राज््यातील्शाळाांमध्ये ्ऊर्जा्क्लब्स्थापन्करणे्/्
शाळाांमध्ये ्सध्या्अस्स््तत््ाात्असलेय्या्ऊर्जा्क््लबला््रोतत््साहन न्णे णे्
1. ्स््तााना्:
ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार यांनी दे शात ऊर्जा संवर्धनाचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी राष्ट्रीय र्जनर्जागृती मोहीम
सुरू केली आहे . ऊर्जा संवर्धन कायदा, 2001 नुसार केंद्र शासन व राज्य शासन यांनी ऊर्जेचा कायधक्षम वापर करण्यासाठी
माहहती पुरहवणे व ऊर्जा बचतीसाठी दे शात तसेच राज्यात आवश्यक त्या सवध ापाययोर्जनांची मंमलबर्जावणी करणे
आवश्यक आहे . ब्युरो ऑफ एनर्जी एहफहशमनसी (बी.इ.इ.), नवी हदल्ली यांचेमाफधत केंद्र ततरावर आहण महाराष्ट्र ऊर्जा
हवकास संतथा (महाऊर्जा), महाराष्ट्र शासन यांचेमाफधत राज्य ततरावर ऊर्जा संवर्धनासाठी हवहवर् योर्जनांची
मंमलबर्जावणी करण्यात येत आहे . ऊर्जा कायधक्षमता व त्याचे संवर्धन यांसाठी राष्ट्रीय / राज्य ऊर्जा संवर्धन पाहरतोहिक
योर्जना, हचत्रकला तपर्ा, वादहववाद तपर्ा, हनबंर् तपर्ा इ. तपर्चचे आयोर्जन केले र्जात आहे . हवद्यार्थ्यांसाठी क्षमता
बांर्णीसह कायधक्रम या योर्जनेची मंमलबर्जावणी बी.इ.इ. यांच्या 12 व्या योर्जनेमंतगधत करण्यात येणार आहे . शाळांमध्ये
ऊर्जा क्लब तथापन करणे / ज्या शाळांमध्ये ऊर्जा क्लब मगोदरच तथाहपले आहे त, त्यांस प्रोत्साहन दे णे या योर्जनेचा
समावेश करण्यात आला आहे . सदर योर्जनेचा ाद्दे श शालेय हवद्यार्थ्यांमध्ये ऊर्जा बचतीहवियी र्जाणीव हनमाण करुन ऊर्जा
बचतीचे महत्व पालकांमध्ये तसेच समार्जामध्ये पववनन दे णे मसा आहे . याद्वारे घरगुती क्षेत्रात महर्क ऊर्जा बचत होण्यास
मदत होईल.
2. ऊर्जा्क्लब्स्थापन्करण्याचा्उद्दे श :


हवद्याथी त्यांच्या शालेय र्जीवनात मनेक नवीन गोष्ट्वी आत्मसात करीत मसल्याने त्यांना ऊर्जा संवर्धन व ऊर्जा
कायधक्षम सार्नांची संकल्पना समर्जनन घे ण्यास सोपे र्जाईल. यामुळे ऊर्जा संवर्धनाहवियी महर्क र्जागरूकता हनमाण
होऊन सावधर्जहनक क्षेत्रात ऊर्जा कायधक्षम ापकरणांचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन दे ण्यास हवद्याथी हे प्रहतहनर्ी म्हणनन
काम पाहतील.



दे शात ऊर्जेची मागणी वाढत मसनन ऊर्जा संसार्नांचा वेगाने ऱहास होत आहे . यासाठी भहवष्ट्यातील ऊर्जा कपात कमी
करण्यासाठी योग्य तो हनणधय घेण्यास शाले य हवद्याथी सक्षम होतील.



ऊर्जा क्लबच्या माध्यमातनन हवद्यार्थ्यांची ऊर्जा संवर्धन, हवर्जेची कायधक्षम ापकरणे आहण तसेच ऊर्जेचा कायधक्षम वापर
याहवियीची आकलन व शैक्षहणक क्षमता वाढण्यास मदत होईल.



हवद्यार्थ्यांसाठी क्षमता बांर्णीसह कायधक्रम, ऊर्जा संवर्धनासाठी र्जनर्जागृती मोहहम यांसारख्या कायधक्रमांच्या
माध्यमातनन ऊर्जा बचत आहण ऊर्जा कायधक्षमता यांचे महत्त्व र्जनतेला पववनन दे ण्यास मदत होईल.



हवद्यार्थ्यांमध्ये सादरीकरण कौशल्य वाढण्यास मदत होईल. तसेच हवद्यार्थ्यांच्या कल्पनाशक्तीचा हवकास होण्यास
आहण त्यांच्या संशोर्न वृीीस र्जोपासण्यास मदत होईल.



वरील ाहद्दष्ट्वे हवचारात घे ऊन ऊर्जा बचतीसाठी र्जनर्जागृती कायधक्रमांची मंमलबर्जावणी करण्यासाठी राज्यातील
माध्यहमक शाळांमध्ये हवद्यार्थ्यांसाठी ''ऊर्जा क्लब'' तथापन करणे प्रतताहवत आहे .

3. ऊर्जा्क्लबच्या्उपक्रमाांची्अांमलबर्जााणीसाठीच्या्मार्गणशग क्सूचना्:
ऊर्जा क्लबच्या ापक्रमांची मंमलबर्जावणी सुलभतेने करण्याकरीता राज्यातील माध्यहमक शाळांमध्ये ऊर्जा क्लब तथापन
करण्याचे प्रतताहवत करण्यात येत आहे . सदर ापक्रम राज्यातील सवध हर्जल््ांमध्ये राबहवण्यात येणार मसनन पुढील पद्धतीने
माध्यहमक शाळांमध्ये राबहवण्यात येईल.


''ऊर्जा क्लब'' ची तथापना महाराष्ट्र शासनमानय, ज्या शाळांनी ऊर्जा क्लब ापक्रम राबहवण्याबाबत तवारतय दाखहवले आहे
मशा माध्यहमक शाळांमध्ये केली र्जाईल.



हर्जल्हा हशक्षण महर्कारी यां नी त्यांच्या मखत्यारीतील सदर ापक्रम राबहवण्यास इच्छु क मसले ल्या हकमान 5 शाळांची
नावे व त्यांनी तथापन केलेल्या इको/ऊर्जा क्लबची माहहतीसह समनवयकाचे नाव व संपकध इ. बाबी महाऊर्जाकडे
पाठहवण्यात याव्यात.



ऊर्जा क्लबच्या ापक्रमांची मंमलबर्जावणी करण्याकहरता गरर्ज भासल्यास हशक्षकांसाठी एक हदवशीय कायधशाळा
आयोहर्जत करण्यात येईल. यामध्ये मुख्यत्वे हवज्ञान हशक्षकांचा समावेश करण्यात येईल. ऊर्जा क्लबमध्ये एकनण 11 सदतय
मसतील. त्यापैकी एक सहचव, एक ापसहचव आहण ावधहरत 9 सदतय मसतील. सदर ऊर्जा क्लबमर्ील सदतय हे पाचवी
ते दहावीच्या वगातील हवद्याथी मसतील. सहचव आहण ापसहचव पदाची नेमणनक हे त्या शाळे तील हशक्षक करतील.



महाऊर्जा व हर्जल्हा हशक्षण महर्कारी हे संबंहर्त माध्यहमक शाळांतील क्लबचे कायधक्रम राबहवण्यासाठी वेळोवेळी मदत
करतील.



महाऊर्जामाफधत ऊर्जा बचतीहवियीचे बनॅ सध, पोतवसध, माहहतीपत्रके इ. संबंहर्त माध्यहमक शाळांना हवतहरत करण्यात
येतील.



संबंहर्त शाळांना कायधक्रमांच्या मंमलबर्जावणीसाठी महाऊर्जातफे हर्जल््ातील हकमान पाच शाळांना प्रत्येकी रु.5000/(रुपये पाच हर्जार फक्त) हवतहरत करण्यात येईल. सदर हनर्ी एकदाच पुरहवण्यात येईल मथवा राज्य व केंद्र शासनाकडन न
दरविी हनर्ी प्राप्त झाल्यास सदर ापक्रम पुढे चालन ठे वण्यात येईल.



संबंहर्त शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी हनर्ीचे ापयोहगता प्रमाणपत्र तसेच सहवततर महवाल, छायाहचत्रे महाऊर्जाकडे सादर
करण्यात यावीत.

4. ऊर्जा्क्लबची्काये :्


शाळांमध्ये बनॅ सध, पोतवसध, हभीीपत्रके इ. प्रदर्शशत करण्यात यावे.



ऊर्जा संवर्धनाहवियीची माहहतीपत्रके तसेच घरातील ऊर्जा वापराबाबतचा तक्ता प्रत्येक हवद्यार्थ्यांला हवतरीत करण्यात
यावा.



ऊर्जा संवर्धनाहवियी व्याख्याने, वक्तृत्व तपर्ा, वादहववाद तपर्ा, प्रश्नमंर्जि
ु ा तपर्ा, हचत्रकला तपर्ा, घोिवाक्य तपर्ा,
हनबंर् तपर्ा इ. तपर्ेचे आयोर्जन हवद्यार्थ्यांसाठी करण्यात यावे.



वरील तपर्ांमध्ये हवद्यार्थ्यांना प्रोत्साहहत करण्याच्या दृष्ट्वीने हवर्जेत्या हवद्यार्थ्यांसाठी रोख तवरूपात पाहरतोहिके 14 हडसेंबर
/ ऊर्जा संवर्धन सप्ताह / वार्शिक तनेह संमेलन या हदवशी हवतरीत करण्यात यावेत.



शाळांनी नहर्जकच्या मपारं पहरक ऊर्जा प्रकल्प, पयावरणपनरक इमारती, ऊर्जा संवर्धन प्रकल्प, ऊर्जा पाकध इ. हठकाणी भेवी
आयोहर्जत कराव्यात, र्जेणेकरून ऊर्जा बचतीचे महर्क महत्त्व हवद्यार्थ्यांना पववनन दे ण्यास मदत होईल.



हवद्यार्थ्यांना हवज्ञान प्रदशधनात ऊर्जा बचत व मपारं पहरक ऊर्जा यांहवियीचे प्रकल्पांमध्ये सहभागी होण्यास प्रोत्साहन द्यावे.



शाळांमध्ये हद. 14 हडसेंबर ते 20 हडसेंबर या कालावर्ीत ऊर्जा संवर्धन सप्ताह दरविी सार्जरा करण्यात यावा. सदर
कालावर्ीत ऊर्जा संवर्धनाहवियी वादहववाद तपर्ा, घोिवाक्य तपर्ा, ऊर्जा संवर्धन हवियावर आर्ाहरत नावक यासारख्या
कायधक्रमाचे आयोर्जन करण्यात यावे. ऊर्जा बचतीहवियीची हचत्रहफत प्रदर्शशत करण्यात यावी. तसेच ऊर्जा संवर्धनहवियी
मनय कोणतेही नाहवनयपनणध ापक्रमांचे आयोर्जन करण्यात यावे.



ऊर्जा क्लबचे ापक्रम इतर हवज्ञान क्लबच्या ापक्रमांशी संलग्न मसावेत. ऊर्जा बचतीचा प्रचार व प्रसार होण्याच्या दृष्ट्वीने
हवहवर् प्रकारच्या कायधक्रमांचे आयोर्जन विधभर करण्यात यावे.

5. ऊर्जा्क्लबचे ्उपक्रम्:
5.1 ऊर्जा्क्लबमार्गत्हन रोतणाऱ््या्वावाध्स््पधचची्मावहन ती:
सदर तपर्ा ही शाळे मध्ये दोन गवांत आयोहर्जत होईल. यामध्ये प्रथम गवात पाचवी ते सातवी तसेच हद्वतीय गवात आठवी ते
दहावी या वगातील हवद्यार्थ्यांचा समावेश मसेल.
्््््अ.्ाक्तृत्ा्स्पधा
्
 प्रथम गवातील हवद्यार्थ्यांना बोलण्यासाठी 3 हमहनवांचा मवर्ी व हद्वतीय गवासाठी 6 हमहनवाचा मवर्ी दे ण्यात
यावा.
 दोनही गवातील हवर्जेते हे त्यांच्या बोलण्याची कौशल्यता, तपष्ट्वोक्तेपणा, हवियाची मांडणी तसेच त्यांच्या
सादरीकरण करण्याची पद्धत इ. च्या आर्ारावर ठरहवण्यात येतील.
ब. वनबां ध्स्पधा
 प्रथम गवातील हवद्यार्थ्यांना हनबंर् हलहहण्याची मयाहदत शब्दसंख्या 300 व हद्वतीय गवासाठी 600 मसतील.
तसेच हवद्यार्थ्यानी हनबंर् ले खन हे A4 आकार मसलेल्या पेपरवर करावे.
 हनबंर् तपर्ेसाठी 1 तासाचा मवर्ी दे ण्यात यावा.
 दोनही गवातील हवर्जेते हे त्यांच्या ले खनशैली, हवियाची मांडणी तसेच शुद्धले खन व सादरीकरण इ.च्या
आर्ारावर ठरहवण्यात येतील.
क.




वचत्रकला्स्पधा
हचत्रकला तपर्ेसाठी वापरण्यात येणाऱया रे खांकन पेपरचा आकार हा 15 X 11 इंच इतका मसावा.
हचत्रकला तपर्ेसाठी 1 तासाचा मवर्ी दे ण्यात यावा.
दोनही गवातील हवर्जेते हे त्यांच्या रे खावलेल्या हचत्राच्या रं गसंगती, व्यवस्तथतपणा, हचत्राचे सादरीकरण आहण
त्याचा प्रभावीपणा इ.च्या आर्ारावर ठरहवण्यात येतील.

ड.्नाट्यप्रयोग स्पधा
 प्रथम गवातील हवद्यार्थ्यांना नाट्यप्रयोग सादर करण्याचा मवर्ी 7 हमहनवे तसेच हद्वतीय गवातील हवद्यार्थ्यांसाठी 10
हमहनवे मवर्ी दे ण्यात यावा.
 नाट्यप्रयोग हा ग्रुपमध्ये सादर करण्यात यावा.

 दोनही गवातील हवर्जेते हे त्यां च्या हावभाव, हवियाची मांडणी, वेशभनिा, सादरीकरण, समार्जहभमुख हविय इ.च्या
आर्ारावर ठरहवण्यात येतील.
इ.्घरोतषााक््य्स््पधा
प्रत्येक वगीतील मुलांकडन न कमीतकमी 5 घोिवाक्य तयार करुन घे ण्यात यावी. त्यापैकी ात्तम व यमक
र्जुळणारी घोिवाक्य हनवडन न त्या हवद्यार्थ्यांना बक्षीसे दे ण्यात यावीत.
ई.््श्नमां र्जष
ु ा्स््पधा
 सदर तपर्ेसाठी दोनही गवाकहरता प्रत्येकी 50 प्रश्न तयार करुन घे ण्यात यावेत.
 तपर्ा आयोहर्जत करुन दोनही गवातील हवर्जेते हनवडन न बक्षीसे दे ण्यात यावीत.
उ.्नावान््यपूणग््कय्प्स्पधा
 सदर तपर्ेमध्ये प्रत्येक वगातील एक गव मसेल त्यामध्ये र्जाततीत र्जातत 4 हवद्यार्थ्यांचा समावेश मसावा.
 प्रत्येक गवासाठी प्रकल्प सादरीकरणासाठी 4X2.5 फन व एवढी र्जागा ापलब्र् करुन दे ण्यात यावी.
 सदर तपर्ेचे प्रदशधन हे शाळे तील आवारात आयोहर्जत करण्यात यावे.
 दोनही गवातील हवर्जेते हे त्यांच्या प्रकल्पाच्या कल्पनाशक्ती, नाहवनयता, वैज्ञाहनक तत्व, तांहत्रक कौशल्य,
प्रकल्पाची समार्जासाठी ापयोहगता, मल्पखचीत व हवकाऊ तसेच प्रकल्पाचे सादरीकरण व तपष्ट्वीकरण इ.च्या
आर्ारावर ठरहवण्यात येतील.
5.2 र्जनर्जार्ृती्कायग क्रम:
ऊर्जा बचतीहवियी संवेदनशीलता हनमाण करण्याच्या दृष्ट्वीकोनातनन हवद्यार्थ्यांसाठी ध्वनीहचत्रहफत प्रदर्शित करण्यात यावी
तसेच यासारखे कायधक्रम पालकांसाठीही आयोहर्जत करण्यात यावेत. या ापक्रमांमळ
ु े ऊर्जाहवियी पुढील बाबींची महत्त्व
पववनन दे ता येईल.


दे शातील ऊर्जेची गरर्ज आहण ऊर्जा संवर्धनाचे महत्त्व



ऊर्जेची वाढती मागणी व मागणी आहण पुरवठा यांमर्ील तफावत



पयावरणावरील दुष्ट्पहरणाम



दै नंहदन र्जीवनात ऊर्जेचा मपव्यय वाळणे



घरगुती क्षेत्रात ऊर्जा कायधक्षम सार्नांचा वापर करणे तसेच ऊर्जा दे यक याबद्दल माहहती दे णे



ऊर्जा बचतीहवियी वैयस्क्तक, कौवुं हबक तसेच सामाहर्जक र्जनर्जागृतीस भर दे णे



घरगुती वीर्ज दे यके कमी करण्यासाठी हवद्यार्थ्यांमाफधत हवहवर् ापक्रम राबहवणे



बी.इ.इ. तवार लेबल मसलेल्या तसेच ऊर्जा कायधक्षम सार्नांचा वापर करण्याबाबत र्जनर्जागृती करणे

5.3 र्जनर्जार्ृती्कायग क्रमाांच्या््भाााचे ्मूययाकांन:
र्जनर्जागृती कायधक्रमांच्या माध्यमातनन हमळाले ल्या ज्ञानाचा ापयोग समार्जामध्ये इतर घवकांशी संलस्ग्नत करण्यात यावा.
यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश मसेल.


ऊर्जा बचतीहवियीची माहहती प्रत्येक हवद्यार्थ्यांकडन न हकमान इतर दोन व्यक्तींना तसेच त्यांच्या कुवुं बातील व्यक्तींना
दे णे.



घरातील वीर्ज दे यक कमी करण्यासाठी हवद्यार्थ्यांकडन न मदत घेण्यात यावी.



प्रत्येक हवद्यार्थ्यांकडन न बी.इ.इ. तवार ले बल ापकरणे वापरण्याबाबत प्रोत्साहन दे ण्यात येईल.



ऊर्जेचा वापर कायधक्षमतेने होण्यासाठी वीर्ज दे यकाचे वेळोवेळी हनरीक्षण करण्यात यावे.



प्रत्येक हवद्यार्थ्याने शाळे त तसेच घरामध्ये ऊर्जेचा मपव्यय वाळण्यासाठी प्रयत्न करणे .

5.4 ऊर्जा्सांाधग न उपक्रम सांरचना:
ऊर्जा्णिता्ब्यररोत्
(बी.इ.इ.)

महन ाराष्ट्र्ऊर्जा्वाकास्
अवभकरण्(महन ाऊर्जा)
वशिण्सांचालक,्
)माध्यवमक(

 राज्य ततरीय हवज्ञान हशक्षक
प्रहशक्षण
 हवकास आहण साहहत्य तयार
करणे
 हमशन तारण तयार करणे

 बनॅ र, पोतवर, पत्रके च्या
प्रप्रवींग
वर्जयहन ा्वशिण
अवधकारी )माध्यवमक(,्
वर्जयहन ा्पवरषण

 ऊर्जा गणक पत्रक तयार
करणे
 ऊर्जा संवर्धन पुस्ततका तयार
करणे

मुख्याध्यापक
ऊर्जा्क्लब्समन्ायक्
(वाज्ञान्वशिक)
ऊर्जा्क्लब्सवचा,्
उपसवचा्ा्सणस्य्
म्हन णून्विद्यार्थ्यांची
वनाड

ऊर्जा्क्लब्स््थापना
््ऊर्जा्क्लब्््््उपक्रम्)पवरसर /्इतर पवरसर)्

चचासत्रे,्ाक्तृत्ा्स्पधा, ााणवाााण्स्पधा,््श्नमां र्जष
ु ा्स्पधा, वचत्रकला्स्पधा,्घरोतषााक्य्स्पधा्आवण्वनबां ध्स्पधा,्र्जाळच्या्
्कयप्साइटार्विद्यार्थी ्िे त्र्भे टी,्ऊर्जा्वाज्ञान््णशग न,्परोतस्टसग्स्पधा्विद्यार्थ्यांना्सहन भार्,्ऊर्जा्सांाधग न्वाषयाारील्
नाट्यप्रयोग तसेच्स्हहन वडओ्वचत्रपट्णे खील्ऊर्जा्सांाधग न्ार्साणर्केले्र्जाऊ्शकते्इ.

शाळे चा्अहन ााल्
महन ाऊर्जास्साणर्
करणे

5.5 ऊर्जा्सांाधग न््कय्प्आवण्र्ट्वशिण:
अ) ऊर्जा्सांाधग न््कय्प्:







शाळे तील वीर्ज वापराचे परीक्षण करणे
घरातील वीर्ज वापराचे परीक्षण करणे
ऊर्जा कायधक्षम / पयावरणपनरक इमारतींची संकल्पना समर्जावनन घे णे
ऊर्जा वापराचे हनयोर्जन व व्यवतथापन करणे
पयावरणपनरक इमारतींस प्रोत्साहन दे णे
सद्य:स्तथतीतील ऊर्जेचा वापर व भहवष्ट्यातील गरर्ज लक्षात घेऊन त्याचे मनल्यांकन करणे

ब) र्ट्वशिण्:




ज्या शाळांत ऊर्जा क्लब कायधरत आहे त, त्या शाळांतील हवद्यार्थ्यांचे गव करण्यात येऊन त्यां नी त्यांच्या नहर्जकच्या
शाळांमध्ये ऊर्जा बचतीहवियी र्जनर्जागृती करणे . याबाबत ऊर्जा क्लबमाफधत आवश्यक ती माहहती पुरहवण्यात यावी.
सदर ापक्रमाद्वारे ऊर्जा संवर्धनाहवियी र्जागरुकता वाढण्यास मदत होईल.
सदर हवद्यार्थ्यांचे गव ऊर्जा संवर्धनाहवियी र्जनर्जागृती करण्यास र्जबाबदार मसतील, यामुळे इतर हवद्यार्थ्यांमध्ये
ात्साह हनमाण करण्यास मदत होईल.

5.6 ऊर्जा्सांाधग न्सप्ताहन ्सार्जरा्करणे:





ऊर्जा क्लबमाफधत हद.14 हडसेंबर ते 20 हडसेंबर या कालावर्ीत ऊर्जा संवर्धन सप्ताह सार्जरा करण्यात यावा.
तपर्ेमध्ये भाग घेतले ल्या हवद्यार्थ्यांना प्रोत्साहहत करण्यासाठी, ऊर्जा क्लब ापक्रमाची मंमलबर्जावणी करण्याकहरता
प्राप्त हनर्ीमर्नन हवर्जेत्या हवद्यार्थ्यांना रोख बहक्षसे दे ण्यात यावीत.
ऊर्जा संवर्धनावर आर्ाहरत नाट्यप्रयोग सादर करण्यात यावे.
ऊर्जा क्लबमाफधत हद.14 हडसेंबर रोर्जी त्यांच्या परीसरामध्ये ऊर्जा संवर्धनाहवियी प्रभातफेरी आयोहर्जत करण्यात
यावी.

मुख्य्समन्ायक :श्रीमती रोहहणी पावील
प्रकल्प महर्कारी (ऊर्जा संवर्धन)
महाराष्ट्र ऊर्जा हवकास महभकरण (महाऊर्जा)
2 रा मर्जला, म्हाडा वाहणस्ज्यक संकुल,
हत्रदलनगरसमोर, येरवडा, पुणे – 411 006.
दनरध्वनी क्र. - 020-26614393/403,
भ्रमणध्वनी क्र. – 9765533319
फॅ क्स नं. - 020-26615031.

पवरवशष्ट्ट्–्1

ऊर्जा्क्लब्स््थापन्केलेयया्शाळाां
्
नी्महन ाऊर्जास्द्याियाची्मावहन ती
शाळे चे्नाा :-

________________________________________
________________________________________

शाळे चा्पत्ता :-

________________________________________
________________________________________
________________________________________

समन््ायकाचे्नाा्:-________________________________________
बँकेच्या्खात्याचे्वाारण्:1. बँक्खातेधारकाचे ्नाा्

_____________________________

2. बँक्खाते्नांबर

_____________________________

3. आय.एर्.एस.सी.्करोतड

_____________________________

4. बँकेच््या्शाखे चे्नाा्

_____________________________

ई-मेल्आय्डी :-

_____________________________

ऊर्जा्क्लबची्मावहन ती्:र्ट

सणस्याांची्नााे

पण्/्इयत्ता

णूरध्ानी्क्रमाांक

लहन ान्र्ट्/्
मरोतठा्र्ट

मुख्याध्यापकाांची्सहन ी्ा्वशक््का

पवरवशष्ट्ट्-्2
ऊर्जा्क्लब्अांतर्गत्राबवाण्यात्आलेयया्उपक्रमाांच्या्वनकालाबाबत्द्याायाची्मावहन ती
शाळे चे्नाा :-

________________________________________
________________________________________

अ.्क्र.

स्पधग काचे्नाा

इयत््ता

्ापत्
र्ुणक्रमाांक

वनबां धाचा/ाक्तृत्ा्स््पधे चा्वाषय

लहन ान्
र्ट
1.
2.
3.

मरोतठा्
र्ट
1.
2.
3.

मुख्याध्यापकाांची्सहन ी्ा्वशक््का

पवरवशष्ट्ट्–्3

ऊर्जा्क्लब्अांतर्गत्राबवाण्यात्आलेयया्उपक्रमाचे्उपयरोतवर्ता््माणपत्र

1.

शाळे चे्नाा्:-

_______________________________________________

2. उपक्रमाचे्नाा्/ मांर्जरू ्केलेला्उपक्रम्:- ________________________________________________
3. महन ाऊर्जाचा्सांणभग्क्र.्आवण्वणनाांक्:-

________________________________________________

4. महन ाऊर्जाने्अणा्केलेली्रक््कम्:-

______________________________________________

5. याणीनुसार्खचाचा्तपशील्:

अ. क्र.

तपशीलाचे ्नाा

मां र्जरू ्केलेली्रक््कम्
(रुपये )

्त्यि्खचग
(रुपये )

1.
2.
3.
एकूण
6. उपक्रमाचा्अहन ााल :- सहवततर महवाल तवतंत्रपणे सादर करणे

(मुख्याध्यापकाांची्सहन ी्ा्वशक््का)

