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महाराष्ट्र विधानपवरषदेच्या पदिीधर ि 
विक्षक मतदारसंघातील वनिडणकूींसाठी 
मतदार यादीमध्ये नाि नोंदणी करण्याबाबत. 

 

महाराष्ट्र िासन 
उच्च ि तंत्रविक्षण विभाग 

पवरपत्रक क्र. सकंीणण 2022/ प्र .क्र. 109/ वि. वि. ५  
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 

मंत्रालय, मंुबई ४०० ०३२ 
 वदनाकं - 12 सप्टेंबर  २०२२. 

 

िाचा :  अपर मुख्य सवचि तथा मुख्य वनिडणकू अवधकारी याचंे अधणिासकीय पत्र  
क्र. संकीणण-2022/प्र.क्र. 602 /22/33, वदनाकं  2 सप्टेंबर, 2022  
 

पवरपत्रक 
 

भारत वनिडणकू आयोगाच्या वद.14.07.2022 रोजीच्या पत्रान्िये वदलेल्या वनदेिानुसार, 
राज्यातील नाविक ि अमरािती विभाग पदिीधर तसेच औरंगाबाद, नागपूर ि कोकण विभाग विक्षक  
विधानपवरषद मतदारसंघामध्ये सन 2023 मध्ये  होणाऱ्या वििार्षषक  वनिडणकूींसाठी त्या 
विभागातील अनुक्रमे पदिीधर ि विक्षक याचंी वद. 1-11-2022 या अहणता वदनाकंािर  पुणणत: नविन 
मतदार यादी (de-novo elector’s roll)   तयार करण्याची मोहीम वद.01.10.2022 पासून सूरु होत 
आहे. या मोवहमेंतगणत वद. 1-10-2022 ते वद. 7-11-2022 या कालािधीत  पदिीधर मतदार 
नोंदणीसाठी नमुना 18 (Form 18) ि विक्षक मतदार नोंदणीसाठी नमुना 19 (Form 19) 
स्विकारण्यात येतील. वद. 23-11-2022 रोजी प्रारुप मतदार याद्या प्रवसद्ध करण्यात येतील ि वद. 
23-11-2022 ते वद. 9-12-2022 या कालािधीत दाि ेि हरकती स्विकारल्यानंतर, वद.30-12-
2022 रोजी अंवतम मतदार याद्या प्रवसद्ध करण्यात येतील. 
2. उपरोक्त वििार्षषक वनिडणकुामंध्ये मतदान करण्यासाठी, नाविक ि अमरािती विभागातील 
पात्र पदविधर व्यक्तींनी तसेच  औरंगाबाद, नागपूर ि कोकण विभागातील पात्र विक्षकानंी त्या 
संबंवधत विभागामध्ये पदिीधर/ विक्षक मतदार म्हणनू मोठ्या प्रमाणात नाि नोंदणी करािी, यासाठी 
नाविक, अमरािती, औरंगाबाद, नागपूर ि कोकण विभागातील विद्यापीठे ि त्याअंतगणत येणाऱ्या 
महाविद्यालयानंी  खालीलप्रमाणे मोवहम राबविण्याबाबतची विनंती अपर मुख्य सवचि तथा मुख्य 
वनिडणकू अवधकारी, महाराष्ट्र राज्य याचं्याकडून करण्यात आली आहे.  या वनिडणकूासंाठी 
संबवधत विभागीय आयुक्त हे मतदार नोंदणी अवधकारी (Electoral Registration Officer)  तसेच त्या 
विभागातील वजल्हावधकारी हे सहायक मतदार नोंदणी अवधकारी (Assistant Electoral 
Registration Officer)  असतात.  
 

3.  नाविक, अमरािती, औरंगाबाद, नागपूर ि कोकण विभागातील विद्यावपठे ि त्या अंतगणत 
असलेल्या महाविद्यालयानी  पुढीलप्रमाणे मोवहम राबिािी :- 

 अ) पदिीधर मतदार संघ 

 नाविक ि अमरािती विभागामध्ये पदिीधर विधानपवरषद मतदारसंघासाठी मतदार यादी 
तयार करण्यात येत असल्याने, त्या विभागातील पात्र पदिीधर महाविद्यालयीन विक्षकानंी 
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(अहणता वदनाकं वद. 1-11-2022 पुिी वकमान 3 िषे आधी पदिी धारण केलेल्या)  संबवधत 
पदिीधर मतदार संघाच्या मतदार यादीमध्ये नाि नोंदविण्याचे आिाहन करण्यात याि ेतसेच 
प्रोत्सावहत करण्यात याि.े  

 नाविक ि अमरािती विभागातील महाविद्यालयातील पात्र पदिीधर विक्षकानंा संबवधत 
पदिीधर विधान पवरषद मतदार संघाच्या मतदार यादीमध्ये नािं नोंदणी करण्यासाठी नमुना 
18 ( FORM 18) भरािा लागेल. सदर नमुना 18, संबवधत विभागीय आयुक्त (या 
वनिडणकूीचे मतदार नोंदणी अवधकारी), संबवधत वजल्हावधकारी  (या वनिडणकूीचे मतदार 
नोंदणी अवधकारी), विभागीय आयुक्ताकंडून पदवनदेवित केलेले उप विभावगय आयुक्त तसेच 
तहवसलदार याचं्या कायालयात उपलब्ध असतील तसेच सदर योग्यवरत्या भरलेले अजण त्या 
कायालयात भरुन देता येतील. त्याच प्रमाणे, हा नमुना मुख्य वनबडणकू अवधकारी, महाराष्ट्र 
राज्य याचं्या https://ceo.maharashtra.gov.in या संकेत वथळािर Downloads/ 
DownloadForms/Form-18.pdf  येथे सुद्धा उपलब्ध आहे. सदर नमुना सकेंतवथळािरुन 
उपलब्ध करुन घेऊन (वप्रन्ट काढून) भरुन देता येईल.   (ऑन-लाईन पद्धतीने नमूना सदर 
करण्याची सुविधा उपलब्ध नाही) 

 योग्य वरतीने भरलेला नमुना 18 ( FORM 18) , त्यासोबत िैक्षवणक पात्रतेच्या आिश्यक 
पुराव्यासह  िर नमूद सबवधत कायालयात सादर करण्यात यािा. सदर अजण प्रत्यक्ष 
कायालयात सादर केल्यास, संबवधत पदवनदेवित  अवधका-याला मुळ पदिी प्रमाणपत्र/ 
गुणपवत्रका ककिा अन्य विवहत कागदपत्र दाखिाि े लागेल. टपालािारे नमुना 18 
पाठविल्यास, संबवधत िैक्षवणक पात्रता दिणविणारा पुरािा/कागदपत्रे पदवनदेवित 
अवधकारी/सहायक पदवनदेवित अवधकारी/संबवधत वजल्यातील राजपवत्रत अवधकारी/ 
नोटरी पस्ब्लक याचं्याकडून प्रमावणत केलेली असणे आिश्यक आहे.  

 ब) विक्षक मतदार संघ 
 औरंगाबाद, नागपूर ि कोकण विभागामध्ये विक्षक  विधानपवरषद मतदारसंघासाठी मतदार 

यादी तयार करण्यात येत असल्याने, त्या विभागातील, लोक प्रवतवनवधत्ि अवधवनयम 1950 
च्या अवधवनयम 27 (3)(ब) खाली राज्य िासनाने वनिडणकू आयोगाच्या मान्यतेने वनवित 
केलेल्या, माध्यवमक िाळेपेक्षा कमी दजा नसलले्या िैक्षवणक संवथामध्ये वद. 1-11-2022 
या अहणता वदनाकंापुिीच्या लगतच्य सहा िषामध्ये वकमान 3 िषे विक्षक म्हणनू कायणरत 
असलेल्या विक्षकानंा संबवधत विक्षक मतदार संघाच्या मतदार यादीमध्ये नाि नोंदविण्याचे 
आिाहन करण्यात याि ेतसेच प्रोत्सावहत करण्यात याि.े 

 औरंगाबाद, नागपूर ि कोकण विभागातील पात्र विक्षकानंा संबवधत विक्षक विधान पवरषद 
मतदार संघाच्या मतदार यादीमध्ये नािं नोंदणी करण्यासाठी नमुना 19 ( FORM 19) ि 
त्यासोबत विवहत नमुन्यातील संबवधत िैक्षवणक संवथेच्या प्रमुखाने वदलेले प्रमाणपत्र  भराि े
लागेल. सदर नमुना 19 ि विवहत प्रमाणपत्राचा नमुना, संबवधत विभागीय आयुक्त (या 
वनिडणकूीचे मतदार नोंदणी अवधकारी), संबवधत वजल्हावधकारी  (या वनिडणकूीचे मतदार 
नोंदणी अवधकारी), विभागीय आयुक्ताकंडून पदवनदेवित केलेले उप विभावगय आयुक्त तसेच 
तहवसलदार याचं्या कायालयात उपलब्ध असतील तसेच सदर योग्यवरत्या भरलेले अजण त्या 
कायालयात भरुन देता येतील. त्याच प्रमाणे, नमुना 19 ि विवहत प्रमाणपत्राचा नमुना, मुख्य 

https://ceo.maharashtra.gov.in/
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वनबडणकू अवधकारी, महाराष्ट्र राज्य याचं्या https://ceo.maharashtra.gov.in या संकेत 
वथळािर अनुक्रमे,  Downloads/DownloadForms/Form-19.pdf ि Downloads/ 
DownloadForms/Certificate-Form-19.pdf येथे सुद्धा उपलब्ध आहेत. सदर नमुने 
संकेतवथळािरुन उपलब्ध करुन घेऊन (वप्रन्ट काढून) भरुन देता येतील.  (ऑन-लाईन 
पद्धतीने नमूना सदर करण्याची सुविधा उपलब्ध नाही) 

 योग्य वरतीने भरलेला नमुना 19 ( FORM 19) , त्यासोबतच्या िर  नमूद केलेल्या विवहत 
प्रमाणपत्रासह उपरोक्त संबवधत कायालयात  सादर करण्यात यािा. 

4.    एकवत्रत विरुपात अजण (Application in bulk) प्रत्यक्ष ककिा टपालािारे  स्विकारण्यात येत 
नाहीत. तथावप, संवथा प्रमुख (Head of Institution)  त्याचं्या संवथेतील पात्र विक्षक/पदिीधर 
कमणचा-याचंे अजण एकवत्रत वरत्या सादर करु िकतात. राजकीय पक्ष, मतदान केन्र वनहाय प्रवतवनधी 
ककिा रवहिािी कल्याणकारी संघटना याचं्यामार्ण त एकवत्रत विरुपात अजण (Application in bulk)  
प्राप्त होणा-या अजांचा विचार करण्यात येणार नाही.  
5. विधानपवरषदेच्या विक्षक तसेच पदिीधर मतदार संघासाठी मतदार म्हणनू नाि नोंदणी 
करण्यासाठीची पात्रता तसेच कायणपध्दती या बाबतची सविवतर मावहती भारत वनिडणकू आयोगाच्या 
पत्र क्र. 37/एलसी/इन्वट/इसीआय/एर्युएनसी/इआरडी/इआर/2016 वद. 5 सप्टेंबर, 2016 च्या 
पत्रात नमूद करण्यात आली आहे. सदर पत्र मुख्य वनबडणकू अवधकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या 
https://ceo.maharashtra.gov.in या संकेत वथळािर “ Schedule for de-novo preparation 
of electoral rolls w.r.t. 1-11-2022 as qualifying date in respect of Graduates’ and 
Teachers’ Constituencies of State Legislative Council”   या विषणकाखाली उपलब्ध आहे. 
५. सदर िासन पवरपत्रक महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या संकेतवथळािर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताकं 202209121211305408 असा आहे. हे पवरपत्रक 
वडवजटल  विाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेिानुसार ि नािाने, 
 

      
       ( अवजत बाविवकर ) 

  उपसवचि 
 

प्रत 
1. मा. राज्यपाल याचंे खाजगी सवचि. 
2. मा. प्रधान सवचि तथा मुख्य वनिडणकू अवधकारी, मंत्रालय, मंुबई,  
3. कुलसवचि,सिण अकृषी विद्यापीठे / सिण अवभमत विद्यापीठे / सिण वियं अथणसहाय्यीत विद्यापीठे 
4. संचालक, उच्च विक्षण सचंालनालय,  महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
5. संचालक, तंत्र विक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 
6. संचालक, कला सचंालनालय, महाराष्ट्र राज्य,  मंुबई 
7. सिण विभागीय सहसंचालक, उच्च विक्षण / सिण विभागीय सहसंचालक, तंत्र विक्षण 
8.  वनिड नवती.  
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