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कै. अरूण साधू स्मतृी पाठ्यवृत्ती योजना 

(ग्रंथाली, कै. साधू कुटंुबीय व ममत्रमंडळ, व सजं्ञापन व वतृ्तपत्रमवद्या मवभाग, सामवत्रीबाई 

फुले पणेु मवद्यापीठ, पणेु याचं्या सयंकु्त मवद्यमाने) 

प्रख्यात लेखक, पत्रकार तसेच पत्रकाररतेचे प्राध्यापक कै. अरूण साधू यांच्या स्मतृ्यथथ ग्रंथाली, व 

कै. साधू यांचे कुटंुबीय आमण ममत्रपररवार, तसेच संज्ञापन व वतृ्तपत्रमवद्या मवभाग, सामवत्रीबाई फुले 

पणेु मवद्यापीठ यांनी तरूण पत्रकारांना संशोधन व सखोल वाताांकनासाठी प्रोत्साहन व आमथथक 

साह्य ममळावे यांसाठी ही पाठ्यवतृ्ती योजना आखली आहे. दरवषी एकूण दीड लाख रूपयांची 

पाठ्यवतृ्ती देण्यात येईल. पमहल्या पाठ्यवतृ्तीसाठी पत्रकारांकडून अजथ मागवण्यात येत आहेत.  

कै. अरूण साधू स्मतृी पाठ्यवतृ्ती योजना 2018-19 ननयमावली 

1) पाठ्यवतृ्तीसाठी पात्रता 

 मराठी भाषक पत्रकार (कायथके्षत्र अथवा वास्तव्य महाराष्ट्राबाहेर असेल तरी चालेल) 

 15 जलैु 2018 रोजी मकमान 28 वषे पूणथ ते कमाल 40 वषे पूणथ यांदरम्यान असावे 

(म्हणजेच 16 जलैु 1978 ते 14 जलैु 1990 यांदरम्यानचा जन्म हवा) 

 कोणत्याही माध्यमात मकमान तीन वषे पूणथ वेळ पत्रकार म्हणून काम केलेले असावे.  

अथवा   

मकु्त पत्रकार म्हणून मकमान सहा वषे काम केलेले असावे. 

 ज्या मवषयाच्या मकंवा घटनेसंबंधीच्या सखोल अभ्यासाचा प्रस्ताव असेल त्यामवषयी मकमान तीन 

लेख/श्राव्य कायथक्रम/दृकश्राव्य कायथक्रम प्रमसद्ध झालेले असावेत  

अथवा  

मभन्न मवषयांसंबंधी मकमान सहा लेख/श्राव्य कायथक्रम/दृकश्राव्य कायथक्रम प्रमसद्ध झालेले असावेत. 
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2)  पाठ्यवतृ्तीसाठी मवषय -  

 पत्रकार त्यांच्या पसंतीच्या कोणत्याही मवषयासंबंधी प्रस्ताव सादर करू शकतात. 

 पत्रकारांना मागथदशथन व्हावे यासाठी काही मवषयांची यादी पढेु देण्यात आली आहे. प्रस्ताव यादीतील 

मकंवा यादीत नसलेल्या मवषयासंबंधी असू शकतो. 

o राज्यात अमलकडे घडलेल्या महत्त्वाच्या गंभीर घटनेचा पाठपरुावा (उदा. मवदभाथतील 

शेतकऱयांचा कीटकनाशकांमळेु मतृ्यू) 

o सावथमत्रक प्रश्नाचे प्रादेमशक मकंवा स्थामनक पातळीवरील स्वरूप  

o राज्यव्यापी प्रश्नाचा व्यापक स्तरावरील अभ्यास  

o सामामजक पररवतथनासाठी कायथरत असणार ेपरतं ुआजवर सवथस्वी अपररमचत उपक्रम, संस्था 

मकंवा व्यक्ती यांचा सखोल मचमकत्सक पररचय  

o सद्यकालीन पत्रकाररतेतील महत्त्वाच्या प्रश्नांचा अभ्यास 

(सावथमत्रक मकंवा राज्यव्यापी प्रश्नांमध्ये स्थलांतर, मलंगभेद, सामामजक दहुी, भ्रष्टाचार, मानमसक आरोग्य, 

प्रदूषण, अस्तंगत होत चाललेले उद्योग-व्यवसाय अशा असंख्य मवषयांचा समावेश होऊ शकतो).  

3) अजथ करण्याची प्रमक्रया 

 प्रस्ताव फक्त इमेलद्वार ेhead.dcj@gmail.com या पत्त्यावर पाठवावेत.  

 एकाच इमेलद्वार ेखाली नमूद केलेल्या, टंकमलमखत असलेल्या व पीडीएफ केलेल्या पाच स्वतंत्र 

फाइल्स जोडाव्यात. प्रत्येक फाइलच्या नावात अजथदाराचे नाव व फाइलचा मवषय स्पष्टपणे नमूद 

केलेला असावा. (उदा. अबक अल्पमपरचय.pdf, अबक जन्मदाखला.pdf, अबक प्रस्ताव.pdf इ.) 

1. पत्रकाराचा अल्पपररचय 

2. जन्मतारखेचा दाखला 

3. अनभुव प्रमाणपत्र मकंवा त्यासंबंधीची कागदपते्र 

4. पूवथप्रकामशत लेखांच्या स्कॅन कॉपी. श्राव्य मकंवा दृकश्राव्य कायथक्रमांचा संदभथ द्यायचा असल्यास 

त्यांच्या मलंक्स (संपूणथ कायथक्रम मेलने पाठवू नये) 
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5. प्रस्ताव (पढुीलप्रमाणे) 

प्रस्ताव जास्तीत जास्त पाचशे शबदांचा असावा.  

प्रस्तावात संबंमधत मवषयाची पार्श्थभूमी, पत्रकाराचा त्या मकंवा तत्सम मवषयातील पूवथ  अभ्यास अथवा 

अनभुव; तसेच, मवषयाचे महत्त्व सांगून प्रस्तामवत अभ्यासपद्धत (मलुाखती, प्रत्यक्ष भेटी, मनरीक्षण, 

दयु्यम मामहतीस्रोत, आशय मवशे्लषण, सवेक्षण इत्यादी) इत्यादींचा तपशील द्यावा.  

4) मनवडप्रमक्रया 

 टप्पा 1- अजाांची प्राथममक छाननी (वय, अनभुव, पूवथलेखन इत्यादी) मवभागप्रमखु व मवभागातील 

अन्य एक मशक्षक यांच्या सममतीमाफथ त 

 टप्पा 2- प्रस्तावांचे मूल्यमापन - मवभागप्रमखु, मवभागातील अन्य एक मशक्षक, मवद्यापीठाच्या अन्य 

मवभागांतील एक ज्येष्ठ प्राध्यापक, व समाजातील एक प्रमतमष्ठत व्यक्ती यांच्या सममतीमाफथ त 

 टप्पा 3- सवोत्तम चार प्रस्ताव सादर करणाऱया पत्रकारांच्या, वरील सममतीतफे प्रत्यक्ष मलुाखती  

 प्रस्तामवत मवषयाच्या व्याप्तीचे मूल्यमापन करून सममती पूणथ रकमेची एक पाठ्यवतृ्ती द्यायची की 

अध्याथ  रकमेच्या दोन पाठ्यवतृ्ती द्यायच्या ते ठरवेल. 

 सदर सममतीचा मनणथय अंमतम असेल, 

5) पाठ्यवतृ्तीची रक्कम तीन टप्प्यांत  पढुीलप्रमाणे धनादेशाद्वार े‘गं्रथाली’च्या वतीने मवभागामाफथ त अदा 

केली जाईल.  

1) पाठ्यवतृ्तीच्या घोषणेच्या वेळी - 35 टक्के,   

2) सहा ममहन्यांत झालेल्या कामाचा अहवाल सादर केल्यावर व सममतीने तो संमत केल्यावर  35 

टक्के, (अंदाजे पढुील वषीच्या माचथ अखेरीस)  

3) अंमतम वतृ्तांत सादर केल्यावर व सममतीने तो संमत केल्यावर 30 टक्के (अंदाजे पढुील वषीच्या 

ऑगस्टअखेरीस)  

6) पाठ्यवतृ्तीप्राप्त पत्रकाराच्या/पत्रकारांच्या नावाची घोषणा करण्यासाठी दरवषी 25 सप्टेंबरच्या समुाराला 

अरूण साधू स्मतृी व्याख्यान आयोमजत करण्यात येईल. 2019 पासून पढेु, या व्याख्यानाच्या वेळी 

आधीच्या वषीच्या पाठ्यवतृ्तीधारकांना त्यांच्या अभ्यासासंबंधी सादरीकरण करण्यास सांगण्यात येईल.  
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7) पाठ्यवतृ्तीधारकांनी अभ्यासाचा मराठीतून मलमहलेला अंमतम वतृ्तांत टंकमलमखत स्वरूपात सादर करावा. 

तो मकमान आठ ते दहा हजार शबदांचा असावा. वतृ्तांताचा रूपबंध ठरवण्याचे स्वातंत्र्य पाठ्यवतृ्तीधारकाला 

आहे, परतं ुवतृ्तांत वाचनीय व सवथसामान्यांना आकलनीय असावा.  

पाठ्यवतृ्तीधारकाने  

‘अंमतम वतृ्तांत हे पाठ्यवतृ्तीधारकाचे मूळ लेखन आहे व त्यात अन्य स्रोतांतून घेतलेल्या सवथ संदभाांचा योग्य 

पद्धतीने मनदेश करण्यात आला आहे’ असे प्रमाणपत्र वतृ्तांतासोबत जोडणे आवश्यक आहे. 

8) दजेदार अभ्यासांचा त्यातील शक्यतेनसुार ‘मथंक महाराष्ट्र’ या संकेतस्थळाद्वार ेवतृ्तांतलेखाद्वार ेमकंवा 

‘गं्रथाली’द्वार े(पसु्तकरूपाने) प्रमसद्धीसाठी मवचार करण्यात येईल. 

9) 2018-19 या वषाथसाठीचे वेळापत्रक 

16 जलैु, 2018 - पाठ्यवतृ्तीची घोषणा  

25 ऑगस्ट, 2018 -  प्रस्ताव स्वीकारण्याची अंमतम मदुत  

(प्रस्ताव फक्त इमेलद्वार ेhead.dcj@gmail.com या पत्त्यावर पाठवायचे आहेत.) 

पाच सप्टेंबर, 2018 पूवी -  प्राथममक छाननी 

20 सप्टेंबर, 2018 पूवी -  प्रस्तावांचे मूल्यमापन 

25 सप्टेंबर, 2018 पूवी - प्रत्यक्ष मलुाखती (संज्ञापन व वतृ्तपत्रमवद्या मवभाग, रानडे इमन्स्टट्यूट येथे) 

(मलुाखतींसाठी उमेदवारांना प्रवासखचथ देण्यात येणार नाही. पाठ्यवतृ्तीसाठी मनवड झालेल्यांना घोषणा 

कायथक्रमाला उपमस्थत राहण्यासाठी ‘गं्रथाली’तफे प्रवासखचथ देण्यात येईल.) 

25 सप्टेंबर, 2018 अथवा त्या आसपास - कै. अरूण साधू स्मतृी व्याख्यानात पाठ्यवतृ्तीप्राप्त पत्रकारांच्या 

नावांची घोषणा.  

31 माचथ, 2019 - कामाचा अहवाल 

31 ऑगस्ट, 2019 - अंमतम वतृ्तांत सादर करणे 

25 सप्टेंबर, 2019 अथवा त्या आसपास - कै. अरूण साधू स्मतृी व्याख्यान. पाठ्यवतृ्तीधारकांचे 

सादरीकरण) 

------------------------  


