
• संचालक, िव�ाथ� िवकास, कुलगु�बरोबर िवचार िविनमय क�न िनवडणूक कायर्म 

३१ जुलै रोजी �कवा तयापूव�  ोिषष करेल. 

िव�ाथ� प�रषद िनवडणूका मह�वाचे मु�े 

• शैकिणक वषाराया ३० सप ट्बर रोजी �कवा तया पूव� िव�ापीी िव�ाथ� प�रषद  �्ष 
करणयाष येेल. 

  िव�ापीीांनी करायवयाची कामे -  

• िव�ापीीांनी आपापलया के्ाम�ील सवर वाचायाचची कायरशाया आयोिजष करावी. 
जेणेक�न तयांना नवीन व�्येची मािहषी िमयेल.  

• िव�ापीी सषरावर िनवडणूक सिमषी षयार करावी. 
• िव�ाथ� सं ्नांाया पदाि�का-यांसाीी देखील सवषं् कायरशाया �कवा बैीक 
आयोिजष करावी. 

 

(१) उमेदवार हा, जयान ेमहािव�ालयान े�कवा प�रसंसथने े�कवा िव�ापीी िविागान ेदेद 

केलेलया, िव�ापीीााया पणूर वेय माायषावा� पाप्मासाीी शकैिणक वषारष नतदणी केललेी 

आह ेव ववेश  षेललेा आह ेअसा पणूरवये िनयिमष िव�ाथ� असावा.   

िनवडणूक लढिवणयाक�रषा पा्षा 

(२) उमेदवाराने, मागील कोणषाही िवषय िशललक न ीेवषा आिण / �कवा स् पढेु चाल ू

ीेवणयाची मुिा (ए्ीके्ी) न  ेषा अगोदराया वषारच ेसवर िवषय उयीणर  केलेले असले पािहजेष.   

(३) िव�ाथ� हा, एकाच वगारष पनु: ववेश  षेललेा िव�ाथ� नसावा.   

(४) िनवडणकू लढिवणयासाीी उमेदवाराची कमाल वयोमयारदाही , तया शकैिणक वषाराया ३० 

सप ट्बर रोजी तयांाया वयाची पचंवीस वष� पणूर, एवढी असावी. 

 



िनवडणूक व�्या 

महािव�ालय व िव�ापीी िविाग िव�ाथ� प�रषद 

  

• महािव�ालयांमधय ेसवर िव�ाथ� ह ेिव�ाथ� प�रषदेाया अधयक, सिचव, मिहला 
विषिन�ी व राखीव  वगारचा विषिन�ी िनवडून देषील  ( ७४ाया काय�ावमाण े
वगरविषिन�ीम�नू िव�ापीी विषिन�ी  िनवडणयाची पधदषी होषी.)  

• िव�ापीी िविाग िव�ाथ� प�रषदेसाीीची व महािव�ालय िव�ाथ� 
प�रषदेसाीीची िनवडणकू, सरय ब�मषााया ष�वानुसार  ेणयाष येेल. 

• संबंि�ष िव�ापीीामधय ेिव�ापीी िविाग षसेच सवर महािव�ालयाषील 
िव�ाथ� प�रषदेसाीीची िनवडणकू एकाच �दवशी  ेणयाष येेल. 

• िव�ापीी िविाग षसेच महािव�ालयाषील िव�ाथ�, हा वगर विषिन�ी, अधयक, 
सिचव, मिहला विषिन�ी व राखीव ववगारषील विषिन�ी यासाीी सवषं् पण े
मष देेल. (महणजेच तयाला पाच मष ेदेणयाचा हह असेल.) 

• िव�ापीी िविाग िव�ाथ� प�रषद आिण महािव�ालय िव�ाथ� प�रषद यांाया 
िनवडणुक�ाया बाबषीष मषमोजणी आिण िनकालाची  ोषणा मषदानााया 
�दवशीच करणयाष येेल. 

 

 

 

 

 

 

 

 



िव�ापीी िव�ाथ� प�रषद - (University Students' Council) 

• िव�ापीी िव�ाथ� प�रषदेसाीीची िनवडणकू, एकल हसषांषरणीय मषााारे वमाणशीर 

विषिनि�तवााया प षीनुसार  ेणयाष येेल.  वतयेक मषदारास एक हसषांषरणीय मष 
असेल. 

• िव�ापीी िविाग िव�ाथ� प�रषद व संलि�ष सवर महािव�ालय िव�ाथ� प�रषदेषील 
अधयक, सिचव, मिहला विषिन�ी व राखीव वगर विषिन�ी िमयून िव�ापीी िव�ाथ� 
सं  (िनवारचक गण) बनेल. या िनवारचक गणाषून  िव�ापीी िव�ाथ� प�रषदेाया 
अधयक, सिचव, मिहला विषिन�ी आिण राखीववगारचे विषिन��ची िनवड केली जाेल. 

• महािव�ालयांषील िव�ाथ� प�रषदेाया अधयक, सिचव, मिहला विषिन�ी आिण 

राखीववगारचे विषिन�ी आपआपलया महािव�ालयाषच िव�ापीी िव�ाथ� 
प�रषदेसाीी मषदान करषील. िव�ापीी वतयके महािव�ालयासाीी सवषं्  मषदान 
अि�कारी नमेषील जे बाहरेील िजलहयाषील असषील. 

• िव�ापीी िव�ाथ� प�रषदेाया िनवडणकु�साीीची मषमोजणी, मषदानााया िषससया 
�दवशी सु� करणयाष येेल आिण मषमोजणीाया सलग व�्येनंषर िनकाल  ोिषष 
करणयाष येेल. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (१) िनवडणकु�ाया वयोजनाथर कोणतयाही ्पपयावर, कोणतयाही वकारचे उमेदवारांच े

पॅनल षयार  करणयाष येणार नाही. 

आचारसंिहषा 

 (२) वगरविषिन�ीाया िनवडणकु�साीी वतयके उमेदवारामागे जासषीष जासष �पय े
१००० आिण  अधयक, सिचव, मिहला विषिन�ी आिण राखीव ववगारचा विषिन�ी यांाया 

िनवडणकु�साीी वतयके उमेदवारामागे जासषीष जासष �पय े५००० इषका खचर अनुुेय असेल.  

 (३) वतयके उमेदवारास िनकाल  ोिषष  ालयापासून दोन आीवठांाया आष , 

अनु्माने ्मांक �दलेलया वमाणकांाया सवसाकां�कष वष�सह, या आदेशासोबष जोडललेया 

नमुना 'ब' म�ील खचारच ेसवसाकां�कष िववरणप् िनवडणकू अि�कासयाकडे सादर करावे 

लागेल. 

 (४) कोणषाही उमेदवार िनवडणकू मोिहमेदरमयान कोणषाही �मर �कवा जाष �कवा 
सामािजक सं ्ना �कवा ��� यांसह कोणतयाही राजक�य पकाचे , इषर सं ्नेचे व इषर 

कोणतयाही ���चे कोणषहेी िचाह �कवा बो�िचाह �कवा वायािच् �कवा विषमा यांचा 
वापर करणार नाही. 


