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शालये वशक्षण ि क्रीडा विभाग 

शासन शुद्धीपत्रक क्रमाूंक: राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुसे-2 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मूंत्रालय विस्तार भिन,मुूंबई-400032 

वदनाूंक: 24 ऑक्टोबर,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. 
                  8.  शासन शुध्दीपत्रक, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्रमाूंक: 
                        राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुसे-2, वदनाूंक 11 माचव,२०१९. 
 

शुद्धीपत्रक: 
उपरोक्त सूंदभावधन शासन वनणवयान्िये, राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाड ूंना शासकीय, 

वनमशासकीय ि इतर क्षते्रात नोकरीसाठी 5% आरक्षणाच्या सिव समािशेक स चना देण्यात आल्या 
आहेत उक्त क्रमाूंक 1  च्या शासन वनणवयातील पवरच्छेद ५ मध्ये क्रीडा प्रमाणपत्र िधैता पडताळणी 
करण्याची कायवपद्धती विशद करण्यात आली आहे. तथावप,सदरच्या कायवपद्धतीमुळे उद्भिलेल्या 
प्रकरणाूंिर मा.न्यायालयात दाखल यावचकाूंिर मा.न्यायालयाने वदलेल्या न्यायवनणवयाच्या अनुषूंगाने 
सूंदभाधीन वदनाूंक ११ माचव,२०१९ च्या शासन शुवद्धपत्रकान्िये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. आता 
परीक्षा पद्धतीमध्ये सुलभता येण्याच्या दृष्ट्टीने खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 
2. सूंदभाधीन वदनाूंक ११ माचव, २०१९ च्या शासन शुवद्धपत्रकातील पवरच्छेद क्रमाूंक 3 (I)                    
“सूंबूंवधत खेळाड ने कराियाची कायविाही:- 

साधारणपणे खेळाड ने खेळविषयक प्रमाणपत्र वमळाल्यानूंतर सदरच ेप्रमाणपत्र छाननी 
करण्यासाठी खेळाड  ज्या विभागात िास्तव्यास आहे,त्या विभागीय उपसूंचालक,क्रीडा ि 
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युिक सेिा याूंच्याकडे पाठिाि.े मात्र परीक्षाथी खेळाड  उमेदिाराने, सूंबूंवधत पदाच्या 
वनिडीकवरता प िव परीक्षा अथिा मुख्य परीक्षचेा अजव सादर कराियाच्या वदनाूंकाआधी 
ककिा एकाच टप्प्यािर आयोवजत केल्या जाणाऱ्या परीक्षसेाठी 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 खेळाड ने कोणत्या विभागातील 
उपसूंचालक,क्रीडा ि युिक सेिा याूंच्याकडे प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी अजव सादर केला 
आहे हे आिदेन अजात नम द करणे तसेच त्याची पोच पािती सोबत जोडणे बूंधनकारक 
आहे. उपसूंचालक,क्रीडा ि युिक सेिा याूंच्याकड न आधीच प्रमाणपत्र पडताळणी करून 
घेतलेल्या उमेदिाराूंनी प्रमाणपत्र पडताळणी अहिालाची प्रत सोबत जोडणे आिश्यक 
राहील. ज्या पदाूंिरील वनिडीसाठी उमेदिाराची मुलाखत घेण्यात येते अशा पदाूंच्या 
मुलाखतीिळेी सूंबूंवधत खेळाड कडे क्रीडा प्रमाणपत्राच्या पात्रतेचा अहिाल असणे 
बूंधनकारक आहे.” या ऐिजी 

“सूंबूंवधत खेळाड ने कराियाची कायविाही:- 
साधारणपणे खेळाड ने खेळविषयक प्रमाणपत्र वमळाल्यानूंतर सदरचे प्रमाणपत्र छाननी 
करण्यासाठी खेळाड  ज्या विभागात िास्तव्यास आहे,त्या विभागीय उपसूंचालक,क्रीडा 
ि युिक सेिा याूंच्याकडे पाठिाि.े मात्र परीक्षाथी खेळाड  उमेदिाराने, सूंबूंवधत पदाच्या 
वनिडीकवरता दोन ककिा त्यापेक्षा जास्त टप्प्याूंिर आयोवजत केल्या जाणाऱ्या परीक्षसेाठी 
प िव परीक्षचेा अजव सादर कराियाच्या अूंवतम वदनाूंकाआधी ककिा एकाच टप्प्यािर 
आयोवजत केल्या जाणाऱ्या परीक्षसेाठी अजव सादर कराियाच्या अूंवतम वदनाूंकाआधी तो 
ज्या क्रीडा विभागात िास्तव्यास आहे त्या विभागातील उपसूंचालक,क्रीडा ि युिक सेिा 
याूंचेकडे प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी अजव सादर केलेला असणे बूंधनकारक आहे. तसेच 
खेळाड ने कोणत्या विभागातील उपसूंचालक,क्रीडा ि युिक सेिा याूंच्याकडे प्रमाणपत्र 
पडताळणीसाठी अजव सादर केला आहे हे आिदेन अजात नम द करणे तसेच त्याची पोच 
पािती सोबत जोडणे बूंधनकारक आहे. उपसूंचालक,क्रीडा ि युिक सेिा याूंच्याकड न 
आधीच प्रमाणपत्र पडताळणी करून घेतलेल्या उमेदिाराूंनी प्रमाणपत्र पडताळणी 
अहिालाची प्रत सोबत जोडणे आिश्यक राहील. ज्या पदाूंिरील वनिडीसाठी 
उमेदिाराची मुलाखत घेण्यात येते अशा पदाूंच्या मुलाखतीिळेी सूंबूंवधत खेळाड कडे 
क्रीडा प्रमाणपत्राच्या पात्रतेचा अहिाल असणे बूंधनकारक आहे अन्यथा सदर उमेदिार, 
खेळाड  आरक्षणासाठी पात्र ठरणार नाही. खेळाड  उमेदिाराने कोणतीही बनािट 
कागदपत्रे सादर केल्याचे आढळ न आल्यास अशा उमदेिाराविरुध्द फौजदारी कारिाई 
करण्यात येईल.” असा िाचािा. 

3.       सूंदभाधीन वदनाूंक ११ माचव,२०१९ च्या शासन शुवद्धपत्रकातील पवरच्छेद क्रमाूंक 3 (IV)           
          “शासनाच्या विविध विभागाूंच्या वनिड प्रावधकाऱ्याूंनी / महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगाने  
           कराियाची कायविाही :- 

खेळाड  प्रिगात न प्राप्त झालेल्या अजासोबत योग्य त्या क्रीडाप्रावधकरणाने वनगववमत केलेले 
क्रीडा प्रमाणपत्र अथिा सदर प्रावधकरणाकडे क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणीकवरता केलेल्या 
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अजाची पोचपािती सादर केली नसल्यास परीक्षचे्या पवहल्या टप्प्यातच अजव नाकारण्यात 
यािते.तसेच परीक्षसेाठी खेळाड  प्रिगात न अजव सादर केलेल्या उमेदिाराूंपैकी काही खेळाड  
भविष्ट्यात खेळाड  प्रिगासाठी अपात्र ठरण्याचा सूंभि लक्षात घेता खेळाड  प्रिगातील 
पदसूंख्येपेक्षा पुरेशा अवतवरक्त उमेदिाराूंची गुणानुक्रमाने वनिडीच्या ि उपसूंचालकाूंच्या 
प्रमाणपत्र पडताळणीच्या अहिालाच्या अधीन राह न तात्पुरती वनिड करण्यात यािी. ज्या 
पदाूंिरील वनिडीसाठी उमेदिाराची मुलाखत घेण्यात येते अशा पदाूंच्या मुलाखतीिळेी 
सूंबूंवधत खेळाड कडे क्रीडा प्रमाणपत्राच्या पात्रतेचा अहिाल असणे बूंधनकारक आहे.वनिड 
प्रावधकाऱ्याूंनी खेळाड  प्रिगातील वनयुक्तीसाठी पात्र असल्याबाबत खेळाड ने आिदेन 
अजासोबत सादर केलेल्या सिव मावहतीसह परीक्षचेा वनकाल सूंबूंवधत वनयुक्ती प्रावधकाऱ्याूंना 
कळिािा.” या ऐिजी 
“शासनाच्या विविध विभागाूंच्या वनिड प्रावधकाऱ्याूंनी/महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगाने 
कराियाची कायविाही :- 
“खेळाड  प्रिगात न प्राप्त झालेल्या अजासोबत योग्य त्या क्रीडाप्रावधकरणाने वनगववमत केलेले 
क्रीडा प्रमाणपत्र अथिा सदर प्रावधकरणाकडे क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणीकवरता केलेल्या 
अजाची पोचपािती सादर केली नसल्यास परीक्षचे्या पवहल्या टप्प्यातच अजव नाकारण्यात 
यािते. ज्या पदाूंिरील वनिडीसाठी उमेदिाराची मुलाखत घेण्यात येते अशा पदाूंच्या 
मुलाखतीिळेी सूंबूंवधत खेळाड कडे क्रीडा प्रमाणपत्राच्या पात्रतेचा अहिाल असणे बूंधनकारक 
आहे.वनिड प्रावधकाऱ्याूंनी खेळाड  प्रिगातील वनयुक्तीसाठी पात्र असल्याबाबत खेळाड ने 
आिदेन अजासोबत सादर केलेल्या सिव मावहतीसह परीक्षचेा वनकाल सूंबूंवधत वनयुक्ती 
प्रावधकाऱ्याूंना कळिािा.” असा िाचािा. 

4.      शासनाने उपरोक्त प्रमाणे केलेल्या सुधारणा या सदर शासन शुवद्धपत्रकाच्या वदनाूंकाप िी 
विविध परीक्षा, ज्या टप्प्याूंिर आहेत त्या लगतच्या पुढील टप्प्यासाठीही लाग  राहतील.तथावप ज्या 
पदभरती प्रवक्रयाूंचे अूंवतम वनकाल जाहीर झाले आहेत अशा प्रकरणाूंमध्ये सदर तरतुदी लाग  राहणार 
नाहीत. 
5.       सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सूंकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला अस न त्याचा सूंकेताक 201910241541454321 असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाूंवकत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याूंच्या आदेशानुसार ि नािाने. 
 
 

 

            ( इ.मु.काझी )        
                                                                                         सह सवचि, महाराष्ट्र शासन  

प्रवत, 
1. मुख्य सवचि, महाराष्ट्र राज्य 
2. सवचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुूंबई  
3. आयुक्त, क्रीडा ि युिकसेिा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
4.            सिव मूंत्रालयीन विभाग 
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5.            सिव मूंत्रालयीन विभागाच्या अवधपत्याखालील कायालय प्रमुख/विभाग प्रमुख 
6.            सिव वजल्हा पवरषदाूंचे मुख्य कायवकारी अवधकारी 
7.            सिव वशक्षणावधकारी, वजल्हा पवरषद 
8.            सिव उपसूंचालक, क्रीडा ि युिकसेिा, महाराष्ट्र राज्य 
9.            महासूंचालक, मावहती ि जनसूंपकव , मूंत्रालय,मुूंबई 
10. सिव वजल्हा क्रीडा अवधकारी 
11. वनिड नस्ती, क्रीयुसे-2 
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