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व वेश चौबे
Vishwesh Chaubey
.मु य इंजी.
Pr.CE

सुबीन कुमार
Subin Kumar

एस.के.दास

S.K.Das

स चव, .मु.इंजी.
Secy. to PCE

स.का..इं.(मु यालय)

AXEN/HQ

एल.के.साचन
L.K.Sachan

व के वमा
V K Verma

वी.के. ीवा तव
V.K.Srivastva

व पन कुमार
Vipin Kumar

सुधीर पँवार
Sudhir Panwar

एस म ा
Suvomoy Mitra

मु.रे .इंजी.

मु.पु.इंजी.

मु.अ.प.इं.

मु य इंजी.(ट .एम)

मु य इंजी.(सा.)

मु य इंजी.(ट .पी)

C.T.E

C.B.E.

C.P.D.E

CE/TM

CE/Genl

CE/TP

ए.एस.यादव
A.S.Yadav
उ.मु,इंजी.( ै क)
Dy.CE/Track
एस.के.सुराल

सुनील कुमार दुबे
S K Dubey
उ.मु,इं.(काय)
Dy.CE/Works

उ पल साहा
Utpal Saha
उप.मु,इंजी.(ट .एम)

Dy.CE/TM

जी माझी

काय.इंजी.(ट .पी)
XEN/TP

ए.के.भौ मक
A.K.Bhowmick
काय.इंजी.( ी.डीज.)
XEN/Br.Des.

एम.एस.राय
M.S.Roy
काय.इंजी.(काय)
XEN/Works

ए.के.साहू
A.K.Sahoo
काय.इंजी.(ट एमएस)
XEN/TMS

संजीत पाल
Sanjit Pal
काय.इंजी.( ी.डी-II)
XEN/Br.Des-II

मलय चटज

पी.के.गंगोप याय

Malay Chatterjee

P.K.Gangopadhyay

पी समा दार

रतुल पालोद

S.K.Sural

P Samadder

Ratul Palodhi

सहा.इंजी.( ै .कं)

स.का.इंजी.(डी)

AEN/TC

AXEN/Des

एम ट जोसफ
M.T.Joseph

सहा.इंजी.( ै क)
AEN/Track
यू.एन.गो वामी
U.N.Goswami
सहा.इंजी.(वे डींग)
AEN/Weld.
रमेश संह
Ramesh Singh
का.इं जी./एफ.बी.ड

एस.के.बंशाल
S.K.Bansal
उ.मु,इंजी.( ीज)
Dy.CE/Br.

यु/झारसुगुडा

XEN/FBWP/JSG

के.एन.घोष
K.N.Ghosh
उ.मु,इं.( ी.ला.)
Dy.CE/Br.L
पी.एस.मुखज
P.S.Mukherjee

सहा.इंजी.(काय)
AEN/Works

G Majhi
काय.इंजी.(ट .एम)
XEN/TM

XEN/TM/KGP

ए॰के॰ह रत
A.K.Harit
मं.इंजी./ट .एम/आ ा

DEN/TM/ADA
ए.के.सेनगु ता
A.K.Sengupta

AEN/TT/WS/SNY

का..इंजी.( ी.ला.)/च धरपुर

XEN/Brl./CKP
राम च
Ramchandra

का..इं जी.( ी.ला.)/खड़गपुर

XEN/Brl./KGP

आर.एन. साद
R.N.Prasad
काय.इंजी.(साई डंग)
XEN/Siding

आशुतोष कुमार

VACANT
व र. व ध.अ ध.

Dy.CE/TP

A.Kumar
ट .एस.ओ.
TSO

जे.के.कु डु
J.K.Kundu
ए.आइ.ई.(सीएसपी)
AIE/CSP

अलक पाल
Alak Pal

का.इंजी.(ट ट /खड़गपुर)

XEN/TT/KGP

ए.के.पाल
A.K.Pal

सहा.मं.इंजी./ट एम/टाटा

ADEN/TM/TATA

उमाकांत साहू
Umakanta Sahoo
एल.सी.ओ.
LCO

पी.एन. म
P.N.Mishra
धानाचाय, स वल इंजी.
श ण कूल

Pr.CETI/KGP
डी.के.वमा
D.K.Verma

उप- धानाचाय, स इंजी.
श ण कूल

Vice Pr.CETI/KGP

जे भ टाचाज
J.Bhattacherjee
उ.मु.संर.अ.(इं)
Dy.CSO/E
ए.सी.ओ.एस.

डब यू.एस/सीनी

ACOS/WS/SINI

पंकज कंवर

Pankaj Kanwar

व॰मंडल.इंजी(जीआरसी)

Sr.DEN/GRC
एस. पी. संह
S.P.Singh

इंजी.(ट ट /वकसोप/सीनी)

वजीर संह
Wazir Singh

A.R.Jana
उ.मु,इं.(ट . पी.)

Sr.LO

AEN/Brl./GRC

के.सी.साह
K.C.Sao
सहा.इंजी.( ी.ला/राँची)
AEN/Brl/RNC

ए॰आर॰ जाना

उ.मु,इं.(सामा)
Dy.CE/G

काय.इंजी.(ट .एम)

सहा.इं जी.( ी.लाईन)/गाडनर च

व के प रख
V K Parikh
स.इंजी.( ी.ला/आ ा)
AEN/Brl/ADA

एस.के.कर
S K Kar

Post being opernated on
Engg.Account

सहा.मं.इंजी.(सीएसपी)
AXEN/CSP

एस.साहा
S.Saha
स.इं.(जीआरसी)
AEN/North/GRC

डी.के. ब वास
D.K.Biswas
स.इं.(जीआरसी)

AEN/South/GRC

