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तालक्
ु याचे नाव (Name of the Tahsil): वाळवा
गावाचे नाव(Name of the Village):जुनख
े ेड
1

स्वच्छता साहित्य (Cleaning Equipment)
फवारणी पंप, फॉगगंग मशीन, फावडे, पाट्या, घमेले , हॅन्ड क्लोज,मास्क, टोपी, टे ममफॉस, सायक्लोथ्रीन, चन
ु ा, ब्ललगचंग पावडर

2

शालेय दरु
ु स्ती व साहित्य (शाळे चे नाव व UDISE नंबर सहित) (School Repair and Equipment)
जन
े ेड ब्जल्हा पररषद शाळा शाळा दरु
ु ख
ु स्ती आठ खोल्या, टे बल आठ,लोखंडी ततजोरी आठ, खड
ु च्या सोळा, बेंच चाळीस, फळा, लहान व मोठे कपाट,खेळाचे साहहत्य, नकाशे, डेस्क
बेच,ं शैक्षणणक साहहत्य,खेळाचे मैदानबस्कर

3

अंगणवाडी दरु
ु स्ती व साहित्य (अंगणवाडी क्र. सहित) (Anganwadi Repair and Equipment)
अंगणवाडी 96,97 1ते 11 पंजी रब्जस्टर, बस्कर,पट्या,चटई, फळा, वजन काटे , वॉटर फफल्टर, डडब्जटल अंगणवाडी साहहत्य, धान्य ठे वण्याचे डबे, ग्रेडश
े न चाटट , सतरं जी, गॅस
शेगडी, led tv,

4

आरोग्य केंद्र दरु
ु स्ती व साहित्य (Health Center's Repair and Equipment)
आरोग्य केंन्र इमारत दरू
ु ब्स्त, फतनटचर, पडदे , व इतर साहहत्य,

5

पाणी स्वच्छता (Clean Water Supply)
मेडडक्लोअर,तरु टी, tcl, ro,

6

कृषी व पशस
ं र्धन (Agriculture and Animal husbandry)
ु व
पशख
ु ाद्य- 2000 kg , ममनरल ममच्चर खोडा- 1000 kg , जेववक वरासायतनक खते, ताडपदरी, बबयाणे, वैरण बबयाणे, शेती औषधें ,बबयाणे

7

इतर शासकीय कायाधलय दरु
ु स्ती व साहित्य (Any other Government Office Repair and Equipment)
ग्रामपंचायत इमारत दरू
ु स्त, स्मशान शेड दरु
ु ब्स्ि,समाज मंहदर दरू
ु स्त, वाचनालय, पोस्ट ऑफफस, चावडी, डॉकरा शेड, सावटजतनक सभागहृ व दरू
ु स्त,

8

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

9

आपत्ती ननवारण ववषयक साहित्य (Disaster Relief related Equipments)
यांबिक बोट आणण लाईफ जॅ केट

10 छोटे व्यवसाय उभारणी साठी मदत (Small Business Support Establish)
ममरची कांडप, वपठाची गगरणी, ग्यारे ज , मशलाई मशीन, हॉटे ल , हातगाडी, शेती आधाररत व्यवसाय, आणण बारा बलत
ु े दार
11 इतर (Any other Remark)
0

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- 981468409,तलाठी-9975382556,कृषी सहायक-7709233562, dr kambale p s mob - 9421131436

