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

स्वच्छता साहित्य (Cleaning Equipment)
फवारणी पंप, फावडेपाट्या, घमेले, गमबट
ं पावडर, न
ू , टोपी, टे मी फॉस, सायक्लोथ्रीन, फॉलीडोल, ब्ललच ग
ु ा

2

शालेय दरु
ु स्ती व साहित्य (शाळे चे नाव व UDISE नांबर सहित) (School Repair and Equipment)
ब्ि.प.शाळा कणेगांव UDISE no २७३५०९०७१०१ स्ल्याप गळती दरु
ु स्लती, लाकडी केबल व खु ी ५ नाग, लहान कपाट ५ नाग मोठे कपाट २ नग, बस्लकर पट्टी ५० नग, संगणक १
नग LED SMART TV २ नग ,स्लकनर प्रंटर, फफ्टर ५, खेळा े साहहत्य, मैदान दरु
ु स्लती, नकाशे, शशक्षण साहहत्य,विन काटा धान्य कोटी,मोठी सतरं िी

3

अांगणवाडी दरु
ु स्ती व साहित्य (अांगणवाडी क्र. सहित) (Anganwadi Repair and Equipment)

अंगणवाडी क्र ११३ व ११४ दोन अंगणवाडी साठी डबल
टई,बस्लकर पट्ट्या,ग्लास,प्लेटा,ताट, पाण्या ा प्पंप, १ ते ११ रब्िस्लटर,झाडू,पायपस
ु णी,HANDWASH,साबण,
बदली,मग,मेडडशसन कीट दोन खर्च
ु याा,मेडीक्लोर पावडर, अंगणवाडी भोवताली कीटकनाशक पावडर,हात पस
ु ण्यासाठी napkin Gas शसलेंडर,खेळणी, कपाट, विन काटा,उं ी पट्टी
लांबी पट्टी MPR कागद ,ररम ,अंगणवाडी दरु
ु स्लती स्ल्याप दरु
ु स्लती
4

आरोग्य केंद्र दरु
ु स्ती व साहित्य (Health Center's Repair and Equipment)
फर्ना र पडदे

5

पाणी स्वच्छता (Clean Water Supply)
water Purifier (RO) दरु
ु स्लती

6

कृषी व पशस
ां र्धन (Agriculture and Animal husbandry)
ु व
पशख
ु द्य- 1000 kg,शमनरल शमक्स र - 500 kg,खोडा,ताडपत्री,वैरण बबयाणे ,शेती पंप

7

इतर शासकीय कायाधलय दरु
ु स्ती व साहित्य (Any other Government Office Repair and Equipment)
ग्रामपं ायत कायाालय फर्ना र व दरु
ु स्लती

8

जीवनोपयोगी साहित्य (Daily needs)
खाद्य कीट,कपडे, भांडी

9

आपत्ती ननवारण ववषयक साहित्य (Disaster Relief related Equipments)
लाईफ िाकेट, हवले ,

10 छोटे व्यवसाय उभारणी साठी मदत (Small Business Support Establish)
प्पठा ी चगरण,शशलाई मशीन,बारा बलत
े ार
ु द
11 इतर (Any other Remark)
िीवन उपयोगी साहहत्य, व

12

शासकीय कमधचारी ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी सिायक, मख्
ु याध्यापक व अांगणवाडी सेववका याांचे सांपकध क्र. (Government official Gramsevak, Talathi, Agriculture
Assistant, Head Master, Anganwadi Sevika Contact Number)
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