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तालक्
ु याचे नाव (Name of the Tahsil): शिराळा
गावाचे नाव(Name of the Village):चचिंचोली
1

स्वच्छता साहित्य (Cleaning Equipment)

१) फवारणी पंप - १ २) धरू फवारणी -१ ३) फावडे - १ ४) हं डग्लोज -१५ नग ५) गमबट
ू - ५ ६) मास्क-१०० ७)टोपी- २ ८) फॉली डॉल- २ पोतो ९) चन
ु ा - २ bag
ब्ललचचंग पावडर- ६ पोती
2

िालेय दरु
ु स्ती व साहित्य (िाळे चे नाव व UDISE निंबर सहित) (School Repair and Equipment)
१) ब्ज.प.शाळा चचंचोली (२७३५०७०३५०१) १) फळा - १ २) टे बल-१
८) डेस्क- १ ९) शैक्षणणक साहहत्य आवश्यकतेनस
ु ार

3

३) खच
ु ी-२

४)

एल.ई.डी tv-१

५)

स्कॅनर-/प्रंटर-१

६) ध्वनी वधधक यंत्रणा - १

७) फफल्टर -१

अिंगणवाडी दरु
ु स्ती व साहित्य (अिंगणवाडी क्र. सहित) (Anganwadi Repair and Equipment)
१) अंगणवाडी क्र-३७- १) कपाट-१ २) बस्करपट्टट्टया- १ ३) टे बल- १ ४) खच
ु ी-१

4

५) धान्य कोट्टया-४ ६) फफल्टर - १ ७) मैदान आवश्यक ८)व्हाईट बोडध -४

आरोग्य केंद्र दरु
ु स्ती व साहित्य (Health Center's Repair and Equipment)
१) राथममक आरोग्य केन्र - तार कंपाऊंड आवश्यक २) कपाट- १

5

पाणी स्वच्छता (Clean Water Supply)
१) आरओ फफल्टर -१ २) मेडीक्लोर- १० मलटर

6

कृषी व पिस
िं र्धन (Agriculture and Animal husbandry)
ु व
१) ताड पत्री-१ २) खोडा-१ ३) शेती पंप -६

7

इतर िासकीय कायाधलय दरु
ु स्ती व साहित्य (Any other Government Office Repair and Equipment)
१) समाज मंहदर- सीनटे कस टाकी -१ २) प्लंबबंग साहहत्य आवश्यक

8

जीवनोपयोगी साहित्य (Daily needs)
ननरं क

9

आपत्ती ननवारण ववषयक साहित्य (Disaster Relief related Equipments)
ननरं क

10 छोटे व्यवसाय उभारणी साठी मदत (Small Business Support Establish)
१)प्पठाची चगरणी-१ २) कांडपमशीन- १

३) हॉटे ल-६

४)

मालगाडी-१

11 इतर (Any other Remark)
ननरं क

12

१०)

िासकीय कमधचारी ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी सिायक, मख्
ु याध्यापक व अिंगणवाडी सेववका यािंचे सिंपकध क्र. (Government official Gramsevak, Talathi, Agriculture
Assistant, Head Master, Anganwadi Sevika Contact Number)
ग्रामसेवक-९९७०१४५२३४

कृषी सहाय्यक- ९४०३९६३९३६

मख्
ु याध्यापक- ९८५०४७८७६६

अंगणवाडी सेप्वका-९५६१५३७१३४

