
उदय . व.1  
 

डागंणडागंण  िवकासिवकास  अनदुानअनदुान  सनसन--22001144--1155  ((अनदुानअनदुान  मागणीमागणी  अजअज.).)  

शासनशासन  िनणयिनणय  माकंमाकं-- डाधोडाधो--33111133// ..4488// यसुेयसुे--33,,  दद..1133..22..22001144  
सवसाधारणसवसाधारण//आदीवासीआदीवासी//िवशषेिवशषे  घटकघटक  

((  थमथम  ह ाह ा  ))  

11..  सं थासं था//शाळेचेशाळेचे  नावनाव  
  

  

22  सं थेचासं थेचा  पूणपूण  प ाप ा  
  

  

33  सं थेचासं थेचा  दरू वनीदरू वनी  
  

  

44  सं थेचासं थेचा  ईई--मेलमेल  आयडीआयडी  
  

  

55  सं थेचासं थेचा  न दणीन दणी  मांकमांक------------------  दनांकदनांक  
11995500  अ वयेअ वये------------------------------  

11886600  अ वयेअ वये  ----------------------------------  

  

66  सं थेचीसं थेची  घटनाघटना//उिउि   धमादायधमादाय  आयुआयु   तत  ((स मस म  
अिधका यांनीअिधका यांनी  सा ां कतसा ां कत  केलेलीकेलेली  तत))  
  

  

77  सं थेचेसं थेचे  कायकारीकायकारी  पदािधकारीपदािधकारी  चालूचालू  वषवष  याचीयाची  यादीयादी  
  

सोबतसोबत  जोडलीजोडली  आहेआहे..  

88  सं थेचेसं थेचे  अनुदानअनुदान  िमळणेक रतािमळणेक रता  ((स मस म  अिधकारीअिधकारी  
सां ां कतसां ां कत))  िज हािज हा  डाडा  अिधकारीअिधकारी  यांचेकडेयांचेकडे  सादरसादर  
करावयाचाकरावयाचा  ठरावठराव  
  

  

99  सं थे यासं थे या  मालक यामालक या  जागेबाबतजागेबाबत  अिधकृतअिधकृत  द ताऐवजद ताऐवज  
11..  77//1122  नमुनानमुना  1122  

22..  जागेचेजागेचे  खरेदीखरेदी  खतखत//अिधकृतअिधकृत  न दणीकृतन दणीकृत  दानपदानप   
33..  जागेचीजागेची  3300  वषाचीवषाची  अिधकृतअिधकृत  न दणीकृतन दणीकृत  

भाडेकरारभाडेकरार//दानपदानप //ब ीसपब ीसप   
44..  जागेचेजागेचे  महसूलमहसूल  िवभागानेिवभागाने  जागाजागा  अकृिषकअकृिषक  

के याचेके याचे  माणपमाणप   
55..  डाडा  िवषयकिवषयक  बाब याबाब या  बांधकामासबांधकामास  

नगरप रषदनगरप रषद//महानगरपािलकामहानगरपािलका  यांचीयांची  
परवानगीपरवानगी//नाहरकतनाहरकत  अस याचेअस याचे  माणपमाणप   ((स मस म  

  



उदय . व.2  
 

अिधकारीअिधकारी  सां ां कतसां ां कत))  
1100  चालूचालू  आ थकआ थक  वषातवषात  अनुदानअनुदान  आव यकआव यक  असलेलीअसलेली  बाबबाब    

  11..  डांगणडांगण  समपातळीतसमपातळीत  करणेकरणे    

  22..  220000  मीमी././440000  मीमी..धावनधावन  मागमाग  तयारतयार  करणेकरणे    

  33..  डांगणासडांगणास  भतीचेभतीचे//तारेचेतारेचे  कंुपणकंुपण  घालणेघालणे    

  44..  िविवधिविवध  खेळाचेखेळाचे  11  कवाकवा  अिधकअिधक  मािणतमािणत  डांगणेडांगणे  
तयारतयार  करणेकरणे  

  

  55..  साधनगृहसाधनगृह//च जगच जग  मम  बांधणेबांधणे    

  66..  िप या यािप या या  वव  मैदानावरमैदानावर  मार यासाठीमार यासाठी  आव यकआव यक  
पा याचीपा याची  सुिवधासुिवधा  िनमाणिनमाण  करणेकरणे  

  

  77..  डाडा  सािह यसािह य  ठेव यासाठीठेव यासाठी  भांडारगृहभांडारगृह  बांधणेबांधणे      

  88..  डांगणावरडांगणावर  लडलड  लाईटचीलाईटची  सुिवधासुिवधा  िनमाणिनमाण  करणेकरणे    

  99..  डाडा  सािह यसािह य  खरेदीखरेदी  करणेकरणे    

  1100..  डांगणावरडांगणावर  मातीचामातीचा//िसमं◌ेटचािसमं◌ेटचा  भरावभराव  असलेलीअसलेली  
े के क  गॅलरीगॅलरी//आसनआसन  व थाव था  तयारतयार  करणेकरणे  

  

  1111..  े के क  गॅलरीवरगॅलरीवर//आसनआसन  व थेवरव थेवर  शेडशेड  तयारतयार  करणेकरणे    

  1122..  डांगणाभोवतीडांगणाभोवती  ेनेजेनेज  व थाव था  करणेकरणे    

  1133..  िन मतिन मत  सुिवधासुिवधा  िवचारातिवचारात  घेऊनघेऊन  मैदानावरमैदानावर  पाणीपाणी  
मार यासाठीमार यासाठी  कलरकलर  यं णायं णा  बसिवणेबसिवणे  वव  मैदानावरमैदानावर  
रो लगरो लग  कर यासाठीकर यासाठी  िमनीिमनी  रोलररोलर  खरेदीखरेदी  करणेकरणे  

  

1111  11..  मागणीमागणी  केले याकेले या  वतवत:: याया  नावेनावे  सं थे यासं थे या  
मालक चीमालक ची//अिधकृतअिधकृत  न दणीन दणी  भाडकेरारभाडकेरार  ((3300  वषा यावषा या  
पुढेपुढे)/)/न दणीकृतन दणीकृत  दानपदानप   असलेलीअसलेली  डांगणासाठीडांगणासाठी  राखीवराखीव  
ठेवलेलीठेवलेली  जागेचाजागेचा  पुरावापुरावा..  

  

  22..  महसूलमहसूल  िवभागाचेिवभागाचे  दिलतव तीदिलतव ती  अस याचेअस याचे//आ दवासीआ दवासी  
भागातभागात  अस याचेअस याचे  माणपमाणप     ((स मस म  अिधकारीअिधकारी  
सां ां कतसां ां कत))  

  

  33..  जागेचेजागेचे  े फळे फळ  
अअ))  हेहे..  ----------------  आरआर  

बब))  लांबीलांबी  XX  ं दींदी      ((मीमी.).)  

  

  44..  पैकपैक   यय   डांगणासाठीडांगणासाठी  राखूनराखून  ठेवलेलीठेवलेली  जागाजागा  
लांबीलांबी  XX  ं दींदी      ((मीमी.).)  

  

1122  जागेचीजागेची  चतुचतु::िसमािसमा  दशिवणारादशिवणारा  नकाशानकाशा  वव  जागेचाजागेचा  
नामफलकासहनामफलकासह  रंगीतरंगीत  छायािचछायािच   

  



उदय . व.3  
 

1133  सं थेससं थेस  यापूवयापूव   मंजूरमंजूर  केले याकेले या  अनुदानाचाअनुदानाचा  तपशीलतपशील  
  

  

  11..  अनुदानाचेअनुदानाचे  वषवष    

  22..  अनुदानाचीअनुदानाची  र मर म  पयेपये    

  33..  अनुदानअनुदान  ाा   क पाचेक पाचे  नावनाव    

  44..  क पावरक पावर  झालेलाझालेला  एकूणएकूण  खचखच    

  55..  सं थेचासं थेचा  िनयमा माणेिनयमा माणे  िह सािह सा    ----      पयेपये----------------    

1144  चालूचालू  आ थकआ थक  वषातवषात  अनुदानाचीअनुदानाची  मागणीमागणी  केले याकेले या  
क पाचेक पाचे  अंदाजप कअंदाजप क  वव  आराखडेआराखडे  ((शासक यशासक य  न दणीकृतन दणीकृत  

अिभय यांनेअिभय यांने//वा तुिश पवा तुिश प  तत   यांनीयांनी  मािणतमािणत  केलेलेकेलेले.).)  

क पाचीक पाची  अंदािजतअंदािजत  कमतकमत  पयेपये----------------------------------  

1155  सं थेचेसं थेचे  मागीलमागील  33  वषाचेवषाचे  धमादायधमादाय  आयु ांनाआयु ांना  सादरसादर  
केलेलीकेलेली  लेखािववरणप ेलेखािववरणप े  

  

1166  यापूवयापूव   ाा   अनुदानाचेअनुदानाचे  लेखािववरणलेखािववरण  माणपमाणप   
न दणीकृतन दणीकृत  चाटडचाटड  अकौटंटअकौटंट  यां यायां या  वा रीनेवा रीने  मूळमूळ  

तीम येतीम ये  

  

1177  यापूवयापूव   ाा   झाले याझाले या  अनुदानाचाअनुदानाचा  कामाचाकामाचा  गतीगती  
अहवालअहवाल//पूण वाचापूण वाचा  दाखलादाखला//अिधकृतअिधकृत  अिभयं याचेअिभयं याचे//  
वा तुिश पवा तुिश प  तत   यांचेयांचे  वा रीनेवा रीने  फोटोसहफोटोसह  गतीगती  
अहवालअहवाल..    

  

1188  सं थेचासं थेचा  बँकबँक  बॅल सबॅल स  माणपमाणप     
सोबतसोबत  जोडले याजोडले या  िविहतिविहत  नमु यातनमु यात  बँकेतीलबँकेतील  िश लकिश लक  
रकमेपैकरकमेपैक   आव यकआव यक  र मर म  िनयोिजतिनयोिजत  क पासाठीक पासाठी  राखूनराखून  
ठेव याचेठेव याचे  माणपमाणप   

  

1199  डांगणासाठीडांगणासाठी  िनयोिजतिनयोिजत  असलेलीअसलेली  जागाजागा  कायमकायम  व पीव पी  
डांगणासाठीडांगणासाठी  राखूनराखून  ठेवलीठेवली  अस याबाबतचेअस याबाबतचे  सं थासं था  

मुखाचेमुखाचे  हमीपहमीप   

  

2200  क पावरक पावर  होणाराहोणारा  जा तीचाजा तीचा  कवाकवा  अित रअित र   खचखच  
सं थेनेसं थेने  कर यासकर यास  तयारतयार  अस याचेअस याचे  सं थासं था  मुखाचेमुखाचे  
हमीपहमीप     

  

2211  सं थे यासं थे या  शाळेचाशाळेचा  डाडा  पधचापधचा  सहभागाबाबतसहभागाबाबत  मागीलमागील  
22  वषाबाबतचावषाबाबतचा  सिव तरसिव तर  अहवालअहवाल  

  

2222  आव यकआव यक  असले याअसले या  दरासहदरासह  डाडा  सािह याचीसािह याची  यादीयादी  वव  
आव यकआव यक  र मर म  ((यादी सोबत जोडावीयादी सोबत जोडावी.).)  

  

2233  डांगणडांगण  िवकासासाठीिवकासासाठी    शासक यशासक य  अनुदानअनुदान  िमळा यासिमळा यास  
याया  जिमनीवरजिमनीवर  डाडा  िवषयकिवषयक  बाब ित रबाब ित र   कोण याहीकोण याही  
कारचेकारचे  बांधकामबांधकाम  करणारकरणार  नस याचेनस याचे  सं थासं था  मुखाचेमुखाचे  

हमीपहमीप     

  



उदय . व.4  
 

2244  डांगणा याडांगणा या  देखभालीवरीलदेखभालीवरील  सवसव  खचखच  संबंिधतसंबंिधत  सं थेनेसं थेने  
कर याबाबतचेकर याबाबतचे  हमीपहमीप   

  

2255  शासक यशासक य  काय माक रताकाय माक रता  सदरचेसदरचे  डांगणडांगण// डाडा  सािह यसािह य  
िवनामू यिवनामू य  उपल धउपल ध  क नक न  दे याचेदे याचे  सं थासं था  मुखाचेमुखाचे  हमीपहमीप   

  

2266  डांगणाचाडांगणाचा  उपयोगउपयोग  कोण याहीकोण याही  राजक यराजक य  
काय मासाठीकाय मासाठी  करणारकरणार  नाहीनाही  याबाबतयाबाबत  सं थासं था  मुखाचेमुखाचे  
हमीपहमीप   

  

2277  सं थेनेसं थेने  अनु ेयअनु ेय    िह सािह सा  िज हािज हा  डाडा  अिधकारीअिधकारी  यांचेकडेयांचेकडे  
धनाकषा ारेधनाकषा ारे  भरलाभरला  आहेआहे  कायकाय  ??    
धनाकषधनाकष  मांकमांक--------------------------------  दनांकदनांक----------------------------  वव  
र मर म--------------------------------  

होयहोय//नाहीनाही  

  
सदरसदर  अजाबाबतअजाबाबत  वरीलवरील  माणेमाणे  समोरसमोर  दशिवले यादशिवले या  पृपृ   मांकावरमांकावर  जोडलीजोडली  आहेआहे  याचीयाची  खा ीखा ी  केलेलीकेलेली  आहेआहे..  

माणपमाणप   
  मीमी  ((संपूणसंपूण  नावनाव  ))  ीी..------------------------------------------------------------------------  अ यअ य //सिचवसिचव// ा यापका यापक//मु या यापकमु या यापक  असेअसे  

मािणतमािणत  करतोकरतो  कक ,,  वरीलवरील  सवसव  मािहतीमािहती  वव  सोबतसोबत  जोडलेलीजोडलेली  कागदप ेकागदप े  खरीखरी  असूनअसून  खोटीखोटी  अस याचेअस याचे  आढळ यासआढळ यास  
मीमी  वतवत::  कायदेशीरकायदेशीर  कायवाहीसाठीकायवाहीसाठी  जबाबदारजबाबदार  राहीलराहील..  अनुदानअनुदान  याया  कारणासाठीकारणासाठी  मंजूरमंजूर  होईलहोईल  याचयाच  
कारणासाठीकारणासाठी  खचखच  कर यातकर यात  येईलयेईल..  ाा   अनुदानाचाअनुदानाचा  दु पयोगदु पयोग  होणारहोणार  नाहीनाही  याचीयाची  द ताद ता  घे यातघे यात  येईलयेईल..  सदरसदर  

डांगणडांगण// डाडा  सािह यसािह य  शासक यशासक य  कायालया याकायालया या  पधसाठीपधसाठी  संबंिधतसंबंिधत  िज हािज हा  डाडा  अिधकारीअिधकारी  यां यायां या  
मागणीनुसारमागणीनुसार  िवनामू यिवनामू य  उपल धउपल ध  क नक न  दे यातदे यात  येईलयेईल..  

11..  थािनकथािनक  वरा यवरा य  सं थासं था// ामपंचायतामपंचायत//नगरप रषदनगरप रषद//महानगरपािलकामहानगरपािलका//िज हािज हा  प रषदप रषद  
22..  आ दवासीआ दवासी  िवकासिवकास  वव  सामािजकसामािजक  याययाय  िवभागामाफतिवभागामाफत  सवसव  शासक यशासक य  ाथिमकाथिमक//मा यिमकमा यिमक//  उउ   

मा यिमकमा यिमक//आ मशाळाआ मशाळा//वसितगृहवसितगृह    
33..  डाडा  िवभागा यािवभागा या  िविवधिविवध  सिम यासिम या,,  पोलीसपोलीस  क याणक याण  िनधीिनधी,,  पोलीसपोलीस  िवभागिवभाग,,  पोटस्पोटस्  लबलब,,ऑ फससऑ फसस  

लबलब//शासक यशासक य  महािव ालयमहािव ालय..  
44..  खाजगीखाजगी  शै िणकशै िणक  सं थे ारेसं थे ारे  चालिव यातचालिव यात  येणा यायेणा या  शाळाशाळा//किनकिन   महािव ालयेमहािव ालये,,  ायामशाळाायामशाळा,,  मिहलामिहला  

मंडळमंडळ,,  डाडा  मंडळमंडळ,,शासक यशासक य  आ मशाळाआ मशाळा  तसेचतसेच  िविवधिविवध  खेळा याखेळा या  िवकासासाठीिवकासासाठी  कायरतकायरत  असणा याअसणा या  

सावजिनकसावजिनक  िव तिव त  अिधिनयमअिधिनयम,,  11995500  कवाकवा  सं थासं था  न दणीन दणी  अिधिनयमअिधिनयम  11886600  अ वयेअ वये  पंजीब दपंजीब द  असतीलअसतील  

अशाअशा  एकिवधएकिवध  खेळा याखेळा या  डाडा  संघटनासंघटना,,  डाडा  मंडळेमंडळे,,  युवकयुवक  मंडळेमंडळे  वव  मिहलामिहला  मंडळेमंडळे..  
तसेचतसेच  सं थेमाफतसं थेमाफत  सं थेनेसं थेने  अनुदानअनुदान  खचखच  नन  के यासके यास  शासना याशासना या  चिलतचिलत  िनयमानुसारिनयमानुसार  

ाजासहाजासह  अनुदानाचीअनुदानाची  र मर म  चलना ारेचलना ारे  परतपरत  करीलकरील  अ यथाअ यथा  अनुदानाचीअनुदानाची  र मर म  महसूलमहसूल  
अिधिनयमांतगतअिधिनयमांतगत  वसुली यावसुली या    कायवाहीसाठीकायवाहीसाठी  मीमी  वतवत::  बांधीलबांधील  राहीलराहील..  

  

  

  थळथळ    ::                    सहीसही//िश ािश ा  

  दनांकदनांक  ::                अ यअ य //सिचवसिचव// ा यापका यापक//मु या यापकमु या यापक  

000000  



उदय . व.5  
 

डागंणडागंण  िवकासिवकास  अनदुानअनदुान  सनसन--22001144--1155  ((अनदुानअनदुान  मागणीमागणी  अजअज.).)  

  ((  ि तीयि तीय  ह ाह ा  ))  

11..  सं थेचेसं थेचे  संपूणसंपूण  नावनाव  
प ाप ा--  
मोमो.. मांकमांक--  
ईई--मेलमेल  

  

22  अनुदानाचाअनुदानाचा  थमथम  ह ाह ा  
िमळाले यािमळाले या  सं थेचासं थेचा// क पाचेक पाचे  नावनाव  

  

33  अनुदानअनुदान  मंजूरमंजूर  र मर म  
आदेशआदेश  मांकमांक// दनांकदनांक  

  

44  अनुदाना याअनुदाना या  थमथम  ह याचेह याचे  लेखाप र णलेखाप र ण  
िववरणपिववरणप   चाटडचाटड  अकौटंट याअकौटंट या  वा रीनेवा रीने  

  

55  अनुदानाचाअनुदानाचा  थमथम  ह ाह ा  वव  सं थेचीसं थेची  र मर म  िमळूनिमळून  
झाले याझाले या  खचाचाखचाचा  तपशीलतपशील..  

  

66  कामाचाकामाचा  गतीगती  दशिवणारादशिवणारा  सस ::ि थतीि थती    अहवालअहवाल  
अिभयं या याअिभयं या या  वा रीनेवा रीने  जोडावाजोडावा  

  

77  क पावरक पावर  झालेलाझालेला  खचखच  हाहा  एकूणएकूण  अंदािजतअंदािजत  
खचा याखचा या  5500  ट ेट े   पे ापे ा  जा तजा त  झालाझाला  आहेआहे  कायकाय??  

  

  

88  थमथम  ह यासाठीह यासाठी  सादरसादर  केले याकेले या  क पा याक पा या  
आराखडयानुसारआराखडयानुसार  अंदािजतअंदािजत  खचानुसारखचानुसार  क पक प  

पयेपये--------------------  

99  सं थेचासं थेचा  दसु सदसु स  ह यासाठीह यासाठी  राखूनराखून  ठेवलेलाठेवलेला  
बँकबॅल सबँकबॅल स  माणपमाणप   मूळमूळ  वव  सदरचीसदरची  र मर म  राखूनराखून  
ठेव याचेठेव याचे  हमीपहमीप   

  

1100  कामाचेकामाचे  गतीचेगतीचे  फोटोफोटो    

1111  सं थे यासं थे या  खा यातीलखा यातील  िश लकिश लक  रकमेपैकरकमेपैक   क पक प  पूणपूण  
कर यासाठीकर यासाठी  कतीकती  र मर म  राखूनराखून  ठेवलीठेवली  आहेआहे  याचेयाचे  
हमीपहमीप   

  

1122  सं थेचेसं थेचे  मागीलमागील  वषवष   ाा   अनुदानाचेअनुदानाचे  क पासाठीक पासाठी  
झाले याझाले या  खचा याखचा या  न दीसहन दीसह  लेखािववरणलेखािववरण  पप   

  

1133  माणपमाणप   
  

  

    
  

अ यअ य //सिचवसिचव  
            नावनाव  ––  

                  सहीसही//िश ािश ा  



उदय . व.6  
 

  
िज हािज हा  डाडा  अिधकारीअिधकारी  यांचेयांचे  अिभ ायअिभ ाय--    

ºÉÆºlÉäxÉä डांगण  Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ +xÉÖnùÉxÉ ¨ÉÆVÉÚ®úÒºÉÉ`öÒ +É´É¶ªÉEò ºÉ´ÉÇ EòÉMÉnù{ÉjÉä Gò¨É´ÉÉ®ú 
VÉÉäb÷±Éä±ÉÒ +É½äþiÉ ªÉÉSÉÒ ¨ÉÒ JÉÉjÉÒ Eäò±Éä±ÉÒ +É½äþ. ¨ÉÒ ÊnùxÉÉÆEò ------------- ®úÉäVÉÒ --------------------
-------------- ªÉÉ ºÉÆºlÉäSÉÒ |ÉiªÉIÉ iÉ{ÉÉºÉhÉÒ Eäò±Éä±ÉÒ +ºÉÖxÉ ºÉnù®ú ºÉÆºlÉÉ +xÉÖnùÉxÉÉºÉ {ÉÉjÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä 

डा  ºÉÉÊ½þiªÉ JÉ®äúnùÒºÉÉ`öÒ / डांगण  िवकासा करीता.  ¯û. ------------/- (+IÉ®úÒ ¯û{ÉªÉä ------
---------------------------------------------..) ¨ÉÆVÉÚ®ú Eò®úhªÉÉiÉ iÉÉÆjÉÒEò ¨ÉÉxªÉiÉÉ näùhªÉÉºÉ Ê¶É¡òÉ®úºÉ 
Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +É½äþ. 
 

ºlÉ³ý :  
ÊnùxÉÉÆEò : 
        ÊVÉ±½þÉ GòÒb÷É +ÊvÉEòÉ®úÒ, 
        ÊVÉ±½þÉ 

............. 
  डागंणडागंण  ि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 ा  
 


