
 

 
 

रा.ज. व.अ. अ धका रय  क  दरूभाष नद शका 
 

नाम,पदनाम और पता फै स/दरूभाष/मोबा. माकं 

ी भोपाल सहं,   
महा नदेशक,  
रा.ज. व.अ., नई द ल  - 110017 

011-26519164 (काया.) 
011-26513846 (फै स) 
9910301746 (मोबा.) 

ी आर.के. जैन, 
मु य अ भयंता (मु यालय), 
रा.ज. व.अ., नई द ल  - 110017 
 

011-26852735 (काया.) 
011-26960841 (फै स) 
011-27947750 ( न.) 
9868847750 (मोबा.) 

ी डी.के. शमा, 
नदेशक (तकनीक ), 
रा.ज. व.अ., नई द ल  - 110017 

011-26569339 (काया.) 
011-41006247 (फै स) 
8511166165 (मोबा.) 

ी एस.सी. अव  थी, 
अधी ण अ भयतंा-(एन), 
रा.ज. व.अ., नई द ल  - 110066 

011-24671681 (काया./फै स) 
8319490877 (मोबा.) 
 

ी सु ाता हलदर, 
नदेशक ( व ), 
रा.ज. व.अ., नई द ल  - 110017 

011-26861044 (काया./फै स) 
9473199578 (मोबा.) 

ी चर त सरकार,  
नदेशक ( शा०), 
रा.ज. व.अ., नई द ल  - 110017 

011-26561046 (काया./फै स) 
9958444177 (मोबा.) 

ीमती जानसी वजयन, 
नदेशक (एम.डी.य.ू), 
रा.ज. व.अ., नई द ल  - 110017 

011-26966831 (काया./फै स) 
011-28535130 ( न.) 
98919955556 (मोबा.) 

ी एस.आर. माहोर, 
अधी ण अ भयतंा-(एस), 
रा.ज. व.अ., नई द ल  - 110066 

011-26885227 (काया.) 
011-26113640 (फै स) 
9425338463 (मोबा.) 

ी राजशे कुमार, 
उप नदेशक ( शासन), 
रा.ज. व.अ., नई द ल  - 110017 

011-26561046 (काया./फै स) 
8700341344 (मोबा.) 
 

ी आर.च  सेकरन,** 
उप नदेशक (तकनीक ) एवं अ धशासी अ भयंता (म.ु), 
रा.ज. व.अ., नई द ल  - 110066 

011-26965315 (काया./फै स) 
9444031989 (मोबा.) 



 

 
 

ी शवा काश,
  

मु य अ भयंता (उ र), 
रा.ज. व.अ., लखनऊ – 226010 (उ० ०) 

0522-4345033 (काया./फै स) 
0522-4235033 (काया.) 
8005498787 (मोबा.) 

ी के.के. ीवा तव, 
अधी ण अ भयतंा, 
रा.ज. व.अ., पटना-801505 ( बहार) 

0612-2452903(काया.) 
0612-2452904 (फै स) 
8800742337 (मोबा.) 

ी बी.एल. शमा, 
अधी ण अ भयतंा, 
रा.ज. व.अ., वा लयर - 474 011 (म० ०) 

0751-2340094 (काया.) 
0751-2340008 (फै स) 
9990537965 (मोबा.) 
7205856658 (मोबा.) 

ी आर.के. गु  ता, 
अधी ण अ भयतंा, 
रा.ज. व.अ., भुवने वर – 751014 (उड़ीसा) 

0674-2431750 (काया./फै स) 
7665573711 (मोबा.) 

ी नागेश महाजन, 
उप नदेशक, 
रा.ज. व.अ., लखनऊ – 226010 (उ० ०) 

0522-2304039 (काया./फै स) 
9810146845 (मोबा.) 

ी राधवे   कुमार गु  ता, 
कायपालक अ भयंता, 
रा.ज. व.अ., झांसी (उ० ०) 

0510-2380224 (काया./फै स) 
8982472480 (मोबा.) 
 

ी ज.े देवा सुंदर,** 

कायपालक अ भयंता, 
रा.ज. व.अ., कोलकाता (पि चम बंगाल) 

033-23218164 (काया./फै स) 
033-27061141 ( न.) 
9163417705 (मोबा.) 

ी एन. पी. साहू 
कायपालक अ भयंता, 
रा.ज. व.अ., वा लयर – 474011 (म० ०) 

0751-2341004 (काया./फै स) 
8527782652 (मोबा.) 

ी एस. के. गवा  ड,े** 
कायपालक अ भयंता, 
रा.ज. व.अ., भोपाल (म० ०) 

0755-2566818 (काया./फै स) 
0755-2466818 (फै स) 
 

ी बी.एस. उचा रया,* 
कायपालक अ भयंता, 
रा.ज. व.अ., लखनऊ – 226010 (उ० ०) 

0522-2340643 (काया./फै स) 
8448358959 (मोबा.) 
 

ी बी. र वचंदर,  
कायपालक अ भयंता, 
रा.ज. व.अ., भुवने वर – 751014 (उड़ीसा) 

0674-2432184 (काया.) 
0674-2431750 (फै स) 
9959628517 (मोबा.) 



 

 
 

ी ज कशोर सहं**, 

कायपालक अ भयंता, 
रा.ज. व.अ., पटना – 801505 ( बहार) 

0612-2265746 (काया.) 
0612-2453889 (फै स) 
8797334540 (मोबा.) 

 डॉ. आर. एन. संखआु, 
मु य अ भयंता (द ण), 
रा.ज. व.अ., हैदराबाद – 500001 (तेलंगाना) 

040-24601205 (काया.) 
040-24601206 (फै स) 
9599400193 (मोबा.) 

ी एन.एस.आर.के. रेडडी, 
अधी ण अ भयतंा, 
रा.ज. व.अ., हैदराबाद – 500001 (तेलंगाना) 
 

040-24601209 (काया.) 
040-24601207 (फै स) 
9595602666 (मोबा.) 

ी एस. ए. नायडू, 
उप नदेशक, 
रा.ज. व.अ., हैदराबाद – 500001 (तेलंगाना) 

040-24601209 (काया.) 
9441881482 (मोबा.) 

ी एन. जी.राव, 
अधी ण अ भयतंा, 
रा.ज. व.अ., वलसाड – 396001 (गुजरात) 

02632-227008 (काया.) 
02632-226067 (फै स) 
9490189126 (मोबा.) 

ी डी. जी. चौहान,  
कायपालक अ भयंता, 
रा.ज. व.अ., वलसाड – 396001 (गुजरात) 

02632-227548 (काया.) 
9426861434 (मोबा.) 

ी सी.एच.वाई. सु म यम, 
कायपालक अ भयंता, 
रा.ज. व.अ., हैदराबाद - 500001 (तेलंगाना) 

040-29551209 (काया./फै स) 
94091023346 (मोबा.) 

ी आर. बालाकृ  णनन, ** 

कायपालक अ भयंता, 
रा.ज. व.अ., चे नई (त मलनाडु) 

044-29999319 (काया./फै स) 
9445880492 (मोबा.) 

ी ए. राजे वर राव, 
कायपालक अ भयंता, 
रा.ज. व.अ., बंगलु  (कनाटक) 

080-23369222 (काया.) 
9441475633 (मोबा.) 

ी एम.एन. राव  
कायपालक अ भयंता, आईडी-I 
रा.ज. व.अ., ना सक (महारा  ) 

0253-2971308 (काया.) 
0253-2530563 (फै स) 
9777955512 (मोबा.) 

ी एस. के. सघंल, 
कायपालक अ भयंता, 
रा.ज. व.अ., वडोदरा (गुजरात) 

0265-2761722 (काया.) 
9329402414 (मोबा.) 



 

 
 

ी के. ए. नायडू 
कायपालक अ भयंता, 
रा.ज. व.अ., नागपुर (महारा  ) 

0712-2955913 (काया.) 
0712-3555399 ( न.) 
8309605251 (मोबा.) 

ी डी. के. गोयल,  

कायपालक अ भयंता, आईडी-II 
रा.ज. व.अ., ना सक (महारा  ) 

0253-2970643 (काया.) 
7999364914 (मोबा.) 

*    अ त र त भार                                                     ** भार  


