
 

 

 

 

 

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर संलग्नीत  

कृषक शिक्षण संस्था, आर्वी, जज.र्वर्ाा द्र्वारा संचाशलत 

कला, र्वाणणज्य र्व वर्वज्ञान महावर्वद्यालय, आर्वी  

द्र्वारा आयोजजत  
वर्वद्यापीठ स्तरीय राष्ट्रीय सेर्वा योजना शिबीर 
ग्राम - टाकरखेडा, ता. आर्वी. जि.र्वर्ाा  

दि. 24 ते 30 माचा, 2022 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
प्रतत  

मा. प्राचार्ा / कार्ाक्रम अधर्कारी  

------------------------------------- 
-------------------------------------- 
 

वर्वषर्  :       शिबीरात स्र्वरं्सेर्वक र्व स्र्वरं्सेवर्वका पाठवर्वण्र्ाबाबत 

 

महोदर्, 
आपणास कळवर्वण्र्ात अत्रं्त आनंद होत आहे की आिादी का अमतृ महोत्सर्व तनशमत्त आत्मतनर्ार र्ारत अशर्र्ान अंतर्ात 

वर्वद्र्ापीठस्तरीर् वर्विेष शिबबर ददनांक 24 ते 30 माचा, 2022 र्ा कालार्वर्ीत आर्ोजित करण्र्ात आले आहे. कृपर्ा प्रस्तुत शिबबरात सहर्ार्ी 
होण्र्ासाठी आपल्र्ा महावर्वद्र्ालर्ाच्र्ा रा.से.र्ो. पथकातील दोन वर्वद्र्ाथी स्र्वरं्सेर्वक आणण दोन वर्वद्र्ाधथानी स्र्वरं्सेवर्वका, कार्ाक्रम अधर्कारी 
शिबबरात सहर्ार्ी होण्र्ाकररता पाठर्वार्वे ही वर्वनंती. 

राष्ट्रीर् सेर्वा र्ोिनेचे उद्ददष्ट्टे उत्तम, सुिान र्व अष्ट्टपैलू व्र्जततमत्र्व आणण सामाजिक बांधर्लकी असणारे नार्ररक घडवर्वणे असल्र्ामुळे 
शिबबरात सहर्ार्ी होणाऱ्र्ा वर्वद्र्ाथी स्र्वरं्सेर्वकांनी काटेकोरपणे शिस्तीचे पालन करणे आर्वश्र्क आहे. शिबबरास सहर्ार्ी होणाऱ्र्ा 
समािसेर्वकांची काळिीपूर्वाक तनर्वड करून शिबबर र्िस्र्वी होण्र्ाकररता सहकार्ा करार्वे. शिस्तीचे पालन न करणारे स्र्वरं्सेर्वकांना शिबबरातून 
त्र्वररत काढून टाकण्र्ात रे्ईल र्व त्र्ांची संबंधर्तांना मादहती कळवर्वण्र्ात रे्ईल. 

वर्वद्र्ार्थर्ाांमध्रे् श्रमा प्रतत प्रततष्ट्ठा तनमााण करणे, तनरोर्ी ग्राम, तनमाळ ग्राम, तंटामुतत र्व हार्णदारी मुतत ग्राम तनमााण करणे, 
आमच्र्ा शिबबराचा उद्देि आहे. शिबबराच्र्ा तपिील तनर्म र्व सूचना र्ा पत्रासोबत िोडले आहे तनर्वड झालेल्र्ा वर्वद्र्ाथी-वर्वद्र्ाधथानीची 
मादहती प्राचार्ा / कार्ाक्रम अधर्कारी र्ांच्र्ा सही शिक्षणासह प्राचार्ा कला, र्वाणणज्र् र्व वर्वज्ञान महावर्वद्र्ालर्, आर्वी, जि. र्वर्ाा र्ांच्र्ाकडे 
ददनांक 22 माचा पर्ांत पाठर्वार्वीत ककंर्वा ई-मेल द्र्वारे कळर्वार्वी. मादहती प्रपत्र र्व Form of Indemnity शिर्वार् आलेल्र्ा वर्वद्र्ार्थर्ाांना प्रर्वेि 
शमळणार नाही. 

   वर्वनीत 

प्रा.नागेि खोब्रागडे 
रा.से.र्ो. कार्ाक्रम अधर्कारी 

कला, र्वाणणज्र् र्व वर्वज्ञान 
महावर्वद्र्ालर्, 

आर्वी,जिल्हा र्वर्ाा 

प्रा.डॉ. श्यामप्रकाि पांडे 
रा.से.र्ो. कार्ाक्रम अधर्कारी 

कला, र्वाणणज्र् र्व वर्वज्ञान 
महावर्वद्र्ालर्, 

आर्वी,जिल्हा र्वर्ाा 

प्रा.डॉ.वर्वजया मुळे 

  रा.से.र्ो. 
कार्ाक्रम अधर्कारी 

कला, र्वाणणज्र् र्व वर्वज्ञान महावर्वद्र्ालर्, 
आर्वी,जिल्हा र्वर्ाा 

डॉ. हररभाऊ रे्वरुळकर 
प्राचार्ा 

कला, र्वाणणज्र् र्व वर्वज्ञान महावर्वद्र्ालर्, 
आर्वी,जिल्हा र्वर्ाा 

 

सहपत्रे: 
१. शिबबराचा तपिील र्व सूचना 
२. Form of Indemnity 

प्रतीलीपी सादर 

१. मा. कुलरु्रू रा.तु.म. नार्पूर वर्वद्र्ापीठ, नार्पूर 

२. मा. राज्र् संपका  उच्च र्व तंत्र शिक्षण वर्वर्ार् मंत्रालर्ीन कक्ष महाराष्ट्र िासनएजल्िन्सस्टन तंत्र वर्वद्र्ालर् पररसर बोररर्वली, मंुबई 

 

 

  
 



 

शिबबराचा तपिील 

 

 

i.  
1
. 

शिबबराचे स्थऴ                       

 

कला, र्वाणणज्र् र्व वर्वज्ञान महावर्वद्र्ालर्, आर्वी, जिल्हा-र्वर्ाा 

2.  
 

शिबबराचा कालार्वर्ी :  

 

ददनांक 24 ते 30 माचा, 2022 

3.  
 

शिबबरात उपजस्थत होण्र्ाचा ददर्वस र्व 
र्वेळ :  

 

ददनांक 24 माचा, 2022 र्ुरुर्वार दपुारी 2.00 र्वािे पर्ांत 

4.  
 

संपका  र्व िोन  मोबा.न. 9423644868 / 9420518802 / 8928013312 

E-mail – acscnss2122@gmail.com 
 

5.  
 

तनर्वास र्व र्ोिन  

 

सर्वा स्र्वर्ंसेर्वकांची तनर्वास र्व िेर्वण्र्ाची व्र्र्वस्था आर्ोिकांतिे करण्र्ात 
र्ेईल 

 

6.  
 

ओळख पत्र   

 

शिबबराथींनी आपले ओळखपत्र र्व महावर्वद्र्ालर्ांच्र्ा प्राचार्ाांनी ददलेल्र्ा 
अधर्कृत पत्र सोबत आणार्वे त्र्ाशिर्वार् प्रर्वेि शमळणार नाही. 
 

7.  
 

प्रर्वास खचा  

 

महावर्वद्र्ालर्ाने शिबबराथी त्र्ांचा प्रर्वास खचा त्र्ांच्र्ाकडे असलेल्र्ा 
तनर्शमत रासेर्ो अनुदानातून करार्वा 
 

8.  शिबबराची दिनचयाा             :  

 
 पहाटे 5.00 र्वािता  

सकाळी 5.30 ते 6.00 

सकाळी 7.00 ते 8.00 र्वािेपर्ांत  

पदहले सत्र - सकाळी 8.00 ते 12.00 

दपुारी 12.00 ते 2.00  

दपुारी 03 ते 05  

सार्ंकाळी 5.00 ते 6.00  

सार्ंकाळी 6.00ते 7.30  

रात्री 7.30 ते 9.30  

रात्री 10 र्वािता 

िार्रण  

प्राथाना, धचतंन र्व व्र्ार्ाम  

अल्पोपाहार र्व चहा  

श्रमसंस्कार/ िनिार्तृी  

र्ोिन र्व वर्वश्रांती  

मान्सर्र्वरांचे मार्ादिान  

बौद्धर्क,वर्ववर्वर्मार्ादिान  

र्ोिन  

रासेर्ोर्वर आर्ाररत सांस्कृततक कार्ाक्रम  

वर्वश्रांती 
 

9.  शिबीरातील वर्विेष प्रकल्प  

 
नार्पूर वर्वद्र्ापीठ नार्पूर आणण पुणे र्ांच्र्ा मार्ादिाक सूचनेनुसार 

10.  सोबत आणार्चे सादहत्र् 1. रा.सो.र्ो चे बॅच. डार्री, र्वही इत्र्ादी.  

2. साबण, मंिन, कंर्र्वा, तेल इत्र्ादी. 
3. आर्वश्र्क सादहत्र् ताट, र्वाटी, पेला, लहान चमचा इत्र्ादी सोबत 
आणा  

4. महावर्वद्र्ालर्ाच्र्ा बॅनर ध्र्वि आणार्वे.  

5. शिबबराथींनी ओळखपत्र बनवर्वण्र्ासाठी एक पासपोटा आकाराचा स्र्वतःचा 
िोटो सोबत 6.आणार्वा. मौल्र्र्वान सोबत र्वस्तू आणू नर्ें 
 

mailto:acscnss2122@gmail.com


 
11.  शिबबराची तनर्मार्वली 1. शिबीराथी आपल्र्ा पालकांच्र्ा र्व महावर्वद्र्ालर्ाच्र्ा संमतीने शिबबरात 

सहर्ार्ी होत आहे असे र्हृीत र्रून शिबबरात एखादा अपघात अथर्वा 
दखुापत झाल्र्ास र्व अन्सर् कारणाने शिबबरात त्र्ांनी र्व पालकांना नुकसान 
मार्ता रे्णार नाही 
2. शिबबरात एकदा दाखल झाल्र्ानंतर शिबबर पररसर सोडून आपल्र्ा 
मिीने र्ार्वात अथर्वा अनेक दठकाणी िाता र्ेणार नाही. 
3. शिबबराच्र्ा संपूणा कालार्वर्ीत शिस्त पाळार्वी र्व िांतता राखार्वी. 
4. शिबीर प्रमुख आणण र्वेळोर्वेळी केलेल्र्ा सूचनांचे पालन करार्वे. 
5. रू्म्रपान मद्र्पान र्ुटखा तंबाखू सेर्वन करता रे्णार नाही 
6. बेशिस्त निरेस आल्र्ास त्र्ांना शिक्षा करण्र्ात रे्ईल. 

7. नेमून ददलेले काम र्व प्रकल्प िबाबदारीने पूणा करार्वी लार्ेल. 

8. प्रत्र्ेक वर्वद्र्ार्थर्ााला प्रत्र्ेक कार्ाक्रमात सहर्ार्ी व्हार्वे लार्ेल.  

9. covid-19 कोरोना तनर्मांचे काटेकोरपणे पालन करणे आर्वश्र्क आहे 

10. कोरोना प्रततबंर्क लसीचे दोन लसघेणे आर्वश्र्कआहे, लस घेतल्र्ाचे 
प्रमाणपत्र सादर करार्वे. 
 

 
12.  शिबबराथींनी शिबीर स्थळी पोचल्र्ार्वर 

खालील व्र्ततींिी संपका  सार्ार्वा– 
: 1. प्रा. डॉ. संिर् र्नवर्विर्ं  -    9423844811 
  2.प्रा. डॉ. हेमराि चौर्री    -    9096921142 
  3.प्रा. डॉ. पर्वन ठाकरें      -    8208821990 
  4.प्रा. डॉ. रोदहणी मेश्राम    -    9028227416 

   
 

आपण त्र्वररत अनुमती दिाक पत्र र्व वर्वद्र्ार्थर्ाांची नार्वे पाठर्वार्वी. ही वर्वनंती. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIODATA 

 
1.  Name of the student 

 
: 
 

2.  Name of the college 
 

: 
 

3.  Class 
 

: 
 

4.  Blood group 
 

: 
 

5.  Date of birth 
 

: 
 

6.  Category 
 

: 
 

7.  Home address of the student with the 
telephone number if available 
 
 
 

: 
 

8.  Experience in NSS 
 

: 
 

9.  Language known 
 

: 1. Speaking ----------------------------------------------- 
 
  2. Writing -------------------------------------------------- 
 
   3. Reading ------------------------------------------------- 
 

10.  Number of camps attended 
 

: 

11.  Hobby 
 

: 

12.  Special skill / Art 
 

: 

13.  Any other activities 
 

: 

14.  Interesting field 
 

: 

15.  Remark 
 

: 

 

 

 

Signature of program officer 
NSS 

 

Signature of NSS volunteer 
 

Signature of Principal  
and seal 

 

 

 

 

 



 

Indemnity form 

In consideration of my being nominated at my request to undergo all types of 

training and also participating in any camp course/ camp activities in my/ our side NSS and 

travelling. I undertake and agree that neither I not my executive administration will make 

any claim to government of India or against any officer of NSS/ Principal officer / program 

coordinator/ state prison officer/ youth officer/ assistant program advisor / deputy 

program advisor in respect of any loss or injury to the property of person (including injury 

resulting in death) which may be suffer while or in consequence of my being act in / out 

NSS and travelling. I understand that no compensation will be paid by the government of 

India or any officer as mentions against any such loss or injury (including injury resulting in 

death) and I agree so as to bind myself exactor administrators to indemnity  to the service 

of Government of India against any claim which may be by any third party in connection 

of the accident arising out of any act default on my part during in connection of said N.S.S 

camp / journey by road / rail etc. 

Signature of parent 

 

Signature of applicant 

 

Home address 

 

 

 

 

In the presence of witness number :  1.  --------------------------------------------- 

 2. ---------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


