
   शिवछत्रपती क्रीडा परुस्कार व अन्य क्रीडा परुस्कार 
                                        सधुाशरत शियमावली. 

        
महाराष्ट्र िासि 

िालये शिक्षण व क्रीडा शवभाग 
िासि शिणणय क्रमाांक : शिछप ु2018/प्र. क्र.127/क्रीयुस-े2  

हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मांत्रालय, मुांबई ४०० ०३२. 

शदिाांक :- 24 जािेवारी, २०20. 
 

     वाचा :- १. िासि शिणणय क्रमाांक : राक्रीधो २०१२/प्र.क्र. १५८/१२/क्रीयसुे २ शदिाांक 1६.10.20१७ 
     २. िासि िुध्दीपत्रक क्रमाांक : राक्रीधो २०१२/प्र.क्र. १५८/१२/क्रीयुस े२ शदिाांक ८.1२.20१७ 
                 ३. िासि िुध्दीपत्रक क्रमाांक : शिछप ु२०१८/प्र.क्र. १२७/१८/क्रीयुस े२ शदिाांक २४.1०.20१८ 
     ४. िासि शिणणय क्रमाांक : शिछप ु२०१८/प्र.क्र.१२७/१८/क्रीयसुे २ शदिाांक १.८.२०१९ 
 

प्रस्ताविा:- 
              महाराष्ट्र राज्यातील िामवांत सवोत्कृष्ट्ट क्रीडापट ांिा शिवछत्रपती राज्य क्रीडा परुस्कार देण्याची योजिा 
सि 1969-70 पास ि आशण राष्ट्रीय व आांतरराष्ट्रीय पातळीवर देिाचे िाव उज्ज्वल करणारे खेळाड  घडशवण्याऱ्या 
क्रीडा मागणदिणकाांिा उत्कृष्ट्ट क्रीडा मागणदिणक परुस्कार देण्याची योजिा सि 1988-89 पास ि िासिािे अांमलात 
आणली आहे. तसचे ज्येष्ट्ठ क्रीडापट , क्रीडा मागणदिणक, सांघटक-कायणकते व क्रीडा क्षेत्रािी सांबांशधत अिा ज्या 
व्यक्तीिी क्रीडा क्षेत्रासाठी आपले सवणस्व पणाला लाव ि आपले जीवि क्रीडा शवकासासाठी व्यतीत केले आहे, 
अश्या जषे्ट्ठ क्रीडा महर्षींचा गौरव करण्यासाठी सि 2001-02 पास ि महाराष्ट्र िासिािे शिवछत्रपती राज्य क्रीडा 
जीवि गौरव परुस्कार देण्याची योजिा अांमलात आणली आहे. 
2. शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवि गौरव परुस्कार, उत्कृष्ट्ट क्रीडा मागणदिणक परुस्कार, शिवछत्रपती राज्य 
क्रीडा परुस्कार (खेळाड , सांघटक/कायणकते), एकलव्य राज्य क्रीडा परुस्कार, साहसी क्रीडा परुस्कार व शजजामाता 
क्रीडा परुस्कार या परुस्काराांची शियमावली िासि शिणणय शदिाांक १६ ऑक्टोबर, 20१७, िासि िुध्दीपत्रक 
शदिाांक ८ शडसेंबर, २०१७ व शद. २४ ऑक्टोबर, २०१८ अन्वये शिगणशमत करण्यात आलेले आहेत. सांदभांकीत क्र. ४ 
च्या िासि शिणणयान्वये परुस्कार शियमावलीत सधुारणा करण्यासाठी श्री. धिराज शपले्ल, पद्मश्री परुस्कारार्थी याांच्या 
अध्यक्षतेखाली अन्य 15 सदस्याांची  सशमती गठीत करण्यात आली होती. सदर सशमतीिे अहवाल िासिास सादर 
केला आहे. या अहवालाचा सवणकर्ष शवचार करण्यात आला. परुस्कार शियमावलीत सुधारणा करण्याची बाब 
िासिाच्या शवचाराधीि होती.  
 

िासि शिणणय :- 
     राज्यातील खेळाड , सांघटक/कायणकते, मागणदिणक याांिा शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवि गौरव 
परुस्कार, उत्कृष्ट्ट क्रीडा मागणदिणक परुस्कार, शिवछत्रपती राज्य क्रीडा परुस्कार (खेळाड , सांघटक/कायणकते), 
एकलव्य राज्य क्रीडा परुस्कार (शदव्याांग), साहसी क्रीडा परुस्कार व शजजामाता क्रीडा परुस्कार देऊि याांचा गौरव 
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करण्यात येतो. परुस्कारबाबतचे यापवुीच े सवण िासि शिणणय अशधक्रमीत करण्यात येत आहेत. या िासि 
शिणणयाव्दारे खालीलप्रमाणे शियमावली शवशहत करण्यात येत आहे. 
 

(१) शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवि गौरव परुस्कार :-  
             जषे्ट्ठ क्रीडापट , क्रीडा मागणदिणक, क्रीडा सांघटक/कायणकते व क्रीडा क्षेत्रािी सांबांशधत अिा ज्या व्यक्तीिी 
क्रीडा व खेळासाठी आपले सवणस्व पणाला लाव ि आपले जीवि क्रीडा शवकासासाठी व्यतीत केले आहे, अिा क्रीडा 
महर्षींचा गौरव करण्याच्या दृष्ट्टीिे सोबतच्या पशरशिष्ट्ट “अ” व “अ-1” मध्ये दिणशवलेल्या शियमावलीिुसार 
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवि गौरव परुस्कार प्रदाि करण्यात येतील. 
 

(२) उत्कृष्ट्ट क्रीडा मागणदिणक परुस्कार:-  
          क्रीडा क्षेत्रातील ज्या क्रीडा मागणदिणकाांिी केलेल्या मागणदिणिामुळे राष्ट्रीय व  आांतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळाड  
सहभागी होण्यास व घडशवण्यास मदत झाली असेल, त्याचप्रमाणे ज्याांच्या मागणदिणिामळेु राष्ट्रीय व आांतरराष्ट्रीय 
स्तरावर खेळाड  शिमाण झाले असतील अिा क्रीडा मागणदिणकाांचा गौरव करण्याच्या दृष्ट्टीिे सोबतच्या पशरशिष्ट्ट 
“अ” व “अ-2” मध्ये दिणशवलेल्या शियमावलीिुसार उत्कृष्ट्ट क्रीडा मागणदिणक परुस्कार प्रदाि करण्यात येतील. 
 

(3)  शिवछत्रपती राज्य क्रीडा  परुस्कार (खेळाड ):-  
         क्रीडा क्षेत्रात शविेर्ष उले्लखिीय कामशगरी करणाऱ्या महाराष्ट्रातील खेळाड ांचा गौरव करण्याच्या दृष्ट्टीिे 
सोबतच्या पशरशिष्ट्ट-“अ” व “अ-3” येरे्थ िम द केलेल्या शियमावलीिुसार सदर परुस्कार प्रदाि करण्यात येतील. 
 

 (4) शिवछत्रपती राज्य साहसी क्रीडा परुस्कार :- 
           साहसी क्रीडा प्रकाराांमध्ये शविेर्ष उले्लखिीय कामशगरी करणाऱ्या राज्यातील खेळाड ांचा गौरव करण्याच्या 
दृष्ट्टीिे सोबतच्या पशरशिष्ट्ट-“अ” व “अ-4”येरे्थ िम द केलेल्या शियमावलीिुसार सदर परुस्कार प्रदाि करण्यात 
येतील.  

 

(5) शिवछत्रपती राज्य क्रीडा परुस्कार (शदव्याांग खेळाड ):-  
            क्रीडा क्षते्रात शविेर्ष उले्लखिीय कामशगरी करणाऱ्या महाराष्ट्रातील (शदव्याांग) खेळाड ांचा गौरव करण्याच्या 
दृष्ट्टीिे सोबतच्या पशरशिष्ट्ट-“अ” व “अ-5” येरे्थ िम द केलेल्या शियमावलीिुसार सदर परुस्कार प्रदाि करण्यात 
येतील. 
(6) शजल्हा क्रीडा परुस्कार :-  
             शजल्यातील गुणवांत क्रीडापट , क्रीडा मागणदिणक याांच्या कायाचे / योगदािाचे म ल्यमापि करुि त्याांचा 
गौरव करण्याच्यादृष्ट्टीिे सोबतच्या पशरशिष्ट्ट “अ-6” मध्ये दिणशवलेल्या शियमावलीिुसार शजल्हा क्रीडा परुस्कार 
प्रदाि करण्यात येतील.   
 

(7)     उपरोक्त परुस्कार शवतरणाच्या आयोजि सांदभात खचाचा तपिील आयकु्त, क्रीडा व युवक सेवा 
सांचालिालय, पणेु याांिी परुस्कार शवतरण समारांभाच्या आधी िासिास सादर करुि मांज र करुि घ्यावा. 
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(8)      उपरोक्त प्रयोजिासाठी होणारा खचण मुख्य लेखाशिर्षण 2204- क्रीडा व युवक सेवा - 104 क्रीडा व खेळ - 

(03) (01) राज्य क्रीडा परुस्कार कायणक्रमाच ेआयोजि 50 - इतर खचण योजिेतर योजिा, सांगणक क्रमाांक (2204-

1569) या लेखाशिर्षाखाली त्या त्या आर्थर्थक वर्षात केलेल्या मांज र तरतुदीमध ि भागशवण्यात यावा. 
 

 (१0)  सदर िासि शिणणय महाराष्ट्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला अस ि त्याचा सांकेताांक 202001242003053921 असा आहे. हा आदेि शडजीटल स्वाक्षरीिे 

साक्षाांकीत करुि काढण्यात येत आहे. 

     महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेिािुसार व िावाांिे,  
                   
 

                   ( इम्ततयाज काझी ) 
                   सह सशचव, महाराष्ट्र िासि. 

         प्रत, 
१) मा. मुख्यमांत्रयाांच ेप्रधाि सशचव, 
२) मा. मांत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) याांच ेस्वीय सहायक 
३) मा. राज्यमांत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) याांचे स्वीय सहायक 
४) मा. शवरोधी पक्षिेता, महाराष्ट्र शवधािसभा / शवधािपशरर्षद, शवधािभवि, मुांबई 
५) मा. शवधािसभा / शवधािपशरर्षद सदस्य 
६) अपर मुख्य सशचव, िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
७) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 
८) महालेखापाल (लेखा व अिुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुांबई/िागप र. 
९) महालेखापाल (लेखा व पशरक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुांबई/िागप र. 
१०) सवण एकशवध राज्य सांघटिा व महाराष्ट्र ऑशलम्तपक असोशसएिि (सांचालिालयामार्ण त) 
११) सवण उपसांचालक, क्रीडा व यवुकसेवा (सांचालिालयामार्ण त) 
१२) सवण शजल्हा क्रीडा अशधकारी (सांचालिालयामार्ण त) 
१३) ग्रांर्थपाल, शवधीमांडळ ग्रांर्थालय, शवधािभवि, मुांबई. 
१४) कक्ष अशधकारी (क्रीयुस े- १, क्रीयुस े-3) 
१५) शिवडिस्ती, क्रीयुस-े२. 
 

  

http://www.maharashtra.gov.in/
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पशरशिष्ट्ट "अ" 

शिवछत्रपती राज्य क्रीडा परुस्कारासाठी सवण साधारण शियमावली  
 

परुस्काराचे स्वरुप, अजण पध्दत, अजाची प वण छाििी, परुस्कार शिवडीचे वळेापत्रक, शिवड सशमती सांरचिा - 
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवि गौरव परुस्कार, शिवछत्रपती राज्य क्रीडा परुस्कार (खेळाड ), शिवछत्रपती राज्य 
क्रीडा परुस्कार (शदव्याांग खेळाड ), उत्कृष्ट्ट क्रीडा मागणदिणक परुस्कार व शिवछत्रपती राज्य साहसी क्रीडा परुस्कार. 
 

शियम क्रमाांक १) परुस्काराच ेस्वरुप - परुस्कारामध्ये खालील बाबींचा समाविे राहील. 
   (अ) गौरवपत्र 
   (ब)  स्मृशतशचन्ह 
   (क) जीवि गौरव परुस्कारासाठी रोख रु. ३,००,०००/- (रु. तीि लाख र्क्त) 

                    इतर सवण परुस्कारासाठी प्रत्येकी रोख रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख र्क्त) 
             (ड) क्रीडा परुस्कार जाहीर होणे व जाहीर झालेल्या परुस्काराच ेशवतरण यामधील  
                   कालावधी बरेचदा अत्यल्प असल्यािे क्रीडा शवभागा मार्ण त ब्लेझरचे कापड खरेदी  
                   करूि व के्रस्ट (के्रस्ट वरील मजक र मराठीत असावा) उपलब्ध करुि देऊि 
                   ब्लेझर शिलाईसाठी रोख रक्कम/NIFT/RTGS द्वारे रु. ३,000/- परुस्कारार्थ्यांस  
                   अदा करण्यात यावी. 

शियम क्रमाांक २) अजण करण्याची पध्दत : 
(1) अजणदारास आपल्या कामशगरीच्या तपशिलासह Online पध्दतीिे अजण website वर उपलब्ध करुि 
देण्यात यावा. 

(2) अप णण अजांचा शवचार केला जाणार िाही.  
(3) अजण केलेल्या व्यक्तीची परुस्कारासाठी शिवडले गेलेच पाशहज ेअसा त्याांिा हक्क साांगता येणार िाही. 
(4) ऑिलाईि भरण्यात आलेल्या अजाची व अपलोड करण्यात आलेल्या कागदपत्राांची एक प्रत डाऊिलोड 
व प्रप्रट काढ ि सदर प्रतीवर स्वसाक्षाांशकत कराव े व सांबांशधत शजल्हा क्रीडा अशधकारी याांचकेडे शवहीत 
केलेल्या मुदतीत सादर करावी. र्क्त ऑिलाईि अपलोड केलेली कागदपत्र ेपरुस्कारासाठी शवचारात 
घेतली जातील. त्याशिवायच ेऑर् लाईि सादर केलेली कागदपत्रे शवचारात घेतली जाणार िाहीत. 

(5) अजणदार राज्य सांघटिेमार्ण त शिर्ारस घेऊि अजण करीत असल्यास सांघटिेच्या कायणकारीणी मांडळािे 
केलेल्या ठरावाच्या प्रतीसह प्रस्ताव, कागदपत्र ेअजा सोबत upload करण्यात यावी. 

(6) परुस्कार शवभाग ि शदला जाणार िाही.. 
(7) एखादया वर्षी परुस्कारासाठी पात्र अिी व्यक्ती आढळ ि ि आल्यास परुस्कार घोशर्षत केला जाणार िाही.. 
(8) एखादया वर्षी हा परुस्कार देण्यात ि आल्यास पढुील वर्षासाठी जादाचा परुस्कार तहण ि तो गणण्यात 
येणार िाही. 

(9) सदर परुस्कार मरणोत्तर जाहीर करण्यात येऊ िये.. 
(10) परुस्कारासाठी कोणत्याही प्रकारचा दबाव आल्यास सदर व्यक्तीस अपात्र समजण्यात येईल. 



िासि शिणणय क्रमाांकः शिछपु 2018/प्र. क्र.127/क्रीयुसे-2 
 

पृष्ट्ठ 44 पैकी 5 

(11) परुस्कार रद्द करण्याचे अशधकार िासिास राहतील आशण तसे घडल्यास परुस्कार शमळालेली व्यक्ती 
      सदर परुस्कार आयकु्ताांिा परत करेल. 

(12) परुस्कार अजामध्ये अर्थवा कागदपत्राांमध्ये सादर केलेली माशहती खोटी असल्याच ेशसध्द झाल्यास, 
     अिा व्यक्तींिा देण्यात आलेला परुस्कार परत घेण्यात येईल व त्याांच ेशवरुध्द र्ौजदारी कारवाई 
     करण्यात येईल.  

(13) राज्य शिवड सशमतीिे िासिास परुस्कारार्थींची अांशतम शिर्ारस केल्या िांतर सांबांशधत शजल्हा क्रीडा 
      अशधकारी याांिी सांबांशधत प्रस्ताशवत असलेल्या परुस्कारार्थींचा चाशरत्रय पडताळणी अहवाल पोलीस  
      शवभागाकड ि प्राप्त करुि घेऊि क्रीडा व युवक सेवा सांचालिालयास सादर करावा. सदरचा चारीत्रय 
       प्रमाणपत्र अहवाल प्रशतकुल असल्यास सदर परुस्कारार्थीस अपात्र ठरशवण्यात येईल.   
(१४) सदर परुस्कारासाठी शिर्ारस करताांिा अजणदाराांची क्रीडा कामशगरी शद. १ जुलै ते ३० ज ि अस ेवर्षण 
       ग्राय धरुि शवचारात घेण्यात येईल. (साहसी क्रीडा प्रकारासाठी स्वतांत्र कालावधी शिश्चीत केलेला 
       आहे.) 
(१५) शिवछत्रपती राज्य क्रीडा परुस्कार व अन्य परुस्काराबाबतचे सवण अांशतम शिणणय घेण्याचे अशधकार 
        िासिास राहतील. 
(१६) िासि शिणणयामधील सवण परुस्काराांसाठी पात्र खेळाांपकैी एखाद्या खेळाचा परुस्कार, अजण प्राप्त ि  
     झाल्यािे अर्थवा पात्र उमेदवार ि शमळाल्यामुळे परुस्कार ि देण्याचा शिणणय घेण्यात आला असेल तर तो  
     परुस्कार पात्र खेळाच्या अन्य उप प्रकारासाठी परुस्काराची शिर्ारस करण्याचे अशधकार राज्य शिवड  
     सशमतीस राहतील.  

शियम क्रमाांक ३) अजाची छाििी  :  
 अजणदारािे ऑिलाईि अजाची प्रत सांबांशधत शजल्हा क्रीडा अशधकारी याांच्याकडे सादर केल्यािांतर सदर 
अजाची छाििी शजल्हा क्रीडा अशधकारी व शवभागीय उपसांचालक याांच्या स्तरावर करण्यात येईल.  

 प्रार्थशमक छाििी आयकु्त (क्रीडा) याांच ेअध्यक्षतेखालील सशमती करतील, त्यािांतर सांबांशधत खेळाच्या 
राज्य सांघटिाांच ेप्रशतशिधी रे्र तपासणी करतील.  

 आयुक्त, क्रीडा व युवक सवेा सवण अजांची छाििी केलेले व प्रस्ताशवत केलेले गुणाांकिासह, पात्र, 
अपात्रसह सांकेतस्र्थळावर प्रशसध्द करुि सचुिा व हरकती ७ शदवसात मागवतील.  

 तद्िांतर अांशतम शिर्ारिीसाठी राज्य परुस्कार शिवड सशमती समोर ठेवतील.  
 प्रस्ताशवत असलेल्या परुस्कारार्थींची अांशतम यादी घोशर्षत करण्यापवुी सांकेतस्र्थळावर प्रशसध्द केली 
जाईल. त्याबाबत कोणाच ेआक्षेप प्रकवा हरकती असल्यास ७ शदवसात ऑिलाईि आक्षेप सादर करण्यात 
यावते. अन्यर्था परुस्कारार्थींची अांशतम यादी िासिाकड ि घोशर्षत झाल्यािांतर कोणत्याही प्रकारच्या 
तक्रारींचा शवचार केला जाणार िाही.  

 उक्त सशमतीच ेकामकाज सलुभशरत्या पार पाडण्याच्या दृष्ट्टीिे आयुक्त, क्रीडा याांिी त्याांच्या स्तरावर 
परुस्कार शिहाय उपसशमत्या गठीत कराव्यात.  

 उपरोक्त परुस्कार प्रक्रीयेचे वळेापत्रकामध्ये बदल करण्याचे अशधकार आयुक्त, क्रीडा याांिा राहतील. 
सशमतीची रचिा खालील प्रमाणे राशहल. 
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अ.क्र िाव पद 
१. आयुक्त (क्रीडा) अध्यक्ष 
२. सहसांचालक, क्रीडा सह अध्यक्ष 
३. शवभागीय उपसांचालक सदस्य 
४. एकशवध खेळ राज्य सांघटिेच ेप्रशतशिधी सदस्य 
५. सांबांधीत खेळामध्ये प्राशवण्य शमळशवलेले खेळाड  (सांघटिेमार्ण त) सदस्य 
६. शजल्हा क्रीडा अशधकारी सांबांधीत सदस्य 
७. उपसांचालक (क्रीडा) सांबांधीत सदस्य सदस्य सशचव 

 

 

शियम क्रमाांक ४) परुस्कार शिवडीचे वळेापत्रक :- 
1) दरवर्षी शद. 25 ऑक्टोबर पवुी वृत्तपत्रात/अशधकृत सांकेतस्र्थळावर www.sports.maharashtra.gov.in  
प्रशसध्दी देऊि आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पणेु याांिी क्रीडा मागणदिणक व खेळाड  याांच्या कड ि शद. 25 िोव्हेंबर 
पयंत अजण मागशवण्यात यावते. दरतयािच्या कालावधीत सवण शजल्हा क्रीडा अशधकारी याांिी शजल्यातील सवण 
सांघटिाांची सभा घेऊि परुस्काराबाबत सवण स्र्थाशिक वृत्तपत्रामध्ये बातमी द्यावी. अजणदारािे 
www.mumbaidivsports.com वबेसाईटवर उपलब्ध करुि शदलेल्या link वर अजण सादर करावा.  ऑिलाईि 
अजाची एक प्रत अजणदारािे सांबांशधत शजल्हा क्रीडा अशधकारी याांच्या कायालयात शद. ३० िोव्हेंबर प वी  
स्वयांसाक्षाांशकत प्रमाणपत्राांसह सादर करावी. वळेापत्रकामध्ये बदल करण्याच ेअशधकार आयुक्त, क्रीडा याांिा 
राहतील.  

2) आयकु्त, क्रीडा व युवक सवेा, पणेु याांचे स्तरावर प्रार्थशमक छाििी सशमती गठीत करुि सवण अजांच े 
     मुल्याांकि/गुणाांकि करण्यात येईल. 
3) आयकु्त, क्रीडा व युवक सेवा, पणेु याांिी अजाची प्रार्थशमक छाििी झाल्यािांतर प्रार्थशमक पात्र / अपात्र 
उमेदवाराांची िाव ेएक ण गणुाांसह सांकेतस्र्थळावर प्रशसध्द करुि ऑिलाईि हरकती/आक्षेप मागशवण्यात येतील. 
ऑिलाईि प्राप्त आक्षेप व हरकती मागशवण्यासाठी आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा याांिी त्यासाठीचा कालावधी शिशश्चत 
करुि द्यावा. शवहीत केलेल्या कालावधी िांतर प्राप्त हरकती, आक्षेप व स चिाांचा शवचार केला जाणार िाही. 
4) राज्यस्तरीय परुस्कार शिवड सशमतीच्या बठैकीत िासिास शिर्ारस करावयाच्या सांभाव्य परुस्कारार्थींच्या 
   िावाांची अांशतम यादी तयार करण्यात येईल. 
5) छत्रपती शिवाजी महाराजाांच्या जयांती शिशमत्तािे प वणशियोजीत शठकाणी व वळेी “परुस्कार शवतरण समारांभ”  
     आयोशजत करण्यात यावा. 
6) परुस्कार प्रक्रीयेच्या सवण वळेापत्रकामध्ये पशरम्स्र्थतीिुरुप बदल करण्याच ेअशधकार आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा 
याांिा राहतील.  
7) सि 2018-19 या वर्षाचे परुस्कार शद. 19 रे्ब्रवुारी, 2020 रोजी शवतशरत करण्याच्या अिुर्षांगािे क्रीडा 
सांचालिालयािे आवश्यकतेिुसार वळेापत्रक शिशश्चत कराव.े   
     

http://www.sports.maharashtra.gov.in/
http://www.mumbaidivsports.com/
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शियम क्रमाांक ५) परुस्कार शिवड सशमती :- राज्यस्तरीय परुस्कार शिवड सशमती पढुील प्रमाणे गठीत करण्यात 
येईल.  
 

अ.क्र. सदस्याांच ेिाव पदिाम 
1. मा. मांत्री, क्रीडा व युवक कल्याण अध्यक्ष 
2. मा. राज्यमांत्री, क्रीडा व युवक कल्याण उपाध्यक्ष 
3. अपर मुख्य सशचव, िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग सदस्य 
4. महाराष्ट्रातील क्रीडा क्षेत्रातील पद्मशवभ र्षण, पद्मभ र्षण, पद्मश्री तसचे राजीव 

गाांधी खेलरत्ि, द्रोणाचायण व अजुणि परुस्कारार्थी यामध ि पाच सदस्य 
अिासकीय 
सदस्य (तज्ञ) 

5. महाराष्ट्र ऑशलम्तपक व पॅरा ऑशलम्तपक असोशसएिि याांचा प्रत्येकी एक 
प्रशतशिधी 

अिासकीय 
सदस्य 

6. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पणेु सदस्य सशचव 
 

 
उपरोक्त अिासकीय सदस्याांची शियुक्ती पढुील तीि वर्षाकरीता असेल.  
 

 
******************* 
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पशरशिष्ट्ट “अ-1” शियमावली 
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवि गौरव परुस्कार 

शियम क्रमाांक. १ : सांशक्षप्त िाांव : या शियमाांिा “शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवि गौरव परुस्कार शियम, 2020” 
असे सांबोधण्यात याव.े 
शियम क्रमाांक २ : उशद्दष्ट्ट : 
ज्येष्ट्ठ क्रीडापट  प्रकवा क्रीडा मागणदिणक प्रकवा क्रीडा सांघटक/कायणकते व क्रीडा क्षेत्रािी सांबांशधत अिा ज्या व्यक्तींिी 
क्रीडा व खेळाांसाठी आपले सवणस्व अपणण करुि महाराष्ट्राच्या क्रीडा जीविात अतुलिीय असे स्र्थाि सांपादि केले 
आहे व त्याांच्या व्यक्तीमत्वाचा, क्रीडा कायणकतृणत्वाचा आशण एक णच त्याांच्या कामाचा महाराष्ट्राच्या क्रीडा जीविावर 
सांस्मरणीय असा प्रभाव पडला आहे, अिा क्रीडा महशरं्षचा गौरव करणे हे या परुस्काराच ेउशद्दष्ट्ट आहे. 
 

शियम क्रमाांक ३ : दरवर्षी केवळ एका व्यक्तीला हा परुस्कार देण्यात येईल. 
शियम क्रमाांक ४ : पात्रतेच ेशिकर्ष :  

महाराष्ट्रातील वय वरे्ष 60 प्रकवा त्यापके्षा अशधक वयाचे क्रीडापट  प्रकवा क्रीडामागणदिणक प्रकवा 
कायणकते/सांघटक व क्रीडा क्षेत्रात काम करणाऱ्या इतर व्यक्ती, ज्याांिी आपल्या अतुलिीय कामशगरीिे 
महाराष्ट्राच्या क्रीडा सांस्कृतीची जोपासिा केली आहे, त्यामध्ये लक्षणीय भर टाकली आहे आशण क्रीडा क्षेत्रात 
महाराष्ट्राचे िाव देिात व आांतरराष्ट्रीय पातळीवर उांचशवण्यात सांस्मरणीय अिी कामशगरी केली आहे प्रकवा क्रीडा 
क्षेत्रात मुलभ त स्वरुपाच ेशविेर्ष कायण केले आहे, अिा व्यक्ती या परुस्कारास पात्र राहतील. 
 

शियम क्रमाांक ५: 
१) जीवि गौरव परुस्कारासाठी महाराष्ट्रातील वय वरे्ष 60 प्रकवा त्यापके्षा अशधक वयाचे क्रीडापट  प्रकवा क्रीडा 
मागणदिणक प्रकवा कायणकते/सांघटक व क्रीडा क्षेत्रात काम करणाऱ्या इतर व्यक्ती, ज्याांिी आपल्या अतुलिीय 
कामशगरीिे महाराष्ट्राच्या क्रीडा सांस्कृतीची जोपासिा केली आहे अिा व्यक्तींच्या िावाांची शिर्ारस करण्यासाठी 
प्रशतवर्षी िामशिदेि करणेसाठी क्रीडा क्षेत्रातील बहुमुल्य योगदाि शदलेल्या खेळाड  व्यक्तींकड ि (कें द्र िासिाच े
महाराष्ट्रामधील परुस्कारार्थी - राजीव गाांधी खेल रत्ि परुस्कार, क्रीडा क्षेत्रातील योगदािाबाबत पद्मश्री 
परुस्कारार्थी व यापवुीचे शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवि गौरव परुस्कारार्थी) अिा व्यक्तींकड ि जीवि गौरव 
परुस्कारासाठी िामाांकिे मागशवण्यात यावीत. उपरोक्त कें द्र िासिाचे परुस्कारार्थी िामशिदेि स्वरुपात त्याांच्या 
िावाांची शिर्ारस सांबांशधत शजल्हा क्रीडा अशधकारी, उपसांचालक प्रकवा सांचालिालयास लेखी स्वरुपात करण्यात 
यावी. 
२) िामाांकि शिर्ारस करण्यासाठी उपरोक्त कें द्र िासिाच्या महाराष्ट्रामधील परुस्कारार्थीकड ि प्रत्येकी २ 
िामाांकिे मागशवण्यात यावीत. सदर कें द्र िासिाच्या परुस्कारार्थींकड ि िामाांकिे मागशवणेसाठी कें द्र िासिाच्या 
परुस्कारार्थींची िाांव ेशिश्चीत करण्याचा अशधकार आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा सांचालिालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 
याांिा राहील.  

******************* 
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पशरशिष्ट्ट “अ-2” 
उत्कृष्ट्ट क्रीडा मागणदिणक परुस्कार शियम 2020 

शियम क्रमाांक १) सांशक्षप्त िाांव :  
या शियमाांिा "उत्कृष्ट्ट क्रीडा मागणदिणक/शजजामाता परुस्कार शियम 2020" अस ेसांबोधण्यात याव.े 
शियम क्रमाांक २ : उद्दीष्ट्ट:-  

महाराष्ट्राच्या क्रीडा क्षते्रामध्ये मागणदिणिपर अतुलिीय कामशगरी बजाव ि खेळाडुांिा घडव ि, राष्ट्रीय व 
आांतरराष्ट्रीय स्तरावर सहभागी होण्यास उद्युक्त केले असेल अिा क्रीडा मागणदिणक याांचा सन्माि करणे 
तसेच राष्ट्रीय व आांतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाड चा दजा वाढव ि राज्याचा लौशकक वाढशवण्यासाठी 
प्रयत्ि करणाऱ्या क्रीडा मागणदिणकाांिा उत्तेजि देणे असा आहे. 

शियम क्रमाांक ३) पात्रतेच ेशिकर्ष : 
3.1. एका परुस्कार वर्षामध्ये खाली दिणशवल्याप्रमाणे जास्तीत जास्त तीि परुस्कार देण्यात येतील. उत्कृष्ट्ट क्रीडा 
मागणदिणकामधुि शिवड झालेल्या मशहला क्रीडा मागणिकास देण्यात येणारा परुस्कार हा शजजामाता परुस्कार तहण ि 
गणण्यात येईल. तसेच शदव्याांग खेळाड  घडशवणा-या मागणदिणकास प्रशतवर्षी एक परुस्कार देण्यात यावा. 

i. ॲर्थलेशटक्स, शजतिॅम्स्टक, मल्लखाांब, जलतरण/डायव्व्हग व िेमबाजी या क्रीडा प्रकारासाठी एक 
परुस्कार. (क्रीडा मागणदिणकािे वरीष्ट्ठ राष्ट्रीय स्पधा प्रकवा त्यावरील स्पधांमध्ये शकमाि 1२ खेळाड  
घडशवलेले आवश्यक आहे.) 

ii. कॅरम, कुस्ती, ज्युदो, तलवारबाजी, तायक्वाांदो, धिुर्थवद्या, लॉि टेशिस, टेबलटेशिस, रायर्थलॉि, 
पॉवरशलव्टटग, शबलीयडणस् ॲन्ड स्ि कर, बधु्दीबळ, बडॅप्रमटि, वुि , मुष्ट्टीयधु्द, वटेशलव्टटग, िरीरसौष्ट्ठव, 
सायकलींग, स्केप्रटग, स्क्विॅ, अश्वारोहण (इक्वसे्टेशरयि), मॉडिण पेंटॉर्थलॉि, स्पोटण क्लाइांप्रबग या वयैम्क्तक 
खेळाकरीता एक परुस्कार. (क्रीडा मागणदिणकािे वरीष्ट्ठ राष्ट्रीय स्पधा प्रकवा त्यावरील स्पधांमध्ये शकमाि 1२ 
खेळाड  घडशवलेले आवश्यक आहे.) 

iii. आट्यापाट्या, कबड्डी, कयाप्रकग/कॅिॉईांग, शक्रकेट, खो-खो, रु्टबॉल, बास्केटबॉल, याप्रटग, रोईांग, 
हॉकी, हॅन्डबॉल, व्हॉलीबॉल, वॉटरपोलो, रग्बी, बसेबॉल, सॉटटबॉल या साांशघक खेळाकरीता एक परुस्कार 
देण्यात यावा. (क्रीडा मागणदिणकािे वरीष्ट्ठ राष्ट्रीय स्पधा प्रकवा त्यावरील स्पधांमध्ये शकमाि 1५ खेळाड  
घडशवलेले आवश्यक आहे.) ( वरील खेळाांमध्ये सांबांशधत सांघटिेचा अहवाल घेण्यात यावा.)  

iv. शदव्याांग खेळाड ांिा घडशवणारा मागणदिणक पशरशिष्ट्ट-अ-5 मधील शियम क्रमाांक 6 मधील (२ मध्ये) िम द 
केलेल्या खेळामधील शदव्याांग खेळाड  रे्थट परुस्कारासाठी पात्र ठरल्यास एक जादा शविेर्ष परुस्कार तहण ि 
देण्यात यावा. (शदव्याांग खेळाड  घडशवणा-या मागणदिणकािे वरीष्ट्ठ परॅा राष्ट्रीय स्पधा प्रकवा त्यावरील 
स्पधांमध्ये शकमाि ८ खेळाड  घडशवणे आवश्यक आहे.) तसेच गुणाांकिाद्वारे प्रर्थम असलेल्या क्रीडा 
मागणदिणकास परुस्कार देण्यात येईल. 
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3.2.  परुस्कार वर्षातील 30 ज ि रोजी सांपणाऱ्या वर्षासह लगतप वण 15 वर्षामध्ये क्रीडा मागणदिणकािे घडशवलेल्या 
खेळाडुांिी अत्युत्कृष्ट्ट शिकाल दाखव ि अतुलिीय कामशगरी बजावली असली पाशहज.े 
3.3.  परुस्कारासाठी अजण करणारा/ शवचार करण्यात येणाऱ्या क्रीडा मागणदिणकाच े महाराष्ट्रातील वास्तव्य 
जन्मापास िच े प्रकवा सलग पांधरा वर्षाचे असणे आवश्यक राहील. अिा क्रीडा मागणदिणकािे घडशवलेला खेळाड  
महाराष्ट्रातील अशधवासी असला पाशहज ेव त्यािे महाराष्ट्र राज्याचे वशरष्ट्ठ राष्ट्रीय स्तरावर प्रशतशिधीत्व केले असले 
पाशहज.े  
तर्थाशप राज्यातील क्रीडा मागणदिणकािे घडशवलेल्या राज्या बाहेरच्या खेळाड ची आांतरराष्ट्रीय दजाची कामशगरी 
लक्षात घेता येईल. तसेच परराज्यातील क्रीडा मागणदिणकािे महाराष्ट्रातील खेळाड ला घडशवलेले प्रकवा प्रशिक्षण  
शदलेले असल्यास अश्या क्रीडा मागणदिणकाांच्या मागणदिणिाची कामशगरी लक्षात घेऊि गणुाांकिासाठी त्याांचा शवचार 
करण्यात येईल. 
3.४ परुस्कार इच्छुक क्रीडा मागणदिणकाच्या कामशगरीच ेमुल्याांकि, तो सांबांशधत खेळाड चा मुळ क्रीडा मागणदिणक 
असल्यासच कराव.े तसेच सांबांशधत खेळाड स त्या क्रीडा मागणदिणकािे शकमाि ३ वरे्ष मागणदिणि केलेले असणे 
आवश्यक आहे. जर एखाद्या खेळाड िे आपला क्रीडा मागणदिणक तहण ि आपल्या िात्यामधील एखादा िातेवाईक 
हा क्रीडा मागणदिणक तहण ि िम द केलेला असेल तर अिा क्रीडा मागणदिणकािे सधु्दा वरीष्ट्ठ राष्ट्रीय स्पधा प्रकवा 
त्यावरील स्पधांमध्ये शकमाि ८ खेळाड  शदव्याांगसाठी,१२ खेळाड  वयैम्क्तक खेळ व साांशघक खेळसाठी १५ खेळाड  
घडशवलेले असणे आवश्यक आहे. तसेच याबाबतची अशधक चौकिी करण्याच े अशधकार िासिास राहतील. 
त्यामध्ये जर गैर प्रकार अर्थवा खोटी माशहती शदलेली असल्याचे आढळ ि आल्यास अस ेहमीपत्र देणा-या खेळाड ला 
व अजण करणा-या सांबांशधत क्रीडा मागणदिणकाला काळया यादीत टाकण्यात येईल. अिाांिा पिु:श्च परुस्कारासाठी 
अजण करण्यास अपात्र करण्यात येईल. तसेच सांबांशधत खेळाड  व क्रीडा मागणदिणकावर कायदेिीर गुन्हा िोंदशवण्यात 
येईल.  
3.५ म ळ क्रीडा मागणदिणक तहणज ेसांबांशधत खेळाड िे क्रीडा प्रशिक्षण ज्या क्रीडा मागणदिणकाकड ि घेऊि त्यािे 
यि सांपादि केले असा क्रीडा मागणदिणक होय. मुळ क्रीडा मागणदिणकािे अजासोबत घडशवलेल्या खेळाड ची शवहीत 
िमुन्यातील हमी प्रशतज्ञापत्रावर पशरशिष्ट्ट अ-2.1 िुसार देणे आवश्यक राहील. 
3.६ एखादया खेळाड च ेवगेवगेळे क्रीडा मागणदिणक अस  िकतात व त्या सवािी एकाच वर्षी परुस्कारासाठी अजण 
केला असेल, तर सांबांशधत शजल्हयाचे शजल्हा क्रीडा अशधकारी, प्राचायण, क्रीडा प्रबोशधिी व राज्य सांघटिेच्या 
प्रशतशिधींिा बोलाव ि प्रमाणपत्राांची पडताळणी करुि घेण्यात यावी व िांतर गुणाांकि करण्यात याव.े एका 
कालावधीसाठी केवळ एका क्रीडा मागणदिणकाचा अजण ग्राहय धरण्यात येईल. 
3.७  क्रीडा मागणदिणकाांिी खेळाड स शकती वरे्ष प्रशिक्षण शदले याचेही तुलिात्मक म ल्यमापि करण्यात याव.े 
3.८ सांघाबरोबर केवळ स्पधा कालावधीकरीता गेलेल्या प्रशिक्षकाची कामशगरी गुणाांकिासाठी ग्राहय धरली 
जाणार िाही. 



िासि शिणणय क्रमाांकः शिछपु 2018/प्र. क्र.127/क्रीयुसे-2 
 

पृष्ट्ठ 44 पैकी 11 

3.९ उत्कृष्ट्ट क्रीडा परुस्कारािे सन्माशित केलेल्या क्रीडा मागणदिणकािे घडशवलेल्या खेळाड िे उत्तेजक द्रव्य 
(डोपींग) घेतल्याच ेआढळ ि आल्यास व उत्तेजक द्रव्यामळेु खेळाड िे सांपादि केलेल्या कामशगरीचा शवचार उत्कृष्ट्ट 
क्रीडा मागणदिणक परुस्काराकशरता झाला असल्यास अिा खेळाड च्या मागणदिणकास देण्यात आलेला उत्कृष्ट्ट क्रीडा 
मागणदिणक परुस्कार रद्द करण्याचे अशधकार िासिास राहतील. 
3.1० खालील गुणाांकोष्ट्टकािुसार घडशवलेल्या खेळाड ांच्या कामशगरीिुसार गुणाांकिािांतर गुणािुक्रमे प्रर्थम 
येणा-या खेळाड ांचे त्या त्या शवभागातील क्रीडा मागणदिणक परुस्काराकशरता पात्र ठरतील. तसेच समाि गुणाांकि 
आल्यास अत्युच्च कामशगरी शवचारात घेण्यात येईल.  
3.११ शिवछत्रपती राज्य क्रीडा परुस्कार (खेळाड ) शियम २०20 मधील पशरशिष्ट्ट अ-३.३ मधील कोष्ट्टकामध्ये 
रे्थट परुस्कारासाठी पात्र ठरणाऱ्या खेळाड ांच ेक्रीडा मागणदिणक रे्थट परुस्कारासाठी पात्र राहतील. तर्थापी अिा 
क्रीडा मागणदिणकािे वशरष्ट्ट राष्ट्रीय क्रीडा स्पधेत प्राशवण्य प्राप्त शकमाि ८ खेळाड  शदव्याांगसाठी,१२ खेळाड  
वयैम्क्तक खेळ व साांशघक खेळसाठी १५ खेळाड  घडशवणे आवश्यक राहील. 
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा परुस्कार (शदव्याांग खेळाड ) शियम, २०20 मधील शियम, ५ िुसार रे्थट परुस्कारासाठी पात्र 
ठरणाऱ्या शदव्याांग खेळाड ांिा घडशवणारा मागणदिणक रे्थट परुस्कारासाठी पात्र राहील. तर्थाशप, सांबांशधत क्रीडा 
मागणदिणकािे राष्ट्रीय परॅा स्पधा प्रकवा त्यावरील स्पधांमध्ये शकमाि ८ खेळाड  घडशवलेले असणे आवश्यक राहील. 
३.१२ क्रीडा मागणदिणकाांसाठी असणा-या गणुाांकि तक्त्यामध्ये िम द केलेल्या आांतरराष्ट्रीय स्पधेमध्ये सांबांशधत 
खेळाड ांिी वयैम्क्तक प्रत्येक क्रीडा प्रकारात/वजि गट/इव्हेंट मध्ये शकमाि ८ देिाच्या ८ खेळाड ांिी व साांशघक क्रीडा 
प्रकारात शकमाि ८ देिाच्या ८ सांघाांिी सहभाग असल्यासच सदर स्पधेमधील कामशगरीच े गुणाांकि करण्यात 
येईल. 

गुणाांकि कोष्ट्टक 
रे्थट परुस्कारा करीता स्पधा प्रकार व कामशगरी 

अ.
क्र 

क्रीडा स्पधेचा स्तर 
स्पधेतील खेळाड ांची कामशगरी 

पशहला क्रमाांक दुसरा क्रमाांक शतसरा क्रमाांक सहभाग 
1. ऑप्रलशपक गेतस/पॅराप्रलशपक गेतस् रे्थट पुरस्कार रे्थट पुरस्कार रे्थट पुरस्कार रे्थट पुरस्कार 

2. जागशतक अप्रजक्यपद स्पधा (वशरष्ट्ठ गट)/जागशतक 
पॅरा क्रीडा स्पधा (चार वर्षांिी आयोशजत होणारी)  
जागशतक चर्षक (वशरष्ट्ठ गट) (चार वर्षांिी आयोशजत 
होणारी) 
एशियि गेतस/पॅरा एशियि गेतस 
कॉमिवले्र्थ गेतस/पॅरा कॉमिवले्र्थ गेतस 

रे्थट पुरस्कार रे्थट पुरस्कार रे्थट पुरस्कार ६ गुण 

३. गँ्रडस्लॅम स्पधा/डेव्हीस कप/रे्ड कप भारतीय 
सांघाचे प्रशतशिधीत्व (वल्डण ग्रुप व आशियाई 
ओिािीया ग्रुप) प्राशवण्य (र्क्त लॉि टेशिससाठी) 

रे्थट पुरस्कार रे्थट पुरस्कार रे्थट पुरस्कार ६ गुण 

महाराष्ट्रातील एखादी मशहला/पुरुर्ष खेळाड  जर 
जागशतक क्रमवारीत एकेरी प्रकवा दुहेरीच्या अव्वल 

रे्थट पुरस्कार रे्थट पुरस्कार रे्थट पुरस्कार -- 
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मािाांकिामध्ये 100 क्रमाांकाच्या आत असले तर 
(र्क्त लॉि टेशिससाठी) 
र्थॉमस कप/उबेर कप बॅडप्रमटि स्पधा रे्थट पुरस्कार रे्थट पुरस्कार रे्थट पुरस्कार ६ गुण 

४. जागशतक बुध्दीबळ सांघटिा (शर्डे) मधील 
आांतरराष्ट्रीय गँ्रड मास्टर,  
आांतरराष्ट्रीय मशहला गँ्रड मास्टर,  
शकताब प्राप्त करणारे खेळाड   

 
 

रे्थट पुरस्कार 

-- 

 
 

 
 
 

  

अ.क्र. स्पधेचा प्रकार प्रर्थम 

क्रमाांक 

शद्वतीय 

क्रमाांक 

तृतीय 

क्रमाांक 

सहभाग 

१. आशियाई अप्रजक्यपद/आशियाई चर्षक स्पधा/आशियाई पॅरा अप्रजक्यपद 

स्पधा 

१० गुण ८ गुण ६ गुण ४ गुण 

२. कॉमिवले्र्थ अप्रजक्यपद स्पधा,  
जाग़शतक क्रीडा स्पधा/जागशतक अप्रजक्यपद स्पधा/जागशतक चर्षक स्पधा 
(वशरष्ट्ठ गट) (प्रशतवर्षी/दोि वर्षांिी आयोशजत होणा-या),  
आांतरराष्ट्रीय मास्टर/ आांतरराष्ट्रीय मशहला मास्टर चसे, वल्डण लीग हॉकी 
स्पधा,  
कॉमिवले्र्थ पॅरा अप्रजक्यपद स्पधा, 
आशियाई पॅरा अप्रजक्यपद स्पधा, 
आांतरराष्ट्रीय क्रीकेट एक शदवसीय/टेस्ट शसरीज, 20-20 क्रीकेट 
(सदर स्पधेत वयैम्क्तक प्रत्येक क्रीडा प्रकार/वजिगटात/इव्हेंट मध्ये शकमाि 

8 देिाच्या 8 खेळाड ांिी व साांशघक क्रीडा प्रकारात शकमाि 8 देिाच्या 8 सांघािी 

सहभाग घेतलेला असणे आवश्यक राहील) 

८ गुण ६ गुण ४ गुण २ गुण 

३. जागशतक आांतरशवद्यापीठ स्पधा ७ गुण ५ गुण ३ गुण १ गुण 

४. प्रहद केसरी शकताब शवजेता ६ गुण ४ गुण २ गुण १ गुण 

५. युर्थ ऑशलम्तपक क्रीडा स्पधा, रणजी रॉर्ी/दुलीप रॉर्ी/देवघर रॉर्ी/ इराणी 

रॉर्ी/कुचशबहार रॉर्ी, भारतीय ए सांघासाठीच ेआांतरराष्ट्रीय क्रीकेट एक 

शदवसीय/टेस्ट शसरीज, 20-20 क्रीकेट 

५ गुण  ३ गुण २ गुण -- 

६. रे्डरेिि कप (वरीष्ट्ठ गट),  

वरीष्ट्ठ राष्ट्रीय अप्रजक्यपद क्रीडा स्पधा पदक प्राप्त करणारा खेळाड ,  

वशरष्ट्ठ पॅरा राष्ट्रीय अप्रजक्यपद स्पधा,  

रणजी शक्रकेट स्तरावरील स्पधेमध्ये प्राशवण्य प्राप्त सांघाचा खेळाड  

राष्ट्रीय क्रीडा स्पधा (National Games) पदक प्राप्त करणारा खेळाड  

 

४ गुण ३ गुण २ गुण १ गुण 
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७. जागशतक/एशियि िालेय क्रीडा स्पधा,  

खेलो इांशडया वशरष्ट्ठ गट 

३ गुण २ गुण १ गुण -- 

8. सुदीरमि कप बॅडप्रमटि स्पधा,  

एशियि पॅरा गेतस 

-- -- -- ६ गुण 

 

(वशरष्ट्ठ गटाच्या अशधकृत आांतरराष्ट्रीय स्पधेमध्ये सुवणण / रौप्य / काांस्य पदक  प्राप्त करणारा खेळाड  या स्पधेत 
वयैम्क्तक क्रीडा प्रकारात शकमाि ८ देिाच्या ८ खेळाड ांिी व साांशघक क्रीडा प्रकारात शकमाि ८ देिाच्या ८ सांघािी 
सहभाग घेतलेला असणे आवश्यक राहील) 
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पशरशिष्ट्ट “अ-2.१” 
खेळाड  शिहाय स्वतांत्र हमीपत्र देण्यात याव े (१०० रु. च्या बाँड पेपर वर देण्यात याव)े 

(एक खेळाड  एका प्रशिक्षकाला एकदाच हमीपत्र देतील) 
 

 मी श्री. / श्रीमती ........................................................................  खालील सही करणार 
............................. या खेळाचा/खेळाची राष्ट्रीय/आांतरराष्ट्रीय खेळाड  अस ि मी खालील 
राष्ट्रीय/आांतरराष्ट्रीय स्पधेमध्ये सहभाग व प्राशवण्य प्राप्त केले आहे. 

अ .क्र.  स्पधेच ेिाांव वर्षण आयोजि सांघटिा प्राशवण्य/सहभाग 
१     
२     
३     
४     
५     
६     
७     

 
वर िम द स्पधेमध्ये सहभाग घेऊि सांपादि केलेले यि हे मला माझे क्रीडा मागणदिणक श्री. / श्रीमती 

............................... याांच्या प्रशिक्षणामध्ये प्राप्त झालेले आहे व त्याांिी मला शद.  ........... ते शद........... 
पयंत एक ण ................ वर्षण प्रशिक्षण शदलेले आहे. परुस्कार शियमावलीतील शियम ...... मध्ये िम द 
केल्याप्रमाणे या क्रीडा मागणदिणकािे मला एक ण ............... वरे्ष प्रशिक्षण शदले आहे ही अट पणुण होत असल्यािे 
सदरच ेहमीपत्र मी देत आहे. 

वशरल कालावधीत  िमुद केलेल्या स्पधांच ेप्रमाणपत्र मी या क्रीडा मागणदिणकाला शदलेले आहे. यापवुी अस े
प्रमाणपत्र मी कुणालाही शदलेले िाही. वशरल सवण माशहती मान्य असल्याचे मी प्रशतज्ञापत्रावर शलह ि देत आहे. 
उपरोक्त माशहती खोटी/चकुीची आढळल्यास मी वयैम्क्तक जबाबदार राहीि. याबाबत माझेवर कायदेिीर 
गुन्हा िोंदशवण्यास हरकत िाही. तसेच मी परुस्कारासाठी अजण करण्यास अपात्र राहीि याची मला जाणीव 
आहे.  
 

शदिाांक -      खेळाड ची स्वाक्षरी - 
 

शठकाण -       खेळाड चे सांप णण िाांव - 
****************** 
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पशरशिष्ट्ट “अ-3” 
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा परुस्कार ( खेळाड  ) 

शियम क्रमाांक 1) सांशक्षप्त िाांव :- 
या शियमाांिा "शिवछत्रपती राज्य क्रीडा परुस्कार (खेळाड ) शियम, 2020" असे सांबोधण्यात याव.े 
शियम क्रमाांक २) उशद्दष्ट्ट: 
क्रीडा क्षेत्रातील शविेर्ष उले्लखिीय कामशगरी करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातील खेळाड ांचा गौरव करणे हे या 
परुस्काराच ेउशद्दष्ट्ट आहे. 
शियम क्रमाांक ३) पात्रता शिकर्ष - 
१. कें द्र िासिाकडुि “अजुणि परुस्कार” प्राप्त झाल्यास शिवछत्रपती राज्य क्रीडा परुस्कार रे्थट पध्दतीिे 
बहाल करण्यात येईल व तो “जादाचा परुस्कार” समजला जाईल. त्यासाठी अजण करण्याची आवश्यकता 
असणार िाही. 

२. खेळाड िे रे्थट परुस्कारासाठी ग्राय धरण्यात आलेल्या आांतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पधामधील कामशगरी 
(पशरशिष्ट्ट अ-३.३ िुसार) सांपादि केली असल्यास रे्थट परुस्कारासाठी पात्र राहील. सदरचा परुस्कार 
जादाचा परुस्कार समजण्यात येईल.  

३. जलतरण क्रीडा प्रकारामध्ये जलतरण या उप क्रीडा एक व डायव्हींग/ वॉटरपोलो या क्रीडा एक या प्रमाणे 
तसेच शजतिॅस्टीक्स क्रीडा प्रकारामध्ये आटीस्टीक शजतिॅस्टीक्स, शरदशमक शजतिॅस्टीक्स  या दोि स्वतांत्र 
व एरोशबक शजतिॅस्टीक्स/ ॲक्रोबशेटक्स शजतिॅस्टीक्स/ रतॅपोलीि या उप क्रीडा प्रकारासाठी एक या प्रमाणे 
स्वतांत्र परुुर्ष व मशहलाांसाठी परुस्कार देण्यात येईल.  

शियम क्रमाांक ४) परुस्कारासाठी पात्र क्रीडा व खेळ प्रकार: 
(1)  परुस्कारासाठी ऑप्रलशपक, एशियि गेतस, कॉमिवले्र्थ गेतस तसचे महाराष्ट्रातील पारांपारीक क्रीडा प्रकारातील 
खालील खेळ परुस्कारासाठी पात्र राहतील.  
(2)    या व्यशतशरक्त ऑप्रलशपक/आशियाई क्रीडा प्रकारात समाशवष्ट्ट असलेल्या खेळ प्रकार परुस्कारासाठी ग्राय 
राहील. आयकु्त, क्रीडा व यवुक सेवा हे याबाबत शिर्ारस राज्य परुस्कार शिवड सशमतीस करतील.  
 

पुरस्कारासाठी पात्र खेळ प्रकार  
1. धिुर्थवद्या 
       (आचणरी) 

10. सायकप्रलग 19. कुस्ती (रेसप्रलग) 28. भारोत्तोलि   
       (पॉवरशलव्टटग) 

३७. िरीर सौष्ट्ठव 
       (बॉडी शबव्ल्डग) 

2. मैदािी स्पधा 
     (ॲर्थलेशटक्स) 

11. तलवारबाजी  
      (रे्व्न्सग) 

20. जलतरण 
(म्स्वप्रमग,डायव्हींग, वॉटरपोलो) 

29. कबड्डी ३८. यॉटींग 

3. बॅडप्रमटि 12. र् टबॉल  21. कयाप्रकग/कॅिोईांग ३0. शक्रकेट ३९. खो-खो  
४. वजि उचलणे 
      (वटेशलव्टटग) 

13. मुष्ट्ठीयुध्द   
      (बॉव्क्सग) 

22. इक्वसे्टेशरयि (अश्वारोहण) 31. शबशलयडणस ॲण्ड 
       स्िुकर 

४०. मल्लखाांब 

5. बास्केटबॉल  14. व्हॉलीबॉल 23. गोल्र् ३2. स्केप्रटग ४१. कॅरम 
6. ज्युदो 15. लॉिटेशिस 24. रोईांग ३3. स्क्विॅ 42. मॉडिण पेंटॉर्थलॉि 
7. हॅण्डबॉल 16. िेमबाजी (िुटींग) 25. रायर्थलॉि 34. बुध्दीबळ (चसे) 43. बेसबॉल 
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8. हॉकी 17. टेबल टेशिस 26. सॉटटबॉल ३5. वुि  ४४. स्पोटण क्लाइांप्रबग 
9. शजतिॅम्स्टक्स 18. तायक्वाँदो 27. रग्बी ३६. आटयापाट्या  

 

 (3) शिवछत्रपती परुस्कारासाठी पोटशियम (4) मधील शिकर्षािुसार काही खेळ वगळणे वा िशवि खेळ समाशवष्ट्ट 
करण्याचे अशधकार िासिास राहतील. 
(4) (i) ज्या खेळात वयैम्क्तक कामशगरीवर शवजतेे अर्थवा उपशवजतेेपद ठरले जाते ते खेळ अर्थवा क्रीडा प्रकार 
वयैम्क्तक खेळ तहण ि सांबोधण्यात येतील. उदा: कुस्ती, ॲर्थलेशटक्स (शरल ेसोड ि), बडॅप्रमटि (एकेरी), टेबल 
टेशिस (एकेरी) इत्यादी. 
     (ii) ज्या खेळामध्ये दोि अर्थवा दोिपेक्षा जास्त खेळाड  एकशत्रत खेळ ि साांशघक कामशगरीच्या आधारावर 
शवजतेे/उपशवजतेे पद शमळशवतात अिा क्रीडा प्रकाराांिा साांशघक खेळ तहण ि सांबोधण्यात याव.े उदा. ॲर्थलेशटक्स 
(शरले), बडॅप्रमटि (दुहेरी/शमश्र), टेशिस (दुहेरी/शमश्र), टेबल टेशिस (दुहेरी/शमश्र) इत्यादी. 
शियम क्रमाांक ५) अजण करण्याची पध्दत:-  
(1)  या परुस्काराकशरता खेळाड ांिा राज्य सांघटिेव्दारे अर्थवा वयैम्क्तकशरत्या अजण करता येईल.  
(२) राज्य सांघटिेव्दारे अजण सादर करतािा सांघटिेिे त्याांच्या सशचव याांिी प्रमाशणत केलेला सांबांशधत खेळाड च्या 
शवशहत िमनु्यातील वयैम्क्तक तपशिला सोबत खालील कागदपत्रे जोडावीत .  
(अ) खेळाड ांची सलग पाच वर्षातील राज्य/राष्ट्रीय/आांतरराष्ट्रीय पातळीवर शमळशवलेल्या क्रीडा िैपणु्य शवर्षयक 
कामशगरी सांबांधीच्या प्रमाणपत्राच्या झेराक्स प्रती सादर कराव्यात व त्या सक्षम अशधकाऱ्याांिे प्रमाशणत केलेल्या 
असाव्यात. राष्ट्रीय क्रीडा महासांघािे/एकशवध खेळाच्या राज्य सांघटिेिे प्रदाि केलेल्या शवजतेेपदा बाबतच्या 
प्रमाणपत्राांच्या स्वसाक्षाांकीत सत्यप्रती. 
(ब) महाराष्ट्र राज्यातील अशधवास प्रमाणपत्र. 
(क) खेळाड चे पासपोटण आकाराचे पाच र्ोटो. 
(ड) कायणकारी सशमतीिे सांमत केलेल्या ठरावाची प्रत. 
(इ) परुस्कार वर्षा लगत पवुण पाच वर्षामध्ये राष्ट्रीय/राज्य सांघटिेिे आयोशजत केलेल्या आांतरराष्ट्रीय/ राष्ट्रीय/ 
राज्यस्तरीय अशधकृत अप्रजक्यपद स्पधाची शठकाणे व कालावधी याबाबतची माशहती सांघटिेचे सशचव व अध्यक्ष 
याांिी साक्षाांकीत करुि पशरशिष्ट्ट अ-3.१ मध्ये शवशहत केलेल्या िमुन्यात पशरशिष्ट्ट-अ-3.२ मधील प्रमाणपत्रासह 
सादर करावीत. 
 

शियम क्रमाांक ६) सांबांशधत खेळाड ची परुस्कार वर्षातील 30 ज ि रोजी सांपणाऱ्या वर्षासह लगतप वण पाच वर्षातील 
आांतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, वशरष्ट्ठ राज्य अप्रजक्यपद स्पधेमधील कामशगरी परुस्कारासाठी शवचारात घेण्यात येईल.  

६.१ खेळाड स परुस्कार वर्षापास ि लगतपवुण ५ वर्षामध्ये कोणत्याही तीि वर्षात सांबांशधत खेळाड िे अशधकृत 
सांघातरे् सांबांशधत खेळाच्या अशधकृत राष्ट्रीय रे्डरेििमार्ण त आयोशजत वशरष्ट्ठ गटाच्या (शसिीअर) राष्ट्रीय 
स्पघेमध्ये/राष्ट्रीय स्पधा (िॅििल गेतस) मध्ये महाराष्ट्राच्या प्राशतशिधीक सांघाकड ि सहभागी होव ि शकमाि एक 
पदक (प्राशवण्य) सांपादि केले आहे अिा खेळाड ांचा गणुाांकिा कशरता शवचार करण्यात येईल.  एकाच वर्षामध्ये 
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वशरष्ट्ठ राष्ट्रीय अप्रजक्यपद स्पधा व राष्ट्रीय स्पधा (िॅििल गेतस) आयोशजत झालेल्या असतील तर त्या दोि 
स्वतांत्र राष्ट्रीय स्पधा गणण्यात येतील. 

६.२ रे्थट परुस्काराकशरता पात्र असलेल्या खेळाड स (पशरशिष्ट्ट अ-३.३ िुसार) लगतच्या पाच वर्षांपैकी शकमाि 
एक वर्षातील राष्ट्रीय स्पधेतील पदक सांपादि केले असल्याची अट लाग  राहणार िाही.  

६.३ परुस्कारासाठी ग्राय धरण्यात आलेल्या आांतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पधामध्ये एकदा सहभाग व िॅििल गेतस् व 
राष्ट्रीय अप्रजक्यपद स्पधा यामध्ये दोि वरे्ष सहभाग घेव ि प्राशवण्य सांपादि केले असल्यास अिा खेळाड ांिा 
गुणाांकिासाठी पात्र राहतील. (सदरची कामशगरी परुस्कार मुल्याांकिासाठी ग्राय धरण्यात आलेल्या ५ 
वर्षामधील असणे आवश्यक आहे.)  
६.४ काही खेळाांमध्ये जागशतक अप्रजक्यपद स्पधा प्रकवा जागशतक चर्षक स्पधा या दर चार वर्षांिी, दर दोि वर्षांिी प्रकवा 
दरवर्षी आयोशजत होत असतात. रे्थट परुस्कारासाठी शवचार करतािा यापकैी जास्तीत जास्त दीघण कालावधी िांतर 
आयोशजत केलेल्या स्पधांमधील कामशगरी ग्राहय धरण्यात येईल. 
 

शियम क्रमाांक ७) खेळाड िे शवशहत िमुन्यातील वयैम्क्तक तपशिला सोबत शियम 5 च्या पोटशियम (२) मधील (अ), 
(ब), (क) (ड) व (इ)  येरे्थ िम द केलेली कागदपत्रे स्वसाक्षाांकीत करुि जोडावीत. सादर केलेले प्रमाणपत्र खोटे आहे 
असे आढळ ि आल्यास त्या खेळाड  शवरुध्द कायदेिीर कारवाई करण्यात यावी. 
शियम क्रमाांक ८) गुणाांकिासाठी ग्राय धरल्या जाणाऱ्या क्रीडा स्पधांचे गणुकोष्ट्टक पशरशिष्ट्ट (अ-3.३, 3.४ व 
3.५) िुसार गणण्यात येईल. 
शियम क्रमाांक ९) ज्या खेळामध्ये वयैम्क्तक व साांशघक अिा सांयकु्त स्पधा होतात (उदा. ॲर्थलेटीक्स्, शजतिॅस्टीक्स्, 
जलतरण, टेशिस, टेबल टेशिस, बडॅप्रमटि इ.) अिाच खेळाांसाठी खालील देण्यात आलेले गुणोत्तर प्रमाण  ग्राहय 
धरण्यात येईल व त्यािुसार क्रीडा कामशगरीच ेगुणाांकि करण्यात येईल. ज्या खेळाांमध्ये र्क्त साांशघक स्पधा अर्थवा 
र्क्त वयैम्क्तक स्पधा असतील तर त्याांच्या क्रीडा कामशगरीचे शियशमत सवण साधारण गुणाांकिािुसार गणुाांकि 
करण्यात येईल. 
(i) साांशघक क्रीडा प्रकारासाठी गुणाांकि हे सांघातील खेळाड च्या सांख्येिुसार गणण्यात येईल. 
(ii) एखादया वयैम्क्तक प्रकाराचे गणुाांकि A आहे. तर साांशघक क्रीडा प्रकाराच ेगुणाांकि खालीलप्रमाणे करण्यात 
येईल. 
उदा. एका सांघात दोि खेळाड  असतील तर :- १.५ X A ÷ सांघातील खेळाड  सांख्या  (A तहणज ेउदा.आशियाई 
अप्रजक्यपद स्पधा - प्रर्थम क्रमाांक १२ गणु )    १.५ X १२ ÷ २ = ९ गणु 
        एका सांघात तीि प्रकवा चार खेळाड  असतील तर :-      २ X A ÷ सांघातील खेळाड  सांख्या    
         २ X १२ ÷ ४ = ६ गणु 
        एका सांघात पाच ते दहा खेळाड  असतील तर :-      ३ X A ÷ सांघातील खेळाड  सांख्या    
         ३ X १२ ÷ ५ = ७.२ गणु 
        एका सांघात दहा पेक्षा अशधक खेळाड  असतील तर :-      ५ X A ÷ सांघातील खेळाड  सांख्या    
         ५ X १२ ÷११ = ५ गणु 



िासि शिणणय क्रमाांकः शिछपु 2018/प्र. क्र.127/क्रीयुसे-2 
 

पृष्ट्ठ 44 पैकी 18 

(iii) हा शियम ज्या खेळामध्ये वयैम्क्तक व साांशघक अिा सांयुक्त स्पधा होतात (उदा. ॲर्थलेटीक्स, शजतिॅस्टीक्स, 
जलतरण, टेबल टेशिस, बडॅप्रमटि इ.) अिाच बाबींसाठी सदरच ेदेण्यात आलेले गुणोत्तर प्रमाण (अजुणि अवाडण 
प्रमाणे) ग्राय धरण्यात याव.े र्क्त साांशघक खेळ अर्थवा र्क्त वयैम्क्तक खेळाच्या स्पधा असतील तर देण्यात 
आलेले गुणोत्तर प्रमाण (अजुणि अवाडण प्रमाणे) लाग  राहणार िाही. शियशमत सवण साधारण गणुाांकिािुसार गुणाांकि 
करण्यात येईल. 
शियम क्रमाांक १०) शदिाांक 1 जुलै ते 30 ज ि या कालावधीत दोि प्रकवा अशधक वशरष्ट्ठ राष्ट्रीय / वशरष्ट्ठ राज्यस्तर 
अप्रजक्यपद स्पधांच ेआयोजि करण्यात आले असेल तर त्या स्पधांची शवभागणी गुणाांकिासाठी त्या त्या वर्षात 
करण्यात येईल. तर्थाशप िॅििल गेतस मधील सहभाग प्रकवा पदक याचे त्याच वर्षात अशतरीक्त स्वरूपात 
गुणाांकि करण्यात येईल. 

शियम क्रमाांक ११) जो खेळाड  भारतीय ऑशलम्तपक सांघटिेिे आयोशजत केलेल्या िॅििल गेतस मध्ये महाराष्ट्र 
राज्याच ेप्रशतशिधीत्व करणार िाही प्रकवा अस ेप्रशतशिधीत्व करण्यास िकार देईल अस ेखेळाड  परुस्कारासाठी 
अजण करण्यास पात्र राहणार िाहीत. रे्थट परुस्कारार्थीसाठी ही तरत द लाग  राहणार िाही. 

शियम क्रमाांक १२) खेळाड ांच्या गुणाांकिासाठी सांबांधीत खेळाड  सहभागी झालेल्या अशधकृत आांतरराष्ट्रीय प्रकवा 
राष्ट्रीय  स्पधेमध्ये वयैम्क्तक प्रत्येक क्रीडा प्रकारात - वजि गट/इव्हेंट मध्ये शकमाि ८ देिाांच्या/राज्याांच्या ८ 
खेळाड ांिी व साांशघक क्रीडा प्रकारात ८ देिाांच्या/राज्याांचा ८ सांघाांचा सहभाग असल्यासच सदर स्पधेमधील 
कामशगरीच ेगुणाांकि करण्यात येईल. खेळाड ांच्या गुणाांकिासाठी सांबांधीत खेळाड  सहभागी झालेल्या अशधकृत 
आांतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्पधेमधील स्पधा प्रकारात सहभागी देिाांचा/राज्याांचा िावासह सहभागाबाबतच े
प्रमाणपत्र सांबांशधत खेळाच्या रे्डरेिििे/राज्य सांघटिेिे सांबांशधत खेळाड ला देण्यात याव ेव सांबांशधत खेळाड िे 
आपल्या ऑिलाईि अजामध्ये सोबत सादर कराव.े 

शियम क्रमाांक १३) खेळाड ांचा वरीष्ट्ठ राष्ट्रीय अप्रजक्यपद स्पधेतील सहभाग हा त्या त्या खेळाच्या राज्य 
सांघटिेमार्ण त महाराष्ट्र राज्याच्या सांघात ि असला पाशहज.े महाराष्ट्राचा खेळाड  हा महाराष्ट्र राज्याच्या 
सांघामार्ण त जरी खेळलेला िसेल, तसचे तो इतर राज्याांच्या सांघामार्ण त ही खेळलेला िसेल मात्र उदर 
शिवाहाकरीता तो रेल्व,े बकँ, पोशलस, एअर इांशडया, पेरोशलयम बोडण व इतर अिा अिेक सांस्र्था/कां पिीमध्ये 
िौकरी करीत असेल व त्याांच्यामार्ण त वरीष्ट्ठ राष्ट्रीय अप्रजक्यपद स्पधा खेळलेला असेल अिा महाराष्ट्राच्या 
रहीवासी असलेल्या खेळाड ांच्या क्रीडा कामशगरीचा गणुाांकिासाठी शवचार करण्यात येईल. परुस्कार प्राप्त 
झालेल्या खेळाड ांिा राष्ट्रीय क्रीडा स्पधा (िॅििल गेतस् मध्ये) महाराष्ट्र राज्याकड ि खेळणे बांधिकारक राहील. 
याबाबीच ेहमीपत्र अजणदार खेळाड िे अजासोबत देणे आवश्यक राहील. परुस्कार प्राप्त झाल्यािांतर त्या खेळाड िे 
या अटीचा भांग केल्यास सांबांशधत खेळाड च्या सदर कृतीबाबत शिस्तभांगाच्या कायणवाहीबाबतचा प्रस्ताव क्रीडा 
सांचालिालयाद्वारे सांबांशधत प्राशधकरणास सादर करण्यात येईल. 
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शियम क्रमाांक १४) अशखल भारतीय आांतरशवदयापीठ स्पधेमध्ये सहभाग घेऊि प्राशवण्य प्राप्त करणारा खेळाड  
हा महाराष्ट्र राज्यातील अशधकृत शवदयापीठामार्ण त सहभागी झालेला असावा. अिा खेळाड ांचाच अशखल 
भारतीय आांतरशवदयापीठ स्पधा क्रीडा कामशगरीचा गुणाांकिाकरीता शवचार करण्यात येईल.  

शियम क्रमाांक १५) खेळाड ांच्या गुणाांकिासाठी सांबांधीत खेळाड  सहभागी झालेल्या अशधकृत राज्यस्तर 
स्पधेमधील स्पधा प्रकारात शकमाि ६0 टक्के शजल्याांचा सहभाग असल्यासच सदर स्पधेतील कामशगरीच े
गुणाांकि करण्यात येईल.  

शियम क्रमाांक १६) सवण स्तरावरील स्पधेतील सहभागी सांघाांची सांख्या सांबांशधत राज्य क्रीडा सांघटिेिे त्या त्या 
वर्षी क्रीडा सांचालिालयास सादर करणे बांधिकारक राहील. त्यासोबत स्पधेच ेड्रॉ सोबत जोडाव.े 

शियम क्रमाांक १७) सोबत जोडलेल्या पशरशिष्ट्ट"अ- 3.४ व 3.५" मधील गुण कोष्ट्टकािुसार परुस्कारासाठी 
पशरगशणत केलेल्या पाच वर्षांच्या कामशगरीपकैी सवोत्कृष्ट्ट तीि वर्षात एक ण शकमाि १८ प्रकवा अशधक गुण प्राप्त 
करतील त्यापकैी सवाशधक गुण शमळशवणाऱ्या एक परुूर्ष व एक मशहला याांची परुस्कारासाठी शिवड करण्यात 
येईल. 

शियम क्रमाांक १८) एखाद्या खेळात दोि खेळाड ांिा समाि सवाशधक गुण प्राप्त झालेले असतील तर त्यापैकी 
वयािे ज्येष्ट्ठ असलेल्या खेळाड ची शिवड परुस्कारासाठी करण्यात येईल. अिा दोन्ही खेळाड ांचे वय सारखे 
असल्यास अपवाद तहण ि दोन्ही खेळाड ांिा परुस्कार देण्याचा शवचार करता येईल. 

शियम क्रमाांक १९) परुस्कारासाठी शवचारात घेतलेल्या स्पधांच्या काळात जर खेळाड िे उत्तेजक द्रव्य  (डोप्रपग) 
घेतल्याच ेआढळ ि आल्यास सांबांशधत खेळाड स देण्यात आलेला परुस्कार रद्द करण्याचे अशधकार िासिास 
राहतील. 

शियम क्रमाांक २०) परुस्कारासाठी अजण केलेल्या खेळाड िे सादर केलेली माशहती असत्य, चकुीची व शदिाभ ल 
करणारी असल्याच ेशिदिणिास आल्यास परुस्कार रद्द करण्याचा अशधकार िासिास राहील व सांबांशधता शवरूद्ध 
भारतीय दांड सांशहतेिुसार कारवाई केली जाईल.  

शियम क्रमाांक २१) गणुाांकि कोष्ट्टकातील रे्थट परुस्कारासाठी ग्राहय धरलेल्या आांतरराष्ट्रीय स्पधा व कामशगरी 
असणे आवश्यक राहील. सदरचा परुस्कार जादा परुस्कार देण्यात येईल. 

शियम क्रमाांक २२) जर एखाद्या क्रीडा प्रकारामध्ये परुस्कारासाठी पात्र खेळाड  उपलब्ध झाले िाही तर सदरचा 
परुस्कार अन्य ऑप्रलशपक खेळामध्ये समाशवष्ट्ट असलेल्या खेळाच्या उपप्रकारामध्ये सवोत्तम कामशगरी केलेल्या 
खेळाड स आयुक्त, क्रीडा याांचे स्तरावरील छाििी/शिर्ारस सशमतीिे केलेल्या शिर्ारिी शवचारात घेऊि 
परुस्कार देण्याच े अशधकार राज्यस्तरीय परुस्कार शिवड सशमतीस राहतील. तर्थाशप अस े करतािा प्रदाि 
करावयाच्या शिवछत्रपती क्रीडा परुस्काराांची सांख्या एक ण परुस्कार सांख्येच्या (७ प्रकारच्या परुस्कार सांख्येच्या) 
मयादेतच राहील. 
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शियम क्रमाांक २३) वयैम्क्तक या क्रीडा प्रकारात गॅ्रन्डस्लॅम (प्रवबल्डि, फ्रें च ओपि, य . एस. ओपि व ऑस्रेशलयि 
ओपि) स्पधा, डेव्हीस कप स्पधा, रे्डरेिि कप स्पधा, एटीपी स्पधा व डब्ल्य टीए स्पधा या सवोच्च महत्वाच्या 
आांतरराष्ट्रीय स्पधा आहेत त्यामुळे या स्पधांमधील कामशगरीचा गणुाांकिासाठी शवचार करण्यात 
येईल.  

 

शियम क्रमाांक २४) िरीरसौष्ट्ठव क्रीडा स्पधांमध्ये सवण वजि गटाांमधील शवजते्याांची स्पधा घेव ि चॅम्तपयि ऑर् 
चॅम्तपयि शिवडण्यात येतो. (उदा. आांतरराष्ट्रीय स्तरावर शमस्टर आशिया, राष्ट्रीय स्पधेतील शवजते्याांिा भारत श्री, 
राज्य स्पधेतील शवजते्याांिा महाराष्ट्र श्री) अिा खेळाड ांिा अशतरीक्त ५ गणु देण्यात येतील. 
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पशरशिष्ट्ट “अ-3.1” 
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा परुस्कार (खेळाड ) शियम  

 

(1) खेळाड चे िाांव :-कुमार/कुमारी/श्री/श्रीमती ----------------------------------------- 
(2) पत्ता  :-  
(3) खेळाचा प्रकार :- 
 

अ 
क्र 

स्पधेच ेिाांव स्पधेचा 
स्तर 

शठकाण कालावधी स्पधेतील कामशगरी 
प्रर्थम/म्व्दतीय/तृतीय 

स्पधा अशधकृत 
अप्रजक्यपद स्पधा आहे 
प्रकवा िाही, याबाबतचे 
स्वयांस्पष्ट्ट अशभप्राय 

1       
2       
3       
4       
5       

 

पशरशिष्ट्ट “अ-3.२” 
प्रमाणपत्र 

प्रमाशणत करण्यात येते की, कुमार/कुमारी/श्री/श्रीमती ---------------------------------------------
खेळाड  िोंदणी क्रां . -------------------------------------------- हे/ या ----------------------------
------------ या खेळाचा खेळाड  अस ि या खेळास भारतीय -------------------------------------                          
( खेळाचे िाांव शलहाव े) महासांघाची /महाराष्ट्र ऑशलम्तपक असोशसएििची / भारतीय ऑप्रलम्तपक असोशसएििची 
मान्यता आहे. कुमार/कुमारी/श्री/श्रीमती ------------------------------------याांिी अजामध्ये िम द केलेली 
कामशगरी, सांघटिेच्या कागदपत्राांिुसार बरोबर आहे/िाही. कुमार/कुमारी/श्री/श्रीमती ----------------------
------------------ हे/ या शिवछत्रपती राज्य क्रीडा परुस्कारासाठी अजण करण्यास पात्र आहेत/िाहीत. 
 

स्र्थळ : 
शदिाांक: 
सांघटिेचीमोहोर     (स्वाक्षरी)  (स्वाक्षरी) 
        सशचव                 अध्यक्ष  
               सांघटिेचिेाव           सांघटिेचिेाव   
शटप : (1)  अपात्र प्रमाशणत केलेल्या खेळाड बाबतची स्वयांस्पष्ट्ट कारणमीमाांसा स्वतांत्र कागदावर सांघटिेच े
सशचव व अध्यक्ष याांच्या सांयुक्त सही शिक्याशििी देण्यात यावी. 
(2)  लाग  असेल तेरे्थ (    ) अिी ख ण करावी. 



िासि शिणणय क्रमाांकः शिछपु 2018/प्र. क्र.127/क्रीयुसे-2 
 

पृष्ट्ठ 44 पैकी 22 

पशरशिष्ट्ट “अ-3.३” 
रे्थट परुस्कारा करीता स्पधा प्रकार व कामशगरी 

अ.
क्र 

क्रीडा स्पधेचा स्तर 
स्पधेतील खेळाड ांची कामशगरी 

पशहला 
क्रमाांक 

दुसरा 
क्रमाांक 

शतसरा क्रमाांक सहभाग 

1. ऑप्रलशपक गेतस रे्थट परुस्कार रे्थट परुस्कार रे्थट परुस्कार रे्थट परुस्कार 
2. जागशतक अप्रजक्यपद स्पधा (वशरष्ट्ठ गट), 

जागशतक चर्षक (वशरष्ट्ठ गट) 
एशियि गेतस, 
कॉमिवले्र्थ गेतस 

रे्थट परुस्कार रे्थट परुस्कार रे्थट परुस्कार -- 

३. गँ्रडस्लॅम स्पधा/डेव्हीस कप/रे्ड कप 
भारतीय सांघाचे प्रशतशिधीत्व (वल्डण ग्रुप व 
आशियाई ओिािीया ग्रुप) प्राशवण्य (र्क्त 
लॉि टेशिससाठी) 

रे्थट परुस्कार रे्थट परुस्कार रे्थट परुस्कार -- 

महाराष्ट्रातील एखादी मशहला/परुुर्ष 
खेळाड  जर जागशतक क्रमवारीत एकेरी 
प्रकवा दुहेरीच्या अव्वल मािाांकिामध्ये 100 
क्रमाांकाच्या आत असेल तर (र्क्त लॉि 
टेशिससाठी)  

रे्थट परुस्कार रे्थट परुस्कार रे्थट परुस्कार -- 

र्थॉमस कप/उबरे कप, ऑल इांग्लांड 
बडॅप्रमटि स्पधा,   

रे्थट परुस्कार रे्थट परुस्कार रे्थट परुस्कार -- 

४. जागशतक बधु्दीबळ सांघटिा (शर्डे) मधील 
आांतरराष्ट्रीय गँ्रड मास्टर,  
आांतरराष्ट्रीय मशहला गँ्रड मास्टर,  
शकताब प्राप्त करणारे खेळाड   

 
 

रे्थट परुस्कार 

-- 

 
 
शियम क्र. ५ मधील ५.३ - काही खेळाांमध्ये जागशतक अप्रजक्यपद स्पधा प्रकवा जागशतक चर्षक स्पधा या दर चार वर्षांिी, 
दर दोि वर्षांिी प्रकवा दरवर्षी आयोशजत होत असतात. रे्थट परुस्कारासाठी शवचार करतािा यापकैी जास्तीत जास्त दीघण 
कालावधी िांतर आयोशजत केलेल्या स्पधांमधील कामशगरी ग्राहय धरण्यात येईल. 
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पशरशिष्ट्ट “अ-3.४” 
सवण साधारण गुणाांकि 

अ.क्र 
 क्रीडा स्पधेचा स्तर 

स्पधेतील खेळाड ांची कामशगरी 

पशहला 
क्रमाांक 

दुसरा 
क्रमाांक 

शतसरा क्रमाांक सहभाग 

1. जागशतक अप्रजक्यपद स्पधा / चर्षक (वशरष्ट्ठ गट), 
वल्डण चेस ऑप्रलशपयाड (साांशघक) वरीष्ट्ठ गट 
/जागशतक चसे अप्रजक्यपद स्पधा  
(वरीष्ट्ठ गट - वयैम्क्तक स्पधा) (दर दोि वर्षािे 
आयोशजत होणारी स्पधा असले तर) 

१५ १४ १३ ०६ 

2. जागशतक अप्रजक्यपद स्पधा / चर्षक (वशरष्ट्ठ गट) 
(दरवर्षी आयोशजत होणारी स्पधा असेल तर) 

०८ ०७ ०६ ०३ 

३. एशियि गेतस, कॉमिवले्र्थ गेतस -- -- -- ०५ 
४. आशियाई अप्रजक्यपद स्पधा (शसशियर गट), 

आशियाई चर्षक (शसशियर गट), 
राष्ट्रकुल अप्रजक्यपद स्पधा (शसशियर गट) 

०७ ०६ ०५ ०२ 

५. वल्डण युशिव्हर्थसटी गेतस,  
िॅििल गेतस्,  
राष्ट्रीय अप्रजक्यपद स्पधा  
(शसशियर गट), आांतरराष्ट्रीय रे्डरेिि कप 
(वशरष्ट्ठ गट), साऊर्थ एशियि स्पधा/गेतस 
(शसशियर गट) 

०५ ०४ ०३ ०२ 

६. राज्य अप्रजक्यपद स्पधा (शसशियर गट),  
अशखल भारतीय आांतर शवद्यापीठ क्रीडा स्पधा 
अशखल भारतीय िागरी सेवा स्पधा 

०३ ०२ ०१ -- 

 

शटप -   
1. काही खेळाांमध्ये आशियाई अप्रजक्यपद स्पधा प्रकवा आशियाई चर्षक स्पधा या दर दोि वर्षांिी 
प्रकवा दरवर्षी आयोशजत होत असतात. गुणाांकिासाठी शवचार करतािा यापकैी २/१ वरे्ष कालावधी िांतर 
आयोशजत केलेल्या स्पधांमधील कामशगरी (रे्थट परुस्कारा व्यशतशरक्त) ग्राहय धरण्यात येईल.  
2. पशरशिष्ट्ट (3.4) व (3.5) मधील प्राप्त होणा-या गुणाांची बरेीज करुिच एक ण गणुाांकि धरले 
जाईल. 
3. राष्ट्रीय व आांतरराष्ट्रीय स्पधांमध्ये वयैम्क्तक उच्चाांक केल्यास उच्चाांकिासाठी अशतशरक्त ५ गुण 
देण्यात येतील. 
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पशरशिष्ट्ट “अ-3.५” 
शिवडक खेळाांच्या शवशिष्ट्ट स्पधांसाठीचे गणुाांकि 

क्रीडा प्रकार - लॉिटेशिस 

अ.
क्र 

क्रीडा स्पधेचा स्तर 
स्पधेतील खेळाड ांची कामशगरी 

पशहला 
क्रमाांक 

दुसरा 
क्रमाांक 

शतसरा क्रमाांक सहभाग 

१. महाराष्ट्रातील एखादा मशहला प्रकवा परुुर्ष खेळाड  जर 
गँ्रड स्लॅम स्पधेत एकेरी प्रकवा दुहेरीच्या पात्रता रे्री 
खेळल्यास (गॅ्रन्डस्लॅम (प्रवबल्डि, फ्रें च ओपि, य . एस. 
ओपि व ऑस्रेशलयि ओपि) स्पधा, डेव्हीस कप स्पधा, 
रे्ड कप स्पधा,) 

-- -- -- ०३ 

२. एटीपी स्पधा व डब्ल्य टीए स्पधा ०८ ०७ ०६ ०३ 
 

क्रीडा प्रकार - शक्रकेट 

अ.
क्र 

क्रीडा स्पधेचा स्तर 
स्पधेतील खेळाड ांची कामशगरी 

पशहला 
क्रमाांक 

दुसरा 
क्रमाांक 

शतसरा क्रमाांक सहभाग 

१. आांतरराष्ट्रीय शक्रकेट एक शदवसीय/टेस्ट शसरीज, 
२०-२० क्रीकेट 

०७ ०६ ०५ ०२ 

२. रणजी रॉर्ी/दुलीप रॉर्ी/देवधर रॉर्ी/ इराणी 
रॉर्ी, कुचशबहार रॉर्ी, भारतीय ए सांघासाठीच े
आांतरराष्ट्रीय क्रीकेट एक शदवसीय /टेस्ट शसरीज 
20-20 शक्रकेट  

०५ ०४ ०३ ०२ 

 
 

क्रीडा प्रकार - रु्टबॉल 
अ.
क्र 

क्रीडा स्पधेचा स्तर 
स्पधेतील खेळाड ांची कामशगरी 

पशहला क्रमाांक दुसरा क्रमाांक शतसरा क्रमाांक सहभाग 
१. सांतोर्ष रॉर्ी, रे्डरेिि कप, बी.सी. राय रॉर्ी ०५ ०४ ०३ ०२ 

 
क्रीडा प्रकार - शजतिॅस्टीक्स 

अ.
क्र 

क्रीडा स्पधेचा स्तर 
स्पधेतील खेळाड ांची कामशगरी 

पशहला क्रमाांक दुसरा क्रमाांक शतसरा क्रमाांक सहभाग 
१. वल्डण चॅलेंज कप शसरीज (वशरष्ट्ठ गट) ०७ ०६ ०५ ०२ 
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क्रीडा प्रकार - टेबल टेशिस 
अ.
क्र 

क्रीडा स्पधेचा स्तर 
स्पधेतील खेळाड ांची कामशगरी 

पशहला क्रमाांक दुसरा क्रमाांक शतसरा क्रमाांक सहभाग 
१. आय.टी.टी.एर्. प्रो टुसण (वशरष्ट्ठ गट) ०७ ०६ ०५ ०२ 

क्रीडा प्रकार - बधु्दीबळ 
अ.
क्र 

क्रीडा स्पधेचा स्तर 
स्पधेतील खेळाड ांची कामशगरी 

पशहला क्रमाांक दुसरा क्रमाांक शतसरा क्रमाांक सहभाग 
१. वल्डण कप वरीष्ट्ठ गट वयैम्क्तक स्पधा ०७ ०६ ०५ ०२ 

 
 

क्रीडा प्रकार - बडॅप्रमटि 

अ.क्र क्रीडा स्पधेचा स्तर 
स्पधेतील खेळाड ांची कामशगरी 

पशहला 
क्रमाांक 

दुसरा 
क्रमाांक 

शतसरा 
क्रमाांक 

सहभाग 

१. सुदीरमि वल्डण कप (सांघटिा आयोशजत) (वशरष्ट्ठ गट-साांशघक)  ०७ ०६ ०५ ०२ 
२. रॅ्थामस कप परुुर्ष व उबरे कप क्रीडा स्पधा (सांघटिा आयोशजत) 

(वशरष्ट्ठ गट) (एकेरी, दुहेरी)/ ऑल इांग्लड बडॅप्रमटि स्पधा  
 

-- -- -- ०३ 

३. सुपर शसरीज क्रीडा स्पधा - वयैम्क्तक (एकेरी, शमश्र दुहेरी, दुहेरी), 
इांटरिॅििल चॅलेंज क्रीडा स्पधा/इांटरिॅििल सॅटेलाईट/ 
इांटरिॅििल शसरीज क्रीडा स्पधा वयैम्क्तक (एकेरी, शमश्र दुहेरी, दुहेरी),  
गॅ्रण्ड प्री गोल्ड क्रीडा स्पधा - वयैम्क्तक (एकेरी, शमश्र दुहेरी, दुहेरी), 
गॅ्रण्ड प्री क्रीडा स्पधा - वयैम्क्तक (एकेरी, शमश्र दुहेरी, दुहेरी) 

०५ ०४ ०३ ०२ 

 
क्रीडा प्रकार - हॉकी 

अ.
क्र 

क्रीडा स्पधेचा स्तर 
स्पधेतील खेळाड ांची कामशगरी 

पशहला 
क्रमाांक 

दुसरा 
क्रमाांक 

शतसरा 
क्रमाांक 

सहभाग 

१. अझलि िाह हॉकी टुिांमेंट वरीष्ट्ठ गट, वल्डण लीग 
र्ायिल चॅम्तपयिशिप वरीष्ट्ठ गट 

०७ ०६ ०५ ०२ 

२. जोहर कप आांतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पधा,  
आांतरराष्ट्रीय हॉकी शसरीज दोि देिाांमधील 

०५ ०४ ०३ ०२ 
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क्रीडा प्रकार - िरीर सौष्ट्ठव 

अ.
क्र 

क्रीडा स्पधेचा स्तर 
स्पधेतील खेळाड ांची कामशगरी 

पशहला 
क्रमाांक 

दुसरा क्रमाांक शतसरा क्रमाांक सहभाग 

१. ॲतयुच्यअुर ऑप्रलशपया स्पधा (सांघटिा 
आयोशजत) (वरीष्ट्ठ गट) (िरीरसौष्ट्ठव), 
आरिॉल्ड क्लाशसक आांतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पधा 

०७ ०६ ०५ ०२ 

२. एशियि बीच गेतस (ऑप्रलशपक कॉन्सुल ऑर् 
एशिया आयोशजत) (वरीष्ट्ठ गट), शमस्टर इांशडया 
राष्ट्रीय अप्रजक्यपद क्रीडा स्पधा (सांघटिा 
आयोशजत) (वरीष्ट्ठ गट) 

०५ ०४ ०३ ०२ 

३. महाराष्ट्र श्री राज्य अप्रजक्यपद स्पधा (सांघटिा 
आयोशजत) (वरीष्ट्ठ गट) (िरीरसौष्ट्ठव) 

०३ ०२ ०१ -- 

 

शटप  - िरीरसौष्ट्ठव क्रीडा स्पधांमध्ये सवण वजि गटाांमधील शवजते्याांची स्पधा घेव ि चॅम्तपयि ऑर् चॅम्तपयि 
शिवडण्यात येतो. (उदा. आांतरराष्ट्रीय स्तरावर शमस्टर आशिया, राष्ट्रीय स्पधेतील शवजते्याांिा भारत श्री, राज्य 
स्पधेमधील शवजते्याांिा महाराष्ट्र श्री अिा खेळाड ांिा अशतरीक्त ५ गुण देण्यात येतील.) 
 

क्रीडा प्रकार - जलतरण, वॉटरपोलो व डायव्हींग 
अ.
क्र 

क्रीडा स्पधेचा स्तर 
स्पधेतील खेळाड ांची कामशगरी 

पशहला क्रमाांक दुसरा क्रमाांक शतसरा क्रमाांक सहभाग 
१. शर्िा वल्डण चॅम्तपयिशिप वरीष्ट्ठ गट ०८ ०७ ०६ ०३ 

 

क्रीडा प्रकार - ॲर्थलटेीक्स 

अ.क्र क्रीडा स्पधेचा स्तर 
स्पधेतील खेळाड ांची कामशगरी 

पशहला क्रमाांक दुसरा क्रमाांक शतसरा क्रमाांक सहभाग 
१. आांतरराष्ट्रीय परशमट मीट (वशरष्ट्ठ गट) ०८ ०७ ०६ ०३ 

 

क्रीडा प्रकार - ज्युदो 

अ.क्र क्रीडा स्पधेचा स्तर 
स्पधेतील खेळाड ांची कामशगरी 

पशहला क्रमाांक दुसरा क्रमाांक शतसरा क्रमाांक सहभाग 
१. जागशतक गॅ्रड स्लॅम (वशरष्ट्ठ गट), 

जागशतक गँ्रड शप्रक्स (वशरष्ट्ठ गट) 
०८ ०७ ०६ ०३ 
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क्रीडा प्रकार - सायकप्रलग 

अ.क्र क्रीडा स्पधेचा स्तर 
स्पधेतील खेळाड ांची कामशगरी 

पशहला क्रमाांक दुसरा क्रमाांक शतसरा क्रमाांक सहभाग 
१. रॅक एशिया कप स्पधा (वशरष्ट्ठ गट) ०८ ०७ ०६ ०३ 

 
क्रीडा प्रकार - अश्वारोहण 

अ.क्र क्रीडा स्पधेचा स्तर 
स्पधेतील खेळाड ांची कामशगरी 

पशहला क्रमाांक दुसरा क्रमाांक शतसरा क्रमाांक सहभाग 
१. एर्.ई.आय. स्पधा ०५ ०४ ०३ ०२ 
२. राज्य ०३ ०२ ०१ -- 

 
क्रीडा प्रकार -कुस्ती 

अ.क्र क्रीडा स्पधेचा स्तर 
स्पधेतील खेळाड ांची कामशगरी 

पशहला क्रमाांक दुसरा क्रमाांक 
१. प्रहद केसरी ०५ ०४ 
२. महाराष्ट्र केसरी ०३ ०२ 

 
 

******************* 
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पशरशिष्ट्ट “अ-४” 
शिवछत्रपती राज्य साहसी क्रीडा परुस्कार 

शियम क्र. १) सांशक्षप्त िाांव :  
या शियमाांिा "शिवछत्रपती राज्य साहसी क्रीडा परुस्कार शियम, 2020" अस ेसांबोधण्यात याव.े 
 

शियम क्र. २) व्याख्या : 
साहस : १८ वर्षावरील एखादया व्यक्तीिे जल, जशमि व आकाि यामधील साहसी क्रीडा प्रकारात िैसर्थगक 
प्रशतकुल पशरम्स्र्थतीवर मात करुि तसेच त्याच्या शजवीतास असलेली जोखीम घेऊि पशरपणुण केलेली कामशगरी 
तहणज ेसाहस होय. 
शियम क्र. ३) उशद्दष्ट्ट: साहसी क्रीडा प्रकारामध्ये शविेर्ष उले्लखिीय कामशगरी करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातील साहसी 
व्यक्तींचा गौरव करणे हे या परुस्काराच ेउशद्दष्ट्ट आहे. 
शियम क्र. ४)  
(1) कें द्र िासिाचा तेिप्रझग िॉगे परुस्कार प्राप्त करणा-या महाराष्ट्रातील व्यक्तीस “शिवछत्रपती राज्य साहसी 
क्रीडा  परुस्कार ” त्या वर्षासाठी रे्थट परुस्कार देण्यात येईल.  
(2) साहसी क्रीडा क्षेत्रातील आपल्या अतुलिीय कामशगरीिे महाराष्ट्राच्या लौशककात भर टाकणाऱ्या सुयोग्य 
व्यव्क्तिा“शिवछत्रपती राज्य साहसी क्रीडा परुस्कार” देऊि सन्माशित करण्याच ेअशधकार िासिास राहतील. 
(3) जल, जशमि व आकाि या तीि स्वतांत्र साहसी क्रीडा प्रकारासाठी प्रत्येकी एक याप्रमाणे दरवर्षी एक ण ३ 
परुस्कार देण्यात येईल. 
 

शियम क्र. 5)  पात्रतेचे शिकर्ष: 
(१) पात्र परुस्कारासाठी खेळाड च्या कामशगरीचे मुल्यमापि करतािा परुस्कार वर्षाच्या लगतपवुण ५ वर्षाची 

कामशगरी शवचारात घेण्यात येईल. यामध्ये कौिल्य, शवक्रम, साहसाची तीव्रता, घेतलेली जोखीम, काठीण्य 
पातळी, िैसर्थगक प्रशतकुलता, प्रशतकुल पशरम्स्र्थती यासारखी दृष्ट्य पशरमाणे तसचे सांबांशधत व इतर साहसी 
क्रीडा प्रकारातील योगदाि, प्रशिक्षण व व्यवस्र्थापि शवचारात घेतली जातील. 

(२) साहसी क्रीडा परुस्कारासाठी शद. १ जािेवारी ते शद. ३१ शडसेंबर हा कालावधी शवचारात घेण्यात येईल.  
(३) साहसी क्रीडा प्रकारातील अशधकृत खेळाांची सांघटिा/सांस्र्था/क्लब असल्यास ती राष्ट्रीय शिखर सांघटिेला 
सांलग्ि असणे आवश्यक राहील. 
(४) जल, स्र्थल व आकाि परुस्कारासाठी आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा याांच्या अध्यक्षतेखाली उपसशमती स्र्थापि 
करावी. सदर उपसशमतीमध्ये (जल, स्र्थल व आकाि) या प्रत्येक प्रकारामधील तज्ञ, साहसी क्रीडा प्रकारातील 
शिवछत्रपती परुस्कारार्थी/तेिप्रझग िॉगे परुस्कारार्थी, अिुभवी व्यक्तींची/सांस्रे्थच्या पदाशधकारी याांची/सांबांशधत 
सांघटिा असल्यास सांघटिेच्या प्रशतशिधींचा सशमतीमध्ये समाविे असावा. उपसशमती सदस्याांची शिवड करण्याच े
अशधकार आयकु्त, क्रीडा व यवुक सेवा याांिा राहतील. सदर उपसशमतीिे प्राप्त प्रस्तावाांची छाििी करुि परुस्कार 
शिवड सशमतीस आपली शिर्ारस सादर करावी.  
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(5) प्रत्येक साहसी क्रीडा प्रकारातील साहस हे त्या त्या क्षते्रातील वातावरणाच्या म्स्र्थतीचा, वयोगट, वळे, उांची, 
अांतर, प्रशतकुल पशरम्स्र्थती, खेळ प्रकार, सांस्र्था अशधकृत आहे अर्थवा िाही याबाबतचा खुलासा व अजणदारािे 
केलेल्या साहस प्रकाराची कामशगरी कोणत्या सांस्र्था/सांघटिा याांिी प्रमाशणत केलेली आहे याबाबत सशवस्तर 
शववरण ज्या त्या खेळाच्या प्रकारािुसार त्या त्या सांस्र्थाांच्या प्रमाणपत्रासह अजणदारािे आपला अजण ऑिलाईि सादर 
करुि ऑिलाईि अजाची प्रप्रट सांबांशधत शजल्हा क्रीडा अशधकारी याांचकेडे सादर कराव.े 
(6) एका क्रीडा प्रकारामध्ये जर दोि व्यक्तींची कामशगरी ही परुस्कारासाठी पात्र होत असेल तर अिा वळेी वयािे 
जषे्ट्ठ असलेल्या व्यक्तीची शिवड करण्यात यावी. 
(7) व्यावसाशयक कारणास्तव जमीि, हवाई व जल यामधील साहसी क्रीडा प्रकार आयोशजत करण्यासाठी 
व्यावसाशयक उपक्रमाांचा शवचार परुस्कारासाठी करता येणार िाही.  
(8) साहसी क्रीडा उपक्रम आयोशजत करणारी सांस्र्था ही िोंदणी सांस्र्था अशधशियम 1860 अन्वये / धमादाय 
आयुक्ताांकडे /कां पिी कायदा 2013 च्या िा िर्ा तत्वावर झालेली असणे आवश्यक आहे.  
(9) देिातील/राज्यातील काही ठराशवक भागात उपरोक्त साहसी उपक्रमाांच ेआयोजि करण्यासाठी प वणपरवािगी 
आवश्यक असते. अिा शठकाणी उपरोक्त साहसी उपक्रम आयोशजत केले जाणार असतील तर केवळ तेर्थील 
गरजिुेसार त्या राज्यातील /देिातील शियमाांिुसार आयोजकाांिी तेर्थील सक्षम अशधका-याांची प वण परवािगी घेऊि 
पणुण केलेली साहसी कामशगरी शवचारात घेतली जाईल. शवतयाच े सांरक्षण सांप णण उपक्रमाच्या कालावधीसाठी 
आयोजकाांिी घेतलेले असाव.े 
(10) साहसी उपक्रमाच ेअशधकृत आयोजक सांघटिा/सांस्र्था याांिी शिश्चीत केलेली वयोमयादा पणुण केलेली असणे 
आवश्यक आहे. 
 

शियम क्र. 6)  अजण करण्याची पध्दत :  
1) अजणदारािे अजा सोबत अशधकृत प्रमाणपत्र, आवश्यक तेरे्थ सांबांशधत शवभागाच ेपरवािगी पत्र, व्हीडीओ 
रेकॉडींग व र्ोटो, प्रशसध्दी कात्रणे, साहस शिरीक्षकाांचा अहवाल, साहस कालावधी-स्र्थळ-उपम्स्र्थत 
मान्यवर-साहस दरतयािचे वातावरण-मागणदिणक इ. कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. 

2) ज्या शजल्हयातील खेळाड  त्याांिी सांबांशधत साहसाबाबतची, ज्या व्यक्ती साहसी उपक्रमात सहभागी झाल्या 
होत्या त्याांची माशहती, अजणदाराचा रशहवास असलेला तपशिल सांबांशधत सांस्रे्थमार्ण त त्या शजल्हा क्रीडा 
अशधकारी कायालयात सादर करणे आवश्यक आहे.  

 

शियम क्र. 7) परुस्कारासाठी पात्र साहसी प्रकार 
अ) जशमिीवरील साहसी क्रीडा प्रकार  

(१) शगयारोहण - अशत उांचीवरील शिखराांवर शगयारोहणाचे ताांशत्रक कौिल्य आशण सुरक्षा साधिाांचा वापर 
करुि केलेले आरोहण. तसचे शगयारोहणाच्या ताांशत्रक बाबीचा स्वतांत्रपणे वापर करुि पढुील उपक्रम 
आयोशजत केले जातात. - रॅपप्रलग, वॉटरर्ॉल रॅपप्रलग, व्हॅली क्रॉप्रसग, टायरोलीि रवॅ्हसण, जायांट स्वींग 
इत्यादी. सदर उपक्रम स्वतांत्रपणे आयोशजत केले जात असले तरी ते उपक्रम शगयारोहणाचा भाग आहेत.  
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शहमालयातील शगयारोहण मोहीमाांचे सांप णण शियमि इांडीयि माउांटेशिअरींग र्ाउांडेिि या राष्ट्रीय 
सांघटिेमार्ण त केले जाते. अिा मोहीमाांच ेिेतृत्व करणारे व त्यात भाग घेणारे शगयारोहण याांची पात्रता, 
प्रशिक्षण, अिुभव याबाबतचे शिकर्ष इांडीयि माउांटेशिअरींग र्ाउांडेिििे ठरशवलेले आहेत. त्या 
शिकर्षाांिुसार शहमालयातील शगयारोहण केलेले असाव.े शगयारोहण केलेल्या शिखराची उांची ६000 मी. 
पेक्षा अशधक असावी व सवोच्च उांची सर केलेल्या व्यक्तीस प्राधान्य देण्यात येईल. शगयारोहणातील साधि 
सामुग्रीच ेप्रमाणीकरण करण्याच ेकायण इांटरिॅििल माउांटेशियप्ररग अँड क्लाइांप्रबग रे्डरेिि (युआयएए 
www.theuiaa.org) मार्ण त केले जाते. त्याांिी प्रमाशणत केलेली वयैम्क्तक बचाव साधिे शगयारोहण 
करतािा वापरलेली असणे आवश्यक आहे. शगयारोहणासाठी वापरली जाणारी साधिसामुग्री, देखभाल, 
साठवण क आशण तपासणी ही त्या त्या साधि सामुग्रीच्या उत्पादकािे शदलेल्या स चिेप्रमाणे व 
शगयारोहणाच्या आांतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय राज्य शिखर सांघटिा याांिी शदलेल्या मागणदिणक स चिाांिुसार 
असाव.े 
(२) प्रस्तरारोहण -प्रस्तरखांड, प्रस्तर प्रभती, प्रस्तर सुळके याांवर प्रस्तरारोहणाच ेताांशत्रक कौिल्य आशण 
साधिाांचा वापर करुि केलेले आरोहण. सुमारे ६० अांिापेक्षा जास्त कोि असलेल्या वगेवगेळया प्रस्तर 
प्रभती, सुळके याांच्यावरील लहाि लहाि उांचवटे, खोबणी, खाचा, र्टी, भेगा, कोपरे अिा िैसर्थगक 
वगैुण्याांचा, हाता पायाांच्या सहाय्यािे आधार घेत व सरुक्षसेाठी दोर, प्रस्तर शखळे इत्यादीचा वापर करुि 
प्रस्तर प्रभती, सुळके याांच्यावर केलेले आरोहण तहणज ेप्रस्तरारोहण. 
प्रस्तरारोहण उपक्रमाांच ेआयोजि इांशडयि माउांटेशिअरींग र्ाउांडेिि या राष्ट्रीय शिखर सांघटिेच्या 
मागणदिणक तत्वािुसार केलेले असाव.े 
 (३) सायकलवर देि प्रवास/जग प्रवास/आव्हािात्मक मोशहमा - देिाांतगणत सायकलद्वारे पवुण, पशश्चम, 
दशक्षण, उत्तर व मध्य या शवभागातील राज्याांमध ि प्रवास केलेला असावा. तर जग प्रवासामध्ये पाच 
खांडामधील शवशवध देिामध ि प्रवास केलेला असावा. सायकल प्रवास हा दुगणम पवणत राांगा, मोशहमा, 
आांतरराष्ट्रीय स्तरावरील मोशहम, अल्रा एांड रन्स मोशहमा अिा मोशहमाांची काशठण्य बाबी शवचारात घेण्यात 
याव्यात. उदा. आयिण मॅि तहण ि आांतरराष्ट्रीय स्तरावर काठीण्य गणल्या जाणा-या उपक्रमाांमधील 
कामशगरी ही शवचारात घेतली जाईल. 
 

ब) हवाई साहसी खेळातील प्रकार  
१) हवते उड्डािाच ेताांशत्रक कौिल्य आशण सुरक्षा साधिाांचा वापर करुि केलेले हवतेील साहस तर्था उड्डाि तसचे 
उड्डािाांच्या ताांशत्रक बाबींचा स्वतांत्रपणे वापर करुि राष्ट्रीय व आांतरराष्ट्रीय पातळीवर पढुील उपक्रम आयोशजत 
केले जातात. उदा. परॅाग्लायडींग, पॉवर पॅराग्लायडींग (परॅामोटर), हँग ग्लायडींग, पॉवर हँग ग्लायडींग, परॅा 
जांप्रपग (स्काय डायव्हींग) इत्यादी खेळाच्या मोहीमा व स्पधा. सदर उपक्रम स्वतांत्रपणे आयोशजत केले जात 
असले तरी ते उपक्रम हवतेील साहसी क्रीडा प्रकाराचा भाग आहेत. या हवतेील साहसी खेळाांच े राष्ट्रीय 
पातळीवरील सांपणुण शियमि शदल्लीच्या एअरो क्लब ऑर् इांशडया या राष्ट्रीय सांघटिेमार्ण त केले जाते. हवतेील 
साहसी क्रीडा प्रकाराांच ेराष्ट्रीय व आांतरराष्ट्रीय पातळीवरील मोशहमा व स्पधांच े िेतृत्व करणारे, त्यात भाग 
घेणारे स्पधणक याांच े पात्रता, अिुभव याबाबतच े शिकर्ष एअरो क्लब ऑर् इांशडयािे ठरशवलेले आहेत. त्या 
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शिकर्षाांिुसार उपरोक्त हवतेील साहसी खेळाांच्या मोशहमा प्रकवा स्पधांचे राष्ट्रीय व आांतरराष्ट्रीय पातळीवरील 
आयोजि झालेले असाव.े 
२) हवाई साहसी क्रीडा प्रकाराांसाठी वापरण्यात येणारे साशहत्य हे FAI (रे्डरेिि ऑर् एअरॉिॉटीक 
इांटरिॅििल) या आांतरराष्ट्रीय सांस्रे्थच्या शियमाप्रमाणे अद्यावत असले पाशहज.े तसेच पायलट/मागणदिणक/ 
पयायी पायलट याांचेकडे FAI (रे्डरेिि ऑर् एअरॉिॉटीक इांटरिॅििल) या आांतरराष्ट्रीय सांस्रे्थचे पायलट 
प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. 
३) त्याांिी योग्य त्या मान्यताप्राप्त सांस्रे्थच ेशकमाि दजाच ेप्रर्थमोपचाराच ेप्रशिक्षण घेतले असले पाशहज.े  
४) त्याांिी शकमाि २०० शदवस हवते उड्डाि प्रकवा कमीत कमी १०० तास हवते तरांगले असले पाहीज.े 
५) कामशगरी, दीघण अांतर पार करण्याचा शवक्रम शडजीटल अल्टीशमटर व शज.पी.एस. वापरुि तसचे सुरशक्षततेच्या 
शियम व अटीिुसार योग्य त्या हवामािामध्येच केलेली असावी.  
६) मोशहम, शवक्रम, राष्ट्रीय व आांतरराष्ट्रीय स्पधेतील सहभागासाठी शदल्लीच्या Aero Club of India याांची 
मान्यता असणे आवश्यक आहे. 
७) राष्ट्रीय पातळीवर Aero Club of India व आांतरराष्ट्रीय पातळीवर FAI या शिखर सांस्रे्थिी प्रकवा शतच्या 
मान्यतेिे आयोशजत केलेल्या स्पधेतील कामशगरीच ेप्रमाणपत्र, शिकालपत्र असले पाशहज.े प्रकवा त्या शिकाल 
पत्राांच्या आधारे स्र्थाशपत झालेले राष्ट्रीय व आांतरराष्ट्रीय शवक्रम िोंदशवले असाव.े 
८) साधि सामुग्री : परॅाग्लायडींग, पॉवर परॅाग्लायडींग (परॅामोटार), हँग ग्लायडींग, पॉवर हँग ग्लायडींग, पॅरा 
जांप्रपग (स्काय डायव्हींग) साठी लागणारे सवण साशहत्य हे FAI या आांतरराष्ट्रीय सांस्रे्थिे स्पधेमध्ये वापरण्यासाठी 
मान्यता शदलेले साशहत्य असले पाशहज.े 
९) पॅरा जांप्रपग/स्काय डायव्हींग उडीची उांची शकमाि ५,००० मी. व प्रर्थम भारतीय ठरण्या इतपत प्रकवा राष्ट्रीय 
शवक्रमाची कामशगरी असावी.  
१०) टँडम मागणदिणक सचुिा -  
१. पायलटकडे एअरो क्लब ऑर् इांशडयािे जारी केलेले FAI स्पोटींग लायसन्स असाव.े 
२. हे स्पोटींग लायसेन्स बरोबरच पायलटकडे शकमाि २०० तासाांचा हवते उड्डाि अिुभवाचा शलखीत परुावा 
असावा. 
३. उड्डाण करण्यासाठी पायलट वदै्यकीयदृष्ट्ट्या सक्षम असावा. 
४. टँडम ऑपरेटर/पायलटिे व त्याांच्या बरोबर उड्डाि करणा-या व्यक्तीिे हवतेील उड्डािासाठी प्रमाशणत साधि 
सामग्रीचा वापर केलेला असणे आवश्यक आहे.  
 

क) जल साहसी क्रीडा प्रकार 
(1) साहसी सेलींग साठी प्रकार - (शिडाची बोट), सेलींग अराऊां ड शद वल्डण प्रसगल हँडेड शवदाऊट एिी 

स्टॉप, सेलींग अराऊां ड शद वल्डण प्रसगल हँडेड शवर्थ स्टॉप, सेलींग अराऊां ड शद वल्डण शवर्थ कु्र शवदाऊट एिी 
स्टॉप, सेलींग अराऊां ड शद वल्डण शवर्थ कु्र शवर्थ स्टॉप 
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(२) खाडी पोहणे (इांम्ग्लि खाडी (इांग्लांड ते फ्रान्स), कुकस्रीट खाडी (न्युशझलांड), शजब्राल्टर खाडी, 
पाल्कस स्रीट (श्रीलांका) खाडी) व समुद्र पोहणे (शकमाि 21 शक.मी.) पेक्षा अशधक अांतराची कामशगरी 
शवचारात घेण्यात येईल. 

 झुरीज/इटाली/ग्रीस व अन्य आांतरराष्ट्रीय लाांब पल्ल्याच्या  ) १० शक.मी. च्या वरील (साहसी जलतरण 
स्पधा) 

 भारतीय जलतरण महासांघाद्वारे आयोशजत/परुस्कृत करण्यात येणा-या देिातील १४ शक.मी. प्रकवा 
त्यापेक्षा जास्त अांतराच्या स्पधा 

 गुजरात राज्य िासिाच्या क्रीडा शवभागामार्ण त आयोजीत करण्यात येणारी अशखल भारतीय शवर 
सावरकर सागरी जलतरण स्पधा 

 कें द्र प्रकवा राज्य िासिाद्वारे आयोशजत करण्यात येणा-या १० शक.मी. पके्षा जास्त अांतराच्या सागरी साहसी 
जलतरण स्पधा 

 इांम्ग्लि खाडी (इांग्लांड ते फ्रान्स), कुकस्रीट (न्युशझलांड) खाडी पोहणे यामध्ये अशतर्थांड पाण्यातील पोहणे, 
तसेच हाय टाईड, लो टाईड, व हवचे ेतापमाि, र्थांड पाण्याचे प्रमाण, वाहत्या प्रवाहात िैसर्थगकदृष्ट्ट्या 
प्रशतक ल पशरम्स्र्थती, लाटाांची उांची, पोहण्याचे अांतर (शक.मी.) जागशतक मान्यता प्राप्त खाडया इ. बाबतच े
परुाव ेसादर करणे आवश्यक आहे.  

 जल साहसी क्रीडा प्रकारात समुद्र व खाडीवरील साहसी क्रीडा प्रकार याकरीता महाराष्ट्र मेरीटाईम बोडण 
(MMB) / राज्यातील अशधकृत राज्य सांघटिा याांच्या जलक्रीडा धोरणातील िम द शियम व शियमावली 
बांधिकारक राहील.  

 जल साहसी उपक्रमास आांतरराष्ट्रीय जलतरण महासांघाद्वारे अर्थवा सांबांशधत देिातील सांस्र्था, भारतीय 
जलतरण महासांघाद्वारे आयोशजत प्रकवा मान्यता प्रदाि असणे आवश्यक आहे. 

 राज्य सांघटिाांिा /आयोजकाांिा भारतीय महासांघाची मान्यता आहे अिा सांघटिाांिी मान्यता अर्थवा 
प्रमाशणत केलेले भारतातील साहसी उपक्रम परुस्कारासाठी ग्राय समजण्यात येईल. 

 कें द्र / राज्य िासिातरे् आयोशजत साहसी उपक्रम. 
 अशधकृत राज्य सांघटिेद्वारे प्रकवा मान्यता प्रदाि केलेल्या अशधकृत शजल्हा सांघटिा/क्लबद्वारा आयोशजत 
साहसी उपक्रम. 

 अजणदाराच्या पाच वर्षापैकी  तीि वर्षातील उत्कृष्ट्ट कामशगरी शवचारात घेण्यात यावी.  
 अजणदाराच्या परुस्कार वर्षाच्या लगतपवुण ५ वर्षापैकी तीि वर्षातील उत्कृष्ट्ट कामशगरी शवचारात घेण्यात 
यावी. ५ वर्षाच्या साहसी क्रीडा कामशगरीमध्ये आांतरराष्ट्रीय स्तरावरील शकमाि एक खाडी यिस्वीपणे 
पोह ि पणुण करणे अशिवायण आहे. 

 आवश्यक तेरे्थ सांबांशधत पोटण रस्टची परवािगी घेण्यात यावी. 
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पशरशिष्ट्ट “अ-4.१” 
िमुिा-अ 

(साहसी उपक्रमाची माशहती) 
वर्षण................................... 
 

अ.क्र. उपक्रमाचे िाव स्तर अांतर शठकाण प्रमाणीत करणारी 
सांस्र्था/यिुीट 

कालावधी व 
वळे 

उपक्रम प णण 
करण्यासाठी 
लागललेी वळे 

                
        

स्वाक्षरी 
अजणदाराचे िाव....................................... 

******************* 
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पशरशिष्ट्ट “अ-५” 
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा परुस्कार (शदव्याांग खेळाड ) 

शियम क्र. १) सांशक्षप्त िाांव :  
या शियमाांिा "शिवछत्रपती राज्य क्रीडा परुस्कार (शदव्याांग खेळाड ) शियम, 2020" असे सांबोधण्यात याव.े 
 

शियम क्र. २) उद्दीष्ट्ट: अपांग व्यक्ती (समािसांधी, हक्काचे सांरक्षण व सांप णण सहभाग) अशधशियम,1995 च्या 
व्याख्येिुसार अपांग व्यक्तींिी क्रीडा क्षते्रातील शविेर्ष उले्लखिीय कामशगरी करणाऱ्या महाराष्ट्रातील अपांग 
खेळाड ांचा गौरव करणे हे या परुस्काराच ेउशद्दष्ट्ट आहे. 

 

शियम क्र. ३) दरवर्षी दोि परुुर्ष व दोि मशहला खेळाड ांिा हा परुस्कार देण्यात यावा. (यामध्ये जलतरण व मैदािी 
खेळ या दोि क्रीडा प्रकारासाठी परुुर्ष व मशहला अस ेस्वतांत्र परुस्कार चक्राकार पध्दतीिे देण्यात याव ेव इतर 
खेळ प्रकारासाठी एक परुुर्ष व एक मशहला स्वतांत्र परुस्कार देण्यात यावा. 

शियम क्र. ४) पात्रतेच ेशिकर्ष :   
(1)  िॅििल पॅराऑशलम्तपक कशमटी ऑर् इांशडया व्दारा अर्थवा एकशवध पॅरा ऑशलव्तपक सांघटिाद्वारा 
आयोशजत वशरष्ट्ठ गटातील राष्ट्रीय अप्रजक्यपद स्पधेत अत्युत्कृष्ट्ट िैपणु्य दाखशवणारे खेळाड  परुस्कारासाठी पात्र 
राहतील. वरील दोि पकैी एकच स्पधा परुस्कार वर्षामध्ये ग्राय धरण्यात येईल. 
 (2)  महाराष्ट्र पॅरा ऑशलम्तपक सांघटिेव्दारा अर्थवा एकशवध परॅा ऑशलव्तपक सांघटिाद्वारा आयोशजत वशरष्ट्ठ 
गटातील राज्य अप्रजक्यपद स्पधेत अत्युत्कृष्ट्ट िैपणु्य दाखशवणारे खेळाड  परुस्कारासाठी पात्र राहतील. वरील 
दोि पकैी एकच स्पधा परुस्कार वर्षामध्ये ग्राय धरण्यात येईल. 
 (3) परुस्कार वर्षातील 30 ज ि रोजी सांपणाऱ्या वर्षासह लगतप वण पाच वर्षातील एखाद्या खेळाड ची 
आांतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य अप्रजक्यपद पातळीवरील कामशगरी शवचारात घेतली जाईल. या पाच वर्षापकैी 
सवाशधक चाांगल्या तीि वर्षाच्या कामशगरीचे म ल्यमापि व गुणाांकि केले जाईल. सचुशवलेल्या पाच वर्षापैकी 
शकमाि तीि वरे्ष िॅििल पॅरा ऑशलम्तपक असोशसएिि ऑर् इांशडया व्दारा आयोजीत अशधकृत राष्ट्रीय अप्रजक्यपद 
स्पधेत सहभाग घेतलेला असणे आवश्यक आहे. 
(4) एखादा खेळाड  एक वा दोि वर्षाच्या कामशगरीच्या आधारे परुस्कारासाठी पात्र ठरत असेल तर त्याला     
वरील (3) मधील तीि वरे्ष सहभागाची अट लाग  होणार िाही. 
(५) आांतरराष्ट्रीय स्पधापैकी इांटर िॅििल परॅाप्रलशपक कशमटी कड ि मान्यताप्राप्त स्पधांच्या प्रमाणपत्राच ेगणुच 
र्क्त ग्राय धरण्यात येतील. 
(६) वयैम्क्तक स्पधा व साांशघक स्पधा हे शभन्न प्रकार असल्यामुळे त्याांच्यािी सांबांशधत खेळाड ांिा शिवछत्रपती राज्य 
क्रीडा परुस्कार देण्यासाठी खालीलप्रमाणे शिकर्ष राहतील :-  
I. अपांगाच्या खुल्या गटातील राष्ट्रीय अप्रजक्यपद स्पधेत सुवणण/रौप्य/कास्य पदक शवजतेे खेळाड  परुस्कारासाठी 

अजण करु िकतील. 
II. प्राप्त झालेल्या अजांची छाििी करुि गणुकोष्ट्टकाच्या आधारे सवोत्कृष्ट्ट खेळाड ांची शिवड करण्यात येईल. 
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III. वयैम्क्तक व साांशघक खेळासाठी खाली शदलेल्या गुणकोष्ट्टकात दिणशवलेल्या गुणपध्दती िुसार खेळाड स गुण 
देण्यात यावते. 

IV. या गणु कोष्ट्टकाप्रमाणे वयैम्क्तक व साांशघक स्पधामध्ये ज ेखेळाड  १८ प्रकवा त्यापके्षा अशधक गुण प्राप्त करतील 
ते खेळाड  परुस्कारासाठी पात्र राहतील व गणुािुक्रमे प्रर्थम असलेल्या खेळाड ची परुस्कारासाठी शिवड 
करण्यात येईल. 

V. अपांग प्रवगामध्ये दोि खेळाड ांिा समाि सवाशधक गणु प्राप्त झाले असतील तर त्यापैकी वयािे ज्येष्ट्ठ असलेल्या 
खेळाड चीच शिवड परुस्कारासाठी करण्यात यावी. 

(७) ज्या खेळाड ांचा जन्म महाराष्ट्रात झाला असेल प्रकवा सलग 15 वर्षण राज्यात रशहवासी असेल असेच खेळाड   
      या परुस्कारास पात्र ठरतील. 
 

(८) सामान्य खेळाड  प्रमाणेच शदव्याांग खेळाड ांिा ही र्क्त मैदािी खेळ, जलतरण या क्रीडा प्रकाराांसाठी चक्राकार  
     पध्दतीिे स्वतांत्र परुुर्ष आशण मशहला गटाच्या खेळाकरीता परुस्कार देण्यात यावा. उवणरीत सवण खेळाांसाठी  
     शमळ ि गुणाांक (मेरीट) प्रमाणे परुुर्ष आशण मशहला असा प्रत्येकी एक परुस्कार देण्यात यावा.   
शियम क्र. ५)  म ल्याांकिासाठी गुण कोष्ट्टक 
अ.क्र क्रीडा स्पधेचा स्तर स्पधेतील खेळाड ची कामशगरी 

  पशहला क्रमाांक दुसरा क्रमाांक शतसरा क्रमाांक सहभाग 
1. पॅराप्रलशपक क्रीडा स्पधा रे्थट पुरस्कार रे्थट पुरस्कार रे्थट पुरस्कार रे्थट पुरस्कार 
2. जागशतक पॅरा क्रीडा स्पधा/एशियि पॅरा 

गेतस/कॉमिवले्र्थ पॅरा गेतस (दर ४ वर्षांिी आयोशजत 
होणारी स्पधा) 

रे्थट पुरस्कार रे्थट पुरस्कार रे्थट पुरस्कार १२ 

3. आशियायी पॅरा अप्रजक्यपद स्पधा (वशरष्ट्ठ गट)/ 
कॉमिवले्र्थ पॅरा अप्रजक्यपद स्पधा (वशरष्ट्ठ गट) 
ज्युशि. वल्डण पॅरा अप्रजक्यपद स्पधा 

12 1१ १0 0९ 

4. वशरष्ट्ठ पॅरा राष्ट्रीय अप्रजक्यपद स्पधा 0९ 0८ 0७ 0६ 
5. वशरष्ट्ठ पॅरा राज्य अप्रजक्यपद स्पधा 0७ 0६ 0५ -- 

 

शियम क्र. ६)  परुस्कारासाठी पात्र क्रीडा व खेळ प्रकार :  
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा परुस्कार (शदव्याांग खेळाड ) साठी पॅरा ऑशलम्तपक क्रीडा स्पधा मध्ये समाशवष्ट्ट असलेले 
क्रीडा प्रकार (Summer Olympics) ग्राहय राहातील.  
 

शियम क्र. ७)  अजण करण्याची पध्दत: 
(1)  या परुस्काराकशरता खेळाड ांिा िॅििल पॅरा ऑशलम्तपक कशमटी ऑर् इांशडया याांचिेी सांलग्ि असलेल्या राज्य 
सांघटिेव्दारे अर्थवा वयैम्क्तकशरत्या अजण करता येईल.  
(२) राज्य सांघटिेव्दारे अजण सादर करतािा सांघटिेिे त्याांच्या सशचवािे प्रमाशणत केलेला सांबांशधत खेळाड च्या शवशहत 
िमुन्यातील वयैम्क्तक तपशिला सोबत खालील कागद पत्रे जोडावीत :- 
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 (अ) खेळाड ांची सलग पाच वर्षात राज्य/राष्ट्रीय/आांतरराष्ट्रीय पातळीवर शमळशवलेल्या क्रीडा िैपणु्य शवर्षयक 
कामशगरी सांबशधच्या प्रमाणपत्राच्या झेरॉक्स प्रती सादर  कराव्यात व त्या सक्षम प्राशधकाऱ्यािे प्रमाशणत केलेल्या 
असाव्यात. िॅििल पॅराऑशलम्तपक कशमटी ऑर् इांशडयािी सांलग्ि असलेल्या राज्य सांघटिेिे प्रदाि केलेल्या 
शवजतेेपदा बाबतची प्रमाणपत्र.े 
(ब) खेळाड ांचे पासपोटण आकाराचे पाच र्ोटो, महाराष्ट्र राज्यातील अशधवास प्रमाणपत्र. 
(क) कायणकारी सशमतीिे सांमत केलेल्या ठरावाची प्रत. 
 (ड) परुस्कार वर्षा लगतप वण पाच वर्षामध्ये राष्ट्रीय/राज्य सांघटिेिे आयोशजत केलेल्या आांतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय/ 
राज्यस्तरीय अशधकृत अप्रजक्यपद स्पधांची शठकाणे व कालावधी याबाबतची माशहती सांघटिेचे सशचव व अध्यक्ष 
याांिी साक्षाांकीत करुि पशरशिष्ट्ट अ- ५.१ मध्ये शवहीत केलेल्या िमुन्यात पशरशिष्ट्ट-अ ५.३ मधील प्रमाणपत्रासह 
सादर करावी. 
(३) वयैम्क्तकशरत्या अजण सादर करतािा खेळाड िे शवशहत िमुन्यातील वयैम्क्तक तपिीला सोबत पोटशियम (२) 
मधील (अ), (ब) व (ड) येरे्थ िम द केलेली कागदपत्र ेस्वसाक्षाांकीत करुि जोडावीत. सादर केलेले प्रमाणपत्र खोटे 
आहे असे आढळ ि आल्यास त्या खेळाड  शवरुध्द कायदेिीर कारवाई करण्यात येईल. 
(४) आयुक्त स्वत:ह ि परुस्कारासाठी सयुोग्य असणाऱ्या खेळाड ांच्या िावाांची शिर्ारस परुस्कार शिवड सशमतीकडे 
करु िकतील. 
(५) अप णण अजाचा शवचार केला जाणार िाही. 
 

पशरशिष्ट्ट “अ-5.1” 
अ.क्र. स्पधेचे िाव स्पधेचा स्तर शठकाण कालावधी प्राशवण्य 

1 ते      
10      

 
शदिाांक :         स्वाक्षरी 
स्र्थळ :        सशचव / अध्यक्ष 
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पशरशिष्ट्ट “अ-5.2” 
 

 (1) खेळाड चे िाांव :- कुमार/कुमारी/श्री/श्रीमती ----------------------------------- 
(2) पत्ता  :-  
(3) खेळाचा प्रकार :- 
अ 
क्र 

स्पधेच ेिाांव स्पधेचा 
स्तर 

शठकाण कालावधी स्पधेतील कामशगरी 
प्रर्थम/म्व्दतीय/तृती

य 

स्पधा अशधकृत अप्रजक्यपद 
स्पधा आहे प्रकवा िाही, 
याबाबतच ेस्वयांस्पष्ट्ट 

अशभप्राय. 
1 2 3 4 5 6 7 
2       
3       
4       
5       

 

पशरशिष्ट्ट “अ-5.3” 
 

प्रमाशणत करण्यात येते की, कुमार/कुमारी/श्री/श्रीमती --------------------------------------------- 
खेळाड  िोंदणी क्रां .-------------------------------------------- हे/या -----------------------------
------------- या खेळाचा खेळाड  अस ि या खेळास पॅरा ऑशलम्तपक कशमटी ऑर् इांशडया / महाराष्ट्र राज्य पॅरा 
ऑशलम्तपक सांघटिेची मान्यता आहे. कुमार/कुमारी/श्री./श्रीमती ------------------------------------ 
याांिी अजामध्ये िम द केलेली कामशगरी, सांघटिेच्या कागदपत्राांिुसार बरोबर आहे/िाही. 
 कुमार/कुमारी/श्री/श्रीमती ------------------------------------- हे/या एकलव्य राज्य क्रीडा 
परुस्कारासाठी अजण करण्यास पात्र आहेत/िाहीत.  
 
स्र्थळ : 
शदिाांक: 
सांघटिेचीमोहोर     (स्वाक्षरी)   (स्वाक्षरी) 
        सशचव                              अध्यक्ष  
               सांघटिेचिेाव                       सांघटिेचेिाव 
 

शटप :  (i) अपात्र प्रमाशणत केलेल्या खेळाड  बाबतची स्वयांस्पष्ट्ट कारणमीमाांसा स्वतांत्र कागदावर सांघटिेच ेसशचव 
व अध्यक्षाांच्या सांयुक्त सही शिक्याशििी देण्यात यावी. 
(ii)लाग  असेल तेरे्थ (    ) अिी ख ण करावी. 

***** 
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पशरशिष्ट्ट “अ-6” 
शजल्हा क्रीडा परुस्कार 

 
शियम क्र. १) सांशक्षप्त िाांव :  
या शियमाांिा "शजल्हा क्रीडा परुस्कार शियम, 2020" अस ेसांबोधण्यात याव.े 
 
शियम क्र. २) उशद्दष्ट्ट :  शजल्हयातील गुणवांत क्रीडापट , क्रीडा मागणदिणक याांच्या कायाचे/योगदािाच ेम ल्यमापि 
होऊि त्याांचा गौरव व्हावा व प्रोत्साहि शमळाव,े हे या क्रीडा परुस्काराचे उशद्दष्ट्ट आहे. 
शियम क्र. ३) परुस्काराच ेस्वरुप :  
)१ (  या परुस्कारामध्ये खालील बाबींचा समाविे राहील. 

(अ) प्रमाणपत्र रुपये २५०/- प्रत्येकी 
(ब) स्मृशतशचन्ह रु. १,५००/- प्रत्येकी 
(क) रोख रुपये 10,000/- (रु. दहा हजार र्क्त) 
 

(2) दरवर्षी प्रत्येक शजल्हयात जास्तीत जास्त पाच परुस्कार देण्यात येतील. 
  (अ) गुणवांत क्रीडा मागणदिणक परुस्कार - एक 
  (ब) गुणवांत खेळाड  परुस्कार - तीि (1 मशहला, 1 परुुर्ष व १ शदव्याांग खेळाड ) 
(3) सदर परुस्कार दोि प्रकवा अशधक व्यव्क्तिा शवभाग ि शदला जाणार िाही. 
(4) एखाद्या वर्षी परुस्कारासाठी पात्र अिी व्यम्क्त आढळ ि ि आल्यास परुस्कार घोशर्षत केला जाणार िाही. 
(5) एखाद्या वर्षी हा परुस्कार देण्यात ि आल्यास पढुील वर्षासाठी ज्यादाचा परुस्कार तहण ि गणण्यात येणार  िाही. 
(6) सदर परुस्कार मरणोत्तर शदला जाणार िाही. 
शियम क्र. ४) परुस्काराच ेवर्षण: परुस्कार वर्षण शदिाांक 1 जुल ैते 30 ज ि असे राहील. 
शियम क्र. ५) पात्रतेच ेशिकर्ष:  
(1)  परुस्कारासाठी अजण करणा-या अजणदाराच ेमहाराष्ट्रात सलग 15 वरे्ष वास्तव्य असले पाशहज.े 
(2)  सांबांशधत शजल्हयामध्ये 

(अ) क्रीडा मागणदिणक तहण ि सतत दहा वरे्ष महाराष्ट्रात क्रीडा मागणदिणिाच ेकायण केले असल ेपाशहज ेव 
त्यािे वयाची 3५ वरे्ष प णण केलेली असणे आवश्यक आहे. गुणाांकिा कशरता त्या शजल्हयातील खेळाड ांचीच 
कामशगरी ग्राहय धरली जाईल. 
(ब) खेळाड िे परुस्कार वर्षासह लगतप वण 5 वर्षांपैकी 2 वरे्ष त्या शजल्हयाच ेमान्यता प्राप्त खेळाांच्या अशधकृत 
स्पधांमध्ये प्रशतशिशधत्व केले असले पाशहज.े 

(3) एका शजल्हयामध्ये शजल्हा क्रीडा परुस्कार प्राप्त करणारी व्यक्ती राज्यातील अन्य शजल्हयात शजल्हा 
परुस्कारासाठी अजण करण्यास पात्र राहणार िाही. 
(4) एकदा एका खेळामध्ये प्रकवा एका प्रवगामध्ये शजल्हा क्रीडा परुस्कार प्राप्त केलेली व्यक्ती पनु्हा त्याच खेळात 
प्रकवा प्रवगात शजल्हा क्रीडा परुस्कार शमळण्यास पात्र असणार िाही. 
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शियम क्र. 6) गुणाांकि पध्दती :  
(एक) गुणवांत क्रीडा मागणदिणक परुस्कारासाठी शिवड करण्याची कायणपध्दती खालील प्रमाणे राहील. 
 

(अ) गेल्या 10 वर्षात शकमाि वशरष्ट्ठ गटातील राज्य व राष्ट्रीय पदक शवजतेे तसचे कशिष्ट्ठ िालेय, ग्रामीण व मशहला 
(खेलो इांशडया) मधील राष्ट्रीय स्तरापयंतच ेपदक शवजतेे खेळाड  तयार केले असतील असा क्रीडा मागणदिणक शजल्हा 
क्रीडा परुस्कारासाठी अजण करण्यास पात्र राहील. 
(ब) क्रीडा मागणदिणकासाठी पात्रता शिकर्ष खालील प्रमाणे राहतील. 
(i) साांशघक अर्थवा वयैम्क्तक मान्यता प्राप्त क्रीडा प्रकारात िॅििल गेतस, वरीष्ट्ठ राष्ट्रीय अप्रजक्यपद स्पधेत 
प्रशतशिधीत्व केलेला खेळाड  अर्थवा राज्य/शजल्हा अप्रजक्यपद स्पधेत प्रर्थम तीि क्रमाांकापयणन्त यि शमळशवणारे 
शकमाि तीि खेळाड  घडशवणारा मागणदिणक.  
(ii) एखादया खेळाड च ेवगेवगेळे मागणदिणक अस  िकतात व त्या सवांिी एकाच वर्षी परुस्कारासाठी अजण केला 
असेल तर ज्या क्रीडा मागणदिणकाांिी खेळाड स सुरवातीच्या काळात मागणदिणि केले असले त्या क्रीडा मागणदिणकास 
प्राधान्य देण्यात याव.े 
(iii) क्रीडा मागणदिणकाांिी खेळाड स शकती वरे्ष प्रशिक्षण शदले याचेही तुलिात्मक म ल्यमापि करण्यात याव.े 
(iv) शवहीत िमुन्यातील अजण सांघटिेमार्ण त अर्थवा वयैम्क्तकशरत्या शवहीत मुदतीत सादर करणे आवश्यक राहील. 
(v) अजणदारािे मागणदिणि केलेल्या खेळाड  / खेळाड ांची शवशहत िमुन्यातील हमीपत्र अजा सोबत स्वतांत्रपणे जोडणे 
आवश्यक आहे. (हमीपत्राचा शवशहत िमुिा परुस्कार अजाच्या िमुन्या सोबत जोडला आहे.) 
 

क्रीडा मागणदिणक गुणाांकि तक्ता (साांशघक व वयैम्क्तक खेळ) 
 

अ.क्र. खेळाचास्तर क्रमाांक व गुण 
  पशहला दुसरा शतसरा चौर्था सहभाग त्या स्पधेतील 

उच्चाांकिासाठी जादा 
गुण 

1. जागशतक चर्षक/अप्रजक्यपद स्पधा 
(ज्युशिअर गट) 

०९ ०८ ०७ ०६ ०५ ०४ 

2. जागशतक चर्षक/अप्रजक्यपद 
(सब ज्युशिअर गट) 

०८ ०७ ०६ ०५ ०४ ०३ 

3. िॅििल गेतस 07 06 05 04 03 02 

4. वशरष्ट्ठ राष्ट्रीय अप्रजक्यपद स्पधा 06 05 04 03 02 01 
5. जागशतक/ एशियि िालेय क्रीडा 

स्पधा (19 वर्षाखालील) 
06 05 04 03 02 -- 

6. कशिष्ट्ठ राष्ट्रीय अप्रजक्यपद स्पधा 05 04 03 02 01 -- 
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7. राष्ट्रीय िालेय व कें द्र िासिामार्ण त 
आयोशजत क्रीडा स्पधा (19 
वर्षाखालील) 

05 04 03 -- -- -- 

8. वरीष्ट्ठ राज्य अप्रजक्यपद स्पधा 05 04 03 -- -- -- 
9. राज्य िालेय व कें द्र िासिामार्ण त 

आयोशजत क्रीडा स्पधा  
(19 वर्षाखालील) 

04 03 02 -- -- -- 

१०. वरीष्ट्ठ शजल्हा अप्रजक्यपद स्पधा 03 02 01 -- -- -- 
 
 

(दोि) खेळाड  परुस्कारासाठी शिवड करण्याची कायणपध्दती खालील प्रमाणे राहील. 
(i) खेळाड ांची मान्यताप्राप्त खेळाच्या अशधकृत राज्य/राष्ट्रीय अप्रजक्यपद स्पधेमधील परुस्कार वर्षाच्या लगतप वण 
पाच वर्षातील राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील वरीष्ट्ठ/कशिष्ट्ठ िालेय, राष्ट्रीय िालेय व कें द्र िासिामार्ण त आयोशजत 
क्रीडा स्पधा मधील राष्ट्रीय स्तरावरील कामशगरी लक्षात घेण्यात यावी. यापैकी उत्कृष्ट्ट ठरणाऱ्या तीि वर्षाच्या 
कामशगरीचा शवचार गणुाांकि कोष्ट्टकाप्रमाणे करण्यात यावा. 
(ii) खेळाड िे त्याांचा अजण शवहीत िमुन्यात व शवशहत मुदतीत शजल्हा क्रीडा अशधकारी याांच्याकडे सादर करावा. 
(iii) खेळाड िे स्पधांच्या म ळ प्रमाणपत्राांच्या साक्षाांशकत प्रती सोबत सादर करणे आवश्यक राहील. 
(iv) खेळाड ांचा अजण अशधकृत शजल्हा सांघटिेमार्ण त शिर्ारस करुि सादर करणे आवश्यक राहील. तर्थाशप, 
अपवादात्मक पशरम्स्र्थतीत खेळाड  वयैम्क्तकशरत्या अजण करु िकतील. 
(v) खालील आांतरराष्ट्रीय स्पधेत सहभागी खेळाड स शजल्हा क्रीडा परुस्कार रे्थट देण्यात यावा. असा परुस्कार 
ज्यादाचा परुस्कार समजण्यात यावा. 
१. एशियि गेतस, 
२. कॉमिवले्र्थ गेतस, 
३. जागशतक अप्रजक्यपद क्रीडा स्पधा (वरीष्ट्ठ गट)  
४. जागशतक चर्षक क्रीडा स्पधा (वरीष्ट्ठ गट) 
५. आशियाई अप्रजक्यपद स्पधा (वरीष्ट्ठ गट) 
६. राष्ट्रकुल अप्रजक्यपद स्पधा (वरीष्ट्ठ गट) 
७. य र्थ ऑशलम्तपक गेतस्, युर्थ कॉमिवले्र्थ गेतस्, युर्थ जागशतक अप्रजक्यपद/युर्थ जागशतक चर्षक स्पधा 
 

(vi) (1) ज्या खेळात वयैम्क्तक कामशगरीवर शवजतेे अर्थवा उपशवजतेे पद ठरले जाते ते खेळ अर्थवा क्रीडा प्रकार 
वयैम्क्तक खेळ तहण ि सांबोधण्यात येतील. उदा. कुस्ती, ॲर्थलेशटक्स (शरल ेसोड ि), बडॅप्रमटि (एकेरी), टेबल 
टेशिस (एकेरी) इत्यादी. 
(2)  ज्या खेळामध्ये दोि अर्थवा दोिापेक्षा जास्त खेळाड  एकशत्रत खेळ ि साांशघक कामशगरीच्या आधारावर 
शवजतेे/उपशवजतेे पद शमळशवतात अिा क्रीडा प्रकाराांिा साांशघक खेळ तहण ि सांबोधण्यात याव.े उदा. 
ॲर्थलेशटक्स (शरले), बडॅप्रमटि (दुहेरी/शमश्र), टेशिस (दुहेरी/शमश्र), टेबल टेशिस (दुहेरी/शमश्र) इत्यादी. 
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ज्या खेळामध्ये वयैम्क्तक व साांशघक अिा सांयुक्त स्पधा होतात (उदा. ॲर्थलेटीक्स्, शजतिॅस्टीक्स्, जलतरण, 
टेशिस, टेबल टेशिस, बडॅप्रमटि इ.) अिाच खेळाांसाठी खालील देण्यात आलेले गणुोत्तर प्रमाण ग्राहय धरण्यात 
येईल व त्यािुसार क्रीडा कामशगरीचे गणुाांकि करण्यात येईल. ज्या खेळाांमध्ये र्क्त साांशघक स्पधा अर्थवा र्क्त 
वयैम्क्तक स्पधा असतील तर त्याांच्या क्रीडा कामशगरीच े शियशमत सवण साधारण गणुाांकिािुसार गणुाांकि 
करण्यात येईल. 

     (3)साांशघक क्रीडा प्रकारासाठी गुणाांकि हे सांघातील खेळाड च्या सांख्येिुसार गणण्यात येईल. 
(4) एखादया वयैम्क्तक प्रकाराच े गुणाांकि A आहे. तर साांशघक क्रीडा प्रकाराच े गणुाांकि खालीलप्रमाणे 
करण्यात येईल. 
उदा. एका सांघात दोि खेळाड  असतील तर :- १.५ X A ÷सांघातील खेळाड  सांख्या  (A तहणज ेउदा.जागशतक 
अप्रजक्यपद स्पधा - प्रर्थम क्रमाांक १२ गणु ) 

     १.५ X १२ ÷२ = ९ गणु 
        एका सांघात तीि प्रकवा चार खेळाड  असतील तर :-      २ X A ÷सांघातील खेळाड  सांख्या    
     २ X १२ ÷४ = ६ गणु 
        एका सांघात पाच ते दहा खेळाड  असतील तर :-      ३ X A ÷सांघातील खेळाड  सांख्या    
     ३ X १२ ÷५ = ७.२ गणु 
        एका सांघात दहा पेक्षा खेळाड  असतील तर :-      ५ X A ÷सांघातील खेळाड  सांख्या    
     ५ X १२ ÷११ = ५ गुण 
 
 

खेळाड ांसाठी गणुाांकि कोष्ट्टक 
 
 

अ. 
क्र. 

खेळाचा स्तर क्रमाांक व गुण 
पशहला दुसरा शतसरा सहभाग त्या स्पधेतील 

उच्चाांकिासाठी जादा गणु 
1. िॅििल गेतस १० ०९ ०८ ०७ 05 

2. वरीष्ट्ठ राष्ट्रीय अप्रजक्यपद स्पधा ०९ ०८ ०७ ०६ 05 
3. जागशतक/ एशियि िालेय क्रीडा स्पधा (19 

वर्षाखालील), ज्युशिअर एशियि चँशपयििीप, 
कॅडेट एिीयि चँशपयििीप, इांटरिॅििल 
चँशपयििीप, युर्थ एशियि गेतस, ऑल इांशडया 
युशिव्हर्थसटी गेतस, युवा राष्ट्रीय स्पधा. 

०८ ०७ ०६ ०5 - 

4. कशिष्ट्ठ राष्ट्रीय अप्रजक्यपद स्पधा ०७ ०६ ०५ ०4 03 
5. राष्ट्रीय िालेय व कें द्र िासिामार्ण त 

आयोशजत क्रीडा स्पधा(19 वर्षाखालील) 
०६ ०५ ०४     02 - 
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६. वरीष्ट्ठ राज्य अप्रजक्यपद स्पधा ०५ ०४ ०३ - - 
7. राज्य िालेय व कें द्र िासिामार्ण त आयोशजत 

क्रीडा स्पधा (19 वर्षाखालील) 
०4 ०3 ०2 - - 

8. वरीष्ट्ठ शजल्हा अप्रजक्यपद स्पधा ०3 ०2 ०1 - - 
 

शदव्याांग खेळाड ांसाठी गणुाांकि कोष्ट्टक 
अ. 
क्र. 

क्रीडा स्पधेचा स्तर स्पधेतील खेळाड ची कामशगरी 
पशहला दुसरा शतसरा सहभाग 

1. ज्युशि. वल्डण परॅा अप्रजक्यपद स्पधा 
आशियाई पॅरा अप्रजक्यपद स्पधा (कशिष्ट्ट गट) 
कॉमिवले्र्थ पॅरा अप्रजक्यपद स्पधा (कशिष्ट्ठ गट) 

रे्थट परुस्कार रे्थट परुस्कार रे्थट परुस्कार रे्थट परुस्कार 

2. वरीष्ट्ठ पॅरा राष्ट्रीय अप्रजक्यपद स्पधा ०९ ०८ ०७ ०६ 
3. कशिष्ट्ठ परॅा राष्ट्रीय अप्रजक्यपद स्पधा/वशरष्ट्ठ 

पॅरा राज्य अप्रजक्यपद स्पधा 
०८ ०७ ०६ ०5 

4. कशिष्ट्ठ परॅा राज्य अप्रजक्यपद स्पधा ०७ ०६ ०५ ०4 
5. कशिष्ट्ठ/वशरष्ट्ठ परॅा शजल्हा अप्रजक्यपद स्पधा ०६ ०५ ०४     0३ 

 

शियम क्र. ७)  अजण करण्याची पध्दत : 
इच्छुक उमेदवार शवहीत िमुन्यातील आपले अजण त्याांच्या क्रीडा कामशगरीच्या वयैम्क्तक माशहतीसह शवहीत 
मुदतीत सांबशधत शजल्हा क्रीडा अशधकारी याांचकेडे सादर करतील. 
 

शियम क्र. ८) अजाची छाििी  :  
शजल्हा क्रीडा अशधकारी त्याांचेकडे प्राप्त झालेल्या अजांची प्रार्थशमक छाििी करूि शिकर्षाांच्या आधारे 
अशभप्रायासह ते शजल्हा क्रीडा परुस्कार शिवड सशमतीसमोर सादर  करतील. 
 

शियम क्र. ९) परुस्कार शिवड  सशमती: 
शजल्हा क्रीडा परुस्कार शिवड सशमती पढुील प्रमाणे गठीत करण्यात येत आहे. 

 

१. शजल्हाशधकारी अध्यक्ष 
२. शवभागीय उपसांचालक, क्रीडा व युवक सेवा सदस्य 
३. अजुणि/द्रोणाचायण परुस्कारार्थी खेळाड /मागणदिणक (असल्यास) प्रकवा 

शजल्हा क्रीडा परुस्कारार्थी (सांघटक/क्रीडामागणदिणक) 
सदस्य 

४. शिवछत्रपती/राज्य उत्कृष्ट्ट क्रीडा मागणदिणक/सांघटक कायणकता/खेळाड  
परुस्कारार्थी. 

सदस्य 

५. शजल्हा क्रीडा अशधकारी सदस्य-सशचव 
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(1) वरील अ.क्र.3 व 4 येर्थील अिासकीय सदस्याची शियकु्ती करण्याच ेअशधकार शजल्हा क्रीडा परुस्कार शिवड 
सशमतीच्या अध्यक्षाांिा राहतील. 
(2) अिासकीय सदस्याांची मुदत त्या परुस्कार वर्षा परुतीच मयाशदत राहील. 
 
 

शियम क्र. १०)  सशमतीची मान्यता : 
(1) शजल्हा क्रीडा परुस्कार शिवड सशमती शिकर्षाांच्या व गणुवत्तेच्या आधारे अजांची छाििी करुि योग्य 
व्यक्तींच्या शिवडीस मान्यता देईल. 
(2) सशमतीचा शिणणय अांशतम राहील. 
(3) एखादया व्यक्तीस शदलेला परुस्कार आक्षेपाहण कारणास्तव रद्द करण्याचा अशधकार सशमतीस राहील व तस े
घडल्यास तो परुस्कार शमळालेली व्यक्ती सदर परुस्कार शजल्हा क्रीडा अशधकारी याांिा परत करील. 
(4) परुस्कारासाठी दबाव आल्यास सदर व्यक्ती अपात्र ठरशवण्यात येईल. 
(5) परुस्कारासाठी शवचारात घेतलेल्या स्पधेच्या काळात जर खेळाड िे उत्तेजक द्रव्य  (डोप्रपग) घेतल्याच ेआढळ ि 
आल्यास सांबांशधत खेळाड स देण्यात आलेला परुस्कार रद्द करण्याच ेअशधकार सशमतीस राहतील. 
 

शियम क्र. ११) परुस्काराचे प्रक्रीयेचे वळेापत्रक :  
(1) जुलै मशहन्यात अजण मागशवण्यात येऊि ऑगस्ट मशहिा अखेर त्याांची छाििी करण्यात  यावी. तद्िांतर शजल्हा 
क्रीडा परुस्कार शिवड सशमती शिकर्षाांच्या व  गुणवत्तेच्या आधारे अजांची छाििी करुि योग्य व्यक्तींच्या शिवडीस 
मान्यता देईल. 
(2) जािेवारी मशहन्याच्या पशहल्या आठवडयात शजल्हा स्तरावर परुस्कार जाहीर करण्यात यावते. 
(3) 26 जािेवारी या प्रजासत्ताक शदिाच्या शदविी परुस्काराचे शवतरण करण्यात याव.े  
(4) वळेापत्रकामध्ये पशरम्स्र्थतीिुरुप बदल करण्याचे अशधकार राख ि ठेवण्यात येत आहेत. 

 

शजल्हा क्रीडा परुस्कारासाठी खालील खेळाांचा शवचार केला जाईल. 
 

पशरशिष्ट्ट “अ-6.1” 
 

1.  धिुर्थवद्या (आचणरी) २३. मुष्ट्ठीयुध्द (बॉव्क्सग) 
2.  मैदािी क्रीडा स्पधा (ॲर्थलेशटक्स) २४. शक्रकेट 
3.  बडॅप्रमटि २५. र् टबॉल 
4.  शबशलयडणस ॲण्ड स्िुकर २६. हॅण्डबॉल 
5.  कॅरम २७. हॉकी 
6.  बधु्दीबळ (चेस) २८. ज्युदो 
7.  सायकप्रलग २९. कबड्डी 
8.  तलवारबाजी (रे्व्न्सग) ३०. कयाप्रकग/कॅिोईांग 
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9.  गोल्र् ३१. खो-खो  
10.  शजतिॅम्स्टक्स  ३२. भारोत्तोलि (पॉवरशलव्टटग) 
11.  अश्वारोहण (हॉसणराईप्रडग) ३३. रोईांग 
12.  लॉिटेशिस ३४. तायक्वाँदो 
13.  मल्लखाांब ३५. व्हॉलीबॉल 
१४. िेमबाजी (ि टींग) ३६. वजि उचलणे (वटेशलव्टटग) 
१५. स्केप्रटग ३७. कुस्ती (रेसप्रलग) 
१६. स्क्विॅ ३८. वुि  
१७. जलतरण (म्स्वप्रमग (डायव्हींग, वॉटरपोलो) ३९. यॉटींग 
१८. टेबल टेशिस 40. सॉटटबॉल 
१९. रायर्थलॉि 41. रग्बी 
२०. आटयापाटया   42. मॉडिण पेंटॉर्थलॉि 
२१. बास्केटबॉल 

 
43. बसेबॉल 

२२. िरीरसौष्ट्ठव (बॉडीशबव्ल्डग) 44. स्पोटण क्लाइांप्रबग 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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