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प्रवर्ग जात
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 प्रततभा अशोक काऊतकर मु.पो.श्रीराम कॉलनी, 

ता.सेलु, तज.परभणी-
431503

एस.सी महार सब तिव्हीजनल 
ऑफीसर, परतूर

740/2006 
ति.18/08/2006

प्रतमला अशोकराव 
काऊतकर मु.पो.श्रीराम 
कॉलनी, ता.सेलु, 
तज.परभणी-431503

स.बतहण तव.जा.प्र.प.स.
औरंर्ाबाि

5673 
ति.05/03/2005

वैध

2 पवार राहूल शामराव मु.राठोिनर्र, पो.नेर, 
ता.तज.जालना-431203

तव.जा.अ बंजारा सब तिव्हीजनल 
ऑफीसर, जालना

3535 
ति.29/10/2014

पवार शामराव िासू 
मु.राठोिनर्र, पो.नेर, 
ता.तज.जालना-431203

वतिल तव.जा.प्र.प.स.
औरंर्ाबाि

304212 
ति.21/10/2013

वैध

3 जाधव सुतनल जर्न्नाथ मु.पो.तपरकल्याण, 
ता.तज.जालना-431203

एस.सी महार सब तिव्हीजनल 
ऑफीसर, जालना

7479 
ति.01/08/2007

जाधव जर्न्नाथ 
सुयगभान 
मु.पो.तपरकल्याण, 
ता.तज.जालना-431203

वतिल तव.जा.प्र.प.स.
औरंर्ाबाि

8166 
ति.27/04/2010

वैध

वैधता प्रमाणपत्र 
क्रमांक तिनांक

शेराअजगिारांनी िावा 
केलेली जात

रक्त नातेसंबंधातील नातेवाईकास प्राप्त जात वैधता प्रमाणपत्राआधारे जात वैधता प्रमाणपत्र तमळण्यासाठी संबंधीत सतमतीकिे अजगिाराने सािर केलेल्या प्रस्तावाचा संक्षीप्त तपशील िशगतवणारे तववरण

अं.क्र. अजगिाराचे पुणग नाव अजगिाराचा कायमचा पत्ता जात प्रमाणपत्र 
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अजगिाराच्या कोणत्या 
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नातेवाईकास जात 
वैधता प्रमाणपत्र तिले 

नाव व पत्ता

अजगराशी 
असलेले 

नाते

वैधता 
प्रमाणपत्र 
कोणत्या 

सतमतीने तिले 
त्या सतमतीचे 

नाव



4 मुरलीधर ित्तात्रय वाघमारे मु.पो.सेवली, ता.तज.जालना-
431203

ई.मा.व तेली सब तिव्हीजनल 
ऑफीसर, जालना

3047 
ति.05/07/2017

राजू सखाराम वाघमारे 
मु.पो.सेवली, 
ता.तज.जालना-431203

चुलते तव.जा.प्र.प.स.
औरंर्ाबाि

473334 
ति.12/11/2013

वैध

5 शेवाळे वर्षा संजय मु.वरखेि, पो.वाघु्रळ, 
ता.तज.जालना-431203

ई.मा.व माळी उप 
तजल्हातधकारी, 
जालना

329/2006 
ति.31/05/2006

तशवाजी परसराम 
शेवाळे मु.वरखेि, 
पो.वाघु्रळ, 
ता.तज.जालना-431203

चुलते तव.जा.प्र.प.स.
औरंर्ाबाि

521689 
ति.16/01/2014

वैध

6 डिपल नार्ोराव राऊत प्लॉट नं.112, तवश्वकमा 
चौक, ततरुपती कॉलनी, 
स्रीट नं.12, जयभवानी 
नर्र, औरंर्ाबाि-431001

ई.मा.व न्हावी सब तिव्हीजनल 
ऑफीसर, जालना

2832 
ति.01/07/2017

अमोल लक्ष्मण राऊत 
प्लॉट नं.112, 
तवश्वकमा चौक, 
ततरुपती कॉलनी, स्रीट 
नं.12, जयभवानी नर्र, 
औरंर्ाबाि-431001

चु.भाऊ तव.जा.प्र.प.स.
मंुबई

100260 
ति.26/08/2008

वैध

7 तखल्लारे महामायावती 
रंुजाजी

मु.तपरडपपळर्ाव, 
ता.तज.जालना-431203

एस.सी महार सब तिव्हीजनल 
ऑफीसर, जालना

806/2008 
ति.30/04/2008

तखल्लारे सुभार्ष 
पंुजाराम 
मु.तपरडपपळर्ाव, 
ता.तज.जालना-431203

चु.भाऊ तव.जा.प्र.प.स.
औरंर्ाबाि

8987 
ति.13/04/2012

वैध

8 िोके शक्क्तशाली पंढरीनाथ मु.पो.बोरर्ाव, 
ता.तज.जालना-431213

एस.सी महार सब तिव्हीजनल 
ऑफीसर, 
भोकरिन

086 
ति.10/07/2010

िोके सुमेध पंढरीनाथ 
मु.पो.बोरर्ाव, 
ता.तज.जालना-431213

स.भाऊ तव.जा.प्र.प.स.
औरंर्ाबाि

5155 
ति.09/06/2017

वैध



9 अंजली कुलभूर्षण 
वायकोस

एसबी कॉलनी, रेल्वे स्टेशन, 
िेशमुख हॉस्पीटल जवळ 
जालना-431203

ई.मा.व डशपी सब तिव्हीजनल 
ऑफीसर, जालना

6998 
ति.25/11/2016

वायकोस मेघा 
कुलभूर्षण एसबी 
कॉलनी, रेल्वे स्टेशन, 
िेशमुख हॉस्पीटल 
जवळ जालना-431203

स.बतहण तव.जा.प्र.प.स.
औरंर्ाबाि

9705 
ति.16/08/2012

वैध


