
 तं िश ण संचालनालय, महारा  रा य, मु ंबई (दरु वनी िव तारीत मांक यादी) 
संचालनायातील अिधकारी / कमचारी काय सनाशी बाहे न दरु वनी ारे संपक साधावयाचा अस यास 022-68597xxx व पुढे संबंिधत िव तारीत मांक 

डायल क न संपक साधता येईल. (उदा. हे पलाईन - 022-68597444) 

नाव पदनाम / क  काय सन मांक िव तार 
मांक नाव पदनाम / क  काय सन 

मांक 
िव तार 

मांक 
डॉ. अभय वाघ संचालक -- --- ीम. अ मता नाईक लघुलेखक(उ. े) 1 401 
ी. मोद नाईक सहसंचालक 1,4,4अ,5,12,2,2अ,3,

16,10 
458 ीम. वाती पेडणेकर लघुलेखक(उ. े) 1 460 

डॉ.धनपाल कांबळे उपसंचालक 7,9,11,14,15,17,18.
19 

464 कु.सुनंदा भगत लघुलेखक(िन. े)
गोपनीय क  

1 421 

ी.िवर  डवरे िवशेष काय.अिधकारी 2,2अ,3 475 काय सन नाईक 1 427 
ी. मह  दवणे सहा.संचालक(तां.) 13/( याया. क.का. .4,            

      4अ,12,5) 
356 ी.िवजय केदारे मु य िलिपक 2 442 

ी.नर  पाटील णाली िव लेषक 3 466 काय सन -- 2 443 
ी.सुधीर उपरवट णाली िव लेषक 3 469 काय सन -- 2अ 447 
ी.मंगेश पराते िवशेष काय.अिधकारी 3 438 काय सन -- 2अ 495 
ी.मह  दाभाडे िवशेष काय.अिधकारी 3 468 कु.अ वनी खळे संगणक क  3 403 
ी.सं.शं.तडस सहा.संचालक(तांि क) 2/2अ,3 450 ीम. अंजली देशपांडे संगणक क  3 423 

ी. अिवनाश आमटे िनरी क 11 470 ी. मह  िकराड संगणक क  3 467 
ी.द. ी..कुकडे िवशेष काय.अिधकारी --- 471 संगणक क  संगणक क  3 499 

ी. काश भंडारवार सहा.संचालक(अतां.) 4,4अ 473 ीम. दा मयेकर अधी क 4 404 
ी.संजय पवार सहा.संचालक(अतां.) 5 472 काय सन -- 4 428 

ीम.सुिच ा रणिदवे सहा.संचालक(अतां.) 16 476 ीम. सायली सकपाळ अधी क 4अ 424 
ीम.सुरेखा गोसावी िनयोजन अिधकारी 9 477 काय सन -- 4अ 434 
ी. कंुडिलक एडके रचना व काय.अिध. 12,13 478 ी. सुर  केतकर मु य िलिपक 5 405 
ीम.ि ती पालेकर शा.अिध.(लेखा) 8 482 काय सन -- 5 425 
ी.िकरण बावकर लेखािधकारी 6,14 483 काय सन -- 6 426 
ी. सुंदर बुलानी िवशेष काय.अिधकारी  18 487 काय सन -- 6 454 

ी. िव वनाथ तांबे सहा. संचालक(तां) 7,10,18  465 ी. धमशील लोखंडे अधी क 7 407 
ी. कंुडिलक एडके सहा.संचालक(अतां.) 7,15 479 ी. अतुल हरके अधी क 6,8 408 

डॉ.अिनल नांदगावकर नोडल अिधकारी टे य ूप 449 ी. शशांक ओटवणेकर मु य िलिपक 9 409 
डॉ.गो वद संगवई िवशेष काय.अिधकारी 10 493 काय सन ---- 9 429 

    ी.िवलास भादेकर अधी क 10 410 
    काय सन -- 10 430 
    ीम. ाची वडके अधी क 11 411 
    काय सन -- 11 431 
    ी. अनुपम बेहरे अधी क 12 412 
    काय सन -- 12 432 
    काय सन -- 12 463 
    ी. िवण शेटे मु य िलिपक 13 413 
    ी.रघुनाथ तंवर अधी क 14 480 
    काय सन -- 14 414 
    ी. धमशील लोखंडे अधी क 15 415 

   सिमती सभागृह /  हे पलाईन  काय सन -- 15 435 
ी. भाकर िशगवण झेरॉ स ऑपरेटर 496 काय सन -- 16 436 
सिमती सभागृह -- 440 ी. दादा शेळके अधी क 18 486 

हे प लाईन -- 444,446 काय सन -- TEQIP17 419 
ी. भगवान पावणे िशपाई 491 काय सन -- 19 419 

       
  दरु वनीचालकाकडे फोन करावयाचा अस यास 400 नंबर डायल  करणे. 
  आलेला फोन दरु वनी चालकाकडे परत ावयाचा अस यास थम Flash व नंतर 400 

नंबर डायल क न िरिस हर ठेवणे. 
  आलेला फोन दुस या िव तारीत मांकावर ावयाचा झा यास थम Flash व नंतर 

संबंिधत िव तारीत मांक डायल क न िरिस हर ठेवणे 
 अ य िव तारीत मांकाचा फोन यावायाचा अस यास थम 71 व नंतर संबंिधत  

िव तारीत मांक डायल क न फोन घेता येईल. 

    

    
    

   तं िश ण संचालनालया या EPABX वरील दरु वनी मांक 
22641150 / 22641151  

 

Internet :-   http://www.dtemaharashtra.gov.in                                                                  
 


