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पुणे, 26 जुलै 2022 

मा. अध्यक्ष / सचिव, 

संलग्न आचि चिमंचित चिल्हा जु्यदो संघटिा  
 

चवषय: 49वी चसचियसस (पुरुष व मचहला) राज्य जु्यदो स्पर्ास आचि राष्ट्र ीय चिवड िांििी स्पर्ास, िाचिक-2022 
 

महोदय / महोदया, 
 

कळविण्यास आनंद होतो की 49िी राज्यस्तरीय िररष्ठ गट (वसवनयसस) पुरुष ि मवहला जु्यदो स्पर्ास आवण राष्ट्र ीय वनिड चांचणी 

स्पर्ास वदनांक 08 ते 10 ऑगस्ट 2022 (सोमिार, मंगळिार आवण बुर्िार) दरम्यान नाविक वजल्हा जू्यदो असोवसएिनच्या 

सहकायासने नाविक येथे आयोवजली आहे.   

यावषी आपल्या असोचसएििला पुण्याच्या पुचित बालि गृप या प्रचतचित संस्थेिे जू्यदो खेळ आचि खेळाडंूच्या अचर्क 

प्रगतीसाठी अथससहाय्य देवू केले आहे त्याबद्दल महाराष्ट्र  जू्यदो असोचसएिि श्री पुचित बालि यांिे मिापासूि आभार 

प्रकट करते.   

श्री पुचित बालि यांच्या दातृत्वामुळे खेळाडंूसाठी चिवास आचि भोिि व्यवस्था चि:िुल्क असेल यांसह राष्ट्र ीय स्परे्साठी 

िािार् या महाराष्ट्र  ‘बी’ संघािा प्रवास खिसदेखील महाराष्ट्र  जू्यदो असोचसएिि या देिगीतुि करेल. 

स्परे्चा तपिील खालील प्रमाणे; 

1 स्पर्ास कालािर्ी वदनांक 08, 09 आवण 10 ऑगस्ट 2022 (सोमिार, मंगळिार आवण बुर्िार) 

2 स्पर्ास आवण वनिास विभागीय क्रीडा संकुल, स्व. मीनाताई ठाकरे से्टडीयम, वहरािाडी, औरंगाबाद नाका, नाविक 

3 स्परे्चे िेळापत्रक वदनांक: 08 ऑगस्ट 2022- खेळाडंुिे आगमि: दुपारी 12 िाजेपयंत; वििे: से्टडीयम येथे लगेचच; 

मॅिेिसस मीचटंग / डर ॉि: 3.00 िा. स्पर्ासस्थळी;  संध्या. 06.00 िा. उदघाटन; नंतर लगेचच स्पर्ास प्रारंभ.   

वदनांक: 09 ऑगस्ट 2020- स्पर्ास: सकाळी 9 ते कायसक्रम संपेपयंत 

वदनांक: 10 ऑगस्ट 2020- स्पर्ास: सकाळी 9 ते कायसक्रम संपेपयंत 

सवस सचिवांिा चविंती आहे की वेळेिे आचि स्पर्ाांिे वेळापिक लक्षात घेता आपल्या संघाच्या प्रवासािे चियोिि तसे 

आखूि वेळेवर संघाला स्पर्ासस्थािी वेळेवर उपस्स्थत रहाण्याच्या सूििा द्याव्यात.  

6) िुल्क:   प्रिेि िुल्क:  रुपये 500/- प्रते्यकी. उिीराचे प्रिेि िुल्क रु. 1500/- 

   (सबजु्यवनयसस,जु्यवनयसस आवण वसवनयससचे वनमंवत्रत संघ िावषसक िुल्क रुपये 3000/- ज्यांनी भरले 

नसतील    त्यांना या स्परे्िेळी भरािे लागेल.)           

 7) भोजन व्यिस्था: 

 

 
  

8) वनिास व्यिस्था:   स्पर्ास समाप्ीनंंतर वद. 10.08.2020 रोजी रहाण्याची सोय केलेली िाही. 

7) हमी जमा :  वडपॉविट रु 1000/- प्रती संघ 

9) प्रते्यक संघाच्या खेळाडूस एकाच िजनगटामधे्य खेळता येईल. पुरुष (-) 56 वकलो आवण मवहला (-) 44 वकलो मर्ील विजेता 

राष्ट्र ीय स्परे्स जाणार नाही. या िजनगटाव्यवतररक्त इतर सिस (7+7) 14 िजन गटातील विजेते वदनांक 16 ते 20 ऑगस्ट 2022 

दरम्यान लखनौ येथे आयोवजत राष्ट्र ीय स्परे्मधे्य सहभागी होतील.  

िषस 2019 मधे्य कोविड संसगासमुळे कोणत्याही स्पर्ास फेडरेिनने आयोवजत केल्या नाहीत. यािषी नॅिनल गेम्स 27 सप्टेंबर 2022 

पासून गुजरात येथे आयोवजल्या असून लखनौ येथील राष्ट्र ीय स्परे्तून नॅिनल गेम्ससाठी संघ वनिडले जातील. त्यामुळेच या 

िषीच्या राष्ट्र ीय स्पर्ांचे आयोजन हे अतं्यत लघु-सूचनेने करण्यात येत असल्याचे जू्यदो फेडरेिनने कळिले आहे. लखनौ राष्ट्र ीय 

स्परे्साठी सहभागी होण्याकररता राज्याचा संघ या स्परे्तून वनिडला जाईल. यासाठी सुिणसपदक विजेता खेळाडू आपल्या राज्याचे 

प्रवतवनर्ीत्व करेल. ज्या िजनगटामधे्य मंुबईचा खेळाडू प्रथम आला असेल तेथे लगेचच उिसररत पदकविजेत्यांमरू्न स्पर्ास घेऊन / 

पररस्स्थतीनुरूप वनणसय घेऊन खेळाडूची वनिड केली जाईल. 

10) एंटर ी फॉमस: सवस एंटर ी (प्रवेचिका) ऑिलाइि पद्धतीिेि स्वीकारल्या िातील.   

वद. 08 08.2022 वद. 09 08.2022 वद. 10 08.2022 

रात्रीचे भोजन न्याहारी, दुपारचे भोजन आवण रात्रीचे भोजन न्याहारी, दुपारचे भोजन 
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वजल्याने एंटर ीद्वारे पाठविलेल्या खेळाडंूची नािे पुढील कायसिाहीसाठी म्हणजे ओळखपत्र, लॉटससाठी िापरली जाऊन त्याच 

नािांची खेळाडंूची यादी ओळखपते्र आवण प्रमाणपते्र कम्प्युटरच्या माध्यमातून वपं्रट करण्यासाठी िापरली जाईल. यासाठी सिांना 

पुन्हा एकदा सूचना की, खेळाडंूच्या मावहतीच्या वििरणामधे्य योग्य से्पवलंगसह पूणस नाि, जन्मतारीख इत्यादी, वजल्हा सवचिांनी 

अतं्यत काळजीपूिसक भरािी. यदाकदावचत जर नािांमर्ील काही चुका िाल्यास आवण त्याप्रमाणे आयडी-काडस आवण 

सवटसवफकीट वपं्रट िाल्यास परत ओळखपते्र वकंिा प्रमाणपते्र तयार केले जाणार नाहीत आवण या नुकसानीस वजल्हा संघटना 

सिसस्वी जबाबदार असेल.  
 

एंटर ी फॉमसिर (हाडसकॉपीिर) अध्यक्ष / सवचि यांनी स्वाक्षरी करून हा फॉमस अवर्कृत संघ व्यिस्थापकांबरोबर स्परे्वठकाणी 

जन्मतारखेच्या दाखल्यांसह द्यािा.  

1) एंटर ी बरोबर (हाडसकॉपी बरोबर) प्रते्यक खेळाडूचे जन्मतारखेचे मूळ (ओररवजनल) दाखले आवण त्यांच्या िेरॉक्स-प्रती  जमा 

कराियात तसेच एक पासपोटस आकाराचा फोटो जमा करािा.  

2) मूळ कागदपते्र पावहल्यािर िेरॉक्स दाखले प्रमावणत करून MJA रेकॉडससाठी ठेिले जातील आवण मूळ कागदपते्र वजल्हा संघ 

व्यिस्थापकांकडे लगेचच वदली जातील. 

3) त्यामुळे संघ व्यिस्थापकांनी िेरॉक्स दाखले सत्यावपत िाल्यािर मूळ दाखले आठिणीने न्यािेत. ही जबाबदारी संघ 

व्यिस्थापकांची असेल. ते संघ व्यिस्थापकांनी मूळ दाखले परत न नेल्यास / गहाळ िाल्यास राज्य जु्यदो संघटनेचे कोणतेही 

पदावर्कारी, आयोजक संघटनेचे पदावर्कारी अथिा स्परे्साठी नेमलेले कोणतेही तांवत्रक अवर्कारी जबाबदार असणार नाहीत 

याची नोदं घ्यािी आवण संघ व्यिस्थापकांना काम िाल्यािर दाखले परत घेण्याच्या सूचना वजल्हा सवचिांनी गांवभयासने द्याव्यात.   

 आपल्या वजल्याची प्रिेविका (एन्ट्र ी) वदनांक 05.08.2022 पयसन्त अपलोड करािी. अपलोड केलेल्या एंटर ीमधे्य आपण 

वदनांक 05.08.2022 रोजीच्या रात्रो 11.59 पयसन्त बदल करू िकता, मात्र त्यानंतर केले बदल हे उिीराची एंटर ी समजली 

जाईल. उिीराच्या प्रिेविकांना रु. 1500/- िुल्क भरािे लागेल. 

 वदनांक 06.08.2022 रोजी रात्रो 11.59 नंतर एंटर ी स्वीकारणे वसस्स्टम बंद करेल.  

 खेळाडू प्रिेविकांमरे् वदल्या गेलेल्या िजनगटामधे्यच खेळू िकतील. 

 पंिांिी चद. 08.08.2022 रोिी सकाळी 10 वािेपयांत पोहोििे गरिेिे आहे.  

11) स्पर्ास वनयम: स्पर्ास जेएफआयच्या नूतन प्रचवलत वनयमांप्रमाणे आयोवजल्या जातील. 

 प्रते्यक वजल्याच्या संघामर्ील मुले-मुली गटाच्या एका िजनगटामदे्ध एकाच खेळाडूस सहभागी होता येईल. 

 वििगट: 

खेळाडूचे िय िषस 2022 मधे्य 15 िषे पूणस केलेले असायला हिे. Players must be above 15 years in the year 2022. 

या पररपिकासोबत चदलेल्या िमून्याप्रमािे चिल्हा संघटिांिी 18 वषासखालील खेळाडंूच्या पालकांकडूि हमीपि 

घेतल्याचिवाय 18 वषासखालील खेळाडंूिा चिल्हा िाििी स्परे्त खेळू देवू िये आचि या राज्य स्परे्साठी पाठवू िये. 

खेळाडू िन्मवषस 2007 अथवा त्यापूवी 

15 वषासवरील पुरुष खेळाडू    15 वषासवरील मचहला खेळाडू  

56   वकलो: 56 वकलो आवण पयसन्त   44 वकलो: 44 वकलो आवण पयसन्त 

-60  वकलो: 56 वकलोिर आवण 60 वकलो पयसन्त -48 वकलो: 44 वकलोिर आवण 48 वकलो पयसन्त 

-66  वकलो : 60 वकलोिर आवण 66 वकलो पयसन्त -52 वकलो: 48 वकलोिर आवण 52 वकलो पयसन्त 

-73  वकलो: 66 वकलोिर आवण 73 पयसन्त  -57 वकलो: 52 वकलोिर आवण 57 पयसन्त  

-81   वकलो: 73 वकलोिर आवण 81 पयसन्त  -63 वकलो: 57 वकलोिर आवण 63 पयसन्त  

-90  वकलो: 81 वकलोिर आवण 90 पयसन्त  -70 वकलो: 63 वकलोिर आवण 70 पयसन्त  

-100 वकलो: 90 वकलोिर आवण 100 वकलो पयसन्त -78 वकलो: 70 वकलोिर आवण 78 वकलो पयसन्त 

+100 वकलोिर +78 वकलोिर 

 जन्मतारखेच्या दाखल्यासंदभासत जेएफआयच्या वनयमाप्रमाणे खालील तीन मूळ अवर्कृत प्रवतमरे् ियाचा दाखला आणणे 

गरजेचे आहे. यावििाय खेळाडूला खेळण्यास परिानगी वमळणार नाही. 

1 अ) महानगरपावलका / पंचायत सवमती अथिा समरूप िासकीय अवर्कृत व्यस्क्तद्वारा जारी ियाचा दाखला / विभागातील सक्षम मुख्य 

िैद्यकीय अवर्कारी यांनी लेटरहेडिर सहीविक्ांनीिी जारी केलेला दाखला, 

2 ब) मुख्याध्यापक / प्राचायस यांनी लेटरहेडिर सहीविक्ांनीिी जारी केलेले प्रमाणपत्र यामरे् जन्मतारीख, िवडलांचे नाि, विद्यार्थ्ासचा विकत 

असलेला िगस, पत्ता, टेवलफोन क्रमांक, आवण िाळेचा फॅक्स आवण दूरध्वनी क्रमांक वलवहलेला असायला हिा. ही मावहती विद्यार्थ्ासच्या पासपोटस 

आकाराच्या फोटोिर रबरी विक्का आवण मुख्याध्यापक / प्राचायस यांच्या स्वाक्षरीसह साक्षांकीत (अटेसे्टड) केलेले हिे.  

3 क) भारत सरकारतफे जारी केलेल्या आर्ार काडासची मूळ प्रत   
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हे तीनही दाखले अवनिायस असून यावििाय खेळाडूस खेळू वदले जाणार नाही. (दाखल्याच्या प्रमाणासाठी जेएफआयचे 

स्परे्संदभासतील मूळ इंग्रजी पररपत्रक ग्राय र्रले जाईल. खेळाडंुचे िय हे कॅलें डर िषासप्रमाणे जानेिारी ते वडसेंबर असे गृहीत र्रले 

जाईल.) 

12) महाराष्ट्र ाच्या पोवलस संघास आपण गतिषीपासून स्वतंत्र प्रिेि देत आहोत. त्यामुळे सिस पोवलस खेळाडंूनी त्यांच्या पोवलस संघ 

वनिड चांचणी स्परे्त सहभाग घेणे आवण त्याच संघातून खेळणे क्रमप्राप् आहे. यामुळे आपल्या वजल्हा संघातून कोणत्याही 

पोवलस खेळाडूस सहभागी करून घेऊ नये. “पोचलस संघातील प्रते्यक जू्यदो खेळाडू हा फक्त आचि फक्त पोचलस दलाच्या 

चिवड िांििीद्वारेि सहभागी होवूि पोचलस संघातूिि खेळेल. (येथे पोवलस दल म्हणजे एसआरपीएफ यांसह तत्सम राज्य 

िासनाची सुरक्षा बल समजले आहे.)     

13) आजपयंतचा अनुभि असा आहे की राष्ट्र ीय स्परे्साठी राज्याच्या संघामधे्य वनिडल्या गेलेल्या खेळाडंूपैकी काही खेळाडू 

स्परे्च्या िेिटच्या वदििी सूचना देताना हजर नसतात तेंव्हा संबंवर्त खेळाडू अनुपस्स्थत राहू नयेत याची काळजी संघ 

व्यिस्थापकांनी घ्यािी आवण या वमवटंगसाठी खेळाडू उपस्स्थत रहाण्याची ताकीद द्यािी.    

14) कें द्र सरकार अंॅटी-डोवपंगबाबत कडक र्ोरण राबित असल्याने डोवपंग टेस्ट गांवभयासने केल्या जातात. काही वदिसांपूिी 

डोवपंग चाचणी करून खेळलेल्या तीन खेळाडंूना िोरू्न त्यांच्यािर खेळण्यास बंदी आणल्याचेही सिस राज्य संघटनांना 

फेडरेिनने कळिले आहे. त्यामुळे आपण आपल्या वजल्याच्या संघामर्ील प्रते्यक खेळाडूकडे जातीने लक्ष देिून खेळाडू अिा 

गैर गोष्ट्ी करत नाहीत याची खातरजमा करािी. याची सुरुिात राज्य स्परे्पासून करण्याचाही िासनाचा मानस आहे याची जाणीि 

खेळाडंूना करून द्यािी जेणेकरून मेडलच्या छोट्या मोहापायी खेळाडूने आपले संपूणस कररयर िाया घालिण्यापासून आपण 

सिांनी परािृत्त करािे.  

15) राज्य संघामधे्य वनिड िालेल्या खेळाडूला राष्ट्र ीय स्पर्ास सहभाग बंर्नकारक आहे. संयुस्क्तक कारणावििाय अथिा योग्य 

िेळी पूिसकल्पना न देता राष्ट्र ीय स्परे्स अनुपस्स्थत राहून पयासयाने राज्याच्या त्या गटातील बाकी खेळाडंूिर अन्याय करणार् या  

खेळाडूिर वनलंबनाची आवण आवथसक दंडात्मक कारिाई करण्याचा ठराि राज्य संघटनेनी पाररत केला आहे आवण त्याप्रमाणे 

कायसिाही देखील केलेली आहे.   

16) महाराष्ट्र  जु्यदो संघटना कोणत्याही पररस्स्थतीत, कोणाचेही गैरितसन कदावपही सहन करणार नाही. स्पर्ास आवण वनिास या 

वठकाणी असभ्यपणा, मोठयाने आिाज करणे, मोबाईलिर इतरांना त्रास होईल असा त्याचा िापर करणे इत्यादी गैरितसन कोणीही 

करू नये. वनिास, भोजन आवण खेळण्याचा पररसर येथे गैरितसन केल्याची मावहती कळिण्याची जबाबदारी सामावयक राहील. 

याचबरोबर मालमते्तचे नुकसान कोणीही आवण कोणत्याही कारणाने केल्यास त्या संबंवर्त संघाकडून तो खचस िसूल तर केलाच 

जाईल वििाय संबंवर्तांिर कडक कारिाई केली जाईल. महाराष्ट्र ाच्या संघातील त्या वजल्याचे स्थान जाणे अथिा वजल्याचे 

वनलंबनदेखील होिू िकते याची गंभीर नोदं घेऊन, आपल्या विस्तवप्रय खेळाची परंपरा जबाबदारीने सिांनीच पुढे न्यािी ही 

सिांनाच आग्रहाची विनंती. यासाठी संघव्यिस्थापक आवण संघाबरोबरील प्रविक्षकांना प्रते्यक वजल्याच्या सवचि/अध्यक्षांनी 

जागरूक रहाण्याच्या सूचना द्याव्यात.  

 मॅटिर येिून न खेळता िॉकओव्हर देणार् या खेळाडूस / संघास दरिेळी रु 100/- दंड केला जाईल.  

17) संघातील खेळाडंूच्या आवण सहभागी सभासदांच्या विम्याची जबाबदारी संबंवर्त वजल्याची असेल. खेळाडंूना स्परे्च्या 

कालािर्ीमधे्य अथिा स्परे्कररता येताना अथिा स्परे्हून आपल्या गािी परतताना कोणत्याही घटनेमुळे होणार् या इजांची / 

दुघसटनांची जबाबदारी संयोजक संघटना अथिा महाराष्ट्र  जु्यदो संघटनेिर वकंिा त्यांच्या पदावर्कार् यांिर अथिा आयोजन कारणात 

सहभागी असणार् यांिर रहाणार नाही. मात्र स्परे्दरम्यान प्राथवमक उपचाराची सोय आयोजकांकडून स्पर्ास वठकाणी करण्यात 

येईल. मात्र प्राथवमक उपचाराव्यवतररक्त  खचस आवण सोय ज्या-त्या संघास करािी लागेल याची नोदं घ्यािी.  

18) सभासद नसणार् या वजल्हा संघटनेस स्परे्मरे् सहभाग देण्या - न देण्याचा अवर्कार महाराष्ट्र  जु्यदो संघटनेकडे सुरवक्षत 

असेल.  

19) प्रते्यक वजल्यातील खेळाडू हा त्या वजल्यातील रवहिासी असायला हिा. अथासत कोणताही खेळाडू स्वत:चा वजल्हा सोडून 

इतर वजल्यातून खेळताना आढळल्यास त्यािर कारिाई होईल तसेच त्यास मदत करणार् या संबंवर्त क्लब / वजल्हयािरही 

कारिाई होईल. 

20) व्यिस्थापक / प्रविक्षक संघासोबत नसलेल्या संघास रहाण्याची जागा उपलब्ध होणार नाही. 

21) स्पर्ास दरम्यान प्रविक्षकासाठी असलेल्या आसनव्यिस्था केली असते त्या खुचीिर वजल्याच्या प्रिेविकेिर नाि असलेल्या 

प्रविक्षकानेच बसायचे आहे. इतर कोणासही या वठकाणी बसण्याची परिानगी नाही.  

22) रेफरीचंा वनणसय अंवतम असेल. रेफरीच्या वनणसयाबाबत आके्षप असल्यास फक्त संघाच्या व्यिस्थापकांनी या संदभासत मॅट 

चेअरमन / स्पर्ास संचालक यांच्यािी संपकस  सार्ािा.  

23) राष्ट्र ीय स्पर्ांसाठी जेएफआयच्या वनयमाप्रमाणे असलेली जु्यदोगी ग्राय र्रण्यात येतात यासाठी याची व्यिस्था राज्याच्या 

वनिडल्या गेलेल्या संघातील खेळाडंूना करािी लागेल. मात्र राज्य स्परे्साठी विविष्ट् कंपनीची जु्यदोगी हा वनकष आिश्यक नसून 



 

 

 

Page 4 of 5 

 

फक्त फेडरेिनच्या वनयमाप्रमाणे जु्यदोगीचा आकार आवण स्वच्छतेच्या बाबतीत वनकष कायम असेल. महाराष्ट्र  जु्यदो संघटनेचा 

आग्रह आहे की खेळाडंूनी IJF / JFI यांच्या मान्यताप्राप् जु्यदोगी नेहमीच िापराव्यात. 

24) महाराष्ट्र ाच्या संघामधे्य वनिड िालेल्या खेळाडूना राष्ट्र ीय स्परे्साठी प्रिेि िुल्क, नोदंणी आदीसाठी अंदाजे रु 400/- (रुपये 

चारिे फक्त) लगेचच राज्य संघटनेकडे भरािे लागतील याची नोदं घ्यािी. 

25) सिस पत्रव्यिहार संघटनेच्या लेटरहेडिर प्रावर्कृत व्यिस्थापक अथिा सवचि यांच्या स्वाक्षरीने व्हािा. 

 आयजेएफच्या/जेएफआयच्या नव्या वनयमांनुसार खेळाडूस प्रोत्साहन देताना (वचयररंग करताना) अथिा कोणत्याही प्रसंगी 

रेफरीच्या वनणसयािर आके्षपाहस प्रवतवक्रया देणे, रेफरीचे लक्ष विचवलत करणे आदी घडल्यास कारिाई करण्यात येिू 

िकते.  

 आके्षपाहस सामन्याचे रेकॉवडंग पहाताना राज्य संघटनेच्या अवर्कृत कॅमेरामर्ीलच रेकॉवडंग पावहले जाईल, िैयस्क्तक 

मोबाइलचे रेकॉवडंग गृहीत र्रले जाणार नाही.  
 

महाराष्ट्र  जु्यदो असोवसएिनकडील सिस मावहती सिस इचु्छकांना कायम उपलब्ध व्हािी-कोणीही स्परे्पासून / कायसक्रमापासून 

िंवचत राहू नये यासाठी इंटरनेटिर www.mahajudo.com हे संकेतकेन्द्र (िेबसाईट) आहे. कृपया सिस जू्यदो संघटनांनी – 

खेळाडंूनी – जु्यदोपे्रमीनंी या साईटिरून मावहती घ्यािी. अवर्क मावहतीसाठी िैलेि वटळक, (94220 29656) जनरल सेके्रटरी, 

महाराष्ट्र  जु्यदो संघटना वकंिा श्री दत्ता आफळे ( 94231 50231) सेके्रटरी, तांवत्रक सवमती अथिा नाविकचे प्रवतंवनर्ी श्री रिी 

मेटकर (94220 62631) कोिाध्यक्ष महाराष्ट्र  जु्यदो असोवसएिन; श्री योगेि विंदे ( 94032 75836) यांच्यािी संपकस  सार्ािा.  

 

कळािे,  

 

िुभेच्छांसह, 

 

 

आपला विश्िासू, 

 

 

 

 

िैलेि वटळक 

महासवचि 

महाराष्ट्र  जु्यदो असोवसएिन 
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प्रवत, 

सवचि 

        वजल्हा जु्यदो संघटना 

चवषय: जु्यदो स्परे्च्या सहभागासाठी 18 वषासखालील खेळाडूच्या पालकांिे परवािगी/हमी पि 

महोदय / महोदया, 
 

मी या पत्राद्वारे मािा पाल्य (पूणस नाि) कुमार / कुमारी       इयत्ता 

यास महाराष्ट्र  जु्यदो संघटनेद्वारे वदनांक 08 ते10 ऑगस्ट 2022 दरम्यान नाविक येथे आयोवजत राज्य स्परे्च्या पूिस 

तयारीचा भाग असलेल्या वजल्हा वनिड चाचणी स्परे्मधे्य तसेच राज्य स्परे्मधे्य जु्यदो खेळाडू म्हणून सहभागी 

होण्यासाठी मी मािी परिानगी देत आहे. मला जु्यदो खेळातील तसेच खेळण्यासाठी करण्यात येणार् या 

प्रिासादरम्यानच्या जोखीमीचंी पूिसकल्पना वजल्हा संघटेनेद्वारे वदलेली आहे.  
 

मला हेही मावहती आहे की, माझ्या पाल्याचे प्रविक्षक, संघाचे व्यिस्थापक आवण वजल्हा अथिा राज्य संघटनेचे 

पदावर्कारी माझ्या पाल्याच्या सुरके्षसाठी आिश्यक आवण योग्य ती सिस काळजी घेत आहेत. योग्य ती सिस काळजी 

घेऊनही, जर कदावचत कोणतीही अवप्रय घटना घडल्यास मी माझ्या पाल्याचे प्रविक्षक, संघाचे व्यिस्थापक आवण 

वजल्हा अथिा राज्य जु्यदो संघटनेचे पदावर्कारी यांना जबाबदार र्रणार नाही.   
 

मी या पत्राद्वारे अिीही हमी देतो की, मािा पाल्य सुरवक्षततेचे सिस वनयम काटेकोरपणे पाळेल आवण त्यांनी ते आयुष्यात 

नेहमीच पाळािेत यासाठी मी त्याला मागसदिसनही केलेले आहे. 

कृपया माझ्या पाल्याबाबतीत खालील िैद्यकीय नोदं ठेिािी; (लागू नसल्यास लागू नाही असे वलहािे) 
 

1. अॅलजी:       ______________________  
 

2. नेहमीची औषरे् घेत असल्यास:    ______________________ 
 

3. काही आजार / जखम      ______________________  
 

4. वटटॅवनयसचे इंजेक्शन कर्ी घेतले आहे.    ______________________  
 

5. रक्तगट       ______________________  
 

               

 पालकांची स्वाक्षरी:________________________________ 

       

पालकांचे नाि : _______________________________ 

 

तारीख:         /        /2022;            स्थळ: ______________ 

 

प्रत: ििरल सेके्रटरी, महाराष्ट्र  जु्यदो असोचसएिि  


