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बोधिच ह बोधिच ह ((LLOOGGOO))  पधपध   
  

आतंररा ीय ीडा िव ापीठआतंररा ीय ीडा िव ापीठ, , महारा  पणेु येथे थापन कर याचा िनणय शासनाने घेतला आहेमहारा  पणेु येथे थापन कर याचा िनणय शासनाने घेतला आहे, , 
आतंररा ीय ीडा िव ापीठाचे आकषकआतंररा ीय ीडा िव ापीठाचे आकषक, , सुरेखसुरेख, , िवषयाशंी िनगडीत असे िवषयाशंी िनगडीत असे बोधिच ह बोधिच ह ((LLOOGGOO))  ( ( िव ापीठ िव ापीठ 
बोधिच ह बोधिच ह ((LLOOGGOO))  असणे आव यक आहेअसणे आव यक आहे. . यासाठी सचंालनायामाफत ऑग ट यासाठी संचालनायामाफत ऑग ट 202021 21 मिह यात मिह यात बोधिच ह बोधिच ह 
((LLOOGGOO))  पधपध   घे यात आली होतीघे यात आली होती..  

या सिमतीने सव बोधिच हाची तपासणी क नया सिमतीने सव बोधिच हाची तपासणी क न, , ा त सव ा त सव 400 400 वेवेिशकांिशकांमधून एकही बोधिच ह आकषकमधून एकही बोधिच ह आकषक, , 
क पकतेनेक पकतेने, , रचना मकरचना मक, , व या सं थेची ओळख दशिव यासाठी कर यात येत आहेव या सं थेची ओळख दशिव यासाठी कर यात यते आहे, , ती ओळख याम ये िदसून ती ओळख याम य ेिदसनू 
येत नाही यामुळे सदर पध  र  कर यात आ यायेत नाही यामुळे सदर पध  र  कर यात आ या, , पु हा न याने पु हा न याने बोधिच ह बोधिच ह ((LLOOGGOO))  तयार कर याची तयार कर याची पध  पध  
आयोिजत कर यात आली होतीआयोिजत कर यात आली होती. . या पया पधचा वशेीका सादर कर याचा िदनांक धचा वशेीका सादर कर याचा िदनांक 12 12 नो हबरनो हबर, , 2021 2021 असा असा 
ठेव यात आलाठेव यात आला. . परंतु या पधत या वशेीका सादर कर या या मदुतीत वाढ कर यात येत असून आता परंतु या पधत या वशेीका सादर कर या या मदुतीत वाढ कर यात येत असून आता िदिद. . 9 9 
िडसबरिडसबर, , 2021 2021 पयत पधकानंा वशेीका सादर करता यतेीलपयत पधकानंा वशेीका सादर करता येतील. .   
  ीडा िव ापीठ िमशनीडा िव ापीठ िमशन  ((  MMiissssiioonn  ))  ::  सशंोधनसशंोधन, , िश ण व कौश य िवकास यामधील गुणव ा गाठ यासाठी िश ण व कौश य िवकास यामधील गुणव ा गाठ यासाठी 
आतंररा ीय दज च े ीडा िव ापीठ तयार करणेआतंररा ीय दज च े ीडा िव ापीठ तयार करणे. .   
  

ीडा िव ापीठ टीकोन ीडा िव ापीठ टीकोन ((  VViissiioonn  ))  ::  खेळ व तंदु ती या िवकासासाठी पय वरखेळ व तंदु ती या िवकासासाठी पय वरणणपरूक नैस गक यं णा तयार परूक नैस गक यं णा तयार 
करणेकरणे..  
  

ीडा िव ापीठ येय ीडा िव ापीठ येय ((MMoottttoo))  ::  ीडा े ात उ कृ ट ीडा े ात उ कृ ट कामिगरीकामिगरी  क न महारा  व भारत हे ीडा िश णास क न महारा  व भारत हे ीडा िश णास 
ाधा य देणारे िठकाण हणनू पिरिचत हावेाधा य देणारे िठकाण हणनू पिरिचत हावे..  
ीडा िव ापीठ उ ी टेीडा िव ापीठ उ ी टे  ((  OObbjjeeccttiivveess))  ::  
  भारतामधील अ वल खेळाडंूना अ यावत वै ािनक टीकोन समोरभारतामधील अ वल खेळाडंूना अ यावत वै ािनक टीकोन समोर  ठेऊन पा ठबा देणेठेऊन पा ठबा देणे.   .     
  ीडा कामिगरीसाठी आधुिनक तंीडा कामिगरीसाठी आधुिनक तं ानावर संशोधन करणेानावर संशोधन करणे. .   
  िशि त ीडा यावसाियकाचंा िवकास करणेिशि त ीडा यावसाियकाचंा िवकास करणे..  
  ीडा े ात रोजगार िन मती करणेीडा े ात रोजगार िन मती करणे..  
  ीडा िश क व सबंंिधतानंा िनयिमत िश ण उपल ध क न देणेीडा िश क व सबंंिधतानंा िनयिमत िश ण उपल ध क न देणे. .   
  आधुिनक पध मक आधुिनक पध मक खेळांबरोबरच पारंपािरक देशी खेळांचा िवकास करणेखेळाबंरोबरच पारंपािरक देशी खेळांचा िवकास करणे..  
  समाजातील दुबल घटकानंा ीडा नैपु यासाठी िवशेष ाधा याने संधी उपल ध क न देणेसमाजातील दुबल घटकानंा ीडा नैपु यासाठी िवशेष ाधा याने संधी उपल ध क न देणे..  
  खेळाडूखेळाडू, , ीडा तीडा त , , ीडा वै क ीडा वै क तत , , ीडा मागदशकीडा मागदशक, , ीडा शासक इीडा शासक इ. . या सहकाय ने खेळाचा या सहकाय ने खेळाचा 

दज  उंचावणेदज  उंचावणे..  
  
  
  



////२२////  
  अ प व म यम मुदतीचे अ यास म सु  क न उ म दज च े ीडा मागदशक तयार करणेअ प व म यम मुदतीचे अ यास म सु  क न उ म दज च े ीडा मागदशक तयार करणे..  

ीडा े ात कुशल मनु यबळीडा े ात कुशल मनु यबळ, , िव ान व तं ान यामा यमातनू ीडा े ात गती साध यासाठीिव ान व तं ान यामा यमातनू ीडा े ात गती साध यासाठी  
िविवध अ यास म  िविवध अ यास म  ““आतंररा ीय आतंररा ीय ीडा िव ापीठ ीडा िव ापीठ महारा  महारा  ” ” िशवछ पती ीडा सकुंल हाळंुगेिशवछ पती ीडा सकुंल हाळंुगे--बालवेाडी पणेु बालवेाडी पणेु 
येथे  येथे  सु  कर यात येत आहेसु  कर यात येत आहे.  .    
    आतंररा ीय ीडा िव ापीठआतंररा ीय ीडा िव ापीठ, , महारा  हे भारतात थमच होत अस याने यासाठी जगभरातुन िस दी महारा  हे भारतात थमच होत अस याने यासाठी जगभरातुन िस दी 
िमळणार आहेिमळणार आहे. . उपरो त सव बाबी िवचारात घेता उपरो त सव बाबी िवचारात घेता आतंररा ीय ीडा आतंररा ीय ीडा िव ापीठिव ापीठ, , महारामहारा , , या िव ापीठाया िव ापीठाचेचे  
आकषक आकषक बोधिच ह बोधिच ह ((LLOOGGOO))  असणे अ यंत मअसणे अ यंत महह वावाचेचे  आहेआहे..  
    यासाठी ीडा व युवक सेवा संचालनालया माफत आतंररा ीय ीडा िव ापीठयासाठी ीडा व यवुक सेवा संचालनालया माफत आतंररा ीय ीडा िव ापीठ, , महारा  महारा  साठी साठी 
बोधिच ह बोधिच ह ((LLOOGGOO))  पधपध   आयोिजत करआयोिजत कर यात यते आहेयात यते आहे.  .  या पध या सया पध या सहहभागा या टीने  िनयम व  अटी साठी भागा या टीने  िनयम व  अटी साठी 
शासना या  शासना या  hhhhttpp::////ssppoorrttss..mmaahhaarraasshhttrraa..ggoovv..iinn    या सकेंत थळावर भेट देऊन आपला सहभाग न दवावाया संकेत थळावर भेट देऊन आपला सहभाग न दवावा..    
पधच ेिनयम व अटी पधच ेिनयम व अटी ::--    

11..  िनवड सिमती या िशफारशीनुसार थम मांकाचे बोधिच ह िनवड सिमती या िशफारशीनुसार थम मांकाचे बोधिच ह ((LLOOGGOO))  सादर करणासादर करणा--या विेशकेस या विेशकेस   
..11,,0000,,000000//--    (( पये एक ल  मा  पय ेएक ल  मा  ))  इतके रोख पािरतोिषक दान कर यात येईलइतके रोख पािरतोिषक दान कर यात येईल..  

22..  सव बोधिच ह सव बोधिच ह ((LLOOGGOO))  ईई--मेल ारेच पाठिव यात यावतेमेल ारेच पाठिव यात यावते..  
33..  आतंररा ीय ीडा िव ापीठ आतंररा ीय ीडा िव ापीठ बोधिच ह बोधिच ह ((LLOOGGOO))  विेशकाविेशका  पाठव याचा अिंतम पाठव याचा अिंतम िदनांक िदनांक 0099  िडसबरिडसबर,,  

2021 2021 राहील यानंतर येणारे राहील यानंतर येणारे बोधिच ह बोधिच ह ((LLOOGGOO))  िविवचारात घेतले जाणार नाहीचारात घेतले जाणार नाही..  
44..  सव  सव  पधकाचंे पधकाचंे बोधिच ह बोधिच ह ((LLOOGGOO))  ा त झा याा त झा यानंतर यातुन उ कृ ठ नंतर यातुन उ कृ ठ बोधिच हाबोधिच हाची िनवड सिमती माफत ची िनवड सिमती माफत 

िनवड कर यात येईलिनवड कर यात येईल. . बोधिच ह बोधिच ह ((LLOOGGOO))  वीकारणे अथवा कोणतेही कारण न देता नाकारणे वीकारणे अथवा कोणतेही कारण न देता नाकारणे याबाबतचे याबाबतचे 
सव अिधकार आयु तसव अिधकार आयु त, , ीडा व यवुक सेवाीडा व यवुक सेवा, , पुणेपुणे  यांना राहतीलयानंा राहतील..  

55..  बोधिच ह बोधिच ह ((LLOOGGOO))  पाठवतांना कोरलपाठवतांना कोरल  ॉॉ, , PPddff,,  JJPPEEGG  व पात पाठवाव पात पाठवावेवे, , बोधिच हावर कोण याही बोधिच हावर कोण याही 
कारे नांवकारे नांव, , मांक कवा ओळख िदसून येईल अशा कोण याही बाबी नमूद के यास ती विेशका अपा  मांक कवा ओळख िदसून येईल अशा कोण याही बाबी नमदू के यास ती विेशका अपा  

ठरेलठरेल..  
66..  बोधिच ह बोधिच ह ((LLOOGGOO))  तयार करतानंा तयार करतानंा तेते  मुळ व पात व वतमुळ व पात व वत: : तयार केललेा असावातयार केललेा असावा..  
77..  पधकाने पधकाने बोधिच ह बोधिच ह ((LLOOGGOO))  िडझाईन पाठवतानंा यािडझाईन पाठवतानंा याच ेनावंचे नावं, , िनवासाचा संपणु प ािनवासाचा संपणु प ा,, मण वनी मांक व मण वनी मांक व 

आपला ईआपला ई--मेल मेल पाठिव यात आले य़ा ईपाठिव यात आले य़ा ई--मेलम येमेलम ये  नमदू करावानमदू करावा..  
88..    बोधिच ह बोधिच ह ((LLOOGGOO))    पाठवतानंा ीडा व यवुक सेवा संचालनालया या पाठवतांना ीडा व यवुक सेवा संचालनालया या iissuummaahhaarraasshhttrraa@@ggmmaaiill..ccoomm    

याया  ईई--मेल वर पाठवावामेल वर पाठवावा,,  ीडा संचालनालया या कवा संकेत थळावर िदले याीडा संचालनालया या कवा संकेत थळावर िदले या  मेल वर मेल वर पाठव ू नयेपाठव ू नये, , 
अ य ईअ य ई--मेलवर पाठिव यात आले या विेशका ा  असणार नाहीतमेलवर पाठिव यात आले या विेशका ा  असणार नाहीत..  

99..  या पधत जािहरात े ात कायया पधत जािहरात े ात कायरत एज सीजरत एज सीज, , िडझाई नग े ात काम करणािडझाई नग े ात काम करणा--या एज सीज तसेच या एज सीज तसेच 
ाफीक े ात काम करणााफीक े ात काम करणा--या एज सीज देखील भाग घेऊ शकतीलया एज सीज देखील भाग घेऊ शकतील..  

1100..  आतररा ीय ीडा िव ापीठाचा आतररा ीय ीडा िव ापीठाचा बोधिच ह बोधिच ह ((LLOOGGOO))  ीएटी ह असावाीएटी ह असावा, , से फ मेड असावासे फ मेड असावा, , यात यात 
रचना मकता असावीरचना मकता असावी. . तसेच यातून उ ेश प ट होणे आव यक आहेतसेच यातून उ ेश प ट होणे आव यक आहे..  

1111..    केवळ भारतीय य तीस पधत सहभागी होता येईलकेवळ भारतीय य तीस पधत सहभागी होता येईल. . या पधत परदेशात राहणारे मळु भारतीय या पधत परदेशात राहणारे मळु भारतीय 
असणाअसणा--या य तीस देखील सहभागी होता येईलया य तीस देखील सहभागी होता येईल..  

12. लोगो ( बोधिच ह ) A / 4  साईझ कागदावर असावे  
13. लोगो पध या अिधक मािहतीसाठी https://sports.maharashtra.gov.in या संकेत थळावर भटे 

ावी 
.......................................................................... 

 


