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

स्वच्छता साहित्य (Cleaning Equipment)
ट्रॅ क्टर 10/दिवस. JCB- 2 खोरी, पट्या इत्यािी स्वच्छता सादित्य , गटारी मधील खोरी, खरु पी , खराटे बट
ू

2

शालेय दरु
ु स्ती व साहित्य (शाळे चे नाव व UDISE नंबर सहित) (School Repair and Equipment)
जीप शाळा साखरवाडी , जीपशाला भिलवडी, पंचभशलनगर --- पोषण आिार शेड, कंपाऊंड, टे बल खच
ु ी, संगणक, िांडी, लाईट फिदटंग, colour, िरवाजे खखडकी,

3

अंगणवाडी दरु
ु स्ती व साहित्य (अंगणवाडी क्र. सहित) (Anganwadi Repair and Equipment)
76 ते 85, 155. एकूण 11. फकरकोळ िरु
ु स्ती, लाईट फिटींग, कलर, खेळणी, शेक्षखणक सादित्य, टे बल खच
ु ी

4

आरोग्य केंद्र दरु
ु स्ती व साहित्य (Health Center's Repair and Equipment)
िरु
ु स्ती आखण सवव सादित्य खराब झाले आिे . पण
ू व पाण्यात िोती.

5

पाणी स्वच्छता (Clean Water Supply)
पाणी परु वठा सादित्य, मोटर, tcl, 35hp िोन मोटर, 600ft वायर, तरि, 6inch hd pipe, स्टाटव र, स्स्वच, 5hp मोटर

6

कृषी व पशस
ं र्धन (Agriculture and Animal husbandry)
ु व
बबयाणे, शेड िरु
ु स्ती, कृषी परू क उद्योग व्यवसाय पन
ु बाांधणी.

7

इतर शासकीय कायाधलय दरु
ु स्ती व साहित्य (Any other Government Office Repair and Equipment)
ग्रामपंचायत -- फकरकोळ िरु
ु स्ती, कलर, computer, प्रंटर िर्नवचर इन्वव्िटव र

8

जीवनोपयोगी साहित्य (Daily needs)
फकट, िांडी, इंधन, इत्यािी.

9

आपत्ती ननवारण ववषयक साहित्य (Disaster Relief related Equipments)
यांबिक बोट, भलव्ि जाकेट, छोटी बोट,

10 छोटे व्यवसाय उिारणी साठी मदत (Small Business Support Establish)
पण टपरी, चिा गाडे, छोटी िक
ु ाने, कारागीर सादित्य, िर्नवचर, इत्यािी.
11 इतर (Any other Remark)
िायस्कूल, इतर संस्था यांना सिाय्य.

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 r d patil - 9158183434, तलाठी - सलामते 8605602641 कृषी सिायक - माळी - 9096505597, मख्
ु याध्यापक - 7057430053, अंगणवाडी सेप्वका - जांिळे 9665858628

