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पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी िोळकर सोलापूर हवद्यापीठ, सोलापूर 

 हवद्यापीठाांतर्गत हवहवध हवद्याशाखाांतर्गत देण्यात येणा-या सुवणगपदकाांचा तपहशल 

हवज्ञान व तांत्रज्ञान हवद्याशाखा FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  
अ. 
क्र. 

सुवणगपदकाांची नाांव े

सुवणगपदक देणर्ीदाराांच ेनाव 

व पत्ता 
कोणत्या हवषयाांसाठी सुवणगपदक देण्यात येतो 

तो हवषय 

सुवणगपदक हवजेत्या 
हवद्यार्थ्याच ेनाव 

मिाहवद्यालयाच े/ 

सांकुलाच ेनाव 

आसन 
क्रमाांक  

1 "केशव राजाराम जोशी 
सुवणगपदक" 

श्री. केशव राजाराम जोशी  
राजरत्न, वृदावन अपार्गमेंर्, 

24/1, मुरारजी पेठ,  सोलापूर 
 413 001 

श्री. केशव राजाराम जोशी पुरस्कृत एम. एस्सी. 
रसायनशास्त्र या परीक्षेत सोलापूर हवद्यापीठात 

रु्णानुक्रमे प्रथम येणा-या हवद्यार्थ्यांस हकवा 
हवद्याथीनीस. 

* र्ायकवाड पल्लवी वासुदेव 
 

रसायनशास्त्र सांकुल,    
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी 
िोळकर सोलापूर 
हवद्यापीठ, सोलापूर 

 
 
 
 
  G - 1 2 कै. सुहनता बाबासािेब 

बांडर्र सुवणगपदक  

डॉ. बी. पी. बांडर्र, माजी 
कुलरु्रु 

ससधू हविार,  हवजापूर रोड, 

सोलापूर 413 004 

माजी कुलरु्रु डॉ. बाबासािेब बांडर्र पुरस्कृत 

त्याांच्या कन्येच्या स्मृतीहप्रत्यथग ऑररॅ्हनक 

केहमस्री िा हवषय घेऊन एम. एस्सी. परीक्षेमध्ये 

हवज्ञान हवद्याशाखेमधून सोलापूर हवद्यापीठात 

रु्णानुक्रमे सवगप्रथम येणा-या हवद्याथीनीस. 

*र्ायकवाड पल्लवी वासुदेव 
 

रसायनशास्त्र सांकुल,  
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी 
िोळकर सोलापूर 
हवद्यापीठ, सोलापूर 

3 "सौ. सोनाली बाबासािेब 

बांडर्र सुवणगपदक" 

डॉ. बी. पी. बांडर्र, माजी 
कुलरु्रु 

ससधू हविार, हवजापूर रोड, 

सोलापूर 413 004 
  

माजी कुलरु्रु डॉ. बाबासािेब बांडर्र पुरस्कृत बी. 
एस्सी. परीक्षेमध्ये      हवज्ञान हवद्याशाखेमधून 

सोलापूर हवद्यापीठात रु्णानुक्रमे सवग प्रथम येणा-
या हवद्यार्थ्यांस सकवा हवद्याथीनीस. 

*डाांरे् सुशमा शांकर 
 

साांर्ोला मिाहवद्यालय, 
साांर्ोला 
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4 " कै. डॉ. वसांतराव बाबुराव 

र्रड सुवणगपदक " 

श्री. प्रतापससि वसांतराव र्रड, 

सहचव, कै. सांभाजीराव र्रड 

बिुउदे्दशीय व सांशोधन सांस्था, 

मोिोळ  

 

सोलापूर हवद्यापीठ व सांलग्ननत मिाहवद्यालयातून 

बी.एस्सी रसायनशास्त्र या हवषयातून पदवीमध्ये 

प्रथम येणा-या हवद्याथी/हवद्याथीनीस 

*डाांरे् सुशमा शांकर 
 

साांर्ोला मिाहवद्यालय, 
साांर्ोला 

5 "स्व. हव. रु्. हशवदारे 

अण्णा सुवणगपदक" 

मा. राजशेखर हव. हशवदारे  

अध्यक्ष, दहक्षण सोलापूर 

तालुका  हशक्षण मांडळ,र्णेश 

कॉम्प्लेक्स, पहिला 
मजला,437/38 शुक्रवार पेठ,  

माहणक चौक, सोलापूर 
 
 

दहक्षण सोलापूर तालुका  हशक्षण मांडळ परस्कृत 

बी. एस्सी.  बायो-रे्क्नॉलॉजी या परीक्षेमध्ये 

हवज्ञान हवद्याशाखेमधून सोलापूर हवद्यापीठात 

रु्णानुक्रमे सवग प्रथम येणा-या हवद्यार्थ्यास सकवा 
हवद्याथीनीस.  

*नामपल्ली वेने्नला अांबादास 
 

वालचांद कॉलेज ऑफ 
आर्गस् ॲन्ड सायन्स, 
सोलापूर 
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2 
 

अ. 
क्र. 

सुवणगपदकाांची नाांव े

सुवणगपदक देणर्ीदाराांच ेनाव 

व पत्ता 
कोणत्या हवषयाांसाठी सुवणगपदक देण्यात येतो 

तो हवषय 

सुवणगपदक हवजेत्या 
हवद्यार्थ्याच ेनाव 

मिाहवद्यालयाच े/ 

सांकुलाच ेनाव 

आसन 
क्रमाांक 

6 "डॉ. हकशोर र्ोसवदराव 

खोसे व सौ. प्रभा हकशोर 

खोसे सुवणगपदक" 

डॉ. हकशोर र्ोसवदराव खोसे 
कमगयोर्ी अपार्गमेंर्, ब्लॉक नां. 
2 

72, रेल्व ेलाईन्स,  सोलापूर 

413 001 

डॉ. हकशोर र्ोसवदराव खोसे पुरस्कृत सोलापूर 

हवद्यापीठामध्ये द एम. एस्सी. हफजीक्स (अ्लाईड 

इलेक्रॉहनक्स / मरे्हरअल सायन्स) या परीक्षेत 

रु्णानुक्रमे प्रथम येणा-या हवद्यार्थ्यास सकवा 
हवद्याथीनीस. 
 
 

*पवार हदव्या चांद्रकाांत 
 

पदाथगहवज्ञान सांकुल, 
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी 
िोळकर सोलापूर 
हवद्यापीठ, सोलापूर 
 

 
 
 G - 4 

7 “श्री. पी. बी. कामतकर व 

श्री. प्रहवण प. कामतकर 

सुवणगपदक” 

श्री. पी. बी. कामतकर 

हदशा रेहसन्डसी ्लॉर् नां.302 

पांखा हविीरीजवळ, रेल्व े

लाईन्स सोलापूर 

सोलापूर हवद्यापीठात एम.एस्सी. भार् 1 व 2 

मॅथेमेर्ीक्स (र्हणत) या हवषयात हवद्यापीठ व 

सांलनन मिाहवद्यालयातून (हनयहमत) प्रथम 

क्रमाांकाने येणा-या हवद्याथी/ हवद्याथीनीस. 

*पवार स्वाती सुरेश सांर्णकशास्त्र सांकुल, 
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी 
िोळकर सोलापूर 
हवद्यापीठ, सोलापूर 
 

 
 
 G - 5 

8 "हदवांर्त प्राचायग डॉ. 
मधुकर फरताडे 

सुवणगपदक" 

श्रीमती सांजीवनी मधुकर 

फरताडे 

व्दारा, मा. प्र. प्राचायग, हशवाजी 
मिाहवद्यालय, बाशी, 

हज.सोलापूर 

सोलापूर हवद्यापीठातील सांकुले व हवद्यापीठाशी 
सांलग्ननत  मिाहवद्यालयातील हनयहमत बी.एस्सी 
भार्-3 प्राणीशास्त्र या हवषयात प्रथम क्रमाांकाने 

येणा-या हवद्याथी/हवद्याथीनीस. 

आडके कार्ततक कैलासकुमार 
 

वालचांद कॉलेज ऑफ 
आर्गस् ॲन्ड सायन्स, 
सोलापूर 
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9 "मातोश्री  स्वर्ीय वालबुाई 

हशवलाल शिा व हपताश्री 
स्वर्ीय हशवलाल रामचांद्र 

शिा सुवणगपदक" 

श्री. हवलास शिा, 

प्राणीहमत्र हवलास हशवलाल 

सवोदय रस्र्, मिावीर पथ 

माढा,  102 रसवद्र अपार्गमेन्र्, 

रेल्व ेलाईनस, सोलापूर 

सोलापूर हवद्यापीठ व सांलनन मिाहवद्यालयातून 

हनयहमत एम.एस्सी. भार् 1 व 2 पयावरणशास्त्र 

(Environmental Science) या हवषयामधून 

मुलीत प्रथम येणा-या हवद्यार्तथनीस. 

*वाघ मोहनका बाळासािेब 
 

भशूास्त्र सांकुल, 
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी 
िोळकर सोलापूर 
हवद्यापीठ, सोलापूर 
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10 "Pro.K.B. Powar 

Memorial gold medal " 

डॉ. पी. प्रभाकर, डॉ. पी.र्ी. 
सावांत तसेच डॉ. ए.बी. 
नारायणपेठकर पुरस्कृत 

सोलापूर हवद्यापीठात हनयहमत M.Sc. Applied 

Geology या हवषयात प्रथम येणा-या हवद्याथी/ 

हवद्याथीनीस 

*परे्ल मीनाबेन शाांतीलाल 
 

भशूास्त्र सांकुल, 
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी 
िोळकर सोलापूर 
हवद्यापीठ, सोलापूर 
 

 
 
 G - 8 

11 "प्रा. श्री. ना. र्ोडबोल े

स्मृती श्रीलीला 
सुवणगपदक" 

प्रा. श्रीमती सुलभा शरद 

हपशवीकर पुरस्कृत 

सन 2015-16 साठी एम. एस्सी इलेक्रॉहनक्स 

[कम्पयुहनकेशन सायन्स] तसेच शै. 2016-17 

पासून एम.एस्सी इलेक्रॉहनक सायन्स या 
हवषयात प्रथम येणा-या हवद्याथी/ हवद्याथीनीस 

*मोरे पायल बाबासािेब 
 

पदाथगहवज्ञान सांकुल, 
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी 
िोळकर सोलापूर 
हवद्यापीठ, सोलापूर 
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3 
 

अ. 
क्र. 

सुवणगपदकाांची नाांव े

सुवणगपदक देणर्ीदाराांच ेनाव 

व पत्ता 
कोणत्या हवषयाांसाठी सुवणगपदक देण्यात येतो 

तो हवषय 

सुवणगपदक हवजेत्या 
हवद्यार्थ्याच ेनाव 

मिाहवद्यालयाच े/ 

सांकुलाच ेनाव 

आसन 
क्रमाांक 

12 "श्रीमती सुलभा शांकर पाांडे 

सुवणगपदक" 

"डॉ.  माधुरी उमाकाांत 

वाळवकेर, नहसिंर्  वालवकेर 

िोम. 

एम.एस्सी सांख्याशास्त्र या हवषयात प्रथम  *भसुे सुहचता सुहनल 
 
 

सांर्णकशास्त्र सांकुल, 
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी 
िोळकर सोलापूर 
हवद्यापीठ, सोलापूर 
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13 
 

 

"स्व. कु. अांजली वसांतराव 

बनसुडे सुवणगपदक " 

डॉ. वसांतराव र्णपत बनसुडे 

पुरस्कृत  

सोलापूर हवद्यापीठ सांलग्ननत मिाहवद्यालयातून 

बी. एस्सी. मायक्रोबॉयोलॉजी  या हवषयातून प्रथम 

येणा-या हवद्याथी/हवद्याथीनीस  

*कोरे ऐश्वया जका्पा 
 

डी.बी.एफ.दयानांद 
कॉलेज ऑफ आर्गस् 
ॲन्ड सायन्स, सोलापूर 

 
G - 11 

14 "कै. हशवशांकर हभमण्णा 
मेंते सुवणगपदक " 

डॉ. राजीवकुमार हशवशांकर 

मेंते 

सोलापूर हवद्यापीठ व हवद्यापीठाशी सांलग्ननत 

मिाहवद्यालय एम. सी. ए. (Master of Computer 

Application) या अभ्यासक्रमातुन रु्णानुक्रमे 
प्रथम येणाऱ्या हवद्याार्थ्यास/हवद्याथीनीस 

*मोरे शुभाांर्ी राजू 
 

सांर्णकशास्त्र सांकुल, 
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी 
िोळकर सोलापूर 
हवद्यापीठ, सोलापूर 

 
 
G - 12 

15 "आदशगमाता आशाताई 

िहरशचांद्र र्ायकवाड 

सुवणगपदक " 

प्रा. डॉ. र्ायकवाड शहशकाांत 

िहरशचांद्र बाशी 
सोलापूर हवद्यापीठ सांलग्ननत मिाहवद्यालयातून 

एम. एस्सी. रसायनशास्त्र (Master of Science in 

Chemistry) या हवषयातून प्रथम येणा-या 
अनुसूचीत जातीच्या हवद्याथी/हवद्याथीनीस 

*ख्याडरे् पुनम िणमांतु 
 

रसायनशास्त्र सांकुल, 
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी 
िोळकर सोलापूर 
हवद्यापीठ, सोलापूर 

 
 
G - 13 

16 "कै. पुरुषोत्तम दत्तात्रय 

वडर्ाांवकर आहण श्रीमती 
सुशीला वडर्ाांवकर 

सुवणगपदक " 

डॉ. प्रकाश पुरुषोत्तम 

वडर्ाांवकर, 

चीफ साांयग्न्र्स्र्, राष्ट्रीय 

रासायहनक प्रयोर्शाळा, पुणे  

सोलापूर हवद्यापीठातील रसायनशास्त्र सांकूल 

अांतर्गत असलेल्या पॉलीमर केमेस्री हवभार्ातून 

एम.एस्सी. पदवीमध्ये प्रथम येणा-या 
हवद्याथी/हवद्याथीनीस 

*हबराजदार सारीका िणमांत 
 

रसायनशास्त्र सांकुल, 
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी 
िोळकर सोलापूर 
हवद्यापीठ, सोलापूर 
 

 
 
G - 14 

17 " माजी आमदार श्री. 
हवनायकराव पार्ील 

सुवणगपदक" 

प्राचायग डॉ. आर. आर. पार्ील, 

के. एन. हभसे मिाहवद्यालय, 

कुडूगवाडी, सोलापूर 

सोलापूर हवद्यापीठ व हवद्यापीठाांशी सांलग्ननत 

मिाहवद्यालयातून बी.एस्सी 
भौहतकशास्त्र/पदाथगहवज्ञान [PHYSICS] या 
हवषयातून पदवीमध्ये प्रथम येणा-या हवद्याथीनीस 

*शेख शािनीर्र म.सलीम 
 

सांर्मेश्वर कॉलेज, 
सोलापूर 

 
 
G - 15 

18 "डॉ. बाबासािेब बांडर्र 

सुवणगपदक " 

डॉ. बी. पी. बांडर्र, माजी 
कुलरु्रु 

ससधू हविार,हवजापूर रोड,   

सोलापूर 413 004 

 

माजी कुलरु्रु डॉ. बाबासािेब बांडर्र पुरस्कृत 

इांहजहनअसरर् हवद्याशाखेत बी. ई. पहरक्षेमध्ये 

सोलापूर हवद्यापीठात रु्णानुक्रमे सवग प्रथम येणा-
या हवद्यार्थ्यांस सकवा हवद्याथीनीस. 
 
 

*वळसांर्कर प्रज्ञा हर्रीश 
 

वालचांद इग्न्स्र्ट्युर् 
ऑफ रे्क्नॉलॉजी, 
सोलापूर 

 
 
G - 16 



4 
 

अ. 
क्र. 

सुवणगपदकाांची नाांव े

सुवणगपदक देणर्ीदाराांच ेनाव 

व पत्ता 
कोणत्या हवषयाांसाठी सुवणगपदक देण्यात येतो 

तो हवषय 

सुवणगपदक हवजेत्या 
हवद्यार्थ्याच ेनाव 

मिाहवद्यालयाच े/ 

सांकुलाच ेनाव 

आसन 
क्रमाांक 

19 "श्री. हनवृत्ती व्िोन्पा 
र्ायकवाड (स्वकुळसाळी) 
सुवणगपदक" 

श्री. हनवृत्ती व्िोन्पा र्ायकवाड 

(स्वकुळसाळी) रा- 876 पहिम 

मांर्ळवार पेठ, सराफ बझार, 

सोलापूर 

सोलापूर हवद्यापीठ सांलग्ननत मिाहवद्यालयातील 

अहभयाांहत्रकी हवद्याशाखेतील बी. ई. हसग्व्िल 

(स्थापत्य अहभयाांहत्रकी) या हवषयामधून प्रथम 

येणा-या हवद्याथी/हवद्याथीनीस    

*जोशी सायली सतीश 
 

वालचांद इग्न्स्र्ट्युर् 
ऑफ रे्क्नॉलॉजी, 
सोलापूर 

 
 
G - 17 

20 "Anil Vasantrao 

Pandhe Gold Medal" 

श्रीमती रोहिणी अहनल पांधे, 

Pandhe Inforacons Pvt. 
Ltd.पुरस्कृत 

बी.ई. हसव्िील इांहजहनअरींर् (स्रक्चरल     

हडझाईनींर्) या हवषयात प्रथम  

   Sr. 
No. 

Semester Subject Marks 
secured 

 T.E. Civil-I Design of 
Steel 
Structures 

X 

 B.E. Civil 
Part-I 

Design of 
Concrete 
Structures -I 

Y 

 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. 
 

 

शेरला श्रावण हदपक 
 

नारे्श करजर्ी ऑर्तकड 
कॉलेज ऑफ 
इांहजहनअसरर् ॲन्ड 
रे्क्नॉलॉजी, सोलापूर 

 
 
 
 
 
 
G - 18 

21 "Late Shriman 
Bhausaheb Gandhi Gold 
Medal" 3 

डॉ. रणहजत र्ाांधी, अध्यक्ष,  

श्री. भाऊसािेब र्ाांधी प्रहतष्ट्ठान, 

सोलापूर 

सोलापूर हवद्यापीठ सांलग्ननत मिाहवद्यालयातून 

B.E. Mechanical  या हवषयातून प्रथम येणा-या 
हवद्याथी/हवद्याथीनीस 

*कुलकणी हदव्या प्रहदप 
 

एस.के.एन.ससिर्ड 
कॉलेज ऑफ 
इांहजहनअसरर्, कोर्ी  

 
 G - 19 

  



5 
 

 

वाहणज्य व व्यवस्थापन हवद्याशाखा FACULTY OF COMMERCE AND MANAGEMENT  
अ. 
क्र. 

सुवणगपदकाांची नाांव े

सुवणगपदक देणर्ीदाराांच ेनाव व 

पत्ता 
कोणत्या हवषयाांसाठी सुवणगपदक देण्यात येतो 

तो हवषय 

सुवणगपदक हवजेत्या 
हवद्यार्थ्याच ेनाव 

मिाहवद्यालयाच े/ 

सांकुलाच ेनाव 

आसन 
क्रमाांक 

22 "श्रीमती चांद्रभार्ा 
पाांडुरांर्  बांडर्र 

सुवणगपदक" 

डॉ. बी. पी. बांडर्र, माजी कुलरु्रु 

ससधू हविार, हवजापूर रोड,   

सोलापूर 413 004 

 

 

माजी कुलरु्रु डॉ. बाबासािेब बांडर्र पुरस्कृत 

त्याांच्या आई-वहडलाांच्या स्मृतीहप्रत्यथग बी. कॉम. 
पहरक्षेमध्ये वाहणज्य हवद्याशाखेमधून सोलापूर 

हवद्यापीठात रु्णानुक्रमे सवग प्रथम येणा-या 
हवद्यार्थ्यास सकवा हवद्याथीनीस. 

*सावांत मोहनका आण्णा 
 

कमगवीर भाऊराव पार्ील 
मिाहवद्यालय, पांढरपूर 

 
 
 
 
 G - 20 

23 "The Institute of 

Chartered 

Accountants of India 

Gold Medal" 

मा. श्री. हवजय कपूर 

सांचालक, इग्न्स्र्र्युर् ऑफ 

चारे्ड अकाांऊर् ऑफ इांहडया, 

ICAI भवन  

A-29 इांहडया, युपी - 201 309. 

श्री. हवजय कपूर याांनी "The Institute of 

Chartered Accountants of India Gold Medal" 

या नावाने B.Com (Hons) मध्ये अभ्यासक्रमाांत 

हवद्यापीठ व सांलग्ननत मिाहवद्यालयातून प्रथम 

क्रमाांक प्रा्त करणा-या हवद्यार्थ्यास सकवा 
हवद्याथीनीस. 

*सावांत मोहनका आण्णा 
 

कमगवीर भाऊराव पार्ील 
मिाहवद्यालय, पांढरपूर 

24 "स्वर्ीय उध्दव जयराम 

माळी स्मृती सुवणगपदक" 

श्री. एम. बी. शेरे्, चेअरमन व 

प्राचायग एस. सी.  धुत्तरर्ांव, सहचव, 

हशक्षणमिर्तष उ. ज. माळी रु्रुजी 
हवद्यासार्र सिकारी रृ्ि हनमाण 

सांस्था, मयाहदत, बाशी पुरस्कृत. 

सोलापूर हवद्यापीठ व सांलनन मिाहवद्यालयातील 

वाहणज्य हवद्याशाखेतील एम.कॉम. या परीक्षमध्ये 

हवद्यापीठात सवग प्रथम येणा-या 
हवद्याथी/हवद्यार्तथनीस. 

*नोर्जा रुपाली 
बद्रीनारायण 
 

हिराचांद नेमचांद कॉलेज 
ऑफ कॉमसग, सोलापूर 

 
 
 
   
 G - 21 

25 " प्राचायग डॉ. वसांतराव 

र्णपत  बनसुडे  

सुवणगपदक" 

प्रा. रांजना वसांत बनसुडे पुरस्कृत सोलापूर हवद्यापीठ सांकले व सांलग्ननत 

मिाहवद्यालयातून एम.कॉम. या परीक्षेत प्रथम 

येणा-या हवद्याथीनीस 

*नोर्जा रुपाली 
बद्रीनारायण 
 

हिराचांद नेमचांद कॉलेज 
ऑफ कॉमसग, सोलापूर 

26 "Late Shriman 

Bhausaheb Gandhi 
Gold Medal" 1 

डॉ. रणहजत र्ाांधी, अध्यक्ष,  

श्री. भाऊसािेब र्ाांधी प्रहतष्ट्ठान, 

सोलापूर 

पुरस्कृत 

सोलापूर हवद्यापीठ सांलग्ननत मिाहवद्यालयातून 

Master of Business Administration 

(M.B.A.)  या हवषयातून प्रथम येणा-या 
हवद्याथी/हवद्याथीनीस 

*िर्लरु्ांडे र्ायत्री सांर््पा 
 

हिराचांद नेमचांद कॉलेज 
ऑफ कॉमसग, सोलापूर 

 
  
G - 22 

27 "Late Shriman 

Bhausaheb Gandhi 
Gold Medal" 2 

डॉ. रणहजत र्ाांधी, अध्यक्ष,  

श्री. भाऊसािेब र्ाांधी प्रहतष्ट्ठान, 

सोलापूर पुरस्कृत  

सोलापूर हवद्यापीठ व सांलग्ननत 

मिाहवद्यालयातून B.Com III Accountancy I & 

II  या हवषयातून प्रथम येणा-या 
हवद्याथी/हवद्याथीनीस 

बार्ल आकाश बापूराव 
 

उमा मिाहवद्यालय, 
पांढरपूर 

 
   
G - 23 
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अ. 
क्र. 

सुवणगपदकाांची नाांव े

सुवणगपदक देणर्ीदाराांच ेनाव व 

पत्ता 
कोणत्या हवषयाांसाठी सुवणगपदक देण्यात येतो 

तो हवषय 

सुवणगपदक हवजेत्या 
हवद्यार्थ्याच ेनाव 

मिाहवद्यालयाच े/ 

सांकुलाच ेनाव 

आसन 
क्रमाांक 

28 "श्री. हवश्वास हवनायक 

काकडे सुवणगपदक" 

श्रीमती अलका काकडे,  सोलापूर 

पुरस्कृत 

सोलापूर हवद्यापीठ सांलग्ननत मिाहवद्यालयातून 

हनयहमत एम.बी.ए. भार्- 2  (ह्युमन हरसोसग 
मॅनेजमेंर्) H.R.M. या हवषयातून प्रथम येणा-या 
हवद्याथी/हवद्याथीनीस 

*कसबे सृष्ट्र्ी रावसािेब 
 

ब्रम्पिदेवदादा माने 
इग्न्स्र्युर् ऑफ 
रे्क्नॉलॉजी,बेलार्ी, 
सोलापूर 

 
G - 24 

 

मानवहवज्ञान हवद्याशाखा FACULTY OF HUMANITIES  
अ. 
क्र. 

सुवणगपदकाांची नाांव े

सुवणगपदक देणर्ीदाराांच ेनाव व 

पत्ता 
कोणत्या हवषयाांसाठी सुवणगपदक देण्यात येतो 

तो हवषय 

सुवणगपदक हवजेत्या 
हवद्यार्थ्याच ेनाव 

मिाहवद्यालयाच े/ 

सांकुलाच ेनाव 

आसन 
क्रमाांक 

 

29 
"कै. सरस्वती हनवृत्ती 
बांडर्र सुवणगपदक" 

डॉ. बी. पी. बांडर्र, माजी कुलरु्रु  

ससधू हविार,  हवजापूर रोड, 

सोलापूर 413 004 

माजी. कुलरु्रु डॉ. बाबासािेब बांडर्र पुरस्कृत 

त्याांच्या आजी-आजोबा याांच्या स्मृतीहप्रत्यथग 
मराठी हवषय घेऊन बी. ए. पहरक्षेमध्ये कला व 

लहलतकला हवद्याशाखेमधून सोलापूर 

हवद्यापीठात रु्णानुक्रमे सवग प्रथम येणा-या 
हवद्यार्थ्यास सकवा हवद्याथीनीस. 

देशमाने गौरीशंकर 

राजकुमार 

 

 

डी.बी.एफ.दयानांद कॉलेज 
ऑफ आर्गस् ॲन्ड सायन्स, 
सोलापूर 

 
 
 
 
  G-25 

30 "श्रीमती मांदाहकनी 
हनमगलकुमार फडकुल े

सुवणगपदक " 
 

प्रा. डॉ. अहजत हनमगलकुमार 

फडकुल,े हववके, 4/10, 

हवद्यानर्र, उत्तर सदर बाजार, 

सोलापूर 

बी.ए. [भार् 1, 2 ,3] मराठी हवषयात एकूण 

रु्णाांत सवगप्रथम येणा-या हवद्याथी/हवद्याथीनीस. 
देशमाने र्ौरीशांकर 
राजकुमार 
 

डी.बी.एफ.दयानांद कॉलेज 
ऑफ आर्गस् ॲन्ड सायन्स, 
सोलापूर 

31 "स्व. हशवकुमार 

हसद्राम्पा कोनापुरे 

सुवणगपदक" 

डॉ. कोनापुरे बसवराज हसद्राम्पा 
8, अ, सुहवधा नर्र, हवजापुर रोड,  

सोलापूर 413 004 

 

डॉ. बी. एस. कोनापुरे पुरस्कृत बी. ए. इांग्रजी या 
पहरक्षेमध्ये कला व लहलत कला  हवद्याशाखेमधून 

सोलापूर हवद्यापीठात रु्णानुक्रमे सवग प्रथम येणा-
या हवद्यार्थ्यास सकवा हवद्याथीनीस. 

*तांबोळी अर्शिया रर्िक 

 

हवठ्ठलराव सशदे ऑर्गस् 
कॉलेज, र्ेंभणुी 

     
 
 
 
 
  G-26 

32 "कै. पाांडुरांर् उफग  
बाबूराव शांकरराव सार्रे 

सुवणगपदक" 

डॉ. सजेराव बाबूराव सार्रे 

रा- बांर्ला नां.5 हनर्तमती बिार, 

मिालक्षमी मांर्लकायालयाच्या 
पाठीमारे्, हवजापूर रोड, सोलापरू 

सोलापूर हवद्यापीठातील सांकुले व हवद्यापीठाशी 
सांलग्ननत मिाहवद्यालयातील कला व लहलत 

कला हवद्याशाखेतील हनयहमत बी.ए. [भार् 1, 2 

व 3 ] मधील सवग भाषा हवषयामधून प्रथम येणा-
या हवद्याथी/हवद्याथीनीस. 
 
 
 

*ताांबोळी अर्तशया रहफक 
 

हवठ्ठलराव सशदे आर्गस् 
कॉलेज, र्ेंभणुी 
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अ. 
क्र. 

सुवणगपदकाांची नाांव े

सुवणगपदक देणर्ीदाराांच ेनाव व 

पत्ता 
कोणत्या हवषयाांसाठी सुवणगपदक देण्यात येतो 

तो हवषय 

सुवणगपदक हवजेत्या 
हवद्यार्थ्याच ेनाव 

मिाहवद्यालयाच े/ 

सांकुलाच ेनाव 

आसन 
क्रमाांक 

33 " कमगयोर्ी माजी 
आमदार श्री. 
सुधाकरपांत पहरचारक 

सुवणगपदक" 

प्राचायग डॉ. हमसलद उफग  डी. एस. 
पहरचारक उमा मिाहवद्यालय, 

पांढरपूर 

सोलापूर हवद्यापीठ व हवद्यापीठाांशी सांलग्ननत 

मिाहवद्यालयातून बी. ए. भार्-3 इांग्रजी 
[स्पेशल] या हवषयातून पदवीमध्ये प्रथम येणा-
या हवद्याथीनीस 

*ताांबोळी अर्तशया रहफक 
 

हवठ्ठलराव सशदे आर्गस् 
कॉलेज, र्ेंभणुी 

      
 
  G-27 

34 " डॉ. श्रीकाांत दतात्रय 

येळेर्ाांवकर सुवणग 
पदक" 

डॉ. श्रीकाांत येळेर्ावकर 

र्ी 4/4,रांर्ालक्ष पोस्र्ल कॉलनी,  

िोर्र्ी रोड,  सोलापूर 

डॉ. श्रीकाांत दतात्रय येळेर्ाांवकर पुरस्कृत बी.ए. 
अभ्यासक्रमाांत मध्ये राज्यशास्त्र हवषयात 

हवद्यापीठ व सांलग्ननत मिाहवद्यालयातून प्रथम 

क्रमाांक प्रा्त करणा-या हवद्यार्थ्यास सकवा 
हवद्याथीनीस. 

*सातपुते वैशाली सुखदेव 

 

कर्मवीर भाऊराव पाटील 

र्हाववद्यालय, पंढरपूर 

 
 
  G-28 

35 " प्राचायग. के. एम. 
जमादार सुवणगपदक" 

अध्यक्ष /सहचव 
सोलापूर भरू्ोल हशक्षकसांघ,  

सोलापूर 

सोलापूर भरू्ोल हशक्षक सांघ पुरस्कृत सोलापूर 

हवद्यापीठ, सोलापूर अांतर्गत घेण्यात येणा-या 
पदवीस्तरावरील बी.ए. 1, 2, व 3 परीक्षेत भरू्ोल 

हवषयात रु्णानुक्रमे सवगप्रथम येणा-या 
हवद्यार्थ्यास सकवा हवद्याथीनीस. 

चांदणे अमोल र्दलीप 

 

के.एन.वभसे ऑटमस् ॲन्ड 

कॉर्सम कॉलेज, कुरू्मवार्ी 

      
 
  G-29 

36 "प्रा. जी. एस. िारकुड, 

अक्कलकोर् 

सुवणगपदक"   

प्रा.जी. एस. िारकुड, 

अक्कलकोर् स्रे्शन रोड, 

अक्कलकोर्, हज. सोलापूर 

सोलापूर हवद्यापीठामध्ये अथगशास्त्र हवषय घेऊन 

बी. ए. भार् 1 ते 3 मध्ये रु्णानुक्रमे प्रथम येणा-या 
हवद्यार्थ्यास सकवा हवद्याथीनीस. 

*कोळेकर प्रज्ञा र्शवाजी 

 

सांगोला कॉलेज, सांगोला    
   
 
 
 
   G-30 

37 " सिकार मिर्तष 

शांकरराव मोहिते-
पार्ील स्मृती 
सुवणगपदक" 
 
 
 
 

हशक्षण प्रसारक मांडळ, अकलजू सोलापूर हवद्यापीठ व हवद्यापीठाशी सांलग्ननत 

मिाहवद्यालयात बी. ए. परीक्षमेध्ये रु्णानुक्रमे 

प्रथम येणा-या हवद्यार्थ्यांस/हवद्याथीनीस 
 
 
 

*कोळेकर प्रज्ञा हशवाजी 
 

साांर्ोला कॉलेज, साांर्ोला 

38 " डॉ. हनमगलकुमार 

फडकुल ेसुवणगपदक " 

 

प्रा. डॉ. अहजत हनमगलकुमार 

फडकुल,े हववके,4/10, 

हवद्यानर्र, उत्तर सदर बाजार,  

सोलापूर 
 
 

एम.ए (समग्र मराठी) प्रथम व ग्व्दतीय वषात एकूण 

रु्णात सवगप्रथम येणा-या हवद्याथी/हवद्याथीनीस.    
*सशदे उज्वला बाळू 
 

कमगवीर भाऊराव पार्ील 
मिाहवद्यालय, पांढरपूर 

    
 
  G-31 
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अ. 
क्र. 

सुवणगपदकाांची नाांव े

सुवणगपदक देणर्ीदाराांच ेनाव व 

पत्ता 
कोणत्या हवषयाांसाठी सुवणगपदक देण्यात येतो 

तो हवषय 

सुवणगपदक हवजेत्या 
हवद्यार्थ्याच ेनाव 

मिाहवद्यालयाच े/ 

सांकुलाच ेनाव 

आसन 
क्रमाांक 

39 " प्रा. मोिम्पमद िनीफ 

इस्माईल खैरदी 
सुवणगपदक" 

 

प्रा. जावदे ए.एम. खैरदी 
10/3 हवद्यानर्र उत्तर सदर बझार, 

सोलापूर 

सोलापूर हवद्यापीठात बी.ए. भार् 1,2 व 3  उदूग या 
हवषयात हवद्यापीठ व सांलनन मिाहवद्यालयातून 

प्रथम क्रमाांकाने येणा-या हवद्याथी/हवद्याथीनीस. 

*सय्यद मोिसीना हनसार 
अिमद 
 

सोलापूर सोशल 
असोहसएशन्स ऑर्गस् ॲन्ड 
कॉमसग कॉलेज, सोलापूर 

 
  G-32 

40 "हदवांर्त मातोश्री 
काशीबाई कल्ल्पा 
रहवसुवणगपदक " 

श्री. भीमराय कल्ल्पा रहव 

94, पूवग मांर्ळवार पेठ, सोलापूर 

सोलापूर हवद्यापीठात एम.ए. भार् 1 व 2 कन्नड या 
हवषयात एकुण रु्णात सवग प्रथम  येणा-या 
हवद्याथीनीस (मुलीत प्रथम). 

*करुरे् जयश्री हसध्दाराम 
 

सी.बी.खेडर्ी बसवशे्वर 
सायन्स, राजा हवजयससि 
कॉमसग कॉलेज, 
अक्कलकोर् 

 
  G-33 

41 " स्व. हनशा कारखानीस 

सुवणगपदक" 

श्री. एम. एस. कारखानीस, 

हचताांमणी सदन, सुखसार्र नर्र, 

काांत्रज,  

पुणे, 

सोलापूर हवद्यापीठात एम.ए. भार् 1 व 2 इांग्रजी 
या हवषयात हवद्यापीठ व सांलनन 

मिाहवद्यालयातून (हनयहमत व बहिस्थ) प्रथम 

क्रमाांकाने येणा-या हवद्याथी/हवद्याथीनीस.  

*ठोकळे हदपाली हशवाजी 
 

शांकरराव मोहिते 
मिाहवद्यालय, अकलूज 

 
  G-34 

 

42 
"श्री. बी. के. रहवरु्रुजी 
सुवणगपदक"   

डॉ. राजषी राजशेखर रहव  

एम-1, जयजयराम नर्र, रहव 

मॅर्र्तनर्ी िोम, व्दारकाधीश 

मांहदराजवळ, हवजापूर रोड, 

सोलापूर 

सोलापूर हवद्यापीठातील सांकुले व हवद्यापीठाशी 
सांलग्ननत मिाहवद्यालयातील हनयहमत एम. ए. 
[भार् 1 व 2] मधील सवग भाषा हवषयामधून प्रथम 

येणा-या हवद्याथी/हवद्यार्तथनीस. 

*यादहर्री आस्मा मौला अल 
 

सोलापूर सोशल 
असोहसएशन्स ऑर्गस् ॲन्ड 
कॉमसग कॉलेज, सोलापूर 

 
   
  G-35 

43 "बुध्दवासी आर. एस. 
रणश्रृांर्ारे सुवणगपदक" 

कु. तेजग्स्वता अहवनाश रणश्रृांर्ारे,  

28 नार्चांद्र, डॉ आांबेडकर िौससर् 

सोसायर्ी,  हसव्िील लाईन, 

सोलापूर 

सोलापूर हवद्यापीठातील सांकुले व हवद्यापीठाशी 
सांलग्ननत मिाहवद्यालयातील हनयहमत एम.ए. 
भार् 1 व 2 राज्यशास्त्र या हवषयात प्रथम 

क्रमाांकाने येणा-या हवद्याथी/हवद्याथीनीस. 

शेरला हनशाांत हदर्ांबर  सांर्मेश्वर कॉलेज, 
सोलापूर 

 
  G-36 

44 " सौ. शाांताबाई हनवृत्ती 
र्ायकवाड 

(स्वकुळसाळी) 
सुवणगपदक" 

सौ. शाांताबाई हनवृत्ती र्ायकवाड 

(स्वकुळसाळी) पुरस्कृत 

एम.ए. भार् 1 व 2 इहतिास या हवषयात प्रथम. *काांबळे राजश्री मच्च्िंद्र 
 

िंत्रपती हशवाजी नाईर् 
कॉलेज ऑफ आर्गस् ॲन्ड 
कॉमसग, सोलापूर 

    
  G-37 

45 " स्वर्ीय मेघराज 

काडादी स्मृती 
सुवणगपदक"   

श्री. धमगराज काडादी, सहचव, श्री 
सांर्मेश्वर एज्युकेशन सोसायर्ी, 

C/o सांर्मेश्वर कॉलेज,  सोलापूर 

सोलापूर हवद्यापीठामध्ये बी.ए.एल.एल.बी. (पाच 

वषग कोसग) च्या अांहतम वषात रु्णानुक्रमे प्रथम 

येणा-या हवद्यार्थ्यास सकवा हवद्याथीनीस. 
 
 
 

*बचरेु् सोनाली दादासािेब 
 

डी.जी.बी.दयानांद लॉ 
कॉलेज, सोलापूर 

 
   
  G-38 
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अ. 
क्र. 

सुवणगपदकाांची नाांव े

सुवणगपदक देणर्ीदाराांच ेनाव व 

पत्ता 
कोणत्या हवषयाांसाठी सुवणगपदक देण्यात येतो 

तो हवषय 

सुवणगपदक हवजेत्या 
हवद्यार्थ्याच ेनाव 

मिाहवद्यालयाच े/ 
सांकुलाच ेनाव 

आसन 
क्रमाांक 

 
46 "श्री. सुशीलकुमारजी 

सशदे सुवणगपदक" 

श्री. सुशीलकुमार सांभाजीराव सशदे 

पुरस्कृत 

सोलापूर हवद्यापीठ सांलग्ननत मिाहवद्यालयातून 

बी.ए.भार्-3  राज्यशास्त्र (स्पेशल) या हवषयातून 

प्रथम येणा-या मार्ासवर्ीय 

हवद्याथी/हवद्याथीनीस 

बनसोडे अहभजीत अशोक 
 

िंत्रपती हशवाजी नाईर् 
कॉलेज ऑफ आर्गस् ॲन्ड 
कॉमसग, सोलापूर 

 
  G-39 

47 "कै. प्रभाकर हदर्ांबर 

हशरवळकर 

सुवणगपदक" 

श्री. सदाहशव हदर्ांबर हशरवळकर 

पुरस्कृत 
सोलापूर हवद्यापीठ सांलग्ननत मिाहवद्यालयातून 

बी.ए. सिदी (स्पेशल) या हवषयातनू प्रथम येणा-या 
हवद्याथी/हवद्याथीनीस 

*सय्यद जसमीन फरीद 
 

के.एन.हभसे ऑर्गस् ॲन्ड 
कॉमसग कॉलेज, कुडूगवाडी 

 
  G-40 

48 "ॲड. कॅ. वासुदेवराव 

शिापूरकर आहण 

श्रीमती हवमलाताई 

शिापूरकर सुवणगपदक 

" 

डॉ. माया ज. पार्ील, सिायक 

प्राध्यापक, सामाहजकशास्त्र े

सांकूल,सोलापूर 

हवद्यापीठ,सोलापूर 

 

सोलापूर हवद्यापीठातील सामाहजकशास्त्र ेसांकूला 
अांतर्गत असलेल्या प्राचीन भारतीय इहतिास, 

सांस्कृती आहण पुरातत्वशास्त्र [सध्याच ेइहतिास 

आहण पुरातत्वशास्त्र] हवभार्ातून एम.ए. 
पदवीमध्ये प्रथम येणा-या हवद्याथी/हवद्याथीनीस 

सशदे सत्यजीत प्रहदपराव 
 

सामाहजकशास्त्र ेसांकुल, 
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी 
िोळकर सोलापूर 
हवद्यापीठ, सोलापूर  

 
 
 G-41 

49 "कै. डॉ. चांद्रकाांत 

भानुमते सुवणगपदक " 

सामाहजकशास्त्र ेसांकूल, सोलापूर 

हवद्यापीठ, सोलापूर  

सोलापूर हवद्यापीठातील सामाहजकशास्त्र ेसांकूला 
अांतर्गत असलेल्या अथगशास्त्र हवभार्ातून एम.ए. 
पदवीमध्ये प्रथम येणा-या हवद्याथी/हवद्याथीनीस  

*पुजारी नेिा हवजय 
 

सामाहजकशास्त्र ेसांकुल, 
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी 
िोळकर सोलापूर 
हवद्यापीठ, सोलापूर 
 

 
 
  G-42 

50 "कै. ईश्वरा नारायण 

राचकर सुवणगपदक " 

डॉ. नानासािेब ईश्वरा राचकर, पुणे सोलापूर हवद्यापीठ व हवद्यापीठाांशी सांलग्ननत 

मिाहवद्यालयातून एम.ए. भरू्ोल या हवषयातून 

पदवीमध्ये प्रथम येणा-या हवद्याथी/हवद्याथीनीस 

*चौरु्ल ेरुपाली पांहडत 
 

वालचांद कॉलेज ऑफ 
आर्गस् ॲन्ड सायन्स, 
सोलापूर 

 
 G-43 

51 " कै. प्राध्यापक डॉ. 
राजशेखर र्ांर्ाधर 

हिरेमठ सुवणगपदक" 

श्रीमती मांदाहकनी राजशेखर 

हिरेमठ 

सोलापूर हवद्यापीठ व हवद्यापीठाशी सांलग्ननत 

मिाहवद्यालयातून एम.ए. प्रथम व हितीय (समग्र 

मराठी) प्रथम येणा-या हवद्यार्थ्यांस/हवद्याथीनीस 

1. जर डॉ. हनमगलकुमार फडकुले सुवणगपदक िे 

हवद्यार्थ्यास हमळत असल्यास मी हदलेले 
सुवणगपदक िे हवद्याथीनीस देण्यात याव.े 
2. जर डॉ. हनमगलकुमार फडकुले सुवणगपदक िे 

हवद्याथीनीस हमळत असल्यास मी हदलेले 
सुवणगपदक िे हवद्यार्थ्यांस देण्यात याव.े 

बाबरे हसध्दाांत सुयगकाांत 
 

वालचांद कॉलेज ऑफ 
आर्गस् ॲन्ड सायन्स, 
सोलापूर 

 
 
 
 
  G-44 

 



10 
 

                                                                       आांतर-हवद्याशाखीय अभ्यास हवद्याशाखा  FACULTY OF INTERDISCIPLINARY STUDIES 

अ. 
क्र. 

सुवणगपदकाांची नाांव े

सुवणगपदक देणर्ीदाराांच ेनाव व 

पत्ता 
कोणत्या हवषयाांसाठी सुवणगपदक देण्यात येतो 

तो हवषय 

सुवणगपदक हवजेत्या 
हवद्यार्थ्याच ेनाव 

मिाहवद्यालयाच े/ 

सांकुलाच ेनाव 

आसन 
क्रमाांक 

52 "व.ै रामचांद्र बाळकृष्ट्ण 

बोधे अथात भाऊसािेब 

बोधे सुवणगपदक" 

डॉ. उर्तमला यशवांत बोधे, 

कस्तुराबाई कॉलेज ऑफ 

एज्युकेशन, सोलापूर  

सोलापूर हवद्यापीठ सांलग्ननत सवग हशक्षणशास्त्र 

मिाहवद्यालयातून बी.एड. पदवी मध्ये रु्णानुक्रमे 

हवद्यापीठात सवग प्रथम येणा-या 
हवद्याथी/हवद्याथीनीस.  

*तोरवी स्वाती उदय 
 

डी.पी.बी. दयानांद कॉलेज 
ऑफ एज्युकेशन, सोलापूर 

 
G-45 

53 "दहलत हमत्र चांद्राम 

रामचांद्र चव्िाण  

सुवणगपदक" 

श्री. सुभाष चांद्राम चव्िाण 

नेिरु नर्र,हवजापूर रोड,  

सोलापूर 

सोलापूर हवद्यापीठ व सांलनन मिाहवद्यालयातील 

हशक्षणशास्त्र हवद्याशाखेतील हनयहमत बी.पी.एड. 
पदवी वर्ातून सवग प्रथम येणा-या 
हवद्याथी/हवद्यार्तथनीस. 

*शेट्टीकर राजलक्ष्मी 
शहशकाांत 
 

श्री सुहशलकुमार सशदे 
कॉलेज ऑफ हफहजकल 
एज्युकेशन, सोलापूर 

 
G-46 

54 "कु. हप्रया लक्ष्मण कदम 

सुवणगपदक" 

श्री. लक्ष्मण शांकर कदम व सौ. 
शालन लक्ष्मण कदम पुरस्कृत  

सोलापूर हवद्यापीठ सांकुले व सांलनन 

मिाहवद्यालयातील एम.ए. भार् 1 व 2   

जनसांज्ञापन (Mass-Communication) या 
हवषयात प्रथम येणा-या हवद्याथी/हवद्याथीनीस 

स्वामी ऋतुराज बसलर् 
  

सामाहजकशास्त्र ेसांकुल, 
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी 
िोळकर सोलापूर 
हवद्यापीठ, सोलापूर  

 
 

G-47 

 

    

 


