
धान कायालय 
 

.स. िच क सा अिधकरी का नाम पदनाम 
1. डा. ज.ेपी.रावत .म.ुिच.िनद.े 
2. र  म.ु वा.िनद.े 
3. डा. काश ममू ू अपर म.ुिच.िनद.े(टी.ए.) 
4. डा.( ीमती) तिूलका िम ा अपर म.ुिच.िनद.े( .का.) 

 
 
 
 

क ीय िच क सालय, यागराज  
 

.स. िच क सा अिधकरी का नाम पदनाम 
1. डा. एस.के.हा डू िच.िनदे. 
2. डा.( ीमती) मजंलूता हाडूँ  अ.म.ु वा.िनद.े 
3. डा. गौतम सने अ.म.ु वा.िनद.े 
4. डा. एम.कुमार अ.म.ु वा.िनद.े 
5. डा. अनरुाग यादव व.म.ंिच.अ. 
6. डा. एस.एस.नायक  व.म.ंिच.अ. 
7. डा.( ीमती) उषा एस.पी.यादव व.ंम.ंिच.अ. 
8. डा. सजंय कुमार व.ंम.ंिच.अ. 
9. डा.( ीमती) क त   म.ंिच.अ. 

10. डा. आलोक कुमार यादव म.ंिच.अ. 
11. डा. अर वद जी. स.म.ंिच.अ. 
12. डा. ीित भावरुाव गायकवाड़ स.म.ंिच.अ. 
13. डा. तनय ीवा तव सिंवदा िच क सक  
14. र   
15. र   
16. र   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



यागराज मडंल  
 

.स. िच क सा अिधकरी का नाम पदनाम .स
. 

िच क सा अिधकरी का नाम पदनाम 

यागराज उपमं लीय िच क सालय, कानपरु  
1. र  म.ुिच.अधी. 1.  डा. र ब  साद म.ुिच.अधी. 
2. डा. राकेश िनगम अ.म.ुिच.अधी. 2.  डा. रेखा रानी अ.म.ुिच.अधी. 
3. डा. रीना अ वाल अ.म.ुिच.अधी. 3.  डा. के.िम ा अ.म.ुिच.अधी. 
4. डा. पवज अहमद व.म.ंिच.अ. 4.  डा. स रता चौधरी अ.म.ुिच.अधी. 
5. डा. शािलनी सह स.म.ंिच.अ. 5.  डा. सोिनया गोयल अ.म.ुिच.अधी. 
6. डा. नपुरु पाडंये स.म.ंिच.अ. 6.  डा. उमशे कुमार व.म.ंिच.अ. 
7. र   7.  डा. रषी दीि त स.म.ंिच.अ. 
उपमं लीय िच क सालय, टंु ला 8.  डा.उविष यादव स.म.ंिच.अ. 

1. डा. अिवनाश कुमार व.म.ंिच.अ. 9.  डा.अं कता राजपतू स.म.ंिच.अ. 
2. डा. ज.ेपी. उपा याय म.ुसला./ वा. 10.  डा.आनदं कुमार सह स.म.ंिच.अ. 
3. डा. कौशुक  सह स.म.ंिच.अ. 11.  डा.अतलु कुमार स.म.ंिच.अ. 
4. डा. सजंय कुमार ि वदेी सिंवदा िच क. 12.  डा.िशवागंी सह स.म.ंिच.अ. 
5. डा. रोिहत सह चाक सिंवदा िच क. 13. र   

वा य क   
 सबूदेारगजं  कानपरु स ल 

1. डा. आशीष अ वाल व.म.ंिच.अ.  1. डा. के.एल.राय सघानी व.सला./ वा. 
2. डा. अिमता ज.ेसी. हसंडाक सिंवदा िच क. 2. डा.कौशल माहे री सिंवदा िच क. 
 फतहेपरु  जहूी 

1. डा. अ ताफ अहमद अ.म.ुिच.अधी. 1. डा.परुषो म आशीष अ वाल स.म.ंिच.अ. 
 ननैी  फजलगजं 

1. डा.गरुदीप सह पटेल सिंवदा िच क. 1. डा. रफ  अहमद म.ंिच.अ. 
 िमज़ापरु  अलीगढ़ 

1. डा. िविपन कुमार सह सिंवदा िच क. 1. डा. अलोक समुन देव अ.म.ुिच.अधी. 
2. र   2. डा. शािहद मसंरू अहमद सिंवदा िच क. 
 चनुार  खजुा 

1. डा.कुलदीप कुमार पाडंये सिंवदा िच क. 1. 
 

डा.अिभशके कुमार शाह सिंवदा िच क. 

 मािनकपरु  ईटावा 
1. डा.दीपिशखा  सिंवदा िच क. 1. डा. अि िन कुमार सिंवदा िच क. 
 अनवरगजं 2. डा. रा ल कुमार सिंवदा िच क. 

1. रेलव ेअ पताल, कानपरु म प रचािलत    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

झासंी मडंल  
 

.स. िच क सा अिधकरी का नाम पदनाम .स. िच क सा अिधकरी का नाम पदनाम 
 मंडल िच क सालय, झासंी  वा य क    

1. डा.   म.ुिच.अधी.  कायाशाला, झासंी 
2. डा. सरु  नाथ अ.म.ुिच.अधी. 1. र   
3. डा.  ( ीमती) आभा जनै अ.म.ुिच.अधी.    
4. डा.  एन.के.गु ा अ.म.ुिच.अधी.  वािलयर 
5. डा.  एम.एस.यादव अ.म.ुिच.अधी. 1. डा.  िहमाशं ूशमा व.म.ंिच.अ. 
6. डा. ( ीमती) सनुीता ट गा  व.म.ंिच.अ. 2. डा. ( ीमती) आर.एस.चौहान सिंवदा िच क. 
7. डा. सिुमत िव कमा म.ंिच.अ.    
8. डा.  िसधाथ कु. केशवानी म.ंिच.अ.  लिलतपरु 
9. डा.  आर.ए.सा  व र.सला कार 1. डा. सजंय सह सिंवदा िच क. 

10. डा.  योगशे कुमार स.म.ंिच.अ.  िसथौली 
11. डा. अिभनव िनरंजन स.म.ंिच.अ. 1. डा. अंकुर कुमार सिंवदा िच क. 
12. डा. गौरव ीवा तव स.म.ंिच.अ.  उरई 
13. डा. राजशे कुमार टी. स.म.ंिच.अ. 1. डा.  अनजु कुमार िस ह व.म.ंिच.अ. 
14. डा. वतेा अ वाल सिंवदा िच क.  जूही 
15. डा. अनरुाग सा  सिंवदा िच क 1. डा. रचा िम ा अ.म.ुिच.अ. 
16. डा. िवनायक उपा याय सिंवदा िच क.  बादंा 
17. डा.  अ ॅनीता बसंल सिंवदा िच क. 1. डा.  रा ल उपा याय व.म.ंिच.अ. 
18. डा. भरत कुशवाहा सिंवदा िच क  महोबा 

   1. डा.िशशपुाल सह सिंवदा िच क. 
 रानी ल मीबाई नगर   

1. र      
 

आगरा मडंल  
 

.स. िच क सा अिधकरी का नाम पदनाम .स. िच क सा अिधकरी का नाम पदनाम 
मडंल िच क सालय, आगरा छा.  ईदगाह 

1. डा. ए.एस. साद म.ुिच.अधी. 1. डा.  यागशे कौशल सिंवदा िच क. 
2. डा.शोभा दयाल अ .मु.िच.अ

धी. 
 आगरा कला 

3. डा.  सतीश कुमार सह व.म.ंिच.अ. 1. डा.  ममता शु ला सिंवदा िच क. 
4. डा. राजीव कुमार चगु म.ंिच.अ.  अ नरेा 
5. डा.  मनीष मदान म.ंिच.अ. 1. पद आगरा म प रचािलत ह ै  
6. डा. अविंतका िस हा म.ंिच.अ.  बाद 
7. डा. दीपक शमा म.ंिच.अ. 1. पद आगरा म प रचािलत ह ै  
8. डा. लवािनया बी.टी. स.म.ंिच.अ.    

 मथरुा  धौलपरु 
1. डा.  धीरज कुमार गु ा सिंवदा िच क. 1. डा.  िवमा कुश स.म.ंिच.अ. 
2. डा.  तजे काश सिंवदा िच क.    

 


