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  ‘‘‘‘    एकलव्य राज्य क्रीडा पुरस्कार एकलव्य राज्य क्रीडा पुरस्कार ((  दिव्याांग खेळाडू दिव्याांग खेळाडू ))    ’’’’  
  सन सन 20142014--1155  , , 20152015--16 16 व व 20162016--17 17   

  

अक्रअक्र  पुरस्कारार्थीचे नाव पुरस्कारार्थीचे नाव   खेळखेळ  जिल्हाजिल्हा  
सन सन 20142014--1155  

11  श्रीश्री..  अननल बांडू पवारअननल बांडू पवार    ॲर्थलॅॲर्थलॅदिक्स दिक्स , , आचचरीआचचरी, , 
व्हॉलीबॉलव्हॉलीबॉल  

कोल्हापूरकोल्हापूर  

22  श्रीमती नललनी चांद्रकाांत डवरश्रीमती नललनी चांद्रकाांत डवर, ,   ॲर्थलॅॲर्थलॅदिक्सदिक्स  कोल्हापूरकोल्हापूर  
सन सन 20120155--1166  

33  श्रीश्री..  गणुवांतराव कमलेश लाांिेवारगणुवांतराव कमलेश लाांिेवार, ,   पॉवरललपिीांग पॉवरललपिीांग , , िेबल िेननसिेबल िेननस, , 
व्हॉलीबॉलव्हॉलीबॉल  

नागपूरनागपूर  

44  श्रीमती प्रनतमा कृष्णराव बोंडेश्रीमती प्रनतमा कृष्णराव बोंडे, ,   पॉवरललपिीांगपॉवरललपिीांग, , ॲर्थलॅॲर्थलॅदिक्सदिक्स, , 
िेबलिेबल--िेननसिेननस  

नागपूरनागपूर  

सन सन 20162016--1177  
55  श्रीश्री..सयुश नारायण िाधवसयुश नारायण िाधव,  ,    िलतरणिलतरण  सोलापूरसोलापूर  
66  श्री अलिषेक बाबासो िाधवश्री अलिषेक बाबासो िाधव, ,   िलतरणिलतरण  कोल्हापूरकोल्हापूर  
77  श्रीमती शुक्ला सातापपा बबडकरश्रीमती शुक्ला सातापपा बबडकर, ,   

  

ॲर्थलॅॲर्थलॅदिक्सदिक्स  कोल्हापूरकोल्हापूर  

                      

    एएकलव्य राज्य क्रीडा पुरस्कार कलव्य राज्य क्रीडा पुरस्कार   
सन सन 20142014--1155    

11  नाव नाव   श्रीश्री. . अननलअननल  बांडूबांडू  पोपोवारवार      

क्रीडा प्रकार क्रीडा प्रकार   ॲर्थलॅॲर्थलॅदिक्स दिक्स , , आचचरीआचचरी, , व्हॉलीबॉलव्हॉलीबॉल  
  मोमो..नांनां..  90495064869049506486  

 

  

22  नाव नाव   श्रीमती  नललनी चांद्रकात डवरश्रीमती  नललनी चांद्रकात डवर    

क्रीडा प्रकार क्रीडा प्रकार   ॲर्थलेदिक्सॲर्थलेदिक्स  
  मोमो..नांनां..  97641695519764169551  

  

एकलव्य राज्य क्रीडा पुरस्कार एकलव्य राज्य क्रीडा पुरस्कार   
सन सन 20120155--1166    

11  नाव नाव   श्रीश्री..  गणुवांतराव कमलेश लाांिेवारगणुवांतराव कमलेश लाांिेवार,,  
क्रीडा प्रकार क्रीडा प्रकार   पॉवरललपिीांग पॉवरललपिीांग , , िेबल िेननसिेबल िेननस, , व्हॉलीबॉलव्हॉलीबॉल  



2 

 

िन्मतारीखिन्मतारीख  1100..1111..19821982  
पत्ता पत्ता   पलॉि नांपलॉि नां..10841084, , ओल्ड मांगलवारीओल्ड मांगलवारी, , घेाडमारे घेाडमारे 

िेंपल िवळिेंपल िवळ, , गाांधीवाडागाांधीवाडा, , नागपूरनागपूर  
  मोमो..नांनां..  95619917639561991763  

  

एकलव्य राज्य क्रीडा पुरस्कार एकलव्य राज्य क्रीडा पुरस्कार   सन सन 20120155--1166    
22  नाव नाव   श्रीमती प्रनतमा कृष्णराव बोंडेश्रीमती प्रनतमा कृष्णराव बोंडे, ,   

क्रीडा प्रकार क्रीडा प्रकार   पॉवरललपिीांगपॉवरललपिीांग, , ॲर्थलॅॲर्थलॅदिक्सदिक्स, , िेबलिेबल--िेननसिेननस  
  मोमो..नांनां..  97661571099766157109  

  

एकलव्य राज्य क्रीडा पुरस्कार एकलव्य राज्य क्रीडा पुरस्कार   सन सन 20162016--1177    
11  नाव नाव   श्रीश्री..सुयश नारायण िाधवसुयश नारायण िाधव,  ,    

क्रीडा प्रकार क्रीडा प्रकार   िलतरणिलतरण  
  मोमो..नांनां..  96738159999673815999  

  

  

22  नाव नाव   श्री अलिषेक बाबासो िाधवश्री अलिषेक बाबासो िाधव,,  
क्रीडा प्रकार क्रीडा प्रकार   िलतरणिलतरण  

  मोमो..नांनां..  89758135538975813553  
  

11  नाव नाव   श्रीमती शकु्ला सातापपा बबडकरश्रीमती शकु्ला सातापपा बबडकर  
क्रीडा प्रकार क्रीडा प्रकार   ॲर्थलॅॲर्थलॅदिक्सदिक्स  

  मोमो..नांनां..  70577100417057710041  
  

  


