
�वग� जात
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 एकनुरे चेतना संजय
Rx 15-4 �सहंगड हाऊस, 
बालाजी नगर, वाळुज, 

औरंगाबाद.

भट�या 
जमाती

गाडी 
लोहार

उप $वभागीय 
अ&धकार(, 
वैजापूर

2012/Caste/NT/C

R-302 

Dt.28.07.2012

एकनुरे पुजा संजय, Rx 15-4 

�सहंगड हाऊस, बालाजी नगर, 
वाळुज, औरंगाबाद.

बह(ण औरंगाबाद A1095289  

Dt.04.06.2015

2 सपकाळ राहूल सुपडु
ध,डीबाबा मंद(रा जवळ, 
शीवना, ता.�स. लोड, 

िज.औरंगाबाद

इतर 
मागास वग1 माळी

उप $वभागीय 
दंडा&धकार(, 
�स. लोड

1613 

Dt.24.11.2015

सपकाळ सचीन सुपडु, ध,डीबाबा 
मंद(रा जवळ, शीवना, ता.�स. लोड, 

िज.औरंगाबाद
भाऊ औरंगाबाद A1012401 

Dt.20.04.2015

3
फाजगे अनामीका 

अवीनाश
एकनाथ नगर, 4दारकापूर(, 
उ5मानपूरा, औरंगाबाद

इतर 
मागास वग1 678चन

उप $वभागीय 
अ&धकार(, 
औरंगाबाद

21889 

Dt.19.06.2017

फाजगे अल(शेबा अवीनाश, एकनाथ 
नगर, 4दारकापूर(, उ5मानपूरा, 

औरंगाबाद
बह(ण औरंगाबाद A733175 

Dt.02.04.2014

4 पवन 9नतीन थोरात महालगाव, ता.वैजापूर, 
िज.औरंगाबाद

इतर 
मागास वग1 माळी

उप $वभागीय 
अ&धकार(, 
वैजापूर

949 

Dt.17.09.2014

9नक:त 9नतीन थोरात, महालगाव, 
ता.वैजापूर, िज.औरंगाबाद बह(ण औरंगाबाद A759412 

Dt.10.04.2014

5 सावंत गौतम सुय1भान गांधल(, ता.िज.औरंगाबाद अनुसू&चत 
जाती महार

उप 
िज. हा&धकार( 

(सेत)ु, औरंबाबादु

2007/Caste/SC/C

R-6070 

Dt.20.12.2007

राहूल सुय1भान सावंत, गांधल(, 
ता.िज.औरंगाबाद भाऊ औरंगाबाद AAA296 

Dt.08.04.2008

6 $<कम चंदन ताटु एन-7 ए-107 सी-2 36 �सडको, 
औरंगाबाद

$वमु�त 
जाती

राजपुत 
भामटा

उप 
िज. हा&धकार( 

(सेत)ु, औरंबाबादु

2013/Caste/VJ/C

R-479 

Dt.17.07.2013

9नता चंदन ताटु, एन-7 ए-107 सी-2 

36 �सडको, औरंगाबाद बह(ण औरंगाबाद A1212302 

Dt.07.12.2015

7 मोनीका क.याण गांगले बोलेगाव पो.प>डापूर ता.गंगापूर, 
िज.औरंगाबाद

भट�या 
जमाती धनगर

उप $वभागीय 
अ&धकार(, 
वैजापूर

5135 

Dt.29.06.2017

5व?ल(ल सोमनाथ गांगले, बोलेगाव 
पो.प>डापूर ता.गंगापूर, िज.औरंगाबाद

चुलत 
भाऊ नाशीक 101861 

Dt.02.04.2012

8 काथार रेखा भा5कर नांदारपूर पो.पींपरखेडा, 
ता.कAनड, िज.औरंगाबाद

इतर 
मागास वग1

काथार 
वाणी

उप $वभागीय 
दंडा&धकार(, 
�स. लोड

2013/Caste/OBC/

CR-698 

Dt.21.06.2013

काथार वीBणू भा5कर, नांदारपूर 
पो.पींपरखेडा, ता.कAनड, 

िज.औरंगाबाद
भाऊ औरंगाबाद A156013 

Dt.14.03.2013

9 खडके जयCी राजु $पशोर, ता.कAनड, 
िज.औरंगाबाद

इतर 
मागास वग1 माळी

उप $वभागीय 
दंडा&धकार(, 
कAनड

10620 

Dt.27.06.2016

खडके नीलम Dकाश, $पशोर, 
ता.कAनड, िज.औरंगाबाद

चुलत 
बह(ण औरंगाबाद AA52193 

Dt.23.03.2017

10 खडके संतोष राजु $पशोर, ता.कAनड, 
िज.औरंगाबाद

इतर 
मागास वग1 माळी

उप $वभागीय 
दंडा&धकार(, 
कAनड

10622 

Dt.27.06.2016

खडके शुभम Fाने8वर, $पशोर, 
ता.कAनड, िज.औरंगाबाद

चुलत 
भाऊ औरंगाबाद AA54246 

Dt.21.08.2017

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 0दनांक

अज�दारा1 या कोण/ या र	 त 
संबंधातील नातेवाईकास जात वैधता 

�माणप� 0दले नाव व प/ ता

अज�दारा
शी 

असलेले 
नाते

वैधता 
�माणप� 
कोण/ या 
स�मतीने 
0दले / या 
स�मतीचे 

नाव

वैधता 
�माणप� 
-मांक व 

0दनांक

शेरा
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�वग� जात
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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 0दनांक

अज�दारा1 या कोण/ या र	 त 
संबंधातील नातेवाईकास जात वैधता 

�माणप� 0दले नाव व प/ ता

अज�दारा
शी 

असलेले 
नाते

वैधता 
�माणप� 
कोण/ या 
स�मतीने 
0दले / या 
स�मतीचे 

नाव

वैधता 
�माणप� 
-मांक व 

0दनांक

शेरा

11 शेलार उमेश साहेबराव वसुसायगाव पो.रानजंनगाव 
पोल, ता.गंगापूर, िज.औरंगाबाद

भट�या 
जमाती धनगर

उप $वभागीय 
अ&धकार(, 
वैजापूर

6549 

Dt.07.10.2017

शेलार सोमीनाथ Fाने8वर, 
वसुसायगाव पो.रानजंनगाव पोल, 

ता.गंगापूर, िज.औरंगाबाद

चुलत 
भाऊ औरंगाबाद A1016157 

Dt.27.04.2015

12 कुणाल रमेश देवडे
�सडका एन-7 एच नं.5-11-

759, फुलेनगर, अंबेडकर नगर, 
औरंगाबाद

अनुसू&चत 
जाती महार

उप वीभागीय 
अधीकार(, 
औरंगाबाद

3404 

Dt.30.04.2017

करण रमेश देवड,े �सडका एन-7 एच 
नं.5-11-759, फुलेनगर, अंबेडकर 

नगर, औरंगाबाद
भाऊ औरंगाबाद A1417307 

Dt.18.06.2016

13 जाधव नीखील वीजय भवन, ता.�स.लोड, 
िज.औरंगाबाद

अनुसू&चत 
जाती महार

उप $वभागीय 
दंडा&धकार(, 
�स. लोड

200 

Dt.14.06.2016

जाधव नीक:ता वीजय, भवन, 
ता.�स.लोड, िज.औरंगाबाद बह(ण औरंगाबाद A758418 

Dt.02.05.2014

14
चौधर( कृशाकुमार 

Hदनेश

?लॉट नं.बी राजवीर गाधी 
नगर महा लJमी, एन-2, 

�सडको, मुकुंदवाडी, औरंगाबाद

अनुसू&चत 
जाती मोची

उप वीभागीय 
अधीकार(, 
औरंगाबाद

6257 

Dt.09.06.2016

चौधर( भारत नंदक:शोर, ?लॉट नं.बी 
राजवीर गाधी नगर महा लJमी, एन-

2, �सडको, मुकुंदवाडी, औरंगाबाद
चुलते औरंगाबाद A-1994 

Dt.23.07.2004

15 KाLहट सायल( संतोष
से�टर 5 बी-15-9 ह(ंद5ुथान 
अवास, नMNवाडी, पैठन रोड, 

औरंगाबाद

भट�या 
जमाती गोसावी

उप 
िज. हा&धकार( 

(सेत)ु, औरंबाबादु

2012/Caste/NT/C

R-597 

Dt.26.07.2012

KाLहट पायल संतोष, से�टर 5 बी-
15-9 ह(ंद5ुथान अवास, नMNवाडी, 

पैठन रोड, औरंगाबाद
बह(ण औरंगाबाद A831773 

Dt.19.05.2014

16
जै5वाल आकाश 

नंदकुमार
जयभवानी नगर, �स.लोड, 

िज.औरंगाबाद
इतर 

मागास वग1 कलाल
उप $वभागीय 
दंडा&धकार(, 
�स. लोड

2012/Caste/obc/C

R-4808/1796 

Dt.14.07.2012

जै5वाल शीतल नंदकुमार, जयभवानी 
नगर, �स.लोड, िज.औरंगाबाद बह(ण औरंगाबाद A1407206 

Dt.02.03.2017

17 वाघ पुजा शीवाजी Hहवरा पो.बाबरा, ता.फुलंKी,  
िज.औरंगाबाद

भट�या 
जमाती गोसावी उप वीभागीय 

अधीकार(, फुलंKी
042 

Dt.05.07.2015

वाघ अजय शीवाजी, Hहवरा 
पो.बाबरा, ता.फुलंKी,  िज.औरंगाबाद भाऊ औरंगाबाद A960744 

Dt.20.02.2015

18
घुनावत Hदनेश 
5वRपचंद

ट(.4ह(.स>टर, जावधववाडी, 
?लॉट नं.36, गट नं.156, 

औरंगाबाद

$वमु�त 
जाती

राजपुत 
भामटा

उप $वभागीय 
अ&धकार(, 
वैजापूर

806 

Dt.22.11.2014

घुनावत 5वRपचंद क?पुसींग, 
ट(.4ह(.स>टर, जावधववाडी, ?लॉट 
नं.36, गट नं.156, औरंगाबाद

वडील औरंगाबाद A574074 

Dt.24.02.2014

19 राजपुत रोहन संजयसींग नगड, ता.कAनड, िज.औरंगाबाद $वमु�त 
जाती

राजपुत 
भामटा

उप $वभागीय 
दंडा&धकार(, 
कAनड

3488 

Dt.16.02.2015

राजपुत Cुती संजयसींग, नगड, 
ता.कAनड, िज.औरंगाबाद बह(ण औरंगाबाद A1189740 

Dt.01.10.2015
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