राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूं ना शासकीय,
वनमशासकीय ि इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5
टक्के आरक्षण.

महाराष्ट्र शासन
शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग
शासन वनणणय क्रमाूंकः सूंकीणण 1717 / प्र.क्र 39/क्रीयुसे-2
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मूंत्रालय विस्तार भिन, मुूंबई-400 032
तारीख: 27 माचण, 2017.

िाचा :1. शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग,क्र.राक्रीधो 2002 / प्र.क्र.68 / क्रीयुसे-2, वद.01 जुलै,2016.
2. शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग,क्र. सूंकीणण 1717 / प्र.क्र 39/क्रीयुसे-2, वद.17 माचण,2017.

प्रस्तािना:राष्ट्रीय ि आूंतरराष्ट्रीय स्पधेमध्ये पदक प्राप्त खेळाड राष्ट्रास तसेच राज्यास लौकीक प्राप्त करुन
दे त असतात खेळाडूं ना खेळामध्ये प्राप्त होणाऱ्या सूंधी ि शैक्षवणक अहणता वमळविण्याचा कालािधी एकच
असल्याने दोन्ही आघाडींिर सारख्याच प्रमाणात लक्ष दे णे शक्य नसते. ही बाब विचारात घेऊन खेळाड
आरक्षाणाूंतगणत होणारी भरती प्रवक्रया अवधक पारदशणक व्हािी या दृष्ट्टीने शासनाने वद.01 जुलै,2016 रोजी
शासन वनणणयानुसार सिणसामािेशक सचना वदल्या आहेत. सदर शासन वनणणयानुसार खेळाूंच्या विविध
स्पधांकरीता अवधकृत सूंस््ाूंची / सूंघटनाूंची मान्यता असण्याचा वनकष वनश्चीत केला आहे. यानुसार राज्य
क्रीडा अजजक्यपद स्पधेचे आयोजन महाराष्ट्र ऑवलम्पपक असोवसएशनशी सूंलग्न असलेल्या सूंबूंवधत
खेळाच्या राज्य सूंघटनेने केलेले असािेत अशी तरतुद करण्यात आली आहे. त्ावप, महाराष्ट्र ऑवलम्पपक
असोवसएशनकडन सूंलग्नता प्राप्त करुन घेण्यास काही खेळाूंच्या सूंघटनाूंच्या विविध कारणाूंमुळे अडचणी
वनमाण होतात ि त्यामुळे सूंबूंवधत खेळाच्या खेळाडूं ना आरक्षणाचा लाभ वमळ शकत नाही, अशी बाब
शासनाच्या वनदशणनास आली आहे. सदर िस्तुम्स््ती विचारात घेता सूंबूंवधत खेळाडूं िर अन्याय होऊ नये
यादृष्ट्टीने वद.17 माचण,2017 रोजी वनगणवमत केलेल्या सूंदभाधीन शासन वनणणयामध्ये सुधारणा करण्याचा
प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन होता ि त्याबाबत आता खालीलप्रमाणे वनणणय घेण्यात येत आहे.

शासन वनणणयया शासन वनणणयाद्वारे उपरोक्त सूंदभाधीन वदनाूंक १७ माचण २०१७ चा शासन वनणणय अवधक्रवमत
करण्यात येत असन आता खेळाड आरक्षणाबाबतच्या सचनाूंमध्ये पुढील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत
आहे :खेळाड आरक्षणाबाबतच्या उपरोक्त सूंदभाधीन वदनाूंक 01 जुलै, 2016 च्या शासन वनणणयाच्या
अनुक्रमाूंक 3 (अ) (iv)

मधील “ राज्य क्रीडा अजजक्यपद स्पधांचे आयोजन

महाराष्ट्र ऑवलम्पपक

असोवशएशनशी सूंलग्न असलेल्या सूंबूंवधत खेळाच्या राज्य सूंघटनेने केलेले असािे.”या तरतदीनूंतर
खालील तरतद समाविष्ट्ट करण्यात यािी:“तसेच ज्या खेळाूंच्या नोंदणीकृत राज्य सूंघटना त्याूंच्या अवधकृत राष्ट्रीय सूंघटनेशी सूंलग्न
असतील, तसेच सदर खेळाूंच्या राष्ट्रीय सूंघटनेला इूंवडयन ऑवलम्पपक असोवसएशनने सूंलग्नता वदलेली

)

शासन वनणणय क्रमाूंकः सूंकीणण 1717 / प्र.क्र 39/क्रीयुसे-2

असल्यास, अशा राज्य सूंघटनेच्या स्पधेतील राज्यस्तरीय प्राविण्यप्राप्त खेळाडूं ना आरक्षणाचा लाभ दे ण्यात
येईल. त्यासाठी सूंबूंवधत राज्य सूंघटनेला महाराष्ट्र ऑवलम्पपक असोवसएशनची सूंलग्नता हा वनकष
अवनिायण राहणार नाही.”
सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सूंकेतस््ळािर उपलब्ध
करण्यात आला असन त्याचा सूंकेताक 201703271929460021 असा आहे . हा आदे श वडजीटल
स्िाक्षरीने साक्षाूंवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याूंच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Charushila D
Chaudhari
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( चारुशीला चौधरी )
उपसवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रवत,
1. मा.राज्यपालाूंचे सवचि
2. मा.मुख्यमूंत्र्याचे सवचि
3. सिण मूंत्री/राज्यमूंत्री याूंचे खाजगी सवचि
4. मुख्य सवचि, महाराष्ट्र राज्य
5. आयुक्त, क्रीडा ि युिकसेिा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे
6. सूंचालक, वशक्षण (प्रा्वमक/माध्यवमक), महाराष्ट्र राज्य,पुणे
7. सवचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुूंबई
8. सवचि, महाराष्ट्र विधानमूंडळ सवचिालय, विधान भिन, मुूंबई
9. लोकायुक्त, महाराष्ट्र, निीन प्रशासकीय भिन, मूंत्रालयासमोर,मुूंबई
10. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2 (लेखा ि अनुज्ञय
े ता),मुूंबई/नागपर
11. अवधदान ि लेखावधकारी,मुूंबई
12. वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी,मुूंबई
13. सिण मूंत्रालयीन विभाग
14. सिण मूंत्रालयीन विभागाच्या अवधपत्याखालील कायालय प्रमुख/विभाग प्रमुख
15. सिण वजल्हा पवरषदाूंचे मुख्य कायणकारी अवधकारी
16. सिण वशक्षणावधकारी, वजल्हा पवरषद
17. सिण उपसूंचालक, क्रीडा ि युिकसेिा, महाराष्ट्र राज्य
18. महासूंचालक, मावहती ि जनसूंपकण, मूंत्रालय,मुूंबई
19. सिण वजल्हा क्रीडा अवधकारी
20. वनिड नस्ती, क्रीयुसे-2.
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