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സർക്കുലർ 

 

 ഹയർ പസക്കന്ററി നൊഷണൽ സർവ്വീസ് സ്്ക മിപന്റ 2021 -22 അദ്ധ്യയന വർഷത്തിപല ഹയർ 

പസക്കന്ററി എൻ.എസ്.എസ് അവൊർഡുകൾക്കുള്ള അബ ക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. എൻ.എസ്.എസ ്

യൂണിറ്റ,് ബ് ൊ്ഗൊം ഓഫീസർ, ബവൊളന്റിയർ എന്നിങ്ങപനയൊണ് അവൊർഡ ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. 

ഇബതൊപെൊപ്പം നിർബേശിക്കുന്ന മൊതൃകയിൽ പമയ് 26 നു മുൻ ൊയി എൻ.എസ്.എസ് പസല്ലിൽ 

അബ ക്ഷകൾ സമർപ്പിബക്കണ്ടതൊണ്.  

 

മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ  

 

➢ യൂണിറ്റ,് ബ് ൊ്ഗൊം ഓഫീസർ, ബവൊളന്റിയർ എന്നിങ്ങപന തര്ംതിര്ിച്ചൊണ് അബ ക്ഷ 

സമർപ്പിബക്കണ്ടത്.  

 

➢ ഒര്ു യൂണിറ്റിൽ നിന്നും യൂണിറ്റ,് ബ് ൊ്ഗൊം ഓഫീസർ, ബവൊളന്റിയർ എന്നിവർക്കൊയി 

അബ ക്ഷ സമർപ്പിക്കുബപൊൾ എല്ലൊ അബ ക്ഷബയൊപെൊപ്പവും പവബവ്വപറ അനു ന്ധ 

ബര്ഖകൾ (Supporting Documents) ഉണ്ടൊയിര്ിക്കണം. 

 

➢ അബ ക്ഷ ഫൊറം മൊ്തം നൽകുന്ന യൂണിറ്റിപന്റ അബ ക്ഷ നിര്സിക്കുന്നതൊണ്. 

 

➢ അവൊർഡ് പ് ൊബ ൊസൽ A4 Size ബ പ്പറിൽ ഇംഗ്ല ഷിൽ ആയിര്ിക്കണം നൽബകണ്ടത്. 100 

ബ ജിൽ കവിയൊൻ  ൊെുള്ളതല്ല.  



 

➢ അബ ക്ഷബയൊപെൊപ്പം Brief Self Appraisal Statement നൽബകണ്ടതൊണ്.  

 

➢ യൂണിറ്റ,് ബ് ൊ്ഗൊം ഓഫീസർ, ബവൊളന്റിയർ എന്നിവർക്്ക ലഭ്ിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ 

അംഗ കൊര്ങ്ങൾ റിബപ്പൊർട്ടിൽ ് തി ൊദ്ിക്കൊവുന്നതൊണ്.  

 

➢ പ് ൊബപ്പൊസലിപന്റ ഒര്ു ബകൊപ്പിയും, ബസൊഫ്റ്റ ് ബകൊപ്പിയുമെങ്ങുന്ന ഒര്ു ഡി.വി.ഡി യും 

നൽബകണ്ടതൊണ്. (ഒര്ു ബസൊഫ്റ്റ ്ബകൊപ്പി യൂണിറ്റിൽ സൂക്ഷിബക്കണ്ടതൊണ്.) ് സ്തുത ബസൊഫ്റ്റ ്

ബകൊപ്പിയിൽ ബേർത്തിര്ിക്കുന്ന ബഫൊബട്ടൊകൾ ് ബതയക ബഫൊൾഡറൊയിക്കൂെി ഡി.വി.ഡി യിൽ 

ബേർബക്കണ്ടതൊണ്. 

 

➢ മൂന്നു വർഷപത്ത ് വർത്തനങ്ങപള അെിസ്ഥൊനമൊക്കി ആയിര്ിക്കണം റിബപ്പൊർട്ട ്

തയ്യൊറൊബക്കണ്ടത.് 2020 -21 അദ്ധ്യയനവർഷത്തിൽ സംസ്ഥൊനതലത്തിൽ അവൊർഡ് ലഭ്ിച്ച 

യൂണിറ്റ,് ബ് ൊ്ഗൊം ഓഫീസർ അബ ക്ഷ സമർപ്പിബക്കണ്ടതില്ല. എന്നൊൽ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും 

ബവൊളന്റിയറിനുള്ള അബ ക്ഷ സമർപ്പിക്കൊവുന്നതൊണ്.  

 

➢ അബ ക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന ബ് ൊ്ഗൊം ഓഫീസറിന് ETI / എൻ.എസ്.എസ ് പസൽ നെത്തിയ 

പ്െയിനിങ് ലഭ്ിച്ചിര്ിക്കണം. ര്ണ്ടു വർഷം  ൂർത്തിയൊകൊത്ത ബ് ൊ്ഗൊം ഓഫീസറുപെ 

യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് മൊതൃകൊ ര്മൊയ ് വർത്തനങ്ങൾ നെത്തുന്ന ബവൊളന്റിയർമൊർക്്ക 

അബ ക്ഷ നൽകൊവുന്നതൊണ്.  

 

➢ വിദ്യൊലയങ്ങളിപല മറ്റു ക്ലബ്ബുകൾ/സംഘെനകൾ തുെങ്ങിയവയുപെ ് വർത്തനങ്ങൾ 

റിബപ്പൊർട്ടിൽ ഉൾപപ്പെുത്തൊൻ  ൊെില്ല.  

 

➢ ബവൊളന്റിയർമൊര്ുപെ അബ ക്ഷ ഇല്ലൊത്ത യൂണിറ്റ/്ബ് ൊ്ഗൊം ഓഫീസർമൊര്ുപെ പ് ൊബ ൊസൽ 

നിര്സിക്കുന്നതൊണ്.  

 

➢ ഒര്ു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന ് ര്ണ്ടിൽ (1 ആൺ / 1 പ ൺ) കൂെുതൽ ബവൊളന്റിയർമൊർ അബ ക്ഷ 

സമർപ്പിക്കൊൻ  ൊെുള്ളതല്ല.  



 

➢ ഒബര് യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ര്ണ്ടു ബവൊളന്റിയർമൊർ അവൊർഡിന് അബ ക്ഷിക്കുബപൊൾ ഒബര് 

മൊതൃകയും വിവര്ങ്ങളും മൊ്തമൊകുന്നത് ഒഴിവൊക്കണം. ഓബര്ൊ വിദ്യൊർത്ഥിയുപെയും 

ബവൊളന്റിയർ എന്ന നിലയിലുള്ള ഇെപ െൽ പ് ൊബഫൊർമയിൽ വയക്തമൊക്കണം.  

 

➢ ബവൊളന്റിയറുപെ അവൊർഡ് പ് ൊബ ൊസൽ തയ്യൊറൊകുബപൊൾ ആ ബവൊളന്റിയർ യൂണിറ്റിന ്

നൽകിയ ബസവനങ്ങൾ/മൊതൃകൊ ര്മൊയ ് വർത്തനങ്ങൾ - തപന്റ ബനതൃതവഗുണം മറ്റു 

ബവൊളന്റിയർമൊര്ിബലൊ യൂണിറ്റിബലൊ ഉണ്ടൊക്കിയ മൊറ്റം എന്നിവയുപെ 

അെിസ്ഥൊനത്തിലൊയിര്ിക്കണം. നൊഷണൽ കയൊപുകളിൽ  പെെുത്ത ബവൊളന്റിയർമൊര്ുപെ 

അവൊർഡ് പ് ൊബപ്പൊസൽ നൽകൊൻ ബ് ൊ്ഗൊം ഓഫീസർ/ജില്ലൊ കൺവീനർ ് ബതയകം 

്ശദ്ധ്ിബക്കണ്ടതൊണ്.  

 

➢ ജില്ലൊ തലത്തിൽ മികച്ച ് വർത്തനങ്ങൾ സംഘെിപ്പിക്കുകയും ബനതൃതവ ര്മൊയി 

ഇെപ െുകയും പേയ്തിട്ടുള്ള  ി.എ.സിമൊര്ിൽനിന്നും സവീകര്ിക്കുന്ന പസൽഫ ്

അ് ീസിബയഷനുകളിൽ നിന്നും ഒന്ന് തിര്പെെുത്ത് സംസ്ഥൊന വിലയിര്ുത്തലിനൊയി 

ജില്ലൊ കൺവീനർമൊർ അയബക്കണ്ടതൊണ.് െി പതര്പെെുപ്പിനൊയി റ ജിയണൽ കൺവീനർ, 

ജില്ലൊ കൺവീനർ, RDD /ഹയർ പസക്കന്ററി ജില്ലൊ ബകൊ-ഓർഡിബനറ്റർ എന്നിവര്െങ്ങിയ 

സമിതിപയ ജില്ലൊ തലത്തിൽ ര്ൂ ീകര്ിബക്കണ്ടതൊണ്. െി സമിതിയിൽ RDD / ഹയർ പസക്കന്ററി 

ജില്ലൊ ബകൊ-ഓർഡിബനറ്റർ അദ്ധ്യക്ഷതവഹിബക്കണ്ടതൊണ്. 

 

➢ യൂണിറ്റ,് ബ് ൊ്ഗൊം ഓഫീസർ, ബവൊളന്റിയർ എന്നിവർക്കുള്ള അവൊർഡ് പ് ൊബഫൊർമയിൽ  

 

o Plantation എന്നതിൽ നൊപ്, ഹര്ിതകൊന്തി, പ്ൊംതണൽ കൂട്ടം, തനതിെപമൊര്ുക്കൽ, 

 ബയൊഡഡബവഴ്്സിറ്റി  ൊർക്കുകൾ, സുഭ്ിക്ഷം  ദ്ധ്തി, മുതലൊയ മറ്റു കൊർഷിക 

ഇെപ െലുകൾ മുതലൊയവ ഉൾപപ്പെുബത്തണ്ടതൊണ്.  

 

o Blood Donation എന്നതിൽ ര്ക്തദ്ൊനകയൊപുകൾ, ര്ക്തദ്ൊന ബ ൊധവത്കര്ണ 

് വർത്തനങ്ങൾ, ര്ക്തദ്ൊന ഡയറക്ടറി മുതലൊയവ ഉൾപപ്പെുബത്തണ്ടതൊണ്.  

 



o Health /Eye /Immunisation Camp എന്നതിൽ കൊവലൊൾ, ബര്ൊഗ് തിബര്ൊധ 

് വർത്തനങ്ങൾ, ബകൊവിഡ് കൊല ് വർത്തനങ്ങൾ, മൊസ്്ക് േൊലഞ്ച് , എഡയു - 

പഹൽപ്പ് , പതളിമ  ദ്ധ്തി, Break the Chain Campaign  മൊനസിക  ിന്തുണൊ 

സംവിധൊനം, മറ്റു സഹൊയ ് വർത്തനങ്ങൾ, ഒപ്പം  ദ്ധ്തി, ബന്തദ്ൊനം, അവയവ 

ദ്ൊനം,  ൊലിബയറ്റിവ് പകയർ, ബകൊവിഡ് ് തിബര്ൊധത്തിന് നെപ്പിലൊക്കിയ മറ്റു 

് വർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപപ്പെുത്തൊവുന്നതൊണ്.  

 

o Swatch Bharat Abhiya എന്നതിൽ  ൊൽ -സവച്ഛത മിഷൻ, മറ്റ ് ശുേീകര്ണ 

് വർത്തനങ്ങൾ, ഖര് മൊലിനയ സംസ്കക്ര്ണം, വീണ്ടും വിദ്യൊലയത്തിബലക്്ക, ജല 

 ര്ിബശൊധന എന്നിവ ഉൾപപ്പെുബത്തണ്ടതൊണ.്  

 

o Work on Digital Literacy എന്നതിൽ digital literacy നിയമസൊക്ഷര്തൊ മുതലൊയവ 

ഉൾപപ്പെുബത്തണ്ടതൊണ്.  

 

o Other Programmes ൽ ഭ്ിന്നബശഷിക്കൊർക്കുബവണ്ടി നെത്തിയ ് വർത്തനങ്ങൾ, 

 ൊബേയം, സമദ്ർശൻ, ഉ ജ വനം/ഭ്വനം, ് േമ ശു്ശൂഷ , ് ളയ ദ്ുര്ിതൊശവൊസ 

് വർത്തനങ്ങൾ,  ബ ൊധനം, വൊയനപയ ബ് ൊത്സൊഹിപ്പിക്കുന്ന ് വർത്തനങ്ങൾ, 

മനസ്സ് സർബഗൊത്സവം, യൂണിറ്റ ് തലത്തിൽ നെത്തിയ മറ്റ ് ് വർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ 

ഉൾപപ്പെുത്തൊം.  

 

➢ എൻ.എസ്.എസ് യൂണിറ്റ ് ആസൂ്തണം പേയ്ത് കഴിെ മൂന്നു വർഷങ്ങളിലൊയി  

നെപ്പിലൊക്കിയ സംസ്ഥൊനതലത്തിൽ നിർബേശിച്ച  ര്ി ൊെികൾ പ് ൊബഫൊർമയിൽ വിവിധ 

തലപക്കട്ടിൽ ഉൾപപ്പെുബത്തണ്ടതൊണ്. 

 

➢ അവൊർഡ് പ് ൊബപ്പൊസലിബനൊപെൊപ്പം അഭ്ിനന്ദനം, പറക്കപമബന്റഷൻ കത്തുകൾ/ 

സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉൾപപ്പെുത്തുന്നത് അബയൊഗയതയൊയി കണക്കൊക്കുന്നതൊണ്.  

 

➢ ജില്ലൊ കൺവീനർ/ ി.എ.സി അംഗങ്ങൾ അവര്ുപെ ക ഴിലുള്ള യൂണിറ്റുകളിൽ മികവ് 

 ുലർത്തുന്നവ അവൊർഡ് പ് ൊബപ്പൊസൽ നൽകിയിട്ടുപണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവര്ുബത്തണ്ടതൊണ്.  



 

➢ മുകളിൽ സൂേിപ്പിച്ച മൊർഗ്ഗനിർബേശങ്ങൾ  ൊലിച്ചിട്ടുബണ്ടൊപയന്ന് ബ് ൊ്ഗൊം 

ഓഫീസർ/ ി.എ.സി /ജില്ലൊ കൺവീനർമൊർ ഉറപ്പുവര്ുബത്തണ്ടതൊണ്.  

 

 

        ബഡൊ.ബജക്ക ് ബജൊൺ 
                   ബ് ൊ്ഗൊം ബകൊർഡിബനറ്റർ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GENERAL EDUCATION DEPARTMENT 

HIGHER SECONDARY NATIONAL SERVICE SCHEME 

 

Proforma for recommending N.S.S. Unit and PROGRAMME 

OFFICER for NSS Awards 2021-22 

 
 

1. Name of the State/UT  

2. Name of the University / +2 Council  

3. Name of the College/School with address 

and contact details (Email & phone) 

 

4. Name of the Principal of College /School 

with contact details (Email & phone) 

 

5. Name of the programme officer (in Capital) 

and contact details (Email & phone) 

 

6. Name of the programme office (in Hindi) 
 

7. Sex (Please Tick  mark) Male  Female  

8. Name of the NSS Unit which is being 

recommended for Award and date 

from which the NSS unit is in 

existence. 

 

9. Period of Service as Programme officer of 

the NSS unit 

From To 

10. Whether the Programme Officer is trained 

at ETI? If yes, then attach certificate. 

Yes  No     

(Certificate attached at page no. .. ) 

11. Please indicate year wise allocation of NSS 

Volunteers under NSS Units and actual 

enrolment during last 3 years i.e., during 

2019-20, 2020-21 and 2021-22 

Year 
Allocation of 

volunteers 

under NSS 

Unit 

Actual 

Enrollment of 

NSS 

volunteers 

under NSS unit 

2019-20 
  

 

2020-21 

  

 
2021-22 

  

 

Passport size of 

programme 

officer (2 photo 

also attached) 



12. Adoption of Villages/Slums and 

completion of Special Camping against 

targets 

 
(Please indicate year wise target of Special 

Camping and actual achievement during 

last 3 years i.e., during 2019-20, 2020-21 

and 2021-22) 

 

Year 
No of adopted 

village/slum 

No of special 

Camps orga- 

nized and dura- 

tion of camp 

2019-20   

 
2020-21 

  

 
2021-22 

  

13. Whether the Programme Officer has been 

convicted by a court of law or any case/ 

investigation is pending against him/her? 

 
(Certificate from the competent authority 

of the College/School to be attached. 

 
Yes No 

(Certificate attached at page no. .. ) 

14. Other Remarks, if any 
  

A. Eligibility Criteria: 

The NSS Unit to be considered for the award shall be a single NSS unit. Thus, in case a 

programme officer is in-charge of more than one NSS unit for any reason, one of such unit 

should be identified and all data in this Proforma should be furnished for the particular unit. 

 

Sl.No Parameter Factual Position 

1. Whether NSS unit has been in existence continuously for 

five years, i.e., during 2017-18 and onwards. 
Yes/No 

2. Whether the strength of the NSS unit is as per guidelines 

during the last 3 years i.e., during 2019-20, 2020-21, and 

2021-22? 

 

Yes/No 

3. Whether the NSS unit has adopted village/slum as per 

guidelines and has completed the Special Camping 

targets during the last 3 years i.e., during 2019-20, 2020-

21, and 2021-22? 

 
Yes/No 

4. Whether the Programme Officer has completed minimum 

two years as Programme Officer of the NSS unit being 

recommended for award (as on 31.3.2022?) 

Yes/No 

5. Whether the Programme Officer has been trained at ETI? Yes/No 

6. Whether the Programme Officer has been convicted by a 

court of law or any case/investigation is pending against 

him/her? 

Yes/No 



B. Performance/Achievements (during last 3 years) 
 

Sl. Parameter 
No 

Factual Position 

1. Plantation: 

a) No. of Saplings planted in the programmes 

2019-20 2020-21 2021-22 

   

2. Blood Donation: 

a) Blood donated in the campus (No. of unit) 

   

3. Health/Eye/Immunisation Camps 

a) No. of Campus organized 

   

4. Awareness Programmes/Rallies/Campaigns organized: 

a) AIDS awareness (No of programmes) 

   

b) Environment Awareness (No of Programmes)    

c) Other Awareness Programmes (Please indicate the 

name of the Awareness Programme and number of 

programmes organised. 

   

i) No. of Cleanliness Activities organized under Swatch 

Bharat Abhiyan 

Contribution to 

◆ Ujjwala Yojna 

◆ Pradhan Mantri Jandhan Yojana 

◆ Pradhan Mantri Jeevan Bima Yojana 

◆ Awareness on renewable energy 

◆ Work on digital literacy 

◆ Work on Cashless India 

◆ Other Awareness programmes 

   

5. Creation of Durable Assets: 

a) Estimated Value of the Assets created (Rs.).     

(details attached at page No.) 

   

6. National/State/District Level Awards: 

a) National Level Awards 

(Please indicate the names of the Awards and year) 

(Attach the certificate and mention page No...) 

   

 b) State level Awards 

(Please indicate the names of the Awards and year) 

(Attach the certificate and mention page No...) 

   



 c) District Level Awards 

(Please indicate the names of the Awards and year) 

(Attach the certificate and mention page No...) 

   

7. POCSO Act, 2012 

POCSO Act related programmes 

   

8. Gender Sensitization 

Programme related to Gender Sensitization 

   

9. Persons with Disability 

Programme related to Persons with Disability 

   

10. Plastic free 

Programme related to plastic free 

   

11. Adult Literacy 

Programme related to Adult Literacy 

   

12. Green Village 

Programme related to Green Village 

   

13. Other Outstanding Achievements 

(Please indicate details of each such achievement) 

   

 

The NSS Unit to be considered for the award shall be a single NSS unit. Thus, in case a 

programme officer is in-charge of more than one NSS unit for any reason, one of such unit 

should be identified and all data in this Proforma should be furnished for the particular unit 

only. 

 

Note: The details mentioned above should tally with those given in the main proposal. In case of 

major deviation, the proposal will be liable to rejection. The above information furnished by 

the applicant is checked and found correct. 

 

 

 
Signature of the P O Signature of the Principal Signature of the Programme 

Coordinator 

 

 

 

 

 

 
 

 

Signature of the 

Vice Chancellor/Chairman 

Signature of the Competent 

Signature of the SNO Authority in the State/UT 



GENERAL EDUCATION DEPARTMENT 

HIGHER SECONDARY NATIONAL SERVICE SCHEME 

 

Performa for recomending N.S.S. VOLUNTEERS 

 for NSS Awards 2021-22 

 
 

1. Name of the State/UT  

2. Name of the University / +2 Council  

3.  Name of the College/School (with contact 

particulars) 

 

4. Name of the Principal of College /School 

with contact details (Email & phone) 

 

5. Name of the volunteer (in Capital)  

6. Name of the volunteer (in Hindi)  

7. Residential address with email & Phone 

No. 

 

 

8. Sex (Please Tick  mark) Male 
 

Female 

 

9. Date of Birth (DOB) Age as on 31.03.2022 

............................... 

..........day...............month. ............. year 

(Please attach proof of DOB at page No. ....... ) 

10. Category (GEN/SC/ST) GEN SC ST 

(Please attach certificate of SC/ST 

Category for relaxation at page no. ..... ) 

11. Period of volunteership of the volunteer From To  

 120 hrs  

 

 

More than 240 hrs   

 240 hrs   

 
13. Details regarding Participation in Special 

camp 

 

From.........................To........................... 

Academic year ......................... 

(Certificate at page no. ............ ) 

 
Passport size 

of volunteer 

(2 photo also 

attached) 



14. Details of particiaption in nationa regional 

level NSS programmes 

RD Camp Pre RD-Camp 

 NIC Camp NE Youth festival 

 National Adventure Camp 

 National Youth Festival 

 Mega camps 

 None of above 

 (Attached the certificate and mention Page 

No. ....... ) 

15. Please mention whether National Youth 

Award received 

Yes No 

(If yes, please attach copy of certificate) 

16. Whether the Volunteer has been convicted 

by a court of law or any case/investigation 

is pending against him/her? 

(Certificate from the competent authority 

of the College/School to be attached. 

Yes No 

(Attach certificate and mention page no. .... ) 

17. Other Remarks, if any 
 

 

Sl. No Parameter Factual Position 

1. Whether volunteer has completed minimum 2 years 

volunteership under NSS during 2021-22? (Since Award is 

being conferred 2021-22, volunteers completing their 

volunteership prior to 2021-22 cannot be considered for the 

Award or in other words, the volunteer should have been a 

student, pursuing a regular course at least for a part of the 

year 2021-22) 

 

 

Yes/No 

2. Whether the Volunteer completed 240 hours of community 

service during 2 consecutive years of volunteership under 

NSS? 

 
Yes/No 

3. Whether the Volunteer has participated in at least one 

Special Camp? 
Yes/No 

4. Whether the Volunteer has participated in at least one 

National/Regional Programme like RD/Pre-RD Parade 

Camps, NSS Mega Camps, National Integration Camps, 

North East Youth Festivals, National Youth 

Convention/Suvichar un- der National Youth Festival, 

Adventure Camps, etc.? 

 

 
Yes/No 

5. Whether the Volunteer is below 25 years of age (28 years in 

case of SC/ST) as on 31.03.2022? Yes/No 

6. Whether the Volunteer has been convicted by a court of law 

or any case/investigation is pending against him/her? 
Yes/No 



B. Performance/Achievements 

The achievement shall be considered for the two-year volunteership period, which should fall 

within last 3 years, i.e., 2019-20,2020-21 & 2021-22 

 

Sl. Parameter 

No 
Factual Position 

1. Plantation: 

a) No. of Saplings planted by the volunteer personally 

2019-20 2020-21 2021-22 

   

2. Blood Donation: 

a) No. of Blood donation camps attended 

   

b) Blood donated by the volunteer personally (No.of unit) 

(Attached the certificate and mention page no.) 

   

3. Health/Eye/Immunisation Camps 

a) No. of Camps attended 

   

4. Awareness Programmes/Rallies/Campaigns organized: 

a) AIDS awareness (No of programmes) 

   

b) Enviornment Awareness (No of Programmes)    

c) Other Awareness Programmes (Please indicate the 

name of the Awareness Programme and number of 

programmes attended 

i) No. of Cleanliness Activities organized under Swatch 

Bharat Abhiyan 

Contribution to 

◆ Ujjwala Yojna 

◆ Pradhan Mantri Jandhan Yojana 

◆ Pradhan Mantri Jeevan Bima Yojana 

◆ Awareness on renewable energy 

◆ Work on digital literacy 

◆ Work on Cashless India 

◆ Other Awareness programmes 

   

5. National/State/District Level Awards: 

a) National Level Awards 

(Please indicate the names of the Awards and year) 

(Attach the certificate and mention page No...) 

   

b) State level Awards 

(Please indicate the names of the Awards and year) 

(Attach the certificate and mention page No...) 

   



 c) District Level Awards 

(Please indicate the names of the Awards and year) 

(Attach the certificate and mention page No...) 

   

6. POCSO Act, 2012 

POCSO Act related programmes 

   

7. Gender Sensitization 

Programme related to Gender Sensitization 

   

8. Persons with Disability 

Programme related to Persons with Disability 

   

9. Plastic free 

Programme related to plastic free 

   

10. Adult Literacy 

Programme related to Adult Literacy 

   

11. Green Village 

Programme related to Green Village 

   

12. Other Outstanding Achievements of the Volunteer 

(Please indicate details of each such achievement) 

   

 

Note: The details mentioned above should tally with those given in the main proposal. In case of 

major deviation, the proposal will be liable to rejection. The above information furnished by 

the applicant is checked and found correct. 

2) Since the award for 2021-22, the volunteers completing their two years volunteership during 

2021-22 only are to be considered. The volunteers completing their volunteership prior to 

2021-22 cannot be considered for the award. For the same reason, the achievements of the 

volunteers shall be considered for the two years volunteersship period, which would fall within 

last three years, 2019-20,2020-21 & 2021-22. In other words, the NSS volunteer should have 

been a student, pursuing a regular course, at least for a part of the year for which he/she is being 

nominated. The NSS volunteers should indicate his/her personal achievements only, and not the 

achievements of the entire NSS unit. For instance, he/she should indicate sapling planted/ 

blood donated by him/her personally in a programme and not by the entire NSS unit. 

 

 
 

Signature of the P O Signature of the Principal Signature of the Programme 
Coordinator 

 
 
 
 

           Signature of the             Signature of the SNO  Signature of the Competent 

Vice Chancellor/Chairman      Authority in the State /UT



 



 

 

 


