िद.25/03/2019 ते 27/03/2019 या कालावधीत होणा या E - Governance For Institutional Development Training
साठी िनवड कर यात आले या िश णाथ ची यादी
अ.

अिधका यांचे नांव
1

पदनाम

डॉ.उमेश जग ाथराव

ा यापक,

कहाळे कर

थाप य

मोबाईल नंबर
9422207977

ई-मेल आयडी

सं थे चे नाव

ukahalekar@rediffm

शासकीय

ail.com

अिभयांि की

अिभयांि की

महािव ालय,
औरं गाबाद

2

डॉ. ही.के.मौय

ाचाय

9890183001

vkmourya@gmail.co

शासकीय

m

औषधिनम णशा
महािव ालय,
औरं गाबाद

3

ीम.एस.आर.भ मे,
िवभाग

मुख,िव ुत

9860970798

अिभयांि की

swati.bhasme@gov.

शासकीय

in

तं िनकेतन,
औरं गाबाद

4

ी.ए.एस.अबक

विर ठ अिध,

8424012682

अणुिव त
ु अिभ.

abakas2464@gmail

शासकीय

.com

तं िनकेतन,
औरं गाबाद

5

ी.एस.पी.िशराळकर

विर ठ अिध, यं

9960269475

sshrikant76@gmail.

शासकीय

com

तं िनकेतन,जालना

dhirbassigd@gmail.

शासकीय

com

तं िनकेतन,अंबड

rathod.arvind2@gm

शासकीय

ail.com

तं िनकेतन, जतूर

kulkarnibhushan4@r

शासकीय

ediffmail.com

तं िनकेतन, जतूर

patilrk123@rediffma

शासकीय

il.com

तं िनकेतन,

rkpvpit@gmail.com

हगोली

9326979744

garjegv@yahoo.co

शासकीय

9850809413

m

तं िनकेतन,नांदेड

malusarika07@gmai

शासकीय

l.com

तं िनकेतन,बीड

faridasiddiqui1980

शासकीय

@gmail.com

तं िनकेतन,

अिभयांि की
6

ी.जी.डी.धीरब सी

विर ठ अिध, यं

9422759490

अिभयांि की
7

ी.ए.के.राठोड

विर ठ अिध,

9421460079

संगणक अिभ.
8

ी.बी.एस.कुलकण

विर ठ अिध,

7507657653

अणुिव त
ु अिभ.
9

10
11

डॉ.आर.के.पाटील

डॉ.जी. ही.गज
ीम.सािरका आिशष
मालू

12

ीम.एफ.बी.िस ीकी

ाचाय

ाचार्य
विर ठ अिध,

9822850472

9422931697

संगणक अिभ.
विर ठ अिध,

8766913820

डीडीजीएम

उ मानाबाद
13

ी.िस ाम
राम लग पा कुल

14

ी.पी.एस.च हाण

विर ठ अिध,

9421983141

थाप य अिभ.
अिध रसायन

8108577113

kurlesidram@rediff

पु.ला.शासकीय

mail.com

तं िनकेतन,लातूर

-

शाकसीय
तं िनकेतन, ठाणे

15

ी.के.पी.नारखेडे

िवभाग मुख
उपयोिजत यं

996956101

narkhedekishor7@g

शाकसीय

mail.com

तं िनकेतन, ठाणे
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िद.25/03/2019 ते 27/03/2019 या कालावधीत होणा या E - Governance For Institutional Development Training
साठी िनवड कर यात आले या िश णाथ ची यादी
अ.
16

अिधका यांचे नांव
ी.एन.एम.

कमशाळा

आंबाडे कर
17

पदनाम

मोबाईल नंबर
9987236914

अिध क

ी.एस.डी.सानप

अिध.यं

9763054406

ई-मेल आयडी

सं थे चे नाव

nandu0208-

शाकसीय

ngp@yahoo.com.in

तं िनकेतन, ठाणे

-

शाकसीय
तं िनकेतन, ठाणे

18

19

20

डॉ. डी. ही.जाधव

डॉ. ही.आर.मानकर

ी. ए. जी. राऊत

सहसंचालक

ाचाय

अिध या याता

9422797509

9422856981

9370869477

अणुिव त
ू
21

ी. एस. पी. पासेबंद

िवभाग मुख

9423053127

थाप य अिभ.
22

ीमती नजमा

ा यापक

9423964969

इनामदार

roamravati@

तं िश ण िवभागीय

dtemaharashtra.gov

काय लय,

.in

अमरावती.

gpwashim@

शासकीय

dtemaharashtra.gov

तं िनकेतन,

.in

वािशम.

gpwashim@

शासकीय

dtemaharashtra.gov

तं िनकेतन,

.in

वािशम.

gpamravati@

शासकीय

dtemaharashtra.gov

तं िनकेतन,

.in

अमरावती.

gcopamravati@

शासकीय

dtemaharashtra.gov

औषधिनम णशा

.in

महािव ालय,
अमरावती

23

डॉ.एम.ए.कुरे शी,

अिध या याता

9403313195

थाप य अिभ.
24

ी.बी.पी.देवसरकर,

िवभाग मुख

9527930967

अणुिव त
ू
25

डॉ.रे वतकुमार िपठु जी

ाचाय

8007378756

बोरकर

gpyavatmal@

शासकीय

dtemaharashtra.gov

तं िनकेतन,

.in

यवतमाळ (जुने)

gpkhamgaon@

शासकीय

dtemaharashtra.gov

तं िनकेतन,

.in

खामगांव.

rpborkar@rediffmail.

शासकीय

com

अिभयांि की
महािव ालय,
जळगांव

26

डॉ.एम.बी.डायग हाणे

ाचाय

9890588226

mdai68@gmail.com

शासकीय
तं िनकेतन,
हपूरी

27
28
29
30

डॉ. िवठल

ी. बांदल

ी.सुरेश म. सग
ी.रोिहत श े
डॉ.सुिनल सुखदेव

ाचाय
ाचाय
ा यापक
ाचाय

9421017462
9869032737
9830024282
9423050355

भामरे
31

डॉ.राज दगडु बा
कोकाटे

ा यापक
उपकरणीकरण

9767423528

vitthalsbandal@gma

शासकीय

il.com

तं िनकेतन, कराड

principal@aoamum

ॲकॅडमी ऑफ

bai.in

आ कटे चर, मुंई

rohitshnkre@gmail.c

ॲकॅडमी ऑफ

om

आ कटे चर, मुंई

sunilsbhamare@gm

शासकीय

ail.com

तं िनकेतन, पेण

rdkokate3394@gm

शासकीय

ail.com

अिभयांि की
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िद.25/03/2019 ते 27/03/2019 या कालावधीत होणा या E - Governance For Institutional Development Training
साठी िनवड कर यात आले या िश णाथ ची यादी
अ.

अिधका यांचे नांव

पदनाम

मोबाईल नंबर

ई-मेल आयडी

सं थे चे नाव
महािव ालय,
जळगांव

32

डॉ.मह जनादन

ा यापक यं

9850375970

साबळे

mjsable6671@gmail

शासकीय

.com

अिभयांि की
महािव ालय,
जळगांव

33

डॉ. आर. एन. काणे,

िवभाग मुख

9890248575

औषधिनम णशा
34

35

36

डॉ. एस.एस.

िवभाग मुख

भरतकर,

िव त
ू अिभ.

डॉ. एन.जी.

िवभाग मुख यं

कुलकण ,

अिभ.

ी.संदीप बालकृ ण
िव णू पे

37

ीम.संगीता ही

िवभाग मुख

9970911577

9423167900

9975136716

िव त
ु
अिध अणुिव त
ू

9833969898

ब ोरे
38

ी.सुिनल िवनायक

अिध यं

9422542982

जोशी
39
40

ी.िकशोर उ मराव

अिध.

दवणे

उपकरणीकरण

डॉ.िनितन पांडूरंग

-

9892404724
9822315705

सोनजे

gpamravati@

शासकीय

dtemaharashtra.gov

तं िनकेतन,

.in

अमरावती

gpamravati@

शासकीय

dtemaharashtra.gov

तं िनकेतन,

.in

अमरावती

gpamravati@

शासकीय

dtemaharashtra.gov

तं िनकेतन,

.in

अमरावती

hodee@gpmumbai.

शासकीय

ac.in

तं िनकेतन, मुंबई

sangita_bannore@

शासकीय

yahoo.com

तं िनकेतन, मुंबई

starsvj63@gmail.co

शासकीय

m

तं िनकेतन, मुंबई

k-dawane@

शासकीय

yahoo.com

तं िनकेतन, मुंबई

nitinsonje@yahoo.c

शासकीय

o.in

तं िनकेतन,
गडिचरोली

41

डॉ.ई र पी सोनार

सहा. ा यापक

9890272905

ips.civil@coep.ac.in

थाप य
42

डॉ.िवजय गोपीनाथ
क डे कर

43

ी.िदनेश िकसन

िवभाग मुख

महािव ालय, पुणे
7387721252

थाप य
अिध थाप य

9422236798

भंडारे
44

ीम.अंजली अतुल

अिध. िव त
ु

9869251084

भांद कर
45

ी.अजय देिवदास

अिध अणुिव त
ू

9767847485

िवखणकर
46

डॉ.शेखर यादिगरी
ग जल

िवभाग मुख

अिभयांि की

9604125900

वयंचल

vijaykondekar@redif

शासकीय

fmail.com

तं िनकेतन, पेण

dk_bhandare@redi

शासकीय

ffmail.com

तं िनकेतन, पेण

bhanddkar13@gmai

शासकीय

l.com

तं िनकेतन, पेण

a_vikhankar@yaho

शासकीय

o.com

तं िनकेतन, पेण

shekhar.gajjal1975

शासकीय

@gmail.com

तं िनकेतन,
नािशक

47

ी.राजेश उ म
शेळके

िवभाग मुख
िव त
ु

9405572573

rushelkel@rediffmail

शासकीय

.com

तं िनकेतन,
नािशक
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िद.25/03/2019 ते 27/03/2019 या कालावधीत होणा या E - Governance For Institutional Development Training
साठी िनवड कर यात आले या िश णाथ ची यादी
अ.
48

अिधका यांचे नांव

पदनाम

डॉ.सुिनल शाली ाम

सहयोगी

पुसदकर

मोबाईल नंबर
9422915635

ा यापक

ई-मेल आयडी

सं थे चे नाव

ss_pusadakar@yah

शासकीय

oo.co.in

अिभयांि की

थाप य

महािव ालय,
जळगांव

49

डॉ. शांत अरगडे

अिध.

8888322585

औषधिनम ण

prashant.argade@g

शासकीय

mail.com

तं िनकेतन,

शा
50

ी.चं रशेखर भोळे

अिध.पदाथ

जळगांव
9420788788

-

िव ान

शासकीय
तं िनकेतन,
जळगांव

51

डॉ. स कुमार

अिध.यं अिभ.

9422790908

गो वदराव गढरी
52
53

ी.दयाराम सेना

अिध उपयोिजत

साटोटे

यं शा

डॉ.उ हास रामराव

अिध अणुिव त
ू

9890023097
9595831433

देशमुख
54

सौ.वसुंधरा

अिध गिणत

9881287100

िववेकानंद बोरकर
55

ी.राज द ा य

अिध अणुिव त
ू

9403247366

उमरीकर

pras_gh@rediffmail

शासकीय

.com

तं िनकेतन, धुळे

dasatote@rediffmail

शासकीय

.com

तं िनकेतन, धुळे

deshmukhur@gmail

शासकीय

.com

तं िनकेतन, धुळे

vasundhar.borkar1

शासकीय

811@gmail.com

तं िनकेतन, धुळे

u_rajesh_d@rediff

शासकीय

mail.com

तं िनकेतन,
अहमदनगर

56

ी.कमलाकर

अिध यं

9970272754

िवनायक भंगाळे

kvbhangale2007@g

शासकीय

mail.com

तं िनकेतन,
नंदूरबार

57

ी.मेहश मंगलिगर

अिध.संगणक

7066330612

गो वामी

mmgoswami123@g

शासकीय

mail.com

तं िनकेतन,
नंदूरबार

58

डॉ.टी.बी.लवटे

िवभा मुख

8007715891

अणुिव त
ू

lavate.tb@rediffmail.

शासकीय

com

तं िनकेतन,
हपूरी

59

डॉ.

ीमती सु. नं.

माढे कर,

ा यापक

9822325683

उपयोिजत

snm.civil@coep.ac.i

अिभयांि की

n

महािव ालय, पुणे

vitthalsbandal@gma

शासकीय अिभ.म.

il.com

अवसरी पुणे

यं शा
60

डॉ. डी. आर.

ा यापक

पानग हाणे

वयंचलीत

9421017462

अिभ.
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िद.28/03/2019 ते 30/03/2019 या कालावधीत होणा या E- Governance For Institutional Development Training
साठी िनवड कर यात आले या िश णाथ ची यादी
अ.
1

अिधका यांचे नांव
ीमती ही.पी.
अ थपूर

2

ीमती एन.एस.
कदम

3

5

िवभाग मुख-

मोबाईल नंबर
9021350883

उपयोिजत यं
िवभाग मुख-

9822083003

धातूशा

ी. आर.एन.
िशकारी

4

पदनाम

ी. पी. यू.गग

िवभाग मुख-

7709648285

अणुिव त
ु
अिध या याता- यं

डॉ. िदपक नागनाथ

िवभाग मुख-मािहती

रे वडकर

तं

9923190377
9423076505

ान

ई-मेल आयडी

सं थे चे नाव

hod_qpmech@gppu
ne.ac.in

शासकीय

nsk201224@yahoo.c
om

शासकीय

rnshikari1112@gm

शासकीय

ail.com

तं िनकेतन, पुणे

pushpakgarge@yah
oo.com

शासकीय

deep.rew@gmail.co
m

शासकीय

तं िनकेतन, पुणे
तं िनकेतन, पुणे

तं िनकेतन, पुणे
तं िनकेतन,
अवसरी, पुणे

6

ीमती अमृता सुरेश
गादगीकर

अिध या याता

9561582897

संगणक

amruta.gadgikar@g
mail.com

शासकीय
तं िनकेतन,
अवसरी, पुणे

7

ी. लांडगे राजेश

अिध या याता इं जी

7020288573

पंिडत

rajesh.landge2015@
gmail.com

शासकीय
तं िनकेतन,
अवसरी, पुणे

8

ीमती मयुरी शरद

अिध या याता गिणत

7219086827

साळवी

mayariachavan@gm
ail.com

शासकीय
तं िनकेतन,
अवसरी, पुणे

9

ीमती मांडके

अिध या याता पदाथ

9921064284

स य ी नारायण

Satyashri.phy@yaho
o.com.in

शासकीय
तं िनकेतन,
अवसरी, पुणे

10
11

डॉ. एम. एस .
नागमोडे

अिभ.

डॉ. ड यु. एन.

सह. ा यापक

देऊळकर
12

ा यापक अणुिव त
ु

डॉ. एम. जे. पाबळे

9226771488
9422009449

थाप य अिभ.
सह. ा यापक

9987552677

Manoj.nagmode@g
mail.com

शासकीय अिभ.म.

Wasudeon@gmail.c
om

शासकीय अिभ.म.

mjpable@gmail.com

शासकीय अिभ.म.

वयंचल अिभ.
13
14
15

डॉ. एस. ही.
ीरसागर

अिभ.

ी. जी. एस. दातार

कमशाळा अिध क

डॉ.

ीमती अ. द.

ठु बे,
16

ीमती एस.एस.
भािवकटी

17

सह. ा यापक यं

ी. डॉ. संदीपान
हाद नरोटे

सहयोगी ा यापक

8805325726
9096161714
9420426106

sharadkshirsagar@g
mail.com

शासकीय अिभ.म.

gajanan.datar@gmai
l.com

शासकीय अिभ.म.

adt.civil@coep.ac.in

अिभयांि की

अवसरी पुणे
अवसरी पुणे
महािव ालय, पुणे

9881436663

यं अ िभ.
िवभाग मुख

अवसरी पुणे
अवसरी पुणे

थाप य
सहयोगी ा यापक

अवसरी पुणे

9422085722

bhavikatti.mech@co
ep.ac.in

अिभयांि की

snarote@gmail.com

शासकीय मिहला

अणुिव त
ु

महािव ालय, पुणे
िनवासी
तं िनकेतन,
तासगांव
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अिधका यांचे नांव

पदनाम

मोबाईल नंबर

18

ी.आर. जी.तांबट

िवभाग मुख थाप य

9702238210

ई-मेल आयडी

सं थे चे नाव

rgtambat@somaiya

क.जे. सोमैया

.edu

तं िनकेतन,
िव ािवहार, मुंबई

19

ी.आर.एच.
घडयाळजी

िवभाग मुख

2225256150

अणुिव त
ु

rhghadyalji@somai

क.जे. सोमैया

ya.edu

तं िनकेतन,
िव ािवहार, मुंबई

20

ीम.बी.एस.

िवभाग मुख िव त
ु

9833570782

मोत लग

bsmotling@somaiy

क.जे. सोमैया

a.edu

तं िनकेतन,
िव ािवहार, मुंबई

21

डॉ.आर.के.सावंत

िवभाग मुख,

9822878804

अणुिव त
ु

ranjitsawant1@gmai
l.com

अिभयांि की
22

ी.गणेश घन याम
वै णव

23

ीम.सीमा अजय
आगरकर

शासकीय
तं िनकेतन,
हगोली

विर ठ अिध,

8421294395

अणुिव त
ु अिभ.
विर ठ अिध,

9422323691

अणुिव त
ु अिभ.

er.ganesh@yahoo.c
o.in

पु.ला.शासकीय

seemaagarkar@redi
ffmail.com

शासकीय िनवासी

तं िनकेतन,लातूर

मिहला
तं िनकेतन,लातूर

24

डॉ.एस.एस.गाजरे

सहयोगी
ा यापक,इले

9421851011

ssgajre@sggs.ac.in

ॉिन

ी.गु गो वद
सघजी

स अँड

अिभयांि की व

टे िलक युिनकेशन

तं शा
सं था,िव णुपुरी,
नांदेड

25

ा.एस.एस.हाटकर

सहयोगी

9421868526

sshatkar@sggs.ac.in

ा यापक,संगणक

ी.गु गो वद
सघजी

िवभाग

अिभयांि की व
तं शा
सं था,िव णुपुरी,
नांदेड

26
27
28

डॉ.एस.टी.धो े
डॉ.आर.एन.ठाकूर
ी.के. ही.पाटील,

िवभाग मुख थाप य
अिध. थाप य
अिध यं

9623867406
9757397659
9837318974

dhotrest@yahoo.c

शाकसीय

om

तं िनकेतन, ठाणे

ravindrathakur@yahoo.com.
in
kvpatil@gmail.com

शाकसीय
तं िनकेतन, ठाणे
शाकसीय
तं िनकेतन, ठाणे

29

30

ी.के.पी.बागडे

ी.बी.बी.कुलकण

अिध.उपयोिजत यं

अिध.यं

9920537551

9892682385

pradipchavan75@g

शाकसीय

mail.com

तं िनकेतन, ठाणे

662406kulkarni@g

शाकसीय

mail.com

तं िनकेतन, ठाणे
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31

अिधका यांचे नांव
ी.ए.ए.गवई

पदनाम
सहा यक ा यापक

मोबाईल नंबर
8850209348

ई-मेल आयडी

सं थे चे नाव

ashwingawai@yah

शासीकय

oo.com

अिभयांि की
महािव ालय,
नागपूर

32

डॉ.जे.बी.रं धावा

सहा यक ा यापक

9834709944

jbrandhawa2@gma

शासीकय

il.com

अिभयांि की
महािव ालय,
नागपूर
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