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01.04.2022, पुणे 

मा. अध्यक्ष / सचिव,  

संलग्न आणण ननमंत्रित जिल्हा ज्यूदो सघंटना 
 

हहांद ूिववर्स हदि अर्ासत गुढी पाडव्याच्या र्वाांिा हाहदसक शुभेच्छा ! 
 

ववर्य: 48 व्या ज्यनुियर्स (मुले व मुली) राज्य ज्यूदो स्पर्ास आणण राष्ट्रीय निवड चाांचणी स्पर्ास, पुणे- 2022 

महोदय / महोदया, 
कळववण्यास आनंद होतो की 48 व्या ज्युननयसस (मुले आणण मुली) खुली राज्यस्तररय ज्यूदो स्पर्ास आणण राष्ट्रीय 
ननवड िांिणी स्पर्ास-2022, श्री शिवछिपती क्रीडा संकुल, म्हाळंुगे-बालेवाडी, पुणे येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
आहेत. या स्पर्ाांच्या राष्ट्रीय स्पर्ास बहुर्ा ज्यूदो फेडरेिन ऑफ इंडडयातफे मे 2022 मध्ये आयोजिल्या िाण्यािी 
िक्यता आहे. महाराष्ट्र ज्यदूो असोशसएिनतफे आयोजित 48 व्या राज्य ज्युननयसस स्पर्ेिा तपिील खालील 
प्रमाणे; 

1) स्पर्ेचा कालावर्ी: दद. 22, 23 आणण 24 एवप्रल 2022 (िकु्रवार, िननवार व रवववार) 

2) स्पर्ेचे हिकाण: बॅडशमटंन हॉल, श्री शिवछिपती क्रीडा संकुल, म्हाळंुगे-बालवेाडी, पुणे.  

3) स्पर्ेचे वळेापत्रक:  

हदिाांक 22 एविल 2022, शुक्रवार मुले -खेळाडुांचे दपुारी 12.00 वाजेपयांत आगमि, रजजस्रेशि आणण वजि े

व्यवस्र्ापक / िशशक्षक शमह ांग आणण ड्रॉज- द.ु 2.00 वाजता;  
त्यािांतर िव्या नियमाांची माहहती आणण लगेचच मुले स्पर्ासिारांभ  

हदिाांक 23 एविल 2022, शनिवार उवसररत मुले स्पर्ास 
मुली - खेळाडुांचे दपुारी 12.00 वाजेपयांत आगमि, रजजस्रेशि आणण 
वजि े

व्यवस्र्ापक / िशशक्षक शमह ांग आणण ड्रॉज- द.ु 4.00 वाजता;  
त्यािांतर िव्या नियमाांची माहहती आणण लगेचच मुली स्पर्ासिारांभ 

हदिाांक 24 एविल 2022, शनिवार उवसररत मुली स्पर्ास 
 

र्वस र्चचवाांिा वविांती आहे की वेळेचे आणण स्पर्ाांचे वळेापत्रक आणण हातातील अर्लेला वेळ लक्षात घेता आपल्या 
र्ांघाच्या िवार्ाचे नियोजि तर्े आखावे आणण मुले आणण मुली र्ांघाांिा स्पर्ासस्र्ािी िेमूि हदलेल्या हदवशी 
आणण त्याच वेळेवर उपजस्र्त रहाण्याच्या रू्चिा द्याव्या.  
कोणीही महहला र्ांघ खेळाडूिे हद. 22 एविल 2022 रोजी स्पर्ासस्र्ािी येवू िये.  
मुले खेळाडूांच्या र्ांघाांिी 23 एविल 2022 रोजी स्पर्ासपश्चात रहाण्याची जागा लगेचच ररकामी केली पाहहजे. 
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4) िवेश शुल्क: रु. 300/- प्रत्यकेी. ननमंत्रित संघ वावषसक िुल्क रुपये 3,000/- ज्यांनी भरले नसतील त्यांना या स्पर्ेवेळी 
भरावे लागतील यािी नोंद घ्यावी. 

• सदरील प्रवेि िुल्क एकूण संघातील खेळाडंूच्या संख्येनुसार रुपये 300/- प्रत्येकी याप्रमाणे बकँ ऑफ 
महाराष्ट्रच्या आपल्या गावातील कोणत्याही िाखेत खाते क्रमाकं 20 12 45 16 561 यामध्ये ददनांक 21 
एवप्रल 2022 पूवी भराव.े बँकेच्या पैस ेभरणा पावतीिी फोटोकॉपी श्री रवी मेटकर यानंा (94227-62631) 

या क्रमांकावर लगेि व्हाट्सअप करावी आणण मूळ पावती स्पर्ासस्थळी एरंी फॉमस बरोबर द्यावी. फक्त 
प्रवेि िुल्क बकेँच्या खात्यात भराव ेआणण संलग्नता िुल्क तसेि ओळखपिािे िलु्क (रु. 100/- प्रत्येकी) 
हे स्पर्ासस्थळी कोषाध्यक्षांकडे द्यावेत. 

 

कोववडपश्चात निमासण झालेल्या बबक  पररजस्र्तीमुळे खेळाडूांवर अचर्कचा आचर्सक भार िको म्हणूि 
महाराष्ट्र ज्यूदो अर्ोशर्एशििे खेळाडूांच्या निवार् आणण भोजिाच्या खचासचा भार उचलला आहे. 

5) अिामत रक्कम: प्रत्यके संघास रु 1,000/- अनामत रक्कम (मुले आणण मुली वेगळे) िमा करावे लागतील. 

6) निवार् व्यवस्र्ा: ददनांक 22/04/2022, िकु्रवारच्या सकाळी 08.00 पासून ते 24/04/2022 रोिीच्या रािो 
8.00 वािपेयांत ननवास व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. दद. 23/04/2022 रोिी मुले संघांच्या स्पर्ास भोिनापयांत 
संपण्यािी िक्यता आहे. स्पर्ास संपल्यानंतर लगेिि मुले खेळाडंूनी खोली ररकामी करणे अपेक्षक्षत आहे कारण 
त्याि खोल्यात मुली खेळाडंूिी ननवास व्यवस्था करावयािी आहे. म्हणून ही ववनंती. ज्या मुले खेळाडंूनी 23 
एवप्रल रोिी खोली ररकामी न केल्यास एक ददवसािे भाडे त्यांच्या अनामत रकमेतून कापनू घेतले िाईल यािी 
नोंद घ्यावी.  
7) खेळाडू र्हभाग: प्रत्यके जिल््याच्या संघामर्ील मुले-मुली गटाच्या एका विनगटामद्र्े एकाि खेळाडूस 
सहभागी होता येईल तसेि प्रवेशिकांमर्े ददल्या गेलेल्या विनगटामध्येि खेळाडूला खेळता येईल. 

8) राज्य र्ांघ निवड: राष्ट्रीय स्पर्ेसाठी सहभागी होण्याकररता राज्यािा संघ या स्पर्ेतनू ननवडला िाईल. यासाठी 
सुवणसपदक वविेता खेळाडू राज्यािे प्रानतननर्ीत्व करेल. ज्या विनगटामध्ये मंुबईिा खेळाडू प्रथम आला असेल 
तेथे लगेिि उवसररत पदकवविेत्यांमर्नू स्पर्ास घेऊन /  पररजस्थतीनुरूप ननणसय घेऊन ननवड केली िाईल. 

9) एांरी फॉमस: र्वस एांरीज (िवेशशका) ऑिलाइि पद्र्तीिे स्वीकारल्या जाणार अर्ल्यािे स्पेशलांगच्या चुका  ाळूि 
एांरी फॉमस भरला जावा. िवेशशकेवर (एांरी फॉमसवर) अध्यक्ष अर्वा र्चचव याांिी स्वाक्षरी करूि हा फॉमस अचर्कृत 
र्ांघ व्यवस्र्ापकाांबरोबर स्पर्ेहिकाणी द्यावा. कोणालाही स्पेशलांगच्या चुकीमुळे कोणतेही िमाणपत्र बदलूि हदले 
जाणार िाही. या उपराांत खेळाडूचे िकुर्ाि होवू िय ेया भूशमकेतूि जर िमाणपत्र बदलूि देण्याची वेळ आलीच 
तर अशा िमाणपत्राच े रुपये 100/- दांडात्मक शुल्क भरावे लागेल, परांतु अशा जजल्हा र्ांघ िेच्या र्चचवाांिा 
कायसकाररणीला लेखी उत्तर देण्याची तयारी िेवावी लागेल. ही नामुष्ट्की टाळण्यासाठी ऑनलाइन एरंी (प्रवेशिका) 
भरण्यापूवी खेळाडंूिी यादी करताना स्पर्सकाच्या नावािे स्पेशलगं बरोबर असल्यािी संबंचर्त खेळाडूकडूनि खािी 
करून घ्यावी. यासह खेळाडूिा इतर आवश्यक तपिील आणण पासपोटस आकारािा फोटो तयार ठेवावा आणण मगि 
फॉमस ऑनलाईन सबशमट कण्यास सुरुवात करावी.  

ऑनलाईन सबशमिन करण्याच्या प्रक्रक्रयेिा आपण मागील दोन वषाांपासून अवलंब करत असल्याने इथे परत तो 
तपिील ददला िाणार नाही परंतु आवश्यक वाटल्यास ऑनलाइन फॉमस भरण्याबाबतिे मागील स्पर्ेिे पररपिक 
पहावे आणण अिूक एंरी भरावी. जिल््याने एरंीद्वारे पाठववलेल्या खेळाडंूिी नावे पढुील कायसवाहीसाठी म्हणिे 
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ओळखपि, लॉटससाठी वापरली िाऊन त्याि नावांिी खेळाडंूिी यादी ओळखपिे आणण प्रमाणपिे कम््यटुरच्या 
माध्यमातनू वप्रटं करण्यासाठी वापरली िाईल.  
 

 

10) िवेशशकेर्ोबत आवश्यक कागदपत्रे; 
➢ एंरीबरोबर प्रत्यके खेळाडूिे िन्मतारखेिे मूळ (ओररजिनल) दाखले आणण त्यांच्या झरेॉक्स-प्रती  िमा 

करावयात तसेि एक पासपोटस आकारािा फोटो िमा करावा.  
➢ मूळ कागदपिे पादहल्यावर झरेॉक्स दाखले प्रमाणणत करून MJA रेकॉडससाठी ठेवले िातील त्यामुळे मूळ 

कागदपिे जिल्हा संघ व्यवस्थापकांकडे लगेचच स्वत:च्या ताब्यात घ्यावीत. 

➢ त्यामुळे संघ व्यवस्थापकानंी झरेॉक्स दाखले सत्यावपत झाल्यावर मूळ दाखले आठवणीने न्यावेत. ही 
िबाबदारी सघं व्यवस्थापकांिी असेल. ते संघ व्यवस्थापकानंी मूळ दाखले परत न नेल्यास / गहाळ 
झाल्यास राज्य ज्यूदो संघटनिेे कोणतेही पदाचर्कारी, आयोिक संघटनेि ेपदाचर्कारी अथवा स्पर्ेसाठी 
नेमलेले कोणतेही तांत्रिक अचर्कारी िबाबदार असणार नाहीत यािी नोंद घ्यावी आणण संघ व्यवस्थापकांना 
काम झाल्यावर दाखले परत घेण्याच्या सूिना जिल्हा सचिवांनी गांशभयासने द्याव्यात.   

➢ पाठवलेल्या एंरीमध्ये आपण ददनाकं 20/04/2022 रोिीच्या रािो 11.59 पयसन्त बदल करू िकता, ददनांक 
20/04/2022 रोिी रािो 11.59 नंतर एरंी स्वीकारणे शसजस्टम बंद करेल.  माि त्यानंतर ददनाकं 
21/04/2022 रोिी रािो 11.59 पयसन्त केलेले बदल हे उिीरािी एंरी समिली िाईल. उिीराच्या एंरीस 
रुपये 1,000/- दंड आकारला िाईल. 

11) जन्मदाखले-िन्मतारखेच्या दाखल्यासंदभासत िेएफआयच्या ननयमाप्रमाणे खालील तीन मूळ अचर्कृत प्रनतमर् े
वयािा दाखला आणणे गरिेिे आहे. याशिवाय खेळाडूला खेळण्यास परवानगी शमळणार नाही. 

• अ) महानगरपाशलका / पिंायत सशमती अथवा समरूप िासकीय अचर्कृत व्यजक्तद्वारा िारी वयािा 
दाखला / ववभागातील सक्षम मुख्य वदै्यकीय अचर्कारी यानंी लेटरहेडवर सहीशिक्यांनीिी िारी केलेला 
दाखला, 

• ब) मुख्याध्यापक / प्रािायस यांनी लेटरहेडवर सहीशिक्यांनीिी िारी केलेले प्रमाणपि यामर्िेन्मतारीख, 
वडडलांिे नाव, ववद्यार्थयासिा शिकत असलेला वगस, पत्ता, टेशलफोन क्रमांक, आणण िाळेिा फॅक्स आणण 
दरूध्वनी क्रमांक शलदहलेला असायला हवा. ही मादहती ववद्यार्थयासच्या पासपोटस आकाराच्या फोटोवर रबरी 
शिक्का आणण मुख्याध्यापक / प्रािायस यांच्या स्वाक्षरीसह साक्षांकीत (अटेस्टेड) केलेले हव.े  

• क) भारत सरकारतफे िारी केलेल्या आर्ार काडासिी मूळ प्रत   

      हे तीनही दाखले अननवायस असून याशिवाय खेळाडूस खेळू ददले िाणार नाही.  
(दाखल्याच्या प्रमाणासाठी िेएफआयिे स्पर्ेसंदभासतील मूळ इंग्रिी पररपिक ग्रा्य र्रले िाईल. खेळाडंुि ेवय हे 
कॅलेंडर वषासप्रमाणे िानेवारी ते डडसेंबर असे गहृीत र्रले िाईल.) आपल्या संघातील दहावी/बारावीच्या ववद्यार्थयाांिी 
नावे प्रवेशिकेशिवाय वेगळी देणे आवश्यक असल्याने सोबतच्या नमूनाफॉमसमध्ये ती द्यावीत. 

12) स्पर्ास नियम: स्पर्ास िेएफआयच्या नतून प्रिशलत ननयमापं्रमाणे आयोजिल्या िातील.  
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कोववडच्या पाश्वसभूमीवर सवस स्पर्सकानंी लस टोिून घेतली आहे असे गहृीत र्रले आहे. तरीही प्रत्यकेान े
आवश्यक ती सवस काळिी घ्यावी तसेि स्वत:िा मास्क व सॅननटायझर िवळ ठेवून वापरावे आणण सामाजिक 
अंतरािे भान ठेवाव.े 

 

13) ररपोह ांग: प्रत्येक जिल््याच्या सवस मुले संघांनी स्पर्ासस्थळी दद. 22/04/2022 रोिी द.ु 12.00 पयसन्त पोहोिणे आवश्यक 
आहे तर पांचाांिी हद. 22/04/2022 रोजी र्.10.00 वाजेपयांत पोहोचावे तर्ेच आपण स्पर्सस्र्ळी आल्याचे स्पर्ास र्ांचालक 
श्री दीपक होले याांिा कळवणे गरजेचे आहे.  

 

14) वजिग : 

वषस 2002-2007 मध्ये िन्मलेले आणण 15 वषे पूणस आणण 21 वषासखालील मुले आणण मुली 
खेळाडू  

18 वर्ासखालील खेळाडूांच्या पालकाांकडूि हमीपत्र जजल्हा र्ांघ िाांिी घ्यावे, याशशवाय 18 

वर्ासखालील खेळाडूांिा जजल्हा चाचणी स्पर्ेत खेळू देवू िय.े याचा िमूिा या पररपत्रकार्ोबत 
हदला आहे.  

मुले  मुली 
-55 क्रकलो: 55 क्रकलोपयांत  -44 क्रकलो: 44 क्रकलोपयांत 

-60 क्रकलो: 55 क्रकलोवर आणण 60 

क्रकलोपयांत 

 -48 क्रकलो: 44 क्रकलोवर आणण 48 
क्रकलोपयांत 

-66 क्रकलो: 60 क्रकलोवर आणण 66 

क्रकलोपयांत 

 -52 क्रकलो: 48 क्रकलोवर आणण 52 
क्रकलोपयांत 

-73 क्रकलो: 66 क्रकलोवर आणण 73 

क्रकलोपयांत 

 -57 क्रकलो: 52 क्रकलोवर आणण 57 
क्रकलोपयांत 

-81 क्रकलो: 73 क्रकलोवर आणण 81 क्रकलोपयांत  -63 क्रकलो: 57 क्रकलोवर आणण 63 
क्रकलोपयांत 

-90 क्रकलो: 81 क्रकलोवर आणण 90 क्रकलोपयांत  -70 क्रकलो: 63 क्रकलोवर आणण 70 

क्रकलोपयांत 

-100 क्रकलो: 90 क्रकलोवर आणण 100 

क्रकलोपयांत 

 -78 क्रकलो: 70 क्रकलोवर आणण 78 
क्रकलोपयांत 

+100 क्रकलोवर  +78 क्रकलोवर 
15) वय र्त्यापि चाांचणी (Age verification Test -AVT) 

मागील काही वषीपासून फेडरेिनने वयाच्या सत्यापनाववषयी िािणी करण्यािी प्रक्रक्रया अननवायस केलेली आहे. या 
िांिणीशिवाय राष्ट्रीय स्पर्ेमध्ये खेळू ददले िाणार नाही. आपण िरी राज्यस्पर्ेसाठी ही िािंणी अननवायस करणार 
नसलो तरी राष्ट्रीय स्पर्ेसाठी ननवडल्या गेलेल्या खेळाडंूनी माि ही िांिणी करणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे, 
राज्याच्या संघामध्ये िे खेळाडू ननवडले िातील त्या खेळाडंूनी पुणे येथील स्पर्ास संपल्यावर लगेिि ही िािणी 
त्यांच्या गावी करावी अन्यथा त्यानंा राष्ट्रीय स्पर्ेमध्ये खेळू ददले िाणार नाही. शक्यतो ही िािणी िासकीय 
दवाखान्यात करावी. िर तिी सोय आपल्याकडील िासकीय दवाखान्यात उपलब्र् नसेल तरि ती इतर दठकाणी 
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करावी. यािे कारण म्हणिे गतवषी खेलो इंडडया स्पर्ासदरम्यान काही खेळाडंूना प्रमाणणत िांिणी पुरावा असूनही 
अडिणीिा सामना करावा लागला आणण राष्ट्रीय स्पर्ेत खेळण्यापासून मुकावे लागले. अिा वेळेस िासकीय 
दवाखान्यातील परुावा हा सबळ ठरू िकतो.    
16) आिपयांतिा अनुभव असा आहे की, राष्ट्रीय स्पर्ेसाठी राज्याच्या संघामध्ये ननवडल्या गेलेल्या खेळाडंूपैकी 
काही खेळाडू स्पर्ेच्या िवेटच्या ददविी सूिना देताना हिर नसतात, तेंव्हा संबंचर्त खेळाडू अनुपजस्थत राहू 
नयेत यािी काळिी संघ व्यवस्थापकानंी घ्यावी आणण या शमदटंगसाठी खेळाडू उपजस्थत रहाण्यािी ताकीद द्यावी.  
17) कें द्र सरकार अॅंटी-डोवपगंबाबत कडक र्ोरण राबवत असल्याने डोवपगं टेस्ट गांशभयासने केल्या िातात. काही 
ददवसांपवूी डोवपगं िािणी करून खेळलेल्या तीन खेळाडंूना िोर्ून त्यांच्यावर खेळण्यास बंदी आणल्यािहेी सवस 
राज्य सघंटनांना फेडरेिनने कळवले आहे. त्यामुळे आपण आपल्या जिल््याच्या संघामर्ील प्रत्यके खेळाडूकडे 
िातीने लक्ष देवनू खेळाडू अिा गैर गोष्ट्टी करत नाहीत यािी खातरिमा करावी. यािी सुरुवात राज्य स्पर्पेासून 
करण्यािाही िासनािा मानस आहे यािी िाणीव खेळाडंूना करून द्यावी िेणेकरून मेडलच्या मोहापायी खेळाडून े
आपले संपूणस कररयर वाया घालवण्यापासून आपण सवाांनी परावतृ्त करावे.  
18) राज्य संघामध्ये ननवड झालेल्या खेळाडूला राष्ट्रीय स्पर्ास सहभाग बंर्नकारक आहे. संयुजक्तक कारणाशिवाय 
अथवा योग्य वेळी पूवसकल्पना न देता राष्ट्रीय स्पर्से अनुपजस्थत राहून पयासयाने राज्याच्या खेळाडंूवर अन्याय 
करणार् या खेळाडूवर ननलंबनािी आणण आचथसक दंडात्मक कारवाई करण्यािा ठराव राज्य सघंटननेी पाररत केला 
आहे. 

19) महाराष्ट्र ज्यूदो संघटना कोणत्याही पररजस्थतीत, कोणािेही गैरवतसन कदावपही सहन करणार नाही. स्पर्ास 
आणण ननवास या दठकाणी असभ्यपणा, मोठयाने आवाि करणे, मोबाईलवर इतरांना िास होईल असा त्यािा 
वापर करणे इत्यादी गैरवतसन कोणीही करू नये. ननवास, भोिन आणण खेळण्यािा पररसर यथेे गैरवतसन केल्यािी 
मादहती कळवण्यािी िबाबदारी सामानयक राहील. यािबरोबर मालमते्तिे नकुसान कोणीही आणण कोणत्याही 
कारणाने केल्यास त्या संबंचर्त संघाकडून तो खिस वसूल तर केलाि िाईल शिवाय संबंचर्तांवर कडक कारवाई 
केली िाईल. महाराष्ट्राच्या संघातील त्या जिल््याि ेस्थान िाणे अथवा जिल््यािे ननलंबनदेखील होव ूिकत े
यािी गंभीर नोंद घेऊन, आपल्या शिस्तवप्रय खेळािी परंपरा िबाबदारीने सवाांनीि पुढे न्यावी ही सवाांनाि 
आग्रहािी ववनंती. यासाठी संघव्यवस्थापक आणण संघाबरोबरील प्रशिक्षकानंा प्रत्येक जिल््याच्या सचिव / 
अध्यक्षानंी िागरूक रहाण्याच्या सूिना द्याव्यात.  

• मॅटवर येवून न खेळता वॉकओव्हर देणार् या खेळाडूस / संघास दरवेळी रु 1,000/- दंड केला िाईल.  

20) संघातील खेळाडंूच्या ववम्यािी िबाबदारी संबंचर्त जिल््यािी असेल. खेळाडंूना स्पर्ेच्या कालावर्ीमध्य ेअथवा 
स्पर्ेकररता येताना अथवा स्पर्ेहून आपल्या गावी परतताना कोणत्याही घटनेमुळे होणार् या इिांिी / दघुसटनािंी 
िबाबदारी सयंोिक सघंटना अथवा महाराष्ट्र ज्यूदो संघटनवेर क्रकंवा त्यांच्या पदाचर्कार् यांवर रहाणार नाही. माि 
स्पर्ेदरम्यान प्राथशमक उपिारािी सोय आयोिकाकंडून स्पर्ास दठकाणी करण्यात येईल. पुढील गंभीर उपिारािा 
खिस आणण सोय ज्या-त्या संघास करावी लागेल यािी नोंद घ्यावी.  
21) सभासद नसणार् या जिल्हा संघटनेस स्पर्ेमर् े सहभाग देण्या - न देण्यािा अचर्कार महाराष्ट्र ज्यूदो 
असोशसएिनकडे सुरक्षक्षत असेल.  
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22) प्रत्यके जिल््यातील खेळाडू हा त्या जिल््यातील रदहवासी असायला हवा. परवानगीच्या आवश्यक त्या 
कागदपिांशिवाय कोणताही खेळाडू स्वत:िा जिल्हा सोडून इतर जिल््यातनू खेळताना आढळल्यास त्यावर कारवाई 
होईल तसेि त्यास खेळण्यािी परवानगी देणार् या संबचंर्त क्लब / जिल्हयावरही कारवाई होईल. 

23) व्यवस्थापक / प्रशिक्षक सघंासोबत नसलले्या सघंास रहाण्यािी िागा उपलब्र् होणार नाही.  

24) आयिेएफच्या / िेएफआयच्या नव्या ननयमांनसुार खेळाडूस प्रोत्साहन देताना (चियररगं करताना) अथवा 
कोणत्याही प्रसंगी रेफरीच्या ननणसयावर आक्षेपाहस प्रनतक्रक्रया देणे, रेफरीिे लक्ष वविशलत करणे आदी घडल्यास 
कारवाई करण्यात येवू िकत.े यासाठी स्पर्ास दरम्यान प्रशिक्षकासाठी असलेल्या आसनव्यवस्था केली असते त्या 
खुिीवर जिल््याच्या प्रवेशिकेवर नाव असलेल्या प्रशिक्षकानिे बसायिे आहे. इतर कोणासही या दठकाणी बसण्यािी 
परवानगी नाही.  
25) रेफरींिा ननणसय अंनतम असेल. रेफरीच्या ननणसयाबाबत आक्षेप असल्यास फक्त सघंाच्या व्यवस्थापकानंी या 
संदभासत मॅट िअेरमन / स्पर्ास संिालक यांच्यािी सपंकस  सार्ावा.  
26) राष्ट्रीय स्पर्ाांसाठी िेएफआयच्या ननयमाप्रमाणे असलेली ज्यूदोगी ग्रा्य र्रण्यात येतात, यासाठी यािी व्यवस्था 
राज्याच्या ननवडल्या गेलेल्या संघातील खेळाडंूना करावी लागेल. माि राज्य स्पर्ेसाठी ववशिष्ट्ट कंपनीिी ज्यूदोगी हा ननकष 
आवश्यक नसून फक्त फेडरेिनच्या ननयमाप्रमाणे ज्यूदोगीिा आकार आणण स्वच्छतेच्या बाबतीत ननकष कायम असेल. 

महाराष्ट्र ज्यूदो संघटनेिा आग्रह आहे की खेळाडंूनी IJF/JFI यांच्या मान्यताप्रा्त ज्यूदोगी नेहमीि वापराव्यात. 

27) सवस पिव्यवहार संघटनेच्या लेटरहेडवर प्राचर्कृत व्यवस्थापक अथवा सचिव यांच्या स्वाक्षरीने व्हावा. 
✓ आयिेएफच्या / िेएफआयच्या नव्या ननयमानंुसार खेळाडूस प्रोत्साहन देताना (चियररगं करताना) आक्षेपाहस 

प्रनतक्रक्रया देणे आदी घडल्यास कारवाई करण्यात येव ूिकते.  
✓ रेफरींिा ननणसय अंनतम असेल. रेफरीच्या ननणसयाबाबत आक्षेप असल्यास फक्त संघाच्या व्यवस्थापकानंी 

या संदभासत मॅट िअेरमन / स्पर्ास संिालक यांच्यािी संपकस  सार्ावा.  
✓ आक्षेप असलेल्या सामन्यािे रेकॉडडांग पहाताना राज्य संघटनेच्या अचर्कृत कॅमेरामर्ीलि रेकॉडडांग पादहले 

िाईल, वयैजक्तक मोबाईलिे रेकॉडडांग पदहले र्रले िाणार नाही.  
महाराष्ट्र ज्यदूो संघटनेच्या सवस उपक्रम/कायसक्रमाबाबत मादहती सवाांना कायम उपलब्र् व्हावी यासाठी इंटरनेटवर 
www.mahajudo.com हे संकेतकें द्र उपलब्र् असून इच्छुकांनी कृपया यावरून मादहती घ्यावी. स्पर्ेच्या अचर्क 
मादहतीसाठी श्री िैलेि दटळक (महासचिव) - 94220-29656, श्री रवी पाटील (िेअरमन-टीसी) - 95949 15407 
श्री दत्ता आफळे (सचिव-टीसी) - 94231 50231 महाराष्ट्र ज्यदूो संघटना अथवा स्पर्ास व्यवस्थेसंबंर्ात स्पर्ास 
संिालक श्री दीपक होल,े पुणे - 98601 33399 ननवास व्यवस्थेसंबंर्ात- सौ. मर्ुश्री देसाई-काशिद - 77188 
04319; कु. प्रज्ञा पाटील - 86682 75400 यांच्यािी संपकस  सार्ावा.  
 

 

कळावे, 
 

आपला ववश्वासू, 

 

http://www.mahajudo.com/
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िैलेि दटळक 
महासचिव 

महाराष्ट्र ज्यूदो असोशसएिन 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

प्रति, 

सतिव 

        तिल्हा ज्यूदो संघटना 

तवषय: ज्यूदो स्पर्धेच्या सहभागासाठी खेळाडूच्या पालकांिे परवानगी पत्र 

महोदय / महोदया, 

 

मी या पत्राद्वारे माझा पाल्य (पूर्ण नाव) कुमार / कुमारी       इयत्ता 

यास महाराष्ट्र ज्यूदो असोतसएशनद्वारे ददनांक  22 िे 24/04/2022 रोिी पुरे् येथे आयोतिि राज्य ज्युतनयसण स्पर्धेच्या पूवण 

ियारीिा भाग असलेल्या तिल्हा तनवड िािर्ी स्पर्धेमध्ये िसेि राज्य स्पर्धेमध्ये ज्यूदो खेळाडू म्हरू्न सहभागी होण्यासाठी मी 

माझी परवानगी देि आहे. मला ज्यूदो खेळािील िसेि खेळण्यासाठी करण्याि येर्ार् या प्रवासादरम्यानच्या िोखीमींिी 

पूवणकल्पना तिल्हा संघटेनेद्वारे ददलेली आहे.  
 

मला हेही मातहिी आहे की, माझ्या पाल्यािे प्रतशक्षक, संघािे व्यवस्थापक आतर् तिल्हा अथवा राज्य संघटनेिे पदातर्धकारी 

माझ्या पाल्याच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक आतर् योग्य िी सवण काळिी घेि आहेि. 
 

योग्य िी सवण काळिी घेऊनही, िर कदातिि कोर्िीही अतप्रय घटना घडल्यास मी माझ्या पाल्यािे प्रतशक्षक, संघािे व्यवस्थापक 

आतर् तिल्हा अथवा राज्य ज्यूदो संघटनेिे पदातर्धकारी यांना िबाबदार र्धरर्ार नाही.   
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मी या पत्राद्वारे अशीही हमी देिो की, माझा पाल्य सुरतक्षििेिे सवण तनयम काटेकोरपरे् पाळेल आतर् तयांनी िे आयुष्याि नेहमीि 

पाळावेि यासाठी मी तयाला मागणदशणनही केलेले आहे. 
 

कृपया माझ्या पाल्याबाबिीि खालील वैद्यकीय नोंद ठेवावी; (लागू नसल्यास लागू नाही असे तलहावे) 

 

1. अॅलिी:       ______________________ 

 

2. नेहमीिी औषर्धे घेि असल्यास:    ______________________ 

 

3. काही आिार / िखम      ______________________ 

 

4. टटटॅतनयसिे इंिेक्शन कर्धी घेिले आहे.    ______________________ 

 

5. रक्त गट        ______________________ 

 

 

पालकांिी स्वाक्षरी: _____________________________ 

पालकांिे नाव :- ________________________________________      

िारीख:         /04/2022;       टठकार्: ______________  

   

 

 

 

 

48 व्या राज्यस्तरीय ज्युनियर्स ज्यूदो स्पर्ास आणण राष्ट्रीय निवड चाचणी स्पर्ास-2022 

श्री शशवछत्रपती क्रीडा र्ांकुल, म्हाळुांगे-बालेवाडी, पुण े

हदिाांक : 22, 23 आणण 24 एविल 2022 

जजल्हा ज्यूदो र्ांघ िेचे िाव: _____________________________________________________ 

 

दहावीच्या ववद्यार्ी खेळाडूांची यादी 
 

क्र. खेळाडूचे पूणस िाव जन्मतारीख वयोग  वजिग  शाळेचे िाव 
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बारावीच्या ववद्यार्ी खेळाडूांची यादी 
 

क्र. खेळाडूचे पूणस िाव जन्मतारीख वयोग  वजिग  शाळेचे िाव 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

सचिवांिे नाव, स्वाक्षरी आणण शिक्का:  
 

 

 

 

 


