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२०

भहशरा

उिं ची ५ पुट यिं ग – वालऱा
चेशया–रािंफ फािंधा-

--

वडऩातऱ , केव -रािंफ

विंऩकण ि.०२४५६-२२०५६१

२२

ऩरु
ु ऴ

उिं ची १५२ वेभी यिं ग – गोया
चेशया–रािंफट फािंधा-

--

वडऩातऱ, ऩोळाख- ऩिंन्ट
ळटण

विंऩकण ि.९५५२५३४०३३

32.

कऱभनयु ी

०४/१४

हद.१९/०३/१३

दे लयाभ जमयाभ फरखिंडे या.
वारेगाल ता कऱभनयु ी

५०

ऩरु
ु ऴ

उिं ची १६८ वेभी यिं ग –
वालऱा, चेशया–रािंफट

फािंधा-वडऩातऱ, ऩोळाखऩिंन्ट ळटण

विंऩकण ि.९५५२५३४०३३

--

33.

कऱभनयु ी

०७/१४

हद.०३/०५/१४

जमलिंत भशाद ू भोघे या.

किंु बायलाडी ता कऱभनयु ी

३२

ऩरु
ु ऴ

जज हशिंगोरी

उिं ची ४.५ पुट यिं ग –

वालऱा, चेशया–रािंफट

--

फािंधा-वडऩातऱ, ऩोळाख-

अिंगात ऩािंढया ळटण , जीन्व
ऩिंन्ट

विंऩकण ि.९५५२५३४०३३

34.

कऱभनयु ी

०९/१५

हद .१२/१०/१५

वौ. यिं जना गोवलिंदयाल

20

भहशरा

ळेऱके या. जरारधाफा ता.

उिं ची ४ पूट

----

यिं ग :- वािंलऱा

कऱभनयु ी जज.

चेशया :- गोर

फािंधा :- भध्मभ

ऩोळाख :- बुयक्मा यिं गाची
वाडी
35.

कऱभनयु ी

०१/१६

हद ३१/१२/२०१५

वौ. ऩालणतीफाई धोंडफायाल

55

भहशरा

भोये भोयलाडी ता.

उिं ची ५ पूट

---

यिं ग :- वािंलऱा

कऱभनुयी जज.

फािंधा :- भध्मभ

ऩोळाख :- गुराफी वाडी,
ऩिंधया ब्राऊज

36.

कऱभनयु ी

०८/१६

हद २२/०७/२०१६

वलभर याशुर जाधल या
भयडगाल ता शदगाल जज

२०

भहशरा

नािंदेड

उिं ची ५
यिं ग :-

पूट

गोया

---

फािंधा :- वडऩातऱ

ऩोळाख :- हशयली वाडी ल
हशयला ब्राउज
केव -रािंफ

37.

कऱभनयु ी

०९/१६

हद २६/०८/२०१६

रुबफना ऩयलीन आभजतखा

या गौवीम नगय कऱभनयु ी

२८

भहशरा

उिं ची ५. ६ पूट
यिं ग :-

गोया

फािंधा :- वडऩातऱ

ऩोळाख :- वाडी ल काऱा
फयु खा

केव -रािंफ

---

38.

फाऱाऩयु

११/१४

हद.१८/०६/१४

वौ ळमळकराफाई गण
ु ाजी
डुकये या फोथी ता

४०

भहशरा

कऱभनयु ी जज हशिंगोरी

उिं ची ५ पुट यिं ग – वालऱा,
चेशया–रािंफट फािंधा-

--

वडऩातऱ, ऩोळाख- नललाय
हशयली वाडी

विंऩकण ि.०२४५५-२४२३३३

39.

फाऱाऩयु

३१/१४

हद.०५/१२/१४

शरयबाऊ जीलनाजी चोऩडे

या. दे लजना ता कऱभनयु ी

६५

ऩरु
ु ऴ

जज हशिंगोरी

उिं ची ५.५ पुट यिं ग –

वालऱा, चेशया–चाऩट फािंधावडऩातऱ, ऩोळाख- ऩािंढयी

कऩाऱालय अधण
टकर

धोती, कभीज,

विंऩकण ि.०२४५५-२४२३३३

40.

फाऱाऩयु

३२/१४

हद.१०/१२/१४

मभमरिंद अळोक थोयात या.

फाऱाऩयु ता कऱभनयु ी जज

२७

ऩरु
ु ऴ

हशिंगोरी

उिं ची ५.३ पुट यिं ग – गोया

चेशया–गोर फािंधा-वडऩातऱ

--

ऩोळाख- ऩािंढय ळटण , काऱी
ऩिंन्ट

विंऩकण ि.०२४५५-२४२३३३

41.

फाऱाऩयु

०४/१५

हद.२१/०२/१५

वौ वुननता रक्ष्भण खुडे

या. कलठा ता कऱभनयु ी
जज हशिंगोरी

३८

भहशरा

उिं ची ५ पुट यिं ग – वालऱा,
चेशया–रािंफट फािंधावडऩातऱ

ऩोळाख- ऩािंढयी

वाडी, ऩािंढये ब्राउज

विंऩकण ि.०२४५५-२४२३३३

--

42.

फाऱाऩयु

११/१५

हद.२१/०८/१५

कैराव कान्शोजी फोडखे या.
किंु बायलाडी ता कऱभनयु ी

४५

ऩरु
ु ऴ

जज हशिंगोरी

उिं ची ५.५ पुट यिं ग –

वालऱा, चेशया–रािंफट
फािंधा-वडऩातऱ

ऩािंढय ळटण , काऱी

लेडवय आशे

ऩोळाखऩिंन्ट

विंऩकण ि.०२४५५-२४२३३३

43.

फाऱाऩयु

०४/१६

हद २३/०४/२०१६

कृष्णा याजकुभाय मळिंदे या.

19

ऩरु
ु ऴ

फोखाये ऩािंगया

उिं ची ५. ६ पूट
यिं ग :- गोया

फािंधा :- भजफुत

डाले गारालय
भव

ऩोळाख :- अिंगात नीऱा
ळटण
44.

45.

वेनगाल

वेनगाल

०४/१४

हद.२७/०३/१४

०१/१६
हद

प्रदीऩ ळेऴयाल इिंगऱे या.
वाखया ता वेनगाल जज

२०

ऩरु
ु ऴ

हशिंगोरी

उिं ची ५ पुट यिं ग – गोया

चेशया–गोर फािंधा-भजफत
ू

--

ऩोळाख- ळटण , ऩिंन्ट

विंऩकण ि.०२४५६-२५०३१६

प्रीमा याजू भाऱे कय या.

20

भहशरा

हशलयखेडा

उिं ची ५. पूट

--

यिं ग :- काऱा वालऱा
फािंधा :- वडऩातऱ

ऩोळाख :- रार वाडी रार
ब्राउज

46.

वेनगाल

०८/१६

हद ११-१२-१६

लिंदना मळलिंत बगत

या.

वुकऱी फु ता वेनगाल

३५

भहशरा

उिं ची ५ पूट
यिं ग :-

काऱा वालऱा

----

फािंधा :- वडऩातऱ
चेशया-गोर

ऩोळाख :- जािंबऱी
वशालायी वाडी
47.

औिंढा

०७/१४

हद.१३/०८/१४

गजानन नागोजी वोनन
ु े
या. औिंढा ता औिंढा

३५

ऩरु
ु ऴ

उिं ची ५.५ पुट यिं ग –

वालऱा चेशया–गोर फािंधा-

वडऩातऱ ऩोळाख- ऩािंढया
शाप ळटण , ऩिंन्ट

विंऩकण ि.९७६३८४७९६८

--

48.

औिंढा

१०/१५

हद ०९/११/२०१५

याभ रक्ष्भण खखल्हराये ९०

90

ऩरु
ु ऴ

या. मरिंग वऩऩयी

उिं ची ५.४ पूट

---

यिं ग :- काऱा वालऱा
फािंधा :- वडऩातऱ
ऩोळाख :- धोती
चेशया :- रािंफ

49.

औिंढा

०२/१६
हद

कामरदाव ळिंकययाल

24

ऩरु
ु ऴ

भानकय या लटकरी

उिं ची ५. पूट

---

यिं ग :- काऱा वालऱा
फािंधा :- भजफूत

ऩोळाख :- जीन्व ऩैंट
गुराफी ळटण

चेशया :- गोर
50.

कुरुिं दा

१०/१४

हद.३०/०९/१४

वौ ऩष्ु ऩा उपण कुवुभ

कडलाजी हशयले या. रोशाया

३२

भहशरा

खु. ता लवभत जज हशिंगोरी

उिं ची ४.५ पुट यिं ग – गोया

चेशया–गोर फािंधा-वडऩातऱ

--

ऩोळाख- रार वाडी रार
ब्राउज

विंऩकण ि.०२४५४-२४६०४३

51.

कुरुिं दा

०४/१५

हद.०२/०३/१५

दे लयाल रारजी नयलाडे या.
कोठायी ता लवभत जज

३२

ऩरु
ु ऴ

हशिंगोरी

उिं ची ५.६ पुट यिं ग –

वालऱा चेशया–रािंफट फािंधावडऩातऱ
ऩिंन्ट

--

ऩोळाख- ळटण ,

विंऩकण ि.०२४५४-२४६०४३

52.

कुरुिं दा

०५/१६

अिंदाजे दोन भहशना
ऩूली
53.

नवी

०२/१३

हद.१६/०१/१३

निंदाफाई प्रकाळ जलादे

40

भहशरा

भम्दऩुयलाडी

वौ ये णुका उत्तभ गालिंडे या
काऱकोंडी ता जज हशिंगोरी

उिं ची ५.. पूट

---

यिं ग :- वालऱा

फािंधा :- भजफूत
२५

भहशरा

उिं ची ५ पुट यिं ग – गोया

चेशया–गोर फािंधा-वडऩातऱ
ऩोळाख- हशयली वाडी ल
ब्राउज

विंऩकण ि.९६५७७२१७०५

--

54.

नवी

०१/१५

हद १८/०७/२०१४

कामळनाथ शरयबाऊ

45

ऩरु
ु ऴ

भोये कय ४५ या रयधोया

यिं ग :- काऱा वालऱा

ऩोऴाक :- काऱी ऩॅन्ट

नवी

०2/१६

हद १२/०४/२०१६

अभोर फाराजी फुरफुरे

लेडवय

फािंधा :- भजफूत

चोकडा ळटण

55.

उिं ची ५.४. पूट

21

ऩरु
ु ऴ

या. ऩुवेगाल

उिं ची ५.५ पूट

--

यिं ग :- काऱा वालऱा

ऩोऴाक :- कथा करय ळटण
जीन्व ऩैंट

56.

नवी

०४/१६

हद २४/०६/२०१६

वीता ऊपण ववलता प्रकाळ

25

भहशरा

धाफे या ऩुवेगािंल

अिंगाने भजफूत

--

यिं ग :- काऱा वालऱा

ऩोऴाक :- वऩलऱवय वाडी
ल वऩलऱवय झाम्ऩाय

डाले शाताचे अिंगठमालय
एव गोंदरेरे
57.

लवभत
ळशय

०८/१३

हद.१४/०२/१३

विंदीऩ अिंगदयाल दयाडे या.
ऩाटीर गल्हरी लवभत

२२

ऩरु
ु ऴ

उिं ची ५.५ पुट यिं ग – गोया
चेशया–रािंफट फािंधावडऩातऱ

ऩोळाख- ऩािंढया

कऩाऱालय जुने
जखभेचे व्रण

चौकडा ळटण , काऱी ऩिंन्ट

विंऩकण ि.०२४५४-२२००३३

58.

लवभत
ळशय

२५/१३

हद.१९/०८/१३

वखायाभ दे लयाल दे लये या.
थोयाला ता लवभत जज
हशिंगोरी

६८

ऩरु
ु ऴ

उिं ची ६ पुट यिं ग – गोया
चेशया–रािंफट फािंधावडऩातऱ

ऩोळाख- ऩािंढये

ळटण ल धोती,

विंऩकण ि.०२४५४-२२००३३

--

59.

लवभत
ळशय

३०/१३

हद.२३/११/१३

छामा भधुकय अयण या

धभाणऩयु ी ता जज ऩयबणी

३०

भहशरा

उिं ची ५ पुट यिं ग – गोया

चेशया–रािंफट फािंधा-भजफत
ू

--

ऩोळाख- रार काळ्मा

यिं गाचे वाडी ल ब्राउज

विंऩकण ि.०२४५४-२२००३३

60.

लवभत
ळशय

०५/१४

हद.२०/०१/१४

वौ वुननता वदामळल वाऱले
या मळलऩयु ी ता लवभत जज

२५

भहशरा

हशिंगोरी

उिं ची ५.५ पुट यिं ग– कारा

चेशया–गोर फािंधा-वडऩातऱ

--

ऩोळाख-ऩोऩटी यिं गाची
वाडी ल ब्राउज

विंऩकण ि.०२४५४-२२००३३

61.

लवभत
ळशय

०६/१४

हद.०७/०२/१४

अरका भायोती कदभ या.
कौठा योड लवभत ता

२५

भहशरा

लवभत जज हशिंगोरी

उिं ची ५ पुट यिं ग– वालऱा
चेशया–रािंफट फािंधा-

वडऩातऱ ऩोळाख-वऩलऱी

वशालायी वाडी ल ब्राउज
विंऩकण ि.०२४५४-२२००३३

62.

लवभत
ळशय

०८/१५

हद.१३/०६/१५

ळेख यौप ळेख बफकन या

वम्राट कॉरोनी लवभत ता
लवभत जज हशिंगोरी

४५

ऩरु
ु ऴ

उिं ची ६ पुट यिं ग–गोया

चेशया–गोर फािंधा-वडऩातऱ
ऩोळाख- ळटण , ऩिंन्ट

विंऩकण ि.०२४५४-२२००३३

उजव्मा

ऩिंज्माच्मा

ऩामालय जऱरेरे
व्रण

--

63.

लवभत
ळशय

०१/१६

हद ११/०१/२०१६

वऩिंकी ऩािंडुयिं ग भें ढे या

20

भहशरा

इरयकेळन कॉरोनी लवभत

उिं ची ५. ३

--

यिं ग :- वालऱा

ऩोऴाक :- ऩिंजाफी ड्रेव
वलटकयी

चेशया :- रािंफ

64.

लवभत
ळशय

65.

लवभत
ळशय

66.

लवभत
ळशय

०२/१६

हद १६/०२/२०१६

खझमाउर यहशभान उपण ळेरू

30

यक्रपक अशभद काझीऩुया
लवभत

चॉकरेटी ळटण

45

०५/१६

अिंकुळ क्रकवान रोंढे या.

३०

ऩरु
ु ऴ

भिंगरलायऩेठ लवभत

जनता भाकेट लवभत

--

ऩोऴाक :- ननऱी ऩैंट ल

भनोशय नायामण वाशू या

हद.१७/०३/१६

उिं ची ५. पूट

यिं ग :- काऱा वालऱा

०४/१६

हद ०७/०३/२०१६

ऩरु
ु ऴ

अिंगाने वडऩातऱ

--

चेशया :- गोर

ऩरु
ु ऴ

उिं ची ५.५ पुट यिं ग–गोया

चेशया–रािंफ फािंधा-वडऩातऱ

लेडवय

डोक्माव टक्कर, ऩोळाखऩािंढये ळटण , काऱी ऩिंन्ट

विंऩकण ि.०२४५४-२२००३३

67.

लवभत
ळशय

१४/१६

हद १९/०९/२०१६

उऴा वुयेळ शटकय या

भशूनगय ये ल्हले स्टे ळन
लवभत

३१

भहशरा

उिं ची ५ पुट यिं ग– गोया

चेशया–गोर फािंधा-भजफत
ू
ऩोळाख-काऱी वाडी

विंऩकण ि.०२४५४-२२१३३३

---

68.

लवभत
ळशय

१५/१६

हद १७/०९/२०१६

गजानन श्रालण भजिंलय

३२

ऩरु
ु ऴ

या वोभलायऩेठ लवभत

उिं ची ५.५ पुट यिं ग– वालऱा
चेशया–रािंफ फािंधा-भजफत
ू

---

ऩोळाख- ळटण , ऩिंन्ट

विंऩकण ि.०२४५४-२२१३३३

69.

लवभत
ळशय

१६/१६

हद २६/१०/२०१६

ऩज
ू ा अभोर डोगये या

एरयगेळन कॉरोनी लवभत

२०

भहशरा

उिं ची ५.५ पुट यिं ग– वालऱा
चेशया–गोर फािंधा-वडऩातऱ

---

ऩोळाख- ऩिंजाफी ड्रेव

विंऩकण ि.०२४५४-२२१३३३

70.

लवभत
ळशय

१८/१६

हद १०/११/२०१६

ऩिंचपुराफाई गणेळ काऩवे
या ऩिंचळीर नगय लवभत

४९

भहशरा

उिं ची ५ पुट यिं ग– वालऱा

चेशया–रािंफ फािंधा-वडऩातऱ

---

ऩोळाख- हशयली वाडी

विंऩकण ि.०२४५४-२२१३३३

71.

लवभत
ळशय

72.

लवभत

ग्राभीण

१९/१६

हद २२/१२/२०१६

०२/१४

हद.०७/१२/१४

याजेळ धोंडीफा गामकलाड

३०

ऩरु
ु ऴ

या काभगाय कॉरोनी

या फाबूऱगाल ता लवभत
जज हशिंगोरी

चेशया–गोर फािंधा-वडऩातऱ

---

ऩोळाख- ळटण , ऩिंन्ट

लवभत

कु ळब
ु ािंगी नाभदे ल नलघये

उिं ची ५ पुट यिं ग– वालऱा

विंऩकण ि.०२४५४-२२१३३३

१९

भहशरा

उिं ची ५ पुट यिं ग– वालऱा
चेशया–गोर फािंधा-भध्मभ
ऩोळाख-ऩिंजाफी ड्रेव

विंऩकण ि.०२४५४-२२१३३३

--

73.

लवभत

ग्राभीण

74.

लवभत

ग्राभीण

०३/१४

हद.१७/१२/१४

०१/१५

हद.१७/०२/१५

मभमरिंद मळलिंत जोगदिं ड या
बोयीऩगाल ता लवभत जज

२५

ऩरु
ु ऴ

हशिंगोरी

कु विंगीता तातेयाल खये या
थोयाला ता लवभत जज

उिं ची ५.५ पुट यिं ग– वालऱा
चेशया–रािंफट फािंधा-भध्मभ

--

ऩोळाख- ळटण , ऩिंन्ट

विंऩकण ि.०२४५४-२२१३३३

२१

भहशरा

हशिंगोरी

उिं ची ४.५ पुट, यिं ग– गोया

चेशया–रािंफट फािंधा-भजफत
ू

--

ऩोळाख- अिंगात रार
ऩिंजाफी ड्रेव

विंऩकण ि.०२४५४-२२१३३३

75.

लवभत

ग्राभीण

०५/१५

०४/०५/२०१५

अचणना गिंगाधय नागये या

23

भहशरा

गणेळऩूय ता लवभत

--

यिं ग वालऱा

उिं ची १५० वे भी
फािंधा भजफूत

ऩोऴक रार वाडी

चॉकरेटी ब्राऊझ
76.

लवभत

ग्राभीण

०७/१५

१९/१०/२०१५

नागेळ याजायाभ थोयात २२

22

ऩरु
ु ऴ

या ऩािंगया वती ता. लवभत

--

यिं ग वालऱा

उिं ची ५. ५ पुट

फािंधा वडऩातऱ

ऩोऴाक काऱा ळटण काऱी
जीन्व
77.

लवभत

ग्राभीण

०१/१६

१६/०३/२०१६

तुऴाय गिंगाधय लाघभाये

28

ऩरु
ु ऴ

या गणेळऩूय ता लवभत

यिं ग वालऱा
उिं ची ५. ५

--

पुट

फािंधा वडऩातऱ
नाक वयऱ

ऩोऴाक नीऱा चोकडा

ळटण बुयकट ऩािंढयी ऩैंट
78.

लवभत

ग्राभीण

०४/१६

०५/०७/२०१६

वलठर फाऩूयाल जाधल या
क्रकनारा ता लवभत

१९

ऩरु
ु ऴ

यिं ग गोया

उिं ची ५. ५

डाव्मा शातालय

पुट

फािंधा भजफूत

ऩोऴाक ळटण ऩैंट

आई गोंदरेरे ल
डोक्मालय
ऩरयणाभ

79.

लवभत

ग्राभीण

०६/१६

३०/०८/२०१६

भायोती वलश्लनाथ जाधल

२७

ऩरु
ु ऴ

या फोयरा ता लवभत

यिं ग वालऱा
उिं ची ५. ५

----

पुट

फािंधा वडऩातऱ
चेशया गोर

ऩोऴाक ळटण ऩैंट

80.

शट्टा

०४/१६

हद १९/०१/२०१६

रुजमभणी बानुदाव काऱे

30

भहशरा

8

भुरगा

वोफत

१. भुरगा अजन
ुण
बानुदाव काऱे

२. ननजणरा बानद
ु ाव

काऱे या चचखरी

81.

82.

83.

शट्टा

शट्टा

शट्टा

१२/१६

हद ०५/०६/२०१६

१३/१६

हद २८/०६/२०१६

१६/१६

हद २०/०७/२०१६

फाराजी मळलाजी कािंफऱे

4

भुरगी

25

ऩरु
ु ऴ

२८ या. दगडगाल

--

४. ५ पूट

फािंधा :- भजफूत
उिं ची

यिं ग :- वालऱा
२. ५ पूट

फािंधा :- भजफूत
३

यिं ग :- वालऱा

फािंधा :- भजफूत

उिं ची ५. ६ इिंच

यिं ग :- काऱा वालऱा

लेडवय

फािंधा :- वडऩातऱ

38

ऩरु
ु ऴ

वलिंडकय

याजेळ धोंडडफा भुिंजाऱ

उिं ची

२

२५ या यिं जोना

भिंुजाजी वलठ्ठरयाल

१ यिं ग :- काऱा

उिं ची ५. पूट

--

यिं ग :- काऱा वालऱा
फािंधा :- भजफूत

28

ऩरु
ु ऴ

उिं ची ५ पूट

यिं ग :- गोया

फािंधा :- वडऩातऱ
भान :- रािंफ

--

84.

शट्टा

१८/१६

हद २६/०६/२०१६

भायोती फाराजी कातोये

५५

ऩरु
ु ऴ

या चचखरी ता लवभत

उिं ची ५ पूट

----

यिं ग :- वालऱा

फािंधा :- वडऩातऱ
चेशया – गोर

केव –डोक्मालय टक्कर

85.

शट्टा

०६/१६

हद १४/११/२०१६

याभ प्रशाल्हद जाधल या

१९

ऩरु
ु ऴ

जलऱा फाजाय

उिं ची ४.५ पूट

लेडवय

यिं ग :- गोया

फािंधा :- वडऩातऱ
चेशया – रािंफ
केव –काऱे

86.

गोये गाल

०३/१६

हद २७/०५/२०१६

विंदीऩ फिंडूजी खिंदाये ३५
भवोऱा श.भु गोये गाल

35

ऩरु
ु ऴ

उिं ची ५. २ इिंच
यिं ग :- गोया

फािंधा :- वडऩातऱ

--

