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वा मकी हेतर शेडयुल का ट इंड ीयल को.ऑप.सोसा.सांगली

िमरज
महा माफुले  मागासवग य औ ोिगक सह. सं था मय .िमरज]िमरज काश 
तुकाराम भंडारे , िशवपावती कॉ पे स, लोणी बझार िमरज

िमरज िमरज ािमण िवकास सोसा.िल.िमरज

िमरज
कै.चं शेखर मगदमु सॅलरी अनस सहकारी सोसायटी िल.सांगली 1072, ड- 
सदगु  साद अपाटमट, एस.टी. टँड रोड, गांवभाग, सांगली 416416

िमरज पाटगांव सव सेवा सहकारी सोसायटी िल. पाटगांव

िमरज
सांगली िज हा िबजो पादक सह.खरेदी िव ी स था 
िल.सांगली]सांगली348, वसंत माकट याड सांगली

िमरज
िजजामाता यंञमाग सह.सं था मय .बामनोळी] बामनोळी  बजरंग तुकाराम 
पाटील  बुधगांव   व संजय इंड ीज लॉट  नं-26 माधवनगर रोड, 
एमएसईबी सब टेशन जवळ



िमरज िस दे वर िवणकार सहकारी सं था मय .बुधगाव

िमरज
िजजामाता औ ोिगक गोणी उ पादक सहकारी सं था मय . बुधगांव] लॉट इ 
38 एमआयडीसी कुपवाड लॉक सांगली बुधगाव

िमरज
ीमंत राज ी शाहू मागासवग य औ ोिगक गारमट उ पादक सह सं था 

मय .सांगली

िमरज

कडेगांव नवमहारा  मागास. औदयोगीक सह.सं था मय . कडेपूर

कडेगांव तडसर सव सेवा सहकारी सोसायटी िल. तडसर

कडेगांव हणमंतविडये सव सेवा सह.सोसायटी िल.हणमंतविडये

कवठे महांकाळ ी  द   िविवध कायकारी  सह.  सोसायटी िल. खर सग

खानापूर घोटी खु सव सेवा सहकारी सोसायटी िल. घोटी खु

खानापूर भवानी सव सेवा सहकारी सोसायटी िल.भवानीनगर

खानापूर खमजाई िव.का.स. सोसायटी िल. खंबाळे भा



खानापूर मा.आ.सदािशवराव भाऊ पाटील ता. सहकारी खरेदी िव ी संघ मय . िवटा

जत संख  िविवध कायकारी  सहकारी सोसायटी िल, संख

तासगांव अिह यादेवी िव.का.स सोसा. िल. यमगरवाडी

तासगांव बलभीम िव.का.स सोसायटी िल. जरंडी

तासगांव दहीवडी हनूमान िव.का.स सोसा.िल. दहीवडी

पलूस डॉ.पतंगराव कदम औ ो. सह.वसाहत मय ., पलूस

पलूस हनुमान िव.का.स. सोसा. िल.तावदरवाडी

वाळवा िशगांव द.भाग िवकास सह.सेासा.िल.िशगांव

वाळवा मंगलमुत   यं माग औदयो सहकारी सं था म.  इ लामपुर

वाळवा देशभ त बड गु जी िवकास सह.सेासा.िल.वाटेगांव

वाळवा समता मागासवग य औ ो. सह. सं था. मय . पेठ



वाळवा रामचं  नाना खोत  िविवध कायकारी सह सोसा. िल. मरळनाथपुर

वाळवा ठाणापुडे िवकास सह.सेासा.िल. ठाणापुडे

वाळवा वाळवा ता.म य ाहक भांडार मय .इ लामपूर

वाळवा गोट खडी िवकास सेवा सेासा.िल. गोट खडी

वाळवा मसुचीवाडी उ.भाग िव. सह.सो.िल. मसुचीवाडी

वाळवा वाळवा ता.सह.फळेभाजी पाला ख.िव.सोसा.िल.इ लामपूर

वाळवा
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मागासवगीय औदयोिगक सह.सं था 
मय .तांदळूवाडी

वाळवा िवलासराव िशेदं  कृषी  औदयोिग सहकारी सं था म.   इ लामपुर

िशराळा िशवभवानी सेवा सहकारी सोसा. िल. ढोलेवाडी

िशराळा खेड सेवा सहकारी सोसा. िल. खेड

िशराळा वारणा िवकास सेवा सहकारी सोसा. िल. येसलेवाडी



िशराळा ी गजराज िवकास सेवा सहकारी सोसा. िल. कांदे

िशराळा वसंतदादा िवकास सेवा सहकारी सोसा. िल. िशराळा

िशराळा क ◌ंडाईवाडी  सेवा सहकारी सोसा. िल. क ◌ंडाईवाडी

िशराळा मं◌ागले सेवा सहकारी सोसा. िल.  मांगले

िशराळा ी द  सेवा सहकारी सोसा. िल. सांगाव




















