म य रे लवे

नागपु र मंडल
वीकृ त पद

कैरे ज एवं वैगन वभाग के व र ठ त नी.( फ टर) पे बड 9300-34800 , ेड पे
अ.

.

अ टांक सं.
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नाम (सव ी)

जा त

पदनाम

टे शन

ज म तथ

भत

तथ

पदो नती त थ

भू मेश पु ंड लक

अ.जा.

व र. त नी.(फ टर)

अजनी

16.06.1960

17.07.1980

30.12.2011

व र. त नी.(फ टर)

अजनी

08.09.1960

29.06.1980

01.11.2013

व र. त नी.(फ टर)

आमला

21.06.1959

01.05.1978

01.11.2013

ट पणी

1

07229470

2

07230199 गणेश प नालाल

3

07227917

ग नु गया दन

4

07229513

म लं द ई वर

अ.जा.

व र. त नी.(फ टर)

अजनी

14.03.1962

25.01.1981

01.11.2013

5

74846760

दशरथ लोटन

अ.जा.

व र. त नी.(फ टर)

आमला

07.05.1963

19.04.1983
20.05.1987

01.11.2013

अजा कोटा के
अंतगत पदो नती

6

07230345

मोद व ठलराव

अ.जा.

व र. त नी.(फ टर)

अजनी

02.07.1960

19.05.1981

01.11.2013

अजा कोटा के
अंतगत पदो नती

7

07196349

मो. र फक मो.
ई ा हम

व र. त नी.(फ टर)

अजनी

04.06.1959

10.04.1979

22.08.2014

8

07230643

र वं काशीनाथ

अ.जा.

व र. त नी.(फ टर)

ब लारशाह

08.07.1960

22.10.1981

22.08.2014

9

07230321

म लं द ध डीवा

अ.जा.

व र. त नी.(फ टर)

नागपु र

17.04.1963

24.10.1981

22.08.2014

10

07230990

अ.जा.

व र. त नी.(फ टर)

नागपु र

09.07.1959

21.03.1982

22.08.2014

कशोर

भु दयाल

गणेश

राम दन

अ.जा.

व र. त नी.(फ टर)

अजनी

20.05.1961

23.03.1982

22.08.2014

अ.जा.

व र. त नी.(फ टर)

नागपु र

09.06.1961

23.03.1982

22.08.2014

व र. त नी.(फ टर)

नागपु र

05.06.1960

10.12.1981

22.08.2014

व र. त नी.(फ टर)

नागपु र

18.06.1961

10.12.1981

22.08.2014

व र. त नी.(फ टर)

अजनी

19.01.1959 12.12.1981.

22.08.2014

अ.जा.

व र. त नी.(फ टर)

नागपु र

22.06.1962

22.10.1981

31.10.2014

सु रेश कसन

अजजा

व र. त नी.(फ टर)

वधा

30.06.1959

01.02.1983

01.12.2014

अजजा कोटा के
अंतगत पदो नती

हानंद गजानन

अजजा

व र. त नी.(फ टर)

सारणी

05.01.1964

26.01.1983

01.01.2015

अजजा कोटा के
अंतगत पदो नती

व र. त नी.(फ टर)

ब लारशाह

03.09.1959

01.01.1984
31.08.1987

01.02.2016

व र. त नी.(फ टर)

नागपु र

25.06.1964

16.12.1983

01.02.2016

व र. त नी.(फ टर)

ब लारशाह

28.11.1963

22.01.1983

01.02.2016

अजा

व र. त नी.(फ टर)

अजनी

22.03.1959

02.08.1979

29.07.2016

अजा

व र. त नी.(फ टर)

अजनी

28.02.1959

20.04.1981
04.05.1983

29.07.2016

अजा

व र. त नी.(फ टर)

नागपु र

04.09.1967

17.12.1986

29.07.2016

11

07230965

12

07230902

कमलेश नवरं गीलाल

13

07231866

सु रेश मकलू

14

07231714

योगीदास ध डवाजी

15

07232410

मोद केशवराव

16

07231027

मधु कर न थु

17

07273626

18

74846784

19

04472822

पु षो म न थु

20

07341163

मंगल कशोर

21

07232342

अ. र फक अ.
यासीन

22

07294530

दल प कु मार भवा

23

07313469

भीमराव फागो

24

07341063

दे वे

गोपीच द

अ.जा.

अ.जा.

व र. त नी.(फ टर)

अजनी

03.10.1963

19.03.1982
02.04.1987

29.07.2016

राजकु मार राम साद

व र. त नी.(फ टर)

नागपु र

02.01.1961

01.01.1984
08.06.1987

29.07.2016

07401711

स यवान दादाजी

व र. त नी.(फ टर)

अजनी

15.04.1962

01.01.1984

29.07.2016

28

07361877

रवी

व र. त नी.(फ टर)

अजनी

06.09.1960

07.08.1984

29.07.2016

29

74848458

वनोद नानाजी
नेवले

व र. त नी.(फ टर)

नागपु र

03.07.1983

12.12.2007
22.10.2008

01.09.2016

र
च रंग के
तहत पदो नती

30

74848434

मु केश वाटे वर
मंडल

व र. त नी.(फ टर)

नागपु र

01.01.1978

12.12.2007
22.10.2008

01.09.2016

र
च रंग के
तहत पदो नती

31

74849074 शंकर दे वराव बंसोड

अजा

व र. त नी.(फ टर)

अजनी

12.07.1986

11.09.2008
30.12.2017
26.03.2009

32

07283362 राजू भगवानदास

अजा

व र. त नी.(फ टर)

नागपु र

24.10.1959

29.03.1981 30.12.2017

33

74846875

दु गा साद
गु लु साद

अजा

व र. त नी.(फ टर)

नागपु र

12.12.1959

27.03.1981 30.12.2017

34

07241226

शेख इ ा हम
परखान

व र. त नी.(फ टर)

आमला

12.01.1965

30.10.1984 30.12.2017

35

07233120 सु नील चंपतराव

व र. त नी.(फ टर)

वधा

25.05.1964

09.12.1984 30.12.2017

36

07232809

व र. त नी.(फ टर)

नागपु र

08.06.1960

27.06.1985 30.12.2017

37

07296292

अजा

व र. त नी.(फ टर)

अजनी

12.06.1959

19.09.1979 30.12.2017

38

07273253 नरे श वामन

अजा

व र. त नी.(फ टर)

माजर

05.01.1959

03.04.1982 30.12.2017

25

07311667

स धाथ सदा शव

26

07341123

27

ब

अजा

साद
ओबीसी

राजे
ासाद
भु नाथ
नरं जन कसन

39

07232822 बाबा शवराम

अजा

व र. त नी.(फ टर)

वधा

14.06.1960

25.07.1983 30.12.2017

40

07232895 धमपाल महादे व

अजा

व र. त नी.(फ टर)

नागपु र

09.05.1960

03.05.1983 30.12.2017

41

07317529 सु रेश चं भान

नागपु र

25.10.1960

19.06.1981 30.12.2017
01.04.1983 12.12.2018

42

07517190 आनंदराव दादाराव

43

74847570

44

त नी.

(फ टर) I

अजा

व र. त नी.(फ टर)

नागपु र

15.12.1960

30.07.1983 30.12.2017

अजय मधु कर
वानखेडे

अजा

व र. त नी.(फ टर)

नागपु र

04.07.1981

11.08.2006
30.12.2017
02.09.2009

74847582

राकेश बाबू लाल
कैथवास

अजा

व र. त नी.(फ टर)

वधा

10.01.1985

11.08.2006
30.12.2017
02.09.2009

45

74847594

लनेश भीमराव
पा टल

अजा

व र. त नी.(फ टर)

नागपु र

04.09.1985

24.01.2007
30.12.2017
05.02.2010

46

74847636

व र. त नी.(फ टर)

अजनी

28.03.1986

24.01.2007
30.12.2017
05.02.2010

47

74847612 अनू प के तायवाड़े

ओबीसी

व र. त नी.(फ टर)

नागपु र

12.12.1987

24.01.2007
30.12.2017
05.02.2010

48

74847661

कैलाश मधु कर
कांबले

अजा

व र. त नी.(फ टर)

अजनी

10.09.1978

13.03.2007
30.12.2017
22.03.2010

49

74847685

मनीष धमपाल
ीरामे

अजा

व र. त नी.(फ टर)

वधा

14.07.1981

13.03.2007
30.12.2017
22.03.2010

50

74848318

मीना नवल कशोर
मेहरा

अजा

व र. त नी.(फ टर)

नागपु र

16.08.1983

05.06.2007
30.12.2017
11.05.2010

दनेश बी

जाप त

30.12.2017 से
ोफामा वर यता

51

74848320

कु णाल शवपाल
कडु

52

74848355

चेतन ह र साद
अ वंशी

53

74848331 समीर मोह मद

54

74848367

55

07232780 सी राजगोपालराव

56

04473401

वनायक महं गु जी

57

04486894

चं तामान काशीनाथ

58

74848392

राहु ल ाने वर
गज भए

59

74848409

60

07314851

61

07273496

वधा

29.05.1987

01.06.2007
30.12.2017
11.05.2010

नागपु र

07.07.1988

01.06.2007 30.12.2017
11.05.2010 08.10.2018

व र. त नी.(फ टर)

नागपु र

25.01.1989

01.06.2007
30.12.2017
11.05.2010

व र. त नी.(फ टर)

वणी

07.05.1986

19.06.2007
30.12.2017
20.07.2010

व र. त नी.(फ टर)

नागपु र

09.07.1965

12.04.1985 30.12.2017

अजा

व र. त नी.(फ टर)

नागपु र

16.10.1960

01.01.1983
30.12.2017
26.08.1987

अजजा

व र. त नी.(फ टर)

नागपु र

04.12.1962

24.01.1984
30.12.2017
11.05.1988

अजा

व र. त नी.(फ टर)

अजनी

30.10.1986

04.10.2007
30.12.2017
22.11.2010

न खल वजय
नारनवरे

व र. त नी.(फ टर)

नागपु र

11.08.1989

04.10.2007
30.12.2017
22.11.2010

ीधर मधु कर

व र. त नी.(फ टर)

नागपु र

26.04.1961

20.05.1983 30.12.2017

व र. त नी.(फ टर)

आमला

20.05.1959

31.07.1985 30.12.2017

वनोद न थु जी सू र

भवानी सं ग
गरवार सं ग

ओबीसी

व र. त नी.(फ टर)
त नी.

ओबीसी

(फ टर) I

30.12.2017 से
ोफामा वर यता

62

07322630 रघु नाथ ल मण

व र. त नी.(फ टर)

आमला

24.01.1960

04.02.1982
30.12.2017
03.05.1983

63

07341059 संजय नवरं ग

व र. त नी.(फ टर)

नागपु र

14.11.1966

16.12.1986 30.12.2017

64

07341069

व र. त नी.(फ टर)

अजनी

01.07.1960

19.12.1986 30.12.2017

65

07341017 राजे

व र. त नी.(फ टर)

नागपु र

03.06.1968

24.12.1987 30.12.2017

66

07341013 संद प राय

व र. त नी.(फ टर)

नागपु र

02.01.1965

30.12.1986 30.12.2017

67

07341019 नवयु ग व वनाथ

व र. त नी.(फ टर)

नागपु र

04.02.1962

01.01.1987 30.12.2017

68

07251276 मो. शफ मो. गास

व र. त नी.(फ टर)

नागपु र

21.11.1961

28.01.1987 30.12.2017

69

07251277 सरवे वर कसन

ब लारशाह 13.03.1960

28.01.1987 30.12.2017

70

07341073

71

07341133

72

07341111 मोरे वर बाल कशन

73

07341047

याम सु बाराव

74

74848460

75
76

ीकांत बलवंत
शेषराव

अजा

अजा

अजा

व र. त नी.(फ टर)

अजजा

व र. त नी.(फ टर)

अजनी

17.03.1964

28.01.1987 30.12.2017

अजा

व र. त नी.(फ टर)

सारणी

11.11.1959

19.03.1981
30.12.2017
20.04.1987

व र. त नी.(फ टर)

अजनी

05.08.1965

28.05.1987 30.12.2017

अजजा

व र. त नी.(फ टर)

अजनी

12.08.1968

26.08.1987 30.12.2017

ीमती प लवी
कृ णा म के

अजा

व र. त नी.(फ टर)

नागपु र

06.08.1985

12.12.2007
30.12.2017
26.05.2011

74848483

स यशील स धाथ
वास नक

अजा

व र. त नी.(फ टर)

अजनी

11.03.1986

18.12.2007
30.12.2017
26.05.2011

74848471

कु. पू नम जी.
कोडापे

अजजा

व र. त नी.(फ टर)

अजनी

21.01.1989

13.12.2007
30.12.2017
26.05.2011

वज सं ग
नवरं ग सं ग
भकराम टे कराम

व र. त नी.(फ टर)

अजनी

07.12.1985

23.02.2008
30.12.2017
26.05.2011

व र. त नी.(फ टर)

अजनी

22.10.1988

12.12.2007
30.12.2017
13.09.2011

व र. त नी.(फ टर)

अजनी

21.08.1972

20.03.2008
30.12.2017
13.09.2011

अजा

व र. त नी.(फ टर)

अजनी

25.11.1981

27.03.2008
30.12.2017
13.09.2011

पाल के राजहं स
गाव डे

अजा

व र. त नी.(फ टर)

अजनी

08.10.1987

30.11.2010
30.12.2017
13.09.2011

सीताराम मारोती
केराम

अजजा

व र. त नी.(फ टर)

नागपु र

15.01.1968

06.01.2009
30.12.2017
30.04.2012

77

74848859 सु रे

रामराज पाल ओबीसी

78

74848446 सु शील एम चौधर

79

74848896

80

74848902 अजय एम ढोके

81

10780075

82

74849190

ओबीसी

लाईव डी गा वन

कैरे ज अॅ ड वैगन वभाग के त नी.(फ टर) I, पे बड

1

अ टांक
सं या
07251355

2

07254337

3

74849293

4

07233112 राजेश छोटे लाल

अजा

त नी.

(फ टर) I

5

07321625 जनाधन नागोबा

अजजा

त नी.

6

74848835 इमरान ए खान

7

74848963 रो मल एच. कांबले

8

74848975

9

74848999

अ.

.

ेड पे

2800/लेवेल 5 क

व रयता सू ची.

ज म तथ

(फ टर) I

नागपु र

10.10.1970

पदो नती
तथ
16.01.1991 30.12.2015

त नी.

(फ टर) I

नागपु र

13.09.1960

18.11.1978 30.12.2015

अजा

त नी.

(फ टर) I

अजनी

15.09.1989

24.03.2009
30.12.2015
06.10.2009

वधा

जा त

वजू महादे व ऊईके

अजजा

त नी.

अजा

रतेश आनंद चाह दे

5200-20200

244

टे शन

नाम (सव ी)
कमलेश कु मार
बंसीलाल

वीकृ त पद

पदनाम

भत

तथ

11.04.1963

10.07.1985

01.09.2016

(फ टर) I ब लारशाह

02.07.1959

03.04.1982

19.01.2018

त नी.

(फ टर) I

अजनी

18.05.1987

12.12.2007
13.09.2011

19.01.2018

अजा

त नी.

(फ टर) I

अजनी

15.11.1983

20.06.2008
30.04.2012

19.01.2018

राहु ल र वशंकर
पाल

ओबीसी

त नी.

(फ टर) I

अजनी

20.03.1987

12.07.2008
30.04.2012

19.01.2018

आकाश बाबाराव
कांबले

अजा

त नी.

(फ टर) I

वधा

26.06.1989

12.07.2008
30.04.2012

19.01.2018

ट पणी

र
च रंग के
तहत पदो नती

02.06.1983

05.05.2013
30.04.2012

19.01.2018

(फ टर) I ब लारशाह

27.03.1964

28.11.1990
29.11.1990

19.01.2018

त नी.

(फ टर) I

नागपु र

09.07.1988

19.08.2009
28.09.2012

19.01.2018

त नी.

(फ टर) I

अजनी

14.07.1990

07.02.2012
28.09.2012

19.01.2018

त नी.

(फ टर) I

नागपु र

24.07.1983

14.12.2009
24.05.2013

19.01.2018

अजा

त नी.

(फ टर) I

नागपु र

24.11.1990

22.12.2009
06.03.2013

19.01.2018

अजा

त नी.

(फ टर) I

नागपु र

16.07.1961

19.04.1981
28.01.1987

19.01.2018

वर सं ग
राम व प सं ग

त नी.

(फ टर) I ब लारशाह

14.07.1961

19.09.1982
24.03.1987

19.01.2018

काश नामदे व

त नी.

(फ टर) I

26.09.1961

19.10.1982
02.04.1987

19.01.2018

न तन न थु कांबले

10

10780270

11

07356183 संजय जनाधन

12

01779796

13

74849748 आशीष एच वमा

14

10779838

15

10779840

16

07324959 आनंद सांभाजी

17

07232980

18

74846711

लल त कृ णराव
पाटनकर

अजा

ओबीसी

वजय सु रेश
हंगनीकर
अनु राकेश ताराचंद
ब दाड़े

त नी.

(फ टर) I

त नी.

नागपु र

नागपु र

त नी.

(फ टर) I

नागपु र

09.04.1961

27.12.1985
09.04.1987

19.01.2018

त नी.

(फ टर) I

नागपु र

07.03.1959

01.01.1984
25.04.1987

19.01.2018

त नी.

(फ टर) I

नागपु र

13.11.1960

19.12.1982
25.04.1987

19.01.2018

त नी.

(फ टर) I ब लारशाह

15.01.1960

06.05.1983

19.01.2018

त नी.

(फ टर) I

सारणी

05.03.1969

31.05.1987

19.01.2018

04464060 नीलकंठ मारोतराव

त नी.

(फ टर) I

नागपु र

22.06.1959

01.01.1984
08.06.1987

19.01.2018

25

07241207 बालाराम फ ू

त नी.

(फ टर) I

आमला

14.07.1959

01.01.1984
11.06.1987

19.01.2018

26

04474340 सु धाकर कच

त नी.

(फ टर) I

नागपु र

03.05.1961

01.01.1984
27.08.1987

19.01.2018

27

74846590 अशोक शेषराव

त नी.

(फ टर) I

नागपु र

01.03.1959

22.12.1981
26.08.1987

19.01.2018

28

07417937 अ नल कु मार अंगद

अजा

त नी.

(फ टर) I

आमला

01.01.1963

26.12.1986

19.01.2018

29

07417561 अमरनाथ

अजा

त नी.

(फ टर) I ब लारशाह

08.11.1961

15.02.1987

19.01.2018

19

07341165 राज

साद भैरोलाल

20

04463924 अनील गु णवंतराव

21

74846589 नर

22

07320504 दे वराव बापू राव

23

07251439

24

केशव

अजा

केवलराम
म ीलाल

अजा

हाद

अजा

त नी.

(फ टर) I

नागपु र

25.06.1962

19.11.1984
07.09.1987

19.01.2018

04479951 पु षो म अजू न

अजजा

त नी.

(फ टर) I

माजर

19.06.1962

16.02.1984
01.12.1987

19.01.2018

32

04481197 गजानन नं बाजी

अजजा

त नी.

(फ टर) I ब लारशाह

20.05.1965

01.01.1984
03.12.1997

19.01.2018

33

07364891

अजा

त नी.

(फ टर) I ब लारशाह

16.02.1963

19.06.1982
27.07.1985

19.01.2018

34

74846802 हर शच

अजजा

त नी.

(फ टर) I

नागपु र

01.07.1961

30.05.1985
23.08.1988

19.01.2018

35

04475987

अजजा

त नी.

(फ टर) I

वधा

30.12.1963

01.01.1984
23.08.1988

19.01.2018

36

03440813 तु लसीराम सु कर त

अजजा

त नी.

(फ टर) I

नागपु र

06.06.1967

01.10.1994

19.01.2018

37

02688141

जगद श रघु नाथ
सातनकर

अजा

त नी.

(फ टर) I

नागपु र

05.07.1979

22.08.2000
16.09.2003

19.01.2018

38

10AC0128

रोशन रमेश
नागद वे

अजा

त नी.

(फ टर) I

नागपु र

13.09.1980

05.09.2009
05.03.2010

19.01.2018

39

74850880

सतीश हनु मान
वाघमारे

अजा

त नी.

(फ टर) I

वधा

25.04.1981

07.09.2012
24.05.2013

19.01.2018

30

07399972 शेखर ल मण

31

दल प मोतीराम

भोला

रामा यादव
क नाके

अजजा

त नी.

(फ टर) I ब लारशाह

09.03.1985

12.06.2012
24.05.2013

19.01.2018

74850799 मंगेश ह रं गार

अजा

त नी.

(फ टर) I

वधा

31.07.1990

25.05.2012
24.05.2013

19.01.2018

42

07001186 रोशन लहू राऊत

अजा

त नी.

(फ टर) I

नागपु र
कं ोल

22.04.1978

04.08.2007
05.02.2008

19.01.2018

43

07328023 सू यकांत शामराव

त नी.

(फ टर) I ब लारशाह

25.03.1959

19.03.1981
23.01.1987

19.01.2018

44

04476530 मु रल धर गंगाराम

त नी.

(फ टर) I ब लारशाह

01.07.1960

01.01.1986
24.08.1987

19.01.2018

45

04477121 माधव जानो

त नी.

(फ टर) I

अजनी

21.04.1959

01.01.1986
01.09.1987

19.01.2018

46

04474083 योगराज शंकर

त नी.

(फ टर) I

नागपु र

27.12.1962

15.07.1985
12.10.1987

19.01.2018

47

07251291

ीमती मु ताबाई
महादे व

त नी.

(फ टर) I ब लारशाह

02.01.1964

11.04.1991
12.04.1991

19.01.2018

48

07315960

रामकृ णा
ल मीनारायण

त नी.

(फ टर) I

27.03.1960

19.02.1983
02.04.1986

19.01.2018

40

74850787 पवन पदाम

41

नागपु र

त नी.

(फ टर) I

नागपु र

17.07.1959

19.05.1983
09.12.1991

19.01.2018

अजा

त नी.

(फ टर) I

नागपु र

25.08.1967

04.01.1996

19.01.2018

अजा

त नी.

(फ टर) I

नागपु र

13.12.1966

26.07.1991

19.01.2018

अजा

त नी.

(फ टर) I

नागपु र

22.08.1961

26.05.1984

19.01.2018

अजजा

त नी.

(फ टर) I

नागपु र

15.05.1972

16.03.1998

19.01.2018

वजय मधु कर

त नी.

(फ टर) I

नागपु र

10.04.1975

09.07.1998

19.01.2018

55

00239045 राजनाथ यादव

त नी.

(फ टर) I

नागपु र

25.08.1980

16.12.2003
31.07.2007

19.01.2018

56

74848872

क णा दे शराज
गज भए

त नी.

(फ टर) I

नागपु र

14.04.1967

06.03.2008

19.01.2018

57

74849013

ल मण कल राम
भू सारे

त नी.

(फ टर) I

नागपु र

04.01.1986

07.03.2008
15.07.2008

19.01.2018

58

74849001

द प कु मार राय

त नी.

(फ टर) I ब लारशाह

01.06.1985

17.06.2008
21.01.2009

19.01.2018

59

74849049 सल म खान

त नी.

(फ टर) I

अजनी

07.07.1976

30.04.2008
21.01.2009

19.01.2018

60

10779760

त नी.

(फ टर) I

अजनी

11.06.1982

11.06.2009
17.06.2009

19.01.2018

49

07318078 ब दर फ ू

50

07251479

51

07251391

52

07351462 रमेश

53

07251538

54

07251544

ीमती उषा
तायडे

काश

दनेश राजाराम
भु दयाल

ीमती रे खा सु रेश
मसराम

कु रोशनी एम.
मु ंगाठे

अजा

ओबीसी

अजा

61

10779802 कु णाल सु भाष बघेल

अजा

त नी.

(फ टर) I

नागपु र

07.11.1987

01.09.2009

19.01.2018

62

10779814

आशीष पांडु र् ं ग
वाघमारे

अजा

त नी.

(फ टर) I

अजनी

12.06.1990

16.09.2009
26.09.2009

19.01.2018

63

10779826

ीमती चंचल एस
उषकवार

त नी.

(फ टर) I ब लारशाह

15.08.1983

05.10.2009
14.10.2009

19.01.2018

64

10779851

नतेश राम खरे

त नी.

(फ टर) I

नागपु र

29.03.1986

04.11.2009
21.11.2013

19.01.2018

65

10779905

न शकांत अ ण
डांगे

त नी.

(फ टर) I

अजनी

10.04.1985

01.09.2010
01.10.2013

19.01.2018

66

74851469

वजय रघु नाथ
गाडगे

त नी.

(फ टर) I

नागपु र

17.07.1987

06.03.2013
01.10.2013

19.01.2018

67

07251499

अनीशा लल त
गु मगांवकर

त नी.

(फ टर) I

नागपु र

03.04.1978

14.01.1997

19.01.2018

68

74849566

पाल कैलाश
खातरकर

अजा

त नी.

(फ टर) I

अजनी

27.11.1988

09.05.2011
02.06.2011

19.01.2018

69

10779930

सतीश नानाजी
मे ाम

अजा

त नी.

(फ टर) I

अजनी

24.04.1982

21.10.2010
07.12.2013

19.01.2018

70

74851482

मनोज यशवंत
करकाडे

त नी.

(फ टर) I

चं पु र

13.01.1990

24.04.2013
17.12.2013

19.01.2018

अजा

अजा

त नी.

(फ टर) I

अजनी

17.05.1985

06.12.2010
29.01.2014

19.01.2018

अजा

त नी.

(फ टर) I

अजनी

27.08.1989

06.12.2010
29.01.2014

19.01.2018

त नी.

(फ टर) I

अजनी

04.06.1992

06.12.2010
29.01.2014

19.01.2018

10780142 सलमान आर खान

त नी.

(फ टर) I

अजनी

29.08.1990

15.01.2011
29.01.2014

19.01.2018

74851640 मु केश चौहान

त नी.

(फ टर) I

वणी

22.06.1982

20.06.2013
29.01.2014

19.01.2018

71

10780063

72

10780038

73

10780040

74

75

वजय डम

ड गरे

अ मत बापू राव
भगत

चतरांश एच आनंद

वीकृ त पद

कैरे ज अॅ ड वैगन वभाग के त नी.(फ टर) II, पे बड
अ.

1

.

अ टांक
सं या

नाम (सव ी)

जा त

पदनाम
त नी. (फ टर) II

74847143 वैभव पी . आलणे

5200-20200
थान

ेड पे

ज म तथ

39

2400/लेवेल 4 क
भत

तथ

व रयता सू ची

पदो नती त थ

नागपु र

10.04.1988

09.02.2008 31.12.2015

नागपु र

24.03.1978

12.10.2012 31.12.2015
10.04.2013 08.10.2018

नागपु र

02.06.1964

03.06.1987
04.06.1987

27.02.2018

अजनी

05.10.1960

01.01.1984
02.09.1987

27.02.2018

नागपु र

09.05.1965

17.09.1987

27.02.2018

अजनी

15.03.1961

27.12.1981
15.12.1987

27.02.2018

नागपु र

05.12.1967

07.01.1991
08.01.1991

27.02.2018 27.02.2018 से
08.10.2018
ोफामा वर यता

अजनी

01.07.1965

20.05.1987
08.04.1991

27.02.2018

त नी. (फ टर) II
2

12AC0325 अभय ई वर मे ाम

अजा

ट पणी

Sr. ALP से च क सा
म वकोट कृ त दनांक
19.12.2017

त नी. (फ टर) II
3

07341119 क है यालाल ल लु

4

04465994

र व सं ग
याम सं ग

5

07241336

राजू सीताराम
मारशे ट वार

6

7

8

अजजा
त नी. (फ टर) II

त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II

07241175 सु नील भाउराव

07251361

धम
रघु नाथ
बागु ल

07251353

ीमती योजना
वजय तागड़े

त नी. (फ टर) II

त नी. (फ टर) II
अजा

ेणी

9

ीमती ल मी
07251297
सु नील
तु षार दादाजी
दे श तार

10

74851615

11

मो. इमरान मो.
10780282
यु सु फ

त नी. (फ टर) II
अजा

10780294

13

ीमती योती
74849591
दे वीदास सोलंक

14.03.1991
15.03.1991

27.02.2018

त नी. (फ टर) II
अजा

अजनी

03.05.1983

10.05.2013
17.12.2013

27.02.2018

अजनी

14.01.1988

05.05.2011
22.08.2014

27.02.2018

अजनी

18.04.1991

09.05.2011
22.08.2014

27.02.2018

अजनी

07.05.1976

12.05.2011
22.08.2014

27.02.2018

नागपु र

10.12.1991

11.06.2011
22.08.2014

27.02.2018

अजनी

21.06.1990

20.07.2011
22.08.2014

27.02.2018

नागपु र

16.01.1990

20.07.2011
22.08.2014

27.02.2018

नागपु र

24.06.1992

02.08.2011
22.08.2014

27.02.2018

त नी. (फ टर) II

त नी. (फ टर) II

अं कत अशोक
ग डलवार

12

ब लारशाह 07.02.1971

त नी. (फ टर) II
अजजा
त नी. (फ टर) II

14

74849608 सागर कशोर सगर

15

74849610

16

74849621 वीर

17

74849633

अं कत नरं जन
शे डे

अजा

त नी. (फ टर) II

कु मार सू बेदार

वकास एन
अतु लकर

त नी. (फ टर) II

त नी. (फ टर) II
अजा

18

चेतन शेषराव
74849815
बहादु रे

त नी. (फ टर) II
अजा

अजनी

28.07.1989

19.11.2011
31.12.2014

27.02.2018

आमला

18.12.1990

21.12.2011
31.12.2014

27.02.2018

अजनी

17.08.1987

06.12.2011
31.12.2014

27.02.2018

नागपु र

05.08.1992

08.12.2011
31.12.2014

27.02.2018

अजनी

06.02.1979

08.12.2011
31.12.2014

27.02.2018

अजनी

12.05.1983

07.01.2012
31.12.2014

27.02.2018

अजनी

29.02.1984

26.02.2009
02.03.2009

27.02.2018

नागपु र

30.08.1961

08.07.1980

27.02.2018

अजनी

09.10.1963

01.04.1987
08.02.1990

27.02.2018

त नी. (फ टर) II
19

74849682

लकेश बेदरे

ओबीसी
त नी. (फ टर) II

20

74849694 संजय अशोक धु व

अजजा
त नी. (फ टर) II

21

74849670 अखलेश खातारकर

अजा
त नी. (फ टर) II

22

74849700 मनीष दे वराव नेवारे

वीण वसंतराव
भोसले

23

74849827

24

अभीषेक अशोक
74849270
यादव

25

07147247 दे वीदास पंजाब शे डे

त नी. (फ टर) II
अजा
त नी. (फ टर) II
ओबीसी
अजा

त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II

26

07251273 उषा अंबादास

अजा

त नी. (फ टर) II
27

07251239 आशाबाई

काश

ीमती कांताबाई
बबन

28

07251491

29

राजकु मार जे.
07444941
खोबरागढ़े

30

मो. सा दक़
74846929
कम द न शेख

31

74812610

ीमती उषा
यामनारायण

32

74846776

ीमती सु नीता
नारायण

33

04464734 जगद श रामच

34

ीमती रे खा उ म
74846954
तामगाडगे

35

74846978

ीमती वदया
काश कचवे

36

74846966

ीमती क वता
रामचरण

37

74846980 सु नील िजयालाल

अजा

ब लारशाह 01.07.1964

05.06.1991
06.06.1991

27.02.2018

त नी. (फ टर) II
अजा

अजनी

18.06.1962

05.02.1996
06.02.1996

27.02.2018

नागपु र

25.04.1969

03.10.1996
05.10.1996

27.02.2018

नागपु र

22.06.1970

03.10.1996
05.10.1996

27.02.2018

अजनी

20.08.1963

25.01.2000
27.01.2000

27.02.2018

आमला

11.07.1972

09.11.2000

27.02.2018

नागपु र

05.03.1962

15.07.1985
21.08.1997

27.02.2018

ब लारशाह 05.12.1962

09.06.2005
13.06.2005

27.02.2018

त नी. (फ टर) II
अजा
त नी. (फ टर) II

ओबीसी

त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II

अजा
ओबीसी
अजा

त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II

नागपु र

17.05.1973

09.06.2005
13.06.2005

27.02.2018

नागपु र

11.06.1981

09.06.2005
13.06.2005

27.02.2018

नागपु र

03.12.1980

12.07.2005
13.07.2005

27.02.2018

संजय गो वं दराव
इंगोले

38

74846991

39

ीमती शोभा
74847170
घन याम तजारे

40

मनोज भागचंद
74848914
पं ाम

41

शेख शा हद शेख
74848926
हु सैन

42

ीमती गीता
74879420
अ नल रामटे के

43

ीमती वंदना
74849207
सु धाकर दरे कर

44

74849311

ीमती रे खादे वी
कुं जीलाल तु कल

45

10779772

ीमती दे वी
छोटे लाल

46

74849347

ीमती इं दरा
नर सं ग ड गरे

47

08280940 अ भनंदन कु मार

48

राकेश अ ण
10779899
वाघमारे

49

गणपती चैतराम
74849402
झाडे

अजा

त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II

अजजा

त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II

ओबीसी

त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II

अजा
अजजा

त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II

ओबीसी
ओबीसी

त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II

नागपु र

27.11.1973

19.09.2005
20.09.2005

27.02.2018

नागपु र

01.07.1969

04.02.2008
06.02.2008

27.02.2018

नागपु र

28.11.1984

25.03.2008
29.03.2008

27.02.2018

नागपु र

01.06.1988

03.04.2008
11.04.2008

27.02.2018

ब लारशाह 27.02.1972

15.09.2005
14.10.2008

27.02.2018

नागपु र

15.03.1975

29.12.2008
05.01.2009

27.02.2018

नागपु र

01.06.1965

05.05.2009
08.05.2009

27.02.2018

आमला

01.07.1972

12.08.2009
14.08.2009

27.02.2018

नागपु र

10.03.1975

09.11.2009
13.11.2009

27.02.2018

ब लारशाह 20.11.1980

04.12.2006
03.04.2007

27.02.2018

ब लारशाह 13.12.1985

21.12.2009
30.12.2009

27.02.2018

04.03.2010
11.03.2010

27.02.2018

नागपु र

24.06.1986

राकेश कशोर
झरवड़े

50

10779929

51

नकेश न थु जी
74849396
ढवस

52

10780257 रामू सेकू
10780245

54

मदन कसन
10780269
यदु वंशी

त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II

अजजा

त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II

वजय अजु न गौर

53

त नी. (फ टर) II

55

10780490 बबलू गंजू सरसाम

56

10780488

ीमती अनु सया
रामच
घो डे

57

10780130

राजेश हे माराज
चावरे

58

74849463

ीमती योती
मनोज पवार

59

10780154

रसू ल फक
पठान

60

राजेश अमर सं ग
74849487
गाठे

61

अजा

अजजा

त नी. (फ टर) II

अजा

त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II

दन

74849499 ब लु मु ना बू बाडे

त नी. (फ टर) II

अजा
ओबीसी

त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II

18.06.1986

08.01.2010
15.01.2010

27.02.2018

ब लारशाह 20.05.1988

18.02.2010
27.02.2010

27.02.2018

अजनी

आमला

20.12.1983

30.07.2010
08.08.2010

27.02.2018

नागपु र

07.04.1987

30.07.2010
09.08.2010

27.02.2018

नागपु र

11.08.1988

26.08.2010
05.09.2010

27.02.2018

नागपु र

01.08.1987

27.10.2010
04.11.2010

27.02.2018

ब लारशाह 01.07.1976

02.11.2010
05.11.2010

27.02.2018

वधा

16.07.1987

15.12.2010
22.12.2010

27.02.2018

माजर

12.10.1980

10.01.2011
06.04.2011

27.02.2018

अजनी

07.07.1967

18.01.2011
25.01.2011

27.02.2018

वधा

12.06.1984

22.03.2011
28.04.2011

27.02.2018

अजनी

21.08.1991

25.03.2011
28.04.2011

27.02.2018

62

74849505 कु.ईमला शेखलाल

अजजा

त नी. (फ टर) II

63

74849517 कु. बबीता गदलाल

64

कु. लल ता चंद ु
74849451
खंडालकर

65

ीमती योती
74849542
बेनी साद

66

ीमती शीतल
74849580
आतीश ठमके

67

कु. समा उमेश
74849530
बरखने

68

74849657

69

74850441 पर

70

74849931 अ नत वसंता पाट ल

अजा

71

74849980 र नद प वाहाणे

अजा

ीमती रे शमा
राजेश बोड़खे
त

य

72

74849920 सु नील कु मार चा स

73

ववेक रामदासजी
74849979
कालपांडे

त नी. (फ टर) II

त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II

अजा
अजजा
अजा
अजा

अजजा
अजा

त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II

आमला

05.06.1984

25.03.2011
28.04.2011

27.02.2018

आमला

25.06.1992

25.03.2011
02.05.2011

27.02.2018

वणी

06.03.1989

31.03.2011
28.04.2011

27.02.2018

ब लारशाह 12.12.1986

09.05.2011
01.06.2011

27.02.2018

ब लारशाह 21.09.1992

09.05.2011
13.06.2011

27.02.2018

अजनी

06.09.1987

09.05.2011
13.06.2011

27.02.2018

अजनी

22.12.1986

29.07.2011
03.08.2011

27.02.2018

नागपु र

26.05.1979

15.05.2012
22.05.2012

27.02.2018

नागपु र

17.10.1984

16.05.2012
22.05.2012

27.02.2018

नागपु र

05.02.1988

18.05.2012
22.05.2012

27.02.2018

अजनी

24.09.1982

18.05.2012
22.05.2012

27.02.2018

अजनी

14.09.1988

19.05.2012
22.05.2012

27.02.2018

74

75

74850465

ीमती यामल
वीण कलमकर

74850167 गगनद प च मे ाम
णय नलेश सहारे

अजा
अजा
अजा

76

7484992

77

ीमती माया अमर
74850003
कु यवंशी

78

वीण ेमदास
08077083
बनकर

79

ीमती तृ ती
74850120
दयाराम पा टल

80

74850143

वीण एन. गेडाम

अजा

81

74850040 चेतन भरत ड गरे

अजा

82

74850246

83

74850295 र व कु मार मीना

84

ीमती उ जवला
74850301
रघु नाथ सु रवाडे

85

शांत सोपानराव
74850325
गाड लं ग

ीमती मीना
रामच
मे ाम

अजा
अजा
अजा

अजा
अजजा
अजा
अजा

त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II

नागपु र

20.02.1976

22.05.2012
23.05.2012

27.02.2018

वधा

29.06.1984

22.05.2012
23.05.2012

27.02.2018

नागपु र

30.09.1981

22.05.2012
23.05.2012

27.02.2018

नागपु र

17.10.1974

23.05.2012
24.05.2012

27.02.2018

नागपु र

03.05.1987

30.03.2012
24.05.2012

27.02.2018

अजनी

19.05.1981

25.05.2012
28.05.2012

27.02.2018

अजनी

04.05.1985

28.05.2012
29.05.2012

27.02.2018

नागपु र

05.10.1987

29.05.2012
31.05.2012

27.02.2018

नागपु र

20.09.1981

31.05.2012
01.06.2012

27.02.2018

नागपु र

25.01.1989

31.05.2012
01.06.2012

27.02.2018

अजनी

20.11.1982

01.06.2012
04.06.2012

27.02.2018

वधा

16.08.1985

04.06.2012
05.06.2012

27.02.2018

86

74850337

अर वं द कु मार
अजु नवार

87

74850684 कु. क वता मीना

88

अतु ल मारोती
74850507
नैताम

89

74849761 भाऊराव नारायण

90

ीमती पावती
74850854
कु पु वामी
ीमती गीता चौधर

अजा
अजजा
अजजा
ओबीसी

अजा

74850866

92

74849797

ीमती अंजना
गणेश लोख डे

ओबीसी

93

74850878

ीमती ी त
दादाजी चवंडे

अजा

94

10411732

भा कर दु य धन
मगर

अजा

95

11041109

त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II

96

परशु राम दे वी सं ग
74851330
य

त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II

वनोद पी
च टमटवार

07367030 सा लकराम सु कु

त नी. (फ टर) II

त नी. (फ टर) II

91

97

त नी. (फ टर) II

अजा

त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II

नागपु र

17.06.1986

05.06.2012
06.06.2012

27.02.2018

नागपु र

10.07.1987

20.06.2012
21.06.2012

27.02.2018

ब लारशाह 14.02.1985

23.06.2012
25.06.2012

27.02.2018

नागपु र

02.11.1989

07.02.2012
22.04.2015

27.02.2018

अजनी

10.09.1989

29.08.2012
24.09.2015

27.02.2018

अजनी

07.09.1976

29.08.2012
24.09.2015

27.02.2018

आमला

19.10.1993

22.05.2012
24.09.2015

27.02.2018

अजनी

14.04.1987

29.08.2012
24.09.2015

27.02.2018

वधा

26.12.1983

24.11.2011
08.01.2015

27.02.2018

अजनी

26.07.1982

15.10.2013
06.06.2014

27.02.2018

ब लारशाह 25.04.1984

20.12.2012
01.02.2016

27.02.2018

सारणी

21.09.1959

09.08.1981
07.06.2018
11.03.1987

98

74852048 सरोज र व गाव डे

99

74851962 अजय आनंद चौधर

100

अ ण नीलकंठ
74851950
इलायतकर

101

चमनालाल ह गू
74852073
मोरे

102

प मा बी ह एन
74847144
राव

103

सु ंदरव ल
74847181
अ या वामी

104

74849578 शारदा सा

105

74849554

106

07391912 सु रेश भवा

107

74849669

108

109

अजा

त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II

गंगापु रे

त नी. (फ टर) II

न कता नीलेश
मांदाडे
अजा

कु रामा उमाराव
पवार

10751567 जे नफा वीर

त नी. (फ टर) II

रावते

74849840 रा बन यू जीन लारस

ओबीसी

त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II

नागपु र

07.11.1959

21.02.2003
07.06.2018
23.10.2013

नागपु र

29.12.1968

21.02.2003
07.06.2018
23.10.2013

नागपु र

18.05.1959

21.02.2003
07.06.2018
23.10.2013

अजनी

04.06.1962

21.02.2003
07.06.2018
20.11.2013

नागपु र

10.02.1960

12.12.2007
07.06.2018
18.12.2007

नागपु र

01.12.1970

06.02.2008
07.06.2018
07.02.2008

नागपु र

18.03.1981

09.05.2011
07.06.2018
04.06.2011

ब लारशाह 11.08.1989

09.05.2011
07.06.2018
04.06.2011

नागपु र

03.09.1960

09.02.1983
07.06.2018
22.05.1985

आमला

09.05.1983

29.07.2011
07.06.2018
23.11.2011

नागपु र

01.01.1992

01.03.2012
07.06.2018
14.05.2012

वधा

17.07.1984

02.05.2012
07.06.2018
14.05.2012

110

111

112

74837357

74850430

मंजू लाबाई
सा लकराम

ओबीसी

वाराका साद साहू

74850453 श श कु मार सु मन
वजय च. गज भए

113

74850696

114

व या च
74850702
लाले

शेखर

ओबीसी
ओबीसी
अजा
अजा

115

74850714 र ना डी सू टे

अजा

116

90414512 मारोती एल गु जर

अजा

117

74850740

कु.र नमाला
पांडु रं ग टभेकर

अजा

118

74850738

खटाबाई वशाल
नकम

अजा

119

74850581

मे
कु मार
शा या

अजा

वनोद कु मार

120

74850647

121

रो हताश कु मार
74850075
बैरवा

अजा
अजा

त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II

अजनी

05.02.1965

07.06.2000
07.06.2018
13.06.2000

नागपु र

05.08.1985

15.05.2012
07.06.2018
22.05.2012

अजनी

03.05.1983

16.05.2012
07.06.2018
22.05.2012

नागपु र

01.01.1986

20.06.2012
07.06.2018
21.06.2012

अजनी

09.08.1979

20.06.2012
07.06.2018
21.06.2012

नागपु र

30.08.1977

20.06.2012
07.06.2018
21.06.2012

अजनी

20.06.1983

09.06.2012
07.06.2018
25.06.2012

नागपु र

25.12.1978

25.06.2012
07.06.2018
27.06.2012

अजनी

27.06.1988

26.06.2012
07.06.2018
02.07.2012

नागपु र

10.07.1986

27.06.2012
07.06.2018
29.06.2012

अजनी

05.08.1981

29.06.2012
07.06.2018
02.07.2012

नागपु र

10.07.1987

06.07.2012
07.06.2018
09.07.2012

122

74851044

संद प महादे व
पा टल

123

16016677 अजय धु व

124

मनोज कु मार
74881929
क नाके

125

74851470 सतीश सं ह ठाकु र

126

वजयाल मी
74851512
मला या बोइनी

127

ीमती णता
वजय मसराम

74851524

अजा
अजजा
अजजा

त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II
त नी. (फ टर) II

अजजा

त नी. (फ टर) II

अजनी

01.08.1984

19.10.2012
07.06.2018
15.11.2012

नागपु र

14.08.1990

11.02.2013
07.06.2018
03.04.2013

वणी

30.11.1968

10.05.2011
07.06.2018
01.06.2011

अजनी

01.11.1990

11.04.2013
07.06.2018
16.05.2016

ब लारशाह 01.07.1994

11.04.2013
07.06.2018
16.05.2016

ब लारशाह 20.10.1974

12.04.2013
07.06.2018
16.05.2016

कैरे ज अॅ ड वैगन वभाग के त नी.(फ टर) III पे बड

वीकृ त पद

5200-20200

ेड पे

73

1900/लेवेल 2 क

व रयता सू ची

1

अ टांक
सं या
74801594

2

07372401

दल प महादे व

3

02699722

न तन अशोक
यादव

4

10780051

वप नल अशोक
इंगोले

अजा

त नी. (फ टर) III

5

07354617

तु लसी कशोर
सोनाट के

अजा

त नी. (फ टर) III

नागपु र

17.06.1962

04.01.1984 21.04.2015

6

07251485

ीमती
कशोर

त नी. (फ टर) III

नागपु र

02.04.1967

05.02.1996
21.04.2015
06.02.1996

7

00015850

वलास भाकरराव
ननावे

अजजा त नी. (फ टर) III

घु घु स

27.05.1978

05.12.2005
21.04.2015
03.01.2006

EX - Bhopal on IRMT
on 14.09.2018

8

74851676 संदेश गौतम भानसे

त नी. (फ टर) III

नागपु र

10.10.1987

05.08.2013
09.08.2016
09.08.2016

अनु कंपा नयु ती

9

74851664

संद प राम कशोर
चौहान

त नी. (फ टर) III

अजनी

02.05.1992

13.07.2013
09.08.2016
09.08.2016

अनु कंपा नयु ती

10

74851652

ीमती माया
अ ण वाहने

त नी. (फ टर) III

अजनी

22.04.1978

20.06.2013
09.08.2016
09.08.2016

अनु कंपा नयु ती

अ.

.

नाम (सव ी)

जा त

दल प केशव
अजा

योती

अजा

अजा

पदनाम

थान

ज म तथ

भत

तथ

त नी. (फ टर) III

वणी

25.09.1976

16.09.2003

त नी. (फ टर) III

नागपु र

19.11.1963

19.11.1982
03.06.1987

त नी. (फ टर) III

नागपु र

पदो नती
तथ
30.07.2007
20.11.2018

ट पणी
P/man से च क सा ेणी
म वकोट कृ त दनांक
19.12.2017

08.05.2013

15.07.1984

21.07.2003
28.08.2013
31.07.2003

सीट पीएस 15.01.1988

06.12.2010
29.01.2014
29.01.2014

अनु कंपा नयु ती

ीमती मनीषा
उ मराव ओकटे

11

74851603

12

29800503 अं कत उमेश चौरे

13

00851376

अ नल कु मार
मोटघरे

14

74851238 अ मत कु मार

15

रतनपाल शेषराव
16236372
फूले

16

17

74851329

याम कोडले

ओबीसी त नी. (फ टर) III

अजनी

02.10.1994

13.05.2013
09.08.2016
09.08.2016

अनु कंपा नयु ती

ओबीसी त नी. (फ टर) III

नागपु र

15.07.1994

25.02.2016
16.09.2016
16.09.2016

अनु कंपा नयु ती

ब लारशाह 08.08.1979

21.04.2003 22.09.2016

EX - BSP on IRMT
on24.08.2018

12.12.2012
18.08.2017
13.12.2012

25% श त कोटा
के अंतगत पैनल द.
01.03.2017

04.09.2012 02.05.2017

25% श त कोटा
के अंतगत पैनल द.
01.03.2017

14.12.2012
18.08.2017
16.12.2012

25% श त कोटा
के अंतगत पैनल द.
01.03.2017

13.10.1988

21.06.2012 02.05.2017

25% श त कोटा
के अंतगत पैनल द.
01.03.2017
25% श त कोटा
के अंतगत पैनल द.
01.03.2017

ओबीसी त नी. (फ टर) III
अजा

अजा

त नी. (फ टर) III

त नी. (फ टर) III

ओबीसी त नी. (फ टर) III

74850726 रो हत ह रालाल पाल ओबीसी त नी. (फ टर) III

नागपु र

18.12.1980

सीट पीएस 22.11.1982

अजनी

अजनी

08.12.1988

18

11021445

शम ला संद प थू ल

अजा

त नी. (फ टर) III

नागपु र

14.10.1985

03.08.2012
18.08.2017
20.05.2013

19

29801265

वशु भीमराव डोफे

अजा

त नी. (फ टर) III

नागपु र

01.06.1989

11.07.2016
15.03.2017
15.03.2017

अनु कंपा नयु ती

20

74852462

वनोद धमा

अजा

त नी. (फ टर) III

अजनी

27.05.1993

05.06.2014
05.07.2017
05.07.2017

अनु कंपा नयु ती

21

91434245

मनीष ताराचंद
वास नक

22

29804213

भू पे गु लाबराव
पवार

23

07251317

ीमती सु लोचना
जु मन
ीमती लताबाई
07252007
रामदास
ीमती करण
07251483
गोपाल

अजा

त नी. (फ टर) III

ओबीसी त नी. (फ टर) III

घु घु स

01.11.1986

03.07.2014 23.12.2017

EX - Varodara on
IRMT on 08.10.2018

सीट पीएस 06.04.1992

03.08.2017
14.03.2018
14.03.2018

अनु कंपा नयु ती

अजा

त नी. (फ टर) III

आमला

05.03.1962

27.06.1991 21.05.2018

अजा

त नी. (फ टर) III

नागपु र

05.02.1959

27.04.1995 21.05.2018

त नी. (फ टर) III

नागपु र

08.11.1963

27.12.1995 21.05.2018

26

07251475 आशा सु दाम मसाल ओबीसी त नी. (फ टर) III

अजनी

24.10.1959

05.01.1996 21.05.2018

27

07251465

ीमती इंद ु बाई
दे वानंद

त नी. (फ टर) III

ब लारशाह 13.12.1970

15.02.1996 21.05.2018

28

07307892 साहे बलाल टे नु

अजजा त नी. (फ टर) III

नागपु र

07.06.1959

19.08.1984 21.05.2018

29

07361804

त नी. (फ टर) III

नागपु र

12.07.1961

19.04.1985
21.05.2018
23.08.1997

30

74851974 संजय कु सु ंबा मे ाम

त नी. (फ टर) III

नागपु र

09.11.1961

21.02.2003
21.05.2018
23.10.2013

31

74852050

व लयम जान

त नी. (फ टर) III

नागपु र

27.10.1960

21.02.2003
21.05.2018
23.10.2013

32

74850362

महे श केशव
सी नाजु ड़े

ओबीसी त नी. (फ टर) III

नागपु र

10.07.1983

08.06.2012 21.05.2018

33

74850568

रव

सं ह

ओबीसी त नी. (फ टर) III

सीट पीएस 10.03.1988

13.06.2012 21.05.2018

34

74850209

अ दु ल रफ क

त नी. (फ टर) III

35

74850544

गजानन मेघराज
केलावटकर

36

74850258

हर ओम शमा

24
25

ीराम नागोराव
अजा

ओबीसी त नी. (फ टर) III
त नी. (फ टर) III

अजनी

04.09.1986

22.05.2012 21.05.2018

सीट पीएस 04.07.1987

13.06.2012 21.05.2018

नागपु र

05.06.1980

01.06.2012 21.05.2018

मो. वा सम
स धीक
वनोद केशव
च टावार

37

74850180

38

74850039

39

74850386

40

74850283

जाह द खान

41

74850623

42

त नी. (फ टर) III
ओबीसी त नी. (फ टर) III

नंद कशोर मांडवाकर ओबीसी त नी. (फ टर) III

सारणी

01.02.1985

28.05.2012 21.05.2018

ब लारशाह 20.10.1979

28.05.2012 21.05.2018

नागपु र

05.08.1982

08.06.2012 21.05.2018

त नी. (फ टर) III

नागपु र

17.05.1979

01.06.2012 21.05.2018

अ ण कु मार

ओबीसी त नी. (फ टर) III

अजनी

15.12.1979

02.07.2012 21.05.2018

74850532

राजद प कु मार

ओबीसी त नी. (फ टर) III

घु घु स

18.12.1986

15.06.2012 21.05.2018

43

74849967

योगेश पी गरे

ओबीसी त नी. (फ टर) III

नागपु र

22.05.1983

21.05.2012 21.05.2018

44

74850490

त नी. (फ टर) III

नागपु र

20.05.1987

25.06.2012 21.05.2018

45

10780713 भरत भगलू उइके

सीट पीएस 14.12.1995

25.03.2015
07.06.2018
07.06.2018

अनु कंपा नयु ती

46

10780725

कु. नेहा भाउराव
गोटे

अजा

त नी. (फ टर) III

अजनी

27.09.1992

06.04.2015
07.06.2018
07.06.2018

अनु कंपा नयु ती

47

10780737

यो गता मनोज
बामने

अजा

त नी. (फ टर) III

नागपु र

23.05.1988

08.04.2015
07.06.2018
07.06.2018

अनु कंपा नयु ती

48

10780750 तु षार

काश ना होरे

अजा

त नी. (फ टर) III

सीट पीएस 28.07.1996

05.06.2015
12.07.2018
12.07.2018

अनु कंपा नयु ती

49

29804453 अ य शामराव मोठे

अजा

त नी. (फ टर) III

30.11.2017
12.07.2018
12.07.2018

अनु कंपा नयु ती

पू नम उमाकांत
सोनकु सरे

अजाजा त नी. (फ टर) III

घु घु स

26.09.1994

50

07371354 बबन पांडु रं ग

51

07178797 राजकु मार अ यर

52

07332737 सु नील सू यभान

53

74814953 शोभा पी . ढोले

54

29804511

अमन
चंदेल

55

10AC0201

रतेश ह रदास
दे श तार

56

10781031

रोजमर ना डीसेल
डी ु ज

अजा

अजा

04.08.1960

18.07.1983 02.08.2018

वा ण य वभाग से
रडी लायड होकर

त नी. (फ टर) III

ब लारशाह 01.07.1961

19.02.1980 02.08.2018

वा ण य वभाग से
रडी लायड होकर

त नी. (फ टर) III

ब लारशाह 18.06.1965

01.12.1996 02.08.2018

वा ण य वभाग से
रडी लायड होकर

01.05.1960

12.04.1991 02.08.2018

वा ण य वभाग से
रडी लायड होकर

ब लारशाह 26.02.1996

16.01.2018
26.09.2018
26.09.2018

अनु कंपा नयु ती

त नी. (फ टर) III

त नी. (फ टर) III

जमोहन

त नी. (फ टर) III

अजा

वधा

वधा

त नी. (फ टर) III

घु घु स

23.03.1983

05.09.2009
01.10.2018
26.05.2010

EX - Raipur on IRORT
on 01.10.2018

त नी. (फ टर) III

वणी

03.10.1978

30.10.2015
20.11.2018
20.11.2018

अनु कंपा नयु ती

वीकृ त पद

कैरे ज एवं वैगन वभाग के व र ठ त नी.(वे डर) , पे मै
अ.

.

अ टांक सं.

नाम (सव ी)

12

स लेवेल 6 क व रयता सू ची

जा त

पदनाम

टे शन

ज म तथ

भत

तथ

पदो नती त थ

1

07203025

ाने वर दमडु

अ.जा.

व र. त नी.(वे डर)

अजनी

01.04.1962

15.07.1980

01.11.2013

2

07033076

यामराव क या
पा टल

अ.जा.

व र. त नी.(वे डर)

आमला

01.08.1962

21.11.1989
22.05.1990

01.11.2013

3

07341159

व र. त नी.(वे डर)

वधा

12.12.1965

03.02.1985

08.08.2014

अ.जा.

व र. त नी.(वे डर)

नागपु र

16.10.1959

31.12.1979

25.01.2016

4

गजानन यामकांत
मराठे
सु भाष महादे व
07231740
जामींकर

ट पणी

अजा कोटे के
अंतगत पदो नती

अजा कोटे के
अंतगत पदो नती

5

07232810

वजय राम साद

अ.जा.

व र. त नी.(वे डर)

अजनी

02.07.1963

05.07.1985

18.04.2016

6

04472085

कशोर चंद ु

अजजा

व र. त नी.(वे डर)

नागपु र

24.12.1960

01.01.1984
02.05.1987

01.09.2016

र
च रंग के
तहत पदो नती

7

07319344

स धाथ बापु राव

अ.जा.

व र. त नी.(वे डर)

अजनी

01.07.1959 20.05.1983
01.09.1983

01.09.2016

र
च रंग के
तहत पदो नती

8

07341061 धनराज पु ंजाराम

अ.जा.

व र. त नी.(वे डर)

अजनी

28.09.1968

16.12.1986

27.02.2018

9

07241238 र व

अ.जा.

व र. त नी.(वे डर)

अजनी

12.05.1963

24.09.1985

27.02.2018

10

02677702 रमेशकांत पु ंडल क

अ.जा.

व र. त नी.(वे डर)

ब लारशाह

23.08.1967

28.02.2000
21.03.2003

27.02.2018

पांडु रं ग

वीकृ त पद

कैरे ज एवं वैगन वभाग के त नी.( वे डर) I पे मै
अ.

.

अ टांक सं.

नाम (सव ी)

जा त

पदनाम

25

स म लेवेल 5 क व रयता सू ची

टे शन

ज म तथ

भत

तथ

पदो नती त थ

1

07322544

राजे वर ल मण
भू ते

त नी.(वे डर) I

अजनी

25.12.1959

05.05.1983
03.09.1983

30.12.2015

2

07341099 धनराज बाबू लाल

त नी.(वे डर) I

नागपु र

14.09.1960

27.05.1987

30.12.2015

3

07332206 अ नल चरणदास

अ.जा. त नी.(वे डर) I

वधा

10.08.1962

19.071982
10.08.1987

29.03.2018

4

04472050 रामकृ ण सांभाजी

त नी.(वे डर) I

नागपु र

06.06.1959

01.06.1984
11.06.1987

29.03.2018

5

04477297 वामन

ावण

त नी.(वे डर) I

अजनी

19.03.1961

01.01.1984
04.09.1987

29.03.2018

6

04469811 शंकर ल मण

त नी.(वे डर) I

नागपु र

26.04.1964

28.05.1985

29.03.2018

7

07251341 ओम काश कामता
साद

अजजा त नी.(वे डर) I

नागपु र

15.05.1968

04.05.1989

29.03.2018

8

07251509 मनोज मोतीराम

अ.जा. त नी.(वे डर) I

अजनी

14.08.1978

17.07.1998

29.03.2018

9

74848938 सु मरत न थु

अजजा त नी.(वे डर) I

आमला

05.12.1979

20.03.2008

29.03.2018

10

16012838

अ.जा. त नी.(वे डर) I

वधा

13.10.1975

14.05.2009
14.11.2009

29.03.2018

सु नील महादे व
भगत

ट पणी

वीकृ त पद

कैरे ज एवं वैगन वभाग के त नी.( वे डर) III, पे मै
अ.

.

अ टांक सं.

नाम (सव ी)

1

07232792 अंकु श न थु जी

2

74851135

जा त

स लेवेल 2 क व रयता सू ची

टे शन

ज म तथ

अ.जा. त नी. (वे डर) III

नागपु र

08.08.1962

त नी. (वे डर) III

अजनी

14.05.1987

नलेश सु रेश भोसले

पदनाम

8

भत

तथ

27.06.1985

पदो नती त थ

ट पणी

30.08.2006
19.07.2016

14.11.2012

3

16012885

अवधू त शरद
नंदागवल

अ.जा. त नी. (वे डर) III

अजनी

31.12.1982

20.05.2009
20.11.2009

19.06.2018 IRORT on 19.06.2018

4

16012887

श शकांत अंबर
कोडापे

अजजा त नी. (वे डर) III

आमला

12.01.1985

20.05.2009
20.11.2009

16.10.2018 IRORT on16.10.2018

5

74851123

पवन हे मराज साखरे

12.11.2012

29.10.2018

6

11018124

हे म सं ह कशोर सं ह
ससो दया

7

08079511 आकाश मारोती पाझारे

अजा

अजा

EX - Jabalpur on

EX - Jabalpur on

त नी. (वे डर) III

नागपु र

त नी. (वे डर) III

अजनी

23.10.1992

29.03.2012
28.07.2012

29.10.2018

त नी. (वे डर) III

नागपु र

18.12.1987

13.06.2013
10.05.2016

29.10.2018

10.11.1983

वीकृ त पद

कैरे ज एवं वैगन वभाग के व र ठ त नी.(कारपटर) पे मै
अ.

.

अ टांक सं.

नाम (सव ी)

1

07252005 बाबू लाल अ छे लाल

2

07319575 रामाराव शंकर

4

स लेवेल 6 क व रयता सू ची

जा त

पदनाम

टे शन

ज म तथ

भत

तथ

पदो नती त थ

अ.जा.

व र. त नी(.कारपटर)

अजनी

23.10.1961

01.01.1984
25.05.1987

01.01.2015

व र. त नी(.कारपटर)

नागपु र

26.06.1959

23.03.1981
20.12.1983

27.07.2016

ट पणी

अ.जा. कोटा के
अंतगत पदो नती

3

07341149

जगद श साद
बाबू लाल

अजजा व र. त नी(.कारपटर)

नागपु र

08.08.1963

29.05.1987

15.02.2018

वीकृ त पद

कैरे ज एवं वैगन वभाग के त नी.(कारपटर) I , पे मै
अ.

.

अ टांक सं.

1

07341089

2

07290111

नाम (सव ी)

जाती

वकास राजे
सेवकराम पु रनलाल

अजजा

8

स लेवेल 5 क व रयता सू ची

पदनाम

टे शन

ज म तथ

भत

तथ

पदो नती त थ

त नी(.कारपटर) I

नागपु र

24.06.1968

21.05.1987

01.08.2016

त नी(.कारपटर) I

अजनी

11.08.1959

27.08.1985
05.09.1988

29.03.2018

वीकृ त पद

कैरे ज एवं वैगन वभाग के त नी.(कारपटर) III, पे मै
अ.

.

अ टांक सं.

नाम (सव ी)

1

07324170 अजाबराव अंबु

2

16016722 जगद श दे शमु ख

3

74851925

मंगेश मु रल धर
बनकर

जा त

ट पणी

2

स लेवेल 2 क व रयता सू ची

पदनाम

टे शन

ज म तथ

भत

तथ

पदो नती त थ

त नी (कारपटर) III

नागपु र

19.10.1960

19.10.1983
03.09.1996

19.07.2016

ओबीसी

त नी (कारपटर) III

नागपु र

09.09.1986

05.06.2013

03.07.2018

ओबीसी

त नी (कारपटर) III

नागपु र

19.04.1986

17.07.2013
21.08.2015

03.07.2018

ट पणी

वीकृ त पद

कैरे ज एवं वैगन वभाग के व र. त नी.(पटर), पे मै
अ.

.

अ टांक सं.

नाम (सव ी)

1

07341083

कमर अहमद

2

04470113

सु भाष शामराव

जा त

पदनाम

2

स लेवेल 6 क व रयता सू ची

टे शन

ज म तथ

भत

तथ

पदो नती त थ

व र. त नी (पटर)

अजनी

01.06.1966

18.05.1987

15.02.2018

अजजा व र. त नी (पटर)

नागपु र

02.07.1960

01.01.1984
17.09.1987

15.02.2018

ट पणी

वीकृ त पद

कैरे ज एवं वैगन वभाग के त नी.(पटर) I, पे मै
अ.

1

. अ टांक सं.

04472024

नाम (सव ी)

सु धाकर व ठल

जा त

पदनाम

त नी(.पटर) II

टे शन

नागपु र

3

स लेवेल 5 क व रयता सू ची
ज म तथ

24.11.1959

भत

तथ

01.01.1984
23.06.1987

पदो नती त थ

29.03.2018

ट पणी

वीकृ त पद

कैरे ज एवं वैगन वभाग के त नी.(पटर) III, पे मै
अ.

.

अ टांक सं.

1

07355099

2

74849955

नाम (सव ी)

राजे

रामलाल

नाजनीन बानो

1

स लेवेल 2 क व रयता सू ची

जा त

पदनाम

टे शन

ज म तथ

भत

तथ

पदो नती त थ

अ.जा.

त नी(.पटर) III

नागपु र

11.02.1963

19.12.1983

09.04.2013

त नी(.पटर) III

नागपु र

27.02.1985

21.05.2012

19.07.201614
.12.2016

ट पणी

कु छ नह ं

वीकृ त पद

कैरे ज एवं वैगन वभाग के त नी.( लैक मीथ) III, पे मै
अ.

1

.

अ टांक सं.

74850556

नाम (सव ी)

भटू व णु चौधर

जा त

स लेवेल 2 क व रयता सू ची

पदनाम

टे शन

ज म तथ

त नी( लैक मीथ) III

अजनी

07.12.1978

भत

तथ

13.06.2012

पदो नती त थ

19.07.2016

ट पणी

वीकृ त पद

कैरे ज एवं वैगन वभाग के त नी.( र ह टर)III, पे मै
अ.

1

2

.

अ टांक सं.

नाम (सव ी)

74852292

ाणय कु मार घोष

74852220 पंकज राजे

यादव

जा त

1

स लेवेल 2 क व रयता सू ची

पदनाम

टे शन

ज म तथ

त नी( रवह टर) III

अजनी

28.10.1987

त नी( रवह टर) III

अजनी

22.08.1988

भत

तथ

पदो नती त थ

06.10.2016
29.01.2014
06.10.2016
28.02.2014

ट पणी

वीकृ त पद

कैरे ज एवं वैगन वभाग के त नी.(मशीनमन) III, पे मै
अ.

1

.

अ टांक सं.

74850052

नाम (सव ी)

राम सं ह आर
खु शवंशी

जा त

स लेवेल 2 क व रयता सू ची

पदनाम

टे शन

ज म तथ

त नी(मशीनमन) III

अजनी

24.10.1982

भत

तथ

01.06.2012

पदो नती त थ

19.07.2016

कु छ नह ं
ट पणी

वीकृ त पद

कैरे ज एवं वैगन वभाग के त नी.( फोक ल ट
अ.

1

.

अ टांक सं.

07354411

नाम (सव ी)

जाती

नंद ू बसंत

अ.जा.

पदनाम

फोक ल ट
I

ाइवर -

ाइवर) I, पे मै

1

स लेवेल 5 क व रयता सू ची

टे शन

ज म तथ

अजनी

09.07.1961

भत

तथ

26.06.1982

पदो नती त थ

28.10.2010

ट पणी

वीकृ त पद

कैरे ज एवं वैगन वभाग के त नी.( े न
अ.

1

.

अ टांक सं.

07251363

नाम (सव ी)

संजय बाबू वाघ

जा त

पदनाम

त नी.(

ेन
-I

ाइवर)

ाइवर) -I , पे मै

1

स लेवेल 5 क व रयता सू ची

टे शन

ज म तथ

अजनी

16.05.1969

भत

तथ

11.03.1991

पदो नती त थ

29.03.2018

ट पणी

