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डा व यवुक सवेा सचंालनालय, महारा  रा य, पणु-े1. 
ायामशाळा िवकास अनदुान योजना  
अजाचा नमुना सन 20  - 20 

अ.  बाब तपशील 
1. ायाम सं थेच ेसपंणू नावं.  

 

2. सं थेचा प वहाराचा संपणू प ा. 
 

 

3 सं थेचा दरु वनी मांक (मोबाईल न.ं)  

4. ई.मले आय.डी.  

5 अ) सं था सोसायटीज ्रिज ेशन ॲ ट 1860  पृ . 

ब) मुबंई पि लक ट ॲ ट 1950 नसुार न दणीकृत   

   आह ेकाय? 

पृ . 

6. सं थे या अ य ाच ेनावं  

प वहाराचा सपंणू प ा. व दरु वनी माकं  
ईमले आय.डी. 

 

7 सं थे या सिचवाच े नावं  
प वहाराचा सपंणू प ा. व दरु वनी माकं 
ईमले आय.डी. 

 

8 
 
 

मागणी कर यात आले या अनदुानाचा कार 
निवन ायामशाळा बाधकाम ायामशाळा नतुिनकरण (दु ती) ायाम सािह य खरेदी 

   

9 शासना कडुन यापवु  या योजनते सं थसे दे यात आले या अनदुानाचा तपशील 
बाब निवन ायामशाळा 

बाधंकाम 
ायामशाळा नतुिनकरण 

 (दु ती) 
ायाम सािह य खरेदी 

अनदुान िमळा याच ेवष    
ा  अनदुान र म    
िविनयोग माणप  
पाठिव याची तारीख 
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10 गत वषाच ेलखेािववरण (Last years Audit statmant)  

11 सं थेच ेबकॅ बलॅ स माणप  आह े/ नाही.  
पृ  . 

12 सं थेन ेअनु ये िह सा िज हा डा अिधकारी याचं ेकडे 
धनाकषा ारे भरला आह ेकाय ?  

धनाकष .--------------- द.------------ 
र म .-------------  

(अ री . ----------------------फ .) 

 
माणप  

 
 मी (संपूण नांव ) -------------------------------------------------अ य /सिचव असे मािणत करतो 
क , अजात नमूद केलेली सव मािहती स य आह.े  मािहती खोटी अस यास यास मी सव वी जबाबदार राहील. 
आम या सं थेत ायामशाळा िवकास योजनेअंतगत या कारणासाठी अनुदान मंजूर होईल याचा िविनयोग 
याच कारणासाठी कर यात येईल. अनुदानाचा दु पयोग झा यास अनुदान मंजूरी या तारखे पासुन सदर र म 
दंडिनय ाजासह (आर.आर.सी.)अंतगत वसुलीस माझी सं था व मी यो य या कारवाईस पा  राहील. 
 
थळ :        
दनाकं : 

           अ य /सिचव                              
            अजदाराची वा री व सं थचेा िश ा.  
 
 

िज हा डा अिधका-याच ेअिधका-याच ेअिभ ाय. 
 
  सं थेने ायामशाळा िवकास योजनतगत अनुदान मंजूरीसाठी आव यक सव कागदप  े मवार 
जोडलेली आहते याची मी खा ी केलेली आह.े मी दनांक ------------- रोजी ---------------------------------- 
या सं थेची य  तपासणी केलेली असुन सदर सं था अनुदानास पा  अस याने ायाम सािह य खरेदीसाठी / 
ायामशाळा बांधकामासाठी . ------------/- (अ री पय े ---------------------------------------------------

..) मंजूर कर यात तां ीक मा यता दे यास िशफारस कर यात येत आह.े 
 
थळ :  
दनांक : 

        िज हा डा अिधकारी, 
        िज हा 

............. 
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अजदार सं थेन ेसोबत जोडावया या आव यक कागदप ाचंी यादी. 
 

अ.  आव यक बाब जोडावयाची कागदप  
1 सं था सोसायटीज ्रिज ेशन ॲ ट 1860 

व मंुबई पि लक ट ॲ ट 1950 नुसार 

न दणीकृत आहे काय? 

ॲ ट 1860 व मंुबई पि लक ट ॲ ट 1950 नुसार न दणी 
माणप ा या स य त सोबत जोडावी.  

2 सं थेन ेघटनेची स य त, येय उदद◌्ेशासह 
सोबत  जोडावी. 

स म अिधकारी यांनी सा ाकं त केलेली सं थेची घटना, येय 
उ ेशासह त सोबत जोडावी. 

3 चालू आ थक वषातील सं थे या 
कायका रणी या पदािधका-यांची यादी 
सोबत जोडली आहे काय? 

सं थे या लेटरहेडवर चालू आ थक वषातील सं थे या 
कायका रणी या पदािधका-यांची यादी सोबत जोडावी. 

4  ायामशाळेची इमारत सं थे या 
मालक ची भाडयाची अस यास याबाबतच े
अिधकृत कागदप  े सोबत जोडावे.  

दु यक िनबंधक यांच ेकड ेन दणी झालेला भाडेप ा सोबत 
जोडावा. 

5  जमीन कमान 30 वष दीघ मुदती या  
करारावर आहे काय? 

दु यक िनबंधक यांच ेकड ेन दणी केलेला 30 वष दीघ मुदती या  
करार सोबत जोडावा. 

6 जमीनीचा 7/12 चा अ यावत उतारा जोडला 
आह ेकाय? साईट लनॅ जोडला आह ेकाय? 

जमीनीचा 7/12 चा अ यावत उतारा तसेच साईट लॅन सोबत 
जोडावा. 

7 बांधकामाच ेअंदाजप क जोडले आहे काय? बांधकाम खचाच ेअंदाजप क सावजिनक बांधकाम िवभागातील 
उपअिभयंता कवा नगरप रषद, महानगरपािलका, िज हा 
प रषदेतील,स म अिभयतंा यांनी  सा ांक त केलेले जोडावे    

8 बांधकांमास ामपंचायत, नगरप रषद,   
महानगरपालीका, यांची परवानगी 
अस याच े माणप  जोडले आहे काय? 

बांधकांमास ामपंचायत, नगरप रषद,   
महानगरपालीका, यांची परवानगी अस याच ेस म अिधकारी 
यांच े माणप  सोबत जोडावे    

9 ायामशाळेत स या उपल ध असले या 
ायाम सािह याची यादी सोबत जोडली 

आहे काय? 

उपल ध असले या ायाम सािह याची यादी सोबत सोबत 
जोडावी    

10 िनयोिजत ायामशाळेच ेबांधकाम सु  
अस यास बांधकामा या स : ि थती 
बाबतचा अहवाल , झाले या य  खचा 
सह (स म अिधका-यान े मािणत केलेला) 
जोडला आहे काय?. 

िनयोिजत ायामशाळा बांधकाम सु  अस यास बांधकाम 
िवभागातील उपअिभयतंा कवा नगरप रषद, महानगरपािलका, 
िज हा प रषदेतील,स म अिभयंता यानंी  सा ाकं त केलेले 
सोबत जोडावे    

11 ायामशाळेत ायाम घेणा-या ायाम 
पटंूची दैनं दन सरासरी उपि थती 

ायाम पटंूची यादी सोबत जोडावी. 

12 खरेदी करावया या ायाम सािह याची 
यादी सोबत जोडली आहे काय? 

खरेदी करावया या ायाम सािह याची यादी सोबत जोडावी. 



उदय या.शा. व.4  
 

13 यापूव  दले या अनुदानाच ेिविनयोग 
माणप  िविहत नमु यात जोडले आहे 
काय? 

यापूव  दले या अनुदानाच ेिविनयोग माणप  िविहत 
नमु यातील जोडावे. 

14 गतवषाच ेप रि त लेखािववरणप  जोडले 
आहे काय? 

गतवषाच ेप रि त लेखािववरणप  सोबत जोडावे    

15 सं थे या बँक बॅल स दाख यची मूळ त 
जोडले आहे काय? 

सं थे या बँक बॅल स दाख यची मूळ त सोबत जोडावी. 

16 शासना या अनुदाना या ित र  25 ट े  
र म सं थेन े वत:चा िह सा हणुन खच 
कर यास तयार अस या बाबतच ेहमीप  
सोबत जोडले आहे काय? तथािप दिलत 
व ती/ आदश  गांव/ आ दवासी भागातील 
सं थांनी 10 ट े  र म खच कर याच े
हमीप  जोडले आहे काय?. 

हमीप  सोबत जोडावे    

17 िनयोिजत ायामशाळेच ेबांधकाम 
आराखडयानसुार व िविहत कालावधीत पूण 
कर याबाबतच ेहमीप  सोबत जोडले आहे 
काय? 

हमीप  सोबत जोडावे    

18 .100 या कोट फ  टॅ पपेपरवर सादर 
केलेली सव कागदप  खरी अस या बाबत 
तसेच क प पुण कर याबाबतच ेहमीप  
सोबत जोडले आहे काय? 

.100 या कोट फ  टॅ पपेपरवर सादर केलेली सव कागदप  
खरी अस या बाबत तसेच क प पुण कर याबाबतच ेहमीप  
सोबत जोडावे    

19 ायामशाळेचा वापर कोण याही राजक य 
अथवा इतर कामासाठी कर यात येणार 
नाही याबाबतच ेहमीप  सोबत जोडले आहे 
काय? 

हमीप  सोबत जोडावे    

20 ायामशाळेचा भिव यातील येणारा खच 
सं था करणार अस या बाबतच ेहमीप  
सोबत जोडले आहे काय? 

हमीप  सोबत जोडावे    

21 शासक य काय माक रता सदरची 
ायामशाळा िवनामु य उपल ध क न 

दे याबाबतच ेहमीप  सोबत जोडले आहे 
काय? 
 

हमीप  सोबत जोडावे    

22 ायामशाळा बांधकामा ितरी  येणारा 
जा तीचा खच सं था वतः कर यास तयार 
अस या बाबतच ेहमीप  सोबत जोडले आहे 
काय? 

हमीप  सोबत जोडावे    
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23 ायामसािह यासाठी ताव दाखल 
करतांना सं थेन े वतःचा अनु ेय िह सा 
िज हा डा अिधकारी कायालयास 
भर याबाबत तयार अस याच ेहमीप  
सोबत जोडले आहे काय? 

हमीप  सोबत जोडावे    

24 सािह य खरेदी क रता ायामशाळेचा 
फलकासह फोटो जोडला आहे काय? 

ायामशाळेचा फलकासह फोटो जोडावा 

ायामशाळाायामशाळा  िवकासिवकास  अनदुानअनदुान  सनसन--22001144--1155  
सं थेचेसं थेचे  नावनाव--  
  

शाळाशाळा//महािव ालयाचेमहािव ालयाचे  नावनाव  वव  प ाप ा  
  

सं थेचेसं थेचे  अ यअ य //सिचवसिचव  याचंेयाचंे  नावनाव  वव  संपणूसंपणू  प ाप ा--  मण वनीमण वनी  
  

शाळेचेशाळेचे  मु या यापकमु या यापक// ाचायाचाय  सपंणूसपंणू  नावनाव  वव  प ाप ा--  मण वनीमण वनी  
  

  

  

  

  

  

    

    अ यअ य //सिचवसिचव                                            मु या यापकमु या यापक// ाचायाचाय  
        िश ािश ा                                                            िश ािश ा  
बँकेचेबँकेचे  नावनाव  वव  प ाप ा  
RRTTGGSS  //  IIFFCCSS    CCooddee  
बँकबँक  खातेखाते  मांकमांक    

पॅनपॅन  काडकाड  मांकमांक  

बँकेतबँकेत  उपल धउपल ध  असलेलीअसलेली//र मर म  पयेपये  ::  

िश लकिश लक    ((11,,4400,,000000  यापुढेयापुढे))  

  
                  बँके याबँके या  शाखाशाखा  व थापकाचाव थापकाचा  
                                सहीसही  वव  िश ािश ा  
  

  

  



उदय या.शा. व.6  
 

िज हा डा अिधकारी यांनी करावयाचा छाननी त ा.सन 20   - 20 
 
अ.  आव यक बाब तपासणी अहवाल 
1 सं थेचे नांव व प ा.  

 

2 सं था सोसायटीज् रिज ेशन ॲ ट 1860 व मुंबई पि लक 

ट ॲ ट 1950 नुसार न दणीकृत आह ेकाय? 

 

3 सं थेने घटनेची स य त, येय उदद◌्ेशासह सोबत  
जोडावी. 

 

4 चालू आ थक वषातील सं थे या कायका रणी या 
पदािधका-यांची यादी सोबत जोडली आह ेकाय? 

 

5  ायामशाळेची इमारत सं थे या मालक ची भाडयाची 
अस यास याबाबतचे अिधकृत कागदप  े सोबत जोडाव.े  

 

6 जमीन कमान 30 वष दीघ मुदती या  करारावर आह े
काय? 

 

7 जमीनीचा 7/12 चा अ यावत उतारा जोडला आह ेकाय? 
साईट लॅन जोडला आह ेकाय? 

 

8 बांधकामाचे अंदाजप क जोडले आह ेकाय?  

9 बांधकांमास ामपंचायत, नगरप रषद,   
महानगरपालीका, यांची परवानगी अस याचे माणप  
जोडल ेआह ेकाय? 

 

10 ायामशाळेत स या उपल ध असले या ायाम 
सािह याची यादी सोबत जोडली आह ेकाय? 

 

11 िनयोिजत ायामशाळेचे बांधकाम सु  अस यास 
बांधकामा या स :ि थतीबाबतचा अहवाल , झाले या 
य  खचासह (स म अिधका-याने मािणत केलेला) 

जोडला आह ेकाय?. 

 

12 ायामशाळेत ायाम घेणा-या ायाम पटंूची दैनं दन 
सरासरी उपि थती 

 

13 खरेदी करावया या ायाम सािह याची यादी सोबत 
जोडली आह ेकाय? 

 

14 यापूव  दले या अनुदानाचे िविनयोग माणप  िविहत 
नमु यात जोडल ेआह ेकाय? 
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15 गतवषाचे प रि त लेखािववरणप  जोडले आह ेकाय?  

16 सं थे या बँक बॅल स दाख यची मूळ त जोडले आह ेकाय?  

17 शासना या अनुदाना या ित र  25 ट े  र म सं थेने 
वत:चा िह सा हणुन खच कर यास तयार अस या 
बाबतचे हमीप  सोबत जोडले आह ेकाय? तथािप दिलत 
व ती/ आदश  गांव/ आ दवासी भागातील सं थांनी 10 ट े  
र म खच कर याचे हमीप  जोडले आह ेकाय?. 

 

18 िनयोिजत ायामशाळेचे बांधकाम आराखडयानुसार व 
िविहत कालावधीत पूण कर याबाबतचे हमीप  सोबत 
जोडल ेआह ेकाय? 

 

19 .100 या कोट फ  टॅ पपेपरवर सादर केलेली सव 
कागदप  खरी अस या बाबत तसेच क प पुण 
कर याबाबतचे हमीप  सोबत जोडले आह ेकाय? 

 

20 ायामशाळेचा वापर कोण याही राजक य अथवा इतर 
कामासाठी कर यात येणार नाही याबाबतचे हमीप  सोबत 
जोडल ेआह ेकाय? 

 

21 ायामशाळेचा भिव यातील येणारा खच सं था करणार 
अस या बाबतचे हमीप  सोबत जोडले आह ेकाय? 

 

22 शासक य काय माक रता सदरची ायामशाळा िवनामु य 
उपल ध क न दे याबाबतचे हमीप  सोबत जोडले आह े
काय? 

 

23 ायामशाळा बांधकामा ितरी  येणारा जा तीचा खच 
सं था वतः कर यास तयार अस या बाबतचे हमीप  
सोबत जोडल ेआह ेकाय? 

 

24 ायामसािह यासाठी ताव दाखल करतांना सं थेने 
वतःचा अनु ेय िह सा िज हा डा अिधकारी 
कायालयास भर याबाबत तयार अस याचे हमीप  सोबत 
जोडल ेआह ेकाय? 

 

25 सािह य खरेदी क रता ायामशाळेचा फलकासह फोटो 
जोडला आह ेकाय? 

 

 
 
 
 



उदय या.शा. व.8  
 

 
 
िज हा डा अिधका-याच ेअिधका-याच ेअिभ ाय. 
 

1) ायामशाळा िवकास योजनतगत अनदुान मजंरूीसाठी आव यक सव कागदप  े मवार जोडललेी आहेत याची मी 

खा ी केललेी आहे. मी दनाकं ------------- रोजी ---------------------------------- या सं थचेी य  तपासणी केललेी 
असनु सदर सं था अनदुानास पा  अस यान े ायाम सािह य खरेदीसाठी / ायामशाळा बाधंकामासाठी . ------------
/- (अ री पय े ---------------------------------------------------..) मजंरू कर यात तां ीक मा यता दे यास िशफारस 
कर यात यते आहे. 
2) ायामशाळा िवकास योजनतगत अनदुान मजंरूीसाठी आव यक सव कागदप  े मवार जोडललेी आहेत याची मी 

खा ी केली असता मी दनाकं ------------- रोजी ---------------------------------- या सं थचेी य  तपासणी केललेी 
असनु सदर सं था अनदुानास अपा  अस यान े ायाम सािह य खरेदीसाठी / ायामशाळा बाधंकामासाठी तां ीक 
मा यता दे यास िशफारस कर यात यते नाही. 
 

 

थळ :  
 

दनाकं : 
          िज हा डा अिधकारी, 
          िज हा 
 

उपसचंालक डा व यवुक सवेा -------- याचं ेअिभ ाय. 
सन 20   - 20 

 

1) िज हा डा अिधकारी ------------------ यांनी सादर केले या ायामशाळा िवकास योजनतगत अनुदान मंजूरीसाठी 
आव यक सव कागदप  ेिनयमानुसार तपासली असुन याची मी खा ी केलेली आहे. सदर सं था अनुदानास पा  अस यान े
ायाम सािह य खरेदीसाठी / ायामशाळा बांधकामासाठी . ------------/- (अ री पये ------------------------------

---------------------..) मंजूर कर यात तां ीक मा यता दे यास हरकत नाही. 
 

2) िज हा डा अिधकारी ------------------ यांनी सादर केले या ायामशाळा िवकास योजनतगत अनुदान मंजूरीसाठी 
आव यक सव कागदप  ेिनयमानुसार तपासली असुन याची मी खा ी केलेली आहे. सदर सं था अनुदानास पा  अस यान े
ायाम सािह य खरेदीसाठी / ायामशाळा बांधकामासाठी . ------------/- (अ री पये ------------------------------

---------------------..) मंजूर कर यात तां ीक मा यता दे यास हरकत आहे. 
 

दनाकं -  
 

उपसचंालक 
डा व यवुक सवेा 

---------- िवभाग 

............. 


