
राज्य क्रीडा धोरण- सन 2012 
राष्ट्रीय  स्तरावर  शालेय, ग्रामीण (पायका) व 
महिला क्रीडा स्पधेत सिभागी राज्यातील 
खेळाड ूंच्या हशष्ट्यवृत्तीत वाढ व आूंतरराष्ट्रीय शालेय 
क्रीडा स्पधेसाठी हशष्ट्यवृत्ती लाग  करण्याबाबत.  

मिाराष्ट्र शासन 
शालये हशक्षण व क्रीडा हवभाग 

शासन हनणणय क्रमाूंकः राक्रीधो 2012/(प्र.क्र.145/12)/क्रीयुसे-2, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजरु्रु चौक, 

मंत्रालय विस्तार, मंुबई-400 032, 
तारीख: 4 जुलै, 2013 

वाचा –  
1) शासन हनणणय, शालेय हशक्षण व क्रीडा हवभाग क्रमाूंक -अताप्र-1008 / प्र.क्र.428 / 08 / 

क्रीयुसे-2, हिनाूंक 22 माचण,2010 
प्रस्तावना – 

राज्यात तालुका ते राष्ट्रीय स्तरािर भारतीय शालेय खेल महासंघ यांच्याितीने शालेय खेल 
स्पधा, तसेच भारतीय क्रीडा प्रावधकरणाच्या मवहला ि ग्रामीण (पायका) क्रीडा स्पधा यांचे आयोजन 
क्रीडा ि युिकसेिा संचालनालय करते. 

सद्य:स्स्ितीत राष्ट्रीय ि आंतरराष्ट्रीय स्तरािरील स्पधांमध्ये प्राविण्य (प्रिम,वितीय,तृतीय 
क्रमांक प्राप्त) वमळविलेल्या ि सहभार्ी खेळाडूला िार्षिक वशष्ट्यिृत्ती वदली जाते. हे दर वदनांक 22 
माचग, 2010 च्या शासन वनणगयािारे वनवचचत केल ेआहे. दरम्यान राज्याचे क्रीडा धोरण सन 2012 
घोवित झाल ेअसून यातील मुद्दा क्रमांक 3.5 मध्ये प्रचवलत वशष्ट्यिृत्तीमध्ये दर तीन ििांनी 25 टक्क्यांनी 
िाढ करण्यात येईल असे नमूद आहे. या पाचिगभूमीिर खेळाडंूना अवधक प्रोत्साहन वमळण्यासाठी 
सध्याच्या वशष्ट्यिृत्तीत िाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
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शासन हनणणय–  
सन 2013-14 पासून राष्ट्रीय शालेय, ग्रामीण (पायका) ि मवहला क्रीडा स्पधेमध्ये राज्याच्या 

संघातून सहभार् घेणा-या ि प्राविण्य वमळविणा-या खेळाडंूना पुढील प्रमाणे सधुावरत वशष्ट्यिृत्ती देण्याचा 
शासनाने वनणगय घेतला आहे :- 

राष्ट्रीय स्तर 

सन 2013-14 पासून आंतरराष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पधेतील सहभार् ि प्राविण्य प्राप्त राज्यातील 
खेळाडंूना खालील प्रमाणे वशष्ट्यिृत्ती लारू् करण्याचा वनणगय शासनाने घेतला आहे. 

आूंतरराष्ट्रीय शालये क्रीडा स्पधा 
अ.क्र. प्राविण्य प्रचवलत िार्षिक 

वशष्ट्यिृत्ती रक्कम 
सुधावरत योजनेनुसार 

िार्षिक वशष्ट्यिृत्ती रक्कम 
1 प्रथम क्रमाूंक 24,000 30,000 
2 हितीय क्रमाूंक 18,000 22,500 
3 तृतीय क्रमाूंक 12,000 15,000 
4 सिभाग 9,000 11,250 

3.  उपरोक्त पहरच्छेिातील सुधाहरत हशष्ट्यवृत्ती मूंज र करताना शासन हनणणय हिनाूंक 22 माचण,2010 
च्या पहरच्छेि-3 मधील अटी व शतीं लाग  राितील. 
4.  खेळाड ूंना हशष्ट्यवृत्ती िेण्याच्या योजनेकहरता िोणारा खचण "2204-क्रीडा व युवकसेवा- 104-
क्रीडा व खेळ (09) (01) क्रीडा नैपुण्य हशष्ट्यवृत्तत्तया 34 हशष्ट्यवृत्तत्तया/हवद्यावेतने (2204 166 7) योजनेतर" 
या लेखाशीर्षाखाली टाकण्यात यावा. या प्रयोजनाथण सूंचालक, क्रीडा व युवकसेवा, मिाराष्ट्र राज्य, 
पुणे याूंना "आिरण व सूंहवतरण अहधकारी" म्िण न घोहर्षत करण्यात येत आिे. 

 अ. क्र.  प्राहवण्य   सध्याच्या योजनेनुसार 
िार्षिक वशष्ट्यिृत्ती रक्कम  

 सधुावरत योजनेनुसार िार्षिक वशष्ट्यिृत्ती 
रक्कम  

1 प्रथम क्रमाूंक 9,000 11,250 
2 हितीय क्रमाूंक 7,200 8,950 
3 तृतीय क्रमाूंक 5,400 6,750 
4 सिभाग 3,000 3,750 
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5. सिरि  शासन हनणणय हवत्त हवभागाच्या सूंमतीने तसेच हवत्त हवभागाच्या अनौपचाहरक सूंिभण 
क्रमाूंक -अनौसूं 188/व्यय-5, हिनाूंक 28.2.2013 अन्वये हमळालेल्या सिमतीने हनगणहमत करण्यात 
येत आिे. 

सिर शासन हनणणय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सूंकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला अस न त्तयाचा सूंकेताक 201307041508201021 असा आिे. िा आिेश 
हडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाूंहकत करुन काढण्यात येत आिे.  

मिाराष्ट्राचे राज्यपाल याूंच्या आिेशानुसार व नावाने.  

 ( रा. चं. पाटील ) 
 अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा.राज्यपालांचे सवचि, 
2. मा.मुख्यमंत्रयांचे सवचि, 
3. मा.उप मुख्यमंत्रयांचे सवचि, 
4. अपर मुख्य सवचि, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभार्, 
5. मा.मुख्य सवचि यांचे सह सवचि, 
6. आयुक्त, क्रीडा ि युिकसेिा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
7. संचालक (प्रािवमक/माध्यवमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
8. महालेखापाल (लेखा ि अनुजे्ञयता), महाराष्ट्र-1/2, मंुबई/नार्पूर, 
9. महालखेापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-1/2, मंुबई/नार्पूर, 
10. वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मंुबई, 
11. सिग विभार्ीय आयुक्त, 
12. सिग वजल्हावधकारी, 
13. सिग वजल्हा पवरिदांचे मुख्य कायगकारी अवधकारी, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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14. सिग उपसंचालक, क्रीडा ि युिकसेिा, 
15. वजल्हा माध्यवमक वशक्षण अवधकारी (सिग), 
16. सर्ि वजल्हा क्रीडा अवधकारी, 
17. मा.मंत्री (क्रीडा) यांचे खाजर्ी सवचि, 
18. मा.राज्यमंत्री (क्रीडा) यांचे खाजर्ी सवचि, 
19.  सिग सह सवचि / उप सवचि / अिर सवचि / सिग कायासने,  शालेय वशक्षण ि क्रीडा   

विभार्, 
20.  वित्त विभार् (व्यय-5), मंत्रालय, मंुबई-400 032,  
21. वनिड नस्ती (क्रीयुसे-2)  
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