
छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशशक्षण व मानव शवकास 
संस्था (सारथी), पणेु 

 डॉ. पंजाबराव देशमखु सारथी उच्च शशक्षण देशांतर्गत शशष्यवतृ्ती योजना 2022 
 

अटी व शर्ती 
 

ऑनलाईन अर्ज भरण्यापवूी खालील प्रमाणे नमदू महत्वाच्या बाबी ननदेशनास आणनू देण्यार्त येर्त 
असनू उमेदवाराांनी अर्ज करण्यापवूी दक्षर्ता घ्यावी व पात्रर्ता असल्यास अर्ज करावा. 

 
 

1. या योजनेअंतरं्गत शिष्यवतृ्तीच्या लाभासाठी शवद्यार्थी महाराष्र राज्यातील मराठा, कुणबी, मराठा-
कुणबी व कुणबी -मराठा या जातीतील असावा . 

 

2. महाराष्र राज्यातील रशहवािी असावा. 
 

3. शवद्यार्थ्यांने पदवी अभ्यासक्रमासाठी अजज करताना पदवीसाठी राज्य िासनाच्या ककवा इतर 
राज्याच्या/कें द्र िासनाच्या कोणत्याही शिष्यवतृ्तीचा लाभ घेतलेला नसावा. तसेच पदव्यतु्तर पदवी/ 
पदव्यतु्तर पदशवका अभ्यासक्रमासाठी अजज करताना पदव्यतु्तर पदवी/ पदवीत्तोर पदशवकासाठी राज्य 
िासनाच्या ककवा इतर राज्याच्या/कें द्र िासनाच्या शिष्यवतृ्तीचा लाभ घेतलेला नसावा. 

 
4. या शिष्यवतृ्तीसाठी शवहीत केलेल्या शवद्यापीठ/संसर्थांमध्ये प्रवेि घेणारा शवद्यार्थी हा पणुजवेळ शवद्यार्थी 

म्हणनू प्रवेशित असावा. 
 

5. पदवी अभ्यासक्रमासाठी शवद्यार्थ्यांची कमाल वयोमयादा 25 वरे्ष व पदव्यतु्तर पदवी / पदशवका 
अभ्यासक्रमासाठी कमाल वयोमयादा 30 वरे्ष इतकी राहील. 

 
6. उपरोक्त 300 पात्र शिष्यवतृ्तीधारक शवद्यार्थीपैकी 50% जार्गा मलुी / शवद्यार्थीनी कशरता राखीव 

असतील. 
 

7. या योजनेअंतरं्गत शिष्यवतृ्तीच्या लाभासाठी शवद्यार्थ्यांच्या कुटंुबाचे सवज मार्गांनी शमळणारे एकुण 
वार्षिक उत्पन्न हे नॉन शक्रमी लेयर मधील असणे ₹ 8.00 आवश्यक आहे. एकुण दरविी 300  
शवद्यार्थ्योची शनवड या शिष्यवतृ्ती कशरता करण्यात येईल. पालक  / शवद्यार्थी यांचे एक रक्कमी वािीक 
उत्पन्नानसुार शिष्यवतृ्ती देय शवद्यार्थी संख्या बाबतची माहीती खालील रकाना मध्ये दिजशवण्यात 
आली आहे. 

अ.क्र. 
सन 2022-

23 
एकुण दरवर्षी शिष्यवतृ्ती 
शवद्यार्थी देय संख्या 

उत्पन्न मयादा व देय लाभ शवद्यार्थी 
संख्या 

1  300 0 ते 3 लाख पयंत 100 
2   3 ते 5 लाख पयंत 100 
3   5 ते Non creamy layer 

मयादे पयंत 100 



 
      उपरोक्त नमदु पात्र शवद्यार्थी जर त्यावर्षी उपलब्ध झाले नाही तर व्यवस्र्थापकीय संचालक सारर्थी 
हे वशरल रकानामध्ये दिशशवण्यात आलेले उत्पन्न  मयादा मधील शवद्यार्थ्याच्या संख्ये मध्ये त्या वर्षी 
परुते बदल करूण पात्र शवद्यार्थ्यां मधुन शरक्त जागा भरण्यात येतील .उदा.3 लखा वार्षीक उत्पन्न 
मयादा असलेले पात्र शवद्यार्थी संख्या कमी असल्यास सदर शरक्त जागा व रकाना क्रमांक 2 मध्ये 
दिशशवण्यात आलेल्या उत्पन्न मयादा 3 ते 5 लाख  या मधुन पात्र लभार्थ्योची शनवड करेल व त्या 
उत्पन्न  मयादेचे पात्र लाभाभी परेुसे उपलब्ध न झाल्यास रकाना क्रमांक 3 मध्ये दिशशवण्यात आलेल्या  
उत्पन्न मयादा 5 ते 8 लाख मधुन करण्यात येतील. यामध्ये मयादेच्या प्रमाणत अतंगशत शरक्त जागा 
भरण्याचे व बदलण्याचे अशधकार व्यवस्र्थापकीय संचालक सारर्थी यांना राहतील. 
 

8. शवद्यार्थ्यांचे पालक नोकरीत असतील तर त्यांचे आयकर शववरणपत्र, फॉमज नं.16 व सक्षम प्राशधकारी  
यांनी शदलेले मार्गील अर्षर्थक विाचे कुटंुबाचे सवज मार्गांनी शमळणाऱ्या उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर 
करणे आवश्यक राहील. 

 
9. जर पात्रधारक 50 शवद्यार्थीनी मलुी उपलब्ध झाल्या नाही तर त्या विा कशरता पात्र शवद्यार्थी मलुांमधुन 

त्या भरण्यात येतील व सदर अशधकार हे व्यवसर्थापकीय संचालक सारर्थी यांचे राहतील. 
 

10. इतर शवद्यार्थ्यांसाठी सक्षम प्राशधकारी (तहशसलदार ककवा नायब तहशसलदार) यांनी शदलेले मार्गील 
अर्षर्थक विाचे कुटंुबाचे सवज मार्गांनी शमळणाऱ्या उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. 
 

11. शैक्षनणक अहजर्ता खालील प्रमाणे आवश्यक : 
 

(अ) या योजनेंतर्गजत शिष्यवतृ्तीच्या लाभासाठी शवद्यार्थ्यांनी महाराष्र राज्य शवभार्गीय माध्यशमक व 
उच्च माध्यशमक पशरक्षा मंडळ अर्थवा महाराष्र राज्य के्षत्रातील अन्य पशरक्षा मंडळातनू इयत्ता 10 
वी व 12 वी ची पशरक्षा उत्तीणज होणे आवश्यक आहे. 
 

(आ)  या योजनेंतर्गजत पदवी अभ्यासक्रमाच्या शिष्यवतृ्तीच्या लाभासाठी शवद्यार्थ्यांचे इयत्ता 12 वी च्या 
परीके्षतील र्गणु शवचारात घेऊन र्गणुानकु्रम ेशनवड करण्यात येईल. त्याकरीता शवद्यार्थ्यांने इयत्ता 
12 वी च्या परीके्षत शकमान 55 टक्के र्गणु शमळशवणे आवश्यक राहील. 

 
(इ) तसेच, पदवी अभ्यासक्रमाच्या शितीय विात प्रविे घेणाऱ्या शडप्लोमा धारक शवद्यार्थ्यांचे 

शडप्लोमाच्या पशरक्षेतील र्गणु शवचारात घेऊन र्गणुानकु्रमे शनवड करण्यात येईल. त्याकशरता 
शवद्यार्थ्याने शडप्लोमाच्या पशरके्षत शकमान 55 टक्के र्गणु शमळशवणे आवश्यक राशहल. 

 
(ई) पदव्यतु्तर अभ्यासक्रमाच्या शिष्यवतृ्तीकरीता पदवी अभ्यासक्रमातील र्गणुांची टक्केवारी 

शवचारात घेऊन र्गणुानकु्रमे शनवड करण्यात येईल. त्याकरीता शवद्यार्थ्यांने पदवी परीके्षमध्ये शकमान 
55 टक्के र्गणु (संपणूज अभ्यासक्रम कालावधीतील सवज सत्रांच्या एकूण प्राप्त र्गणुांची टक्केवारी) 
शमळशवणे आवश्यक राहील. तसेच, CGPA व GPA च्या बाबतीत संबंशधत शवद्यापीठाचे 
टक्केवारी रुपांतरण प्रमाणपत्र अजासोबत जोडणे आवश्यक राहील. 

 



(उ) संबंशधत अजजदार शवद्यार्थी हा या योजनेअंतर्गजत शवहीत केलेल्या संसर्थांमध्ये पदवी/ पदव्यतु्तर पदवी 
व पदव्यतु्तर पदशवका या अभ्यासक्रमांसाठी त्या त्या संसर्थांची प्रवेि परीक्षा उत्तीणज होऊन प्रवेशित 
झालेला असावा.  

 
12. राज्यातील सवज शवभार्गातील शवद्यार्थ्यांना समान संधी देण्याच्या उदे्दिाने महाराष्र राज्य शवभार्गीय माध्यशमक व 

उच्च माध्यशमक शिक्षण पशरक्षा मंडळाच्या पशरक्षेत्रातील रशहवासी असलेल्या शवद्यार्थ्यांची खालीलप्रमाणे 
मंडळशनहाय शनवड करण्यात येईल. 

 
टीप :   
(1) 300 शवद्यार्थी संख्येच्या मयादेच्या अशधन राहून एखाद्या पशरक्षा मंडळामध्ये कमी शवद्यार्थी पात्र ठरल्यास दसुऱ्या 

मंडळातील शवद्यार्थ्याची र्गणुानकु्रमानसुार अंतर्गजत पशरवतजनाने बदल करुन शनवड करण्याचे अशधकार शनवड 
सशमतीस राहतील. 
 

(2) इतर पशरक्षा मंडळाच्या पशरक्षा उत्तीणज होणाऱ्या अजजदारांचा शवचार हा तो ज्या शजल्यातनू पशरक्षा उत्तीणज झाला 
असेल त्या शजल्यासाठीच्या शवभार्गीय शिक्षण मंडळांतर्गजत करण्यात यावा. यासाठी संबंशधत शवद्यार्थ्यांनी िाळा 
/ महाशवद्यालय सोडल्याचा दाखला शवचारात घेण्यात येईल.  
 

13.या नशष्यवतृ्ती अांर्तरं्गर्त नवद्यार्थ्यांना नमळणारे लाभ खालील प्रमाणे असर्तील :- 
 

(अ) डॉ. पंजाबराव देिमखु सारर्थी उच्च शिक्षण देिांतगशत र्गणुवत्ता शिष्यवतृ्तीसाठी पात्र झालेल्या 
शवद्यार्थ्यास संबंशधत शवद्यापीठ/ िैक्षशणक संसरे्थने अभ्यासक्रमासाठी ठरवनू शदलेले पणूज शिक्षण 
िलु्क, परीक्षा िलु्क, नोंदणी फी, शजमखाना, गं्रर्थालय, संर्गणक इत्यादी िलु्क संबंशधत 
शवद्यापीठ/ िैक्षशणक संसरे्थमाफज त संबंशधत शवद्यार्थ्याच्या आधार संलग्न बकँ खात्यात जमा 
करण्यात येईल. संबंशधत शवद्यार्थ्याने शवद्यापीठ / िैक्षशणक संसरे्थला िलु्क अदा केल्याचे परुाव े
सारर्थी ससरे्थस सादर करणे आवश्यक राहील. 

 
(आ)  संबंशधत शवद्यापीठ/ िैक्षशणक संसरे्थच्या वसशतर्गहृात राहणाऱ्या शवद्यार्थ्यांना संसरे्थने 

आकारणी केलेले िलु्क तसेच, भोजन िलु्काची सत्रशनहाय रक्कम संबंशधत शवद्यार्थ्याच्या 
आधार संलग्न बकँ खात्यात जमा करण्यास पात्र असतील. 

 
(इ) जे शवद्यार्थी वसशतर्गहृात जारे्गअभावी अन्यत्र राहात असतील अिा शवद्यार्थ्यांना वसशतर्गहृ िलु्क 

व भोजन िलु्काची रक्कम ही तो शिक्षण घेत असलेल्या संबंशधत संसरे्थच्या आकारणी करण्यात 

अभ्यासक्रमांसाठी 
मंडळशनहाय आरक्षण 

खालीलप्रमाणे असेल:- 
अ.क्र. 

अभ्यासक्रम सतर 

शवभार्गीय शिक्षण 
पशरक्षा मंडळ शनहाय 
(प्रत्येक शवद्यार्थी) 

एकूण शवद्यार्थी 
(9 मंडळे) 

1. पदवी अ)  इ.12वी उत्तीणज शवद्यार्थ्यांसाठी 24 216 
ब) शडप्लोमा धारक शवद्यार्थ्यांसाठी 3 27 

2. पदव्यतु्तर पदवी / पदव्यतु्तर पदशवका 6 54 
3. पदव्यतु्तर पदवी / पदशवका (राज्यसतर) -- 3 
 एकूण  3०० 



येत असलेल्या (वसशतर्गहृ िलु्क व भोजन िलु्क) रक्कमेच्या मयादेत सत्रशनहाय रक्कम 
संबंशधत शवद्यार्थ्याच्या आधार संलग्न बकँ खात्यावर जमा करण्यास पात्र असतील. 

 
(ई) योजनेअंतरं्गत पात्र ठरलेल्या शवद्यार्थ्यांस अभ्यासक्रमासाठी लार्गणाऱ्या पुसतकांसाठी  ₹ 

25,000/- व िैक्षशणक साशहत्य तसेच, इतर िैक्षशणक खचज यासाठी एकूण ₹ 25,०००/- अिी 
एकूण ₹ 50,000/- प्रत्येक विी संबंशधत शवद्यार्थ्यास त्याच्या आधार संलग्न बकँ खात्यावर दोन 
टप्प्यात अदा करण्यात येईल. यासाठीचा तपशिल संबंशधत िैक्षशणक संसरे्थमाफज त शवशहत 
नमनु्यात सारर्थी कायालयाकडे सादर करणे बंधनकारक असेल.  

 
  14.इर्तर अटी-शर्ती खालीलप्रमाणे असर्तील :- 
 

(1) महाराष्र राज्य शवभार्गीय माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शिक्षण पशरक्षा मडंळाच्या शवभार्गीय 
मडंळाच्या एखाद्या पशरके्षत्रातनू संबंशधत िैक्षशणक विामध्ये शवशहत शवद्यार्थी संख्या उपलब्ध 
झाली नाही तर अन्य शवभार्गीय पशरक्षा मडंळातनू तेवढ्या संख्येच्या शवद्यार्थ्यांची र्गणुवते्तनसुार 
शिष्यवतृ्तीसाठी शनवड करण्यात येईल. 

 
(2)   संबंशधत शनवड विामध्ये योजनेअंतर्गजत शिष्यवतृ्तीसाठी शनवड झालेल्या शवद्यार्थ्यांची संख्या 3०० 

पेक्षा कमी असल्यास भारत सरकार मनषु्यबळ शवकास मंत्रालयाच्या 
http://mhrd.gov.in/institutions या संकेतसर्थळा वरील नमदु (पशरशिष्ठ-ब) िैक्षणीक 
संसर्थामधील प्रवशेित मराठा व कुणबी मराठा जातीतील शवद्यार्थ्यांनी शितीय ककवा पढुील विी या 
योजनेअंतर्गजत शिष्यवतृ्ती साठी शवद्यार्थ्यांनी अजज केलेला असल्यास त्यांचे अजज योजनेच्या अटी 
व ितीप्रमाणे शवचारात घेता येतील.  

 
(3) वरील (1) व (2) प्रमाणे कायजवाही केल्यानंतर संबंशधत शनवड विामध्ये शिष्यवतृ्तीसाठी पात्र 

ठरलेल्या शवद्यार्थ्यांची संख्या 300 पेक्षा कमी असल्यास िासन शनणजयान्वये शवहीत केलेल्या 
संसर्थांमध्ये महाराष्र राज्यातील प्रवेशित मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा 
शवद्यार्थ्यांचे अजज शवचारात घेता येतील व त्यांच्या बाबत शकमान र्गणुवते्तची अट शिशर्थल करण्यात 
येईल. मात्र, उवजशरत अटी व िती या कायम राहतील.  

 
(4) या योजनेच्या शिष्यवतृ्तीसाठी शवद्यार्थी अजज करेल त्याविी तो पदवी अभ्यासक्रमाच्या  प्रर्थम 

वर्गाला (अजजदार शवद्यार्थी शडप्लोमाधारक असेल तर तो पदवीच्या दसुऱ्या वर्गाला) शिकत 
असला पाशहजे.  
 

(5) या योजनेअंतरं्गत संपणुज अभ्यासक्रमाच्या कालावधीत शवद्यार्थी एक वेळ अनतु्तीणज झाल्यास, 
अनतु्तीणज झालेल्या विाची शिष्यवतृ्ती त्यास देय ठरणार नाही. परंतु, संबंशधत शवद्यार्थी उत्तीणज 
झाल्यानंतर त्यास पढुील शिष्यवतृ्ती देय ठरेल. तसेच संबंशधत शवद्यार्थी अभ्यासक्रम कालावधीत 
दोन वेळा अनतु्तीणज झाल्यास पढुील कालावधीची शिष्यवतृ्ती देय होणार नाही. 

 

 
 



  15. नशष्यवतृ्तीसाठी अर्ज करण्याची पध्दर्ती खालील प्रमाणे असर्तील :- 
 

या योजनेअंतरं्गत शिष्यवतृ्तीसाठी या शनवदेनासोबत शदलेल्या शवशहत नमनू्यातील अजज  नमदू शवशहत 
कालावधीत समक्ष/पत्रािारे व्यवसर्थापकीय संचालक सारर्थी, पणेु येरे्थ सादर करावा. 

(अ) शिष्यवतृ्ती अजासोबत शवद्यार्थ्याने पढुील कार्गदपत्र जोडणे आवश्यक आहे:- 
(i) महाराष्राचा रशहवािी असल्याबाबत अशधवास प्रमाणपत्र, 
(ii) शवदयार्थी मराठा, कुणबी,मराठा-कुणबी व कुणबी -मराठा जातीचा असल्याचा 

परुावा /जातीचा दाखला (सक्षम   प्राशधकाऱ्याने शदलेला)  
(iii) फॉमज नं.16, उत्पन्नाचा दाखला (सक्षम प्राशधकाऱ्याने शदलेला) व आयकर शववरण 

पत्र पशरच्छेद (इ) (2) व (3) मध्ये नमदू केल्याप्रमाणे, 
(iv) इयत्ता 12 वीचा िाळा/महाशवद्यालय सोडल्याचा दाखला,  
(v) संसरे्थत प्रत्यक्ष प्रवेि शमळाल्याचे संबंशधत संसरे्थचे पत्र, 
(vi) आधार काडज, पनॅ काडज (पालकाचे) व आधार संलग्न बकँ खात्याचा तपशिल. 
(vii) संपणुज र्गणुपशत्रका, इ.12वी/शडप्लोमा/पदवी इत्यादी पशरक्षांच्या सवज विाच्या 
 र्गणुपशत्रका 

16. या योजनेअंतगंत शिष्यवतृ्तीसाठी 300 पात्र शवद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास पनु्हा जाशहरातीद्वारे अजश 
मागवनु 300 शवद्यार्थ्यांचा कोटा पणुश करण्यात येईल. 

 
          17. या योजनेअंतरं्गत शिष्यवतृ्तीसाठी शनवड झालेल्या शवद्यार्थ्याला इतर कोणत्याही शिष्यवतृ्तीचा लाभ  
 शमळणार नाही. तसेच, शवद्यार्थ्याला संबंशधत संसरे्थत शमळणारे शवद्यावतेन, फेलोशिप अन्य कोणतेही  
 लाभ अभ्यासक्रम कालावधीत शमळत असल्यास ते वजा करुन उवजशरत शिष्यवतृ्ती मजंरू करण्यात  
           येईल. 

  
          18.शवहीत केलेल्या शवद्यापीठ/संसर्थांमध्ये प्रवेशित अभ्याक्रमासाठी अजज करताना नमदू केलेला  
               अभ्यासक्रम शवहीत कालावधीत पुणज करणे शवद्यार्थ्यांवर बंधनकारक असेल. 

 
          19.अभ्यासक्रम अधजवट सोडल्यास शिष्यवतृ्तीची संपणूज रक्कम संबंशधत शवद्यार्थी/ पालक/  
               कुटंुबाकडुन वरील अशधशनयमािारे वसलू करण्यात येईल. 
  
 

20. शवद्यार्थ्याने शिष्यवतृी शमळण्यासाठी चकुीची अर्थवा शदिाभलू करणारी माशहती शदली असल्याचे     
      आढळून आल्यास तो फौजदारी र्गनु्याखाली कारवाईस पात्र ठरेल व त्याला अदा करण्यात  
      आलेली शिष्यवतृ्ती महसलूी अशधशनयमाखाली वसलूपात्र राहील. 

 
21. या योजनेअंतरं्गत शनवड केलेल्या शवद्यार्थ्यांच्या अंशतम शनवडी बाबतचे आदेि सारर्थीच्या  
      सतरावरुन शनर्गजशमत करण्यात येतील. 
 

 22. सदर शिष्यवतृ्तीच्या बाबत महाराष्र िासनाच्या सारर्थी संसरे्थने घेतलेला शनणजय अंशतम असेल.
  



           23.शिष्यवतृ्तीसाठी शनवड प्रशक्रया ही वरील नमदू केलेल्या व वळेोवेळी सधुारणा केलेले पध्दती प्रमाणे  
               होईल. 
 
           24.तसेच शवशहत नमनु्यातील अजाचा नमनुा सारर्थी संसरे्थच्या संकेतसर्थळावर https://sarthi-

maharashtragov.in/ उपल्बध आह. शवशहतनमनु्यातील अजज संकेतसर्थळावरुन डाऊनलोड करुन 
तो परीपणुज भरुन आवश्यक त्या कार्गदपत्रांसह सादर करावा.   

 
          25.तसेच अजज शवशहत नमनु्यामध्ये सादर करणे आवश्यक आहे. अपणुज आशण शवशहत मदुतीनंतर प्राप्त  
               होणारे अजज शवचारात घेतले जाणार नाहीत. 
 
        सदर शवषयी भशवष्यात कोणतीही माशहती / सचूना उपरोक्त लिंक वरच शदिंी जाईिं. इच्छुक   
        उमेदवारांनी सारथीच्या उपरोक्त संकेतस्थळावर सचूनाफ़िंक पहावे. 
 
 
 

For any queries email to : sarthiskvdept@gmail.com 
 
 
 
             श्री.अिोक काकडे (भा.प्र.से.) 
स्र्थळ    : पणेु               ( व्यवस्र्थापकीय संचालक,सारर्थी, पणेु) 
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