क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-1
तालीम, कुस्ती कंद्राचा ववकास अनुदान योजना
अजाचा ववहीत नमुना सन 2015-16
अ.क्र

बाब

1.

व्यायामशाळा/ तालीम कुस्ती कंद्राचे संपूणण नांव

2.

संस्थेचे संपूणण नांव व संपूणण पत्रव्यवहाराचा पत्ता

3.

संस्थेचा दू रध्वनी क्रमांक/ मोबाईल क्रमांक

4.

संस्थेचा ईमेल आयडी

5.

संस्था सावणजवनक ववश्वस्त अवधवनयम 1950
नंदणीकृत आहे काय

? असल्यास नंदणी

क्रमांक व वदनांक नमूद करुन साक्षांकीत
प्रमाणपत्र सोबत जोडावे. संस्थेच्या घटनेची
सत्यप्रत ध्येय व उद्दीष्ट्टासह साक्षांकीत प्रत
जोडावी.
6.

संस्था नंदणी अवधवनयम 1860 अन्वये
नंदणीकृत आहे काय

? असल्यास नंदणी

क्रमांक व वदनांक नमूद करुन नंदणी प्रमाणपत्र
साक्षांकीत करुन सोबत जोडावे.
7.

संस्थेच्या अध्यक्षांचे नांव व संपूणण पत्रव्यवहाराचा
पत्ता, दू रध्वनी क्रमांक /मोबाईल क्रमांक व
ईमेल आयडी नमूद करुन आधार काडाची
सत्यप्रत जोडावी.

8.

संस्थेच्या सवचवांचे नांव व संपूणण पत्रव्यवहाराचा
पत्ता, दू रध्वनी क्रमांक /मोबाईल क्रमांक व
ईमेल आयडी नमूद करुन आधार काडाची
सत्यप्रत जोडावी.

9.

संस्थेच्या पदावधकारी यांची चालू वषाची यादी
नाव, पत्ते मोबाईल क्रमांकासह संस्थेच्या
लेटरहेडवर सोबत जोडावी.

10.

संस्थेने अनुदान मागणी केली त्या प्रकल्पाचे
नांव
अ. जुन्या तालमीची दु रुस्ती/ नुतनीकरणामध्ये

1/ तालीम कुस्ती कंद्र अर्ज नमुना

तपशील

कुस्ती तालमीचे मुख्य आखाडयाचे
बांधकाम, सोना स्टीम बाथचे बांधकाम,
स्माटण पुल व प्रसाधन गृहाचे बांधकाम
आ. तालीम/ आखाडयाच्या विकाणी कुस्ती मॅट
खरेदी, आधुवनक प्रवशक्षणासािी उपकरणे,
सोना बाथ, स्माटण पुल, जॅकुझीची उपकरणे
खरेदी करणे
11.

12.

प्रकल्पाची अंदाजीत किकमत

रुपये

अ. दु रुस्ती/नुतनीकरण/बांधकाम

रुपये

आ. उपकरणे/साहीत्य

रुपये

संस्थेच्या मालकीची जागा आहे काय

?

असल्यास मालकी हक्काचा अवधकृत 7/12 च्या
कागदपत्रासह पुरावा जोडावा.
13.

तालीम/ आखाडयाची जागा 30 वषाच्या
करारावर अवधकृत भाडे पट्टा असणे आवश्यक
आहे. असल्यास भाडे पट्टा रवजस्टडण
करारनाम्याची प्रत सोबत जोडावी. (वकमान 30
वषण कांलावधी अनुदान मंजुरीच्या वदनांकास
वकमान 10 वषे करार कालावधी वशल्लक
असावा. तालीम/कुस्ती कंद्र/हॉल उपलब्ध
असणे आवश्यक आहे . )

14.

तालीम/ आखाडयाच्या नुतनीकरण किकवा
दु रुस्ती करण्याची संबंवधत ग्रामपंचायत,
नगरपवरषद, नगरपावलका, महानगरपावलका
यांच्या ववहीत नमुन्यातील परवानगी असणे
आवश्यक आहे . बांधकाम अथवा दु रुस्ती
नुतनीकरण परवान्याची प्रत सोबत जोडावी.

15.

व्यायामशाळा दु रुस्ती/नुतनीकरणाच्या जागेचा/
साईट चतु :सीमा दशणववलेल्या नकाशाची प्रत
सोबत जोडावी.

16.

प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक व बांधकामाचे नकाशे
सक्षम अवभयंते यांच्या स्वाक्षरी व वशक्क्यावनशी
सोबत जोडावे.

2/ तालीम कुस्ती कंद्र अर्ज नमुना

17.

प्रकल्पाचे सद्यस्स्थतीचे संस्थेच्या
नामफलकासह छायावचत्र जोडावे.

18.

तालीम/ आखाडयाचे सद्यस्स्थतीत बांधकाम
सुरु असल्यास बांधकामाचे छायावचत्र जोडावे.

19.

संस्थेस यापूवी व्यायामशाळा ववकास अनुदान
योजनेतून अनुदान वदले असल्यास तपशील
नमूद करावा.
अ. अनुदानाचे वषण
आ. अनुदानीत प्रकल्पाचे नांव
इ. अनुदान मंजूर रक्कम व वदनांक
ई. वववनयोग प्रमाणपत्र व लेखा वववरण
प्रमाणपत्राच्या सत्यप्रती
उ. प्रकल्पाचे छायावचत्र

20.

संस्थेस यापूवी तालीम कुस्ती कंद्राचा ववकास
अनुदान योजनेतून अनुदान मंजुर झाल्यास
तपशील नमूद करावा.
अ. अनुदानाचे वषण
आ. अनुदानीत प्रकल्पाचे नांव
इ. अनुदान मंजूर रक्कम व वदनांक
ई. वववनयोग प्रमाणपत्र व लेखा वववरण
प्रमाणपत्राच्या सत्यप्रती
उ. प्रकल्पाचे छायावचत्र

21.

सन 2015-16 या वषात तालीम कुस्ती कंद्राचा
ववकास अनुदान योजनेतून अनुदान
मागणीबाबतचा संस्थेच्या िरावाची व प्रोसंडंग
बुक, इवतवृत्ताची साक्षांकीत प्रत जोडावी.

22.

संस्थेचे बँकेतील चालू वषाचे माहे सप्टटंबर
अखेरचे बँकेतील वशलकेचे मुळ प्रमाणपत्र
सोबत जोडावे.

23.

संस्थेच्या बँकेतील वशल्लक रकमेपैकी 25

%

रक्कम प्रकल्पाच्या खचासािी राखून िे वल्याचे
हमीपत्र
24.

शासनाच्या अनुदाना व्यवतवरक्त येणारा
प्रकल्पाचा जास्तीचा खचण संस्थेद्वारे करुन

3/ तालीम कुस्ती कंद्र अर्ज नमुना

प्रकल्प एक वषाच्या आत पूणण करण्याचे संस्थेचे
हमीपत्र सोबत जोडावे.
25.

तालीम/आखाडा दु रुस्ती/नुतनीकरण
अंदाजपत्रक व नकाशाप्रमाणे बांधकाम पूणण
करण्याचे हमीपत्र जोडावे.

26.

संस्थेचा प्रकल्प शासनाने घोवषत केलेल्या
दवलत वस्ती/ वव.घ.यो./ आदशण गांव/
आवदवासी भाग या विकाणी राबववत असल्यास
त्याबाबतचे शासनाचे कागदपत्रे सोबत जोडावी.

27.

संस्थेमाफणत मातीचा आखाडा/ तालमी/ कुस्ती
कंद्र यांच्या दे खभालीवरील सवण खचण करण्याचे
हमीपत्र सोबत जोडावे.

28.

शासकीय क्रीडा स्पधा/ क्रीडा प्रवशक्षण
वशबीराकरीता तालमी/आखाडा/कुस्ती कंद्र
किकवा उपकरणे/साहीत्य संबंवधत संस्थेमाफणत
ववनामुल्य प्रथम प्राधान्याने उपलब्ध करुन
दे ण्याबाबतचे हमीपत्र सोबत जोडावे.

29.

मातीचा आखाडा/ तालमी/ कुस्ती कंद्राचा वापर
कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या कायणक्रमाकरीता
करता येणार नाही याबाबतचे हमीपत्र सोबत
जोडावे.

30.

तालमी/ कुस्ती कंद्र बांधकाम/ दु रुस्ती/
नुतनीकरण साहीत्य खरेदी याकरीता मंजुर
अनुदानाव्यवतरीक्त होणारा अंदावजत खचातील
जास्तीचा सवण खचण संबंवधत संस्थेस करावा
लागेल याबाबतचे हमीपत्र सोबत जोडावे.

31.

बांधकामासािी साहीत्य/उपकरणे यासाइी मंजुर
अनुदान ववतरीत झाल्यापासून एक वषात
बांधकाम अथवा प्रकल्प पूणणत्वाचा दाखला
सक्षम अवभयंत्याच्या सही वशक्क्यावनशी सादर
करण्याबाबतचे संस्थेचे हमीपत्र

32.

प्रकल्पासािी मंजुर अनुदानाचा वववनयोग
संस्थेने न केल्यास जमीन महसुल संहीतेनुसार
संबंवधत संस्थेकडू न रक्कम सव्याज वसुल
करण्याबाबतचे हमीपत्र सोबत जोडावे.

4/ तालीम कुस्ती कंद्र अर्ज नमुना

33.

संस्थेचा मागील तीन वषाच्या क्रीडा ववषयक
सववस्तर अहवालासोबत आंतरराष्ट्रीय व
राष्ट्रीय दजाचे कुस्तीगीर वनमाण केल्याबाबतची
खेळाडूं ची यादी स्पधेचा स्तर व प्राववण्य इत्यादी
बाबतची मावहती सोबत जोडावी.

34.

संस्थेकडे सध्या उपलब्ध असलेल्या व्यायाम
साहीत्य, उपकरणे इत्यादीची किकमतीसह यादी
सोबत जोडावी.

35.

संस्थेच्या व्यायामशाळे त तालीम/ आखाडा/
कुस्ती कंद्रात वनयवमत व्यायाम करणा-यांची
यादी सोबत जोडावी.

प्रमाणपत्र
मी श्री .

..................................................................... अध्यक्ष/सवचव

...................................................... असे प्रमावणत करतो की, अजात नमुद केलेली सवण
मावहती सत्य आहे . मावहती खोटी असल्याचे आढळल्यास मी सवणस्वी जबाबदार राहील. संस्थेस
ज्या प्रयोजनासािी अनुदान मंजुर होईल त्याचा वववनयोग ववहीत मुदतीत करण्यात येईल.
अनुदानाचा गैरवापर झाल्यास सदर रक्कम सव्याज शासनास परत करण्यात येईल व योग्य
त्या कायदे शीर कायणवाहीस मी व संस्था पात्र राहील.

सवचव

अध्यक्ष

फोटो

फोटो

स्वाक्षरी व नांव

स्वाक्षरी व नांव

संस्थेचा वशक्का

संस्थेचा वशक्का

स्थळ :
वदनांक :
5/ तालीम कुस्ती कंद्र अर्ज नमुना

वजल्हा क्रीडा अवधकारी यांचे अवभप्राय
तालीम, कुस्ती कंद्राचा ववकास अनुदान योजना सन .................. या वषाकरीता
............................................................................या संस्थेचा
............................................................... प्रस्ताव वद. ................ रोजी प्राप्टत झाला. या संस्थेस वद.
.............. रोजी प्रत्यक्ष श्री. ............................................................ वजक्रीअ/ क्रीडा अवधकारी/क्रीडा
मागणदशणक यांनी भेट दे ऊन संस्थेची पाहणी व तपासणी केली असुन अनुदान मंजुरीसािी आवश्यक सवण
कागदपत्रांची पुतणता केल्याची खात्री केलेली आहे . त्यानुसार सदर संस्था तालीम/ आखाडा/ कुस्ती कंद्र
बांधकाम दु रुस्ती/ नुतनीकरण/ कुस्ती मॅट खरे दी करणे/ उपकरणे खरे दी करणे/ सोना बाथ/ स्टीम बाथ/ स्माटण
पुल/ जॅकुझीची उपकरणे या बाबीच्या अनुदान मंजुरीसािी पात्र असल्याने संस्थेस रु........................ अक्षरी
रुपये .................................................... मंजुर करण्यास वशफारस करण्यात येत आहे .

क्रीडा अवधकारी

वजल्हा क्रीडा अवधकारी

नांव व स्वाक्षरी

नांव व स्वाक्षरी व
कायालयाचा वशक्का

स्थळ :
वदनांक :
----------------------------------

उपसंचालक यांचे अवभप्राय
तालीम, कुस्ती कंद्राचा ववकास अनुदान योजना सन ....................... या
वषाकरीता..................................................................................... या संस्थेचा
................................................................................... प्रस्ताव वद. ................ रोजी प्राप्टत झाला.
या संस्थेस वद. .............. रोजी प्रत्यक्ष श्री. ............................................................ वजक्रीअ / क्रीडा
अवधकारी / क्रीडा मागणदशणक यांनी भेट दे ऊन संस्थेची पाहणी व तपासणी केली असुन अनुदान मंजुरीसािी
आवश्यक सवण कागदपत्रांची पुतणता केल्याची खात्री केलेली आहे . त्यानुसार सदर संस्था तालीम/ आखाडा/
कुस्ती कंद्र बांधकाम दु रुस्ती/ नुतनीकरण/ कुस्ती मॅट खरे दी करणे/ उपकरणे खरे दी करणे/ सोना बाथ/ स्टीम
बाथ/ स्माटण पुल/ जॅकुझीची उपकरणे या बाबीच्या अनुदान मंजुरीसािी पात्र असल्याने संस्थेस
रु........................ अक्षरी रुपये .................................................... मंजुर करण्यास वशफारस करण्यात
येत आहे .
क्रीडा अवधकारी

उपसंचालक

नांव व स्वाक्षरी

नांव व स्वाक्षरी व

कायालयाचा वशक्का
स्थळ :
वदनांक :
6/ तालीम कुस्ती कंद्र अर्ज नमुना

शासन वनणणय क्र. संकीणण-1010/प्र.क्र.68/कोषा-5, वद.18 एवप्रल, 2011 चे सहपत्र
जोडपत्र -अ
ई सी एस/एन ई एफ टी द्वारे प्रदाने प्राप्टत करण्यासािीचा तपवशल
1. संस्थेचे नांव
2. संस्थेचा पत्ता व दू रध्वनी क्रमांक

3. बँक खाते क्रमांक
4. बँक खात्याचा प्रकार
5. बँकेचे नांव
6. बॅक शाखेचे नांव व पत्ता
7. बँक शाखेचा संकेतांक
8. एम आय सी आर क्रमांक
9. आय एफ एस सी क्रमांक

वदनांक

स्वाक्षरी

संस्थेचे अध्यक्ष/सवचव
बँकेचे प्रमाणपत्र
प्रमावणत करण्यात येते की, वरील मावहती तपासून पाहीली असून ती योग्य आहे .

शाखा प्रमुख
(बँक शाखेचे नांव व वशक्का)
7/ तालीम कुस्ती कंद्र अर्ज नमुना

