89

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

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

2

(३) पाट्या/घमेले-५

(४) गमबट
ू - ४

(५) फॉली डॉल -१० पोती

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

(१) जि.प.शाळा १--( २७३५०७०४००२), जि.प.शाळा ३ -- ( २७३५०७०४००४), जि.प.शाळा वीरवाडी -- ( २७३५०७०४००६),जि.प.शाळा खद
ं लापरू वस्ती (बबळाशी) (२७३५०७०३४०१) ((१)
२ खोल्या छत दरुस्ती ,फरशी (२) खर्ची - ५ (३) लहान कपाट --१
(४) मोठे कपाट -१ ( ५) बस्कर पट्टी--१० (६) संगणक- २ (७)एल.ई.डी tv- १ (८) स्कॅनर प्रंटर १ ( ९) प्रंटर -१ १ (१०) फफल्टर -१ (११) खेळार्चे साहहत्य आवश्यक
(१२) नकाशे--३ (१३) शैक्षणणक साहहत्य आवश्यक)
3

अंगणवाडी दरु
ु स्ती व साहित्य (अंगणवाडी क्र. सहित) (Anganwadi Repair and Equipment)
(१)अंगणवाडी क्र-४७,४८, १३९,१७९ (१) कपाट- १ (२) बस्कर पट्टी-५ (३) फफल्टर -१
आवश्यक (९) छत व णखडकी दरुस्ती

4

(५) टे बल-१

(६)खर्ची-२

(७) धान्य कोट्या- ३ (८) खेळणी

आरोग्य केंद्र दरु
ु स्ती व साहित्य (Health Center's Repair and Equipment)
(१) उपकेंन्र छत दरुस्ती (२) फर्निर्चर

5

(४)र्चटई/सतरं िी -१

(३) पडदे

पाणी स्वच्छता (Clean Water Supply)
(१) टीसी.एल--- १५ पोती

6

कृषी व पिस
ं र्धन (Agriculture and Animal husbandry)
ु व
(१) ममनरल ममक्र्चर --५०० फक.ग्र

7

(२) िैप्वक खाते (३) रासायर्नक खाते (४) ताडपत्री (५) वैरण बबयाणे-२०० फकग्र (६)शेती अविारे

इतर िासकीय कायाधलय दरु
ु स्ती व साहित्य (Any other Government Office Repair and Equipment)
(१) समाि मंहदर दरुस्ती व साहहत्य

8

जीवनोपयोगी साहित्य (Daily needs)
खाद्य साहहत्य कीट

9

आपत्ती ननवारण ववषयक साहित्य (Disaster Relief related Equipments)
र्नरं क

10 छोटे व्यवसाय उभारणी साठी मदत (Small Business Support Establish)
१) प्पठार्ची गगरणी- १० २) मशलाई मशीन -१०

३) बारा बलतेदार साहहत्य

11 इतर (Any other Remark)
र्नरं क

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-९१५६१८६५५८,

तलाठी- ९२८४०६५४७३ कृषीसहाय्यक- ९३२५३६२५७२

मख्याध्यापक--८३२९७८५५३७ अंगणवाडी सेप्वका---७७०९२६२५५८

