राज्य शासकीय कर्मचाऱयाांच्या राष्ट्रीय
ककवा

आांतरराष्ट्रीय

खेळ

स्पर्धांर्र्धील

सहभागार्ुळे/ अनुपस्स्ितीचा कालावर्धी
ननयनर्त करण्याबाबत.
र्हाराष्ट्र शासन
शालेय नशक्षण व क्रीडा नवभाग
शासन पनरपत्रक क्रर्ाांक सांकीणम-१७१८/सां.क्र.१४/ क्रीयुसे-२
र्ादार् कार्ा रोड,हु तात्र्ा राजगुरू चौक
र्ांत्रालय र्ुांबई ४०० ०३२
नदनाांक:-14 र्ाचम २०१८
वाचा:- शासन ननणमय,नवत्त नवभाग क्रर्ाांक : एल व्ही ई-१४८५/प्र.क्र.८३३-अ/सेवा-९,
नदनाांक ११ र्े,१९८९

पनरपत्रक
शासनाने नवत्त नवभागाच्या उपरोक्त सांदभभाधर्धीन शासन ननणमया्वये, राज्य शासकीय
कर्मचाऱयाांच्या राष्ट्रीय ककवा आांतरराष्ट्रीय खेळ स्पर्धांर्र्धील सहभागार्ुळे/ अनुपस्स्ितीचा कालावर्धी
ननयनर्त करण्याच्या दृष्ट्टीने नवनवर्ध सवलती व आर्थिक प्रोत्साहने दे ऊ केली आहेत. सांदभभाधर्धीन शासन
ननणमया्वये राज्य शासकीय कर्मचाऱयाांच्या राष्ट्रीय ककवा आांतरराष्ट्रीय खेळ स्पर्धांर्र्धील सहभागार्ुळे
अनुपस्स्ितीचा कालावर्धी ननयनर्त करण्याच्या दृष्ट्टीने सूचना दे ण्यात आल्या आहेत तसेच आपल्या
प्रशासकीय ननयांत्रणाखाली असलेल्या शासकीय कर्मचाऱयाांना खेळार्ध्ये सहभागी होण्यासाठीची
गैरहजेरी ननयनर्त करण्याचे अनर्धकार नवभाग प्रर्ुखाांना दे ण्यात आल्याचे देखील नर्ूद करण्यात
आले आहे. तिानप, शासन ननणमयातील सदर तरतुदींची अांर्लबजावणी सांबांनर्धत नवभागाकडू न होत
नसल्याबाबत शासनास वारांवार तक्रारी प्राप्त होत आहेत.
२.

खेळाडू प्रवगभाधतून शासन सेवत
े ननयुक्ती झालेल्या खेळाडूां ना त्याांच्या खेळनवषयक

प्रानवण्यात वाढ करण्यास व सवभाधिभाधने र्हाराष्ट्र राज्याचे नाव राष्ट्रीय व आांतरराष्ट्रीय पातळीवर
उज्ज्वल करण्यास सांर्धी असते. तिानप, शासन सेवत
े आल्यानांतर रजे सांदभभाधतील अटी व शतींर्ुळे
त्या खेळाडूां ना राष्ट्रीय व आांतरराष्ट्रीय पातळीवर होणाऱया स्पर्धांना व स्पर्धभाधपूवम प्रनशक्षण वगभाधत
सहभागी होता यावे यासाठी शासनाने उक्त शासन ननणमया्वये नवशेष नैनर्नत्तक रजा, प्रवास
सवलती, वेतनवाढी र्ांजूर करण्याचे आदे श दे वूनसुध्दा खेळाडूां ना हे फायदे न दे णे योग्य नाही.
३.

सध्या आांतरराष्ट्रीय स्तरावर नवनवर्ध खेळाांर्ध्ये खेळाडूां ची कार्नगरी सुर्धारण्यासाठी

आांतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धांर्ध्ये सहभागी होण्यासाठी दजेदार खेळाडूां ना योग्य सराव व सांर्धी
उपलब्र्ध करुन नदल्यास सवोत्तर् खेळाडू तयार होतील व र्हाराष्ट्र राज्याचा व भारताचा नावलौनकक
वाढवतील हे नवचारात घेऊन सांबांनर्धत प्रशासकीय नवभागाांनी व नवभाग प्रर्ुखाांनी सांदभभाधर्धीन शासन
ननणमयानुसार दे य सवलती दे ण्याबाबत सवम कायभाधलय प्रर्ुखाांना ननदे नशत करण्यात येत आहे.
उपरोक्त सूचनाांची काटे कोरपणे अांर्लबजावणी करून खेळाडू कर्मचारी/अनर्धकाऱयाांना अनुज्ञय
े
असलेले लाभ दे ण्याबाबत उनचत कायमवाही करावी.

शासन पनरपत्रक क्रर्ाांकः सांकीणम-१७१८/सां.क्र.१४/ क्रीयुसे-२

४.

सदर शासन पनरपत्रक र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर

उपलब्र्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक 201803141041562521 असा आहे . हे पनरपत्रक
नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांनकत करुन काढण्यात येत आहे .
र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Rajendra
Shankarrao Pawar
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( राजेंद्र पवार )
उप सनचव,र्हाराष्ट्र शासन
प्रनत,
1. र्हालेखापाल,र्हाराष्ट्र-१,(लेखा व अनुज्ञेयता), र्ुांबई
2. र्हालेखापाल,र्हाराष्ट्र-२,(लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर
3. र्हालेखापाल,(वैज्ञाननक व वानणज्य), र्ुांबई
4. अनर्धदान व लेखा अनर्धकारी, र्ुांबई
5. सांचालक, लेखा व कोषागारे, र्ुांबई,
6. ननवासी लेखा परीक्षा अनर्धकारी, र्ुांबई
7. सनचव, र्हाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, र्ुांबई
8. सनचव, र्हाराष्ट्र नवर्धानर्ांडळ सनचवालय, र्ुांबई
9. प्रबांर्धक, र्ूळ ्याय शाखा, र्हाराष्ट्र राज्य, उच्च ्यायालय, र्ुांबई
10. प्रबांर्धक, लोकायुक्त व उप लोकायुक्त याांची कायभाधलये, र्ुांबई
11. र्हालेखापाल-१ व २ (लेखा परीक्षा), र्हाराष्ट्र, र्ुांबई/नागपूर
12. र्ुख्य लेखा परीक्षा अनर्धकारी, स्िाननक ननर्धी लेखा, नवी र्ुांबई
13. र्ुख्यर्ांत्रयाांचे सनचव,
14. र्ांत्री व राज्यर्ांत्री याांचे खाजगी सनचव,
15. राज्यपालाांचे सनचव,
16. नवभागीय आयुक्त, र्ुांबई/पुणे/औरां गाबाद/नागपूर/नानशक/अर्रावती,
17. आयुक्त,क्रीडा व युवक सेवा,र्हाराष्ट्र राज्य, पुणे
18. सवम र्ांत्रालयीन नवभाग,
१९.र्ांत्रालयाच्या ननरननराळया नवभागाांच्या अनर्धकाराखाली असलेल्या सवम नवभागाांचे व कायभाधलयाांचे प्रर्ुख
20. नवत्त नवभागातील सवम कायभाधसने
२1. सार्ा्य प्रशासन नवभाग/कायभाधसन आठ
22. अध्यक्ष, र्हाराष्ट्र ंकलनपक असोनसएशन अण्णासाहे ब र्गर स्टे डीयर्, नेहरु नगर, कपपरी, पुणे
२३. शालेय नशक्षण व क्रीडा नवभाग,कायभाधसन क्रीयुस-े १/३
२४. ननवड नस्ती, कायभाधसन क्रीयुसे-२
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