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

स्वच्छता साहित्य (Cleaning Equipment)
फवारणी पंप १ , धरू फवारणी पंप १ , फावडे ६, पाट्या १२, गमबट
ू ६, मास्क २४, टोपी १२, टे मीफॉस साय्क्लोथीन, फॉलीडॉल पावडर २० पोती

2

शालेय दरु
ु स्ती व साहित्य (शाळे चे नाव व UDISE नंबर सहित) (School Repair and Equipment)
जिप मल
ु ा मल
ु ींची शाळा चचकुडे नंबर २७३५०९०५८०४ शाळा दरु
ु स्ती, टे बल २ , खच
ु ी लाडकी ३, कपाट २, फफल्टर १ खेळाचे साहित्य एलडी स्मातत टीव्िी , नकाशे.

3

अंगणवार्डी दरु
ु स्ती व साहित्य (अंगणवार्डी क्र. सहित) (Anganwadi Repair and Equipment)
अंगणवाडी क्र ६२ते ६८ एकूण सात अंगणवाडी. कपाट, बस्करपट्ट्या फफल्टर, चटई, टे बल, व्िाईट बोडत, धान्य कोठ्या, खेळणी growth chart खच
ु ी

4

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

5

पाणी स्वच्छता (Clean Water Supply)
water purifier, तरु टी TCL, मेडी्लोर

6

कृषी व पशस
ं र्धन (Agriculture and Animal husbandry)
ु व
पशख
ु ाद्य , ममनरल मम्चर, खोडा, वैरण बबयाणे,िैववक खते, रासायर्नक खते, शेती अविारे , शेती पंप

7

इतर शासकीय कायाधलय दरु
ु स्ती व साहित्य (Any other Government Office Repair and Equipment)
0

8

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

9

आपत्ती ननवारण ववषयक साहित्य (Disaster Relief related Equipments)
यांबिक बोट १ , लाईफ िकेट २०

10 छोटे व्यवसाय उभारणी साठी मदत (Small Business Support Establish)
मशलाई मशीन, िातगाडी,
11 इतर (Any other Remark)
पंचायत पाणी परु वठा ३० एचपी मोटर २ - केबल सहित ६०० मीटर, पोल ६ नग पानेल बोडत

12

शासकीय कमधचारी ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी सिायक, मख्
ु याध्यापक व अंगणवार्डी सेववका यांचे संपकध क्र. (Government official Gramsevak, Talathi, Agriculture
Assistant, Head Master, Anganwadi Sevika Contact Number)
ग्रामववकास अचधकारी. ९४२१२२०००६, तलाठी - ८६०५८६०७८३, कृमशसाह्यक - ९९७५४६०९६३, मख्
ु याध्यापक _ ७०३०४५२५४५, अंगणवाडी सेववका - ९९७०२५०९४८ dr jadhav r
s mob - 9405563352

