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क्रवद्यापीठे व महाक्रवद्यालय स्तरावर करणेबाबत.

महाराष्ट्र िासन
उच्च व तुंत्र क्रिक्षण क्रवभाग
िासन क्रनणणय िमाुंकः सुंकीणण 2013/प्र.ि.289/क्रवक्रि-3
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरू चौक,
मुंत्रालय, मुुंबई - 32
तारीख: 25 जुलै ,2013.

वाचा :1) िालेय क्रिक्षण क्रवभाग िासन क्रनणणय िमाुंकः क्रिडाधो2011/प्र.ि.55/11/क्रियुसे-1,क्रद.14
जुन 2012.
2) िालेय क्रिक्षण व क्रिडा क्रवभाग िासन क्रनणणय िमाुंकः युकधो2011/प्र.ि.43/क्रियुसे-3,
क्रद.14 जुन 2012.
3) िालेय क्रिक्षण व क्रिडा क्रवभाग िासन क्रनणणय िमाुंकः बैठक-2012/प्र.ि.161/क्रियुसे-3,
क्रद.10 जानेवारी ,2013.

प्रस्तावना :राज्यात क्रिडा सुंस्कृतीचे सुंवधणन, प्रचार, प्रसार व जोपासना करण्यासाठी पोषक वातावरण व
सुक्रवधा उपलब्ध करन दे ण्यासाठी िासनाने राज्य क्रिडा व युवा धोरण 2012 जाक्रहर केले आहे. सदर
धोरणाची अुंमलबजावणी क्रवद्यापीठे व महाक्रवद्यालयात करण्याचा क्रनणणय मा. राज्यपाल याुंच्या
अध्यक्षतेखाली झालेल्या कुलगुरुंच्या सुंयुक्त बैठकीत घेण्यात आला आहे. या क्रिडा धोरणाच्या अनुषुंगाने
राज्य क्रिडा व युवा धोरण 2012 याची क्रवद्यापीठ व महाक्रवद्यालय स्तरावर अुंमलबजावणी करण्यासाठी
मा.मुंत्री , उच्च व तुंत्र क्रिक्षण क्रवभाग व मा. मुंत्री, िालेय क्रिक्षण व क्रिडा क्रवभाग याुंच्या सुंयुक्त
अध्यक्षतेखाली क्रद.10 जानेवारी 2013 च्या िासनक्रनणणयान्वये कुलगुरुंची सुंयुक्त मुंडळ उपसक्रमती गठीत
करण्यात आली आहे . या उपसक्रमतीने राज्य क्रिडा व युवा धोरण 2012 याची अुंमलबजावणी
करण्याकरीता केलेल्या क्रिफारिींची क्रवद्यापीठे व महाक्रवद्यालय स्तरावरून अुंमलबजावणी करणेबाबत
िासन क्रनणणय क्रनगणमीत करण्याची बाब िासनाच्या क्रवचाराधीन होती.

िासन क्रनणणय:कुलगुरुंच्या सुंयुक्त मुंडळ उपसक्रमतीने राज्य क्रिडा व युवा धोरणासुंदभात केलेल्या क्रिफारिींची
अुंमलबजावणी करण्यास या िासन क्रनणणयाव्दारे िासन मान्यता दे ण्यात येत आहे. यामध्ये पुढील बाबी
समाक्रवष्ट्ट राहतील :-
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1) व्यापक आरोग्याकरीता स्तर :कोल्हापूर क्रवद्यापीठात पक्रहल्या वषातील क्रवद्यार्थ्यांसाठी घेतल्या जाणा-या 10
गुणाुंसाठीच्या िाक्रररीक

क्रिक्षण पक्ररक्षेच्या योजनेचा क्रवस्तार सवण क्रवद्यापीठे

व

महाक्रवद्यालयाुंमध्ये पदवीच्या तीन्ही वषातील क्रवद्यार्थ्यांकरीता करण्यात यावा.
2) क्रवद्यापीठे / उपकेंद्रे /सुंलग्नीत महाक्रवद्यालये याुंनी िाक्रररीक क्रिक्षण क्रिडा सुक्रवधा तयार
करण्याकरीता :अ) क्रवद्यापीठे /उपकेंद्रे / सुंलग्नीत महाक्रवद्यालयाुंमध्ये खालील क्रकमान गुणवत्तापूणण क्रिडा सुक्रवधा
क्रवद्यापीठ क्रनधीतून उभारण्यात याव्यात.
क्रवद्यापीठे :- 400 मी ची कृक्रत्रम/ मातीची धावपट्टी, अुंतगृही खेळाुंकरीता (Indoor



Games) बहु उद्देिीय सभागृह, ऑललपीक मानकाुंप्रमाणे जलतरण तलाव, फुटबॉल व
हॉकी करीता एकक्रत्रत कृक्रत्रम मैदान, बास्केटबॉल, व्हॉलीबॉल , कब्बडी, खो-खो,
टे क्रनस, हॅण्डबॉल इत्यादी मैदानी खेळाुंकरीता मैदान आक्रण साधने.
महाक्रवद्यालये :- कायात्मक व्यायामिाळा, फुटबॉल,हॉकी ,बास्केटबॉल, व्हॉलीबॉल



कबड्डी,खो-खो, टे क्रनस,हॅण्डबॉल इत्यादी मैदानी खेळाुंकरीता मैदान व टे बल टे क्रनस ,
बॅडलमटन या अुंतगृही (Indoor Games) खेळाुंकरीता सुक्रवधा.
आ) वरील क्रिडा सुक्रवधा असल्याची खातरजमा केल्यानुंतरच नवीन महाक्रवद्यालयाुंना मान्यता
दे ण्यात यावी.
इ) क्रवद्यापीठाुंनी त्याुंच्या क्रनधीच्या 10% क्रनधी क्रिडा सुक्रवधा पुरक्रवण्यासाठी खचण करावा.
3) राज्य क्रवद्यापीठ क्रिडा मुंडळाची क्रनर्ममती करणे.
क्रवक्रवध क्रवद्यापीठे व महाक्रवद्यालयाुंमध्ये क्रिडा उपिमाुंच्या योजना आखण्याकरीता व
कायान्वीत करण्याकरीता राज्य क्रवद्यापीठ क्रिडा मुंडळाची क्रनर्ममती करावी (क्रिडा धोरण 2012
नूसार).
4) पदे क्रनर्ममतीबाबत :अ) गरज नसलेल्या मुंजूर पदाुंचे समपणण करन मुंजूर पदाुंतगणतच प्राधान्याने िाक्रररीक
क्रिक्षण सुंचालक/ क्रिडा मागणदिणक या पदाुंची क्रनर्ममती करवी.
आ) सवण अक्रभयाुंक्रत्रकी महाक्रवद्यालयाुंमध्ये सुद्धा सुंचालक, िाक्रररीक क्रिक्षकाुंची नेमणूक
करवी.
5) प्रत्येक क्रवद्यापीठाने अभ्यासिमात आरोग्य क्रिक्षणाचा सामावेि करावा.
6) प्रत्येक क्रवद्यापीठात युवक क्रदन, युवक आठवडा इत्यादी क्रदन/ आठवडे साजरे करणे बुंधनकारक
करावे.
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7) प्रत्येक वषी युवक साक्रहत्य क्रिखर पक्ररषदे चे आयोजन करावे.
8) प्रत्येक क्रवद्यापीठात युवक अदलाबदल/ दे वाणघेवाण (Youth Exchange) कायणिम बुंधनकारक
करावा.
9) प्रत्येक क्रवद्यापीठाने त्याुंच्या क्रनधीतून 500 क्रवदयार्थी क्षमतेचे युवकाुंकरीता वसतीगृह बाुंधावे.
10) प्रत्येक क्रवद्यापीठाने खेळाडूुं करीता प्रगतिील प्रक्रिक्षण (Advanced Training) क्रिबीराुंचे
आयोजन करावे.
11) िालेय क्रिक्षणादरम्यान भारतीय िालेय क्रिक्षण क्रिडा सुंघ, पुंचायत राज युवा व क्रिडा अक्रभयान
(PYKKA) इत्यादी योजनाुंतगणत आढळलेल्या प्रक्रतभावुंत खेळाडूुं च्या ओळखीसाठी क्रवक्रिष्ट्ट
ओळख नुंबर(UID आधार िमाुंक) आधारीत मागणक्रनरीक्षण (Tracking) योजना क्रवकसीत करावी.
12) कौिल्य क्रवकास हा क्रवद्यापीठाच्या युवा धोरणाचा अक्रवभाज्य भाग असावा. तसेच काही उत्तम
क्रिडा सुक्रवधा असलेल्या िाळा/ महाक्रवद्यालयाुंचे व्यावसाक्रयक प्रक्रिक्षण कायणिमाुं (VTP’s) मध्ये
रपाुंतर करावे, जेर्थे कमी कालावधीचे प्रमाणपत्र अभ्यासिम चालक्रवले जातील.
13) क्रवद्यापीठ व कॉलेजाुंमध्ये क्रिडा सुक्रवधाुंचा क्रवकास करण्यासाठी व्यापक आराखडा व क्रवत्तीय
सुंरचनेचा क्रवकास करावा.
14) क्रवद्यापीठाला दे ण्यात येणारे िासन अनुदान क्रिडा सुक्रवधाुंच्या क्रनर्ममतीिी सुंलग्न करावे.
सदर आदे ि राज्य क्रिडा व युवा धोरण 2012 बाबत कुलगुरुंच्या सुंयुक्त मुंडळ उपसक्रमतीने
केलेल्या क्रिफारिींची अुंमलबजावणी क्रवद्यापीठे व महाक्रवद्यालय स्तरावर करणेबाबत दे ण्यात येत
आहेत.
सदर िासन क्रनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्र्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सुंकेताक 201307261125440208 असा आहे . हा आदे ि
क्रडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाुंक्रकत करन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आदे िानुसार व नावाने.

Pramod
Giradhar
Kanade
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DN: c=IN, o=Government of
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Education, postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Pramod
Giradhar Kanade
Date: 2013.07.26 11:37:55 +05'30'

( प्रमोद क्रग. कानडे )
कायासन अक्रधकारी
प्रत,
1. मा. कुलपतींचे सक्रचव, राजभवन, मलबार क्रहल, मुुंबई.
2. मा. मुख्यमुंत्री याुंचे प्रधान सक्रचव
3. मा. कुलगुर, सवण अकृषी क्रवद्यापीठे ,
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4. कुलसक्रचव, सवण अकृषी क्रवद्यापीठे .
5. क्रवभागातील सवण सहसक्रचव /उपसक्रचव, उ.व तुं. क्रि. क्रवभाग, मुंत्रालय, मुुंबई.
6. सुंचालक, उच्च क्रिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुुंबई.
7. सुंचालक, तुंत्र क्रिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुुंबई.
8. सवण क्रवभागीय सहसुंचालक, उच्च क्रिक्षण/ तुंत्र क्रिक्षण, महाराष्ट्र राज्य.
9. मा.मुंत्री, उच्च व तुंत्र क्रिक्षण याुंचे खाजगी सक्रचव, मुंत्रालय, मुुंबई.
10. मा. राज्यमुंत्री, उच्च व तुंत्र क्रिक्षण याुंचे खाजगी सक्रचव, मुंत्रालय, मुुंबई.
11. प्रधान सक्रचव, उच्च व तुंत्र क्रिक्षण याुंचे खाजगी सक्रचव, मुंत्रालय, मुुंबई.
12. क्रनवड नस्ती (क्रवक्रि-3)
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