
राज्यातील प्राविण्यप्राप्त  खेळाड ूंना शासकीय                                                                                      
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आरक्षण  
 

महाराष्ट्र शासन 
शालये वशक्षण ि क्रीडा विभाग 

शासन वनणणय क्रमाूंक: खेआक्ष-1719/प्र.क्र.96/क्रीयुसे-2 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मूंत्रालय विस्तार भिन,मुूंबई-400032 

वदनाूंक: 12 माचण, 2021 
िाचा: 

१. शासन वनणणय, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्रमाूंक: 
                     राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुसे-2 , वदनाूंक 01 जुल,ै2016. 

२. शासन शुध्दीपत्रक, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्रमाूंक: 
                     राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुसे-2, वदनाूंक 18  ऑगस्ट,2016. 

३. शासन वनणणय, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्रमाूंक : 
                     सूंकीणण 1717/प्र.क्र.39/क्रीयुसे-2 , वदनाूंक 17 माचण, 2017. 

४. शासन वनणणय, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्रमाूंक :  
                      सूंकीणण 1717/प्र.क्र.39/क्रीयुसे-2 , वदनाूंक 27 माचण, 2017. 

५. शासन शुध्दीपत्रक, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्रमाूंक: 
      राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुसे-2, वदनाूंक 10 ऑक्टोबर, 2017. 
1. 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. 
                 8.  शासन शुध्दीपत्रक, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्रमाूंक: 
                        राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुसे-2, वदनाूंक 11 माचण,२०१९. 
        9.  शासन शुध्दीपत्रक, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्रमाूंक: 
                        राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुसे-2, वदनाूंक 24 ऑक्टोबर,2019 
 

       प्रस्तािना: 
     राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाड ूंना शासकीय, वनमशासकीय ि इतर क्षते्रात 
नोकरीसाठी 5 % आरक्षणासूंदभात सूंदभाधीन क्र.(१) येथील वदनाूंक 01 जुल,ै2016 अन्िये, 
सुधारीत धोरण वनश्चीत केल ेआहे. या सूंदभात सूंदभाधीन क्र.(२) ते (९) मधील शासन शुद्धीपत्रक ि 
शासन वनणणयान्िये िळेोिळेी सुधारीत आदेश देण्यात आले आहेत. सूंदभाधीन क्र.(१) येथील 
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शासन वनणणय,वद.01 जुलै,2016 च्या पवरच्छेद क्रमाूंक ३ (ए) मधील अट सुधारीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती.शासनाने याबाबत खालीलप्रमाणे वनणणय घेतला आहे. 

शासन वनणणय - 
                  सूंदभाधीन क्र.(१) येथील, शासन वनणणय वदनाूंक 01 जुलै,2016 च्या पवरच्छेद 3 (ए) मधील 
अट खालील प्रमाणे आहे-   
                 “आूंतरराष्ट्रीय स्पधांमध्ये साूंवघक/ियैक्क्तक स्पधेमध्ये वकमान 12 देशाूंच्या सूंघाचा/ 
ियैक्क्तक स्पधेमध्ये (ियैक्क्तक क्रीडा प्रकार/प्रत्येक िजनी ग़टात) स्ितूंत्रपणे वकमान 12 खेळाड ूंचा 
समािशे असािा. सिण प्रकारच्या राष्ट्रीय/राज्य अजजक्यपद स्पधेमध्ये वकमान 60% राज्य/ वजल्हे 
सहभागी होणे आिश्यक राहील ” 

      सदर अट खालीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे- 
                  “आूंतरराष्ट्रीय स्पधांमध्ये साूंवघक/ियैक्क्तक स्पधेमध्ये वकमान 12 देशाूंच्या सूंघाचा/ 
ियैक्क्तक स्पधेमध्ये (ियैक्क्तक क्रीडा प्रकार/प्रत्येक िजनी ग़टात) स्ितूंत्रपणे वकमान 12 खेळाड ूंचा 
समािशे असािा. सिण प्रकारच्या राष्ट्रीय/राज्य अजजक्यपद स्पधेमध्ये सूंबूंवधत खेळाच्या एकविध क्रीडा 
सूंघटनेशी सूंलग्न असणाऱ्या राज्य/ वजल््ाूंपैकी वकमान ६० % राज्य/वजल्हे सहभागी असणे 
आिश्यक राहील”. 
2.      सदर आदेश या शासन वनणणयाच्या वदनाूंकापास न सुरु होणाऱ्या भरती प्रक्रीयेसाठी तसेच ज्या 
प्रकरणी वनिड प्रक्रीया सुरू झाली अस न वनिड प्रावधकरणाने अद्याप अूंवतम यादी (गुणित्ता यादी) 
जाहीर केलेली नाही अशा प्रकरणी लाग  राहतील.तथावप ज्या पदभरती प्रवक्रयाूंचे अूंवतम वनकाल 
जाहीर झाले आहेत अशा प्रकरणाूंमध्ये सदर आदेश लाग  राहणार नाहीत. 
3.       ५ टक्के खेळाड  आरक्षणासूंदभात विहीत आिश्यक क्रीडा अहणता,खेळ,स्पधाप्रकार तसेच अन्य 
अटी ि शती यासूंदभात शासनाने िळेोिळेी वदलेले आदेश तसेच लाग  राहतील. 

 सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सूंकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला अस न त्याचा सूंकेताक 202103121646550521 असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाूंवकत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याूंच्या आदेशानुसार ि नािाने. 
 

 

            ( स्िाती नानल )        
                                                                                         उप सवचि, महाराष्ट्र शासन  

प्रवत, 
१. मुख्य सवचि, महाराष्ट्र राज्य 
2. सवचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुूंबई  
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3. आयुक्त, क्रीडा ि युिकसेिा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
4.  सिण मूंत्रालयीन विभाग 
5.  सिण मूंत्रालयीन विभागाच्या अवधपत्याखालील कायालय प्रमुख/विभाग प्रमुख 
6.  सिण वजल्हा पवरषदाूंचे मुख्य कायणकारी अवधकारी 
7.  सिण वशक्षणावधकारी, वजल्हा पवरषद 
8.  सिण उपसूंचालक, क्रीडा ि युिकसेिा, महाराष्ट्र राज्य 
9.  महासूंचालक, मावहती ि जनसूंपकण , मूंत्रालय,मुूंबई 

10.   सिण वजल्हा क्रीडा अवधकारी 
11.    वनिड नस्ती, क्रीयुसे-2 
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