
Election Programme at Polling Centre Advt 
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‘B++’Grade (CGPA-2.96) 

पु�य�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव�ापीठ, सोलापूर  

सोलापूर - पुणे रा��ीय महामाग�, केगांव, सोलापूर - 413 255 (महारा��) 

ईपीएबी�स - 0217 2744770 ते 2744779 िव�तारीत �मांक (१३७) 
 

िव�ापीठ अिधकारमंडळा�या मतदान क� �ावर गु�वार िद.२9 स�ट�बर, २०22 रोजी  

होणा�या िनवडणूकीचा काय��म  
अ) अिधसभा (िसनेट): 

१) १० �ाचाय� (१ एस. सी., 1 एस. टी., १ डी. टी. एन. टी., १ ओ बी. सी., १ मिहला आिण ५ इतर) 

२) ६ सं�था �ितिनधी (१ एस. टी. (च�ाकार प�दतीने), १ मिहला व ४ इतर) 

३) १० िश�क (१ एस. सी., 1 एस. टी., १ डी. टी. एन. टी., १ ओ. बी. सी., १ मिहला आिण ५ इतर) 

४) १० पदवीधर मतदार (१ एस. सी., 1 एस. टी., १ डी. टी. एन. टी., १ ओ. बी. सी., १ मिहला आिण ५ इतर) 

५) ३ िव�ापीठ िश�क (१ एस. टी. (च�ाकार प�दतीने), १ मिहला व १ इतर) 

ब) िव�ा पिरषद: ��येक िव�ाशाखेच ेदोन िश�क.  

१) िव�ान व तं��ान िव�ाशाखा (१ इतर व १ ओ.बी.सी) २) वािण�य व �यव�थापन िव�ाशाखा (१ इतर व १ एस. टी.) 

३) मानविव�ान िव�ाशाखा (१ इतर व १ डी. टी. एन. टी.) ४) आंतर-िव�ाशाखीय अ�यास िव�ाशाखा (१ मिहला व १ एस.सी.)  

क) अ�यासमंडळे: ��येक अ�यासमंडळावर तीन महािव�ालयीन / मा�यता�ा�त सं�था िवभाग�मुख. 

िनवडणकू काय��म 

१) िनवडणकू तारीख 

मतदानाची वळे  

: 

: 

गु�वार, िद.२9 स�ट�बर, २०22  

सकाळी ०९:०० ते सायं. ०४:०० पय�त  

२) िनवडणकूीची नोटीस  : शिनवार, िद.0३ स�ट�बर, २०22 

३) उमेदवारी अज� ��वकार�याची अंितम तारीख  : सोमवार, िद.12 स�ट�बर, २०22 सायं.०५:०० पय�त  

४) उमेदवारी अज�ची छाननी  : मंगळवार, िद.13 स�ट�बर, २०22 सकाळी ११:०० वाजता 

५) उमेदवारी अज� माघार घेणे : शु�वार, िद.१6 स�ट�बर, २०२२ सायं. ०५:०० पय�त  

६) उमेदवारी अज�वर मा. कुलगु�कडे अपील करणे  शिनवार, िद.17 स�ट�बर, २०२२  

७) पा� उमेदवारां�या नावाचे नोिटिफकेशन 

िनवडणकू पोट�लवर �िस�द करणे 

: रिववार, िद.१8 स�ट�बर, २०22  

8) मतमोजणी  : िद.30 स�ट�बर, २०22 ते िद.02 ऑ�टोबर, 2022 सकाळी १०:०० 

पासून  

सव� अिधकारमंडळाची िनवडणकू नोटीस (Notice of Elections) िव�ापीठा�या संकेत�थळावर (University website i.e. 

http://su.digitaluniversity.ac / www.sus.ac.in)  िनवडणकू दालन (पोट�ल) / Election Portal   Notice of Elections या 

अंतग�त उपल�ध आहेत. 

मह�वाची सूचना: उमेदवारी अज� भरताना उमेदवाराने िनवडणकू नोटीस (Notice of Election) म�ये नमूद केले�या 

आर�णाबाबत�या, शै�िणक अह�तेबाबत�या व अनुभवाबाबत�या �माणप�ा�या सा�ांिकत �ती सोबत जोडणे आव�यक आहे. 

िद.09/09/2022, िद.10/०९/२०22 व िद.11/०९/२०22 या सु�ी�या िदवशी उमेदवारां�या सोयीसाठी सभा व िनवडणकूा िवभाग, 

िव� व लेखा िवभाग व आवक िवभाग सु� राहील. 

जा.�. पुअहोसोिवसो/सिनिव/110 

िदनांक: 03 स�ट�बर, २०२२ 

�. कुलसिचव तथा 

िनवडणकू िनण�य अिधकारी 
 


