
सगनल एव ंदरूसचंार वभाग, पवू  तर रेलवे का सगंठना  मक ढॉचंा
.म.ु स.द.ूइं.
ीका  त सहं

म.ु स.इं.         
आर.के.पा डये

व.मं. स.द.ूइं./ वाराणसी
आशुतोष पा  डये

व.मं. स.द.ूइं./लखनऊ
र त

व.मं. स.द.ूइं./इ  ज०  
जी.पी.एस. नारायण

व.मं. स.द.ूइं.-।।/वाराणसी 
यबंक तवार

स. स.द.ूइं./वाराणसी 
ु व कुमार

स. स.द.ूइं./छपरा
आशीष ीवा  तव

स. स.द.ूइं./सी.ट .सी.
राम काश

व.मं. स.द.ूइं.-।।/लखनऊ 
एस. डी. पाठक

स. स.द.ूइं./गो  डा
च ाथ च  

स. स.द.ूइं./लखनऊ  
रवी   सहं

स. स.द.ूइं./गोरखपुर
मुजि मल जमाल

स. स.द.ूइं./काय/लखनऊ 
शा  त कुमार

मं. स.द.ूइं./ इ  ज० 
आशीष सहं

स. स.द.ूइं./फतेहगढ
ल लत मोहन प  त

स. स.द.ूइं./म०ु
आशीष जोशी

व. स.द.ूइं./ नयो०एवं  टोर
अतुल सहं

स. स.द.ूइं./ नयो०
र त

म.ुका. ./ स०का०
आर. के. गु  ता

उ  पादन इंजी०/ स०का०
डी. सी. स  सेना

म.ुसं.इं.
एस. एन. साह

स. स.द.ूइं./टेल ०/म०ु   
मुखलाल

स. स.द.ूइं./टेल ०/फ  ड
पी. के. सहं

तकनीक  नयं ण

म.ु स.द.ूइं./काय
फ़र द मोह मद

उप म.ुने. ./ वायस 
एम. पी. सहं

मं. स.द.ूइं./टेल ०
जे० पी० मौया

म.ु स.द.ूइं./ नमाण

स. स.द.ूइं./मऊ 
धन जय सहं 

धानाचाय/एस.ट .ट .सी.
जी. एस. पा  डेय
पीसीपीओ के अधीन

स.का. ./ स०का० 
आर.एन. शमा

स. स.द.ूइं./इ  ज० 
र त

उप म.ु स.द.ूइं./म०ु  
र  त

उप म.ु स.द.ूइं./ नयो०     
आर.एस. पाठ

उप म.ु स.द.ूइं./डी०ए  ड डी०
ए. के. गु  ता

स चव / .म.ु स.द.ूइं. 
द प कुमार

व. स.द.ूइं./डी० ए  ड डी०
राम प कनौिजया

मं. स.द.ूइं./वाराणसी
यशबीर सहं

दनांक 01.07.2019 तक क  अ यतन ि थ त
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म.ु स.द.ूइं. / नमाण  
पी० के० राय

उप मं. स.द.ूइं./ न०/लखनऊ 
पी. के. सहं

मं. स.द.ूइं./ न०/लखनऊ 
बालक राम

तकनीक  नयं ण

स. स.द.ूइं./ न०/लखनऊ 
एम. के. गु ता

नमाण

उप मं. स.द.ूइं./ न०/वारा० 
ए० के० वमा

मं. स.द.ूइं./ न०/वारा० 
मो० आ मर स ीक

उप म.ु स.द.ूइं./ न०/गोरखपुर 
जय शंकर सहं

मं. स.द.ूइं./ न०/मु  या०
 एम.डी. शु  ला

मं. स.द.ूइं./ न०/ नयो०/गोरखपरु 
स य काश

म०ु ०अ ध०/ नमाण 

स. स.द.ूइं./ न०/डी० ए  ड डी०
वी० के० सहं

स. स.द.ूइं./ न०/ नयो०-।/गोरखपुर
ए. के. ीवा तव

उप म.ु स.द.ूइं./ न०/मु  या०/गोरखपुर
डी० एन० तवार

उप मं. स.द.ूइं./ न०/इ  ज०
वशे कुमार

स. स.द.ूइं./ न०/ नयो०-।।/गोरखपुर
आलोक कुमार ीवा तव

स. स.द.ूइं./ न०/गोरखपुर
र त

मं. स.द.ूइं./ न०/इ  ज०
य.ू पी. सहं

स. स.द.ूइं./ न०/पि चम/गोरखपुर
र त

स. स.द.ूइं./ न०/गोरखपुर
भूपे  कुमार


