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मह वाचे पिरप क - (सायकलप ंसाठी वेिबनार) 
िदनांक: १४ मे २०२१ 

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

लब / सभासद / “कॅम” ला न दणीकृत सव सायकलप  
िवषय: रिववार िदनांक १६ मे २०२१रोजी आयोिजत सायकलप ंसाठी वेबीनार िमट गबाबत ..... 

 स नेह नम कार, 

सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा यावतीने रिववार, िदनांक १६ मे २०२१ 
रोजी सकाळी १०:०० वाजता एक वेबीनार िमट ग आयोिजत केली आहे. सायक लग 
असोिसएशन ऑफ महारा कडे न दणी केले या सव सायकलप ंनी ाधा याने या 
िमट गम ये सहभागी हावे ( या सायकलप ंनी न दणी केली नाही याच माणे सायक लग 
खेळाशी संबंधीत सव पदािधकारी व पालक या वेिबनार िमट गम ये सहभागी होव ू शकतात मा  
सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा कडे न दणी केले या सायकलप ंस ाधा य दे यात येईल)  

सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा ची भिूमका, तांि क 
मािहती, आगामी पध बाबतची मािहती व सायक लग खेळाबाबत 
बाबत इतर गो ट वर या वेिबनारम ये िवचार मांडले जातील. 

 वेिबनारम ये सं या मय िदत अस याने सोबत िदलेली लक शिनवार 
िदनाकं १५ मे २०२१ पयत भ न न दणी करावी जेणेक न आपला सहभाग 
िन चत केला जाईल. 

या वेिबनारम ये आप या सव चा स ीय सहभाग अपे ीत आहे. 

कळावे, ध यवाद !! 
                आपले िवनीत 
 
 

   ताप जाधव              ा. संजय साठे 
   संघटन सिचव      मानद सिचव 

 
िनरोगी राह याचा एकच मं ; सायकल चालिव याचे अवगत करा तं  

सायकिलंग असोिसएशन ऑफ महारा  
संल न: सायक लग फेडरेषन ऑफ इंिडया, नवी िद ली आिण महारा  ऑिल पक असोिसएशन 
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