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िदनांक: २२ एि ल २०२२ 
ित 

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

लब / सभासद / सायकलप

 स नेह नम कार, 

सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा  (कॅम) िदनांक १४ ते १६ मे २०२२ दर यान 
औरंगाबाद येथे ३री रा य रोड सायक लग अ ज यपद पध  २०२१-२२ (3rd State Road 
Cycling Championship 2021-22) आयोजन करत आहे. या पधचे िनयोजन  सायक लग 
असोिसएशन ऑफ औरंगाबाद िज ा या वतीने ी. िभकन अंबे करणार आहेत. 

या सायकलप ंना या पधत सहभागी हायचे आहे या सव नी या पधपूव  सायक लग 
असोिसएशन ऑफ महारा  (कॅम CAM) कडे सन २०२२ - २३ सालासाठी नांव न दणी कवा 
नांव न दणी नुतनीकरण करणे आव यक आहे.    

Rider's Registration Procedure 
 / For 1st April 2022 to 31st March 2023) 

१) सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा ने (कॅम) आयोिजत केले या कवा सायक लग 
असोिसएशन ऑफ महारा ने मा यता िदले या सायकल पध म ये कवा िविवध 
उप माम ये सहभागी हायचे असेल या सव नी कॅम कडे नांव न दणी करणे 
आव यक आहे. 

२) एकदा नांव न णी के यानंतर येक वष  नुतनीकरण करणे गरजेचे आहे. 
३) सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा चा खाली िदलेला 

 भरावा. 
४) अज सोबत सन २२-२३ सालचे न दणी खच सायक लग असोिसएशन ऑफ 

महारा या पेमट गेटवे ारे भरावे. 
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िदनांक: २२ एि ल २०२२ (पान २) 

 
५) पेमट केलेली लक सबिमट के यानंतर या दसु-या िदवशी (सु ी अस यास यानंतर या 

िदवशी) तु हाला मेल ारे सिव तर फॉम पाठिव यात येईल. 
६) या फॉममधील मािहती यव थत भ न तो फॉम व सोबतची कागदप े आप या िज हा 

सायक लग संघटनेकडे ावीत.  
७) सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा या सव पध ची व इतर मािहती ही यापुढे 

पूणपणे सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा या वेबसाईटवरच असेल. 
८) कोणताही प यवहार कर यापूव  अगोदर वेबसाईटवर िदलेली मािहती पूणपण वाचावी 

व काही शंका असेल तरच िवचारणा करावी. 
    

कळावे, ध यवाद !! 
                आपले िवनीत 
 
 

   ताप जाधव              ा. संजय साठे 
   संघटन सिचव          मानद सिचव 
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