-१५:

निसर्गसौंदर्यगिे

िटलेल्र्य

आणि

जैवववववधितेची

मक्
ु त

उिळि

लयभलेल्र्य

पश्चचम

महयरयष्ट्रयतील पर्यगवरियचे संरक्षि आणि संविगि करण्र्यच्र्य हे ति
ू े १९८६ सयली ज्र्ेष्ट्ठ
पर्यगवरितज्ञ डॉ. जर् सयमंत र्यंिी शिवयजी ववद्र्यपीठयत पर्यगवरिियस्त्र ववभयर्यची स्त्थयपिय
केली. पीएच.डी. अभ्र्यसक्रमयिे सुरुवयत झयलेल्र्य र्य ववभयर्यत

१९८९ सयली एम.एस्त्सी.

पर्यगवरिियस्त्र ववषर्यची सुरुवयत झयली. पदवीप्रयप्त ववद्र्यर्थर्यांमध्र्े पर्यगवरि संविगि व
व्र्वस्त्थयपि र्य ववषर्ी जयर्रूकतय निमयगि करण्र्यच्र्य उद्देियिे

ववभयर्यत PG Diploma in

Environmental Protection and Management (PGDEPM) हय अभ्र्यसक्रम दे खील सुरू
करण्र्यत आलय.

सि २००९ मध्र्े ववद्र्यर्थर्यांिय ओद्र्ोधर्क क्षेरयतील पर्यगवरि आणि सरु क्षय अधिकयरी

होण्र्यच्र्य संिी घेतय र्यव्र्यत, र्यसयठी डॉ. पी. डी. रयऊत र्यंच्र्य प्रर्तियंिी PG Diploma in
Industrial

Safety,

Health

and

Environment

(PGDISHE) आणि Diploma

in

Industrial Safety, Health and Environment (DISHE) र्य अभ्र्यसक्रमयंची सरु
ु वयत
झयली.

सुस्त्थयवपत वर्ग, प्रर्ोर्ियळय आणि उपकरिे र्यंिी पर्यगवरिियस्त्र ववभयर् सुसज्ज आहे .
पयिी, हवय, ध्विी, घिकचरय प्रदष
ू ि आदींच्र्य मयपियचे कयम ववभयर्यत निर्शमत सुरू असते.
ववभयर्यलय केंद्रीर् प्रदष
ू ि निर्ंरि मंडळयिे (CPCB) ददलेल्र्य प्रकल्पयद्वयरे

कोल्हयपूर

िहरयच्र्य हवय प्रदष
ू ियची सद्र्श्स्त्थती कळते. जैतयपूर अिुऊजयग प्रकल्पयजवळ असियऱ्र्य
जैवववववितेचय

अभ्र्यस,

लोकसंख्र्ेचय अभ्र्यस,

महयरयष्ट्रयतील दृष्ट्टीआडच्र्य

ववककरियंचय

अभ्र्यस, कोल्हयपूर श्जल््र्यतील भूजलयचे सवेक्षि, वि-विवय जि जयर्त
ृ ी इतर्यदी संिोिि

प्रकल्पयंसयठी ववभयर्यलय BRNS, UGC, MoEF, Forest आणि CPCB आदी ियसकीर्
संस्त्थयंचे अिुदयि लयभले आहे . तसेच, कन्सल्टन्सीद्वयरय औद्र्ोधर्क क्षेरयतील सयंडपयिी, हवय
प्रदष
ू ि, ध्विी

प्रदष
ू ि,

पंचर्ंर्य

िदी

प्रदष
ू ि

र्यंचे

मोजमयप

केले

जयते.

निर्ोश्जत

अभ्र्यसक्रमयव्र्नतररक्त वक्ष
ृ लयर्वड व संविगि, पर्यगवरिपूरक र्िेिमूती ववसजगि, स्त्वच्छतय

अशभर्यि, जंर्ल आणि वन्र्जीव वयचवय कयर्गक्रम, पर्यगवरिववषर्क जिजयर्त
ृ ी, पंचर्ंर्य िदी
प्रदष
ू िववषर्क जिजयर्त
ृ ीबद्दल तज्ञयंची
ृ ी, ओझोि बचयव कयर्गक्रम, जयर्नतक तयपमयि वद्ध
व्र्यख्र्यिे आदी ववववि उपक्रमयंद्वयरे ववभयर्यची एक वेर्ळी ओळख निमयगि झयली आहे .


पर्यावरणशयस्त्र ववभयग, शशवयजी ववद्र्यपीठ र्ेथील अभ्र्यसक्रम:
Name of

Eligibility

Intake

Programme
Masters in

B.

Sc.

Environmental

Chemistry/

Science (M. Sc.)

Zoology/
Pollution/

with

50

Botany/
Statistics/
Bio-chemistry/

Biotechnology/
Geology/

Physics/

Geography/
Microbiology/

Electronics/

Forensic/

Computer

Science/

Agriculture as a Principal/
Subsidiary subject
Post Graduate

Any graduate from Science

Diploma in Safety

(Physics, Chemistry) ,

Health and

Engineering and

Environment

Technology.

50

(P.G.D.I.S.H.E.)
Post Graduate

degree qualification of any

Diploma in

faculty are eligible

30

Environmental
Protection and
Management
(P.G.D.E.P.M.)
Diploma in Safety

12th Science / One-year

Health and

add-on diploma course for

50

Environment

B. Tech. Students in

(D.I.S.H.E.)

Shivaji University



कररअर व रोजगयर संधी :

र्य

ववभयर्यति
ू

पदव्र्तु तर

ककंवय

पदववकय

पदवी

घेतलेले

मयजी

ववद्र्यथी

ियसकीर्,

निमियसकीर्, खयजर्ी ककंवय अियसकीर् संस्त्थयंमध्र्े कयर्गरत आहे त तर कयहींिी स्त्वत:चे
व्र्वसयर् सरु
ु केले आहे त. खयली ददलेल्र्य कयही ियमवंत कंपन्र्यंमध्र्े र्य ववभयर्यतील
ववद्र्यथी कयर्गरत आहे त.





Tata Consultancy Services
CETP, Mahad

Honda Motors
Pride Builders



Tata Housing Ltd.



Kumar Builders



DST, Mantralaya, Mumbai



General Motors



Centre for Environmental Education, New Delhi



Novartis’



Maharashtra Pollution Control Board

