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 सोलापूर िव�ापीठा�या अिधसभा, िव�ा पिरषद व अ&यासमंडळे या अिधकारमंडळा�या मतदारया�ा 
िद.०९ ऑग�ट, २०१७ रोजी �िस द कर1यात आ"या आहेत. सदर मतदार या�ानंा िद.१४ ऑग�ट, २०१७ 
पय5त िव�ापीठास �ा6त झाले"या दु��8यामधील यो9य व िनयमानुसार असले"या दु��8या मतदार यादीत 
क�न दु��त मतदारया�ा िद.१९ ऑग�ट, २०१७ रोजी िव�ापीठा�या su.digitaluniversity.acsu.digitaluniversity.acsu.digitaluniversity.acsu.digitaluniversity.ac या 
संकेत�थळावर िनवडणकू दालन िनवडणकू दालन िनवडणकू दालन िनवडणकू दालन ((((पोटJलपोटJलपोटJलपोटJल))))    / / / / (Election Portal) (Election Portal) (Election Portal) (Election Portal) या अंतगJत Electoral Roll Electoral Roll Electoral Roll Electoral Roll या अंतगJत �िस द 
कर1यात आले"या आहेत.  
सवJ मतदारानंा मह8वाची सूचनासवJ मतदारानंा मह8वाची सूचनासवJ मतदारानंा मह8वाची सूचनासवJ मतदारानंा मह8वाची सूचना::::    
 कR S सरकार�या HRD Ministry ने NPTEL �या िद.२४ स6टRबर, २०१७ रोजी होणा[या परी\सेाठी 
अिभयांि]की महािव�ालया�या बहुताशंी �ा यापकाचंी नेमणकू केली आहे. िव�ापीठ अिधकारमंडळा�या 
िनवडणकूीम ये हे सवJ �ा यापक मतदार आहेत. हे �ा यापक मतदानापासून विंचत राहू नयेत यासाठी 
िव�ापीठ अिधकारमंडळा�या मतदान कR Sावरील या सवJ िनवडणकूा सोमवारसोमवारसोमवारसोमवार, , , , िदिदिदिद....२५ २५ २५ २५ स6टRस6टRस6टRस6टRबरबरबरबर, , , , २०१७ २०१७ २०१७ २०१७ रोजी रोजी रोजी रोजी 
घे1यात येतील. िनवडणकू तारखे�या बदलाची सवJ मतदारानंी नbद cयावी.  
 या सवJ अिधकारमंडळा�या िनवडणकूा�ंया अंितम मतदारया�ा िद.२५ ऑग�ट, २०१७ रोजी 
िव�ापीठा�या su.digitaluniversity.acsu.digitaluniversity.acsu.digitaluniversity.acsu.digitaluniversity.ac या संकेत�थळावर िनवडणकू दालन िनवडणकू दालन िनवडणकू दालन िनवडणकू दालन ((((पोटJलपोटJलपोटJलपोटJल))))    / / / / (Election P(Election P(Election P(Election Portal) ortal) ortal) ortal) या 
अंतगJत Electoral Roll Electoral Roll Electoral Roll Electoral Roll या अंतगJत संकेत�थळावर �िस द कर1यात येतील.  
 मतदान कR Sावर होणा[या या अिधकारमंडळाचा संपूणJ िनवडणकू कायJdम िदिदिदिद....३०३०३०३०    ऑग�टऑग�टऑग�टऑग�ट, २०१७, २०१७, २०१७, २०१७ 
रोजी �िस द कर1यात येईल.    
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