
 

क्रम. 

सं.

अधिकारिय /ंकममचारिय  ंके इंटिकॉम 

नंबि
एक्सटेंशन नं

      ध ंग. नं. 1, प्रथम तल  डॉ. राकेश कुमार , उप निदेशक

1  टेलीफोि एक्सचेंज 9/200/250  श्री. उमाशंकर, अ. शे्र. नल.

26105211 ध स्ताि/क श एकक

26178454  श्री. शैलेश निड़ानलया,स. नि.

3  निदेशक महोदय के निजी सहायक 216  डॉ. अंजू नसंह , स. नि.

4  श्री राधेश्याम मीिा, उप निदेशक 206  डॉ. िूति पाणे्डय , स. नि.

5  श्रीमती रीता देव, प्रशासनिक अनधकारी 201  श्री. ितू्थलाल , स. नि.

     प्रशासन अनुभाग  डॉ. अिीता डगोरे, स. नि.

 श्री. अजय कुमार, से्टिो (व)  डॉ. मोहम्मद िसीम, स. नि.

 श्री. रनवन्द्र कुमार, सहायक  अनुदान एकक

 श्री. दयािंद, प्र. शे्र. नल.  श्रीमती. अंजू नसंह, स. नि.

 सुश्री. सुष्मिता, प्र. शे्र. नल.  श्रीमती. अचचिा श्रीवास्तव, स. नि.

 श्री. निमचल नसंह,  प्र. शे्र. नल. मुद्रण एकक ,कें . धि. धन.

 श्री. सौरव पंवार, अ. शे्र. नल.  श्री. अमरजीत नसंह गुलाटी , स. नि.

श्री. मंदीप वीरवाल, अ. शे्र. नल. श्री. नवक्ांत हुड्डा

श्री. शनश नकशोर राम, अ. शे्र. नल. श्री. नमनिलेश कुमार यादव

 श्री. यशपाल नसंह, एम. टी. एस.  ध स्ताि एकक

 श्री. अंकुर, एम. टी. एस. श्री. सुिील कुमार,स. अ. अ.

जनसूचना, पीएमओ पीजी ए ं िाजभाषा/भाषा 

एकक

डॉ. अली अकिर, स. अ. अ.

7 से्टन  पूल 243 श्री. सेवा नसंह , प्र. शे्र. नल.

       लेखा अनुभाग श्री. रनव, अ. शे्र. नल.

श्रीमती. अिुराधा रािी, कायाचलय अधीक्षक श्री. िौशाद अली, अ. शे्र. नल.

सुश्री. पूिम गुप्ता, सहायक श्रीमती. नशखा , एम. टी. एस.

श्रीमती. अंजू गोसाई,  सहायक  भाषा एकक

श्रीमती. मधुलता आयच, प्र. शे्र. नल./कैनशयर श्रीमती. इंदु भंडारी, पू्रफ रीडर

 श्री. धमचवीर नसंह, प्र. शे्र. नल.  क श/भाषा एकक

 श्री. पुरुषोत्तम मीिा, प्र. शे्र. नल.  डॉ. शानलिी राजवंशी, स. नि.

 श्री. मोहम्मद रानशद वारसी , प्र. शे्र. नल.  डॉ. नकरि झा, स. नि.

 सुश्री. नदव्या शमाच, अ. शे्र. नल.        अनुदान एकक

 श्री. संदीप, अ. शे्र. नल.  श्रीमती. सौरव चौहाि, स. अ. अ.

स्ट ि धबक्री एकक  सुश्री. तमन्ना रािी, स. अ. अ.

 श्री. राजमोहि दास, प्र. शे्र. नल.  श्री. ईश्वर नसंह, स. अ. अ.

 श्री. वीरेंद्र महतो, एम. टी. एस.  श्री. सनचि, अ. शे्र. नल.

धबक्री एकक  श्री. धीरज, एम. टी. एस.

 श्री. नहतेश कुमार,  से्टिो (क)

27 अध्यक्ष,  ै.त.श.आ. 251

11  श्री. िािूलाल मीिा,  उप निदेशक 208  अध्यक्ष के धनजी सिायक

12  श्री. हुकम चंद मीिा, स. नि. 253  श्रीमती. रनव माला, कायाचलय अधीक्षक

13 वृहत सनमनत कक्ष, कें . नह. नि. 210  श्रीमती. संगीता चौधरी,

21

      ध ंग नं. 2, प्रथम तल

28 252

9 244

10 203
                  ध ंग नं. 1, धितीय तल

24 248

25 213

26 205

18 212

6 202

19 236

20 241

214

22 235

23 237

8
219

  

कें द्रीय ह िंदी हिदेशालय 

(उच्चतर हशक्षा हिभाग)

हशक्षा मिंत्रालय

ध ंग नं. 5, प्रथम तल

16 281

2
 ई. पी. ए. िी. एक्स. िोडच नसस्टम

17 234



ध तिण एकक  पुस्तकालय एवं सूचिा सहायक

 श्रीमती. प्रनतष्ठा श्रीवास्तव, स. अ. अ. कैधशयि ,कें  धिं धन

 श्री. चन््द्रपाल नसंह, कायाचलय अधीक्षक  श्रीमती. मधुलता आयच,  प्र. शे्र. नल./ कैनशयर

 श्रीमती. कमल लम्होर , सहायक श्री. लक्ष्मण प्रसाद , एम. टी. एस.

 श्री. धमचवीर , एम. टी. एस. कैधशयि,   ै.त.श.आ.

 श्री. भीम िहादुर , एम. टी. एस.  श्री. रमेश पाल, प्र. शे्र. नल./ कैनशयर

     धबक्री/प्रदशमनी,   ै.त.श.आ. श्री. हरीश चंद्र जोशी, एम. टी. एस.

 श्री. धमेंद्र नसंह, प्र. शे्र. नल.  श्री. अनिल िी. , स. नि.

 श्री. केसर नसंह, एम. टी. एस.  श्रीमती. हषाच मिोहर िाईक, स. नि.

श्री. एस. एम. िूर अहमद, स. नि.

श्री. कंदास्वामी, तकिीकी सहायक  डॉ. पी. एि. शुक्ला, स. नि.

 से ापूधतम अनुभाग  श्री. शैलेंद्र नसंह, स. वै. अ.

 श्री. संजय श्रीवास्तव, सहायक 50  डॉ. धमेंद्र कुमार, स. नि. 264

 श्री. नशविाि, प्र. शे्र. नल. 51  श्री. एम. एल. मीिा, स. नि. 262

 श्री. द्वारका दास , प्र. शे्र. नल. 52  श्रीमती. पंकज राणा, कायाचलय अधीक्षक 273

आगत ए ं धनगमत अनुभाग 53  श्रीमती. सी नविोनदिी देवी, स. वै. अ. 270

श्री. िरनसंह शाह , एम. टी. एस. 54  श्री.जयनसंह रावत, स. वै. अ. 271

श्री. मोनहत शमाच , एम. टी. एस. स्थापना अनुभाग

 तधमल एकक  श्री.राजेश अरोड़ा, कायाचलय अधीक्षक

 श्री. सुरेश कुमार, सहायक  श्री.अरुण कुमार, प्र. शे्र. नल.

 श्रीमती. सुधा मिमोहि, सहायक  श्री.सुनमत भूकर, प्र. शे्र. नल.

 श्री. नसद्धािच, अ. शे्र. नल.  श्री.सुजीत कुमार, अ. शे्र. नल.

36         तधमल पे्रषण एकक 277  श्री.िीरज, अ. शे्र. नल.

56  डॉ. िी. के. नसंह, स. नि. 268

37  श्रीमती. मधु संदलेश , उप निदेशक 221 57  डॉ. शहजाद अहमद अंसारी, स. वै. अ. 265

38 सनमनत कक्ष , प. पा. नवभाग 222  बजट ए ं लेखा अनुभाग

 श्री. िंद कुमार के.  िी., स. नि.  श्री. सतिीर, सहायक

 डॉ. दीपक पाणे्डय, स. नि.  श्री. नविोद कुमार, से्टिो (क)

 श्रीमती. संगीता जेम्स, क. प्र. अ.  श्री. के. एम. पे्रमिाि, से्टिो (क)

 श्रीमती. रुमा शारदा, कायाचलय अधीक्षक  श्री. नवकास,अ. शे्र. नल.

 श्रीमती. मीिाक्षी जंगपांगी, मूल्ांकक 59  श्री. एस. के. चौधरी, स. नि. 272

 श्रीमती. पूिम, स. अ. अ.  सामान्य अनुभाग

 श्रीमती. ििीता श्रीवास्तव, स. नि.  श्रीमती. पे्रमलता शमाच, कायाचलय अधीक्षक

 श्रीमती. निंदु पी. वी., स. नि.  श्री. राजेश्वर महतो, सहायक

 सुश्री. अिीता अलघ, स. अ. अ.  श्री. सतिीर, प्र. शे्र. नल.

 श्री. प्रदीप ठाकुर, मूल्ांकक  श्री. नवनपि कुमार, से्टिो (क)

 श्री. राकेश कुमार ओझा, स. अ. अ.  श्री. नववेक कुमार, अ. शे्र. नल.

 पिीक्षा एकक 61  श्री. नवजयराज शेखावत, स. वै. अ. 274

 श्री. िंद कुमार के.  िी., स. नि. 62  सुश्री. मसी ललरोहलू हमार, स. वै. अ. 278

 श्री. दीपक कुमार जोशी, अ. शे्र. नल.

 श्रीमती. कनवता, अ. शे्र. नल.  डॉ. संतोष कुमार, स. नि.

 श्री. िरेश कुमार, अ.शे्र.नल  श्री. प्रदीप कुमार, स. वै. अ.

 श्री. पंकज कुमार शमाच, एम. टी. एस. 64  सनमनत कक्ष,  वै.त.श.आ. 257

 दाखखला एकक 65  स्टोर कक्ष (पुस्तक) 255

 श्री. जगन्नाि राव , कायाचलय अधीक्षक 66  डॉ. अशोक एि. सेलवटकर, स. नि. 275

45 227

41 225

60

44 232
                ध ंग नं. 6, धितीय तल  ( ै.त.श.आ.)

ध ंग नं. 2, धितीय तल (प. पा. ध )

58

25963

269

42 226

43 233

266
39 223

40 224

34 245

55 26735 228

32 276
ध ंग नं. 5, धितीय तल ( ै.त.श.आ.)

49 263

33 220

28 252

14 209
29 217

30 249

15 246
31 218



 श्रीमती. सीमा मीिा, से्टिो (क)  श्री. एम. के. भारल, स. नि.

 श्रीमती. मोनिका राठी, अ. शे्र. नल.  डॉ. िी. एस. िेहरा, व. वै. अ

 श्री. राजेंद्र, एम. टी. एस. 68  से्टिो पूल 279

 अंगे्रजी पे्रषण एकक 69  स्टोर कक्ष (पुस्तक) 254

 श्री. राजीव रंजि, अ. शे्र. नल.
 श्रीमती. िीता आडवािी, पुस्तकालय एवं सूचिा 

सहायक

 श्री. मोहि शमाच, अ. शे्र. नल.
 श्रीमती. सोिी कुमारी,  पुस्तकालय एवं सूचिा  

सहायक

 श्रीमती. अिीता चानलया, एम. टी. एस. 71  श्री. दीपक कुमार, स. नि. 255

 श्रीमती. राजवती, एम. टी. एस.

 श्रीमती. कांनत निपाठी, एम. टी. एस.   सिायक प्रबंिक कैं टीन

 श्रीमती. कमलेश, एम. टी. एस.  श्री. प्रीतम कुमार

 श्री. अजय नसंह, एम. टी. एस. 73  नवभागीय कैं टीि 230

47  डॉ. संतोष कुमार, स. नि. 255

सू्टधिय  (प. पा. ध )

 श्रीमती. ििीता श्रीवास्तव, स. नि.

                       ध ंग नं. 3, धितीय तल

48 280

46 239

45 227

70 229

           ध भागीय कैं टीन ,भूतल , ध ंग नं 3

72 247

67 261


