ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రడ
ీ ా ప్రరధిక్రర సంసథ , విజయవరడ
క్రడ
ీ లు మరియు ఆటల లో ప్రతిభ కనప్రిచే వరరిక్ి ధాాన్ చంద్ అవరరడు ప్ ందుటకు దరక్రసుు
ధాాన్ చంద్ అవరరడుకు అరహతలు:
1. ఉప్ో దాాతం:
ఈ పథకం "క్రడ
ీ లు మరియు ఆటలలో ల ైఫ్ టైమ్ అచీవ్మంట్ సాధంచిన వారి క్ి “ధయాన్ చంద్
అవార్డు" పరకటిసా ార్డ.
2. బాహ్ామైన:
i. తమ క్రడ
ీ యజీవితంలో

సప ోర్డ్కు

దో హదపడిన

క్రడ
ీ యక్ార్డలను

గౌర్వించటానిక్ి

మరియు

క్ియ
ీ ాశీలక క్రడ
ీ య వృత్తా నుండి పదవీ విర్మణ తర్డవాత క్రడ
ీ ల ప్ప ర త్యాహానిక్ి దో హదపడటం
క్ొనసాగుత ంద.
ii. క్రడ
ీ లు మరియు క్రడ
ీ ల

ప్ప ర త్యాహానిక్ి వారి

జీవితక్ాలంలో

సహాయపడిన వాకుాలను

ప్ప ర తాహంచడయనిక్ి.
iii. దేశంలో క్రడ
ీ లలో విశిష్్ త యొకక విసా ృత-ఆధయరానిి మరియు అభివృది ని ప్ప ర తాహంచడయనిక్ి.
3. నిరవచనాలు:
ఈ స్కకములో, సందర్భం అవసర్ం లేకప్ప త్ే
a) "పథకం" అంటే క్రడ
ీ లు మరియు ఆటలలో ల ైఫ్ టైమ్ అచీవ్మంట్ క్ోసం ధయాన్ చంద్ అవార్డుకు
సంబంధంచిన పథకం.
b) "కమిటీ" అంటే పథకం క్ింద ఏర్ోడిన ఎంపిక కమిటీ.
c) "అవార్డు" అంటే క్రడ
ీ లు మరియు ఆటలలో ల ైఫ్ టైమ్ అచీవ్మంట్ క్ోసం ధయాన్ చంద్ అవార్డు.
d) "ఛైర్ోర్ాన్" అంటే స్కకమ్ క్ింద ఎంపిక కమిటీ యొకక ఛైర్ోర్ాన్.
e) "పరభుతవం" అంటే యూత్ వావహారాల మరియు క్రడ
ీ ల మంత్తరతవ శాఖ.
f) "సప ోర్ట్్క అడిమనిస్్్ట
ే ర్ట్" అంటే జాతీయ / అంతరాాతీయ క్రడ
ీ ల క్ార్ాకీమాల నిరావహణ /
పరిప్ాలన, వాక్ిాగత క్రడ
ీ లు అక్ాడమీలు, సప ోర్ట్్క క్ార్ాకీమాలు మరియు సప ోర్ట్్క స్్వల
డలివరీలత్ో సహా క్రడ
ీ య సంసథ లు.

g) "సప ోర్ట్్క జర్ిలిస్ట్ / నిపుణుడు / వాాఖాాత" అనగా క్రీడయ జర్ిలిజంత్ో ముడిపడిన వాక్ిా అంటే
ముదరణ లేదయ ఎలక్ా్ానిక్ మాధ్ామం, లేదయ సప ోర్ట్్క సమసాలపై విసా ృతంగా వారస్్ లేదయ క్రడ
ీ లపై
పుసా క్ాలు వారస్ిన లేదయ పరతాక్షంగా ఇచ్ేే వాక్ిా సప ోర్ట్్క ఈవ్ంట్ా సమయంలో వాాఖాానం.
h) "రాజీవ్ గాంధీ ఖేల్ ర్తి అవార్డు గీహీత" అంటే భార్త పరభుతవంచ్ే రాజీవ్ గాంధీ ఖేల్ ర్తిక్ి
ఇవవబడిన వాక్ిా.
i) "అర్డాన అవార్డు" అంటే భార్త పరభుతవం అర్డాన అవార్డు ప్ ందన వాక్ిా.
j) "ధయాన్ చంద్ అవార్డు" అంటే భార్త పరభుతవం యొకక ధయాన్ చంద్ అవార్డు ప్ ందన వాక్ిా.
k) "ఒలింపియన్" అనగా భార్త పరభుతవంచ్ే ఆమోదంచబడిన భార్త బృందయనిక్ి చ్ందన ఒలింపిక్
క్రడ
ీ లలో ప్ాలగొని క్రడ
ీ యక్ార్డడు.
4. అరహత:
4.1.

అవార్డుకు అర్డులవవడయనిక్ి, ఒక క్రడ
ీ యక్ార్డడు మంచిద మాతరమే కలిగి ఉండయలి అంతరాాతీయ
సాథయిలో పరదర్శన క్ానీ ఒక క్రడ
ీ యక్ార్డడు తన క్ెరీర్ట్ ముగిస్ిన తరావత కూడయ తన వాక్ిాగత
సామర్థయం క్రడ
ీ లు పరమోష్న్ దో హదం క్ొనసాగింద ఉండయలి. ఒక క్రడ
ీ యక్ార్డడు నయయకతవ
లక్షణయలను కూడయ చూపించ్యలి. క్రడ
ీ యభివృది మరియు కీమశిక్షణ భావం.

4.2.

జరిమానయ విధంచిన వారిని లేదయ విచ్యర్ణ జరిపిన క్రడ
ీ యక్ార్డలను, జాతీయ యాంటీ డో పింగ్
ఏజెనీా (NADA) లేదయ WADA చ్ేత అధక్ార్ం ప్ ందన ఇతర్ ఏజెనీా మరియు నేష్నల్ డో ప్
టస్ి్ంగ్ లేబొ రేటరీ లేదయ ఏ ఇతర్ WADA దయవరా పరీక్ించబడిన నమూనయ ఆధయర్ంగా పరపంచ
యాంటీ డో పింగ్ ఏజెనీా (WADA) నిష్ధంచిన ఔష్ధయలు / పదయరాిల వినియోగంపై గురిాంపు
ప్ ందన పరయోగశాల, అవార్డుకు అర్ుమైనవి.

4.3. రాజీవ్ గాంధీ ఖేల్ ర్త్యిత్ో ఇపోటిక్ే ఇదద ర్డ ఆటగాళ్లు హాజర్యాార్డ, అర్డాన అవార్డు లేదయ
దోర ణయచ్యర్ా అవార్డు ధయాన్ చంద్ అవార్డుకు అర్డులు. క్రడ
ీ యక్ార్డలను గౌర్వించటానిక్ి,
క్రడ
ీ యక్ార్డల పనితీర్డ దయవరా మరియు క్రడ
ీ ల ప్ప ర త్యాహానిక్ి దో హదపడటం క్ొనసాగుతూనే
ఉంద.

5. నామినేషనుు:
5.1. అవార్డుకు నయమినేష్నుు యూత్ అఫైర్ట్ా మంత్తరతవ శాఖ చ్ేత ఆహావనించబడత్యయి భార్తదేశ
పరభుతవం, ఇండియన్ ఒలింపిక్ అసప స్ియిేష్న్ మరియు స్్్ట్ / UT పరభుత్యవలు పరత్త
సంవతార్ం జనవరి / ఫిబవ
ర రి న్లలో గురిాంచబడిన అనిి గురిాంపు ప్ ందన నేష్నల్ సప ోర్ట్్క
ఫడరేష్ను (ఎన్ ఎస్ట ఎఫ్ లు) క్రడ
ీ లు. నయమినేష్నుు అందుకుని చివరి త్ేదీ ఏపిరల్ 30 లేదయ
ఏపిరల్ చివరి పని దనం. భార్త పరభుతవం, ఇండియన్ ఒలింపిక్ అసప స్ియిేష్న్ మరియు స్్్ట్ /
UT పరభుత్యవలు గురిాంచిన నేష్నల్ సప ోర్ట్్క ఫడరేష్న్ా ఒక పరత్ేాక సంవతార్ంలో ఒక పరత్ేాక
విభాగంలో / క్రడ
ీ లో ఇదద ర్డ క్రడ
ీ యక్ార్డలను గరిష్్ంగా పరత్తప్ాదంచవచుే. క్ిక్
ీ ెట్ విష్యంలో,
నేష్నల్

సప ోర్ట్్క

భార్తదేశంలో

ఫడరేష్నుక
బో ర్డు

యువజన

యొకక

కంటరరల్

వావహారాల
బో ర్డు

మంత్తరతవశాఖ

(బిస్ిస్ిఐ)

గురిాంచబడలేదు,

నుండి

నయమినేష్నుు

ఆహావనించబడత్యయి. అంత్ేక్ాకుండయ, ఆల్ ఇండియా ప్ప లీస్ట సప ోర్ట్్క కంటరరల్ బో ర్ట్ు , ఆరీమ సప ోర్ట్్క
కంటరరల్ బో ర్ట్ు , రెైలేవ సప ోర్ట్్క పరమోష్న్ బో ర్ట్ు , సరీవస్స్ట సప ోర్ట్్క కంటరరల్ బో ర్ట్ు , ఇండియన్ నయవీ
సప ోర్ట్్క కంటరరల్ వంటి వివిధ్ పరభుతవ సంసథ ల సప ోర్ట్్క కంటరరల్ / పరమోష్న్ బో ర్డుల నుండి
మంత్తరతవశాఖ నయమినేష్నుు కూడయ ఆహావనించబడత్యయి. బో ర్ట్ు , ఎయిర్ట్ ఫప ర్ట్ా సప ోర్ట్్క కంటరరల్
బో ర్ట్ు , పటరరలియం సప ోర్ట్్క పరమోష్న్ బో ర్ట్ు , ఎయిర్ట్ ఇండియా సప ోర్ట్్క పరమోష్న్ బో ర్ట్ు , స్యిల్
సప ోర్ట్్క పరమోష్న్ బో ర్ట్ు మొదల ైనవి. ఈ ఏజెనీాలు గరిష్్ంగా రెండు క్రడ
ీ యక్ార్డలను నయమినేష్నుు
చ్ేయడయనిక్ి అనుమత్తంచబడత్యర్డ. ఎన్ఎస్టఎఫ్ా డి-గురిాంపు ప్ ందన లేదయ సస్ోనష న్ క్ింద,
సప ోర్ట్్క అథయరిటీ ఆఫ్ ఇండియా (SA1) నయమినేష్ను క్ోటాను నిర్వహసుాంద మరియు డైరెక్ర్ట్
జనర్ల్, SAI యొకక ఆమోదంత్ో పరత్త సప ోర్ట్్క కీమశిక్షణ క్ోసం గరిష్్ంగా రెండు అర్డుల ైన
క్రడ
ీ యక్ార్డలకు నయమినేష్నుు చ్ేసా ుంద. సంబంధత సంసథ నుండి రెండు కంటే ఎకుకవ నయమినేష్నుు
ప్ ందనపుోడు, స్ిఫార్సు చ్ేస్ిన ఏజెనీా పంపిన మొదటి రెండు నయమినేష్నుు మాతరమే
పరిగణంచబడత్యయి.
5.2. మునుపటి సంవతారాల రాజీవ్ గాంధీ ఖేల్ ర్తి అవార్డు గీహీతలు కూడయ అర్ుత ప్ ందవచుే.
సప ోర్ట్్క డిప్ార్ార్ట్ా ఫర్ట్ ధయాన్ చంద్ అవార్ట్ు ఫర్ట్ సప ోర్ట్్క డిక్ిీపషన్, ఇందుకు వారిక్ి రాజీవ్ గాంధీ ఖేల్
ర్తి అవార్డు లభించింద. అర్డానుడు, ధయాన్ చంద్ మరియు దోర ణయచ్యర్ా అవార్డులను పూర్వపు
సంవతారాలోు ధయాన్ చంద్ అవార్డుకు పరత్త ఒకకరిక్ి అర్ుతగల క్రడ
ీ యక్ార్డడిగా ఎంపిక

చ్ేసుక్ోవచుే. ఇంక్ా, డైరెక్ర్ట్ జనర్ల్, సప ోర్ట్్క అథయరిటీ ఆఫ్ ఇండియా కూడయ ఈ అవార్డుకు
రెండు అర్ుత గల క్రడ
ీ యక్ార్డలను నయమినేట్ చ్ేయగలదు, డి-గురిాంపు ప్ ందన / సస్ోండ్
అయిన ఎన్ ఎస్ట ఎఫ్ లకు సంబంధంచి క్ోటాకు అదనంగా దీనిని ఉపయోగించుక్ోవచుే.
5.3. పైన ప్రకకనిపోటిక్ర, 2 నయమినేష్నుు చ్ేయడయనిక్ి హకుకను పరభుతవం కలిగి ఉంద పథకం క్ింద
ప్రకకని ఏజనీాల నుండి అటువంటి నయమినేష్నుు ప్ ందని అర్ుత గల క్ేసులలో క్రడ
ీ యక్ార్డల /
క్ోచుు
5.4. నయమినేష్ను ను పంప్ందుకు అధక్ార్ం ప్ ందన సంతకం క్ింీ ద విధ్ంగా ఉంటుంద: i. ఇండియన్ ఒలింపిక్ అసప స్ియిేష్న్ - అధ్ాక్షుడు / స్కీటరీ జనర్ల్.
ii. నేష్నల్ సప ోర్ట్్క ఫడరేష్న్ా - పరస్ిడంట్ / స్కీటరీ జనర్ల్ [క్ిక్
ీ ెట్ విష్యంలో, యూత్
వావహారాల మరియు క్రడ
ీ ల మంత్తరతవశాఖ గురిాంచిన సమాఖా లేదు. క్ిక్
ీ ెటుక నయమినేష్నుు
భార్తదేశంలో క్ిక్
ీ ెట్ కంటరరల్ ఆఫ్ బిజిన్స్ట (BCCI) అధ్ాక్షుడు / స్కీటరీ జనర్ల్ దయవరా
పంపబడయలి.
iii. రాష్్ ంే / క్ేందర ప్ాలిత పరభుత్యవలు / క్రడ
ీ య నియంతరణ / పరమోష్న్ బో ర్డలు - సమర్థ అధక్ార్ం
యొకక ఆమోదం ప్ ందన తర్డవాత సంసథ క్ార్ాదరిశ హో దయ కంటే తకుకవ క్ాదు.
5.5. నయమినేష్నుు 5.4 లో ప్రకకని వాటి కంటే ఇతర్ ఏ అధక్ారిచ్ే పంపబడినద పైన
పరిగణంచబడదు.
5.6. నయమినేష్న్ ఏజెనీాలు అతాంత అర్ుమైన నయమినేష్నుు పంప్ాలని భావిసుానయిర్డ క్రీడయక్ార్డల
పుర్సాకరాల క్ోసం క్రడ
ీ యక్ార్డలందరిక్ర అనవయించ్యడయ, సంబంధ్ం లేకుండయ క్రడ
ీ యక్ార్డడు (లు).
5.7. ఈ క్ాాల ండర్ట్ సంవతార్ంలో దర్ఖాసుాలు ఈ అవార్డులో ఉంటాయి ఆహావనించబడయుర్డ.
5.8. నయమినేష్నుు యూత్ వావహారాల మరియు క్రడ
ీ ల మంత్తరతవశాఖకు పంపబడత్యయి
అంతరాాతీయ ప్ప టీలలో నయమినేట్ చ్ేస్ిన క్రడ
ీ యక్ార్డల యొకక గత పనితీర్డ వివరాలను
మరియు సప ోర్ట్్క ప్ప ర త్యాహానిక్ి మరియు అభివృది క్ి చ్ేస్ిన విరాళాల వివరాలను సూచించిన
సూచనయ పతరం.
5.9. నయమినేష్న్ అధక్ారికంగా నయమినేష్న్ ర్ూపంలో ధ్ురవీకరించడం అవసర్ం అభార్డథలు విజిల న్ా
/ కీమశిక్షణయ క్ోణయల నుండి సోష్్ ంగా కనిపిసా ార్డ మరియు క్ిమి
ీ నల్ మరియు న్ైత్తక త ఫాను
సవభావం

యొకక

చర్ాలోు

ప్ాలగొనర్డ.

క్ేందర

పరభుతవం

/

రాష్్ ే పరభుత్యవలు

/

పరభుత్ోవదో ాగులత్ో లేదయ పైవేటు సంసథ లత్ో పనిచ్ేస్్ క్రీడయక్ార్డల విష్యంలో, నయమినేటింగ్
అధక్ార్డలు నయమినేట్ చ్ేయబడిన క్రడ
ీ యక్ార్డడిక్ి నయమినేట్ అయినటు
ు ధ్ృవీకరించడయనిక్ి
ముందు సంబంధత యజమానుల నుండి అవసర్మైన రిప్ప ర్డ్ను ప్ ందయలి, ఇద విజిల న్ా /
కీమశిక్షణయ క్ోణం నుండి సోష్్ ంగా ఉంటుంద మరియు ఏదైనయ చట్ ం క్ిమి
ీ నల్ లేదయ న్ైత్తక
త ఫాను సవభావం. యజమాని నుండి రిప్ప ర్డ్ క్ోర్డతూ, ఛయరిాషకట్ / కీమశిక్షణయ చర్ాల
వివరాలు / పండింగలు ఉనిటు యిత్ే, ఏదైనయ ఉంటే, కూడయ ప్ ందయలి. క్రడ
ీ యక్ార్డల యజమాని
నుండి ప్ ందన రిప్ప ర్ట్్ / సరి్ఫిక్ేట్ క్ాపకని నయమినేట్ చ్ేయబడిన క్రడ
ీ యక్ార్డల దర్ఖాసుాత్ో జత
చ్ేయాలి.
5.10. నేష్నల్ సప ోర్ట్్క ఫడరేష్న్ా (ఎన్ఎస్టఎఫ్ఎస్ట) క్ాకుండయ ఇతర్ సంసథ ల నుండి అందుకుని
నయమినేష్ను క్ాపకలు వివరాలను మరియు విజయాలు ధ్ృవీకరించడయనిక్ి సంబంధత NSF కు
పంపబడత్యయి మరియు నయమినేటడ్ సప ోర్ట్్క పర్ాన్ ఇంతకుముందు అనయాయమైన
అభాాసానిక్ి వయసుా మోసం / ల ైంగిక వేధంపు, డో పింగ్ మొదల ైనవి. ఈ విష్యంలో అనిి
వివరాలూ, ధ్ృవీకర్ణ నివేదకత్ో ప్ాటు సంబంధత NSF దయవరా మంత్తరతవ శాఖ నుండి లేఖ
రాస్ిన ఒక వార్ంలోపు పంప్ాలి.
5.11. నయమినేష్న్ క్ోసం దర్ఖాసుాలను డైరెక్ర్ట్ (సప ోర్ట్్క) / డిపూాటీ స్క్ెట
ీ రీ (సప ోర్ట్్క) / అండర్ట్
స్కీటరీ (సప ోర్ట్్క), యూత్ అఫైర్ట్ా, సప ోర్ట్్క మంత్తరతవ శాఖ, అతని / ఆమ క్ారాాలయంలోని
ర్స్కదు త్ేదీని ఎంపిక చ్ేయాలి. పరభుతవం దయవరా.
5.12. రిజిస్ ర్ట్ు అపిు క్ేష్ను
ు రిజిస్ రు ల సరిగొ ా సా్ంప్ చ్ేయబడత్యయి మరియు నమోదు చ్ేయబడత్యయి.
అంత్ేక్ాకుండయ, సమయం లోపల ప్ ందబడిన అనిి అపిు క్ేష్ను
ు స్ిఫార్డా అధక్ారానిి వ్ంటనే
గురిాంచబడత్యయి.
6. నామినేషన్ ప్రిశీలన:
6.1. ప్రా 5.1 మరియు 5.2 లో ప్రకకని సంసథ నుండి ప్ ందన అనిి నయమినేష్నుు. ఒక సప ోర్ట్్క
అథయరిటీ ఆఫ్ ఇండియా మరియు నేష్నల్ సప ోర్ట్్క ఫడరేష్న్ా కు సంబంధంచి అధక్ారిక
రిక్ార్డుల నుండి ఒక వార్ం గరిష్్ వావధలో అనిి నయమినేటడ్ క్రడ
ీ యక్ార్డల యొకక విజయాలు
/ పనితీర్డను నిరాిరించ్ే వార్డ ఎగిాకూాటివ్ డైరెక్ర్ట్ (టీమ్ా) / డైరెక్ర్ట్ (TEAMS) మంత్తరతవ శాఖ
నుండి నయమినేష్ను ర్స్కదు.

6.2. యువ ఆటగాళ్లు & క్రడ
ీ లు మంత్తరతవ శాఖ పరత్త క్రడ
ీ యక్ార్డల గురించి NADA నుండి నివేదకను
క్ోరింద, వీరిలో ఎవరెైత్ే డో పింగుక అనుకూలంగా ఉనయిరల లేదో వ్రిఫై చ్ేయడయనిక్ి వ్తక్ాలి.
7. అనిి నోటిఫిక్ేషనుు స్వవకరించే కమిటీని స్వవకరించడం:
సప ోర్ట్్క, క్ార్ాదరిశ, సప ోర్ట్్క అథయరిటీ ఆఫ్ ఇండియా (SAI), డైరెక్ర్ట్ (సప ోర్ట్్క) / డిపూాటీ స్క్ెట
ీ రీ
(సప ోర్ట్్క), సప ోర్ట్్క మరియు ఎగిాకూాటివ్ డైరెక్ర్ట్ (TEAMS) / డైరెక్ర్ట్ (TEAMS) , SAI నయమినేష్ను పరిశీలన
క్ోసం కలుసుాంద. నయమినేటడ్ క్రడ
ీ యక్ార్డల దర్ఖాసుాలు, NSF లు / SAI నివేదకలు స్కరీనింగ్ కమిటీ ముందు
ఉంచబడత్యయి. విజిల న్ా, కీమశిక్షణ మరియు డో పింగ్ క్ోణయల నుండి సోష్్ ంగా ఉని నయమినేష్నుు ఎంపిక
కమిటీక్ి ముందు ఇవవబడత్యయి, అర్ుత నిర్ణయ పరమాణయల పరక్ార్ం.
8. ఎంపిక ప్రక్య
ిీ :
8.1.

ఈ అవార్డును ఇండియన్ గవర్ిమంట్ ఈ క్ింద ఎంపిక చ్ేస్ిన కమిటీ నిర్ణయిసుాంద:

చ్ైర్ోర్ాన్

1

యూత్ మంత్తరతవశాఖ నయమినేట్
వావహారాలు & క్రడ
ీ లు

ఘనత వహంచిన క్రడ
ీ యక్ార్డలకు (ఒలింపియన్ా /
2

మునుపటి రాజీవ్ గాంధీ ఖేల్ ర్తి అవార్డులు / అర్డాన

3 సభుాలు

అవార్డులు / ధయాన్ చంద్ అవార్డులు)
3

సప ోర్ట్్క జర్ిలిస్ట్ క / నిపుణులు / వాాఖాాతలు

2 సభుాలు

4

సప ోర్ట్్క నిరావహకులు

1 సభుాడు

5

డైరెక్ర్ట్ జనర్ల్, సప ోర్ట్్క అథయరిటీ ఆఫ్ ఇండియా

సభుాడు (ఎక్ా-ఆఫకస్ియో)

6

జాయింట్ స్కీటరీ (సప ోర్ట్్క), సప ోర్ట్్క డిప్ారె్మంట్, యూత్
అఫైర్ట్ా & సప ోర్ట్్క మంత్తరతవ శాఖ

8.2.

సభుాడు క్ార్ాదరిశ (మాజీ- అధక్ారి)

ఎంపిక కమిటీలో సభుానిగా మాజీ-అధక్ారి కంటే ఇతర్ సభుాడిగా ఎనిికయిేా ముందు
కనీస రెండు సంవతారాల గాాప్ ఉండయలి.

8.3. ఒక నిరిదష్్ క్రడ
ీ య విభాగం నుండి ఉనివారిక్ి ఒకటి కంటే ఎకుకవ క్రడ
ీ యక్ారిణ ఒక పరత్ేాక
విభాగానిక్ి అనుగుణంగా ఏ పక్షప్ాత వ్ైఖరిని నివారించడయనిక్ి ఎంపిక కమిటీ సభుాడిగా
ఉండకూడదు.

8.4. అర్ుతల పరమాణయలు మరియు చివరి త్ేదీక్ి ముందుగా ఎనిి నయమినేష్నుు ప్ ందయరల ఆ
క్రడ
ీ యక్ార్డలందరి విజయాలు, స్ల క్షన్ కమిటీ సమావేశానిక్ి ముందే కనీస వార్ంలో ఎంపిక
కమిటీ సభుాలకు పంపబడుత ంద.
8.5. సభుాల క్ార్ాదరిశని సంపరదంచి చ్ైర్ోర్ాన్ కమిటీ సభుాల నుండి కమిటీక్ి సహాయపడేందుకు
ప్ాాన్లును ఏరాోటు చ్ేయవచుే.
8.6. అవసర్మైన చ్లట స్ోష్ల్ సప ోర్ట్్క విభాగాలోు నిపుణుల సలహాను చ్ైర్ోర్ాన్ క్ోర్వచుే.
8.7. జటు్ క్రడ
ీ ల నుండి ఎంపికక్ాబడిన నయమినేష్నుు నిపుణులకు వారి అభిప్ారయాలకు కనీసం ఒక
వార్ం ముందుగా పంపవచుే. సభుాల సందేహాలను సోష్్ ం చ్ేస్్ందుకు ఎంపిక కమిటీ
సమావేశాలకు హాజర్డ క్ావాలని నిపుణులు క్ోర్వచుే. అంచనయ పరమాణయలు అంతరాాతీయ
గురిాంపు, గలల్ా, టరర్ిమంట్ పుర్సాకర్ం యొకక ఆటగాడు / క్రీడయక్ార్డడు యొకక ఆటగాడు,
మొదల ైనవి ఉండవచుే.
8.8. అవార్డులకు పరత్తప్ాదంచబడిన ఒక క్రడ
ీ యక్ార్డనిక్ి నేర్డగా లేదయ పరలక్షంగా సంబంధ్ం ఉని
వాక్ిా, ఆ క్రడ
ీ యక్ార్డనిక్ి సంబంధంచిన ఎంపిక కమిటీ యొకక చర్ేలో ప్ాలగొనడయనిక్ి అర్డులు
క్ాదు.
8.9. కమిటీ దయని సవంత పని విధయనయనిి నిరాిరిసా ుంద మరియు వీక్షణలో ఉంచబడుత ంద
మార్ొ దర్శక్ాలు / పరమాణయలు, ఏదైనయ ఉంటే, యూత్ వావహారాల & క్రడ
ీ ల మంత్తరతవ శాఖ
ర్ూప్ ందంచిన. పథకం యొకక నిబంధ్నల పరక్ార్ం మరియు పథకం యొకక మార్డకల
పరమాణయల పరక్ార్ం ఎంపిక కమిటీ సభుాలు వారి స్ిఫార్డాలను ఇసాార్డ.
8.10. కమిటీ యొకక సమావేశానిక్ి క్ావర్ం కమిటీ సభుాలలో 75% మరియు చ్ైర్ోర్ాన్ ఉండయలి.
8.11. కమిటీ అవార్డు విజేతలను ఏక్ాభిప్ారయంత్ో విఫలమవుత ందని, ఇద మజారిటీ నిర్ణయంత్ో,
15 రలజుల వావధలోనే భార్త పరభుత్యవనిక్ి నివేదక ఇవావలి.
8.12. ఎగిాకూాటివ్ డైరెక్ర్ట్ (TEAMS) / డైరెక్ర్ట్ (TEAMS), కమిటీక్ి అవసర్మైన సమాచ్యర్ం /
వివర్ణలు, ఏదైనయ ఉంటే, కమిటీ యొకక చరాే సమయంలో భార్తదేశం యొకక సప ోర్ట్్క
అథయరిటీ హాజర్డ క్ానుంద.

8.13. ఎంపిక పరక్య
ిీ లు "గలపాంగా" పరిగణంచబడత్యయి. కమిటీ చ్ేస్ిన చర్ేలు మరియు ఎంపికల
యొకక ఖచిేతమైన గలపాతను నిర్వహంచడయనిక్ి సభుాల క్ార్ాదరిశత్ో సంపరదంచి చ్ైర్ోర్ాన్
అవసర్మైన చర్ాలు తీసుక్ోవచుే.
9. ఒక సంవతార్ం లో ధయాన్ చంద్ ల ైఫ్-టైం అచీవ్మంట్ క్ోసం ఇవవదగిన అవార్డుల సంఖా:
అర్డుల ైన క్రడ
ీ యక్ార్డలకు అందుబాటులో ఉని మూడు సంవతారాలోు ఒకటి కంటే ఎకుకవ అవార్డులు
ఇవవబడవు.
10. సరధారణ:
10.1. ఈ అవార్డును ఒక విగీహానిి, సరి్ఫిక్ేట్, ఉతావ దుసుాలు మరియు ర్ూ .5.00 లక్షల నగదు
బహుమత్తని కలిగి ఉంటుంద, ఇద విజేతలకు ఒక పరదేశంలో మరియు త్ేదీలో భార్త
పరభుతవం నిర్ణయిసాార్డ.
10.2. అదే వాక్ిాక్ి రెండో సారిక్ి ఏ అవార్డు జర్డగదు.
10.3. అటువంటి సందర్భం ఉంటే పుర్సాకరానిి ఇవవవచుే.
10.4. అవార్డు గీహీతలను ఎంపిక చ్ేయడంలో శీది వహంచడయనిక్ి, అవార్డు గీహీతల ప్ర్ును ఖరార్డ
చ్ేయటానిక్ి ముందు మంత్తరతవ శాఖ అవసర్మైన ప్ాతర ధ్ృవీకర్ణను చ్ేసా ుంద. అవసర్మైత్ే,
సంబంధత ప్ప లీసు అధక్ార్డల సహాయానిి తీసుక్ోవడం దయవరా ఇద SAL యొకక ప్ారంతీయ
క్ేందయరల దయవరా చ్ేయబడుత ంద.
10.5. పరదర్శన వేడుక సమయంలో, ఈ అవార్డులను ఎంపిక చ్ేస్ిన అవార్డు గీహీతలపై పరదయనం
చ్ేసా ార్డ. పరదయన వేడుకలో క్ాకుండయ వేరే వాక్ిా బహుమత్తని బహుమత్తని బహుమత్తని
అందుకుంటాడు. పరదయనోతావ క్ార్ాకీమంలో పుర్సాకరానిి అందుక్ోలేకప్ప యిన వారిక్ి
పరదయనం చ్ేస్ిన వార్డ తర్డవాత యువత వావహారాలు మరియు క్రడ
ీ ల క్ోసం మంత్తర-ఛయర్ట్ా
నుండి అదే విధ్ంగా అందుక్ోవచుే.
10.6. భార్త పరభుతవం ర్దుద చ్ేయకప్ప యినయ, పరత్ేాకమైన క్ార్ణయల క్ోసం ఏ గీహీతకు అవార్డును
ర్దుద చ్ేసుక్ోవచుే, అందుచ్ేత స్కవకర్ా ఫలక్ానిి మరియు గౌర్వపరదమైన సరి్ఫిక్ేటుి
అపోగించ్యలిాన అవసర్ం ఉంద, అయిత్ే ఒకసారి అవార్డును పునర్డది రించడయనిక్ి భార్త
పరభుతవం సమర్ింగా ఉంటుంద ర్దుద మరియు ర్దుద ర్దుద చ్ేయబడింద.

10.7. పథకం పరిధలోని విష్యాల విష్యంలో భార్త పరభుతవం యొకక నిర్ణయం మరియు పథకం
యొకక నిబంధ్నల యొకక వివర్ణ అంత్తమంగా ఉంటుంద మరియు అపకోలు వారిక్ి
వాత్తరేకంగా ఉంటాయి.
10.8. అవార్డుకు పరత్తప్ాదంచబడిన ఒక వాక్ిా ఈ పథకం యొకక నిబంధ్నలను అంగీకరించినటు
ు
భావించ్యలి.
10.9. ఎంటీక్
ర ి సంబంధంచి ఏ ర్ూపంలోన్ైనయ అణచివేయడం అనేద ఆ అనర్ుత అనర్ుతకు దయరి
తీసుాంద.
10.10. ఎటువంటి నిబంధ్న సడలింపు క్ోసం యూత్ వావహారాల మరియు క్రడ
ీ లకు మంత్తర-ఇన్ఛయర్ట్ా అధక్ార్ అధక్ార్ం ఉంటుంద, అలా చ్ేయడం క్ోసం తగినంత క్ార్ణయలు (వారతపూర్వకంగా
వారయడం) ఉనయియి.

క్రడ
ై టైమ్ అచీవ్మంట్ క్ోసం ధాాన్ చందుి ఇవ్వడానిక్ి ప్రమాణాలు
ీ లు మరియు ఆటలలో ల ఫ్
వివిధ్ ఇంటరేిష్నలోు గెలిచిన పతక్ాలకు 70% వ్యిటేజీని ఇసాార్డ ఒలంపిక్ గేమ్ా (వేసవి,

1.

శీత్యక్ాలం మరియు ప్ారాలింపిక్ా), ఆస్ియా గేమ్ా మరియు క్ామన్వల్ా క్రడ
ీ లలో ప్ాలగొని విభాగాల
ఛయంపియనిష ప్ా మరియు సప ోర్ట్్క ఈవ్ంట్ా. క్ింీ ద ఇచిేన పటి్కలో ఇవవబడిన మార్డకల పరక్ార్ం అతని
మొతా ం క్రడ
ీ య క్రడ
ీ యజీవితంలో పతక్ాలు సాధంచిన పరత్త క్రడ
ీ యక్ార్డడిక్ి పతక్ాలు సాధంచ్యలిాన ప్ాయింటు
ు
ఇవవబడత్యయి:
కీమ

ఈవ్ంట్

సం.
1
2

మడల్
బంగరరడ

వ్ండి

క్రంసాo

ఒలింపిక్ గేమ్ా / ప్ారాలింపిక్ా
పరపంచ ఛయంపియనిష ప్ / పరపంచ కప్
(ఒకసారి 4 సంవతారాలలో) *

3

ఆస్ియా గేమ్ా

4

క్ామన్వల్ా గేమ్ా

* పరపంచ చ్యంపియన్ షిప్/ వివిధ్ క్ాలాలోుని పరపంచ కప్ క్ోసం, అనుప్ాత మార్డకలు
ఇవవబడత్యయి
ఏ ఇతర్ క్రడ
ీ య విభాగం కీమశిక్షణ / టరర్ిమంట్ పైన జాబిత్య చ్ేయబడలేదు, నిర్ణయించబడత్యయి

2.

క్రడ
ీ ల టరర్ిమంటు పైన ప్రకకని వరాొలకు సంబంధంచిన సూచనల కమిటీ మరియు ప్ాయింటు
ు పరక్ార్ం
అనుగుణంగా క్ేటాయించబడత్యయి.
3. జటు్ ఈవ్ంట్ా క్ోసం, మార్డకలు జటు్ యొకక బలం పరిగణనలోక్ి తీసుక్ోవాలి. ఒక వాక్ిా ఈవ్ంట్ క్ోసం
సూచించిన మార్డకలు ఉంటే 'A', జటు్ ఈవ్ంట్ విష్యంలో, మార్డకలు క్ింద విధ్ంగా ల క్ికంచబడుత ంద:
i.

2 వాకుాల బృందం: జటు్లో వాకుాల 1.5 X 'AVNumber

ii.

3 లేదయ 4 వాకుాల బృందం: జటు్లో వాకుాల యొకక 2 X 'A'లు

iii.

5 నుంచి 10 మంద వాకుాల బృందం: 3 X జటు్లో వాకుాల సంఖా

iv.

10 కంటే ఎకుకవ మంద సభుాల బృందం: జటు్లోని వాకుాల యొకక 5 X 'A'నంబర్ట్4. గరిష్్
ప్ాయింటు ను ప్ ందడంలో క్రీడయక్ార్డలకు 70 మార్డకలు ఇవవబడత్యయి

4.

పై పటి్క. క్రడ
ీ యక్ార్డల మిగిలిన వార్డ ఆటగాడిక్ి అనుగుణంగా మార్డకలు ఇవవబడత్యయి.

ఉదయహర్ణకు, ఒక క్రడ
ీ యక్ార్డడు 'A' అతాధక ప్ాయింటు ను కలిగి ఉనిటు యిత్ే పై పటి్కలో 45 ప్ాయింటు
ు
మరియు మరకక క్రడ
ీ యక్ార్డడు 'B' పైన పటి్క పరక్ార్ం 40 ప్ాయింటు ను కలిగి ఉంటే 'A' 70 మార్డకలు
మరియు 'B' ప్ ందండి (70 x 40/45) = 62.22 మార్డకలు.
5.

ఎంపిక కమిటీ ఇచిేన మార్డకలకు 30% ఉంటుంద. క్ిీయాశీలక సప ోర్ట్్క క్ెరీర్ట్ నుండి విర్మణ చ్ేస్ిన

తరావత క్రడ
ీ ల ప్ప ర త్యాహానిక్ి సహకరించిన సహక్ార్ క్రీడయక్ార్డని యొకక అంచనయ. క్ోచ్, సప ోర్ట్్క మేనేజర్ట్,
మొదల ైనవి మరియు సప ోరా్కమయన్, నయయకతవం మరియు కీమశిక్షణ భావనల వంటివి.
6.

ఒలింపిక్ / ఆస్ియన్ గేమ్ా / క్ామన్వల్ా గేమ్ా విభాగాలోు చ్ేర్ేబడని క్ిక్
ీ ెట్ మరియు దేశీయ

ఆటల క్ోసం, స్ల క్షన్ కమిటీ క్ియ
ీ ాశీలక సప ోర్ట్్క క్ెరీర్ట్ తరావత క్రడ
ీ లకు వారి వాక్ిాగత పరదర్శనలు మరియు
సహక్ారానిి పరిశీలిసుాంద.
7.

ఒక పరత్ేాక సంవతారానిక్ి పరత్త విభాగంలో ఒకటి కంటే ఎకుకవ అవార్డులు ఇవవవు. ఈ పరిస్థ త్త
ి

అసాధయర్ణమైన పరిస్థ త
ి లలో మాతరమే రాయడం లో రిక్ార్ట్ు చ్ేయబడుత ంద.
8.

ఏ క్ాాల ండర్ట్ సంవతార్ంలో మూడు కంటే ఎకుకవ అవార్డులు ఇవవబడవు. ఈ పరిస్థ త్త
ి

అసాధయర్ణమైన పరిస్థ త
ి లలో రాయడం లో నమోదు చ్ేయబడుత ంద.
9.

ఒక నిరిదష్్ క్రడ
ీ య విభాగంలో, పైన ప్రకకని పరమాణయల పరక్ార్ం అతాధకంగా 2 క్రడ
ీ యక్ార్డల ప్ర్ు డ (1

మగ మరియు 1 ఆడ) ఉని ప్ర్ు డ ఎంపిక కమిటీ పరిగణంచబడుత ంద.
10.

క్ొనిి సందరాభలోు, ఈ నిరీణత నిబంధ్న పరక్ార్ం జటు్ జటు్లో చ్యలా అర్ుమైన క్రీడయక్ార్డడు ధయాన్

చంద్ అవార్డు ప్ ందలేడు. అటువంటి పరిస్థ త్త
ి లో, ఇలాంటి ప్ర్డ వారస్్టపుోడు పూరిా సమర్థనను ఇవవడం
స్ిఫార్సు చ్ేయవచుే.
11.

ధయాన్ చంద్ అవార్డు క్ోసం ఎంపిక చ్ేస్ిన కమిటీలు, ఎంపిక చ్ేస్ిన పరమాణయల పరక్ార్ం ప్ ందన

మార్డకల పరక్ార్ం, ఎంపిక చ్ేస్ిన కమిటీక్ి త ద జాబిత్యను స్ిఫార్డా చ్ేసా ార్డ.
12.

డివియన్ చంద్ అవార్డు మళ్లకువలను ఎంపిక చ్ేస్ిన కమిటీ మళ్లకువలను అతాధక మార్డకలను

అందుకుంద. క్ానీ ఒక నిరిదష్్ క్రడ
ీ య విభాగంలో, అత ానిత మొతా ం మార్డకల గీహీతకు మాతరమే అవార్డు
స్ిఫార్సు చ్ేయబడుత ంద.
13.

ఎంపిక కమిటీ యొకక స్ిఫార్డాలు త ద నిర్ణయం క్ోసం యూత్ వావహారాల మరియు క్రడ
ీ ల క్ేందర

మంత్తర ముందు ఉంచబడుత ంద.
*****

