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

स्वच्छता साहित्य (Cleaning Equipment)
घंटा गाडी आवश्यक आहे .संदेश घरोघरी पोहोचवनेसाठी porteble ध्वनी यंत्रणा.खोरे 25 नग,पाटी 30 नग,लांब दांडयाचे खोरे 10 नग आवश्यक

2

शालेय दरु
ु स्ती व साहित्य (शाळे चे नाव व UDISE नंबर सहित) (School Repair and Equipment)
जि.प.शाळा,िन
ु ी धामणी-UDISE नो.27350507101,कृष्णा नदीकाठी सदर शाळा असलेणे 40-42 फूट पाणीपातळी झालेस शाळे त पानी येते,यास्तव ईमारत उं ची वाढवणे
आवश्यक आहे .शाळा दम
ु ािलल व्हावी.कंप्यट
ू र,प्रंटसस,साहहत्य लमळावे .e-लर्निंग साठी LCD रोिैक्टर लमळावा.GLASS BLACKBOARD ,NOTICE बोडस,लाईट फफटटींग ,RO
वॉटर लसस्टम,TOILET FOR TEACHERS &STUDENTS ,FAN,टयब
ं
ू लाईट,संरक्षण ल त

3

अंगणवाडी दरु
ु स्ती व साहित्य (अंगणवाडी क्र. सहित) (Anganwadi Repair and Equipment)
अंगणवाडी क्रमांक 140 साठी,ईमारत उं ची वाढवणे,baby टॉयलेट ,रं गरगोहट,बौलक्या ल त
ं ी,बौधधक खेळणी,इलेक्रॉर्नक फफहटंग ,बेंचस
े

4

आरोग्य केंद्र दरु
ु स्ती व साहित्य (Health Center's Repair and Equipment)
आरोग्य उपकेंद्र िुनी धामणीस व्हावे,4 ते 5 फकमी िावे लागते

5

पाणी स्वच्छता (Clean Water Supply)
New ESR WATER TANK requird,pipe line,valve New,Underground Gutters,

6

कृषी व पशस
ं धधन (Agriculture and Animal husbandry)
ु व
State Animal Dispensary,office for Agri.supervisor,

7

इतर शासकीय कायाधलय दरु
ु स्ती व साहित्य (Any other Government Office Repair and Equipment)
ग्रामपंचायत computer,printer,Ferniture(table&chairs),Electric fitting,Fan,speaker System,cub board, Racks,toilet with Flush system

8

जीवनोपयोगी साहित्य (Daily needs)
-------

9

आपत्ती ननवारण ववषयक साहित्य (Disaster Relief related Equipments)
नप्वन अत्याधर्ु नक यांत्रत्रक बोट,रबरी इनर,िैकेट,

10 छोटे व्यवसाय उभारणी साठी िदत (Small Business Support Establish)
Bank aid For small Enterpriners
11 इतर (Any other Remark)
0

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)
र्नंबाळकर,ग्रामसेवक-9860772042,प्विय कांबळे ,मख्
ु याध्यापक-8668491392,संगीता पाहटल-तलाठी-7387256087,स्वपनालल चौगल
ु े -आशा-9158200471,वर्नता कोळीअंगणवाडी सेप्वका-9922771853,सष
ु मा िाधव-कृषी सहायक-8275030455,पठाण आरोग्य सेवक-9657861622

