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तालक्
ु याचे नाव (Name of the Tahsil): वाळवा
गावाचे नाव(Name of the Village):कारं दवाडी / कृष्णानगर
1

स्वच्छता साहित्य (Cleaning Equipment)
फॉगगिंग मशीन, फवारणी पिंप, पावडे, घमेले, गम बट
िं पावडर.
ू , टोपी, मास्क, फॉलीडॉल, ब्ललग ग

2

शालेय दरु
ु स्ती व साहित्य (शाळे चे नाव व UDISE नंबर सहित) (School Repair and Equipment)
ब्िल्हा पररषद शाळा (हाळ),27350909502 , टे बल 2, खु ी 2, बें 15, सतरिं िी 2, कपाट एक, सिंगणक, एलइडी स्माटट टीव्ही, साहहत्य खेळा े, फफटर ,फळा, निंतर डेस्क बें
आणण शाळा दरु
ु स्ती.,

3

अंगणवाडी दरु
ु स्ती व साहित्य (अंगणवाडी क्र. सहित) (Anganwadi Repair and Equipment)
अिंगणवाडी क्रमािंक 121 हाळ भाग , बस्कर पीठ पट्टी, कपाट,फफल्टर ,विन काटा ,टे बल ,खु ी, व्हाईट बोडट, धान्य ,कोट्या, खेळणी ,ताटे ,प्लेटा, म े, झाडू ,भािंडी ,शेगडी
,रब्िस्टर, 1ते १३ रब्िस्टर.

4

आरोग्य केंद्र दरु
ु स्ती व साहित्य (Health Center's Repair and Equipment)
-

5

पाणी स्वच्छता (Clean Water Supply)
वॉटर R.o मशीन, मेडडकल, Tcl, तरु टी,

6

कृषी व पशस
ं र्धन (Agriculture and Animal husbandry)
ु व
पशख
ु ाद्य ,िैववक खते, रासायननक खते, बबयाणे ताडपत्री ,वैरण ,बबयाणे ,शेती पिंप, शेती ी अविारे .

7

इतर शासकीय कायाधलय दरु
ु स्ती व साहित्य (Any other Government Office Repair and Equipment)
ग्रामपिं ायत कायाटलय दरु
ु स्ती, शौ ालय दरु
ु स्ती, समाि मिंहदर दरु
ु स्ती.

8

जीवनोपयोगी साहित्य (Daily needs)
भािंडी ,खाद्य साहहत्य फकट व औषधे.

9

आपत्ती ननवारण ववषयक साहित्य (Disaster Relief related Equipments)
यािंबत्रकी बोट व िॅ केट

10 छोटे व्यवसाय उभारणी साठी मदत (Small Business Support Establish)
वपठा ी गगरणी, कािंडप मशशन ,शशलाई मशीन ,शेती आधाररत व्यवसाय.
11 इतर (Any other Remark)
क रा वाहतक
ु ीसाठी ट्रॅ क्टर व ट्रॉली.

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 मोबाईल निंबर 7972921229. तलाठी मोबाईल निंबर= 7972822936, कृषी सहाय्यक मोबाईल निंबर=8389212429, मख्
ु याध्यापक ब्िल्हा पररषद शाळा हाळ
9421126936. अिंगणवाडी सेववका मोबाईल निंबर 9228478738.

