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तालक्
ु याचे नाव (Name of the Tahsil): वाळवा
गावाचे नाव(Name of the Village):मिरजवाडी
1

स्वच्छता साहित्य (Cleaning Equipment)
फवारणी पंप, पावडे, घमेले , गम बट
ं पावडर सागर
ू , मास्क, टोपी, फॉलीडोल, ब्ललच ग

2

शालेय दरु
ु स्ती व साहित्य (शाळे चे नाव व UDISE नंबर सहित) (School Repair and Equipment)
१) ब्ि प केंद्र शाळा ममरिवाडी 27350909301:- शाळा दरु
ु स्ती, खु ी 12, लहान कापड 4, संगणक 2, ध्वननवर्धक यंत्रणा, फफल्टर, खेळा े मैदान, २) ब्ि प शाळा आष्टा नंबर 13:टे बल 2, खर्च
ु याध 6, लहान कपाट १, मोठे कपाट १, बसकर पट्टी ५, संगणक १, एलइडी स्माटध टीव्ही, स्कॅनर प्रंटर, खेळा े साहहत्य.

3

अंगणवाडी दरु
ु स्ती व साहित्य (अंगणवाडी क्र. सहित) (Anganwadi Repair and Equipment)
अंगणवाडी क्रमांक 183, 184:- शौ ालय दरु
ु स्ती, टे बल 2, खर्च
ु याध ४, व्हाईट बोडध २.

4

आरोग्य केंद्र दरु
ु स्ती व साहित्य (Health Center's Repair and Equipment)
उपकेंद्र दरु
ु स्ती, फननध र, पडदे .

5

पाणी स्वच्छता (Clean Water Supply)
मेडीक्लोअर, वॉटर प्यरु रफायर, टीसीएल, तरु टी.

6

कृषी व पशस
ं र्धन (Agriculture and Animal husbandry)
ु व
पशख
ु ाद्य, िैप्वक खते, रासायननक खते, बबयाणे , ताडपत्री, वैरण बबयाणे, शेती अविारे , शेती पंप.

7

इतर शासकीय कायाधलय दरु
ु स्ती व साहित्य (Any other Government Office Repair and Equipment)
ग्रामपं ायत कायाधलय दरु
ु स्ती, कलर प्रंटर, संगणक एक.

8

जीवनोपयोगी साहित्य (Daily needs)
खादी फकट, कपडे, भांडी.

9

आपत्ती ननवारण ववषयक साहित्य (Disaster Relief related Equipments)
0

10 छोटे व्यवसाय उभारणी साठी िदत (Small Business Support Establish)
प्पठा ी चगरणी, मशलाई मशीन, कांडप यंत्र.
11 इतर (Any other Remark)
क रा घंटागाडी,

12

शासकीय किधचारी ग्रािसेवक, तलाठी, कृषी सिायक, िख्
ु याध्यापक व अंगणवाडी सेववका यांचे संपकध क्र. (Government official Gramsevak, Talathi, Agriculture
Assistant, Head Master, Anganwadi Sevika Contact Number)
ग्रामसेवक मोबाईल नंबर 820 839 16 15, तलाठी मोबाईल नंबर "9921411977. कृषी सहाय्यक मोबाईल नंबर 8275378024 मख्
ु याध्यापक मोबाईल नंबर 8788407793.

