
  
 महाराष्ट्र राज्याच ेक्रीडा धोरण, 2012 

               व्यायामशाळा विकास अनुदान योजनेत  सधुारणा. 
       सधुारीत वनयमािली      
       

महाराष्ट्र शासन 
शालये वशक्षण  क्रीडा विभाग 

शासन वनणणय क्रमाांक: क्रीडाधो- सांकीणण/प्र.क्र. ४९ /क्रीयसुे-१, 
मादाम  कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मांत्रालय विस्तार, मुांबई-400 032, 
वदनाांक : 8 जानेिारी, २०१9. 

िाचा - 
1)  शासन वनणणय, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग क्र. क्रीडाधो-2011/प्र.क्र.55/11/ क्रीयुस-े1, 

                 वद.14 जून, 2012. 
2)  शासन वनणणय, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग क्र. क्रीडाधो-3113/प्र.क्र.39/ क्रीयुस-े3, 

                 वद.22 जानेिारी, 2014. 
3)  शासन वनणणय, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग क्र. क्रीडाधो-3114/प्र.क्र.165/ क्रीयसु-े1, 

                  वद.16 ऑगस्ट, 2014. 
 ४) शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्र. क्रीडायो 3113/प्र.क्र.39/क्रीयुसे-3,  
                   वदनाांक 3 ऑक्टोबर,2016 

5) शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग शासन परुकपत्र क्र. क्रीडायो 3113/प्र.क्र.39/क्रीयसुे-3,  
     वदनाांक 16 जानेिारी,2018 

 

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

असणे आिश्यक आहे. याच भवूमकेतून राज्याच े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 करून वदनाांक 22 जानेिारी,2014 चा शासन वनणणय वनगणवमत झाला आहे. 
सांदभण क्र. 3, 4 ि 5 अन्िये यात िळेोिळेी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या सिण बाबीचा अांतभाि 
करून या योजनेसाठी सुधारीत वनयमािलीसह सधुारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

 

शासन वनणणय - 
या शासन वनणणयाद्वारे व्यायामशाळा बाांधकाम ि व्यायाम सावहत्य देण्याच्या  वजल्हास्तरीय 

योजनेची सुधावरत वनयमािली लागू करण्याचा शासनाने वनणणय घेतला आहे. 

2. या योजनेचा वदनाांक 22.01.2014, वदनाांक 16.08.2016, वदनाांक 3.10.2016 ि वदनाांक 
16.01.2018 चा शासन वनणणय, शासन शुध्दीपत्रक ि शासन परुकपत्र 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 राहील. या योजनेचा लाभ 
वमळण्यासाठी लाभार्थींनी कराियाचा विहीत नमुन्यातील अजण आयुक्त/सांचालक, क्रीडा ि युिक सेिा, 
याांनी त्याांच्या अवधकृत सांकेतस्र्थळ तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यािा. 

4.  या वजल्हास्तरीय योजनेकवरता सांबवधत वजल्हयाच े वजल्हा क्रीडा अवधकारी याांना “आहरण ि 
सांवितरण अवधकारी” म्हणनू घोवषत करण्यात येत आहे. 
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5.    सद्य:स्स्र्थतीत व्यायामशाळा विकास या वजल्हास्तरीय योजनेच ेज ेलेखावशषण  उपलब्ध आहे. तेच 
या योजनेसाठी पढेु सुरु राहील. 

6. या योजनेत प्राप्त झालेले सिण प्रस्ताि वजल्हा क्रीडा अवधकारी याांनी तपासून ताांवत्रक मान्यता 
प्रदान करािी ि पात्र सांस्र्थाांची वनिड, वनकष प्रार्थम्य क्रमाने ज्येष्ट्ठतेनुसार सांस्र्थाांची यादी तयार करण्यात 
यािी त्यानुसार पात्र सांस्र्थाांना अांवतम प्रशासकीय मान्यता देण्याच ेअवधकार वजल्हावधकारी याांना राहतील. 

7. सदर शासन वनणणयानुसार,  सुचविलेल्या सुधारणा या प्रशासकीय विभागाच्या मागणदशणक सचूना 
स्िरुपात असल्याने, त्यामुळे कोणतेही अवतवरक्त आर्थर्थक दावयत्ि वनमाण होणार नाही.  

8.  सदरहू शासन वनणणय वनयोजन विभागाच्या अनौपचावरक सांदभण क्रमाांक 47/1481, वदनाांक 
29/9/2018 अन्िये वमळालेल्या सहमतीने वनगणवमत करण्यात येत आहे.  
 

9.  सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत स्र्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201901081105245721 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाककत करुन काढण्यात येत आहे. 
 

         महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने.          
 
             

          ( राजेंद्र पिार ) 
        उप सवचि,  महाराष्ट्र शासन 

प्रत 

1. मा.मुख्यमांत्रयाांच ेप्रधान सवचि. 
2. मा.उप मुख्यमांत्रयाांच ेसवचि. 
3. मा.प्रधान सवचि, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
4. महासाांचालक, मावहती ि जनसांपकण ,सांचालनालय याांना या शासन वनणणयाची व्यापक प्रवसध्दी   

देण्याच्या विनाांतीसह. 
5. आयुक्त/सांचालक, क्रीडा ि युिक सेिा,महाराष्ट्र राज्य,पणेु. 
6. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -1/2, मुांबई/नागपरू, 
7. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -1/2, मुांबई/नागपरू, 
8. वनयोजन विभाग (का.1471 ि 1481), मांत्रालय, मुांबई. 
9. वित्त विभाग (व्यय-5), मांत्रालय, मुांबई. 
10. सिण वजल्हावधकारी,  
11. सिण वजल्हा वनयोजन अवधकारी याांना सांचालक,अर्थण ि साांस्ख्यकी सांचालनालयामार्ण त. 
12. सिण उपसाांचालक,क्रीडा ि युिक सेिा (क्रीडा ि युिक सेिा,सांचालनालयामार्ण त). 
13. सिण वजल्हा क्रीडा अवधकारी (क्रीडा ि युिक सेिा,सांचालनालयामार्ण त). 
14. ग्रांर्थपाल, विधीमांडळ ग्रांर्थालय, विधानभिन,मुांबई. 
15. मा.मांत्री (क्रीडा ि युिक कल्याण) याांच ेखाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई. 
16. मा.राज्यमांत्री (क्रीडा ि यिुक कल्याण) याांच ेखाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई. 
17. वनिड नस्ती (क्रीयसु-े1, क्रीयुस-े2 ि  क्रीयुस-े3). 
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शासन वनणणय क्रमाांक : क्रीडाधो- सांकीणण/प्र.क्र. ४९ /क्रीयसुे-१, वद.  8/1/2019 चे सहपत्र 
 

पवरवशष्ट्ट - अ 
व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना बाबतची वनयमािली 

 
वनयम क्र.1  या वनयमािलीस व्यायामशाळा बाांधकाम ि आधुवनक व्यायाम सावहत्य  
यासाठी अनुदान मांजूर करणे असे सांबोधण्यात येईल. 

सदर वनयमािली वनयम शासन वनणणयाच्या वदनाांकापासनू पढुील आदेश होईपांयणत अांमलात 
राहतील. 

 
वनयम क्र.2 अनुदानासाठी पात्र सांस्र्था :- 

अनुदानासाठी पात्र सांस्र्थासाठी प्रार्थम्यक्रम खालीलप्रमाणे राहील. 
1. शासकीय शाळा, स्र्थावनक स्िराज्य सांस्र्था ( ग्रामपांचायत, नगरपवरषद,नगरपांचायत, 

महानगरपावलका, वजल्हा पवरषद,कॅन्टोनमेंट बोडण), शासकीय रूग्णालय, शासकीय 
औद्योवगक प्रवशक्षण सांस्र्था. 

2. शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग ि उच्च वशक्षण विभाग याांनी मान्यता वदलेल्या शाळा ि 
महाविद्यालये तसेच वजल्हा पवरषद, आवदिासी विकास ि सामावजक न्याय विभाग, 
अल्पसांख्याांक विभाग मार्ण त चालविण्यात येणाऱ्या सिण शासकीय प्रार्थवमक, माध्यवमक, उच्च 
माध्यवमक शाळा,आश्रमशाळा ि िसवतगृह, शासकीय उप वजल्हा रूग्णालय, शासकीय 
वजल्हा रूग्णालय,शासकीय औद्योवगक प्रवशक्षण सांस्र्था, शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय 
तसेच शासनाद्वारे मान्यता वदलेल्या शैक्षणीक शाळा ि महाविद्यालयाांना शासनामार्ण त 
अनुदान वमळण्यास प्रारांभ होिून ५ िषण पणुण झालेले आहेत अस े शाळा ि महाविद्याालये  
अनुदानासाठी पात्र राहतील.  

3. क्रीडा विभागाच्या विविध सवमत्या तसेच पोलीस कल्याण वनधी/पोलीस विभाग , शासकीय     
कायालये/वजमखाना  हे अनुदानासाठी पात्र राहतील.  

वनयम क्र.3 अनुदानाच्या बाबी :- 
1. वकमान 500 चौ.रू्ट चटई क्षेत्राच े स्ितांत्र व्यायामगृह बाांधकाम करणे, यावशिाय                 

बाांधकामामध्ये कायालय/भाांडारगृह, प्रसाधनगृह इ.बाबींचा समािशे असािा. 
2. व्यायामशाळा नुतनीकरण ि दुरुस्ती करणे. 
3. जुन्या वनयमानुसार बाांधकाम पणुण झालेल्या व्यायामशाळा ि िर उले्लखीत क्षेत्रर्ळाच्या निीन     
    व्यायामशाळाांना अत्याधुवनक व्यायाम सावहत्याचा परुिठा करणे. 
4. खुली व्यायामशाळा उभारणे (Open Gym) 
 

वनयम क्र.4 अनुदान मांजूरीच्या अटी ि शती :- 
1. वनयम क्र.3 मध्ये नमूद केलेल्या बाबीसाठी स्ित:च्या मालकीची ककिा दीघण  मुदतीच्या 

करारािर (वकमान 30 िषण ककिा त्यापके्षा अवधक) व्यायामशाळा बाांधकामासाठी जागा असणे 
आिश्यक आहे. 

2. ग्रामपांचायत, नगरपवरषद, महानगरपावलका, वजल्हा पवरषद, शासनाच्या विविध 
विभागामार्ण त दाखल करण्यात येणा-या प्रस्तािासोबत अांदाजपत्रक, आराखडे, जागेच्या  
मालकी हक्काची कागदपत्र े ि इतर हमीपत्रे इ.सादर करणे आिश्यक राहील तसचे िर 
उले्लखीत सिण यांत्रणा 100 टक्के अनुदानास पात्र राहतील.  
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3. बाांधकामास ग्रामपांचायत, नगदपवरषद, महानगरपावलका याांची परिानगी असल्याच े
प्रमाणपत्र तसचे सांबांवधत बाबींच े खचाच े अांदाजपत्रक ि आराखडे नोंदणीकृत 
अवभयांता/नोंदणीकृत िास्तुवशल्पतज्ञ (आर्थकटेक्ट) याांनी मान्य केलेले असाि.े   

4. व्यायामशाळेचा िापर इतर कोणत्याही कारणासाठी करता येणार नाही. तसेच 
व्यायामशाळेचा उपयोग कोणत्याही राजकीय  कायणक्रमाकवरता करण्यात येऊ नये. 

5. व्यायामशाळेचा भविष्ट्यातील देखभालीिर सिण खचण सांबांवधत सांस्रे्थस करािा लागेल.  
6. शासकीय कायणक्रमाकवरता सदरची व्यायामशाळा विनामूल्य उपलब्ध करून द्यािी लागेल. 
7. व्यायामशाळा बाांधकामासाठी मांजुर अनुदानाव्यवतवरक्त अांदाजपत्रक ि आराखडयानुसार             

जास्तीचा करािा लागणारा बाांधकामािरील खचण सांस्रे्थने करून प्रकल्प पणुण करािा तसेच     
विवनयोग प्रमाणपत्र ि प्रकल्प पणुणत्िाचा दाखला वजल्हा क्रीडा अवधकारी याांना सादर करणे      
बांधकारक रावहल.  

८. अनुदान मांजुरीसाठी विवहत नमुन्यातील अजण आिश्यक त्या कागदपत्राांसह  विवहत मुदतीत 
सांबांवधत वजल्हा क्रीडा अवधकारी याांच्याकडे  सादर करणे आिश्यक राहील. अजण सादर 
केल्यानांतर प्रर्थमत: वजल्हा क्रीडा अवधकारी याांनी प्रस्तािाची छाननी करुन सांबांवधत जागेला 
भेट देऊन खात्री केल्यानांतर पवरपणुण प्रस्तािास तत्ित: मान्यता  देण्यात यािी. अांदाजपत्रकीय 
रक्कम ककिा अनुदान मयादा रक्कम रू.7.00 लक्ष यापकैी जी रक्कम कमी असेल 
इतकीरक्कम एक रकमी अनुदान म्हणनू मांजूर करािी. तसचे मांजूर अनुदाना व्यवतवरक्त 
जास्तीचा खचण  (अांदापत्रकानुसार) सांबवधत सांस्रे्थने करून प्रकल्प िळेेत पणुण करण्याची 
जबाबदारी सांबवधत सांस्रे्थची राहील.वजल्हा क्रीडा अवधकारी िा त्याांचे प्रवतवनधी याांनी सदर 
सांस्रे्थच्या बाांधकामाच्या  प्रगतीची िळेोिळेी शहवनशा करािी. 

 ९. सदर योजनेतांगणत देण्यात येणारे अनुदान हे एकाच हप्त्यामध्ये वनधीच्या उपलब्धतेनुसार    
वितरीत करण्यात येईल. 

  1०.  व्यायाम सावहत्यासाठी प्रस्ताि  दाखल करताना  प्रस्तािाबरोबर आिश्यक त्या व्यायाम      
सावहत्याची यादी ि व्यायामसावहत्य खरेदी कराियासाठी अवधकृत परुिठारदाराच े खचाच े
अांदाजपत्रक सादर करणे आिश्यक राहील. प्रस्तािाला प्रर्थम तत्ित: मान्यता देण्यात येिून 
शासन अनुदान रू.7.00 लक्ष मयादेत  अनुदान रक्कम सांस्रे्थस वितरीत करण्यात येईल. 
अनुदान मांजूर सांस्रे्थने खरेदीबाबतच े सिण शासकीय वनयमाची अांमलबजािणी करून 
प्रस्तािासोबत जोडलेल्या व्यायाम सावहत्य यादी नुसार व्यायाम सावहत्य खरेदी कराि.े 

1१. लाभार्थी सांस्रे्थच्या व्यायामशाळेत प्रत्यक्ष व्यायाम सावहत्य उभारणी झाल्यानांतर त्याांची 
छायावचत्र े (लाभार्थी सांस्रे्थव्दारे साांक्षाककत ) ि सावहत्य प्राप्तीचे प्रमाणपत्र वजल्हा क्रीडा  
अवधकारी कायालय याांचकेडे जमा करणे बांधनकारक राहील.  

1२. व्यायाम सावहत्य खरेदीसाठी सांस्र्था अनुदावनत िषापासून दर पाच िषानांतर अनुदानास पात्र 
राहील. मात्र व्यायामशाळा  बाांधकामासाठी सांस्रे्थला एकदाच लाभ घेता येईल. 

१३. सांबांवधत अजणदार सांस्रे्थस प्रस्तािासोबत सादर करण्यात आलेली सिण कागदपत्रे ही सांस्रे्थशी 
सांबांवधत ि खरी असल्याबाबत तसचे प्रकल्प पणूण करण्याबाबतचे प्रवतज्ञापत्र  रु.100/- कोटण 
र्ी स्टॅम्पिर सादर केरणे आिश्यक राहील  

1४. मांजुर अनुदानाच्या मुदतीत खचण न झाल्यास अर्थिा मांजूर अनूदानाचा दुरूपयोग झाल्याबाबत  
शासनाच्या / कायालयाच्या वनदणशनास आल्यास सदरच े मांजूर अनुदान मांजूरीच्या 
तारखेपासून दांडनीय व्याजासह आर.आर.सी. अांतगणत िसूल करण्यात येईल. 
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1५. प्रस्तािासोबत चकुीची अर्थिा खोटी मावहती अर्थिा कागदपत्रे सादर केल्यास प्रस्ताि सादर  
       करणाऱ्या यांत्रणेिर वनयमानुसार कायणिाही करून जबाबदारी वनश्चीत करण्यात येईल.   
१६. सांस्रे्थने वदलेली मावहती तालुका वक्रडा अवधकारी, वक्रडा अवधकारी याांचे मार्ण त प्रत्यक्ष भटे      

देऊन त्याचा तपासणी अहिाल त्याांनी वजल्हा वक्रडा अवधकारी याांना सादर करािा.  
17. मांजूर अनुदानाचा विवनयोग अांदाजपत्रक आराखडयानुसार अनुदान प्राप्त झाल्यापासून एक       

िषाच्या आत करून मांजूर अनुदानाचे विवनयोग प्रमाणपत्र, लेखावििरणपत्र, प्रकल्प पणूणत्िाचा 
दाखला, बाांधकाम पणूण झाल्याबाबतच े छायावचत्रे सक्षम यांत्रणेच्या स्िाक्षरीच्या दाखल्यासह 
स्व्दप्रतीत वजल्हा क्रीडा अवधकारी याांना सादर करणे आिश्यक राहील. 

18 वजल्हा पवरषद बाांधकाम विभाग,खाजगी कां त्राटदार इत्यादी माध्यमाांबरोबर सािणजवनक       
बाांधकाम विभागामार्ण त व्यायामशाळा बाांधकामे करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

19. खुल्या व्यायामशाळेच्या उभारणीकरीता सांस्रे्थच्या मालकीची वकमान 1000 चौ.रु्ट मोकळी  
जागा, सािणजवनक मोकळी जागा, उद्याने, विविध क्रीडाांगणे या वठकाणी प्राधान्याने अनुदान 
देण्यात येईल. ज्या सांस्रे्थकडे 1000 चौ.रु्ट चटई क्षेत्रास तारेच ेकुां पण (चॅनवलक रे्न्न्सग) 
सह   मोकळी जागा असल्यास खुल्या व्यायाम शाळेच्या व्यायाम साहीत्यासाठी  प्राधान्याने 
अनुदान उपलब्धतेनुसार देण्यात येईल.  

20. खुली व्यायामशाळा उभारणेकरीता व्यायामाचे साहीत्य जोडणी (र्ीटींग) जवमनीमध्ये 
र्ाउांडेशनसह करणे आिश्यक आहे. सदर वसस्व्हल कामाचा समािशे अांदाजपत्रकात 
करण्यात यािा. 

 

वनयम क्र.5  दुरूस्ती ि नुतनीकरणाच्या अटी - 
1. बाांधकाम वकमान १५ िषे जुने असाि ेतसेच दुरूस्तीपिूी सतत िापर असािा. 
2. दुरूस्ती ि नुतीकरणाची खात्री वजल्हा क्रीडा अवधकारी याांनी करािी. 
3. व्यायामशाळेचे नुतनीकरण अर्थिा दुरूस्ती बाांधकाम वनयमानुसार नसल्यास अनुदान देय  
    ठरणार नाही. 

वनयम क्र.6 अनुदानाचा दर ि मयादा - 
(अ) वनयम क्र. 2 मध्ये नमूद केलेल्या सिण सांस्र्थाांना बाांधकामाच्या बाबीकवरता अांदाजपत्रकीय 

खचाची प्रत्यक्ष रक्कम अर्थिा जास्तीत जास्त रु.7.00  लक्ष यापकैी कमी असेल इतकी 
रक्कम प्राप्त तरतूद विचारात घेऊन एक रक्कमी सांस्रे्थस अनुदान म्हणनू देण्यात यािी. 

(आ)  विशेष घटक योजनेसाठी शासनाने  घोवषत केलेल्या दवलत िस्तीच्या गािातील आवण 
आदशण गािातील तसेच शासनाने  घोवषत केलेल्या आवदिासी भागातील वनयम क्र.02 मधे 
नमुद  केलेल्या पात्र  सांस्र्थाांना अांदाजीत खचाच्या 100 टक्के ककिा जास्तीत जास्त रु. 7.00 
लाख यापकैी कमी असेल इतकी रक्कम एक रक्कमी अनुदान म्हणनू मांजूर करािी.  

(ई)    वनयम क. 2 मध्ये   अनुदानासाठी पात्र असणाऱ्या सांस्र्था कायालये याांना 100 टक्के 
अनुदान ककिा जास्तीत जास्त रु. 7.00 लक्ष मांजूर करण्यात येईल. यासाठी स्िवहस्सा 
भरण्याची आिश्यकता राहणार नाही. 

वनयम क्र.7 अनुदानासाठी अजण करण्याची पध्दत- 
अनुदान मांजुरीसाठी विहीत नमुन्यातील अजण खालील कागदपत्राांसह सांबवधत वजल्हा क्रीडा 
अवधकारी याांच्याकडे सादर करणे आिश्यक राहील. 
(अ) नोंदणी प्रमाणपत्र ि घटनेची सत्यप्रत - शासनाव्दारे मान्यता वदलेल्या शैक्षणीक शाळा ि  

महाविद्यालये याांच्या कवरता. 
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 (ब) जागेच्या मालकी हक्क परुाव्यासाठी 7/12 चा उतारा. 
ककिा 

30 िषे दीघण मुदतीच्या करारािर असलेल्या जागेबाबत परुािा दशणविणारे नोंदणीकृत    
कागदपत्र.  

ककिा 
        नोंदणीकृत बक्षीसपत्र. दानपत्र. 
 

(क) शासकीय अनुदान घेण्याविषयी व्यायामशाळेच्या बाांधकामािर अनुदाना व्यवतवरक्त होणारा खचण 
करण्याचा सांस्रे्थच्या कायणकावरणीच्या ठरािाची सत्यप्रत ि हमीपत्र. 

(ड)  वनयम क्रमाांक 4 मधील नमूद केलेल्या व्यायामशाळेच्या बाांधकामास ग्रामपांचायत,नगरपवरषद,  
महानगरपावलका, याांची परिानगी असल्याचे प्रमाणपत्र तसेच बाांधकामाच्या खचाच े   
अांदाजपत्रक ि आराखडा सािणजवनक बाांधकाम विभागातील उपअवभयांता ककिा नगरपवरषद,  
महानगरपावलका, वजल्हा पवरषदेतील सक्षम अवभयांता याांनी मान्य केलेले असाि.े 

(इ)  बाांधकामासाठी अनुदान मांजूर झाल्यापासून एक िषात व्यायामशाळा बाांधकाम पणूणत्िाचा        
दाखला (सक्षम अवभयांत्याने प्रमावणत केलेला) सांचालनालयात सादर करणे बांधनकारक राहील. 
अन्यर्था मांजूर अनुदान १८% दांडनीय व्याजासह िसूल करण्यात येईल. 
 

वनयम क्र.8 अनुदान मांजुरीच ेतसेच आहरण ि सांवितरण अवधकार -  
उपरोक्त वनयमाांच्या अवधन राहून अनुदान मांजूर करण्याचे अवधकार सांबांवधत वजल्हा 

क्रीडा अवधकारी याांना प्रदान करण्यात येत असून आहरण ि सांवितरण अवधकारी म्हणनू प्रावधकृत 
करण्यात येत आहे. 

 
वनयम क्र.9 वनयमात बदल/वशवर्थल करण्याच ेअवधकार-  

सदर वनयमात अांशत:/पणूणत: बदल ककिा वनयम वशर्थील करण्याच े अवधकार मांत्रालयीन 
प्रशासकीय विभागास राहतील. 

- - -- - - - - 
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