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पंनितजी आनि आनियाई खेळ 
 

“स्नेिपूणट वातावरणात राष्ट्राच्या य वकािंा चवकास करण्याच्या दृष्टीने मदैानी खेळाचं्या स्पर्धा उत्तमि 
िोत. आपल्याला तर त्या चवशषे मित्त्वाच्या आिेत. कारण, या राष्ट्रीय आचण सामाचजक कायाच्या चवचशष्ट 
अंगाकडे आपण फरि द लटक्ष केलेले आिे. साऱ्या राष्ट्राच्या व चवशषेतः तरुण चपढीच्या शारीचरक तंद रुस्तीकडे 
लक्ष देणे िे आपले साध्य असले पाचिजे. लक्ष्य उंिावरिे र्धरले आचण त्या दृष्टीने स्पर्धा चनयोचजत केल्या तरि 
अशी शारीचरक तंद रुस्ती प्राप्त िोऊ शकेल. िे साध्य सवटदा दृष्टीप ढे ठेवले पाचिजे. 

 
“खेळाडंूच्या या आंतरराष्ट्रीय संमेलनानंा आणखी एक मित्त्वािे अंग आिे. अनेक राष्ट्रातंील 

तरुणानंा या स्पर्धा एकत्र आणतात. त्याम ळे त्या आंतरराष्ट्रीय स्नेिास आचण सिकायास प्रोत्सािन देतात. 
सध्या संघषािे काळेक ट्ट ढग आपल्या चशरावर चफरत आिेत. अशा वळेी तर अशी राष्ट्राराष्ट्रातं सामजंस्य आचण 
सिकायट वाढचवणारी प्रत्येक संर्धी आपण िाती र्धरली पाचिजे.” 

 
(भारतािे पतंप्रर्धान पचंडत जवािरलाल नेिरू यानंी नवी चदल्ली येथे १९५१ च्या मािटमध्ये भरलेल्या 

पचिल्या आचशयाई क्रीडास्परे्धसाठी चदलेल्या संदेशातील उपरोक्त उतारा आिे.) 
  



 
           

आनियाई स्पर्धाच्या निनित्तािे 
 

१९८२च्या चिवाळ्यामध्ये नवव ेआचशयाई सामने व क्रीडास्पर्धा भारताच्या राजर्धानीत भरचवल्या जाणार 
असल्यािे कळताि साऱ्या भारतभर एक कािीसा आगळा उत्साि पसरला. खेळ, क्रीडा, स्पर्धा या केव्िािी 
उत्सािजनकि, पण जगातील जवळ जवळ चनम्म्या लोकसंख्येतील, चवचवर्ध राष्ट्रातंील उत्तमोत्तम असे पाि 
िजार स्त्री-प रुष य वक आचशयाई स्पर्धांत भाग घेणार असल्याने त्याबद्दलिा उत्साििी स्वाभाचवकपणेि आगळा 
असणार. चशवाय, या स्पर्धांसाठी िोणारी मदैानािंी, क्रीडासाचित्यािी सारी व्यवस्था आर्ध चनक भारतास, 
तंत्रज्ञानातील त्याच्या दजास, शोभेशी िोणार असल्याने तर या नवव्या आचशयाई क्रीडास्पर्धांकडे साऱ्या 
भारतािे लक्ष लागून रािणे स्वाभाचवकि िोय. 

 
या स्पर्धांम ळे केवळ आचशयात, सध्या सवांत वगेाने कोण पळतो, सवाचर्धक उंि उडी कोण मारतो, 

इतकेि पािण्यािी सरं्धी भारतीयानंा चमळणार नसून अशा प्रकारच्या भव्य स्पर्धा सघंचटत करण्यािे कलशल्य 
आचण त्यासाठी लागणारी शास्त्रीय व तंत्रचवषयक प्रगती भारताने गेल्या तीस वषांत चकती सार्धली  आिे िे 
भारतीयानंा व साऱ्या जगासिी चदसून येणार आिे. 
 
सामनयाकंडून अपेक्षा 
 

या नवव्या आचशयाई क्रीडास्पर्धा भारतात घडवनू आणल्याने जागचतक क्रीडाके्षत्रात भारताला स्थान 
प्राप्त करून देणाऱ्या प्रवतटकानंी साठ वषांपूवी पाचिलेल्या एका सकंल्पचित्रािे रूप साकार िोण्यातील िे द सरे 
पाऊल पडत आिे. १९२० मध्ये प्रथमि भारतािे खेळाडू, जागचतक ऑललचपक स्परे्धमध्ये र्धाडण्यात आले. 
त्यासंबरं्धाने आपले चविार व्यक्त करताना त्या वळेच्या ऑललचपक मंडळािे प्रम ख कायटकते भचवष्ट्याबद्दल कािी 
सागंून गेले. ते म्िणाले, “य रोपातील सावटराष्ट्रीय शयटतींना केव्िा एकदा लिद स्थानतफे आमंत्रण देऊन १९२८ 
िे अगर १९३२ िे सामने लिद स्थानात यशस्वी रीतीने पार पाडून दाखवनू त्यातील कायटक्रमांपैकी चनदान कािी 
बाबतींत तरी लिदी वीरानंा पचिला मान पटकावता आल्याखेरीज भारतीय ऑललचपक मंडळाच्या कायािी पूतटता 
िोणार नािी.” 

 
भारताने पचिले आचशयाई सामने १९५१ मध्ये म्िणजे भारतीय ऑललचपक मंडळाच्या स्थापनेनंतर ३१ 

वषांनी चदल्ली येथे भरवले. आता त्यानंतर ३१ वषांनी भारत प निा एकदा आचशयाई सामने भरवत आिे. पचिल्या 
आचशयाई सामनयापेंक्षा ते फारि मोठ्या आचण अत्यतं आर्ध चनक पद्धतीने भरचवले जाणारे सामने आिेत. 
ऑललचपक स्पर्धा भारतात भरचवण्याच्या दृष्टीने िे एक प ढे पडलेले मित्त्वािे पाऊल ठरू शकेल. या नवव्या 
आचशयाई क्रीडास्पर्धांसाठी क्रीडागंणािंी व तदन षंचगक चसद्धता कसकशी केली गेली िे प ढे येईलि. परंत  
भारतीय ऑललचपक मंडळाच्या प्रवतटकानंी साठ वषांपूवी व्यक्त केलेली ‘लिदी वीराचं्या’ पराक्रमाबद्दलिी अपेक्षा 
या स्पर्धांत प री िोणार की नािी? तसेि एक ण क्रीडास्पर्धा व राष्ट्रािा चवकास या सबंंर्धात पंचडत जवािरलाल 
नेिरू यानंी ३१ वषांपूवी व्यक्त केलेली अपेक्षा प री करण्याच्या दृष्टीने भारतात कािी कायट िालू आिे की नािी? 
या दोनिी प्रशनािंी उत्तरे या आचशयाई क्रीडास्पर्धांच्या चनचमत्ताने काळजीपूवटक व वस्त चनष्ठ दृष्टीने ि डकली 
जावी. तूतट तरी असे चदसते की, उपरोक्त दोनिी प्रशनािंी उत्तरे नकाराथी असण्यािीि शक्यता आिे. तसे झाले 



 
           

तरी चनराशा िोण्यािे कारण नािी. पण या प्रशनािंी उत्तरे यानंतरच्या दिा-वीस वषांनी तरी िमखासपणे 
िोकाराथी चमळतीलि अशा प्रकारे कायटरत िोण्यािी स्फूती आचशयाई क्रीडास्पर्धांपासून भारताच्या य वकानंी, 
क्रीडा-संघटकानंी आचण एकूण समाजाने व म्िणून सरकारने घेतली तरी या नवव्या आचशयाई क्रीडास्पर्धांसाठी 
केलेला खिट व घेतलेले कष्ट साथटकी लागले असे िोऊ शकेल. 

 
प्रयत्नािंी उपरोक्त चदशा कािीशी स्पष्ट व्िावी यासाठी चविारानंा िालना चमळावी या दृष्टीने या 

आचशयाई क्रीडास्पर्धांकडे बघण्यािा िा एक प्रयत्न आिे. 
 
 
* * * 
  



 
           

जगाच्या अगंिात भारत 
 

पाि िजार खेळाडू सिभागी िोत असलेल्या क्रीडास्पर्धा भरचवण्यािी जबाबदारी आज भारताने घेतली 
असता एकूण आंतरराष्ट्रीय क्रीडाके्षत्रात भारत समाचवष्ट झाल्यापासून त्याने काय प्रयत्न केले व काय सार्धले 
याकडे दृचष्टके्षप टाकणे मागटदशटक ठरू शकेल. असे लसिावलोकन करण्यास प णे िेि सवोत्तम चठकाण आिे असे 
म्िटल्यास वावगे िोणार नािी. भारतीय ऑललचपक मडंळािी म्िणजे इचंडयन ऑललचपक असोचसएशनिी 
स्थापना प ण्यात डेक्कन चजमखानयावर १९२० च्या प्रारंभी झाली. ती िकीगत केवळ मलजेिीि नव्िे तर ह्या 
कायामागील चविाराचं्या पे्ररणेिी माचिती देणारी ठरू शकेल. 

 
प ण्यातील डेक्कन चजमखाना िी एक त्या काळातील अत्यंत प्रगत अशी क्रीडाससं्था असे. १९१० 

सालापासून या चजमखानयातफे शालेय चवद्यार्थ्यांच्या क स्त्या िोत असत. १९१३ पासून या स्पर्धांत 
आट्यापाट्या, खोखो, रस्सीखेि, वनसंिार (क्रॉस कंरी) वगैरे खेळािंा समावशे करण्यात आला. १९१५ 
पासून सत्तावीस मलै पळण्यािी म्िणजे मरेॅथॉन स्पर्धा चििा समावशे या सामनयातं करण्यात आला. १९१८ मध्ये 
‘पायगाड्ािंी शयटत’ म्िणजे सायकललग या त्या वळेच्या अगदी आर्ध चनक क्रीडाप्रकारािा या स्परे्धत समावशे 
झाला आचण प णे, म ंबई, सातारा, कोल्िापूर, नाचसक, बडोदा, इंदूर वगैरे चठकाणच्या चमळून २०० उमेदवारानंी 
यात भाग घेतला. मरेॅथॉन स्पर्धा िालू करून डेक्कन चजमखानयाने तत्कालीन ऑललचपक स्पर्धांतील एका बाबीस 
िात घातलाि िोता. त्यानंी १९२० च्या नोव्िेंबरमध्ये ऑललचपक चनयमान सार क स्त्यािें सामने घडचवले. अशा 
प्रकारे डेक्कन चजमखाना िी संस्था िळूिळू क्रीडास्पर्धांिा अचर्धक व्यापक दृष्टीने चविार करू लागली िोती. 
त्यािे एक कारण त्या ससं्थेच्या सभासदािंी व्यापक दृष्टी आचण स चशचक्षतपणातिी असू शकेल. १९२० मध्ये 
डेक्कन चजमखानयाच्या अध्यक्षपदी  सर दोराब जे. टाटा िे म ंबईिे गृिस्थ िोते. सर दोराबजी िे आर्ध चनक 
औद्योचगक य गाशी आचण तद्न षंचगक ससं्कृतीशी पचरचित िोते. चजमखानयाच्या उपाध्यक्षपदी म ंबईिे डॉ. 
मोरेश्वर गोपाळ देशम ख याचं्याचशवाय प ण्यािे श्री. नरलसि लितामण केळकर याचं्यासारखे अचखल भारतीय 
दजािे राजकीय नेते व चवद्वान, रचसक साचिस्त्यक आचण श्री. एल. बी. फाटक िे एक यशस्वी ठेकेदार आचण 
चमस्टर ओ. एि. डी. डडले िे चिचटश गृिस्थ िोते. त्या वळेीि स्वातंत्र्य िळवळीत चिरीरीने भाग घेणारे श्री. 
िरी चवठ्ठल त ळप ळे िे डेक्कन चजमखानयािे खचजनदार िोते, तर एक उत्कृष्ट अचभयंता, चशक्षक व कारभारी 
म्िणून स प्रचसद्ध असलेले प्रा. शकंर रामिदं्र भागवत िे चिटणीस आचण स चवख्यात गचणतज्ञ प्रोफेसर त्र्यंबक 
चभकाजी िडीकर िे ‘मदत चिटणीस’. ह्या मंडळींच्या बरोबर त्याचं्या त्याचं्या व्यवसायके्षत्रातील, 
सार्धनाके्षत्रातील मंडळी डेक्कन चजमखानयाच्या कायात सिभागी असत. त्याम ळे ह्या कायास व्यापक दृष्टी आचण 
राष्ट्रीय प्रवृत्तीिी जोड असे. यािे एक लक्षण म्िणजे डेक्कन चजमखानयाने प ढाकार घेऊन स्थापन केलेले 
‘मध्यवती क्रीडामंडळ’. चजल्ह्याचजल्ह्यातूंन पद्धतशीर काम करणाऱ्या क्रीडासंघटना उभाराव्या व त्यािंी संय क्त 
संस्था म्िणून या मंडळाने काम कराव ेअशी त्यामागील कल्पना िोती. िे काम डेक्कन चजमखानयाने १९२० च्या 
पूवी केले. असेि काम करणारी पण अचर्धक व्यापक अशी अचखल भारतीय शारीचरक चशक्षण पचरषद १९२८ मध्ये 
प ण्यात झाली, आचण पचिली अचखल भारतीय शारीचरक चशक्षण पचरषद िोण्यास त्यानंतर एकवीस वष ेजावी 
लागली. यावरून डेक्कन चजमखानयातील ह्या व्यक्तींिे कायट चकती दूरदृष्टीिे िोते यािा पडताळा येतो. 

 



 
           

या दूरदृष्टीतूनि डेक्कन चजमखानयाने भारतीय ऑललचपक मंडळ (इचंडयन ऑललचपक असोचसएशन) 
स्थापन करण्यास प ढाकार घेतला. त्यासबंंर्धीिी िकीगत डेक्कन चजमखानयाच्या सबंंचर्धत वृत्तानतातून वािणे 
मोठे उद्बोर्धक ठरते. ‘डेक्कन चजमखाना, प णे’ या संस्थेच्या १९२२च्या संचक्षप्त वृत्तानतात त्याच्या आठव्या कलमात 
प ढील उल्लखे आिे: - 
 

“(८) भारतीय ऑललचपक मंडळ. 
 

“या सावटराष्ट्रीय मिोत्सवात (जागचतक ऑललचपक स्परे्धत) लिदी खेळाडंूना बरोबरीच्या नात्याने 
सामील िोता याव े एतदर्थ, तसेि ऑललचपक कचमटीवर लिदींच्या वतीने प्रचतचनर्धी चनवडून देण्यािा िक्क 
संपादन करण्यासाठी ‘भारतीय ऑललचपक मंडळ’ (इंचडयन ऑललचपक असोचसएशन) नावािी एक ससं्था 
स्थापन करण्यािे ठरवनू, १९२० च्या प्रारंभी सर दोराब टाटा याचं्या अध्यक्षतेखाली डेक्कन चजमखानयाने या 
मित्त्वाच्या कायास स्वयसं्फूतीने िात घालता. संस्था स्थापन झाल्यापासून अवघ्या िार मचिनयाचं्या 
कालावर्धीत लिद स्थानभर चतच्या एकंदर सतरा शाखा उघडण्यात आल्या, व संस्थेिा कायटपसारा इतक्या 
झपाट्याने फैलावत गेला की, अल्पावर्धीति ससं्थेच्या सभासदािंी संख्या दिा िजारापयंत पोिोिली. म ंबई 
इलाख्यािे गव्िनटर यािंी मदत व व्िाईसरॉय यािंी सिान भतूी याम ळे लवकरि संस्थेिी गाऱ्िाणी चवलायत 
सरकारच्या कानापयंत जाऊन पोिोिली; व लिद स्थानिे तत्कालीन स्टेट सेके्रटरी चमस्टर माँटेग्यू यानंी योग्य 
िोकशीअंती “लिदी राष्ट्राला सावरंाष्ट्रीय ऑललचपक कचमटीवर प्रचतचनचर्धत्व चमळेल“ असे इचंडयन ऑललचपक 
असोचसएशनच्या सेके्रटरींना मािट १९२०च्या प्रारंभी तारेने कळचवले. बेल्जमच्या ऑललचपक कचमटीकडूनिी  
“लिद स्थानच्या खेळाडंूस ऑललचपक सामनयातूंन भाग घेता येईल” अशा आशयािी पाठोपाठ तार आली. अशा 
रीतीने अवघ्या िार मचिनयातं कायटचसद्धी झाल्याबरोबर ज लै १९२० मध्ये अँटयपट शिरी भरणाऱ्या सावटराष्ट्रीय 
शयटतींमध्ये चनवडक लिदी वीरानंा य रोपात पाठवनू त्याचं्या कतटबगारीिे प्रदशटन सवट जगाप ढे माडंण्यािे योजून 
एचप्रल १९२० अखेर डेक्कन चजमखानयाने आपल्या मदैानावर चसलेक्शन कचमटीवरील तज्ज्ञाचं्या देखरेखीखाली 
चनवडक उमेदवारासंाठी प निा मद टमकीिे सामने भरवनू मेससट िलग ले, कैवाडी, लशदे, बॅनजी, नवले व दातार 
या सिा उमेदवारािंी अखेर चनवड केली, व सर दोराब टाटा याचं्या मदतीने त्यािंी बेस्ल्जयमला रवानगी केली. 
द दैवाने बेल्जमच्या क्रीडागंणावर या लिदी खेळाडंूना याव ेतसे यश आले नािी िे खरे, तथाचप त्यातल्या त्यात 
िलग ले व लशदे यानंी थोडीबि त बाजू सावरली. रा. रा. लशदे, िे क स्त्याचं्या उपानत्य फेरीपयंत िीत झाले 
नािीत. रा. रा. िलग ले िे बेस्ल्जयमच्या क्रीडागंणावरील २७ मलैाचं्या शयटतीत जरी १९व ेआले तरी इंग्लंडात 
दिा मलैी शयटतीतून त्यानंी िागंला नावललचकक चमळचवला. तथाचप जगातील सवट चनवडक, तरबेज, िलाख, 
तडफदार प्रचतस्पध्यांबरोबर शयटतीला उभे रािणे म्िणजे कािी थट्टा नव्िे. या अन भवाति भावी यशािे बीज 
आिे, कारण आमिे ि कते कोठे िे समजल्याखेरीज जगात पचिला मान चमळचवणे फार द रापास्त आिे. १९२४ 
साली पॅचरसमध्ये भरणाऱ्या सावटराष्ट्रीय शयटतीसाठी उमेदवार चनवडण्याच्या कामी भारत ऑललचपक मंडळाला 
१९२० च्या टीमिा िा अन भव मागटदशटक िोईल यात शकंा नािी. य रोपातील सावटराष्ट्रीय शयटतींना केव्िातरी 
एकदा लिद स्थानतफे आमंत्रण देऊन १९२८ िे अगर १९३२ िे सामने यशस्वी रीतीने पार पाडून दाखवनू 
यातंील कायटक्रमापंैकी चनदान कािी बाबतींत तरी लिदी वीरानंा पचिला मान पटकावता आल्याखेरीज भारत 
ऑललचपक मंडळाच्या कायािी पूतटता िोणार नािी. ” 
 



 
           

या वृत्तानतात प ढे असेिी नमूद आिे की भारत ऑललचपक मंडळािे प्रचतचनर्धी म्िणून सर दोराब टाटा 
“या बाबतीत लिद स्थानच्या चितसंबंर्धािे रक्षण” नीट पार पाडत आिेत, आचण “डेक्कन चजमखाना आपल्या 
परीने कायट करीत आिे.” पण ”अंती यश येणे न येणे लोकभयावर अवलंबून” आिे. 
 
ऑललचपकसाठी भारतािे खेळाडू 
 

यानंतर १९२४ सालच्या ऑललचपकसाठी भारतािा संघ चनवडण्यािी िािणी स्पर्धा आतंरप्रातंीय 
स्पर्धांच्या रूपाने चदल्ली येथे झाली, आचण आठ सदस्यािंा एक संघ पॅचरस येथील ऑललचपक स्परे्धसाठी 
र्धाडण्यात आला. तेव्िापासून भारत सातत्याने जागचतक ऑललचपक स्परे्धत कमी-अचर्धक, प्रमाणात भाग घेति 
आला. १९५२ साली िेडलसकी येथे झालेल्या ऑललचपक स्परे्धपासून भारताच्या संघात मचिला खेळाडंूिा 
समावशे िोऊ लागला. 
 

भारताच्या ऑललचपक स्पर्धांतील िमूतंील खेळाडंूिी संख्या क्रमशः वाढति गेली, िे प ढील 
आकड्ावंरून चदसते :- ऑललचपकिे वर्ष – १९२४, भारतािे खेळाडू ८, १९२८-२३, १९३२-२०, १९३६-२४, 
१९४८-७६, १९५२-६८, १९५६-५६, १९६०-५६, १९६४-५३, १९६८-२३, १९७२-४६ आचण १९८०-२६. 
खेळाडंूिी संख्या म ख्यतः वाढली ती ज्या वषी फ टबॉलच्या संघािािी समावशे िोता त्या वषीि. 
 

ऑललचपकमर्धील भारताच्या खेळाडंूिी संख्या जरी वाढत गेली तरी त्यािंा पराक्रम मात्र म्िणण्याजोगा 
झाला नािी. लकबि ना, त्या बाबतीत भारतीय ऑललचपक मंडळाच्या संस्थापकािंी चनराशाि व्िावी असेि एकूण 
घडत गेले. 
 

नॉमटन डी. चपच्छाडट िे एक अँग्लो-इंचडयन गृिस्थ १९०० सालच्या ऑललचपक स्परे्धत २०० मीटसट 
र्धावण्याच्या व २०० मीटसट अडथळ्याच्या (िडटल्स) शयटतीत द सरे आले िोते. १९२८ मध्ये भारताने प्रथमि 
िॉकीिे स वणटपदक लजकले, पण त्या वळेच्या संघात बि र्धा योरोपीय व अँग्लो-इंचडयन खेळाडूि िोते. त्यािंी 
संख्या प ढे कमी कमी िोत गेली. भारताने १९३२ मध्ये व १९३६ मध्येिी िॉकीिे स वणटपदक लजकले. त्यापैकी 
१९३६च्या बर्ललन येथील ऑललचपक स्परे्धतील भारतीय िॉकी संघ चवशषे गाजला, तो एक तर, त्याच्या अभेद्य 
संघवृत्तीम ळे आचण ध्यानिंद याचं्या असामानय वैयचक्तक कलशल्याम ळे. या संघािा पराक्रम केवळ गोल्सच्या 
संख्येने तर चवलक्षण ठरलाि, पण त्यािीपेक्षा त्यातील खेळाडंूिे िेंडूवर ताबा ठेवण्यािे आचण त्यासि 
ि लकावण्या देऊन प्रगती करण्यािे कलशल्य लोकोत्तर असल्याने पचरणामी “िॉकी खेळण्यािा अचर्धकार 
ईश्वराने फक्त भारतीयानंाि मात्र चदला आिे,” अशासारखे उद  गार त्या वळेी चनघू लागले. िॉकीिा िा पाढंरा 
िेंडू नामक गोल भारतीयानंा पािताि नयूटनिे वास्त शास्त्रािे चनयमिी र्धाब्यावर बसवतो, अशा प्रकारिी 
भारतीय िॉकीपटंूिी स्त ती केली जाऊ लागली. द सऱ्या मिाय द्धानंतर १९४८ मध्ये लंडन येथे भारताने आपला 
ऑललचपक िॉकीमर्धील मक्ता िालूि ठेवला. १९५२ मध्येिी िॉकीिे स वणटपदक भारतीयानंीि चमळचवले. १९५६ 
मध्ये मेलबोनट येथील ऑललचपक सामनयातं प्रथमि पाचकस्तान व भारत या िॉकी के्षत्रातील सिोदरािंी 
प्रचतस्पर्धी म्िणून गाठ पडली. अंचतम सामनयात पाचकस्तानवर केवळ एकाि गोलने (१-०) चवजय चमळवनू 
भारताने स वणटपदक आपल्याकडे रोखले. त्यानंतरच्या म्िणजे १९६० च्या ऑललचपक सामनयातं मात्र भारतािा 



 
           

पाचकस्तानकडून एका गोलने (०-१) पराभव िोऊन पदक पाचकस्तानकडे गेले. ते १९६४ च्या टोचकओ येथील 
ऑललचपक स्परे्धत भारताने परत चमळचवले. त्यानंतर मात्र भारताने िॉकीतील यश सवटस्वी अचनचित िोऊन 
बसले. १९८०च्या मॉस्को येथील ऑललचपक सामनयातं जरी भारताने िॉकीिे स वणटपदक चमळचवले तरी 
तेव्िढ्यावरून त्यािे यश मोजता येणार नािी; कारण त्या सामनयातं पाचकस्तानने भाग घेतला नव्िता व 
त्यानंतरच्या अनेक आतंरराष्ट्रीय स्पर्धांत भारतािा खेळ म्िणण्याजोगा लकबि ना एके काळच्या ‘िॉकीच्या 
सम्राटास’ शोभेसा झालेला नािी. 
 

अनेक ऑललचपक स्पर्धांतील भारतीय िॉकी संघािे यश वगळता बाकी ऑललचपक स्परे्धत भारतास  
चमळालेले यश िे पोत्यानंी नव्िे, चपशव्यानंी नव्िे तर चनठव्यानेिी मोजण्याजोगे नािी. १९५२च्या िेललसकी 
ऑललचपकमध्ये खाशाबा जार्धव यानंा क स्तीत कासं्य (िाँझ) पदक चमळाले. १९५६च्या मेलबोनट येथील 
सामनयातं भारतािा फ टबॉल संघ अतं्य फेरीत प्रवशे करता झाला. पण नंतर बल्गेचरयाकडून त्यािा पराभव 
झाल्याने त्यािा िलथा क्रमाकं लागला. १९६० मध्ये रोम येथील ऑललचपक स्परे्धत चमल्खालसग िे िारश ेमीटसट 
र्धावण्याच्या स्परे्धत सिाव ेआले. १९६४च्या टोचकओ येथील ऑललचपक स्परे्धत ग रुबिनलसग िे ११० मीटसट 
िडटल्समध्ये पािव ेआले. असे, अगदी एकाि िाताच्या बोटावर मोजता यावते इतकेि ऑललचपक यशािे प्रसंग 
भारतास आले. 
 

भारत िा लोकसंख्येच्या दृष्टीने जगातील द सऱ्या क्रमाकंािा देश आिे. एवढ्या प्रिंड लोकसंख्येमरू्धन 
जागचतक क्रीडामंिावर पराक्रम गाजव ूशकतील असे मठूभरि का िोईना पण वीर सातत्याने का चनमाण िोऊ 
नयेत िा खरा एक लितेिा चवषय ठरावा. पण या प्रशनािा चविार करण्यापूवी जागचतक नािी तर चनदान 
आचशयाई स्परे्धत तरी भारताने आपल्या आकारास शोभेसा कािी पराक्रम केला िोता की नािी िेिी पािणे 
वाजवी ठराव.े आचशयाई क्रीडास्पर्धा िालू करण्यात भारतानेि प ढाकार घेतला िे लक्षात घेता तर अशी पािणी 
चवशषे मित्त्वािी ठरावी. 
 
 
* * * 
  



 
           

आनियाई क्रीिास्पर्धा 
 

आचशयाई क्रीडास्पर्धा िालू करण्यात भारतातील ज्या व्यक्तींनी चवशषे प ढाकार घेतला त्यातं प्रा. जी. 
डी. सोंचर्ध िे अग्रगण्य िोते. खरे तर प्रा. सोंचर्ध यानंी आपले सारे जीवनि भारतात ऑललचपक िवळळीिा प्रिार 
करून चतला समथट बनचवण्यात व्यतीत केले. ते अनेक वष ेभारत ऑललचपक मंडळािे पदाचर्धकारी तर िोतेि, 
पण १९३२ ते १९६६ या काळामध्ये ते आंतरराष्ट्रीय ऑललचपक कचमटीिे भारतातील सदस्य िोते, आचण १९६१ 
ते १९६५ या िार वषी ते आंतरराष्ट्रीय ऑललचपक कचमटीच्या कायटकाचरणीिे सदस्यिी िोते. 

 
सावटराष्ट्रीय ऑललचपक सामनयाचं्या र्धतीवर आचशयाई देशािें वगेळे सामने घडवाव ेअसा चविार प्रा. 

सोंचर्ध याचं्या मनात बऱ्याि वषांपासून िोता. १९३४ मध्ये प्रा. सोंचर्ध यानंी प ढाकार घेऊन पचिम आचशयाई सामने 
चदल्ली येथे भरचवले. या सामनयातं लिद स्थान, अफगाचणस्थान, चसलोन आचण पलेॅस्टाईन या िार राष्ट्रानंी भाग 
घेतला िोता. सामनयातं फक्त ॲथलेचटक्स, िॉकी आचण तैराकी (जलतरण) याि क्रीडाप्रकारािंा समावशे 
िोता. ॲथलेचटक्समध्ये भारताने तेरा स वणट पदके, नऊ रलप्य पदके आचण पाि कासं्य पदके चमळचवली. 
पॅलेस्टाईनने तीन रलप्य व सिा कासं्य तर अफगाचणस्थानने एक रलप्य व तीन कासं्य पदके चमळचवली. तैराकीत 
भारतास सिा स वणट, िार रलप्य व तीन कासं्य पदके चमळाली तर पलेॅस्टाईनला दोन रलप्य व एक कासं्य पदक 
चमळाले. िॉकीमध्ये भारत चवजयी व अफगाचणस्थान उपचवजयी ठरला. द सरी पचिम आचशयाई स्पर्धा १९३८ 
मध्ये तेल अवीव येथे व्िावी असे ठरले िोते. परंत , त्यापूवीि इटालीने अचबसीचनयावर स्वारी केल्याने व 
य रोपवर व म्िणून जगावरि मिाय द्धािे ढग वावरू लागल्याने या स्पर्धा प्रथम लाबंणीवर टाकून अखेर रद्द 
कराव्या लागल्या. 

 
१९१३ पासून ते जवळ जवळ द सऱ्या मिाय द्धाच्या प्रारंभापयंत आचशयाच्या द सऱ्या टोकास ‘फार 

ईस्टनट िचँपयनशीप’ या नावािी स्पर्धा िोत असे. परंत  त्यात केवळ चफचलचपनस, िीन आचण जपान िी तीनि 
राष्ट्रे सिभागी असत. 

 
जपान, िीन आचण चफचलचपनस िी त्या वळेिी त लनेने प्रगत, स्वतंत्र आचशयाई राष्ट्रे आपल्या वगेळ्या 

स्पर्धा करत, िे लक्षात घेता त्या वळेच्या आचशयातील इतर देशानंा क्रीडास्परे्धत प ढे पाऊल टाकण्यास ती 
स्वतंत्र िोईतो बाब चमळणे कठीण असावे असे वाटते. ते बरोबर असाव.े यािा प रावा म्िणजे आचशयाई 
क्रीडास्पर्धा खरोखर प्रगत िोत गेल्या त्या भारत, पाचकस्तान, िह्मदेश, लंका प्रभतूी अनेक आचशयाई देश 
राजकीय दृष्ट्ट्या स्वतंत्र िोऊन चवकचसत िोत गेले तशतशाि. 

 
प निा एकदा प्रा. सोंचर्ध याचं्या प ढाकारानेि, पण स्वतंत्र भारताच्या सरकारी पालठब्याने व चवशषेतः 

तत्कालीन आरोग्यमंत्री राजक मारी अमृत कलर याचं्या प्रोत्सािनाने, पचिल्या आचशयाई क्रीडास्पर्धा १९५१ मध्ये 
भारताच्या राजर्धानीत भरवल्या गेल्या. त्या अकरा चदवस िालू िोत्या. भारतािे पचिले राष्ट्रपती डॉ. 
राजेंद्रप्रसाद यानंी त्यािें उद  घाटन केले. या स्परे्धत एकूण अकरा देश सिभागी झाले िोते. उद् घाटनाच्या 
समारंभात अकारचवल्िे करून चबनीस अफगाचणस्थानिा संघ व त्या मागोमाग िह्मदेश, चसलोन, इंडोनेचशया, 
इराण, जपान, मलाया, चफचलचपनस, लसगापूर, थायलंड यािें संघ चशस्तबद्ध चमरवण कीने क्रीडागंणावर आले. 



 
           

ऑललचपक स्पर्धांच्या िालीरीतीन सार यजमान राष्ट्रािा म्िणजे भारतािा संघ सवांत शवेटी क्रीडागंणात दाखल 
झाला. या पचिल्या आचशयाई क्रीडास्पर्धांत ॲथलेचटक्स, बास्केटबॉल, सायकल दलड, फ टबॉल, तैराकी 
(जलतरण) आचण भारोत्तोलन (वटे चलस््टंग) या सिाि खेळािंा समावशे िोता. तरी एक ण स्पर्धटकािंी संख्या 
४८९ िोती. 

 
िे पचिलेि आर्ध चनक आचशयाई सामने असल्याने त्याबरोबरि आचशयाई क्रीडाजगतात परंपरेिी 

स्थापना िोणे स्वाभाचवकि िोते. ”अचर्धक वगेाने, अचर्धक उंि, अचर्धक सशक्त” िे या खेळािे िीद ठरले. िे िीद 
सावटराष्ट्रीय ऑललचपक स्परे्धच्या िीदाशी चमळतेज ळतेि िोते. जणू कािी ऑललचपक स्पर्धा व या नवजात 
आचशयाई स्पर्धा यािें मायलेकीिे नातेि दाखचवण्यासाठी की काय या पचिल्या आचशयाई सामनयातं क्रीडाज्योत 
प्रज्वचलत केली गेली ती १९२४ च्या ऑललचपक स्परे्धत भाग घेतलेल्या चिगेचडयर दचलपलसग या खेळाडूच्या 
िस्ते. द सरे व त्यानंतरिे आचशयाई सामने कोठे झाले, त्यात चकती क्रीडाप्रकारािंा समावशे िोता, चकती राष्ट्र े
व खेळाडू यानंी भाग घेतला िोता वगैरे माचिती प ढे आचण अखेरीस चदलेल्या कोष्टकात आिेि. 

 
आता नवव ेआचशयाई सामने सध्या चदल्लीति िोत आिेत. पचिले सामने चदल्लीत झाले त्याला आता ३१ 

वष ेिोऊन गेली. दरम्यानच्या काळात या सामनयािंा दजा स र्धारला त्याप्रमाणेि या सामनयाच्या व्यवस्थेिा, 
त्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणािंा दजािी स र्धारला व तो सतत अचर्धकाचर्धक आर्ध चनक िोत राचिला. 
आता नवव ेआचशयाई सामने भारताच्या राजर्धानीत ज्या क्रीडागंणावर िोणार आिेत ती क्रीडागंणे, त्यावर 
वापरली जाणारी उपकरणे, मोजमापािी सार्धने वगैरेंिी आर्ध चनकता केवळ आचशयाई क्रीडास्पर्धांच्या 
चवकासािीि नव्िे तर यजमान राष्ट्राच्या चवकासािीिी ग्वािी देणारी ठरावी. 
 
 

* * * 
  



 
           

िववी आनियाई क्रीिास्पर्धा 
 

भारतािी राजर्धानी आता द सऱ्यादंा आचशयाई क्रीडास्पर्धा भरवीत आिे. १९५१ साली या स्परे्धिा 
उपक्रम झाला, तो नॅशनल स्टेचडयमवर. िे क्रीडागंण म ंबईच्या पटेल स्टेचडयमइतपत वा कलकत्त्याच्या इडन 
गाडटन इतपतिी स सज्ज नव्िते. स्वातंत्र्यानंतर लगेिि िार वषांति भारत अद्ययावत स सज्ज क्रीडाव्यवस्था करू 
शकेल असे मानणे अवास्तव, अव्यविायट ठरले असते. पण तरीिी आचशयाई क्रीडास्पर्धांसारख्या आतंरराष्ट्रीय 
क्रीडास्पर्धा स रू करण्यात यजमान राष्ट्र म्िणनू भारताने प ढाकार घेतला ते भारताच्या क्रीडापे्रमाच्याि नव्िे तर 
त्याच्या व्यापक आंतरराष्ट्रीय, सवटके्षत्रव्यापी दृष्टीिे प्रतीक िोय. स्वातंत्र्योत्तर आचशयाई राष्ट्रािंा चवकास 
व्िावयािा तो सवांगीण व्िावा व परस्पर सिकायाने व्िावा या भारताच्या स्वातंत्र्य िळवळीपासूनच्या भचूमकेिा 
प्रत्यय १९४७ पासून अनेक प्रकारे येत राचिला आिे. पचिली आचशयाई क्रीडास्पर्धा भारताने आपल्या राजर्धानीत 
भरचवली िािी त्या भचूमकेिा आणखी एक अचवष्ट्कार िोय. 

 
भारतािा या भचूमकेतून िोत असलेला चवकास आचण त्या भचूमकेिा, त्यामागील चविारािा चवकास िा 

३१ वषांनी भरवीत असलेल्या आचशयाई क्रीडास्परे्धतून प्रकट व्िावा िे स्वाभाचवकि िोय. तसा तो िोतिी आिे. 
एकंदर सिभागी िोणाऱ्या राष्ट्रािंी सखं्या ३१ झाली आिे, लकबि ना सोस्व्िएट यचूनयनिा आचशयातील भाग 
आचण कािी थोडी प्रस्त त सशस्त संघषटग्रस्त असलेली राष्ट्रे सोडून बाकी सारी आचशयाई राष्ट्रे नवव्या 
आचशयाई क्रीडास्पर्धांत सिभागी आिेत. त्यािबरोबर या स्पर्धांसाठी वापरली जाणारी क्रीडागंणे, क्रीडामिाल 
व उपकरणे िी भारताच्या वैज्ञाचनक आचण आर्लथक प्रगतीिी प्रतीके ठरावीत अशी आिेत. 

 
या नवव्या आचशयाई स्पर्धामर्धील मित्त्वाच्या खेळामंर्धील ॲथलेचटक्स व फ टबॉल यािें सामने आचण 

क्रीडास्परे्धिा उद् घाटन समारंभ व समारोप िे दोनिीिी भव्य समारंभ नेिरू स्टेचडयमवर िोणार आिेत. या 
स्परे्धिे ते म ख्य स्टेचडयम िोय. ते या स्परे्धच्या चनचमत्ताने नव्याने बारं्धलेले आिे. ते नवी चदल्ली येथे लोदी रोड या 
भागात आिे. त्याच्या पे्रक्षागिृात ७५ िजार पे्रक्षक बसू शकतात. क्रीडागंणाच्या मर्धोमर्ध फ टबॉलिी व्यवस्था 
असून त्याभोवती आठ गाळ्यािंा र्धावण्याच्या स्परे्धिा मागट आिे. या मागाबािेर उंि उडी, लाबं उडी वगैरे उड्ा 
आचण चवचवर्ध फेकीच्या स्पर्धा िोतील. म ख्य म्िणजे नेिरू स्टेचडयमवरील र्धावपट्टी िी केवळ दाबलेल्या मातीिी 
वा दगडी कोळशाच्या राखेिी नसून ती कृचत्रम रसायनािी (लसथेचटक) आिे. वषाच्या कोणत्यािी ऋतूत 
म्िणजेि कोणत्यािी िवामानात खेळाडंूना सारखीि मदत करणारी अशी म द्दाम बनचवलेली कृचत्रम रासायचनक 
र्धावपट्टी सध्या जगातील सवट िागंल्या क्रीडास्पर्धांसाठी वापरली जाते. नव्या चदल्लीत नेिरू स्टेचडयमवर नवव्या 
आचशयाई क्रीडास्पर्धांच्या चनचमत्ताने बसचवली जाणारी िी कृचत्रम रासायचनक र्धावपट्टी भारतातील या प्रकारिी 
पचिलीि र्धावपट्टी िोय. 

 
याि चठकाणी अनयिी अनेक आर्ध चनक सोयी केल्या जात आिेत. उदािरणाथट िालू असलेल्या खेळािें 

चनकाल पे्रक्षकानंा अगदी सिज चदसावते यासाठी जवळ जवळ १५० फूट उंिावर २३ मीटर लाबं व ९ मीटर उंि 
असे ग णफलक बसवले गेले आिेत. िे ग णफलक कोणत्यािी स्परे्धिा चनकाल त्यातील खेळाडंूिी नावे, राष्ट्रािे 
नाव, मोजमापे, वळे वगैरे सवट माचिती ती ती स्पर्धा संपताि जवळ जवळ तत्काल प्रदर्लशत करतील. िी िपळाई 
त्या ग णफलकानंा त्याच्या मागील व्यवस्थेम ळे येणार आिे. िी व्यवस्था कॉम्प्य टर या आर्ध चनक यंत्राम ळेि शक्य 



 
           

िोणार आिे. िे ग णफलक जरी िंगेरीतून आले असले तरी ते वापरण्यािे आवशयक ते तंत्रज्ञान व सियोग-
उपकरणे भारतात आज उपलब्र्ध असल्यानेि िी व्यवस्था शक्य झाली. 

 
या क्रीडागंणावर क्रीडास्पर्धां चदवसा तसेि रात्री िोतील. त्यासाठी सवट क्रीडागंणावर 

सूयटप्रकाशासारखा समप्रकाश रात्रीिी पािण्यािी व्यवस्था करण्यात आली आिे. पे्रक्षागाराच्या िार कोपऱ्यातं 
खूप उंि मीनार उभे करून त्यावरून क्रीडागंणावर प्रिंड प्रकाशझोत टाकले जाणार आिेत. िे मीनार उभारणे 
सोपे नव्िते. कारण ते उभारत असताना जवळच्या (सफदरजंग) चवमानतळाच्या कामात अडथळा येणार नािी 
यािी काळजी घेणे आवशयक िोते. त्यासाठी िे मीनार एखाद्या चजनयाप्रमाणे चतरके असून ते म ख्य पे्रक्षागृिाच्या 
मागून क्रीडागंणावर प्रकाशझोत टाकतील. नेिरू स्टेचडयमवरील नवव्या आचशयाई क्रीडास्परे्धतील कालमापन 
िेिी आर्ध चनक इलेक्रॉचनक उपकरणाचं्या सािाय्याने अिूक केले जाईल. शयटतीिा शवेट अनेकदा चववाद्य 
ठरणे शक्य असते. िे टाळण्यासाठी, प्रत्येक शयटत छायाचित्रपटावर चिचत्रत िोण्यािी व्यवस्थािी करण्यात 
आली आिे. शयटत स रू झाल्यापासून चतथे शवेटिेिी छायाचित्र त्या छायाचित्रपट्टीवर घेतले जाईपयंत वळे 
चकती झाला िेिी त्या छायाचित्रावर आपोआपि नमूद िोणार आिे. कोणतीिी शयटत संपल्यापासून अदमासे ४५ 
सेकंदातं चतिी अशी छायाचित्रपट्टी पंिाचं्या िाती येईल. 

 
बॅडलमटन, चजम्नॅस्स्टक्् आचण व्िॉचलबॉल या खेळाचं्या स्परे्धसाठी एक बंचदस्त पे्रक्षागृि यम नेच्या 

काठी, प राणकालीन इदं्रप्रस्थ या राजर्धानीच्या स्थानी बारं्धलेले आिे. यातील क्रीडािलक ७८ मीटसट लाबं व ६० 
मीटसट रंुद आिे. एका वळेी २५ िजार पे्रक्षक येथे क्रीडास्वाद घेऊ शकतील. या क्रीडागंणात मर्धोमर्ध एक 
सरकती लभत (पार्लटशन) घालून एकाि वळेी दोन खेळािें सामने करणे शक्य िोणार आिे. िी लभत 
आवाजलिरी रोखणारी असल्याने एका सामनयातील आवाजािा त्रास द सऱ्या सामनयास िोणार नािी. अशा 
प्रकारिे िे भारतातील पचिलेि बंचदस्त क्रीडा पे्रक्षागार िोय. नेिरू स्टेचडयमसाठी अदमासे २० कोटी रुपये तर 
या बचंदस्त पे्रक्षागारासाठी अदमासे २ कोटी रुपये खिट िोणार आिे. 

 
सायकल स्परे्धसाठी एक खास आकारािी मागटपट्टी लागते. वळणावरून वगेाने जाताना वािनािा कल 

एका बाजूस झ कतो. िा अन भव रस्त्यावरून जाताना लकवा क्रीडागंणात पळताना येतो. वािनाच्या या 
झ कण्याने वगेावर पचरणाम िोऊ नये यासाठी सायकल स्परे्धिी पट्टी चवचशष्ट आकारािी केली जाते. वळणावर 
िी पट्टी बाजूस उंि व आत उतरती अशी असते. आतून बािेरच्या बाजूस या उतारािा कोन जास्तीत जास्त ३८ 
अंशापयंत व कमीत कमी ९ अंश इतका असतो. अशी सायकल पट्टी उपरोक्त इंद्रप्रस्थ बंचदस्त 
क्रीडापे्रक्षागाराच्या जरा उत्तरेस तयार करण्यात आली आिे. चतिी रंुदी सात मीटर व एकूण लाबंी ३३३.३३ 
मीटसट आिे. येथे दोन िजार पे्रक्षकािंी कायमिी सोय असून ऐनवळेी मंडप वगैरे घालून अचर्धक पे्रक्षकािंी 
बसण्यािी सोय करता येईल. या सायकल स्पर्धा अंगणास अदमासे एक कोटी रुपये खिट झाला. 

 
पचिले आचशयाई सामने १९५१ साली ज्या नॅशनल स्टेचडयममध्ये झाले त्या स्टेचडयमवर पाि िजार 

पे्रक्षक बसण्यािी सोय िोती. आता िी सोय ७५ िजार पे्रक्षक बसतील एवढी वाढचवण्यात येत आिे. येथे नवव्या 
आचशयाई सामनयातंील प रुषािें िॉकी सामने िोतील. त्यासाठी क्रीडागंणाच्या मध्यभागी कृचत्रम, प्लॅस्स्टकिे 
‘ॲस्रोटफट ’ पसरण्यात आले आिे. अलीकडे िॉकीच्या स्पर्धा नैसर्लगक चिरवळीवर न घेता त्या कृचत्रम 



 
           

चिरवळीवर म्िणजे ॲस्रोटफट वरि घेण्यािी प्रथा जगभर आिे. या कृचत्रम चिरवळीवर स्थाचनक मातीिा, उनिा-
पावसािा, दवा-बफािा जाणण्याजोगा पचरणाम िोत नसल्याने या कृचत्रम चिरवळीवर सामने घेणे िे 
सामनयातील खेळासाठी वस्त चनष्ठ स्स्थती असण्याच्या दृष्टीने सोयीिे िोते. लिद स्थानात या ॲस्रोटफट िी 
व्यवस्था या आचशयाई सामानयाच्या चनचमत्ताने प्रथमि िोत आिे. नॅशनल स्टेचडयमिे पे्रक्षागार वाढचवणे आचण 
ॲस्रोटफट  पसरणे वगैरे आर्ध चनकीकरण या साऱ्यास चमळून जवळजवळ तीन कोटी रुपये खिट िोणार आिे. 
नव्या चदल्लीतील िलज खास भागातील टेनीस स्टेचडयमवर असणाऱ्या चिरवळीच्या टेचनस कोटांमध्ये आणखी 
दोन नव्या कोटांिी भर घालून एकूण ११ चिरवळीच्या कोटांिी तरतूद करण्यात आली आिे. 

 
प्रथम तर तालकटोरा उद्यानात बंचदस्त तलाव तैराकी स्पर्धांसाठी बारं्धण्यािा चविार िोता पण आता 

अद्ययावत उत्तम दजािा पण ख ला तलाव बारं्धण्यात आला आिे. 
 
याखेरीज मचिलाचं्या िॉकी स्पर्धा चदल्लीत अगदी मध्यवस्तीत कॅनॉट प्लेसजवळ भगतलसग मागावर 

असलेल्या चशवाजी स्टेचडयमवर िोणार असून त्यासाठी त्या स्टेचडयमच्या क्रीडागंणात व पे्रक्षागारात आवशयक 
त्या स र्धारणा केल्या गेल्या आिेत. त्यािप्रमाणे कािी फ टबॉल सामने चदल्लीस कोटला मदैानाजवळ असलेल्या 
आंबेडकर स्टेचडयममध्ये िोणार असल्याने त्याच्यािी क्रीडागंणात व पे्रक्षागारात आवशयक त्या स र्धारणा केल्या 
जात आिेत. घ डसवारी म्िमजे अश्वारूढ क्रीडास्पर्धांसाठी चनक्ल्सन रेंजवर िर्वक्ष पे्रक्षागार चसद्ध आिे. 
बंद कीच्या चपस्त लाच्या नेमबाजीस्पर्धा त घलकाबाद रेंजवर िोणार आिेत. चशवाय सोईंसाठी, बोट 
वल्िचवण्याच्या स्पर्धा जयपूरच्या रामगड सरोवरात व चशडाच्या बोटींच्या स्पर्धा म बंईच्या बंदराजवळ अरबी 
सम द्रात िोणार आिेत. 

 
जेथे जेथे स्पर्धा, सामने िोणार आिेत तेथे तेथे कालमापनासाठीिी, अंतर मोजण्यािी वगैरे यंते्र, 

ग णफलक इतयादी सवट शक्यतो अत्यार्ध चनक सार्धनेि वापरली जाणार आिेत. 
 
नवव्या आचशयाई सामनयासंाठी िोणारे आणखी एक मित्त्वािे बारं्धकाम म्िणजे खेळाडंूच्या 

चनवासासाठी उभारण्यात येत असलेले ‘एचशयाड ग्राम’. येथे सिा िजार खेळाडंूिी, त्याचं्या व्यवस्थापकािंी, 
चशक्षकािंी केवळ रािण्या-जेवण्यािीि सोय नसेल तर, त्याचं्या सरावासाठी आवशयक ती क्रीडागंणे, 
व्यायामशाला या ग्रामात उपलब्र्ध असतील. जीवनावशयक वस्तंूिी, औषर्धािंी द काने, रुग्णालये, 
मनोरंजनस्थाने इत्यादी सवट प्रकारिी सोय या ‘एचशयाड ग्रामात’ असेल. या चसद्धतेिा खिट अदमासे २० कोटी 
रुपये वा त्यािूनिी अचर्धक येईल. 

 
िे खिािे आकडे पािता िा कािीतरी भयंकर खिट भारतासारखा गरीब देश करीत आिे अशी 

प्रथमदशटनी समजूत िोणे शक्य आिे. परंत  या चवषयािा सम्यक चविार केला तर मात्र िी केवळ गैरसमजूत 
असल्यािेि लक्षात येईल. 

 



 
           

कोणत्यािी चवषयावर वादंग माजू शकतो लकबि ना तो लोकशािीत आवशयकि आिे अशी कािी 
असामींिी समजूत असल्यानेि की काय पण िे नवव ेआचशयाई सामने आचण त्यावर िोणारा खिट यावरिी बरेि 
वाद झाले. या वादात अनेक वयोवृद्ध राजकारणीिी भाग घेते झाले. 

 
नवव्या आचशयाई क्रीडास्पर्धा १९८२च्या अखेरीस िोणाऱ्या असल्या तरी त्यानंा आमंत्रण चदले गेले ते 

मात्र १९८२ साली असलेल्या सरकाराच्या आर्धीच्या सरकारच्या काळात. त्यानंतरच्या राजकीय 
उलथापालथीत या आचशयाई सामनयाचं्या तयारीच्या कायाकडे जवळजवळ पूणटतः द लटक्षि झाले. १९८०च्या 
जानेवरी मचिनयात जे सरकार स्थापन झाले त्याच्याप ढे या सामनयािंी तयारी दोन वषांत करण्यािा व 
आवशयक ती सारी मदत करण्यािा प्रशन िोता. िे सामने भारतात नकोत असे म्िणणे त्या सरकारास अशक्यि 
िोते, कारण एकदा चदलेले आमंत्रण भारताने लकवा कोणत्यािी राष्ट्राने परत घेतले असता त्या राष्ट्राबद्दल 
वाईट मत िोण्यािी शक्यता असते. चशवाय                                       ज         
      प                         ज                            . 

 

 
आचशयाई क्रीडास्पर्धांसाठी सज्ज- 

नव्या चदल्लीतील “मॉडेल टाऊन” क्रीडापे्रक्षागृि 
 
 



 
           

 
नव्या चदल्लीतील मथ रा रोडवरील “क्रीडामिाल (िॉल ऑफ स्पोटट्)” 

 
  



 
           

 
इंद्रप्रस्थ क्रीडापे्रक्षागृिातील क्रीडागंणािी चसद्धता. 

 
 
 

 
नव्या चदल्लीतील भगतलसग मागावरली “चशवाजी क्रीडापे्रक्षागृि”  

आचशयाई स्पर्धांसाठी तयार केले जात असताना .... 
 
  



 
           

 
नव्या चदल्लीतील इंद्रप्रस्थ भागातील बचंदस्त क्रीडापे्रक्षागिृ 

 
 

 
इंद्रप्रस्थ क्रीडापे्रक्षागृिातील पे्रक्षागार 

  



 
           

एकदा नवव ेआचशयाई सामने या तत्सम सासं्कृचतक आतंरराष्ट्रीय मिोत्सव आपल्या देशात करावयािा 
म्िटला म्िणजे तो आपल्या देशाच्या दजास शोभेसाि घटचवणे िेि केव्िािी इष्ट िोय. भारत आर्लथकदृष्ट्ट्या, 
वैज्ञाचनकदृष्ट्ट्या व सामाचजक स्वास्र्थ्याच्यािी दृष्टीने आचशयातील नवस्वतंत्र देशातं सवाचर्धक प्रगत देश आिे. 
त्याच्या या कीतीस अण मात्रिी डाग लागणार नािी अशी काळजी िे आचशयाई सामने भरचवताना, त्यासाठी 
येणाऱ्या पाि ण्यािंी व्यवस्था ठेवताना घेणे िे अवशयि िोय. त्यान सार इष्ट तो खिट करणे अपचरिायटि ठरते. 

 
चशवाय िा सारा खिट चवशषेतः क्रीडागंणे, पे्रक्षागृिे आचण ‘एचशयाड ग्राम’ याच्या बारं्धणीिा खिट िा 

केवळ क्रीडास्परे्धसाठीि झालेला खिट नव्िे. कारण िी सारी बारं्धकामे कायमच्या स चवर्धा, मालमत्ता म्िणनू 
चनरंतर उपयोगी पडणार आिेत. उदािरणाथट, एचशयाड ग्राम िी वसाित िे आचशयाई सामने संपल्यानंतर 
चदल्लीतील अनय सरकारी वसाितीप्रमाणे राजर्धानीतील वाढत्या लोकसंख्येस चनवासस्थाने म्िणून उपलब्र्ध 
करून चदली जाणार आिे. थोडक्यात सागंावयािे तर बारं्धकामे, ह्या स चवर्धा केव्िा ना केव्िा तरी लकबि ना येत्या 
पाि-पंर्धरा वषांत भारताच्या राजर्धानीत चसद्ध केल्या गेल्याि असत्या. त्या या आचशयाई क्रीडास्पर्धांच्या 
चनचमत्ताने कािी वष ेआर्धी केल्या गेल्या इतकाि मात्र यािा अथट िोय. 

 
िे सारे लक्षात घेता आचण अशा प्रकारिे आतंरराष्ट्रीय क्रीडामिोत्सव, व्यापारी प्रदशटने इत्यादी एखाद्या 

देशात पाि-पंिवीस वषांत एखादे वळेीि घडतात िेिी लक्षात घेता घडला िा खिट अवाजवी मानणे ि कीिेि 
ठराव.े ज्या ज्या देशात असा आतंरराष्ट्रीय मिोत्सव वा ऑललचपकसारखे सामने घडतात तेथे तेथेिी अशाि 
चविाराने खिट केला जातो िीिी बाब लक्षात ठेवण्याजोगी आिे. नवव्या आचशयाई सामनयासंाठी केलेल्या 
क्रीडागंणािंी, पे्रक्षागारािंी तयारी द सऱ्यािी एका दृष्टीने वाजवीि ठरावी. भारत ऑललचपक मंडळाच्या 
प्रवतटकािंी इच्छा तर ऑललचपक सामने भारतात १९२८ साली नािी तर १९३२ साली तरी भरवाव े इतकी 
उमेदीिी, तडफेिी िोती. त्या काळात भारत स्वतंत्र नसल्याने ती उमेद कदाचित अव्यविायट असेल. पण आता 
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर आचण त्यािी सवांगीण प्रगती िोत असता आज ना उद्या सावटराष्ट्रीय ऑललचपक 
क्रीडास्पर्धा भारतात बोलावणे िेउचिति ठराव.े या स्पर्धांसाठी लागणारी क्रीडागंणे, पे्रक्षागारे वगैरे सारे एकदम 
करण्यापेक्षा टप्प्याटप्प्याने करीत रािणे िेि सोईिे िोय. त्या दृष्टीनेिी या आचशयाई स्पर्धांच्या चनचमत्ताने पचिले 
पाऊल उिलले गेले असे म्िणावयास िरकत नािी. भारत ऑललचपक मंडळाच्या संस्थापकानंी ऑललचपक 
सामने देशात भरचवण्यािे ठरचवलेले उचद्दष्ट प रे करण्याच्या दृष्टीने पचिले पाऊल पडले पचिल्या आचशयाई 
सामनयाचं्या रूपाने. आता द सरे पाऊल पडत आिे ते नवव्या आचशयाई क्रीडास्पर्धांच्या रूपाने. 

 
एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आचण पद्धतशीर, भारताच्या सध्याच्या प्रगत अवस्थेस शोभेशा दजािे असे 

आचशयाई सामने करावयािे तर त्यासाठी बरीि तयारी करणे आवशयक िोय. या सामनयाचं्या भारतातफे 
आंमत्रण जरी जनता पक्ष सत्तारूढ असताना चदले गेले तरी त्या काळात व नंतरच्या सिा मचिनयातंिी या 
क्रीडास्पर्धांच्या तयारीच्या दृष्टीने फारसे कािी घडलेि नािी असे म्िटले तरी ते वावगे ना ठराव.े नंतर आलेल्या 
सरकारने याबाबत चवशषे लक्ष घातले. या स्पर्धा मोठ्या प्रमाणावर आचण भारतास आज जगात व चवशषेतः 
चवकसनशील देशामंध्ये असलेल्या चवचशष्ट स्थानास शोभेशा पद्धतीने करण्यािा चनणटय घेण्यात आला. त्याच्या 
अंमलबजावणीसाठी भारत सरकारने दोन मित्त्वाच्या सचमत्या स्थापन केल्या त्यापंैकी एक मागटदशटक सचमती 
(स्स्टअलरग कचमटी). या सचमतीशी सरकारिा प्रत्यक्ष संबंर्ध आिे. िी कें द्रीय मंचत्रमंडळािी सचमती असून 



 
           

चतच्यात संबंचर्धत असे अनेक कें द्रीय मंत्री व राज्यमंत्री आिेत. या सचमतीच्या अध्यक्षपदी तत्कालीन चशक्षणमंत्री 
म्िणजेि आजिे चनयोजनमंत्री श्री. शकंरराव िव्िाण िे असत. आता त्या जागी सध्याच्या चशक्षणमंत्री  सल. 
शीला कलल ह्या आिेत. या सचमतीस र्धोरणचवषयक व आर्लथक चनणटय घेण्यािे जवळ जवळ सवाचर्धकार 
असल्याने या सचमतीस वारंवार सरकारी परवानगीसाठी कोठे र्धाव घ्यावी लागत नािी. द सरी सचमती िी खास 
संघटना सचमती (स्पेशल ऑगटनायलझग कचमटी) म्िणून नेमली गेली. चतच्या अध्यक्षपदी कें द्रीय क्रीडा 
मंत्रालयािे राज्यमंत्री सरदार ब टालसग िे आिेत. चतच्या उपाध्यक्षपदी प ढील पाि जण आिेत : राज्यसभेिे 
माजी उपाध्यक्ष खासदार रामचनवास चमर्धा, खासदरा सरदार िरणचजतलसग, भारतािे सरसेनानी, श्री. के. 
शकंरन नायर, आचण श्री. उमरावलसग, यापंकैी श्री. ब टालसग व श्री. चमर्धा िे केवळ त्याचं्या राजकीय 
स्थानपरत्व ेया सचमतीत आलेले नािीत. िे दोघेिी जण त्याचं्या य वा अवस्थेत िागंले खेळाडू िोते  व त्यानंतर 
अनेक अचखल भारतीय क्रीडा-संघटनाचं्या पदाचर्धकारपदी ते असत आले आिेत. ह्या खास सचमतीने त्यानंतर 
चवषयवार अनेक सचमत्या नेमल्या आिेत. त्यांपैकी तंत्रज्ञ सचमती िी प्रत्येक स्पर्धा तंत्रश द्ध पद्धतीने पार 
पाडण्यािी जबाबदारी संभाळेल. स्पर्धांना लागणारी उपकरणे व क्रीडासाचित्य चसद्ध ठेवणारी एक वगेळी 
सचमती आिे. प्रत्येक स्परे्धच्या चठकाणी चवचवर्ध अचर्धकारी, पंि, वृत्तपते्र, ग णफलक इत्यादींशी परस्पर सपंकट  
ठेवणे िी एक चकिकट व जबाबदारीिी कामचगरी आिे. त्यासाठी एक स्वतंत्र ‘इलेक्रॉचनक सचमती’ नेमण्यात 
आली आिे. याचशवाय स्पर्धा उपसचमती, वाितूक उपसचमती, चनवास उपसचमती, वैद्यकीय सिाय्य उपसचमती, 
छपाई व प्रचसद्धी उपसचमती, स्वागत व यजमानकृत्य उपसचमती इत्यादी १४ उपसचमत्या कायटरत झाल्या. या 
सचमत्यािें काम एकसूत्री पद्धतीने िालाव े यासाठी या सवट सचमत्याचं्या किेऱ्या नव्या चदल्लीत प्रगती 
मदैानावरील इमारतीत ठेवण्यात आल्या. 

 
एखाद्या मिोत्सव प्रसंगाने झालेले बारं्धकाम िे प ढेिी कसे उपय क्त ठरते यािा िा एक प रावाि िोय. 

‘प्रगती मदैान’ यालाि पूवी प्रदशटन मदैान (एस्क्झचबशन ग्राऊंड) म्िणत असत. १९७२च्या चिवाळ्यात या 
मदैानात फार मोठ्या प्रमाणावर आंतरराष्ट्रीय असे व्यापारी प्रदशटन भरचवण्यात आले िोते. मोठ्या अवजड 
यंत्रापंासून ते ग्रामोद्योगातून चनमाण झालेल्या छोट्या शोभा-वस्तंूपयंत अनेक वस्तू जगातील चवकचसत व 
चवकसनशील अशा दोनिी प्रकारच्या देशानंी या प्रदशटनात माडंल्या िोत्या. या प्रदशटनाच्या उपयोगासाठी 
आंतरराष्ट्रीय मिाल (िॉल ऑफ नेशनस), आतंरराज्य मिाल (िॉल ऑफ स्टेट्) अशा दोन खूपि मोठ्या 
इमारती आचण जवळजवळ शभंर छोट्या इमारती व प्रदशटनगृिे (पॅव्िेचलयनस) उभारण्यात आली. त्या वळेी 
अनेकानंी या बारं्धकामावंर म्िणजे त्यावर िोणाऱ्या खिावर बरीि टीका केली िोती. आज प्रगती मदैानावर 
प्रदशटनािंी कायमिी तर सोय झालीि आिे आचण दरसाल अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय प्रदशटने तेथे भरत 
असतातिी; पण या इमारतींिा आचशयाई क्रीडा मिोत्सवाच्या म ख्य किेरीसारखा अनेक कामानंा उपयोग िोत 
आिे. १९७२ मध्ये या साऱ्या बारं्धकामावर झालेली टीका अशा प्रकारे गैरवाजवी ठरली आिे. नवव्या आचशयाई 
क्रीडास्पर्धांसाठी िोणाऱ्या बारं्धकामावरील टीकािी तशीि गैरवाजवी ठरण्यािाि संभव मानय करावा लागेल. 

 
यजमान राष्ट्र म्िणून भारत िी सवट तयारी करीत आिे. पण प्रत्यक्ष नवव्या आचशयाई सामनयावंर 

चनयतं्रण आचशयाई क्रीडा सघंटनेिे रािील. िी संघटना म्िणजेि एचशयन गेम्स फेडरेशन. िी १९५१ साली 
पचिल्या आचशयाई सामनयाचं्या नंतर लगेिि स्थापन करण्यात आली. चतच्या चनयामक मंडळावर म्िणजे 
कलस्नसलवर प्रत्येक सभासद राष्ट्रास तीन प्रचतचनर्धी नेमता येतात. त्यातूनि कायटकारी मंडळ व अनय सचमत्या 



 
           

चनवडल्या जातात. सामानयतः जेथे आचशयाई क्रीडास्पर्धा िोतील त्या राष्ट्रातील व्यक्तीिी चनवड या संघटनेच्या 
अध्यक्षपदी व चिटणीस - खचजनदार या दोन पदावंर केली जाते. िे पदाचर्धकारी त्यानंतरच्या आचशयाई स्पर्धा 
प ऱ्या िोईतो अचर्धकारावर राितात. 

या संघटनेच्या चनयामक मंडळाने २६ नोव्िेंबर १९८१ रोजी नव्या चदल्लीत झालेल्या त्याचं्या सभेत एक 
मित्त्वािा चनणटय घेतला आिे. त्या चनणटयान सार आता या संघटनेिे नामातंर िोणार आिे. चतिे नाव आता 
‘ऑललचपक कलस्नसल ऑफ एचशया’ असे करण्यात येणार आिे. ज नया एचशयन गेम्स फेडरेशनिी अखेरिी सभा 
नव्या चदल्लीत ५ चडसेंबर १९८२ रोजी म्िणजे नवव्या आचशयाई क्रीडास्पर्धा संपताि िोणार आिे. 

 
या नामातंराम ळे या संघटनेिा आचण त्याबरोबरि आचशयाई क्रीडास्परे्धिा दजा थोडासा उंिावला 

जावा अशी अपेक्षा आिे. य रोपीय क्रीडास्पर्धा या सावटराष्ट्रीय ऑललचपक क्रीडास्परे्धिी िािणी वा पूवटतयारी 
अशा स्वरूपािी मानली जाते आचण त्यात सिभागी िोण्यासाठी य रोपीय राष्ट्रातं चजद्दीने स्पर्धा िोतात. तसेि 
आचशयात घडाव े िा या नामातंरामागील एक अव्यक्त पण सवटज्ञात िेतू आिे. तो चसद्ध िोणे अखेर प्रत्यक्ष 
आचशयाई क्रीडास्परे्धच्या दजावर म्िणजेि एकूण आचशयातील क्रीडाकलशल्यावर, क्रीडासार्धनाचं्या प्रगतीवरि 
अवलंबून रािील. 

 
एकीकडे आचशयाई क्रीडास्पर्धा या कायमच्या िालू रािाव्या व स्स्थर व्िाव्या यासाठी जबाबदार 

संघटनात्मक व्यवस्था िोत असताि प्रत्यक्षात आठ आचशयाई स्पर्धा झाल्या. त्यातं भाग घेण्याऱ्या देशािंी 
खेळाडंूिी संख्या वाढत गेली. 
 
 

* * * 
  



 
           

आठ आनियाई स्पर्धांतील भारताचे यिापयि 
 

पचिल्या आचशयाई सामनयातं सिा क्रीडा-प्रकारातंील पंिावन्न स्पर्धांत अकरा राष्ट्रातंील सिाश ेस्त्री-
प रुष उमेदवारानंी भाग घेतला. त्यात जपानने २४ तर भारताने १६ स वणटपदके चमळचवली. त्यात एक वैचशष्ट्ट्य 
असे िोते की, जपानने चमळचवलेल्या २४ स वणटपदकापंकैी २० केवळ ॲथलेचटक्समर्धील िोती, आचण त्यापकैी 
११ प रुषानंी तर ९ मचिलानंी लजकली िोती. आियट असे की, जपानला तैराकीमध्ये मात्र एकिी पदक चमळू 
शकले नािी. १०० मीटसट अतंर १०.८ सेकंदात तोडून भारतािा लेव्िी लपटो िा आचशयातील सवात द्र तगती 
प रुष ठरला. इराणिा पराभव करून भारताने फ टबॉलिे पदकिी चमळचवले. ज्यामध्ये भारताला कोठलेिी 
पदक चमळाले नािी असा कोठलाि क्रीडाप्रकार त्या वळेी राचिला नािी. इराणने भारोत्तोलन (वजन उिलणे) 
या क्रीडास्पर्धाप्रकारात ७ स वणटपदके चमळचवली. त्याचं्या एम नामद्ज्यो याने एकूण ७०० पौंड वजन उिलून 
बॅटमवटे या चवभागात जागचतक उच्ाकं प्रस्थाचपत केला. 

 
द सरी आचशयाई क्रीडास्पर्धा १९५४मध्ये चफचलचपनसिी राजर्धानी मचॅनला येथे झाली. आठ 

क्रीडाप्रकारातंील सत्याित्तर स्पर्धांत चमळून अठरा देशाचं्या १,०२१ क्रीडापटंूनी भाग घेतला. भारतात झालेल्या 
पचिल्या स्पर्धांत द िाकी स्पर्धा िोत्या. त्या मचॅनलात नव्ित्या. परंत  क स्ती, म चष्टय द्ध, बंद कीिी नेमबाजी िे तीन 
प्रकार द सऱ्या आचशयाई क्रीडास्परे्धत समाचवष्ट झाले. नेपाळ, इराण यानंी प्रत्यक्ष भाग घेतला नािी. परंत  
िाँगकाँग, इडरेल, दचक्षण कोचरया, मलेचशया, उत्तर बोर्लनओ, पाचकस्तान, चवएतनाम, कापं चिया आचण तैवान िे 
नऊ देश या स्परे्धत नव्याने सिभागी झाले. ३८ स वणटपदके लजकून जपान प निा एकदा उच् स्थानावर राचिला. 
चदल्लीच्या आचशयाई स्परे्धत िलर्थ्या क्रमाकंावर आलेल्या चफचलचपनसने स्वदेशात झालेल्या, द सऱ्या आचशयाई 
स्परे्धत १४ स वणटपदके लजकून द सरे स्थान प्राप्त करून घेतले. त्याम ळे भारत चतसऱ्या क्रमाकंावर घसरला. 
त्याखालोखाल पाचकस्तान, तैवान, इडरेल, िह्मदेश, लसगापूर यािें क्रमाकं ओळीने लागले. उरलेल्या अकरा 
देशानंा एकिी स वणटपदक चमळाले नािी. 

 
चतसरी आचशयाई क्रीडास्पर्धा जपानिी राजर्धानी टोचकयो येथे १९५८मध्ये झाली. तेरा 

क्रीडाप्रकारातंील १११ स्पर्धांमध्ये चमळून २० देशाचं्या १,४०० खेळाडंूनी या स्परे्धत भाग घेतला. नेपाळ आचण 
इराण िेिी टोचकओच्या स्परे्धत सिभागी झाले िोते. िॉकी, चिरवळीवरील टेचनस, टेबल टेचनस, व्िॉलीबॉल या 
खेळािंा नव्याने समावशे झाला आचण द िाकी-स्पर्धांनी प नःप्रवशे चमळचवला. ६७ स वणटपदके चमळवनू जपान 
प निा एकदा म्िणजे ओळीने चतसऱ्यादंा आचशयाई क्रीडास्परे्धत सवोच् स्थान चमळचवता झाला. त्याच्या 
खालोखाल आलेल्या चफचलचपनसने केवळ ८ ि स वणटपदके चमळचवली. पचिल्या व द सऱ्या क्रमाकंातील िा 
फरक जपानिे श्रेष्ठत्व चकती व्यापक व ठाम िोते ते दशटचवतो. चफचलचपनसच्या खालोखाल दचक्षण कोचरया, 
इराण, तैवान, पाचकस्तान, भारत, चवएतनाम, िह्मदेश व लसगापूर यािें त्या ओळीने क्रम लागले. यािा अथट 
भारत आता सातव्या क्रमाकंापयंत घसरला. भारताच्या दृष्टीने समार्धानािी गोष्ट इतकीि की, चमल्खालसग याने 
२०० मीटसट व ४०० मीटसट या दोनिी शयटतींत स वणटपदके चमळचवली. इतकेि नव्िे तर २१.६ सेकंद आचण 
४७.०० सेकंदे असे दोन नव ेचवक्रम अन क्रमे २०० मीटसट व ४०० मीटसट अंतर र्धावण्यात त्याने केले. परंत  या 
आचशयाई स्परे्धत भारतास एक मोठा र्धक्का बसला. ह्या आर्धी ३० वष े िॉकी या खेळात साऱ्या जगात सम्राट 
असलेला भारत या वळेी अचंतम सामनयात पाचकस्तानिा पराभव करू शकला नािी. दोघािें शूनय गोल िोऊन 



 
           

बरोबरी झाली. पण एकूण या आचशयाई सामनयातं दोघांनी केलेले गोल व दोघावंर झालेले गोल याचं्या 
चिशबेात स वणटपदक पाचकस्तानला चमळाले. या टोचकओ येथील आचशयाई क्रीडास्परे्धिे आणखी एक वैचशष्ट्ट्य 
म्िणजे २६ मलै ३८५ याडट एवढ्या अंतराच्या म्िणजे मरेॅथॉन स्परे्धस चतच्या साऱ्या मागावर कर्धी नव्िे इतके 
पे्रक्षक िोते. चनदान वीस लाख स्त्री-प रुषानंी िी स्पर्धा पाचिली असावी असा अंदाज आिे. 

 
िलथी आचशयाई क्रीडास्पर्धा इंडोनेचशयािी राजर्धानी जकाता येथे १९६२ साली झाली. तेरा क्रीडा 

प्रकारातंील १११ स्पर्धांत चमळून वीस देशाचं्या १,५०० क्रीडापटंूनी या वळेी भाग घेतला. एकािी खाबंािा आर्धार 
नसून एक लाख पे्रक्षक बसतील एवढ्या आकारािा असलेला स्टेचडयम िे या आचशयाई स्परे्धिे एक आकषटण 
ठरले. इझे्रल आचण तैवान या दोन देशाशंी इंडोनेचशयािे राजनैचतक संबरं्ध नसल्याने त्यानंा या आचशयाई स्परे्धत 
भाग घेता आला नािी. आर्धीच्या तीन आचशयाई स्पर्धांप्रमाणेि या िलर्थ्या स्परे्धतिी जपाननेि सवोच् स्थान 
लजकले. भारत थोडा वर आला. म्िणजे चतसऱ्या आचशयाई स्परे्धत त्याला सातव ेस्थान चमळाले िोते तर या वळेी 
चतसरे स्थान चमळाले! पण जपानने ७१ स वणट, ५६ रलप्य व १९ कासं्य पदके पटकाचवली, तर भारताने मात्र 
केवळ १० स वणट, १२ रलप्य व १० कासं्य इतकीि चमळचवली. पजंाबिा मालवा, मिाराष्ट्रािे मारुती माने आचण 
गणपत आंदळकर या क स्स्तगीरानंी भारतास तीन स वणटपदके चमळवनू चदली. अनय क स्स्तगीरानंी चमळून रलप्य, 
कासं्य वगैरे नऊ पदके चमळचवली. १० िजार मीटसट पळण्यािी शयटत लजकून चत्रलोकलसगने स वणटपदक 
चमळचवले, तर मोलिदरलसग व चमल्खालसग यानंी अन क्रमे १५०० मीटसट व ४०० मीटसट अंतराच्या शयटतीत 
स वणटपदके चमळचवली.  ४x४०० या टप्प्याच्या शयटतीत (रीले रेसमध्ये) भारताने स वणटपदक चमळचवले. त्याम ळे 
एकूण ॲथलेचटक्समध्ये भारतािा क्रमाकं द सरा लागला. अखेरच्या सामनयात दचक्षण कोचरयािा पराभव करून 
भारताने फ टबॉलिे स वणटपदक प नरचप चमळचवल, पण िॉकीिे स वणट पदक त्याला चमळचवता आले नािीि. या 
वळेी तर अंचतम सामनयातं पाचकस्तानने भारतािा दोन गोल्सनी पराभव केला. म चष्टय द्धाच्या लाईटवटे चवभागात 
पद  मबिाद रमल याने स वणटपदक तर चमळचवलेि पण “आचशयातील सवोत्कृष्ट म चष्टयोद्धा” म्िणूनिी त्यािे नावं 
घोचषत करण्यात आले. 

 
पािवी आचशयाई क्रीडास्पर्धा १९६६च्या अखेरीस थायलंडिी राजर्धानी बँकॉक येथे झाली. तेरा 

क्रीडाप्रकारातंील १४० स्पर्धा चमळून १८ देशातंील १,९४५ स्त्री-प रुष खेळाडंूनी या स्पर्धांत भाग घेतला. 
स वणटपदकापंैकी ७७ पदके लजकून जपानने आणखी एकदा आपले श्रेष्ठत्व चसद्ध केले. त्या खालोखाल क्रम 
चमळचवलेल्या थायलंडने केवळ १३ स वणटपदके चमळचवली. िे लक्षात घेता जपान क्रीडाके्षत्रात इतर आचशयाई 
राष्ट्राचं्या चकतीतरी प ढे असल्यािेि एकदा नव्िे, दोनदा नव्िे तर आता पािव्यादंा चसद्ध झाले. पािव्या 
आचशयाई क्रीडास्परे्धत भारतािा पािवा क्रमाकं आला. त्यास ७ स वणट, ३ रलप्य व ११ कासं्य चमळून एकूण २१ 
पदके चमळाली. थायलंड व मलेचशया यानंी यािून अचर्धक पदके चमळवनू चतसरा व िलथा क्रमाकं चमळचवला. 
भारताच्या खालोखाल खालील राष्ट्रे या ओळीने क्रमाकं चमळचवती झाली : इराण, इंडोनेचशया, फोर्मोसा, 
इझ्रेल, चफचलचपनस, पाचकस्तान आचण िह्मदेश. भाग घेतलेल्यांपैकी लसगापूर, दचक्षण कोचरया, चवएतनाम, 
चसलोन, िाँगकाँग, अफगाचणस्थान आचण नेपाळ या राष्ट्रानंा एकिी पदक कचमळचवता आले नािी. ६ फूट ८.७५ 
इंि इतकी उंि उडी मारून भीमलसगने भारतास उंि उडीिे स वणटपदक चमळवनू चदले. ८०० मीटसट अंतर एक 
चमचनट व ४९.४ सेकंदे इतक्या वळेात तोडून ब गेश्वर बरुआ या भारतीय स्पर्धटकाने स वणटपदक तर लजकलेि पण 
नवा आचशयाई उच्ाकं प्रस्थाचपत केला. जोलगदरलसगने गोळाफेक (शॉटपट) या स्परे्धत स वणटपदक चमळचवले. 



 
           

पण त्यािा पराक्रम अपेके्षिून कािीसा कमी पडला. त्याने गोळा १६.२२ मीटसट एवढ्याि अंतरावर फेकला. िी 
उणीव प्रवीणक मार याने भरून काढली. या ६ फूट ७ इंि इतक्या उंिीच्या खेळाडूने थाळी (चडस्कस) ४९.६ 
मीटसट इतक्या अतंरावर फेकून नवा आचशयाई उच्ाकं प्रस्थाचपत केला. म चष्टय द्धाच्या िेवीवटे चवभागात 
िवालसग याने भारतास स वणटपदक चमळवनू चदले. पण भारताच्या दृष्टीने सवांत मित्त्वािा चवजय ठरला तो 
िॉकीमध्ये. अंचतम सामनयात पाचकस्तानिा पराभव करून स वणटपदक लजकून भारताने आर्धीच्या दोन आचशयाई 
स्पर्धांतील पराजयािे उटे्ट काढले! पण बँकॉकच्या आचशयाई क्रीडास्परे्धतील भारताच्या दृष्टीने अत्यतं खेदािी 
गोष्ट अशी की क स्तीमध्ये भारतास एकिी स वणटपदक चमळाले नािी! 

 
सिाव्या आचशयाई क्रीडास्पर्धा दचक्षण कोचरयात व्िावयाच्या ठरल्या िोत्या. पण सोळा मचिनयानंतर 

त्याने आमंत्रण परत घेतले. एचशयन गेम्स फेडरेशनच्या एचप्रल १९६८च्या सभेत या प्रशनािा चविार झाला. द सरे 
कोणीि यजमानपद स्वीकारण्यास प ढे आले नािी.  तेव्िा बँकॉकला या स्पर्धा भरवाव्या असा चविार प ढे आला 
आचण कािी काळ चविार करून थायलंडने यजमानपद पत्करलेिी. त्याम ळे १९७०च्या आचशयाई क्रीडास्पर्धािी 
बँकॉक येथेि झाल्या. ॲथलेचटक्स, तराकी, भारोत्तोलन, द िाकी स्पर्धा, क स्ती, बंद कीिी नेमबाजी, 
बॅटलमटन, िॉकी, फ टबॉल, व्िॉलीबॉल, बास्केट बॉल आचण िोडी वल्िचवणे (रोईंग) या १३ प्रकारािंी चमळून 
१३४ स्पर्धांत १८ राष्ट्रातंील २,००० खेळाडंूनी भाग घेतला. व्िॉलीबॉल व बँटलमटन वगळता बाकी साऱ्या 
क्रीडाप्रकारातं भारत सिभागी िोता. या वळेी ॲथलेचटक्समध्ये भारतीय खेळाडंूिा पराक्रम बराि बरा झाला. 
या क्रीडाप्रकारात सवटश्रेष्ठ ठरलेल्या जपानने १९ स वणट, ७ रलप्य, ७ कासं्य पदके चमळून ३३ पदके चमळचवली, 
तर त्या खालोखाल म्िणजे ४ स वणट, ५ रलप्य आचण ५ कासं्य चमळून १४ पदके भारताने चमळचवली. पण एकूण 
सवट क्रीडाप्रकारातंील पदकाचं्या चिशबेात मात्र भारतािा पािवा क्रमाकं लागला. कारण त्यास केवळ २५ 
पदकेि चमळाली (६ स वणट, ९ रलप्य, १० कासं्य). प्रवीणक मारने स्वतःच्या उच्ाकंात स र्धारणा करून नवा 
आचशयाई उच्ाकं थाळीफेकीत चनमाण केला. तो ५२·३२ मीटसट िा िोय. जोलगदरलसग यािंा गोळाफेकीतील 
पराक्रम या वळेी अपेके्षन सार झाला. त्याने गोळा १७·०९ मीटसट फेकून स वणटपदक तर चमळवलेि, पण नवा 
आचशयाई उच्ाकंिी प्रस्थाचपत केला. या म्िणजे बँकॉक येथील, सिाव्या आचशयाई क्रीडास्पर्धांना भारताच्या 
क्रीडा-इचतिासात एक आगळे स्थान द्यावयास िव.े या स्परे्धत भारतीय मचिलानंी आंतरराष्ट्रीय स्परे्धत प्रथमि 
स वणटपदक लजकले. िंदीगडिी कमलचजत संरू्ध चिने ४०० मीटसट र्धावण्यात िे स वणटपदक चमळचवले. चतने िे 
अंतर ५७·३ सेकंदात तोडले. चतिी खरी स्पर्धा झाली ती तवानिी िी िेंग या खेळाडूशी. पचिल्या २०० 
मीटसटपयंत िी िेंग प ढे िोती. त्यानतंर थकल्यान वा अनयथा, चतच्या एका ग डघ्यात चतला वदेना िोऊ लागल्या 
आचण कमलचजत प ढे चनघनू गेली. िा परावभ िी िेंगला कािीसा लागण्याजोगाि िोता, कारण चतच्या या 
स्परे्धतील अनय पराक्रमामं ळे चतला या क्रीडास्परे्धतील सवोत्कृष्ट मचिला ॲथचलट िा मान चमळाला िोता. १०० 
मीटसटिे अंतर ११·६ सेकंदात र्धावनू चतने नवा आचशयाई उच्ाकंिी स्थाचपला िोता. क स्तीच्या १०० 
चकलोग्रामखालील वजन गटात िंदगीराम याने स वणटपदक लजकले. १६·११ मीटसट इतकी उडी मारून 
मोलिदरलसगने चतिेरी उडीिे (रीपल जंपिे म्िणजे िॉप, स्टेप अँड जंपिे) स वणटपदक लजकून नवा आचशयाई 
चवक्रम केला. िवालसगने प निा एकदा म चष्टय द्धात िेवीवटे गटात स वणटपदक लजकले. तरीिी भारतावर एक 
द ःखािा प्रसंग आलाि. िॉकीत त्याने पाचकस्तानकडून मार खाल्ला, आचण फ टबॉलमध्ये त्याला केवळ चतसऱ्या 
क्रमाकंावर समार्धान मानाव ेलागले. 

 



 
           

सातव्या आचशयाई क्रीडास्पर्धा या इराणिी राजर्धानी तेिरान येथे १९७४मध्ये झाल्या. त्यात १६ 
क्रीडाप्रकारातंील १२२ स्पर्धांत चमळून २५ देशातंील ३,००० स्त्री-प रुष क्रीडापटंूनी भाग घेतला िोता. आचशयाई 
क्रीडास्परे्धत सवाचर्धक स वणटपदके आपल्या थळीत टाकण्यािी, सवटश्रेष्ठ ठरण्यािी आपली िाल जपानने यािी 
वळेी प ढे िालूि ठेवली. त्याने ६५ स वणटपदके लजकली तर त्या खालोखाल ठरलेल्या िीनने ३१ व त्याबाबत 
चतसऱ्या क्रमाकंावर आलेल्या इराणने २९ इतकीि स वणटपदके लजकली. भारतािा क्रमाकं प निा एकदा सातव्या 
क्रमाकंापयंत खाली आला. त्याने केवळ ४ स वणट, १२ रलप्य आचण १२ कासं्य पदके चमळचवली. दशस्पर्धासमूि 
(डेकँथ  लन) यात चवजयलसग िलिान याने ७,३७५ ग ण चमळून स वणटपदक तर चमळचवलेि पण नवा आचशयाई 
उच्ाकंिी प्रस्थाचपत केला. केरळिा टी. सी. योिानन याने ८·०७ मीटसट इतकी लाबं उडी मारून स वणटपदक 
चमळचवले आचण नवा आचशयाई उच्ाकं केला. श्रीरामलसग याने ८०० मीटसटिी र्धाव १ चमचनट ४७·५७ सेकंदातं 
प री करून स वणटपदक लजकले आचण नवा आचशयाई उच्ाकंिी केला. भारतािे या स्पर्धांतील िलथे स वणटपदक 
चशवनाथलसगने चमळचवले. ५००० मीटसटिे अंतर १४ चमचनटे २०·५ सेंकदातं तोडून त्याने िा मान चमळचवला. 
त्याने १० िजार मीटसटच्या शयटतीत रलप्य पदकिी चमळचवले. या आचशयाई क्रीडास्पर्धांत िॉकीिे स वणटपदक 
पाचकस्तानने आपल्याकडे राखले व भारतास केवळ रलप्य पदकावर स्वतःिे सातं्वन करून घ्याव ेलागले. 

 
आठवी आचशयाई क्रीडास्पर्धा चडसेंबर १९७८ मध्ये प नरचप बँकॉक येथेि झाली. १९ क्रीडाप्रकारातं 

चमळून १८५ स्पर्धांत २१ देशातंील ३,००० स्त्री-प रुष सिभागी झाले. या स्परर््धािें एक वैचशष्ट्ट्य असे की येथे 
आचशयाई उच्ाकंािी जण ू बरसात झाली. (िे उच्ाकं आचशयाई उच्ाकंाच्या तक्त्यात चदले आिेत.) 
ॲथलेचटक्समध्ये १५०० मीटसट, ४०० मीटसट िडटल्स, ३००० मीटसट अडथळ्यािी शयटत (स्टीपल िेस), चतिेरी 
उडी, काठीिी उडी (पोलव्िॉल्ट), भालाफेक, िातोडा फेक या प रुषाचं्या सात बाबींत आचण ८०० मीटसट; 
४x१०० मीटसट टप्प्यािी शयटत, उंि उडी, थाळाफेक आचण गोळाफेक या मचिलाचं्या पाि बाबींत चमळून एकूण 
१२ नव ेउच्ाकं प्रस्थाचपत झाले. त्याप्रमाणेि तैराकी (पोिणे) या क्रीडाप्रकारात २०० मीटसट पाठीवर (बॅक 
स्रोक), २०० मीटसट वैयचक्तक चवचवर्ध रीती (चमड्ले) आचण ४०० मीटसट वैयचक्तक चवचवर्ध रीती, या प रुषाचं्या 
पाि बाबीत आचण २०० मीटसट म क्त रीती, १०० मीटसट बटर्लाय; १०० मीटसट पाठीवर, ४X४०० मीटसट चवचवर्ध 
रीती संघ स्पर्धा आचण उंिावरील फळीवरून सूर मारणे या मचिलाचं्या सिा बाबींत आचशयाई उच्ाकं झाले. 
 
 

* * * 
  



 
           

राष्ट्रीय क्रीिार्धोरि हवेच ! 
 

नवव्या आचशयाई क्रीडास्पर्धांसाठी प्रत्येक क्रीडागंणावरील स्परे्धच्या कामािी आचण त्या स्परे्धसाठी 
येणाऱ्या खेळाडंूसाठीच्या स चवर्धािंी तयारी केल्यानंतर आपल्या देशाच्या राजर्धानीत िोणाऱ्या या स्पर्धांत 
आपल्या भारतीय खेळाडंूिा पराक्रम िागंला व्िावा अशी कोणािीिी स्वाभाचवकि इच्छा असणार. परंत  ती 
फलदू्रप िोईल अशी लक्षणे मात्र फारशी चदसत नािीत. पचिल्या आचशयाई सामनयापंासून नंतरच्या सात 
सामनयािें चनकाल पािता भारतािे या स्पर्धांतील पराक्रम स र्धारण्याऐवजी िळूिळू कमीकमी िोत असल्यािी 
लक्षणे चदसतात आचण गेल्या वषी भारतात झालेल्या मित्त्वाच्या स्पर्धा पािता भारत नवव्या आचशयाई स्पर्धांत 
कािी चवशषे पराक्रम करील असे मानणे माचितगार तरी घाट्यािें मानत आिेत. या आर्धींच्या आठ आचशयाई 
स्पर्धांिे चनकाल पाचिले, तर एक िॉकी वगळता बाकी अम क एका खेळात, क्रीडाप्रकारात वा एखाद्या 
क्रीडाप्रकाराच्या अम क एक चवभागात वा वजनगटात भारत िमखास या चनदान वारंवार लजकतो असे कािी 
म्िणता येत नािी. नवव्या आचशयाई स्पर्धांत एक णात भारतािा क्रमाकं चतसरा, िलथा लागला तरी खूप झाले 
असाि माचितगारािंा िोरा चदसतो. गेल्या वषाच्या जूनमध्ये टोचकओ येथे झालेल्या ॲथलेचटक्सच्या स्पर्धांत 
जपानने १९ स वणट पदके, २० रलप्य पदके, आचण १५ कासं्य पदके चमळून एकूण ५४ पदके चमळवली. तर 
भारताने त्या खालोखाल पण ५ स वणट, ५ रलप्य आचण ९ कासं्य इतकीि पदके चमळवली. चशवाय नवव्या 
आचशयाई स्पर्धांत पाचकस्तान, उत्तर कोचरया िे देश सिभागी िोत आिेत. िे लक्षात घेता तर भारताच्या 
पराक्रमाबद्दल फार आशा करणे आशाळभतूपणािेि ठरण्यािा र्धोका आिे. अनय खेळामंध्ये एक मचिलािंी िॉकी 
आचण कदाचित प रुषािंी क स्ती व िॉकी वगळता अनय कोणत्याि खेळात फार कािी खात्रीिे यश चमळू शकेल 
असे गेल्या कािी मचिनयातं झालेल्या राष्ट्रक ल स्पर्धादी आंतरराष्ट्रीय सामनयाचं्या चनकालाकडे पािता वाटत 
नािी. 

 
खेळावयािे ते केवळ यशासाठी नव्िे तर सिभागाच्या क्रीडानंदासाठी िे जरी खरे असले तरी 

व्यविारात “आपला” संघ, “आपले” खेळाडू लजकावते असेि कोणालािी वाटणे स्वाभाचवक आिे. 
 
भारतािी िी इच्छा फलदू्रप िोणे कठीण गोष्ट चदसते. यािा चविार करू जाता या देशात खेळािंी 

सातत्याने तयारी पडत नािी, केवळ ऐन वळेिी र्धावपळ, र्धडपड यावंर चवसबंून यशािी  आशा केली जाते, असे 
चदसते. उंिउंि गोप रे, मंचदरे, ग रुद्वारे, मचशदी, मनोरे याचं्या बारं्धणीसाठी स चवख्यात असलेल्या भारताला, 
कळस उंि िवा तर पाया रंुद, खोल व मजबूत असावा लागतो िे मािीत असावयास िव.े पण, क्रीडाके्षत्रात 
मात्र पायावािनूि यशािा कळस उंि उभारता येईल अशा समज तीने गेली ३० वषट भारतात र्धडपड िालू 
असावी  असे वाटते. 

 
याबाबत एक उदािरण प्रस्त त लेखकास जरूर आठवते. १९५७-५८ मध्ये भारताच्या चजमनॅस्स्टक्स 

संघाला प्रचशक्षण देण्यासाठी दोन चशक्षक सोस्व्िएट यचूनयनकडून आणचवण्यात आले िोते. िी व्यवस्था 
“राजक मारी अमृत कलर क्रीडाचशक्षण योजने” न सार िालली िोती. त्या काळी या क्रीडाप्रकारात सोचवएट 
यूचनयन अग्रगण्य िोते आचण त्यानंी प्रा. ्चझरॉफ आचण बदीय िे दोन खरोखरि चनष्ट्णात असे चशक्षक भारतात 
र्धाडले िोते. त्याचं्या चवद्यार्थ्यांत जे भारतीय िोते त्यातं चदल्लीिा शामलाल िा त्या वळेिा शालेय चवद्याथी 



 
           

वगळता बाकी सारे लष्ट्कराच्या शारीचरक चशक्षण चवभागातील जवान िोते. एक तर यावरूनि लष्ट्कराबािेर 
अनयत्र भारतात चजमनॅस्स्टक्स िा क्रीडाप्रकार चवशषे िालत नसावा िे उघड चदसते. िी पचरस्स्थती आजिी 
फारशी बदललेली नािी. त्या सोचवएत चशक्षकाचं्या मताने त्यािें चवद्याथी अशा वयािे िोते की त्यानंा नव्याने 
म शीत घालणे कठीण, जवळजवळ अशक्यि िोते. चशवाय, िे प्रचशक्षण िालू झाल्यानंतर असे ध्यानात आले 
की, या भारतीय खेळाडंूना कािी मूलभतू गोष्टी मािीत नव्ित्या, कारण त्या आर्धी चशकवलेल्याि नव्ित्या. 
अखेर या दोन सोचवएत चशक्षकानंी “अमृत कलर योजने”स सादर केलेल्या अिवालात असे स्पष्टपणे नमूद केले 
की, उपलब्र्ध खेळाडंूतून कािीतरी करून जगजे्जते बनचवणे संभवत नािी. भारतासारख्या प्रिंड देशात िजारो 
शाळकरी म लानंा त्या त्या क्रीडाप्रकारािें चशक्षण देण्यास प्रारंभ केला तरि भक्कम पाया पाडला जाऊन त्यातून 
कािी वषांनंतर आंतरराष्ट्रीय दजािे खेळाडू चनमाण िोऊ शकतील अशी चशफारस त्यानंी केली. त्या वळेी या 
सोचवएत चशक्षकाशंी बोलत असता त्यानंी सिज असे सागंतले की, त्यािंा देश ऑललचपक स्पर्धांत चिरवळीवरील 
िॉकीत १९८० साली भाग घेऊ इस्च्छतो व त्या दृष्टीने “आतापासून” तयारी स रू िोत आिे. तयारीसाठी 
सोचवएत यचूनयनने त्या वळेी म्िणजे १९५८च्या स मारास उत्तम भारतीय िॉकी चशक्षक म द्दाम सोचवएत 
यूचनयनमध्ये नेले. कािी वषांत त्याचं्या मागटदशटनाखाली आपल्या देशात िॉकी चशक्षक तयार केले. या सोस्व्िएत 
चशक्षकानंी अचर्धक चशक्षक तयार कराव,े त्यानंी अचर्धक चशक्षक तयार करावते व त्या पद्धतीने १९८०च्या स मारास 
सोचवएत यचूनयनमध्ये अर्धा लाखपयंत तरुण शालेय व मिाचवद्यालयीन चवद्याथी रोज चनयमाने िॉकीिा सराव व 
अभ्यास करीत असतील अशी िी त्यािंी तयारीिी योजना िोती. यािा अथट अशा की शास्त्रश द्ध व सतत िॉकीिे 
चशक्षण घेणारे िजारो खेळाडू वीस-बावीस वषांत तयार करावते व मगि आंतरराष्ट्रीय स्परे्धत सिभागी व्िाव े
अशी िी सोचवएत यूचनयनिी क्रीडाके्षत्रातील एकूण व्यवस्था िोती. याउलट भारतात तेव्िापासून जवळजवळ 
आतापयंत, आर्धी कळस व मग पाया रे, या उलट्या गगेंच्या प्रकाराने क्रीडाके्षत्रात यश चमळचवण्यािी झटपट 
रंगारी र्धडपड चदसते. 

 
भारताच्या क्रीडाव्यवस्थेत द सरा एक दोष आढळतो तो असा की, खेळाडंूिे प्रत्यक्ष पद्धतशीर, चनयमाने 

सतत चशक्षण िे सवट देशभर िालचवण्याएवजी म ख्यतः लष्ट्करात आचण कािी अगदी थोड्ा मिाचवद्यालयातूंनि 
मात्र ते आढळते. त्याम ळ ि कीच्या पद्धतीने खेळायच्या सवयी लागलेले असे खेळाडू प्रचशक्षणास उपलब्र्ध 
िोतात. त्याचं्या या ि कीच्या सवयी काढून टाकून त्यानंा शास्त्रश द्ध खेळायला चशकचवणे स्वाभाचवकि अत्यतं 
कठीण िोते. अनेक तज्ज्ञ माचितगाराशंी वळेोवळेी झालेल्या संवादावरून त्याचं्यात एका गोष्टीबद्दल पूणट सिमत 
आढळले. अगदी प्राथचमक शाळेति म लामं लींना चवचवर्ध क्रीडाप्रकारािें, खेळािें शास्त्रश द्ध चशक्षण देण्यािी सोय 
िोऊन त्या सोयीिा फायदा लाखो म लांम लींना चमळाला तरि त्यातून आंतरराष्ट्रीय दजािे खेळाडू चनमाण 
िोऊ शकतील, असे िे एकमत िोय. 

 
तसे पाचिले तर िे मत नव्याने प्रचतपादले जात आिे अशातला भाग नािी. प्राचंतक स्वायत्ततेच्या 

कालापासून या मताला कागदोपत्री, सचमत्याचं्या अिवालातून पालठबा आढळतो. उदािरणाथट, त्या वळेच्या 
म ंबई प्रातंाच्या पचिल्या खरे मंचत्रमंडळाने स्वामी क वलयानंद याचं्या अध्यक्षतेखाली १९३७ साली नेमलेल्या 
शारीचरक चशक्षण सचमतीने आपल्या अिवालात ज्या चशफारशी केल्या आिेत त्यािी शाळातूंनि शारीचरक 
चशक्षणास, क्रीडाचशक्षणास मित्त्व देण्याच्या तत्त्वावर आर्धारलेल्या आिेत. पण द दैवािी गोष्ट अशी की, त्या 
सचमतीच्या चशफारशींिी आजिी म्िणावी तशी अंमलबजावणी झालेली नािी. प्रत्येक प्राथचमक व द य्यम शाळेस 



 
           

प रेसे क्रीडागंण िविे िी क वलयानंद सचमतीिी चशफारस स्वीकारली गेली. पण त्या चनयमास जवळ जवळ 
प्रत्येकि शाळा अपवाद करण्यात आली. असे अपवाद करणे अजूनिी िालूि आिे. शाळेतील म लानंा 
क्रीडागंणि नसेल तर ती खेळणार तरी कोठे आचण त्यातून िागंले खेळाडू चनमाण िोणार तरी कसे? त्याम ळे 
अखेर नवव्या आचशवाद सामनयाचं्या चनचमत्ताने ह्या सामनयाचं्या बाबत िोत असलेल्या ििेत प नरचप प्रत्येक 
शाळेला क्रीडागंण असाव ेअसे प्रचतपादन करण्यािा प्रसगं कायमिा राचिला आिे. 

भारतातील ऋत िक्र लक्षात घेता सार्धारणपणे नैऋत्य मानसूनिा पाऊस सपंल्यानंतरिा म्िणजे 
चिवाळ्यािा काळ शारीचरक चशक्षण, क्रीडाचशक्षण या दोनिीस योग्य िोय. पण नेमक्या त्याि वळेी शालेय आचण 
मिाचवद्यालयीन वार्लषक परीक्षािें वरे्ध लागतात. पचरणामी शकै्षचणक वषाच्या पचिल्या सिामािीत पावसाम ळे 
क्रीडाचशक्षण संभवत नािी व द सऱ्या सिामािीत वार्लषक परीके्षिे वरे्ध लागल्याम ळे शारीचरक चशक्षणाकडे, 
क्रीडाचशक्षणाकडे प रेसे लक्ष जात नािी. िी वस्त स्स्थती लक्षात घेऊन ती बदलण्यािे म्िणजेि शालेय व 
मिाचवद्यालयीन वार्लषक परीक्षा या मोसमी पावसाळा संपताि व क्रीडाचशक्षणास योग्य असा चिवाळा िे शालेय, 
मिाचवद्यालयीन वषािे पचिले सत्र असे करण्यािी चशफारस क वलयानंद सचमतीने केली िोती. िा बदल 
टप्प्याटप्प्याने कसा करावा िेिी त्यानंी स िचवले. पण गेल्या ४५ वषांत त्या दृष्टीने कािी िालिाल झालेलीि 
नािी असे म्िणणे वाजवी ठरणार आिे. 

 
क वलयानंद सचमतीच्या एका चशफारशीिी तर जणू कािी ठरवनू केल्यासारखी थट्टा सवटत्र झाली. या 

चशफारशीच्या अन षंगाने शारीचरक चशक्षण सवट शाळातूंन सक्तीिे व्िावयािे िोते. कागदावर ते तसे झालेिी. पण 
व्यविारात ते असूनिी नसल्यासारखेि िोते. एकतर वैद्यकीय चशफारस, चवद्याथी व चवद्यार्लथनींनी लाबं रािणे 
वगैरे कारणानंी या सक्तीपासून चवद्याथांना माफी देण्यािी िाल आिे. शाळा अगर मिाचवद्यालये चजतके चदवस 
भरतील चततके चदवसिी शारीचरक चशक्षणािे तास नसतात. मिाचवद्यालयातून तर सबंर्ध वषात चमळून अदमासे 
६०-६५ इतके चदवसि शारीचरक चशक्षणािे तास िोतात व त्यास अन पस्स्थत राचिले असता वषाच्या शवेटी १०-
२० रुपये दंड भरून मोकळे िोता येते. िाि प्रकार बि र्धा साऱ्या भारतभर या ना त्या प्रकारे िालू आिे. 
शारीचरक चशक्षण, व्यायाम िी एक दैनंचदन चशस्त आिे िे चवसरून चशक्षण संस्थातील शारीचरक चशक्षण या 
“सक्तीच्या” चवषयािी अशी िेळसाडं झाल्यानंतर चवद्याथी, चवद्यार्लथनी याचं्या मनात शारीचरक चशक्षणाबद्दल 
उपजत असलेली आवड नािीशी िोऊन त्या जागी शारीचरक चशक्षण, व्यायाम लकबि ना एकूण क्रीडागंण 
याबंद्दल जर अनादर चनमाण झाला तर त्यानंा दोष देण्याऐवजी, त्याचं्यात िा अनैसर्लगक बदल घडवनू 
आणणाऱ्या चशक्षणव्यवस्थेसि व चशक्षकासंिी दोष द्यावयास िवा. 

 
चशक्षकासं दोष द्यावयास िवा असे म्िणण्यास भरपूर वाव आिे. जी मंडळी स्वतःच्या चवद्यार्लथदशते वा 

य वावस्थेत स्वतः चनयमाने कोणताि खेळ खेळत नव्िती, व्यायाम करीत नव्िती अशी मंडळी  िार-सिा मचिने 
वा फार तर वषटभर एखाद्या संस्थेत दाखल िोऊन शारीचरक चशक्षण-चशक्षक म्िणून बािेर येऊ शकतात. 
स्वाभाचवकि ते चवद्यार्लथ-चवद्यार्लथनींना क्रीडा-कलशल्य तर सोडाि पण सारे्ध व्यायामिी नीट चशकव ू शकत 
नािीत. खोटी नाणी खऱ्या नाण्यास नाणेबाजारातून बािेर फेकतात. तद्वि िे नकली शारीचरक चशक्षण-चशक्षक 
िागंल्या व्यायामपटंूना, खेळाडंूना, व्यायाम-चशक्षकानंा, क्रीडाचशक्षकानंा शकै्षचणक जगतातून चपटाळून लावतात 
असा गेल्या ४० वषांत अन भव आलेला आिे. ज्या कोणास प ढे शाळेत वा मिाचवद्यालयांत शारीचरक चशक्षण-
चशक्षक व्िावयािे आिे वा क्रीडा-चशक्षक व्िावयािे आिे त्यास चशक्षक िोण्याच्या अभ्यासक्रमास प्रवशे देण्यापूवी, 



 
           

तो त्यापूवी स्वतः या ना त्या खेळात चनदान आंतरमिाचवद्यालयीन दजाच्या सामनयातं, स्पर्धांत सिभागी िोत 
असे ना यािंी खात्री करून घेतली पाचिजे. ज्यािा त्याच्या बाल्यावस्थेपासून क्रीडागंणाशी आप लकीिा संबरं्ध 
नािी असा माणूस पंिचवशीत गेल्यानंतर ठाकून-ठोकून त्याच्या क्रीडाचशक्षक बनचवणे आचण रेड्ािे दूर्ध काढणे 
यात कािी फरक नािी. शाळा-मिाचवद्यालयात शारीचरक चशक्षणािी द रवस्था तर आिेि. पण क्रीडाचवभागांिी 
यािूनिी अचर्धक वाईट स्स्थती आिे. प णे, म ंबई, नागपूर अशा मोठ्या शिरातंील मिाचवद्यालयानंा अद्ययावत 
उपकरणाचं्या व्यायामशाळा (चजमनॅचशयम  स) नािीत. या मिाचवद्यालयातील चवद्याथी रोज कािी ना कािी खेळ 
खेळावयािे म्िणतील तर साऱ्या तर सोडाि पण चनम्म्या चवद्यार्थ्यांनािी प रतील एवढी क्रीडागंणे 
मिाचवद्यालयाजंवळ नािीत, शाळाजंवळिी नािीत. आिेत त्या क्रीडागंणािंी चनगा राखली जाते असे म्िणणेिी 
कठीण आिे. अशी स्स्थती असता म्िणजे देशातील बालक-बाचलका व य वक-य वती याचं्या शारीचरक 
चशक्षणािी, क्रीडाचवकासािी कािी म्िणण्याजोगी पद्धतशीर सोयि नसता खेळाडू चनमाण व्िाव ेकोठून? 

 
स्वातंत्र्यानंतर ३५ वषांनीिी अशी द रावस्था येण्यािे कारण शोरू्ध जाता असे चदसते की, आपल्या 

राष्ट्रास क्रीडाचवषयक र्धोरणि नसल्यािे त्या के्षत्रात कोणीिी कािीिी कराव े व त्याला कोणत्यािी प्रकारिे 
र्धोरणात्मक बंर्धनि नसाव ेअसे अराजक माजले आिे. क वलयानंद सचमतीपासून आजपयंत चनमाण झालेल्या 
राजक मारी अमृत कलर क्रीडा प्रचशक्षण योजना, नंतरिी भारतीय पातळीवरिी आचण राज्य पातळीवरिी 
क्रीडामंडळे, त्यािें अिवाल या साऱ्यातूंन केवळ देशाच्या क्रीडाचवषयक आकाकं्षा व्यक्त केल्या जातात. पण त्या 
सार्धाव्या कशा यािा ठाम आराखडा सापडत नािी. यािे कारण क्रीडा-प्रयत्नािंी चदशा, त्यामागील चविार िे 
कोठेिी ठामपणे कागदोपत्री दाखल नािी. भारतीय ऑललचपक मंडळािे संस्थापक ज्याअथी केवळ िार 
मचिनयातं दिा िजार सदस्य नोंदवतात त्या अथी देशात ऑललचपक िळवळ, क्रीडािळवळ िी व्यापक, 
आमजनतेिी, सवट नागचरकािंी व्िावी असा त्यािंा िेतू चदसतो. १९५१मध्ये पचिल्या आचशयाई क्रीडास्पर्धांना 
पंचडतजींनी चदलेला संदेश या सामनयािंी उचद्दष्टे अचर्धक स्पष्ट करतो. या ना त्या सघंाने वा खेळाडूने लजकणे 
एवढाि क्रीडास्पर्धांिा िेतू नसून राष्ट्रातील सवट नागचरकािें व चवशषेतः य वक-य वतींिे आरोग्य स दृढ व्िाव ेिा 
क्रीडास्पर्धांिा िेतू भारतािे पचिले पंतप्रर्धान सागंतात. यािाि अथट राष्ट्रीय क्रीडा-प्रयत्न िे प्रिंड व्यापक 
प्रमाणावर व सवट नागचरकाचं्यासाठी आचण सवट नागचरकाकंडून व्िावते असा फार व्यापक दृचष्टकोण पचंडतजी 
सागंून गेले आिेत. भारतीय ऑललचपक मंडळािे संस्थापक व पंचडत नेिरू या दोघानंीिी साचंगतलेले िे उदे्दश 
लक्षात ठेवनू देशािे क्रीडा चवषयक राष्ट्रीय र्धोरण चनचित करणे कठीण असू नये. तरीिी ते अद्याप घडलेले 
नािी िेिी चततकेि खरे. 

 
राष्ट्रीय क्रीडा-र्धोरण म कर केले असता राष्ट्राच्या क्रीडागंणावरील प्रयत्नास, मेिनतीस एक ठाम चदशा 

तर प्राप्त िोईलि, पण देशास परवडण्याजोगा असा कालबद्ध कायटक्रम ठरचवणेिी शक्य िोईल. एकदम 
साऱ्याि खेळानंा िात घालणे देशास आज तरी परवडणार नािी िे उघड आिे. पण एकदा राष्ट्रीय र्धोरण ठरले 
म्िणजे राष्ट्राच्या सावटजचनक खचजनयातून, राष्ट्राच्या अनय क वतीतून प्रथम कोणत्या खेळानंा, क्रीडाप्रकारानंा 
कसकसे उते्तजन द्याव ेिे ठरचवता येईल. असे कािी ठरचवणे अगत्यािे आिे. नािी तर टेचनस, गोल्फ, बॅडलमटन 
असे देशातील दोन-तीन टके्क लोकानंािी परवडू न शकणारे खेळ आचण ॲथलेचटक्स, भारतीय पद्धतीिे का 
िोईना चजम्नॅस्स्टक्स असे मूलभतू स्वरूपािे व सामानय नागचरकासिी परवडण्याजोगे खेळ या दोनिीकडे 
सारख्याि दृष्टीने पाचिले जाऊन त्यावर सारखाि खिट केला जाण्यािा र्धोका उभा रािील; लकबि ना राचिला 



 
           

आिे. सरंजामशािी, साम्राज्यशािी य ग सपंल्यानंतर म्िणजेि आर्ध चनक औद्योचगक य गात व तज्जनय 
समाजरिना चनमाण झाल्यानंतर प ढे आलेला कोणतािी देश जो एक खेळ खेळत नािी व म्िणून जगातील 
केवळ पाि-साति देशातं खेळला जातो तो चक्रकेट या नावािा एक कालािा अपव्यय करणारा व म्िणून 
कोणािी राष्ट्रास व चवशषेतः चवकसनशील, गरीब राष्ट्रास न परवडणारा खेळ क्रीडाके्षत्राच्या डोक्यावर 
बसचवण्यािा प्रयत्न कािी चितसंबरं्धी करीत असतात. प ण्या-म ंबईसारख्या चठकाणी शाळा-मिाचवद्यालयानंा 
क्रीडागंणे नािीत. गावात र्धावण्या-पळण्यािी सोय असलेली क्रीडागंणे नािीत, असलेल्या तालमी एखाद्या 
रस्ता-रंुदीसारख्या कारणाने आक ं चित िोत आिेत आचण तरीिी चक्रकेटसाठी आचण केवळ चक्रकेटलाि 
उपयोगी पडतील असे स्टेचडयम बारं्धले जात आिेत. लवबल्डन येथे भरणारे टेचनस या नावाच्या खेळािे 
रं्धदेवाईक खेळाडंूनािी ख ले असणारे सामने भारतीय पे्रक्षकापंयंत पोिोिचवण्यास “दूरदशटन”ला सवड व पैसा 
आिे. पण राष्ट्रीय िॉकी स्पर्धा वा राष्ट्रीय तैराकी, ॲथलेचटक्स, चजम्नॅस्स्टक्स िे वळेच्या वळेी व पूणटतः 
दाखचवण्यास दूरदशटनला सवड िोत नािी. मग आंतर-चवद्यापीठ क्रीडास्पर्धा ते थोडेि प्रके्षचपत करणार? 
वस्त तः सवटसामानय जनासं परवडण्याजोगे आचण पैसा, क्रीडागंण या साऱ्या दृष्टीने सावटजचनक ससं्थानंा 
परवडणारे असे जे खेळ आिेत त्यातंील कलशल्यािे, चवचवर्ध प्रकारिे चशक्षण देण्यास “दूरदशटन”सारखे माध्यम 
वापरता येईल. पण त्याऐवजी “दूरदशटन”िे क्रीडापे्रम केवळ श्रीमंतानंा चप्रय असणाऱ्या व देशास न परवडणाऱ्या 
खेळानंा प्रचसद्धी देण्याति व्यतीत िोते. या बाबतीत वृत्तपते्रिी तशीि चदसतात. भारतातील राज्यातील 
आंतरचजल्िा स्पर्धांपेक्षा चकतीतरी जास्त जागा ते इंग्लंडातील आंतरपरगणा चक्रकेटला वािून टाकतात. 
भारतीय भाषातंील वृत्तपत्रापंकैी कािी, थोडे अपवाद सोडता, इतरानंा तर क्रीडाखाते, क्रीडावृत्तसंपादक वगैरे 
कािीिी नािी! या साऱ्यािे कारण असे की राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी जो सवांगीण प्रशन िालू आिे त्यामध्ये 
क्रीडाके्षत्रािे नेमके स्थान काय, त्यािे नेमके कतटव्य काय, िे चनचित झालेले नािी. राष्ट्रीय क्रीडार्धोरण राष्ट्राने 
म्िणजे संसदेने चनचित केल्यावािनू िी स्स्थती बदलण्यास वैिाचरक बैठकि उपलब्र्ध िोणार नािी. 

 
नवव्या आचशयाई क्रीडास्पर्धांम ळे जे कािी वाद, ििा झाल्या त्यामंध्ये अनेक चठकाणी अनेक माचितगार 

कायटकत्यांनी एक तक्रार ठामपणे केली. ती अशी की, चवचवर्ध खेळाचं्या ज्या राष्ट्रीय संघटना आिेत त्या 
साऱ्याि आपापल्या कतटव्यात म्िणजे आतंरराष्ट्रीय दजािे खेळाडू तयार करण्याच्या बाबतीत पूणटतः अयशस्वी 
ठरल्या आिेत. िी तक्रार खोटी आिे असे म्िणण्यासिी फारसे कोणी र्धजावले नािी. राष्ट्रीय  संघटनािंी अशी 
स्स्थती का व्िावी, िा खरा प्रशन आिे. गेल्या ३०।४० वषांत या संघटनािें नेतृत्व ज्या व्यक्तींनी केले त्यांपकैी 
कािी अतज्ज्ञ, स्वाथी अशा िोत्यािी. पण त्यािबरोबर क्रीडाके्षत्रािी सेवा िेत आपले जीवन कतटव्य मानणाऱ्या 
अशािी अनेक व्यक्ती या संघटनातं, त्याचं्या राज्य शाखातं, चजल्िा शाखातं िोत्या िेिी चवसरून िालणार नािी. 
अशा िागंल्या व्यक्तींच्या कायालािी त्यानंा अपेचक्षत इतके यश येऊ नये असे का व्िाव े? यािे एक कारण असे 
चदसते की, या साऱ्या कायटकत्यांच्या दृष्टीसमोर कािीएक, शास्त्रश द्ध पद्धतीने ठरलेला असा राष्ट्रव्यापी 
कायटक्रम नव्िता. त्याम ळे या राष्ट्रीय क्रीडा-संघटनातंील िागंल्या कायटकत्यांिा, सद्िेतूने केलेला प्रयत्निी 
चदशािीन ठरला. पचरणामी, एकदा वापरलेली म्िण प निा वापरायिी तर. खोटी नाणी खऱ्या नाण्यास नाणे-
बाजारातून चपटाळून लावतात, तसेि िागंले कायटकते सम्यक् र्धोरणाअभावी क ं चठत झाल्याने सचंर्धसारू्ध, 
स्वाथटसारू्ध मंडळींिे फावाव ेअशी स्स्थती चनमाण झाली. म्िणजे राष्ट्रीय क्रीडा-संघटना आचण त्याचं्या राज्य 
शाखा, चजल्िा शाखा, ताल का शाखा अपेके्षप्रमाणे कायट करावयास िव्या असतील तर या सवांच्याप ढे एक ठाम 
राष्ट्रीय क्रीडार्धोरण आचण राष्ट्रीय क्रीडा-कायटक्रम असावयास िवा. 



 
           

 
क्रीडाके्षत्रािे राष्ट्रीय जीवनातील मित्त्व वारंवार साचंगतले जाते. लकबि ना ते वारंवार साचंगतले 

गेल्याम ळे त्याबद्दल ‘अचतपचरियात् अथवा’ अशी कािीशी स्स्थती िोऊन बसते. पण गेल्या सात-आठ दशकातं 
ऑललचपक सामनयातं कोणत्या देशाने कसकसे चवजय चमळवले, त्यामागे त्याचं्या प्रयत्नािें वैचशष्ट्ट्य काय िोते 
असे पाचिले असता ऑललचपकमर्धील यश आचण त्या त्या राष्ट्रािें त्या त्या वळेिे सवांगीण, सम्यक् 
चवकासयत्नातंील यश यािें अतूट नाते असाव े असे चदसते. िे स्वाभाचवकि िोय, कारण क्रीडागंणावरील 
यशासाठी, त्याच्या तयारीसाठी बरीि शास्त्रीय, वैज्ञाचनक आचण संघटनात्मक प्रगती, चसद्धता असावी लागते. िे 
लक्षात घेता क्रीडाके्षत्र िे केवळ लिान म लानंी बागडण्यासाठी वा प्रलढानंी एक गंमत, करमणूक म्िणून 
पािण्यािी िीज ठरू नये. राष्ट्राच्या सवांगीण चवकासािा एक अचवभाज्य भाग लकबि ना त्या चवकासास 
आवशयक असा अचवभाज्य भाग म्िणनू क्रीडाके्षत्राकडे पािावयास िव.े आर्ध चनक जगात तसे पाचिले जातेिी. 
सोचवएत यूचनयनमध्ये नागचरकासंाठी ज्या स चवर्धा प रचवणे शासनसंस्थेवर बंर्धनकारक आिे त्यामंध्ये क्रीडा-
स चवर्धािंा समावशे आिे. त्यािे अन करण अनय कािी प्रगचतशील राष्ट्रानंी केले आिे. िीनमध्ये कारखानयातूंनि 
शारीचरक चशक्षणािी, क्रीडागंणािी व्यवस्था केली जाते. आर्ध चनक भारताने क्रीडाके्षत्राच्या चवकासात मागे पडून 
िालणार नािी. िे लक्षात घेता राष्ट्रीय क्रीडा-र्धोरण ठरचवणे िी कोणा खेळाडूवर उपकार करण्यािी बाब या 
चशळोप्याच्या फावल्या वळेात करण्यािे काम असे मानता कामा नये. म्िणनूि संसदेने र्धोरणनामा स्वीकारून वा 
ठराव करून जसे राष्ट्रीय औद्योचगक र्धोरण ठरचवले तसेि संसदेने क्रीडा-र्धोरण ठरचवले पाचिजे आचण 
त्यानंतर कें द्रीय व राज्य सरकारे, त्यािप्रमाणे चजल्िा पचरषद, ग्रामपंिायत वगैरे चवकें चद्रत सत्तास्थाने आचण 
सावटजचनक के्षत्रातील सवट संस्था यानंी त्या राष्ट्रीय र्धोरणान सार आपआपले क्रीडा कायटक्रम, क्रीडा-सिायािे 
कायटक्रम वगैरे ठरचवले पाचिजेत व अमलात आणले पाचिजेत. तसे झाल्यासि मात्र केवळ श्रीमंतानंा 
आवडणाऱ्या खेळािें क्रीडाके्षत्रावर विटस्व, त्याला सावटजचनक माध्यम सार्धनािंा पालठबा वगैरे आज चदसणाऱ्या 
चवकृती नािीशा िोऊ शकून देशातील क्रीडाके्षत्र पचिले पतंप्रर्धान पंचडत जवािरलाल नेिरू यानंी १९५१ मध्ये 
अपेचक्षल्याप्रमाणे उपय क्त ठरू शकेल. 

 
राष्ट्रीय क्रीडार्धोरणाच्या अभावी चवचवर्ध खेळाचं्या राष्ट्रीय संघटना सवटस्वी द बटल व अकायटक्षम 

झालेल्या चदसतात. वस्त तः आचशयाई क्रीडास्पर्धांिी व्यवस्था, त्यासाठी लागणारे पंि, वलेाचर्धकारी वगैरे 
चवशषेज्ञ आचण शकेडो स्वयंसेवक तयार करणे, संघचटत करणे वगैरे सारे या संघटनानंी आपण िोऊन 
करावयास िव.े त्याऐवजी सरकारने अनलपिाचरक का िोईना पण िस्तके्षप करून त्यासाठी नेमलेल्या 
सचमत्यंना िे कराव ेलागले आचण त्यासाठी सैनयदलािी व त्यािे मागटदशटन असलेल्या एन. सी. सी. सारख्या 
दलािंी मदत घ्यावी लागली आिे. खेळाच्या राष्ट्रीय संघटनािें दलबटल्य एवढ्यावरि थांबले नािी, तर 
आचशयाई स्पर्धांत भाग घेणाऱ्या भारतीय खेळाडंूिी, संघािंी प्रचशक्षणािी चशचबरे भरचवण्यातिी आचशयाई 
स्पर्धांसाठी असलेल्या सचमतीस प ढाकार घ्यावा लागला आिे. राष्ट्रीय क्रीडा-संघटना अशा द बळ्या असण्यािे 
एक कारण म्िणजे त्याचं्या राज्य शाखा, चजल्िा शाखा, शिर शाखा, ताल का शाखा अशा स सूत्र व सतत 
कायटरत असलेल्या संघटनाि उभ्या राचिल्या नािीत. िे पािता राष्ट्रीय क्रीडार्धोरणािी व त्याच्या 
अंमलबजावणीिी गरज प्रकषाने जाणवते. 

 



 
           

संसद-सदस्याचं्या क्रीडामंिाने अलीकडेि प ढाकार घेऊन राष्ट्रीय क्रीडा-र्धोरण शक्य तो तातडीने 
ठरचवण्यािे आवािन सरकारला केले आिे. त्यािा पाठप रावा संसद-सदस्य चिरीरीने करीत राितील तर 
त्यानंा यश येणे अवघड ठरू नये. 

 
राष्ट्रीय क्रीडार्धोरण ठरणे वगैरे कािीसे ग ंताग ंतीिे व म्िणून चकिकट काम िालू असताि, त्याला 

िालना चमळत असताि द सरे एक काम सवट शिरातूंन, गावातूंन सामानय नागचरकानंी िातात घेण्यािी 
आवशयकता आिे. आजिी शाळानंा, मिाचवद्यालयानंा तर सोडाि पण एकूण गावानंा, शिरानंा क्रीडागंणे 
नािीत, अशी स्स्थती आिे. म ला-म लींना, य वकानंा खेळण्यासाठी तर क्रीडागंणे िवीि, पण अनय 
नागचरकानंािी कािी नािी तरी सारे्ध चफरावयास जाण्यािा व्यायाम घेण्यासाठी क्रीडागंणे िवीि. बसेस, रक्स 
इत्यादी वािनामं ळे िवते प्रदूषण िोत असता ते कमी करण्यासाठी मोकळ्या जागा शिरात, गावात चवशषेतः 
मोठ्या गजबजलेल्या शिरात असावयास िव्यात. आज त्या आढळत नािीत. चठकचठकाणी छोटी छोटी 
क्रीडागंणे झाली असता िी उणीव भरून चनघू शकेल. त्यासाठी नागचरकानंीिी, चवशषेतः क्रीडापे्रमी, 
व्यायामपे्रमी आचण प्रदूषणप्रचतबरं्धक मोचिमेत रस असलेल्या नागचरकानंी, नगरपाचलका, मिानगरपाचलका 
वगैरे स्थाचनक स्वराज्य ससं्थावंर दडपण आणून चठकचठकाणी क्रीडागंणे, चनदान मोकळ्या जागा, अंगणे 
ठेवण्यािी, राखण्यािी जबाबदारी या स्थाचनक ससं्थांकडून पार पाडून घ्यावयास िवी. िे काम 
राजकारणातील लकबि ना सवट मतभेदाचं्या अतीत असे आिे. ते उभारीने करण्यािी एक मोिीम आखावयास 
िवी. 

 
नवव्या आचशयाई क्रीडास्पर्धा भारताच्या राजर्धानीत भरल्याने क्रीडा, खेळ या जीवनाच्या आवशयक 

अंगाबद्दल ज्ञान िोणे जरी नािी तरी एक उत्सािािी लाट उसळणे स्वाभाचवक आिे. त्या उत्सािािे स्वरूप 
तेरड्ािा रंग तीन चदवस असे फसव ेठरावयास नको असेल तर राष्ट्रीय क्रीडा-र्धोरण व कालबद्ध राष्ट्रीय 
क्रीडा-चवकास कायटक्रम ठरचवणे राष्ट्रनेत्यानंा, समाजनेत्यानंा भाग पाडण्यास आचण चठकचठकाणी मोकळ्या 
जागा, अंगणे, क्रीडागंणे राखण्यासाठी दडपण स्थाचनक स्वराज्य ससं्थावंर आणण्यासाठी, अशा दोन जन-
िळवळी स रू व्िावयास िव्यात. त्या तशा झाल्या तरीिी नवव्या आचशयाई क्रीडा स्पर्धा आपल्या देशात 
भरचवण्याच्या खटाटोपाला इष्ट ते फल आले असे िोईल. 

 
िे इष्ट फल चमळवलेि पाचिजे ते केवळ कािी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांत चवजय चमळचवण्यासाठी नव्िे तर 

सम्यक् जीवन-चवकासािा एक अभेद्य भाग म्िणूनि. व्यायाम, खेळ यामं ळे प्रकृती िागंली रािून आजारी 
पडण्यािी शक्यता कमी िोते आचण आजारी पडले असता प निा पूवटवत िोण्यािा काळ कमी िोतो. त्याम ळे 
आजारीपणाम ळे काम झाले नािी असे िोण्यािी शक्यता कमी िोते. चवकसनशील देशातं लकबि ना कोणत्यािी 
देशात कामगाराचं्या, कमटिाऱ्याचं्या आजारीपणाम ळे काम कमी िोणे, उत्पादन कमी िोणे कर्धीि परवडणारे 
नसते. िे लक्षात घेता जनतेतील, चतच्या सवट चवभागातंील आजारपण कमी िोणे िी राष्ट्रािी गरज िोय. िे 
ओळखूनि आजारपण-प्रचतबंर्धक (चप्रव्िेंचटव्ि) वैद्यकास राष्ट्रीय वैर्धक योजनेत खास स्थान चदले जाते. 
व्यायम, खेळ याचं्याकडेिी आजारपण-प्रचतबरं्धक वैद्यकािा एक नैसर्लगक व म्िणून त्यातल्या त्यात सोपा, 
स्वस्त व अचर्धक खात्रीिा मागट म्िणून पाचिले जाते. यािाि अथट असा की आम जनतेला, प्रत्येक नागचरकाला, 
स्त्री-प रुषाला व्यायामािी, खेळािी सरं्धी देणे, त्यासाठी आवशयक त्या स चवर्धा उपलब्र्ध करून देणे यामध्ये 



 
           

क्रीडापे्रमीयाइंतकाि आरोग्य मंत्रालयास लकबि ना एकूण सरकारास रस असावयास िवा. भारत सरकारास िा 
चविार तत्वतः तरी संमत असावासे चदसते, कारण एरवी त्यात स्वतंत्र “क्रीडा मंत्रालय” सप्टेंबर १९८२ च्या 
प्रारंभी चनमाण केले गेले ते केले गेले नसते. 

 
मजबूत शरीरात खंबीर मन, िी म्िण अनेक दृष्टींनी मागटदशटक ठरावी. शरीर मजबूत असेल तर 

माणसािा आत्मचवश्वास वाढतो. लकबि ना ‘लाथ मारीन चतथे पाणी काढीन’ अशी रग त्याच्या मनात चनमाण िोते 
िी रग िाि प्रयत्नवादािा आर्धारस्तंभ असतो. चवकसनशील देशातं, ज्या देशाला प्रयत्नािंी पराकाष्ठा करून 
प्रगत देशाचं्या बरोबरीस यावयािे आिे, प ढे जावयािे आिे अशा देशास अशी रग प्रत्येक नागचरकाच्या चठकाणी 
असणे आवशयकि िोय. भारत िा देश अनय परतंत्र देशापं्रमाणे त्याच्या पारतंत्र्याच्या काळात सवाथाने मागे 
पडला. िा मागासपणा काढून टाकून प्रगती सार्धावयािी तर, प्रयत्नवादास एक चवलक्षण स्थान भारतीय 
जनतेत असावयास िव.े त्यासाठी आत्मचवश्वास चनमाण व्िावा म्िणूनिी, मजबूत शरीरात खंबीर मन, या 
म्िणीिाि अवलंब करावयास िवा. त्याम ळे सवट नागचरकासं व्यायामाच्या, खेळाच्या स चवर्धा प रचवण्यास 
चनयोजन मंत्रालयास लकबि ना उत्पादकता वाढीत रस असलेल्या सवटि मंत्रालयानंा रस असावयास िवा. 

 
क्रीडास्पर्धा िा व्यायमािा, क्रीडासरावािा, अभ्यासािा एक मनोरंजक असा अचवभाज्य भाग िोय. 

स्पर्धा म्िटली की, कर्धी यश व कर्धी अपयश या दोनिींिीिी मनात तयारी ठेवावी लागते. प्रचतस्पर्धी िागंला 
खेळला, त्याने अचर्धक वा अचर्धक पद्धतशीर सराव केला असल्याने त्यािी तयारी िागंली िोती व  म्िणून तो 
लजकला, तर त्याम ळे आपण िरल्यािे द ःख करीत, जेत्याच्या नावाने बोटे मोडीत बसण्यापेक्षा प्रचतस्पध्याच्या 
ग णािें, कतृटत्वािे कलत क करून त्या प्रचतस्पध्यापासून चशकण्यािी प्रवृत्ती केवळ स्परे्धतून आचण चवशषेतः 
क्रीडास्परे्धतूनि चनमाण िोऊ शकते. िी प्रवृत्ती िी चनरोगी, स संस्कृत मनािे लक्षण िोय. असे मन सामूचिक 
कायात अत्यतं उपय क्त असते. त्याम ळे राष्ट्रािा मानचसक, सासं्कृचतक चवकास करण्यािी जबाबदारी 
स्वीकारलेल्या चशक्षण मंत्रालयास क्रीडास्पर्धांना उते्तजन देण्यात खास रस असावयास िवा. 

 
अशाप्रकारे एकूण सरकारने म्िणजेि ते प्रचतचनचर्धत्व करीत असलेल्या एकूण समाजानेि व्यायाम, 

खेळ, क्रीडाप्रकार याचं्या चवकासास प्रोत्सािन देणे िे आपले कतटव्यि मानावयास िव.े िे कतटव्य पार 
पाडावयािे तर त्यािी कक्षा केवळ मूठभर श्रीमंत, स खवस्तू अशा लोकापं रती वा नागरी स्त्री-प रुषापं रती 
मयाचदत ठेवनू िालणार नािी िे उघड आिे. भारतात तर सत्तर टके्क नगाचरक ग्रामीण भागात, खेडोपाडी, 
डोंगरी भागात रािणारे आिेत. त्याचं्यासाठीिी व्यायामािी, खेळािी शास्त्रश द्ध व पद्धतशीर संघचटत अशी सेवा-
स चवर्धा उपलब्र्ध असली पाचिजे. सत्तावीस मलैाचं्या म्िणजे मरेॅथॉन स्परे्धत या डोंगर-दऱ्यातूंन र्धावण्याच्या 
(क्रॉसकंरी) स्परे्धत शिरातील स खवस्तू य वकािूंन काटक शतेकरी, आचदवासी अचर्धक िागंले पराक्रम करू 
शकतील असे मानावयास चवचवर्ध देशातंील आचण भारतातील क्रीडेचतिास सागंतो. १९२०च्या अटँवपट येथील 
ऑललचपक स्परे्धमध्ये मरेॅथॉन शयटतीत एकोचणसाव े आलेले आचण इंग्लंडात १० मलैी शयटतीतून त्या वळेी 
नावललचकक चमळचवलेले श्री. िलग ले िे ग्रामीण भागातीलि िोते. मोठ्या नद्याकंाठीिे वा सागरचकनारीिे लोक 
त्यानंा नीट चशकचवल्यास िागंले पोिणारे िोऊ शकतील. १९८२च्या चि्बने येथील राष्ट्रक ल क्रीडास्पर्धांत 
भारतास चमळालेल्या पाि स वणटपदकापंकैी िार व एक ण पदकापंैकी बि ताशं क स्तीत चमळाली. यावरूनिी जो 



 
           

खेळ या ना त्या रूपात पण सवटत्र, खेडोपाडी, कड्ाकपारी चपढ्यान  चपढ्या खेळला गेला त्याति यश त्यातल्या 
त्यात अचर्धक स लभ असल्यािेि चसद्ध िोते. 

 
व्यायाम, कसरतीिे व्यायाम, मदैानी खेळ यािें सवांगीण मित्त्व लक्षात घेता त्याच्या संबरं्धाने ठाम 

राष्ट्रीय र्धोरण आचण चनचित कालबद्ध कायटक्रम असणे चकती अगत्यािे आिे िे अचर्धक चवस्ताराने सागंण्यािी 
गरज नसावी. 

 
राष्ट्रीय क्रीडार्धोरण कािीिी असले, कायटक्रम कोणतािी ठरला, तरी त्याच्या अमंलबजावणीसाठी 

क्रीडागंणे लागणारि. म ंबई, कलकत्ता, मद्रास िी तर सोडाि पण प णे, िैद्राबाद, कानपूर, लखनल वगैरे 
शिरािंीिी आजिी अवस्था अशी आिे की तेथे आता मोकळ्या जागा सापडणेि कठीण आिे. 

 
अशीि अवस्था िळूिळू अनेक चजल्ह्याचं्या कें द्रस्थानािंीिी िोण्यािा र्धोका चदसतो, लकबि ना तशी 

र्धोकादायक प्रचक्रया िळूिळू पण चनचितपणे िालू झालीिी आिे. पण तिशील ठाणी वा त्यापेक्षा छोट्या गावातं 
वा ज्या गावाजवळ मोकळ्या जागा अद्याप आिेत, तेथील त्या जागा वळेीि ताब्यात घेऊन त्यािें रूपातंर 
क्रीडागंणात व्िावयास िव.े चनदान त्या जागा क्रीडागंण, व्यायामशाळा यासाठी राखून ठेवण्यािी व्यवस्था तरी 
आताि व्िावयास िवी. नव्या औद्योचगक वसािती, नवी गावठाणे, नवी उपनगरे वगैरे आखले जात असता 
मोकळ्या जागा, क्रीडागंणे यािे िे मित्त्व कटाक्षाने ध्यानात ठेवले पाचिजे. 

भारत िा एवढा प्रिंड देश आिे की, त्यामध्ये एखादा छोटासा उपक्रम, कायटक्रम िाती घ्यावयािे 
म्िटले तरी त्यासाठी खूपि रकमेिी तरतूद असावी लागते. िी वस्त स्स्थती लक्षात ठेवनू राष्ट्रीय क्रीडा 
कायटक्रम आखताना कमीत कमी खिात जास्तीत जास्त नागचरकानंा व्यायाम व क्रीडानंद कोणत्या क्रीडा-
प्रकारामं ळे घेता येऊ शकेल िे ठरवनू, तसतसे अग्रक्रम ठरवनू कायटक्रम आखावयास िवा. त्यािप्रमाणे प ढे 
कोणतेिी खेळ खेळावयािे झाले तरी त्या खेळाडूस शारीर-सामर्थ्यट (स्रेंग्थ), िापल्य, अिूक पदनयास 
(फ टवकट ) िे ग ण असाविे लागतात. िे लक्षात ठेवनू आचण उपरोक्त खिट व कायटक्रम यािें संबंर्ध ध्यानी घेऊन 
देशभर, शिरात, छोट्या शिरात, खेडोपाडी आचण नव्या वसाितीतिी ॲथलेचटक्स आचण प्रथम भारतीय 
परंपरेिे व नंतर आर्ध चनक सवांगीण व्यायाम-पद्धतीच्या (Gymnastics) सोयी स चवर्धा प्रथम केल्या पाचिजेत. 

 
अग्रक्रमादी कायटक्रमाच्या तपचशलात चवस्ताराने न जाता एवढे ठामपणे म्िणता येईल की, राष्ट्रीय 

क्रीडार्धोरण व कालबद्ध कायटक्रम चनचित ठरवनू त्यािी नागरी व ग्रामीण भागात व त्यातील सवट 
जनचवभागासंाठी अंमलबजावणी व्िावयास िवी. इतका डोळसपणा जर नवव्या आचशयाई क्रीडास्पर्धांच्या 
चनचमत्ताने चनमाण झालेल्या उत्सािास प्राप्त झाला, तर ह्या क्रीडास्पर्धा िा एक सोिळा न ठरता एक राष्ट्रोपयोगी 
उपक्रम ठरल्यावािून रािणार नािी. ‘केल्याने िोत आिे रे, परी केलेचि पाचिजे’ िा बोर्ध ध्यानी ठेवावयास िवा. 
त्या दृष्टीने राष्ट्रात स रू िोणाऱ्या चविारास, कायास िालना देणे िी मिाराष्ट्रािी त्यातल्या त्यात प णेकरािंी 
एक चवशषे जबाबदारी ठरावी. भारत ऑललचपक मंडळािी स्थापना प ण्यात झाली. तद  वति संघचटत शारीचरक 
चशक्षणािी िळवळ, अचखल मिाराष्ट्र शारीचरक चशक्षण मडंळ प ण्यात जनमास आले. आचण १९२८मध्ये पचिली 
अचखल मिाराष्ट्र शारीचरक चशक्षण पचरषद व त्यानंतर एकवीस वषांनी पचिली अचखल भारतीय शारीचरक 
चशक्षण पचरषदिी प ण्यात भरली. याम ळेि केवळ प णेकरािंी, मिाराष्ट्रािी जबाबदारी वाढते असे नािी तर 



 
           

प ण्याने केवळ मल्लखाबं िा एक उत्तम व्यायाम-प्रकारि नव्िे तर नेत्रदीपक कसरतीिा क्रीडाप्रकार भारतास 
चदला, आचण आर्ध चनक जगात गाजत असलेल्या बॅडलमटन या खेळािा जनमिी प ण्यात झाला; त्याम ळे राष्ट्रीय 
क्रीडार्धोरण व क्रीडाकायटक्रम ठरचवण्यासाठी, तो अंमलात आणण्यासाठी आवशयक ते सारे प्रयत्न करण्यात 
प ढाकार घेण्यािी मिाराष्ट्रावर खास जबाबदारी पडते, असेिी म्िणणे वावगे ठरू नये. 

 
१९८२ च्या सप्टेंबरात भारतािे पचिले क्रीडामंत्री िोताि सरदार ब टालसग यानंी सवट राज्याचं्या 

क्रीडासबंंचर्धत मंत्र्यािंी व अचर्धकाऱ्यािंी सभा ऑक्टोबरात बोलाचवली. राष्ट्रीय क्रीडार्धोरण म क्रर करण्यािे 
मित्त्व सागंून त्या कामी सिकायट करण्यािे आवान त्यानंी सभेस केले. नवव्या आचशयाई क्रीडास्पर्धा भारतात 
झाल्याने चनमाण झालेली क्रीडोत्सािािी वाफ द्रवरूपाने गळली नािी तोवरि राष्ट्रीय क्रीडार्धोरण ठरचवण्याच्या 
कामास गती आलेली बरी! तवा तापलेला असताना भाकरी भाजून घेतलेली बरी! राष्ट्रीय क्रीडार्धोरण 
ठरचवण्याच्या, शक्यतो लवकर व तरीिी शक्यतो सवटकष असे ठरचवण्याच्या, कामात मिाराष्ट्र सरकार, त्यािे 
संबंचर्धत मंत्री, अचर्धकारी संपूणट सिकायट देतील व त्या कामी राज्यातील अन भवी, माचितीगार, तज्ज्ञ मंडळीिे 
सिकायटिी प्राप्त करून घेतील, अशी काळजी मिाराष्ट्रातील सवट क्रीडापे्रमीयानंी घ्यावयास िवी. 
 
 

* * * 
  



 
           

आरु्धनिक उपकरिे 
 

र्धावण्याच्या, पोिण्याच्या, द िाकी िालचवण्याच्या शयटतींत भाग घेणाऱ्यािें कलशल्य, िालिालींिी 
शास्त्रश द्धता जसजशी वाढू लागली तसतशी प्रत्येक शयटत अचर्धकाचर्धक ि रशीिी िोऊ लागली. शयटत 
संपण्याच्या अखेरच्या क्षणी, चतच्या अंचतम रेषेवर सवटि स्पर्धटक इतकी एकमेकापाठोपाठ पोंिू लागले की त्यानंी 
अंचतम रेषा कोणी कोणत्या क्रमाने ओलाडंली म्िणजेि पचिला कोण, द सरा कोण....आठवा कोण िे केवळ 
दृष्टीने, डोळ्यानंी ठरचवणे पिंानंा कठीण, अचतकठीण आचण अनेकदा सवटस्वी अशक्य िोऊ लागले. यावर 
सिज स िणारा उपाय म्िणजे शयटतीच्या अचंतम रेषेजवळ सोईस्कर चठकाणी िलत्  चित्र कॅमेरा बसवनू त्याने 
घेतलेल्या िलतचित्रातंील चित्रावंरून चनकाल देणे. एक कॅमेरा एखादे वळेी चनस्ष्ट्क्रय झाला तरी अडिण िोऊ 
नये म्िणनू एकाि वळेी दोन वा अचर्धक कॅमेरे वापरणे िा तो उपाय िोय. शयटत फार अचटतटीिी झाली म्िणजे 
चतच्यातील वगेवगेळ्या स्पर्धटकानंा चनयोचजत अंतर र्धावण्यास, पोिण्यास वगैरे लागणाऱ्या वळेांतील तफावतिी 
सूक्ष्म, अचतसूक्ष्म असणार. म्िणून मग प्रत्येक स्पर्धटकास लागणारा वळे मोजणारी घड्ाळे फार अिूक व केवळ 
चमचनटे, सेकंदे दाखचवणारी नव्िे एक शताशं सेकंदिी अिूक मोजणारी, दशटचवणारी िवी व सवट स्पर्धटकािंी 
घड्ाळे अगदी एकदम िालू केली गेली पाचिजेत. अशी अिूक घड्ाळे, असे अिूक कालमापन आचण 
उपरोक्त ते शयटतीच्या अखेरीिी छायाचित्रपट्टी (चफल्म) घेणारे कॅमेरे यािंी सागंड घालणारी “इलेक्रॉचनक” 
यंत्रणा आता चसद्ध असून ती आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांत वापरली जाऊ लागली आिे. नवव्या आचशयाई क्रीडास्पर्धांत 
तीि वापरली जाणार आिे. 

 

 
वळणावर आत उतरती असलेली द िाकीस्परे्धिी र्धावपट्टी 

 
शयटत िालू करणाऱ्या अचर्धकाऱ्याच्या म्िणजे “स्टाटटर”च्या मनगटावर एक आवाज चटपणारे यंत्र, 

“मायक्रोफोन” बारं्धला जातो. शयटतीच्या प्रारंभािा इषारा “स्टाटटर” चपस्त लाच्या आवाजाने देतो. तो आवाज 
िोताि “स्टाटटर”च्या मनगटावरील तो मायक्रोफोन तो आवाज चटपतो व त्याम ळे तत्काळ “ते” कॅमेरे आपोआप 
िालू िोतात. ते घेत असलेल्या िलत्  चित्रपट्टीच्या तळाला (शयटत स रू झाल्यापासूनिा) वळे तास, चमचनटे, 
सेकंदे, दशाशं सेकंद, शताशं सेकंद दशटचवणाऱ्या आकड्ातं आपोआप उमटत जातो. 

 



 
           

पचरणामी, त्या िलत्  चित्रपट्टीवरून कोणता स्पर्धटक अंचतम रेषेपार प्रथम गेला कोण त्यानंतर, कोण 
त्यािीनंतर ते तर चदसतेि, पण त्यापंैकी प्रत्येकजण अंचतम रेषेपार गेला तेव्िा शयटत िालू झाल्यापासून चकती 
वळे झाला िोता िेिी एक शताशं सेकंदापयंत अिकू चदसते. 

 
या िलत्  चित्रपट्टीिे “डेव्िललपग” वगैरे प्रचक्रया उचित यंत्रात केवळ ४५ सेकंदातं िोत असल्याने 

शयंतीिा अत्यंत अिूक चनकाल ती संपल्यापासून केवळ ५ सेकंदातं, म्िणजे शयटत सपंल्यािे पे्रक्षकानंा समजते 
ना समजते तोि जािीर करता येतो. चशवाय, तो दोन वा अचर्धक कॅमेऱ्यानंी घेतलेल्या िलत्  चित्रावंरून आलेला 
असल्याने त्यात िूक िोण्यािा संभव नसतो, कारण एकाि वळेी अनेक कॅमेरे ि कणे जवळजवळ असंभवनीय! 

 

 
 
अशा “अिूक कालमापन व शयटतीच्या अखेरीिे छायाचित्रण” या पद्धतीने, “इलेक्रॉचनक” यंत्रणेत 

चटपलेले एखा शयटतीच्या अखेरीिे चित्र सोबत चदले आिे. 
 

 
 

गोळाफेक, भालाफेक, थाळीफेक, लाबं उडी, चतिेरी (चरपल म्िणजे िॉप, स्टेप अँड जंप) उडी याचं्या 
स्पर्धांत अंतर अिूक मोजाव ेलागते. ते पूवी “टेप” ने मोजत. एक तर ते प रेसे अिनू नसे व त्यास वळे लागे. िे 
अंतरमापन अिकू आचण तत्काल करणारे “इलेक्रॉचनक” यंत्र नवव्या आचशयाई क्रीडास्पर्धांत वापरले जाणार 
आिे. तशा एका यंत्रािे चित्र सोबत आिे. 
 
 

* * * 



 
           

  



 
           

 



 
           

 
  



 
           

पनरनिष्टे 
 

प्रत्येक ऑललचपकप्रमाणेि प्रत्येक आचशयाई क्रीडास्परे्धसाठीिी एक प्रीतकचित्र (लोगो) ठरचवण्यािा 
चशरस्ता आिे. ज्या शिरात ह्या क्रीडास्पर्धा िोणार असतील, त्या शिरािे वैचशष्ट्टे्य दशटचवणारे एक चित्र व त्यात 
आचशयाई स्परे्धच्या पताकेच्या चिनिािा समावशे असे िे प्रतीकचित्र असते. नवव्या आचशयाई क्रीडास्पर्धा चदल्ली 
येथे िोणार असल्याने जंतरमंतरच्या रेखाचित्रािा आचण त्यावर आचशयािे म्िणजे पूवेिे प्रतीक म्िणून सूयट असे 
िे नवव्या आचशयाई क्रीडास्परे्धिे प्रतीक चिनि ठरले आिे. चदल्ली शिरािे प्रतीक म्िणून जंतरमंतरिी चनवड 
करण्यािे तसेि कारणिी आिे. एकतर जंतरमंतर िी शकेडो वषापूवी बारं्धलेली वरे्धशाळा नव्या चदल्लीत अगदी 
मध्यवती चठकाणी आिे. चशवाय जंतरमंतरिे चशल्प खास भारतीय आिे. त्यावर पचिम आचशयाई वा पािात्त्य 
चशल्पािा छाप नािी. चशवाय जंतरमंतर िे ज्ञानसार्धना व अिूकता या दोनिी ग णािें द्योतक आिे; कारण १३ व्या 
शतकात जंतरमतंर बारं्धले गेले त्या वळेी भारतीय खगोलशास्त्रािी चकती, आजिी आियट वाटाव ेअशी प्रगती 
झाली िोती आचण त्यात आवशयक ते वरे्ध चदवसा व रात्रीिी जंतरमंतर चकती अिकूतेने घेत असे िे आजिी 
चदसून येऊ शकते. आचशयाई स्परे्धच्या प्रतीकचित्रात जंतरमंतरिे जे रेखाचित्र आिे, त्यातून स्वाभाचवकि 
क्रीडापे्रक्षागारािे चित्रिी चदसते. तद  वति ते भारतीय संस्कृतीत शोभा मानल्या गेलेल्या लपपळपानासारखे 
कािीसे चदसते आचण भारतीय सभ्यतेिे चिनि असलेल्या दोनिी कर जोडून केलेल्या नमस्कारािा भासिी ह्या 
रेखाचित्रात िोतो. या रेखाचित्रावर सोळा चकरणस्त्रोत प्रसाचरत करणारा सूयट दाखचवण्यात आला आिे. त्याम ळे 
नवव्या आचशयाई क्रीडास्पर्धांच्या या प्रतीकचिनिास एक लंब चत्रकोणाकृती साज चदसतो. 

 
प्रत्येक ऑललचपक स्परे्धसाठी आचण तद  वति आचशयाई स्परे्धसाठीिी एक बाि लीिे चित्र (मस्कॉट) 

ठरचवले जाते. िी चिते्र वा तदन सार केलेल्या चवचवर्ध वस्तंूच्या बाि ल्या या स्परे्धस येणारे खेळाडू व पे्रक्षक या 
क्रीडामिोत्सवािी आठवण म्िणून प्राप्त करून घेतात. नवी चदल्ली येथील नवव्या आचशयाई क्रीडास्परे्धसाठी एक 
दोन पायावंर नािणारे ित्तीिे छबकडे िे त्यासाठी चनवडण्यात आले आिे. त्याच्या चशरोभागी चतलकासमान 
षोडशकर सूयट दाखचवण्यात आला आिे. ित्ती िा प्राणी शक्ती, शिाणपण आचण चनष्ठा यािें प्रतीक मानला जातो. 
भारतातील प राणकथातूंन आचण लोककथातूंन ित्तीला श भ चिनिािे, राजवैभवािे स चिनि मानले गेले आिे. 
नवव्या आचशयाई स्परे्धसाठी ठरचवलेले िे बाि ली चित्र (मस्कॉट) आनंदाने, उत्सािाने मागील दोन पायावंर 
नािणाऱ्या ित्तीच्या चपलािे आिे. 

 
िी दोन जशी ऑललचपक वा आचशयाई क्रीडा स्पर्धांिे स्थानमािात्म्य दशटचवणारी चिनिे असतात 

तद  वति चवजयी वीरानंा देण्यात येणारी पदकेिी असतात. आतापयंत आचशयाई स्परे्धत देण्यात येणाऱ्या 
पदकाच्या एका बाजूला आचशयाई क्रीडेिे प्रतीक म्िणून सूयट, त्याखाली “सतत प ढेि (एव्िर ऑनवडट)” िे 
बोर्धवाक्य आचण तळाला २१ वत टळािंी साखळी असे. पण आता आचशयाई क्रीडास्पर्धा संघटनेत िलतीस सभासद 
राष्ट्रे असल्याने चदल्लीच्या आचशयाई स्परे्धत देण्यात येणाऱ्या पदकावंर मात्र ३४ वत टळािंी साखळी असेल. त्या 
पदकाच्या द सऱ्या बाजूस नवव्या आचशयाई स्परे्धिे प्रतीकचिनि म्िणजे जतरमंतरिे चित्र असेल आचण 
त्याखाली त्या त्या क्रीडा प्रकारािा, खेळािा नामचनदेश असेल. 
 
 



 
           

           
 

नवी चदल्ली येथे नोव्िेंबर-चडसेंबर १९८२ मध्ये िोणाऱ्या नवव्या आचशयाई क्रीडास्पर्धांत कोणता देश 
कोणत्या क्रीडाप्रकारातं भाग घेणार आिे, ते प ढीलप्रमाणे : 
 
अफगचणस्तान : बॅटचमनटन, म के्कबाजी (म चष्टय द्ध), टेबल-टेचनस, लॉन-टेचनस व 

क स्ती. 
बिारीन : ॲथलेचटक्स, गोल्फ, िँडबॉल, चनशानेबाजी (बंद कीने नेमबाजी), 

तैराकी (पोिणे), टेबल-टेचनस, लॉन-टेचनस, भारोत्तोलन. 
बागं्लादेश : ॲथलेचटक्स, म चष्टय द्ध, फ टबॉल, प रुषािंी िॉकी, तैराकी, व्िॉलीबॉल 

व क स्ती. 
िह्मदेश : ॲथलेचटक्स, फ टबॉल, गोल्फ, नलकानयन (वल्िचवणे-रोईंग) 

व्िॉलीबॉल व पालनलकानयन (चशडाच्या नलकाचं्या शयटती) 
िीन : चतरंदाजी, ॲथलेचटक्स, बॅडचमनटन, बॉस्केटबॉल, साइकल-दलड 

(द िाकी स्पर्धा) फ टबॉल, चजमनॅस्स्टक्स, िँडबॉल, प रुषािंी िॉकी, 
नलकानयन, चनशानेबाजी, तैराकी (पोिणे), टेबल-टेचनस, लॉन-
टेचनस, व्िॉलीबॉल, भारोत्तोलन (वटे चलस््टंग), क स्ती व 
पालनलकानयन. 

दचक्षण कोचरया : सवट क्रीडाप्रकार म्िणजे चतरंदाजी, ॲथलेचटक्स, बॅटचमनटन, 
बास्केटबॉल, म के्कबाजी, साइकल दलड, घ डसवारी (घोड्ावर स्वार 
िोऊनिे क्रीडाप्रकार–इके्वस्टेचरयन इव्िेनट्), फ टबॉल, 
चजमनॅस्स्टक्स, गोल्फ, िँडबॉल, प रुषािंी िॉकी, मचिलािंी िॉकी, 
नलकानयन, चनशानेबाजी, तैराकी, टेबल-टेचनस, लॉन 
(चिरवळीवरील) टेचनस, व्िॉलीबॉल, भारोत्तोलन, क स्ती व 
पालनलकानयन. 

िाँगकाँग : चतरंदाजी, ॲथलेचटक्स, बॅडचमनटन, बॉस्केटबॉल, म के्कबाजी, 
साइकल-दलड, चजमनॅस्स्टक्स, प रुषािंी िॉकी, मचिलािंी िॉकी, 
नलकानयन, चनशानेबाजी, तैराकी, टेबल-टेचनस, व व्िॉलीबॉल. 

इंडोनेचशया : चतरंदाजी, ॲथलेचटक्स, बॅटचमनटन, म के्कबाजी, साइकल-दलड, 
घ डसवारी, चजमनॅस्स्टक्स, गोल्फ, नलकानयन, चनशानेबाजी, 
तराकी, टेबल-टेचनस, लॉन टेचनस, व्िॉलीबॉल, भारोत्तोलन, क स्ती 
व पालनलकानयन. 

इराण : ॲथलेचटक्स, बॅडचमनटन, बास्केटबॉल, साइकल-दलड, फ टबॉल, 
चजमनॅस्स्टक्स, िँडबॉल, चनशानेबाजी, तैराकी, टेबल-टेचनस, 



 
           

व्िॉलीबॉल, भारोत्तोलन व क स्ती. 
इराक : ॲथलेचटक्स, बास्केटबॉल, म के्कबाजी, साइकल-दलड, घ डसवारी, 

फ टबॉल, चजमनॅस्स्टक्स, िँडबॉल, चनशानेबाजी, तैराकी, टेबल-
टेचनस, लॉन टेचनस, व्िॉलीबॉल, भारोत्तोलन व क स्ती. 

जपान : सवट क्रीडाप्रकार 
उत्तर कोचरया : चतरंदाजी, ॲथलेचटक्स, बास्केटबॉल, म के्कबाजी, फ टबॉल, 

चजमनॅस्स्टक्स, नलकानयन, चनशानेबाजी, तैराकी, टेबल-टेचनस, लॉन 
टेचनस, व्िॉलीबॉल, भारोत्तोलन, क स्ती व पालनलकानयन. 

क वते : ॲथलेचटक्स, बास्केटबॉल, म के्कबाजी, घ डसवारी, फ टबॉल, 
चजमनॅस्स्टक्स, िँडबॉल, तराकी, टेबल-टेचनस, लॉन टेचनस, 
व्िॉचलबॉल. 

लाओस : ॲथलेचटक्स, म के्कबाजी, फ टबॉल, चनशानेबाजी, टेबल-टेचनस व 
व्िॉलीबॉल. 

मलेचशया : िार (िँडबॉल, नलकानयन, लॉन टेचनस व क स्ती) वगळता बाकी 
सवट. 

मंगोचलया : चतरंदाजी, ॲथलेचटक्स, म के्कबाजी, साइकल-दलड, चजमनॅस्स्टक्स, 
चनशानेबाजी, व्िॉलीबॉल, भारोत्तोलन व क स्ती. 

पाचकस्तान : िार (चतरंदाजी, फ टबॉल, िँडबॉल व मचिलािंी िॉकी) वगळत बाकी 
सवट. 

कतार : ॲथलेचटक्स, िँडबॉल, व व्िॉलीबॉल. 
सलदी अरेचबया : चतरंदाजी, ॲथलेचटक्स, बास्केटबॉल, म के्कबाजी, साइकल दलड, 

फ टबॉल, चजमनॅस्स्टक्स, िँडबॉल, चनशानेबाजी, तैराकी, टेबल-
टेचनस, व्िॉलीबॉल, भारोत्तोलन व क स्ती. 

लसगापूर : ॲथलेचटक्स, बडॅचमनटन, घ डसवारी, चनशानेबाजी, तैराकी, 
भारोत्तोलन व पालनलकानयन. 

श्रीलंका : ॲथलेचटक्स, बॅडचमनटन, बास्केटबॉल, म के्कबाजी, साइकल-दलड, 
फ टबॉल, गोल्फ, प रुषािंी िॉकी, मचिलािंी िॉकी, चनशानेबाजी, 
तैराकी, टेबल-टेचनस, लॉन टेचनस, भारोत्तोलन, क स्ती व 
पालनलकानयन. 

सीचरया : ॲथलेचटक्स, म के्कबाजी, साइकल-दलड, फ टबॉल, िँडबॉल, 
चनशानेबाजी, भारोत्तोलन व क स्ती. 

थाएलंड : चतरंदाजी, ॲथलेचटक्स, बॅडचमनटन, बास्केटबॉल, म के्कबाजी, 
साइकल-दलड, घ डसवारी, फ टबॉल, चजमनॅस्स्टक्स, गोल्फ, 



 
           

चनशानेबाजी, टेबल-टेचनस, लॉन टेचनस, भारोत्तोलन व 
पालनलकानयन. 

संयुक्त अरब अनिरात 
(य नायटेड अरब इचमरेट) 

: ॲथले चटक्स, बास्केटबॉल, साइकल-दलड, फ टबॉल, िँनडबॉल,  
चनशानेबाजी, तैराकी, टेबल-टेचनस व व्िॉचलबॉल. 

चवएतनाम : ॲथलेचटक्स, साइकल-दलड, चनशानेबाजी, तैराकी व टेबल-टेचनस. 
येिेि (वाय.ए.आर-येमेन 
अरब चरपस्ब्लक) 

: ॲथलेचटक्स, बास्केटबॉल, फ टबॉल, टेबल टेचनस, व्िॉलीबॉल व 
क स्ती. 

येिेि (पी.डी.आर-चपपल्स 
डेमोके्रचटक चरपस्ब्लक) 

: ॲथलेचटक्स, बास्केटबॉल, म के्कबाजी, फ टबॉल, चनशानेबाजी, टेबल-
टेचनस, लॉन टेचनस, व्िॉचलबॉल व भारोत्तोलन. 

भारत (यजमान देश) : सवट क्रीडाप्रकार. 
 
 

* * * 
  



 
           

                                
काळ : १६ चदवस, ता. १९ नोव्िेंबर ते ४ चडसेंबर १९८२ 

एकूण स्पर्धा : १८४, एकूण पदके : ५५९, संभाव्य सिभागी देश : ३१ 
क्रीडा प्रकार स्थळ तारीख व 

वळे 
स्पर्धा संख्या पदकािंी संख्या संभाव्य सिभागी देश 

    स वणट रलप्य कासं्य  
१ २ ३ ४ ५ ६ 

चतरंदाजी चदल्ली 
चवद्यापीठ 
क्रीडागंण 

२१ व २२ 
नोव्िेंबर 
(स. ९-३० 
ते १२-३० 
द पारी २ ते 
४) 

६ स्पर्धा (स्त्री 
व 
प रुषासंाठी) 

८ ८ ८ िीन, िाँगकाँग, भारत, 
जपान, दचक्षण कोचरया, 
मंगोचलया, सलदी 
अरेचबया, सीचरया, 
मलेचशया व 
इंडोनेचशया. 

ॲथलेचटक्स नेिरू 
पे्रक्षागार 

२५ 
नोव्िेंबर ते 
२ चडसेंबर 
(२९ 
नोव्िेंबर 
चवश्रातंीिा 
चदवस) 
(स. १० ते 
११-४५ व 
द . १-३० 
ते ४-३०) 
 

प रुषासंाठी 
२४ 
चस्त्रयासंाठी 
१६ 

५२ ५२ ५२ िीन, िाँगकाँग, भारत, 
इराण, जपान, दचक्षण 
कोचरया, बिरीन, 
क वते, पाचकस्तान, 
बागं्लादेश, िह्मदेश, 
इंडोनेचशया, उत्तर 
कोचरया, मलेचशया, 
कतार, श्रीलंका, 
सीचरया, येमेन, सलदी 
अरेचबया, इराक, 
लाओस, स्व्िएतनाम, 
लसगापूर व य नायटेड 
अरब एचमरेट्स. 

बॅटलमटन इंद्रप्रस्थ 
पे्रक्षागार 

२५ 
नोव्िेंबर ते 
३ चडसेंबर 
(सकाळी 
९ ते १ व 
द पारी २ ते 
रात्री ८) 

७ स्पर्धा 
(प रुष व 
चस्त्रयासंाठी) 

२० २० ४० िीन, िाँगकाँग, भारत, 
इराण, जपान, दचक्षण 
कोचरया, पाचकस्तान, 
अफगचणस्तान, 
लसगापूर, मलेचशया, 
इंडोनेचशया व श्रीलंका. 

बास्केटबॉल नवी चदल्ली नोव्िेंबर २ स्पर्धा २४ २४ २४ िीन, िाँगकाँग, भारत, 



 
           

म्य चनचसप
ल 
सचमतीिे 
बंचदस्त- 
पे्रक्षागार, 
तालकटो
रा 

२० ते 
चडसेंबर ३ 
(सकाळी 
९ ते १२ व 
द पारी १ ते 
रात्री १०) 

(प रुष व 
चस्त्रयासंाठी) 

इराण, जपान, 
मलेचशया, श्रीलंका, 
येमेन, दचक्षण कोचरया, 
क वते, पाचकस्तान, 
सलदी अरेचबया, इराक 
व य नायटेड अरब 
एचमरेट्स. 

म चष्टय द्ध क्रीडा 
मिल 
मथ रा रोड 

२६ 
नोव्िेंबर ते 
३ चडसेंबर 
(२ चडसेंबर 
चवश्रातंी 
चदन) 
(द पारी ५ 
ते रात्रल 
१०) 
 

१२ वजनगट १२ १२ २४ भारत, जपान, दचक्षण 
कोचरया, क वते, 
मंगोचलया, पाचकस्तान, 
सलदी अरेचबया, 
सीचरया, 
अफगचणस्तान, इराक, 
बागं्लादेश, िाँगकाँग, 
इंडोनेचशया, मलेचशया, 
श्रीलंका, येमेन, 
लाओस 

द िाकी 
स्पर्धा 

यम ना 
द िाकी 
स्पर्धापट्टी 

२१ 
नोव्िेंबर ते 
२८ 
नोव्िेंबर 
(सकाळी 
९ ते १२ 
द पारी १ ते 
४-३०) 

७ स्पर्धा 
प रुषासंाठी 

१३ १३ १३ िीन, िाँगकाँग, भारत, 
इराण, जपान, दचक्षण 
कोचरया, मंगोचलया, 
पाचकस्तान, सलदी 
अरेचबया, सीचरया, 
य नायटेड अरब 
एचमरेट्स, इंडोनेचशया, 
मलेचशया, श्रीलंका, 
स्व्िएतनाम व इराक. 

अश्वारूढ िरबक्ष 
पे्रक्षागार व 
चनकल्सन 
र्धावपट्टी 

२० 
नोव्िेंबर ते 
२७ 
नोव्िेंबर 
(चद. २४ व 
२६ 
नोव्िेंबर 
चवश्रातंी 
चदन) 

३ स्पर्धा 
प रुषासंाठी 

७ ७ ७ भारत, जपान, दचक्षण 
कोचरया, क वते, 
पाचकस्तान, इराक, 
लसगापूर, इंडोनेचशया व 
मलेचशया. 



 
           

सकाळी ९ 
ते १२ व 
द पारी २ ते 
४-३० 

फ टबॉल आंबेडकर 
पे्रक्षागार, 
मॉडेल 
टाऊन 
पे्रक्षागार व 
नेिरू 
पे्रक्षागार 

२० 
नोव्िेंबर ते 
३ चडसेंबर 
द पारी १-
३० ते ४-
३० 
आंबेडकर 
पे्रक्षागार व 
मॉडेल 
टाऊन 
पे्रक्षागार 
द . ५-३० 
ते रात्रल १० 
नेिरू 
पे्रक्षागार 

 १८ १८ १८ िीन, भारत, इराण, 
जपान, दचक्षण कोचरया, 
क वते, पाचकस्तान, 
सलदी अरेचबया, 
सीचरया, इराक, 
लाओस, येमेन, 
बागं्लादेश, िह्मदेश, 
मलेचशया, श्रीलंका व 
य नायटेड अरब 
एचमरेट्स. 

गोल्फ चदल्ली 
गो्ल 
क्लब 

२१ नोव्िें. 
ते २४ 
नोव्िें. 
सकाळी ७ 
ते द . ५ 

प रुषासंाठी २ 
स्पर्धा 
चस्त्रयासंाठी ४ 
स्पर्धा. 

५ ५ ५ भारत, जपान, दचक्षण 
कोचरया, पाचकस्तान, 
बिरीन, िह्मदेश, 
इंडोनेचशया, श्रीलंका, 
क वते व मलेचशया. 

कसरतीिे 
चवचवर्ध 
व्यायाम 
प्रकार. 

इंद्रप्रस्थ 
पे्रक्षागार 

२० नोव्िें. 
ते २३ 
नोव्िें. स. 
१० ते द . १ 
व द . ५ ते 
रात्री ८. 

प रुषासंाठी ६ 
स्पर्धा 
चस्त्रयासंाठी ३ 
स्पर्धा. 

२४ २४ २४ िीन, भारत, जपान, 
दचक्षण कोचरया, क वते, 
मंगोचलया, पाचकस्तान, 
सलदी अरेचबया, इराक, 
िाँगकाँग, इंडोनेचशया, 
इराण व मलेचशया. 

िॅनडबॉल चदल्ली 
चवद्यापीठ 
क्रीडागंण. 

२३ नोव्िें. 
ते ३० 
नोव्िें. स. 
१० ते द . 
१२·३० व 
द . २ ते 

फक्त 
प रुषासंाठी 
स्पर्धा. 

१६ १६ १६ िीन, भारत, इराण, 
जपान, दचक्षण कोचरया, 
क वते, सलदी अरेचबया, 
सीचरया, य नायटेड 
अरब एचमरेट्स, इराक, 
बिरीन व कतार. 



 
           

४·४०. 
िॉकी 
(प रुषासंा
ठी) 

राष्ट्रीय 
पे्रक्षागार 

२० नोव्िें. 
ते १ चडसें. 
स. ९ ते 
१२ व द . 
१·३० ते 
४·३०. 

एक १६ १६ १६ िीन, भारत, जपान, 
दचक्षण कोचरया, 
पाचकस्तान, िाँगकाँग व 
श्रीलंका. 

िॉकी 
(चस्त्रयासंाठी
) 

चशवाजी 
पे्रक्षागार 

२० नोव्िें. 
ते २६ 
नोव्िें. स. 
९·३० ते 
११·३० व 
द . १·३० ते 
४·३०. 

एक १६ १६ १६ भारत, जपान, दचक्षण 
कोचरया, िाँगकाँग, 
मलेचशया, पाचकस्तान व 
श्रीलंका. 

वल्िचवणे रामगड 
सरोवर, 
जयपूर 

२० नोव्िें. 
ते २५ 
नोव्िें. स. 
९·३० ते 
१२ व द . ३ 
ते ५. 

प रुषासंाठी ४ 
स्पर्धा. 

११ ११ ११ िीन, भारत, जपान, 
दचक्षण कोचरया, 
पाचकस्तान, उत्तर 
कोचरया, िाँगकाँग, 
िह्मदेश व इंडोनेचशया. 

बंद कीिी 
नेमबाजी 

त घलकाबा
द मदैान 

२२ नोव्िें. 
ते २ चडसें. 
(२९ नोव्िें. 
चवश्रातंी 
चदन) स. 
९ ते 
१२·३० व 
द . २ ते 
४·३०. 

प रुषासंाठी 
११ स्पर्धा. 

५५ ५५ ५५ िीन, िाँगकाँग, भारत, 
इराण, जपान, दचक्षण 
कोचरया, मंगोचलया, 
पाचकस्तान, सलदी 
अरेचबया, सीचरया, 
बिरीन, कोचरया, 
इंडोनेचशया, इराक, 
क वते, लाओस, 
मलेचशया, लसगापूर, 
श्रीलंका, य नायटेड 
अरब एचमरेट्स, 
व्चिएतनाम व येमेन. 

पोिणे तालकटो
रा तलाव 

२० नोव्िें. 
ते २९ 
नोव्िें. स. 
९·३० ते 

प रुषासंाठी 
१८ स्पर्धा. 
्चत्रयासंाठी 
१६ स्पर्धा. 

६१ ६१ ६१ िीन, िाँगकाँग, भारत, 
इराण, जपान, दचक्षण 
कोचरया, क वते, 
पाचकस्तान, सलदी 



 
           

१२·३० व 
द . १·३० ते 
४·३०. 

अरेचबया, य नायटेड 
अरब एचमरेट्स, इराक, 
स्व्िएतनाम, लसगापूर, 
बिरीन, बागं्लादेश, 
उत्तर कोचरया, 
इंडोनेचशया, मलेचशया 
व श्रीलंका. 

टेबल-
टेचनस 

क्रीडा 
मिाल, 
मथ रा 
रोड. 

१९ नोव्िें. 
ते २५ 
नोव्िें. १९ 
नोव्िें. –
अर्धा 
चदवस) स. 
९ ते १२ व 
द . ३ ते 
रात्री १०. 

७ स्पर्धा- 
(प रुष व 
चस्त्रयासंाठी) 

१७ १७ २५ िीन, िाँगकाँग, भारत, 
इराण, जपान, दचक्षण 
कोचरया, क वते 
पाचकस्तान, सलदी 
अरेचबया, 
अफगाचणस्तान, इराक, 
लाओस, स्व्िएतनाम, 
बिरीन, उत्तर कोचरया, 
इंडोनेचशया, मलेचशया, 
श्रीलंका, येमेन व 
य नायटेड अरब 
एचमरेट्स. 

टेचनस चदल्ली लॉन 
टेचनस 
असोचसएश
न कोटट्, 
रामकृष्ट्णन
गर 

२० नोव्िें. 
ते १ चडसें. 
स. ११ ते 
द . ४-३० 

७ स्पर्धा 
(प रुष व 
चस्त्रयासंाठी) 

१६ १६ १६ िीन, िाँगकाँग, भारत, 
जपान, दचक्षण कोचरया, 
क वते, पाचकस्तान, 
सलदी अरेचबया, 
अफगाचणस्तान, इराक, 
चवएतनाम, बिरीन, 
उत्तर कोचरया, 
इंडोनेचशया, लाओस, 
श्रीलंका व येमेन. 

व्िॉलीबॉल इंद्रप्रस्थ 
बंचदस्त 
पे्रक्षागार 

२० नोव्िें. 
ते ३ चडसें. 
स. ९ ते १ 
व द . ३ ते 
रात्रल १० 

२ स्पर्धा 
(प रुष व 
चस्त्रयासंाठी) 

२४ २४ २४ िीन, िाँगकाँग, भारत, 
इराण, जपान, दचक्षण 
कोचरया, क वते, 
पाचकस्तान, सलदी 
अरेचबया, इराक, 
लाओस, बागं्लादेश, 
िह्मदेश, मलेचशया, 
उत्तर कोचरया, 



 
           

इंडोनेचशया, कतार, 
येमेन व य नायटेड अरब 
एचमरेट्स. 

भारोत्तोलन 
(वटेचलस््टं
ग) 

एचशयाड 
ग्राम 

२० नोव्िें. 
ते २९ 
नोव्िें. द . 
२-३० ते 
सायं. ६-
३० 

१० वजन गट 
(प रुषासंाठी 
फक्त) 

३० ३० ३० िीन, भारत, इराण, 
जपान, दचक्षण कोचरया, 
मंगोचलया, पाचकस्तान, 
सलदी अरेचबया, 
सीचरया, इराक, 
लसगापूर, बिरीन, उत्तर 
कोचरया, िाँगकाँग, 
मलेचशया, श्रीलंका व 
येमेन. 

क स्ती आंबेडकर 
पे्रक्षागार 

२८ नोव्िें. 
ते २ चडसें. 
द . १-३० 
ते ४-३० 

१० वजन गट 
(प रुषासंाठी 
फक्त) 

१० १० १० िीन, भारत, इराण, 
जपान, दचक्षण कोचरया, 
मंगोचलया, पाचकस्तान, 
सलदी अरेचबया, 
सीचरया, इराक, 
अफगाचणस्तान, 
बागं्लादेश, उत्तर 
कोचरया, इंडोनेचशया, 
श्रीलंका व येमेन. 

चशडाचं्या 
बोटी 

म ंबई 
येथील 
अरबी 
सम द्र 

२० नोव्िें. 
ते २८ 
नोव्िें. द . 
३ ते ५-३० 

४ स्पर्धा 
(प रुषासंाठी 
फक्त) 

८ ८ ८ िीन, भारत, जपान, 
दचक्षण कोचरया, 
पाचकस्तान, थायलंड, 
श्रीलंका, लसगापूर, 
इंडोनेचशया, उत्तर 
कोचरया, िह्मदेश, 
मलेचशया व 
चफचलपाईनस. 

 
 
 
 
 
 
 



 
           

                                    

स्पर्धा वषट उच्ाकंर्धारकािे नाव देश वळे / अंतर 
१ २ ३ ४ ५ 

प रुषािें :-    ता: :  चम: : सेकंदे 
१०० मीटसट र्धाव १९६२ एम. सारेनगत इंडोनेचशया ० : :  ० : १०·४० 
२०० मीटसट      १९७४ ए. रत्नपाल थायलंड ०  : :  ० : २१·०९ 
४०० मीटसट      १९७४ डब्ल्यू. चवमलदास श्रीलंका ०  : :  ० : ४६·२१ 
८०० मीटसट      १९७४ श्रीराम लसग भारत ०  : :  १ : ४७·५७ 
१५०० मीटसट      १९६६ के. सावाकी जपान ०  : :  ३ : ४७·३० 
५००० मीटसट     १९७४ चशवनाथ लसग भारत ०  : :  १४ : २०·५० 
१०,००० मीटसट     १९७० एस. एल. बी रोसा चसलोन (श्रीलंका) ०  : :  २९ : ५५·६० 
मरेॅथॉन १९७८ एम. साकामोटो जपान २  : :  १५ : २९·७० 
११० मी. िडटल्स १९७४ चलन-चनत-त्स ई िीन ०  : :  ० : १४·२६ 
४०० मी. िडटल्स १९७८ के. िसन इराक ०  : :  ० : ५०·३१ 
३००० मी. 
(अडथळ्यािी शयटत) 
स्टीपल िेस 

१९७८ चशनताक्यो मासानारी जपान ०  : :  ८ : ४०·७ 

उंि उडी १९७४ डी. चघयास्सा इराण २·२१ मीटसट 
लाबं उडी १९७४ टी. सी. योिान्नन भारत ८·०७ मीटसट 
चतिेरी उडी (िॉप, 
स्टेप ॲनड जंप) 

१९७८ एम. मासामी जपान १६·५६ मीटसट 

पोल व्िॉल्ट (काठीने 
उडी) 

१९७८ टी. तोमोमी जपान ५·१० मीटसट  

भालाफेक (जॅव्िलीन) १९७८ माऊ-माऊ शने िीन ७९·२४ मीटसट 
थाळीफेक (चडस्कस) १९७४ डी. जे. कचशमरी इराण ५६·८२ मीटसट 
गोळाफेक (शॉट पट) १९७४ डी. जे. कचशमरी इराण १८·०४ मीटसट 
िातोडाफेक (िॅमर) १९७८ एम. चशचगनोब ू जपान ६८·२६ मीटसट 
४  X १०० मी. चरले १९७४  थायलंड ४०·१४ सेकंदे 
४  X ४०० मी. चरले १९७४  श्रीलंका ३ चम. ०७·४० से. 
दशप्रकार (डेकॅथॉन) १९७४ व्िी. िलिान भारत ७,३७५ ग ण 



 
           

२० चकलोमीटसट 
िालणे 

१९७८ िचकमलसग भारत १ तास ३१ चम. 
५४·४० से. 

         :-    ता.  चम. सेकंदे 
१०० मीटसट र्धाव १९७० िी िागं थायलंड ० : :  ० : ११·६ 
२०० मीटसट      १९७४ िी िागं थायलंड ० : :  ० : २३·७ 
४०० मीटसट     १९७८ ओईक् साम सेक मलेचशया ० : :  ० : ५५·०१ 
८०० मीटसट     १९७० एि. शचेजफी इस्त्राईल ० : :  २ : ०६·५० 
१५०० मीटसट     १९७८ चकम ओक् स न उत्तर कोचरया ० : :  ४ : १८·९० 
३००० मीटसट र्धाव १९७८ चकम ओक स न उत्तर कोचरया ० : :  ९ : २४·७० 
८० मीटसट िडटल्स १९६६ आर. स केगावा जपान ० : :  ० : ११·२० 
११० मीटसट िडटल्स १९७४ इ. रोट इस्त्राईल ० : :  ० : १३·३१ 
४०० मीटसट िडटल्स १९७८ ्झान क्चशन िीन ० : :  १ : ०१·३२ 
उंि उडी १९७८ झेंग दाझ्-िेंग िीन १·८८ मीटसट 
लाबं उडी १९७४ स्क्शओ जेस्ल्पंग िीन ६·३१ मीटसट 
भालाफेक १९७८ याव रूईलजग िीन ५७·२२ मीटसट 
थाळीफेक १९७८ चड स्क्शयाि ई िीन ५५·९२  मीटसट 
गोळाफेक १९७८ शने चलग आन िीन १७·७० मीटसट 
४  X १०० मी. चरले १९७८  थायलंड ० : :  ० : ४६·२० 

सेकंदे 
४  X ४०० मी. चरले १९७४  जपान ०  : :  ३ : ४३·५० 

सेकंदे 
पंिप्रकार (पेनटॅथॉन) १९७० ई. शके्मोरोव इस्त्राईल ४,५३० ग ण 

 
 
 
 
 
 
 



 
           

                      -     
 

पचिल्या आठ आचशयाई क्रीडास्पर्धांत कोणत्या देशास चकती स वणटपदके, चकती रलप्यपदके आचण चकती 
कासं्य (िॉनझ) पदके चमळाली िे दशटचवणारे तके्त : -  
 

                       (        , १९५१) 
देश स वणटपदके रलप्यपदके का ं प    

जपान २४ ३० १६ 
भारत १७ १६ २१ 
इराण ८ ७ १ 
लसगापूर ४ ७ २ 
चफचलचपनस ४ ६ ७ 
चसलोन ० १ ० 
इंडोनेचशया ० ० ५ 
िह्मदेश ० ० ३ 
 
 

                                                                  :- 
जपान – ३८, चफचलचपनस – १४, दचक्षण कोचरया – ८, 
भारत – ५, पाचकस्तान – ५, तैवान – २, 
इस्त्राईल – २, िहे्मदश – २, लसगापूर - १ 
 
 

                       (     , १९५८) 

देश स वणटपदके रलप्यपदके कासं्यपदके 
जपान ६७ ४१ ३० 
चफचलचपनस ८ १९ २२ 
दचक्षण कोचरया ८ ७ १२ 
इराण ७ १४ ११ 
तैवान ६ ११ १७ 
पाचकस्तान ६ ११ ९ 



 
           

भारत ५ ४ ४ 
दचक्षण चवएतनाम २ ० ४ 
िह्मदेश १ २ १ 
लसगापूर १ १ १ 
थायलंड ० १ ३ 
िाँगकाँग ० १ १ 
इंडोनेचशया ० ० ६ 
मलाया ० ० ३ 
इस्त्राईल ० ० २ 
चसलोन ० ० १ 

                      (     , १९६२) 
देश स वणटपदके रलप्यपदके कासं्यपदके 

जपान ७१ ५६ १९ 
इंडोनेचशया ११ १२ १९ 
भारत १० १२ १० 
चफचलचपनस ७ ५ १७ 
पाचकस्तान ६ ११ ९ 
दचक्षण कोचरया ४ ७ १० 
थायलंड २ ५ ४ 
मलेचशया २ ४ ९ 
िह्मदेश २ १ ४ 
लसगापूर १ ० २ 
इराण १ ० ० 
िाँगकाँग ० २ ० 
चसलोन ० १ २ 
 
 
 
 
 



 
           

                       (     , १९६६) 

देश स वणटपदके रलप्यपदके कासं्यपदके 
जपान ७७ ५२ २७ 
थायलंड १३ १५ १० 
दचक्षण कोचरया ११ १६ २० 
भारत ७ ३ ११ 
इराण ६ ८ १५ 
इंडोनेचशया ५ ५ ९ 
तैवान ५ २ ५ 
इस्त्राईल ३ ६ ३ 
चफचलचपनस २ १४ २३ 
पाचकस्तान २ ५ २ 
िह्मदेश १ ० ५ 
लसगापूर ० ५ ९ 
चवएतनाम ० १ १ 
िाँगकाँग ० १ १ 
चसलोन ० ० ६ 
 
 

                       (     , १९७०) 
देश स वणटपदके रलप्यपदके कासं्यपदके 

जपान ७५ ४७ २१ 
दचक्षण कोचरया १९ १३ ११ 
इराण ९ ७ ४ 
थायलंड ८ २० १० 
भारत ६ ९ १० 
इस्त्राईल ६ ५ ५ 
मलेचशया ४ ० ४ 
इंडोनेचशया ३ ६ ९ 
िह्मदेश ३ २ ७ 



 
           

श्रीलंका २ २ ० 
चफचलचपनस १ ११ ९ 
तैवान १ ४ ११ 
पाचकस्तान १ २ ६ 
लसगापूर ० ३ ९ 
कंबोचडया ० २ ३ 
दचक्षण चवएतनाम ० ० ३ 
 
 

                       (      , १९७४) 
देश स वणटपदके रलप्यपदके कासं्यपदके 

जपान ६५ ४९ ४६ 
िीन ३१ ४३ २६ 
इराण २९ २० १६ 
उत्तर कोचरया १७ १२ १४ 
दचक्षण कोचरया १२ २० १५ 
इस्त्राईल ७ ३ १ 
थायलंड ५ २ ८ 
भारत ४ १२ १२ 
इंडोनेचशया ३ ४ ४ 
मंगोचलया २ ० ८ 
पाचकस्तान २ ० ८ 
श्रीलंका २ ० ० 
लसगापूर १ ३ ७ 
इराक १ ० २ 
चफचलचपनस ० २ १२ 
मलेचशया ० १ ४ 
िह्मदेश ० १ २ 
क वते ० १ ० 
अफगाचणस्तान ० ० १ 



 
           

                      (     , १९७८) 

देश स वणटपदके रलप्यपदके कासं्यपदके 
जपान ७० ५९ ४९ 
िीन ५१ ५४ ४६ 
दचक्षण कोचरया १८ २० ३१ 
उत्तर कोचरया १५ १३ १५ 
थायलंड ११ १२ १९ 
भारत ११ ११ ६ 
इंडोनेचशया ८ ७ १८ 
पाचकस्तान ४ ४ ९ 
चफचलचपनस ४ ४ ६ 
इराक २ १ ६ 
लसगापूर २ १ ४ 
मलेचशया २ १ ३ 
मंगोचलया १ ३ ५ 
चलचबया १ १ ० 
सीचरया १ ० ० 
िनूी ० ३ ३ 
िाँगकाँग ० २ ३ 
श्रीलंका ० ० १ 
क वते ० ० १ 
 
 

* * * 
  



 
           

                         
 

कोणत्यािी क्रीडास्परे्धिी ग णवत्ता वाढती आिे की नािी आचण वाढत असल्यास कसकशी स र्धारत 
आिे, िे दशटचवणारे कािी चनकष संभवतात. त्यापंैकी, त्या स्पर्धांत चवचवर्ध बाबीत उच्ाकं चकती व ते चकती ताजे 
िा एक चनकष संभवतो. त्या दृष्टीने प ढे चदलेले आचशयाई क्रीडास्पर्धांतील उच्ाकं मनोरंजक ठराव.े 

 
आपल्या आर्धी सवोत्कृष्ट पराक्रम कोणता िोता िे जाणनू त्यािून मोठा पराक्रम करून दाखचवण्यािी 

ईषा तरूण खेळाडंूत असणेि केव्िािी प्रगचतकारक. त्यािी दृष्टीने प ढे चदलेले आजवरेीच्या आचशयाई 
क्रीडास्पर्धांतील उच्ाकं, चवक्रम उपय क्त ठरू शकतील. 

 
यापंकैी चकती उच्ाकं नवव्या आचशयाई क्रीडास्पर्धांनंतर “चशळे” ठरतात ते पिाव!े 

 
                       -       (          )              

स्पर्धा वषट उच्ाकं र्धारकािे नाव देश ग ण 
प रुषासंाठी :-     
िॉसट व्िॉल्ट १९७८ जे. चकटगावा जपान १९·४० 
पॅरलल् बार् १९७८ जे. चकटगावा जपान १९·५० 
लरग्ज १९७८ िंग यू चपन िीन १९·१५ 
साईड िॉसट १९७८ त्साय िूनग त्संग िीन १९·२० 
्लोअर एक्झरसाईजेस १९७८ ली यू चिन िीन १९·४५ 
िॉचरझॉनटल बार १९७८ जे. चकटगावा जपान १९·७५ 
टीम िसॅ्म्पयनचशप १९७८ - िीन २८६·७० 
वैयचक्तक िसॅ्म्पयनचशप १९७४ के. िोराईड जपान ११३·२० 
चस्त्रयासंाठी :-     
्लोअर एक्झरसाईजेस १९७४ एस. वाय. चिआंग िीन १९·३५ 
बॅलनस बीम १९७८ िू िेंग िी िीन  १९·४० 
अन-ईव्िन पॅरलल् बासट १९७८ मा येन िँग िीन १९·६५ 
टीम िसॅ्म्पयनचशप १९७८ - िीन १९१·५५ 
वैयचक्तक िसॅ्म्पयनचशप १९७४ एस. वाय चिआंग िीन ७५·९५ 
 
 
 



 
           

                                         

स्पर्धा वषट स्पर्धटकािे नाव देश वजन (चक. गॅ्र.) 
्लायवटे (५२ चक. गॅ्र. पयंत) १९६६ सी. स कचिनदा थायलंड ३२२·५ 
बॅनटमवटे (५६ चक. गॅ्र. पयंत) १९७० मोिम्मद नाचसरी इराण ३६५·० 
फेदरवटे (६० चक. गॅ्र. पयंत) १९७० वाय. चमयाके जपान ३८५·० 
लाईटवटे (६७·५ चक. गॅ्र. 
पयंत) 

१९७० नसरल्ली देिनवी इराण ४२५·० 

चमडलवटे (७५ चक. गॅ्र. पयंत) १९६६ एस. ओशी जपान ४५५·० 
लाईट िेवी वटे (८२·५ चक. 
गॅ्र. पयंत) 

१९७० एस. ओशी जपान ४६०·० 

चमडल-िेवी वटे (९० चक. गॅ्र. 
पयंत) 

१९६६ ह्य गं व ली दचक्षण 
कोचरया 

४२५·५ 

िेवी वटे (११० चक. गॅ्र. पयंत) १९६६ एस. बरलमनॅो इराण ४९० 
स पर िेवी वटे (११० चक. गॅ्र. 
वर) 

१९७४ ए. शोराआळािी इराण ३१७·५ 

११० चक. गॅ्र. िे वर १९७८ एि. सी. यागं िीन ३२० 
 
 

                                                      
स्पर्धा वषट स्पर्धटकािे नाव देश ग ण 

चपस्त ल - स्टँडडट १९७८ त्से लनगा तेंग िीन ५७१ 
चपस्त ल - स्टँडडट (साचंघक) १९७८ - िीन २,२५७ 
िवचे्या दाबािे चपस्त ल (एअर 
चपस्तोल) 

१९७८ एम. फ चमचिसा जपान ३८३ 

िवचे्या दाबािे चपस्त ल (साचंघक) १९७८ - जपान १,५०७ 
एअर रायफल १९७४ चर िो जून उत्तर कोचरया ३८३ 
 १९७८ ली िीन पेनग िीन ३८३ 
एअर रायफल (साचंघक) १९७८ - िीन १,५१४ 
सेनटर फायर चपस्त ल १९७४ एि. आकात्स का जपान ५८२ 
 १९७८ ए. चिरो य की जपान ५८२ 
सेनटर फायर चपस्त ल (साचंघक) १९७४ - िीन २,३१४ 



 
           

चपस्त ल-रॅचपड फायर १९७८ जॉनग चकल पाकट  उत्तर कोचरया ५९३ 
चपस्त ल रॅचपड फायर (साचंघक) १९७८ - उत्तर कोचरया २,३९८ 
चपस्त ल-फ्री १९७८ स चिन-पो िीन ५६० 
चपस्त ल-फ्री (साचंघक) १९७८ - िीन २,१८२ 
स्मॉल बोअर रायफल तीन १९७८    
वगेवगेळे मोिरे (साचंघक) १९७८ - िीन ४,५५६ 
स्कीट १९७४ टी असो जपान १९४ 
स्कीट (साचंघक) १९७८ - जपान ५५८ 
रेप १९७४ मात्स ओका जपान १९२ 
रेप (साचंघक) १९७४ - जपान ५४३ 
स्मॉल-बोअर रायफल-प्रोन १९७८ के. क्य ंग िल उत्तर कोचरया ५९८ 
स्मॉल-बोअर रायफल-प्रोन 
(साचंघक) 

१९७८ - उत्तर कोचरया २,३६१ 

स्मॉल-बोअर रायफल-र्थ् री पोचझशनस १९७८ चर िो जून उत्तर कोचरया १,१४८ 
स्टँडडट रायफल १९७८ - उत्तर कोचरया ५७७ 
स्टँडडट रायफल (साचंघक) १९७८ - िीन २,२८० 
फ्री-रायफल १९५८ ए. फेचलचशआनो चफचलपाईनस १,०६९ 
 
 

* * * 
  



 
           

                                      

स्पर्धा वषट स्पर्धटकािे नाव देश वळे / ग ण 
प रुषासंाठी : -    चम. से. 
१०० मी. फ्रीस्टाईल १९७८ टी. यानाचगदानो जपान ५४·०१ से. 
२०० मी. फ्रीस्टाईल १९७८ आर. जेंराडों चफचलचपनस १: ५६·५८ 
४०० मी. फ्रीस्टाईल १९७८ टी. श चन जपान ४:०६·८३ 
१५०० मी. फ्रीस्टाईल १९७८ टी. श चन जपान १६:१४·९२ 
१०० मी. िेकस्रोक १९७८ कें चज इकेडा जपान १:०·७६ 
२०० मी. िेकस्रोक १९७८ टी. ताकािाचश जपान २:१०·८७ 
१०० मी. िेकस्रोक १९७८ टी. लशगेचिरो जपान १:०४·९४ 
२०० मी. िेकस्रोक १९७८ टी. लशगेचिरो जपान २:२२·५६ 
१०० मी. बटर्लाय १९७४ एि. िारा जपान ५८·२१ से. 
२०० मी. बटर्लाय १९७४ वाय. कोमाझाकी जपान २:०८·१४ 
४०० मी. चमड्ले १९७८ टी. यानाचगदातो जपान २:१०·२२ 
४०० मी. चमड्ले १९७८ टी. कोज्झो जपान ४:४०·८० 
४ X १०० मी. फ्रीस्टाईल चरले १९७८ - जपान ३:३५·९१ 
४ X २०० मी. फ्रीस्टाईल चरले १९७८ - जपान ७:४९·७५ 
४ X १०० मी. चमड्ले चरले १९७८ - जपान ३:५६·९७ 
४ X १००   .स्स्प्रगंबोडट डािस्व्िंग १९७८ क ओ-त्सन ब  िीन ६८७·७८ ग ण 
४ X १००   .िायबोडट डायस्व्िंग १९७८ चलड िाँग चलन िीन ६२९·२५ ग ण 
          :-     
४ X १०० मी. फ्रीस्टाईल १९७८ एस. यामाझाकी जपान १:३०·३० 
४ X २०० मी. फ्रीस्टाईल १९७८ बी. रिचनवान थायलंड २:०९·९८ 
४ X ४०० मी. फ्रीस्टाईल १९७८ एस.ज्य नी लसगापूर ४:३१·३५ 
४ X १०० मी. िेकस्रोक १९७८ एि. असारी जपान १:०६·७४ 
४ X २०० मी. िेकस्रोक १९७८ एि. असारी जपान २:२३·१२ 
४ X १०० मी. िेकस्रोक १९७८ सी. वतानाब े जपान १:१६·०४ 
४ X २०० मी. िेकस्रोक १९७८ सी. वतनाब े जपान २:४१·०१ 
४ X १०० मी. बटर्लाय १९७८ वाय. ितस दा जपान १:०३·५६ 
४ X २०० मी. बटर्लाय १९७८ वाय. ितस दा जपान २:१५·७९ 



 
           

४ X २०० मी. चमड्ले १९७४ वाय. चनचशगावा जपान २:५६·२० 
४ X ४०० मी. चमड्ले १९७८ चिराता चमओ जपान ५:०६·३४ 
४ X ८०० मी. फ्रीस्टाईल १९७८ एस. ज्य नी लसगापूर ९:१८·३३ 
४ X १०० मी. चमडले चरले १९७८ - जपान ४:२७·१६ 
४ X १०० मी. फ्रीस्टाईल चरले १९७८ - जपान ४:०३·५८ 
स्स्प्रगंबोडट डायस्व्िंग १९७८ माय चिन चशन िीन ५६२·४९ ग ण 
िायबोडट डायस्व्िंग १९७८ चिसाओ चसया िेन िीन ४७७·४२ ग ण 
८०० मी. सामूचिक प्रारंभ १९६६ पी. श लामोिंदोल थायलंड १-०५·२७ 
१००० मी. वळे मोजून चनर्लणत १९७८ स्वान-सनली दचक्षण कोचरया १-११·१५ 
१६०० मी. सामूचिक प्रारंभ १९६६ के. कृष्ट्णान  स्वान थायलंड २-१७·७२ 
१६०० मी. वळे मोजून चनर्लणत (संघ) १९७० - जपान १-५५·०९ 
४००० मी. वैयचक्तक पाठलाग १९७८ आय. तोशीयकी जपान ५-१७·४३ 
४००० मी. साचंघक पाठलाग १९५१ - भारत ४-२९·६० 
४८०० मी. सामचूिक प्रारंभ १९६६ पी. श लामोिंदोल थायलंड ७-१०·३१ 
१०,००० मी. सामचूिक प्रारंभ १९७० सी. ्पोन पोनग थायलंड १७-१३·९० 
१०० चक. मी. साचंघक चनर्लणत १९७० - जपान २-१३-३८·६१ 
२०० चक.मी. साचंघक प्रारंभ १९७० जू ग्यान गें मलेचशया ५-१२-०·५० 
२०० चक.मी. साचंघक सामचूिक प्रारंभ १९७० - कोचरया १५-४२-३७·८० 
१००० एम. स्स्प्रनट १९७४ एस. ओकाचशमा जपान ११·४७ सेकंद 
१००० एम. वळे मोजून चनर्लणत १९७४ एस. ओकाचशमा जपान ११·३१ सेकंद 
१०० एम. १९५१ एस. स चगिारा जपान १·२०·२ 
१८० चक.मी. रस्तावरील स्पर्धा 
(सामूचिक प्रारंभ) 

१९५१ चकिै टोचमइओका जपान ३-२२-२३·५० 

१५९·२३२ चक.मी. रस्त्यावरील स्पर्धा १९६२ टी. चजरापन थायलंड ४-५३-२५·८० 
१८० चक.मी. ख ली रस्त्यावरील 
स्पर्धा 

१९६२ - इंडोनेचशया १७-५७-४४·४ 
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ॲथलेनिक्सिर्धील अस्पष्ट आिा 
 

ताजा कलि : कोणत्यािी आंतरराष्ट्रीय क्रीडास्पर्धांत एक णात मोठे यश चमळवावयािे तर प रुषाचं्या व 
चस्त्रयाचं्यािी ॲथलेचटक्समध्ये पदके विेावी लागतात, श्रावणात प्राजक्तािी फ ले विेल्यासारखी! नवव्या 
आचशयाई क्रीडास्पर्धांत भारतात तसे कािी जमेलशी लक्षणे नािीत. भारतािा प रुषािंा व मचिलािंा 
ॲथलेचटक्स संप जािीर झाला आिे. त्यातंील प्रत्येक खेळाडूिे आजवरेीिे सवोत्तम पराक्रम व आठव्या 
आचशयाई स्पर्धांत त्या त्या क्रीडाप्रकारात, बाबीत पचिले आलेल्यािें पराक्रम यािंी त लना करता, भारतात फक्त 
नऊ बाबींति मात्र कािी आशा करण्यास थोडाफार वाव चदसतो. त्या नऊ बाबी म्िणजे प रुषाचं्या ८०० मीटसट, 
१५०० मी., ५००० मी. व १०००० मी. या िार पळण्याच्या शयटती आचण गोळाफेक व चस्त्रयांच्या १०० मी., २०० 
मी. व ४०० मी. या पळण्याच्या शयटती व ४०० मीटसट िडटल्स या िोत. या नऊ बाबींत इतर राष्ट्रातंील खेळाडंूनी 
गेल्या िार वषांत प्रगती केलीि असेल. त्याम ळे भारताच्या ॲथलेचटक्समर्धील आशा आणखीि अर्धर, अचर्धक 
अस्पष्ट, घूसर िोतात. 

 
नवव्या आचशयाई क्रीडास्पर्धांतील ॲथलेचटक्समर्धील प्रत्येक बाबीतील भारतािा क्रमाकं एकिा 

खेळाडू, त्यािा आजवरेीिा सवोत्तम पराक्रम व कंसात, त्या बाबीत १९७८ च्या, आठव्या आचशयाई क्रीडास्पर्धांत 
प्रथम आलेल्यािा त्या वळेीिा पराक्रम प ढे चदलेला आिे :- 

 
     :- 

 
र्धाविे :- १०० मीटसट-आनंद शटे्टी : १०·७ सेकंद; (१०·४४ से); २०० मी-आनंद शटे्टी व टी. स ंदर राज 

: (दोघेिी) २१·५ से. (२१·४२ से); ४०० मी. के. के. पे्रमिंद्रन : ४७ से. (४६·७१ से.); ८०० मी-िाल्सट 
बोरोचमओ : १ चमचनट ४७·८ से. (१ चम. ४८·८ से.); १५०० मी-टी. स रेश यादव : ३ चम. ४६·९ से. (३ चम. ४७·५ 
से.); ५,००० मी. -राजक मार : १३ चम. ४६·५ से. (१४ चम. २२ से.); १०,००० मीटसट-चशवनाथ लसग : २९ चम. 
२६·४ से. (३० चम. ७·०७ से.) आचण मरेॅथॉन-सरूपलसग-२ तास ३० चम. ९ से. (२ तास १५ चम. २९·७ से.), ११० 
मीटसट िडटल्स-सत्वरलसग-१४·३ से. (१४·२८ से.) व ४०० मीटसट िडटल्स-के. एस. बालस िमचण : ५१·९ से. 
(५०·८१ से), ३००० मीटसट अडथळ्यािी शयटत-प्रदीप डोग्रा : ८ चम. ४७·५ से. (८ चम. ४०·७ से.), लाबं उडी-
एस. बालस िमण्यम-७·२६ मीटसट (७·८५ मीटसट); काठीने उडी (पोल व्िॉल्ट)-राजेनद्र क मार : ४·६० मीटसट 
(५·१० मीटसट); चतिेरी उडी (िॉप, स्टेप अँड जंप)-एस. बालस िमण्यम : १५·८९ मीटसट (१६·५६ मीटसट), 
भालाफेक-ग रुतेजलसग : ७१·४० मीटसट (७९·२४ मी.); गोळाफेक-बिादूरलसग : १७·८७ मी. (१७·६१ मी.), 
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