
 ीडा व युवक सेवा संचालनालय,महारा  रा य. 
िशवछ पती ीडा संकुल, महाळंुगे-बालेवाडी, पुणे ४११ ०४५. 

.................................................................................................................................. 

ीडा व युवक सेवा संचालनालयातंगत ीडा बोिधनी, पुणे यथेे मानधनावरील खालील पदावर 

उमेदवारांची िनवड कर यासाठी  िविहत नमु यात अज मागिव यात यते आहेत. 

अ. . पदनाम एकूण पदे 
१ ीडा िश क खेळ पु ष/मिहला एकूण 

हॉकी १ पु ष, १ मिहला २ 
फूटबॉल १ पु ष, १ मिहला २ 
जलतरण १ पु ष, १ मिहला २ 
सायक लग १ पु ष १ 
शूट ग १  मिहला १ 
वटेिल टग १ पु ष १ 
 एकूण ८ 

 

२ सहा यक मागदशक १० (हॉकी, फूटबॉल,जलतरण, सायक लग, शटू ग, 
वटेिल टग, ॲथलिेट स,टेबल टेिनस, यदुो इ. खेळाकिरता 

येकी १) 
३ िफिजओथेरिप ट ४ (२ पु ष व २ मिहला) 
४ पोटस सायकॉलॉिज ट २ (१ पु ष व १ मिहला) 
५ आहार स ागार १ 
६ वै कीय अिधकारी २ (१ पु ष व १ मिहला) 
१) शै िणक अहता/पा ता, मानधन, अज चा नमुना, िनयु तीची अटी व शत  याबाबतची सिव तर 

मािहती संचालनालयाच ेसंकेत थळ sports.maharashtra.gov.in यावर ता या बात या/Latest 

News या सदराम ये उपल ध क न दे यात आलेले आहे.  

२) उमेदवारांनी िविहत नमु यातील अज िदनांक २०/०३/२०२० सायं. ५.०० वाजेपयत आयु त, ीडा 

व युवक सेवा, िशवछ पती ीडा संकुल, महाळंुगे-बालवेाडी, पुणे ४११ ०४५ या प यावर य  

अथवा पो टाने सादर करावते. कोण याही कारणा तव उशीरा आले या/ ा त झाले या अज चा 

िवचार केला जाणार नाही.  

 

           वा रीत 

आयु त 

ीडा व युवक सेवा, महारा  रा य. 

 

 

 



 

अ) पदिनहाय अहता, मानधन व कामा या वळेा 

अ.१ ) ीडा िश क :   

१. एन.आय.एस.िड लोमा कवा अजुन/ ोणाचाय पुर कार ा त असावा. 

कवा 

२. आंतररा ीय पधत देशाच े ितिनधी व केले या उमेदवारानंा ाधा य दे यात 

येईल. 

३. आंतररा ीय पधत सहभागी खेळाडंूना मागदशन केलेला असावा. 

४. संबिंधत खेळाच े आंतररा ीय संघटनेने आयोिजत केलेले ले हल-१, ले हल-२, 

ले हल-३, िश ण पूण केलेला असावा. 

            मानधन : . ३५,०००/- दरमाह 

            कामा या वळेा :  सकाळी ३ तास व दुपारी ३ तास 

 अ.२)  सहा यक मागदशक : 

  1) एन.आय.एस. िड लोमा कवा रा य शासनाचा उ कृ ट ीडा मागदशक पुर कार  

ा त  असावा. 
 २. रा ीय पधत पदक संपादन केलेला असावा. 
 ३. रा ीय पधत सहभागी खेळाडंूना मागदशन केलेले असावा.  
            मानधन : . १५,०००/- दरमाह   

            कामा या वळेा :  सकाळी ३ तास व दुपारी ३ तास 

 
 अ.३)  िफिजओथेरिप ट :  

1. मा यता ा त िव ापीठाचा भौितकोपचार शाखेचा पदवीधर बी.पी.टीएच (बॅचलर  
ऑफ  िफिजओथेरपी) पदवी कवा भौितकोपचार शाखेचा पदवी यु र पदवीधर 
एम.पी.टीएच  (मा टर ऑफ िफिजओथेरपी इन पोटस)  

२. िद इंिडयन असोिसएशन ऑफ िफजीओथेरािप टकडील (म बर ऑफ इंिडयन 
असोिसएशन ऑफ िफजीओथेरपी) न दणी  आव यक 

३. िफिजओथेरिप ट हणनू काम के याचा िकमान 5 वष चा अनुभव आव यक 
४. पोटस थेरपी हा पेशल िवषय घेवून पदवी/पद यु र पदवी धारण करणा-यास 

ाधा य. 

         मानधन : . १२,०००/- दरमाह  
         कामा या वळेा :  सकाळी २ तास व दुपारी २ तास 
 

  अअ..४४))    पोटसपोटस  सायकॉलॉिज टसायकॉलॉिज ट  ::--    
१. मा यता ा त िव ापीठाचा मानसशा  या िवषयातील पदवीधर 
२. ीडा मानसशा  पदवीकाधारक 
३. पोटस सायकॉलॉिज ट हणनू काम के याचा िकमान 5 वष चा अनुभव आव यक 



 

मानधन : . १२,०००/- दरमाह 

 कामा या वळेा :  सकाळी २ तास व दुपारी २ तास 

अअ. . 55))      आहारआहार  स ागारस ागार  ::--   
 

१. मा यता ा त िव ापीठ/ वाय  सं थेचा ीडा आहार शा  पदवीधारक/ 

पदवीकाधारक   

२. आहार त  कवा आहार स ागार हणनू काम के याचा िकमान 5 वष चा अनुभव 

आव यक 

मानधन : . १०,०००/- दरमाह 

 कामा या वळेा :  सकाळी २ तास व दुपारी २ तास 

  अअ..६६))    वै कीयवै कीय  अिधकारीअिधकारी  ::--  
१. मा यता ा त िव ापीठाचा वै कीय शाखेचा पदवीधर (एम.बी.बी.एस.) 

२. महारा  मेिडकल कौ सलकडील न दणी आव यक. 

३. शासकीय अथवा नामािंकत णालयातील िकमान दोन वष वै कीय अिधकारी 

हणनू अनुभव आव यक. 

मानधन : . ८,०००/- दरमाह 

 कामा या वळेा :  सकाळी १ तास व सायंकाळी १ तास 

ब) िनयु ती या अटी व शत   :  

       ब.१) सहा मिह याकिरता करार प दतीने िनयु ती दे यात येईल याबाबतचा करारनामा .  

     १००/- या टॅ प पेपरवर नोटरी क न रिज टर क न घे यात यईेल. 

       ब.२) मानधनावर िनयु त केले यांचे काय े  हे ीडा बोिधनी, पुणे हे राहील. 

ब.३) पदांसाठी सबंंिधत उमेदवार हा महारा  रा याचा  रिहवासी असावा.  तथािप वरील शै िणक      

        पा तेची अट पूण करणा-या इतर रा यातील उमेदवारांचा ा त अज या सं येनुसार िवचार  

         कर यात येईल.  

     ब.४) िनयु त कर यात आले या उमेदवारास थायी िनुय तीच ेकोणतेही फायदे अनु ये होणार    

             नाहीत असे िविहत ित ाप  उमेदवारांकडून घे यात येईल.  

 
 
 

 

 



अज चा नमुना 

पदाच ेनांव :- ----------------------------------------  

खेळ कार ( ीडा मागदशक/सहा यक मागदशकाकिरता):  --------- 

ित, 
मा. आयु त, 

ीडा व युवक सेवा, 
िशवछ पती ीडा संकुल, 
महाळंुगे-बालेवाडी, पुणे ४११ ०४५. 
 

१. संपणू नाव  (आडनाव थम) :--------------------------------------------- 

२. संपणू प ा    :--------------------------------------------- 

    --------------------------------------------- 

   ---------------------------------------------- 

   मो.नं. ----------------------------------------- 

३. ज मतारीख   : ----------------------------------------------- 

४. लग   : ----------------------------------------------- 

५. अजदाराची शै िणक अहता  
अ. .  शै िणक अहतेचा 

तपशील (पदवी/पदिवका/  
इतर परी ा इ.च ेनाव ) 

परी ा 
मंडळाच/ेिव ापीठाच े
नाव 

उ ीण 
झा याचे 
वष 

घेतलेले 
िवषय 

एकूण गुण 
व 
ट केवारी 

१      
२      
३      
४      
५      
शै िणक पा ता नमुद क न अज सोबत सा ांकीत केले या पदवी माणप े, अनुभव 

माणप े इ. कागदप ां या ती जोडा यात. ीडा मागदशक/सहा यक मागदशकां या 

बाबतीत ीडा ावी य माणप े, पुर कार, खेळाडू घडिवले अस याबाबत इ. ही अिधक या 

कागदप ां या ती जोडा यात  

६६..  अनुभव :- (लागू अस यास)  

रा ीय रा ीय 
पधच ेनावपधच ेनाव  

वषवष  पधपध   िठकाणिठकाण  खेळाडूने खेळाडूने 
संपादन संपादन 
केलेले केलेले 

ािव यािव य  

रा ीय रा ीय 
पधत ा त पधत ा त 

केलेली केलेली 
माणप ेमाणप े  

रा य संघटनारा य संघटना/ / 
शासन िनयु त शासन िनयु त 
केलेली प ाची केलेली प ाची 

त जोडणेत जोडणे  
            

  
  

  िठकाण िठकाण ::  
िदनांक िदनांक ::              उमेदवाराची वा रीउमेदवाराची वा री.. 

पासपोट 

आकाराचा 

फोटो 


