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मराठी अधिधिभाग  

धििाजी धिद्यापीठ, कोल्हापरू 

पीएच.डी. सहामाही प्रगती अहिाल छाननी (RAC) 

धि. ६, ७, ८ ि ९ जनू, २०२२  

िेळापत्रक  

धि. ०६.०६.२०२२      वेळ ११.०० ते ५.०० 

अ.क्र.  धिद्यार्थ्ााचे नाि  मागाििाकाांच ेनाि  

१ जगताप मिसुिून धनितृ्ती डॉ. पी. आर. पिार 

२ राऊत प्रेमसागर अिोक डॉ. पी. आर. पिार 

३ काांबळे िभैि नानासाहबे डॉ. पी. आर. पिार 

४ तराळ श्रीरांग अरधिांि डॉ. पी. आर. पिार 

५ मगेळे ित्त ूरािजी डॉ. पी. आर. पिार 

६ चव्हाण मोहन बाबरूाि डॉ. पी. बी. गा्किाड 

७ धिांि ेज्श्री ज्धसांग डॉ. पी. बी. गा्किाड 

८ श्रीमती प्रज्ञा काांबळे  डॉ. पी. बी. गा्किाड 

९ धिना्क धिलास सरिसेाई डॉ. एस. एम. होडगे 

१० अमर िामराि सकटे डॉ. एस. एम. होडगे 

११ सागर बलभीम िांकर डॉ. एस. एम. होडगे 

१२ जािि धमनाक्षी सरेुि डॉ. धििधलांग मनेकुिळे 

१३ िाडीकर सांिीप अिोक डॉ. धििधलांग मनेकुिळे 

१४ नाईक तपृ्ती िांकर  डॉ. धििधलांग मनेकुिळे 

१५ गा्किाड महिे डॉ. धििधलांग मनेकुिळे 

१६ िनखांडे स्िाती  डॉ. धििधलांग मनेकुिळे 
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धि. ०७.०६.२०२२      वेळ ११.०० ते ५.०० 

अ.क्र.  धिद्यार्थ्ााचे नाि  मागाििाकाांच ेनाि  

१ पिार लक्ष्मी नरहरी डॉ. मानसी जगिाळे 

२ खडके बापरूाि पाांडुरांग डॉ. मानसी जगिाळे 

३ धििाजी िसांत िसेाई   डॉ. सांज् पाटील 

४ धिांडे ज्धसांग बाबरुाि डॉ. सांज् पाटील 

५ अरली सांधगता साईप्रकाि डॉ. एस.पी. सोनाळकर 

६ पाटील प्रेधमला जोधतबा डॉ. एस.पी. सोनाळकर 

७ धमठारी ित्तात्र् िामराि   डॉ. एस.पी. सोनाळकर 

८ रेळेकर रोधहणी गजानन  डॉ. एस.पी. सोनाळकर 

९ बांिबे रांजना जानु डॉ. धिनोि राठोड 

१० मधतिडे अधनता िसांत डॉ. प्रकाि िकुळे 

११ चोपडे सजुाता सांज् डॉ. प्रकाि िकुळे 

१२ काळुख ेित्तात्र् बबन डॉ. ए. एन. धिांिे  

१३ गािडे अभ् डॉ. ए. एन. धिांिे 

१४ मोधहते सिुिाना मानधसांग डॉ. ए. एन. धिांिे 

१५ आरिाडे साधजिा सरिार डॉ. ्ििांत. एम. चव्हाण 

१६ खरे ्ििांत िासिुिे डॉ. ्ििांत. एम. चव्हाण 

१७ घोलप राणी महाििे डॉ. ्ििांत. एम. चव्हाण 

१८ िासमने सरेुखा बसप्पा डॉ. ्ििांत. एम. चव्हाण 

१९ जािि प्रिीप डॉ. ्ििांत. एम. चव्हाण 

२० गा्किाड िािासाहबे ईश्वर डॉ. डी.पी.िाघुांबरे 

२१ ििुाळ ्ििांत अिोक डॉ. डी.पी.िाघुांबरे 

२२ गा्किाड समािान सोन््ाबाप ू डॉ. डी.पी.िाघुांबरे 

२३ काांबळे िीतल  डॉ. डी.पी.िाघुांबरे 

२४ मच्छगांिली धनतीन तारळेकर डॉ. एस. ए. िाटकर 

२५ काांबळे रेश्मा धभिाजी  डॉ. एस. ए. िाटकर 

२६ हासरूकर रणजीत एकनाथ डॉ. एस. ए. िाटकर 

२७ पाटील राजिे धहांिरुाि डॉ. राजन गिस 

२८ धलम्ा गौरी हर्ाि डॉ. राजन गिस 

२९ मोरसे ित्तात्र् केिि डॉ. राजन गिस 

३० नीतीन भरत िाघ डॉ. राजन गिस 
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धि. ०८.०६.२०२२      वेळ ११.०० ते ५.०० 

अ.क्र.  धिद्यार्थ्ााचे नाि  मागाििाकाांच ेनाि  

१ पोिार सांपिा पाांडुरांग डॉ. डी. एम. होनमाने 

२ सरुपल्ली अजुान कटप्पा डॉ. डी. एम. होनमाने 

३ मुांगारे सांिीप मारूती डॉ. माांतेि धहरेमठ 

४ िसेाई सधुनल रांगराि डॉ. माांतेि धहरेमठ 

५ िाघमारे ्ोगेि बाबरुाि डॉ. एच. आर. पोळ 

६ तराळ श्रीरांग अरधिांि डॉ. एच. आर. पोळ 

७ धिांि ेआनांि मारूती डॉ. एच. आर. पोळ 

८ पोिार सांिीप िाांताराम  डॉ. डी. बी. गा्किाड 

९ नागरगोजे हणमुांत धिश्वनाथ डॉ. डी. बी. गा्किाड 

१० भाांडे जीिन सांतोर् डॉ. डी. बी. गा्किाड 

११ कुां भार अशे्लिा अिोक डॉ. डी. बी. गा्किाड 

१२  राजमाने धस्मता अधिकराि डॉ.  डी. एम. पाटील 

१३ िहापरुकर सांतोर् रांगराि डॉ.  डी. एम. पाटील 

१४ पिार माििी सरुेंद्र डॉ. पद्माकर एस. व्ही. 

१५ माने प्रधिण लक्ष्मण डॉ. पद्माकर एस. व्ही. 

१६ काांबळे महाििे िोंडीराम डॉ. रमिे पाांडुरांग पोळ 

१७ िनािडे सधिता धभिा डॉ. रमिे पाांडुरांग पोळ 

१८ साळुांख ेसांधगता प्रकाि डॉ. रमिे पाांडुरांग पोळ 

१९ तिारे प्री्ा सधचन डॉ. रमिे पाांडुरांग पोळ 

२० पाटील अिोक जनािान डॉ. रमिे पाांडुरांग पोळ 

२१ चिरे ज््ोती  डॉ. अमर काांबळे 

२२ चोपडे प्रिीप सहििे डॉ. अमर काांबळे 

२३ सािना सखुििे जािि डॉ. के. व्ही. नलिडे 

२४ धिांगाडे सिुणाा डॉ. के. व्ही. नलिडे 

२५ काांबळे सहुास डॉ. के. व्ही. नलिडे 

२६ माने धनिधेिता प्रधिण डॉ. व्ही. आर. काांबळे 

२७ सािांत मोधहनी सांतोर् डॉ. व्ही. आर. काांबळे 

२८ समीर सरेुि झाांट््े डॉ. एस.एस. मलु्ला 

२९ कुां डधलक त्र््ांबक पाटील डॉ. एस.एस. मलु्ला 

३० भाट िनांज् िसांत डॉ. धिांि ेए. के. 

३१ सिान ेसधचन पोपट डॉ. टी. डी. पाटील 
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अ.क्र.  धिद्यार्थ्ााचे नाि  मागाििाकाांच ेनाि  

१ पोिार मोधहत आनांिा डॉ. धिपककुमार िळिी 

२ भारती श्रीिर कोलेकर डॉ. धिपककुमार िळिी 

३ राहूल भोसले   डॉ. धिपककुमार िळिी 

४ मधतिडे अधनता िसांत डॉ. प्रकाि िकुळे 

५ चोपडे सजुाता सांज् डॉ. प्रकाि िकुळे 

६ रेडेकर लोधहता धिनकर डॉ. गोमटेश्वर पाटील 

७ िस्त्रि बसिराज चन्नय््ा डॉ. गोमटेश्वर पाटील 

८ गा्किाड अभ्धसांह नामििे डॉ. गोमटेश्वर पाटील 

९ पाटील धनलम नेमगोंडा डॉ. गोमटेश्वर पाटील 

१० पाटील अधनलकुमार डॉ. गोमटेश्वर पाटील 

११ ढपळापरुकर सांतोर्कुमार बाळकृष्ण डॉ. गोमटेश्वर पाटील 

१२ काांबळे श्रीकाांत मधच्छांद्र डॉ. बाळासाहबे चव्हाण 

१३ िर्ाा बाळासो ताांिळे डॉ. बाळासाहबे चव्हाण 

१४ श्रीमती ऐिळे लता बीरू डॉ. सरेुि धिांिे 

१५ थोरबोले राणशे्वर कृष्णििे डॉ. तातोबा बिामे 

१६ नलिडे अधश्वनी धिलास डॉ. एस. ज.े पाटील 

१७ पोळ मोतीराम ििेराि डॉ. ऐिळे. पी. ज े

१८ रोटे सधिता प्रिाांत डॉ. ई.बी. आळिकेर 

१९ सांगीता अनापा मिुळे डॉ. धिज् गा्किाड 

२० किम नीता धिलास डॉ. धिज् गा्किाड 

२१ फराांि ेधनरांजन बाळासाहबे डॉ. रणिीर धिांि े

२२ जाांभळे रुचा रातरुाज डॉ. रणिीर धिांि े

२३ हातकणांगलेकर कधिता राहुल डॉ. रणिीर धिांि े

२४ ताांिळे सागर िािासो डॉ. रणिीर धिांि े

२५ खटुाळे सधुस्मता आनांिा डॉ. रणिीर धिांि े

२६  लोंढे रिी गलुचांि डॉ. रणिीर धिांि े

२७ पोिार अधजांक्् बळिांत डॉ. साळुांखे रमिे 

२८ कुलभरु्ण स्मीता कोंडीबा डॉ. साळुांखे रमिे 

२९ कुां भार धिल्पा सांज् डॉ. साळुांखे रमिे 

३० पसाले रेखा काधिनाथ डॉ. नांिकुमार मोरे 

३१ गरबडे ज््ोती बाबरुाि  डॉ. नांिकुमार मोरे 

३२ बाांिकेर प्रधिण ििरथ डॉ. नांिकुमार मोरे 

 

धिभागप्रमखु  


