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: "रा ीय अ ज यपद पधसाठी दोन िनवड चाचणीचे वेळाप क" :  
अ यंत मह वाचे तातडीचे पिरप क - ई मेल ारे : 

िदनांक: 18 ऑग ट 2021 
ती, 

मा. अ य  / मा. सिचव, 
सव िज हा संघटना 
स. न. िव. िव. 

िवषय: रा ीय एमटीबी आिण रोड सायक लग अ ज यपद पध  २०२१ या पधसाठी 
          महारा  संघाची रा य तरीय िनवड चाचणी पध  वेळाप कातील बदलाबाबत. 

महोदय / महोदया, 
सायक लग फेडरेष ऑफ इंिडया नजीक या काळात सन २०२१-२२ सालासाठी या रा ीय एमटीबी 

आिण रोड सायक लग अ ज यपद पधचे आयोजन करणार आहे.   
या पधसाठी महारा ा या सायकलपटंूची िनवड कर यासाठी सायक लग असोिसएशन ऑफ 

महारा यावतीने पुढील माणे आयोजन कर यात आले आहे. 
१) २६ या रा ीय रोड सायक लग अ ज यपद पधसाठी पिहली रा य तरीय खुली िनवडचाचणी 

पध  रिववार, िदनांक १२ स टबर २०२१ रोजी औरंगाबाद येथे होईल. 
१.१ -  २६ या रा ीय रोड सायक लग अ ज यपद पधसाठी दसुरी रा य तरीय खुली 
िनवडचाचणी पध  रिववार, िदनांक १२ ऑ टोबर २०२१ रोजी औरंगाबाद येथे होईल. 
 

२) १८ या रा ीय MTB अ ज यपद पधसाठी पिहली रा य तरीय खुली िनवडचाचणी पध  
रिववार, िदनांक ०५ स टबर २०२१ रोजी आळंदी (देवाची), पुणे येथे होईल. 
२.१ - १८ या रा ीय MTB अ ज यपद पधसाठी दसुरी रा य तरीय खुली िनवडचाचणी पध  
रिववार, िदनांक ०३ ऑ टोबर २०२१ रोजी आळंदी (देवाची), पुणे / अहमदनगर / नाशीक येथे 

तावीत आहे. अंितम िनणय लवकरच जाहीर होईल. 
याबाबत सिव तर पिरप क लवकरच काढ यात येईल. सव सायकलप  व िज हा संघटनांनी 

न द यावी.  
कळावे, ध यवाद !! 
    आपल िवनीत 
 
 

   ा. संजय साठे 
   मानद सिचव 

त मािहती व यो य या कायवाहीसाठी: 
१) ॲड. िव म रोठे .... अ य , सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा  
२)  मा. सहसंचालक, ीडा व युवक सेवा, पुणे  
३)   मा. ाचाय, पुणे ीडा बोिधनी, पुणे 

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 


