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तालक्
ु याचे नाव (Name of the Tahsil): वाळवा
गावाचे नाव(Name of the Village):ऐतवडे ख़रु द
1

स्वच्छता साहित्य (Cleaning Equipment)

1) फवारणी पंप 2) फावडे 3) पाट्या / घमेली 4) हँण्डग्लोज 5) गमबट
ु 6) मास्क 8) टोपी 9) टे मी फाँस 9) ,सायक्लोथ्रीन 10) फाँलीडाँल 11) चन
ु ा 12) ब्ललचीग पावडर 13) फाँगीग
मशिन साठीचे धर फवारणी साठीचे औषध 14) तरु टी 15 ) पाणी तपासणी ककट
2

शालेय दरु
ु स्ती व साहित्य (शाळे चे नाव व UDISE नंबर सहित) (School Repair and Equipment)
27350936201 ब्जल्हा पररषद िाळा ऐतवडे खदद - 1) िाळा खोल्या दरु
ु स्ती 2) फळा 3)टे बल 4) खच
ु ी 5) लहाण कपाट 6) मोठे कपाट 7) बस्कर पट्टी 8) संगणक संच 9) LED
स्माचद टटव्ही 10) स्कँनर / प्रिटं र 11) ध्वनन वदद क यंत्रणा 12) कफल्टर 13) खेळाचे साटहत्य 14) मैदान 15) नकािे 16) डेस्क बँच 17) िैक्षणणक साटहत्य 18) िोजेक्टर

3

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

अंगणवाडी क्र . 6,7,8,9,10,11,12,मनन अंगणवाडी 1) दरु
ु स्ती 2)कपाट 3) बस्कर पट्टी 4)कफल्टर 5) चटई / सतरं जी 6) वजन काटा 7) टे बल 8) खच
ु ी 9) व्हाईट बोडद 10) धान्य
कोठ्या 11) खेळणी 12) मैदान 13) GROETH CHART 14) LED स्माटद टटव्ही 15) एल ई डी बल्ब 16) िोजेक्टर
4

आरोग्य केंद्र दरु
ु स्ती व साहित्य (Health Center's Repair and Equipment)
1) िाथमीक आरोग्य उप केद्र नप्रवन बांधकाम कऱणे 2)फननदचर 3) पडदे 4) सवद सोई ननयक्
ु त िसत
ु ी गहृ 5) औषधे 6) आरोग्य सेवक सवद सोई ननयक्
ु त 7) आरोग्य सेप्रवका सवद सोई
ननयक्
ु त काँटदर

5

पाणी स्वच्छता (Clean Water Supply)
वाँटर प्यरु ीफायर (आर ओ)िणाली 2) टट सी एल 4) तरु टी 5) मेडीक्लोअर 6) हँन्ड ग्लोज 7) गम बट
ु 8) कमदचारी याना रे न कोट

6

7

कृषी व पशस
ं र्धन (Agriculture and Animal husbandry)
ु व
1) पिु खाद्य-5000 2) शमनरल शमक्चर-1500 kg 3) खोडा 4) जैप्रवक खते 5) रासायननक खेत 6) बबयाणे 7) ताडपत्री 8) पिु धन 9) वैरण बबयाणे 10) िेती औजारे 11) िेती पंप
12) िेती पंपाना सौर पंप जोडणी 13) िेती साठी कायदिाळा 14) उस उत्पादना साठी पाणी व्यवस्थापनासाठी कायद िाळा 15) भाजीपाला उत्पादणासाठी कायदिाळा 16) सेद्रीय िेती
साठी कायदिाळा 17) िेतीवर अवलंबन
ू नप्रवन व्यवसाय िशिक्षण व त्यासाठी अथद सहाय्य साठी कार्दिाळा
इतर शासकीय कायाधलय दरु
ु स्ती व साहित्य (Any other Government Office Repair and Equipment)

पोस्ट आँफीस नप्रवन इमारत बांधकाम दरु
ु स्ती व फननदचर 2)वाचनालय (दरु
ु स्ती व साटहत्य)3)समाजमंटदर नप्रवन बांधकाम कऱणे व (दरु
ु स्ती व सवद साटहत्य) 4) ग्रामपंचात
कायादलय सवद सोई ननयक्
ु त बांधकाम कऱणे (दरु
ु स्ती करणे सवद फननदचर आवश्त साटहत्य
8

जीवनोपयोगी साहित्य (Daily needs)
1)खाद्य साटहत्य ककट 2) कपडे 3) आवश्यक भाडी

9

आपत्ती ननवारण ववषयक साहित्य (Disaster Relief related Equipments)
1) नप्रवन यांत्रीक बोट 2) लाईफ जँ केट 3) यांत्रीक एअर बोट 4) वाऱणा नदी सांगली - कोल्हापरु ऐतवडे खद
ु द ननलेवाडी नप्रवन उं च पल
ु बांधकाम करणे आवश्यक 5) पल
ु दरु
ु स्ती

10 छोटे व्यवसाय उभारणी साठी मदत (Small Business Support Establish)
1) प्रपठाची गगरणी 2) कांडप 3) गँरेज 4) शिलाई मिीन 5) हाँटेल 6) हात गाडी 7) िेती आधारीत व्यवसाय 8) बारा बलत
े ार इत्यादी व्यवसाय
ू द
11 इतर (Any other Remark)

1) गावात शस सी टटव्ही कँमेरे 2) ग्रामपंचायती साठी सौर प्लाट 3) ग्रामपंचायत च्या नळ पाणीपरु वठा योजना सौर प्लाट 4) एल ई डी सौर लँ म्प मक्यरु ी परु पट्टा व गाव भाग 5)
गाव तलाव सि
ु ोभीकरण कऱणे 6) ग्रामपंचायत कायादलय शस सी टटव्ही कँमेरे 7) िासककय सवद कायादलये शस सी टटव्ही कँमेरे 8) सवद िासककय कायादलये सोई सप्रु वधा व इमारत
दरु
ु स्ती

12

शासकीय 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)
ग्रामप्रवकास अगधकारी - 70883494735 तलाठी - 8390908517, कृषी सहय्यक - 8605177717 मख्
ु यअध्यापक - 9823985578 अंगणवाडी सेवीका - 8806552893 सरपंच 9049494986 उपसरपंच - 9696967727 dr vonmane v n mob - 9823287823

