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पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू 
िव ापीठ, सोलापूर 

िव ापीठ अिधसभा, िव ा पिरषद व अ यासमंडळे िनवडणकूां या मतदारया ा 
िस द के याची अिधसूचना   

 

 सोलापूर िव ापीठा या अिधसभा, िव ा पिरषद व अ यासमंडळे या अिधकारमंडळा या 

िनवडणकूासाठी महारा  सावजिनक िव ापीठ कायदा २०१६ कलम २८ (२) (o), (p), (r), (s), (t) कलम ३२ 

(३) (g) व कलम ४० (२) (c) नुसार िद.२9 स टबर, २०22 रोजी मतदान क ावर िनवडणकूा घे यात येणार 

आहेत. या अिधकारमंडळासाठी सव िनवडणकूी या खालील मतदारया ा िद.14 ऑग ट, २०22 रोजी 

िस द कर यात आले या आहेत.  

अिधसभा िनवडणकू मतदारसंघ:   

१) कलम २८ (२) (o) : ाचाय                                  २) कलम २८ (२) (p) : सं था ितिनधी 

3) कलम २८ (२) (r) :  िश क                                 ४) कलम २८ (२) (s) :  िव ापीठ िश क 

५) कलम २८ (२) (t) :  पदवीधर 

िव ा पिरषद िनवडणकू मतदारसंघ: 

१) कलम ३२ (३) (g) : िश क 

अ यासमंडळे िनवडणकू मतदारसंघ: 

१) कलम ४० (२) (c): महािव ालयीन / मा यता ा त सं था िवभाग मुख 

या उपरो त मतदारया ांना सन २०१७ चे एक प पिरिनयम माकं १ (८) (४) नुसार िद.१9 ऑग ट, २०22 

पयत लेखी व पात दु या सुचवा यात. या मतदारसंघा या दु त या ा एक प पिरिनयम माकं १ (८) 

(४) नुसार, िद.20 ऑग ट, २०22 रोजी िस द कर यात येतील व यानंतर या सव मतदारसंघा या अंितम 

मतदारया ा एक प पिरिनयम माकं १ (८) (5) नुसार िद.२5 ऑग ट, २०22 रोजी िस द कर यात येतील.  

 या सव मतदारसंघा या मतदारया ा िव ापीठा या su.digitaluniversity.ac या संकेत थळावर 

िनवडणकू दालन (पोटल) / (Election Portal) या अतंगत Electoral Roll या अतंगत िस द कर यात आ या 

आहेत.  

 मतदान क ावर होणा या या अिधकारमंडळाचा संपूण िनवडणकू काय म िद.२९ ऑग ट, २०22 

रोजी िस द कर यात येईल. 
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. कुलसिचव तथा 
िनवडणकू िनणय अिधकारी 

 


