डेरवण युथ गेम २०१९ मधे online न दणी कर याकर ता
मागदशक सूचना.
1. कृपया सं थे या www.svjctsportsacedemy.com या वेबसाईटला भेट दे ऊन
म'
ु यपानावर डेरवण यथ
ु गेम २०१९ रिज 2े शनसाठ5 6दले7या 8लंकपैक: यो<य
8लंकची ?नवड करा.( रिज 2े शनपव
ु A कृपया

पधCची कायDEम पFGका पण
ु D

वाचावी)
2. आप7या

E:नवर आले7या वैयिJतक ( Individual ) अथवा सां?घक ( Team )

खेळ नPदणीकरता यो<य ती 8लंक ?नवडा.
3. नवीन उघडले7या RवंडोमSये आपण रिज 2े शन कT इि छत असले7या Event
ची ?नवड करा व सब8मट करा. उदा. डेरवण यथ
ु गेWस २०१९
4. फॉमDमSये RवचारलेलZ वैयिJतक मा6हती जसे क: नाव, प]ता, मोबाईल Eमांक,
इमेल, ज^म6दवस, इ]यादZ अचक
ू भरा. `या 6ठकाणी पयाDय ?नवडायचा आहे
तेथे यो<य पयाDयाची ?नवड करा आaण पढ
ु े जा. हZ वैयिJतक मा6हती केवळ
एकदाच भरावयाची अस7याने ती अचक
ू भरdयासाठ5 यो<य ती खबरदारZ घेणे
गरजेचे आहे . District, Taluka, School यांची ?नवड 6दले7या पयाDयातून
करावयाची आहे .
5. वैयिJतक मा6हती भर7यानंतर खेळाची ?नवड करdयाकरता eथम यो<य
Category उदा. Outdoor fकंवा Indoor ?नवडा. ]यानंतर यो<य Sub-category
ची व आपण भाग घेत असले7या खेळाची (game) ?नवड करा. आप7याला
उपलgध असलेला वयोगट 8स टZम आप7याला दाखवेल ]यातून यो<य पयाDय
?नवडा. कृपया लhात ठे वा एकावेळी आप7याला एकच खेळ (गेम) ?नवडता
येईल. एकापेhा जा त खेळाकरता add more पयाDय वापरा व वरZल कृतीची
पन
ु राव]ृ ती करा.
6. खेळांची ?नवड झा7यावर 8स टZम आप7याला भरावयाची रJकम दाखवेल. ती
भरdयाकरता online fकंवा Cash चा पयाDय ?नवडा.

7. सं थेकडून राहdयाची (Accommodation) सोय हवी अस7यास तो पयाDय
?नवडावा.
8. कायDEम पFGकेत नमद
ू केलेलZ कागदपGे (Identity/Age proof) 6दलेलZ 8लंक
वापTन upload करा व शेवटZ submit करा.
9. आपण भरलेललZ मा6हती आप7याला एकFGतपणे

E:नवर 6दसेल, बदल

करdयाकरता edit चा वापर करा व परत submit करा.
10. आपण फ: भरdयाकरता online पयाDय ?नवडला अस7यास आप7याला
payment site वर redirect करdयात येईल जेथे आपणास payment ची efEया
पण
ू D करावयाची आहे .
11. Payment ची पत
D ा झा7यावर नवीन RवंडोमSये उघडले7या Acknowledgment
ु त
फॉमD `यामSये आपण दे य असलेलZ fकंवा 6दलेलZ eवेश फ: दे खील दाखवलेलZ
असेल, तो कृपया save कTन ठे वावा fकंवा printout काढावी.
Acknowledgement ची एक eत आपण 6दले7या इमेल वर पाठवdयात येईल
तसेच आपला PRN (Permanent registration number) आप7या मोबाईलवर
SMS केला जाईल. हा Eमांक आप7याला SVJCT

या e]येक

पधCसाठ5

उपयोगी पडू शकेल.
12. Cash चा पयाDय ?नवड7यास आपलZ दे य eवेश फ: सं थेमSये भर7यावरच
आपलZ नPदणी डेरवण यथ
ु गेम २०१९

पधCकरता ?निsचत समजलZ जाईल

याची कृपया नPद tयावी.
13. आप7या eवेश फ:चा भरणा सं थे या E:डासंकुलातील कायाDलयात रोख
वTपात करता येईल. eवेश फ:ची पावती reporting

या वेळी खेळाडूला

दे dयात येईल
14. Reporting करताना खालZलपैक: एक कागदपG बरोबर असणे आवsयक आहे .
• आधार काडD
• ज^म दाखला
• शाळे चा दाखला(शाळे या म'
ु याSयापकां या सहZ 8शJJयास6हत)
• Bonafide Certificate(शाळे या म'
ु याSयापकां या सहZ 8शJJयास6हत)

Frequently Asked Questions ( FAQ)
1. Category / Sub Category / Game 6दसत नाहZ
• Category / Sub Category / Game चे लोड होणे आप7या भागातील
इंटरनेट या

पीडवर अवलंबन
ू आहे . Category ?नवड7यावर ३-५ सेकंद

वाट पहा व Sub Category वर िJलक करा. हZच कृती game साठ5सz
ु ा
करा.
2. मी डेरवण यथ
ु गेम २०१९

पधCकरता नPदणी केलZ असन
ू मला PRN 8मळालेला

आहे . मला अजून एखादया खेळात भाग घेता येईल का ?
• हो. आपण वेबसाईट वरZल Already registered, Add more Games 8लंकचा
वापर कTन अ|धक खेळांची ?नवड कT शकता.
3. शाळा कशी ?नवडायची ? जर माझी शाळा 6दले7या 8ल टमSये 6दसत नसेल
तर काय करावे ?
• आप7या शाळे या नावाचे eथम अhर type करा, काहZ सेकंदात ]या
अhराने चालू होणा}या शाळांची यादZ दाखवलZ जाईल ]यात आपलZ
शाळा असेल तर select करा अथवा आप7या शाळे चे नाव type करा
आaण पढ
ु े जा.
4. मी Category/sub-category/game ?नवडला आहे तरZ मला माझा वयोगट 6दसत
नाहZ
• कृपया

पधCचे पGक ?नट वाचन
ू बघा आaण आपण ?नवडले7या

खेळासाठ5 तो वयोगट उपलgध आहे ना याची खाGी करा.तरZहZ अडचण
अस7यास सं थेशी संपकD साधा.

5. कॅरम व चेस eकारात रिज 2े शन eो•ॅम माझा वयोगट फJत U18 दाखवतो हे
बरोबर आहे का?
• कॅरम व चेस हे दो^हZ E:डाeकार open वयोगटात मोडत अस7यामळ
ु े
रिज 2े शन eो•ॅम सवाDत मोठा वयोगट दाखवतो. आपले वाय 18 पेhा
कमी असेल तर आप7याला काहZ अडचण अपे‚hत नाहZ.
6.

मला माƒया वयोगटा „य?त…रJत पढ
ु या वयोगटात खेळायचे आहे ते चालू
शकेल का ?
• नाहZ, सं थे या ?नयमानस
ु ार आप7याला फJत आप7याच वयोगटात
खेळवायचे आहे . काहZ ?नवडक खेळांसाठ5 open category उपलgध आहे .

7. Category/sub-category / वैयिJतक / सां?घक वयोगटानT
ु प खेळांची यादZ
उपलgध आहे का ?
• हो. www.svjctsportsacedemy.com या वेबसाईटवर अशी यादZ
उपलgधआहे ]याचा वापर करावा.

