म य रे ल
मोटर वाहन चालक ेणी - एमसीएम, वे.मा. . 9300-34800+4200 GP क वर यता सू ची ।

व र. .

आठ अंक
सं या

कमचार का नाम
(सव ी)

1 O7375591 पारसनाथ
नारायण
2 O7393076 वलास साहे बराव
3 74838477 शंकर प नालाल
4 O4408132 दनकर सखाराम
5 O7324200 यामकु मार राजा
6 O7322239 अजु न सु खलाल
7 O7293409 राजेश चरं जीलाल
नरे श महावीर
पाल
9 O7293309 काश ह रालाल
8

10 O7355660 मनोज रामसेवक
11 74843916 शेख रऊफ शेख
बशीर
12 O6383464 शंकरराव गदराव

पदनाम

टे शन

जाती

एमसीएम C&W
अजजा
मो. ा.
control
duty
एमसीएम G/ADMN सामा य
मो. ा.
(DRM)
एमसीएम DMO AMF सामा य
मो. ा.
एमसीएम G/ADMN सामा य
मो. ा.
(DRM)
एमसीएम DRM( P) अजजा
मो. ा.
NGP
एमसीएम SSE/TRD/ अजा
मो. ा.
DMN
एमसीएम CMS NGP अजा
मो. ा.
एमसीएम Sr.DEN(S) अजजा
मो. ा.
NGP
एमसीएम G/ADMN अजा
मो. ा.
(ADRM)
एमसीएम SSE(W)NGPसामा य
मो. ा.
एमसीएम GENL
सामा य
मो. ा.
ADMN
(DRM)
एमसीएम Sr.DEN(Co सामा य
मो. ा.
) NGP

ज म तथी

भरती तथी

नागपु र मंडल
वीकृ त पद = 12

पदो नती
तथी

ट पणी

18.11.1965 05. .1984
30.12.1987

06.06.2011

19.06.1961 19.09.82

10.05.2012

07.09.1960 25.04.84

01.09.2016

16.06.1960 01.01.84

01.09.2016

04.08.1960 07.05.91

23.11.2018

19.09.1963 20.08.82

23.11.2018

22.05.1964 02.01.84

23.11.2018

12.03.1969 16.07.82

23.11.2018

01.08.1960 16.07.82

21.06.2019

14.05.1968 03.08.88

21.06.2019

01.04.1972 18.07.91

18.07.2019

Promoted as MCM
WEF - 18.07.2019

14.04.1961 06.01.1985

01.09.2016

Promoted as MCM
WEF - 16.01.2020

aaagainst SC Quota

व र. .

मोटर वाहन चालक
आठ अंक
सं या

ेणी - मोटर

कमचार का नाम
(सव ी)

ायवर

पदनाम

ेड I , वे.मा. . 5200-20200+2800 GP क वर यता सू ची ।
टे शन

जाती

1 O6383464 शंकरराव गदराव

मो. ा. - I Sr.DEN(Co सामा य

2 O7417287 रफेयल फ ल स

मो. ा. - I TRS AQ

सामा य

3 O74354599 दल प सु रेश

मो. ा. - I SSE (EL)

अजा

4 O7360782 शेख यु नु स शेख
हसन
5 97379122 न थु दे वाजी

मो. ा. - I Sr.DEE(TR सामा य

सु नील सु खदे व
गज भये
7 07391638 द प आनंदराव
8 74871407 अशोक एन
कालेकर

मो. ा. - I CMS NGP अजा

6 7392023

) NGP

ज म तथी

भरती तथी

पदो नती
तथी

वीकृ त पद = 18
ट पणी

14.04.1961 06.01.1985

01.09.2016

Prom.as MCM wef 16.01.2020

31.03.1964 01.01.1985
11.02.1996
25.10.1962 17.11.1983

01.09.2016

RESTRUCTURING

01.09.2016

RESTRUCTURING

26.03.1965 19.02.1984

01.09.2016

RESTRUCTURING

02.04.1963 19.10.1986
28.06.1997
16.12.1965 01.01.1984
06.01.1992
31.01.1963 01.08.1992
08.02.1965 27.08.1987
10.09.1997

26.03.2018

AQ

D)NGP
मो. ा. - I Sr DOM

अजा

मो. ा. - I CMS NGP अजा
मो. ा. - I SR DEE
सामा य

(TRO)
NGP

26.03.2018
26.03.2018
23.11.2018

Reverted as Helper

व र. .

म य रे ल
मोटर वाहन चालक
आठ अंक
सं या

ेणी - मोटर

कमचार का नाम
(सव ी)

1 O4493280 रामे वर ह र चं
राठोड़
2 74874690 दनदयाल
नमदा साद

ायवर

पदनाम

ेड II , वे.मा. . 5200-20200+2400 GP क वर यता सू ची ।
टे शन

जाती

ज म तथी

भरती तथी

पदो नती
तथी

नागपु र मंडल
वीकृ त पद = 1
ट पणी

मो. ा. - II C&W

सामा य

20.02.1962 16.09.1985
31.03.1997

23.11.2018

Control
duty
मो. ा. - II IOW/AQ

सामा य

20.01.1964 23.01.1984
24.09.1997

23.11.2018

अजा

04.03.1961 25.12.1987
25.07.1997
21.02.1963 10.09.1997
18.11.1989
11.06.1965 13.06.1988
15.01.1998
08.01.1966 22.12.1989
10.09.1997

23.11.2018

AGAINST SC QUOTA

23.11.2018

AGAINST SC QUOTA

working
under
Sr.DEN(Co)

3 O7293288 शरद मोहन सहारे मो. ा. - II SSE(
TELE) AQ
मो. ा. - II SR DSO
4 74839720 गणेश बी गवई
NGP
मो. ा. - II SSE( w)AQ
5
गंगाराम यू
पानतावने
6 O7307597 गजानन हे मराज मो. ा. - II Sr.DEE(TR
गज भये
D) NGP

अजा
अजा
अजा

23.11.2018
23.11.2018

.

