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सोलापरू िव� ापीठ, सोलापरू
सोलापूर-पुणे रा�� ीय महामाग�, केगांव, सोलापूर 413 255 (महारा�� ).

दूर�वनी � मांक 0217 2744763, 2744766,2744771 फॅ�स � मांक 0217 2744770

संकेत�थळ (website) : http://su.digitaluniversity.ac

पदवीधर मतदार न�दणी कर�याकिरता न�दणीकृत पदवीधरानंा जाहीर नोटीस

सोलापूर िव� ापीठा�या अिधसभसेाठी (िसनेट) पदवीधर मतदारसंघाची िनवडणकू सन 2017 म�ये 

होणार आहे. या िनवडणकूीसाठी महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 28 (2) (t) 

नुसार, पदवीधर मतदार यादीमधील दहा पदवीधर अिधसभवेर िनवडून दे�याचे आहेत. �यासाठी 

१) िव� ापीठा�या सन २०१०, २०१५ व िद.३० जून, २०१७ पय�त न�दणीकृत पदवीधरानंी व िद.१ जुलै ते १५ 

जुलै, २०१७ पय�त न�दणीकृत यादीत नावं न�द करणा�या पदवीधरानंी सु�दा िद.३१ जुलै, २०१७ पय�त 

पदवीधर मतदार यादीत नावं न�दणी करावयाची आहे. 

२) िद.१ जुलै ते १५ जुलै, २०१७ पय�त वाढीव मुदतीत जे पदवीधर, पदवीधर नावं न�दणी करतील �यानंी

सु�दा पदवीधर नावं न�दणी अज�सोबत पदवीधर मतदार यादीत नावं न�दणी कर�याचा अज� भरावा. 

िव� ा�य��या सोयी�या ��टीने पदवीधर मतदार न�दणी अज�त पदवीधर न�दणी � माकं �शासनाकडून 

नमूद कर�यात येईल. 

पदवीधर मतदार न�दणी कर�यासाठी कोणतेही शु�क भरावयाचे नाही. 

न�दणीकृत पदवीधरानंी अिधसभ�ेया (SENATE) मतदार व उमेदवार �हणनू ह�क �ा�त हो�यासाठी 

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 131 (5) नुसार, पदवीधर मतदार यादीत नावं 

न�द करणे आव�यक आहे.

अ) िद.३० जून, २०१७ पय�त न�दणीकृत पदवीधरा�ंया या� ा िनवडणकू दालन (पोट�ल) / Election

Portal या �लकखालील Register of Registered Graduates या िठकाणी पाहावयास िमळतील. 

ब) िद.१ जुलै ते १५ जुलै, २०१७ अखेर पदवीधर नावं न�दणी यादीत नावं न�दणी केले�या पदवीधरानंा 

िद.१७ जुलै, २०१७ रोजी यादी पाहावयास िमळेल. 

क) पदवीधर मतदार न�दणी अज�चा नमूना िव� ापीठा�या http://su.digitaluniversity.ac या 

संकेत�थळावर िनवडणकू दालन (पोट�ल) / Election Portal या �लकअंतग�त Application Forms

याअंतग�त "पदवीधर मतदार न�दणी अज�" या �लकवर तसेच सभा व िनवडणकूा िवभागात उपल�ध 

आहे. 

पदवीधर मतदारयादीत नाव न�द कर�याची अंितम तारीख िद.३1 जुल,ै २०१7 आहे. महारा��  

साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, २०१६ नुसार, िनवडणकूीची �ि� या िविहत मुदतीत कर�याची अस�याने 

पदवीधर मतदार न�दणीसाठी मुदतवाढ िदली जाणार नाही, याची न�द �यावी. 
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