
धान कायालय 
 

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

 
 
 
 

क य च क सालय, इलाहाबाद  
 

.स. च क सा अ धकर  का नाम पदनाम 
1. डा. वनीत अ वाल  च. नदे. 
2. डा.सुम त बहल अ.म.ु वा. नदे. 
3. डा. एस.के. हाँडू अ.म.ु वा. नदे. 
4. डा.  आर.जे.चौधुर  अ.म.ु वा. नदे. 
5. डा.( ीमती) मंजूलता हाँडू  व.मं. च.अ. 
6. डा. गौतम सेन व.मं. च.अ. 
7. डा. अनुराग यादव व.मं. च.अ. 
8. डा. एस.एस.नायक  वं.मं. च.अ. 
9. डा.( ीमती) अनुराधा  वं.मं. च.अ. 

10. डा.( ीमती) उषा एस.पी.यादव वं.मं. च.अ. 
11. डा. संजय कुमार मं. च.अ. 
12. डा.( ीमती) क त   स.मं. च.अ. 
13. डा.अनुराधा धाव लकर सं वदा च क. 
14. डा.शुभम कुशवाहा सं वदा च क. 
15. डा.मदृलुा कपूर सं वदा च क. 
16.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. द प कुमार सरदार म.ु च.अधी. 
2. डा. राकेश नगम अ.म.ु च.अधी. 2.  डा. र वं  साद अ.म.ु च.अधी. 
3. डा. र ना अ वाल अ.म.ु च.अधी. 3.  डा. रेखा रानी अ.म.ु च.अधी. 
4. डा. अनीता गु ता व.मं. च.अ. 4.  डा. तू लका म ा अ.म.ु च.अधी. 
5. डा. पवज अहमद व.मं. च.अ. 5.  डा. के. म ा व.मं. च.अ. 
6. डा. शा लनी सहं स.मं. च.अ. 6.  डा. एम.कुमार व.मं. च.अ. 
7. डा. नुपुर पांडेय स.मं. च.अ. 7.  डा.आर.के. वमा व.मं. च.अ. 
उपमं ल य च क सालय, टंु ला 8.  डा. स रता चौधर  व.मं. च.अ. 

1. डा. के.एल.राय सघंानी अ.म.ु च.अधी. 9.  डा. सो नया गोयल व.मं. च.अ. 
2. डा. अ वनाश कुमार व.मं. च.अ. 10.  डा. सु मत व वकमा स.मं. च.अ. 
3. डा. कौ शक  सहं स.मं. च.अ. 11.  डा. रषी द त स.मं. च.अ. 
4. डा. संजय कुमार ववेद  सं वदा च क.    

5. र त     

वा य क   
 सूबेदारगंज  कानपुर स ल 

1. डा. आशीष अ वाल व.मं. च.अ.  1. डा. देव  कुमार अव थी व.मं. च.अ. 
2. डा. अ मता जे.सी. हंसडाक सं वदा च क. 2. डा. सैफ अनीश स.मं. च.अ. 
 फतेहपुर  जूह  

1. डा. अ ताफ अहमद अ.म.ु च.अधी. 1. डा.पुरशो म अ वाल स.मं. च.अ. 
 नैनी  फजलगंज 

1. र त  1. डा. रफ  अहमद मं. च.अ. 
 मज़ापुर  अल गढ़ 

1. डा. कुलद प पांडेय स.मं. च.अ. 1. डा. अलोक सुमन देव अ.म.ु च.अधी. 
2. र त  2. र त  

 चुनार  खुजा 
1. डा.कुलद प कुमार पांडेय सं वदा च क. 1. 

 
र त  

 मा नकपुर  ईटावा 
1. डा.राहु ल योग  शमा सं वदा च क. 1. डा. ब  साद पाठक सं वदा च क. 
 अनवरगंज 2. डा. अमरद प सहं सं वदा च क. 
 डा. रमेश कुमार अ.म.ु च.अधी.    

 
 
 
 
 

 



 
झांसी मंडल  

 

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

 मंडल च क सालय, झांसी  वा य क    
1. डा. यशवीर स ह अटा रया म.ु च.अधी.  कायाशाला, झांसी 
2. डा.  आर.ए.साहू अ.म.ु च.अधी. 1. डा. गौरव ीवा तव स.मं. च.अ. 
3. डा.   सुधीर कुमार अ.म.ु च.अधी. 2.   

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

10. डा.  सधाथ कु. केशवानी मं. च.अ. 1. डा. गौरव गु ता सं वदा च क. 
11. डा.  योगेश कुमार स.मं. च.अ.  उरई 
12. डा. वजय सहं उचे दया स.मं. च.अ. 1. डा.  अनुज कुमार स ह मं. च.अ. 
13. डा. अ भनव नरंजन स.मं. च.अ.  जूह  
14. डा. अनुराग साहू सं वदा च क. 1. डा. वशाल रावत स.मं. च.अ. 
15. डा. वनायक उपा याय सं वदा च क.  बांदा 
16. डा.  पयूष लाल सं वदा च क. 1. डा.  राहु ल उपा याय व.मं. च.अ. 

 रानी ल मीबाई नगर  महोबा 
1. र त   1. डा. करन अ हरवार सं वदा च क. 

 

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.मं. च.अ.  आगरा कला 
3. डा.  सतीश कुमार सहं मं. च.अ. 1. डा.  ममता शु ला सं वदा च क. 
4. डा.  मनीष मदान मं. च.अ.  अ नेरा 
5. डा. राजीव कुमार चुग मं. च.अ. 1. पद आगरा म प रचा लत है  

6. डा. अवं तका स हा स.मं. च.अ.  बाद 
7. डा. प लवी कुमार  स.मं. च.अ. 1. डा.  अमरनाथ सं वदा च क. 
 मथुरा  धौलपुर 

1. डा.  धीरज कुमार गु ता सं वदा च क. 1. डा.  वमा कुश स.मं. च.अ. 
2. डा.  पुि कता क पल सं वदा च क.    

 
 


