राज्याचे क्रीडा धोरण 2012
क्रीडा सुविधा विर्मितीसाठी आर्मिक
सहाय्य

िहाराष्ट्र शासि
शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग
शासि विणणय क्रिाांकः राक्रीधो-2012/प्र.क्र.260/क्रीयुसे-1,
िादाि कािा िागण, हु तात्िा राजगुरु चौक,
िांत्रालय विस्तार, िुांबई-400 032,
तारीख: 1 िाचण, 2014

िाचा :1) सिाज कल्याण, साांस्कृवतक कायण पयणटि ि क्रीडा विभागाचा शासि विणणय क्र. पीएचई1093/प्र.क्र.148 /क्रीयुसे-1/ वद.28 िोव्हेंबर, 1995.
2) शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभागाचा शासि विणणय क्र.राक्रीधो-2011/प्र.क्र.55/क्रीयुसे-1
वदिाांक 14 जूि,2012

प्रस्ताििा :राज्य क्रीडा क्षेत्रात अग्रगण्य रहािे िागवरकाांिध्ये व्यायािाची आिड जोपासािी,राज्यातील खेळाडू ां िी
राष्ट्रीय ि आांतरराष्ट्रीय स्तरािर दजेदार कािवगरी करण्यासाठी क्रीडा विषयक तांत्रशुध्द प्रवशक्षण, खेळाच्या
दजात सुधारणा, खेळाडू ां चा गौरि, दजेदार क्रीडा सुविधा याबाबी केंद्र बबदू िािूि खेळाडू ां साठी वहतािह योजिा
राज्यात राबविण्यासाठी क्रीडा धोरण,2012 तयार करण्यात आलेले आहे .

या राज्य क्रीडा धोरणातील एक िहत्िाची ि प्रिुख वशफारस क्रीडा सुविधा विर्मितीसाठी आर्मिक
सहाय्य करणे असे आहे. केंद्र शासिािे खेळाडू तयार होण्यासाठी अद्याित क्रीडा सुविधा वििाण
करण्यासाठी जी योजिा 50:50 या तत्िािर सुरु केली होती ती 2005-2006 पासूि बांद करण्यात आली
असल्यािे खाजगी /स्िाविक स्िराज्य सांस्िा ज्याांच्याकडे स्ित:चे िैदाि ि अल्प आर्मिक तरतूद आहे
त्याांिा क्रीडा सुविधा वििाण करण्यासाठी येणारी अडचण, तसेच िाढत्या शहरीकरणािुळे विद्यार्थ्यािा
ि तरुणाांिा व्यायािासाठी ि खेळासाठी विळणारा अल्प िेळ त्या अिुषांगािे वकिाि अांतरािर खे ळ ि
व्यायाि सुविधा उपलब्ध करुि दे ण्यासाठी बाब लक्षात घेऊि 75:25 शासि ि सांस्िा वहस्सा या प्रिाणात
योजिा राबविण्याची वशफारस आहे. त्या अिुषांगािे क्रीडा सुविधा विर्मितीस ि क्रीडा सावहत्यासाठी
अिुदाि दे ण्याची बाब शासिाच्या विचाराधीि होती.

शासि विणणय:- या योजिेस “क्रीडा सुविधा वििाण करण्यासाठी आर्मिक सहाय्य” असे
सांबोधण्यात यािे.
1) योजिेचे उविष्ट्ट :- राज्यातील शैक्षवणक सांस्िा, खाजगी क्लब, क्रीडा िांडळे , प्रावधकरणे,
स्िाविक स्िराज्य सांस्िा यािधूि दजेदार क्रीडा सुविधा वििाण करणे, त्यािुळे खेळाडूां च्या
कािवगरीत िाढ होऊि आांतरराष्ट्रीय ि राष्ट्रीय खेळाडू वििाण होण्यास िदत होईल.
2) योजिेचे स्िरुप :- क्रीडा सुविधा विर्मितीसाठी आर्मिक सहाय्य याचा तपशील प्रपत्र “अ” िध्ये
क्रीडा सावहत्यासाठी आर्मिक सहाय्य ि ियादा याचा तपशील प्रपत्र “ब”िध्ये दशणविला आहे.
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3) अिुदािासाठी पात्र सांस्िा :- अद्ययाित क्रीडा सुविधा विर्मिती, क्रीडा सावहत्य अिुदािासाठी
खालील ििूद केलेल्या विविध सांस्िाांिा पात्र सिजण्यात येईल.

1) खाजगी/शासिाच्या िाफणत चालविण्यात येणा-या ि राज्य शासिाच्या सांबवां धत विभागािे वदलेल्या
िान्यताप्राप्त िाध्यविक शाळा, कविष्ट्ठ िहाविद्यालय, िवरष्ट्ठ िहाविद्यालय, कृषी िहाविद्यालय, तांत्र
वशक्षण ि िैद्यकीय िहाविद्यालय इत्यादी.

2) स्िाविक स्िराज्य सांस्िेिाफणत चालविण्यात येणा-या प्रािविक/िाध्यविक शाळा, कविष्ट्ठ
िहाविद्यालय.
3) विविध खेळाच्या विकासासाठी कायणरत असणा-या ि सािणजविक विश्वस्त अवधवियि-1950
बकिा सांस्िा िोंदणी अवधवियि-1860 अन्िये पांजीबध्द असतील अशा व्यायाि सांस्िा, क्रीडा
िांडळे , एकविध खेळाच्या क्रीडा सांघटिा, युिा िांडळे ि िवहला िांडळे .
4) स्िाविक स्िराज्य सांस्िा, ग्रािपांचायत, िगरपवरषद, िहािगरपावलका, वजल्हा पवरषद.
5) आवदिासी विकास विभागािाफणत चालविण्यात येणा-या आश्रिशाळा.
6) राज्य शासिाच्या ितीिे विकवसत करण्यात आलेली विभाग, वजल्हा, तालुका ि ग्राि क्रीडा
सांकुले.
4) अिुदाि िांजुरीच्या अटी ि शती (अ) क्रीडा सुविधा विर्मितीसाठी आर्मिक सहाय्याबाबत.
1) िर ििूद सांस्िािी विवहत ििुन्यातील अिुदािाचे अजण सांबांवधत वजल्हा क्रीडा अवधकारी
याांच्या कायालयात सादर करािेत.
2) अिुदाि प्राप्त सांस्िेकडे स्ित:च्या िालकीची अििा दीघण िुदतीच्या िोंदणीकृत करारािर
(15 िषे बकिा अवधक) जागा असणे आिश्यक आहे. दीघण िुदतीच्या कराराचा विचार करीत
असतािा, अजण करणा-या सांस्िेकडे अजण कवरत असतािा उपरोक्त ििूद केलेल्या 15
िषािधील करारापैकी अजण करतेिळ
े ी वकिाि 10 िषे पुढे करार असणे आिश्यक राहील.
3) अिुदाि िांजूर झाल्यािांतर वििाण करण्यात आलेल्या क्रीडा सुविधा शासकीय उपक्रिासाठी
वििािूल्य उपलब्ध करुि द्यािी लागेल. सांस्िेच्या सभासद/विद्यािी याांच्यावशिाय सदर
सुविधा अल्पदरात इतर खेळाडूां िा उपलब्ध करुि दे णे बांधिकारक राहील.
4) ज्या ज्या शैक्षवणक सांस्िाांिा अिुदाि िांजूर केले जाईल, त्याांिी शासकीय शालेय क्रीडा
स्पधेत वियवितपणे सहभागी होणे अवििायण राहील.
5) पवरपूणण प्रस्तािाांिा प्रिि तत्ित: िान्यता दे ण्यात येईल ि सांस्िेिे प्रपत्र “अ” ि “ब” िध्ये
दशणविल्याप्रिाणे अांदावजत खचाच्या वकिाि 25 टक्के रक्कि स्ित:चा वहस्सा प्रिि खचण
करणे आिश्यक राहील.
6) क्रीडा सुविधा विर्मितीसाठी िांजूर अिुदािाव्यवतवरक्त बाांधकािािर होणारा जादा खचण
सांबांवधत सांस्िेस करािा लागेल.
पृष्ट्ठ 10 पैकी 2

शासि विणणय क्रिाांकः राक्रीधो-2012/प्र.क्र.260/क्रीयुसे-1

7) वििाण केलेल्या सुविधाच्या दे खभालीचा खचण सांबांवधत सांस्िेस करािा लागेल.
8) वििाण केलेल्या सुविधाांचा िापर क्रीडा विषयक बाबींवशिाय इतर कारणासाठी करता येणार
िाही.
9) बाांधकािासांदभात एका सांस्िेस एका प्रकल्पासाठी फक्त एकदाच आर्मिक अिुदाि िांजूर
करण्यात येईल.
10) प्रकल्पाचे अांदाजपत्रके, आराखडे , शासकीय/स्िाविक स्िराज्य सांस्िेच्या सक्षि अवधकायािे िान्य केलेले असािेत.
11) प्रकल्पाच्या बाांधकािाची परिािगी सक्षि स्िाविक स्िराज्य सांस्िेिे वदलेली असािी.
12) प्रकल्प तत्ित: िान्य केल्यािांतर सांस्िेिे स्ित:चा अांदावजत खचाच्या वकिाि 25टक्के
केल्यािांतर बाांधकािाच्या सद्य:स्स्ितीतील फोटोसह सिदी लेखापालाच्या स्िाक्षरीचे खचाचे
वििरणपत्र सादर केल्यािांतर िांजूर करण्यात आलेली अिुदािाची रक्कि अिुदाि
उपलब्धतेिुसार वितरीत करण्यात येईल.
13) अिुदाि िांजूरीपूिी वजल्हा क्रीडा अवधकारी याांिी स्ित: भेट दे ऊि खात्री करुि अहिाल दे णे
आिश्यक आहे.
14) अिुदाि वितरीत केल्यािांतर सदर अिुदािाचा विवियोग एक िषाच्या आत करुि विवियोग
प्रिाणपत्र सादर करण्याची जबाबदारी सांबांवधत सांस्िेची राहील.
15) शासिाचे अिुदाि पूणणपणे वितरीत झाल्यािांतर प्रकल्प पूणणत्िाचा दाखला प्रकल्पाच्या
छायावचत्रासह ि उपयोवगता प्रिाणपत्रासह सादर करणे बांधिकारक राहील. अन्यिा िांजूर
अिुदाि सांस्िेकडू ि शासिाच्या प्रचवलत व्याज दरािे अिुदाि वितरीत झाल्याच्या
वदिाांकापासूि िसुल करण्यात येईल.
16) सांबांवधत योजिेिरील प्रशासकीय बाबींच्या खचासाठी िांजूर अिुदािाच्या 2टक्के विधी
सांबांवधत वजल्हा क्रीडा अवधकारी याांच्याकडे िगण करण्यात येईल.
(ब) क्रीडा सावहत्यासाठी आर्मिक सहाय्याबाबत- क्रीडा सावहत्यासाठी अिुदाि िांजूर करीत
असतािा खालील बाबींची पूतणता ि अटींचे पालि करण्यात यािे.
1) सांबांवधत सांस्िेकडे स्ित:च्या िालकीच्या क्रीडा सुविधा उपलब्ध असणे अििा ज्या वठकाणी
सबांवधत खेळाचा सराि करण्यात येतो त्याबाबतचा पुरािा सादर करणे बांधिकारक राहील.
2) सांबांवधत सांस्िेिे अजासोबत सांस्िेिधील खेळाडूां च्या अवधकृत क्रीडा स्पधेिधील
कािवगरीबाबत क्रीडा विषयक अहिाल जोडणे आिश्यक राहील.
3) सांबांवधत सांस्िेच्या क्रीडा विषयक अहिालािध्ये सांबांवधत सांस्िेचे खेळाडू वकिाि
राज्यस्तरािर खेळणे आिश्यक राहील.
4) अिुदाि िांजूर करीत असतािा एकूण प्राप्त प्रस्तािािध्ये प्रिि आांतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय ि राज्य
स्तरािरील कािवगरी लक्षात घेऊि सांस्िाांचा प्राधान्यक्रि ठरविण्यात येईल.
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5) सांस्िेिे आिश्यक असणा-या सावहत्याची यादी कांपिीच्या िािासह अजासोबत जोडणे
आिश्यक आहे.
6) सावहत्याच्या अांदावजत खचाच्या वकिाि 25 टक्के अििा विविदाकरारातील दरािुसार
शासि अिुदाि ियादे पेक्षा लागणारा अवधकचा विधी सांस्िेचा वहस्सा म्हणूि अिुदाि िांजूर
केल्यािांतर सांचालिालयाकडे जिा करणे आिश्यक राहील.
7) क्रीडा सावहत्यािधील अवटकाऊ सावहत्यासाठी अिुदाि िांजूर केल्यािांतर दोि िषे सदर
बाबीिर अिुदाि िांजूर केले जाणार िाही.
8) क्रीडा सावहत्यािधील वटकाऊ सावहत्यासाठी अिुदाि िांजूर केल्यािांतर पाच िषे सदर
बाबीिर अिुदाि िांजूर केले जाणार िाही.
9) आवदिासी/विशेष घटक क्षेत्रातील सांस्िाांिा 10 टक्के स्िवहस्सा खचण करणे आिश्यक
रावहल.
10) शासकीय सांस्िाांिा स्िवहश्श्याची अट लागू राहणार िाही.
11) क्रीडा सावहत्यासाठी एकदा अिुदाि विळाल्यािांतर पाच िषापयंत पुन्हा अिुदाि विळणार
िाही.
5) अिुदािासाठी अजण करण्याची पध्दत - अिुदाि िांजुरीसाठी विवहत ििुन्यातील अजण
खालीलकागदपत्राांसह सांबवां धत वजल्हा क्रीडा अवधकारी याांच्याकडे सादर करािा. सांबवां धत वजल्हा
क्रीडा अवधकारी याांिी सदर सांस्िाांची प्रत्यक्ष तपासणी करुि अजण आपल्या वशफारशीसह विभागीय
उपसांचालकाांिाफणत सांचालिालयास सादर करणे आिश्यक राहील.

i.

विविध खेळाच्या विकासासाठी कायणरत असणा-या ि सािणजविक विश्वस्त अवधवियि-1950 बकिा
सांस्िा िोंदणी अवधवियि-1860 अन्िये पांजीबध्द असतील अशा व्यायाि सांस्िा, क्रीडा िांडळे ,
एकविध खेळाच्या क्रीडा सांघटिा, युिा िांडळे ि िवहला िांडळे याबाबतची प्रिाणपत्र .

ii.

जवििीच्या िालकी हक्क पुराव्यासाठी 7/12 चा उतारा बकिा दीघण िुदतीच्या करारािर
(वकिाि)असलेल्या जवििीबाबत पुरािा दशणविणारे करारपत्र िोंदणीकृत असणे आिश्यक.

iii.

शासकीय अिुदाि घेण्याविषयी ि सांबांवधत बाबींिरील सांस्िेचा वहस्सा खचण करण्याविषयी
सांस्िेच्या कायणकावरणीच्या ठरािाची सत्यप्रत.

iv.

बांवदस्त प्रेक्षागृह तसेच क्रीडा सुविधा तयार करण्यासाठी जी जी बाांधकािे कराियाची आहेत.
त्यासाठी त्या बाांधकािास ग्रािपांचायत, िगरपवरषद, िहािगरपावलका याांची परिािगी
असल्याचे प्रिाणपत्र तसेच सांबांवधत बाबींचे खचाचे अांदाजपत्रक ि आराखडे सािणजविक
बाांधकाि विभागातील उप अवभयांता बकिा िगर पवरषद, िहािगरपावलका, वजल्हा
पवरषदे तील सक्षि अवभयांता याांिी िान्य केलेले असािे.

v.

सांस्िेकडील एकूण जवििीपैकी क्रीडाांगणासाठी राखूि ठे िलेल्या जवििीबाबतचे हिीपत्र.
उपरोक्त वियिाांच्या अवधि राहू ि अिुदाि िांजूर करणचे अवधकार शासिास रहातील .
आयुक्त/सांचालक, क्रीडा ि युिक सेिा, िहाराष्ट्र राज्य, पुणे, याांिा आहरण ि सांवितरण
अवधकारी म्हणूि प्रावधकृत करण्यात येत आहे.
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आिदाराांच्या स्िाविक विकास कायणक्रिाअांतगणत / वजल्हा वियोजि विकास सविती अांतगणत
उपरोक्त पवरच्छे द 1 िध्ये ििूद केलेल्या सांस्िाांिी पवरवशष्ट्ट अ ि ब िध्ये ििूद केलेल्या बाबींसाठी
अिुदाि घेतले असेल तर त्याांिा पुन्हा त्याच बाबींसाठी अिणसहाय्य या योजिेतूि दे ण्यात येऊ िये.
शासि विणणय वद 28.िोव्हें बर 1995,या शासि विणणयान्िये अवधक्रिीत करण्यात येत आहे .
सदर वियिात अांशत:/पूणणत: बदल बकिा वशिील करणचे अवधकार प्रशासकीय विभागास
राहतील.

या प्रयोजिािण होणारा खचण त्या त्या िषाच्या िांजूर अिणसांकस्ल्पत तरतूदीतूि भागविण्यात
यािा ि तो खाली ििूद केलेल्या लेखा वशषाखाली खची टाकण्यात यािा.
िागणी क्र.ई-3 लेखावशषण 2204 क्रीडा ि युिक सेिा 104 क्रीडा ि खेळ (40) क्रीडा
सुविधा (४०) (०१) क्रीडा सुविधा विर्मितीसाठी सहाय्य करणे (2204 5706) योजिाांतगणत.
हे आदे श या शासि विणणयाच्या विगणवित झालेल्या वदिाांका पासूि पुढील आदे श
येईपयंत अांिलात येतील.
हा शासि विणणय वियोजि विभागाच्या सहितीिे ि वित्त विभागाचा अिौपचावरक सांदभण
क्र. अिौस/413/व्यय-5 वद. 3.05.2013 िुसार वदलेल्या िान्यतेिुसार विगणवित करण्यात
येत आहे.
सदर

शासि

विणणय

िहाराष्ट्र

शासिाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

सांकेतस्िळािर उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताक 201403011734137521
असा आहे . हा आदे श वडजीटल स्िाक्षरीिे साक्षाांवकत करुि काढण्यात येत आहे .
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार ि िािािे.

Rajshekhar
Chandrakant
Patil

Digitally signed by Rajshekhar
Chandrakant Patil
DN: c=IN, o=Government of
Maharashtra, ou=School Education
and Sports Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=Rajshekhar Chandrakant Patil
Date: 2014.03.01 17:40:29 +05'30'

( रा. चां. पाटील )
अिर सवचि, िहाराष्ट्र शासि
प्रत,
1. िा.िुख्यिांत्रयाांचे प्रधाि सवचि,
2. िा.उप िुख्यिांत्रयाांचे सवचि,
3. अपर िुख्य सवचि, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, िांत्रालय, िुांबई,
4. सांचालक, क्रीडा ि युिकसेिा, पुणे,
5. िहालेखापाल (लेखा ि अिुज्ञय
े ता), िहाराष्ट्र-1/2, िुांबई/िागपूर,
6. िहालेखापाल (लेखा परीक्षा), िहाराष्ट्र-1/2, िुांबई/िागपूर,
7. वियोजि विभाग (का.1471), िांत्रालय, िुांबई,
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8. वित्त विभाग (व्यय-5), िांत्रालय, िुांबई,
9. सिण एकविध राज्य सांघटिा ि िहाराष्ट्र ऑवलस्म्पक असोवसएशि (सांचालिालयािाफणत)
10. सिण उपसांचालक, क्रीडा ि युिकसेिा (सांचालिालयािाफणत),
11. सिण वजल्हा क्रीडा अवधकारी (सांचालिालयािाफणत),
12. ग्रांिपाल, विधीिांडळ ग्रांिालय, विधािभिि, िुांबई,
13. िा.िांत्री (क्रीडा ि युिक कल्याण) याांचे खाजगी सवचि, िांत्रालय, िुांबई,
14. िा.राज्यिांत्री (क्रीडा ि युिक कल्याण) याांचे खाजगी सवचि, िांत्रालय, िुांबई,
15. वििड िस्ती (क्रीयुसे-1, क्रीयुस-े 2 ि क्रीयुस-े 3).
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प्रपत्र - अ
क्रीडा सुविधा विर्मितीसाठी आर्मिक सहाय्य ि ियादा
(रुपये लाखात)
अ.क्र. प्रकल्पाचा प्रकार.
1.

अपेवक्षत

राज्य शासि

अांदावजत

अिुदाि

खचण

ियादा

सांस्िेचा
वहस्सा

क्रीडाांगण विकवसत करणे.
फूटबॉल / वक्रकेट / हॉकी

या खेळाची प्रिावणत 10.00

7.50

2.50

15.00

5.00

7.50

2.50

7.50

2.50

90.00

30.00

90.00

67.50

22.50

40.00

30.00

10.00

180 x 100 िी िैदाि आवण आठ लेन्सच्या धाििपि, 36.00

27.00

9.00

22.50

7.50

37.50

12.50

7.50

2.50

आकाराची िैदािे. (त्या त्या खेळाची गोलपोस्टसह)
प्रिावणत आकाराचे आठ लेन्सच्या धाििपिासह ग्रास/ 20.00
बसडर रॅक
प्रिावणत आकाराचे वसिेंट क्रााँवक्रट बास्केटबॉल कोटण 10.00
(पोस्ट ि बोडण सह)
प्रिावणत आकाराचे ( िुरुि ) टे विस कोटण
2.

10.00

बांवदस्त प्रेक्षागह
40 x 25 x 12.5 िी आकारापेक्षा किी िसलेले 120.00
(िुडि/बसिेवटक

फ्लोअरींगसह)

चेंजींग

रुम्स

ि

स्िच्छतागृहे ि प्रसाधिगृहासह
35 x 19 x 12.5 िी आकारापेक्षा किी िसलेले
(िुडि / बसिेवटक फ्लोअरींगसह)
17 x 17 x 7 िी. आकारापेक्षा किी िसलेले
(िुडि / बसिेवटक फ्लोअरींगसह)
3.

क्रीडा सुविधा.
चेंबजग रुि, प्रसाधिगृह
180 x 100िी. आकारापेक्षा किी िसलेले िैदाि 30.00
ग्रास/बसडर सहा लेिचा धाििपि, चेंबजग रुि,
प्रसाधिगृह
जलक्रीडा सुविधा, साहसी खेळाांची सुविधा ि सावहत्य 50.00
जलतरण तलािाव्यवतवरक्त (बोट हाऊस, जे.टी.ई ि
क्लाईांबबग िॉल,)
स्केटींग बरक (आऊट डोअर) वसिेंट कााँक्रीट फ्लोअरींग 10.00
आकार 40 x 20 िी. / बॅडबिटि,टे विस, व्हॉलीबॉल
िुडि/बसिेवटक फ्लोअबरग.
िेलोड्रि ( प्रिावणत आकाराचा )

50.00

37.50

12.50

शुटींग रेंज.

50.00

37.50

12.50
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अपेवक्षत

राज्य शासि

अांदावजत

अिुदाि

खचण

ियादा

ॲस्रोटफण हॉकी क्रीडाांगण.

75.00

56.25

18.75

लॉि टे विस (बसिेवटक)

20.00

15.00

5.00

120.00

90. 00

30.00

60.00

45.00

15.00

(जलतरण तलाि ही बाब क्रीडा धोरणात िुिा क्र. 4.7 (अ) 50.00

37.50

12.50

अ.क्र. प्रकल्पाचा प्रकार.

सांस्िेचा
वहस्सा

जलतरण तलाि
(अ) 50 x 21 िी. जलशुध्दीकरण सयांत्राणासह
(ब) 25 x 21 िी. जलशुध्दीकरण सयांत्रणासह
(क) 25 x 13 िी. जलशुध्दीकरण सयांत्रणासह
िध्ये िांजूर आहे. क्रीडा सुविधेत एकसुत्रता आणण्यासाठी
सदर बाबीचा या वठकाणी सिािेश करण्यात येत आहे.
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प्रपत्र - ब
क्रीडा सुविधा विर्मितीसाठी आर्मिक सहाय्य ि ियादा
(रुपये लाखात)
अ.क्र
1

क्रीडा प्रकार
ॲिलेवटक्स

अिुदाि

क्रीडा सावहत्य

ियादा

िाळी, गोळा ,भाला, ॲिलेवटक्स िावकंग 10.00

राज्य शासि
अिुदाि
ियादा

सांस्िेचा
वहस्सा

7.50

2.50

3.00

1.00

3.00

1.00

0.75

0.25

कोन्स, स्टाटींग ब्लॉक्स, वरले बॅटन्स, हडण ल्स,
हायजांम्प ि पोलव्हॉल्ट क्रॉसबार, लाांब ,
उां चउडी ि पोलव्हॉल्ट टे क ऑफ बोडण , हायजांप
ि पोलव्हॉल्ट वपट, गोळा टो बोडण , हडण ल्स,
स्टाटण र रोस्टण ि, स्पाईक
2

फूटबॉल

फूटबॉल,गोलवकपर

ग्लोव्हज,कोि,फूटबॉल 4.00

िेट, वकबकग बोडण , गोलपोस्ट, कॉिणर फ्लॅग,
रेफरी फ्लॅग,
3

हॉकी

हॉकी गोलवकपर कीट ,हॅण्ड ग्लोव्हज, हॉकी 4.00
टफण बॉल, गोल पोस्ट सेट, प्रॅस्क्टस िेट, स्टीक
केस, स्टीक यु ब्लेड काबणि, फायबर ग्लास,
वहटींग बोडण , कोि,वशिगाडण स

4

टे विस

टे विस बॉल,टे विस िेट, लॉिटे विस पोल 1.00
(स्स्लिससवहत)

5

बॅडबिटि

बॅडबिटि िेट, बॅडबिटि पोल,

1.00

0.75

0.25

6

िेटवलफ्फ्टग,

रबर कोटे ड बारबेल सेट, िेटवलवफटां ग बेल्ट,

4.00

3.00

1.00

पॉिरवलफ्फ्टग

िेटवलवफटां ग प्लॅटफॉिण ,

कुस्ती

कुस्ती िॅट (12  12 िी.सेट बसिॅवटक 5.00

3.75

1.25

0.56

0.19

7

कव्हरसह)/डिीज्
8

व्हॉवलबॉल

व्हॉवलबॉल, व्हॉवलबॉल िेट, व्हॉवलबॉल पोल, 0.75
ॲटीिा फायबर ग्लास,

9

खो खो

पोल (टीकिूड) 1 जोडी.

0.25

0.18

0.06

10

बॉक्सींग

ग्लोव्हज टे ि ऑन्स रेड ब्ल्यू , पांचींग पॅड, पांचींग 4.00

3.00

1.00

बॅग, हेड वगयर रेड-ब्ल्यू, पांचींग ग्लोव्हज
बॉफ्क्सग रींग,
11

रस्सीखेच

1.5" रस्सी

0.25

0.18

0.06

12

हॅण्डबॉल

हॅण्डबॉल, गोलपोस्ट, िेट

1.00

0.75

0.25
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अ.क्र
13

क्रीडा प्रकार
जलतरण

अिुदाि

क्रीडा सावहत्य

ियादा

पाि पुलर,वकक बोडण ,पुल बॉय, लाईफ जॅकेट, 5.00

राज्य शासि
अिुदाि
ियादा

सांस्िेचा
वहस्सा

3.75

1.25

11.25

3.75

बॅरल फ्लोट, आिण फ्लोट लेि, लाईफ बॉय,
फ्लोटलेि, डॉयफ्व्हग बोडण , डॉयफ्व्हग बोडण
स्टॅ न्ड
14

वजम्िॅस्स्टक्स

बॅलबसग

वबि,अिइव्हि बार,

हॉवरझॉन्टल 15.00

बार,पॉिेल हॉसण, पॅरलल बार, रोिि बरग,
व्हॉफ्ल्टग टे बल, वजम्िॅस्स्टक्स बेंचेस, बीट बोडण
-फाइव्ह फ्स्प्रग्स, थ्रीज फ्स्प्रग्स, िॉल बासण फॉर टू
सेक्शि, रोिि बरग्ज, स्पॉबटग बेल्ट, फ्लोअर
प्लेट, िुशरुि हॉसण, स्पेअर पॉिेल, रॅम्पोवलि,
फ्लोअर एक्सरसाईज िॅट, वरदविक सावहत्य.
(रोप., बॉल, वरबि,क्लब)
15

कबड्डी

बसिेवटक िॅट्स

4.00

3.00

1.00

16

बास्केटबॉल

बास्केटबॉल,िेट, पोल

4.00

3.00

1.00

17

टे बलटे विस

टे बल, रोबो (multy program)

1.00

0.75

0.25

18

ज्युदो,

िॅट्स

4.00

3.00

1.00

1.00

0.75

0.25

7.50

2.50

5.00

3.75

1.25

5.25

1.75

तायक्िादो,
कराटॆ
19

िल्लखाांब ि रोप पोल, रोप, रोप िल्लखाांब स्टॅ न्ड.
िल्लखाांब

20

शुटींग

इलेक्रॉविक पुली,टारगेट, एअर रायफल, 10.00
एअर वपस्तुल, लाईटस्टॅ ण्ड, रायफल स्टॅ ण्ड,
पॅलेट

21

टे विस/वक्रकेट

टे विस रोबो िशीि/वक्रकेट बॉबलग िशीि.

22

िस्ल्टजीि

/ 1 स्टॆ शि, 4 स्टे शि, 6 स्टे शि, 10 स्टे शि, 12 7.00

रेडविल

/ स्टॆ शि, 16 स्टे शि िस्ल्टवजि. तसेच आधुविक

सायकबलग

/ अद्याित व्यायाि सावहत्य.

अद्याित
व्यायािसावहत्य
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