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संदर्भ – मखोखोअ/प.ुम परि-३/२०२१-२२                                                 ददन ंक : १४ नोव्हेंबि,२०२१  

स्पर् भ संबरं्ी परिपत्रक 

         महाराष्ट्र खो-खो असोससएशनची सन २०२१- २२ ची परुुष/मसहला या गटाांची ५७ वी राज्य अस ांक्यपद व सनवड 

चाचणी स्पर्ाा सध्या राज्यातील कोसवड-१९ ची पररसस्ितीची शासनाची सनयमावली पाहता एकसित  माव न करता  

साखळी सामने गटानसुार वेगवेगळ्या स ल्ह्यात आयोस त केले  ातील. गट साखळी सामनयाांचे वेळापिक व सामने 

आयोस त करणाऱ्या स ल्ह्हा सांघटनेचे नाव व स्पर्ेचे सिकाण आपणास सोबत सदलेल्ह्या तक््यात सदले आह.े सदर साखळी 

स्पर्ाा सद.४ व ५ सडसेंबर, २०२१ या कालावर्ीत सवसवर् स ल्ह्यात आयोस त करण्याचे सनसित केले आह.े सदर साखळी 

सामनयाांमर्नू बाद पद्धतीकररता पाि िरलेल्ह्या १६ सांघाांची (परुुष-१६/मसहला१६) स्पर्ाा राज्य सांघटना स्पर्ाा स्िळ व 

सदनाांक सनसित झाल्ह्यावर कळवेल. सद.२६ ते ३० सडसेंबर,२०२१ या कालावर्ीत होणाऱ्या ५४ व्या परुुष/मसहला राष्ट्रीय 

अस ांक्यपद स्पर्ेत भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्राच्या प्रासतसनसर्क सांघातील खेळाडू सनवडीसािी ही प्रमखु स्पर्ाा राहील. राज्य 

अस ांक्यपद स्पर्ेच्या दृष्टीने खालील बाबी लक्षात घेऊन ्यासांबांर्ी आवश्यक ती पतूाता करण्यात यावी. 

स्पर् भ दिक ण         :  सोबत जोडलेल्य  तक्त्य तील दिक ण नुस ि 

स्पर् भ क ल वर्ी              :  दद. ४ व ५ दडसेंबि,२०२१ (स खळी स मन्य करित  ) 

प्रवेश शुल्क                   :  पुरुष – १००/-, मदहल  – १००/-   

प्रवेश दस्वकृती संबंर्ी दनयम 

१.  फक्त असोससएशनच्या सांलग्न शाखानाांच प्रवेश समळेल. 

२. सन २०२१-२२ या वषााचे सांलग्नता शलु्ह्क रु. ५००/- तसेच खेळाडू नोंदणी शलु्ह्क (कमीत कमी रु. ७५०/-) आसण  प्रवेश 

शलु्ह्क भरलेले असले पासह े. 

३. स ल्ह्हा अस ांक्यपद स्पर्ेत भाग घेतलेल्ह्या खेळाडूांची नोंदणी केली पासह े. तसेच ्या खेळाडूांची सांघसनहाय यादी राज्य 

सांघटनेकडे नोंदणीसािी सदली पासह े. सदर स्पर्ेत खो खो महासांघाकडे खेळाडू नोंदणी केलेले खेळाडूच सहभागी होऊ 

शकतात. 

४. काही कारणास्तव खेळाडूांचे नावासहीत प्रवेश अ ा मदुतीत पािसवणे शक्य नसल्ह्यास तसे लेखी कळवावे. मदुतीत कळसवले 

नसल्ह्यास सदर स ल्ह्हा सांघाांना स्पर्ेत प्रवेश सदला  ाणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी. 

५. स ल्ह्हा सांघटनेच्या ससचवाांनी प्रवेश अ ा भरताना ् यातील  मासहती पणूा भरावी. सांघातील खेळाडू यापवूी कोण्याही गटाची 

राज्य अस ांक्यपद स्पर्ाा खेळला असेल तर  ्याची खािी करून राज्य सांघटनेने ्याला सदलेल्ह्या खेळाडू नोंदणी क्रमाांकाची 

नोंद प्रवेश अ ाात करावी.  र तो यापवूी राज्य स्पर्ाा खेळला नसेल तर नवीन म्हणनू नोंद करावी. 

इति दनयम 

१. प्र्येक खेळाडूच्या पािीवर सामनासर्काऱ्याना सदसेल असा क्रमाांक असणे आवश्यक आह.े खडूने सलसहलेले नांबर चालणार 

नाहीत. खेळाडूांनी ्याांच्या स ल्ह्याच्या गणवेशातच मैदानात उतरले पासह े. गणवेशासशवाय  स ल्ह्हा सांघाला स्पर्ेत खेळू 

सदले  ाणार नाही. खेळाडूांना भगवा गणवेश वापरता येणार नाही. प्र्येक स ल्ह्याच्या गणवेशामध्ये भगव्या रांगाचा ३०% 

पेक्षा असर्क वापर होऊ नये अनयिा स ल्ह्हा सांघटनेवर रु. ५००/- ची दांडा्मक कारवाई करण्यात येईल. 

२. असोससएशनच्या सवा सांलग्न सांस्िाांनी स्पर्ेत भाग घेतलाच पासह े. ह ेघटना्मक बांर्न ्याांच्यावर राहील. 

३. उपउपान्य फेरीचे सामने झाल्ह्यानांतर  ेवढया सांघाांनी स्पर्ेत भाग घेतला असेल तेवढया सांघाांची क्रमवारी लघतु्तम आक्रमण 

पद्धतीने सामने खेळून सनसित केली  ाईल. खेळाडूांनी सवा सनयमाांचे व सशस्तीचे पालन काटेकोरपणे करावे. सांघासोबत  
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व्यवस्िापक असणे आवश्यक आह.े स्पर्ेत कुिल्ह्याही घटकाने गैरवतान केल्ह्यास ्याचे सवरुद्ध राज्य सांघटना किोर 

कायावाही करील. 

४. खेळाडूांना सवनामलु्ह्य एक वेळचा अल्ह्पोपहार व भो न तसेच फे्रश व आराम करण्याची व्यवस्िा स्पर्ाा आयो क 

स ल्ह्याकडून करण्यात येईल. 

५. प्रवेश अ ा नमनुा, खेळाडूांच्या यादीचा नमनुा व खेळाडू गणवेश क्रमाांकाप्रमाणे यादीचा नमनुा महाराष्ट्र खो-खो 

असोससएशनच्या सांकेतस्िळावर (www.mkka.org) उपलब्र् आह.े येताांना यादीचा नमनुा सोबत घेवनू यावा. 

६. स्पर्ेच्या कायाक्रमपसिकेची प्रत राज्य सांघटनेच्या सांकेतस्िळावर उपलब्र् करून दणे्यात आली आह.े स्पर्ाा स्िळी इतर 

कोणतेही कागदपि आयो न ससमती अिवा राज्य सांघटनेकडून दणे्यात येणार नाहीत. 

७. स्पर्ेत सहभागी होणाऱ्या स ल्ह्हा सांघटनाांनी  आपला सांघ या स्पर्ेत खेळणार आह ेअिवा नाही ह ेसद.२८ नोव्हेंबर,२०२१ 

पयंत राज्य सांघटनेच्या सरसचटणीसाांना कळवावे. तसेच सांघाच्या प्रवेश अ ााची प्रत महाराष्ट्र खो-खो असोससएशनच्या 

सांकेतस्िळावर (www.mkka.org) अिवा maharashtrakhokhoassociation@gmail.com येिे सद. ३० नोव्हेंबर, 

२०२१ रो ी सकाळी ११ वा ेपयंत पािवावीत.  ईमेल अिवा सांकेतस्िळावर प्रवेसशका न पािसवल्ह्यास प्र्येक गटासािी 

रु. ५००/- प्रमाणे दांड आकारण्यात येईल. (राज्य सांघटनेच्या सांकेतस्िळावर प्रवेश अ ा पािसवण्याची मासहती सदलेली आह)े 

तसेच स्पर्ाा स्िळी सदर प्रवेशाची मळु प्रत ताांसिक ससमतीकडे  मा करावी. 

८. स्पर्ेत १ प्रसशक्षक + १ व्यवस्िापक + १२ खेळाडू = १४ यापेक्षा  ास्त व्यक्ती सांघासोबत पािव ूनयेत. 

९. प्र्येक मलुी सांघासोबत मसहला व्यवस्िासपका असणे असनवाया आह.े 

१०. एका सदवसात गट साखळीचे तीन सामने खेळावे लागतील. 

११. गटात  र फक्त दोनच सांघ सहभागी होणार असतील तर ते ्याांच्या समनवयाने गट सव यी-उपसव यी ते िरव ूशकतात परांतु 

्याांनी तसे सलसखत स्वरुपात राज्य सांघटनेच्या ससचवाांकडे  द्यावे लागेल. बाद पद्धती कररता ते सांघ पाि िरतील परांत ुखालील 

सनयमानसुार ्याांना चॉइस समळणार नाही. चॉइस हवा असेल तर सामना खेळणे बांर्नकारक असेल.  

१२. साखळी पद्धतीच्या सामनयातील गट सव े्या सांघास बाद पद्धतीच्या सामनयात सव े्या सकां वा उपसव े्या सांघाच्या 

सिकाणी खेळण्याचा पयााय सनवडता येईल. माि ्याांनी साखळी पद्धतीचे सव ेतेपद काबी  केल्ह्यानांतर ज्यावेळी बाद 

पद्धतीचे सामने िरतील  ् यापवूी ताांसिक ससमती ससचवाकडे लेखी स्वरुपात नोंदसवणे आवश्यक आह.े माि हा पयााय सनवडत 

असताांना गट सव े्या सांघास सकमान १ तरी सामना प्र्यक्ष खेळून गट सव ेते होणे आवश्यक आह.े गटात एकच सांघ असेल 

तर ्यास उपसव ेता म्हणनू खेळण्याचा पयााय सनवडता येणार नाही. 

१३.  स्पर्ाा सिकाणी  ाण्यापवूी प्र्येक खेळाडूची कोसवडची antigen टेस्ट करणे बांर्नकारक असेल.  

१४.  सवांनी covid-19 कोरोना रोगाांचे सनयम व अटी पाळणे असनवाया आह.े सोबत मास्क व सॅसनटायझर  बांर्नकारक  आह.े 

१५.  १७ ते २४ मर्ील सहभागी सांघाांची क्रमवारी सचट्ठी टाकून सदली  ाईल व  े सांघ सहभागी होणार नाहीत ्याांना सांघटनेच्या    

   सनयमानसुार क्रमवारी सदली  ाईल. 

 

 

गोदवंद शम भ  

सिदिटणीस 

मह ि ष्ट्र खो-खो असोदसएशन  

 

प्रत : मासहतीसािी व योग्य ्या कायावाहीसािी रवाना  

१) क्रीडा आयकु्त, क्रीडा व यवुक सेवा सांचनालय, महाराष्ट्र राज्य, पणुे  

२) राज्य सांघटनेचे सनमाननीय पदासर्कारी, 

३) राज्य सांघटनेचे शासकीय पररषद ससमती सदस्य व सवा सांलग्न स ल्ह्हा ससचव. 

४) कायाकारी अध्यक्ष व ससचव – पांच मांडळ व ताांसिक ससमती 

५) वतृ्तपिाांचे सनमाननीय प्रसतसनर्ी  
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कालावधी:-

अ - गट म ुंबई उपनगर रायगड रत्नागगरी

ब - गट प णे जळगाव नाुंदेड

क - गट साुंगली नुंद रबार औरुंगाबाद

ड- गट ठाणे बीड जालना

इ - गट म ुंबई ग ुंगोली गसुंध द गग

फ - गट सोलापूर सातारा लातूर

ग- गट नागिक उस्मानाबाद परभणी

  - गट पालघर अ मदनगर ध ळे

अ - गट प णे नुंद रबार पालघर

ब - गट ठाणे बीड रायगड

क - गट रत्नागगरी जालना लातूर

ड- गट उस्मानाबाद नागिक परभणी

इ - गट औरुंगाबाद ध ळे गसुंध द गग

फ - गट साुंगली म ुंबई उपनगर जळगाव

ग- गट अ मदनगर म ुंबई नाुंदेड

  - गट सातारा सोलापूर ग ुंगोली
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महाराष्ट्र खो खो असोससएशन
५७ वी प रुष/मग ला राज्य अगजुंक्यपद व गनवड चाचणी खो खो स्पधाग (२०२१-२२)

कार्यक्रमपत्रिका

परुुष गट

महिला गट



अनु. गट संघाचे नाव धा िठकाण कालावधी संपक िनरी क पंच अिधकारी

१ अ मुंबई उपनगर / रायगड / र ािगरी
छ पती िशवाजी महाराज े िडयम, िहंदू कॉलोनी,
र ािगरी रिव. ५ िडस., २०२१ संदीप तावडे ‐ 94224 30799 आिशष पाटील १) आिशष पाटील, २) लाव  मगर, ३) जयवंत पाटील, ४) र ािगरी, ५) र ािगरी, ६)

शांत कदम

२ ब पुणे / जळगांव / नांदेड एस. पी. कॉलेज, सदािशव पेठ, पुणे रिव. ५ िडस., २०२१ िशरीन गोडबोले ‐ 99609 19191 ीकांत ढेपे १)  िवर  भुवड,  २)  संदेश आं े,  ३) भाऊसाहेब पवार,  ४)  िकरण वाघ,  ५)  अिमत
पाटील, ६) संदीप ब ाळ

३ क सांगली / नंदुरबार / औरंगाबाद िज ा प रषद मैदान, औरंगपुरा, औरंगाबाद शिन. ४ िडस., २०२१ िवकास सूयवंशी ‐ 80870 06000 रिफक शेख १) रमेश ल ाट, २) िकरण वाघ, ३) सिचन तहिकक, ४) औरंगाबाद, ५) औरंगाबाद,
६) औरंगाबाद

४ ड ठाणे / बीड / जालना रा. फ. नाईक िव ालय, से र ८, कोपरखैरणे, नवी मुंबई. रिव. ५ िडस., २०२१ मंदार कोळी ‐ 99691 67655 अ ण देशमुख १)  शांत पाटणकर, २)  दीप रोकडे, ३)  िनतीन पानवलकर, ४) ठाणे, ५) ठाणे,  ६)
ठाणे

५ इ मुंबई / िहंगोली / िसंधुदुग िव ाथ  ीडा क , परळ / ओम समथ भारत, माहीम,
मुंबई शिन. ४ िडस., २०२१ सुर  िव कमा ‐ 98702 61619 शांत पाटणकर १)  संदेश आं े, २)  हेमंत दुसार, ३)  िकशोर पाटील, ४) महेश करमळकर, ५)  रवी

सोनावणे, ६) तुषार िचखले

६ फ सोलापूर / सातारा / लातूर माढा ॉट नंबर २२,  ामी िववेकानंद शाला ब किन
िव ालय, जुळे, सोलापूर रिव. ५ िडस., २०२१ सुनील च ाण ‐ 75887 97365 शांत इनामदार १)  भाकर काळे,  २)  शांत इनामदार,  ३)  संजय िहरेकुब,  ४) अिमत रावटे,  ५)

सोलापूर, ६) सोलापूर

७ ग नािशक / उ ानाबाद / परभणी के. के. एम. कॉलेज,  रंग रोड, मानवत, परभणी रिव. ५ िडस., २०२१ पवन पाटील ‐ 98600 70070 नागनाथ गजमल १)  रिफक शेख,  २) अमोल मुटकुळे,  ३)  िवजय जाहेर,  ४)  नागनाथ गजमल,  ५)
परभणी, ६) परभणी

८ ह पालघर / अहमदनगर / धुळे एकल  ीडा मंडळ, अहमदनगर रिव. ५ िडस., २०२१ रा ल गोपाल ‐ 90964 40800 िदपक सपकाळ १)  दीपक सकपाळ,  २)  बाबू पटणे,  ३)  िवकास सूयवंशी,  ४)  अहमदनगर,  ५)
अहमदनगर, ६) अहमदनगर

अनु. गट संघाचे नाव धा िठकाण कालावधी संपक िनरी क पंच अिधकारी

१ अ पुणे / नंदुरबार / पालघर एस. पी. कॉलेज, सदािशव पेठ, पुणे रिव. ५ िडस., २०२१ िशरीन गोडबोले ‐ 99609 19191 ीकांत ढेपे १)  िवर  भुवड,  २)  संदेश आं े,  ३) भाऊसाहेब पवार,  ४)  िकरण वाघ,  ५)  अिमत
पाटील, ६) संदीप ब ाळ

२ ब ठाणे / बीड / रायगड रा. फ. नाईक िव ालय, से र ८, कोपरखैरणे, नवी मुंबई. रिव. ५ िडस., २०२१ मंदार कोळी ‐ 99691 67655 अ ण देशमुख १)  शांत पाटणकर, २)  दीप रोकडे, ३)  िनतीन पानवलकर, ४) ठाणे, ५) ठाणे,  ६)
ठाणे

३ क र ािगरी / जालना / लातूर छ पती िशवाजी महाराज े िडयम, िहंदू कॉलोनी,
र ािगरी रिव. ५ िडस., २०२१ संदीप तावडे ‐ 94224 30799 आिशष पाटील १) आिशष पाटील, २) लाव  मगर, ३) जयवंत पाटील, ४) र ािगरी, ५) र ािगरी, ६)

शांत कदम

४ ड उ ानाबाद / नािशक / परभणी के. के. एम. कॉलेज,  रंग रोड, मानवत, परभणी रिव. ५ िडस., २०२१ पवन पाटील ‐ 98600 70070 नागनाथ गजमल १)  रिफक शेख,  २) अमोल मुटकुळे,  ३)  िवजय जाहेर,  ४)  नागनाथ गजमल,  ५)
परभणी, ६) परभणी

५ इ औरंगाबाद / धुळे / िसंधुदुग िज ा प रषद मैदान, औरंगपुरा, औरंगाबाद शिन. ४ िडस., २०२१ िवकास सूयवंशी ‐ 80870 06000 रिफक शेख १) रमेश ल ाट, २) िकरण वाघ, ३) सिचन तहिकक, ४) औरंगाबाद, ५) औरंगाबाद,
६) औरंगाबाद

६ फ सांगली / मुंबई उपनगर / जळगांव ी स ा ी िव ामंिदर, भांडूप (पि म), मुंबई उपनगर रिव. ५ िडस., २०२१ शांत पाटणकर ‐ 79778 71632 जगदीश दवणे १)  संदेश आं े, २)  हेमंत दुसार, ३)  िकशोर पाटील, ४) महेश करमळकर, ५)  रवी
सोनावणे, ६) तुषार िचखले

७ ग अहमदनगर / मुंबई / नांदेड एकल  ीडा मंडळ, अहमदनगर रिव. ५ िडस., २०२१ रा ल गोपाल ‐ 90964 40800 िदपक सपकाळ १)  दीपक सकपाळ,  २)  बाबू पटणे,  ३)  िवकास सूयवंशी,  ४)  अहमदनगर,  ५)
अहमदनगर, ६) अहमदनगर

८ ह सातारा / सोलापूर / िहंगोली माढा ॉट नंबर २२,  ामी िववेकानंद शाला ब किन
िव ालय, जुळे, सोलापूर रिव. ५ िडस., २०२१ सुनील च ाण ‐ 75887 97365 शांत इनामदार १)  भाकर काळे,  २)  शांत इनामदार,  ३)  संजय िहरेकुब,  ४) अिमत रावटे,  ५)

सोलापूर, ६) सोलापूर

महारा  खो खो असोिसएशन

मिहला गटातील साखळी सामने

पु ष गटातील साखळी सामने



efpeune :                                                                                                                                                               ÒeJesMe Depe& ¬eÀ.

 jep³e  राष्ट्रीय

1   Dee[veeJe                      veeJe                  Jeef[ueeb®es veeJe

2   Dee[veeJe                      veeJe                  Jeef[ueeb®es veeJe

3   Dee[veeJe                      veeJe                  Jeef[ueeb®es veeJe

4   Dee[veeJe                      veeJe                  Jeef[ueeb®es veeJe

5   Dee[veeJe                      veeJe                  Jeef[ueeb®es veeJe

6   Dee[veeJe                      veeJe                  Jeef[ueeb®es veeJe

7   Dee[veeJe                      veeJe                  Jeef[ueeb®es veeJe

8   Dee[veeJe                      veeJe                  Jeef[ueeb®es veeJe

9   Dee[veeJe                      veeJe                  Jeef[ueeb®es veeJe

10   Dee[veeJe                      veeJe                  Jeef[ueeb®es veeJe

11   Dee[veeJe                      veeJe                  Jeef[ueeb®es veeJe

12   Dee[veeJe                      veeJe                  Jeef[ueeb®es veeJe

J³eJemLeeHekeÀ :   Dee[veeJe                      veeJe                  Jeef[ueeb®es veeJe

ÒeefMe#ekeÀ :  Dee[veeJe                      veeJe                  Jeef[ueeb®es veeJe

leebef$ekeÀ meefceleer - ceKeesKeesDe efpeune mebIeìves®ee efMekeÌkeÀe

ÒeeefJeC³e ÒeceeCeHe$e

KesUe[t veeWoCeer ¬eÀceebkeÀ

cenejeä^ Kees Kees DemeesefmeSMeve

५७ वी पुरुष / महिला राज्य अह िंक्यपद व हिवड चाचणी खो खो स्पर्ाा (२०२१-२२)

keÀe³e&Jeen

efpeune mebIeìvee

efJeYeeie : Heg©<e / ceefnuee

KesUe[t®es mebHetCe& veeJe (Dee[veeJe ÒeLece)¬eÀ. pevce efoveebkeÀ efMe#eCe menYeeie ÒeceeCeHe$e


