
 

 
25.10.2019, पुणे 

मा. अध्यक्ष / सचिव, 

संलग्न आचण चिमंचित चिल्हा ज्युदो संघटिा  

 

सवव खळेाडू, प्रचिक्षक, पालक, पिं आचण महाज्यदुो परिवािातील प्रते्यकाला महािाष्ट्र  ज्यदुो संघटितेरे्फ िभु दीपावली! 

 

चवषय: 47 व्या ज्युचियसव (मुले व मुली) िाज्य ज्यदुो स्पर्ाव आचण िाष्ट्र ीय चिवड िांिणी स्पर्ाव,िंदुिबाि-2019 

 

महोदय / महोदया, 

 

कळचवण्यास आिंद होतो की महािाष्ट्र  ज्युदो संघटिा आचण िंदुिबाि चडस्ट्ररक्ट ज्युदो असोचसएिि यांच्या संयुक्त  चवद्यमािे 47 

व्या ज्युचियसव (मुले आचण मुली) खुली िाज्य ज्युदो स्पर्ाव आचण िाष्ट्र ीय चिवड िांिणी स्पर्ाव-2019 िंदुिबाि येथ ेआयोचित 

किण्यात आलेल्या आहेत. या स्पर्ाांच्या िाष्ट्र ीय स्पर्ाव लखिौ येथे 1 ते 5 चडसेंबि 2019 दिम्याि ज्यदुो रे्फडिेिि ऑर्फ इंचडयािे 

आयोचिल्या आहेत. 47 व्या िाज्य स्परे्िा तपिील खालील प्रमाणे;  

 स्परे्िा कालावर्ी: चदिांक 9-10 आचण 11 िोव्हेंबि 2019 (बुर्वाि, गुरुवाि आचण िुक्रवाि) 

 स्परे्ि ेचिकाण: एस. ए. चमिि इंस्ट्ललि चमचडयम सू्कल, तळोदा िोड, िंदुिबाि.  

 स्परे्ि ेवळेापिक:  

  1) चदिांक 09.11.2019;  

   अ) खेळाडंुि ेआगमि: दुपािी 12 वािेपयांत.  

   ब) िचिरर ेिि: सकाळी 7 ते 12 पयांत;  

   क) वििे: सकाळी 8 ते 3 वािेपयांत;              

   ड) व्यवस्थापक आचण पिंांिी मीचटंग दुपािी 3 वािता;  

   इ) स्पर्ाव: संध्या. 5 वािेपासूि ते वेळापिक सपंेपयांत;  

   2) चदिांक चद.10 आचण 11 िोव्हिबेि 2019;  स्पर्ाव - सकाळी 8.00 ते वेळापिक संपेपयांत. 
 

सवव सचिवांिा चविंती आहे की वेळेि ेआचण पढुील स्पर्ाांि ेवेळापिक लक्षात घेता आपल्या संघाच्या प्रवासाि ेचियोिि तस ेआखिू 

वेळेवि सघंाला स्पर्ावस्थािी वळेेवि उपस्ट्स्थत िहाण्याच्या सिूिा द्याव्यात.  

चिवास व्यवस्था:   मुली- एस ए चमिि मुलीिंे वसचतगृह ;  मुले- स्पर्ाव चिकाणी 

एंटर ी र्फॉमव: यावषीच्या सवव स्पर्ाांपासिू आपण सवव एंटर ी (प्रवेचिका) ऑिलाइि पद्धतीि ेस्वीकािणाि असल्याि ेििवले आहे आचण 

त्याप्रमाणे िळगाव येथील िाज्य स्पर्ाांपासिू त्यािा यिस्वी प्रािंभ झाला आहे.  

ऑिलाइि एंटर ी (प्रवेचिका) भिण्यासािी आपण आपल्या खेळाडंूिी यादी सवावत आर्ी खेळाडंूच्या तपिील आचण प्रते्यकािा 

पासपोटव आकािािा र्फोटो आर्ी तयाि िेवावा. एंटर ी भिण्याआर्ी सवाांिी खालील महत्वािे मुदे्द लक्षात घ्यावेत आचण मगि र्फॉमव 

ऑिलाइि सबचमट कण्यास सरुुवात किावी. 
 

1. प्रवेचिकाच्या यादीमधे्य खेळाडंूिी पूणव िावे, िन्मतािीख, पत्ता (चिल्यािे िाव) आर्ाि काडव िंबि आदी माचहती 

भिावयािी आहे. यासािी ऑिलाइि यादी भिण्याआर्ी आपण खेळाडंूच्या िावांिे से्पचलंगसह ही सवव माचहती सुचिस्ट्चित 

किावी. 

2. www.mahajudo.com या आपल्या वेबसाइटवि िावे. 

3. तेथे अपलोड Entry Form या चिकाणी स्ट्िक किावे 

4. यािंति सवव चिल्हयांिी यादीिे पेि येईल. त्यातील आपल्या चिल्याच्या िावावि आपण स्ट्िक किावे. 

http://www.mahajudo.com/
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5. येणार् या बॉसमधमधे्य आपल्याला चदलेला पासवडव टाकावा. 

6. पासवडव टाकल्यावि एंटर ी र्फॉमव आपल्यासमोि येईल, तो र्फॉमव प्रथम िीट वािावा.  

7. या र्फॉमवमधे्य आपल्या चिल्यािे िाव, खेळाडंूिा वयोगट टाईप केल्यावि मुले आचण मुली खेळाडंूच्या िावािी यादी 

भिण्यासािी सुरुवात किावी.  

8. पूणव िाव आचण वििगट भिल्यािंति प्रते्यक खेळाडूिे आपण िन्मतािखेिे चिर्ावरित दाखले, आर्ाि काडव आचण 

खेळाडूिा र्फोटो अपलोड किायिा आहे.   

9. ऑिलाइि र्फॉमवमधे्य यादी पूणव रूपािे व्यवस्ट्स्थत असल्यािी खािी किावी आचण ती झाल्यािंतिि सबमीट बटण 

स्ट्िक किावे. 

10. आपण पािचवलेल्या खेळाडूच्या माचहतीच्या आर्ािे आपण खेळाडंूिी स्पर्ाव-प्रमाणपिे आचण िोदंणी ओळखपि ेतयाि 

करूि देणाि आहोत. ज्या खेळाडंूिा ओळखपिे चदली िातील त्या खेळाडंूिा यापुढे तीि वषाांपयांत आयोचित होणार् या 

िाज्यस्परे्सािी िन्मतािखेिे दाखले पुन्हा एमिेएला सादि किण्यािी गिि िाही.   
 

चिल्यािे एंटर ीद्वािे पािचवलेल्या खेळाडंूिी िावे पुढील कायववाहीसािी म्हणिे ओळखपि, लॉटससािी वापिली िाऊि त्याि 

िावांिी खेळाडंूिी यादी ओळखपिे आचण प्रमाणपि ेकम्प्युटिच्या माध्यमातूि चप्रंट किण्यासािी वापिली िाईल.  

यासािी सवाांिा पुन्हा एकदा सूििा की, खेळाडंूच्या माचहतीच्या चवविणामधे्य योग्य से्पचलंगसह पूणव िाव, िन्मतािीख इत्यादी, 

चिल्हा सचिवांिी अतं्यत काळिीपूववक भिावी. यदाकदाचित िि िावांमर्ील काही िुका झाल्यास आचण त्याप्रमाणे आयडी-

काडव आचण सचटवचर्फकीट चप्रंट झाल्यास पित ओळखपिे चकंवा प्रमाणपिे तयाि केले िाणाि िाहीत आचण या िुकसािीस चिल्हा 

संघटिा सववस्वी िबाबदाि असेल.  

एंटर ी र्फॉमववि अध्यक्ष अथवा सचिव यांिी स्वाक्षिी करूि हा र्फॉमव अचर्कृत संघ व्यवस्थापकांबिोबि स्परे्चिकाणी िन्मतािखेच्या 

दाखल्यांसह द्यावा.  

o एंटर ीबिोबि प्रते्यक खेळाडूिे िन्मतािखेिे मूळ (ओरिचििल) दाखले आचण त्यांच्या झेिॉसमध-प्रती  िमा 

किावयात तसेि एक पासपोटव आकािािा र्फोटो िमा किावा.  

o मूळ कागदपिे पाचहल्यावि झेिॉसमध दाखले प्रमाचणत करूि MJA िेकॉडवसािी िेवले िातील आचण मूळ 

कागदपिे चिल्हा संघ व्यवस्थापकांकडे लगेिि चदली िातील. 

o त्यामुळे संघ व्यवस्थापकांिी झेिॉसमध दाखले सत्याचपत झाल्यावि मूळ दाखले आिवणीिे न्यावेत. ही 

िबाबदािी संघ व्यवस्थापकांिी असेल. ते संघ व्यवस्थापकांिी मूळ दाखले पित ि िेल्यास / गहाळ झाल्यास 

िाज्य ज्यदुो संघटिेिे कोणतेही पदाचर्कािी, आयोिक संघटिेिे पदाचर्कािी अथवा स्परे्सािी िेमलेले 

कोणतेही तांचिक अचर्कािी िबाबदाि असणाि िाहीत यािी िोदं घ्यावी आचण संघ व्यवस्थापकांिा काम 

झाल्यावि दाखले पित घेण्याच्या सूििा चिल्हा सचिवांिी गांचभयाविे द्याव्यात.   

 पािवलेल्या एंटर ीमधे्य आपण चदिांक 07.11.2019 िोिीच्या िािो 11.59 पयवन्त बदल करू िकता, माि त्यािंति केले 

बदल हे उिीिािी एंटर ी समिली िाईल.  

 चदिांक 07.11.2019 िोिी िािो 11.59 िंति एंटर ी स्वीकािणे चसस्ट्रम बदं किेल.  

 प्रवेचिकांमरे् चदल्या गेलेल्या वििगटामधे्यि खेळाडूला खेळावे लागेल. 

 प्रविे िल्ुक: रुपये 300/- प्रते्यकी. चिमंचित संघ वाचषवक िुल्क रुपये 3,000/- ज्यांिी िळगांव येथे भिले िसतील 

त्यांिा या स्परे्वेळी भिावे लागतील यािी िोदं घ्यावी.  

 भोिि िल्ुक: रुपये 500/- यामधे्य चद.09-10 आचण 11 िोव्हेंबि 2019 िोिी एकूण 2 न्याहािी, 5 भोिि सामील आहे.  

 चिवास व्यवस्था: चदिांक 09.11.2019 च्या दुपािी 12.30 पासूि ते 11.11.2019 िोिीच्या संध्याकाळपयांत केलेली आहे.  

 अिामत िक्कम: प्रते्यक संघास रु 1000/- अिामत िक्कम िमा किावे लागतील. 

 रिपोचटांग: सवव संघांिी स्पर्ावस्थळी चदिांक 09.11.2019 िोिी दुपािी 12.00 पयवन्त पोहोिणे आवचयक आहे.  

 पिंांिी चद. 09.11.2019 िोिी सकाळी 10 वािपेयांत पोहोिणे गिििे ेआहे.  

 स्पर्ाव चियम: स्पर्ाव िेएर्फआयच्या िूति प्रिचलत चियमांप्रमाणे आयोचिल्या िातील. 

 प्रते्यक चिल्याच्या संघामर्ील मुले-मुली गटाच्या एका वििगटामदे्ध एकाि खेळाडूस सहभागी होता येईल. 
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 वििगट: 

 

मुले आचण मुली वषव 1999-2004 मधे्य िन्मलेले. 15 वषे पूणव आचण 21 वषावखालील.   

18 वषावखालील खेळाडंूच्या पालकांकडूि हमीपि चिल्हा संघटिांिी घ्यावे. यािा िमूिा या 

परिपिकासोबत चदला आहे. याचिवाय 18 वषावखालील खळेाडंूिा चिल्हा िािणी स्परे्त खळूे देवू िये. 

 

मुले     मुली 

55   चकलो: 55 चकलो आचण पयवन्त   44 चकलो: 44 चकलो आचण पयवन्त  

-60  चकलो: 55 चकलोवि आचण 60 चकलो पयवन्त  -48 चकलो: 44 चकलोवि आचण 48 चकलो पयवन्त 

-66  चकलो : 60 चकलोवि आचण 66 चकलो पयवन्त  -52 चकलो: 48 चकलोवि आचण 52 चकलो पयवन्त 

-73  चकलो: 66 चकलोवि आचण 73 पयवन्त   -57 चकलो: 52 चकलोवि आचण 57 पयवन्त  

-81   चकलो: 73 चकलोवि आचण 81 पयवन्त   -63 चकलो: 57 चकलोवि आचण 63 पयवन्त  

-90  चकलो: 81 चकलोवि आचण 90 पयवन्त   -70 चकलो: 63 चकलोवि आचण 70 पयवन्त  

-100 चकलो: 90 चकलोवि आचण 100 चकलो पयवन्त  -78 चकलो: 70 चकलोवि आचण 78 चकलो पयवन्त 

+100 चकलोवि  +78 चकलोवि 
 

 खेळाडू त्यांच्या संबंचर्त वििगटामधे्यि खेळू िकतील. िन्मतािखेच्या दाखल्यासंदभावत िेएर्फआयच्या चियमाप्रमाणे 

खालील तीि मूळ अचर्कृत प्रचतमरे् वयािा दाखला आणणे गििेिे आहे. याचिवाय खेळाडूला खेळण्यास पिवािगी 

चमळणाि िाही. 

 अ) महािगिपाचलका / पंिायत सचमती अथवा समरूप िासकीय अचर्कृत व्यस्ट्क्तद्वािा िािी वयािा दाखला / 

चवभागातील सक्षम मुख्य वैद्यकीय अचर्कािी यांिी लेटिहेडवि सहीचिक्ांिीिी िािी केलेला दाखला, 

 ब) मखु्याध्यापक / प्रािायव यांिी लेटिहेडवि सहीचिक्ांिीिी िािी केलेले प्रमाणपि यामरे् िन्मतािीख, वचडलांिे िाव, 

चवद्यार्थ्ाविा चिकत असलेला वगव, पत्ता, टेचलर्फोि क्रमांक, आचण िाळेिा रॅ्फसमध आचण दूिध्विी क्रमांक चलचहलेला 

असायला हवा. ही माचहती चवद्यार्थ्ावच्या पासपोटव आकािाच्या र्फोटोवि िबिी चिक्का आचण मुख्याध्यापक / प्रािायव 

यांच्या स्वाक्षिीसह साक्षांकीत (अटेरेड) केलेले हवे.  

 क) भाित सिकाितरे्फ िािी केलेल्या आर्ाि काडाविी मूळ प्रत   

हे तीिही दाखले अचिवायव असूि याचिवाय खेळाडूस खेळू चदले िाणाि िाही.  

(दाखल्याच्या प्रमाणासािी िेएर्फआयिे स्परे्संदभावतील मूळ इंग्रिी परिपिक ग्राय र्िले िाईल. खेळाडंुिे वय हे कॅलेंडि 

वषावप्रमाणे िािेवािी ते चडसेंबि अस ेगृहीत र्िले िाईल.) 

आपल्या संघातील दहावी / बािावीच्या चवद्यार्थ्ाांिी िावे प्रवेचिकेचिवाय वेगळी देणे आवचयक आहे. या परिपिकासोबतच्या 

िमूिा र्फॉमवमधे्य ती द्यावीत. 

10) वय सत्यापि िांिणी (Age verification Test -AVT) 

मागील वषीपासूि रे्फडिेििि ेवयाच्या सत्यापिाचवषयी िािणी किण्यािी प्रचक्रया अचिवायव केलेली आहे. या िािणीचिवाय 

िाष्ट्र ीय स्परे्मधे्य खेळू चदले िाणाि िाही. आपण ििी िाज्यस्परे्सािी ही िािणी अचिवायव किणाि िसलो तिी िाष्ट्र ीय स्परे्सािी 

चिवडल्या गेलेल्या खेळाडंूिी माि ही िािणी किणे अत्यावचयक आहे. त्यामुळे, िाज्याच्या संघामधे्य िे खेळाडू चिवडले िातील 

त्या खेळाडंूिी िळगांव येथील स्पर्ाव संपल्यावि लगेिि ही िािणी त्यांच्या गावी किावी अन्यथा त्यांिा िाष्ट्र ीय स्परे्मधे्य खेळू 

चदले िाणाि िाही. िक्तो ही िािणी िासकीय दवाखान्यात किावी. िि तिी सोय आपल्याकडे उपलब्ध िसेल तिि ती इति 

चिकाणी किावी. यािे कािण म्हणिे गतवषी खेलो इंचडया स्पर्ावदिम्याि काही खेळाडंूिा प्रमाचणत िािणी पुिावा असूिही 

अडिणीिा सामिा किावा लागला आचण िाष्ट्र ीय स्परे्त खेळण्यापासूि मुकावे लागले. अिा वेळेस िासकीय दवाखान्यातील 

पुिावा हा सबळ िरू िकतो.    

11) आिपयांतिा अिुभव असा आहे की, िाष्ट्र ीय स्परे्सािी िाज्याच्या संघामधे्य चिवडल्या गेलेल्या खेळाडंूपैकी काही खेळाडू 

स्परे्च्या िेवटच्या चदविी सूििा देतािा हिि िसतात, तेंव्हा संबंचर्त खेळाडू अिुपस्ट्स्थत िाहू ियेत यािी काळिी संघ 

व्यवस्थापकांिी घ्यावी आचण या चमचटंगसािी खेळाडू उपस्ट्स्थत िहाण्यािी ताकीद द्यावी.    
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कें द्र सिकाि अंॅटी-डोचपंगबाबत कडक र्ोिण िाबवत असल्यािे डोचपंग टेर गांचभयाविे केल्या िातात. काही चदवसांपूवी 

डोचपंग िािणी करूि खेळलेल्या तीि खेळाडंूिा िोरू्ि त्यांच्यावि खेळण्यास बदंी आणल्यािेही सवव िाज्य संघटिांिा 

रे्फडिेिििे कळवले आहे. त्यामुळे आपण आपल्या चिल्याच्या संघामर्ील प्रते्यक खेळाडूकडे िातीिे लक्ष देवूि खेळाडू अिा 

गैि गोष्ट्ी कित िाहीत यािी खातििमा किावी. यािी सुरुवात िाज्य स्परे्पासूि किण्यािाही िासिािा मािस आहे यािी 

िाणीव खेळाडंूिा करूि द्यावी िेणेकरूि मेडलच्या छोट्या मोहापायी खेळाडूिे आपले संपूणव करियि वाया घालवण्यापासूि 

आपण सवाांिी पिावृत्त किावे.  

12) िाज्य संघामधे्य चिवड झालेल्या खेळाडूला िाष्ट्र ीय स्पर्ाव सहभाग बंर्िकािक आहे. संयुस्ट्क्तक कािणाचिवाय अथवा योग्य 

वेळी पूववकल्पिा ि देता िाष्ट्र ीय स्परे्स अिुपस्ट्स्थत िाहूि पयावयािे िाज्याच्या खेळाडंूवि अन्याय किणार् या  खेळाडूवि 

चिलंबिािी आचण आचथवक दंडात्मक कािवाई किण्यािा ििाव िाज्य संघटिेिी पारित केला आहे. 

महािाष्ट्र  ज्युदो संघटिा कोणत्याही परिस्ट्स्थतीत, कोणािेही गैिवतवि कदाचपही सहि किणाि िाही. स्पर्ाव आचण चिवास या 

चिकाणी असभ्यपणा, मोियािे आवाि किण,े मोबाईलवि इतिांिा िास होईल असा त्यािा वापि किण े इत्यादी गैिवतवि 

कोणीही करू िये. चिवास, भोिि आचण खेळण्यािा परिसि येथे गैिवतवि केल्यािी माचहती कळवण्यािी िबाबदािी सामाचयक 

िाहील. यािबिोबि मालमत्तेिे िुकसाि कोणीही आचण कोणत्याही कािणािे केल्यास त्या संबंचर्त संघाकडूि तो खिव वसूल ति 

केलाि िाईल चिवाय संबंचर्तांवि कडक कािवाई केली िाईल. महािाष्ट्र ाच्या संघातील त्या चिल्यािे स्थाि िाणे अथवा 

चिल्यािे चिलंबिदेखील होवू िकते यािी गंभीि िोदं घेऊि, आपल्या चिस्तचप्रय खेळािी पिंपिा िबाबदािीिे सवाांिीि पुढे 

न्यावी ही सवाांिाि आग्रहािी चविंती. यासािी संघव्यवस्थापक आचण संघाबिोबिील प्रचिक्षकांिा प्रते्यक चिल्याच्या 

सचिव/अध्यक्षांिी िागरूक िहाण्याच्या सूििा द्याव्यात.  

 मॅटवि येवूि ि खेळता वॉकओव्हि देणार् या खेळाडूस / संघास दिवेळी रु 100/- दंड केला िाईल.  

13) संघातील खेळाडंूच्या चवम्यािी िबाबदािी संबंचर्त चिल्यािी असेल. खेळाडंूिा स्परे्च्या कालावर्ीमधे्य अथवा स्परे्करिता 

येतािा अथवा स्परे्हूि आपल्या गावी पिततािा कोणत्याही घटिेमुळे होणार् या इिांिी / दुघवटिांिी िबाबदािी संयोिक संघटिा 

अथवा महािाष्ट्र  ज्युदो संघटिेवि चकंवा त्यांच्या पदाचर्कार् यांवि िहाणाि िाही. माि स्परे्दिम्याि प्राथचमक उपिािािी सोय 

आयोिकांकडूि स्पर्ाव चिकाणी किण्यात येईल. पुढील गंभीि उपिािािा खिव आचण सोय ज्या-त्या संघास किावी लागेल यािी 

िोदं घ्यावी.  

14) सभासद िसणार् या चिल्हा संघटिेस स्परे्मरे् सहभाग देण्या - ि देण्यािा अचर्काि महािाष्ट्र  ज्युदो संघटिेकडे सुिचक्षत 

असेल.  

15) प्रते्यक चिल्यातील खेळाडू हा त्या चिल्यातील िचहवासी असायला हवा. अथावत कोणताही खेळाडू स्वत:िा चिल्हा सोडूि 

इति चिल्यातूि खेळतािा आढळल्यास त्यावि कािवाई होईल तसेि त्यास मदत किणार् या संबंचर्त िब / चिल्हयाविही 

कािवाई होईल. 

16) व्यवस्थापक / प्रचिक्षक संघासोबत िसलेल्या संघास िहाण्यािी िागा उपलब्ध होणाि िाही. 

17) आयिेएर्फच्या /िेएर्फआयच्या िव्या चियमांिुसाि खेळाडूस प्रोत्साहि देतािा (चियरिंग कितािा) अथवा कोणत्याही प्रसंगी 

िेर्फिीच्या चिणवयावि आके्षपाहव प्रचतचक्रया देणे, िेर्फिीिे लक्ष चविचलत किणे आदी घडल्यास कािवाई किण्यात येवू िकते. 

यासािी स्पर्ाव दिम्याि प्रचिक्षकासािी असलेल्या आसिव्यवस्था केली असते त्या खुिीवि चिल्याच्या प्रवेचिकेवि िाव 

असलेल्या प्रचिक्षकािेि बसायिे आहे. इति कोणासही या चिकाणी बसण्यािी पिवािगी िाही.  

18) िेर्फिीिंा चिणवय अंचतम असेल. िेर्फिीच्या चिणवयाबाबत आके्षप असल्यास र्फक्त संघाच्या व्यवस्थापकांिी या संदभावत मॅट 

िेअिमि / स्पर्ाव संिालक यांच्यािी संपकव  सार्ावा.  

19) िाष्ट्र ीय स्पर्ाांसािी िेएर्फआयच्या चियमाप्रमाणे असलेली जु्यदोगी ग्राय र्िण्यात येतात यासािी यािी व्यवस्था िाज्याच्या चिवडल्या 

गेलेल्या संघातील खेळाडंूिा किावी लागेल. माि िाज्य स्पर्ेसािी चवचिष्ट् कंपिीिी जु्यदोगी हा चिकष आवचयक िसूि र्फक्त रे्फडिेििच्या 

चियमाप्रमाणे जु्यदोगीिा आकाि आचण स्वच्छतेच्या बाबतीत चिकष कायम असेल. महािाष्ट्र  जु्यदो संघटिेिा आग्रह आह ेकी खेळाडंूिी IJF 

/ JFI यांच्या मान्यताप्राप्त जु्यदोगी िेहमीि वापिाव्यात. 

20) िाष्ट्र ीय स्परे्सािी सहभागी होण्याकरिता िाज्यािा संघ या स्परे्तूि चिवडला िाईल. यासािी सुवणवपदक चवितेा खेळाडू 

िाज्यािे प्राचतचिर्ीत्व किेल. ज्या वििगटामधे्य मुंबईिा खेळाडू प्रथम आला असेल तेथे लगेिि उववरित पदकचविेत्यांमरू्ि 

स्पर्ाव घेऊि / परिस्ट्स्थतीिुरूप चिणवय घेऊि चिवड केली िाईल. महािाष्ट्र ाच्या संघामधे्य चिवड झालेल्या खेळाडूिा िाष्ट्र ीय 

स्परे्सािी प्रवेि िुल्क, िोदंणी आदीसािी अंदािे रु 1, 200/- (रुपये एक हिाि दोिि ेर्फक्त) लगेिि िाज्य संघटिेकडे भिाव े

लागतील यािी िोदं घ्यावी. 
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21) िाष्ट्र ीय स्परे्सािी लागणार् या संघाच्या सवलतीच्या प्रवास खिाविी िबाबदािी िाज्य सघंटिा उिलेल. िि कन्फमव चतकीटासािी 

तात्काळ व्यवस्थमेरू्ि पणूव िकमेिे बुचकंग किावी लागल्यास त्यासािीिा लागणािा अचतरिक्त खिव खळेाडंूिा द्यावा लागेल, कृपया 

िोदं घ्यावी. त्यािप्रमाणे िि कने्सिि चमळाले िसल्यास पणूव चतचकटातील अध्याव चतचकटािा खिव खेळाडूला द्यावा लागेल.  

22) सवव पिव्यवहाि संघटिेच्या लेटिहेडवि प्राचर्कृत व्यवस्थापक अथवा सचिव यांच्या स्वाक्षिीिे व्हावा. 

 आयिेएर्फच्या/िेएर्फआयच्या िव्या चियमांिुसाि खेळाडूस प्रोत्साहि देतािा (चियरिंग कितािा) अथवा कोणत्याही 

प्रसंगी िेर्फिीच्या चिणवयावि आके्षपाहव प्रचतचक्रया देणे, िेर्फिीिे लक्ष चविचलत किणे आदी घडल्यास कािवाई किण्यात 

येवू िकते.  

 िेर्फिीिंा चिणवय अंचतम असेल. िेर्फिीच्या चिणवयाबाबत आके्षप असल्यास र्फक्त संघाच्या व्यवस्थापकांिी या संदभावत 

मॅट िेअिमि / स्पर्ाव संिालक यांच्यािी संपकव  सार्ावा.  

 आके्षपाहव सामन्यािे िेकॉचडांग पहातािा िाज्य संघटिेच्या अचर्कृत कॅमेिामर्ीलि िेकॉचडांग पाचहले िाईल, वैयस्ट्क्तक 

मोबाइलिे िेकॉचडांग गृहीत र्िले िाणाि िाही.  

महािाष्ट्र  ज्युदो संघटिेच्या सवव उपक्रम/कायवक्रमाबाबत माचहती सवाांिा कायम उपलब्ध व्हावी यासािी इंटििेटवि 

www.mahajudo.com हे संकेतकें द्र उपलब्ध असूि इचु्छकांिी कृपया यावरूि माचहती घ्यावी. अचर्क माचहतीसािी श्री. दत्ता 

आर्फळे, िििल सेके्रटिी, महािाष्ट्र  ज्युदो संघटिा 9049998765/94231 50231 (gs.mahajudo@gmail.com;) अथवा श्री 

संतोष मिािे, सचिव, िंदुिबाि चडस्ट्ररक्ट ज्युदो असोचसएिि, 77985-51112; 98909-62953; 

(santoshmarathe786@gmail.com); यांच्यािी संपकव  सार्ावा.  

कळावे, 

 

आपला चवचवासू, 

 

 

दत्ता आर्फळे 

िििल सेके्रटिी 

महािाष्ट्र  ज्युदो संघटिा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.mahajudo.com/
mailto:gs.mahajudo@gmail.com
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प्रति, 

सतिव 

        तिल्हा ज्युदो संघटना 

तवषय: ज्युदो स्पर्धेच्या सहभागासाठी खेळाडूच्या पालकांिे परवानगी पत्र 

महोदय / महोदया, 

 

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

यास महाराष्ट्र ज्युदो संघटनेद्वारे ददनांक   /    /        रोिी आयोतिि राज्य स्पर्धेच्या पूवण ियारीिा भाग असलेल्या तिल्हा तनवड 

िािर्ी स्पर्धेमध्ये िसेि राज्य स्पर्धेमध्ये ज्युदो खेळाडू म्हर्ून सहभागी होण्यासाठी मी माझी परवानगी देि आह.े मला ज्युदो 

खेळािील िसेि खेळण्यासाठी करण्याि येर्ार् या प्रवासादरम्यानच्या िोखीमचीिी पूवणकल्पना तिल्हा संघटेनेद्वारे ददलेली आह.े  
 

मला हहेी मातहिी आह ेकी, माझ्या पाल्यािे प्रतिक्षक, संघािे व्यवस्थापक आतर् तिल्हा अथवा राज्य संघटनेिे पदातर्धकारी 

माझ्या पाल्याच्या सुरके्षसाठी आवश्यक आतर् योग्य िी सवण काळिी घेि आहेि. 
 

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

आतर् तिल्हा अथवा राज्य ज्युदो संघटनेिे पदातर्धकारी यांना िबाबदार र्धरर्ार नाही.   
 

मी या पत्राद्वारे अिीही हमी देिो की, माझा पाल्य सुरतक्षििेिे सवण तनयम काटेकोरपर्े पाळेल आतर् तयांनी िे आयुष्याि नेहमीि 

पाळावेि यासाठी मी तयाला मागणदिणनही केलेले आह.े 

 

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 इंिेक्िन कर्धी घेिले आह.े    ______________________  

 

5. रक्त गट        ______________________  

 

 

पालकांिी स्वाक्षरी: _________________________________ 

पालकांिे नाव :-  ________________________________________      

िारीख:         /        /20       ; स्थळ: ______________  
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चदिाकं : 09, 10 आचण 11 िोव्हेंबि 2019 

चिल्हा जु्यदो संघटिेिे िाव: __________________________________________________________________ 

 

दहावीच्या चवद्याथी खळेाडंूिी यादी 

 

क्र. खेळाडूिे पणूव िाव िन्मतािीख वयोगट वििगट िाळेिे िाव 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

बािावीच्या चवद्याथी खळेाडंूिी यादी 
 

क्र. खेळाडूिे पणूव िाव िन्मतािीख वयोगट वििगट िाळेिे िाव 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

सचिवांिे िाव, स्वाक्षिी आचण चिक्का:  


