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तालक्
ु याचे नाव (Name of the Tahsil): मिरज
गावाचे नाव (Name of the Village): अंकली
1

स्वच्छता साहित्य (Cleaning Equipment)
फवारणी पंप (बॅटरी)-१,फावडे-१०,पाट्या-२०,हॅन्डग्लोज-१०,गमबट
ू -४,मास्क-५०, टोपी-२५,टे मीफॉस-५लल.,सायक्लोथ्रीन-१० लल.,फॉलीडोल-५० बॅग,चन
ु ा-५० कक,ब्ललचचंग पाऊडर-२५
बॅग,घंटागाडी(छोटा हत्ती)-१,-

2

शालेय दरु
ु स्ती व साहित्य (शाळे चे नाव व UDISE नंबर सहित) (School Repair and Equipment)

ब्जल्हा पररषद प्राथलमक शाळा अंकली २७३५०५०१२०१-लोखंडी कपाटे -४,लाकडी कपाट-४,बॅच-५०,गॅस शेगडी-२,ग्रंथालय पस्
ु तके -५५०,LED प्रोजेक्टर-२,साउं ड लसस्टीम सेट-१,थोर
नेतयांचे फोटो-५०,शालेय पोषण आहार धान्य व साहहतय,सतरं ज्या २०x२०-२,बस्कर पट्या मल
ु ांना-१०० नग,लसललंग पंख-े ११,टे बल पंख-े ८,ग्रीन बोडड-४,व्हाईट बोडड-४,प्रयोग शाळे तील
ववज्ञान साहहतय,धान्याच्या कोट्या(डबे)-१० नग,लाकडी पेट्या-५,गणणत पेटी-२,भलू मती पेटी-२,दरवाजे व णखडक्या दरु
ु स्ती व इमारतीस रं गकाम शाळे चे ग्राउं ड दरु
ु स्ती,संगणक१०,स्केणर,वप्रंटर,LED स्माटड TV-७,खेळाचे साहहतय,नकाशे,
3

अंगणवाडी दरु
ु स्ती व साहित्य (अंगणवाडी क्र. सहित) (Anganwadi Repair and Equipment)

अंगणवाडी क्र.१३६,१३७,१३८,१३९,१४०(एकूण ४ अंगणवाड्या)कपाट-४नग,बस्कर पट्या-२०,पाणी कफल्टर-४ नग,चटई-८,सतरं जी-८,वजन काटा-४,टे बल-४,खच
ु ी-२०,व्हाईट बोडड४,खेळणी-४ सेट,धान्य कोट्या-४नग,लेपटोप-२,१ ते ११ रब्जस्टर ४४ नग,
4

आरोग्य केंद्र दरु
ु स्ती व साहित्य (Health Center's Repair and Equipment)
प्राथलमक आरोग्य केंद्र रं ग रं गोटी व दरु
ु स्ती,टे बल-२,खच
ु ी-४,पडदे -४,संगणक,स्केणर,वप्रंटर-१,

5

पाणी स्वच्छता (Clean Water Supply)
TCL-२० बॅग,तरु टी-२ टन,मेडीक्लोर-१०० लल.वाॅॅटर प्यरु ीफायर-१,

6

कृषी व पशस
ं र्धन (Agriculture and Animal husbandry)
ु व
जनावरांसाठी खाद्य-पेंडी,औषधे,पशध
ु न,कृषी-जैववक खते,रासायननक खते,बबयाणे ,(मका,हरभरा,गहू,भाजीपाला,)ताडपत्री,शेतीची अवजारे -शेती पंप,औषध फवारणी पंप,

7

इतर शासकीय कायाधलय दरु
ु स्ती व साहित्य (Any other Government Office Repair and Equipment)

ग्रामपंचायत कायाडलय नवीन बांधणे आवश्यक आहे ,व्यायाम शाळा दरु
ु स्ती करणे ,पशु संवधडन दवाखाना नवीन इमारत बांधणे आवश्यक आहे ,समाज मंहदर व पोस्ट ऑकफस
दरु
ु स्ती/रं ग रं गोटी करणे ,ग्रामपंचायतीस आवश्यक साहहतय-टे बल-४,कपाट-२,रॅक-४,खच
ु ी-२०,सतरं जी-२०x४०-२,संगणक टे बल-२,संगणक वप्रंटर,स्केणर-२,काउन्टर-१८x२.५०
फुट,लभंतीवरील पंख-े ६,साउं ड लसस्टीम सेट-१,लॅ पटॉप-१,स्टे शनरी,तलाठी कायाडलया कररता टे बल-१,खच
ु ी-४,संगणक,वप्रंटर,स्केणर-१,कपाट-२,पशु संवधडन कायाडलय-टे बल-२,खच
ु ी६,कपाट-२,संगणक,वप्रंटर,स्केणर सेट-१
8

जीवनोपयोगी साहित्य (Daily needs)
खाद्य साहहतय कीट,कपडे,भांडी इ.

9

आपत्ती ननवारण ववषयक साहित्य (Disaster Relief related Equipments)
यांबत्रकी बोट-२,लाईफ जेकेट-५०,

10 छोटे व्यवसाय उभारणी साठी िदत (Small Business Support Establish)
वपठाची चगरण,कांडप मशीन,लशलाई मशीन,पापड मशीन,शेवया मशीन,हॉटे लकररता गॅस शेगड्या व फ्रीज सत
ु ाराना लागणारे अवजारे व वेब्ल्डंग मशीन इ.
11 इतर (Any other Remark)

स्मशानभम
ू ी शेड नत
ु नीकरण करणे,रस्ते दरु
ु स्ती करणे ९ कक.मी.जन्
ु या रे ल्वे गेट जवळ भराव टाकून पयाडयी रस्ता करणे,नवीन भोगदा ते जन
ु ी रे ल्वेगेट पयंत रस्तयाची उं ची
वाढववणे ,

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)
बी.एस.नागरगोजे (ग्रा.वव.अ.)-८३२९९२३२८६,संगीता पाटील (तलाठी)-८६६८२७६८५५,सष
ु मा जाधव(कृषी सहाय्यक)-८२७५०३०४५५,अंगणवाडी सेववका८९७५८८१२९५,८३७९८९८४०७,८७८८९१८९५६,लता कांबळे (मख्
ु याध्यापक)-९७६६३३४४६१,

