महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण-2012
शालेय क्रीडा स्पधेमध्ये प्राविण्य वमळविणा-या
शाळाांना अनुदान.

महाराष्ट्र शासन
शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग
शासन वनणणय क्रमाांकः राक्रीधो-२०१२/प्र.क्र.२५९/क्रीयुसे-1
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय विस्तार, मुांबई-४०० ०३२,

तारीख: 26 फेब्रुिारी, 2014

िाचा 1) शासन वनणणय क्रमाांकः समाजकल्याण, साांस्कृवतक कायण ि क्रीडा विभाग, राक्रीधो-1096
/प्र.क्र.303 /क्रीयुसे-1 वदनाांक 31 जुलै, 1997
2) शासन वनणणय क्रमाांकः शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्रीडाधो-2011/प्र.क्र.55/क्रीयुसे-1,
वदनाांक 14 जून, 2012.

प्रस्तािना खेळाडूां च्या अांगी असलेले क्रीडा कौशल्य दाखविण्यासाठी क्रीडा स्पधांचा फार चाांगला उपयोग
होते. भारतीय शालेय खेळ महासांघ पुरस्कृत शालेय मुलाां / मुलींच्या विविध खेळाांच्या विविध
ियोगटातील तालुका, वजल्हा, विभाग, राज्य ि राष्ट्रीयस्तर या क्रमाने क्रीडा स्पधेचे आयोजन
करण्यात येते. तालुका, वजल्हास्तरीय शालेय क्रीडा स्पधेत जास्तीत जास्त शाळाांच्या मुलाां / मुलींचा
सहभाग होण्याच्या दृष्ष्ट्टकोनातून शाळाांना प्रोत्साहनात्मक अनुदान दे ण्याची योजना िरील क्र. 1 येथील
शासन वनणणयान्िये कायणष्न्ित आहे. परांतू सदर योजनेत शालेय 14 िर्षातील कबड्डी, मैदानी मुलाां /
मुलींच्या ि मुलाांच्या कुस्ती वजल्हास्तरीय क्रीडा स्पधेतील प्राविण्य प्रात त शाळाांचा विचार करण्यात
आलेला आहे. विविध खेळाांच्या

शालेय क्रीडा स्पधांचे 14,17,19 िर्षाआतील मुला / मुलींच्या

ियोगटात आयोजन करण्यात येतात आवण प्रत्येक ियोगटात आयोजन करण्यात येतात आवण प्रत्येक
ियोगटातील क्रीडा स्पधेस ियाबरोबर िगाची सुध्दा गट आहे. प्रत्येक शाळत 14,17,19 िर्षाचे
मुलाां/मुलींचे साांवघक / िैयष्ततक खेळाडां चे खेळाडू असतीलच असे नाही. शालेय क्रीडा स्पधेत
जास्तीत जास्त शाळा / कवनष्ट्ठ महाविद्यालयातील मुला / मुलींनी सहभाग घ्यािा. या दृष्ष्ट्टकोनातून
शाळा / कवनष्ट्ठ महाविद्यालयाांना प्रोत्सावहत करण्याकवरता 2012 क्रीडा धोरण सवमतीने वजल्हास्तरीय
शालेय क्रीडा स्पधेतील सिण खेळाांची सिण ियोगटातील कामवगरीचा विचार करून तसेच आांतरराष्ट्रीय
स्पधेतील पदक विजेते खेळाडू तयार केलेल्या शाळा / कवनष्ट्ठ महाविद्यालयाांना प्रोत्साहनात्मक
अनुदान दे ण्याविर्षयी वशफारस केलेली आहे. क्रीडा धोरण सवमतीने केलेल्या वशफारशीच्या अनुर्षांगाने
प्रचवलत योजनेमध्ये कालानुरुप सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुर्षांगाने
या योजनेबाबतचा वद.31.7.1997 चा शासन वनणणय अवधक्रमीत करण्यात येत आहे.
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शासन वनणणय या योजनेस वजल्हास्तरीय क्रीडा स्पधेमध्ये प्रविण्य वमळविणा-या शाळाांना प्रोत्साहनात्मक
अनुदान, असे सांबोधण्यात यािे.
सदर वनयम शासन वनणणय वनगणवमत झाल्याच्या वदनाांकापासून पुढील आदे श होईलपयंत
अांमलात राहतील.
2.

अनुदानासाठी पात्रता :भारतीय शालेय खेळ महासांघाद्वारे पुरस्कृत राज्य शासनाकडू न आयोवजत शालेय क्रीडा

स्पधेतील वजल्हास्तरािर 14,17,19 िर्षे ियोगटाखालील क्रीडा स्पधेत सहभागी होणा-या शाळा /
िवरष्ट्ठ महाविद्यालय सांलग्न कवनष्ट्ठ महाविद्यालये प्रोत्साहनात्मक अनुदानासाठी पात्र ठरतील.
3.

क्रीडा प्रकार :भारतीय शालेय खेळ महासांघाद्वारे पुरस्कृत 14,17,19 िर्षाआतील सिण क्रीडा प्रकार

प्राविण्यानुसार वनिडीसाठी ग्राहय धरण्यात येतील.
गुणाांकणाची पध्दत त्या अनुर्षांगाने आयोवजत करण्यात आलेल्या सिण खेळाांच्या साांवघक
वजल्हास्तरीय विजयी सांघाला 10 गुण, उपविजयी सांघास 7 गुण, ि तृतीय क्रमाांकाच्या सांघाला 5 गुण
तर िैयष्ततक क्रीडा स्पधातील वजल्हास्तरीय स्पधेची सिणसाधारण विजेतेपद वनवित करून प्रथम
क्रमाांकास 10 गुण, वद्वतीय क्रमाांकास 7 गुण, तृतीय क्रमाांकास 5 गुण दे ण्यात येतील.
4.

प्रोत्साहनात्मक अनुदानासाठी शाळची वनिड करण्यासाठी वनकर्ष पुढीलप्रमाणे रहातील :i.

वजल्हास्तर - 14, 17 , 19 ियोगटातील मुले ि मुलींच्या वजल्हास्तरीय शालेय क्रीडा
स्पधेतील खेळ वनहाय कामवगरीनुसार उपरोतत पवरच्छे दात नमूद केल्याप्रमाणे गुण प्रदान
करण्यात यािे. त्यानुसार प्रथम, वद्वतीय ि तृतीय क्रमाांकासाठी राहतील.

ii.

राष्ट्रीयस्तर - शालेय राष्ट्रीय क्रीडा स्पधेत जास्तीत जास्त क्रीडा प्रकारात सहभागी होऊन
पदक प्रात त करणा-या राज्यातील सिोत्कृष्ट्ट तीन शाळाां.

iii.

आांतरराष्ट्रीयस्तर - शालेय आांतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पधेत सहभागी होऊन प्रथम तीन क्रमाांक
पयंत प्राविण्य वमळविणा-या खेळाडू विद्यार्थ्यांच्या शाळस, ि 4 ते 10 पयंत क्रमाांक सांपादन
करणा-या खेळाडूां च्या शाळा.

5.

अनुदानाची रतकम :
i.

वजल्हास्तर - वजल्हयातील प्रवतगट वनहाय पवहल्या तीन क्रमाांकाच्या शाळाांना प्रथम
क्रमाांकास रू. 1.00 लक्ष, वद्वतीय क्रमाांकास रू. 0.75 लक्ष ि तृतीय क्रमाांकास रू. 0.50
लक्ष प्रोत्साहनात्मक अनुदान दे ण्यात येईल.

ii.

राष्ट्रीयस्तर - शालेय राष्ट्रीय क्रीडा स्पधेत जास्तीत जास्त क्रीडा प्रकारात सहभागी होऊन
प्राविण्य प्रात त राज्यातील सिोत्कृष्ट्ट तीन शाळाांना रू. 2.00 लक्ष प्रोत्साहनात्मक अनुदान
दे ण्यात येईल.

iii.

आांतरराष्ट्रीयस्तर - शालेय आांतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पधेत सहभागी होऊन प्रथम तीन क्रमाांक
पयंत प्राविण्य वमळविणा-या खेळाडू विद्यार्थ्यांच्या शाळाांना रू. 7.00 लक्ष ि 4 ते 10
क्रमाांकापयंत पदक विजेते खेळाडू तयार करणा-या शाळाांना रू. 3.00 लक्ष.
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6.

खचाच्या ग्राह्य बाबी मांजूर झालेल्या प्रोत्साहनात्मक अनुदानातून सांबाांवधत शाळे ने खाली नमूद केलेल्या िेगिेगळ्या

बाबींिर खचण करणे बांधनकारक राहील ि त्याबद्दलचे विवनयोग प्रमाणपत्र वजल्हा क्रीडा अवधकारी याांना
दे णे आिश्यक राहील.
i.

क्रीडागांणाची दे खभाल ि दु रूस्ती.

ii.

क्रीडा सावहत्याची खरेदी.

iii.

क्रीडा िाड्मय पुस्तके, वनयतकावलके याांची खरेदी

iv.

क्रीडा विर्षयक ध्िनीवचत्रवफतीची खरेदी.

v.

खेळाडूां चे प्रवशक्षण ि प्रवशक्षकाचे मानधन.

vi.

सांबांवधत खेळाडूां ना गणिेश ि रोख पावरतोवर्षक.

7.

शाळाांची वनिड करणारे अवधकारी :वजल्हा क्रीडा अवधकारी याांनी िर नमूद केलेले बाबींच्या अधीन राहू न प्रोत्साहनात्मक

अनुदानासाठी पात्र शाळाांचे प्रस्ताि सांबांवधत विभागीय उपसांचालक, क्रीडा ि युिक सेिा याांच्याकडे
पाठविणे आिश्यक राहील. विभागीय उपसांचालक याांनी प्रात त प्रस्तािाची छाननी करुन आयुतत /
सांचालक, क्रीडा ि युिक सेिा याांच्या मान्यतेने अनुदान मांजूर करण्याचा वनणणय घ्याियाचा आहे.
8.

या स्पधांसाठी विवहत केलेले दे य अनुदानाचे तपशील खालीलप्रमाणे अनुज्ञेय राहील.

(अ)

वजल्हास्तरीय शालेय क्रीडा स्पधेतील पदक विजेती शाळाांना प्रोत्साहनात्मक अनुदान.
ियोगट

प्रथम क्रमाांक

वद्वतीय क्रमाांक

तृतीय क्रमाांक

एकूण

14 िर्षाखालील

1.00

0.75

0.50

2.25

17 िर्षाखालील

1.00

0.75

0.50

2.25

19 िर्षाखालील

1.00

0.75

0.50

2.25

एकूण

3.00

2.25

1.50

6.75

रू. 6.75 X 35 वजल्हे
(ब)

रू. 236.25

राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पधेतील पदक विजेत्या शाळाांना प्रोत्साहनात्मक अनुदान.
राज्यातील सिोत्कृष्ट्ट 3 शाळाांना रु. 2.00 लक्ष याप्रमाणे रु.6.00 लक्ष कमाल अनुदान अनुज्ञय
े

राहील.
(क)

आांतरराष्ट्रीय स्तरािरील शालेय क्रीडा स्पधेतील पदक विजेती शाळाांना प्रोत्साहनात्मक

अनुदान.
भारतीय शालेय महासांघ प्रवतिर्षी एक ते दोन क्रीडा प्रकारात आांतरराष्ट्रीय स्पधेत सहभागी
होतो, हे विचारात घेऊन प्रथम, वद्वतीय ि तृतीय क्रमाांक सांपादन करणा-या शाळाांना कमाल रु. 7.00
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लक्ष ि 4 ते 10 क्रमाांक सांपादन करणा-या शाळाांना कमाल अनुदान रु.3.00 लक्ष असे एकूण रु.10.00
लक्ष प्रोत्सहानात्मक अनुदान दे य होईल.
अनुदान मांजुरीचे अवधकार सांबांवधत विभागीय उपसांचालक, क्रीडा ि युिक सेिा याांना प्रदान
करण्यात येत आहेत.
सांबांवधत वजल्हा क्रीडा अवधकारी हे आहरण ि सांवितरण अवधकारी म्हणून प्रावधकृत करण्यात
येत आहे.
सदर वनयमात अांशतः / पूणणतः बदल अथिा वशथील करण्याचे अवधकार प्रशासकीय विभागास
राहतील.
या प्रयोजनाथण होणारा खचण पुढील लेखावशर्षामधून त्या-त्या िर्षाच्या मांजूर अथणसांकष्ल्पय
तरतूदीतून भागविण्यात यािा. ‘2204- क्रीडा ि युिक सेिा, 104-क्रीडा ि खेळ, पांचिार्षर्षक
योजनाांतणगत योजना, राज्य योजनाांतगणत योजना, (20) माध्यवमक शाळा ि कवनष्ट्ठ महाविद्यालय ि
खेळाचे प्रचालन (20) (०२) माध्यवमक शाळा ि कवनष्ट्ठ महाविद्यालय ि खेळाचे प्रचलनासाठी
प्रोत्साहनात्मक अनुदान (2204-5662)
हे आदे श शासन वनणणयाच्या वदनाांकापासून अांमलात येतील ि पुढील आदे श होईपयंत अांमलात
राहतील.
सदरहू शासन वनणणय वनयोजन विभागाच्या सांमतीने तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचावरक सांदभण
क्रमाांक 87/व्यय-5 वदनाांक 08.02.2013 अन्िये वमळालेल्या सहमतीने वनगणवमत करण्यात येत आहे.
सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201402261617108421 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
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(रा.चां.पाटील )
अिर सवचि,महाराष्ट्र शासन

प्रत,
1. मा.मुख्यमांत्रयाांचे प्रधान सवचि,
2. मा.उप मुख्यमांत्रयाांचे सवचि,
3. सवचि, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, मांत्रालय,मुांबई,
4. प्रधान सवचि, नगरविकास विभाग, मांत्रालय, मुांबई,
5. प्रधान सवचि, ग्रामविकास विभाग, मांत्रालय, मुांबई,
6. सिण मुख्य कायणकारी अवधकारी, वजल्हा पवरर्षद,
पृष्ट्ठ 5 पैकी 4

शासन वनणणय क्रमाांकः राक्रीधो-२०१२/प्र.क्र.२५९/क्रीयुसे-1

7. आयुतत, क्रीडा ि युिकसेिा, पुणे,
8. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञय
े ता ),महाराष्ट्र-1/2,मुांबई/नागपूर
9. महालेखापाल (लेखा ि पवरक्षा ),महाराष्ट्र-1/2,मुांबई/नागपूर
10. वनयोजन विभाग (का.1471 )मांत्रालय,मुांबई
11. वित्त विभाग ( व्यय-5),मांत्रालय,मुांबई
12. सांचालक,प्राथवमक/माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण,पुणे
13. सिण उपसांचालक,क्रीडा ि युिकसेिा (सांचालनालयमाफणत),
14. सिण वजल्हा क्रीडा अवधकारी (सांचालनालयमाफणत),
15. ग्रांथपाल, विधीमांडळ ग्रांथालय, विधानभिन, मुांबई,
16. मा.मांत्री (क्रीडा ि युिक कल्याण) याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय मुांबई,
17. मा. राज्यमांत्री (क्रीडा ि युिक कल्याण ) याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय मुांबई,
18. वनिड नस्ती (क्रीयुसे-1,क्रीयुसे-2 ि क्रीयुसे-3)
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