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     संदर्भ – मखोखोअ/राअ कु-मु/२०२२-२३                                 ददनांक : २५ नोव्हेंबर,२०२२ 

स्पर्ाभसंबंर्ी पररपत्रक 

महाराष्ट्र खो-खो असोससएशनची सन २०२२-२३ या वर्ााची कुमार – मुली ववभागाची ४८ वी राज्य अज िंक्यपद व ननवड 
चाचणी स्पर्ाा रायगड ज ल्हा खो-खो असोससएशन च्यावतीने नद. ०८ ते ११ नडसेिंबर,२०२२ या कालावर्ीत रोहा-रायगड येथे 
आयोज त करण्याचे ननश्चचत केले आहे. ४१ व्या कुमार – मुली राष्ट्रीय अज िंक्यपद स्परे्ात भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्राच्या 
प्रानतननजर्क संघातील खेळाडू ननवडीसाठी ही प्रमुख स्पर्ाा राहील. राज्य अज िंक्यपद स्परे्ाच्या दृष्टीने खालील बाबी 
लक्षात घेऊन त्यासंबंर्ी आवचयक ती पूताता करण्यात यावी. 

स्पर्ाा वठकाण   :   परमपूज्य पांडुरंग शास्री आठवले ओद्योवगक ववद्यालय व एम.बी.मोरे  फाउंडेशन  महाववद्यालय 

                                    क्रीडांगण,रोठ,पो.र्ाटाव,ता.रोहा,ज .रायगड  

स्पर्ाा कालावर्ी :   नद. ८ ते ११ नडसेिंबर,२०२२ 

वयोमयाादा   :   कुमार-मुली  १८ वर्ााखालील नद.३० नडसेिंबर,२००४ रो ी अथवा त्यानंतर  न्मलेले 

मुल्यांकन   :   कुमार-मुली वय (वर्ा) + उंची (से.मी.) + व न (नक.ग्रॅ.) = २५० 

           प्रवेश शुल्क             :   कुमार – १००/- रुपये, मुली – १००/- रुपये  

प्रवेसशका अंनतम मुदत  :   नद. ०५ नडसेिंबर, २०२२ 

          खेळाडू उपश्स्थती :   नद. ०८/१२/२०२२सकाळी ८.०० वा ेपयात  
 

प्रवहश स्स्वकृती सबंंर्ी दनयम 

१. फक्त असोससएशनच्या संलग्न शाखानांच प्रवेश वमळेल. 
२. सन २०२२-२३ या वर्ााचे संलग्नता शुल्क रु. ५००/- तसेच खेळाडू नोिंदणी शुल्क (कमीत कमी रु. ७५०/-) आसण प्रवेश 
शुल्क भरलेले असले पानह े. 

३. ज ल्हा अज िंक्यपद स्परे्ात भाग घेतलेल्या खेळाडंूची नोिंदणी केली पानह े. तसेच त्या खेळाडंूची संघननहाय यादी राज्य 
संघटनेकडे नोिंदणीसाठी नदली पानह े. सदर स्परे्ात खो खो महासंघाकडे खेळाडू नोिंदणी केलेले खेळाडूच  

              सहभागी होऊ शकतात. 
४.काही कारणास्तव खेळाडंूचे नावासहीत प्रवेश अ ा मुदतीत पाठववणे शक्य नसल्यास तसे लेखी कळवावे. मुदतीत  
   कळववले नसल्यास सदर ज ल्हा संघांना स्परे्ात प्रवेश नदला  ाणार नाही याची कृपया नोिंद घ्यावी. 

वयाच्या दाखल्याबाबत दनयम 
कुमार-मुली  न्मतारखेबाबत शाळेचा फोटोसहीत दाखला फेडरेशनच्या ननयमानुसारच असला पानह े. दाखल्याच्या 
डाव्या बा ुस खेळाडूच्या फोटोवर मुख्याध्यापक/प्राचाया यांची सही व सशक्का असला पानह े. तसेच मुख्याध्यापक/ 
प्राचाया यांच्या सहीच्या डाव्या बा ुस सार्ारणपणे फोटोच्या खालील बा ुस खेळाडूची स्वाक्षरी घेणे आवचयक आहे.  
(दाखल्याचा नमुना सोबत  ोडला आहे ) तसेच उ व्या बा ुस मुख्याध्यापक/प्राचाया यांची स्वाक्षरी,सशक्का व सील 
असणे आवचयक आहे. कुमार-मुली खेळाडू  ास्तीत  ास्त बी.ए.बीकॉम,बीएस्सी तत्सम प्रथम वर्ा अथवा त्याखालील 
वगाात सशकत असला पानह े.  न्मतारीख अक्षरी व अंकी आसण शाळेचा/महाववद्यालयाचा रज स्टर क्रमांक नमूद केला 
पानह े.खाडाखोड केलेले  अथवा वगरवलेले दाखले ग्राह्य र्रले  ाणार नाहीत. 
खेळाडूची  न्मतारीख असलेला मूळ दाखला झेरॉक्स प्रनतसह तांनरक सवमतीकडे सुपूता करणे आवचयक आहे.(  े 
कुमार-मुली s.s.c उतीणा आहेत त्यांनी त्यांचे s.s.c परीक्षेचे हॉलनतकीट व  े आता १२ वी उत्तीणा वा त्या इयते्तत आहेत 
त्यांनी पाससिंग प्रमाणपर दाखवणे बंर्नकारक आहे.) 
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       र खेळाडू या वर्ीाच १० वी उत्तीणा झाला असेल तर त्याच्या फॉमा वर स्वाक्षरी तो ज्याशाळेत सशकत होता त्या 
मुख्याध्यापकांची घ्यावी. त्यांनी नदली नाही तर ज ल्ह्यातील गॅ ेटेड  ऑनफसर ची स्वाक्षरी देखील चालेल. परंतु त्या 
खेळाडू कडे ओररज नल शाळा सोडल्याचा दाखला असणे गर ेचे आहे. न्मतारखेचे दाखले ज ल्हा संघटनेकडे दाखल 
करण्यापूवीा संबंर्ीत संस्थेच्या सजचवाने दोन्ही संघातील खेळाडंूच्या  न्मतारखा बाबत स्वतः शहननशा करून खारी 
करून घ्यावी. 

इतर दनयम 
१. प्रत्येक खेळाडूच्या पाठीवर सामनाजर्काऱ्याना नदसेल असा क्रमांक असणे आवचयक आहे. खडूने ललनहलेले नंबर 

चालणार नाहीत. खेळाडंूनी त्यांच्या ज ल्ह्याच्या गणवेशातच मैदानात उतरले पानह े. गणवेशासशवाय  ज ल्हा संघाला 
स्परे्ात खेळू नदले  ाणार नाही. खेळाडंूना भगवा गणवेश वापरता येणार नाही. प्रत्येक ज ल्ह्याच्या गणवेशामध्ये 
भगव्या रंगाचा ३०% पेक्षा अजर्क वापर होऊ नये अन्यथा ज ल्हा संघटनेवर रु. ५००/- ची दंडात्मक कारवाई करण्यात 
येईल. 

२. असोससएशनच्या सवा संलग्न संस्थांनी स्परे्ात भाग घेतलाच पानह े. हे घटनात्मक बंर्न त्यांच्यावर राहील. 
३. प्रत्येक संलग्न संस्थेने आपला ध्व  (१ मीटर बाय १.५ मीटर अशा आकारात) आणला पानह े. ज ल्ह्याचा ध्व  
नसल्यास रु. ५००/- दंड आकारण्यात येईल. 

४. संचलनासाठी आवचयक तो गणवेश असलाच पानह े. तसेच सहभाग प्रमाणपरासाठी दोन रंगीत पासपोटा आकाराचे 
फोटो तांनरक सवमतीकडे  मा करावेत. 

५. उपउपान्त्य फेरीचे सामने झाल्यानंतर  ेवढया संघांनी स्परे्ात भाग घेतला असेल तेवढया संघांची क्रमवारी लघुत्तम 
आक्रमण पद्धतीने सामने खेळून ननश्चचत केली  ाईल. खेळाडंूनी सवा ननयमांचे व सशस्तीचे पालन काटेकोरपणे करावे. 
संघासोबत व्यवस्थापक असणे आवचयक आहे. स्परे्ात कुठल्याही घटकाने गैरवतान केल्यास त्याचे ववरुद्ध राज्य 
संघटना कठोर कायावाही करील. 

६. खेळाडंूची ववनामुल्य भो न व्यवस्था दद. ०७/१२/२०२२ रारीपासून करण्यात आली आहे. 
७. प्रवेश अ ा नमुना, खेळाडंूच्या यादीचा नमुना व खेळाडू गणवेश क्रमांकाप्रमाणे यादीचा नमुना महाराष्ट्र खो-खो 
असोससएशनच्या संकेतस्थळावर (www.mkka.org) उपलब्र् आहे. येतांना यादीचा नमुना सोबत घेवून यावा. 

८. स्परे्ाच्या कायाक्रमपनरकेची प्रत राज्य संघटनेच्या संकेतस्थळावर ददनांक ५ दिसहेंबर,२०२२ ला उपलब्र् करून देण्यात 
येईल. स्पर्ाा स्थळी इतर कोणतेही कागदपर आयो न सवमती अथवा राज्य संघटनेकडून देण्यात येणार नाहीत. 

९. स्परे्ात सहभागी होणाऱ्या संघाच्या प्रवेश अ ााची प्रत संघटनेकडूननदल्या  ाणाऱ्याExcel Sheet मध्ये खेळाडूच्या 
गणवेश क्रमांकानुसार संपूणा मानहती भरून maharashtrakhokhoassociation@gmail.comयेथे                    
दद.०५ दिसहेंबर,२०२२ रो ी सकाळी ११ वा ेपयंत पाठवावीत. स्परे्ाला येताना त्याच Excel Sheet ची नप्रिंट काढून 
घेऊन यावी.्ाती लिद्िहिी प्रवहशशका स्वीकारिी जाणार ना्ी. ईमेल वर प्रवेसशका न पाठववल्यास प्रत्येक 
गटासाठी रु. ५००/- प्रमाणे दंड आकारण्यात येईल.  

१०. स्परे्ात १ प्रसशक्षक + १ व्यवस्थापक + १५ खेळाडू = १७ यापेक्षा  ास्त व्यक्ती संघासोबत पाठवू नयेत. 
११. प्रत्येक मुली संघासोबत मनहला व्यवस्थानपका असणे अननवाया आहे. 
१२. साखळी पद्धतीच्या सामन्यातील गट वव ेत्या संघास बाद पद्धतीच्या सामन्यात वव ेत्या नकिं वा उपवव ेत्या संघाच्या 

वठकाणी खेळण्याचा पयााय ननवडता येईल. मार त्यांनी साखळी पद्धतीचे वव ेतेपद काबी  केल्यानंतर गुप्त पद्धतीने 
स्परे्ातील त्यागटातील शेवटचा साखळी सामन्याच्या ननकालानंतर अर्ाा तासाच्या आत तांनरक सवमती सजचवाकडे 
लेखी स्वरुपात नोिंदववणे आवचयक आहे. मार हा पयााय ननवडत असतांना गट वव ेत्या संघास नकमान १ तरी सामना 
प्रत्यक्ष खेळून गट वव ेते होणे आवचयक आहे. गटात एकच संघ असेल तर त्यास उपवव ेता म्हणून खेळण्याचा पयााय 
ननवडता येणार नाही. 

 

संपकभ  : श्री. तानाजी जार्व  – ९२७१६३८३९४          श्री. ववशाि शशेंदह -९९७५२४२५८८ 
 

 

गोववेंद शमाभ  
सरचिटणीस 

म्ाराष्ट्र खो-खो असोशसएशन  
 

प्रत : माद्तीसाठी व योग्य त्या कायभवा्ीसाठी रवाना  
१) क्रीिा आयुक्त, क्रीिा व युवक सहवा संिनािय, म्ाराष्ट्र राज्य, पुणह  
२) राज्य संघटनहिह सन्माननीय पदाचर्कारी, 
३) राज्य संघटनहिह शासकीय पररषद सवमती सदस्य व सवभ संिग्न चजल््ा सचिव, 
४) वृत्तपत्रांिह सन्माननीय प्रदतदनर्ी  

http://www.mkka.org/
mailto:maharashtrakhokhoassociation@gmail.com


संयोजक :- रायगड िज�हा खो खो असोिसएशन

�थळ :- परमपू�य पांडुरंग शा�ी आठवले ओ&ोिगक िव&ालय व एम.बी.मोरे  फाउंडेशन  महािव&ालय +,डांगण,

रोठ,पो.धाटाव,ता.रोहा,िज.रायगड

कालावधी:- िद. ०८ ते ११ िडस6बर,२०२२

अ - गट औरंगाबाद सातारा

ब - गट धुळे जळगाव

क - गट ठाणे efnbieesueer परभणी बीड

ड - गट सांगली peeuevee रायगड िहंगोली

इ - गट पुणे ueeletj मंुबई जालना

अहमदनगर

उ�मानाबाद

४८ वी कुमार/मुली राय अ�ज��यपद व �नवड चाचणी खो खो �पधा� (२०२२-२३)

cenejeä^ Kees Kees DemeesefmeSMeve

काय��मपि	का

कुमार गट

इ - गट पुणे ueeletj मंुबई जालना

फ - गट नंदुरबार लातूर

ग - गट सोलापूर नािशक नांदेड

ह - गट रIनािगरी पालघर िसंधुदुगK 23

अ - गट उ�मानाबाद रायगड नंदुरबार

ब - गट नािशक पालघर परभणी

क - गट पुणे धुळे जळगाव

ड - गट ठाणे जालना बीड

इ - गट सोलापूर मंुबई िहंगोली

फ - गट सांगली मंुबई उपनगर लातूर

ग - गट सातारा रIनािगरी नांदेड

ह - गट औरंगाबाद अहमदनगर िसंधुदुगK 21

ceeieerue HeeveeJej .. ..

मंुबई उपनगर

मुली गट



Heeve ¬eÀ. 2

1 1 अहमदनगर x सातारा अ - गट कुमार गट

2 2 उ�मानाबाद x जळगाव ब - गट कुमार गट

3 3 ठाणे x बीड क - गट कुमार गट

4 उ�मानाबाद x नंदुरबार अ - गट मुली गट

1 5 नािशक x परभणी ब - गट मुली गट

2 6 पुणे x जळगाव क - गट मुली गट

4 7 सांगली x िहंगोली ड - गट कुमार गट

5 8 पुणे x जालना इ - गट कुमार गट

6 9 मंुबई उपनगर x लातूर फ - गट कुमार गट

3 10 ठाणे x बीड ड - गट मुली गट

11 सोलापूर x िहंगोली इ - गट मुली गट

4 12 सांगली x लातूर फ - गट मुली गट

13 सोलापूर x नांदेड ग - गट कुमार गट

14 सातारा x नांदेड ग - गट मुली गट

7 15 रIनािगरी x िसंधुदुगK ह - गट कुमार गट

5 16 औरंगाबाद x िसंधुदुगK ह - गट मुली गट

गुVवार िद. ०८ िडस6बर,२०२२ सायंकाळ सW

cenejeä^ Kees Kees DemeesefmeSMeve

48 Jeer kegÀceej / cegueer jep³e DeefpebkeÌ³eHeo Je efveJe[ ®ee®eCeer Kees Kees mHeOee& (2022-23)

16 औरंगाबाद िसंधुदुगK ह - गट मुली गट

8 1 औरंगाबाद x सातारा अ - गट कुमार गट

9 2 धुळे x जळगाव ब - गट कुमार गट

10 3 परभणी x बीड क - गट कुमार गट

4 रायगड x नंदुरबार अ - गट मुली गट

6 5 पालघर x परभणी ब - गट मुली गट

7 6 धुळे x जळगाव क - गट मुली गट

11 7 रायगड x िहंगोली ड - गट कुमार गट

12 8 मंुबई x जालना इ - गट कुमार गट

13 9 नंदुरबार x लातूर फ - गट कुमार गट

8 10 जालना x बीड ड - गट मुली गट

11 मंुबई x िहंगोली इ - गट मुली गट

9 12 मंुबई उपनगर x लातूर फ - गट मुली गट

13 नािशक x नांदेड ग - गट कुमार गट

14 रIनािगरी x नांदेड ग - गट मुली गट

14 15 पालघर x िसंधुदुगK ह - गट कुमार गट

10 16 अहमदनगर x िसंधुदुगK ह - गट मुली गट

ceeieerue HeeveeJej.. ..

शु+वार िद. ०९ िडस6बर,२०२२ सकाळ सW



Heeve ¬eÀ. 3

15 1 अहमदनगर x औरंगाबाद अ - गट कुमार गट

16 2 उ�मानाबाद x धुळे ब - गट कुमार गट

17 3 ठाणे x परभणी क - गट कुमार गट

11 4 उ�मानाबाद x रायगड अ - गट मुली गट

12 5 नािशक x पालघर ब - गट मुली गट

13 6 पुणे x धुळे क - गट मुली गट

18 7 सांगली x रायगड ड - गट कुमार गट

19 8 पुणे x मंुबई इ - गट कुमार गट

20 9 मंुबई उपनगर x नंदुरबार फ - गट कुमार गट

14 10 ठाणे x जालना ड - गट मुली गट

15 11 सोलापूर x मंुबई इ - गट मुली गट

16 12 सांगली x मंुबई उपनगर फ - गट मुली गट

21 13 सोलापूर x नािशक ग - गट कुमार गट

17 14 सातारा x रIनािगरी ग - गट मुली गट

22 15 रIनािगरी x पालघर ह - गट कुमार गट

18 16 औरंगाबाद x अहमदनगर ह - गट मुली गट

48 Jeer kegÀceej / cegueer jep³e DeefpebkeÌ³eHeo Je efveJe[ ®ee®eCeer Kees Kees mHeOee& (2022-23)

शु+वार िद. ०९ िडस6बर,२०२२ सायंकाळ सW

cenejeä^ Kees Kees DemeesefmeSMeve

18 16 औरंगाबाद x अहमदनगर ह - गट मुली गट

उप उपाZयपूवK फेरीचे सामने

१७ ते २४ +मांकासाठीचे सामने

उपउपाZय फेरीचे सामने

९ ते १६ +मांकासाठीचे सामने

उपाZय फेरीचे सामने

५ ते ८ +मांकासाठीचे सामने व तृतीय +मांकाचे सामने

अंितम फेरीचे सामने

ceeieerue HeeveeJej .. ..

शिनवार िद. १० िडस6बर,२०२२ सकाळ सW

शिनवार िद. १० िडस6बर,२०२२ सायंकाळ सW

रिववार िद. ११ िडस6बर,२०२२ सकाळ सW

रिववार िद. ११ िडस6बर,२०२२ सायंकाळ सW



GHeGHeebl³eHetJe& GHeGHeebl³e GHeebl³e Debeflece

cenejeä^ Kees Kees DemeesefmeSMeve

48 Jeer kegÀceej / cegueer jep³e DeefpebkeÌ³eHeo Je efveJe[ ®ee®eCeer Kees Kees mHeOee& (2022-23)

yeeo HesÀjer®es meeceves

Heeve ¬eÀ. 4

GHeGHeebl³eHetJe& GHeGHeebl³e GHeebl³e Debeflece

1 De - ieì efJepe³eer शु�वार

09/12/2022

2 [ - ieì GheefJepe³eer सं�याकाळ स	 शिनवार

12/10/2022

3 F - ieì GheefJepe³eer शु�वार सकाळ स3 F - ieì GheefJepe³eer शु�वार सकाळ स

09/12/2022

4 n - ieì efJepe³eer सं�याकाळ स	 शिनवार

12/10/2022

5 F - ieì efJepe³eer शु�वार सं�याकाळ स	

09/12/2022

6 n - ieì GheefJepe³eer शिनवार6 n - ieì GheefJepe³eer सं�याकाळ स	 शिनवार

12/10/2022

7 De - ieì GheefJepe³eer शु�वार सकाळ स

09/12/2022 रिववार

8 [ - ieì efJepe³eer सं�याकाळ स	 12/11/2022

सं�याकाळ ससं�याकाळ स

9 keÀ - ieì efJepe³eer शु�वार

09/12/2022

10 ye - ieì GheefJepe³eer सं�याकाळ स	 शिनवार

12/10/2022

11 ie - ieì GheefJepe³eer शु�वार सकाळ स11 ie - ieì GheefJepe³eer शु�वार सकाळ स

09/12/2022

12 HeÀ - ieì efJepe³eer सं�याकाळ स	 शिनवार

12/10/2022

13 ie - ieì efJepe³eer शु�वार सं�याकाळ स

09/12/202209/12/2022

14 HeÀ - ieì GheefJepe³eer सं�याकाळ स	 शिनवार

12/10/2022

15 keÀ - ieì GheefJepe³eer शु�वार सकाळ स

09/12/2022

16 ye - ieì efJepe³eer सं�याकाळ स	

cenejeä^ Kees Kees DemeesefmeSMeve

अ ॅड.गो�वंद शमा�

(mejef®eìCeerme)

vejWê kegbÀoj

(meef®eJe - leebef$ekeÀ meefceleer)

keÀe³e&¬eÀceele HesÀjHeÀej keÀjC³ee®ee DeefOekeÀej meb³eespekeÀ meefceleerkeÀ[s jenerue.

cenejeä^ Kees Kees DemeesefmeSMeve























































DISTRICT NAME SERIAL DISTRICT NAME SERIAL

THANE 1 OSMANABAD 1

PUNE 2 NASHIK 2

OSMANABAD 3 THANE 3

AHMADNAGER 4 SANGLI 4

SOLAPUR 5 SOLAPUR 5

MUMBAI 6 PUNE 6

MUMBAI UPNAGER 7 RATNAGIRI 7

SANGLI 8 AHMADNAGER 8

SATARA 9 MUMBAI UPNAGER 9

DHULE 10 MUMBAI 10

NANDURBAR 11 AURANGABAD 11

PALGHAR 12 PALGHAR 12

NASHIK 13 SATARA 13

RAIGAD 14 BEED 14

PARBHANI 15 DHULE 15

RATNAGIRI 16 RAIGAD 16

AURANGABAD 17 JALNA 17

SINDHUDURG 18 SINDHUDURG 18

JALNA 19 LATUR 19

HINGOLI 20 PARBHANI 20

LATUR 21 JALGAON 21

BEED 22 *-----------------------------------------------------------22

JALGAON 23 *-----------------------------------------------------------23

*-----------------------------------------------------------24 *-----------------------------------------------------------24

BEST DEFENDER: SURAJ ZORE - THANE

BEST ATTACKER CHETAN BIKA - PUNE

ALL ROUNDER : RUPESH KONDALKAR - THANE RAJE SAMBHAJI

BEST DEFENDER: PRANALI KALE - OSMANABAD

BEST ATTACKER DIDI THAKARE - NASHIK

ALL ROUNDER : ASHVINI SHINDE - OSMANABAD RANI AHILYA

BOYS TEAMS GIRLS TEAMS

MAHARASHTRA KHO KHO ASSOCIATION

48TH JUNIOR STATE CHAMPIONSHIP TOURNAMENT (2022-23), RAIGAD
PERIOD: 8TH TO 11TH DECEMBER, 2022

VENUE: PARAMPUJYA PANDURANG SHASTRI AATHVALE INDUSTRIAL SCHOOL & M. B. MORE COLLEGE GROUND,

TEAMS TOURNAMENT RANKING

VILLAGE - ROTH, POST - DHATAV, TALUKA - ROHA, DISTRICT - RAIGAD.


