महाराष्ट्र शासन
शालेय शशक्षण व क्रीडा शवभाग, मंत्रालय मंबई ३२.
क्रीडा व यवक सेवा संचालनालय म.राज्य, पणे द्वारा
राज्यात क्रीडा सशवधा शनमाण करण्यास आर्थिक सहाय्य योजनेअंतगगत
(शासन शनणगय :- राक्रीधो-2012/प्र.क्र.260/क्रीयसे-1 शि.1 माचग, 2014.)
क्रीडा सशवधा शनर्थमतीसाठी आर्थिक सहाय्याबाबत करावयाच्या अनिान मागणी अजग
............................................................................................................................
१

संस्िेचे नांव

२

संस्िेचा प्रकार (शासकीय/शनमशासकीय/स्िाशनक
स्वराज्य संस्िा/खाजगी/क्रीडा मंडळे इत्यािी)

३

संस्िेचा सशवस्तर पत्ता, िरध्वनी क्रमांक व ईमेल.

4

संस्िेचा नोंिणी क्रमांक व शिनांक. (प्रत जोडावी)

५

संस्िेची ध्येय व क्षेत्र. (प्रत जोडावी)

६

संस्िेचे सध्या कायगरत असलेल्या पिाशधका-यांची
नावे (प्रत जोडावी)

७

जशमनीचा तपशशल.
(जागेची कागिपत्रे अजासोबत सािर करावीत.)

8

जागेचा प्रकार (वगगवारी)

9

जागेचे मल्यांकन (बाजारभावाप्रमाणे)

10

जागेबाबतचे

आरक्षणाबाबत

संबशं धत

यंत्रणेचा

अशधकृत परवा.
11

संस्िेकडे एकूण असलेल्या जागेचा (आराखडा)
प्लॅन.

12

(संकल्ल्पत नकाशा)

प्रकल्पासाठी

लागणारी

जागा

ही

स्वत:च्या

मालकीची / शिर्ग मितीच्या कराराने (१५ वर्ग ककवा
अशधक) आहे ककवा नाही याबाबतचा तपशशल.
(अजग करणा-या संस्िेकडे अजग कशरत असताना
उपरोक्त नमूि केलेल्या १५ वर्ामधील करारापैकी
अजग करतेवळ
े ी शकमान १० वर्े पढे करार असणे
आवश्यक राहील.)

13

जशमनीच्या मालकी हक्क पराव्यासाठी ७/१२ चा जशमनीच्या मालकी बाबतची कागिपत्रे
उतारा ककवा शिर्ग मितीच्या करारावर (शकमान) जोडणे आवश्यक राहील.
असलेल्या

जशमनीबाबत

परावा

िशगशवणारे

करारपत्र. नोंिणीकृत असणे आवश्यक.
14

संस्िेकडील एकूण जशमनीपैकी क्रीडांगणासाठी
राखून ठे वलेल्या जशमनीबाबतचे हमीपत्र.

15

शासकीय

अनिान

र्ेण्याशवर्यी

व

संबशं धत

बाबींवरील संस्िेचा शहस्सा खचग करण्याशवर्यी
संस्िेच्या कायगकारणीच्या ठरावाची सत्यप्रत सािर
करावी.
१6

प्रकल्पाचे शठकाण आशिवासी डोंगराळ क्षेत्रात आहे संस्िा आशिवासी /डोंगराळ भागात येत
/ इतर क्षेत्रामध्ये आहे .

17

असल्याबाबतचे सक्षम प्राशधका-याचे पत्र.

प्रकल्पाचे नांव व प्रकल्प ज्या शठकाणी शवकशसत
करण्यात येणार आहे त्या शठकाणचा सशवस्तर
पत्ता.

१8

प्रकल्पाची अंिाशजत रक्कम
सन............ च्या डीएसआर (DSR) रेटनसार

१९

अंिाजपत्रक व आराखडे तयार करणा-या यंत्रणेचे
नांव व पत्ता.

२०

प्रकल्पाचे अंिाजपत्रक, आराखडे शासकीय /
स्िाशनक स्वराज्य संस्िेच्या सक्षम अशधका-याने/
नोंिणीकृत

सक्षम

अशभयंत्याने/वास्तशवशारिाने

मान्य केलेले असावेत.
(मान्यतेबाबत संबंशधतांचा सही व शशक्का आवश्यक
आहे .)
२१

प्रकल्पाच्या बांधकामाची परवानगी सक्षम स्िाशनक
स्वराज्य संस्िेने शिलेली याचा तपशशल जोडावा.
(परवानगी बाबतची आवश्यक कागिपत्रे जोडावीत)

२२

सिर प्रकल्पाकशरता अन्य कोणत्या संस्िेकडू न /
केंद्रशासनाकडू न / इतर माध्यमातून अनिान प्राप्त
झाले असल्यास नाव, वर्ग व रक्कम नमूि करावी.

२३

शनमाण

करण्यात

येणा-या

क्रीडा

सशवधेची

आवश्यकता काय याबाबत समिगनीय माशहती
सािर करावी. (उिा. खेळाडू संख्या , त्यांचे
प्राशवण्य, खेळाडूं ची कामशगरी इत्यािी.)

२४

प्रकल्पाच्या अंिाशजत खचाच्या शकमान २५ टक्के

संस्िेचे बँकेत शशल्लक असलेली रक्कम

रक्कम स्वत:चा शहस्सा प्रिम खचग करणे आवश्यक

िशगशवणारा बँकचा िाखला तसेच सिरची

आहे त्याबाबतचे हमीपत्र.

रक्कम प्रकल्पासाठी राखून ठे वलेली
आहे याबाबत संस्िेचा ठराव व हमीपत्र
जोडावे.

२५

संस्िेच्या बँक खाते बाबतचा तपशशल
1. बँकचे नांव 2. बँक खाते क्रमांक 3. IFSC
कोड नंबर इत्यािी. 4.बँक खाते कोणाच्या
सहीने कायाल्न्वत आहे .

२६

संस्िेचे

अध्यक्ष,

सशचव,

खशजनिार

यांचे शासकीय अशधका-यांकडू न साक्षांशकत

ओळखपत्र (फोटोसह)
२७

प्रकल्पाची

अंिाशजत

केलेले असावे.
रक्कम

शासन

मयािा

रक्कमेच्या आत / बरोबर नसल्यास अशधकचा
येणारा खचग संस्िा कशाप्रकारे उभा करणार
याबाबतची माशहती.
२८

प्रकल्प कठल्याही कारणामळे मितीत / शनशित
केलेल्या कालावधीत पूणग न होऊ शकल्यास व
अशा पशरल्स्ितीत डीएसआर (DSR) रेट व
बांधकाम अंिाजपत्रकामध्ये वाढ झाल्यास संस्िा
स्वबळावर आर्थिक उपाययोजना करुन शनधी
उभारुन प्रकल्प पूणग करे ल याबाबतचे हमीपत्र.

२९

प्रकल्पास तत्वत: मान्यता शिल्यानंतर संस्िेने
प्रकल्पाच्या अंिाशजत खचाच्या शकमान २५ टक्के
रक्कम खचग केल्यानंतर बांधकामची सद्यल्स्िती
िशगक

अहवाल,

बांधकामाचे

फोटो,

सनिी

लेखापालाच्या स्वाक्षरीचे खचाचे लेखाशववरणपत्र
सािर करावे लागेल.
(सोबत जोडलेल्या प्रगती अहवालाच्या शवशहत
नमन्यात)
३०

संस्िेच्या क्रीडाशवर्यक कामशगरीचा गत वर्ाचा
अहवाल. शवशेर्ता ज्या प्रकल्पाकशरता अनिान
प्रस्ताव सािर केला आहे त्याबाबतची माशहती
िोडक्यात सािर करावी.

३१

संस्िेने प्रकल्पावर केलेल्या खचाचे शवशनयोग
प्रमाणपत्र सोबत जोडावे.

३२

शासन

अनिान

शवतशरत

केल्यानंतर

सिर

अनिानाचा शवशनयोग एक वर्ाच्या आत करुन
शवशनयोग प्रमाणपत्र सािर करण्याची जबाबिारी
संबशं धत संस्िेची राहील ही अट मान्य असल्याचे
प्रमाणपत्र.
३३

शासनाचे अनिान पूणगपणे शवतशरत झाल्यानंतर
प्रकल्प

पूणगत्वाचा

िाखला

प्रकल्पाच्या

छायाशचत्रासह व उपयोशगता प्रमाणपत्रासह सािर
करणे बंधनकारक राहील.

अन्यिा शवतशरत

अनिान शासनाच्या प्रचशलत व्याज िराने अनिान
शवतशरत झाल्याच्या शिनांकापासून वसल करण्यात
येईल ही अट मान्य असल्याचे प्रमाणपत्र.
३४

प्रकल्प

अपूणग

राशहल्यास

शवतशरत

अनिान

शासनाच्या प्रचशलत व्याज िराने अनिान शवतशरत
झाल्याच्या शिनांकापासून वसल करण्यात येईल ही
अट मान्य असल्याचे प्रमाणपत्र.
३५

अनिान मंजूर झाल्यानंतर शनमाण करण्यात
आलेल्या क्रीडा सशवधा शासकीय उपक्रमासाठी
शवनामूल्य उपलब्ध करुन िे ण्यात येईल तसेच
सभासि / शवद्यािी यांच्याशशवाय सिर सशवधा
अल्पिरात इतर खेळाडूं ना उपलब्ध करुन िे ण्यात
येईल याबाबतचे हमीपत्र.

३६

संस्िा शासकीय शालेय क्रीडा स्पधेत शनयशमतपणे
सहभागी होईल याबाबतचे हमीपत्र.

३७

क्रीडा

सशवधा

शनर्थमतीसाठी

मंजूर

अनिानाव्यशतशरक्त बांधकामावर होणारा अशधकचा
खचग संबशं धत संस्िा करणारा असल्याचे हमीपत्र.
३८

शनमाण केलेल्या सशवधेच्या िे खभालीचा खचग
संस्िा करेल याबाबतचे हमीपत्र.

३९

शनमाण केलेल्या सशवधेचा वापर क्रीडा शवर्यक
बाबींकशरताच केला जाईल, इतर कारणांसाठी
करता येणार नाही याबाबचे संस्िेचे हमीपत्र.

४०

संस्िेने

क्रीडा

सशवधाच्या

वापराबाबतची

शनयमावली व आकारण्यात येणा-या शफ बाबतचा
सशवस्तर अहवाल सोबत जोडावा.
४१

प्रकल्प पूणग झाल्यानंतर प्रकल्पाची िे खभाल
कशाप्रकारे करण्यात येणार याबाबतचा तपशशल
सािर करावा.

४२

सिर क्रीडा सशवधा पूणग झाल्यावर सिर सशवधेचा
वापर योग्य पध्ितीने होण्याकशरता सिर खेळाचे
क्रीडा

प्रशशक्षक

संस्िे कडू न

नेमण्यात

येईल

याबाबतचे हमीपत्र.
(क्रीडा प्रशशक्षक नेमलेले असल्यास माशहती द्यावी.)
४३

सवग हमीपत्रांबाबतचा उल्लेख हा 100 रु. च्या
बंधपत्रावर करण्यात यावा.

४४

प्रशासकीय बाबींच्या खचासाठी मंजूर अनिानाच्या
२ टक्के शनधी संबशं धत शजल्हा क्रीडा अशधकारी
यांच्याकडे वगग करण्याबाबत संस्िेचे संमती पत्र
जोडावे लागेल.
प्रशतज्ञापूवगक असे जाहीर करतो की, या अजासोबत अनिानाकशरता जी माशहती शिली आहे

ती मी संपण
ू गपणे वाचली असून त्याप्रमाणे अजात भरलेली माशहती खरी आहे . अजा सोबत सािर
केलेली माशहती खोटी आढळल्यास होणा-या कायगवाहीस संस्िा सवगस्वी जबाबिार असेल.
(सिर मजकर अजगिार व संस्िा प्रमख यांनी संयक्त स्वाक्षरीसह सािर करावी लागेल.)
शठकाण :शिनांक :-

अध्यक्ष / सशचव यांची स्वाक्षरी
(नांव व शशक्कासह)
......

शजल्हा क्रीडा अशधकारी, ................. यांचा प्रत्यक्ष संस्िा तपासणी
अहवाल व शशफारस
............................................ या संस्िेने सािर केलेल्या ..........................
प्रस्तावाच्या अनर्ंगाने मी ....................................... शजल्हा क्रीडा अशधकारी, ...................
शि................ रोजी प्रत्यक्ष ..................................................... या संस्िेस भेट शिली.
संस्िेने सािर केलेल्या प्रस्तावाची छाननी केली असून सिर संस्िेने अजासोबत सािर
केलेली माशहती व कागिपत्रे ही खरी असून संस्िा अजातील व शासन शनणगयात नमूि असलेल्या
सवग अटी व शतींची पूतगता पूणग कशरत आहे .
सबब संस्िेने सिर प्रकल्पाकशरता मागणी केलेली अनिान रक्कम रु. ........... मंजूर
करण्यास शशफारस करण्यात येत आहे .
शठकाण :शिनांक :स्वाक्षरी/संबंशधत कायालयाचे
क्रीडा अशधकारी /कमगचारी
(नाव व पिनामासह)
स्वाक्षरी/(

)

शजल्हा क्रीडा अशधकारी,...........
............................................................................................................................
शवभागीय उपसंचालक, क्रीडा व यवक सेवा ..............शवभाग, ........ यांची शशफारस
........................या संस्िेने सािर केलेला प्रस्ताव शजल्हा क्रीडा अशधकारी.........
यांच्याकडू न शि. ............. रोजी प्राप्त झाला असून सिर प्रस्तावाची या कायालयाकडू न तपासणी
करण्यात आली असून सिर संस्िेने अजासोबत सािर केलेली माशहती व कागिपत्रे ही खरी असून
संस्िा अजातील व शासन शनणगयात नमूि असलेल्या सवग अटी व शतींची पूतगता पूणग कशरत आहे .
सबब संस्िेने सिर प्रकल्पाकशरता मागणी केलेली अनिान रक्कम रु. ........... मंजूर
करण्यास शशफारस करण्यात येत आहे .
शठकाण :शिनांक :स्वाक्षरी/संबंशधत कायालयाचे क्रीडा अशधकारी /कमगचारी
(नाव व पिनामासह)
स्वाक्षरी/(

)

शवभागीय उपसंचालक, क्रीडा व यवक
सेवा, ...........शवभाग ........
...........

महाराष्ट्र शासन
शालेय शशक्षण व क्रीडा शवभाग, मंत्रालय मंबई ३२.
क्रीडा व यवक सेवा संचालनालय म.राज्य, पणे द्वारा
राज्यात क्रीडा सशवधा शनमाण करण्यास आर्थिक सहाय्य योजनेअंतगगत
(शासन शनणगय :- राक्रीधो-2012/प्र.क्र.260/क्रीयसे-1 शि.1 माचग, 2014.)
क्रीडा साशहत्यासाठी आर्थिक सहाय्याबाबत करावयाच्या अनिान मागणी अजग
............................................................................................................................
१

संस्िेचे नांव

२

संस्िेचा प्रकार (शासकीय/शनमशासकीय/स्िाशनक
स्वराज्य संस्िा/खाजगी/क्रीडा मंडळे इत्यािी)

३

संस्िेचा सशवस्तर पत्ता, िरध्वनी क्रमांक व ईमेल.

4

संस्िेचा नोंिणी क्रमांक व शिनांक.

५

संस्िेची ध्येय व क्षेत्र.

६

संस्िेच्या कायगरत असलेल्या अशधकृत
पिाशधका-यांची नावे

७

संस्िेचे

अध्यक्ष,

सशचव,

खशजनिार

यांचे शासकीय अशधका-यांकडू न साक्षांशकत

ओळखपत्र (फोटोसह)
८

केलेले असावे.

स्वत:च्या मालकीच्या क्रीडा सशवधा उपलब्ध असणे
अिवा ज्या शठकाणी संबशं धत खेळाचा सराव
करण्यात येणार आहे त्याबाबतचा परावा.

९

संस्िेकडे

एकूण

असलेल्या

जागेचा

प्लॅन.

(संकशलत नकाशा)
१०

क्रीडा सशवधा ही आशिवासी / शवशेर् र्टक
क्षेत्रामध्ये आहे ककवा कसे याबाबतचा तपशशल.

११

आवश्यक असलेल्या क्रीडा साशहत्याचा तपशशल.

१२

संस्िेने

क्रीडा

सशवधाच्या

वापराबाबतची

शनयमावली व आकारण्यात येणा-या शफ बाबतचा
सशवस्तर अहवाल सोबत जोडावा.
१३

संस्िेमधील खेळाडूं च्या अशधकृत क्रीडा स्पधेमधील
कामशगरीबाबतचा क्रीडा शवर्यक अहवाल जोडला
आहे ककवा नाही.

१४

संस्िेचे खेळाडू शकमान राज्यस्तर खेळणे आवश्यक
राहील त्याबाबतचा तपशशल.

१५

संस्िेने आवश्यक असणा-या साशहत्याची यािी
कंपनीच्या नावासह सोबत जोडली आहे ककवा
नाही.

१६

साशहत्याच्या अंिाशजत खचाच्या शकमान २५ टक्के
अिवा

शनशविाकरारातील

िरानसार

शासन

अनिान मयािे पक्ष
े ा लागणारा अशधकचा शनधी
संस्िेचा शहस्सा म्हणून अनिान मंजूर केल्यानंतर
संचालनालयाकडे जमा करणे आवश्यक राहील
याबाबत संस्िेचे हमीपत्र.
१७

क्रीडा साशहत्याकशरता अन्य कोणत्या संस्िेकडू न /
केंद्रशासनाकडू न / आमिारांच्या स्िाशनक शवकास
कायगक्रमांमधून / शजल्हा शनयोजन शवकास सशमती
अंतगगत अनिान प्राप्त झाले आहे काय? असल्यास
सशवस्तर तपशशल.

१८

क्रीडा

साशहत्यातील

अशटकाऊ

साशहत्यासाठी

अनिान मंजूर केल्यानंतर िोन वर्े सिर बाबीवर
अनिान मंजूर केले जाणार नाही याबाबत संस्िेचे
हमीपत्र.
19

क्रीडा

साशहत्यामधील

शटकाऊ

साशहत्यासाठी

अनिान मंजूर केल्यानंतर पाच वर्े सिर बाबीवर
अनिान मंजूर केले जाणार नाही याबाबत संस्िेचे
हमीपत्र.
20

क्रीडा साशहत्यासाठी एकिा अनिान शमळाल्यानंतर
पाच वर्ापयंत पन्हा अनिान शमळणार नाही सिर
अट मान्य असल्याबाबतचे हमीपत्र.

21

उपलब्ध करुन िे ण्यात आलेले क्रीडा साशहत्य
आवश्यकता भासल्यास शासकीय उपक्रमासाठी
शवनामूल्य उपलब्ध करुन िे ण्यात येईल याबाबत
संस्िेचे हमीपत्र.
प्रशतज्ञापूवगक असे जाहीर करतो की, या अजासोबत क्रीडा साशहत्य अनिानाकशरता जी

माशहती शिली आहे ती मी संपूणगपणे वाचली असून त्याप्रमाणे अजात भरलेली माशहती खरी आहे .
अजा सोबत सािर केलेली माशहती खोटी आढळल्यास होणा-या कायगवाहीस संस्िा सवगस्वी
जबाबिार असेल.
शठकाण :शिनांक :अध्यक्ष / सशचव यांची स्वाक्षरी
(नांव व शशक्कासह)
......

शजल्हा क्रीडा अशधकारी, ................. यांचा प्रत्यक्ष संस्िा तपासणी
अहवाल व शशफारस
............................................ या संस्िेने सािर केलेल्या ..........................
प्रस्तावाच्या अनर्ंगाने मी ....................................... शजल्हा क्रीडा अशधकारी, ...................
शि................ रोजी प्रत्यक्ष ..................................................... या संस्िेस भेट शिली.
संस्िेने सािर केलेल्या प्रस्तावाची छाननी केली असून सिर संस्िेने अजासोबत सािर
केलेली माशहती व कागिपत्रे ही खरी असून संस्िा अजातील व शासन शनणगयात नमूि असलेल्या
सवग अटी व शतींची पूतगता पूणग कशरत आहे .
सबब संस्िेने क्रीडा साशहत्याकशरता मागणी केलेली अनिान रक्कम रु. ........... मंजूर
करण्यास शशफारस करण्यात येत आहे .
शठकाण :शिनांक :स्वाक्षरी/संबंशधत कायालयाचे क्रीडा अशधकारी /कमगचारी
(नाव व पिनामासह)
स्वाक्षरी/(

)

शजल्हा क्रीडा अशधकारी,...........
............................................................................................................................
शवभागीय उपसंचालक, क्रीडा व यवक सेवा ..............शवभाग, ........ यांची शशफारस
........................या संस्िेने सािर केलेला प्रस्ताव शजल्हा क्रीडा अशधकारी.........
यांच्याकडू न शि. ............. रोजी प्राप्त झाला असून सिर प्रस्तावाची या कायालयाकडू न तपासणी
करण्यात आली असून सिर संस्िेने अजासोबत सािर केलेली माशहती व कागिपत्रे ही खरी असून
संस्िा अजातील व शासन शनणगयात नमूि असलेल्या सवग अटी व शतींची पूतगता पूणग कशरत आहे .
सबब संस्िेने क्रीडा साशहत्याकशरता मागणी केलेली अनिान रक्कम रु. ........... मंजूर
करण्यास शशफारस करण्यात येत आहे .
शठकाण :शिनांक :स्वाक्षरी/संबंशधत कायालयाचे क्रीडा अशधकारी /कमगचारी
(नाव व पिनामासह)
स्वाक्षरी/(

)

शवभागीय उपसंचाकल, क्रीडा व यवक
सेवा, ...........शवभाग ........
...........

Government Of Maharashtra
School Education & Sports Department
To Directorate Of Sports & Youth Services, M.S. Pune

Financial assistance for the development of sports facilities
GR No.rakridho-2012/pra.kra.260/kriyuse-1 Dt. 1.03.2014.
....................................................................................................................................................................................
...
FORM GFR 19-A
Form of Utilization Certificate
Sr. Sanctioned grant

Sanctione

No Letter No. & Date

d Amount

Certified that out of Rs............ grants-in-aid
sanctioned

during

the

year

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

under...................................................................
under this Letter No. given in the margin, a sum of
Rs ............. only has been utilised for which it was
sanctioned and that the balance of Rs .................
remaining unutilized as on .............
Certified that I have satisfied myself that the
conditions

on

which

the

grants-in-aid

was

sanctioned have been duly / are being fulfilled and
that I have exercised the following check to see that
the money was actually utilised for the purpose for
which it was sanctioned.
Kinds of Checks exercised.
01.
02.

Signature

:

Designation :
Date

...........

:

महाराष्ट्र शासन
शालेय शशक्षण व क्रीडा शवभाग, मंत्रालय मंबई ३२.
क्रीडा व यवक सेवा संचालनालय म.राज्य, पणे द्वारा
राज्यात क्रीडा सशवधा शनमाण करण्यास आर्थिक सहाय्य योजनेअत
ं गगत
(शासन शनणगय :- राक्रीधो-2012/प्र.क्र.260/क्रीयसे-1 शि.1 माचग, 2014.)
............................................................................................................................
..
अनिान शवशनयोग प्रमाणपत्र
प्रमाशणक करण्यात येते की, मा.आयक्त, क्रीडा व यवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पणे यांचे
मंजरी

आिे श

क्र.

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

.....................................................
सन

अन्वये

रुपये

............... मध्ये .................................... संस्िेस

............................... या प्रकल्पाकशरता मंजूर करण्यात आलेले आहेत.
सिर प्रयोजनासाठी संस्िेचा शहस्सा रुपये ............. व शासनाचे अनिान ............. असे
एकूण रुपये ................. इतका खचग मंजूर प्रयोजनासाठी झालेला आहे . वर्ाअखेर संस्िेकडे
अनिानापैकी रक्कम रु. ..................... शशल्लक आहे .

स्िळ :शिनांक :-

स्वाक्षरी
हििा
संस्िेचा शशक्का
......

Government Of Maharashtra
School Education & Sports Department
To Directorate Of Sports & Youth Services, M.S. Pune

Financial assistance for the development of sports facilities
GR No.rakridho-2012/pra.kra.260/kriyuse-1 Dt. 1.03.2014.
....................................................................................................................................................................................
COMPLETION CERTIFICATE
1. Name of the Project Indication
details of Sports facilities

:-

developed / constructed.
2. Place / Site

:-

3. District / Block :4. Estimated Cost :S.No Name of the Main Items
in work Completed

Approved

Actual

Reasons for

estimate of the

Expenditure of

variation

Items

the Item

between
col. no 2 & 3
if any

1

2

3

4

5

5. Amount approved as Govt.
Assistance
6. Amount Released till date

::-

7. Balance amount to be released :8. Percentage of total amount of

:-

work Completed.

Signature

:

Designation :
Date
........

:

महाराष्ट्र शासन
शालेय शशक्षण व क्रीडा शवभाग, मंत्रालय मंबई ३२.
क्रीडा व यवक सेवा संचालनालय म.राज्य, पणे द्वारा
राज्यात क्रीडा सशवधा शनमाण करण्यास आर्थिक सहाय्य योजनेअत
ं गगत
(शासन शनणगय :- राक्रीधो-2012/प्र.क्र.260/क्रीयसे-1 शि.1 माचग, 2014.)
............................................................................................................................
प्रकल्प पूणगत्वाचा िाखला
1. संस्िेचे नांव :2. प्रकल्पाचे नांव :3. प्रकल्पाचे शठकाण :4. शजल्हा:5. प्रकल्पाची अंिाशजत रक्कम :अक्र

1

पूणग झालेल्या

बाबशनहाय तत्वत:

बाबशनहाय प्रत्यक्ष

रकाना २ व ३ मधील

बाबशनहाय कामाचा

मान्यता शिलेल्या

झालेला खचग

फरकाबाबतचे कारण

तपशशल

बाबी

2

3

4

5

6. शासनाकडू न तत्वत: मान्यता रक्कम :7. शवतशरत शनधी :8. शवतशरत करावयाचा शशल्लक शनधी :9. पूणग झालेल्या बांधकामाची टक्केवारी :-

स्वाक्षरी
हििा
शिनांक व शठकाण
.......

