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मादाम कामा मार्ग, हु तातमा राजर्ुरू चौक,
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वाचा:1. र्ासन रनणगय, र्ालेय रर्क्षण व क्रीडा रवभार् क्रमाांक-क्रीडाधो-2011/ प्र.क्र.55/11/
क्रीयुसे-1, रदनाांक 14 जुन 2012.
2. र्ासन रनणगय, र्ालेय रर्क्षण व क्रीडा रवभार् क्रमाांक-क्रीडाधो-2012/ प्र.क्र.158/12/
क्रीयुसे-2, रदनाांक 5 फेब्रुवारी,2014.
प्रस्तावना :राज्यात क्रीडा सांस्कृतीचे सांवधगन, प्रचार, प्रसार व जोपासना करण्यासाठी पोिक वातावरण असणे
आवश्यक आहे . याच भूरमकेतून राज्याचे क्रीडा धोरण,2012 घोरित करण्यात आले असून, तयाची
अांमलबजावणी करण्यास सांदर्भग क्र.1 च्या र्ासन रनणगयान्वये मान्यता दे ण्यात आलेली आहे . तयानुसार
आांतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामरर्री करुन राज्याचे नाव उज्ज्वल केलेल्या राज्यातील खेळाडूां ना व
तयाांच्या मार्गदर्गकाांना प्रोतसाहनपर बरक्षसे दे ऊन तयाांचा र्ौरव करण्याची योजना सांदर्भभय क्र 2.च्या र्ासन
रनणगयान्वये रवरहत करण्यात आली आहे. सदर योजना तयार करताना उदयोन्मुख व साततयाने रवकसीत
होत जाणा-या खेळाडूां ना भरीव मदत दे णेसाठी उपाययोजना करणेचे दृष्ट्टीने अर्भिक मदतीचे रनकि
ठररवणेत आलेले आहे त. याच धतीवर राष्ट्रीय क्रीडा स्पधेतील पदकप्राप्त खेळाडूां ना रोख पाररतोरिक दे ऊन
र्ौररवण्यासाठी धोरण आखण्याची बाब र्ासनाच्या रवचाराधीन होती. या प्रस्तावास मांत्रीमांडळाने मान्यता
रदली आहे.
र्ासन रनणगय:राष्ट्रीय क्रीडा स्पधेत (National games) उल्लेखनीय कामरर्री करुन राज्याचे नाव उज्ज्वल
केलेल्या राज्यातील खेळाडूां ना व तयाांच्या मार्गदर्गकाांना सोबतच्या परररर्ष्ट्ट “अ” मधील रनयमावलीनुसार
प्रोतसाहनपर रोख बरक्षसे देऊन तयाांचा र्ौरव करण्यास र्ासनाची मान्यता दे ण्यात येत आहे.
2.

राज्यातील खेळाडू ने राष्ट्रीय क्रीडा स्पधेत पदकप्राप्त केल्यानांतर तयाबाबतची मारहती सांबांरधत

एकरवध खेळाच्या राज्य सांघटनेने, पदक प्राप्तीच्या प्रमाणपत्रासह, आयुक्त, क्रीडा व युवकसेवा, पुणे
याांच्याकडे 15 रदवसाच्या कालावधीत दे ण्याची व्यवस्िा करावी. यारर्वाय सदर स्पधेतील पदक प्राप्त
खेळाडूां ची अद्ययावत मारहती प्रसारमाध्यमाांद्वारे तसेच इांटरनेटद्वारे उपलब्ध करुन घेण्याची जबाबदारी
आयुक्त, क्रीडा व युवकसेवा याांनी क्रीडा व युवकसेवा सांचालनलायातील जबाबदार अरधकाऱ्याकडे
सोपवावी.
3.

स्पधेमध्ये पदक प्राप्त केलेल्या राज्यातील खेळाडू ची मारहती प्राप्त झाल्यावर तया खेळाडू स राज्य

र्ासनाच्यावतीने अरभनांदन करणारे पत्र आयुक्त, क्रीडा व युवकसेवा, पुणे याांच्या स्वाक्षरीने आठ रदवसाच्या
कालावधीत पाठरवण्यात यावे व तया पत्राची प्रत र्ासनास पाठरवण्यात यावी.
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4.

या र्ासन रनणगयातील तरतूदी केरळ येिे पार पडलेल्या 35 व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पधेतील पदक

रवजेतया खेळाडू स व तयानांतर होणाऱ्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पधेतील (National games) पदक रवजेतया खेळाडू स
लार्ू राहतील.
5.

खेळाडूां ना रोख पाररतोरिक दे ण्याच्या योजनेकररता होणारा खचग “2204-क्रीडा व युवकसेवा (09)(06)

ऑरलम्पपक, राष्ट्रकुल व आरर्याई स्पधांमधील पदक रवजेतयाांना रोख पाररतोरिके दे णे (2204-5321)- 50
इतर खचग” या लेखार्ीिाखाली टाकण्यात यावा.
6.

हा र्ासन रनणगय सदर र्ासन रनणगय रवत्त रवभार्ाच्या अनौपचाररक सांदभग क्रमाांक 915/2017/व्यय-

5,रद.03.11.2017 नुसार दे ण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार रनर्गरमत करण्यात येत आहे.
7.

सदर र्ासन रनणगय महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर उपलब्ध

करण्यात आला असून तयाचा सांकेताक 201801081631565521 असा आहे . हा आदे र् रडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षाांरकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे र्ानुसार व नावाने,

Rajendra
Shankarrao Pawar
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(राजेंद्र पवार)
उप सरचव, महाराष्ट्र र्ासन
प्रत,
1. आयुक्त, क्रीडा व युवकसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
2. उपसांचालक, क्रीडा व युवकसेवा, पुणे रवभार्, पुणे
3. उपसांचालक, क्रीडा व युवकसेवा, मुांबई रवभार्, मुांबई,
4. रजल्हा क्रीडा अरधकारी, मुांबई.
5. अरधदान व लेखा अरधकारी, मुांबई-400 021.
6. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र-1/2, मुांबई/नार्पूर,
7. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-1/2, मुांबई/नार्पूर,
8. रवत्त रवभार् (व्यय-5), मांत्रालय, मुांबई.
9. मानद महासरचव, सरचवालय रजमखाना, मुांबई-400 032 (5 प्रती)
10. सांबांरधत अरधकारी व कमगचारी याांचे कायालये (सरचवालय रजमखान्यामाफगत)
11. रनवड नस्ती (क्रीयुसे-2).
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: परररर्ष्ट्ट “अ”:
र्ासन रनणगय क्रमाांकः राक्रीधो- 1216 /प्र.क्र.54/12/क्रीयुसे-2, रदनाांक: 08 जानेवारी, 2018. चे
सहपत्र
महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण,2012 राज्यातील राष्ट्रीय क्रीडा स्पधेतील (National games)
पदक प्राप्त खेळाडू व तयाांचे क्रीडा मार्गदर्गक याांना रोख पाररतोरिक दे वून र्ौररवण्याची योजना.
रनयम 1:- र्ीिगक :- या रनयमाांना राज्यातील राष्ट्रीय क्रीडा स्पधेतील पदक प्राप्त खेळाडू व तयाांचे
क्रीडा मार्गदर्गक याांना रोख बरक्षस दे वून र्ौररवण्याच्या योजनेचे रनयम, 2018 असे सांबोधण्यात यावे.
रनयम 2 :- उरिष्ट्ट :- राष्ट्रीय क्रीडा स्पधेत राष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामरर्री करुन राज्याचे नाव
उज्ज्वल केलेल्या राज्यातील खेळाडू व तयाांच्या मार्गदर्गकाांना प्रोतसाहनपर बरक्षस दे ऊन तयाांचा र्ौरव
करणे व तयाांना प्रोतसाहीत करणे.
रनयम 3 :- पुरस्काराचे स्वरुप:- राष्ट्रीय क्रीडा स्पधेतील पदकप्राप्त केलेल्या खेळाडूां ना व तयाांच्या
मार्गदर्गकाांना तयाांच्या कामरर्रीनुसार खालीलप्रमाणे रोख पाररतोरिक दे ण्यात येईल :राष्ट्रीय क्रीडा स्पधेत सांपादन केलेले पदक व रोख पाररतोरिक रक्कम (रु.लाखात)
सुवणग पदक
खेळाडू
5.00

रौप्य पदक

काांस्य पदक

मार्गदर्गक

खेळाडू

मार्गदर्गक

खेळाडू

मार्गदर्गक

0.50

3.00

0.30

1.50

0.20

रनयम 4 :- पात्रतेचे रनकि :I.

खेळाडू चे / मार्गदर्गकाचे महाराष्ट्रात सलर् 15 विग वास्तव्य असणे आवश्यक आहे .

II.

क्रीडा मार्गदर्गकाांना प्रोतसाहनपर बरक्षसे दे ताना सांबांरधत खेळाडूां च्या मूळ क्रीडा मार्गदर्गकाचा
असावा. सदर क्रीडा मार्गदर्गक हा महाराष्ट्र राज्याचा ररहवार्ी असावा. तसेच पुरस्कािी
खेळाडूां ने तयाच्या मूळ क्रीडा मार्गदर्गकाचे नाव स्वत: प्रमारणत करुन दे णे आवश्यक आहे .

रनयम :-5 :- रोख पाररतोरिक मांजूर करण्याचे अरधकार :- खेळाडू च्या कामरर्रीची पडताळणी रनयम
3 नुसार करुन सांबांरधत खेळाडू स रोख पाररतोरिक मांजूर करण्याचे अरधकार आयुक्त, क्रीडा व
युवकसेवा याांना राहतील.
रनयम :-6 :- आहरण व सांरवतरण अरधकारी :- या योजनेसाठी आयुक्त, क्रीडा व युवकसेवा याांना
आहरण व सांरवतरण अरधकारी पहणून प्रारधकृत करण्यात येत आहे .
रनमय :- 7 :- रनयम रर्रिल करणे / बदल करणे :- या रनयमावलीमधील कोणताही रनयम रर्रिल
करणे, तयात अर्ांत: ककवा पूणगत: बदल करणे, नवीन रनयम समारवष्ट्ट करणे याबाबतचे सवग अरधकार
र्ासनास राहतील.
.........................
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