माध्यममक शालाांत प्रमाणपत्र (इ.10 वी ) व उच्च
माध्यममक शालाांत प्रमाणपत्र (इ.12 वी) परीक्षेस
प्रमवष्ट होणाऱ्या राज्य,राष्रीय व आांतरराष्रीय
पातळीवर

सहभागी

झालेल्या

खेळाडू

मवद्यार्थ्यांना क्रीडा सवलतीचे वाढीव 25 गुण
दे ण्याबाबतची

सुधारीत

काययपध्दतीची

अांमलबजावणी.
महाराष्र शासन
शालेय मशक्षण व क्रीडा मवभाग,
शासन मनणयय क्रमाांक:-एसएससी-2012/(154/12)/उमामश-2
मांत्रालय मवस्तार भवन, मुांबई- 400 032
मदनाांक :- 21 एमप्रल, 2015.
सांदभय :- १) समचव, महाराष्र राज्य माध्यममक व उच्च माध्यममक मशक्षण मांडळ, पुणे याांचे
अ.शा. पत्र क्र.रामां/पमरक्षा-5/3655, मद. 21 मे 2007.
२) शासन पत्र क्र.एसएससी-2002/(104/02)/उमामश-2, मद. ४ जून 2007
३) समचव, महाराष्र राज्य माध्यममक व उच्च माध्यममक मशक्षण मांडळ, पुणे याांचे पत्र
क्र.रा.मां./पमरक्षा-5/3874, मद. 1.7.2011
४) शासन मनणयय शालेय मशक्षण व क्रीडा मवभाग क्र.
एसएससी-2011/(162/11)/उमामश-2 मद. 30 नोव्हेंबर 2011
5) समचव, महाराष्र राज्य माध्यममक व उच्च माध्यममक मशक्षण मांडळ, पुणे याांचे पत्र
क्र.रा.मां./पमरक्षा-6/मद. 14.8.2012.
6) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा सांचालनालयाचे पत्र क्र.क्रीयुसे/खेक्रीगुण/441/12
13/193/का-4, मद. ३ जुल,ै 2013.
प्रस्तावना :माध्यममक शालाांत प्रमाणपत्र (इ. १० वी) व उच्च माध्यममक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेस प्रमवष्ट
होणा-या राज्य, राष्रीय व आांतरराष्रीय पातळीवर सहभागी झालेल्या खेळाडू मवद्यार्थ्यांना पमरक्षेत
अनुत्तीणय झाल्यास, तयाांना उत्तीणय होण्याच्या मकमान मयादे पयंत क्रीडा सवलतीचे वाढीव 25 गुण केवळ
उत्तीणय होण्यासाठी दे ण्यास सांदभाधीन मदनाांक 30/11/2011 च्या शासन मनणययान्वये मान्यता दे ण्यात
आली आहे.
राज्यात क्रीडा सांस्कृतीचे सांवधयन, प्रचार, प्रसार व जोपासना करण्यासाठी पोषक वातावरण
असण्याच्या दृष्टीने राज्याचे क्रीडा धोरण, 2012 जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणातील मशफारस
क्र. 3.1 ही खेळाडूां ना प्रोतसाहन, सवलती व गौरव यामवषयीची आहे. मदनाांक 30/11/2011 च्या
आदे शानुसार फक्त अनुत्तीणय होणा-या खेळाडूां नाच क्रीडा गुण सवलतीचा लाभ ममळत असून,
खेळाबरोबरच अभ्यासक्रमातही प्रगती करणा-या खेळाडूां ना डावलले जात असल्याची भावना होत
होती.तयामुळेच क्रीडा मवभागाने क्रीडा धोरण सममतीची उपरोक्त मशफारस मांत्रीमांडळासमोर ठे वली
होती. सममतीची मशफारस मांत्रीमांडळाने मान्य केली असून तयानुसार क्रीडा गुण सवलतीचे सुधारीत
आदे श मनगयममत करण्याची बाब शासनाच्या मवचाराधीन होती.

शासन ननर्णय क्रमाांकः एसएससी-2012/(154/12)/उमामश-2

शासन मनणयय :माध्यममक शालाांत प्रमाणपत्र (इ. १० वी) व उच्च माध्यममक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) पमरक्षेस प्रमवष्ट
होणा-या राज्य, राष्रीय व आांतरराष्रीय पातळीवर सहभागी झालेल्या खेळाडू मवद्यार्थ्यांना क्रीडा
सवलतीचे वाढीव २५ गुण दे ण्यासांदभातील सुधामरत काययपद्धतीस शासन मान्यता दे ण्यात येत आहे.
सदर सुधामरत काययपद्धती आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा सांचालनालय, महाराष्र राज्य, पुणे व महाराष्र
राज्य माध्यममक व उच्च माध्यममक मशक्षण मांडळ याांनी प्रस्तामवत केल्यानुसार पमरमशष्ट “अ” मधील
अटींची पूतयता करण्याच्या अधीन राहू न क्रीडा सवलतीचे वाढीव गुण अनुज्ञय
े राहतील.
2.

सदर शासन मनणययाची अांमलबजावणी सन 2015-16 या वषापासून करण्यात येईल.

3.

सदर शासन मनणयय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर

उपलब्ध करण्यात आला असून तयाचा सांगणक साांकेताांक क्र. 201504211450493021 असा आहे. हा
आदे श मडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांमकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल याांचे आदे शानुसार व नाांवाने,
Digitally signed by Prakash

Krishnrao Thube
Prakash
DN: CN = Prakash Krishnrao Thube,
= IN, S = Maharashtra, O =
Krishnrao Thube CGovernment
Of Maharashtra, OU =
Joint Secretary
Date: 2015.05.13 10:42:41 +05'30'

(प्रकाश ठु बे)
सहसमचव, महाराष्र शासन
प्रमत,
1) मशक्षण आयुक्त,महाराष्र राज्य,पुणे
2) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा सांचालनालय, महाराष्र राज्य, पुणे.
3) अध्यक्ष, महाराष्र राज्य माध्यममक व उच्च माध्यममक मशक्षण मांडळ, पुणे.
4) मशक्षण सांचालक (माध्यममक व उच्च माध्यममक), महाराष्र राज्य, पुणे.
5) सवय मवभागीय अध्यक्ष, महाराष्र राज्य माध्यममक व उच्च माध्यममक मवभागीय मशक्षण मांडळ.
6) सवय मवभागीय मशक्षण उपसांचालक.
7) महासांचालक, मामहती व जनसांपकय सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई.
8) मा.प्रधान समचव (उच्च व तांत्रमशक्षण), मांत्रालय, मुांबई.
9) मा. मुख्यमांत्र्याचे उपसमचव, मा. मुख्यमांत्र्याांचे समचवालय, मांत्रालय, मुांबई.
10) मा. मांत्री (शालेय मशक्षण व क्रीडा) याांचे खाजगी समचव.
11) मा. प्रधान समचव (शा.मश. व क्री.मव.) याांचे स्वीय सहायक.
12) उपसमचव (समन्वय), शालेय मशक्षण व क्रीडा मवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
13) मनवड नस्ती, उमामश-2.
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शासन मनणयय क्रमाांक :- एसएससी-2012/(154/12)/उमामश-2
मदनाांक :- 21 एमप्रल, 2015 सोबतचे
पमरमशष्ट “अ”
(१)

भारतीय शालेय खेळ महासांघ, भारतीय क्रीडा प्रामधकरण पुरस्कृत खेळ, महाराष्र

शासनाच्या क्रीडा मवभागामाफयत आयोमजत सुब्रतो मुखजी फुटबॉल कप, जवाहरलाल नेहरू हॉकी कप,
मवनु मांकड, सी.के. नायडू केंद्र शासन मान्यताप्राप्त खेळ, भारतीय ऑललमपक व महाराष्र ऑमलम्पपक
असोमशएशनची सांलग्नता असलेले एकमवध खेळाच्या राज्य सांघटनाहस्त आयोमजत खेळ क्रीडा
गुणासाठी ग्राह्य धरण्यात यावे.
(२) इ. १० वी व १२ वी च्या खेळाडू मवद्यार्थ्यांसाठी राज्य, राष्रीयव आांतरराष्रीय स्तरावरील
क्रीडा स्पधांचा १ जून ते 28/29 फेब्रुवारी हा कालावधी ग्राह्य धरण्यात यावा. परीक्षा सांपल्यानांतर
आयोमजत करण्यात आलेल्या कोणतयाही क्रीडा स्पधेत सहभागी झालेल्या खेळाडूां ना वाढीव क्रीडा
गुणाांची सवलत दे ण्यात येऊ नये.
(3) खेळाडू मवद्यार्थी हा एकापेक्षा अमधक खेळात सहभागी झालेला असला तरीही तयाला तयाच्या
उच्चतम एकाच खेळाच्या प्रमाणपत्राचे गुण ग्राह्य धरण्यात यावेत.
(४) खेळाडू मवद्यार्थी ज्या मजल्ह्यामध्ये मशक्षण घेत आहे तयाच मजल्ह्याकडू न तयाने राज्यस्तरीय
क्रीडा स्पधेत सहभाग घेतलेला असावा. (ही अट मुांबई शहर, मुांबई उपनगर व ठाणे मजल्ह्यातील
खेळाडू मवद्यार्थ्यांच्या बाबतीत लागू होणार नाही.)
(५) एकमवध खेळ क्रीडा सांघांटनानी १४ वषावरील कोणतयाही २ वयोगटातच राज्य/राष्रीय
स्तरीय क्रीडा स्पधा आयोमजत केलेल्या असाव्यात. (इ. १० वी व १२ वी साठी) खुल्या गटातील क्रीडा
स्पधा वाढीव क्रीडा गुणासाठी ग्राह्य धरण्यात येऊ नयेत.
(६) शालेय, राज्यस्तरीय, राष्रीय व आांतरराष्रीय क्रीडा स्पधेत सहभागी झालेल्या व
प्रावीण्यप्राप्त खेळाडूां ची यादी स्पधा सांपल्यानांतर १५ मदवसाांच्या आत ज्या मजल्ह्यात क्रीडा स्पधांचे
आयोजन करण्यात आले आहे , तया मजल्हा क्रीडा अमधकारी याांनी क्रीडा व युवक सेवा
सांचालनालयाच्या वेबसाईटवर प्रमसद्ध करण्याबाबतची काययवाही करावी. सदर यादी वेबसाईटवर
प्रमसद्ध करण्याबाबत क्रीडा उपसांचालक (मुख्यालय) याांनी मनयांत्रण ठे वावे.
(७) अमधकृत राज्यसांघटनाांनी आयोमजत केलेल्या अमधकृत राज्यस्तरीय, राष्रीय व
आांतरराष्रीय क्रीडा स्पधे त सहभागी झालेल्या व प्रामवण्य प्राप्त खेळाडूां ची यादी तया तया खेळाच्या
राज्यसांघटनेने तयाांच्या अध्यक्ष/समचव याांच्या स्वाक्षरीने १५ मदवसाांच्या आत राज्यसांघटनेच्या
वेबसाईटवर प्रमसद्ध करावी व एक प्रत क्रीडा सांचालनालयास सादर करावी.
(८) माध्यममक व उच्च माध्यममक मशक्षण मांडळाने ज्या खेळाडूां ना वाढीव क्रीडा गुण मदलेले
आहेत तयाांची यादी वेबसाईटवर प्रमसद्ध करण्यात यावी.
(९) राज्य सांघटनाांनी तयाांच्या राज्य, राष्रीय व आांतरराष्रीय क्रीडा स्पधेची मामहती स्पधा सांपन्न
झाल्यानांतर १५ मदवसाांच्या आत मवमहत नमुन्यामध्ये सांबांमधत मजल्हा क्रीडा अमधकारी कायालयास दोन
प्रतीत व एक प्रत क्रीडा व युवक सेवा सांचालनालयास सादर करावी. मजल्हा क्रीडा अमधकारी याांनी
सदर प्रस्तावाची छाननी करुन पुढील काययवाही करावी. यानांतरचे प्रस्ताव कोणतयाही पमरम्स्र्थतीत
म्स्वकारले जाणार नाहीत. (एकमवध खेळाच्या राज्य/मजल्हा सांघटनेने सांबांमधत मजल्हा क्रीडा अमधकारी
पृष्ठ 12 पैकी 3
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कायालयाांना सादर करावयाच्या कागदपत्राांची यादी सोबतच्या पमरमशष्ट “ब” मध्ये दे ण्यात आलेली
आहे.
(10) राज्यस्तरीय स्पधा सांपन्न झाल्यानांतर खेळाडू ने तयाचे अजय तवरीत मुख्याध्यापक/प्राचायय
याांच्याकडे सादर करावा. मुख्याध्यापक/प्राचायय याांनी खेळाच्या अजाची शहामनशा करुन तो ७ मदवसात
सांबांमधत मजल्हा क्रीडा अमधकारी याांचेकडे सादर करावा. मजल्हा क्रीडा अमधकारी याांनी क्रीडा गुणाांचे
प्रस्ताव तया शैक्षमणक वषातील मदनाांक ३० एमप्रल पयंत सांबांमधत मवभागीय मशक्षण मांडळ याांच्या
कायालयास सादर करावेत.
(११)

राज्य सांघटनेमाफयत आयोमजत स्पधा या मजल्हा, मवभाग, राज्य व राष्रीय स्तरावर

आयोजन करणे आवश्यक आहे.
(१२)

सांघटनेच्या मजल्हास्तरीय व मवभागीय क्रीडा स्पधेची व मजल्हास्तमरय सांघटनेच्या

अमधकृततेबाबतच्या कागदपत्राांची तपासणी मजल्हा क्रीडा अमधकारी याांनी करावी.
(१३)

क्रीडा व युवक सेवा सांचालनालयामाफयत ज्या खेळाांना क्रीडा गुण द्यावयाचे आहेत तया

खेळाांच्या अमधकृत राज्य सांघटनाांच्या याद्या मजल्हा क्रीडा अमधकारी व मवभागीय मांडळाांना मदनाांक १ मे
पयंत कळवाव्यात. तसेच आपल्या वेबसाईटवर प्रमसमद्धस द्याव्यात. (एकमवध खेळाची अमधकृत राज्य
सांघटना ठरमवण्यासाठी राज्य सांघटनाांनी क्रीडा व युवक सेवा सांचालनालयास सादर करावयाच्या
कागदपत्राांची यादी सोबतच्या पमरमशष्ट “क” मध्ये दे ण्यात आली आहे .)
(१४)

मजल्हा सांघटनेने आयोमजत केलेल्या मजल्हास्तमरय क्रीडा स्पधांमध्ये साांमघक क्रीडा

प्रकारामध्ये कमीत कमी ८ सांघ वैयम्क्तक क्रीडा प्रकारामध्ये प्रतयेक बाबीत कमीत कमी ८ खेळाडू
सहभागी होणे आवश्यक आहे. तसेच सहभागी झालेल्या खेळाडूां ची नोंदणी मजल्हा स्तरावर होणे
आवश्यक आहे. सदर मनयम राज्यस्तर स्पधेसाठीही लागू करण्यात यावा.
(15)

राज्य सांघटनाांनी मजल्हा, मवभाग व राज्यस्तर स्पधांचे प्रमाणपत्र वाटप करताना

प्रमाणपत्राांची रमजस्टरमध्ये नोंद करणे आवश्यक आहे.
(16)

राज्य सांघटनाांनी स्पधेंच्या प्रतयेक प्रमाणपत्रावर अनुक्रमाांक, सांघटनेचा नोंदणी क्रमाांक,

मदनाांक, राज्यस्तरीय मकतवी स्पधा आहे, स्पधेचा कालावधी, स्र्थळ याचा उल्लेख असणे आवश्यक आहे.
तसेच प्रमाणपत्रामध्ये खेळाडूां चे वयोगटाचा उल्लेख आवश्यक आहे.
(१७)

प्रतयेक वषी एक वयोगटातील एकच स्पधा ग्राह्य धरण्यात येईल. मनमांमत्रत क्रीडा स्पधा

ग्राह्य धरण्यात येणार नाहीत.
(१८)

राज्य व राष्रीयस्तरावरील स्पधांच्या प्रमाणपत्रावर अध्यक्ष व समचव याांच्यापैकी एकाची

शाईची स्वाक्षरी अमनवायय आहे
(19)

राज्य सांघटनाांनी ज्या मजल्हामध्ये मजल्हा, मवभाग व राज्य स्तरावरील स्पधांचे आयोजन

केले असेल तया स्पधांसाठी सांबांमधत मजल्हा क्रीडा अमधकारी याांना व राष्रीयस्पधेसाठी सांबांमधत
मवभागीय उपसांचालक, क्रीडा व युवक सेवा याांना मनमरक्षक पहणून उपम्स्र्थत राहण्याबाबत कळमवण्यात
यावे.
(20)

मजल्हा, राज्य सांघटनाांनी मजल्हास्तरीय स्पधा, राज्य अलजक्यपद मनवड चाचणी स्पधा,

राष्रीय स्पधा इ. सवय स्पधांचा वार्षषक काययक्रम मनमित करुन तयाची प्रत सांबांमधत मजल्हा क्रीडा
अमधकारी, मवभागीय उपसांचालक, क्रीडा व युवक सांचालनालयास वषाच्या सुरुवातीला कळवावी.
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(२१)

राज्य सांघटनाांनी सवय स्तरावरील स्पधांचे अमभलेख कायमस्वरुपी जतन करुन ठे वणे

आवश्यक आहे.
(२२)

क्रीडा व युवक सेवा सांचालनालयाच्या वरील मनकषाांव्यमतमरक्त महाराष्र राज्य

माध्यममक व उच्च माध्यममक मशक्षण मांडळाने मवमहत केल्यानुसार खालील मनकषाांचाही यामध्ये अांतभाव
करण्यात येत आहे :अ) १) वाढीव क्रीडा गुण सवलतीचे गुण खेळाडू मवद्यार्थी अनुमत्तणय होत असल्यास उत्तीणय
होण्यास मजतके गुण कमी पडत असतील मततके अनुज्ञय
े असलेल्या गुण मवभागणी प्रमाणे गुण
एक लकवा सवय मवषयात कमाल मयादे त मवभागून द्यावेत. उवयरीत मशल्लक गुण सांबांमधत खेळाडू
मवद्यार्थ्यांच्या एकूण टक्केवारीमध्ये जमा करण्यात यावे.
२) उत्तीणय मवद्यार्थ्यांना अनुज्ञय
े असलेले गुण एकूणात प्रचमलत पद्धतीनुसार दशयमवण्यात
यावेत.
ब) राज्यस्तरीय, राष्रीय व आांतरराष्रीय क्रीडा स्पधेत सहभागी झालेल्या व प्रामवण्य सांपादन
केलेल्या खेळाडूां ना क्रीडा गुण दे ताना चालू शैक्षमणक वषातील इ. १० वी व १२ वी साठी १ जून
ते 28/29 फेब्रुवारी हा कालावधी ग्राह्य धरण्यात यावा.
क)

राज्य सांघटनेच्या वतीने आयोमजत करण्यात येणा-या स्पधांचे आयोजन मजल्हास्तर,

मवभागस्तर, राज्यस्तर व राष्रीयस्तर या क्रमाने झाले असेल तरच क्रीडा गुण सवलत दे ण्यात
यावी.
(२३) सदर सवलत ही मनयममत मवद्यार्थी याांना लागू राहील.
(२४) क्रीडा धोरण सममतीच्या मशफारशीनुसार शासनाच्या वतीने आयोमजत भारतीय शालेय
खेल महासांघ, भारतीय खेल प्रामधकरण पुरस्कृत आयोमजत करण्यात येणा-या स्पधेकमरता
खालीलप्रमाणे वाढीव क्रीडा गुण सवलत अनुज्ञय
े राहीलअ) क्रीडा मवभागामाफयत आयोमजत करण्यात येत असलेल्या शालेय/ग्रामीण/ममहला/इतर
क्रीडा स्पधेत, आांतरराष्रीयस्पधेत सहभाग घेतलेल्या, प्रामवण्य ममळमवलेल्या व राष्रीयक्रीडा
स्पधेत प्रर्थम, मितीय व तृतीय प्रामवण्य प्राप्त केलेल्या खेळाडू मवद्यार्थ्याला वाढीव २५ क्रीडा गुण
दे ण्यात यावेत.
ब) क्रीडा मवभागामाफयत आयोमजत करण्यात येत असलेल्या शालेय/ग्रामीण/ममहला/इतर
राष्रीयक्रीडा स्पधेत सहभागी झालेल्या व राज्यस्तरीय क्रीडा स्पधेत प्रर्थम, मितीय व तृतीय
प्रामवण्य प्राप्त खेळाडू मवद्यार्थ्यांना वाढीव २0 क्रीडा गुण दे ण्यात यावेत.
क) क्रीडा मवभागामाफयत आयोमजत करण्यात येत असलेल्या शालेय/ग्रामीण/ममहला/ इतर
राज्यस्तरीय क्रीडा स्पधेत सहभागी झालेल्या खेळाडू मवद्यार्थ्यांना वाढीव 15 क्रीडा गुण दे ण्यात
यावेत.
(२५) क्रीडा धोरण सममतीच्या मशफारशीनुसार मान्यता प्राप्त एकमवध खेळ क्रीडा सांघटनािारे
आयोमजत करण्यात येणा-या साांमघक/वैयम्क्तक खेळाांच्या क्रीडा स्पधेकमरता खालीलप्रमाणे वाढीव
क्रीडा गुण सवलत अनुज्ञय
े राहीलअ) सांघटनेच्या अमधकृत आांतरराष्रीय क्रीडा स्पधेत सहभागी झालेल्या व आांतरराष्रीय,
राष्रीयक्रीडा स्पधेत प्रर्थम, मितीय व तृतीय प्रामवण्य प्राप्त केलेल्या खेळाडू मवद्यार्थ्यांना वाढीव
25 क्रीडा गुण दे ण्यात यावेत..
पृष्ठ 12 पैकी 5

शासन ननर्णय क्रमाांकः एसएससी-2012/(154/12)/उमामश-2

ब) सांघटनेच्या अमधकृत राष्रीय क्रीडा स्पधेत सहभागी झालेल्या व राज्यस्तरीय क्रीडा स्पधेत
प्रर्थम, मितीय व तृतीय प्रामवण्य प्राप्त केलेल्या खेळाडू मवद्यार्थ्यांना वाढीव 20 क्रीडा गुण दे ण्यात
यावेत.
क) सांघटनेच्या अमधकृत राज्यस्तरीय क्रीडा स्पधेत सहभागी झालेल्या खेळाडू मवद्यार्थ्यांना
वाढीव 15 क्रीडा गुण दे ण्यात यावेत.
(26) क्रीडा धोरण सममतीच्या मशफारशीनुसार अनुज्ञेय क्रीडा गुणाांची सवलत खालीलप्रमाणे अ) इयत्ता ९ वी व ११ वी इयत्तेच्या मवद्यार्थ्यांनादे खील वरीलप्रमाणे क्रीडा गुण सवलत दे ण्यात
यावी.

यामवषयीचा प्रस्ताव सांबांमधत मजल्हा क्रीडा अमधकारी कायालयाने प्रमामणत करुन

शाळे कडे पाठवावा.
ब) इयत्ता १ ली ते ८ वीच्या शामररीक मशक्षण परीक्षेत मजल्हा, मवभाग, राज्य व राष्रीयस्पधेत
प्रामवण्य ममळमवलेल्या मवद्यार्थी खेळाडूां ना अनुक्रमे २५, 50, ७५, १०० अमधक गुण दे ण्यात यावे.
सदरील गुण मवषयाच्या एकूण गुणाच्या बेरजेत धरावेत. तर्थामप गुणाांची सरासरी १००% पेक्षा
जास्त होऊ नये.
(27) वरील अटींमध्ये बदल करण्याचे अमधकार शासनास राहतील.
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शासन मनणयय क्रमाांक :- एसएससी-2012/(154/12)/उमामश-2
मदनाांक :- 21 एमप्रल, 2015 सोबतचेे़
पमरमशष्ट “ब”
(एकमवध खेळाच्या राज्य/मजल्हा सांघटनेने सांबांमधत मजल्हा क्रीडा अमधकारी कायालयाांना सादर
करावयाच्या कागदपत्राांची यादी).
1.

मजल्हा सांघटनेचे धमयदाय आयुक्त याांचेकडे सांस्र्था नोंदणी अमधमनयम, 1860 व मुांबई
सावयजमनक मवश्वस्तव्यवस्र्था अमधमनयम, 1950 अन्वये नोंदणी प्रमाणपत्र.

2.

राज्य सांघटनेस मजल्हा सांघटना सांलग्न असल्याबाबतचे पत्र.

3.

मजल्हा सांघटनेच्या घटनेची प्रत.

4.

मजल्हास्तर/मवभागस्तर क्रीडा स्पधेचा सांपूणय अहवाल.

5.

मजल्हा सांघटनेच्या गतवषाच्या लेखामववरण पत्राची स्वाक्षमरत प्रत.

6.

मजल्हा सांघटनेच्या सवयसाधारण सभेच्या इमतवृत्ताची स्वाक्षमरत प्रत.

7.

राज्य, राष्रीय, आांतरराष्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पधांचे पमरपत्रक.

8.

राज्य, राष्रीय, आांतरराष्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पधेत सहभागी झालेल्या खेळाडूां ची
प्रवेमशका.

9.

राज्य, राष्रीय, आांतरराष्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पधांची भाग्यपमत्रका.(Lots)

10.

राज्य, राष्रीय, आांतरराष्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पधांचे गुणपत्रक (साांमघक खेळ).

11.

राज्य, राष्रीय, आांतरराष्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पधांचा वजनगटमनहाय वजन घेतलेबाबत
खेळाडूां ची स्वाक्षरी असलेला तक्ता व भाग्यपमत्रका (वैयम्क्तक खेळ).

12.

राज्य, राष्रीय, आांतरराष्रीय स्तरावरील ॲर्थलेमटक्स व जलतरण स्पधांची बाबमनहाय
काययक्रमपमत्रका.

13.

राज्य, राष्रीय, आांतरराष्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पधांचे अांमतम मनकालपत्र.

14.

राज्य, राष्रीय, आांतरराष्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पधांत सहभागी झालेल्या खेळाडूां च्या
याद्या सोबतच्या मवमहत नमुन्यात (पमरमशष्ट “इ”) दोन प्रतीत. राज्य सांघटनेचे अध्यक्ष व
समचव याांची शाईची स्वाक्षरी व मशक्का असलेली प्रत.

15.

राज्य सांघटनेचे अध्यक्ष व समचव याांच्या शाईच्या नमुना स्वाक्षरीचे पत्र.
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शासन मनणयय क्रमाांक :- एसएससी-2012/(154/12)/उमामश-2
मदनाांक :- 21 एमप्रल, 2015 सोबतचे
पमरमशष्ट “क”
(एकमवध खेळाची अमधकृत राज्यसांघटना ठरमवण्यासाठी राज्यसांघटनाांनी क्रीडा व युवक सेवा
सांचालनालयास सादर करावयाच्या कागदपत्राांची यादी.)
1.

राज्यसांघटनेने धमयदाय आयुक्त याांचेकडू न सांस्र्था नोंदणी अमधमनयम, 1860 व मुांबई
सावयजमनक मवश्वस्तव्यवस्र्था अमधमनयम,1950 अन्वये नोंदणी प्रमाणपत्र.

2.

राज्यसांघटनेस महाराष्र ऑमलम्पपक असोमसएशनची मान्यता/सांलग्नता असलेबाबतचे पत्र.

3.

राज्यसांघटनेस तयाांच्या सांबांमधत एकमवध खेळाच्या राष्रीयसांघटनेची मान्यता/सांलग्नता
असलेबाबतचे पत्र तसेच तया राष्रीयसांघटनेस केंद्र शासनाची मान्यता/इांमडयन ऑमलम्पपक
असोमसएशनची मान्यता/सांलग्नता असल्याबाबतच्या पत्राची प्रत.

4.

जी राज्यसांघटना महाराष्र ऑमलम्पपक असोमसएशन व एकमवध खेळाच्या राष्रीयसांघटनेस
सांलग्न आहे, तीच राष्रीयसांघटना इांमडयन ऑमलम्पपक असोमसएशनला सांलग्न असणे
आवश्यक आहे.

5.

राज्यसांघटनेस मकमान 7५ टक्के महसूली मजल्ह्याप्रमाणे मजल्हासांघटना सांलग्न असणे
आवश्यक आहे. सदर मजल्हा सांघटनाांची सांस्र्था नोंदणी अमधमनयम, 1860 व मुांबई सावयजमनक
मवश्वस्तव्यवस्र्था अमधमनमय, 1950 अन्वये नोंदणी प्रमाणपत्र.

6.

राज्यसांघटनेस सांलग्न असलेल्या मजल्हा सांघटनाांची यादी.

7.

राज्यसांघटनेच्या अद्ययावत पदामधका-याांच्या यादीला, धमयदाय आयुक्त याांनी मान्यता मदलेली
अर्थवा तयाांच्या दस्तऐवजामध्ये बदल केलेली प्रत.

8.

राज्यसांघटनाांचे अध्यक्ष व समचव याांची नावे तयाांच्या नमुना स्वाक्षरीचे पत्र.

9.

राज्यसांघटनेच्या घटनेची प्रत.

10.

राज्यसांघटनेच्या खेळाच्या क्रीडा स्पधा आयोजनाच्या मनयमावलीची प्रत.

11.

राज्य सांघटनेच्या गतवषाच्या लेखा मववरण पत्राची स्वाक्षमरत प्रत.

12.

राज्य सांघटनेच्या गतवषातील सवयसाधारण सभेच्या इमतवृत्ताची स्वाक्षमरत प्रत.
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पमरमशष्ट “ड”
भारतीय शालेय खेळ महासांघ पुरस्कृत शालेय क्रीडा स्पधांमधील खेळ :
अ.क्र.

खेळ

1

ॲर्थलेमटक्स

2

आचयरी

3

बॅडलमटन

4

बास्केटबॉल

5

बॉक्क्सग

6

बेसबॉल

7

बुमद्धबळ

8

मक्रकेट

9

मक्रकेट मवनू मांकड

10

मक्रकेट सी. के. नायडू

11

सायकललग रोडरेस

12

फूटबॉल

13

तलवारबाजी

14

मजपनॅम्स्टक््

15

हॉकी

16

हॅण्डबॉल

17

ज्युदो

18

कबड्डी

19

खो-खो

20

लॉनटे मनस

21

नेटबॉल

22

रोलर स्केलटग क्वॉड व इनलाइन

23

रोलर हॉकी

24

रोलबॉल

25

रायफल शूलटग

26

जलतरण, डायक्व्हग व वॉटरपोलो

27

सॉफ्टबॉल

28

टे बलटे मनस

29

तायक्वाांदो

30

व्हॉलीबॉल

31

कुस्ती

32

वेटमलक्फ्टग

33

योगा

34

सुब्रतो कप फूटबॉल

35

नेहरु कप हॉकी

36

मल्लखाांब
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37

बॉलबॅडलमटन

38

कॅरम

39

डॉजबॉल

40

मककबॉक्क्सग

41

मसकई माशयल आटय

42

थ्रोबॉल

भारतीय क्रीडा प्रामधकरण पुरस्कृत ग्रामीण राजीव गाांधी खेल अमभयान या क्रीडा स्पधांचे खेळ :
अ.क्र.
1

खेळ
ग्रामीण गट क्र. १ - ॲर्थलेमटक्स
तायक्वााँदो
व्हॉलीबॉल

2

ग्रामीण गट क्र. 2 - कबड्डी
खो-खो

3

ग्रामीण गट क्र. 3 - फूटबॉल
वेटमलक्फ्टग

4

ग्रामीण गट क्र. 4 - धनुर्षवद्या

5

ग्रामीण गट क्र. 5 - कुस्ती

भारतीय क्रीडा प्रामधकरण पुरस्कृत ममहला/राजीव गाांधी खेळ अमभयान (RGKA) क्रीडा स्पधांचे खेळ :
अ.क्र.
1

खेळ
ममहला गट क्र. १ - बास्केटबॉल
जलतरण
मजपनॅम्स्टक््

2

ममहला गट क्र. 2 - हॅण्डबॉल
हॉकी
टे मनस

3

ममहला गट क्र. 3 - ॲर्थलेमटक्स
बॅडलमटन
टे बल-टे मनस

4

ममहला गट क्र. 4 - कबड्डी
खो-खो
व्हॉलीबॉल

ऑल इांमडया स्पोटय स कौम्न्सल फॉर मद डे फच्या क्रीडा स्पधांचे खेळ :
अ.क्र.

खेळ

1

मैदानी

2

बॅडलमटन

3

बास्केटबॉल

4

मक्रकेट

5

फूटबॉल
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6

जलतरण

7

टे बल-टे मनस

8

व्हॉलीबॉल

9

कुस्ती

पॅरा ऑमलम्पपक कममटी ऑफ इांमडयाच्या क्रीडा स्पधांचे खेळ :
अ.क्र.

खेळ

1

मैदानी

2

धनुयमवद्या

3

मसटींग व्हॉलीबॉल

4

पॉवरमलक्फ्टग

5

रायफल शूलटग

6

जलतरण

7

टे बल-टे मनस

8

म्व्हल चेअर फेक्न्सग
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पमरमशष्ट “इ”
राज्य/राष्रीय/आांतरराष्रीयक्रीडा स्पधेत सहभागी झालेल्या खेळाडू मवद्यार्थ्यांना माध्यममक व उच्च माध्यममक
प्रमाणपत्र परीक्षेत क्रीडा गुण सवलत ममळण्यासाठी खेळाडू मवद्यार्थ्यांची यादी.
(वैयम्क्तक स्पधेसाठी मवहीत नमुना)
स्पधेचे नाांव :स्पधेचा कालावधी :स्पधेचे मठकाण :मजल्ह्याचे नाांव :अ.

खेळाचे

क्र.

नाांव/प्रकार

खेळाडू चे नाांव

जन्मतारीख

वयोगट

इयत्ता

शाळे चे नाांव

प्रामवण्य/

प्रमाणपत्र

सहभाग

क्र.

वजन गट
1
2
3
4
5

राज्य/राम्ष्रय/आांतरराष्रीयक्रीडा स्पधेत सहभागी झालेल्या खेळाडू मवद्यार्थ्यांना माध्यममक व उच्च माध्यममक
प्रमाणपत्र परीक्षेत क्रीडा गुण सवलत ममळण्यासाठी खेळाडू मवद्यार्थ्यांची यादी.
(साांमघक स्पधेसाठी मवहीत नमुना)
स्पधेचे नाांव :स्पधेचा कालावधी :स्पधेचे मठकाण :मजल्ह्याचे नाांव :अ.

खेळाचे

क्र.

नाांव

खेळाडू चे नाांव

जन्मतारीख

वयोगट

इयत्ता

शाळे चे नाांव

प्रामवण्य/

प्रमाणपत्र

सहभाग

क्र.

1
2
3
4
5

प्रमामणत करण्यात येते की, वरील रकान्यात नमूद केलेल्या खेळाडूां नी सांघटनेने आयोमजत
केलेल्या अमधकृत राज्यस्तरीय क्रीडा स्पधेत भाग घेतलेला असून सदरील मामहती खरी आहे. खोटी
मामहती असल्याचे मनदय शनास आल्यास तयाची सांपूणय जबाबदारी सांघटनेची राहील.
स्वाक्षरी :समचव/अध्यक्ष :मशक्का
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