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            Fit India Movement कार्यक्रमाची                
            अमंलबजावणी करण्र्ाबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासन 
शालरे् शशक्षण व क्रीडा शवभाग 

शासन पशरपत्रक क्रमांकः क्रीडार्ो-2019/प्र.क्र.190/क्रीर्ुसे-१ 
मादाम कामा मागय, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालर् शवस्तार, मंुबई ४०० ०३२. 
तारीख- 23 ऑगस्ट, 2019 

वाचा:- 

 कें द्र शासनाचे सशचव, क्रीडा शवभाग, नवी शदल्ली र्ानंी सवय राज्र्ाचे मुख्र्सशचव र्ानंा 
शलहीलेले अर्य शासकीर् पत्र क्रमाकं 31-1/MYAS/MDSD/2019, शदनाकं 20/8/2019.   

शासन पशरपत्रक :- 

  समाजामर्ील प्रत्र्ेक नागरीकाने  शारीरीक व्र्ार्ाम करावा अथवा खेळामध्र्े भाग घ्र्ावा  
व प्रकृती स्वास्थ राखाव ेर्ासाठी कें द्र शासनामार्य त  सपंूणय देशामध्र्े  Fit India Movement  र्ा 
कार्यक्रमाचे अंमलबजावणी करण्र्ाचा शनणयर् घेण्र्ात आला आहे.   

2. शदनाकं 29 ऑगस्ट, 2019 र्ा राष्ट्रीर् खेल शदनाच्र्ा मुहुतावर Fit India Movement  र्ा 
र्ोजनेचा शुभारंभ मा.पंतप्रर्ान र्ाचंे हस्ते   इंशदरा गारं्ी स्टेडीर्म, नवी शदल्ली र्ेथून करण्र्ात र्ेणार 
आहे. र्ावळेी मा. पंतप्रर्ान शारीरीक तंदुरुस्तीबाबत शपथ देतील. सदर शपथ शदनाकं 29 ऑगस्ट, 
2019 रोजी सकाळी 10-00 वा. दुरदशयनवरुन सवय जनतेला देण्र्ात र्ेणार आहे.  

र्ाबाबत खालीलप्रमाणे सूचना सवय संबंर्ीत र्ंत्रणानंा देण्र्ात र्ेत आहे.  

१) सवय शाळा व महाशवद्यालर्ातील तसेच शवद्यापीठातील शवद्यार्थ्र्ांना, त्र्ावळेी शपथ 
घेण्र्ासाठी संबंर्ीत शाळानंी आवश्र्क ती व्र्वस्था करावी. र्ावळेी सवय शशक्षक व 
शवद्याथी उपस्स्थत राहतील र्ाची दक्षता घ्र्ावी. 

२) सवय ग्रामपंचार्त / नगर पशरषद/ महानगरपाशलकेतील सदस्र्ानंी  शारीरीक 
तंदुरुस्तीबाबत शपथ घेण्र्ासाठी  त्र्ाचंे कार्ालर्ात / सभागृहात  आवश्र्क ती 
व्र्वस्था करावी. त्र्ावळेी गावातील/ शहरातील जास्तीत जास्त नागरीक उपस्स्थत 
राहतील र्ाची दक्षता घ्र्ावी. मान्र्वर खेळाडू/ सामान्र् नागशरक /अन्र् मान्र्वर व 
लोकप्रशतशनर्ींना शनमंशत्रत कराव.े  

३) गावागावात मशहला व पुरुषांसाठी सकाळचे चालणे ( Morning Walk), तरुणासंाठी 
र्ावण्र्ाच्र्ा छोटर्ा अंतराच्र्ा मॅरेथॉन शर्यती, र्ोगा इ. शारीरीक व्र्ार्ाम होणारे 
उपक्रम आर्ोशजत करावते. 
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४) नेहरु र्ुवा कें द्रामार्य त व संचालक, राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना र्ाचंेमार्य त त्र्ाचं्र्ा र्ोजनेमध्र्े 
सहभागी असलेल्र्ा र्ुवकानंा एकशत्रत करुन शपथ घेण्र्ासाठी आवश्र्क ते शनर्ोजन 
कराव.े एन.सी.सी./ स्काऊट अँड गाईड मध्र्े सहभागी शवद्याथी/ शवद्याथीनी, कमयचारी 
वगय र्ाचंासुद्धा सहभाग असावा. 

५) शदवसभरात शवद्याथी, र्ुवक, मशहला व पुरुष र्ाचंेकरीता शवशवर् खेळाचंे आर्ोजन 
करण्र्ात र्ाव.े  

वरील सूचना सवय प्रशासकीर् शवभागानंी त्र्ाचं्र्ाअशर्पत्र्ाखालील र्ंत्रणाचं्र्ा शनदशयनास 
आणनू राबवस्ण्र्ात र्ेत असलेल्र्ा उपक्रमाची अमंलबजावणी करण्र्ाच्र्ा दृष्ट्टीने आवश्र्क त्र्ा 
सूचना द्याव्र्ात व सूचनाचंी अंमलबजावणी होईल र्ाची खातरजमा करावी.  

2. सदर शासन पशरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्र्ा www.maharashtra.gov.in र्ा सकेंतस्थळावर 
उपलब्र् करण्र्ात आले असून त्र्ाचा संकेताक 201908261049081721 असा आहे. हे पशरपत्रक 
शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाशंकत करुन काढण्र्ात र्ेत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्र्पाल र्ाचं्र्ा आदेशानुसार व नावाने, 
 

 

                                                        ( राजेंद्र पवार ) 
                      उप सशचव, महाराष्ट् र शासन 
प्रत, 

1. मा.राज्र्पाल, महाराष्ट्र राज्र् र्ाचंे स्वीर् सहार्क, मंुबई. 
2. मा.मंत्री, शालेर् शशक्षण व क्रीडा शवभाग र्ाचंे स्वीर् सहार्क, मंत्रालर्, मंुबई. 
3. मा.शवरोर्ी पक्षनेता (शवर्ानसभा / शवर्ानपशरषद) र्ाचंे स्वीर् सहार्क, मंुबई. 
4. सवय शवर्ानसभा / शवर्ानपशरषद सदस्र् र्ाचं ेस्वीर् सहार्क. 
5. अपर मुख्र् सशचव, शालेर् शशक्षण व क्रीडा शवभाग, मंत्रालर्, मंुबई-400 032, 
6. सशचव, उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग, मंत्रालर्, मंुबई 
7. सशचव, सावयजशनक आरोग्र् शवभाग, मंत्रालर्, मंुबई 
8. सशचव, ग्राम शवकास शवभाग, मंत्रालर्, मंुबई 
9. सशचव, नगर शवकास शवभाग, मंत्रालर्, मंुबई  
10.  आर्ुक्त,  शशक्षण, महाराष्ट्र राज्र्, पुणे 
11.  आर्ुक्त, क्रीडा व र्ुवक सेवा, महाराष्ट्र राज्र्, पुणे,  
12. शजल्हाशर्कारी  ( सवय ) 
13. मुख्र् कार्यकारी अशर्कारी, शजल्हा पशरषद, ( सवय ) 
14.  संचालक, आरोग्र् सेवा, मंुबई 
15. संचालक, शशक्षण (प्राथशमक), पुणे 
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16. संचालक, शशक्षण (माध्र्शमक व उच्च माध्र्शमक), पुणे 
17. संचालक, उच्च शशक्षण, महाराष्ट्र राज्र्, पुणे 
18. संचालक, तंत्र शशक्षण, महाराष्ट्र राज्र्, पुणे 
19. संचालक, राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना, मंुबई 
20. महासंचालक, राष्ट्रीर् छात्र सेना, मंुबई 
21. महासंचालक, स्काऊट अँड गाईड, मंुबई 
22. सहसंचालक, क्रीडा व र्ुवक सेवा, पुणे 
23.  सवय उपसचंालक, क्रीडा व र्ुवक सेवा, सवय शवभाग (क्रीडा संचालनालर्ामार्य त) 
24. सवय शजल्हा क्रीडा अशर्कारी ( क्रीडा संचालनालर्ामार्य त) 
25. सवय महानगरपाशलका/ नगरपशरषदा/ ग्रामपंचार्त   
26. शनवड नस्ती (क्रीर्ुसे-1/ 2/ 3 ). 
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