म य रे ल
व र. आठ अंक
. सं या
1 O7155153

का मक वभाग -मु य कायालय अधी क
कमचार का नाम (सव
ी)
जी डी तभाने

मरे (का) कैवै अजा

13.07.1959

20.06.1979

मला राठोड

मु.का.अ

मरे (का)
ईजी

सामा य

16.02.1960

23.09.1980

15.11.2002

ोवर

मु.का.अ

CCCO (R)
NGP

सामा य

12.03.1969

30.03.1991

01.11.2003
02.02.2010

Ex-Medi. Decat. as Sr. LP o/o
26.02.12

मु.का.अ

मरे (का)
TFC
आरट आई
सेल
मरे (का)
PASS

अजा

10.06.1961

11.11.1986

15.09.2005

अजा कोटा अंतगत

सामा य

29.07.1972

08.09.1997

16.05.2008

सामा य

Ex-Medi. Decat. as CHC o/o
22.12.2017

02.04.1963

09.12.1980

29.07.2010

3 O7298500

धमपाल

4 O7392114

गौतम झेड मु कु दे
शवेश कु मार

मु.का.अ

टे शन

जाती

ज म तथी

भरती तथी

वीकृ त पद = 35

मु.का.अ

ीमती

5 O7423810

9300-34800+4600 GP क वर यता सू ची ।
पदो नती
तथी
20.09.2002

2 O7155001

पदनाम

वे.मा.

6 O7155050

ीमती कावेर भ ा

मु.का.अ

7 O7425030

अजय कु मार यादव

मु.का.अ

मरे (का)
सामा य
Store& DAR

22.11.1972

08.07.1992
11.06.1993

19.04.2011

8 O7422350

जी एन सोनारकर

मु.का.अ

मरे /
स चवालय

29.09.1966

21.05.1992

13.03.2013

मु.का.अ

मरे (का)
सामा य
लोको र नं ग

08.07.1965

26.06.1987

01.11.2013

9 O7300128

ीम त

ाज ता केलकर

अजा

10 O7300244

पी.जी.डंभारे

मु.का.अ

मरे (का)
Adv.Cell

सामा य

27.05.1966

21.08.1985

01.11.2013

11 O7313299

आर.आर.कनोिजया

मु.का.अ

सामा य

10.05.1965

18.02.1991

01.11.2013

12 74911570

धीरज.एस.मे ाम

मु.का.अ

TRS.
अजनी
मरे (का)
TFC

अजा

10.01.1977

24.04.2005

01.11.2013

13 O7439088

सु भाष अंबादे

मु.का.अ

मरे (का)
ट.आर.डी

अजा

29.11.1969

14.06.1997

29.09.2014

ट पणी

अजा कोटा अंतगत

14 OO902561
15 O7300141

ए. ह .सावरकर
ीम त सं या गणवीर

मु.का.अ
मु.का.अ

16 O7231258

जी.एम.बंसोले

मु.का.अ

17 O7300025

जे.एम.सू य वंशी

मु.का.अ

18 O7298183

जी.एस.उमरे डकर

मु.का.अ

19 O7314309

द प वाय. ठाकरे

मु.का.अ

20 O7300037

ीम त न कता उपलप

मु.का.अ

मरे (का)
अजा
प.एन.एम
मरे (का)
अजा
Medical
मरे (का)
अजजा
Settlement
सीसीसी(ओ) सामा य

27.05.1964

मरे (का)
RP Cell
मरे (का)
नपटारा
मरे (का)

आर आमला

इलैि

क(सा)

29.09.2014

06.06.1963

16.09.1992
19.05.1997
05.12.1988

26.05.1962

10.02.1983

29.01.2015

23.02.1960

26.09.1983

29.01.2015

अजजा

17.07.1965

29.01.2015

अजजा कोटा अंतगत

अजजा

29.07.1964

10.03.2015

अजजा कोटा अंतगत

सामा य

24.10.1966

27.10.1989
22.06.1991
23.05.1990
22.06.1991
19.11.1984

सामा य

01.04.1960

21.12.1987

9.12.2015

सामा य

13.03.1965

24.10.1983

26.07.2016

29.09.2014

16.09.2015

21 O7269687

सु ी जॉल मोहं ती

मु.का.अ

22 O7300049

एस एन डंभारे

मु.का.अ

मरे (का)
TRF. Cell
TRD/AQ

23 O7269730

ीमती हे नर टा
शोभना

मु.का.अ

मरे

सामा य

25.11.1960

01.01.1988

26.07.2016

मु.का.अ

एस.एस.
सामा य
(राज) नागपु र

19.03.1962

08.12.1987

26.07.2016

24 O7269651

ीकांत आर बोखड़

25 O7300232

ीमती भारती माखीजानी मु.का.अ

26 O7297861

मनोजकु मार गु ता

मु.का.अ

27 O7300037

आर.एच.नंदरधने

मु.का.अ

28 O7285036

सु ी माया जामोदकर

मु.का.अ

29 O7300293

अ नल बी शे डे

मु.का.अ

भत

(का)

कै.वै,
NGP
मरे (का)
ईसी
AO / AQ

सामा य

01.07.1966

19.08.1985

26.07.2016

सामा य

01.11.1965

23.04.1988

09.08.2016

सामा य

15.01.1964

19.10.1983

28.04.2017

एसएस
जु नारदे व
मरे (का)

सामा य

05.03.1959

19.01.1985

28.04.2017

सामा य

18.01.1965

20.08.1985

28.04.2017

इंिज

अजा कोटा अंतगत

दनांक 26.07.2016 ोफॉमा
वर यता

30 O8160960

एम एम सं ह

मु.का.अ

मरे

सामा य

26.08.1968

22.10.1990

28.04.2017

31 O7298110

एम. ट . साखरे

मु.का.अ

Aastha
अजा
cell
मरे (का)
सामा य
लोको र नं ग
मरे (का)
अजजा

26.04.1965

21.10.1989

16.02.2018

32 O5300265
33 O7292740

वीण कु मार पा े
एन एम चापरे

मु.का.अ
मु.का.अ

(का)

गोपनीय

यातायात

07.02.1969

13.08.1959

02.09.1991

12.04.1982
01.06.1985

एससी कोटा के अंतगत

19.04.2018

19.04.2018

अजजा कोटा अंतगत

म य रे ल
व र. आठ अंक
.
सं या
1 O7391821

का मक वभाग - काया. अ ध.9300-34800+4200 GP क वर यता सू ची ।
कमचार का नाम (सव

ी)

पदनाम

एस के भोयर

काया.अ ध.
काया.अ ध.

ज म तथी

मरे (का)
ओट
मरे (का)

सामा य

18.12.1959

10.06.1988

सामा य

24.09.1964

02.03.1988

सामा य

01.06.1974

13.09.2004

मरे (का)
सामा य
लोको र नं ग

18.05.1971

13.09.2004
10.12.2004
30.05.1996

04.10.2005

Ex Goods DRIVER

मरे (का)
कै वै
मरे (का)
TFC(Rg)

सामा य

25.11.1981

सामा य

24.11.1979

सामा य

19.12.2005
08.02.2010
21.01.2006
07.04.2010
01.06.2006

Med.Decat ex-Goods Guard
08.02.2010
Ex Goods Guard O.O
07.04.2010

01.07.1959

19.12.2005
31.03.2006
21.01.2006
21.06.2006
06.12.1988

सामा य

01.01.1968

08.10.2001

Med.Decat ex-ASM

अजजा

15.06.1964

29.07.1989

15.02.2007
08.11.2010
27.06.2007

सामा य

09.12.1959

27.06.2007

एसएस,
सामा य
आमला
मरे (का)
अजा
लोको र नं ग

14.06.1968

01.06.1983
11.08.1989
20.04.1994

25.04.1960

14.12.1982
10.04.1991

27.06.2007

मरे (का)
नपटारा
C & W Ajni

सामा य

02.07.1967

03.10.1994

27.06.2007

अजा

26.08.1962

09.05.1989
08.05.1991

15.09.2008

O7480330

4

O7426008

के. ी नवास

का.अLDCE

5

74805502

राम नवास

काया.अ ध.

6

06400851

सु नील महाले

काया.अ ध.

7

O7235247

कृ णा बी येडके

काया.अ ध.

8

74804960

गौतम कु मार

काया.अ ध.

9

O6371863

ए एन सोनकु सरे

काया.अ ध.

मरे (का)
आ था
मरे (का)

काया.अ ध.

मरे

10 O3018842
11 2260150
12 O7300645

ीमती रजनी सरव रया
संजीव कु मार आलोने
स धाथ गेडाम

काया.अ ध.

काया.अ ध.
काया.अ ध.

13 O7421461

अजय वाघचौरे

काया.अ ध.

14 12196903

अजय कु मार रगड़े

काया.अ ध.

ट पणी

जाती

3

O7300180

पदो नती
तथी

टे शन

ीमती वजया अशोक
ठाकरे
मु केश कु मार

2

इलेि

मरे

(सा)

(का)

वा ण य

सीसीसी(ओ)
आर,नागपु र

राजप त

(का)

यातायात

भरती तथी

वीकृ त पद =98 Deptt.78 /
LDCE-20

23.01.2003
09.04.2003
09.04.2003

Against ST quota

27.06.2007

Against SC quota

15 12181699

आर ह धाबड

काया.अ ध.

16 O7251407

एम बी वास नक

काया.अ ध.

17 O1869085

डी जी शे टे

काया.अ ध.

18 O8208943

ीकांत नमजे

काया.अ ध.

19 19482929

सु नील पी ठोसर

काया.अ ध.

20 O7415321

भू षण पी वानखेडे

काया.अ ध.

21 O7810190

यु जी ल ढे कर

काया.अ ध.

22 OO902305
23 O7418261

द प एम मोहने
वजय ट बु रडे

काया.अ ध.
काया.अ ध.

मोद बोकड़े

काया.अ ध.

ीमती अनीता
ओनमलवार

काया.अ ध.

26 12220048

एस एस नखारे

काया.अ ध.

27 O7416565

डी डी कड़ू

काया.अ ध.

28 O2375928

राज

गहु कर

काया.अ ध.

मोद डी खो ागडे

काया.अ ध.

24 17608594
25 O2454592

29 O1370045
30 O2466600

आर.के. उईके

काया.अ ध.

मरे (का)

अजा

05.08.1962

(का)

अजा

05.03.1965

(का)

सामा य

18.04.1968

मरे (का)
वा ण य
मरे (का)

अजजा

25.02.1967

अजजा

04.05.1969

मरे (का)
नपटारा
मरे (का)
एस&ट
मरे (का)

अजा

15.11.1975

अजजा

19.07.1968

अजजा

20.06.1967

एस.एस.
अजजा
(राज) नागपु र

11.09.1969

इलेि

मरे

(सा)

TRD
मरे

टआरएस

इलैि

क(सा)

Settlement

एस.एस.
अजजा
(राज) नागपु र

मरे

17.12.1972

(का)

अजजा

07.06.1969

मरे (का)
वा ण य

अजजा

16.06.1971

सामा य

07.02.1959

कै वै

सीसीसी(ओ)
आर,नागपु र

मरे

(का)

सामा य

19.08.1964

मरे

(का)

अजा

23.07.1972

अजजा

24.08.1959

कै वै

SR Cell
मरे

(का)

क याण

30.01.1988
09.11.1992
11.06.1992
02.05.1993
07.07.1994

15.09.2008

Against SC quota

15.09.2008

Against SC quota

26.06.1989
27.08.1991
18.10.1989
12.05.1992
03.05.2001

12.10.2009

09.11.1989
23.10.1992
12.04.1990
10.11.1992
07.04.1993
19.01.1994
19.10.1992
10.05.1995
21.11.1989
10.07.1995

26.07.2010

15.04.1993
11.04.1996
20.03.1985
27.04.1992
20.03.1984
30.09.1993
27.05.1996
22.10.1996
11.02.1989
24.03.1994

26.07.2010

12.10.2009

12.10.2009
12.10.2009

26.07.2010

Against SC quota

Deputation as a DBA under
Sr.DFM,NGP

26.07.2010
26.07.2010
26.07.2010

26.07.2010
30.08.2010
08.08.2011
27.12.2011

Against SC quota

31 O8066358
32 O7430590
33 O7398189

ह आर चांदेकर
संजयकु मार

काया.अ ध.

मरे

काया.अ ध.

मरे (का)
Medical
मरे (का)
भत

ीमती ि मता एन द ीत काया.अ ध.

ओजी

(का)

अजजा

20.06.1968

सामा य
सामा य

08.11.2012

10.11.1965

30.08.1995
28.02.1997
03.11.1997

26.02.1975

27.10.1993

08.11.2012

03.07.1964

02.08.1997

08.11.2012

13.11.1962

06.04.1994
01.12.1997
14.07.1993
05.10.1998
24.07.1997
19.01.1999

08.11.2012

Against ST quota

08.11.2012

Against SC quota

28.12.2012

Against SC quota

31.05.1989
10.05.1994
29.11.2007

13.03.2013

29.05.1997
03.01.2000
2.10.1997

26.08.2013

26.08.2013

08.11.2012

34 O7443961

प मा के बजगोट

काया.अ ध.

35 O1869358

ए एन शखरामे

काया.अ ध.

सीसीसी(ओ) सामा य
आर,ब लारशा
ह
मरे (का) TRS अजजा

36 O1872230

शरद कृ णाजी गज भये

काया.अ ध.

मरे

अजा

03.07.1967

37 O6448690

योगेश एम मंडपे

काया.अ ध.

मरे
अजा
(का)क याण

28.08.1978

सामा य

02.07.1970

अजा

27.05.1975

अजजा

20.06.1971

काया.अ ध.

मरे (का)
ओजी
मरे (का)
नपटारा
मरे (का)
Adv. Cell
मरे (का)

अजा

26.01.1969

काया.अ ध.

मरे

(का)

अजा

06.10.1974

मरे

(का)

सामा य

10.07.1978

20.11.2002
20.11.2006
20.11.1997

टआरडी, कै
वै आमला

सामा य

07.01.1969

20.02.1994

26.08.2013

मरे (का)

अजा

20.11.1976

25.11.2002

26.08.2013

38 O2596910
39 74807754
40 OO466736
41 O8308056
42 OO470977

ीमती फर दा खान
राजेश बी टे पे
यामसु ंदर गोपालराव
चलाटे
रोशन एम घरडे
स धाथ गोलाईत

काया.अ ध.
काया.अ ध.
(LDCE)
काया.अ ध.

43 O7312155

सी पी चौहान

काया.अ ध.

44 12245869

एम के ठे पे

काया.अ ध.

45 O7291814

मंगेश बी राऊत

काया.अ ध.

(का)

यातायात

आवास
केडर

वा ण य

यातायात

15.05.2013

26.08.2013

26.08.2013

Med.Decat ex-ASM

46 O5871359

सी एच ऊमामहे वर राव

काया.अ ध.

47 O7420882

राजू शंकर अ हरवार

काया.अ ध.

48 74803943

वनय कु मार सं ह

का.अLDCE

49 74805745

जु गनू कु मार गौरव

का.अLDCE

50 01882098

एच.एन.नंदनवार

काया.अ ध.

ीम त

51 07423408

तभा वा दे

काया.अ ध.

मरे (का)
TRF. Cell
मरे (का)

सामा य

12.06.1975

16.05.2000

28.08.2013

अजा

25.01.1971

08.05.1992

17.10.2013

सीएमएस
सामा य
नागपु र
ओबीसी
मरे (का)
इंजी नय रंग

05.11.1976

25.10.2004

01.11.2013

26.01.1981

30.12.2005

01.11.2013

मरे (का)
डीएआर
मरे (का)
TRS

अजजा

28.03.1969

21.10.2014

Against ST quota

अजा

03.03.1963

21.10.2014

Against SC quota

अजा

15.09.1967

18.07.1990
17.09.2001
07.01.1997
09.02.1993
14.11.1991

21.10.2014

Against ST quota

अजजा

10.01.1977

07.12.2007

21.10.2014

Against SC quota

मरे (का)
अजा
लोको र नं ग

22.11.1976

05.05.2004
05.02.2005

21.10.2014

Against SC quota

वा ण य

Med.Decat ex-Goods Guard
30.06.2017

52 01458378

चं शेखर आर

काया.अ ध.

53 07071211

हषना ननावे

काया.अ ध.

54 74867970

के.के आगामे

काया.अ ध.

55 07441782

उ म नं बाजी वाघमारे

काया.अ ध.

मरे

(का)

अजा

11.03.1963

27.01.1996

21.10.2014

Against SC quota

56 O1646407

र

त अ वघोष

का.अLDCE

मरे

(का)

अजा

09.12.1974

08.10.2002

08.04.2015

बपलब कु मार सील

का.अLDCE

मरे
(का)आवास
मरे (का)
एस&ट
मरे (का)

सामा य

21.03.1972

12.11.2002

सामा य

06.03.1980

26.02.2004

07.11.2015
12.09.2017
01.12.2015

सामा य

Med.Decat ex-LP (गू स)
12.09.2017
Med.Decat ex-LP (गू स)
12.09.2017
Med.Decat ex-एमसीएम
15.09.17

01.10.1981

03.07.2000

24.08.2016

सामा य

22.11.1972

07.11.2000

24.08.2016

सामा य

27.12.1976

7.11.2000

24.08.2016

57 74866618
58 74823086

गो वं द चं ा कार

का.अLDCE

59 74843400

सौरभ एस खे कर

काया.अ ध.

60 OO466967
61 OO466979

ीमती

ेसी नरं जने

सै यद अशफाक़

काया.अ ध.
काया.अ ध.

सीसीसी(ओ)
आर,नागपु र

मरे

(का)

यातायात

ड पैच

ओजी

stores

सीसीसी(ओ) आर
ब लारशाह

मरे (का)
Welfare

62 O7363151
63 O7443225
64 74808825

जय सं ग जु गाल कशोर

काया.अ ध.

ीमती PRADNYA केलकर काया.अ ध.
नतेश के खातरकर

का.अLDCE

65 74865407

शरद एच सहारे

काया.अ ध.

66 74844090

आकाश ठाकु र

काया.अ ध.

67 O2586228

नर

काया.अ ध.

68 OO648993

शैलेश बनकर

काया.अ ध.

69 O7290741

रव

काया.अ ध.

70 13778867

ल मण झाडे

रामाजी कव

ीमती मो नका सु मरा

काया.अ ध.

71 O5078015

आर जी दु बे

काया.अ ध.

72 O7294252

रं गराव एस पाट ल

काया.अ ध.

73 74843412

कु वैशाल ए चैतारे

काया.अ ध.

74 OO995642

आर एस भोयर

काया.अ ध.

75 74844908

सु हास दादाराव भ गाड़े

काया.अ ध.

76 O7423895
77 74845111

मह सं ह
ीमती पॉल रॉय

काया.अ ध.
काया.अ ध.

मरे (का)
सामा य
एस&ट
मरे (का)
सामा य
मे डकल
मरे
अजा
(का)यातायात

20.03.1960

19.05.1984

24.08.2016

07.11.1973

16.01.1997

24.08.2016

15.11.1984

31.05.2010

30.12.2016
19.04.2018

Med-D-Cat, Ex Sr.Goods Gd

एस.सी

27.06.1970

20.02.2002

05.07.2017

अ.जा. कोटा के अंतगत

सामा य

12.03.1982

11.05.2007

05.07.2017

सामा य

22.07.1974

26.05.1997

05.07.2017

सामा य

17.09.1963

18.09.1990

05.07.2017

अजा

06.01.1963

05.07.2017

सामा य

14.10.1980

13.03.1988
29.09.1997
13.10.2005

एसएसई(कैवै) सामा य
ब ला

10.09.1959

20.09.1984

05.07.2017

कै वै, अजनी अजा

25.01.1961

05.07.2017

मरे (का)
PASS
एसएस
नागपु र
मरे (का)

सामा य

01.10.1981

03.12.1987
07.04.1996
03.07.2000

अजा

01.07.1972

26.04.2000

05.07.2017

अजा

22.04.1983

15.10.2008

05.07.2017

सामा य

02.07.1972

20.05.1997

05.07.2017

अजा

16.01.1974

13.09.2010

05.07.2017

मरे

(का)

TFC(Rg)

मरे (का)
नपटारा
ETL NGP
Station
टआरएस,
अजनी
टआरएस,
अजनी
मरे (का)

05.07.2017

Welfare

Rectt.
मरे

(का)

Secretariat
मरे

कोट

(का)

05.07.2017

Deputation on RCT,Nagpur

78 74845093

स चन गंभीर

काया.अ ध.

79 OO820487

रं जन कु मरे

काया.अ ध.

80 12AB0580

ेमसागर पाट ल

अजा

09.12.1979

22.08.2008

05.07.2017

अजजा

17.01.1977

20.01.2004

05.07.2017

काया.अ ध.

मरे (का)
यातायात
एसएस
ब लारशाह
मरे (का)

अजा

05.07.1971

03.09.2012

05.07.2017

मरे

अजा

19.03.1973

15.01.2002

अजा

29.04.1980

04.09.2015
07.09.2015

18.09.2017
06.03.2018
01.03.2018

81 5985626

सु रेश सी. वा दे

का.अLDCE

82 10764215

कु वैशाल एन इंद ू रकर

काया.अ ध.

एसआर
सेल

(का)

गोपनीय

मरे
(का)वा ण

य

AGINST ST QUOTA

म य रे ल

व र.
.

आठ अंक
सं या

1 74845202

2 O7279048

का मक वभाग - वर ल पक, वे.मा. .4500-7000/5200-20200+2800 GP क वर यता सू ची ।
कमचार का नाम
ी)

(सव

कु. मोना राजेश मे ाम
माजी वै कटराव

पदनाम

4 OOOO1742

रवी मधु कर झाडे

5 74845251

कु. नेहल रमेश सांदेकर

वर ल पक
(66.2/3)
वर ल पक
(66.2/3)

6 OBCB1086

रोशन एम कुं भलवार

7 10300168

अजय सं ह राठोड़

9 10764239

वनोद

ी पेटकर

रामदे व कु मार यादव

10 10778007

र व रं जन कु मार

11 74845240

कु श पा वनोद मे ाम

12 508NPS00663 साहसराम ल हारे
13 5088231
60009
14 251069

संजय कु मार
पाठक
जेश दयाल गाव ड़े

वर ल पक
(66.2/3)
वर ल पक
(66.2/3)
वर ल पक
(66.2/3)

भरती तथी

पदो नती
तथी

ट पणी

12.12.2012

23.07.2017

मरे (का)
PASS
मरे (का)
राज
मरे (का)

अजा

10.08.1959

27.10.1984

19.04.2018

out of turn promotion sport
quota
एससी कोटा के एवज म

अजा

16.11.1978

07.07.2008

19.04.2018

एससी कोटा के एवज म

अजा

09.08.1987

20.04.2009

19.04.2018

एससी कोटा के एवज म

मरे (का)
इलेि कल
मरे (का)

अजजा

09.02.1989

05.12.2013

19.04.2018

एसट कोटा के एवज म

अजा

17.08.1985

25.08.2008

19.04.2018

मरे

सामा य

05.08.1970

16.09.2008

19.04.2018

अजा

24.06.1983

15.12.2012

19.04.2018

ओबीसी

13.04.1985

24.09.2015

19.04.2018

सामा य

20.10.1989

10.12.2015

19.04.2018

अजा

11.03.1985

11.07.2013

22.06.2018

ओबीसी

19.07.1981

17.06.2012

सामा य

08.04.1972

25.04.2016

अजा

08.06.1986

05.08.2015

31.05.2018
19.06.2018
17.09.2018
04.10.2018
24.09.2018
04.10.2018

वर ल पक
(66.2/3)
वर ल पक
(66.2/3)

ज म तथी

30.09.1991

मरे

राजेश आगलावे

जाती

अजा

वर ल पक
(RRB)

3 10750071

8 10809612

टे शन

वीकृ त पद = 28 Deptt=19
20% RRB=6
13.1/3%=3

(का)

नपटारा

इंजी नयेर ंग

लोको र नं ग

(का)

गोपनीय

मरे (का)
शेड
वर ल पक एसएस
(66.2/3)
आमला
वर ल पक
टआरडी
(66.2/3)
/अजनी
वर ल पक DRM (P)
(66.2/3)
NGP नपटारा
वर ल पक DRM (P)
(66.2/3)
NGP क याण
DRM (P)
वर
ल पक (RRB) NGP पास
वर
DRM (P)
ल पक (RRB) NGP CG

Mutual Trf from
BRC/Div. (WR) 06.11.18
IRORT from
CWM/Dahod /WR
IDORT on Spouse Ground
from PCPO/CSMT

15 29802034

व णु सं ह मोरे

16 OO251185

आ तश अ वनाश ड गरवार

17

अ वनाश राजाराम बोरकर

DRM (P)
सामा य
NGP वा ण य
वर
DRM (P)
अजा
ल पक (RRB) NGP TFC-RG

वर ल पक
(66.2/3)

वर
DRM (P)
ल पक (RRB) NGP C&W

अजा

01.10.1982

13.10.2016

19.10.2018

11.10.1983

16.09.2015

05.11.2018 IDORT on Spouse Ground
21.11..2018 from PCPO/CSMT
31.12.2018
09.01.2019

IRORT from PCPO/NED
S.C.Rly

म य रे ल

व र.
.

आठ अंक
सं या

का मक वभाग - अवर ल पक, वे.मा. .5200-20200+1900 GP क वर यता सू ची ।
कमचार का नाम (सव

ी)

पदनाम

टे शन

जाती

ज म तथी

भरती तथी

पदो नती
तथी

वीकृ त पद = 18 33.1/3%
Deptt=6 16.2/3 LDCE=3
RRB=09
ट पणी

1 O7390520

राम सया जागे वर वमा

अवर ल पक
(RRB)

सीसीसी(ओ) सामा य
आमला

20.01.1959

29.01.1990

25.06.1998
23.07.2007

2 O5089475

अजयकु मार दु बे

अवर ल पक
(RRB)

एसएस
,नागपू र

26.06.1979

17.11.2001

17.11.2001
13.11.2014

3 20090448

पेश लं गायत

अवर ल पक
(RRB)

28.10.1983

07.12.2009

4 OOO55931

दनेश पी आ ाम

अवर ल पक
(RRB)

सीसीसी
अजा
(ओ) नागपु र
एसएस
अजजा
चं पु र

21.02.1977

08.08.2006

07.12.2009 Med D.cat
06.03.2018
08.08.2006 EX-Med.Decat as Sr. ALP
06.07.2017
( typing test not passed)

अवर ल पक
(RRB)

मरे (का)
Canteen

सामा य

19.05.1979

16.05.2005

मरे (का)
नपटारा

अजजा

10.01.1981

21.06.2007

DRM (P)
NGP TRD
मरे (का)
कैवै

अजा

09.01.1984

05.07.2012

01.04.2014

सामा य

20.02.1979

05.06.2007

05.06.2007
18.05.2015

एसएस,वधा

सामा य

24.01.1961

03.01.2002

28.05.2015
22.10.2016

Ex GANGMAN DUTY RESUME ON
22.10.16 (above 45 years)
Ex ALP DUTY RESUME ON 22.12.17

5 74804509

अ

े ड अशोक दे शपांडे

6 20070090

कमलाकर जी परतेक

अवर ल पक
(RRB)

7 10807380

दल प भा कर टे भु न

अवर ल पक
(RRB)

सामा य

EX-Med.Decat as
Pointsman'A' Retd.on
31.01.19
EX-Med.Decat as RPF( typing
test not passed)

02.05.2011 EX-Med.Decat as
Pointsman'A' ( typing test
not passed)
06.06.2013 Ex Hubli IRT ( typing test
passed)

8 OO247881

नर

सी. इंगोले

अवर ल पक
(RRB)

9 O2654910

सु नील रामपाल दु बे

अवर ल पक
(33.1/3)

10 10754362

अ मत वास नक

अवर ल पक
(RRB)

TRF. CELL

अजा

30.11.1986

28.07.2015

28.07.2015
22.12.2017

11 90001549

रामबीर रावल

अवर ल पक
(RRB)

मरे (का)
मे डकल

OBC

24.03.1989

19.08.2015

19.08.2015
25.10.2018

ए स ै कमैन दनांक
07.03.18
IDT from G.M.Office CSTM.
( typing test passed)

12 10764252

कु.

13 10773824
14 74812099
15 10761330

ा ढगरे

अवर ल पक
(RRB)

मरे

सु धीरकु मार

अवर ल पक
(RRB)

मरे (का)
PNM

गणेश बोरकर

अवर ल पक
(RRB)

मला गोडबोले

16 74845184

वि नल राज

17 29801391

जेश कु मार

18 10415634

वहकर

अजा

19.07.1981

24.09.2015

24.09.2015

RRB /PH/कोटा

ओबीसी

15.02.1987

28.09.2015
05.10.2015

05.10.2015

RRB /PH/कोटा

अजा

01.02.1984

27.11.2012

14.06.2016
06.06.2017

EX-Med.Decat as
Pointsman'A'

अजा

20.06.1979

13.12.2012

14.06.2016
16.06.2017

EX-Med.Decat as
Pointsman'A'

अवर ल पक
(33.1/3)

एसएम,
नागपु र
मरे (का)
एस & ट

अवर ल पक
(33.1/3)

DRM (P)
NGP Engg

सामा य

31.10.1987

22.11.2012
11.12.2012

16.06.2016

Gr-D सेGr-C 33.1/3% ( typing
test passed)

DRM (P)
NGP Rect.
DRM (P)
NGPएस&ट

सामा य

17.10.1987
17.01.1980

19.07.2016
14.03.2018
19.12.2015
10.10.2016

Med D.cat

अजा

01.02.2016
19.07.2016
10.05.2012

ओबीसी

28.07.1989

17.10.2016

19.10.2016

RRB /VH.PH/कोटा

17.10.2016

19.10.2016

RRB /PH/कोटा

अवर ल पक
(RRB)

व या एस ततु रकर

पास

(का)

अवर ल पक
(RRB)

भु सावल मंडल से थानांतरण(
typing test passed)

19 29802030

संजय कु मार सोनी

अवर ल पक
(RRB)

20 29802031

नर

अवर ल पक
(RRB)

DRM (P)
NGP
Adv.Cell
DRM (P)
NGP

21 29802032

राजकु मार कसेर

अवर ल पक
(RRB)

DRM (P)
NGP EG

ओबीसी

24.01.1974

19.10.2016

19.10.2016

RRB /PH/कोटा

22 74844283

वेता बू रहं नकर

अवर ल पक
16.2/3

DRM (P)
NGP PNM
DRM (P)
NGP
DRM (P)
NGP वा ण य
DRM (P)
NGP

सामा य

06.04.1987

05.02.2008

09.12.2016

अजा

27.12.1985

20.02.2017

सामा य

30.03.1987

25.02.2013
10.06.2016
30.06.2010

मोटे ड अवर ल पक
09.12.2016
मु ंबई मंडल से थानांतरण

ST

20.02.1991

02.01.2010

23 11030756
24
25 748174O1

कु मार नमलकर

आराधना एस नागले
तची सह

बु धे

पंढर वसंत गेडाम

अवर ल पक
(RRB)
अवर ल पक
(RRB)
अवर ल पक
(33.1/3)

ओबीसी

25.11.2016
28.06.2018
31.08.2018

IRORT from PCPO/BBS/ECoR
Gr-D सेGr-C 33.1/3% against
ST Quota

26 10800037

स नी ए सरक

अवर ल पक
(33.1/3)

DRM (P)
NGP

सामा य

04.07.1987

30.11.2012

31.08.2018

Gr-D सेGr-C 33.1/3%

27 10801212

र वशंकर एम को हे

अवर ल पक
(33.1/3)

DRM (P)
NGP

सामा य

21.10.1982

28.01.2014

31.08.2018

Gr-D सेGr-C 33.1/3%

28 10762164

संजय जग साद कोर

अवर ल पक
(33.1/3)

DRM (P)
NGP

अजा

05.06.1986

13.02.2014
03.03.2014

31.08.2018

Gr-D सेGr-C 33.1/3%

29 10773484

अमोल दवाकर तायडे

अवर ल पक
(33.1/3)

DRM (P)
NGP

ओबीसी

18.07.1984

05.03.2014
28.03.2014

31.08.2018

Gr-D सेGr-C 33.1/3%

अवर ल पक
(33.1/3)

DRM (P)
NGP

अजा

16.08.1987

24.09.2014

31.08.2018

Gr-D सेGr-C 33.1/3%

अवर ल पक
(33.1/3)

DRM (P)
सामा य
NGP - Pivot

31.10.1991

30.10.2014

31.08.2018

Gr-D सेGr-C 33.1/3%

अवर ल पक
(33.1/3)

DRM (P)
NGP/Se

सामा य

24.12.1983

23.02.2015

31.08.2018

Gr-D सेGr-C 33.1/3%

अजा

23.07.1982

12.03.2013

31.08.2018

(33.1/3)

DRM (P)
NGP

Gr-D सेGr-C 33.1/3%

अवर ल पक
(CG)

DRM (P)
अजा
NGP Trf.Cell

11.02.1973

18.09.2018

18.09.2018 CG appointment as Jr.Clerk
04.10.2018

30 10963089
31 74845378
32 10817967
33 OO280094
34 29804784

व क

शवाजीराव

मयंक दल प चतु वद
म लं द डी. येलेकर

ीम त अचना एन नंदे वर अवर ल पक
ीम त वषा हते
गायकवाड

