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रक्त नातेसांबांधातील नातेवाईकास प्राप्त र्ात वैधता प्रमार्पत्राआधारे र्ात वैधता प्रमार्पत्र दमळण्यासाठी सांबांधीत सदमतीकडे अर्जदारने सादर केलेल्या प्रस्तावाचा
सांक्षीप्त तपशील दशज दवर्ारे दववरर्

अ. अर्जदाराचे

अर्जदाराचा

क्र पुर्ज नाव

कायमचा पत्ता

अर्जदाराांनी दावा

र्ात प्रमार्पत्र अदा

र्ात प्रमार्पत्र

अर्जदाराच्या

अर्ज

वैधता

वैधता

केलेली र्ात

केलेल्या कायालयाचे

क्रमाांक व ददनाांक

कोर्त्या रक्त

दारा

प्रमार्पत्र

प्रमार्पत्र

सांबांधातील

शी

कोर्त्या

क्रमाांक

नातेवाईकास

अस

सदमतीने

व ददनाांक

र्ात वैधता

लेले

ददले त्या

प्रमार्पत्र ददले नाते

सदमतीचे

नाव

प्रवर्ज
1

2

1 सलोनी रविंद्र
पाटील

3

र्ात
4

मु.पो.बाजार

इतर मागास

भोगािं,ता-

प्रिंगग

5
गुरिं

6

7

मगिूम

इतर मागास

कागल,जज-

प्रिंगग

पन्हाळा

Sr.No/126/2016,

पाटील, पत्ता-

जाती

जि-

जिनाांक/08.03.2016

मु.पो.बाजार

प्रमाणपत्र

11.10.200

भोगािं,ता-

पडताळणी

6

कुणबी उपजिंभागीय अजिकारी
करिंीर

रजपूत

कैिंलवसग
रजपूत

MAG.SR.66/2011, पन्हाळा,जजस्िंप्नील सुजनल

पुणे
चुलत सजमती
जिंभागीय

1180458

जिनाांक/07.05.2011

भाऊ

जाती

, जि-

मु.पो.बामणी,ता-

प्रमाणपत्र

16.10.201

कागल,जज-

पडताळणी

5

मगिूम, पत्ता-

रजपूत उपजिंभागीय अजिकारी

MAG.SR.NO.H/22 एकनाथ रामवसग

चुलत जिंभागीय

2939, जि-

, ता-पन्हाळा,

भामटा करिंीर

1/2009,

रजपूट, पत्ता-

आजो जाती

19.07.20

जिनाांक/20.03.2009

मु.पो.प्रयाग

बा

10

प्रमाणपत्र

मु.पो.प्रयागजचखल जिंमुक्त जाती

रजपूत उपजिंभागीय अजिकारी

जचखली,ताMAG.SR.NO.H/22 एकनाथ रामवसग

पडताळणी
चुलत जिंभागीय

2939, जि-

, ता-पन्हाळा,

भामटा करिंीर

4/2009,

रजपूट, पत्ता-

आजो जाती

19.07.20

जिनाांक/20.03.2009

मु.पो.प्रयाग

बा

10

उपजिंभागीय अजिकारी

Outward

जचखली,तापडताळणी
मारुती िुांि ू इांगळे , िंडील जिंभागीय

482279,

पन्हाळा

No/4284507302

पत्ता-मु.पो.नणुांद्रे ,

जाती

जि-

प्रमाणपत्र

11.11.201

पडताळणी

3

जज-कोल्हापूर

5 जिंिंेक मारुती मु.पो.नणुांद्रे,
इांगळे

89468,

मु.पो.प्रयागजचखल जिंमुक्त जाती
जज-कोल्हापूर

4 रोहन

चुलते जिंभागीय

11

पाांडुरांग बाबासो

कोल्हापूर
3 केिार केिंल

10

Certificate

कोल्हापूर
मु.पो.बामणी,ता-

9

उपजिंभागीय अजिकारी

पन्हाळा,जज2 प्रथमेश बाळू

8

शे रा

ता,पन्हाळा ,
जज-कोल्हापूर

अनुसजू चत जाती माांग

8,जिनाांक02.01.2018

तापन्हाळा,जज-

प्रमाणपत्र

12

6 सोजनया

प्ललाट नां.4 शाहू

जरयाज मुल्ला कॉलनी

7 जिंजय

इतर मागास

कसाई उपजिंभागीय अजिकारी

प्रिंगग

करिंीर

MAG/SR/274/201 जरयाज जजहरुद्दीन
1,जिनाांक-09.06.2011 मुल्ला, पत्ता-प्ललाट

जि-

इतर मागास

सुतार

प्रिंगग

उपजिंभागीय अजिकारी

MAG.SR.460/16,

इचलकरां जी

जिनाांक-18.06.2016

मल्लाप्पा सुतार,
पत्ता-

अांबेडकर

अनुसजू चत जाती महार

नगर,इस्लामपूर,ता

जज-

सुतार

प्रिंगग

ता,करिंीर,

पडताळणी
सख्खे जिंभागीय

14
1474,

तालुका करिंीर

जिनाांक-29.06.1993

वशिे ,

चुलते जाती

जि-

भूपाल काांबळे िंडगाांिं,ता.हातक

कोल्हापूर
जशिंाजी रामचां द्र

आजरा भुिरगड

Sr.No/1408/201,

सुतार,

जाती

जि-

जिनाांक-31.08.2015

मु.पो.िारिंाड,ता.

प्रमाणपत्र

28.04.20

इतर मागास

कोडोली,ता-

प्रिंगग

हातकणां गले
13 जनलेश रविंद्र

कोल्हापूर
उल्हास नगर

काांबळे

03,ता.उल्हास

पांचम

नगर,जज.कोल्हापूर

पडताळणी
िंडील जिंभागीय

09
24845,

10
41368,जि

78/2012,जिनाांक-

माने,पत्ता-मोरे

जाती

-

24.09.2012

माने

प्रमाणपत्र

04.08.20

उपजिंभागीय अजिकारी

नगर,कळां बा,ता.क
पडताळणी
MAG/SR/H2522/2 नम्रता भूपाल
बहीण जिंभागीय

04
87869,

इचलकरां जी

012,जिनाांक-

काांबळे ,

जाती

जि-

04.09.2012

मु.पो.िंाठार तर्फे

प्रमाणपत्र

23.12.20

उपजिंभागीय अजिकारी

िंडगाांिं,ता.हातक
पडताळणी
MAG/SR/H/5222/ पूजा जशतल
बहीण जिंभागीय

14
1130678

इचलकरां जी

2014,जिनाांक-

मगिूम,

जाती

,जि-

20.12.2014

मु.पो.पट्टण

प्रमाणपत्र

24.07.20

उपजिंभागीय अजिकारी

Certificate

कोडोली,तारमेश बाबु

इचलकरां जी

SR.No/1744/2016 काांबळे , पत्ता-

जजअनुसजू चत जाती महार

भुिरगड,जज.को
MAG/SR/NO.H/25 रमेश बाबु

पडताळणी
मुलगी जिंभागीय

25.08.20

Certificate

णां गले ,जज.कोल्हापू
र
मु.पो.पट्टण

प्रमाणपत्र

उपजिंभागीय अजिकारी

जजअनुसजू चत जाती महार

02.04.20

मु.पो.जशरोळ,ताजिलीप िािोबा

करिंीर

कोल्हापूर
मु.पो.िंाठार तर्फे

प्रमाणपत्र

NO-1724/93,

अनुसजू चत जाती चाांभार उपजिंभागीय अजिकारी

नगर,कळां बा,

चुलते जाती

कायगकारी िां डाजिकारी

मु.पो.िंडणगे,जज-

ली
मु.पो.िारिंाड, ता- इतर मागास

10 जय रमेश माने मोरे माने

मगिूम

09.01.20

मु.पो.जशरोळ,ता-

कोल्हापूर

12 िशगन जशतल

प्रमाणपत्र

09
495220,

जशिंाजी सुतार भुिरगड,

11 उर्ममला

जि-

कागल,ता.कागल
पडताळणी
आप्पासाहे ब
सख्खे जिंभागीय

.िंाळिंा,जज.साांग
9 ऐश्िंया

जाती

नां.4 शाहू कॉलनी

कोल्हापूर

वशिे

04165,

कागल,ता.कागल

रामचां द्र सुतार जशरोळ,जज-

8 राही मिुकर

िंडील जिंभागीय

,जिनाांक-03.12.2016 मु.पो.म्हाळगाांिं,ता
.कल्याण,जज.ठाणे

पडताळणी
सख्खे जिंभागीय

15
34523,

पुतण्या जाती

जि-

प्रमाणपत्र

08.12.20

पडताळणी

10

14 रजिंराज िंसांत जसध्िे श्िंर कॉलनी अनुसजू चत जाती चाांभार उपजिंभागीय अजिकारी
पोिंार

शाहू

करिंीर

कोल्हापूर
मु.बेले,पो-

इतर मागास

जशिंाजी

कुरुकली,

प्रिंगग

पाटील

ता.करिंीर,जज.को

16 अजनकेत

ल्हापूर
25 बी

गुरिं

अनुसजू चत जाती महार

सुजनल काांबळे िंॉडग ,स्िंािार

जििंाकर

हातकणां गले ,जज.

मु.पो.जचखली,

बाळनाथ

ता.कागल,

डिंरी

जज.कोल्हापूर

19 जगरीश

मु.पो.मडू र,

भटक्या जाती

भटक्या जाती

डिंरी

20.06.20

24.04.2008

कॉलनी शाहू

प्रमाणपत्र

12

उपजिंभागीय अजिकारी

Outward

नगर,जशगणापूर
सौरभ सांजय

करिंीर

No/4287513777 पाटील मु.बेले,पो-

जाती

जि-

4,जिनाांक-

प्रमाणपत्र

24.07.20

जज.कोल्हापूर
20 रोहन जकरण
स्िंामी

981 बी

इतर मागास

िंॉडग ,रजिंिंार

प्रिंगग

जांगम

पडताळणी
बहीण जिंभागीय

कुरुकली,

1130615,

उपजिंभागीय अजिकारी

04.07.2017
ता.करिंीर,जज.को
MAG/SR/NO/H/38 योजगता सुजनल
भाऊ

पडताळणी
जिंभागीय

15
592063,

करिंीर

3/2012,जिनाांक-

काांबळे , 25 बी

जाती

जि-

05.03.2013

िंॉडग ,स्िंािार

प्रमाणपत्र

11.09.201

उपजिंभागीय अजिकारी

नगर,ता.करिंीर,
MAG/SR/H/919/20 जििंाकर लहू

करिंीर

14,जिनाांक-

खाबडे ,

जाती

जि-

04.07.2014

मु.पो.तासगाांिं,ता.

प्रमाणपत्र

23.12.20

उपजिंभागीय अजिकारी

Certificate

हातकणांगले ,जज.
बाळनाथ कृ ष्णा

रािानगरी कागल

SR.No/28/2016,जि डिंरी,

जाती

जि-

नाांक-12.01.2016

मु.पो.जचखली,

प्रमाणपत्र

16.12.20

Certificate

ता.कागल,
पडताळणी
कांु डजलक गणपती िंडील जिंभागीय

गिंळी उप-जजल्हाजिकारी

कांु डजलक रब्बे ता.भुिरगड

55020,जि

जाती

कोल्हापूर
18 स्नेहा

जिंभागीय

पोिंार, जसध्िे श्िंर

नगर,ता.करिंीर,
जज.कोल्हापूर
17 खाबडे शारोन मु.पो.तासगाांिं,ता. अनुसजू चत जाती महार

भाऊ

008,जिनाांक-

नगर,जशगणापूर
15 नम्रता

MAG/SR/21497/2 जप्रयाांका िंसांत

पडताळणी
मुलगा जिंभागीय

पडताळणी
मुलगी जिंभागीय

4
87295,

14
16930,

09
301923

रािानगरी जिंभाग

SR.No/1430/2011, रब्बे मु.पो.मडू र,

जाती

जि-

कोल्हापूर

जिनाांक-09.11.2011

ता.भुिरगड

प्रमाणपत्र

11.10.201

उपजिंभागीय अजिकारी

MAG/SR.No/H/S

जज.कोल्हापूर
जनखील जिपक

करिंीर

139/2013,जिनाांक-

स्िंामी, 981 बी

03.07.2013

िंॉडग ,रजिंिंार

पेठ,कोल्हापूर

पडताळणी
सख्खा जिंभागीय
जाती

3
137429
7जि-

चुलत प्रमाणपत्र

21.07.20

भाऊ पडताळणी
िंडील जिंभागीय

16
894892,

मु.पो.हसुर िुमाला अनुसजू चत जाती महार

उपजिंभागीय अजिकारी

पेठ,कोल्हापूर
Outward.No/4287 सजेरािं रामचां द्र

स्िंप्प्नल

ता.करिंीर,

करिंीर

5174636,जिनाांक-

सािंांत मु.पो.हसुर

जाती

जि-

सजेरािं

जज.कोल्हापूर

08.12.2017

िुमाला

प्रमाणपत्र

26.11.20

ता.करिंीर,

पडताळणी

13

21 सािंांत

22 मुजाजहि

मु.पो.जशरोळ,

महे बब
ु मोमीन ता.जशरोळ,
जज.कोल्हापूर

इतर मागास
प्रिंगग

मोमीन उपजिंभागीय अजिकारी
इचलकरां जी

MAG/SR.No/S/53 खालीि मेहबुब

भाऊ

जिंभागीय

103494,

4/2012,जिनाांक-

मोमीन

जाती

जि-

13.06.2012

मु.पो.जशरोळ,

प्रमाणपत्र

06.10.20

ता.जशरोळ,

पडताळणी

07

