
महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण, 2012  
व्यायामशाळा विकास अनुदान योजनेत 
सुधारणा.  

महाराष्ट्र शासन 
शालये वशक्षण ि क्रीडा विभाग 

शासन वनणणय क्रमाांकः क्रीडाधो-3113/प्र.क्र.39/क्रीयुसे-3, 
मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मांत्रालय विस्तार, मुांबई-400 032, 
वदनाांक : 22 जानेिारी, 2014. 

िाचा -  
1. शासन वनणणय, समाजकल्याण, साांस्कृवतक कायण ि क्रीडा विभाग क्रमाांक- राक्रीधो-

1096/प्र.क्र.330/क्रीयुसे-1, वदनाांक 31 जुल,ै1997, 
2. शासन वनणणय, समाजकल्याण, साांस्कृवतक कायण, क्रीडा ि विशेष सहाय्य विभाग क्रमाांक- 

राक्रीधो-2003/प्र.क्र.11/क्रीयुसे-1, वदनाांक 26 माचण,2003, 
3. शासन वनणणय, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग क्रमाांक-क्रीडाधो-2011/ 

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

राज्यात क्रीडा सांस्कृतीच े सांिधणन, प्रचार, प्रसार ि जोपासना करण्यासाठी पोषक िातािरण 
असणे आिश्यक आहे. याच भवूमकेतून राज्याचे क्रीडा धोरण,2012 घोवषत करण्यात आले असून, त्याची 
अांमलबजािणी करण्याबाबत वदनाांक 14.6.2012 चा शासन वनणणय वनगणवमत झाला आहे. या क्रीडा 
धोरणातील मुद्दा क्रमाांक-4.7 (ब) हा व्यायामशाळा विकास अनुदान योजनेत सुधारणा करण्याबाबत आहे. 
त्यानुसार व्यायामशाळा बाांधकाम ि व्यायाम सावहत्य देण्याच्या वजल्हास्तरीय योजनेची अनुदान मयादा 
िाढिून वनकषात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन वनणणय -  

या शासन वनणणयाद्वारे व्यायामशाळा बाांधकाम ि व्यायाम सावहत्य देण्याच्या वजल्हास्तरीय 
योजनेची अनुदान मयादा रु.2.00 लाखािरुन रु.7.00 लाख अशी सुधावरत करण्याचा तसेच याबाबत 
सुधावरत वनयमािली लागू करण्याचा शासनाने वनणणय घेतला आहे.  

2. या योजनेचा वदनाांक 31.7.1997 ि वदनाांक 26.3.2003 चा शासन वनणणय अवधक्रवमत करण्यात 
येत आहेत.  

3. या योजनेचा लाभ देण्यासाठी शासन वनणणयासोबतची पवरवशष्ट्ट-"अ" मधील वनयमािली लागू 
राहील. सुधावरत अनुदान मयादा ि वनयमािली शासन वनणणयाच्या वदनाांकापासून लागू होईल. या 
योजनेचा लाभ वमळण्यासाठी लाभार्थींनी कराियाचा विहीत नमुन्यातील अजण आयुक्त / सांचालक, क्रीडा 
ि युिक सेिा, याांनी त्याांच्या अवधकृत सांकेतस्र्थळ sports.maharashtra.gov.in  तात्काळ उपलब्ध 
करुन देण्यात यािा. 
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4. या वजल्हास्तरीय योजनेकवरता सांबांवधत वजल्याचे वजल्हा क्रीडा अवधकारी याांना "आहरण ि 
सांवितरण अवधकारी" म्हणनू घोवषत करण्यात येत आहे.  

 सद्य:स्स्र्थतीत व्यायामशाळाांचा विकास या वजल्हास्तरीय योजनेचे जे लेखावशषण उपलब्ध आहे. 
तेच या योजनेसाठी पुढे सुरु राहील. 

 या योजनेत पारदशणकता राहण्यासाठी प्राप्त त झालेले सिण प्रस्ताि वजल्हा क्रीडा अवधकारी याांनी 
तपासून सांबांवधत विभागीय उपसांचालक, क्रीडा ि युिक सेिा याांची ताांवत्रक मान्यता घ्यािी ि पात्र  
सांस्र्थाांची वनिड,  वनकष  प्रार्थम्य क्रमाने सांस्र्थाांची यादी तयार करण्यात यािी त्यानुसार पात्र सांस्र्थाांना 
अांवतम प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अवधकार वजल्हावधकारी याांना राहतील.  

5. सदरहू शासन वनणणय वनयोजन विभागाच्या सांमतीने तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचावरक सांदभण 
क्रमाांक-209/व्यय-5, वदनाांक 2.3.2013 अन्िये वमळालेल्या सहमतीने वनगणवमत करण्यात येत आहे. 

6. सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201401221752454121 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  

 ( रा. चां. पाटील) 
 अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा.मुख्यमांत्रयाांचे प्रधान सवचि, 
2. मा.उप मुख्यमांत्रयाांचे सवचि, 
3. मा. मुख्य सवचि, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, मांत्रालय, मुांबई, 
4. महासांचालक, मावहती ि जनसांपकण , सांचालनालय याांना या शासन वनयणयाची व्यापक प्रवसध्दी 

देण्याच्या विनांतीसह. 
5. आयुक्त/सांचालक, क्रीडा ि युिकसेिा, पुणे, 
6. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र-1/2, मुांबई/नागपूर, 
7. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-1/2, मुांबई/नागपूर, 
8. वनयोजन विभाग (का.1471 ि 1481), मांत्रालय, मुांबई, 
9. वित्त विभाग (व्यय-5), मांत्रालय, मुांबई, 
10. सिण वजल्हावधकारी, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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11. सिण वजल्हा वनयोजन अवधकारी  याांना सांचालक, अर्थण ि साांस्ख्यकी सांचालनालयामार्ण त,  
12. सिण उपसांचालक, क्रीडा ि युिकसेिा (सांचालनालयामार्ण त), 
13. सिण वजल्हा क्रीडा अवधकारी (सांचालनालयामार्ण त), 
14. ग्रांर्थपाल, विधीमांडळ ग्रांर्थालय, विधानभिन, मुांबई, 
15. मा.मांत्री (क्रीडा ि युिक कल्याण) याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई, 
16. मा.राज्यमांत्री (क्रीडा ि युिक कल्याण) याांच ेखाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई, 
17. वनिड नस्ती (क्रीयुसे-1, क्रीयुस-े2 ि क्रीयुस-े3). 
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शासन ननर्णय क्रमाांक : क्रीडाधो-3113/प्र.क्र.39/क्रीयुसे-3, निनाांक : 22 जानेवारी, 2014 चे सहपत्र 
पनरनशष्ट - अ 

व्यायामशाळा नवकास अनुिान योजना बाबतची ननयमावली 
 
ननयम क्र.1 या ननयमावलीस व्यायामशाळा बाांधकाम व आधुननक व्यायाम सानहत्य 
यासाठी अनुिान मांजूर कररे् अस ेसांबोधण्यात येईल. 

सिर ननयमावली ननयम शासन ननर्णयाच्या निनाांकापासून पुढील आिेश होईपयंत 
अांमलात राहतील. 
ननयम क्र.2  अनुिानासाठी पात्र सांस्था :- 

 अनुिानासाठी पात्र सांस्था साठी प्राथम्यक्रम खालील प्रमारे् राहील.  
1. स्थाननक स्वराज्य सांस्था ग्रामपांचायत, नगरपनरषि, महानगरपानलका, नजल्हा 

पनरषि 
2. आनिवासी नवकास व सामानजक न्याय  नवभागामार्ण त चालनवण्यात येर्ा-या सवण 

शासकीय प्राथनमक, माध्यनमक, उच्च माध्यनमक शाळा/ आश्रमशाळा व वसनतगृह.  
3. क्रीडा नवभागाच्या नवनवध सनमत्या तसेच पोलीस कल्यार् ननधी / पोलीस नवभाग, 

स्पोटणस क्लब, ऑनर्ससण क्लब हे अनुिानासाठी पात्र राहतील. 
4. खाजगी शैक्षनर्क सांस्थेद्वारे चालनवण्यात येर्ा-या प्राथनमक, माध्यनमक 

शाळा/कननष्ठ महानवद्यालये ज्याांना नशक्षर् नवभागाने मान्यता निली आहे अशा सांस्था.  
तसेच नवनवध खेळाच्या नवकासासाठी कायणरत असर्ा-या सावणजनीक नवश्वस्त 
अनधननयम, 1950 ककवा सांस्था नोंिर्ी अनधननयम, 1860 अन्वय ेपांजीबध्ि असतील 
अशा सांस्था, क्रीडा मांडळे, युवक मांडळे व मनहला मांडळे. 

ननयम क्र.3  अनुिानाच्या बाबी :- 
1. नकमान 500 चौ.रू्ट चटई क्षते्राचे स्वतांत्र व्यायामगृह बाांधकाम कररे्, यानशवाय 

बाांधकामामध्ये कायालय/भाांडारगृह, प्रसाधनगृह इ.बाबींचा समावशे असावा.  
2. व्यायामशाळा नुतनीकरर् व िुरुस्ती कररे्.  
3. जुन्या ननयमानुसार बाांधकाम पुर्ण झालेल्या व्यायामशाळा व वर उल्लेखीत 

क्षते्रर्ळाच्या नवीन व्यायामशाळाांना अत्याधुननक व्यायामसानहत्याचा पुरवठा 
कररे् 

ननयम क्र. 4 अनुिान मांजूरीच्या अटी :- 
1. सांस्थेकडे स्वत:च्या मालकीची ककवा िीर्ण मुितीच्या करारावर (नकमान 30 वषण 

ककवा त्यापेक्षा अनधक) व्यायामशाळा बाांधकामासाठी जागा असरे् आवश्यक आहे. 
2. ग्रामपांचायत, नगरपनरषि, महानगरपानलका, नजल्हा पनरषि, शासनाच्या नवनवध 

नवभागामार्ण त िाखल करण्यात येर्ा-या प्रस्तावासोबत अांिाजपत्रक,  आराखडे, 
जागेच्या मालकी हक्काची कागिपत्रे व इतर हमी पत्र ेइ. सािर कररे् आवश्यक 
राहील तसेच वर उल्लेखीत सवण यांत्रर्ा 100 टक्के अनुिानास पात्र राहतील. 

3. बाांधकामास ग्रामपांचायत, नगरपनरषि, महानगरपानलका याांची परवानगी 
असल्याचे प्रमार्पत्र तसेच सांबांनधत बाबींचे खचाचे अांिाजपत्रक व आराखडे 
नोंिर्ीकृत अनभयांता/नोंिर्ीकृत वास्तुनशल्पतज्ञ (आर्ककटेक्ट) याांनी मान्य केलेले 
असाव.े 



 2 

 

4. व्यायामशाळेचा वापर इतर कोर्त्याही कारर्ासाठी करता येर्ार नाही. तसेच 
व्यायामशाळेचा उपयोग कोर्त्याही राजकीय कायणक्रमाकनरता करण्यात येऊ नये. 

5. व्यायामशाळेच्या भनवष्यातील िेखभालीवरील सवण खचण सांबांनधत सांस्थेस करावा 
लागेल. 

6. शासकीय कायणक्रमाकनरता सिरची व्यायामशाळा नवनामूल्य उपलब्ध करुन द्यावी 
लागेल. 

7. सांस्थेने स्वत:चा नहस्सा म्हर्नू अनुिानाच्या 25 टक्के रक्कम प्रथम खचण कररे् 
आवश्यक राहील. 

8. व्यायामशाळा बाांधकामासाठी मांजूर अनुिानाव्यनतनरक्त अांिाजपत्रक व 
आराखडयानुसार सांस्थेच्या नहश्यानशवाय जास्तीचा करावा लागर्ारा 
बाांधकामावरील खचण सांबांनधत सांस्थेस करावा लागेल. 

9. अनुिान मांजुरीसाठी नवहीत नमुन्यातील अजण आवश्यक त्या कागिपत्राांसह नवहीत 
मुितीत सांबांनधत नजल्हा क्रीडा अनधकारी याांच्याकडे सािर कररे् आवश्यक राहील. 
अजण सािर केल्यानांतर प्रथमत: नजल्हा क्रीडा अनधकारी याांनी प्रस्तावाची छाननी 
करुन सांबांनधत जागेला भटे िेऊन खात्री केल्यानांतर पनरपूर्ण प्रस्तावास तत्वत: 
मान्यता िेण्यात यावी. त्यानांतरच सांस्थेने  आपल्या नहश्श्याची  अांिाजपत्रकाच्या 
25 टक्के रक्कम बाांधकाम बाबीवर प्रथम खचण करुन खचाच ेसनिी लेखापाल याांच े
स्वाक्षरीचे नववरर्पत्र तसेच बाांधकाम प्रगती अहवाल, बाांधकामाच्या प्रगतीचे र्ोटो 
इ. तीन मनहन्याच्या आत नजल्हा क्रीडा अनधकारी याांच्याकडे सािर कररे् 
बांधनकारक राहील अन्यथा सिर सांस्थेस अनुिान नवतनरत करण्यास नजल्हा क्रीडा 
अनधकारी जबाबिार राहर्ार नाही, याची सवणस्वी जबाबिारी सांबांनधत सांस्थेची 
राहील. सिर सांस्थेचा अहवाल व बाांधकाम प्रगती याची नजल्हा क्रीडा अनधकारी वा 
त्याांचे प्रनतननधी याांनी शहाननशा करावी.  

10. प्रगती अहवालाची प्रत्यक्ष स्थळ पाहर्ी करुन अांिाजीत खचाच्या 25 टक्के 
रक्कमेइतके  सांस्थेने बाांधकाम केल्याची खात्री करुन अनुिान नवतरर्ाची 
कायणवाही सांबांनधत नजल्हा क्रीडा अनधकारी याांनी करावी. 

11. सिर योजनेतांगंत िेण्यात येर्ारे अनुिान हे शक्यतो एकाच हप्तत्यामध्ये ननधीच्या 
उपलब्धतेनुसार नवतनरत करण्यात येईल. 

12. व्यायामसानहत्यासाठी प्रस्ताव िाखल करताना प्रस्तावाबरोबर आवश्यक त्या 
व्यायाम सानहत्याची यािी सािर कररे् आवश्यक राहील. त्याकनरता सांस्थेने 
प्रस्तावाबरोबर सांस्थेचा अनुज्ञये नहस्सा नजल्हा क्रीडा अनधकारी कायालयाकडे 
भरण्याबाबत तयार असल्याबाबतचे हमीपत्र जोडरे् आवश्यक आहे. प्रस्तावाला 
प्रथम तत्वत: मान्यता िेण्यात येऊन 25 टक्के  अनुज्ञये नहस्सा नजल्हा क्रीडा 
अनधकारी कायालयाकडे धनाकषाच्या स्वरुपात जमा  केल्यानांतर सिरच ेव्यायाम 
सानहत्य हे नजल्हा क्रीडा अनधकारी कायालयामार्ण त पुरनवण्यात येईल.   

13. प्रत्येक िोन वषाने क्रीडा व युवकसेवा सांचालनालय पुरे् याांनी व्यायाम सानहत्याच े
िरपत्रक व पुरवठािार याांची नवभागननहाय व सांपूर्ण राज्यासाठी अनधकृत यािी 
जाहीर करावी. सिर पुरवठािाराांपैकी एका पुरवठािाराकडून आवश्यक व्यायाम 
सानहत्याचे कोटेशन लाभाथी सांस्थेने सािर कराव.े आवश्यक व्यायाम सानहत्याची 
नननिती करण्याचा अनधकार लाभाथी सांस्थेस राहील. 
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14. पात्र लाभाथीकडून 25 टक्के अनुज्ञये नहस्सा नजल्हा क्रीडा अनधकारी 
कायालयाकडे जमा झाल्यानांतर (स्वनहस्सा अनुज्ञेय नसर्ा -या  लाभाथींकडून 
कोटेशन प्राप्तत झाल्यावर) सांबांनधत पुरवठािाराकडून व्यायाम सानहत्याचा पुरवठा 
लाभाथी सांस्थेस नजल्हा क्रीडा अनधकारी कायालयाच्या ननिेशानुसार करण्यात 
येईल. सानहत्य पुरवठ्यासाठीचा प्रवास खचण व इतर कर याांचा आर्कथक भार 
लाभाथी सांस्थेने सोसावा लागेल. 

15. लाभाथी सांस्थेच्या व्यायामशाळेत प्रत्यक्ष व्यायाम सानहत्य उभारर्ी झाल्यानांतर 
त्याची छायानचत्रे (लाभाथी सांस्थेद्वारा साक्षाांनकत) व सानहत्य प्राप्ततीचे प्रमार्पत्र 
सांस्था िेईल. त्यानांतर आवश्यक ननधी नवतरर् नजल्हा क्रीडा अनधकारी 
कायालयाकडून थेटपरे् परुवठािारास करण्यात येईल. 

16. व्यायाम सानहत्य खरेिीसाठी सांस्था अनुिाननत वषापासून िर पाच वषानांतर 
अनुिानास पात्र राहील. मात्र व्यायामशाळा बाांधकामासाठी सांस्थेला एकिाच लाभ 
रे्ता येईल. 

17. सांबांनधत अजणिार सांस्थेस प्रस्तावासोबत सािर करण्यात आलेली सवण कागिपत्र ेही 
सांस्थेशी सांबांनधत व खरी असल्याबाबत तसेच प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबतचे 
प्रनतज्ञापत्र रु.100/- च्या कोटण र्ी स्टॅम्पवर सािर कररे् आवश्यक राहील. 

18. मांजूर अनुिानाचा मुितीत खचण न झाल्यास अथवा मांजूर अनुिानाचा िुरुपयोग 
झाल्याबाबत शासनाच्या/कायालयाच्या ननिशणनास आल्यास सिरच े मांजूर 
अनुिान मांजूरीच्या तारखेपासून िांडनीय व्याजासह आर.आर.सी. अांतगणत वसूल 
करण्यात येईल. 

19. प्रस्तावासोबत चकुीची अथवा खोटी मानहती अथवा कागिपत्रे सािर केल्यास 
सांस्थेच्या सवण पिानधका-यावर र्ौजिारी स्वरुपाची कायणवाही करण्यात येईल. 

20. मांजूर अनुिानाचा नवननयोग अांिाजपत्रक आराखडयानुसार   अनुिान प्राप्तत 
झाल्यापासून िोन वषाच्या आत करुन मांजूर अनुिानाचे नवननयोग प्रमार्पत्र, लेखा 
नववरर्पत्र, प्रकल्प पूर्णत्चाचा िाखला, बाांधकाम पूर्ण झाल्याबाबतचे छायानचत्रे 
सक्षम यांत्ररे्च्या स्वाक्षरीच्या िाखल्यासह  नद्वप्रतीत सािर कररे् नजल्हा क्रीडा 
अनधकारी याांना सािर कररे् आवश्यक राहील. 

ननयम क्र. 5  िुरुस्ती व नुतनीकरर्ाच्या अटी :- 
1. बाांधकाम नकमान 20 वषे जुने असाव ेतसेच िुरुस्तीपूवी नकमान 13 वषे सतत वापर 

असावा. 
2. िुरुस्ती व नुतनीकरर्ाची खात्री नजल्हा क्रीडा अनधकारी याांनी करावी.  
3. व्यायामशाळेचे नुतनीकरर् अथवा िुरुस्ती बाांधकाम ननयमानुसार नसल्यास अनुिान 

िेय ठरर्ार नाही. 

ननयम क्र. 6  अनुिानाचा िर व मयािा :- 
(अ) ननयम क्रमाांक  3 मध्ये नमूि केलेल्या बाांधकामाच्या बाबीकनरता अांिाजीत खचाच्या  

शासन अनुिान 75 टक्के व सांस्थेचा नहस्सा 25 टक्के राहील अनुिान मांजूर 
करताना अांिाजपत्रकाच्या 75 टक्के ककवा जास्तीत जास्त रू.7.00 लाख यापैकी 
कमी असेल इतकी रक्कम प्राप्तत तरतूि नवचारात रे्ऊन  शक्यतो एकरकमी सांस्थेस 
अनुिान म्हर्नू िेण्यात यावी. 
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तसेच व्यायाम साहीत्य खरेिीसाठी अट क्र 15 मये नमुि केल्या प्रमारे्  
सांस्थेच्या नहस्सा नजल्हा क्रीडा अनधकारी कायालयाकडे जमा कररे् आवश्यक 
राहील. 

(आ) नवशेष र्टक योजनेसाठी शासनाने र्ोनषत केलेल्या िनलत वस्तीच्या गावातील 
आनर् आिशण गावातील तसेच शासनाने र्ोनषत केलेल्या आनिवासी भागातील पात्र 
सांस्थाांना अांिाजीत खचाच्या 90 टक्के ककवा जास्तीत जास्त रू.7.00 लाख यापैकी 
कमी असेल इतकी रक्कम शक्यतो एकरकमी अनुिान म्हर्नू मांजूर करावी. 

(इ) शासकीय नवभाग, शासनामार्ण त होर्ारी क्रीडा सांकुल,े स्थाननक स्वराज्य सांस्था, 
शासकीय आनिवासी आश्रमशाळा/वसनतगृहे या सांस्थाांना अांिाजीत खचाच्या 100 
टक्के ककवा जास्तीत जास्त रू.7.00 लाख इतके अनुिान मांजूर करण्यात येईल. 
या नवभागाांना स्वनहश्श्याची रक्कम भररे् आवश्यक राहर्ार नाही. 

ननयम क्र. 7 अनुिानासाठी अजण करण्याची पध्ित :-  
अनुिान मांजुरीसाठी नवहीत नमुन्यातील अजण खालील कागिपत्राांसह सांबांनधत नजल्हा 

क्रीडा अनधकारी याांचेकडे सािर कररे् आवश्यक राहील. 
अ)   नोंिर्ी प्रमार्पत्राची सत्यप्रत. 
ब)  जागेच्या मालकी हक्क पुराव्यासाठी 7/12 चा उतारा. 

ककवा 
30 वषे िीर्ण मुितीच्या करारावर असलेल्या जागेबाबत पुरावा िशणनवर्ारे नोंिर्ीकृत 
कागिपत्र.  

ककवा 
नोंिर्ीकृत बक्षीसपत्र, िानपत्र,  

क)  शासकीय अनुिान रे्ण्यानवषयी व्यायामशाळेच्या बाांधकामावर अनुिानाव्यनतनरक्त 
होर्ारा खचण  करण्याचा सांस्थेच्या कायणकानरर्ीच्या ठरावाची सत्यप्रत व हमीपत्र. 

ड)  ननयम क्रमाांक 4 मधील नमूि केलेल्या व्यायामशाळेच्या बाांधकामात ग्रामपांचायत, 
नगरपनरषि, महानगरपानलका, याांची परवानगी असल्याच े प्रमार्पत्र तसेच 
बाांधकामाच्या खचाच े अांिाजपत्रक व आराखडा सावणजननक बाांधकाम नवभागातील 
उपअनभयांता ककवा नगरपनरषि, महानगरपानलका, नजल्हा पनरषिेतील सक्षम 
अनभयांता याांनी मान्य केलेले असाव.े 

इ)  बाांधकामासाठी अनुिान मांजूर झाल्यापासून िोन वषात व्यायामशाळा बाांधकाम 
पूर्णत्वाचा िाखला (सक्षम अनभयांत्याने प्रमानर्त केलेला) सांचालनालयात सािर कररे् 
बांधनकारक राहील. अन्यथा मांजूर अनुिान सव्याज वसूल करण्यात येईल. 

ननयम क्र 8 अनुिान मांजुरीचे तसेच आहरर् व सांनवतरर् अनधकार   
उपरोक्त ननयमाांच्या अनधन राहून अनुिान मांजूर करण्याचे अनधकार सांबांनधत नजल्हा 

क्रीडा अनधकारी याांना प्रिान करण्यात येत असून आहरर् व सांनवरर् अनधकारी म्हर्नू 
प्रानधकृत करण्यात येत आहे. 

 
ननयम क्र 9 ननयमात बिल/नशनथल करण्याचे अनधकार 
सिर ननयमात अांशत: / पूर्णत: बिल ककवा ननयम नशथील करण्याचे अनधकार मांत्रालयीन  
प्रशासकीय नवभागास राहतील. 

------****----- 
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