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•ÖÖ.�Îú.�ú²Ö“ÖÖîˆ´Ö×¾Ö/14-�ú/ ¸üÖÃÖêµÖÖê ÃÖ¯ŸÖÖÆü /107/2020                                              ×¤ü.23/09/2020 
 

¯ÖÏ×ŸÖ, 
1) ´ÖÖ. ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ/ ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú, �ú²Ö“ÖÖîˆ´Ö×¾Ö¿Öß ÃÖÓÓ»Ö÷−Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê ¾Ö ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ (¸üÖÃÖêµÖÖê ‹�ú�ú) 
2) ´ÖÖ. ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú/ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö¯ÖÏ´Öã�Ö, ×¾ÖªÖ¯Ößš ¿Öî�Ö×9Ö�ú ¯ÖÏ¿ÖÖôûÖ ¾Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö (¸üÖÃÖêµÖÖê ‹�ú�ú)      

              

   ×¾ÖÂÖµÖ :- ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖê¾ÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ Ã£ÖÖ¯Ö−ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖÖ•Ö¸üÖ �ú¸ü9µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ.. 
´ÖÆüÖê¤üµÖ/´ÖÆüÖê¤üµÖÖ, 
     ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ¯Ö¡ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü  ¯ÖÏŸµÖê�ú ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖß»Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖê¾ÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, 
×¾ÖªÖ£Öá ×¾Ö�úÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, ÃÖÖÓÃ�éúŸÖß�ú ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, ¿ÖÖ¸üß×¸ü�ú ×¿Ö�Ö9Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, †Ö•Öß¾Ö−Ö ¾Ö ×−Ö Ó̧üŸÖ¸ü ×¿Ö�Ö9Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ¾Ö 
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ¿Öß ÃÖ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, µÖÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ−ÖÖ ´ÖÖ—Öê �ãú™Óüæ²Ö, ´ÖÖ—Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß µÖÖ 
´ÖÖê×Æü´Öê´Ö¬µÖê  †Ö¯Ö»µÖÖ †×¬Ö−ÖÃŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖ÷Öß ÆüÖê9µÖÖÃÖÖšüß ×−Ö¤ìü×¿ÖŸÖ �ú¸üÖ¾Öê. 

             ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ †−ÖãÂÓÖ÷ÖÖ−Öê †Ö¯Ö9ÖÖÃÖ �úôû×¾Ö9µÖÖŸÖ µÖêŸÖê �úß, ×¤ü. 24 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖê¾ÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ 
Ã£ÖÖ¯Ö−ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ¾Ö ×¤ü. 2 †ÖòŒ™üÖë²Ö¸ü  ¸üÖÂ™Òü×¯ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÷ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓ“Öê •Ö−´Ö×¤ü¾ÖÃÖ µÖÖÓ“Öê  †Öî×“ÖŸµÖ ÃÖÖ¬Öæ−Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖê¾ÖÖ 
µÖÖê•Ö−ÖÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¸Ö•µÖÃŸÖ¸üßµÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö Ã¯Ö¬ÖÖÔ ¾Ö ÃÖ¾Öì�Ö�Ö ˆ¯Ö�Îú´Ö ‡-¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ‘Öê9µÖÖ“Öê ×−ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �ú¸ü9µÖÖŸÖ µÖêŸÖ 
†ÖÆêü. µÖÖ ˆ¯Ö�Îú´ÖÖŸÖß»Ö Ã¯Ö¬ÖÖÔ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ×−ÖµÖ´ÖÖ¾Ö»Öß µÖÖ ¯Ö¡Ö�úÖÃÖÖê²ÖŸÖ ¤êüŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ. �éú¯ÖµÖÖ, †Ö¯Ö»µÖÖ�ú›üß»Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ 
ÃÖê¾ÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Ö�ú ¾Ö ×−ÖµÖÓ¡Ö�ú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Ö�ú µÖÖÓ−ÖÖ µÖÖ ˆ¯Ö�Îú´ÖÖÓŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ÷Öß ÆüÖê9µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏê¸üßŸÖ �ú¸üÖ¾Öê. ˆ¯Ö�Îú´ÖÖŸÖ 
ÃÖÆü³ÖÖ÷Öß —ÖÖ»Öê»µÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÷Öã÷Ö»Ö ±úÖò´ÖÔ ´Ö¬µÖê ³Ö¸ü9µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. µÖÖ �ú¸üßŸÖÖ Ø»Ö�ú  †Ö¯Ö9ÖÖÃÖ ¾ÆüÖ™ËüÃÖ†¯Ö  ÷Öé¯Ö ¾Ö¸ü 
¤êü9µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. 

            �úôûÖ¾Öê- ¬Ö−µÖ¾ÖÖ¤üü ! 
                                                                                                   †Ö¯Ö»ÖÖ ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖæ,                                                                                            

                                                                                                                                               
(›üÖò.¯ÖÓ�ú•Ö�ãú´ÖÖ¸ü ¿ÖÓÖ.−Ö®Ö¾Ö ȩ̂üûû) 

  ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú,¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖê¾ÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ 
ÃÖÖê²ÖŸÖ :- ˆ¯Ö�Îú´Ö - Ã¯Ö¬ÖÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯Ö¡Ö�ú ¾Ö ×−ÖµÖ´ÖÖ¾Ö»Öß 
¯ÖÏ×ŸÖ×»Ö¯Öß:- ×•Ö»ÆüÖ ÃÖ´Ö−¾ÖµÖ�ú ¾Ö ×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ ÃÖ´Ö¾ÖµÖ�ú ¸üÖÃÖêµÖÖê.-ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏ�ú¸ü9Öß †Ö¯Ö»µÖÖ �Öê¡ÖÖŸÖ ˆ¯Ö�Îú´Ö ¸üÖ²Ö×¾Ö9Öê  
               ¾Ö   ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖÖšü×¾Ö9µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ¾ÆüÖ¾Öß. 
¯ÖÏŸÖ :- 1. ´ÖÖ.¸üÖ•µÖ ÃÖÓ¯Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß/×¾Ö¿ÖêÂÖ �úÖµÖÔ †×¬Ö�úÖ¸üß, ˆ““Ö ¾Ö ŸÖÓ¡Ö ×¿Ö�Ö9Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö,¸üÖÃÖêµÖÖê.´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ �ú�Ö,´ÖãÓ²Ö‡Ô  

   2. ´ÖÖ.ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú,¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖê¾ÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ ¯ÖÏÖ¤êü×¿Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü,¯Öã9Öê  
   3. ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ¯ÖÏ´Öã�Ö, �ãú»Ö÷Öã¹ý �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ. 
   4. ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ¯ÖÏ´Öã�Ö, ¯ÖÏ-�ãú»Ö÷Öã¹ý �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ. 
   5. ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ¯ÖÏ´Öã�Ö,•Ö−ÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú ×¾Ö³ÖÖ÷Ö. 

        6. ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ¯ÖÏ´Öã�Ö, ÃÖÓ�êúŸÖÃ£Öô,û �ú²Ö“ÖÖîˆ´Ö×¾Ö. 
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कवयित्री बयिणाबाई चौधरी उत्तर मिाराष्ट्र  यवद्यापीठ, जळगाव 

राष्ट्र ीि सेवा िोजना सप्ताि 

२४ सप्टेंबर २०२० ते ०२ ऑक्टोबर २०२० 

      दरवर्षी प्रमाणे या वर्षी देखील आपण राष्ट्र ीय सेवा योजना सप्ताह साजरा करीत आहोत, या प्रसंगी आपण 

राज्यस्तरीि ववववध स्पधाांचे आयोजन केले आहे, यात असणाऱ्या स्पधाा ह्या सवाांसाठी खुल्या आहेत यात वयाचे कोणतेही 

बंधन नाही, सवाांनी सहभागी होऊन आनंद घ्या. 

 

काियक्रमाांचा तपशील खालील प्रमाणे 

१) यि. २४/०९/२०२०  लॉकडाऊन (टाळेबांिी) काळातील  सामायजक सांवेिना    

लॉकडाऊनच्या काळात आपण राबववलेल्या समाजावभमुख उपक्रमांचा जसे की मास्क वाटप, धान्य वाटप, पोवलसवमत्र, 

कोववड योद्धा याप्रकारे ज्यामधे्य आपण उपस्थीत होते असा एक बोलका फोटो  पाठवायचा आहे. 

आपण एकापेक्षा जास्त उपक्रमात सहभागी असल्यास संवक्षप्त अहवालासह फक्त वनवडक ५ फोटो तसेच आपणास 

कोववड योद्धा म्हणून काया केल्याबद्दल कौतुक पत्र वमळालेले असल्यास ते पत्र रासेयो फेसबुक पेजवर अपलोड करायचे 

आहे. आपणास ववद्यापीठातफे कोववड १९ च्या महामारी काळात  उतृ्कष्ट् काया केल्याबद्दल  

इ-प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येईल . 

  

२) यि. २५/०९/२०२० लॉकडाऊन काळातील स्टार गािक 

                              यवषि- सामायजक जनजागृती आयण प्रबोधन / माझे कुटुांब माझी जबाबिारी:  कोयवड १९  

या ववर्षयाला अनुसरून स्वतः गायलेल्या  गाण्याचा व्हिडीओ तयार करून  रासेयो फेसबुक पेजवर अपलोड करावा.  

१) ववर्षयाशी वनगवडत नसलेले गाणे स्पधेसाठी गृहीत धरले जाणार नाही.  

२) गाणे स्वतः गायलेले असावे व सुरवातीला १ वमवनटात आपला संवक्षप्त पररचय देऊन गाण्यास सुरवात करावी.  

३) गाण्याचा व्हिडीओ ७ वमवनटांपेक्षा जास्त नसावा. 

४) वाद्य वकंवा पार्श्ासंगीतासाठी परवानगी आहे. 

 

३) यि. २६/०९/२०२० लॉकडाऊन काळातील माझ्यातील कवी 

स्वरचीत कववता (शक्यतो त्यामधून सामावजक संदेश वदला गेलेला असावा) वाचन करतानाचा व्हिडीओ रासेयो फेसबुक 

पेजवर अपलोड करावा. 

१) ववर्षयाशी वनगवडत नसलेली कववता स्पधेसाठी गृहीत धरली जाणार नाही  

२) कववता स्वतः वाचन करावी  व सुरवातीला १ वमवनटात आपला संवक्षप्त पररचय देऊन,  सादर करीत असलेली   

    कववता मी स्वतः रचलेली आहे असे नमूद करून वाचनास  सुरवात करावी. 

३) कववता वाचनाचा  व्हिडीओ ७ वमवनटांपेक्षा जास्त नसावा. 

 

४) यि. २७/०९/२०२० एकपात्री प्रिोग स्पधाय   

सामावजक प्रबोधनावर जसे वक, फेस मास्क, सॅवनटायझर, सामावजक अंतर यांचे महत्व ववशद करणारा वकंवा संबंवधत 

ववर्षयावर  आधाररत एकांवकका सादरीकरणाचा व्हिडीओ तयार करून रासेयो फेसबुक पेजवर अपलोड करावा. 

१) सुरवातीला १ वमवनटात आपला संवक्षप्त पररचय देऊन,  एकपात्री प्रयोग सादर करावा 



२) एकपात्री प्रयोग सादरीकरणाचा  व्हिडीओ ७ वमवनटांपेक्षा जास्त नसावा.  

 

५) यि. २८/०९/२०२०  यिट इांयडिा फ्रीडम रन  

सदर " FIT INDIA FREEDOM RUN " मधे्य एकट्याने  वकंवा समूहाने (सामावजक अंतराचे पालन करत) वकमान तीन 

वकलोमीटर रवनंग वकंवा सायकवलंग करायची आहे. GPS RUNNING TRACKER APP चा वापर करून अंतर आवण 

लोकेशन  टर ॅक करून आपले फोटो FIT INDIA FREEDOM RUN चे हेवडंग देऊन रासेयो फेसबुक पेजवर अपलोड 

करावा. 

 

६) यि. २९/०९/२०२० वकृत्व स्पधाय  

यवषि- १) लॉकडाऊन काळातील माणुसकी 

             २) लॉकडाऊनमुळे माझ्यात झालेले बिल 

             3) कोयवड १९ नांतरचे जग 

या ववर्षयाला अनुसरून आपल्या भार्षणाचा व्हिडीओ तयार करून  रासेयो फेसबुक पेजवर अपलोड करावा.  

१) ववर्षयाशी वनगवडत नसलेले व्हिडीओ स्पधेसाठी गृहीत धरले जाणार नाही.  

२) सुरवातीला १ वमवनटात आपला संवक्षप्त पररचय देऊन, आपल्या वकृत्वास  सुरवात करावी.   

३) व्हिडीओ ६ वमवनटांपेक्षा जास्त नसावा. 

 

७) यि. ३०/०९/२०२० लॉकडाऊन काळातील िोटोग्रािी 

यवषि- लॉकडाऊन काळातील सामायजक बाांयधलकी आयण  यनसगय सौ ांििय 

या लॉकडाऊनमधे्य आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारे लोकांमधील माणुसकीचे दशान झाले आहे, त्यातला एखादा वटपलेला 

क्षण वकंवा लॉकडाऊन काळातील वनसगाात झालेला बदल, असा एक फोटो आपल्या संवक्षप्त पररचयासह  फोटोतील 

सौन्दया वकंवा भाव दोन ओळीत देऊन सदर फोटो रासेयो फेसबुक पेजवर अपलोड करावा. 

 

८) यि. ०१/१०/२०२० पोस्टर, राांगोळी, कोलाज, के्ल मेयकां ग स्पधाय 

यवषि: कोयवड िोद्धा 

वरील ववर्षयास अनुसरून तयार केलेल्या पोस्टर, रांगोळी , कोलाज वकंवा के्ल सोबत आपला फोटो घेऊन आपल्या 

संवक्षप्त पररचयासह तो रासेयो फेसबुक पेजवर अपलोड करावा.  

 

९) यि. ०२/१०/२०२० सत्याग्रि ते स्वच्छाग्रि 

म. गांधी जयंती वनवमत्ताने सत्याग्रहासोबत आजच्या काळाची गरज म्हणून  स्वच्छतेचा आग्रह आपल्याला करायचा आहे. 

या स्पधेत आपण कोणत्याही एका सावाजवनक वठकाणाची स्वछता करून तो व्हिवडओ आपल्या संवक्षप्त पररचयासह  

रासेयो फेसबुक पेजवर अपलोड करावा.  

 

 आपल्या सगळ्यांना व्यक्त होण्यासाठीच हे एक माध्यम आहे, चला तर मग होऊयात व्यक्त, करूयात मनाला मोकळं 

या उपक्रमात सहभागी होणाऱ्या सवाांनाच इ-सवटावफकेट देण्यात येईल. 

 

 

स्पधेत सिभागी िोण्यासाठी  सवयप्रथम आपणास खाली यिलेल्या गुगल िॉमय मधे्य नावनो ांिणी करणे  अयनवािय 

आिे  



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaIiAibyhKIcj4D_VtK0wvHc2cdMLY8f97tpUzsl6MCRdm2w

/viewform 

रासेिो िेसबुक पेज   https://www.facebook.com/nsskbcnmujalgaon/  

 

❖ स्पधेतील (गाणे/कववता/वकृ्तत्व) सादरीकरण मराठी, वहंदी वकंवा इंग्रजी माध्यमातून असावे. 

❖ स्पधेचे ववजेते घोवर्षत करण्याचे सवाावधकार आयोजन सवमती यांचेकडे असतील.  

❖ स्पधाकांच्या गुणवते्तचे मापदंड ठरववणे, स्पधाकांचे मानांकन करणे आवण ववजेते घोवर्षत करणे हे तटस्थ तज्ञ 

परीक्षकांकडून होणार आहे.  

❖ स्पधाकांकडून कोणत्याही प्रकारे कॉपीराईट उलं्लघन झाले असल्यास त्यास सवास्वी स्पधाक जबाबदार असतील. 

❖ स्पधेचे वनयम व अटी, स्पधेचा कालावधी, वनकालाचे वदनांक यामधे्य आयत्या वेळी बदल करण्याचे सवाावधकार 

आयोजन सवमतीकडे राखून ठेवण्यात आलेले आहेत. 

❖ अपूणा भरलेला फॉमा आवण ववर्षयाशी वनगवडत नसलेला वववडओ रद्दबादल करण्याचा अवधकार आयोजन सवमतीचा 

असेल. 

❖ स्पधेचे वनकाल  राष्ट्र ीय सेवा योजनेच्या फेसबुक पेजवर तसेच वद. ०२/१०/२०२० रोजी संपन्न होणाऱ्या  National 

Webinar on The Making of Self-Reliant and Self-Esteemed India मधे्य दुपारी ४.०० वाजता  जाहीर 

करण्यात येतील. वेवबनारची रेवजस्टर ेशन आवण मीवटंग वलंक रासेयो फेसबुक पेजवर उबलब्ध आहे. 

❖ स्पधेतील  सवा सहभागी स्पधाकांनी आपला फोटो वकंवा व्हिडीओ आपल्या स्पधेचा  हॅशटॅग करून रासेयो फेसबुक 

पेजवर अपलोड करावा. 
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