
�वग� जात
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 जाधव पूजा भागवत जय भवानी नगर, �स� लोड, 
ता. �स� लोड, िज.औरंगाबाद

अनुसू�चत 
जाती चांभार

उप !वभागीय 
दंडा�धकार#, 
�स� लोड

413 / 26.06.2015

जाधव समाधान भागवत, जय 
भवानी नगर, �स� लोड, ता. 
�स� लोड, िज.औरंगाबाद

भाऊ औरंगाबाद AA52684 Dt. 

31.03.2017

2 दसरे ऋषभ सतीष

)लॉट नं.17, कात,कनगर, 
मयुर पाक-  रोड, साई लॉन 
अँ0ड मंगल काया-लय, 

औरंगाबाद

इतर 
मागास वग- तेल#

उप !वभागीय 
दंडा�धकार#, 
�स� लोड

69 / 30.01.2016

दसरे सतीष रामधन, )लॉट नं.17, 

कात,कनगर, मयुर पाक-  रोड, साई 
लॉन अँ0ड मंगल काया-लय, 

औरंगाबाद.

वडील औरंगाबाद 1096 Dt. 

10.06.1997

3 चौधर# पु3पक राज45 एन-9 एच 140-2, 8ीकृ3णा 
नगर, हडको, औरंगाबाद

इतर 
मागास वग- तेल#

उप !वभागीय 
दंडा�धकार#, 
�स� लोड

2010/Caste/obc/C

R-3280/789 

Dt.12.05.2010

चौधर# <ीयंका राज45, एन-9 एच 140-

2, 8ीकृ3णा नगर, हडको, औरंगाबाद बह#ण औरंगाबाद A827651 

Dt.09.05.2014

4 जाधव रेणुका काळूसींग दरेगाव तांडा, बालानगर, 
ता.पैठण, िज.और-गाबाद

!वमु@त 
जाती बंजारा

उप !वभागीय 
अधीकार#, पैठण-

फुलंBी

3622 

Dt.01.08.2017
जाधव मCछEं5 भानुदास चुलते औरंगाबाद A302404 

Dt.15.10.2013

5 वाघ <तीGा अशोक परणवाडी पो.उंबरखेडा, 
ता.क0नड, जी.औरंगाबाद

भट@या 
जमाती वंजार#

उप !वभागीय 
दंडा�धकार#, 

क0नड

12321 

Dt.14.09.2016

वाघ समाधान देवीदास, परणवाडी 
पो.उंबरखेडा, ता.क0नड, जी.औरंगाबाद

चुलत 
भाऊ औरंगाबाद F24199 

Dt.29.08.2012

6 सुलाने वै3णवी मनोज एकता नगर, जटवाडा रोड, 
हसु-ल, औरंगाबाद

अनुसू�चत 
जाती चांभार

उप वीभागीय 
अधीकार#, 
औरंगाबाद

7985 

Dt.29.06.2016

सुलाने वीजय बबन, एकता नगर, 
जटवाडा रोड, हसु-ल, औरंगाबाद

चुलत 
भाऊ औरंगाबाद A578177 

Dt.03.03.2014

7 खराते पवन भीकन अंधार#, ता.�स�लोड, 
िज.औरंगाबाद

इतर 
मागास वग- माळी

उप !वभागीय 
दंडा�धकार#, 
�स� लोड

2013/Caste/OBC/

CR-1535

खराते पौण,मा भीकन, अंधार#, 
ता.सी�लोड, जी.औरंगाबाद बह#ण औरंगाबाद A159911 

Dt.18.04.2013

8 पुनम द#ल#प पवार वरखेड, ता.गंगापूर, 
जी.औरंगाबाद

भट@या 
जमाती धनगर

उप वीभागीय 
अधीकार#, 
वैजापूर

2341 

Dt.20.03.2016

पवार काकासाहेब भानुदास, वरखेड, 
ता.गंगापूर, जी.औरंगाबाद चुलते औरंगाबाद A903521 

Dt.17.10.2014

9 संद#प फकJरचंद दांगोडे अंधार#, ता.�स�लोड, 
िज.औरंगाबाद

भट@या 
जमाती धनगर

उप !वभागीय 
दंडा�धकार#, 
�स� लोड

2011/Caste/NTC/

CR-1187 

Dt.20.11.2011

सागर फकJरचंद दांगोड,े अंधार#, 
ता.�स�लोड, िज.औरंगाबाद भाऊ औरंगाबाद A1296494 

Dt.07.04.2016

10
!वKमसींग रघुवीरसींग 

सौदे

घर K.1-25-194, शाल#मार 
बेकर#Cया मागे, मंजुरपूरा, 

औरंगाबाद

अनुसू�चत 
जाती बाि�मकJ

उप वीभागीय 
अधीकार#, 
औरंगाबाद

27541 

Dt.08.09.2017
!वLवराज देवराज सौदे पुतMया औरंगाबाद A903888 

Dt.17.10.2014

अज�दारा
शी 

असलेले 
नाते

वैधता 
�माणप� 
कोण� या 
स�मतीने 
�दले � या 
स�मतीचे 

नाव

वैधता 
�माणप� 
�मांक व 
�दनांक

शेरा

र! त नातेसंबंधातीत नातेवाईकास �ा$ त जात वैधता �माणप�ाआधारे जात वैधता �माणप� �मळ' यासाठ) संबंधीत स�मतीकड ेअज�दाराने सादर केले+ या �, तावाचा स-ी$ त तपशील दश�.वणारे .ववरण

अज�दारांनी दावा 
केलेल/ जातअ.�. अज�दाराचे पूण� नाव अज�दाराचा कायमचा प� ता

जात �माणप� 
अदा केले+ या 
काया�लयाचे नाव

जात �माणप� 
�मांक व �दनांक

अज�दारा2 या कोण� या र! त 
संबंधातील नातेवाईकास जात वैधता 

�माणप� �दले नाव व प� ता
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अज�दारा
शी 

असलेले 
नाते

वैधता 
�माणप� 
कोण� या 
स�मतीने 
�दले � या 
स�मतीचे 

नाव

वैधता 
�माणप� 
�मांक व 
�दनांक

शेरा

र! त नातेसंबंधातीत नातेवाईकास �ा$ त जात वैधता �माणप�ाआधारे जात वैधता �माणप� �मळ' यासाठ) संबंधीत स�मतीकड ेअज�दाराने सादर केले+ या �, तावाचा स-ी$ त तपशील दश�.वणारे .ववरण

अज�दारांनी दावा 
केलेल/ जातअ.�. अज�दाराचे पूण� नाव अज�दाराचा कायमचा प� ता

जात �माणप� 
अदा केले+ या 
काया�लयाचे नाव

जात �माणप� 
�मांक व �दनांक

अज�दारा2 या कोण� या र! त 
संबंधातील नातेवाईकास जात वैधता 

�माणप� �दले नाव व प� ता

11 फुसे करण कृ3णा पानवडोद, ता.सी�लोड, 
जी.औरंगाबाद

इतर 
मागास वग- बार#

उप !वभागीय 
दंडा�धकार#, 
�स� लोड

2011/Caste/obc/C

R-4071/230 

Dt.14.03.2011

फुसं Nव)नील कृ3णा, पानवडोद, 
ता.सी�लोड, जी.औरंगाबाद भाऊ औरंगाबाद A1105679 

Dt.05.06.2015

12 आकांशा सुरेश सामसे गाढे पींपळगाव, ता.वैजापूर, 
िज.औरंगाबाद

भट@या 
जमाती धनगर

उप वीभागीय 
अधीकार#, 
वैजापूर

9057 

Dt.03.05.2016

सुरेश काशीनाथ सामसे, गाढे 
पींपळगाव, ता.वैजापूर, िज.औरंगाबाद वडील औरंगाबाद A-602 

Dt.20.02.2004

13 RदSया चं5कांत सामसे गाढे पींपळगाव, ता.वैजापूर, 
िज.औरंगाबाद

भट@या 
जमाती धनगर

उप वीभागीय 
अधीकार#, 
वैजापूर

9059 

Dt.03.05.2016

अGय चं5कांत सामसे, गाढे 
पींपळगाव, ता.वैजापूर, िज.औरंगाबाद भाऊ औरंगाबाद F24264 

Dt.30.08.2012
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