राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूं ना शासकीय
वनमशासकीय ि इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5%
आरक्षण
सिव समािेशक सचना.
महाराष्ट्र शासन
शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग
शासन शुध्दीपत्त्रक क्रमाूंकर राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुसे-2
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मूंत्रालय विस्तार भिन,मुूंबई-400 032
वदनाूंकर 10 ऑक्टोबर, 2017.
िाचार
शासन वनणवय, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्रमाूंक र राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुसे-2,
वदनाूंक 01 जुल,ै 2016.
शुध्दीपत्त्रकर
उपत्रोक्त सूंदभावधन शासन वनणवयान्िये, राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूं ना शासकीय,
वनमशासकीय ि इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5% आरक्षणाच्या सिव समािेशक सचना दे ण्यात आल्या आहेत
उक्त, वद.01.07.2016 च्या शासन वनणवयातील पत्वरच्छे द क्र.2 मधील क्रीडाविषयक अहवता नमद
असणाऱ्या तक्त्यामध्ये अशूंतर बदल करुन त्याऐिजी खालील क्रीडा विषयक अहवता ग्राह्य धरण्यास
शासन मान्यता दे त आहेरगट

क्रीडा विषयक अहव ता
(सुधावरत पत्वरवशष्ट्ट “अ-1” प्रमाणे )

अ

i) अवधकृत आूंतरराष्ट्रीय स्पत्धा
(िवरष्ट्ठ गट)
ii) पत्ॅरा ऑवलम्पपत्क आूंतरराष्ट्रीय
स्पत्धा
iii) जागवतक आूंतरविद्यापत्ीठ क्रीडा
स्पत्धा
iv) आूंतरराष्ट्रीय शालेय महासूंिा-

खेळविषयक पत्ात्रता
िैयक्क्तक स्पत्धा

साूंविक स्पत्धा

महाराष्ट्राच्या खेळाडने

महाराष्ट्राच्या

खेळाडचा

भारताचे प्रवतवनवधत्ि

समािेश असलेल्या भारतीय

करताना प्रथम, वद्वतीय

सूंिाने प्रथम, वद्वतीय अथिा

अथिा तृतीय स्थान /सुिणव,

तृतीय स्थान /सुिणव, रौप्य ककिा

रौप्य ककिा कास्य पत्दक

कास्य

वमळविणे आिश्यक/

आिश्यक

पत्दक

वमळविणे

ग्रॅन्डमास्टर वकताब अथिा

द्वारा आयोवजत जागवतक शालेय

ऑवलक्पपत्क क्रीडा स्पत्धेत

क्रीडा स्पत्धा

सहभाग

v) ग्रॅन्डमास्टर वकताब
ब

i) अवधकृत आूंतरराष्ट्रीय स्पत्धा

महाराष्ट्राच्या

(कवनष्ट्ठ गट)

भारताचे

ii) राष्ट्रीय क्रीडा स्पत्धा

करताना

( िवरष्ट्ठ गट)
iii) राष्ट्रीय क्रीडा स्पत्धा
( कवनष्ट्ठ गट)

प्रवतवनवधत्ि समािेश असलेल्या भारतीय
/महाराष्ट्राचे सूंिाने /महाराष्ट्राच्या/

/विद्यापत्ीठाचे
करताना

खेळाडने महाराष्ट्राच्या खेळाडचा

प्रवतवनवधत्ि विद्यापत्ीठाचे सूंिाने प्रथम,

प्रथम,

वद्वतीय वद्वतीय अथिा तृतीय स्थान/

अथिा तृतीय स्थान/ सुिणव, सुिणव, रौप्य ककिा कास्य पत्दक
वमळविणे आिश्यक/

शासन शुध्दीपत्त्रक क्रमाूंकः राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुसे-2

iv) पत्ॅरा ऑवलम्पपत्क राष्ट्रीय क्रीडा

रौप्य ककिा कास्य पत्दक ऑवलक्पपत्क क्रीडा स्पत्धेत

स्पत्धा

वमळविणे आिश्यक/

v) राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पत्धा

अथिा)

vi) राष्ट्रीय ग्रामीण ि मवहला क्रीडा

मास्टर वकताब वमळविणे

स्पत्धा

आिश्यक

सहभाग.

आूंतरराष्ट्रीय

vii) अवखल भारतीय आूंतर विद्यापत्ीठ
क्रीडा स्पत्धा
viii) आूंतरराष्ट्रीय मास्टर स्पत्धा
क

(i) राज्य स्तरािरील िवरष्ट्ठ क्रीडा

राष्ट्रीय स्तरािरील

राष्ट्रीय स्तरािरील स्पत्धेमध्ये

स्पत्धेमध्ये महाराष्ट्राचे/राज्य

महाराष्ट्राचे/राज्य स्तरािर

स्तरािर सूंबवूं धत

सूंबवूं धत विभाग/वजल्हयाचे

विभाग/वजल्हयाचे

प्रवतवनवधत्ि करून सूंिाने

(iii) राज्यस्तर शालेय क्रीडा स्पत्धा

प्रवतवनवधत्ि करून प्रथम,

प्रथम, वद्वतीय अथिा तृतीय

(iv) ग्रामीण ि मवहला क्रीडा स्पत्धा

वद्वतीय अथिा तृतीय

स्थान/ सुिणव, रौप्य ककिा

(v) राज्यस्तर आूंतरविद्यापत्ीठ क्रीडा

स्थान/ सुिणव, रौप्य ककिा

कास्य पत्दक वमळविणे

कास्य पत्दक वमळविणे

आिश्यक

स्पत्धा
(ii) राज्यस्तर कवनष्ट्ठ गटातील
क्रीडा स्पत्धा

स्पत्धा (अश्वमेध)
(vi) राज्यस्तर आवदिासी क्रीडा

आिश्यक

स्पत्धा
(vii) राज्यस्तर पत्ॅरा ऑवलम्पपत्क क्रीडा
स्पत्धा
(viii) राज्यस्तर अपत्ूंग क्रीडा स्पत्धा
ड)

(i) राष्ट्रीय क्रीडा स्पत्धा िवरष्ट्ठ गट

िवरष्ट्ठ गट स्पत्धेत सहभाग

िवरष्ट्ठ गट स्पत्धेत सहभाग

(ii) पत्ॅरा ऑवलक्पपत्क राष्ट्रीय क्रीडा

िवरष्ट्ठ गट स्पत्धेत सहभाग

िवरष्ट्ठ गट स्पत्धेत सहभाग

स्पत्धा

2. सूंदभावधन शासन वनणवयासोबतचे “पत्वरवशष्ट्ट अ” रद्द करण्यात येत असन त्या ऐिजी खालील
“सुधावरत पत्वरवशष्ट्ट अ-1” ग्राह्य धरण्यात यािे रसुधावरत पत्वरवशष्ट्ट अ-1
गट- अ साठी पत्ात्र क्रीडा स्पत्धा

गट-ब साठी पत्ात्र क्रीडा स्पत्धा

1

2

1.अवधकृत आूंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पत्धा र-

गट अ पत्दाकरीता विहीत केलेली खेळ विषयक

I) ऑवलक्पपत्क क्रीडा स्पत्धा.

अहवता धारण करणारा खेळाड

II) एवशयन्स गेपस.

अथिा

III) जागवतक क्रीडा स्पत्धा.

1. अवधकृत आूंतरराष्ट्रीय कवनष्ट्ठ गटातील र-

IV) एवशयन चॅक्पपत्यशीपत्.

I) ज्युवनयर िल्डव चॅक्पपत्यशीपत्

V) कॉमनिेल्थ गेपस.

II) युथ कॉमनिेल्थ गेपस
2
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VI) कॉमनिेल्थ चॅक्पपत्यनशीपत्.

III) कवनष्ट्ठ गटातील एवशयन चॅक्पपत्यनशीपत्

VII) युथ ऑवलक्पपत्क.

IV ) कवनष्ट्ठ गटातील कॉमनिेल्थ चॅक्पपत्यनशीपत्

VIII) ग्रॅडमास्टर (बुक्ध्दबळ)

v) आूंतरराष्ट्रीय मास्टर स्पत्धा (बुक्ध्दबळ)

2. पत्ॅरॉवलम्पपत्क आूंतरराष्ट्रीय स्पत्धा र-

2) राष्ट्रीय क्रीडा स्पत्धा िवरष्ट्ठ गट र-

I) पत्ॅरॉवलक्पपत्क गेपस.

I) राष्ट्रीय क्रीडा स्पत्धा.

II) पत्ॅरा एवशयन गेपस.

II) अवधकृत राष्ट्रीय अकजक्यपत्द स्पत्धा

III) िल्डव पत्ॅरॉवलक्पपत्क गेपस.

(िवरष्ट्ठ गट)
3) राष्ट्रीय क्रीडा स्पत्धा कवनष्ट्ठ गटरI) राष्ट्रीय ज्युवनयर गट अकजक्यपत्द स्पत्धा

3) जागवतक आूंतरविद्यापत्ीठ क्रीडा स्पत्धार-

4) पत्ॅरा ऑवलक्पपत्क राष्ट्रीय स्पत्धा र-

I) जागवतक आूंतरविद्यापत्ीठ क्रीडा बोडाने

I) पत्ॅरा ऑवलक्पपत्क राष्ट्रीय अकजक्य पत्द स्पत्धा

आयोवजत केलेले खेळ.
4) आूंतरराष्ट्रीय शालेय महासूंिाद्वारा

5 ) राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पत्धा .

आयोवजत जागवतक शालेय क्रीडा स्पत्धा रआूंतरराष्ट्रीय शालेय महासूंिाद्वारे आयोवजत
केलेले खेळ .
5) ग्रॅन्ड मास्टर वकताब

6) राष्ट्रीय ग्रामीण ि मवहला क्रीडा स्पत्धा

(वटपत्- उपत्रोक्त नमद अ.क्र.1,3,ि 4 या क्रीडा 7) अवखल भारतीय आूंतरविद्यापत्ीठ क्रीडा
स्पत्धांना ऑवलक्पपत्क क्रीडा स्पत्धा, एवशयन गेपस, स्पत्धा
कॉमनिेल्थ गेपस या स्पत्धाचा समािेश असलेले 8) आूंतरराष्ट्रीय मास्टर स्पत्धा

खेळ ि बुध्दीबळ तसेच कबड्डी ि खो-खो हे दे शी (वटपत् र अ.क्र.1,2,3,5,6 ि 7 या स्पत्धांमधील
खेळच 5% आरक्षणासाठी पत्ात्र राहतील)

ऑवलक्पपत्क

क्रीडा

स्पत्धा,

एवशयन

गेपस,

कॉमनिेल्थ गेपस मध्ये समािेश असलेले खेळ ि
बुध्दीबळ तसेच कबड्डी ि खो-खो हे दे शी खेळच 5
% खेळाड आरक्षणासाठी पत्ात्र राहतील.)
गट -क साठी पत्ात्र क्रीडा स्पत्धा

गट-ड साठी पत्ात्र क्रीडा स्पत्धा

3

4

गट -अ ि गट -ब या पत्दाकरीता विहीत केलेली अ/ ब / क या पत्दाकरीता विवहत केलेली खेळ
खेळ विषयक अहवता धारण करणारा खेळाड

विषयक अहवता धारण करणारा खेळाड

अथिा
1) राज्य स्तर िवरष्ट्ठ क्रीडा स्पत्धा
I) राज्यस्तर िवरष्ट्ठ गटातील अकजक्यपत्द

अथिा
1. िवरष्ट्ठ गटातील

राष्ट्रीय क्रीडा स्पत्धातील

सहभाग

स्पत्धा
2) राज्यस्तर कवनष्ट्ठ गटातील अकजक्यपत्द

2.पत्ॅराऑवलक्पपत्क राष्ट्रीय क्रीडा स्पत्धा िवरष्ट्ठ

स्पत्धा

गटातील सहभाग .
3
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3) राज्यस्तर शालेय क्रीडा स्पत्धा

(वटपत् - अ.क्र.1 मधील सिव क्रीडा स्पत्धा मधील खेळ
हे ऑवलक्पपत्क क्रीडा स्पत्धा, एवशयन गेपस आवण

४) राज्यस्तर ग्रावमण ि मवहला क्रीडा स्पत्धा
5) राज्यस्तर आूंतरविद्यापत्ीठ स्पत्धा ( अश्वमेध )
6 ) राज्यस्तर आवदिासी क्रीडा स्पत्धा
7 ) राज्यस्तर पत्ॅराऑवलक्पपत्क क्रीडा स्पत्धा

कॉमनिेल्थ गेपस मध्ये समािेश असलेले खेळ ि
बुक्ध्दबळ तसेच कब्बडी ि खो-खो हे नमद दे शी
खेळच

5 % खेळाड आरक्षणासाठी

पत्ात्र

असतील.)

8 ) राज्यस्तर अपत्ूंग क्रीडा स्पत्धा
(वटपत् - अ.क्र.1 ते 5 मधील सिव क्रीडा स्पत्धा
मधील खेळ हे ऑवलक्पपत्क क्रीडा स्पत्धा, एवशयन
गेपस आवण कॉमनिेल्थ गेपस मध्ये समािेश
असलेले खेळ ि बुक्ध्दबळ तसेच कब्बडी ि खोखो हे दे शी खेळच 5 % खेळाड आरक्षणासाठी
असतील.)
3.

हे आदे श शासन शुध्दीपत्त्रक वनणवयाच्या वदनाूंकानूंतर होणाऱ्या भरतीस लागु राहतील.

4.

सदर शासन शुध्दीपत्त्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सूंकेतस्थळािर

उपत्लब्ध करण्यात आले असन त्याचा सूंकेताक 201710101433290821 असा आहे. हे शुध्दीपत्त्रक
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाूंवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपत्ाल याूंच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Rajendra
Shankarrao Pawar

Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=School Education And Sports Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=679184b88f7019ef64ad6ddc2495ca28026
7c0d4755ce63fa70c45cf755d9373, cn=Rajendra
Shankarrao Pawar
Date: 2017.10.10 14:24:22 +05'30'

( राजेंद्र पत्िार )
उपत् सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रवत,
1. मा.राज्यपत्ालाूंचे सवचि.
2. मा.मुख्यमूंत्र्याचे सवचि.
3. सिव मूंत्री/राज्यमूंत्री याूंचे खाजगी सवचि.
4. मुख्य सवचि, महाराष्ट्र राज्य.
5. आयुक्त, क्रीडा ि युिकसेिा,महाराष्ट्र राज्य,पत्ुणे.
6. सूंचालक, वशक्षण (प्राथवमक/माध्यवमक), महाराष्ट्र राज्य,पत्ुणे.
7. सवचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुूंबई.
8. सवचि, महाराष्ट्र विधानमूंडळ सवचिालय, विधान भिन, मुूंबई.
9. लोकायुक्त, महाराष्ट्र, निीन प्रशासकीय भिन, मूंत्रालयासमोर,मुूंबई.
10. महालेखापत्ाल, महाराष्ट्र-1/2 (लेखा ि अनुज्ञय
े ता),मुूंबई/नागपत्र.
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11. अवधदान ि लेखावधकारी,मुूंबई.
12. वनिासी लेखा पत्रीक्षा अवधकारी,मुूंबई.
13. सिव मूंत्रालयीन विभाग.
14. सिव मूंत्रालयीन विभागाच्या अवधपत्त्याखालील कायालय प्रमुख/विभाग प्रमुख.
15. सिव वजल्हा पत्वरषदाूंचे मुख्य कायवकारी अवधकारी.
16. सिव वशक्षणावधकारी, वजल्हा पत्वरषद.
17. सिव उपत्सूंचालक, क्रीडा ि युिकसेिा, महाराष्ट्र राज्य.
18. महासूंचालक, मावहती ि जनसूंपत्कव, मूंत्रालय,मुूंबई.
19. सिव वजल्हा क्रीडा अवधकारी.
20. वनिड नस्ती, क्रीयुसे-2.
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