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FINAL LIST 
 

 
NAAC Accredited-2022 

‘B++’ Grade (CGPA 2.96) 

पु�य�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू  

िव�ापीठ, सोलापरू 
मतदान क� �ावरील अिधकार मंडळां�या िनवडणकूांकिरता  

मतदान क� �े (2022)  
 
अ.�. मतदान क� �ाचे नावं मतदान क� �ातंग�त येणारी महािव�ालये  

1) संगमे�र महािव�ालय, 

सात र�ता, सोलापूर.  

दूर�वनी �माकं: (0217) 

2315588, 2316688 

 

1) भाई छ�ु�सग चंदेले कॉलेज ऑफ सोशल वक� , सोलापरू. 

2) सुशीलकुमार �शदे शारीिरक िश�ण महािव�ालय, सोलापरू.  

3) छ�पती िशवाजी नाईट कॉलेज ऑफ आट�� ॲ�ड कॉमस�, सोलापरू.  

4) कॉलेज ऑफ फाम�सी, सोलापरू.  

5) ��.के. पी. मंगळवढेेकर इ���ट�टू ऑफ मॅनेजम�ट किरअर 

डे�हलपम�ट ॲ�ड िरसच�, सोलापरू.  

6) संगमे�र महािव�ालय, सोलापरू. 

7) संगमे�र रा� महािव�ालय, सोलापरू. 

8) वसुंधरा कला महािव�ालय, सोलापरू.  

9) �ही. जी. िशवदारे कला, वािण�य व िव�ान महािव�ालय, सोलापरू.  

10) देशभ�त हिरनारायण बकंटलाल सोनी कॉलेज, सोलापरू. 

11) ��हदेवदादा माने इ���ट�टू ऑफ टे�नॉलॉजी, बलेाटी, सोलापरू.  

12) संतोष िभमराव पाटील आट��, साय�स ॲ�ड कॉमस� कॉलेज, मं�ुप, 

सोलापरू.  

13) िव�ापीठ अिधिवभाग, सोलापरू िव�ापीठ, सोलापरू. 

14) ॲस�ट कॉलेज, कंदलगांव, ता. द. सोलापरू, िज. सोलापरू. 

15) ल�मीबाई भाऊराव पाटील मिहला महािव�ालय, सोलापरू.  
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अ.�. मतदान क� �ाचे नावं मतदान क� �ातंग�त येणारी महािव�ालय े 

2) डी. बी. एफ. दयानंद 

कॉलजे ऑफ आट�� ॲ�ड 

साय�स, दयानंद नगर, 

रिववार पेठ, सोलापूर.  

दूर�वनी �माकं: (0217) 

2323193 

1) डी. बी. एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आट�� ॲ�ड साय�स, सोलापरू.  

2) डी. ए. �ही. वलेणकर कॉलेज ऑफ कॉमस�, सोलापरू.  

3) डी. जी. बी. दयानंद लॉ कॉलेज, सोलापरू.  

4) डी. पी. बी. दयानंद कॉलेज ऑफ ए�यकेुशन, सोलापरू.  

5) शरदच�ं पवार कला, वािण�य व िव�ान महािव�ालय, सोलापरू.  

6) माऊली महािव�ालय, वडाळा, ता.उ�र सोलापरू,  

िज. सोलापरू. 

7) लोकमंगल िव�ान व उ�ोजगता महािव�ालय, वडाळा, ता.उ�र 

सोलापरू, िज. सोलापरू.  

8) माऊली िश�णशा� महािव�ालय, वडाळा, ता. उ�र सोलापरू, 

िज. सोलापरू.  

9) एन. बी. नवले �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग केगांव, 

सोलापरू. 

10) कॉलेज ऑफ आ�कटे�चर, स�ाट चौक, सोलापरू. 

11) �लोबल ��हलेज कला, िव�ान व वािण�य महािव�ालय, 

बोरामणी, ता. द. सोलापरू, िज. सोलापरू.  

12) डॉ. असदु�ाह खान कॉलेज ऑफ आट��, कॉमस� ॲ�ड साय�स, 

कंुभारी, ता. द. सोलापरू, िज. सोलापरू. 

13) �सहगड �कुल ऑफ कॉ��यटुर �टिडज केगांव, सोलापरू.   

3) वालचंद कॉलजे ऑफ 

आट�� ॲ�ड साय�स, 

अशोक चौक, सोलापूर. 

दूर�वनी �माकं : 0217 

2651863 

1) ए. आर. बलु� मिहला विर�ठ महािव�ालय, सोलापरू.  

2) कॉलेज ऑफ आ�कटे�चर, कुमठा नाका, सोलापरू. 

3) िहराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमस�, सोलापरू.  

4) क�तरुबाई कॉलेज ऑफ ए�यकेुशन, सोलापरू.  

5) सोलापरू सोशल असोिसएशनचे कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, 

सोलापरू.  

6) सोलापरू सोशल असोिसएशनचे आट�� ॲ�ड कॉमस� कॉलेज, 

सोलापरू.  

7) युिनयन ए�युकेशन सोसायटीच,े मिहला महािव�ालय, सोलापरू.  

8) वालचंद कॉलेज ऑफ आट�� ॲ�ड साय�स, सोलापरू.  

9) वालचंद इ���ट�ूट ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापरू.  

10) �ी. वीरतप�वी च�वीर िशवाचाय� िश�णशा� महािव�ालय, 

सोलापरू.  



List of Polling Centres Final_16        पृ�ठ 3 / 6 

 

अ.�. मतदान क� �ाचे नावं मतदान क� �ातंग�त येणारी महािव�ालय े 

4) सी. बी. खेडगी� बसव�ेर, 

राजा िवजय�सह कॉमस�, 

राजा जय�सह आट�� 

कॉलजे, अ�कलकोट, ता. 

अ�कलकोट, िज. सोलापूर. 

दूर�वनी �माकं : 02181 

220227, 221227, 

220837 

1) सी. बी. खेडगी� बसव�ेर साय�स राजा िवजय�सह कॉमस�, 

राजा जय�सह आट�� कॉलेज, अ�कलकोट.  

2) मातो�ी ल�मीबाई �हे� ेकॉलेज ऑफ ए�यकेुशन, अ�कलकोट.  

3) बी. बी. ए. व बी.सी.ए. महािव�ालय, अ�कलकोट.  

4) मातो�ी गु�बस�वा क�याणशे�ी कला व वािण�य मिहला 

महािव�ालय, अ�कलकोट.  

5) �ी. िशवाजी महािव�ालय, 

बाश�, ता. बाश�,  

िज. सोलापूर.  

दूर�वनी �माकं : 02184 

222382, 222023, 

223114 

1) बी. पी. सुलाखे कॉमस� कॉलेज, बाश�.  

2) कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, बाश�.  

3) राज�ष शाहू लॉ कॉलेज, बाश�.  

4) �ी. िशवाजी महािव�ालय, बाश�.  

5) �ीमान भाऊसाहेब झाडबकेु महािव�ालय, बाश�.  

6) �ी. सिचन टी. पाटील िश�णशा� महािव�ालय, �ई, बाश�.  

7) �ी. �वामी समथ� िश�णशा� महािव�ालय, बाश�.  

8) �ी. �वामी समथ� एम. एड. महािव�ालय, बाश�.  

9) �ीमान योगेश सोपल कॉलेज, पांगरी, ता. बाश�. 

10) एम. आय. टी. कॉलेज ऑफ रे�व ेइंिजिनअर�ग ॲ�ड िरसच�, 

जामगांव, ता. बाश�. 

11) सोजर िटचर �े�नग स�टर, बाश�. 

6) सौ. सुवण�लता गाधंी 

महािव�ालय, वरैाग,  

ता. बाश�. िज.सेालापूर.  

दूर�वनी �माकं : 02184 

240761 

1) सौ. सुवण�लता गांधी महािव�ालय, वरैाग, ता. बाश�.  

2) हेमुजी चंदेले महािव�ालय, शेळगाव (आर), ता. बाश�. 

3) जय जगदंबा एम. एड. महािव�ालय, वरैाग, ता. बाश�. 

4) जय जगदंबा िश�णशा� महािव�ालय, वरैाग, ता. बाश�. 

 

7) यशवतंराव च�हाण 

महािव�ालय, करमाळा,  

ता. करमाळा, िज. सोलापरू.  

दूर�वनी �माकं : 02182 

220552, 221016 

1) भारत महािव�ालय, जऊेर, ता. करमाळा, िज. सोलापरू.  

2) यशवतंराव च�हाण महािव�ालय, करमाळा, ता. करमाळा. 

3) �ताप�सह मोिहते पाटील महािव�ालय, करमाळा, ता. करमाळा.  

4) डॉ. पी. डी. पाटील कॉलेज ऑफ कॉ��युटर साय�स ॲ�ड 

मॅनेजम�ट �टडी�, झरे, ता. करमाळा.  
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अ.�. मतदान क� �ाचे नावं मतदान क� �ातंग�त येणारी महािव�ालय े 

8) शंकरराव मोिहते 

महािव�ालय, अकलजू,  

ता. माळिशरस,  

िज. सोलापूर. 

दूर�वनी �माकं : 02185 

222088 

1) महा�मा फुले कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, अकलूज.  

2) शंकरराव मोिहते महािव�ालय, अकलूज.  

3) �ीन�फगस� कॉलेज ऑफ इ�फरमेशन टे�नॉलॉजी, अकलूज.  

4) �ीराम इ���ट�ूट ऑफ इ�फरमेशन टे�नॉलॉजी, पानीव, 

अकलूज. 

5) औषधिनम�णशा� महािव�ालय, अकलूज.  

6) िशवर�न इ���ट�ूट ऑफ मॅनेजम�ट �टडी�, अकलूज. 

7) सहकार मह�ष शंकरराव मोिहते-पाटील इ���ट�ूट ऑफ 

टे�नॉलॉजी ॲ�ड िरसच� स�टर, शंकरनगर, अकलूज. 

9) �ी. संत दामाजी 

महािव�ालय, मंगळवढेा, 

ता. मंगळवढेा,िज. सोलापूर. 

दूर�वनी �माकं : 02188 

220370 

1) �ी. संत दामाजी महािव�ालय, मंगळवढेा.  

2) मदन�सह मोिहते पाटील िव�ान महािव�ालय, मंगळवढेा. 

3) कम�योगी �ी. हा. रा. कवचाळे कला व िव�ान महािव�ालय, 

बोराळे, ता. मंगळवढेा. 

4) पाव�ती ताड िश�णशा� महािव�ालय, मंगळवढेा. 

5) िश�ण �सारक मंडळ मंगळवढेा. 

6) दिलत िम� कदम गु�जी महािव�ालय, मंगळवढेा. 

10) देशभ�त संभाजीराव गरड 

महािव�ालय, मोहोळ, 

ता. मोहोळ, िज. सोलापूर. 

दूर�वनी �माकं : 02189 

232208, 232305 

1) बाबरुाव पाटील कॉलेज ऑफ आट�� ॲ�ड साय�स, अनगर.  

2) देशभ�त संभाजीराव गरड महािव�ालय, मोहोळ.  

11) आट�� ॲ�ड कॉमस� कॉलजे, 

माढा, ता. माढा,  

िज. सोलापूर.  

दूर�वनी �माकं : 02183 

234026, 234024 

1) आट�� ॲ�ड कॉमस� कॉलेज, माढा.  

2) िश�णशा� महािव�ालय, माढा.  

 
 

12) के. एन. िभसे आट�� ॲ�ड 

कॉमस� कॉलेज, कुडू�वाडी, 

ता. माढा, िज. सोलापूर.  

दूर�वनी �माकं : 02183 

223245, 223944 

1) के. एन. िभस ेआट��, कॉमस� ॲ�ड िवनायकराव पाटील साय�स 

कॉलेज, कुडू�वाडी.  

 
 



List of Polling Centres Final_16        पृ�ठ 5 / 6 

 

 

अ.�. मतदान क� �ाचे नावं मतदान क� �ातंग�त येणारी महािव�ालय े 

13) मा�तीराव हरीराव महाडीक 

कॉलजे ऑफ आट�� ॲ�ड 

कॉमस�, मोड�नब, ता. माढा, 

िज. सोलापूर. दूर�वनी �माकं 

02183 230394 

1) मा�तीराव हरीराव महाडीक कॉलेज ऑफ आट�� ॲ�ड कॉमस�, 

मोड�नब.  

2) िव�लराव �शदे आट�� कॉलेज, ट�भणू�.  

 

14) कम�वीर भाऊराव पाटील 

महािव�ालय, पंढरपूर,  

ता. पंढरपूर, िज. सोलापूर.  

दूर�वनी �माकं : 02186 

223104, 228644 

1) कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, गोपाळपरू, पंढरपरू.  

2) कम�वीर भाऊराव पाटील महािव�ालय, पंढरपरू.  

3) उमा महािव�ालय, पंढरपरू.  

4) कम�वीर औदंुबर पाटील िवधी महािव�ालय, पंढरपरू.  

5) कॉलेज ऑफ फाम�सी, गोपाळपरू, पंढरपरू.  

6) बळीरामदादा बनसोडे िश�णशा� महािव�ालय, चळे, 

पंढरपरू.  

7) उमा िश�णशा� महािव�ालय, पढंरपरू.  

8) यशवतंभाऊ पाटील महािव�ालय, भोसे, पंढरपरू.  

9) �ी. िव�ल िश�णशा� महािव�ालय, वणेनुगर (गुरसाळे)पंढरपरू.  

10) �ी. िव�ल एम. एड. महािव�ालय, वणेनुगर (गुरसाळे) पंढरपरू.  

11) �यु सातारा कॉलेज ऑफ बी. सी. ए. पढंरपरू.  

12) इ���ट�ूट ऑफ कॉ��यटुर ॲ�ड मॅनेजम�ट �टडीज, कासेगाव, 

पंढरपरू. 

13) एस. के. एन. कॉलेज ऑफ इिंजिनअर�ग, कोट�, पंढरपरू. 

14) �ीकृ�ण महािव�ालय, चळे, पंढरपरू. 

15) राजाराम भोसले िश�णशा� महािव�ालय, करोळे पंढरपरू. 

15) समीर गाधंी कला 

महािव�ालय, माळिशरस,  

ता. माळिशरस, िज. सोलापूर.  

दूर�वनी �माकं: 

9890518362,9975978224 

1) अध�नारी नटे�र महािव�ालय, वळेापरू.  

2) सहकार मह�ष शंकरराव मोिहते-पाटील महािव�ालय, 

नातेपतेु.  

3) समीर गांधी कला महािव�ालय, माळिशरस.  

16) िव�ान महािव�ालय, सांगोला, 

ता. सागंोला, िज. सोलापूर.  

दूर�वनी �माकं: 02187 

220227, 220183 

1) कै. आमदार काकासाहेब साळंुखे-पाटील आट�� ॲ�ड साय�स 

कॉलेज, जवळे.  

2) सांगोला महािव�ालय, सांगोला.  

3) िव�ान महािव�ालय, सांगोला.  

4) �ीमती कािशबाई नवले कॉलेज ऑफ ए�यकेुशन, कमलापरू. 

5) माणदेश महािव�ालय, जुनोनी.  

6) महा�मा फुले िश�णशा� महािव�ालय, सांगोला. 

7) िदपक आबा साळंुखे पाटील महािव�ालय, कोळे. 
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NAAC Accredited-2022 

‘B++’ Grade (CGPA 2.96) 

पु�य�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू  

िव�ापीठ, सोलापरू 
मतदान क� �ावरील अिधकार मंडळां�या िनवडणकूांकिरता  

मतदान क� �े (2022)  
 
अ.�. मतदान क� �ाचे नावं  

1) संगमे�र महािव�ालय, सात र�ता, सोलापूर.  

2) डी. बी. एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आट�� ॲ�ड साय�स, दयानंद नगर, रिववार पेठ, सोलापूर.  

3) वालचंद कॉलेज ऑफ आट�� ॲ�ड साय�स, अशोक चौक, सोलापूर. 

4) सी. बी. खेडगी� बसव�ेर, राजा िवजय�सह कॉमस�, राजा जय�सह आट�� कॉलेज, 

अ�कलकोट, ता. अ�कलकोट, िज. सोलापूर. 

5) �ी. िशवाजी महािव�ालय, बाश�, ता. बाश�, िज. सोलापूर.  

6) सौ. सुवण�लता गाधंी महािव�ालय, वरैाग, ता. बाश�. िज. सेालापूर.  

7) यशवतंराव च�हाण महािव�ालय, करमाळा, ता. करमाळा, िज. सोलापूर.  

8) शंकरराव मोिहते महािव�ालय, अकलूज, ता. माळिशरस, िज. सोलापूर. 

9) �ी. संत दामाजी महािव�ालय, मंगळवढेा, ता. मंगळवढेा, िज. सोलापूर. 

10) देशभ�त संभाजीराव गरड महािव�ालय, मोहोळ, ता. मोहोळ, िज. सोलापूर.  

11) आट�� ॲ�ड कॉमस� कॉलेज, माढा, ता. माढा, िज. सोलापूर.  

12) के. एन. िभसे आट�� कॉमस� ॲ�ड िवनायकराव पाटील साय�स कॉलेज कुडू�वाडी, ता. माढा, 

िज. सोलापूर. 

13) मा�तीराव हरीराव महाडीक कॉलेज ऑफ आट�� ॲ�ड कॉमस�, मोड�नब, ता. माढा,  

िज. सोलापूर.  

14) कम�वीर भाऊराव पाटील महािव�ालय, पंढरपूर, ता. पंढरपूर, िज. सोलापूर.  

15) समीर गाधंी कला महािव�ालय, माळिशरस, ता. माळिशरस, िज. सोलापूर.  

16) िव�ान महािव�ालय, सागंोला, ता. सागंोला, िज. सोलापूर.  

 
 


