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जािहर िवन  आवाहान 
िदनांक: ३० माच ’२० 

ती, 
मा. अ य  / मा. सिचव 
सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा ला संल न 
सव िज हा संघटना, लब, सव सायकलप  व याचें 
पालक आिण िश क व इतर सव संबंधीतांस 

स नेह नम कार 
िवषय: कोरोना िवषाणूचा (कोिवड-१९) 

सामना कर यासाठी मु यमं ी सहा यता िनधीस 
मदत करणेबाबत .... 

महोदय / महोदया 
  स या महारा ावर व आप या देशावर कोरोना 

िवषाणूचा (कोिवड-१९) ादभु व िदवसिदवस वाढत 
आहे. याला रोख यासाठी महारा  शासन व क  
सरकार ाधा याने खूप चांगले काम किरत आहे.  

आपण सवचजण शासनक य या, शासना या 
व पोलीसां या आवाहानास ितसाद देत आपाप या 



घरात थांबून रािहलो आहोत, आज या घडीला या 
महाभयंकर महामारीला रोख याचा हाच एकमेव माग 
व उपाय आहे. ही एक कारे देशसेवाच असून यामुळे 
या महाभयंकर रा सास संपवणे आप याला श य 
होणार आहे. 

  महारा  ऑिल पक असोिसएशनचे अ य  
आदरणीय अिजतदाद पवार आप या महारा  
रा याचे उपमु यमं ी व िव मं ी आहेत. खेळ व 
खेळांडंूसाठी माननीय अिजतदादांनी घेतलेले िनणय व 
िदलेले योगदान महारा ाचे खेळाडू, संघटक कधीच 
िवस  शकणार नाहीत.  

सव शासनाचा िवरोध असताना 
खेळाडंूसाठी शासकीय नोकरी म ये ५% आर ण 
केवळ मा. अिजतदादां याच आ हामुळे श य 
झाले व आज सुपर लास वन पासून खेळाडंूना 
महारा  शासनात थेट नोक-या िमळत आहेत व 
हजारो खेळाडू शासकीय नोकरीम ये कायरत 
आहेत. 

यािशवाय खेळाडंूचे िश ण, सराव, आंतररा ीय 
पध मधील सहभाग, १०वी व १२वी या वग तील 

खेळाडंू िव ा य ना २५ गुणाचंी सवलत व पुढील 
िश णासाठी आर ण या व अनेक गो ट चे िनणय व 
याचंी अंमलबजाणी मा. दादानंी जातीने ल  घालून 



ाधा याने क न घेतली आहे. स पिर थतीम ये मा. 
अिजतदादावंर रा याची खूप मोठी जबाबदारी आहे अशा 
वेळी आपण सव नी यांना भ कम साथ ायला हवी. 
  कोरोना िवषाणूचा (कोिवड - १९) ादभु व 
रोख यासाठी महारा ाचे मु यमं ी आदरणीय 
उ वजी ठाकरेसाहेब, उपमु यमं ी आदरणीय  
अिजतदादा, याचें सव सहकारी, रा याचे शासन 
आिण पोलीस यु  पातळीवर य न करीत आहेत. 
याचाच एक भाग हणून आदरणीय ठाकरेसाहेब 
आिण आदरणीय अिजतदादानंी मुखमं ी सहा यता 
िनधीस मदत कर याचे जािहर आवाहन केले आहे. 

ीडा े ामधील आपण सव नी आप या 
सामािजक जबाबदारीचे भान ठेवून कोरोना िवषाणू या 
(कोिवड - १९) या संकटसमयी आप या ने याबंरोबर 
खंिबरपणे उभे राहणे ही आजची गरज आहे.  

यासाठी आपण सव नी आपाप या घरात 
थांबावे आिण या लढाईमधील आपापला खारीचा 
वाटा हणून मु यमं ी सहा यता िनधीस रोख 
मदत करावी असे आ ही सायक लग 
असोिसएशन ऑफ महारा यावतीने संल न 
सव  िज हा सायक लग  संघटना, सव 
सायकलप  यांचे पालक व िश कांना जािहर 
आवाहन करीत आहोत. 



सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा ा या 
वतीने या संकटसमयी खारीचा वाटा हणून 
असोिसएशन यावतीने मु यमं ी सहा यता िनधीम ये 

पये १०,०००/- ची र कम आज रोजी जमा कर यात  
आली असून आपणा सव ना जािहर िवनंती की 
आपण आपला मदत िनधी सायक लग असोिसएशन 
ऑफ महारा कडे पाठिव यास तो सव एकि त 
क न मु यमं ी सहा यता िनधीम ये वग कर यात 
येईल कवा आपण आपला िनधी वतं पणे 
मु यमं ी सहा यता िनधीम ये आपला खारीचा 
वाटा हणून जमा करावा व याचा तपशील 
सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा कडे पाठवावा. 

Indian Olympic Association चे महासिचव 
मा. ी. राजीव मेहता यां या आवाहानास ितसाद 
देताना सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा ने 

पये ५,०००/- चा िनधी Cycling Federation of 
India कडे वग केला असून CFI पये १,००,०००/- 
चा िनधी IOA या माफत मा. पंत धान सहा यता 
िनधीसाठी देणार आहे. 

देश व रा यापुढील संकटसमयी येकजण 
आपाप यापिरणे या संकटाचा सामना कर यासाठी 

य नशील आहे. महारा ातील सायक लग खेळा या 
कुटंुबा यावतीने आपण सव एकजुटीने आप या 
ने यांना खंिबरपणे साथ देऊयात. 



आपणा सव कडून नेहमीच सहकाय िमळाले 
आहे, यावेळीही िमळेल ही अपे ा. 

कळावे, ध यवाद!! 
आपले िवनीत 

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

सव पदािधकारी व कायकारणी सद य, 
सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा  

बँक खा याचा तपिशल पुढील माणे: 
1) a).  A/c Name  : Cycling Association of Maharashtra 

b.   Bank  : Bank Of Maharashtra 
c). Branch  : Overseas Branch, F C Road,  
                              Shivajinagar, Pune 411005 
d). A/c Type : Saving 
e). A/c No.  : 60307471103 
f). IFS Code : MAHB0001144 
 

2) a).  A/c Name  : Mukhyamantri Shayata Nidhi - Covid 19                 
                          मु यमं ी सहा यता िनधी-कोिवड १९  
b.   Bank  : State Bank Of India,  
b.   Branch  : Mumbai Main Branch,  
                              Fort, Mumbai 400 023 
c). Branch Code : 00300 
d). A/c No. : 39239591720 
e). IFS Code : SBIN0000300 
 

अिधक मािहतीसाठी कृपया खालील मांकावर संपक साधावा 
ताप जाधव  मो. ९४२ २३३ ६८०८ 
ा. संजय साठे  मो. ७३८ ५०८ १२७० 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

Mukhyamantri Sahayyata Nidhi-Covid 19 

Cycling Federation of India 


