
�शवाजी �व�यापीठ को�हापरू 
 

महा�वदयालयीन पातळीवर आयोिजत करावया�या पदवी �वतरण समारंभा�वषयी �नयमावल� 
( Graduation Ceremony at College Level ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
संदभ�:- महारा�� साव�ज�नक �व�यापीठ अ�ध�नयम २०१६  

“२०१८ चा एक�प  प�र�नयम �ंमाक ४”  (द��ांत समारंभ) �दनांक १० ऑ�टोबर २०१८ चे  
इं�जी व मराठ� राजप�.  

 
- �नयमावल� –  

 
१) महा�व�यालयीन पातळीवर आयोिजत केला जाणारा पदवी�दान समारंभ हा �व�या�या��या श�ै�णक 
    जीवनातील परमो�च �ण व समाज मनाम�ये आदरय�ुत भावना �नमा�ण करणारा समारंभ  
    अस�याने �याचे पा�व़�य व गांभीय� जप�यात यावे. प�र�नयमानसुार सदर समारंभ �व�यापीठाचा  
    द��ांत समारंभ संप�न झालेनंतर  एक म�ह�या�या आत  आयोिजत कर�यात यावा.  
२) महा�व�यालयीन पातळीवर पदवी�दान समारंभा�या �नयोजनासाठ� मा.�ाचाय� /  संचालक यां�या  

      अ�य�तखेाल� पढु�ल�माणे म�ुय सम�वय  स�मती गठ�त कर�यात यावी . 

 �वाय� महा�व�यालय/सं�था संलि�नत महा�व�यालय/सं�था 

संचालक / �ाचाय�          अ�य� 
उपसंचालक / अ�ध�ठाता    सद�य 
रा���य सेवायोजना काय��म  
अ�धकार�                   सद�य 
एक �वभाग�मखु             सद�य 
रिज��ार / अधी�क          सद�य 
रा���य छा�सेना अ�धकार�      सद�य 

�ाचाय�/संचालक नाम�नद��शत �श�क सद�य 
��डा संचालक              सद�य 
पर��ा �नयं�क          सद�य स�चव 

मा.�ाचाय�                    अ�य� 
उप �ाचाय�                   सद�य  
�व�याथ� क�याण �मखु       सद�य 
रा���य सेवा योजना काय��म  
अ�धकार�                     सद�य 
रा���य छा�सेना अ�धकार�       सद�य 
��डा संचालक / शार��रक �श�क  सद�य  
�ाचाय� नाम�नद��शत �श�क  
��त�नधी                      सद�य  
रिज��ार/अ�ध�क/ काया�लय �मखु सद�य  
महा�व�यालयीन पर��ा �मखु  सद�य 
स�चव 

         ट�प : वर�ल स�मती म�ये �कमान एक म�हला सद�य असा�यात.  
 
३)  महा�व�यालयातील पदवी �ा�त करणा-या �व�या�या��या सं�येनसुार काय��मासाठ� महा�व�यालयाचे  
    /सं�थेचे सभागहृ अथवा  मदैानाम�ये यो�य �या �यव�थेस�हत समारंभाचे आयोजन कर�यात यावे. 
 
४) समारंभ �थळी मंचा�या पाठ�मागील पडदयावर फ�त �शवाजी �व�यापीठा�या इमारतीचे व  
  बोध�च�हाची ��तमा �द�श�त करावी व �यानंतर महा�व�यालयाचे नांव व बोध�च�ह याचा समावेश  

  कर�यात यावा.  
  या�य�त�र�त कोणतहे� छाय�च� �य�तीगत फोटो अथवा मजकूर �द�श�त कर�यात येव ूनये  
  (सोबत नमनूा जोडला आहे). 
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५)  �मरवणकू�तील  �वदयापीठ �वज  
 

(1) संलि�नत महा�व�यालयातील समारंभा�या �मरवणकु�म�ये �व�यापीठाचा �वज      
महा�व�यालयातील पर��ा�मखु यांचेकडे तसेच महा�व�यालयाचा �वज      
महा�व�यालयातील सव��थम आले�या �व�या�या�कडे अ�भागी राह�ल. �व�यापीठाचा       
�वज व महा�व�यालयाचा �वज �यासपीठावर मंचा�या दश�नी भागात अथवा यो�य          
�ठकाणी ठेवावा. �वजाचा यथो�चत स�मान राह�ल याची काटेकोर द�ता घे�यात यावी. 

(2) �व�यापीठाचा �वज �व�यापीठाकडून उपल�ध क�न �यावा. सभारंभानंतर �वज यो�य         
प�धतींनी जतन क�न ठेवावा.  
 
ट�प : महा�व�यालया�या पर��ा अ�धकार� यांचे अनपुि�थती म�ये महा�व�यालयाचे         
व�र�ठ �श�क यांचे कड ेहा बहुमान �यावा.  
  

६) समारंभासाठ� �मखु अ�तथी �हणनू �नमं��त करावयाची �य�ती ह� शासनाची प�म परु�कारने            
स�मा�नत अथवा श�ै�णक, संशोधन, सामािजक, संर�ण , उ�योग , सा�ह�य , कृषी, कला व ��डा                

�े�ातील उ�लेखनीय काय� करणार� �य�ती असावी. 
 
७) या काय��माक�रता �व�यापीठ अ�धकार मंडळावर�ल एक सद�य यांना �नमं��त करावे. 
 
८) गाऊन /उपरणे / पोशाख बाबत महा�व�यालयांनी �नण�य �यावा. तथा�प समारंभाचे पा�व�य जपले             
जाईल याची परेुपरू द�ता �यावी. 
 
९) समारंभाचा आरंभ महा�व�यालया�या �वेश�वारापासनू �नघणा�या �मरवणकु�ने होईल. 
   

संलि�नत महा�व�यालयाबाबतीत : �मखु अ�तथी, सं�था अ�य� अथवा ��त�नधी, �ाचाय�,           

�व�यापीठ अ�धकार मंडळावर�ल सद�य, महा�व�यालयीन पर��ा �मखु �मरवणकू�चे अ��थानी         
राहतील व �यानंतर पदवी �ा�त �व�याथ� राहतील.  

 
�वाय� महा�व�यालयाबाबतीत :  
�मखु अ�तथी, सं�था अ�य� अथवा ��त�नधी, संचालक / �ाचाय�, काय�कार� मंडळ (BOG),            
�व�यापीठ अ�धकार मंडळावर�ल सद�य, �व�या प�रषद, अ�यास मंडळे राहतील व �यानंतर           
पदवी �ा�त �व�याथ�  राहतील.  

महा�व�यालयीन पर��ा �नयं�क  �मरवणकू�चे अ��थानी राहतील  
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समारंभ �थळी आगमन होताच �मरवणकु�तील सहभागी सद�य आसन�थ होईपय�त         
सभागहृातील सव� उपि�थत आपआप�या जागी उभे राहातील व मा�यवर आसन�थ झा�यावरच           
आप�या जागेवर बसतील. समारंभाचे औ�च�य व पा�व�य जप�यासाठ� हा दंडक कटा�ाने           
पाळावा. 

 
१०)  समांरभाची बठैक �यव�था पढु�ल �माणे असावी. 
 
                             संलि�नत महा�व�यालय 
 

१. �यासपीठावर �मखु अ�तथी, सं�था �मखु अथवा ��त�नधी, �ाचाय�, महा�व�यालयीन पर��ा           
�मखु, �व�यापीठ अ�धकार मंडळातील �नमं��त सद�य राहतील.  
२. �यासपीठासमोर�ल �थम ओळीत महा�व�यालय �वकास स�मती सद�य, उप�ाचाय�,         
महा�व�यालयातील ��येक �व�याशाखेतील �ये�ठ �ा�यापक, �व�याथ� संसदेचा स�चव व         
स�माननीय �नमं��त तसेच �वशषे स�मान पा�रतो�षक �ा�त �व�याथ�  
(पदक पा�रतो�षक �ा�त �व�या�या�चा स�मान जर� �व�यापीठाम�ये झाला असला तर�          
महा�व�यालयातह� अ�भमाना�पद बाब �हणनू �यांचा यथो�चत स�मान करावा) 
३. मंचासमोर एकाबाजसू �वभाग�मखु, �श�क इतर मा�यवर व दसु-या बाजलूा मा�यमांचे           
��त�नधी असतील.  
४. �यानंतर �व�याशाखा�नहाय पदवी�ा�त �व�या�या��या रांगा �मश: बस�व�यात या�यात. 

 
      �वाय� महा�व�यालय : 

 
१. �यासपीठावर �मखु अ�तथी, सं�था �मखु (अथवा ��त�नधी), संचालक / �ाचाय�, काय�कार�            
मंडळाचे अ�य�, महा�व�यालयीन पर��ा अ�धकार�, �व�यापीठातील अ�धकार मंडळातील        
�नमं��त एक सद�य राहतील.  
२. �यासपीठासमोर�ल �थम ओळीत महा�व�यालयाचे काय�कार� मंडळ (BOG), �व�या प�रषद,          
अ�यास मंडळ,  उपसंचालक, �वदयाथ� स�चव व स�माननीय �नमं��त राहतील.  
 
३. �यासपीठासमोर�ल दसु�या ओळीत महा�व�यालयातील �वभाग�मखु तसेच �वशषे स�मान         
पा�रतो�षक �ा�त �व�याथ� 
(पदक पा�रतो�षक �ा�त �व�या�या�चा स�मान जर� �व�यापीठाम�ये झाला असला तर�          
महा�व�यालयातह� अ�भमाना�पद बाब �हणनू �यांचा यथो�चत स�मान करावा) 
४. मंचासमोर एकाबाजसू �श�क इतर मा�यवर व दसु-या बाजलूा मा�यमाचे ��त�नधी राहतील.  
  
५. �यानंतर �व�याशाखा�नहाय पदवी�ा�त �व�या�या��या रांगा �मश: बस�व�यात या�यात. 
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११) पदवी�ा�त �व�या�या�ने पदवीचा ि�वकार करतांना मंचावर फ�त तोच �व�याथ� जाईल. �याला  
 आप�याबरोबर कोणालाह� नेता येणार नाह�.(�द�यांगाबाबतीत आव�यकतनेसुार मदतनीस असेल)  
 
१२) पदवी�ा�त �व�या�या�ना पदवी �माणप�ाचे �वतरण करताना �यांचा �म पढु�ल �माणे असावा.  

  
१. �वशषे पदक /   पा�रतो�षक  �ा�त  

 
 २. इतर �ा�व�य �ा�त  
  

३. �व�याशाखा�नहाय पदवी�ा�त 
 
१३) महा�व�यालयीन पातळीवर आयोिजत करावया�या पदवी�माणप� समारंभाची काय��मप��का  
      पढु�ल �माणे असावी. 
 

1. �मरवणकू�चे सभा�थानी आगमन व �दप��वलन 
2. महा�व�यालय गीत/ पसायदान / सं�था गीत (उपल�धत ेनसुार)  

3. �वागत व �ा�ता�वक 

4. �मखु अ�तथीचे बीज भाषण 

5. अ�य�ीय भाषण 

6. पदवी �माणप� �वतरण समारंभ  
7. आभार �दश�न 

8. रा��गीत ( रा��गीताबाबतचा राज�श�टाचार तंतोतंत पाळावा) 
 

१४).    पदवी �माणप� �वतरण समारंभ समा�तीनंतर वर अ.�.  ९  म�ये नमदु के�या�माणे मा�यवरांची  
�मरवणकू मंचापासनू परती�या मागा�ने जाईल व �यानंतर समारंभ अ�धकृत�र�या समा�त          
होईल. (�मरवणकू परती�या वेळी सभागहृातील सव� उपि�थतांनी �मरवणकू सभागहृाबाहेर         
जाईपय�त जागेवर उभे रहावे) 
 

१५) पदवी �माणप�  �वतरण समारंभाम�ये पदवी �माणप� �वतरणा �य�त�र�त इतर कोण�याह�  
बाबींचा अतंभा�व क� नये. समारंभाचा कालावधी श�यतो ९० �मनीटांचा असावा. 
 

१६) महा�व�यालयाने पदवी �माणप� �वतरण समारंभात �वत�रत केले�या �माणप�ांची  
�व�याशाखा�नहाय न�द ठेवावी. सदर न�द ��तवष� खाल�ल नम�ुयाम�ये अ�यावत करत गे�यास           
महा�व�यालयास माजी �व�या�या�ची  न�द ठेवणे श�य होईल  

 
अ.�

 

�व�या�या�चे नाव  पदवी  प�ा दरु�वनी/ 
�मण�वनी 

ई-मेल 
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१७) पदवी �माणप� �वतरण समारंभ संप�न झा�यावर �याचा छाया�च�ासह अहवाल साॅ�ट काॅपी  

म�ये द��ांत �वभागाकडे सादर करावा व महा�व�यालयाकडे सदरचे अ�भलेख / रेकाॅड�           
कायम�व�पी जतन करावे. काय��माम�ये ��य� पदवी �माणप�े वाटप झा�यानंतर, अ�वतर�त          
�माणप�े रिज�टड� पो�टाने �व�या�या�ना पढु�ल १५ �दवसात पाठवा�यात. पो�टाने परत आलेले            
व �वतर�त न झालेल� �माणप�े सव� तपशीलासह �वना�वलंब �व�यापीठात (द��ांत �वभाग)           
जमा करावीत. 

 

१८) पदवी �माणप� �वतरण समारंभ आयोिजत करणा�या ��येक महा�वदयालयास �व�यापीठाकडून  
�. 10,000/- देय राह�ल. सदर र�कम समारंभाचा अहवाल �व�यापीठास �ा�त झालेनंतर अदा            
करणेत येईल. तसेच महा�व�यालयाने पो�टाने पाठवले�या पद�याचा ��य� खच� यो�य �या           
तपशीलासह सादर के�यानंतर अदा कर�यात येईल.  

 
  

१९) एकाच सं�थेची एकाच शहरात एकापे�ा जा�त महा�व�यालये अस�यास �यां�याक�रता पदवी          
�वतरण समारंभ एक��त आयोिजत करता येईल. सदर समारंभा म�ये �मरवणकू �यासपीठावर�ल बठैक            
�यव�था व इतर बाबीक�रता उपरो�त �नयमावल�चा श�यतो वापर करावा. �व�श�ट प�रि�थतीत �ाचाय�            
यांनी �नण�य �यावा.  
 
 
                   :: �यासपीठावर�ल बॅनर चा नमनुा खाल�ल �माणे ::  
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पदवी �माणप� �वतरण समारंभ �मरवणकू रेखा�च� (�वाय� महा�व�यालये) 

 

 

1- �वज- महा�व�यालय             �व�यापीठ �वज  
महा�व�यालयातील �थम आलेला   प�र�ा अ�धकार�   
�व�याथ�  

 
2- �ाचाय�/संचालक ,अ�य� व �मखु अ�तथी, �व�यापीठ अ�धकार  

                                 मंडळ सद�य  
 

3- बोड� ऑफ ग�हन��स  
 
 
 

4- अकॅड�ेमक कौि�संल 
 
 
 
 

5- बी.ओ.एस , �वभाग�मखु , �बंधक 
 
 
 

6- �व�याथ�-रॅ�कस� , अ�फाबेट�क �सकवे�स   

 

 

ट�प : एन एस एस / एन सी सी य�ुनट / �व�या�या�चा सयुो�य उपयोग करावा  
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महा�व�यालय पदवी �माणप� े�वतरण समारंभ �मरवणकू रेखा�च� (संलंि�नत) 

 

१. �वज- महा�व�यालय             �व�यापीठ �वज  
  महा�व�यालयातील �थम आलेला    प�र�ा अ�धकार�   
   �व�याथ�  
 
 

२. �ाचाय� , �मखु अ�तथी , अ�य�, �व�यापीठ अ�धकार मंडळ सद�य  

 

 

३. उप�ाचाय� , ,�व�याथ� स�चव 

 

  ४.   �वभाग�मखु, रिज��ार   

 

 ५.  �वशषे पा�रतो�षक �ा�त �नातक 

 

 ६   �व�याषाखा�नहाय �नातक  

 

 

ट�प : एन एस एस / एन सी सी य�ुनट / �व�या�या�चा सयुो�य उपयोग करावा  
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�शवाजी  �व�यापीठा�या पदवी �दान  काय�प�धती  �वषयी माग�दश�क �नयमावल�   
 
 

1. ५५ �या द��ांत समारंभाम�ये �या �व�या�या�नी पो�टाने (IN Absence) पदवी मा�गत�या            
आहेत �यांना पो�टाने पाठवता या�यात. पढु�ल वषा��या द��ांत समारंभाकर�ता सधुारणेस�हत          
�व�हत अज� मागवावे.  
 

2. ५५ �या द��ांत समारंभाम�ये दरू�थ �व�या�या��या पद�या �व�यापीठ �वतरण �यव�थेमधनू           
दे�यात या�यात. पढु�ल वष� पासनू दरू�थ �व�या�या�ना रिज�टर पो�टा�वारे पाठव�यात          
या�यात.  

 
3. �व�यापीठातील आ�ध�वभागा�या �व�या�या�ना �व�यापीठा�या द��ांत समारंभा�दवशी      

�व�यापीठ �वतरण क� �ाव�न  दे�यात या�यात.  
  

4. �व�यापीठ काय��े�ाबाहेर�ल (पवू�चे काय��े�) �व�याथ��या पद�या ५५ �या द��ांत साठ�          
�व�यापीठ �वतरण क� �ाव�न दे�यात या�यात. तथा�प पढु�ल द��ांत समारंभापासनू �पीड          
पो�ट / रिज�टर पो�टाने पाठवा�यात.  

 
5. पी.एच.डी. पदवी / पा�रतो�षके वाटपाबाबत यापवू��या �नयमानसुार पद�या / पा�रतोषके �कती           

सं�येने  �यासपीठावर दे�यात या�यात या बाबत धोरणा�मक �नण�य घे�यात यावा.  
  

6. �व�यापीठातील अ�ध�वभागातील पद�या / �माणप�े तसेच �यासपीठा �य�त�र�त Ph.D, M.          
Phil यांचे �व�यापीठाम�ये �वतरण कर�यात येईल.  
=================================0000==================== 
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