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अ. . मदत करणा-या ी सं थेचे नांव 

1 2 

  आर सी एच 

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  
 
 
  



‘शासकीय गोडाऊन सांगली  
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  गोडाऊन सांगली  

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  

 


