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तालक्
ु याचे नाव (Name of the Tahsil): पलस
ू
गावाचे नाव(Name of the Village):माळवाडी
1

स्वच्छता साहित्य (Cleaning Equipment)
फवारणी पंप, फोगगंग मशीन, गम बट
ं पावडर
ू , टोपी, फॉली डॉल, ब्ललग ग

2

शालेय दरु
ु स्ती व साहित्य (शाळे चे नाव व UDISE नंबर सहित) (School Repair and Equipment)
Zp UDISE No. 27350601301 , दरु
ु स्ती ,फळ,टे बल,खु ी,लहान कपाट,मोठे कपाट, बस्करपट्टी,संगणक,स्कॅनर प्रंटर,फफल्टर,खेळा े साहहत्य,शैक्षणणक साहहत्य, संगणक, LED
स्माटट Tv, ध्वनी वर्टक यंत्रणा, नकाशे, डेस्क बॅ , शैक्षणणक साहहत्य

3

अंगणवाडी दरु
ु स्ती व साहित्य (अंगणवाडी क्र. सहित) (Anganwadi Repair and Equipment)
अंगणवाडी क्र . 160, 108,109,110,161 अंगनवाड़ी दरु
ु स्ती,कपाट,बस्करपट्टया, टई,वजनकाटा,टे बल,खु ी,व्हाईट बोडट,खेळणी, र्ान्य कोट्या, मैदान, growth chart

4

आरोग्य केंद्र दरु
ु स्ती व साहित्य (Health Center's Repair and Equipment)
राथममक आरोग्य केंद्र/ उपकेंद्र दरु
ु स्ती, फर्नट र, पडदे

5

पाणी स्वच्छता (Clean Water Supply)
Water Purifier (RO), Medichlor, TCL, तरु टी

6

कृषी व पशस
ं र्धन (Agriculture and Animal husbandry)
ु व
पशख
ु ाद्य, ममनरल ममक र, खोडा, जैप्वक खते, रासायर्नक खते, बबयाणे, ताड पत्री, पशर्
ु न, वैरण बबयाणे, शेती ी अवजारे , शेती पंप

7

इतर शासकीय कायाधलय दरु
ु स्ती व साहित्य (Any other Government Office Repair and Equipment)
वा नालये (दरु
ु स्ती व साहहत्य), समाज मंहदर, ग्रामपं ायत कायाटलय दरु
ु स्ती व साहहत्य

8

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

9

आपत्ती ननवारण ववषयक साहित्य (Disaster Relief related Equipments)
यांबत्रक बोट, लाइफ जॅकेट

10 छोटे व्यवसाय उभारणी साठी मदत (Small Business Support Establish)
प्पठा ी गगरणी, कांडप, गॅरेज, मशलाई ममशन, हातगाडी, शेती आर्ाररत व्यवसाय, बारा बलत
े ार इत्यादी
ु द
11 इतर (Any other Remark)
पाण्याच्या टाकी भोवती संरक्षण मभंत

12

शासकीय कमधचारी ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी सिायक, मख्
ु याध्यापक व अंगणवाडी सेववका यांचे संपकध क्र. (Government official Gramsevak, Talathi, Agriculture
Assistant, Head Master, Anganwadi Sevika Contact Number)
ग्रामसेवक 9850991193, तलाठी 9822237000, कृषी सहाय्यक 9011973087, मख्
ु याध्यापक 8999776005, अंगणवाडी सेप्वका 9209513251,

