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राज्यातील सर्व वर्द्यापीठे र् संलग्नित 
महावर्द्यालये/संस्था इत्यावि यथेे 
प्रर्शेाच्यार्ळेीच  लोकसभा, वर्धािसभा र् 
स्थाविक स्र्राज्य संस्थाचं्या विर्डणकुासंाठी 
वर्द्यार्थ्यांची िार् े मतिार यािीमध्ये िार्िोंिणी 
करण्याची कायवर्ाही करण्याबाबत. 
 

महाराष्ट्र शासि 
उच्च र् तंत्र वशक्षण वर्भाग 

शासि विणवय क्रमाकं :- संकीणव २०१६/प्र. क्र. ६८३/१6/वर्वश-३, 
मािाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई ४०० ०३२ 
वििाकं :- 15 मे, २०१७ 

प्रस्तार्िा :- 
 

 भारतीय संवर्धािाच्या अिुच्छेि २४३ के र् २४३ झेडए अन्र्ये राज्यातील सर्व स्थाविक 
स्र्राज्य संस्थाचं्या विर्डणकुा (महािगरपावलका, िगरपवरषिा/िगरपंचायती, वजल्हा पवरषिा, 
पंचायत सवमत्या र् ग्रामपंचायती) मुक्त, विभवय र् पारिशवक र्ातार्रणामध्ये घेण्याची सर्वस्र्ी 
जबाबिारी राज्य विर्डणूक आयोगाची आहे र् त्यासाठी राज्य विर्डणकू आयोगािे विलेले आिेश 
सर्ांर्र बंधिकारक आहेत. 
२. आपल्या िेशािे लोकशाही पध्ित ग्स्र्कारली असूि १८ र्षार्रील सर्व व्यक्तींिा मतिािाचा 
हक्क उपलब्ध करुि िेण्यात आला आहे. सबब १८ र्षार्रील सर्व व्यक्तींिी मतिार यािीमध्ये त्याचंी 
िार् ेिोंिवर्णे आर्श्यक आहे र् होणाऱ्या प्रत्येक विर्डणकुीमध्ये मतिाि करणे अपेवक्षत आहे. 
३. कें द्रीय विर्डणकू आयोगाकडूि तयार होणारी मतिार यािीच स्थाविक स्र्राज्य संस्थाचं्या 
विर्डणकुीसाठी राज्य विर्डणकू आयोग र्ापरते.   
४. िर्ीि मतिाराचंी िार् ेिोंिवर्णे तसेच मतिार याद्यामंध्ये िुरुस्ती करण्याची कायवर्ाही भारत 
विर्डणकू आयोगाकडूि विरंतर चाल ूअसते. मात्र िरर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये याकवरता “मतिार 
यािी पुिववरक्षण कायवक्रम (Summary Revision)” या िार्ािे धडक कायवक्रम हाती घेण्यात येतो. या 
संपूणव प्रवक्रयेमध्ये भारत विर्डणकू आयोगाच्या सूचिेप्रमाणे राज्यातील मुख्य विर्डणकू अवधकारी, 
सर्व वजल्हावधकारी र् सर्व महािगरपावलका आयुक्त, इत्यावि हे आर्श्यक ती कायवर्ाही करतात.  
असे असूिही मतिार यािीमध्ये अिेक त्रटुी असल्याच्या तक्रारी र्ारंर्ार प्राप्त होतात, उिा. 
 

 (i)  १ जािेर्ारीला १८ र्षे पूणव झालेल्या व्यक्तींच्या िार्ांची िोंिणी ि होणे, र् 
(ii)  िमुिा क्रमाकं ६, ७, ८ र् ८-अ यामध्ये मावहती भरूिही मतिार याद्यामंध्ये योनय ती 

िुरुस्ती ि होणे, इ. 
 

५. र्रील तक्रारींचा अभ्यास करता असे विसूि येते की, इयत्ता बारार्ी उत्तीणव होणारी सर्व मुले / 
मुली (काही अपर्ाि र्गळता) महावर्द्यालय / वर्द्यापीठ तसेच तंत्रवशक्षण र् इतर तत्सम शैक्षवणक 
कायवक्रमामध्ये प्रर्शे घेतात.  अशी प्रर्शे घेणारी जर्ळपास सर्व मुल े१८ र्षे पणूव केलेली असतात. या 
सर्व मुला / मुलींची िार् ेमतिार यािीमध्ये कशाप्रकारे िोंिवर्ता येईल याबाबत अिेक स्तरार्र चचा 
होऊि त्याबाबत एक ठोस व्यर्स्था विमाण करण्याबाबत मा. राज्य विर्डणकू आयोग, महाराष्ट्र राज्य 
यािंी वििेवशत केले आहे. 
६. सिर सर्व बाबींचा वर्चार  करुि शासि खालीलप्रमाणे शासि विणवय विगववमत कवरत आहे :- 
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शासि विणवय :-   
1.     (i)  राज्यातील सर्व वर्द्यापीठे, महावर्द्यालये, तंत्रवशक्षण संस्था, इ. यािंी प्रथम र्षात प्रर्शे 

घेणाऱ्या सर्व मुला/मुलींकडूि खालील आशयाचे प्रमाणपत्र / हमीपत्र घेण्याबाबत 
प्रर्शेअजामध्ये योनय ती सुधारणा करार्ी : 

 

     “मी वििाकं ०१/०१/.......... रोजी १८ र्षाचा / र्षाची झालो / झाले आहे ककर्ा होणार 
आहे.  १८ र्षे पूणव झाल्याबरोबर मी माझे िार् मतिार यािीत िोंिर्ूि घेणार आहे अशी मी 
प्रवतज्ञा करतो / करते.  यासाठी सोबत जोडलेला िमुिा ६, ७, ८ र् ८अ व्यर्ग्स्थतपणे भरलेला 
आहे.” 
  (ii)  प्रत्येक महावर्द्यालयाच्या प्राचायांिी त्याचं्याकडील एका योनय प्राध्यापकािंा या कामासाठी 
िोडल अवधकारी म्हणिू िेमार्.े  त्यािंी सर्व मुला / मुलींकडूि आर्श्यकतेप्रमाणे िमुिा क्रमाकं 
६, ७, ८ र् ८-अ गोळा करार्ते. 

           (iii) िोडल अवधकारी यािंी र्रील भरलेले सर्व फॉमव कमीत कमी र्षातूि िोिर्ळेा संबंवधत 
वजल्हावधकारी ककर्ा त्यांिी िामवििेवशत केलेले अवधकारी याचं्याकडे सपुूिव करार्ते र् 
पोचपार्ती घ्यार्ी. 
  (iv) मतिार िोंिणी अवधकारी यािंी र्रीलप्रमाणे प्राप्त झालेल्या सर्व अजांर्र (६, ७, ८ र् ८-अ) 
कालबध्ि पध्ितीिे कायवर्ाही करुि योनय तो विणवय घ्यार्ा र् मतिार यािीत तशी िुरुस्ती 
करार्ी.   त्याबाबतची खात्री वजल्हावधकारी यािंी करार्ी. 

           (v) मतिार यािीत िार् िोंिवर्लेल्या सर्व मुले / मुलींिा वजल्हावधकारी यािंी त्र्वरत 
ओळखपत्र द्यार्.े  त्र्वरत िेणे शक्य िसल्यास र्रील ओळखपत्राचं े र्ाटप िरर्षी भारत 
विर्डणकू आयोगाद्वारे वि.२५ जािेर्ारी रोजी साजऱ्या होणाऱ्या “राष्ट्रीय मतिार वििाच्या” 
विर्शी करण्यात यार्.े 

         (vi) संबंवधत महावर्द्यालयाचंे प्राचायव र् िोडल अवधकारी यािंी संबंवधत वजल्हावधकारी 
याचं्याबरोबर समन्र्य साधूि ही प्रवक्रया वबिचकू राबवर्ण्याची जबाबिारी उचलार्ी. 

 
 

2. राज्यातील सर्व वर्द्यापीठे र् तंत्रविकेति (शासकीय, विमशासकीय, खाजगी इ.) यािंी 
र्रीलप्रमाणे कायवर्ाही करार्ी. 

 

 

3. (a)  या आिेशािुसार वर्वहत कायवपध्िती सुरळीत पार पाडण्याची जबाबिारी 
वजल्हावधकारी तथा वजल्हा विर्डणकू अवधकारी याचंी राहील. उिा.िोडल अवधकाऱ्यािंा  
प्रवशवक्षत करणे, त्याचं्या बैठका / आढार्ा घेणे, त्याचं्या शंकाचंे विरसि करणे, मतिार 
जागृती अवभयािासाठी सावहत्त्य पुरवर्णे, इ. 

 (b) सिर शासि विणवय मा.मुख्य विर्डणकू अवधकारी, महाराष्ट्र राज्य याचंे सहमतीिे 
विगववमत करण्यात येत आहे. 
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पृष्ट्ठ 3 पैकी 3 

सिर शासि विणवय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळार्र उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा सगंणक संकेताकं 
201705151307426308 असा आहे. हा शासि विणवय वडजीटल स्र्ाक्षरीिे साक्षावंकत करुि 

काढण्यात येत आहे. 
             महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आिेशािुसार र् िार्ािे, 
 

 
 
                            ( वसध्िाथव खरात ) 

  सह सवचर्, महाराष्ट्र शासि 
प्रत मावहतीस्तर् र् आर्श्यक कायवर्ाहीस्तर् 

१) मा. कुलपती याचंे सवचर्, राजभर्ि, मलबार वहल, मंुबई. 
२) मुख्य विर्डणकू अवधकारी, मंत्रालय, मंुबई. 
३) सवचर्, राज्य विर्डणकू आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
४) सर्व वर्भागीय आयुक्त  

त्यािंी सर्व वजल्हावधकारी, महािगरपावलका आयुक्त र् वर्द्यापीठाशंी समन्र्य साधार्ा. 
५) सर्व वजल्हावधकारी, सर्व महािगरपावलका आयुक्त. 

त्यािंी सर्व महावर्द्यालये/वर्द्यापीठाबंरोबर संपकव  साधूि र्रील व्यर्स्था पहार्ी. 
६) कुलगुरु, सर्व अकृषी वर्द्यापीठे. 
७) संचालक, उच्च वशक्षण सचंालिालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८) संचालक, तंत्र वशक्षण संचालिालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
९) संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र वशक्षण मंडळ, मंुबई. 
१०) संचालक, गं्रथालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
११) कुलसवचर्, सर्व अकृषी वर्द्यापीठे. 

यािंी संबंवधत वर्द्यापीठांशी संलग्नित सर्व महावर्द्यालयांच्या प्राचायांिा कळर्ूि सिर 
उपक्रमाची अंमलबजार्णी होईल याची िक्षता घ्यार्ी.  

 

प्रत मावहतीसाठी - 
१) मा. मंत्री, उच्च र् तंत्र वशक्षण याचंे खाजगी सवचर्, मंत्रालय, मंुबई. 
२) मा. राज्यमंत्री, उच्च र् तंत्र वशक्षण याचंे खाजगी सवचर्, मंत्रालय, मंुबई. 

 
 
 
 

  
 

http://www.maharashtra.gov.in/
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