डांगण िवकास अनुदान सनसन-2014-15 (अनुदान मागणी अज.)
अज.)
शासन िनणय मांक- डाधोडाधो-3113/ .48/ युस-े 3, द.
द.13.2.2014
सवसाधारण/
सवसाधारण/आदीवासी/
आदीवासी/िवशेष घटक
( थम ह ा )
1.

सं था/
था/शाळे चे नाव

2

सं थेचा पूण प ा

3

सं थेचा दूर वनी

4

सं थेचा ई-मेल आयडी

5

सं थेचा न दणी मांक--------- दनांक
1950 अ वये--------------1860 अ वये -----------------

6

सं थेची घटना/
घटना/उि धमादाय आयु
अिधका यांनी सा ां कत के लेली त)
त)

त (स म

7

सं थेचे कायकारी पदािधकारी चालू वष याची यादी

8

सं थेचे अनुदान िमळणेक रता (स म अिधकारी
सां ां कत)
कत) िज हा डा अिधकारी यांचेकडे सादर
करावयाचा ठराव

9

सं थे या मालक या जागेबाबत अिधकृ त द ताऐवज
1. 7/12 नमुना 12
2. जागेचे खरेदी खत/
खत/अिधकृ त न दणीकृ त दानप
3. जागेची 30 वषाची अिधकृ त न दणीकृ त
भाडेकरार/
रार/दानप /ब ीसप
4. जागेचे महसूल िवभागाने जागा अकृ िषक
के याचे माणप
5.

डा िवषयक बाब या बांधकामास
नगरप रषद/
रषद/महानगरपािलका यांची
परवानगी/
परवानगी/नाहरकत अस याचे माणप (स म

उदय

. व.1

सोबत जोडली आहे.

अिधकारी सां ां कत)
कत)
10

चालू आ थक वषात अनुदान आव यक असलेली बाब
1.

डांगण समपातळीत करणे

2. 200 मी./
400 मी.
मी./4
मी.धावन माग तयार करणे
3.

डांगणास भतीचे/तारे चे कुं पण घालणे

4. िविवध खेळाचे 1 कवा अिधक मािणत

डांगणे

तयार करणे
5.

साधनगृह/च जग म बांधणे

6. िप या या व मैदानावर मार यासाठी आव यक
पा याची सुिवधा िनमाण करणे
7.

डा सािह य ठे व यासाठी भांडारगृह बांधणे

8.

डांगणावर लड लाईटची सुिवधा िनमाण करणे

9.

डा सािह य खरे दी करणे

10.

डांगणावर मातीचा/
मातीचा/िसमं◌ेटचा भराव असलेली
े क गॅलरी/
री/आसन व था तयार करणे

11. े क गॅलरीवर/
रीवर/आसन
12.

डांगणाभोवती ेनेज

व थेवर शेड तयार करणे
व था करणे

13. िन मत सुिवधा िवचारात घेऊन मैदानावर पाणी
मार यासाठी
कलर यं णा बसिवणे व मैदानावर
रो लग कर यासाठी िमनी रोलर खरे दी करणे
11

1. मागणी के ले या वत:
वत: या नावे सं थे या
मालक ची/
ची/अिधकृ त न दणी भाडेकरार (30 वषा या
पुढे)/न
)/न दणीकृ त दानप असलेली
ठे वलेली जागेचा पुरावा.
ावा.

डांगणासाठी राखीव

2. महसूल िवभागाचे दिलतव ती अस याचे/आ दवासी
भागात अस याचे माणप
सां ां कत)
कत)

(स म अिधकारी

3. जागेचे े फळ
अ) हे. -------- आर
ब) लांबी X ं दी (मी.)
मी.)
4. पैक

य

डांगणासाठी राखून ठे वलेली जागा

लांबी X ं दी (मी.)
मी.)

12

उदय

जागेची चतु:िसमा दशिवणारा नकाशा व जागेचा
नामफलकासह रंगीत छायािच
. व.2

13

सं थेस यापूव मंजूर के ले या अनुदानाचा तपशील
1. अनुदानाचे वष
2. अनुदानाची र म पये
3. अनुदान ा
4.

क पाचे नाव

क पावर झालेला एकू ण खच

5. सं थेचा िनयमा माणे िह सा -14

पये--------

चालू आ थक वषात अनुदानाची मागणी के ले या
क पाचे अंदाजप क व आराखडे (शासक य न दणीकृ त
अिभय यांने/वा तुिश प त यांनी मािणत के लेले.)
.)

15
16

17

18

19

20

21

सं थेचे मागील 3 वषाचे धमादाय आयु ांना सादर
के लेली लेखािववरणप े
यापूव ा अनुदानाचे लेखािववरण माणप
न दणीकृ त चाटड अकौटंट यां या वा रीने मूळ
तीम ये
यापूव ा झाले या अनुदानाचा कामाचा गती
अहवाल/
अहवाल/पूण वाचा दाखला/
दाखला/अिधकृ त अिभयं याचे/
वा तुिश प त यांचे वा रीने फोटोसह गती
अहवाल.
अहवाल.
सं थेचा बँक बॅल स माणप
सोबत जोडले या िविहत नमु यात बँकेतील िश लक
रकमेपैक आव यक र म िनयोिजत क पासाठी राखून
ठे व याचे माणप
डांगणासाठी िनयोिजत असलेली जागा कायम व पी
डांगणासाठी राखून ठे वली अस याबाबतचे सं था
मुखाचे हमीप
क पावर होणारा जा तीचा कवा अित र खच
सं थेने कर यास तयार अस याचे सं था मुखाचे
हमीप
सं थे या शाळे चा डा पधचा सहभागाबाबत मागील
2 वषाबाबतचा सिव तर अहवाल

22
23

उदय

आव यक असले या दरासह डा सािह याची यादी व
आव यक र म (यादी सोबत जोडावी.)
जोडावी.)
डांगण िवकासासाठी शासक य अनुदान िमळा यास
या जिमनीवर डा िवषयक बाब ित र कोण याही
कारचे बांधकाम करणार नस याचे सं था मुखाचे
हमीप
. व.3

क पाची अंदािजत कमत पये-----------------

24

डांगणा या देखभालीवरील सव खच संबंिधत सं थेने
कर याबाबतचे हमीप

25

शासक य काय माक रता सदरचे डांगण/
ण/ डा सािह य
िवनामू य उपल ध क न दे याचे सं था मुखाचे हमीप

26

डांगणाचा उपयोग कोण याही राजक य
काय मासाठी करणार नाही याबाबत सं था मुखाचे
हमीप
सं थेने अनु ेय िह सा िज हा डा अिधकारी यांचेकडे

27

होय/
होय/नाही

धनाकषा ारे भरला आहे काय ?
धनाकष मांक---------------- दनांक-------------- व
र मम---------------सदर अजाबाबत वरील माणे समोर दशिवले या पृ
मी (संपूण नाव )

मांकावर जोडली आहे याची खा ी के लेली आहे.
माणप

ी.
ी.------------------------------------ अ य /सिचव/
सिचव/ ा यापक/
यापक/मु या यापक असे

मािणत करतो क , वरील सव मािहती व सोबत जोडलेली कागदप े खरी असून खोटी अस याचे आढळ यास
मी वत:
वत: कायदेशीर कायवाहीसाठी जबाबदार राहील.
राहील. अनुदान या कारणासाठी मंजूर होईल याच
कारणासाठी खच कर यात येईल.
ल. ा अनुदानाचा दु पयोग होणार नाही याची द ता घे यात येईल.
ल. सदर
डांगण/
डा अिधकारी यां या
ण/ डा सािह य शासक य कायालया या पधसाठी संबंिधत िज हा
मागणीनुसार िवनामू य उपल ध क न दे यात येईल.
ल.
1. थािनक वरा य सं था/
था/ ामपंचायत/
ायत/नगरप रषद/
रषद/महानगरपािलका/
महानगरपािलका/िज हा प रषद
2. आ दवासी िवकास व सामािजक याय िवभागामाफत सव शासक य ाथिमक/
ाथिमक/मा यिमक/
यिमक/ उ
मा यिमक/
यिमक/आ मशाळा/
मशाळा/वसितगृह
3.
डा िवभागा या िविवध सिम या,
या, पोलीस क याण िनधी,
िनधी, पोलीस िवभाग,
िवभाग, पोटस् लब,
लब,ऑ फसस
लब/
लब/शासक य महािव ालय.
ालय.
4. खाजगी शै िणक सं थे ारे चालिव यात येणा या शाळा/
शाळा/किन
मंडळ,
ळ,

महािव ालये,

ायामशाळा,
ायामशाळा, मिहला

डा मंडळ,
ळ,शासक य आ मशाळा तसेच िविवध खेळा या िवकासासाठी कायरत असणा या

सावजिनक िव

त अिधिनयम,
अिधिनयम, 1950 कवा सं था न दणी अिधिनयम 1860 अ वये पंजीब द असतील

अशा एकिवध खेळा या

डा संघटना,
टना,

डा मंडळे , युवक मंडळे व मिहला मंडळे .

तसेच सं थेमाफत सं थेने अनुदान खच न के यास शासना या चिलत िनयमानुसार
ाजासह अनुदानाची र म चलना ारे परत करील अ यथा अनुदानाची र म महसूल
अिधिनयमांतगत वसुली या कायवाहीसाठी मी वत:
वत: बांधील राहील.
राहील.

थळ :

सही/
सही/िश ा

दनांक :

अ य /सिचव/
सिचव/ ा यापक/
यापक/मु या यापक
000

उदय

. व.4

डांगण िवकास अनुदान सनसन-2014-15 (अनुदान मागणी अज.)
अज.)
( ि तीय ह ा )
1.

2
3
4
5
6
7

सं थेचे संपूण नाव
प ाामो.
मो. मांकई-मेल
अनुदानाचा थम ह ा
िमळाले या सं थेचा/
ा/ क पाचे नाव
अनुदान मंजूर र म
आदेश मांक/ दनांक
अनुदाना या थम ह याचे लेखाप र ण
िववरणप चाटड अकौटंट या वा रीने
अनुदानाचा थम ह ा व सं थेची र म िमळू न
झाले या खचाचा तपशील.
तपशील.
कामाचा गती दशिवणारा स :ि थती अहवाल
अिभयं या या वा रीने जोडावा
क पावर झालेला खच हा एकू ण अंदािजत
खचा या 50 ट े पे ा जा त झाला आहे काय?
काय?

8
9

10
11

12
13

थम ह यासाठी सादर के ले या क पा या
आराखडयानुसार अंदािजत खचानुसार क प
सं थेचा दुस स ह यासाठी राखून ठे वलेला
बँकबॅल स माणप मूळ व सदरची र म राखून
ठे व याचे हमीप
कामाचे गतीचे फोटो

पये----------

सं थे या खा यातील िश लक रकमेपैक क प पूण
कर यासाठी कती र म राखून ठे वली आहे याचे
हमीप
सं थेचे मागील वष ा अनुदानाचे क पासाठी
झाले या खचा या न दीसह लेखािववरण प

माणप

अ य /सिचव
नाव –
सही/
सही/िश ा
उदय

. व.5

िज हा

डा अिधकारी यांचे अिभ ायाय-

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
.............
डांगण िवकास अनुदान सनसन-2014-15
सं थेचे नावनावशाळा/
शाळा/महािव ालयाचे नाव व प ा
सं थेचे अ य /सिचव यांचे नाव व संपण
ू प ाा- मण वनी
शाळे चे मु या यापक/
ू नाव व प ायापक/ ाचाय संपण
ा- मण वनी

अ य /सिचव
िश ा

मु या यापक/
यापक/ ाचाय
िश ा

बँकेचे नाव व प ा
RTGS / IFCS Code
बँक खाते मांक
पॅन काड मांक
बँकेत उपल ध असलेली/
ी/र म पये : िश लक

(1,40,000 यापुढे)
बँके या शाखा व थापकाचा
सही व िश ा

उदय

. व.6

