िजहातील FL3 परवाना धारकाची याद
पस
ु द तालक
ु ा

अ. .

अन
ु ती
मांक

अन
ु तीचे नाव

े डस चे नाव

अन
ु तीचा पता

१

७

ी वलास वणु महाजन

हॉटे ल छाया

पुसद

२

१०

ी (धरज छ+बालाल जय-वाल

रे -टॉर. ट मंग
ु साजी

पस
ु द

३

११

ी1शांत 1काश प3लेवार

हॉटे ल +3यु मन
ू

मोतीनगर ता.पुसद

४

२२

ी संजय जगलाल जय-वाल

हॉटे ल एम. के.

पुसद

५

५०

ी महे श 9दनेश जय-वाल

हॉटे ल मुंगसाजी डील:स

पुसद

६

५२

सौ उमादे वी भगवानलाल जय-वाल

हॉटे ल मोना

पुसद

७

५५

ी अ?णलाला राम जय-वाल

हॉटे ल कृणा

पस
ु द

८

५९

ी अCनल दताDय Eशंदे

हॉटे ल मोनल

पुसद

९

६८

ीEशवकुमार रमेश जय-वाल

हॉटे ल मुंगसाजी

तलाव लेआऊट ता.पुसद

१०

७०

सौ वषासCु नल जय-वाल

एम.के. अजय गाडन रे -टॉर. ट

पस
ु द

११

९२

ी म3लेशाम बालIना प3लेवार

हॉटे ल कोमल

पुसद

१२

९३

ी महे शकुमार लJमणभाई पटे ल

पटे ल गाडन रे -टॉर. ट

गायमुख नगर ता.पुसद

१३

१०६

ी संजय नामदे वराव मळघने

हॉटे ल रे -टॉर. ट

कारला रोड ता.पुसद

१४

१२५

ी रवी 9दनेश जय-वाल

हॉटे ल मुंगसाजी माऊलO

श.बाळपं1 ता.पुसद

१६

१२७

सौ Pयोती शरद मोटारOया

रQमी हॉटे ल अॅSड भोजनालय

ीरामपरु ता.पस
ु द

१७

१३५

ी सुरज जय-वाल

मुंगसाजी कॉIटOन.टल

पुसद

१८

१३७

ीCनशांत बापुराव नरवाडे

ी रे -टॉर. ट अॅIड वाईनबार

ता.पुसद

१९

१५६

ी शैलेश 9दनेश जय-वाल

ीएम.के.हॉटे ल रन1भा

बस -टॅ Sड जवळ पस
ु द

२०

१७०

ी रवंU शरद मोटारOया

हॉटे ल रॉयल पाक रे -टॉर. ट

काकउदाती ता.पुसद

२१

१७२

ी मCनश मधुकरराव पोफळे

हॉटे ल EसटO :लब

कारकारोड ता.पुसद

२२

१८६

२३

२०८

हॉटे ल मानस रे -टॉर. ट अॅSड
ीवणु मारोती जाधव

गाडन

व?ड ता.पुसद

रसोई अॅSड रे -टॉर. ट

काकडदाती ता.पुसद

१) ी मनोज बजरं गलाल
जय-वाल
२) ी अनमोल बजरं गलाल
जय-वाल

२४

२०९

सौ उEमलासंतोश बोरे ले

हॉटे ल खश
ु ी

ता.पस
ु द

२५

२२५

ी अनंत कृणराव आगे

Xहाईट हाऊस रे -टॉर. ट

गायमुखनगर ता.पुसद

२७

२४९

ीदादाराव भगवानराव सोळं के

हॉटे ल सोळं के

अिQवनपुर ता.पुसद

२८

१३

शांतीलाल शंकरलाल जय-वाल

हॉटे ल सोनम

पुसद

२९

२७९

सौ उषा 9दपक जय-वाल

हZरओम हॉटे ल

बोरगडी पुसद

३०

२९१

ी वजय रामदास जय-वाल

हॉटे ल साईवला

पस
ु द

३१

३०४

1काश मारोती पानप\ी

राज रे -टॉर. ट

पुसद

३२

३०५

रमेश ीरं ग चXहान

1काश हॉटे ल

पुसद

यवतमाळ तालक
ु ा

३३

८

ी ुणराव दौलतराव पलटनकर

हॉटे ल गुलमोहर

लोहारा ता. यवतमाळ

३४

१४

सौ अचना राजेश जय-वाल

हॉटे ल साक]

पांढरकवडा रोड यवतमाळ

३५

२४

ी 1काश मंजु राहुलाई

हॉटे ल Qयाम

ता. यवतमाळ

३६

२७

ी रामदास पसारामजी बेले

हॉटे ल राजदत
ु

आण_ रोड यवतमाळ

३७

२८

ी शांतीलाल रामलालजी जय-वाल

हॉटे ल 9द3लO दरबार

ता. यवतमाळ

३८

३४

ी मधक
ु र व`लराव पोफळे

हॉटे ल पु पांजलO

ता. यवतमाळ

३९

३६

ी 9दपक वर. Uकुमार जय-वाल

हॉटे ल राजधानी

वडगाव ता.यवतमाळ

४०

३८

ी रमेश वसंतराव रनानी

हॉटे ल चेतना

लोहारा ता.यवतमाळ

४१

३९

ी आनंद शंकरलाल जय-वाल

हॉटे ल मुंगसाजी कॉIटOन.टल

वडगाव ता.यवतमाळ

४२

४४

सौ कमलादे वी वासुदेव लाखानी

हॉटे ल साहOबा

आण_ रोड.यवतमाळ

४३

४१

१) जय1काश ईसरानी

मे. सद
ु ामा रे -टॉर. ट

ता. यवतमाळ

हॉटे ल गणेश

ता. यवतमाळ

जय-वाल

हॉटे ल जे.के.

ता. यवतमाळ

२) महे श ईसरानी
४४

४६

४५

४७

४६

४९

सौ आशा रमेशलाल बIना

हॉटे ल सcाट

bकIहO ता.यवतमाळ

४७

५८

सौ उमा चंUशेखर सोमन

हॉटे ल Xदारका dडल:स

दत चौकता. यवतमाळ

४८

६१

ी बंसीलाल रामचंU छतानी

रामा रे -टॉर. ट

बस-टॅ Iड जवळ यवतमाळ

ी सुCनल झमतमल तोलवानी
ी जग
ु लbकशोर bकसनलाल

४९

६४

ी 9दलOप XयापारOमल बजाज

हॉटे ल 1काश

बस-टॅ Iड जवळ यवतमाळ

५०

७१

ी अमोल अशोक येरावार

हॉटे ल माई

आण_ रोड ता. यवतमाळ

५१

७४

ीमती अचना राजेश जय-वाल

हॉटे ल हॉलOडे ईन

लोहारा ता.यवतमाळ

५२

७५

ी शंकर होलाराम बIना

हॉटे ल एस. कुमार

लोहारा ता.यवतमाळ

५३

८१

ी वजय कIहै यालाल 1ेमचंदानी

हॉटे ल रोझल

वडगाव ता.यवतमाळ

५४

८२

सौ 9हराबाई सरु े श जय-वाल

हॉटे ल Eशवनाथ

छोटOगज
ु रO यवतमाळ

५५

८३

सौ मंगला 1काश जय-वाल

हॉटे ल आEशवाद

वडगाव ता.यवतमाळ

५६

१०१

ी मनोहर तहलराम Cतलवानी

एकवीरा रे -टॉर. ट

लोहारा ता.यवतमाळ

५७

१०५

ी वजय गोवंदराव 1ेमचंदानी

:वाEलटO रे -टॉर. ट

बस-टॅ Iड जवळ यवतमाळ

५८

१०८

सौ हर1ीतकौर कुलदOपEसंग पाबला

हॉटे ल खालसा

पारवा ता.यवतमाळ

५९

११३

ी िजत. U 1ेमचंद वाधवानी

हॉटे ल झुलेलाल

दारXहा रोड ता. यवतमाळ

६०

११६

ी 19दप सुंदरदास तलडेजा

हॉटे ल तृ ती

वडगाव ता.यवतमाळ

६१

१२१

१) ीवलास सध
ु ाकर महाजन

हॉटे ल पॅराडाईज

डोलf ता. यवतमाळ

२) सौ सुजाना वकास महाजन
६२

१३१

सौ कांचन ीकांत चौधरO

कृणा रे -टॉर. ट

वाघापुर रोड यवतमाळ

६३

१३४

१) ी आर.आर.जय-वाल

हायवे पॉईSट

पांढरकवडा रोड यवतमाळ

६४

१३६

सौ अEमता अCनल पापळकर

ऑकhड रे -टॉर. ट

यवतमाळ

६५

१४४

ी सनी अCनल लोनकर

हॉटे ल सCन

वडगाव ता.यवतमाळ

६६

१४५

ी आEशष मोहनEसंग गोवलi

हॉटे ल खवjया

वडगाव ता.यवतमाळ

६७

१४६

१) ी दरOयनमल छतानी

हॉटे ल सख
ु सागर

वडगाव ता. यवतमाळ

२) सौ कौश3या दरOयनमल
छतानी
६८

१४७

ी अभय ानेQवर दब
ु े

हॉटे ल गाडन kलोरO

डोलf ता.यवतमाळ

६९

१४८

सौ वंदना सुCनल पाEल

हॉटे ल ईशाका

पारवा ता.यवतमाळ

७०

१५१

सौ मायादे वी कांतीलाल जय-वाल

हॉटे ल मायाकांत

धामनगाव रोड यवतमाळ

७१

१५३

१)ीहZरश Eशवराज आडवानी

हॉटे ल दावत

आण_ रोड यवतमाळ

२)ी मCनश Eशवराज आडवानी
७२

१५५

ीमती शोभा रं गराव बोपचे

हॉटे ल कृणा

मोहा, यवतमाळ

७३

१६४

ी1वन गल
ु ाबराव सरोदे

हॉटे ल अmरा

आण_ रोडयवतमाळ

७४

१६८

ीराजकुमार bकसनलाल जय-वाल

हॉटे ल योगेQवर

भांब ता.यवतमाळ

७५

१६९

ी जय1काश XयापारOमल बजाज

हॉटे ल 1काश bक महbफल

लोहारा ता.यवतमाळ

७६

१७१

ी 1फुल कृणराव पलटनकर

हॉटे ल नं9दनी

लोहारा ता.यवतमाळ

७७

१७३

ी सं9दप दामु आडे

हॉटे ल हे Zरटे ज

पांढरकवडा रोड यवतमाळ

७८

१७४

ी सं9दप Eशवराम खरे

हॉटे ल Cनसग

वडगाव ता.यवतमाळ

७९

१८२

ी nUकुमार मोतीलाल जय-वाल

हॉटे ल सीम रे -टॉर. ट

?ई ता.यवतमाळ

८०

२३१

१) ी 9दनेश उकंडराव दे वतारे

डी.के.भोजनालय

मंग?ळ ता.यवतमाळ

२)ी अCनल नानाजी (गरपुंजे
८१

२३५

ी ओम1काश लालता1साद CतवारO

ओम रे -टॉर. ट

चापनवाडी यवतमाळ

८२

२५०

ी1फुल अशोकराव धमi

Xहाईट हाऊस

वडगाव ता.यवतमाळ

८३

११५

सौ कवता सुCनल जय-वाल

हॉटे ल वा9टका

अकोलाबाजार ता.यवतमाळ

८४

२७६

१) ी वEलन वसंत इंगळे कर

तंदरू वाटOका फॅEमलO गाडन

bकIहO ता. यवतमाळ

२) सौ वैशालO वEलन इंगळे कर
८५

२८७

ववेक गंगाधर सोरे ते

व:क] रे -टॉर. ट

लोहरा यवतमाळ

८६

२९७

(धरज रमेश यादव

p.qस रे -टॉर. ट

-टे ट बँक चौक यवमाळ

८७

३००

Cनलेश मIनालाल जै-वाल

लालसा रे -टॉर. ट

भोसा रोड यवतमाळ

केळापुर तालुका

८८

१

ीमती Pयोती bकशोर बोरे ले

हॉटे ल अशोका

पांढरकवडा

८९

३२

सौ मीना पवन बोरे ले

हॉटे ल Cनलम

पांढरकवडा

९०

४५

ी यादव नारायन गादे गोनीवार

हॉटे ल रे णुका

पाटणबोरO ता.पांढरकवडा

९१

६२

सुरकंु टावार

हॉटे ल Iयु अशोका रे -टॉर. ट

पाटणबोरO ता.पांढरकवडा

९२

७८

ी Eशवाजी वठोबा चXहान

िजवन हॉटे ल

गणेशपरु ता.पांढरकवडा

९३

७९

ी लJमण काशी1साद बोरे ले

हॉटे ल आCतश

पांढरकवडा

९४

८९

ी परमानंद जयनारायन जय-वाल

हॉटे ल रॉयल -टे ज

करं जी ता.पांढरकवडा

९५

१०४

ी भारत नारायन बोरले

अtखल रे -टॉर. ट

पं1ी ता.पांढरकवडा

९६

११८

ी चंUशेखर बालाजी गादे गोनीवार

हॉटे ल योगी

पंपळखुटO ता.पांढरकवडा

९७

१३३

ी bकशोर रमेश जय-वाल

जय-वाल रे -टॉर. ट

पांढरकवडा

९८

१५८

१) सौ सZरता रजेश रॉय

हॉटे ल मनोराज

पं1ी ता.पांढरकवडा

ीवलास रे qडी भोजारे qडी

2) सौ वंदना मनोज रॉय
९९

१८५

सौ Eशतल संजु बोरे ले

हॉटे ल कEशश गाडन

पं1ीता.पांढरकवडा

१००

१९५

ी रवंU राम मुंटुंकवार

तिृ त रे -टॉर. ट

पांढरकवडा

१०१

२२२

ी नारायन गनपतराव काळे

हॉटे ल अवंCतका रे -टॉर. ट

पं1ी ता.पांढरकवडा

१०२

२२३

ी गोपी गंगाराम cुयलवार

हॉटे ल Eशवश:ती

वा-हाडा ता. पांढरकवडा

१०३

२४६

सौ ममता धनराज वाधवाणी

ममता रे -टॉर. ट

पांढरकवडा

१०४

२३०

ी संजय रामलु Eसतावार

जॅकपॉट हॉटे ल

पाटणबोरO ता.केळापुर

१०५

२५३

ी संजय शेषराव जाधव

हॉटे ल सकार

उमZरता.केळापुर

१०६

११२

ी आCतश लJमण बोरे ले

हॉटे ल (wन पॉnट

गनेशपरु ता.केळापरु
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