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: अ यंत मह वाचे पिरप क :  
रा ीय पध साठी िनवड चाचणी 

िदनांक: ०६ जोनेवारी २०२१ 
ित 

मा. अ य  / मा. सिचव 
सायकल ग असोिसएशन ऑफ महारा  ला संल न 
सव िज हा सायक लग असोिसएशन / 

लब / सभासद / सायकलप  

िवषय: रा ीय सायक लग अ ज यपद पधसाठी िनवडचाचणी पधचे वेळाप  आिण 
सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा कडे सायकलप  न दणी करणेबाबत ..... 

 स नेह नम कार, 
सायक कग असोिसएशन ऑफ महारा ला संल न असले या सव िज हा संघटना व अशा िज हा 

संघटनांमाफत न दणी झाले या सव सायकलप ंसाठी / सभासदांसाठी सन २०-२१ साल या रा य व रा ीय 
रोड सायक लग व MTB पध चे वेळाप क पुढील माणे िन चीत कर यात आले आहे. 

 
अ. 

. 
पध  तपशील कालावधी िठकाण 

१. १७ या रा ीय MTB अ ज यपद पधसाठी 
पिहली िनवड चाचणी पध . 

२३ ते २४ 
जानेवारी  २०२१. 

आळंदी (देवाची), िज हा-पुणे 

२. ३री रा य रोड सायक लग अ ज यपद पध  
२०-२१ आिण २५ या रा ीय रोड सायक लग 
अ ज यपद पधसाठी ाथिमक िनवड चाचणी. 

२९ ते ३१ 
जानेवारी २०२१ 

औरंगाबाद 

३. १७ या रा ीय MTB अ ज यपद पधसाठी 
पिहली िनवड चाचणी पध . 

६ व ७ फे ुवारी  
२०२१. 

आळंदी (देवाची), िज हा-पुणे 

४. २५ या रा ीय रोड सायक लग अ ज यपद 
पधसाठी अंितम िनवड चाचणी. 

१३ ते १४       
फे ुवारी २०२१ 

अहमदनगर / औरंगाबाद / पनवेल 
नवी मंुबई 

५. १७वी रा ीय MTB अ ज यपद 
पध  २०-२१ (सव वयोगटांमधील 

सायकलप ंसाठी) 

१९ ते २१ 
फे वुारी २०२१ 

गदग, कन टक 

६. २५वी रा ीय रोड सायक लग 
अ ज यपद पध  २०-२१ (सव 
वयोगटांमधील सायकलप ंसाठी) 

५ ते ८   
माच २०२१ 

पनवेल, नवी मुंबई, 
महारा  

क  सरकार व रा य शासना या िनयमानुंसार व सूचनांनुसार वरील काय म 
होतील आिण या काय मात बदल होऊ शकतील जे सव वर बंधनकारक राहतील. 

सायकिलंग असोिसएशन ऑफ महारा  
संल न: सायक लग फेडरेषन ऑफ इंिडया, नवी िद ली आिण महारा  ऑिल पक असोिसएशन 

प यवहाराचा प ा: ईशान अपाटमट, कंुभार ग ली, नालेगांव, अहमदनगर ४१४ ००१   
ई मेल: cyclingassociationmaharashtra@gmail.com   मोबाईल . : ७३८ ५०८ १२७० ; ९४२ २३३ ६८०८ 

सोसायटीज रिज ेशन ॲ ट १८६० व मंुबई प लक ट ॲ ट १९५० अंतगत न णी : 694/16 & F/24689 

अ य : ॲड िव म रोठे     संघटन सिचव: ताप जाधव      सिचव: ा. संजय साठे      खिजनदार: िभकन अंबे 



 

१. सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा ला संल न असले या िज हा 
संघटनांमाफतच सव सायकलप ंनी नांव न दणी करावयाची आहे. 

२. वरील पध साठी वेश िमळव यासाठी येक सायकलप स थम आपले 
नांव सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा कडे न दवणे बंधनकारक आहे. 
३. सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा कडे नांव न दणी के यािशवाय 
सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा या कोण याही उप मात सहभागी होता 
येणार नाही यासाठी https://www.cyclingassociationmaharashtra.com/ या 
सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा या अिधकृत वेबसाईटवर खेळाडू नांव 
न दणी करता येईल व यानंतर िज हा संघटना संपक करतील. 
४.  सायकलप ने सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा या अिधकृत 
वेबसाईटवर खेळाडू हणून नांव न दणी के यानंतर िज हा संघटनेकडून पुढील 
सूचना दे यात येतील. 
५. नांव न दणी खच पये ७५०/- आहे ( पये ५०० सायक लग असो. ऑफ महारा  + पये 
२५० िज हा सायक लग असो.) व पये ७५० सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा या 
पुढील बँक खा याम येच भरावेत. (रोख पैसे देऊ नयेत).  
i) बँकेचे नांव   : Bank of Maharashtra 
ii) खा याचे नांव  : Cycling Association of Maharashtra 
iii) खाते मांक  : 60307471103 
iv) ँच नांव   : Pune Overseas, F C Road, Pune 
v) IFSC Code  : MAHB0001144 
vi) खाते कार  : Saving 

 
नांव न दणी केले या खेळाडंूना पध चे सिव तर पिरप क पाठिव यात येईल. 
कळावे, ध यवाद !! 
 
    आपल िवनीत 
 
 

   ा. संजय साठे 
   मानद सिचव 

 
 
 

िनरोगी राह याचा एकच मं , सायकल चालव याचे अवगत करा तं  


