शासकीय तंत्रनिकेति , पुणे
(महाराष्ट्र शासिाची स्वायत्त संस्था )

संस्थेतील अधिकारी/कममचारयांशी दूरध्विीद्वारे संपकम सािावयाचा असल्यास 020-25559xxx व पुढे संबंधित ववस्तारीत क्रमांकडायल करूि संपकम सािता येईल.
(उदा. हेल्प लाईि 020-25559200)
ववभाग

िाव/ पादिाम

ववस्तार

ववभाग

िाव/ पादिाम

क्र.
कायामलय

स्थापत्य ववभाग

ववद्युत ववभाग

संगणक ववभाग

201

ववभाग प्रमुख

250

प्राचायम जस्वय सहाय्यक

200

शशक्षक कक्ष

251

प्रशासकीय अधिकारी /प्रबंिक

202

Applied- SOM प्रयोगशाळा

252

ववद्याथी ववभाग क्र 1

203

अभ्यासक्रम ववकास केंद्र(CDC)

261

आस्थापिा ववभाग

204

परीक्षा नियंत्रक

262

लेखा ववभाग-1

205

परीक्षा संगणक कक्ष

263

रोखपाल

206

गोपिीय कक्ष

303

कायामलय अिीक्षक

207

शशक्षक कक्ष

219

प्रमुख शलपीक

208

संगणक प्रयोगशाळा

229

लेखा ववभाग-2

209

ववभाग प्रमुख

265

ववद्याथी ववभाग क्र 2

231

िातुशास्त्र प्रयोगशाळा

266

प्रशशक्षण व आस्थापिा ववभाग

प्रशशक्षण व आस्थापिा अधिकारी

260

ववभाग प्रमुख कक्ष क्र. 1

210

यंत्र अशभयांत्रत्रकी ववभाग

ववभाग प्रमुख

230

ववभागाचे कायामलय

211

TOM प्रयोगशाळा

234

संगणक केंद्र/ ववभाग प्रमुख कक्ष क्र. -2

212

शशक्षक कक्ष पहहला मिला

235

CAD प्रयोगशाळा

236

उपयोजित यंत्रशास्त्र

परीक्षा ववभाग

िातुशास्त्र ववभाग

सवेक्षण भांडार

213

Metrology प्रयोगशाळा

243

शशक्षक कक्ष क्र. 1

214

ADAM सेंटर

244

शशक्षक कक्ष क्र. 2

235

Power प्रयोगशाळा

246

शशक्षक कक्ष (YAMAHA)

264

ववभाग प्रमुख कक्ष क्र. 1

220

YAMAHA सेंटर

267

शशक्षक कक्ष क्र. 1

221

MIS ववभाग

MIS सर्वहमर रूम

280

संगणक प्रयोगशाळा

222

इतर

ग्रंथालय

228

इलेजररकल सर्कमट प्रयोगशाळा

223
224

बोडम रूम ( सभागह
ृ मुख्य इमारत )

239

इलेजररक मशीि प्रयोगशाळा

ग्रंथपाल

302

ववभाग प्रमुख कक्ष क्र. 2

227

शशक्षक कक्ष

253

ववभाग प्रमुख

281

Languageप्रयोगशाळा / सं गणक

274

(online Exam)

इंग्रिी ववभाग

प्रयोगशाळा क्र. 5

282
रसायिशास्त्र ववभाग

शशक्षक कक्ष

285

संगणक प्रयोगशाळा क्र - 2

290

गणणत ववभाग

शशक्षक कक्ष

286

संगणक प्रयोगशाळा क्र - 3

283

भौनतकशास्त्र ववभाग

शशक्षक कक्ष

301

संगणक प्रयोगशाळा- 4/ अभ्यागत

295

ववश्वेश्वरय्या सभागह
ृ

संगणक प्रयोगशाळा-5/Language लॅ ब

274

जिमखािा

जिमखािा

215

संगणक भांडार

287

कममशाळा

कममशाळा अिीक्षक

240

सभागह
ृ / पररसंवाद कक्ष

280

फोरमि/ टनििंग सेरशि

238

भांडार

242

ववभाग प्रमुख

294

शशक्षक कक्ष

288

माहहती तं त्रज्ञाि प्रयोगशाळा-1

270

माहहती तं त्रज्ञाि प्रयोगशाळा-2

292

माहहती तं त्रज्ञाि प्रयोगशाळा-3

289

माहहती तं त्रज्ञाि प्रयोगशाळा-4

300

माहहती तं त्रज्ञाि भांडार

291

अधिर्वयाख्याता कक्ष

ववभाग

क्र.

प्राचायम

संगणक प्रयोगशाळा क्र -1

माहहती तंत्रज्ञाि

ववस्तार

237

1) दूरध्विी चालकाकडे फोि करावयचा असल्यास 9 अथवा 200 डायल करणे.

2) आलेला फोिदूरध्विी चालकाकडे परत द्यावयाचा असल्यास प्रथम Flash व
िंतर 9 िंबर डायल करूि ररसीर्वहर ठे वावा .
3) आलेला फोि दुसरया ववस्तारीत क्रमांकाकडे द्यावयाचा असल्यास प्रथम Flash व
िंतर ववस्तारीत क्रमांक डायल करूि ररसीर्वहर ठे वावा .

