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महाराष्ट्र शासन 
शालये वशक्षण ि क्रीडा विभाग 

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

वदनाूंक: 15 नोव्हेंबर, 2017. 
िाचा: 

1. शासन वनणवय, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्रमाूंक :राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुसे-2 , 
वदनाूंक 01 जुल,ै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/क्रीयुस-े2 , 
वदनाूंक 17 माचव, 2017. 

4. शासन वनणवय, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्रमाूंक : सूंकीणव 1717/प्र.क्र.39/क्रीयुस-े2 , 
वदनाूंक 27 माचव, 2017. 

5. शासन शुध्दीपत्रक, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्रमाूंक:राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुसे-2, 
वदनाूंक 10 ऑक्टोबर, 2017. 

       शुध्दीपत्रक: 
     उपरोक्त सूंदभावधन शासन वनणवयाूंन्िये, राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाड ूंना शासकीय, 
वनमशासकीय ि इतर क्षते्रात नोकरीसाठी 5% आरक्षणाच्या सिव समािशेक स चना देण्यात आल्या आहेत 
उक्त, वद.10 ऑक्टोबर, 2017 च्या शासन शुध्दीपत्रकातील पवरच्छेद क्र.2 मध्ये नम द “सुधावरत 
पवरवशष्ट्ट अ-1” मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे:- 

1. गट-अ साठी पात्र क्रीडा स्पधांखाली नम द वटप- 
      “उपरोक्त नम द अ.क्र.1, 3 ि 4 या क्रीडा स्पधांना ऑवलम्पपक क्रीडा स्पधा, एवशयन गेपस, 

कॉमनिले्थ गेपस या स्पधाचा समािशे असलेले खेळ ि बुध्दीबळ तसेच कबड्डी ि खो-खो हे देशी 
खेळच 5 टक्के आरक्षणासाठी पात्र राहतील.” या ऐिजी 

“उपरोक्त नम द अ.क्र.1, 3 ि 4 या क्रीडा स्पधांमधील ऑवलम्पपक क्रीडा स्पधा, एवशयन 
गेपस, कॉमनिले्थ गेपस या स्पधाचा समािशे असलेले खेळ ि बधु्दीबळ तसेच कबड्डी, खो-खो ि 
मल्लखाूंब हे देशी खेळच 5 टक्के खेळाड  आरक्षणासाठी पात्र राहतील.” अशी िाचािी. 
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2. गट-ब साठी पात्र क्रीडा स्पधांखाली नम द वटप- 
“अ.क्र.1,2, 3,5, 6 ि 7 या  स्पधांमधील ऑवलम्पपक क्रीडा स्पधा, एवशयन गेपस, 

कॉमनिले्थ गेपस मध्य ेसमािशे असलेले खेळ ि बधु्दीबळ तसचे कबड्डी ि खो-खो हे देशी खेळच 5 
टक्के खेळाड  आरक्षणासाठी पात्र राहतील.” या ऐिजी 
  “ उपरोक्त अ.क्र.1,2, 3,5, 6 ि 7 या  स्पधांमधील ऑवलम्पपक क्रीडा स्पधा, एवशयन गेपस, 
कॉमनिले्थ गेपस मध्ये समािशे असलेले खेळ ि बधु्दीबळ तसचे कबड्डी, खो-खो ि मल्लखाूंब हे देशी 
खेळच 5 टक्के खेळाड  आरक्षणासाठी पात्र राहतील.” अशी िाचािी. 

3. गट-क साठी पात्र क्रीडा स्पधांखाली नम द वटप- 
“अ.क्र.1 ते 5 मधील सिव क्रीडा स्पधामधील खेळ हे ऑवलम्पपक क्रीडा स्पधा, एवशयन गेपस 

आवण  कॉमनिले्थ गेपस मध्ये समािशे असलेले खेळ ि बुध्दीबळ तसेच कबड्डी ि खो-खो हे देशी 
खेळच 5 टक्के आरक्षणासाठी असतील.” या ऐिजी 
  “अ.क्र.1 ते 5 मधील सिव क्रीडा स्पधामधील ऑवलम्पपक क्रीडा स्पधा, एवशयन गेपस, 
कॉमनिले्थ गेपस मध्ये समािशे असलेले खेळ ि बधु्दीबळ तसचे कबड्डी, खो-खो ि मल्लखाूंब हे देशी 
खेळच 5 टक्के खेळाड  आरक्षणासाठी पात्र राहतील.” अशी िाचािी. 

4. गट-ड साठी पात्र क्रीडा स्पधांखाली नम द वटप- 
“अ.क्र.1 मधील सिव क्रीडा स्पधा मधील खेळ हे ऑवलम्पपक क्रीडा स्पधा, एवशयन गेपस, 

कॉमनिले्थ गेपस मध्य ेसमािशे असलेले खेळ ि बुध्दीबळ तसेच कबड्डी ि खो-खो हे नम द देशी 
खेळच 5 टक्के खेळाड  आरक्षणासाठी पात्र राहतील.” या ऐिजी 
  “ अ.क्र.1 मध्ये नम द क्रीडा स्पधेमधील खेळ हे ऑवलम्पपक क्रीडा स्पधा, एवशयन गेपस, 
कॉमनिले्थ गेपस मध्ये समािशे असलेले खेळ ि बधु्दीबळ तसचे कबड्डी, खो-खो ि मल्लखाूंब हे देशी 
खेळच 5 टक्के खेळाड  आरक्षणासाठी पात्र राहतील.” अशी िाचािी. 

2.     हे आदेश शासन शुध्दीपत्रक वनणवयाच्या वदनाूंकानूंतर होणाऱ्या भरतीस लागु राहतील. 
3.      सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या  www.maharashtra.gov.in या सूंकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला अस न त्याचा सूंकेताक  201711151734128821 असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाूंवकत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याूंच्या आदेशानुसार ि नािाने. 
 
 

 
            (राजेंद्र पिार)        

                                                                                          उप सवचि, महाराष्ट्र शासन  
          प्रवत, 

1. मा.राज्यपालाूंचे सवचि. 
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2. मा.मुख्यमूंत्र्याचे सवचि. 
3. सिव 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. सिव मूंत्रालयीन विभाग. 
14. सिव मूंत्रालयीन विभागाच्या अवधपत्याखालील कायालय प्रमुख/विभाग प्रमुख. 
15. सिव वजल्हा पवरषदाूंचे मुख्य कायवकारी अवधकारी. 
16. सिव वशक्षणावधकारी, वजल्हा पवरषद. 
17. सिव उपसूंचालक, क्रीडा ि युिकसेिा, महाराष्ट्र राज्य. 
18. महासूंचालक, मावहती ि जनसूंपकव , मूंत्रालय,मुूंबई. 
19. सिव वजल्हा क्रीडा अवधकारी. 
20. वनिड नस्ती, क्रीयुसे-2. 
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