
 

 

 

110001 

110001 

  ले प लायटर   

भाऊराव साहेबराव िर े  
महारा  रा य तांि क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  ५ 

दुपारी ०३.०० ते ०४.३० 





 

 

 

110002 

110002 

  ले प लायटर   

नवनाथ मािणकराव गारोळे 
महारा  रा य तांि क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  ५ 

दुपारी ०३.०० ते ०४.३० 





 

 

 

110003 

110003 

  ले प लायटर   

द ा जावजी पारधी 
महारा  रा य तांि क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  ५ 

दुपारी ०३.०० ते ०४.३० 





 

 

 

110004 

110004 

  ले प लायटर   

ाने र मोतीराम कबले 
महारा  रा य तांि क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  ५ 

दुपारी ०३.०० ते ०४.३० 





 

 

 

110005 

110005 

  ले प लायटर   

गणेश रामजी मुकाटे 
महारा  रा य तांि क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  ५ 

दुपारी ०३.०० ते ०४.३० 





 

 

 

110006 

110006 

  ले प लायटर   

िव ल नारायण देवतुळे 
महारा  रा य तांि क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  ५ 

दुपारी ०३.०० ते ०४.३० 





 

 

 

110007 

110007 

  ले प लायटर   

सोमनाथ काश पारधी 
महारा  रा य तांि क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  ५ 

दुपारी ०३.०० ते ०४.३० 





 

 

 

110008 

110008 

  ले प लायटर   

कैलास नारायण जंुबडे 
महारा  रा य तांि क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  ५ 

दुपारी ०३.०० ते ०४.३० 





 

 

 

110009 

110009 

  ले प लायटर   

गोपाल महादेव खटारे 
महारा  रा य तांि क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  ५ 

दुपारी ०३.०० ते ०४.३० 





 

 

 

110010 

110010 

  ले प लायटर   

िवशाल कृ णा सांगडे 
महारा  रा य तांि क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  ५ 

दुपारी ०३.०० ते ०४.३० 





 

 

 

110011 

110011 

  ले प लायटर   

सोनाली रामभाऊ कगले 
महारा  रा य तांि क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  ५ 

दुपारी ०३.०० ते ०४.३० 





 

 

 

110012 

110012 

  ले प लायटर   

पांडुरंग भजुाजी यवहारे 
महारा  रा य तांि क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली र ५ 

दुपारी ०३.०० ते ०४.३० 





 

 

 

110013 

110013 

  ले प लायटर   

आकाश िदलीप िहले 
महारा  रा य तांि क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  ५ 

दुपारी ०३.०० ते ०४.३० 





 

 

 

110014 

110014 

  ले प लायटर   

माधव कंुडिलक बोडखे 
महारा  रा य तांि क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  ५ 

दुपारी ०३.०० ते ०४.३० 





 

 

 

110015 

110015 

  ले प लायटर   

ओम राजाराम पवार 
महारा  रा य तांि क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  ५ 

दुपारी ०३.०० ते ०४.३० 





 

 

 

110016 

110016 

  ले प लायटर   

तुकाराम गो वद पाचपुते 
महारा  रा य तांि क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  ५ 

दुपारी ०३.०० ते ०४.३० 





 

 

 

110017 

110017 

  ले प लायटर   

संतोष गुलाबराव माघाडे 
महारा  रा य तांि क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  ५ 

दुपारी ०३.०० ते ०४.३० 





 

 

 

110018 

110018 

  ले प लायटर   

गु नाथ अमृता गोरे 
महारा  रा य तांि क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  ५ 

दुपारी ०३.०० ते ०४.३० 





 

 

 

110019 

110019 

  ले प लायटर   

युवराज सुभाष साबळे 
महारा  रा य तांि क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  ५ 

दुपारी ०३.०० ते ०४.३० 





 

 

 

110020 

110020 

  ले प लायटर   

गंगाधर मोतीराम िकरवले 
महारा  रा य तांि क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  ५ 

दुपारी ०३.०० ते ०४.३० 





 

 

 

110021 

110021 

  ले प लायटर   

िवनोद म सराम गेडाम 
महारा  रा य तांि क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  ५ 

दुपारी ०३.०० ते ०४.३० 





 

 

 

110022 

110022 

  ले प लायटर   

कृ णा राजाराम खुडे 
महारा  रा य तांि क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  ५ 

दुपारी ०३.०० ते ०४.३० 





 

 

 

110023 

110023 

  ले प लायटर   

िदलीप मा ती िहले 
महारा  रा य तांि क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  ५ 

दुपारी ०३.०० ते ०४.३० 





 

 

 

110024 

110024 

  ले प लायटर   

रोमे र ावण धानगाय े
महारा  रा य तांि क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  ५ 

दुपारी ०३.०० ते ०४.३० 





 

 

 

110025 

110025 

  ले प लायटर   

िम लद ाने र सुपे 
महारा  रा य तांि क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  ६ 

दुपारी ०३.०० ते ०४.३० 





 

 

 

110026 

110026 

  ले प लायटर   

शंकर कामाजी िदघाडे 
महारा  रा य तांि क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  ६ 

दुपारी ०३.०० ते ०४.३० 





 

 

 

110027 

110027 

  ले प लायटर   

लोभाजी जा लदर झाटे 
महारा  रा य तांि क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  ६ 

दुपारी ०३.०० ते ०४.३० 





 

 

 

110028 

110028 

  ले प लायटर   

िवजयकुमार भाउुराव क हाळे 
महारा  रा य तांि क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  ६ 

दुपारी ०३.०० ते ०४.३० 





 

 

 

110029 

110029 

  ले प लायटर   

मिनष नामदेव झोले 
महारा  रा य तांि क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  ६ 

दुपारी ०३.०० ते ०४.३० 





 

 

 

110030 

110030 

  ले प लायटर   

िव ल िभवाजी क हाळे 
महारा  रा य तांि क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  ६ 

दुपारी ०३.०० ते ०४.३० 





 


