रक्त नातेसंबंधातील नातेवाईकास प्राप्त जात वैधता प्रमाणपत्राआधारे जात वैधता प्रमाणपत्र वमळण्यासाठी सं बंधीत सवमतीकडे अजग िाराने सािर केलेल्या प्रस्तावाचा सं क्षीप्त तपशील िशगववणारे वववरण
जिल्हा िाती प्रमाणपत्र पडताळणी सजमती, िालना.
अं.क्र.

अजग िाराचे पुणग नाव

अजगिाराचा कायमचा पत्ता

Published Date - 16/01/2017
अजग िारांनी िावा

जात प्रमाणपत्र

जात प्रमाणपत्र
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1
1

2

3

पासीकंटी आकाश

सं केत मेडीकल जवळ, घन

व्यंकटे श

नं.2-13-9, र्ाडीय ज्वेलसग ,

प्रवर्ग

जात

4

5

वव.मा.प्र

6

पद्मशाली सब वडव्हीजनल

7
7108

8
पासीकंटी वप्रयंका

ऑफीसर, जालना वि.23/11/2017

नरसय्या

सब वडव्हीजनल

824/2013

साहे बराव नारायण

ता.भोकरिन, वज.जालना-

ऑफीसर,

वि.19/11/2013

सरोिे मु.पो.नलणी खु.,

431114

भोकरिन

ता.भोकरिन,

सब वडव्हीजनल

8234

वज.जालना-431114
वडक्कर र्णे श विलीप

ऑफीसर,

वि.09/11/2017

9
चु.बवहण

10

11

वव.जा.प्र.प.स. 14534
औरं र्ाबाि

वि.21/06/2011

नेहरु रोड, जालना-431203
2

3

सरोिे वनतेश साहे बराव

अक्षय अशोक वडक्कर

मु.पो.नलणी खु.,

राजूर र्णपती, ता.भोकरिन,
वज.जालना-431213

एस.सी

ई.मा.व

महार

कासार

भोकरिन

ववडल

वव.जा.प्र.प.स. 1418288
औरं र्ाबाि

चु.भाऊ

वि.21/10/2016

वव.जा.प्र.प.स. 829473
औरं र्ाबाि

वि.16/05/2014

4

भोजराज अवित्य ववनोि डी-3-1, ओंकार वनवास,

ई.मा.व

तेली

चौधरी नर्र, मं ठा रोड,

सब वडव्हीजनल

1643

ऑफीसर, जालना वि.19/05/2016

जालना-431203

भोजराज अक्षय ववनोि

स.भाऊ

डी-3-1, ओंकार

वव.जा.प्र.प.स. 17350
औरं र्ाबाि

वि.19/03/2012

वनवास, चौधरी नर्र,
मं ठा रोड, जालना-

5

ऐश्वया वसध्िार्ग कांबळे मु.हणवाडी, पो.सेलर्ाव,

एस.सी

महार

ता.परतूर, वज.जालना-

सब वडव्हीजनल

391

431203
भास्कर यमाजी कांबळे

ऑफीसर, परतूर

वि.03/07/2008

मु.हणवाडी,

431502

चुलते

वव.जा.प्र.प.स. 310210
औरं र्ाबाि

वि.29/10/2013

पो.से लर्ाव, ता.परतूर,
वज.जालना-431502

6

7

िवांडे अववनाश

मु.डांबरी, पो.वचतळी पुतळी,

रावसाहे ब

ता.वज.जालना-431203

जाधव पवन विलीप

मु.पो.वाटू र, ता.परतूर,

एस.सी

वव.जा.अ

महार

बंजारा

वज.जालना-431501
8

इंर्ळे सुधाकर ज्ञानिे व

रुम नं.1261, पंचशील नर्र
नं.2, प्रवतक्षा नर्र, सोमय्या

एस.सी

महार

उप

3781

िवांडे रवव रावसाहे ब

वजल्हावधकारी,

वि.23/06/2006

मु.डांबरी, पो.वचतळी

जालना

पुतळी, ता.वज.जालना-

सब वडव्हीजनल

828/2013

431203
जाधव प्रववण विलीप

ऑफीसर, परतूर

वि.26/08/2013

मु.पो.वाटू र, ता.परतूर,

सब वडव्हीजनल

564

वज.जालना-431501
इंर्ळे वसध्िार्ग ज्ञानिे व

ऑफीसर, अंबड

वि.29/03/2014

रुम नं.1261, पंचशील

हॉस्पीटल मार्े, सायन,

नर्र नं.2, प्रवतक्षा नर्र,

ता.वज.मुंबई-400022

सोमय्या हॉस्पीटल
मार्े, सायन,
ता.वज.मुंबई-400022

स.भाऊ

वव.जा.प्र.प.स. 1348405
औरं र्ाबाि

स.भाऊ

वव.जा.प्र.प.स. 1404831
औरं र्ाबाि

स.भाऊ

वि.24/05/2016

वि.02/09/2016

वव.जा.प्र.प.स. 758136
औरं र्ाबाि

वि.02/05/2014

9

प्रवतक सं जय जोशी

मु.पो.र्ेवराई बाजार,

एन.टी

धनर्र

ता.बिनापूर, वज.जालना-

10

हजारे तन्मय सुवशल

12

40

ऑफीसर, जालना वि.03/02/2016

सं जय फकीरबा जोशी
ता.बिनापूर,

प्लॉट नं.7, माकंडे य नर्र,

वज.जालना-431202
अवनल िे वविासराव

ई.मा.व

भावसार सब वडव्हीजनल

रायमुले वैभव रामराव

मु.पो.रोवहना बु. ता.परतूर,

वनतीन जयहहि राठोड

वज.जालना-431501
मु.र्ंर्ारामवाडी,

ई.मा.व
वव.जा.अ

1767

ऑफीसर, जालना वि.30/05/2016

हजारे

तेली

सब वडव्हीजनल

1925/2011

रायमुले सुभाष

बंजारा

ऑफीसर, परतूर
सब वडव्हीजनल

वि.09/11/2011
1951

लक्ष्मणराव
राठोड सवचन जयहहि

ऑफीसर, अंबड

वि.17/11/2015

मु.र्ंर्ारामवाडी,

पो.हचचखेड, ता.अंबड,
वज.जालना-431121

ववडल

मु.पो.र्ेवराई बाजार,

431202

ता.वज.जालना-431203
11

सब वडव्हीजनल

वव.जा.प्र.प.स. 11324
औरं र्ाबाि

चुलते

वि.27/11/2012

वव.जा.प्र.प.स. 1080959
औरं र्ाबाि

वि.12/05/2015

चु.आजोबा वव.जा.प्र.प.स. 766
स.भाऊ

औरं र्ाबाि
वि.18/07/2006
वव.जा.प्र.प.स. 6582
औरं र्ाबाि

वि.07/07/2010

पो.हचचखे ड, ता.अंबड,
वज.जालना-431121

13

सं विप तुळशीराम इमले घर नं.20, कोणाकगपूरम,

एस.सी

चांभार

तुळजाभवानी चौक,

सब वडव्हीजनल

447

ऑफीसर, जालना वि.21/07/1999

तुळशीराम रुपचंि

ववडल

इमले घर नं.20,

एसबीओए शाळे समोर,

कोणाकगपूरम,

हसुगल, औरं र्ाबाि-431008

तुळजाभवानी चौक,

वव.जा.प्र.प.स. 4899
औरं र्ाबाि

वि.06/02/2007

एसबीओए शाळे
समोर, हसुगल,
14

झरे कर भारत बळीराम

मु.हातडी, ता.परतूर,
वज.जालना-431501

ई.मा.व

माळी

सब वडव्हीजनल

786/16

औरं र्ाबाि-431008
झरे कर रामकौर

ऑफीसर, परतूर

वि.01/07/2016

बलवभम

स.बवहण

वव.जा.प्र.प.स. 186421
औरं र्ाबाि

वि.15/07/2013

15

सुवमत छर्न खरात

छल्लानी कॉलनी, ता.मं ठा,

एस.सी

महार

वज.जालना-431504

सब वडव्हीजनल

23

खरात राजे भाऊ

ऑफीसर, परतूर

वि.05/01/2016

सं पतराव छल्लानी

चुलते

वव.जा.प्र.प.स. 253948
औरं र्ाबाि

वि.19/08/2013

कॉलनी, ता.मं ठा,
16

हु रडे कर पुजा परशूराम

मु.पो.आन्वा, ता.भोकरिन,

ई.मा.व

माळी

वज.जालना-431112

सब वडव्हीजनल

5708

वज.जालना-431504
हु रडे कर पवन परशूराम

ऑफीसर,

वि.17/01/2015

मु.पो.आन्वा,

भोकरिन

स.भाऊ

वव.जा.प्र.प.स. 156030
औरं र्ाबाि

वि.14/03/2013

ता.भोकरिन,
वज.जालना-431112

17

पुजा सुभाष िाभाडे

मु.असाई पो.वरुड खु.

एस.सी

महार

सब वडव्हीजनल

6929

ऑफीसर,

वि.17/08/2015

भोकरिन
सब वडव्हीजनल

3843

ता.वज.औरं र्ाबाि-431008

ऑफीसर,

वि.28/07/2016

वशव नर्र, जुना जालना,

भोकरिन
सब वडव्हीजनल

4970

ता.जाफ्राबाि, वज.जालना18

19

431206
आकाश वभका सपकाळ सी-8-03, मयुर पाकग, हसुगल,

वैष्णव आयुष सवचन

एन.टी

एन.टी

धनर्र

बैरार्ी

ता.वज.जालना-431203
20

मोरे पल्लवी विलीपराव मु.पो.आकणी, ता.मं ठा,
वज.जालना-431504

एस.सी

महार

िाभाडे मधुकर मल्हारी

चु.चुलते

वव.जा.प्र.प.स. 5734
औरं र्ाबाि

सपकाळ र्णे श कडू बा

चु.भाऊ

वव.जा.प्र.प.स. 70601
औरं र्ाबाि

सवचन वकशनिास

ऑफीसर, जालना वि.03/08/2010

वैष्णव

सब वडव्हीजनल

381

मोरे स्वप्प्नल

ऑफीसर, परतूर

वि.02/07/2014

विलीपराव
मु.पो.आकणी, ता.मं ठा,
वज.जालना-431504

ववडल

वि.28/02/2013

वव.जा.प्र.प.स. 1764
औरं र्ाबाि

स.भाऊ

वि.25/07/2011

वि.08/04/2008

वव.जा.प्र.प.स. 759487
औरं र्ाबाि

वि.11/04/2014

21

घुर्े बळीराम धनराज

मु.चणेर्ाव, पो.वचखली,

एन.टी

वंजारी

ता.भोकरिन, वज.जालना22

र्ायकवाड ववकास

431213
धनर्र हपपळर्ाव, ता.अंबड,

भुजंर्राव

वज.जालना-431204

सब वडव्हीजनल

804

छर्न अप्पाजी घुर्े

चु.आजोबा वव.जा.प्र.प.स. 310588

ऑफीसर, जालना वि.18/06/2016
एन.टी

र्ोपाळ

औरं र्ाबाि

सब वडव्हीजनल

33/2011

र्ायकवाड मुक्ता

ऑफीसर, परतूर

वि.19/01/2012

भुजंर्राव धनर्र

स.बवहण

वि.07/11/2013

वव.जा.प्र.प.स. 1287905
औरं र्ाबाि

वि.18/01/2016

हपपळर्ाव, ता.अंबड,
23

वैष्णवी मोतीराम

मु.पो.जामखे ड, ता.अंबड,

वनलाखे

वज.जालना-431121

एन.टी

धनर्र

सब वडव्हीजनल

503

वज.जालना-431204
वनलाखे अंजली

ऑफीसर, अंबड

वि.11/03/2016

मोतीराम

स.बवहण

वव.जा.प्र.प.स. 1189959
औरं र्ाबाि

वि.03/12/2015

मु.पो.जामखेड,
ता.अंबड, वज.जालना24

भोजने ववशाल

मु.पो.वकनर्ाव, ता.अंबड,

रावसाहे ब

वज.जालना-431121

एन.टी

धनर्र

सब वडव्हीजनल

0268/2013

431121
भोजने सवचन

ऑफीसर, अंबड

वि.20/02/2014

रावसाहे ब

स.भाऊ

वव.जा.प्र.प.स. 3785
औरं र्ाबाि

वि.03/06/2010

मु.पो.वकनर्ाव,
ता.अंबड, वज.जालना25
26

िशगना मावणक पांढरे

मु.पो.जामखे ड, ता.अंबड,

मुंजाळ केतन संविपान

वज.जालना-431121
मु.पो.माडी, ता.अंबड,
वज.जालना-431204

एन.टी
एन.टी

431121
सं विप भाऊसाहे ब पांढरे

धनर्र

सब वडव्हीजनल

540/2016

धनर्र

ऑफीसर, अंबड
सब वडव्हीजनल

वि.21/03/2016
706/2012

मुंजाळ योर्ेश सं विपान

ऑफीसर, परतूर

वि.30/08/2012

मु.पो.माडी, ता.अंबड,
वज.जालना-431204

चु.भाऊ

वव.जा.प्र.प.स. 8048

स.भाऊ

औरं र्ाबाि
वि.06/05/2004
वव.जा.प्र.प.स. 19216
औरं र्ाबाि

वि.09/04/2013

27

उन्नती प्रल्हाि भुसारे

मु.पो.कंु भार हपपळर्ाव,

ई.मा.व

हशपी

ता.घनसावंर्ी, वज.जालना-

सब वडव्हीजनल

1229/16

शरि र्ोहविराव भुसारे

ऑफीसर, अंबड

वि.11/07/2016

मु.पो.कंु भार हपपळर्ाव,

431211

चुलते

वव.जा.प्र.प.स. 552510
औरं र्ाबाि

वि.03/03/2014

ता.घनसावंर्ी,
वज.जालना-431211

28

मंडपे परमे श्वर र्ोहवि

मु.नार्ापूर, पो.रोहणा बु.

ई.मा.व

माळी

सब वडव्हीजनल

543

ऑफीसर, परतूर

वि.30/03/2017

सब वडव्हीजनल

1115

राऊत सुरेखा िौलत

ता.जाफ्राबाि, वज.जालना-

ऑफीसर,

वि.27/05/2016

मु.वरखे डा ववरो,

431206

भोकरिन

ता.जाफ्राबाि,

सब वडव्हीजनल

1718

वज.जालना-431206
रवव विनकर लाळे

ऑफीसर, परतूर

वि.18/11/2014

सब वडव्हीजनल

1300/2010

मारोती वामन तरवटे

ऑफीसर, परतूर

वि.20/08/2010

मापेर्ाव, ता.परतूर,

257

वज.जालना-431501
खरात भर्वान येडूबा

ता.परतूर, वज.जालना29

30

राऊत वनतेश िौलत

आकाश भास्कर लाळे

431501
मु.वरखेडा ववरो,

कासार र्ल्ली र्ाव, भाजी

एस.सी

ई.मा.व

महार

कासार

मंडी जवळ, ता.परतूर,
31

तरवटे महािे व वामन

वज.जालना-431501
मापेर्ाव, ता.परतूर,

एन.टी

धनर्र

वज.जालना-431501
32

33

सवचन मावणकराव

मु.िावरर्ाव, पो.िाभाडी,

खरात

ता.बिनापूर, वज.जालना-

सं केत संतोष पवार

431213
मु.ववरे र्ाव तांडा,
पो.जांभसमर्ग ,
ता.घनसावंर्ी, वज.जालना431211

ई.मा.व

माळी

सब वडव्हीजनल

ज्ञानेश्वर हवरभाऊ मंडपे

चु.भाऊ

औरं र्ाबाि
स.बवहण

चुलते

बंजारा

सब वडव्हीजनल

1265/16

ऑफीसर, अंबड

वि.13/07/2016

चुलते

वि.14/06/2016

वज.जा.प्र.प.स. 4459
जालना

सं पत तुकाराम पवार

वि.24/09/2015

वव.जा.प्र.प.स. 1360370
औरं र्ाबाि

चु.भाऊ

वि.14/06/2016

वव.जा.प्र.प.स. 1160142
औरं र्ाबाि

स.भाऊ

वि.15/07/2011

वव.जा.प्र.प.स. 1360387
औरं र्ाबाि

ऑफीसर, जालना वि.22/06/2015
वव.जा.अ

वव.जा.प्र.प.स. 15686

वि.13/04/2017

वव.जा.प्र.प.स. 156764
औरं र्ाबाि

वि.09/04/2013

34

वशवानंि सुिाम तांिळे

मु.र्वहणीनार् नर्र,

एन.टी

वंजारी

सब वडव्हीजनल

1127/2016

ऑफीसर, अंबड

वि.29/06/2016

माळी

सब वडव्हीजनल

744/2013

बंजारा

ऑफीसर, परतूर
सब वडव्हीजनल

वि.14/08/2013
1871/16

ऑफीसर, अंबड

वि.04/10/2016

सब वडव्हीजनल

1179

पो.महाकाळा, ता.अंबड,
35
36

राऊत प्रवतक्षा ित्ता

वज.जालना-431212
मु.पो.उस्मानपूर, ता.परतूर,

सुवनल कैलास राठोड

वज.जालना-431501
मु.पो.घोंसी तांडा,

ई.मा.व
वव.जा.अ

ता.घनसावंर्ी, वज.जालना37

ववकास रोवहिास आडे

431204
अंबड रोड, भाग्योिय नर्र,

वव.जा.अ

बंजारा

जुना जालना, ता.वज.जालना-

ऑफीसर, जालना वि.22/03/2017

431203

ज्ञानेश्वर राजेंद्र तांिळे

चु.चुलते

वव.जा.प्र.प.स. 8189
औरं र्ाबाि

राऊत प्रशांत विलीपराव
भर्वान पुंजाराम राठोड

चु.भाऊ

वज.जा.प्र.प.स. 5045

चु.भाऊ

जालना
वि.09/06/2017
वव.जा.प्र.प.स. 4010
औरं र्ाबाि

रोवहिास फवकरा आडे

वि.18/09/2010

ववडल

अंबड रोड, भाग्योिय

वि.05/06/2010

वव.जा.प्र.प.स. 257766
औरं र्ाबाि

वि.14/10/2013

नर्र, जुना जालना,
ता.वज.जालना-431203

38

जाधव शालमोन

मु.पो.िे वर्ाव, ता.बिनापूर,

डॅ वनअल

वज.जालना-431203

एस.सी

मांर्

सब वडव्हीजनल

1399

ऑफीसर, जालना वि.25/07/2013

जाधव वप्रयिशगनी

स.बवहण

डॅ वनअल मु.पो.िे वर्ाव,

वव.जा.प्र.प.स. 158046
औरं र्ाबाि

वि.18/04/2013

ता.बिनापूर,
वज.जालना-431203
39

शुभम सवतष लचुवरये

जे .ई.एस. कॉलेज रोड

ई.मा.व

तेली

जालना, ता.वज.जालना40

श्रुती सवतष लचुवरये

431203
जे .ई.एस. कॉलेज रोड
जालना, ता.वज.जालना431203

सब वडव्हीजनल

7388

लचुवरये कांचन मं र्ेश

चु.बवहण

ऑफीसर, जालना वि.08/12/2017
ई.मा.व

तेली

सब वडव्हीजनल

7386

ऑफीसर, जालना वि.08/12/2017

वव.जा.प्र.प.स. 1351198
औरं र्ाबाि

लचुवरये कांचन मं र्ेश

चु.बवहण

वि.07/06/2015

वव.जा.प्र.प.स. 1351198
औरं र्ाबाि

वि.07/06/2015

41

वक्षरसार्र योवर्ता मुकंू ि मु.पो.से वली, ता.वज.जालना-

ई.मा.व

हशपी

431213
42

पवार मोवहत राजें द्र

मु.पो.टें भुणी, ता.जाफ्राबाि,

राहू ल राम चव्हाण

मु.कृष्णपूरवाडी,

एस.सी

मातांर्

44

वव.जा.अ

बंजारा

वव.जा.अ

बंजारा

ता.घनसावंर्ी, वज.जालना-

45

अरहवि प्रकाश जाधव

माने मुकेश मधुकर

सब वडव्हीजनल

894/2011

राजेंद्र चंद्रसे न पवार

सब वडव्हीजनल

1579/16

बाबु चंिू चव्हाण

ऑफीसर, अंबड

वि.03/08/2016

सब वडव्हीजनल

501/17

चव्हाण नवनार्

ऑफीसर, अंबड

वि.29/05/2017

शेषराव मु.पो.टें भुणी,

मु.पळसखे डा (कैलास

ता.परतूर, वज.जालना431501

ववडल

बंजारा

सब वडव्हीजनल

4829

र्वळी

स.भाऊ

लातूर

चु.भाऊ

292/2013

माने मं र्ेश मधुकर

ऑफीसर, परतूर

वि.17/06/2013

मु.आंबा, पो.आंबा,
ता.परतूर, वज.जालना431501

स.भाऊ

वि.21/10/2016

वव.जा.प्र.प.स. 196461
वि.03/07/2013

वव.जा.प्र.प.स. 253077
औरं र्ाबाि

सब वडव्हीजनल

वि.29/08/2017

चु.आजोबा वव.जा.प्र.प.स. 1418173

ऑफीसर, जालना वि.03/08/2016
एन.टी

वि.10/04/2015

वज.जा.प्र.प.स. 1582349

औरं र्ाबाि

वज.जालना-431208
सं तोष पांडूरंर् जाधव

वव.जा.अ

वव.जा.प्र.प.स. 1012108

जालना

ता.जाफ्राबाि,

ता.वज.जालना-431213
मु.आंबा, पो.आंबा,

स.भाऊ

औरं र्ाबाि

431207

नर्र), पो.बोरर्ाव,
46

वक्षरसार्र मयूर मुकंू ि

ऑफीसर, जालना वि.25/08/2011

ता.घनसावंर्ी, वज.जालना431207
अवनल शेषराव चव्हाण मु.कृष्णपूरवाडी,

5936

ऑफीसर, जालना वि.27/09/2016

वज.जालना-431208
43

सब वडव्हीजनल

वि.25/06/2013

वव.जा.प्र.प.स. 767105
औरं र्ाबाि

वि.03/05/2014

47

वर्ताराम ित्तात्रय र्ोरे

प्लॉट नं.123, एसआर

ई.मा.व

माळी

नं.26, घृष्णेश्वर नर्र, राज

सब वडव्हीजनल

632/2008

र्ोरे मुक्ता ित्तात्रय

ऑफीसर, परतूर

वि.19/07/2008

प्लॉट नं.123, एसआर

नर्र, मुकंू िवाडी,

नं.26, घृष्णे श्वर नर्र,

औरं र्ाबाि-431006

राज नर्र, मुकंू िवाडी,

स.बवहण

वव.जा.प्र.प.स. 1360384
औरं र्ाबाि

वि.14/06/2016

औरं र्ाबाि-431006
48

राऊत वशतल सखाराम मु.पो.वालसा वडाळा,

ई.मा.व

बारी

सब वडव्हीजनल

3975

राऊत ऋवषकेश

ता.भोकरिन, वज.जालना-

ऑफीसर,

वि.06/08/2016

तुकाराम

431114

भोकरिन

चु.भाऊ

वज.जा.प्र.प.स. 5397
जालना

वि.09/06/2017

ववणारे वववरण

शेरा

12
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