
वाराणसी मंडल 
 

संगठन चाट 
 
 

 अमरे  (इं)    

ानेश पाठ       

       मरे    
रामा य पा डेय 

अमरे  (ऑ)    
एस.पी. एस.यादव  

     मु च ध  

 डा.एम.एस.ना बयाल   
14 डा टस एवं 
एक ए.एन.ओ. 

   वमइं/सम     
  राकेश रंजन  

 वमवा     
 संजीव शमा 

 वमपचा  

  एन.के.जोशी   
 वमसं ध 

आर. ीवा तव  
वमयांइं/सी.एंड ड लू 
एस.पी. ीवा तव    

वमयांइं/ओएंडएफ 
  ए. केशरवानी        

वम वइं/सा.     
ए.के. सहं    

वम वइं/ट आरडी        
पी.के.केशरवानी  

  वमसा  
एस.के.जायसवाल    

मसुआ  
 डा. अ भषेक  

वम व      

ीती वमा 
वमका ध  
समीर पॉल  

वमऑसं     
एस.एन.राम   

वम सदइूं   
ट . तवार    

  वमइ-ंI   
जे.के. सहं 

 वमइं-II    
ए.के. सहं    

वमइं-III  

  ए.वमा  
.
मइं/सा.    

ए.के. सहं    

 समंनइं/वारा.       
वी.पी. सहं   
समइं/एल/वारा.    
राहुल गु ता   
समइं/ब लया   
एस. ववेद     
समइं/छपरा    

आन द यादव   
समइं/पूव/गोर.      

ए.आर. ीवा तव      
समइं/पि चम/मऊ  
ए.के. ीवा तव    
समइं/पूव/मऊ      
द पक कूमार  
समइं/सीवान    
आर.के. म   

मवा     

बल  पाल     

सवा -या.से.   
ए.के.सुमन      

 सवा - े ट  
जे. राम         

मपचा  
   र त 

सपचा /को.    
जी.पी.राय 

 सपचा /सा.                                   
 आर.गु ता     

सपचा /संच.  
एस.के.राय    

  टे. न./छपरा   
  एस.के.शमा   

समसं ध 
   र त 

  सी.डी.ओ./बना.        
एस.के. सहं    

 सी.डी.ओ./छपरा    
 ह रशंकर 

 समयांइं/पावर    
  पी.के. सहं    

म वइं/सा.    
आर.एन. सहं   

सम वइं/को./छपरा       
 ए.एन. पाठ    

राज.अ धकार    
आर. उपा याय
 

न.स.-I/मरे    
आर.के.साह  

 जन. अ धकार  

 अशोक कुमार    

 सम वइं/ट आरडी/वा. 
मनीष ीवा तव   

सम वइं/ट आरडी/छप      
ववेक कुमार    

समसुआ/वारा.     
एम.के. गौतम   

समसुआ/छपरा   
एस.पी. म ा   

म व     

राजेश कुमार    

सम व -II      

आ रफ खान    

सका ध-I     

 आर. उपा याय 

सका ध -II 
ए.के. सहं  

 व ध अ धकार     
आर. ीवा तव  

   म सदइूं  
 ए. के. ीवा तव     

सम सदइूं/मऊ 
 धनंजय सहं 

सम सदइूं/वारा.    
भूपे  कुमार  

  सम सदइूं/छपरा 
मो.सल म 

 सम सदइूं/सीट सी   
 राम काश      

वम वइं/ऑप.     
ए.के. ीवा तव 

सम वइं/ट आरडी/गोर       
एस. ीवा तव  

स वइं/को.     
व नत रंजन   

बंधक जेडआरट आई/गाजीपुर 
ह रा लाल  

      

वमपचा /सा. 
ए.के.स सेना     म वइं/ट आरडी/वारा    

 अं कत ीवा तव    

े.अ ध./सी.ट .सी.          
   र त 

मयांइं/ईएनएचएम      
 दु यंत सहं  

सम व -I      
एस.आर.के. म ा       

  समयांइं/डेम/ूऔ.ं       
   ए.के. सहं     

  

 समयांइं/पा./छपरा        
 आर.वी. ीवा तव  

02 कंस टे ट 
डा टर     

मयांइं/ ेन सेट                    

एस.के. सहं 

   मका ध           
व.के. म ा  


