पु य

ोक अिह यादे वी होळकर सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर
सोलापूर-पुणे रा ीय महामाग, केगांव, सोलापूर 413 255 (महारा ).
दू र वनी

मांक 0217 2744770 ते 2744779 िव तारीत

मांक (१३७)

संकेत थळ (website): http://su.digitaluniversity.ac, www.sus.ac.in

पदवीधर न दणीसाठी 30 जून, 2022 पयत वाढीव व अंितम मुदतवाढ
वाचा: िद.24/05/2022 रोजीची जािहरात जा. .पुअहोसोिवसो/सिनिव/76.
पु य

ोक अिह यादे वी होळकर सोलापूर िव ापीठा या व

िशवाजी िव ापीठा या पदवीधरांना कळिव यात येते की, पु य

तुत िव ापीठा या

थापनेपूव या

ोक अिह यादे वी होळकर सोलापूर

िव ापीठा या अिधसभेसाठी (िसनेट) पदवीधर मतदारसंघाची िनवडणूक सन 2022 म ये होणार आहे . या
िनवडणूकीसाठी पदवीधर न दणी सु

आहे . सदर न दणी कर यासाठी या मुदतीम ये खालील माणे वाढ

कर यात येत आहे .
तपिशल

पूव ची मुदत

मुदतवाढ

ऑनलाईन अज भर याची मुदत

िद.15 जून, 2022

िद.30 जून, 2022

िव ापीठाकडे ऑनलाईन अज ची त सादर

िद.18 जून, 2022

िद.04 जुलै, 2022

कर याची मुदत.
पदवीधर न दणीची तारीख अंितम असून पु हा मुदतवाढ िमळणार नाही, याची कृपया न द यावी.
पदवीधरांनी ऑनलाईन भरले या अज ची त िव ापीठाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे .
जा. . पुअहोसोिवसो/सिनिव/87
िदनांक: 15/06/2022

. कुलसिचव तथा
िनवडणूक िनणय अिधकारी

पु य

ोक अिह यादेवी होळकर सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर
सोलापूर-पुणे रा ीय महामाग, केगांव, सोलापूर 413 255 (महारा ).

दू र वनी

मांक 0217 2744770 ते 2744779 िव तारीत

मांक (१३७)

संकेत थळ (website) : http://su.digitaluniversity.ac, www.sus.ac.in

- पदवीधर न दणी जाहीर िव ापन पु य

ोक अिह यादे वी होळकर सोलापूर या िव ापीठा या पदवीधरांना कळिव यात येते की, िव ापीठा या

अिधसभेसाठी (िसनेट) पदवीधर मतदारसंघातून 10 जागांसाठी सन 2022 म ये िनवडणूक होणार आहे. या िनवडणूकीसाठी
महारा

सावजिनक िव ापीठ कायदा, 2016 मधील कलम 131 नुसार, थम न दणीकृत पदवीधर यादीत िद.15 जून, २०२२

पयत नाव न दणी कर याची आहे. यासाठी न दणीकृत पदवीधर यादीत नांव न दणी क

इ छणा या पदवीधरांनी ऑनलाईन

प दतीने अज कर याची आव यकता आहे .
न दणीकृत पदवीधर यादीत नाव न दणी कर यासाठीची आव यक मािहती:
1) पु य

ोक अिह यादे वी होळकर सोलापूर िव ापीठाचे पदवीधर व सोलापूर िज

ाचे रिहवासी असलेले िशवाजी

िव ापीठाचे सन 2004 पूव चे पदवीधर अज भर यास पा राहतील.
2) न दणी कर याची अंितम तारीख िद.15 जून, २०२२ पयत आहे . अज न दणी शु क `20/- राहील.
3) संकेत थळावर अज भर याची प दत: ऑनलाईन अज पदवीधर यांनी िव ापीठा या http://su.digitaluniversity.ac व
www.sus.ac.in या संकेत थळावर िव ापीठ िनवडणूक-2022 (University Election-2022) या पोटलवर भरावा. संपूण
ऑनलाईन भरले या अज ची A4 साईज कागदावर

ट घेवून अज खालील नमूद केले या कागदप ांसह िव ापीठ

काय लयाकडे सादर करावा, अ यथा आपण संकेत थळावर केले या न दणीची न दणीकृत पदवीधर यादीत न द केली
जाणार नाही याची कृपया न द यावी. अिधक मािहतीसाठी िव ापीठा या वरील दू र वनी

मांकावर संपक साधावा.

4) पदवीधर न दणी अज चा नमूना िव ापीठा या या लकअंतगत Application Forms याअंतगत "Registration of
Graduates" या लकवर उपल ध आहे .
5) मह वाची सूचना: पदवीधरांनी नाव समािव ट कर यासाठी आपला अज फ त ऑनलाईन भरणे आव यक आहे . ऑनलाईन
प दतीने अज न भरले या अजदारांची नावे कोण याही पिर थतीत यादीत समािव ट केली जाणार नाही. अज भर यापूव
िव ापीठ संकेत थळावर ठे वले या सूचना काळजीपूवक वाचणे आव यक आहे.
6) अज सोबत जोडावयाची कागदप :े


पदवी माणप ाची (Degree Certificate) सा ांिकत त.



िनवासाचा पुरावा (आधार काड, िनवडणूक ओळखप , िशधापि का, पारप , िव त
ु वापर दे यक, वाहन चालन परवाना)
यापैकी एक



शु क भरलेली पावती.

7) िववािहत मिहला पदवीधरांनी िववाहानंतर या नवीन नावाने न दणी कर यासाठी ल नपि का / िववाह न दणी माणप

/

रे शन काड / शासन राजप यापैकी कोणतेही एक कागदप अज सोबत जोडावे.
8) अज कोठे पाठवावा: उपरो त कागदप ासह अज मा. कुलसिचव, पु य

ोक अिह यादे वी होळकर सोलापूर िव ापीठ,

सोलापूर-पुणे रा ीय महामाग, केगांव, सोलापूर 413 255 यांचे नावे पो टाने
मु य शासकीय इमारत पु य

कवा सम

आवक िवभाग

ोक अिह यादे वी होळकर सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर येथे िद.18 जून, २०२२ पयत जमा

करावेत.
9)

या पदवीधरांनी सन 2010, 2015 व 2017 या िनवडणूकीसाठी न दणीकृत पदवीधर यादीत नाव न दिवलेले आहे अशा
पदवीधरांनी

पुन:

नाव

न दणी

कर याची

आव यकता

नाही.

अशा

पदवीधरां या

या ा

िव ापीठा या

http://su.digitaluniversity.ac व www.sus.ac.in या संकेत थळावर िव ापीठ िनवडणूक-2022 (University Election2022) या लकखालील Register of Registered Graduates याअंतगत मािहतीसाठी ठे व यात आलेली आहे .
(टीप: पदवीधर न दणी केले या पदवीधरांनी पदवीधर मतदार यादीम ये नाव न द कर यासाठीचे वतं िव ापन िव ापीठाकडू न
जाहीर कर यात येईल.)

जा. . पुअहोसोिवसो/सिनिव/76
िदनांक: 24/05/2022

. कुलसिचव तथा
िनवडणूक िनणय अिधकारी

