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पररपत्रक- 2022          19.11.2022, पुणे 
 

मा. अध्यक्ष / सचिव,  

संलग्न आचण चिमंचित चिल्हा जू्यदो संघटिा 
 
 

नवषय: पुनित बालि गृप, पुणे याांच्या र्हयोगािे  49 वी जु्यनियर्स (मुले-मुली) राज्य जू्यदो स्पर्ास, कोहापूर-2022 
 

महोदय / महोदया, 

कळचवण्यास आिंद होतो की पुचित बालि गृप पुणे यांच्या सहयोगािे आचण कोल्हापूर चिल्हा जू्यदो संघटिेच्या सहकायाािे 49 वी  जु्यचियसा 

(मुले आचण मुली) खुली राज्यस्तररय जू्यदो स्पर्ाा आयोचित करण्यात आलेल्या आहेत. या राज्य जू्यदो स्परे्तूि फेडरेशितफे रांिी येथे चदिांक 16 

ते 20 चडसेंबर 2022 दरम्याि आयोचित करण्यात आलेल्या राष्ट्र ीय स्परे्साठी आपला महाराष्ट्र  ‘बी” संघ या स्परे्तूि चिवडण्यात येणार आहे.   

महाराष्ट्र  जू्यदो असोचसएशितफे आयोचित 49 वी  राज्य जु्यचियसा (मुले आचण मुली) राज्य जू्यदो स्परे्िा तपशील खालील प्रमाणे; 

1) स्परे्चा कालावर्ी: चद. 09, 10  आचण 11  चडसेंबर 2022 (शुक्रवार, शचिवार आचण रचववार) 

2) स्परे्चे निकाण: दीक्षांत समारोह हॉल, चशवािी चवद्यापीठ, कोल्हापूर.  

3) स्परे्चे वेळापत्रक:  

नद. 09 निर्ेंबर 2022 खेळािुांचे दुपारी 12.00 वाजेपयंत आगमि आनण रनजस्ट्रेशि 

व्यवस्थापक / प्रनशक्षक नमन ांग आनण िर ॉज- दु. 2.00 वाजता;  

त्यािांतर 04.00 वाजल्यापारू्ि स्पर्ासप्रारांभ  

नद. 10 आनण 11 निर्ेंबर 2022 र्काळी 9.00 वाजल्यापारू्ि ते त्या नदवशीचा कायसक्रम र्ांपेपयंतच्या स्पर्ास.  

बनक्षर् र्मारांभ वजिग  झाल्यावर लगेचच त्या ग ातील पदक नवजेत्याांचा बनक्षर् र्मारांभ आयोनजत होईल 

र्वस नजल्हा र्नचवाांिा नविांती आहे की, आपल्या र्ांघातील मुले आनण मुली खेळािूांर्ह एक व्यवस्थापक याांिा नदिाांक 09 निर्ेंबर 

2022 रोजी दुपारी 12.00 वाजेपयंत स्पर्ासस्थळी उपस्स्थत रहाण्याच्या रू्चिा द्याव्यात. खेळाडंूच्या चिवासािी सोय प्री आय. ए. एस. 

प्रचशक्षण कें द्र, मंडचलक पाका समोर, रािाराम पुरी येथेकरण्यात आलेली असूि खेळाडंूच्या रचिस्ट्र ेशिपश्िात कोल्हापूर संघटिेच्या प्रचतंचिर्ीद्वारे 

खेळाडंूिा त्ांच्या चिवासािी (खोली क्रमांक आचण िागा आदी) माचहती चदली गेल्यािंतरि स्पर्ाकांिी चिवासाचठकाणी िावे.   

4) प्रवेश शुल्क: रु. 500/- प्रते्की. चिमंचित संघ वाचषाक शुल्क रुपये 3,000/- ज्यांिी भरले िसतील त्ांिा या स्परे्वेळी भरावे लागतील यािी 

िोदं घ्यावी. 

सदरील प्रवेश शुल्क एकूण संघातील खेळाडंूच्या संखे्यिुसार रुपये 500/- प्रते्की याप्रमाणे बँक ऑफ महाराष्ट्र च्या आपल्या गावातील 

कोणत्ाही शाखेत खाते क्रमांक 20 12 45 16 561 यामधे्य नदिाांक 07 निर्ेंबर 2022 पूवी भरावे. बँकेच्या पैसे भरणा पावतीिी फोटोकॉपी 

कोषाध्यक्ष यांिा (94227-62631) या क्रमांकावर लगेि व्हॉटसअप करावी आचण मूळ पावती स्पर्ाास्थळी एंटर ी फॉमा बरोबर द्यावी. फक्त प्रवेश 

शुल्क बँकेच्या खात्यात भरावे आचण र्ांलग्नता शुल्क तरे्च ओळखपत्राचे शुल्क (रु. 100/- प्रते्यकी) हे स्पर्ासस्थळी कोषाध्यक्षाांकिे 

द्यावेत. 

5) अिामत रक्कम: प्रते्क संघास रु 2,000/- अिामत रक्कम िमा करावी लागेल. रु्ळे येथे घडलेल्या गैरप्रकारामुळे ही रक्कम वाढचवण्यात 

आलेली आहे. 

6)  

आपल्या अर्ोनर्एशिला पुण्याच्या पुनित बालि गृप या प्रनतनित र्ांस्थेिे जू्यदो खेळ आनण जू्यदोप ू याांच्या अनर्क प्रगतीर्ािी 

अथसर्ाहाय्य केलेले आहे त्याबद्दल महाराष्ट्र  जू्यदो अर्ोनर्एशि श्री पुनित बालि याांचे मिापारू्ि आभार प्रक  करते. श्री पुनित 

बालि याांच्या दातृत्वामुळे खेळािूांर्ािी करण्यात येणारी भोजि आनण निवार् व्यवस्था ही नि:शुल्क अरे्ल. 

चदिांक 09/12/2022, शुक्रवारच्या सकाळी 08.00 पासूि ते रचववार चदिांक 11/12/2022 रोिीच्या रािो 08.00 वािेपयंत चिवास व्यवस्था 

करण्यात आलेली आहे. िे संघ चदिांक 11/12/2022 रािो 8.00 वािेपयंत रोिी खोली ररकामी करणार िाहीत त्ांिे एक चदवसािे भाडे अिामत 

रकमेतूि कापूि घेतले िातील यािी िोदं घ्यावी.  

7) खेळािू र्हभाग: प्रते्क चिल्याच्या संघामर्ील मुले-मुली गटाच्या एका वििगटामदे्ध एकाि खेळाडूस सहभागी होता येईल तसेि 

प्रवेचशकांमरे् चदल्या गेलेल्या वििगटामधे्यि खेळाडूला खेळता येईल. 

8) राज्य र्ांघ निवि:. स्परे्मर्ील वििगटातूि राष्ट्र ीय स्परे्साठी सहभागी होण्याकररता राज्यािा संघ या स्परे्तूि चिवडला िाईल. यासाठी 

सुवणापदक चविेता खेळाडू राज्यािे प्राचतचिर्ीत्व करेल. ज्या वििगटामधे्य मंुबईिा खेळाडू प्रथम आला असेल तेथे लगेिि उवाररत 

पदकचविेत्ांमरू्ि स्पर्ाा घेऊि /  पररस्स्थतीिुरूप चिणाय घेऊि चिवड केली िाईल. 
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9) एां  र ी फॉमस: र्वस एां  र ीज (प्रवेनशका) ऑिलाइि पद्धतीिे स्वीकारल्या जाणार अर्ल्यािे से्पनलांगच्या चुका  ाळूि एां  र ी फॉमस भरला 

जावा. प्रवेनशकेवर (एां  र ी फॉमसवर) अध्यक्ष अथवा र्नचव याांिी स्वाक्षरी करूि हा फॉमस अनर्कृत र्ांघ व्यवस्थापकाांबरोबर स्परे्निकाणी 

द्यावा. कोणालाही से्पनलां गच्या चुकीमुळे कोणतेही प्रमाणपत्र बदलूि नदले जाणार िाही. या उपराांत खेळािूचे िुकर्ाि होवू िये या 

भूनमकेतूि जर प्रमाणपत्र बदलूि देण्याची वेळ आलीच तर अशा प्रमाणपत्राचे रुपये 100/- दांिात्मक शुल्क भरावे लागेल, परां तु अशा 

नजल्हा र्ांघ िेच्या र्नचवाांिा कायसकाररणीला लेखी उत्तर देण्याची तयारी िेवावी लागेल. ही िामुष्की टाळण्यासाठी ऑिलाइि एंटर ी 

(प्रवेचशका) भरण्यापूवी खेळाडंूिी यादी करतािा स्पर्ाकाच्या िावािे से्पचलंग बरोबर असल्यािी संबंचर्त खेळाडूकडूिि खािी करूि घ्यावी 

यासह खेळाडूिा इतर आवश्यक तपशील आचण पासपोटा आकारािा फोटो तयार ठेवावा आचण मगि फॉमा ऑिलाईि सबचमट कण्यास सुरुवात 

करावी.  

ऑिलाईि सबचमशि करण्याच्या प्रचक्रयेिा आपण मागील दोि वषांपासूि अवलंब करत असल्यािे इथे परत तो तपशील चदला िाणार िाही परंतु 

आवश्यक वाटल्यास ऑिलाइि फॉमा भरण्याबाबतिे मागील स्परे्िे पररपिक पहावे आचण अिूक एंटर ी भरावी. चिल्यािे एंटर ीद्वारे पाठचवलेल्या 

खेळाडंूिी िावे पुढील कायावाहीसाठी म्हणिे ओळखपि, लॉटससाठी वापरली िाऊि त्ाि िावांिी खेळाडंूिी यादी ओळखपिे आचण प्रमाणपिे 

कम्प्युटरच्या माध्यमातूि चपं्रट करण्यासाठी वापरली िाईल.  

(ऑिलाइि प्रवेनशका भरतािा आपणार् काही अिचण आली तर लगेचच श्री आदशस शेट्टी – 98338-57072 याांच्याशी र्ांपकस  र्ार्ावा.) 

10) प्रवेनशकेर्ोबत आवश्यक कागदपते्र; 

एंटर ीबरोबर प्रते्क खेळाडूिे िन्मतारखेिे मूळ (ओररचििल) दाखले आचण त्ांच्या झेरॉक्स-प्रती  िमा करावयात तसेि एक पासपोटा आकारािा 

फोटो िमा करावा. मूळ कागदपिे पाचहल्यावर झेरॉक्स दाखले प्रमाचणत करूि MJA रेकॉडासाठी ठेवले िातील त्ामुळे मूळ कागदपिे चिल्हा 

संघ व्यवस्थापकांकडे लगेचच स्वत:च्या ताब्यात घ्यावीत. त्ामुळे संघ व्यवस्थापकांिी झेरॉक्स दाखले सत्ाचपत झाल्यावर मूळ दाखले आठवणीिे 

न्यावेत. ही िबाबदारी संघ व्यवस्थापकांिी असेल. ते संघ व्यवस्थापकांिी मूळ दाखले परत ि िेल्यास / गहाळ झाल्यास राज्य जू्यदो संघटिेिे 

कोणतेही पदाचर्कारी, आयोिक संघटिेिे पदाचर्कारी अथवा स्परे्साठी िेमलेले कोणतेही तांचिक अचर्कारी िबाबदार असणार िाहीत यािी 

िोदं घ्यावी आचण संघ व्यवस्थापकांिा काम झाल्यावर दाखले परत घेण्याच्या सूििा चिल्हा सचिवांिी गांचभयाािे द्याव्यात.   

प्रवेनशका अपलोि करण्याची अांनतम तारीख 07 निर्ेंबर 2022 आहे. आपण चदिांक 07/12/2022 रोिीच्या रािो 11.59 पयान्त आपल्या 

चिल्यािी एंटर ी अपलोड शकता, त्ािंतर एंटर ी स्वीकारणे चसस्स्ट्म बंद करेल.  उशीराच्या एंटर ीस अिुमती िाही. 

11) जन्मदाखले-िन्मतारखेच्या दाखल्यासंदभाात िेएफआयच्या चियमाप्रमाणे खालील तीिही मूळ अचर्कृत प्रचतमरे् वयािा दाखला आणणे 

गरिेिे आहे. याचशवाय खेळाडूला खेळण्यास परवािगी चमळणार िाही. 

अ) महािगरपाचलका / पंिायत सचमती अथवा समरूप शासकीय अचर्कृत व्यस्िद्वारा िारी वयािा दाखला / चवभागातील सक्षम मुख्य वैद्यकीय 

अचर्कारी यांिी लेटरहेडवर सहीचशक्ांिीशी िारी केलेला दाखला, 

ब) मुख्याध्यापक / प्रािाया यांिी लेटरहेडवर सहीचशक्ांिीशी िारी केलेले प्रमाणपि यामरे् िन्मतारीख, वचडलांिे िाव, चवद्यार्थ्ाािा चशकत 

असलेला वगा, पत्ता, टेचलफोि क्रमांक, आचण शाळेिा फॅक्स आचण दूरध्विी क्रमांक चलचहलेला असायला हवा. ही माचहती चवद्यार्थ्ााच्या पासपोटा 

आकाराच्या फोटोवर रबरी चशक्का आचण मुख्याध्यापक / प्रािाया यांच्या स्वाक्षरीसह साक्षांकीत (अटेसे्ट्ड) केलेले हवे.  

क) भारत सरकारतफे िारी केलेल्या आर्ार काडाािी मूळ प्रत   

      हे तीिही दाखले अचिवाया असूि याचशवाय खेळाडूस खेळू चदले िाणार िाही.  

(दाखल्याच्या प्रमाणासाठी िेएफआयिे स्परे्संदभाातील मूळ इंग्रिी पररपिक ग्राय र्रले िाईल. खेळाडंुिे वय हे कॅलें डर वषााप्रमाणे िािेवारी ते 

चडसेंबर असे गृहीत र्रले िाईल.) आपल्या संघातील दहावी / बारावीच्या चवद्यार्थ्ांिी िावे प्रवेचशकेचशवाय वेगळी देणे आवश्यक असल्यािे 

सोबतच्या िोडलेल्या िमूिाफॉमामधे्य ती द्यावीत. 

वयाचे योग्य आनण पुरेरे् दाखले स्परे्र्ािी आणणे ही बाब अजूिही काही नजल्हे गाांनभयासिे घेत िर्ल्याचे रु्ळे येथील कॅिे  

स्परे्दरम्याि लक्षात आले आहे. तेंव्हा नजल्हा र्नचवाांिी याची िो ांद घ्यावी की,  योग्य आनण वर नवशद केलेली कागदपते्र ज्या 

खेळािूकिे िर्तील  या खेळािूांिा आपण खेळण्याची अिुमती देयार िाही.   

12) स्पर्ास नियम: स्पर्ाा िेएफआयच्या िूति प्रिचलत चियमांप्रमाणे आयोचिल्या िातील.  

13) ररपोन ंग: प्रते्क चिल्याच्या संघांिी स्पर्ाास्थळी चद. 09/12/2022 रोिी दु. 12.00 पयान्त पोहोिणे आवश्यक आहे तर र्वस पांचाांिी म्हणजे 

 ेस्िकल ऑनफनशयल आनण अनर्स्ट्ां   ेस्िकल ऑनफनशयल याांिी, नद. 08/12/2022 रोजी दुपारी 04.00 वाजेपयंत पोहोचावे तरे्च 

पांचाांिी स्पर्ासस्थळी पोहोचल्याचे स्पर्ास र्ांचालक र्ौ स्िथा शेट्टी याांिा कळवणे गरजेचे आहे.  

14) वजिग : 

वषा 2002-2007 मधे्य िन्मलेले आचण 15 वषे पूणा आचण 21 वषााखालील मुले आचण मुली खेळाडू  

18 वषासखालील खेळािूांच्या पालकाांकिूि हमीपत्र नजल्हा र्ांघ िाांिी घ्यावे, त्यानशवाय 18 वषासखालील खेळािूांिा नजल्हा 

चाचणी स्परे्त खेळू देवू िये. याचा िमूिा या पररपत्रकार्ोबत नदला आहे.  

मुले - आि वजिग   मुली - आि वजिग  

-55 चकलो: 55 चकलोपयंत  -44 चकलो: 44 चकलोपयंत 

-60 चकलो: 55 चकलोवर आचण 60 चकलोपयंत  -48 चकलो: 44 चकलोवर आचण 48 चकलोपयंत 

-66 चकलो: 60 चकलोवर आचण 66 चकलोपयंत  -52 चकलो: 48 चकलोवर आचण 52 चकलोपयंत 

-73 चकलो: 66 चकलोवर आचण 73 चकलोपयंत  -57 चकलो: 52 चकलोवर आचण 57 चकलोपयंत 

-81 चकलो: 73 चकलोवर आचण 81 चकलोपयंत  -63 चकलो: 57 चकलोवर आचण 63 चकलोपयंत 

-90 चकलो: 81 चकलोवर आचण 90 चकलोपयंत  -70 चकलो: 63 चकलोवर आचण 70 चकलोपयंत 
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-100 चकलो: 90 चकलोवर आचण 100 चकलोपयंत  -78 चकलो: 70 चकलोवर आचण 78 चकलोपयंत 

+100 चकलोवर  +78 चकलोवर 

 

15) वय र्त्यापि चाांचणी (Age verification Test -AVT) 

मागील काही वषीपासूि फेडरेशििे वयाच्या सत्ापिाचवषयी िािणी करण्यािी प्रचक्रया अचिवाया केलेली आहे. या िांिणीचशवाय राष्ट्र ीय स्परे्मधे्य 

खेळू चदले िाणार िाही. आपण िरी राज्यस्परे्साठी ही िांिणी अचिवाया करणार िसलो तरी राष्ट्र ीय स्परे्साठी चिवडल्या गेलेल्या खेळाडंूिी माि 

ही िांिणी करणे अत्यावश्यक आहे. त्ामुळे, राज्याच्या संघामधे्य िे खेळाडू चिवडले िातील त्ा खेळाडंूिी या स्पर्ाा संपल्यावर लगेिि ही 

िांिणी त्ांच्या गावी करावी अन्यथा त्ांिा राष्ट्र ीय स्परे्मधे्य खेळू चदले िाणार िाही. शक्यतो ही िािणी शासकीय दवाखान्यात करावी. िर तशी 

सोय आपल्याकडील शासकीय दवाखान्यात उपलब्ध िसेल तरि ती इतर चठकाणी करावी. यािे कारण म्हणिे गतवषी खेलो इंचडया 

स्पर्ाादरम्याि काही खेळाडंूिा प्रमाचणत िांिणी पुरावा असूिही अडिणीिा सामिा करावा लागला आचण राष्ट्र ीय स्परे्त खेळण्यापासूि मुकावे 

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

16) आिपयंतिा अिुभव असा आहे की, राष्ट्र ीय स्परे्साठी राज्याच्या संघामधे्य चिवडल्या गेलेल्या खेळाडंूपैकी काही खेळाडू स्परे्च्या शेवटच्या 

चदवशी सूििा देतािा हिर िसतात, तेंव्हा संबंचर्त खेळाडू अिुपस्स्थत राहू ियेत यािी काळिी संघ व्यवस्थापकांिी घ्यावी आचण या चमचटंगसाठी 

खेळाडू उपस्स्थत रहाण्यािी ताकीद द्यावी.  

17) कें द्र सरकार अंॅटी-डोचपंगबाबत कडक र्ोरण राबवत असल्यािे डोचपंग टेस्ट् गांचभयाािे केल्या िातात. काही चदवसांपूवी डोचपंग िािणी 

करूि खेळलेल्या खेळाडंूिा शोरू्ि त्ांच्यावर खेळण्यास बंदी आणल्यािेही सवा राज्य संघटिांिा फेडरेशििे कळवले आहे. त्ामुळे आपण 

आपल्या चिल्याच्या संघामर्ील प्रते्क खेळाडूकडे िातीिे लक्ष देवूि खेळाडू अशा गैर गोष्ट्ी करत िाहीत यािी खातरिमा करावी. यािी 

सुरुवात राज्य स्परे्पासूि करण्यािाही शासिािा मािस आहे यािी िाणीव खेळाडंूिा करूि द्यावी िेणेकरूि मेिलच्या मोहापायी खेळािूिे 

आपले र्ांपूणस कररयर वाया घालवण्यापारू्ि आपण र्वांिी परावृत्त करावे.  

18) राज्य संघामधे्य चिवड झालेल्या खेळाडूला राष्ट्र ीय स्पर्ाा सहभाग बंर्िकारक आहे. संयुस्िक कारणाचशवाय अथवा योग्य वेळी पूवाकल्पिा 

ि देता राष्ट्र ीय स्परे्स अिुपस्स्थत राहूि पयाायािे राज्याच्या खेळाडंूवर अन्याय करणार् या खेळाडूवर चिलंबिािी आचण आचथाक दंडात्मक कारवाई 

करण्यािा ठराव राज्य संघटिेिी पाररत केला आहे. 

19) महाराष्ट्र  जू्यदो संघटिा कोणत्ाही पररस्स्थतीत, कोणािेही गैरवताि कदाचपही सहि करणार िाही. स्पर्ाा आचण चिवास या चठकाणी 

असभ्यपणा, मोठयािे आवाि करणे, मोबाईलवर इतरांिा िास होईल असा त्ािा वापर करणे इत्ादी गैरवताि कोणीही करू िये. चिवास, भोिि 

आचण खेळण्यािा पररसर येथे गैरवताि केल्यािी माचहती कळवण्यािी िबाबदारी सामाचयक राहील. याचबरोबर मालमते्तचे िुकर्ाि कोणीही 

आनण कोणत्याही कारणािे केल्यार् त्या र्ांबांनर्त र्ांघाकिूि तो खचस वरू्ल तर केलाच जाईल नशवाय र्ांबांनर्ताांवर किक कारवाई 

केली जाईल. महाराष्ट्र ाच्या र्ांघातील त्या नजल्याचे स्थाि जाणे अथवा नजल्याचे निलांबिदेखील होवू शकते याची गांभीर िो ांद घेऊि, 

आपल्या नशस्तनप्रय खेळाची परांपरा जबाबदारीिे र्वांिीच पुढे न्यावी ही र्वांिाच आग्रहाची नविांती. यासाठी संघव्यवस्थापक आचण 

संघाबरोबरील प्रचशक्षकांिा प्रते्क चिल्याच्या सचिव / अध्यक्षांिी िागरूक रहाण्याच्या सूििा द्याव्यात.  

मॅ वर येवूि ि खेळता वॉकओव्हर देणार् या खेळािूर् / र्ांघार् दरवेळी रु 1,000/- दांि केला जाईल.  

20) संघातील खेळाडंूच्या चवम्यािी िबाबदारी संबंचर्त चिल्यािी असेल. खेळाडंूिा स्परे्च्या कालावर्ीमधे्य अथवा स्परे्कररता येतािा अथवा 

स्परे्हूि आपल्या गावी परततािा कोणत्ाही घटिेमुळे होणार् या इिांिी / दुघाटिांिी िबाबदारी संयोिक संघटिा अथवा महाराष्ट्र  जू्यदो 

संघटिेवर चकंवा त्ांच्या पदाचर्कार् यांवर रहाणार िाही. माि स्परे्दरम्याि प्राथचमक उपिारािी सोय आयोिकांकडूि स्पर्ाा चठकाणी करण्यात 

येईल. पुढील गंभीर उपिारािा खिा आचण सोय ज्या-त्ा संघास करावी लागेल यािी िोदं घ्यावी.  

21) सभासद िसणार् या चिल्हा संघटिेस स्परे्मरे् सहभाग देण्या - ि देण्यािा अचर्कार महाराष्ट्र  जू्यदो असोचसएशिकडे सुरचक्षत असेल.  

22) प्रते्क चिल्यातील खेळाडू हा त्ा चिल्यातील रचहवासी असायला हवा. परवािगीच्या आवश्यक त्ा कागदपिांचशवाय कोणताही खेळाडू 

स्वत:िा चिल्हा सोडूि इतर चिल्यातूि खेळतािा आढळल्यास त्ावर कारवाई होईल तसेि त्ास खेळण्यािी परवािगी देणार् या संबंचर्त क्लब / 

चिल्हयावरही कारवाई होईल. 

23)  व्यवस्थापक / प्रचशक्षक संघासोबत िसलेल्या संघास रहाण्यािी िागा उपलब्ध होणार िाही.  

24) आयिेएफच्या / िेएफआयच्या िव्या चियमांिुसार खेळाडूस प्रोत्साहि देतािा (चियररंग करतािा) अथवा कोणत्ाही प्रसंगी रेफरीच्या 

चिणायावर आके्षपाहा प्रचतचक्रया देणे, रेफरीिे लक्ष चविचलत करणे आदी घडल्यास कारवाई करण्यात येवू शकते. यासाठी स्पर्ाा दरम्याि 

प्रचशक्षकासाठी आसिव्यवस्था केली असते त्ाि खुिीवर चिल्याच्या प्रवेचशकेवर िाव असलेल्या अचर्कृत व्यिीिेि बसायिे आहे,  इतर 

कोणासही या चठकाणी बसण्यािी परवािगी िाही.  

25) रेफरीिंा चिणाय अंचतम असेल. रेफरीच्या चिणायाबाबत आके्षप असल्यास फि संघाच्या व्यवस्थापकांिी या संदभाात मॅट िेअरमि / स्पर्ाा 

संिालक यांच्याशी संपका  सार्ावा. आके्षप असलेल्या सामन्यािे रेकॉचडंग पहातािा राज्य संघटिेच्या अचर्कृत कॅमेरामर्ीलि रेकॉचडंग पाचहले 

िाईल, वैयस्िक मोबाईलिे रेकॉचडंग पचहले र्रले िाणार िाही.  

26) राष्ट्र ीय स्पर्ांसाठी िेएफआयच्या चियमाप्रमाणे असलेली जू्यदोगी ग्राय र्रण्यात येतात, यासाठी यािी व्यवस्था राज्याच्या चिवडल्या गेलेल्या 

संघातील खेळाडंूिा करावी लागेल. माि राज्य स्परे्साठी चवचशष्ट् कंपिीिी जू्यदोगी हा चिकष आवश्यक िसूि फि फेडरेशिच्या चियमाप्रमाणे 

जू्यदोगीिा आकार आचण स्वच्छतेच्या बाबतीत चिकष कायम असेल. महाराष्ट्र  जू्यदो संघटिेिा आग्रह आहे की खेळाडंूिी IJF/JFI यांच्या 

मान्यताप्राप्त जू्यदोगी िेहमीि वापराव्यात. 

27) सवा पिव्यवहार संघटिेच्या लेटरहेडवर प्राचर्कृत व्यवस्थापक अथवा सचिव यांच्या स्वाक्षरीिे व्हावा. 

आयिेएफच्या / िेएफआयच्या िव्या चियमांिुसार खेळाडूस प्रोत्साहि देतािा (चियररंग करतािा) आके्षपाहा प्रचतचक्रया देणे आदी घडल्यास 

कारवाई करण्यात येवू शकते.  
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र्वस नजल्हा र्ांघ िाांिी कृपया याकिे लक्ष द्यावे की, आपल्या अर्ोनर्एशिद्वारे आयोनजत र्वस राज्य स्पर्ांमधे्य कोणतेही ‘नवशेष 

खेळािू’ अथासत ‘से्पशल पे्लयर्स’ म्हणजे ‘मुक, अांर् आनण बनर्र आदी खेळािू’ र्हभागी होवू शकणार िाहीत. कारण या खेळािूांर्ािी 

त्याांच्या स्पर्ास र्ांदभासत नवशेष नियम अर्तात. तरी देखील हे नवशेष खेळािू आपल्या र्वसर्ार्ारण स्पर्ांमधे्य खेळू द्यावेत अर्ा काही 

प्रनशक्षकाांचा आग्रह आहे आनण म्हणूि आपण आपल्या जू्यदो फेिरेशि ऑफ इांनिया या भारतातील नशखर र्ांघ िेकिे हा प्रश्ि / 

शांका र्ांदनभसत करूि या बाबत मागसदशसि करण्याची नविांती केलेली आहे. फेिरेशिकिूि उत्तर आल्यािांतर त्याप्रमाणे तो निणसय 

र्वांिा अवगत करूि नदला जाईल आनण आपल्या स्पर्ांर्ािी लागू केला जाईल. त्यामुळे अशा खेळािूांच्या पालकाांिा नविांती की, 

त्याांिी फेिरेशिकिूि निणसय येईतो कृपया र्ांयम बाळगावा. र्वसच जू्यदो खेळािूांच्या रु्रके्षची राज्यातील नशखर र्ांस्था म्हणूि 

आपल्याला काळजी आहे आण म्हणूिच या केवळ एका भाविेतूि आपण हा प्रश्ि आपल्या फेिरेशिकिे माांिला आहे.    

 

महाराष्ट्र  जू्यदो संघटिेच्या सवा उपक्रम/कायाक्रमाबाबत माचहती सवांिा कायम उपलब्ध व्हावी यासाठी इंटरिेटवर www.mahajudo.com हे 

संकेतकें द्र उपलब्ध असूि इचु्छकांिी कृपया यावरूि माचहती घ्यावी. स्परे्च्या अचर्क माचहतीसाठी श्री शैलेश चटळक (महासचिव) - 94220-

29656; श्री रवी पाटील (िेअरमि-टीसी) - 95949 15407; श्री दत्ता आफळे (सचिव-टीसी) - 94231 50231 महाराष्ट्र  जू्यदो संघटिा, स्पर्ाा 

संदभाात स्पर्ाा संिालक सौ स्िथा शेट्टी ((98192 57816) आचण चिवास व्यवस्थेसंबंर्ात सौ वृशाली चलंग्रस (98343 55631); श्री संतोष बाबर 

(88889 14777); श्री र्वल पाटोळे (99602 92700); श्री चवक्रम पाटोळे (98603 80003) यांच्याशी संपका  सार्ावा.  

 

कळावे, 

 

आपला चवश्वासू, 

 
 

 
 

 

शैलेश चटळक 

महासचिव 

महाराष्ट्र  जू्यदो असोचसएशि 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mahajudo.com/
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प्रचत, 

सचिव 

        चिल्हा जू्यदो संघटिा 

चवषय: जू्यदो स्परे्च्या सहभागासाठी खेळाडूच्या पालकांिे परवािगी पि 

महोदय / महोदया, 

 

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

यास महाराष्ट्र  जू्यदो असोचसएशिद्वारे चदिांक 09 ते 11/12/2022 दरम्याि 49 वी जु्यचियसा (मुले-मुली) राज्य जू्यदो स्पर्ाा-2022, कोल्हापूर येथे 

आयोचित होणार् या स्परे्च्या पूवा तयारीिा भाग असलेल्या चिल्हा चिवड िािणी स्परे्मधे्य तसेि खुल्या राज्य स्परे्मधे्य जू्यदो खेळाडू म्हणूि 

सहभागी होण्यासाठी माझा पाल्य शारीररकदृष्ट्या पुणापणे सक्षम असूि त्ास ऐकणे, पहाणे आचण बोलणे या चक्रयांबाबत कोणतेही अंशत: देखील 

कमतरता/वं्यग िाही. त्ामुळे मी त्ास या खुल्या जू्यदो स्परे्मधे्य सहभागी होण्यािी माझी परवािगी देत आहे. मला जू्यदो खेळातील तसेि 

खेळण्यासाठी करण्यात येणार् या प्रवासादरम्यािच्या िोखीमीिंी पूवाकल्पिा चिल्हा संघटेिेद्वारे चदलेली आहे.  

 

मला हेही माचहती आहे की, माझ्या पाल्यािे प्रचशक्षक, संघािे व्यवस्थापक आचण चिल्हा अथवा राज्य संघटिेिे पदाचर्कारी माझ्या पाल्याच्या 

सुरके्षसाठी आवश्यक आचण योग्य ती सवा काळिी घेत आहेत. 

 

योग्य ती सवा काळिी घेऊिही, िर कदाचित कोणतीही अचप्रय घटिा घडल्यास मी माझ्या पाल्यािे प्रचशक्षक, संघािे व्यवस्थापक आचण चिल्हा 

अथवा राज्य जू्यदो संघटिेिे पदाचर्कारी यांिा िबाबदार र्रणार िाही.   

 

मी या पिाद्वारे अशीही हमी देतो की, माझा पाल्य सुरचक्षततेिे सवा चियम काटेकोरपणे पाळेल आचण त्ांिी ते आयुष्यात िेहमीि पाळावेत यासाठी 

मी त्ाला मागादशािही केलेले आहे. 

 

कृपया माझ्या पाल्याबाबतीत खालील वैद्यकीय िोदं ठेवावी; (लागू िसल्यास लागू िाही असे चलहावे) 

 

अॅलिी:       ______________________ 

 

िेहमीिी औषरे् घेत असल्यास:    ______________________ 

 

काही आिार / िखम      ______________________ 

 

चटटॅचियसिे इंिेक्शि कर्ी घेतले आहे.    ______________________ 

 

रि गट        ______________________ 

 

 

पालकांिी स्वाक्षरी: _____________________________ 

 

पालकांिे िाव :- ________________________________________      

तारीख:         /12/2022;         चठकाण: ______________  
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49 वी जु्यनियर्स (मुले-मुली) राज्य जू्यदो स्पर्ास, कोल्हापूर 

आनण 

राष्ट्र ीय निवि चाांचणी स्पर्ास-2022 

नदिाांक : 09 ते 11 निर्ेंबर 2022 
 

नजल्हा जू्यदो र्ांघ िेचे िाव: _____________________________________________________ 

 

दहावीच्या नवद्याथी खेळािूांची यादी 

 

क्र. खेळािूचे पूणस िाव जन्मतारीख वयोग  वजिग  शाळेचे िाव 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

बारावीच्या नवद्याथी खेळािूांची यादी 

 

क्र. खेळािूचे पूणस िाव जन्मतारीख वयोग  वजिग  शाळेचे िाव 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

सचिवांिे िाव, स्वाक्षरी आचण रबरी चशक्का:  


