राष्ट्रीय सेवा योजना
राज्य स्तरीय पुरस्कार

महाराष्ट्र शासन
उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग मंत्रालय कक्ष,
एलशिन्स्टन तंत्र शवद्यालय पशरसर,
3 महापाशलका मागग, धोबीतलाव,
मंबई
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संक्षिप्त रुपसूची
ए.आय.यू.

-

भारतीय क्षवद्यापीठ संघ

एन.एस.एस.

-

राष्ट्रीय सेवा योजना

टी.ओ.सी.

-

प्रक्षििण आक्षण अनुकूलन केंद्र

टी.ओ.आर.सी.

-

प्रक्षििण, अनुकूलन आक्षण अन्वेषण केंद्र
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राज्य ्तरीय रा.से.यो. पर्कार
1.

भूशमका
1.1

राष्ट्रीय सेवा योजना (रा.से.यो.) (एन.एस.एस.) महात्मा गांधींच्या जन्मिताब्दी

वषापासून (1969) सुरु करण्यात आली.

ही

योजना सुरुवातीपासूनच महाराष्ट्रामध्ये

राबक्षवण्यात येत आहे . आज या योजनेमध्ये महाराष्ट्रात सुमारे 3,50,000 क्षवद्यार्थी / क्षवद्यार्थर्थनी
वक्षरष्ट्ठ महाक्षवद्यालय व कक्षनष्ट्ठ महाक्षवद्यालयामध्ये सहभागी होत असतात. महाराष्ट्रात ही
योजना सुमारे 3000 महाक्षवद्यालयामधून राबक्षवली जाते.
1.2

रा.से.यो.चा उद्दे ि सामुदाक्षयक सेवा कायामार्फत व्यक्तीमत्वाचा क्षवकास असा

असून, या उद्दे ि पूतफतेसाठी स्वयंसेवक क्षवद्यार्थी व कायफक्रम अक्षधकाऱयांना िाश्वत व
सकारात्मक अिा कामांसाठी एकक्षित केले जाते. स्वच्छता मोक्षहम, श्रमदान, जल सािरता,
सांप्रदाक्षयक सद्भावना, सामाक्षजक संपत्तीची क्षनर्थमती, रस्ता सुरिा अक्षभयान, रक्तदान, पयावरण
सुरिा, सािरता अक्षभयान, आरोग्य क्षििा अक्षभयान, एड्स क्षनमूल
फ न, व्यसन मुक्ती अिा
जनजागरण अक्षभयानात स्वयंसेवक क्षवद्यार्थ्यांना सहभागी करुन घे ण्यात येते. योजनांतगफत
प्रत्येक स्वयंसेवकाला दोन वषामध्ये 240 तास सामाक्षजक सेवेचे कायफ करावे लागते. तसेच दोन
वषातून एकदा दत्तक गावी सात क्षदवस क्षनवासी क्षिबीरात सहभागी व्हावे लागते.
1.3

रा.से.यो. स्वयंसेवकांना कायफक्रम अक्षधकाऱयांना, महाक्षवद्यालय तसेच

क्षवद्यापीठांना रा.से.योजनेद्वारे केल्या गेलेल्या ऐच्च्छक सेवेला मान्यता प्रदान करण्यासाठी या
योजनेअंतगफत प्रोत्साहन म्हणून पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात.
2.

लक्ष
राज्य स्तरीय रा.से.यो. पुरस्कार योजनेचे खालील लि आहे .
2.1

क्षवद्यापीठ रा.से.यो. कि / +2 स्तर कायफक्रम अक्षधकारी, महाक्षवद्यालय

तसेच

रा.से.यो. स्वयंसेवकांना त्यांनी केलेल्या उत्कृ ष्ट्ट सामाक्षजक सेवेला मान्यता प्रदान करणे.
2.2

युवक रा.से.यो. क्षवद्यार्थी स्वयंसेवकांना सामाक्षजक सेवा व सकारात्मक सामाक्षजक

प्रवृत्ती आक्षण मुल्यांद्वारा त्यांच्या व्यक्तीमत्व क्षवकासास प्रोत्साहन दे णे.
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3.

पर्कारासाठी शवचार करावयाच्या पात्रता अटी
3.1

शवद्यापीठ / +2 ्तर :-

अ) क्षवद्यापीठ / +2 स्तर जे गेल्या 3 वषापासून लागोपाठ राष्ट्रीय सेवा योजनेचे कायफक्रम आयोक्षजत
करत आहे त, त्यांचा क्षवचार केला जाईल.
ब) संस्र्थांनी आपल्या कायफक्रमाचे अहवाल, लेखे व उपयोक्षगता प्रमाणपि सादर करण्यामध्ये
अत्यंत क्षनयक्षमत व वेळेचे बंधन पाळण्यामध्ये तत्पर असणे आवश्यक आहे .
क) ज्या वषी राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या पुरस्कारासाठी क्षवचार करावयाचा आहे , त्या वषाच्या कमीत
कमी 3 वषाआधी लागोपाठ क्षविेष क्षिबीर कायफक्रम व इतर वास्तक्षवक नोंदणीचे 100% लि
प्राप्त करावयाचे आहे .
ड) सवफ राष्ट्रीय सेवा योजना एककाद्वारे सवांगीण क्षवकास, संपण
ू फ गाव स्वच्छ करणे, तसेच सकल
सािरतेसाठी गाव / झोपडपट्टी व इतर गक्षलच्छ वस्ती दत्तक घे णे आवश्यक आहे .
इ) राष्ट्रीय सेवा योजना किाच्या प्रस्ताव वषी कोणतीही सतकफता बाब / चौकिी प्रलंक्षबत नसावी.
र्) ज्या वषी राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या पुरस्कारासाठी क्षवचार करावयाचा आहे , त्या वषाच्या कमीत
कमी 3 वषाआधी सातत्याने 240 तास काम करणाऱया स्वयंसेवकांचे प्रमाण कमीत कमी
90% असणे आवश्यक आहे .
ग) ज्या क्षवद्यापीठाला िासनाचा पुरस्कार प्राप्त झाला असेल, असे क्षवद्यापीठ पुढील 5 वषफ
पुरस्कारासाठी पाि राहणार नाही.
घ) क्षवद्यापीठांनी 5 गावे दत्तक घे णे बंधनकारक असून, त्याच क्षवद्यापीठांचा पुरस्कारासाठी क्षवचार
केला जाईल.
ज) 100 क्षवद्यार्थ्यांच्या प्रमाणानुसार 1 एकक याप्रमाणे क्षवद्यापीठ अक्षधनस्त महाक्षवद्यालयामध्ये
एककांची संख्या असणे आवश्यक आहे .
3.1.1 प्र्ताव छाननीसाठी मख्य बाबी (150 गण)
अ) मागील तीन / पाच वषातील क्षवद्यापीठांनी नोंदणी केलेली प्रत्यि क्षवद्यार्थी संख्या
(प्रक्षतवषाच्या सरासरीनुसार 100% असल्यास 10 गुण, 80% असल्यास 8 गुण याप्रमाणे
गुणदान )
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ब) i) क्षनयक्षमत अहवाल व सांच्ख्यकीय माक्षहती सादर करणे (5 गुण)
ii) क्षनयक्षमत क्षनधी क्षवतरण (5 गुण)
क) 240 तास काम / कायफ पूणफ करणाऱया स्वयंसेवकांची टक्केवारी (100% असल्यास 10
गुण, 90% असल्यास 7 गुण, 80% असल्यास 5 गुण, कुलगुरुंच्या सहीच्या प्रमाणपिांचे
क्रमांक असलेले प्रक्षतज्ञापि आवश्यक)
ड) क्षविेष क्षिबीर कायफक्रमामध्ये सहभागी होणाऱया राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या स्वयंसेवकांची
टक्केवारी (प्रक्षतवषाच्या सरासरीनुसार 100% असल्यास 10 गुण व नंतर 10:1 याप्रमाणे
कमी गुण क्षदले जातील )
इ) गेल्या तीन वषामध्ये खालील उपक्रमांची साध्यता (जास्तीत जास्त 50 गुण)
1) वृिारोपण (प्रक्षत क्षवद्यार्थी एक झाड, उदा. क्षवद्यापीठाची क्षवद्यार्थी
संख्या 46000 असल्यास, 46000 झाडे लावणे अपेक्षित आहे .
त्यानुसार 100% ककवा त्यापेिा जास्त असल्यास 10 गुण व
10% :1 याप्रमाणे गुण कमी क्षदले जातील. )
2) रक्तदान क्षिबीर संख्या व रक्तसंकलन/ अवयव दान/ दे हदान (अवयव
दान व दे हदानासाठी प्रोत्साहन करणे व अजफ भरुन घे णे, इ. ) (10 गुण)
तर्थाक्षप रक्तदान क्षिबीर व रक्तदानासाठी गुणदान पुढीलप्रमाणे (प्रक्षत क्षवद्यार्थी रक्त संकलन 10 गुण, मुद्दा क्र. इ-1 प्रमाणे क्षनयम)
3) एड्स जनजागृती रॅली (जास्तीत जास्त 1 गुण)
4) सािरता (100% असल्यास 2 गुण ककवा कमी)
5) पल्स पोक्षलओ मोक्षहम (जास्तीत जास्त 2 गुण)
6) िाश्वत कामाचे मुल्यमापन रुपयामध्ये.
उदा. रस्ता तयार करणे/रस्ता दुरुस्ती, इ. (5 गुण),
वनराई बंधारे /क्षवहीर/नालाबंडींग, इ. (5 गुण), िौचालय (10 गुण)
7) रस्ता सुरिा अक्षभयान (जास्तीत जास्त 5 गुण)
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र्) कायफक्रम समन्वयक या नात्याने गेल्या 3 वषामध्ये त्यांनी पुढाकार घे ऊन वर उल्लेखलेल्या
उपक्रमांव्यक्षतक्षरक्त आयोजीत केलेल्या उपक्रमांना प्रत्येकी 2 गुण, जास्तीत जास्त 20 गुण
(20 गुण)
ग) क्षवक्षवध िेिामध्ये गेल्या 3 वषामध्ये राष्ट्रीय सेवा योजनेमधील चाकोरीबाहे रील योगदान
(Outstanding contribution in NSS)
(25 गुण [प्रत्येक उपक्रमास 3 गुण याप्रमाणे])
ह) क्षवद्यापीठातील क्षवद्यार्थ्यांचा राष्ट्रीय एकात्मता क्षिबीर, मेगा क्षिबीर, राज्यस्तरीय ‘आव्हान’,
प्रेरणा क्षिबीर, उत्कषफ, साहसी क्षक्रडा क्षिबीरातील सहभाग/ आयोजन (सहभागास प्रत्येकी
5 गुण (जास्तीत जास्त 20 गुण) व आयोजनास 20 गुण)
3.2 महाशवद्यालय एकक व कायग क्रम अशधकारी
अ) महाक्षवद्यालय िेिातील व आजूबाजूच्या पक्षरसरामध्ये महाक्षवद्यालयाची व कायफक्रम
अक्षधकाऱयांची तसेच राष्ट्रीय सेवा योजनेची प्रक्षतष्ट्ठा.
ब) राष्ट्रीय सेवा योजनेचे कायफक्रम व कायफ प्रणाली सुदढ
ृ व प्रभावी बनक्षवण्यामध्ये
कायफक्रम अक्षधकारी व प्राचायफ यांचेबरोबर केलेले प्रयत्न.
क) महाक्षवद्यालयाद्वारे दत्तक घे तलेले गाव /गक्षलच्छ वस्ती / समाजासाठी च्स्र्थर संपत्ती
क्षनमाण करण्यासाठी क्षविेष प्रयत्न होणे आवश्यक.
ड) महाक्षवद्यालयातील कायफक्रम अक्षधकाऱयाची क्षनयुक्ती राष्ट्रीय सेवो योजनेसाठी आखून
क्षदलेल्या मागफदिफक तत्वाप्रमाणेच होणे आवश्यक आहे .
ई) ज्या महाक्षवद्यालयाचा पुरस्कारासाठी क्षवचार केला जाणार असेल त्या महाक्षवद्यालयाचे
कायफक्रम अक्षधकारी कमीत कमी मागील 3 वषापासून कायफक्रम अक्षधकारी म्हणून
कायफरत असणे आवश्यक आहे . तसेच टी.ओ.सी./टी.ओ.आर.सी. मधून प्रक्षििण
घे तलेले असावे.
उ) महाक्षवद्यालय / महाक्षवद्यालयाच्या कायफक्रम अक्षधकाऱयाक्षवरुध्द कोणतीही सतकफता
बाब / चौकिी प्रलंक्षबत नसावी.
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3.2.1 प्राप्त प्र्ताव छाननीसाठी मख्य बाबी

(230 गण)

अ) ज्या वषासाठी पुरस्काराबाबत क्षवचार केला जाणार आहे , त्यापुवी 5 वषे

लागोपाठ

राष्ट्रीय सेवा योजना एकक अच्स्तत्वात असणे आवश्यक आहे .
ब) मागील 3 वषामध्ये महाक्षवद्यालयाने नोंदणी आक्षण क्षविेष क्षिबीराचे 100% लि
लागोपाठ प्राप्त केलेले असावे.
क)मागील 3 वषातील मंजरू व प्रत्यि नोंदक्षवलेले क्षवद्यार्थ्यांचे प्रमाण प्रक्षतवषी सरासरी
काढू न 10 गुण (100% असल्यास 10 गुण 80% असल्यास 8 गुण)
ड) क्षविेष क्षिबीर कायफक्रमाचे उक्षद्दष्ट्ट क्षनच्श्चत करणे व क्षिबीर कालावधीत सवफ उक्षद्दष्ट्टये
पूणफ करणे (100% असल्यास 10 गुण, त्यानुसार कायफ असल्यास उतरत्या क्रमाने गुण
अदा केले जातील)
इ) मागील 3 वषात उभारण्यात आलेले स्र्थायी प्रकल्पांबाबत माक्षहती (प्रत्येकी 2 गुण
जास्तीत जास्त 20 गुण)
ई) दत्तक िेिामध्ये प्राप्त केलेल्या सािरतेची टक्केवारी (100% असल्यास 5

गुण व

त्यापेिा कमी असल्यास कमी गुण)
उ) रा.से.यो. उपक्रम अक्षधक कृ तीिील करण्यासाठी कायफक्रम अक्षधकारी, स्वयंसेवक व इतर
संस्र्थांच्या माध्यमातून केलेले कायफ (5 गुण )
ऊ) रा.से.यो.तील िाश्वत कामाचे मुल्यमापन (35 गुण)
i) रस्ता दुरुस्ती, कच्चा रस्ता तयार करणे इ. (5 गुण)
ii) वनराई बंधारे / नाला बंडींग / समतलचर / क्षवक्षहर पुनभफरण (10 गुण)
iii) िौचालय क्षनर्थमती (10 गुण)
iv) िेततळ क्षनर्थमती (10 गुण)
ए) नाक्षवन्यपूणफ/सृजनिील उपक्रमांचा तपिील (प्रत्येकी 2 जास्तीत जास्त 10 गुण)
ऐ) क्षजल्हा / क्षवद्यापीठ / राज्य / राष्ट्रीय स्तरावरील उपक्रमातील योगदान व आयोजन (5 गुण
क्षजल्हा स्तर, 10 गुण क्षवद्यापीठ, 15 गुण राज्य आक्षण 15 गुण राष्ट्रीय स्तरावरील क्षिबीर
आयोक्षजत केल्यास जास्तीत जास्त 30 गुण)
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प) मागील 3 वषातील समाजोपयोगी उपक्रम (50 गुण)
i) वृिारोपण प्रक्षत क्षवद्यार्थी एक झाड (5 गुण)
ii) आरोग्य क्षिबीरे तर्था रक्तदान क्षिबीर (प्रक्षत क्षिबीर 5 गुण जास्तीत जास्त 10 गुण)
iii) स्वच्छता मोक्षहम (राष्ट्र पुरुषाचे स्मारक दत्तक घे णे 5 गुण, ऐक्षतहाक्षसक स्र्थळ / क्षकल्ले
10 गुण, नदीपाि / तलाव 5 गुण – जास्तीत जास्त 20 गुण)
iv) िेतकऱयांच्या आत्महत्या र्थांबक्षवण्यासाठी स्र्थायी स्वरुपाचे उपक्रम (15 गुण)
र्) महाक्षवद्यालय / स्वयंसेवकांना गेल्या 3 वषात प्राप्त पुरस्काराची यादी. (इंक्षदरा गांधी
पुरस्कार असल्यास 5 गुण, राज्य पुरस्कार असल्यास 5 गुण, जास्तीत जास्त 10 गुण)
ब) मागील 3 वषात महाक्षवद्यालयाने दत्तक घे तलेल्या गावास राज्य िासनाचा स्वच्छतेवर
आधाक्षरत क्षनमफलग्राम ककवा तत्सम पुरस्कार प्राप्त झाल्यास (10 गुण)
भ)महाक्षवद्यालयाने क्षवक्षवध क्षिबीरांसाठी क्षवद्यार्थ्यांनी प्रोत्साक्षहत केले असल्यास क्षिबीराचे नाव
व क्षवद्यार्थी संख्या (‘आव्हान’ 10 गुण, ‘साहसी क्षक्रडा क्षिबीर 5 गुण, प्रेरणा क्षिबीर 5
गुण, उत्कषफ 5 गुण व राष्ट्रीय एकात्मता ककवा तत्सम क्षिबीर 10 गुण, जास्तीत जास्त 30
गुण)
म) महाक्षवद्यालयातील क्षिबीरात सह प्राध्यापकांचे उपक्रम राबक्षवण्यासाठी क्षदलेले योगदान
(उदा.सवेिणासाठी मदत, समतलचर काढण्यासाठी उताराचे मोजमाप, सांच्ख्यकीय
माक्षहती एकक्षित करण्यासाठी सहाय्य, रक्तगट तपासणी, पाणी पक्षरिण, माती पक्षरिण
इत्याकदसाठी सहाय्य (5 गुण)
3.3 राष्ट्रीय सेवा योजना ्वयं सेवक
अ) रा.से.यो. स्वयंसेवक म्हणून सलग 2 वषे रा.से.यो. उपक्रमात सहभाग असणे
आवश्यक आहे .
ब) रा.से.यो. स्वयंसेवकांनी एका क्षविेष क्षहवाळी क्षिबीरात सहभाग घे तलेला असावा. या
व्यक्षतक्षरक्त क्षवद्यापीठाने आयोक्षजत नेतत्ृ व क्षवकास क्षिबीर ककवा राज्य व राष्ट्रीय
स्तरावरील एकात्मता क्षिबीर व राष्ट्रीय प्रेरणा क्षिबीरात, राष्ट्रीय / पुवफ राष्ट्रीय
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प्रजासत्ताक संचलन क्षिबीर, मेगा क्षिबीर, राष्ट्रीय साहसी क्षिबीर, युवा महोत्सव
इत्याक्षदमध्ये सहभागी झाले असावेत.
क) रा.से.यो.पुरस्कारासाठी प्रस्ताव सादर करताना स्वयंसेवक क्षवद्यार्थी / क्षवद्यार्थर्थनीचे वय
16 वषापेिा कमी व 25 वषापेिा जास्त नसावे. तसेच अनुसक्षू चत जाती व जमातीच्या
स्वयंसेवकांकक्षरता जास्तीत जास्त वयाची मयादा 3 वषे वाढीव राहील म्हणजे त्यांचे
वय 28 वषापेिा जास्त नसावे.
ड) स्वयंसेवकाने 2 वषात सावफजक्षनक सेवेत सहभागी झालेल्या कायफक्रमांच्या नोंदी
स्वयंसेवकास पुरक्षवलेल्या दै नंक्षदनीमध्ये नोंद असणे आवश्यक आहे . रा.से.यो.
दै नंक्षदनीची झेरॉक्स प्रत जोडावी.
इ) रा.से.यो. स्वयंसेवकांची िैिक्षणक प्रगती चांगली असावी. ए.टी.के.टी. व पुनफप्रवेि
यांचा पुरस्कारासाठी क्षवचार केला जाणार नाही.
र्) स्वयंसेवकाकडे सलग 2 वषामध्ये प्रक्षतवषी 120 तास याप्रमाणे 240 तास
समाजोपयोगी रासेयो उपक्रमात सहभागी होऊन पूणफ केले पाक्षहजे.
3.3.1 पर्कारांसाठी प्र्तावात अपेशक्षत मख्य बाबी व त्यानसार शमळणारे गण (150)
अ) महाक्षवद्यालय / संस्र्था व रासेयो एककात क्षवद्यार्थी स्वयंसेवकांचे सकारात्मक मत
असणे व कायफक्रमांसाठी स्वत:चा सहभाग व क्षनयक्षमतता असणे आवश्यक आहे .
ब) रा.से.यो.मध्ये स्वयंसेवकांचे 240 तासापेिा जास्त तास केले असल्यास पुढील 50
तासासाठी 5 गुण जास्तीत जास्त 10 गुण)
क) राज्य िासनाने राबक्षवलेल्या उपक्रमामध्ये सहभाग असल्यास (राज्य प्रजासत्ताक क्षदन
संचलन 10 गुण ‘आव्हान’, आपत्ती व्यवस्र्थापन क्षिबीर 10 गुण, ‘उत्कषफ’, सामाक्षजक,
सांस्कृ क्षतक महोत्सव 5 गुण, ‘प्रेरणा’ नेतत्ृ व गुण क्षवकास क्षिबीर 5 गुण - जास्तीत जास्त
30 गुण)
ड) महाक्षवद्यालयाने आयोक्षजत केलेल्या 7 क्षदविीय क्षनवासी क्षिबीरात सहभागी
असल्यास 5 गुण (डे कॅ म्प अंतभूफत होणार नाही)
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इ) क्षजल्हा / क्षवद्यापीठ / राज्यस्तरीय क्षिबीर अर्थवा कायफक्रमांमधील सहभाग (राज्यस्तरीय
5 गुण, क्षवद्यापीठ 3 गुण, क्षजल्हा स्तरीय क्षिबीर / उपक्रम 2 गुण जास्तीत जास्त 20
गुण)
ई) रक्तदान, नेिदान, अवयवदान, आरोग्य क्षिबीरे हयामधील योगदान (आरोग्य व इतर
क्षिबीर आयोजनात सहभाग असल्यास 5 गुण, रक्तदान केल्यास 5 गुण, नेिदान व
अवयवदानात लोकांना प्रोत्साक्षहत करुन 5 लोकांचे अजफ सादर केल्यास 5 गुण एकूण
जास्तीत जास्त 15 गुण)
उ) वृिारोपण, पयावरण संवधफन, जलसंवधफन हयामधील सहभाग (वृिारोपण व वृिाचे
संवधफन केले असल्यास 5 गुण, पयावरण जनजागृती रॅली, प्रदिफन ककवा व्याख्यान
क्षदले असल्यास 5 गुण, वनराई बंधारे ककवा कोल्हापूरी बंधारे बांधण्यासाठी श्रमदान
केले असल्यास 5 गुण, क्षवक्षहर पुनभफरण ककवा रे न वॉटर हावेस्टींग 5 गुण - जास्तीत
जास्त 20 गुण)
ऊ) दत्तक गावामध्ये लोकांना समाजसेवेसाठी प्रोत्साहीत करणारे कायफ व त्यासाठी
दाखक्षवलेले नेतत्ृ व. उदा. संपण
ू फ गावातील स्वच्छता, िौचालय बांधण्यास प्रवृत्त करणे,
िाळाबाह्य मुलांना िाळे त प्रवेक्षित करणे, नदीपािाची स्वच्छता आक्षण क्षपण्याच्या
पाण्याची योग्य क्षनगा, ऐक्षतहाक्षसक स्र्थळांची स्वच्छता (20 गुण)
प) दत्तक गावामधील युवकांना / मक्षहलांना कौिल्य आधाक्षरत प्रक्षििण उपक्रमात
सहभागी करणे तसेच रोजगाराक्षभमुख प्रक्षििणाचे आयोजन केल्यास (10 गुण)
र्) रा.से.यो.मध्ये आपण सुचक्षवलेले / केलेले / सृजनिील ककवा नाक्षवन्यपूणफ उपक्रमांची
माक्षहती (5 गुण)
ब) स्वयंमल्ु यमापन व रासेयोतून आपण काय क्षिकलात व त्याचा जीवनात काय उपयोग
झाला त्याबाबतची माक्षहती. त्यामुळे क्षनमाण झालेले एखादे कायफ (10 गुण)
भ) सािरता उपक्रमात सहभाग घे तला असल्यास (5 गुण)
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4.

शनवड प्रशक्रया
4.1

राज्यस्तरीय पुरस्कारासाठी मंिालयीन स्तरावर एका सक्षमतीचे गठण

करण्यात येईल. त्यांचे अध्यि प्रधान सक्षचव / सक्षचव (उ.व तं.क्षि.क्षव.) असतील.
रा.से.यो. राज्य संपकफ अक्षधकारी सक्षमतीचे संयोजक म्हणून काम बघतील. संचालक
(उच्च क्षििण), राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या प्रादे क्षिक केंद्राचे प्रमुख, रा.से.यो. साठी क्षनमाण
केलेले प्रक्षििण संस्र्थेचे प्रमुख हे सदस्य असतील.
4.2 क्षवद्यापीठ स्तरावरील क्षनवड सक्षमतीचे अध्यि कुलगुरु असतील.

कायफक्रम

समन्वयक रा.से.यो. हे संयोजक म्हणून काम पाहतील. कुलसक्षचव, संचालक क्षवद्यार्थी
कल्याण क्षवभाग, महाक्षवद्यालय व क्षवद्यापीठ क्षवकास मंडळाचे संचालक, एक क्षवख्यात
सामाक्षजक वैज्ञाक्षनक ककवा एक क्षवख्यात सामाक्षजक कायफकता या सक्षमतीचे सदस्य
असतील. वरील सक्षमती रा.से.यो. एककांच्या व स्वयंसेवकांच्या क्षनवडीसाठी उत्तरदायी
असेल व त्यातून उत्कृ ष्ट्ट प्रस्तावांची राज्य िासनाकडे क्षिर्ारस करे ल.
4.3

+2 स्तरावरील क्षनवड सक्षमतीचे अध्यि क्षवभागीय उपसंचालक असतील.

त्या क्षवभागातील क्षवद्यापीठाचे कायफक्रम समन्वयक कक्षनष्ट्ठ महाक्षवद्यालय नसलेल्या
वक्षरष्ट्ठ महाक्षवद्यालयाचे प्राचायफ, एक क्षवख्यात सामाक्षजक वैज्ञाक्षनक ककवा एक क्षवख्यात
सामाक्षजक कायफकता या सक्षमतीचे सदस्य असतील. क्षवभागीय सह संचालक या
सक्षमतीचे संयोजक म्हणून काम बघतील.
4.4

प्रत्येक क्षवद्यापीठ स्तरापैकी क्षवद्यापीठ स्तरीय सक्षमतीने एक महाक्षवद्यालय,

एक कायफक्रम अक्षधकारी तसेच एक क्षवद्यार्थी स्वयंसेवक यांची क्षिर्ारस राष्ट्रीय सेवा
योजना कि, उच्च व तंि क्षििण क्षवभाग मंिालय कि, एलक्षर्न्स्टन तंि क्षवद्यालय
पक्षरसर, 3 महापाक्षलका मागफ, धोबीतलाव, मुब
ं ई 400 001 यांचेकडे करावयाची आहे .
+2 स्तरांतगफत येणाऱया प्रत्येक क्षवभागाने त्यांच्या अंतगफत असणाऱया
महाक्षवद्यालयापैकी एक महाक्षवद्यालय तसेच एक क्षवद्यार्थी स्वयंसेवक यांच्या प्रस्तावांची
क्षिर्ारस +2 स्तरासाठी असलेल्या संचालनालयातील रा.से.यो.चे काम बघणाऱया
सहसंचालक / कायफक्रम समन्वयक यांच्यामार्फत राष्ट्रीय सेवा योजना कि, उच्च व तंि
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क्षििण क्षवभाग मंिालय कि, एलक्षर्न्स्टन तंि क्षवद्यालय पक्षरसर, 3 महापाक्षलका मागफ,
धोबीतलाव, मुब
ं ई 400 001 यांचेकडे पाठवावयाचे आहे . +2 ्तरासाठी संपण
ू ग
महाराष्ट्रातून सहसंचालक / कायग क्रम समन्सवयकाकडे (+2 ्तर) प्रत्ये क
शवभागातून प्राप्त झालेले महाशवद्यालय तसेच कायग क्रम अशधकारी व
्वयं सेवकांच्या प्र्तावापैकी केवळ एकच प्र्ताव त्यांनी राष्ट्रीय सेवा योजना
कक्ष, उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग मंत्रालय कक्ष, एलशिन्स्टन तंत्र शवद्यालय
पशरसर, 3 महापाशलका मागग, धोबीतलाव, मंबई 400 001 यांचेकडे
पाठवावयाचा आहे याची नोंद घे ण्यात यावी.
4.5

सवफ क्षिर्ारिी क्षवभीन्न स्तरावर गुणवत्तेच्या आधारावरच करण्यात याव्यात.

4.6

क्षवद्यापीठ संचालनालय, महाक्षवद्यालयीन स्तर, कायफक्रम अक्षधकारी,

स्वयंसेवक यांच्या क्षिर्ारिीसाठी जर कोणी योग्य व्यक्ती / संस्र्था नसेल तर क्षवद्यापीठ
/ +2 स्तर संस्र्थेने रा.से.यो. किाकडे त्यांचा प्रस्ताव पाठवू नये.
4.7

राज्य स्तरावर पुरस्कारासाठी स्र्थापन झालेली सक्षमती आपल्या क्षववेक

बुध्दीनुसार क्षवद्यापीठ / +2 स्तरावरील सक्षमतीच्या द्वारे क्षिर्ारिी न केलेल्या क्षवद्यापीठ
/ महाक्षवद्यालय / कायफक्रम समन्वयक क्षवद्यार्थी स्वयंसेवक यांच्या प्रस्तावाच्या
गुणवत्तेच्या आधारावर पुरस्कारासाठी क्षवचार करु िकेल.
4.8

राष्ट्रीय ्तरावरील रा.से.यो. पर्कार शनवड प्रशक्रया
राष्ट्रीय स्तरावर क्षनवड सक्षमतीचे अध्यि सक्षचव, युवा कायफ व क्षक्रडा क्षवभाग

हे असतील. सक्षचव, क्षवद्यापीठ अनुदान आयोग, सहसक्षचव, युवा कायफ, केंद्र िासन,
कायफक्रम सल्लागार, रा.से.यो., केंद्रिासन, सक्षचव, ए.आय.यु. आक्षण दोन अिासकीय
क्षवख्यात व्यक्ती या सवांचे सदस्य असतील. सदर सक्षमती राज्य िासनाकडू न प्राप्त
झालेल्या क्षिर्ारिींची छाननी करुन पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती / संस्र्थांची क्षनवड करे ल.
अ) राज्य स्तरावर पुरस्कारासाठी स्र्थापन झालेली क्षनवड सक्षमती आपल्या क्षववेक
बुध्दीनुसार क्षवद्यापीठ / +2 स्तरावरील सक्षमतीच्या द्वारे प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करुन
गुण तक्त्याच्या आधारे एक क्षवद्यापीठ / कायफक्रम समन्वयक, 2 कायफक्रम अक्षधकारी /
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महाक्षवद्यालय आक्षण 4 स्वयंसेवक यांचे प्रस्ताव केंद्र िासनाकडे इंक्षदरा गांधी राष्ट्रीय
सेवा योजना पुरस्कारासाठी क्षिर्ारस करे ल (केंद्र सरकारच्या पक्षरपिकानुसार त्यात
बदल होऊ िकेल) या प्रस्तावामध्ये पुरुष व स्िी स्वयंसेवकांना समान संधी क्षदली
जाईल.
ब) सक्षमतीने क्षिर्ारस केलेल्या क्षवद्यापीठ / महाक्षवद्यालय / कायफक्रम समन्वयक
क्षवद्यार्थी स्वयंसेवक यांच्या प्रस्तावाच्या गुणवत्तेच्या आधारावर प्रस्ताव केंद्र िासनाकडे
पाठक्षवण्यात येईल.
4.9

ज्यांना मागील तीन वर्षामध्ये पर्कार प्राप्त झालेले आहे त त्यांचा चालू

वर्षीच्या पर्कारासाठी शवचार केला जाणार नाही.
5.

कालमयादा
क्षवद्यापीठ / +2 स्तर, महाक्षवद्यालय / कायफक्रम अक्षधकारी व क्षवद्यार्थी

स्वयंसेवक यांचा प्रस्ताव राज्य िासनास चालू वषाच्या 30 एक्षप्रल पुवी (कव्हर पेज व
माक्षहती सहीत) एक प्रत मराठी व एक प्रत इंग्रजीमध्ये अिा प्रस्तावाच्या दोन प्रती राष्ट्रीय
सेवा योजना कि, उच्च व तंि क्षििण क्षवभाग मंिालय कि, एलक्षर्न्स्टन तंि क्षवद्यालय
पक्षरसर, 3 महापाक्षलका मागफ, धोबीतलाव, मुब
ं ई 400 001 यांचेकडे प्राप्त होणे
आवश्यक आहे . प्रपि ‘एक’ मध्ये स्टॅम्प साईज आकाराचे नक्षजकच्या काळातील एक
रं गीत छायाक्षचि प्रत्येक प्रस्तावास जोडणे आवश्यक आहे व त्याचप्रमाणे 2 सुटे स्टॅम्प
साईज आकाराचे नक्षजकच्या काळातील रं गीत छायाक्षचि (स्टे पल न केलेले) पाठक्षवणे
आवश्यक आहे . (क्षवद्यापीठांनी कुलगुरु व कायफक्रम समन्वयकाचे आक्षण
महाक्षवद्यालयांनी कायफक्रम अक्षधकारी व प्राचायांचे तर्था स्वयंसेवकांनी स्वत:चे )
राज्यस्तरीय पुरस्कार समारं भ 24 सप्टें बर रा.से.यो. क्षदनी आयोक्षजत करण्यात येईल.
त्यासंबंधी पुरस्कार प्राप्त व्यक्तींना समारं भाबद्दलची माक्षहती दे ण्यात येईल.
5.1

क्षवद्यापीठ / +2 स्तर, महाक्षवद्यालय, कायफक्रम अक्षधकारी व क्षवद्यार्थी

स्वयंसेवकांना योजनेच्या प्रस्तावाच्या प्रपिाचा नमुना माक्षहतीसाठी जोडपि 1, 2 व 3
(इंग्रजी व मराठी) मध्ये दे ण्यात आलेला आहे .
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6.

पर्काराचे ्वरुप
अ.क्र.
1

2

3

4

पुरस्काराचे नाव

पुरस्कारांची
संख्या
अ) उत्कृ ष्ट्ट क्षवद्यापीठ / +2 स्तर
1
पुरस्कार (संपण
ू फ महाराष्ट्रातून एक)
ब)एकापेिा
जास्त
पुरस्कार
1
असल्यास छोट्या क्षवद्यापीठांना एक
प्रिंसा प्रमाणपि
अ)उत्कृ ष्ट्ट महाक्षवद्यालय / संस्र्था
4
(एकक) पुरस्कार
ब)कक्षनष्ट्ठ महाक्षवद्यालयास उपरोक्त
1
चार पुरस्कारात समावेि नसल्यास
एक प्रिंसा प्रमाणपि
उत्कृ ष्ट्ट कायफक्रम समन्वयक (एक
1
पुरस्कार ज्या क्षवद्यापीठास पुरस्कार
दे ण्यात येईल त्याच क्षवद्यापीठाचे
कायफक्रम समन्वयक)
अ)उत्कृ ष्ट्ट कायफक्रम अक्षधकारी
4

पुरस्काराचे
स्वरुप
स्मृतीक्षचन्ह
आक्षण प्रमाणपि
प्रिंसा प्रमाणपि

स्मृतीक्षचन्ह
आक्षण प्रमाणपि
प्रिंसा प्रमाणपि

स्मृतीक्षचन्ह व
रु.10,000/-

स्मृतीक्षचन्ह व
रु.5,000/प्रिंसा प्रमाणपि

ब)कक्षनष्ट्ठ
महाक्षवद्यालयातील
1
कायफक्रम अक्षधकारी उपरोक्त चार
पुरस्कारात समावेि नसल्यास एक
प्रिंसा प्रमाणपि
प्रिंसा प्रमाणपि
क)उपरोक्त 5 कायफक्रम अक्षधकारी
5
व्यक्षतक्षरक्त गुण तक्त्याच्या नंतरच्या 5
कायफक्रम अक्षधकाऱयांना प्रिंसा
प्रमाणपि
5
उत्कृ ष्ट्ट स्वयंसेवक पुरस्कार (प्रत्येक
25
स्मृतीक्षचन्ह व
क्षवद्यापीठातून व
संचालनालय
रु.2,000/स्तरावरील प्रत्येकास एक असे एकूण
प्रत्येकी
25 पुरस्कार)
6.1पुरस्कार प्राप्त कायफक्रम समन्वयक / कायफक्रम अक्षधकारी तसेच क्षवद्यार्थी
स्वयंसेवकांना प्रमाणपि सुध्दा दे ण्यात येईल.
6.2

पुरस्कार प्राप्त स्वयंसेवकांनी ते ज्या महाक्षवद्यालयातून क्षििण पूणफ करतील

त्या महाक्षवद्यालयातील त्यांचे क्षििण पूणफ झाल्यावर क्षकमान एक वषफ तरी रा.से.यो.च्या
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क्षविेष क्षिबीर कायफक्रमामध्ये सहभागी होऊन त्या महाक्षवद्यालयाला मदत करणे
आवश्यक आहे .
6.3

राज्य िासनाकडे क्षवद्यापीठ / +2 स्तरावरुन प्रस्ताव पाठक्षवला म्हणजे

पुरस्कार क्षमळालाच असे गृक्षहत धरण्यात येऊ नये. क्षनवड सक्षमती पुरस्कार न दे ण्याचा
क्षनणफय दे खील घे ऊ िकते.
*******
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Proforma for Recommending UNIVERSITY/+2 COUNCIL for INDIRA
GANDHI NSS AWARDS
1

Name of the State

2

Name of the University / +2 Council, with address
and other contact particulars

3

Name of the Vice-Chancellor/ Director of Senior
Secondary Education/ Chairperson of +2 Council
(with contact particulars)
Name of the Programme Coordinator (with contact
particulars)

4

5
6

Date from which University / +2 Council is operating
NSS Programmes
a)Number of NSS units under the University/ +2
Council;
(b)
Total number of colleges/ schools having NSS

7

Whether strength of NSS units is as per guidelines?
[Please indicate allocation of target and actual
enrolment during 2013-14, 2014-15 & 2015-16]

8

Adoption of Villages/ Slums and completion of
Special Camping targets
[Please indicate targets for adoption of villages/ slums
and Special Camping and actual achievement during
2013-14, 2014-15 & 2015-16]

9

% of volunteers completing 240 hours of
volunteership and Special Camping targets?
[Please indicate percentage of the years 2013-14,
2014-15 & 2015-16]
Whether the NSS functionaries under the University /
+2 Council have been convicted by a court of law or
any case/ investigation is pending against any of
them?
[Certificate from the
competent authority of the University to be attached]

10

11

Performance/ Significant Achievements of the
University / +2 Council during 2013-14, 2014-15 &
2015-16 (Extra sheets for details of the
achievements):
a) Plantation (No. of Programmes organised and
saplings planted)
b) Blood Donation (No. of Camps organised and
blood units donated)
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c) Health/ Eye/ Immunisations Camps (No. of
Camps organised)
d) Awareness Programmes (AIDS/ Environment/
Others) (No. of Programmes organised)
e) Creation of Durable Assets (Estimated value of
Assets)
f) National level Programmes organised (Names of
Programmes)
g) Awards received (Details of Awards received)
h) Other Outstanding Achievements (Details of
achievements)
Whether the duly filled-up check list has been
attached?
Other Remarks, if any

Signature of the
Programme Coordinator

Yes/ No

Signature of the
Vice Chancellor/
Chairman

Signature of the
State Liaison Officer

Signature of the Competent
Authority in the State
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Proforma for Recommending NSS UNIT & PROGRAMME OFFICER
for INDIRA GANDHI NSS AWARDS
1

Name of the State

2
3

Name of the University / +2 Council,
Name of the College/ School
(with address and other contact particulars)

4

Name of the Principal of College/ School
(with contact particulars)
Name, Sex (Male/ Female) and contact particulars of the
Programme Officer.
Name of NSS Unit which is being recommended for
Award and date from which the NSS Unit is in
existence. *

5
6

7

Period of Service as Programme Officer of the NSS unit

From :

8

Whether the Programme Officer is trained at ETI?

Yes/ No

9

Whether strength of NSS Unit being recommended for
Award is as per guidelines during last 3 years?
[Please indicate allocation of target and actual enrolment
during last 3 years i.e. during 2013-14, 2014-15 & 201516]
Adoption of villages/ slums and completion of Special
Camping against targets.
[Please indicate target of Special Camping and actual
achievement during last 3 years i.e. during 2013-14,
2014-15 & 2015-16]
Whether the Programme Officer has been convicted by a
court of law or any case/ investigation is pending against
him/ her?
[Certificate from the competent authority of the
College/School to be attached.]
Performance/ Significant Achievements of the NSS Unit
during 2013-14, 2014-15 & 2015-16
(Extra sheets for details of the achievements):
a) Plantation (No. of Programmes organised and
saplings planted)
b) Blood Donation (No. of Camps organised and blood
units donated)
c) Health/ Eye/ Immunisations Camps (No. of Camps
organised)
d) Awareness Programmes (AIDS/ Environment/
Others)
(No. of Programmes organised)
e) Creation of Durable Assets (Estimated value of
Assets)
f) Awards received
(Details of Awards received)
g) Other Outstanding Achievements (Details of
achievements)
Whether the duly filled-up check list has been attached?
Other Remarks, if any

10

11

12

13
14
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*The NSS Unit to be considered for the Award shall be a single NSS Unit. Thus, in case a Programme Officer is incharge of more than one NSS Units for any reason, one of such Units should be identified and all the data in this
Proforma should be furnished for that particular unit only.

Signature of the
Programme Officer

Signature of the
Principal

Signature of the
Vice Chancellor/
Chairman

Signature of the
State Liaison Officer
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Proforma for Recommending NSS VOLUNTEER for
INDIRA GANDHI NSS AWARDS
1

Name of the State

2
3

Name of the University / +2 Council,
Name of the College/ School
(with contact particulars)
Name of the Principal of College/ School
(with contact particulars)
Name, Sex (Male/ Female), Address and other contact
particulars (Landline/ Mobile No., e-mail address etc.) of the
Volunteer being recommended.

4
5

6

a) Date of Birth of the Volunteer
b) Category (Gen/SC/ST)
[Documentary Evidence for Date of Birth and SC/ST relaxation
to be enclosed.]

7
8

Period of Volunteership of the Volunteer.
Number of Hours completed during Volunteership.

9

Details regarding Participation in Special Camp.

10

13

Details regarding Participation in National/ Regional level NSS
Programmes.
Whether the Volunteer has been convicted by any court of Law
or any case/ investigation is pending against him/ her?
[Certificate from competent authority of the College/ School to
be attached].
Performance/ Significant Achievements of the NSS Volunteer
during the 2 year period of Volunteership (Extra sheets for
details of the achievements):
a) Plantation (No. of Programmes attended and saplings
planted)
b) Blood Donation (No. of Camps attended and blood units
donated)
c) Health/ Eye/ Immunisations Camps (No. of Camps
attended)
d) Awareness Programmes (AIDS/ Environment/ Others)
(No. of Programmes attended)
e) Awards received
(Details of Awards received)
f) Other Outstanding Achievements (Details of achievements)
Whether the duly filled-up check list has been attached?

14

Other Remarks, if any

11

12

From :

Paste
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To:

Yes/ No

Note : Since the Award is for the 2015-16, the Volunteers completing their 2 year’s volunteership during 2015-16 only
are to be considered. The volunteers completing their volunteership prior to 2015-16 cannot be considered for the
Award. For the same reason, the achievements of the volunteer shall be considered for the 2 year volunteership period,
which would fall within last 3 years, i.e. 2013-14, 2014-15 and 2015-16.
Signature of the
Volunteer
Signature of the
Programme Co-ordinator

Signature of the
Programme Officer
Signature of the
Vice Chancellor/
Chairman

Signature of the
Principal
Signature of the
State Liaison Officer

Signature of the Competent
Authority in the State
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राज्य्तरीय उत्कृ ष्ट्ट ्वयं सेवक पर्कार प्र्तावाचा नमना
1

महाक्षवद्यालयाचे नांव व पत्ता

2

प्राचायांचे नांव

3
4

स्वयंसेवकाचे नांव
अ)कलग
ब) जन्मतारीख (जन्मतारखेच्या पुराव्यासह)
क)जात (अनुसक्षू चत जाती/जमाती/सवफसाधारण)

5

क्षनवासी पत्ता, दुरध्वनी क्रमांक, भ्रमणध्वनी आक्षण ई-मेल

6

स्वयंसेवक म्हणून क्षकती तास काम केले

7

राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक म्हणून कालावधी

8

राष्ट्रीय सेवा योजना डायरी तयार केली आहे काय ?

9

क्षकती क्षविेष क्षिबीरात सहभाग घे तला आहे ? सदर क्षिबीरात आपण काय
क्षिकलात? सदर क्षिबीरात आपले योगदान
क्षजल्हा / क्षवद्यापीठ / राष्ट्रीय स्तरीय क्षिबीरामधील सहभाग
न्याक्षयक अर्थवा अन्य कुठल्याही प्रकारची चौकिी चालू आहे काय ? (सिम
प्राक्षधकाऱयाचे प्रमाणपि जोडावे)
स्वयंसेवकाने गेल्या 2 वषामध्ये केले ल्या उपक्रमांची / साध्य केले ल्या
महत्वपूणफ गोष्ट्टी
अ)वृिारोपण (उपक्रमांची संख्या आक्षण लागवड केले ली रोपे)
ब) रक्तदान (क्षकती क्षिबीरांमध्ये सहभागी आक्षण क्षकतीवेळा रक्तदान केले )
क) आरोग्य/नेि क्षचक्षकत्सा आक्षण लसीकरण क्षिबीरे (क्षकती क्षिबीरांमध्ये
सहभागी झाले )
ड) जनजागृती उपक्रम : एडस्, पयावरण, रस्ता सुरिा, स्वच्छता आक्षण इतर
(उपक्रमांची संख्या)
इ) प्राप्त पुरस्कार (क्षकती पुरस्कार प्राप्त झाले , त्याची माक्षहती)
इतर उल्ले खनीय कामक्षगरी (संक्षिप्त स्वरुपामध्ये माक्षहती)
उत्तीणफ झाले ली परीिा
स्वयं मुल्यमापन (इतर आक्षण सवफसाधारण अक्षभप्राय)

10
11
12

13
14
15

स्वयंसेवकाची स्वाक्षरी

काययक्रम अधिकारी स्वाक्षरी व शिक्का

प्राचायय स्वाक्षरी व शिक्का

काययक्रम समन्वयक स्वाक्षरी व शिक्का

कुलगरु
ु स्वाक्षरी व शिक्का

राज्यसंपकय अधिकारी व वव.का.अ. स्वाक्षरी व शिक्का
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राज्य्तरीय उत्कृ ष्ट्ट शवद्यापीठ व कायग क्रम समन्सवयक पर्कार प्र्तावाचा
नमना
1

क्षवद्यापीठाचे नांव

2

कुलगुरुचे नांव व इतर माक्षहती

3

कुलसक्षचवाचे नांव

4

राष्ट्रीय सेवा योजना कि कोणत्या तारखेपासून
क्षवद्यापीठात सुरु आहे ,

5

अ)क्षवद्यापीठ/+2 कडे एकूण एककांची संख्या
ब) राष्ट्रीय सेवा योजना असलेली महाक्षवद्यालय/कक्षनष्ट्ठ
महाक्षवद्यालय यांची एकूण संख्या
कायफक्रम समन्वयकाचे नाव, क्षनवासी पत्ता व दूरध्वनी
क्रमांक

6
7

कायफक्रम समन्वयक म्हणून नेमणूकीचा कालावधी

8

रासेयो प्रक्षििण पूणफ झाले आहे काय ?

9

मागील 3 वषापासून िासनाला सादर केलेले ले खे

10

अ)क्षवद्यार्थी संख्येचे वाटप िासन क्षनणफयाप्रमाणे
मागफदिफक तत्वानुसार झाले आहे काय,
ब)रासेयोकक्षरता मंजरू करण्यात आले ली क्षवद्यार्थी संख्या
(मागील तीन वषांचे क्षवद्यार्थी संख्येचे उक्षद्दष्ट्ट आक्षण
ध्ययेसाध्यता)
महाक्षवद्यालयांनी नोंदक्षवले ली क्षवद्यार्थी संख्या कोणत्या
मक्षहन्यात क्षवद्यापीठाला कळक्षवली?

11

12

क्षवद्यापीठाने रासेयो कायफलयाला क्षवद्यार्थी संख्येबाबतची
माक्षहती केव्हा कळक्षवली ?

13

अ)क्षविेष क्षिबीराबाबातचा तपिील - मागील तीन वषात
क्षकती क्षिबीराचे आयोजन केले?
ब) एक महाक्षवद्यालय एक दत्तक गाव यानुसार दत्तक
घे तले ल्या गावांची संख्या व त्या गावांमध्ये प्रत्यि
राबक्षवले ली क्षिबीरांची संख्या.
क्षविेष क्षिबीर कायफक्रमात सहभागी झाले ल्या
स्वयंसेवकांची आकडे वारी
क्षविेष क्षिबीरांना भे टी क्षदले ल्या व्यक्ती, क्षवद्यापीठ,
कायफक्रम समन्वयक, क्षजल्हा कायफक्रम समन्वयक
(क्षिबीर व क्षिबीरांच्या भे टीची संख्या)
क्षिबीरामधील क्षविेष कायाचा तपािील

14
15

16
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17
18
19

20

21

22

कायफक्रम समन्वयकांबाबत न्याक्षयक अर्थवा क्षवभागीय
चौकिी चालू आहे काय?
मागील तीन वषात 240 तास पूणफ केलेल्या
स्वयंसेवकांची संख्या व टक्केवारी
क्षवद्यापीठातर्े स्वयंसेवकांना 240 तास पूणफ केल्याचे
प्रमाणपि दे ण्यात आले होते का? नसल्यास त्याची
कारणे?
क्षवद्यापीठ/+2 यांनी राबक्षवले ले महत्वपूणफ उपक्रम
अ)वृिारोपण (वृिारोपण कायफक्रमांची संख्या व वृि
लागवड)
ब) रक्तदान (क्षकती क्षिबीरे आयोक्षजत केली आक्षण क्षकती
रक्त बाटल्यांचे रक्त संकलन झाले )
क) आरोग्य/नेि क्षचक्षकत्सा आक्षण लसीकरण क्षिबीरे
(क्षकती क्षिबीरे आयोक्षजत केली)
ड) जनजागृती उपक्रम : एडस्, पयावरण, रस्ता सुरिा,
स्वच्छता आक्षण इतर (उपक्रमांची संख्या)
इ) प्राप्त पुरस्कार (क्षकती पुरस्कार प्राप्त झाले , त्याची
माक्षहती)
मागील 3 वषात कायफक्रम समन्वयकांनी घे ऊन स्वत:च्या
नेतत्ृ वाखाली घे तलेले कायफक्रम (सक्षवस्तर तपिील
जोडावा)
मागील 3 वषात क्षवद्यापीठ रासेयो किाने केले ले क्षविेष
उल्ले खनीय कायफ (सोबत तपिील जोडावा)

23 दूरगामी व नोंद घेण्याजोगी केलेली कामे
24 क्षवद्यापीठाने िाश्वत कामामध्ये केले ल्या कामाचे
रुपयामध्ये मुल्यांकन
25 क्षवद्यापीठाबाबत इतर अक्षभप्राय

कायग क्रम समन्सवयक
्वाक्षरी व शशक्का
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राज्य्तरीय उत्कृ ष्ट्ट एकक / कायग क्रम अशधकारी पर्कार प्र्तावाचा
नमना
1

राज्य

2

क्षवद्यापीठाचे नांव

3

महाक्षवद्यालय / संस्र्थेचे नांव व पूणफ पत्ता /दूरध्वनी क्रमांक /
ई-मेल

4

प्राचायांचे नांव, क्षनवासी पत्ता व दूरध्वनी क्रमांक,ई-मेल,
मोबाईल क्रमांक
क्षपनकोड क्रमांक
कायफक्रम अक्षधकाऱयाचे नाव व क्षनवासी पत्ता व दूरध्वनी
क्रमांक,ई-मेल, मोबाईल क्रमांक
क्षपनकोड क्रमांक
राष्ट्रीय सेवा योजना कायफक्रम अक्षधकारी म्हणून सेवाकाल

5

6
7

कायफक्रम अक्षधकारी प्रक्षििीत आहे काय? (असल्यास
प्रमाणपि जोडावे)

8

पुरस्कारासाठी कायफरत असलेले एकक क्षकती व
कधीपासून कायफरत आहे ?

9

मागील 3 वषातील मंजरू व प्रत्यि नोंदक्षवलेली क्षवद्यार्थी
संख्या

10

क्षविेष क्षिबीर कायफक्रमाचे उक्षदष्ट्ट

11

दत्तक गावाचे नांव / नागरी वस्ती संपकफ साधावयाच्या
व्यक्तीचे नांव व महाक्षवद्यालयापासून अंतर
महाक्षवद्यालय व कायफक्रम अक्षधकारी यांनी गेल्या तीन
वषामध्ये राबक्षवले ले महत्वपूणफ उपक्रम
अ)वृिारोपण (वृिारोपण कायफक्रमांची संख्या व वृि
लागवड)
ब) रक्तदान (क्षकती क्षिबीरे आयोक्षजत केली आक्षण क्षकती
रक्त बाटल्यांचे रक्त संकलन झाले )
क) आरोग्य/नेि क्षचक्षकत्सा आक्षण लसीकरण क्षिबीरे (क्षकती
क्षिबीरे आयोक्षजत केली)
ड) जनजागृती उपक्रम : एडस्, पयावरण, रस्ता सुरिा,
स्वच्छता आक्षण इतर (उपक्रमांची संख्या)
इ) प्राप्त पुरस्कार (क्षकती पुरस्कार प्राप्त झाले , त्याची
माक्षहती)
मागील तीन वषात उभारण्यात आले ले स्र्थायी प्रकल्प कायफ
व त्याचे रुपयामध्ये मुल्यांकन (सक्षवस्तर तपिील जोडावा)

12

13
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14

15

16
17

रासेयो उपक्रम अक्षधक गतीिील करण्यासाठी स्वयंसेवक
कायफक्रम अक्षधकारी यांनी इतर संस्र्थांच्या माध्यमातून
केले ले प्रयत्न
अहवाल व ले खे पाठक्षवण्यातील सातत्य अहवाल कोणत्या
मक्षहन्यात पाठक्षवले आहे त? ले खे कोणत्या मक्षहन्यात
क्षवद्यापीठास सादर केले आहे त ? तपिील क्षलहावा.
कोणतीही न्याक्षयक अर्थवा उपक्षवभागीय चौकिी कायफक्रम
अक्षधकाऱयाक्षवरुध्द चालू आहे काय ?
स्वच्छता मोक्षहमेसाठी दत्तक घे तले ल्या गावामधील
सद्यच्स्र्थती तसेच उपक्रमांची एकूण संख्या

18
19

राष्ट्रीय सेवा योजनेतील स्वयंमल्ु यमापन
राष्ट्रीय सेवा योजनेत आपण केले ल्या नाक्षवन्यपूणफ
/सृजनिील उपक्रमांचा तपिील

20

क्षजल्हा / क्षवद्यापीठ / राज्य / राष्ट्रीय स्तरावरील क्षवक्षवध
उपक्रमांतील योगदान
अक्षभप्राय, काही असल्यास
महाक्षवद्यालयाने राष्ट्रीय सेवा योजना क्षवभागास पुरक्षवलेल्या
सेवा व सुक्षवधा

21
22

काययक्रम अधिकाऱ्याची यांची स्वाक्षरी व शिक्का

मा.प्राचायय स्वाक्षरी व शिक्का

मा.काययक्रम समन्वयकांची यांची स्वाक्षरी व शिक्का

मा.कुलगरु
ु स्वाक्षरी व शिक्का

मा.राज्यसंपकय अधिकारी यांची स्वाक्षरी व शिक्का
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उ. व तं.शश.शवभाग/साशश 7
मा.मंिी (उ.व तं.क्षि.) यांनी राष्ट्रीय सेवा योजनेचे पुरस्कार छाननी करीत असताना कोणत्या
मागफदिफक तत्वाचा अवलंब केला याचे अवलोकन केले असता असे सूक्षचत केले की, अच्स्तत्वात असलेल्या
मागफदिफक तत्वांमध्ये वस्तूक्षनष्ट्ठता आणण्यासाठी उपक्रमानुसार व सहभागानुसार त्यांना गुण दे णे अपेक्षित
आहे . त्यामुळे प्रत्येकाला आपल्या प्रस्तावाचे आपल्या स्तरावर मुल्यमापन करता येईल व िासनास योग्य
प्रस्तावांना केंद्र िासनाकडे पाठक्षवताना त्याचा आधार घे णे सोईचे होईल यासाठी क्षवभागाने मागफदिफक
तत्वांमध्ये बदल करुन तो सवफ क्षवद्यापीठांना कळवून त्यानुसार प्रस्ताव मागवावेत.
उपरोक्त सूचनांनस
ु ार प्रस्ताक्षवत मागफदिफक तत्वे तसेच पुरस्कार अपेक्षित प्रस्तावाचा नमुना केंद्र
िासनाच्या क्षनदे िाप्रमाणे तयार केला असून आपल्या अवलोकनासाठी व मान्यतेसाठी सादर.

रा.सं.अ./क्षव.का.अ.

उप सक्षचव (साक्षि 7)

प्रधान सक्षचव (उवतंक्षिक्षव)

मा.राज्यमंिी (उवतंक्षि)

मा.मंिी (उवतंक्षि)
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