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राष्ट्रीय सवेा योजनसेोबत मतदार नोंदणीची मोहीम राबवण्यासदंर्ाात 

मार्ादर्ाक तत्त्वे 

मखु्य निवडणूक अनिकारी कायाालयाच्यावतीिे नििाांक २० ऑक्टोबर २०२१ रोजी राष्ट्रीय सेवा 

योजिेच्या राज्यभरातील सांचालकाांसोबत आभासी बैठकीचे आयोजि करण्यात आले होते. मखु्य 

निवडणूक अनिकारी कायाालय १ िोव्हेंबर ते ३० िोव्हेंबर २०२१ या कालाविीत राबवणार 

असलेल्या नवशेष सांनिप्त पिुरीिण कायाक्रमाांतर्ात, महानवद्यालयाांमध्ये िाव िोंिणीची मोहीम राबवणे, 

हा सिर बैठकीचा नवषय होता.  

या बैठकीत चचाा झाल्याप्रमाणे, राष्ट्रीय सेवा योजिेच्या सहकायाािे िाव िोंिणीची मोहीम 

राबवण्यासांिभाात पढुील मार्ािशाक तत्त्वे निनरत करण्यात आली आहेत : 

१. मतदार नाव नोंदणीसाठी पात्रता : १ जािेवारी २०२२ रोजी १८ नकां वा अनिक वय 

असलेली व्यक्ती १ िोव्हेंबर २०२१ पासूि मतिार िोंिणीचा अजा करू शकते.  

 

२. राष्ट्रीय सेवा योजिे-अांतर्ात मतिार िोंिणीची मोहीम िोि प्रकार ेराबवता येईल :- 

२.१ महाववद्यालयातंर्ात नाव नोंदणी  :- राष्ट्रीय सेवा योजनेचे कायाक्रम अविकारी आवण 

ववद्यार्थी याचं्या पुढाकाराने मोहीम राबवताना लक्षात घ्यावयाच्या बाबी : 

 

अ. महानवद्यालयाांमिील जे नवद्यार्थी १ जािेवारी २०२२ रोजी १८ नकां वा अनिक वयाचे आहेत, 

तयाांची िाव िोंिणी करूि घेणे. 

आ.  िोव्हेंबर मनहन्यातील १३-१४ आनण २७-२८ या तारखाांिा मतिार िोंिणीसाठी राज्यभर 

नशनबराांचे आयोजि करण्यात आले आहे. तसेच, १६ िोव्हेंबर २०२१ रोजी राज्यव्यापी 

ग्रामसभेचे आयोजि करण्यात आले आहे. तेव्हा महानवद्यालयाांमध्ये मतिार िाव िोंिणीची 

मोहीम राबवतािा, शक्यतो वरील तारखा वर्ळूि राबवावी, जेणेकरूि मतिार िोंिणी 

अनिकारी (ER) आनण मतिाि कें द्रस्तरीय अनिकारी (BLO) याांचे सहकाया नमळणे सलुभ 

होईल.  

इ. महानवद्यालयाांमिील सवा प्राध्यापक, नशिकेतर कमाचारी याांिा मखु्य निवडणूक अनिकारी 

याांच्या https://ceo.maharashtra.gov.in/  या सांकेतस्र्थळावर प्रकानशत करण्यात 

येणाऱ्या प्रारूप मतिार यािीत स्वतःचे िाव, वय, जन्मतारीख, पत्ता, मतिारसांघ, नलांर्, 

ओळखपत्र क्रमाांक अचूक आहे की िाही, हे तपासण्यासाठी प्रोतसानहत करणे आनण 

तयासाठीच्या सानहतयाचा प्रसार-प्रचार करणे. 

https://ceo.maharashtra.gov.in/
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ई. महानवद्यालयाांमिील सवा प्राध्यापक, नशिकेतर कमाचारी याांच्या िाव, पत्ता, मतिारसांघ, 

नलांर्, जन्मतारीख, वय, ओळखपत्र क्रमाांक, इतयािी तपनशलाांत िरुुस्तया करायच्या 

असल्यास तयाांिा सांबांनित अजा भरण्यास मार्ािशाि करणे आनण अजा भरूि घेणे. 

उ. महानवद्यालयाांमध्ये मतिार िोंिणीची मोहीम राबवतािा, ऑिलाइि आनण ऑफलाइि 

िोन्ही प्रकार ेिोंिणी करण्यावर भर िणेे. ज्या महानवद्यालयाांमध्ये इांटरिेटची चाांर्ली सेवा 

उपलब्ि आहे, नतरे्थ ऑिलाइि िोंिणीवर भर िणेे. ऑिलाइि िोंिणी कशी करावी, 

याबाबतचा मार्ािशािपर नव्हडीओ मखु्य निवडणूक अनिकारी कायाालयाच्या CEO 

Maharashtra या यूट्यबु चॅिलवर उपलब्ि आहे. िवी नपढी ऑिलाइि िोंिणीबाबत 

सािर झाली की तयाचा वेर्ािे प्रसार-प्रचार होईल आनण िोंिणीसाठी आवश्यक मिषु्ट्यबळ 

वाचेल.  

ऊ. महानवद्यालयाांतर्ात सिर मोहीम राबवतािा राष्ट्रीय सेवा योजिेच्या कायाक्रम अनिकाऱ्याांिी 

महानवद्यालय ज्या मतिारसांघाांतर्ात येते, तेर्थील मतिार िोंिणी अनिकाऱ्याांशी समन्वय 

सािणे. मतिार िोंिणी अनिकाऱ्याांिी कायाक्रम अनिकाऱ्याांिा सवा प्रकारचे सहकाया करावे. 

ऋ. महानवद्यालयाच्या िेत्रातील मतिार िोंिणी अनिकारी (ERO) याांिी मतिाि कें द्रस्तरीय 

अनिकारी (BLO)  याांच्या सहकायाािे राष्ट्रीय सेवा योजिेचे कायाक्रम अनिकारी आनण 

नवद्यार्थी याांच्यामध्ये िाव िोंिणीच्या आनण इतर अजाांबाबत सजर्ता निमााण करणे. 

महानवद्यालयाांिा परुसेे अजा वेळेत उपलब्ि करूि िणेे.  

ऌ.  मतिार िोंिणी अनिकारी (ERO) याांिी मतिाि कें द्रस्तरीय अनिकारी (BLO)  याांच्या 

सहकायाािे राष्ट्रीय सेवा योजिेचे कायाक्रम अनिकारी आनण नवद्यार्थी याांिा  िाव िोंिणीच्या 

प्रनक्रयेबाबत सजर् करण्यासाठी प्रतयि नकां वा ऑिलाइि उद्बोिि सत्र घेऊि सांबांनिताांचे 

सवा प्रकारचे शांकानिरसि करावे.  

ऍ. मतिार िोंिणी अनिकारी (ERO) याांिी राष्ट्रीय सेवा योजिेच्या सिर मोनहमेसाठी 

आवश्यक ते प्रसार-प्रचार सानहतय परुवावे. छापील सानहतयासाठी कायाक्रम अनिकाऱ्याांिा 

सॉफ्ट कॉपीमिील खलुी (ओपि) फाइलही द्यावी, जेणेकरूि महानवद्यालये तयामध्ये 

तयाांच्या िावाचा समावेश करू शकतील. महानवद्यालयाच्या आनण राष्ट्रीय सेवा योजिेच्या 

सवा प्रकारच्या समाजमाध्यमाांवर प्रसाररत करण्यासाठी पिुरीिण कायाक्रमासाठीचे सवा 

सानहतय कायाक्रम अनिकाऱ्याांिा पाठवावे. 

ऎ. महानवद्यालयाांमिील नवद्यार्थी नवनवि मतिारसांघातील असतात. राष्ट्रीय सेवा योजिेचे 

कायाक्रम अनिकारी तयाांच्या महानवद्यालयातील नवद्यार्थयाांचे िाव िोंिणीचे अजा मतिार 

िोंिणी कायाालयात सािर करतील, तेव्हा तया अजाांचे अजािाराच्या मतिारसांघािसुार 

वर्ीकरण करण्याची आनण ते अजा सांबांनित मतिार िोंिणी कायाालयाकडे पाठनवण्याची 
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जबाबिारी, सिर महानवद्यालय ज्या मतिारसांघात येते, तेर्थील मतिार िोंिणी 

अनिकाऱ्याची असेल.  

ए. अजा सािर करायला आलेले राष्ट्रीय सेवा योजिेचे कायाक्रम अनिकारी आनण 

नवद्यार्थीप्रमखु याांच्याशी मतिार िोंिणी कायाालयातील कमाचाऱ्याांिी सौजन्यािे वार्ावे. 

नकां बहुिा, इतर कोणतयाही अजािाराशी सौजन्यािे वार्णे अपेनित आहे.  

 

३. महाववद्यालयाबाहरेील नाव नोंदणी – राष्ट्रीय सेवा योजिेचे नवद्यार्थी तयाांच्या कायाक्रम 

अनिकाऱ्याांच्या मार्ािशाािसुार, ते ज्या मतिारसांघात वास्तव्याला आहेत, तया 

मतिारसांघातील पात्र िार्ररकाांची िाव िोंिणी, वर्ळणी आनण इतर िरुुस्तया याांसाठी अजा 

भरूि घेऊ शकतील.   

३.१ आपापल्या मतिारसांघातील अजा भरूि घेतािा नवद्यार्थयाांिी तया पररसरातील मतिार 

कें द्रस्तरीय अनिकारी (BLO) याांच्याशी समन्वय सािावा. नवद्यार्थयाांिा या अनिकाऱ्याांचा सांपका  

कायाक्रम अनिकारी ितेील आनण कायाक्रम अनिकाऱ्याांिा हे सांपका  मतिार िोंिणी अनिकारी 

ितेील.  याबाबतचा प्रार्थनमक समन्वय टेनलग्राम र्टाच्या साहाय्यािे करता येईल. 

३.२ १३-१४ िोव्हेंबर आनण २७-२८ िोव्हेंबर २०२१ या निवशी राज्यस्तरीय नशनबराांचे 

आयोजि करण्यात आले आहे. आपापल्या मतिारसांघातूि भरूि घेतलेले अजा नवद्यार्थी सिर 

निवशी तयाांच्या मतिार िोंिणी कायाालयाच्या नशनबरात िेऊि िऊे शकतात.  

३.३ १६ िोव्हेंबर २०२१ रोजी राज्यस्तरीय ग्रामसभेचे आयोजि करण्यात आले आहे. एखाद्या 

र्ावात वास्तव्यास असणाऱ्या ज्या नवद्यार्थयाांिा अांतरामळेु नकां वा अन्य कारणािे वरील तारखाांिा 

अजा सािर करणे शक्य होणार िाही, ते नवद्यार्थी १६ िोव्हेंबर २०२१ या निवशी तयाांच्या 

र्ावातील ग्रामसभेत सिर अजा सािर करू शकतील.  

३.४ नवद्यार्थयाांिी मतिार िोंिणी कायाालयात नकां वा नशनबरात अजा सािर करण्यापूवी राष्ट्रीय 

सेवा योजिेच्या आपापल्या कायाक्रम अनिकाऱ्याकडे ते सािर करत असलेल्या अजाांची सांख्या, 

अजाांचे वर्ीकरण याांची मानहती लेखी स्वरूपात द्यायची आहे, जेणेकरूि स्पिेचे अजा भरतािा 

मानहती र्हाळ होणार िाही.  

 

४. ववववि अजाांचे तपर्ील : 

४.१ प्रर्थम िाव िोंिणी करणाऱ्या मतिाराांसाठी / एका मतिारसांघातूि इतर मतिारसांघात 

स्र्थलाांतर झाल्यामळेु मतिार यािीत िाव समानवष्ट करण्यासाठी – अजा क्र. ६ 
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४.२ अनिवासी मतिाराांचे मतिार यािीमध्ये िाव समानवष्ट करण्यासाठी - अजा क्र. ६अ 

४.३ इतर व्यक्तीचे िाव समानवष्ट करण्याबाबत आिेप घेण्यासाठी / स्वतःचे िाव वर्ळण्यासाठी 

/ इतर कोणतयाही व्यक्तीचे िाव मतृयू नकां वा स्र्थलाांतर झाल्यामळेु वर्ळण्यासाठी - अजा क्र. ७ 

४.४ मतिार यािीतील तपनशलामध्ये करावयाच्या िरुुस्तयाांसाठी  - अजा क्र. ८ 

४.५ ज्यावेळी एकाच मतिारसांघात निवासस्र्थाि एका नठकाणाहूि इतर नठकाणी स्र्थािाांतररत 

झाले असल्यास - अजा क्र. ८अ 

 

५. नाव नोंदणीचा अजा क्रमाकं ६ र्रण्यासाठी आवश्यक अटी :  

अ. अजािार भारताचा िार्ररक असावा. 

आ.  इतर कोणतयाही मतिार यािीत िाव िाही यानवषयीचे प्रनतज्ञापत्र, जे अजा क्रमाांक ६ मध्येच 

अांतभूात असते 

५.१  नाव नोंदणीचा अजा क्रमाकं ६ र्रण्यासाठी आवश्यक दस्तावेज :  

अ. स्वतःचे छायानचत्र 

आ. वयाचा कोणताही एक परुावा :-  i) जन्म िाखला, ii) शाळा सोडल्याचा िाखला, iii) 

जन्मतारखेची िोंि असलेली पाचवी/आठवी/िहावी/बारावी याांपैकी एका इयते्तची र्णुपनत्रका, iv) 

पॅि काडा, v) वाहि चालक परवािा, vi) भारतीय पासपोटा , vii) आिार काडा.   

इ. निवासाचा कोणताही एक परुावा :- i) बकँ/नकसाि/टपाल याांचे चालू खातेपसु्तक म्हणजे 

पासबकु, ii) नशिावाटप पनत्रका म्हणजेच रशेिकाडा, iii) भारतीय पासपोटा . iv) वाहि चालक 

परवािा, v) अलीकडील भाडेकरार, vi) पाणी/टेनलफोि/वीज/रॅ्स याांचे अलीकडचे ियेक 

म्हणजेच नबल (हे ियेक तमुच्या स्वतःच्या िावे िसेल, तर तमुच्या जवळच्या िातयातल्या व्यक्ती 

– आई/वडील/पती/पतिी – याांच्या िावे असले तरी चालू शकते. ततृीय पांर्थीयाांच्या बाबतीत ही 

नबले तयाांच्या र्रुूच्या िावे असतील तरी चालू शकते.), vii) प्राप्तीकर नििशे पनत्रका म्हणजेच 

इन्कम टॅक्स असेसमेंट ऑडार, viii) भारतीय टपाल नवभार्ाद्वार े अजािाराच्या सध्याच्या 

निवासस्र्थािाच्या पत्त्यावर प्राप्त झालेलां कोणतांही टपालपत्र.  
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६.  मतदार नोंदणीसाठी पाररतोविके : राष्ट्रीय सेवा योजिेशी सांबांनित अनिकारी आनण 

नवद्यार्थी याांिा मतिार िोंिणीच्या या कायाासाठी प्रोतसानहत करण्यासाठी मखु्य निवडणूक 

अनिकारी कायाालयािे नवनवि स्पिाांचे आयोजि केले आहे. तया स्पिाांचे स्वरूप आनण 

नियमावली पढुीलप्रमाणे : 

६.१ सवोत्तम ववद्यार्थी – महानवद्यालयाबाहेरील िार्ररकाांची िाव िोंिणी, वर्ळणी, िरुुस्तया 

यासांबांिीचे जास्तीत जास्त अजा भरूि सािर करणाऱ्या नवद्यार्थयाांला हे पाररतोनषक िणे्यात 

येईल.  

 

 वनयमावली : 

 

अ. नवद्यार्थी तो राहत असलेल्या मतिारसांघातील अजा भरूि सांबांनित मतिार िोंिणी 

अनिकाऱ्याकडे  सािर करणार असला तरी तया अजाासांबांिीचे तपशील - अजाांची सांख्या, 

कोणतया प्रकारचे नकती अजा, अजािाराांची िावे आनण पते्त – तयाच्या महानवद्यालयातील 

राष्ट्रीय सेवा योजिेच्या कायाक्रम अनिकाऱ्याकडे िणेे आवश्यक आहे.  

आ.  या पाररतोनषकासाठीचा एक रू्र्ल अजा कायाक्रम अनिकाऱ्याांिा पाठनवला जाईल. 

तयामध्ये सािारण पढुील मानहती भरण्यास साांनर्तली जाईल. नवद्यार्थयााचे िाव, पत्ता, 

मोबाइल क्रमाांक, मेल आयडी, महानवद्यालयाचे िाव आनण पत्ता, कायाक्रम अनिकाऱ्याचे 

िाव आनण मोबाइल क्रमाांक, अजााची एकूण सांख्या, िाव िोंिणी, वर्ळणी आनण िरुुस्तया 

याांिसुार अजाांची सांख्या, अचूक भरले रे्लेले अजा, जिजार्तृीसाठी केलेले िावीन्यपूणा 

प्रयति, लोकाांचे अजा भरूि घेण्यासाठी राबवलेली िावीन्यपूणा पद्धत, समाजमाध्यमाांचा 

वापर, कायाक्रम अनिकाऱ्याचे वताि आनण नियोजि इ. स्पिेत भार् घेऊ इनच्छणाऱ्या 

नवद्यार्थयाािे या मानहतीचा रू्र्ल अजा भरूि िणेे अनिवाया आहे.  

इ. िाव िोंिणी करतािाचे, जिजार्तृीसाठी केलेल्या कृतींचे जास्तीतजास्त नवनवि प्रकारचे 

पाच फोटो अजाासोबत जोडणे. सिर कृती/प्रयति िीट निसतील अशा प्रकार े फोटो 

काढलेले असावेत. 

ई. आपापल्या पररसरातील पात्र िार्ररकाांचे अजा भरूि िणेाऱ्या सवा नवद्यार्थयाांिा प्रमाणपत्र 

निले जाईल.  

उ. नवजेतया नवद्यार्थयााला प्रमाणपत्र आनण मािनचन्ह निले जाईल.  

 

६.२ सवोत्तम कायाक्रम अविकारी : 

महानवद्यालयाांतर्ात आनण महानवद्यालयाबाहेरील पररसरात जास्तीतजास्त मतिार िोंिणी, 

वर्ळणी, िरुुस्तया याांनवषयीचे अजा भरूि घेणाऱ्या आनण तयासाठी िावीन्यपूणा पद्धतीिे 



6 
 

जिजार्तृी, प्रसार-प्रचार करणाऱ्या राष्ट्रीय सेवा योजिेच्या कायाक्रम अनिकाऱ्याला सिर 

परुस्कार निला जाईल. 

 

वनयमावली : 

अ. महानवद्यालयातील एकूण नवद्यार्थयाांच्या तलुिेत नकती टक्के नवद्यार्थयाांची िोंिणी झाली, हे 

लिात घेतले जाईल.  

ऊ.  महानवद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजिेचे कायाक्रम अनिकारी आनण नवद्यार्थी याांची 

कामनर्री तपासली जाईल. तयासाठी कायाक्रम अनिकाऱ्याांिा एक रू्र्ल अजा पाठवला 

जाईल. तयामध्ये सािारण पढुील मानहती भरण्यास साांनर्तले जाईल. कायाक्रम 

अनिकाऱ्याचे िाव, पत्ता, मोबाइल क्रमाांक, मेल आयडी, महानवद्यालयाचे िाव आनण पत्ता, 

महानवद्यालयामिील नवद्यार्थयाांची एकूण सांख्या आनण तयापैकी िाव िोंिणी केलेल्या 

नवद्यार्थयाांची टक्केवारी, िाव िोंिणी, वर्ळणी आनण िरुुस्तया याांिसुार अजाांची सांख्या, 

अचूक भरले रे्लेले अजा, जिजार्तृीसाठी केलेले िावीन्यपूणा प्रयति, लोकाांचे अजा भरूि 

घेण्यासाठी राबवलेली िावीन्यपूणा पद्धत, समाजमाध्यमाांचा वापर, नवद्यार्थयाांचे वताि 

आनण प्रनतसाि इ. स्पिेत भार् घेऊ इनच्छणाऱ्या कायाक्रम अनिकाऱ्यािे या मानहतीचा 

रू्र्ल अजा भरूि िणेे अनिवाया आहे.  

आ. िाव िोंिणी करतािाचे, जिजार्तृीसाठी केलेल्या कृतींचे जास्तीतजास्त नवनवि प्रकारचे 

पाच फोटो अजाासोबत जोडावेत. सिर कृती/प्रयति िीट निसतील अशा प्रकार े फोटो 

काढलेले असावेत. 

इ. नवजेतयाला प्रमाणपत्र आनण मािनचन्ह निले जाईल.  

 

६.३ सवोत्त्म महाववद्यालय : महानवद्यालयाांतर्ात आनण महानवद्यालयाबाहेरील पररसरात 

जास्तीतजास्त मतिार िोंिणी, वर्ळणी, िरुुस्तया याांनवषयीचे अजा भरूि घेणाऱ्या आनण 

तयासाठी िावीन्यपूणा पद्धतीिे जिजार्तृी, प्रसार-प्रचार करणाऱ्या महानवद्यालयाला सिर 

परुस्कार निला जाईल. 

 

वनयमावली : 

अ. महानवद्यालयातील एकूण नवद्यार्थयाांच्या तलुिेत नकती टक्के नवद्यार्थयाांची िोंिणी झाली, हे 

लिात घेतले जाईल.  

आ.  महानवद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजिेचे कायाक्रम अनिकारी आनण नवद्यार्थी याांची 

कामनर्री तपासली जाईल. तयासाठी कायाक्रम अनिकाऱ्याांिा एक रू्र्ल अजा पाठवला 

जाईल. तयामध्ये सािारण पढुील मानहती भरण्यास साांनर्तले जाईल. महानवद्यालयातील 

एकूण नवद्यार्थी, मोनहमेअांतर्ात मतिार िोंिणी झालेले नवद्यार्थी, अचूक भरले रे्लेले अजा, 

जिजार्तृीसाठी केलेले िावीन्यपूणा प्रयति, नवद्यार्थयाांचे अजा भरूि घेण्याकरता राबनवलेली 
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िावीन्यपूणा पद्धत, तसेच नवद्यार्थयाांिी तयाांच्या पररसरात िोंिणी केलेल्या एकूण अजाांची 

सांख्या आनण समाजमाध्यमाांचा वापर इ. स्पिेच भार् घेऊ इनच्छणाऱ्या महानवद्यालयािे 

सिर अजा भरूि िणेे अनिवाया आहे.   

इ. िाव िोंिणी करतािाचे, जिजार्तृीसाठी केलेल्या कृतींचे जास्तीतजास्त नवनवि प्रकारचे 

पाच फोटो अजाासोबत जोडावेत. सिर कृती/प्रयति िीट निसतील अशा प्रकार े फोटो 

काढलेले असावेत. 

ई. महानवद्यालयािे िाव िोंिणीसाठी केलेल्या सवा प्रयतिाांचे सांकलि एक ते िोि 

नमनिटाांपयांतच्या नव्हडीओमध्ये करूि सिर नव्हनडओ अजाासोबत पाठवावा. 

उ. सिर मोनहमेत भार् घेणाऱ्या सवा महानवद्यालयाांिा प्रमाणपत्र निले जाईल.  

ऊ. नवजेतया नवद्यापीठाला प्रमाणपत्र आनण मािनचन्ह निले जाईल.  

 

६.४ सवोत्तम ववद्यापीठ : महानवद्यालयाांतर्ात आनण महानवद्यालयाबाहेरील पररसरात जास्तीत 

जास्त मतिार िोंिणी, वर्ळणी, िरुुस्तया याांनवषयीचे अजा भरूि घेणाऱ्या आनण तयासाठी 

िावीन्यपूणा पद्धतीिे जिजार्तृी, प्रसार-प्रचार करणाऱ्या नवद्यापीठाला सिर परुस्कार निला 

जाईल. 

अ. नवद्यापीठातील एकूण महानवद्यालयाांची सांख्या आनण तयापैकी नकती महानवद्यालयाांतर्ात 

मोहीम राबनवण्यात आली, नवद्यापीठातील एकूण नवद्यार्थयाांची सांख्या आनण तयापैकी नकती 

टक्के नवद्यार्थयाांची िोंिणी झाली, याची सांख्या लिात घेतली जाईल.  

आ.  नवद्यापीठातील सवा महानवद्यालयाांच्या राष्ट्रीय सेवा योजिे-अांतर्ात राबवण्यात आलेली 

मतिार िोंिणीची कामनर्री तपासण्यासाठी नवद्यापीठातील राष्ट्रीय सेवा योजिेच्या 

सांचालकाांिा एक रू्र्ल अजा पाठवला जाईल. तयामध्ये सािारण पढुील मानहती भरण्यास 

साांनर्तले जाईल. नवद्यापीठातील एकूण महानवद्यालयाांची सांख्या आनण तयापैकी नकती 

महानवद्यालयाांतर्ात मोहीम राबनवण्यात आली, नवद्यापीठातील एकूण नवद्यार्थयाांची सांख्या 

आनण तयापैकी नकती टक्के नवद्यार्थयाांची िोंिणी झाली, एकूण नकती नवद्यार्थयाांिी 

महानवद्यालयाबाहेरील पररसरातील िार्ररकाांचे अजा भरूि घेण्यात सहभार् घेतला, 

कायाक्रम अनिकाऱ्याांची कामनर्री आनण नियोजि, अचूक भरले रे्लेले अजा, 

जिजार्तृीसाठी केलेले िावीन्यपूणा प्रयति, नवद्यार्थयाांचे अजा भरूि घेण्याकरता राबनवलेली 

िावीन्यपूणा पद्धत, समाजमाध्यमाांचा वापर  इ. 

इ. िाव िोंिणी करतािाचे, जिजार्तृीसाठी केलेल्या कृतींचे जास्तीतजास्त नवनवि प्रकारचे 

पाच फोटो अजाासोबत जोडावेत. सिर कृती/प्रयति िीट निसतील अशा प्रकार े फोटो 

काढलेले असावेत. 

ई. नवद्यापीठािे िाव िोंिणीसाठी केलेल्या सवा प्रयतिाांचे सांकलि एक ते िोि नमनिटाांपयांतच्या 

नव्हडीओमध्ये करूि सिर नव्हनडओ अजाासोबत पाठवावा. 
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उ. सिर मोनहमेत भार् घेणाऱ्या सवा नवद्यापीठाांिा प्रमाणपत्र निले जाईल. 

ऊ. नवजेतया नवद्यापीठाला प्रमाणपत्र आनण मािनचन्ह निले जाईल.  

 

७. ३० िोव्हेंबर २०२१ रोजी नवशेष सांनिप्त पिुरीिण कायाक्रमाची साांर्ता झाल्यािांतर 

सांबांनिताांिा वरील स्पिेसाठी रू्र्ल अजा पाठनवला जाईल आनण मानहती भरण्यासाठी एक 

आठवड्याची मिुत निली जाईल. २५ जािेवारी २०२२ रोजी राष्ट्रीय मतिार नििाला सिर 

स्पिेचा निकाल घोनषत केला जाईल.  

 

८. मतिार िोंिणीसाठी राबवण्याच येणाऱ्या सिर मोनहमेचे नियोजि सलुभ व्हावे याकरता 

राष्ट्रीय सेवा योजिेचे राज्य समन्वयक, नवद्यापीठाांतर्ात सांचालक, कायाक्रम अनिकारी; 

आनण मखु्य निवडणूक अनिकारी कायालयातील अनिकारी, स्वीप टीम, उपनजल्हा 

निवडणूक अनिकारी, मतिार िोंिणी अनिकारी याांचा एक टेनलग्राम र्ट तयार केला जाईल. 

हा र्ट स्वीप टीम तयार करले आनण तयाचा िवुा आता कायारत असलेल्या व्हॉट्सअॅप र्टावर 

पाठवला जाईल. आपापल्या कायािेत्रात कायारत असलेल्या वरील अनिकाऱ्याांिा टेनलग्राम 

र्टात सहभार्ी करूि घेण्याची जबाबिारी व्हॉट्सअॅप र्टावरील सांबांनित अनिकाऱ्याांची 

असेल.  

 

***** 

 


