राष्ट्रीय सेवा योजना

स्वयंसेवकांना राष्ट्रीय सेवा योजनेत प्रवेश

दे ण्यासाठी 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, मंिई ४०० ००१
प्रस्तावना

तारीख : ६ सप्टें िर,२०१४

उपक्रम रािनवण्यासाठी व दत्तक र्ावाची ननवड करताना काही मार्गदशगक तत्वे असावी. मा.मंत्री,

उच्च व तंत्र नशक्षि नवभार् यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सल्लार्ार सनमतीच्या सभेत चचा

झाल्याप्रमािे राष्ट्रीय सेवा योजनेमध्ये नवद्यार्थ्यांना प्रवेश दे ताना संनदग्धता नदसून येते. राष्ट्रीय सेवा

योजेमध्ये नवद्यार्थ्यांनी प्रवेश घे तल्यानंतर २ वषात त्यांचा सवानर्ि नवकास होतो. जसे सभाधानरष्ट्ठ, सप्त

र्िांना वाव नमळू न अनेक नवद्यार्थी सवगर्िसंपन्सन होतात. भावी काळात अत्यंत यशस्वी नार्नरक म्हिून
र्ौरनवले जातात. राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या स्र्थापनेपासून आजपावेतो ही योजना उत्कृष्ट्ठपिे रािनवली
जाते. दरवषी रासेयोमध्ये नवद्यार्थी स्वयंसेवक म्हिून नव्याने समानवष्ट्ठ होतात. सवग नवद्यार्थ्यांना योग्य
न्सयाय दे ण्यासाठी एक ननयमावली तयार करण्याची िाि शासनाच्या नवचाराधीन होती.

तसेच समाजनभमख उपक्रम रािनवण्यासाठी व दत्तक र्ावाची ननवड करताना काही मार्गदशगक तत्वे
असावी. ही िाि शासनाच्या नवचाराधीन होती.
शासन ननिगय–

स्वयंसेवकांना राष्ट्रीय सेवा योजनेमध्ये प्रवेश दे ण्यासाठी ननयमावली :
१)

स्वयंस्ितीने प्रवेश घे िाऱ्या नवद्यार्थ्यांचा समावेश प्रर्थम असावा.

३)

नवद्यार्थ्यांना एका शैक्षनिक वषामध्ये एकाच योजनेमध्यचे प्रवेश असावा.

२)

४)

प्रवेश दे ताना अनसूनचत जाती व जमातीतील नवद्यार्थ्यांना प्राधान्सय दे ण्यात यावे.
उदा.एन.सी.सी./एन.एस.एस./नवस्तार व ननरंतर नशक्षि नवभार् इत्यादी.

नवद्यार्थ्यांची ननवड करताना त्याने/नतने महानवद्यालय ककवा स्वयंसेवी संस्र्था स्तरावर

सामानजक कायाशी ननर्डीत प्रकल्प दे वून प्रकल्पाच्या मल्यमापनावर आधानरत प्रवेश दे ण्यात

यावा.ककवाकायगक्रम अनधकाऱ्याने तीन सलर् कायगक्रमकांचे आयोजन करुन सवग कायगक्रमामध्ये
५)

सक्रीय सहभार् असिाऱ्या नवद्यार्थ्यांना प्रवेश दयावा.

+ २ स्तर, पदवी आनि पदव्यूत्तर नवभार्ातील नवद्यार्थ्यांना रासेयोमध्ये प्रवेश दे ताना यापूवी

रासेयोतील सहभार् असिाऱ्या नवद्यार्थ्यांना प्राधान्सय दयावे.
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६)

रासेयोमध्ये प्रवेश दे ताना नवशेष नवद्यार्थ्यांना (अंध, अपंर्, शारीनरकदृष्ट्या नवकलांर्) प्राधान्सय

७)

रासेयोमध्ये प्रवेश दे ताना कमी अवधान (अिोल, िजरा नेतृत्व र्ि नसारा इ.) असलेल्या

८)

सवग शाखेतील नवद्यार्थ्यांना समान संधी दे ण्यात यावी.

१०)

नवद्यार्थी राष्ट्रीय भावनेत प्रेनरत असलेल्या सामानजक िांनधलकी जपिारा असावा.

दे ण्यात यावे.

९)

११)
१२)
१३)
१४)

नवद्यार्थ्यांना प्राधान्सय दयावे. ज्यायोर्े दोन वषानंतर तो अष्ट्टावधानी होऊ शकेल.)

रासेयोमध्ये प्रवेश दे ताना मले व मली यांना समान संधी दे ण्यात यावी.

रासेयोमध्ये प्रवेश दे ताना अल्पसंखयांक नवद्यार्थ्याना प्रोत्साहन दे ण्यात यावे.
नवद्यार्थी व्यसनाधीन नसावा तसेच नशस्तनप्रय असावा.

रासेयोमध्ये प्रवेश दे ताना नवद्यार्थ्याचे वय २५ पेक्षा जास्त असू नये. यामध्ये मार्ासवर्ीय

नवद्यार्थ्यांना वयोमयादे मध्ये तीन वषाची सूट दे ण्यात यावी.

रासेयोमध्ये प्रवेश घे तलेल्या 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 नमळू न 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 पढाकार घे तलेले उपक्रम

६० तास वस्ती पातळीवरील दत्तक र्ाव येर्थे 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 पढाकार घे तलेले उपक्रम

८० तास वस्ती पातळीवरील दत्तक र्ाव/खेडे येर्थील उपक्रम

४) रासेयो स्वयंसेवकांकरीता उदिोधन सत्र अंतर्गत 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 लेखा-जोखा (Energy Audit), पयावरि
संवधगन, वृक्षर्िना, हकटर् हजाडग ( धोके शोध मोनहम) इत्यादी.

६) नवद्यापीठाने पढाकार घे वून योजलेले उपक्रम

उदा. समर्थग भारत अनभयान, मनीजन ग्राम अनभयान, ऊजा संवधगन,

कन्सयारत्न अनभयान, रस्ता सरक्षा 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 ठे वण्यात आले 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 संस्र्थामािगत 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
दरस्तीकरि.

८) शहरी भार्ातील उपक्रम

साक्षरता, वसनतनवकास, स्वच्छता, नार्री, सरक्षा, अनार्थालये,
सावगजननक इक्स्पतळे , लोकसंखया नशक्षि, नशािंदीउपक्रम, एडस्
प्रनतिंधक उपक्रम इत्यादी कायगक्रमांतून सहभार्.

९) राष्ट्रीय व नैसर्गर्क/मानवननर्गमत आपत्ती व्यवस्र्थापनाचे उपक्रम.


भूकंप, पूर, वादळ, अनतवृष्ट्टी, दष्ट्काळ, र्ारपीठ, िॉम्िस्िोट इत्यानद
नैसर्गर्क व मानवननर्गमत आपत्ती व्यवस्र्थापन.

१०) राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय महत्वाचे नदवस व सप्ताह रासेयो अंतर्गत महानवद्यालयात
साजरे करिे.

नवशेष नशनिराची मार्गदशगक तत्वे

नवशेष नशनिर हा राष्ट्रीय सेवा योजनेचा आत्मा असल्यामळे नशनिराचे ननयोजन, आयोजन

व यशस्वीनरत्या पूतगता हा अत्यंत महत्वाचा भार् आहे . नशनिर हा राष्ट्रीय सेवा योजनेचा अनवभाज्य
घटक आहे . या नशनिरात यवकांसाठी खूप चांर्ल्या प्रकारची संधी आहे . कारि यामध्ये
नवद्यार्थ्यांना एकत्र राहिे, एकमेकांच्या अनभवाची दे वाि-घे वाि करिे.

सतत सामानजक

र्ोष्ट्टींच्या चचेिारे नवचार-नवननमय करिे, सामानजक प्रशनांची चचा करुन ते प्रशन, समस्या,

अडचिी यावर उपाय शोधण्यासाठी प्रयत्न करिे. राष्ट्रीय सेवा योजनेत असलेल्या संखयेच्या

५० टक्के स्वयंसेवक नवशेष नशनिरात सहभार्ी होतात व इतक्या मोठया प्रमािात असिाऱ्या या
यवकांच्या माध्यमातून िार मोठया प्रमािात दजेदार व उत्कृष्ट्ट असे काम उभे राहू शकते.

नशनिराचा उिे श : नवशेष नशनिर दे शपातळीवरील नवनवध प्रर्तीच्या दृटीने महत्वाचे असिाऱ्या
नवषयाचा र्ाव पातळीवर अवलंि होण्यासाठी केला जातो.

आजपयंत नवशेष नशनिराच्या

माध्यमातून यवक व खेड्ांचा नवकास “िलशाली भारतासाठी सृदृढ यवक”,
एकात्मता व सामानजक एकात्मता”, “साक्षरता व यवक”,
सहभार्”,

“ननमगल ग्राम स्वच्छता अनभयान व यवक”,

“राष्ट्रीय

“खेड्ांच्या पनग:िांधिीत यवकांचा

“ शास्वत प्रर्तीसाठी यवक”,

यामध्ये

सी.सी.टी.व्ही. , पािी व व्यवस्र्थापन व ननयोजन, नापीक जमीन व्यवस्र्थापन, वृक्षारोपि, िंधारे
िांधिे, एडस् जनजार्ृती इत्यानद संकल्पना रािनवल्या आहे त.
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सन २०१४-१५ कनरता “जल व्यवस्र्थापन” अशी केंद्रीय संकल्पना दे ण्यात येत आहे .



नशनिरात जेवि हे साधे, रुचकर व स्वयंसेवकांच्या मदतीने िननवलेले असावे.
दत्तक र्ावाच्या आवशयकतेनसार
सहभार्ातून उपक्रम रािवावेत.

व लोकांच्या र्रजेनसार लोकांच्या

नशनिरातील कायगक्रम
१.

नशनिरातील नदनचया ही ग्रामीि भार्ाशी नमळती-जळती व स्वयंसेवकांच्या दृष्ट्टीने

नहतकारक असावी. त्यामळे नशनिरात नशस्त व सनक्रय सहभार् राहील.

२. नवशेष नशनिर हे ग्रामस्र्थांशी ससंवाद व त्यांच्यामधून अनेकनवध
करण्यासाठी असावे.

र्ोष्ट्टींचा अभ्यास

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

जून

मनहना

उपक्रम

1. ५ जून- जार्नतक पयावरि नदवस.

2. कायगक्रम अनधकारी ननयोजन िैठक.

3. रा.से.यो.स्वयंसेवकाचे नोंदिी अजग व इतर आवशयक मानहती.
जलै

4. आव्हान आपत्ती व्यवस्र्थापन प्रनशक्षि नशनिराचे आयोजन.
1. ११ जलै

-- जार्नतक लोकसंखया नदवस.

3. ८ ते १४ जलै

-- आंतरराष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह.

2. १ ते ७ जलै

-- वन महोत्सव सप्ताह.
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4. नवद्यार्थ्यांची रा.से.यो. उपक्रमात नोंदिी

5. कायगक्रम अनधकाऱ्यांसाठी प्रनशक्षि वर्ग.
ऑर्स्ट

6. ननयनमत उपक्रमांचा आरंभ
1. १५ ऑर्स्ट
2. २० ऑर्स्ट

-- स्वतंत्रता नदवस

-- 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. नेतृत्वर्ि नवकास नशनिराचे आयोजन (पाच नदवसीय)
सप्टें िर

8. दत्तक र्ाव ननवङ
1. ११ सप्टें िर

-- आंतरराष्ट्रीय साक्षरता नदवस.

3. २४ सप्टें िर

-- रा. से. यो. नदवस.

2. १५ सप्टें िर

-- आंतरराष्ट्रीय शांतता नदवस.

4. नवद्यापीठांकडे स्वयेसेवक नोंदिी यादी पाठनविे.

5. २४ सप्टें िर 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

नवद्यापीठाकडे पाठनविे.

नवशेष

नशनिरासाठी

अनदानाचे

प्रस्ताव

10. प्रजासत्ताक नदन संचलन व उत्कषग - सामानजक व सास्कृनतक
ऑक्टोिर

महोत्सवासाठी स्वयंसेवकांची ननवड .

1. १ ऑक्टोिर
2. २ ऑक्टोिर

-- राष्ट्रीय रक्तदान नदवस.

-- र्ांधी जयंती/आंतरराष्ट्रीय अकहसा नदवस.

3. नदवाळी सट्टी दरम्यान नशनिरांचे आयोजन.
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4. राज्यस्तरीय/पनशचम नवभार्ीय/साहसी नक्रडा/ यवा महोत्सव / मेर्ा

नशनिर/ राष्ट्रीय एकात्मता नशनिर इत्यादीसाठी स्वयंसेवकांची ननवड व

नोव्हें िर

प्रोत्सानहत करिे.

1. १९ नोव्हें िर

2. १९ ते २५ नोव्हें िर

-- राष्ट्रीय आदानप्रदान नदवस.
-- कौमी एकता सप्ताह.

3. कौमी एकता सप्ताह साजरा करिे.
4. नहवाळी नशनिर आयोनजत करिे.

5. आयोनजत नहवाळी नशनिरांचे लेखे सादर करिे.
नडसेंिर

6. अधगवार्गषक कायगमक्रम अनधकाऱ्यांची आढावा िैठक.
1. १ नडसेंिर

2. १० नडसेंिर

-- जार्नतक एडस् नदवस.

-- जार्नतक मानव अनधकार नदवस.

3. जार्नतक एडस् नदवस/सप्ताह मधील उपक्रमांचे आयोजन.
4. नाताळ सट्टीतील नवशेष नशनिरांचे आयोजन.
जानेवारी

5. उत्कषग

-- सामानजक, सांस्कृनतक महोत्सवाचे आयोजन.

2. २६ जानेवारी

-- प्रजासत्ताक नदवस

1. १२ जानेवारी
3. ३० जानेवारी

-- राष्ट्रीय यवा नदवस.
-- हतात्मा नदवस.

4. १२ ते १९ जानेवारी -- राष्ट्रीय यवा सप्ताह.
5. नतमाही अहवाल पाठनविे.

6. राष्ट्रीय यवा महोत्सवामध्ये नवद्यार्थ्यांनी सहभार्ी होण्यासाठी प्रोत्सानहत
िेब्रवारी

करिे.

1. १० र्ि/१२० तास उपक्रमांची पडताळिी सत्र व १२० तास पूिग केलेल्या
नवद्यार्थ्यांची यादी आनि अहवाल सादर करिे.

2. २४० तास व नशनिरांचे प्रमािपत्रासाठी यादी सादर करिे.

3. इंनदरा र्ांधी राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय परस्कारासाठी एकक/कायगक्रम
अनधकारी व स्वयंसेवकांचे प्रस्ताव पाठनविे.

4. ननयनमत कायगक्रम व नवशेष नशनिरांचे पनरनक्षत लेखांचे सादरीकरि.
5. कायगक्रम अनधकाऱ्यांचा मल्यमापन सत्रांचे आयोजन.
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माचग

1. ८ माचग

-- आंतरराष्ट्रीय मनहला नदवस.

2. १० र्िांसाठी प्रमानित याद्या परीक्षा नवभार्ाकडे सादरीकरि.

3. अपनरहायग कारिांमळे पनरनक्षत लेखे सादर न करिाऱ्या महानवद्यालयांना
लेखे सादर करण्याची अंनतम मदत.

एनप्रल
मे

4. सल्लार्ार सनमतीची िैठक.
1. ७ एनप्रल

-- जार्नतक आरोग्य नदवस.

2. ग्रीष्ट्मकालीन ((Theme/Base) नशनिरांचे आयोजन.
1. २१ मे
2. ३१ मे

-- आंतकवाद नवरोधी नदवस.

--जार्नतक धम्रपान 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 अंमलिजाविी व्हावी. यासाठी ही ननयमावली

तयार करण्यात आली असून ही सवग मार्गदशगक तत्वे आहे त. या आधारावर उपक्रम रािनवले जावेत या
दृष्ट्टीने ही ननयमावाली तयार करण्याचा राज्य शासनाने ननिगय घे तलेला आहे .

सदर शासन ननिगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्थळावर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201409061642023008 असा आहे . हा आदे श नडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानसार व नावाने .

( डॉ. अतल साळं के )

प्रत,

राज्य संपकग अनधकारी/ नवशेष कायग अनधकारी.
१) मा.मखयमंत्री यांचे सनचव, मंत्रालय, मंिई.
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२) मा.मंत्री, उच्च व तंत्र नशक्षि यांचे खाजर्ी सनचव, मंत्रालय, मंिई

३) मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र नशक्षि यांचे खाजर्ी सनचव, मंत्रालय, मंिई.

४) मा.प्रधान सनचव, उच्च व तंत्र नशक्षि यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मंिई.
५) संचालक, उच्च नशक्षि, पिे

६) संचालक, तंत्र नशक्षि संचालनालय, मंिई

७) नशक्षि संचालक, शालेय नशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, पिे.

८) संचालक (प्रनशक्षि), व्यवसाय नशक्षि व प्रनशक्षि संचालनालय, मंिई.
९) सवग नवद्यापीठांचे कलर्रु/कलसनचव.

१०) कायगक्रम सल्लार्ार, राष्ट्रीय सेवा योजना, भारत सरकार, मनष्ट्यिळ नवकास मंत्रााालय,
यवक कायग व नक्रडा नवभार्, शास्त्री भवन, नवी नदल्ली.

११) संचालक, मानहती व जनसंपकग महासंचालनालय, मंिई. (दूरदशगन, आकाशवािी, वृत्तपत्रे
इत्याकदच्या माध्यमािारे यर्थोनचत प्रनसध्दी दे ण्यासाठी)

१२) सहाय्यक कायगक्रम सल्लार्ार, राष्ट्रीय सेवा योजना, नवभार्ीय केंद्र, पिे.
१३) कायगक्रम समन्सवयक, राष्ट्रीय सेवा योजना,सवग नवद्यापीठे .
१४) परस्कार ननवड सनमतीचे सदस्य.

१५) परस्कार प्राप्त कायगक्रम अनधकारी व त्यांच्या महानवद्यालयांचे प्राचायग
१६) परस्कार प्राप्त नवद्यार्थी
१७) ननवडनस्ती,सानश-७
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राष्ट्रीय सेवा योजना
स्वयंसेवकांनी राष्ट्रीय सेवा योजने अंतर्गत
करावयाचे समाज उपयोर्ी उपक्रम.
महाराष्ट्र शासन
उच्च व तंत्र शशक्षण शवभार्
शासन शनणगय क्रमांकः रासेयो-२०१7/प्र.क्र.8४ /१7/साशश-७
मंत्रालय शवस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, हु तात्मा राजर्ुरू चौक,
मुंबई -४०० ०32.
शदनांक: 26 सप्टें बर, 2017.
वाचा :
उच्च व तंत्र शशक्षण शवभार्, शासन शनणगय क्र.रासेयो-२०१४/प्र.क्र.४२/१४/साशश-७,
शदनांक ६ सप्टें बर, 201४.
प्रस्तावना :
राष्ट्रीय सेवा योजनेमध्ये प्रवेशशत झालेल्या शवद्यार्थ्यांनी १२० तास समाज उपयोर्ी
उपक्रमामध्ये सहभार्ी होणे अपेशक्षत आहे. तथाशप, कोणत्या उपक्रमांमध्ये त्यांचा सहभार् महत्वाचा
आहे, याबाबत संशदग्धता शदसून येत होती. यास्तव मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शशक्षण) यांनी राष्ट्रीय सेवा
योजनेचा कृती आाराखडा तयार करावा, अशा सूचना शदल्या. त्यानुसार राज्यस्तरावर कृती
आराखडा तयार करण्यासाठी शद. ०५ मे, २०१७ रोजी बैठक आयोशजत करण्यात आली होती. त्या
बैठकीमध्ये राष्ट्रीय सेवा योजनेने दत्तक र्ावांमध्ये ८० तासाचे योर्दान दे ण्यासाठी काही मार्गदशगक
उपक्रम सूशचत केले आहेत. हे समाजाशभमुख उपक्रम शवद्यापीठांमध्ये राबशवण्यासाठी सुसूत्रता यावी,
यासाठी एक शनयमावली तयार करावी, तसेच दत्तक र्ावांमध्ये शनयोजनबद्व उपक्रम राबशवण्यासाठी
मार्गदशगक तत्वे असावीत, ही बाब शासनाच्या शवचाराधीन होती.
शासन शनणगय :
शवद्यापीठे व महाशवद्यालयांसाठी शनधाशरत उशिष्ट्टे :1) महाराष्ट्रात 3000 र्ावे दत्तक घेणे (मुनीजन, शवद्यापीठ दत्तक र्ाव, आदशग सांसद ग्राम
योजनेसह)
2) दत्तक र्ावांमध्ये जुलै ते ऑर्स्ट या कालखंडामध्ये शाळाबाह्य मुलांना शोधून शाळे त
प्रवेशशत करणे.
3) सप्टें बरपयंत 3000 र्ावांमध्ये कुपोशित मुले शोधून जानेवारी पयंत, दत्तक र्ावातील
“एकही मूल कुपोशित नाही” असे ग्रामपंचायतीमार्गत प्रमाशणत करणे.
4) 3000 र्ावामधील प्रत्येक व्यक्तीचे आधारकाडग असणे आवश्यक आहे , तसे जानेवारीमध्ये
ग्रामपंचायतीमार्गत प्रमाशणत करणे.

शासन शनणगय क्रमांकः रासेयो-२०१7/प्र.क्र.8४ /१7/साशश-७

5) दत्तक र्ावामधील “18 विे वयावरील प्रत्येक युवकाचे नाव मतदार यादीत समाशवष्ट्ट
आहे ” असे तहशसलदाराकडू न प्रमाशणत करावे.
6) र्ॅसवरील सबशसडी सोडण्यासाठी जनजार्ृती करून, दत्तक र्ावामधील शकमान एका
व्यक्तीला प्रवृत्त करणे.
7) प्रत्येक महाशवद्यालयाने 5 बंधारे / 1000 मीटर सीसीटी/ 1 तलाव स्वच्छ करणे / 1
टायर बंधारा बांधणे.
8) प्रत्येक स्वयंसेवकाने एक वृक्ष लावून त्याचे संवधगन करणे.
9) दत्तक र्ावातील प्रत्येक मशहलेचे शहमोग्लोबीन तपासून सरासरीवर आणण्यासाठी प्रयत्न
करणे.
10) रासेयोमध्ये प्रवेश दे तेवळ
े ी शौचालय बांधलेले असल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक असून,
बांधलेले नसल्यास त्या शवद्यार्थ्याने एक विाच्या आत शौचालय बांधणे बंधनकारक आहे.
11) र्ड शकल्ले संवधगन -ज्या महाशवद्यालयाजवळ एखादा र्ड आहे अशा महाशवद्यालयांसाठी
अ) र्ड स्वच्छता
ब) र्डाच्या डोंर्र उतारावर सी.सी.टी. तयार करणे.
क) सी.सी.टी.लर्त वृक्षारोपण करणे.
ड) स्थाशनक ग्रामस्थांना र्डाच्या इशतहासासंदभात जार्रूक करणे, मार्गदशगक
म्हणून
तयार करणे.
इ) पयावरण पूरक पयगटनाला या माध्यमातूल चालना दे णे.
शासकीय अशधकारी, सामाशजक वनीकरण, वनखाते व महाशवद्यालय यांच्या
माध्यमातून हा प्रकल्प राबशवणे.
शनयशमत उपक्रमांची मार्गदशगक तत्त्वे शहरी भार्ातील उपक्रम 1) स्वच्छता अशभयान
2) प्लॅस्स्टक शनमूगलन
3) ओला कचरा व सुका कचरा यांचे वर्ीकरण करुन र्ांडुळ खतासाठी प्रोत्साशहत करणे.
4) र्शलच्छ वस्त्यांमध्ये शवद्यार्थ्यांचे आरोग्य व स्वच्छता याशवियी जनजार्ृती करणे.
5) मलेशरया, डें ग्यू, स्वाईन फ्लू याबाबत प्रचार व प्रसाराची मोशहम हाती घेणे.
6) रेल्वे स्टे शन, बस स्टॅ ण्ड, धार्ममक स्थळे , थोर पुरुिांचे पुतळे , तलाव दत्तक घेणे.
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7) आपल्या शहराला स्माटग स्व्हलेजच्या स्पधेत भार् घेण्यास प्रवृत्त करणे.
8) शहरी भार्ातील धार्ममक उत्सवाच्या दरम्यान व तद्नंतर स्वच्छता मोशहम राबशवणे.
9) स्वच्छतेबाबत माशहतीपट तयार करुन प्रचार व प्रसार करणे.
10) ब्लू शरबन क्लब तयार करणे व त्यांच्यामार्गत शहरी भार्ातील नर्रपाशलका व
महानर्रपाशलका यांना सचेत करणे.
ग्रामीण भार्ातील उपक्रम1) दे वराई व वनराई यांची शनर्ममती करणे.
2) र्ड शकल्ले, ऐशतहाशसक व पयगटन स्थळांचे संवधगन व सुशोभीकरण करणे.
3) वणवा मुक्त शशवार तयार करण्यासाठी प्रचार व प्रसार करणे.
4) हशरत महामार्ग तयार करण्यासाठी वृक्षारोपण, सुशोभीकरण व जैव शवशवधता संधारण
करणे आशण दत्तक रस्त्यावर अपघात होणार नाही यासाठी रस्ता सुरक्षा अशभयान
राबशवणे.
5) पाण्याच्या स्रोताच्या शवशवध शठकाणांची स्वच्छता करणे.
6) प्राथशमक

शाळांची स्वच्छता, आरोग्य तपासणी, र्ोठा स्वच्छ ठे वण्याबाबत प्रचार व

प्रसार करणे.
7) कंपोस्ट खत तयार करण्यास प्रवृत्त करणे.
8) सांडपाण्याचे व्यवस्थापन ककवा शोि खड्डे तयार करणे.
9) अवयवदान, नेत्रदान, रक्तदान यावर शवशेि भर दे णे.
स्वस्थ भारत अशभयान1) आरोग्य पत्रक (Health Card) सवगच घरांमध्ये असेल, याचे सवेक्षण करणे.
2) प्रत्येक कुटु ं बांचे 3000 र्ावांचे 100 टक्के आरोग्य पत्रक तयार करणे.
3) 3000 र्ावांमध्ये कुपोशित बालक शोधून र्ाव कुपोिीत मुक्त करणे.
4) शासनाच्या शवशवध आरोग्य सेवा व सुशवधांचा प्रचार व प्रसार करणे.
5) आरोग्य शशशबरे आयोशजत करणे.
6) मशहलांच्या आरोग्याबाबत उपक्रम राबशवणे.
7) ककगरोर्ाशवियी जनजार्ृती करून प्रशतबंधात्मक उपाय करणे.
8) योर्ाचा प्रचार व प्रसार करणे.
9) तणावमुक्त जीवनशैली शनमाण करण्यासाठी योर्ा शशशबरे आयोशजत करणे.
10) शेतकरी आत्महत्या थांबशवण्यासाठी मानसोपचार तज्ांद्वारे समुपदे शन करणे.
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11) कृिी महाशवद्यालयांनी शेतकऱयांच्या आत्महत्या थांबशवण्यासाठी पीक रचनेमध्ये बदल
करणे तसेच दु य्यम जोड व्यवसाय सुरू करण्यास प्रवृत्त करणे.
12) पशुधन व्यवसायासाठी प्रोत्साशहत करणे इ. उपक्रमांद्वारे शेतकऱयांच्या सामाशजक व
आर्मथक पशरस्स्थतीत बदल करणे.
बेटी बचाओ बेटी पढाओ 1) स्त्री भृण हत्या प्रशतबंध.
2) कन्या जन्मदर वाढशवण्यासाठी प्रचार व प्रसार करणे.
3) पथनाट्य, पोस्टर, प्रदशगन तसेच स्पधा आयोशजत करणे.
4) मुलींच्या शशक्षणाबाबत सुशवधा, त्याबाबतच्या शासनाच्या योजना याशवियी जनजार्ृती
करणे.
5) दत्तक र्ावातील मुले शाळाबाह्य राहणार नाहीत याची खबरदारी घेणे.
6) शैक्षशणक सुशवधा, स्कॉलरशशप, रोजर्ार, स्वयंसहायता बचत र्ट, कौशल्य शवकास
आधाशरत मशहला बचत र्टांना सक्षम करणे.
7) कौटु ं शबक वातावरण व रोजर्ार यांचा मेळ घालत असताना मानशसक ताणतणाव नाहीसे
करण्याबाबत समुपदे शन.
8) स्त्री पुरुि मैत्री या संकल्पनेवर अशधक जाणीवपुवक
ग समुपदे शन करणे.
9) शनभगय कन्या योजनेअंतर्गत स्वसंरक्षणाच्या योजनांबाबत प्रशशक्षण घेणे.
10) कौटु ं शबक मूल्य संवधगनासाठी व वृध्दीर्त होण्यासाठी जाणीव शनमाण करणे.
शडजीधन1) संर्णकीय साक्षरता शनमाण करणे.
2) शडशजटल साक्षरता शनमाण करण्यासाठी शडशजटल लॉकर तयार करणे.
3) शभम ॲपचा प्रचार व प्रसार करणे.
4) बँकेच्या सहकायाने शवत्तीय साक्षरता अशभयानाअंतर्गत (शवशाखा) कॅशलेस महाराष्ट्र
स्वयंसेवक शनमाण करण्याकशरता अनुलोन संस्थेच्या माध्यमातून प्रशशक्षण आयोशजत
करणे.
5) शजल्हा अग्रणी बँकेच्या सहाय्याने प्रशशक्षण आयोशजत करणे. यामध्ये केंद्र व राज्य
शासनाच्या योजनांचा समावेश करणे इ. (मुद्रा, स्टाटग अप)
6) शजल्हा अग्रणी बँकेमार्गत शडजीधन योजना यशस्वी करण्याकशरता आर्मथक सहकायग
शमळशवणे.
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7) जनधन योजनेअंतर्गत सवग नार्शरकांचे बँकेत खाते उघडणे, त्याला आधारकाडग कलक
करून के.वाय.सी. करणे, पंतप्रधान सुरक्षा शवमा योजना, अटल पेन्शन योजना याबाबत
प्रचार व प्रसार करणे व सहभार्ी करून घेणे.
शवशेि शशशबरातील उपक्रम १) सन 2017-18 पासून एशप्रल व मे मध्ये सी.सी.टी. चे काम पूणग करावे व जून, जुलै ककवा
ऑक्टोबर मध्ये वृक्ष लार्वड करुन त्यांचे 100 टक्के संवधगन होईल यासाठी आराखडा तयार
करणे.
२) पाणी र्ाऊंडे शन सोबत ककवा त्यावर आधाशरत शशशबरे आयोशजत करणे.
३) तालुक्यातील सवग महाशवद्यालयांनी एका शठकाणी/ एका दत्तक र्ावामध्ये शशशबराचे आयोजन
करुन साखळी पध्द्तीने शनधाशरत उशिष्ट्टे पूणग करावीत.
४) पाणी प्रश्नावर रासेयोतील मुलांनी व महाशवद्यालयांनी काम करणे अपेशक्षत आहे. सन २०१७१८ मध्ये पाण्यासाठी शशबीरे घ्यावीत, शशबीरा दरम्यान सलर् समपातळी चर (CCT) हे
उपक्रम राबशवणे बंधनकारक आहे. शशशबरा दरम्यान वनराई, र्ॅबीयन बंधारे , कोल्हापूर
बंधारे , शोि खड्डे , पारस बार्, वृक्षारोपण इत्यादी उपक्रम राबवावेत.
५) वरील उपक्रम राबशवताना शास्त्रीय पद्धतीचा वापर करावा. सवग शशशबरे 7 शदवसांची असावीत.
उद्घाटन सोहळा आशण समारोप आधीच्या व नंतरच्या शदवशी असावा.
६) शवद्यापीठांनी आपल्या अशधनस्त महाशवद्यालयांची शशशबरे एकाच कालावधीत आयोशजत
करावीत. उदा.शदवाळीची सुट्टी / नाताळची सुट्टी / उन्हाळी सुट्टी.
७) शशशबरामध्ये शवद्यार्थ्यांची संख्या शासनाने शवतशरत केलेल्या संख्येएवढीच असणे बंधनकारक
आहे.
८) एखाद्या महाशवद्यालयामध्ये शवद्याथी संख्या पूणग होत नसल्यास, शजल्हास्तरीय ककवा
शवद्यापीठस्तरीय शशशबरे आयोशजत करण्याची जबाबदारी शवभार् समन्वयक, शजल्हा
समन्वयक आशण संचालक, रासेयो यांची राहील.
९) शशशबरामध्ये सहभार्ी असणाऱया सवग स्वयंसेवकांचे प्रशशक्षण शनयशमत कायगक्रमामध्ये अंतभूत
ग
करून, शशबीरपूवग प्रशशक्षण घेण्याची जबाबदारी शवभार् समन्वयक, शजल्हा समन्वयक व
संचालक, रासेयो यांची राहील. प्रशशक्षणासाठी प्रशशशक्षत व्यक्तींना आमंशत्रत करणे आवश्यक
आहे.
१०) शजल्हा व शवद्यापीठस्तरीय शशशबरे ऑर्स्ट ते सप्टें बर या मशहन्यात सुरु करावीत.
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११) शासनाची मान्यता प्राप्त झाल्यास प्रत्येक तालुक्यात 200 मुलांचे 7 शदवसांचे शशशबर पाणी
र्ाऊंडे शन / नाम यांच्या आर्मथक सहकायाने राबशवणे.
राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या उपक्रमाची योग्य

शरतीने अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी ही

शनयमावली तयार करण्यात आली आहे.या आधारावर उपक्रम राबशवले जावेत, असा राज्य शासनाने
शनणगय घेतलेला आहे.
सदर शासन शनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201709261551584408 असा आहे . हा आदे श
शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

( डॉ. अतुल साळुं के )
राज्य संपकग अशधकारी/ शवशेि कायग अशधकारी.
प्रत,
1. मा.मुख्यमंत्री यांचे सशचव, मंत्रालय, मुंबई,
2. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शशक्षण यांचे खाजर्ी सशचव, मंत्रालय, मुंबई,
3. मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शशक्षण यांचे खाजर्ी सशचव, मंत्रालय, मुंबई,
4. मा.अपर मुख्य सशचव, उच्च व तंत्र शशक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई,
5. संचालक, उच्च शशक्षण, पुणे,
6. संचालक,तंत्र शशक्षण संचालनालय, मुंबई,
7. शशक्षण संचालक, शालेय शशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
8. संचालक, व्यवसाय शशक्षण व प्रशशक्षण संचालनालय, मुंबई,
9. कुलर्ुरु / कुलसशचव, सवग शवद्यापीठे ,
10. कायगक्रम सल्लार्ार, राष्ट्रीय सेवा योजना, भारत सरकार, मनुष्ट्यबळ शवकास मंत्रालय,
युवक कायग व शक्रडा शवभार्, शास्त्री भवन, नवी शदल्ली,
11. संचालक, माशहती व जनसंपकग महासंचालनालय, मुंबई (दू रदशगन, आकाशवाणी,
वृत्तपत्रे इत्यादींच्या माध्यमाद्वारे यथोशचत प्रशसध्दी दे ण्यासाठी)
12. क्षेशत्रय संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना, शवभार्ीय केंद्र, पुणे
पृष्ट्ठ 7 पैकी 6

शासन शनणगय क्रमांकः रासेयो-२०१7/प्र.क्र.8४ /१7/साशश-७

13. कायगक्रम समन्वयक तथा संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना, सवग शवद्यापीठे ,
14. पुरस्कार शनवड सशमतीचे सदस्य,
15. पुरस्कार प्राप्त कायगक्रम अशधकारी व त्यांच्या महाशवद्यालयांचे प्राचायग,
16. पुरस्कार प्राप्त शवद्याथी,
17. शनवडनस्ती, साशश-७.
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