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तालक्
ु याचे नाव (Name of the Tahsil): शिराळा
गावाचे नाव(Name of the Village):कोकरूड
1

स्वच्छता साहित्य (Cleaning Equipment)

फवारणी पंप - 1, fogging machine ( धरु फवारणी) - 1 फावडे - 4,पाट्या/घमेली -8, हॅन्ङग्लोज - 8, गणबट
ु -4, मास्क - 5, टोपी 5, फाॅॅलीडाॅॅल 4 बॅग, चन
ु ाा -2बॅग, ब्ललचचंग
पावडर 6बॅग.
2

िालेय दरु
ु स्ती व साहित्य (िाळे चे नाव व UDISE नंबर सहित) (School Repair and Equipment)

ब्ज,प,शाळा नं १ UDISE - 27350703502- दरू
ु स्ती - २खोल्या, फळा - ६,टे बल-६,खच
ु ी - ६,लहान कपाट-६,मोठी कपाट-६,बस्करपट्टी -६,संगणक-१,LED स्माटट TV-१,स्कॅनर
प्रंटटंर-१,ध्वणीवधटक यंत्रणा-१,फफल्टर-७,नकाशे-६, ब्ज,प,शाळा नं २ UDISE - 2735070350३- दरू
ु स्ती - २खोल्या, फळा - ६,टे बल-६,खच
ु ी - ६,लहान कपाट-६,मोठी कपाट६,बस्करपट्टी -६,संगणक-१,LED स्माटट TV-१,स्कॅनर प्रंटटंर-१,ध्वणीवधटक यंत्रणा-१,फफल्टर-७,नकाशे-६,
3

अंगणवाडी दरु
ु स्ती व साहित्य (अंगणवाडी क्र. सहित) (Anganwadi Repair and Equipment)
सवट अंगणवाडी नं ३८,३९,४०,४१,४२,१७६ व १७७ या सवट अंगणवाडी यांना,दरू
ु स्ती -२, कपाट-७,बस्करपट्या-७,फफल्टर -७, चटई/सतरं जी-४९,वजन काटा-७,टे बल-७,खच
ु ी-७,व्हाईट बोडट७,धान्य कोट्या -७,खेळणी -२१,

4

आरोग्य केंद्र दरु
ु स्ती व साहित्य (Health Center's Repair and Equipment)
सब्ु स्ितीत आहे ,

5

पाणी स्वच्छता (Clean Water Supply)
WATAR Purife (RO) - 2, Medichlor -25 Liter,TCL- 6 बॅग,तरु टी १टन,

6

कृषी व पिस
ं र्धन (Agriculture and Animal husbandry)
ु व
पशख
ु ाद्य-१०बॅग,ममनरल ममक्चर-१००फकलो, ताडपत्री-२, वैरण बबयाणे-१५०फकलो,

7

इतर िासकीय कायाधलय दरु
ु स्ती व साहित्य (Any other Government Office Repair and Equipment)
ग्रामपंचायत कोकरूड मध्ये गळती काढणे व छतावर पत्रा मारने

8

जीवनोपयोगी साहित्य (Daily needs)
खाद्य साटहत्य फकट - ५० फकट,कपडे - ५०,भांडी - ५०,

9

आपत्ती ननवारण ववषयक साहित्य (Disaster Relief related Equipments)
यांबत्रक बोट -२,लाईफ जॅ केट,

10 छोटे व्यवसाय उभारणी साठी मदत (Small Business Support Establish)
सब्ु स्ितीत आहे
11 इतर (Any other Remark)
काही नाही

12

िासकीय 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)
ग्रामप्वकास अचधकारी -9158343433,तलाठी- 9561587570,क़ृषीसहाय्यक- 9403963936,मख्
ु याध्यापक-9561124848,7083301505अंगणवाडी-9561899114

