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जा. क्र. वि.वि.म.ं २०१९-२०/ ९२०     दि. २९ एविल २०२०  
 

िवि, 

मा. िाचार्य / सचंालक / विभाग िमखु, 

सावित्रीबाई फुल ेपुण ेविद्यापीठाशी संलविि  

महाविद्यालर्े / परिसंस्था / विद्यापीठ शकै्षवणक विभाग. 
 

विषर् – कोिोनामुक्ती जागृिी अवभर्ानांिगयि फेस मास्क चे उत्पािन ि वनिःशुल्क विििण .. 

महोिर् / महोिर्ा, 

कोिोना विषाणू िािभुायिाच्र्ा साियवत्रक संकटाचा सामना कििाना सावित्रीबाई फुल े

पुणे विद्यापीठाचे विविध विभाग, र्ंत्रणा िसचे अनेक सलंविि महाविद्यालर्े, परिसंस्था 

आपआपल्र्ा पिीने िर्त्न किीि आहिे. विद्यापीठ कार्यक्षते्रािील िाष्ट्रीर् सेिा र्ोजना 

स्िरं्सिेकांबिोबिच विद्याथी विकास, दक्रडा, िाष्ट्रीर् छात्र सेना िसेच इिि शैक्षवणक शाखा 

अशा विविध विभागांशी संबद्ध विद्याथी ; आपल ेमा. िाचार्य, विद्याथी कल्र्ाण अवधकािी, 

कार्यक्रम अवधकािी, दक्रडा संचालक, सहर्ोगी िाष्ट्रीर् छात्र सेना अवधकािी ि सिय 

िाध्र्ापकांच्र्ा मागयिशयनाखाली र्ा लढ्याि विद्यापीठाच्र्ा बाजूने कार्यिि आहिे.   

फेस मास्क (चेहऱ्र्ासाठी संसगय िविबंधात्मक आििण) िर्ाि करून विििीि किणे, 

मिि सावहत्र् सकंलन ि विििण किण,े िक्तिात्र्ा विद्यार्थर्ाांची सूची िर्ाि किण,े 

परिसिािील िहा कुटंुबांना आधाि िणे्र्ासाठी त्र्ांचे पालकत्ि स्िीकािण ेअशा अनेक स्िरुपाि 

आपले विद्याथी मििकार्ायि सहभाग घेि आहिे. सिय िर्त्नांना  सकािात्मक पाठबळ 

िणे्र्ासाठी ; ‘विद्याथी विकास मंडळ ि िाष्ट्रीर् सिेा र्ोजनेच्र्ा िविने, फेस मास्क चे उत्पािन 

करून त्र्ाच्र्ा वनिःशुल्क विििण किण्र्ासाठी इच्छूक ि पात्र महाविद्यालरे् िथा 

परिसंस्थाकंडून कडून िस्िाि मागिण्र्ाि र्ेि आहिे. 

र्ा र्ोजने अंिगयि विद्याथी कल्र्ाण अवधकािी ि िाष्ट्रीर् सेिा र्ोजना कार्यक्रम 

अवधकािी र्ा िोहोंच्र्ा माफय ि संर्ुक्त िस्िाि सािि किण्र्ाि र्ािेि. र्ा अंिगयि 

महाविद्यालर्ािील ििेवशि सिय विद्यार्थर्ाांपैकी जास्िीि जास्ि स्िरं्सेिी विद्यार्थर्ाांना 

सहभागी करून घेिानाच महाविद्यालर्ाचे माजी विद्याथी िथा र्ा कामाि स्िचे्छेने 

विनामोबिला सहकार्य करू इवच्छणाऱ्र्ा अन्र् व्यक्कं्तना िवेखल आिश्र्किेनुसाि सहभागी 
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करून घ्र्ािे. सामावजक िावर्त्िाच्र्ा भािनेने दकमान २,५०० फेस मास्क िर्ाि करून 

वनिःशुल्क िाटप अथिा वििरिि किणािी पात्र महाविद्यालर् ेि परिसंस्थानंा र्ा र्ोजने अंिगयि 

कमाल रु. १०,००० (अक्षिी रुपर् ेिहा हजाि)  िोत्साहनपि अथयसाह्य िणे्र्ाि र्ेणाि असून, 

ही िक्कम फक्त कापड उपलब्ध करून घणे्र्ासाठीच िापिण्र्ाि र्ािी. आपल्र्ा कार्यक्षेत्राि 

सध्र्ा अनेक विद्याथी घिी िाहूनच स्िेच्छेने विनामोबिला फेस मास्क िर्ाि किीि असून 

त्र्ांना कच्चा माल उपलब्ध करून िणे्र्ासाठीच ही िक्कम िापिण्र्ाि र्ािी. र्ा र्ोजनेच्र्ा 

कार्ायन्िर्नािील ित्र्ेक टप्पप्पर्ािि र्ा आधािे ित्र्के व्यवक्तला शासन-िशासनाच्र्ा टाळेबंिी-

संचािबंिी विषर्क सूचनांचे िंिोिंि पालन किणे अत्र्ंि बंधनकािक असून; ही र्ोजना 

िाबििाना विद्याथी, िाध्र्ापक िथा अन्र् संबंवधिांच्र्ा सिुवक्षििेविषर्ी आपल्र्ा स्ििािि 

जबाबिािी ि िक्षिा घेण्र्ाि र्ािी. 

सिि िस्िाि :  (www.unipune.ac.in – Students’ Developement – BSW 

Online – College Login_–For College Users – Login – Main Menu – Students 

Developement – COVID19 मास्क उत्पािन िस्िाि ) र्ेथे ऑनलाईन पद्धिीने सािि 

किािेि. टाळेबंिी-संचािबंिी च्र्ा पार्श्यभमूीिि सिि िस्िािाची क्िंट काढून र्ा कार्ायलर्ाकड े

पाठिणे आिश्र्क नसनू त्र्ा संिभायि र्थािकाश सूवचि किण्र्ाि र्ेईल. िस्िाि सािि 

किण्र्ाची क्लंक सध्र्ा उपलब्ध िाहणाि असून पूियसुचनेनंििच िी अनुपलब्ध होईल. र्ा 

र्ोजनेचा कार्यपूिी अहिाल, िरे्के, वहशोब र्ासंबंधी िवेखल पुढील परिपत्रकाद्वािे सूवचि 

किण्र्ाि र्ेईल.  

कळािे, ही विनंिी. 

                                                                             

   (डॉ. िभाकि िसेाई )                                ( डॉ. सिंोष पिचिेु )  

  संचालक              संचालक 

    िाष्ट्रीर् सेिा र्ोजना             विद्याथी विकास मडंळ  
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