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600001 

         अनुरेखक 

अिनल संजय साखरे 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  १ 
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600002 

         अनुरेखक 

अनुसया तुळशीराम यवहारे 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  १ 
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600003 

         अनुरेखक 

जगिदश माधव शेळके 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  १ 
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600004 

         अनुरेखक 

आकाश शंकरराव इंगळे 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  १ 
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600005 

         अनुरेखक 

शािलनी िशलेदार पावरा 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  १ 
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600006 

         अनुरेखक 

अिवनाश रायभान परचाके 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  १ 
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600007 

         अनुरेखक 

िवनोद िदलीप चाप े
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  १ 
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600008 

         अनुरेखक 

िशतल मोितराम वाकोडे 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  १ 

दुपारी ०३.०० ते ०४.३० 





 

 

 

दुपारी ०३.०० ते ०४.३० 

600009 

         अनुरेखक 

सुदाम सोनाजी चवरे 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  १ 
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600010 

         अनुरेखक 

संिदप शातंाराम चौरे 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  १ 
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600011 

         अनुरेखक 

नंदिकशोर यादोराव टेकाम 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  १ 
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600012 

         अनुरेखक 

अशोक दादला पावरा 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  १ 
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600013 

         अनुरेखक 

सितश साहेबराव घु से 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  १ 
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600014 

         अनुरेखक 

घनशाम बबन मोघाड 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  १ 
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600015 

         अनुरेखक 

ललीता जयराम बोरचाटे 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  १ 
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600016 

         अनुरेखक 

िशवलाल यादव आसोल े
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  १ 

दुपारी ०३.०० ते ०४.३० 





 

 

 

दुपारी ०३.०० ते ०४.३० 

600017 

         अनुरेखक 

िवकास ध डू मंुढे 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  १ 
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600018 

         अनुरेखक 

सिवता काश बग 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  १ 
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600019 

         अनुरेखक 

कानबाराव पागोजी पाचपतेु 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  १ 
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600020 

         अनुरेखक 

िदप मधुकर महाल े
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  १ 
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600021 

         अनुरेखक 

र व  दशरथ लठाड 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  १ 
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600022 

         अनुरेखक 

अजय रामू गगज े
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  १ 
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600023 

         अनुरेखक 

धनराज गजानन देवकर 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  १ 
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600024 

         अनुरेखक 

अमोल सराम बोके 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  १ 
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600025 

         अनुरेखक 

संिदप महादेव ितवाल े
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  १ 
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600026 

         अनुरेखक 

मह  धना देशमुख 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  १ 
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