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पपपपप,           05 ऑक्टोबर 2022, पुि े

मा. सनचव,  

सवस संलग्न आनि आमंनित निल्हा जु्यदो संघटिा 
 

नवषय: 49 वी महाराष्ट्र  राज्य सबजु्यनियसस आनि कॅडेट जू्यदो स्पर्ास आनि राष्ट्र ीय निवड चाचिी स्पर्ास-2022-र्ळेु 
 

महोदय / महोदया, 
 

कळनवण्यास आिंद होतो की, महाराष्ट्र  जू्यदो संघटिेि ेसबजु्यनियसस – कॅडेट गटाच्या राज्य स्पर्ास तसेच राष्ट्र ीय निवड चाचिी स्पर्ास र्ुळे येथे 

‘र्ुळे नडस्ट्ररक्ट जू्यदो असोनसएशि’ यांच्या सहकायासिे आयोनित केल्या आहेत. सदरील सबजु्यनियसस आनि कॅडेट गटाच्या राष्ट्र ीय जु्यदो 

स्पर्ास आपली फेडरेशि िोव्हेंबर मनहन्याच्या अखेरीस चेन्नई यथेे आयोनििार असल्याचे कळते.  
 

आपल्या असोनसएशिला पुण्याच्या पुनित बालि गृप या प्रनतनित संस्थेिे जू्यदो खेळ आनि जू्यदोपटू यांच्या अनर्क प्रगतीसाठी अथससाहाय्य 

केलेले आहे त्याबद्दल महाराष्ट्र  जू्यदो असोनसएशि श्री पुनित बालि यांचे मिापासिू आभार प्रकट करते. श्री पुनित बालि यांच्या दातृत्वामळेु 

खेळाडंूसाठी करण्यात यिेारी भोिि आनि निवास व्यवस्था ही नि: शुल्क असेल. 
 

49 वी राज्य सबजु्यनियसस-कॅडेट जू्यदो स्पर्ेचा तपशील खालीलप्रमािे ; 
 

1) कालावर्ी:  नदिांक 04, 05 आनि 06 िोव्हेंबर 2022 (शकु्रवार, शनिवार आनि रनववार)  

2) नठकाि:   स्पर्ास: बॅडनमंटि हॉल, निल्हा क्रीडा संकुल, वाडी भोकर मागस, देवपूर, र्ुळे 

  निवास: मुले आनि मुली यांचे वसनतगृह,  निल्हा क्रीडा सकुंल, वाडी भोकर मागस, देवपूर, र्ुळे 

3) वेळापिक:  (1)नदिांक 04 िोव्हेंबर–खेळाडंुचे सकाळी 8.00 वािेपयंत आगमि, त्यािंतर वयाचे दाखले तपासि,े वििे घेिे.  

 दुपारी 01.00 वािता व्यवस्थापक मीनटंग, लॉटस टाकिे, उद्घाटि समारंभ आनि स्पर्ेस प्रारंभ 

  (2) नद. 05 आनि 06 िोव्हेंबर- स्पर्ास- सकाळी 8 ते स्पर्ास वेळापिक संपेपयंत. 

4) एंटर ी फॉमस सोबत िोडलेला असूि तो व्यवस्ट्स्थत टाईप करूि नदिांक 01.11.2022 पयसन्त महाराष्ट्र  जु्यदो संघटिचे्या वेबसाईटवर 

(www.mahajudo.com) अपलोड करावा. सवस एंटर ी (प्रवेनशका) ऑिलाइि पद्धतीिेच स्वीकारल्या िातील. यासाठी आपि आपल्या 

खेळाडंूची यादी त्यांच्या तपनशलांसह आनि प्रत्यकेाचा पासपोटस आकाराचा फोटो आर्ी तयार ठेवावा. (ऑिलाइि प्रवेनशका भरतािा आपिास 

काही अडचि आली तर लगचेच श्री आदशस शटे्टी – 98338-57072 यांच्याशी संपकस  सार्ावा.) 
 

यदाकदानचत िर प्रवेनशकेमर्ील िावांमर्ील काही चुका झाल्यास सुर्ाररत ओळखपिे नकंवा प्रमािपि ेतयार करण्यासाठी दंड म्हििू रुपय े

500/- (रू. पाचशे माि) आकारले िातील यासाठी प्रवेनशका भरतेवळेी योग्य ती खबरदारी घ्यावी.  
 

एंटर ी फॉमसवर अध्यक्ष अथवा सनचव यांिी स्वाक्षरी करूि हा फॉमस अनर्कृत संघ व्यवस्थापकांबरोबर स्पर्ेनठकािी िन्मतारखेच्या दाखल्यांसह 

द्यावा.  

o एंटर ीबरोबर प्रत्येक खेळाडूचे िन्मतारखेचे मूळ (ओररनििल) दाखले आनि त्यांच्या झेरॉक्स-प्रती िमा करावयात तसेच एक 

पासपोटस आकाराचा फोटो िमा करावा.  

o मूळ कागदपिे पानहल्यावर झेरॉक्स दाखले प्रमानित करूि MJA रेकॉडससाठी ठेवले िातील आनि मूळ कागदपिे निल्हा 

संघ व्यवस्थापकांकडे लगेचच नदली िातील. 

o त्यामुळे संघ व्यवस्थापकांिी झेरॉक्स दाखले सत्यानपत झाल्यावर मळू दाखले आठविीिे न्यावेत. ही िबाबदारी संघ 

व्यवस्थापकांची असेल. त े संघ व्यवस्थापकांिी मूळ दाखले परत ि िेल्यास / गहाळ झाल्यास राज्य जु्यदो संघटिेचे 

कोितेही पदानर्कारी, आयोिक सघंटिेचे पदानर्कारी अथवा स्पर्ेसाठी िेमलेले कोितेही तांनिक अनर्कारी िबाबदार 

असिार िाहीत याची िोदं घ्यावी आनि संघ व्यवस्थापकांिा काम झाल्यावर दाखले परत घेण्याच्या सूचिा निल्हा सनचवांिी 

गांनभयासिे द्याव्यात.   

 पाठवलेल्या एंटर ीमध्ये आपि नदिांक 02.11.2022 रोिीच्या रािो 11.59 पयसन्त बदल करू शकता, माि त्यािंतर केले बदल हे 

उशीराची एंटर ी समिली िाईल.  

 नदिांक 02.11.2022 रोिी रािो 11.59 िंतर नसस्ट्रम एंटर ी स्वीकारिे बंद करेल.  

 प्रवेनशकांमर्े नदल्या गेलेल्या वििगटामध्येच खेळाडूला खेळावे लागेल. 

http://www.mahajudo.com/
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 प्रवशे शुल्क: रुपये 500/- प्रत्येकी. नदिांक 02.11.2022 पासूि भरलेले शुल्क उशीराचे असल्यािे ह े उशीराचे 

दंडस्वरूपी सांनघक प्रवशेशुल्क रु. 1,500/- महाराष्ट्र  जू्यदो असोनसएशिच्या बचत खात्यामध्य ेभरावे.  

 प्रवेश शुल्क एकूि संघातील खेळाडंूच्या संख्यिेुसार रुपये 500/- प्रत्येकी याप्रमािे बँक ऑफ महाराष्ट्र च्या आपल्या 

गावातील शाखेत खाते क्रमांक 20 12 45 16 561 या महाराष्ट्र  जू्यदो असोनसएशिच्या बचत खात्यामध्ये भरावे. बकेँच्या पैस े

भरिा पावतीची फोटोकॉपी श्री रवी मेटकर यांिा (94227-62631) या क्रमांकावर लगेच व्हाट्सअप करावी आनि मळू 

पावती र्ुळे येथे स्पर्ासस्थळी एंटर ी फॉमस बरोबर द्यावी.  

 संलग्नता शुल्क आनि ओळखपिाचे शुल्क ह ेस्पर्ासस्थळी द्यावते. 

 फक्त प्रवशे शुल्क बकेँच्या खात्यात भरावे. निमंनित सघंांसाठी प्रवेश शुल्काव्यनतररक्त वषासतील तीिही स्पर्ांचे एकनित 

आमंनित शुल्क िमा करण्याबाबतच्या सातारा येथील 23.07.2017 रोिी आयोनित वानषसक सवससार्ारि बैठकीमर्ील 

एकमताच्या ठरावाप्रमािे, ज्या संघटिांिी िानशक येथे 26.07.2022 रोिी शुल्क भरले िसतील त्या सवस निमंनित संघांिा 

सबजु्यनियसस-कॅडेट,जु्यनियसस तसेच नसनियसस स्पर्ांचे वानषसक एकनित शुल्क रुपय े3000/- र्ुळे येथील स्पर्ासस्थळी भराव े

लागतील. 
 

 भोिि: भोििाची व्यवस्था महाराष्ट्र  जू्यदो असोनसएशिद्वारे करण्यात यईेल. नद. 04, 05 आनि 06 िोव्हेंबर रोिीचे  02 न्याहारी, 06 

भोिि सामील आहे.  

 निवास व्यवस्था: नदिांक 04.11.2022 रोिी सकाळी 08.00 वािल्यापासूि ते 06.11.2022 रोिी रािीपयंत केलेली आहे.  

 अिामत रक्कम: प्रत्येक संघास रु 1,000/- अिामत रक्कम िमा कराव ेलागतील. 

 ररपोनटंग: सवस संघांिी नदिांक 04.11.2022 रोिी सकाळी 08.00 पयसन्त स्पर्ासस्थळी पोहोचिे आवश्यक आहे.  

 पंचांिी नद. 04.11.2022 रोिी सकाळी 07 वािपेयतं पोहोचिे गरिेचे आहे.  

 स्पर्ास नियम: स्पर्ास िेएफआयच्या ितूि प्रचनलत नियमांप्रमािे आयोनिल्या िातील. 

6) िोदंिी ओळखपि शुल्क: रु. 100/- प्रत्येकी (खेळाडूची िोदंिी तीि वषासतूि फक्त एकदाच करायची आहे.)   
 

व्यवस्थापक-प्रनशक्षक िसलेल्या संघास निवासाची व्यवस्था करूि नदली िािार िाही. 
 

12) वयगट: िन्मतारखेची मयासदा – 

 सबजु्यनियसस गट -12 वषांवर आनि 15 वषांखाली अथासत 12 वषस पूिस आनि 15 वषासखाली 

 (कॅलेंडर वषस 2010-2009 आनि 2008 वषासतील िािवेारी ते नडसेंबर मनहन्यांमध्ये मध्ये िन्मलेले खेळाडू) 

 कॅडेट गट – 15-16-17 वषांचे खेळाडू अथासत 15 वषस पूिस आनि 18 वषासखाली  

 (कॅलेंडर वषस 2007-2006 आनि 2005 वषासतील िािवेारी ते नडसेंबर मनहन्यांमध्ये मध्ये िन्मलेले खेळाडू) 

िन्मतारखेच्या दाखल्यासंदभासत िेएफआयच्या नियमाप्रमािे खालील तीि मळू अनर्कृत प्रनतमर् ेत्यांच्या झेरॉक्ससह वयाचा दाखला आििे 

गरिेचे आहे. यानशवाय खेळाडूला खेळण्यास परवािगी नमळिार िाही. 

 अ) महािगरपानलका / पंचायत सनमती अथवा समरूप शासकीय अनर्कृत व्यस्ट्क्तद्वारा िारी वयाचा दाखला / नवभागातील सक्षम 

मुख्य वैद्यकीय अनर्कारी यांिी लेटरहेडवर सहीनशक्ांिीशी िारी केलेला दाखला, 

 ब) मुख्याध्यापक / प्राचायस यांिी लेटरहेडवर सहीनशक्ांिीशी िारी केलेले प्रमािपि ( यामर्े िन्मतारीख, वनडलांचे िाव, नवद्यार्थ्ासचा 

नशकत असलेला वगस, पत्ता, टेनलफोि क्रमांक, आनि शाळेचा फॅक्स आनि दूरध्विी क्रमांक नलनहलेला असायला हवा. ही मानहती 

नवद्यार्थ्ासच्या पासपोटस आकाराच्या फोटोवर रबरी नशक्का आनि मुख्याध्यापक / प्राचायस यांच्या स्वाक्षरीसह साक्षांकीत (अटेरेड) 

केलेले हवे.  

 क) भारत सरकारतफे िारी केलेल्या आर्ार काडासची मूळ प्रत   

हे तीिही दाखले अनिवायस असिू यानशवाय खेळाडूस खेळू नदले िािार िाही. (दाखल्याच्या प्रमािासाठी िेएफआयचे स्पर्सेंदभासतील मूळ 

इंग्रिी पररपिक ग्राह्य र्रले िाईल. खेळाडंुचे वय ह ेकॅलेंडर वषासप्रमािे िािेवारी त ेनडसेंबर असे गृहीत र्रले िाईल.) 

वििगट- सबजु्यनियसस- मुले- मलुी 

 

12 वषांवर वयवषे 12 पूिस झालेली)  

आनि 15 वषासखाली. 

 

िन्मसाल- 

2010-2009 आनि 2008 

सबजु्यनियसस - मुले -9 वििगट सबजु्यनियसस मुली-9 वििगट 

25 नकलोवर आनि 30 नकलो आनि खाली 

30 नकलोवर आनि 35 नकलो आनि खाली 

35 नकलोवर आनि 40 नकलो आनि खाली 

40 नकलोवर आनि 45 नकलो आनि खाली 

45 नकलोवर आनि 50 नकलो आनि खाली 

50 नकलोवर आनि 55 नकलो आनि खाली 

55 नकलोवर आनि 60 नकलो आनि खाली 

60 नकलोवर आनि 66 नकलो आनि खाली 

66 नकलोवर  

23 नकलोवर आनि 28 नकलो आनि खाली 

28 नकलोवर आनि 32 नकलो आनि खाली 

32 नकलोवर आनि 36 नकलो आनि खाली 

36 नकलोवर आनि 40 नकलो आनि खाली 

40 नकलोवर आनि 44 नकलो आनि खाली 

44 नकलोवर आनि 48 नकलो आनि खाली 

48 नकलोवर आनि 52 नकलो आनि खाली 

52 नकलोवर आनि 57 नकलो आनि खाली 

57 नकलोवर 

वििगट- कॅडेट मलेु- मुली 
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15 वषासवर (वयवषे 15 पूिस झालेली) आनि  

18 वषासखाली  

(म्हििेच 15-16 आनि 17 वषे) 

 

िन्मसाल- 

2005, 2006 आनि 2007 

कॅडेट मुले -8 वििगट कॅडेट मुली -8 वििगट 

50 नकलो खाली 

55 नकलो  खाली 

60 नकलो खाली 

66 नकलो खाली 

73 नकलो खाली 

81 नकलो खाली 

90 नकलो खाली आनि 

90 नकलोवर  

40 नकलो खाली 

44 नकलो खाली 

48 नकलो खाली 

52 नकलो खाली 

57 नकलो खाली 

63 नकलो खाली 

70 नकलो खाली आनि 

70 नकलोवर 
 

वय सत्यापि चांचिी (Age Verification Test -AVT) 

वय सत्यापि चाचिी म्हिि ेनडनिटल एक्सरे टी डब््लयु टेर. यासाठी खालील मानहती िीट वाचावी; 

मागील वषीपासूि फेडरेशिि ेवयाच्या सत्यापिानवषयी चाचिी करण्याची प्रनक्रया अनिवायस केलेली आहे. या चाचिीनशवाय राष्ट्र ीय स्परे्मध्य े

खेळू नदले िािार िाही. आपि िरी राज्यस्पर्ेसाठी ही चाचिी अनिवायस करिार िसलो तरी राष्ट्र ीय स्परे्साठी निवडल्या गलेेल्या खेळाडंूिी 

माि ही चाचिी करिे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे, राज्याच्या संघामध्ये िे खेळाडू निवडले िातील त्या खेळाडंूिी सांगली येथील स्पर्ास 

संपल्यावर लगेचच ही चाचिी त्यांच्या गावी करावी अन्यथा त्यांिा राष्ट्र ीय स्पर्ेमध्ये खेळू नदले िािार िाही. शक्तो ही चाचिी शासकीय 

दवाखान्यात करावी. िर तशी सोय आपल्याकडे उपलब्ध िसेल तरच ती इतर नठकािी करावी. याचे कारि म्हिि ेगतवषी खेलो इंनडया 

स्पर्ासदरम्याि काही खेळाडंूिा प्रमानित चाचिी पुरावा असिूही अडचिीचा सामिा करावा लागला आनि राष्ट्र ीय स्परे्त खेळण्यापासूि मुकाव े

लागले. अशा वेळेस शासकीय दवाखान्यातील पुरावा हा सबळ ठरू शकतो.   

फेमीनिटी कंटर ोल- जू्यदो फेडरेशि ऑफ इंनडयाि ेपररपिकात सूनचत केल्याप्रमािे प्रत्येक मनहला खेळाडूस िीरोग तज्ांतफे इंग्रिी अथवा 

नहन्दी भाषेत िारी केलेले वैद्यकीय प्रमािपि आिावे लागेल ज्यात सेक्स आनि िॉि पे्रग्नंसी ररपोटस असेल.  

सदरील प्रमािपि राज्य स्परे्साठी आवश्यक िाही परंतु ि ेखेळाडू या स्परे्तूि राष्ट्र ीय स्परे्साठी निवडले िातील अशा मनहला खेळाडंूिी माि 

सदरील प्रमािपि स्वत: बरोबर ठेवाव ेलागेल.   

13) आिपयंतचा अिुभव असा आहे की राष्ट्र ीय स्परे्साठी राज्याच्या संघामध्ये निवडल्या गेलेल्या खेळाडंूपैकी काही खेळाडू स्पर्ेच्या 

शेवटच्या नदवशी सूचिा देतािा हिर िसतात, तेंव्हा संबंनर्त खेळाडू अिुपस्ट्स्थत राहू ियते याची काळिी संघ व्यवस्थापकांिी घ्यावी आनि या 

नमनटंगसाठी खेळाडू उपस्ट्स्थत रहाण्याची ताकीद द्यावी.  

फेडरेशििी कळनवल्याप्रमािे राष्ट्र ीय स्परे्च्या सहभागासाठी निर्ासररत जु्यदोगी घालूिच खेळावे लागेल. यासाठी अशा जु्यदोगीची उपलब्धता 

करि ेही िबाबदारी राज्य संघामध्ये निवडल्या गेलेल्या प्रत्यके खेळाडूची वैयस्ट्क्तक िबाबदारी असेल.  
 

कें द्र सरकारच्या र्ोरिािुसार डोनपंगबाबत कडक र्ोरि राबवले िात असल्यािे डोनपंग टेर गांनभयासिे केल्या िात आहेत. काही 

नदवसांपूवी खेळाडंूच्या अशा चाचिी करूि दोषी खेळाडंूिा खेळण्यास बंदी आिल्याचेही सवस राज्य संघटिांिा फेडरेशिि ेकळवले आहे. 

त्यामुळे आपि आपल्या निल्ह्याच्या संघामर्ील प्रत्यके खेळाडूकडे िातीि े लक्ष देविू खेळाडू अशा गरै गोष्ट्ी करत िाहीत याची 

खातरिमा करावी. डोनपंग टेरची सुरुवात राज्य स्पर्ेपासूि करण्याचाही शासिाचा मािस आहे याची िािीव खेळाडंूिा करूि द्यावी 

िेिेकरूि मेडलच्या छोट्या मोहापायी खेळाडूिे आपले सपूंिस कररयर आनि आयुष्य वाया घालवण्यापासिू आपि सवांिी परावतृ्त करावे.  
 

राज्य संघामध्य ेनिवड झालेल्या खेळाडूला राष्ट्र ीय स्पर्ास सहभाग बंर्िकारक आहे. सयंुस्ट्क्तक कारिानशवाय अथवा योग्य वळेी पूवसकल्पिा ि 

देता राष्ट्र ीय स्परे्स अिुपस्ट्स्थत राहूि पयासयाि ेराज्याच्या खेळाडंूवर अन्याय करिार् या खेळाडूवर निलंबिाची आनि आनथसक दंडात्मक कारवाई 

करण्याचा ठराव राज्य संघटििेी पाररत केला आहे. 
 

महाराष्ट्र  जू्यदो संघटिा कोित्याही पररस्ट्स्थतीत कोिाचेही गैरवतसि कदानपही सहि करिार िाही. स्पर्ास आनि निवास या नठकािी असभ्यपिा, 

मोठयािे आवाि करिे, मोबाईलवर इतरांिा िास होईल असा त्याचा वापर करिे इत्यादी गरैवतसिकोिीही करू िये. निवास, भोिि आनि 

खेळण्याचा पररसर येथे गैरवतसि केल्याची मानहती कळवण्याची िबाबदारी सामानयक राहील. याचबरोबर मालमते्तचे िुकसाि कोिीही आनि 

कोित्याही कारिािे केल्यास त्या संबंनर्त संघाकडूि तो खचस वसूल तर केलाच िाईल नशवाय संबंनर्तांवर कडक कारवाई केली िाईल. 

महाराष्ट्र ाच्या संघातील त्या निल्ह्याचे स्थाि िािे अथवा निल्ह्याचे निलंबिदेखील होव ू शकत े याची गभंीर िोदं घेऊि, आपल्या नशस्तनप्रय 

खेळाची परंपरा िबाबदारीिे सवांिीच पुढे न्यावी ही सवांिाच आग्रहाची नविंती. यासाठी संघव्यवस्थापक आनि सघंाबरोबरील प्रनशक्षकांिा 

प्रत्येक निल्ह्याच्या सनचव/अध्यक्षांिी िागरूक रहाण्याच्या सूचिा द्याव्यात.  

 वैद्यकीय/अपरीहायस कारिानशवाय मॅटवर यवेूि ि खेळता वॉकओव्हर देिार् या खेळाडूस / संघास दरवेळी रु 100/- दंड केला 

िाईल. कारिाची सत्यता राज्य सघंटिा तांनिक सनमनत सनचव पडताळूि पाहातील. 
 

14) संघातील खेळाडंूच्या नवम्याची िबाबदारी सबंंनर्त निल्ह्याची असेल. खेळाडंूिा स्पर्ेच्या कालावर्ीमध्ये अथवा स्पर्केररता येतािा अथवा 

स्पर्ेहूि आपल्या गावी परततािा कोित्याही घटिेमुळे होिार् या इिांची / दुघसटिांची िबाबदारी संयोिक सघंटिा अथवा महाराष्ट्र  जू्यदो 

संघटिेवर नकंवा त्यांच्या पदानर्कार् यांवर रहािार िाही. माि स्पर्ेदरम्याि प्राथनमक उपचाराची सोय आयोिकांकडूि स्पर्ास नठकािी करण्यात 

येईल. पुढील गंभीर उपचाराचा खचस आनि सोय ज्या-त्या संघास करावी लागेल याची िोदं घ्यावी.  
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15) सभासद िसिार् या निल्हा जू्यदो सघंटिेस स्पर्ेमरे् सहभाग देण्या-ि देण्याचा अनर्कार महाराष्ट्र  जू्यदो सघंटिकेडे सरुनक्षत असेल.  
 

16) प्रत्येक निल्ह्यातील खेळाडू हा त्या निल्ह्यातील रनहवासी असायला हवा. अथासत कोिताही खेळाडू स्वत:चा निल्हा सोडूि इतर 

निल्ह्यातूि खेळतािा आढळल्यास त्यावर कारवाई होईल तसचे त्यास मदत करिार् या संबंनर्त क्लब / निल्हयावरही कारवाई होईल. 
 

17) सवस पिव्यवहार जू्यदो संघटिचे्या लेटरहेडवर प्रानर्कृत व्यवस्थापक अथवा सनचव यांच्या स्वाक्षरीि ेव्हावा. 

 आयिेएफच्या/िेएफआयच्या िव्या नियमांिुसार खेळाडूस प्रोत्साहि देतािा (नचयररंग करतािा) अथवा कोित्याही प्रसंगी रेफरीच्या 

नििसयावर आके्षपाहस प्रनतनक्रया देिे, रेफरीचे लक्ष नवचनलत करिे आदी घडल्यास कारवाई करण्यात यवेू शकते.  

 रेफरीचंा नििसय अंनतम असेल. रेफरीच्या नििसयाबाबत आके्षप असल्यास फक्त सघंाच्याव्यवस्थापकांिी या संदभासत मॅट चेअरमि / 

स्पर्ास संचालक यांच्याशी संपकस  सार्ावा.  

 आके्षपाहस सामन्याचे रेकॉनडंग पहातािा राज्य संघटिेच्या अनर्कृत कॅमेरामर्ीलच रेकॉनडंग पानहले िाईल, वैयस्ट्क्तक मोबाइलचे 

रेकॉनडंग गृहीत र्रले िािार िाही.  

 राष्ट्र ीय स्पर्ांचे पररपिक अिूि आपल्याला प्राप्त झाले िाही. िर स्पर्ास नियमात काही बदल जू्यदो फेडरेशिद्वारे ऐिवळेेस कळवले 

गेल्यास तसे बदल नविासूचिा अंनगकारण्याचा अनर्कार महाराष्ट्र  जु्यदो संघटिा राखूि ठेवत आहे.  

महाराष्ट्र  जु्यदो सघंटिेच्या सवस उपक्रम/कायसक्रमाबाबत मानहती सवांिा कायम उपलब्ध व्हावी यासाठी इंटरिेटवर www.mahajudo.com ह े

संकेतकें द्र उपलब्ध असूि इचु्छकांिी कृपया यावरूि मानहती घ्यावी. कळावे, शभुेच्छांसह, 

आपला नवश्वासू, 

 

 

शैलेश नटळक 

महासनचव, महाराष्ट्र  जू्यदो असोनसएशि 
 

 

 

मानहती साठी सपंकस ; 

 

श्री शैलेश नटळक  महासनचव, महाराष्ट्र  

ज्यूदो असोनसएशि 

94220-29656 gs.mahajudo@gmail.com  

ज्यूदो संदभासतील अडचिीसाठी 

श्री आदशस शेट्टी महाराष्ट्र  ज्यदूो संघटिा 98338-57072 adarsh.shetty07@outlook.com; वेबसाईट, एंटर ीफॉमस भरिे-अपलोड 

यासाठी श्री नवकास देसाई 94216-76837 vikas.acem@gmail.com 

श्री नदिेश बागूल र्ुळे ज्यूदो 

असोनसएशि 

77698 65240 स्पर्ेसंदभासतील प्रश्ि (भोिि-निवास आदीसाठी) संपकस  

श्री प्रशांत वािी 94044 30252 
 

Steps to upload Entry Forms 

 

1. Visit www.mahajudo.com 

2. Under Events menu, click on Entry form sub-menu. 

3. You will find tournament names on that page. Click on the tournament for which the entry form is needed. Entry form will be 

downloaded. Fill the entry form (in excel sheet format). 

4. On website, under Events menu, click on "Upload entry form" submenu; 

6. A login page will open. There enter the credentials shared with you. On login, you will see the tournament name, below that 

there will be a place to upload the file. Click on that button, and select the entry file which you have filled. 

7. If the file gets uploaded successfully, you will be redirected to a page, where you can find the name of the players which you 

entered in the entry. Kindly check the name and entries. In case of difficulty kindly contact Adarsh Shetty (9833857072) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mahajudo.com/
mailto:gs.mahajudo@gmail.com
mailto:adarsh.shetty07@outlook.com
http://www.mahajudo.com/
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प्रनत, 

सनचव 

______________   निल्हा जू्यदो संघटिा 

 

नवषय: जू्यदो स्पर्ेच्या सहभागासाठी खेळाडूच्या पालकांचे परवािगी पि 
 

महोदय / महोदया, 
 

मी या पिाद्वारे माझा पाल्य (पूिस िाव) कुमार / कुमारी       इयत्ता 

यास महाराष्ट्र  जू्यदो असोनसएशिद्वारे नदिांक  04 ते 06/11/2022 रोिी 49 वी सबजु्यनियसस आनि कॅडेट (मुले-मुली) राज्य जू्यदो स्पर्ास-

2022, र्ळेु येथे आयोनित राज्य स्पर्चे्या पूवस तयारीचा भाग असलेल्या निल्हा निवड चाचिी स्पर्ेमध्य ेतसेच राज्य स्पर्मेध्ये जू्यदो खेळाडू 

म्हिूि सहभागी होण्यासाठी मी माझी परवािगी देत आहे. मला जू्यदो खेळातील तसेच खेळण्यासाठी करण्यात येिार् या प्रवासादरम्यािच्या 

िोखीमीचंी पूवसकल्पिा निल्हा संघटेिेद्वारे नदलेली आहे.  
 

मला हेही मानहती आह ेकी, माझ्या पाल्याचे प्रनशक्षक, संघाचे व्यवस्थापक आनि निल्हा अथवा राज्य संघटिेचे पदानर्कारी माझ्या पाल्याच्या 

सुरके्षसाठी आवश्यक आनि योग्य ती सवस काळिी घेत आहेत. 
 

योग्य ती सवस काळिी घेऊिही, िर कदानचत कोितीही अनप्रय घटिा घडल्यास मी माझ्या पाल्याचे प्रनशक्षक, संघाचे व्यवस्थापक आनि 

निल्हा अथवा राज्य जू्यदो संघटिेचे पदानर्कारी यांिा िबाबदार र्रिार िाही.   
 

मी या पिाद्वारे अशीही हमी देतो की, माझा पाल्य सरुनक्षततचेे सवस नियम काटेकोरपिे पाळेल आनि त्यांिी त ेआयुष्यात िेहमीच पाळावेत 

यासाठी मी त्याला मागसदशसिही केलेले आहे. 
 

कृपया माझ्या पाल्याबाबत खालील वैद्यकीय िोदं ठेवावी; (लागू िसल्यास लागू िाही अस ेनलहावे) 
 

अॅलिी:       ______________________ 
 

िेहमीची औषर्े घेत असल्यास:    ______________________ 
 

काही आिार / िखम      ______________________ 
 

नटटॅनियसचे इंिेक्शि कर्ी घेतले आहे.    ______________________ 
 

रक्त गट       ______________________ 
 

 

पालकांची िाव आनि स्वाक्षरी: _____________________________;   ________________________________________ 

     

तारीख:         /11/2022;         नठकाि: ______________ 


