
 
Prof. Dr. T. J. Sawant                                                                                                               Dr. S. B. Wankhede 
    Founder Secretary                                                                                                                                               Principal 

NUMBER OF AWARDS AND RECOGNITION RECEIVED FOR EXTENSION 

ACTIVITIES FROM GOVERNMENT / OTHER RECOGNIZED BODIES DURING 

THE LAST FIVE YEARS 

Sr. 
No. 

Name of 
Activity 

Names of the 
Awards/recogniti

ons 

Names of the Awarding 
Government agency/other 

recognized bodies 

Years of 
Award 

1. 
Blood donation 
camp 

Thanking Letter 

Om Blood Bank 2018-19 
Om Blood Bank 2018-19 
Akshay Blood Bank 2017-18 
Om Blood Bank 2016-17 
AADHAR Blood Bank 2016-17 
Om Blood Bank 2015-16 

Certificate of Honor 
Acharya Anandshrishiji Pune 
Blood Bank 

2014-15 

Thanking Letter Akshay Blood Bank 2014-15 

2. 
Health Check-up 
camp 

Certificate of 
Appreciation 

MB Healthcare 2017-18 

Recognition Letter 

Grampanchyat Pimpri-Sandas 2018-19 

Grampanchyat Dongargaon 2017-18 
Grampanchyat Dongargaon 2015-16 

3. 
Pharma awareness 
rally 

Recognition Letter Grampanchyat Wagholi 2017-18 

4. 
National Service 
Scheme (NSS) 

Recognition Letter 
Grampanchyat Pimpri-Sandas 2018-19 
Grampanchyat Dongargaon 2017-18 
Grampanchyat Dongargaon 2016-17 

5. 
Police Mitra in 
Ganesh festival 

Recognition Letter 
Chandan-Nagar Police Station, 
Pune 

2017-18 

6. 
Environmental 
awareness Field 
Visit 

Recognition Letter 

Environmental Action for 
Sustainability 
Transformation,Pune 

2014-15, 
2015-16, 
2016-17, 
2017-18 

 

     Dr.Sagar B.Wankhede 

                                                                                                Principal 
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संदभ : रासेयो/२७४/२०१९ द : २१ Sep २०१८

ित,
मा. ाचाय,
जयवंत िश ण सारक मंडळ चरक 
औषधिनमाणशा  महािव ालय प ा: गट नंबर 
७२० पूणे-नगर रोड वाघोली पूणे ता.: 
हवेली(महानगर पािलका ह  वगळून) िज: पुणे 
िपनकोड: 412207

िवषय : सन २०१८-२०१९ या वषासाठी रा ीय सेवा योजना काय म अिधकारी मा यता.

महोदय/महोदया,
          आपण पाठिवले या रासेयो एकक व काय म अिधकारी मा यता तावानुसार आप या 
महािव ालयातील खालील िश कांना रा ीय सेवा योजना काय म अिधकारी हणून मा यता दे यात 
येत आहे. सदर मा यता शै िणक वष २०१८-२०१९ क रता असून पुढील वष  न ाने पु हा मा यता 
घेणे म ा  आहे.
           रासेयो काय म अिधका यांना न ाने मा यता िमळा यापासून १ वषा या आत 'ETI , 
अहमदनगर' येथे िश ण पूण करणे आव यक आहे. काय म अिधकारी हणून मा यता िमळा यानंतर 
३ वष सलग रा ीय सेवा योजनेचे काम केले पािहजे. तसेच ३ वषाचे रासेयो काय म अिधकारी मा यता 
प , िश ण पूण के याचे माणप  व काय म अिधकारी कालावधीतील केले या कामाचा संि  
अहवाल सादर के यानंतरच रासेयो काय म अिधकारी शंसा माणप  (Appreciation 
Certificate) दे यात येईल. रा ीय सेवा योजनेअंतगत सन २०१८-२०१९ मधील िनयिमत 
काय मांचा मािसक,ितमाही,सहामाही व वा षक अहवाल व िवशेष िशिबराचा अहवाल दले या 
वेळेम ये रा ीय सेवा योजना कायालयास online पाठिव याची जबाबदारी काय म अिधका यांची 
राहील. रासेयो िवभागाने िनयु  केले या िज हा व िवभाग सम वयक यांना आप या 
महािव ालयातील रासेयो एककािवषयी व उप मांिवषयी वेळोवेळी मािहती देणे आव यक राहील.
              रा ीय सेवा योजना िवभागा या वतीने िविवध िशिबरे/ पधाक रता संघनायक हणून 
िव ापीठाने नेमणूक के यास सदर िशिबरे/ पधाक रता आप या रासेयो एककातील काय म अिधकारी 
यांना 'संघनायक' हणून आपले योगदान देणे गरजेचे असेल. आप या सवा या सामूिहक योगदानावर 
सािव ीबाई फुले पुणे िव ापीठाचा रा ीय सेवा योजना िवभाग भावीपणे कायरत आहे, इथून पुढेही 
संरचना मक व संघभावनेचे सहकाय आप या महािव ालयाकडून अपेि त आहे. सहकाय करावे,
कळावे, ही िवनंती.

१.गायकवाड सिचन नवनाथ

संचालक
रा ीय सेवा योजना

िनयु  झालेले रासेयो काय म अिधकारी

टप : क य लेखापर णा या वेळी मानधनाक रता मा यताप  जोडणे आव यक आहे.
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संदभ : रासेयो/२७३/२०१९ द. २१ Sep २०१८
ित,
मा. ाचाय,
जयवंत िश ण सारक मंडळ चरक 
औषधिनमाणशा  महािव ालय प ा: गट नंबर 
७२० पूणे-नगर रोड वाघोली पूणे ता.: 
हवेली(महानगर पािलका ह  वगळून) िज: पुणे 
िपनकोड: 412207

िवषय: सन २०१८-२०१९ या वषासाठी रा ीय सेवा योजना वयंिनवाही एकक मा यता.
महोदय/महोदया,
          सािव ीबाई फुले पुणे िव ापीठ, रा ीय सेवा योजनेअंतगत शै िणक वष २०१८-२०१९ साठी आप या महािव ालयास 
५० रासेयो िव ाथ  वयंसेवक (प ास) सं येच े वयंिनवाही 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 करावी. वगिनहाय             
सं येनुसार  रासेयो महािव ालयांना िनयिमत काय माचे अनुदान िव ापीठामाफत 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 ि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. 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                        
वयंिनवाही एककास मा यता देत आहे.                                                                                                                 
कळावे, ही िवनंती.  

संचालक
रा ीय सेवा योजनाटप : क य लेखापर णा या वेळी मानधनाक रता मा यताप  जोडणे आव यक आहे.
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संदभ : रासेयो/३५६/२०१९ द : १७ Dec २०१८

ित,
मा. ाचाय,
जयवंत िश ण सारक मंडळ चरक 
औषधिनमाणशा  महािव ालय प ा: गट नंबर 
७२० पूणे-नगर रोड वाघोली पूणे ता.: 
हवेली(महानगर पािलका ह  वगळून) िज: पुणे 
िपनकोड: 412207

िवषय : २०१८-२०१९ रा ीय सेवा योजना िवशेष िशिबर मा यता देणेबाबत.

महोदय/महोदया,
                   सािव ीबाई फुले पुणे िव ापीठ, रा ीय सेवा योजना िवभागा या वतीने आप या  महािव ालयास सन  २०१८-
२०१९ वषातील िवशेष िशिबराक रता  २५ (अ र  पंचवीस ) वयंसेवक िशिबराथ  सं या मा य कर यात आलेली आहे. 
यानुसार िवशेष िशिबर आयोजनास आप या महािव ालयास ती वयंसेवक िशिबराथ  . 590/- माणे २५ वयंसेवक 
िशिबराथ  सं येक रता . १४७५० अनुदान मंजूर कर यात आलेले आहे.  यापैक   ती वयंसेवक िशिबराथ  . 300/- माणे 
थम ह ा आप या रासेयो खा यावर इ सी एस/एन ई एफ टी ारे वग कर यात येईल.
                 आप या तावास अनुस न रासेयो िवशेष िशिबरास द. २५ Jan २०१९ पासून ३१ Jan २०१९पयत मु. 
Pimpari-Sandas   ता. Haweli(Excluding Corporation Area) िज. PUNE या ठकाणी आयोजन कर यास मा यता दे यात 
येत आहे.
                 उ  व तं  िश ण िवभाग, महारा  शासन यांनी िनगिमत केले या शासन िनणय . रासेयो/-2014/ . . 
42/14/सािश-7 प रप कानुसार महारा  रा यातील सव िव ापीठांमधील रासेयो संल ीत महािव ालयांमधील 
वयंसेवकांक रता कृती आराख ानुसार उप म राबव यात यावेत. याक रता सरपंच, पंचायत सिमती, ामिवकास अिधकारी, 
तलाठी व तहसीलदार इ. शासक य अिधकारी/यं णा यांची मदत यावी. तसेच िव ाथ  वयंसेवक व थािनक गावकरी यां या 
एकि त सहकायाने िविवध कारचे उप म िवशेष िशिबरा या कालावधीत मो ा माणात हावेत ही अपे ा आहे. ा 
प रप का ारे जाहीर केले या िनयमावलीनुसारच आपले रासेयो िशिबर आयोिजत करणे बंधनकारक आहे. िशिबरास 
वतमानप  तसेच इतर मा यमातून यो य या सदरातून िस  ावी.
                 िशबीराचे िहशेब क ीय प तीने सादर करावेत. िहशेबा या कागदप ांबरोबर ‘ब’ फॉम सादर करणे आव यक 
आहे. िशिबरानंतर सिव तर अहवाल 10 दवसां या आत पाठवावा. यासोबत िशिबरातील उप माची छायािच े, बातमी व 
का णे पाठवावीत. िशिबर अहवालासोबत िशिबरात केले या मदानाचे मू यमापन क न पाठवावे. यो य या अिधका  यां या 
(सरपंच/तहिसलदार/गटिवकास अिधकारी) दाखला जोडावा. यात केले या कामाचा अंदाजे खच नमूद करावा. क ीय 
लेखाप र णा या वेळी िहशोबासोबत सदर मा यताप ाची छायां कत त जोडणे आव यक आहे.
                आपणास िशिबरासाठी हा दक शुभे छा ! कळावे, ही िवनंती.  

संचालक
रा ीय सेवा योजनाटप : क य लेखापर णा या वेळी मानधनाक रता मा यताप  जोडणे आव यक आहे.
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