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विद्या लक्ष्मी बद्दल,
श्री अरुण जेटली, माननीय कें द्रीय अथथमंत्री यांनी तयांच्या आर्थथक िर्थ २०१५-१६ च्या अथथसंकल्पीय भार्णात
म्हटले: "भारत हे जगातील सिाथत तरुण राष्ट्ांपैकी एक आहे आवण एकू ण लोकसंख्येपैकी ५४ % पेक्षा जास्त लोकसंख्या
२५ िर्ाांपेक्षा कमी आहे. आमच्या तरुणांना २१ व्या शतकातील नोकऱयांसाठी वशवक्षत आवण रोजगारक्षम असे दोन्ही
व्हा. कौशल्य भारताला मेक इन इं वडयाशी जिळू न समन्िय साधण्याची गरज कशी आहे हे पंतप्रधानांनी स्पष्ट के ले आहे.
तरीही, आज आपल्या संभाव्य कमथचारयांपैकी ५ % पेक्षा कमी लोकांना रोजगारासाठी औपचाररक कौशल्य प्रवशक्षण
वमळते आवण रोजगारक्षम राहा. सिथ गरीब आवण मध्यमिगीय विद्यार्थयाांना वनधीच्या कोणतयाही अडथळ्यावशिाय
तयांच्या आिडीचे उच्च वशक्षण घेता यािे या उद्देशाने, मी वशष्यिृत्ती तसेच शैक्षवणक कजाथचे व्यिस्थापन आवण देखरे ख
करण्यासाठी एक पूणप
थ णे IT आधाररत विद्याथी आर्थथक सहाय्य प्रावधकरण स्थापन करण्याचा प्रस्ताि देतो. योजना,
प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कायथक्रमाच्या माध्यमातून. वनधी अभािी कोणताही विद्याथी उच्च वशक्षणापासून िंवचत राहू नये
याची आम्ही काळजी घेऊ. प्रधान मंत्री विद्या लक्ष्मी कायथक्रम अंतगथत आयटी आधाररत यंत्रणा विद्यार्थयाांना वशष्यिृत्ती
आवण शैक्षवणक कजाथसाठी ससगल सिडो इलेक्ट्रॉवनक प्लॅटफॉमथ प्रदान करणे अपेवक्षत आहे."
शैक्षवणक कजथ घेऊ इवच्िणाऱया विद्यार्थयाांसाठी विद्या लक्ष्मी हे पवहलेच पोटथल आहे. हे पोटथल वित्तीय सेिा
विभाग, (वित्त मंत्रालय), उच्च वशक्षण विभाग (वशक्षण मंत्रालय) आवण इं वडयन बँक्ट्स असोवसएशन (IBA) यांच्या
मागथदशथनाखाली विकवसत के ले गेले आहे. हे पोटथल NSDL ई-गव्हनथन्सद्वारे विकवसत के ले गेले आहे आवण तयाची देखभाल
के ली जात आहे. इन्रास्रक्ट्चर वलवमटेड. विद्याथी पोटथलिर प्रिेश करून कधीही, कु ठे ही बँकांकडे शैक्षवणक कजथ अजथ पाहू
शकतात, अजथ करू शकतात आवण रॅक करू शकतात. पोटथल नॅशनल स्कॉलरवशप पोटथलशी सलके ज देखील प्रदान करते.
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