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रा�ीय �
नवसंशोधन 

�ध�

संयु�पणे आयो�जत



4 4�वधायक / सृजनशील क�नाश�� शा�ीय �वचार व �ि�कोन/ भू�मका 

�योगातील मूळ क�ना आ�ण ना�व� त�ि�क कौश� (कला व कारा�गर�) 4 4

आ�थक� ��ा िकफायती,  िटकाऊपणा, पय�वरणपूरक सादर�करण व ��ीकरण 4 4

शै��णक मू� उपयो�गता 4 4

मॉडेल �नवडीचे �नकष

4पय�वरण – जल, हवा �दषण कमी करणे. शु� पाणी उपल� �ावे �णून ू

�ाम�रावर अंमलबजावणी करता येणारे  �योग, जैव �व�वधता न� 

हो�ापासून वाचवणे, ती जपणे.  

4ऊज� – वीज उ�ादन करणारे पय�वरणपूरक �योग,  ह�रत ऊज�,बायोगॅस, 

जैव इंधन, �वजेचा वापर कमी क�न नैस�गक�  साधन��ारा गरजा 

पूण� करणारे मॉडेल.

4सूचना आ�ण दळणवळण – �दषण मु� वाहने. आधु�नक उपकरणे उदारणाथ � टे�लफोन, रेिडओ, ू

मोबाइल, इंटरनेट य�चा वापर क�न सु�वधा उपल� क�न देणे.

4��ता – कच�याचे �वभाजन, कच�याची पून��ि�या  व पूनव�पर, स�डपा�ाचे 

�नयोजन व पूनव�पर, ��तेची नवीन साधने.

4रोजगार व �ामोदय – कुटीर उ�ोग वाढ�व�ासाठ� संशोधन, खेडे व शहरातले अंतर 

�मट�व�ासाठ�चे शोध, आ��नभ�र गाव  

4कृषी – शा�त शेती, कमीतकमी साधन�चा वापर, जल पूनभ�रण, �सचंन, 

शेतात उ�ा�दत होणा�या मालावर �ि�या, शेतमाल साठा, जै�वक 

शेती,  खते,  �बयाणे, िकटकनाशके, यावर जै�वक उपाय. 

4�श�ण – रोजगारा�भमुख अ�ास�म,  ह�रत शाळा ,  बु�नयादी �श�ा

�ामु�ाने खालील �े�ातील �योग�ना या �ध�त �ान असेल.

संक�ना

*(��स� अथश� ा�� ई. एफ. शुमाकर य�नी महा�ा ग�धीज�पासून �ेरणा घेत म�वत�, सव� समावेशक, �देशी, तं��ानाचा पुर�ार केला. 

���ा �ारा �ल�खत  ‘�ॉल इज �ुटीफूल’  या पु�कात तं��ानाला मानवीय चेहरा दे�ासाठ�चा �स��त म�डला आहे. )

स���तीत �व�ानातील अनेक संशोधने व ��चा वापर नै�तकते�ा मापदंडावर फोल ठरत आहेत. �णूनच 

या कालखंडात नै�तक मू��ना �ाधा� देणारे वै�ा�नक संशोधन होणे गरजेचे झाले आहे. ��ुत संशोधन 

अ� ��पात असले तर� समाजासाठ� �ाची उपयु�ता असेल हा �ाथ�मक �नकष असला पा�हजे. 

�ाचबरोबर �व�ा��म�े रचना�कता, सव�समावेशकता, शोषणमु� व शा�त समाज �नम�ण कर�ाची 

मान�सकता तयार कर�ाचे वातावरण �नम�ण झाले पा�हजे. छो�ा संशोधना�ा मा�मातून ग�व - 

खे��ना नवीन �दशा �मळेल, प�रणामी महा�ा ग�धीज�ची ‘�ाम�राज’ क�ना ���ात अ���ात  

येईल. मनु� नै�तकते�ा आधारावर आपला वै�ा�नक �ि�कोन �वक�सत क� शकेल व �ाची सु�वात 

�व�ाथ� दशेपासून झाली पा�हजे, हीच भू�मका ग�धी �रसच� फाउ�ेशन व मराठ� �व�ान प�रषद य�ची आहे.  

��ुत सं���ा मा�मातून समाजाला यो� �दशेने �भा�वत करणा�या संशोधनाला �वचारपीठ �नम�ण 

क�न दे�ाचा मानस आहे. 

ग�धी �वचार��ा पा�भ� ूमीवर �वके��कंरण पय�वरणपूरक, उपयोगी व शा�त तं��ान �नम�ण कर�ा�ा 

�ि�येत �व�ा��ना सहभागी क�न ���ातील क�नाश��ला वाव दे�ासाठ� ‘�ॉल इज �ुटीफूल’*. 

या रा�� ीय नवसंशोधन �ध�चे आयोजन केले आहे. 



4ऑनलाईन न�दणी अज� भ�न �वेश �न��त केला जाईल.

4 �ध�साठ� �वेश �वनामू� असेल.

4�ध� पाचवी ते दहावी�ा �व�ा��साठ� खुली आहे.

4 s s�ध�साठ�  दोन गट असतील .   �थम गट -पाचवी ते सातवी  ��तीय गट – आठवी त े दहावी    

4संबं�धत शाळा / �श�क�नी �व�ा��ना मॉडेल तयार कर�ासाठ� कृपया माग�दश�न करावे.

4�ध�त समजा शाळेचा सहभाग नसला तर� �व�ाथ� वैय��क�र�ा �तं�पण े िकंवा संघ�पात (�ुप) �ध�त 
सहभागी होऊ शकतात.

4�व�ाथ� संघ या ��ीने �ध�त सहभागी होऊ शकतात. पुर�ार संघ �णून �दला जाईल. 

4एका संघात जा�ीत जा� 3 �व�ाथ� असावेत. संघातील एका �धक� ाचे नाव संपक�साठ� �ावे लागेल.

4सहभागी ��ेक �व�ा��ला अनु�म�क,  लॉगीन आय डी आ�ण पासवड � �दला जाईल.

4�वषय / मॉडे� समजावून स�ग�ासाठ� 5 �म�नटाचा ��िडओ असावा.

4�धक� �नी आप�ा मॉडेल�ा छाया�च�ासोबत, संक�ना असलेली फाईल 300 श�ात [pdf / word] 
�लहन सादर करावी.ू

4�वे�शत मॉडे�मधून �नवड स�मतीने �नवडलेले मॉडे� सोशल �मडीयावर अपलोड केले जातील. ��ना तेथे 
�मळाले�ा लाई� व �नवड स�मतीने �दलेले गुण एक� क�न �वजेते �नवडले जातील

4�ध�त सादर कर�ात येणारे मॉडेल, क�ना या पूण�पणे नवीन असा�ात. �ा पूव� कुठेही �द�शत�  झाले�ा 
नसा�ात, तसे आढळ�ास आपली न�दणी र� केली जाईल.

4पर��क�चा �नण�य अं�तम राहील.

4 �ध��ा �नयम व अटीत बदल कर�ाचा अ�धकार आयोजक�ना आहे.

4�ध�त आपण सहभागी झाला याचा अथ � आपणास �ध�चे सव� �नयम व अटी मा� आहे असे गृहीत धरले 
जाईल. 

�ध�चे �नयम व अटी –

��िडओ�ा सु�वातीला �धक� ाने आपला पूण� प�रचय 

�ावा [नाव, गाव, शाळेचे नाव]. 

तसेच  मी/ आ�ी ग�धी �रसच� फाउ�ेशन, जळगाव व 

मराठ� �व�ान प�रषदे�ारा आयो�जत रा�� ीय नवसंशोधन 

�ध�त .......................................मॉडेल ��ुत क�रत आहे 

असा उ�ेख करावा.

मॉडेल सादर करताना खालील मु��चे ��ीकरण देणे 

आवशक आहे .

4�धक� ाचे िकंवा गटाचे नाव 

4 शीष�क

4सार�श 

4�व�ा�नक �ि�कोन 

4गृ�हते 

4सा�ह� 

4प�त 

4मा�हती / प�रणाम 

4 �व�ेषण 

4 �न�ष� 

मॉडेलचे ��िडओ ��� तयार करतानाचे �नयम 
a. �धक� ाला मराठ�, �हदंी, इं�जी यापैक� एकाच भाषेत एकच 

��िडओ पाठ�वता येईल. 

b. ��प जा�ीत जा� 5 �म�नट�ची असावी. 

(मय�दा 500एमबी)

c. मोबाई� कॅमेरा तसेच इतर कॅमेरा�ारे ��िडओ तयार 

के�े�ा असावा.

d.  रेकॉिडग� चे ओ�रएंटे�न आडवेच (Horizontal) ठेवावे.

e.  ��डीओ करताना यो� �का� असावा व सभोवता�� ��त 

वातावरणात व स�ु� उ�ार�सह  तयार कर�ात यावा.  

f. आप�ा �ारा तयार कर�ात आलेले मॉडेल पूण� झा�ानंतर 

�धक� ाचे ओळखप�, आधारकाड�, पासपोट� साईज फोटो 

तसेच मॉडेलचा ��डीओ, मॉडेलचे छाया�च� व संक�ना 

�धक� ाला दे�ात आलेला अनु�म�क, आयडी, आ�ण 

पासवड�� ारा खाली �दले�ा �लकं वर जमा करावे.   

(मॉडेलचे नाव)

�लकं: http://gandhifoundation.net/NICF/index.htm



4सव�ची सुर�ा मु�त: �वचारात �ावी.

4गंभीर ��पाची शार��रक दखापत, संप�ीचा नाश, पय�वरणास हानी पोहोचणार नाही, कायदेशीर ु

अडचण येणार नाही याची �धक� �नी काळजी �ायची आहे.

4�धक�  ���ा सव�साधारण सुर�ा, रसायन, आग, वीज, तसेच अ� �कर�ा सुरे�ेसाठ� �तःच 

जबाबदार असतील. 

4�योगात �जवंत �ाणी,  प�ी वापरता येणार नाही.

सुर�ेचे उपाय

पुर�ार तथा �माणप�
4��ेक सहभागी �धक� ाला सहभाग �माणप� �दले जाईल.

4�ाथ�मक �रावर �नवड झाले�ा �धक� ��ा माग�दश�क / �श�क य�नाही �माणप� �दले जाईल.

4पुर�ार�ा� �धक� ��ा �ाळ�ना स�ान�च� देऊन गौर�व�ात येई�.

4आपले मॉडेल ना�व�पूण� व समाज�हता�ा ��ीने मह�पूण� असेल तर �ा मॉडेलचे पेटंट �मळ�व�ासाठ� 
माग�दश�न व सहकाय� केले जाईल.

4��ेक गटात तीन �वजेता व चार उ�ेजनाथ � पुर�ार खालील �माणे �दले जातील.

र�ज�� �ेन कर�ासाठ� खा��� ��ंक वर ��क करा.  

http://gandhifoundation.net/NICF/index.htm

E-mail: info@gandhifoundation.net, skills@gandhifoundation.net; Website: http://www.gandhifoundation.net

ग�धी तीथ,�  जैन �ह�, जळगाव – 425001 महारा��

संपक�  �म�कः 0257-2264803; 9404955220, 9823362330, 9404955226, 9422775918
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डॉ. अ�नल काकोडकर, अ��, ग�धी �रसच� फाउ�ेशन डॉ. सुदश�न आयंगार, संचालक, ग�धी �रसच� फाउ�ेशन

�ा. जे. बी. जोशी, अ��, मराठ� �व�ान प�रषद डॉ. �विपन कुमार, संचालक, रा�� ीय नव�वत�न ��त�ान

�ी अनंत देशप�डे, काय�वाह, मराठ� �व�ान प�रषद

माग�दश�न आ�ण �नवड स�मती 

*खालील रोख रकमे�ा मू�ाइतके शै��णक सा�ह� �दान केले जाईल.

s s �थम पुर�ार   ` 31,000/-*   ��तीय पुर�ार   ` 21,000/- *

s s तृतीय पुर�ार  ` 15,000/-*  �ो�ाहन पुर�ार -4 ` 5,000/-* 

4�वेश पाठ�व�ाची अं�तम तार�ख  30/1/2021

4मॉडेल तथा संक�ना सादर कर�ाची अं�तम तार�ख  15/2/2021

4�नवडलेले मॉडेल  सोशल मीिडयावर �सार�त कर�ाची तार�ख 18/2/2021

4�नवडलेले मॉडेल सोशल मीिडयावर ‘�ाई� व कमे�्स’  26/2/2021

�ा� कर�ाची अं�तम तार�ख

4�ध�चा �नकाल जाहीर कर�ाची तार�ख - रा�ीय �व�ान �दन 28/2/2021 �

मह�पूण� तारखा 


