
महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण, 2012  
जिल्हास्तरीय क्रीडाांगण जिकास अनुदान 
योिनेत सुधारणा. 

महाराष्ट्र शासन 
शालये जशक्षण ि क्रीडा जिभाग 

शासन जनणणय क्रमाांकः क्रीडाधो-3113/प्र.क्र.48/क्रीयुसे-3, 
मादाम कामा मागण, हुतात्मा रािगुरु चौक, 

मांत्रालय जिस्तार, मुांबई-400 032, 
तारीख: 13  फेब्रिुारी, 2014 

िाचा -  
1) शासन जनणणय, समािकल्याण ि क्रीडा जिभाग, क्रमाांक-राक्रीधो - 1096/प्र .क्र. 330/ क्रीयुस-े

1, जदनाांक 11 फेब्रिुारी, 1998, 
2) शासन जनणणय, समािकल्याण, साांस्कृजतक कायण, क्रीडा ि जिशेष सहाय्य जिभाग क्रमाांक- 

राक्रीधो-2003/प्र.क्र.11/क्रीयुसे-1, जदनाांक 26 माचण,2003, 
3) शासन जनणणय, शालेय जशक्षण ि क्रीडा जिभाग क्र. क्रीडाधो-2011/प्र.क्र.55/11/क्रीयुसे-1, 

जद. 14 िून, 2012.  
प्रस्तािना - 

राज्यात क्रीडा सांस्कृतीचे सांिधणन, प्रचार, प्रसार ि िोपासना करण्यासाठी पोषक िातािरण 
असणे आिश्यक आहे. याच भजूमकेतून राज्याचे क्रीडा धोरण,2012 घोजषत करण्यात आले असून, त्याची 
अांमलबिािणी करण्याबाबत जदनाांक 14.6.2012 चा शासन जनणणय जनगणजमत झाला आहे. या क्रीडा 
धोरणातील मुद्दा क्रमाांक-4.7  (क)  हा क्रीडाांगण जिकास  अनुदान योिनेत सुधारणा करण्याबाबत आहे. 
त्यानुसार क्रीडाांगण जिकास  अनुदान योिना  या जिल्हास्तरीय योिनेची अनुदान मयादा िाढिून 
जनकषात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या जिचाराधीन होती. 
शासन जनणणय-  

या शासन जनणणयाद्वारे  क्रीडाांगण जिकास  अनुदान योिना या जिल्हास्तरीय योिनेची अनुदान 
मयादा रु.2.00 लाखािरुन रु.7.00 लाख अशी सुधाजरत करण्याचा तसेच याबाबत सुधाजरत जनयमािली 
लागू करण्याचा शासनाने जनणणय घेतला आहे. 
2. या योिनेचा जदनाांक 11.2.1998 ि जदनाांक 26.3.2003 चा शासन जनणणय अजधक्रजमत करण्यात 
येत आहेत.  
3. या योिनेचा लाभ देण्यासाठी शासन जनणणयासोबतची पजरजशष्ट्ट-"अ" मधील जनयमािली लागू 
राहील. सुधाजरत अनुदान मयादा ि जनयमािली शासन जनणणयाच्या जदनाांकापासून लागू होईल.  
4. या जिल्हास्तरीय योिनेकजरता सांबांजधत जिल्याचे जिल्हा क्रीडा अजधकारी याांना "आहरण ि 
सांजितरण अजधकारी" म्हणनू घोजषत करण्यात येत आहे.  
 सद्य:स्स्ितीत क्रीडाांगण जिकास अनुदान जिल्हास्तरीय योिनेचे िे लेखाजशषण उपलब्ध आहे. तेच 
या योिनेसाठी पुढे सुरु राहील. 
 या योिनेत पारदशणकता राहण्यासाठी प्राप्त झालेले सिण प्रस्ताि जिल्हा क्रीडा अजधकारी याांनी 
तपासून सांबांजधत जिभागीय उपसांचालक, क्रीडा ि युिक सेिा याांची ताांजत्रक मान्यता घ्यािी ि पात्र  
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सांस्िाांची जनिड,  जनकष  प्रािम्य क्रमाने सांस्िाांची यादी तयार करण्यात यािी त्यानुसार पात्र सांस्िाांना 
अांजतम प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अजधकार जिल्हाजधकारी याांना राहतील.  
5. सदरहू शासन जनणणय जनयोिन जिभागाच्या सांमतीने तसेच जित्त जिभागाच्या अनौपचाजरक सांदभण 
क्रमाांक-अनौसां-210/व्यय-5, जदनाांक 2.3.2013 अन्िय ेजमळालेल्या सहमतीने जनगणजमत करण्यात येत 
आहे. 
6. सदर शासन जनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201402141209295521 असा आहे. हा आदेश 
जडिीटल स्िाक्षरीने साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  

 ( रा. चां. पाटील) 
 अिर सजचि, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा.मुख्यमांत्रयाांचे प्रधान सजचि, 
2. मा.उप मुख्यमांत्रयाांचे सजचि, 
3. सजचि, शालेय जशक्षण ि क्रीडा जिभाग, मांत्रालय, मुांबई, 
4. आयुक्त, क्रीडा ि युिकसेिा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
5. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र-1/2, मुांबई/नागपूर, 
6. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-1/2, मुांबई/नागपूर, 
7. जनयोिन जिभाग (का.1481), मांत्रालय, मुांबई, 
8. जित्त जिभाग (व्यय-5), मांत्रालय, मुांबई, 
9. सिण जिल्हाजधकारी, 
10. सांचालक, अिण ि साांस्ख्यकी सांचालनालय, िाांदे्र, मुांबई. 
11. सिण उपसांचालक, क्रीडा ि युिकसेिा (सांचालनालयामाफण त), 
12. सिण जिल्हा क्रीडा अजधकारी (सांचालनालयामाफण त), 
13. ग्रांिपाल, जिधीमांडळ ग्रांिालय, जिधानभिन, मुांबई, 
14. मा.मांत्री (क्रीडा ि युिक कल्याण) याांचे खािगी सजचि, मांत्रालय, मुांबई, 
15. मा.राज्यमांत्री (क्रीडा ि युिक कल्याण) याांचे खािगी सजचि, मांत्रालय, मुांबई, 
16. जनिड नस्ती (क्रीयुसे-1, क्रीयुसे-2 ि क्रीयुसे-3). 

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


शासन जनणणय क्रमाांक : क्रीडाधो-3113/प्र.क्र.48/क्रीयुसे-3, जदनाांक 13 फेब्रिुारी, 2014 चे सहपत्र 
पजरजशष्ट्ट - अ 

क्रीडाांगण जिकास अनुदान योिना बाबतची जनयमािली 
 

जनयम क्र.1 या जनयमािलीस क्रीडाांगण जिकास अनुदान मांिूर करणे असे सांबोधण्यात येईल. 
सदर जनयमािली जनयम शासन जनणणयाच्या जदनाांकापासून पुढील आदेश होईपयंत 
अांमलात राहतील. 

जनयम क्र. 2 अनुदानासाठी पात्र सांस्िा :-  
अनुदानासाठी पात्र सांस्िासाठी प्रािम्यक्रम खालीलप्रमाणे राहील:-  
1. स्िाजनक स्िराज्य सांस्िा ग्रामपांचायत, नगरपजरषद, महानगरपाजलका, जिल्हा 

पजरषद,  
2. आजदिासी जिकास ि सामाजिक न्याय  जिभागामाफण त चालजिण्यात येणा-या सिण 

शासकीय प्रािजमक, माध्यजमक, उच्च माध्यजमक शाळा/ आश्रमशाळा ि िसजतगृह.  
3. क्रीडा जिभागाच्या जिजिध सजमत्या तसेच पोलीस कल्याण जनधी / पोलीस जिभाग, 

स्पोटणस क्लब, ऑजफससण क्लब तसेच शासकीय महाजिदयालये हे अनुदानासाठी 
पात्र राहतील. 

4. खािगी शैक्षजणक सांस्िेद्वारे चालजिण्यात येणा-या अनुदाजनत प्रािजमक, माध्यजमक 
शाळा/कजनष्ट्ठ महाजिद्यालये ज्याांना जशक्षण जिभागाने मान्यता जदली आहे अशा 
सांस्िा.  तसेच जिजिध खेळाच्या जिकासासाठी कायणरत असणा-या सािणिजनक 
जिश्वस्त अजधजनयम, 1950 ककिा सांस्िा नोंदणी अजधजनयम, 1860 अन्िय ेपांिीबध्द 
असतील अशा एकजिध खेळाच्या क्रीडा सांघटना, क्रीडा मांडळे, युिक मांडळे ि 
मजहला मांडळे. 

जनयम क्र.3  अनुदानाच्या बाबी-:  
1. क्रीडाांगण समपातळीत करणे. 
2. 200 मीटर अििा 400 मीटरचा धािनमागण / (Track) तयार करणे. 
3. क्रीडाांगणास कभतीचे/तारेचे कुां पण घालणे. 
4. जिजिध खेळाांची एक ककिा अजधक प्रमाजणत क्रीडाांगणे तयार करणे 
5. प्रसाधनगृह/चेिींग रुम बाांधणे. 
6. जपण्याच्या ि मैदानािर मारण्यासाठी आिश्यक पाण्याची सुजिधा जनमाण करणे. 
7. क्रीडा साजहत्य ठेिण्यासाठी भाांडारगृह बाांधणे.  
8. क्रीडाांगणाांिर फ्लड लाईटची सुजिधा जनमाण करणे. 
9. क्रीडा साजहत्य खरेदी करणे. 
10. क्रीडाांगणािर मातीचा/जसमेंटचा भराि असलेली पे्रक्षक गॅलरी / आसन व्यिस्िा तयार करणे. 
11. पे्रक्षक गॅलरीिर/आसन व्यिस्िेिर शेड तयार करणे. 
12. क्रीडाांगणाभोिती ड्रेनेि व्यिस्िा करणे.  



शासन जनणणय क्रमाांकः क्रीडाधो-3113/प्र.क्र.48/क्रीयुसे-3 
 

पृष्ट्ठ 7 पैकी 4  
 

13. जनर्ममत सुजिधा जिचारात घेिून मैदानािर पाणी मारण्यासाठी स्प्स्प्रकलर यांत्रणा बसजिणे ि 
मैदानािर रोलींग करण्यासाठी जमनी रोलर खरेदी करणे.  

जनयम क्र.4  अनुदान मांिूरीच्या अटी ि शती  
1. जनयम क्र. 3 मध्ये नमूद केलेल्या सांस्िेकडे स्ित:च्या मालकीची ककिा दीघण मुदतीच्या 

करारािर  (जकमान 30 िषण) क्रीडाांगणासाठी राखून ठेिण्यात आलेली मोकळी िमीन 
असणे आिश्यक आहे. 

2. प्रमाजणत आकाराची जिजिध खेळाांची क्रीडाांगणे तयार करण्याकजरता जनयमाप्रमाणे 
जितकी िागा आिश्यक आहे जततकी िागा सांस्िेकडे असणे आिश्यक राहील.  

3. क्रीडाांगण जिकासासाठी शासकीय अनुदान जमळाल्यास त्या िजमनीिर क्रीडाजिषयक 
बाबींव्यजतजरक्त  कोणत्याही प्रकारचे बाांधकाम करता येणार नाही. 

4. क्रीडाांगणाच्या देखभालीिरील सिण खचण सांबांजधत सांस्िेस करािा लागेल. 
5. शासकीय कायणक्रमाकजरता सदरच ेक्रीडाांगण/मैदान जिनामूल्य उपलब्ध करुन द्याि े

लागेल. 
6. क्रीडाांगणाचा उपयोग कोणत्याही रािकीय कायणक्रमाकजरता करण्यात येऊ नये. 
7. सांबांधीत बाबींिरील अनुदानाव्यजतजरक्त होणारा िादा खचण सांबांजधत सांस्िेस करािा 

लागेल. 
8. क्रीडा साजहत्यासाठी रू.3.00 लाख मांिूर करण्यात येतील. यामध्ये टीकाऊ ि 

अटीकाऊ या दोन्ही प्रकारचे क्रीडा साजहत्य खरेदी करता येईल. सदरच े अनुदान 
शक्यतो एकरकमी देण्यात येईल. 

9. टीकाऊ साजहत्यासाठी एकदा अनुदान मांिूर केल्यानांतर दर पाच िषाने अनुदान मांिूर 
करण्यात येईल ि अटीकाऊ साजहत्यासाठी एकदा अनुदान मांिूर केल्यानांतर दर तीन 
िषाने अनुदान मांिूर करण्यात येईल. अनुज्ञये क्रीडा साजहत्य टीकाऊ ि अटीकाऊची 
यादी पजरजशष्ट्टामध्ये देण्यात आलेली आहे. 

10. सांस्िेने अनुज्ञये जहस्सा जिल्हा क्रीडा अजधकारी याांच्याकडे तत्ित: प्रस्तािास मांिुरी 
जमळाल्यानांतर धनाकषाद्वारे भरणे आिश्यक आहे. त्यानांतर साजहत्याचा पुरिठा 
जिल्हा क्रीडा अजधकारी कायालयामाफण त करण्यात येईल. 

जनयम क्र.5. अनुदानाचा दर ि मयादा  
(अ) जबगर आजदिासी भागातील सांस्िाांना जनयम क्रमाांक 3 मध्ये नमूद केलेल्या क्रीडा 
साजहत्य खरेदी करणे  या बाबींव्यजतजरक्त मान्य असलेल्या  बाबीकजरता अांदािीत 
खचाच्या 75 %  ककिा िास्तीत िास्त रुपये 7.00 लाख यापैकी िी रक्कम कमी असेल 
इतकी रक्कम अनुदान म्हणनू दोन हप्त्यात मांिूर करण्यात येईल. मात्र क्रीडा 
साजहत्यासाठी कमाल रु. 3.00 लक्ष अनुदान मयादा राहील. 
(आ) आजदिासी  भागातील खािगी सांस्िाांना जनयम क्रमाांक 3 मध्ये नमूद केलेल्या 
प्रत्येक बाबीकजरता  अांदाजित खचाच्या 90 % ककिा िास्तीत िास्त रुपये 7.00 लाख 
यापैकी िी कमी असेल इतकी रक्कम अनुदान म्हणनू दोन हप्त्यात देण्यात येईल. मात्र 
क्रीडा साजहत्यासाठी कमाल रु.3.00 लक्ष अनुदान मयादा राहील.  
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(इ) आजदिासी ि समािकल्याण  जिभागामाफण त चालजिल्या िाणा-या शासकीय 
आश्रमशाळाांना जनयम क्रमाांक 3 मध्ये नमूद केलेल्या क्रीडा साजहत्य खरेदी ही बाब िगळता 
इतर प्रत्येक बाबींसाठी  100 % अनुदान परांतु कमाल रुपय े7.00 लाख एकाच हप्त्यात 
मांिूर करण्यात येईल. मात्र क्रीडा साजहत्यासाठी कमाल रु. 3.00 लक्ष अनुदान मयादा 
राहील.  
(ई) शासकीय जिभाग शासनामाफण त होणारी क्रीडा सांकुले, स्िाजनक स्िराज्य 
सांस्िाांना जनयम क्र.3 मध्ये नमूद केलेल्या क्रीडा साजहत्य खरेदी ि इतर बाबींसाठी 100 
टक्के अनुदान शक्यतो एकरकमी मांिूर  करण्यात येईल. 

जनयम क्र. 6  अनुदानासाठी अिण करण्याची पध्दत-  
अनुदान मांिुरीसाठी जिहीत नमुन्यातील अिण खालील कागदपत्राांसह सांबांजधत जिल्हा 

क्रीडा अजधकारी याांच्याकडे सादर करणे आिश्यक राहील.  
1. जनयम क्रमाांक 2 मधील सांसि्ाांचे नोंदणी प्रमाणपत्र ि ध्येय उदे्दशासह घटनेची सत्यप्रत. 
2. िजमनीच्या मालकीहक्क पुराव्यासाठी 7/12 उतारा ककिा दीघण मुदतीच्या करारािर  

(जकमान 30 िषण) असलेल्या िजमनीबाबत पुरािा दशणजिणारे नोंदणीकृत करारपत्र / 
बक्षीस पत्र / दान पत्र असणे आिश्यक आहे. 

3. शासकीय अनुदान घेण्याजिषयी ि सांबांजधत बाबींिरील सांस्िेचा जहस्सा खचण 
करण्याजिषयी सांस्िेच्या कायणकारणीच्या ठरािाची सत्यप्रत. 

4. जनयम क्रमाांक 3 मध्ये नमूद केलेल्या बाबींच्या बाांधकामास ग्रामपांचायत, नगरपजरषद, 
महानगरपाजलका  याांची परिानगी असल्याचे प्रमाणपत्र तसेच सांबांधीत बाबींचे खचाचे 
अांदािपत्रक ि आराखडे सािणिजनक बाांधकाम जिभागातील उप अजभयांता ककिा 
नगरपजरषद, महानगरपाजलका, जिल्हा पजरषदेतील सक्षम अजभयांता / नोंदणीकृत 
अजभयांता / मान्यता प्राप्त आर्मकटेक्ट याांनी मान्य केलेले असाि.े 

5. सांस्िेकडील एकूण िजमनीपैकी क्रीडाांगणासाठी राखून ठेिलेल्या िजमनीबाबतचे 
हमीपत्र.  

6. सांबांजधत अिणदार सांस्िेस प्रस्तािासोबत सादर करण्यात आलेली सिण कागदपत्रे ही 
सांस्िेशी सांबांजधत ि खरी असल्याबाबत तसेच प्रकल्प पूणण करण्याबाबत हमीपत्र.  

7. सांस्िेचा शाळेचा क्रीडा स्पधेत सहभागाबाबतचा गत दोन िषाबाबतचा अहिाल. 
8. शासन अनुदान ि सांस्िेचा जहस्सा यापेक्षा अांदािपत्रक ि आराखड्यानुसार करािा 

लागणारा िास्तीचा खचण सांबांजधत सांस्िेस करािा लागेल.  
जनयम क्र.7 .  अनुदान मांिुरीचे तसेच आहरण ि सांजितरण अजधकार   

उपरोक्त जनयमाांच्या अजधन राहून अनुदान मांिूर करण्याचे अजधकार सांबांजधत जिल्हा 
क्रीडा अजधकारी याांना प्रदान करण्यात येत असून आहरण ि सांजितरण अजधकारी म्हणनू प्राजधकृत 
करण्यात येत आहे. 

जनयम क्र.8 .  जनयमात बदल/जशजिल करण्याचे अजधकार 
सदर जनयमात अांशत: / पूणणत: बदल ककिा जनयम जशिील करण्याचे अजधकार मांत्रालयीन  

प्रशासकीय जिभागास राहतील.
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शासन जनणणय क्रमाांक : क्रीडाधो-3113/प्र.क्र.48/क्रीयुसे-3,   जदनाांक  13 फेब्रिुारी, 2014 चे सहपत्र 
पजरजशष्ट्ट - ब 

क्रीडा साजहत्याची यादी 
अ.क्र क्रीडा प्रकार जटकाऊ क्रीडा साजहत्य अजटकाऊ क्रीडा साजहत्य 
1. ॲिलेजटक्स िाळी, गोळा, माकींग कोन, स्टाटींग 

ब्लॉक्स, जरले बॅटन्स, हडणल्स, लाांब उांच उडी 
ि पोल व्हॉल्ट टेक ऑफ बोडण, हायिांप ि 
पोल व्हाल्ट पीट, गोळा टो बोडण, हडणल्स, 
स्टाटणर रेास्रम, स्टॉप िॉच, स्टाटींग गन, 
ििेस स्टँड, फीजनकशग पोल, स्व्हक्री स्टँड, 
हॅमर, लॅप स्कोअकरग बेल, हॅमर केि, इ. 

भाला, िलेजटक्स, हाय िांप 
ि पोल व्हॉल्ट क्रॉस बार, 
स्पाईक, मेिकरग टेप, पोल 
व्हॉल्ट (बाांबू/फायबर) इ. 

2. फुटबॉल गोलपोस्ट.  फुटबॉल, गोलजकपर 
ग्लोव्हि, कोन, फूटबॉल 
नेट, कॉनणर फ्लॅग, रेफ्री 
फ्लॅग, जकककग बोडण,  
जशनगाडणस् इ. 

3. हॉकी गोलपोस्ट  हॉकी गोलजकपर जकट, 
हॅण्डग्लोव्हि, हॉकी टफण  
बॉल, पॅ्रस्क्टस नेट, स्टीक 
केस, हॉकी स्टीक, काबणन, 
फायबर ग्लास, जहकटग 
बोडण, जशन गाडणस, इ. 

4. टेजनस लॉन टेजनस पोल- स्लीव्हि सहीत इ. टेजनस बॉल, टेजनस नेट. 
रॅकेटस् 

5. बॅडकमटन बॅडकमटन पोल.   बॅडकमटन नेट, बॅडकमटन 
शटल. 

6. िटेजलस्प्फ्टग/ 
पॉिर जलस्प्फ्टग 

रबर कोटेड बारबल सेट, िटेजलस्प्फ्टग 
प्लॉटफॉमण इ. 

िटेजलस्प्फ्टग बेल्ट.  

7. कुस्ती कुस्ती मॅट सेट, (12X12 मी. कसिेजटक 
कव्हरसह). 

 

8. व्हॉजलबॉल व्हॉजलबॉल पोल, ॲण्टीना फायबरग्लास,  व्हॉजलबॉल, व्हॉजलबॉल 
नेट,  

9. खोखो खोखो पोल.  
10. बॉस्प्क्सग बॉस्प्क्सग करग, पांचींग पॅड. ग्लोव्हि, टेन ऑन्स रेड 

ब्ल्यू, पांचींग बॅग,  हेड 
जगअर रेड ब्ल्यू, पांकचग 
ग्लोव्हि. 

11. रस्सीखेच 1.5 इांच रस्सी  
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अ.क्र क्रीडा प्रकार जटकाऊ क्रीडा साजहत्य अजटकाऊ क्रीडा साजहत्य 
12. हॅण्डबॉल हॅण्डबॉल गोल पोस्ट,  हॅण्डबॉल नेट. 
13. िलतरण जकक बोडण, आमण फ्लोट लेन, फ्लोट लेन, 

डायस्प्व्हग बोडण, डायस्प्व्हग बोडण स्टॅण्ड, 
पाम पुलर, पूल बॉय, 
लाईफ िॅकेट, बॅरल 
फ्लोट, लाईफ बॉय. 

14. जिम्नॅस्स्टक्स बॅलांकसग जबम, अन इव्हन बार, हॉजरझॉन्टल 
बार, पॉमेल हासण, पॅरलल बार, रोमन करग. 
व्हॉस्प्ल्टग टेबल, जिम्नॅस्स्टक्स बेंचेस, बीट 
बोडण- फाईव्ह स्प्स्प्रग, थ्री स्प्स्प्रग, िॉल िासण फॉर 
टू सेक्शन, मशरुम हॉसण, स्पेअर पॉमेल, 
रॅम्पोजलन, फ्लेाअर एक्झरसाईि मॅट.  

जरदमीक साजहत्य, (रोप, 
बॉल, जरबन, क्लब), 
स्पॉटींग बेल्ट, फ्लोअर 
बेल्ट. 

15. कबड्डी कसिेजटक मॅट  
16. बास्केटबॉल पोल बास्केटबॉल, बास्केटबॉल 

नेट. 
17. टेबल टेजनस टेबल टेजनस टेबल, रोबो, (मल्टीप्रोग्राम) रॅकेटस्, बॉलस् 
18. ज्युदो, 

तायक्िाांदो. 
मॅट  

19. मल्लखाांब रोप, पोल  
20. शूटींग इलेक्रॉजनक पुली टागेट, एअर रायफल, 

एअर जप्रस्टल, लाईट स्टँड, रायफल स्टँड, 
पॅलेट. 

 

21 जतरांदािी जतरांदािी खेळासाठी पूरक साजहत्य  
22. जक्रकेट -- जक्रकेट मॅट, जक्रकेट जकट. 
23. स्केकटग -- स्केटस् 
 
टीप :- िरील नमूद क्रीडा प्रकार उदाहरणादाखल जदलेले असून कालानुरुप बदल, 
उपाययोिना, क्रीडा प्रकार, साजहत्य ि अनुदान मयादा यामध्ये िाढ करण्यात येईल.  

----****----  
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