
अ.क्र. NCVT MIS पोर्टल 
वरील कोड

संस्थेचे नाव संस्थेचा पुणट पत्ता प्राचायांचे नांव संस्थेचा दरूध्वनी 
क्रमांक

संस्थेचा ई - मेल आय डी NCVT MIS 
PORTAL वर 
उपलब्ध असलेले 
राष्ट्रिय गे्रडींग / 
झाले नसल्यास 
अनगे्रडेड नमूद 
करावे ( 
SEMESTER 
PATTERN)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 PR27000188 भानुदास मणणराम सावे णिक्षण संस्था संचणलत लक्ष्मण 
जगन्नाथ राऊत खाजगी औ.प्र.संस्था,चचचणी

चचचणी ता. डहाणू णज. पालघर, पीन 
401503

श्री. िरद गोचवद राऊत 02528-242437 

9225103859

Bhanudas _ sss17@ rediffm 

ail.com

2.5

2 PR27000229 कोकण एज्युकेिन ॲण्ड मेडीकल स्िस्र् संचलीत 
(खाजगी) औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, सफाळे.

मु. सफाळे (नंदाडे) पो. उंबरवाडा ता.णज. 
पालघर पीन 401 102

श्री. णनतीन रघुनाथ वतटक 02525-

231788922620

5095

nitinitcsaphala@yahoo.com 1.78

3 PR27000869 रामअवतार सुरजमल मोदी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, 
खाजगी

बोरीगांव ता. तलासरी णज. पालघर श्री. ऋषीकुमार नथुराम घरत 02528-249022 abssitiborigaon@gmail.com 1.87

4 PR27000191 माणहम णिक्षण संस्थेची उद्योग श्री. ल.अ.लोखंडे 
औ.प्र.संस्था

माणहम ता.णज. पालघर श्री. लोकेि पंढरीराव झाडे 844665146570

21713557

kmahimiti@yahoo.comlokesh23

90@rediffmail.com

Ungraded

5 GR27000355 औदे्याणगक प्रणिक्षण संस्था, मोखाडा णज. पालघर मु.कावडपाडा रोड पोस्र्. मोखाडा णज 
पालघर पीन 401 604

श्री. रोहन प्रकाि चंुबळे 02529-202072 iti.mokhada@dvet.gov.inmokha

da085@rediffmail.com

1.29

6 PR27000175 बास्को उद्योगिाळा अिासकीय प्रणिक्षण संस्था, चपगुळी मु.पो. चपगुळी ता. कुडाळ पीन 416 528 फादर रॉयस्र्न णड'सुझा 02362-222332 boscoteqp@rediffmail.com 1.03

7 PR27000830 रीगल प्रायव्हेर् आय.र्ी.आय मु.पो. कोंढे, णचपळुण पीन 415628 श्री. णववेक अरुण देसाई 02355-

259393258392

regalcollehechiplun@gmail.com 1.03

8 PR27000731 हाजी मोहम्मद साहेब ठाकु (प्रायव्हेर् आयर्ीआय) मु.पो. करंजारी ता. संगमेश्वर णज. 
रत्नाणगरी पीन 415803

श्री. रणवराज वसंतराव रानमाळे 02354-269395 phmtitc@gmail.com 1.69

9 PR27000661 डी.जे.सामंत प्रायव्हेर् आयर्ीआय, पाली मु.पो. पाली, पाली पोस्र् ऑफीस जवळ 
ता.णज. रत्नाणगरी 419 803

श्री. सुहास िांताराम 
मावळणकर

02352-249277 dsaes@yahoo.com Ungreded

10 PR27000660 पांडूरंग भोसले औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, चाफे मु.पो. चाफे ता.णज. रत्नाणगरी श्री.प्रसाद प्रफुल्य मयेकर 02357-251499 pbiti@rediffmail.com 0.68

11 GR27000396 िासकीय औ.प्र.संस्था, दापोली मु.श्रीरामनगर, पो. जालगांव ता. दापोली 
णज. रत्नाणगरी

श्री. एम.ए. झापडेकर 02358-283810 iti.dapoli@dvet.gov.in 1.28

12 GR27000397 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, लांजा औ.प्र.संस्था, लांजा ता. लांजा णजल्हा. 
रत्नाणगरी

श्री. णवजयकुमार दत्ताते्रय 
णर्कोले

02351-230682 iti_lanja@yahoo.co.in 1.66

फक्त प्रात्यक्षिक परीिेसाठी कें द्र जुन-2019
प्रादेक्षिक कार्ाालर्-मुुंबई
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अ.क्र. NCVT MIS पोर्टल 
वरील कोड

संस्थेचे नाव संस्थेचा पुणट पत्ता प्राचायांचे नांव संस्थेचा दरूध्वनी 
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13 GU27000240 िासकीय औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, (मुलींची) 
रत्नाणगरी

नाचणे रोड, पो. एमआयडीसी, ता.णज. 
रत्नाणगरी पीन 415 639

श्री. एस.जी.कोतवडेकर 02352-270595 iti.ratnagiri@dvet.gov.in 1.67

14 GR27000379 िासकीय औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, मंडणगड मु.पो. धुतरोली, णिव पेिोलपंपाजवळ, 
ता. मंडणगड णज. रत्नाणगरी

श्री. सी. एस.पड्डलवार 02350-225537 itimandngad@rediffmail.comiti.

mandangad@dvet.gov.in

1.66

15 GR27000459 िासकीय औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था,खालापूर गोपाळ सोना णनवास प्लॅर् नं 8 
चचचवली-िेकीन,ता. खालापुर णज. 
रायगड पीन 410 206

श्री. पद्माकर काणिनाथ 
सोनावणे

02192-266818 itikhalapur@yahoo.co.in 1.95

16 GR27000592 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, तळा, णज. रायगड औ.प्र.संस्था, तळा तहणसलदार 
कायालयाच्या पाठीमागे णज. रायगड

श्री. पी.र्ी.पळसकर 02140-269130 iti.tala@dvet.gov.in 1.46

17 PR27000554 अंजुमन वणसहूल तालीम एज्युकेिन िस्र् रायगड 
एम.ए.एफ. इंडस्िीयल िेचनग इनस्र्ीस्युर् मजगाव

मु.पो. मजगांव ता. मुरुड णजल्हा . 
रायगड पीन 402 401

उलडे अजरुद्दीन जमीर 02144-252650 awtmaft@gmail.com 2

18 GR27000505 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, अणलबाग मु.पो. खंडाळा, ता. अणलबाग णज. 
रायगड

श्री. एस.एम.सदामते 02141-220224 itialibag.raigad@yahoo.com 1.21

19 GR27000302 िासकीय औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, मुरुड (जंणजरा) िासकीय औ.प्र.संस्था, मुरुड व्दारा - 
एस.ए.हायस्कुल मुरुड (जंणजरा)

श्री. एम.एम.सदामते 02144-274551 iti.murud@dvet.gov.initi.murud

1@rediffmail.com

1.25

20 औद्योगगक प्रगिक्षण 

संस्था, म्हसळा
औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, म्हसळा मु. आगरवाडा, णदघी रोड, पो. वरवठणे, 

ता. म्हसळा णज. रायगड पीन 402105
श्री. पी.एम.णबरार 02149-232687 itihl@yahoo.comiti.mhasla@dve

t.gov.in

1.84

21 PR27000232 रयत णिक्षण संस्थेचे औ.प्र.कें द्र , नावडे मु.नावडे, ता. पनवेल, णज. रायगड श्री. एस.जे.मोणहते 222741228499

67050436

itcnawade@yahoo.co.in 0.78

22 GR27000506 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, सुधागड पाली पाली णिरोळ णिरोसी रोड, णज. रायगड 
पीन 450 205

श्री. एस.एल.कुलकणी 7798734156 iti.sudhagadpali@dvet.gov.in 1.83

23 GR27000076 िासकीय औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, बेलापुर, णज. ठाणे 
नवी मंुबई 400 614

सेक्र्र 29 अग्रोली गाव, पो. कोकण 
भवन, सीबीडी बेलापुर, नवी मंुबई णज. 
ठाणे

श्रीमती. ष्ट्व्ह.यु. िेवडे 022-27571298 iti.belapur@dvet.gov.in 1.36

24 GR27000593 औदयेणगक प्रणिक्षण संस्था,उल्हासनगर, णज. ठाणे औदयोणगक प्रणिक्षण संस्था, 
उल्हासनगर, व्दारा िासकीय तांणत्रक 
णवदयालय उल्हासनगर णज. ठाणे पीन 
421003

श्री. एस.ष्ट्व्ह. पार्ील 0251-2562755

itiulhasnagar@yahoo.com

1.58
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अ.क्र. NCVT MIS पोर्टल 
वरील कोड
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SEMESTER 
PATTERN)

1 2 3 4 5 6 7 8

25 GR27000683 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, मांडवी मंबई िहर 3, महापाणलका मागट, रंग भवन पणरसर 
मंुबई 400 001

श्री. ष्ट्व्ह.एन.खेवलकर 022-22690132 ritimandvi@yahoo.co.ingovtiti.m

andvi@yahoo.com

1.26

26 GU27000682 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, मंबई -1 3, महापाणलका मागट, रंग भवन पणरसर 
मंुबई 400 002

श्री. ष्ट्व्ह.एन.खेवलकर 022-22690131 iti.mumbaiets@dvet.gov.in 1.4

27 PR2700046 जोसेफ काडीजन रे्क्नीकल प्रायव्हेर् औद्योणगक 
प्रणिक्षण संस्था

किबा जाधव मागट (पष्ट्श्चम) नायगांव, 
मंबई 400 014

श्री. जॉन अलमेडा 022-24166244 jces@redifmail.com 1.7

28 GR27000705 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, दादर मंुबई -28 374, वीर सावकर मागट आगर बाजार 
दादर (प) मंुबई -28

श्री. ए.बी.लोहार 022-24210421 dadar_b@yahoo.in 1.44

29 PU27000049 बॉम्बे रे्क्नीकल स्कुल ऑफ इंणजनीअरींग 160 के, आंगे्रवाडी ष्ट्व्ह.पी.रोड णगरगांव, 
मंुबई 400004

श्री. श्रीणनवास सपे्र 022-23881136 btse@rediffmail.com 0.99

30 PR27000101 िारदाश्र णवद्यामंणदर खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, 
दादर मंुबई

डॉ. भवानी िंकर रोड दादर (प) मंुबई 
400 028

श्री. दताते्रय देवीदास णनलंकर 022-24303062 svmitc@rediffmail.com 1.61

31 PR27000100 हबीब रे्क्नीकल इन्ट्युर् न्ट्य हणबब हायस्कुल णबल्डींग िेख हसन 
मागट केसर बाग सॅडहर्ट रोड, डोंगरी 
मंुबई -400 001

णनखत मुक्तार पजवाणी 022-23770506 habib.twchnical@gmil.com Ungraded

32 GU27000168 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, गोवंडी णकराळ रोड, एस.र्ी. वकट िाप जवळ , 
कुला

श्री. ए.डी.गायकवाड 022-25028039 itigovandi@yahoo.com Ungraded

33 PR27000058 श्री.ष्ट्व्ह.जी.गांधी गुरुकुल खाजगी औ.प्र.संस्था णर्ळक रोड, घार्कोपर पुवट, मंुबई 
400077

श्री. एन.सी.कुरणे993927739 022-25017998 gvgitc360@rediffmail.com 1.67

34 PR27000189 के.जे.सोमय्या, खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था सोमय्या णवद्याणवहार कॅम्पस, णवद्याणवहार 
पुवट, मंुबई 400 077

श्री. िाजी मॅथ्यु 022-21023417 kjsitc@yahoo.cominfo.vti@som

aiya.edu

2.94

35 PR27000818 श्री.जेमी ॲण्ड झवेरी रुपचंद तेरुमल भार्ीया 
आय.र्ी.आय,

नेताजी नगर, बंदर पाखाडी रोड, ऑफ 
चलक रोड कांणदवली वेस्र् मंुबई 400 
067

डॉ. यिणमन 
भार्ीय9221045188

022-28691220 dakshybhatia@gmail.comzaveri

bhatiaitikandivali@gmail.com

1

36 PR27000617 श्री.मानव सेवा संघ श्रीमती साणवत्रीबेन आणण श्री. 
नणुमल परदासानी इंडस्िीयल िेचनग इन्ट्स्र्ीयुर्

255/257 सायन मेन रोड, सायन 
पष्ट्श्चम मंुबई 400 022

कु. एन.ए.पेणकर 2262636444 itc@shreemanavsevasangh.org 0.85
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1

PR27000017
सेंट जोसेफ खाजगी औ.प्र.कें द्र ,हवेली,तालुका-

हवेली, गजल्हा पुणे

सेंट जोसेफ खाजगी औ.प्र.कें द्र, 

िंकरिेठ रोड च्या मागे , मीरा 

सोसायटी, पुणे 411037

खंडागळे  पी. व्ही

020 

26450493 / 

26447496

stjosephitc388@yahoo.com 1.78

2

PR27000163
कॅम्प एडुकेिन सोसायटी खाजगी औ.प्र.कें द्र 

तालुका-हवेली, गजल्हा पुणे

कॅम्प एजु्यकेिन सोसायटीचे 

औदयोगगक प्रगिक्षण संस्था, 

से.नं. 27/अ, प्रागधकरण, गनगडी, 

पुणे -411 044

श्री. बसवराज गनंगप्पा 

गवभूते

2027653820 / 

9028880496

cesitc391pune@yahoo.co.i

n
2.37

3

PR27000501

अखखल भारतीय मराठा  गिक्षण पररषद श्री  

नामदेवराव सूययवंिी खाजगी 

औ.प्र.कें द्र,रामण्णा, तालुका-हवेली, गजल्हा पुणे

¯Ö¾ÖÔŸÖß ¸ü´ÖÞÖÖ, ¯ÖãÞÖê 411009 ÁÖß. ÝÖÖï›üÖ›üÛú¸ü †Ö¸ü.‹“Ö. 8087013782 itc395abmsp@yahoo.com 2.24

4

PR27000551

श्रीमंत दगडुिेठ हलवाई सावटजणनक गणपती िस्र्, 
खाजगी औ.प्र.कें द्र, हवेली णज.पुणे

अ.क्र.53, भवानी चाळ, लेन नं.3 
णिवनेरी नगर, कोंडवा खुदट, ता.हवेली 
णज.पुणे

श्री.संतोषकुमार बाळासाहेब 
गारुडी

020-20268380 shrimantiti398@gmail.com 2.15

5

PR27000246

णभमा िैक्षणणक न्ट्यास संचालीत खाजगी औ.प्र.कें द्र, 
मधुकर नगर, पार्स दौंड णज.पुणे

मधुकर नगर, पार्स दौंड णज.पुणे  श्री.वाबळे उध्दव कल्याण

9422568646 itcmpatas@yahoo.co.in 1.9

6

PR27000273

श्री.दत्त खाजगी औ.प्र.कें द्र णिरोळ णज.कोल्हापूर मु.पो.दत्तनगर, ता.णिरोळ णज.कोल्हापूर-
416120

श्री.भास्कर बाळकृरण पार्ील

02322-236012 itc436sdsss@yahoo.com 2.13

प्रादेगिक कायायलय-पुणे
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अ.क्र. NCVT MIS पोर्टल 
वरील कोड

संस्थेचे नाव संस्थेचा पुणट पत्ता प्राचायांचे नांव संस्थेचा दरूध्वनी 
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SEMESTER 
PATTERN)

1 2 3 4 5 6 7 8

7

PR27000274

णिरोळी मॅन्ट्युफक्चरसट असोणिएसन लारे् जवानमाळी 
गांधी खाजगी औ.प्र.कें द्र, णिरोळी ता.हातगंणकले 
णज.कोल्हापूर

पी-12, एमआयडीसी णिरोळी कोल्हापूर-
416122

श्री.ए.एस.हसुरे

0230-2468100 smakitc@yahoo.co.in 3.13

8

PR27000779

णवठठलराव थोरात खाजगी औ.प्र.कें द्र, णभगवण 
ता.इंदापूर णज.पुणे

मु.पो.णभगवण (थोरातनगर),  ता.इंदापूर 
णज.पुणे

श्री.कृरणा साहेबराव मोणहते
02118 2 

46074
vtitibhigwan@yahoo.com 2.12

9

PR27000807

णवलासचंद्र म.मेहता खाजगी औ.प्र.कें द्र, दणहगाव 
ता.माळणिरस णज.सोलापूर

दणहगाव ता.माळणिरस णज.सोलापूर

776999114 vmmehtaiti712@gmail.com 0.87

10

PR27000006

िेठ रतनचंद सखाराम िाह खाजगी औ.प्र.कें द्र, सोलापूर 197, बुधवार पेठ, समा ा्रट चौक, सोलापूर-

413002

श्री.बी.सी.पार्ील
¤ãü¸ü¬¾ÖÖß •ÎÓú´ÖÖÓ•ú -

0217/2326293,           

        2328808

shravika.iti.solapur@gmail.c

om
1.44

11

PR27000854

फुलगाव श्री. णिक्षण प्रसारक मंडळ खाजगी औ.प्र.कें द्र, 
फुलगाव

ता.हवेली णज.पुणे श्री.नारणहरे राजेि काणिनाथ

8554998112 psspm82@gmail.com 1.41

12

PR27000567

लोकमंगल खाजगी औ.प्र.कें द्र, वडाळा ता.सोलापूर 
णज.सोलापूर

लोकमंगल खाजगी औ.प्र.कें द्र, वडाळा 
ता.सोलापूर णज.सोलापूर

श्री.चिदे जीवन णसध्दीपन

9923404697
lokmangalpiti@gmail.com , 

lokmangal_itc@yahoo.co.in
1.64

13

PR27000566

सहकाररत्न श्यामरावजी पार्ील यड्रावकर खाजगी 
औ.प्र.कें द्र, यड्राव ता.णिरोळ णज.कोल्हापूर

मु.पो.यड्राव ता.णिरोळ णज.कोल्हापूर महावीर चौगंुडा पार्ील
02322- 

252252
itc419@yahoo.com 2.32

14

PR27000637

वसंतराव काळे खाजगी औ.प्र.कें द्र, धोंडेवाडी 
ता.पंढरपूर णज.सोलापूर

धोंडेवाडी पो.जैनवाडी ता.पंढरपूर 
णज.सोलापूर

श्री.गुळवे संतोष णिवराज
9423443884  

7776892141

vkaleitcppur@yahoo.in                       

               

vkitc957ppur@yahoo.in

1.92
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SEMESTER 
PATTERN)

1 2 3 4 5 6 7 8

15

PU27000670

दणक्षण भारत जैन सभा वीरसेवा दल मध्यवती सणमती 
संचणलत  वीराचायट बाबासाहेब कुचनुरे खाजगी 
औ.प्र.कें द्र, सांगली ता.णमरज णज.सांगली

वीराचायट भवन आकािवाणी 
कें द्राजवळ सांगली कोल्हापूर रोड

श्री.सुदिटन णभमगोंडा पार्ील

0233-2330116
veeracharyitcsangli@gmail.

com
1.96
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अ.क्र. NCVT MIS पोर्टल 
वरील कोड
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SEMESTER 
PATTERN)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 PR27000864
श्री.एम.एल.पगार खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, मु.पो.मंुगेस ता.मालेगांव णज.नाणिक श्री.राजेंद्र रामचंद्र सुयटवंिी 9823145771 rrs_2009@rediffmail.com Ungreded

2 PR27000487
नाणिक णजल्हा मराठा णवद्याप्रसारक समाजाचे खाजगी 
औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, मालेगांव

सर्ाणा रोड, मालेगांव णज.नाणिक श्री.बच्छाव नवीनचंद्र धनजी 9028940487 mvpitimalegaon@gmail.com
1

3 PR27000488

नाणिक णजल्हा मराठा णवद्याप्रसारक समाजाचे खाजगी 
औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, मोहाडी ता.चदडोरी 
णज.नाणिक

मु.पो.मोहाडी ता.चदडोरी णज.नाणिक 
422206

श्री.ऊगले हेमंत बाळासाहेब 02557/2744500 itc_mohadi@yahoo.co.in

2.14

4 PR27000244
श्री.सप्तिृंगी णिक्षण संस्था नाणिक संचलीत, खाजगी 
औ.प्र.संस्था, देवळा ता.देवळा णज.नाणिक

मालेगांव रोड ,दौलतनगर देवळा 
ता.देवळा णज.नाणिक

श्री.आहेर संजय चनबा 02592/228083 sssitcdeola@yahoo.com
0.66

5 GR27000701
औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था देवळा णज. नाणिक कृषी उत्पन्न बाजार सणमती पणहला 

मजला कळवण रोड देवळा णज. नाणिक
श्री.बुरकुल चेतन बा. 02592/228896 iti.dewala@dvet.gov.in

2.16

6 PR27000938
गंगामाई खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था , नगांव ता 
णज. धुळे.

नगांव ता धुळे णज. धुळे एस.जी.बोरसे. 02562-243360 gangamaiiti@gmail.com

Ungreded

7 PR27000317
साक्री तालुका एज्युकेिन सोसायर्ी साक्री संचणलत 
औ.प्र.संस्था , साक्री णज. धुळे

साक्री ता साक्री णज. धुळे श्रीकांत रामराव भोसले 02568-240252 itcsakri@yahoo.co.in 1.59

8 PR27000801
सामोडे खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था , सामोडे ता 
साक्री णज. धुळे.

सामोडे ता साक्री णज. धुळे डी एस राठोड. 9665378830 itisamode@gmail.com 1.62

9 PR27000827
आप्तेरर् खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था , बल्हाणे 
ता चपपळनेर णज. धुळे

बल्हाणे ता साक्री णज. धुळे. आर बी चव्हाण. 8275591200 atc21210024@rediffmail.com 1.64

10 PR27000906
कै.बी.एम.पार्ील खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था , 
मुकर्ी ता णज. धुळे.

सव्हे क्र 162/2+3+4 ,प्लॉर् नं 10 , 
अंचाळे रोड , मुकर्ी ता णज. धुळे

बी एच पार्ील 99751142888 patildilip31@gmail.com

Ungreded

प्रादेक्षिक कार्ाालर्,नाक्षिक
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1 2 3 4 5 6 7 8

11 PR27000905
णवजय नवल पार्ील खजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था 
, नवलनगर , ता णज. धुळे.

गर् नं 09/ मळाणे णिवार, नवलनगर , 
ता णज. धुळे.

एस एम खान. 02565-260241 navalbhau31@gmail.com

Ungreded

12 PR27000248 
स्वोध्दारक णवद्याथी संस्थेचे खाजगी औ.प्र.संस्था ,  
दोंडाईचा ता चिदखेडा णज. धुळे.

दादासाोो रावल नॉलेज णसर्ी मांडळ 
रोड , दोंडाईचा ता चिदखेडा णज. धुळे.

पी व्ही पार्ील 9422758757 svs_itc476@yahoo.com 1.3

13 PR-27000941
कै.जसुआई बहु.संस्था , संचणलत खाजगी औ.प्र.संस्था , 
होळनांथे ता णिरपुर णज. धुळे

होळनाथे ता णिरपुर णज. धुळे बी डी बडगुजर. 9881929180/ 

9767857155.
itiholnanthe@gmail.com

Ungreded

14 PR-27000825

वधटमान एज्युकेिन ऍऺन्ट्ड वेलफेअर सोसायर्ी संचणलत 
खाजगी अचहसा औ.प्र.संस्था , दोंडाईचा ता चिदखेडा 
णज. धुळे.

मांडळ णिवार , धुळे रोड , दोंडाइचा ता 
चिदखेडा णज. धुळे.

एस पी पार्ील 7774064926 ahinsa.iti.@gmail.com 1.94

15 GR27000319
िासकीय औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था , अककलकुवा 
णज. नंदरुबार.

जैन मंदीरामागे , पाण्याच्या र्ाकीजवळ , 
अककलकुवा णज. नंदरुबार.

आर र्ी कोकणी 02567-252626 iti.akkalkuwa@dvet.gov.in 1.09

16 GR2700558
िासकीय आणदवासी औ.प्र.संस्था , मांडवी ता अक्राणी 
णज. नंदरुबार.

िासकीय आणदवासी औ.प्र.संस्था , 
मांडवी ता अक्राणी णज. नंदरुबार.

जे.र्ी.गवळी 9403708002 iti.mandavinasik@gov.in
1.25

17 PR27000154
पुज्य साने गुरुजी णवद्याप्रसारक मंडळाचे खाजगी 
औ.प्र.संस्था , िहादा णज. नंदरुबार.

मु.पो.िहादा ता िहादा णज. नंदरुबार.
डी एम परे्ल. 02565-229740 itc_shahada478@yahoo.com 2.01

18 PR27000709
इंणदराबाई ललवाणी खजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, 
जामनेर णज.जळगांव

मु.पो.जामनेर ता.जामनेर णज.जळगांव श्री.जहागीरदार अनुप प्रणवण
7588009007 lalwaniitijamner@gmail.com 1.33

19 PR27000857
समथट खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, मस्कावद 
खु.ता.रावेर णज.जळगांव

सुनोदा रोड, मस्कावद बु. ता.रावेर 
णज.जळगांव

श्री.पार्ील पी.ई.
0258/4222910 spiti1956@gmail.com

0.96

20 PR27000217
कै.मंदोदरी खलाणे औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, 
चाळीसगांव णज.जळगांव

डेराबडी , धुळे रोड चाळीसगांव 
णज.जळगांव

श्री.माळी णनलेि नारायण
0258/9228981 Imkitc@yahoo.com

0.97

21 PR27000772

हरीओम खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, 
चाळीसगांव णज.जळगांव

मु.पो. करगांव णिवार मेडीकल कॉलेज 
जवळ धुळे रोड, चाळीसगांव 
णज.जळगांव

श्री.खलाणे भुषण णभमराव
9405057227 hariomitc123@gmail.com

1.36

22 PR27000922
एल.एच.पार्ील खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, 
रामदेववाडी जळगांव

गर् क्र.73 मु.पो.रामदेववाडी मु.वावडदा 
ता.णज.जळगांव

श्री.पार्ील राजेंद्र धरमचसग
9449995984 lhpatiliti@gmail.com

Ungreded
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23 PR27000620
भगीनी मंडळ चोपडा संचलीत, खाजगी औद्योणगक 
प्रणिक्षण संस्था, चोपडा णज.जळगांव

सुदंरगडी चंुचाळे रोड चोपडा ता. चोपडा 
णज.जळगांव

श्री.ब्रम्हे उदय मधुसुदन
0258/6221559 bmcitc_chopda@yahoo.in

Ungreded

24 PR27000310
यंिवंतराव चव्हाण णिक्षण प्रसाकर मंडळाचे खजगी 
अैद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, एरंडोल णज.जळगांव

म्हसावद रोड एरंडोल णज.जळगांव श्री.महाजन सुधीर संतोष
0258/8244002 ddspcera@yahoo.com 0.69

25 PR27000950
उमंग खाजगी औद्योणगक संस्था, भोरस णज.जळगांव भोरस (गायरन) चाळीसगांव णज.जळगांव श्री.पार्ील णड.ए.

02589/257357 principalumangiti@gmail.com
Ungreded

26 PR27000710
नुतन खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, णचनावल णचनावल ता. रावेर णज.जळगांव श्री.ष्ट्व्ह.के.भंगाळे

02584/285268 nitcchinaval@gmail.com 0.8

27 PR27000798
जय हनुमान बहुऊदे्यिीय सेवा संचलीत जय हनुमान 
खाजगी औ.प्र.संस्था, भुसावळ

सवे नं.76/1प्लॉर् नं.4,5 यिोदा 
णड.पी.जवळ नॅिनल हायवे 06 भुसावळ 
णज.जळगांव

श्री.फालक रंजन मधुकर
9049822541 atc11210111@rediffmail.com 1.39

28 PR27000947
सरस्वती खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, 
देवगांव/देवळी  अमळनेर

गर् न.15/1 देवगांव ता.अमळनेर 
णज.जळगांव

श्री.पार्ील अमोल णिवाजी
9423479388 php_pune@rediffmail.com

Ungreded

29 PR27000932
एकणवरा खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, एरंडोल 
णज.जळगांव

म्हसावद रोड कृणष ऊत्पन्न बाजार 
सणमती, एरंडोल णज.जळगांव

श्री.ठाकुर देवेंद्र कैलास
9423973755 pvtitiekvira@gmail.com

Ungreded

30 PR27000865
उषाबाई िंकर पार्ील खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण 
संस्था, साकेगांव

स.न.197/3 गरुकूलच्या मागे जळगांव 
रोड साकेगांव ता.भुसावळ णज.जळगांव

श्री.पार्ील योगेि लक्ष्मण
9922917137 uspatiliti@gmail.com 1.07

31 PR27000619
णजजाऊ िैक्षणणक बहऊदे्यणिय संस्था, औद्योणगक 
प्रणिक्षण संस्था, र्ाकरखेडा ता.अमळनेर णज.जळगांव

र्ाकरखेडा ता.अमळनेर णज.जळगांव श्री.पार्ील राजेंद्र णिवाजी
9730009907 jijauitc007@gmail.com 0.46

32 PR27000866
वस्ताई एज्युकेिन सोसायर्ी संचलीत खाजगी 
औ.प्र.संस्था, अमळनेर णज.जळगांव

पॉवर हाऊसच्या पाठीमागे धुळे रोड 
अमळनेर णज.जळगांव

श्री.पार्ील सागर सुरेि
02587/225889 vatsaiiti2014@gmail.com 0.4

33 PR27000893
राजश्री िाहु खाजगी औ.प्र.संस्था, बांभोरी यूणनव्हणसर्ी जवळ, मेन गेर् बांभोरी 

ता.धरणगांव णज.जळगांव
श्री.पार्ील कुदंन वसंत

7620207340 rspitibambhori@gmail.com
Ungreded

34 PR27000520

भुसावळ परीसर णिक्षण संस्था संचलीत, खजगी 
औ.प्र.संस्था, भुसावळ णज.जळगांव

15, णनवृत्ती नगर, नॅिनल हायवे 6 
ओव्हर ब्रीज जवळ भुसावळ 
णज.जळगांव

श्री.पार्ील णनलेि नारायण
02582/240386 bpssitc@rediffmail.com 1.1

35 PR27000519
नवयुवक णवद्याप्रसाकर मंडळ संचलीत, सौ.जनाबाई 
सोनु भंगाळे खाजगी औ.प्र.संस्था, डांभुणी

डोनगांव रोड , डांभुणी ता.यावल 
णज.जळगांव

श्री.सरोदे उल्हास गोपाळ
02585/268029 nvpm_dambhurni@yahoo.com 0.54

36 PR27000800
श्रीनाथ नंगे बाबा बहुउदे्यिीय मंडळ संचलीत खजगी 
औ.प्र.संस्था, वाघेरे

वाघेरे ता.पारोळा णज.जळगांव श्री.दहीवाळ भुषण सरेि
9890728092 principal.snnbmpm@gmail.com 0.67
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अ.क्र. NCVT MIS पोर्टल 
वरील कोड

संस्थेचे नाव संस्थेचा पुणट पत्ता प्राचायांचे नांव संस्थेचा दरूध्वनी 
क्रमांक

संस्थेचा ई - मेल आय डी NCVT MIS 
PORTAL वर 
उपलब्ध असलेले 
राष्ट्रिय गे्रडींग / 
झाले नसल्यास 
अनगे्रडेड नमूद 
करावे ( 
SEMESTER 
PATTERN)

1 2 3 4 5 6 7 8

37 PR27000936
महाजन खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, रावेर 
णज.जळगांव

पाल रोड,  रावेर ता.रावेर णज.जळगांव श्री.चौधरी अमोल वसंत
9970208577

principalmahajaniti2018@gmail.

com

Ungreded

38 PR27000937
आदिट हाय-रे्क खजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, कु-
हे (प्र.ना)

कु-हे (प्र.ना) ता.भुसावळ णज.जळगांव श्री.नेमाडे खुिाल भगवान
9370948482

principalaadarshiti2018@gmail.c

om

Ungreded

39 PR27000216
श्रमसाफल्य एज्युकेिन सोसा.संचलीत, खाजगी 
औ.प्र.संस्था, अमळनेर णज.जळगांव

चोपडा रोड, देवळी फार्याजवळ 
अमळनेर णज.जळगांव

श्री.वैद्य ष्ट्व्ह.ष्ट्व्ह
9403020111 sseitcamalner@yahoo.com 0.7

40 PR27000199
नवलभाऊ प्रणतरठान संचलीत खाजगी औ.प्र.संस्था, 
अमळनेर णज.जळगांव

जळोद रोड रेल्वे क्रॉचसग जवळ, 
अमळनेर णज.जळगांव

श्री.बावीस्कर के.बी
9422607035 nbpitcamalner@yahoo.co.in 0.7

41 PR27000770

श्रीमती भगीरथी गोंडु झारखंडे संचलीत,णसध्दीणवनायक 
खाजगी औ.प्र.संस्था, भुसावळ णज.जळगांव

णिवपुर कन्ट्हाळा रोड , भुसावळ 
णज.जळगांव सवे नं.83/2 अे प्लॉर् 
नं.1,12,13,14

श्री.महाजन एम.र्ी.
0258/2243005 siddhivinayakitc@gmail.com 1.53

42 PR27000452
सवोदय णिक्षण समाज संस्थेचे खजगी औ.प्र.संस्था, 
उंबरखेडे

मु.पो.उंबरखेड ता.चाळीसगांव 
णज.जळगांव

श्री.चौधरी णवलास पंडीत
02589/210310 principalitc@yahoo.in 1.27

43 PR27000712
गण गण गणात बोते खजगी औ.प्र.संस्था, भुसावळ औद्योणगक वसाहत, वरणगांव रोड 

कंडारी णिवार , भुसावळ णज.जळगांव
श्री.कुरेिी सद्याम हुसेन के.

02582/247202 ggg_bsl@yahoo.com 1.31

44 PR27000949
श्रीमती सुणिला रमेि चौधरी खाजगी औ.प्र.संस्था, 
णकनगांव

यावल रोड , णकनगांव ता.यावल 
णज.जळगांव

श्री.तडवी अिरफ बाबू
9405443727 srcitikingaon@gmail.com

Ungreded

45 PR27000769

कै.अण्णासाहेब भाऊराव जाधव खाजगी औ.प्र.संस्था, 
पातोंडा णज.जळगांव

संत सावता मंगल 
कायालयामागे,भडगांव रोड पातोंडा 
ता.चाळीसगांव

श्री.जाधव अणवनाि अरुण
9822050959 itipotonda@gmail.com

Ungreded

46 PR27000561
आबासाहेब दत्ता पवार संचलीत खाजगी औ.प्र.संस्था, 
भडगांव णज.जळगांव

देिमुख वाडा ता. भडगांव णज.जळगांव श्री.खैरणार हेमंत णदलीप
9403257722 adpitcbhadgaon@yahoo.com 1.65

47 PR27000918
तात्यासाहेब अरुण बाजीराव चौधरी खाजगी  
औ.प्र.संस्था, अंतुली

मु.अंतुली  खु.ता.एंरडोल णज.जळगांव श्री.चौधरी मोतीलाल पुरुषोत्तम
9422591270 shriabciti2018@gmail.com

Ungreded

48 PR27000224
चोपडा एज्यु. सोसायर्ी संचलीत, खाजगी औ.प्र.संस्था, 
चोपडा

जुना णिरपुर रोड, अरुणोदय, कॉलनी 
बी. एड. इमारत चोपडा णज.जळगांव

श्री.अखतरहुसेन मुबारक 
अन्ट्सारी

9270018007 prin.cesitcchopda92@gmail.com 1.26

49 PR27000920
प्रागणतक खाजगी औ.प्र.संस्था, बामनोद

बामनोद ता.यावल णज.जळगांव
श्री.ब-हारे् सणचन हेमंत

9604542505 psmsitibamnod@gmail.com
Ungreded

50 PR27000715
कै.बापुसाहेब पंुडणलक काळु पार्ील संचलीत, खाजगी 
औ.प्र.संस्था, भडगांव

ता.भडगांव णज.जळगांव श्री.सोनार णर्.व्ही.
9421888871 saimmnvbhadgaon@gmail.com 0.4
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51 GR27000643

औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था राहता व्दारा,डॉ.के.वाय.गाडेकर हायस्कुल, 
माळी गल्ली णचतळी रोड राहता 
णज.अहमदनगर

श्री.ठाकुर के.बी
0242/

3242766
iti.rahata@dvet.gov.in

2.06

52 PR27000043
सेंर् झेणवयसट रे्क्नो.िेचनग सेंर्रचे, औ.प्र.कें द्र, श्रीरामपूर मु.पो.ता.श्रीरामपुर णज.अहमदनगर  

413709
श्री.बनकर आनंद णसताराम 0242/

2221098
xttcshrirampur@yahoo.in

0.66

53 PU27000192
ॲग्रों इंडष्ट्स्िजचे भा.ग.पार्ील औ.प्र.कें द्र, अिोकनगर मु.पो. कारेगांव फॅक्र्री अिोकर नगर 

ता.श्रीरामपुर णज.अहमदनगर 413717
श्री.िेख रईस जाबीर अहमद 0242/

2246020
bjpitc_ashoknagar@yahoo.com

Ungreded

54 PR27000831
वामनराव इथापे खाजगी औ. प्र. संस्था, पी. ए. वेल्हाळे, 
संगमनेर, णज. अहमदगर

मु.पो.वेल्हाळै ता.संगमनेर 
णज.अहमदनगर

श्री.नवले एस.बी 0242/

5259393
ithape.iti@gmail.com

1.51

55 PR27000867
णवद्याणनकेतन खाजगी औ.प्र.संस्था, मु.पो.बोर्ा 
ता.संगमनेर णज.अहमदनगर

670 णवद्यानगरी पुणे-नाणिक हायवे 
आळे फार्ा मु.पो.बोर्ा ता.संगमनेर 
णज.अहमदनगर  412602

श्री.भुजबळ एस.आर
9970773719 principal.vniti@gmail.com 0.86

56 PR27000848
लोकपंचायत खाजगी औ.प्र.कें द्र, कुरकंूडी घारगांव 
ता.संममनेर

मु.पो. कुरकंूडी पो.घारगांव ता.संममनेर 
णज.अहमदनगर 422620

श्री.सहाणे प्रिांत भाऊसाहेब
7709935823 loprtti.vtec2012@gmail.com 2.5

57 PR27000891
डॉ.भानुदास जी.डेरे खाजगी औ.प्र.संस्था, क-हे क-हे पो.णनमोण ता.संगमनेर 

णज.अहमदनगर 422 611
श्री.जोंधळे धनंजय रघुनाथ 0242/

5228006
drderepvtiti@gmail.com

Ungreded

58 PR27000739
श्री.कुडंणलकराव रामराव जगता पार्ील खाजगी 
औ.प्र.संस्था, चपपळगगांव णपसा ता.श्रीगोंदा 
णज.अहमदनगर

चपपळगगांव णपसा ता.श्रीगोंदा 
णज.अहमदनगर

श्री.पंडीत राहुल कैलास 0248/

7254095
itcpimpalgaon@gmail.com 1.17

59 PR27000860
श्री.अबांणलका खाजगी औ.प्र.कें द्र, अंणबकानगर श्री.अबांणलका खाजगी औ.प्र.कें द्र, 

अंणबकानगर
सौ.गोसावी स्वाती सुभाष 02489/

255201
shriambalikaiti@gmail.com 1.97

60 GR27000295
िासणकय औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, कजटत 
णज.अहमदनगर

कजटत णज.अहमदनगर श्री.हरीदास पी.डी
9850023610 iti.karjatnashik@dvet.gov.in 1.47

61 GR27000423
िासणकय औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, पाथडी 
णज.अहमदनगर

मु.पो.पाथडी मोहर्ादेवी रोड पाथडी 
ता.पाथडी णज.अहमदनगर

श्री.णवजय मोहन प्रभुणे 0242/

8222930
iti.pathadi@dvet.gov.in 2.04

62 PR27000935
समथट खाजगी औ.प्र.संस्था, राक्षी ता.िेवगांव 
णज.अहमदनगर

गर् क्र.147/2 मु.पो.राक्षी ता.िेवगांव 
णज.अहमदनगर

श्री.रुणषकेि एकनाथ ढाकणे
9689999299 samarth.pvt.iti@gmail.com

Ungreded

63 PR27000647
श्री मारुतराव घुले पार्ील णिक्षण संस्थेचे औ.प्र.कें द्र, 
िेवगांव, णज.अहमदनगर

मु.पो.िेवगांव (माकेर् याडट परीसर) 
ता.िेवगांव णज.अहमदनगर

श्री.णवजय गोपीनाथ देिमुख
0242/9223376 jijamata_iti@yahoo.com

Ungreded

64 PR27000940
ज्ञानेश्वर खाजगी औ.प्र.संस्था, भानसणहवरे ता.नेवासा 
णज.अहमदनगर

मु. भानसणहवरे ता.नेवासा 
णज.अहमदनगर 414609

श्री.हेमंत जग्गन्नाथ अणहरे
0242/7252199 newasaiti18@gmail.com

Ungreded

11 30

mailto:iti.rahata@dvet.gov.in
mailto:xttcshrirampur@yahoo.in
mailto:bjpitc_ashoknagar@yahoo.com
mailto:ithape.iti@gmail.com
mailto:principal.vniti@gmail.com
mailto:loprtti.vtec2012@gmail.com
mailto:drderepvtiti@gmail.com
mailto:itcpimpalgaon@gmail.com
mailto:shriambalikaiti@gmail.com
mailto:iti.karjatnashik@dvet.gov.in
mailto:iti.pathadi@dvet.gov.in
mailto:samarth.pvt.iti@gmail.com
mailto:jijamata_iti@yahoo.com
mailto:newasaiti18@gmail.com


अ.क्र. NCVT MIS पोर्टल 
वरील कोड

संस्थेचे नाव संस्थेचा पुणट पत्ता प्राचायांचे नांव संस्थेचा दरूध्वनी 
क्रमांक

संस्थेचा ई - मेल आय डी NCVT MIS 
PORTAL वर 
उपलब्ध असलेले 
राष्ट्रिय गे्रडींग / 
झाले नसल्यास 
अनगे्रडेड नमूद 
करावे ( 
SEMESTER 
PATTERN)

1 2 3 4 5 6 7 8

65 PR27000573
जाणमया ईस्लाणमया ईिा उल्लूम संचलीत मौलाना 
अब्दलु कलाम आझाद औ.प्र.कें द्र, बाराबाभळी

मु. बाराबाभळी पो.णनबोंडी 
ता.अहमदनगर णज.अहमदनगर

श्री.व्होरा जावेदभाई सलीमभाई
9209220966 sknadeem24@yahoo.in 0.58

12 30

mailto:sknadeem24@yahoo.in


अ.क्र. NCVT MIS पोर्टल 
वरील कोड

संस्थेचे नाव संस्थेचा पुणट पत्ता प्राचायांचे नांव संस्थेचा दरूध्वनी 
क्रमांक

संस्थेचा ई - मेल आय डी NCVT MIS 
PORTAL वर 
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राष्ट्रिय गे्रडींग / 
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अ.क्र. NCVT MIS पोर्टल 
वरील कोड
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संस्थेचा ई - मेल आय डी NCVT MIS 
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करावे ( 
SEMESTER 
PATTERN)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 GR27000477 औ.प्र.संस्था कन्नड
णहवरखेडा रोड ग्रामीण रुग्णालयासमोर 
कन्नड

श्री.पी.एस.म्हस्के 2435220372 Kannadtrg@yahoo.co.in Ungraded

2 GR27000478 औ.प्र.संस्था वैजापुर
बीएसएनएल ऑफीस जवळ वैजापुर 
णज. औरंगाबाद

श्री.एस.पी.घोडके 2436222225 iti.vaijapur@dvet.gov.in 1.5

3 GR27000543 औ.प्र.संस्था फुलंब्री तहणसल कायालयाच्या बाजुला श्री.एम.एस.बनसोडे 9422286387 itiphulambri@yahoo.com 1.5

4 GR27000542 SCP औ.प्र.संस्था औरंगाबाद णकलेअकट  औरंगाबाद श्री.एम.एस.बनसोडे 2402402022 itiscpabad@yahoo.co.in Ungraded

5 PU27000070 फ्रान्ट्सेणलयन खाजगी औ.प्र.संस्था औरंगाबाद सेव्हन णहल जालना रोड, औरंगाबाद फा.णवल्यम ॲन्ट्थोनी 2402334350 fransalianabad@hotmail.com Ungraded

6 PU27000700 जैन खा. औ.प्र.संस्था वेरुळ
पा.ब्र.आश्रम गुरुकुल पणरसर वेरुळ ता. 
खुलताबाद णज. औरंगाबाद

श्री. णवजय कृरणा रणनवरे 9657699609 jainitcellora@gmail.com Ungraded

7 PU27000880 मराठवाडा खा.औ.प्र.संस्था औरंगाबाद णसडको एन-04 प्रा.महारुद्र अण्णाप्पा पार्ील 2402375129 mititiaurangabad@gmail.com Ungraded

8 PU27000874
इंणडयन फायर सर्व्व्हस इंणज. ॲण्ड सेप्र्ी मॅनेजमेर्स 
खा.औ.प्र.संस्था

िेंद्रा एम.आय.डी.सी.समोर, कंुभेफळ, 
ता.णज.औरंगाबाद

श्री. एन.पी.फालक 9021080808

9822830808
indianfireiti@gmail.com 1

9 GR27000599 औ.प्र.संस्था णबलोली
बुरुड गल्ली कंुडलवाडी रोड, णबलोली 
णज. नांदेड

श्री. एम बी कुलकणी 2465223604 iti.biloli@dvet.gov.in 1.44

10 GR27000600  औ.प्र.संस्था उमरी भोकर रोड उमरी णज. नांदेड श्री. एम बी कुलकणी 880327353 principalitiumri@yahoo.co.in 1.65

11 GR27000601 आणदवासी औ.प्र.संस्था पार्ोदा
िासकीय आणदवसी औ.प्र.संस्था 
पार्ोदा णज. नांदेड

श्री. एम बी कुलकणी 2465202110 itipatodananded@dvet.gov.in Ungraded

12 GR27000602 औ.प्र.संस्था नायगांव
तहणसल कायालयाच्या बाजुला ता. 
नायगांव णज.नांदेड

श्री. एम बी कुलकणी 2465259495
iti.naigaon@gmail.com 

 iti.naygaon@dvet.gov.in
1.34

13 GR27000603 औ.प्र.संस्था णहमायतनगर पळसपुर रोड ता. णहमायतनगर णज.नांदेड श्री. एम बी कुलकणी 2468244997 iti.himayatnagar@yahoo.com Ungraded

प्रादेक्षिक कार्ाालर्, औरुंगाबाद

14 30



अ.क्र. NCVT MIS पोर्टल 
वरील कोड

संस्थेचे नाव संस्थेचा पुणट पत्ता प्राचायांचे नांव संस्थेचा दरूध्वनी 
क्रमांक

संस्थेचा ई - मेल आय डी NCVT MIS 
PORTAL वर 
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राष्ट्रिय गे्रडींग / 
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अनगे्रडेड नमूद 
करावे ( 
SEMESTER 
PATTERN)

1 2 3 4 5 6 7 8

14 GR27000604 औ.प्र.संस्था लोहा
औ.प्र.संस्था लोहा लातुर रोड, ता.लोहा. 
णज.नांदेड

श्री. कोडावार एस एल 2466242830
iti.loha@dvet.gov.in 

 itiloha@yahoo.co.in
1.05

15 GR27000605 औ.प्र.संस्था माहुर सह्याद्री णरसोर्ट माहुर ता. माहुर णज.नांदेड श्री. व्ही. ए. पोर्दखेु 2460268178
iri.mahur@dvet.gov.in 

 itimahur@gmail.com
1.38

16 GR27000606 औ.प्र.संस्था मुखेड बा-हाळी रोड, मुखेड ता.मुखेड णज. नांदेड श्री. तांबोळी आर. एल 8605786800 principalitimukhed@gmail.com 1.13

17 PR27000157 औ.प्र.संस्था अधापुर
म्हाडा कॉलनी जवळ, नवी आबादी, 
अधापुर ता. अधापुर णज. नांदेड

श्री. पार्नुरकर जी. जी 9623641313 iti.ardhapur@dvet.gov.in 2.73

18 PR27000158
ग्राणमण खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण कें द्र णवरणुपुरी 
ता.णज.नांदेड

ग्राणमण खाजगी औ.प्र. कें द्र णवरणुपुरी 
ता.णज.नांदेड

श्री. सय्यछ सुहेल अहमद मो. 
9403001777

2462229119
principalgraminitinanded@gmail.co

m
0.75

19 PR27000159
ग्राणमण खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था नेहरुनगर  
ता.कंधार णज.नांदेड

ग्राणमण खाजगी औ.प्र.संस्था नेहरुनगर  
ता.कंधार णज.नांदेड 431742

कु. पवार एस एस मो-
9975038256

2466224333 graminiti@gmail.com 0.93

20 PR27000160
ग्राणमण खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण माळाकोळी ता. 
लोहो णज.नांदेड

ग्राणमण खाजगी औ.प्र.संस्था माळाकोळी 
ता. लोहो णज.नांदेड

श्री. सोनकांबळे एस.व्ही मो-
9823338333

2466224333 graminiti@gmail.com Ungraded

21 PR27000161 नॅिनल खाजगी औ.प्र.संस्था नांदेड णिवाजीनगर नांदेड
णवस्तारीत ईमारत माळरे्कडी रेल्वे 
फ्लाय औव्हर णब्रज जवळ, बैंगळुर 
नाका नांदेड

श्री. मोहम्मद ईमाददु्दीन णसद्दीकी 7620076024 Nantionalitc547@yahoo.com 1.4

22 PR27000792 मा.रत्नाकररावजी गुटे्ट(खाजगी) औ.प्र.संस्था
वडगांव(स्रे्) गर् नं 6/B ता.सोनपेठ णज. 
परभणी-431516

श्री. ईश्वर नरचसग फुदे 2453268002 hrgitipvt@yahoo.in Ungraded

23 PR27000699 ग्रामीण (खाजगी) औ.प्र.संस्था धमापुरी ता. णज. परभणी
ग्रामीण (खाजगी) औ.प्र.संस्था धमापुरी 
ता. णज. परभणी

श्री. डी. एस. णपसाळ 9860838033
principalgraminitcprabhani@gmail.c

om
0.75

24 PR27000163
श्री. भैरवनाथ णनसगट मंडळ संचणलत (खाजगी) 
औ.प्र.संस्था, हट्टा ता. वसमत णज. चहगोली

श्री. भैरवनाथ णनसगट मंडळ संचणलत 
(खाजगी) औ.प्र.संस्था, हट्टा ता. वसमत 
णज. चहगोली

श्री. सी जे कारेगावकर 9096190884 itchatta@yahoo.co.in 1.64

25 PR27000238 अणजम खाजगी औ.प्र.संस्था औसा अफसर नगर उजणी रोड औसा काझी सणमर उलहक्क अ.हक्क 9975478222

8421982663
azeemitc93@gmail.com Ungraded

26 PR27000852 नवनाथ खाजगी औ.प्र.संस्था जावळी रोड, लामजना
नवनाथ खाजगी औ.प्र.संस्था जावळी 
रोड, लामजना ता. औसा णज. लातुर

श्री. देवणे जी डी 9421368880 navnathiti15@gmail.com Ungraded

15 30
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1 2 3 4 5 6 7 8

27 GR27000470 औ.प्र.संस्था चाकुर
नांदेड रोड, तहणसल कायालयाजवळ 
चाकुर णज. लातुर

श्री. िेख एफ आय 2381252544 itcchakur@gmail.com Ungraded

28 औ.प्र.संस्था जळकोर् कुनकी रोड जळकोर् श्री. िेख एफ आय 2385275700 itijalkot@yahoo.co.in Ungraded

29 GR27000569 औ.प्र.संस्था देवणी
णनलंगा रोड देवणी ता. देवणी णज. लातुर-
413519

श्री. मोहम्मद आब्दलु खालीक 
िेख

2385269130 iti.deoni58@yahoo.com Ungraded

30 GR27000574 औ.प्र.संस्था णिरुर अनंतपाळ णज. लातुर
चभगोली णनलंगा रोड णिरुर अनंतपाळ 
णज. लातुर

श्री. हषटद तु. राजुरकर 2384291100 iti.659sapal@yahoo.com 1.43

31 GR27000575 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था,वािी णज उस्मानाबाद
जे आय आर र्ी णबल्डींग पारा रोड वािी 
णज.     उस्मानाबाद-41350३

श्री ए.डी. जाधवर, प्र.प्राचायट 02478-276851 govtiti.vashi@yahoo.com Ungraded

32 GR27000640 औ.प्र.संस्था, लोहारा णज उस्मानाबाद
नागोबा मंणदर तुळजापूर रोड लोहारा णज. 
    उस्मानाबाद-413608

श्री ए. एन. लार्कर, प्र.प्राचायट 02478-276851 iti.lohara@yahoo.co.in Ungraded

33 PR27000239 चंपतराय अजमेरा औ.प्र.संस्था, उस्मानाबाद
बािी नाका तांबरी णवभाग ता. णज.     
उस्मानाबाद-413501

श्री प्रकाि अंबरूषी देिमुख. 
प्राचायट

8208352705

9970465805
ajmaraitc.osd552@yahoo.com Ungraded

34 PR27000745
पवनराजे चनबाळकर औ.प्र.संस्था,  ढोकी, ता.णज. 
उस्मानाबाद

ढोकी, ता.णज. उस्मानाबाद श्री भोरे जी. आर. प्राचायट 9767582928
pawanrajeiti2011@gmail.com

purirahul2012@gmail.com
Ungraded

35 PR27000160 तेरणा औ.प्र.संस्था, ता.णज. उस्मानाबाद
एम. आय. डी. सी. पणरसर प्लॉर् क्र 01 
ता.णज. उस्मानाबाद -413501

श्री पार्ील ए.व्ही.प्राचायट 9403690666 ternaitc@yahoo.co.in Ungraded

36 PR27000735 मदर कांचन औ.प्र.संस्था, उस्मानाबाद
यिवंत नगर,    िरद पवार 
हायस्कुलच्या पार्ीमागे,  उस्मानाबाद

सौ.योगीता अतुल अजमेरा 9881152551 atuladdvalue@gmail.com Ungraded

37 PR27000652
श्री साई जनणवकास अिासकीय औ.प्र.संस्था, 
उस्मानाबाद

गर्पार्ी (आळणी) ता.णज.उस्मानाबाद श्री पडवळ पी.डी. 8975610363 pravin.bagal143@gmail.com Ungraded

38 PR27000743 ज्ञानभाग्य,औ.प्र.संस्था,  परांडा, णज.उस्मानाबाद परांडा,णज.उस्मानाबाद श्री िेख र्ी.एस.
8308132399

9604617862

7776980006

dnyanbhagyaitiparanda@gmail.com Ungraded

39 GU2700277  औ.प्र.संस्था बीड (मु) औ.प्र.संस्था बीड (मु) नगर रोड बीड श्री. एस एम राठोड 2442230735 itigbeed@yahoo.co.in 1.81

40 GR27000570 औ.प्र.संस्था वडवणी
औ.प्र.संस्था वडवणी चचचवण रोड ता. 
वडवणी णज. बीड

श्री. एस एम राठोड 2443257366 iti.wadvani@dvet.gov.in 1.72

16 30
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41 PR27000278 श्री. छत्रपती िाहु खाजगी औ.प्र.सस्था तेलगांव रोड ता. णज. बीड श्री. डी.जे.तेलप 9422295165

8421960701
sdwale1245@gmail.com 0.74

42 PR2700280 ग्राणमण ॲडव्हान्ट्स खाजगी औ.प्र.संस्था
ग्राणमण ॲडव्हान्ट्स खाजगी औ.प्र.संस्था 
मु.पो.ता.माजलगांव णज. बीड

श्री. एस  एस कुलकणी 8605580768 agitimajal@gmail.com 1.29

43 PR27000571 कारी णसद्दीकी बांदवी खा. औ.प्र.संस्था
कारी णसद्दीकी बांदवी खा. औ.प्र.संस्था 
पाथु्रड ता.माजलगांव णज.बीड

श्री. पठाण जगणरया अहेमद 9326737441 itiksb@gmail.com 1.25

44 GU27000569 औ.प्र.संस्था णिरुर कासार
औ.प्र.संस्था राक्षसभुवन रोड णिरुर 
कासार णज. बीड

श्री. ए एस णत्रचुरकर 2444259009 itishirurkasar@yahoo.com 1.72

45 PR27000180 जगदंबा (खा) औ.प्र.संस्था गेवराई
जगदंबा खा. ओ.प्र.संस्था जालना रोड 
गेवराई णज.बीड

श्री. एस पी काळम 2447262308 jagdambaitcgeorai@yahoo.co.in 0.74

46 PR27000650 आणदत्य बहुउदे्दणिय औ.प्र.कें द्र बीड
आणदत्य बहुउदे्दणिय औ.प्र.कें द्र तेलगाव 
रोड मु.ता.णज. बीड

श्री. आर एन खडके 9028030583 itc.bid@gmail.com Ungraded

47 GR27000288 औ.प्र.संस्था भोकरदन
एम. आय. डी. सी. पणरसर भोकरदन 
जालना रोड

श्री. णड एम कोठावरे 2485244551 iti.bhokardan@dvet.gov.in Ungraded

48 GR27000467 औ.प्र.संस्था मंठा
तहणसल कायालयाजवळ मंठा ता. मंठा 
णज. जालना

श्री. णड एम राठोड 2484270587 itimantha2006@yahoo.co.in 1.98

49 PR27000697 यिवंतराव चव्हाण खाजगी औ.प्र.संस्था अंकुिनगर ता अंबड णज. जालना श्री. एम डी णलमकर 2483279755 itiankushnagar@gmail.com 0.85

50 PR27000698 डॉ.झाणकर हुसैन खाजगी औ.प्र.संस्था मु.पोस्र् आन्ट्वा ता.भोकरदन णज. जालना श्री. गुलाम मुहम्मद 2485282465 itcdzh@gmail.com 0.33

51 PR27000695 धरती जनसेवा खाजगी औ.प्र.संस्था
धरतीजनसेवा प्रणतरठाण रोहणवाडी 
रेवगांव रोड जालना

श्री. जे ए इंगळे 2485282465 itcdzh@gmail.com Ungraded
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अ.क्र. NCVT MIS पोर्टल 
वरील कोड

संस्थेचे नाव संस्थेचा पुणट पत्ता प्राचायांचे नांव संस्थेचा दरूध्वनी 
क्रमांक

संस्थेचा ई - मेल आय डी NCVT MIS 
PORTAL वर 
उपलब्ध असलेले 
राष्ट्रिय गे्रडींग / 
झाले नसल्यास 
अनगे्रडेड नमूद 
करावे ( 
SEMESTER 
PATTERN)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 PR27000233  छत्रपती िाहू महाराज णिक्षण संस्था, औ.प्र.संस्था, वणी पी-1 एम.आय.डी.सी. पणरसर,वणी 
णज.यवतमाळ

श्री.एस.आर.पार्ील 9881512358 itcwani@rediffmail.com 2.29

2 PR27000838 बालाजी खाजगी औ.प्र.संस्था,सावला वणी अनुराधा प्रगतीनगर स्रे्िन रोड, वणी 
णज.यवतमाळ

श्री.ए.डी.रायपुरे 9890325503 avn.principal1184@gmail.com 1.54

3 PR27000773
 ए.एन.एस. इफो व्हॅली बुउदे्यिीय औ.प्र.संस्था, 
खामगाव

चांदमारी चौक िेलीडी रोड, 
खामगाव णज.बुलढाणा

श्रीमती णितल सु. णबहाडे 9422944811 ansinfovally@yahoo.com Ungraded

4 PR27000153
 अंजुमन मुफीवाला ईस्माईल णिक्षण सोसायर्ीचे 

औ. प्र. कें द्र, खामगाव
अंजुमन कॉम्पस नाांदुरा  रोड, 
खामगाव णज. बुलढाणा

सैयद मुनीर सैयद उस्मान 07263-255208 itc560_anjuman@yahoo.com 2.13

5 PR27000708
 हषट अिासकीय औ.प्र.संस्था, खुर्ाळा त. 
खामगाव

एम.आय.डी.सी.स्र्ॉप, नांदरुा रोड 

सुर्ाळा, खामगाव णज.बुलढाणा
श्री.हषटद जाोाधा हेंड 07263-277008 harshpvtiti@gmail.com 1.57

6 PR27000847
 कै. णमनाताई जाधव खाजगी औ.प्र.संस्था, 
िेलगाव उजद

 िेलगाव (उजद) त. िेगाव 

णज.बुलढाणा
श्री.प्रणवण आंत चव्हाण 9881282762 uddan1122@gmail.com Ungraded

7 PR27000774
 प्रल्हाद हरी जंगले अिासकीय औ. प्र.संस्था, 
मलकापूर

नॅिनल हायवे नं.6 नांदरुा 
रोड,बायपास मलकापूर 

णज.बुलढाणा
श्री. पी. ए. कोलते 7720072227 sphjangaleitc@gmail.com Ungraded

8 PR27000797 करम आय.र्ी.आय. णचखली णज.बुलढाणा जुना बुलढाणा रोड, णचखली 
णज.बुलढाणा

मोहम्मद अगलखान 8857038733 karamiti.chikhli@gmail.com 0.79

9 GR27000435  औ.प्र.संस्था, चसदखेड राजा णज.बुलढाणा णर्-पॉईंर् देवूळगाव राजा रोड 

चसदखेड राजा णज.बुलढाणा
श्री.एस.जी.गोसावी 07269-234150 iti.sindkhedraja@dvet.gov.in 1.32

10 PU27000883  न्ट्यु  णसर्ीझन खाजगी औ.प्र.संस्था, बुलढाणा भडेच ले आउर् एचपी गॅस 

एजन्सीजवळ, बुलढाणा
श्री.अरुण दत्तात्रय भालेराव 07262-245536 

9925517366
newcitizan1999@yahoo.com Ungraded

11 PR27000877 एस.एल.खाजगी औ.प्र.संस्था, बोरगाव रोड, बडोरा बोरगाव रोड मौजे र्ाकळी 
खुदट,बडोरा त.णज. अमरावती

श्री. सुणनल एस.रु्ले 9850338835  slppvtiti@gmail.com Ungraded

12 PR27000879

 कौिल्य श्रृंगारे एजु्यकेिन फाउंडेिन संचणलत, 
णवद्याणनकेतन खाजगी औ.प्र.संस्था, र्ाकरखेडा 
रोड, अंजागाव सुजी

र्ाकरखेडा मोरे रोड अंजागाव सुजी 
णज.अमरावती

श्री.णनलेि णवद्याधर धोरे् 9975296696 ksefo9@gmail.com 0.46

प्रादेक्षिक कार्ाालर्, अमरावती
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अ.क्र. NCVT MIS पोर्टल 
वरील कोड

संस्थेचे नाव संस्थेचा पुणट पत्ता प्राचायांचे नांव संस्थेचा दरूध्वनी 
क्रमांक

संस्थेचा ई - मेल आय डी NCVT MIS 
PORTAL वर 
उपलब्ध असलेले 
राष्ट्रिय गे्रडींग / 
झाले नसल्यास 
अनगे्रडेड नमूद 
करावे ( 
SEMESTER 
PATTERN)

1 2 3 4 5 6 7 8

13 PR27000795
 पुडलीक महाराज खाजगी 
औ.प्र.संस्था,रोिनखेडा त. वरुड

मु.पो रोिनखेडा त. वरुड 

णज.अमरावती
श्री.णहतेि घनश्यामजी  
बालपांडे

9766822344 pmiti_edu@yahoo.com 1.63

14 PR27000826
 केिवराव मानेकर अिासकीय औ.प्र.संस्था, 
जरुड

मु.पो.जरुड त.वरुड णज.अमरावती श्री. पकंज डांगोरे 7875446373 kmpiti826jarud@gmail.com Ungraded

15 PU27000795 उच्चस्तर औ.प्र.संस्था, रहार्गाव रहार्गाव णज.अमरावती श्रीमती पी.एस.चिदे 9637830887 iti.uchhamravati@yahoo.com, Ungraded

16 PR27000826
 प्रभाकर घेवारे खाजगी औ.प्र.संस्था, रामनाथ 

वाढोणा
वाढाणा रामनाथ त. खंडेश्वर 

णज.अमरावती
श्री. योगेि ठाकरे 9922090997 pgitewadhona@gmail.com Ungraded

17 PR27000775
 चपपळोद अिासकीय औ.प्र.संस्था, बाभळी त. 
दयापूर

अकोर् रोड बाभळी दयापूर त.दयापूर 

णज.अमरावती
श्री. अतुल रामदास च-हारे् 9850796248 itidaryapur@yahoo.com 2.3

18 PR27000269 औ.प्र.संस्था, चपपळोद त. दयापूर मु.पो.चपपळोद त.दयापूर 

णज.अमरावती
श्री.राजेि भगवंतराव 

वाघजाळे
9881942243 itcpimpload@rediffmail.com 2.69

19 PR27000707 सम्रार् अिोक अिासकीय औ.प्र.संस्था, दारापूर मु.पो.दारापूर त.दयापूर णज.अमरावती श्री.संज्योत धनंजय काकडे 9970341979 samratashok13@rediffmail.com 2.05
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अ.क्र. NCVT MIS पोर्टल 
वरील कोड

संस्थेचे नाव संस्थेचा पुणट पत्ता प्राचायांचे नांव संस्थेचा दरूध्वनी 
क्रमांक

संस्थेचा ई - मेल आय डी NCVT MIS 
PORTAL वर 
उपलब्ध असलेले 
राष्ट्रिय गे्रडींग / 
झाले नसल्यास 
अनगे्रडेड नमूद 
करावे ( 
SEMESTER 
PATTERN)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 PR27000204 भवानी खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था
सुतगीरनी जवळ हरपुर नगर उमरेड रोड 
नागपूर 440009

श्री. रचवद्र ि. णतडके 9028057656

bhavaniitc@yahoo.com Ungreded

2 PU27000211 भारतीय अ. औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था णदघोरी चौक उमरेड रोड नागपूर 24 कु. णगता के. वरंभे 0712-2717999
bhartiyaiti@yahoo.co.in Ungreded

3 PU27000760
भारतीय खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण कें द्र नागपूर 
(BITCON)

पत्ता: प्लॉर् क्र.  170/D, संकल्प नगर, 
वाठोडा ले- आउर्, नागपूर-440024.

णनलेि भाऊराव घवघवे
2710050 &             

 Mobile :  

9764005599

bitconnagpur@gmail.com
0.54

4 PU27000858 साणवत्रीबाई फुले खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था रेणिमबाग चौक नागपूर 24 श्री. अभय ना. मेघे 0712-2987411 

8446255444

sfpitinagpur@gmail.com     
abhaymeghe@gmail.com 1.46

5 PR27000255 हसनुर खाजगी औ. प्र. संस्था
बोरगांव, गोरेवाडा रँ्क रोड, नागपूर   
440013

श्री. िेख वसीम गुलाम रसूल 0712-2595886
itc575nagpur@yahoo.com  

Ungreded

6 PR27000252
कै. लक्षमणराव वस्ताद (उस्केलव ार) खाजगी 
औद्यौणगक प्रणिक्षण संस्था

१,  सरस्वती नगर, हुडकेश्वर रोड, 
नागपुर-440034

कु. अष्ट्श्वनी एल. सरोदे 0712-2743889
llvitc_ngp@yahoo.co.in 

1.75

7 PR27000589 मष्ट्ल्र्स्कील खाजगी औद्यौणगक प्रणिक्षण संस्था  नागपुर
१71/बी, णवहीरगाव उमरेड रोड, नागपुर-
441204

श्री णववेक पी. डोंगरे 9011636195  

8600991195

multiskill_iti@yahoo.com
0.99

8 PR 27000200
महात्मा फुले खाजगी औदयणगक प्रष्ट्श्क्षण संस्था, 
परसोडी, नागपुर.

प्लार् न.111 कै. गकसनराव कोठाळे 

सृ्मती भवन,  परसोडी, वधाय रोड, नागपुर
श्री. राजु णकसनराव कोठाळे 0712-741426

mpitc@rediffmail.com
1.55

9 PR27000201 कै. वामनराव भुरे खाजगी औ. प्र. संस्था मु. पो. कोहळी, तह. कळमेश्वर, णज. 
नागपूर 441501

श्री. सुरज मेघराजजी ताजने 9270102555
lwbitckohli@yahoo.com  Ungreded

10 PR27000849 मेघसाई खाजगी औ. प्र. संस्था
रेल्वे क्रासींग जवळ वधा रोड, मु. पो. 
डोंगरगाव, ता. णज. नागपूर 441108

श्री. सागर व् यंकरे्ि रावजी 
कोंगरे

8793050035
meghsaipvtiti@ gmail.com Ungreded

11 PR27000675 परिुराम औदयोणगक प्रणिक्षण संस्था, कोराडी, नागपुर.
प्लार् न. 55 परे्ल पेर्ोल पंप जवळ, 
कोराडी रोड, मैजा बोखारा नागपुर

मयुर सुरेि याउल 0712-2612235
parshuram.itc@gmail.com 

0.09

12 PR27000002 िवटणी खाजगी औद्यौणगक प्रणिक्षण संस्था  नागपुर
प्लॉर् क्र 26, 27, डब्ल्यू सी एल 
कॉलनी, गोधनी रेल्वे, नागपूर

अष्ट्श्वणी मारे् 9372998575  

8956566866

sharwaniiti@gmail.com  
saherowais4@gmail.com 2.9

13 PR27000677 कोठाळे खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था
मु- पो- दहेगाव रंगारी सावनेर रोड 
नागपूर

श्री- अरचवद एम- सोनर्क्के 0712 2741426
kothaleitc@rediffmail.com  

2

प्रादेक्षिक कार्ाालर्, नागपुर
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अ.क्र. NCVT MIS पोर्टल 
वरील कोड

संस्थेचे नाव संस्थेचा पुणट पत्ता प्राचायांचे नांव संस्थेचा दरूध्वनी 
क्रमांक

संस्थेचा ई - मेल आय डी NCVT MIS 
PORTAL वर 
उपलब्ध असलेले 
राष्ट्रिय गे्रडींग / 
झाले नसल्यास 
अनगे्रडेड नमूद 
करावे ( 
SEMESTER 
PATTERN)

1 2 3 4 5 6 7 8

14 PR27000764 ग्लोबस औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, कामठी
1, अजनी ,ड्रॅगन पॅलेसाचा मागे, न्ट्यु 
कामठी, कामठी

श्री प्रणवण णमचलद मानवर्कर 9923203150
globusiti@yahoo.com 

1.04

15 PR27000215

श्रीमती अंजानाबाई धोरे् अिासकीय औ॰ प्र. संस्था  
 

णवणकर कॉलनी मानेवाडा चरगरोड 
नागपुर 440027

श्री.णदनेि णव.सपारे् 7122745314

anjanabaidhoteitc@yahoo.co.in Ungreded

16 PR27000251

नवनाथ औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था 
 

प्लोर् नं. ७१/१/२/३/४ सवटश्रीनगर, 
नवनाथ आय.र्ी.आय. रोड, नागपूर 
४४००३४

श्री.प्रिांत ना. खोब्रागडे 7122704200, 

8208147849 

Ungreded

17 GR27000448

औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, कारंजा घा. णज. वधा
 

अमरावती रोड, MIDC एरीया 
र्ोलनाक्याजवळ, कारंजा घा. णज. वधा

णव. वा. राजूरकर 07156-203462

iti.karanja@dvet.gov.in

1.77

18 GR-27000265

औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, कळमेश्वर, णज. नागपूर
 

प्लॉर् क्र. 26ए, 27 ए, WCL कॉलनी 
गोधनी रेल्वे नागपूर

ए. डी. वाळके 07118& 271687

iti.kalmeshwar@dvet.maharashtra.g
ov.in 1.13

19 PR-27000876

बोंडे खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, खापरी
 पो. घोराड, कळमेश्वर, णज. नागपूर एस. ए. दधुाने 07118& 686561

bonde.iti2017@gmail.com

Ungraded

20 PR27000765 NIT खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था,
13/2 माहूरझरी कार्ोल रोड, फेर्री 
जवळ, गोडाउन, नागपूर

योगेि सातपूते 9158899936
nititcnagpur@gmail.com

Ungraded

21 GR27000082

औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, कार्ोल णज. नागपूर
 सावरगाव रोड, श्रीमती ए. आर. चव्हाळे 9422819997

iti.katol@dvet.gov.in

1.56

22 PR27000185 VSPM खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, कार्ोल रेल्वे स्रे्िन जवळ रोड, खुर्ांबा कार्ोल एस. पी. झाडे 9371183157
vspmitckatol@yahoo.co.in

0.95

23 PR27000766 णवद्याणवहार खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, कार्ोल आरेंज प्लाझा नागपूर रोड, कार्ोल श्री. ए. एच. बागडे 8275392896
vvitckatol@gmail.com

1.46

24 PR27000863 सोनाताई पांडव खाजगी औ. प्र. संस्था, पारडचसगा काोोलंबी तह कार्ोल श्री. के. वाय. णहरूरकर 9764715476
principalsppitc@gmail.com Ungreded

25 PR27000716 MMU खाजगी औ.प्र.संस्था, जलालखेडा णकल रोड जलालखेडा तह नरखेड एन. व्ही. गुजर 9766277020

mmumatheiti@yahoo.com Ungreded
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SEMESTER 
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26 GU27000078
औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, वधा. 

हनुमान रे्कडी, त.णज. वधा श्री. आर. ए. रहमतकर
07152 & 

243381@ 

9423688379

iti.wardha@dvet.gov.in
1.96

27 GR27000512
औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, सेलू णज. वधा. सुकळी रेल्वे स्रे्िन रोड, तह  सेलू णज. 

वधा
श्री. एन. पी. हांडे 9422144526

iti.selunagpur@dvet.gov.in
1.99

28 PR27000776
चेतना खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, वधा. महात्मा फुल कॉलनी बजाज आय र्ी. 

आय जवळ सावंगी रोड, वधा
सलमान िेख 9860518897

chetanaiti2012@gmail.com
1.22

29 PR27000870
श्री. रामदासजी तडस खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण 
संस्था, वधा.

यवतमाळ रोड तह देवळी णज. वधा सलमान िेख 7385734030
ramdastadasiti@gmail.com

1.34

30 PR27000223
भय्यासाहेब उरकांदे खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, 
वायगांव णनपानी णज. वधा

मु.पो. वायगांव णनपानी वाडट नं. 4 बस 
स्रॅ्न्ट्ड जवळ तह णज. वधा

श्री. णकरणराव उरकांदे 9422140326
buitcwaigaon@gmail.com

0.76

31 PR27000794
समृध्दी खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, देवळी णज. 
वधा

सोनेगांव आबाजी रोड देवळी णज. वधा श्री. पी. ए. कारेमोरे 9209083974
samruddhitit@gmail.com

0.99

32 PR27000793
जमनालाल बजाज खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, 
देवळी णज. वधा

चेतना डी. एङ कॉलेज जवळ, वधा श्री. व्ही. एम. सातपूते 9096736040
jamnalalbajajiti@gmail.com

1.00

33 PR27000266
ओम णवश्वकमा खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, 
वधा

यवतमाळ रोड समतरानगर सावंगी मेघे 
वधा

श्री. एस. डब्लु. धोरे् 9823953981
om_vitc@yahoo.co.in

1.55

34 PR27000169 िा. अपंग औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, वधा लक्ष्मीनगर सेवाग्राम रोड, वधा श्री. पी. आर. नागोरे 9922784380
phitiwardha@rediffmail.com

0-43

35 PR27000622
श्री. गजानन महाराज खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण 
संस्था, वधा

सवे न. 149 मौजा उमरी उमरी मेघे वधा श्री. एच. डी. हांडे 9822727276
sgmitc@rediffmail.com

1.73

36 PR27000722
श्री. डॉ. आर. जी. भोयर खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण 
संस्था, वधा

बॅचलर रोड नालवाडी वधा श्री. पी.ए. बोधनकर 9604846684
rgbitcwardha@gmail.com

1.31

37 PR27000674 तलमले खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, वधा
मणहला आश्रम काकावाडी सेवाग्राम रोड 
वधा

श्री. एच. एन. णबजेकर 07152 251688
talmale_itc@rediffmail.com

0.81

38 GR27000128 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, चसदेवाही णज. चंद्रपूर पाथरी रोड चसदेवाही श्री. अआर. एच. सोनकुसरे 07178 - 288254
iti.sindewahi@dvet.maharashtra.gov
.in 1.28

39 GR27000173 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, मुल णज. चंद्रपूर
MIDC रोड आकापूर पो. णचमडा ता. 
मुल णज. चंद्रपूर

श्री. एम. बी. गायकवाड 9423646781
iti.mul@dvet.gov.in vuxzsMsM
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40 PR27000260
स्व. जगन्नाथ जोगी खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, 
घुग्गुस णज. चंद्रपूर

अमराई वाडट, घुग्गुस तह.णज. चंद्रपूर श्री. उदय पी. मोहीतकर 9850008805
jjitcghugus@yahoo.co.in

1.98

41 PR27000258
णप्रयदिटनी खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, भद्रावती 
णज. चंद्रपूर

णवजासन रोड बंगाली कॅम्प भद्रावती णज. 
चंद्रपूर

श्री. सुमेध प. गवळी 07175-265916

pitc_607@yahoo.co.in
2.8

42 PR27000259
बल्लारपूर खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, 
बल्लारपूर णज. चंद्रपूर

महात्मा फुल कॉलेज जवळ णिवाजी 
वाडट बल्लारपूर णज. चंद्रपूर

श्री. अनुप कुरे्मारे् 9420753156
agrk_14@yahoo.co.in

1.01

43 PR27000209
साणवत्रीबाई फुले खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था , 
नांदगांव (पोडे) तह. बल्लारपूर णज. चंद्रपूर

नांदगांव (पोडे) तह. बल्लारपूर णज. 
चंद्रपूर

श्री. प्रणवण िंकर िेंडे
07172-269049

Mo.No. 

9850942250

sfitc606@yahoo.co.in
1.52

44 PR27000814
गुरुसाई खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था , दाताळा 
णज. चंद्रपूर

MIDC रोड, दाताळा चौक श्री. प्रिांत र्ोकलवार 7773994609

8805859578

gurusai.iti@yahoo.com ungraded

45 PR27000819
कमटवीर कन्नमवार खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था , 
बाबुपेठ णज. चंद्रपूर

नेताजी चौक बाबुपेठ चंद्रपूर श्री. णविाल रा. मून 07172-227440
kkitcchandrapur@hotmail.com ungraded

46 PU27000853 पॅरामाउँर् खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था , चंद्रपूर नेताजी चौक बाबुपेठ चंद्रपूर श्रीमती णरना एम मारे् 7264049358
paramountpvtiti@gmail.com

0.49

47 PU27000871 सोमय्या खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था , चंद्रपूर आकािवाणी रोड बडगांव चंद्रपूर श्री मणनष णहवरे 8888072786
somayyamspm@gmail.com

1.09

48 PR27000694 रारिीय खाजगी  औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था , चंद्रपूर बामणवाडा तह. राजुरा णज. चंद्रपूर श्री. आकाि नानासाहेब डोंगरे 7798770011
rashtriyaitc@rediffmail.com ungraded

49 GR27000563 औ. प्र. संस्था, मंगी तह राजुरा णज. चंद्रपूर
औ. प्र. संस्था, मंगी खुदट पो. उपरवाही 
तह' राजूरा णज.चंद्रपूर

कु. एस. एस. नगराळे 9423679275

9049672456

iti.mangi@dvet.gov.in ungraded

50 PR27000753 श्री. साई खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था ,  भद्रावती
जैन मंणदर रोड , जुनी मनोहर र्ॉकीज 
भद्रावती

श्री. राजेि मारोती नगराळे 07175-265645
saipiti5@gmail.com

1.84

51 PR27000809 णवणनत खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था ,  भद्रावती
णवजासन बुध्द लेणी जवळ, बंगाली 
कॅम्प रोड, भद्रावती, णज. चंद्रपूर

श्री. चंदनकुमार णव. रामरे्के 07175-265108
vinititi_bha@rediffmail.com

1.16

52 PR27000821
णनळकंठराव चिदे खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था ,   
भद्रावती

चिदे पेिोल पंप जवळ मेन रोड णचचोडी 
भद्रवती णज. चंद्रपूर

7175266425
principal.nspitc@gmail.com

0.33

53 PU27000846
कुरे्मारे्ज खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था ,   
भद्रावती

मंजूषा ले आउर् णिवाजी वाडट गडी 
लोहार मंगल कायालयाजवळ, भद्रवती

श्री. नरेंद्र देिमुख 07175-265136
kpiti14@gmail.com

0.63
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54 PR27000783
तारािक्ती खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था ,   
ताडाळी

नागपूर हायवे ताडाळी ता. णज. चंद्रपूर श्री. प्रणवण वाकडे 9021305576
tarashakti123@gmail.com

1.87

55 PR27000914
मा. भवानी खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था ,   
भद्रावती

मेकारून स्कुल जवळ श्रीकृरण नगर, 
भद्रावती णज. चंद्रपूर

श्री. भुपेंद्र पर्ले 7385589672

maabhavaniiti@gmail.com ungraded

56 PR27000812
बल्लारपूर खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, बामणी 
णज. चंद्रपूर

बामणी णज. चंद्रपूर श्री. जाणहद एच. अंसारी 7020589118

9011883540

iti.bitballarpur@gmail.com
1.09

57 PR27000784
बल्लारपूर खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, येनबोडी 
णज. चंद्रपूर

कोठारी रोड येनबोडी तह- बल्लारपूर श्री. प्रिांत नाकाडे 8975095586
yenbodi.iti@gmail.com

0.87

58 PR27000085
मोंर्फाडट खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, बल्लारपूर 
णज. चंद्रपूर

मोंर्फोडट रोड बल्लारपूर णज. चंद्रपूर ब्रदर अरूण एस.र्ी. 7172297605
montfortitc@gmail.com

1.45

59 PR27000782
इंणदरा खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, देवाडा णज. 
चंद्रपूर

दाताळा रोड देवाडा, चंद्रपूर श्री. अनुप णदलीप भरणे 8208651894
indiraitc_dewada@yahoo.in

3

60
ग्लोबल खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, मुल रोड 
चंद्रपूर

मुल रोड चंद्रपूर श्री. णफरोज िेख 9226391940
abhishekkanstiya@rediffmail.com

61
बल्लारपूर खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, दाताळा 
चंद्रपूर

दाताळा, चंद्रपूर श्री. अिोक णखरर्कर 9423634059
bpitidatala2013@gmail.com

62
डॉ. ए. पी. णपल्लई खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, 
तूकूम, णज. चंद्रपूर

तुकूम णज. चंद्रपूर श्री. प्रणदप गोचवदवार 9404211978
dpitc123@gmail.com

63
इंणदरा खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, तूकूम णज. 
चंद्रपूर

तुकूम णज. चंद्रपूर श्री. वाघमारे 9730127176
itcindira@gmail.com

64
अनुसया खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, राजूरा णज. 
चंद्रपूर

राजूरा णज. चंद्रपूर श्री. व्ही. पी. णनरंजने 9403874265
anusayaitcrajura@gmail.com

65
जैनुदीन झवेरी खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, 
बामणी  णज. चंद्रपूर

बामणी बल्लारपूर णज. चंद्रपूर श्री. प्रदीप दणहवले 9923390759
izaweri@gmail.com

66 GR27000431 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था,आवी णज. वधा
पावर हाउस समोर वधा रोड, आवी णज. 
वधा

श्री. डी.  एल. गायधनी 1757221358
iti.aarvi@dvet.gov.in Grading Rank 1.35

67 GR27000324
िासकीय औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, कामठी णज. 
नागपूर

भारूका कॉम्प्लेक्स लाला ओली सराफा 
लाईन, कामठी

श्री. एस. पी. रंभाड 07109 - 282734
iti.kamthi@dvet.gov.in ungraded
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68 PU27000884
णकरण खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, कलमना 
णज. नागपूर

भारत पेिोल पंप जवळ, र्ोलनाका, 
कामठी

श्री. णवक्रांत मोहन रामरे्के 9422115210
kiranitingp@gmail.com ungraded

69 GR27000329
िासकीय औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, कोरपना णज. 
चंद्रपूर

वणी रोड कोरपना श्री. एस. एस. ढेंगळे 07173 236637

iti.korpana@dvet.gov.in ungraded

70 PR27000693
अंबुजा खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, 
गडचांदरू,उप्परवाही

मु. पोस्र् - गडचांदरू उप्परवाही तालुका -
 कोरपना णजल्हा - चंद्रपूर

नरेि आनंदराव सुभे
7173298599 

,9545510002, 

9049641950

sedi.chandrapur@ambujacement.co
m

गे्रडिंग झालेले आहे.     
              गे्रिं - 1.86

71 PR27000851
नरखेड खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, नरखेड णज. 
नागपूर

वाडट क्र. 12 ग्राणमण रूग्णालय रोड, 
नरखेड णज. नागपूर

रोिन बी. चापेकर 9527785531
npitinarkhed@gmail.com

0-59

72 PR27000720
जीवन णवकास खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, 
थुगांवदेव तह- नरखेड णज. नागपूर

थुगांवदेव तह- नरखेड णज. नागपूर श्री. मोहन अंबादास भालेराव 9673668654
jvpiti@gmail.com

0.61

73 PR27000768
स्व. गंगाधरराव कोरडे खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण 
संस्था, नरखेड

सारडी णपठोरी रोड, MIDC जवळ, 
नरखेड णज. नागपूर

श्रीराम नाडेकर 8149195527
lgkitipithori@rediffmail.com

0-52

74 PR27000850
मुक्ताबाई भोयर खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, 
वडोदा णज. नागपूर

वडोदा तह-कामठी णज. नागपूर कु. सायली आर. णतरपुडे 1)7057344311  

2)9730066191

Mkbiti2014@gmail.com
0.81

75 PR27000841
दयारामजी भोयर खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, 
कोंढामेंढी तह-मौदा णज. नागपूर

कोंढामेंढी तह-मौदा णज. नागपूर श्री. प्रकाि णवठठल पर्ले 9730066191
dbiti2014@gmail.com

1.1

76 PR27000875
स्व. श्यामबाबु सावरकर खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण 
संस्था,  णनमखेडा

मु. णनमखेडा तह-मौदा णज. नागपूर श्री. डी. एम. सोनकुसरे 7115238967
shyambabusawarkariti@gmail.com Ungraded

77 PR27000676
मौदा खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था ,   मौदा णज. 
नागपूर

जयस्तंभ चौक गजानन मंगल 
कायालयाजवळ, मौदा

श्री. डी. ए. िेंडे 88065959101
Moudapvtiti@yahoo.in Ungraded

78 PR27000829
तंत्रभारती खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था ,   अरोली 
तह-मौदा णज. नागपूर

अरोली तह-मौदा णज. नागपूर श्री. ओ. आर. मेहर 1) 9422802223 2) 

9665260947

Tantrabhartipvtiti@gmail.com
0.3

79 PR27000678
श्रीराम खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था , मौदा णज. 
नागपूर

णिवाजी नगर, मौदा, णज. नागपूर कु. बडवाईक 9011268505
shriramiti@gmail.com Ungraded

80 GR27000342 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था ,   मौदा णज. नागपूर रामरे्क रोड, मौदा णज. नागपूर श्री. डी. आर. बोबडे 7020018770
iti.mouda@dvet.gov.in Ungraded

81 GR27000262 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था ,   गोंडणपपरी णज. चंद्रपूर गोंडणपपरी तह णज. चंद्रपूर श्री. ए. आर. नंदरुकर 7028865557
iti.gondpimpari@dvet.gov.in
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82 GR27000127 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था ,   वरोरा णज. चंद्रपूर वरोरा णज. चंद्रपूर श्री. जी. यु. राजुरकर, प्राचायट 9423612526
iti.warora@dvet.gov.in

83 GR27000172 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था ,   राजूरा णज. चंद्रपूर राजुरा णज. चंद्रपूर
श्री. व्ही. एम. बोंगीरवार, 
प्राचायट

9422835134

iti.rajura@dvet.gov.in

84 GR27000327 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था ,  ब्रम्हपुरी णज. चंद्रपूर ब्रम्हपुरी णज. चंद्रपूर श्री. एस. डी. बेंडे, प्राचायट 9423122167
iti.brhamapuri@dvet.gov.in

85 GR27000328 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था ,  सावली णज. चंद्रपूर  सावली णज. चंद्रपूर श्री. एम. बी. गायकवाड 9423646781
iti.sawali@dvet.gov.in

86 GR27000084 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था , गडणचरोली मुल रोड गडणचरोली
श्री. ए. ई. सोमकंुवर, प्र. 
प्राचायट, औ. प्र. संस्था, 
गडणचरोली

9422128000

iti.gadchiroli@dvet.gov.in

87 GR27000336 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था , चामोिी गडणचरोली चामोिी गडणचरोली श्री. व्ही. व्ही. थोरे्, प्राचायट 9860606224
iti.charmoshi@dvet.gov.in

88 GR27000130 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था , देसाईगंज गडणचरोली देसाईगंज गडणचरोली श्री. व्ही. एम. वानखेडे 9403619868
iti.desaiganj@dvet.gov.in

89 GR27000320 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था , अजुटनी मोरगांव णज. गांणदया अजुटनी मोरगांव णज. गांणदया श्री. आर. एस. जाधव 9403705316
iti.arjunimoregaon@dvet.gov.in

90 GR27000129 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था , आलापल्ली णज. गडणचरोली आलापल्ली णज. गडणचरोली श्री. एस. आर. डोंगे, प्राचायट 9421728024
iti.allapalli@dvet.gov.in

91 GR27000337 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था , एर्ापल्ली णज. गडणचरोली  एर्ापल्ली णज. गडणचरोली श्री. सत्तारी 9421732739
iti.etapalli@dvet.gov.in

92 GR27000334 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था , कुरखेडा णज. गडणचरोली कुरखेडा णज. गडणचरोली श्री. एस. एस. चौधरी, प्राचायट 9422912197
iti.kurkheda@dvet.gov.in

93 GR27000338 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था , णसरोंचा  णज. गडणचरोली णसरोंचा  णज. गडणचरोली श्री. लोणे
itisironcha@yahoo.com

94 GR27000333 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था , कोरची  णज. गडणचरोली कोरची  णज. गडणचरोली श्री. व्ही.एम. वानखेडे, प्राचायट 9403612868
iti.korchi@dvet.gov.in
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95 GR27000625
िा. आणद. आश्रम िाळा औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था , 
कोरची  णज. गडणचरोली

कोरची  णज. गडणचरोली
श्री. एन. ए. भुकवाल, प्रकल्प 
अणधकारी, िा. आणद. आश्रम 
िाळा, कोरची णज. गडणचरोली.

9403207237

iti.pbakorchi@dvet.gov.in

96 GR27000339 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था ,भामरागड  णज. गडणचरोली भामरागड  णज. गडणचरोली श्री. सत्तारी 9421732739
iti.bhamragad@dvet.gov.in

97 GR27000340 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था , मुलचेरा  णज. गडणचरोली मुलचेरा  णज. गडणचरोली श्री. व्ही. व्ही. थोरे्
iti.mulchera@dvet.gov.in

98 GR27000341 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था , धानोरा णज. गडणचरोली धानोरा श्री. एस. एस. चोधरी 9422912197
iti.dhanora@dvet.gov.in

99 GR27000326 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था ,णचमूर णज. चंद्रपूर णचमूर णज. चंद्रपूर श्री. एम. एम. णबडकर, प्राचायट 9921522886
iti.chimur@dvet.gov.in

100 GR27000331 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था , भद्रावती णज. चंद्रपूर भद्रावती णज. चंद्रपूर श्री. णब. जे. रासेकर 9423131405
iti.bhadravati@dvet.gov.in

101 GR27000513 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था , आरर्ी णज. वधा आरर्ी णज. वधा श्री. व्ही. आर. चनबाळकर 9552005763
iti.ashtin@dvet.gov.in

102 GR27000528
िा. आणद. आश्रम िाळा औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था ,  
रामगड तह कुरखेडा णज. गडणचरोली

रामगड तह कुरखेडा णज. गडणचरोली
कु. यु.जे. वाघमारे, प्रकल्प 
अणधकारी

9421807859
iti.ramgad@dvet.gov.in

103 GR27000530
िा. आणद. आश्रम िाळा औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था ,  
खमेनचेरू   णज. गडणचरोली

खमेनचेरू   णज. गडणचरोली
श्री. एम. बी लोणे, प्रकल्प 
अणधकारी

9423441553
iti.khamancheru@dvet.gov.in

104 GR27000529
िा. आणद. आश्रम िाळा औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था ,  
जांणबया   णज. गडणचरोली

जांणबया   णज. गडणचरोली
श्री. एस. बी. सत्तारी, प्रकल्प 
अणधकारी

9421732739
iti.jambhiya@dvet.gov.in

105 GR27000562
िा. आणद. आश्रम िाळा औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था ,  
देवाडा

देवाडा णज.चंद्रपूर कु. एस. एस. नगराळे 9423679275
iti.dewada@dvet.gov.in

106 GR27000545 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था , णजवती णज. चंद्रपूर  णजवती णज. चंद्रपूर
श्री. व्ही. एम. बोंगीरवार, 
प्राचायट

9422835134
iti.jivati@dvet.gov.in

107 GR27000601 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था , पोभूणा णज. चंद्रपूर पोभूणा णज. चंद्रपूर श्री. ए. के. जाधव, प्राचायट 9823631156
iti.pombhurna@dvet.gov.in

108 GR27000447 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था , णभवापूर णज. नागपूर  णभवापूर णज. नागपूर
श्री. एस. आर. तेलतुमडे, 
प्राचायट

9423655421

iti.bhivapur@dvet.gov.in
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109 GR27000445 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था , नागपूर (ग्रा.)णज. नागपूर नागपूर (ग्रा.)णज. नागपूर
श्री. आर. व्ही. पळवेकर, 
प्राचायट

9421846148
iti.nagpurgramin@dvet.gov.in

110 GR27000446 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था , कुही णज. नागपूर कुही णज. नागपूर श्री. पी. एम. वाघमारे, प्राचायट 9422102781

iti.kuhi@dvet.gov.in

111 GR27000585 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था , बल्लारपूर  णज. चंद्रपूर बल्लारपूर कुही णज. चंद्रपूर श्री. ए. के. जाधव, प्राचायट 9028952595
iti.ballarpur@dvet.gov.in

112 GR27000330 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था , नागभीड णज. चंद्रपूर नागभीड णज. चंद्रपूर व्ही. एम. लाकडे 9765863852
iti.nagbhid@dvet.gov.in

113 GR27000335 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था , आरमोरी  णज. गडणचरोली आरमोरी  णज. गडणचरोली
श्री. एन. ए. भुकवाल, प्रकल्प 
अणधकारी,

9403207237
iti.armori@dvet.gov.in

114 GR27000011 औद्योणगक प्रणिक्षण संस्था, नागपूर नागपूर श्री. एच. व्ही. आवारे 9422111675
iti.nagpur@dvet.gov.in

115 GU27000717 िासणकय उच्चस्तर औ.प्र.संस्था, इंदोरा. णज नागपूर नागपूर सौ. िभ्रारकर 8208317144
iti.uchhnagpur@dvet.gov.in

116 GU27000151 आद्योणगक प्रणिक्षण संस्था मुलींची नागपूर नागपूर एस. एम. दारंूडें 9423677316
iti.nagpurg@dvet.gov.in

117 GR27000131 औ.प्र.संस्था उमरेड नागपूर श्री. सी. एस. राउत 9890582411
iti.umred@dvet.gov.in

118 GR27000132 औ.प्र.संस्था रामरे्क रामरे्क आर. एच. बंसोड 9423384354
iti.ramtek@dvet.gov.in

119 GR27000527 आदीवासी आश्रम िाळा औ.प्र.संस्था बेलदा बेलदा श्री. के. जी.चांदेकर 9422117381
iti.belda@dvet.gov.in

120 GR27000322 औ.प्र.संस्था पारणिवनी पारणिवनी श्री. जी. एम. वासणनक 8975566300
iti.parshivani@dvet.gov.in

121 GR27000184 औ.प्र.संस्था सावनेर सावनेर श्री. एस. एस. पेदापल्लीवार 9422909664
iti.savner@dvet.gov.in

122 GR27000325 औ.प्र.संस्था चहगणा चहगणा श्री. पी. बी. नंदरूकर 9404416503
iti.hingana@dvet.gov.in
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123 GR27000323 औ.प्र.संस्था नरखेड नरखेड  श्री. पार्ील
iti.narkhed@dvet.gov.in

124 GR27000027 औ.प्र.संस्था पुलगाव पुलगांव श्री. डी. एन. नगरे 9423419897

iti.pulgaon@dvet.gov.in

125 GR27000353 औ.प्र.संस्था चहगणघार् चहगणघार् श्री. आर. पी. कोडापे 9579433092
iti.hinganghat@dvet.gov.in

126 GR27000430 औ.प्र.संस्था समुद्रपूर समुद्रपूर श्री. एस. पी. णनमजे 9404113480
iti.samudrapur@dvet.gov.in

127 GR27000083 औ.प्र.संस्था भंडारा भंडारा श्रीमती के. व्ही. बुर्ले 9422879131
iti.bhandara@dvet.gov.in

128 GU27000267 औ.प्र.संस्था भंडारा मुलींची भंडारा सौ. एन. डी. णपसे 9423617735
iti.bhandarag@dvet.gov.in

129 GR27000450 औ.प्र.संस्था मोहाडी णज भंडारा मोहाडी श्री. एस. के. अग्रवाल
iti.mohadi@dvet.gov.in

130 GR27000343 औ.प्र.संस्था तुमसर णज भंडारा तुमसर श्री. एम. व्ही. मलेवार 7447266239
iti.tumsar@dvet.gov.in

131 GR27000321 औ.प्र.संस्था साकोली साकोली श्री. आर. एस. जाधव 9403705316
iti.sakoli@dvet.gov.in

132 GR27000623 औ.प्र.संस्था लाखणी लाखनी श्री. र्ी. सी. लोखंडे 9881163891
iti.lakhani@dvet.gov.in

133 GR27000451 औ.प्र.संस्था सडकअजुटनी सडक अज्ुरनी श्री. आर. एस. जाधव 9403705316
iti.sadakarjuni@dvet.gov.in

134 GR27000213 औ.प्र.संस्था पवनी पवनी श्री. पी. व्ही. वाळके 9823750954
iti.pawani@dvet.gov.in

135 GR27000449 औ.प्र.संस्था लाखांदरु लाखांदरू श्री. पी. व्ही. वाळके 9823750954
iti.lakhandur@dvet.gov.in

136 GU27000028 औ.प्र.संस्था गोंणदया गोणदया श्री. आर. एस. मंुडासे 9921330079
iti.gondia@dvet.gov.in

29 30



अ.क्र. NCVT MIS पोर्टल 
वरील कोड

संस्थेचे नाव संस्थेचा पुणट पत्ता प्राचायांचे नांव संस्थेचा दरूध्वनी 
क्रमांक

संस्थेचा ई - मेल आय डी NCVT MIS 
PORTAL वर 
उपलब्ध असलेले 
राष्ट्रिय गे्रडींग / 
झाले नसल्यास 
अनगे्रडेड नमूद 
करावे ( 
SEMESTER 
PATTERN)

1 2 3 4 5 6 7 8

137 GR27000522 औ.प्र.संस्था गोरेगाव गोरेगांव श्री. एम. पी. चोधरी 9421804360
iti.goregaon@dvet.gov.in

138 GR27000444 औ.प्र.संस्था णतरोडा णतरोडा  श्री. णस. के. णतवारी 9423691036

iti.tiroda@dvet.gov.in

139 GR27000214 औ.प्र.संस्था सालेकसा सालेकसा श्री. णब. के सरनाईक 9881696829
iti.saleksasa@dvet.gov.in

140 GR27000126 औ.प्र.संस्था देवरी देवरी  श्री. व्ही. आर. णमलणमले 9421848887
iti.dewari@dvet.gov.in

141 GR27000332 औ.प्र.संस्था आमगाव आमगाव  श्री. व्ही. आर. णमलणमले 9421848887
iti.amgaon@dvet.gov.in

142 GR27000127 औ.प्र.संस्था मुलींची चंद्रपूर चंद्रपूर श्रीमती पी. एच. दहारे् 9049763336

iti.warora@dvet.gov.in

143 GR27000531 आणदवासी आश्रम िाळा औ.प्र.संस्था णबजेपार णबजेपार श्री. णब. के सरनाईक 9881696829
iti.bijepar@dvet.gov.in
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