तालुका क्रीडा समिती पु न र्रचना कर्ण्याबाबत.
िहार्ाष्ट्र शासन

शालेय मशक्षण व क्रीडा मवभाग

शासन मनणर य क्रिाां क ः ताक्रीसां १४१५/प्र.क्र.१३९/क्रीयु से १
हु तात्िा र्ाजगुरु चौक,िादाि कािा र्ोड
िांत्र ालय, िुांबई ४०० ०३२.

वाचा :

तार्ीख : २० जून , २०१५

1) शासन मनणर य क्रिाां क ः सािामजक न्याय व क्रीडा मवभाग, क्र.र्ाक्रीधो २००३/(प्र.क्र.११)/
क्रीयु से १, मदनाां क २६.०३.२००३.

2) शासन मनणर य क्रिाां क ः शालेय मशक्षण व क्रीडा मवभाग, क्र.र्ाक्रीधो २००९/(प्र.क्र.२५/०९)/
क्रीयु से १, मदनाां क २१.०३.२००९.

3) शु ध् दीपत्रक, शालेय मशक्षण व क्रीडा मवभाग, क्र.१३११/प्र.क्र.२६२/पुन बांधणी धार्ीका-७/
क्रीयु से १, मदनाां क १९ सप्टें बर्, २०१४.

प्रस्तावना :

िहार्ाष्ट्र र्ाज्याचे क्रीडा धोर्ण २००१ अांतगरत मवभागीय / मजल्हा /तालुका क्रीडा सांकुलाांची

उभार्णी कर्ण्याची योजना मदनाांक २६.०३.२००३ च्या शासन मनणरयान्वये कायामन्वत कर्ण्यात आली

आहे . या सांकुलाांची उभार्णी स्वतां त्र व नोंदणीकृत क्रीडा सांकुल समितीिार्रत होत आहे . या क्री डा
सांकुलाचे अनु दान ियादा मदनाांक २१.०३.२००९ च्या शासन मनणरयान्वये सुध ामर्त कर्ण्यात आली आहे .
सांदभाधीन क्र.३ च्या शुध्दीपत्रकान्वये तालुका क्रीडा सांकुल समितीच्या आांिमत्रताांच्या यादीिध्ये

तालुकयाांचे आिदार् याांचा अांतभाव कर्ण्यात आलेला आहे . िाचर २०१५ च्या मवधीिांडळाच्या

अमधवेशनािध्ये र्ाज्यातील क्रीडा सांकुलाांच्या सांदभात उभार्णी सदां भात झालेल्या चचेच्यावेळी िा.िांत्र ी ,
शालेय मशक्षण व क्रीडा याांन ी सांबांमधत तालुकयातील आिदार्ाांच्या अध्यक्षते ख ाली समिती गठीत

कर्ण्याबाबतची घोषणा केली होती. त्यानु सार् तालुका क्रीडा सांकुलाच्या उभार्णीिध्ये सांबांमधत
तालुकयाांच्या आिदार्ाांचा सक्रीय सहभाग होण्याची आवश्यकता मवचार्ात घे ता तालुका क्रीडा सांकुल
समितीची पुन र्र चना कर्ण्याची बाब शासनाच्या मवचार्ाधीन होती.
शासन मनणर य :

उपर्ोकत पाश्वरभि
ू ीवर् यापूवी तालुका क्रीडा सांकुल समितीच्या र्चने बाबत मनगरमित कर्ण्यात

आलेले सवर आदे श अमधक्रिीत करुन पुढीलप्रिाणे समिती गठीत कर्ण्यास याव्दार्े िान्यता दे ण्यात ये त
आहे :-

सांबांमधत तालुकयाचे आिदार्

(तथामप, एकाच ितदार् सांघात दोन तालुके असल्यास

:

अध्यक्ष

:

सदस्य

दु सऱ्या तालुका क्रीडा सांकुलासाठी मवधान पमर्षद

सदस्याांचा अध्यक्ष म्हणून प्राध्यान्याने मवचार् कर्ण्यात
ये ईल.)

1. तहमसलदार्

शासन मनणरय क्रिाांकः ताक्रीसं १४१५/प्र.क्र.१३९/क्रीयुसे १

2. सांबांमधत मजल्हा क्रीडा अमधकार्ी

:

सदस्य

4. वॉडर अमधकार्ी/ िुख्य अमधकार्ी,नगर् पमर्षद /

:

सदस्य

5. उप अमभयां ता, सावरजमनक बाांध काि मवभाग/

:

सदस्य

6. गटमशक्षण अमधकार्ी

:

सदस्य

3. िहानगर्पामलका/नगर्पामलका/पांचायत समिती
याांचा प्रमतमनधी (अमधकार्ी)

ग्राि मवकास अमधकार्ी (सांबांमधत)

नगर्पमर्षदा/िहानगर्पामलका अथवा त्याांचे प्रमतमनधी

7. तालुका क्रीडा अमधकार्ी अथवा सांबांमधत क्रीडा
अमधकार्ी (वगर-३)

:

:

सदस्य

सदस्य समचव

आांि मत्रत सदस्य :-

अ) शामर्र्ीक मशक्षण मशक्षक, तालुका क्रीडा िांडळे याांचा प्रत्ये की एक प्रमतमनधी.

आ) तालुका िुख्याध्यापक, शामर्र्ीक मशक्षण मशक्षक सांघटना प्रमतमनधी.

इ) तालुकयातील र्ाष्ट्रीय व र्ाज्य पातळीवर्ील खे ळाडू ां चा एक प्रमतमनधी.
ई) तालुकयातील िहार्ाष्ट्र र्ाज्य क्रीडा पमर्षदे चा एक सदस्य.

समितीची कायर कक्षा :-

1) सांबांमधत तालुकयािध्ये आवश्यक असलेल्या/ िागणी कर्ण्यात आलेल्या क्रीडा मवषयक/

खे ळाबाबत उभार्ावयाच्या क्रीडा सुमवधा मवचार्ात घे ऊन क्रीडा सांकुलाची १ वषाच्या

कालावधीिध्ये उभार्णी कर्ण्याच्या दृष्ट्टीने उपाय योजना कर्णे. त्यासांदभात अमतमर्कत मनधी
उपलब्ध कर्ण्याच्या दृष्ट्टीने आिदार् मवकास मनधी व अन्य आर्थथक स्त्रोत मनिाण कर्णे.

2) उभार्ण्यात आलेल्या क्रीडा मवषयक सुमवधाांचा िहत्ति वापर् कर्ण्याच्या तसेच तालुका क्रीडा

सांकुलाची दे ख भाल / दु रुस्ती सांदभात क्रीडा सांकुलािध्ये आवश्यकते नु सार् केअर् टे कर्ची
मनयुकती कर्ण्याच्या दृष्ट्टीने उपाय योजना कर्णे.

3) सांबांमधत तालुकयाच्या क्षेत्र ातील शाळा/िहामवद्यालये यािधील जास्तीत जास्त मवद्यार्थ्यांनी

तालुका क्रीडा सांकुलाचा वापर् कर्ण्याच्या दृष्ट्टीने आवश्यक त्या उपाय योजना कर्णे तसेच

२.

शालेय त्याचप्रिाणे अन्य क्रीडा स्पधांचे आयोजन कर्णे.

उपर्ोकत सुध ामर्त तर्तू दीनु सार् सांबांमधत िा.सहाय्यक धिादाय आयुकत याांच्या कायालयाकडे

सांपकर साधू न तालुका क्रीडा सांकुल समितीची पुन र्र चना कर्ण्याची कायर वाही सवर मजल्हा क्रीडा अमधकार्ी
याांन ी तातडीने पूणर कर्ावी. या कायर वाहीचा आढावा मवभागीय उप सांचालक, क्रीडा व युवक सेवा याांन ी

घ्यावा. त्याप्रिाणे तालुका क्रीडा सांकुल समित्याांच्या पुन र्र चने चा एकमत्रत अहवाल शासनास

मदनाांक २१ ऑगस्ट, २०१५ पयर त क्रीडा व युवक सेवा सांचालनालयाने सादर् कर्ावा.
३.

या शासन मनणरयातील तर्तू दी शासन मनणरयाच्या मदनाांकापासून लागू होतील.
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सदर् शासन मनणरय िहार्ाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर् उपलब्ध

कर्ण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201506201634050621 असा आहे . हा आदे श मडजीटल
स्वाक्षर्ीने साक्षाांमकत करुन काढण्यात ये त आहे .

िहार्ाष्ट्राचे र्ाज्यपाल याांच्या आदे शानु सार् व नावाने .
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Narhar Joshi
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( सु . न.जोशी )

प्रत,

अवर् समचव, िहार्ाष्ट्र शासन

१) िा.र्ाज्यपाल याांचे प्रधान समचव.
२) िा.िुख्यिांत्र ी याांचे प्रधान समचव.

३) िा.अध्यक्ष, िहार्ाष्ट्र मवधानसभा याांचे समचव.

४) िा.सभापती, िहार्ाष्ट्र मवधानपमर्षद याांचे समचव.
५) सवर िा.िांत्र ी/िा.र्ाज्यिांत्र ी याांचे खाजगी समचव.
६) सवर मवधानसभा सदस्य, िहार्ाष्ट्र मवधानसभा.

७) सवर मवधानपमर्षद सदस्य, िहार्ाष्ट्र मवधानपमर्षद.

८) िा.िुख्य समचव याांचे वमर्ष्ट्ठ स्वीय सहाय्यक,िांत्र ालय, िुांबई.
९) प्रबांध क, उच्च न्यायालय (िूळ शाखा), िुांबई.

१०) प्रधान समचव, शालेय मशक्षण व क्रीडा मवभाग, िांत्र ालय, िुांबई.

११) सवर अपर् िुख्य समचव/ प्रधान समचव /समचव, िांत्र ालय, िुांबई.

१२) प्रधान समचव, िहार्ाष्ट्र मवधानिांडळ समचवालय, िांत्र ालय, िुांबई.

१३) प्रबांध क, लोकआयुकत व उपआयुकत याांचे कायालय, िुां बई.
१४) सवर मवभागीय आयुकत.
१५) सवर मजल्हामधकार्ी.

१६) आयुकत, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे.

१७) आयुकत, मशक्षण, पुणे.

१८) मशक्षण सांचालक, प्राथमिक/िाध्यमिक व उच्च िाध्यमिक,पुणे.
१९) अध्यक्ष, िहार्ाष्ट्र ऑमलम्म्पक असोमसएशन, पुणे.

२०) सवर मजल्हा पमर्षदाांचे िुख्य कायर कार्ी अमधकार्ी.
२१) सवर मवभागीय उप सांचालक, क्रीडा व युवक सेवा.
२२) सवर मजल्हा / तालुका क्रीडा अमधकार्ी.
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२३) सह व्यवस्थापकीय सांचालक, िहार्ाष्ट्र पयर टन मवकास िहािांडळ िुांबई.
२४) िहालेख ापाल (लेख ा व अनु ज्ञेयता), िहार्ाष्ट्र १/२, िुांबई/नागपूर् .
२५) िहालेख ापाल (लेख ा व पमर्क्षा), िहार्ाष्ट्र १/२, िुांबई/नागपूर् .

२६) मनयोजन मवभाग (का.१४७१), िांत्र ालय, िुांबई.
२७) मवत्त मवभाग (व्यय-५), िांत्र ालय, िुांबई.

२८) ग्रांथपाल, मवधीिांडळ ग्रांथालय, मवधानभवन, िुांबई.
२९) अवर् समचव, (क्रीयुसे - २, क्रीयुसे- ३)
३०) मनवडनस्ती, क्रीयुसे-१.

पृष्ट्ठ 4 पै की 4

