राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूं ना शासकीय
वनमशासकीय ि इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5%
आरक्षण
सिव समािेशक सचना.
महाराष्ट्र शासन
शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग
शासन शुध्दीपत्रक क्रमाूंक: राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुसे-2
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरु चौक
मूंत्रालय विस्तार भिन,मुूंबई-400032
वदनाूंक: 11 माचव,२०१९
िाचा:
1. शासन वनणवय, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्रमाूंक:
राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुसे-2 , वदनाूंक 01 जुलै,2016.
2. शासन शुध्दीपत्रक, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्रमाूंक:
राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुसे-2, वदनाूंक 18 ऑगस्ट,2016.
3. शासन वनणवय, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्रमाूंक :
सूंकीणव 1717/प्र.क्र.39/क्रीयुसे-2 , वदनाूंक 17 माचव, 2017.
4. शासन वनणवय, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्रमाूंक :
सूंकीणव 1717/प्र.क्र.39/क्रीयुसे-2 , वदनाूंक 27 माचव, 2017.
5. शासन शुध्दीपत्रक, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्रमाूंक:
राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुसे-2, वदनाूंक 10 ऑक्टोबर, 2017.
6. शासन शुध्दीपत्रक, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्रमाूंक:
राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुसे-2, वदनाूंक १५ नोव्हेंबर,२०१७.
7. शासन शुध्दीपत्रक, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्रमाूंक:
राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुसे-2, वदनाूंक १6 नोव्हेंबर,२०१७.
शुध्दीपत्रक:
उपरोक्त सूंदभावधन शासन वनणवयान्िये, राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूं ना शासकीय,
वनमशासकीय ि इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5% आरक्षणाच्या सिव समािेशक सचना दे ण्यात आल्या
आहेत उक्त क्रमाूंक 1 च्या शासन वनणवयातील पवरच्छे द ५ मध्ये क्रीडा प्रमाणपत्र िैधता पडताळणी
करण्याची कायवपद्धती विशद करण्यात आली आहे. तथावप,सदरच्या कायवपद्धतीमुळे उद्भिलेल्या
प्रकरणाूंिर मा.न्यायालयात दाखल यावचकाूंिर मा.न्यायालयाने वदलेल्या न्यायवनणवयाच्या
अनुषूंगाने आता खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे.
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2.

सूंदभाधीन वदनाूंक ०१ जुल,ै २०१६ च्या शासन वनणवयातील पवरच्छे द क्रमाूंक 4 (V) मध्ये

नमद तरतद िगळन खालील तरतुदीचा नव्याने समािेश करण्यात येत आहे:“खेळाड उमेदिाराच्या मुलाखतीिेळी तसेच मुलाखती नसणाऱ्या परीक्षाूंमधन द्याियाच्या अूंवतम
वनयुक्तीपिी खेळाडूं कडे सूंबूंवधत उपसूंचालक, क्रीडा ि युिक सेिा याूंनी प्रमावणत केलेला क्रीडा
प्रमाणपत्र पात्रतेचा अहिाल असणे बूंधनकारक असेल.”
3.

सूंदभाधीन वदनाूंक ०१ जुल,ै २०१६ च्या शासन वनणवयातील पवरच्छे द क्रमाूंक ५ मध्ये

नमद सिव तरतुदी िगळन त्याऐिजी खालील तरतुदींचा नव्याने समािेश करण्यात येत आहे :“खेळाडच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी त्िरेने होण्याच्या दृष्ट्टीने सूंबूंवधत खेळाड,
सूंबूंवधत खेळ सूंघटना, सूंबवूं धत उपसूंचालक, क्रीडा ि युिक सेिा, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग ि
सूंबूंवधत वनयुक्ती प्रावधकारी याूंनी खालील प्रमाणे कायविाही करणे बूंधनकारक राहील:I.

सूंबूंवधत खेळाडने कराियाची कायविाही:साधारणपणे खेळाडने खेळविषयक प्रमाणपत्र वमळाल्यानूंतर सदरचे प्रमाणपत्र छाननी
करण्यासाठी खेळाड ज्या विभागात िास्तव्यास आहे ,त्या विभागीय उपसूंचालक,क्रीडा ि
युिक सेिा याूंच्याकडे पाठिािे. मात्र परीक्षाथी खेळाड उमेदिाराने, सूंबूंवधत पदाच्या
वनिडीकवरता पिव परीक्षा अथिा मुख्य परीक्षेचा अजव सादर कराियाच्या वदनाूंकाआधी
ककिा एकाच टप्प्यािर आयोवजत केल्या जाणाऱ्या परीक्षेसाठी सादर कराियाच्या अजाच्या
अूंवतम वदनाूंकाआधी, तो ज्या क्रीडा विभागात िास्तव्यास आहे त्या विभागातील सूंबूंवधत
उपसूंचालक, क्रीडा ि युिक सेिा याूंच्याकडे प्रमाणपत्र पडताळीसाठी अजव सादर केलेला
असणे बूंधनकारक आहे . तसेच खेळाडने कोणत्या विभागातील उपसूंचालक,क्रीडा ि
युिक सेिा याूंच्याकडे प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी अजव सादर केला आहे हे आिेदन अजात
नमद करणे तसेच त्याची पोच पािती सोबत जोडणे बूंधनकारक आहे. उपसूंचालक,क्रीडा
ि युिक सेिा याूंच्याकडन आधीच प्रमाणपत्र पडताळणी करून घेतलेल्या उमेदिाराूंनी
प्रमाणपत्र पडताळणी अहिालाची प्रत सोबत जोडणे आिश्यक राहील. ज्या पदाूंिरील
वनिडीसाठी उमेदिाराची मुलाखत घेण्यात येते अशा पदाूंच्या मुलाखतीिेळी सूंबूंवधत
खेळाडकडे क्रीडा प्रमाणपत्राच्या पात्रतेचा अहिाल असणे बूंधनकारक आहे .

II.

सूंबूंवधत खेळाच्या अवधकृत सूंघटना/ सूंबूंवधत शासकीय कायालयाूंनी कराियाची कायविाही:अवधकृत एकविध सूंघटनेच्या प्रमाणपत्राची छाननी तसेच आवदिासी,अपूंग ि अवखल
भारतीय आूंतर विद्यापीठ क्रीडा स्पधेच्या प्रमाणपत्राूंची छाननी सूंबूंवधत विभागीय उपसूंचालक
याूंना करता यािी याकवरता सूंबूंवधत स्पधा आयोजकाूंनी स्पधेचे आयोजन झाल्यापासन
३० वदिसामध्ये त्या स्पधेतील खेळाडूं चे सूंपणव अवभलेख व्यिस्स्थतरीत्या जतन करून सूंबूंवधत
सूंघटनेच्या विद्यमान अध्यक्ष/सवचि याूंच्या स्िाक्षरीने त्याची प्रत सिव विभागीय उपसूंचालक ि
क्रीडा सूंचालनालयाकडे पाठविणे आिश्यक राहील.सदर अवभलेख सूंबूंवधत उपसूंचालक
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याूंना विवहत मुदतीत प्राप्त न झाल्यास सूंबूंवधत सूंघटनेस विभागीय उपसूंचालक ७ वदिसात
अवभलेख सादर करण्याबाबत सवचत करतील. तसेच सूंबूंवधत स्पधा आयोजन करणाऱ्या
सूंस्था /क्रीडा सूंघटना/सूंबूंवधत शासकीय विभाग याूंनी प्राविण्य वनवितीच्या अनुषूंगाने पुरािे
विवहत नमुन्यात उपसूंचालक,क्रीडा याूंनी िेळोिेळी विचारणा केल्यानुसार ७ कायालयीन
वदिसाूंच्या कालािधीत ई-मेल द्वारे ,प्रत्यक्ष अथिा तात्काळ डाकेने पोहोचत करािेत.या
मुदतीतही अहिाल प्राप्त न झाल्यास सूंबूंवधत विभागीय उपसूंचालक याूंना सूंबूंवधत खेळाडला
त्याच्या प्रमाणपत्राचा पडताळणी अहिाल पाठविता येणे शक्य होणार नाही ि यामुळे
खेळाडच्या होणाऱ्या नकसानीस सूंबूंवधत खेळ सूंघटनाच जबाबदार राहील.
III.

सूंबूंवधत उपसूंचालक, क्रीडा ि युिक सेिा याूंनी कराियाची कायविाही:उपसूंचालक,क्रीडा ि युिक सेिा याूंना खेळाड प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी अजव प्राप्त
झाल्यानूंतर, त्याूंनी ३ कायालयीन वदिसात सूंबूंवधत स्पधा आयोजन करणाऱ्या सूंस्था/क्रीडा
सूंघटना/शासकीय कायालये याूंच्याकडन प्राविण्य वनवितीसाठी आिश्यक अवभलेख
मागिािा. तद्नूंतर सूंबूंवधत स्पधा आयोजन करणाऱ्या सूंस्था /क्रीडा सूंघटना/सूंबूंवधत
शासकीय विभाग याूंच्याकडन प्राप्त झाल्यानूंतर सदर अहिालाआधारे उपसूंचालक,
उपसूंचालक,क्रीडा ि युिक सेिा याूंनी 8 कायालयीन वदिसात कायविाही करून प्रमाणपत्र
दे ण्याची अथिा नाकारण्याची कारणे नमद करून सूंबूंवधत खेळाडूं ना अिगत करविण्याची
कायविाही करािी. खेळाडचे प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी उपलब्ध झाल्यानूंतर कायालयीन
कामकाजाच्या ३० वदिसात प्रमावणत करून सूंबूंवधत खेळाडस प्रमाणपत्र पडताळणी अहिाल
उपलब्ध करून दे णे उपसूंचालक, क्रीडा ि युिक सेिा याूंच्यािर बूंधनकारक राहील. सदरचा
अहिाल/वनणवय उपसूंचालक, क्रीडा याूंनी सूंकेतस्थळािर अपलोड करािा. त्यामुळे भविष्ट्यात
खेळाडच्या वनयुक्ती प्रावधकाऱ्याकडन प्रमाणपत्र पडताळणीबाबत विचारणा झाल्यास त्याूंना
तात्काळ उपलब्ध करून देता येईल. भविष्ट्यात सदर खेळाडूं पैकी वनिड झालेल्या खेळाडच्या
प्रमाणपत्र पडताळणीस झालेल्या विलूंबामुळे वनयुक्ती दे ण्यास उशीर झाल्यास अथिा
न्यायालयीन प्रकरणे उद्भिल्यास उपसूंचालक,क्रीडा याूंना जबाबदार धरून त्याूंच्या विरुद्ध
वशस्तभूंगाची कारिाई करण्यात येईल.

IV.

शासनाच्या विविध विभागाूंच्या वनिड प्रावधकाऱ्याूंनी / महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगाने
कराियाची कायविाही :खेळाड प्रिगातन प्राप्त झालेल्या अजासोबत योग्य त्या क्रीडाप्रावधकरणाने वनगववमत
केलेले क्रीडा प्रमाणपत्र अथिा सदर प्रावधकरणाकडे क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणीकवरता
केलेल्या अजाची पोचपािती सादर केली नसल्यास परीक्षेच्या पवहल्या टप्प्यातच अजव
नाकारण्यात यािेत.तसेच परीक्षेसाठी खेळाड प्रिगातन अजव सादर केलेल्या उमेदिाराूंपैकी
काही खेळाड भविष्ट्यात खेळाड प्रिगासाठी अपात्र ठरण्याचा सूंभि लक्षात घेता खेळाड
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प्रिगातील पदसूंख्येपेक्षा पुरेशा अवतवरक्त उमेदिाराूंची गुणानुक्रमाने वनिडीच्या ि
उपसूंचालकाूंच्या प्रमाणपत्र पडताळणीच्या अहिालाच्या अधीन राहन तात्पुरती वनिड
करण्यात यािी. ज्या पदाूंिरील वनिडीसाठी उमेदिाराची मुलाखत घेण्यात येते अशा पदाूंच्या
मुलाखतीिेळी सूंबूंवधत खेळाडकडे क्रीडा प्रमाणपत्राच्या पात्रतेचा अहिाल असणे बूंधनकारक
आहे.वनिड प्रावधकाऱ्याूंनी खेळाड प्रिगातील वनयुक्तीसाठी पात्र असल्याबाबत खेळाडने
आिेदन अजासोबत सादर केलेल्या सिव मावहतीसह परीक्षेचा वनकाल सूंबूंवधत वनयुक्ती
प्रावधकाऱ्याूंना कळिािा.
V.

वनयुक्ती प्रावधकाऱ्याने कराियाची कायविाही:महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगाने/ सूंबूंवधत विभागाच्या वनिड प्रावधकाऱ्याने वशफारस
केलेल्या खेळाडूं च्या प्रमाणपत्राूंबाबतचा अहिाल सूंबूंवधत उपसूंचालक, क्रीडा ि युिक सेिा
याूंच्याकडन मागिन घ्यािा ि त्यानुसार खेळाड प्रिगासाठी पात्र खेळाडूं ना महाराष्ट्र लोकसेिा
आयोगाने/वनिड प्रावधकाऱ्याने वनवित करून वदलेल्या गुणित्ता क्रमाूंकानुसार वनयुक्ती द्यािी.
खेळाडने पदाच्या जावहरातीनूंतर सादर केलेल्या आिेदन अजात नमद केलेल्या खेळातील,
स्पधेतील आवण स्पधा कालािधीतील,खेळाड पात्रतेचा अहिाल असल्याखेरीज,वनयुक्ती
प्रावधकाऱ्याने कोणत्याही पवरस्स्थतीत खेळाड उमेदिारास वनयुक्ती अथिा प्रवशक्षण दे ऊ नये.
तथावप,यानुसार कायविाही न केल्याने भविष्ट्यात न्यायालयीन प्रकरण उद्भिल्यास त्याकवरता
सूंबूंवधत वनयुक्ती प्रावधकारी याूंना जबाबदार धरले जाईल.”

VI.

सूंबूंवधत विभागीय उपसूंचालक याूंच्यामाफवत कळविण्यात आलेल्या वनणवयािर खेळाडला
आक्षेप असल्यास याबाबत खेळाडस वनणवय प्राप्त झाल्यापासन २ मवहन्याूंच्या आत
सहसूंचालक,क्रीडा ि युिक सेिा,वशिछत्रपती क्रीडा सूंकुल,म्हाळुूं गे बालेिाडी,पुणे याूंच्याकडे
प्रथम अपील करता येईल. प्राप्त होणाऱ्या अवपलािर सुनािणी घेऊन वनणवय दे ण्याची कायविाही
सहसूंचालक, क्रीडा ि युिक सेिा हे करतील. सहसूंचालक,क्रीडा ि युिक सेिा याूंच्या
वनणवयािर आक्षेप असल्यास आयुक्त,क्रीडा ि युिक सेिा,पुणे याूंच्याकडे वद्वतीय अपील करता
येईल.

VII.

सूंबूंवधत विभागीय उपसूंचालक याूंनी पडताळणी केलेल्या प्रमाणपत्राची मावहती क्रीडा
विभागाच्या सूंकेत स्थळािर अपलोड करािी.जेणेकरून सूंबूंवधत खेळाडने नोकरीकवरता अजव
केलेल्या सूंबूंवधत विभागास सदरचे प्रमाणपत्र सूंकेत स्थळािरील मावहतीशी पडताळन पाहता
येईल.

VIII.

एखाद्या खेळाडकडे एका पेक्षा जास्त खेळाूंची राज्य/राष्ट्रीय स्पधांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे अस
शकतील अशा खेळाडने एकाच िेळेस सिव प्रमाणपत्रे प्रमावणत करण्याकवरता सूंबूंवधत
उपसूंचालक याूंच्याकडे सादर करणे गरजेचे आहे. सूंबूंवधत पदाच्या भरतीसाठी सादर
केलेल्या अजात, खेळाडने जे प्रमाणपत्र/प्रमाणपत्रे उपसूंचालक,क्रीडा ि युिक सेिा याूंना
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पडताळणीसाठी सादर केली असल्याचा दािा केला असेल केिळ त्याच प्रमाणपत्राूंच्या
पात्रतेचा अहिाल वनयुक्तीच्या पुढील प्रयोजनाथव गृहीत धरला जाईल या तरतुदीखेरीज अन्य
खेळातील आवण परीक्षेच्या अन्य कोणत्याही टप्प्यािर सादर करण्यात येणारे खेळाड प्रमाणपत्र
पडताळणी अहिाल कोणत्याही पवरस्स्थतीत ग्राहय धरण्यात येणार नाहीत.
IX.

क्रीडा अहवतेनुसार सूंबूंवधत पदाच्या भरतीसाठी जावहरात आल्यास अजव करताना खेळाडने
उपसूंचालक,क्रीडा ि युिक सेिा याूंच्याकडे प्रमाणपत्र पडताळणी करून वमळण्याबाबत
केलेल्या अजाची पोच पािती अथिा या पिी खेळाडस उपसूंचालक,क्रीडा ि युिक सेिा
याूंच्याकडन प्राप्त झालेला प्रमाणपत्र पडताळणी अहिाल जोडणे बूंधनकारक आहे.अजासोबत
उपरोक्त तपशील सादर न करणाऱ्या उमेदिाराूंचा खेळाड सूंिगातन विचार होणार नाही.

X.

यापुढे महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग तसेच अन्य सिव पदभरतीसाठी सादर कायवपद्धती लाग
राहील.

4.

सूंदभाधीन वदनाूंक ०१ जुल,ै २०१६ च्या शासन वनणवयातील पवरच्छे द क्रमाूंक 6 मधील अनुक्रमाूंक

(viii), (ix), (x) ि (xi) मध्ये नमद तरतुदी सदर शुवद्धपत्रकान्िये रद्द करण्यात येत आहे.
5.

शासनाने उपरोक्त प्रमाणे केलेल्या सुधारणाूंना िषातन दोन िेळा विस्तृत प्रमाणािर प्रवसद्धी

दे ण्याची कायविाही आयुक्त,क्रीडा ि युिक सेिा याूंनी करािी ि यानुसार केलेल्या कायविाहीबद्दल
शासनास िेळोिेळी अिगत करािे.
6.

उपरोक्त पवरच्छे द २ ते ४ नुसार करण्यात आलेल्या सुधारणा सदर शासन शुध्दीपत्रकाच्या

वदनाूंकानूंतर होणाऱ्या भरतीस लागु राहतील.
7.

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in

या

सूंकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात आला असन त्याचा सूंकेताक 201903111902233221 असा
आहे. हे शुध्दीपत्रक वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाूंवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याूंच्या आदे शानुसार ि नािाने.

( राजेंद्र पिार )
उप सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रवत,
1.

मा.राज्यपालाूंचे सवचि

2. मा.मुख्यमूंत्र्याचे सवचि
3. सिव मूंत्री/राज्यमूंत्री याूंचे खाजगी सवचि
4. मुख्य सवचि, महाराष्ट्र राज्य
5. आयुक्त, क्रीडा ि युिकसेिा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे
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6. सूंचालक, वशक्षण (प्राथवमक/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. सिव मूंत्रालयीन विभाग
14. सिव मूंत्रालयीन विभागाच्या अवधपत्याखालील कायालय प्रमुख/विभाग प्रमुख
15. सिव वजल्हा पवरषदाूंचे मुख्य कायवकारी अवधकारी
16. सिव वशक्षणावधकारी, वजल्हा पवरषद
17. सिव उपसूंचालक, क्रीडा ि युिकसेिा, महाराष्ट्र राज्य
18. महासूंचालक, मावहती ि जनसूंपकव, मूंत्रालय,मुूंबई
19. सिव वजल्हा क्रीडा अवधकारी
20. वनिड नस्ती, क्रीयुसे-2
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