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700001 

वाहनचालक 

ेमदास सखाराम मे ाम 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  २ 
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700002 

वाहनचालक 

छोटीराम बापू पवार 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  २ 
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700003 

वाहनचालक 

संतोष नारायण हांडे 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  २ 
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700004 

वाहनचालक 

िदलीप वासुदेव अंभोरे 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  २ 
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700005 

वाहनचालक 

सुहास िवजय नाईक 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  २ 
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700006 

वाहनचालक 

यसुराम बाबूराव कोकाटे 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  २ 
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700007 

वाहनचालक 

तानाजी गामा मराडे 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  २ 
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700008 

वाहनचालक 

शंकर मारोतराव पोटे 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  २ 
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700009 

वाहनचालक 

तुकाराम यशवतंा कराळे 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  २ 
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700010 

वाहनचालक 

योगेश िशवाजी बागुल 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  २ 
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700011 

वाहनचालक 

मारोती अजून टारफे 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  २ 
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700012 

वाहनचालक 

पु षो म मारोतराव पपरे 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  २ 
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700013 

वाहनचालक 

अंकुश वामन ठो◌े◌बंरे 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  २ 
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700014 

वाहनचालक 

सितस संपत सलामे 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  २ 

दुपारी ०३.०० ते ०४.३० 





 

 

 

दुपारी ०३.०० ते ०४.३० 

700015 

वाहनचालक 

िपराजी गो वदराव कुरकुटे 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  २ 
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700016 

वाहनचालक 

सुिनल कािशनाथ पवार 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  २ 
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700017 

वाहनचालक 

िशवदास िकसन डेाखळे 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  २ 
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700018 

वाहनचालक 

काश चतामण कामडी 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  २ 
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700019 

वाहनचालक 

परमे र तुकाराम सोनुळे 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  २ 
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700020 

वाहनचालक 

गणेश रमेश वारघडे 
महारा  रा य तािं क शाला तथा औदयोिगक शाळा, 
(नॉथकोट), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
महानगरपािलकेसमोर, सोलापूर खोली  २ 
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