
 
 

ि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-
2019 2 मेघाराणी कांबळे 100 डॉ.िदवेकर फौजदार ग ी    

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- 1 ी.िगरीश पाठक 110 वा ीकी आवास योजना     



2019 
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-

2019 1 ी.सुहास टकर २०० khanbhag shevale galli   
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   

 
 
 

 


