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वाचा -  
1) िासन धनणणय , समाजकल्याण व क्रीडा धवभाग क्रमांक-राक्रीधो-1096/  

प्र.क्र.330/क्रीयुसे-1, धदनाकं 31 जुलै,1997. 
2) िासन धनणणय , सामाधजक न्याय सासं्कृधतक कायण, क्रीडा व धविेष सहाय धवभाग क्रमाकं-

राक्रीधो-२००३/प्रक्र १६८/ क्रीयुसे-1, धद. ५ धडसेंबर २००३. 
3) िासन धनणणय , िालेय धिक्षण व क्रीडा धवभाग क्रमाकं-क्रीडाधो-2011/ 

प्र.क्र.55/11/क्रीयुसे-1, धदनाकं 14 ज न,2012, 

प्रस्तावना - 
राज्यात क्रीडा संस्कृतीचे संवधणन, प्रचार, प्रसार व जोपासना करण्यासाठी व प्रधतभावतं खेळाड  

तयार करण्यासाठी िासन अनेक वषापास न प्रयत्निील आहे. त्यादृष्ट्टीने राज्याचे स्वतंत्र क्रीडा धोरण 
१९९६ मध्ये जाहीर करण्यात आले.  अिा प्रकारे क्रीडा धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देिातील पधहले 
राज्य आहे. त्यामध्ये वळेोवळेी परीस्स्ितीनुसार झालेले क्रीडा बदल धवचारात घेऊन सन २००१ मध्ये 
सुधाधरत धोरण धनधित करून क्रीडा धवकासाच्या भरीव योजनाचंी आखणी करण्यात आली. त्याचा दृश्य 
पधरणाम धदस न महाराष्ट्राचा क्रीडा क्षते्रात अग्रगण्य राज्य म्हण न नावलौकीक झाला. दरम्यानच्या 
कालावधीत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर क्रीडा धवश्वात झालेले बदल धवचारात घेऊन व क्रीडा क्षते्रात राज्याचा 
नावलौकीक कायम ठेवण्यासाठी अद्ययावत क्रीडा धोरण करण्याची गरज धनमाण झाली. राज्यातील 
खेळाडं नी आंतराष्ट्रीय स्तरावर दजेदार कामधगरी करून पदक धवजेते खेळाड  तयार व्हावते यासाठी  
क्रीडा धवषयक तंत्रिुध्द प्रधिक्षण, खेळाडंुच्या दजात सुधारणा, दजेदार पायाभ त सुधवधा, खेळाड ंचा 
गौरव, क्रीडा प्रधिक्षकानंा अद्यावत तंत्रञानानाची खळख या बाबी धवचारात घेव न क्रीडा धोरण २०१२ तयार 
करण्यात आले आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी धदनाकं 14.6.2012 चा िासन धनणणय धनगणधमत 
करण्यात आला आहे.राज्यातील खेळाड ंना अधधकृत आंतरराष्ट्रीय स्पधेत भाग घेण्यासाठी प्रोत्साहन 
धमळाव े तसेच अत्युत्कृष्ट्ट कामधगरी दाखधवण्यासाठी  आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना उपरोक्त धद. 
३१.७.१९९७ व धद. ५ धडसेंबर २००३ च्या िासन धनणणयान्वये राबधवण्यात येत आहे. सदर िासन 
धनणणयान्वये राबधवण्यात येत असलेल्या योजनेत सुधारणा करण्याची बाब िासनाच्या धवचाराधीन होती. 
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िासन धनणणय-  

त्यानुसार धदनाकं 31.7.1997 व धद. 5 धडसेंबर, 2003 चे िासन धनणणय अधधक्रधमत करण्यात 
येत अस न अधधकृत आंतरराष्ट्रीय स्पधेत सहभागी होणा-या खेळाड ंना आर्थिक सहाय्य देण्याच्या योजनेस 
खालीलप्रमाणे िासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

या योजनेस अधधकृत आंतरराष्ट्रीय स्पधेत सहभागी होण्यासाठी महाराष्ट्रातील खेळाड ंना 
आर्थिक सहाय्य देणे, असे संबोधण्यात याव.े 

१. या योजनेसाठी खालील स्पधा अधधकृत स्पधा म्हण न गणल्या जातील :-  

१) ऑलंधपक गेम्् ५) राष्ट्रकुल युवा स्पधा ९) िालेय आधियाई/जागधतक स्पधा 
२) धवश्व अजजक्यपद स्पधा ६) एधियन चॅस्म्पयनधिप १०)पॅरा ऑलंस्म्पक स्पधा 
३) एधियन गेम्् ७) युि ऑलंस्म्पक ११) पॅरा एधियन स्पधा 
४) राष्ट्रकुल स्पधा ८) ज्यु. धवश्व अजजक्य पद  स्पधा १२) ज्युधनयर एधियन चॅस्म्पयनिीप 
13) एधियन कप  14) वल्डण कप   

 
ऑलंस्म्पक स्पधेमध्ये ज्या खेळ /क्रीडा प्रकाराचंा समाविे असेल तेच खेळ /क्रीडा प्रकार वरील 

नम द इतर स्पधामध्ये  आर्थिक सहाय्य धमळण्यास अनुञानये होतील. मात्र अपवाद कबड्डी, खो-खो, 
मल्लखाबं या देिी खेळाचंा अपवाद करणेत येत आहे.  

2. वरील स्पधा /खेळ क्रीडा प्रकारासाठी खालील बाबींना अिणसहाय अनुञानये राहील. 

(i) आंतरराष्ट्रीय  स्पधेत सहभागी होण्यासाठी प्रवास खचण,  प्रविे िुल्क, धनवास भोजन इ. 

(ii) देि धवदेिातील स्पधाप वण प्रधिक्षण,  प्रधिक्षण उपकरणे, तञान  क्रीडा  प्रधिक्षकाचंे मागदिणन  
िुल्क,  प्रधिक्षण कायणक्रम िुल्क 

(iii) आधुधनक क्रीडा साधहत्य आयात / खरेदी करणे,  गणविे इत्यादी. 

3. आर्थिक सहाय्यासाठी खेळाड ंची पात्रता - 

1.  संबंधधत खेळाड  महाराष्ट्राचा 15 वषाचा रधहवासी असावा.  

2. सदर खेळाड ंनी  मागील तीन वषात कधनष्ट्ठ / वधरष्ट्ठ राष्ट्रीय स्पधेमध्ये महाराष्ट्राचे 
प्रधतधनधीत्व करुन धकमान एकदा पदक धमळधवणे आवश्यक आहे.  

3. भारतीय िालेय खेल महासंघ अिवा अधधकृत भारतीय खेळ संघटना याचं्यावतीने अधधकृत 
आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पधासाठी धनवड झाल्याबाबत प्रमाणपत्र संबंधधत खेळाड कडे असाव.े 
धनमंधत्रत स्वरूपाच्या स्पधांसाठी झालेली धनवड पात्र ठरणार नाही. 

4. खेळाड ने राष्ट्रीय स्पधेत नधवन धवक्रम प्रस्िाधपत केला असेल असा अधधकृत स्पधेतील 
खेळाड .  
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४.  आर्थिक सहाय्याचे स्वरूप 

अ.  सहभागासाठी आर्थिक सहाय  

वरील अधधकृत आंतरराष्ट्रीय स्पधेमध्ये सहभागासाठी पात्र  होणा-या खेळाड ंना प्रवास 
खचण, प्रविे िुल्क, धनवास, भोजन इत्यादीसाठी खचाच्या 75 टक्के  जकवा कमाल रू. 1.00 
लाख, यापैकी कमी असेल ते अिणसहाय्य धमळ  िकेल. सदर अिणसहाय्य क्रीडा प्रकार 
(वयैस्क्तक/साघंीक) व स्पधा आयोजनाचे धठकाण यावर अवलंब न राहील. 

ब.  प्रधिक्षण, साधहत्य खरेदी इ. साठी आर्थिक सहाय  

वर नम द केलेल्या आंतरराष्ट्रीय स्पधांमध्ये सहभागी होणा-या/झालेल्या खेळाड ंना 
कामधगरी लक्षात घेऊन प्रधिक्षण, साधहत्य खरेदी, मागणदिणक िुल्क इत्यादी साठी 
खालीलप्रमाणे अनुदान अनुञानये राहील:- 

i) ऑलस्म्पक स्पधा,  धवश्व अजजक्यपद स्पधा, एधियन गेम्स, राष्ट्रकुल स्पधा या स्पधामध्ये 
सहभाग घेतलेल्या  खेळाड ंसाठी देि धवदेिातील प्रधिक्षण, व त्यासाठी धनवास, भोजन, 
प्रवास, मागणदिणकाचंे िुल्क क्रीडा साधहत्य आयात करणे, गणविे इ. प्रत्यक्ष खचण अिवा 
कमाल रू. 5.00 लक्ष इतके अनुदान अनुञानये राहील. सदर 5 लाखामध्ये क्रीडा साधहत्य 
आयात करणे, गणविे इ. बावी साठी प्रत्यक्ष खचण अिवा कमाल रू. 2.00 लक्ष अनुदान 
अनुञानये असेल. 

ii) राष्ट्रकुल युवा स्पधा, एधियन चॅस्म्पयनिीप, युि ऑजलस्म्पक, ज्यु. धवश्व अजजक्यपद 
स्पधा,  िालेय आधियाई / जागधतक स्पधा, पॅरा ऑधलम्म्पक गेम्स, पॅरा एधियन स्पधा, 
वल्डण कप, एधियन कप, ज्युधनयर एधियन चॅस्म्पयनिीप या स्पधांमध्ये पात्र ठरलेल्या 
खेळाड ंना देि-धवदेिातील प्रधिक्षण त्यासाठी धनवास, भोजन, प्रवास, मागणदिणकाचे 
िुल्क, क्रीडा साधहत्य आयात करणे, गणविे इत्यादी बाबीसाठी प्रत्यक्ष खचण अिवा 
कमाल रु.2.00 लाख अनुञानये राहतील.  

iii) राष्ट्रीय िालेय स्पधा (17 व 19 वयोगट ) तसेच एकधवध खेळ संघटनेच्या राष्ट्रीय 
स्तरावरील अजजक्यपद स्पधेत गत तीन वषात धकमान दोन सुवणणपदक धारण करणा-
या खेळाड स वर पधरच्छेद 1 मध्य े नम द केलेल्या आंतरराष्ट्रीय स्पधांची तयारी 
करण्यासाठी धवदेिामध्ये प्रधिक्षण, मागणदिणकाचंे िुल्क, धनवास, भोजन, प्रवास 
इ .कधरता  प्रत्यक्ष खचण अिवा कमाल रू.2.00 लाखापयंत अनुदान देण्यात यंईल. 

खेळाड ंच्या प्रधिक्षणाकधरता देिी / धवदेिी प्रधिक्षकानंा दोन तीन वषाकधरता 
मानधनावर कमाल मयादेच्या अधीन राह न करारावर नेमता येईल. मात्र प्रिम टप्पप्पयात 
िुटींग, ॲिलेधटक्स व कुस्ती या खेळानंा प्राधान्य देण्यात येईल. 

सदर खेळाड  राष्ट्रीय स्पधेत पदक प्राप्पत कधरत राहील तोपयंत अिणसहाय धमळण्यास पात्र 
राहील 
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५. धनवडसधमती :- 
वर नम द केलेल्या बाबींची प तणता करणा -या  खेळाड ंना स्पधेचे स्वरूप, स्पधेचे धठकाण इ. 

बाबी धवचारात घेऊन पात्र खेळाड ंना अनुदान देण्यासाठी िासनास धिफारस करण्याकधरता 
खालीलप्रमाणॆ सधमती गठीत करण्यात येत आहे. 

1. आयुक्त /संचालक, क्रीडा व युवक सेवा   अध्यक्ष 
2. सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, प णे   सदस्य 
3. अजुणन पुरस्कारािी/ऑलंस्म्पयन/आंतरराष्ट्रीय खेळाड  सदस्य 
4. ऑधलस्म्पक संघटनेचे एक प्रधतधनधी   सदस्य 
5. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (मुख्यालय)       सदस्य सधचव 

अिासकीय सदस्याचंी धनयुक्ती सदस्य सधचव यानंी िासन मान्यतेने करावी. 
६. धनवड सधमती दर तीन मधहन्यानंी   खेळाड ंच्या कामधगरीचा आढावा घेऊन प्रगतीचे म ल्यमापन 

करेल. एखाद्या खेळाड ची कामधगरी त्याने सादर केलेल्या धनयोजनानुसार समाधानकारक 
नसल्याचे आढळल्यास  अनुदानाबाबत फेरधवचार सधमतीमाफण त करण्यात येईल.  तसेच सदर 
अनुदानाच्या रक्कमेचा दुरूपयोग केल्याच े धनदिणनास आल्यास अनुदानाची रक्कम व्याजासह 
वस ल करणे जकवा संबंधधत खेळाड वर योग्य ती कायणवाही करणे याबाबतचा धनणणय सधमती घेईल, 
व तो धनणणय संबंधधत खेळाड  / संघटना याचं्यावर बंधनकारक राहील. त्याचप्रमाणे ज्या खेळाड ंना 
परदेिातील स्पधेत सहभागी होण्यासाठी अिणसहाय देण्यात आले आहे त्या खेळाड ंनी त्याबाबतचे 
धवधनयोग प्रमाणपत्र तातडीने सादर करणे बंधनकारक राहील. तसेच याबाबत त्यानंा आवश्यक 
ते बंधपत्र द्याव ेलागेल. 

 धनवड सधमतीच्या धिफारिीनुसार खेळाड ंना अनुदान मंजुर करण्याबाबतचा धनणणय, 
धनधीच्या उपलब्धतेनुसार, िासनाच्या मान्यतेने घेण्यात येईल.  

७. या योजनेच्या आर्थिक सहाय्य मंज रीचे अधधकार संचालक/ आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यानंा 
राहतील.  

 उपसंचालक(मुख्यालय), क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यानंा आहरण व संधवतरण 
अधधकारी म्हण न प्राधधकृत करण्यात येत आहे.  

 या िासन धनणणयातील तरत दी धनणणयाच्या धदनाकंापास न लाग  राहतील. 

 या योजनेकधरता होणारा खचण "2204-क्रीडा व युवक कल्याण, १०४ क्रीडा व खेळ पंचवार्थषक 
योजनातंगणत योजना  (0८) खेळ व खेळाड ंना सहाय (03) आंतरराष्ट्रीय खेळाड ंना प्रधिक्षण, क्रीडा 
साधहत्य, मागणदिणकाचे िुल्क इ. साठी आर्थिक सहाय (2204 5653)" या लेखाधिषाखाली टाकण्यात 
यावा.  
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 सदरह  िासन धनणणय धनयोजन धवभागाच्या संमतीने तसेच धवत्त धवभागाच्या अनौपचाधरक संदभण 
क्रमाकं - 186-१८७ व्यय-5, धदनाकं 28.02.2013 अन्वय ेधमळालेल्या सहमतीने धनगणधमत करण्यात येत 
आहे. 

सदर िासन धनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर 
उपलब्ध करण्यात आला अस न त्याचा संकेताकं 201404291808400621 असा आहे. हा आदेि 
धडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाधंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेिानुसार व नावाने,  

 ( रा. चं. पाटील) 
 अवर सधचव, महाराष्ट्र िासन 

प्रत, 
1. मा.मुख्यमंत्रयाचंे प्रधान सधचव, 
2. मा.उप मुख्यमंत्रयाचंे सधचव, 
3. अपर मुख्य सधचव, िालये धिक्षण व क्रीडा धवभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
4. आयुक्त/संचालक, क्रीडा व युवकसेवा, पुणे, 
5. महालेखापाल (लेखा व अनुञानयेता), महाराष्ट्र-1/2, मंुबई/नागप र, 
6. महालेखापाल (लेखा पधरक्षण) महाराष्ट्र-1/2, मंुबई/नागप र, 
7. धनयोजन धवभाग (का.1471), मंत्रालय, मंुबई, 
8. धवत्त धवभाग (व्यय-5), मंत्रालय, मंुबई, 
9. धजल्हा कोषागार अधधकारी, पुणे  
10. सवण अधधकृत क्रीडा संघटना (संचालनालयामाफण त), 
11. सवण उपसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा (संचालनालयामाफण त), 
12. सवण धजल्हा क्रीडा अधधकारी (संचालनालयामाफण त), 
13. गं्रिपाल, धवधीमंडळ गं्रिालय, धवधानभवन, मंुबई, 
14. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) याचंे खाजगी सधचव, मंत्रालय, मंुबई, 
15. मा.राज्यमंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) याचंे खाजगी सधचव, मंत्रालय, मंुबई, 
16. धनवड नस्ती (क्रीयुसे-1, क्रीयुसे-2 व क्रीयुसे-3, अिणसंकल्प िाखा). 

http://www.maharashtra.gov.in/
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