
  महारा खो खो असोसएशन 
                                 सजंीव नाईक नबाळकर         गोवद शमा 
                                      अय                               सरचटणीस 

     प यवहाराचा पा – सुंदर नगर, नागेवर वाडी, औरंगाबाद – ४३१ ००१.   संपक  – ९४२२२ ९४१७६. Email: Ln.govindsharma@gmail.com 

संदभ – मखोखोअ/२०२२-२३/रा.प.प-ूम/०२                   दनाकं: २०/०९/२०२२ 
 

पधा सबंधंी परपक 
 

महारा खो-खो असोसएशनने सन २०२२-२३ ची पुष-महला वभागाची ५८ वी राय अजयपद व नवड 
चाचणी पधा हगोली जहा खो-खो असोसएशन व हगोली तालुका खो-खो असोसएशन यांया संयु वमाने     
द. ५ ते ८ नोहेबर, २०२२ या कालावधीत रामलीला मदैान, हगोली येथे आयोजत करयाचे नचत केले आहे. ५५ या  
पुष-महला राीय अजयपद पधेत भाग घेणाया महारााया ातनधीक संघातील खेळाडू नवडीसाठी ही मुख 
पधा राहील. राय अजयपद पधेया ीने खालील बाबी लात घेवून यासंबंधी आवयक ती पूतता करयात यावी. 
 
पधेच ेठकाण    :    रामलीला मदैान, हगोली.  
पधा कालावधी    :    द. ५ ते ८ नोहेबर, २०२२ 
वशे श�ु�क    :    पुष – १००/- पय,े महला – १००/- पये  
व�े�शका अ�ं�तम मदुत   :    द. १ नोहेबर, २०२२  
खळेाडू उपथती    :    द. ४ नोहेबर, २०२२ सायकंाळी ५.०० वाजेपयत  
 

वशे वीकृती संबधंी नयम 
 

१. फ असोसएशनया संलन शाखानांच वेश मळेल. 
२. सन २०२२-२३ या वषाचे संलनता शुक . ५००/- तसेच खेळाडू नोदणी शुक (कमीत कमी . ७५०/-) आण वेश 

शुक भरलेले असले पाहजे. 
३. जहा अजयपद पधेत भाग घेतलेया खेळाडंूची नोदणी केली पाहजे. तसेच या खेळाडंूची संघ नहाय यादी राय 

संघटनेकडे नोदणीसाठी दली पाहजे. सदर पधेत खो-खो महासंघाकडे खेळाडू नोदणी केलेले खेळाडूच सहभागी होऊ 
शकतात. 

४. काही कारणातव खेळाडंूचे नावासहत वेश अज मुदतीत पाठवणे शय नसयास तसे लेखी कळवावे. मुदतीत कळवले 
नसयास सदर जहा संघांना पधेत वेश दला जाणार नाही याची कृपया नोद यावी. 
 

इतर नयम 
 

१. येक खेळाडूया पाठीवर सामनाधकायांना दसेल असा मांक असणे आवयक आहे. खडूने लहलेले नंबर चालणार 
नाहीत. खेळाडंूनी यांया जाया गणवेशातच मैदानात उतरले पाहजे. गणवेशाशवाय जहा संघाला पधेत खेळू 
दले जाणार नाही. खेळाडंूना भगवा गणवेश वापरता येणार नाही. येक जाया गणवेशामये भगया रंगाचा ३०% 
पेा अधक वापर होऊ नये अयथा जहा संघटनेवर . ५,०००/- ची दंडामक कारवाई करयात येईल.   

२. असोसएशनया सव संलन संथांनी पधेत भाग घेतलाच पाहजे. हे घटनामक बंधन यांयावर राहील. 
३. येक संलन संथेने आपला वज (१ मीटर बाय १.५ मीटर अशा आकारात) आणला पाहजे. जाचा वज नसयास 

. ५००/- दंड आकारयात येईल. 
मागील पानावर ....... 

 
 



 
४. संचलनासाठी आवयक तो गणवेश असलाच पाहजे. सहभाग माणपासाठी दोन रंगीत पासपोट आकाराचे फोटो 

तांक समतीकडे जमा करावेत. 
५. उपउपांय फेरीचे सामने झायानंतर जेवा संघांनी पधेत भाग घेतला असेल तेवा संघांची मवारी लघुम आमण 

पतीने सामने खळूेन नचत केली जाईल. खेळाडंूनी सव नयमांचे व शतीचे पालन काटेकोरपणे करावे. संघासोबत 
यवथापक असणे आवयक आहे. पधेत कुठयाही घटकाने गैरवतन केयास याचे व राय संघटना कठोर 
कायवाही करेल. 

६. खळेाडूंची वनामुय नवास व भोजन यवथा श�ु�वार द. ४ नोहेबर, २०२२  स�ं�याकाळपासून करयात आली आह.े 
शनवार द. ५ नोहेबर, २०२२ रोजी सकाळपासून सामने सु होतील. 

७. वेश अज नमुना व खेळाडू गणवेश मांकामाणे यादीचा नमुना महारा खो-खो असोसएशनया संकेतथळावर 
(www.mkka.org) गुवार द. २७ ऑटोबर, २०२२ पासून उपलध आहे. पधेस येतांना यादीचा नमुना सोबत घेऊन 
यावा. 

८.  पधेया कायमाची त राय संघटनेया संकेतथळावर मंगळवार द. १ नोहेबर, २०२२ पासून उपलध कन देयात 
येईल. पधा थळी इतर कोणतेही कागदप आयोजन समती अथवा राय संघटनेकडून देयात येणार नाही. 

९. पधेत सहभागी होणाया संघांया वेश अजाची त महारा खो खो असोसएशनया संकेतथळावर 
(www.mkka.org) अथवा maharashtrakhokhoassociation@gmail.com क वा डॉ. नरे कंुदर email id - 
kunder55@gmail.com येथे मंगळवार द. १ नोहेबर, २०२२ रोजी सकाळी ११ वाजेपयत पाठवावी. ईमेल अथवा 
संकेतथळावर वेशका न पाठवयास येक गटासाठी . ५००/- माणे दंड आकारयात येईल. (राय संघटनेया 
संकेतथळावर वेश अज पाठवयाची माहती दलेली आहे.) 

१०. पधेत १ शक + १ यवथापक + १५ खेळाडू = १७ यापेा जात य संघासोबत पाठवू नयेत. 
११. येक महला संघासोबत महला यवथापका असणे अनवाय आहे. 
१२. साखळी पतीया सामयातील गट वजेया संघास बाद पतीया सामयात वजेया क वा उपवजेया संघाया ठकाणी 

खेळयाचा पयाय नवडता येईल. मा यांनी साखळी पतीचे वजेतेपद काबीज केयानंतर गुत पतीने पधेतील 
गटातील शेवटया साखळी सामनाया नकालानंतर अधा तासाया आत तांक समती सचवाकडे लेखी वपात 
नोदवणे आवयक आहे. मा हा पयाय नवडत असतांना गट वजेया संघास कमान १ तरी सामना य खेळून गट 
वजेते होणे आवयक आहे. गटात एकच संघ असेल तर यास उपवजेता हणून खेळयाचा पयाय नवडता येणार नाही. 
 

संपक  :  ी. चरंजीवी का  संपक  .: ०९८५०३ ३६६१७  
 ी. भाकर काळबांडे  संपक  .: ०८६६८४ ३८५४१  
 

                                                                                                                   
गोवद शमा 
सरचटणीस  

महारा खो-खो असोसएशन 
 
त माहतीसाठी व योय या कायवाहीसाठी रवाना 

१) मा. डा आयु, डा व युवक सेवा संचालनालय, महारा राय, पुणे  
२) राय संघटनेचे समाननीय पदाधकारी, 
३) राय संघटनेचे शासकय परषद समती सदय व सव संलन जहा सचव, 
४) वृपांचे समाननीय तनधी 

 



जहा : वेश अज .
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शक :

यवथापक :

तांक समती - मखोखोअ 

महारा खो खो असोसएशन
५८ वी पुष महला राय अजयपद व नवड चाचणी खो खो पधा (२०२२-२३), हगोली

कायवाह
जहा संघटना 

. खेळाडूचे संपूण नाव (आडनाव थम)
खेळाडू नोदणी मांक

जमदनांक शण सहभाग माणप ावय माणप

जहा संघटनेचा शका

शाळा / महावालय 

वभाग : पुष / महला



सयंोजक :- हहंगोली हजल्हा खो खो असोहसअशन  व हहंगोली तालुका असोहसएशन यांच्या सयंुक्त हवद्यमाने

स्थळ :- रामलीला मैदान, हहंगोली

कालावधी:- हद. ०५ ते ०८ नोव्हेबर, २०२२

अ - गट पुणे जळगाव औरंगाबाद

ब - गट मुंबई उपनगर रत्नाहगरी जालना

क - गट सांगली सातारा धुळे

ड- गट ठाणे हसधुंदुगग परभणी

इ - गट मुंबई बीड रायगड

फ - गट सोलापूर नाहशक हहंगोली

ग- गट अहमदनगर नंदुरबार लातूर

ह - गट उस्मानाबाद पालघर नांदेड

अ - गट पुणे रायगड परभणी

ब - गट ठाणे धुळे नंदुरबार

क - गट उस्मानाबाद जालना बीड

ड- गट रत्नाहगरी पालघर जळगाव

इ - गट सांगली नाहशक हहंगोली

फ - गट सातारा मुंबई लातूर

ग- गट सोलापूर अहमदनगर नांदेड

ह - गट मुंबई उपनगर औरंगाबाद हसधुंदुगग

ceeieerue HeeveeJej ---

महाराष्ट्र खो खो असोससएशन
५८ वी पुरुष/महहला राज्य अहजंक्यपद व हनवड चाचणी खो खो स्पधाग (२०२२-२३)

कार्यक्रमपत्रिका

पुरुष गट

महहला गट



Heeve ¬eÀ. 2

1 1 पुणे x औरंगाबाद अ - गट पुरुष गट

2 2 मुंबई उपनगर x जालना ब - गट पुरुष गट

3 3 सांगली x धुळे क - गट पुरुष गट

4 4 पुणे x परभणी अ - गट महहला गट

5 5 ठाणे x नंदुरबार ब - गट महहला गट

6 6 उस्मानाबाद x बीड क - गट महहला गट

7 7 ठाणे x परभणी ड- गट पुरुष गट

8 8 मुंबई x रायगड इ - गट पुरुष गट

9 9 सोलापूर x हहंगोली फ - गट पुरुष गट

10 10 रत्नाहगरी x जळगाव ड- गट महहला गट

11 11 सांगली x हहंगोली इ - गट महहला गट

4 12 सातारा x लातूर फ - गट महहला गट

5 13 अहमदनगर x लातूर ग- गट पुरुष गट

14 सोलापूर x नांदेड ग- गट महहला गट

6 15 उस्मानाबाद x नांदेड ह - गट पुरुष गट

16 मुंबई उपनगर x हसधुंदुगग ह - गट महहला गट

MN

7 1 जळगाव x औरंगाबाद अ - गट पुरुष गट

2 रत्नाहगरी x जालना ब - गट पुरुष गट

8 3 सातारा x धुळे क - गट पुरुष गट

5 4 रायगड x परभणी अ - गट महहला गट

6 5 धुळे x नंदुरबार ब - गट महहला गट

6 जालना x बीड क - गट महहला गट

9 7 हसधुंदुगग x परभणी ड- गट पुरुष गट

8 बीड x रायगड इ - गट पुरुष गट

9 नाहशक x हहंगोली फ - गट पुरुष गट

7 10 पालघर x जळगाव ड- गट महहला गट

11 नाहशक x हहंगोली इ - गट महहला गट

8 12 मुंबई x लातूर फ - गट महहला गट

10 13 नंदुरबार x लातूर ग- गट पुरुष गट

14 अहमदनगर x नांदेड ग- गट महहला गट

11 15 पालघर x नांदेड ह - गट पुरुष गट

16 औरंगाबाद x हसधुंदुगग ह - गट महहला गट

ceeieerue HeeveeJej ---

शहनवार हद.५ नोव्हेंबर. २०२२ सायंकाळ सत्र

cenejeä^ Kees Kees DemeesefmeSMeve

शहनवार हद.५ नोव्हेंबर. २०२२  सकाळ सत्र

५८ वी पुरुष/महहला राज्य अहजंक्यपद व हनवड चाचणी खो खो स्पधाग (२०२२-२३)



Heeve ¬eÀ. 3

MN

12 1 पुणे x जळगाव अ - गट पुरुष गट

13 2 मुंबई उपनगर x रत्नाहगरी ब - गट पुरुष गट

14 3 सांगली x सातारा क - गट पुरुष गट

9 4 पुणे x रायगड अ - गट महहला गट

10 5 ठाणे x धुळे ब - गट महहला गट

11 6 उस्मानाबाद x जालना क - गट महहला गट

15 7 ठाणे x हसधुंदुगग ड- गट पुरुष गट

8 मुंबई x बीड इ - गट पुरुष गट

16 9 सोलापूर x नाहशक फ - गट पुरुष गट

12 10 रत्नाहगरी x पालघर ड- गट महहला गट

13 11 सांगली x नाहशक इ - गट महहला गट

14 12 सातारा x मुंबई फ - गट महहला गट

17 13 अहमदनगर x नंदुरबार ग- गट पुरुष गट

15 14 सोलापूर x अहमदनगर ग- गट महहला गट

18 15 उस्मानाबाद x पालघर ह - गट पुरुष गट

16 16 मुंबई उपनगर x औरंगाबाद ह - गट महहला गट

रहववार  हदनांक ०६ नोव्हेंबर,२०२२ सायंकाळ सत्र GHeGHeebl³eHetJe& HesÀjer®es meeceves

17 les 24 ¬eÀceebkeÀemeeþer®es meeceves

सोमवार  हदनांक ०७ नोव्हेंबर,२०२२ सकाळ सत्र GHeGHeebl³e HesÀjer®es meeceves

9 les 16 ¬eÀceebkeÀemeeþer®es meeceves

सोमवार  हदनांक ०७ नोव्हेंबर,२०२२ सधं्याकाळ सत्र GHeebl³e HesÀjer®es meeceves

5 les 8 ¬eÀceebkeÀemeeþer®es meeceves

मंगळवार  हदनांक ०८ नोव्हेंबर,२०२२ सायंकाळ सत्र Debeflece HesÀjer®es meeceves

रहववार  हद.६ नोव्हेंबर. २०२२  सकाळ सत्र

cenejeä^ Kees Kees DemeesefmeSMeve

५८ वी पुरुष/महहला राज्य अहजंक्यपद व हनवड चाचणी खो खो स्पधाग (२०२२-२३)



GHeGHeebl³eHetJe& GHeGHeebl³e GHeebl³e Debeflece

1 De - ieì efJepe³eer रवििार

06/11/2022

2 [ - ieì GheefJepe³eer सायंकाळ सत्र सोमिार

07/11/22

3 F - ieì GheefJepe³eer रवििार सकाळ सत्र

06/11/2022

4 n - ieì efJepe³eer सायंकाळ सत्र सोमिार

07/11/22

5 F - ieì efJepe³eer रवििार mee³ebkeÀeU सत्र

06/11/2022

6 n - ieì GheefJepe³eer सायंकाळ सत्र सोमिार

07/11/22

7 De - ieì GheefJepe³eer रवििार सकाळ सत्र

06/11/2022 मंगळवार

8 [ - ieì efJepe³eer सायंकाळ सत्र 08/11/22

mee³ebkeÀeU सत्र

9 keÀ - ieì efJepe³eer रवििार

06/11/2022

10 ye - ieì GheefJepe³eer सायंकाळ सत्र सोमिार

07/11/22

11 ie - ieì GheefJepe³eer रवििार सकाळ सत्र

06/11/2022

12 HeÀ - ieì efJepe³eer सायंकाळ सत्र सोमिार

07/11/22

13 ie - ieì efJepe³eer रवििार mee³ebkeÀeU सत्र

06/11/2022

14 HeÀ - ieì GheefJepe³eer सायंकाळ सत्र सोमिार

07/11/22

15 keÀ - ieì GheefJepe³eer रवििार सकाळ सत्र

06/11/2022

16 ye - ieì efJepe³eer सायंकाळ सत्र

महाराष्ट्र खो खो असोससएशन
५८ वी पुरुष/महिला राज्य अह िंक्यपद व हिवड चाचणी खो खो स्पर्ाा (२०२२-२३)

 बाद फेरीचे सामिे 

cenejeä^ Kees Kees DemeesefmeSMeve

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

अ ॅड.गोव िंद शर्मा vejWê kegbÀoj

(mejef®eìCeerme) (meef®eJe - leebef$ekeÀ meefceleer)

Heeve ¬eÀ. 4























































DISTRICT NAME SERIAL DISTRICT NAME SERIAL

MUMBAI UPNAGER 1 PUNE 1

PUNE 2 THANE 2

THANE 3 OSMANABAD 3

SANGLI 4 RATNAGIRI 4

NASHIK 5 SOLAPUR 5

MUMBAI 6 SANGLI 6

SOLAPUR 7 NASHIK 7

OSMANABAD 8 MUMBAI 8

BEED 9 MUMBAI UPNAGER 9

DHULE 10 AHMADNAGER 10

RATNAGIRI 11 AURANGABAD 11

AURANGABAD 12 SATARA 12

NANDURBAR 13 PALGHAR 13

PALGHAR 14 DHULE 14

PARBHANI 15 RAIGAD 15

AHMADNAGER 16 JALNA 16

SINDHUDURG 17 SINDHUDURG 17

RAIGAD 18 PARBHANI 18

LATUR 19 JALGAON 19

JALGAON 20 LATUR 20

NANDED 21 NANDURBAR 21

SATARA 22 HINGOLI 22

HINGOLI 23 NANDED 23

JALNA 24

BEST DEFENDER: NIHAR DUBLE (MUM.UPN.) KAJAL BHOR  (PUNE)

BEST ATTACKER: ANIKET POTE (MUM.UPN.) PRIYANKA INGLE  (PUNE)

ALL ROUNDER : SUYASH GARGATE (PUNE) RESHMA RATHOD (THANE)

RAJE SAMBHAJI : SUYASH GARGATE (PUNE)

RANI AHILYA: RESHMA RATHOD (THANE)

MEN TEAMS WOMEN TEAMS

MAHARASHTRA KHO KHO ASSOCIATION

58TH MEN WOMEN STATE CHAMPIONSHIP KHO KHO TOURNAMENT (2022-23), HINGOLI

PERIOD: 5TH TO 8TH NOVEMBER, 2022

VENUE: RAMLEELA MAIDAN, HINGOLI.

TEAMS TOURNAMENT RANKING
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