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‘‘‘‘    �शवछत्रपती रात्य  त �्ीा  ीत�शवछत्रपती रात्य  त �्ीा  ीत  --संघट संघट //  ार रतत  ार रतत  ’’’’  ((  सन सन 

20142014--  1155  ))  

  

  
11  

नाव नाव   शपशप..  स�ार  ंरत आत ी ततम  ा ीस�ार  ंरत आत ी ततम  ा ी, ,   
जन्माार�जन्माार�  11..0066..11996622  

पतमा पतमा   ्ु्ु..  भ�ड�ळभ�ड�ळ,,  पोपो..जेजे..एनएन..पीपी..टरटर  
टाऊन�शपटाऊन�शप,,    
मामा..  उाणउाण,,  िजिज..  ाायगडाायगड  

  ्ो्ो..नंनं..  99674617019967461701  
  

  

22  नाव नाव   प प ..  स��नलतल�तणतज धवस��नलतल�तणतज धव  ,,  
जन्माार�जन्माार�  1122..0088..11996633  

अ्अ्  �वभ ग चेतन वत�वभ ग चेतन वत  न वततन वतत  
  सनतसनत20120144--1155    

11  ्ुबंई्ुबंई    शीशी..  सयुर् ांम  त्ााा् मा ा् ासयुर् ांम  त्ााा् मा ा् ा, , ाायगडाायगड  
22  पुणे पुणे   पापा..  स�ुनल ल�्ण जाधव स�ुनल ल�्ण जाधव , , अह्दनगा अह्दनगा   
33  ्ो्ोलहापाा लहापाा   शीशी..  बाबासाहेब अ्बा स्लेवालेबाबासाहेब अ्बा स्लेवाले, , सांगलर सांगलर   

44  अ्ाावमी अ्ाावमी   शीशी..  ाोहरदास ााय�सगं पवाााोहरदास ााय�सगं पवाा, , वा�श् वा�श्   

55  ना�श् ना�श्   शीशी..  फार� फार� शे� अबदलुलाशे� अबदलुला, , जळगावजळगाव  
66  औांगाबाद औांगाबाद   शीशी..  ए्नाथए्नाथ    नागोााव साळंु�ेनागोााव साळंु�े, , औांगाबादऔांगाबाद  
77  नागपाा नागपाा   शीशी..  अशो् ्ोमीाा्जी पाटरलअशो् ्ोमीाा्जी पाटरल,,नागपाा नागपाा   

  सनतसनत20120155--1166    

88  ्ुबंई्ुबंई    शीशी..  �वलास नााायण वाघ�वलास नााायण वाघ, , माणेमाणे  
99  पुणे पुणे   शीशी..  शी्ांम शी्ांम शाणपपा शाणपपा ढेपेढेपे, , सोलापाा सोलापाा   
1100  ्ो्ोलहापाा लहापाा   शीशी..  सभंाजी लहा सभंाजी लहा वरटेवरटे, , ्ोलहापाा्ोलहापाा  
1111  अ्ाावमी अ्ाावमी   शीशी..  प्ोद दया्ााव ाांदाु्ाप्ोद दया्ााव ाांदाु्ा, , अ्ाावमीअ्ाावमी  

1122  ना�श् ना�श्   शीशी..अ�वनाश पांडा ांग �ैानााअ�वनाश पांडा ांग �ैानाा, , ना�श् ना�श्   
1133  औांगाबाद औांगाबाद   शीशी..्ाधव देसाई्ाधव देसाई  शेजळुशेजळु, , पाभणी पाभणी   
1144  लामाा लामाा   शीशी..दतमा बाबाााव गलालेदतमा बाबाााव गलाले,,  लामाा लामाा   

सनतसनत20201166--1177  

1515  ्ुबंई्ुबंई    शीशी..  देव�द अपपा्णा देव�द अपपा्णा ाौगुलेाौगुले, , ाायगडाायगड  
1166  अ्ाावमी अ्ाावमी   शीशी..  शतरुन हारभाऊ ाबा्डशतरुन हारभाऊ ाबा्ड, , अ्ोला अ्ोला ,,  
1177  ना�श् ना�श्   डॉडॉ..  प्दप पभा्ा मळवेल्ाप्दप पभा्ा मळवेल्ा, , जळगावजळगाव,,  
1188  औांगाबाद औांगाबाद   शीशी..  सजंय ांद्ांम ्ोाे सजंय ांद्ांम ्ोाे , , औांगाबादऔांगाबाद,,  
1199  लामाा लामाा   शीशी..  ााज्ु्ाा ाा्ांद सो्वंशीााज्ु्ाा ाा्ांद सो्वंशी, , उस्ानाबादउस्ानाबाद,,  
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पतमा पतमा   जाधवजाधव  ्ळा्ळा,,  बाल्ृषण्ााबाल्ृषण्ाा  
अह्दनगाअह्दनगा  

  ्ो्ो..नंनं..  94222214699422221469  
  

 

  
33  

नाव नाव   शपशप..  ब ब स हेबतअ बीतसतलेव लेब ब स हेबतअ बीतसतलेव ले, ,   
जन्माार�जन्माार�  11..0066..11996633  

पतमा पतमा   घनशा्घनशा्  नगानगा  ,,्ाळ्ाळ  बंगलाबंगला,,  ्ाधवनगा्ाधवनगा  
ाोडाोड,,सांगलरसांगलर  --441166441166  

  ्ो्ो..नंनं..  94220411299422041129  
 

44  नाव नाव   शपशप..  ीोह�द सती ा�सगंत्व ीीोह�द सती ा�सगंत्व ी, ,   
जन्माार�जन्माार�  2255..1100..11995577  

पतमा पतमा   UUDDPP  ्ॉलनी्ॉलनी  हनु्ानहनु्ान  ्ंदरााजवळ्ंदरााजवळ  
वा�श्वा�श्,,  मामा..िजिज..वा�श्वा�श्  

  ्ो्ो..नंनं..  90962755279096275527  
  

55  नाव नाव   शपशप..  फ रुतशेुतअअद�दल फ रुतशेुतअअद�दल , ,   
जन्माार�जन्माार�  1100..0044..11996622  

पतमा पतमा   अबदलुा ्ंजील अअसानगा ्हाहन अबदलुा ्ंजील अअसानगा ्हाहन 
जळगावजळगाव  

  ्ो्ो..नंनं..  94231857869423185786  
  

 

66  नाव नाव   शपशप..  ए न थए न थ    न गोी वतस ळ�ंन गोी वतस ळ�ं  े े  
जन्माार�जन्माार�  11..0066..11996622  

पतमा पतमा   पलॉट नं पलॉट नं 1616, , गट नं गट नं 177177, , सवैदवा नगासवैदवा नगा, , 
सामााा प�ासासामााा प�ासा, , औांगाबादऔांगाबाद  

  ्ो्ो..नंनं..  94202651519420265151  
  

  

77  नाव नाव   शपशप..  अशो ततोरपी तजपत् ट�लअशो ततोरपी तजपत् ट�ल,,  
जन्माार�जन्माार�  1111..99..11995566    

पतमा पतमा   बालाजी नगा �वसमााबालाजी नगा �वसमाा, , पगमी नगा जवळपगमी नगा जवळ, , 
पलॉट नं पलॉट नं एए//22, , नागपाानागपाा--2727  

  ्ो्ो..नंनं..  99702872349970287234  
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‘‘‘‘    �शवछत्रपती रात्य  त �्ीा  ीत�शवछत्रपती रात्य  त �्ीा  ीत((  संघट संघट //  ार रततत  ार रततत))    ’’’’  ((  सन सन 
20120155--1166  ))  

11  नाव नाव   शपशप..  �वल सतन ी ाणतव घ�वल सतन ी ाणतव घ, ,   
जन्माार�जन्माार�  1155..0033..11996633  

पतमा पतमा   AA22//330055,,  ्समाार्समाार  ाा्ाा्,,  गरुदेवगरुदेव  
एनेअसएनेअस  हॉटेलहॉटेल  जवळजवळ  �ड्पाडा�ड्पाडा  ्लयाण्लयाण  
((पप..))  माणेमाणे  442211330011  

  ्ो्ो..नंनं..  77383012067738301206  
  
  

  
22  

नाव नाव   शपशप..  शप  ंरतशप  ंरतशीणप् तशीणप् तढे्ेढे्े, ,   
जन्माार�जन्माार�  1177..0022..11995599  

पतमा पतमा   १४१४//१२१२, , ्ाुााजी पेम्ाुााजी पेम, , २७२७, , ााधा्ृषण ााधा्ृषण 
्ॉलनी्ॉलनी, , सोलापाासोलापाा..  

  ्ो्ो..नंनं..  94230662579423066257  
 
 

33  नाव नाव   शपशप..  सभं जपतलहातवरटेसभं जपतलहातवरटे, ,   
जन्माार�जन्माार�  66..0066..11994488  

पतमा पतमा   ्ु्ु..पोपो.. ाे ाे, , मामा. . ्ावीा िज्ावीा िज. . ्ोलहापाा्ोलहापाा..  
  ्ो्ो..नंनं..  77220319317722031931  

 

 

44  नाव नाव   शपशप..  पतोदतदा ती वतच ंद�ी ीपतोदतदा ती वतच ंद�ी ी, ,   
जन्माार�जन्माार�  2266..0044..11996655  

पतमा पतमा   एए. . देशपांड ेवाडीदेशपांड ेवाडी, , अ्ाावमीअ्ाावमी  

  ्ो्ो..नंनं..  98231352179823135217  
 
 
 

55  नाव नाव   शपशप..अ�वन शत् ं ा ींगतुैीन ीअ�वन शत् ं ा ींगतुैीन ी, ,   
जन्माार�जन्माार�  2277..0033..11996655  

पतमा पतमा   २४१२४१, , संम गाडगेबाबा संम गाडगेबाबा सदनसदन, , फावड ेलेनफावड ेलेन, , ए्ए्..जीजी..ाोडाोड, , 
ना�श्ना�श्  --  ४२२ ००१४२२ ००१  

  ्ो्ो..नंनं..  94058721069405872106  
 
 

66  नाव नाव   शपशप..त धवतदेस ईत धवतदेस ई, , शेज�ळशेज�ळ, ,   
जन्माार�जन्माार�  55..0055..11996655  
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पतमा पतमा   अबाअबा, , ५५५५, , बी ाघुनाथ नगा �वसावा ्ॉनराबी ाघुनाथ नगा �वसावा ्ॉनरा, , 
िजंमाा ाोडिजंमाा ाोड, , पाभणीपाभणी..  

  ्ो्ो..नंनं..    

 
 

77  नाव नाव   शपशप..दआर तब बाी वतगल लेदआर तब बाी वतगल ले,,  
जन्माार�जन्माार�  11..0099..11996644  

पतमा पतमा   बँ्बँ्  ्ॉलनी्ॉलनी  अह्दपााअह्दपाा,,  मामा..  अह्दपुाअह्दपुा,,  
िजिज..  लामाालामाा  

  ्ो्ो..नंनं..  82084545388208454538  
 

 

‘‘‘‘    �शवछत्रपती रात्य  त �्ीा  ीत�शवछत्रपती रात्य  त �्ीा  ीत((  संघट संघट //  ार रततत  ार रततत))    ’’’’  सन सन 
20162016--17 17   

 
11  नाव नाव   शपशप..  देव�दतअप् ्ण तचणग�लेदेव�दतअप् ्ण तचणग�ले  

जन्माार�जन्माार�  0033..0011..11994433  

पतमा पतमा   ्ु्ु..  भ�ड�ळभ�ड�ळ,,  पोपो..जेजे..एनएन..पीपी..टरटर  
टाऊन�शपटाऊन�शप,,    
मामा..  उाणउाण,,  िजिज..  ाायगडाायगड  

  ्ो्ो..नंनं..  98508215459850821545  
 
 

22  नाव नाव   शपशप..  शत�रनतही�भ �ताबी  शत�रनतही�भ �ताबी  , ,   
जन्माार�जन्माार�  0088..1100..11996655  

पतमा पतमा   ्�ुज�्�ुज�  बंगलयाजवळबंगलयाजवळ,,  दौलमदौलम  ाबलडींगाबलडींग  
जवळजवळ  ाा्बागाा्बाग  अपाटर �्टअपाटर �्ट  ााऊमवाडीााऊमवाडी  
अ्ोलाअ्ोला  

  ्ो्ो..नंनं..  95955037659595503765  
 
 

33  नाव नाव   शपशप..  प्द्तपभ  ीतरळवेल ीप्द्तपभ  ीतरळवेल ी, ,   
जन्माार�जन्माार�  2244..0066..11996644  

पतमा पतमा   पलॉटपलॉट  नंनं..  3355,,  सुपभामसुपभाम,,  िजलहापेमिजलहापेम,,  
जळगांवजळगांव  

  ्ो्ो..नंनं..  94234872229423487222  
 
 

44  नाव नाव   शपशप..  सजंातचंद  ंरततोीेतसजंातचंद  ंरततोीेत,,  
जन्माार�जन्माार�  0077..0099..11996655  

पतमा पतमा   पलॉट नंपलॉट नं..  33,,  टाऊन स�टाटाऊन स�टा,,  हॉटेल साई हॉटेल साई 
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पॅलेसपॅलेस,,  �सड्ो�सड्ो,,  एनएन--11,,  औांगाबादऔांगाबाद,,  
443311  000033..  

  ्ो्ो..नंनं..  90110270749011027074  
 
 

55  नाव नाव   शपशप..  ी ज � त ीती तचंदतसोतवंशपी ज � त ीती तचंदतसोतवंशप, ,   
जन्माार�जन्माार�  44..0066..11996666  

पतमा पतमा   बँ् ्ॉलनी बँ् ्ॉलनी , , हबीाे पलॉट हबीाे पलॉट , , पोलरस पोलरस 
लाईन लाईन , , उस्ानाबादउस्ानाबाद..  

  ्ो्ो..नंनं..  86691465118669146511  
 


