विद्यार्थ्यांमध्ये मतदार नोंदणी ि मतदानविषयी
जागृती करणे.
महाराष्ट्र शासन
शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग
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मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032
तारीख: 26 माचग,2015
सांदभग :सवचि, राज्य वनिडणूक आयोग, महाराष्ट्र याांचे क्र.रावनआ-2014/प्र.क्र.14/प्र.कक्ष, वदनाांक
10 फेब्रुिारी,2015 चे अर्गशासकीय पत्र.
शासन पवरपत्रक :लोकशाहीच्या यशस्िीतेसाठी ठरािीक कालाांतराने पार पडणारी वनिडणुक प्रवक्रया महत्िाची
ठरते. कोणत्याही वनिडणूकीच्या यशस्िीतेसाठी मतदाराांचा सहभाग महत्िाचा असतो. त्यासाठी सिग
विद्यार्थ्यांमध्ये मतदार म्हणून आपले नाि नोंदणी करुन घेणे ि जास्तीतजास्त मतदाराांना मतदान
करण्यासाठी प्रोत्सावहत करुन मतदार जागृती करणे आिश्यक आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून
माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक विद्यार्थ्यांमध्ये मतदार जागृती करण्यासाठी खालील उपक्रम राबविण्यात
यािेत.
1) माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक स्तरािरील विद्यार्थ्यांकरीता वनिडणूक प्रक्रीयेिर आर्ारीत
प्रश्न मांजूषेचा कायगक्रम आयोवजत करणे.
2) वचत्रकला स्पर्ेचे आयोजन करणे.
3) उच्च्ा माध्यवमक स्तरािर िादवििाद स्पर्ेचे आयोजन करणे.
4) वनिडणूक प्रक्रीयेतील सांबांर्ीत व्यक्ततची व्याख्याने आयोवजत करणे.
5) दे शाच्या वनिडणूक प्रक्रीयेबाबत विविर् स्त्रोताांद्वारे (इांटरनेट इ.) मावहती र्ेऊन त्यािर
प्रकल्प तयार करणे.
6) मतदान करण्याबाबत आिाहन करणारे पत्र विद्यार्थ्यांकडू न पालकाांना पाठविण्याचा उपक्रम
राबविणे.
7) वनिडणूक प्रक्रीयेिर आर्ारीत वचत्रफीत दाखिणे,
8) वनिडणूक अवर्काऱयाांच्या मदतीने विद्यार्थ्यांमध्ये अवभरुप मतदान घेणे ि शतय असल्यास
त्याांना Electronic Voting Machine हाताळण्यास दे णे.
9) िरील उपक्रमाांव्यवतवरतत अन्य नाविन्यपूणग उपक्रमाांद्वारे जागृती करणे.
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सदर पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्र्
करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक 201505271358121821 असा आहे . हे पवरपत्रक वडजीटल
स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने.
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प्रकाश ठु बे
सहसवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत, योग्य त्या कायगिाहीसाठी,
1. आयुतत, वशक्षण विभाग, महाराष्ट्र राज्य,पुणे,
2. वशक्षण सांचालक (माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक), वशक्षण सांचालनालय, महाराष्ट्र
राज्य,पुणे,
3. सिग वशक्षण सांचालक, महाराष्ट्र राज्य,
4. सिग विभागीय वशक्षण उपसांचालक. महाराष्ट्र राज्य,
5. सिग वशक्षणवर्कारी,वजल्हा पवरषद,
प्रत, मावहतीसाठी,
1. स्िीय सहायक, प्रर्ान सवचि,शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, मांत्रालय, मुांबई 400 032,
2. स्िीय सहायक, सवचि, राज्य वनिडणूक आयोग, महाराष्ट्र, निीन प्रशासन भिन,
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागग, मुांबई - 400 032,

पष्ृ ठ 2 पैकी 2

