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अ यंत मह वाचे व पिरप क 
िदनांक: २१ िडसबर ’२० 

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

लब / सभासद / सायकलप  

िवषय: कॅम (CAM) रा य पंच पिर ा २०२० ..... 
संदभ: १७ िडसबर ’२० रोजीचे पिरप क पहावे. 

 स नेह नम कार, 
सायक लग असोिसएसन ऑफ महारा  (CAM) पिहली रा य रोड सायक लग पंच पिर ा िदनांक ३० 

िडसबर’२०  ते ३ जानेवारी २०२१ दर यान घेणार आहे. ही पंच पिर ा ऑन लाईन प तीने होणार असून िदनांक 
३० िडसबर ’२० ते २ जानेवारी २०२१ दर यान रोज सकाळी ९:०० ते ११:३० दर यान होतील आिण ३ जानेवारी 
रोजी पिर ा घे यात येणार आहे. यापुढे शालेय पध  व रा य पध ना ही रा य पध  पास झाले या पंचांनाच 
अिधकृत समज यात येईल. िश ण वग स १००% हजेरी आव यक राहील. 

यश वी उमेदवारांना श तीप  दे यात येतील. हे श तीप  १ जानेवारी ते ३१ िडसबर 
२०२१ या वष साठी असेल. या वषभरातील कामिगरी बघुन नूतनीकरण कर यात येईल. 

पंचपिर े या खच पोटी पये १,०००/- रा य संघटने या पढुील खा याम ये शिनवार 
िदनांक २६ िडसबर’२० पयत जमा करावेत व याचा तपशील ी. नर  पाटनकर 
मोबाईल . ८८२२ २८८ ८१४ कवा ८८०५ ७६० ०१० यां याकडे ावा. 

A/c Name:  Cycling Association of Maharashtra 
Bank Name:  Bank Of Maharashtra  
A/c No.:   60307471103 

Branch:   Pune Overseas, F. C. Road 
IFSCode:  MAHB0001144 

  कळावे, ध यवाद !! 
आपले 

 
  ॲड. िव म रोठे         ताप जाधव        ा. संजय साठे         िभकन अंबे 

      अ य          संघटन सिचव        मानद सिचव         खिजनदार 

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 


