सन 2019-20 करीता राज्यातील तालुका
क्रीडा संकुलाकरीता अनुदान वितरणास
मान्यता दे णेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग
शासन वनणणय क्रमांकः क्रीडायो-2619/प्र.क्र. 103/क्रीयुसे-1,
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-400 032.
वदनांक : 26 माचण, 2020.
िाचा :1) शासन वनणणय, सामावजक न्याय, सांस्कृवतक कायण, क्रीडा ि विशेष सहाय्य विभाग, क्र.राक्रीधो
2003/प्र.क्र.11/क्रीयुस-े 1, वदनांक 26 माचण, २०03.
2) शासन वनणणय, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग क्र.राक्रीधो 2009/(प्र.क्र.२५/09)/ क्रीयुस-े 1,
वदनांक 21 माचण, २०09.
3) शासन वनणणय, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्र. क्रीडायो-2619/ प्र.क. 103/ क्रीयुसे-1,
वद. 20/9/2019
4) शासन वनणणय, वित्त विभाग, वदनांक 8 जुल,ै 2019 ि वद. 22 जानेिारी, 2020
5) उपसंचालक, क्रीडा ि युिक सेिा, पुणे यांचे पत्र क्र. क्रीसंता/पुमा/वनमा/का-9/3736,
वद. 23/1/2020.
6) शासन पवरपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्णस-2019/ प्र.क्र. 92/अर्ण-3, वदनांक 13 माचण, 2020
प्रस्तािना :राज्याचे क्रीडा धोरण २००१ अंतगणत तालुका स्तरािर तालुका क्रीडा संकुलामध्ये विविध खेळाच्या
वकमान सुविधा उपलब्ध करुन दे णे, वजल्हा स्तरािर वजल्हा क्रीडा संकुलांतगणत राष्ट्रीय दजाच्या क्रीडा सुविधा
उपलब्ध करुन दे णे, त्याचप्रमाणे विभागीय स्तरािर विभागीय क्रीडा संकुलांतगणत आंतरराष्ट्रीय दजाच्या क्रीडा
सुविधा उभारणे याबाबतची योजना संदभण क्र. (१) येर्ील वदनांक २६ माचण, २००३ च्या शासन वनणणयान्िये
कायान्न्ित करण्यात आली आहे . संदभण क्र. (2) येवर्ल वदनांक २१ माचण, २००९ च्या शासन वनणणयानुसार तालुका
क्रीडा संकुलाची अनुदान मयादा रु.25.00 लक्षिरुन रु.1.00 कोटी, वजल्हा क्रीडा संकुलाची अनुदान मयादा
रु.4.०० कोटीिरुन रु.8.०० कोटी ि विभागीय क्रीडा संकुलाची अनुदान मयादा रु.16.00 कोटीिरुन रु.24.00
कोटी इतकी करण्यात आली आहे .
2.

वदनांक 26.03.2003 च्या शासन वनणणयान्िये राज्य क्रीडा विकास सवमतीची स्र्ापना करण्यात आली

आहे . विभागीय/वजल्हा/तालुका क्रीडा संकुलातील विविध क्रीडा सुविधांसाठी तांवत्रक, प्रशासकीय ि वित्तीय
मान्यता दे ण्याचे अवधकार या सवमतीस आहेत.
राज्य क्रीडा विकास सवमतीच्या बैठकीतील वनणणयानुसार, क्रीडा ि युिक सेिा संचालनालयाच्या
१)वदनांक 23.03.2016 च्या पत्रान्िये, कामठी (कोराडी) तालुका क्रीडा संकुलाच्या रु.610.72 लक्ष च्या,
२)वदनांक 25.06.2018 च्या पत्रान्िये, बल्लारपूर तालुका क्रीडा संकुलाच्या रु.2834.52 लक्षच्या, ३) वदनांक
30.05.2018 च्या पत्रान्िये चंद्रपूर वजल्हयातील तालुका क्रीडा संकुल, मुल, बल्लारपूर, पोंभूणा ि वचमूर च्या
विद्युतीकरणाच्या अंदाजपत्रक ि आराखडयांना ४) वदनांक 2/4/2019 च्या पत्रान्िये तालुका क्रीडा संकूल,
साकोली च्या रु. 204.62 लक्ष ि लाखनी (वज. भंडारा) येर्ील तालुका क्रीडा संकुलाच्या रु. 190.91 लक्ष

शासन वनणणय क्रमांकः पुमाप्र-2619/ प्र.क्र. 103/क्रीयुसे-1

ककमतीच्या अंदाजपत्रकास ५) वदनांक 2/4/2019 च्या पत्रान्िये, तालुका क्रीडा संकूल, परतूर ि मंठा (वज.
जालना ) च्या प्रत्येकी रु. 1500.00 लक्ष इत्या वकमतीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय ि तांवत्रक मान्यता
प्रदान केली आहे
संदभण क्र. 3 येर्ील वद. 20/9/2020 च्या शासन वनणणयान्िये, सन 2019-20 करीता उपलब्ध
तरतूदीतून 8 तालुका क्रीडा संकुलाकरीता रु. 721.49 लक्ष इतका वनधी वितरीत करण्यात आला आहे .
क्रीडा ि युिक संचालनालयाच्या संदभाधीन क्र.5 येर्ील वद. 23/1/2020 च्या पत्रान्िये तालुका क्रीडा संकुल,
कामठी (वज. नागपूर), लाखनी (वज. भंडारा), साकोली (वज. भंडारा), मंठा (वज. जालना), परतूर (वज. जालना)
साठी लेखावशषण 2204 1792 खाली उपलब्ध तरतूद वितरीत करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. या
अनुषंगाने सदरहू तालुका क्रीडा संकुलांसाठी सन 2019-20 या आर्थर्क िषामध्ये अर्णसंकन्ल्पत करण्यात
आलेली तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता दे ण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन वनणणय:क्रीडा प्रवशक्षण कदद्राची आस्र्ापना या कायणक्रमांतगणत योजनेकरीता सन 2019-20 या िषाकवरता
अर्णसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीपैकी रु. 321.00 लक्ष (रुपये तीन कोटी एकिीस लाख फ्त) इतकी तरतूद ५
तालुका क्रीडा संकुलांच्या बांधकामाकवरता सोबतच्या पवरवशष्ट्ट “अ” मध्ये दशणविल्यानुसार वितरीत करण्यास ि
आयु्त, क्रीडा ि युिक सेिा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अवधनस्त ठे िण्यास शासन या आदे शाद्वारे मान्यता दे त
आहे . सदरचा वनधी ज्या प्रयोजनाकवरता / बाबींकवरता मंजूर केला आहे. त्याच बाबींकवरता खचण करण्यात यािा.
2.

सन 2019-20 मध्ये क्रीडा प्रवशक्षण कदद्राची आस्र्ापना याकरीता उपलब्ध झालेल्या तरतुदी मधून सदर

वनधी वितरीत करण्यात यािा.
I.

उपरो्त वनधी आिश्यकतेनुसार मान्य वनकषानुसार खचण करण्यात यािा. ज्यािेळेस वनधी प्रत्यक्ष खचण
कराियाचा त्याच िेळी आंहरीत करािा. तसेच जेिढया रकमेची दे यके प्राप्त झालेली आहे त, तेिढाचा
खचण करण्यात यािा. शासन लेख्याबाहे र बॅंक खात्यात हा वनधी ठे ऊ नये.

II. राज्य शासनामाफणत िेळोिेळी वित्त विषयक वनगणवमत करण्यात आलेले विविध आदे श/वनयम/ शासन
वनणणय वित्तीय वनयमािली यांची अंमलबजािणी करुन िरील वितरीत तरतूदीचा विवनयोग करण्याच्या
अधीन राहू न उपरो्त तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे .
3.

उपरो्त संदभात होणारा खचण मागणी क्रमांक ई-3, प्रधान लेखाशीषण २२०4, क्रीडा ि युिक सेिा, १०४,

क्रीडा ि खेळ, (१०) (०२) क्रीडा प्रवशक्षण कदद्राची आस्र्ापना, (२२०४ १७९२), ३१, सहाय्यक अनुदाने (िेतनेतर) या
लेखाशीषाखालील या िषाच्या उपलब्ध तरतूदीतून करण्यात यािा.
4.

वित्त विभाग वदनांक 8/7/2019, 22/1/2020 ि 11/3/2020 च्या पवरपत्रकातील सूचनानुसार

उपरो्त तरतुद खचण करण्याबाबतची कायणिाही करण्यात यािी. यासाठी संबवं धत वजल्हा क्रीडा अवधकारी यांना
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आहं रण ि संवितरण अवधकारी ि आयु्त, क्रीडा ि युिक सेिा यांना वनयंत्रण अवधकारी म्हणून घोवषत करण्यात
येत आहे .
५.

सदर शासन वनणणय वनयोजन विभागाच्या अनौपचावरक संदभण क्र. 72/1471, वदनांक 20/2/2020 ि

वित्त विभागाच्या अनौपचावरक संदभण क्र. 176/20/व्यय-5, वदनांक 26/2/2020 च्या अन्िये वदलेल्या
सहमतीनुसार वनगणवमत करण्यात येत आहे .
6.

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळािर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202003261530416821 असा आहे. हा आदे श वडजीटल स्िाक्षरीने
साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Swati Madhukar
Nanal

Digitally signed by Swati Madhukar Nanal
DN: CN = Swati Madhukar Nanal, C = IN,
S = Maharashtra, O = Government Of
Maharashtra, OU = School Education and
Sports Department
Date: 2020.03.26 15:35:05 +05'30'

( स्िा. म. नानल )
उप सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्िीय सहायक, मुंबई.
2. मा.मंत्री, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग यांचे स्िीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
3. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपवरषद) यांचे स्िीय सहायक, मुंबई.
4. सिण विधानसभा / विधानपवरषद सदस्य यांचे स्िीय सहायक.
5. अपर मुख्य सवचि, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-400 032,
6. आयु्त, क्रीडा ि युिक सेिा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
7. सिण वजल्हावधकारी (क्रीडा संचालनालयामाफणत)
8. सिण उपसंचालक, क्रीडा ि युिक सेिा (क्रीडा संचालनालयामाफणत)
9. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र-1 - मुंबई/महाराष्ट्र-2 नागपूर,
10. महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-1 - मुंबई/महाराष्ट्र-2 नागपूर
11. अवधदान ि लेखावधकारी, मुंबई. (क्रीडा संचालनालयामाफणत)
12. सिण संबवं धत वजल्हा कोषागार अवधकारी ( क्रीडा संचालनालयामाफणत)
13. िवरष्ट्ठ कोषागार अवधकारी, पुणे. ( क्रीडा संचालनालयामाफणत)
14. सिण वजल्हा क्रीडा अवधकारी ( क्रीडा संचालनालयामाफणत)
15. वित्त विभाग (व्यय-5)/अर्ण-8/वनयोजन विभाग (का.1471), मंत्रालय, मुंबई,
16. कायासन अर्णसक
ं ल्प, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
17. वनिड नस्ती (क्रीयुस-े 1).
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पवरवशष्ट्ट-अ
शासन वनणणय, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग क्र. पुमाप्र-2619/ प्र.क्र. 103/ क्रीयुस-े 1,
वदनांक : 26 माचण, 2020 चे जोडपत्र
अ.क्र.

वजल्हा

अ.क्र.

तालुका क्रीडा संकुल

वनधी वितरण
(रु.लाखात)

1

नागपूर

1

कामठी (कोराडी )

21.00

2

भंडारा

2

लाखनी

50.00

3

साकोली

50.00

4

मंठा

100.00

5

परतूर

100.00

3

जालना

एकुण

321.00

(एकूण रूपये तीन कोटी एकिीस लाख फ्त)

Swati Madhukar
Nanal

Digitally signed by Swati Madhukar
Nanal
DN: CN = Swati Madhukar Nanal, C =
IN, S = Maharashtra, O = Government
Of Maharashtra, OU = School Education
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( स्िा. म. नानल )
उप सवचि, महाराष्ट्र शासन
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