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प्रस्तािना :-  
 िेशातील ग्रामीि क्षिेातील भिकास कामाांमध्ये आय.आय.टी. सारख्या प्रगत शैक्षभिक सांस्थाांचा 
सहभाग िाढिून पभरितणन घिभिण्यासाठी कें द्र शासनामार्ण त उन्नत भारत अभभयान िेशातील भनििक, 
प्रगत शैक्षभिक सांस्थाांमार्ण त राबभिण्यात येत आहे. सिर अभभयानाांतगणत अभभयाांभिकी महाभिद्यालये, 
तांिभनकेतने आभि अन्य उच्च भशक्षि सांस्थाांमध्ये स रु असलेले सांशोधन हे राज्यातील अभधकाअभधक 
भिभिध सामाभजक भिकासाशी भनगिीत िैनांभिन जीिनातील समस्याांची उकल करुन ते सांशोधन 
लोकाभभम ख करिे गरजेचे आहे. या सांस्थाांमधील सांशोधन तसेच क शल मन ष्ट्यबळ िापरुन सामाभजक 
क्षिेातील भिकासाच्या समस्याांिर उभचत तांिज्ञानाच्या िापराने तोिगा शोधिे गरजेचे आहे. सद्यस्स्थतीत 
अनेक शासकीय, भनमशासकीय ि खाजगी यांििा ि अनेक स्ियांसेिी सांस्था भिभिध भिकास योजनाांिर 
ग्रामीि ि  शहरी भागातील समस्याांिर काम करीत आहेत. तथाभप, यासांिभात जास्तीत जास्त शैक्षभिक 
सांस्थाांचा अशा प्रकल्पात सहभाग िाढभििे ि एक सांस्थात्मक सांरचना भनमाि करिे गरजेच ेआहे. ग्रामीि 
भिकास प्रभक्रयेत  पभरितणनशील बिल आिण्यासाठी उच्च भशक्षिाद्वारे  ताांभिक शोध माध्यमातून 
स्थाभनकाांना भिकासात सहभागी करुन  भारताच्या ग्रामीि भिकासाचे आव्हाने स्स्िकारुन भारताच्या 
भिकासासाठी कें द्र शासनाच्या मानि सांसाधन भिकास मांिालयाने उन्नत भारत अभभयान स रु केल े
असल्याचे िरील सांिभण क्रमाांक 3 येथील पिान्िये राज्य शासनास कळभिण्यात आलेले आहे. 
 आय.आय.टी भिल्ली या सांस्थेची उन्नत भारत अभभयानाकरीता समन्ियक सांस्था म्हि न भनिि 
करण्यात आलेली आहे. उन्नत भारत अभभयान िेशात टप्याटप्याने राबभिण्यात येिार आहे. सिर 
अभभयानाच्या पभहल्या टप्यात िेशातील 58 भजल््ाांची भनिि केलेली आहे. सिरच्या 58 भजल्हयाांमध्ये 
राज्यातील 13 भजल््ाांचा  समािशे करण्यात आलेला आहेत. सिरच्या 13 भजल्हयाांकरीता  कें द्र 
शासनाने  I.I.T Delhi, I.I.T Mumbai, CoEP, प िे ि MGIRI, िधा या सांस्थाची समन्ियक सांस्था म्हि न 
भनिि केलेली आहे. सिरच्या अभभयानात सांबांभधत सांस्थाांना भजल्हा प्रशासनाने सिणतोपरी मित करिे 
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अपेभक्षत आहे. भजल्हाभधकारी याांनी सिरच्या अभभयानाकरीता समन्िय अभधकारी नेमून त्याचे नाि ि इतर 
तपशील मानि सांसाधन भिकास मांिालयास कळभििे आिश्यक आहे. 
 “उन्नत भारत अभभयान” योजना कें द्र शासनाने जरी राज्यातील 13 भजल्हयात स रु केली असली 
तरी सिरची योजना या पिूीच “उन्नत महाराष्ट्र अभभयान”  या नािाने सांिभण क्रमाांक 1 ि 2 अन्िये राज्य 
शासनाने राज्यातील सिण भजल््ाांत राबभिण्याचे भनभित केले आहे. उन्नत महाराष्ट्र अभभयानाकरीता 
तांिभशक्षि िजा स धार कायणक्रमाांतगणत (TEQIP II) सहभागी झालेल्या 17 सांस्था,  TEQIP I मधील सांस्था, 
स्िायत्त तांिभनकेतने तसचे ज्या भजल््ाांमध्ये सिरच्या सांस्था नसतील त्या भजल््ाांमधील शासभकय 
तांिभनकेतनाांच्या सहाय्याने “उन्नत भारत अभभयान” राबभिण्यात राबभिण्यात येिार आहे. 
 

शासन भनिणय :  
 राज्यातील उच्च ि तांि भशक्षि भिभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या भिभिध शैक्षभिक सांस्थाांच्या 
मितीने राज्यातील भिभिध सामाभजक भिकासाच्या योजना, त्यामधील िैनांभिन समस्याांची उकल करुन 
त्यािर तोिगा काढण्याच्या हेतूने राज्यातील िजेिार शैक्षभिक सांस्था, भिभिध शासकीय यांििा ( भजल्हा 
पभरषि, महानगर पाभलका, नगर पाभलका, पांचायत सभमती, भजल्हा भिकास आभि भनयोजन भिकास 
यांििा इ.) याांच्यािरम्यान परस्पर समन्िय, सहकायण िृध्िींगत करुन त्याद्वारे सांशोधनाच्या माध्यमातून 
भिभिध योजनाांच्या अांमलबजाििीच्या प्रभकयेला नभिन स्िरुप िेऊन ग्रामीि क्षिेातील भिकासाच्या 
प्रश्ाांिर तांिज्ञानाचा िापर करुन उपाय शोधण्यासाठी िरील सांिभण क्र. 1 ि 2 प्रमािे ि त्यामधील 
तरत िींचा अिलांब करुन सांिभण क्रमाांक 3 येथील कें द्र शासनाच्या स चनाांन सार “उन्नत भारत अभभयान” 
योजना राज्यात  राबभिण्यास मान्यता िेण्यात येत आहे. 
2. प्रस्त त प्रकरिी उन्नत महाराष्ट्र अभभयानाच्या अन षांगाने भनगणभमत केलेल्या सांिभाभधन क्रमाांक- 1 
येथील शासन भनिणय भिनाांक 13/1/2016 मध्य ेनमूि करण्यात आलेल्या कायणपध्ितीन सार “उन्नत भारत 
अभभयान” योजनेकरीता कायणिाही करण्यात यािी. 
3. भनयोजन भिभागाने भनगणभमत केलेल्या सांिभाभधन क्रमाांक - 2  येथील शासन भनिणय                             
भिनाांक 07/4/2016 मध्ये नमूि करण्यात आलेल्या कायणपध्ितीन सार भनधीची उपलब्धता करण्यात 
येईल त्याच प्रमािे या अभभयानाच्या भनधीबाबत मानि सांसाधन भिकास मांिालयाने भिलेल्या 
स चनाांन सारही कायणिाही करािी. 
4. उन्नत भारत अभभयानाच्या अन षांगाने सिण सांबभधताांनी सांिभाभधन पि क्रमाांक 3 अन्िये मानि 
सांसाधन भिकास मांिालय, भारत सरकार याांच्याकि न प्राप्त झालेल्या ि भभिष्ट्यात िळेोिळेी प्राप्त                     
होिा-या तसेच IIT Delhi याांनी उन्नत भारत अभभयानाकरीता तयार केलेल्या web portel िरील 
सूचनाांन सार कायणिाही करािी. तसेच प्रस्त त अभभयाांनाकरीता सिण भजल्हाभधकारी, म ख्य कायणकारी 
अभधकारी ि सांबांभधत महाभिद्यालयाांनी समन्ियक अभधकारी भनय क्त करािते. त्यान सार सिरच्या िोन्ही 
अभभयानाकरीता भजल्हास्तरािरील समन्ियक सभमती गभठत करण्यात यािी. सिर समन्ियक सभमतीने 
प्रकरि परत्ि े अभभयाांनाकरीता रुपरेषा भनभित करािी ि उन्नत महाराष्ट्र अभभयानकरीता गभठत 
सभमत्याांद्वारे िोन्ही अभभयाने राबभिण्यात यािीत.  
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5.  सिरह  प्रकल्पाांकरीता सिणसाधारि मागणिशणक तत्ि ेखालील प्रमािे अस न या प्रकरिी उन्नत 
महाराष्ट्र अभभयानाकरीता भनमाि करण्यात आलेल्या सांबांभधत सभमत्याांमार्ण त ि या प्रकरिी IIT म ांबई 
याांनी स चभिलेल्या TD &C स्थापना करुन या प्रकरिी कायणिाही करण्यात यािी. 

 प्रकल्पाची सिणसाधारि अांमलबजाििी करण्याची जबाबिारी सांबांभधत अभभयाांभिकी 
महाभिद्यालय / सांस्था ि सांबभधत भिकास भिभाग याांची (उिा. पांचायत सभमती, नगरपाभलका इ.) 
याांची असेल. 

 या प्रकरिी प्रकल्प श ल्क हे प्रकल्पाांकरीता प रभिलेल्या सेिाांच्या प्रकारािर आधाभरत आहे.  
 मालमत्ता मूल्यमापन / आकारिी ककिा प्रकल्पािर आधाभरत मूल्यमापनाच्या बाबत प्रकल्प श ल्क 

हे प्रकल्पाच्या ककमतीिर / खचान सार ठरभिले जाते. जर कामामध्ये योजना तयार करिे, 
स भिधाांचे भिशे्लषि िा अभ्यास याांचा समािशे असल्यास प्रकल्प श ल्क “कमणचारी मभहन्याांच्या” 
स्िरुपात ठरभिले जाते. या प्रमािे होिारे श ल्क भनभित करुन सिरचे श ल्क सांबांभधत 
अभभयाांभिकी महाभिद्यालय / सांस्थेला उपलब्ध  होईल. 

 सध्या कायणरत असलेल्या योजनाांचा अभ्यास / भहशेब करायचा असेल तर ककिा तृतीय पक्ष लेखा 
परीक्षि करायच ेअसेल तर त्या योजनाांबाबतच्या प्रचभलत शासकीय आिेश / पभरपिकान सार 
श ल्काच्या अटी ि शती ठरभिण्यात याव्यात. 

 भजल्हाभधकारी ककिा तत्सम अभधकाऱयाांच्या भनिणयान सार प्रकल्पासाठीची भित्त उभारिी भजल्हा 
निसांशोधन भनधी (भिस्स्रक्ट इनोव्हेशन र्ां ि), भिभागीय सांशोधन ि भिकास भनधी यामधून 
करण्यात यािा. तसेच प्रकल्पाची िेखरेख, अांमलबजाििी इत्यािीसाठीचा आिश्यक भनधी 
प्रकरि परत्ि ेउपलब्ध असलेल्या भनधीमधून िापर करण्यात यािा. 

 या प्रकरिी ‘राजीि गाांधी सायन्स ॲन्ि टेक्नॉलॉजी कमीशन’ सारख्या भिभिध सांस्था तसचे 
उपक्रम परत्ि ेसांबांभधत भिभागामार्ण त भिभिध योजनाांच्या माध्यमातूनही भनधी रीतसरपिे उपलब्ध 
करुन घेण्यात यािा. 

 ग्रामपांचायत /पांचायत सभमती/ नगरपाभलका/  भजल्हापरीषि / तत्सम सांस्थेन खालील प्रमािे 
मित उपलब्ध करािी.  

 प्रकल्पाच्या भठकािी भनिास व्यिस्था ि येण्याजाण्याची सोय (आिश्यकता असल्यास).  
 जी.आय.एस. स्तर, सांबांभधत खेड्याची पातळी ि भजल्हा पातळी मधील माभहती इत्यािी भमळिून 

िेिे. 
 ग्रामीि स्तरािरील प्रकल्प कागिपिे जस ेग्राम स्तरीय जे.िाय.एस. योजना ि महसूल नकाशे, 

ताांभिक भिझाईन ि चालू असलेले, पूिण झालेले ि प्रस्ताभित प्रकल्प याांची माभहती प रभििे. 
 भहतधारकाांशी (स्टेकहोल्िसण) सांपकण  साधिे. 
 सांबांभधत अभधकारी ि प्रकल्प राबभििाऱयाांबरोबर सांपकण  करुन िेिे ि त्याांचे सहकायण भमळभििे. 
 या प्रकरिी कराियाच्या कामाांच्या अन षांगाने सांबांभधताांनी प्रकरि परत्ि ेMoU करुन सांबांभधत 

प्रकल्प राबिािा ि सिर प्रकल्पाची माभहती सांकेत स्थळािर उपलब्ध करुन द्यािी. 
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6. “उन्नत भारत अभभयान” ि “उन्नत महाराष्ट्र अभभयाना”च्या अन षांगाने मांिालयातील प्रशासकीय 
भिभागाांनी आपल्या क्षिेीय अभधका-याांना आिश्यक त्या स चना भनगणभमत कराव्यात. सांचालक, तांिभशक्षि 
सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, म ांबई याांनी अभभयाांभिकी महाभिद्यालये ि तांिभनकेतने याांना सिर 
अभभयानाांच्या अन षांगाने आिश्यक त्या सूचना भनगणभमत कराव्यात.  
7. प्रस्त त अभभयानाांतगणत कराियाच्या कामाांची / सेिाांची उिाहरिे तसेच भिभिध भिकासात्मक 
भिभागात कोित्या तऱहेचे प्रकल्प याअन षांगाने भिभशष्ट्ट भिषय ि प्रकल्प याांचा नम ना त्याच प्रमािे IIT ि 
सांबांभधत महाभिद्यालये/ सांस्था याांच्या िरम्यान कराियाच्या प्रकल्पाच्या अन षांभगक भिषयाांची यािी 
पभरभशष्ट्ट “अ” येथे जोिली आहे. सिर भििरिातील प्रकल्प हे उिाहरि िाखल सूभचत करण्यात आले 
अस न या प्रकल्पाांव्यभतभरक्त अन्य अन षांभगक प्रकल्प हाती घेण्याची म भा असेल. सांबांभधत प्रकल्प 
शासकीय भिभागाद्वारे ककिा सांबांभधत सांस्थेमार्ण त “उन्नत महाराष्ट्र” तथा “उन्नत भारत योजने”मध्ये भाग 
घेिाऱया महाभिद्यालयाांना िेऊ केल ेजातील ि महाभिद्यालये ते घेऊ शकतात. सिरच्या अभभयानाकरीता 
आिश्यकतेन रुप NSS तसेच महाराष्ट्र राज्य तांिभशक्षि मांिळाची मित घेण्यात यािी. तसेच या प्रकरिी 
उन्नत भारत अभभयानाच्या पभहल्या टप्प्यात 15 भजल््ाांकरीता समन्ियक सांस्थाची यािी पभरभशष्ट्ट “ब” 
येथे  जोिली आहे.  
 या प्रकरिी भजल्हाभनहाय समन्िय सभमत्या, सिण सांबांभधत समन्िय अभधकारी याांनी अभधक माभहती 
तसेच या प्रकरिी कराियाचा पिव्यिहार प्रकल्प समन्ियक, राज्य प्रकल्प स लभता गट (SPFU), 
तांिभशक्षिाचा िजा स धार कायणक्रम (TEQIP II ), तांिभशक्षि सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, महापाभलका 
मागण, म ांबई 400 001 याांच्याकिे करािा.  
(e- mail address -unnatmaharashtra.abhiyan@gmail.com, ि रध्िनी क्रमाांक 022- 22693793) 
 सिर शासन भनिणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201606151454073708 असा आहे. हा आिेश 
भिजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांभकत करुन काढण्यात येत आहे.  
  महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिेशान सार ि नािाने, 
 
 
 
                                ( प्रकाश भा.आव्हाि ) 
                  कायासन अभधकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत : 

1. मा. राज्यपाल याांचे सभचि, राजभिन, म ांबई. 
2. मा. म ख्यमांिी याांचे सभचि, मांिालय, म ांबई - 400 032. 
3. मा.मांिी (उच्च ि तांि भशक्षि) / मा.राज्यमांिी (उच्च ि तांि भशक्षि) मांिालय, म ांबई 400 032. 
4. सिण मा. मांिी / मा. राज्यमांिी, मांिालय, म ांबई - 400 032. 
5. मा.म ख्य सभचि, मांिालय, म ांबई -32 

mailto:unnatmaharashtra.abhiyan@gmail.com
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6. सिण अपर म ख्य सभचि / प्रधान सभचि / सभचि, मांिालय, म ांबई - 400 032. 
7. सिण भिभागीय आय क्त 
8. सिण भजल्हाभधकारी 
9. सिण म ख्य कायणकारी अभधकारी 
10. सिण सहसभचि / उपसभचि, उच्च ि तांि भशक्षि भिभाग, मांिालय, म ांबई -32 
11. सांचालक, तांिभशक्षि सांचालनालय / सिण सहसांचालक  
12. सांचालक, उच्च भशक्षि सांचालनलालय, प िे 
13. प्रािेभशक सांचालक, एन एस एस, प्रािेभशक सांचालनालय, प िे 
14. सिण अकृषी भिद्यापीठाांचे क लग रु (सांचालनालयामार्ण त).  
15. क लग रु,िॉ.बाबासाहेब आांबेिकर तांिशास्त्र भिद्यापीठ, भिद्याभिहार, लोिेरे, भज. रायगि,  

भपन -402 103 
16. क लग रू, रसायन तांिज्ञान सांस्था, नाथालाल पारेख मागण, माट ांगा, म ांबई-400019. 
17. सिण सांस्थाांचे सांचालक/प्राचायण (सांचालनालयामार्ण त). 
18. प्रो. भमकलि सोहनी, चेअर प्राध्यापक CITRA, आय आय टी, पिई, म ांबई-76. 
19. अिर सभचि, भिधानमांिळ सभचिालय, भिधानभिन, म ांबई -32 
20. सांचालक, माभहती ि जनसांपकण  सांचालनालय, मांिालय, म ांबई 32. 
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(शासन भनिणय क्रमाांक : धोरि 3011/(45/16)/ताांभश 2, भिनाांक 15 जून, 2016)  
पभरभशष्ट्ट अ 

भिभशष्ट्ट भिषय ि प्रकल्प याांचा नम ना त्याच प्रमािे IIT ि सांबांभधत महाभिद्यालये, सांस्था याांच्या िरम्यान  
कराियाच्या प्रकल्पाच्या अन षांभगक  भिषयाांची यािी  

Broad Area 

 

Type of 

service 

 

Case study 

 

Possible Core 

Departments 

Drinking Water 

 

Logistics and 

planning  

Geography, Coverage, 

Service Levels of rural 

drinking water 

Civil, CSE 

 Logistics and 

planning  

Logistics of tanker service 

for rural water supply 

CSE 

 QoS 

assessment  

Taluka-wide assessment of 

access to rural drinking 

water 

Civil, CSE 

 Third party 

audit  

 

Taluka-wide assessment of 

working and under 

construction PWS 

Civil 

 Third party 

audit  

Taluka/city water audit All suitable 

departments 

 Pre-feasibility 

assessment 

and design  

Regional bulk water 

systems as a sustainable 

solution 

Civil, CSE 

 Feasibility 

study, 

assessment 

and design  

Design and specification of 

WTPs for a specific situation 

Civil, Env. Sci. 

and Engg. 

Rural 

electricity 

 

QoS analysis 

 

Rural electricity stress 

assessment for a 

feeder/village cluster 

EE, CSE 

 Assessment 

and analysis 

Socio-economic and 

technical analysis of 

agricultural feeders  

EE 

 Agriculture 

pumping 

Techno-economic feasibility 

of implementing energy 

efficiency and renewable 

energy /hybrid solution 

All suitable 

departments 

 Rural 

household 

Techno-economic feasibility 

of implementing energy 

efficiency and renewable 

energy /hybrid solution 

All suitable 

departments 

 Assessment 

and analysis 

 

Socio-economic and 

technical analysis of 

EE, Mechanical, 

Chemical, etc. 
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domestic and informal 

sector use 

(depending on 

industry) 

 Feasibility 

study, 

assessment 

and design  

Network components and 

design for reliability and 

QoS 

EE, Mechanical 

Urban 

Electricity and 

Water 

 

Logistics and 

planning 

 

GIS, Electricity Network 

analysis; Socio-economic 

and technical analysis, tariff 

and competition 

EE, Mechanical, 

Civil (depending 

on sector) 

 Feasibility study 

and analysis 

Grey water/Sewage 

Treatment and reuse of 

water 

All suitable 

departments 

 Logistics and 

planning 

Energy management plan 

for ULBs 

Civil, EE, CSE 

 Feasibility 

study, 

assessment 

and design  

Assessment of outcomes of 

Maharashtra Sujal-Nirmal 

Abhiyan 

Civil, CSE 

Public 

Transport 

Economic 

Analysis 

Road networks and their 

utilization 

Civil, CSE 

 QoS 

assessment  

Taluka level public transport 

assessment  

Civil, CSE 

 Feasibility study 

and analysis 

Cost effective rural road 

quality improvement and 

measurement     techniques 

All suitable 

departments 

Resources 

 

Logistics and 

planning 

Groundwater utilization and 

regulation for a specific 

situation 

Civil, 

Mechanical, 

Chemical 

 Feasibility 

assessment 

and design  

Assessment and design of 

watershed programs such 

as JYS or IWMP 

Civil, Env. Sci. 

and Engg. 

Irrigation 

 

Feasibility 

assessment 

and design  

Assessment of regional and 

sub-taluka minor irrigation 

systems 

Civil, Env. Sci. 

and Engg., 

Agriculture 

 Planning and 

analysis 

Taluka level irrigation plan 

preparation or analysis 

All suitable 

departments 

 Feasibility 

assessment 

and design 

Water use efficiency of 

irrigation systems 

All suitable 

departments 

 Feasibility 

assessment 

and design 

Assessment and 

improvement of distribution 

systems 

All suitable 

departments 
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 Third party 

audit  

Water use and socio-

economic analysis  

Civil, Env. Sci. 

and Engg., 

Agriculture 

Rural 

industries 

Feasibility study 

and 

assessment 

Standardisation of 

processes for specific rural 

industries 

All suitable 

departments 

 Logistics and 

planning 

Technological and business 

support to regional industrial 

clusters 

All suitable 

departments 

 Feasibility study 

and 

assessment 

Use of cold storage supply 

chains for food processing 

All suitable 

departments 

 Research and 

design 

Improvements in 

productivity of poultry 

industry 

All suitable 

departments 

Sanitation 

 

Logistics and 

planning 

Logistics of solid-waste 

collection and disposal 

Civil, CSE, Env. 

Sci. and Engg. 

 Logistics and 

planning 

Composting of organic solid 

waste 

All suitable 

departments 

 Logistics and 

planning 

Rural sanitation plans and 

designs 

Civil, Env. Sci. 

and Engg. 

 Feasibility 

assessment 

and design  

Assessment of city 

sanitation plans 

Civil, Env. Sci. 

and Engg. 

 Feasibility 

assessment 

and design 

waste to energy 

Individual and community 

solution for biogas for small 

towns 

All suitable 

departments 

Cooking 

Energy 

 

Analysis Taluka level documentation 

of prevalent cook stoves  

Mechanical, 

Chemical, Env. 

Sci. and Engg. 

 Assessment 

and analysis 

Socio-economic analysis of 

cooking energy options and 

solutions 

Mechanical, 

Chemical, Env. 

Sci. and Engg. 

 Dissemination 

program 

Dissemination of efficient 

cook stove in the region 

All suitable 

departments 

 Research  Testing and design of cook-

stoves for a particular district 

Mechanical, 

Chemical, Env. 

Sci. and Engg. 

 
-*-*-*- 
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शासन भनिणय क्रमाांक  धोरि-3011/(45/16)/ताांभश-2, भिनाांक 15 जून, 2016 
पभरभशष्ट्ट “ब” 

उन्नत भारत अभभयान ि उन्नत महाराष्ट्र अभभयानाकभरता 
             भनभित केलेले भजल्हे ि समन्ियक सांस्था 

 
अ.क्र. भजल्हा समन्ियक शैक्षभिक सांस्था 
1 2 3 
1. कोल्हापरू 1. भिपाटणमेंट ऑर् टेक्नॉलॉजी, भशिाजी भिद्याभपठ, कोल्हापरू 

2. िी.के.टी.ई. सोसायटीच ेटेक्सटाईल ॲन्ि इांभजभनयरींग 
इस्न्स्टटय ट, इचलकरांजी 

2. िधा 1. शासभकय अभभयाांभिकी महाभिद्यालय, चांद्रपरू 
2.शासकीय तांिभनकेतन, नागपरू 

3. अकोला 1. . शासभकय अभभयाांभिकी महाभिद्यालय  अमरािती. 
2. सांत गजानन महाराज कॉलेज ऑर् इांभजभनअरींग, शेगाि 

4. नागपरू 1. जी.एच.रायसोनी कॉलेज ऑर् इांभजभनअरींग, नागपरू  
2.शासकीय तांिभनकेतन, नागपरू 

5. प िे 1. शासभकय अभभयाांभिकी महाभिद्यालय, प िे 
2. भारती भिद्याभपठ अभभयाांभिकी महाभिद्यालय,प िे  
3.शासकीय तांिभनकेतन, प िे 
4. भिश्वकमा  इस्न्स्टटय ट ऑर् टेक्नॉलॉजी, प िे. 

6. सोलापरू 1. शासभकय अभभयाांभिकी महाभिद्यालय, कराि 
2. िालचांि अभभयाांभिकी महाभिद्यालय, साांगली. 
3. शासभकय तांिभनकेतन, सोलाप र 

7. ठािे 1. सरिास पटेल अभभयाांभिकी महाभिद्यालय, 
2. शासकीय तांिभनकेतन, म ांबई 
3. शासकीय तांिभनकेतन, ठािे 

8. रायगि 1. व्ही.ज.ेटी.आय., माट ांगा. 
2. आय.सी.टी. माट ांगा. 
3. िॉ. बाबासाहेब तांिशास्त्र भिद्याभपठ, लोिेरे. 

9. अहमिनगर 1 शासभकय अभभयाांभिकी महाभिद्यालय, प िे 
2. शासभकय तांिभनकेतन, अहमिनगर. 

10. पालघर 1. आय.सी.टी. ,माट ांगा, म ांबई 
2. व्ही.ज.ेटी.आय. माट ांगा , म ांबई 

11. अमरािती 1. शासभकय अभभयाांभिकी महाभिद्यालय, अमरािती 
2. शासभकय तांिभनकेतन, अमरािती 

12. औरांगाबाि 1.शासभकय अभभयाांभिकी महाभिद्यालय, औरांगाबाि 
2. शासभकय तांिभनकेतन, औरांगाबाि 
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13. यितमाळ 1. शासभकय अभभयाांभिकी महाभिद्यालय, चांद्रप र 
2. यशिांतराि चव्हाि कॉलेज ऑर् इांभजभनअरींग, नागपरू 

14 सातारा 1. शासभकय अभभयाांभिकी महाभिद्यालय, कराि 
2. आर.आय.टी. साखराळे, इस्लामपरू 

15 साांगली 1. शासभकय अभभयाांभिकी महाभिद्यालय, कराि  
2. आर.आय.टी. साखराळे, इस्लामपरू 
3. भारती भिद्याभपठ अभभयाांभिकी महाभिद्यालय,प िे 
4. िालचांि अभभयाांभिकी महाभिद्यालय, साांगली. 

 
*-*-*-*-*- 
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