
महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण, 2012 
तालीम, कुस्ती कें द्ाांचा विकास 
करण्याबाबत.  

महाराष्ट्र शासन 
शालये वशक्षण ि क्रीडा विभाग 

शासन वनणणय क्रमाांकः राक्रीधो-2012/प्र.क्र.244/12/क्रीयुसे-1 
मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मांत्रालय विस्तार, मुांबई-400 032, 
तारीख: :   1 माचण, 201४ 

िाचा -  
1) शासन वनणणय क्रमाांकः शालये वशक्षण ि क्रीडा विभाग क्रमाांक-क्रीडाधो-

2011/प्र.क्र.55/11/क्रीयुसे-1, वदनाांक 14 जून,2012. 

प्रस्तािना - 
राज्यात क्रीडा सांस्कृतीचे सांिधणन, प्रचार, प्रसार ि जोपासना करण्यासाठी पोषक िातािरण 

असणे आिश्यक आहे. याच भवूमकेतून राज्याचे क्रीडा धोरण,2012 घोवषत करण्यात आले असून, त्याची 
अांमलबजािणी करण्याबाबत वदनाांक 14.6.2012 चा शासन वनणणय वनगणवमत झाला आहे. या क्रीडा 
धोरणातील मुद्दा क्रमाांक-1.4 तालीम, कुस्ती कें द्ाांचा विकास करण्याबाबत आहे.  
 महाराष्ट्रात कुस्ती कलेची परांपरा जोपासण्यासाठी तालमी ि आखाड्ाांचे योगदान महत्त्िाचे 
आहे. ग्रामीण ि शहरी भागात कुस्ती खेळाांची विशेष आिड आहे. हा खेळ प्रामुख्याने माती ि गादी 
विभागात खेळला जातो. ग्रामीण भागात मातीचा आखाडा/तालमी ि शहरी भागात तालमी / कुस्ती कें द् 
याांची विशेष ओळख सिणत्र आहे. कुस्तीच्या तांत्रात झालेले बदल लक्षात घेऊन आखाडा/तालमीचे 
आधुवनकीकरण करणॆ गरजेचे असल्याची भािना राज्यातील कुस्तीपटूांनी िळेोिळेी व्यक्त केली आहे. 
सद्यस्स्ितीत राज्य शासनामार्ण त व्यायाम शाळा विकास योजनेंतगणत आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून 
देण्याची तरतूद आहे. तिावप, कुस्ती कलेची परांपरा आधुवनक काळात कायम ठेिणा-या जुन्या 
तालमी/आखाडे याांना काळानुरूप अत्याधुवनक स्िरूप प्राप्त करून देण्याकरीता कोणतीही योजना 
अस्स्तत्िात नाही. कुस्ती सारखा पारांपावरक क्रीडा प्रकार वजिांत ठेिण्याकरीता अशा क्रीडा सांस्िाांना 
आधुवनक सुविधा उपलब्ध करून घेण्यासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणॆ हे या योजनेचे उवद्दष्ट्ट 
आहे. त्यासाठी तालीम ि कुस्ती कें द्ाांच्या विकासाला चालना देिून, अशा सांस्िाांना अिणसहाय्य देणारी 
योजना वनवित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन वनणणय-  
या योजनेस तालीम कुस्ती कें द्ाांचा विकास, असे सांबोधण्यात याि े:-   

1. योजनेचे स्िरूप :-  
(I) जुन्या तालमींची दुरुस्ती / नूतनीकरण करण्यास अांदावजत खचाच्या ७५ % ककिा कमाल 

रु. 7.00 लक्ष यापैकी जे कमी असेल इतके अिण सहाय्य 75:25 (शासन ि सांस्िा) या 
प्रमाणात अनुदान स्िरूपात एकरकमी देण्यात येईल. दुरुस्ती/नूतनीकरणामध्ये कुस्ती 
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तालमीचे मुख्य आखाड्ाचे ि सोना स्टीम बाि, स्माटण पूल ि प्रसाधन गृहाचे बाांधकाम 
इ. बाबींचा  समािशे असािा. 

(II) दुरुस्ती / नुतनीकरणाचे काम/बाांधकाम िरील (I) नुसार अिणसहाय्य प्राप्त होऊन पूणण 
झाल्यानांतर त्यापुढील आर्थिक िषात तालीम /आखाड्ाच्या  वठकाणी कुस्ती मॅट खरेदी 
आधुवनक प्रवशक्षणासाठी उपकरणॆ, सोना / स्टीम बाि, स्माटण पूल,  जॅकुझी ची उपकरणे 
खरेदी करण्यासाठी अांदावजत खचाच्या 75 % ककिा कमाल रु. 7.00 लक्ष यापैकी जे 
कमी असेल इतके अिण सहाय्य 75:25 (शासन ि सांस्िा) या प्रमाणात एकरकमी देण्यात 
येईल. 

(III) िरील (I) ि  (II) मध्ये नमूद केलेल्या दुरूस्ती/नूतनीकरण ि उपकरणे खरेवद या 
कारणाांसाठी विशेष घटक योजनेसाठी शासनाने घोवषत केलेल्या आवदिासी / दवलत 
िस्तीच्या गािातील आवण आदशण गािातील तसेच शासनाने घोवषत केलेल्या आवदिासी 
भागातील पात्र सांस्िाांना अांदावजत खचाच्या 90 टक्के ककिा कमाल रू.7.00 लक्ष यापैकी 
जी कमी असेल इतकी रक्कम एकरकमी अनुदान म्हणनू देण्यात येईल.   

(IV) तालमीच्या दुरुस्ती / नुतनीकरणासाठी अिणसहाय्याची रक्कम प्राप्त झाल्यािर 
त्यानुसार दुरुस्ती /नुतनीकरणाची कायणिाही झाल्यानांतर ज्या आर्थिक िषात अ.क्र. (i) 
नुसार दुरुस्ती / नुतनीकरणासाठी अिणसहाय्याची रक्कम प्राप्त झाली असेल त्या पुढील 
आर्थिक िषात िरील (II) नुसार कुस्ती मॅट खरेदी आधुवनक प्रवशक्षणासाठी, सोना / स्टीम 
बाि, स्माटण पूल,  जॅकुझी ची उपकरणे खरेदीसाठी अांदावजत खचाच्या 90 % ककिा 
कमाल रु.7 लाख यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम अनुदान म्हणनू देण्यात येईल.   

(अ)  िरील (I) ि (II) नुसार सिणसाधारण योजनेतून ज्याांनी लाभ घेतला आहे. त्याांना िरील (iii) ि 
(iv) नुसार विशेष घटक योजनेचा लाभ वमळणार नाही. तसेच विशेष घटक योजनेमधून 
अिणसहाय्य वमळाल्यानांतर सिणसाधारण योजनेतून अिणसहाय्य वमळणार नाही.  

(ब)   तालीम आखाडा दुरुस्ती/नुतनीकरणासाठी िरील अ.क्र. (I) ि (iii) नुसार एकदा अिणसहाय्य 
प्राप्त झाल्यानांतर 15 िषानांतर पुढील अिणसहाय्यासाठी सांस्िा पात्र होईल. तिावप 
त्यासाठी वजल्हा क्रीडा अवधकारी याांनी तालीम / आखाड्ाची दुरुस्ती /नुतनीकरण 
आिश्यक आहे, असे प्रमाणपत्र देणे आिश्यक राहील. तर कुस्ती मॅट खरेदी, आधुवनक 
प्रवशक्षणासाठी उपकरणॆ खरेवद इ. साठी अ.क्र. (II) ि (iv) नुसार अिणसहाय्य् ा प्राप्त 
झाल्यानांतर पुढील अिणसहाय्य 5 िषानांतर देय होईल. त्यासाठी वजल्हा क्रीडा अवधकारी 
याांनी सदर तालीम/आखाड्ाकरीता उपकरणे खरेदी करणे आिश्यक आहे, असे 
प्रमाणपत्र देणे आिश्यक राहील.  

2. अनुदानासाठी सांस्िाांची पात्रता:- 
(i) सािणजवनक विश्वस्त अवधवनयम, 1950 ककिा सांस्िा नोंदणी अवधवनयम, 1860 अन्िय ेनोंदणीकृत 
असलेली तालीम /क्रीडा मांडळे / सांस्िा / कुस्ती कें द् अनुदानास पात्र राहतील. 
(ii) स्िावनक स्िराज्य सांस्िा (ग्रामपांचायत /नगरपवरषद /नगरपावलका/ महानगरपावलका) मार्ण त 
सांचावलत जुन्या तालमी / आखाडे, क्रीडा सांस्िा सदर अनुदानास पात्र राहतील. 
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(iii) लगतच्या 3 िषात आांतरराष्ट्रीय ि राष्ट्रीय दजाचे कुस्तीगीर वनमाण करणाऱ्या सांस्िाना 
प्राधान्य देण्यात येईल.  

3. अनुदान मांजुरीच्या अटी:- 
i. सांस्िेकडे स्ित :च्या  मालकीची ककिा वदघण मुदतीच्या कराराची (वकमान 30 िषण कालािधी ि 

अनुदान मांजुरीच्या वदनाांकास वकमान 10 िषे करार कालािधी वशल्लक असािा) तालीम / 
कुस्ती कें द् / हॉल  उपलब्ध असणे आिश्यक आहे. 

ii. शासन / स्िावनक स्िराज्य सांस्िा याांनी सांस्िाांना वदलेल्या जागाांचे बाबतीत त्याांचे दरम्यान 
झालेल्या करारनाम्यातील / जागा उपलब्ध करून देण्याच्या आदेशातील करार कालािधी 
अनुदानाकरीता ग्राह्य मानण्यात येईल.  तिावप, करार सांपुष्ट्टात आल्यानांतर ककिा इतर 
काही कारणास्ति शासनाने / स्िावनक स्िराज्य सांस्िाांनी सांबांवधत सांस्िेकडून जागा परत 
घेतल्यास सदर जागेिर शासन अनुदानातून विकवसत केलेल्या सुविधा, खरेदी केलेले 
क्रीडा ि इतर अनुषांवगक सावहत्य या बाबींिर सांस्िेचा हक्क राहणार नाही. 

iii. योजनेत नमूद केलेल्या इतर अनुषांवगक सुविधा जसे  आधुवनक प्रवशक्षणासाठी उपकरणॆ, 
मसाज सुविधेसह सोना / स्टीम बाि, स्माटण पूल, जॅकुझी इत्यादी करीता सांस्िेकडे उपलब्ध 
जागेत पुरेशी जागा असणे आिश्यक आहे. 

iv. अनुदानाच्या बाबी या वशषणकाखाली नमूद केलेल्या प्रत्येक बाबीकरीता स्ितांत्रपणे कमाल 
रू.7.00 लक्ष पयंतचे अनुदान अनुज्ञये राहील. तिावप एका आर्थिक िषात एका सांस्िेस 
जास्तीत जास्त रू. 7.00 लक्ष पेक्षा जास्त अनुदान देता येणार नाही. अनुदान प्रत्यक्ष 
वमळण्यासाठी पात्र सांस्िेने एकूण खचाच्या २५% रक्कम प्रिम स्ित: खचण करणे आिश्यक 
राहील. 

v. सदर योजनेंतगणत प्राप्त प्रस्तािाांची वजल्हा क्रीडा अवधकारी याांनी छाननी करुन 
आयुक्त/सांचालक याांचेकडे मांजूरीस्ति पाठिािी. आयुक्त / सांचालक याांनी वजल्हा क्रीडा 
अवधकारी याांच्याकडून प्राप्त सिण प्रस्ताांिाची छाननी करुन शासनाच्या मान्यतेने अनुदान 
वितरीत करतील.  

vi. मातीचा आखाडा / तालमी / कुस्ती कॆां द् याांच्या देखभालीिरील सिण खचण सांबांवधत सांस्िेस 
कराियास लागेल. 

vii. शासकीय क्रीडास्पधा / क्रीडा प्रवशक्षणकरीता मातीचा आखाडा / तालमी / कुस्ती कॆां द् िा 
शासन अनुदानातून सदर वठकाणी उपल्ब्ध करून देण्यात आलेले सावहत्य  सांबांवधत सांस्िेने 
विनामूल्य उपलब्ध करून द्याि ेलागेल. 

viii. मातीचा आखाडा / तालमी / कुस्ती कॆां द्ाांचा िापर कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या 
कायणक्रमाकरीता करता येणार नाही. 

ix. तालमी / कुस्ती कॆां द् बाांधकाम / दुरूस्ती / नुतनीकरण / सावहत्य खरेदी याकरीता मांजुर 
अनुदानाव्यवतवरक्त होणारा अांदावजत खचातील जास्तीचा सिण खचण सांबांवधत सांस्िेस करािा 
लागेल. 

x. अनुदान मांजुरीसाठी विवहत नमुन्यातील अजण आिश्यक कागदपत्रासह विवहत मुदतीत 
सांबांवधत वजल्हा क्रीडा अवधकारी याांच्याकडे सादर करणे आिश्यक राहील. 
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4. दुरूस्ती ि नुतनीकरणाच्या अटी :- 
(i) दुरूस्ती / नुतनीकरणासाठी अजण दाखल केलेल्या सांस्िेच्या तालीम / कुस्ती कें द्ाचा 

दुरूस्तीपुिी वकमान 10 िष ेसतत िापर असािा. 
(ii) दुरूस्ती ि नुतनीकरणाची आिश्यकतेबाबतचे प्रमाणपत्र वजल्हा क्रीडा अवधकारी याांनी 

द्याि.े  
(iii) उपरोक्त दुरूस्ती ककिा नुतनीकरणास सांबांवधत ग्रामपांचायत / नगरपवरषद / 

नगरपावलका / महानगरपावलका याांची परिानगी घेणे बांधनकारक राहील. 
5. अनुदानासाठी अजण करण्याची पध्दत :- 

 अनुदान मांजुरीसाठी विहीत नमुन्यातील अजण खालील कागदपत्रासह 
सांबांवधत वजल्हा क्रीडा अवधकारी याांच्याकडे सादर करणे आिश्यक राहील. विहीत 
नमुन्यातील अजण ि शासन वनणणयातील सिण बाबीची तपासणी करून सविस्तर अहिाल 
सांबांधीत वजल्हा क्रीडा अवधकारी याांनी त्याांच्या अवभप्रायासहीत, ि खालील 
कागदपत्रासहीत विभागीय उपसांचालक,  क्रीडा याांचे मार्ण त आयुक्त/सांचालक,  क्रीडा ि 
युिक सेिा याांच्याकडे खालील कागदपत्राांसह मान्यतेसाठी सादर करािा.  
(i) सांस्िेचे  सािणजवनक विश्वस्त अवधवनयम, 1950 ककिा सांस्िा अवधवनयम, 1860 अन्िये नोंदणी 

प्रमाणपत्राची सत्य प्रत. 
(ii) जागेच्या मालकी हक्क पुराव्यासाठी 7/12 चा उतारा.  ककिा   करारािर असलेल्या जागेबाबत 

पुरािा दशणविणारे करारपत्र / आदेश पत्र  मात्र सदरचे कागदपत्र नोंदणीकृत (रवजस्टडण) 
दस्ताऐिज असणे आिश्यक आहे. शासकीय अनुदान घेण्याविषयी तालीम / कुस्ती कें द्,  
बाांधकामािर/ सावहत्य खरेदीिर, अनुदानाव्यवतवरक्त होणारा खचण करण्याच्या सांस्िेच्या 
कायणकावरणीच्या  ठरािाची सत्यप्रत ि त्याबाबतचे हमीपत्र. 

(iii) अनुदानाच्या बाबीमध्ये नमुद केलेल्या तालीम / कुस्ती कें द्ाच्या बाांधकामाच्या / नुतनीकरणाच े  
खचाच ेअांदाजपत्रक ि आराखडा, सक्षम अवभयांता / िास्तू विशारद तज्ञ (Architect) याांनी 
मान्य केलेले असाि.े 

(iv) बाांधकामासाठी मांजूर अनुदान वितरीत झाल्यापासून एक िषात तालीम / कुस्ती कें द् बाांधकाम 
पूणणत्िाचा दाखला (सक्षम अवभयांत्याने / िास्तुवशल्पतज्ञाने  प्रमावणत केलेला), सांबांवधत वजल्हा 
क्रीडा अवधकारी कायालयास सादर करणॆ बांधनकारक राहील. अन्यिा मांजूर अनुदान जमीन 
महसूल सांवहतेखाली ( आर.आर.सी.) सव्याज सांबांधीत सांस्िेकडून िसूल करण्यात येईल. 
या शासन वनणणयातील तरतूदी वनणणयाच्या वदनाांकापासून लागू राहतील.  
या योजनेकवरता होणारा खचण "2204-क्रीडा ि युिकसेिा- 104- क्रीडा ि खेळ,(08) खेळ ि 

खेळाडूांना सहाय्य,03 तालीम, कुस्ती कें द्ाचा विकास करण्यासाठी विविध सुविधा पुरविणे (2204 
5475)-31 सहाय्यक अनुदाने (ितेनेतर") या लेखाशीषाखाली टाकण्यात यािा. या प्रयोजनािण 
सांचालक, क्रीडा ि युिकसेिा याांना मांजूरी देणारे अवधकारी तसेच "आहरण ि सांवितरण अवधकारी" 
म्हणनू घोवषत करण्यात येत आहे. सदरहू शासन वनणणय वनयोजन विभागाच्या सांमतीने तसेच वित्त 
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विभागाच्या अनौपचावरक सांदभण क्रमाांक  अनौस-402/व्यय-5वदनाांक 17/4/2013 अन्िय े वमळालेल्या 
सहमतीने वनगणवमत करण्यात येत आहे. 

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201403011755488621 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  

 रा.चां.पाटील 
 अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा.मुख्यमांत्रयाांच ेप्रधान सवचि, 
2. मा.उप मुख्यमांत्रयाांच ेसवचि, 
3. अपर मुख्य सवचि, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, मांत्रालय, मुांबई, 
4. सांचालक, क्रीडा ि युिकसेिा, पणेु, 
5. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-1/2, मुांबई/नागपरू, 
6. महालेखापाल (लेखा परीक्षण), महाराष्ट्र-1/2, मुांबई/नागपरू, 
7. वनयोजन विभाग (का.1471), मांत्रालय, मुांबई, 
8. वित्त विभाग (व्यय-5), मांत्रालय, मुांबई, 
9. सरवचटणीस, महाराष्ट्र कुस्तीगीर पवरषद, नेहरु स्टेवडयम स्िारगेट, पणेु,   
10. सिण उपसांचालक, क्रीडा ि युिकसेिा (सांचालनालयामार्ण त), 
11. सिण वजल्हा क्रीडा अवधकारी (सांचालनालयामार्ण त), 
12. ग्रांिपाल, विधीमांडळ ग्रांिालय, विधानभिन, मुांबई, 
13. मा.मांत्री (क्रीडा ि युिक कल्याण) याांच ेखाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई, 
14. मा.राज्यमांत्री (क्रीडा ि युिक कल्याण) याांच ेखाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई, 
15. वनिड नस्ती (क्रीयुस-े1, क्रीयुसे-2 ि क्रीयुसे-3). 

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