
�वग� जात
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
933721 राजपुत कुणाल 


नहालसह
मु.पो. नाचनवेल ता. क�नड 

िज. औरंगाबाद �वमु�त जाती राजपुत 

भामटा 10

उप�वभागीय 

अ$धकार&, क�नड 655 'द. 22.05.2018 
नक(ता 
नहालसगं राजपुत बह&न
िज)हा 

पडताळणी 
औरंगाबाद

1674036 'द. 

05.04.2018
�व+याथ-

2
10.11.2020 न�वरा गोह 

साजेद कुरेशी
मु. पो. जनुा बाजार हेड पो/ट 

ऑ1फस समोर औरंगाबाद
इतर मागास 

वग4
खाट&क 

316

उप�वभागीय 

अ$धकार&, 
औरंगाबाद

28812 'द. 

16.10.2017

मो. साजेद कुरेशी मो. मसुद 

कुरेशी वडील
�वभागीय 

पडताळणी 
नाशक

255658 'द. 

03.09.2013
�व+याथ-

3
933626 रावळकर 
तेज/वीनी 6मोद

मु.पो. आमखेडा ता. सोयगाव 

िज. औरंगाबाद
अनुसु$चत 

जाती
खाट&क 

316

उप�वभागीय 

अ$धकार&, 
औरंगाबाद

2014/Caste/SC/CR-

1005 'द. 05.07.2014
रावळकर �वजया 6मोद बह&न

�वभागीय 

पडताळणी 
औरंगाबाद

922697 'द. 

09.01.2015
�व+याथ-

4
932983 सगंल शतल 

संजय
मु. पो. लालवन ता. फुलं8ी 

िज. औरंगाबाद �वमु�त जाती राजपुत 

भामटा 10

उप�वभागीय 

अ$धकार&, पैठण-

फुलं8ी

2019/Caste/VJ/CR 

3072 'द. 26.06.2019
मदन दौलत सगंल

चुलत 

चुलत 

चुलते

�वभागीय 

पडताळणी 
औरंगाबाद

543684 'द. 

27.01.2014
�व+याथ-

5
933279 <बघोट साहेबसगं 

कच>
मु.पो. संजरपुरवाडी ता. 
वैजापुर िज. औरंगाबाद �वमु�त जाती राजपुत 

भामटा 10

उप�वभागीय 

अ$धकार&, वैजापुर 65 'द. 05.05.2014 झनकसगं कारभार& <बघोट चुल भाऊ
िज)हा 

पडताळणी 
औरंगाबाद

1819061 'द. 

28.08.2018
�व+याथ-

6
933777 मोह. मुझ�क(र 

मोह. सा'दक नदवी

मु.पो. ग)ल& नं. 20 घर नं. 8-

15-192 हुदा म/द&ज जवळ 

रोशन गेट औरंगाबाद

इतर मागास 

वग4
बागवान 

182

उपिज)हा$धकार&, 
सेतु औरंगाबाद

2010/Caste/OBC/C

R-7760 'द. 

14.07.2010

मोहAमद सा'दक अBदलु कर&म वडील
�वभागीय 

समती, 
औरंगाबाद

1909 'द. 

24.02.2010
�व+याथ-

7
1092185 राजपुत 6मोद 

�वजयसगं
मु.पो. �वजयंत नगर देवळाई 

रोड औरंगाबाद �वमु�त जाती राजपुत 

भामटा 10

उपिज)हा$धकार&, 
सेतु औरंगाबाद

2010/Caste/VJ/CR-

16 'द. 14.07.2010
राजपुत रोह&नी जगनसगं बह&न

�वभागीय 

समती, 
औरंगाबाद

24950 'द. 

29.11.2012
�व+याथ-

8
933461 शहारे तनुजा 

संजय

मु.पो. आगरसायगाव पो. 
जांभरगाव ता. वैजापुर िज. 

औरंगाबाद
�वमु�त जाती राजपुत 

भामटा 10

उप �वभगीय 

अ$धकार&, वैजापुर 1482 'द. 10.08.2017 
नलेश संजय शहारे भाऊ
िज)हा 

पडताळणी 
औरंगाबाद

2019113 'द. 

14.06.2019
�व+याथ-

9
933391 शेख आयेशा 
जDरण
नसार अहमद मु.पो. पैठण इतर मागास 

वग4 जु)हा 57

उप  �वभागीय 

अ$धकार&, पैठण 

फुलं8ी
269 'द. 03.09.2014 तहेमीना कौसर महमद जाकेर बह&न

िज)हा 
पडताळणी 
औरंगाबाद

2019111 'द. 

14.06.2019
�व+याथ-

10
933424 कुरेशी शेख अमेर 

शेख सांडु
मु.पो. अिजठा ता. स)लोड 

िज. औरंगाबाद
इतर मागास 

वग4
कसाई 

257

उप �वभगीय 

अ$धकार&, स)लोड
41353232107 'द. 

15.02.2020

कुरेशी शेख नसीर शेख अमर 
कुरेशी

चुलत 

भाऊ

�वभागीय 

समती, 
औरंगाबाद

1008 'द. 

21.02.2008
�व+याथ-

11
933824 राजपुत 

�वFमसगं उदयसहं
मु.पो. महाGमा गांधी नगर 

औरंंगाबाद �वमु�त जाती राजपुत 

भामटा 10

उप िज)हा$धकार&, 
सेतु औरंगाबाद

2012/Caste/VJ/CR-

600 'द.17.08.2012
राजपुत �वरHIसगं उदयसगं भाऊ

�वभागीय 

समती, 
औरंगाबाद

26386 'द. 

29.11.2012
�व+याथ-

12 933074 राणा राज ुराजपुत मु.पो. सारा वैभव जटवाडा 
रोड, औरंगाबाद �वमु�त जाती राजपुत 

भामटा 10

उप �वभागीय 

अ$धकार&, 
औरंगाबाद

41373214755 'द. 

17.04.2018
राजपुत राज ुअमरसगं वडील

�वभागीय 

समती, 
औरंगाबाद

1138970 'द. 

13.08.2015
�व+याथ-

13
933758 अ�सार& मु�सीत 

मोह. गुलाम मोह.
मु.पो. वैजापुर इतर मागास 

वग4
मोमीन 

191

उप �वभागीय 

अ$धकार&, वैजापुर
41393165618 'द. 

03.07.2019

अ�सार& सुजात हुसेन गुलाम 

मोह. अ�सार& भाऊ
�वभागीय 

समती, 
औरंगाबाद

10257 'द. 

16.03.2011
�व+याथ-

वैधता �माणप 

�मांक व �दनांक
शेरा

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

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

जात
जात �माणप 

अदा केले( या 
काया�लयाचे नाव

जात �माणप �मांक 

व �दनांक

अज�दारा0 या कोण. या र� त 

संबंधातील नातेवाईकास जात 

वैधता �माणप �दले नाव व 

प. ता

अज�दारा
शी 

असलेले 

नाते

वैधता 
�माणप 

कोण. या 
स�मतीने �दले 

. या स�मतीचे 

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

वैधता �माणप 

�मांक व �दनांक
शेरा

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

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

जात
जात �माणप 

अदा केले( या 
काया�लयाचे नाव

जात �माणप �मांक 

व �दनांक

अज�दारा0 या कोण. या र� त 

संबंधातील नातेवाईकास जात 

वैधता �माणप �दले नाव व 

प. ता

अज�दारा
शी 

असलेले 

नाते

वैधता 
�माणप 

कोण. या 
स�मतीने �दले 

. या स�मतीचे 

नाव

14
932971 शेख जाहेद वहमद 

शेख शक(ल अहमद

मु.पो.लोटा कारजा सफा 
कॉAले�स Kलाट नं 10 

8ीजजवळ औरंगाबाद

इतर मागास 

वग4
मोमीन 

191

उपिज)हा$धकार&, 
सेतु औरंगाबाद

2013/Caste/OBC/C

R-228 'द. 

14.07.2013

शेख अ'दल अहेमद शक(ल 

अहमेद भाउ
िज)हा 

पडताळणी 
औरंगाबाद

1819322 'द. 

07.09.2018
�व+याथ-

15
933118 पठाण जावेद 

नुरखॉ

मु.पो. �6यदश4नी इं'दरा 
नगर, गारखेडा पDरसर 

औरंगाबाद
�वमु�त जाती टकार& 88

उप िज)हा$धकार&, 
सेतु औरंगाबाद

2010/Caste/OBC/C

R- 88 'द. 

05.06.2010

पठाण वाजेदखान नुरखॉ भाऊ
�वभागीय 

समती, 
औरंगाबाद

832836 'द. 

19.08.2014
सेवा

16
933759 शेख सराजुद&न 

शेख हबीब मु. पो. शहाबाजार औरंगाबाद �वमु�त जाती छMपरबंद 

14

उप �वभागीय 

अ$धकार&, 
औरंगाबाद

41373958086 'द. 

12.10.2020
शेख जाक(र शेख सकंदर चुलत 

भाऊ

�वभागीय 

समती, 
औरंगाबाद

1087 'द. 

20.01.2012
सेवा

17
933467 नागलोद अ
नता 

राजेI
मु.पो. लालवन ता. फुलं8ी 

िज. औरंगाबाद �वमु�त जाती राजपुत 

भामटा 10

उप�वभागीय 

अ$धकार&, पैठण-

फुलं8ी

2018/Caste/VJ/CR- 

749 'द. 13.07.2018
राजपुत संजीव अंबरसगं चुलते

�वभागीय 

समती, 
औरंगाबाद

1213530 'द. 

18.12.2015
�व+याथ-

18
933494 रेहान इरफान 

घोडके
मु.पो. साळेगांव ता. वैजापुर 

िज. औरंगाबाद
इतर मागास 

वग4
खाट&क 

316

उप�वभागीय 

अ$धकार&, वैजापुर 2414 'द. 30.10.2018 साजन सुभान घोडके
चुलत 

चुलत 

चुलते

िज)हा 
पडताळणी 
औरंगाबाद

1393372 'द. 

20.01.2017
�व+याथ-

19
933533 शेख इरफोनोद&न 

शेख नाजीरोद&न
मु.पो. खुलताबाद िज. 

औरंगाबाद
इतर मागास 

वग4
मुजावर 

339

उप�वभागीय 

अ$धकार&, वैजापुर

2010/Caste/OBC/C

R- 2989  'द. 

03.02.2010

खाद&म अिजजोद&न अिजमोद&न
चुलत 

चुलत 

भाऊ

�वभागीय 

समती, 
औरंगाबाद

4031 'द. 

25.05.2011
�व+याथ-

20
933628 परदेशी 6णभ 

सुभाष
मु.पो. पळशी ता. सोयगाव 

िज. औरंगाबाद �वमु�त जाती परदेशी 
भामटा

उप�वभगीय 

अ$धकार&, स)लोड 331 'द. 26.07.2017 परदेशी तेज/वीनी सुभाष बह&न
िज)हा 

पडताळणी 
औरंगाबाद

2019402 'द. 

20.06.2019
�व+याथ-
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