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९ फे ुवारी २०२२ 
ित, 

सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा ला संल न सव  
िज हा संघटनाचें मा. अ य  / मा. सिचव, सव सभासद, 
सद य व कॅम कडे न दणी असलेले सव सायकलप  
 
स.न.िव.िव. 

 
महोदय, 

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 षासंाठी) 
८० िकमी अंतराची असेल. 

अहमदनगर महानगरपािलके या लोकि य महापौर सौ. रोिहनीताई संजयजी शडगे आिण 
आयु तसाहेब ी. शंकरजी गोरे यां या सहकाय ने होणा-या या पधची सु वात छ पती िशवाजी महाराज चौक, 
एस टी टॅ ड जवळ, अहमदनगर येथून सकाळी ७:०० वाजता होईल.   

अहमदनगर बाहेरील पधकांची शिनवार िदनांक १८ फे ुवारी २०२२ रोजीची िनवास यव था 
कर यात आली आहे. पधमधील थम २० मांकांना एकूण १,६५,००० पयांची रोख बि से दे यात येतील. 
(सोबत तपशील जोडला आहे.) 

न दणी व अिधक मािहतीसाठी ा. संजय साठे, मानद सिचव, सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा , 
मोबाईल - 738 508 1270 यांचेशी संपक साधावा.  कळावे, ध यवाद. 

            आपले नेहािंकत, 

 

   ताप जाधव              ा. संजय साठे 
   संघटन सिचव      मानद सिचव 

    ;  

सायकिलगं असोिसएशन ऑफ महारा  
ईशान अपाटमट, कंुभार ग ली, नालेगावं, अहमदनगर ४१४ ००१   

: cyclingassociationmaharashtra@gmail.com   : ७३८ ५०८ १२७० ; ९४२ २३३ ६८०८ 
सोसायटीज रिज शेन ॲ ट १८६० व मंुबई प लक ट ॲ ट १९५० अंतगत न णी : 694/16 & F/24689 

ॲड िव म रोठे ताप जाधव ा. संजय साठे िभकन अंबे 



 
 
 
  ; ९४ 

 

 

 

 

१. पिहले पािरतोषीक 

२. दसुरे पािरतोषीक 

३. ितसरे पािरतोषीक 

४. चौथे पािरतोषीक 

५. पाचवे पािरतोषीक 

६. सहावे 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 
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