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08 ऑग�ट 2018, पुणे 

��त, 

मा. स
चव 

िज�हा �यदुो सघंटना 
 

�वषय: 46 वी सब�य�ुनयस! रा�य �यदुो #पधा! आ'ण रा)*+य �नवड चाचणी #पधा!-2018-बीड 

 

महोदय / महोदया, 
 

कळ�व�यास आनदं होतो क�, महारा"# $यदुो सघंटनेनी सब$य(ुनयस) गटा*या रा$य �पधा) तसेच रा"#-य (नवड 

चाचणी �पधा), बीड येथ े ‘बीड िज3हा $यदुो सघंटना’ यां*या सहकाया)ने आयोिजत के3या आहेत. सब$य(ुनयस) 

गटा*या रा"#-य �पधा) 6दनांक 07 स8ट9बर त े11 स8ट9बर 2018 दर:यान उना, 6हमाचल =देश येथे $यदुो फेडरेशन 

ऑफ इंAडया आयोिजत करत आहे. �पधBचा तपशील खाल-ल=माणे ; 

1) कालावधी:  6दनांक 25-26-27 ऑग�ट 2018 

2) 4ठकाण:   Jी छLपती Mशवाजी महाराज N�डा सकुंल, बीड  

3) वेळाप9क:  (1) 6दनांक 25 ऑग�ट 2018 – खेळाडुचंे दपुार- 1.00 वाजेपयQत आगमन, Rयानतंर वयाचे  

  दाखले तपासणे, वजने घेणे. सSंया. 6 वाजता Tयव�थापक मी6टगं, लॉटस टाकणे, �पधा) =ारंभ 

  (2) 6द. 26 व 27 ऑग�ट 2018- �पधा)- सकाळी 8 त े�पधा) वेळापLक सपेंपयQत. 
 

4) एं*+ फॉम! सोबत जोडलेला असनू तो Tयवि�थत टाईप कZन 6दनांक 21.08.2018 पय)[त Jी दRता आफळे –

aphaledm@gmail.com आ\ण Jी शलेैश 6टळक stilak@yahoo.com यां*याकड े पाठवावा. उMशरा एं#- 

पाठव3यास अथवा पाठवले3या एं#-मSयेनतंर बदल के3यास `पये 1,000/- दंड आकारला जाईल. फॉम)वर अSयa 

अथवा सbचव यांचीच �वाaर- असायला हवी. हा फॉम) अbधकृत सघं Tयव�थापकांबरोबर �पधB6ठकाणी dयावा. 

=वेMशकांमधे 6द3या गेले3या वजनगटामSयेच खेळाडूला खेळावे लागेल. 
 

5) �वेश श�ुक: ̀ पये 300/- =Rयेक�; (नमfंLत सघं - `पये 3,000/- 
 

((नमfंLत सघंांसाठg =वेश श3ुकाTय(तhरiत वषा)तील तीनह- �पधाQचे एकfLत श3ुक सब$य(ुनयस) �पधाQवेळी जमा 

कर�याबाबत*या सातारा येथील 23.07.2017 रोजी आयोिजत वा�ष)क सव)साधारण बठैक�मधील एकमता*या 

ठरावा=माणे, सव) (नमfंLत सघंांना सब$य(ुनयस), कॅडटे-$य(ुनयस) तसेच Mस(नयस) �पधाQचे वा�ष)क एकfLत श3ुक 

`पये 3000/- बीड येथेच भरावे लागेल.) 
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6)भोजन खच!: `. 500/- =Rयेक�. (6द. 25 त े27 ऑग�ट 2018- एकूण 2 नाlता, 5 भोजन); 

रहा�याची सोय 6द. 25 ऑग�ट*या राLीपासनू त े27 ऑग�ट 2018 राLीपयQत केलेल- आहे. 

मलु+ंQया रहाRयाची Sयव#था - Jी छLपती Mशवाजी महाराज N�डा सकुंल, बीड 

मलुांQया रहाRयाची Sयव#था – र�वराज मगंल काया)लय, 6हवरेकर bगरणी, मmढा रोड, बीड 
7) =Rयेक सघंास वत)णूक हमी :हणून ` 1,000/- ठेवZपात भरावे लागतील.  

8) सव) सघंांनी 6दनांक 25 ऑग�ट 2018 रोजी oकमान दपुार- 1.00 वाजेपयQत पोहचावे. 

9) एका वजनगटात =Rयेक िज3हा सघंा*या मलेु आ\ण मलु- यां*या =Rयेक गटामधे एका खेळाडूस भाग घेता येईल 

10) �पधा) जेएफआय*या =चMलत नवीनतम (नयमां=माणे घे�यात येतील.  

महारा"#ातील नवो6दत खळेाडूनंा अbधक सpंयेनी भाग घेता यावा यासाठg महारा"# $यदुो सघंटनेनी रा"#-य 

�पधBमधील वजनगटाTंय(तhरiत अbधकचे वजनगट रा$य �पधBसाठg ठेवले आहेत, माL फेडरेशन*या (नयमा=माणे 

30 वजनगटांमधे रा"#-य �पधBसाठg महारा"#-‘ब’ सघंामSये �वजेत े खेळाडू पाठवले जातील. $या 6ठकाणी मुबंई 

सघंाचा खेळाडू �वजेता असेल Rया वजनगटा*या रा"#-य �पधB*या (नवड �पधा) रौ8य आ\ण कां�य �वजेRयामधून 

�पधा)�थानी लगेचच घेऊन सघंाचा खळेाडू (नवडला जाईल. 

11) वय / वजनगट: ज[मतारखेची मया)दा - 10 वषB पणू) – 15 वष) आ\ण खाल-.  

(कॅल9डर वष) 2008-2007-2006-2005 आ\ण 2004 जानेवार- त ेAडस9बर मSये ज[मलेले)  
 

खेळाडू Rयां*या सबंbंधत वजनगटामSयेच खेळू शकतील. ज[मतारखे*या दाख3यासदंभा)त जेएफआय*या (नयमा=माणे 

खाल-ल तीन मळू अbधकृत =(तमधे वयाचा दाखला आणणे गरजेचे आहे. याMशवाय खेळाडूला खेळ�यास परवानगी 

Mमळणार नाह-. 

अ) महानगरपाMलका / पचंायत सMमती अथवा समZप शासक�य अbधकृत Tयिiतdवारा जार- वयाचा दाखला / 

�वभागातील सaम मpुय वdैयक�य अbधकार- यांनी लेटरहेडवर सह-Mशiयांनीशी जार- केलेला दाखला, 

ब) मpुयाSयापक / =ाचाय) यांनी लेटरहेडवर सह-Mशiयानंीशी जार- केलेले =माणपL  

यामधे ज[मतार-ख, वAडलांचे नाव, �वdयाtया)चा Mशकत असलेला वग), पRता, टेMलफोन Nमांक, आ\ण शाळेचा फॅiस 

आ\ण दरूSवनी Nमांक Mल6हलेला असायला हवा. ह- मा6हती �वdयाtया)*या पासपोट) आकारा*या फोटोवर रबर- 

Mशiका आ\ण मpुयाSयापक / =ाचाय) यां*या �वाaर-सह साaांक�त (अटे�टेड) केलेले हवे.  

क) भारत सरकारतफB  जार- केले3या आधार काडा)ची मळू =त   

हे तीनह- दाखले अ(नवाय) असनू याMशवाय खेळाडूस खेळू 6दले जाणार नाह-.  

(दाख3या*या =माणासाठg जेएफआयचे �पधBसदंभा)तील मळू इंuजी पhरपLक uाvय धरले जाईल. खेळाडुचं े वय हे 

कॅल9डर वषा)=माणे जानेवार- त ेAडस9बर असे गहृ-त धरले जाईल.) 
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वयगट- 1 

खेळाडूच ेज\मसाल मुले मुल- 

सब�यु�नयर मुले 

 

ज\मसाल- 

2008 आ'ण 2007 

 

20 oकलोवर आ\ण 25 oकलो आ\ण खाल- 

25 oकलोवर आ\ण 30 oकलो आ\ण खाल- 

30 oकलोवर आ\ण 35 oकलो आ\ण खाल- 

35 oकलोवर आ\ण 40 oकलो आ\ण खाल- 

40 oकलोवर आ\ण 45 oकलो आ\ण खाल- 

45 oकलोवर  

20 oकलोवर आ\ण 24 oकलो आ\ण खाल- 

24 oकलोवर आ\ण 28 oकलो आ\ण खाल- 

28 oकलोवर आ\ण 32 oकलो आ\ण खाल- 

32 oकलोवर आ\ण 36 oकलो आ\ण खाल- 

36 oकलोवर आ\ण 40 oकलो आ\ण खाल- 

40 oकलोवर 
 

वयगट- 2 

खेळाडूच ेज\मसाल मुले मुल- 

सब�यु�नयर मुले 

 

ज\मसाल- 

2006 आ'ण 2005 

 

25 oकलोवर आ\ण 30 oकलो आ\ण खाल- 

30 oकलोवर आ\ण 35 oकलो आ\ण खाल- 

35 oकलोवर आ\ण 40 oकलो आ\ण खाल- 

40 oकलोवर आ\ण 45 oकलो आ\ण खाल- 

45 oकलोवर आ\ण 50 oकलो आ\ण खाल- 

50 oकलोवर  

24 oकलोवर आ\ण 28 oकलो आ\ण खाल- 

28 oकलोवर आ\ण 32 oकलो आ\ण खाल- 

32 oकलोवर आ\ण 36 oकलो आ\ण खाल- 

36 oकलोवर आ\ण 40 oकलो आ\ण खाल- 

40 oकलोवर आ\ण 44 oकलो आ\ण खाल- 

44 oकलोवर 
 

वयगट- 3 

खेळाडूच ेज\मसाल मुले मुल- 

सब�यु�नयर मुले 

 

ज\मसाल- 

2004 

40 oकलोवर आ\ण 45 oकलो आ\ण खाल- 

45 oकलोवर आ\ण 50 oकलो आ\ण खाल- 

50 oकलोवर आ\ण 55 oकलो आ\ण खाल- 

55 oकलोवर आ\ण 60 oकलो आ\ण खाल- 

60 oकलोवर आ\ण 66 oकलो आ\ण खाल- 

66 oकलोवर  

36 oकलोवर आ\ण 40 oकलो आ\ण खाल- 

40 oकलोवर आ\ण 44 oकलो आ\ण खाल- 

44 oकलोवर आ\ण 48 oकलो आ\ण खाल- 

48 oकलोवर आ\ण 52 oकलो आ\ण खाल- 

52 oकलोवर आ\ण 57 oकलो आ\ण खाल- 

57 oकलोवर 
 

वय स]यापन चांचणी (Age verification Test -AVT) 

यावषwपासनू फेडरेशनने वया*या सRयापना�वषयी चाचणी कर�याची =oNया अ(नवाय) केलेल- आहे. या चाचणीMशवाय 

रा"#-य �पधBमSये खळूे 6दले जाणार नाह-. आप3याकड ेअसलेला कालावधी लaात घेता आपण रा$य�पधBसाठg ह- 

चाचणी अ(नवाय) करणार नाह- माL रा"#-य �पधBसाठg (नवड3या गेले3या खेळाडूनंी ह- चाचणी करणे अ]यावeयक 

आहे. Rयामळेु, रा$या*या संघामSये जे खेळाडू (नवडले जातील Rया खेळाडूनंी बीड येथील �पधा) संप3यावर 

लगेचच ह- चाचणी Rयां*या गावी करावी अ[यथा Rयांना रा"#-य �पधBमSये खेळू 6दले जाणार नाह-.   
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कशी आहे ह+ चाचणी? 

वय सRयापन चाचणी :हणजे Aडिजटल एiसरे ट- डy3य ु टे�ट. ह- चाचणी अbधकृत हॉि�पटलमधेच केल- जावी. 

यासाठg खाल-ल मा6हती नीट वाचावी; 

AVT Mलकं https://form.jotform.me/sportingethos/avp-jfi-march2018 यावर िiलक करावे आ\ण आले3या 

फॉम)मSये खाल-ल मा6हती काळजीपवू)क भरावी; 

- डाTया हाताचा एiसरे (पजंा आ\ण मनगट / फोरआम)ची खाल-ल बाज)ू 300 dpi सह डायकॉम फॉरमॅटमSये 

असले3या ि�थतीतील एiसरे काढावा. 

- खेळाडूचे नाव, आधार काड) Nमांक, ज[मतार-ख याची एiसरे मSये नmद असायला हवी. 

- एiसरेची सॉzटकॉपी डायकॉम फॉरमॅटमधेच हवी जणेेकZन ह- कॉपी ईमेलdवारे पाठवता येईल. 

- खेळाडूची ऊंची आ\ण वजन वर-ल Mलकंdवारे डाउनलोड केले3या फॉम)मSये Mलहावे/भरावे. 

- ज[मतारखचेा दाखला आ\ण आधार काडा)ची =त / इतर दाखला फॉम)सोबत जोडावा   

- (वर-ल चाचणीची मळू मा6हती फेडरेशन*या पhरपLकाम{े इंuजीमSये 6दलेल- आहे, ती पहावी)  
 

               खेळाडूच ेनाव, आधारकाड)                                                                                                         

                                                      Nमांक येथे dयावा 

 

           

          ज[मतार-ख 
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12) रा)*+य #पधhचा खच!; महारा"# ब सघंाच े=(त(नbधRव करणा| या खेळाडूना उना येथील रा"#-य �पधBसाठg =वेश 

श3ुक, नmदणी, भोजन खच) आ\ण इतर खच) यासाठg अदंाजे ` 800/- खच) लागणार अस3याने ह- रiकम लगेचच 

रा$य सघंटनेकड े भरावे लागेल याची नmद }यावी. हे श3ुक फेडरेशन*या उपरोि3ल\खत पhरपLकामधे Mल6हलेले 

असतात. (नवड झाले3या सघंा*या उना येथे ये�या – जा�या सदंभा)तील सचूना 27 ऑग�ट रोजी �पधा) सपं3यावर 

6द3या जातील. 
 

आजपयQतचा अनभुव असा आहे क�, (नवड3या गेले3या खेळाडूपंकै� काह- खेळाडू रा$या*या सघंास एकfLत सचूना 

देताना नसतात, त9Tहा सबंbंधत िज3हा सbचवांनी खळेाडू अनपुि�थत राहू नयेत याची काळजी }यावी आ\ण या 

Mम6टगंसाठg खेळाडू उपि�थत रहातील या*या सचूना dयाTयात.   
 

फेडरेशननी कळ�व3या=माणे रा"#-य �पधB*या सहभागासाठg (नधा)hरत $यदुोगी घालनूच खेळावे लागेल. यासाठg 

अशा $यदुोगीची उपलyधता करणे ह- जबाबदार- रा$य सघंामSये (नवड3या गेले3या =Rयेक खेळाडूची वयैिiतक 

जबाबदार- असेल.  
 

रा$य सघंामSये (नवड झाले3या खेळाडूला रा"#-य �पधा) सहभाग बधंनकारक आहे. सयंिुiतक कारणाMशवाय अथवा 

यो�य वेळी पवू)क3पना न देता रा"#-य �पधBस अनपुि�थत राहून पया)याने रा$या*या खेळाडूवंर अ[याय करणा| या  

खेळाडूवर (नलबंनाची आ\ण आbथ)क दंडाRमक कारवाई कर�याचा ठराव रा$य सघंटनेनी पाhरत केला आहे. 
      

नSया �नयमांबiल रेफर+ंसाठj काय!शाळा: 6दनांक 24 ऑग�ट 2018  शNुवार- दपुार- 4 त े 8 वाजेपयQत 

आयजेएफ*या नTया (नयमांब�ल काय)शाळेचे आयोजन कर�यात आलेले आहे, यासाठg या �पधBसाठg (नयiुत 25 

रेफर-ंसह इतर मया)6दत रेफर-ंची सोय कर�यात येव ूशकत.े  अहमदनगर येथ ेझाले3या आ\ण बीड येथ ेहोणा| या 

अशा दो[ह- काय)शाळेत ज-ेजे रेफर- उपि�थत राहतील Rयांनाच यापढु-ल रा$य �पधBसाठg आमfंLत केले जाईल, 

तसेच फेडरेशनतफB  ज9Tहा रेफर-ंची �वचारणा केल- जाईल त9Tहा काय)शाळेत सहभागी झाले3या रेफर-चेच नाव पाठवले 

जाईल याची सवाQनी नmद }यावी. 

काय)शाळेसाठg सहभागी होव ूइि*छणारे रेफर- oकमान ‘yलॅक बे3ट शोदान’ असणे आवlयक आहे. इ*छूकाचंी नावे 

सbचवांनी लेटरहेडवर Mलहून सह- Mशiयांनीशी सbचव, रा$य सघंटना यांना ईमेलdवारे 4दनांक 18 ऑग#ट 2018 

पय!\त पाठवावी. या पhरपLकासोबत काय)शाळेत सहभागी होणा| या रेफर-ंसाठg भZन दे�याचा नमनूा अज) जोडला 

आहे. तो अज) पणू) मा6हतीनंीशी आधार काडा)*या छाया=तीसह बीड येथे आणावा. 
 

महारा"# $यदुो सघंटना कोणRयाह- पhरि�थतीत, कोणाचेह- गरैवत)न कदा�पह- सहन करणार नाह-. �पधा) आ\ण 

(नवास या 6ठकाणी अस�यपणा, मोठयाने आवाज करणे, मोबाईलवर इतरांना Lास होईल असा Rयाचा वापर करणे 

इRयाद- गरैवत)न कोणीह- कZ नये. (नवास, भोजन आ\ण खेळ�याचा पhरसर येथ े गरैवत)न के3याची मा6हती 

कळव�याची जबाबदार- सामा(यक राह-ल. याचबरोबर मालमRतचेे नकुसान कोणीह- आ\ण कोणRयाह- कारणाने 

के3यास Rया सबंbंधत सघंाकडून तो खच) वसलू तर केलाच जाईल Mशवाय सबंbंधतांवर कडक कारवाई केल- जाईल. 

महारा"#ा*या सघंातील Rया िज3vयाच े�थान जाणे अथवा िज3vयाचे (नलबंनदेखील होव ूशकत ेयाची गभंीर नmद 

घेऊन, आप3या Mश�त�=य खेळाची परंपरा जबाबदार-ने सवाQनीच पढेु [यावी ह- सवाQनाच आuहाची �वनतंी. यासाठg 

सघंTयव�थापक आ\ण सघंाबरोबर-ल =Mशaकांना =Rयेक िज3vया*या सbचव/अSयaांनी जागZक रहा�या*या सचूना 

dयाTयात.  
 



 

Tयव�थापक-=Mशaक नसले3या सघंास (नवासाची Tयव�था कZन 6दल- जाणार नाह-
 

मॅटवर येवनू न खेळता वॉकओTहर देणा| या
 

13) सघंातील खळेाडू*ंया �व:याची जबाबदार- सबंbंधत िज3vयाची असेल

�पधBकhरता येताना अथवा �पधBहून आप3या गावी परतताना कोणRयाह- घटनेमळेु होणा| या

जबाबदार- सयंोजक सघंटना अथवा महारा"# $यदुो सं

�पधBदर:यान =ाथMमक उपचाराची सोय आयोजकांकडून �पधा) 6ठकाणी कर�यात येईल

आ\ण सोय $या-Rया सघंास करावी लागेल याची नmद }यावी

14) सभासद नसणा| या िज3हा सघंटनेस �प

सरु�aत असेल.  

15) =Rयेक िज3vयातील खेळाडू हा Rया िज3vयातील र6हवासी असायला हवा

िज3हा सोडून इतर िज3vयातनू खेळताना आढळ3यास Rयावर कारवाई होईल तसेच Rयास मदत करणा| या

iलब / िज3हयावरह- कारवाई होईल. 
 

16) सव) पLTयवहार सघंटने*या लेटरहेडवर =ाbधकृत Tयव�थापक अथवा सbचव यां*या �वाaर-ने Tहावा

� आयजेएफ*या/जेएफआय*या नTया (नयमांनसुा

कोणRयाह- =सगंी रेफर-*या (नण)यावर आaेपाह) =(तoNया देणे

कारवाई कर�यात येव ूशकत.े  

� रेफर-ंचा (नण)य अ(ंतम असेल. रेफर-*या (नण)याबाबत आaेप अस3यास 

सदंभा)त मॅट चेअरमन / �पधा) सचंालक यां*याशी सपंक)  साधावा

� आaेपाह) साम[याचे रेकॉAडQग पहाताना 

वयैिiतक मोबाइलचे रेकॉAडQग गहृ-त धरले जाणार नाह-

महारा"# $यदुो सघंटने*या सव) उपNम

www.mahajudo.com हे सकेंतक9 � उपलyध असनू इ*छुकांनी कृपया यावZन मा6हती }यावी

Jी. दRता आफळे, जनरल सेNेटर-, महारा"# $यदुो सघंटना 

शटेकर, सbचव, बीड िज3हा 

(ganeshshetkar99@gmail.com) यां*याशी सपंक)  साधावा

कळावे, 
 

=Mशaक नसले3या सघंास (नवासाची Tयव�था कZन 6दल- जाणार नाह-. 

| या खेळाडूस / सघंास दरवेळी ` 100/- दंड केला जाईल

सघंातील खळेाडू*ंया �व:याची जबाबदार- सबंbंधत िज3vयाची असेल. खेळाडूनंा �पधB*या कालावधीमSये अथवा 

�पधBकhरता येताना अथवा �पधBहून आप3या गावी परतताना कोणRयाह- घटनेमळेु होणा| या

जबाबदार- सयंोजक सघंटना अथवा महारा"# $यदुो सघंटनेवर oकंवा Rयां*या पदाbधका| यां

�पधBदर:यान =ाथMमक उपचाराची सोय आयोजकांकडून �पधा) 6ठकाणी कर�यात येईल. पढु-ल गभंीर उपचाराचा खच) 

Rया सघंास करावी लागेल याची नmद }यावी.  

 िज3हा सघंटनेस �पधBमधे सहभाग दे�या - न दे�याचा अbधकार महारा"# $यदुो सघंटनेकड े

=Rयेक िज3vयातील खेळाडू हा Rया िज3vयातील र6हवासी असायला हवा. अथा)त कोणताह- खळेाडू �वत

िज3हा सोडून इतर िज3vयातनू खेळताना आढळ3यास Rयावर कारवाई होईल तसेच Rयास मदत करणा| या

सव) पLTयवहार सघंटने*या लेटरहेडवर =ाbधकृत Tयव�थापक अथवा सbचव यां*या �वाaर-ने Tहावा

Tया (नयमांनसुार खेळाडूस =ोRसाहन देताना (bचयhरगं करताना

कोणRयाह- =सगंी रेफर-*या (नण)यावर आaेपाह) =(तoNया देणे, रेफर-चे लa �वचMलत करणे 

रेफर-*या (नण)याबाबत आaेप अस3यास फiत सघंा*या

�पधा) सचंालक यां*याशी सपंक)  साधावा.  

पहाताना रा$य सघंटने*या अbधकृत कॅमेरामधीलच रेकॉAडQग 

वयैिiतक मोबाइलचे रेकॉAडQग गहृ-त धरले जाणार नाह-.  

महारा"# $यदुो सघंटने*या सव) उपNम/काय)Nमाबाबत मा6हती सवाQना कायम उपलyध Tहावी यासाठg इंटरनेटवर 

हे सकेंतक9 � उपलyध असनू इ*छुकांनी कृपया यावZन मा6हती }यावी

महारा"# $यदुो सघंटना 9049998765/94231 50231 

बीड िज3हा $यदुो सघंटना, 87887 - 50223; 94222

यां*याशी सपंक)  साधावा.  
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दंड केला जाईल.  

खेळाडूनंा �पधB*या कालावधीमSये अथवा 

�पधBकhरता येताना अथवा �पधBहून आप3या गावी परतताना कोणRयाह- घटनेमळेु होणा| या इजाचंी / दघु)टनांची 

घटनेवर oकंवा Rयां*या पदाbधका| यावंर रहाणार नाह-. माL 

पढु-ल गभंीर उपचाराचा खच) 

न दे�याचा अbधकार महारा"# $यदुो सघंटनेकड े

अथा)त कोणताह- खळेाडू �वत:चा 

िज3हा सोडून इतर िज3vयातनू खेळताना आढळ3यास Rयावर कारवाई होईल तसेच Rयास मदत करणा| या सबंbंधत 

सव) पLTयवहार सघंटने*या लेटरहेडवर =ाbधकृत Tयव�थापक अथवा सbचव यां*या �वाaर-ने Tहावा. 

यhरगं करताना) अथवा 

रेफर-चे लa �वचMलत करणे आद- घड3यास 

सघंा*या Tयव�थापकांनी या 

रेकॉAडQग पा6हले जाईल, 

काय)Nमाबाबत मा6हती सवाQना कायम उपलyध Tहावी यासाठg इंटरनेटवर 

हे सकेंतक9 � उपलyध असनू इ*छुकांनी कृपया यावZन मा6हती }यावी. अbधक मा6हतीसाठg 

94231 50231 अथवा डॉ. गणेश 

94222 - 40382 

आपला �वlवास,ू 

 

 

दRता आफळे 
जनरल सेNेटर- 

महारा"# $यदुो सघंटना 
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वयगट -Age Group-1 

 

          

46 वी सब�य�ुनयस! रा�य �यदुो #पधा! आ'ण रा)*+य �नवड चाचणी #पधा!-2018-बीड 

4दनांक 25-26-27 ऑग#ट 2018 

Name of District: 
Wt. Category Full Name (Surname / Name/ Fathers’ Name) Date of Birth Address Aadhar Card Number 

BOYS -25Kg     
BOYS -30Kg     
BOYS -35Kg     
BOYS -40Kg     
BOYS -45Kg     
BOYS +45Kg     
GIRLS -24Kg     
GIRLS -28Kg     
GIRLS -32Kg     
GIRLS -36Kg     
GIRLS -40Kg     
GIRLS +40Kg     
Coach     
In case of discrepancies on the document the undersigned / District Judo Assn is taking all the responsible for any 

action by the MJA 

 

 

President  & Secretary, 

Signature & Stamp 
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वयगट -Age Group-2 

 

             
46 वी सब�य�ुनयस! रा�य �यदुो #पधा! आ'ण रा)*+य �नवड चाचणी #पधा!-2018-बीड 

4दनांक 25-26-27 ऑग#ट 2018 

Name of District: 
Wt. Category Full Name (Surname / Name/ Fathers’ Name) Date of Birth Address Aadhar Card Number 

BOYS -30Kg     

BOYS -35Kg     

BOYS -40Kg     

BOYS -45Kg     

BOYS -50Kg     

BOYS +50Kg     

GIRLS -28Kg     

GIRLS -32Kg     

GIRLS -36Kg     

GIRLS -40Kg     

GIRLS -44Kg     

GIRLS +44Kg     

Manager     
In case of discrepancies on the document the undersigned / District Judo Assn is taking all the responsible for any 

action by the MJA 

 

 

President & Secretary,  

Signature & Stamp 
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वयगट -Age Group-3 

 

 

                                 

46 वी सब�य�ुनयस! रा�य �यदुो #पधा! आ'ण रा)*+य �नवड चाचणी #पधा!-2018-बीड 

4दनांक 25-26-27 ऑग#ट 2018 

Name of District: 
Wt. Category Full Name (Surname / Name/ Fathers’ Name) Date of Birth Address Aadhar Card Number 

BOYS -45Kg     

BOYS -50Kg     

BOYS -55Kg     

BOYS -60Kg     

BOYS -66Kg     

BOYS +66Kg     

GIRLS -40Kg     

GIRLS -44Kg     

GIRLS -48Kg     

GIRLS -52Kg     

GIRLS -57Kg     

GIRLS +57Kg     
Coach     
In case of discrepancies on the document the undersigned / District Judo Assn is taking all the responsible for any 

action by the MJA 

 

 

President/Secretary,  

Signature & Stamp 

 

 

 

 



 

 
46 वी सब�य�ुनयस! रा�य �यदुो #पधा! आ'ण रा)*+य �नवड चाचणी #पधा!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 सतंोष बाबर

02 माधव भट

03 नीलेश शळेके

04 अशोक जंगमे

05 अतलु बामनोदकर

06 क3याणी शटेकर

07 �वकास पाट-ल

08 सधुीर जमदाडे

09 अतलु जाधव

10 hरतशे भगत

11 =काश इजनकर

12 म(नदंर fबलवाल

13 योगेश Mशदें  

14 Jेयस पोटले

15 (न\खल सवुणा)

16 आशतुोष लोकरे

17 सbचन देवळे

18 नरMसगं यादव

19 जय9� साखरे

20 नीत ूMसगं 

21 मधुJी देसाई

22 �वकास देसाई

23 दयानदं धाडवे

वी सब�य�ुनयस! रा�य �यदुो #पधा! आ'ण रा)*+य �नवड चाचणी #पधा!-2018

4दनांक 25-26-27 ऑग#ट 2018 

पंचाचंी याद+  

सतंोष बाबर को3हापरू �पधा) सचंालक 

माधव भट नाMशक मॅट चेअरमन 

नीलेश शळेके पणेु मॅट चेअरमन 

अशोक जंगमे औरंगाबाद मॅट चेअरमन 

अतलु बामनोदकर औरंगाबाद टेिiनकल ऑoफMशयल 

क3याणी शटेकर औरंगाबाद टेिiनकल ऑoफMशयल 

�वकास पाट-ल सातारा टेिiनकल ऑoफMशयल 

सधुीर जमदाड े सातारा टेिiनकल ऑoफMशयल 

अतलु जाधव सांगल- टेिiनकल ऑoफMशयल 

hरतशे भगत नागपरू टेिiनकल ऑoफMशयल 

=काश इजनकर नागपरू टेिiनकल ऑoफMशयल 

म(नदंर fबलवाल औरंगाबाद टेिiनकल ऑoफMशयल 

योगेश Mशदें   नाMशक टेिiनकल ऑoफMशयल 

Jेयस पोटले नाMशक टेिiनकल ऑoफMशयल 

(न\खल सवुणा) ठाणे टेिiनकल ऑoफMशयल 

आशतुोष लोकरे ठाणे टेिiनकल ऑoफMशयल 

सbचन देवळे अमरावती टेिiनकल ऑoफMशयल 

नरMसगं यादव अमरावती टेिiनकल ऑoफMशयल 

जय9� साखरे यवतमाळ टेिiनकल ऑoफMशयल 

नीत ूMसगं मुबंई टेिiनकल ऑoफMशयल 

मधुJी देसाई पणेु टेिiनकल ऑoफMशयल 

�वकास देसाई पणेु टेिiनकल ऑoफMशयल 

दयानदं धाडवे पणेु टेिiनकल ऑoफMशयल 
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2018-बीड 
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िज�हा �यदुो सघंटनेचे लेटरहेड 
 

 

 

          / /2018 

=(त, 

सbचव, 

महारा"# $यदुो सघंटना 

पणेु 

 

�वषय: रेफर- वक) शॉप बीड– 2018  

 

महोदय, 

 

उपरोiत �वषयास अनसुZन कळ�व�यात येत ेक�, आम*या सघंटनेतफB  खाल-ल रेफर- 6दनांक 7 माच) 2018 रोजी 

बीड येथे आयोिजले3या नTया (नयमां*या वक) शॉपसाठg येव ू इि*छत आहेत. या सव) रेफर-ं*या नावाची याद- या 

पLासोबत जोडल- आहेत. सव) सहभागी होव ूइि*छणा| या पचंांच ेसह- Mशiयांनीशी पणू) मा6हतीचे अज) आ\ण =वेश 

श3ुक `पये 250/- =Rयेक� बीड येथे आपणास देव.ू  

आपणास �वनतंी क�, या सवाQना बीड येथील वक) शॉपमSये =वेश dयावा. 

 

कळावे, 

 

आपला �वlवास,ू 

 

 

(नाव) 

सbचव 

मोबाईल Nमांक- 
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नSया �नयमांसंदभा!त रेफर+ वक! शॉप  
4दनांक 24 ऑग#ट 2018, बीड 

�वेश अज! 
 

पासपोट) 

साईझ 2 फोटो 

(एक येथे 

bचटकवावा) 

 

संपूण) नाव (आडनाव =थम)    
िज3हा $युदो संघटनेच ेनाव  
पLTयवहारासाठg (नवासाचा 

पRता 
 

 
नोकर-*या सं�थेचे नाव,  

नोकर-च ेपद  

आ\ण  

काया)लयाचा पRता  

 

 

 

ज[मतार-ख  
आधार काड) Nमाकं (*)             
संपक)  Nमांक (मोबाईल) (*)           

          
ईमेल आयडी (*)                   
oकती वषा)पासनू $युदो खेळत 

आहे 

 

yलॅकबे3ट उRतीण) वष) – दान वष) -  दान -  

NDIO उRतीण) (अस3यास) वष) होय / नाह-  उRतीण) वष) -  uेड -  A / B 

इतर मा6हती (�वशेष अस3यास)  

{(*) मा6हती भरणे आवlयक आहे}  

वर-ल मा6हती खर- असून मी महारा"# $युदो संघटनेनी आयोिजले3या $युदो-काय)Nमांना मला आमंfLत के3यास मा¥या 

उपि�थतीबाबत ताबडतोब सूचना देईन आ\ण सहकाय) करेन. आयजेएफ आ\ण जेएफआय dवारा लागू झाले3या $युदो 

संदभा)तील सव) (नयमांच ेआ\ण Mश�तीच ेमी पालन करेन.    

 

 

तार-ख:  / 08/2018          �वाaर-  
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