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मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मांत्रालय द्धवस्तार, मुांबई-400 032, 
  तारीख: 24 ऑक्टोबर, 2018 

वाचा :  
(1) शासन द्धनणणय, शालेय द्धशक्षण व क्रीडा द्धवभाग, क्रमाांक द्धशछपु 2016/प्र.क्र.201/16/ 

क्रीयुसे-2; द्धद. 16.10.2017. 
(2) शासन शुध्ददपत्रक, शालेय द्धशक्षण व क्रीडा द्धवभाग, क्रमाांक- द्धशछपु 2016/ प्र.क्र.201/ 16/ 

क्रीयुसे-2;, द्धदनाांक 08.12.2017. 
 

प्रस्तावना : 
महाराष्ट्र राज्यातील सवोत्कृष्ट्ट क्रीडापट ांना द्धशवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार देण्याबाबतच्या 

द्धनयमावलीमदये सुधारणा करुन उपरोक्त द्धदनाांक 16.10.2017 च्या शासन द्धनणणयान्वये सुधाद्धरत 
द्धनयमावली द्धवद्धहत करण्यात आलेली आहे.  गत वर्षी पुरस्कारासाठी प्राप्त झालेल्या अजांची छाननी 
करताना उद्भवलेल्या अडचणी द्धवचारात घेव न सदर शासन द्धनण्यामदये सुधारणा करण्याची बाब 
शासनाच्या द्धवचाराधीन होती. 
 

शुद्धिपत्रक :  
    शासन द्धनणणय द्धद.16.10.2017 मद्धधल परीद्धशष्ट्ट “अ ” मद्धधल द्धनयम क्र.2 मदये पुढील द्धनयम 
समाद्धवष्ट्ट करण्यात येत आहेत: 
 

i. द्धनयम क्र.13 - राज्य द्धनवड सद्धमतीने शासनास पुरस्कारार्थींची अांद्धतम द्धशफारस केल्या 
नांतर सांबांद्धधत द्धजल्हा क्रीडा अद्धधकारी याांनी सांबांद्धधता खेळाड /मागणदशणक याांचा चाद्धरत्र्य 
पडताळणी अहवाल पोलीस द्धवभागाकड न प्राप्त करुन घेऊन क्रीडा व युवक सेवा 
सांचालनालयास सादर करावा. 

ii. द्धनयम क्र. 14 - सदर पुरस्कारासाठी द्धशफारस करताना अजणदाराांची द्धद. 1 ज लै ते 30 
ज न असे वर्षण ग्राहय धरुन कामद्धगरी द्धवचारात येईल. 

iii. द्धनयम क्र. 15 - द्धशवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार व अन्य पुरस्काराबाबत अांद्धतम द्धनणणय 
घेण्याचे अद्धधकार शासनास राहतील. 
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iv. द्धनयम क्र.16 - सांदभण क्र.01 च्या शासन द्धनणणयामधील सवण पुरस्काराांसाठी पात्र खेळाांपैकी 
एखाद्या खेळाचा पुरस्कार, अजण प्राप्त न झाल्याने अर्थवा पात्र उमेदवार न द्धमळाल्यामुळे 
पुरस्कार न देण्याचा द्धनणणय घेण्यात आला असेल असले तर तो पुरस्कार पात्र खेळाच्या 
अन्य उप प्रकारसाठी पुरस्काराची द्धशफारस करण्याचे अद्धधकार  राज्य द्धनवड सद्धमतीस 
राहतील.  (अर्थणसांकध्ल्पत द्धनधीच्या मयादेत) 

2. परीद्धशष्ट्ट “अ ” मद्धधल द्धनयम क्र.4 (1) मदये पुढील द्धनयम समाद्धवष्ट्ट करण्यात येत आहेत: 
सांघटक/कायणकते याांना ऑनलाईन अजण सादर करण्याची तारीख द्धह द्धद. २५ ऑक्टोबर ते द्धद. १५ 

नोव्हेंबर २०१८ अशी ठेवण्यात यावी. द्धद. २० नोव्हेंबर २०१८ पयंत सांघटक/कायणकते याांनी ऑनलाईन 
अजांची एक प्रत स्वसाक्षाांद्धकत करुन सांबांद्धधत द्धजल्हा क्रीडा अद्धधकारी याांचेकडे सादर कराव.े द्धद. २१ ते 
३० नोव्हेंबर २०१८ या कालावधीत द्धजल्हा क्रीडा अद्धधकारी याांनी सांबांद्धधत अजणदाराने सादर केलले्या 
कागदपत्रानुसार त्या त्या द्धठकाणी जाऊन तपासणी व पडताळणी करावी.  

3. पद्धरद्धशष्ट्ट अ-3  मद्धधल द्धनयम 6, “सांबांद्धधत खेळाड ची पुरस्कार वर्षातील 30 ज न रोजी सांपणा-या 
वर्षासह लगतप णण 5 वर्षातील आांतरररष्ट्रीय , राष्ट्रीय , वरीष्ट्ठ राज्य अजजक्यपद स्पधेमद्धधल कामद्धगरी 
पुरस्कारासाठी द्धवचारात घेण्यात येईल. उपरोक्त पाच वर्षांपैकी कोणत्याही तीन वर्षात सांबांद्धधत खेळाड ने 
अद्धधकृत राज्य सांघातफे सांबांद्धधत खेळाच्या अद्धधकृत राष्ट्रीय फेडरेशन माफण त आयोद्धजत वद्धरष्ट्ठ (द्धसद्धनअर) 
राष्ट्रीयस्तर स्पधेमदये सहभागी होव न द्धकमान एका वर्षात पदक सांपाद्धदत केलेले नसेल तर अशा 
खेळाड ांचा गुणाांकना कद्धरता द्धवचार केला जाणार नाही.” या ऐवजी 

“सांबांद्धधत खेळाड ची पुरस्कार वर्षातील 30 ज न रोजी सांपणा-या वर्षासह लगतप णण 5 वर्षातील 
आांतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, वरीष्ट्ठ राज्य अजजक्यपद स्पधेमद्धधल कामद्धगरी पुरस्कारासाठी द्धवचारात घेण्यात 
येईल. पाच वर्षांपैकी कोणत्याही तीन वर्षात सांबांद्धधत खेळाड ने अद्धधकृत राज्य सांघातफे सांबांद्धधत खेळाच्या 
अद्धधकृत राष्ट्रीय फेडरेशन माफण त आयोद्धजत वद्धरष्ट्ठ (द्धसद्धनअर) राष्ट्रीयस्तर स्पधेमदये /राष्ट्रीय क्रीडा 
स्पधा (नॅशनल गेम्स) मदये महाराष्ट्र प्राद्धतद्धनद्धधक सांघात न सहभागी होव न द्धकमान एका वर्षात पदक 
(प्राद्धवण्य) सांपाद्धदत केल ेआहे, अशा खेळाड ांचा गुणाांकना कद्धरता द्धवचार करण्यात येईल. एकाच वर्षामदय े
वद्धरष्ट्ठ राष्ट्रीय अजजक्यपद स्पधा व राष्ट्रीय स्पधा (नॅशनल गेम््) आयोद्धजत झालले्या असतील तर त्या 
दोन स्वतांत्र स्पधा गणण्यात येतील.” अस ेवाचाव.े 

4. द्धशवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार खेळाड  पद्धरद्धशष्ट्ट अ-3.4 मद्धधल बाब 9 मदये अांतभ णत 
असलेल्या स्पधा समवते “अद्धखल भारतीय नागरी सेवा स्पधा ” या स्पधेचा समावशे करण्यात येत आहे. 

5. पद्धरद्धशष्ट्ट अ-4  मद्धधल द्धनयम 5 (1) “पात्र पुरस्कारार्थींचा क्रम ठरद्धवताना त्याांच्या कामद्धगरीचे 
मुल्यमापन (द्धकमान ५ वरे्ष सातत्यपुणण कामद्धगरी, कौशल्य, द्धवक्रम, साहसाची तीव्रता, घेतलेली जोखीम, 
काठीण्य पातळी, नैसर्गगक प्रद्धतकुलता, प्रद्धतकुल पद्धरध्स्र्थती यासारखी द्दष्ट्य पद्धरणामे तसेच सांबांद्धधत व 
इतर साहसी क्रीडा प्रकारातील योगदान, प्रद्धशक्षण व व्यवस्र्थापन द्धवचारात घेतली जातील).” या ऐवजी 
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“ पात्र पुरस्कारासाठी खेळाड च्या कामद्धगरीचे मुल्यमापन करताना पुरस्कार वर्षाच्या लगतपुवण ५ 
वर्षाची कामद्धगरी द्धवचारात घेण्यात येईल. यामदये कौशल्य, द्धवक्रम, साहसाची तीव्रता, घेतलेली जोखीम, 
काठीण्य पातळी, नैसर्गगक प्रद्धतकुलता, प्रद्धतकुल पद्धरध्स्र्थती यासारखी द्दष्ट्य पद्धरणामे तसेच सांबांद्धधत व 
इतर साहसी क्रीडा प्रकारातील योगदान, प्रद्धशक्षण व व्यवस्र्थापन द्धवचारात घेतली जातील.” असे वाचाव.े 

6. पद्धरद्धशष्ट्ट अ-4  मद्धधल द्धनयम 7 (1) (अ) “द्धगयारोहण केलेल्या द्धशखराांची उांची 8000 मी. पेक्षा 
अद्धधक असावी.” या ऐवजी “ द्धगयारोहण केलले्या द्धशखराांची उांची 6000 मी. पेक्षा अद्धधक असावी व   
सवोच्च उांची सर केलले्या व्यक्तीस प्राधान्य देण्यात येईल.” अस ेवाचाव.े 

7. पद्धरद्धशष्ट्ट अ-5  मद्धधल द्धनयम 5 बाब क्र.2 मदये नम द ¨एद्धशयन पॅरा गेम्स / कॉमनवले्र्थ पॅरा गेम्स 
मदये सहभागासाठी 8 ऐवजी 12 गुण देण्यात येतील.° 

8. परीद्धशष्ट्ट “ अ-५ ”  एकलव्य राज्य क्रीडा पुरस्कार (द्धदव्याांग खेळाड ) द्धनयम २०१७ मद्धधल द्धनयम 
क्र. 6 (२) मदये एकलव्य पुरस्कारासाठी नम द केलेल्या 19 खेळाांमदये पुढील खेळाांचा समावशे करण्यात 
येत आहे:-   

२०. पॅराकॅनॉई, 
२१. पॅरारायर्थलॉन 
२२. व्हील चेअर रग्बी 
२३. बॅडजमटन 
२४. बुददीबळ 
२५. क्रीकेट 

9. परीद्धशष्ट्ट “ अ-६ ”  सांघटक/कायणकते पुरस्कार  द्धनयम २०१७ मधील द्धनयम क्र. ३ (५),” क्रीडा 
सांघटक/ कायणकते याांनी एक वा अद्धधक अद्धधकृत खेळाचा प्रचार व प्रसारासाठी पुरस्कार वर्षातील ३० 
ज न रोजी सांपणा-या वर्षासह लगतप वण १५ वर्षात केलेल्या कामाचे म ल्यमापन खालील तीन प्रकारान्वये 
करण्यात येईल.” या ऐवजी, “क्रीडा सांघटक/ कायणकते याांनी एक वा अद्धधक अद्धधकृत खेळाचा प्रचार व 
प्रसारासाठी पुरस्कार वर्षातील ३० ज न रोजी सांपणा-या वर्षासह लगतप वण १0 वर्षात केलले्या कामाचे 
म ल्यमापन खालील तीन प्रकारान्वये करण्यात येईल.” असे वाचाव.े 

10. परीद्धशष्ट्ट “ अ-६ ”  सांघटक/कायणकते पुरस्कार  द्धनयम २०१७ मद्धधल द्धनयम क्र. ३ मदये पुढील 
द्धनयम समाद्धवष्ट्ट करण्यात येत आहेत: 

द्धनयम क्र.10 - एका द्धवभागामधुन जर दोन जकवा अद्धधक सांघटक/कायणकते याांना गुणाांकनामदये 
समान गुण द्धमळालेले असतील तर अशा वळेी वयाने जेष्ट्ठ असलेल्या व्यक्तीस प्राधान्य द्धदल े
जाईल. जर वयामदये सुददा समानता असेल तर अशा वळेी अ), ब) व क) मधील आांतरराष्ट्रीय 
स्पधांचे आयोजन करणे, द्धनवडसद्धमती मधील कामद्धगरी व क्रीडा द्धवर्षयक लेखन या तीन बाबी 
द्धमळ न सवाद्धधक गुण प्राप्त करणा-या व्यक्तीस प्राधान्य द्धदले जाईल. 
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द्धनयम क्र.11 - सांघटकाने क्रीडा मांडळ अर्थवा एकद्धवध खेळ सांघटना स्र्थापन केलेली असेल तर 
त्या मांडळाच्या अर्थवा एकद्धवध खेळ सांघटनेच्या त्यावळेेच्या  कागदपत्राांमदये (धमणदाय आयुक्त 
याांनी मान्य केलेली घटना जकवा पदाद्धधकारी यादी मदये) सांबांद्धधताांचे नाांव नम द केलेले असेल 
तरच गुणाांकनासाठी द्धवचार केला जाईल. तसेच पवुीचे व चाल  असलेले कागदपत्रे (धमणदाय 
आयुक्ताांचा चेंज द्धरपोटणसह) सादर करावते. 

11.      द्धशवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (सांघटक/ कायणकते) या साठी सुधाद्धरत पद्धरद्धशष्ट्ट अ 6.1 ते अ 
6.3 प्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे. 

 12. पद्धरद्धशष्ट्ट अ-7  मधील द्धनयम 3 बाब क्र.1 द्धजल्हा क्रीडा पुरस्कारामदये  

अ) प्रमाणपत्र रुपये २५०/- प्रत्येकी (रु. दोनशे पन्नास फक्त) 
(ब) स्मृद्धतद्धचन्ह रुपये 1,५00/- प्रत्येकी (रु. एक हजार पाचशे फक्त) असे दर द्धनद्धित करण्यात 
येत आहेत. 

13. पद्धरद्धशष्ट्ट अ-7  मद्धधल द्धनयम ६ (तीन) मधील (v) बाब क्र.2 , “ (3) जागद्धतक अजजक्यपद क्रीडा 
स्पधा (सवण गट), (4) जागद्धतक चर्षक क्रीडा स्पधा (सवण गट), (5) आद्धशयाई अजजक्यपद स्पधा (सवण गट), 
(6) राष्ट्रकुल अजजक्यपद स्पधा (सवण गट)” या ऐवजी  

 “ (3) जागद्धतक अजजक्यपद क्रीडा स्पधा (वरीष्ट्ठ गट), (4) जागद्धतक चर्षक क्रीडा स्पधा (वरीष्ट्ठ 
गट), (5) आद्धशयाई अजजक्यपद स्पधा (वरीष्ट्ठ गट), (6) राष्ट्रकुल अजजक्यपद स्पधा (वरीष्ट्ठ गट) असे 
वाचाव.े 

14. पद्धरद्धशष्ट्ट अ-7  द्धजल्हा क्रीडा पुरस्कारामधील द्धनयम क्र.6 (तीन) मधील मुद्दा क्रमाांक viii येरे्थ 
द्धदव्याांग खेळाड ांसाठी पात्रतेचे द्धनकर्ष, पात्र क्रीडा व खेळ प्रकार हे खालील प्रमाणे गुणाांकन राहील:- 

द्धजल्हा क्रीडा पुरस्कार द्धदव्याांग खेळाड ांच्या म ल्याांकनासाठी गुणकोष्ट्टक 
 

अ.
क्र 

क्रीडा स्पधेचा स्तर स्पधेतील खेळाड ची कामद्धगरी 

  पद्धहला क्रमाांक दुसरा क्रमाांक द्धतसरा क्रमाांक सहभाग 
1 2 3 4 5 6 
1 ज्य द्धन. वल्डण पॅरा अजजक्यपद स्पधा  

आद्धशयायी पॅरा अजजक्यपद स्पधा  )कद्धनष्ट्ठ गट/(  
कॉमनवले्र्थ पॅरा अजजक्यपद स्पधा )कद्धनष्ट्ठ गट(  

रे्थट परुस्कार रे्थट परुस्कार रे्थट परुस्कार रे्थट परुस्कार 

2 वद्धरष्ट्ठ पॅरा राष्ट्रीय अजजक्यपद स्पधा ९0  ८0  ७0  ०६ 
3 कद्धनष्ट्ठ पॅरा राष्ट्रीय अजजक्यपद स्पधा/ वद्धरष्ट्ठ पॅरा 

राज्य अजजक्यपद स्पधा 
८0  ७0  ६0  ०५ 
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अ.
क्र 

क्रीडा स्पधेचा स्तर स्पधेतील खेळाड ची कामद्धगरी 

  पद्धहला क्रमाांक दुसरा क्रमाांक द्धतसरा क्रमाांक सहभाग 
4 कद्धनष्ट्ठ पॅरा राज्य अजजक्यपद स्पधा ७0  ६0  ५0  ०४ 
5 कद्धनष्ट्ठ पॅरा  ,वद्धरष्ट्ठ पॅरा द्धजल्हा अजजक्यपद स्पधा  ०६ ०५ ०४ ०३ 

 
14. द्धशवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (सांघटक/ कायणकते) या साठी सुधाद्धरत पद्धरद्धशष्ट्ट अ 6.1 ते अ 6.3 
प्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे. 

15. सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले अस न त्याचा सांकेताक 201810261704032621 असा आहे. हे शुद्धिपत्रक 
द्धडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांद्धकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
 

                          

                 ( राजेंद्र पवार ) 

                        उप सद्धचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1.मा.राज्यपाल तर्था अदयक्ष, आांतरद्धवद्यापीठ क्रीडा महोत्सव आयोजन सद्धमती, मुांबई. 
2.मा.मांत्री, शालेय द्धशक्षण व क्रीडा द्धवभाग याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई. 
3.मा.द्धवरोधी पक्षनेता (द्धवधानसभा / द्धवधानपद्धरर्षद) याांचे स्वीय सहायक, मुांबई. 
4. सवण द्धवधानसभा / द्धवधानपद्धरर्षद सदस्य याांच ेस्वीय सहायक. 

     5. प्रधान सद्धचव, शालेय द्धशक्षण व क्रीडा द्धवभाग, मांत्रालय, मुांबई-400 032,  
6. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,  
7. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र-1 - मुांबई/महाराष्ट्र-2 नागप र,  
8. महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-1 - मुांबई/महाराष्ट्र-2 नागप र 
9. अद्धधदान व लेखाद्धधकारी, मुांबई. (क्रीडा सांचालनालयामाफण त) 
10. सवण द्धजल्हा कोर्षागार अद्धधकारी (क्रीडा सांचालनालयामाफण त) 
11. वद्धरष्ट्ठ कोर्षागार अद्धधकारी, पुणे. (क्रीडा सांचालनालयामाफण त) 
12. लेखाद्धधकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, (क्रीडा सांचालनालयामाफण त) 
13. सवण उपसांचालक व द्धजल्हा क्रीडा अद्धधकारी (क्रीडा सांचालनालयामाफण त),  
14. अवर सद्धचव (द्धक्रयुसे-3) 
15. कक्ष अद्धधकारी (क्रीयुस-े1) 
16. द्धनवड नस्ती (क्रीयुसे-2).  

http://www.maharashtra.gov.in/
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पद्धरद्धशष्ट्ट-अ-६.१ 
द्धवकासात्मक कायण 

 
 

 

(सांघटक/कायणकता याांनी क्रीडा मांडळ अर्थवा एकद्धवध खेळ सांघटना स्र्थापन केलेली असेल तर त्या मांडळाच्या अर्थवा एकद्धवध खेळ सांघटनेच्या त्यावळेेच्या  
कागदपत्राांमदये (धमणदाय आयुक्त याांनी मान्य केलेली घटना जकवा पदाद्धधकारी यादी मदये) सांबांद्धधताांच ेनाांव नम द केलेले असेल तरच गुणाांकनासाठी द्धवचार केला 
जाईल. तसेच पुवीचे व चाल  असलेले कागदपत्रे (धमणदाय आयुक्ताांचा चेंज द्धरपोटणसह) सादर करावते.)         

अ.क्र. कायाचा तपद्धशल वर्षण मैदान/व्यायामशाळा उभारणी 
केलले्या सांस्रे्थच े/ मांडळाचे / 

सांघटनेचे नाांव व पत्ता 

सांबांद्धधत सांस्रे्थकड न अजणदारास 
प्राप्त झालले े प्रमाणपत्र/ पत्र 
सोबत जोडल ेआहे/नाही 

अजणदाराचे  सांस्र्था / मांडळ/ 
सांघटनेतील पद नम द कराव ेव 

सोबत परुावा जोडावा 

अजासोबत जोडलले्या 
परुाव्याचा पषृ्ट्ठ क्रमाांक 

1 2 3 ४ ५ ६ ७ 
१ क्रीडाांगण तयार 

करणे 
     

2 व्यायामशाळा बाांधणे       

अ.क्र. कायाचा तपद्धशल वर्षण खेळ 
प्रकार 

स्र्थापना केलले्या 
सांस्रे्थच े/ मांडळाचे / 
सांघटनेचे नाांव व पत्ता 

क्रीडा मांडळाचे 
नोंदणी 

प्रमाणपत्र, 
घटना (जुनी व 

चाल ) व  
स्र्थापनेचा 
द्धदनाांक 

स्र्थापन केलले्या मांडळाच े
द्धकती खेळाड  राष्ट्रीय व 
आांतरराष्ट्रीय पातळीवर 

उल्लखेनीय कामद्धगरी केललेी 
आहे त्याची सद्धवस्तर माद्धहती 
सोबत जोडली आहे/नाही 

सांबांद्धधत सांस्रे्थकड न 
अजणदारस प्राप्त 

झालले ेप्रमाणपत्र/ 
पत्र सोबत जोडल े

आहे/नाही 

अजणदाराचे 
सांस्र्था / 
मांडळ/ 

सांघटनेतील 
पद नम द 

कराव ेव सोबत 
परुावा जोडावा 

अजासोबत 
जोडलले्या 
परुाव्याचा 
पषृ्ट्ठ 
क्रमाांक 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
३ क्रीडा मांडळाची 

स्र्थापना करणे 
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द्धवकासात्मक कायण प्रमाणपत्राचा नमुना 
 

मी श्री./श्रीमती ........................................................................  खालील सही करणार या पत्राद्वारे प्रमाद्धणत करुन देतो की, श्री./श्रीमती. 
............................................................. याांनी द्धशवछत्रपती राज्य क्रीडा परुस्कार (सांघटक/कायणकते), द्धजजामाता राज्य क्रीडा परुस्कारासाठी अजण केलेला 
अस न त्याांनी आमच्या सांस्रे्थच्या मैदानामदये/जागेमदये ............................. या खेळाची क्रीडाांगणे तयार करण्यास/व्यायामशाळा बाांधणेस / क्रीडा मांडळाची स्र्थापना 
करणेस मोलाचे सहकायण कामद्धगरी केल े आहे. सदरच े क्रीडाांगण/ व्यायामशाळा/क्रीडा मांडळ सदय:ध्स्र्थतीत कायणरत आहे. श्री./श्रीमती 
.......................................................... याांच्या सहकायामुळेच व त्याांनी केलेल्या ................................... मदतीमुळेच क्रीडाांगण/व्यायामशाळा/क्रीडा 
मांडळ चाल  झालेले आहे. अश्या प्रकारचे प्रमाणपत्र मी यापवुी कुणालाही द्धदलेल ेनाही. वद्धरल सवण माद्धहती सत्य अस न मी प्रद्धतज्ञापत्रावर द्धलह न देत आहे. यामदये जर 
खोटी माद्धहती आढळ न आल्यास माझेवर कायदेशीर कायणवाही होईल याची मला जाणीव आहे. 

 
 द्धदनाांक -         सांस्र्था प्रमखुाची स्वाक्षरी - 
 द्धठकाण -            सांस्र्था प्रमखुाचे सांपणुण नाांव - 

 
 

द्धजल्हा क्रीडा अद्धधकारी याांनी दयावयाच्या प्रमाणपत्राचा नमुना 
 

 उपरोक्त सांस्र्था प्रमुखाांनी द्धदलेल्या द्धवकासात्मक कायण प्रमाणपत्राबाबत मी स्वत: प्रत्यक्ष पाहणी व पडताळणी केललेी अस न श्री. / श्रीमती 
................................................ याांनी द्धशवछत्रपती राज्य क्रीडा परुस्कार (सांघटक/कायणकते), द्धजजामाता राज्य क्रीडा परुस्कारासाठी अजण केललेा अस न त्याांनी 
................................................................................ या सांस्रे्थच्या मैदानामदये/जागेमदये ............................. या खेळाची क्रीडाांगणे तयार 
करण्यास/व्यायामशाळा बाांधणेस / क्रीडा मांडळाची स्र्थापना करणेस मोलाचे सहकायण केलेले असल्याचे द्धदस न आलेले आहे. सदरच ेक्रीडाांगण/ व्यायामशाळा/क्रीडा 
मांडळ सदय:ध्स्र्थतीत कायणरत आहे. श्री./श्रीमती .......................................................... याांच्या सहकायामुळेच व त्याांनी केलेल्या ................................... 
मदतीमुळेच क्रीडाांगण/ व्यायामशाळा/क्रीडा मांडळ चाल  झाललेे आहे. व सद्य:ध्स्र्थतीत चाल  असल्याची खात्री केलेली आहे.  
 
द्धदनाांक -         द्धजल्हा क्रीडा अद्धधकारी याांची स्वाक्षरी - 

 द्धठकाण -            द्धशक्का 
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पद्धरद्धशष्ट्ट-अ-६.२  
सांघटनात्मक कायण 

 

अ. 
क्र. 

कायाचा तपद्धशल स्पधा 
आयोजनाच े

वर्षण 

खेळ 
प्रकार 

स्पधेचा 
कालावधी 

स्पधा 
आयोजनाच े

स्र्थळ 
(मैदानाचे / 

सांस्रे्थचे नाांव व 
पत्ता ) 

अजणदाराचे स्पधा 
आयोजन सद्धमती 

मधील 
पद व त्याच े
परुाव ेसोबत 
जोडाव े

अजणदारास प्राप्त 
झालले ेस्पधा 
आयोजन 

सद्धमतीच ेपत्र/ 
प्रमाणपत्र सोबत 

जोडल े
आहे/नाही 

स्पधेमदये  
सहभागी 
झालले्या 
खेळाड ांची  

सांख्या व त्याच े
परुाव ेसोबत 
जोडल े

आहे/नाही 

अन्य माद्धहती, 
कागदपत्रे 

असल्यास ती 
स्वतांत्रपणे परुाव े
म्हण न जोडल े
आहे/नाही 

अजासोबत 
जोडलले्या 
परुाव्याचा 
पषृ्ट्ठ 
क्रमाांक 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 १० 1१ 
१ अद्धधकृत खेळाच्या 

क्रीडा स्पधा 
भरद्धवणे.  

 

द्धजल्हास्तर          
द्धवभागीय स्तर          
राज्यस्तर          
आांतरद्धवद्यापीठ 
स्तर 

         

राष्ट्रीय स्तर          
आांतरराष्ट्रीय स्तर          

2. 
क्रीडा प्रद्धशक्षण 
द्धशबीराच ेआयोजन 
करणे 
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अ. 
क्र. 

कायाचा तपद्धशल प्रायोजकत्व 
द्धमळव न देणे 

 

क्रीडा 
साद्धहत्य देणे 

 

क्रीडा 
गणवरे्ष देणे 

 

क्रीडा सुद्धवधा उपलब्ध 
करुन देणे  

 

आर्थीक सहाय्य 
करणे 

 

इतर 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4 खेळाड  सांख्या       

या बाबत खालील नमुद केलेल्या द्धवहीत नमुन्यातील खेळाड चे प्रद्धतज्ञापत्र जोडणे आवश्यक आहे. 

अ. 
क्र. 

कायाचा तपद्धशल स्पधा 
आयोजनाच े

वर्षण 

खेळ 
प्रकार 

स्पधेचा 
कालावधी 

स्पधेचे स्र्थळ 
(मैदानाचे 

/सांस्रे्थचे नाांव 
व पत्ता ) 

अजणदाराची 
स्पधामधील 

द्धनयुक्ती व त्याचे 
परुाव ेसोबत 

जोडल ेआहे/नाही  

स्पधेचा स्तर 
(द्धजल्हास्तर / 
राज्यस्तर/ 
राष्ट्रीयस्तर/ 

आांतरराष्ट्रीयस्तर)  

अजणदारास प्राप्त 
झालले ेस्पधा 

आयोजन सद्धमतीच े
पत्र/ प्रमाणपत्र 

जोडल ेआहे/नाही 

अजासो
बत 

जोडले
ल्या 

परुाव्या
चा पषृ्ट्ठ 
क्रमाांक 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3  राज्य / राष्ट्रीय/ आांतरराष्ट्रीय  

अजजक्यपद स्पधांच्या द्धनवड 
सद्धमतीचे सदस्य/ पांच/ सरपांच/ 
सामानाद्धधकारी/ वळेाद्धधकारी/ 
गुणलेखक व व्यवस्र्थापक म्हण न 
केलेली कामद्धगरी  
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खेळाड च्या प्रद्धतज्ञापत्राचा नमुना 
 
               मी राष्ट्रीय/आांतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाड  अस न ............................. या खेळामदये खालील नम द राष्ट्रीय/आांतरराष्ट्रीय स्पधेमदये 
सहभाग/प्राद्धवण्य प्राप्त केले आहे. 
 
अ.क्र. स्पधेचे नाांव वर्षण आयोजन सांघटना प्राद्धवण्य/सहभाग 
१     
२     
३     
४     
५     
६     
७     

 
  वर नम द स्पधेमदये सहभाग घेऊन सांपादन केलेले यश हे मला श्री./श्रीमती .......................................................... याांच्या सहकायामुळेच 
व त्याांनी केलेल्या प्रायोजकत्व द्धमळव न देणे,/क्रीडा साद्धहत्य देणे/क्रीडा गणवशे देणे/क्रीडा सुद्धवधा उपलब्ध करुन देणे/आर्गर्थक सहाय्यक करणे/इ. 
मदतीमुळेच प्राप्त झालेले आहे. अशा प्रकारचे प्रमाणपत्र मी यापुवी कुणालाही द्धदलेले नाही. वद्धरल सवण माद्धहती मान्य अस न मी प्रद्धतज्ञापत्रावर द्धलह न देत 
आहे. सदर माद्धहती खोटी असल्याचे आढळ न आल्यास मी कायदेशीर कायणवाहीस पात्र होईल याची मला जाणीव आहे. 

 
        द्धदनाांक -                   खेळाड ची स्वाक्षरी - 
        द्धठकाण -                               खेळाड चे सांपणुण नाांव - 
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पद्धरद्धशष्ट्ट-अ-६.३  
क्रीडा प्रचार व प्रसार 

  

 

अ. 
क्र. 

कायाचा 
तपद्धशल 

वर्षण द्धवर्षय कालावधी स्र्थळ (मैदानाच े
/सांस्रे्थचे नाांव व 

पत्ता ) 

खेळ 
प्रकार 

द्धजल्हा / राज्य/ 
राष्ट्रीय/आांतरराष्ट्रीय 

स्तर 

लाभार्थी सहभागी 
सांख्या 

अजणदारास 
आयोजकाांकड न प्राप्त 
झालले े पत्र/ प्रमाणपत्र 
परुावा म्हण न  जोडल े

आहे/नाही 

अजासोबत 
जोडलले्या 
परुाव्याचा 
पषृ्ट्ठ क्रमाांक 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
१ I. चचासत्र 

आयोजन 
करणे 

         

२ II. पद्धरसांवाद 
आयोजन 
करणे 

         

३ III. प्रात्यद्धक्षके           

अ.
क्र. 

कायाचा तपद्धशल वर्षण पुस्तकाचे 
नाव 

प्रकाशनाचे 
द्धदनाांक 

प्रकाशना
चे नाांव 

खेळ 
प्रकार 

द्धजल्हा प्रकाशकाचे   पत्र/ 
प्रमाणपत्र 

अजासोबत जोडलले्या 
पुराव्याचा पृष्ट्ठ क्रमाांक 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
४ I. पुस्तक प्रकाशन         
५ II. माद्धसक          
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अ.क्र. कायाचा तपद्धशल वर्षण बातमी प्रद्धसदद झालले्या 
वृत्तपत्राचे नाव व द्धदनाांक 

द्धवर्षय वृत्तपत्रातील बातमी द्धजल्हा अजासोबत 
जोडलले्या 
परुाव्याचा 
पषृ्ट्ठ क्रमाांक 

1 2 3 4 5 6 7 8 
६ III. वतणमानपत्र े       

अ.क्र. कायाचा तपद्धशल वर्षण आकाशवाणीवरुन बातमी 
प्रसारणाचा  द्धदनाांक व वळे 

द्धवर्षय आकाशवाणीचे पत्र द्धजल्हा अजासोबत 
जोडलले्या 
परुाव्याचा 
पषृ्ट्ठ क्रमाांक 

1 2 3 4 5 6 7 8 
७ IV. आकाशवाणी       

अ.क्र. कायाचा तपद्धशल वर्षण द रदशणनवरुन बातमी 
प्रसारणाचा  द्धदनाांक व वळे 

द्धवर्षय द रदशणनचे पत्र द्धजल्हा अजासोबत 
जोडलले्या 
परुाव्याचा 
पषृ्ट्ठ क्रमाांक 

1 2 3 4 5 6 7 8 
८ V. द रदशणन       
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अ.क्र. कायाचा तपद्धशल वर्षण चॅनलवरुन बातमी 
प्रसारणाचा  द्धदनाांक व वळे 

द्धवर्षय चॅनेलचे नाांव व पत्र द्धजल्हा अजासोबत 
जोडलले्या 

परुाव्याचा पषृ्ट्ठ 
क्रमाांक 

1 2 3 4 5 6 7 8 
९ VI. इतर चॅनेल्स       
 VII. १.       
 VIII. २.       
 IX. ३.       
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