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

स्वच्छता साहित्य (Cleaning Equipment)
1.फावडे 2.पाट्या/घमेले 3.हॅन्ड ग्लोव्हज 4.गमबट
ु 5.मास्क 6.टोपी 7.फॉलीडॉल पावडर 30 पोती 8.चन
ु ा 9.ब्ललचचिंग पावडर

2

शालेय दरु
ु स्ती व साहित्य (शाळे चे नाव व UDISE नुंबर सहित) (School Repair and Equipment)
1.दरु
ु स्ती (ब्जल्हा पररषद मराठी मल
ु ी मल
ु ािंची शाळा तग
ुिं ) UDISE निं. 2735050012 शाळे वरील पत्रे बसववणे

3

अुंगणवाडी दरु
ु स्ती व साहित्य (अुंगणवाडी क्र. सहित) (Anganwadi Repair and Equipment)
अिंगणवाडी निं 28 व 29- खिडक्या दरु
ु स्ती खिडक्यािंना छपरी जाळी बसववणे,ककचन दरु
ु स्ती इ.

4

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

5

पाणी स्वच्छता (Clean Water Supply)
Water purifier (RO) 2.Medichlor 3.TCL 4.तरु टी

6

कृषी व पशस
ुं र्धन (Agriculture and Animal husbandry)
ु व
1.पशि
ु ाद्य 2.बबयाणे 3.वैरण बबयाणे 4.शेतीची अवजारे 5.शेती पिंप शेतकऱयािंना आचथिक मदत ममळावी, गोठ्यासाठी आचथिक मदत ममळावी

7

इतर शासकीय कायाधलय दरु
ु स्ती व साहित्य (Any other Government Office Repair and Equipment)
1.जन
ु ी ग्रामपिंचायत कायािलय दरु
ु स्ती 2.साविजननक शौचालय दरु
ु स्ती

8

जीवनोपयोगी साहित्य (Daily needs)
1.िाद्य साहहत्य ककट 2.कपडे 3.भािंडी

9

आपत्ती ननवारण ववषयक साहित्य (Disaster Relief related Equipments)
1.यािंबत्रक बोट 2.लाईफ जॅ केट

10 छोटे व्यवसाय उभारणी साठी िदत (Small Business Support Establish)
1.मशलाई मशीन 2.शेती आधाररत व्यवसाय 10 लाि
11 इतर (Any other Remark)
0

12

शासकीय किधचारी ग्रािसेवक, तलाठी, कृषी सिायक, िख्
ु याध्यापक व अुंगणवाडी सेववका याुंचे सुंपकध क्र. (Government official Gramsevak, Talathi, Agriculture
Assistant, Head Master, Anganwadi Sevika Contact Number)
1.ग्रामसेवक जी.एस. रामटे के 9096761852 2.तलाठी आर. बी. कोळी 9423817388 3.कृषी सहाय्यक वियािंका चव्हाण 7720832266 4.मख्
ु याध्यापक जाहहदा शमशद्
ू दीन
लाडिण 8329650272 5.अिंगणवाडी सेववका सिंचगता दे साई 9545926923

