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अ यंत मह वाचे व पिरप क 
िदनांक: १७ ि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 रा य पंच पिर ा २०२० ..... 
 स नेह नम कार, 

कळिव यास अ यंत आनंद होत आहे की चं पूर िज ा सायक लग असोिसएशनची 
सद या ीमती पूव  गणेशराव खेरकर िहने सायक लग फेडरेषन ऑफ इंडीया या सहकाय ने 
सायक लग खेळा या िव व संघटनेने (UCI) नुक याच आयोिजत केलेली रा ीय पंच पिर ा 
(National Commissaire in Track Cycling) यश वीरी या पूण केली असून सायक लग 
असोिसएशन ऑफ महारा यावतीने ीमती पूव  खेरकचे मन:पूवक अिभनंदन व ित या भावी 
काय स शुभे छा.   

सायक लग असोिसएसन ऑफ महारा ला (CAM) संल न असले या सव िज हा 
संघटनांना सूिचत कर यात येते की पिहली रा य रोड सायक लग पंच पिर ा सायक लग 
असोिसएशन ऑफ महारा  (CAM)  िदनांक ३० िडसबर’२०  ते ३ जानेवारी २०२१ दर यान 
घेणार आहे. ही पंच पिर ा ऑन लाईन प तीने होणार असून पिहले चार िदवस ऑनलाईन वग 
घे यात येतील व शेवट या पाच या  िदवशी ऑनलाईन पिर ा घे यात येईल. 

सव िज हा संघटनांनी याची दखल यावी व आप या िज ातून किमत कमी पाच 
जणांची (पैकी िकमान एक मिहला) या पिर ेसाठी न द करावी. यापुढे शालेय पध  व रा य 
पध ना ही रा य पध  पास झाले या पंचांनाच अिधकृत समज यात येईल. 

या पिर ेसाठी खालील मु ांची पूतता / मु ांची अंमलबजावनी करावी.  
१) या पंच पिर ेसाठी खालील माणे पा ता राहील 

i. रा यपातळीवरील सायक लग िश क. 
ii. पं चाव  (५५) वष खालील माजी रा ीय पातळीवरील सायकलप . 
iii. पी. टी. िश क (Physical education teachers) कवा सायक लग ेमी यांना               
     भिव यात सायक लग िश ण कर याची ई छा आहे. 
 
 
 

सायकिलंग असोिसएशन ऑफ महारा  
संल न: सायक लग फेडरेषन ऑफ इंिडया, नवी िद ली आिण महारा  ऑिल पक असोिसएशन 
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..२.. 
२) ही पंच पिर ा रोड सायक लग साठी आहे. ॅक व एमटीबी सायक लगचे िवषय 

याम ये नसतील. 
३) ऑनलाईन वग  िदनांक ३० िडसबर ’२० ते ३ जानेवारी २०२१ दर यान रोज सकाळी 

९:०० ते ११:३० दर यान होतील आिण ३ जानेवारी रोजी पिर ा घे यात येणार आहे. 
४) िश ण वग स १००% हजेरी आव यक राहील. 
५) 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. 

६) या पंच पिर े या खचसाठी पये १,०००/- रा य संघटनेस ावे लागतील अिधकचा 
खच रा य संघटना करेल.  

७) येक उमेदवाराचे नांव यां या िज हा संघटनांमाफतच वीकार यात येईल. िज हा 
संघटनांनी यास भरपूर िस ी देऊन जा तीत जा त उमेदवार या पिर ेसाठी 
सहभागी होतील याची द ता यावी. 

८) िज हा संघटनांनी नांव न दणी ऑनलाईन प तीने करावी व मूळ त रा य 
संघटनेकडे पो टाने पाठवा यात. 

मह वाची न द यावे असे: 
सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा या सवसाधारन सभेम ये 
ठर यानुसार महारा ातील येक सायकलप ची न दणी करणे 
बंधनकारक आहे. जे सायकलप ं न दणी करणार नाहीत यांना 
सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा  आयोिजत वा मा यता 
िदले या पधत सहभागी होता येणार नाही. याबाबत वेळोवेळी 

ीडा संचालनालयकडून सूचना कर यात आ या आहेत.  
  कळावे, ध यवाद !! 

आपले 
 

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

 
 
 

िनरोगी राह याचा एकच मं  ; सायकल चालव याचे अवगत करा तं  
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१ ली रा य रोड सायक लग पंच परी ा 
३० िडसबर ’२० ते ३ जानेवारी २०२१ 

वेश अज 
 

१) उमेदवाराचे पूण नांव: 
                          (मराठीमधून)  
                     (इं जीमधून) 

२) पूण प ा               :    
 

                                                                   िपन कोड: 
३) ज मतारीख                                                    लड ुप:          Rh 
४) शै णीक पा ता: 
५) स याचा यवसाय: 
६)खेळातील कामिगरी:  

 
 

                        
                  सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा यावतीने ३० िडसबर ’२० ते ३ जानेवारी 
२०२१ दर यान आयोिजत कर यात येत असले या १ या रा य पंच पिर ेसाठी मा या अज चा 
िवचार कर यात यावा ही िवनंती. 
           ७) िज हा संघटनेचे नांव: 
                  आम या िज ा या वरील सद यास सायक लग असोिसएशन ऑफ 
महारा यावतीने ३० िडसबर ’२० ते ३ जानेवारी २०२१ दर यान आयोिजत कर यात येत 
असले या १ या रा य पंच पिर ेसाठी िशफारस कर यात येत आहे. 
 
नांव:                                                                                 

सही: 
                          गोल िश का                                     अ य  / सिचव 

 

सायकिलंग असोिसएशन ऑफ महारा  


