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 ए टशन नं

      िवंग. नं. 1, थम तल   डॉ. अनीता डगोरे, स. िन.
1  टेलीफोन ए चज 9/200/250  

011-26105211 िव ार/कोश एकक

011-26105243  ी. शैलेश िबड़ािलया,स. िन.

3  अ  महोदय के िनजी सहायक 216  डॉ. अंजू िसंह , स. िन.
4  ी आर.एस. मीना, उप िनदेशक 206  डॉ. नूतन पा ेय , स. िन.
5  ीमती रीता देव, शासिनक अिधकारी 201  ी. न ूलाल , स. िन.

     शासन अनुभाग  डॉ. मोह द नसीम, स. िन.
ी. जग ाथ राव , कायालय अधी क

 ी. रिव  कुमार, सहायक  अनुदान एकक
 ी. दयानंद, . े. िल.  ीमती. िबंदु पी. वी., स. िन.

ी. मोह द रािशद वारसी , . े. िल.  ीमती. अचना ीवा व, स. िन.
 ी. िनमल िसंह,  . े. िल. िब ी दशनी/मु ण,  क. िह. िन.
 ी. मंदीप वीरवाल, अ. े. िल.  ी. अमरजीत िसंह गुलाटी , स. िन.
 ी. शिश िकशोर राम, अ. े. िल.  िव ार एकक
 ी. यशपाल िसंह,  एम. टी. एस. ी. सुनील कुमार,स. अ. अ.
 ी. अनुज यादव, एम. टी. एस. जनसूचना, पीएमओ पीजी एवं राजभाषा/भाषा 
 ी. अंकुर, एम. टी. एस. डॉ. अली अकबर, स. अ. अ.

7        ेनो पूल 243 ीमती. ित ा ीवा व, स. अ. अ.
         लेखा अनुभाग ी. सेवा िसंह , . े. िल.

ीमती. अनुराधा रानी, कायालय अधी क ी. रिव, अ. े. िल.

ीमती. पूनम गु ा, सहायक ी. नौशाद अली, अ. े. िल.
ीमती. कमल ल ोर , सहायक  भाषा एकक
ीमती. मधुलता आय, . े. िल./कैिशयर ीमती. इंदु भंडारी, ूफ रीडर                            

ीमती. सौरव चौहान, स. अ. अ.
ी. धमवीर िसंह,  . े. िल.  कोश/भाषा एकक
ी. पु षो म मीना, . े. िल.  डॉ. शािलनी राजवंशी, स. िन.

सु ी. सु ता, . े. िल.  डॉ. िकरन झा, स. िन.
सु ी. िद ा शमा, अ. े. िल.        अनुदान एकक

ी. संदीप, अ. े. िल. ी. अ ुत िसंह, स. अ. अ.
ोर िब ी एकक सु ी. तम ा रानी, स. अ. अ.

 ी. राजमोहन दास, . े. िल. ी. ई र िसंह, स. अ. अ.
 ी. वीर  महतो, एम. टी. एस. ी. उमाशंकर, अ. े. िल.

िब ी एकक ी. सिचन, अ. े. िल.
 ी. िहतेश कुमार,  ेनो (क)

27 अ , वै.त.श.आ. 251
11  ी. बाबूलाल मीना,  उप िनदेशक 208  अ  के िनजी सहायक
12  ीमती. अंजू िसंह, स. िन. 253 ी. राजेश अरोड़ा, ेनो (व)
13 वृहत सिमित क , क. िह. िन. 210  

िवतरण एकक  
 ी. संजय ीवा व, सहायक कैिशयर ,क िहं िन
 ी. िव ांत ा, अ. े. िल. ीमती. मधुलता आय,  . े. िल./ कैिशयर
 ी. भीम बहादुर , एम. टी. एस. ी. ल ण साद , एम. टी. एस.
 कैिशयर,  वै.त.श.आ.

ी. रमेश पाल, . े. िल./ कैिशयर
        िब ी/ दशनी,  वै.त.श.आ. ी. हरीश चं  जोशी, एम. टी. एस.
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 ी. कम चंद, सहायक  ी. अिनल बी. , स. िन.
 ी. धम  अ वाल, . े. िल.  ीमती. हषा मनोहर नाईक, स. िन.

ी. एस. एम. नूर अहमद, स. िन.
ी. कंदा ामी, तकनीकी सहायक  डॉ. पी. एन. शु ा , स. िन.

 सेवापूित अनुभाग  ी. शैल  िसंह, स. वै. अ.
 ी. अजय कुमार, ेनो (व) 49  डॉ. धम  कुमार, स. िन. 264
 ी. ारका दास , . े. िल.           50  ी. एम. एल. मीना, स. िन. 262
 ी. शैल  ख ी , अ. े. िल.        51  ीमती. पंकज राणा, क. . अ. 273

आगत एवं िनगत अनुभाग 52  ीमती. सी िवनोिदनी देवी, स. वै. अ. 270
ी. नरिसंह शाह , एम. टी. एस. 53  ी. जयिसंह रावत, स. वै. अ. 271
ी. मोिहत शमा , एम. टी. एस. थापना अनुभाग

 तिमल एकक  ी. राजेश अरोड़ा, ेनो (व)
ीमती. मा शारदा, कायालय अधी क  ी. िविपन कुमार, ेनो (क)
ीमती. सुधा मनमोहन, सहायक  ी. सुिमत भूकर, . े. िल.
ी. िस ाथ, अ. े. िल.  ी. सुजीत कुमार, अ. े. िल.

36         तिमल ेषण एकक 277  ी. नीरज, अ. े. िल.
55  डॉ. बी. के. िसंह, स. िन. 268

37  ीमती. मधु संदलेश , उप िनदेशक 221 56  डॉ. शहजाद अहमद अंसारी, स. वै. अ. 265
38  सिमित क  , प. पा. िवभाग 222  बजट एवं लेखा अनुभाग

 ी. नंद कुमार के.  बी., स. िन.  ीमती. रिव माला, कायालय अधी क                      
 डॉ. दीपक पा ेय, स. िन.  ी. िवनोद कुमार, ेनो (क)
 ी. कम चंद मीना, स. िन.  ी. के. एम.  ेमनाथ, ेनो (क)
 ीमती. संगीता जे , क. . अ.  ी. िवकास, अ. े. िल.
 ीमती. मीना ी जंगपांगी, मू ांकक 58  ी. एस के चौधरी, स. िन. 272
 ीमती. पूनम, स. अ. अ.  सामा  अनुभाग
 डॉ. बबीता ीवा व, स. िन.  ीमती. ेमलता शमा, कायालय अधी क
  ी. राजे र महतो , सहायक
 डॉ. अनुपम माथुर, स. िन.  ी. सतबीर, . े. िल.
 डॉ. कृित शमा, स. िन.  ी.अ ण कुमार, . े. िल.
 सु ी. अनीता अलघ, स. अ. अ.  ी. िववेक कुमार, अ. े. िल.
 ी. दीप ठाकुर, मू ांकक 60  ी. िवजयराज शेखावत, स. वै. अ. 274
 ी. राकेश कुमार ओझा, स. अ. अ. 61  सु ी. मस  ललरोहलू हमार, स. वै. अ. 278

 परी ा एकक
 ी. नंद कुमार के.  बी., स. िन.  डॉ. संतोष कुमार, स. िन.
 ी. दीपक कुमार जोशी, अ. े. िल.  ी. दीप कुमार, स. वै. अ.
 ीमती. किवता, अ. े. िल. 63  सिमित क ,  वै.त.श.आ. 257
 ी. नरेश कुमार, अ. े.िल 64  ोर क  (पु क) 255
 ी. पंकज कुमार शमा, एम. टी. एस. 65  डॉ. अशोक एन. सेलवटकर, स. िन. 275

 दा खला एकक  ी. एम. के. भारल, स. िन.
 ीमती. अंजू गोसाई,  सहायक  डॉ. बी. एस. बेहरा, व. वै. अ
 ीमती. सीमा मीना , ेनो (क) 67  ेनो पूल 279
 ीमती. मोिनका राठी, अ. े. िल. 68  ोर क  (पु क) 254
 ी. राज  , एम. टी. एस.  ीमती. नीता आडवानी, पु.सू.स

 अं ेजी ेषण एकक
 ीमती. सोनी कुमारी, पु.सू.स                             

ीमती. संगीता चौधरी, पु.सू.स
 ी. राजीव रंजन , अ. े. िल. 70  ी. दीपक कुमार, स. िन. 255
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 ी. मोहन शमा, अ. े. िल.
 ीमती. अनीता चािलया, एम. टी. एस.   सहायक बंधक कटीन
 ीमती. राजवती, एम. टी. एस.  ी. ीतम कुमार
 ीमती. कमलेश, एम. टी. एस. 72  िवभागीय कटीन 230
 ी. अजय िसंह, एम. टी. एस.

71 247
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