
¶ed§Vamd MìhmU ‘hmamï´> ‘wº$ {dÚmnrR>, Zm{eH$ 

H«$sS>m ‘hmoËgd 

‘w³V {dÚmnrR>mZo Amnë¶m IoimSy> {dÚmÏ¶mªgmR>r H«$sS>m ‘hmoËgd gwé Ho$bm Amho. øm ñnYmª‘Ü¶o (1). 

{d^mJr¶ ñVa (2) {dÚmnrR> ñVa (H|$Ðr¶) (3) Am§Va{dÚmnrR> ñVa Aem ñnYmªMm g‘mdoe hmoVmo. {d{dY 

Aä¶mgH|$Ðmdarb IoimSy> {dÚmWr© ho {d^mJr¶ ñVamdarb ñnY©oV ^mJ KoVmV. {dÚmnrR>mMo AmR> {d^mJ AmhoV. (1) 

A‘amdVr (2) Am¡a§Jm~mX (3) ‘w§~B© (4) ZmJnya (5) Zm{eH$ (6) nwUo (7) H$moëhmnya (8) Zm§XoS>. ö¶m AmR> 

{d^mJmVrb {dÚmWu Amnmnë¶m {d^mJr¶ {dÚmÏ¶mª~amo~a hmoUm-¶m ñnYmª‘Ü¶o ^mJ KoVmV. 

{d^mJr¶ ñVamda ¶eñdr R>aboë¶m {dÚmÏ¶mªZm {dÚmnrR> ñVamdarb (H|$Ðr¶) ñnY}‘Ü¶o ^mJ KoVm ¶oVmo. øm ñnYmªMo 

ñdén Am§Va{d^mJr¶ ñnYmªgmaIo AgVo. øm ñnYmª‘YyZ ¶eñdr {dÚmÏ¶mªMo g§K {ZdS>bo OmVmV Am{U Ago g§K 

Am§Va{dÚmnrR>r¶ ñnYmª‘Ü¶o nmR>dbo OmVmV. 

{dÚmnrR>mMo {dÚmWu ho {‘l ñdénmMo AmhoV. Ë¶m§Mo d¶, dOZ, {ejU øm‘Ü¶o H$‘mbrMr {^ÞVm AgVo. gd©M 

{dÚmÏ¶mªZm H«$sS>mH$m¡eë¶m§À¶m àXe©ZmMr g§Yr {‘imdr åhUyZ {dÚmnrR>mZo XmoZ JQ> V¶ma Ho$boobo AmhoV. 

(1)  nwéf JQ> 
(2)  ‘{hbm JQ> 

 

H«$sS>m ‘hmoËgdmVrb gh^mJmgmR>r Amdí¶H$ Ah©Vm 

‘w³V {dÚmnrR>mÀ¶m H«$sS>m ‘hmoËgdmV H$moUË¶mhr ñVamda ({d^mJr¶, H|$Ðr¶ d Am§Va{dÚmnrR>r¶) ñnY©H$ 

åhUyZ gh^mJr hmoÊ¶mgmR>r nwT>rb Ah©Vm àmá Ho$boë¶m AgUo Amdí¶H$ Amho. 

01 amO^dZmV’}$  KoVë¶m OmUmè¶m Am§Va{dÚmnrR>r¶ ñnYmª‘Ü¶o H$‘mb d¶mo‘¶m©XoMo {Z¶‘ AmhoV. Ë¶m‘wio ‘w³V 

{dÚmnrR>mVhr {d^mJr¶ d H|$Ðr¶ ñVamdarb ñnYmªgmR>r VoM {Z¶‘ bmJy Ho$bobo AmhoV. 

1.1 gd© Ioim§gmR>rMr  d¶mo‘¶m©Xm Ë¶m dfm©À¶m 1 Owb¡ amoOr OmñVrV OmñV 25 df}o AgÊ¶mMr Amho. 

 

02 H«$sS>m ‘hmoËgdmV gh^mJr hmoUmam {dÚmWu hm ¶ed§Vamd MìhmU ‘hmamîQ>´ ‘w³V {dÚmnrR>mVrb à‘mUnÌ 

nmVirnmgyZ {dÚmdmMñnVrn¶ªV H$moUË¶mhr nmVirda Zm|XUr Pmbobm Agy eHo$b. 

03 gXa {dÚmÏ¶m©Mr Zm|XUr {H$‘mZ EH$ df© H$mbmdYrÀ¶m {ejUH«$‘mgmR>r Pmbobr AgUo JaOoMo Amho.  

04 gh^mJr  hmoUmè¶m {dÚmWu AJa {dÚmWuZr§Zm {dÚmnrR>mV àdoe KodyZ 7 dfm©nojm A[YH$ H$mi CbQy>Z 

Jobm Agë¶mg Aem {dÚmWu / {dÚmWuZrZm ^mJ KoVm ¶oUma Zmhr. 

 

��डा �नयमावल� 
‘mJ©X{e©Ho$V ¶m nwT>À¶m ^mJmV {d^mJdma gd© ñnYmªMo {Z¶‘ ~maH$mB©Zo XoÊ¶mV Ambo AmhoV. ho gd© 

{Z¶‘ V¶ma H$aVmZm amO^dZmH$Sy>Z {‘imbobr nwpñVH$m à‘mU ‘mZÊ¶mV Ambr Amho. {Z¶‘ g‘OyZ 

Úm¶bm VgoM Am‘bmV AmUm¶bm gmono ìhmdo ¶mgmR>r {Z¶‘m§À¶m ¶mXrVhr EH$ {d{eîQ> H«$‘ R>odbm 

Amho. Ë¶m‘wio {Z¶‘ ‘m§S>UrV EH$dm³¶Vm Ambr Amho ho Amnë¶m bjmV ¶oB©b. H«$sS>m ‘hmoËgdmVrb 



ñnYm© H$moUË¶mhr nmVirda KoVë¶m OmV Agë¶m Var Ë¶mdoiog ¶mVrb àË¶oH$ {Z¶‘mMo nmbZ hmoUo 

Ano{jV Amho. 

 

1. धाव�या�या �पधा�  

1.1. सदर �पधा	 पु�ष व म�हलांसाठ� �वतं�पणे घेत�या जातील. 
1.2. सदर �पधा�साठ� Athletic Armature Federation of India (AAFI)यांच े नयम लागू 

राहतील. $यात वेळेवेळी होणारे बदल लागू राहतील. 
1.3. धाव&या'या वैयि*तक सहा ,कार'या (१०० मी., २०० मी., ४०० मी., ८०० मी., 

१५०० मी., ५००० मी.) �पधा	 असतील. तसेच सां घक �व.पा'या दोन 0रले (१०० 
मी. X ४, ४०० मी. X ४) �पधा	 असतील.  

1.4. एका धावपटूला जा�तीत जा�त पाच वैयि*तक �पधा�म3ये भाग घेता येईल. 
या6य त0र*त 0रले या ,कारातह7 भाग घेता येऊ शकेल. 

1.5. धाव&या'या वैयि*तक �पधा�मधील ,$येक �पध:त एका ;वभागीय क< =ाकडून 
जा�तीत जा�त दोन धावपटू भाग घेऊ शकतील. यापैक? एक जण राखीव असेल. 
अशा ,कारे पु�ष व म�हला धावपटंूची एकA�त संBया १२ पेCा जा�त असता कामा 
नये.  

1.6. 0रले �पधा�साठ� एका ;वभागीय क< =ाकडून जा�तीत जा�त एक संघ भाग घेऊ 
शकेल. $यां'याबरोबर दोन धावपटू राखीव असू शकतील.  

1.7. ;वभागीय E?डामहो$सवासाठ� प0रFशGटे 2 ते 17 नसुार गुणदान त*ते वापरायच े
आहेत. 

1.8. ,$येक ;वभागीय क< =ाने या �पध:साठ� एकच संघ पाठवावयाचा आहे. 
1.9. क< =7य E?डा महो$सवासाठ� ,वेFशका प0रFशGट 41 व 42 नुसार भ.न पाठवा6यात.  

1.10. क< =7य E?डा महो$सवातील पर7Cणाक0रता गुणदान त*ता प0रFशGट 51 व 66 
राहतील. 

1.11. आंतर;वHयापीठ�य �तरावर ;वHयापीठातून एका संघाचा सहभाग असू शकेल 
(राजभवना'या  नयमानुसार) 

 

2. कब�डी  

2.1. सदर सामने पु�ष व म�हलांसाठ� �वतं�पणे आयोिजत केले जातील. 



2.2. सदर सामाJयांसाठ� Armature Kabaddi Federation of India (AKFI)यांच े नयम लागू 
राहतील. $यात वेळेवेळी होणारे बदल लागू राहतील. 

2.3. कबKडी'या संघात जा�तीत जा�त १२ खेळाडूचंा समावेश असेल.  

2.4. कबKडीम3ये एका ;वभागीय क< =ाकडून जा�तीत जा�त एक संघ भाग घेऊ शकेल. 
2.5. कबKडीच ेसामने “League-cum-knock out basis”वर खेळले जातील. 
2.6. एका संघाला एका �दवसात एकाच सामना खेळावा लागेल अLया ,कारे सामाJयांच े

वेळाप�क ठरवले जावे. जर काह7 अ नवाय	 कारणामुळे एका �दवसात एका संघासाठ� 
एकापेCा जा�त सामने ठेवावे लागलेच तर अशा संघाला खेळायला लागणाMया प�हला 
सामना संपणे व दसुरा सामना सु� होणे यात Nकमान सहा तासांच ेअतंर असावे.  

2.7. दोन संघांत बरोबर7 झाल7 तर Armature Kabaddi Federation of India (AKFI) यां'या 
 नयमानुसार बरोबर7 सोडव&याचा  नण	य Pयावा. 

2.8. सहभागाच े,माणप� संघातील ,$येक खेळाडूला �दले जाईल. 
2.9. ;वभागीय E?डा महो$सवासाठ� प0रFशGटे 30 व 31 नुसार गुणदान त*ते वापरायच े

आहेत. 
2.10.  ,$येक ;वभागीय क< =ाने या �पध:साठ� एक संघ पाठवावयाचा आहे. 
2.11.  क< =7य E?डा महो$सवासाठ� ,वेFशका पर7FशGट 43 व 44 नुसार भ.न पाठवा6यात. 
2.12.  क< =7य E?डा महो$सवातील पर7Cणाक0रता गुणदान त*ता प0रFशGट 79 व 80 

राहतील. 
2.13.  आंतर;वHयापीठ�य �तरावर ;वHयापीठातून एका संघाचा सहभाग असू 

शकेल.(राजभवना'या  नयमानुसार) 
3. खो-खो 

3.1. सदर सामने पु�ष व म�हलांसाठ� �वतं�पणे आयोिजत केले जातील. 
3.2. सदर सामJयांसाठ� Kho- Kho Federation of Indiaयांच े नयम लागू राहतील. 

$यात वेळेवेळी होणारे बदल लागू राहतील. 
3.3. खो- खो 'या संघात जा�तीत जा�त १२ खेळाडूचंा समावेश असेल.  

3.4. खो- खो म3ये एका ;वभागीय क< =ाकडून जा�तीत जा�त एक संघ भाग घेऊ 
शकेल. 

3.5. खो- खो च ेसामने “League-cum-knock out basis”वर खेळले जातील. 
3.6. एका संघाला एका �दवसात एकाच सामना खेळावा लागेल अLया ,कारे 

सामाJयांच ेवेळाप�क ठरवले जावे. जर काह7 अ नवाय	 कारणामुळे एका 



�दवसात एका संघासाठ� एकापेCा जा�त सामने ठेवावे लागलेच तर अशा 
संघाला खेळायला लागणाMया प�हला सामना संपणे व दसुरा सामना सु� होणे 
यात Nकमान सहा तासांच ेअतंर असावे.  

3.7. दोन संघांत बरोबर7 झाल7 तर Kho- Kho Federation of Indiaयां'या 
 नयमानुसार बरोबर7 सोडव&याचा  नण	य Pयावा.  

3.8. सहभागाच े,माणप� संघातील ,$येक खेळाडूला �दले जाईल. 
3.9. ;वभागीय E?डा महो$सवासाठ� प0रFशGटे 32 व 33 नुसार गुणदान त*ते 

वापरायच ेआहेत. 
3.10. ,$येक ;वभागीय क< =ाने या �पध:साठ� एकच संघ पाठवावयाच ेआहे. 
3.11. क< =7य E?डा महो$सवासाठ� ,वेFशका पर7FशGट 45 व 46 नुसार भ.न 

पाठवा6यात. 
3.12. क< =7य E?डा महो$सवातील पर7Cणाक0रता गुणदान त*ता प0रFशGट 81 व 82 

राहतील. 
3.13. आंतर;वHयापीठ�य �तरावर ;वHयापीठातून एका संघाचा सहभाग असू 

शकेल.(राजभवना'या  नयमानुसार) 
 

4. �हॉल�बॉल 

4.1. सदर सामने पु�ष व म�हलांसाठ� �वतं�पणे आयोिजत केले जातील. 
4.2. सदर सामJयांसाठ� Volleyball Federation of India यांच े नयम लागू राहतील. 

$यात वेळेवेळी होणारे बदल लागू राहतील. 
4.3. 6हॉल7बॉल'या संघात जा�तीत जा�त १२ खेळाडूचंा समावेश असेल.  

4.4. 6हॉल7बॉलम3ये एका ;वभागीय क< =ाकडून जा�तीत जा�त एक संघ भाग घेऊ 
शकेल. 

4.5. 6हॉल7बॉलच ेसामने “League-cum-knock out basis”वर खेळले जातील. 
4.6. 6हॉल7बॉलम3ये एका संघाच ेएका �दवसातील “best of five sets” पकडले 

जातील. जर काह7 अ नवाय	 कारणामुळे एका �दवसात एका संघासाठ� एकापेCा 
जा�त सामने ठेवावे लागलेच तर अशा संघाला खेळायला लागणाMया प�हला 
सामना संपणे व दसुरा सामना सु� होणे यात Nकमान सहा तासांच ेअतंर असावे.  

4.7. दोन संघांत बरोबर7 झाल7 तर Volleyball Federation of Indiaयां'या  नयमानुसार 
बरोबर7 सोडव&याचा  नण	य Pयावा.  



4.8. सहभागाच े,माणप� संघातील ,$येक खेळाडूला �दले जाईल. 
4.9. ;वभागीय E?डा महो$सवासाठ� प0रFशGटे 34 व 35 नुसार गुणदान त*ते वापरायच े

आहेत. 
4.10. ,$येक ;वभागीय क< =ाने या �पध:साठ� एकच संघ पाठवावयाच ेआहे. 
4.11. क< =7य E?डा महो$सवासाठ� ,वेFशका पर7FशGट 47 व 48 नुसार भ.न 

पाठवा6यात. 
4.12.  क< =7य E?डा महो$सवातील पर7Cणाक0रता गुणदान त*ते प0रFशGटे 83 व 84 

राहतील. 
4.13.  आंतर;वHयापीठ�य �तरावर ;वHयापीठातून एका संघाचा सहभाग असू 

शकेल.(राजभवना'या  नयमानुसार) 
5. बा�केटबॉल 

5.1. सदर सामने पु�ष व म�हलांसाठ� �वतं�पणे आयोिजत केले जातील. 
5.2. सदर सामJयांसाठ� Basketball Federation of India यांच े नयम लागू 

राहतील. $यात वेळेवेळी होणारे बदल लागू राहतील. 
5.3. बा�केटबॉल'या सामJयांसाठ� फ*त official रबर7 बा�केटबॉलच वापरला 

जायला हवा. 
5.4. बा�केटबॉल 'या संघात जा�तीत जा�त १२ खेळाडूचंा समावेश असेल. 
5.5. बा�केटबॉल म3ये एका ;वभागीय क< =ाकडून जा�तीत जा�त एक संघ भाग 

घेऊ शकेल. 
5.6. बा�केटबॉलच ेसामने “League-cum-knock out basis”वर खेळले जातील. 
5.7. बा�केटबॉल म3ये एका संघाच ेएका �दवसातील “best of five sets” 

पकडले जातील. जर काह7 अ नवाय	 कारणामुळे एका �दवसात एका 
संघासाठ� एकापेCा जा�त सामने ठेवावे लागलेच तर अशा संघाला खेळायला 
लागणाMया प�हला सामना संपणे व दसुरा सामना सु� होणे यात Nकमान 
सहा तासांच ेअतंर असावे. 

5.8. दोन Nकंवा दोनापेCा जा�त संघांत बरोबर7 झाल7 तर पुढ7ल  नयमानुसार 
बरोबर7 सोडव&याचा  नण	य Pयावा. 

5.8.1. दोन संघांत बरोबर7 – जो संघ इतर संघांना League ,कारे हरवेल, तो 
;वजेता Tहणून घो;षत केला जाईल. 



5.8.2. दोनापेCा जा�त संघांत बरोबर7 – दोनापेCा जा�त संघांत बरोबर7 
सोडव&यासाठ� ,$येक संघाने Fमळवलेले गुण व $या संघा'या ;व�U झालेले 
गुण असे गुणो$तर काढले जाईल. Vया संघाच ेहे गुणो$तर जा�त येईल, तो 
संघ ;वजेता Tहणून घो;षत केला जाईल. तीन Nकंवा तीनापेCा जा�त संघांत 
बरोबर7 सोडव&यासाठ� ,$येक संघाने फ*त एकमकेांशी खेळले�या सामJयांत 
Fमळवलेले गुण व $या संघा'या ;व�U झालेले गुण असे गुणो$तर काढले 
जाईल. Vया संघाच ेहे गणुो$तर जा�त येईल, तो संघ ;वजेता Tहणून 
घो;षत केला जाईल. 

5.8.3. दोन Nकंवा दोनापेCा जा�त संघांत बरोबर7 अजूनह7 तशीच रा�हल7 तर, 
पुढ7ल,माणे काय	वाह7 करावी 

5.8.3.1. Vया संघाने जा�तीत जा�त खेळाडू Fouls केले असतील तो संघ ;वजेता 
Tहणून घो;षत केला जाईल. 

5.8.3.2. जर ५.८.३.१ मधील काय	पUती अवलंबव�यावरह7 बरोबर7 तशीच रा�हल7 तर 
Vया संघाच ेकमीत कमी तांA�क Fouls झाले असतील तो संघ ;वजेता 
Tहणून घो;षत केला जाईल. 

5.8.3.3. जर ५.८.३.१ व ५.८.३.२ या दोJह7 काय	पUती अवलTब�यावरह7 बरोबर7 
तशीच रा�हल7 तर ‘Draw of Lots’चा वापर क.न ;वजेता ठरवला जाईल. 

5.8.4. KnockOut वर आधारले�या सामJयातह7 बरोबर7 तशीच रा�हल7 तर बरोबर7 
सुटेपय�त सामना खेळायला जा�तीची पाच Fम नटे �दल7 जात रहातील. 

5.9. सहभागाच े,माणप� संघातील ,$येक खेळाडूला �दले जाईल. 
5.10. ;वभागीय E?डा महो$सवासाठ� प0रFशGटे 36 व 37 नुसार गुणदान त*ते 

वापरायच ेआहेत. 
5.11. ,$येक ;वभागीय क< =ाने या �पध:साठ� एकच संघ पाठवावयाच ेआहे. 
5.12. क< =7य E?डा महो$सवासाठ� ,वेFशका पर7FशGट 49 व 50 नुसार भ.न 

पाठवा6यात. 
5.13. क< =7य E?डा महो$सवातील पर7Cणाक0रता गुणदान त*ते प0रFशGटे 85 व 

86 राहतील. 
5.14. आंतर;वHयापीठ�य �तरावर ;वHयापीठातून एका संघाचा सहभाग असू 

शकेल.(राजभवना'या  नयमानुसार) 
 



 

 

 

gmaUr H«$.2 

H«$sS>m ‘hmoËgdñnYm© - gm§{KH d d¡¶{º$H$ 

 

Cnamoº$ 18 hr ñnYm© d Ioi ho nwéf d ‘{hbm§gmR>r ñdV§Ì[aË¶m CnbãY AmhoV. ¶mMmM AW© {d^mJr¶ H«$sS>m 

‘hmoËgdmVyZ H|$Ðr¶ H«$sS>m ‘hmoËgdmgmR>r VgoM Z§Va Am§Va{dÚmnrR>r¶ H«$sS>m ‘hmoËgdmgmR>r EHy$U 18 * 2 = 36 

àH$maÀ¶m ñnYm© d Ioim§‘Ü¶o gh^mJ KoVbm OmD$ eH$Vmo. 

  

ñnYm© 
{d^mJ 

ñnYm© 
àH$ma 

 ñnYm©  nwéf ‘{hbm EHy$U 

YmdÊ¶mÀ¶m 
ñnYm© 

(Track 
Events) 

d¡¶{º$H 1 100 ‘rQ>a 1 1 2 

2 200 ‘rQ>a 1 1 2 

3 400 ‘rQ>a 1 1 2 

4 800 ‘rQ>a 1 1 2 

5 1500 ‘rQ>a 1 1 2 

6 5000 ‘rQ>a 1 1 2 

gm§{KH$  7 4 * 100 ‘r. [abo 4 4 8 

8 4 * 400 ‘r. [abo  4 4 8 

 

 

ñnYm© 

(Field 
Events) 

d¡¶{º$H 9 Jmoim ’o$H$ (Shot Put) 1 1 2 

10 Wmir ’o$H$ (Discus Throw) 1 1 2 

11 ^mbm ’o$H$ (Javelin Throw) 1 1 2 

12 bm§~ CS>r (Long Jump) 1 1 2 

13 C§M CS>r (High Jump) 1 1 2 

14 {Vhoar CS>r (Triple Jump) 1 1 2 

gm§{KH$  ‘¡XmZr Ioi 15 H$~È>r 12 12 24 

16 Imo-Imo  12 12 24 

17 ìhm°br ~m°b 12 12 24 

18 ~mñHo$Q> ~m°b  12 12 24 



gmaUr H«$. 3 

H«$sS>m‘hmoËgdmVrb ñnYmªer g§~§{YV n[a{eïo 

ñnYm©  

{d^mJ 
A. 

H«. 
ñnY}Mo Zmd g§~§{YV n[a{eï H«$. 

{d^mJr¶ ¶wdH$ 
‘hmoËgd>mVrb 

narjUmH$[aVm JwUXmZ Vº$m 

H|$Ðr¶ ¶wdH$ ‘hmoËgdmgmR>r 
àdo{eH$m 

H|$Ðr¶ ¶wdH$ ‘hmoËgd>mVrb 
narjUmH$[aVm JwUXmZ 

Vº$m 
nwéf ‘{hbm nwéf ‘{hbm nwéf ‘{hbm 

YmdÊ¶mÀ¶m 
ñnYm© 

1 100 ‘rQ>a 2 3 41 42 51 52 

2 200 ‘rQ>a 4 5 41 42 53 54 

3 400 ‘rQ>a 6 7 41 42 55 56 

4 800 ‘rQ>a 8 9 41 42 57 58 

5 1500 ‘rQ>a 10 11 41 42 59 60 

6 5000 ‘rQ>a 12 13 41 42 61 62 

7 
4 * 100 
[abo 

14 15 41 42 63 64 

8 
4 * 400 
[abo 

16 17 41 42 65 66 

Throwing 
9 

Jmoim ’o$H$ 

(Shot Put) 
18 19 41 42 67 68 

10 

Wmir ’o$H$ 

(Discus 
Throw) 

20 21 41 42 69 70 

11 

^mbm ’o$H$ 

(Javelin 
Throwo) 

22 23 41 42 71 72 

Jumping 
12 

bm§~ CS>r 

(Long 
Jump) 

24 25 41 42 73 74 

13 
C§M CS>r (High 
Jump) 

26 27 41 42 75 76 

14 

{Vhoar CS>r 

(Triple 
Jump) 

28 29 41 42 77 78 

gm§{KH$ ‘¡XmZr 
Ioi 

15 H$~È>r 30 31 43 44 79 80 

16 Imo-Imo  32 33 45 46 81 82 

17 ìhm°br ~m°b 34 35 47 48 83 84 

18 ~mñHo$Q> ~m°b  36 37 49 50 85 86 

 

 


