
 

 

 ( ा.पं. थापना द 7 मे 1994) 
नमल ाम पाटोदा /गंगापुर नेहर  

ता.िज.औरंगाबाद 
 

गांवाची लोकसं या:- परुष 1654 ी -1696 =एकुण 3350    
ना व यपूण उप म 

 1) ामपंचायत कराचा 100% भरणा करणा या खातेदारास वषभर मोफत दळण व २० ल  R/O पाणी मोफत. 
 2) ामपंचायत कडून शु ध पाणीपुरवठा 24 तास 365 दवस व मीटरने पाणी पुरवठा 
3) येक नाग रकांचा वाढ दवस ामपंचायत माफत साजरा कर यात येतो . 
4) येक म ह यातील एका श नवार  गावात द ण मुखी मा तीचा भंडारा व समाज बोधन काय म घे यात 
येतो.  
5)गांवात गणपती उ सवात एक गांव एक गणपती उप म राब व यात येतो. 
6)गावातील कचरा रोज ॅ टर दारे उचलुन यापासुन घनकचरा यव थापन /कंपो ट खत न मती केल  जाते. 
7)लोकसहभागातुन समाज बोधन, सामािजक जागतृी केल  जाते.   
8)सतं गाडगे बाबा व रा संत तुकडोजी महाराज यां या नावाने शासक य  सेवेत काम करणारे अ धकार   व 
कमचार  यांना ामपंचायती कडुन पुर कार व स मान च ह देवुन स कार कर यात येतो. 
9)शासक य कमचा  यांक रता बॉयोमे क हजेर  प धत. 
10) घनकचरा यव थापनासाठ  येक खातेदारास पयावरण पशवी वाटप 
11) येक घराला वतं  दोन कचरा कंु या (ओला कचरा/ सुका कचरा) 
12) (42 नग) CCTV CAMERA  िज.प.शाळा , ामपंचायत , अगंणवाडी,सावज नक गांवाला जोडणारे र ते  येथे 
बस व यात आले .  
13) गावात सावज नक ठकाणी थडं पा याच ेकुलर बस व यात आले . 
14)अगंणवाडीतील मुलांना बस यासाठ   फ नचर यव था व कुपोषण मु त अगंणवाडी.  
15) गावातील नागर कांना शु ध प या या पाणी पुरव या कर ता कै.बालचदं पेरे जल शु धीकरण क प 
कायाि वत आहे.   
16) सपंकासाठ  पदा धकर  , अ धकार  , कमचार  यां यात मोबाईल ुप काड सु वधा.  
17) डायरे ट कुक ंग स ट म दारे अगंणवाडी मुलांना पोषण आहाराची यव था. 
18) पयावरण  ामसमृ द  योजनेत लोकसं ये या दु पट फळ झाडाची लागवड.  



 

 

19) नय मत हात धवुा मो हमे अतंगत सावज नक ठकाणी वॉश बे सनंची यव था.   
20) वयोवृ ध नाग रकांना बस यासाठ  सावज नक ठकाणी समट खु याची यव था  
21) सांडपाणी यव थापन अतंगत ि थर करण तलाव व पुनवापर क प.   
22) ीमती जानक  देवी बजाज सं था माफत िज.प. ा.शाळा पाटोदा येथ ेई.ल नग ोजे ट  
23)  गांवातील नाग रकांना सावज नक सोलार वॉटर हटर माफत मोफत गरम पा याची सु वधा.        
24) ामपंचायत मा सक जमा खच नोट स बोडावर दरमहा स ध कर यात येतो. 
25) येक घरातील मु य वेश दारावर दबु णची यव था. 
26)नाग रकांनी कसे वागावे यासाठ  गांवात जागोजागी मा हती प क लावले आहेत. 
27) ामसेवक व संगणक पर चालकाला वतं  लॅपटॉप. 
28)म हलासाठ  मसाला गरणी, दाल मल, बटाटा वेपस मशीन, शवेई मशीन, पापड मशीन सु वधा उपल ध.   
29)पाणी पुरवठा व युत पंप मोबाईल दारे चालू बंद सु वधा. 
30)सॅ नटर  नॅप कन डी पोझल मशीन सु वधा. 
31)संपूण गांव वाय फाय. 

भ व यात करावयाची ना व यपणू कामे 
1)अ यायावत िज.प.शाळा. 
2)जलतरंग तलाव व डांगण सु वधा. 
3)संपूण गांवासाठ  चपाती मशीन सु वधा. 
4)सौर उजवर वीज न म ी. 
5)म हलांसाठ  श ण व रोजगार न म ी. 
6)गुणवंत व या याना टॅप वाटप. 
7) लॉि टकचा पुनवापर.  
 
  
                  
 
 
 


