
 

 

 

lanHkZ % jkls;ks@2020@13                   fn- 04@08@2020 
 
izfr]  
ek- izkpk;Z@lapkyd@foHkkxizeq[k] 
lacf/kr egkfo|ky;s@foHkkx@ifjlaLFkk] 
lkfo=hckbZ Qqys iq.ks fo|kihB] 
iq.ks] vgenuxj] ukf’kd- 
 

fo"k; %  
 

jk"V ªh; lsok ;kstuk lu 2019&20 pk jk"V ªh; lsok ;kstus vraxZr ftYgk] 
fo|kihB o jkT;Lrjh; iqjLdkjklkBh vkWuykbZu izLrko ikBfo.;kckcr 

 
egksn;] 
 
  jk”V ªh; lsok ;kstu jkSI;egksRloh o”kkZiklwu egkjk”V ª ‘kklu o dsanz’kklu ;kaPksdMwu 
jk”V ªh; lsok ;kstuse/;s mRd`”V dk;Z dsY;kcny egkfo|ky;¼,dd½] dk;ZØe vf/kdkjh o 
Lo;alsod ;kauk njo”khZ jkT;Lrjh; o jk”V ªh; iqjLdkj ns.;kr ;srkr- lkfo=hckbZ Qqys iq.ks 
fo|kihB jkls;ks dMwulq/nk ftYgk o fo|kihB ikrGhoj vls iqjLdkj fnys tkrkr- R;kuqlkj 
2019&20 ;k ‘kSf{kf.kd o”kkZe/;s o ekxhy rhu o”kkZe/;s T;k egkfo|ky;s@dk;ZØe 
vf/kdkjh@Lo;alsodkauh jk”V ªh; lsok ;kstuse/;s mRd”̀V dk;Z dsys vkgs R;kaph ;k iqjLdkjklkBh 
fuoM dj.;kr ;sbZy-  
     izR;sd egkfo|ky;kus jkls;ks dk;ZØe vf/kdkjh o Lo;alsodkaps izLrko vkWuykbZu lknj 
dj.ks vko’;d vkgs- lnj izLrko lkWIV dkWih e/;sp Lohdkj.;kr ;sr vkgs- R;keqGs gkMZ 
dkWih cuo.;kph vko’;drk ukgh- ijarq fo|kihB o ‘kklu Lrjkoj vfrae fuoM >kysY;k 
egkfo|ky; ¼,dd½] dk;ZØe vf/kdkjh o Lo;alsod ;kapsp izLrko ¼,d ejkBh o ,d 
baxzth½ gkMZ dkWih e/;s lknj dj.;kckcr lwfpr dj.;kr ;sbZy-  
 lu 2019&20 ;k o”kkZiklwu ek- lfpo mPp o ra= f’k{k.k foHkkx] ea=kky;] ;kaP;k 
lwpusuqlkj jk”V ªh; lsok ;kstusps iqqqqjLdkj vkWuykbZu Lo:ike/;s lknj dj.ks ca/kudkjd 
dj.;kr vkys vkgs- T;keqGs tkLrhr tkLr fo|kF;kZauk iqjLdkjklkBh izLrko lknj dj.ks 
‘kD; gks.kkj vkgs- Lo;alsod iqjLdkjkph Nkuuh djrkuk loZizFke egkfo|ky; Lrjkoj 
R;kuarj ftYgk Lrjkoj o R;kuarj fo|kihB Lrjkoj Nkuuh dj.;kr ;sbZy rlsp dk;ZØe 
vf/kdkjh ;kaph ftYgkLrjkojhy o fo|kihB Lrjkojhy Nkuuh gksmu R;kaurj jkT;Lrjkoj 
Nkuuh dj.;kr ;sbZy-  
 ,dk egkfo|ky;ke/;s ,dkis{kk tkLr izLrko lknj >kY;kuarj egkfo|ky;kus Nkuuh 
d:u lokZf/kd xq.k izkIr Lo;alsod vFkok dk;ZØe vf/kdkjh ;kaps izLrko ftYgk Lrjkoj 
vFkok fo|kihB Lrjkoj Nkuuh dj.;klkBh izekf.kr dj.;kr ;srhy- ftYgk@fo|kihB 
Lrjkoj vkysys izLrko fo|kihBkekQZr Nkuuh o izekf.kr d:u lokZf/kd xq.k izkIr dj.kkÚ;k 
Lo;alsod o dk;ZØe vf/kdkjh ;kapk ,d izLrko ‘kklukdMs jkT;Lrjh; iqjLdkjklkBh 
ikBfo.;kr ;sbZy- fo|kihBkus ikBfoysys izLrko tls Loa;lsod@dk;ZØe vf/kdkjh ;kaph 
izLrkokph xq.koŸkk ;knh ‘kklukn~okjs tkghj dj.;kr ;sbZy- lnj ;knh tkghj >kY;k uarj 
iqjLdkj izkIr dk;ZØe vf/kdkjh o Lo;alsod ;kauh R;kaps izLrko gkMZdkWih e/;s lknj 
djkosr-  



 

 

 

 
vkWuykbZu izLrkoklkBh iq<hy fnysY;k rdR;kuqlkj dk;Zokgh djkoh 
 

Ø  lq:okr fnukad vafre fnukad  
uksan.kh o izLrko lknj dj.ks 

1 Lo;alsod 01@08@2020 31@08@2020  
2 dk;ZØe vf/kdkjh 15@08@2020 31@08@2020  

izFkEk Nkuuh 
1 Lo;alsod 02@08@2020 02@09@2020 egkfo|ky;hu Lrjh; Nkuuh 
2 dk;ZØe vf/kdkjh 17@08@2020 02@09@2020 fo|kihB Lrjh; Nkuuh 

xq.koŸkk ;knh izfl/n 
1 Lo;alsod  03@09@2020 egkfo|ky;hu Lrjh;  
2 dk;ZØe vf/kdkjh  03@09@2020 fo|kihB Lrjh;  

f}rh; Nkuuh 
1 Lo;alsod 04@09@2020 15@09@2020 fo|kihB Lrjh; 
2 dk;ZØe vf/kdkjh 04@09@2020 15@09@2020 ‘kklu Lrjh; 

vafre xq.koŸkk ;knh izfl/n 
1 Lo;alsod  17@09@2020  
2 dk;ZØe vf/kdkjh  17@09@2020  

        
vf/kd ekfgrh o izfØ;sdfjrk lkscrP;k i=kps o dk;Zi/nrhps voyksdu djkos& 

 
1- dk;ZØe vf/kdkjh ;kauk lkfo=hckbZ Qqys iq.ks fo|kihB jk”Vªh; lsok ;kstuk foHkkxk ;kaP;kdMwu  
        https://nssmaharashtra.org.in ;k ladsrLFkGkojhy ;qtj use o ikloZM miyC/k gksbZy rlsp      
vkiY;k egkfo|ky;krhy izkpk;Z ;kaP;k eksckbZy Øekadkoj jk”Vªh; lsok ;kstuk d{k] ea=ky; ;kaP;kdMwu 
;qtjuse o ikloMZ ikBfo.;kr vkysys vkgsr- riklqu ikgkos- 
2- dk;ZØe vf/kdkjh ;kaP;klkBh ladsrLFkGkoj] ;qtjvk;Mh o ikloMZlg izksQkbZy v|;kor  dj.;kph o   

    Lo;alsdkps vtkZaph Nkuuh dk;Zi/nrh 
3- Lo;alsodkalkBh jkT;Lrjh; izjLdkjk;kBhph iz’ukoyh- 
4- Lo;alsod ;kauk jkT;Lrjh; iqjLdkjklkBh vkWuykbZu uksan.kh dj.;kph i/nr 

 

                 
                lapkyd 

   jk”Vªh; lsok ;kstuk



महारा  शासन 
उ  व तं  िश ण िवभाग, मं ालय. 

एल फ टन तं  िव ालय प रसर, ३ महापािलका माग, धोबी तलाव, मुंबई-400 001. 
ई-मेल- nssmantralaya@gmail.com  दरू वनी . 022-22679565. 
============================================ मांक: रासेयो-
2020/( . .66/20) /सािश-7   दनांक: 27 जुल,ै 2020 
.    
ित, 

1)मा. कुलगु  (सव िव ापीठे) 
2)सहायक िश ण  संचालक, + 2 तर, पुण े
3)संचालक, तं िश ण  संचालनालय, मुंबई 
4)संचालक िश ण , वसाय  िश ण / िश ण संचालनालय, मुंबई 
5) संचालक, उ त ौ ोगीक  र ा सं थान, पुण े 
 

 िवषय:-रा ीय सवेा योजना सन 2019-20 चा रा ीय सवेा योजनअेतंगत 
 परु कार व रा य तरीय  सवेा योजना परु कारासाठी ऑनलाईन ताव  
पाठिव याबाबत 

महोदय, 

रा ीय सवेा योजना रौ य महो सवी वषापासून महारा  शासन व क  शासन यांचकेडून 
रा ीय सवेा योजनेम य ेउ कृ   काय के याबदल िव ापीठ, काय म  सम वयक, महािव ालय 
(एकक) काय म अिधकारी व वयंसवेक यांना दरवष   रा य तरीय  व रा ीय पुर कार  दे यात 
येतात.  यानुसार 2019-20 या शै िणक वषाम य ेव मागील 3 वषाम य े या िव ापीठ/काय म 
सम वयक/महािव ालय/ काय म अिधकारी/ वयंसवेकांनी रा ीय सेवा योजनेम य ेउ कृ   काय 
केले आह े यांची  रा य तरीय  पुर कारासाठी िनवड कर यात येईल. 
2.         येक िव ापीठाने यां या अंतगत  असले या  महािव ालयातील रा ीय सवेा 
योजनेतंगत काय करणा-या  कायक याचे ताव ऑनलाईन प दतीन ेसादर करणे आव यक आह.े 
शासन तरावर अंितम िनवड झाले या वयंसवेक व सम वयक यांच े ताव सादर कराव े (इतर 
कोण याही वयंसवेकांना हॉड कॉपी बनव यास सूिचत क  नय)े मागवून  यांची िनयमानुसार  
छाननी  क न  िव ापीठ तरावर एक उ कृ  काय म  सम वयक/काय म अिधकारी आिण 
वयंसेवक यांचे ताव (एक मराठी व एक इं जी ) येक  एक ती म य ेशासनाकडे  िनवड 
कर यासाठी पाठवाव,े यामधनु एक काय म सम वयक, चार काय म अिधकारी आिण 2६ 
िव ापीठाचे 2६ वयंसेवक यांना रा य तराव न उ कृ   पुर कारासाठी िनवड कर यात येईल 
आिण यामधनु रा ीय सवेा योजना पुर कारासाठी एक काय म सम वयक, दोन काय म 
अिधकारी,  चार वयंसवेक यांचे ताव  क  शासनाकड े पाठिवल ेजातील. 
3. सन 2019-20 या वषा पासून मा. सिचव यांच े सूचन े अनसुार रा ीय सवेा योजनेचे 
पुर कार ऑनलाईन व पाम य ेसादर करण ेबंधनकारक कर यात आले आह.े  यामुळे जा तीत 
जा त िव ा याना पुर कारासाठी ताव सादर करण ेश य होणार आह.े पुर काराची छाननी 
करताना सव थम महािव ालय तरावर यानंतर िज हा तरावर व यानंतर िव ापीठ तरावर 
छाननी करण ेआव यक आह.े तर काय म अिधकारी यांची िज हा तरावरील छाननी व िव ापीठ 



तरावरील छाननी तर काय म सम वयक यांची छाननी िव ापीठ तरावर होऊन यानंतर रा य 
तरावर कर यात येईल. 

4. िव ा याचे ताव येक तरावर छाननी झा यानंतर िव ापीठातील सवािधक गुण 
िमळाले या िव ा याचे मराठीतील व इं जीतील तावा या ितसमवेत िव ापीठाचे कुलगु  व 
काय म सम वयक यां या सही िश यािनशी सादर करावेत.  ह े ताव दनांक 05.10.2020 
पूव  शासनाकडे पाठवावेत काय म अिधकारी यांचे ताव सादर करताना िव ापीठाने सवािधक 
गुण असणा या व छाननी अनुसार सवािधक गुण ा  करणा या चार काय म अिधकारी यांच े
ताव सबंंिधत िव ापीठाने मराठी व इं जी तीत सादर करावेत. 

5. काय म सम वयक यां या बाबतीत रा य शासना या छाननी नतंर या िव ापीठाला 
पुर कार ा  होईल या िव ापीठा या ताव मराठी व इं जी तीत या कायासनाकडे सादर 
करावा. या ित र  कोण याही िव ा याच ेअथवा काय म अिधकारी व काय म सम वयक 
यांचे ताव हाड कॉपी म य ेसादर कर यात येऊ नये. 
6. ऑनलाईन तावासाठी पुढील दले या तक यानुसार कायवाही करावी 

अ.
. 

 सु वात दनाकं अंितम दनांक  

न दणी व ताव सादर करण े
1 वयंसेवक 01.08.2020 31.08.2020  
2 काय म अिधकारी 15.08.2020 31.08.2020  
3 काय म सम वयक 01.09.2020 15.09.2020  

थम छाननी 
1 वयंसेवक 02.08.2020 02.09.2020 महािव ालयीन तरीय छाननी 
2 काय म अिधकारी 17.08.2020 02.09.2020 िव ापीठ तरीय छाननी 
3 काय म सम वयक 02.09.2020 15.09.2020 शासन तरावरील अंितम छाननी 

गुणव ा यादी िस द 
1 वयंसेवक  03.09.2020 महािव ालयीन तरीय  
2 काय म अिधकारी  03.09.2020 िव ापीठ तरीय  
3 काय म सम वयक  17.09.2020 शासन तरीय  

ि तीय छाननी 
1 वयंसेवक 04.09.2020 15.09.2020 िव ापीठ तरीय  
2 काय म अिधकारी 04.09.2020 15.09.2020 शासन तरीय 

अंितम गुणव ा यादी िस द 
1 वयंसेवक  17.09.2020  
2 काय म अिधकारी  17.09.2020  
3 काय म सम वयक  17.09.2020  

7. एका महािव ालयाम य े एकापे ा जा त ताव सादर झा यानंतर महािव ालयाने 
छाननी क न सवािधक गणु ा  वयंसवेक अथवा काय म अिधकारी यांच े ताव िज हा 
तरावर अथवा िव ापीठ तरावर छाननी कर यासाठी मािणत करण ेअपेि त आह.े  िज हा 
अथवा िव ापीठ तरावर आलेले ताव िव ापीठाने छाननी व मािणत क न सवािधक गुण 
ा  करणा या वयंसेवक व काय म अिधकारी याचंा एक ताव शासनाकड े रा य तरीय 

पुर कारासाठी ा  होईल.  िव ापीठाने पाठिवलले े ताव जस े वयंसेवक/काय म अिधकारी व 
संचालक / काय म सम वयक यांची तावाची गुणव ा यादी शासना ारे जाहीर कर यात येईल.  



ही यादी िस द झा यानंतर िव ापीठाने आप या अिधन त वयसंवेक अथवा काय म अिधकारी 
कवा संचालक / काय म सम वयक यांच े ताव हॉड कॉपी म य े इं जीत व मराठीत सादर 
कराव.े  सगळे ताव ऑनलाईन प दतीन ेसादर करण ेआव यक आह.े  हाड कॉपी म य ेसादर 
कर यात येणार ताव छाननी कर यात येणार नाही व ह े ताव र  कर यात येईल. 

आपला,

 

(डॉ. अतलु साळंुके) 
रा य सपंक अिधकारी/िवशषे काय अिधकारी 

त, 
 1) मा. सिचव,  उ  व  तं  िश ण िवभाग यांच े वीय सहायक, 
 2) ी. जी.कात गनुे , रा ीय सवेा योजना, ादिेशक संचालक, पुण े

3) सव काय म सम वयक. 
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महारा  शासन 
उ  व तं  िश ण िवभाग, 

रा ीय सेवा योजना क , मं ालय, मंुबई 
 

 

रा ीय सेवा योजना रा रीय पुर ार सन-2019-20 

 यंसेवक, काय म अिधकारी व कायकारी सम यक यांना सन 2019-20 साठी दे ात येणा-या रा ीय 
सेवा योजना रा रीय पुर ारासाठी https://nssmaharashtra.org.in या संकेत थळावर ऑनलाईन अज 
भर ाची सुिवधा सु  कर ात आलेली आहे. 

1. काय म अिधकारी यां ासाठी संकेत थळावर ोफाईल अ यावत  कर ाची व यंसेवकाचे 
अजाची छानणी कायप दती ∶- 

1.1.  काय म अिधकारी यांनी मािहती पु ीकेत िदले ा मािहती माणे महािव ालयाची ोफाईल अ यावत 
करावी. 

1.2.  काय म अिधकारी यांना िव ापीठ मधील रा ीय सेवा योजना क ा कडुन 
https://nssmaharashtra.org.in या संकेत थळावरील युजर नेम व पासवड उपल  होईल िकंवा 
आप ा महािव ालयाची संपक मांकासहीत माहीती िव ापीठ मधील क ाने रा ीय सेवा योजना क , 
मं ालय यांना वेळत व अचुक िदलेली अस ास आप ा महािव ालया ा ाचाय यां ा मोबाईल 

मांकावर रा ीय सेवा योजना क , मं ालय यां ा कडुन युजर नेम व पासवड पाठिव ात आलेले आहेत 
ते तपासुन पहावे. 

1.3.  काय म अिधकारी यांना सदर संकेत थळावर महािव ालयाची निवन नोदंणी कर ाची सुिवधा दे ात 
आलेली नाही. ामुळे ा महािव ालयांना या संकेत थळावर युजर नेम व पासवड िमळाले नाही अशा 
महािव ालयांनी संबिधत िव ापीठ मधील क ास संपक करावा. 

1.4.  काय म अिधकारी यांनी सुरवातीस महािव ालयाची ोफाईल अ यावत कर ासाठी 
https://nssmaharashtra.org.in या संकेत थळाला भेट ावी. ानंतर खालील होमपेज कट होईल. 
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1.5. Important Date:-   याम े काय म अिधकारी यांना यंसेवकाचे ऑनलाईन भरले ा अजाची छाणनी 
नमुद कालावधीत करावयाची आहे तसेच काय म अिधकारी यांना रा रीय पुर ारा ा ऑनलाईन 
अज भर ाचा कालावधी नमुद केलेला असेल. तसेच काय म अिधकारी यांना िवहीत मुदतीत ऑनलाईन 
अज करणे अिनवाय असेल. िविहत िदनांका नंतर संकेत थळावरील अज भर ाची िलंक बंद केली जाणार 
आहे. ानंतर कोण ाही कारची िवनंती िवचारत घेतली जाणार नाही.   

1.6. Notification:- याम े काय म अिधकारी यांना रा रीय पुर ारासाठी कायालया ा वतीने 
सुचना/माहीती कळिव ात येईल. 

1.7. Download:- याम े काय म अिधकारी यांना रा रीय पुर ारासाठी आव क पा ता, सहभागी 
उप मातील ावली व ांचे िकमान व कमाल गुण इ. कळिव ात येईल. तसेच यंसेवकांचे अजाची 
कशा प दतीने ऑनलाईन छानणी करावयाची याबाबत माहीती उपल  असेल. तसेच यंसेवकांनी 
सहभागी उप मांशी िनगडीत िदले ा उ रांची तपासणी व ांचे िकमन वकमाल गुणदान कशा प दतीने 
असेल याबाबत सव माहीती उपल  असेल.  

1.8. Contact Us:- याम े रा ीय सेवा योजना, मं ालय क  यांचा प ा, कायालयीन फोन नंबर व ईमेल 
आय.डी उपल  क न दे ात येईल. 

1.9. Apply for Award:-  काय म अिधकारी यांना रा रीय पुर रासाठी ऑनलाईन अज भर ाची 
िलंक ही लॉगीन म े उपल  क न दे ात आलेली आहे. तसेच आप ा महािव ालयातील रा रीय 
पुर रासाठी पा ताधारक सव यंसेवकांस अज भर ासाठी कळवावे व यंसेवकांस अज भरतानी 
अडचणी उदभव ास आपण अज भ न दे ास सहकाय करावे. तसेच याम े Volunteer यावर क 
क न रा रीय पुर रासाठी नोदंणी करावयाची आहे. 

1.10. Login:- यावर क के ास काय म अिधकारी यांना युजर नेम व पासवड िवचारला जाईल. 
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1.11. Password Reset:- याम े काय म अिधकारी यांनी आपणांस ा  झालेले युजर नेम व पासवड टाकुन 
लॉगीन झा ावर थम आपणास पासवड बदल ासाठी िवचारले जाईल. या िठकाणी आपण नमुद 
सुचनेनुसार निवन पासवड टाकावा व खालील Reset Password या बटन वर क करावे. तसेच 
पुढील ि येसाठी पासवड कायम पी जतन क न ठेवावा. 

 

 

1.12. Institute Info:- याम े थम ट ात काय म अिधकारी यांना ोफाईल अपडेट कर ाची सुिवधा 
दे ात आलेली आहे. थम ट ात सं थाचे पुण नाव, महािव ालयाचे नाव, महािव ालयाचा कार, 
िव ापीठाचे नाव, काय म अिधका-यांची रा ीय सेवा योजनेचे काम करत अस ाचा कालावधी इ. 
माहीतीची िवचारणा केली आहे. 
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1.13. Institute Info:- याम े दुस-या ट ात काय म अिधकारी यांना महािव ालयाचा पता, िज ा, तालुका, 
गांव, िपन कोड तसेच काय म अिधकारी यांचे नाव, ईमेल आय.डी, मोबाईल नंबर, ाचायाचे नाव, ईमेल 
आय.डी, मोबाईल नंबर इ. माहीती भरावयाची आहे. सव माहीती भर ानंतर Save या बटन वर क 
करावे. या िलंक मधील महािव ालयाची माहीती जो पयत महािव ालय रा रीय पुर रासाठी 
ऑनलाईन अज क रत नाही तो पयत अ ावत करता येईल. तदनंतर सव माहीती लॉक कर ात येईल.  

 

 

1.14. Login Home Page:- याम े काय म अिधकारी यांना डॅशबोड उपल  होईल. यावर काय म 
अिधकारी यांना रा रीय पुर रासाठी केले ा अजाची थती याबाबत मािहती उपल  होईल. तसेच 
काय म अिधकारी यां ाकडे महािव ालयातील ा यंसेवकांनी अज भरलेले आहेत याबाबत मािहती 
असेल. ाम े एकुण ा  अज सं ा , ऑनलाईन अज छानणी बाकी असलेली सं ा, छानणी झालेले 
सं ा व अज र  केलेली सं ा इ. ची संि  सं ा वजा मािहती उपल  असेल. 

 



5 
 

1.15. Volunteer App Verification:- काय म अिधकारी यांना या िलंक ारे महािव ालयातील ा 
यंसेवकांचे ऑनलाईन अज  जमा झाले आहेत अशा अजाची ऑनलाईन छाननी कर ाची सुिवधा 

उपल  असेल. या मु  िलंक वर क के ास All | Pending | Verified | Reject या माणे 
ातील उप िलंक उपल  असतील. 

 

 

1.16. Sub Link-All:-  काय म अिधकारी यांना या िलंक ारे ां ा लॉगीन म े ा  झालेले यंसेवकाचे 
एकुण ऑनलाईन अज व ाची स थती व कोण ा िदनांकास ा  झाले याबाबत माहीती उपल  
असेल. 

1.17. Sub Link-Pending:-  काय म अिधकारी यांना या िलंक ारे ां ा लॉगीन म े ा  झालेले 
यंसेवकाचे ऑनलाईन छानणीसाठीचे अज ा  होतील. यंसेवका ा नावासमोरील Pending या 

िलंक वरती क के ास यंसेवकाने भरलेला अज काय म अिधकारी यांना ऑनलाईन छानणी साठी 
उपल  होईल. ाम े थम ट ात यंसेवकाचे नाव, ज  तारीख, सामािजक वग व यंसेवक 
कालावधी इ.माहीती आहे.  
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1.18. Sub Link-Pending:-  दुस-या ट ात प ा, मोबाईल मांक, ईमेल आय.डी तसेच महािव ालयाचे नाव, 
िव ापीठाचे नाव, िज ा इ. माहीती उपल  असेल. 

 

 

1.19. Sub Link-Pending:-  ितस-या ट ात यंसेवक यांची शै िणक माहीती उपल  असेल. ाम े 
ामु ाने मा िमक, उ  मा िमक, पदवी व पद ु र पदवी इ. ची उ ीण बाबत माहीती उपल  

असेल.  

 

1.20. Sub Link-Pending:-  चौ ा ट ात यंसेवक यांनी ऑनलाईन अजासोबत जोडले ा कागदप ची 
माहीती उपल  असेल. काय म अिधकारी यांना यंसेवकाने उप मासंबधीत ा िठकाणी सहभाग 
अस ाचे नोदंिवले आहे ा ा ा िनगिडत अपलोड केलेले माणप  बरोबर आहे का हे पा न गुण 
देऊन छाननी करावयाची आहे. 
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1.21. Sub Link-Pending:-  पाच ा ट ात काय म अिधकारी यांना यंसेवकाने उप मांशी िनगडीत जी 
ावली चे यंसेवकांने उ रे िदली आहेत अशा सव ाना गुणदान करावयाचे आहे. ामुळे काय म 

अिधकारी यांनी ऑनलाईन छानणी अ ंत काळजी पुवक करावयाची आहे. 

 

1.22. Sub Link-Pending:- सहा ा ट ात काय म अिधकारी यांना यंसेवकाने वरील भरलेली माहीती 
बरोबर वाटत असेल तर खालील शेरा या रका ात काय म अिधकायांचा शेरा टाकुान खालील  Verify 
या बटन वर क करावे. जर एखा ा यंसेवकांने सव माहीती जाणुन बुजून चुिकची भरली असेल 
अथवा आप ा महािव ालयात िश ण घेत नसले ा एखा ा यंसेवकाने रा रीय पुर रासाठी 
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ऑनलाईन अज सादर केला असेल तर काय म अिधकारी खालील शेरा या रका ात काय म 
अिधकायांचा शेरा टाकुान Reject या बटन वर क क न ा संबंधीत यंसेवकाचा अज र  क  
शकतात.  

 

 

1.23. Sub Link-Pending:- सहा ा ट ातील Verify या बटन वर केलेले असेल तर अंितम ट ात 
काय म अिधकारी व महािव ालयांचे ाचाय यांची ॅ न केलेली ा री ईमेज अपलोड करावी लागेल. 
दो ी ा री ईमेज अपलोड झा ानंतर काय म अिधकारी यां ा कडील सदर यंसेवकाची छानणी 
पुण झालेली असेल. परत न ाने Pending या उप िलंक मधील यंसेवका ा नावासमोरील Pending 
वरती क के ास यंसेवकाने भरलेला अज काय म अिधकारी यांना ऑनलाईन छानणी साठी 
उपल  होईल. 
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1.24. Sub Link-Verified:- या िलंक म े ा उमेदवरांची काय म अिधकारी यांनी ऑनलाईन छाणनी 
केलेली आहे अशा सव यंसेवकाचे नाव, तपासणीची थती व िदनांक अशा पात यादी उपल  
असेल. सदर यादीतील कोण ाही यंसेवका ा नावासमोरील थतीवर क के ास छाणनी झालेला 
अज पाह ास उपल  होईल. तसेच ांची ि ंट काढुन घे ाची व था उपल  असेल. 

 

 

1.25. Sub Link-Reject:- या िलंक म े ा उमेदवरांची काय म अिधकारी यांनी ऑनलाईन छाणनी र  
केलेली आहे अशा सव यंसेवकाचे नाव, तपासणीची थती व िदनांक अशा पात यादी उपल  
असेल. सदर यादीतील कोण ाही यंसेवका ा नावासमोरील थतीवर क के ास छाणनी र  
झालेला अज पाह ास उपल  होईल. तसेच ांची ि ंट काढुन घे ाची व था उपल  असेल. 

 

 



  

 

महारा  शासन 
उ  व तं  िश ण िवभाग, 

रा ीय सेवा योजना क , मं ालय, मंुबई 
 

 

रा ीय सेवा योजना रा रीय पुर ार सन-2019-20 

 यंसेवक यांना सन 2019-20 साठी दे ात येणा-या रा ीय सेवा योजना रा रीय पुर ारासाठी 
https://nssmaharashtra.org.in या संकेत थळावर ऑनलाईन अज भर ाची सुिवधा सु  कर ात आलेली आहे. 
रा रीय पुर रासाठी पा ता धारक यंमसेवकासाठी ऑनलाईन अज करतेवेळी िवचारले जाणारे  व ांची 
उ रे व ेक ास असलेले गुण खालील माणे असतील. ामुळे यंसेवक यांनी अज भर ा ा पुव  या 

ावलीचा अ ास क न आपण पा  होत असेल तरच ऑनलाईन अज क  शकता. 

यंसेवकासाठी रा रीय पुर रासाठीची ावली 

 

2. Volunteer Has Participated In one Special Camps?   
 Total Mark - 10 
 

3. Whether the volunteer has been convicted by any court of Law or any case / 
investigation is pending against him/her?  

If Yes - Upload Investigation is pending against Letter(Principal Letter Head)  
 

4. Participation In District / University /State Level Camps / Program?  

Select Camps / Program  
- Drop Down 

District 
Level 

University 
Level 

State Camps / 
Program Level Total Mark - 20 

Mark 5 10 20 
  

1. Whether The Volunteer Completed 240 Hours Of Community Service During 2 
Consecutive Years Of Volunteering Ship Under NSS? Mandatory 

 Total Mark – 10    
(Upload Certificate 
Volunteer Completed 240 
Hours) 



 

5. 

Whether The Volunteer Has Participated In At Least One National/Regional Programed? 
(Like R.D/Pre-Rd Parade Camps, NSS Mega Camps, National Integration Camps, North East 
Youth Festivals, National Youth Convention/ Suvichar Under National Youth Festival, 
Adventure Camps, Etc.) 

 

Select 
Camps/Program  
- Drop Down 

Pre / SRD RD National 
Camps 

International 
Delegation Total Mark - 30 

Mark 10 20 10 30 
 

6. Involvement In The Activities Implemented By The State Govt.   (Avhan, Utkarsh , Prerna, 
Adventure Camp)  

Select Activities – 
Check Box Avhan Utkarsh Prerna Adventure Camp 

Total Mark - 30 
Mark 10 10 10 10 
 

7. Plantation Program & Saplings distribution /Planted Performance / Achievements In 
Last 2 Years?  

Select Program - Drop 
Down 

Plantation Program 
Origination  - 50 
Saplings 

Saplings Planted By 
The Volunteer 
Personally – 5 
Saplings Planted 

Total Mark - 10 

Mark 5 10 
 

8. Blood Donation Performance / Achievements In Last 2 Years?  

Select Camps / Program  
- Check Box 

Blood 
Donation 
Camp 
originated 

Volunteering 
in any blood 
camp  

Blood Donated 
Personally Total Mark – 10 

Mark 3 2 5 
 

9. Health Camps Attending Performance / Achievements In Last 2 Years?  
Select Camps Status -
Drop Down Camps Attended Camps Performed 

Actively Total Mark - 10 
Mark 5 10 
 

10. Eye Checkup Camps Attended Performance / Achievements In Last 2 Years?  
Select Camps Status -
Drop Down Camps Attended Performed Actively 

in such Camps Total Mark - 10 
Mark 5 10 



11. Immunization Camps Attended Performance / Achievements In Last 2 Years?    
Select Camps Status -
Drop Down Camps Attended Performed Actively 

in such Camps Total Mark - 10 
Mark 5 10 
 

12. Participation In Literacy Program Performance / Achievements In Last 2 Years?    
Select Camps Status -
Drop Down Camps Attended Performed Actively 

in such Camps Total Mark - 10 
Mark 5 10 
 

13. Awareness Programs Attended In Last 2 Years?    

Select Program  - Check 
Box 

Aids 
Awareness 
 

Environment 
Awareness 
 

Other 
Awareness 
Programs Total Mark – 10 

Mark 5 5 5 
 

14. Rallies Attended Performance / Achievements In Last 2 Years?  

Select Program  - Check 
Box 

Awareness 
Rally 
Attendance 
 

Activity Based 
Rally 
Participation  
 

Volunteering 
at such Rallies Total Mark – 10 

Mark 3 5 5 
 

15. Awareness Lectures, Street Play / Poster Competition Campaigns Organized 
Performance / Achievements In Last 2 Years?   

Select Program  - Check 
Box 

Aids 
Awareness 
 

Environment 
Awareness 
 

Other 
Awareness 
Programs Total Mark – 10 

Mark 5 5 3 
 

 

 

 

 

 

 



16. Cleanliness Activities Attended Under Swachha Bharat Abhiyan?  

Select Activities – 
Check Box 

Cleaning 
Of 
Schools, 
Colleges 

Cleaning 
Of 
Hospitals 
/ PhCs / 
of fices 
complex / 
Public 
Toilet 
 

Cleaning Of 
Rivers, 
Dams, 
Historical 
Places, and 
forts 
Monument 
Etc. 
 

Open 
Defecation 
Free Campaign 
& 
Construction 
Of Toilets 

Total Mark - 50 

Mark 10 10 10 20 
 

17. Ujiwala Yojana Performance / Achievements In Last 3 Years?  
Select Activities - Check 
Box 

Surrender 
The Subsidy 

Awareness 
Programs  Beneficiary 

Total Mark – 10 
Mark 5 3 2 
 

18. Pradhanmantri Jandhan Yojana Performance / Achievements In Last 3 Years?  
Select Activities - Check 
Box 

Account 
Open 

Awareness 
Programs  Beneficiary 

Total Mark – 10 
Mark 5 3 2 
 

19. Pradhanmantri Jivan Bima Yojana Performance / Achievements In Last 3 Years?  

Select Activities - Check 
Box Insurers Family Insured Awareness 

Programs Total Mark – 10 
Mark 5 3 2 
 

20. Awareness On Renewable Energy Performance / Achievements In 
Last 3 Years? Yes / No  

Select Activities - Check 
Box Camp 

People Using 
The  Solar 
System 

Beneficiary 
Total Mark – 10 

Mark 5 3 2 
 

21. Whether The Award Has Been Received At The State Level And Above?  

Mark 20 
Total Mark – 20  
(Upload Award Certificate) 

 



22. Whether The Award Has Been Received At The District / University 
Level?  

Select Award Status -
Drop Down District Level University Level Total Mark – 10  

(Upload Award Certificate) Mark 5 10 
  

23. Other Outstanding Achievements Of The Volunteer? (Please Indicate Details Of Each 
Such Achievement)    

(Max - 4 Tex Box ) – Single Line Text Allowed (Aadhar Card / Ration Card / 
Voter Link )  Total Mark – 20  
Mark 5 Mark Per Activity 
 

24. The Work That Encourages People To Adopt Social Work In Adopted Village And The 
Leadership Shown For It?  

Text Box - Name Of The People 
Text Box - Mobile Number Total Mark – 10 
Mark 10 
 

25. Self-Assessment, Creation of Durable Assets Information About What You Have 
Learned From NSS And How It Works In Life?  

Tex Box  - Self-Appraisal 
Total Mark – 10 

Mark 10 
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महारा  शासन 
उ  व तं  िश ण िवभाग, 

रा ीय सेवा योजना क , मं ालय, मंुबई 
 

 

रा ीय सेवा योजना रा रीय पुर ार सन-2019-20 

 यंसेवक, काय म अिधकारी व कायकारी सम यक यांना सन 2019-20 साठी दे ात येणा-या रा ीय 
सेवा योजना रा रीय पुर ारासाठी https://nssmaharashtra.org.in या संकेत थळावर ऑनलाईन अज 
भर ाची सुिवधा सु  कर ात आलेली आहे. 

1. यंसेवक यां ासाठी ऑनलाईन अज सादर करणे व अज िनि त कर ा ा कायवाहीसाठी माणीत 
कायप दती ∶- 

1.1. यंसेवक यांनी मािहती पु केत दे ात आलेली माहीती, पुर ारासाठीची िकमान अहता व डाऊनलोड 
या मे ु मधील िदले ा रा ीय सेवा योजने ा सहभागी उप माशी िनगडीत ावली यांचा अ ास क न 
रा रीय पुर रासाठी ऑनलाईन अज सादर करावा. 

1.2. रा रीय पुर रासाठी पा ताधारक यंसेवकांनी िवहीत वेळेत फ  ऑनलाईन प दतीनेच अज सादर 
करावेत. 

1.3. ऑनलाईन अज भर ासाठी https://nssmaharashtra.org.in या संकेत थळाला भेट ावी. ानंतर 
खालील होमपेज कट होईल. 
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1.4. Important Date:- याम े यंसेवक यांना रा रीय पुर ारा ा ऑनलाईन अज भर ाचा 
कालावधी नमुद केलेला असेल. तसेच या कालावधीत पा ताधारक यंसेवक यांना िवहीत मुदतीत 
ऑनलाईन अज करणे अिनवाय असेल. िविहत िदनांका नंतर संकेत थळावरील अज भर ाची िलंक बंद 
केली जाणार आहे. ानंतर कोण ाही कारची िवनंती िवचारत घेतली जाणार नाही 

1.5. Notification:- याम े यंसेवक यांना रा रीय पुर ारासाठी कायालया ा वतीने सुचना/माहीती 
कळिव ात येईल. 

1.6. Download:- याम े यंसेवक यांना रा रीय पुर ारासाठी आव क पा ता, सहभागी 
उप मातील ावली व ांचे िकमान व कमाल गुण इ. कळिव ात येईल. 

1.7. Contact Us:- याम े रा ीय सेवा योजना, मं ालय क  यांचा प ा, कायालयीन फोन नंबर व ईमेल 
आय.डी उपल  क न दे ात येईल. 

1.8. Apply for Award:-  याम े यंसेवक यांनी Volunteer यावर क क न रा रीय पुर रासाठी 
नोदंणी करावयाची आहे. 

1.9. Login:- यावर क के ास यंसेवक यांना युजर नेम व पासवड िवचारला जाईल. ा यंसेवकाने 
यापुव  नोदंणी क न युजर नेम व पासवड िमळवला आहे ांनी या मे ुचा वापर करावा. 

 

 

1.10. Volunteer Registration:- होम पेज वरील  Apply for Award या मे ु वर क के ास यंसेवक 
यांना निवन नोदंणीचा अज भर ासाठी उपल  होईल. ाम े पिह ा ट ात यंसेवकाचे पुण नाव, 
विडलांचे नाव, आईचे नाव, िलंग, ज  िदनांक, धम, नाग रक , जात वग व यंसेवकासाठी नोदंणीचा 
कालावधी नमुद करावयाचा आहे. 
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1.11. Volunteer Registration:- यातील दुस-या ट ात यंसेवकाने मुळ प ा नमुद करावयाचा आहे.  
तसेच िज ा, तालुका, गाव, िपन कोड मांक, ऑनलाईन अजा ा िनि ती साठी अ ावत असलेला 
मोबाईल मांक व ईमेल आय.डी नमुद करावयाचा आहे. 

 

 

1.12. Volunteer Registration:- यातील ितस-या ट ात यंसेवकांने ऑनलाईन अजा ा नोदंणी साठीचा 
पासवड नमुद करावा व खाली दशिवलेला सांकेतीक िपन नमुद क न खालील Register या बटन वर 

क करावे. 
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1.13. OTP Verification:-  याम े यंसेवक यांनी नोदंणी करतानी नमुद केले ा मोबाईल मांकावर 
तपासणीसाठी ओ.टी.पी ा  होईल. सदर ओ.टी.पी न वरील रका ात टाकुन खालील Verify या 
बटन वर क करावे. जर आपणांस मोबाईल मांकावर ओ.टी.पी ा  न झा ास खालील Resend 
OTP या बटन वर क करावे. 
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1.14. Application ID Generation:- या न वर आपणांस ऑनलाईन युजर नेम ा  होईल. सदर युजर 
नेम व नोदंणी करतानी नमुद केलेला पासवड यंसेवकाने उवरीत नोदंणी साठी व पुढील ि येसाठी 
कायम पी जतन क न ठेवावा. तसेच खालील Proceed to Login या बटन वर क क न युजर 
नेम व पासवड नमुद क न लॉगीन करावे.  

 

 

1.15. Login Home Page:- लॉगीन झा ावर यंसेवकास होम पेज उपल  होईल. तसेच उमेदवरांना एकुण 
अजाचे िकती ट ात मािहती भरावयाची आहे व ापैकी िकती ट े पुण झाले आहेत याची माहीती 
उपल  असेल. 
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1.16. University & Institute Details:- याम े यंसेवकास स ा िश ण घेत असेले ा महािव ालयाची 
माहीती भरावयाची आहे. सुरवातीला िश ण कोण ा िव ापीठा अंतगत घेत आहे ते िव ापीठ िनवडायचे 
आहे. तदनंतर िज ा व स ा िश ण घेत असलेले महािव ालय िनवडायचे आहे. 
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1.17. Qualification Details:- याम े पिह ा ट ात यंसेवकास एस.एस.सी ची माहीती िवचारली आहे. 
एस.एस.सी समोरील Yes या बटन वर क क न बोड, उ ीण वष, आसान मांक व शेरा नमुद 
करावयाचा आहे. तसेच दुस-या ट ात यंसेवकास एच.एस.सी ची माहीती िवचारली आहे. एच.एस.सी  
समोरील Yes या बटन वर क क न एच.एस.सी  /िड ोमा / आय,टी.आय  यापैकी एकाची िनवड 
क न बोड, उ ीण वष, आसान मांक व शेरा नमुद करावयाचा आहे. 

 

 

1.18. Qualification Details:- याम े ितस-या ट ात यंसेवकास पदवीची माहीती िवचारली आहे. पदवी  
समोरील Yes या बटन वर क क न पदवीची शाखा, उ ीण वष व शेरा नमुद करावयाचा आहे. तसेच 
पद ु र पदवी समोरील Yes या बटन वर क क न पद ु र पदवीची शाखा, उ ीण वष व शेरा 
नमुद करावयाचा आहे. 

 

 

1.19. Performance Details:-  याम े यंसेवकास रा ीय सेवा योजने ा िविवध उाप माम े सहभागी 
झाले ा उप माशी िनगडीत ावली िवचारलेली आहे. यंसेवकाने ा उप मात ाने सहभाग 
नोदंवून योगदान िदले आहे व ाबाबत ास माणप  अथवा सहभाग घेतला णुन िनवडीचे माणप  
िमळाले असेल अशा पाची ावली िवचारली आहे. यंसेवकांना सव ा ा सुरवातीला Yes / No 
या पात  िवचारले आहेत. जर Yes िनवडले तर ातील उप ाचे उ र नमुद करावयाचे आहेत. 
तसेच ेक ास वेगवेळे गुण आहेत. यंसेवकाने ऑनलाईन अज भर ापुव  सव ावली होम पेज 
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वरील डाऊनलोड मे ु म े यंसेवकास उपल  असेल. यंसेवकांनी सव ाची उ रे बरोबर 
ायवयाची आहेत. 

 

 

1.20. Upload Documents Details:- याम े यंसेवकास ताःचा पासपोट साईज चा फोटो व ा री 
ॅ न क न ईमेज फाईल अपलोड करावयाची आहे. तसेच यंसेवकास स ा ा वगात िश ण घेत 

असेल ा वगातील महािव ालयाने मािणत केलेले आय. काड व Performance Details म े ा 
उप मात सहभाग नोदंिवंला होता ा संबिधत पुर ार िकंवा सहभाग माणप  ईमेज पात िकंवा 
पी.डी.एफ पात अपलोड करावयाचे आहे. एखा ा उप मांचे एका पे ा जा  माणप े उपल  
असतील तर सव माणप ांची एकि त पी.डी.एफ क न अपलोड करावी. 
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1.21. Application Preview:- याम े यंसेवकास ांनी भरलेली माहीती अज पात दाखवली जाईल. 
ाम े ामु ाने यंसेवकाची वैय क माहीती, फोटो प ा, महािव ालय, शै िणक माहीती व 

सहभागी उप मांशी िनगडीत  व उ रे आिण ांचे गुण व ा री दाखिवली जातील. जर दशिवले ा 
माहीती म े काही बदल अस ास खालील Back या बटन वर क क न ा ट ात बदल 
करावयाचा आहे ा ट ा ा नावावर क के ास सदर ट ा उघडला जाऊन ाम े आव क 
बदल करावेत. बदल क न झा ास खालील Save या बटन वर क क न पु ा भरले ा अजाचा 
तपिशल तपासुन ावा. जर अजातील मािहती बरोबर अस ास व अज पुढील तपासणी साठी जमा 
कर ासाठी खालील Submit Application या बटन वर क करावे. 

 

 

1.22. OTP Verification:-  याम े यंसेवक भरलेला अज ताः खा ीपुवक जमा करीत आहे असे समजुन 
ा ाकडुन अजात नमुद केले ा मोबाईल मांकावर ओ.टी.पी. पाठवुन ओ.टी.पी. ारे मा ता घेऊन 

जमा करीत आहोत. जर ओ.टी.पी. ारे एकदा अज जमा झा ास सदर अजात नंतर कोण ाही कारचा 
बदल करता येणार नाही. 
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1.23. Application Acknowledgment: - याम े यंसेवकाने रा रीय पुर ारासाठी भरले ा अजाची 
त उमेदवरांस ा  होईल. यंसेवकाने सदर रा रीय पुर ारासाठी भरले ा अजाची त पुढील 

माहीतीसाठी जतन क न ठेवावी.  
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