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

स्वच्छता साहित्य (Cleaning Equipment)
फवारणी पंप, फावडे नग 10, पाट्या/घमेले नग 20, hand gloves नग 20, गमबट
ु नग 10, मास्क नग 50, फ़ॉलीडॉल 20 पोती, धरू फवारणी यंत्र 1

2

शालेय दरु
ु स्ती व साहित्य (शाळे चे नाव व UDISE नंबर सहित) (School Repair and Equipment)
टे बल 4, खर्च
ु याा नग 4, लहान कपाट नग 2, मोठे कपाट नग 2, संगणक, LED स्माटा TV, स्कॅनर प्रंटर, ध्वनीवधाक यंत्रणा, फफल्टर, खेळाचे साहहत्य, शैक्षणणक साहहत्य, नकाशे.

3

अंगणवाडी दरु
ु स्ती व साहित्य (अंगणवाडी क्र. सहित) (Anganwadi Repair and Equipment)
चटई, बसकर पट्ट्या सेट नग 2, ग्लास, प्लेटा सेट 2 , ताटे सेट 2, पाण्याचा प्पंप नग 2, 1ते11 register सेट 2, झाडू, पायपस
ु नी,handwash , साबण, मग, मेडडससन फकट ,2
खर्च
ु याा, हात पस
ु ण्यासाठी napkin, गॅस शेगडी, खेळनी, कपाट नग2, वजन काटा नग 2, उं ची पट्टी नग2, लांबी पट्टी नग2, टे बल नग 2, अंगणवाडी दरु
ु स्ती.

4

आरोग्य केंद्र दरु
ु स्ती व साहित्य (Health Center's Repair and Equipment)
फर्नाचर, पडदे , उपकेंद्र दरु
ु स्ती.

5

पाणी स्वच्छता (Clean Water Supply)
water purifier, medichlor.

6

कृषी व पशस
ं र्धन (Agriculture and Animal husbandry)
ु व
पशख
ु ाद्य-5000 kg, समनरल समक्सचर, खोडा-1500 kg, बबयाणे, शेती पंप, शेतीची अवजारे , ताडपत्री.

7

इतर शासकीय कायाधलय दरु
ु स्ती व साहित्य (Any other Government Office Repair and Equipment)
वाचनालय दरु
ु स्ती व आवश्यक साहहत्य, समाजमंहदर दरु
ु स्ती व साहहत्य, ग्रामपंचायत कायाालय दरु
ु स्ती व साहहत्य,

8

जीवनोपयोगी साहित्य (Daily needs)
भांडी.

9

आपत्ती ननवारण ववषयक साहित्य (Disaster Relief related Equipments)
यांबत्रक बोट, लाईफ जॅ केट.

10 छोटे व्यवसाय उभारणी साठी मदत (Small Business Support Establish)
प्पठाची गगरणी, कांडप, सशलाई मशीन, शेती आधारीत व्यवसाय, बारा बलत
े ार यासाठी आवश्यक साहहत्य.
ु द
11 इतर (Any other Remark)
पाण्याचा टँ कर नग 1, घंटागाडी,

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- 9890794465 , तलाठी- 9028969600 , कृषी सहायक- 9403960777 , अंगणवाडी सेप्वका- 9021906034 , मख्
ु याद्यापक- 9552160681.

