जिल्हा वार्षषक योिना (सवगसाधारण) (सन 2016-17)
लेखाजशषग :- 2204 क्रीडा
कायान्वयीन यं त्रणेचे नाव:- जिल्हा क्रीडा अजधकारी, नंदरु बार
अ.क्र

कामाचे जिकण

कामाचे नांव

प्रशासकीय मान्यता

व्यायामशाळा बांधकाम

3.30

व्यायामशाळा बांधकाम

3.30

व्यायामशाळा बांधकाम

2.45

व्यायामशाळा बांधकाम

2.20

व्यायामशाळा बांधकाम

7.00

व्यायाशाळा बांधकाम

7.00

व्यायाशाळा साजहत्य

7.00

व्यायामशाळांना सहाय्यक अनुदान (2204 4862)
1
2
3
4
5
6

ग्रा.पं . अक्राळे ता.जि. नंदरु बार
ग्रा.पं . अक्राळे अंतगगत वडबारे
ता.जि. नंदरु बार
रािे जशवािी जवद्यालय, नंदरु बार
यशवंत जवद्या.व कजनष्ि
महा.जवद्यालय, नंदरु बार
तालुका क्रीडा संकुल सजमती,
नवापूर
ग्रामपं चायत, दुधाळे ता.जि.नंदरु बार
आजदवासी उन्नती सेवा जशक्षण

7

प्रसारक संस्था, खडकी ता. नवापुर

एकुण

32.25

जक्रडा प्रजशक्षण केंद्राची स्थापणा करणे. (2204 3187)
1
2
3
4
5
6
7
8

शेि व्व्ह.के.शहा जवद्या मं जदर
शहादा ता. शहादा
म.ज्योजतबा फुले मा.जवद्यालय
लहान कडवान, ता. नवापूर
सु.ब.क. जवद्यालय, तोरखे डा ता.
शहादा
जकसान जवद्यालय मामाचे मोजहदे
ता. शहादा
सह.महषी पी के अण्णा पटील
माध्यजमक जवद्या. नंदरु बार
श्रीमती. जह.गो. श्रॉफ हायस्कुल व
ज्युजनयर कॉलेि, नंदरु बार
तालुका क्रीडा संकुल सजमती,

बॉस्केटबॉल कोटग तयार करणे

2.00

प्रसाधान/चेंजिग रुम बांधणे

3.77

बॉस्केटबॉल कोटग तयार करणे

3.77

क्रीडा साजहत्य भांडारगृह बांधणे.

3.77

बॉस्केटबॉल कोटग तयार करणे

3.77

जवजवध खे ळाची प्रमाणीत क्रीडांगणे तयार

3.77

करणे
क्रीडांगणाभोवती भभतीचे कंु पन बांधणे.

3.77

जक्रडांगण समपातळी करणे

5.00

जक्रडांगणामध्ये प्रसाधनगृह बांधणे

5.00

जक्रडांगणामध्ये प्रसाधनगृह बांधणे

5.00

नवापूर
ग्रामपं चायत, दुधाळे ता.जि.नंदरु बार
वनवासी जवद्यालय व एस सी

9

चव्हाण क.महा. भचचपाडा, नवापूर
अनुदाजनत प्राथजमक व माध्याजमक

10

आश्रमशाळा, कोचरा ता. शहादा
एकुण

39.62

एकू ण

अ.क्र

71.87

कामाचे जिकण

कामाचे नांव

प्रशासकीय मान्यता

1

2

3

जिल्हा क्रीडा संकुल कायग कारी
सजमती, नंदरु बार
डॉ.िाकीर हु सेन एज्युकेशन ॲण्ड
वेल्फेअर सोसायटी, नंदरु बार
मातोश्री बहु उददे शीय संस्था,
नंदरु बार

ट्रेन व ट्रेनर कायग क्रम आयोिन

0.25

ब्युटी पालगर प्रजशक्षण

0.25

ब्युटी पालगर प्रजशक्षण

0.25

ब्युटी पालगर प्रजशक्षण

0.25

संगणक प्रजशक्षण जशबीर

0.25

संगणक हाडग वेअर प्रजशक्षण जशबीर

0.25

मोबाईल जरपे अरींग प्रजशक्षण जशबीर

0.25

भारतरत्न डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर
4

बहु उददे शीय संस्था मा.मोजहदे
त.श. ता.शहादा

5

6

संत कबीर बहु उददे शीय संस्था
मोजहदे त.श. ता.शहादा
सर सैय्यद अहमदखान एज्युकेशन
ॲण्ड वेल्फेअर सोसायटी, नंदरु बार
मौलान अब्दुल कलाम आझाद

7

एज्युकेशन ॲण्ड सोशल वेल्फेअर
संस्था, नंदरु बार

एकू ण

1.75

