महाराष्ट्र शासन
क्र.संकीर्ण 1118/ प्र.क्र.417 /16-अ
सामान्य प्रशासन विभाग, 6 िा मजला,
निीन प्रशासन भिन, मादाम कामा मागण,
हु तात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - 32.
वदनांक : 28 विसेंबर, 2018
प्रवत,
सिण मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाचे अपर मुख्य सवचि/प्रधान सवचि/सवचि, मंत्रालय , मुंबई
विषय: विविध पदभरतीत समांतर आरक्षर्ाची पदे विहीत
आरक्षर्ाप्रमार्े वनवित करर्ेबाबत...
महोदय/महोदया,
पदभरती करताना समांतर आरक्षर्ाची पदे वनवित करण्याची जबाबदारी संबवं धत वनयुक्ती
प्रावधका-यांची आहे. संबवं धत प्रशासकीय विभागाने विवहत आरक्षर्ाप्रमार्े तपासर्ी करुन समांतर आरक्षर्ाची
पदे वनवित करण्याबाबत वदनांक 20.7.2015 च्या शासन पवरपत्रकान्िये सूचना दे ण्यात आलेल्या आहेत.
तथावप, काही प्रशासकीय विभागाकिू न समांतर आरक्षर्ाच्या घटकांसाठी पदे वनवित करताना वरक्त पदे
अथिा संिगण संख्या यापैकी कोर्ती बाब विचारात घ्यािी याबाबत विचारर्ा होत आहे. विभागांनी उपस्थथत
केलेल्या मुद्दयांबाबत खाली दे ण्यात आलेल्या तक्त्यातील शासन वनर्णय / पवरपत्रके विचारात घेिून कायणिाही
करािी.
अ.क्र.

घटक ि

शासन वनर्णय / पवरपत्रक क्र. वदनांक

आरक्षर्ाचे प्रमार्
1

मवहला (30%)

मवहला ि बालविकास विभाग, शासन
वनर्णय

क्र.81/2001/मसेक्षा

आरक्षर् कोर्त्या

पद वनवित करतान

गटासाठी लागू

विचारात घ्याियाची

राहील

बाब

अ ते ि

2000/

भरती

कराियाच्या

पदांिर

प्र.क्र.415/ का.2 वद.25.5.2001
2
3

माजी

सैवनक साप्रवि, शासन पवरपत्रक क्र. आरटीए

किि

भरती

(15%)

1079/482/16 अ, वदनांक 16.4.1981

पदिीधर/

1) साप्रवि,शासन वनर्णय क्र.पअंक

महाराष्ट्र

भरती

पदविकाधारक

1009/प्र.क्र.200/2009/16 अ,

लोकसेिा

पदांिर

अंशकालीन

वद.27.10.2009

आयोगाच्या

उमेदिार (10%)

2) साप्रवि, शासन पवरपत्रक क्र. अंशका

कक्षेबाहेरील

1913/प्र.क्र.57/2013/16-अ, वद.

किि

कराियाच्या

पदांिर
कराियाच्या

19.09.2013
4

खेळािू (5%)

शालेय वशक्षर् ि वक्रिा विभाग, शासन

पात्रतेप्रमार्े अ ते

भरती

वनर्णय क्र. रावक्रधो

ि

पदांिर

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन वनर्णय

महाराष्ट्र

भरती

क्र. एईएम 1080/35/16 अ, वदनांक

लोकसेिा

पदांिर

21.1.1980

आयोगाच्या

कराियाच्या

2002/प्र.क्र.68/क्रीयुसे 2,
वद.1.7.2016
5

प्रकल्पग्रथत (5%)

कराियाच्या

कक्षेबाहेरील क ि
ि च्या पदांना
6

भूकंपग्रथत (2%)

1) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन

महाराष्ट्र

भरती

वनर्णय क्र. भूकंप 1009/प्र.क्र.207

लोकसेिा

पदांिर

/2009 /16 अ, वद.27.8.2009

आयोगाच्या
कक्षेबाहेरील क ि

कराियाच्या

शासन पत्र क्रमांकः संकीर्ण 1118/ प्र.क्र.417 /16-अ

1) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन

ि च्या पदांना

वनर्णय क्र. विकाक 2215/प्र.क्र.337
/16 अ, वद. 4.11.2016
7

वदवयांग (3%)

1) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन

अ ते ि

वद.28.7.2014 च्या

पवरपत्रक क्र.एसआरबी 1097/ प्र.क्र.12/

पवरपत्रकात

97/16 अ, वद.2.5.1998

केल्याप्रमार्े

2) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन

सरळसेिा भरतीच्या

पवरपत्रक क्र. अपंग 2014/ प्र.क्र.75/16

कोटयामध्ये उपलब्ध

अ, वद.28.7.2014

होर्ाऱ्या
जागांिर

नमूद

वरक्त
ि

त्या

गटातील

सिण

संिगातील वरक्त पदे
विचारात

घेिून

वदवयांगांसाठी
आरक्षर्

विवहत

कराियाचे आहे.
8

अनाथ (1%)

मवहला ि बाल विकास विभाग, शासन
वनर्णय

क्र.अमुजा

अ ते ि

खुल्या प्रिगातून 1%

2011/

प्र.क्र.212/का.3 , वद.2.4.2018

समांतर आरक्षर् हे कप्पीकृत आरक्षर् असून सामावजक ि खुला (अरावखि) प्रिगात आरक्षर्ाच्या विवहत
टक्केिारीमध्ये उपलब्ध होर्ाऱ्या पदांिर सदर आरक्षर्ाची गर्ना करर्े आिश्यक आहे . वदवयांग ि माजी सैवनक
यांचे आरक्षर् िगळता अन्य समांतर आरक्षर्ाच्या घटकांची खुला (अराखीि) पदे शासन शुध्दीपत्रक वदनांक
19.12.2018 प्रमार्े ि सामावजक आरक्षर्ाची पदे शासन पवरपत्रक वदनांक 16.3.1999 मधील तरतुदीनुसार
भरण्यात यािीत़़. वदवयांगासाठीचे आरक्षर् समांतर आरक्षर् असले तरी वदवयांग अवधवनयमातील तरतुदीनुसार
सदर आरक्षर् पुढील भरती िषांपयंत पुढे ओढण्यात येते. तसेच माजी सैवनकांसाठी असलेले आरक्षर् वदनांक
16.4.1981 च्या पवरपत्रकातील तरतूदीनुसार पुढे ओढर्े आिश्यक आहे . पात्र माजी सैवनक उपलब्ध होत
नसल्यास वनिि यादीसह अन्य पात्र उमेदिारातून पदभरतीचे प्रथताि या विभागाच्या सहमतीस पाठविर्े
अपेवक्षत आहे . सोबत शासन वनर्णयाच्या प्रती पाठविण्यात येत आहे त.त्यातील तरतूदींचे काटे कोरपर्े पालन
करािे.
सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतथथळािर उपलब्ध
करण्यात आले असून त्याचा संगर्क सांकेतांक 201812281731023307 असा आहे . हे शासन पत्र विजीटल
थिाक्षरीने साक्षांवकत करून काढण्यात येत आहे .
आपला,

SHIVAJI RAGHUNATH
DAUND

Digitally signed by SHIVAJI RAGHUNATH DAUND
DN: c=IN, o=Personal,
2.5.4.20=cace7d2ea64c6e6543e03a796e1b05a4c28b727e17119e
6a62359e3a9136b4be, postalCode=400603, st=MAHARASHTRA,
serialNumber=e08a9964fa88914fd0b0956696e822b221982cc92
6ec215f4b3ac3db9582d97e, cn=SHIVAJI RAGHUNATH DAUND
Date: 2018.12.28 17:54:01 +05'30'

(वशिाजी दौंि)
सवचि ( साविस), महाराष्ट्र शासन
प्रत, मावहती ि आिश्यक कायणिाहीसाठी अग्रेवषत
1) मा. राज्यपाल यांचे सवचि
2) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सवचि
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3) सिण मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचि
4) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपवरषद
6) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा
7) सिण विधानसभा सदथय / विधानपवरषद सदथय
8) मुख्य सवचि, महाराष्ट्र राज्य
9) प्रधान सवचि, महाराष्ट्र विधानमंिळ सवचिालय (विधानसभा)
10) प्रधान सवचि, महाराष्ट्र विधानमंिळ सवचिालय (विधानपवरषद)
11) सिण विभागीय आयुक्त
12) सिण सहायक आयुक्त मागास िगण कक्ष,कोकर् विभाग,पुर्े विभाग,नावशक विभाग ,नागपूर
विभाग,अमरािती विभाग,औरांगाबाद विभाग
13) सिण वजल्हावधकारी
14) सिण वजल्हा पवरषदांचे मुख्य कायणकारी अवधकारी
15) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई
16) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई
17) प्रबंधक, लोकायुक्त आवर् उपलोकायुक्त यांचे कायालय, मुंबई
18) प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायावधकरर्, मुंबई, नागपूर, औरं गाबाद
19) सवचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुंबई
20) सवचि, राज्य मावहती आयोग
21)महासांचालक, मावहती ि जनसंपकण महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई
22)राज्यातील सिण महामंिळे आवर् उपक्रम यांचे वयिथथापकीय संचालक
23)सिण महानगरपावलकांचे आयुक्त,
24)सिण मुख्यावधकारी, नगरपवरषदा / नगरपावलका
25)संचालक, समाजकल्यार्, पुर्े,
26)आयुक्त, आवदिासी विकास, नावशक,
27)संचालक, आवदिासी संशोधन ि प्रवशक्षर् संथथा, पुर्े
28) संचालक, सेिायोजन, मुंबई,
29)महालेखापाल, महाराष्ट्र 1/2 (लेखा ि अनुज्ञेय) मुंबई / नागपूर
30)महालेखापाल, महाराष्ट्र 1/2 (लेखा पवरक्षा), मुंबई / नागपूर
31)अवधदान ि लेखा अवधकारी, मुंबई,
32)वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मुंबई,
33)सिण मंत्रालयीन विभागांच्या अवधपत्याखालील विभाग प्रमुख ि कायालय प्रमुख,
34) सिण मंत्रालयीन विभाग, त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांच्या अवधपत्याखालील सिण विभाग प्रमुख/
कायालय प्रमुख यांना सदर पत्राची प्रत, त्यांच्या थतरािरुन थितंत्रपर्े पाठिून कायणिाही करण्याच्या सूचना
दे ण्यात यावयात.
35) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंिळ सवचिालय, विधानभिन, मुंबई
36) सिण मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यिती कायालये, महाराष्ट्र राज्य
37) वनििनथती, सामान्य प्रशासन विभाग,( कायासन 16 अ)
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अनाथ मुलाांना खुल्या प्रवर्गातून १%
टक्का समाांतर आरक्षण दे णेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
महहला व बाल हवकास हवभार्ग
शासन हनणणय क्रमाांकः अमुजा-2011/ प्र.क्र. 212/ का-3,
नहवन प्रशासन भवन, 3 रा मजला,
मादाम कामा मार्गण, हु तात्मा राजर्गुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई-400032.
हदनाांक - 02 एहप्रल, 2018.
वाचा- शासन हनणणय, महहला व बाल हवकास हवभार्ग, क्र.सांकीणण-2013/प्र.क्र.109/का-3,
हदनाांक 06.06.2016.
प्रस्तावना :बाल न्याय (मुलाांची काळजी व सांरक्षण) अहिहनयम, 2015 अन्वये काळजी व सांरक्षणाची र्गरज
असलेल्या अनाथ, हनरािार बालकाांना पोलीस, स्वयांसेवी सांस्था, पालक याांचेकडू न बाल कल्याण
सहमतीमार्णत बालर्गृहात प्रवेश हदला जातो. 0 ते 18 वयोर्गटातील अशा मुलाांना बालर्गृहामध्ये अन्न, वस्त्र,
हनवारा, आरोग्य सुहविा, हशक्षण, प्रहशक्षण इत्यादी सुहविा पुरहवल्या जातात व पुनवणसनासाठी प्रयत्न केले
जातात.

अनाथ मुलाांना त्याांचा सांस्थेतील कालाविी सांपल्यानांतर सांस्थेच्या बाहेर पडल्यानांतर अनेक

समस्याांना तोंड द्यावे लार्गते. अनाथ मुलाांची जात नक्की माहहती नसल्याने, त्याांना कोणत्या एका हवहशष्ट्ट
प्रवर्गात समाहवष्ट्ट करता येत नाही. जातीचा दाखला नसल्यामुळे, त्याांना हवहवि शासकीय लाभापासून वांहचत
रहावे लार्गते. त्यामुळे त्याांच्या भावी आयुष्ट्यात अनेक अडचणी हनमाण होतात. अनाथ मुलाांकडे कोणतीही
कार्गदपत्रे व पुरावे नसल्यामुळे, त्याांना जातीचे प्रमाणपत्र हमळत नाही व त्यामुळे त्याांना हवहवि शासकीय
सवलतींपासून वांहचत रहावे लार्गते. त्यामुळे अनाथ मुलाांना राज्य शासनाच्या हवहवि सवलतींचा लाभ घेता
यावा, याकरीता आरक्षण लार्गू करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या हवचारािीन होता. त्यानुसार हदनाांक 17
जानेवारी, 2018 रोजी झालेल्या मांहत्रमांडळाच्या बैठकीत अनाथ मुलाांना हशक्षण व नोकरी यामध्ये 1% समाांतर
आरक्षण लार्गू करण्याचा हनणणय घेण्यात आला आहे.
शासन हनणणय:बाल न्याय (मुलाांची काळजी व सांरक्षण) अहिहनयम, 2015 अन्वये काळजी व सांरक्षणाची र्गरज
असलेल्या अनाथ, हनरािार बालकाांना सांस्थेतून बाहेर पडल्यानांतर जातीचा दाखला नसल्यामुळे हवहवि
शासकीय लाभाांपासून वांहचत रहावे लार्गते त्यामुळे अनाथ मुलाांना राज्य शासनाच्या हवहवि सवलतींचा लाभ
घेता यावा याकरीता हशक्षण व नोकरी यामध्ये खुल्या प्रवर्गातून 1% समाांतर आरक्षण लार्गू करण्यात येत आहे .
त्यासाठी खालील अटी व शती हनहित करण्यात येत आहेत-

शासन हनणणय क्रमाांकः अमुजा-2011/ प्र.क्र. 212/ का-3,

1 ) बालर्गृहातील व इतर अनाथ मुलाांपैकी महहला व बाल हवकास हवभार्गाकडू न दे ण्यात येणारे अनाथ प्रमाणपत्र
असणा-या मुलाांसाठीच हे आरक्षण लार्गू राहील. ज्या मुलाांच्या कार्गदपत्रावर कोणत्याही जातीचा उल्लेख नाही
व ज्याचे आईवडील, काका-काकू, आजी-आजोबा व चुलत भावांडे व इतर नातेवाईक यापैकी कोणाबाबतही
माहहती उपलब्ि नाही, अशा मुलाांनाच अनाथ आरक्षण लार्गू राहील.
२)

तसेच ज्या मुलाांचे आई वहडल हयात नसून त्याांचक
े डे जातीचे प्रमाणपत्र नाही, अशा मुलाांच्या बाबतीत

त्याांनी सांबहां ित हजल्हा महहला व बाल हवकास अहिकारी याांचेकडे अजण करणे आवश्यक राहील. हजल्हा महहला
व बाल हवकास अहिकारी याांचेकडू न सांबहां ित हजल्याच्या बाल कल्याण सहमतीकडे सदर अजण पाठहवण्यात
येईल. बाल कल्याण सहमतीकडू न सदर अजाची तपासणी करण्यात येईल व आवश्यकतेनुसार पोलीस /
महसूल हवभार्गाच्या यांत्रणेकडू न छाननी करुन तसेच मुलाखत घेऊन अजण प्राप्त झाल्याच्या हदनाांकापासून 40
हदवसात आपली हशर्ारस सांबहां ित हवभार्गीय उपायुक्त, महहला व बाल हवकास याांचक
े डे हनणणयाथण पाठहवण्यात
येईल. बाल कल्याण सहमतीची हशर्ारस हवचारात घेऊन हवभार्गीय उपायुक्त, महहला व बाल हवकास
याांचेकडू न अनाथ प्रमाणपत्र दे ण्याची कायणवाही करण्यात यावी. तसेच हशर्ारस अमान्य करण्यात येऊन अनाथ
प्रमाणपत्र नाकारण्यात आल्यास हवभार्गीय उपायुक्त महहला व बाल हवकास याांचेकडू न कारणासहहत सदर अजण
बाल कल्याण सहमतीकडे परत पाठहवण्यात येईल. प्रमाणपत्राच्या अनुषांर्गाने जर काांही तक्रार असल्यास
यासांदभात अहपलीय प्राहिकारी हे आयुक्त, महहला व बाल हवकास हे राहतील.
3) उपरोक्त वाचा मिील हदनाांक 06.06.2016 च्या शासन हनणणयानुसार महहला व बाल हवकास हवभार्गामार्णत
बाल न्याय (मुलाांची काळजी व सांरक्षण) अहिहनयमाांतर्गणत मान्यता प्राप्त (अनुदाहनत/हवनाअनुदाहनत) सांस्थामध्ये
दाखल मुलाांना अनाथ प्रमाणपत्र देणेबाबतची कायणवाही हवहीत करण्यात आली आहे . त्यानुसार अनाथ
प्रमाणपत्र दे ण्याची कायणवाही करण्यात यावी.
4) सदर हनणणय, शासन हनणणय लार्गू झाल्याच्या हदनाांकापासून पुढे होणा-या सरळसेवा भरतीसाठी लार्गू राहील.
5) शासन सेवत
े प्रवेशासाठी अनाथ मुलाांसाठी खुल्या प्रवर्गातून 1% समाांतर आरक्षण र्गट “ अ” ते “ड”च्या सवण
पदावर लार्गू राहील.
6) सदर आरक्षणाची र्गणना पद भरती करण्यात येणा-या हरक्त पदावर करण्यात यावी.
7) सांबहां ित भरती वषात अनाथ उमेदवार उपलब्ि न झाल्यास आरक्षणाचा अनुशेष पुढे न ओढता खुल्या प्रवर्गातून
र्गुणवत्तेनुसार इतर उमेदवाराांची हनयुक्ती करण्यात यावी.
पष्ृ ठ 3 पैकी 2

शासन हनणणय क्रमाांकः अमुजा-2011/ प्र.क्र. 212/ का-3,

8) त्याचप्रमाणे हशक्षणाांतर्गणत हशष्ट्यवृत्ती, वसहतर्गृह व व्यावसाहयक हशक्षणाांतर्गणत शैक्षहणक शुल्क प्रहतपूती
योजनेमध्ये सदर आरक्षण लार्गू राहील.
9) अनाथ आरक्षण प्रमाणपत्राच्या अनुषांर्गाने एखाद्या मुलाची नोकरीमध्ये हनयुक्ती झाल्यास त्याने सादर केलेल्या
अनाथ प्रमाणपत्राची र्ेरतपासणी आयुक्त, महहला व बाल हवकास, पुणे याांच्या मार्णत करणे आवश्यक राहील.
10) अनाथ आरक्षणाबाबत करावयाच्या कायणवाहीच्या अनुषांर्गाने सहवस्तर मार्गणदशणक सूचना स्वतांत्रपणे हनर्गणहमत
करण्यात येतील.
11) अनाथ आरक्षणाच्या लाभाच्या अनुषांर्गाने काही समस्या उद्भवल्यास त्याबाबत अहभहनणणय घेण्याचा अहिकार
शासनास राहील.
सदर शासन हनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ि
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201804021309138030 असा आहे. हा आदेश हडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षाांहकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

( सां.सु.र्गवस )
कायासन अहिकारी, महाराष्ट्र शासन.
प्रत,
1. सवण अपर मुख्य सहचव / प्रिान सहचव / सहचव
2. सवण मांत्रालयीन हवभार्ग
3. सांचालक, माहहती व जनसांपकण, मांत्रालय, मुांबई.
4. सहचव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क सांरक्षण आयोर्ग, वरळी, मुांबई.
5. आयुक्त, महहला व बाल हवकास, पुणे.
6. सवण उप सहचव, अवर सहचव, कक्ष अहिकारी, महहला व बाल हवकास हवभार्ग, मांत्रालय, मुांबई.
7. सवण हवभार्गीय महहला व बाल हवकास अहिकारी,
8. सवण हजल्हा महहला व बाल हवकास अहिकारी.
9. हनवड नस्ती / का-3
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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

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

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
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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.

(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
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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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पदवीधर/पदववकाधारक
समांतर

आरक्षण

अंशकालीन

कार्यावववत

उमेदवारांना

करण्र्याकवरता

अनुसरावर्याच्र्या कार्ययपध्दतीबाबत.....

महाराष्ट्र शासन

सामावर्य प्रशासन ववभाग
शासन पवरपत्रक, क्रमांक : अंशका 1913/प्र.क्र.57/2013/16-अ
मंत्रालर्य, मुंबई - 400 032.

तारीख: 19 सप्टें बर, 2013.

वाचा –
1) शासन वनणयर्य क्रमांकः पअंक-1009/प्र.क्र.200/2009/16-अ, दिन ंक 27.10.2009.

2) शासन पवरपत्रक क्रमांकः एसआरव्ही-1097/प्र.क्र.31/98/16-अ, दिन ंक 16.03.1999.

प्रस्तावना –
वदनांक 27.10.2009 च्र्या शासन वनणयर्याववर्ये

पदवीधर/पदववकाधारक अंशकालीन

उमेदवारांना शासकीर्य/ वनमशासकीर्य सेवेतील महाराष्ट्र लोकसेवा आर्योगाच्र्या कक्षेबाहे रील गट ' क '
मधील पदावर सरळ सेवेने करावर्याच्र्या वनर्युक्तर्यांसाठी 10 टक्के समांतर आरक्षण लागू करण्र्यात आले
आहे .

अंशकालीन पदवीधर/पदववकाधारकांसाठी समांतर आरक्षणाची दशयववण्र्यात आलेली पदे

भरण्र्याकवरता अंशकालीन पदवीधर/पदववकाधारक र्या घटकातील पात्र उमेदवार उपलब्ध न
झाल्र्यास, अशी वरक्त पदे गुणवतेनेनुसार पात्र उपलब्ध उमेदवारांमधून भरण्र्याची बाब शासनाच्र्या
ववचाराधीन होती.

शासन पवरपत्रक –
शासन वनणयर्य वदनांक 27.10.2009 अववर्ये

पदवीधर/पदववकाधारक

अंशकालीन

उमेदवारांना शासकीर्य/वनमशासकीर्य सेवेतील महाराष्ट्र लोकसेवा आर्योगाच्र्या कक्षेबाहे रील गट ' क '
पदावरील सरळ सेवेने करावर्याच्र्या वनर्युक्तर्यांसाठी 10 टक्के समांतर आरक्षण लागू करण्र्यात आले
आहे . सदर समांतर आरक्षण हे जावहरातीत दशयववण्र्यात आलेल्र्या पदांनुसार राहील. सदरचे आरक्षण
हे समांतर आरक्षण असल्र्यामुळे

पदवीधर/पदववकाधारक अंशकालीन उमेदवारांकवरता आरवक्षत

असलेल्र्या पदांचा अनुशेष पुढे ओढणे आवश्र्यक नाही. र्या घटकाकवरता जावहरातीत दशयववलेल्र्या

आरवक्षत पदांसाठी पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्र्यास ती पदे गुणवतेनेनुसार उपलब्ध अवर्य पात्र

शासन पवरपत्रक क्रमांकः अंशका 1913/प्र.क्र.57/2013/16-अ

उमेदवारांमधून वदनांक 16.03.1999 च्र्या शासन पवरपत्रकातील तरतूदींनुसार वववहत केलेल्र्या
कार्ययपध्दतीचा अवलंब करुन भरण्र्यात र्यावीत.

र्या शासन पवरपत्रकातील सूचना सवय ववभाग प्रमुखांनी तर्यांच्र्या वनर्यंत्रणाखालील वनर्युक्ती

प्रावधका-र्यांच्र्या वनदशयनास आणाव्र्यात.

सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्र्या www.maharashtra.gov.in र्या संकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्र्यात आले असून तर्याचा संकेताक 201309191509501607 असा आहे .
हे पवरपत्रक विजीटल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्र्यात र्येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्र्यपाल र्यांच्र्या आदे शानुसार व नावाने.

(वद.रा. डिगळे )

उप सवचव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,
1.

मा. राज्र्यपालांचे सवचव,

3.

मा. उपमुख्र्यमंत्रर्यांचे प्रधान सवचव,

2.
4.

मा. मुख्र्यमंत्रर्यांचे अपर मुख्र्य सवचव,
सवय मा. मंत्री / मा. राज्र्यमंत्री र्यांचे खाजगी सवचव,

5.

मा.मुख्र्य सवचव,

7.

शासनाचे सवय अपर मुख्र्य सवचव / प्रधान सवचव / सवचव,

6.

सवचव, रोजगार व स्वर्यंरोजगार ववभाग,

8. सवय मंत्रालर्यीन ववभाग,
9.

प्रबंधक, उच्च वर्यार्यालर्य, मूळ वर्यार्य शाखा मुंबई/ औरंगाबाद / नागपूर,

10. प्रबंधक, उच्च वर्यार्यालर्य, अपील शाखा मुंबई/ औरंगाबाद / नागपूर,

11. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीर्य वर्यार्यावधकरण, मुंबई/ औरंगाबाद / नागपूर,
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12. प्रबंधक, लोक आर्युक्त व उप लोक आर्युक्त, मुंबई,
13. सवचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आर्योग, मुंबई,

14. सवचव, महाराष्ट्र ववधानमंिळ सवचवालर्य, (ववधान पवरषद) ववधानभवन, मुंबई,
15. सवचव, महाराष्ट्र ववधानमंिळ सवचवालर्य, (ववधान सभा) ववधानभवन, मुंबई,
16. सवचव, राज्र्य वनविणूक आर्योग, मुंबई,

17. सवय ववभागीर्य आर्युक्त / सवय वजल्हावधकारी,

18. सवय महानगरपावलकांचे आर्युक्त / सवय वजल्हा पवरषदांचे मुख्र्य कार्ययकारी अवधकारी,
19. सवय मुख्र्यावधकारी, नगरपवरषदा /नगरपावलका,

20. राज्र्यातील सवय महामंिळे आवण उपक्रम र्यांचे व्र्यवस्थापकीर्य संचालक,
21. महासंचालक, मावहती व जनसंपकय संचालनालर्य, मंत्रालर्य, मुंबई,
22. सामावर्य प्रशासन ववभागातील सवय कार्यासने,
23. वनवि नस्ती/16-अ.
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प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती व तययांच्ययवर अवलांबन
ू असणय-यय
व्यक्तींनय तसेच भूकांपग्रस्तयांनय शयसकीय सेवत
े ील गट-क
व गट-ड मधील पदयांवर ननयुक्ती दे ण्ययबयबत
महयरयष्ट्र शयसन
सयमयन्य प्रशयसन नवभयग,
शयसन ननणणय क्रमयांक नवकयक 2215 /प्र.क्र.337/16-अ,
हु तयतमय रयजगुरु चौक, मयदयम कयमय मयगण,
मांत्रयलय, मुांबई 400 032
नदनयांक 4 नोव्हें बर, 2016
वयचय :- शयसन ननणणय, सयमयन्य प्रशयसन नवभयग क्रमयांक भूकांप 1009/प्र.क्र.207/2009/16-अ,
नदनयांक 27.8.2009
प्रस्तयवनय :रयज्ययत नद. 27 ऑगस्ट 2009 पूवी भूकांपग्रस्तयांसयठी असलेले समयांतर आरक्षण
प्रकल्पग्रस्तयांसयठी असलेल्यय 5 % आरक्षणयांतगणतच समयनवष्ट्ट होते. परतु शयसन ननणणय नदनयांक
27.8.2009 अन्वये प्रकल्पग्रस्तयांनय असलेले 5% आरक्षण तययांचेसयठीच रयखून ठे वण्ययत आले असून यय
आरक्षणयांतगणत भूकांपग्रस्तयसयठी ठे वलेले आरक्षण कयढू न भूकांपग्रस्तयांसयठी स्वतांत्रपणे 2% समयांतर
आरक्षण लयगू करण्ययत आले आहे . आतय शयसनयच्यय ननदशणनयस असे आले आहे नक भूकांपग्रस्तयांसयठी
असलेल्यय आरक्षणय अांतगणत प्रतयेक वे ी पय्त त पयत्रतेचे ेमेदवयर ेपलध ध होत नयहीत. ययटलट
प्रकल्पग्रस्त बयधीतयांची सांख्यय प्रचांड मोठी असल्ययने तयय प्रवग्सयठी रयखीव ठे वण्ययत आलेली पदे पुरेशी
ठरत नयहीत. तययमु े आतय यय नवषयी शयसन खयलील प्रमयणे ननणणय घेत आहे .
शयसन ननणणय :नद. 21 जयनेवयरी 1980 च्यय शयसन ननणणययन्वये प्रकल्पग्रस्तयांसयठी 5 % व नद. 27.08.2009
च्यय शयसन ननणणययन्वये भूकांपग्रस्तयसयठी 2 % असे स्वतांत्र आरक्षण नननित केले आहे. तथयनप पय्त त
पदयांअभयवी प्रकल्पग्रस्तयांनय नोकरी नम ण्ययस नवलांब होतो. तययमु े भूकांपग्रस्तयांनय रयखीव असलेल्यय
2 % पदयांवर ननयुक्तीसयठी ज्यय कुटु ां बयतील व्यक्तींचे भूकांपयत ननधन झयले आहे ककवय ज्ययांचे घर पूणणपणे
कोस ले होते, तययमु े शयसनयने तययांनय ननवन घर बयांधून नदले अशय व्यक्तींचे पयल्य ननयुक्तीसयठी पयत्र
ठरतील. अशयप्रकयरे भूकांपग्रस्तयांचे पयत्र ेमेदवयर ेपलध ध झयले नयही, तर ती पदे प्रकल्पग्रस्तयांसयठी
वयपरण्ययत ययवीत, असय शयसनयने ननणणय घेतलय आहे .
2.

सांबनां धत भरती प्रनक्रयेमध्ये भूकांपग्रस्तयसयठी रयखीव असलेल्यय पदयांवर भूकांपबयनधत ेमेदवयर

ेपलध ध झयले नयहीत, असे प्रशयसकीय नवभयग म्हणून महसूल व वन नवभयग ( पुनवणसन कक्ष ) ययांनी
प्रमयनणत करणे आवश्यक रयहील.
3.

भूकांपग्रस्तयांसयठी रयखीव असलेल्यय पदयवर प्रकल्पग्रस्तयची ननयुक्ती झयली तर, प्रकल्पग्रस्त

ेमेदवयरयांकडे प्रकल्पग्रस्त प्रमयणपत्र असणे आवश्यक रयहील, तसेच तययांची ननयुक्तीसयठी नवनहत कमयल
वयोमय्दय ही 45 वषे रयहील.
4.

भूकांपबयनधत नजल्हययमध्ये नोंदणीकृत भूकांपग्रस्त ेमेदवयर जे अद्ययपही शयसन नोकरीपयसून

वांनचत आहे त, तययांच्यय ययद्यय तययांच्यय शैक्षनणक पयत्रतेसह बनवून तययची आकडे वयरी योग्य असल्ययचे
महसूल व वन नवभयग (पुनवणसन कक्ष ) ययांनी खयतरजमय करयवी. भूकांपग्रस्त ेमेदवयरयांची सांख्यय समयत त
झयल्ययवर पूणण 7 % आरक्षण प्रकल्पग्रस्तयांसयठी रयहील.

शयसन ननणणय क्रमयांकः नवकयक 2215 /प्र.क्र.337/16-अ,

5.

सदर शयसन ननणणय महसूल व वन नवभयग (मदत व पुनवणसन कक्ष ) ययांनी नदलेल्यय अनौपचयनरक

सांदभण क्र.2179, नदनयांक 20.6.2016 व सांदभण क्र. 2801, नदनयांक 28.07.2016 अन्वये नदलेल्यय
सहमतीस अनुसरुन ननगणनमत करण्ययत येत आहे .
6.

सदर शयसन ननणणय महयरयष्ट्र शयसनयच्यय www.maharashtra.gov.in यय सांकेतस्थ यवर

ेपलध ध करण्ययत आले असून तययचय सांगणक सयांकेतयांक क्रमयांक 201611041641174707 हय आहे.
हय आदे श नडनजटल स्वयक्षरीने सयक्षयांकीत करुन ननगणनमत करण्ययत येत आहे .
महयरयष्ट्रयचे रयज्यपयल ययांच्यय आदे शयनुसयर व नयांवयने,

( नट.वय.करपते )
ेप सनचव, महयरयष्ट्र शयसन
प्रनत,
1) मय. नवरोधी पक्षनेतय, नवधयनसभय/नवधयन पनरषद, महयरयष्ट्र नवधयनमांड

सनचवयलय, मुांबई-32.

2) सवण सन्मयननीय नवधयनसभय/नवधयन पनरषद व सांसद सदस्य, महयरयष्ट्र रयज्य.
3) मय. रयज्यपयलयांचे सनचव, रयजभवन, मलबयर नहल, मुांबई 35.
4) मय. मुख्यमांत्रययांचे प्रधयन सनचव,मांत्रयलय, मुांबई-32.
5) सवण मांत्री / रयज्यमांत्री ययांचे खयजगी सनचव, मांत्रयलय, मुांबई-32.
6) मय.मुख्य सनचव, मुख्य सनचव कयय्लय, मांत्रयलय, मुांबई-32.
7) प्रधयन सनचव महसूल व वन नवभयग, मांत्रयलय, मुांबई-32.
8) शयसनयचे सवण अपर मुख्य सनचव / प्रधयन सनचव / सनचव, मांत्रयलय, मुांबई-32.
9) सवण नवभयगीय आयुक्त, महयरयष्ट्र रयज्य
10) सवण नजल्हयनधकयरी, महयरयष्ट्र रयज्य
11) प्रबांधक, ेच्च न्ययययलय, मू

न्ययय शयखय, मुांबई, नयगपूर व औरां गयबयद,

12) प्रबांधक, ेच्च न्ययययलय, अपील शयखय, मुांबई, नयगपूर व औरां गयबयद,
13) प्रबांधक, महयरयष्ट्र प्रशयसकीय न्ययययनधकरण, मुांबई, नयगपूर व औरां गयबयद,
14) प्रबांधक, लोक आयुक्त व ेप लोक आयुक्त, मुांबई 32
15) सनचव, महयरयष्ट्र लोकसेवय आयोग, मुांबई 32
16) प्रधयन सनचव (महयरयष्ट्र नवधयन पनरषद), महयरयष्ट्र नवधयन मांड
17) प्रधयन सनचव (महयरयष्ट्र नवधयन सभय ), महयरयष्ट्र नवधयन मांड

सनचवयलय, नवधयनभवन, मुांबई 32
सनचवयलय, नवधयनभवन, मुांबई 32

18) सनचव, रयज्य ननवडणूक आयोग, नवीन प्रशयसन भवन, मांत्रयलय, मुांबई 32
19) महयसांचयलक, मयनहती व तांत्रज्ञयन सांचयलनयलय, मुांबई 32 (5 प्रती )
तययांनय नवनांती की, प्रस्तुत शयसन पनरपत्रक प्रनसध्दीसयठी पयठवयवे.
20) सवण महयनगर पयनलकयांचे आयुक्त
21) सवण मुख्ययनधकयरी, नगरपनरषदय/नगरपयनलकय, महयरयष्ट्र रयज्य
22) सवण नजल्हय पनरषदयांचे मुख्य कययणकयरी अनधकयरी, महयरयष्ट्र रयज्य
23) रयज्ययतील सवण महयमांड े ,मांड े आनण सयवणजननक ेपक्रम ययांचे व्यवस्थयपकीय सांचयलक
24) ेपसनचव, (आस्थयपनय) सवण मांत्रयलयीन नवभयग,मांत्रयलय, मुांबई 32
25) सांचयलक, मयनहती व तांत्रज्ञयन सांचयलनयलय (बययोमेनरक ेपस्स्थतीसांदभ्त),
26) नवधीमांड

ग्रांथयलय, नवधयनभवन, मुांबई (10 प्रती)

27) सवण मयन्यतयप्रयत त रयजकीय पक्षयांची मध्यवती कयय्लये, महयरयष्ट्र रयज्य (प्रतयेकी 5 प्रती)
28) ननवड नस्ती (कयय्सन 16-अ), सयमयन्य प्रशयसन नवभयग, मांत्रयलय, मुांबई 32
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अपंग व्यक्ती (समान संधी, संपूर्ण सहभाग व
हक््ांचे संरक्षर्) अधधधनयम, 1995 नुसार
अपंगांसाठी आरक्षर्ाची गर्ना ्रर्ेबाबत

महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन धवभाग
शासन पधरपत्र् क्रमां्ः अपंग-2014/प्र.क्र.75/16-अ
हु तात्मा राजगुरु चौ्, मादाम ्ामा मागण,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.

तारीख: 28 जुल,ै 2014.

वाचा :
1) ्ेंद्र शासनाचे ऑधिस मेमोरेंडम क्र.36035/3/2004/Estt(Res), धदनां् 29.12.2005.
2) शासन पधरपत्र् क्र.अपंग-1009/प्र.क्र.276/09/16-अ, धदनां् 19.3.2010.
3) ्ेंद्र शासनाचे ऑधिस मेमोरेंडम क्र.36012/24/2009/ Estt(Res), धदनां् 3.12.2013.

प्रस्तावना :अपंग व्यक्तींची शासन सेवत
े धनयुक्ती ्रताना अनुसरावयाची ्ायणपध्दती तसेच अपंग ्मणचायांना उपलब्ध ्रुन द्यावयाच्या सोयीसुधवधा, उप्रर्े इत्यादी संदभात ्ेंद्र शासनाच्या ्ायालयीन
ज्ञापन (O.M.) धदनां् 29.12.2005 अन्वये मागणदशण् तत्वे धवधहत ्रण्यात आली आहेत. त्यानुसार
सवांनी ्ायणवाही ्रण्याच्या सूचना दे ण्यात आल्या आहेत.
्ेंद्र शासनाच्या सदर धदनां् 29.12.2005 च्या ्ायालयीन ज्ञापनाच्या (O.M.) अनुषंगाने
शासन पत्र, सामाधज् न्याय व धवशेष सहाय्य धवभाग क्रमां् अपंग-2002/ प्र.क्र.331/सुधार-3, धदनां्
7.6.2006, शासन पधरपत्र्, सामाधज् न्याय व धवशेष सहाय्य धवभाग क्रमां् अपंग2007/प्र.क्र.61/सुधार-3, धदनां् 20.4.2007, तसेच शासन शुध्दीपत्र्, सामाधज् न्याय व धवशेष
सहाय्य धवभाग क्रमां् अपंग-2007/प्र.क्र.61/ सुधार-3, धदनां् 25.5.2007 आधर् शासन पधरपत्र्,
सामान्य प्रशासन धवभाग क्रमां् न्याय-2007/स.न्या./प्र.क्र.103(भाग-3)/16-अ, धदनां् 19.10.2007
आधर् शासन पधरपत्र्, सामान्य प्रशासन धवभाग क्रमां् अपंग-1009/प्र.क्र.276/09/16-अ, धदनां्
19.3.2010 अन्वये वेळोवेळी सूचना धनगणधमत ्रण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार राज्यात अपंग व्यक्तींना
शासन सेवत
े धनयुक्तीबाबत व अन्य सोयीसुधवधा व उप्रर्े उपलब्ध ्रुन दे र्ेबाबत ्ायणपध्दती
अनुसरण्यात येत आहे.
दरम्यान, नॅशनल िेडरेशन ऑि ब्लाईंड व इतर यांनी मा.सवोच्च न्यायालय येथे
एस.एल.पी.(धसव्हील) क्रमां् 7541/2009 मध्ये दाखल धसव्हील अपील क्रमां् 9096/2013 मध्ये
मा.सवोच्च न्यायालय यांनी धदनां् 8.10.2013 रोजी न्यायधनर्णय धदला असून त्यानुसार ्ेंद्र
शासनाच्या धदनां् 29.12.2005 च्या ्ायालयीन ज्ञापनामध्ये (O.M.) आवश्य् ती सुधारर्ा ्रण्याचे
धनदे धशत ्ेले.

शासन पधरपत्र् क्रमां्ः अपंग-2014/प्र.क्र.75/16-अ

मा.सवोच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त धनर्णयानुसार ्ेंद्र शासनाच्या मानव संशाधन मंत्रालय
(DoPT) यांनी धदनां् 3.12.2013 रोजी ्ायालयीन ज्ञापन (O.M.) धनगणधमत ्ेले आहे. ्ेंद्र शासनाच्या
धदनां् 3.12.2013 च्या सदर ्ायालयीन ज्ञापनाच्या (O.M.) अनुषंगाने राज्यात अपंग व्यक्तींना शासन
सेवत
े धनयुक्तीबाबत व अन्य सोयीसुधवधा व उप्रर्े उपलब्ध ्रुन दे र्ेबाबत अनुसरण्यात येत
असलेल्या ्ायणवाहीच्या अनुषंगाने सुधाधरत सूचना धनगणधमत ्रण्याची बाब शासनाच्या धवचाराधीन
होती. त्यानुसार खालीलप्रमार्े सूचना धनगणधमत ्रण्यात येत आहेत:शासन पधरपत्र्
अपंग ्मणचा-यांच्या धनयुक्त्यांबाबत ्ेंद्र शासनाने नॅशनल िेडरेशन ऑि ब्लाईंड व इतर
यांचेधवरुध्द

एस.एल.पी.(धसव्हील)

क्र.7541/2009

मध्ये

दाखल

्ेलेल्या

धसव्हील

अपील

क्र.9096/2013 मध्ये मा.सवोच्च न्यायालयाने धदनां् 8.10.2013 रोजी धदलेल्या आदे शाच्या
्ायान्वयीन भागात धदनां् 29.12.2005 च्या ्ेंद्र शासनाच्या ्ायालयीन ज्ञापनामध्ये (O.M.) सुधारर्ा
्रुन उधचत आदे श धनगणधमत ्रण्याच्या सूचना ्ेंद्र शासनास धदल्या आहेत. त्यानुसार ्ेंद्र शासनाने
धदनां् 3.12.2013 अन्वये धदनां् 29.12.2005 च्या ्ायालयीन ज्ञापनातील पधर.14 मध्ये आवश्य्
सुधारर्ा सुचधवर्ारे ्ायालयीन ज्ञापन (O.M.) धनगणधमत ्ेले आहे.
्ेंद्र शासनाच्या धदनां् 3.12.2013 च्या ्ायालयीन ज्ञापनाच्या (O.M.) पधर.5 अन्वये धदनां्
29.12.2005 च्या ्ायालयीन ज्ञापनातील (O.M.) पधर.14 (Para 14) मध्ये सुधारर्ा ्रण्यांत आली
आहे. सदर पधर.5 मधील मज्ूर खालील प्रमार्े आहे “5. Keeping in view the directions of the Hon'ble Supreme Court, Para 14 of the O.M.
dated 29.12.2005 is modified to the following extent:
Reservation for persons with disabilities in Group 'A' or Group 'B' posts shall be
computed on the basis of total number of vacancies occurring in direct recruitment quota
in all the Group 'A' posts or Group 'B' posts respectively, in the cadre. ”
राज्य शासन सेवअ
े ंतगणत अपंग व्यक्तीची पदभरती ्रताना शासनाच्या प्रचधलत धोरर्ानुसार
्ायणवाही ्रर्े आवश्य् आहे.

सदर धोरर्ासोबत ्ेंद्र शासनाच्या धदनां् 3.12.2013 च्या

्ायालयीन ज्ञापनातील (O.M.) उपरोक्त सूचनांचेदेखील ्टाक्षाने पालन ्रण्याची दक्षता घ्यावी.
हे

शासन पधरपत्र् शास्ीय/धनमशास्ीय सेवा, मंडळे /महामंडळे , नगरपाधल्ा/

महानगरपाधल्ा, धजल्हा पधरषदा, शास्ीय अनुदानप्राप्त संस्था आधर् ज्यांना मागणदशण् आदे श
दे ण्याचा अधध्ार शासनाला आहे अशी इतर सवण प्राधध्रर्े, सेवा व संस्था यांना लागू राहील.
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शासन पधरपत्र् क्रमां्ः अपंग-2014/प्र.क्र.75/16-अ

सदर शासन पधरपत्र् महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सं्ेतस्थळावर
उपलब्ध ्रण्यात आले असून त्याचा सां्ेतां् 201407281437459107 असा आहे . हे शासन
पधरपत्र् धडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांध्त ्रुन धनगणधमत ्रण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

धद.रा.डडगळे
उप सधचव, महाराष्ट्र शासन.
प्रती,
1)

मा.धवरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र धवधानपधरषद/धवधानसभा, महाराष्ट्र धवधानमंडळ सधचवालय, मुंबई -32.

2)

सवण सन्माननीय धवधानपधरषद/धवधानसभा व संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य.

3)

मा. राज्यपालांचे सधचव, राजभवन, मलबार धहल,मुंबई-400 035.

4)

मा. मुख्यमंत्रयांचे सधचव, मंत्रालय, मुंबई-400 032.

5)

मा.उपमुख्यमंत्रयांचे प्रधान सधचव, मंत्रालय, मुंबई-400 032.

6)

सवण मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सधचव, मंत्रालय, मुंबई-400 032.

7)

मा. मुख्य सधचव यांचे स्वीय सहाय्, मंत्रालय, मुंबई-400 032.

8)

सधचव, सामाधज् न्याय व धवशेष सहाय्य धवभाग, मंत्रालय, मुंबई-400 032.

9)

शासनाचे सवण अपर मुख्य सधचव / प्रधान सधचव / सधचव.

10) प्रधान सधचव, महाराष्ट्र धवधानमंडळ सधचवालय, (धवधान पधरषद) धवधानभवन, मुंबई 400 032.
11) प्रधान सधचव, महाराष्ट्र धवधानमंडळ सधचवालय, (धवधान सभा) धवधानभवन, मुंबई 400 032.
12) सधचव, राज्य धनवडर्ू् आयोग, मुंबई- 400 032.
13) सधचव, राज्य माधहती आयोग, मुंबई-400 032.
14) प्रबंध्, उच्च न्यायालय, मूळ न्याय शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर.
15)

प्रबंध्, उच्च न्यायालय, अधपल शाखा, मुंबई, औरं गाबाद, नागपूर.

16) प्रबंध्, महाराष्ट्र प्रशास्ीय न्यायाधध्रर्, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर.
17)

प्रबंध्, लो् आयुक्त व उप लो् आयुक्त, मुंबई.

18) सधचव, महाराष्ट्र लो्सेवा आयोग, मुंबई.
19) सर्ारी व्ील, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा व अपील शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर.
20) सर्ारी व्ील, महाराष्ट्र प्रशास्ीय न्यायाधध्रर्, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर.
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21) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता महाराष्ट्र-1, मुंबई.
22) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता महाराष्ट्र-2, नागपूर.
23) महासंचाल्, माधहती व जनसंप्ण संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-400 032 (5 प्रती)
त्यांना धवनंती ्ी, प्रस्तुत शासन पधरपत्र् प्रधसध्द ्रण्यात यावे.

24) ग्रंथपाल, धवधीमंडळ ग्रंथालय, महाराष्ट्र धवधानभवन, मुंबई (10 प्रती),
25) सवण धवभागीय आयुक्त/सवण धजल्हाधध्ारी.
26) सवण महानगरपाधल्ांचे आयुक्त.

27) सवण मुख्याधध्ारी, नगरपधरषदा/नगरपाधल्ा.
28) सवण धजल्हा पधरषदांचे मुख्य ्ायण्ारी अधध्ारी.

29) राज्यातील सवण महामंडळे , मंडळे आधर् सावणजधन् उपक्रम यांचे व्यवस्थाप्ीय संचाल्.
30) सवण मान्यताप्राप्त राज्ीय पक्षांची मध्यवती ्ायालये, महाराष्ट्र राज्य.
31) धनवड नस्ती/्ायासन 16-अ.
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