आदिवासी दवभागाच्या राज्यस्तरीय क्रीडा
स्पर्धांना

क्रीडा

दवभागाच्या

स्पर्धांचा िर्जा िे ण्याबाबत.

राज्यस्तरीय

महाराष्ट्र शासन

शालेय दशक्षण व क्रीडा दवभाग

शासन दनणणय क्रमाांकः सांकीणण १७१४/प्रक्र.३२५/क्रीयुसे २
मांत्रालय, मुांबई ४०० ०३२.

वाचा :

तारीख : २२ एदप्रल, २०१५
शासन दनणणय, शालेय दशक्षण व क्रीडा दवभाग क्र.राक्रीर्धो २००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे २,

दिनाांक ३० एदप्रल, २००५.

प्रस्तावना :

क्रीडा व युवक सेवा सांचालनालयाच्यावतीने भारतीय शालेय खेळ महासांघाच्या दनयमानुसार

तालुका ते राष्ट्रीय स्तरापयणत दवदवर्ध खेळाांच्या स्पर्धांचे आयोर्जन केले र्जाते. या स्पर्धांचे आयोर्जन १४, १७
व १९ वर्षाखालील मुले व मुली या तीन वयोगटामध्ये केले र्जाते. क्रीडा व युवक सेवा

सांचालनालयाप्रमाणेच आदिवासी दवकास दवभागाकडू न आदिवासी आश्रम शाळाांमर्धील दवद्यार्थ्यांसाठी

प्रकल्पस्तर, दवभागीयस्तर व राज्यस्तरावर दवदवर्ध क्रीडाप्रकाराांच्या स्पर्धांचे आयोर्जन केले र्जाते. या
स्पर्धांमध्ये आदिवासी आश्रम शाळाांमर्धील १५, १७ व १९ वयोगटातील दवद्यार्थी सहभागी होतात. मात्र
आदिवासी दवभागाने आयोदर्जत केलेल्या क्रीडा स्पर्धांना सांचालनालयाची मान्यता नसल्यामुळे या

स्पर्धेमध्ये सहभागी होणाऱ्या व दवर्जयी होणाऱ्या खेळाडूां ना २५ वाढीव क्रीडा गुण व खे ळाडू ां ना शासन सेवेत
नोकरीसाठी ठे वलेल्या ५% आरक्षणाच्या सवलतीचा फायिा दमळत नाही. अशाप्रकारे आदिवासी आश्रम

शाळाांमर्धील दवद्यार्थ्यांमध्ये क्रीडा कौशल्य असूनही तयाांना अन्य दवद्यार्थ्यांप्रमाणे सवलती दमळू शकत
नाहीत. सिर वस्तुस्स्र्थती दवचारात घे ता, एक दवशेर्ष बाब म्हणून, आदिवासी दवकास दवभागाने आयोदर्जत
केलेल्या राज्यस्तर शालेय क्रीडा स्पर्धेला क्रीडा दवभागाच्या राज्यस्तर शालेय क्रीडा स्पर्धेप्रमाणे िर्जा
िे ऊन अनुर्षांदगक लाभास पात्र ठरदवण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या दवचारार्धीन होता व तयाबाबत
शासनाने खालीलप्रमाणे दनणणय घे तला आहे .
शासन दनणणय :

आदिवासी आश्रम शाळे तील खेळाडू दवद्यार्थ्यांना अन्य खेळाडू दवद्यार्थ्यांना दमळणाऱ्या सवलतींचा

लाभ व्हावा या दृष्ट्टीने आदिवासी दवकास दवभागाने आयोदर्जत केलेल्या राज्यस्तर शालेय क्रीडा स्पर्धेला

क्रीडा दवभागाच्या राज्यस्तर शालेय क्रीडा स्पर्धेप्रमाणे िर्जा िे ऊन अनुर्षांदगक लाभ िे ण्यास शासनाची
मान्यता िे ण्यात येत आहे . तयानुसार आदिवासी दवकास दवभागाने आयोदर्जत केलेल्या राज्यस्तर शालेय

शासन दनणणय क्रमाांकः संकीर्ण १७१४/प्रक्र.३२५/क्रीयुसे २

क्रीडा स्पर्धेमध्ये सहभागी होणारे खेळाडू २५ वाढीव क्रीडा गुण सवलतीसाठी तसेच सिर स्पर्धेमध्ये पिक
प्राप्त करणारे खेळाडू शासन सेवेत खेळाडूां ना नोकरीसाठी ठे वलेल्या ५% आरक्षणाच्या सवलतीसाठी पात्र
ठरतील.

आदिवासी दवकास दवभागाने आयोदर्जत केलेल्या राज्यस्तर शालेय क्रीडा स्पर्धेला क्रीडा

दवभागाच्या स्पर्धेप्रमाणे िर्जा दमळण्याच्या दृष्ट्टीने आदिवासी दवभागाच्या राज्यस्तरापयंतच्या क्रीडा
स्पर्धांच्या आयोर्जनाचे स्वरुप व दनयम सोबतच्या पदरदशष्ट्ट-अ प्रमाणे असणे आवश्यक राहील.
हा शासन दनणणय सन २०१५-१६ या शैक्षदणक वर्षापासून लागू होईल.

सिर शासन दनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्थळावर उपलब्र्ध

करण्यात आला असून तयाचा सांकेताक 201504221111132721 असा आहे . हा आिे श दडर्जीटल
स्वाक्षरीने साक्षाांदकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शानुसार व नावाने.

Kiran Shantaram
Parab
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( दक.शाां.परब )

प्रत,

अवर सदचव, महाराष्ट्र शासन

1. मा.मांत्री, शालेय दशक्षण व क्रीडा याांचे खार्जगी सदचव.
2. मा.मांत्री, आदिवासी दवकास याांचे खार्जगी सदचव.

3. प्रर्धान सदचव, शालेय दशक्षण व क्रीडा याांचे स्वीय सहाय्यक.

4. आदिवासी दवकास दवभाग, मांत्रालय, मुांबई.

5. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

6. आयुक्त, आदिवासी दवकास, महाराष्ट्र राज्य, नादशक.

7. सवण दवभागीय उप सांचालक, क्रीडा व युवक सेवा (सांचालनालयामाफणत).
8. सवण दर्जल्हा क्रीडा अदर्धकारी (सांचालनालयामाफणत).

9. अवर सदचव, क्रीयुसे १/क्रीयुसे-३, शालेय दशक्षण व क्रीडा दवभाग.
10. दनवडनस्ती, क्रीयुसे २
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शासन दनणणय क्रमाांकः संकीर्ण १७१४/प्रक्र.३२५/क्रीयुसे २

शासन दनणणय, शालेय दशक्षण व क्रीडा दवभाग क्रमाांकः सांकीणण १७१४/प्रक्र.३२५/क्रीयुसे २,
दिनाांक २२ एदप्रल, २०१५ सोबतचे
पदरदशष्ट्ट - अ

आदिवासी दवकास दवभागाने आयोदर्जत केलेल्या राज्यस्तरीय शालेय क्रीडा स्पर्धेला क्रीडा

दवभागाच्या राज्यस्तर शालेय क्रीडा स्पर्धेप्रमाणे िर्जा दमळण्याच्या दृष्ट्टीने आदिवासी दवभागाव्िारे
आयोदर्जत होणाऱ्या राज्यस्तरापयंतच्या क्रीडा स्पर्धांचे स्वरुप व दनयम.
अ) स्पर्धा आयोर्जन पध्िती :-

1. आदिवासी दवभागाच्या राज्यस्तर शालेय क्रीडा स्पर्धांचे आयोर्जन हे क्रीडा व युवक सेवा
सांचालनालयाव्िारे दनगणमीत केलेल्या राज्यस्तर शालेय क्रीडा स्पर्धा आयोर्जनाबाबतच्या
दनयमानुसार राहील.

2. आदिवासी दवभागाव्िारे आयोदर्जत करण्यात येणाऱ्या शालेय क्रीडा स्पर्धांचे आयोर्जन राज्य,
दवभाग व प्रकल्प/दर्जल्हास्तर असे राहील.

3. आदिवासी दवभागाव्िारे आयोदर्जत होणाऱ्या राज्यस्तर शालेय क्रीडा स्पर्धेचे प्रकार व तयामर्धील
समादवष्ट्ट खेळ हे शालेय खेळ महासांघाने मान्य केलेल्या स्पर्धेचे प्रकार व खेळानुसार असावेत
तसेच स्पर्धेचे प्रकार व खेळ बाबी दनवड करताना आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे याांची मान्यता
घे ण्यात येईल.

4. आदिवासी क्रीडा स्पर्धांचे राज्यस्तरापयणतचे आयोर्जन हे आदिवासी दवभागाव्िारे करण्यात येईल.
5. आदिवासी दवभागाच्या राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धांपयणतच्या स्पर्धांच्या आयोर्जनासाठी होणारा खचण
आदिवासी दवकास दवभागाकडू न करण्यात येईल.

6. आदिवासी दवभागाव्िारा आयोदर्जत होणाऱ्या प्रकल्प/दर्जल्हा, दवभाग, राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी

सांबांर्धीत दवभागीय उप सांचालक, क्रीडा व युवक सेवा अर्थवा दर्जल्हा क्रीडा अदर्धकारी याांची
ताांदत्रक मित/मागणिशणन घे ण्यात येईल.

७. आदिवासी दवभागाच्या राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धाचे आयोर्जन हे राज्यस्तरीय शालेय क्रीडा स्पर्धा
कायणक्रमापूवी दकमान ८ दिवस अगोिर करण्यात येईल.

ब) शालेय क्रीडा स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी शाळाांची आवश्यक प्रवेश पात्रता:-

१. राज्यशासन व आदिवासी दवभागामाफणत मान्यता असलेल्या प्रार्थदमक/माध्यदमक शाळा
/कदनष्ट्ठ महादवद्यालये शालेय क्रीडा स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी पात्र असतील.
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शासन दनणणय क्रमाांकः संकीर्ण १७१४/प्रक्र.३२५/क्रीयुसे २

क) खेळाडू वयोगट मयािा व पात्रता :-

1. शालेय क्रीडा स्पर्धा अांतगणत तया तया शैक्षदणक वर्षामध्ये ३१ दडसेंबर रोर्जी १४/१७/१९
वर्षाखालील गटासाठी असलेल्या वयोमयािे बरोबरच इयत्तेची अट पूणण करणारे दवद्यार्थीदवद्यार्थींनी स्पर्धेसाठी पात्र ठरतील.

2. १४ वर्षाखालील गट म्हणर्जेच ८ वी पयणत अदर्धकृत प्रार्थदमक अर्थवा माध्यदमक शाळे त दशकत
असलेला दवद्यार्थी-दवद्यार्थींनी याांचा गट.

3. १७ वर्षाखालील गट म्हणर्जेच १० वी पयणत अदर्धकृत प्रार्थदमक शाळे त दशकत असलेला
दवद्यार्थी-दवद्यार्थींनी याांचा गट.

4. १९ वर्षाखालील गट म्हणर्जेच १२ वी पयणत अदर्धकृत माध्यदमक शाळा/कदनष्ट्ठ
महादवद्यालयात दशकत असलेला दवद्यार्थी-दवद्यार्थींनी याांचा गट.
---xxx---
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