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महाराष्ट्र शासन 
जिल्हा क्रीडा अजिकारी कार्यालर्य,म ुंबई उपनगर. 

शासकीर्य शाजररीक जशक्षण महाजिद्यालर्य खालील पजरसर, सुंभािी नगर समोर ,आक ली रोड, काुंजििली(पिूव), म ुंबई -101 
Email-IDdsomumbaisub@gmail.com िरूध्िनी क्रमाुंक: 022-28871105 dsomumbaisub.blogspot.com 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ....  
िा.िा.  क्र.जिक्रीअ/क्रीस्पआक्र.जिक्रीअ/क्रीस्पआ  //काका--77//22001199--2200//440000                                                                                                            जिनाुंकजिनाुंक--2200//0066//22001199 

  
प्रजिप्रजि,,    
          प्राचार्यव/म ख्र्याध्र्यापक/म ख्र्याध्र्याजपकाप्राचार्यव/म ख्र्याध्र्यापक/म ख्र्याध्र्याजपका  
          सिवसिव  माध्र्यजमकमाध्र्यजमक  //  प्राथजमकप्राथजमक  शाळाशाळा िि  कजनष्ट्ठकजनष्ट्ठ  महाजिद्यालर्यमहाजिद्यालर्य  
          
                                                            जिषर्यजिषर्य  ::--  जिजििजिजिि  शालेर्यशालेर्य  क्रीडाक्रीडा  स्पिास्पिा  आर्योिनआर्योिन  22001199--2200  
                                                            सुंिभवसुंिभव  ::--    शासनशासन  जनणवर्यजनणवर्य  क्र.राक्रीिोक्र.राक्रीिो--2012/प्र.क्र2012/प्र.क्र.182/क्रीर्य से.182/क्रीर्य से--22,,जि.24जि.24  जडसेंबरजडसेंबर  22001144  

                        िरिषीिरिषी  प्रमाणेप्रमाणे  सनसन  22001199--2200  र्यार्या  िषाििषाि  िेखीलिेखील  जिल्हाजिल्हा  क्रीडाक्रीडा  अजिकारीअजिकारी  कार्यालर्यामार्व िकार्यालर्यामार्व ि  शालेर्यशालेर्य,,  क्रीडाक्रीडा  
स्पिांचेस्पिांचे  आर्योिनआर्योिन  जिजििजिजिि  स्िरािरस्िरािर  करण्र्यािकरण्र्याि  रे्यणाररे्यणार  आहे.आहे.    र्यार्या  सिवसिव  स्पिांमध्रे्यस्पिांमध्रे्य  सहभागीसहभागी  होण्र्यासाठीहोण्र्यासाठी  आपल्र्याआपल्र्या  सुंस्थेससुंस्थेस  िि  सिवसिव  
जिद्यार्थ्र्यांनाजिद्यार्थ्र्यांना  हार्दिकहार्दिक  श भेच्छा...श भेच्छा...    

म ुंबई उपनगर  जिल्यानेजिल्याने  शालेर्यशालेर्य  क्रीडाक्रीडा  स्पिेच्र्यास्पिेच्र्या  बाबिीिबाबिीि  ऑनलाईनऑनलाईन  नोंिणीनोंिणी  िि  िेबसाईटचािेबसाईटचा  िापरिापर  स रूस रू  करूनकरून  
सुंप णवसुंप णव  राज्र्यसमोरराज्र्यसमोर  अत्र्युंिअत्र्युंि  नाजिन्र्यप णवनाजिन्र्यप णव  असेअसे  उिाहरणउिाहरण  ठेिलेठेिले  आहे.आहे. म ुंबई उपनगर    जिल्यािीलजिल्यािील  शैक्षजणकशैक्षजणक  सुंस्थाुंनीसुंस्थाुंनी  जिलेल्र्याजिलेल्र्या  
सकारात्मकसकारात्मक  प्रजिसािाम ळेप्रजिसािाम ळे  हेहे  कामकाम  शक्र्यशक्र्य  झालेलेझालेले  आहे.आहे.    आि जनकआि जनक  िुंत्रज्ञानाचािुंत्रज्ञानाचा  िापरिापर  करूनकरून  क्रीडाक्रीडा  के्षत्रासके्षत्रास  अजिकअजिक  स लभस लभ  
करण्र्याकरीिाकरण्र्याकरीिा  हेहे  कार्यालर्यकार्यालर्य  प्रर्यत्नरिप्रर्यत्नरि  आहे.आहे.    र्यार्या  प्रर्यत्नाुंनाप्रर्यत्नाुंना  अशाचअशाच  सकारात्मकसकारात्मक  प्रजिसािाचीप्रजिसािाची  भजिष्ट्र्यािहीभजिष्ट्र्यािही  अपेअपेक्षाक्षा  आहे.आहे.  

राज्र्यशासनानेराज्र्यशासनाने  क्रीडाक्रीडा  िोरणाच्र्यािोरणाच्र्या  माध्र्यमािूनमाध्र्यमािून  खेळाडूुंकरीिाखेळाडूुंकरीिा  अनेकअनेक  र्योिनार्योिना  राबजिण्र्यासराबजिण्र्यास  स रूिािस रूिाि  केलेलीकेलेली  आहे.आहे.    र्यार्या  
र्योिनाुंचार्योिनाुंचा  प रेपरूप रेपरू  लाभलाभ  आपल्र्याआपल्र्या  सुंस्थेिीलसुंस्थेिील  जिद्यार्थ्र्यांनाजिद्यार्थ्र्यांना  आपल्र्याआपल्र्या  माध्र्यमािूनचमाध्र्यमािूनच  प्राप्िप्राप्ि  होणारहोणार  आहे.आहे.    सिलिसिलि  ग णग ण,,  शासकीर्यशासकीर्य  
नोकरीिनोकरीि  55  टक्केटक्के  आरक्षणआरक्षण,,  थेटथेट  जनर्य क्िीजनर्य क्िी,,  गौरिगौरि  प रस्कारप रस्कार,,  जशष्ट्र्यितृ्तीजशष्ट्र्यितृ्ती  िि  रोखरोख  प रस्कारप रस्कार  अशाअशा  अनेकजििअनेकजिि  र्योिनाुंच्र्यार्योिनाुंच्र्या  
माध्र्यमािूनमाध्र्यमािून  शासनशासन  खेळाडूुंनाखेळाडूुंना  मििमिि  करण्र्यासकरण्र्यास  िर्यारिर्यार  आहे.आहे.      

  सनसन  22001188--1199  र्यार्या  िषाििषाि  एक णएक ण  4499  क्रीडाक्रीडा  प्रकारािप्रकाराि  7766880099  जिद्यार्थ्र्यांनीजिद्यार्थ्र्यांनी  र्यार्या  कार्यालर्यामार्व िकार्यालर्यामार्व ि  आर्योजििआर्योजिि  
जिजििजिजिि  क्रीडाक्रीडा  स्पिांमध्रे्यस्पिांमध्रे्य  आपलाआपला  सहभागसहभाग  नोंिजिलानोंिजिला  आहे.आहे.  र्यार्या  िषीिेखीलिषीिेखील  िास्िीििास्िीि  िास्ििास्ि  सुंख्रे्यनेसुंख्रे्यने  र्यार्या  क्रीडाक्रीडा  स्पिांमस्पिांमध्रे्यध्रे्य  
सहभागीसहभागी  होऊनहोऊन  जिद्यार्थ्र्यांनाजिद्यार्थ्र्यांना  र्यार्या  सुंिीचासुंिीचा  लाभलाभ  घेण्र्यासाठीघेण्र्यासाठी  सहकार्यवसहकार्यव  करािेकरािे  अशीअशी  जिनुंिीजिनुंिी  आहे.आहे.    

                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                              ((  स िणा बारटक्के))  

                                                                                                                                              जिल्हाजिल्हा  क्रीडाक्रीडा  अजिकारीअजिकारी  
                                                                                                                                                                                        िथािथा  सजचिसजचि  

                                                                                                                                                    जिल्हाजिल्हा  क्रीडाक्रीडा  पजरषिपजरषि,, म ुंबई उपनगर  
प्रजिजलपी माजहिीस्िि सजिनर्य सािर- 
1. मा.जिल्हाजिकारी िथा अध्र्यक्ष, जिल्हा क्रीडा पजरषि,म ुंबई उपनगर  
2. मा.आर्य क्ि, क्रीडा ि र्य िक सेिा, महाराष्ट्र राज्र्य, प णे-1 
३.  मा.जिभागीर्य उपसुंचालक, क्रीडा ि र्य िक सेिा, म ुंबई जिभाग, म ुंबई 
4. मा.जशक्षण जनरीक्षक,उत्तर जिभाग ि िजक्षण जिभाग, जि. म ुंबई उपनगर. 
5. मा.जशक्षणाजिकारी,(महानगरपाजलका ),म ुंबई उपनगर 
6. मा.सिस्र्य(सिव),जिल्हा क्रीडा पजरषि,म ुंबई उपनगर 
7. मा.अध्र्यक्ष/सजचि(सिव),जिल्हा एकजिि क्रीडा सुंघटना,  म ुंबई उपनगर जिल्हा 

mailto:dsomumbaisub@gmail.com
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स्पिेसाठीस्पिेसाठी  महत्िाच्र्यामहत्िाच्र्या  सचूनासचूना  ::--  शालेर्यशालेर्य,,  क्रीडाक्रीडा  स्पिांसाठीस्पिांसाठी  लागूलागू  

  
                िेबसाईटिेबसाईट  --  www.mumbaidivsports.com      ब्लॉग - www.dsomumbaisub.blogspot.com  

11..  सनसन  22001199--2200  याया  वर्षातवर्षात  आयोजितआयोजित  करण्यातकरण्यात  येणायेणा--याया  सववसवव  क्रीडाक्रीडा  स्पर्धांचीस्पर्धांची  प्राथजिकप्राथजिक  नोंदणीपासनूनोंदणीपासनू  सववसवव  
बाबीबाबी  ऑनलाईनऑनलाईन  करण्यातकरण्यात  येणारयेणार  याया  बाबातचेबाबातचे  प्रजिक्षणप्रजिक्षण  सभेसाठीसभेसाठी  उपस्स्थतउपस्स्थत  असलेल्याअसलेल्या  प्रत्येकप्रत्येक  जिक्षकासजिक्षकास  
देण्यातदेण्यात  आलेलेआलेले  आहे.आहे.  याया  वापरासाठीवापरासाठी  आपल्याआपल्या  िाळेचािाळेचा  यूयू--डायसडायस  डाटािर्धीलडाटािर्धील  कोडकोड  नंबरनंबर    हाहा  यिुरयिुर  आयआय  डीडी  
वव  प्राथजिकप्राथजिक  पासवडवपासवडव  म्हणनूम्हणनू  वापरण्यातवापरण्यात  येणारयेणार  आहे.आहे.  सदरचासदरचा  पासवडवपासवडव  नंतरनंतर  आपल्याआपल्या  सोयीप्रिाणेसोयीप्रिाणे  बदलण्यातबदलण्यात  
यावायावा  वव  लक्षालक्षातत  ठेवावा.ठेवावा.  
  
22..  प्रत्येकप्रत्येक  िाळािाळा  //  कजनष्ठकजनष्ठ  िहाजवद्यालयासाठीिहाजवद्यालयासाठी  ऑनलाईनऑनलाईन  प्राथजिकप्राथजिक  प्रवेजिकाप्रवेजिका  जदनांकजदनांक  3030  िुलैिुलै  22001199  तेते  0808  
ऑगस्टऑगस्ट  22001199  याया  कालावर्धीतकालावर्धीत  नोंदनोंद  करूकरूनन  प्रवेिप्रवेि  जनस्चचतजनस्चचत  करावयाचाकरावयाचा  आहे.आहे.  त्यानंतरत्यानंतर  िात्रिात्र  कोणत्याहीकोणत्याही  
पजरस्स्थतीतपजरस्स्थतीत  प्राथजिकप्राथजिक  प्रवेजिका वाप्रवेजिका वा  खेळांखेळांच्या च्या प्रवेिप्रवेि  नोंदनोंद  करताकरता  येणारयेणार  नाहीनाही  याचीयाची  नोंदनोंद  घ्यावी.घ्यावी.  

3. विन गट स्पर्धा3. विन गट स्पर्धािध्ये भाग घेताना सवव िाळािध्ये भाग घेताना सवव िाळा  //  कजनष्ठकजनष्ठ  िहाजवद्यालिहाजवद्यालयांनी यांनी खेळाडूचे विन करूनच त्या विन खेळाडूचे विन करूनच त्या विन 
गटात खेळाडंूचेगटात खेळाडंूचे नाव नोंदणी करावी. नाव नोंदणी करावी.  स्परे्धदरम्यान विन किी/ िास्त झाल्यासस्परे्धदरम्यान विन किी/ िास्त झाल्यास  खेळाडूना इतर विन गटात खेळाडूना इतर विन गटात 
खेळता येणार नाही याची नोंद खेळता येणार नाही याची नोंद प्रत्येकप्रत्येक  िाळािाळा  //  कजनष्ठकजनष्ठ  िहाजवद्यालिहाजवद्यालयांनी घ्यावीयांनी घ्यावी..  

44..   खेळाडंूचा वयोगटा संबंर्धीचा तक्ता:-जदनांक 01/01/2020 रोिी  म्हणिे 31/12/2019 पयंत िोिावे.  

  

  

  

अ.क्र. स्पर्धा प्रकार वयोगट इयत्ता िन्ितारीख 

1 सबु्रतो  िखुिी कप फुटबॉल स्पर्धा 14 वरे्ष िलेु वगाची अट नाही 01/01/2006.रोिी  ककवा त्यानंतर 

िन्िलेला असावा 

2 सबु्रतो  िखुिी कप फुटबॉल स्पर्धा 17 वरे्ष 
िलेु/िलुी 

वगाची अट नाही जद.01/01/2003 रोिी  ककवा 
त्यानंतर िन्िलेला असावा 

3 िालेय क्रीडा स्पर्धा (िलेु व िलुी) 14वर्षाखालील इयत्ता 9 वी पयंत जिकत 
असलेले 

जद.01/01/2006 रोिी ककवा त्यानंतर 
िन्िलेला असावा. 

4 िालेय क्रीडा स्पर्धा (िलेु व िलुी) 17 वर्षाखालील इयत्ता 11 वी पयंत जिकत 
असलेले 

जद.01/01/2003 रोिी ककवा त्यानंतर 
िन्िलेला असावा. 

5 िालेय क्रीडा स्पर्धा (िलेु व िलुी) 19 वर्षाखालील इयत्ता 12 वीपयंत जिकत 
असलेले 

जद.01/01/2001 रोिी ककवा त्यानंतर 
िन्िलेला असावा. 

6 सब ज्यजुन. नेहरू हॉकी स्पर्धा (िलेु) 15 वर्षाखालील वगाची अट नाही जद.01/11/2004 रोिी  ककवा 
त्यानंतर िन्िलेला असावा. 

7 ज्यजून. नेहरू हॉकी स्पर्धा( िलेु व िलुी ) 17 वर्षाखालील वगाची अट नाही जद.01/11/2002  रोिी   ककवा 
त्यानंतर िन्िलेला असावा. 

http://www./
http://www.dsomumbaisub.blogspot.com/
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55..  फीफी  बाबतबाबत  ::--  नोंदणी िलु्क व प्रवेि फ़ी जवद्याथी संख्येनसुार प्राथजिक /िाध्यजिक िाळा व कजनष्ठ 
िहाजवद्यालयांनी भरावयाचे िलु्क खालीलप्रिाणे आहे. 

अ.क्र. जिद्याथी सुंख्र्या भरािर्याचे सुंलग्निा श ल्क (रुपरे्य) जक्रडा जनिी (रुपरे्य) 
1. 1 ते 500 100/- 250/-/- 
2. 501 ते 1000 150/- 450/- 
3. 1001 ते 1500 200/- 550/- 
4. 1501 ते 2000 250/- 600/- 
5. 2001 ते 2500 300/- 750/- 
6. 2500 पेक्षा िास्त जवद्याथी 350/- 1000/- 

  

i)i)  प्रत्येकप्रत्येक  वयोगटातील प्रत्येक सांजघक खेळासाठीवयोगटातील प्रत्येक सांजघक खेळासाठी  प्रजतप्रजत  संघसंघ  रु.रु.  5500//--  (रु.(रु.पन्नास )पन्नास )  िलुािलुा--िलुींसाठी वेगवेगळेिलुींसाठी वेगवेगळे  

ii)ii)  प्रत्येकप्रत्येक  वयोगटातील वयोगटातील वैयस्क्तकवैयस्क्तक  क्रीडाक्रीडा  प्रकारातीलप्रकारातील  प्रत्येक प्रत्येक बाबाबीसाठी खेळासाठीबीसाठी खेळासाठी  रू.रू.  2255//--((  रु. पंचरु. पंचवीस)वीस)  
िलुािलुा--िलुींसाठी वेगवेगळेिलुींसाठी वेगवेगळे  

ततसेच खालील सेच खालील काहीकाही  जविेर्षजविेर्ष  खेळबाबींसाठीखेळबाबींसाठी  पुढीलपुढील  प्रिाणेप्रिाणे  फीफी  आकारण्यातआकारण्यात  येईल.येईल.    

            11..  जक्रकेटजक्रकेट  --  रू.रू.  440000//--                                                                        22..  र् टबॉलर् टबॉल  ((सिव)सिव)  --  रू.रू.4400/00/--  
          33..  बडॅममटनबडॅममटन  --  रू.रू.  220000//--                                                                    44..  हॉहॉकीकी  ((सिव)सिव)  --  रू.रू.4400/00/--  
          55..  लॉनटेजनसलॉनटेजनस  ((प्रजिप्रजि  खेळाडू)खेळाडू)  --  रू.रू.  100/100/--                                    66..  बास्केटबॉलबास्केटबॉल  ((प्रजिप्रजि  सुंघसुंघ))--  रू.रू.22000/0/--  
          77..  रार्यर्लरार्यर्ल  श टींगश टींग  ((नेमबािी)नेमबािी)  (प्रजि(प्रजि  खेळाडू)खेळाडू)  --  रू.100/रू.100/--      88..  टॆबलटॆबल  टॆजनसटॆजनस  ((प्रजिप्रजि  सुंघसुंघ))--  रू.रू.115500//--  
  
66..  प्राथजिक प्रवेजिकेची ऑनलॉईन नोंद झाल्यानंतर खेळाडंूची  नोंदणी ओळखपत्रकरून संघ / खेळाडंूचे ऑनलाईन 
प्रवेि अिव प्रत्येक स्पर्धेच्या प्रथि जदवसाच्या पाच जदवस आर्धी नोंजद करणे आवचयक आहे. त्यावर िाळेच्या 
िखु्याध्यापक अथवा िहाजवद्यालयाच्या प्राचायाचा सही जिक्का असणे अजनवायव आहे. त्यानंतर सदरचा प्रवेि आपोआप 
बंद होईल. अिा प्रकारे प्रवेि बंद झाल्यानंतर संघाची / खेळाडूची प्रवेजिका ऑनलाईन स्स्वकारली िाणार नाही. अिा 
खेळाडंूना कोणत्याही सबबीवर स्पर्धेत सहभागी करून घेण्यात येणार नाही. तसेच फक्त ऑनलाईन ओळखपत्रावरही 
सहभागी करून घेतले िाणार नाही . ऑनलाईन प्रवेि अिव आवचयक राहील. याची सवव क्रीडा जिक्षकांनी नोंद घेवनू 
सहकायव करावे. िनॅ्यअूली तयार करण्यात आलेल्या प्रवेजिका / ओळखपते्र असलेल्या खेळाडंूना स्पर्धेत सहभागी 
करून घेण्यात येणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी. 

7. सवव संघानी व खेळाडंुनी स्पर्धेच्या जदलेल्या वेळेच्या 30 जिजनटे आजर्ध उपस्स्थती द्यावी.जदलेल्या वेळेत संघ उपस्स्थत न 
झाल्यास जदलेल्या वेळेच्या 10 जिजनटे अजर्धक संघाची वाट बजघतली िाईल. िर संघ त्या अजर्धक वेळेतही हिर झाला नाही 
तर जवरुद्ध संघास जवियी घोजर्षत करुन पुढे चाल देण्यात येईल. याची नोंद सवव क्रीडा जिक्षकांनी , िखु्याध्यापकांनी घ्यावी. 
 

8. िालेय क्रीडा स्पर्धांिर्धील प्रत्येक खेळातील व प्रत्येक वयोगटातील प्रत्येक स्तरावरील स्पर्धा बाद पध्दतीने घेण्यात 
येतील. 
9. िालेय व इतर स्पर्धांिध्ये प्रत्येक खेळाडुने स्वत:च्या िबाबदारीने सहभाग घ्यावा स्पर्धेदरम्यान कोणत्याही कारणास्तव 
खेळाडुस कोणतीही दखुापत/इिा झाल्यास अथवा दघुवटना झाल्यास त्यास संयोिन सजिती िबाबदार राहणार नाही व 
कोणत्याही प्रकारचा खचव संयोिन सजितीकडून करण्यात येणार नाही. 
10. स्पर्धेत सहभागी होताना त्या त्या खेळाच्या एकजवर्ध संघटनेने जनस्चचत केलेला गणवेि (स्पोटवस जकट) असणे 
अजनवायव आहे. गणवेि नसेल तर स्पर्धेत सहभाग जदला िाणार नाही. 
11. जिल्हास्तरापासनू पुढील स्तरावर सहभागी होत असताना पात्रता प्रिाणपत्रावर जिल्हा क्रीडा अजर्धकारी यांची 
प्रजतस्वाक्षरी असणे बंर्धनकारक आहे. 
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12. तक्रार जनवारण :- 
अ) स्पर्धेच्यावेळी खेळाडंूबाबत तक्रार करावयाची असल्यास ती लेखी स्वरूपात संघ व्यवस्थापक/ िागवदिवक/ संघनायक 
यांनी सािना संपण्यापवूी अथवा सािना संपल्यानंतर 30 जिनीटांच्या आत तक्रार िलु्क रू. 1000/-(रूपये एक हिार 
फ़क्त) भरून संयोिकांकडे सादर करावे. 
आ) तक्रार नोंदजवणा-या व्यक्तीने तक्रार नोंदजवल्यानंतर तक्रारीबाबतचे पुरावे 30 जिनीटाच्या आत सादर करणे 
बंर्धनकारक राहील अन्यथा तक्रार फ़ेटाळण्यात येईल. 
इ) पंच व तांजत्रक सदस्यांनी जदलेल्या जनणवयाजवरुध्द कोणजतही तक्रार नोंदवनू घेतली िाणार नाही. 
ई) संयोिक प्राप्त तक्रारीचा जनणवय लेखी स्वरूपात देतील. 
13. तक्रार जनवारण सजिती -  तक्रार जनवारण सजितीचे स्वरुप हे जत्रसदस्यीय राहील. 
अ) उपसंचालक/ जिल्हा क्रीडा अजर्धकारी / तालकुा क्रीडा अजर्धकारी हे अनकु्रिे जवभाग / जिल्हा / तालकुास्तरावर 
अध्यक्ष म्हणनू काि पाहतील. 
आ) संबजर्धत एकजवर्ध खेळाच्या संघटनांचे प्रजतजनर्धी. 
 इ)  क्रीडा िागवदिवक / क्रीडा अजर्धकारी. 
 ई)  संबंजर्धत खेळाचे पुरस्काथी खेळाडु / तज्ञज्ञ  अनभुवी क्रीडा जिक्षक.अनभुवी क्रीडा जिक्षक.  
  उ) उ) संबंजर्धत खेळाच्या आयोिन सजितीचे प्रिखु. 
14. स्पर्धा कायवक्रिातील जदनांक, वेळ, व िागेसंबंर्धी काही कारणास्तव बदल करण्याचा प्रसंग आल्यास ,बदल करण्याचे 
अजर्धकार जिल्हा क्रीडा अजर्धकारी, िुंबई उपनगर यांनी राखनु ठेवले आहेत. 
 

  सुंचालनालर्याकड नसुंचालनालर्याकड न  सुंचालसुंचालनालनालर्यर्य  स्िरािरस्िरािर  र्यािीलर्यािील  काहीकाही  खेळखेळ  कमीकमी  झाल्र्यासझाल्र्यास  िािा  काहीकाही  खेळाुंचाखेळाुंचा  नजिननजिन  
समािेशसमािेश    झाल्र्यासझाल्र्यास  आपणासआपणास  कळजिण्र्यािकळजिण्र्याि  रे्यईलरे्यईल  ..  

  र्याजशिार्यर्याजशिार्य  काहीकाही  बिल/स चना असल्र्यास िेळॊिेळी त्र्यान साबिल/स चना असल्र्यास िेळॊिेळी त्र्यान सार ब्लॉगिर र ब्लॉगिर 
((dsomumbaisub.blogspot.com) मोबाईल मोबाईल ॲप (MUMBAI D SPORTS) िसेच     
िेबसाईटिर (www.mumbaidivsports.com)  प्रजसध्िी िेण्र्याि रे्यईल.                                                        

 
जिल्हा क्रीडा अजिकारी कार्यालर्य, म ुंबई उपनगर रे्यथील अजिकारी / कमवचारी र्यािी  

 

  
  
                                              

अ.क्र. नाि पिनाम सुंपकव  क्र. 

1 श्रीमिी. स िणा बारटक्के जिल्हा क्रीडा अजिकारी 022-28871105 

2 श्रीमिी. िषा साळिी िाल का क्रीडा अजिकारी (अुंिेरी, बोरीिली) 09821415916 

3 श्री. अमोल िुंडििे क्रीडा अजिकारी िसेच अजिरीक्ि कार्यवभार 
िाल का क्रीडा अजिकारी (क ला) 

09423618070 

4 श्रीमिी. िर्यश्री िेिकर  क्रीडा अजिकारी 09604752564 

5 श्री. िास िेि जथटे क्रीडा मागविशवक 08422910137 

6 श्री. सुंिोग ढोले क्रीडा मागविशवक 09850419704 

7 श्रीमिी. रश्मी आुंबेडकर क्रीडा मागविशवक 09511788818 

http://www.mumbaidivsports.com/
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शालेर्य क्रीडा स्पिासाठी खेळ,िर्योगट ि खेळाडू सुंख्र्या िशवजिणारा िक्िा सन 2019-20 

अ.क्र. खेळ िर्योगट सुंघािील खेळाडू सुंख्र्या 

म ले म ली 

1 आचवरी (इंडीयन,रीक्यरु, 

कंपाऊड राऊंड) 

14,17,19 वर्षा खालील  14,17,19 वर्षा खालील प्रत्येकी  04 

 
2 ॲथलेटीक्स 14,17,19 वर्षा खालील  14,17,19 वर्षा खालील बाबजनहाय 2 खेळाडू  

 क्रॉसकंट्री  19 वर्षाखालील 19 वर्षाखालील 06 
3 बडॅकिटन 14,17,19 वर्षा खालील  14,17,19 वर्षा खालील 05 
4 बास्केटबॉल  14,17,19 वर्षा खालील 14,17,19 वर्षा खालील 12 
5 बॉक्सींग  14,17,19 वर्षाखालील 17,19 वर्षाखालील     प्रत्येक विनी गटात 2 खेळाडू 
6 बेसबॉल  14,17,19 वर्षाखालील 14,17,19 वर्षाखालील 16 
7 बॉल बडॅकिटन 14,17,19 वर्षा खालील  14,17,19 वर्षा खालील 10 
8 बधु्दीबळ  14,17,19 वर्षाखालील 14,17,19 वर्षाखालील 5 
9 जक्रकेट    14,17,19 वर्षाखालील 17,19 वर्षाखालील  16 
10 सायकलींग,रोडरेस  14,17,19 वर्षा खालील 14,17,19 वर्षा खालील 6 
11 िटुींगबॉल 19 वर्षा खालील 19 वर्षा खालील 10 
12 स्क्विॅ 14,17,19 वर्षा खालील 14,17,19 वर्षा खालील 4 
13 कॅरि  14,17,19 वर्षा खालील 14,17,19 वर्षा खालील 5 
14 डॉिबॉल  17,19 वर्षा खालील 17,19 वर्षा खालील 10 
15 फुटबॉल  14,17,19 वर्षा खालील 14,17,19 वर्षा खालील 18 
16 सबु्रतो कप फुटबॉल  14,17 वर्षा खालील 17 वर्षा खालील 16 
17 तलवारबािी  14,17,19 वर्षा खालील 14,17,19 वर्षा खालील संघ 4, वैयक्तीक 2 

18 जिम्नसॅ्स्टक्स -आटीस्टीक 14,17,19 वर्षा खालील 14,17,19 वर्षा खालील 7 िलेु व 7 िलुी 

 जरदजिक जिम्नसॅ्स्टक्स -- 14,17,19 वर्षा खालील प्रत्येक वयोगटात 4 खेळाडू 

 ॲक्रोबटॅीक्स  19 वर्षाखालील  19 वर्षाखालील 7 िलेु व 6 िलुी 
19 हनॅ्डबॉल  14,17,19 वर्षा खालील 14,17,19 वर्षा खालील 16 
20 कबडडी  14,17,19 वर्षा खालील 14,17,19 वर्षा खालील 12 
21 खो - खो  14,17,19 वर्षा खालील 14,17,19 वर्षा खालील 12 
22 जकक बॉक्सींग  14,17,19 वर्षा खालील 14,17,19 वर्षा खालील प्रत्येक विनी गटात 2 खेळाडू 
23 लॉन टेजनस 14,17,19 वर्षा खालील 14,17,19 वर्षा खालील 5 
24 िल्लखांब 14,17,19 वर्षा खालील 14,17,19 वर्षा खालील 4 
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अ.क्र. खेळ िर्योगट सुंघािील खेळाडू सुंख्र्या 

म ले म ली 
 

25 नेटबॉल  14,17,19 वर्षा खालील 14,17,19 वर्षा खालील 12 
26 हॉकी  14,17,19 वर्षा खालील 14,17,19 वर्षा खालील 18 
27 नेहरु कप हॉकी 15,17 वर्षाखालील  17 वर्षाखालील 16 

28 रोलर स्केटींग (क्वाड व 
इनलाईन) 

11,14,17,19 वर्षाखालील 11,14,17,19वर्षाखालील क्वाड व इनलाईन 

प्रत्येकी 3 
 रोलर हॉकी  19 वर्षाआतील  -- 12 
29 रोल बॉल  14,17,19 वर्षा खालील 14,17,19 वर्षा खालील 12 
30 रायफल िटुींग  14,17,19 वर्षा खालील 14,17,19 वर्षा खालील 4 
31 िलतरण व डायव्हींग  14,17,19 वर्षा खालील 14,17,19 वर्षा खालील बाबजनहाय 2 खेळाडू 
 वॉटरपोलो  19 वर्षाआतील -- 13 
32 सॉफटबॉल  14,17,19 वर्षा खालील 14,17,19 वर्षा खालील 16 
33 जसकई िािवल आटव  14,17,19 वर्षा खालील 14,17,19 वर्षा खालील प्रत्येक विनी गटात 2 खेळाडू 
34 टेबल - टेजनस  14,17,19 वर्षा खालील 14,17,19 वर्षा खालील 5 
35 तायक्वांदो  14,17,19 वर्षा खालील 14,17,19 वर्षा खालील प्रत्येक विनी गटात 2 खेळाडू 
36 थ्रोबॉल  14,17,19 वर्षा खालील 14,17,19 वर्षा खालील 12 
37 व्हॉलीबॉल  14,17,19 वर्षा खालील 14,17,19 वर्षा खालील 12 
38 कुस्ती ( फ्री स्टाईल ) 14,17,19 वर्षा खालील 14,17,19 वर्षा खालील   प्रत्येक विनी गटात 2 खेळाडू 
 कुस्ती (जिको रोिन) 17,19 वर्षा खालील -- प्रत्येक विनी गटात 2 खेळाडू 

39 वेटजलफटीग  17,19 वर्षा खालील 17,19 वर्षा खालील प्रत्येक विनी गटात 2 खेळाडू 

40 योगासन  14,17,19 वर्षा खालील 14,17,19 वर्षा खालील 7 
41 कराटे  14,17,19 वर्षा खालील 14,17,19 वर्षा खालील प्रत्येक विनी गटात 2 खेळाडू 
42 विु ु 17,19 वर्षा खालील 17,19 वर्षा खालील प्रत्येक विनी गटात 2 खेळाडू 
43 ज्यदुो 14,17,19 वर्षा खालील 14,17,19 वर्षा खालील प्रत्येक विनी गटात 2 खेळाडू 
44 रग्बी 14,17,19 वर्षा खालील 14,17,19 वर्षा खालील 12 
45 िॉडनव पेंटथँलॉन 17,19 वर्षा खालील 17,19 वर्षा खालील नंतर कळवण्यात  येईल 
46 टेजनक्वॉईट 14,17,19 वर्षा खालील 14,17,19 वर्षा खालील नंतर कळवण्यात  येईल 
47 सेपक टकरा 14,17,19 वर्षा खालील 14,17,19 वर्षा खालील नंतर कळवण्यात  येईल 
48 सॉफट टेजनस 14,17,19 वर्षा खालील 14,17,19 वर्षा खालील नंतर कळवण्यात  येईल 
49 आट्यापाट्या 14,17,19 वर्षा खालील 14,17,19 वर्षा खालील नंतर कळवण्यात  येईल 
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िलिरणिलिरण  बाबींचा िक्िा बाबींचा िक्िा   

  
गटगट  म लेम ले      म लीम ली  
1144  िषेिषे  फ़्रीस्टाईल फ़्रीस्टाईल --  5500,,110000,,220000,,440000  मी.मी.  

बकॅस्रोक बकॅस्रोक --  5500,,110000,,220000  मी.मी.  
बे्रस्ट स्रोक बे्रस्ट स्रोक --  5500,,110000,,220000  मी.मी.  
बटरफ़्लार्य बटरफ़्लार्य --  5500,,110000,,220000  मी.मी.  
िर्यक्क्िक जमडले िर्यक्क्िक जमडले --220000  मी.मी.  
जरले जरले --  44  बार्य बार्य 110000  मीमी..,,  44  बार्य बार्य 110000  मी.मी.  जमडलेजमडले  
डार्यव्हींग डार्यव्हींग --  11  ि ि 33  स्प्स्प्रग स्प्स्प्रग बोडवबोडव   ि हार्यबोडवि हार्यबोडव   

फ़्रीस्टाईल फ़्रीस्टाईल --  5500,,110000,,220000,,440000  मी.मी.  
बकॅस्रोक बकॅस्रोक --  5500,,110000,,220000  मी.मी.  
बे्रस्ट स्रोक बे्रस्ट स्रोक --  5500,,110000,,220000  मी.मी.  
बटरफ़्लार्य बटरफ़्लार्य --  5500,,110000,,220000  मी.मी.  
िर्यक्क्िक जमडले िर्यक्क्िक जमडले --220000,,  मी.मी.  
जरले जरले --  44  बार्य बार्य 110000  मी.मी.,,  44  बार्य बार्य 110000  मी.मी.  जमडलेजमडले  
डार्यव्हींडार्यव्हींग ग --  11  ि ि 33  स्प्स्प्रग बोडवस्प्स्प्रग बोडव   ि हार्यि हार्यबोडवबोडव   

1177  िषेिषे  फ़्रीस्टाईल फ़्रीस्टाईल --  5500,,110000,,220000,,440000,,880000  मी.मी.  
बकॅस्रोक बकॅस्रोक --  5500,,110000,,220000  मी.मी.  
बे्रस्ट स्रोक बे्रस्ट स्रोक --  5500,,110000,,220000  मी.मी.  
बटरफ़्लार्य बटरफ़्लार्य --  5500,,110000,,220000  मी.मी.  
िर्यक्क्िक जमडले िर्यक्क्िक जमडले --220000,,440000  मी.मी.  
जरले जरले --  44  बार्य बार्य 110000  मी.मी.,,  44  बार्य बार्य 110000  मी.मी.  जमडलेजमडले  
डार्यव्हींग डार्यव्हींग --  11  ि ि 33  स्प्स्प्रग बोडवस्प्स्प्रग बोडव   ि हार्यबोडवि हार्यबोडव   

फ़्रीस्टाईल फ़्रीस्टाईल --  5500,,110000,,220000,,440000,,  मी.मी.  
बकॅस्रोक बकॅस्रोक --  5500,,110000,,220000  मी.मी.  
बे्रस्ट स्रोक बे्रस्ट स्रोक --  5500,,110000,,220000  मी.मी.  
बटरफ़्लार्य बटरफ़्लार्य --  5500,,110000,,220000  मी.मी.  
िर्यक्क्िक जमडले िर्यक्क्िक जमडले --220000,,440000  मी.मी.  
जरले जरले --  44  बार्य बार्य 110000  मी.मी.,,  44  बार्य बार्य 110000  मी.मी.  जमडलेजमडले  
डार्यव्हींग डार्यव्हींग --  11  ि ि 33  स्प्स्प्रग बोडवस्प्स्प्रग बोडव   ि ि हाहार्यबोडवर्यबोडव   

1199  िषेिषे  फ़्रीस्टाईल फ़्रीस्टाईल --  5500,,110000,,220000,,440000,,11550000  मी.मी.  
बकॅस्रोक बकॅस्रोक --  5500,,110000,,220000  मी.मी.  
बे्रस्ट स्रोक बे्रस्ट स्रोक --  5500,,110000,,220000  मी.मी.  
बटरफ़्लार्य बटरफ़्लार्य --  5500,,110000,,220000  मी.मी.  
ििर्यक्क्िक जमडले र्यक्क्िक जमडले --220000,,440000  मी.मी.  
जरले जरले --  44  बार्य बार्य 110000  मी.मी.,,  44  बार्य बार्य 110000  मी.मी.  जमडलेजमडले  
डार्यव्हींग डार्यव्हींग --  11  ि ि 33  स्प्स्प्रग बोडवस्प्स्प्रग बोडव   ि ि हार्यबोडवहार्यबोडव   

फ़्रीफ़्रीस्टाईल स्टाईल --  5500,,110000,,220000,,440000,,880000  मी.मी.  
बकॅस्रोक बकॅस्रोक --  5500,,110000,,220000  मी.मी.  
बे्रस्ट स्रोक बे्रस्ट स्रोक --  5500,,110000,,220000  मी.मी.  
बटरफ़्लार्य बटरफ़्लार्य --  5500,,110000,,220000  मी.मी.  
िर्यक्क्िक जमडले िर्यक्क्िक जमडले --220000,,440000  मी.मी.  
जरले जरले --  44  बार्य बार्य 110000  मी.मी.,,  44  बार्य बार्य 110000  मी.मी.  जमडलेजमडले  
डार्यव्हींग डार्यव्हींग --  11  ि ि 33  स्प्स्प्रग बोडवस्प्स्प्रग बोडव   ि ि हार्यबोडवहार्यबोडव   

  

  
ज्र्य िोज्र्य िो  

  
अ.क्रअ.क्र  1144  िषेिषे  1177  िषेिषे  1199  िषेिषे  

ििनििन  

म लेम ले  म लीम ली  म लेम ले  म लीम ली  म लेम ले  म लीम ली  

11  --2255  जक.ग्रॅजक.ग्रॅ..  --  2233  जक.ग्रॅजक.ग्र ॅ   --  4400  जक.ग्रॅजक.ग्र ॅ --  3366  जक.ग्रॅजक.ग्रॅ      --  4400  जक.ग्रॅजक.ग्र ॅ --  3366  जक.ग्रॅजक.ग्र ॅ 
22  --  3300  --  2277  --  4455    --  4400    --  4455    --  4400    
33  --  3355  --  3322  --  5500    --  4444    --  5500    --  4444    
44  --  4400  --  3366  --  5555      --  4488      --  5555  --  4488    
55  --  4455  --  4400  --  6600    --  5522    --  6600    --  5522    
66  --    5500  --  4444  --  6666    --  5577    --  6666    --  5577    
77  ++  5500  ++  4444  --  7733    --  6633    --  7733    --  6633    
88  ----  ----  --  8811  --  7700    --  8811    --  7700    
99  ----  ----  --  9900      ++  7700  --  9900    ++  7700  
1100  ----  ----    ++  9900    ----  ++  9900    ----  
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िार्यक्िाुंिो िार्यक्िाुंिो   

  
अ.क्रअ.क्र  1144  िषेिषे  1177  िषेिषे  1199  िषेिषे  

ििनििन  

म लेम ले  म लीम ली  म लेम ले  म लीम ली  म लेम ले  म लीम ली  

11  --  1188  जक.ग्रॅजक.ग्र ॅ --  1166  जक.ग्रॅजक.ग्र ॅ --  3355  जक.ग्रॅजक.ग्र ॅ --  3322  जक.ग्रॅजक.ग्र ॅ 4411--4455  जक.ग्रॅजक.ग्र ॅ --  4400  जक.ग्रॅजक.ग्र ॅ 
22  1188  --  2211  1166  --  1188  3355  --  3388  3322  --  3355  4455  --  4488  4400  --  4422  
33  2211  --  2233  1188  --  2200  3388  --  4411  3355  --  3388  4488  --  5511  4422  --  4444  
44  2233  --  2255  2200  --  2222  4411  --  4455  3388  --  4422  5511  --  5555  4444  --  4466  
55  2255  --  2277  2222  --  2244  4455  --  4488  4422  --  4444  5555  --  5599  4466  --  4499  
66  2277  --  2299  2244  --  2266  4488  --  5511  4444  --  4466  5599  --  6633  4499  --  5522  
77  2299  --  3322  2266  --  2299  5511  --  5555  4466  --  4499  6633  --  6688  5522  --  5555  
88  3322  --  3355  2299  --  3322  5555  --  5599  4499  --  5522  6688  --  7733  5555  --  5599  
99  3355  --  3388  3322  --  3355  5599  --  6633  5522  --  5555  7733  --  7788  5599  --  6633  
1100  3388  --  4411  3355  --  3388  6633  --  6688  5555  --  5599  ++  7788    6633  --  6688  
1111  ++  4411  ++  3388  6688  --  7733  5599  --  6633  ----  ++  6688    
1122  ----  ----  7733  --  7788  6633  --  6688  ----  ----  
1133  ------  ----  ++  7788    ++  6688    ----  ----  

  
  

              क स्िीक स्िी  ((  फ़्रीफ़्री  स्टाईलस्टाईल  िि  ग्रीकोरोमनग्रीकोरोमन))  
  

अ.क्रअ.क्र  
1144  िषेिषे  1177  िषेिषे  1199  िषेिषे  

1199  िषेिषे  
((ग्रीकोरोमग्रीकोरोमन)न)  

ििन ििन   
  म लेम ले  म लीम ली  म लेम ले  म लीम ली  म लेम ले  म लीम ली  म लेम ले  
11  3355  

  जक.ग्रॅजक.ग्र ॅ 
3300    
जक.ग्रॅजक.ग्र ॅ 

  4411  िॆ िॆ 4455        
जक.ग्रॅजक.ग्र ॅ 

  3366  िे िे 4400            
जक.ग्रॅजक.ग्र ॅ 

  5577  
जक.ग्रॅजक.ग्र ॅ 

5500    
जक.ग्रॅजक.ग्र ॅ 

  5555    
जक.ग्रॅजक.ग्र ॅ 

22  3388  3333  4488  4433  6611    5533    6600  
33  4411  3366  5511  4466  6655    5555    6633  
44  4444  3399  5555  4499  7700    5577    6677  
55  4488  4422  6600  5533  7744    5599    7722  
66  5522  4466  6655  5577  7799    6622    7777  
77    5577  5500  7711  6611  8866    6655    8822  
88  6622  5544  8800  6655  9922    6688    8877  
99  6688  5588  9922  6699  9977    7722    9977  
1100  7755  6622    111100    7733  112255    7766    113300  
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                                                                                            कब्बड्डीकब्बड्डी      
  

अ.क्रअ.क्र  िर्योगटिर्योगट  क्रीडाुंगणाचेक्रीडाुंगणाचे  मोिमापमोिमाप  ििनििन    सुंघसुंघ  खेळाड खेळाड   सुंख्र्यासुंख्र्या  
11  1144  िषेिषे  म लेम ले  1111  बार्यबार्य  0088  स्क्िे.मीस्क्िे.मी  5511  जक.ग्र.ॅजक.ग्र.ॅ  खालीलखालील  1122  
22  1144  िषेिषे  म लीम ली  1111  बार्यबार्य  0088  स्क्िे.मीस्क्िे.मी  4488  जक.ग्र.ॅजक.ग्र.ॅ  खालीलखालील  1122  
33  1177  िषेिषे  म लेम ले  1122  बार्यबार्य  0088  स्क्िे.मीस्क्िे.मी  5555  जक.ग्र.ॅजक.ग्र.ॅ  खालीलखालील  1122  
44  1177  िषेिषे  म लीम ली  1122  बार्यबार्य  0088  स्क्िे.मीस्क्िे.मी  5555  जक.ग्र.ॅजक.ग्र.ॅ  खालीलखालील  1122  
55  1199  िषेिषे  म लेम ले  1133  बार्यबार्य  1100  स्क्िे.मीस्क्िे.मी  7700  जक.ग्र.ॅजक.ग्र.ॅ  खालीलखालील  1122  
66  1199  िषेिषे  म लीम ली  1122  बार्यबार्य  0088  स्क्िे.मीस्क्िे.मी  6655  जक.ग्र.ॅजक.ग्र.ॅ  खालीलखालील  1122  

  
  

                                                ि शूि श ू     
                  

अ.क्रअ.क्र  1177  िषेिषे  1199  िषेिषे  
                                                                                ििनििन  

म लेम ले  म लीम ली  म लेम ले  म लीम ली  

11              --  4400  --  3366                    --  4400  --  3366  
22  --  4455  --  4400  --  4455  --  4400  
33  --  4488  --  4455  --  4488  --  4455  
44  --  5522  --  4488  --  5522  --  4488  
55  --  5566  --  5522  --  5566  --  5522  
66  --  6600  --  5566  --  6600  --  5566  
77  --  6655  --  6600  --  6655  --  6600  
88  --  7700  --  6655  --  7700  --  6655  
99  --  7755  --  7700  --  7755  ++  6655  
1100  --  8800  ----  --  8800  ----  
1111  --  8855  ----  --  8855  ----  

                                                                                              
  

जसकईजसकई  माशवलमाशवल  आटवआटव   
  

अ.अ.
क्रक्र  

1144  िषेिषे  1177  िषेिषे  1199  िषेिषे  
म लेम ले  म लीम ली  म लेम ले  म लीम ली  म लेम ले  म लीम ली  

11  --  2255  जक.ग्रॅजक.ग्रॅ  --  2233  जक.ग्रॅजक.ग्र ॅ --  4400  जक.ग्रॅजक.ग्र ॅ --  3366  जक.ग्रॅजक.ग्र ॅ --  4466  जक.ग्रॅजक.ग्र ॅ --  4422  जक.ग्रॅजक.ग्र ॅ 
22  --  2299  --  2277  --  4444  --  4400  --  5500  --  4466  
33  --  3333  --  3311  --  4488  --  4444  --  5544  --  5500  
44  --  3377  --  3355  --  5522  --  4488  --  5588  --  5544  
55  --  4411  --  3399  --  5566  --  5522  --  6622  --  5588  
66  --  4455  --  4411  --  6600  --  5566  --  6666  --  6622  
77  45 45 िरीलिरील  4411  िरीलिरील  60 60 िरीलिरील  56 56 िरीलिरील    66 66 िरीलिरील  62 62 िरीलिरील  
88  KK--11  KK--11              KK--11  KK--11  KK--11  KK--11  

99  ----  ----  KK--22  KK--22  KK--22  KK--22  
1100  ASIASI  ASIASI ASIASI ASIASI ASIASI ASIASI 
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बॉस्प्क्सगबॉस्प्क्सग  

  
अ.क्रअ.क्र  1144  िषेिषे  1177  िषेिषे  1199  िषेिषे  

ििनििन  
म लेम ले  म लीम ली  म लेम ले  म लीम ली  म लेम ले  म लीम ली  

11  2288  --  3300  ----  --  4466  --  4422  --  4466  --  4455  
22  3300  --  3322  ----  4466  --  4488  4422  --  4444  4466  --  4499  4455  --  4488  
33  3322  --  3344  ----  4488  --  5500  4444  --  4466  4499  --  5522  4488  --  5511  
44  3344  --  3366  ----  5500  --  5522  4466  --  4488  5522  --  5566  5511  --  5544  
55  3366  --  3388  ----  5522  --  5544  4488  --  5500  5566  --  6600  5544  --  5577  
66  3388  --  4400  ----  5544  --  5577  5500  --  5522  6600  --    6644  5577  --  6600  
77  4400  --  4422  ----  5577  --  6600  5522  --  5544  6644  --  6699  6600  --  6644  
88  4422  --  4444  ----  6600  --  6633  5544  --  5577  6699  --    7755  6644  --  6666  
99  4444  --  4466  ----  6633  --  6666  5577  --  6600  7755  --  8811  6666  --  6699  
1100  4466  --  4488  ----  6666  --  7700  6600  --  6633  8811  --  9911  6699  --  7755  
1111  4488  --  5500  ----  7700  --  7755  6633  --  6666  ++  9911  7755  --  8800  
1122  ----  ----  7755  --  8800  6666  --  7700  ----  ++  8811  
1133  ----  ----  ++  8800    7700  --  7755  ----  ----  
1144  ----  ----  ----  7755  --  8800  ----  ----  
1155  ----  ----  ----  ++  8800    ----  ----  

    
  
  
  

जकक बॉस्प्क्सगजकक बॉस्प्क्सग  
  

अ.क्रअ.क्र  1144  िषेिषे  1177  िषेिषे  1199  िषेिषे  

ििनििन  
म लेम ले  म लीम ली  म लेम ले  म लीम ली  म लेम ले  म लीम ली  

11  --  2244  जक.ग्रॅजक.ग्र ॅ --  2244  जक.ग्रॅजक.ग्र ॅ --  3355  जक.ग्रॅजक.ग्र ॅ --  3355  जक.ग्रॅजक.ग्र ॅ --  4444  जक.ग्रॅजक.ग्र ॅ --  4455  जक.ग्रॅजक.ग्र ॅ 
22  --  2288  --  2288  --  4400  --  4400  --  4488  --  4488  
33  --  3322  --  3322  --  4455  --  4455  --  5522  --  5511  
44  --  3377  --  3377  --  5500  --  5500  --  5566  --  5544  
55  --  4422  --  4422  --  5555  --  5555  --  6600  --  5577  
66  --  4477  --  4466  --  6600  --  6600  --  6655  --  6633  
77  --  5522  --  5500  --  6655  ++  6600    --  7700  ++  6633    
88  --  5577  ----  --  7700  ----  --  7755  ----  
99  --  6633  ----  --  7755  ----  --  8800  ----  
1100    ++  6633    ----  ++  7755    ----  ++  8800    ----  
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कराटे 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

िेटजलस्प्टटग 
 

 
अ.क्र 

17 िषे 19 िषे 
ििन 

म ले म ली म ले म ली 
1 - 49 जक.ग्र ॅ - 40 जक.ग्र ॅ - 55 जक.ग्र ॅ - 45 जक.ग्र ॅ
2 - 55 - 45 - 61 - 49 
3 - 61 - 49  - 67 - 55 
4 - 67 - 55 - 73 - 59 
5 - 73 - 59 - 81 - 64 
6 - 81 - 64 - 89 - 71 
7 - 89 - 71 - 96 - 76 
8 - 96 - 76   - 102 - 81 
9 - 102          -  81 + 102       - 87 
10 + 102 + 81 --  + 87 

  
  
  
  

अ.क्र 
14 िषे 

 
17 िषे 

 
19 िषे 

म ले म ली म ले म ली म ले म ली 

1 -20 -18 - 35 - 32 -35 -32 
2 -25 -22 -40 -36        -40 -36 
3 -30 -24 -45 -40 -45 -40 
4 -35 -26 -50 -44 -50 -44 
5 -40 -30 -54 -48 -54 -48 
6 -45 -34 -58      -52 -58 -52 
7 -50 -38 -62 -56 -62 -56 
8 -55 -42 -66 -60 -66 -60 
9 -60 -46 -70 -64 -70 -64 
10 +60 -50 -74  -68 -74 -68 
11 -- +50 -78 +68  -78 +68 

12 -- -- -82 -- -82 -- 
13 -- -- +82  -- +82  -- 
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           मैिानी 

वैयक्तीक प्रकारची वयोगटजनहाय होणा-या स्पर्धा बाबी 
 

 
अ.मैिानी स्पिा - 14 िषे िर्योगट म ले/म ली . 
1. िलेु/िलुी र्धावणे 100,200,400,600 िीटर.                 4. उंच उडी ,लांब उडी. 
2. हडवल्स 80 िी (76.2 से.िी.उंची )                               5. िलेु -  गोळा फेक ( 4 जक .ि.ॅ) 
3. जरले 4 X 100 िीटर                                                  6. िलुी  - गोळा फेक ( ३  जक .ि.ॅ) 
7. थाळी फेक ( 1 जक .ि.ॅ) 
 
 
ब. मैिानी स्पिा - 17 िषे िर्योगट म ले.                                                                                       
1. 100,200,400,800,1500,3000 िीटर र्धावणे.                  6. गोळा फेक (5 जक .ि.ॅ) 
2. हडवल्स 110 िी  ( 0.914 िी.उंची )                                    7. थाळी फेक ( 1.5 जक .ि.ॅ) 
3. हडवल्स 400िी  ( 0.838.िी.उंची                                      8. भाला फेक (700 ििॅ )       
4. जरले 4 X 100 िीटर                                                       9. हातोडा फेक (5 जक.ि.ॅ)   
5. उंच उडी ,लांब उडी.जतहेरी उडी,बांब ुउडी.                             10. 5000 िी. चालणे. 
 
 
क. मैिानी स्पिा - 17 िषे िर्योगट म ली.  [                            

1. 100,200,400,800,1500,3000 िीटर र्धावणे.                     6. गोळा फेक ( 3 जक .ि.ॅ) 
2. हडवल्स 100 िी (0.762 िी.उंची )                                        7. थाळी फेक  ( 1 जक .ि.ॅ) 
3. हडवल्स 400िी  (0.762 िी.उंची )                                       8. भाला फेक  ( 500 ििॅ )       
4. जरले 4 X 100 िीटर                                                         9. हातोडा फेक ( 3  जक.ि.ॅ)   
5. उंच उडी ,लांब उडी.जतहेरी उडी,बांब ुउडी.                              10. 3000 िी.चालणे. 
 
ड. मैिानी स्पिा - 19 िषे िर्योगट म ले.  
1. 100,200,400,800,1500,5000 िीटर र्धावणे                    7. थाळी फेक  ( 1.5 जक .ि.ॅ) 
2. हडवल्स 110 िी ( 0.914 िी.उंची )                                       8. भाला फेक  ( 700 ििॅ )       
3. हडवल्स 400 िी. ( 0.838 िी.उंची )                                    9. हातोडा फेक ( 5 जक.ि.ॅ) 
4. जरले 4 X 100 िीटर, 4 X 400 िीटर                                10. 5000 िी.चालणे.   
5. उंच उडी , लांब उडी.जतहेरी उडी,बांब ुउडी.                             11. क्रॉसकुं री 6 जक.िी.चे अंतर 
6. गोळा फेक ( 5  जक .ि.ॅ)                                                       
इ. मैिानी स्पिा - 19 िषे िर्योगट म ली 
1. 100,200,400,800,1500,3000 िीटर र्धावणे                     7. थाळी फेक  ( 1 जक .ि.ॅ) 
2. हडवल्स 110 िी ( 0.762 िी.उंची )                                      8. भाला फेक  ( 500 ििॅ )       
3. हडवल्स 400 िी. (0.762 िी.उंची )                                     9. हातोडा फेक ( 3 जक.ि.ॅ) 
4. जरले 4 X 100 िीटर, 4 X 400 िीटर                                 10. 3000 िी.चालणे.   
5. उंच उडी ,लांब उडी.जतहेरी उडी,बांब ुउडी.                               11. क्रॉसकुं री 4  जक.िी.चे अंतर 
6. गोळा फेक ( 3 जक.ि.ॅ)                                                       
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महाराष्ट्र शासनमहाराष्ट्र शासन  
क्रीडा ि र्य िकसेिा सुंचालनालर्यक्रीडा ि र्य िकसेिा सुंचालनालर्य,,  महाराष्ट्र राज्र्यमहाराष्ट्र राज्र्य,,  प णेप णे  

जिल्हा क्रीडा अजिकारी कार्यालर्यजिल्हा क्रीडा अजिकारी कार्यालर्य,,  म ुंबई उपनगर  अुंिगवि अुंिगवि राबजिण्र्याि रे्यणाराबजिण्र्याि रे्यणा--र्यार्या  
  

                                          जिजिि जिल्हास्िर ि राज्र्यस्िर क्रीडा जिकास र्योिनाजिजिि जिल्हास्िर ि राज्र्यस्िर क्रीडा जिकास र्योिना      
  

11..  क्रीडाक्रीडा  सुंक लसुंक ल  बाुंिकामबाुंिकाम  र्योिनार्योिना  
  
                  िहाराष्ट्र राज्यच्या क्रीडा र्धोरणाअंतगवत प्रत्येक जवभागिहाराष्ट्र राज्यच्या क्रीडा र्धोरणाअंतगवत प्रत्येक जवभाग,,  जिल्हा व तालकु्याच्या जठकाणी क्रीडा जिल्हा व तालकु्याच्या जठकाणी क्रीडा 
संकुल उभारण्याची सरु्धारीत योिना िासन जनणवयसंकुल उभारण्याची सरु्धारीत योिना िासन जनणवय,,  सािाजिक न्यायसािाजिक न्याय,,सांस्कजतक कायवसांस्कजतक कायव,,  क्रीडा व जविेर्ष क्रीडा व जविेर्ष 
सहाय्य जवभागसहाय्य जवभाग,,  क्र.राक्रीर्धोक्र.राक्रीर्धो--2003/प्र.क्र.11/क्रीयसेु2003/प्र.क्र.11/क्रीयसेु--11,,  जद.26जद.26  िाचविाचव ,,20032003  अन्वये कायास्न्वत करण्यैंत अन्वये कायास्न्वत करण्यैंत 
आलेली आहे.आलेली आहे.  िासनाने िासन जनणवय क्र.राक्रीर्धोिासनाने िासन जनणवय क्र.राक्रीर्धो--2009/(प्र.क्र.25/09)/क्रीयसेु2009/(प्र.क्र.25/09)/क्रीयसेु--11  जद.21जद.21  िाचविाचव ,,  22000099  
अन्वये क्रीडा संकुल बांर्धकािाकजरता दयावयाच्या बांर्धकाि अनदुान ियादेत वाढ केली आहे.अन्वये क्रीडा संकुल बांर्धकािाकजरता दयावयाच्या बांर्धकाि अनदुान ियादेत वाढ केली आहे.  
  

अअ))  जिभागीर्य क्रीडा सुंक ल जिभागीर्य क्रीडा सुंक ल ::--  ((  अन िान मर्यािा रू.24अन िान मर्यािा रू.24  कोटीकोटी  ))  
  जवभागीय क्रीडा संकुलािध्ये जवभागीय क्रीडा संकुलािध्ये 1100  लेनच्या कसथेजटक ट्रॅकसह खलेु पे्रक्षगहृलेनच्या कसथेजटक ट्रॅकसह खलेु पे्रक्षगहृ,,  बंजदस्त िलतरण बंजदस्त िलतरण 
तलावतलाव,,  बंजदस्त बंजदस्त ((वातानकूुजलत)वातानकूुजलत)  पे्रक्षगहृपे्रक्षगहृ,,  ॲस्ट्रोटफव  हॉकी िैदान व जवजवर्ध खेळांची क्रीडांगणेॲस्ट्रोटफव  हॉकी िैदान व जवजवर्ध खेळांची क्रीडांगणे,,  िलुा िलुा 
िलुींची वसजतगहेृिलुींची वसजतगहेृ,,  पाणीपुरवठा/ड्रेनेि/जवद्यजुतकरण/अंतगवत रस्ते/संरक्षपाणीपुरवठा/ड्रेनेि/जवद्यजुतकरण/अंतगवत रस्ते/संरक्षक कभत इत्यादी बाबींचा सिावेि क कभत इत्यादी बाबींचा सिावेि 
असनू आंअसनू आंतरराष्ट्रीय दिाचे क्रीडा साजहत्य खरेदीचाही सिावेि आहे.तरराष्ट्रीय दिाचे क्रीडा साजहत्य खरेदीचाही सिावेि आहे.  

  

    बब))    जिल्हाजिल्हा  क्रीडाक्रीडा  सुंक लसुंक ल  ::--  ((  अन िानअन िान  मर्यािामर्यािा  रू.8रू.8  कोटी कोटी ))  
  प्रत्येक जिल्हयाच्या जठकाणी जिल्हा क्रीडा संकुल उभारण्याचे प्रस्ताजवत आहे.प्रत्येक जिल्हयाच्या जठकाणी जिल्हा क्रीडा संकुल उभारण्याचे प्रस्ताजवत आहे.  जिल्हा क्रीडा जिल्हा क्रीडा 
संकुलािध्ये संकुलािध्ये 440000  िी.िी.  ट्रॅकसह खलेु पे्रक्षगहृट्रॅकसह खलेु पे्रक्षगहृ,,  जवजवर्ध खेळांची िैदानेजवजवर्ध खेळांची िैदाने,,  िस्ल्टजिििस्ल्टजिि,,  वेटकलफटींगवेटकलफटींग,,  जफजिकल जफजिकल 
एक्झरसाईिएक्झरसाईि  हॉलहॉल,,  जफटनेस सेंन्टरजफटनेस सेंन्टर,,  िलतरण तलाविलतरण तलाव,,  इनडोअर हॉलइनडोअर हॉल,,  िलुािलुा--  िलुींची वसजतगहेृिलुींची वसजतगहेृ,,  
पाणीपुरवठा/पाणीपुरवठा/  ड्रेनेि/ड्रेनेि/  जवद्यजुतकरण/जवद्यजुतकरण/  अंतगवत रस्ते/संरक्षक कभत इत्यादी बाबींचा सिावेि असनू क्रीअंतगवत रस्ते/संरक्षक कभत इत्यादी बाबींचा सिावेि असनू क्रीडा डा 
साजहत्य खरेदीचाही सिावेि आहे.साजहत्य खरेदीचाही सिावेि आहे.    

  
क)क)    िाल कािाल का  क्रीडाक्रीडा  सुंक लसुंक ल  ::--  ((  अन िानअन िान  मर्यािामर्यािा  रू.1रू.1  कोटीकोटी  ))  

  तालकु्याच्या  जठकाणी तालकुा क्रीडा संकुल उभारण्याचे प्रस्ताजवत आहे.तालकु्याच्या  जठकाणी तालकुा क्रीडा संकुल उभारण्याचे प्रस्ताजवत आहे.  तालकुा क्रीडा तालकुा क्रीडा 
संकुलािध्ये संकुलािध्ये 440000  िी.िी.  र्धावनपथर्धावनपथ,,  इनडोअर गेि हॉलइनडोअर गेि हॉल,,  खोखो--खोखो,,  हॉलीबॉलहॉलीबॉल,,  कबड्डीची कबड्डीची   प्रत्येकी दोप्रत्येकी दोन िैदानेन िैदाने,,  
बास्केटबॉल कोटव/बास्केटबॉल कोटव/  लॉन टेजनस वा अन्य सजुवर्धा लॉन टेजनस वा अन्य सजुवर्धा //िटूींग रेंि पाणीपुरवठा/ड्रेनेि/जवद्यजुतकरण/अंतगवत िटूींग रेंि पाणीपुरवठा/ड्रेनेि/जवद्यजुतकरण/अंतगवत 
रस्ते/संरक्षक कभत इत्यादी बाबींचा सिावेि असनू क्रीडा साजहत्य खरेदीचाही सिावेि आहे.रस्ते/संरक्षक कभत इत्यादी बाबींचा सिावेि असनू क्रीडा साजहत्य खरेदीचाही सिावेि आहे.     

  

  

22..  स्िर्युंजसध्िास्िर्युंजसध्िा  मजहलामजहला  स्िसुंरक्षणस्िसुंरक्षण  प्रजशक्षणप्रजशक्षण  कार्यवक्रमकार्यवक्रम..  
  

                  िहरीिहरी  भागातीलभागातील  अस्स्थर व असरुजक्षत िीवनिान लक्षाअस्स्थर व असरुजक्षत िीवनिान लक्षात घेता प्रत्येक िजहलेला आपल्या त घेता प्रत्येक िजहलेला आपल्या 
स्वत:च्या संरक्षणासाठी जनभवयस्वत:च्या संरक्षणासाठी जनभवय,,सक्षिसक्षि,,स्वयंजसध्द बनजवणे तसेच स्वयंजसध्द बनजवणे तसेच संसंरक्षणाबाबतची जभती िजहलांच्या रक्षणाबाबतची जभती िजहलांच्या 
िनातनू घालवून त्यांच्यािध्ये  आत्िजवचवास जनिाण करणे व जनभवय िानजसकता जनिाण करणे हाच या िनातनू घालवून त्यांच्यािध्ये  आत्िजवचवास जनिाण करणे व जनभवय िानजसकता जनिाण करणे हाच या 
योयोिनेचा िखु्य उदे्दि आहे.िनेचा िखु्य उदे्दि आहे.  खेळाद्वारे सवासांठी सदुढता या कायवक्रिांतगवत सवव नागजरकांच्या खेळाद्वारे सवासांठी सदुढता या कायवक्रिांतगवत सवव नागजरकांच्या 
सदुढतेबरोबरच स्वसरंक्षण ही एक काळाची गरि बनली आहे.सदुढतेबरोबरच स्वसरंक्षण ही एक काळाची गरि बनली आहे.   सन सन 22000033  पासनू िासनाच्या क्रीडा पासनू िासनाच्या क्रीडा 
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जवभागािाफ़व त िजहलांसाठी जवभागािाफ़व त िजहलांसाठी स्वसंरक्षणाचीस्वसंरक्षणाची  जनभवयजनभवययोिना राबजवण्यात येत आहे.योिना राबजवण्यात येत आहे.  आिच्याआिच्या  काळातकाळात  
व्यवसायासाठीव्यवसायासाठी,,  नोकरीसाठीनोकरीसाठी,,  जिक्षजिक्षणाणासाठी घरातुन बाहेर पडणासाठी घरातुन बाहेर पडणा--या िजहलांना स्वयंजसध्द बनजवणे ही या िजहलांना स्वयंजसध्द बनजवणे ही 
सािाजिक बांजर्धलकी सिोर ठेवनु िासनाने या योिनेची आखणी केली आहे.सािाजिक बांजर्धलकी सिोर ठेवनु िासनाने या योिनेची आखणी केली आहे.  सवव िजहलांना सवव िजहलांना 
आत्िजवचवासपुणव स्वसंरक्षणाचे प्रजिक्षण देणे हे िरुरीचे झाले आहे.या कजरता िासनाने घेतलेल्याआत्िजवचवासपुणव स्वसंरक्षणाचे प्रजिक्षण देणे हे िरुरीचे झाले आहे.या कजरता िासनाने घेतलेल्या   
जनणवयानसुार ज्यदुो जनणवयानसुार ज्यदुो //  तायक्वांदो खेळातीलतायक्वांदो खेळातील  तज्ञ व्यक्तींिी जवचारजवजनिय करुन तयार केलेल्या तज्ञ व्यक्तींिी जवचारजवजनिय करुन तयार केलेल्या 
अभ्यासक्रिानसुार िजहला वगाला स्वंरक्षणाचे डावपेच अभ्यासक्रिानसुार िजहला वगाला स्वंरक्षणाचे डावपेच ((ज्यदुोज्यदुो,,तायक्वादोतायक्वादो,,िािवलआटविािवलआटव ,,लाठी काठीलाठी काठी,,))  
िारीजरक तंदरुूस्तीचे व्यायाि प्रकारिारीजरक तंदरुूस्तीचे व्यायाि प्रकार,,योगासनयोगासन,,हास्यउपचार पध्दतीहास्यउपचार पध्दती,,स्वयंरोिगार इस्वयंरोिगार इत्यादीचे प्रजिक्षण जदले त्यादीचे प्रजिक्षण जदले 
िाते.िाते.  तसेच स्स्त्रयांच्या सवाजगण जवकासासाठी िरीररचना स्नाय ु दखुापतीतसेच स्स्त्रयांच्या सवाजगण जवकासासाठी िरीररचना स्नाय ु दखुापती ,,खेळाडूचे िानजसक व खेळाडूचे िानजसक व 
िारीजरक पुनिारीजरक पुनववसनववसन,,िजहलांचे आरोग्य आहार िागवदिवनिजहलांचे आरोग्य आहार िागवदिवन,,व्यस्क्तित्व जवकासव्यस्क्तित्व जवकास,,व्यवसाय िागवदिवनव्यवसाय िागवदिवन,,  
स्वंयरोिगारस्वंयरोिगार,,  आजण कजरअर िागवदिवनआजण कजरअर िागवदिवन,,होि िनेॅििेंटहोि िनेॅििेंट,,फायरजब्रगेंफायरजब्रगेंड ट्रेकनगड ट्रेकनग--संकल्पनासंकल्पना,,प्रात्यजक्षके प्रात्यजक्षके ,,ट्रॅजफकट्रॅजफक--
जनयिजनयि--िाजहती िाजहती --प्रात्यजक्षके िजहलांच्या सिस्या व जनराकरण व िजहला जवर्षयक कायदयातील तरतदूी प्रात्यजक्षके िजहलांच्या सिस्या व जनराकरण व िजहला जवर्षयक कायदयातील तरतदूी 
इ.जवर्षयावर तज्ञािाफव त व्याख्यान जदले इ.जवर्षयावर तज्ञािाफव त व्याख्यान जदले िातेिाते  
        

                  3.  3.  महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  राज्र्यराज्र्य  क्रीडाक्रीडा  पजरषिेमार्व िपजरषिेमार्व ि  क्रीडाक्रीडा  सुंस्थाुंनासुंस्थाुंना  आर्दथकआर्दथक  सहाय्र्यसहाय्र्य    
                    िहाराष्ट्र रािहाराष्ट्र राज्याज्यात क्रीडा व खेळांच्या जवकासासाठी कायवरत असलेल्या एकजवर्ध खेळाच्या जिल्हा त क्रीडा व खेळांच्या जवकासासाठी कायवरत असलेल्या एकजवर्ध खेळाच्या जिल्हा 
व राज्यसंघटनाव राज्यसंघटना,,  क्रीडा संस्थाक्रीडा संस्था,,  क्रीडा िंडळे तसेच इतर कायवक्रिाबरोबर क्रीडा जवकासाचे कायव करणाक्रीडा िंडळे तसेच इतर कायवक्रिाबरोबर क्रीडा जवकासाचे कायव करणा--या या 
संस्थांना िहाराष्ट्र राज्यक्रीडा पजरर्षदेच्या जनर्धीतनू आर्थथकसंस्थांना िहाराष्ट्र राज्यक्रीडा पजरर्षदेच्या जनर्धीतनू आर्थथक  सहाय्य देण्यात येते.सहाय्य देण्यात येते.          

िासनाने िान्यता जदलेल्या खेळांच्या जिल्हािासनाने िान्यता जदलेल्या खेळांच्या जिल्हा,,  राज्यसंघटनांना तसेच क्रीडा संस्थांना खालील राज्यसंघटनांना तसेच क्रीडा संस्थांना खालील 
बाबींकजरता अनदुान देण्यात येते.बाबींकजरता अनदुान देण्यात येते.  

बाबबाब  राज्र्यसुंघटनाराज्र्यसुंघटना  जिल्हा सुंघटनाजिल्हा सुंघटना  स्थाजनक सुंघटनास्थाजनक सुंघटना  
जनवाह अनदुान.जनवाह अनदुान.  प्रजत जिल्हा रु.1000/प्रजत जिल्हा रु.1000/--

ककवा गत वर्षातील ककवा गत वर्षातील 
खचाच्या खचाच्या 5500  टक्केटक्के  

किाल  रु.5000/किाल  रु.5000/--
ककवा गत वर्षातील ककवा गत वर्षातील 
खचाच्या खचाच्या 5500  टक्केटक्के  

किाल  रु.500/किाल  रु.500/--
ककवा गत वर्षातील ककवा गत वर्षातील 
खचाच्या खचाच्या 5500  टक्केटक्के  

क्रीडा साजहत्य खरेदीसाठी क्रीडा साजहत्य खरेदीसाठी 
अनदुान.अनदुान.  

रु.5000/रु.5000/--  रु.5000/रु.5000/--  र.2000/र.2000/--  

अजर्धकृत राज्यस्पर्धांच्या अजर्धकृत राज्यस्पर्धांच्या 
आयोिनासाठी अनदुान.आयोिनासाठी अनदुान.    
  

किाल  रु.100000/किाल  रु.100000/--
ककवा गत वर्षातीलककवा गत वर्षातील  
खचाच्या खचाच्या 5500  टक्केटक्के  

किाल  रु.50000/किाल  रु.50000/--  ----  

अजर्धकृत राष्ट्रीय/अजर्धकृत राष्ट्रीय/  
आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांच्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांच्या 
आयोिनासाठी अनदुान.आयोिनासाठी अनदुान.    

किाल  रु.200000/किाल  रु.200000/--
ककवा प्रत्यक्ष खचाच्या ककवा प्रत्यक्ष खचाच्या 5500  
टक्केटक्के  

किाल  किाल  
रु.100000/रु.100000/--  

----  

  
44..  आुंिरराष्ट्रीर्यआुंिरराष्ट्रीर्य  ििाचेििाचे  खेळाडूखेळाडू  जनमाणजनमाण  करण्र्याकरीिाकरण्र्याकरीिा  अन िानअन िान  

  

                        क्रीक्रीडापीठाचीडापीठाची  संकल्पनेच्यासंकल्पनेच्या  प्रभावीप्रभावी  अंिलबिावणीअंतगवतअंिलबिावणीअंतगवत  आंतरराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीय  दिाचेदिाचे  खेळाडूखेळाडू  तयारतयार  
करण्यासाठीकरण्यासाठी  सहाय्यकसहाय्यक  अनदुानअनदुान  उपलब्र्धउपलब्र्ध  करुनकरुन  देणे.देणे.  िहाराष्ट्रिहाराष्ट्र  राज्यच्याराज्यच्या  क्रीडाक्रीडा  र्धोरणािुळेर्धोरणािुळे  क्रीडाक्रीडा  क्षेत्रालाक्षेत्राला  
चालनाचालना  जिळालेलीजिळालेली  आहे.आहे.  खेळाडंूच्याखेळाडंूच्या  कािजगरीतकािजगरीत  वाढवाढ  करण्यासाठीकरण्यासाठी  अत्यार्धजुनकअत्यार्धजुनक  साजहत्यसाजहत्य,,  आंतरराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीय  
दिाच्यादिाच्या  िागवदिवकाकडूनिागवदिवकाकडून  िागवदिवनिागवदिवन  जिळाल्यासजिळाल्यास  त्यांच्यात्यांच्या  कािजगरीिध्येकािजगरीिध्ये  वाढवाढ  होऊनहोऊन  आंतरराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीय  स्तरावरस्तरावर  
िहाराष्ट्राचािहाराष्ट्राचा  नावलौजककनावलौजकक  वाढण्याच्यावाढण्याच्या  उदे्दिानेउदे्दिाने  िासनानेिासनाने  िासनिासन  जनणवयजनणवय  क्र.क्र.  राक्रीर्धोराक्रीर्धो  --
33111133//प्रक्र.प्रक्र.2299//क्रीयसेुक्रीयसेु--33,,  जद.28.4.2014जद.28.4.2014  नसुारनसुार  योिनेसयोिनेस  िान्यिान्यताता  प्रदानप्रदान  केलीकेली  आहे.आहे.  खालीलखालील  बाबीवरबाबीवर  
रु.5.00रु.5.00  लक्षलक्ष  ियादेतियादेत  अथवसहाय्यअथवसहाय्य  देण्यातदेण्यात  येते.येते.                                                                                                                                                                                                                                                          
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11..क्रीडाक्रीडा  साजहत्यसाजहत्य  आयातआयात  करणे.करणे.  22..क्रीडाक्रीडा  गणवेिगणवेि  आयातआयात  करणेकरणे..  33..  क्रीडाक्रीडा  प्रजिक्षणासाठीप्रजिक्षणासाठी  देिांतगवतदेिांतगवत  वव  
देिाबाहेरीलदेिाबाहेरील  प्रवासप्रवास,,  जनवासजनवास,,  भोिनभोिन  इ.इ.  44..  प्रजिक्षणप्रजिक्षण  कायवक्रिकायवक्रि  िलु्किलु्क,,  55  ..जचत्रफीतजचत्रफीत,,  पुस्तकेपुस्तके  इ.इ.  बाबींवरीलबाबींवरील  
खचवखचव   अनजेु्ञयअनजेु्ञय  आहे.आहे.    
  
55..  व्र्यार्यामशाळाव्र्यार्यामशाळा  जिकासजिकास  अन िान अन िान ((जिल्हास्िर र्योिना)जिल्हास्िर र्योिना)  

  

                पारंपाजरक खेळ व क्रीडा जवर्षयक बाबींचे ितन व्यापारंपाजरक खेळ व क्रीडा जवर्षयक बाबींचे ितन व्यायाििाळा व तालिी यांच्या िाध्यिाव्दारे होत याििाळा व तालिी यांच्या िाध्यिाव्दारे होत 
असनूअसनू,,  यवुकांची िारीजरक सदढृता वाढजवणे हे उजदद्षष्ट साध्य करण्यासाठी स्वायत्त संस्था अजतिय यवुकांची िारीजरक सदढृता वाढजवणे हे उजदद्षष्ट साध्य करण्यासाठी स्वायत्त संस्था अजतिय 
िहत्वाची कािजगरी बिावत आहेत.िहत्वाची कािजगरी बिावत आहेत.    
                  िालेय जिक्षण व क्रीडा जवभागिालेय जिक्षण व क्रीडा जवभाग,,िासन जनणवय िासन जनणवय क्रक्र..  क्रीडार्धोक्रीडार्धो//संकीणवसंकीणव//प्रप्र..क्रक्र..4499//क्रीयसेु क्रीयसेु 11  जदनांक जदनांक 
0088  िानेवारी िानेवारी 22001199..अन्वये अन्वये अनदुानासाठी पात्र संस्थाअनदुानासाठी पात्र संस्था 11))  िासकीय िाळािासकीय िाळा,,  स्थाजनक स्वराज्य संस्थास्थाजनक स्वराज्य संस्था            
((  िािपंचायतिािपंचायत,,  नगरपजरर्षदनगरपजरर्षद,,  नगरपंचायतनगरपंचायत,,  िहानगरपाजलकािहानगरपाजलका,,  जिल्हाजिल्हा  पजरर्षदपजरर्षद,,  कॅन्टोनिेंट बोडवकॅन्टोनिेंट बोडव ,,  िासकीय िासकीय 
रुग्णालयेरुग्णालये,,  िासकीय औदयोजगक प्रजिक्षण संस्थािासकीय औदयोजगक प्रजिक्षण संस्था..))  
22))िालेय जिक्षण व क्रीिालेय जिक्षण व क्रीडा जवभाग व उच्च जिक्षण जवभाग यांनी िान्यता जदलेल्या िाळा व डा जवभाग व उच्च जिक्षण जवभाग यांनी िान्यता जदलेल्या िाळा व 
िहाजवदयालये तसेच जिल्हािहाजवदयालये तसेच जिल्हा  पजरर्षदपजरर्षद,,  आजदवासी जवभाग व सािाजिक न्याय जवभागआजदवासी जवभाग व सािाजिक न्याय जवभाग,,  अल्पसंख्यांक अल्पसंख्यांक 
जवभाग िाफव त चालजवण्यात येणाजवभाग िाफव त चालजवण्यात येणा--या सवव िासकीयया सवव िासकीय  प्राथजिकप्राथजिक,,  िाध्यजिकिाध्यजिक,,  उच्च िाध्यजिक िाळाउच्च िाध्यजिक िाळा,,  
आश्रििाळाआश्रििाळा,,  व वसतीगहृव वसतीगहृ,,  िासकीय उपिासकीय उप  जिल्हा रुग्णालयजिल्हा रुग्णालय,,  िासकीय जिल्हािासकीय जिल्हा  रुग्णालयरुग्णालय,,  िासकीय िासकीय 
औदयोजगक प्रजिक्षण संस्थाऔदयोजगक प्रजिक्षण संस्था,,  िासकीय वैदयकीय िहाजवदयालय तसेच िासनाद्वारे िान्यता जदलेल्यािासकीय वैदयकीय िहाजवदयालय तसेच िासनाद्वारे िान्यता जदलेल्या   
िैक्षजणक िाळा व िहाजवदयालयांना िासनािाफव त अनदुान जिळण्यास प्रारंभ होऊन िैक्षजणक िाळा व िहाजवदयालयांना िासनािाफव त अनदुान जिळण्यास प्रारंभ होऊन 55  वर्षव पुणव वर्षव पुणव 
झालेली आहेत असेझालेली आहेत असे  िाळा व िहाजवदयालये अिाळा व िहाजवदयालये अनदुानासाठी पात्र राहतीलनदुानासाठी पात्र राहतील..  
33))  क्रीडा जवभागाच्या जवजवर्ध सजित्या तसेच पोलीस कल्याण जनर्धी क्रीडा जवभागाच्या जवजवर्ध सजित्या तसेच पोलीस कल्याण जनर्धी //  पोलीस जवभागपोलीस जवभाग,,  िासकीय िासकीय 
कायालये कायालये //  जििखाना हेजििखाना हे  अनदुानासाठी पात्र राहतीलअनदुानासाठी पात्र राहतील..  
  

66..    क्रीडाुंगणक्रीडाुंगण  जिकासजिकास  अन िानअन िान  ((जिल्हास्िर र्योिना)जिल्हास्िर र्योिना)  
  

              िालेय जिक्षण व क्रीडा जवभागिालेय जिक्षण व क्रीडा जवभाग,,  िासन जनणवय क्र.क्रीडािासन जनणवय क्र.क्रीडार्धोर्धो--3113/प्र.क्र.48/क्रीयसेु3113/प्र.क्र.48/क्रीयसेु--33,,जदनांक जदनांक 1133--
22--22001144अन्वयेअन्वये,,  िािीण व नागरी व त्याचप्रिाणे आजदवासी भागात जवजवर्ध खेळांची सयुोग्य क्रीडांगणे िािीण व नागरी व त्याचप्रिाणे आजदवासी भागात जवजवर्ध खेळांची सयुोग्य क्रीडांगणे 
जनिाण करण्यासाठी खचाच्या जनिाण करण्यासाठी खचाच्या 7755टक्के ककवा िास्तीत िास्त टक्के ककवा िास्तीत िास्त 77..0000लाखलाख  यापैकी किी असेल इतके यापैकी किी असेल इतके 
अनदुान दोन हप्त्यात अनदुाजनत संस्थेद्वाअनदुान दोन हप्त्यात अनदुाजनत संस्थेद्वारा अनदुाना इतकी रक्कि खचव करण्याचे अटीवर जदले िाते.रा अनदुाना इतकी रक्कि खचव करण्याचे अटीवर जदले िाते.  
आजदवासी भागातील खािगी संस्थांना आजदवासी भागातील खािगी संस्थांना खचाच्र्या खचाच्र्या 9900  टक्के मकिा िास्िीि िास्ि रु.7.00टक्के मकिा िास्िीि िास्ि रु.7.00  लाखलाख  
यापैकी किी असेल इतके अनदुान दोन हप्त्यात देण्यात येते.यापैकी किी असेल इतके अनदुान दोन हप्त्यात देण्यात येते.    आजदवासी जवभागािाफव त चालजवल्या आजदवासी जवभागािाफव त चालजवल्या 
िाणािाणा--या िासकीय आश्रििाळांना या िासकीय आश्रििाळांना 110000  टक्के अनदुान परंतु किाल रु.7.00टक्के अनदुान परंतु किाल रु.7.00  लाख इतके अनदुान दोन लाख इतके अनदुान दोन 
हप्त्यात देण्यात येते.हप्त्यात देण्यात येते.  तसेच क्रीडा साजहत्यासाठी तसेच क्रीडा साजहत्यासाठी   33  लक्ष इतके लक्ष इतके अनदुानअनदुान  देण्यात येतेदेण्यात येते. . हे अनदुान हे अनदुान 
राज्यतील खािगी िैक्षजणक संस्थेद्वारा चालजवण्यात येणाराज्यतील खािगी िैक्षजणक संस्थेद्वारा चालजवण्यात येणा--या िाध्यजिक िाळाया िाध्यजिक िाळा,,  कजनष्ठ िहाजवद्यालये कजनष्ठ िहाजवद्यालये 
तसेच जवजवर्ध खेळांच्यातसेच जवजवर्ध खेळांच्या  जवकासासाठी कायवरत असणाजवकासासाठी कायवरत असणा--या स्वयंसेवी क्रीडािंडळेया स्वयंसेवी क्रीडािंडळे,,  यवुक िंडळे व िजहला यवुक िंडळे व िजहला 
िंडळे याजिवाय आजदवासी िलुांिुलींकजरता िासनािाफव त कायवरत आश्रििाळांना देण्यात येते.िंडळे याजिवाय आजदवासी िलुांिुलींकजरता िासनािाफव त कायवरत आश्रििाळांना देण्यात येते.    

  
77..  समािसेिासमािसेिा  जशबीरजशबीर  भरजिणे  भरजिणे  ((जिल्हास्िर र्योिना)जिल्हास्िर र्योिना)  

  

  राज्यतील राज्यतील 1155  ते  ते  3355  वयोगटातील जवद्याथी व जवद्याथीतर वयोगटातील जवद्याथी व जवद्याथीतर यवुकांना िारीजरक श्रिाची यवुकांना िारीजरक श्रिाची 
कल्पना यावी यासाठी सिािसेवा जिजबराचे आयोिन करण्यात येते.कल्पना यावी यासाठी सिािसेवा जिजबराचे आयोिन करण्यात येते.    याअंतगवत यवुकांचे िारीजरक याअंतगवत यवुकांचे िारीजरक 
श्रि व कठीण पजरश्रि यांचे िहत्व पटेल असे रचनात्िक कायवक्रि आयोजित करणे.श्रि व कठीण पजरश्रि यांचे िहत्व पटेल असे रचनात्िक कायवक्रि आयोजित करणे.  यवुकांच्या यवुकांच्या 
सिस्येबाबत चचा घडवून आणणे.सिस्येबाबत चचा घडवून आणणे.  जिजबरात प्रत्येक जदविी सकाळी िारीजिजबरात प्रत्येक जदविी सकाळी िारीजरक कवायती व जरक कवायती व 
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सायंकाळी खेळांचे सांस्कृतीक कायवक्रिाचे आयोिन करणे इ.सायंकाळी खेळांचे सांस्कृतीक कायवक्रिाचे आयोिन करणे इ.  कायवक्रि अंतभुवत आहेत.कायवक्रि अंतभुवत आहेत.  या या 
योिनेअंतगवत यवुक कल्याण क्षेत्रात कायवरत असणायोिनेअंतगवत यवुक कल्याण क्षेत्रात कायवरत असणा--या पंिीबध्दया पंिीबध्द  संस्थानां त्यास्तीत ज्यास्त संस्थानां त्यास्तीत ज्यास्त 
रु.25रु.25,,000/000/--  पयंत अनदुान देण्यात येते.पयंत अनदुान देण्यात येते.  

  

88..  ग्रामीणग्रामीण  िि  शहरीशहरी  र्य िकर्य िक  मुंडळमुंडळ  आर्दथकआर्दथक  सहाय्र्यसहाय्र्य    ((जिल्हास्िर र्योिना)जिल्हास्िर र्योिना)  
[[   

  ग्राजमण ग्राजमण तसेच िहरी भागातील तसेच िहरी भागातील 1155  ते ते 3355  वरे्ष वयोगटातील यवुकांसाठी सिािसेवा जिजबरवरे्ष वयोगटातील यवुकांसाठी सिािसेवा जिजबर,,  
यवुा नेततृ्व प्रजिक्षण जिबीराचे आयोिनयवुा नेततृ्व प्रजिक्षण जिबीराचे आयोिन,,  अस्पचृयता जवरोर्धी िोजहि.अस्पचृयता जवरोर्धी िोजहि.  आरोग्य तपासणीआरोग्य तपासणी,,  नेत्र नेत्र 
तपासणीतपासणी,,  प्रथिोपचारप्रथिोपचार,,  स्वयंरोिगार कायवक्रिस्वयंरोिगार कायवक्रि,,  जिल्हा व तालकुा पातजिल्हा व तालकुा पातळीवर यवुक िहोत्सवाचे ळीवर यवुक िहोत्सवाचे 
आयोिन.आयोिन.  यवुक पजत्रका प्रकाजित करणे.यवुक पजत्रका प्रकाजित करणे.  यवुकांच्या सिस्येवर चचासत्रयवुकांच्या सिस्येवर चचासत्र,,  वादवाद--जववाद स्पर्धाजववाद स्पर्धा,,  वक्ततृ्व वक्ततृ्व 
स्पर्धास्पर्धा,,  काव्य गायन स्पर्धाकाव्य गायन स्पर्धा,,  िािीण जवकास कायवक्रि उदा.वकृ्षरोपणिािीण जवकास कायवक्रि उदा.वकृ्षरोपण,,  स्वच्छता िोजहिस्वच्छता िोजहि,,  आरोग्य व आरोग्य व 
स्वच्छता जवर्षयक जिबीरे.स्वच्छता जवर्षयक जिबीरे.  बेरोिगार यवुकांसाठी कायवबेरोिगार यवुकांसाठी कायव  कें द्र स्थापन करणे.कें द्र स्थापन करणे.  सांस्कृजतक कायवक्रि सांस्कृजतक कायवक्रि 
उदा.नाटयउदा.नाटय,,  नतृ्यनतृ्य,,  संगीत इ.संगीत इ.  बाबत स्पर्धाबाबत स्पर्धा,,  यवुक आदान प्रदान कायवक्रि आयोजित करण्यासाठी यवुक आदान प्रदान कायवक्रि आयोजित करण्यासाठी 
स्वयंसेवी संस्थांना एक ककवा अनेक कायवक्रि राबजवण्यासाठी एका आर्थथक वर्षात ज्यास्तीत ज्यास्त स्वयंसेवी संस्थांना एक ककवा अनेक कायवक्रि राबजवण्यासाठी एका आर्थथक वर्षात ज्यास्तीत ज्यास्त 
रु.रु.  2255,,000000//--  इतके आर्थथक सहाय्य िंिूइतके आर्थथक सहाय्य िंिूर करण्यात येते.र करण्यात येते.    

  
  

99..    क्रीडाक्रीडा  प्रबोजिनीप्रबोजिनी  
  

            राज्याराज्यातनू िास्तीत िास्त आंतरराष्ट्रीय जकतीचे खेळाडू तयार व्हावेत यासाठी नेिलेल्या तनू िास्तीत िास्त आंतरराष्ट्रीय जकतीचे खेळाडू तयार व्हावेत यासाठी नेिलेल्या 
उच्चस्तरीय तज्ञ सजितीच्या जिफारिीनसुार उच्चस्तरीय तज्ञ सजितीच्या जिफारिीनसुार राराज्यातीलज्यातील  खेळ परंपराखेळ परंपरा,,  उपलब्र्ध क्रीडा सजुवर्धा व उपलब्र्ध क्रीडा सजुवर्धा व 
अंत:सािर्थयव यांचा सारासर जवचार अंत:सािर्थयव यांचा सारासर जवचार ••करून करून राराज्याज्यात पुणेत पुणे,,  कोल्हापरूकोल्हापरू,,  नाजिकनाजिक,,  ठाणेठाणे,,  अिरावतीअिरावती,,  
नागपरूनागपरू,,  गडजचरोलीगडजचरोली,,  अकोलाअकोला,,  औरंगाबादऔरंगाबाद,,  प्रवरानगर प्रवरानगर ((जि.अहिदनगर)जि.अहिदनगर),,  सांगली अिा सांगली अिा 1111  जठकाणी जठकाणी 
क्रीडा प्रबोजर्धनी व या सवव प्रबोजर्धनींवर देखरेख ठेवणारी तसेच उच्चति दिाचे क्रीडा प्रजिक्षण देणारी क्रीडा प्रबोजर्धनी व या सवव प्रबोजर्धनींवर देखरेख ठेवणारी तसेच उच्चति दिाचे क्रीडा प्रजिक्षण देणारी 
एक िध्यवती क्रीडा संस्था जिवछत्रपएक िध्यवती क्रीडा संस्था जिवछत्रपती क्रीडानगरीती क्रीडानगरी,,  पुणे येथे कायवरत आहे.पुणे येथे कायवरत आहे.  क्रीडा प्रबोजर्धनी क्रीडा प्रबोजर्धनी 
प्रवेिाकरीता जिक्षण संचालनालय व क्रीडा व यवुकसेवा संचालनालय यांच्या संयकु्त जवदयिाने प्रवेिाकरीता जिक्षण संचालनालय व क्रीडा व यवुकसेवा संचालनालय यांच्या संयकु्त जवदयिाने 
िाळास्तरावरिाळास्तरावर,,  तालकुास्तरावर व जिल्हास्तरावर संबंजर्धत जिल्हयातील जिल्हा क्रीडा अजर्धकारी तालकुास्तरावर व जिल्हास्तरावर संबंजर्धत जिल्हयातील जिल्हा क्रीडा अजर्धकारी 
कायालयकायालय,,  जिक्षणाजर्धकारी कायालयजिक्षणाजर्धकारी कायालय,,  तालकुा क्रीडा अजर्धकारी कायालय व गटजिक्षणाजर्धकारी तालकुा क्रीडा अजर्धकारी कायालय व गटजिक्षणाजर्धकारी 
कायालय यांचे िाफव त व राज्यपातळीवर जिवछत्रपती क्रीडाजपठािाफव त िहाराष्ट्रातील कायालय यांचे िाफव त व राज्यपातळीवर जिवछत्रपती क्रीडाजपठािाफव त िहाराष्ट्रातील 88  ते ते 1144  
वयोगटातील िुलावयोगटातील िुला--िलुीं साठी क्रीडा नैपुण्य चाचण्यांचे आयोिन करुन पात्र िलुािलुीं साठी क्रीडा नैपुण्य चाचण्यांचे आयोिन करुन पात्र िलुा--िलुींच्या वैदयकीस िलुींच्या वैदयकीस 
तपासणी अहवालानसुार प्रजिक्ष्णातपासणी अहवालानसुार प्रजिक्ष्णाथींची अंजति प्रवेिासाठी जनवड करण्यात येते.थींची अंजति प्रवेिासाठी जनवड करण्यात येते.    अिा खेळाडंूना अिा खेळाडंूना 
संबंजर्धत खेळाचे जविेर्ष प्रजिक्षणासह जनवाससंबंजर्धत खेळाचे जविेर्ष प्रजिक्षणासह जनवास,,  भोिन व  िालेय जिक्षणाची सजुवर्धा िासनाच्या संपणूव भोिन व  िालेय जिक्षणाची सजुवर्धा िासनाच्या संपणूव 
खचाने उपलब्र्ध करुन जदली िात आहे.खचाने उपलब्र्ध करुन जदली िात आहे.  
  

1100..    क्रीडाक्रीडा  महोत्सि.महोत्सि.  
  

  क्रीडा आजण यवुक सेवा संचालनालयािाफव त तालकुाक्रीडा आजण यवुक सेवा संचालनालयािाफव त तालकुा,,  जिजिल्हाल्हा,,  जवभागीय आजण राज्यस्तरावर जवभागीय आजण राज्यस्तरावर 
िालेयिालेय,,  िािीणिािीण,,  िजहलािजहला,,  क्रीडा स्पर्धा याजिवाय सबु्रतो िुखिी फुटबॉलक्रीडा स्पर्धा याजिवाय सबु्रतो िुखिी फुटबॉल,,  ज्युजनअर व सब ज्यजुनअर ज्युजनअर व सब ज्यजुनअर 
नेहरु हॉकी इ.नेहरु हॉकी इ.  स्पर्धांचे आयेािन प्रजतवर्षी करण्यात येते.स्पर्धांचे आयेािन प्रजतवर्षी करण्यात येते.  राज्यस्तरीय स्पर्धांचे आयोिन राज्यस्तरीय स्पर्धांचे आयोिन 
संचालनालयाव्दारा संबंजर्धत जिल्हयांच्या जिल्हा संचालनालयाव्दारा संबंजर्धत जिल्हयांच्या जिल्हा क्रीडा पजरर्षदेच्या सहकायाने करण्यात येते.क्रीडा पजरर्षदेच्या सहकायाने करण्यात येते.  वरील वरील 
सवव स्पर्धांतील सवव खेळाडंूचा जनवाससवव स्पर्धांतील सवव खेळाडंूचा जनवास,,  प्रवासप्रवास,,  भोिन खचव तसेच पंचभोिन खचव तसेच पंच,,  जनवड सजिती सदस्य यांचा जनवड सजिती सदस्य यांचा 
प्रवास व दैनंजदन भते्त व स्पर्धा आयोिन खचव या योिनेअंतगवत  करण्यात येतो.प्रवास व दैनंजदन भते्त व स्पर्धा आयोिन खचव या योिनेअंतगवत  करण्यात येतो.  राज्यस्तरीय स्परे्धतनू राज्यस्तरीय स्परे्धतनू 
संबंजर्धत खेळाच्या प्राजतजनर्धीक संघासाठी खेळाडंूची  जनवड करुन राष्ट्रीय स्परे्धकजरता िासनािाफव त  संबंजर्धत खेळाच्या प्राजतजनर्धीक संघासाठी खेळाडंूची  जनवड करुन राष्ट्रीय स्परे्धकजरता िासनािाफव त  
संघ पाठजवण्यात येतो.संघ पाठजवण्यात येतो.  
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1111..    जशिछत्रपिी राज्र्यजशिछत्रपिी राज्र्य  क्रीडाक्रीडा  प रस्कार.प रस्कार.  
  राज्याराज्याच्या क्रीडा क्षेत्रात उल्लेखनीय कायव करणाच्या क्रीडा क्षेत्रात उल्लेखनीय कायव करणा--या व्यस्क्त तसेच खेळाडू यांचा या व्यस्क्त तसेच खेळाडू यांचा यथोजचत गौरव यथोजचत गौरव   
करण्यासाठी खालील क्रीडा पुरस्कार िासनातफे प्रदान करण्यात येतात.करण्यासाठी खालील क्रीडा पुरस्कार िासनातफे प्रदान करण्यात येतात.  
11))  जिवछत्रपती राज्यक्रीडा िीवन गौरव पुरस्कार   जिवछत्रपती राज्यक्रीडा िीवन गौरव पुरस्कार     
22))  क्रीडा िागवदिवकांसाठी उत्कृष्ट क्रीडा िागवदिवक पुरस्कारक्रीडा िागवदिवकांसाठी उत्कृष्ट क्रीडा िागवदिवक पुरस्कार  
33))  जिवछत्रपती राज्यक्रीडा पुरस्कार जिवछत्रपती राज्यक्रीडा पुरस्कार ((खेळाडू/संघटक कायवकते)खेळाडू/संघटक कायवकते)    
44))  राराज्यसाहसी क्रीडा पुरस्कारज्यसाहसी क्रीडा पुरस्कार  
55))  एकलव्य राज्यक्रीडा पुरस्कारएकलव्य राज्यक्रीडा पुरस्कार  
66))  संघटक संघटक //  कायवकते यांस जििािाता राज्यक्रीडा पुरस्कार     कायवकते यांस जििािाता राज्यक्रीडा पुरस्कार       
77))  जिल्हा क्रीडा पुरस्कारजिल्हा क्रीडा पुरस्कार  

  
1122..  राज्र्यराज्र्य  क्रीडाक्रीडा  जिकासजिकास  जनिीजनिी  स्थापनास्थापना  ::    
  

  क्रीडाक्रीडा  संस्कृतीचीसंस्कृतीची  िोपासनािोपासना  वव  संवर्धवनसंवर्धवन  राज्यिध्येराज्यिध्ये  पजरणािकारकपजरणािकारक  जरत्याजरत्या  करण्याकरण्याच्याच्या  दषृ्टीनेदषृ्टीने  वव  
राराज्याज्यातत  क्रीडाक्रीडा  सजुवर्धासजुवर्धा  जनिाणजनिाण  करणेकरणे,,  दिेदारदिेदार  खेळाडंूनाखेळाडंूना  परदेिीपरदेिी  क्रीडाक्रीडा  िागवदिवकाचीिागवदिवकाची  सेवासेवा  उपलब्र्धउपलब्र्ध  
करुनकरुन  देणेदेणे    नावािलेल्यानावािलेल्या  खेळाडंूनाखेळाडंूना  अथवसहाय्यअथवसहाय्य  करणेकरणे,,  काहीकाही  गणुवानगणुवान  खेळाडूखेळाडू  वव  संघसंघ  दत्तकदत्तक  घेऊनघेऊन  
त्यांच्याव्दारेत्यांच्याव्दारे  राष्ट्रीयराष्ट्रीय  वव  आंतरराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीय  जविेतेजविेते  खेळाडूखेळाडू  घघडजवणेडजवणे  वव    क्रीडाक्रीडा  जवकासािध्येजवकासािध्ये  िासकीयिासकीय  संस्थासंस्था,,  
जनििासकीयजनििासकीय  संस्थासंस्था,,  औद्योजगकऔद्योजगक  वव  वाजणज्यीकवाजणज्यीक  प्रजतष्ठाणेप्रजतष्ठाणे,,  स्वयंसेवीस्वयंसेवी  संस्थासंस्था  यांचायांचा  सहभागसहभाग  करणे.करणे.  
  

  1133..  अद्यर्याििअद्यर्यािि  व्र्यार्यामशाळाव्र्यार्यामशाळा  जिकासजिकास  िि  क स्िीक स्िी,,  ज्र्य िोज्र्य िो,,  कराटेकराटे    जिम्नकॅ्स्टक्सजिम्नकॅ्स्टक्स,,  ॲथलेजटक्सॲथलेजटक्स,,            
िेटजलजर्टुंगिेटजलजर्टुंग,,  क्स्िमींगक्स्िमींग  खेळाुंचैखेळाुंचै  अद्यर्याअद्यर्यािििि  साजहत्र्यसाजहत्र्य  अन िानअन िान  

  
  राराज्याज्यातील व्यायाििाळांचा जवकास घडवून राज्यतील यवुकांच्या िारीजरक क्षितेचा जवकास तील व्यायाििाळांचा जवकास घडवून राज्यतील यवुकांच्या िारीजरक क्षितेचा जवकास 
करण्याकजरता िासनािाफव त क्रीडा संस्थाकरण्याकजरता िासनािाफव त क्रीडा संस्था,,  व्यायाििाळाव्यायाििाळा,,  िैक्षजणक संस्थांना िास्तीत िास्त  िैक्षजणक संस्थांना िास्तीत िास्त  
रु.1रु.1,,0000,,000/000/--    व िासकीय अनदुानाच्या व िासकीय अनदुानाच्या 2255  टक्के रक्कि संस्थेचा जहस्सा अिाटक्के रक्कि संस्थेचा जहस्सा अिा  एकूण  रक्किेचे एकूण  रक्किेचे 
आर्धजुनक व्यायाि साजहत्य याजिवाय जिम्नसॅ्स्टक आर्धजुनक व्यायाि साजहत्य याजिवाय जिम्नसॅ्स्टक ,,  थलेजटक्सथलेजटक्स,,  वेटजलजफटंगवेटजलजफटंग,,  व स्स्विींग या खेळाचे व स्स्विींग या खेळाचे 
साजहत्य िासनातफे पुरजवण्यांत येते.साजहत्य िासनातफे पुरजवण्यांत येते.      
  िासकीय अनदुानातनू व्यायाि साजहत्याची िागणी करण्यासाठी नोंदणीकृत संस्थेकडे िासकीय अनदुानातनू व्यायाि साजहत्याची िागणी करण्यासाठी नोंदणीकृत संस्थेकडे 
स्वत:च्या िालकीच्या अथवा दीघव िदुतीच्यास्वत:च्या िालकीच्या अथवा दीघव िदुतीच्या कराराच्या िागेवर जकिान  कराराच्या िागेवर जकिान 550000  चौ.चौ.  फूट व बांर्धकाि फूट व बांर्धकाि 
जनयिानसुार उंचीची इिारत आवचयक आहे.जनयिानसुार उंचीची इिारत आवचयक आहे.  तथाजप जिम्नसॅ्स्टकतथाजप जिम्नसॅ्स्टक,,अ ॅअ ॅथलेजटक्सथलेजटक्स,,  वेटजलजफटंग व वेटजलजफटंग व 
िलतरण खेळाचे अद्ययावत साजहत्यासाठी संबंजर्धत संस्थेकडे इिारतीची आवचयकता नाही तथाजपिलतरण खेळाचे अद्ययावत साजहत्यासाठी संबंजर्धत संस्थेकडे इिारतीची आवचयकता नाही तथाजप ,,  
त्या त्या खेळाच्या सजुवर्धा असणे आवचयक आहे.त्या त्या खेळाच्या सजुवर्धा असणे आवचयक आहे.  

  
1144..  राष्ट्रीर्यराष्ट्रीर्य  िि  आिुंरराष्ट्रीर्यआिुंरराष्ट्रीर्य  स्िरािरस्िरािर  अि लनीर्यअि लनीर्य  कामजगरीकामजगरी  केलेल्र्याकेलेल्र्या  िर्योिधृ्ििर्योिधृ्ि    खेळाडूनाुंखेळाडूनाुं  मानिन.मानिन.      
            राज्याराज्याचेचे  नावनाव  राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीयराष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय  स्तरावरस्तरावर  उज्वलउज्वल  केलेल्याकेलेल्या  खेळाडंूनाखेळाडंूना  वधृ्दापकाळातवधृ्दापकाळात  सन्िानानेसन्िानाने  

िीवनिीवन  िगतािगता  यावेयावे  याया  करीताकरीता  िानर्धनातिानर्धनात  वाढवाढ  करण्याचाकरण्याचा  िहत्वपणूविहत्वपणूव  जनणवयजनणवय  िािासनानेसनाने  घेतलेलाघेतलेला  आहे.आहे.  
सरु्धारीतसरु्धारीत  िानर्धनिानर्धन  11  एजप्रलएजप्रल  22001100  पासनुपासनु  देण्याचादेण्याचा  जनणवयजनणवय  िासनानेिासनाने  घेतलेलाघेतलेला  आहे.आहे.  िहाराष्ट्रिहाराष्ट्र  केसरीकेसरी  हाहा  
जकताबजकताब  प्राप्तप्राप्त  करणाकरणा--याया  कुस्तीगीराचाकुस्तीगीराचा  सिावेिसिावेि  वयोवधृ्दवयोवधृ्द  खेळाडूच्याखेळाडूच्या  िानर्धनिानर्धन  योिनेतयोिनेत  करण्याचाकरण्याचा  
िहत्वपुणविहत्वपुणव  जनणवयजनणवय  जद.जद.  66  िाचविाचव   22001100  रोिीरोिी    िासनानेिासनाने  घेतलेलाघेतलेला  आहे.आहे.  
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2211  जडसेंबरजडसेंबर  22001122  च्र्याच्र्या  शासनशासन  जनणवर्यान सारजनणवर्यान सार  खालीलखालील  प्रमाणेप्रमाणे  मानिनािमानिनाि  िाढिाढ  करण्र्यािकरण्र्याि  आलेलीआलेली  आहे.आहे.  
  

स्पिेचास्पिेचा  स्िरस्िर  प्रचजलिप्रचजलि  मानिनमानिन  स िाजरिस िाजरि  मानिनमानिन  
राष्ट्रीयराष्ट्रीय  स्तरस्तर  वयोवधृ्दवयोवधृ्द  खेळाडूखेळाडू  रु.रु.  11550000//--  रु.रु.  22,,550000//--  
आंतरराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीय  स्तरस्तर  वयोवधृ्दवयोवधृ्द  
खेळाडूखेळाडू  ((ऑजलस्म्पक/िागतीकऑजलस्म्पक/िागतीक  
कुस्तीकुस्ती  स्पर्धा)स्पर्धा)  
((आआजियाई/एिीयन/राष्ट्रकुला)जियाई/एिीयन/राष्ट्रकुला)  

  
रु.रु.  33000000//--  
रु.रु.  33000000//--  

  
रु.रु.  66,,000000//--  
रु.रु.  44,,000000//--  

कहदकेसरीकहदकेसरी,,  रुस्तिेरुस्तिे--कहदकहद,,  िहानिहान  भारभार  
केसरीकेसरी,,  भारतभारत  केसरीकेसरी,,  िहाराष्ट्रिहाराष्ट्र  
केसरीकेसरी  जकताबप्राप्तजकताबप्राप्त  कुस्तीगीरकुस्तीगीर  

रु.रु.  44,,000000//--  रु.रु.  66,,000000//--  

  
  

1155..  क स्िीक स्िी  कलाकला  जिकासासाठीजिकासासाठी  आर्दथकआर्दथक  मिि.मिि.  
  

  राज्याराज्यात कुस्ती कलेच्यात कुस्ती कलेच्या  सवांगीण जवकासासाठी िहाराष्ट्र राज्यकुस्तीगीर पजरर्षद यांचेव्दारा सवांगीण जवकासासाठी िहाराष्ट्र राज्यकुस्तीगीर पजरर्षद यांचेव्दारा 
उदयोन्िखु हौिी कुस्तीगीरांसाठी सािने व जिबीरे भरजवली िातात.उदयोन्िखु हौिी कुस्तीगीरांसाठी सािने व जिबीरे भरजवली िातात.  वार्थर्षक अजर्धवेिनांत गादी व वार्थर्षक अजर्धवेिनांत गादी व 
िाती जवभागात जवजवर्ध गटांखाली कुस्त्यांच्या चढाओढी होऊन प्रत्येक विन गटातील प्रथि सहा िाती जवभागात जवजवर्ध गटांखाली कुस्त्यांच्या चढाओढी होऊन प्रत्येक विन गटातील प्रथि सहा 
क्रिांकाच्या कुस्तीजगक्रिांकाच्या कुस्तीजगरानां पुढील प्रिाणे दरिहा िानर्धन देण्यात येते.रानां पुढील प्रिाणे दरिहा िानर्धन देण्यात येते.  

प्रथिप्रथि  स्व्दतीयस्व्दतीय  ततृीयततृीय  चतुथवचतुथव  पाचवापाचवा  सहावासहावा  सहा क्रिांकानतंर सवव सहभागी कुस्तीजगरानांसहा क्रिांकानतंर सवव सहभागी कुस्तीजगरानां  
22440000  22220000  22000000  22000000  11660000  11440000  11000000  

                      उदयोन्िखु उदयोन्िखु ((कुिार गट)कुिार गट)  कुस्तीजगरांसाठीकुस्तीजगरांसाठी  
प्रथिप्रथि  स्व्दतीयस्व्दतीय  ततृीयततृीय  चतुथवचतुथव  चार क्रिांकानतंचार क्रिांकानतंर सवव सहभागी कुस्तीजगरानांर सवव सहभागी कुस्तीजगरानां  
22000000  11550000  11000000  11000000  660000  

जिकोरोिण  प्राजवण्यप्राप्त  कुस्तीजगरांसाठीजिकोरोिण  प्राजवण्यप्राप्त  कुस्तीजगरांसाठी  
प्रथिप्रथि  स्व्दतीयस्व्दतीय  ततृीयततृीय  चतुथवचतुथव  पाचवापाचवा  सहावासहावा  
22440000  22000000  11550000  11550000  11220000  11000000  

            प्राजवण्यप्राप्त िजहला कुस्तीजगरांसाठीप्राजवण्यप्राप्त िजहला कुस्तीजगरांसाठी  
प्रथिप्रथि  स्व्दतीयस्व्दतीय  ततृीयततृीय  चतुथवचतुथव  
22440000  22000000  11550000  11550000  

            
  
1166..  क्रीडाक्रीडा  नैप ण्र्य जशष्ट्र्यितृ्तीनैप ण्र्य जशष्ट्र्यितृ्ती  
            राराज्याज्यातत  तालकुातालकुा  तेते  राष्ट्रीयराष्ट्रीय  स्तरावरस्तरावर  भारतीयभारतीय  खेलखेल  िहासंघिहासंघ  तसेचतसेच  भारतीयभारतीय  क्रीडाक्रीडा  प्राजर्धक्ररणाच्याप्राजर्धक्ररणाच्या  

िालेयिालेय,,  िजहलािजहला,,  िािीण(पायका)िािीण(पायका)  क्रीडाक्रीडा  स्पर्धाचेस्पर्धाचे  आयोिनआयोिन  क्रीडाक्रीडा  वव  यवुकयवुक  सेवासेवा  
संचालनालयािाफव तसंचालनालयािाफव त  प्रजतवर्षीप्रजतवर्षी  करण्यातकरण्यात  येते.येते.  िहाराष्ट्रिहाराष्ट्र  राज्यराज्य  हेहे  गतगत  पाचपाच  वर्षापासनूवर्षापासनू  िालेयिालेय  क्रीडाक्रीडा  
स्परे्धतस्परे्धत  पदकपदक  ताजलकेतताजलकेत  अिस्थानावरअिस्थानावर  आहे.आहे.    

  

            राराज्याज्यातीलतील  खेळाडूखेळाडू  करीतकरीत  असलेल्याअसलेल्या  क्रीडाक्रीडा  कािजगजरचीकािजगजरची  दखलदखल  घेउनघेउन  खालीलखालील  प्रिाणॆप्रिाणॆ  जिष्यवतृ्तीतजिष्यवतृ्तीत  
वाढवाढ  करण्याचाकरण्याचा  तसेचतसेच  आंतरराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीय  िालेयिालेय  स्परे्धतस्परे्धत  प्राजवण्यप्राजवण्य  संपादनसंपादन  वव  सहभागसहभाग  घेघेणाणा--याया  खेळाडंूनाखेळाडंूना  
िानर्धनिानर्धन  देण्याचादेण्याचा    िहत्वपुणविहत्वपुणव  जनणवयजनणवय  िालेयिालेय  जिक्षणजिक्षण  वव  क्रीडाक्रीडा  जवभागजवभाग,,िासनिासन  जनणवयजनणवय  क्र.अताप्रक्र.अताप्र--
1008/1008/  ((प्र.क्र.प्र.क्र.442288//0088))//क्रीयसेुक्रीयसेु--22,,जद.जद.2222  िाचविाचव   22001100  अन्वयेअन्वये  घेतलाघेतला  आहे.आहे.  
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1177..  जिल्हाजिल्हा  क्रीडाक्रीडा  प्रजशक्षणप्रजशक्षण  कें द्रचीकें द्रची  स्थापना.स्थापना.  
  

  

          राराज्याज्यातील प्रत्येक जिल्हयांत जिल्हा क्रीडा प्रजिक्षण कें द्रची स्थापना करुन या कें द्रचे जठकाणी क्रीडा तील प्रत्येक जिल्हयांत जिल्हा क्रीडा प्रजिक्षण कें द्रची स्थापना करुन या कें द्रचे जठकाणी क्रीडा 
प्रजिक्षणाच्या अदयावत सजुवर्धा उपलब्र्ध करुन घेऊन या सुप्रजिक्षणाच्या अदयावत सजुवर्धा उपलब्र्ध करुन घेऊन या सुजवर्धांच्या िाध्यिातनू जिल्हयातील जवर्धांच्या िाध्यिातनू जिल्हयातील 
खेळाडूनां जनयजित स्वरुपात क्रीडा प्रजिक्षण देण्यात येईल.खेळाडूनां जनयजित स्वरुपात क्रीडा प्रजिक्षण देण्यात येईल.  

            राज्यतील ज्या जिल्हयात जिल्हा क्रीडा प्रजिक्षण केद्र स्थापन होण्यास िासनाची िान्यता प्राप्त राज्यतील ज्या जिल्हयात जिल्हा क्रीडा प्रजिक्षण केद्र स्थापन होण्यास िासनाची िान्यता प्राप्त 
झाली आहे असे केद्र अनदुानास पात्र सििण्यात येईल.झाली आहे असे केद्र अनदुानास पात्र सििण्यात येईल.  िान्यता प्राप्त जिल्हािान्यता प्राप्त जिल्हा क्रीडा प्रजिक्षण कें द्रने  क्रीडा प्रजिक्षण कें द्रने 
आवचयक त्या कागदपत्रांसह संबंजर्धत जिल्हा क्रीडा अजर्धकारी तथा सदस्य सजचव जिल्हा क्रीडा आवचयक त्या कागदपत्रांसह संबंजर्धत जिल्हा क्रीडा अजर्धकारी तथा सदस्य सजचव जिल्हा क्रीडा 
पजरर्षद यांचे कडे अिव सादर करावा त्यानीं सदर अिव आयकु्त क्रीडा व यवुकसेवा िहाराष्ट्र राज्यपजरर्षद यांचे कडे अिव सादर करावा त्यानीं सदर अिव आयकु्त क्रीडा व यवुकसेवा िहाराष्ट्र राज्य  
पुणे यांचेकडे िंिरूीसाठी सादर करावा.पुणे यांचेकडे िंिरूीसाठी सादर करावा.      

                  जिल्हाजिल्हा क्रीडा प्रजिक्षण कें द्रां क्रीडा प्रजिक्षण कें द्रांस क्रीडा साजहत्य व क्रीडा प्रजिक्षण उपकरणेस क्रीडा साजहत्य व क्रीडा प्रजिक्षण उपकरणे,,  खेळाडूनां ट्रॅकसटू खेळाडूनां ट्रॅकसटू 
व गणवेिव गणवेि,,अंिकलीन अंिकलीन िैदान सेवकाचे िानर्धनिैदान सेवकाचे िानर्धन,,क्रीडा जवर्षयक वाड:ियक्रीडा जवर्षयक वाड:िय,,सी.डी.पुस्तकेसी.डी.पुस्तके,,  
जनयतकालीकेजनयतकालीके,,  िाजसके इ.कायालयीन/सादील खचविाजसके इ.कायालयीन/सादील खचव ,,  प्रजिक्षकाचां प्रवास खचवप्रजिक्षकाचां प्रवास खचव ,,  क्रीडांगण देखभाल क्रीडांगण देखभाल 
व दरुुव दरुुस्तीस्ती,,  चचासत्र/चचासत्र/  पजरसवाद/उिळणी वगव(वर्षातनू जकिान दोन वेळा)पजरसवाद/उिळणी वगव(वर्षातनू जकिान दोन वेळा)  सिपुदेिनसिपुदेिन,,  प्रजिक्षण प्रजिक्षण 
कें द्रच्याकें द्रच्या  प्रजसध्दीसाठी ब्रोिर तयार करणेप्रजसध्दीसाठी ब्रोिर तयार करणे,,  प्लेक्स बोडवप्लेक्स बोडव ,,  पोस्टसवपोस्टसव,,  स्थाजनक वतृ्तपत्र/केबल वाजहनी  व स्थाजनक वतृ्तपत्र/केबल वाजहनी  व 
प्रजिक्षण जिबीर इ.प्रजिक्षण जिबीर इ.  कजरता दरवर्षी प्रजत जिल्हा अनदुान देण्यात येकजरता दरवर्षी प्रजत जिल्हा अनदुान देण्यात येतेते..  

  
  

1818..  क्रीक्रीडा ग ण सिलि:डा ग ण सिलि:--  
  
  

              इयत्ता इयत्ता 1010  वीवी  वव  इयत्ताइयत्ता   1212  वीवी  पजरक्षेसपजरक्षेस  बसलेल्याबसलेल्या    वव  िान्यताप्राप्तिान्यताप्राप्त  राज्यराज्य ,,  राष्ट्रीयराष्ट्रीय  वव  आंतरराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीय  
स्परे्धतस्परे्धत  सहभागीसहभागी  होणाहोणा--याया  खेळाडंूनाखेळाडंूना  यापुवीयापुवी  अंजतिअंजति  पजरक्षेतपजरक्षेत  नापासनापास  झाल्यासझाल्यास  सवलतीचेसवलतीचे   2525  गणुगणु  फक्तफक्त  
उतीणवउतीणव  होण्याकरीताचहोण्याकरीताच  देण्यातदेण्यात  येतयेत  होतेहोते..  

              तथापी िासनाने जद.21तथापी िासनाने जद.21  एजप्रलएजप्रल  22001155  च्याच्या  सरु्धारीतसरु्धारीत  िासनिासन  जनणवयानसुारजनणवयानसुार  फक्तफक्त  अनतुीअनतुीणवणव  खेळाडंूनाखेळाडंूना  
देण्यातदेण्यात  येणारेयेणारे  सवलतसवलत  गणुाचीगणुाची  तरतुदतरतुद  बंदबंद  केली आहे.केली आहे.  व व िासनाने जद.2िासनाने जद.200  जडसेंबरजडसेंबर  22001188  च्याच्या            
इयत्ताइयत्ता  66  वीवी  ते ते 1122  वी पयंत केव्हाही जिल्हा/ जवभाग/ राज्य/ आंतराराष्ट्रीय स्तरावी पयंत केव्हाही जिल्हा/ जवभाग/ राज्य/ आंतराराष्ट्रीय स्तरावरवर  खेळलेल्या खेळाडू खेळलेल्या खेळाडू 
जवद्यार्थयास िाध्यजिक  िालांत जवद्यार्थयास िाध्यजिक  िालांत प्रिाणपत्र प्रिाणपत्र पजरक्षेपजरक्षेतत(इ.(इ.1100वी) ववी) व  उच्च िाध्यजिक  िालांत प्रिाणपत्रउच्च िाध्यजिक  िालांत प्रिाणपत्र  
पजरक्षेपजरक्षेत(त(1122  वी) वी) बसलेल्याबसलेल्या  खेळाडंूनाखेळाडंूना  2255  िानेवारी िानेवारी 22001199  च्या च्या िासन जनणवयातील पजरजिष्टिासन जनणवयातील पजरजिष्ट--  66  प्रिाणेप्रिाणे  
सरु्धारीतसरु्धारीत  सवलतसवलत  देणेचादेणेचा  िासनािासनानेने  जनणवयजनणवय  घेतलाघेतला  आहेआहे   ..    

  

प्राजवण्यप्राजवण्य  प्रचजलतप्रचजलत  
जिष्यवतृ्तीजिष्यवतृ्ती  
रक्किरक्कि  

सरु्धारीतसरु्धारीत  
जिष्यवतृ्तीजिष्यवतृ्ती  
रक्किरक्कि  

आंतरराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीय  िालेयिालेय  क्रीडाक्रीडा  स्पर्धास्पर्धा    
प्रचजलतप्रचजलत  जिष्यवतृ्तीजिष्यवतृ्ती  रक्किरक्कि  

आंतरराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीय  िालेयिालेय  
क्रीडाक्रीडा  स्पर्धास्पर्धा    वार्षीकवार्षीक  
जिष्यवतृ्तीजिष्यवतृ्ती  रक्किरक्कि  

प्रथिप्रथि  क्रिांकक्रिांक  99,,000000//--  1111,,225500//--  2244,,000000//--  3300,,000000//--  
जद्वतीयजद्वतीय  क्रिांकक्रिांक  77,,220000//--  88,,995500//--  1188,,000000//--  2222,,550000//--  
ततृीयततृीय  क्रिांकक्रिांक  55,,440000//--  66,,775500//--  1122,,000000//--  1155,,000000//--  
ससहभागहभाग  33,,000000//--  33,,775500//--  99,,000000//--  1111,,225500//--  
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सुधारित  परिशिष्ट ६ 

[माध्र्यजमक शालाुंि प्रमाणपत्र (इ.10 िी) मकिा उच्च माध्र्यजमक शालाुंि प्रमाणपत्र (इ.12 िी) परीके्षस प्रजिष्ट्ट 
होणा-र्या खेळाड  जिद्यार्थ्र्यांना िाढीि क्रीडाग ण सिलिीचा अन जे्ञर्य िक्िा]       

स्पिेचा स्िर क्रीडा स्पिेचा प्रकार ि आर्योिक क्रीडा सवलतीचे अनुजे्ञय  गुण 
प्राजिण्र्य प्रथम िे 
ििृीर्य  क्रिांक्रिांक पयंतक पयंत 

इिर सिव सहभागी 
खेळाडू 

जिल्हास्तर क्रीडा व यवुक सेवा संचालनयाद्वारा आयोजित जवभागीय 
िालेय क्रीडा स्पर्धा, नेहरु हॉकी कप,, सबु्रोतो  िखुिी  
फुटबॉल क्रीडा स्पर्धा व कें द्र िासनाच्या क्रीडा व  कल्याण 
जवभागाच्या भारतीय खेळ प्राजर्धकरणाने पुरस्कृत केलेल्या 
जवभागीय क्रीडा स्पर्धा, “परॅाकलजपक्स कजिटी ऑफ इंडीया” 
िाफव त जदव्यांग जवद्यार्थयाकजरता आयोजित केलेल्या क्रीडा 
स्पर्धा तसेच स्कूल गेि फेडरेिन ऑफ इडंीया िाफव त 
आयोजित स्पर्धा तसेच स्कूल गेि फेडरेिन ऑफ इंडीया 
यांच्यािी संलग्न खािगी असोजसएिन िाफव त आयोजित 
स्पर्धा.  

05 00 

जवभागस्तर क्रीडा व यवुक सेवा संचालनयाद्वारा आयोजित जवभागीय 
िालेय क्रीडा स्पर्धा, नेहरु हॉकी कप,, सबु्रोतो  िखुिी  
फुटबॉल क्रीडा स्पर्धा व कें द्र िासनाच्या क्रीडा व  कल्याण 
जवभागाच्या भारतीय खेळ प्राजर्धकरणाने पुरस्कृत केलेल्या 
जवभागीय क्रीडा स्पर्धा, “परॅाकलजपक्स कजिटी ऑफ इंडीया” 
िाफव त जदव्यांग जवद्यार्थयाकजरता आयोजित केलेल्या क्रीडा 
स्पर्धा तसेच स्कूल गेि फेडरेिन ऑफ इडंीया िाफव त 
आयोजित स्पर्धा तसेच स्कूल गेि फेडरेिन ऑफ इंडीया 
िाफव त आयोजित स्पर्धा 

10 05 

राज्यस्तर 
 
 
 
 
 
 

1) क्रीडा व यवुक सेवा संचालनयाद्वारा आयोजित 
राज्यस्तरीय िालेय क्रीडा स्पर्धा,नेहरु हॉकी कप,सबु्रोतो 
िखुिी फुटबॉल क्रीडा स्पर्धा व कें द्र िासनाच्या क्रीडा व  
कल्याण जवभागाच्या भारतीय खेळ प्राजर्धकरणाने पुरस्कृत 
केलेल्या राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धा, “परॅाकलजपक्स कजिटी 
ऑफ इंडीया” िाफव त जदव्यांग जवद्यार्थयाकजरता आयोजित 
केलेल्या क्रीडा स्पर्धा तसेच स्कूल गेि फेडरेिन ऑफ 
इंडीया िाफव त आयोजित स्पर्धा तसेच स्कूल गेि फेडरेिन 
ऑफ इंडीया यांच्यािी संलग्न खािगी असोजसएिन िाफव त 
आयोजित स्पर्धा. 

15 
 
 
 
 
 
 
 

10 अथवा 12  
 

(जिल्हास्तरावरुन थेट 
राज्यस्तरावर सहभाग 
असल्यास 10 गणु ) 
(जवभागस्तरावरुन 

राज्यस्तरावर सहभाग 
असल्यास 12 गणु ) 

2. िहाराष्ट्र िासनाच्या अपंग कल्याण जवभागाद्वारा 
आयोजित राज्यस्तर अपंग क्रीडा स्पर्धा.  
3. िहाराष्ट्र िासनाच्या आजदवासी जवकास जवभागाद्वारा 
आयोजित राज्यस्तर आजदवासी क्रीडा स्पर्धा. 
4.एकजवर्ध खेळांच्या राज्य संघटनेद्वारा आयोजित राज्य 
अकिक्यपद स्पर्धा  
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राष्ट्रीय स्तर 1) भारतीय िालेय खेळ िहासंघाद्वारा आयोजित राष्ट्रीय 
िालेय क्रीडा स्पर्धा. 
2) कें द्र िासनाचा क्रीडा व कल्याण जवभागाच्या भारतीय 
खेल प्राजर्धकरणाने पुरस्कृत केलेल्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा. 
3) सबु्रोतो िखुिी स्पोट्स एज्यकेुिन सोसायटी व 
िवाहरलाल नेहरू हॉकी टूनािेंट सोसायटी द्वारा आयोजित 
सदर खेळांच्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा. 
4) अजर्धकृत एकजवर्ध खेळांच्या राष्ट्रीय फेडरेिनद्वारा 
आयोजित राष्ट्रीय अकिक्यपद स्पर्धा. 
5) “परॅाकलजपक्स कजिटी ऑफ इंडीया ” िाफव त जदव्यांग 
जवद्यार्थयाकजरता आयोजित केलेल्या क्रीडा स्पर्धा. 
6) स्कूल गेि फेडरेिन ऑफ इंडीया िाफव त आयोजित 
स्पर्धा तसेच स्कूल गेि फेडरेिन ऑफ इडंीया यांच्यािी 
संलग्न खािगी असोजसएिन िाफव त आयोजित स्पर्धा. 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 

आंतरराष्ट्रीय 1) ऑजलस्म्पक , एजियन गेम्स , व कॉिनवेल्थ गेम्स. 
 

25 20 

2) अजर्धकृत एकजवर्ध खेळांच्या आंतरराष्ट्रीय फेडरेिन्द्वारा 
आयोजित केलॆल्या आंतरराष्ट्रीय अकिक्यपद स्पर्धा. 
 

25 20 

3) आंतरराष्ट्रीय िालेय िहासंघाद्वारा आयोजित 
आंतरराष्ट्रीय िालेय क्रीडा स्पर्धा 
 

20 15 

तथाजप तथाजप 1100  वी पवूी जवद्यार्थयाने प्राजवण्य जिळजवलेले असेल तरी,वी पवूी जवद्यार्थयाने प्राजवण्य जिळजवलेले असेल तरी,  सवलतीचे गणु जिळण्याकजरता त्या सवलतीचे गणु जिळण्याकजरता त्या 
जवद्यार्थयाने इ. जवद्यार्थयाने इ. 1100  वी िध्ये क्रीडा प्रकारािध्ये सहभागी होणे आवचयक राहील.वी िध्ये क्रीडा प्रकारािध्ये सहभागी होणे आवचयक राहील.1122  वीवी पवूी जवद्यार्थयाने  पवूी जवद्यार्थयाने 
प्राजवण्य जिळजवलेले असेल तरी,प्राजवण्य जिळजवलेले असेल तरी,  सवलतीचे गणु जिसवलतीचे गणु जिळण्याकजरता त्या जवद्यार्थयानेळण्याकजरता त्या जवद्यार्थयाने  इ. इ. 1122  वी िध्ये वी िध्ये 
क्रीडा प्रकारािध्ये सहभागी होणे आवचयक राहील.क्रीडा प्रकारािध्ये सहभागी होणे आवचयक राहील.    

  
  1199..  प रस्कारप रस्कार  जििेिे खेळाडू ि क स्िीगीर र्याुंना सिजनका जमळणेबाबिजििेिे खेळाडू ि क स्िीगीर र्याुंना सिजनका जमळणेबाबि  
  

                        प्रचजलत जनयिानसुारप्रचजलत जनयिानसुार  रुस्ति ए कहदरुस्ति ए कहद,,िहानिहान  भारत केसरीभारत केसरी,,कहदकेसरीकहदकेसरी  जकताबजकताब  पटकाजवणापटकाजवणा--याया  
कुस्तीगीरकुस्तीगीर  यांनायांना  िा.िखु्यिंत्रीिा.िखु्यिंत्री  िहोदयिहोदय  यांचेयांचे  स्वेच्छाजर्धकारािर्धनुस्वेच्छाजर्धकारािर्धनु  सदजनकासदजनका  जिळणकरीताजिळणकरीता  सवलतसवलत  देण्यातदेण्यात  
येतयेत  होतीहोती..जद.जद.   1818  िाचव िाचव 20132013    च्याच्या  िासनिासन  जनणवयािध्येजनणवयािध्ये  पपद्मद्म  पुरस्कारपुरस्कार,,ऑजलम्पीकऑजलम्पीक,,एजियनएजियन  वव  राष्ट्रकुलराष्ट्रकुल  
स्परे्धिर्धीलस्परे्धिर्धील  पदकपदक  जविेत्यांनाजविेत्यांना  सदरसदर  योिनेिर्धनुयोिनेिर्धनु  सदजनकासदजनका  जिळणेसाठीजिळणेसाठी  पात्रपात्र  ठरजवण्याबाबतचीठरजवण्याबाबतची  तरतुदतरतुद  
करणेतकरणेत  आलेलीआलेली  आहेआहे..  

  
2020..  इइ  1111  िीिी  प्रिेशासाठीप्रिेशासाठी  खेळाडूुंनाखेळाडूुंना  आरक्षणआरक्षण    

  

              िालेय जिक्षणिालेय जिक्षण  वव  क्रीडाक्रीडा  जवभागजवभाग,,  िासनिासन  जनणवय जनणवय   क्र.क्र.  उिाजि उिाजि --22001155//  प्र.क्र.प्र.क्र.226622  / एस.डी./ एस.डी.22  
जद.जद.2200  जडसेंबर जडसेंबर 22001188  ,,  अन्वयेअन्वये  1111  वीवी  प्रवेिाकजरताप्रवेिाकजरता    खेळाडूकजरता जनस्चचत करण्यात आलेला कोटा खेळाडूकजरता जनस्चचत करण्यात आलेला कोटा 
केवळ आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धािध्ये सहभागीकेवळ आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धािध्ये सहभागी  होणारे खेळाडु जवद्याथी व राष्ट्रीय स्तरावरील होणारे खेळाडु जवद्याथी व राष्ट्रीय स्तरावरील 
स्पर्धािर्धील पदक जविेते खेळाडु जवद्याथी यांच्याकरीताच उपलब्र्ध राजहल अन्य खेळाडु जवद्यार्थयांनास्पर्धािर्धील पदक जविेते खेळाडु जवद्याथी यांच्याकरीताच उपलब्र्ध राजहल अन्य खेळाडु जवद्यार्थयांना   
िासन जनणविासन जनणवयातीलयातील  पजरजिष्ट 6 िर्धील जवजहत केल्याप्रिाणे फ़क्त गणुांची सवलत अनजेु्ञय राजहल.  
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2211..  अत्त्र्य च्र्यअत्त्र्य च्र्य  ग णित्तािारकग णित्तािारक  खेळाडूुंनाखेळाडूुंना  शासकीर्यशासकीर्य,,  जनमशासकीर्यजनमशासकीर्य  िि  इिरइिर  के्षत्रािके्षत्राि  नोकरीसाठीनोकरीसाठी  
आरक्षणआरक्षण    

  
                          खेळाडंूनाखेळाडंूना  नोकरीिध्येनोकरीिध्ये  आरक्षणआरक्षण  असावेअसावे  याकरीतायाकरीता  िासनानेिासनाने  ऐजतहासीकऐजतहासीक  जनणवयजनणवय  घेतलाघेतला  आहे.आहे.  

राज्यराज्य,,  राष्ट्रीयराष्ट्रीय,,  आतंरराष्ट्रीयआतंरराष्ट्रीय  स्तरावरीलस्तरावरील  क्रीडाक्रीडा  स्परे्धतस्परे्धत  प्राजवण्यप्राजवण्य  प्राप्तप्राप्त  करणाकरणा--याया  खेळाडंूनाखेळाडंूना  िासनिासन  
सेवेतसेवेत  55  टक्केटक्के  आरक्षणआरक्षण  ठेवण्यातठेवण्यात  आलेआले  आहे.आहे.    

  िासनाच्यािासनाच्या  जवजवर्धजवजवर्ध  जवभागातजवभागात,,  िासनाच्यािासनाच्या  िालकीच्यािालकीच्या  वव  जनयंत्रणाखालीजनयंत्रणाखाली  असलेल्याअसलेल्या  िहािंडळातिहािंडळात,,  
स्थजनकस्थजनक  प्राजर्धकरणातप्राजर्धकरणात  वव  जवजवर्धजवजवर्ध  स्वस्वरुपातरुपात  िासकीयिासकीय  सवलतीसवलती  प्राप्तप्राप्त  केलेल्याकेलेल्या  संस्थांिध्येसंस्थांिध्ये  राज्यतीलराज्यतील  
अत्त्यचु्यअत्त्यचु्य  गणुवत्ताप्राप्तगणुवत्ताप्राप्त  खेळाडंूसाठीखेळाडंूसाठी  नोकनोक--यांिध्येयांिध्ये  आरक्षणआरक्षण  ठेवण्याचाठेवण्याचा  जनणवयजनणवय,,  िासनिासन  जनणवयजनणवय,,  
िालेयिालेय  जिक्षणजिक्षण  वव  क्रीडाक्रीडा  जवभागजवभाग,,  क्र.राक्रीर्धोक्र.राक्रीर्धो--2002/प्र.क्र.68/2002/प्र.क्र.68/  क्रीयसेुक्रीयसेु--22,,    जद.30एजप्रलजद.30एजप्रल,,  22000055,,  2211  
िनूिनू,,  22000066  वव    जद.18जद.18  नोव्हेंबरनोव्हेंबर,,  22000066  अन्वयेअन्वये  घेतलाघेतला  आहे.आहे.  

  खेळाडंूनाखेळाडंूना  िासकीय/जनििासकीयिासकीय/जनििासकीय  सेवेतसेवेत  थेटथेट  जनयकु्तीजनयकु्ती  देण्याचादेण्याचा  राज्यिासनानेराज्यिासनाने  िहत्वपणूविहत्वपणूव  जनणवयजनणवय  
घेतलाघेतला  असनूअसनू  ““अअ””  संवगासाठीसंवगासाठी  ऑजलस्म्पकऑजलस्म्पक,,  आजियाईआजियाई,,  िागजतकिागजतक  अकिक्यपदअकिक्यपद  स्पर्धास्पर्धा,,  राष्ट्रकुलराष्ट्रकुल  
क्रीडाक्रीडा  स्पर्धास्पर्धा  तसेचतसेच  ““बब””  संवगासंवगा  साठीसाठी  यवुायवुा  राष्ट्रराष्ट्रकुलकुल  क्रीडाक्रीडा  स्पर्धास्पर्धा,,  आजियाईआजियाई  अकिक्यपदअकिक्यपद  स्पर्धास्पर्धा,,  
ज्यजुन.ज्यजुन.  िागजतकिागजतक  अकिक्यपदअकिक्यपद  स्पर्धास्पर्धा  इत्यादीइत्यादी  स्परे्धतीलस्परे्धतील  प्राजवण्यर्धारकप्राजवण्यर्धारक  खेळाडूखेळाडू  हाहा  पात्रपात्र  राहणारराहणार  आहे.आहे.  
िटूींगिध्येिटूींगिध्ये  िागजतकिागजतक  जवक्रिाचीजवक्रिाची  बरोबरीबरोबरी  सार्धणारीसार्धणारी  कु.कु.  तेिस्स्वनीतेिस्स्वनी  सावंतसावंत,,  श्री.श्री.  नवनाथनवनाथ  फरताडेफरताडे--
िटुींगिटुींग,,  श्री.श्री.  अियअिय  लाकरालाकरा  --    ((हॉहॉकी)की),,  श्री.श्री.  नरकसगनरकसग  यादवयादव  --  कुस्तीकुस्ती,,  श्री.श्री.  सहुाससहुास  खािकरखािकर--  िरीरिरीर  
सौष्ठवसौष्ठव,,  श्रीिती. श्रीिती. स्नेहलस्नेहल  साळंूखेसाळंूखे  --  कब्बडीकब्बडी,,  श्रीिती. श्रीिती. राहीराही  सरनोबतसरनोबत--  िटूींगिटूींग,,  श्रीितीश्रीिती..  जदजपकाजदजपका  
िोसेफ़ िोसेफ़ --  कबड्डीकबड्डी,,    श्रीिती. श्रीिती. सवुणासवुणा  बारटक्केबारटक्के  --  कबडडीकबडडी,,    श्रीितीश्रीिती..  अजभलािाअजभलािा  म्हाते्रम्हाते्र  --  कबड्डीकबड्डी,,      

          श्रीश्री. जवरर्धवल खा. जवरर्धवल खाडेडे--  स्स्विींग, श्रीितीस्स्विींग, श्रीिती  . जकिोरी  किदे . जकिोरी  किदे --  कबड्डीकबड्डी, , श्रीश्री..संदीपसंदीप  तरटेतरटे  --  िटूींगिटूींग,,    श्रीिती. श्रीिती. 
जवियाजविया  नरनर--पॉवरजलफटींगपॉवरजलफटींग,,  श्रीिती. श्रीिती. जवद्याजवद्या  जिरसजिरस--वेटजलफ्टींगवेटजलफ्टींग,,  श्रीितीश्रीिती  उज्वलाउज्वला  िानेिाने--वेटजलफ्टींगवेटजलफ्टींग,,  
श्री.िगन्नाथश्री.िगन्नाथ  लकलकडेडे--  अ ॅअ ॅथलेजटक्सथलेजटक्स,,  श्री.श्री.  तणृालतणृाल  हेलेगांवकरहेलेगांवकर--  सेकलगसेकलग,,  श्रीश्री..  करणकरण  रस्तोगीरस्तोगी--टेजनसटेजनस,,  
श्रीश्रीिती.िती.  प्रािक्ताप्रािक्ता  सावंतसावंत--  बडॅकिबडॅकिटटनन, श्रीिती. िानसी गावडे, श्रीिती. िानसी गावडे  --  स्स्विींग, श्रीिती. सायली िार्धव स्स्विींग, श्रीिती. सायली िार्धव --  
कबड्डी कबड्डी , श्रीिती., श्रीिती.  नेहा सापतेनेहा सापते--िटुींगिटुींग, श्रीिती. भक्ती आंब्रे, श्रीिती. भक्ती आंब्रे--  पॉवरजलपॉवरजलफटींगफटींग, श्रीिती.अंकीता ियेकर, श्रीिती.अंकीता ियेकर--
पॉवरजलपॉवरजलफटींगफटींग, , श्रीश्री.ओि लोटलीकर .ओि लोटलीकर --  टेबल टेजनस  टेबल टेजनस  याया  खेळाडंूनाखेळाडंूना  राज्यराज्य  िािासनाच्यासनाच्या  वतीनेवतीने  
िासकीयिासकीय  सेवेतसेवेत  थेटथेट  जनयकु्तीजनयकु्ती    देण्यातदेण्यात  आलीआली  आहे.आहे.  

  आतापयंतआतापयंत  55000000  खेळाडंूखेळाडंूनाना  िासकीयिासकीय  नोकरीचानोकरीचा  लाभलाभ  देण्यासाठीदेण्यासाठी  कािजगरीकािजगरी  ((55  टक्केटक्के  खेळाडूखेळाडू  
आरक्षणातआरक्षणात  ))  प्रिाणीतप्रिाणीत  करुनकरुन  देण्यातदेण्यात  आलेलीआलेली  आहे.आहे.  

          सिरसिर  र्योिनेचार्योिनेचा  नजिननजिन  शासनशासन  जनणवर्यजनणवर्य  जिनाुंकजिनाुंक  11  ि लैि लै  22001166  अन्िरे्यअन्िरे्य  झालाझाला  आहे.आहे.  
  

2222..  स्ि.स्ि.  खाशाबाखाशाबा  िािििािि  चषकचषक  क स्िीक स्िी  िि  छ.छ.  जशिािीजशिािी  चषकचषक  कबड्डीकबड्डी,,  भाईभाई  नेरुरकरनेरुरकर  खोखो--,,खोखो  
स्पिास्पिा,,  व्हॉलीबॉलव्हॉलीबॉल  चषकचषक  स्पिास्पिा  ::        

  

                        िहाराष्ट्राचीिहाराष्ट्राची  क्रीडाक्रीडा  संस्कृतीसंस्कृती  िोपासण्यासाठीिोपासण्यासाठी  वव  वाढवाढ  होण्यासाठीहोण्यासाठी  जवजवर्धजवजवर्ध  खेळाच्याखेळाच्या  िाध्यिातनूिाध्यिातनू  
यवुायवुा  जपढीलाजपढीला  खेळाकडॆखेळाकडॆ  आकृष्टआकृष्ट  करणेकरणे  वव  त्यांच्यातीलत्यांच्यातील  क्रीक्रीडाडा  गणुांनागणुांना  वाववाव  देण्यासाठीदेण्यासाठी  स्व.स्व.  खािाबाखािाबा  
िार्धविार्धव  चर्षकचर्षक  कुस्तीकुस्ती  स्पर्धास्पर्धा  वव    छ.छ.  जिवािीजिवािी  चर्षकचर्षक  कबड्डीकबड्डी  स्पर्धांचेस्पर्धांचे  आयोिनआयोिन  करण्यातकरण्यात  येते.येते.  यािध्येयािध्ये  
आंतरराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीय  दिाच्यादिाच्या  खेळाडूखेळाडू  बरोबरबरोबर  खेळण्याचीखेळण्याची  संर्धीसंर्धी  तसेचतसेच  िवळूनिवळून  कौिल्यकौिल्य  पाहण्याचीपाहण्याची  संर्धीसंर्धी  
राज्यतीलराज्यतील  खेळाडंूनाखेळाडंूना  जिळतजिळत  आहे.आहे.    
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                          2233. . राज्र्याराज्र्याचेचे  र्य िार्य िा  िोरणिोरण  22001122  

  

          देिाचेदेिाचे  यवुायवुा  र्धोरणर्धोरण  सनसन  22000033  िध्येिध्ये  िाजहरिाजहर  करण्यातकरण्यात  आलेआले  आहे.आहे.  राज्यतीलराज्यतील  1133  तेते  3355  वयोगटातीलवयोगटातील  
यवुायवुा  लोकसंख्येचालोकसंख्येचा  जवचारजवचार  करताकरता  देिाच्यादेिाच्या  यवुायवुा  र्धोरणाच्यार्धोरणाच्या  अनरंु्षगानेअनरंु्षगाने  राज्यचेराज्यचे  स्वतंत्रस्वतंत्र  यवुायवुा  र्धोरणर्धोरण  तयारतयार  
झाल्यासझाल्यास  त्याव्दारेत्याव्दारे  यवुायवुा    कल्याणाच्याकल्याणाच्या  जवजवर्धजवजवर्ध  योिनायोिना  राबजवणेराबजवणे  िक्यिक्य  होणारहोणार  आहे.आहे.  याया  पाचववभिूीवरपाचववभिूीवर  
एकंदरीतचएकंदरीतच  राज्यच्याराज्यच्या  यवुकयवुक  कल्याणकल्याण  क्षेत्राचाक्षेत्राचा  आढावाआढावा  घेऊनघेऊन  नवीननवीन  यवुायवुा  र्धोरणर्धोरण  ठरजवण्याकरीताठरजवण्याकरीता  िा.िा.  िंत्रीिंत्री  
((क्रीडाक्रीडा  वव  यवुककल्याण)यवुककल्याण)  अध्यक्षअध्यक्ष  वव  िा.िा.  राज्यिंत्रीराज्यिंत्री,,  क्रीडाक्रीडा  वव  यवुकयवुक      कल्याणकल्याण  यांच्यायांच्या  उपाध्यक्षतेखालीउपाध्यक्षतेखाली  
सजितीसजिती  जनयकु्तजनयकु्त  करण्याकरण्याचाचा  जनणवयजनणवय  िासनानेिासनाने  जदनांकजदनांक  2200  फेब्रुवारीफेब्रुवारी  22001100  च्याच्या  िासनिासन  जनणवयान्वयेजनणवयान्वये  घेतलाघेतला  
आहे.आहे.  याया  सजितीतसजितीत  2299  सदस्यांचांसदस्यांचां  अंतभावअंतभाव  होता.होता.  
            देिाचेदेिाचे  यवुायवुा  र्धोरणर्धोरण  22000033  वव  त्यानतंरत्यानतंर  यवुककल्याणयवुककल्याण  क्षेत्रातक्षेत्रात  झालेलेझालेले  जवजवर्धजवजवर्ध  बदलबदल  जवचारातजवचारात  घेऊनघेऊन  
राज्यचेराज्यचे  नवीननवीन  यवुायवुा  र्धोरणर्धोरण  ठरजवण्याकरीताठरजवण्याकरीता  सहाय्यभतूसहाय्यभतू  होहोतीलतील  अिाअिा  सववकर्षवसववकर्षव  जिफारिीजिफारिी  करणेकरणे  अिीअिी  याया  
सजितीचीसजितीची  कायवकक्षकायवकक्ष  होती.होती.    जद.जद.  1144  िुनिुन  22001122  रोिीरोिी  िहाराष्ट्रिहाराष्ट्र  राज्यचेराज्यचे  यवुायवुा  र्धोरणर्धोरण--20122012  िाहीरिाहीर  झालेझाले  
असनुअसनु,,  िासनिासन  जनणवयजनणवय  जनगवजितजनगवजित  करण्यातकरण्यात  आला.आला.  त्यात्या  अनुर्षांगीकअनुर्षांगीक  66  योिनांचेयोिनांचे  िासनिासन  जनणवयजनणवय  प्राप्तप्राप्त  झालेझाले  
असनूअसनू,,  त्यात्या  योिनायोिना  खालीलखालील  प्रिाणेप्रिाणे  आहेत.आहेत.  
  

11..  र्य िार्य िा  िसिीगहृाचीिसिीगहृाची  स्थापनास्थापना  --  
                          राराज्याज्याचेचे  यवुायवुा  र्धोरणर्धोरण--20122012  अंतगवतअंतगवत  राज्यतीलराज्यतील  यवुांनायवुांना  जवजवर्धजवजवर्ध  उपक्रिािध्येउपक्रिािध्ये  सहभागीसहभागी  होतहोत  
असतानाअसताना  जनवासजनवास  हीही  सिस्यासिस्या  नन  राहताराहता  त्यांनात्यांना  वसतीगहेृवसतीगहेृ  आर्धारआर्धार  देणारेदेणारे  जठकाणजठकाण  असणेअसणे  आवचयकआवचयक  आहे.आहे.  
वसतीगहृाचीवसतीगहृाची  सजुवर्धासजुवर्धा  उपलब्र्धउपलब्र्ध  झाल्यासझाल्यास  यवुायवुा  त्यांच्यात्यांच्या  कायाकायावरवर  लक्षलक्ष  कें जद्रतकें जद्रत  करुनकरुन  प्रगतीच्याप्रगतीच्या  संर्धीचासंर्धीचा  
योग्ययोग्य  फायदाफायदा  घेतीलघेतील  याया  उदे्दिानेउदे्दिाने  िासनिासन  जनणवयजनणवय  िालेयिालेय  जिक्षणजिक्षण  वव  क्रीडाक्रीडा  जवभागजवभाग  
क्र.यकुयो.2012/प्र.क्र.66/क्रीयसेुक्र.यकुयो.2012/प्र.क्र.66/क्रीयसेु--33  जदनांकजदनांक  2288  एजप्रलएजप्रल,,  22001144  अन्वयेअन्वये  राज्यतराज्यत  सहासहा  िहसलुिहसलु  
जवभागाच्याजवभागाच्या  िखु्यालयाच्यािखु्यालयाच्या  जठकाणीजठकाणी  रु.4.00रु.4.00  कोटीकोटी  अनदुानाच्याअनदुानाच्या  िियादेतयादेत  110000  यवुकयवुक,,  यवुतीच्यायवुतीच्या  जनवासजनवास  
व्यवस्थेसाठीव्यवस्थेसाठी  यवुायवुा  वसजतगहृवसजतगहृ  उभारण्यातउभारण्यात  येणारयेणार  आहेत.आहेत.  

  
  22..  र्य िार्य िा  महोत्सिाचेमहोत्सिाचे  आर्योिनआर्योिन  --    

  राराज्याज्याचेचे  यवुायवुा  र्धोरणर्धोरण  22001122  अंतगवतअंतगवत  राज्यचीराज्यची  संस्कृतीसंस्कृती  वव  परंपरापरंपरा  ितनितन  करण्यासाठीकरण्यासाठी  तसेचतसेच  
राष्ट्रीयराष्ट्रीय  एकात्िताएकात्िता  वव  यवुकांच्यायवुकांच्या  अंगीअंगी  असलेल्याअसलेल्या  सपु्तसपु्त  गुणांनागुणांना  वाववाव  देण्यादेण्यासाठीसाठी  राज्यतीलराज्यतील  1133  तेते  3355  
वयोगटातीलवयोगटातील  यवुकांसाठीयवुकांसाठी  िासनिासन  जनणवयजनणवय  िालेयिालेय  जिक्षणजिक्षण  वव  क्रीडाक्रीडा  जवभागजवभाग  क्र.यकुयोक्र.यकुयो--
20112/प्र.क्र.67/क्रीयसेु20112/प्र.क्र.67/क्रीयसेु--33  जद.6जद.6  िानेवारीिानेवारी,,  22001144  अन्वयेअन्वये  जिल्हाजिल्हा,,  जवभागजवभाग  वव  राज्यस्तरावरराज्यस्तरावर  यवुायवुा  
िहोत्सवाचेिहोत्सवाचे  आयोिनआयोिन  करण्यातकरण्यात  येणारयेणार  आहे.आहे.  यािध्येयािध्ये  यवुायवुा  िहोत्सवािध्येिहोत्सवािध्ये  लोकनतृ्यलोकनतृ्य,,  लोकगीतलोकगीत,,  
एकांजककाएकांजकका  ((इंििीइंििी  वव  कहदी)कहदी)  िास्त्रीयिास्त्रीय  गायनगायन  ((कहदसु्थानी)कहदसु्थानी),,िास्त्रीयिास्त्रीय  नतृ्यनतृ्य,,जसतारजसतार,,बासरीबासरी,,  तबलातबला,,  
जवणाजवणा,,िदृूंगिदृ ूंग,,  हािोजनयिहािोजनयि,,  जिटारजिटार,,  िणीपुरीिणीपुरी  नतृ्यनतृ्य,,  ओजडसीओजडसी  नतृ्यनतृ्य,,  भरतनाटयिभरतनाटयि,,  कर्थयककर्थयक,,  कुजचपुडीकुजचपुडी  नतृ्यनतृ्य,,  वव  
वक्ततृ्ववक्ततृ्व  याया  प्रकारच्याप्रकारच्या  स्पर्धात्िकस्पर्धात्िक  बाबीिध्येबाबीिध्ये  तरतर  राज्यच्याराज्यच्या  संसंस्कृजतचेस्कृजतचे  दिवनदिवन  घडजवणाघडजवणा--याया  दोनदोन  
कायवक्रिाध्येकायवक्रिाध्ये  स्पर्धास्पर्धा  घेवूनघेवून  यातीलयातील  पात्रपात्र  यवुकांनायवुकांना  राष्ट्रीयराष्ट्रीय  यवुायवुा  िहोत्सवािध्येिहोत्सवािध्ये  राज्यचाराज्यचा  प्रजतजनर्धीकप्रजतजनर्धीक  संघसंघ  
सहभागीसहभागी  करण्यातकरण्यात  येणारयेणार  आहेआहे..  

    
३३..  र्य िार्य िा  नेितृ्िनेितृ्ि  िि  व्र्यक्क्िमत्िव्र्यक्क्िमत्ि  जिकासजिकास  प्रजशक्षणप्रजशक्षण  िि  इिरइिर  र्य िकर्य िक  कल्र्याणकारीकल्र्याणकारी  कार्यवक्रमकार्यवक्रम  --  

      

  राराज्याज्याचेचे  यवुायवुा  र्धोर्धोरणरण--20122012  अंतगवतअंतगवत  राज्यतीलराज्यतील  यवुकयवुक  कल्याणकल्याण  क्षेत्रातक्षेत्रात  पजरणािकारकपजरणािकारक  बदलबदल  
घडवूनघडवून  आणण्याच्याआणण्याच्या  उदे्दिानेउदे्दिाने  यवुकांनायवुकांना  िीवनातिीवनात  ध्येयध्येय  जनस्चचतजनस्चचत  करण्यासकरण्यास  िदतिदत  करण्यासाठीकरण्यासाठी  वव  तेते  
गाठण्यासाठीगाठण्यासाठी  पे्ररीतपे्ररीत  करण्याकजरताकरण्याकजरता  यवुकांिर्धीलयवुकांिर्धील  नेततृ्वनेततृ्व  वव  व्यस्क्तित्वाचाव्यस्क्तित्वाचा  जवकासजवकास  घडवूनघडवून  
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आणण्याकरीताआणण्याकरीता  त्यांनात्यांना  प्रजिक्षप्रजिक्षणण  देण्यासाठीदेण्यासाठी  िासनिासन  जनणवयजनणवय  िालेयिालेय  जिक्षणजिक्षण  वव  क्रीडाक्रीडा  जवभागजवभाग  
क्र.यकुयो.2013/प्र.क्र.8/क्रीयसेुक्र.यकुयो.2013/प्र.क्र.8/क्रीयसेु--33  जदनांकजदनांक  2288  एजप्रलएजप्रल,,  22001144  अन्वयेअन्वये  राज्यतराज्यत  प्रजतवर्षीप्रजतवर्षी  यिदायिदा  सारख्यासारख्या  
िासकीयिासकीय  संस्थासंस्था  िाफव तिाफव त  66  जिबीरांचेजिबीरांचे  आयोिनआयोिन  करण्यातकरण्यात  येणारयेणार  आहे.आहे.  प्रत्येकप्रत्येक  जिबीरािध्येजिबीरािध्ये  राज्यतीलराज्यतील  3355  
जिल्हयातनूजिल्हयातनू  जिल्हाजिल्हा  यवुायवुा  पुरस्कारपुरस्कार  प्राप्तप्राप्त  केलेल्याकेलेल्या  एकाएका  यवुकयवुक  वव  यवुतीसयवुतीस  पाचारणपाचारण  करण्यातकरण्यात  येणारयेणार  आहे.आहे.  
सदरसदर  7700  यवुकांनायवुकांना  त्यांच्यात्यांच्या  नेततृ्वनेततृ्व  गणुांचागणुांचा  वव  व्यस्क्तित्वाचाव्यस्क्तित्वाचा  जवकासजवकास  घडवूनघडवून  आणणेसाठीआणणेसाठी  1155  
जदवसांच्याजदवसांच्या  जनवासीजनवासी  प्रजिक्षणप्रजिक्षण  जिबीराचेजिबीराचे  आयोिनआयोिन  करण्यातकरण्यात  येणारयेणार  आहेआहे..  
  

44..  राज्र्यराज्र्य  र्य िार्य िा  जिकासजिकास  जनिीसजनिीस  अन िानअन िान  --    
  

      राज्याराज्याचेचे  यवुायवुा  र्धोरणर्धोरण  22001122  अंतगवतअंतगवत  यवुकांनायवुकांना  वव  यवुायवुा  क्षेत्रातक्षेत्रात  कािकाि  करणाकरणा--याया  संस्थांनासंस्थांना  यवुकयवुक  
कल्याणकल्याण  जवर्षयकजवर्षयक  उपक्रिांनाउपक्रिांना  सहाय्यकसहाय्यक  करणेसाठीकरणेसाठी  िासनिासन  जनणवयजनणवय  िालेयिालेय  जिक्षणजिक्षण  वव  क्रीडाक्रीडा  जवभागजवभाग  
क्र.यकुयो.क्र.यकुयो.  2013/2013/  प्र.क्र.66/क्रीयसेुप्र.क्र.66/क्रीयसेु--11  जद.19जद.19  जडसेंबरजडसेंबर  22001133  अन्वयेअन्वये  राज्ययवुाराज्ययवुा  जवकासजवकास  जनजनर्धीर्धी  चीची  स्थापनास्थापना  
केलेलीकेलेली  आहे.आहे.  यािर्धनूयािर्धनू  राज्यतीलराज्यतील  यवुकयवुक,,  यवुतीयवुती  वव  संस्थांनासंस्थांना  यवुायवुा  कल्याणकारीकल्याणकारी  उपक्रिउपक्रि,,  यवुकयवुक  कल्याणकल्याण  
क्षेत्रातक्षेत्रात  संिोर्धनसंिोर्धन,,  यवुकांनायवुकांना  जिष्यवतृ्ती/फेलोजिपजिष्यवतृ्ती/फेलोजिप,,  युवांच्यायुवांच्या  सक्षिीकरणाकरीतासक्षिीकरणाकरीता  उपक्रिउपक्रि,,  यवुायवुा  
जवकासासंबंर्धीजवकासासंबंर्धी  साजहत्यसाजहत्य  जनर्थितीजनर्थिती,,  यवुांच्यायवुांच्या  सिस्यासिस्या  वव  त्यावरीलत्यावरील  उपाययोिउपाययोिनाना  िोर्धण्याकरीतािोर्धण्याकरीता  सवेक्षणसवेक्षण,,  
यवुांसाठीयवुांसाठी  चचासते्रचचासते्र,,  कायविाळाकायविाळा,,  जिबीरजिबीर,,  उदद्बोर्धनउदद्बोर्धन  वगववगव  आयोजितआयोजित  करणेकरणे  इ.साठीइ.साठी  अथवसहाय्यअथवसहाय्य  करण्यातकरण्यात  
येतयेत  
                                                                                  

  55..  राज्र्यराज्र्य  र्य िार्य िा  प्रजशक्षणप्रजशक्षण  कें द्राुंचीकें द्राुंची  स्थापनास्थापना  ––  
  

  राज्याराज्याचेचे  यवुायवुा  र्धोरणर्धोरण--20122012  अंतगवतअंतगवत  राज्यतीलराज्यतील  यवुांयवुांच्याच्या  सक्षिीकरणाकरीतासक्षिीकरणाकरीता  िासनिासन  जनणवयजनणवय  
िालेयिालेय  जिक्षणजिक्षण  वव  क्रीडाक्रीडा  जवभागजवभाग  क्र.यकुयो.2012/प्र.क्र.63/क्रीयसेुक्र.यकुयो.2012/प्र.क्र.63/क्रीयसेु--33  जद.12जद.12  नोव्हेंबरनोव्हेंबर,,20132013  अन्वयेअन्वये  
राज्ययवुाराज्ययवुा  प्रजिक्षणप्रजिक्षण  कें द्रकें द्र  जिवछत्रपतीजिवछत्रपती  क्रीडाक्रीडा  संकुलसंकुल,,  म्हाळंुगेम्हाळंुगे--बालेवाडीबालेवाडी,,पुणेपुणे  येथेयेथे  सरुुसरुु  केलेलेकेलेले  आहे.आहे.  हेहे  कें द्रकें द्र  
यवुांच्यायवुांच्या  गरिागरिा  ओळखनूओळखनू  त्यात्या  गरिांच्यागरिांच्या  पुतवतेकरीतापुतवतेकरीता  जिकाजिका,,  नेततृ्वनेततृ्व  कराकरा,,  वव  योगदानयोगदान  द्या.द्या.  याया  
जसध्दांतानसुारजसध्दांतानसुार  कायवरतकायवरत  रहाणाररहाणार  असनूअसनू  जिक्षणजिक्षण,,  यवुायवुा  सक्षिीकरणाकरीतासक्षिीकरणाकरीता  जवजवर्धजवजवर्ध  प्रजिक्षणप्रजिक्षण  कायवक्रिकायवक्रि,,  
कायविाळाकायविाळा,,  सेिीनारसेिीनार  इ.चेइ.चे  आयोिनआयोिन  तसेचतसेच  सल्लासल्ला  वव  सहाय्यसहाय्य  याया  बाबींवरबाबींवर  लक्षलक्ष  कें जद्रतकें जद्रत  करणारकरणार  आहे.आहे.  सदरसदर  
कें द्रिाफवकें द्रिाफव तत  जवजवर्धजवजवर्ध  जवर्षयांचेजवर्षयांचे  1100  वव  3300  जदवसांचेजदवसांचे  प्रिाणपत्रप्रिाणपत्र  अभ्यासक्रिअभ्यासक्रि  राबजवण्यातराबजवण्यात  येतील.येतील.  कें द्रिाफव तकें द्रिाफव त  
यवुकयवुक  कल्याणकल्याण  क्षेत्रातक्षेत्रात  नवनजवननवनजवन  संकल्पनासंकल्पना  राबजवण्याकरीताराबजवण्याकरीता  जनयजितजनयजित  संिोर्धनसंिोर्धन  कायवकायव  करण्यातकरण्यात  येईल.येईल.  
संिोर्धनसंिोर्धन  कायवकायव  करण्याकरीताकरण्याकरीता  तज्ञतज्ञ  व्यक्ती/संस्थेसव्यक्ती/संस्थेस  दरवर्षीदरवर्षी  आर्थथकआर्थथक  सहाय्यसहाय्य    देण्यातदेण्यात  येईयेईल.ल.    

  
66..  र्य िार्य िा  प रस्कारप रस्कार  ––  
  

राज्याराज्याचेचे  यवुायवुा  र्धोरणर्धोरण--20122012  अंतगवतअंतगवत  राज्यतीलराज्यतील  वव  जिल्हयातीलजिल्हयातील  यवुांनीयवुांनी  केलेल्याकेलेल्या  सिािजहताच्यासिािजहताच्या  
कायाचाकायाचा  गौरवगौरव  व्हावाव्हावा  वव  यवुायवुा  जवकासाचेजवकासाचे  कायवकायव  करण्यासाठीकरण्यासाठी  त्यांनात्यांना  प्रोत्साहनप्रोत्साहन  जिळावेजिळावे  यासाठीयासाठी  िासनिासन  
जनणवयजनणवय  िालेयिालेय  जिक्षणजिक्षण  वव  क्रीडाक्रीडा  जवभागजवभाग  क्र.यकुयो.2012/प्र.क्रक्र.यकुयो.2012/प्र.क्र.65/क्रीयसेु.65/क्रीयसेु--33  जदनांकजदनांक  1122  नोव्हेंबरनोव्हेंबर,,20132013  
अन्वयेअन्वये  प्रजतवर्षीप्रजतवर्षी  जिल्हाजिल्हा  वव  राज्यस्तरावरराज्यस्तरावर  एकएक  यवुकयवुक,,  एकएक  यवुतीयवुती  वव  एकाएका  संस्थेससंस्थेस  यवुायवुा  पुरस्कारपुरस्कार  प्रदानप्रदान  
करण्यातकरण्यात  येणारयेणार  आहे.आहे.  पुरस्काराचेपुरस्काराचे  स्वरुपस्वरुप  जिल्हास्तरावरजिल्हास्तरावर  यवुकयवुक  वव  यवुतीसयवुतीस  रोखरोख  रुपयेरुपये  1100,,000000//--  
संस्थेससंस्थेस  रुपयेरुपये  5500,,000000//--  तसेचतसेच  गौरवपत्रगौरवपत्र,,  सन्िानजचन्हसन्िानजचन्ह  असेअसे  असेलअसेल  तरतर  पुरस्काराचेपुरस्काराचे  स्वरुपस्वरुप  राज्यस्तरावरराज्यस्तरावर  
यवुकयवुक  वव  यवुतीसयवुतीस  रोखरोख  रुपये.50रुपये.50,,000/000/--  संस्थेससंस्थेस  रुपयेरुपये  11,,0000,,000000//--  तसेचतसेच  गौरवगौरव  पत्रपत्र,,  सन्िानजचन्हसन्िानजचन्ह  असेअसे  
असणारअसणार  आहे.आहे.  
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2244..    राज्र्याचेराज्र्याचे  क्रीडाक्रीडा  िोरणिोरण  22001111..  
  

देिातदेिात  क्रीडाक्रीडा  र्धोरणर्धोरण  िाजहरिाजहर  करणारेकरणारे  िहाराष्ट्रिहाराष्ट्र  हेहे  पजहलेपजहले  राज्यआहे.राज्यआहे.  खेळाडूखेळाडू  हाहा  कें द्रकबदूकें द्रकबद  ू िाननूिाननू  सनसन  
11999966  िध्येिध्ये  सववप्रथिसववप्रथि  क्रीडाक्रीडा  र्धोरणर्धोरण  तयारतयार  करण्यातकरण्यात  आले.आले.  याया  क्रीडाक्रीडा  र्धोरणाचार्धोरणाचा  कालावर्धीकालावर्धी  सनसन  
22000000  पयंतपयंत  जनस्चचतजनस्चचत  करण्यातकरण्यात  आलाआला  होता.होता.  
  सनसन  11999966  िर्धीलिर्धील  क्रीडाक्रीडा  र्धोरणाचीर्धोरणाची  फलशृ्रतीफलशृ्रती  वव  क्रीडाक्रीडा  जवकासाचीजवकासाची  जदिाजदिा  लक्षतलक्षत  घेऊनघेऊन  नवीननवीन  
क्रीडाक्रीडा  र्धोरणर्धोरण  सनसन  22000011  िध्येिध्ये  िाजहिाजहरर  करण्यातकरण्यात  आले.आले.  
                        सनसन  22000011  च्याच्या  क्रीडाक्रीडा  र्धोरणातर्धोरणात  ''सिांसाठीसिांसाठी  खेळाव्िारेखेळाव्िारे  सिृढिासिृढिा''  हाहा  कें द्रकबदूकें द्रकबद  ू ठरजवण्यातठरजवण्यात  आलाआला    
असनूअसनू  आबालवधृ्दआबालवधृ्द  नागजरकांिध्येनागजरकांिध्ये  िारीजरकिारीजरक  सदुढृतासदुढृता  आजणआजण  याव्दारेयाव्दारे  आरोग्यसंपन्नआरोग्यसंपन्न  कायवक्षिकायवक्षि  िीवनाचेिीवनाचे  
िहत्विहत्व  त्यांच्यात्यांच्या  िनावरिनावर  कबबजवण्यासाठीकबबजवण्यासाठी  आवचयकआवचयक  तीती  उपाययोउपाययोिनािना  याया  क्रीडाक्रीडा  र्धोरणातर्धोरणात  सचुजवण्यातसचुजवण्यात  
आलीआली  आहे.आहे.    
      राज्यचेराज्यचे  क्रीडाक्रीडा  र्धोरणर्धोरण  ठरजवण्यासाठीठरजवण्यासाठी  िालेयिालेय  जिक्षणजिक्षण  वव  क्रीडाक्रीडा  जवभागजवभाग  िासनिासन  जनणवयजनणवय  क्र.क्र.  
क्र.क्रीडार्धोक्र.क्रीडार्धो--2006/प्र.क्र.167/06/क्रीयसेु2006/प्र.क्र.167/06/क्रीयसेु--11,,  जद.20जद.20  फेब्रु.फेब्रु.  22001100  अन्वयेअन्वये,,  िा.िंत्रीिा.िंत्री,,  क्रीडाक्रीडा  वव  यवुकयवुक  
कल्याणकल्याण  यांच्यायांच्या  अध्यक्षतेखालीअध्यक्षतेखाली  सजितीसजिती  जनजनयुक्तयुक्त  करण्याचाकरण्याचा  जनणवयजनणवय  घेतलेलाघेतलेला  आहे.आहे.  याया  सजितीतसजितीत  4455  
सदस्यांचासदस्यांचा  अंतभावअंतभाव  होता.होता.  
    क्रीडा र्धोरणांिर्धीक्रीडा र्धोरणांिर्धील ल 5588  िहत्वपणूव जिफारसी केलेल्या आहेत.िहत्वपणूव जिफारसी केलेल्या आहेत.  जद.20जद.20  एजप्रलएजप्रल,,1212  रोिी रोिी िासनानेिासनाने  
क्रीडा  र्धोरण क्रीडा  र्धोरण 22001122  िान्यता जदलेली होती.िान्यता जदलेली होती.  
    जद.जद.  1144  िुन िुन 22001122  रोिी िहाराष्ट्र राज्यचे क्रीडा र्धोरण रोिी िहाराष्ट्र राज्यचे क्रीडा र्धोरण 22001122  िाहीर झाले असनू  िासन िाहीर झाले असनू  िासन 
जनणवय जनगवजित करण्यात आला.जनणवय जनगवजित करण्यात आला.  त्या अनरु्षांगीक त्या अनरु्षांगीक 88  योिनांचे िासन जनणवय प्राप्त झाले असनू ते योिनांचे िासन जनणवय प्राप्त झाले असनू ते 
खालील प्रिाणे आहेत.खालील प्रिाणे आहेत.  
  

11..  राराज्र्याज्र्यािीलिील  आुंिरराष्ट्रीर्यआुंिरराष्ट्रीर्य  पिकपिक  प्राप्िप्राप्ि  खेळाडूखेळाडू  िि  त्र्याुंचेत्र्याुंचे  क्रीडाक्रीडा  मागविशवकमागविशवक  र्याुंनार्याुंना  रोखरोख  बजक्षसबजक्षस  
िेिनूिेिनू  गौरजिण्र्याचीगौरजिण्र्याची  र्योिना.र्योिना.    

  

    राज्याराज्याचेचे  क्रीडाक्रीडा  र्धोरणर्धोरण  22001122  च्याच्या  अनरंु्षगानेअनरंु्षगाने  िासनिासन  जनणवयजनणवय  क्र.राक्रीर्धोक्र.राक्रीर्धो  --22001122//  प्र.प्र.  क्र.158/क्र.158/  1122  
//  क्रीयसेुक्रीयसेु--22,,  जदनांकजदनांक  55  फेब्रुवारीफेब्रुवारी,,  22001144  अन्वयेअन्वये  राज्यतीलराज्यतील  आंतरराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीय  पदकपदक  प्राप्तप्राप्त  खेळाडूखेळाडू  वव  त्यांचेत्यांचे  
क्रीडाक्रीडा  िागवदिवकिागवदिवक  यांनायांना  रोखरोख  बजक्षसबजक्षस  देवूनदेवून  गौरजवण्याचीगौरजवण्याची  योिनायोिना  कायवस्न्वतकायवस्न्वत  करण्याकरण्यासस  िासनानेिासनाने  िान्यतािान्यता  वव   
िंिरूीिंिरूी  जदलेलीजदलेली  आहे.आहे.  

िहाराष्ट्रातिहाराष्ट्रात  आंतरराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीय  स्तरावरस्तरावर  पदकपदक  प्राप्तप्राप्त  करणाकरणा--याया  खेळाडंूनाखेळाडंूना  तसेचतसेच  त्यांचेत्यांचे  क्रीडाक्रीडा  
िागवदिवकिागवदिवक  //  प्रजिक्षकप्रजिक्षक  यांनायांना  रोखरोख  पाजरताजर्षकेपाजरताजर्षके  देवूनदेवून  गौरवगौरव  करण्याबाबतकरण्याबाबत  राज्यतीलराज्यतील  उल्लेखजनयउल्लेखजनय  कािजगरीकािजगरी  
करणाकरणा--याया  खेळाडंूनाखेळाडंूना  राज्यिासनातफेराज्यिासनातफे  यापुयापुवीवी  वेळोवेळो--वेळीवेळी  रोखरोख  पाजरतोजर्षकेपाजरतोजर्षके  देवूनदेवून  गौरजवण्यातगौरजवण्यात  आलेलेआलेले  
आहे.आहे.  तसेचतसेच  राज्यतीलराज्यतील  आंतरराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीय  स्तरावरस्तरावर  उल्लेखजनयउल्लेखजनय  कािजगरीकािजगरी  करुनकरुन  राज्यचेराज्यचे  नावनाव  उज्वलउज्वल  
केलेल्याकेलेल्या  राज्यतीलराज्यतील  खेळाडंूनाखेळाडंूना  वव  त्यांच्यात्यांच्या  िादिवकिादिवक  //  प्रजिक्षकांनाप्रजिक्षकांना,,  आकलस्म्पकआकलस्म्पक,,  जवचवजवचव  अकिक्यपदअकिक्यपद,,  
एजियनगेम्सएजियनगेम्स,,  राष्ट्रकुलराष्ट्रकुल,,  युयुवावा  राष्ट्रकुलराष्ट्रकुल,,  एजियनएजियन  चसॅ्म्पयनिीपचसॅ्म्पयनिीप,,  यथुयथु  ऑजलस्म्पकऑजलस्म्पक  //  ज्यजुनयरज्यजुनयर  एजियनएजियन  //  
जवचवजवचव,,  अकिक्यपदअकिक्यपद  स्पर्धास्पर्धा  //  िालेयिालेय  आजियाईआजियाई  स्पर्धास्पर्धा,,  परॅापरॅा  आजलस्म्पकआजलस्म्पक  स्पर्धास्पर्धा  वव  परॅापरॅा  एजियनएजियन  स्पर्धास्पर्धा  याया  
स्पर्धांस्पर्धां  करीताकरीता  रोखरोख  रकिेचेरकिेचे  पाजरतोर्षीकपाजरतोर्षीक  देवूनदेवून  गौरजवण्यातगौरजवण्यात  येते.येते.  
      

22..  िाजलमिाजलम  क स्िीक स्िी  कें द्रचाकें द्रचा  जिकासजिकास  करण्र्याकरण्र्याबाबिबाबि--    
  

                  राज्याराज्याचेचे  क्रीडाक्रीडा  र्धोरणर्धोरण  22001122  च्याच्या  अनरंु्षगानेअनरंु्षगाने  िासनिासन  जनणवयजनणवय  क्र.राक्रीर्धोक्र.राक्रीर्धो  --22001122//प्र.प्र.  क्र.244क्र.244  
//1122//क्रीयसेुक्रीयसेु  11,,  जदनांकजदनांक  11  िाचविाचव ,,  22001144  अन्वयेअन्वये  ताजलिताजलि  कुस्तीकुस्ती  कें द्रचाकें द्रचा  जवकासजवकास  करण्याबाबतकरण्याबाबत  हीही  योिनायोिना  
कायवस्न्वतकायवस्न्वत  करण्यासकरण्यास  िासनानेिासनाने  िान्यतािान्यता  वव  िंिरूीिंिरूी  जदलेलीजदलेली  आहे.आहे.  
िहारािहाराष्ट्रातष्ट्रात  कुस्तीकुस्ती  कलेचीकलेची  परंपरापरंपरा  िोपासण्यासाठीिोपासण्यासाठी  ताजलिताजलि  वव  आखाड्ांचेआखाड्ांचे  योगदानयोगदान  िहत्त्वाचेिहत्त्वाचे  आहे.आहे.  
कुस्तीच्याकुस्तीच्या  तंत्राततंत्रात  झालेलेझालेले  बदलबदल  लक्षतलक्षत  घेऊनघेऊन  आखाडाआखाडा  //  तालिीचेतालिीचे  आर्धजुनकीकरणआर्धजुनकीकरण  करणेकरणे  गरिेचेगरिेचे  
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असल्याचीअसल्याची  भावनाभावना  राज्यतीलराज्यतील  कुस्तीकुस्ती  पटंूनीपटंूनी  वेळोवेळीवेळोवेळी  व्यक्तव्यक्त  केलीकेली  आहे.आहे.  िुन्यािुन्या  तालिींचीतालिींची  दरुुस्तीदरुुस्ती  //  
नतुनीकरणनतुनीकरण  करण्यासकरण्यास  अंदाजितअंदाजित  खचाखचाच्याच्या  7755  टक्केटक्के  ककवाककवा  किालकिाल  रुपयेरुपये  77..0000  लक्षलक्ष  याया  पैकीपैकी  िीिी  किीकिी  
असेलअसेल  इतकेइतके  अथवसहाय्यअथवसहाय्य  7755::2255  ((िासनिासन    वव  संस्था)संस्था)  याया  प्रिाणातप्रिाणात  अनदुानअनदुान  स्वरुपातस्वरुपात  एकरकिीएकरकिी  देण्यातदेण्यात  
येईलयेईल,,  असेअसे  प्रस्ताजवतप्रस्ताजवत  आहे.आहे.  

  
33..  क्रीडाक्रीडा  जशक्षकाुंसाठीजशक्षकाुंसाठी  प्रजशक्षणप्रजशक्षण  जशजबराुंचेजशजबराुंचे  आर्योिनआर्योिन..  

  

                  राज्याराज्यातत  क्रीडाक्रीडा  संस्कृतीचेसंस्कृतीचे  संवर्धवनसंवर्धवन,,प्रचारप्रचार,,प्रसारप्रसार  वव  िोपासनािोपासना  करण्यासाठीकरण्यासाठी  पोर्षकपोर्षक  वातावरणवातावरण  असणेअसणे  
आवचयकआवचयक  आहे.आहे.  याचयाच  भजूिकेतनूभजूिकेतनू  राज्याराज्याचेचे  क्रीडाक्रीडा  र्धोरणर्धोरण  22001122  घेाजर्षतघेाजर्षत  करण्यातकरण्यात  आलेलेआलेले  आहे.आहे.  याया  क्रीडाक्रीडा  
र्धोरणातीलर्धोरणातील  िदु्दािदु्दा  क्रक्र    66  ((55))  नसुारनसुार  खेळािर्धीलखेळािर्धील  बदललेलेबदललेले  आआर्धजुनकर्धजुनक  तंत्रज्ञानतंत्रज्ञान,,  प्रजिक्षणाच्याप्रजिक्षणाच्या  पध्दतीपध्दती,,  
नवीननवीन  खेळखेळ,,  खेळांचीखेळांची  िास्ते्राक्तिास्ते्राक्त  िाजहतीिाजहती  वेळोवेळीवेळोवेळी  जिक्षकांनाजिक्षकांना  होणेहोणे  आवचयकआवचयक  आहे.आहे.  
तालकूातालकूा,,जिल्हाजिल्हा,,जवभागजवभाग  वव  राज्यस्तरावरराज्यस्तरावर  क्रीडाक्रीडा  जिक्षकांच्याजिक्षकांच्या  ज्ञानातज्ञानात  भरभर  पडावीपडावी  वव  वेळोवेळीवेळोवेळी  क्रीडाक्रीडा  क्षेत्रातक्षेत्रात  
होणारेहोणारे  बदलबदल  अवगतअवगत  होण्यासाठीहोण्यासाठी  राज्यतीलराज्यतील  िालेयिालेय  जिक्षणजिक्षण  जवद्यार्थयांनाजवद्यार्थयांना  योग्ययोग्य  क्रीडाक्रीडा  प्रजिक्षणप्रजिक्षण  
जिळण्यासाठीजिळण्यासाठी  क्रीडाक्रीडा  जिक्षकांचेजिक्षकांचे  अद्यायावतअद्यायावत  प्रजिक्षणप्रजिक्षण  असणेअसणे  आवचयकआवचयक  आहे.आहे.  याया  करीताकरीता  प्रजतप्रजत  वर्षीवर्षी  1100  
जदवसांचेजदवसांचे  राज्यस्तरावरराज्यस्तरावर  िास्टसविास्टसव  ट्रेनरट्रेनर  वव  जिल्हास्तरीयजिल्हास्तरीय  जिक्षकांसाठीजिक्षकांसाठी  प्रजिक्षणप्रजिक्षण  जिजबरांचेजिजबरांचे  आयेािनआयेािन  
करण्यासाठीकरण्यासाठी  अद्यावतअद्यावत  क्रीडाक्रीडा  र्धोरणर्धोरण  सनसन  22001122  तयारतयार  करण्यातकरण्यात  येयेऊनऊन  त्याच्यात्याच्या  अंिलबिावणीसाठीअंिलबिावणीसाठी    
िासनिासन  जनणवयजनणवय  क्र.क्र.  क्रीडार्धोक्रीडार्धो--2012/प्र.क्र.250/2012/प्र.क्र.250/  12/12/  क्रीयुसेक्रीयुसे--22,,  जद.जद.  2288//0044//22001144  चाचा  िासनिासन  जनणवयजनणवय  
जनगवजितजनगवजित  करण्यातकरण्यात  आलाआला  आहे.आहे.    

  
44..  राज्र्यस्िरािरराज्र्यस्िरािर  क्रीडाक्रीडा  प्रजशक्षणप्रजशक्षण  जशजबराचेजशजबराचे  आर्योिनआर्योिन..  
    

      राज्याराज्याचेचे  क्रीडाक्रीडा  संस्कृतीचेसंस्कृतीचे  संवर्धवनसंवर्धवन,,प्रचारप्रचार,,प्रसारप्रसार  वव  िोपासनािोपासना  करण्यासाठीकरण्यासाठी  वव  प्रजतभावंतप्रजतभावंत  खेळाडूखेळाडू  तयारतयार  
करण्यासाठीकरण्यासाठी  िासनिासन  अनेकअनेक  वर्षापासनूवर्षापासनू  प्रयत्निीलप्रयत्निील  आहे.आहे.  सनसन  11999966  िध्येिध्ये  राज्यचेराज्यचे  स्वतंत्रस्वतंत्र  क्रीडाक्रीडा  र्धोरणर्धोरण  
िाहीरिाहीर  करण्यातकरण्यात  आले.आले.  त्यानंतरत्यानंतर  सनसन  22000011  िध्येिध्ये  सरु्धारीतसरु्धारीत  रे्धारणरे्धारण  जनस्चचतजनस्चचत  करण्यातकरण्यात  आलेआले  त्याचात्याचा  
पजरणािपजरणाि  म्हणिेम्हणिे  िहाराष्ट्राचेिहाराष्ट्राचे  क्रीडाक्रीडा  क्षेत्रातक्षेत्रात  नावलौकीकनावलौकीक  झाले.झाले.  दरम्यानच्यादरम्यानच्या  काळातकाळात  क्रीडाक्रीडा  क्षेत्रातक्षेत्रात  झालेलेझालेले   
बदलबदल  लक्षतलक्षत  घेऊनघेऊन  वव  आंतरराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीय  स्तरावरस्तरावर  पदकपदक  जविेतेजविेते  खेळाडूखेळाडू  तयारतयार  होण्यासाठीहोण्यासाठी  अद्यावतअद्यावत  क्रीडाक्रीडा  
र्धोरणर्धोरण  सनसन  22001122  तयारतयार  करण्यातकरण्यात  येऊनयेऊन  त्याच्यात्याच्या  आंिलबिावणीआंिलबिावणी  साठीसाठी    िासनिासन  जनणवयजनणवय  क्र.क्र.  क्रीडार्धोक्रीडार्धो--
2012/प्र.क्र.231/क्रीयसेू2012/प्र.क्र.231/क्रीयसेू--11,,  जद.13/02/2014जद.13/02/2014  चाचा  िासनिासन  जनणवयजनणवय  जनगवजितजनगवजित  करण्यातकरण्यात  आला.आला.  याया  िासनिासन  
जनणवयन्वयेजनणवयन्वये  पुरुर्षपुरुर्ष  वव  िजहलािजहला  गटातीलगटातील  संबजर्धतसंबजर्धत  अजर्धकृतअजर्धकृत  संघटनेचेसंघटनेचे  खेळाडूखेळाडू  तसेचतसेच  िालेयिालेय  1177  वव  1199  याया  
वयोगटातीलवयोगटातील  िलेुिलेु  वव  िलुीिलुी  खेळाडंूनाखेळाडंूना  सहभागीसहभागी  करुनकरुन  घेण्यातघेण्यात  येणारयेणार  आहे.आहे.    
  

  

55..  राज्र्याराज्र्यािीलिील  क्रीडाक्रीडा  स जििाुंचेस जििाुंचे  सिेक्षणसिेक्षण  करणेकरणे..  
  

  िहाराष्ट्रिहाराष्ट्र  राज्यचेराज्यचे  क्रीडाक्रीडा  र्धोरणर्धोरण  --  22001122  च्याच्या  अनरंु्षगानेअनरंु्षगाने  िासनिासन  जनणवयजनणवय  क्र.राक्रीर्धोक्र.राक्रीर्धो--3113/3113/  
प्र.क्र46/प्र.क्र46/  क्रीयसेुक्रीयसेु--33  जद.26जद.26  फेब्रुवारीफेब्रुवारी,,  22001144  अन्वयेअन्वये,,  राज्यिासनराज्यिासन,,  स्थाजनकस्थाजनक  स्वराज्यसंस्थास्वराज्यसंस्था  तसेचतसेच  
खािगीखािगी  संस्थािाफव तसंस्थािाफव त  जवकजसतजवकजसत  करण्यातकरण्यात  आलेल्याआलेल्या  क्रीडाक्रीडा  सजुवर्धांचीसजुवर्धांची  िाजहतीिाजहती  संकजलतसंकजलत  करुनकरुन  
सववसववसािान्यसािान्य  िनतेसिनतेस  वव  खेळांडंूनाखेळांडंूना  उपलब्र्धउपलब्र्ध  व्हावीव्हावी  तसेचतसेच  जिथेजिथे  क्रीडाक्रीडा  सजुवर्धासजुवर्धा  उपलब्र्धउपलब्र्ध  नाहीतनाहीत,,  तेथेतेथे  नव्यानेनव्याने  
क्रीडाक्रीडा  सजुवर्धासजुवर्धा  उपलब्र्धउपलब्र्ध  करणेकरणे  याया  उदे्विानेउदे्विाने  क्रीडाक्रीडा  जवभागािाफव तजवभागािाफव त  सदरसदर  सजुवर्धांचेसजुवर्धांचे  सवेक्षणसवेक्षण  करण्यासकरण्यास  
िासनानेिासनाने  िान्यतािान्यता  जदलीजदली  आहे.आहे.  यािध्येयािध्ये  जिल्हयातीलजिल्हयातील  स्थाजनकस्थाजनक  स्वराज्यसंस्थास्वराज्यसंस्था,,  िहिहसलूसलू  जवभागजवभाग,,  जिक्षणजिक्षण  
जवभागजवभाग,,  खािगीखािगी  संस्थासंस्था  यांचेयांचे  सहकायानेसहकायाने  जिल्हाजनहायजिल्हाजनहाय  उपलब्र्धउपलब्र्ध  सजुवर्धांचीसजुवर्धांची  िाजहतीिाजहती  संकजलतसंकजलत  करुनकरुन  त्यात्या  
िाजहतीच्यािाजहतीच्या  आर्धारेआर्धारे  लोकजप्रयलोकजप्रय  क्रीडाक्रीडा  प्रकारप्रकार,,  उपलब्र्धउपलब्र्ध  सजुवर्धासजुवर्धा,,  खेळाडूखेळाडू  संख्यासंख्या,,  आवचयकताआवचयकता  इत्यादीइत्यादी  
बाबींचाबाबींचा  जवचारजवचार  करुनकरुन  क्रीडाक्रीडा  सजुवर्धासजुवर्धा  जवकजसतजवकजसत  करण्याकजरताकरण्याकजरता  आराखडाआराखडा  ततयारयार  करणेकरणे  
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66..  माध्र्यजमकमाध्र्यजमक  शाळाशाळा  िि  कजनष्ट्ठकजनष्ट्ठ  महाजििर्यालर्याुंनामहाजििर्यालर्याुंना  खेळाुंचेखेळाुंचे  प्रचलनासाठीप्रचलनासाठी  प्रोत्साहनात्मकप्रोत्साहनात्मक  अन िानअन िान    

  

क्रीडाक्रीडा  र्धोरणर्धोरण,,  22001122  च्याच्या  िर्धीलिर्धील  िासनिासन  जनणवयजनणवय  क्र.क्र.  राक्रीर्धोराक्रीर्धो--2012/प्र.क्र.259/क्रीयसेु2012/प्र.क्र.259/क्रीयसेु--11  जद.जद.  2266  
फेब्रुवारीफेब्रुवारी,,  22001144  अन्वयेअन्वये  तालकुातालकुा,,  जिल्हास्तरीयजिल्हास्तरीय  िालेयिालेय  क्रीडाक्रीडा  स्परे्धतस्परे्धत  िास्तीतिास्तीत  िास्तिास्त  िाळांच्यािाळांच्या  
िलुां/िलुींचािलुां/िलुींचा  सहभागसहभाग  होण्याच्याहोण्याच्या  दसृ्ष्टकोनातनूदसृ्ष्टकोनातनू  िाळांनािाळांना  प्रोत्साहनात्िकप्रोत्साहनात्िक  अनदुानअनदुान  ियादेतियादेत  वाढवाढ  
करण्याचाकरण्याचा  सरु्धाजरतसरु्धाजरत  जनणवयजनणवय  घेण्यातघेण्यात  आलेलाआलेला  आहे.आहे.  

  

                        क्रीडाक्रीडा  जवभागािाफव तजवभागािाफव त  तालकुातालकुा,,  जिल्हाजिल्हा,,  जवभागजवभाग,,  राज्यवराज्यव  राष्ट्रीयराष्ट्रीय  स्तरस्तर  याया  क्रिानेक्रिाने  िालेयिालेय  क्रीडाक्रीडा  
स्परे्धस्परे्धचेचे  आयोिनआयोिन  करण्यातकरण्यात  येते.येते.  याया  योिनेिध्येयोिनेिध्ये  जिल्हास्तरजिल्हास्तर  1144,,  1177,,  1199  वयोगटातीलवयोगटातील  िलेुिलेु  वव  िलुींच्यािलुींच्या  
जिल्हास्तरीयजिल्हास्तरीय  िालेयिालेय  क्रीडाक्रीडा  स्परे्धतीलस्परे्धतील  खेळखेळ  जनहायजनहाय  कािजगरीनसुारकािजगरीनसुार  गणुगणु  प्रदानप्रदान  करण्यातकरण्यात  येऊनयेऊन  त्यानसुारत्यानसुार  
प्रथिप्रथि,,  स्व्दतीयस्व्दतीय  वव  ततृीयततृीय  क्रिांकक्रिांक  जदलेजदले  िातात.िातात.  सदरसदर  िाळांनािाळांना  प्रोत्साहनात्िकप्रोत्साहनात्िक  अनुअनुदानदान  अनकु्रिेअनकु्रिे  रु.1.00रु.1.00  
लाखलाख,,  रु.0.75रु.0.75  लाखलाख,,  00..5500  लाखलाख  जदलेजदले  िातात.िातात.  त्याचप्रिाणेत्याचप्रिाणे    राष्ट्रीयराष्ट्रीय  स्तरस्तर  िालेयिालेय  क्रीडाक्रीडा  स्परे्धतस्परे्धत  
िास्तीतिास्तीत  िास्तिास्त  क्रीडाक्रीडा  प्रकारातप्रकारात  सहभागीसहभागी  होऊनहोऊन  पदकपदक  प्राप्तप्राप्त  करणाकरणा--याया  राज्यतीलराज्यतील  सवोत्कृष्टसवोत्कृष्ट  तीनतीन  िाळािाळा  
रु.2.00रु.2.00  लक्षलक्ष,,  आजणआजण  आंतरराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीय  स्तरस्तर  िालेयिालेय  आंतरराष्ट्रीआंतरराष्ट्रीयय  क्रीडाक्रीडा  स्परे्धतस्परे्धत  सहभागीसहभागी  होऊनहोऊन  प्रथिप्रथि  तीनतीन  
क्रिांकाक्रिांका  पयवतपयवत  प्राजवण्यप्राजवण्य  जिळजवणाजिळजवणा--याया  खेळाडूखेळाडू  जवद्यार्थयाच्याजवद्यार्थयाच्या  िाळेसिाळेस  रु.7.00रु.7.00  लाखलाख  वव  44  तेते  1100  क्र.पयवतचेक्र.पयवतचे  
पदकपदक  जविेतेजविेते  खेळाडूखेळाडू  तयारतयार  करणाकरणा--याया  िाळांनािाळांना  रु.3.00रु.3.00  लक्ष.लक्ष.  जदलेजदले  िाणारिाणार  आहे.आहे.  याप्रकारेयाप्रकारे  प्राजवण्यप्राजवण्य  
जिळजवणाजिळजवणा--याया  जवद्यार्थयाच्याजवद्यार्थयाच्या  िाळांनािाळांना  िंिरूिंिरू  झालेल्याझालेल्या  अनदुानातनूअनदुानातनू  पुढीलपुढील  बाबींवरबाबींवर  खचवखचव   करणेकरणे  बंर्धनकारकबंर्धनकारक  
राहीलराहील,,  उदा.उदा.    क्रीडांगणाचीक्रीडांगणाची  देखभालदेखभाल  वव  दरुुस्तीदरुुस्ती,,  क्रीडाक्रीडा  साजहत्याचीसाजहत्याची  खरेदीखरेदी,,  क्रीडाक्रीडा  वाड्ियवाड्िय  पुस्तकेपुस्तके,,  
जनयतकाजलकेजनयतकाजलके  यांचीयांची  खरेदीखरेदी,,  क्रीडाजवर्षयकक्रीडाजवर्षयक  ध्वनीजचत्रजफतीचीध्वनीजचत्रजफतीची  खरेदीखरेदी,,  खेळाडंूचेखेळाडंूचे  प्रजिक्षणप्रजिक्षण  वव  प्रजिक्षकांप्रजिक्षकांचेचे  
िानर्धनिानर्धन,,  संबंजर्धतसंबंजर्धत  खेळाडंूनाखेळाडंूना  गणवेिगणवेि  वव  रोखरोख  पाजरतोजर्षकपाजरतोजर्षक  इ.इ.  
  

77..  क्रीडाक्रीडा  स जििास जििा  जनमाणजनमाण  करण्र्यासाठीकरण्र्यासाठी  आर्दथकआर्दथक  सहार्यसहार्य  र्योिनार्योिना  ––  
  

              राज्याराज्याचेचे  क्रीडाक्रीडा  र्धोरणर्धोरण  22001122,,  च्याच्या  अनरंु्षगानेअनरंु्षगाने  िासनिासन  जनणवयजनणवय  क्र.राक्रीर्धोक्र.राक्रीर्धो--2012/प्र.क्र.260/क्रीयसेु2012/प्र.क्र.260/क्रीयसेु--11  
जद.1जद.1  िाचविाचव ,,  22001144  अन्वयेअन्वये  क्रीडाक्रीडा  सजुवर्धासजुवर्धा  जनर्थितीजनर्थितीसाठीसाठी  आर्थथकआर्थथक  सहाय्यसहाय्य  हीही  योिनायोिना  कायास्न्वतकायास्न्वत  करण्यासकरण्यास  
िासनानेिासनाने  िंिरूीिंिरूी  जदलेलीजदलेली  आहे.आहे.  
  

              सदरसदर  योिनेअंतगवतयोिनेअंतगवत  अदयावतअदयावत  क्रीडाक्रीडा  सजुवर्धासजुवर्धा  जनर्थितीजनर्थिती  वव  क्रीडाक्रीडा  साजहत्यसाजहत्य  अनदुानअनदुान  याकजरतायाकजरता  खािगीखािगी  //  
िासनाच्यािासनाच्या  िाफव तिाफव त  चालजवण्यातचालजवण्यात  येणायेणा--याया  वव  राज्यिासनाच्याराज्यिासनाच्या  संबंजर्धतसंबंजर्धत  जवभागानेजवभागाने  जदलेल्याजदलेल्या  िान्यतािान्यताप्राप्तप्राप्त  
िाध्यजिकिाध्यजिक  िाळािाळा,,  कजनष्ठकजनष्ठ  िहाजवदयालयिहाजवदयालय,,  वजरष्ठवजरष्ठ  िहाजवदयालयिहाजवदयालय,,  कृर्षीकृर्षी  िहाजवदयालयिहाजवदयालय,,  तंत्रतंत्र  जिक्षणजिक्षण  वव  
वैदयकीयवैदयकीय  िहाजवदयालयिहाजवदयालय  इत्यादीइत्यादी,,  स्थाजनकस्थाजनक  स्वराज्यसंस्थेिाफव तस्वराज्यसंस्थेिाफव त  चालजवण्यातचालजवण्यात  येणायेणा--याया  प्राथजिकप्राथजिक  //  
िाध्यजिकिाध्यजिक  िाळािाळा,,  कजनष्ठकजनष्ठ  िहाजवदयालयिहाजवदयालय,,  जवजवर्धजवजवर्ध  खेळांच्याखेळांच्या  जवकासासाठीजवकासासाठी  कायवरतकायवरत  असणाअसणा--याया  
सावविजनकसावविजनक  जवचवस्तजवचवस्त  अजर्धजनयिअजर्धजनयि  11995500  ककवाककवा  संस्थासंस्था  नोंदणीनोंदणी  अजर्धजनयिअजर्धजनयि  --11886600  अन्वयेअन्वये  पंिीबध्दपंिीबध्द  
असतीलअसतील  अिाअिा  व्यायािव्यायाि  संस्थासंस्था,,  क्रीडाक्रीडा  िंडळेिंडळे,,  एकजवर्धएकजवर्ध  खेळाच्याखेळाच्या  क्रीडाक्रीडा  संघटनासंघटना,,  यवुायवुा  िंडळेिंडळे  वव  िजहलािजहला  
िंडळेिंडळे,,  स्थाजनकस्थाजनक  स्वराज्यसंस्थास्वराज्यसंस्था,,  िपंॅचायतिपंॅचायत,,  नगरपजरर्षदनगरपजरर्षद,,  िहानगरपाजलकािहानगरपाजलका,,  जिल्हाजिल्हा  पजरर्षदपजरर्षद,,  आजदआजदवासीवासी  
जवकासजवकास  जवभागािाफव तजवभागािाफव त  चालजवण्यातचालजवण्यात  येणायेणा--याया  आश्रििाळाआश्रििाळा,,  राज्यिासनाच्याराज्यिासनाच्या  वतीनेवतीने  जवकजसतजवकजसत  करण्यातकरण्यात  
आलेलीआलेली  जवभागजवभाग,,  जिल्हाजिल्हा,,  तालकुातालकुा  वव  ि ॅि ॅ क्रीडाक्रीडा  संकुलेसंकुले  यांनायांना  7755  ::  2255  िासनिासन  वव  संस्थासंस्था  जहस्साजहस्सा  याया  
प्रिाणातप्रिाणात  अनदुानअनदुान  देण्यातदेण्यात  येते.येते.  
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88..  शैक्षजणकशैक्षजणक  सुंस्थानासुंस्थाना  मानिनािरमानिनािर  क्रीडाक्रीडा  मागविशवकमागविशवक  जनर्य क्िीसजनर्य क्िीस  मान्र्यिामान्र्यिा  िेणेबाबि.िेणेबाबि.  
  

          राज्याराज्याचेचे  क्रीडाक्रीडा  र्धोरणर्धोरण  22001122  च्याच्या  अनरंु्षगानेअनरंु्षगाने  िासनिासन  जनणवयजनणवय  क्र.क्र.  राक्रीर्धोराक्रीर्धो--2012/प्र.क्र.179/2012/प्र.क्र.179/  
1122//क्रीयसेुक्रीयसेु--22,,जदनांकजदनांक  2288  एजप्रलएजप्रल  22001144  अन्वयेअन्वये  िैक्षजणकिैक्षजणक  संस्थानांसंस्थानां    िानर्धनावरिानर्धनावर  क्रीडाक्रीडा  िागवदिवकिागवदिवक  
जनयकु्तीसजनयकु्तीस  िान्यतािान्यता  देण्याबाबतदेण्याबाबत  जहजह  योिनायोिना    कायान्वीतकायान्वीत  करण्यासकरण्यास  िासनानेिासनाने  िंिरूीिंिरूी  जदलेलीजदलेली  आहे.आहे.  

                                      िाळांिध्येिाळांिध्ये  क्रीडाक्रीडा  संस्कृतीसंस्कृती  रुिजवण्यासाठीरुिजवण्यासाठी  िाळांच्यािाळांच्या  जनयजितजनयजित  वेळापत्रकावेळापत्रका  व्यजतजरक्तव्यजतजरक्त  िाळािाळा  सरुुसरुु  
होण्यापवूीहोण्यापवूी      वव  िाळािाळा  सटुल्यानतंरसटुल्यानतंर  सकाळीसकाळी  वव  संध्यासंध्याकाळीकाळी  तसेचतसेच  सटुटीच्यासटुटीच्या  कालावर्धीकालावर्धी  िध्येिध्ये  क्रीडाक्रीडा  
प्रजिक्षणप्रजिक्षण  देण्यासाठीदेण्यासाठी  िानर्धनिानर्धन  तत्वावरतत्वावर  क्रीडाक्रीडा  िागवदिवकांचीिागवदिवकांची  जनयकु्तीजनयकु्ती  देऊनदेऊन  क्रीडाक्रीडा  िागवदिवकानांिागवदिवकानां  
रु.5000/रु.5000/--  दरिहादरिहा  िानर्धनिानर्धन  तत्वावरतत्वावर  जनयकु्तीजनयकु्ती  देण्याचादेण्याचा  जनणवयजनणवय    िासनानेिासनाने  घेतलाघेतला  आहे.आहे.    

  
  

99..  आुंिरराष्ट्रीर्यआुंिरराष्ट्रीर्य  खेळाडूनाुंखेळाडूनाुं  प्रजशक्षणप्रजशक्षण,,  क्रीडाक्रीडा  सासाजहत्र्यजहत्र्य,,  मागविशवकाुंचेमागविशवकाुंचे  श ल्कश ल्क  इ.आर्दथकइ.आर्दथक  मििमिि  करणे.करणे.  
  

                राज्याराज्याचेचे    क्रीडाक्रीडा  र्धोरणर्धोरण  22001122  च्याच्या  अनरंु्षगानेअनरंु्षगाने  िासनिासन  जनणवयजनणवय  क्र.क्र.  क्रीडार्धोक्रीडार्धो--
3113/प्र.क्र.29/क्रीयसेु3113/प्र.क्र.29/क्रीयसेु--33,,    जदनांकजदनांक  2288  एजप्रलएजप्रल  22001144  अन्वयेअन्वये  अजर्धकृतअजर्धकृत  आतंरराष्ट्रीयआतंरराष्ट्रीय  स्परे्धतस्परे्धत  सहभागीसहभागी  
होण्यासाठीहोण्यासाठी  तसेचतसेच  सहभागीसहभागी  झालेल्याझालेल्या  होतकरुहोतकरु  खेळाडूनांखेळाडूनां  प्रजिक्षणप्रजिक्षण  वव  इतरइतर  बाबींसाठीबाबींसाठी  आर्थथकआर्थथक  सहाय्यसहाय्य  
देण्याबाबतदेण्याबाबत  हीही  योिनायोिना  कायान्वीतकायान्वीत  करण्यासकरण्यास  िासनानेिासनाने  िंिरूीिंिरूी  जदलेलीजदलेली  आहे.आहे.  
                  सदरसदर  योिनेतंगवतयोिनेतंगवत  अजर्धकृतअजर्धकृत  आतंरराष्ट्रीयआतंरराष्ट्रीय  स्परे्धतस्परे्धत  सहभागीसहभागी  होण्याहोण्या--याया  खेळाडूनांखेळाडूनां  स्परे्धतस्परे्धत  
सहभागीसहभागी  होण्यासाठीहोण्यासाठी    11..  प्रवासप्रवास  खचवखचव ,,  प्रवेिप्रवेि  िलु्किलु्क,,  जनवासजनवास  वव  भोिनभोिन  22..  देिदेि  जवदेिातीलजवदेिातील  स्पर्धापवूवस्पर्धापवूव  
प्रजिक्षणप्रजिक्षण,,  प्रजिक्षणप्रजिक्षण  उपकरणेउपकरणे,,  तज्ञतज्ञ  क्रीडाक्रीडा  िागवदिवकांचेिागवदिवकांचे  िागवदिवनिागवदिवन  िलु्किलु्क,,  प्रजिक्षणप्रजिक्षण  कायवक्रिकायवक्रि  िलु्क.िलु्क.  
33..आर्धजुनकआर्धजुनक  क्रीडाक्रीडा  साजहत्यसाजहत्य  आयात/आयात/  खरेदीखरेदी  करणेकरणे,,  गणवेिगणवेि  इ.इ.  बाबींचाबाबींचा  सिावेिसिावेि  करण्यातकरण्यात  आलेलाआलेला  
आहे.आहे.        

  
1100..  क्रीडाक्रीडा  जशक्षकानाुंजशक्षकानाुं  प्रोप्रोत्साजहित्साजहि  करण्र्यासाठीकरण्र्यासाठी  प रस्कारप रस्कार  िेणे.िेणे.    

  

                              राज्याराज्याचेचे  क्रीडाक्रीडा  र्धोरणर्धोरण  22001122  च्याच्या  अनरंु्षगानेअनरंु्षगाने  िासनिासन  जनणवयजनणवय  क्र.क्र.  क्रीडार्धोक्रीडार्धो--3113/प्र.क्र.30/13/3113/प्र.क्र.30/13/    
क्रीयसेुक्रीयसेु--33,,  जदनांकजदनांक  2288  एजप्रलएजप्रल  22001144  अन्वयेअन्वये    क्रीडाक्रीडा  जिक्षकानांजिक्षकानां  प्रोत्साजहतप्रोत्साजहत  करण्यासाठीकरण्यासाठी  पुरस्कारपुरस्कार  
देण्याबाबतदेण्याबाबत    हीही  योिनायोिना  काकायान्वीतयान्वीत    करण्यासकरण्यास  िासनानेिासनाने  िान्यतािान्यता  जदलेलीजदलेली  आहे.आहे.  
                    सदरसदर  योिनेतंगवतयोिनेतंगवत  जदनांकजदनांक  11  िानेवारीिानेवारी  तेते  3311  जडसेंबरजडसेंबर  याया  गतगत  तीनतीन  वर्षाचीवर्षाची  कािजगरीकािजगरी  जवचारातजवचारात  
घेण्यातघेण्यात  येते.येते.  यािध्येयािध्ये  गुणवंतगुणवंत  क्रीडाक्रीडा  जिक्षकांसाठीजिक्षकांसाठी  एकएक  िजहलािजहला  वव  एकएक  पुरुर्षपुरुर्ष  यांचायांचा  सिावेिसिावेि  असनूअसनू  
राज्यस्तरावरराज्यस्तरावर  88  जवभागांसाठीजवभागांसाठी  1122  पुरस्कारपुरस्कार  जदलेजदले  िातात.िातात.  तसेचतसेच  जिल्हास्तरावरजिल्हास्तरावर  7700  पुरस्कारपुरस्कार  जदलेजदले  
िातात.िातात.  यातयात  राज्यस्तरराज्यस्तर--  गौरवगौरव,,  सन्िानजचन्हसन्िानजचन्ह  वव  रोखरोख  रु.50रु.50,,000/000/--  जिल्हास्तरजिल्हास्तर--  गौरवगौरव,,सन्िानजचन्हसन्िानजचन्ह  वव  
रोखरोख  रु.10रु.10,,000/000/--  याप्रिाणेयाप्रिाणे    पुरस्कारपुरस्कार  देण्यातदेण्यात  येणारयेणार  आहे.आहे.  
    

1111..  शालेर्यशालेर्य  क्रीडाक्रीडा  स्पिास्पिा..  
  

  राज्याराज्याचेचे  क्रीडाक्रीडा  र्धोरणर्धोरण  22001122  च्याच्या  अनरंु्षगानेअनरंु्षगाने  िासनिासन  जनणवयजनणवय  क्र.राक्रीक्र.राक्रीर्धोर्धो--2012/प्र.क्र.182/क्रीयसेु2012/प्र.क्र.182/क्रीयसेु  
22,,जदनांकजदनांक--2244  जडसेंबरजडसेंबर  22001144  अन्वयेअन्वये  िालेयिालेय  क्रीडाक्रीडा  स्पर्धास्पर्धा  आयोिनआयोिन  करण्यासकरण्यास  िासनानेिासनाने  िान्यतािान्यता  जदलेलीजदलेली  
आहे.आहे.  सदरसदर  योिनेतंगवतयोिनेतंगवत  तालकुातालकुा,,  जिल्हाजिल्हा,,  जवभागजवभाग  वव  राज्यस्तरराज्यस्तर  तसेचतसेच  भारतीयभारतीय  िालेयिालेय  खेळखेळ  िहासंघाव्दारेिहासंघाव्दारे  
जनवडजनवड    होणाहोणा--याया    राष्ट्रीयराष्ट्रीय  क्रीडाक्रीडा  स्पर्धांचेस्पर्धांचे  आयोिनआयोिन  करण्यातकरण्यात  येणारयेणार  आहे.आहे.  यातयात  खेळाडूनांखेळाडूनां  
गणवेिगणवेि,,ट्रॅकसटूट्रॅकसटू,,  हातखचीहातखची    भत्ताभत्ता,,  प्रवासप्रवास  खचवखचव ,,  जनवासजनवास  वव  भोिनभोिन  खचवखचव ,,  अल्पोपहारअल्पोपहार  भत्ताभत्ता  याया  बाबींचाबाबींचा  
सिावेिसिावेि  करण्यातकरण्यात    आलेलाआलेला  आहे.आहे.  
                                                                                                    --------------------------  
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म ुंबई उपनगर जिल्यािील  सन सन 22001188--1199  र्या िषामध्रे्य एक ण र्या िषामध्रे्य एक ण 213 213 खेळाड ुंना खेळाड ुंना क्रीडाक्रीडा  जशष्ट्र्यितृ्तीजशष्ट्र्यितृ्ती  िेण्र्याि आली िेण्र्याि आली 
आहे.आहे.  खेळजनहार्य प ढीलप्रमाणे :खेळजनहार्य प ढीलप्रमाणे :--  
  
अ.क्र.अ.क्र.  खेळखेळ  जिष्यवतृ्ती र्धारकजिष्यवतृ्ती र्धारक    अ.क्र.अ.क्र.  खेळखेळ  जिष्यवतृ्ती र्धारकजिष्यवतृ्ती र्धारक  
11  िलतरण  34 1188  रग्बी 4 
22  िैदानी  27 1199  िल् लखांब 2 
33  कबड्डी  3 2200  वेटजलफ्टींग 1 
44  खो खो 1 2211  जसकई िािवल आटव  4 
55  ज्यदुो 4 2222  बजुद्धबळ 4 
66  हणॅ्डबॉल  5 2233  बास्केटबॉल 7 
77  हॉकी  3 2244  कॅरि 6 
88  सॉफ्टबॉल  6 2255  फुटबॉल 4 
99  व्हॉलीबॉल  1 2266  थे्रांबॉल 2 
1100  कराटे  5 2277  विु ू 3 
1111  कुस्ती  3 2288  सायककलग ट्रॅक 8 
1122  रोलबॉल 1 2299  तायक्वांदो 3 
1133  टेजनक्वाईट 1 3300  जिम्नसॅ्स्टक्स 32 
1144  टेबल टेजनस 10 3311  स्केटींग 9 
1155  डॉिबॉल 1 3322  नेटबॉल 5 
1166  तलवारबािी 3   3333  पीप साईट राय. 2 
1177  लॉन टेजनस 7 3344  बडॅकिटन 2 
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जशिछत्रपिी राज्र्य क्रीडा प रस्कार प्राप्ि  
उत्कृष्ट्ट खेळाडू, मागविशवक, सुंघटक / कार्यवकिा  

सन 2017-18 मिील म ुंबई उपनगर जिल्यािील मानकरी 
अ.क्र. प रस्काथींची नािे अ.क्र. प रस्काथींची नािे 

 
1. श्री. सजनल िंकर िेट्टी  

(खेळाडू - टेबल टेजनस ) 
8. श्री. जसध्दाथव कथगजलया 

(खेळाडू - अ ॅथलेजटक्स ) 
2. श्री. अजनकेत भगवान पोटे  

(खेळाडू - खो-खो ) 
9. श्री. सागर ओव्हळकर 

(खेळाडू - िल्लखांब ) 
3. श्री. सरुि करकेरा 

(खेळाडू - हॉकी) 
10. श्री. सागर सावंत 

(खेळाडू - आर्थटस्स्टक जिम्नसॅ्स्टक ) 
4. श्री. िनोि िोरे 

(खेळाडू - पॉवरजलफ़्टींग) 
11. श्री. िहेि िाणगावकर  

(खेळाडू - स्क्विॅ ) 
5. श्री. ध्रवु जसत्वाला 

(खेळाडु - जबलीयडवस व स्नकुर ) 
12. श्रीिती .िानसी िोिी 

(एकलव्य जदव्यांग खेळाडू  - बडॅकिटन ) 
6. श्री. जसध्दाथव पारेख 

(खेळाडु - जबलीयडवस व स्नकुर ) 
13. श्री. िाकव  र्धिाई 

(एकलव्य जदव्यांग खेळाडू  - बडॅकिटन ) 
7. श्रीिती. भाग्यश्री पुरोजहत 

(खेळाडू -  बॉक्सींग) 
14. श्री. सत्यप्रकाि जतवारी 

(क्रीडा िागवदिवक - बडॅकिटन ) 
 

जिल्हा क्रीडा पसु्कार प्राप्त उत्कृष्ट खेळाडू, िागवदिवक, संघटक / कायवकता 

                सन 2016-17 व 2017-18 िर्धील िुंबई उपनगर जिल्यातील िानकरी 

अ.क्र प रस्काथींची नािे अ.क्र प रस्काथींची नािे 
1. श्री. अनस अली शेख  

(खेळाडु -जिम्नॅजटिक) 
6. सागर दरशथ सावंत  

(खेळाडु-आर्िि. जिम्नॅजटिक) 
2. श्रीिती .वैदेही अभय देऊलकर   

(खेळाडु -जिम्नॅजटिक) 
7. श्रीिती.रुतुिा दत्तात्रय िगदाळे  

(खेळाडु-एक्रो. जिम्नॅजटिक) 
3. श्री. पाथि ककशोर हेंदे्र  

 (र्दवयांग खेळाडु - िलतरण) 
8. श्री. सागर सावंत 

(खेळाडू - आर्थटस्स्टक जिम्नसॅ्स्टक ) 

4. श्रीिती .प्रज्ञा परशुराम 
चवहाण(क्रीडा िागवदिवक) 

9. सायली उदय िार्धव 
(खेळाडू -कबड्डी) थेट पुस्कार 

5. आकाश फुला पािील(क्रीडा 
िागवदिवक) 

10. सुरेशकुमार ना.समेळ.(कायि / 

संघिक) 
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