िव�ाथ� प�रषद िनवडणूका मह�वाचे मु�े
• संचालक, िव�ाथ� िवकास, कु लगु�बरोबर िवचार िविनमय क�न िनवडणूक कायर्�म
३१ जुलै रोजी �कवा त्यापूव� घोिषत रे ल.
• शैक्षिणक वषार्च३० सप्ट�ब रोजी �कवा त्या पूव� िव�ापीठ िव�ाथ� प�रषद घ�टत
करण्यात येई.
िव�ापीठांनी करायवयाची कामे • िव�ापीठांनी आपापल्या क्षे�ामधील सवर् �ाचाया�ची कायर्शाळा आयोिजत .
जेणेक�न त्यांना नवीन ���येची मािहती िमळे.
• िव�ापीठ स्तरावर िनवडणूक सिमती तयार कराव.
• िव�ाथ� संघटनांच्या पदािधक-यांसाठी देखील स्वतं� कायर्शाळा �कवा बैठ
आयोिजत करावी.

िनवडणूक लढिवण्याक�रत पा�ता
(१) उमेदवार हा, ज्याने महािव�ालयाने �कवा प�रसंस्थेने �कवा िव�ापीठ िवभागाने दे
के लेल्य, िव�ापीठाच्यापूण् वेळ म
र
ान्यता�ा� पा��मासा शैक्षिणक वषार्त न�दणी केले
आहे व �वेश घेतलेला आहे असा पूण्वेळ िनयिमत िव�ाथ� असाव
र
.
(२) उमेदवाराने , मागील कोणताही िवषय िशल्लक न ठेवता आिण/ �कवा स� पुढे चालू
ठे वण्याची मुभा(एटीके टी) न घेता अगोदरच्या वषार्चे सवर् िवषय उ� के लेले असले पािहजेत.
(३) िव�ाथ� हा, एकाच वगार्त पु: �वेश घेतलेला िव�ाथ� नसावा.
(४) िनवडणूक लढिवण्यासाठी उमेदवाराची कमाल वयोमयार्दा , त्या शैक्षिणक वषार्३०
सप्ट�बर रोजी त्यांच्या वय पंचवीस वष� पूणर, एवढी असावी.

िनवडणूक ���या

महािव�ालय व िव�ापीठ िवभाग िव�ाथ� प�रषद
• महािव�ालयांमध्येसवर् िव�ाथ�हे िव�ाथ� प�रषदेच्या अध्य, सिचव, मिहला
�ितिनधी व राखीव वगार्चा �ितिनधी िनवडून देती ( ७४च्या काय�ा�माणे
वगर्�ितिनधीमधून िव�ापीठ �ितिनधी  िनवडण्याची पध्दती ह.)
• िव�ापीठ िवभाग िव�ाथ� प�रषदेसाठीची व महािव�ालय िव�ाथ�
प�रषदेसाठीची िनवडणूक , सरळ ब�मताच्या त�वानुसार घेण्यात ये.
• संबिं धत िव�ापीठामध्येिव�ापीठ िवभाग तसेच सवर महािव�ालयातील
िव�ाथ� प�रषदेसाठीची िनवडणूक एकाच �दवशी घेण्यात येई.
• िव�ापीठ िवभाग तसेच महािव�ालयातील िव�ाथ�, हा वगर �ितिनधी, अध्य,
सिचव, मिहला �ितिनधी व राखीव �वगार्तील �ितिनधी यासाठी स्वतं�पण
मत देईल. (म्हणजेच त्या पाच मते देण्याचा ह� असे.)
• िव�ापीठ िवभाग िव�ाथ� प�रषद आिण महािव�ालय िव�ाथ� प�रषद यांच्य
िनवडणुक�च्य बाबतीत मतमोजणी आिण िनकालाची घोषणा मतदानाच्य
�दवशीच करण्या येईल.

िव�ापीठ िव�ाथ� प�रषद - (University Students' Council)
• िव�ापीठ िव�ाथ� प�रषदेसाठीची िनवडणूक , एकल हस्तांतरणीय मता�ारे �माणशीर
�ितिनिधत्वाच्या प�तीनुसार घेण्यात य. �त्येक मतदारास एक हस्तांतरणीय म
असेल.
• िव�ापीठ िवभाग िव�ाथ� प�रषद व संलि�त सवर् महािव�ालय िव�ाथ� प�रषदेतील
अध्य, सिचव, मिहला �ितिनधी व राखीव वगर् �ितिनधी िमळून िव�ापीठ िव�ाथ�
संघ (िनवार्चक ग) बनेल. या िनवार्चक गणातून िव�ापीठ िव�ाथ� प�रषदेच्य
अध्य, सिचव, मिहला �ितिनधी आिण राखीववगार्च �ितिनध�ची िनवड के ली जाईल.
• महािव�ालयांतील िव�ाथ� प�रषदेच्य अध्य, सिचव, मिहला �ितिनधी आिण
राखीववगार्च �ितिनधी आपआपल्या महािव�ालयातच िव�ापीठ िव�ाथ�
प�रषदेसाठी मतदान करतील. िव�ापीठ �त्येक महािव�ालयासाठी स्वतं� मतदा
अिधकारी नेमतील जे बाहेरील िजल्हयातील असती.
• िव�ापीठ िव�ाथ� प�रषदेच्या िनवडणुक�साठीची मतमोजण, मतदानाच्या ितसऱ्य
�दवशी सु� करण्यात येईल आिण मतमोजणीच्या सलग ���येनंतर िनकाल घोिष
करण्यात येई.

आचारसंिहता
(१)
पॅनल तयार

िनवडणुक�च्या �योजनाथर् कोणत्याही टप्प, कोणत्याही �कारचे उमेदवारांचे
करण्यात येणार नाह.

(२) वगर्�ितिनधीच्या िनवडणुक�साठी �त्येक उमेदवारामागे जास्तीत जास्त
१००० आिण अध्य, सिचव, मिहला �ितिनधी आिण राखीव �वगार्चा �ितिनधी यांच्य
िनवडणुक�साठी �त्येक उमेदवारामागे जास्तीत जास्त �प५००० इतका खचर् अनुज्ञेय अ.
(३) �त्येक उमेदवारास िनकाल घोिषत झाल्यापासून दोन आठव�ांच्या

,

अनु�माने �मांक �दलेल्या �माणकांच्या स्वसाक्षां�कत , या आदेशासोबत जोडलेल्या
नमुना 'ब' मधील खचार्चे स्वसाक्षां�कत िववरणप� िनवडणूक अिधकाऱ्याकडे सादर क
लागेल.
(४)

कोणताही उमेदवार िनवडणूक मोिहमेदरम्यान कोणताही धमर् �कवा जात �कव

सामािजक संघटना �कवा ��� यांसह कोणत्याही राजक�य पक्ष , इतर संघटनेचे व इतर
कोणत्याही ���चे कोणतेही िचन्ह �कवा बोधिचन्ह �कवा छायािच� �कवा �ितमा यां
वापर करणार नाही.

