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तालक्
ु याचे नाव (Name of the Tahsil): वाळवा
गावाचे नाव(Name of the Village):रे ठरे हरणाक्ष
1

स्वच्छता साहहत्य (Cleaning Equipment)
फॉलीडॉल ,धरु फवारनी

2

शालेय दरु
ु स्ती व साहहत्य (शाळे चे नाव व UDISE नंबर सहहत) (School Repair and Equipment)
सतरं जी,बस्कर ,पायपस
ु नी, हॅडवॉश, साबण,बादली,नॅपकीन,झाडु,मेडीससन कीट खेळणी कपाट वजनकाटा संगणक जजल्हा पररषद शाळागाव भागUDISE no 27350902001,
जजल्हा पररषद शाळासत्रेमळा 27350902005, जजल्हा पररषद शाळाउत्तरे श्वर,27350902006, जजल्हा पररषद शाळा बबरोबा माळ,27350902002

3

अंगणवाडी दरु
ु स्ती व साहहत्य (अंगणवाडी क्र. सहहत) (Anganwadi Repair and Equipment)
1ते11 पजी रजजस्टर, खेळणी, बस्कर,चटई ,फळा,वजनकाटे ,वॉटरफील्टर, भांडी, खच
े न चाटट , सतरं जी, गॅस शेगडी साहहत्य,भांडी,पायपस
ु ी,धान्य साठवण डबे,ग्रेडश
ु नी,MPR,
अहवाल,DIGITAL, अंगणवाडी, अंगणवाडी क्रमांक 235,237,239,356,

4

आरोग्य केंद्र दरु
ु स्ती व साहहत्य (Health Center's Repair and Equipment)
टे बल खच
ु ी कपाटं

5

पाणी स्वच्छता (Clean Water Supply)
TCL, तरु टी,

6

कृषी व पशस
ं र्धन (Agriculture and Animal husbandry)
ु व
पशख
ु ाद्य, जैववक व रासायननक खते ताडपत्री,cattal feed - 5000 kg, minaral mixture- 2000 kg

7

इतर शासकीय कायाधलय दरु
ु स्ती व साहहत्य (Any other Government Office Repair and Equipment)
ग्रामपंचायत कायाटलय टे बल खच
ै यकीय दवाखाना, टे बल खच
ु ी कपाटं , पशव
ु द्
ु ी कपाटं ,

8

जीवनोपयोगी साहहत्य (Daily needs)
भांडी, कपडे,खाद्य साहहत्य,

9

आपत्ती ननवारण ववषयक साहहत्य (Disaster Relief related Equipments)
लाईफ जॅ केट तांत्रीक बोट

10 छोटे व्यवसाय उभारणी साठी मदत (Small Business Support Establish)
दक
ु ाने , गगरणी,काडप, शेती आधाररत व्यवसाय,मासे मारीसाठी जाळी,
11 इतर (Any other Remark)
0

12

शासकीय कमधचारी ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी सहायक, मख्
ु याध्यापक व अंगणवाडी सेववका यांचे संपकध क्र. (Government official Gramsevak, Talathi, Agriculture
Assistant, Head Master, Anganwadi Sevika Contact Number)
ग्रामववकास अगधकारी,9922009466, तलाठी,7350260019,कृषी सहायक,9403963964, मख्
ु याध्यापक,9689403110,/9975382511, अंगणवाडी
सेववका,9970797605/9022553230/9372324074/8956163199 dr m b chavan mob - 9850430197

