
 
 
          िदनांक - 18/11/2019 
 
मु  लेखािधकारी           
सांगली िमरज आिण कुपवाड शहर महानगरपािलका 
 
 

िवषय – पुर ांसाठी ा  झालेले सािह  वाटप के ा संदभातील अहवाल. 
संदभ – आपले िदनांक 19 स बर 2019 रोजीचे प .  

 
 
 मनपा े ाम े ऑग  2019 म े आले ा महापुराने पूरबाधीत नागरीकांचे चंड नुकसान झाले होते. सांगली 

िज यातून व इतर िज यातून सदर नागरीकांना िजवनाव क व ूं ा पात शहराम े मदत येत होती. सदर मदत 

कार ासाठी मनपाने थम RCH येथे सोय केली होती, ानंतर मदतीचा ओघ वाढला ामूळे मदत कार ाचे 

िठकाण शासकीय गोडावून,उ. िशवाजी नगर येथे थलांतरीत केले. ािठकाणी गैरसोय होऊ लागली सबब सदरचे क  

पु राज चौक येथील सैिनक दरबार हॉल या िठकाणी थलांतरीत केले गेले. या िठकाणांपासून मा.आयु , मा.पदािधकारी 

यांचे सूचनेनुसार ा  सािह  एक  क न पुरबाधीत े ांमधील नागरीकांना कीट ा पाम े वाटप कर ाचे काम 

मनपा िवभाग मुख , कमचारी यांचेमाफत िदनांक 23/08/2019 पासून सु  केले होते. सदर कामकाज सु  असतांना 

िदनांक 06/09/2019   रोजी ॲड.अिमत िशंदे यांचेसह शहर सुधार सिमतीचे कायकत यांनी सैिनक दरबार हॉल यािठकाणी 

येऊन सदर सािह  वाटपाम े चंड ाचार झालेला आहे असे सांगून गोधंळ घालून कामकाज बंद पाडले होते. यामुळे 

सदर सव कामकाजाचा िहशोब / अहवाल सादर करणेबाबत संदिभत प ानुसार पुढील माणे सिव र अहवाल सादर 

करीत आहे. 

 पुर  नागरीकांना िविवध सामािजक सं था / ी / सरकारी / िनमसरकारी कायालयांकडून ा  झाले ांची 

िठकाण िनहाय नावांची यादी पुढील माणे.  

RCH कायालय आपटा पोलीस चौकी  

अ. . मदत करणा-या ी सं थेचे नांव 

1 ॲड. अिमत िशंदे सांगली िज ा सुधार सिमती 

2 
िहंदवी रा  सां ृ तीक कला व ि डा मंडळ, सांगली 

3 ी िलमये साहेब िव ामबाग सांगली  

4 िजवन ोती कॅ र  रिलफ आिण ट  , मंुबई  

5 ी दयानंद माधव मलपे, सांगली  

6 मे जे बी िचतळे, िभलवडी  

7 सौ.सुजाता कांबळे, सांगली  

8 चबस ऑफ कॉमस सांगली  



9 ी संजय सारडा , सन आट ु िडओ सांगली  

10 ी अिशष कोरी, सांगली  

11 ी.धनाजी जाधव सांगली  

12 ी.िन खल िकशोर चोपडे,सांगली  

13 ी.अमर जाधव,सांगली  

14 खोजा समाज सांगली, ी.नायाणी  

15 ी.योगेश च ाण ,सांगली  

16 ाती कुलकण  ,सांगली  

17 इंिजिनअस & आिकटे र असो.सांगली  

18 ी.जमीर बागवान चाँद ु टस , िमरज  

19 ी.उ म साखळकर ,सांगली 

20 ी.सागर यमगर  

21 ी. साद जगताप,सांगली  

22 ी.िदगिवजय सुयवंशी  

23 ादेिशक प रवहन अिधकारी,सांगली  

24 ी.मोहन शंकर कंुभार,सांगली  

25 ी.महेश सागरे,सांगली  

26 ी. ील बलराम बंडगर  

27 ी.सुिनल एन े ी,सांगली  

28 ी.राकेश द ावर, िनधार फौडेशन  

29 सांगली िज ा केिम  & डिग   

30 आट ऑफ िलिवंग , तासंगाव, ी.वा क खैरनार 

31 ी.एफ एस मोमीन, आदश कॉलनी,िमरज  

32 ी.िवजय पांडुरंग सादीगले  

33 ी.नानासाहेब धमािधकारी, रायगड  

34 ी.मा ती कृ ा यमगर,सांगली  

35 सुमन इंिड ीज लोकमा  इंड.ए रया आ ा  

36 अमन एंटर ायझेज ,आ ा 



37 िस दीिवनायक कॅ र हॉ .िमरज 

38 ी. ील च ाण सांगली  

39 ी.तेजस मनोहर बव, सांगली  

40 खोजा समाज सांगली, ी.नायाणी  

41 ीकांत मा ती पाटील/ सिचन पांडुरंग वाघमोडे 

42 ी. मोद परीख सांगली  

43 ी.गोगा पाटील/एकता िम  मंडळ सांगली  

44 ी.िजन  शहा  

45 ी.सतोष खैरमोडे 

46 कृ ाई सामािजक सं था,सांगली  

47 मे.बी. बी गंुजाटे 

48 ी. ीकांत तारळेकर,सांगली  

49 खोजा समाज सांगली, ी.नायाणी  

50 सांगली अबन बँक सांगली  

51 मे.बी जी िचतळे,िभलवडी 

52 माधुरी & राजल ी कापड दुकान , िमरज 

53 सुभाषनगर ुप ,सुभाषनगर , काश कंुभार  

54 ी.एच िड कोळी, फुड से ी अिधकारी सांगली  

55 सावली बेघर िनवरा क  -मु फा मुजावर सांगली  

56 ी.अमर कुलकण   

57 ी.जोशी सुगरास भोजनालय, िमरज  

58 ी.हेमंत आशर  

59 मा.नगरा , िवटा नगरप रषद  

60 
सौ.नंदीनी पवार,शंकरराव पोतदार, धनाजी राऊत मु ािधकारी 
इ ामपूर  

61 भुपालिसंग बलदेविसंग सु ान , सी ए ,सांगली 

62 सुमन इंिड ीज लोकमा  इंड.ए रया आ ा  

63 अमन एंटर ायझेज ,आ ा 

64 रलाय  माकट,सांगली  

65 कु.खुशाली व रिचता मनोहर भोरा,सांगली  



66 ी.अ लकोट ामी ित ा माई घाट सांगली  

67 जे िड थेाटे डेअरी ,आ ा 

68 ी.इं िजत पवार ,सांगली  

69 ी.सिचन सावकार,खरसंुडी  

70 सुमन इंिड ीज लोकमा  इंड.ए रया आ ा  

71 ॲड.सुिशल एस मेहता,सांगली  

72 ी.िजन  शहा  

73 
आनंदसागर शाळा, कवठेमहाकांळ  अचना सुयवशी 
मु ा ापक  

74 ी.िवकास तुकाराम सराटे,सांगली  

75 ी.बजरंग गणपती ब े,सांगली  

76 ी.अभय राजगोडंा पाटील,कुपवाड  

77 मंगलमुत  युवा मंच,अभयनगर सांगली  

78 ी. शांत सोनवने,िमरज  

79 पोतदार इंटरनॅशनल ु ल सांगली  

80 डॉ.सुिनल काटे / ी सुधीर कोलप 

81 ी.आकाश पाटील, छ पती ुप सांगली  

82 ी.अ लकोट ामी ित ा माई घाट सांगली  

83 ी.अ य झाडबुके 

84 ी.ल ण नवले, आटपाडी  

85 ी.िवशाल िव ल पाटील, कवठेमहाकांळ 

86 ी.किपल नेमानी ,िव ामबाग सांगली  

87 ॉिलटी पो ी ॉड स ा.िल.िमरज  

88 ी.दशरथ ल ण भोसले,घानवट िवटा  

89 ी.डॉ.करंजवडेकर  

90 ी.समथ व मजती ,िमरज  

91 बी के एंटर ायझेस,सोलापूर मनोज पाटील  

92 गो न मेबस जाखणगांव,सातारा 

93 ी. काश शंकर लाडे, अजनाळे सांगोला 



94 ी.अिजत गायकवाड,िवटा  

95 ी.सागर गुरव ,तासगांव  

96 समथ ए ुकेशन सोसा.सोनवडी,सातारा  

97 ी.संजय यमगर, नगरसेवक कोळेकर गणी तळेवाडी 

98 ी.व कुमार राजगोडंा मसुटगे,कुपवाड 

99 ी.आणासाहेब जाधव,कवठेमहाकांळ आगळगांव 

100 ी पांडुरंग गोरे,घाटना े  

101 ेरणा िश ण ब उ ेशीय सं था,कुपवाड 

102 
.गणपतरावजी कथले युवक मंडळ, कळम उ ानाबाद सुिनल 

बलतोरा 

103 नॅशनल टा झेसमेिडयम ु ल  

104 ी.हषल चांदोबा 

105 ी.संिदप भोसले ,रांजणी  

106 ाम थ ,घानवट ता.खानापुर िवटा  

107 कमवीर नगर  गणेश त ण मंडळ,सांगोला  

108 डॉ.महेश संभाजीराव सांळुखे मायणी खटाव 

109 झडे ग ी िम  मंडळ, पंढरपुर द ा य तुकाराम काळे 

110 करमाळा नगरपािलका करमाळा  

111 मे.बी.जी. िचतळे,िभलवडी 

112 तहसीलदार ,िमरज गाडी नं.MH-10AQ-1925 

113 ी.सुरेश कोराळे,दौडं,पुणे  

114 िवटा िम  िवटा  

115 यशवंत उदयोग समुद , 32 िशराळा  

116 ी.सुहास ळब े ल ीनगर सांगली  

117 ी.सुरेश आदगोडंा पाटील  

118 गणा  ुप, िमरज,नरद कंुभार  

119 मौजे.नरे ाम थ मंडळी व ामपंचायत नरे ता.खटाव  

120 िवचंुर कांदा व धा  असोिसएशन िवंचुर िनफाड,नािशक  

121 मे.बी.जी.िचतळे,िभलवडी 



122 के डी सोशल वेलफेअर फौडेंशन,सांगली  

123 ेाजे  हंडेड ीगोदंा अ.नगर 

124 ी.सुशांत कदम / ी.िव नाथ पाटील  

125 ी.द  त ण मंडळ, िपंपरद ता.फलटण सातारा 

126 
ी.गणेश शेतकरी यंमसहा ता बचत गट व गणेश मंडळ 

िनगड कोरगाव सातारा 

127 सोलापूर सामािजक सं था ,सोलापूर  

128 ी.बाबासाहेब छगनराव िशंदे , बारामती डायमंड िट 

129 संतोष नाळे व सनी मोिहते (गोडाऊन मधुन) 

130 ी.द ा य काटकर नरवणे, माण सातारा 

131 
दा एनज  ॲ  इ ा ोजे  ,बागे री साखर कारखाना 

ता.परतुर िज.जालना  

132 ब उ े िशय सामािजक सं था,सोलापूर  

 

2. शासकीय गोडावून उ र िशवाजी नगर 

 

अ. . मदत करणा-या ी सं थेचे नांव 

1 िहंगोली नगरप रषद िहंगोली  

2 मा.उ दव ठाकरे, मंुबई  

3 िशतल थोटे 

4 अ य च ाण, कोपड कराड 

5 अमोल तुकाराम भालेकर, िपंपरीिचचवड 

6 वारकरी सं दाय मंडळ जाखणगांव खटाव,सातारा  

7 संतोष िशवाजी देशमुख, ाम थ मंडळ नेर खटाव 

8 उमंग फौडेशन, ठाणे डोबवली  

9 साईबाबा र फायनरी ,सुरत गुजरात  

10 महेश पाटील  

11 िवचंुर धा  ापारी असोसीएशन नािशक  

12 ामपंचायत, िनगडी सातारा 

13 अ ण जाधव िपपंरद फलटण सातारा  



14 शशीकांत गंभीर, कजत रायगड 

15 करमाळा नगरप रषद अिधकारी व कमचारी  

16 जागृती ुप पुणे  

17 ीनाथ कोडे र त ण मंडळ, कोडीत पुरदंर पुणे 

18 देसाई दस, पुणे  

19 आगार व थापक, कवठेमहांकाळ 

20 िदपक फौडेशन ,नािशक  

21 ाम थ, माळु ा तुळजापूर उ ानाबाद  

22 एम आय िड सी  उदयोग भवन ,सांगली  

23 कोडंाणा ॉटसअप ुप व कजत नगरप रषद रायगड 

24 आर एस एस सांगली िवभाग  

25 अ शासन सांगली  

26 िहमत िशदे, अ ण दय अपा.मोळाचा वाडा शा पुरी सातारा 

27 शांत मा ती िशंदे, ामपंचायात जवणा, जामखेड अ.नगर 

28 ी. संत तनपुरे महाराज, चारधाम मंडळ ट  पंढरपूर  

29 अ खल कोरेगाव िम  मंडळ व सम  ाम  िश र पुणे  

30 साखरवाडी ता फलटण सातारा  

31 जागृती ुप पुणे  

32 आर सी एच कडुन  

33 वाई नगरपािलका ह े तासगांव नगरप रषद 

34 चांगदेव गणपती भोसले,िचखली पुणे 

35 
सहकारमहष  का ी िविवध कायकारी सेवा सह.सोसा.िल.का ी, 

ीगोदंा अ.नगर 

36 महेश दादा लांडगे ,/ ी.रा ल दादा जाधव,महापौर भोसरी 

37 ु हाय ू ल यशवंतनगर सांगली, शांत पाटील  

38 एच सी सी / एच िड सी , वरळी मंुबई  

39 मा.िज ािधकारी लातुर (मा.खासदार सुधाकर िशगांरे 

40 उ दव जंजीरे,वडगाव मावळ 

41 ठाणे महानगरपािलका ठाणे  

42 सुधाकर पंत प रचारक वाहतुक सहकारी सं था मया.पंढरपुर 



43 िववेक कांबळे, पनवेल 

44 मा.िज ािधकारी कायालय सांगली  

45 अिद  सुधीर पाटील, आदश िश क सार मंडळ ,उ ानाबाद 

46 संजय देवीदास िदवठे, सांगोला  

47 ोतीराम बबन देसाई , नेचर िडलाईट समुह कळस इंदापूर पुणे  

48 मा.िज ािधकारी कायालय सांगली कडून आ ा आदा ा हेरले 

49 मा.िज ािधकारी कायालय सांगली कडून िशवाजी रावण खोत  

50 मा.िज ािधकारी कायालय सांगली कडून अिसफ बशीर शेख  

51 मा.िज ािधकारी कायालय सांगली कडून भु नाटेकर  

52 मा.िज ािधकारी कायालय सांगली कडून अमोल हेरले 

53 िवभागीय आयु  पुणे पुरवठा िवभाग  

54 मराठा सम य मंच आयो ानगर नागपुर आकाश सुयकांत िगरमकर 

55 मा.उपिज ािधकारी पुनवसन कायालय सांगली  

56 
मा.उपिज ािधकारी पुनवसन कायालय सांगली ( रलाय  फौडेशन 
मंुबई  

 

उ  नमूद सं था / ीकंडून पुढील माणे सािह  / व ू ा  झाले ा हो ा. 

RCH कायालयाकडे ा  झाले ा व ू / सािह   

अ. . तपशील 
एकुण तयार 

कीट 
 / िक.गॅ./नग  

1. आलेली तयार िकट  1052 

2. 
िकट(पाणी, िब ट, दुध पावडर मेणब ी व काडीपेटी 
सह तयार केलेले ) 17850 

3. िब ीट बॉ  ( ित बॉ  144) 986 

4. पाणी बॉ  3135 

5. नमकीन / भंडग/ राजगीरा लाडू  1िक. ती बॉ  ) 381.5 

6. िमठ (िकलो) 20 

7. तांदूळ (िकलो) 602 

8. रवा (िकलो) 8 

9. चटणी (िकलो) 10 

10. कांदे (िकलो) 50 

11. ारी 100 



12. ग  (िकलो) 460 

13. पोहे िकलो 50 

14. खादय तेल (िलटर 112 

15. तूर डाळ (िकलो) 38 

16. चहा पावडर (िकलो) 18 

17. आटा (िकलो) 45 

18. साखर (िकलो) 162 

19. फळे (िकलो) 11 

20. ोण प ावळी / ॅ ीक िडश / कप (नग) 900 

21. अंगाचा साबण (नग) 55 

22. काडीपेटी (नग) 7960 

23. भाजीपाला (िकलो) 10 

24. सा ा  (नग) 440 

25. ॅकेट   (नग) 294 

26. चटई नग 20 

27. चादरी 290 

28. टॉवेल (नग) 270 

29. सॅिनटरी मटे रयल (बॉ ) 1 

30. सॅिनटरी नॅपकीन (लुज) 28 

31. जुनी कपडे पोती 13 

32. कपडे (नग) 4 

33. टूथपे  (नग) 900 

34. टूथ श (नग) 250 

35. मेणब ी (नग) 1128 

36. दुध पावडर (पाऊच) 8870 

37.  खोबरेल तेल (पाऊच लहान ) 20 

38. म र कॉईल     (10 कॉईल ित बॉ ) 17 

39. सोलापुरी भाकरी (बॉ ) 24 

40. ओली खजूर (1/2 िकलो ित बॉ   100 

41. दूध (िलटर) 1644 

42. वो न बँक ॅ क िपशवीसह 1000 



43. ि टड पी पी बॅ  जीवनाव क सािह  िकट छापलले 3123 

44. सुतळी 1 

45. अंडी (उकडलेली 930 

46. ेशनरी बॉ  7 
 

शासकीय गोडावून उ र िशवाजी नगर येथे ा  झाले ा व ू / सािह  +RCH येिथल िश क व ू   

 

अ. . तपशील  

एकुण 
तयार कीट 

 / 
िक.गॅ./नग  

1.  आलेली तयार िकट  104 

2.  
िकट(पाणी, िब ट, दुध पावडर मेणब ी व 
काडीपेटी  1841 

3.  जेवण ताटे (नग) 20 

4.  िब ीट बॉ  ( ित बॉ  144) 741 

5.  पाणी बॉ  9781 

6.  नमकीन / भंडग/ राजगीरा लाडू  1िक. ती बॉ  ) 389.5 

7.  िमठ (िकलो) 330 

8.  तांदूळ (िकलो) 8465 

9.  मूग डाळ (िकलो) 120 

10.  रवा (िकलो) 278 

11.  चटणी (िकलो) 133 

12.  कांदे (िकलो) 565 

13.  ारी 1170 

14.  ग  (िकलो) 2885 

15.  शेगदाणे 25 

16.  शाबूदाना (िकलो) 5 

17.  पोहे िकलो 152 

18.  खादय तेल (िलटर 1183 

19.  तूर डाळ (िकलो) 593 

20.  चहा पावडर (िकलो) 82 

21.  आटा (िकलो) 2445 

22.  साखर (िकलो) 976 

23.  फळे (िकलो) 6 



24.  ोण प ावळी / ॅ ीक िडश / कप (नग) 4150 

25.  अंगाचा साबण (नग) 518 

26.  काडीपेटी (नग) 4200 

27.  भाजीपाला (िकलो) 330 

28.  सा ा  (नग) 2488 

29.  ॅकेट   (नग) 1027 

30.  सतरंजी 90 

31.  चटई नग 4541 

32.  चादरी 550 

33.  पॅट शट 310 

34.  मुलीचे डेस 596 

35.  ेटर 18 

36.  टॉवेल (नग) 748 

37.  सॅिनटरी मटे रयल (बॉ ) 19 

38.  सॅिनटरी नॅपकीन (लुज) 1830 

39.  जुनी कपडे पोती 19.5 

40.  कपडे (नग) 286 

41.  औषधे (बॉ ) 9 

42.  मॅगी बॉ  17 

43.  टूथपे  (नग) 1294 

44.  टूथ श (नग) 454 

45.  मेणब ी (नग) 360 

46.  दुध पावडर (पाऊच) 8060 

47.  िट शट 5 

48.   खोबरेल तेल बाटलया 200 ml 50 

49.   खोबरेल तेल (पाऊच लहान ) 120 

50.  भांडी 8 

51.  साबण/ धु ाची पावडर (बॉ ) 6 

52.  म र कॉईल     (10 कॉईल ित बॉ ) 37 

53.  िफनाईल बाटली  215 

54.  झाडू नग 225 



55.  भरडा पड (पोती) 2 

56.  गूळ (िकलो) 60 

57.  द र (नग) 6 

58.  अंतरव  (बॉ ) 1 

59.  ॅ ीक बाद ा  3990 

60.  पाद ाणे (जोड) 45 

61.  िचंग पावडर (िकलो) 30 

62.  फावडे   (नग) 10 

63.  िटकाव (नग) 10 

64.  ॅ क पाटया (नग) 13 

65.  हॅ  ोज (नग) 50 

66.  डांबर गोळी बॉ   1 

67.  ेशनरी बॉ  2 

68.  हळद पुड (िकलो) 2 

69.  ॅ क मग 32 

70.  रेन कोट नग 19 

71.  छ ी  (नग ) 18 

72.  मा.िज ािधकारी भांडी िकट  500 

73.  मा.िज ािधकारी िजवनाव क व ु िकट  500 

 

सैिनक दरबार हॉल, पु राज चौक येथे ा  झालेले सािह  + शासकीय गोडावून उ.िशवाजीनगर येथून िश क राहीलेले  

सािह  व ाचा तपशील.  

अ. . 
 व ू / सािह  

नग / सं ा / 
िकलो 

1.  खा  िकट Reliance  13428 
2.  अखा  िकट Reliance  9310 
3.  भांडी िकट 2984 
4.  खा तेल (बॉ  ) 685 
5.  ील ेट 8000 
6.  कुकीगं पॉट 8000 
7.  ास 8000 
8.  बाऊल 8000 



9.  बादली  2768 
10.  मग 8000 
11.  पाणी बॉ  3680 
12.  सॅिनटरी नॅपिकन बॉ  90 
13.  राजिगरा लाडू 36124 
14.  िब ीट 19 

15.  ारी (िकलो) 300 
16.  ग  (िकलो) Aata  15410 
17.  तांदूळ (िकलो) 8690 
18.  साख् र  3000 
19.  चहा पूड 1000 
20.  पॅिकंगसाठी ा क िपशवी kg 150 
21.  ॅकेट 3905 
22.  परकर 428 
23.  सहावारी साडी 21428 
24.  नउवारी साडी 19 
25.  ाउज िपस 26 
26.  शटपीस 101 
27.  पँटपीस 56 
28.  शाल  240 
29.  टॉवेल 206 
30.  चादर 332 

31.  बेडिशट 3098 
32.  पेन 0 
33.  काडीपेटी (नग) 0 
34.  अगरब ी 408 
35.  जूने कपडे पोती / गोणी 7 
36.  तूरडाळ िकलो 30 
37.  हरभरा डाळ िकलो 30 
38.  आटा िकलो 30 
39.  ितखट हळद िमठ तेल पोते 1 



40.  फरसाण पोते 1 
41.  शै िणक कीट नग 2300 
42.  पाणी बॉटल रकामी 1200 
43.  कुबडया िद ांगांसाठी 1 
44.  साडी पोती 11 
45.  कपडे / बेडिशट वहया कंपास द रे 

बॉ  13 
46.  लेडीज डेस 130 
47.  लहान मुलांचे डेस 1134 
48.  शट व िटशट 1391 
49.  पायमोजे 310 
50.  पँट 795 
51.  चटई नग  2 
52.  तयार डेस 44 
53.  धोतर 20 
54.  पँट-शट 20 

 

 

 
 

 िदनांक 23/08/2019 पासून 18/09/2019 अखेर िज ािधकारी कायालयाकडून ा  13450 व सामा.सं था, 
मनपा पदािधकारी / अिधकारी कमचारी सोसायटी यांचे माफत ा  सािह ाचे कीट 8336 अशा कारे  एकुण 
21786 इतके कीट वाटप कर ात आले   

िदनांक िनहाय् व प रसर िनहाय वाटप कर ात आले ा िकट सं ेचा तपिशल 
 

िदनांक अ. . 
सद ाचे नांव 

/अिधकारी नांव 
िकट 

सं ा 
प रसर     

23-08-
2019 1 ी.काका हलवाई 308 

शाळा नं.८ मानिसंग िशंदे 
घरािपछाडीस कनाळ रोड 

  

  

  2 ी.पी.एम.हलकुडे 248 
शाळा नं.८ मानिसंग िशंदे 
घरािपछाडीस कनाळ रोड 

  

556 

24-08-
2019 1 ी.चं कांत आडके 161 

पेठभाग गवळी ग ी उदू 
शाळा .18  

  

  

  2 ी.ए.एल.िजमगे 217 
पेठभाग गवळी ग ी उदू 
शाळा .18  

  

  

  3 
ी.बाळासाहेब 

म ेवाडे 169 मगरम  कॉलनी     
  4 ी.चं कांत आडके 179 महात ग ी, सांगली     
  5 ी.अिनल च ाण 74 िस दाथ प रसर     
  6 ी.अिनल च ाण 84 रोिहदास नगर   884 
25-08-

2019 1 ी.चं कांत आडके 84 जामवाडी     
  2 ी.चं कांत आडके 96 जामवाडी     
  3 ी.अिनल च ाण 86 िस दाथ प रसर     



  4 ी.अिनल च ाण 93 पाटणे ॉट     
  5 ी.सितश सावंत 87 सांगलीवाडी     
  6 ी.सितश सावंत 109 सांगलीवाडी   555 
26-08-

2019 1 ी.चं कांत आडके 122 जामवाडी     
  2 ी.चं कांत आडके 35 शामरावनगर     
  3 ी.चं कांत आडके 138 मगरम ा कॉलनी     
  4 ी.चं कांत आडके 128 जामवाडी     
  5 ी.चं कांत आडके 31 जामवाडी     
  6 ी.अिनल च ाण 196 पाटणे ॉट     
  7 ी.अिनल च ाण 336 भारत नगर     
  8 ी.चं कांत आडके 269 काकानगर     
  9 ी.सितश सावंत 143 सांगलीवाडी     
  10 ी.सितश सावंत 143 सांगलीवाडी     
  11 ी.अंकुश िजमग 162 गवळी ग ी     
  12 ी. िदलीप घोरपडे 238 िमरज     
  13 ी. िदलीप घोरपडे 600 िमरज   2541 
27-08-

2019 1 ी.चं कांत आडके 119 भोसले ॉट     
  2 ी.अिनल च ाण 364 भोसले ॉट     
  3 ी.सितश सावंत 124 सांगलीवाडी     
  4 ी.सितश सावंत 162 सांगलीवाडी     

  5 ी.अंकुश िजमगे 253 
मगरम  कॉ नी महात 
ग ी पेठभाग 

  

  
  6 ी.अिनल च ाण 329 रामनगर     
  7 ी.अिनल च ाण 163 रामनगर     
  8 ी.शैलेश कांबळे 179 द नगर   1693 
28-08-

2019 1 ी.अिनल च ाण 80 भारतनगर / रामनगर     
  2 ी.शैलेश कांबळे 80 पसायदान कॉ नी द नगर     

  3 
ी. बाळासाहेब 

म ेवाडे 75 रामनगर     

  4 ी.अंकुश िजमगे 100 
कृ ानगर महारा ट 
फॅ ीकेटस     

  5 ी.िगरीश पाठक 80 पसायदान कॉ नी द नगर     
  6 ी.िनतीन िशंदे 100 सांईनाथनगर     

  7 
ी.बाळासाहेब 

म ेवाडे 73 भोसले ॉट      
  8 ी.अिनल च ाण 96 भारतनगर पाटणे ॉट     
  9 ी.सितश सावंत 297 सांगलीवाडी     
  10 ी.िगरीश पाठक 73 मुजावर ॉट     
  11 ी.अंकुश िजमगे 109 जामवाडी   1163 
29-08-

2019 1 ी.अिनल च ाण 90 भारतनगर रामनगर     
  2 ी.अिनल च ाण 105 भारतनगर रामनगर     
  3 ी.शैलेश कांबळे 107 मुजावर ॉट     
  4 उदय रेपे 292 सांगलीवाडी     

  5 
ी.बाळासाहेब 

म ेवाडे 65 जामवाडी     
  6 ी.अकुश िजमगे 80 मगरम  कॉ नी     
  7 ी.अकुश िजमगे 95 मगरम  कॉ नी     
  8 ी.िदलीप घोरपडे 200 िमरज     



  9 
ी.बाळासाहेब 

म ेवाडे 96 जामवाडी     
  10 ी.िगरीश पाठक 62 मुजावर ॉट     
  11 ी.िनतीन िशंदे 99 मगरम  कॉलनी     
  12 ी.अकुश िजमगे 75 मगरम  कॉलनी     
  13 ी.अिनल च ाण 130 रामनगर मंगलमूत  कॉलनी     

  14 
ी.बाळासाहेब 

म ेवाडे 98 पाटणे ॉट     
  15 ी.शैलेश कांबळे 120 पाटणे ॉट     
  16 ी.अकुश िजमगे 110 पाटणे ॉट     
  17 ी.िदलीप घोरपडे 210 िमरज   2034 
30-08-

2019 1 ी.अकुश िजमगे 120 मगरम  कॉलनी     
  2 ी.अिनल च ाण 132 रामनगर काळी वाट     
  3 ी.शैलेश कांबळे 114 िशक चौक     

  4 
ी.बाळासाहेब 

म ेवाडे 100 साईनाथ कॉलनी     
  5 ी.सितश सावंत 360 सांगलीवाडी     
  6 ी.अकुश िजमगे 129 मगरम  कॉलनी   955 

31-08-
2019 1 ी.अिनल च ाण 140 

रामनगर काळी वाट कैकाडी 
ग ी     

  2 ी.िदलीप घोरपडे 200 िमरज   340 
03-09-

2019 1 ी.शैलेश कांबळे 130 ढवळे तालीम     
  2 ी.अकुश िजमगे 152 साईनाथ  नगर रामनगर     

  3 
ी.बाळासाहेब 

म ेवाडे 150 जामवाडी     
  4 ी.सितश सावंत 302 सांगलीवाडी     
  5 ी.अिनल च ाण 188 रामनगर काळी वाट     
  6 ी.अिनल च ाण 150 रामनगर काळी वाट     
  7 ी.िदलीप घोरपडे 250 िमरज     

  8 
ी.बाळासाहेब 

म ेवाडे 123 जामवाडी     

  9 
ी.बाळासाहेब 

म ेवाडे 120 जामवाडी     
  10 ी.अकुश िजमगे 106 पाजरपोळ     
  11 ी.अकुश िजमगे 130 पाजरपोळ     

  12 
ी.बाळासाहेब 

म ेवाडे 100 जामवाडी   1901 
04-09-

2019 1 ी.अिनल च ाण 135 रामनगर काळी वाट     
  2 ी.सितश सावंत 298 सांगलीवाडी     
  3 ी.िगरीश पाठक 99 मुजावर ॉट     
  4 ी.चं कांत आडके 101 नुराणी मिशद   633 
05-09-

2019 1 ी.िदलीप घोरपडे -92 िमरज मीठ पोते   

07-09-
2019 1 ी.चं कांत आडके   वा ीकी आवास योजना 

1 गाडी जूने 
कपडे   

        वा ीकी आवास योजना 
1 गाडी जूने 
कपडे   

        वा ीकी आवास योजना 
1 गाडी जूने 
कपडे   



        वा ीकी आवास योजना 
1 गाडी जूने 
कपडे   

10-09-
2019 1 सुहास टकर 160 गुजरबोळ नामदेव मंिदर     

10-09-
2019 2 

ी.बाळासाहेब 
म ेवाडे 148 कंुभारग ी      

10-09-
2019 3 ी.अिनल च ाण 110 पवार ॉट     

10-09-
2019 4 ी.अकुश िजमगे 150 

शा  उ ान राधाकृ  
वसाहत     

10-09-
2019 5 उदय रेपे 140 आलीशान चौक     

10-09-
2019 6 ी.शैलेश कांबळे 158 जामवाडी     

10-09-
2019 7 ी िशवाजी िशंदे 120 शामरावनगर     

10-09-
2019 8 सुहास टकर 110 रजपूत बोळ     

10-09-
2019 9 ी.अिनल च ाण 200 फौजदार ग ी     

10-09-
2019 10 

ी.बाळासाहेब 
म ेवाडे 119 कंुभारग ी      

10-09-
2019 11 ी िशवाजी िशंदे 120 शामरावनगर     

10-09-
2019 12 ी राजू जमादार 117 मराठा समाज     

10-09-
2019 13 ी. उदय रेपे 122 आलीशान चौक 1774 

          
11-09-

2019 1 ी.अिनल च ाण 85 रामनगर काळीवाट   
11-09-

2019 2 ी मोद कांबळे 65 प कार नगर   

11-09-
2019 3 

ी.बाळासाहेब 
म ेवाडे 60 आलीशान चौक     

11-09-
2019 4 ी. उदय रेपे 55 क लखाना प रसर   

11-09-
2019 5 ी.िगरीश पाठक 60 फौजदार ग ी     

11-09-
2019 6 ी.अकुश िजमगे 80 कुदळे ॉट     

11-09-
2019 7 ी. सादीक मुजावर 85 सांगलीवाडी     

11-09-
2019 8 ी. उदय रेपे 150 चांदतारा मिशद     

11-09-
2019 9 ी.िगरीश पाठक 65 फौजदार ग ी     

11-09-
2019 10 ी.चं कांत आडके 75 शामरावनगर     

11-09-
2019 11 ी मोद कांबळे 75 रामनगर काळीवाट     

11-09-
2019 12 ी.अिनल च ाण 110 सवधम चौक     

11-09-
2019 13 करमळकर 100   16094 1065 

12-09-
2019 1 ी.सुिनल पाटील   शै िणक सािह    

12-09- 2 मेघाराणी कांबळे 100 डॉ.िदवेकर फौजदार ग ी    



2019 
12-09-

2019 3 ी.चं कांत आडके 100 डॉ.िदवेकर फौजदार ग ी      

12-09-
2019 4 ी.शैलेश कांबळे 100 कुदळे ॉट काळे ॉट     

12-09-
2019 5 ी. उदय रेपे 101 कुदळे ॉट काळे ॉट   401 

          16495 
13-09-

2019 1 ी.िगरीश पाठक 110 वा ीकी आवास योजना     
13-09-

2019 2 ी.सुहास टकर 125 वा ीकी आवास योजना     
13-09-

2019 3 ी.उदय रेपे 100 वा ीकी आवास योजना     
13-09-

2019 4 ी.अिनल च ाण 350 वा ीकी आवास योजना     
13-09-

2019 5 ी.चं कांत आडके 120 वा ीकी आवास योजना     
13-09-

2019 6 ी.िशवाजी िशंदे 120 वा ीकी आवास योजना     
13-09-

2019 7 मेघाराणी कांबळे 130 वा ीकी आवास योजना     
13-09-

2019 8 ी.चं कांत आडके 120 वा ीकी आवास योजना     
13-09-

2019 9 ी.िगरीश पाठक 101 वा ीकी आवास योजना     
13-09-

2019 10 मेघाराणी कांबळे 120 वा ीकी आवास योजना     
13-09-

2019 11 ी.उदय रेपे 121 वा ीकी आवास योजना     
          1517 
14-09-

2019 1 बाबू करमळकर 135 िहराबाग िपछाडीस 18012 
14-09-

2019 2 ी.उदय रेपे 172 सांगलीवाडी     
14-09-

2019 3 ी.सुिनल पाटील 96 िभमनगर      
14-09-

2019 4 ी.अिनल च ाण 120 एसटी ँड मागे     
14-09-

2019 5 ी.सुहास टकर 184 खणभाग     
14-09-

2019 6 बाबू करमळकर 120 खणभाग     
14-09-

2019 7 बाबू करमळकर 97 खणभाग     
14-09-

2019 8 ी.सुिनल पाटील 150 अिमन नगर     
14-09-

2019 9 ी.अिनल च ाण 120 शेवाळे ग ी     

14-09-
2019 10 

ी.बाळासाहेब 
म ेवाडे 119 गावभाग , झाडाखाली मा ती     

14-09-
2019 11 ी.उदय रेपे 80 नुराणी म द     

14-09-
2019 12 ी.माणिसंग पाटील 100 शामरावनगर , प ाकार नगर     

      1493 
          19505 
15-09- 1 ी.सुहास टकर २०० khanbhag shevale galli   



2019 
15-09-

2019 2  ी.सुिनल पाटील 117 
sanjay gandhi  slum Gokul 
nagar   

15-09-
2019 3  ी.शैलेश कांबळे 151 

Badam Chowk 
    

15-09-
2019  4 ी.उदय रेपे 258 Sangli wadi     

15-09-
2019  5 ी.चं कांत आडके 100 Khanbhag      

15-09-
2019  6 ी.चं कांत आडके 52 Khabhag      

15-09-
2019 7 ीिवनायक जाध् व ९९ Kumbhar khind     

15-09-
2019 8  ी. सािचन gondhle 96 शामरावनगर      

15-09-
2019 9  ी.शैलेश कांबळे १०१ प ाकार नगर     

15-09-
2019 10  ी.अकुश िजमगे १६ महावीर पाक      

    ११९०   २०६९५ 1190 
17-09-

2019  1 ी.सुिनल पाटील 100 
sanjay gandhi  slum Gokul 
nagar     

   2 ी.सुहास टकर 100 Nalbhag bavdekar galli     
   3 ी.उदय रेपे 75 Joshi galli gaon bhag     

  4  ी.सुिनल पाटील 101 
sanjay gandhi  slum Gokul 
nagar     

   5 ी सिच न नलव डे ५० िमरज      
   6 िसमा बारसकर  १०० kattal khana area      
   7 ी.उदय रेपे 150 सांगलीवाडी     
   8 ी.सुहास टकर 102 makandar galli     
  9  ी.उदय रेपे 9 सांगलीवाडी     
   10 darbal hall  32       
      819   २१५१४ 0 
              
18-09-

2019  1 ी.सुिनल पाटील 96 navin vasahat     
  2  ी.उदय रेपे 99 vakhar bhag     
   3 darbal hall  77 Noorani masjid      

      

272  िदनांक 23/08/2019 ते 
18/09/2019 अखेर वाटप 
एकुण िकट सं ा  २१७८६   

 
 
 

 

वरील अहवालाम े  ा ्  व ू पैकी काही व ू ा पुरबािधत नागरीकांना पूर कालावधीम े णजे िदनांक 7/8 ते 15/8 

दर ान बोटीमधून पुरिव ात आले ा आहेत. काही व ू उदा.पाणी,िब ीट,दुध व दुध पावडर, मेणब ी अशा व ूंचे 

कीट क न िकंवा आव कतेनुसार पूरबािधत नागरीकांना वाटप के ा आहेत. काही कीट तयार क न ते सै दला ा 

हेिलकॅ र मधून देखील वाटप केले आहे. याकालावधीम े काही समाजसेवी संघटना, ी,मनपा सद  यांनी देखील 

इकडून कीट/व ूचे वाटप केले आहे. उ  िठकाणी ा  झालेले धा , खादय पदाथ इ. पूर  नागरीकांना ता ूर ा 

पात िव थािपत केले ा िठकाणी वापर ात आले ा आहेत. काही यंसेवी सं थांनी याकालावधीम े इकडील ा  

धा  घेऊन ाचे जेवण बनवून ते पूर ांना वाटप केले आहे. दर ानचे कालावधीम े िप ाचे पाणी पुरवठावर प रणाम 



झा ाने ा  पा ा ा बॉटल नागरीकांना वाटप केले आहे. शालेय सािह  शासन अिध.( ाथ.िश ण) यांचे ता ात िदले 

आहे. वै िकय सािह , औषधे इ. वै िकय अिधकारी, मनपा यांचे ता ात िदले आहे. 

  उ  यादी नुसार सािह , व ू ा  झाले ा हो ा. सदर व ूंचे आव क असे एकि त खा  व 

अखा  व ूंचे एकि त कीट तयार करणेत आले. िज ािधकारी कायालयाकडून ा  रलाय  कंपनीचे खा  व अखा  

व ूंचे 13428 खा  कीट व 9310 अखा  कीट व  वरील तपिशलानुसार भांडी,खा तेल इ. सािह  देखील सैिनक दरबार 

हॉल येथे ा  झाले होते. रलाय  कंपनीकडून ा  सिह  (खा  व अखा  ) एकि त क न एक कीट तयार 

कर ात आले ते अंदाजे 13450 इतके होते. असे  प रपूण एकि त कीट मनपा कमचारी व बचतगट यांचेमाफत 

एक  क न  पुरबािधत कुटंूबापयत पोहोचिव ात आले आहे. पूर   कुटंूबांची सं ा अंदाजे 42000 इतकी होती व 

ा  सािह  हे अपूण (13450) होते, णून मा.आयु  यांचे अवाहानास ितसाद देऊन मनपाचे पदािधकारी, अिधकारी – 

कमचारी यांनी एकि त येऊन खचाने थेट दुकानदारकडून धा  व इतर सािह  खरेदी केले.   यानुसार आव क व ूंचे 

एक पोते / कीट या माणे पूरबािधत े ामधील नागरीकांना वाटप कर ात आले.  िदनांक 23/08/2019 पासून 

18/09/2019 अखेर िज ािधकारी कायालयाकडून ा  13450 व समा.सं था, मनपा पदािधकारी / अिधकारी 

कमचारी सोसायटी यांचे माफत ा  सािह ाचे कीट 8336 अशा कारे  एकुण 21786 इतके कीट वाटप 

कर ात आले  ासव नागरीकांचे पोहोच, आधार . इ. घे ात आलेले आहे. व ा ा नोदंी ह िल खत पाम े / 

रिज र म े     उप आयु  कायालय (मु ालय) येथे उपल  आहेत.  

  िदनांक 20/09/2019 रोजी िश क राहीले ा व ूंचा तपिशल पुढील माणे आहे. 

अ. . व ूचा तपिशल िश क नग / 
बॉक्स / 
िक.गॅ/ 

वाटप केले ा  िठकाणचा तपिशल 

1 ँकेट 170 िनवारा क  सांगली  ी.मु फा 
मुजावर  यांचेकडे गरीब व 
िनराधार लोकां ा उपयोगासाठी 
दे ात आले ा आहेत . 

2 िब ीट बॉ  23 
3 पाणी बॉ  30 
4 साखर 70 
5 िचरमूरे पोती 2 
6 कुबडी 1 
7 औषधे 2 
8 चहा पावडर 41.5 
9 खा  तेल डबे 2.5 
10 गुळ 5 
11 लोणची 7 
12 खराटे 20 
13 खराब बादली 15 
14 भांडी सेट 9 
15 तयार कीट 9 
16 पँकीगं ा.िपशवी 30 
17 ा.खुच   9 
18 चहाची िकटली 2 

 

  



तसेच िज ािधकारी कायालयाकडील िद.18/09/2019 चे प ा ये 1 हजार भांडयांचे िकट (1जवेणाचे ताट 2 

वाटया 1 ास 1चमचा) ा  झाले आहे. 2)  कायालयाकडील िद.18/09/2019 चे प ा ये रे े गोडावून िमरज येथून 24 

बंडल व 2 काटून (जूने कपडे) सािह  ा ् झाले आहे. 3) महारा  आरो  िव ािपठ नािशक यांचे िदनांक 01/11/2019   

रोजी ा प ा ये 687 िविवध कार ा भांडयांचे / संसारपयोगी सािह ाचे संच ा  झाले आहेत. सदरचे सािह  RCH 

कायालय आपटापोलीसचौकी जवळ सांगली येथे ठेव ात आले आहे.   

िदनांक 18/09/2019 रोजी व ानंतर ा ् झालेले सािह  हे अपूण अस ाने व पूरबािधत कुटंूिबयांची सं ा 

जा  अस ाने व 20 स बर 2019 रोजी िवधानसभा िनवडणूकीची आचारसंहीता लाग ाने  सदरचे सािह  वाटप 

कर ात आलेले नाही.  

 वरील माणे आवक झालेले साही  / व ू व िदले ा नोदंी पुण आहेत. आपले संदिभय प ानुसार सदरचा 

अहवाल सादर कर ात येत आहे. 

 

 

उप आयु  

सांगली िमरज आिण कुपवाड शहर महानगरपािलका 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


