
15 व्या दीक्ाांत समारांभात विद्या िाचस्पती (Ph. D) पदिीने सन्मावनत होणारे स्नातक 
मानिविज्ञान विद्याशाखा 

अ.क्र. विद्यार्थ्याच ेनाि विषय मार्गदशगकाच ेनाि 
1.  िाघमारे ज्योती नार्नाथ इांग्रजी डॉ.  कोळेकर टी. एन. 

2.  साळ ांखे विशाल अांक श इांग्रजी डॉ.  पिार एन. बी. 

3.  जाधि राम रघ नाथ हहदी डॉ. श्रीमती  शेख स रैय्या 

4.  काांबळे अवनल प्रभाकर हहदी डॉ. श्रीमती  शेख स रैय्या 

5.  चौधरी वनलोफर बानो मवहब ब शेख  हहदी  डॉ. कदम आर. डी. 

6.  राजह वनस माधिी धानपाल हहदी डॉ. साळ ांके ए. एम. 

7.  शेख इस फअल्ली महांमद हहदी डॉ. साळ ांखे  ए.एम. 

8.  बताले दरेप्पा मवल्लनाथ हहदी  डॉ. साळ ांखे ए.एम. 

9.  झालटे धनांजय विलास हहदी डॉ. जी.आर.कावशद 

10.  झाांबरे नारे्श मारुती मराठी डॉ. ताांबोळी आय. ज.े 

11.  म ळे सांजीिनी र्जानन मराठी डॉ. भारती रेिडकर 

12.  सय्यद  शर् फ्ता अवल साहेब उददग डॉ. चोबदार एम. डी.शफी. 

13.  बार्बान स मैय्या नजीर अहमद उददग डॉ. चोबदार एम. डी.शफी. 

14.  सय्य्द समीना बशीर अहमद उददग डॉ.शेख जी.ए. 

15.  मारे राजक मार श्रीहरी इवतहास डॉ.  कदम व्ही. एल. 

16.  थोरे वकशोर धोंवडबा इवतहास डॉ.  चौधरी बी. व्ही. 

17.  सोनकाबांळे अन राधा रामवकसन इवतहास डॉ.  अकल जकर एल. पी. 

18.  कसब ेस वजत मनोहर अथगशास्त्र डॉ.  दामजी बी. एच. 

19.  अनिकेर रेश्मा र् रुनाथ अथगशास्त्र डॉ. दामजी बी.एच. 

20.  पिार निनाथ रामचांद्र अथगशास्त्र डॉ.  रानािरे एच. एस 

21.  कलशेट्टी र्णपतराि वसध्दअप्पा  अथगशास्त्र डॉ.  सदयगिांशी ए. बी 

22.  स यगिांशी अमृता अवनल अथगशास्त्र डॉ. वटकटे डी. एस. 

23.  चोरमारे विजय सांभाजी मास कम्य वनकेशन डॉ.  र्व्हाणे एस.डब्लय .  

24.  र्ायकिाड प्रशाांत स भाष समाजकायग डॉ.मेहता जयश्री एम. 

25.  पाटील श्रीदेिी आण्णराि कन्नडा डॉ. प जारी बी. डी. 

26.  र्ायकिाड सोनाली जीिन विधी डॉ. य  एम. राि 

27.  चौधरी दीपाश्री वसध्दराज विधी डॉ. य  एम. राि 



 

15 व्या दीक्ाांत समारांभात विद्या िाचस्पती (Ph. D) पदिीने सन्मावनत होणारे स्नातक 

विज्ञान ि तांत्रज्ञान विद्याशाखा 
अ.क्र. विद्यार्थ्याच ेनाि विषय मार्गदशगकाच ेनाि 

28.  रणवदि ेस शीलक मार रुबाब प्राणीशास्त्र डॉ. देशम ख ए. एल.  

29.  फरताडे कमलाकर मावणक प्राणीशास्त्र डॉ. देशम ख ए. एल.  

30.  अग्रिाल पदजा वहरालाल प्राणीशास्त्र डॉ. क ां भार ए. सी. 

31.   पाटील मोवनका तानाजी िनसपतीशास्त्र डॉ. माळी एन. एस.  

32.  महाडीक विजय भारत िनसपतीशास्त्र डॉ. माळी एन. एस.  

33.  दामले वनवलमा रघ नाथ स क्ष्मजीिशास्त्र डॉ. क लकणी एस. डब्ल  

34.  राऊत राधा अांब्र शी स क्ष्मजीिशास्त्र  डॉ. क लकणी एस. डब्ल  

35.  जर्ताप वकरण दत्तात्रय स क्ष्मजीिशास्त्र डॉ.चव्हाण एम.डी. 

36.  सोनिणे बाबासाहेब दशरथ रसायनशास्त्र डॉ. पाटील एस. व्ही.  

37.  कदम विशाल  नानासाहेब रसायनशास्त्र डॉ. घनिट ए. ए.  

38.  साळ ांखे प्रिीण हन मांत रसायनशास्त्र डॉ. घनिट ए. ए. 

39.  भोरकडे राजशे र्ांर्ाराम  रसायनशास्त्र  डॉ. मालदार एन. एन.  

40.  कलशेट्टी बसिराज शरणप्पा रसायनशास्त्र डॉ. मालदार एन. एन.  

41.  र् रमे महेश बजरांर् रसायनशास्त्र डॉ. मालदार एन. एन.  

42.  काटे प्रदीप राजाराम रसायनशास्त्र डॉ.एम.टी.बच टे 

43.  र्िळी राखी र्जानन रसायनशास्त्र डॉ.आर.बी.भोसल े

44.  इांर्ळे िभैि भार्ित  भदर्ोल डॉ. पाटील आर. आर.  

45.  नायब झैनाब अ. रझाक भदर्ोल  डॉ. जर्ताप ज.े पी.  

46.  खताळ र्णेश काका भदर्ोल डॉ. फ ले बी.आर. 

47.  खरात दादासाहेब वनिृत्ती भदर्ोल डॉ.िाय.एस.खान 

48.  िानखडे वनलेश मोहनराि भदर्ोल डॉ. बी. सी. विद्या 

49.  माळी बाळासाहेब बाब राि भदर्ोल डॉ. आडिीटोट एस. सी. 

50.  मर्र तानाजी  रािसाहेब भदर्ोल डॉ. अज गन एच. ननिरे 

51.  पाटेकर प नम रामकृष्णा भदमावहतीशास्त्र  डॉ. पाटील आर. आर.  

52.  शेळके वनतीन त काराम पदाथग विज्ञान डॉ. कच ेबी. आर. 



53.  साखरे रत्नाकर दशरथ पदाथग विज्ञान डॉ. पाटील व्ही.  बी.  

54.  क लकणी सतीश बाप राि पदाथगविज्ञान डॉ. व्ही.बी.पाटील 

55.  कब्ब र साधना महाहलर्प्पा पदाथग विज्ञान डॉ. घोडके यद. आर.  

56.  कोरे रोहन मारुती पदाथग विज्ञाान डॉ. लोखांडे बी. ज.े  

57.  वझपरे वकसन विठ्ठलराि पदाथगविज्ञान डॉ.जी.एस.शहाणे 

58.  मेहता स्िाती शेिांतीलाल पदाथग विज्ञान डॉ. स यगिांशी एस. एस. 

59.  िाघमोडे समाधान रामचांद्र बायोटेक्नॉलॉजी डॉ.एल.बी.दामा 

60.  हलस रे विशाल चांद्रशेखर  भदशास्त्र डॉ.सािांत पी.टी. 

61.  क्ीरसार्र विद्यारानी सौदार्र  वसव्व्हल इांवजवनअरींर् डॉ. पिार पी. एम.  

62.  क लकणी स नीलदत्त नार्नाथ मेकॉवनकल इांवजवनअरींर् डॉ. रोंरे् बी. पी.  

63.  सोनिणे सवचन अशोक मेकॉवनकल इांवजवनअरींर् डॉ. क लकणी एम. एल. 

64.  कोळवर्री सोमनाथ र् रुहलर्य्या मेकॅवनकल इांवजवनअरींर् डॉ.आर.बी.वहरेमठ 

65.  काटीकर नरेंद्र श्रीरांर् मेकॅवनकल इांवजवनअरींर् डॉ. बी.बी.देशम ख 

66.  उबाळे स्िप्नजा अमोल कॉम्प्य टर सायन्स ॲन्ड इांवजवनअरींर्  डॉ. श्रीमती आपटे एस. एस 

67.  बच िार िभैि वदपक इलेक्रॉवनक डॉ. य . आर. घोडके 

 

  



 

 

15 व्या दीक्ाांत समारांभात विद्या िाचस्पती (Ph. D) पदिीने सन्मावनत होणारे स्नातक 

िावणज्य ि व्यिस्थापन विद्याशाखा 
अ.क्र. विद्यार्थ्याच ेनाि विषय मार्गदशगकाच ेनाि 

68.  तांटक हनबराज नामदेि   िावणज्य  डॉ. श िंदे एस. व्ही. 

69.  हणर्ांडी सविता स भास िावणज्य  डॉ. श िंदे एस. व्ही. 

70.  मेरर्  श्रीकाांत नारायण िावणज्य डॉ.श िंदे एस.व्ही. 

71.  र्ौर शीतल बलराजहसह िावणज्य  डॉ. बारबोले ए. एन.  

72.  सोनिले अमोल र्ोिधगन िावणज्य  डॉ.  ेख ए. ए.  

73.  चांदने श्रीदेिी नार्नाथ िावणज्य  डॉ. दलाल एम. ए. 

 

 

15 व्या दीक्ाांत समारांभात विद्या िाचस्पती (Ph. D) पदिीने सन्मावनत होणारे स्नातक 

आांतर विद्याशाखीय अभ्यास विद्याशाखा 
अ.क्र. विद्यार्थ्याच ेनाि विषय मार्गदशगकाच ेनाि 

74.  हशदे सतीश र्जेंद्र वशक्णशास्त्र डॉ. एम. एम. वडवान 

75.  काांर्डे सांध्या प्रकाश वशक्णशास्त्र डॉ. एस. एस. र्णापदर 

76.  पेरला र्णेश प्रभाकर वशक्णशास्त्र डॉ. एस. एस. र्णापदर 

77.  र्ाांधी प ष्कर स नील  वशक्णशास्त्र डॉ ए. के. बोंदाडे  

78.  पिार स लक्णा शावलिाहन वशक्णशास्त्र डॉ. ए. टी. पाटील 

79.  श्री.मोहोळकर सांदीप स भाष वशक्णशास्त्र डॉ. वशखरे व्ही.पी. 

80.  काळे विलास उमारश वशक्णाशास्त्र डॉ. एस.एस.र्ोरे 

 


