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िवषय: सन २०१९-२०२० या वषासाठी रा ीय सेवा योजना एकक मा यता.

महोदय/महोदया,
          सािव ीबाई फुले पुणे िव ापीठ, रा ीय सेवा योजनेअंतगत शै िणक वष २०१९-२०२० साठी आप या महािव ालयास 
५० रासेयो िव ाथ  वयंसेवक (प ास) सं येचे एकक मंजूर कर यात येत आहे. याक रता आप या महािव ालयास .२१० 
ती िव ाथ  x ५० रासेयो िव ाथ  वयंसेवक सं या =  १०५०० या माणे अनुदान मंजूर कर यात येत आहे. मंजूर 
अनुदानापैक  ७०% अनुदानाचा थम ह ा आप या रासेयो खा यावर इ सी एस/एन ई एफ टी ारे वग  कर यात येत आहे.   
१. महारा  शासनाने ठरवून दले या SC -११.८%,ST-९.४% व Other-७८.८%  या संवगिनहाय तरतूदीनुसार                
रासेयोम ये वयंसेवकांना वेश ावेत. यानंतर अ पसं यांक िव ाथ  सं या वतं र या नमूद करावा. वगिनहाय         
सं येनुसार  रासेयो महािव ालयांना िनयिमत काय माचे अनुदान शासनामाफत उपल ध होणार आहे याची न द             
यावी.
२. महािव ालयाने रासेयो मंजूर िव ाथ  सं येपे ा जा त िव ा याना वेश देऊ नये. अित र  िव ाथ  सं येची 
     संपूण जबाबदारी सबंिधत महािव ालयाची राहील.
३. रा ीय सेवा योजनेअंतगत िनवड केले या वयंसेवकां या नावांची वगिनहाय व वगानुसार यादी रासेयो कायालयास         
online जमा करावी. (यादी पाठिव यानंतर यात कुठ याही परीि थतीत बदल होणार नाही.)
४. रासेयो मािसक अहवाल (Monthly Report) येक मिह या या ५ तारखेपयत अपलोड करणे बंधनकारक आहे.
५. महािव ालयास वतं  प वहार न करता उप मांसंदभात (www.unipune.ac.in/nss) या रासेयो 
     लंकवर वेळोवेळी प रप के िस  केली जातील. यानुसार महािव ालयांनी काय म आयोिजत क न सदर 
     अहवाल, छायािच  इ. रासेयो Web Portal वर तयार केले या ठकाणी अपलोड करावीत.  
६. रासेयो िनयिमत काय म व िवशेष िशिबरे ा दर यान संचालक, रासेयो,िवभागीय सम वयक , िज हा सम वयक              
पूवसूचना न देता भेट देतील.  यामुळे रासेयो काय मांची व िशिबरांची िनयिमतता व सुसू ता अबािधत ठेव याची सव 
जबाबदारी आप या महािव ालयाची आहे.
७. येक रासेयो एककाने दरवष  अ यादेश १६३ बाबत रासेयो वयंसेवकांना परी ेपूव च अवगत करावे आिण                    
परी ेपूव च यांचे अज महािव ालयामाफत online भरणे अ याव यक आहे. याबाबत परी ेअगोदर रासेयो                       
वयंसेवकांम ये जागृती करावी.
८. क  व रा य शासनाने िनधा रत केले या रासेयो कृितकाय मांचे आयोजन व अंमलबजावणीची जबाबदारी  आप या           
एककावर अप रहायपणे येते. ा सव बाब चे काटेकोर पालन व िनधारण कर या या अटीवर आप या रासेयो एककास        
मा यता देत आहे.
      कळावे, ही िवनंती.

संचालक
रा ीय सेवा योजना

टप : क य लेखापर णा या वेळी मानधनाक रता मा यताप  जोडणे आव यक आहे.
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