
 
 
 

सामािजक सं था / दानशूर ीकंडून पुढील माणे सािह  / व ू ा  झाले ा हो ा. 

RCH कायालयाकडे ा  झाले ा व ू / सािह   

अ. . तपशील 
एकुण तयार 

कीट 
/ िक.गॅ./नग 

1. आलेली तयार िकट  1052 

2. 
िकट(पाणी, िब ट, दुध पावडर मेणब ी व काडीपेटी 
सह तयार केलेले ) 17850 

3. िब ीट बॉ  ( ित बॉ  144) 986 

4. पाणी बॉ  3135 

5. नमकीन / भंडग/ राजगीरा लाडू  1िक. ती बॉ  ) 381.5 

6. िमठ (िकलो) 20 

7. तांदूळ (िकलो) 602 

8. रवा (िकलो) 8 

9. चटणी (िकलो) 10 

10. कांदे (िकलो) 50 

11. ारी 100 

12. ग  (िकलो) 460 

13. पोहे िकलो 50 

14. खादय तेल (िलटर 112 

15. तूर डाळ (िकलो) 38 

16. चहा पावडर (िकलो) 18 

17. आटा (िकलो) 45 

18. साखर (िकलो) 162 

19. फळे (िकलो) 11 

20. ोण प ावळी / ॅ ीक िडश / कप (नग) 900 

21. अंगाचा साबण (नग) 55 

22. काडीपेटी (नग) 7960 

23. भाजीपाला (िकलो) 10 

24. सा ा  (नग) 440 

25. ॅकेट   (नग) 294 

26. चटई नग 20 



27. चादरी 290 

28. टॉवेल (नग) 270 

29. सॅिनटरी मटे रयल (बॉ ) 1 

30. सॅिनटरी नॅपकीन (लुज) 28 

31. जुनी कपडे पोती 13 

32. कपडे (नग) 4 

33. टूथपे  (नग) 900 

34. टूथ श (नग) 250 

35. मेणब ी (नग) 1128 

36. दुध पावडर (पाऊच) 8870 

37.  खोबरेल तेल (पाऊच लहान ) 20 

38. म र कॉईल     (10 कॉईल ित बॉ ) 17 

39. सोलापुरी भाकरी (बॉ ) 24 

40. ओली खजूर (1/2 िकलो ित बॉ   100 

41. दूध (िलटर) 1644 

42. वो न बँक ॅ क िपशवीसह 1000 

43. ि टड पी पी बॅ  जीवनाव क सािह  िकट छापलले 3123 

44. सुतळी 1 

45. अंडी (उकडलेली 930 

46. ेशनरी बॉ  7 
 

  



शासकीय गोडावून उ र िशवाजी नगर येथे ा  झाले ा व ू / सािह  +RCH येिथल िश क व ू   

 

अ. . तपशील  

एकुण 
तयार कीट 

 / 
िक.गॅ./नग  

1.  आलेली तयार िकट  104 

2.  
िकट(पाणी, िब ट, दुध पावडर मेणब ी व 
काडीपेटी  1841 

3.  जेवण ताटे (नग) 20 

4.  िब ीट बॉ  ( ित बॉ  144) 741 

5.  पाणी बॉ  9781 

6.  नमकीन / भंडग/ राजगीरा लाडू  1िक. ती बॉ  ) 389.5 

7.  िमठ (िकलो) 330 

8.  तांदूळ (िकलो) 8465 

9.  मूग डाळ (िकलो) 120 

10.  रवा (िकलो) 278 

11.  चटणी (िकलो) 133 

12.  कांदे (िकलो) 565 

13.  ारी 1170 

14.  ग  (िकलो) 2885 

15.  शेगदाणे 25 

16.  शाबूदाना (िकलो) 5 

17.  पोहे िकलो 152 

18.  खादय तेल (िलटर 1183 

19.  तूर डाळ (िकलो) 593 

20.  चहा पावडर (िकलो) 82 

21.  आटा (िकलो) 2445 

22.  साखर (िकलो) 976 

23.  फळे (िकलो) 6 

24.  ोण प ावळी / ॅ ीक िडश / कप (नग) 4150 

25.  अंगाचा साबण (नग) 518 

26.  काडीपेटी (नग) 4200 

27.  भाजीपाला (िकलो) 330 



28.  सा ा  (नग) 2488 

29.  ॅकेट   (नग) 1027 

30.  सतरंजी 90 

31.  चटई नग 4541 

32.  चादरी 550 

33.  पॅट शट 310 

34.  मुलीचे डेस 596 

35.  ेटर 18 

36.  टॉवेल (नग) 748 

37.  सॅिनटरी मटे रयल (बॉ ) 19 

38.  सॅिनटरी नॅपकीन (लुज) 1830 

39.  जुनी कपडे पोती 19.5 

40.  कपडे (नग) 286 

41.  औषधे (बॉ ) 9 

42.  मॅगी बॉ  17 

43.  टूथपे  (नग) 1294 

44.  टूथ श (नग) 454 

45.  मेणब ी (नग) 360 

46.  दुध पावडर (पाऊच) 8060 

47.  िट शट 5 

48.   खोबरेल तेल बाटलया 200 ml 50 

49.   खोबरेल तेल (पाऊच लहान ) 120 

50.  भांडी 8 

51.  साबण/ धु ाची पावडर (बॉ ) 6 

52.  म र कॉईल     (10 कॉईल ित बॉ ) 37 

53.  िफनाईल बाटली  215 

54.  झाडू नग 225 

55.  भरडा पड (पोती) 2 

56.  गूळ (िकलो) 60 

57.  द र (नग) 6 

58.  अंतरव  (बॉ ) 1 



59.  ॅ ीक बाद ा  3990 

60.  पाद ाणे (जोड) 45 

61.  िचंग पावडर (िकलो) 30 

62.  फावडे   (नग) 10 

63.  िटकाव (नग) 10 

64.  ॅ क पाटया (नग) 13 

65.  हॅ  ोज (नग) 50 

66.  डांबर गोळी बॉ   1 

67.  ेशनरी बॉ  2 

68.  हळद पुड (िकलो) 2 

69.  ॅ क मग 32 

70.  रेन कोट नग 19 

71.  छ ी  (नग ) 18 

72.  मा.िज ािधकारी भांडी िकट  500 

73.  मा.िज ािधकारी िजवनाव क व ु िकट  500 

 

  



सैिनक दरबार हॉल, पु राज चौक येथे ा  झालेले सािह  + शासकीय गोडावून उ.िशवाजीनगर येथून िश क 

राहीलेले  सािह  व ाचा तपशील. 

अ. . 
 व ू / सािह  

नग / सं ा / 
िकलो 

1.  खा  िकट Reliance  13428 
2.  अखा  िकट Reliance  9310 
3.  भांडी िकट 2984 
4.  खा तेल (बॉ  ) 685 
5.  ील ेट 8000 
6.  कुकीगं पॉट 8000 
7.  ास 8000 
8.  बाऊल 8000 
9.  बादली  2768 
10.  मग 8000 
11.  पाणी बॉ  3680 
12.  सॅिनटरी नॅपिकन बॉ  90 
13.  राजिगरा लाडू 36124 
14.  िब ीट 19 

15.  ारी (िकलो) 300 
16.  ग  (िकलो) Aata  15410 
17.  तांदूळ (िकलो) 8690 
18.  साख् र  3000 
19.  चहा पूड 1000 
20.  पॅिकंगसाठी ा क िपशवी kg 150 
21.  ॅकेट 3905 
22.  परकर 428 
23.  सहावारी साडी 21428 
24.  नउवारी साडी 19 
25.  ाउज िपस 26 
26.  शटपीस 101 
27.  पँटपीस 56 
28.  शाल  240 



29.  टॉवेल 206 
30.  चादर 332 

31.  बेडिशट 3098 
32.  पेन 0 
33.  काडीपेटी (नग) 0 
34.  अगरब ी 408 
35.  जूने कपडे पोती / गोणी 7 
36.  तूरडाळ िकलो 30 
37.  हरभरा डाळ िकलो 30 
38.  आटा िकलो 30 
39.  ितखट हळद िमठ तेल पोते 1 
40.  फरसाण पोते 1 
41.  शै िणक कीट नग 2300 
42.  पाणी बॉटल रकामी 1200 
43.  कुबडया िद ांगांसाठी 1 
44.  साडी पोती 11 
45.  कपडे / बेडिशट वहया कंपास द रे 

बॉ  13 
46.  लेडीज डेस 130 
47.  लहान मुलांचे डेस 1134 
48.  शट व िटशट 1391 
49.  पायमोजे 310 
50.  पँट 795 
51.  चटई नग  2 
52.  तयार डेस 44 
53.  धोतर 20 
54.  पँट-शट 20 

 

 

 


