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

स्वच्छता साहित्य (Cleaning Equipment)
१) फवारणी पंप-१ २) धरू फवारणी- १

2

३) फावडे - २ ४) पाट्या /घमेले- ६ ५) फॉली डॉल - ४ पोती

िालेय दरु
ु स्ती व साहित्य (िाळे चे नाव व UDISE नंबर सहित) (School Repair and Equipment)
जि.प शाळा दे व वाडी (२७३५०७०९६०२) १) छत/खिडक्या,दरवािा दरु
२) िर्च
ु स्ती
ु ी-१० ३) बस्कर पट्टी- १० ४) स्कॅनर/ प्रंटर- १ ५) ध्वनीवधधकयंत्र -१
(वरर्चा माळ) (२७३५०७०९२०२) १) कपाट-१ २) िर्च
ु ी-१० ३) बस्कर पट्टी- १० ४) स्कॅनर/ प्रंटर- १ ५) ध्वनीवधधकयंत्र -१

3

अंगणवाडी दरु
ु स्ती व साहित्य (अंगणवाडी क्र. सहित) (Anganwadi Repair and Equipment)
१) अंगणवाडी क्र-१२७- १) बाथरूम,दरवािा फरशी दरु
२) कपाट-१ २) बस्करपट्ट्या- ५ ३) टे बल- १ ४) िर्च
ु स्ती,
ु ी-१ ५) धान्य कोट्या-३ ६) फफल्टर - १
अंगणवाडी क्र-१९९- १) बाथरूम,दरवािा फरशी दरु
२) कपाट-१ २) बस्करपट्ट्या- ५ ३) टे बल- १ ४) िर्च
ु स्ती,
ु ी-१ ५) धान्य कोट्या-३ ६) फफल्टर - १
अंगणवाडी क्र-२००- १) कपाट-१ २) बस्करपट्ट्या- ५ ३) टे बल- १ ४) िर्च
ु ी-१ ५) धान्य कोट्या-३ ६) फफल्टर - १

4

जि.प शाळा

२)
३)

आरोग्य केंद्र दरु
ु स्ती व साहित्य (Health Center's Repair and Equipment)
ननरं क

5

पाणी स्वच्छता (Clean Water Supply)
१) पाणी फफल्टर ( आर.ओ)-१

6

कृषी व पिस
ं र्धन (Agriculture and Animal husbandry)
ु व
१) ताडपत्री-१

7

२) शेती अविारे -१०

इतर िासकीय कायाधलय दरु
ु स्ती व साहित्य (Any other Government Office Repair and Equipment)
१) पोस्ट ऑफफस साहित्य- कपाट-१ २) िर्च
ु ी-४

8

२) ग्रामपंर्चायत कायाधलय साहित्य-

१) टे बल- २

जीवनोपयोगी साहित्य (Daily needs)
ननरं क

9

आपत्ती ननवारण ववषयक साहित्य (Disaster Relief related Equipments)
१) यांत्रत्रक बोट-१

२) लाईफ िाकेट-१०

10 छोटे व्यवसाय उभारणी साठी मदत (Small Business Support Establish)
१) शशलाई मशीन-४
11 इतर (Any other Remark)
0

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)
ग्रामसेवक-८६००२७१३३९

तलाठी-९६३७३०५७६९,, मख्
ु याध्यापक-

७३८७९७४५२२

अंगणवाडी सेप्वका -९६३७७५५४१०

