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राष्ट्रीय सेवा योजना राज्यस्तरीय परुस्कार  
२०20-21. 

महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग 

शासन शनणणय क्रमाकंः रासेयो- 2०21/प्र.क्र.60/साशश-7 
मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय शवस्तार इमारत, मंुबई 400 032.                               

तारीख:  12 ऑगस्ट, 2021. 

संदभण :  शासन पत्र समक्रमाकं शदनाकं 29 जून, 2021 
 

प्रस्तावना : 

कें द्र  शासनाच्या पद्धतीवर आधाशरत राज्यस्तरावर राज्याच्या रौप्य महोत्सवी वर्षापासनू राष्ट्रीय सेवा 
योजनेअंतगणत परुस्कार देण्याची प्रथा सन १९९३-९४ वर्षापासून सुरु करण्यात आली. त्यानुसार 
शवद्यापीठाकंडून प्रस्ताव मागशवण्यात  आले व राज्यस्तरीय परुस्कार शनवड सशमतीच्या शशफारशीनुसार शनणणय 
घेण्यात आला 

शासन शनणणय :  

राष्ट्रीय सेवा योजनेअतंगणत सन 2020-21 मध्ये शन:स्वाथण भावनेने व शनष्ट्ठेने समाजाची सेवा 
करणाऱयांना त्यांच्या अंशगकृत कामात प्रोत्साहन शमळाव ेव त्यांच्या शन:स्वाथण सेवचेा यथोशचत गौरव करण्याच्या 
दृष्ट्टीने खाली नमूद केल्याप्रमाणे राज्यस्तरीय परुस्कार देण्याचा  राज्य शासनाने शनणणय घेतलेला आहे. 

 

(1) सवोत्कृष्ट्ट शवद्यापीठ  (स्मृशतशचन्ह) 
 

1) अ.क्र. 2)            शवद्यापीठाचे नाव 
3) 1 4) गोंडवाना शवद्यापीठ, गडशचरोली   

   
 (2) सवोत्कृष्ट्ट कायणक्रम समन्वयक     (स्मृशतशचन्ह व रु. 10,000/- ) 
 

अ.क्र. कायणक्रम समन्वयकाचे नाव शवद्यापीठाच ेनाव 
1 डॉ.नरेश मधुकर मडावी गोंडवाना शवद्यापीठ, गडशचरोली   

 
 (3) सवोत्कृष्ट्ट कायणक्रम अशधकारी परुस्कार    (स्मृशतशचन्ह  व रु. 5,000/- प्रत्येकी)     
 

5) अ.क्र. 6) कायणक्रम अशधका-यांचे नाव 7)  महाशवद्यालय/शवद्यापीठ 
1 
 

सुशील राम शशदे ठाकूर शवज्ञान व वाशणज्य महाशवद्यालय, कांशदवली, मंुबई 
( मंुबई शवद्यापीठ, मंुबई ) 

2 डॉ. शवलास वसंतराव कर्डडले 8) अनेकातं एज्यकेुशन सोसायटीचे, तुळजाराम चतुरचंद कला, 
शवज्ञान व वाशणज्य महाशवद्यालय, पणेु 

9) ( साशवत्रीबाई फुले पणेु शवद्यापीठ,पणेु ) 
3 गुरुदास दादाजी बल्की श्री शशवाजी कला, वाशणज्य व शवज्ञान महाशवद्यालय, राजुरा, 

चंद्रपरू 
( गोंडवाना शवद्यापीठ, गडशचरोली ) 

4 डॉ. कल्याण धोंडीबा सावतं राजश्री शाहू महाशवद्यालय, लातूर 
( स्वामी रामानंद तीथण मराठवाडा शवद्यापीठ, नांदेड ) 
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 (4) सवोत्कृष्ट्ट महाशवद्यालय परुस्कार       ( स्मृशतशचन्ह ) 

अ.क्र. महाशवद्यालय शवद्यापीठ 
1 ठाकूर शवज्ञान व वाशणज्य महाशवद्यालय, 

कांशदवली, मंुबई 
मंुबई शवद्यापीठ, मंुबई 

2  अनेकांत एज्युकेशन सोसायटीचे, तुळजाराम 
चतुरचंद कला, शवज्ञान व वाशणज्य 
महाशवद्यालय, पणेु 

साशवत्रीबाई फुले पणेु शवद्यापीठ,पणेु 

3  श्री शशवाजी कला, वाशणज्य व शवज्ञान 
महाशवद्यालय, राजुरा, चदं्रपरू 

गोंडवाना शवद्यापीठ, गडशचरोली 

4 राजश्री शाहू महाशवद्यालय, लातूर स्वामी रामानंद तीथण मराठवाडा शवद्यापीठ, 
नांदेड 

 

(5) कायणक्रम अशधकारी प्रशंसा प्रमाणपत्र परुस्कार 

अ.क्र. कायणक्रम अशधका-यांचे नाव  महाशवद्यालय/शवद्यापीठ 

1 डॉ. योगेश मधुकरराव 
पोहोकार 

श्रीमती शकंुतलाबाई धाबकेर महाशवद्यालय, कारंजा (लाड), 
शज. वाशशम 
( संत गाडगेबाबा अमरावती शवद्यापीठ, अमरावती ) 

2 डॉ. शरय ुहनुमंतराव 
भोसल े

सरदार बाबासाहेब माने महाशवद्यालय, रशहमतपरू, सातारा 
( शशवाजी शवद्यापीठ, कोल्हापरू ) 

3 प्रशवण सुखदेव गायकर कृर्षी जवैतंत्रज्ञान महाशवद्यालय, लोणी 
( महात्मा फुले कृर्षी शवद्यापीठ, राहुरी ) 

4 डॉ. सोमीनाथ  सारंगधर 
खाडे 

राष्ट्रमाता इंशदरा गांधी कला, वाशणज्य व शवज्ञान महाशवद्यालय, 
जालना 
( डॉ.बाबासाहेब आंबडेकर  मराठवाडा शवद्यापीठ, औरंगाबाद ) 

 
           (6) सवोत्कृष्ट्ट  स्वयंसवेक परुस्कार :       (स्मृशतशचन्ह व रु. 2,000/- प्रत्येकी) 
 

अ.क्र. स्वयंसेवकाच ेनाव  महाशवद्यालय/शवद्यापीठ 
1 राजश्री लक्ष्मणराव माने 

 
शवद्या प्रशतष्ट्ठान कमलनयन बजाज ईन्सन्स्टट्युट ऑफ 
इंशजशनअरींग ॲण्ड टेक्नॉलॉजी, बारामती, पणेु 
( साशवत्रीबाई फुले पणेु शवद्यापीठ, पणेु ) 

2 शदवशे नंदशकशोर शगन्नारे 
 

नागपरू पशुवदै्यक महाशवद्यालय, नागपरू 
( महाराष्ट्र पशु व मत्स्य शवज्ञान शवद्यापीठ, नागपरू ) 

3 प्रशतक माधव कदम गजमल तुळशीराम पाटील महाशवद्यालय, नंदुरबार 
( कवशयत्री बशहणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र शवद्यापीठ, 
जळगाव ) 

4 शसद्धी भारतराव देसाई  
 

कृर्षी महाशवद्यालय, परभणी  
( वसंतराव नाईक मराठवाडा कृर्षी शवद्यापीठ, परभणी ) 
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5 अमर अशनल कतोरे श्री शशवाजी कला, वाशणज्य महाशवद्यालय़़, अमरावती 
( सतं गाडगेबाबा अमरावती शवद्यापीठ, अमरावती ) 

6 अमोल उद्धवराव सरोदे 
 

सामाशजक शास्त्र ेसंकुल, स्वामी रामानंद तीथण मराठवाडा 
शवद्यापीठ, नांदेड  
( स्वामी रामानंद तीथण मराठवाडा शवद्यापीठ, नांदेड ) 

7 शशवम आशशर्ष पटेल 
 

के.सी. महाशवद्यालय,चचणगेट 
( मंुबई शवद्यापीठ, मंुबई ) 

8 रशवद्र ताराचंद पाटील कृर्षी महाशवद्यालय, दापोली 
( डॉ.बाळासाहेब सावतं कोकण कृर्षी शवद्यापीठ, दापोली ) 

9 प्रसाद गोरखनाथ वाघमोडे शटळक आयुवदे महाशवद्यालय, पणेु 
( महाराष्ट्र आरोग्य शवज्ञान शवद्यापीठ, नाशशक ) 

10 अशनकेत रशवद्र वाकळे कृर्षी महाशवद्यालय,  पणेु 
( महात्मा फुले कृर्षी शवद्यापीठ, राहुरी ) 

11 तेजन्सस्वनी कैलासशेठ वानखेडे यशवतंराव चव्हाण महाशवद्यालय, शसल्लोड, औरंगाबाद 
( डॉ.बाबासाहेब आंबडेकर  मराठवाडा शवद्यापीठ 
औरंगाबाद )  

12 समथण मधुकर शचवरे डी.ए.व्ही. वलेणकर वाशणज्य महाशवद्यालय, सोलापरू 
( पणु्यश्लोक अशहल्यादेवी होळकर सोलापरू शवद्यापीठ, 
सोलापरू ) 

13 अशनकेत उद्धव वाघमारे दहीवाडी महाशवद्यालय, सातारा 
( शशवाजी शवद्यापीठ, कोल्हापरू ) 

14 शप्रयंका शामराव ठाकरे महात्मा गांधी कला, शवज्ञान व कै.एन.पी. वाशणज्य 
महाशवद्यालय, अरमोरी, गडशचरोली 
( गोंडवाना शवद्यापीठ, गडशचरोली ) 

 
 

           सदर शासन शनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असनू त्याचा संकेताक 202108121545062308 असा आहे. हा आदेश शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन 
काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.       

      
       

                                                                                                   ( डॉ. प्रभाकर ब. देसाई ) 
                                                                                                     राज्य संपकण  अशधकारी / शवशेर्ष कायण अशधकारी 

                                                                                                   महाराष्ट्र शासन  
प्रत, 

1. मा.मुख्यमंत्री यांच ेसशचव, मंत्रालय, मंुबई 
2. मा.मंत्री, उच्च  व तंत्र शशक्षण  यांच ेखाजगी सशचव, मंत्रालय, मंुबई  
3. मा.राज्यमंत्री, उच्च  व तंत्र शशक्षण  यांच ेखाजगी सशचव, मंत्रालय, मंुबई 
4. मा. प्रधान सशचव, उच्च  व तंत्र शशक्षण शवभाग  यांच ेस्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मंुबई 

Prabhakar 
Bacharam Desai

Digitally signed by Prabhakar Bacharam Desai 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND TECHNICAL 
EDUCATION DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c29e32f9b4306c619f97248f3a9413638809e17851012a3fc3238770a
779753f, pseudonym=B837E54CBD50E51C814CB9359225ADBDDBB181CA, 
serialNumber=C48A5B09213F4B446F461966ACD0278152AF4C35D6C8C2FF
052641B350DE83CF, cn=Prabhakar Bacharam Desai 
Date: 2021.08.12 14:53:16 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/
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5. संचालक, उच्च शशक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 
6. संचालक, तंत्र शशक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 
7. शशक्षण  संचालक, शालेय शशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 
8. संचालक (प्रशशक्षण), व्यवसाय शशक्षण व प्रशशक्षण संचालनालय, मंुबई 
9. सवण शवद्यापीठांच ेकुलगुरु/कुलसशचव 
10. कायणक्रम  सल् लागार, राष्ट्रीय सेवा योजना, मनुष्ट्यबळ शवकास मंत्रालय, भारत सरकार,नवी शदल्ली 
11. युवा कायण व शक्रडा शवभाग, शास्त्री भवन,  नवी शदल्ली 
12. संचालक, माशहती व जनसंपकण  महासंचालनालय, मंुबई  

(दूरदशणन, आकाशवाणी, वृत्तपत्रे  इत्याशदच्या माध्यमाद्वारे यथोशचत प्रशसध्दी देण्यासाठी) 
13. क्षेशत्रय सचंालक ,राष्ट्रीय सेवा योजना, क्षेशत्रय संचालनालय, पणेु  
14. परुस्कार शनवड सशमतीच ेसदस्य 
15. परुस्कार प्राप्त कायणक्रम अशधकारी व त्यांच्या महाशवद्यालयांचे प्राचायण 
16.परुस्कार प्राप्त शवद्याथी  
17.शनवड नस्ती, साशश-7. 
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