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1
1

2
पोटे र्णेश अभिमान

3
मु.पो.रायर्व्हाण, ता.परतूर,

प्रवर्ग

जात

4

5

एन.टी

वंजारी

भज.जालना-431507

6

7

8

सब भिव्हीजनल

743/16

पोटे भशवाजी

ऑफीसर, परतूर

भि.29/06/2016

भिशनराव

9
स.िाऊ

10

भव.जा.प्र.प.स. 733718
औरं र्ाबाि

मु.पो.रायर्व्हाण,
ता.परतूर, भज.जालना2

चव्हाण सुभनलिूमार

मु.मोसा, पो.पांर्री र्ोसावी,

मूरलीधर

ता.मंठा, भज.जालना431504

भव.जा.अ

बंजारा

सब भिव्हीजनल

528

431507
मुरलीधर रे वा चव्हाण

ऑफीसर, परतूर

भि.05/07/2014

मु.मोसा, पो.पांर्री
र्ोसावी, ता.मं ठा,
भज.जालना-431504

वभिल

11

भज.जा.प्र.प.स.
जालना

भि.03/04/2014

3

धायिे ज्ञानेश्वर

मु.पपपळर्ाव रे णूिाई,

एन.टी

नाथजोर्ी सब भिव्हीजनल

सखाराम

ता.िोिरिन, भज.जालना-

ऑफीसर,

431114

िोिरिन

3888

धायिे समाधान

भि.05/08/2016

आत्माराम

चु.चुलते

भव.जा.प्र.प.स. 818
औरं र्ाबाि

भि.24/02/2012

मु.पपपळर्ाव रे णूिाई,
ता.िोिरिन,
भज.जालना-431114

4

ऐश्वया मनोज पांर्ारिर सुयगिांत तेल िांिार,

ई.मा.व

तेली

सतिर िॉम्पलेक्स समोर,

सब भिव्हीजनल

4672

ऑफीसर, जालना भि.27/07/2016

पांर्ारिर अपजक्य

स.िाऊ

मनोज सुयगिांत तेल

नुतन वसाहत, अंबि रोि,

िांिार, सतिर

जुना जालना-431213

िॉम्पलेक्स समोर,

भव.जा.प्र.प.स. 1296597
औरं र्ाबाि

भि.16/04/2016

नुतन वसाहत, अंबि
रोि, जुना जालना5

बांर्र भर्तांजली प्रल्हाि मु.नालेवािी, पो.नालेवािी,

एन.टी

वंजारी

ता.अंबि, भज.जालना-

सब भिव्हीजनल

740

431213
बांर्र सोमनाथ

ऑफीसर, अंबि

भि.31/05/2016

नारायण मु.नालेवािी,

431205

चु.िाऊ

भव.जा.प्र.प.स. 758142
औरं र्ाबाि

भि.02/05/2014

पो.नालेवािी,
ता.अंबि, भज.जालना-

6

तारसे मोहन अशोि

मु.सातोनिर माळा,
ता.परतूर, भज.जालना431501

ई.मा.व

माळी

सब भिव्हीजनल

796/09

431205
अशोि अण्णासाहे ब

ऑफीसर, परतूर

भि.05/05/2009

तारसे मु.सातोनिर
माळा, ता.परतूर,
भज.जालना-431501

वभिल

भव.जा.प्र.प.स. 724325
औरं र्ाबाि

भि.09/01/2014

7

तेजस ज्ञानेश्वर सोनुने

िर्ावेस िाद्राबाि,

ई.मा.व

तेली

ता.भज.जालना-431203

सब भिव्हीजनल

5769

ऑफीसर, जालना भि.21/09/2016

सोनुने प्रशांत र्जानन

चु.िाऊ

िर्ावेस िाद्राबाि,

भव.जा.प्र.प.स. 9017
औरं र्ाबाि

भि.22/07/2009

ता.भज.जालना-431203
8

भप्रती सुभनलराव पाटोळे 488 पोलीस िॉटग र अंबि

एस.सी

मांर्

रोि जालना, ता.भज.जालना-

सब भिव्हीजनल

541/2012

पाटोळे अभनिेत सुभनल

ऑफीसर, परतूर

भि.03/10/2012

488 पोलीस िॉटग र

431203

स.िाऊ

भव.जा.प्र.प.स. 1095185
औरं र्ाबाि

भि.30/05/2015

अंबि रोि जालना,
ता.भज.जालना-431203

9

10

रासवे मोभहनी

हसमुख िॉलनी सेलू,

रघुनाथराव

ता.से लू, भज.परिणी-

िांचन भवनोि वेंिोळे

ई.मा.व

माळी

बोरिर राधा प्रिािर

1197/2016

अमरनाथ पंढरीनाथ

ऑफीसर, परतूर

भि.11/08/2016

रासवे हसमुख िॉलनी

431503

से लू, ता.से लू,

मु.पो.धाविा, ता.िोिरिन ,

ई.मा.व

तेली

भज.जालना-431132

11

सब भिव्हीजनल

मु.पो.हातिी, ता.परतूर,
भज.जालना-431501

ई.मा.व

माळी

सब भिव्हीजनल

4056

भज.परिणी-431503
वेंिोळे स्नेहल सं जय

ऑफीसर,

भि.09/08/2016

मु.पो.धाविा,

िोिरिन

ता.िोिरिन ,

सब भिव्हीजनल

89

भज.जालना-431132
बोरिर िृष्णा रघुनाथ

ऑफीसर, परतूर

भि.27/01/2016

मु.पो.हातिी, ता.परतूर,
भज.जालना-431501

चु.िाऊ

भव.जा.प्र.प.स. 1361026
औरं र्ाबाि

चु.बभहण

भव.जा.प्र.प.स. 22312
औरं र्ाबाि

चु.िाऊ

भि.16/06/2016

भि.24/08/2012

भव.जा.प्र.प.स. 1348351
औरं र्ाबाि

भि.24/05/2016

12

िाळे तेजस महािे व

सं तोषी माता मं भिर जवळ,

एन.टी

र्वळी

जुना मोंढा, ता.परतूर,

सब भिव्हीजनल

558/16

िाळे मुयरी ित्ता

ऑफीसर, परतूर

भि.15/06/2016

सं तोषी माता मं भिर

भज.जालना-431501

चु.बभहण

भव.जा.प्र.प.स. 1288694
औरं र्ाबाि

भि.26/02/2016

जवळ, जुना मोंढा,
ता.परतूर, भज.जालना-

13

राठोि अजुगन िृष्णा

मु.पो.खोरि सावंर्ी, ता.मं ठा, भव.जा.अ

बंजारा

भज.जालना-431504

सब भिव्हीजनल

377/2014

431501
भजतेश िारत राठोि

ऑफीसर, परतूर

भि.02/07/2014

मु.पो.खोरि सावंर्ी,

चु.िाऊ

भज.जा.प्र.प.स. 5130
जालना

भि.09/06/2017

ता.मं ठा, भज.जालना14
15

िहाळे िुणाल संजय

मु.पो.विीर्ोद्री, ता.अंबि,

साबळे भिक्षा राजू

भज.जालना-431205
मु.पो.आन्वा, ता.िोिरिन,

ई.मा.व
एस.सी

सोनार

सब भिव्हीजनल

1251

महार

ऑफीसर, अंबि
सब भिव्हीजनल

भि.01/07/2016
5924

साबळे भशवानी रपवद्र

ऑफीसर,

भि.07/11/2016

मु.पो.आन्वा,

भज.जालना-431112

16

र्ुठे महािे व जर्न्नाथ

मु.िंिारी खु. ता.बिनापूर,

एन.टी

431504
िहाळे सोनाली सं जय

वंजारी

भज.जालना-431202

िोिरिन

ता.िोिरिन,

सब भिव्हीजनल

भज.जालना-431112
र्ुठे रामिास िार्ुजी

236

ऑफीसर, जालना भि.25/02/2016

स.बभहण

भव.जा.प्र.प.स. 832561

चु.बभहण

औरं र्ाबाि
भि.05/08/2014
भज.जा.प्र.प.स. 4956
जालना

चु.चुलते

मु.िंिारी खु.

भि.09/06/2017

भव.जा.प्र.प.स. 1348473
औरं र्ाबाि

भि.24/05/2016

ता.बिनापूर,
17

ढािणे बळीराम जर्न्नाथ मु.िंिारी खु. ता.बिनापूर,
भज.जालना-431202

एन.टी

वंजारी

उप

809/2005

भज.जालना-431202
ढािणे जर्न्नाथ रं र्नाथ

भजल्हाभधिारी,

भि.06/10/2005

मु.िंिारी खु.

जालना

ता.बिनापूर,
भज.जालना-431202

वभिल

भव.जा.प्र.प.स. 423
औरं र्ाबाि

भि.20/01/2012

18

बोरमळे ज्ञानेश्वर

मेन रोि वालसावंर्ी, माळी

युवराज

ई.मा.व

माळी

सब भिव्हीजनल

9238

युवराज र्ोपविा

समाज मंर्ल िायालय

ऑफीसर,

भि.28/12/2017

बोरमळे मे न रोि

जवळ, ता.िोिरिन,

िोिरिन

वभिल

भव.जा.प्र.प.स. 462036
औरं र्ाबाि

भि.16/11/2013

वालसावंर्ी, माळी

भज.जालना-431114

समाज मं र्ल िायालय
जवळ, ता.िोिरिन,
भज.जालना-431114

19

वखरे चेतन चंद्रिांत

चंद्रिांत वखरे , र्णपती

ई.मा.व

नाव्ही

र्ल्ली, इतवारा,

सब भिव्हीजनल

7212

ऑफीसर, जालना भि.04/12/2017

ता.भज.जालना-431203

वखरे राहू ल चंद्रिांत

स.िाऊ

चंद्रिांत वखरे , र्णपती

भव.जा.प्र.प.स. 826104
औरं र्ाबाि

भि.07/05/2014

र्ल्ली, इतवारा,
ता.भज.जालना-431203

20

खांिेिराि शुिम िृष्णा सावता नर्र, ता.अंबि,

ई.मा.व

माळी

भज.जालना-431204

सब भिव्हीजनल

171/2011

खांिेिराि माधुरी

ऑफीसर, परतूर

भि.05/01/2011

िृष्णाराव सावता नर्र,

स.बभहण

भव.जा.प्र.प.स. 1351234
औरं र्ाबाि

भि.07/06/2016

ता.अंबि, भज.जालना21

रोंघे अक्षय मोहन

हाऊस नं-पी3 193, भवठ्ठल
नर्र, भसििा एन2,औरं र्ाबाि-431001

एन.टी

धनर्र

सब भिव्हीजनल

6292

ऑफीसर, जालना भि.24/10/2016

431204
हभरिाऊ रुस्तमराव
रोंघे हाऊस नं-पी3
193, भवठ्ठल नर्र,
भसििा एन2,औरं र्ाबाि-431001

चु.चुलते

भव.जा.प्र.प.स. 69728
औरं र्ाबाि

भि.06/02/2013

22

भशवराज िठाळराव

मु.पो.जामखे ि, ता.अंबि,

िोजणे

भज.जालना-431121

एन.टी

धनर्र

सब भिव्हीजनल

1828/16

मोभनिा रघुनाथ िोजणे

ऑफीसर, अंबि

भि.18/08/2016

मु.पो.जामखेि,

चु.बभहण

भज.जा.प्र.प.स. 4782
जालना

भि.09/06/2017

ता.अंबि, भज.जालना431121
23

योर्ेश नबाजी र्वते

मु.पो.जामखे ि, ता.अंबि,

एन.टी

धनर्र

भज.जालना-431121

सब भिव्हीजनल

576

भशवाजी उमाजी र्वते

ऑफीसर, अंबि

भि.17/06/2015

मु.पो.जामखेि,

चु.चुलते

भव.जा.प्र.प.स. 1799
औरं र्ाबाि

भि.17/04/2010

ता.अंबि, भज.जालना24

चव्हाण भिपि अजुगन

मु.पो.भवरर्व्हाण तांिा,

भव.जा.अ

बंजारा

ता.मंठा, भज.जालना-

25

बन्सीले रोहन िैलास

सब भिव्हीजनल

1217

431121
चव्हाण राहू ल अजुगन

ऑफीसर, परतूर

भि.22/06/2016

मु.पो.भवरर्व्हाण तांिा,

431504

ता.मं ठा, भज.जालना-

ित्त मं भिर जुना मोंढा जवळ,

ई.मा.व

तेली

ता.परतूर, भज.जालना-

सब भिव्हीजनल

1401/2011

431504
सुिाष शंिरलाल

ऑफीसर, परतूर

भि.31/08/2011

बन्सीले ित्त मं भिर जुना

431501

स.िाऊ

भव.जा.प्र.प.स. 156519
औरं र्ाबाि

चुलते

भि.23/04/2013

भव.जा.प्र.प.स. 3049
औरं र्ाबाि

भि.26/10/2006

मोंढा जवळ, ता.परतूर,
भज.जालना-431501

26

वाघमारे भविास सुिाम मु.पो.िोल्हारा, ता.परतूर,
भज.जालना-431501

एस.सी

महार

सब भिव्हीजनल

1731

वाघमारे सुवणा

ऑफीसर, परतूर

भि.19/11/2014

उत्तमराव
मु.पो.िोल्हारा,
ता.परतूर, भज.जालना431501

चु.चु.बभहण भज.जा.प्र.प.स. 1582541
जालना

भि.13/10/2017

27

सांबरे प्रज्वल मुिेश

176 भप्रयिशगनी िॉलनी,

एस.सी

खाटीि

सं िाजी नर्र, जालना-

सब भिव्हीजनल

8119

ऑफीसर, जालना भि.11/02/2015

431203

योर्ेशिुमार

चुलते

रमे शिुमार सांबरे 176

भव.जा.प्र.प.स. 50
औरं र्ाबाि

भि.05/10/2010

भप्रयिशगनी िॉलनी,
सं िाजी नर्र, जालना431203

28

रोभहत आत्माराम राठोि मु.शंिू सावरर्ाव, पो. नेर,

भव.जा.अ

बंजारा

ता.भज.जालना-431203

सब भिव्हीजनल

3427

ऑफीसर, जालना भि.10/07/2017

आत्माराम हरपसर्

वभिल

राठोि मु.शंिू

भव.जा.प्र.प.स. 253017
औरं र्ाबाि

भि.25/06/2013

सावरर्ाव, पो. नेर,
ता.भज.जालना-431203
29

नामिे ऋभषिेश बाळू

िारती मठ, सुिाष रोि,

एन.टी

र्वळी

नाभशि रोि, ता.भज.नाभशि-

सब भिव्हीजनल

3064

ऑफीसर, जालना भि.15/06/2016

422101

नामिे समथग संजय

चु.िाऊ

िारती मठ, सुिाष रोि,

भव.जा.प्र.प.स. 552587
औरं र्ाबाि

भि.24/03/2014

नाभशि रोि,
ता.भज.नाभशि-422101

30

भनिाळजे बाभलिा

मु.पो.िेंधळी, ता.मं ठा,

मारोतराव

भज.जालना-431504

एस.सी

महार

सब भिव्हीजनल

643

फभिरराव मारोतराव

ऑफीसर, परतूर

भि.05/06/2015

भनिाळजे
मु.पो.िेंधळी, ता.मं ठा,
भज.जालना-431504

स.िाऊ

भव.जा.प्र.प.स. 6803
औरं र्ाबाि

भि.20/03/2004

31

वैष्णवी िास्िर िरािे

मु.िारिखेिा,

एन.टी

वंजारी

पो.िेळीर्व्हाण,

32

अजय प्रिाश चव्हाण

सब भिव्हीजनल

1445

ऑफीसर, जालना भि.04/08/2016

भशवाजी भवठोबा िरािे
मु.िारिखे िा,

ता.बिनापूर, भज.जालना-

पो.िेळीर्व्हाण,

431202

ता.बिनापूर,

रामनर्र तांिा, ता.अंबि,

भव.जा.अ

बंजारा

भज.जालना-431204

चुलते

सब भिव्हीजनल

1881/16

भज.जालना-431202
रामलाल भशवलाल

ऑफीसर, अंबि

भि.25/08/2016

चव्हाण रामनर्र तांिा,

भव.जा.प्र.प.स. 1255
औरं र्ाबाि

चुलते

भि.28/09/2012

भव.जा.प्र.प.स. 5888
औरं र्ाबाि

भि.04/05/2005

ता.अंबि, भज.जालना33

योभर्ता रमे श ढािणे

मु.िारिखेिा,

एन.टी

पो.िेळीर्व्हाण,

34

वंजारी

सब भिव्हीजनल

172

ऑफीसर, जालना भि.09/06/2015

431204
रोभहत बाबासाहे ब
ढािणे मु.िारिखे िा,

ता.बिनापूर, भज.जालना-

पो.िेळीर्व्हाण,

431202

ता.बिनापूर,

भनखील भिपि

घर नं.83, भशवाजी नर्र,

भज.जालना-431202
भनिीता भिपि

िळसिर

म्हािा िॉलनी,

ई.मा.व

िावसार सब भिव्हीजनल

1840

ऑफीसर, जालना भि.25/06/2015

ता.भज.जालना-431203

चु.िाऊ

भज.जा.प्र.प.स. 1582121
जालना

स.बभहण

िळसिर घर नं.83,

भि.18/08/2017

भज.जा.प्र.प.स. 5740
जालना

भि.06/07/2017

भशवाजी नर्र, म्हािा
िॉलनी, ता.भज.जालना431203

35

अभनिेत अभनल

भशवाजी नर्र, म्हािा

िळसिर

िॉलनी, ता.भज.जालना431203

ई.मा.व

िावसार सब भिव्हीजनल

1839

ऑफीसर, जालना भि.25/06/2015

िळसिर अंभिता
अभनलराव भशवाजी
नर्र, म्हािा िॉलनी,
ता.भज.जालना-431203

स.बभहण

भव.जा.प्र.प.स. 1089007
औरं र्ाबाि

भि.20/05/2015

36

प्रभति प्रमोि तािे

रा.धनर्र र्ल्ली जामखे ि,

एन.टी

धनर्र

ता.अंबि, भज.जालना-

37

िांिर्े स्वप्प्नल सं जय

सब भिव्हीजनल

1335/2016

प्रमोि रं र्नाथ तािे

ऑफीसर, अंबि

भि.05/07/2016

रा.धनर्र र्ल्ली

431121

जामखेि, ता.अंबि,

मु.पो.फुलेनर्र,

सब भिव्हीजनल

4363/2014

भज.जालना-431121
िांिर्े पल्लवी राजू

न्यु.िोिरिन, ता.िोिरिन,

ऑफीसर,

भि.16/08/2014

मु.पो.फुलेनर्र,

भज.जालना-431114

िोिरिन

एस.सी

महार

वभिल

भव.जा.प्र.प.स. 584
औरं र्ाबाि

चु.बभहण

भि.24/08/2004

भज.जा.प्र.प.स. 5510
जालना

भि.06/07/2017

न्यु.िोिरिन,
ता.िोिरिन,

38

चव्हाण आिाश संजय मु.भहवारखेिा पो.आिणी,

भव.जा.अ

बंजारा

ता.मंठा, भज.जालना39

मोरे पल्लवी महािे व

431504
मु.सोयानजन, पो.हातिी,

ई.मा.व

िंु िार

ता.परतूर, भज.जालना-

सब भिव्हीजनल

716

भज.जालना-431114
भवक्रमिुमार मभणराम

ऑफीसर, परतूर

भि.16/06/2015

चव्हाण

सब भिव्हीजनल

1590

मोरे र्जानन

ऑफीसर, परतूर

भि.07/07/2017

महािे वराव

431501

चुलते

भव.जा.प्र.प.स. 1816
औरं र्ाबाि

स.िाऊ

भि.17/06/2003

भव.जा.प्र.प.स. 761384
औरं र्ाबाि

भि.09/04/2014

मु.सोयानजन,
पो.हातिी, ता.परतूर,

40

िांबळे अप्श्वनी

मु.पो.िेंधळी, ता.मं ठा,

राजे िाऊ

भज.जालना-431504

एस.सी

महार

सब भिव्हीजनल

264

भज.जालना-431501
िांबळे अक्षय भशवाजी

ऑफीसर, परतूर

भि.24/01/2015

मु.पो.िेंधळी, ता.मं ठा,
भज.जालना-431504

चु.िाऊ

भव.जा.प्र.प.स. 1127686
औरं र्ाबाि

भि.26/06/2015

41

र्ोसावी भशतल रमेश

मु.पो.िेंधळी, ता.मं ठा,

ई.मा.व

पशपी

भज.जालना-431504

सब भिव्हीजनल

1350

पवन साहे बराव

ऑफीसर, परतूर

भि.02/07/2016

र्ोसावी मु.पो.िेंधळी,

चु.चुलते

भव.जा.प्र.प.स. 5833
औरं र्ाबाि

भि.09/03/2004

ता.मं ठा, भज.जालना42

औटी मंभजरी महे श

उप

231

431504
औटी िोमल र्णे श

ता.िोिरिन, भज.जालना-

भजल्हाभधिारी,

भि.09/02/2016

त्माराम हरपसर् राठोि

431114

िोिरिन

लाल र्ािी िोिरिन,

ई.मा.व

वाणी

चु.बभहण

भज.जा.प्र.प.स. 5831
जालना

भि.06/07/2017

मु.शंिू सावरर्ाव, पो.
नेर, ता.भज.जालना431203

43

वैशाली नाना खरसान

मु.असाई, पो.वरुि खु.

एस.सी

मांर्

सब भिव्हीजनल

6949

साहे बराव भशवराम

ता.जाफ्राबाि, भज.जालना-

ऑफीसर,

भि.17/08/2015

खरसान मु.असाई,

431206

िोिरिन

चु.आजोबा भव.जा.प्र.प.स. 9182
औरं र्ाबाि

भि.06/11/2007

पो.वरुि खु.
ता.जाफ्राबाि,

44

अप्न्सम सालोमन साने

सब भिव्हीजनल

2777

भज.जालना-431206
साने भिती संतोष द्वारा-

िे शमूख, िे शमूख र्ल्ली

ऑफीसर,

भि.12/06/2017

रनवीरपसर् लक्ष्मणराव

िोिरिन, ता.िोििन,

िोिरिन

द्वारा- रनवीरपसर् लक्ष्मणराव

भज.जालना-431114

ई.मा.व

भिश्चन

िे शमूख, िे शमूख र्ल्ली
िोिरिन, ता.िोििन,
भज.जालना-431114

चु.चु.पुतणे भव.जा.प्र.प.स. 15656
औरं र्ाबाि

भि.28/06/2011

45

मयुरी लक्ष्मण भहवाळे

भशव नर्र भसव्हील

एस.सी

बुप्दिझम सब भिव्हीजनल

हॉस्पीटल रोि जालना,

3140

ऑफीसर, जालना भि.17/06/2016

सं जोर् साहे बराव

चु.िाऊ

भहवाळे भशव नर्र

अंबि रोि जालना,

भसव्हील हॉस्पीटल रोि

ता.भज.जालना-431203

जालना, अंबि रोि

भव.जा.प्र.प.स. 6116
औरं र्ाबाि

भि.09/11/2001

जालना, ता.भज.जालना431203
46

भिव्या भिपि मुळे

पंचमुखी चौि, ज्ञानेश्वर

ई.मा.व

िासार

नर्र, र्ल्ली नं.5, िबिी

सब भिव्हीजनल

5846

ऑफीसर, जालना भि.03/10/2015

भनतीन अशोिराव मुळे

चु.चुलते

पंचमुखी चौि,

रोि, अिोला,

ज्ञानेश्वर नर्र, र्ल्ली

ता.भज.अिोला-444002

नं.5, िबिी रोि,

भव.जा.प्र.प.स. 1110127
औरं र्ाबाि

भि.10/06/2015

अिोला,
ता.भज.अिोला47

बुरिूले प्रांजल अंबािास बाबा पठारे िॉम्पलेक्स,

भव.मा.प्र

िोष्टी

भशवाजी पुतळा, चंिननर्र,

सब भिव्हीजनल

7560

ऑफीसर, जालना भि.18/12/2017

ता.हवेली, भज.पुणे-411014

444002
बुरिूले अक्षय िे भविास

चु.िाऊ

बाबा पठारे िॉम्पलेक्स,

भव.जा.प्र.प.स. 14512
औरं र्ाबाि

भि.21/06/2011

भशवाजी पुतळा,
चंिननर्र, ता.हवेली,
भज.पुणे-411014

48

िुलवंत शुिम भिलीप

मु.पो.नेर, िेिारे श्वर मंभिर
जवळ, ता.भज.जालना431203

ई.मा.व

माळी

सब भिव्हीजनल

3946

ऑफीसर, जालना भि.01/07/2016

िुलवंत भिलीप
रामभिसन मु.पो.नेर,
िेिारे श्वर मं भिर जवळ,
ता.भज.जालना-431203

वभिल

भव.जा.प्र.प.स. 4055
औरं र्ाबाि

भि.20/11/2007

49

लुंर्िे अभजत अभरहं त

मु.भहविी,

ई.मा.व

पशपी

पो.हस्तेपपपळर्ाव,

सब भिव्हीजनल

7284

ऑफीसर, जालना भि.15/12/2014

ता.भज.जालना-431203

लुंर्िे मयुर सुरेश

चु.पुतण्या भव.जा.प्र.प.स. 826102

मु.भहविी,

औरं र्ाबाि

भि.07/05/2014

पो.हस्तेपपपळर्ाव,
ता.भज.जालना-431203

50

पाटोळे सभतष तुळशीराम मु.पो.रांजणी, ता.घनसावंर्ी,
भज.जालना-431207

एस.सी

मांर्

सब भिव्हीजनल

2003/2017

मारोती र्ोपविराव

ऑफीसर, अंबि

भि.20/11/2017

पाटोळे मु.पो.रांजणी,
ता.घनसावंर्ी,
भज.जालना-431207

चुलते

भव.जा.प्र.प.स. 2789
औरं र्ाबाि

भि.29/07/2008

भवणारे भववरण

शेरा
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