
  

 
 
MITSC/OUT/JANUARY 2023/M/1199                   दि.26-01-2023 
       
प्रति, 
सर्व संलग्न महावर्द्यालये, 
करिअि कट्टा 
 
वर्षय: करिअि कट्टा- महावर्द्यालयीन स्पर्ाव 2022-23 तनकालाबाबि..... 
 

महोिय, 

उपिोक्ि वर्षयास अनुसरून आपणास वर्नंिी अशी की, महािाष्ट्र िाज्य उच्च र् िंत्र शशक्षण वर्भाग आणण 
महािाष्ट्र मादहिी िंत्रज्ञान सहाय्यिा कें द्र यांच्या संयुक्ि वर्द्यमाने सुरू असणाऱ्या "करिअि कट्टा" या 
उपक्रमाअंिगवि घेण्याि आलेल्या िाज्यस्तिीय महाविद्यालयीन स्पर्ाा 2022-23 चा तनकाल आज घोवषि 
किण्याि आला आहे. सिि तनकाल आपल्या मादहिीसाठी सािि किीि आहोि.  

सर्व वर्जेत्या महावर्द्यालये, प्राचायव, प्राचायव प्रर्िवक, समन्र्यक यांचे हार्दाक अभिनंदन आणण पुढील 
र्ाटचालीस शुभेच्छा! 

कळार्े, 

आपला वर्श्र्ास ू, 

 
 
 
 

यशर्ंि शशिोळे 

अध्यक्ष,  
महािाष्ट्र मादहिी िंत्रज्ञान सहाय्यिा कें द्र 

 
 
 
 
 
 
 



महािाष्ट्र िाज्य उच्च ि तंत्र भिक्षण वििाग, महािाष्ट्र मार्हती ततं्रज्ञान सहाय्यता कें द्र  

यांच्या संयुक्ि वर्द्यमाने आयोजजि 

"करिअि कट्टा" महाविद्यालयीन स्पर्ाा 2022-23 

 
 

उत्कृष्ट्ट िाज्यस्तिीय महाविद्यालय 

 
 

अ.नं. महाविद्यालय क्रमांक 

१. अण्णासाहेब मगि महावर्द्यालय, हडपसि प्रथम 

२. कॉम्रेड गोिार्िी शामिार् परुळेकि कॉलेज, िलासिी द्वितीय 

३. शशर्छत्रपिी कॉलेज, पाचोड ििृीय 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



उत्कृष्ट्ट वििागीय महाविद्यालय 

 

पुणे वििाग 
अ.नं. महाविद्यालय क्रमांक 

१. अण्णासाहेब मगि महावर्द्यालय, हडपसि प्रथम 

२. वर्द्या प्रतिष्ट्ठानचे आट्वस सायन्स आणण कॉमसव कॉलजे, वर्द्यानगिी, बािामिी द्वितीय 

३. श्री छत्रपिी शशर्ाजी महावर्द्यालय, श्रीगोंिा ििृीय 

 

 मुंबई वििाग 
अ.नं. महाविद्यालय क्रमांक 

१. कॉम्रेड गोिार्िी शामिार् परुळेकि कॉलेज, िलासिी प्रथम 

२. के इ एस आनंिीबाई प्रर्ान सायन्स कॉलेज, नागोठण े द्वितीय 

३. आय.सी.एस.महावर्द्यालय, खेड ििृीय 

 

औिंगाबाद वििाग 
अ.नं. महाविद्यालय क्रमांक 

१. शशर्छत्रपिी कॉलेज, पाचोड प्रथम 

२. शंकििार् पाटील महावर्द्यालय, भूम द्वितीय 

३. आनंििार् र्ोंडे उर्व  बाबाजी महावर्द्यालय, कडा ििृीय 

 

नांदेड वििाग 
अ.नं. महाविद्यालय क्रमांक 

१. ियानंि कॉलेज ऑर् आट्वस, लािूि प्रथम 

 

अमिािती वििाग 
अ.नं. महाविद्यालय क्रमांक 

१. श्रीमिी र्त्सलाबाई नाईक मदहला महावर्द्यालय, पुसि प्रथम 



  

नागपूि वििाग 
अ.नं. महाविद्यालय क्रमांक 

१. संिाजी महावर्द्यालय नागपूि प्रथम 

 

पश्चचम महािाष्ट्र वििाग 
अ.नं. महाविद्यालय क्रमांक 

१. िािासाहेब ज्योिीिाम गोडस ेआट्वस, कॉमसव, सायन्स कॉलेज, र्डूज प्रथम 

 
जळगाि वििाग 

अ.नं. महाविद्यालय क्रमांक 

१. प्रिाप कॉलेज, अमळनेि प्रथम 

  



उत्कृष्ट्ट श्जल्हास्तिीय महाविद्यालय 

नाभिक श्जल्हा 
अ.नं. महाविद्यालय क्रमांक 

१. के.के.र्ाघ इजन्स्टट्यूट ऑर् इंजीतनयरिगं एज्युकेशन अडँ रिसचव नाशशक प्रथम 

२. एम.व्ही.पी. समाजाचे के.पी.जी.कॉलेज, इगिपुिी द्वितीय 

३. के.टी.एच.एम. कॉलेज, नाशशक ििृीय 

४. एम.व्ही.पी.एस.एस.एम.आट्वस,सायन्स अँड कॉमसव कॉलजे, साईखेडा चौथा 
५. के.के.र्ाघ कॉलेज ऑर् र्ामवसी, नाशशक पाचर्ा 

 

अहमदनगि श्जल्हा 
अ.नं. महाविद्यालय क्रमांक 

१. श्री छत्रपिी शशर्ाजी महावर्द्यालय, श्रीगोंिा प्रथम 

२. सहकाि महषी भाऊसाहेब संिुजी थोिाि महावर्द्यालय, संगमनेि द्वितीय 

३. गहृवर्ज्ञान र् संगणक मदहला महावर्द्यालय, लोणी ििृीय 

४. ियि शशक्षण संस्थेचे िािा पाटील महावर्द्यालय, कजवि चौथा 
 

पुणे श्जल्हा 
अ.नं. महाविद्यालय क्रमांक 

१. अण्णासाहेब मगि महावर्द्यालय, हडपसि प्रथम 

२. वर्द्या प्रतिष्ट्ठानचे आट्वस सायन्स आणण कॉमसव कॉलजे, वर्द्यानगिी, बािामिी द्वितीय 

३. शशरूि शशक्षण प्रसािक मंडळाचे, चांिमल िािाचंि बोिा महावर्द्यालय, शशरूि ििृीय 

४. पी.डी.ए.चे र्तघिे कॉलेज ऑर् आट्वस, कॉमसव अँड सायन्स, सासर्ड चौथा 
५. बाबुिार्जी घोलप महावर्द्यालय पाचर्ा 

 

पालघि श्जल्हा 
अ.नं. महाविद्यालय क्रमांक 

१. कॉम्रेड गोिार्िी शामिार् परुळेकि कॉलेज, िलासिी प्रथम 

२. अशभनर् कॉलेज ऑर् आट्वस, कॉमसव अँड सायन्स द्वितीय 

 



ित्नागगिी श्जल्हा 
अ.नं. महाविद्यालय क्रमांक 

१. आय. सी. एस. महावर्द्यालय, खेड प्रथम 

२. डी बी जे महावर्द्यालय, चचपळूण द्वितीय 

 

भसरुं्दगुा श्जल्हा 
अ.नं. महाविद्यालय क्रमांक 

१. आनंिीबाई िार्िाणे आट्वस, कॉमसव अँड सायन्स कॉलेज प्रथम 

२. वर्जयालक्ष्मी वर्श्र्नाथ िळर्ी कॉलेज, िालेिे द्वितीय 

 

िायगड श्जल्हा 
अ.नं. महाविद्यालय क्रमांक 

१. के इ एस आनंिीबाई प्रर्ान सायन्स कॉलेज, नागोठण े प्रथम 

२. डी. जी. िटकिे महावर्द्यालय  द्वितीय 

३. कोकण ज्ञानपीठ उिण कॉलजे ऑर् कॉमसव अँड आट्वस ििृीय 

४. शेठ ज. नौ. पालीर्ाल कॉलजे चौथा 
 

औिंगाबाद श्जल्हा 
अ.नं. महाविद्यालय क्रमांक 

१. शशर्छत्रपिी कॉलेज, पाचोड प्रथम 

 

बीड श्जल्हा 
अ.नं. महाविद्यालय क्रमांक 

१. आनंििार् र्ोंडे उर्व  बाबाजी महावर्द्यालय, कडा प्रथम 

 

जालना श्जल्हा 
अ.नं. महाविद्यालय क्रमांक 

१. श्रीमिी िानकंुर्ि मदहला महावर्द्यालय, जालना प्रथम 

२. लालबहाििू शास्त्री सीतनयि कॉलेज द्वितीय 



उस्मानाबाद श्जल्हा 
अ.नं. महाविद्यालय क्रमांक 

१. शंकििार् पाटील महावर्द्यालय, भूम प्रथम 

२. श्री छत्रपिी शशर्ाजी कॉलजे, उमिगा द्वितीय 

 

नांदेड श्जल्हा 
अ.नं. महाविद्यालय क्रमांक 

१. यशर्ंि महावर्द्यालय नांिेड प्रथम 

 

लातूि श्जल्हा 
अ.नं. महाविद्यालय क्रमांक 

१. ियानंि कॉलेज ऑर् आट्वस, लािूि प्रथम 

 

अकोला श्जल्हा 
अ.नं. महाविद्यालय क्रमांक 

१. गुलाम नबी आझाि आटव, कॉमसव अँड सायन्स कॉलेज, बाशीटाकळी प्रथम 

 

यितमाळ श्जल्हा 
अ.नं. महाविद्यालय क्रमांक 

१. श्रीमिी र्त्सलाबाई नाईक मदहला महावर्द्यालय, पुसि प्रथम 

२. कॉलेज ऑर् डेअिी टेक्नॉलॉजी, र्रुड (पुसि) द्वितीय 

३. गोवपकाबाई शसिािाम गारं्डे कॉलेज, उमिखेड ििृीय 

४. एस. पी. एम. सायन्स अँड चगलानी आट्वस, कॉमसव कॉलेज, घाटंजी चौथा 
५. शशर्िामजी मोघे आट्वस कॉमसव अँड सायन्स कॉलजे पाचर्ा 

 

 

 

 



नागपूि श्जल्हा 
अ.नं. महाविद्यालय क्रमांक 

१. संिाजी महावर्द्यालय नागपूि प्रथम 

२. िाई गोलर्लकि महावर्द्यालय, िामटेक द्वितीय 

३. सुर्ा सुिेशभाई मतनयाि कॉलेज ऑर् कम्प्युटि अँड मॅनेजमेंट ििृीय 

 

गोंर्दया श्जल्हा 
अ.नं. महाविद्यालय क्रमांक 

१. शशर्प्रसाि सिानंि जसै्र्ाल कॉलेज प्रथम 

२. र्ोटे बंर्ू सायन्स कॉलेज, गोंदिया द्वितीय 

 

चंद्रपूि श्जल्हा 
अ.नं. महाविद्यालय क्रमांक 

१. सििाि पटेल महावर्द्यालय, चंद्रपूि प्रथम 

 

सोलापूि श्जल्हा 
अ.नं. महाविद्यालय क्रमांक 

१. छत्रपिी शशर्ाजी नाईट कॉलजे ऑर् आट्वस अँड कॉमसव, सोलापूि प्रथम 

 

सातािा श्जल्हा 
अ.नं. महाविद्यालय क्रमांक 

१. िािासाहेब ज्योिीिाम गोडस ेआट्वस, कॉमसव, सायन्स कॉलेज, र्डूज प्रथम 

२. श्रीमिी शमलनबेन मेहिा कॉलेज, पाचगणी द्वितीय 

 

रु्ळे श्जल्हा 
अ.नं. महाविद्यालय क्रमांक 

१. जगन्नाथ कडर्ािास शहा आिशव महावर्द्यालय प्रथम 

 



नंदिुबाि श्जल्हा 
अ.नं. महाविद्यालय क्रमांक 

१. अली अल्लाना कॉलेज ऑर् र्ामवसी, अक्कलकुर्ा प्रथम 

 

जळगाि श्जल्हा 
अ.नं. महाविद्यालय क्रमांक 

१. प्रिाप कॉलेज, अमळनेि प्रथम 

२. महात्मा गांर्ी शशक्षण मंडळाचे आटव सायन्स आणण कॉमसव कॉलेज द्वितीय 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 उत्कृष्ट्ट िाज्यस्तिीय वििागीय प्राचाया प्रिताक 
 

अ.नं. नाि महाविद्यालय 

१. प्राचायव डॉ. डी. डी. पाटील 
सहकाि महषी भाऊसाहेब संिुजी थोिाि कला, वर्ज्ञान, 

र्ाणणज्य महावर्द्यालय, सगंमनेि 
२. प्राचायव डॉ. भािि खिंािे लाल बहाििु शास्त्री महावर्द्यालय, पििूि, जालना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 उत्कृष्ट्ट वििागीय प्राचाया प्रिताक 

अ.नं. नाि महाविद्यालय 

१. प्राचायव डॉ. मनोहि पाटील श्री शशर्ाजी प्रसािकाचे कला र् र्ाणणज्य ितं्रज्ञान, र्ुळे 

 

अ.नं. नाि महाविद्यालय 

१. प्राचायव डॉ. पंजाब चव्हाण दिगंबििार् बबन्ि ुआट्वस, कॉमसव अँड सायन्स कॉलजे, 
भोकि, नांिेड 

 

अ.नं. नाि महाविद्यालय 

१. प्राचायव डॉ.व्ही.जी. सानप बलभीम कला, वर्ज्ञान, र्ाणणज्य महावर्द्यालय, बीड 

 

अ.नं. नाि महाविद्यालय 

१. प्राचायव डॉ. तनिीन घोिपडे अण्णासाहेब मगि महावर्द्यालय, हडपसि 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

उत्कृष्ट्ट िाज्यस्तिीय प्राचाया 

अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 

१. प्राचायव डॉ. तनिीन घोिपडे अण्णासाहेब मगि महावर्द्यालय, हडपसि प्रथम 

२. प्राचायव डॉ. चंद्रसेन कोठार्ळे शशर्छत्रपिी वर्द्यालय, पाचोड द्वितीय 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

उत्कृष्ट्ट वििागीय प्राचाया 

अ.नं. नाि महाविद्यालय 

१. प्राचायव डॉ. अजल्र्न जेिाम मेनेणझस अशभनर् कॉलेज ऑर् आट्वस, कॉमसव अँड सायन्स 
२. प्राचायव डॉ. सखािाम पाटील िािासाहेब ज्योिीिाम गोडस ेआट्वस, कॉमसव, सायन्स 

कॉलेज, र्डूज 
३. प्राचायव डॉ. अशोक खैिनाि जगन्नाथ कडर्ािास शहा आिशव महावर्द्यालय, 

तनजामपूि 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

उत्कृष्ट्ट श्जल्हास्तिीय प्राचाया 

अ.नं. नाि महाविद्यालय 

१. प्राचायव डॉ. िेर्ेंद्र व्यास श्रीमिी िार्ा िेर्ी गोयंका कॉलेज र्ॉि रु्मन 
२. प्राचायव डॉ. अिवर्िं चौर्िी  ए.सी.एस. कॉलेज जळगार् 
३. प्राचायव डॉ. अनुश्री खैिे गहृवर्ज्ञान र् संगणक मदहला महावर्द्यालय,लोणी 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



उत्कृष्ट्ट वििागीय समन्ियक 

अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 
१. डॉ.दिनेश खेडकि श्री शशर्ाजी सायन्स कॉलेज,अमिार्िी प्रथम 

२. डॉ.सिीश चव्हाण ए.सी. एस.कॉलेज भोकि,नािेंड द्वितीय 

३. डॉ.िाजेंद्र उढाण स्र्ामी वर्रे्कानंि र्रिष्ट्ठ महावर्द्यालय, मंठा ििृीय 

४. डॉ.श्रीकांि िेशमुख अनंििार् पर्ाि महावर्द्यालय, वपिंगूट चौथा 
५. डॉ.सचचन नांदे्र अनंििार् पाटील कला र् वर्ज्ञान महावर्द्यालय, िदहर्ले पाचर्ा 
६. डॉ.वप्रिी महाजन शशक्षण महषी िािासाहेब शलमये कला र्ाणणज्य र् वर्ज्ञान 

महावर्द्यालय, कळंबोली  
सहार्ा 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 उत्कृष्ट्ट िाज्यस्तिीय श्जल्हा समन्ियक 

अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 
१. प्रा. संिेश कासाि अगस्िी कला, र्ाणणज्य र् िािासाहेब रूपर्िे वर्ज्ञान 

महावर्द्यालय, अकोल े
प्रथम 

२. प्रा. सीमा बाजी के के र्ाघ इजन्स्टट्यूट ऑर् इंजीतनयरिगं  एज्युकेशन अँड 
रिसचव 

द्वितीय 

३. प्रा. िंजना जजर्ने श्रीमिी र्त्सलाबाई नाईक मदहला महावर्द्यालय, पुसि ििृीय 

४. प्रा.मद्विषा पाटील संिाजी महावर्द्यालय चौथा 
५. डॉ. बबन शशगंािे डी.जी. िटकिे महावर्द्यालय, माणगार् पाचर्ा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

उत्कृष्ट्ट वििागीय श्जल्हा समन्ियक 

अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 
१. डॉ. िाजेश लहाने िेर्चगिी कॉलेज, औिंगाबाि प्रथम 

२. प्रा. अतनिा आर्टी ियानंि कॉलेज ऑर् आट्वस, लािूि द्वितीय 

३. प्रा. डॉ. शशर्कुमाि िाऊििार् आय.सी.एस. महावर्द्यालय, खेड ििृीय 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

उत्कृष्ट्ट श्जल्हा समन्ियक 

अ.नं. नाि महाविद्यालय 
१. प्रा.र्नाजी इंगर्ल े म.ह. शशिें महावर्द्यालय, तिसंगी 
२. प्रा.सचचन गोर्र्वने वर्द्या वर्कास मंडळाच ेशसिािाम गोवर्िं पाटील कला, वर्ज्ञान 

आणण र्ाणणज्य महावर्द्यालय, साखिी 
३. प्रा.भाऊसाहेब गायकर्ाड गुलाम  नबी आजाि आट्वस, सायन्स कॉलेज, बाशीटाकळी 
४. डॉ.पी.आि.मुठ्ठे यशर्ंि महावर्द्यालय, नांिेड 
५. प्रा.संिोष शेंबाळे महात्मा ज्योतिबा रु्ले महावर्द्यालय,मुखेड 
६. डॉ.तनिीन पडर्ळ शंकििार् पाटील महावर्द्यालय, भूम 
७. डॉ.र्ैशाली पेिके एकिा शशक्षण प्रसािक मंडळ संचशलि कला महावर्द्यालय, 

बबडककनी, औिंगाबाि 
८. डॉ.संजय अस्र्ल े श्री. छत्रपिी शशर्ाजी कॉलेज, उमिगा 
९. प्रा.अजजि दिघे आनंिीबाई िार्िाणे आट्वस, कॉमसव अँड सायन्स कॉलेज, 

र्ैभर्र्ाडी 
१०. प्रा.िवर्दं्र काळे बलभीम महावर्द्यालय, बीड 
११. प्रा.श्रुिी पाटील मोदहिंि शसगं कबालशसगं डडग्री कॉलेज,कल्याण 
१२. प्रा.संिोष कुलकणी के.एम.अग्रर्ाल कॉलेज,कल्याण 
१३. प्रा.प्राजक्िा िाऊि अशभनर् डडग्री कॉलेज, भाईंिि 
१४. डॉ.संिीप दटळे के. टी.एच.एम.कॉलेज,नाशशक 
१५. प्रा.चंद्रशेखि चगते्त मदहला महावर्द्यालय,नागपूि 
१६. प्रा.र्मवर्ीि चौहान र्ोटे बंर्ू सायन्स कॉलेज,गोंदिया 
१७. प्रा.अरुण पाटील पेन एज्यूकेशन सोसायटीचे भाऊसाहेब नेने महावर्द्यालय 

िायगड 
 

 

 

 

 



  

उत्कृष्ट्ट तालुका समन्ियक 

रु्ळे श्जल्हा 
अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 

१. प्रा.िाजेंद्र ब्राह्मण े र्ेस्ट खानिेश भचगनी सेर्ा मंडळ संचशलि कला आणण र्ाणणज्य 
महावर्द्यालय, मदहला महावर्द्यालय, र्ळेु 

प्रथम 

२. प्राचायव डॉ.तनबंा र्ाल्हे श्री. शशर्ाजी वर्द्या प्रसािक संस्थेच ेश्रीमिी पार्विीबाई बाजीिार् 
बागल कला आणण र्ाणणज्य महावर्द्यालय, िोंडाईचा, र्ुळे 

द्वितीय 

 

भसरुं्दगुा श्जल्हा 
अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 

१. प्रा.बाळकृष्ट्ण िेऊिर्ाडकि श्री.एस.एच.केळकि कॉलजे,िेर्गड प्रथम 

२. प्रा. िमाकांि गार्डे गोगटे-र्ाळके कॉलजे,बांिा,सार्ंिर्ाडी द्वितीय 

 

नागपूि श्जल्हा 
अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 

१. डॉ.ईश्र्ि र्ाघ श्रीमिी िाजकमल बापूिार् तिडके महावर्द्यालय प्रथम 

२. प्रा.प्रर्ीण लमखेड े िाणी इंदििाबाई महावर्द्यालय द्वितीय 

 

ित्नागगिी श्जल्हा 
अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 

१. प्रा.डॉ.चंद्रशेखि साळंुख े आय.सी.एस.महावर्द्यालय,खेड प्रथम 

२. प्रा. शमशलिं सनगिे कला,र्ाणणज्य,वर्ज्ञान महावर्द्यालय,लांजा द्वितीय 

 

 नांदेड श्जल्हा 
अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 

१. प्रा.डॉ.एस.एम.िेबडे िेगलूि महावर्द्यालय,िेगलूि प्रथम 

२. डॉ.पी.जी.जार्र् एल.बी.एस.महावर्द्यालय,र्मावबाि द्वितीय 



 

पििणी श्जल्हा 
अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 

१. प्रा.डॉ.वर्जय भोपळे स्र्ािंत्र्य सैतनक सूयवभानजी पर्ाि महावर्द्यालय, पूणाव प्रथम 

२. प्रा.डॉ.तनिीन बार्ळे शाििा महावर्द्यालय,पिभणी द्वितीय 

 

कोल्हापूि श्जल्हा 
अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 

१. प्रा.डॉ.बाजीिार् शशके यशर्ंििार् चव्हाण र्ािणा महावर्द्यालय, र्ािणानगि प्रथम 

 

 िायगड श्जल्हा 
अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 

१. प्रा.डॉ.वर्लास जार्र्ि कोकण एज्युकेशन सोसायटीचे आनंिीबाई प्रर्ान वर्ज्ञान 
महावर्द्यालय, नागोठण े

प्रथम 

२. प्रा.अभय पिब दहिर्ळ एज्युकेशन रस्ट कॉलेज ऑर् कम्प्युटि सायन्स अँड 
इन्र्ॉमेशन टेक्नॉलॉजी आणण दहिर्ळ िात्र महावर्द्यालय 

,महाड 

द्वितीय 

 

 अमिािती श्जल्हा 
अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 

१. डॉ.उमेश कनेिकि गो. सी. टोम्पपे महावर्द्यालय, चांििूबाजाि प्रथम 

२. डॉ.गजेंद्रशसहं पचलोिे वर्नायक वर्ज्ञान महावर्द्यालय, अमिार्िी द्वितीय 

 

अकोला श्जल्हा 
अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 

१. डॉ.सोनल कामे आि.डी.जी.महावर्द्यालय,अकोला प्रथम 

२. डॉ.अशमि रै्िाळे गुलाम नबी आझाि कला, र्ाणणज्य वर्ज्ञान महावर्द्यालय, 
बाशीटाकळी 

द्वितीय 

३. डॉ.हरििास खिाि शंकिलाल खंडेलर्ाल महावर्द्यालय, अकोला ििृीय 



 
 

बुलढाणा श्जल्हा 
अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 
१. डॉ. शशर्शंकि मोिे बनमेरू महावर्द्यालय, लोणाि प्रथम 

२. डॉ. वर्ष्ट्णू घुमटकि गो.से. महावर्द्यालय, खामगार् द्वितीय 

 

 यितमाळ श्जल्हा 
अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 

१. डॉ. सुनील उंभािे मंुगसाजी महािाज महावर्द्यालय, िािव्हा प्रथम 

२. डॉ.अशमि भगि चगलानी महावर्द्यालय, घाटंजी द्वितीय 

 

नाभिक श्जल्हा 
अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 

१. प्रा. चैिन्य कायंिे पाटील के. टी. एच. महावर्द्यालय, नाशशक प्रथम 

 

 पुणे श्जल्हा 
अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 

१. प्रा.भगर्ान गावर्ि शंकििार् भेलके महावर्द्यालय, नसिापुि प्रथम 

२. डॉ.अंबािास केि शस.टी. कॉलेज शशरूि द्वितीय 

 

अहमदनगि श्जल्हा 
अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 

१. प्रा. वर्लास सुदद्रक श्री. छत्रपिी शशर्ाजी महावर्द्यालय, श्रीगोंिा प्रथम 

२. प्रा. संिोष क्षीिसागि िािा पाटील महावर्द्यालय, कजवि द्वितीय 

 

 

 



औिंगाबाद श्जल्हा 
अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 

१. डॉ. िीपक तनकम श्री मुक्िानंि महावर्द्यालय, गंगापूि प्रथम 

२. डॉ. महेश थोिाि श्री संि सार्िामाळी ग्रामीण महावर्द्यालय, रु्लंब्री द्वितीय 

बीड श्जल्हा 
अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 

१. डॉ. दिलीप शभस े यशर्ंि चव्हाण महावर्द्यालय, अंबाजोगाई प्रथम 

२. डॉ. अशोक नागिगोज े र्संििािा पाटील महावर्द्यालय, पाटोिा द्वितीय 

 

जालना श्जल्हा 
अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 

१. प्रा.िामप्रसाि खालापुिे लाल बहाििू शास्त्री महावर्द्यालय, पििुि प्रथम 

२. डॉ.शहेजाि वर्कािोिीन कला, वर्ज्ञान र् र्ाणणज्य महावर्द्यालय, बिनापूि द्वितीय 

 

 उस्मानाबाद श्जल्हा 
अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 

१. डॉ. शहाजी चंिनशशर् े आि. जी. शशिें महावर्द्यालय पिांडा प्रथम 

२. डॉ. वर्र्ेकानंि चव्हाण िुळजाभर्ानी महावर्द्यालय, िुळजापूि द्वितीय 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

उत्कृष्ट्ट िाज्यस्तिीय महाविद्यालयीन समन्ियक  

अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 

१. डॉ.सुनील ओगले वर्द्या प्रतिष्ट्ठानचे आट्वस, सायन्स आणण कॉमसव कॉलजे 
वर्द्यानगिी, बािामिी 

प्रथम 

२. डॉ.स्र्ािी महाजन श्रीमिी िानकंुर्ि मदहला महावर्द्यालय, जालना द्वितीय 

३. डॉ.हनुमंििार् जगिाप कोकण ज्ञानपीठ उिण कॉलजे ऑर् कॉमसव अँड आट्वस उिण ििृीय 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

उत्कृष्ट्ट वििागीय महाविद्यालयीन समन्ियक 

मुंबई वििाग 
अ.नं. नाि महाविद्यालय 

१. डॉ.हनुमंििार् जगिाप कोकण ज्ञानपीठ उिण कॉलजे ऑर् कॉमसव अँड आट्वस उिण 
 

उत्ति महािाष्ट्र वििाग 
अ.नं. नाि महाविद्यालय 

१. प्रा.संभाजी पाटील श्री. शशर्ाजी वर्द्या प्रसािक संस्थेच ेसादहत्य आणण र्ाणणज्य 
महावर्द्यालय, र्ुळे 

 

नागपूि वििाग 
अ.नं. नाि महाविद्यालय 

१. डॉ.दिर्ाकि बत्रपाठी सुर्ा सुिेश भाई मतनयाि कॉलेज ऑर् कॉम्प्युटि अँड मॅनेजमेंट 
 

पश्चचम महािाष्ट्र वििाग 
अ.नं. नाि महाविद्यालय 

१. प्रा.सत्यनािायण आिडे यशर्ंििार् चव्हाण र्ािणा महावर्द्यालय, र्ािणानगि 
 

औिंगाबाद वििाग 
अ.नं. नाि महाविद्यालय 

१. डॉ.स्र्ािी महाजन श्रीमिी िानकंुर्ि मदहला महावर्द्यालय, जालना 
 

  पुणे वििाग 
अ.नं. नाि महाविद्यालय 

१. डॉ.सुनील ओगले वर्द्या प्रतिष्ट्ठानचे आट्वस, सायन्स अँड कॉमसव कॉलेज वर्द्यानगिी, 
बािामिी 



 

अमिािती वििाग 
अ.नं. नाि महाविद्यालय 

१. डॉ.प्रर्ीण सिपािे गोवपकाबाई शसिािाम गारं्डे कॉलेज, उमिखेड 
 

उत्कृष्ट्ट श्जल्हास्तिीय महाविद्यालयीन समन्ियक 

नाभिक श्जल्हा 
अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 

१. डॉ. िेखा मोिे एम.व्ही.पी.एस.एस.एस.एम. आट्वस, सायन्स अँड कॉमसव कॉलेज, 
साईखेडा 

प्रथम 

२. प्रा.नर्नाथ बोंबले एम.व्ही.पी.समाजाचे के पी जी. आट्वस,कॉमसव,अँड सायन्स कॉलेज, 
इगिपुिी 

द्वितीय 

 

 पुणे श्जल्हा 
अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 

१. डॉ. सुनील ओगले वर्द्या प्रतिष्ट्ठानचे आट्वस, सायन्स अँड कॉमसव कॉलेज, 
वर्द्यानगिी बािामिी 

प्रथम 

२. प्रा. तनिीन लगड अण्णासाहेब मगि महावर्द्यालय, हडपसि द्वितीय 

३. प्रा.योचगनी िाऊि शसहंगड इजन्स्टट्यूट ऑर् टेक्नॉलॉजी कॉलेज,लोणार्ळा ििृीय 
 

अहमदनगि श्जल्हा 
अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 

१. प्रा.नर्नाथ नागिे सहकाि महषी भाऊसाहेब संिुजी थोिाि महावर्द्यालय, संगमनेि प्रथम 

२. प्रा.गायत्री गदहिे गहृवर्ज्ञान र् संगणक मदहला महावर्द्यालय, लोणी द्वितीय 

३. प्रा.संिोष र्ाघमािे न्यू आट्वस, कॉमसव अँड सायन्स कॉलेज, अहमिनगि (स्र्ायत्त) ििृीय 
 

ित्नागगिी श्जल्हा 
अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 

१. प्रा.डॉ.चंद्रशेखि साळंुख े आय. सी. एस. महावर्द्यालय, खेड प्रथम 

 



भसरुं्दगुा श्जल्हा 
अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 

१. प्रा.र्ैभर् साटम पंुडशलक अंबाजी काले आट्वस अँड कॉमसव कॉलेज, शशिगार्,कल े प्रथम 

२. प्रा.गंगार्ि हनर्टे वर्जयालक्ष्मी वर्श्र्नाथ िळर्ी कॉलेज, िालेिे द्वितीय 
 

िायगड श्जल्हा 
अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 

१. प्रा.डॉ.हनुमंििार् 
जगिाप 

कोकण ज्ञानपीठ उिण र्ाणणज्य र् कला महावर्द्यालय, उिण प्रथम 

२. प्रा.अभय पिब दहिर्ळ एज्युकेशन रस्ट कॉलेज ऑर् कॉम्प्युटि सायन्स अँड 
इन्र्ॉमेशन टेक्नॉलॉजी आणण दहिर्ळ िात्र महावर्द्यालय, महाड 

द्वितीय 

३. प्रा.डॉ.वर्लास जार्र्ि के. इ. एस. आनंिीबाई प्रर्ान सायन्स कॉलेज, नागठाणे, जजल्हा 
िायगड 

ििृीय 

 

औिंगाबाद श्जल्हा 
अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 

१. डॉ हरिभाऊ गांर्ी शशर्छत्रपिी कला महावर्द्यालय, पाचोड प्रथम 

२. डॉ.िुकािाम गारं्डे शशर्छत्रपिी कला महावर्द्यालय, पाचोड द्वितीय 
 

जालना श्जल्हा 
अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 

१. प्रा.अंजू कुलकणी श्रीमिी िानकंुर्ि मदहला महावर्द्यालय, जालना प्रथम 

२. डॉ.स्र्ािी महाजन श्रीमिी िानकंुर्ि मदहला महावर्द्यालय, जालना द्वितीय 
 

बीड श्जल्हा 
अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 

१. डॉ. ित्तात्रय निसाळे आनंििार् र्ोंडे उर्व  बाबाजी महावर्द्यालय, कडा प्रथम 

२. डॉ. िर्ींद्र काळे बलभीम महावर्द्यालय, बीड द्वितीय 
 



उस्मानाबाद श्जल्हा 
अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 

१. डॉ. संजय अस्र्ल े श्री छत्रपिी शशर्ाजी महावर्द्यालय, उमिगा प्रथम 

 

नांदेड श्जल्हा 
अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 

१. डॉ.के.आि.सोळंुके इंदििा गांर्ी र्रिष्ट्ठ महावर्द्यालय, शसडको प्रथम 

 

यितमाळ श्जल्हा 
अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 

१. डॉ.प्रर्ीण सिपािे गोवपकाबाई शसिािाम गारं्डे महावर्द्यालय, उमिखेड प्रथम 

२. डॉ.स्नेहा शेंडे कॉलेज ऑर् डेअिी टेक्नॉलॉजी, र्रूड द्वितीय 
३. प्रा.प्रगिी टाळे शशर्िामजी मोघे आट्वस, कॉमसव अँड सायन्स कॉलजे, केलापूि, 

पांढिकर्डा 
ििृीय 

 

अकोला श्जल्हा 
अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 

१. प्रा.सोनल कामे श्रीमिी िार्ािेर्ी गोयंका कॉलेज र्ॉि रू्मन, अकोला प्रथम 
 

नागपूि श्जल्हा 
अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 

१. डॉ.दिर्ाकि बत्रपाठी सुर्ा सुिेश भाई मतनयाि कॉलेज ऑर् कॉम्प्युटि अँड मॅनेजमेंट प्रथम 

२. डॉ.िाहुल हंगिगे िाई गोलर्लकि महावर्द्यालय, िामटेक द्वितीय 
 

कोल्हापूि श्जल्हा 
अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 

१. प्रा.सत्यनािायण आिडे यशर्ंििार् चव्हाण र्ािणा वर्द्यालय, र्ािणानगि प्रथम 

 

 



सोलापूि श्जल्हा 
अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 

१. प्रा.शशर्ाजी मस्के संगमेश्र्ि कॉलेज, सोलापूि प्रथम 

 

रु्ळे श्जल्हा 
अ.नं. नाि महाविद्यालय क्रमांक 

१. प्रा.डॉ.संभाजी पाटील श्री. शशर्ाजी वर्द्या प्रसािक संस्थेच ेभाऊसाहेब ना. स. पाटील 
सादहत्य आणण मु. र्ी. मु. अ. र्ाणणज्य महावर्द्यालय, र्ुळे 

प्रथम 

२. प्रा.मुकेश र्ळर्ी वर्द्या वर्कास मंडळाच ेसो. गो. पाटील कला, वर्ज्ञान आणण 
र्ाणणज्य महावर्द्यालय साक्री, र्ुळे 

द्वितीय 

३. प्रा.अजबिार् इंगळे जगननाथ कडर्ािास शहा आिशव महावर्द्यालय तनजामपूि, 
जैिाणे, र्ुळे 

ििृीय 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
द्विशषे सन्माि 

१ प्रा.द्वशिाजी भोसले  

२ प्रा.जयंत लेकुरिाळे  

३ प्रा.राजेंद्र मोरे  

४ प्रा. डॉ. अतुल साळंुखे 

५ प्रा.के.सी.मोद्विते 

६ प्रा.श्रतुी पाटील  

७ प्रा.सोिल कामे 

८ प्रा.सीमा बाजी  

९ मा.श्री.द्वििेश पिार  

१० मा.श्री.रािुल िाघमोडे-पाटील 

११ मा.श्री.श्रीकांत इगंळे 


