
          

 

 
g§X ©̂ : amgò mo/207/2017    A§Ë`V VmVS>rMo                        {X. 13/10/2017 
 

à{V 
_m. àmMm`© 
amgò mo g§c¾rV gd© _hm{dÚmc`o 
nwUo, Ah_XZJa d Zm{eH$ {Oëhm 
 

 {df` : amgò mo {deof {e~ra {Z`moOZ 
_m. _hmoX`/_hmoX`m, 

gm{dÌr~mB© \w$co nwUo {dÚmnrR>, amï>́r` godm `moOZm A§VJ©V EHy$U 479 _hm{dÚmb`m§_Ü`o 55,600 amgò mo 
ñd`§godH$m§À`m gmhmæ`mZo amï´>r` godm `moOZoMo {d{dY CnH«$_ df©̂ a am~dbo OmUma AmhoV. `mMmM A{d^mÁ` 

^mJ åhUyZ àË òH$ _hm{dÚmb`mZo amï´>r` godm `moOZm EH$H$mV\}$ 7 {Xder` {deof {e{~amMo Am`moOZ H$aUo 

A{Zdm`© Amho. Ë`mZwgma `mdfu àË òH$ amgo`mo EH$H$mZo hr 7 {Xder` {deof {e{~ao {X. 25 Am°ŠQ>mo~a 2017 Vo 

25 {S>g|~a 2017 øm H$mbmdYrV KoUo JaOoMo Amho. `m {deof {e{~amgmR>rMo àË`oH$ amgò mo EH$H$mH$Sy>Z àñVmd 

_mJdÊ`mV `oV AmhoV. ho àñVmd Online nÕVrZo _mJdÊ`mV `oV AgyZ {X. 13 Am°ŠQ>mo~a 2017 Vo 22 

Am°ŠQ>mo~a 2017 øm H$mbmdYrV amï´>r` godm `moOZm EH$H$m§Zr Online àñVmd gmXa H$aUo JaOoMo Amho. ømgmR>r 

www.unipune.ac.in/bcud/login/nss/special camp proposal qbH$ CnbãY H$ê$Z XoÊ`mV `oV Amho. 
_hmamï´> emgZmÀ`m {ZX}emZwgma hr {deof {e{~ao KoVmZm Oo CnH«$_ KoUo JaOoMo Amho, Ë`mMr _mJ©Xe©H$ 

VÎdo nwÝhm EH$Xm gmo~V OmoS>br AmhoV. Ë`mVrb {ZX}em§Mo H$mQ>oH$moa nmbZ hmoUo AË`§V Amdí`H$ Amho. Ë`m Ë`m 
amgo`mo EH$H$mZo XÎmH$ KoVboë`m Jmdm_Ü`o {deof {e{~a Am`mo{OV H$aVm§Zm _hmamï´> emgZmÀ`m {ZX}emZwgmaM 
{H$_mZ 3 df} Ë`m JmdmV {e{~ao KoUo Amdí`H$ Amho. Ë`m§À`m {ZX}emZwgma Ho$di {e{~amnwaVo Ë`m Jmdmer 
_`m©{XV Z amhVm doJdoJù`m _mÜ`_mVyZ d CnH«$_m§VyZ amgò mo EH$H$mZo df©̂ a Ë`m Jmdmer Amnbo ZmVo V`ma H$aUo 

JaOoMo Amho. 

Á`m amgò mo EH$H$m§Zm {X. 25 Am°ŠQ>mo~a 2017 Vo 25 {S>g|~a 2017 `m H$mbmdYrV {deof {e{~ao KoUo 

eŠ` Zmhr Ë`m§Zr à`ËZnyd©H$ `mM H$mbmdYrV {e{~ao Am`mo{OV H$amdrV. AndmXmË_H$ n[apñWVr_wio ho eŠ` 

Zgë`mg Ë`m§Zr 25 {S>g|~a 2017 Vo 15 OmZodmar 2018 `m H$mbmdYrV {deof {e{~ao Am`mo{OV H$amdrV, na§Vw 

`mo½` Ë`m H$maU_r_m§gogh ho àñVmdhr {X. 22 Am°ŠQ>mo~a 2017 nyduM amgo`mo H$m`m©b`mg Online àmá hmoUo 

JaOoMo Amho.  



          

 

 
_mJrb dfu H$mhr amgò mo EH$H$m§Zr AJmoXa Omhra Ho$boë`m Jmdr d doimnÌH$mZwgma {deof {e{~ao 

Am`mo{OV Ho$br ZmhrV Ago àË`j {R>H$mUr Joë`mda bjmV Ambo Amho. Aem EH$H$m§da _mJrb dfu OwO~r 
H$m`©dmhr H$ê$Z gº$ VmH$sX XoÊ`mV Ambr hmoVr. ømdfu AmnUm§g Ago Z_« AmdmhZ H$aÊ`mV `oV Amho H$s 
Amnë`m _hm{dÚmb`mVrb amgò mo EH$H$mZo {dÚmnrR>, H|$Ðr` amgò mo {d^mJ d _hmamï´> emgZmÀ`m _mJ©Xe©H$ 

VÎdmZwgmaM d XÎmH$ KoVboë`m Jmdr Am{U amgò mo EH$H$mZo Omhra Ho$boë`m doimnÌH$mZwgmaM {deof {e{~ao KoUo 
H«$_àmá amhrb. AÝ`Wm Aem EH$H$m§da {dÚmnrR> A{Y{Z`_ d amgò mo {ZX}emZwgma gº$ H$madmB© AWdm H$_rV 
H$_r 2 dfmªgmR>r EH$H$ {Zb§{~V Ho$bo OmB©b Ago AmnU Amnë`m amgò mo EH$H$mg d H$m`©H«$_ A{YH$mè`mg 
{ZX}{eV H$amdo.  

_mJrb dfm©V amï´>r` godm `moOZm ñd`§godH$m§H$Sy>Z amgò mo EH$H$, Ë`m§Mr H$m`©nÕVr, CnH«$_m§Vrb 
gmVË`mMm A^md qH$dm OwO~r {e{~ao KoÊ`m~m~VÀ`m VH«$mar àmá Pmë`m AmhoV. AWm©V øm VH«$mar {e{~ao 
H$mbmdYrZ§Va àmá Pmë`mZo `m~m~VMr ehm{Zem H$aVm `oUo eŠ` ZìhVo. Ë`m_wio `m dfu {deof {e{~ao 

H$mbmdYrV A{YH$ H$miOrnyd©H$ amgò mo EH$H$m§À`m H$m`©nÕVrMo, CnH«$_ Am`moOZmMo d EHy$UM {e{~am§Mo 
{ZarjU d _yë`_mnZ Ho$bo OmB©b, `mMmhr {ZX}e amgò mo EH$H$mg H$ê$Z Úmdm. 

amgo`mo EH$H$ ho _hm{dÚmb`rZ {dÚmÏ`mªgmR>r A{^_mZmMo d gm_m{OH$ CÎmaXm{`Ëd {eH$dUmao EH$ N>moQ>o 
Jwê$Hw$b Amho. `m~m~VrV AmnU gdmªZr A{YH$ g§doXZerb hmoÊ`mMr A{YH$ JaO Amho. Ë`m_wio AmnUmg ho 

{dZ_« AmdmhZ H$aÊ`mV `oV Amho H$s Amnë`m _mJ©Xe©ZmImbr amgò mo EH$H$mMr dmQ>Mmb A{YH$ gj_nUo ìhmdr 
Am{U Amnë`m AZw^dmMm, àemgZ H$m¡eë`mMm \$m`Xm {dÚmnrR>mÀ`m amï´>r` godm `moOZm {d^mJmg d Amnë`m 
amgo`mo EH$H$mVrb amgò mo ñd`§godH$m§Zm d H$m`©H«$_ A{YH$mè`m§Zmhr ìhmdm. n[aUm_r ^maVr` {dÚmnrR>m§À`m amgò mo 

{d^mJm§_Ü`o gm{dÌr~mB© \w$bo nwUo {dÚmnrR>mMm doJim R>gm C_Q>dUo eŠ` hmoB©b. H$imdo, hr {dZ§Vr. 
 
 
 

 
g§MmbH$ 

amîQ>́r` godm `moOZm 
 
 

gmo~V: 1. Online {deof {e{~a àñVmd _mJ©X{e©H$m  
 2. _hmamï´> emgZ {ZX}erV {Z`{_V H$m`©H«$_ d {deof {e{~a H¥$Vr AmamIS>m 
 3. {Z`{_V H$m`©H«$_ d {deof {e~ra ^oQ> Z_wZm 

4. Ahdmc Z_wZm 
5. XËVH$ JmdmMr _m{hVr Z_wZm  
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NSS Online Application Fill Special Camp 

Proposal 
 



 

1) Go http://bcud.unipune.ac.in/ and Click on following Link.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) Click on following Link and Go to College Login. 
 

http://bcud.unipune.ac.in/


3) Enter College id and password and Login.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) After Click on Main Menu and then click on last option NSS.  



5) To fill Special camp Proposal click on ‘Special camp Proposal’ 

 

 
 

6) For new special camp proposal application 

 

 

 
 

 

 

 

 

To fill nss special 
camp proposal 

Click here for new 
application 



7) 

 
 

 

 

 

 

 
 

Enter 
district 

Enter place for camp 

Enter taluka 
Enter date of camp  

Mention route 
Form which travel 

Distance in km from 
college to place of camp 

Enter different project name you have 
arrange in camp.  Mention Atleast 4 project 
names.  

Enter number 

of boys 

Enter no. of girls 

Sc no. of boys and 
girls 



 
 

8) For print  

 
 

9) Final print 

Click here to print 

special camp proposal 



 



राष्ट्रीय सेवा योजना  
स्वयंसेवकानंी राष्ट्रीय सेवा योजने अतंर्गत  
करावयाचे समाज उपयोर्ी उपक्रम. 

 

महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शशक्षण शवभार् 

शासन शनणगय क्रमाकंः रासयेो-२०१7/प्र.क्र.8४ /१7/साशश-७ 
मंत्रालय शवस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजरु्रू चौक,   

मंुबई -४०० ०32. 
शदनाकं:  26 सप्टेंबर, 2017. 

वाचा   : 
उच्च व तंत्र शशक्षण शवभार्, शासन शनणगय क्र.रासेयो-२०१४/प्र.क्र.४२/१४/साशश-७,  
शदनाकं ६ सप्टेंबर, 201४. 

 

प्रस्तावना  :   

              राष्ट्रीय सेवा योजनेमध्ये प्रवशेशत झालेल्या शवद्यार्थ्यांनी १२० तास समाज उपयोर्ी 
उपक्रमामध्ये सहभार्ी होणे अपेशक्षत आहे. तथाशप, कोणत्या उपक्रमामंध्ये त्यांचा सहभार् महत्वाचा 
आहे, याबाबत  संशदग्धता शदसून येत होती. यास्तव  मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शशक्षण) यानंी राष्ट्रीय सेवा 
योजनेचा कृती आाराखडा तयार करावा, अशा सूचना शदल्या. त्यानुसार राज्यस्तरावर कृती 
आराखडा तयार करण्यासाठी शद. ०५ मे, २०१७ रोजी बैठक आयोशजत करण्यात आली होती. त्या 
बैठकीमध्ये राष्ट्रीय सेवा योजनेने दत्तक र्ावामंध्ये ८० तासाचे योर्दान देण्यासाठी काही मार्गदशगक 
उपक्रम सूशचत केले आहेत. हे समाजाशभमुख उपक्रम शवद्यापीठामंध्ये राबशवण्यासाठी सुसूत्रता यावी, 
यासाठी एक शनयमावली तयार करावी, तसेच दत्तक र्ावामंध्ये शनयोजनबद्व उपक्रम राबशवण्यासाठी 
मार्गदशगक तत्व ेअसावीत, ही बाब शासनाच्या शवचाराधीन होती.  

शासन शनणगय : 

शवद्यापीठे व महाशवद्यालयासंाठी शनधाशरत उशिष्ट्टे :- 
1) महाराष्ट्रात 3000 र्ाव ेदत्तक घेणे (मुनीजन, शवद्यापीठ दत्तक र्ाव, आदशग सासंद ग्राम 

योजनेसह) 
2) दत्तक र्ावांमध्ये जुलै ते ऑर्स्ट या कालखंडामध्ये शाळाबाह्य मुलानंा शोधून शाळेत 

प्रवशेशत करणे. 
3) सप्टेंबरपयंत 3000 र्ावांमध्ये कुपोशित मुले शोधून जानेवारी पयंत, दत्तक र्ावातील 

“एकही मूल कुपोशित नाही” असे ग्रामपंचायतीमार्ग त प्रमाशणत करणे. 
4) 3000 र्ावामधील प्रत्येक व्यक्तीचे आधारकाडग असणे आवश्यक आहे, तस ेजानेवारीमध्ये 

ग्रामपंचायतीमार्ग त प्रमाशणत करणे. 
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5) दत्तक र्ावामधील “18 विे वयावरील प्रत्येक युवकाचे नाव मतदार यादीत समाशवष्ट्ट 
आहे” असे तहशसलदाराकडून प्रमाशणत कराव.े 

6) रॅ्सवरील सबशसडी सोडण्यासाठी जनजारृ्ती करून, दत्तक र्ावामधील शकमान एका 
व्यक्तीला प्रवृत्त करणे. 

7) प्रत्येक महाशवद्यालयाने 5 बंधारे / 1000 मीटर सीसीटी/ 1 तलाव स्वच्छ करणे / 1 
टायर बंधारा बाधंणे. 

8) प्रत्येक स्वयंसेवकाने एक वृक्ष लावून त्याचे संवधगन करणे. 
9) दत्तक र्ावातील प्रत्येक मशहलेचे शहमोग्लोबीन तपासून सरासरीवर आणण्यासाठी प्रयत्न 

करणे. 
10) रासेयोमध्ये प्रवशे देतेवळेी शौचालय बाधंलेले असल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक असून, 

बाधंलेले नसल्यास त्या शवद्यार्थ्याने एक विाच्या आत शौचालय बाधंणे बंधनकारक आहे. 
11) र्ड शकल्ल ेसंवधगन -ज्या महाशवद्यालयाजवळ एखादा  र्ड आहे  अशा महाशवद्यालयासंाठी  

अ) र्ड स्वच्छता 
ब) र्डाच्या डोंर्र उतारावर सी.सी.टी. तयार करणे. 
क) सी.सी.टी.लर्त वृक्षारोपण करणे. 
ड) स्थाशनक ग्रामस्थानंा र्डाच्या इशतहासासंदभात जार्रूक करणे, मार्गदशगक 
म्हणनू  
    तयार करणे. 
इ) पयावरण पूरक पयगटनाला या माध्यमातूल चालना देणे. 
 शासकीय अशधकारी, सामाशजक वनीकरण, वनखाते व महाशवद्यालय याचं्या 
माध्यमातून हा प्रकल्प राबशवणे. 
 

शनयशमत उपक्रमाचंी मार्गदशगक तत्त्व े- 
शहरी भार्ातील उपक्रम -  

1) स्वच्छता अशभयान 
2) प्लॅस्स्टक शनमूगलन 
3) ओला कचरा व सुका कचरा याचंे वर्ीकरण करुन र्ांडुळ खतासाठी प्रोत्साशहत करणे. 
4) र्शलच्छ वस्त्यामंध्ये शवद्यार्थ्यांचे आरोग्य व स्वच्छता याशवियी जनजारृ्ती करणे. 
5) मलेशरया, डेंग्यू, स्वाईन फ्लू याबाबत प्रचार व प्रसाराची मोशहम हाती घेणे. 
6) रेल्व ेस्टेशन, बस स्टॅण्ड, धार्ममक स्थळे, थोर पुरुिांचे पुतळे, तलाव दत्तक घेणे. 
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7) आपल्या शहराला स्माटग स्व्हलेजच्या स्पधेत भार् घेण्यास प्रवृत्त करणे. 
8) शहरी भार्ातील धार्ममक उत्सवाच्या दरम्यान व तद्नंतर स्वच्छता मोशहम राबशवणे. 
9) स्वच्छतेबाबत माशहतीपट तयार करुन प्रचार व प्रसार करणे. 
10) ब्ल ू शरबन क्लब तयार करणे व त्याचं्यामार्ग त शहरी भार्ातील नर्रपाशलका व 

महानर्रपाशलका यानंा सचेत करणे. 
ग्रामीण भार्ातील उपक्रम- 

1) देवराई व वनराई याचंी शनर्ममती करणे. 
2) र्ड शकल्ल,े ऐशतहाशसक व  पयगटन स्थळाचं ेसंवधगन व सुशोभीकरण करणे. 
3) वणवा मुक्त शशवार तयार करण्यासाठी प्रचार व प्रसार करणे. 
4) हशरत महामार्ग तयार करण्यासाठी वृक्षारोपण, सुशोभीकरण व जैव शवशवधता संधारण 

करणे आशण दत्तक रस्त्यावर अपघात होणार नाही यासाठी रस्ता सुरक्षा अशभयान 
राबशवणे. 

5) पाण्याच्या स्रोताच्या शवशवध शठकाणाचंी स्वच्छता करणे. 
6) प्राथशमक  शाळाचंी स्वच्छता, आरोग्य तपासणी, र्ोठा स्वच्छ ठेवण्याबाबत प्रचार व 

प्रसार करणे. 
7) कंपोस्ट खत तयार करण्यास प्रवृत्त करणे. 
8) साडंपाण्याचे व्यवस्थापन ककवा शोि खडे्ड तयार करणे. 
9) अवयवदान, नेत्रदान, रक्तदान यावर शवशेि भर देणे. 

स्वस्थ भारत अशभयान-  
1) आरोग्य पत्रक (Health Card)  सवगच घरामंध्ये असेल, याचे सवके्षण करणे. 
2) प्रत्येक कुटंुबाचंे 3000 र्ावाचं े100 टक्के आरोग्य पत्रक तयार करणे. 
3) 3000 र्ावामंध्ये कुपोशित बालक शोधून र्ाव कुपोिीत मुक्त करणे. 
4) शासनाच्या शवशवध आरोग्य सेवा व सुशवधाचंा प्रचार व प्रसार करणे. 
5) आरोग्य शशशबरे आयोशजत करणे.  
6) मशहलाचं्या आरोग्याबाबत उपक्रम राबशवणे. 
7) ककग रोर्ाशवियी जनजारृ्ती करून प्रशतबंधात्मक उपाय करणे. 
8) योर्ाचा प्रचार व प्रसार करणे. 
9) तणावमुक्त जीवनशैली शनमाण करण्यासाठी योर्ा शशशबरे आयोशजत करणे. 
10) शेतकरी आत्महत्या थाबंशवण्यासाठी मानसोपचार तज्ादं्वारे समुपदेशन करणे. 
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11) कृिी महाशवद्यालयानंी शेतकऱयाचं्या आत्महत्या थाबंशवण्यासाठी पीक रचनेमध्ये बदल 
करणे तसेच दुय्यम जोड व्यवसाय सुरू करण्यास प्रवृत्त करणे. 

12) पशुधन व्यवसायासाठी प्रोत्साशहत करणे इ. उपक्रमादं्वारे शेतकऱयाचं्या सामाशजक व 
आर्मथक पशरस्स्थतीत बदल करणे. 
 

बेटी बचाओ बेटी पढाओ - 
1) स्त्री भणृ हत्या प्रशतबंध. 
2) कन्या जन्मदर वाढशवण्यासाठी प्रचार व प्रसार करणे. 
3) पथनाट्य, पोस्टर, प्रदशगन तसेच स्पधा आयोशजत करणे. 
4) मुलींच्या शशक्षणाबाबत सुशवधा, त्याबाबतच्या शासनाच्या योजना याशवियी जनजारृ्ती 

करणे. 
5) दत्तक र्ावातील मुले शाळाबाह्य राहणार नाहीत याची खबरदारी घेणे. 
6) शैक्षशणक सुशवधा, स्कॉलरशशप, रोजर्ार, स्वयंसहायता बचत र्ट, कौशल्य शवकास 

आधाशरत मशहला बचत र्टानंा सक्षम करणे. 
7) कौटंुशबक वातावरण व रोजर्ार याचंा मेळ घालत असताना मानशसक ताणतणाव नाहीसे 

करण्याबाबत समुपदेशन. 
8) स्त्री पुरुि मैत्री या संकल्पनेवर अशधक जाणीवपुवगक समुपदेशन करणे. 
9) शनभगय कन्या योजनेअंतर्गत स्वसंरक्षणाच्या योजनाबंाबत प्रशशक्षण घेणे. 
10) कौटंुशबक मूल्य संवधगनासाठी व वृध्दीर्त होण्यासाठी जाणीव शनमाण करणे. 

 

शडजीधन- 
1) संर्णकीय साक्षरता शनमाण करणे. 
2) शडशजटल साक्षरता शनमाण करण्यासाठी शडशजटल लॉकर तयार करणे. 
3) शभम ॲपचा प्रचार व प्रसार करणे. 
4) बँकेच्या सहकायाने शवत्तीय साक्षरता अशभयानाअंतर्गत (शवशाखा) कॅशलेस महाराष्ट्र 

स्वयंसेवक शनमाण करण्याकशरता अनुलोन संस्थेच्या माध्यमातून प्रशशक्षण आयोशजत 
करणे. 

5) शजल्हा अग्रणी बँकेच्या सहाय्याने प्रशशक्षण आयोशजत करणे. यामध्ये कें द्र व राज्य 
शासनाच्या योजनाचंा समावशे करणे इ. (मुद्रा, स्टाटग अप) 

6) शजल्हा अग्रणी बँकेमार्ग त शडजीधन योजना यशस्वी करण्याकशरता आर्मथक सहकायग 
शमळशवणे. 
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7) जनधन योजनेअंतर्गत सवग नार्शरकाचंे बँकेत खाते उघडणे, त्याला आधारकाडग कलक 
करून के.वाय.सी. करणे, पंतप्रधान सुरक्षा शवमा योजना, अटल पेन्शन योजना याबाबत 
प्रचार व प्रसार करणे व सहभार्ी करून घेणे. 
 

शवशेि शशशबरातील उपक्रम - 
१) सन 2017-18 पासून एशप्रल व मे मध्ये सी.सी.टी. च े काम पूणग कराव े व जून, जुल ै ककवा 

ऑक्टोबर मध्ये वृक्ष लार्वड करुन त्याचंे 100 टक्के संवधगन होईल यासाठी आराखडा तयार 
करणे. 

२) पाणी र्ाऊंडेशन सोबत ककवा त्यावर आधाशरत शशशबरे आयोशजत करणे. 
३) तालुक्यातील सवग महाशवद्यालयानंी एका शठकाणी/ एका दत्तक र्ावामध्ये शशशबराचे आयोजन 

करुन साखळी पध्द्तीने शनधाशरत उशिष्ट्टे पूणग करावीत. 
४) पाणी प्रश्नावर रासेयोतील मुलानंी व महाशवद्यालयानंी काम करणे अपेशक्षत आहे. सन २०१७-

१८ मध्य े पाण्यासाठी शशबीरे घ्यावीत, शशबीरा दरम्यान सलर्  समपातळी चर (CCT) हे 
उपक्रम  राबशवणे बंधनकारक आहे. शशशबरा दरम्यान वनराई, रॅ्बीयन बंधारे, कोल्हापूर 
बंधारे, शोि खडे्ड, पारस बार्, वृक्षारोपण इत्यादी उपक्रम राबवावते.  

५) वरील उपक्रम राबशवताना शास्त्रीय पद्धतीचा वापर करावा. सवग शशशबरे 7 शदवसाचंी असावीत. 
उद्घाटन सोहळा आशण समारोप आधीच्या व नंतरच्या शदवशी असावा. 

६) शवद्यापीठानंी आपल्या अशधनस्त महाशवद्यालयाचंी शशशबरे एकाच कालावधीत आयोशजत 
करावीत. उदा.शदवाळीची सुट्टी / नाताळची सुट्टी / उन्हाळी सुट्टी. 

७) शशशबरामध्ये शवद्यार्थ्यांची संख्या शासनाने शवतशरत केलले्या संख्येएवढीच असणे बंधनकारक 
आहे. 

८) एखाद्या महाशवद्यालयामध्ये शवद्याथी संख्या पूणग होत नसल्यास, शजल्हास्तरीय ककवा 
शवद्यापीठस्तरीय शशशबरे आयोशजत करण्याची जबाबदारी शवभार् समन्वयक, शजल्हा 
समन्वयक आशण संचालक, रासेयो याचंी राहील. 

९) शशशबरामध्ये सहभार्ी असणाऱया सवग स्वयंसेवकाचंे प्रशशक्षण शनयशमत कायगक्रमामध्ये अंतभूगत 
करून, शशबीरपूवग प्रशशक्षण घेण्याची जबाबदारी शवभार् समन्वयक, शजल्हा समन्वयक व 
संचालक, रासेयो याचंी राहील. प्रशशक्षणासाठी प्रशशशक्षत व्यक्तींना आमंशत्रत करणे आवश्यक 
आहे. 

१०) शजल्हा व शवद्यापीठस्तरीय शशशबरे ऑर्स्ट ते सप्टेंबर या मशहन्यात सुरु करावीत. 
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११) शासनाची मान्यता प्राप्त झाल्यास प्रत्येक तालुक्यात 200 मुलाचंे 7 शदवसाचंे शशशबर पाणी 
र्ाऊंडेशन / नाम याचं्या आर्मथक सहकायाने राबशवणे. 
 

राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या उपक्रमाची योग्य  शरतीने अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी ही 
शनयमावली तयार करण्यात आली आहे.या आधारावर उपक्रम राबशवले जावते, असा राज्य शासनाने 
शनणगय घेतलेला आहे. 

 

सदर शासन शनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताकं 201709261551584408 असा आहे. हा आदेश 
शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाशंकत करुन काढण्यात येत आहे.  
         महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  

 ( डॉ. अतुल साळंुके ) 
 राज्य संपकग  अशधकारी/ शवशेि कायग अशधकारी. 

प्रत,  
1. मा.मुख्यमंत्री याचंे सशचव, मंत्रालय, मंुबई, 
2. मा.मंत्री, उच्च  व तंत्र शशक्षण याचंे खाजर्ी सशचव, मंत्रालय, मंुबई, 
3. मा.राज्यमंत्री, उच्च  व तंत्र शशक्षण याचंे खाजर्ी सशचव, मंत्रालय, मंुबई, 
4. मा.अपर मुख्य सशचव, उच्च  व तंत्र शशक्षण याचंे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मंुबई, 
5. संचालक, उच्च शशक्षण, पणेु, 
6. संचालक,तंत्र शशक्षण संचालनालय, मंुबई,   
7. शशक्षण संचालक, शालेय शशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,   
8. संचालक, व्यवसाय शशक्षण व प्रशशक्षण संचालनालय, मंुबई,  
9. कुलरु्रु / कुलसशचव, सवग शवद्यापीठे, 
10.  कायगक्रम सल्लार्ार, राष्ट्रीय सेवा योजना, भारत सरकार, मनुष्ट्यबळ शवकास मंत्रालय, 

युवक कायग व शक्रडा  शवभार्, शास्त्री  भवन, नवी शदल्ली, 
11.  संचालक, माशहती व जनसंपकग  महासंचालनालय, मंुबई (दूरदशगन, आकाशवाणी, 

वृत्तपत्रे  इत्यादींच्या माध्यमाद्वारे यथोशचत प्रशसध्दी देण्यासाठी) 
12.  क्षशेत्रय संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना, शवभार्ीय कें द्र, पुणे  

http://www.maharashtra.gov.in/
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13.  कायगक्रम समन्वयक तथा संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना, सवग शवद्यापीठे,  
14.  पुरस्कार शनवड सशमतीचे सदस्य, 
15.  पुरस्कार प्राप्त कायगक्रम अशधकारी व त्याचं्या महाशवद्यालयाचंे प्राचायग, 
16.  पुरस्कार प्राप्त शवद्याथी, 
17.  शनवडनस्ती, साशश-७. 

 

 

 

 



   

  

LLkkkkffoo==hhcckkbbZZ  QQqqyyss  iiqq..kkss  ffoo||kkiihhBB  
jjkk””VVªªhh;;  llssookk  ;;kkssttuukk  

ffoo’’kkss””kk  ff’’kkffccjj  nnRRrrdd  xxkkaaoo  eekkffggrrhh  QQkkWWeeZZ  
lluu  22001177&&22001188  

  

    

         fnuakd%    @      @  
 

1- egkfo|ky;kps ukao % ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- jkls;ks dk;ZØe vf/kdkjh ukao -------------------------------------- eks----------------------------------------- 

3- fo’ks”k f’kfcjkps fBdk.k % ------------------------------rkyqdk----------------------ftYgk--------------------- 

4- fo’ks”k f’kfcj fnuakd %-------------------------------------- rs --------------------------------------- i;Zar 

5- egkfo|ky;kiklwu f’kfcj fBdk.kkps varj ------------------ fd-eh- 

6- ,dw.k yksdla[;k -------------- iSdh L=hla[;k ---------------- iq:”k la[;k ------------------------------ 

7- nRrd xkokps ,dw.k {ks=QG --------------- iSdh ‘ksrh ykxoMh[kkyhy {ks= ---------------------------- 

8- nRrd xkokl ik.khiqjoBk gks.kkjk L=ksr --------------------------,dw.k ik.khlkBk-------------------------- 

   uG vlY;kl ,dw.k la[;k --------------------------- gkriai la[;k --------------------------------------- 

9- nRrd xkokrhy ,dw.k o`{kkaph la[;k ¼vankts½----------------------------------------------------------------- 

10- nRrd xkokarhy ‘kS{kf.kd laLFkkaph ekfgrh ------------------------------------------------------------------- 

,dw.k izkFk- ‘kkGk--------------- ek/;fed ‘kkGk----------------- egkfo|ky;s ------------------------- 

11- nRrd xkokrhy ,dw.k ;qok yksdla[;siSdh lk{kjkaph la[;k ¼efgyk o iq:”k %) ---------------------- 
12-nRrd xkokarhy ,sfrgkfld o /kkfEkZd LFkGkaph ekfgrh ¼LFkkiuko”kZ½-------------------------------------

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

13- nRrd xkokrhy tkLrhr tkLr yksdla[;sP;k mithfodsps lk/ku -------------------------------------- 
 

14- f’kfcj dkGkr >kysY;k izR;{k dkekph FkksMD;kr ekfgrh -----------------------------------------------

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

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

15- f’kfcj dkGkr dssysY;k ukfo.;iw.kZ miØekaph ekfgrh ----------------------------------------------------

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

16- nRrd xkokarhy #X.kky;s--------- vukFkvkJe--------- nRrd xkokyk feGkysyk iqjLdkj o o“kZ------------------- 
  

                  
jkls;ks dk;ZØe vf/kdkjh           jkls;ks foHkkx leUo;d   

 
                  

jkls;ks ftYgk leUo;d               ek- izkpk;Z            



 
 

  

llkkffoo==hhcckkbbZZ  QQqqyyss  iiqq..kkss  ffoo||kkiihhBB  
jjkk””VVªªhh;;  llssookk  ;;kkssttuukk  

ffoo’’kkss””kk  ff’’kkffccjj  llffnnPPNNkk  HHkkssVV  
lluu  22001177&&22001188  

  

  

         fnuakd%    @      @  
 

1- egkfo|ky;kps ukao % --------------------------------------------------------------------------------- 

2- jkls;ks dk;ZØe vf/kdkjh ukao -------------------------------------- eks--------------------------- 

3- fo’ks”k f’kfcjkps fBdk.k % --------------------------------------------------------------------------- 

4- fnuakd %---------------------------- rs ----------------------------- i;Zar 

5- egkfo|ky;kiklwu f’kfcj fBdk.kkps varj ------------------ fd-eh- 

6- lu- 2017&18 ;k ‘kS{kf.kd o”kkZrhy fo|kF;kaZps eatwj ,ddla[;k -------------------- 

7- fu;fer ---------------- fo|kFkhZ ------------ fo|kFkhZuh----------- ,dw.k------------------------- 

8- fu;fer fo|kFkhZ oxZokjhuqlkj ST............. SC.............. Other.................. Open........................ 
9- fo’ks”k f’kfcj eatwj la[;k ------- fo|kFkhZ-------- fo|kFkhZuh---------,dw.k ----------------- 

10- fo’ks“k f’kfcj fo|kFkhZ lgHkkx oxZokjhuqlkj ST........... SC........... Other..........Open........... 
11- fo’ks”k f’kfcj izR;{k mifLFkrh  

 fo|kFkhZ -----------------  fo|kFkhZuh-------------- ,dw.k ------------------------------------------ 
 

12- f’kfcjkr >kysys izR;{k dke-----------------------------------------------------------------------

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

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

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

13- brj ukfo.;iw.kZ miØe -----------------------------------------------------------------------------

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

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

 
                       

jkls;ks dk;ZØe vf/kdkjh      jkls;ks foHkkx leUo;d 

 
 
                        

jkls;ks ftYgk leUo;d             izkpk;Z 



  

  

  

LLkkkkffoo==hhcckkbbZZ  QQqqyyss  iiqq..kkss  ffoo||kkiihhBB  
jjkk””VVªªhh;;  llssookk  ;;kkssttuukk  
ffuu;;ffeerr  vvggookkyy    
lluu  22001177&&1188  

  

  

  

         fnuakd%    @      @  
 

 

1- egkfo|ky;kps ukao % ------------------------------------------------------------------------ 

2- izkpk;kZps ukao % ------------------------------------------------------------------------------- 

3- dk;ZØe vf/kdkÚ;kps uko ---------------------------------------fo”k; ------------------- 

4- lu 2017&18 ;k ‘kS{kf.kd o”kkZrhy fo|kF;kaZph eatwj ,ddla[;k ----------- 

5- fu;fer fo|kFkhZla[;k ,dw.k--------------- fo|kFkhZ ------------ fo|kFkhZuh-----------  

6- fo’ks”k f’kfcj eatwj la[;k ------- fo|kFkhZ-------- fo|kFkhZuh---------,dw.k ---------- 

7- fu;fer fo|kFkhZ oxZokjhuqlkj ST............. SC.............. Other.................. Open............ 
8- ,dd eatwjh i= ------------------- dk;ZØe vf/kdkjh ekU;rk ----------------------- 

9- dW’kcqd --------------- tujy ystj -------------- MsM LVkWd jftLVj -------------- 

10- jk”Vªh; lsok ;kstuk vkWQhl ------------------ vkod&tkod jftLVj ----------- 

11- fu;fer dk;ZØe vgoky -------------------- QksVks ---------------- ckreh----------- 

12- jDrnkR;kaph la[;k -------------------------- lkscr ;knh tksM.ks- 

13- o`{kykxoM@chtkjksi.k ,dw.k la[;k ------------------------------- 

14- jk”Vªh; lsok ;kstuk Website okij djrk dk;\ ------Email ID-------------------- 

15- brj ukfo.;iw.kZ miØe @ dk;ZØe] dk;Z’kkGk 

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

16- uWd HksV o R;klac/khpk vgoky --------------------------------------------------------

    

  lgh          lgh 
jkls;ks dk;ZØe vf/kdkjh     jkls;ks foHkkx leUo;d 

 
           lgh           lgh 

jkls;ks ftYgk leUo;d      jkls;ks dk;ZØe leUo;d 





8- fo’ks“k f’kfcjkps fBdk.k ¼rkyqdk] ftYgklghr½ &&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

9- fo’ks“k f’kfcjkph lgHkkxh Lo;alsod la[;k &&&& fnukad &&&&&rs &&&&&& 

10- fo’ks“kfo’ks“kfo’ks“kfo’ks“k    f‘kfcjsf‘kfcjsf‘kfcjsf‘kfcjs    vgoky vgoky vgoky vgoky &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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• jDrnku f’kfcjs ¼fu;fer  fo’ks“k½ ,dw.k lgHkkxh Lo;alsod la[;k &&&&&&&&&&&&  

• fgeksXykschu rikl.kh ,dw.k lgHkkxh &&&&&& jDrnku ,dw.k cksVYl la[;k &&&&&& 

• o`{kkjksi.k ,dw.k la[;k ¼fu;fer  fo’ks“k½ &&&&&& ,dw.k chtkjksi.k &&&&&&&&& 

• ;k O;frjhDr fo’ks“k dk;ZØe &&&&&&&&&&&&&& lgHkkxh Lo;alsod &&&&&& 

• fo’ks“k  f‘kfcjs dke djrkaukps o dke iw.kZ >kysY;k cnykps 4 QksVks lkscr ns.ks     
   vR;ko‘;d vkgs-  
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