


राष्ट्रीय सेवा योजना    
 स्वयंसेवकांना राष्ट्रीय सेवा योजनेत प्रवेश  
 देण्यासाठी ननयमावली व ननयनमत उपक्रम  
 आनि नवशेष नशनिराची मार्गदशगक तत्वे. 

महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र नशक्षि नवभार् 

शासन ननिगय क्रमांकः रासेयो-२०१४/प्र.क्र.४२/१४/सानश-७ 
     मंत्रालय कक्ष, एलनिन्सस्टन तंत्र नवद्यालय पनरसर, म ंिई ४०० ००१ 

तारीख : ६  सप्टेंिर,२०१४ 
प्रस्तावना  
       उपक्रम रािनवण्यासाठी व दत्तक र्ावाची ननवड करताना काही मार्गदशगक तत्वे असावी.  मा.मंत्री, 
उच्च व तंत्र नशक्षि नवभार् यांच्या अध्यक्षतेखाली झालले्या सल्लार्ार सनमतीच्या सभेत चचा 
झाल्याप्रमािे राष्ट्रीय सेवा योजनेमध्ये नवद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना संनदग्धता नदसून येते.  राष्ट्रीय सेवा 
योजेमध्ये नवद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्यानंतर २ वषात त्यांचा सवानर्ि नवकास होतो.  जसे सभाधानरष्ट्ठ, स प्त 
र् िांना वाव नमळून अनेक नवद्यार्थी सवगर् िसंपन्सन होतात.  भावी काळात अत्यंत यशस्वी नार्नरक म्हिून 
र्ौरनवल ेजातात.  राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या स्र्थापनेपासून आजपावेतो ही योजना उत्कृष्ट्ठपिे रािनवली 
जाते.  दरवषी रासेयोमध्ये नवद्यार्थी स्वयंसेवक म्हिून  नव्याने समानवष्ट्ठ होतात.    सवग नवद्यार्थ्यांना योग्य 
न्सयाय देण्यासाठी एक ननयमावली तयार करण्याची िाि  शासनाच्या नवचाराधीन होती.                            
तसेच समाजनभम ख उपक्रम रािनवण्यासाठी व दत्तक र्ावाची ननवड करताना काही मार्गदशगक तत्वे 
असावी.  ही िाि शासनाच्या नवचाराधीन होती.                                                               
शासन ननिगय–  
स्वयंसेवकांना राष्ट्रीय सेवा योजनेमध्ये प्रवेश देण्यासाठी ननयमावली :                                               
१) स्वयंस्ि तीने प्रवेश घेिाऱ्या नवद्यार्थ्यांचा समावेश प्रर्थम असावा.                                              
२) प्रवेश देताना अन सूनचत जाती व जमातीतील नवद्यार्थ्यांना प्राधान्सय देण्यात यावे.                                   
३) नवद्यार्थ्यांना एका शैक्षनिक वषामध्ये एकाच योजनेमध्यचे प्रवेश असावा.    
            उदा.एन.सी.सी./एन.एस.एस./नवस्तार व ननरंतर नशक्षि नवभार् इत्यादी.                                             
४) नवद्यार्थ्यांची ननवड करताना त्याने/नतने महानवद्यालय ककवा स्वयंसेवी संस्र्था स्तरावर     
           सामानजक कायाशी ननर्डीत प्रकल्प देवून प्रकल्पाच्या म ल्यमापनावर आधानरत प्रवेश देण्यात   
          यावा.ककवाकायगक्रम अनधकाऱ्याने तीन सलर् कायगक्रमकांचे आयोजन करुन सवग कायगक्रमामध्ये    
          सक्रीय सहभार् असिाऱ्या नवद्यार्थ्यांना प्रवेश दयावा.                                                                                       
५) + २ स्तर, पदवी आनि पदव्यूत्तर नवभार्ातील नवद्यार्थ्यांना रासेयोमध्ये प्रवेश देताना यापूवी     
रासेयोतील सहभार् असिाऱ्या नवद्यार्थ्यांना प्राधान्सय दयावे.                                                                            
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६) रासेयोमध्ये प्रवेश देताना नवशेष नवद्यार्थ्यांना (अधं, अपंर्, शारीनरकदृष्ट्या  नवकलांर्) प्राधान्सय   
देण्यात यावे.                                                                                                                                    
७) रासेयोमध्ये प्रवेश देताना  कमी अवधान (अिोल, ि जरा नेतृत्व र् ि नसारा इ.) असलले्या  
            नवद्यार्थ्यांना प्राधान्सय दयावे.  ज्यायोरे् दोन वषानंतर तो अष्ट्टावधानी  होऊ शकेल.)                                                
८) सवग शाखेतील नवद्यार्थ्यांना समान संधी देण्यात यावी.                                                                     
९) रासेयोमध्ये प्रवेश देताना  म ल ेव म ली यांना समान संधी देण्यात यावी.                                               
१०)  नवद्यार्थी राष्ट्रीय भावनेत पे्रनरत असलले्या  सामानजक िांनधलकी जपिारा  असावा.                              
११)   रासेयोमध्ये प्रवेश देताना अल्पसंखयांक नवद्यार्थ्याना प्रोत्साहन  देण्यात यावे.                                     
१२)   नवद्यार्थी व्यसनाधीन नसावा तसेच नशस्तनप्रय असावा.                                                                            
१३)   रासेयोमध्ये प्रवेश देताना नवद्यार्थ्याचे वय २५ पेक्षा जास्त असू नये.   यामध्ये मार्ासवर्ीय  
             नवद्यार्थ्यांना वयोमयादेमध्ये तीन वषाची सूट देण्यात यावी.                                                                                 
१४)  रासेयोमध्ये प्रवेश घेतलले्या नवद्यार्थ्यांना सात नदवसाचे ननवासी नशनिर करिे िंधनकारक आहे. 

ननयनमत कायगक्रमाची मार्गदशगक तत्वे 
१) रासेयो उपक्रम हे २ वषामध्ये प्रनतवषी १२० तास म्हिजे एकूि २४० तास व दोन्सही 

वषात नमळून एक सात नदवसीय ननवासी नशनिर. 
२) प्रर्थम वषग रासेयो स्वयंसेवकासाठी तासाची नवभार्िी- 

 २० तास  उदिोधन सत्र ( Orientation Programme)  
 २० तास   महानवद्यालयस्तर उपक्रम 
 २० तास  नवद्यापीठाने प ढाकार घेतलले ेउपक्रम 
 ६० तास   वस्ती पातळीवरील दत्तक र्ाव येरे्थ रािनवण्यासाठी उपक्रम 

(कमीत कमी २ उपक्रम असावेत व उपक्रमांच्या तासांची मयादा कमीत कमी 
२० व जास्तीत जास्त ६० तास इतकी असावी) 

३) नितीय वषग रासेयो स्वयंसेवकांसाठी तासांची नवभार्िी- 
 २० तास  महानवद्यालय स्तरावरील कायगक्रम/उजळिी 
 २० तास  नवद्यापीठाने प ढाकार घेतलले ेउपक्रम 
 ८० तास  वस्ती पातळीवरील दत्तक र्ाव/खेडे येर्थील उपक्रम 

४) रासेयो स्वयंसेवकांकरीता उदिोधन सत्र अतंर्गत खालील उपक्रमांचा समावेश 
असावा. 
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 रासेया नवषयी सवगसाधारि उदिोधन (रासेयोचा इनतहास, रासेयो 
जडिघडि, रासेयो उनिष्ट्टे, ध्येय यानवषयी मार्गदशगन) 

 नवशेष उपक्रमनवषयीचे उदिोधन 
 कौशल्यावर आधारीत उदिोधन  
 नवशेष नशनिरांसाठी उदिोधन 

५) महानवद्यालयस्तर उपक्रम - 
 सदर उपक्रम दरम्यान नवद्यार्थ्यांना श्रमप्रनतष्ट्ठा नशकनविारे उपक्रम 

रािनवण्यात यावेत. 
 महानवद्यालय पनरसर नवकनसत करण्यासाठीचे उपक्रम- उदा. नक्रडांर्ि 

तयार करिे, वृक्षारोपन, उजा लखेा-जोखा (Energy Audit), पयावरि 
संवधगन, वृक्षर्िना, हकटर् हजाडग  ( धोके शोध मोनहम) इत्यादी. 

६) नवद्यापीठाने प ढाकार घेवून योजलले ेउपक्रम- 
 उदा. समर्थग भारत अनभयान, म नीजन ग्राम अनभयान, ऊजा संवधगन, 

कन्सयारत्न अनभयान, रस्ता स रक्षा अनभयान, रासेयो प्रचार व प्रसार 
सप्ताह इत्यादी. 

 नवद्यापीठ सल्लार्ार सनमतीने  सूचनवलेल्या  नवशेष मोनहमा/उपक्रम 
७) खेडे/दत्तकर्ाव पातळीवरील उपक्रम -      

 स्वयंसेवकांना समाजामधील नवनवध प्रशनांची जािीव होिे व त्या संदभात 
उपक्रम रािनवण्यासाठी जास्तीत जास्त तास वसती पातळीवरील 
उपक्रमांकरीता राखून ठेवण्यात आल ेआहे.  सदर उपक्रमांमधून नवद्यार्थी व 
व्यक्तीमध्ये एक सामानजक िंध ननमाि होवून नवद्यार्थ्यांना त्यांचे प्रशन  
समजण्यास मदत होते व ते प्रशन सोडनवताना नवद्यार्थ्यांमध्ये आत्मनवशवास व 
व्यक्क्तमत्व नवकास घडण्यास मदत होईल असे उपक्रम रािनवण्यात यावेत. 

 सामानजक स्वयंसेवी संस्र्थामािग त वसनतपातळीवरील नवनवध प्रशनांवर 
कायगक्रम/उपक्रम उदा.वृध्दाश्रम, अनार्थाश्रम, ननवासी सामानजक उपक्रम 
करिाऱ्या संस्र्था. 
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 ग्राम नवकासाचे उपक्रम- उदा. साक्षरता, जल व माती व्यवस्र्थापन, शेती 
नवषयक उपक्रम, आरोग्य, िालसंर्ोपन, िचत र्ट, रस्ते िांधिी ककवा 
द रस्तीकरि. 

८) शहरी भार्ातील उपक्रम- 
 साक्षरता, वसनतनवकास, स्वच्छता, नार्री, स रक्षा, अनार्थालये, 

सावगजननक इक्स्पतळे, लोकसंखया नशक्षि, नशािंदीउपक्रम, एडस्  
प्रनतिंधक उपक्रम इत्यादी कायगक्रमांतून सहभार्. 

९) राष्ट्रीय व नैसर्गर्क/मानवननर्गमत आपत्ती व्यवस्र्थापनाचे उपक्रम. 
 भूकंप, पूर, वादळ, अनतवृष्ट्टी, द ष्ट्काळ, र्ारपीठ, िॉम्िस्िोट इत्यानद 

नैसर्गर्क व मानवननर्गमत आपत्ती व्यवस्र्थापन. 
१०)   राष्ट्रीय व आतंरराष्ट्रीय महत्वाचे नदवस व सप्ताह रासेयो अतंर्गत महानवद्यालयात 

साजरे करिे. 
नवशेष नशनिराची मार्गदशगक तत्वे 

 नवशेष नशनिर हा राष्ट्रीय सेवा योजनेचा आत्मा असल्याम ळे नशनिराचे ननयोजन, आयोजन 
व यशस्वीनरत्या पूतगता हा अत्यंत महत्वाचा भार् आहे.  नशनिर हा राष्ट्रीय सेवा योजनेचा अनवभाज्य 
घटक आहे.  या नशनिरात य वकांसाठी खूप चांर्ल्या प्रकारची संधी आहे.  कारि यामध्ये 
नवद्यार्थ्यांना एकत्र राहिे, एकमेकांच्या अन भवाची देवाि-घेवाि करिे.  सतत सामानजक 
र्ोष्ट्टींच्या चचेिारे नवचार-नवननमय  करिे, सामानजक प्रशनांची चचा करुन ते प्रशन, समस्या, 
अडचिी यावर उपाय शोधण्यासाठी प्रयत्न करिे.  राष्ट्रीय सेवा योजनेत असलले्या संखयेच्या 
५० टक्के स्वयंसेवक नवशेष  नशनिरात  सहभार्ी होतात व इतक्या मोठया प्रमािात असिाऱ्या या 
य वकांच्या माध्यमातून िार मोठया प्रमािात दजेदार व उत्कृष्ट्ट असे काम उभे राहू शकते. 
नशनिराचा उिेश : नवशेष नशनिर देशपातळीवरील नवनवध प्रर्तीच्या  दृटीने महत्वाचे असिाऱ्या 
नवषयाचा र्ाव पातळीवर अवलिं होण्यासाठी केला जातो.  आजपयंत नवशेष नशनिराच्या 
माध्यमातून य वक व खेड्ांचा  नवकास  “िलशाली भारतासाठी सृदृढ य वक”,    “राष्ट्रीय 
एकात्मता व सामानजक एकात्मता”, “साक्षरता व य वक”,   “खेड्ांच्या प नग:िांधिीत य वकांचा 
सहभार्”,    “ननमगल ग्राम स्वच्छता अनभयान व य वक”,    “ शास्वत प्रर्तीसाठी य वक”,    यामध्ये 
सी.सी.टी.व्ही. ,  पािी व व्यवस्र्थापन व ननयोजन,  नापीक जमीन व्यवस्र्थापन, वकृ्षारोपि,  िंधारे 
िांधिे,  एडस् जनजारृ्ती इत्यानद संकल्पना रािनवल्या आहेत.   



शासन ननिगय क्रमांकः रासेयो-२०१४/प्र.क्र.४२/१४/साशि-७ 

 

         पृष्ट्ठ 9 पैकी 5  
 

 सन २०१४-१५ कनरता “जल व्यवस्र्थापन” अशी कें द्रीय संकल्पना  देण्यात येत आहे. 
 नशनिरात जेवि हे साधे, रुचकर व स्वयंसेवकांच्या मदतीने िननवलले ेअसावे. 
 दत्तक र्ावाच्या आवशयकतेन सार  व लोकांच्या र्रजेन सार लोकांच्या 

सहभार्ातून उपक्रम रािवावेत. 
नशनिरातील कायगक्रम  
१.     नशनिरातील नदनचया ही ग्रामीि भार्ाशी नमळती-ज ळती व स्वयंसेवकांच्या दृष्ट्टीने   

            नहतकारक असावी.  त्याम ळे नशनिरात  नशस्त व सनक्रय सहभार् राहील. 
२. नवशेष नशनिर हे ग्रामस्र्थांशी स संवाद व त्यांच्यामधून अनेकनवध  र्ोष्ट्टींचा अभ्यास 

करण्यासाठी असावे. 
३. श्रमदान, सांस्कृनतक, िौनध्दक कायगक्रमांिारे स्वयंसेवक व ग्रामस्र्थांना एकनत्रत 

आिण्याचा प्रयत्न असावा. 
४. शासकीय/ननमशासकीय/स्वयंसेवी/स्र्थाननक मंडळ/सामानजक कायग संस्र्था यांचा 

सहभार् घ्यावा. 
५. नशनिर  पूवगतयारी म्हिून सहभार्ी होिाऱ्या स्वयंसेवकांच्या पालकांची िैठक आयोनजत 

करावी. 
६. प्राचायग, सल्लार्ार सनमती व नवद्यापीठ कायगक्रम समन्सवयक यांच्यामध्ये समन्सवयन 

साधिे. 
 

राष्ट्रीय सेवा योजना वार्षिक उपक्रमाांचे/शविेि शिवस/सप्ताह याांचे शनयोजन 
 

मनहना उपक्रम 
जून 1. ५ जून- जार्नतक पयावरि नदवस. 

2. कायगक्रम अनधकारी ननयोजन िैठक. 
3. रा.से.यो.स्वयंसेवकाचे नोंदिी अजग व इतर आवशयक मानहती. 
4. आव्हान आपत्ती व्यवस्र्थापन प्रनशक्षि नशनिराचे आयोजन. 

ज ल ै 1. ११ ज ल ै           -- जार्नतक लोकसंखया नदवस. 
2. १ ते ७ ज ल ै       -- वन महोत्सव सप्ताह. 
3. ८ ते १४ ज ल ै     -- आतंरराष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह. 
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4. नवद्यार्थ्यांची रा.से.यो. उपक्रमात नोंदिी 
5. कायगक्रम अनधकाऱ्यांसाठी प्रनशक्षि  वर्ग.  
6. ननयनमत उपक्रमांचा आरंभ 

ऑर्स्ट 1. १५ ऑर्स्ट         -- स्वतंत्रता नदवस 
2. २० ऑर्स्ट          -- सदभावना नदवस 
3. रा.से.यो.मधील नवद्यार्थ्यांची नोंदिी पूिग करिे. 
4. स्वयंसेवकांसाठी उद्बोधन सत्र. 
5. र्टननहाय उपक्रमांचे ननयोजन. 
6. महानवद्यालयीन स्तरावर सल्लार्ार सनमतीचे र्ठन व िैठक 
7. नेतृत्वर् ि नवकास नशनिराचे आयोजन (पाच नदवसीय) 
8. दत्तक र्ाव ननवङ 

सप्टेंिर 1. ११ सप्टेंिर        -- आतंरराष्ट्रीय साक्षरता नदवस. 
2. १५ सप्टेंिर        --  आतंरराष्ट्रीय शांतता नदवस. 
3. २४ सप्टेंिर         -- रा. से. यो. नदवस. 
4. नवद्यापीठांकडे स्वयेसेवक नोंदिी यादी पाठनविे. 
5. २४ सप्टेंिर ते २ ऑक्टोिर  -- राष्ट्रीय सेवा योजना प्रचार व प्रसार सप्ताह 

साजरा करिे. 
6. दत्तक र्ाव ननवङ 
7. सात नदवसीय ननवासी नशनिराचे  ननयोजन. 
8. अधगवार्गषक अहवाल तयार करुन नवद्यापीठाकडे सादर करिे. 
9. ननयनमत कायगक्रम व नवशेष नशनिरासाठी अन दानाचे प्रस्ताव 

नवद्यापीठाकडे पाठनविे. 
10. प्रजासत्ताक नदन संचलन व उत्कषग - सामानजक व सास्कृनतक 

महोत्सवासाठी स्वयंसेवकांची ननवड . 
ऑक्टोिर 1. १ ऑक्टोिर     -- राष्ट्रीय रक्तदान नदवस. 

2. २ ऑक्टोिर     -- र्ांधी जयंती/आतंरराष्ट्रीय अकहसा नदवस. 
3. नदवाळी स ट्टी दरम्यान नशनिरांचे आयोजन. 



शासन ननिगय क्रमांकः रासेयो-२०१४/प्र.क्र.४२/१४/साशि-७ 

 

         पृष्ट्ठ 9 पैकी 7  
 

4. राज्यस्तरीय/पनशचम नवभार्ीय/साहसी नक्रडा/ य वा महोत्सव / मेर्ा 
नशनिर/ राष्ट्रीय एकात्मता नशनिर इत्यादीसाठी स्वयंसेवकांची ननवड व 
प्रोत्सानहत करिे. 

नोव्हेंिर 1. १९ नोव्हेंिर             -- राष्ट्रीय आदानप्रदान नदवस. 
2. १९ ते २५ नोव्हेंिर    -- कौमी एकता सप्ताह. 
3. कौमी एकता सप्ताह साजरा करिे. 
4. नहवाळी नशनिर आयोनजत करिे. 
5. आयोनजत नहवाळी नशनिरांचे लखेे सादर करिे. 
6. अधगवार्गषक कायगमक्रम अनधकाऱ्यांची आढावा िैठक. 

नडसेंिर 1. १ नडसेंिर             --   जार्नतक एडस् नदवस. 
2. १० नडसेंिर           --  जार्नतक मानव अनधकार नदवस. 
3. जार्नतक एडस् नदवस/सप्ताह मधील उपक्रमांचे आयोजन. 
4. नाताळ स ट्टीतील नवशेष नशनिरांचे आयोजन. 
5. उत्कषग                   -- सामानजक, सांस्कृनतक महोत्सवाचे आयोजन. 

जानेवारी 1. १२ जानेवारी          -- राष्ट्रीय य वा नदवस. 
2. २६ जानेवारी           --  प्रजासत्ताक नदवस 
3. ३० जानेवारी           --  ह तात्मा नदवस. 
4. १२ ते १९ जानेवारी   -- राष्ट्रीय य वा सप्ताह. 
5. नतमाही अहवाल पाठनविे. 
6. राष्ट्रीय य वा महोत्सवामध्ये नवद्यार्थ्यांनी सहभार्ी होण्यासाठी प्रोत्सानहत 

करिे. 
िेब्र वारी 1. १० र् ि/१२० तास उपक्रमांची पडताळिी सत्र व १२० तास पूिग केलले्या 

नवद्यार्थ्यांची यादी आनि अहवाल सादर करिे. 
2. २४० तास व नशनिरांचे प्रमािपत्रासाठी यादी सादर करिे. 
3. इनंदरा र्ांधी राष्ट्रीय  व राज्यस्तरीय प रस्कारासाठी एकक/कायगक्रम 

अनधकारी व स्वयंसेवकांचे प्रस्ताव पाठनविे. 
4. ननयनमत कायगक्रम व नवशेष नशनिरांचे पनरनक्षत लखेांचे सादरीकरि. 
5. कायगक्रम अनधकाऱ्यांचा म ल्यमापन सत्रांचे आयोजन. 



शासन ननिगय क्रमांकः रासेयो-२०१४/प्र.क्र.४२/१४/साशि-७ 

 

         पृष्ट्ठ 9 पैकी 8  
 

माचग 1. ८ माचग            --  आतंरराष्ट्रीय मनहला नदवस. 
2. १० र् िांसाठी प्रमानित याद्या परीक्षा नवभार्ाकडे सादरीकरि. 
3. अपनरहायग कारिांम ळे पनरनक्षत लखेे सादर न करिाऱ्या महानवद्यालयांना 

लखेे सादर करण्याची अनंतम म दत. 
4. सल्लार्ार सनमतीची िैठक. 

एनप्रल 1. ७ एनप्रल               -- जार्नतक आरोग्य नदवस. 
2. ग्रीष्ट् मकालीन ((Theme/Base) नशनिरांचे आयोजन. 

मे 1. २१ मे      -- आतंकवाद नवरोधी नदवस. 
2. ३१ मे       --जार्नतक ध म्रपान  नवरोधी नदवस. 
3. राज्यस्तरीय आव्हान आपत्ती व्यवस्र्थापन प्रनशक्षि नशनिरांकरीता 

नवद्यार्थ्यांची ननवड प्रनक्रया. 
4. रा.से.यो.मधील नवत्तीय वषातील स्वयंसेवकांसाठी प्रोत्साहनपर नवशेष 

उपक्रम. 
  
           राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या उपक्रमाची योग्यनरतीने अमंलिजाविी व्हावी.  यासाठी ही ननयमावली 
तयार करण्यात आली असनू ही सवग मार्गदशगक तत्वे आहेत.  या आधारावर उपक्रम रािनवल ेजावेत या 
दृष्ट्टीने ही ननयमावाली तयार करण्याचा राज्य शासनाने ननिगय घेतललेा आहे. 
             सदर शासन ननिगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201409061642023008 असा आहे. हा आदेश नडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे.  
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशान सार व नावाने.  
 
 
 

 ( डॉ. अत ल साळ ं के )  
 राज्य संपकग  अनधकारी/ नवशेष कायग अनधकारी. 
प्रत, 

१) मा.म खयमंत्री यांचे सनचव, मंत्रालय, म ंिई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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२) मा.मंत्री, उच्च व तंत्र नशक्षि यांचे खाजर्ी सनचव,  मंत्रालय, म ंिई 
३) मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र नशक्षि यांचे खाजर्ी सनचव,  मंत्रालय, म ंिई. 
४) मा.प्रधान सनचव, उच्च व तंत्र नशक्षि यांचे स्वीय सहाय्यक,  मंत्रालय, म ंिई.    
५) संचालक, उच्च नशक्षि, प िे 
६) संचालक, तंत्र नशक्षि संचालनालय, म ंिई 
७) नशक्षि संचालक, शालेय नशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, प िे.    
८) संचालक (प्रनशक्षि), व्यवसाय नशक्षि व प्रनशक्षि संचालनालय, म ंिई. 
९) सवग नवद्यापीठांचे क लर् रु/क लसनचव. 
१०) कायगक्रम सल्लार्ार, राष्ट्रीय सेवा योजना, भारत सरकार, मन ष्ट्यिळ नवकास मंत्रााालय, 

य वक कायग व नक्रडा नवभार्, शास्त्री भवन, नवी नदल्ली. 
११)  संचालक, मानहती व जनसंपकग  महासंचालनालय, म ंिई. (दूरदशगन, आकाशवािी, वृत्तपते्र 

इत्याकदच्या माध्यमािारे यर्थोनचत प्रनसध्दी देण्यासाठी) 
१२) सहाय्यक कायगक्रम सल्लार्ार, राष्ट्रीय सेवा योजना, नवभार्ीय कें द्र, प िे.  
१३) कायगक्रम समन्सवयक, राष्ट्रीय सेवा योजना,सवग नवद्यापीठे. 
१४) प रस्कार ननवड सनमतीचे सदस्य. 
१५) प रस्कार प्राप्त कायगक्रम अनधकारी व त्यांच्या महानवद्यालयांचे प्राचायग 
१६) प रस्कार प्राप्त नवद्यार्थी 
१७)   ननवडनस्ती,सानश-७ 

 




