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िाचा: 
शासन वनणणय क्रमाूंक : राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुसे-2, वदनाूंक 01 जुल,ै 2016 

 

शासन शुध्दीपत्रक: 
राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाड ूंना शासकीय, वनमशासकीय ि इतर क्षते्रात नोकरीसाठी 

5% आरक्षणाच्या सिण समािशेक स चना देण्यात आल्या आहेत तथावप, वदनाूंक 1 जुलै, 2016 च्या 
शासन वनणणयातील पवरच्छेद क्र.2 मधील गट-ब साठी क्रीडा विषयक अहणता ग्राहय धरताना           
क्र. (vii) मध्ये “  आूंतरराष्ट्रीय मास्टर स्पधा ”  तसेच सदर शासन वनणणयातील पवरवशष्ट्ट-अ मधील 
गट-ब साठी पात्र क्रीडा स्पधा ग्राहय धरताना  क्र.(v) मध्ये “ आूंतरराष्ट्रीय मास्टर स्पधा  (बुध्दीबळ) 
” या ऐिजी “ आूंतरराष्ट्रीय मास्टर वकताब (बुध्दीबळ)  ” असे िाचाि.े 
2. तसेच सदर शासन वनणणयातील पवरच्छेद 4 मधील अनुक्रमाूंक (xi) मध्ये नम द “ भरतीच्या 
िषात त्या त्या प्रिगातील मवहला उमेदिार उपलब्ध झाल्या नाहीत तर सदर आरक्षण इतरत्र 
अदलाबदल न करता त्या त्या प्रिगातील पुरुष उमेदिाराूंमार्ण त भरण्यात याि.े मवहलाूंच्या 
आरक्षणाचा अनुशेष पुढे ओढण्यात येि  नये.” या ऐिजी  “ भरतीच्या िषात त्या त्या प्रिगातील 
खेळाड  उमेदिार उपलब्ध झाले नाहीत तर सदर आरक्षण इतरत्र अदलाबदल न करता त्या त्या 
प्रिगातील वबगर खेळाड  उमेदिाराूंमार्ण त भरण्यात याि.े” असे िाचाि.े  
3.  तसेच सदर शासन वनणणयातील पवरच्छेद 6 मधील (v) च्या शेिटी “ सदर आरक्षणाकवरता 
क्रीमीलेअर ची अट लाग  राहणार नाही.” ही ओळ अूंतभ णत करण्यात येत आहे.  

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharastra.gov.in या 
सूंकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात आला अस न त्याूंचा सूंकेताक  201608181138555321 असा  
आहे. हे शुध्दीपत्रक वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाूंवकत करुन काढण्यात येत आहे. 

 

   महाराष्ट्राचे राज्यपाल याूंच्या आदेशानुसार ि नािाने. 
        
 
                                   
                                                                                  (प्र.स .प्रधान)        
                                                                       अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन  

प्रवत, 
1) मा.राज्यपालाूंचे सवचि 

http://www.maharastra.gov.in/
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2) मा.मुख्यमूंत्र्याचे सवचि 
3) सिण मूंत्री/राज्यमूंत्री याूंचे खाजगी सवचि 
4) मुख्य सवचि, महाराष्ट्र राज्य  
5) आयुक्त, क्रीडा ि युिकसेिा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
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 ि अनुज्ञयेता),मुूंबई/नागप र 
11) अवधदान ि लेखावधकारी,मुूंबई 
12) वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी,मुूंबई 
13) सिण मूंत्रालयीन विभाग 
14) सिण मूंत्रालयीन विभागाच्या अवधपत्याखालील कायालय प्रमुख/विभाग प्रमुख 
15) सिण वजल्हा पवरषदाूंचे मुख्य कायणकारी अवधकारी 
16) सिण वशक्षणावधकारी, वजल्हा पवरषद 
17) सिण उपसूंचालक, क्रीडा ि युिकसेिा, महाराष्ट्र राज्य 
18) महासूंचालक, मावहती ि जनसूंपकण , मूंत्रालय,मुूंबई 
19) सिण वजल्हा क्रीडा अवधकारी 
20) वनिड नस्ती, क्रीयुसे-2 
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