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 सोलापूर िव�ापीठा�या अिधसभा, िव�ा पिरषद व अ�यासमंडळे या अिधकारमंडळा�या 
िनवडणकूासाठी महारा%& साव'जिनक िव�ापीठ कायदा २०१६ कलम २८ (२) (o), (p), (r), (s), (t) कलम ३२ 
(३) (g) व कलम ४० (२) (c) नुसार िद.२४ स;ट=बर, २०१७ रोजी मतदान क= @ावर िनवडणकूा घेBयात येणार 
आहेत. या अिधकारमंडळासाठी सव' िनवडणकूी�या खालील मतदारया�ा िदिदिदिद....०९ ०९ ०९ ०९ ऑगHटऑगHटऑगHटऑगHट, २०१७, २०१७, २०१७, २०१७ रोजी 
 िस!द करBयात आले"या आहेत.  
अअअअिधसभा िधसभा िधसभा िधसभा िनवडणकू िनवडणकू िनवडणकू िनवडणकू मतदारसंघमतदारसंघमतदारसंघमतदारसंघ: : : :         
१) कलम २८ (२) (o) :  ाचाय'                                  २) कलम २८ (२) (p) : संHथा  ितिनधी 
3) कलम २८ (२) (r) :  िशMक                                 ४) कलम २८ (२) (s) :  िव�ापीठ िशMक 
५) कलम २८ (२) (t) :  पदवीधर 
िव�ा पिरषद िव�ा पिरषद िव�ा पिरषद िव�ा पिरषद िनवडणकू िनवडणकू िनवडणकू िनवडणकू मतदारसंघमतदारसंघमतदारसंघमतदारसंघ::::    
१) कलम ३२ (३) (g) : िशMक 
अ�यासमंडळे अ�यासमंडळे अ�यासमंडळे अ�यासमंडळे िनवडणकू िनवडणकू िनवडणकू िनवडणकू मतदारसंघमतदारसंघमतदारसंघमतदारसंघ::::    
१) कलम ४० (२) (c): महािव�ालयीन / माPयता ा;त संHथा िवभाग मुख 
या उपरोRत मतदारया�ांना सन २०१७ चे एकTप पिरिनयम Uमाकं १ (८) (४) नुसार िद.१४ ऑगHट, २०१७ 
पयVत लेखी HवTपात दुTHWया सुचवाXयात. या मतदारसंघा�या दुTHत या�ा एकTप पिरिनयम Uमाकं १ (८) 
(४) नुसार, िद.१९ ऑगHट, २०१७ रोजी  िस!द करBयात येतील व Wयानंतर या सव' मतदारसंघा�या अंितम 
मतदारया�ा एकTप पिरिनयम Uमाकं १ (८) (5) नुसार िद.२४ ऑगHट, २०१७ रोजी  िस!द करBयात येतील.  
 या सव' मतदारसंघा�या मतदारया�ा िव�ापीठा�या su.digitaluniversity.acsu.digitaluniversity.acsu.digitaluniversity.acsu.digitaluniversity.ac या संकेतHथळावर 
िनवडणकू दालन िनवडणकू दालन िनवडणकू दालन िनवडणकू दालन ((((पोट'लपोट'लपोट'लपोट'ल))))    / / / / (Election Portal) (Election Portal) (Election Portal) (Election Portal) या अंतग'त Electoral Roll Electoral Roll Electoral Roll Electoral Roll या अंतग'त  िस!द करBयात आ"या 
आहेत.  
 मतदान क= @ावर होणाfया या अिधकारमंडळाचा संपूण' िनवडणकू काय'Uम िद.२९ ऑगHट, २०१७ 
रोजी  िस!द करBयात येईल.    
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