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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 ;klkBh ,d 

efgU;kph eqnrok<  
 
egksn;] 
 ek- lfpo mPp o ra= f’k{k.k foHkkx] ea=kky;] ;kaP;k lwpusuqlkj jk”V ªh; lsok 

;kstusps iqqqqjLdkj lu 2019&20 ;k o”kkZiklwu vkWuykbZu Lo:ike/;s lknj dj.ks 

ca/kudkjd dj.;kr vkys vkgs- i.k iqjLdkj izLrko lknj dj.ks vkf.k egkfo|ky;hu 

Lrjkojhy Nkuuh dj.;kr vukLFkk fnlwu ;sr vkgs vkf.k gs fp= lek/kkudkjd ulY;kps 

ifji=dkr EgVys vkgs- R;kuqlkj ek-vij eq[; lfpo] mPp o ra= f’k{k.k foHkkx  ;kaP;k 

funsZ’kkuqlkj jkls;ks iqjLdkj 2019&20 izLrko lknj dj.;klkBh vk.k[kh ,d efgU;kph 

eqnrok< ns.;kr ;sr 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 gksÅu R;kaurj 

jkT;Lrjkoj Nkuuh dj.;kr ;sbZy- jkls;ks layfXur egkfo|ky;kus vkf.k ifjlaLFksus 

iqjLdkj izLrko lknj dj.ks vko’;d vkgs- ;kckcr vki.k vkiY;k Lrjkoj rkRdkG 

funsZ’k |kosr- vf/kd ekfgrhdfjrk lkscr tksMysyk ri’khy ikgok- dGkos] gh fouarh- 

                                                                                                                                     
         lapkyd  
          jk”V ªh; lsok ;kstuk 
 
vf/kd ekfgrhdfjrk % jkT; laiZd vf/kdkjh] mPp o ra= f’k{k.k foHkkx] egkjk”Vª ‘kklu   
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.- रासेयो-2020/ . .66/सािश-7                                           िदनांक- 28.08.2020 
ित, 

काय म सम वयक तथा संचालक, 
रा ीय सेवा योजना, 
सव िव ापीठे / संचालनालये 

 िवषय-  रासेयो पुर कार 2019-20:  
ताव सादर कर यासाठी एक मिह याची मुदतवाढ देणेबाबत. 

 

रासेयो पुर कार 2019-20 चे ऑनलाईन ताव सादर कर यासाठी मुदतवाढ देणेबाबत 
मंुबई िव ापीठ, मंुबई, SNDT िव ापीठ, मंुबई, डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर मराठवाडा िव ापीठ, 
औरंगाबाद, रा संत तुकडोजी महाराज नागपूर िव ापीठ या िव ापीठांनी केले या िवनंतीस 
अनुस न, मा.अपर मु य सिचव (उ. व तं. िश. िव.) यांनी िदले या िनदशानुसार, सव तरावरील 
रासेयो पुर कारासाठी एक मिह याची मुदतवाढ दे यात येत आहे. (सोबत तपशील संल नीत)  

मा.अपर मु य सिचव (उ. व तं. िश. िव.) यां याशी झाले या चचअंती, येणा या अडचणी 
ल ात घऊेन, िनदशीत कर यात आले की सवच महािव ालयानंी आप या पोटल वर ोफाईल 
अपडेट कराव.े जी महािव ालये या अिधन त िव ापीठाशी संल नीत असतील, या िव ापीठा या 
काय म सम वयक तथा संचालक यांना याबाबत जबाबदार धर यात यईेल. येक 
महािव ालयातनू एक िव ाथ  व एक काय म अिधकारी यांचा ऑनलाईन ताव यणेे अपेि त आहे. 
स थतीत काही महािव ालयांनी अ ापही आपले ोफाईल अपडेट केलेले नाहीत. यामुळे 
िव ा य ना ताव भरताना अडचणी येत आहेत. सबब काय म सम वयक तथा संचालक यांनी 
वयै तकिर या ल  घालून येक महािव ालयाचे ोफाईल अपडेट होईल असे पहाव.े मुदतवाढ 
देऊनही ोफाईल अपडेट झाले नाही, तर अशा महािव ालयांम ये रासेयो िवभाग कायरत नाही, 
असे समज यात येऊन, या महािव ालयाची िव ाथ  सं या कमी कर यात येईल, याची 
िव ापीठांनी न द यावी. 

काही महािव ालयानंी ताव ऑनलाईन भरले आहेत. परंतु महािव ालयांनी यां या 
अज ची छाननी केलेली नाही. ही बाब यो य नसून याबाबत संबंिधत िव ापीठांनी महािव ालयाला 
समज ावी. या मुदतवाढीमुळे येक महािव ालयातील काय म अिधकारी व िव ा य ना संधी 
िमळेल, अशा कार या सचूना िव ापीठांनी िनगमीत करा यात. पुर कारासाठी ताव पाठिवताना 
िव ापीठाम ये सव कृ ट येणारा वयंसेवक व काय म अिधकारी, यां याच तावा या हाड कॉपी 
शासनाकडे मराठी व इं जीत, क  शासनाने िदले या िनदशा माणे िविहत नमु यात पाठवा यात व 
यासोबत िविहत नमु यातील गुणमु याकंन त ता पाठवावा.  

  

  
                                                                                 डॉ. अतुल हं. साळंुके 
                                                                   (रा य संपक अिधकारी/ िवशेष काय अिधकारी) 

     महारा  शासन 




