महारा
शालेय िश ण व

शासन

ीडा िवभाग, मं ालय मुंबई ३२.

ीडा व युवक सेवा संचालनालय म.रा य, पुणे ारा
रा यात

ीडा सुिवधा िनम ण कर यास आ थक सहा य योजनेअंतगत

(शासन िनणय :- रा ीधो-2012/ . .260/ ीयुस-े 1 िद.1 माच, 2014.)
ीडा सुि वधा िन मतीसाठी आ थक सहा याबाबत करावया या अनु दान मागणी अज
............................................................................................................................
१

सं थेचे नांव

२

सं थेचा कार (शासकीय/िनमशासकीय/ थािनक
वरा य सं था/खाजगी/ ीडा मंडळे इ यादी)

३

सं थेचा सिव तर प ा, दुर वनी

मांक व ईमेल.

4

सं थेचा न दणी

५

सं थेची येय व े . ( त जोडावी)

६

सं थे या अिधकत पदािधका-यांची नावे

मांक व िदनांक. ( त जोडावी)

( त जोडावी)
७

जिमनीचा तपिशल.
(जागेची कागदप े अज सोबत सादर करावीत.)

8

क पासाठी

लागणारी

जागा

ही

वत: या

मालकीची / िदघ मुदती या कराराने (१५ वष कवा
अिधक) आहे कवा नाही याबाबतचा तपिशल.
(अज करणा-या सं थेकडे अज किरत असताना
उपरो त नमूद केले या १५ वष मधील करारापैकी
अज करतेवळ
े ी िकमान १० वष पुढे करार असणे
आव यक राहील.)
9

जिमनी या मालकी ह क पुरा यासाठी ७/१२ चा

जिमनी या मालकी बाबतची कागदप े

उतारा कवा िदघ मुदती या करारावर (िकमान)

जोडणे आव यक राहील.

असले या जिमनीबाबत पुरावा दशिवणारे
करारप . न दणीकत असणे आव यक.
10

सं थेकडील एकूण जिमनीपैकी

ीडांगणासाठी

राखून ठे वले या जिमनीबाबतचे हमीप .
११

क पाचे िठकाण आिदवासी ड गराळ े ात आहे
/ इतर े ाम ये आहे.

1२

क पाचे नांव व क प या िठकाणी िवकिसत
कर यात येणार आहे या िठकाणचा सिव तर
प ा.

१३
14

क पाची अंदाजप कीय र कम.
अंदाजप क व आराखडे तयार करणा-या यं णेचे
नांव व प ा.

उदय

डा सु वधा 1

सं था आिदवासी /ड गराळ भागात येत
अस याबाबतचे स म ािधका-याचे प .

15

क पाचे अंदाजप क, आराखडे शासकीय /
थािनक

वरा य सं थे या स म अिधका-याने

मा य केले आहेत कवा नाही.
(मा यते बाबत संबिं धतांचा सही व िश का आव यक आहे.)

१६

क पा या बांधकामाची परवानगी स म थािनक
वरा य सं थेने िदलेली आहे कवा नाही याचा
तपिशल.
(परवानगी बाबतची आव यक कागदप े जोडावीत)

17

सदर क पाकिरता अ य कोण या सं थेकडू न /
क शासनाकडू न / इतर मा यमातून अनुदान ा त
झाले अस यास नाव, वष व र कम नमूद करावी.

18

क पा या अंदािजत खच या िकमान २५ ट के

सं थेचे बँकेत िश क असलेली र कम

र कम वत:चा िह सा थम खच करणे आव यक

दशिवणारा बँकेचा दाखला तसेच सदरची

आहे याबाबतचे हमीप .

र कम

क पासाठी राखून ठे वलेली

आहे याबाबत सं थेचा ठराव व हमीप
जोडावे।
19

सं थे या बँक खाते बाबतचा तपिशल
1. बँकचे नांव 2. बँक खाते

मांक 3. IFSC

कोड नंबर इ यादी. 4.बँक खाते कोणा या
सहीने काय वत आहे .
20

शासकीय

अनुदान

घे यािवषयी

व

संबंिधत

बाब वरील सं थेचा िह सा खच कर यािवषयी
सं थे या कायकारणी या ठरावाची स य त सादर
करावी.
21

क पास त वत: मा यता िद यानंतर सं थेने
क पा या अंदािजत खच या िकमान २५ ट के
र कम खच के यानंत र बांधकामची स
दशक

अहवाल,

लेखापाला या

बांधकामाचे

फोटो,

थती
सनदी

वा रीचे खच चे लेखािववरणप

सादर करावे लागेल. याबाबतचे हमीप जोडावे.
22

अनुदान िवतिरत के यानंतर सदर अनुदानाचा
िविनयोग एक वष या आत क न िविनयोग
माणप

सादर कर याची जबाबदारी संबंिधत

सं थेची राहील ही अट मा य अस याचे माणप .
23

शासनाचे अनुदान पूणपणे िवतिरत झा यानंतर
क प

उदय

पूण वाचा

दाखला

क पा या

छायािच ासह व उपयोिगता

माणप ासह सादर

करणे बंधनकारक राहील.

अ यथा िवतिरत

डा सु वधा 2

अनुदान शासना या चिलत याज दराने अनुदान
िवतिरत झा या या िदनांकापासून वसुल कर यात
येईल ही अट मा य अस याचे माणप .
24

क प

अपूण

रािह यास

िवतिरत

अनुदान

शासना या चिलत याज दराने अनुदान िवतिरत
झा या या िदनांकापासून वसुल कर यात येईल ही
अट मा य अस याचे माणप .
25

अनुदान मंजूर झा यानंतर िनम ण कर यात
आले या

ीडा सुिवधा शासकीय उप मासाठी

िवनामू य उपल ध क न दे यात येईल तसेच
सभासद / िव ाथ यां यािशवाय सदर सुिवधा
अ पदरात इतर खेळाडू ं ना उपल ध क न दे यात
येईल याबाबतचे हमीप .
26

सं था शासकीय शालेय

ीडा पधत िनयिमतपणे

सहभागी होईल याबाबतचे हमीप ।
27

ीडा

सुिवधा

िन मतीसाठी

मं जूर

अनुदाना यितिर त बांधकामावर होणारा अिधकचा
खच संब ंिधत सं था करणारा अस याचे हमीप .
२८

िनम ण केले या सुिवधे या देखभालीचा खच
सं था करेल याबाबतचे हमीप .

२९

िनम ण केले या सुिवधेचा वापर

ीडा िवषयक

बाब किरताच केला जाईल, इतर कारणांसाठी
करता येणार नाही याबाबचे सं थेचे हमीप .
शासकीय बाब या खच साठी मंजर
ू अनुदाना या
२ ट के िनधी संबंिधत िज हा

ीडा अिधकारी

यां याकडे वग कर याबाबत सं थेचे संमती प
जोडावे लागेल.
ित ापूवक असे जाहीर करतो की, या अज सोबत अनुदानाकिरता जी मािहती िदली आहे
ती मी संपूणपणे वाचली असून या माणे अज त भरलेली मािहती खरी आहे. अज सोबत सादर
केलेली मािहती खोटी आढळ यास होणा-या कायवाहीस सं था सव वी जबाबदार असेल.
(सदर मजकुर अजदार व सं था मुख यांनी संयु त वा रीसह सादर करावी लागेल.)

अ य / सिचव यांची वा री
(नांव व िश कासह)
......
उदय

डा सु वधा 3

िज हा

ीडा अिधकारी, ................. यांचा

य सं था तपासणी

अहवाल व िशफारस
............................................ या सं थेने सादर केले या ..........................
तावा या अनुषंगाने मी ....................................... िज हा
िद................ रोजी

ीडा अिधकारी, ...................

य ..................................................... या सं थेस भेट िदली.

सं थेने सादर केले या

तावाची छाननी केली असून सदर सं थेने अज सोबत सादर

केलेली मािहती व कागदप े ही खरी असून सं था अज तील व शासन िनणयात नमूद असले या
सव अटी व शत ची पूतता पूण किरत आहे.
सबब सं थेने सदर

क पाकिरता मागणी केलेली अनुदान र कम

. ........... मंजूर

कर यास िशफारस कर यात येत आहे.

वा री/संबंिधत काय लयाचे
ीडा अिधकारी /कमचारी
(नाव व पदनामासह)
वा री/(
िज हा

)
ीडा अिधकारी,...........

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

िवभागीय उपसंचालक,

ीडा व युवक सेवा ..............िवभाग, ........ यांची िशफारस

........................या सं थेने सादर के लेला
यां याकडू न िद. ............. रोजी ा त झाला असून सदर

ताव िज हा

ीडा अिधकारी.........

तावाची या काय लयाकडू न तपासणी

कर यात आली असून सदर सं थेने अज सोबत सादर केलेली मािहती व कागदप े ही खरी असून
सं था अज तील व शासन िनणयात नमूद असले या सव अटी व शत ची पूतता पूण किरत आहे .
सबब सं थेने सदर

क पाकिरता मागणी केलेली अनुदान र कम

. ........... मंजूर

कर यास िशफारस कर यात येत आहे.

वा री/संबंिधत काय लयाचे
ीडा अिधकारी /कमचारी
(नाव व पदनामासह)
वा री/(
िवभागीय उपसंचालक,

)
ीडा व युवक

सेवा, ...........िवभाग ........
...........

उदय

डा सु वधा 4

महारा
शालेय िश ण व

शासन

ीडा िवभाग, मं ालय मुंबई ३२.

ीडा व युवक सेवा संचालनालय म.रा य, पुणे ारा
रा यात

ीडा सुिवधा िनम ण कर यास आ थक सहा य योजनेअंतगत

(शासन िनणय :- रा ीधो-2012/ . .260/ ीयुस-े 1 िद.1 माच, 2014.)
ीडा सािह यासाठी आ थक सहा याबाबत करावया या अनुदान मागणी अज
............................................................................................................................
१

सं थेचे नांव

२

सं थेचा कार (शासकीय/िनमशासकीय/ थािनक
वरा य सं था/खाजगी/ ीडा मंडळे इ यादी)

३

सं थेचा सिव तर प ा, दुर वनी

4

सं थेचा न दणी

५

सं थेची येय व े .

६

सं थे या अिधकत पदािधका-यांची नावे

७

मांक व िदनांक.

वत: या मालकी या
अथवा

मांक व ईमेल.

ीडा सुिवधा उपल ध असणे

या िठकाणी संब ंिधत खेळाचा सराव

कर यात येणार आहे याबाबतचा पुरावा.
८

ीडा सुिवधा ही आिदवासी / िवशेष घटक
े ाम ये आहे कवा कसे याबाबतचा तपिशल.

९

आव यक असले या

१०

सं थेमधील खेळाडू ं या अिधकत
कामिगरीबाबतचा

ीडा सािह याचा तपिशल.
ीडा पधमधील

ीडा िवषयक अहवाल जोडला

आहे कवा नाही.
११

सं थेचे खेळाडू िकमान रा य तर खेळणे आव यक
राहील याबाबतचा तपिशल.

१२

सं थेने आव यक असणा-या सािह याची यादी
कंपनी या नावासह सोबत जोडली आहे कवा
नाही.

१३

सािह या या अंदािजत खच या िकमान २५ ट के
अथवा

िनिवदाकरारातील

दरानुसार

शासन

अनुदान मय देपे ा लागणारा अिधकचा िनधी
सं थेचा िह सा हणून अनुदान मंजूर के यानंतर
संचालनालयाकडे जमा करणे आव यक राहील
याबाबत सं थेचे हमीप .
१४

ीडा सािह याकिरता अ य कोण या सं थेकडू न /
क शासनाकडू न / आमदारां या थािनक िवकास
काय मांमधून / िज हा िनयोजन िवकास सिमती

उदय

डा सु वधा 5

अंतगत अनुदान ा त झाले आहे काय? अस यास
सिव तर तपिशल.
१५

ीडा

सािह यातील

अिटकाऊ

सािह यासाठी

अनुदान मंजूर के यानंतर दोन वष सदर बाबीवर
अनुदान मंजूर केले जाणार नाही याबाबत सं थेचे
हमीप .
१६

ीडा

सािह यामधील

िटकाऊ

सािह यासाठी

अनुदान मंजूर के यानंतर पाच वष सदर बाबीवर
अनुदान मंजूर केले जाणार नाही याबाबत सं थेचे
हमीप .
१७

ीडा सािह यासाठी एकदा अनुदान िमळा यानंतर
पाच वष पयत पु हा अनुदान िमळणार नाही सदर
अट मा य अस याबाबतचे हमीप .

१८

उपल ध क न दे यात आलेले

ीडा सािह य

आव यकता भास यास शासकीय उप मासाठी
िवनामू य उपल ध क न दे यात येईल याबाबत
सं थेचे हमीप .

ित ापूवक असे जाहीर करतो की, या अज सोबत

ीडा सािह य अनुदानाकिरता जी

मािहती िदली आहे ती मी संपण
ू पणे वाचली असून या माणे अज त भरलेली मािहती खरी आहे.
अज सोबत सादर केलेली मािहती खोटी आढळ यास होणा-या कायवाहीस सं था सव वी
जबाबदार असेल.

अ य / सिचव यांची वा री
(नांव व िश कासह)
......

उदय

डा सु वधा 6

िज हा

ीडा अिधकारी, ................. यांचा

य सं था तपासणी

अहवाल व िशफारस
............................................ या सं थेने सादर केले या ..........................
तावा या अनुषंगाने मी ....................................... िज हा
िद................ रोजी

ीडा अिधकारी, ...................

य ..................................................... या सं थेस भेट िदली.

सं थेने सादर केले या

तावाची छाननी केली असून सदर सं थेने अज सोबत सादर

केलेली मािहती व कागदप े ही खरी असून सं था अज तील व शासन िनणयात नमूद असले या
सव अटी व शत ची पूतता पूण किरत आहे.
सबब सं थेने

ीडा सािह याकिरता मागणी केलेली अनुदान र कम

. ........... मंजूर

कर यास िशफारस कर यात येत आहे.

वा री/संबंिधत काय लयाचे
ीडा अिधकारी /कमचारी
(नाव व पदनामासह)
वा री/(
िज हा

)
ीडा अिधकारी,...........

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

िवभागीय उपसंचालक,

ीडा व युवक सेवा ..............िवभाग, ........ यांची िशफारस

........................या सं थेने सादर के लेला
यां याकडू न िद. ............. रोजी ा त झाला असून सदर

ताव िज हा

ीडा अिधकारी.........

तावाची या काय लयाकडू न तपासणी

कर यात आली असून सदर सं थेने अज सोबत सादर केलेली मािहती व कागदप े ही खरी असून
सं था अज तील व शासन िनणयात नमूद असले या सव अटी व शत ची पूतता पूण किरत आहे .
सबब सं थेने

ीडा सािह याकिरता मागणी केलेली अनुदान र कम

. ........... मंजूर

कर यास िशफारस कर यात येत आहे.

वा री/संबंिधत काय लयाचे
ीडा अिधकारी /कमचारी
(नाव व पदनामासह)
वा री/(
िवभागीय उपसंचाकल,

)
ीडा व युवक

सेवा, ...........िवभाग ........
...........

उदय

डा सु वधा 7

