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: अ यंत मह वाचे पिरप क :  
रा ीय रोड पधसाठी िनवड चाचणी पध  

िदनांक: २३ जोनेवारी २०२१ 
ि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, 

 
िवषय: पनवेल, नवी मंुबई येथे होणा-या २५वी रा ीय रोड सायक लगअ ज यपद पधसाठी 

महारा  संघाची सव वयोगटासाठी रा य तरीय िनवड चाचणी पध . 
महोदय / महोदया, 

वरील िवषयासंदभ त िदनांक ८ िडसबर २०२० रोजीचे पिरप क पहावे. सायक लग 
असोिसएशन ऑफ महारा तफ पनवेल, नवी मंुबई येथे िदनांक ५ ते ८ माच २०२१ दर यान 
२५वी रा ीय रोड सायक लग अ ज यपद पध  आयोिजत कर यात येणार आहे. सायक लग 
फेडरेषन ऑफ इंिडया या मा यतेने व सहकाय ने  होत असले या या पधम ये सहभागी    
होणा-या महारा ा या सायकलपटंूची िनवड कर यासाठी सायक लग असोिसएशन ऑफ 
महारा यावतीने (CAM) रिववार, िदनांक ३१ जानेवारी २०२१ रोजी सव वयोगटासाठी 
ई छूक सायकलपटंूची रा य तरीय खुली िनवड चाचणी पध  वे ळ (Ellora) तालुका 
खु ताबाद िज हा औरंगाबाद येथे घे यात येणार आहे. 
१) सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा ला (CAM) संल न असले या िज हा सायक लग 

असोिसएशन माफत सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा कडे (CAM) सन २०२१ 
सालासाठी नांव न दणी (Registration) केले या सायकलप ंस या िनवडचाचणी 
पधम ये भाग घेता येईल. 

२) पधकांची िनवास व भोजन यव था कर यात आली आहे तरी सु ा खेळाडू वत:ची वत: 
िनवास व भोजन यव था क  शकतात. यांना आयोजकांकडील िनवास यव था हवी 
असेल यांनी अज भरताना तसा प ट उ लेख करावा. 

३) सोबत िदले या मािहती माणे वयोगट व िनवडचाचणी अंतर असेल. 
४) सव वयोगटात वैय तक टाईम ायल कारात िनवड चाचणी घे यात येईल व सव िधक 

कमी वेळेत अंतर पूण करणा-या सायकलपटंूची रा ीय पधसाठी िनवड करताना 
िवचारात कर यात येईल. 

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 



५) येक सायकलपटूची सायकल वत:ची असली पािहजे व हे मेट िशवाय िनवड 
चाचणीम ये भाग घेता येणार नाही.  

६) सव वेश अज ऑनलाईन प तीने वीकार यात येतील. 
७) वयोगटामधील सायकलपटंूनी आिण थमच न दणी करणा-या सायकलप ंनी  वया या 

पुरा यासाठी  शाळेचा दाखला कवा नगरपािलका / महानगरपािलका / ामपंचायत 
दाखला सोबत आणावा. झेरॉ स असेल तर ती राजप ीत अिधका-यांकडूनच 
सा ांिकत केलेली असावी. इतर कोणाचीही वा री ा  धर यात येणार नाही. 

८) भारतीय सायक लग महासंघ Ó(सी.एफ.आय.) आिण CAM यांनी केले या िनयमांनुसार 
तसेच ê या िनयमांत Óवेळोवेळी केले या बदलानुसार ही िनवड चाचणी पध  घे यात 
येईल. 

९) परी थीती व गरजेनुसार िनवड चाचणी या वेळाप कात बदलü होऊ शकतो जो सव वर 
बंधनकारक राहील.  

१०) िनवड चाचणीम ये सव पधकांना पध  िठकाणी वखच ने यावे लागेल व सहभागी हावे 
लागेल. कोणताही खच आयोजक / सिमती उचलणार नाही. पध  न दणी / खच फी 

येक ई हटसाठी पये ५००/- राहील. एका खेळाडूस एकाच वयोगटात सहभागी होता 
येईल. 

११)    सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा या बँक खा याचा तपशील पुढील माणे.  
i) बँकेचे नांव   : Bank of Maharashtra 
ii) खा याचे नांव  : Cycling Association of Maharashtra 
iii) खाते मांक  : 60307471103 
iv) ँच नांव   : Pune Overseas, F C Road, Pune 
v) IFSC Code  : MAHB0001144 
vi) खाते कार  : Saving 
 
 
१२) सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा कडे नांव न दणी पुढील लकवर जाऊन कारवी:\ 

 
Cycling Association of Maharashtra 

- Rider Registration Form 2021- 
 

(सायक लग असोिसएश ऑफ महारा कडे नांव न दणी केले या 
खेळाडंूनाच या िनवडचाचणी पधत सहभागी होता येईल.) 

 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenM3geHK12W4BwLRGNUJHdTPLXEgb
ktAVeURj9xMmNSJKk3A/viewform 
 
 
 
 
 



 

१४) िदनाकं ३१ जानेवारी २०२१ रोजी होणा-या रोड िनवडचाचणी 
पधम ये सहभागी हो यासाठी खेळाडंूनी नांव खालील लकवर न दवावे. 

 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZd3pcZ0sTy3x3mOu75laQTlpjOWe1OaYj
Hq9OPL0p7QSGQw/viewform?fbzx=5624195568883561037&gxids=7628 
 

 
१५)  पध  िठकाणी पोहच यासाठी खालील लकवर जा...... 

Location Google Maps Link for road selection  : 
 
 

https://maps.app.goo.gl/YkCSj8yWA1qmWReZA 
 
१६)      पध  माग Strava Image पुढील माणे  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
काही शंका अस यास कवा अिधक मािहतीसाठी खालील सही करणार यांचेशी 
वरीत संपक साधावा. 

कळावे, ध यवाद !! 
 
                      आपला िवनीत 
 
 

  ताप जाधव   ा.    संजय साठे 
  संघटन सिचव           मानद सिचव 
 
 



त मािहती व यो य या कायवाहीसाठी: 
१) ॲड. िव म रोठे .... अ य , सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा  
२)  मा. सहसंचालक, ीडा व युवक सेवा, पुणे  
३)   मा. ाचाय, पुणे ीडा बोिधनी, पुणे 
 

 
सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा चे 

अिधकृत संकेत थळ आिण सोशल मेिडया हडँ स 
Official Website / Social Media Handles of 

 Cycling Association of Maharashtra  
 

1. Cycling Federation of India - http://cyclingfederationofindia.org/web/ 

2. Cycling Association of Maharashtra - 
https://www.cyclingassociationofmaharashtra.com/ 

3. Official CAM facebook page - 
https://www.facebook.com/cyclingassociationmaharashtra 

4. Official CAM facebook group - 
https://www.facebook.com/groups/1501893219993532 

5. Offical CAM Instagram Page - 
https://www.instagram.com/cam_cyclingassomaharashtra/ 

6. Cycling Association of Maharashtra "Rider Registration Form 2021" 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenM3geHK12W4BwLRGNUJHdTPLXEg
bktAVeURj9xMmNSJKk3A/viewform 
 

7. State Level Road Selection Trials Rider             
    Registration Link :-  
 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZd3pcZ0sTy3x3mOu75laQTlpjOWe1OaYj
Hq9OPL0p7QSGQw/viewform?fbzx=5624195568883561037&gxids=7628 

 

 

 
 

 
 
 



सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा  
संल न सव िज हा संघटनांचे 

मा. अ य  / मा. सिचव व न दणीकृत सायकलप ंसाठी 
िवषय: “२५वी रा ीय रोड सायक लग अ ज यपद पध  २०-२१, पनवेल, नवी मंुबई” 

         या पधसाठी महारा  संघाची सव वयोगटांसाठी रा य तरीय खुली िनवड चाचणी पध . 
१) उपरो त िवषयासंदभ तील िदनांक  ८ िडसबर २०२० रोजीचे परीप क पहावे. 
२) महारा  संघ िनवड यासाठी रिववार िदनाकं ३१ जानेवारी २०२१ रोजी िनवड 

चाचणी घे यात येईल. 
३) या िनवडचाचणी पध  केवळ सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा चे सभासद आिण संल न 

असले या िज हा संघटना व सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा कडे न दणी केले या 
सायकलप ंसाठी असून पधचे वयोगट, ज मतारीख, अंतर इ यादी मािहती पुढील माणे राहील :- 
 

अ.
. 

वयोगट पा  ज मसाल िनवड चाचणीचे 
अंतर 

१. Elite Men & Women 
(Ageed between 19 yrs. to 35 yrs.) 

वय १९ ते ३५ वष दर यानचे पु ष व मिहला. 
(सन १९८५ ते २००१ दर यान ज मलेले पु ष व मिहला) 

४० िक. मी. : पु ष 
२० िक. मी. : मिहला 

२. MU 23 (Men Under 23 yrs.)  
(वय २३ वष खालील पु ष) 

सन १९९७, १९९८, १९९९, २००० व २००१ या वष म ये 
ज मलेले केवळ पु ष. 

४० िक. मी.: पु ष 

३. Men & Women Juniors   
 (Aged 17 & 18  yrs.) 

वय वष १७ आिण १८ वष. 
सन २००२ आिण २००३ या वष त ज मलेले मुले व मुली. 

३० िक. मी. : मुले 
१५ िक. मी. : मुली 

४. Sub Junior Boys & Girls 
(Aged 15 & 16 yrs.) 

वय वष १५ आिण १६ वष. 
सन २००४ आिण २००५ या वष त ज मलेले मुले व मुली. 

१५ िक. मी. : मुले 
१०  िक. मी. : मुली 

५. Youth Men & Women 
(Aged 12 to 14 yrs.) 

वय वष १२ ते १४ वष. 
२००६, २००७ आिण २००८ या वष त ज मलेले मुले व मुली. 

१०  िक. मी. : मुले 
७  िक. मी. : मुली 

६. Indian Made (Men Only) वय १९ ते ३५ वष दर यानचे पु ष. 
(सन १९८५ ते २००१ दर यान ज मलेले पु ष) 

२० िक. मी. : पु ष 
Mass Start  

 
४) िनवडचाचणी पध  वे ळ (Ellora) तालुका - खु ताबाद, िज हा - औरंगाबाद येथे धुळे - सोलापूर 

रा य माग वर होतील. वे ळपासून सुमारे १ िकमी अंतरावर पध  सु  हो याचे िठकाण (Starting 
Line) आहे. सोलापूर या िदशेला िदशेला सुमारे १२ िकमी पयतचा पधचा माग असेल. 

५) मह वाचे: केवळ पधकाचंी शिनवार िदनांक २ नो हबर २०१९ रोजीची 
िनवास यव था कर यात आली आहे. िनवास यव थेसाठी  ी. िनवृ ी 
जाधव सर मोबाईल . ९५२ ९७८ ७२३९ / ९९२ २४३ ९९३९ यांचेशी 
संपक साधावा. 
     
 आपला िव वासू 

                             
 
 
                 ताप जाधव  .     
                 संघटन सिचव           


