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अ) अ) अ) अ) अिधसभा अिधसभा अिधसभा अिधसभा ((((िसनेटिसनेटिसनेटिसनेट):):):):    
१) १० १० १० १० 2ाचाय+2ाचाय+2ाचाय+2ाचाय+ (१ एस. सी., 1 एस. टी., १ डी. टी. एन. टी., १ ओ बी. सी., १ मिहला आिण ५ इतर) 
२) ६६६६    सं9था 2ितिनधीसं9था 2ितिनधीसं9था 2ितिनधीसं9था 2ितिनधी (१ एस. सी. (च,ाकार प;दतीने), १ मिहला व ४ इतर) 
३) १० १० १० १० िश?किश?किश?किश?क (१ एस. सी., 1 एस. टी., १ डी. टी. एन. टी., १ ओ. बी. सी., १ मिहला आिण ५ इतर) 
४) १० १० १० १० पदवीधर मतदारपदवीधर मतदारपदवीधर मतदारपदवीधर मतदार (१ एस. सी., 1 एस. टी., १ डी. टी. एन. टी., १ ओ. बी. सी., १ मिहला आिण ५ इतर) 
५) ३ ३ ३ ३ िविविविव�ापीठ िश?क�ापीठ िश?क�ापीठ िश?क�ापीठ िश?क (१ एस. सी. (च,ाकार प;दतीने), १ मिहला व १ इतर) 
ब) ब) ब) ब) िव�ा पिरषदिव�ा पिरषदिव�ा पिरषदिव�ा पिरषद:::: 2Aयेक िव�ाशाखेचे दोन िश?क.  
१) िवCान व तंDCान िव�ाशाखा (१ इतर व १ एस.सी.) २) वािणEय व Fयव9थापन िव�ाशाखा (१ मिहला व १ 

एस. टी.) 
३) मानविवCान िव�ाशाखा (१ इतर व १ ओ.बी.सी.) ४) आतंर-िव�ाशाखीय अHयास िव�ाशाखा (१ इतर व १ 

डी. टी. एन. टी.)  
कककक) ) ) ) अHयासमंडळेअHयासमंडळेअHयासमंडळेअHयासमंडळे:::: 2Aयेक अHयासमंडळावर तीन महािव�ालयीन / माJयता2ा त सं9था िवभाग2मुख. 

िनवडणकू काय+,मिनवडणकू काय+,मिनवडणकू काय+,मिनवडणकू काय+,म    
१) िनवडणकू तारीख 

मतदानाची वळे  
: 
: 

सोमवार, िद.२५ स ट�बर, २०१७  
सकाळी ०९:०० ते सायं. ०४:०० पयNत  

२) िनवडणकूाची नोटीस  : बधुवार, िद.३० ऑग9ट, २०१७ 
३) उमेदवारी अज+ भरणे  : शु,वार, िद.०८ स ट�बर, २०१७ सायं.०५:०० पयNत  
४) उमेदवारी अजRची छाननी  : शिनवार, िद.०९ स ट�बर, २०१७ सकाळी ११:०० वाजता 
५) उमेदवारी अज+ माघार  : मंगळवार, िद.१२ स ट�बर, २०१७ सायं. ०५:०० पयNत  
६) पाD उमेदवारां�या नावाच े नोिटिफकेशन 

िनवडणकू पोट+लवर 2िस;द करणे 
: गुVवार, िद.१४ स ट�बर, २०१७  

७) मतमोजणी  : िद.२६, २७ व २८ स ट�बर, २०१७ सकाळी १०:०० पासून  
सव+ अिधकारमंडळाची िनवडणकू नोटीस (Notice of Elections) िव�ापीठा�या सकेंत9थळावर University website i.e. 

http://su.digitaluniversity.ac � िनवडणकूिनवडणकूिनवडणकूिनवडणकू दालनदालनदालनदालन (पोट+लपोट+लपोट+लपोट+ल) / Election Portal �  Notice of Elections या अंतग+त 
उपलbध आहेत. 
महAवाची सूचनामहAवाची सूचनामहAवाची सूचनामहAवाची सूचना: : : : उमेदवारी अज+ भरताना उमेदवाराने िनवडणकू नोटीस (Notice of Election) म;ये नमूद केलेcया 
आर?णाबाबत�या, शै?िणक अह+तेबाबत�या व अनुभवाबाबत�या 2माणपDा�या सा?ांिकत 2ती सोबत जोडणे आवeयक 
आहे. िद.०२/०९/२०१७ व िद.०३/०९/२०१७ या सुfी�या िदवशी उमेदवारां�या सोयीसाठी सभा व िनवडणकूा िवभाग व 
िवg व लेखा िवभाग सुV राहील.      
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