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वाचा:- 1. प्रधाि सनचव तथा मुख्य निवडणूक अनधकारी याांचे अधयशासकीय पत्र क्र. क्र. सांकीणय2021/प्र.क्र.176/21/33, नदिाांक 30.06.2021.
2. भारत निवडणूक आयोगाचे पत्र क्र.491/ईसीआय/एलईटी/स्वीप-1/ईएल/ईएलसी/
2017, नदिाांक 03.11.2017.
पनरपत्रक
भारत निवडणूक आयोगाच्या “मतदाराांचे पद्धतशीर नशक्षण आनण निवडणूक सहभाग [Systematic
Voter Education and Electoral Participation (SVEEP)]” या काययक्रमाांतगयत महानवद्यालयाांमधील
नवद्याथांिा निवडणूक प्रनक्रयेबद्दल मानहती व्हावी, त्याांच्यामध्ये मतदार म्हणूि िाविोंदणी करण्यानवषयी,
मतदाि

करण्यानवषयी

तसेच

लोकशाहीनवषयी

जागरूकता

आणावी,

या

उद्देशािे

राज्यातील

महानवद्यालयाांमध्ये निवडणूक साक्षरता मांडळ (Electoral Literacy Club) स्थापि करण्याबाबत भारत
निवडणूक आयोगािे सवय राज्याांिा निदेश नदलेले आहे त. त्यािुषांगािे प्रधाि सनचव तथा मुख्य निवडणूक
अनधकारी, महाराष्ट्र राज्य याांिी त्याांच्या नद.30.06.2021 रोजीच्या पत्रान्वये राज्यातील सवय नवद्यापीठे /
महानवद्यालयाांमध्ये निवडणूक साक्षरता मांडळ (Electoral Literacy Club) स्थापि करण्याबाबत नविांती
केलेली आहे.
त्यािुसार या पनरपत्रकान्वये, राज्यातील अकृषी नवद्यापीठे , अनभमत नवद्यापीठे , स्वयांअथयसहाय्ययत
नवद्यापीठे याांचे कुलगुरू याांिा असे निदे श दे ण्यात येत आहेत की, त्याांिी त्याांच्या नवद्यापीठ पनरसरामध्ये एक
निवडणूक साक्षरता मांडळ (Electoral Literacy Club) स्थापि करावे, तसेच या नवद्यापीठाशी सांलग्ि
असलेल्या महानवद्यालये, अनभयाांनत्रकी महानवद्यालये तसेच तांत्रनिकेतिे व तत्सम शैक्षनणक सांस्था याांिा
निवडणूक साक्षरता मांडळ (Electoral Literacy Club) तात्काळ स्थापि करण्याबाबतचे निदे श द्यावेत.
2.

नवद्यापीठ पनरसरामध्ये, तसेच महानवद्यालयामध्ये निवडणूक साक्षरता मांडळ स्थापि करण्याची

काययपद्धती, तसेच त्या अांतगयत घ्यावयाच्या काययक्रमाांची मानहती पुढीलप्रमाणे आहे :1)

नवद्यापीठािे आनण प्रत्येक महानवद्यालयािे नवद्यार्थ्यांशी सांपकय साधूि एक निवडणूक साक्षरता मांडळ
स्थापि करावे.

शासि पनरपत्रक क्रमाांकः सांकीणय-2021/प्र.क्र. 153/नवनश-3

2)

निवडणूक साक्षरता मांडळासाठी िोडल अनधकारी व मागयदशयक म्हणूि

महानवद्यालयातील एका

नशक्षकाची िेमणूक करावी.
3)

महानवदयालयातील नवद्याथी हे निवडणूक साक्षरता मांडळाचे सभासद असतील. प्रत्येक वगातील
निवडलेले प्रनतनिधी व नवद्यार्थ्यांमधूि निवडलेली सनमती ही या मांडळाचे कामकाज पाहील.

4)

निवडलेले नवद्याथी प्रनतनिधी निवडणूक साक्षरता मांडळाच्या कायकारी सनमतीची स्थापिा करतील.
निवडलेले नवद्याथी प्रनतनिधी हे मांडळाच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षाांची निवड करतील.

5)

महानवद्यालयामध्ये नवद्याथी प्रमुखामार्यत महानवद्यालयातील नवद्यार्थ्यांचा निवडणूक साक्षरता
मांडळामध्ये समावेश करूि घेण्यात यावा. तसेच, महानवद्यालयामध्ये नवद्याथी प्रमुख हा निवडणूक
साक्षरता मांडळाचा सांयोजक राहील व तो िोडल अनधकारी याांिा त्याच्या कायामध्ये साहायय करील.

6)

नवद्यापीठ पनरसरामध्ये पनरक्षेत्र प्रनतनिधी (Campus Ambassador) हा निवडणूक साक्षरता मांडळाचे
सांयोजक म्हणूि कायय करे ल. तसेच िोडल अनधकाऱयाांिा त्याांचे कामकाज पार पाडण्यासाठी साहायय
करील.पनरक्षेत्र प्रनतनिधीमार्यत नवद्यापीठातील नवद्यार्थ्यांचा निवडणूक साक्षरता मांडळामध्ये समावेश
करूि घेण्यात यावा.

7)

या वषी कोनवड-19च्या महामारीमुळे व्यक्तींच्या एकत्र येण्यावर आलेले प्रनतबांध नवचारता घेऊि,
प्रत्येक महानवद्यालयाांमध्ये लिला ि नशक्षणासाठी नवद्यार्थ्यांचे व्हॉट्सअॅपवर ककवा टे नलग्रामवर
नवषयनिहाय गट करण्यात आलेले आहे त. यामुळे या वषी नवद्यार्थ्यांच्या व्हॉट्सअॅपवर ककवा टे नलग्राम
गटावर निवडणूक साक्षरता मांडळाांची मानहती दे ऊि, तसेच आभासी माध्यमाांवर व्याख्याि आयोनजत
करूि नवद्यार्थ्यांिा निवडणूक साक्षरता मांडळाांचे महत्त्व पटवूि दे ण्यात यावे. त्यासाठी गूगल मीट, झूम
ककवा तत्सम आभासी व्यासपीठाांवर नवद्यार्थ्यांसह बैठक आयोनजत करूि त्याांचे शांकानिरसि करण्यात
यावे. तसेच, त्याआधारे महानवदयालयातील

च्छु क नवद्यार्थ्यांचा निवडणूक साक्षरता मांडळामध्ये

समावेश करण्यात यावा. अशाप्रकारे या वषी िोडल अनधकारी याांिी महानवद्यालयामध्ये निवडणूक
साक्षरता मांडळ स्थापि करावे.
8)

प्रत्येक महानवद्यालयािे नद. 15 लगस्ट 2021 पयंत त्याांच्या महानवद्यालयात निवडणूक साक्षरता
मांडळाची स्थापिा करावी. तसेच नद. 31 लगस्ट 2021 पयंत निवडणूक साक्षरता मांडळाचा िोडल
अनधकारी असणाऱया नशक्षकाांचे आनण नवद्याथी प्रमुखाांचे सांपकय क्रमाांक (भ्रमणध्विी क्रमाांक आनण मेल
आयडी) मुख्य निवडणूक अनधकारी, महाराष्ट्र राज्य याांच्या कायालयाला आनण पनरनशष्ट्ट क्र. 1 मध्ये
दे ण्यात आलेल्या आपल्या नजल्हा कायालयाच्या मेल आयडीवर कळनवण्यात यावेत.

9)

िोडल अनधकारी याांिी निवडणूक साक्षरता मांडळामध्ये समानवष्ट्ट झालेल्या नवद्यार्थ्यांचा निवडणूक
साक्षरता मांडळासाठी व्हॉट्सअॅपवर ककवा टे नलग्रामवर एक स्वतांत्र गट तयार करावा.

10) मुख्य निवडणूक अनधकारी कायालय आयोनजत करत असलेल्या नवनवध लिला ि, लर्ला ि
स्पधांची मानहती िोडल अनधकाऱयाांिी महानवद्यालयाच्या निवडणूक साक्षरता मांडळाच्या व्हॉट्सअॅप
ककवा टे नलग्रामच्या गटावर पाठवूि नवद्यार्थ्यांिा सदर स्पधांमध्ये सहभागी होण्यास प्रोत्सानहत करावे.
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11) मुख्य निवडणूक अनधकारी कायालय आयोनजत करत असलेल्या वेबसांवाद, पनरसांवाद याांची मानहती
महानवद्यालयाच्या निवडणूक साक्षरता मांडळाच्या गटावर पाठवूि ते ऐकण्यास नवद्यार्थ्यांिा प्रोत्साहि
द्यावे.
12) महानवद्यालयामधील 18 वषे पूणय केलेल्या नवद्यार्थ्यांिी मतदार िोंदणी केलेली आहे ककवा िाही, याच्या
िोंदी कायालयािे घ्याव्यात आनण त्या अद्ययावत कराव्यात. त्यासाठी महानवद्यालयाला पुढील बाबी
लक्षात घ्याव्या लागतील.


िाव िोंदणी ि केलेल्या नवद्यार्थ्यांिा िोंदणी करण्यास प्रवृत्त करावे.



नवद्यार्थ्यांिा पुढील वगात प्रवेश दे तािा, निकालाचे प्रमाणपत्र दे तािा त्याांिा मतदार िोंदणीनवषयी
नवचारणा करूि िोंदणी करण्यास प्रोत्साहि द्यावे.



नवद्याथी https://www.nvsp.nic.in सांकेतस्थळावर जाऊि ककवा voter helpline App वरूि
लिला ि िोंदणी करू शकतात ककवा ते वास्तव्यास असलेल्या मतदार िोंदणी कायालयात
जाऊि िोंदणी करू शकतात.



निवडणूक साक्षरता मांडळाचे िोडल अनधकारी-नशक्षकाांिी िोंदणीसांदभात महानवद्यालयाच्या
कायालयाशी समन्वय साधूि महानवद्यालयाांतील एकूण नवद्याथी, मतदार िोंदणी केलेले नवद्याथी
आनण िोंदणी ि केलेले नवद्याथी याांचा आढावा घेऊि निवडणूक साक्षरता मांडळाच्या वार्षषक
अहवालात त्या आकडे वारीचा समावेश करावा.

13) महानवद्यालयाच्या निवडणूक साक्षरता मांडळाांतगयत आयोनजत करण्यात आलेले उपक्रम; मुख्य
निवडणूक अनधकारी कायालयािे आयोनजत केलेल्या उपक्रमाांमधील नवद्यार्थ्यांचा सहभाग;
महानवद्यालयातील एकूण नवद्याथी, मतदार िोंदणी केलेले, िोंदणी ि केलेले नवद्याथी यानवषयीचा
सहामाही

आनण

वार्षषक

अहवाल

मुख्य

निवडणूक

अनधकारी,

महाराष्ट्र

राज्य

याांिा

ceo_maharashtra@eci.gov.in या मेल आयडीवर तसेच आपल्या सांबनधत उप नजल्हा निवडणूक
अनधकारी याांिा सोबत जोडलेल्या पनरनशष्ट्ट-1 मधील ईमेल आयडीवर पाठनवण्यात यावा. अहवालात
निवडणूक साक्षरता मांडळाच्या िोडल अनधकाऱयाांचा भ्रमणध्विी िमूद करावा, जेणेकरूि त्याांच्याशी
पुढील समन्वय साधणे सुकर होईल.
14) निवडणूक साक्षरता मांडळाांसद
ां भात नजल्हा स्तरावर नजल्हानधकारी तथा नजल्हा निवडणूक अनधकारी
व उप नजल्हा निवडणूक अनधकारी, हे सांपकय/समन्वय अनधकारी असतील. निवडणूक साक्षरता
मांडळाांतगयत हाती घेण्यात येणाऱया उपक्रम/काययक्रम/नवनवध सपधा याबाबत नजल्हानधकारी तथा
नजल्हा निवडणूक अनधकारी व उप नजल्हा निवडणूक अनधकारी याांचे वेळोवेळी मागयदशयि घ्यावे.
15) सदर उपक्रमाांसाठी राष्ट्रीय सेवा योजिा प्रशासिाचे आवश्यक सहकायय घेण्यात यावे.
3. सि 2021-22 मध्ये निवडणूक साक्षरता मांडळाांतगयत पुढीलपैकी उपक्रम घेण्यात यावेत :
1.

लिला ि स्पधा : निबांध, वक्तृत्व, व्यांगनचत्र, नवडां बि काव्य, गाणे, मीम, लघुपट निर्षमती,
घोषवाक्य, चारोळी लेखि, कनवता लेखि, प्रश्नमांजूषा .
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2.

लोकशाही नवषयावर नवनवध वेबसांवाद, चचासत्रे, व्याख्यािे .

3.

नवशेष नदिाांचे आयोजि :
अ. राष्ट्रीय युवा नदि:-

12 जािेवारी

आ. राष्ट्रीय मतदार नदि:-

25 जािेवारी

.

जागनतक अपांग नदि:-

03 माचय

ई.

जागनतक मनहला नदि:-

08 माचय

उ.

जागनतक तृतीय पांथीय ओळख नदि:-

31 माचय

ऊ. भारतीय सांनवधाि नदि:-

26 िोव्हें बर

याांपैकी काही नदि महानवद्यालयात दरवषी साजरे होतात. मात्र निवडणूक साक्षरता मांडळाांतगयत हे
नदि साजरे करतािा, त्याांचे महत्त्व लोकशाहीशी जोडू ि त्या नदिाच्या औनचत्याला अिुसरूि काययक्रम
घेण्यात यावेत.
त्याचप्रमाणे मुख्य निवडणूक अनधकारी, महाराष्ट्र राज्य याांच्या कायालयाकडू ि आयोनजत केल्या
जाणाऱया पुढील उपक्रमाांमध्ये महानवद्यालयीि निवडणूक साक्षरता मांडळािी सनक्रय सहभाग घ्यावा :1. नवनवध लिला ि स्पधा
2. राज्य स्पधा महोत्सव
3. वेबसांवाद/पनरसांवाद
4.

नवशेष नदि (राष्ट्रीय युवा नदि, राष्ट्रीय मतदार नदि, जागनतक अपांग नदि, जागनतक मनहला
नदि, जागनतक तृतीय पांथीय ओळख नदि)

राज्य स्तरावरील वरील उपक्रमाांमध्ये भाग घेण्यास महानवद्यालयाांतील नवद्यार्थ्यांिा प्रोत्सानहत
करण्यात यावे. सदर उपक्रमाांत सहभागी झालेल्या नवद्यार्थ्यांिा मुख्य निवडणूक अनधकारी कायालयाकडू ि
कौतुक म्हणूि त्याांच्या सहभागाबाबतचे प्रमाणपत्र दे ण्यात येईल. त्याचप्रमाणे मुख्य निवडणूक अनधकारी
कायालय हे निवडणूक साक्षरता मांडळासाठी वेळोवेळी आयोनजत करत असलेल्या नवनवध उपक्रमाांची
मानहती आपणाांस पुढील समाजमाध्यमाांवर उपलब्ध होऊ शकेल:1. र्ेसबूक https://www.facebook.com/ChiefElectoralOfficerMaharashtra
2. निटर https://twitter.com/CEO_Maharashtra
3.

न्स्टा https://www.instagram.com/ceo_maharashtra/

4. यू-ट्यूब https://www.youtube.com/channel/UCyhH4x59W2SjX_265uYsljQ
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5. निवडणूक

आयोगाचे

स्वीपचे

सांकेतस्थळ

https://ecisveep.nic.in/gallery/?ct=1624595237
भारत निवडणूक आयोगाच्या “मतदाराांचे पद्धतशीर नशक्षण आनण निवडणूक सहभाग
[Systematic Voter Education and Electoral Participation (SVEEP)]” या काययक्रमाांतगयत
महानवद्यालयीि निवडणूक साक्षरता मांडळ स्थापिेचे ध्येय, उद्देश, वैनशष्ट्टये आनण त्याांची काययपद्धती याांची
सनवस्तर मानहती या पनरपत्रकासोबत पनरनशष्ट्ट-2 म्हणूि जोडलेली आहे .
सदर शासि पनरपत्रक महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आले असूि त्याचा सांकेताक 202107231636536508 असा आहे. हे पनरपत्रक
नडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार व िाांवािे,

AJIT MADHUKARRAO
BAWISKAR

Digitally signed by AJIT MADHUKARRAO BAWISKAR
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=HIGHER AND
TECHNICAL DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=880d8eb755bcb4455fa360baaa8797820b6265d75275a7
2f9fa31977bfeff4c9,
serialNumber=99eb928028df71ebdfcd2898e209d499192ad38992
61fead42f7d38a3141ab69, cn=AJIT MADHUKARRAO BAWISKAR
Date: 2021.07.23 19:03:37 +05'30'

(अ. म. बानवस्कर)
उप सनचव
उच्च व तांत्र नशक्षण नवभाग
प्रत 1. मा. राज्यपाल याांचे प्रधाि सनचव सनचव.
2. मा. प्रधाि सनचव तथा मुख्य निवडणूक अनधकारी मांत्रालय, मुांबई.
3. कुलगुरु, सवय नवद्यापीठे .
4. सांचालक, उच्च नशक्षण, पुणे.
5. सांचालक, तांत्र नशक्षण, मुांबई.
6. सांचालक, कला सांचलिायलय, मुांबई.
7. कुलसनचव, सवय नवद्यापीठे .
8. उप नजल्हा निवडणूक अनधकारी, सवय नजल्हे .
9. सवय सह सांचालक, उच्च नशक्षण.
10. सवय सह सांचालक, तांत्र नशक्षण.
11. निवड िस्ती.
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परिरिष्ट -1
िाज्यातील सर्व उप रिल्हा रिर्डणूक अरिकािी याांचे ईमेल आयडी
अ. क्र.

रिल्हा

रिल्हारिकािी तथा रिल्हा रिर्डणूक अरिकािी ईमेल आयडी

1

मुंबई

2

मुंबई उपनगर

3

ठाणे

4

पालघर

dydeopalghar@gmail.com

5

रायगड

dydeoraigad@gmail.com

6

रत्नागगरी

dydeoratnagiri@gmail.com

7

सिंधदगग

dydeosindhudurg@gmail.com

8

पणे

dydeopune1@gmail.com

9

िंातारा

dydeosatara@gmail.com

10

िंाुंगली

dydeosangli@gmail.com

11

िंोलापूर

dydeosolapur@gmail.com

12

कोल्हापूर

dydeokolhapur@gmail.com

13

अहमदनगर

14

धळे

15

जळगाव

dydeojalgaon@gmail.com

16

नुंदरबार

dydeonandurbar@gmail.com

17

नागिक

dydeonashik@gmail.com

18

औरुं गाबाद

19

बीड

20

सहगोली

dydeohingoli@gmail.com

21

जालना

dydeojalna@gmail.com

22

लातूर

dydeolatur@gmail.com

23

नाुंदेड

dydeonanded@gmail.com

24

उस्मानाबाद

25

परभणी

dydeoparbhani@gmail.com

26

अमरावती

dydeoamravati@gmail.com

27

अकोला

dydeoakola@gmail.com

28

बलढाणा

dydeobuldhana@gmail.com

electionmumbaicity@gmail.com
dyelectionmsd@gmail.com
dydeothane@gmail.com

dydeoahmednagar@gmail.com
dydeodhule@gmail.com

dydeoaurangabad@gmail.com
dydeobeed@gmail.com

dydeoosmanabad@gmail.com
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29

वागिम

dydeowashim@gmail.com

30

यवतमाळ

dydeoyavatmal@gmail.com

31

नागपूर

32

वधा

dydeowardha1@gmail.com

33

भुंडारा

dydeobhandara@gmail.com

34

चुं द्रपूर

dydeo.chandrapur@maharashtra.gov.in

35

गडगचरोली

36

गोंगदया

dydeonagpur@gmail.com

dydeogad@gmail.com
dydeogondiya@gmail.com
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परिरिष्ट -2
(पगरपत्रक, उच्च व तुंत्र गिक्षण गवभाग, क्र. सांकीणय-2021/प्र.क्र. 153/नवनश-3, गद. 23 जलै, 2021 िंोबतचे
पगरगिष्ट)
भारत गनवडणूक आयोगाच्या “मतदाराुंचे पद्धतिीर गिक्षण आगण गनवडणूक िंहभाग
[Systematic Voter Education and Electoral Participation (SVEEP)]” या कायगक्रमाुंतगगत
महागवदयालयीन गनवडणूक िंाक्षरता मुंडळ स्थापनेची रचना, ध्येय, उद्दे ि, वैगिष्टये आगण त्याुं ची
कायगद्धती याुंची मागहती.
अ.

रिर्डणूक साक्षिता मांडळाची िचिा :i.

िाळे तील गवद्याथी हे मुंडळाचे िंभािंद अिंतील व प्रत्येक वगातील गनवडलेले गवद्याथी
प्रगतगनधी व गवद्यार्थ्यांमधून गनवडलेली िंगमती या मुंडळाचे कामकाज पाहतील.

ii.

गनवडलेले गवद्याथी प्रगतगनधी गनवडणूक िंाक्षरता मुंचाच्या कायकारी िंगमतीची स्थापना
करतील. गनवडलेले गवद्याथी प्रगतगनधी अध्यक्ष व उपाध्यक्षाुंची गनवड करतील.

iii.

पगरक्षेत्र प्रगतगनधी गनवडणूक िंाक्षरता मुंचाचे िंुंयोजक ्हणून कायग करे ल व नोडल
अगधकाऱयाुंना त्याुंचे कामकाज पार पाडण्यािंाठी िंाहाय्य करतील.

आ.

कायव कािी सरमतीचे कायव र् िबाबदाऱ्या :- कायकारी िंगमती नोडल अगधकाऱयाुंचे मागदग िनग ,

अगभप्राय व पयगवेक्षणाखाली गनवडणूक िंाक्षरता मुंडळाच्या कामकाजािंाठी जबाबदार अिंेल.
i.

मुंडळाची नोंदणी करणे

ii.

गनवडणूक िंाक्षरता मुंडळाच्या उपक्रमाुंची योजना करणे व त्या उपक्रमाुंिंाठी वार्षिक
गदनगदिगका तयार करणे.

इ.

iii.

गनवडणूक िंाक्षरता मुंडळािंाठी िंुंिंाधने गनमाण करणे.

iv.

मतदार ्हणून नोंदणी न झालेल्या गवद्यार्थ्यांिंाठी नावनोंदणीची िंोय उपलध करणे.

िोडल अरिकािी र् मार्वदिवक याांची कतवव्ये र् िबाबदाऱ्या :- महागवद्यालयातून एक सकवा

दोन गिक्षक गनवडणूक िंाक्षरता मुंडळाचे नोडल अगधकारी ्हणून काम पाहतील. ते िंुंबुंगधत गनवडणूक
िंाक्षरता मुंडळािंाठी मागदग िकग ्हणून काम पाहतील. त्याुंचे कामकाज खालीलप्रमाणे अिंेल:i.

गनवडणूक िंाक्षरता मुंडळाची नोंदणी वागढवणे व पयगवेक्षण करणे.

ii.

गनवडणूक िंाक्षरता मुंडळाच्या कायकारी िंगमतीची गनर्षमती व पयगवेक्षण करणे.

iii.

गनवडणूक िंाक्षरता मुंडळाच्या िंुंिंाधन गनर्षमतीिंाठी गजल्हा गनवडणूक अगधकाऱयाुंनी
गवगहत केले ल्या प्रगक्रयेिी िंमन्वय िंाधणे.

iv.

नवीन िंुंिंाधने गनमाण करण्यािंाठी प्रयत्न करणे व ते गजल्हा गनवडणूक अगधकाऱयाुंना
अग्रेगित करणे .
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ई.

v.

कायकारी पगरिदे मार्गत वार्षिक गदनदर्षिकेत उपक्रमाुंिंाठी मागदग िनग व पयगवेक्षण करणे .

vi.

मतदार ्हणून नोंदणी न झाले ल्या गवद्यार्थ्यांिंाठी नावनोंदणीची िंोय उपलध करणे.

रिर्डणूक साक्षिता मांडळाचे ध्ये य :i.

यवकाुंमध्ये मतदार नोंदणीिंाठी, नवीन मतदाराुंच्या वाढीव गनवडणूक िंहभागािंाठी,
आगण लोकिाहीिंाठी जागरूकता गनमाण करणे , ही गनवडणूक िंाक्षरता मुंडळाची
जबाबदारी अिंेल. गवद्यार्थ्याच्या वयाची १८ पूणग झाल्यावर त्याची मतदार ्हणून नोंदणी
करणे व त्याचा गनवडणकीत िंहभाग वाढगवणे , हे गनवडणूक िंाक्षरता मुंडळाचे ध्येय
अिंेल.

ii.

गनवडणूक िंाक्षरता मुंडळ हे तरुण व भावी मतदाराुं ना गनवडणूक प्रगक्रयेची मागहती दे ईल
व त्याुंना गनवडणकीचे

िंगक्रय गिक्षण दे ईल. िंक्षम लोकिाहीिंाठी त्याुंचा

गनवडणकाुंमधील नैगतक िंहभाग वाढगवण्यािंाठी त्याुंना प्रोत्िंागहत करील.
iii.

गवद्यार्थ्यांना मताची सकमत व महत्व िंमजण्यािंाठी गनवडणूक िंाक्षरता मुंडळ प्रोत्िंागहत
करे ल आगण त्याुंचे पगहले मतदान ते गमावणार नाहीत, याची खात्री करे ल.

iv.

गनवडणूक िंाक्षरता मुंडळ हे गनवडणूक पार पाडण्यािंाठी छोटे गनवडणूक कायालगय
्हणून काम करील. हे मुंडळ गनवडणकीची युंत्रणा, गनवडणूक प्रगक्रया, िंक्षम लोकिाही
इत्यादीगवियक कायगक्रमाुंचे गवद्यार्थ्यांिंाठी आयोजन करील.

उ.

रिर्डणूक साक्षिता मांडळाचा उद्दे ि :i.

गवद्यार्थ्यांना मतदार नोंदणी, तिंेच िंुंपण
ू ग मतदार प्रगक्रया व त्या िंुंदभातील बाबी - खेळ,
स्पधा व नाटक इत्यादी योय य व आकिगक िंुंिंाधनाुंतन
ू अनभवािंह गिकवणे.

ii.

गवद्यार्थ्यांना इलेट्रीकीक मतदान युंत्र (EVM) व व्हीव्हीपटॅ या गनवडणकीच्या युंत्राची
मजबती व िंरगक्षतता याुं बाबत मागहती दे णे. गनवडणूक प्रगक्रयेची िंचोटी व पारदिगकता
याुंबाबत मागहती दे णे.

iii.

गवद्यार्थ्यांना त्याुंच्या मताचे मोल कळण्यािंुंदभात व त्याुंना त्याुंच्या मतदानाच्या
अगधकाराचा आत्मगवश्वािंाने, नौगतकतेने वापर करण्याबाबत, मागहती दे णे व मागगदिगन
करणे.

iv.

गवद्यार्थ्यांना गनवडणकीतील ताुंगत्रक नावीन्यतेची, गनवडणकीबाबतच्या घटनात्मक,
कायदे गवियक बाबींची, गनवडणूक आयोगाच्या स्वरूप व कायगपद्धती याुंगवियी,
गनवडणकाुंिंुंबधी न्यायालये व प्रिंामाध्यमे याुंची भूगमका, याुंगवियी मागहती दे णे.

v.

18 विग पूणग झालेल्या गवद्यार्थ्यांना मतदार नोंदणी िंगवधा उपलध करून दे णे.
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ऊ.

रिर्डणूक साक्षिता मांडळाची र्ैरिष्ये :i.

गनवडणूक िंाक्षरता मुंडळाची महागवद्यालयात स्थापना झाल्याचे िंुंबगधत महागवद्यालयाने
कळगवताच, त्या गनवडणूक िंाक्षरता मुंडळाला मख्य गनवडणूक अगधकारी, महाराष्क राज्य
याुंच्या कायालयाकडू न एक कोड नुंबर गदला जाईल.

ii.

मख्य गनवडणूक अगधकारी, महाराष्क राज्य हे गजल्हागधकारी व गजल्हा गनवडणूक
अगधकारी याुंच्या मार्गत गनवडणूक िंाक्षरता मुंडळािंाठी िंागहत्य, खेळ इत्यादींबाबत
िंुंिंाधने व मागहती परवतील. भारत गनवडणूक आयोगाच्या स्वीप (SVEEP) पोटग लवर
गनवडणूक िंाक्षरता मुंडळािंाठी िंुंिंाधने गनमाण करून ठे वलेली आहे त.

iii.

प्रत्येक गनवडणूक िंाक्षरता मुंडळाच्या नोडल अगधकाऱयाुंचे प्रगिक्षण गजल्हा व तालका
स्तरावरील मास्टर केनर याुंच्याद्वारे करण्यात येईल.

iv.

महागवद्यालयातील गनवडणूक िंाक्षरता मुंडळ हे कोणत्याही राजकीय पक्षािी िंुंबगधत अिंू
नये. या मुंडळाचे कामकाज तिंे होणार नाही, याची जबाबदीरी िंुंबुंगधत नोडल अगधकारी
घे ईल.

v.

उत्तम काम करणाऱया गनवडणूक िंाक्षरता मुंडळाचा गजल्हास्तरावरून तिंेच
राज्यस्तरावरून िंत्कार करून, त्याुंना बक्षीिं गदले जाईल.

ए.

रिर्डणूक साक्षिता मांडळासाठी सर्वसािािण उपक्रम :i.

जागगतक मतदार गदविी गनवडणूक िंाक्षरता िंप्ताहाचे आयोजन.

ii.

गनवडणूक आगण लोकिाही याुंच्यािी िंुंबगधत वादगववाद स्पधा.

iii.

गभगत्तपत्रके, गनवडणकीगवियक वृत्ताुंतलेखन, गनवडणूक आगण लोकिाहीगवियक
हस्तगलखत.

iv.

गनबुंध स्पधा, कथा लेखन स्पधा, व्युंगगचत्र स्पधा

v.

क्ट्रीवझ, खेळ, कोडी, स्क्रॅबल, मागगिोधक इत्यादी.

vi.

िंमाजमाध्यमािंुंबुंधी (िंोिल मीगडयािंुंबुंधी) उपक्रम राबवणे.

vii.

गनवडणूक िंाक्षरता गिगबरे .

viii.

मतदान व गनवडणका या प्रगक्रयेगवियीची अगभरूप नाटकले िंादर करणे .

ix.

गनवडणूक अगधकाऱयाुंिंह कायगक्रम.

x.

मतदार नोंदणी गिगबर सकवा मतदार नोंदणीिंाठी अगभनव उपक्रम.

[िंुंदभग- भारत गनवडणूक आयोगाच्या पत्र क्र.491/ईिंीआय/एलईटी/स्वीप-1/ईएल/ईएलिंी /2017, गद.
03.11.2017 िंोबत प्राप्त गनवडणूक िंाक्षरता मुंच प्रकल्प पगत्रकेआधारे .]
*****
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