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

स्वच्छता साहित्य (Cleaning Equipment)
यादीमध्ये नमद
ू केलेले सर्व साहित्य ग्रामपंचायतीस आर्श्यक आिे

2

शालेय दरु
ु स्ती व साहित्य (शाळे चे नाव व UDISE नंबर सहित) (School Repair and Equipment)
जि .प .शाळा नंबर 1, जि प शाळा नंबर 2 , जि .प .शाळा शशर्ािीनगर शाळे साठी यादीमधील नमद
ू केलेले सर्व साहित्य आर्श्यक आिे

3

अंगणवाडी दरु
ु स्ती व साहित्य (अंगणवाडी क्र. सहित) (Anganwadi Repair and Equipment)
अंगणर्ाडी क्रमांक 55,59,60,61,358 साठी यादीमधील नमद
ू केलेले सर्व साहित्य आर्श्यक आिे

4

आरोग्य केंद्र दरु
ु स्ती व साहित्य (Health Center's Repair and Equipment)
प्राथशमक आरोग्य केंद्र बोरगार्, उपकेंद्र क्रमांक 1 , उपकेंद्र शशर्ािीनगर साठी दरु
ु स्ती र् यादीमध्ये समावर्ष्ट असणारे साहित्य आर्श्यक आिे

5

पाणी स्वच्छता (Clean Water Supply)
र्ॉटर परु रफायर ( आर.ओ) , मेडीक्लोर, टी.सी.एल , तरु टी इत्यादी साहित्याची ग्रामपंचायतीस आर्श्यकता आिे

6

कृषी व पशस
ं र्धन (Agriculture and Animal husbandry)
ु व
cattal feed 5000 kg , minaral mixture 2000 kg

7

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

राज्य शासनाच्या पशर्
ै यकीय दर्ाखान्याचे मोठ्या प्रमाणात नक
ु द्
ु सान झाले ,ग्रामपंचायत इमारतीची दरु
ु स्ती करणे आर्श्यक आिे , शसद्धाथवनगर समाि मंहदर, मातंग समाि
मंहदर, नंदीर्ाले समाि मंहदर, खद
ुं लापरू समाि मंहदर, या समाि मंहदराचे मोठ्या प्रमाणात नक
ु सान झाले असन
ू दरु
ु स्ती करणे आर्श्यक आिे तसेच र्ाचनालयाची दरु
ु स्ती र् इतर
आर्श्यक साहित्याचे गरि आिे
8

9

जीवनोपयोगी साहित्य (Daily needs)
मिापरु ाचे पाणी घरामध्ये गेल्यामळ
ु े घरातील जिर्न आर्श्यक साहित्य, कपडे, भांडी र् इतर साहित्याचे मोठ्या प्रमाणात नक
ु सान झालेले आिे तरी यादी मध्ये नमद
ू असणारे
साहित्य शमळार्े .
आपत्ती ननवारण ववषयक साहित्य (Disaster Relief related Equipments)

ग्रामपंचायतीकडे 1 यांत्रिकी बोट आिे . परं तु लोकसंख्येचा वर्चार करता आणण एखादी िास्त क्षमतेचे यांत्रिकी बोट आर्श्यक आिे . तसेच िास्त प्रमाणात लाईफ िॅकेटची
आर्श्यकता आिे .
10 छोटे व्यवसाय उभारणी साठी मदत (Small Business Support Establish)
कृष्णा नदी आलेल्या मिापरु ामळ
ु े गार्ामध्ये छोटे व्यर्साय करणाऱ्या दक
ु ानात पाणी गेल्यामळ
ु े व्यर्सायकांचे मोठ्या प्रमाणात नक
ु सान झालेले आिे . तरी आर्श्यक यादीमधील
नमद
ू असणारे साहित्य शमळण्याची अत्यंत आर्श्यकता आिे .
11 इतर (Any other Remark)
अततर्ष्ृ टी र् मिापरु ामळ
ु े गार्ातील अंतगवत रस्ते र्ाितक
ु ीस धोकादायक खराब झालेले आिे त त्यासाठी शासनाकडून तनधी शमळण्याची आर्श्यकता आिे

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)
तलाठी - 9702545920 , ग्राम वर्कास अधधकारी - 9923993332 , कृषी सिाय्यक - 7972103754 , अंगणर्ाडी सेवर्का 7709240558 , 9373957776, 9359347025,
9922421075, 7350509159 ,7767829231 ,9359243307 मख्
ु याध्यापक - 9420676962 , 9689981053 dr khandare a v mob - 9881755624

