
 
 
                                                                                                    

 

व िंग निं. 5, प्रथम तल 

16  श्री. हुकम चंद मीना,  उप ननदेशक 281 

17 

 

 डॉ. अंजू न ंह ,  . नन. 

 डॉ. नूतन पाणे्डय ,  . नन. 

234 

 

18 
 डॉ. दीपक पाणे्डय,  . नन.  

212 

  श्री. नतू्थलाल ,  . नन. 

19  डॉ. मोहम्मद न ीम,  . नन. 236 

  20 
 श्रीमती न ंदु पी. वी.,  . नन. 

 श्रीमती अचचना श्रीवास्तव,  . नन. 
241 

  21 

विक्री प्रदर्शनी/मुद्रण,  कें . वि. वन. 

214  श्री. अमरजीत न ंह गुलाटी ,  . नन. 

 श्री. नंद कुमार के.  ी.,  . नन. 

  22 

            कोर् एकक 

235  श्री.  ुनील कुमार,  . अ. अ. 

 श्री. अचु्यत न ंह,  . अ. अ. 

  23 

जनसूचना, पीएमओ पीजी ए िं राजभाषा/  
समन्वय एकक 

237 

 डॉ . अली अक र,  . अ. अ. 

 श्रीमती प्रनतष्ठा श्रीवास्तव,  . अ. अ. 

 श्री.  ेवा न ंह , प्र. शे्र. नल. 

 श्री. रनव, अ. शे्र. नल. 

 श्री. नौशाद अली, अ. शे्र. नल. 

  24 

         भाषा एकक 

248  श्रीमती मीनाक्षी जंगपांगी, मूल्ांकक  

 श्री. प्रदीप ठाकुर, मूल्ांकक 

  25 
 डॉ .नकरन झा,   .नन . 

 डॉ .शानलनी राजवंशी,   .नन . 
213 

  26 

अनुदान एकक 

205 
 श्रीमती  ौरव चौहान,  . अ. अ. 

  ुश्री. तमन्ना रानी,  . अ. अ. 

 श्री. ईश्वर न ंह,  . अ. अ. 

 श्री.  नचन, अ. शे्र. नल. 

व िंग निं. 1, वितीय तल 

 27  अध्यक्ष, वै.त.श.आ. 251 

28  अध्यक्ष के ननजी  हायक 252 

  29 

कैवर्यर, कें  वििं वन 

217  श्री. धमचवीर न ंह,  प्र. शे्र. नल./कैनशयर 

 श्री. लक्ष्मण प्र ाद , एम. टी. ए . 

  30 

कैवर्यर,   ै.त.र्.आ. 

249  श्री. रमेश पाल, प्र. शे्र. नल./ कैनशयर 

 श्री. हरीश चंद्र जोशी, एम. टी. ए . 

क्र.सिं.  अविकाररयो िं/कमशचाररयो िं के इिंटरकॉम 

निंिर 

   एक्सटेंर्न निं 

व िंग. निं. 1, प्रथम तल 

1  टेलीफोन एक्सचेंज 9/200/250 

2 
 ई .पी .ए . ी .एक्स . ोडच  न स्टम 011-20862356 

011-26105211 

3 

 वनदेर्क मिोदय के वनजी सिायक 

 श्री . डी .ए  .ओ ेराय ,से्टनो (व) 

 श्री. महावीर प्र ाद ,प्र .शे्र .नल .  

       

216 

4  श्री. आर.ए . मीना, उप ननदेशक 206 

5  श्रीमती  ंगीता जेम्स, प्रशा ननक अनधकारी 201 

6 

प्रर्ासन अनुभाग 

202 

 श्री. अजय कुमार, से्टनो (व) 

 श्री. रनवन्द्र कुमार,  हायक 

 श्री. दयानंद, प्र. शे्र. नल. 

 श्री. ननमचल न ंह,  प्र. शे्र. नल. 

 श्री. मंदीप वीरवाल, अ. शे्र. नल. 

 श्री. शनश नकशोर राम, अ. शे्र. नल. 

 श्री. नवक्ांत हुड्डा, अ. शे्र. नल. 

7 से्टनो पूल 243 

8 

लेखा अनुभाग 

219 

 श्रीमती पूनम गुप्ता,  हायक 

 श्रीमती कमल लम्होर,  हायक 

 श्रीमती मधुलता आयच, प्र. शे्र. नल. 

 श्री. धमचवीर न ंह, प्र. शे्र. नल. 

 श्री. पुरुषोत्तम मीना, प्र. शे्र. नल. 

  ुश्री.  ुस्मिता, प्र. शे्र. नल. 

 श्री. मोहन शमाच, अ. शे्र. नल. 

9 
          स्टोर विक्री एकक 

244 
 श्री. राजमोहन दा , प्र. शे्र. नल. 

 10 
           विक्री एकक  

203 
 श्री. वीरेंद्र महतो, एम. टी. ए . 

                                   व िंग. निं. 2,  प्रथम तल 

11  श्री.  ा ूलाल मीना,  उप ननदेशक 208 

12  श्री. अननल  ी., उप ननदेशक 253 

13  वृहत  नमनत कक्ष, कें . नह. नन. 210 

14 

व तरण एकक 

209 

 श्री.  ंजय श्रीवास्तव,  हायक 

 श्री . नहतेश कुमार,  से्टनो (क)  

 श्री. द्वारका दा , प्र. शे्र. नल. 

 श्री. उमाशंकर, अ. शे्र. नल. 

 15 

विक्री/प्रदर्शनी एकक 
246 

 

 

 श्री. कमच चंद,  हायक 

 श्री. धमेंद्र अग्रवाल, प्र. शे्र. नल. 



 
 
                                                                                                    

 
  
 

 

31 श्रीमती अंजू न ंह,  . नन. 

श्रीमती हषाच मनोहर नाईक,  . नन. 

218 

32 श्री. ए . एम. नूर अहमद,  . नन. 

श्री. कंदा ामी, तकनीकी  हायक 

276 

33 से ापूवतश अनुभाग 220 

श्री. जगन्नाथ राव, कायाचलय अधीक्षक  

श्री. मोहम्मद रानशद वार ी, प्र. शे्र. 

नल 

श्री. शैलेंद्र खत्री, अ. शे्र. नल. 

श्री.  ंदीप, अ. शे्र. नल. 

34 आगत ए िं वनगशत अनुभाग 245 

श्री. नरन ंह शाह, एम. टी. ए . 

श्री. मोनहत शमाच, एम. टी. ए . 

35 तवमल एकक 228 

श्रीमती  ुधा मनमोहन,  हायक  

श्री.  ुरेश कुमार,  हायक 

श्री. न द्धाथच, अ. शे्र. नल. 

36 
तवमल पे्रषण एकक 

277 

      व िंग निं. 2, वितीय तल (प. पा. व ) 

37 श्रीमती मधु  ंदलेश, उप ननदेशक 221 

38  नमनत कक्ष, प. पा. नवभाग 222 

39 डॉ. अनीता डगोरे,  . नन. 

डॉ. कृनत शमाच,  . नन. 

223 

40 श्रीमती रुमा शारदा, क. प्र. अ.         

डॉ.   ीता रानी श्रीवास्तव,  . नन. 

224 

41 श्रीमती पूनम,  . अ. अ. 225 

42 कें द्रीय पूल 226 

43 डॉ. अनुपम माथुर,  . नन. 231 

44  ुश्री. अनीता अलघ,  . अ. अ. 

श्री. राकेश कुमार ओझा,  . अ. 

अ. 

233 

45 परीक्षा एकक 232 

श्री. दीपक कुमार जोशी, अ. शे्र. 

नल. 

श्रीमती कनवता, अ. शे्र. नल. 

श्री. नरेश कुमार, अ. शे्र. नल. 

46 दाखखला एकक 227 

श्रीमती अंजू गो ाई,   हायक  

श्रीमती  ीमा मीना, से्टनो (व) 

श्रीमती मोननका राठी, अ. शे्र. नल. 

47 अिंगे्रजी पे्रषण एकक 239 

श्री. राजीव रंजन , अ. शे्र. नल. 

श्री. नवनोद शमाच, अ. शे्र. नल. 

व िंग निं. 5, वितीय तल ( ै.त.र्.आ.) 

48 श्री. शैलेंद्र न ंह,   . नन.         263 

49 डॉ. धमेंद्र कुमार, उ. नन. 264 

50 श्री. एम. एल. मीना,  . नन. 262 

51 श्री. ए  के चौधरी,  . नन. 272 

52 डॉ.  ी. के. न ंह,  . नन. 268 

53 डॉ. शहजाद अहमद अं ारी,  . नन. 265 

54 श्री. जयन ंह रावत,  . नन. 271 

55 श्रीमती रनव माला, कायाचलय अधीक्षक 273 

56 श्री. नवजयराज शेखावत,  . नन. 274 

57 स्थापना अनुभाग 

 
267 

श्री. नवनपन कुमार, से्टनो (क) 

श्री.  ुनमत भूकर, प्र. शे्र. नल. 

श्री.  ुजीत कुमार, अ. शे्र. नल. 

श्री. नीरज, अ. शे्र. नल. 

58 िजट ए िं लेखा अनुभाग 

266 

श्री. नवनोद कुमार, से्टनो (क) 

श्री. के. एम.  पे्रमनाथ, से्टनो (क) 

श्री. राजेश्वर महतो,  हायक 

श्री. नवका , अ. शे्र. नल. 

59 सामान्य अनुभाग 

269 

श्री.  त ीर,  हायक 

श्री.  त ीर, प्र. शे्र. नल. 

श्री. अरुण कुमार, प्र. शे्र. नल. 

श्री. नववेक कुमार, अ. शे्र. नल. 

व िंग निं. 6, वितीय तल ( ै.त.र्.आ.) 

60 श्रीमती  ी नवनोनदनी देवी,  . नन. 

 ुश्री. म ी ललरोहलू हमार,  . नन. 260 

61 डॉ.  ंतोष कुमार,  . नन. 

श्री. प्रदीप कुमार,  . नन. 

259 

62  नमनत कक्ष,  वै.त.श.आ. 257 

63 डॉ. अशोक एन.  ेलवटकर,  . नन. 275 

64 श्री. एम. के. भारल,  . नन. 

डॉ.  ी. ए .  ेहरा, व. वै. अ 

261 

65 से्टनो पूल 279 

66 स्टोर कक्ष (पुस्तक), वै.त.श.आ. 254 

पुस्तकालय (कें .वि.वन. तथा  ै.त.र्.आ.) 

67 श्रीमती नीता आडवानी, पु. ू.   

श्रीमती  ंगीता चौधरी, पु. ू.   

श्रीमती  ोनी कुमारी, पु. ू.   

श्री. श्रीभगवान, से्टनो (क) 

229 

68 श्री. दीपक कुमार,  . नन. 255 

व भागीय कैं टीन ,भूतल , व िंग निं 3 

69  हायक प्र ंधक कैं टीन 247 

70 श्री. प्रीतम कुमार 279 

71 नवभागीय कैं टीन 230 

72 स्वागत कक्ष 207 


