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तपशील िशगदवण रे दवदवरण
दिन ांक :- 04/12/2017
वैधत
अजगि र नी
अ.
क्र.

अजगि र चे पुणग न व

अजगि र च क यमच

ि व केलेली

पत्त

जत

अजगि र च्य कोणत्य रक्त
ज त प्रम णपत्र अि
केलेल्य क यालय चे न व

ज त प्रम णपत्र क्रम ांक व

सांबांध तील न तेव ईक स ज त

दिन ांक

वैधत प्रम णपत्र दिले न व व
पत्त

1

2

1

प्रविण विलास चव्हाण

2

मोहन वभकािी विपके

3

प्रवतक प्रल्हाि िािि

4

प्रवतमा अनंिराि पोले

5

रमा भारत पुंडगे

6

सुवमत अर्ोक खंडारे

3
रा. गालिाडी ता.औंढा
वि. हहगोली
रा. वपपरी हलग ता.
सेनगाि वि. हहगोली
रा. रामेश्िर ताडा ता.
कळमणूरी वि. हहगोली

प्रवर्ग

जत

4

5

V.J.

बंिारा

S.C.

बौद्ध

V.J.

बंिारा

रा. वसद्धे श्िर ता. औंढा

N.T.C

वि. हहगोली

.

रा. रूपुर कॅ म्प ता. औंढा
वि. हहगोली
रा. तळणी ता.सेनगाि वि.
हहगोली

हाटकर

S.C.

बौद्ध

S.C.

बौद्ध

अजगि

प्रम णपत्र

र शी

सदमतीने

असलेले दिले त्य
न ते

वैधत प्रम णपत्र
क्रम ांक व दिन ांक

शेर

सदमतीचे
नव

6

7

उपविभागीय अविकारी

नं.2011/misc/ws/1346

कायालय हहगोली

वि.07/06/2011

उपविभागीय अविकारी

नं.1915 /2016

कायालय हहगोली

वि.02/10/2016

उपविभागीय अविकारी
कायालय कळमणूरी
उपविभागीय अविकारी
कायालय िसमत

8
मिुकर िाघोबा चव्हाण

सुिर्शन सोनबा विपके

9
चुलता

चुलत
भाऊ

10
लातूर

औरं गाबाि

प्रल्हाि िुिाराम िािि रा.
वि. 20/06/2015

रामेश्िर ताडा ता. कळमणूरी वि. िवडल

लातूर

हहगोली
नं. 3068 वि.15/09/2017

आनंिराि हसिबराि पोले रा.
वसद्धे श्िर ता. औंढा वि. हहगोली

उपविभागीय अविकारी

नं.2007/misc/ws/3197

कायालय िसमत

वि.15/11/2007

उपविभागीय अविकारी

नं.435/2016

अर्ोक रामिी खंडारे रा.तळणी

कायालय हहगोली

वि.07/04/2016

वि. हहगोली

रािेर् भारत पुंडगे

िवडल

लातूर

भाऊ

लातूर

िवडल

लातूर

11
13249
वि.02/02/2011
2225
वि.29/12/2009
381166
वि.27/11/2013
861199
वि.05/08/2015
856072
वि.26/02/2015
284
वि.31/01/2009
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