राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूं ना शासकीय,
वनमशासकीय ि इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5%
आरक्षण
सिव समािेशक सचना.
महाराष्ट्र शासन
शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग
शासन वनणवय क्रमाूंक : राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुसे-2
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरु चौक
मूंत्रालय विस्तार भिन, मुूंबई - 400032
वदनाूंक 01 जुल,ै 2016
िाचा:1. शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग,क्र. राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुस-े 2 वद.21 जन, 2006
2. शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्र. राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुस-े 2 वद.18 नोव्हें बर, 2006
3. शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्र. सूंक्रीआ-1006/प्र.क्र.182/क्रीयुस-े 2 वद. 6 मे , 2008
4. शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्र.सूंक्रीआ-2007/(प्र.क्र.329/07) क्रीयुसे-2 वद.11 जुलै, 2008
5. शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्र.क्रीअसो-1908/(प्र.क्र.394/08)क्रीयुसे-2वद.21 ऑगस्ट, 2008
6. शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्र.क्रीस्पधा-2108/(प्र.क्र.538/08) क्रीयुस-े 2 वद.14 जुलै, 2009
7. शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्र.सूंक्रीआ-2010/(प्र.क्र.270/10)क्रीयुस-े 2 वद.17 ऑगस्ट, 2010
8.शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग,क्र.सूंक्रीआ- 2108/(प्र.क्र.440/08)क्रीयुसे-2 वद.20 सप्टें बर, 2013
9. शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्र.सूंक्रीणव-1714/प्र.क्र.325/क्रीयुस-े 2 (आवदिासी क्रीडा स्पधा )
वद.22 एवप्रल, 2015
10. सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-2015/प्र.क्र.404/काया.12,वद. 25 एवप्रल,2016
11. मवहला ि बालविकास विभाग, क्र.82/2001/मसेआ-2000/प्र.क्र.415/का-2,वद. 25 मे,2001

प्रस्तािना :राष्ट्रीय ि आूंतरराष्ट्रीय स्पधामध्ये पदके प्राप्त करणारे खेळाड राष्ट्रास तसेच राज्यास लौवकक
प्राप्त करुन दे त असतात. खेळाडूं ना खेळामध्ये प्राप्त होणाऱ्या सूंधी ि शैक्षवणक अहवता वमळविण्याचा
कालािधी एकच असल्याने त्याूंना दोन्ही आघाडींिर सारख्याच प्रमाणात लक्ष दे ता येणे शक्य नसते.
बऱ्याचदा त्याूंची शैक्षवणक क्षेत्रात वपछे हाट होते ि त्यामुळे नोकरी व्यिसायाच्या स्पधेत ते अन्य
विद्यार्थ्यांशी स्पधा करु शकत नाहीत. ही बाब विचारात घेऊन शासनाने विविध शासकीय विभागात ि
शासनाच्या मालकीच्या ि वनयूंत्रणाखाली असलेल्या महामूंडळात, स्थावनक प्रावधकरणात ि शासकीय
सिलती प्राप्त केलेल्या सूंस्थाूंमध्ये नोकरीसाठी अत्त्युच्च गुणित्ताप्राप्त खेळाडूं कवरता ५% आरक्षण
ठे िण्याचा वनणवय वदनाूंक 30.04.2005 च्या शासन वनणवयानुसार घेतला. या शासन वनणवयानुसार
सूंबूंवधत विभागामार्वत पदभरतीसाठी प्रथम अजव मागविण्यात येतात. अजव केलेल्या सिव खेळाड
अजवदाराूंची क्रीडा विषयक पात्रतेबाबतची प्रमाणपत्रे, ते लेखी पवरक्षेत पात्र झाल्यानूंतर सूंबूंवधत
विभागाकडन प्रमावणत करण्याकवरता आयुक्त, क्रीडा ि युिक सेिा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याूंच्याकडे
पाठविण्यात येतात. खेळाडूं चे, सूंघटना सवचिाूंचे ि विद्यापीठ सूंचालकाूंचे प्रवतज्ञापत्र प्राप्त करुन घेिन
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त्यानुसार आयुक्तालयाव्दारे प्रस्तािाूंची पडताळणी करुन सूंबूंवधत विभागास पात्र/अपात्र अहिाल
पाठविण्यात येतो.
शासनाच्या असे वनदशवनास आले आहे की, बऱ्याच खेळाड उमेदिाराूंना शासन वनणवयातील
तरतुदीची मावहती नसल्यामुळे पात्रता नसतानाही पदभरतीसाठी अजव भरले जातात खेळाड क्रीडा
विषयक पात्रता धारण करीत नसताना लेखी परीक्षा उत्तीणव झाल्यास योग्य खेळाड न वमळाल्यामुळे ५%
आरक्षणातील पद वरक्त राहते ि इतर अनेक अनेक समस्या उद्भितात. काही खेळाड पडताळणीअूंती
अपात्र असल्याचे सूंचालनालयामार्वत कळविल्यानूंतर त्या विरोधात मा.प्रशासकीय न्यायावधकरण ि
मा.उच्च न्यायालयामध्ये वनणवयाचे विरोधात यावचका दाखल करतात.
िरील परीस्स्थती विचारात घेता खेळाड आरक्षणाूंतगवत होणारी भरती प्रवक्रया अवधक पारदशवक
/ सुटसुटीत व्हािी यादृष्ट्टीने प्रचवलत तरतदीमध्ये सुधारणा करून सुधावरत शासन वनणवय वनगववमत
कराियाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन वनणवय :
या शासन वनणवयाव्दारे खेळाडूं साठीच्या 5% आरक्षणाबाबतचा मळ शासन वनणवय वदनाूंक
30.04.2005 ि त्यानूंतर या विभागाने वनगववमत केलेले सिव शासन वनणवय, पवरपत्रक, पत्र इ.
अवधक्रवमत करण्यात येत असन नोकरीत 5% आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या खेळाडूं साठी पुढीलप्रमाणे
सुधावरत आदे श दे ण्यात येत आहेत:१

खेळाड विषयक आरक्षण लाग असलेली कायालये :सदर शासन वनणवय शासकीय/ वनमशासकीय कायालय/ शासकीय उपक्रमातील साूंविधावनक

सूंस्था/वजल्हापवरषदा/

पूंचायत

सवमत्या

/

ग्रामपूंचायती/

नगरपवरषदा/

नगरपावलका/

महानगरपावलका/ मूंडळे / महामूंडळे / शासनाचे अूंगीकृत व्यिसाय/ विद्यापीठे / कृषी विद्यापीठे
/शासकीय वशक्षण सूंस्था आश्रमशाळाूंसह/सहकारी सूंस्था/ सहकारी साखर कारखाने/ सहकारी
सतवगरण्या/बॅका/सहकारी बॅंका/सहाय्यक अनुदान वमळणाऱ्या शासन मान्य स्िेच्छा सूंस्था याूंच्यासह
अन्य ज्या ज्या प्रकारच्या सूंस्था ि कायालये याूंना राज्याच्या वतजोरीतन वनधी/ अनुदान/ सहाय्यक
अनुदान वमळते अशा सिव प्रकारच्या सूंस्था/मूंडळे याूंना त्याूंच्या आस्थापनेिरील पदािर खेळाडूं साठी
5 % आरक्षण (समाूंतर आरक्षण) लाग करणे बूंधनकारक राहील.
२. क्रीडा विषयक अहवता:गट

क्रीडा विषयक अहव ता
(पवरवशष्ट्ट अ प्रमाणे )

अ

i) अवधकृत आूंतरराष्ट्रीय स्पधा
(िवरष्ट्ठ गट)
ii) पॅरा ऑवलम्पपक आूंतरराष्ट्रीय
स्पधा
iii)

जागवतक

क्रीडा स्पधा

खेळविषयक पात्रता
िैयस्क्तक स्पधा

साूंवघक स्पधा

महाराष्ट्राच्या खेळाडने

महाराष्ट्राच्या

भारताचे प्रवतवनवधत्ि

समािेश असलेल्या भारतीय

करताना प्रथम, वितीय

सूंघाने प्रथम, वितीय अथिा

अथिा तृतीय स्थान /सुिणव,

तृतीय स्थान /सुिणव, रौप्य

आूंतरविद्यापीठ रौप्य ककिा कास्य पदक

खेळाडचा

ककिा काूंस्य पदक वमळविणे
आिश्यक
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iv)

आूंतरराष्ट्रीय

शालेय वमळविणे आिश्यक/

महासूंघािारा

ग्रॅन्डमास्टर वकताब अथिा
आयोवजत

जागवतक ऑवलस्पपक क्रीडा स्पधेत

शालेय क्रीडा स्पधा

सहभाग

v) ग्रॅन्डमास्टर वकताब
ब

i) अवधकृत आूंतरराष्ट्रीय स्पधा
(कवनष्ट्ठ गट)
ii) राष्ट्रीय क्रीडा स्पधा
( िवरष्ट्ठ गट)
iii) पॅरा ऑवलम्पपक राष्ट्रीय
क्रीडा स्पधा

महाराष्ट्राच्या
भारताचे

प्रवतवनवधत्ि समािेश असलेल्या भारतीय

करताना

/महाराष्ट्राचे सूंघाने /महाराष्ट्राच्या/

/विद्यापीठाचे
करताना

खेळाडने महाराष्ट्राच्या खेळाडचा

प्रवतवनवधत्ि विद्यापीठाचे सूंघाने प्रथम,

प्रथम,

वितीय वितीय अथिा तृतीय स्थान/

अथिा तृतीय स्थान/ सुिणव, सुिणव, रौप्य ककिा काूंस्य

iv) राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पधा

रौप्य ककिा कास्य पदक पदक वमळविणे आिश्यक/

v) राष्ट्रीय ग्रामीण ि मवहला

वमळविणे आिश्यक/

क्रीडा स्पधा
vi) अवखल भारतीय आूंतर

ऑवलस्पपक क्रीडा स्पधेत

अथिा)आूंतरराष्ट्रीय मास्टर सहभाग
वकताब वमळविणे आिश्यक

विद्यापीठ क्रीडा स्पधा
vii) आूंतरराष्ट्रीय मास्टर
स्पधा
क

i) राष्ट्रीय क्रीडा स्पधा
( कवनष्ट्ठ गट)
ii) राज्य स्तरािरील िवरष्ट्ठ
क्रीडा स्पधा
iii) राज्यस्तर शालेय क्रीडा
स्पधा
iv) ग्रामीण ि मवहला क्रीडा
स्पधा
v) राज्यस्तर आूंतरविद्यापीठ

राष्ट्रीय स्तरािरील

राष्ट्रीय स्तरािरील स्पधेमध्ये

स्पधेमध्ये महाराष्ट्राचे/राज्य

महाराष्ट्राचे/राज्य स्तरािर

स्तरािर सूंबवूं धत

सूंबवूं धत विभाग/वजल्हयाचे

विभाग/वजल्हयाचे

प्रवतवनवधत्ि करून सूंघाने

प्रवतवनवधत्ि करून प्रथम,

प्रथम, वितीय अथिा तृतीय

वितीय अथिा तृतीय

स्थान/ सुिणव, रौप्य ककिा

स्थान/ सुिणव, रौप्य ककिा

काूंस्य पदक वमळविणे

कास्य पदक वमळविणे

आिश्यक

आिश्यक

क्रीडा स्पधा (अश्वमेध)
vi) राज्यस्तर आवदिासी क्रीडा
स्पधा
vii) राज्यस्तर पॅरा ऑवलम्पपक
क्रीडा स्पधा
viii) राज्यस्तर अपूंग क्रीडा
स्पधा

पृष्ट्ठ 19 पैकी 3

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

ड

i) राज्यस्तर कवनष्ट्ठ गटातील
क्रीडा स्पधा

प्रथम, वितीय अथिा तृतीय सूंघाने प्रथम, वितीय अथिा
स्थान

/सुिणव,

कास्य

पदक

रौप्य ककिा तृतीय स्थान /सुिणव, रौप्य ककिा
वमळविणे काूंस्य पदक वमळविणे आिश्यक

आिश्यक
ii) राष्ट्रीय क्रीडा स्पधा िवरष्ट्ठ गट

िवरष्ट्ठ गट स्पधेत सहभाग

िवरष्ट्ठ गट स्पधेत सहभाग

iii) पॅरा ऑवलस्पपक राष्ट्रीय क्रीडा

िवरष्ट्ठ गट स्पधेत सहभाग

िवरष्ट्ठ गट स्पधेत सहभाग

स्पधा

पात्र स्पधांचा तपशील परीवशष्ट्ट 'अ' मध्ये वदलेला आहे
३. स्पधाविषयक अन्य अटी ि शती :(अ)

(i) उपरोक्त अ ि ब गटातील स्पधा या सूंबूंवधत खेळाच्या आूंतरराष्ट्रीय ऑवलस्पपक

सवमतीशी सूंलग्न असलेल्या आूंतरराष्ट्रीय र्ेडरेशनने आयोवजत केलेल्या असाव्यात अथिा
आूंतराराष्ट्रीय सवमतीने स्ित: अथिा इूंवडयन ऑवलस्पपक असोवशएशन याूंनी आयोवजत केलेल्या
असाव्यात.
(ii) उपरोक्त स्पधा व्यवतवरक्त सूंबूंवधत मान्यताप्राप्त खेळाच्या आूंतरराष्ट्रीय र्ेडरेशनने/सूंबूंवधत
खेळाच्या राष्ट्रीय र्ेडरेशनने आूंतरराष्ट्रीय स्तरािरील मान्यता प्राप्त स्पधेचे आयोजन केलेले
असािे. यामध्ये सहभागी होणा-या खेळाडूं ची वनिड ही राष्ट्रीय सूंघातन झालेली असािी
िैयस्क्तकवरत्या आयोवजत केलेल्या ककिा आमूंवत्रत स्िरुपाच्या स्पधामध्ये भाग घेतलेल्या
खेळाडूं चा यासाठी विचार करता येणार नाही.
(iii)

राष्ट्रीय अकजक्यपद स्पधाचे आयोजन भारतीय ऑवलम्पपक सवमतीशी सूंलग्न असलेल्या

सूंबूंवधत खेळाच्या राष्ट्रीय र्ेडरेशनने/सूंघटनेने केलेले असािे.
(iv) राज्य क्रीडा अकजक्यपद स्पधांचे आयोजन महाराष्ट्र ऑवलस्पपक असोवशएशनशी सूंलग्न
असलेल्या सूंबूंवधत खेळाच्या राज्य सूंघटनेने केलेले असािे.
(v)

एकविध खेळ सूंघटनेिारा आयोवजत राष्ट्रीय स्पधा असल्यास स्पधा काळात सदर राष्ट्रीय

सूंघटनेस इूंवडयन ऑवलम्पपक असोवसएशनची (IOA) आवण महाराष्ट्र ऑवलस्पपक असोवसएशनची
(MOA) सूंलग्नता असणे हा वनकष अवनिायव राहील.
(vi) एकविध खेळ सूंघटनेिारा आयोवजत राज्य स्पधा असल्यास स्पधा कालािधीत सदर राज्य
सूंघटनेस महाराष्ट्र ऑवलम्पपक असोवसएशनची (MOA) सूंलग्नता असणे हा वनकष अवनिायव
राहील.
(आ)

(i) जागवतक आूंतरविद्यापीठ स्पधा ही आूंतरराष्ट्रीय आूंतरविद्यापीठ स्पोटव स बोडव िारा

आयोवजत केलेल्या असाव्यात.
(ii) तसेच अवखल भारतीय आूंतरविद्यापीठ स्पधा ह्या अवखल भारतीय विद्यापीठ क्रीडा बोडामार्वत
आयोवजत केलेल्या असाव्यात.
(iii) राज्यस्तर आूंतरविद्यापीठ स्पधांचे (अश्वमेध) आयोजन सूंबूंवधत विद्यापीठाने केलेले असािे.
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(इ) (i) पॅरा ऑवलम्पपक आूंतरराष्ट्रीय स्पधा या सूंबूंवधत खेळाच्या आूंतरराष्ट्रीय पॅरा ऑवलम्पपक
सवमतीशी सूंलग्न असलेल्या आूंतरराष्ट्रीय पॅरा ऑवलम्पपक सवमतीने स्ित :आयोवजत केलेल्या
असाव्यात. तसेच उपरोक्त स्पधां व्यवतवरक्त असलेल्या स्पधा मान्यता प्राप्त खेळाूंच्या असन
आूंतरराष्ट्रीय स्तरािरील मान्यता प्राप्त सूंघटनेने आयोवजत केलेल्या असाव्यात यामध्ये
सहभागी होणा-या खेळाडूं ची वनिड ही राष्ट्रीय सूंघातन झालेली असािी. िैयस्क्तकवरत्या ककिा
आमूंवत्रत स्िरुपाच्या स्पधा मध्ये भाग घेतलेल्या खेळाडूं चा यासाठी विचार करता येणार नाही.
(ii) राष्ट्रीय ि राज्यस्तर पॅरॉवलस्पपक क्रीडा स्पधांचे आयोजन सूंबूंवधत पॅरॉवलस्पपक खेळ सूंघटनेने
केलेले असािे.
(iii) अपूंग क्रीडा स्पधांचे आयोजन हे आयुक्त, अपूंगकल्याण विभाग याूंच्यामार्वत करण्यात आलेल्या
असाव्यात.
(ई) (i) आूंतरराष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पधा हया आूंतरराष्ट्रीय शालेय क्रीडा महासूंघािारा आयोवजत
केलेल्या असाव्यात.
(ii)

राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पधा हया भारतीय शालेय क्रीडा महासूंघािारा आयोवजत केलेल्या

असाव्यात.
(iii) राज्यस्तर शालेय क्रीडा स्पधां मवहला ि ग्रामीण क्रीडा स्पधाचे आयोजन (राजीि गाूंधी खेल
अवभयान अूंतगवत) क्रीडा ि युिक सेिा सूंचालनालय मार्वत केलेले असािे.
(उ) (i) राज्यस्तर अवदिासी क्रीडा स्पधांचे आयोजन हे आयुक्त, अवदिासी विकास विभागामार्वत
करण्यात आलेले असािे.
(ऊ) केंद्रशासनािारा यापिी भारतीय खेळप्रावधकरण/पूंचायत युिा ि क्रीडा अवभयाना अूंतगवत
आयोवजत झालेल्या ि आता राजीि गाूंधी खेलअवभयान अूंतगवत आयोवजत केल्या जात असलेल्या
ग्रामीण ि मवहला क्रीडा स्पधा (िैयस्क्तक अथिा साूंवघक क्रीडा स्पधा ) ह्या भारतीय खेळप्रावधकरण
िारा आयोवजत केलेल्या असाव्यात.
(ए) आूंतरराष्ट्रीय स्पधांमध्ये साूंवघक/ िैयस्क्तक स्पधेमध्ये वकमान 12 दे शाूंच्या सूंघाचा /िैयस्क्तक
स्पधेमध्ये (िैयस्क्तक क्रीडा प्रकार/प्रत्येक िजनी गटात) स्ितूंत्रपणे वकमान 12 खेळाडूं चा समािेश
असािा. सिव प्रकारच्या राष्ट्रीय/राज्य अकजक्यपद स्पधेमध्ये वकमान ६०% राज्य/वजल्हे सहभागी होणे
आिश्यक राहील.
4.

सिवसाधारण अहवता:-

(i)

खेळाड हा महाराष्ट्राचा रवहिाशी असािा ि त्याला मराठीचे ज्ञान असािे.

(ii)

सदर खेळाड सूंबूंवधत पदाच्या सेिा प्रिेश वनयमातील तरतदीनुसार पदासाठी आिश्यक

असणारी वकमान शैक्षवणक ि इतर अहवता प्राप्त करणारा असािा.
(iii)

खेळाडूं साठी असलेल्या आरक्षणातन सरळसेिन
े े नेमलेला उमेदिार हा आरक्षण कबद

नामािलीमध्ये त्या त्या प्रिगामध्ये गणला जाईल उदा. अनुसवचत जातीचे खेळाड व्यक्ती ही
अनुसवचत जातीच्या आरक्षणाच्या कबदिर गणली जाईल.
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(iv)

राज्य शासनाच्या सेित
े यापिीच असलेल्या उमेदिाराूंना त्याूंनी क्रीडा क्षेत्रात अवधक िवरष्ट्ठ

स्थान अथिा पदक प्राप्त केल्यास ि ते शैक्षवणक अहवता ियोमयादा इत्यादी बाबींसह पात्र
असल्यास िवरष्ट्ठ जागेसाठी ते अजव करण्यास पात्र राहतील.
(v)

खेळाड उमेदिाराूंनी अजव करण्यापिीच सुधारीत तरतदीनुसार विभागीय उपसूंचालक

याूंचेकडन खेळाच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करुन घेणे आिश्यक आहे . त्यामुळे खेळाड
उमेदिाराने अजासोबतच विभागीय उपसूंचालक याूंनी क्रीडा प्रमाणपत्र योग्य असल्याबाबत ि
खेळाड कोणत्या सूंिगासाठी पात्र ठरतो याबाबत प्रमावणत केलेले प्रमाणपत्र जोडणे आिश्यक
राहील.
(vi)

खेळाडूं साठी विवहत करण्यात आलेले सदर 5 टक्के आरक्षण गट-अ, ब, क आवण ड या

गटातील पदाूंच्या सरळसेिा भरतीसाठी अनुज्ञय
े राहील.
(vii)

खेळाडची गुणित्ता ि पात्रता विचारात घेऊन सदर पदासाठी सेिाप्रिेश वनयमानुसार

विवहत असलेल्या ियोमयादे त 5 िषापयवत ियाची अट वशथील करण्यात यािी. तथावप ियोमयादे त
5 िषासाठी ियाची अट वशथील करताना कोणत्याही प्रिगाच्या उमेदिाराूंची उच्चतम ियोमयादा
43 िषे रावहल.
(viii)

सदरचे आरक्षणाकवरता सामान्य प्रशासन विभागामार्वत विवहत केलेली कायवपध्दती ि

वनकष ि िेळोिेळी वनगववमत होणाऱ्या आदे शानुसार कायविाही होईल.
(ix)

एकाकी पदास आरक्षण लाग राहणार नाही.

(x)

आरक्षण हे पदवनहाय ि िेतनश्रेणीवनहाय असेल.

(xi)

समाूंतर आरक्षण हे कप्पीकृत (compartmentalized) आरक्षण असल्याने त्यातील सूंिगात

बदल करता येणार नाही ि आरक्षणाचा अनुशेष पुढे नेता येणार नाही. तसेच भरतीच्या िषात त्या
त्या प्रिगातील मवहला उमेदिार उपलब्ध झाल्या नाहीत तर सदर आरक्षण इतरत्र अदलाबदल न
करता त्या त्या प्रिगातील पुरुष उमेदिाराूंमार्वत भरण्यात यािे. मवहलाूंच्या आरक्षणाचा अनुशेष
पुढे ओढण्यात येि नये.
(xii)

एखादा उमेदिार अ गटातील नेमणकसाठी पात्र असेल तर त्याने ब, क ककिा ड गटासाठी

अजव केल्यास त्याचा विचार करण्यास हरकत नाही. परूंतु त्याच बरोबर सूंबूंवधत उमेदिाराने अ
गटासाठीचे पद उपलब्ध झाल्यािर अजव केल्यास त्याचा वनयमानुसार विचार करण्यात यािा.
याचप्रमाणे गट-ब ि क गटासाठी पात्र उमेदिाराूंचा विचार करण्यात यािा. मात्र ड, क ि ब
गटासाठी पात्र उमेदिार त्याच्या िवरष्ट्ठ गटासाठी अजव करण्यास पात्र राहणार नाही. तथावप
कोणत्याही गटामध्ये अजव करताना त्या गटातील पदाच्या सेिा प्रिेश वनयमातील तरतदींनुसार
सूंबूंवधत उमेदिाराने अहवता धारण करणे आिश्यक राहील.
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५. क्रीडा प्रमाणपत्राची िैधता पडताळणी :(i) खेळाडस िर नमद केल्याप्रमाणे खेळविषयक अहव ता प्राप्त करून प्रमाणपत्र वमळाल्यानूंतर सदर
प्रमाणपत्र छाननी करण्यासाठी ि छाननी अूंती योग्यता वसध्द झाल्यास अ, ब, क ि ड सूंिगापैकी
कोणत्या सूंिगासाठी पात्र आहे याची नोंद करण्यासाठी खेळाड ज्या क्रीडा विभागात िास्तव्यास
आहे त्या विभागीय उपसूंचालक, क्रीडा ि युिक सेिा, याूंच्याकडे तात्काळ पाठिािीत.
(ii)

अवधकृत एकविध सूंघटनेच्या प्रमाणपत्राची छाननी तसेच आवदिासी, अपूंग ि अवखल

भारतीय आूंतर विद्यापीठ क्रीडा स्पधेच्या प्रमाणपत्राची छाननी सूंबूंवधत विभागीय उपसूंचालक याूंना
करता यािी याकवरता सूंबूंवधत स्पधा आयोजकाूंनी स्पधेचे आयोजन झाल्यापासन 30 वदिसाूंमध्ये
त्या स्पधेतील खेळाडूं चे सूंपणव रेकॉडव / स्पधेचे अवधकृत वनकाल व्यिस्स्थतवरत्या जतन करुन
सूंबूंवधत सूंघटनेच्या विद्यमान अध्यक्ष / सवचि याूंच्या स्िाक्षरीने त्याची प्रत सिव विभागीय
उपसूंचालक ि क्रीडा सूंचालनालयाकडे पाठविणे आिश्यक राहील. सदर अहिाल सूंबूंवधत
विभागीय उपसूंचालक याूंना विवहत मुदतीत प्राप्त न झाल्यास सूंबूंवधत सूंघटनेस विभागीय
उपसूंचालक ७ वदिसात अहिाल सादर करण्याबाबत कळितील. या मुदतीतही अहिाल प्राप्त न
झाल्यास सूंबूंवधत विभागीय उपसूंचालक याूंना सूंबूंवधत खेळाडला त्याच्या प्रमाणपत्राचा पडताळणी
अहिाल पाठविणे शक्य होणार नाही ि यामुळे खेळाडच्या होणाऱ्या नुकसानीने सूंबूंवधत खेळालाच
गालबोट लागेल ि त्यास सूंबूंवधत खेळ सूंघटना जबाबदार राहील.
(iii)

सदर खेळविषयक प्रमाणपत्र खेळाडूं कडन पडताळणीसाठी प्राप्त झाल्यानूंतर सूंबूंवधत

विभागीय उपसूंचालक, क्रीडा ि युिक सेिा याूंनी त्याूंची सूंघटनेकडन प्राप्त झालेल्या वनकालाच्या
आधारे सिव आिश्यक कागदपत्राूंची पतवता झाल्यानूंतर पडताळणी करून प्रमाणपत्र योग्य
असल्याची खात्री करून सदर क्रीडा प्रमाणपत्र अ, ब, क ि ड या सूंिगापैकी कोणत्या सूंिगासाठी
पात्र ठरतो याबाबतचा स्पष्ट्ट उल्लेख करुन पवरवशष्ट्ट “क” नुसार प्रमावणत प्रमाणपत्र खेळाडस
पाठिािे. तसेच

सदर अहिाल क्रीडा विभागाच्या सूंकेतस्थळािर अपलोड करािा.

उपसूंचालकाूंिारे िरील पणव कायविाही खेळाडकडन आिश्यक कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानूंतर ि
सूंघटनेकडन वनकालासूंदभात आिश्यक कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानूंतर २० कायालयीन वदिसाच्या
आत करण्यात येईल.
(iv) सूंबूंवधत विभागीय उपसूंचालकाूंनी प्रमाणपत्राची तपासणी केल्यानूंतर खेळाडने सादर केलेले
प्रमाणपत्र आरक्षणाचा लाभ घेण्यास अपात्र ठरत असल्यास याबाबतचा वदलेला वनणवय/अहिाल
खेळाडला डाकनोंद पत्राने कळविण्यात यािा. तसेच सूंकेतस्थळािर अपलोड करािा.
(v)

सूंबूंवधत विभागीय उपसूंचालक याूंचेमार्वत कळविण्यात आलेल्या वनणवयािर खेळाडला

आक्षेप असल्यास याबाबत खेळाडस वनणवय प्राप्त झाल्यापासन 2 मवहन्याचे आत सहसूंचालक,
क्रीडा ि युिक सेिा, वशिछत्रपती क्रीडासूंकुल, महाळुूं गे बालेिाडी, पुणे याूंचेकडे प्रथम अपील
करता येईल. प्राप्त होणाऱ्या अपीलािर सुनािणी घेिन वनणवय दे ण्याची कायविाही सहसूंचालक,
क्रीडा ि युिकसेिा हे करतील. सहसूंचालक क्रीडा ि युिकसेिा याूंच्या वनणवयािर आक्षेप असल्यास
आयुक्त, क्रीडा ि युिकसेिा, पुणे याूंच्याकडे स्व्दतीय अवपल करता येईल.
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(vi)

सूंबवधत विभागीय उपसूंचालक याूंनी पडताळणी केलेल्या प्रमाणपत्राची मावहती क्रीडा

विभागाच्या सूंकेतस्थळािर अपलोड करािी. जेणेकरुन सूंबूंवधत खेळाडने नोकरीकवरता अजव
केलेल्या विभागास सदरचे प्रमाणपत्र सदर सूंकेतस्थळािरील मावहतीशी पडताळणी करुन पाहता
येईल. याकवरता

स्ितूंत्र पत्रव्यिहार करण्याची गरज भासणार नाही. सदर मावहती

सूंकेतस्थळािर अपलोड करण्यास सुमारे सहा मवहन्याूंचा कालािधी लागेल. दरपयानच्या
कालािधीत अजासोबत जोडलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारे पात्र अथिा अपात्रततेबाबत सूंबूंवधत
भरती प्रावधकरणाने वनणवय घ्यािा ि आिश्यकता िाटल्यास सूंबूंवधत विभागीय उपसूंचालकाकडे
शहावनशा करािी. तथावप माहीती सूंकेतस्थळािर अपलोड झाल्यानूंतर सूंकेतस्थळािरील
माहीतीशी पडताळणी करण्यात यािी.
(vii)

एखाद्या खेळाडकडे या शासन वनणवयाच्या पिीच्या काळातील एकापेक्षा अवधक खेळाूंची

राज्य/राष्ट्रीय स्पधेची प्राविण्य प्रमाणपत्रे अस शकतील अशा खेळाडने एकाच िेळेस सिव प्रमाणपत्रे
प्रमावणत करण्याकवरता सूंबूंवधत विभागीय उपसूंचालक याूंचेकडे हा शासन वनणवय वनगववमत
झाल्यापासन ३० वदिसाचे आत सादर करणे बूंधनकारक राहील. त्याूंनतर खेळातील प्राविण्य
जेव्हा प्राप्त होईल तेंव्हा प्रमावणत करुन घ्यािीत.
(viii) खेळाडने विभागीय उपसूंचालकाकडन प्रमावणत प्रमाणपत्राचा अहिाल प्राप्त झाल्यािर या
शासन वनणवयातील वनयम क्र.4 नुसार अ/ब/क/ड गटातील सूंिगाकवरता आिश्यक असलेल्या
क्रीडा अहवतेनुसार सूंबूंवधत पदाच्या भरतीसाठी जावहरात आल्यास अजव करताना सदर
पडताळणी प्रमाणपत्राची छायाूंवकत प्रत अजासोबत जोडािी. अजासोबत पडताळणी प्रमाणपत्राची
प्रत असल्यावशिाय खेळाडच्या अजाचा खेळाड सूंिगातन विचार होणार नाही.
(ix) यापुढे लोकसेिा आयोग तसेच अन्य सिव पदभरतीसाठी सदर कायवपध्दती लाग रावहल.
६. शासकीय विभाग/कायालयाूंनी कराियाची कायविाही :i)

सदर शासन वनणवय लाग असलेल्या शासकीय विभाग/कायालयानी 5 टक्के

आरक्षणाूंतगवत क्रीडा सूंिगातन अ, ब, क ि ड पद िगातील भरतीसाठी जावहरात दे ताना
जाहीरातीमध्ये

सदर शासन वनणवयासोबतच्या परीवशष्ट्ट 'अ' मध्ये नमद असलेल्या पात्र

स्पधांचा/खेळाूंचा उल्लेख करािा.
ii)

खेळाडूं च्या सदर आरक्षणाची अूंमलबजािणी करताना अनु. जाती, अनु. जमाती, विमुक्त

जाती (अ) , भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क), भटक्या जमाती (ड), विशेष मागास प्रिगव ि
इतर मागास प्रिगव, खुला प्रिगव याूंचेसाठी जी पदे उपलब्ध होतील. त्या त्या प्रिगातील 5 टक्के
जागा राखीि ठे िण्यात याव्यात.
iii)

खेळाडूं चे आरक्षण समाूंतर आरक्षण रावहल ि ते कायास्न्ित करण्यासाठी सामान्य प्रशासन

विभागाच्या पवरपत्रक -क्र.एआरव्ही-1097/प्र.क्र.31/98/-16-अ, वद.16.3.1999 मधील
मागवदशवक सचनानुसार कायविाही करािी. सदर मागवदशवक सचनामध्ये सामान्य प्रशासन
विभागाकडन काही बदल केल्यास सदर बदल आपोआप लाग होतील.
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iv)

खेळाडूं साठी विवहत करण्यात आलेले सदर 5

टक्के आरक्षण हे र्क्त सरळसेिा

भरतीसाठी अनुज्ञय
े राहील.
v)

खेळाड आरक्षण हे समातूंर आरक्षण / विशेष आरक्षण असल्यामुळे आडिे आरक्षण आहे.

समाूंतर आरक्षण हे कप्पीकृत आरक्षण असल्यामुळे पदे भरण्यापिी, पदे वनवित करताना तसेच
भरतीची जावहरात दे ताना त्या जावहरातीत खेळाड आरक्षणानुसार येणा-या राखीि पदाूंची सूंख्या
सामावजक आरक्षण उभे आरक्षण याूंच्या (जसे अ, जा, अ.ज., वि. जा, (अ), भ.ज. (ब), (क), (ड)
वि.मा,प्र., इमाि, खुला प्रिगव ) प्रत्येक िगामध्ये वनदे वशत करािी.
vi)

खेळाडची गुणित्ता ि पात्रता विचारात घेऊन सदर पदासाठी सेिाप्रिेश वनयमानुसार

विवहत असलेल्या ियोमयादे त 5 िषापयेंत ियाची अट वशथील करण्यात यािी. तथावप ियोमयादे त
5 िषासाठी ियाची अट वशथील करताना कोणत्याही प्रिगाच्या उमेदिाराूंची उच्चतम ियोमयादा
43 िषे रावहल.
vii)

सदरचे आरक्षणाकवरता सामान्य प्रशासन विभागामार्वत विवहत केलेली कायवपध्दती ि

वनकष ि िेळोिेळी वनगववमत होणाऱ्या आदे शानुसार कायविाही करण्यात यािी.
viii)

खेळाड उमेदिाराूंनी अजव करण्यापिीच िरील सुधारीत तरतदीनुसार विभागीय

उपसूंचालक याूंचक
े डन खेळाच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करुन घेणे आिश्यक आहे. त्यामुळे
खेळाड उमेदिाराने अजासोबतच विभागीय उपसूंचालक याूंनी क्रीडा प्रमाणपत्र योग्य
असल्याबाबत ि खेळाड कोणत्या सूंिगासाठी पात्र ठरतो याबाबत प्रमावणत केलेले प्रमाणपत्र
जोडणे आिश्यक राहील.
ix)

िरीलप्रमाणे पडताळणी केलेल्या क्रीडा प्रमाणपत्राची प्रत अजासोबत असल्यावशिाय सदर

खेळाडच्या अजाचा खेळाड सूंिगातन विचार करण्यात येऊ नये.
x)

सूंबूंवधत विभागाने खेळाड उमेदिाराकडन प्राप्त झालेल्या अजांची छाननी करतेिळ
े ी

त्यासोबत परीवशष्ट्ट ब मधील प्रमावणत प्रमाणपत्र असल्याची खात्री करािी. तसेच क्रीडा विभागाच्या
सूंकेतस्थळािरील मावहतीशी पडताळणी करािी. त्यानूंतरच अजवदारास भरतीविषयक पुढील
प्रक्रीयेसाठी पात्र ठरिािे.
xi)

खेळाडबाबतची मावहती सूंकेतस्थळािर अपलोड करण्यास सुमारे सहा मवहन्याूंचा

कालािधी लागेल. दरपयानच्या कालािधीत अजासोबत जोडलेल्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणी
करण्याकवरता भरती प्रावधकरणाने सूंबूंवधत विभागीय उपसूंचालक क्रीडा ि युिक सेिा याूंचेकडे
पत्राव्यिहार करािा. विभागीय उपसूंचालक याूंनी सूंबूंवधत खेळाच्या सूंघटनेच्या कागदपत्राूंच्या
आधारे विभागाच्या विभागीय उपसूंचालक याूंनी पडताळणी करािी. त्यानुसार पात्र अथिा
अपात्रततेबाबत सूंबूंवधत भरती प्रावधकरणाने वनणवय घ्यािा. तथावप ६ मवहन्यानूंतर मावहती
सूंकेतस्थळािर अपलोड झाल्यानूंतर प्रमाणपत्राची पडताळणी सूंबूंवधत भरती प्रावधकरणाने
सूंकेतस्थळािरील मावहतीशी करण्यात यािी.
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xii)

क्रीडा प्रमाणप्रत्राची पडताळणी करण्यासाठी सूंबूंवधत विभागास आयुक्त/सूंचालक क्रीडा

ि युिक सेिा, पुणे याूंच्याकडे पत्रव्यिहार करण्याची आिश्यकता नाही. प्रमाणपत्राबाबत काही
शूंका असल्यासच आयुक्त/सूंचालक क्रीडा ि युिक सेिा, पणे याूंच्याकडे विचारणा करािी.
xiii)

सदर शासन वनणवय वनगववमत झाल्यापासन एक मवहन्यानूंतर होणा-या सिव भरती

प्रक्रीयेसाठी िरील कायवपध्दती लाग हाईल.
हे आदे श सामान्य प्रशासन विभागाच्या सूंमतीने वनगववमत करण्यात येत आहे त.
सदर शासन वनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सूंकेतस्थळािर
उपलब्ध करण्यात आला असन त्याचा सूंकेताक 201607011649431321 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाूंवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याूंच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Charushila
Devendra
Chaudhary

Digitally signed by Charushila Devendra
Chaudhary
DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=Under Secretary,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=Charushila Devendra Chaudhary
Date: 2016.07.01 16:55:06 +05'30'

(चारुशीला चौधरी)
उपसवचि,महाराष्ट्र शासन
प्रवत,
1. मुख्य सवचि, महाराष्ट्र राज्य
2. मा.राज्यपालाूंचे सवचि
3. मा.मुख्यमूंत्र्याचे सवचि
4. सिव मूंत्री/राज्यमूंत्री याूंचे खाजगी सवचि
5. आयुक्त, क्रीडा ि युिकसेिा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे
6. सूंचालक, वशक्षण (प्राथवमक/माध्यवमक), महाराष्ट्र राज्य,पुणे
7. सवचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुूंबई (पत्राने)
8. सवचि, महाराष्ट्र विधानमूंडळ सवचिालय, विधान भिन, मुूंबई(पत्राने)
9. लोकायुक्त, महाराष्ट्र, निीन प्रशासकीय भिन, मूंत्रालयासमोर,मुूंबई (पत्राने)
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 मुख्य कायवकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद
16. सिव वशक्षणावधकारी, वजल्हा पवरषद
17. सिव विभागीय उपसूंचालक, क्रीडा ि युिकसेिा
पृष्ट्ठ 19 पैकी 10
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18. सिव वजल्हा क्रीडा अवधकारी
19. महासूंचालक, मावहती ि जनसूंपकव, मूंत्रालय,मुूंबई
20. वनिड नस्ती, क्रीयुसे-2
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पवरवशष्ट्ट-अ
गट- अ साठी पात्र क्रीडा स्पधा

गट-ब साठी पात्र क्रीडा स्पधा

1.अवधकृत आूंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पधा :-

गट अ पदाकरीता विहीत केलेली खेळ विषयक

I) ऑवलस्पपक क्रीडा स्पधा.

अहवता धारण करणारा खेळाड

II) एवशयन्स गेपस.

अथिा

III) जागवतक क्रीडा स्पधा.

1. अवधकृत आूंतरराष्ट्रीय कवनष्ट्ठ गटातील :-

IV) एवशयन चॅस्पपयशीप.

I) ज्युवनयर िल्डव चॅस्पपयशीप

V) कॉमनिेल्थ गेपस.

II) युथ कॉमनिेल्थ गेपस

VI) कॉमनिेल्थ चॅस्पपयनशीप.

III) कवनष्ट्ठ गटातील एवशयन चॅस्पपयनशीप

VII) युथ ऑवलस्पपक.

IV ) कवनष्ट्ठ गटातील कॉमनिेल्थ चॅस्पपयनशीप

VIII) ग्रॅडमास्टर (बुस्ध्दबळ)

v) आूंतरराष्ट्रीय मास्टर स्पधा (बुस्ध्दबळ)

2. पॅरॉवलम्पपक आूंतरराष्ट्रीय स्पधा :-

2) राष्ट्रीय क्रीडा स्पधा िवरष्ट्ठ गट :-

I) पॅरॉवलस्पपक गेपस.

I) राष्ट्रीय क्रीडा स्पधा.

II) पॅरा एवशयन गेपस.

II) अवधकृत राष्ट्रीय अकजक्यपद स्पधा

III) िल्डव पॅरॉवलस्पपक गेपस.

(िवरष्ट्ठ गट)

3) जागवतक आूंतरविद्यापीठ क्रीडा स्पधा:-

3) पॅरा ऑवलस्पपक राष्ट्रीय स्पधा :-

I) जागवतक आूंतरविद्यापीठ क्रीडा बोडाने

I) पॅरा ऑवलस्पपक राष्ट्रीय अकजक्य पद स्पधा

आयोवजत केलेले खेळ.
4) आूंतरराष्ट्रीय शालेय महासूंघािारा

4 ) राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पधा .

आयोवजत जागवतक शालेय क्रीडा स्पधा :आूंतरराष्ट्रीय शालेय महासूंघािारे आयोवजत
केलेले खेळ .
5) ग्रॅन्ड मास्टर वकताब

5) राष्ट्रीय ग्रामीण ि मवहला क्रीडा स्पधा

(वटप- उपरोक्त नमद अ.क्र.1,3,ि 4 या क्रीडा ६) अवखल भारतीय आूंतरविद्यापीठ क्रीडा
स्पधांना ऑवलस्पपक क्रीडा स्पधा, एवशयन गेपस, स्पधा
कॉमनिेल्थ गेपस या स्पधाचा समािेश असलेले 7) आूंतरराष्ट्रीय मास्टर स्पधा
खेळ ि बुध्दीबळ तसेच कबड्डी ि खो-खो हे दे शी
खेळच 5% आरक्षणासाठी पात्र राहतील)

(वटप : अ.क्र.1,2,4,5, ि 6 या स्पधांमधील
ऑवलस्पपक क्रीडा स्पधा, एवशयन गेपस, कॉमनिेल्थ
गेपस मध्ये समािेश असलेले खेळ ि बुध्दीबळ तसेच
कबड्डी ि खो-खो हे दे शी खेळच 5 % खेळाड
आरक्षणासाठी पात्र राहतील.)
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गट -क साठी पात्र क्रीडा स्पधा

गट-ड साठी पात्र क्रीडा स्पधा

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

विषयक अहवता धारण करणारा खेळाड

अथिा
1.राष्ट्रीय क्रीडा स्पधा कवनष्ट्ठ गट

अथिा
1. राज्यस्तर कवनष्ट्ठ गटातील अकजक्यपद स्पधा

I) राष्ट्रीय ज्यवनयर गट अकजक्यपद स्पधा
2.राज्य स्तर िवरष्ट्ठ क्रीडा स्पधा
I)राज्यस्तर िवरष्ट्ठ गटातील अकजक्यपद

2. िवरष्ट्ठ गटातील

राष्ट्रीय क्रीडा स्पधातील

सहभाग

स्पधा
3. राज्यस्तर शालेय क्रीडा स्पधा

3.पॅराऑवलस्पपक राष्ट्रीय क्रीडा स्पधा िवरष्ट्ठ
गटातील सहभाग .

४) राज्यस्तर ग्रावमण ि मवहला क्रीडा स्पधा

(वटप - अ.क्र.1 ि 2 मधील सिव क्रीडा स्पधा मधील

5) राज्यस्तर आूंतरविद्यापीठ स्पधा ( अश्वमेध )

खेळ हे ऑवलस्पपक क्रीडा स्पधा, एवशयन गेपस

6 ) राज्यस्तर आवदिासी क्रीडा स्पधा
7 ) राज्यस्तर पॅराऑवलस्पपक क्रीडा स्पधा
8 ) राज्यस्तर अपूंग क्रीडा स्पधा

आवण कॉमनिेल्थ गेपस मध्ये समािेश असलेले खेळ
ि बुस्ध्दबळ तसेच कब्बडी ि खो-खो हे नमद दे शी
खेळच 5 % खेळाड आरक्षणासाठी पात्र असतील.)

(वटप - अ.क्र.1 ते 5 मधील सिव क्रीडा स्पधा
मधील खेळ हे ऑवलस्पपक क्रीडा स्पधा, एवशयन
गेपस आवण कॉमनिेल्थ गेपस मध्ये समािेश
असलेले खेळ ि बुस्ध्दबळ तसेच कब्बडी ि खोखो हे दे शी खेळच 5 % खेळाड आरक्षणासाठी
असतील.)
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पवरवशष्ट्ट-ब
FORM-1
(Specimen forms for represnting In India in an International Competition in one of the
recognized Games/ sports.)

National
Federation/
Association
……………………………….

of

in

the

game

…………………………………………….
Certified that Shri/Smt./Kumari………………………………………....
Son/Wife/Daughter of Shri……………………………………………………...
Resident of (complete address) …………………………………………………
represented India in the game/event of …………………….competition / tournament
held at ……………..from ………….. to ……………………
The position obtained by the individual/ team in the above said Competition /
Tournament was…………………………………….
This Certificate is being given on the basic of record available in the office of
the National Federation/ National Association of ……………………..

Palce :

Signature :

Date :

Name :
Designation
Name of the federation/ National

Association……………………….
Address…………………………...
Seal……………………………….
Note: - This certificate will be valid only when signed personally by the Secretary of
the authentic/ recognized National Association.

Place : ……

Signature

Date :

Name

:
:

Designation: Deputy Director,
Sports and Youth Services,
Maharashtra State,
…..........
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पवरवशष्ट्ट-ब
FORM-2
(For representing a State in India in a National Competition in one of the
recognized Games / Sports.)

Certificate to a meritorious sportsman for employment to Group B/C/D
service under the State Government
State Association Of……………………………………
…………………………………………….

in

the

game

of

Certified that Shri/Smt./Kumari………………………………………....
Son/Wife/Daughter of Shri……………………………………………………...
Resident of (complete address) …………………………………………………
represented the State of Maharashtra in the game/event of…………….in the
National Competition / Tournament held at ……………..
from ………….. to ……………………
The position obtained by the individual/ team in the above said Competition /
Tournament was…………………………………….
This Certificate is being given on the basic of record available in the office of
the National Federation/ National Association of ……………………..
Palce :

Signature :

Date :

Name :
Designation
Name of the federation/ National
Association……………………….
Address…………………………...
Seal……………………………….

Note: - This certificate will be valid only when signed personally by the Secretary
of the authentic/ recognized State Association.

Place :

Signature

:

Date :

Name

:

Designation: Deputy Director,
Sports and Youth Services,
Maharashtra State,
…..........
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पवरवशष्ट्ट-ब
FORM-3
(For representing a District in Maharashtra in a State Competition in one of the
recognized Games / Sports.)

Certificate to a meritorious sportsman for employment to Group C/D service
under the State Government.
Single Games State Association of
…………………………………………….

Maharashtra

in

the

game

of

Certified that Shri/Smt./Kumari………………………………………....
Son/Wife/Daughter of Shri……………………………………………………...
Resident of (complete address) …………………………………………………
Represented District ……….. in the game/event of……………….….in the
State Competition / Tournament held at ……………..
from ………….. to ……………………
The position obtained by the individual/ team in the above said Competition /
Tournament was…………………………………….
This Certificate is being given on the basic of record available in the office of
the authentic / recognized State Association of Maharashtra.
Place :

Signature :

Date :

Name :
Designation
Name of the federation/ National
Association……………………….
Address…………………………...
Seal……………………………….

Note: - This certificate will be valid only when signed personally by the Secretary of
the authentic/ recognized State Association.
(Authentic /Recognied State Association means, association which is affiliated to
Indian Olympic Federation a unit of Indian Olympic Association and Maharashtra
Olympic Association)
Place :
Date :

Signature

:

Name
:
Designation: Deputy Director,
Sports and Youth Services,
Maharashtra State,
………...
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पवरवशष्ट्ट-ब
FORM-4
(For representing a School Team in the School State competition organized by the
Commissioner, Tribal Development, Govt. of Maharashtra OR Directorate of Sports
and Youth Services of the State of Maharashtra.)

Certificate to a meritorious sportsman for employment to Group C/D service
under the State Government.
Certified that Shri/Smt.………………………………....Son/Daughter of
Shri……………………………,Resident of Dist………..represented the School
team in the competition……………..in the game held at ……………..
The position obtained by the individual/ team in the above said Competition
was…………………… (First / Second / Third)
This Certificate is being given on the basic of record available in the office of
the authentic / recognized State Association of Maharashtra.
Place :

Signature :

Date :

Name :
Designation:
Sports

and

D.S.O./Add.Comm.
Youth
Services/Tribal

Development,
………… ,Division………
Note: - This certificate will be valid only when signed personally by the Additional
Commissioner, Tribal Development, Concerned Division.
Place :
Date :

Signature

:

Name
:
Designation : Deputy Director,
Sports and Youth Services,
Maharashtra State,
………...
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पवरवशष्ट्ट “क”

डाकनोंद पोचपािती

क्र.....................................

गोपनीय

क्रीडा ि युिकसेिा सूंचालनालय,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे-411 001
वदनाूंक :

प्रवत,
विषय:- अत्युच्च गुणित्ताधारक खेळाडूं ना शासकीय, वनमशासकीय ि इतर
क्षेत्रात नोकरीसाठी आरक्षण ठे िणेबाबत.
श्री/श्रीमती.
सूंदभव:- आपले क्र.

चे पत्र

महोदय,
उपरोक्त विषयािरील सूंदभांवकत पत्राचे कृपया अिलोकन करािे.
आपल्या कायालयाच्या उपरोक्त सूंदभांवकत पत्रासोबत उमेदिाराूंची क्रीडा विषयक कामवगरीची क्रीडा
प्रमाणपत्रे पडताळणीच्या कायविाहीसाठी प्राप्त झालेली होती. यापैकी पुढील उमेदिाराचे क्रीडा प्रमाणपत्र
पडताळणीचा अहिाल खालीलप्रमाणे सादर करण्यात येत आहे :1.

खेळाडचे नाूंि

2.

खेळ

3.

स्पधेचे नाि (प्रकार)

4.

स्पधेचा कालािधी

5.

स्पधेचे वठकाण

6.

खेळाडने केलेली क्रीडा
विषयक कामवगरी (प्राविण्य)

7.

खेळाडने सादर केलेल्या क्रीडा
विषयक प्रमाणपत्राूंचा क्रमाूंक

8. शासन वनणवय

शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग

अन्िये क्रीडा

प्रमाणपत्राची पडताळणी केलेली आहे .
9.

शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग

वदनाूंक

जन,2016 अन्िये क्रीडा

प्रमाणपत्राची पडताळणी केली असता श्री.............................................उमेदिार गट-.... या पदाकरीता
विवहत केलेली खेळविषयक अहव ता पणव करीत आहे त.
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श्री................................................................ याूंची उपरोक्त स्पधेतील कामवगरी विवहत
नमुन्यामध्ये प्रमावणत करून सोबत पाठविण्यात येत आहे . त्याप्रमाणे त्याूंना आपल्या आस्थापनेिरील पदािर
वनयुक्ती वदल्यानूंतर त्यासूंबध
ूं ीचा अहिाल सूंचालनालयास पाठिािा.
आपला विश्वास,

उपसूंचालक
क्रीडा ि युिकसेिा,महाराष्ट्र राज्य
....... विभाग,........
सोबत मळ प्रमाणपत्रे:प्रत मावहतीस्ति:
श्री.
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