
धान कायालय 
 

.स. च क सा अ धकर  का नाम पदनाम 
1. डा.राजीव कपूर म.ु च. नदे. 
2. डा.( ीमती) वपनाल  ा म.ु वा. नदे. 
3. डा. काश ममू ू उप म.ु च. नदे.(ट .ए.) 
4. र त  

 
 
 
 

क य च क सालय, इलाहाबाद  
 

.स. च क सा अ धकर  का नाम पदनाम 
1. डा. वनीत अ वाल  च. नदे. 
2. डा.समु त बहल अ.म.ु वा. नदे. 
3. डा. ए.के.द ा अ.म.ु वा. नदे. 
4. डा. एस.के. हाँडू अ.म.ु वा. नदे. 
5. डा.  आर.जे.चौधुर  अ.म.ु वा. नदे. 
6. डा.( ीमती) मजंूलता हाँडू  व.म.ं च.अ. 
7. डा.चा  चं  स सेना व.म.ं च.अ. 
8. डा. गौतम सने  व.म.ं च.अ. 
9. डा. अनरुाग यादव वं.म.ं च.अ. 
10. डा. एस.एस.नायक  वं.म.ं च.अ. 
11. डा.( ीमती) अनुराधा  वं.म.ं च.अ. 
12. डा. सजंय कुमार म.ं च.अ. 
13. डा.( ीमती) क त   स.म.ं च.अ. 
14. डा.सरु भ सं वदा च क. 
15. डा.मदृलुा कपरू सं वदा च क. 
16. डा.पजूा पा डेय सं वदा च क. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



इलाहाबाद मंडल  
 

.स. च क सा अ धकर  का नाम पदनाम .स. च क सा अ धकर  का नाम पदनाम 

इलाहाबाद उपमं ल य च क सालय, कानपरु  
1. डा. नी लमा ीवा तव म.ु च.अधी. 1.  डा. यशवीर स ह अटा रया म.ु च.अधी. 
2. डा. वी.के.मौया व.म.ं च.अ. 2.  डा. र वं  साद अ.म.ु च.अधी. 
3. डा. राकेश नगम व.म.ं च.अ. 3.  डा. रेखा रानी अ.म.ु च.अधी. 
4. डा. अनीता गु ता व.म.ं च.अ. 4.  डा. तू लका म ा व.म.ं च.अ. 
5. डा. र ना अ वाल व.म.ं च.अ. 5.  डा. के. म ा व.म.ं च.अ. 
6. डा. पवज अहमद म.ं च.अ. 6.  डा. एम.कुमार व.म.ं च.अ. 
7. डा. शा लनी सहं स.म.ं च.अ. 7.  डा. स रता चौधर  व.म.ं च.अ. 
उपमं ल य च क सालय, टंु ला 8.  डा. सो नया गोयल व.म.ं च.अ. 

1. डा. के.एल.राय सघंानी अ.म.ु च.अधी. 9.  डा. अजय कुमार म.ं च.अ. 
2. डा. अ वनाश कुमार व.म.ं च.अ. 10.  डा.आशतुोष  म.ं च.अ. 
3. डा. व ध चं ा म.ं च.अ. 11.  डा.नेहा ट डन सं वदा च क. 
4. डा. सजंय कुमार ववेद  सं वदा च क. 12.  डा.व ण कुमार चौ र  सं वदा च क. 
5. डा. पयूष अ वाल सं वदा च क.    

6. डा. शो भत कुमार सं वदा च क.   

वा य क   
 ईटावा  अल गढ़ 

1. डा. कुलद प पांडेय स.म.ं च.अ. 1. डा. अलोक सुमन देव व.म.ं च.अ. 
2. डा. ब  साद पाठक सं वदा च क. 2. डा. अ भशके कुमार साह सं वदा च क. 
 अनवरगंज  खुजा 

1. डा. रमेश कुमार व.म.ं च.अ. 1. डा.अ मत केशरवानी सं वदा च क. 
 जहू   फजलगंज 

1. डा. वशाल रावत स.म.ं च.अ. 1. डा. रफ  अहमद म.ं च.अ. 
 कानपुर स ल  मज़ापरु  

1. डा. देव  कुमार अव थी व.म.ं च.अ. 1. डा. ेणना ीवा तव सं वदा च क. 
2. डा. र नेश कुमार सं वदा च क. 2. र त  

 फतेहपरु   सूबेदारगंज 
1. डा. अ ताफ अहमद व.म.ं च.अ. 1. 

 
2. 

डा. आशीस अ वाल 

डा. अ मता जे.सी. हंसडाक 

म.ं च.अ.  
सं वदा च क. 

 ननैी  चुनार 
1. डा. नुपरु पांडेय स.म.ं च.अ. 1. डा.कुलद प कुमार पांडेय सं वदा च क. 

 
 
 
 
 



झांसी मंडल  
 

.स. च क सा अ धकर  का नाम पदनाम .स. च क सा अ धकर  का नाम पदनाम 

 मडंल च क सालय, झांसी  वा य क    
1. डा. अलोक ीवा तव म.ु च.अधी.  कायाशाला, झांसी 
2. डा.  आर.ए.साहू अ.म.ु च.अधी. 1. र त  

3. डा.   सधुीर कुमार अ.म.ु च.अधी. 2. र त  

4. डा.  सरु  नाथ व.म.ं च.अ.  वा लयर 
5. डा.  ( ीमती) आभा जनै व.म.ं च.अ. 1. डा.  हमांश ूशमा व.म.ं च.अ. 
6. डा.  एन.के.गु ता व.म.ं च.अ. 2. डा. ( ीमती) आर.एस.चौहान सं वदा च क. 
7. डा.  एम.एस.यादव व.म.ं च.अ.  ल लतपरु 
8. डा. ( ीमती) सुनीता ट गा  व.म.ं च.अ. 1. डा. सजंय सहं सं वदा च क. 
9. डा. उमेश चं  व.म.ं च.अ.  सथौल  

10. डा.  सधाथ कु.केशवानी म.ं च.अ. 1. डा. सी.आर.टंडन अ.म.ु च.अधी. 
11. डा.  समुयैा स क  स.म.ं च.अ.  उरई 
12. डा. न ध नगाइच स.म.ं च.अ. 1. डा.  अनजु कुमार स ह म.ं च.अ. 
13. डा. योगेश कुमार स.म.ं च.अ.  जहू  
14. डा. अ मत कुमार गु ता स.म.ं च.अ. 1. डा.  अजं ूयादव व.म.ं च.अ. 
15. डा. योमा वमा सं वदा च क.  बांदा 
16. डा.  शगुन म ा सं वदा च क. 1. डा.  राहु ल उपा याय व.म.ं च.अ. 

    महोबा 
   1. डा. वकास सहं सं वदा च क. 

 रानी ल मीबाई नगर  मा नकपरु 
1. डा. वकसा द प पटेल सं वदा च क. 1. र त  

 

आगरा मंडल  
 

.स. च क सा अ धकर  का नाम पदनाम .स. च क सा अ धकर  का नाम पदनाम 

मंडल च क सालय, आगरा छा.  ईदगाह 
1. डा.  जे.पी.उपा याय म.ु च.अधी. 1. डा.  यागेश कौशल सं वदा च क. 
2. डा.शोभा दयाल व.म.ं च.अ.  आगरा कला 
3. डा.  आर.के.वेमा व.म.ं च.अ. 1. डा.  ममता शु ला सं वदा च क. 
4. डा.  सतीश कुमार सहं म.ं च.अ.  अ नेरा 
5. डा.  मनीश मदान स.म.ं च.अ. 1. पद आगरा म प रचा लत है  

6. डा. अवं तका स हा स.म.ं च.अ.  बाद 
7. डा. नीरज कुमार सं वदा च क. 1. डा.  अमरनाथ सं वदा च क. 
 मथरुा  धौलपरु 

1. डा.  धीरज कुमार गु ता सं वदा च क. 1. डा.  िजत  कंजौ लया सं वदा च क. 
2. र त     

 
 


