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छ पती ी िशवाजी महाराजां या जयंतीचे औिच य साधून व हदू दय स ाट मा. 
बाळासाहेब ठाकरे यां या जयंतीिनिम  अहमदनगर ये थमच अहमदनगर महापौर चषक 
रा य तरीय सायकल पधचे आयोजन कर यात आले आहे. शिनवार िदनांक १९ फे ुवारी 
२०२२ रोजी होणारी ही पध  मेन ईलीट गटात (पु षांसाठी) ८० िकमी अतंराची असेल. 

अहमदनगर महानगरपािलके या लोकि य महापौर सौ. रोिहनीताई संजयजी शडगे 
आिण आयु त ी. शंकरजी गोरे यां या सहकाय ने ही पध  होणार आहे. पु षांसाठी ८० 
िकमी अंतराची ही पध  अहमदनगर - औरंगाबाद माग वर अहमदनगर - वडाळा - 
अहमदनगर अशी होणार होईल. पधचा तपशील पुढील माणे. 

१)  अहमदनगर  पु षांसाठी रा य तरीय सायकल पध . 

२)   मेन ईलीट (पु षांसाठी). 

३)   रा य तरीय. केवळ महारा ामधील सायकलप ंसाठी ही पध  आहे. 
महारा ा बाहेरील इतर रा यातील सायकलप , रे वे, सेनादल कवा इतर मंडळांचे 
सायकलप ंस या पधत भाग घेता येणार नाही.   

४)  पधसाठी वेश सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा या 
वेबसाईटवर वेश लक उपल ध आहे.  

५)  पधसाठी कोणतेही वेश शु क नाही. 

६)  पधसाठी नांव न दणी करताना यानी िनवास हवे अस याचे 
न दवले आहे यांस शु वार िदनांक १८ फे ुवारी २०२२ रोजी दपुारनंतर (४:०० 
नंतर) िनवास यव था उपल ध राहील. 
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  ओम गाडन, इंिडयन ऑयल पे ोल पंपा मागे, नगर - पुणे माग, 
अहमदनगर. 

८)  पधसंबंधी मािहती व सूचना दे यासाठी 
 ओम गाडन (सायकलप ं या िनवासा या 

िठकाणी) येथे सव सायकलप ंची बैठक होईल. 

 

९)  चे ट मांक (बीब) वाटप ओम गाडन येथे 

  

१०)   पधची अंितम रेषा  पार करणा-या पिह या २० 
सायकलप ंना एकूण १,७६,००० पयांची (एक लाख शहा र हजार) िश यवृ ी 
दे यात येईल. तसेच चषक / स मानिच ह व गुणव ा श तीप  दे यात येईल. सव 
सहभागी पधकांना श तप  दे यात येतील. २ िकमी चा घाट सव थम पार      
करणा-या सायकलप स चषक देऊन गौरिव यात येईल. (पािरतोषीकाचा तपशील 
सोबत जोडला आहे). 

    शिनवार िदनांक १९ फे ुवारी २०२२ रोजी सव 
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१२)    पािरतोिषक िवतरण समारंभ पध  संप यानंतर 
याच िठकाणी ३० िमनीटात एन आर लॉ स म ये होईल. 

 

 

 

१६) पध  संप यानंतर सव िवजयी सायकलप ंनी ी. अिभजीत मोिहते यां याशी 
संपक साधावा व ते सांगतील या सूचनांचे पालन क न िवजे यांसाठी राखीव 
असले या जागेवार बसायचे आहे. 

१७) ही पध  सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा  आिण सायक लग 
फेडरेषन ऑफ इंिडया या िनयमानुसार पार पडेल. 

१८) काही शंका अस यास ा. संजय साठे, मानद सिचव, सायक लग 
असोिसएशन ऑफ महारा  यांचेशी संपक साधावा. 

        कळावे, ध यवाद. 

            आपले नेहांिकत, 
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     फे ुवारी २०२२ 
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१. पिहले पािरतोषीक 

२. दसुरे पािरतोषीक 

३. ितसरे पािरतोषीक 

४. चौथे पािरतोषीक 

५. पाचवे पािरतोषीक 

६. सहाव ेपािरतोषीक 

७. सात ते १२ मांकापयत येकी . ५,०००/- पािरतोषीक 

८. १३ ते २० मांकापयत येकी . २,५००/-. पािरतोषीक 

 

   ताप जाधव              ा. संजय साठे 
   संघटन सिचव      मानद सिचव 

     १६ फे ुवारी २०२२ 
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