्वरून वदसनू येते की, एकूण 186 (61 टक्के) लाभधारक मसु्ललम अल्पसंख्याक समहुातील 
असल्याचे वदसनू आले र्व तयापैकी 144 (47 टक्के) पदर्वीधारक तर 119 (39 टक्के) पदवर्वकाधारक असल्याचे वदसनू 
आले. 

6.27 या योजनेंतगबत वनर्वडण्यात आलेल्या सर्वबच लाभधारकांनी माध्यवमक शालांत पवरक्षा महाराष्र राज्यातनू उत्तीणब 
केल्याचे वदसनू आले. 

6.28 या योजनेंतगबत अभ्यासक्रमात प्रर्वेश वमळण्याच्या प्रकारानसुार वर्वभागवनहाय लाभधारकांचा तपशील तक्ता  
क्र. 6.13 मध्ये वदला आहे. 
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तक्ता क्र. 6.13 

अभ्यासक्रमात प्र्ेश द्दमळण्याच्या प्रकारानसुार द्द्भागद्दनहाय लाभधारकाांचा तपशील 

 

अ.क्र. 

 

द्द्भाग 

अभ्यासक्रमास प्र्ेश द्दमळण्याचा प्रकार  

एकूण सीईटी देऊन सीईटी न 
देता 12 ्ी 
च्या गणुाां्र 

10 ्ी च्या 
गणुाां्र 

पदद्द्केच्या 
गणुाां्र 

पद्ीच्या 
गणुाां्र 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 कोकण 30 18 10 0 2 60 
2 पणेु 28 29 2 0 1 60 
3 नावशक 30 9 7 0 0 46 
4 औरंगाबाद 26 1 1 10 2 40 
5 अमरार्वती 37 0 3 0 0 40 
6 नागपरू 43 13 5 3 1 60 

एकूण 194 70 26 11 5 306 

6.29 र्वरील तक्तयार्वरून वदसनू येते की, 194 (63 टक्के) लाभधारकांनी सीईटी  देऊन अभ्यासक्रमात प्ररे्वश वमळवर्वल्याचे 
वदसनू आले. तर 70 (23 टक्के) लाभधारकांनी सीईटी न देता 12 र्वी च्या गणुांर्वर अभ्यासक्रमात प्ररे्वश वमळवर्वल्याचे वदसनू 
आले. एकूण 26 (8 टक्के) लाभधारकांनी पदर्वीच्या गणुांर्वर अभ्यासक्रमात प्ररे्वश वमळवर्वल्याचे वदसनू आले.  

6.30 या योजनेंतगबत 8 (3 टक्के) लाभधारकांनी यापरू्वी अशाच प्रकारच्या अभ्यासक्रमात इतर महावर्वद्यालयात प्ररे्वश 
घेतल्याचे वदसनू आले. अशा लाभधारकांपैकी फक्त एका लाभधारकाने रु. 25,000/- इतकी वशष्यर्वतृ्ती वमळाल्याचे 
सांवगतले.  

6.31 या योजनेंतगबत र्विब 2012-13 मधील लाभधारक वर्वद्यार्थ्यांचे सरासरी शैक्षवणक शलु्क र्व लाभधारकास वमळालेली 
वशष्यर्वतृ्तीची सरासरी रक्कम याबाबतचा वर्वभागवनहाय तपशील तक्ता क्र. 6.14 मध्ये वदला आहे. 

तक्ता क्र. 6.14 
लाभधारक द्द्द्यार्थ्यांचे सरासरी शैक्षद्दणक शुल्क ् लाभधारकास द्दमळालेली द्दशष्य्तृ्तीची सरासरी रक्कम  

 
अ.क्र. 

 
द्द्भाग 

्र्व 2012-13 कद्दरता प्रद्दत द्द्द्याथी / लाभाथी 

सरासरी शैक्षद्दणक शुल्क (`) सरासरी द्दशष्य्तृ्ती (`) 

्ैद्यकीय  ताांद्दत्रक इयत्ता 
बारा्ीनांतरचे 

इतर स व् 
अभ्यासक्रम 

एकूण ्ैद्यकीय  ताांद्दत्रक इयत्ता 
बारा्ीनांतरचे 

इतर स व् 
अभ्यासक्रम 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 कोकण 41713 96416 12082 51882 25000 25000 4678 20936 
2 पणेु 40656 49855 14847 39812 20719 25000 10828 20497 
3 नावशक 62973 61899 18191 51696 25000 25000 5519 20130 
4 औरंगाबाद 343222 43783 0  140896* 25000 25000 0 2500 
5 अमरार्वती 31402 54828 0 43115 24974 25000 0 24987 
6 नागपरू 47950 66137 19455 37832 25000 25000 3757 15686 

    एकूण 74466 59038 17248 53769 24139 25000 5383 20854 

* इयत्ता बारावीनंतर उच्च व्यावसाययक (वैद्यकीय, अर्धवैद्यकीय, तांयिक व व्यावसाययक अभ्यासक्रम वगळून ) यिक्षण वगळून 
इतर सवध अभ्यासक्रम (उदा. कला, वायणज्य आयण यवज्ञान यांमर्ील पदवी, पदव्यतु्तर अभ्यासक्रम इ.) या अभ्यासक्रमासाठी 
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औरंगाबाद यवभागामध्ये महायवद्यालये प्रयतवदेीत (report) झालेली नसल्याने सरासरी िैक्षयणक िलु्क इतर यवभागांच्या तुलनेत 
जास्त यदसनू येते.     
 

6.32 र्वरील तक्तयार्वरून वदसनू येते की, ` 53,769/- प्रवत वर्वद्यािी सरासरी शैक्षवणक शलु्क असल्याचे वदसनू आले. 
औरंगाबाद वर्वभागात प्रवत वर्वद्यािी सरासरी शैक्षवणक शलु्क सर्वात जालत म्हणजे ` 1,40,896/- तर नागपरू वर्वभागात 
सर्वात कमी ` 37,832/- इतके होते. औरंगाबाद वर्वभागामध्ये इयत्ता बारार्वीनंतर उच्च व्यार्वसावयक (र्वैद्यकीय, 
अधबर्वैद्यकीय, तांविक र्व व्यार्वसावयक अभ्यासक्रम र्वगळून ) वशक्षण र्वगळून इतर सर्वब अभ्यासक्रम (उदा. कला, 
र्वावणज्य आवण वर्वज्ञान यांमधील पदर्वी, पदव्यतु्तर अभ्यासक्रम इ.) या अभ्यासक्रमासाठी महावर्वद्यालये प्रवतर्वेदीत 
(report) झालेली नसल्याने सरासरी शैक्षवणक शलु्क इतर वर्वभागांच्या तलुनेत जालत वदसनू येते. र्विब 2012-13 कवरता 
लाभधारकास सरासरी ` 20,854/- इतकी वशष्यर्वतृ्ती वमळाल्याचे वदसनू आले. औरंगाबाद वर्वभागात प्रवत वर्वद्यािी 
सरासरी वशष्यर्वतृ्ती सर्वात जालत म्हणजे ` 25,000/- तर नागपरू वर्वभागात सर्वात कमी  ` 15,686/- इतकी होती. 
र्वैद्यकीय अभ्यासक्रमात सरासरी शैक्षवणक शलु्क ` 74,466/- असल्याचे वदसनू आले. तयाखालोखाल तांविक 
अभ्यासक्रमासाठी सरासरी शैक्षवणक शलु्क ` 59,038/- र्व इयत्ता बारार्वीनंतरच्या सर्वब अभ्यासक्रमासाठी ` 17,248/- 
इतके सरासरी शैक्षवणक शलु्क असल्याचे वदसनू आले. 
6.33 वशष्यर्वतृ्तीच्या रकमेपेक्षा शैक्षवणक शलु्क अवधकचे असल्यास, सदर अवधकचे शैक्षवणक शलु्कासाठी 
लाभधारकाने केलेल्या व्यर्वलिेचा तपशील तक्ता क्र. 6.15 मध्ये वदला आहे. 

तक्ता क्र. 6.15 

अद्दधकचे शैक्षद्दणक शुल्कासाठी लाभधारकाने केलेल्या व्य्स्थेचा तपशील 

 
अ.क्र. 

 
द्द्भाग 

शैक्षद्दणक शुल्क व्य्स्था  
एकूण पालक बकेँकडून कजव 

घेऊन  
नाते्ाईकाकडून इतर 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 कोकण 47 10 3 0 60 

2 पणेु 42 10 7 1 60 

3 नावशक 30 7 8 1 46 

4 औरंगाबाद 21 3 12 4 40 

5 अमरार्वती 32 2 5 1 40 

6 नागपरू 37 9 10 0 56 

   एकूण 209 41 45 7 302 
 

6.34 र्वरील तक्तयार्वरून वदसनू येते की, वशष्यर्वतृ्तीच्या रकमेपेक्षा शैक्षवणक शलु्क अवधकचे असल्यास, सदर 
अवधकचे शैक्षवणक शलु्कासाठी 209 ( 69 टक्के) लाभधारकाने पालकांकडून शैक्षवणक शलु्काची व्यर्वलिा केली, तर 
45 ( 15 टक्के) नातेर्वाईकाकडून र्व 41 ( 14 टक्के) लाभधारकाने बकेँकडून कजब घेऊन शैक्षवणक शलु्काची व्यर्वलिा 
केल्याचे वदसनू येते. 

6.35 या योजनेंतगबत लाभधारकास वशष्यर्वतृ्ती प्राप्त झालेल्या प्रकारानसुार वर्वभागवनहाय तपशील तक्ता क्र. 6.16 
मध्ये वदला आहे. 
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तक्ता क्र. 6.16 

लाभधारकास द्दशष्य्तृ्ती प्राप्त झालेल्या प्रकारानसुार द्द्भागद्दनहाय तपशील 

 
अ.क्र. 

 
द्द्भाग 

द्दशष्य्तृ्ती प्राप्त झाल्याचा प्रकार  
एकूण रोखीने धनादेशाद्वारे बकँ खात्या्र 

जमा 
इतर 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 कोकण 0 23 37 0 60 
2 पणेु 1 3 46 10 60 
3 नावशक 0 0 46 0 46 
4 औरंगाबाद 0 0 40 0 40 
5 अमरार्वती 0 1 39 0 40 
6 नागपरू 0 16 44 0 60 

एकूण 1 43 252 10 306 
 

6.36 र्वरील तक्तयार्वरून वदसनू येते की, एकूण 306 लाभार्थ्यांपैकी 252 (82 टक्के) लाभधारकांना वशष्यर्वतृ्ती 
तयांच्या बकँखातयार्वर जमा करण्यात आल्याचे वदसनू आले, तर 43 (14 टक्के) लाभधारकांना वशष्यर्वतृ्ती धनादेशाद्वारे 
देण्यात आल्याचे वदसनू आले. 

6.37 या योजनेंतगबत लाभधारकांना वशष्यर्वतृ्ती प्राप्त होण्याच्या कालार्वधीनसुार वर्वभागवनहाय तपशील  
तक्ता क्र. 6.17 मध्ये वदला आहे. 

तक्ता क्र. 6.17 
लाभधारकाांना द्दशष्य्तृ्ती प्राप्त होण्याच्या काला्धीनसुार द्द्भागद्दनहाय तपशील 

 

 
अ.क्र. 

 
द्द्भाग 

द्दशष्य्तृ्ती प्राप्त होण्याचा काला्धी   
एकूण शैक्षद्दणक ्र्ाच्या 

सरुु्ातीस 
शैक्षद्दणक 

्र्ाच्या शे्टी 
शैक्षद्दणक ्र्ानांतर 

उद्दशरा 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) 
1 कोकण 2 35 23 60 
2 पणेु 1 43 16 60 
3 नावशक 0 38 8 46 
4 औरंगाबाद 0 3 37 40 
5 अमरार्वती 0 25 15 40 
6 नागपरू 1 27 32 60 

एकूण 4 171 131   306 
 

6.38 र्वरील तक्तयार्वरून वदसनू येते की, 171 (56 टक्के) लाभधारकांनी शैक्षवणक र्विाच्या शेर्वटी वशष्यर्वतृ्ती 
वमळाल्याचे सांवगतले, तर 131 (43 टक्के) लाभधारकांनी शैक्षवणक र्विानंतर उवशराने वशष्यर्वतृ्ती वमळाल्याचे सांवगतले. 

6.39 या योजनेंतगबत 74 (24 टक्के) लाभधारकांनी वशष्यर्वतृ्तीचे प्रमाण शैक्षवणक शलु्काच्या तलुनेत योग्य आहे, 
असे सांवगतले. 
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6.40 या योजनेंतगबत वशष्यर्वतृ्तीचे प्रमाण शैक्षवणक शलु्काच्या तलुनेत योग्य नाही, असे प्रवतर्वेदीत करणाऱ्या 
लाभधारकांचे वशष्यर्वतृ्तीचे शैक्षवणक शलु्काच्या प्रमाणानसुार र्वगीकरण तक्ता क्र. 6.18 मध्ये वदला आहे. 

तक्ता क्र. 6.18 
लाभधारकाांचे द्दशष्य्तृ्तीचे शैक्षद्दणक शुल्काच्या प्रमाणानसुार ्गीकरण 

 
अ.क्र. 

 
द्द्भाग 

शैक्षद्दणक शुल्काचे प्रमाण   
एकूण 25 ते 60 टक्के 61 ते 80 टक्के 81 ते 100 टक्के 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) 
1 कोकण 19 8 24 51 
2 पणेु 5 14 22 41 
3 नावशक 13 8 7 28 
4 औरंगाबाद 21 7 6 34 
5 अमरार्वती 4 10 20 34 
6 नागपरू 8 16 20 44 

एकूण 70 63 99 232 
 

6.41 र्वरील तक्तयार्वरून वदसनू येते की, वशष्यर्वतृ्तीचे प्रमाण शैक्षवणक शलु्काच्या प्रमाणात योग्य नसल्याचे प्रवतरे्ववदत 
करणारे 232 लाभधारक होते. सदर 232 लाभधारकांपैकी 99 (43 टक्के) लाभधारकांनी शैक्षवणक शलु्काच्या 81 ते 100 
टक्के वशष्यर्वतृ्ती असार्वी, असे सांवगतले. तया खालोखाल 70 (30 टक्के) लाभधारकांनी शैक्षवणक शलु्काच्या 25 ते 60 
टक्के, 63 (27 टक्के) लाभधारकांनी शैक्षवणक शलु्काच्या 61 ते 80 टक्के वशष्यर्वतृ्ती असार्वी, असे सांवगतले. 
 

6.42 लाभधारकाला वशष्यर्वतृ्तीबाबत वमळालेल्या मावहतीच्या स्रोतानसुार लाभधारकांचा वर्वभागवनहाय तपशील तक्ता  
क्र. 6.19 मध्ये वदला आहे. 

तक्ता क्र. 6.19 

द्दशष्य्तृ्तीबाबत द्दमळालेल्या माद्दहतीच्या स्रोतानसुार लाभधारकाांचा द्द्भागद्दनहाय तपशील 

 
अ.क्र. 

 
द्द्भाग 

माद्दहतीचा स्रोत   
एकूण ्तृ्तपत्रातील 

जाद्दहरातीमधनू 
शासनाचे 
सांकेतस्थळ 

महाद्द्द्यालयाचा 
नोटीसबोडव 

महाद्द्द्यालयाचे 
माद्दहती पसु्तक 

इतर 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 कोकण 0 1 38 14 7 60 
2 पणेु 5 8 41 3 3 60 
3 नावशक 0 0 45 0 1 46 
4 औरंगाबाद 1 0 24 2 13 40 
5 अमरार्वती 2 4 30 1 3 40 
6 नागपरू 1 5 50 0 4 60 

एकूण 9 18 228 20 31 306 

6.43 र्वरील तक्तयार्वरून वदसनू येते की, 228 (74 टक्के) लाभधारकांनी वशष्यर्वतृ्तीबाबत मावहती महावर्वद्यालयाच्या 
नोटीसबोडबर्वरून वमळाल्याचे सांवगतले. एकूण 20 (7 टक्के) लाभधारकांनी वशष्यर्वतृ्तीबाबत मावहती महावर्वद्यालयाच्या 
मावहती पलुतकांमधनू वमळाल्याचे सांवगतले. 
6.44 या योजनेंतगबत लाभधारकांची अभ्यासक्रमांच्या दरम्यान काही कारणाने बंद झालेल्या वशष्यर्वतृ्तीच्या कारणांचा 
तपशील तक्ता क्र. 6.20 मध्ये वदला आहे. 
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तक्ता क्र. 6.20 

लाभधारकाांची अभ्यासक्रमाांच्या दरम्यान काही कारणाने बांद झालेल्या  
द्दशष्य्तृ्तीबाबतची कारणे  

 
अ.
क्र 

 
द्द्भाग 

 
द्दशष्य्तृ्ती 
बांद झाललेे 
लाभधारक 

द्दशष्य्तृ्ती बांद झाल्याबाबतची कारणे  
इतर 

 
एकूण कागदपत्राांची 

पतूवता न 
केल्यामळेु 

असमाधान 
कारक 

शैक्षद्दणक 
प्रगती 

गैर्तवणकू अभ्यास
क्रम 

मध्येच 
सोडला 

चकुीच्या 
माद्दहतीच्या 
आधारे 

द्दशष्य्तृ्ती 
प्रदान केल्याचे 
द्दनदशवनास 

आल े

सांपात 
सहभागी 
कक्ा 
सांपाचा 
अ्लांब 
करणे 

द्दनयद्दम
तपणे 

गैरहजर 
राहणे 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
1 कोकण 3 0 1 0 0 0 0 2 0 3 
2 पणेु 4 0 1 0 1 0 0 2 0 4 
3 नावशक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 औरंगाबाद 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
5 अमरार्वती 3 0 2 0 0 0 0 1 0 3 
6 नागपरू 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

एकूण 12 0 5 0 1 0 0 6 0 12 
 

6.45 र्वरील तक्तयार्वरून 12 (4 टक्के) लाभधारकांची अभ्यासक्रमाच्या दरम्यान वशष्यर्वतृ्ती बंद झाल्याचे वदसनू 
आले. अभ्यासक्रमादरम्यान वशष्यर्वतृ्ती बंद झालेल्या कारणांपैकी ‘वनयवमतपणे गैरहजर राहणे’ 
6 (50 टक्के) तर ‘असमाधानकारक शैक्षवणक प्रगती’ 5 (42 टक्के) हे कारण असल्याचे वदसनू आले. 

6.46 या योजनेंतगबत सर्वबच लाभधारकांनी प्राप्त वशष्यर्वतृ्तीचा स्रोत ‘महाराष्र शासन’ असल्याचे सांवगतले. 

6.47 या योजनेंतगबत 3 (1 टक्का) लाभधारकांनी या योजनेव्यवतवरक्त इतर वशष्यर्वतृ्ती वमळाल्याचे सांवगतले. तसेच 
सदर वशष्यर्वतृ्ती कें द्र परुलकृत गणुर्वत्ता-वन-साधन आधावरत वशष्यर्वतृ्ती असल्याचे र्व प्रवत लाभािी ` 25,000/- इतकी 
वशष्यर्वतृ्ती वमळाल्याचे सांवगतले. 

6.48 या योजनेंतगबत 219 (72 टक्के) लाभधारकांनी वशष्यर्वतृ्ती वमळण्याकवरता अजब करण्याची पध्दत सोपी र्व 
सटुसटुीत असल्याचे सांवगतले. एकूण 65 (21 टक्के) लाभधारकांनी ऑनलाईन अजब करणे अडचणीचे असल्याचे 
सांवगतले र्व 22 (7 टक्के) लाभधारकांनी वशष्यर्वतृ्ती वमळण्याकवरता अजब करण्याची पध्दत वकचकट असल्याचे 
सांवगतले. 

6.49 या योजनेंतगबत 219 (72 टक्के) लाभधारकांनी वशष्यर्वतृ्ती वमळण्याकवरता पालकांचे र्वार्थिक उतपन्न ` 2.50 
लाखाच्या आत असार्वे ही अट योग्य असल्याचे सांवगतले, तर 87 (28 टक्के) लाभधारकांनी पालकाचे उतपन्न  
` 2.50 लाखांपेक्षा जालत म्हणजे ` 4.00 ते ` 6.00 लाख  या दरम्यान असार्वे असे सांवगतले. पालकांचे उतपन्न जालत 
असार्वे असे सांगणाऱ्या लाभधारकांच्या पालकांचे सरासरी उतपन्न ` 3,93,218/- इतके पवरगवणत होते. 

6.50 या योजनेंतगबत 256 (84 टक्के) लाभाधारकांनी वशष्यर्वतृ्ती वमळाल्यामळेु तयांच्या वशक्षणासाठीच्या आर्थिक 
गरजा पणूब होण्यास मदत झाली असे मत व्यक्त केले. 
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अडचणी ् उपाययोजना 

अडचणी 

1. राज्य र्व कें द्र शासन यांच्या वशष्यर्वतृ्तीसाठी लाभािी वनर्वडार्वयाचे वनकि सारखेच आहेत. तयामळेु वर्वद्यािी राज्य 
र्व कें द्र शासन या दोन्ही वशष्यर्वतृ्तींसाठी अजब करतात. दोन्ही वशष्यर्वतृ्तींचे फॉमब हे लाभार्थ्यामाफब त ऑनलाईन भरले जातात 
र्व सदर फॉमबची कप्रट काढून तयार्वर प्राचायांची लर्वाक्षरी घेतली जाते. वर्वद्यार्थ्यांना गणुर्वत्ता यादीनसुार वशष्यर्वतृ्ती कोणती 
वमळेल, याबाबत खािी नसल्यामळेु ते दोन्ही वठकाणी वशष्यर्वतृ्तीकवरता अजब करतात. महावर्वद्यालयांकडेही याबाबत 
कोणतयाही प्रकारची पवरपणूब मावहती नसल्यामळेु ते वर्वद्यार्थ्यांना तयाबाबत एकाच वशष्यर्वतृ्तीकवरता अजब करा, असे सांग ू
शकत नाहीत. तयामळेु काही वर्वद्यार्थ्यांना वशष्यर्वतृ्तीच्या लाभापासनू र्वंवचत रहार्वे लागते, तर काही वर्वद्यार्थ्यांना दोन्ही 
वशष्यर्वतृ्तीचा लाभ वमळतो. 

2. वशष्यर्वतृ्ती ही शैक्षवणक र्विब संपल्यानंतर प्राप्त होत असल्याचे पाहणीमध्ये वदसनू आले. 

3. वशष्यर्वतृ्ती नतूनीकरणाबाबतचा अजब दरर्विी सादर करणे अडचणीचे आहे.   

4. वशष्यर्वतृ्ती नतूनीकरणाबाबतचा अजब भरण्याच्या कालार्वधीची सचूना प्राप्त होत नाही. 

5. लाभार्थ्यांकडून मावहती घेत असताना तयांनी र्वैद्यकीय, अधब र्वैद्यकीय, तांविक र्व व्यार्वसावयक अभ्यासक्रम यांच्या 
शैक्षवणक शलु्कामध्ये मोठ्या प्रमाणात फरक असनूदेखील या अभ्यासक्रमांमध्ये वशक्षण घेत असलेल्या वर्वद्यार्थ्यांना 
सारखीच वशष्यर्वतृ्ती (रु. 25,000/-) वदली जाते, असे सांवगतले. 

6. लर्वयंरोजगार असलेल्या पालकांनी उतपन्नाचे प्रवतज्ञापि कोऱ्या पेपरर्वर लर्वयंप्रमावणत प्रमाणपि लर्वरुपात सादर 
करणे आर्वश्यक आहे. नोकरी करणाऱ्या पालकांच्याबाबतीत वनयोक्तयाकडून उतपन्नाचा दाखला प्राप्त करून घेण्यात 
यार्वा.  

7. उतपन्नाची र्वार्थिक मयादा ` 2.50 लाखापेक्षा अवधक असार्वी. 

8. ऑनलाईन पध्दतीने अजब करताना इंटरनेट कनेक्टीव्हीटी सरुळीत नसते. 

उपाययोजना 

1. कें द्र शासन र्व राज्य शासन यांच्यामाफब त वदली जाणारी वशष्यर्वतृ्ती याकवरता एकच अजब भरून घेतल्यास जो ज्या 
प्रकारच्या वशष्यर्वतृ्तीस पाि ठरेल, तयास तया प्रकारची वशष्यर्वतृ्ती मंजरू करता येऊ शकेल. तयामळेु वशष्यर्वतृ्तीच्या अजाची 
छाननी करणे, तसेच वर्वद्यार्थ्यांना अजब भरण्याकवरता कराव्या लागणाऱ्या खचामध्ये बचत होऊ शकेल र्व एकाच 
वर्वद्यार्थ्यास दोन्ही वशष्यर्वतृ्ती वमळणे यार्वर प्रवतबंध घालणे शक्य होईल.  

2. वशष्यर्वतृ्ती शैक्षवणक र्विाच्या पवहल्या सहा मवहन्यांत वमळार्वी, असे लाभधारकांनी मत व्यक्त केले.  

3. वशष्यर्वतृ्ती नतूनीकरणाचा अजब दऱर्विी सादर न करता नतूनीकरणासाठी आर्वश्यक मावहती भरण्याकवरता 
ऑनलाईन सवुर्वधा उपलब्ध करून वदल्यास कालापव्यय कमी होऊन अजब भरताना र्वेबसाईटर्वर पडणारा ताण कमी 
करता येऊ शकेल र्व अजब भरल्यानंतर मावहती अपलोड करताना येणाऱ्या अडचणींर्वरदेखील मात करता येऊ शकेल. 
तसेच काही ठरावर्वक बाबींकवरता एडीट ऑप्शनची सवुर्वधा उपलब्ध करण्यात यार्वी. 
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4. वशष्यर्वतृ्ती नतूनीकरणाबाबत अजब भरण्याच्या कालार्वधीची सचूना लाभार्थ्याच्या भ्रमणध्र्वनीर्वर एसएमएसद्वारे 
देण्याची सवुर्वधा उपलब्ध केल्यास तयांना वशष्यर्वतृ्तीचे फॉमब वर्ववहत र्वेळेत भरणे शक्य होईल. 

5. उच्च व्यार्वसावयक वशक्षणाकवरता देण्यात येणाऱ्या वशष्यर्वतृ्तीची रक्कम संबंवधत अभ्यासक्रमाच्या शैक्षवणक 
शलु्काच्या काही ठरावर्वक प्रमाणात देण्यात यार्वी. 

6. उतपन्नाचे प्रमाणपि सक्षम प्रावधकाऱ्याकडून घेऊन सादर करण्यात यार्वे.  

7. पालकांच्या उतपन्नाची र्वार्थिक मयादा वकमान 4.00 लाख रुपये करण्यात यार्वी. 

8. ऑनलाईन पध्दतीने अजब करण्यासाठी इंटरनेट कनेक्टीव्हीटी सरुळीत करण्यात यार्वी. तसेच एडीट ऑप्शनची 
सवुर्वधा उपलब्ध करण्यात यार्वी. 

***** 
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प्रकरण - 7 

योजनेशी सांबांद्दधत अलाभधारकाांद्द्र्यी माद्दहती 

7.1 ‘उच्च व्यार्वसावयक र्व इयत्ता बारार्वीनंतर इतर सर्वब अभ्यासक्रमांमध्ये वशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील अल्पसंख्याक 
वर्वद्यार्थ्यांकवरता वशष्यर्वतृ्ती योजना’ या योजनेच्या मलू्यमापन अभ्यासाकवरता वनर्वड झालेल्या एकूण 31 
अलाभधारकांकडून गोळा केलेल्या मावहतीर्वर आधावरत वर्वश्लेिण खालीलप्रमाणे आहे. 

 7.2 या योजनेंतगबत अलाभधारकांचा मलुी-मलेु र्व वर्वभागवनहाय तपशील तक्ता क्र. 7.1 मध्ये वदला आहे. 

तक्ता क्र. 7.1 

अलाभधारकाांचा मलुी-मलुे ् द्द्भागद्दनहाय तपशील 

 
अ.क्र. 

 
द्द्भाग 

अलाभधारक  
महाद्द्द्यालयाांची सांख्या मलुे मलुी एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 कोकण 3 2 5 3 
2 पणेु 2 3 5 4 
3 नावशक 2 2 4 2 
4 औरंगाबाद 4 4 8 4 
5 अमरार्वती 4 2 6 4 
6 नागपरू 1 2 3 2 

एकूण 16 15 31 19 
 

 7.3 र्वरील तक्तयार्वरून वदसनू येते की, अलाभधारकांमध्ये एकूण 15 (48 टक्के) मलुी अलाभधारक होतया. 

7.4 या योजनेंतगबत अलाभधारकांचा मलुी-मलेु, र्वयोगट र्व वर्वभागवनहाय तपशील तक्ता क्र. 7.2 मध्ये वदला आहे. 
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तक्ता क्र. 7.2 

अलाभधारकाांचा मलुी-मलुे, ्योगट ् द्द्भागद्दनहाय तपशील 

 

 

 

 

 

 

अ.
क्र. 

 

द्द्भाग 

्योगटद्दनहाय अलाभधारक 
16 ते 19 20 ते 22 23 ते 25 26 ते 28 28 आद्दण अद्दधक एकूण 

मलुे मलुी एकूण मलुे मलुी एकूण मलुे मलुी एकूण मलुे मलुी एकूण मलुे मलुी एकूण मलुे मलुी एकूण 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 
1 कोकण 0 1 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 
2 पणेु 0 2 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 
3 नाद्दशक 1 0 1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 4 
4 औरांगाबाद 1 2 3 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 
5 अमरा्ती 1 0 1 3 0 3 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4 2 6 
6 नागपरू 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 

    एकूण 4 5 9 12 5 17 0 4 4 0 0 0 0 1 1 16 15 31 
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7.5 र्वरील तक्तयार्वरून वदसनू येते की, र्वयोगट 20 ते 22 मध्ये सर्वावधक 17 (55टक्के) अलाभधारक होते. 

7.6 या योजनेंतगबत अल्पसंख्याक लोकसमहुातील अलाभधारकांचा वर्वभाग र्व धमबवनहाय तपशील तक्ता क्र. 7.3 
मध्ये वदला आहे. 

तक्ता क्र. 7.3 
अल्पसांख्याक लोकसमहुातील अलाभधारकाांचा द्द्भाग ् धमवद्दनहाय तपशील 

 

अ.
क्र. 

 

द्द्भाग 
अल्पसांख्याक समहुाचा धमव  

इतर 
 

एकूण मसु्स्लम बौध्द द्दिर्शचन जैन शीख पारसी 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 कोकण 4 0 0 1 0 0 0 5 
2 पणेु 3 1 0 1 0 0 0 5 
3 नावशक 4 0 0 0 0 0 0 4 
4 औरंगाबाद 8 0 0 0 0 0 0 8 
5 अमरार्वती 5 0 0 1 0 0 0 6 
6 नागपरू 1 1 0 1 0 0 0 3 

       एकूण 25 2 0 4 0 0 0 31 

7.7 र्वरील तक्तयार्वरून वदसनू येते की,  अलाभधारकांमध्ये मसु्ललम या धमातील लाभधारक सर्वात जालत 25 (81 
टक्के) होते. तया खालोखाल जैन 4 (13 टक्के), बौध्द 2 (6 टक्के) असल्याचे वदसनू आले. 

7.8 या योजनेंतगबत पालकांच्या मखु्य व्यर्वसायानसुार अलाभधारकांचा तपशील तक्ता क्र. 7.4 मध्ये वदला आहे. 

तक्ता क्र. 7.4 
पालकाांच्या मखु्य व्य्सायानसुार अलाभधारकाांचा तपशील 

 

अ.क्र मलुी / 
मलुे 

पालकाच्या मखु्य व्य्सायानसुार अलाभधारक 
शेती शेतमजरूी इतर मजूरी व्य्साय नोकरी इतर एकूण 

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 मलेु 2 1 0 8 4 1 16 
2 मलुी 0 0 1 4 9 1 15 

       एकूण 2 1 1 12 13 2 31 

7.9 र्वरील तक्तयार्वरून वदसनू येते की, सर्वावधक अलाभधारकांचे पालक 13 (42 टक्के) नोकरी करणारे होते, तर 
12 (39 टक्के) व्यर्वसाय करणारे होते. 

7.10 या योजनेंतगबत कुटंुबाच्या आकारानसुार अलाभधारकांचा तपशील तक्ता क्र. 7.5 मध्ये वदला आहे. 
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तक्ता क्र. 7.5 
कुटुांबाच्या आकारानसुार अलाभधारकाांचा तपशील 

 

अक्र मलुी / 
मलुे 

कुटुांबाचा आकार  

इतर 2 3 4 5 6 7+ 
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

   1       मलेु 0 1 3 2 4 6 16 
2 मलुी 0 1 1 6 5 2 15 

         एकूण 0 2 4 8 9 8 31 
 

7.11 र्वरील तक्तयार्वरून वदसनू येते की, कुटंुबाचा आकार 6 असलेली 9 (29 टक्के) कुटंुबे आढळली. 
तयाखालोखाल कुटंुबाचा आकार 5 र्व 7 पेक्षा अवधक असलेली प्रतयेकी 8 (26 टक्के) कुटंुबे आढळली. 
7.12 या योजनेंतगबत कुटंुबाच्या र्वार्थिक उतपन्नानसुार अलाभधारकांचा तपशील तक्ता क्र. 7.6 मध्ये वदला आहे. 

तक्ता क्र. 7.6 
कुटुांबाच्या ्ार्पर्क उत्पहीनानसुार अलाभधारकाचा तपशील 

 
अ.क्र. 

 
मलुी / 
मलुे 

कुटुांबाचे ्ार्पर्क उत्पहीन  
 

एकूण 50000 
पेक्षा कमी 

50001  
ते  

75000 

75001  
ते  

100000 

100001  
ते  

150000 

150001  
ते  

200000 

200001  
ते  

250000 

250001  
ते  

300000 
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 मलेु 4 1 2 2 4 0 3 16 
2 मलुी 3 4 0 5 1 1 1 15 

         एकूण 7 5 2 7 5 1 4 31 
 

7.13 र्वरील तक्तयार्वरून वदसनू येते की, कुटंुबाचे र्वार्थिक उतपन्न ` 50,000 पेक्षा कमी असलेले 7 (23 टक्के) 
अलाभधारक आढळले. ` 50,001 ते 75,000 पयंत कुटंुबाचे र्वार्थिक उतपन्न असलेले 5 (16 टक्के), ` 1,00,001 ते 
1,50,000 कुटंुबाचे र्वार्थिक उतपन्न असलेले 7 (23 टक्के) र्व कुटंूबाचे र्वार्थिक उतपन्न ` 1,50,001 ते 2,00,000,  
` 2,00,001 ते 2,50,000 उतपन्न असलेले 1 (3 टक्के) र्व ` 2,50,001 ते 3,00,000 उतपन्न असलेले प्रतयेकी 4  
(13 टक्के) अलाभधारक आढळले. 

7.14 या योजनेंतगबत घराच्या प्रकारानसुार अलाभधारकांचा तपशील तक्ता क्र. 7.7 मध्ये वदला आहे. 

तक्ता क्र. 7.7 

घराच्या प्रकारानसुार अलाभधारकाांचा तपशील 
 

अ.क्र. 

 

मलुी / मलुे 
घराचा प्रकार  

एकूण कच्चा अधव पक्का पक्का 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 मलेु 1 4 11 16 
2 मलुी 2 4 9 15 

           एकूण 3 8 20 31 
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7.15 र्वरील तक्तयार्वरून वदसनू येते की, 20 (65 टक्के) अलाभधारकांची घरे पक्की असल्याचे वदसनू आले, तर 8 
(26 टक्के) अलाभधारकांची घरे कच्च्या लर्वरुपाची असल्याचे वदसनू आले. 

7.16 या योजनेंतगबत अभ्यासक्रमाचा प्रकार र्व शैक्षवणक पाठ्यक्रमानसुार अलाभधारकांचा वर्वभागवनहाय तपशील 
तक्ता क्र. 7.8 मध्ये वदला आहे. 

तक्ता क्र. 7.8 

अभ्यासक्रमाचा प्रकार ् शैक्षद्दणक पाठ्यक्रमानसुार अलाभधारकाांचा द्द्भागद्दनहाय तपशील 
 

अ.क्र. 
 

अभ्यासक्रम 
 

शैक्षद्दणक 
पाठ्यक्रम 

द्द्भाग  

एकूण 
कोकण पणेु नाद्दशक औरांगाबाद अमरा्ती  नागपरू 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 रै्वद्यकीय र्व 

अधब रै्वद्यकीय 
पदर्वी 0 1 2 4 3 2 12 

पदवर्वका 0 0 0 0 0 0 0 
पदव्यतु्तर 0 0 0 0 0 0 0 
एकूण 0 1 2 4 3 2 12 

2 तांविक र्व 
व्यार्वसावयक 

पदर्वी 1 1 0 2 3 1 8 

पदवर्वका 0 0 0 2 0 0 2 
पदव्यतु्तर 0 0 0 0 0 0 0 
एकूण 1 1 0 4 3 1 10 

3 इयत्ता 
बारार्वीनंतरचे 
सर्वब 
अभ्यासक्रम 

पदर्वी 4 1 1 0 0 0 6 
पदवर्वका 0 2 0 0 0 0 2 

पदव्यतु्तर 0 0 1 0 0 0 1 
एकूण 4 3 2 0 0 0 9 

4 एकूण पदर्वी 5 3 3 6 6 3 26 
पदवर्वका 0 2 0 2 0 0 4 
पदव्यतु्तर 0 0 1 0 0 0 1 
एकूण 5 5 4 8 6 3 31 

 

7.17 र्वरील तक्तयार्वरून वदसनू येते की, 26 (84 टक्के) अलाभधारक पदर्वी अभ्यासक्रमात वशक्षण घेत होते, तर 
4 (13 टक्के) पदवर्वका अभ्यासक्रमात वशक्षण घेत होते. 

7.18 या योजनेंतगबत 2 (6 टक्के) अलाभधारकांनी यापरू्वी अशाच प्रकारच्या अभ्यासक्रमात इतर महावर्वद्यालयात 
प्रर्वेश घेतल्याचे वदसनू आले. अशा लाभधारकांनी रु. 15,000/- इतकी वशष्यर्वतृ्ती वमळाल्याचे सांवगतले. 
 

7.19 या योजनेंतगबत र्विब 2012-13 मधील अलाभधारक वर्वद्यार्थ्यांचे सरासरी शैक्षवणक शलु्क याबाबतचा 
वर्वभागवनहाय तपशील तक्ता क्र. 7.9 मध्ये वदला आहे. 
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तक्ता क्र. 7.9 

अलाभधारक द्द्द्यार्थ्यांचे सरासरी शैक्षद्दणक शुल्क याबाबतचा द्द्भागद्दनहाय तपशील 
 

अ.क्र. 
 

द्द्भाग 
्र्व 2012-13 कद्दरता प्रद्दत अलाभधारक सरासरी शैक्षद्दणक शुल्क (`) 

्ैद्यकीय द्दशक्षण ताांद्दत्रक द्दशक्षण इयत्ता बारा्ीनांतर इतर स व् 
अभ्यासक्रम 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 कोकण 0 105000 5143 
2 पणेु 65000 49845 20800 
3 नावशक 60000 0 17100 
4 औरंगाबाद 282500 43250 0 
5 अमरार्वती 30389 35538 0 
6 नागपरू 50000 56000 0 

एकूण 86380 52631 14348 
 

7.20 र्वरील तक्तयार्वरून वदसनू येते की, र्वैद्यकीय अभ्यासक्रमांतगबत सरासरी ` 86,380 शैक्षवणक शलु्क असल्याचे 
वदसनू आले, तर तांविक र्व इयत्ता बारार्वीनंतरच्या इतर सर्वब अभ्यासक्रमांसाठी सरासरी शैक्षवणक शलु्क अनकु्रमे  
` 52,631 र्व ` 14,348 असल्याचे वदसनू आले. र्वैद्यकीय अभ्यासक्रमामध्ये सर्वात जालत ` 2,82,500 सरासरी 
शैक्षवणक शलु्क, तर तांविक वशक्षणामध्ये सर्वात जालत ̀  1,05,000 र्व इयत्ता बारार्वीनंतरच्या इतर सर्वब अभ्यासक्रमांमध्ये 
` 20,800 सरासरी शैक्षवणक शलु्क असल्याचे वदसनू आले. 
 

7.21 अलाभधारकाला वशष्यर्वतृ्तीबाबत वमळालेल्या मावहतीच्या स्रोतानसुार अलाभधारकांचा वर्वभागवनहाय तपशील 
तक्ता क्र. 7.10 मध्ये वदला आहे. 
 

तक्ता क्र. 7.10 

द्दशष्य्तृ्तीबाबत द्दमळालेल्या माद्दहतीच्या स्रोतानसुार अलाभधारकाांचा द्द्भागद्दनहाय तपशील 

 
अ.क्र. 

 
द्द्भाग 

माद्दहतीचा स्रोत   
एकूण ्तृ्तपत्रातील 

जाद्दहरातीमधनू 
शासनाचे 
सांकेतस्थळ 

महाद्द्द्यालयाचा 
नोटीसबोडव 

महाद्द्द्यालयाचे 
माद्दहती पसु्तक 

इतर 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 कोकण 0 0 4 1 0 5 
2 पणेु 0 0 4 0 1 5 
3 नावशक 0 0 3 0 0 3 
4 औरंगाबाद 2 0 2 2 1 7 
5 अमरार्वती 0 1 4 0 1 6 
6 नागपरू 0 0 3 0 0 3 

   एकूण 2 1 20 3 3 29 
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7.22 र्वरील तक्तयार्वरून वदसनू येते की, एकूण 31 अलाभधारकांपैकी 29 (94 टक्के) अलाभधारकांना 
अल्पसंख्याक वर्वद्यार्थ्यांना वशष्यर्वतृ्ती वमळते हे मावहती होते, तयापैकी 20 (69 टक्के) अलाभधारकांनी वशष्यर्वतृ्तीबाबत 
मावहती महावर्वद्यालयाच्या नोटीसबोडार्वरून वमळाल्याचे सांवगतले. एकूण 3 (10 टक्के) लाभधारकांनी वशष्यर्वतृ्तीबाबत 
महावर्वद्यालयाच्या मावहती पलुतकामधनू वमळाल्याचे सांवगतले. 

7.23 या योजनेंतगबत 28 (90 टक्के) अलाभधारकांनी वशष्यर्वतृ्ती वमळाली असती तर तयांच्या वशक्षणासाठीच्या 
आर्थिक गरजा पणूब होण्यास मदत झाली असती, असे मत व्यक्त केले. 

***** 
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