
विभागीय प्रशासकीय प्रवशक्षण संस्थावनहाय पालक अवधकारी यांची यादी 

अ.क्र. विभाग विभागीय समन्िय  संपकक  क्र. विभागीय प्रशासकीय प्रवशक्षण संस्था ओएसडी/संचालक/ 
प्राचायक  

संपकक  क्र. 

1 पणेु श्रीमती योगगता म्हस्के 9096448899 
गिभागीय प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, पणेु त था प्रादेगशक 
कृषी गिस्तार व्यिस्थापन प्रगशक्षण संस्था, रामेती, पणेु  

डॉ. मेघना केळकर, 
प्राचायय 
 

020-5535771 
9422287180 

2 कोकण श्रीमती गनरमा मनोहरे 9923323178 
गिभागीय प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, रामेती, खोपोली, 
तथा  प्रादेगशक कृषी गिस्तार व्यिस्थापन प्रगशक्षण संस्था, 
रामेती, खोपोली. 

श्री. पलघडमल बी.जी.,  
प्राचायय 
 

02192-263312 
9404991211 
 

3 अमरािती श्री. गिजय चव्हाण  9673963388 
गिभागीय प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, अमरािती तथा  डॉ. 
पंजाबराि देशमखु गिदभय प्रशासकीय ि गिकास प्रगशक्षण 
प्रबोगधनी, अमरािती 

श्री. संजय बाहेकर, 
संचालक 
 

0721-2668176 
9822237473 

4 नागपरू श्री. भास्कर मुंडे 8087441244 
गिभागीय प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, िनामती, नागपरू 
तथा  िसंतराि नाईक राज्य कृषी गिस्तार, िनामती, 
नागपरू 

श्री. गिजय घािटे, 
संचालक 
 

0712-2555999 
9422287180 
 

5 नागशक श्री. सगतश िानखेडे 9403405983 गिभागीय प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, नागशक प्रबोगधनी 
तथा  नागशक महसलू प्रगशक्षण प्रबोगधनी, नागशक 

श्री. प्रकाश िाघमोडे, 
संचालक 
 

02532-453366 
9422779919 

6 औरंगाबाद श्री. संग्राम इंदलुकर 9766010862 
गिभागीय प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, पैठण प्रबोगधनी, 
औरंगाबाद तथा मराठिाडा प्रशासकीय ि गिकास प्रगशक्षण 
प्रबोगधनी, पैठण, औरंगाबाद 

श्री.प्रल्हाद कचरे, 
ओएसडी 
 

02431-232235  
9427750464 
 

 

 



विल्हा प्रशासकीय प्रवशक्षण संस्थावनहाय पालक अवधकारी यांची यादी 

अ.
क्र. 

विल्हा पालक अवधकारी संपकक  क्र. विभागीय / विल्हा प्रशासकीय प्रवशक्षण संस्था ओएसडी/संचालक/ 
प्राचायक 

संपकक  क्र. 

1 नागपरू श्री. समेुध गजुयर 
020-25608149, 
9823338244 

गजल्हा प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, नागपरू त था 
आरोग्य आगण कुटंुब कल्याण प्रगशक्षण कें द्र, 
माताकचेरी, नागपरू 

श्री. कळमकर, प्राचायय 
0712-2465897,           
0712-2450492 / 
9423414469 

2 िधा श्री. बी. एम िराळे 
020-25608127, 
9158102525 

गजल्हा प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, िधा त था 
गजल्हा गशक्षण आगण प्रगशक्षण संस्था, िधा 

श्रीमती रेखा महाजन 
07152-240591 
9420119765 

3 भंडारा डॉ. सगुनल धापटे 
020-25608210, 
7218441606 

गजल्हा प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था,भंडारा त था 
गजल्हा गशक्षण आगण प्रगशक्षण संस्था, शास्री चौक, 
भंडारा 

श्री. अभय पगरहार 
07184-252389 
9004119926 

4 गोंदीया श्री. लक्ष्मीकांत चौधरी 
 
020-25608146, 
9890214689 

गजल्हा प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, गोंगदया त था 
गजल्हा गशक्षण आगण प्रगशक्षण संस्था, गंगाबाई 
रुग्णालयाजिळ, जनुी पंचायत सगमती, नेहरू 
चौक, गोंदीया 

श्री. प्रशांत डािरे 
07182-238537 
9423223249 
8275068258 

5 चंद्रपरू श्री. आनंद पसुािळे 
020-25608405, 
9422987371 

गजल्हा प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, चंद्रपरू त था 
सेंट्रल फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज, मलू रोड, चंद्रपरू 

श्री .अशोक खडसे 
भा .ि.से.  संचालक  
 

07172-255519 
8805417134 

6 गडगचरोली श्री. गशिशंकर भारसाखळे 020-25608197, 
9822286737 

गजल्हा प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, गडगचरोली 
त था गजल्हा गशक्षण आगण प्रगशक्षण संस्था, 
गडगचरोली 

श्री . रविद्र रमतकर, 
प्राचायय 
 

9405159403 

7 अमरािती श्री. प्रगदप गारोळे  020-25608224, 
9823804023 

गजल्हा प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था,अमरािती त था 
गित्त ि लेखा प्रगशक्षण कें द्र,  गिद्यापीठ रोड, 
अमरािती 
 

श्री. य.ु एन. सोनकांबळे, 
सहसंचालक,           

0721-2553871 
0721-2668117 
0721-2668172 
8275243311/ 
9503583589 

8 बलुढाणा श्री. डी. डी. देशमखु 020-25608288, 
9423245660 

गजल्हा प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, बलुढाणा त था 
ग्रामसेिक प्रगशक्षण कें द्र, बलुढाणा 

श्री. पजुारी व्ही. जी., 
प्राचायय, 
 

0726-2242385 
9420922883 



9 अकोला श्री .देिराम शेळके 
020-25608233, 
9762713774 

गजल्हा प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, अकोला त था 
गजल्हा गशक्षण आगण प्रगशक्षण संस्था, संतोषी माता 
मंदीराजिळ, हनमुान िस्ती, गजल्हा अकोला 

डॉ. सोनारे आर. आर., 
प्राचायय 
 

0724-2433834 , 
9822802485 
८२२१४१२३०१ 
 

10 िागशम श्री. अंकूश बगाटे 
020-25608129, 
9158195151 

गजल्हा प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, िाशीम त था 
गजल्हा गशक्षण आगण प्रगशक्षण संस्था, लखाळा, 
रायसोड रोड, गजल्हा िागशम 

डॉ. प्रगतभा तायडे, 
प्राचायय 
 

07252-234002, 
9923353790   

11 यितमाळ श्रीमती उज्िला बानखेले 

020-25608215,  
9404963683  

 

गजल्हा प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था,यितमाळ त था 
गजल्हा गशक्षण आगण प्रगशक्षण संस्था, 
आकाशिाणी कें द्राजिळ, गजल्हा यितमाळ 

श्री. प्रशांत गािडें, 
प्राचायय 
 

0827-5399366 
232-247954 
८२७५३९९३६६ 
 

12 औरंगाबाद श्री. अजय सािरीकर 
020-25608118,  
9922839999  
 

गजल्हा प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, औरंगाबाद 
त था मराठिाडा प्रशासकीय ि गिकास प्रगश. 
प्रबोगधनी, पैठण, गज. औरंगाबाद 

श्री.प्रल्हाद कचरे, 
ओएसडी 
 

02431-232235  
9427750464 

13 जालना श्री. अजय गपठे 
020-25608209, 
9823338295 

गजल्हा प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, जालना त था 
िनरक्षक प्रगशक्षण संस्था, देऊळगाि राजा रोड, 
जालना 

श्री. गोडबोले गिजय म., 
संचालक 
 

02482-202280, 
8806555759 

14 परभणी श्रीमती प्रांजल वशदे 

 
020-25608156, 
9422000837  
 

गजल्हा प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, परभणी त था 
ग्रामसेिक प्रगशक्षण कें द्र, मराठिाडा ॲग्रीकल्चर 
गिद्यापीठ, परभणी 

श्रीमती गशसोदे 
छायादेिी, प्राचायय 
 

02452-242005,  
7776887486 

15 वहगोली श्री. एम एल िाघमारे 
020-25608350, 
9422631684 

गजल्हा प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, वहगोली त था 
गजल्हा गशक्षण आगण प्रगशक्षण संस्था, गशिाजी 
नगर, वहगोली 

श्री. जयश्री आठिले, 
प्राचायय 
 

02456-220330 
9423735896 

16 बीड श्री. एस एन पाटील  
020-25608215, 
9423243029 

गजल्हा प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, बीड त था 
गजल्हा गशक्षण आगण प्रगशक्षण संस्था, मांजरा 
कॉलनीच्या बाजलूा, आंबेजोगाई, गज. बीड 

श्री. देिगािकर व्ही. व्ही. 
प्राचायय 
 

02446-248976 
9423739145 

17 नांदेड डॉ. बबन जोगदंड 
020-25608227 , 
9823338266 

गजल्हा प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, नांदेड त था 
गजल्हा गशक्षण आगण प्रगशक्षण संस्था, श्रीनगर, 
गजल्हा नांदेड 

श्री. भानदुास पटुिाड 
प्राचायय 
 

02462-250676 
9960034575 

18 उस्मानाबाद श्रीमती स्िाती कामत 
020-25608142, 
9158001399 

गजल्हा प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, उस्मानाबाद 
त था गजल्हा गशक्षण आगण प्रगशक्षण संस्था, 
गिद्यानगर, तांबरी  गिभाग, गजल्हा उस्मानाबाद 

डॉ. कलीमोद्दीन शेख 
प्राचायय 
 

02472-222633 
9421357142 



19 लातरू श्रीमती  स्नेहा देि 
020-25608138, 
8390599768 

गजल्हा प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, लातरू त था 
गजल्हा गशक्षण आगण प्रगशक्षण संस्था, बाशी रोड, 
दत्त नगर, मरुुड, लातरू 

श्री. चौरे बी. जी. 
प्राचायय 
 

02382-270273 
9405843572 

20 नागशक श्री.  मारूती  मळेु 
020-25608196 
9850727733  

गजल्हा प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, नागशक तथा 
नागशक महसलू प्रगशक्षण प्रबोगधनी, नागशक 

श्री. प्रकाश                                                                                                                                                              
िाघमोडे, संचालक 

0253-2453366, 
9422773319 
 

21 धळेु श्रीमती अगनता मगहरास 020-25608141 
9823338291 

गजल्हा प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, धळेु तथा 
गजल्हा गशक्षण आगण प्रगशक्षण संस्था, जनेु गरुड 
हायस्कूल इमारत, साक्री रोड, धळेु 

श्रीमती गिदया पाटील, 
प्राचायय 

02562-237012 
9422961896 

22 नंदरुबार श्रीमती प्रज्ञा दासरिार 020-25608231 
9923155594 

गजल्हा प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, नंदरुबार तथा 
गजल्हा गशक्षण आगण प्रगशक्षण संस्था, गजल्हा 
पगरषद आिार, नंदरुबार 

श्री. कांबळे आर. डी.  
प्राचायय 
 

02564-225335 
9422684062 

23 जळगाि श्रीमती  गप्रती सिईराम 
020-25608411, 
9881372585 

गजल्हा प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, जळगाि तथा 
दादासाहेब चौधरी िनरक्षक प्रगशक्षण संस्था, पाल, 
जळगाि 

श्री. भिर के. बी., 
संचालक 
 

02584-288480 
8308776736 

24 अहमदनगर डॉ. मनोज कुलकणी 

020-25608245, 
9823338256 

गजल्हा प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, अहमदनगर 
त था गजल्हा प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, संगमनेर, 
गज. अहमदनगर 

श्रीमती चंद्रकला ठोके, 
प्राचायय 
 

02425-221186, 
8805866500 
9657987531 
 

25 बहृनमुंबई 
श्रीमती गदपा सडेकर-
देशपांडे 

020-25608124 
8806008769 

गजल्हा प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, बहृनमुंबई तथा 
िाहतकू प्रगशक्षण संस्था, बहृनमुबंई 

- 
022-23781364, 
9870117811 

26 मुंबई उपनगर 
श्रीमती गदपा सडेकर-
देशपांडे 

020-25608124 
8806008769 

गजल्हा प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, मुंबई उपनगर 
तथा नयझुीलंड हॉस्टेल, आरे कॉलनी, मुंबई 
उपनगर 

श्री. रत्नाकर अगहरे, 
प्राचायय 
 

02352-228575   
9987177684 

27 ठाणे डॉ. मीनल नरिणे 
020-25608152, 
9823338247 

गजल्हा प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, ठाणे तथा 
िनरक्षक प्रगशक्षण गिद्यालय, शहापरू, ठाणे 

श्री. भारमल सी. डी.  
संचालक 
 

02527-272086, 
9850728799 

28 रायगड डॉ. भारत भुषण 020-25608270, 
9823338227 

गजल्हा प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, रायगड तथा 
रामेती, खोपोली 
 गज. रायगड 

श्री.  पडघमल बी. जी. 
प्राचायय 
 

02192-263324 
9404991218 
9404991211 



 

29 रत्नागगरी डॉ. राजेंद्र पिार 
020-25608137, 
9823338239 

गजल्हा प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था,रत्नागगरी तथा 
गजल्हा गशक्षण आगण प्रगशक्षण संस्था, गमरजोळे, 
रत्नागगरी 

श्री. शेख आय. सी.  
प्राचायय 
 

02352-228575, 
9922909799 

30 वसधदुगुय श्री. प्रिीण रेिणकर 
020-25608158, 
8007460033 

गजल्हा प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, वसधदुगुय तथा 
गजल्हा गशक्षण आगण प्रगशक्षण संस्था, तहसील 
कायालयाच्या बाजलूा, कंुडल, गजल्हा वसधदुगुय 

श्री. सािंत जे. एच. 
प्राचायय 
 

02362-222295  
9850035525 

31 पालघर डॉ. मीनल नरिणे 020-25608152, 
9823338247 

गजल्हा प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, पालघर तथा 
गजल्हा गशक्षण आगण प्रगशक्षण संस्था, रहाटोली, 
पोस्ट बदलापरू (पश्चचम), ठाणे 

डॉ. भक्ती उमजी, 
प्राचायय 
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32 पणेु श्रीमती  उज्िला 
उदगािकर 

020-25608280  
9923496628 गजल्हा प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, पणेु त था 

ग्रामसेिक प्रगशक्षण संस्था, मांजरी फामय, पणेु 

श्रीमती संध्या जगताप,  
प्राचायय 
 

020- 26990702 
8308834751   

33 सातारा श्रीमती स्नेहल भोसले 
020-25608189, 
8805244989  

गजल्हा प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, सातारा त था 
गजल्हा गशक्षण आगण प्रगशक्षण संस्था, फलटण, गज. 
सातारा 

श्री. शेंडकर एन. पी., 
प्राचायय 
 

02166-220648 
9421960963/ 
9881060963 

34 सांगली 
श्रीमती मणृागलणी 
वनबाळकर 

020-25608133 , 
9923207767 

गजल्हा प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, सांगली त था 
िागनकी प्रगशक्षण गिद्यालय, कंुडल प्रबोगधनी, 
सांगली 

श्री. सरफराज खान, 
महासंचालक, भाप्रसे 
 

9689592259 

35 कोल्हापरू श्री. ज्ञानदेि तळूले 
020-25608278 , 
9423750555 

गजल्हा प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, कोल्हापरू त था 
रामेती, लाईन बाजार, कोल्हापरू 

श्रीमती. कुऱ्हाडे सनंुदा,  
प्राचायय 
 

0231-2659473/  
9404973611 

36 सोलापरू डॉ. ज्योत्स्ना गहरमखेु 020-25608094, 
9923021792 

गजल्हा प्रशासकीय प्रगशक्षण संस्था, सोलापरू त था 
गजल्हा गशक्षण आगण प्रगशक्षण संस्था, िेळापरू गज. 
सोलापरू 

श्रीमती ज्योती मेटे, 
प्राचायय 

02185-245440 
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