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                                                         अभ्यासमंडळे विभाग 
                                                                            वद.18/08/2021 

पुण्यश्लोक अवहल्यादेिी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 

प्रस्तुत विद्यापीठातंगगत विविध विद्याशाखातंगगत देण्यात येणाऱ्या सुिणगपदकाचंा तपवशल 

सन 2011 

अ. क्र. सुिणगपदकाचंी नािं े पुरस्कर्त्याच ेनाि 

देणगी वदलेला 
वदनाकं 

व्य.प. बैठक वदनाकं 

ि ठराि क्रमाकं 

कोणर्त्या अभ्यासक्रमासाठी सुिणगपदक देण्यात येतो तो विषय 

1.  

"केशि राजाराम जोशी 
सुिणगपदक" 

श्री. केशि राजाराम जोशी 
पुरस्कृत. 

03 नोव्हेंबर, 

2011 

11 नोव्हेंबर, 2011, 

ठराि क्र.03 

श्री. केशि राजाराम जोशी पुरस्कृत एम. एस्सी. रसायनशास्त्र या पवरक्षते 

सोलापूर विद्यापीठात गुणानुक्रमे प्रथम येणा-या विद्यार्थ्यांस वकिा 
विद्याथीनीस. 

2.  

"कै. सरस्िती वनिृत्ती 
बंडगर सुिणगपदक" 

माजी. कुलगुरु डॉ. बाबासाहेब 

बंडगर पुरस्कृत र्त्याचं्या आजी-
आजोबा याचं्या स्मृतीवप्रर्त्यथग. 

27 वडसेंबर, 

2011 

12 जानेिारी, 2012, 

ठराि क्र.07 

माजी. कुलगुरु डॉ. बाबासाहेब बंडगर पुरस्कृत र्त्याचं्या आजी-आजोबा 
याचं्या स्मृतीवप्रर्त्यथग मराठी विषय घेऊन बी. ए. पवरक्षमेध्ये कला ि 

लवलतकला विद्याशाखेमधून सोलापूर विद्यापीठात गुणानुक्रमे सिग प्रथम 

येणा-या विद्यार्थ्यास ककिा विद्याथीनीस. 

3.  

" कै. सुवनता बाबासाहेब 

बंडगर सुिणगपदक " 

माजी कुलगुरु डॉ. बाबासाहेब 

बंडगर पुरस्कृत र्त्याचं्या 
कन्येच्या स्मृतीवप्रर्त्यथग 

ऑरगॅवनक . 

27 वडसेंबर, 

2011 

12 जानेिारी, 2012, 

ठराि क्र.07 

माजी कुलगुरु डॉ. बाबासाहेब बंडगर पुरस्कृत र्त्याचं्या कन्येच्या 
स्मृतीवप्रर्त्यथग ऑरगॅवनक केवमस्री हा विषय घेऊन एम. एस्सी. पवरक्षमेध्ये 

विज्ञान विद्याशाखेमधून सोलापूर विद्यापीठात गुणानुक्रमे सिगप्रथम येणा-या 
विद्याथीनीस. 

4.  

"श्रीमती चंद्रभागा 
पाडुंरंग  बंडगर 

सुिणगपदक" 

माजी कुलगुरु डॉ. बाबासाहेब 

बंडगर पुरस्कृत र्त्याचं्या आई-
िवडलाचं्या स्मृतीवप्रर्त्यथग. 

27 वडसेंबर, 

2011 

12 जानेिारी, 2012, 

ठराि क्र.07 

माजी कुलगुरु डॉ. बाबासाहेब बंडगर पुरस्कृत र्त्याचं्या आई-िवडलाचं्या 
स्मृतीवप्रर्त्यथग बी. कॉम. पवरक्षमेध्ये िावणज्य विद्याशाखेमधून सोलापूर 

विद्यापीठात गुणानुक्रमे सिग प्रथम येणा-या विद्यार्थ्यास ककिा विद्याथीनीस. 

5.  

"सौ. सोनाली 
बाबासाहेब बंडगर 

सुिणगपदक" 

माजी कुलगुरु डॉ. बाबासाहेब 

बंडगर पुरस्कृत. 
27 वडसेंबर, 

2011 

12 जानेिारी, 2012, 

ठराि क्र.07 

माजी कुलगुरु डॉ. बाबासाहेब बंडगर पुरस्कृत बी. एस्सी. पवरक्षमेध्ये विज्ञान 

विद्याशाखेमधून सोलापूर विद्यापीठात गुणानुक्रमे सिग प्रथम येणा-या 
विद्यार्थ्यांस ककिा विद्याथीनीस. 
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6.  

डॉ. बाबासाहेब बंडगर 

सुिणगपदक " 

माजी कुलगुरु डॉ. बाबासाहेब 

बंडगर पुरस्कृत. 
27 वडसेंबर, 

2011 

12 जानेिारी, 2012, 

ठराि क्र.07 

माजी कुलगुरु डॉ. बाबासाहेब बंडगर पुरस्कृत इंवजवनअकरग विद्याशाखेत 

बी. ई. पवरक्षमेध्ये सोलापूर विद्यापीठात गुणानुक्रमे सिग प्रथम येणा-या 
विद्यार्थ्यांस ककिा विद्याथीनीस. 

 
पुण्यश्लोक अवहल्यादेिी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 

प्रस्तुत विद्यापीठातंगगत विविध विद्याशाखातंगगत देण्यात येणाऱ्या सुिणगपदकाचंा तपवशल 

सन 2012 
 

अ. क्र. सुिणगपदकाचंी नािं े पुरस्कर्त्याच ेनाि 

देणगी वदलेला 
वदनाकं 

व्य.प. बैठक वदनाकं 

ि ठराि क्रमाकं 

कोणर्त्या अभ्यासक्रमासाठी सुिणगपदक देण्यात येतो तो विषय 

7.  

"स्ि. वशिकुमार 

वसद्रामप्पा कोनापुरे 

सुिणगपदक" 

डॉ. बी. एस. कोनापुरे पुरस्कृत. 
09 फेब्रिुारी, 

2012 

02 माचग, 2012, 

ठराि क्र.03 

डॉ. बी. एस. कोनापुरे पुरस्कृत बी. ए. इंग्रजी या पवरक्षमेध्ये कला ि लवलत 

कला  विद्याशाखेमधून सोलापूर विद्यापीठात गुणानुक्रमे सिग प्रथम येणा-या 
विद्यार्थ्यास ककिा विद्याथीनीस. 

8.  

"स्ि. वि. गु. वशिदारे 

अण्णा सुिणगपदक" 

दवक्षण सोलापूर तालुका 
वशक्षण मंडळ परस्कृत. 

15 फेब्रिुारी, 

2012 

02 माचग, 2012, 

ठराि क्र.23 (1) 

दवक्षण सोलापूर तालुका वशक्षण मंडळ परस्कृत बी.एस्सी. बायो-टेक्नॉलॉजी 
या या पवरक्षमेध्ये विज्ञान विद्याशाखेमधून सोलापूर विद्यापीठात गुणानुक्रमे 

सिग प्रथम येणा-या विद्यार्थ्यास ककिा विद्याथीनीस. 

9.  

डॉ. वकशोर गोकिदराि 

खोस ेि सौ. प्रभा वकशोर 

खोस ेसुिणगपदक" 

डॉ. वकशोर गोकिदराि खोस े

पुरस्कृत. 
14 जून, 

2012 

20 जुलै, 2012, 

ठराि क्र.03 

डॉ. वकशोर गोकिदराि खोस ेपुरस्कृत सोलापूर विद्यापीठामध्ये  एम. एस्सी. 
वफजीक्स (अप्लाईड इलेक्रॉवनक्स/मटेवरअल सायन्स) या परीक्षते 

गुणानुक्रमे प्रथम येणा-या  विद्यार्थ्यास ककिा विद्याथीनीस. 

  



3 
 

पुण्यश्लोक अवहल्यादेिी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 

प्रस्तुत विद्यापीठातंगगत विविध विद्याशाखातंगगत देण्यात येणाऱ्या सुिणगपदकाचंा तपवशल 

सन 2013 

अ. क्र. सुिणगपदकाचंी नािं े पुरस्कर्त्याच ेनाि 

देणगी वदलेला 
वदनाकं 

व्य.प. बैठक वदनाकं 

ि ठराि क्रमाकं 

कोणर्त्या अभ्यासक्रमासाठी सुिणगपदक देण्यात येतो तो विषय 

10.  

"The Institute of 
Chartered 

Accountants of 
India  Gold Medal" 

मा. श्री. विजय कपूर 

संचालक, इन्सन्स्टटयुट ऑफ 

चाटेड अकाऊंट ऑफ इंवडया 
पुरस्कृत. 

15 एवप्रल, 

2013 

26 जून, 2013 

ठराि क्र.09 

श्री. विजय कपूर यानंी "The Institute of Chartered Accountants of 
India  Gold Medal" या नािाने B.Com अभ्यासक्रमातं विद्यापीठ ि 

संलन्सननत महाविद्यालयातून प्रथम क्रमाकं प्राप्त करणा-या विद्यार्थ्यास 

ककिा विद्याथीनीस. 

11.  
" डॉ. श्रीकातं दतात्रय 

येळेगािंकर 

सुिणग पदक" 

डॉ. श्रीकातं दतात्रय 

येळेगािंकर पुरस्कृत. 
10 जून, 

2013 

26 जून, 2013 

ठराि क्र.08 

डॉ. श्रीकातं दतात्रय येळेगािंकर पुरस्कृत बी.ए. भाग- 3 मध्ये राज्यशास्त्र 

(स्पेशल) अभ्यासक्रमातं विद्यापीठ ि संलन्सननत महाविद्यालयातून प्रथम 

क्रमाकं प्राप्त करणा-या विद्यार्थ्यास ककिा विद्याथीनीस. 

12.  " प्राचायग. के. एम. 
जमादार सुिणगपदक" 

सोलापूर भगूोल वशक्षक संघ 

पुरस्कृत. 
16 ऑगस्ट, 

2013 

31 ऑगस्ट, 2013 

ठराि क्र.09 

सोलापूर भगूोल वशक्षक संघ पुरस्कृत सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर अंतगगत 

घेण्यात येणा-या पदिीस्तरािरील  परीक्षते (बी.ए. भाग- 1, 2, 3 एकवत्रत 

गुणासह) भगूोल विषयात गुणानुक्रमे सिगप्रथम येणा-या विद्यार्थ्यास ककिा 
विद्याथीनीस. 

13.  
"प्रा. जी. एस. हारकुड, 

अक्कलकोट 

सुिणगपदक" 

प्रा.जी. एस. हारकुड, 

पुरस्कृत. 
26 वडसेंबर, 

2013 

29 एवप्रल, 2014 

ठराि क्र.09 

सोलापूर विद्यापीठामध्ये अथगशास्त्र विषय घेऊन बी. ए. भाग- 1 ते 3 मध्ये 

गुणानुक्रमे प्रथम येणा-या विद्यार्थ्यास ककिा विद्याथीनीस. 

14.  
"ि.ैरामचंद्र बाळकृष्ण 

बोधे अथात भाऊसाहेब 

बोधे सुिणगपदक" 

डॉ. उर्ममला यशितं बोधे, 

कस्तुराबाई कॉलेज ऑफ 

एज्युकेशन, 

सोलापूर 

17 वडसेंबर, 

2013 

29 एवप्रल, 2014 

ठराि क्र.08 

सोलापूर विद्यापीठ संलन्सननत सिग वशक्षणशास्त्र महाविद्यालयातून बी.एड. 
पदिी मध्ये गुणानुक्रमे विद्यापीठात सिग प्रथम येणा-या 
विद्याथी/विद्याथीनीस. 
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पुण्यश्लोक अवहल्यादेिी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 

प्रस्तुत विद्यापीठातंगगत विविध विद्याशाखातंगगत देण्यात येणाऱ्या सुिणगपदकाचंा तपवशल 

सन 2014 

अ. क्र. सुिणगपदकाचंी नािं े पुरस्कर्त्याच ेनाि 

देणगी वदलेला 
वदनाकं 

व्य.प. बैठक वदनाकं 

ि ठराि क्रमाकं 

कोणर्त्या अभ्यासक्रमासाठी सुिणगपदक देण्यात येतो तो विषय 

15.  
" स्िगीय मेघराज 

काडादी स्मृती 
सुिणगपदक" 

श्री. धमगराज काडादी, 

सवचि, श्री संगमेश्वर 

एज्युकेशन सोसायटी, 

पुरस्कृत. 

02 सप्टेंबर, 

2014 

23 सप्टेंबर, 2014 

ठराि क्र.10 

सोलापूर विद्यापीठामध्ये बी.ए.एल.एल.बी. (पाच िषग कोसग) च्या अंवतम 

िषात गुणानुक्रमे प्रथम येणा-या विद्यार्थ्यास ककिा विद्याथीनीस. 

16.  
" डॉ. वनमगलकुमार 

फडकुले सुिणगपदक " 

प्रा. डॉ. अवजत वनमगलकुमार 

फडकुले पुरस्कृत. 
16 सप्टेंबर, 

2014 

23 सप्टेंबर, 2014 

ठराि क्र.13(2) 
एम.ए  (समग्र मराठी) प्रथम ि न्सव्दतीय िषात एकूण गुणात सिगप्रथम येणा-या 
विद्याथी/विद्याथीनीस.    

17.  
"श्रीमती मंदावकनी 

वनमगलकुमार फडकुले 

सुिणगपदक " 

प्रा. डॉ. अवजत वनमगलकुमार 

फडकुले पुरस्कृत. 
16 सप्टेंबर, 

2014 

23 सप्टेंबर, 2014 

ठराि क्र.13(2) 
बी.ए (भाग-1,2 ि 3 ) मराठी विषयात एकूण गुणातं सिगप्रथम येणा-या 
विद्याथी/विद्याथीनीस. 

18.  
" प्रा. मोहम्मद हनीफ 

इस्माईल खैरदी 
सुिणगपदक" 

श्री. जािदे ए.एम. खैरदी 
पुरस्कृत. 

18 ऑक्टोंबर, 

2014 

29 नोव्हेंबर, 2014 

ठराि क्र. 16(3) 
सोलापूर विद्यापीठात बी.ए. भाग-1,2 ि 3 उदूग या विषयात विद्यापीठ ि 

संलनन महाविद्यालयातून प्रथम क्रमंााकाने येणा-या विद्याथी/विद्याथीनीस. 

19.  
"वदिगंत मातोश्री 
काशीबाई कल्लप्पा 
रविसुिणगपदक " 

श्री. भीमराय कल्लप्पा रवि 

पुरस्कृत. 
24 नोव्हेंबर, 

2014 

29 नोव्हेंबर, 2014 

ठराि क्र. 16(2) 
सोलापूर विद्यापीठात एम.ए. भाग-1 ि 2 कन्नड या विषयात एकुण गुणात 

सिग  प्रथम  येणा-या विद्याथीनीस (मुलीत प्रथम). 
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पुण्यश्लोक अवहल्यादेिी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 

प्रस्तुत विद्यापीठातंगगत विविध विद्याशाखातंगगत देण्यात येणाऱ्या सुिणगपदकाचंा तपवशल 

सन 2015 
 

अ. क्र. सुिणगपदकाचंी नािं े पुरस्कर्त्याच ेनाि 

देणगी वदलेला 
वदनाकं 

व्य.प. बैठक 

वदनाकं ि ठराि 

क्रमाकं 

कोणर्त्या अभ्यासक्रमासाठी सुिणगपदक देण्यात येतो तो विषय 

20.  " स्ि वनशा कारखानीस 

सुिणगपदक" 

श्री. एम. एस. 
कारखानीस पुरस्कृत. 

09 ऑक्टोंबर, 

2015 

04 नोव्हेंबर, 2015 

ठराि क्र.9(1) 

सोलापूर विद्यापीठात एम.ए. भाग 1 ि 2 इंग्रजी या विषयात विद्यापीठ ि संलनन 

महाविद्यालयातून (वनयवमत ि बवहस्थ) प्रथम क्रमाकंाने येणा-या 
विद्याथी/विद्याथीनीस. 

21.  "श्री. बी. के. रविगुरुजी 
सुिणगपदक" 

डॉ. राजषी राजशेखर 

रवि पुरस्कृत. 
21 ऑक्टोंबर, 

2015 

04 नोव्हेंबर, 2015 

ठराि क्र.9(2) 

सोलापूर विद्यापीठातील संकुले ि विद्यापीठाशी संलन्सननत महाविद्यालयातील 

वनयवमत एम. ए. (भाग-1 ि 2 ) मधील सिग भाषा विषयामधून प्रथम येणा-या 
विद्याथी/विद्यार्मथनीस. 

22.  

"श्री. पी. बी. कामतकर 

ि  

श्री. प्रविण प. 
कामतकर सुिणगपदक" 

श्री. पी. बी. कामतकर 

पुरस्कृत. 
26 ऑक्टोंबर, 

2015 

04 नोव्हेंबर, 2015 

ठराि क्र.9(14) 

सोलापूर विद्यापीठात एम.एस्सी. भाग 1 ि 2 मॅथेमेटीक्स (गवणत) या विषयात 

विद्यापीठ ि संलनन महाविद्यालयातून (वनयवमत) प्रथम क्रमंााकाने येणा-या 
विद्याथी/विद्याथीनीस. 

23.  
"वदिगंत प्राचायग डॉ. 

मधुकर फरताडे 

सुिणगपदक" 

श्रीमती संजीिनी मधुकर 

फरताडे पुरस्कृत. 
10 वडसेंबर, 

2015 

22 वडसेंबर, 2015 

ठराि क्र.05 

सोलापूर विद्यापीठातील संकुले ि विद्यापीठाशी संलन्सननत महाविद्यालयातील 

वनयवमत बी.एस्सी भाग-3 प्राणीशास्त्र या विषयात प्रथम क्रमाकंाने येणा-या 
विद्याथी/विद्याथीनीस. 

24.  "बुध्दिासी आर. एस. 
रणश्रृंगारे सुिणगपदक" 

कु. तेजन्सस्िता अविनाश 

रणश्रृंगारे पुरस्कृत. 
11 वडसेंबर, 

2015 

22 वडसेंबर, 2015 

ठराि क्र.07 

सोलापूर विद्यापीठातील संकुले ि विद्यापीठाशी संलन्सननत महाविद्यालयातील 

वनयवमत एम.ए. भाग- 1 ि 2 राज्यशास्त्र या विषयात प्रथम क्रमाकंाने येणा-या 
विद्याथी/विद्याथीनीस. 
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25.  

"मातोश्री स्िगीय 

िालुबाई वशिलाल 

शहा ि वपताश्री स्िगीय 

वशिलाल रामचंद शहा 
सुिणगपदक" 

श्री. विलास शहा 
पुरस्कृत. 

11 वडसेंबर, 

2015 

22 वडसेंबर, 2015 

ठराि क्र.06 

सोलापूर विद्यापीठ ि संलनन महाविद्यालयातून वनयवमत एम.एस्सी. भाग- 1 ि 2 

पयािरणशास्त्र (Environmental Science) या विषयामधून मुलीत प्रथम येणा-या 
विद्यार्मथनीस. 

26.  
"दवलत वमत्र चंद्राम 

रामचंद्र चव्हाण  

सुिणगपदक" 

श्री. सुभाष चंद्राम 

चव्हाण 

पुरस्कृत. 

18 वडसेंबर, 

2015 

22 वडसेंबर, 2015 

ठराि क्र.10(6) 
सोलापूर विद्यापीठ ि संलनन महाविद्यालयातील वशक्षणशास्त्र विद्याशाखेतील 

वनयवमत बी.पी.एड. पदिी िगातून सिग प्रथम   येणा-या विद्याथी/विद्यार्मथनीस. 

27.  
"कै. पाडुंरंग उफग  
बाबूराि शंकरराि 

सागरे सुिणगपदक" 

डॉ. सजेराि बाबूराि 

सागरे 

पुरस्कृत. 

18 वडसेंबर, 

2015 

22 वडसेंबर, 2015 

ठराि क्र.10(7) 

सोलापूर विद्यापीठातील संकुले ि विद्यापीठाशी संलन्सननत महाविद्यालयातील  

कला ि लवलत कला विद्याशाखेतील वनयवमत बी.ए. (भाग- 1,2 ि 3 ) मधील सिग 
भाषा विषयामधून प्रथम येणा-या विद्याथी/विद्याथीनीस. 

28.  
" स्िगीय उध्दि 

जयराम माळी स्मृती 
सुिणगपदक" 

श्री. एम.बी.शेटे, 

चेअरमन ि 

प्राचायग एस.सी. 
धुत्तरगािं, सवचि, 

वशक्षणमहर्मष उ.ज.माळी 
गुरुजी विद्यासागर 

सहकारी गृह वनमाण 

संस्था, मयावदत, बाशी 
पुरस्कृत. 

21 वडसेंबर, 

2015 

22 वडसेंबर, 2015 

ठराि क्र.10(8) 

सोलापूर विद्यापीठातील संकुल आवण विद्यापीठ संलवगत महाविद्यालय यामधून 

िावणज्य विद्याशाखेमध्ये एम. कॉम. या परीक्षमेध्ये विद्यापीठात सिग प्रथम येणा-या 
विद्यार्थ्यास.  

29.  

"श्री. वनिृत्ती व्होनप्पा 
गायकिाड 

(स्िकुळसाळी) 
सुिणगपदक" 

श्री. वनिृत्ती व्होनप्पा 
गायकिाड 

(स्िकुळसाळी) पुरस्कृत. 

29 वडसेंबर, 

2015 

20 जानेिारी, 

2016 

ठराि क्र.03 

सोलापूर विद्यापीठ संलन्सननत महाविद्यालयातील अवभयावंत्रकी  विद्याशाखेतील 

बी.ई. वसन्सव्हल (स्थापर्त्य अवभयावंत्रकी) या विषयामधून प्रथम येणा-या 
विद्याथी/विद्याथीनीस.    
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                                                                                            पुण्यश्लोक अवहल्यादेिी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 

प्रस्तुत विद्यापीठातंगगत विविध विद्याशाखातंगगत देण्यात येणाऱ्या सुिणगपदकाचंा तपवशल 

सन 2016 

अ. क्र. सुिणगपदकाचंी नािं े पुरस्कर्त्याच ेनाि 

देणगी वदलेला 
वदनाकं 

व्य.प. बैठक वदनाकं ि 

ठराि क्रमाकं 

कोणर्त्या अभ्यासक्रमासाठी सुिणगपदक देण्यात 

येतो तो विषय 

30.  "Prof. K.B. Powar 
memorial gold medal" 

डॉ. पी. प्रभाकर, डॉ. पी.टी. साितं  तसेच 

डॉ. ए.बी. नारायणपेठकर पुरस्कृत 

27/05/2016 28 जून, 2016 

ठराि क्र.04 

सोलापूर विद्यापीठात वनयवमत M.Sc. Applied 

Geology या विषयात प्रथम येणाऱ्या 
विद्याथी/विद्याथीनीस  

31.  "प्रा. श्री. ना. गोडबोले स्मृती 
श्रीलीला सुिणगपदक" 

प्रा. श्रीमती सुलभा शरद वपशिीकर 

पुरस्कृत 

07/06/2016 28 जून, 2016 

ठराि क्र.05 

सन 2015-16 साठी एम.एस्सी इलेक्रॉवनक्स 

(कम्युवनकेशन सायन्स) तसेच शै.2016-17 पासून 

एम.एस्सी. इलेक्रॉवनक सायन्स या विषयात प्रथम 

येणाऱ्या विद्याथी/विद्याथीनीस  

32.  "सौ. शातंाबाई वनिृत्ती 
गायकिाड (स्िकुळसाळी) 

सुिणगपदक" 

सौ. शातंाबाई वनिृत्ती गायकिाड 

(स्िकुळसाळी) पुरस्कृत 

10/06/2016 28 जून, 2016 

ठराि क्र.06 

एम.ए. भाग 1 ि 2 इवतहास या विषयात प्रथम. 

33.  "Anil Vasantrao Pandhe 
Gold Medal" 

श्रीमती रोवहणी अवनल पंधे, Pandhe 

Inforacons Pvt. Ltd. पुरस्कृत 

30/06/2016 26 जुलै, 2016 

ठराि क्र.03 

बी.ई. वसव्हील इंवजवनअरींग (स्रक्चरल 

वडझाईनींग) या विषयात प्रथम 

Sr. 

No. 

Semester Subject Marks 

secured 

1.  T.E. Civil Part –I Design of Steel 

Structures 

X 

2.  B.E. Civil Part –I Design of Concrete 

Structures –I 

Y 

3.  B.E. Civil Part –II Design of Concrete 

Structures –I 

Z 

Note Prize be awarded to the student passing B.E. Civil 
Part-I & II Examinations, with highest “Total” Marks 

as calculated above. 
 

34.  " श्रीमती सुलभा शंकर पाडें 

सुिणगपदक " 
डॉ. माधुरी उमाकातं िाळिकेर, नवसिंग 

िालिकेर होम पुरस्कृत 

03/08/2016 16 ऑगस्ट, 2016 

ठराि क्र.5(8) 
एम.एस्सी संख्याशास्त्र या विषयात प्रथम  
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35.  "कु. वप्रया लक्ष्मण कदम 

सुिणगपदक" 

श्री. लक्ष्मण शंकर कदम ि सौ. शालन 

लक्ष्मण कदम पुरस्कूत 

19/08/2016 23 ऑगस्ट, 2016 

ठराि क्र.2 (2) 
सोलापूर विद्यापीठात वनयवमत एम.ए. भाग -1 ि 2 

जनसंज्ञापन या विषयामधून प्रथम येणाऱ्या 
विद्याथी/विद्याथीनीस  

36.  "प्राचायग डॉ. िसंतराि गणपत 

बनसुडे सुिणगपदक" 

प्रा. रंजना िसंत बनसुडे पुरस्कृत 

06/09/2016 27 सप्टेंबर, 2016 

ठराि क्र. 3 

सोलापूर विद्यापीठ ि संलन्सननत महाविद्यालयातून 

एम.कॉम. या परीक्षते प्रथम येणाऱ्या विद्यार्मथनीस  

37.  "स्ि.कु. अंजली िसंतराि 

बनसुडे सुिणगपदक" डॉ. िसंतराि गणपत बनसुडे पुरस्कृत 

06/09/2016 27 सप्टेंबर, 2016 

ठराि क्र. 4 

सोलापूर विद्यापीठ ि संलन्सननत महाविद्यालयातून 

बी.एस्सी. मायक्रोबॉयोलॉजी या विषयातून प्रथम 

येणाऱ्या विद्याथी/विद्यार्मथनीस 

38.  "श्री. सुशीलकुमारजी कशदे 

सुिणगपदक" 

श्री.सुशीलकुमार संभाजीराि कशदे 

पुरस्कृत 

15/09/2016 27 सप्टेंबर, 2016 

ठराि क्र. 14 (3) 
सोलापूर विद्यापीठ ि संलन्सननत महाविद्यालयातून 

बी.ए. भाग-3 राज्यशास्त्र (स्पेशल) या विषयातून 

प्रथम येणाऱ्या मागासिगीय विद्याथी/विद्यार्मथनीस 

39.  " कै. प्रभाकर वदगंबर 

वशरिळकर सुिणगपदक " श्री. सदावशि वदगंबर वशरिळकर 

20/09/2016 27 सप्टेंबर, 2016  

ठराि क्र. 14 (7)  
सोलापूर विद्यापीठ ि संलन्सननत महाविद्यालयातून 

बी.ए. कहदी (स्पेशल) या विषयातून प्रथम येणाऱ्या 
विद्याथी/विद्यार्मथनीस 

40.  "Late Shriman Bhausaheb 

Gandhi Gold Medal"           1 डॉ. रणवजत गाधंी, अध्यक्ष, 

श्री.भाऊसाहेब गाधंी प्रवतष्ठान, सोलापूर 

 

29/11/2016 
29 नोव्हेंबर, 2016  

ठराि क्र.  12 (6) 
सोलापूर विद्यापीठ ि संलन्सननत महाविद्यालयातून 

Master of Business Administration (M.B.A.) 
या विषयातून प्रथम येणाऱ्या विद्याथी/विद्यार्मथनीस 

41.  "Late Shriman Bhausaheb 

Gandhi Gold Medal"           2 डॉ. रणवजत गाधंी, अध्यक्ष, 

श्री.भाऊसाहेब गाधंी प्रवतष्ठान, सोलापूर 

 

29/11/2016 
29 नोव्हेंबर, 2016  

ठराि क्र.  12 (6) 
सोलापूर विद्यापीठ ि संलन्सननत महाविद्यालयातून  

B.Com III Accountancy I & II या विषयातून 

प्रथम येणाऱ्या विद्याथी/विद्यार्मथनीस 

42.  "Late Shriman Bhausaheb 

Gandhi Gold Medal"           3 डॉ. रणवजत गाधंी, अध्यक्ष, 

श्री.भाऊसाहेब गाधंी प्रवतष्ठान, सोलापूर 

 

29/11/2016 
29 नोव्हेंबर, 2016  

ठराि क्र.  12 (6) 
सोलापूर विद्यापीठ ि संलन्सननत महाविद्यालयातून  

B.E. Mechanical या विषयातून प्रथम येणाऱ्या 
विद्याथी/विद्यार्मथनीस 

43.  "श्री. विश्वास विनायक काकडे 

सुिणगपदक " 
श्रीमती अलका काकडे, सोलापूर 

पुरस्कृत 

 14/12/2016 27 वडसेंबर, 2016  

ठराि क्र. 8 (2)    
सोलापूर विद्यापीठ ि संलन्सननत महाविद्यालयातून वनयवमत 

एम.बी.ए. भाग-2 (हु्यमन वरसोसग मॅनेजमेंट)/H.R.M. या 
विषयातून प्रथम येणाऱ्या विद्याथी /विद्याथीनीस 
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पुण्यश्लोक अवहल्यादेिी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 

प्रस्तुत विद्यापीठातंगगत विविध विद्याशाखातंगगत देण्यात येणाऱ्या सुिणगपदकाचंा तपवशल 

सन 2017 

अ. क्र. सुिणगपदकाचंी नािं े पुरस्कर्त्याच ेनाि 
देणगी वदलेला 

वदनाकं 
व्य.प. बैठक वदनाकं ि 

ठराि क्रमाकं 
कोणर्त्या अभ्यासक्रमासाठी सुिणगपदक देण्यात 

येतो तो विषय 
44.  "ॲड. कै. िासुदेिराि 

शहापूरकर आवण श्रीमती 
विमलाताई शहापूरकर 

सुिणगपदक" 

डॉ. माया ज. पाटील, सहायक 
अवधव्याख्याता, सामावजकशास्त्र ेसंकुल, 

सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 
01/08/2017 

10 ऑगस्ट, 2017 
ठराि क्र. 8 (9) 

सोलापूर विद्यापीठातील सामावजकशास्त्र ेसंकुला 
अंतगगत असलेल्या “प्राचीन भारतीय इवतहास, संस्कृती 

आवण पुरार्त्िशास्त्र” (सध्याचे इवतहास आवण 
पुरातर्त्िशास्त्र) विभागातून एम.ए. पदिीमध्ये प्रथम 

येणाऱ्या विद्याथी/विद्यार्मथनीस 
45.  "कै. पुरुषोत्तम दत्तात्रय िडगािंकर 

आवण श्रीमती सुशीला पुरुषोत्तम 
िडगािंकर सुिणगपदक" 

डॉ. प्रकाश पुरुषोत्तम िडगािंकर, चीफ 
सायंन्सन्टस्ट, राष्रीय रासायवनक प्रयोगशाळा, 

पुणे. 
वद.11/08/2017 

11 ऑक्टोबर, 2017 
ठराि क्र. 06 

सोलापूर विद्यापीठातील रसायनशास्त्र संकुला अंतगगत 
असलेल्या “पॉलीमर केमेस्री” विभागातून एम.एस्सी. 

पदिीमध्ये प्रथम येणाऱ्या विद्याथी/विद्यार्मथनीस 

46.  "कै. डॉ. िसंतराि बाबुराि गरड 
सुिणगपदक" 

श्री. प्रतापकसह िसंतराि गरड, सवचि, कै. 
संभाजीराि गरड बहुउदे्दशीय ि संशोधन 

संस्था, मोहोळ. 
वद.21/08/2017 

11 ऑक्टोबर, 2017 
ठराि क्र. 07 

सोलापूर विद्यापीठ ि विद्यापीठाशी संलन्सननत 
महाविद्यालयातून बी.एस्सी. रसायनशास्त्र या विषयातून 

पदिीमध्ये प्रथम येणाऱ्या विद्याथी/विद्यार्मथनीस 

47.  "कै. डॉ. चंद्रकातं भानुमते 
सुिणगपदक" सामावजकशास्त्र ेसंकुल, सोलापूर विद्यापीठ, 

सोलापूर. 
वद.22/08/2017 

11 ऑक्टोबर, 2017 
ठराि क्र. 08 

सोलापूर विद्यापीठातील सामावजकशास्त्र ेसंकुला 
अंतगगत असलेल्या “अथगशास्त्र” विभागातून एम.ए. 

पदिीमध्ये प्रथम येणाऱ्या विद्याथी/विद्यार्मथनीस 

48.  " कै. ईश्वरा नारायण राचकर 
सुिणगपदक" डॉ. नानासाहेब ईश्वरा राचकर, पुणे. वद.24/08/2017 

11 ऑक्टोबर, 2017 
ठराि क्र. 09 

सोलापूर विद्यापीठ ि विद्यापीठाशी संलन्सननत 
महाविद्यालयातून  एम. ए. भगूोल या विषयातून 
पदिीमध्ये प्रथम येणाऱ्या विद्याथी/विद्यार्मथनीस 

49.  " कमगयोगी माजी आमदार श्री. 
सुधाकरपंत पवरचारक सुिणगपदक " 

प्राचायग डॉ. वमकलद उफग  डी. एस. पवरचारक, 
उमा महाविद्यालय, पंढरपूर 

वद.26/09/2017 11 ऑक्टोबर, 2017 
ठराि क्र. 10 

सोलापूर विद्यापीठ ि विद्यापीठाशी संलन्सननत 
महाविद्यालयातून  बी. ए. भाग 3 इंग्रजी (स्पेशल) या 

विषयातून पदिीमध्ये प्रथम येणाऱ्या विद्यार्मथनीस 
50.  "माजी आमदार श्री. विनायकराि 

पाटील सुिणगपदक" 
प्राचायग डॉ. आर. आर. पाटील, के. एन. वभसे 

महाविद्यालय, कुडूगिाडी, सोलापूर 
वद.29/09/2017 11 ऑक्टोबर, 2017 

ठराि क्र. 11 
सोलापूर विद्यापीठ ि विद्यापीठाशी संलन्सननत महाविद्यालयातून  बी. 

एस्सी. भौवतकशास्त्र / पदाथगविज्ञान (PHYSICS) या विषयातून 
पदिीमध्ये प्रथम येणाऱ्या विद्यार्मथनीस 
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पुण्यश्लोक अवहल्यादेिी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 

प्रस्तुत विद्यापीठातंगगत विविध विद्याशाखातंगगत देण्यात येणाऱ्या सुिणगपदकाचंा तपवशल 

सन 2018 

अ. क्र. सुिणगपदकाचंी नािं े पुरस्कर्त्याच ेनाि 
देणगी वदलेला 

वदनाकं 
व्य.प. बैठक वदनाकं ि 

ठराि क्रमाकं 
कोणर्त्या अभ्यासक्रमासाठी सुिणगपदक देण्यात 

येतो तो विषय 
51.  "सहकार महर्मष शंकरराि 

मोवहते-पाटील स्मृती 
सुिणगपदक"  

वशक्षण प्रसारक मंडळ, अकलूज वद.05/04/2018 13 एवप्रल, 2018 
ठराि क्र. 19 (3) 

सोलापूर विद्यापीठ ि विद्यापीठाशी संलन्सननत 
महाविद्यालयातून  “बी. ए. परीक्षमेध्ये गुणानुक्रमे प्रथम 

येणाऱ्या  विद्यार्थ्यास/विद्याथीनीस” 

52.  "कै. प्राध्यापक डॉ. राजशेखर 
गंगाधर वहरेमठ सुिणगपदक" 

श्रीमती मंदावकनी राजशेखर वहरेमठ वद.10/07/2018 21 ऑगस्ट, 2018 
ठराि क्र.2 

सोलापूर विद्यापीठ ि विद्यापीठाशी संलन्सननत 
महाविद्यालयातून  “एम.ए. प्रथम ि वितीय (समग्र मराठी) 

प्रथम येणाऱ्या विद्यार्थ्यास/विद्याथीनीस” 
1. जर " डॉ. वनमगलकुमार फडकुले सुिणगपदक " हे  विद्यार्थ्यास वमळत 

असल्यास मी वदलेले सुिणगपदक हे विद्याथीनीस देण्यात यािे. 
2. जर " डॉ. वनमगलकुमार फडकुले सुिणगपदक " हे  विद्याथीनीस वमळत 

असल्यास मी वदलेले सुिणगपदक हे विद्यार्थ्यांस देण्यात यािे . 
53.  "कै. वशिशंकर वभमण्णा मेंते 

सुिणगपदक" 
डॉ. राजीिकुमार वशिशंकर मेंते   वद.13/11/2018 06 वडसेंबर, 2018 

ठराि क्र. 12 
सोलापूर विद्यापीठ ि विद्यापीठाशी संलन्सननत 

महाविद्यालयातून  एम.सी.ए. (Master of Computer 
Application) या अभ्यासक्रमातून गुणानुक्रमे प्रथम 

येणाऱ्या विद्यार्थ्यास/विद्याथीनीस 
54.  "आदशगमाता आशाताई हवरशचंद्र 

गायकिाड सुिणगपदक" 
प्रा. डॉ. गायकिाड शवशकातं हवरशचंद्र, 

बाशी   
वद.13/11/2018 06 वडसेंबर, 2018 

ठराि क्र. 13 
सोलापूर विद्यापीठ ि विद्यापीठाशी संलन्सननत 

महाविद्यालयातून  एम.एस्सी. रसायनशास्त्र (Master of 
Science in chemistry) या विषयातून प्रथम येणाऱ्या 

अनुसूचीत जातीच्या विद्याथी / विद्याथीनीस 
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पुण्यश्लोक अवहल्यादेिी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 

प्रस्तुत विद्यापीठातंगगत विविध विद्याशाखातंगगत देण्यात येणाऱ्या सुिणगपदकाचंा तपवशल 

सन 2021 

अ. क्र. सुिणगपदकाचंी नािं े पुरस्कर्त्याच ेनाि 
देणगी वदलेला 

वदनाकं 
व्य.प. बैठक वदनाकं ि 

ठराि क्रमाकं 
कोणर्त्या अभ्यासक्रमासाठी सुिणगपदक देण्यात 

येतो तो विषय 
55.  "बालाजी अमाईन्स वलवमटेड 

सुिणगपदक"  
मा. श्री. डी. राम रेड्डी, व्यिस्थापकीय 

संचालक, बालाजी अमाईन्स वलवमटेड, 
सोलापूर 

वद.07/08/2021 प्रवक्रया सुरु आहे. पुण्यश्लोक अवहल्यादेिी होळकर सोलापूर विद्यापीठ शै. 
संकुले ि विद्यापीठाशी संलन्सननत महाविद्यालयातून  
“एम.एस्सी रसायनशास्त्र ऑरगेवनक केवमस्री  

परीक्षमेध्ये गुणानुक्रमे प्रथम येणाऱ्या  
विद्यार्थ्यास/विद्याथीनीस” 

 

 

 


