कायालयीन कामकाजासाठी
अज िवनामु य

भाग .
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शीष

योजना .

लाभाथ

.

फोटो
अजदाराचा आधारकाड .

पपरी चचवड महानगरपािलका
नागरव ती िवकास योजना िवभाग

ऐि छक अनुदान अज
मा. महापािलका आयु ,
पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी यांजकडे
पपरी चचवड महानगरपािलके या या संदभातील िनयमानुसार ऐि छक देणगीसाठी अज करीत आहोत. यात िनदश के ले या
अटी व बंधने आम या वतीने सं थेस मा य आहेत. आमची सं था पपरी चचवड शहरात सावजिनक दृ या उपयु
िविश जातीसाठी अगर समाजासाठी अगर भागासाठी राखुन ठे वलेले नाही. सं थेत वेश िमळ याबाबत िविश
अगर स

काय करीत असुन ितचे काय
कारचे धम िवषयकबंधन

नसुन ती सवाना खुली आहे. पपरी चचवड महानगरपािलका या कारणासाठी पैसे देईल याच कारणासाठी आ ही ितचा उपयोग

क तसेच सदर रकमेचा िविनयोग पपरी चचवड शहरा या हददीत व पपरी चचवड शहर वासीय नाग रकांसाठीच होईल अशी आ ही
द ता घेऊ तरी सन २०१८-२०१९ साठी सं थेस आ थक मदत दे यािवषयी वनती आहे. आम या सं थेसंबंिधत मािहती खाली दली आहे.
१.सं थेचे संपुण नाव पॅन काड .

१)………………………………..………………

२.सं थेचा संपुण प ा

२)………………………….……………………

…………..……………………………………
३) ………………………………………………

३.सं थेचे उ ेश

………….……………………………………..
४. रिज श
े न स ट फके ट मांक दनांक

४)..…………………………………...……… …

५.सं थेचा थापना दनांक

५)…… ………………………...………………..

६. िनयमानुसार अजासोबत दाखल के लेली कागदप े

६)…………….....……………………………….

अ) रिज टेशन स ट फके टची खरी न ल

अ)……………………… …………………….

ब) घटना व िनयमांची त

ब)………………………… ……………………

क) सन

क)………………………………… ………..

या सं थे या उ प

खचा या प काची खरी न ल
ड) सं थे या ताळे बंदीची सन ची खरी न ल
ड)………………… …………………………….
ई) सं थे या मागील ३ वषा या

ई)…………… …………………………………

लेखापरी ण अहवालाची त

………………………………………………

फ) सं थे या

या

फ)………… …………………………………

……….…………………………………….

अंदाज प काची त
७. मागील तीन वषात महानगरपािलके कडु न कती
देणगी िमळाली व खच वजा जाऊन सं थेजवळ
िश लक कती राहीली

वष
सन

मनपा कडुन साल अखेर
देणगी पये िश लक पये

1)
2)
3)
८.सं थेला पपरी चचवड महापािलके कडुन इतर मदत
अगर सवलत िमळत अस यास यासंबंधीचा तपशील

( जागा, जागाभाडे, महापािलके चेकरइ यादी.)

अ) ॉपट

मांक यावरील करात सवलत ( पये)

………………………………………….............
ब) इतरसवलतीचीमाहीत

…………………………………………………
..…………………………………………….......
९. अ) पपरी चचवड महापािलके कडु न सं थेस कोण या

अ ) …………………….............................………..

कारणासाठी मदत पाहीजे ?
ब) कती अनुदान पाहीजे ?

ब)…………… …………………………..................

१०. सं थेस सरकारी मा यता िमळाली आहे काय ?
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10)……… ……………………….................……….

…………………………………………...............

अस यास कोण या कायासाठी

११. सं थेकडु न ित या कायासाठी फ आकारली जाते काय ?

11)……………… ………………………..................

कती ?

अस यास फ चा दर व एकु ण वा षक उ प

……………………………………………..........

व थापक मंडळाचे एकु ण कती सभासद

12) …………..……………………………..............

आहेत यापैक पपरी चचवड महानगरपािलके ने

………………………………………….............

१२. सं थे या

िनयु

के ले या सभासदांची सं या कती ?



फ

हॉि पटलसाठी

१३. सं था धमादाय ( चॅ रटेबल ) आहे काय ?

13)…………… ………………………....................

१४. सं थेला िमळणा या इतर आ थक मदतीचा तपशील

14) सरकारी र. ……………...

१५. सं थे या कायम फं डाची

15)…………………………………..........................

१६. सं थेचे वा षक उ प

व था व मािहती

.इतर र. …............

………………………………………..................

पये

अ) देण या पये

………………………....................

ब) आ थक मदत पये……………..……………………
क) रो या पासुन िमळणारे उ

…………………………

१) संपुण खच देणारे ………………..…………………
एकू ण पये…………………………………………
१७. सं थेतील

अ) मेिडकल……………………………………........…

णालयांची सं या

ब) स जकल……………………………………………
क) मॅट नटी……………………………………….........
ड) इतर………………………………………………….
अ) पगारी नोकराची सं या……..………………….........…

१८. सं थेतील नोकर वग

ब) िबन पगारी नोकरांची सं या……………………............

……………….……………………………….........

१९.न सग कोस िशकव यासाठी सं थेस मा यतािमळाली
आहे काय ? अस यास याि यथ वा षक देणगी कती?

…..…………………………………………...........

िमळते ?

……………………………………………...............

२०. अजदाराचे संपुण नाव :

……………………..…………………………........

ददा :

……………………………………………….........

प ा:

…….…………………………………………......

दनांक :

……………………..………………………............

२१. मनपा हददीतील पुरा ा दाखल जोडलेली कागदप े

21) आधरकाड मांक ……………………………………….....
पॅनकाड मांक …………….…………………………….

जोडलेली आहे कवा नाही

इतर………………………………………………….....
अजदाराची वा री

(नाव………………………………..)

( कायालयीन उपयोगासाठी )
अजतपासणी अंती अजदाराने योजने या अटी व शत आिण आव यक कागदप ांची पुतता के लेली

असलेने अज पा

/ नसलेने अज अपा आहे

पा / अपा

ुटी पूत तेनंतर पा / अपा

( अपा ते चे कारण नमु द करावे )

समूह संघटक

( अपा तेचे कारण नमु द करावे )

िलिपक / व र िलिपक

शासन अिधकारी

