साहसी

क्रीडा

प्रकारातील

गिर्यारोहण,

माऊंटगिअररि, स्ककईंि, किोबोडीि, पॅरासेलींि,
हवाई क्रीडा कपर्धा (हँ ग्लार्यडींि, पॅराग्लार्यडींि),
जलक्रीडा आर्योगजत करणाऱ्र्या संक्ांसाठी सुर्धागरत
गिर्यम व मािगदर्गक सूचिा गििगगमत करण्र्याबाबत.
महाराष्ट्र र्ासि
र्ालेर्य गर्क्षण व क्रीडा गवभाि
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मादाम कामा मािग, हु तात्मा राजिुरु चौक,

मंत्रालर्य गवकतार, मुंबई-400 032.
तारीख: 26 जुलै, 2018.
संदभग:
1) र्ा.गर्.व क्री.गव.क्रीडार्धो-२०११/प्र.क्र.५५/११/क्रीर्युसे-१,गद.१४ जूि,२०१२
2) पर्यगटि व सांककतगतक कार्यग गवभाि,र्ासि गिणगर्य क्रमांकः न्र्यार्याप्र २०१३/07/प्र.क्र.४९८
(भाि-२)/ पर्यगटि, गदिांक २६ जूि, २०१४.
3) र्ासि गिणगर्य समक्रमांक, गदिांक 20.4.2015.
4) उपसंचालक, क्रीडा व र्युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्र्य, पुणे, गद.11.1.2016 चे पत्र.
5) सहार्यक संचालक, क्रीडा व र्युवक सेवा, पुणे र्यांचे गद. 27 गडसेंबर, 2017 चे पत्र.
प्रकताविा :
राज्र्यात क्रीडा संककततीचे संवर्धगि, प्रचार, प्रसार व जोपासिा करण्र्यासाठी पोषक वातावरण
असणे आवश्र्यक आहे. र्याच भुगमकेतूि राज्र्याचे क्रीडा र्धोरण-२०१२ घोगषत करण्र्यात आले असूि त्र्याची
अंमलबजावणी करण्र्यास उपरोत त गद. १४.६.२०१२ च्र्या र्ासि गिणगर्यान्वर्ये मान्र्यता गदली आहे .
राज्र्यातील एका संक्ेमार्गत गहमालर्यामध्र्ये गिर्यारोहणाकरीता िेलेल्र्या एका मुलाचा अपघाती
मतत्र्यू झाला. त्र्या संदभात त्र्याच्र्या पालकांिी मुंबई उच्च न्र्यार्यालर्यात जिगहत र्यागचका क्र.१८४/२००७
दाखल केली होती. र्या र्यागचकेबाबत मा.उच्च न्र्यार्यालर्यािे गद.१२.०७.२०१३ रोजी गदलेल्र्या
गिदे र्ाव्दारे र्या प्रकरणी र्ासिािे गवकततत र्धोरण/मािगदर्गक सूचिा अ्वा अर्ा िोंदणीकतत िसलेल्र्या
संक्ांच्र्या हालचालींिा आळा घालण्र्यासाठी गिर्यम करावेत, तसेच माऊंटगिअरींिमध्र्ये भाि घेणाऱ्र्या
गिर्यारोहकांच्र्या सुरक्षेबाबतही राज्र्य र्ासिािे काळजी घ्र्यावी, असे मा.उच्च न्र्यार्यालर्यािे सूगचत केलेले
होते. त्र्यािुसार मा.उच्च न्र्यार्यालर्याच्र्या मािगदर्गक सूचिांच्र्या अिुषंिािे साहसी क्रीडा प्रकारातील
गिर्यारोहण, माऊंटगिअरींिमध्र्ये, स्ककईि, किोबोडींि, पॅरासेरलि, हँ ग्लार्यडींि, जलक्रीडा आर्योजि
करणाऱ्र्या संक्ांसाठी मािगदर्गक सूचिा संदभार्धीि गद.२६.०६.२०१४ च्र्या र्ासि गिणगर्यान्वर्ये गििगगमत
करण्र्यात आल्र्या होत्र्या. सदरहू र्ासि गिणगर्यािुसार राज्र्यात साहसी प्रकारातील कार्यग करणाऱ्र्या
संक्ांची िोंदणी गजल्हाकतरावर करण्र्याच्र्या दृष्ट्टीिे गजल्हा क्रीडा अगर्धकारी र्यांच्र्या अध्र्यक्षतेखाली
सगमती िठीत करण्र्यास तसेच र्या सगमत्र्यांवर गिर्यंत्रण ठे वण्र्यासाठी आर्युत त, क्रीडा व र्युवक सेवा
र्यांच्र्या अध्र्यक्षतेखाली राज्र्यकतरीर्य गर्खर सगमती क्ापि करण्र्यास मान्र्यता दे ण्र्यात आली होती.
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दरम्र्याि उपरोत त र्ासि गिणगर्याच्र्या संदभात श्री.वसंत गलमर्ये व इतर र्यांिी मुंबई उच्च
न्र्यार्यालर्यामध्र्ये गरट र्यागचका क्र.८३०४/२०१४ दाखल केली आहे. त्र्यािुसार गद.२६.०६.२०१४ च्र्या
र्ासि गिणगर्यामध्र्ये गवगवर्ध त्रतटी असल्र्यािे त्र्याच्र्या अंमलबजावणीमध्र्ये व्र्यवहागरक अडचणी उदभवूि
सदर र्ासि गिणगर्याची अंमलबजावणी करणे र्त र्य होणार िसल्र्याची बाब सदर र्यागचकेमध्र्ये प्रामुयार्यािे
उपस्क्त करण्र्यात आली आहे. तसेच साहसी क्रीडा प्रकारात भाि घेणा-र्यांच्र्या सुरगक्षततेबाबत
मािगदर्गक सूचिा गवहीत करण्र्यासाठी जगमिीवरील, हवाई आगण जल साहसी क्रीडा प्रकारातील
प्रत्र्येकी २ तज्ांचा समावेर् असलेली सगमती गिर्युत त करण्र्याच्र्या मािणीचा अंतभाव सदर र्यागचकेमध्र्ये
करण्र्यात आला आहे.
पर्यगटि व सांककतगतक कार्यग गवभािाच्र्या गद.२६.०६.२०१४ च्र्या र्ासि गिणगर्यामध्र्ये आवश्र्यक
सुर्धारणा करुि साहसी क्रीडा प्रकारातील जगमिीवरील, हवाई व जल क्रीडा आर्योगजत करणा-र्या
संक्ा/व्र्यत ती र्यांच्र्याबाबत गिर्यम/मािगदर्गक सूचिा गवगहत करण्र्याच्र्या दृष्ट्टीिे र्ासिास गर्र्ारर्ीं
करण्र्याकगरता आर्युत त, क्रीडा व र्युवक सेवा र्यांच्र्या अध्र्यक्षतेखाली संदभार्धीि क्र. 2 च्र्या र्ासि
गिणगर्यान्वर्ये सगमती िठीत करण्र्यात आली होती. सदर सगमतीिे सुर्धागरत र्ासि गिणगर्याचा मसुदा
र्ासिास सादर केला होता. सदर र्ासि गिणगर्याचा मसुदा पर्यगटि

सांककतगतक कार्यग गवभािास

अगभप्रार्या्ग पाठगवण्र्यात आला असता त्र्या गवभािािे उपस्क्त केलेल्र्या मुद्याच्र्या संदभात कवर्यंकपष्ट्ट
अगभप्रार्य गवचारात घेऊि व र्या क्षेत्रातील काही तज्ांच्र्या सूचिा व मत जाणूि घेऊि सुर्धागरत र्ासि
गिणगर्याचा मसुदा तर्यार करुि आर्युत त, क्रीडा व र्युवक सेवा, पुणे र्यांिी र्ासिास सादर केला आहे.
त्र्यािुसार र्याबाबत सुर्धागरत आदे र् गििगगमत करण्र्याची बाब र्ासिाच्र्या गवचारार्धीि होती.
र्ासि गिणगर्यपर्यगटि व सांककतगतक कार्यग गवभािाच्र्या सहमतीिे त्र्या गवभािािे गििगगमत केलेला संदभार्धीि क्र.
२ र्ये्ील र्ासि गिणगर्य अगर्धक्रमीत करण्र्यात र्येत आहे. साहसी क्रीडा प्रकारातील जगमिीवरील, हवाई
व जल क्रीडा आर्योगजत करणा-र्या संक्ा र्यांच्र्याकगरता र्या सोबतच्र्या प्रपत्र 1 मध्र्ये दर्गगवल्र्याप्रमाणे
गिर्यमावलीस र्याद्वारे मान्र्यता दर्गगवण्र्यात र्येत आहे. गिर्यारोहण, हवाई साहसी क्रीडा व जल साहसी
क्रीडा प्रकाराची व्र्याप्ती व र्योजिाबाबतच्र्या सूचिा अिुक्रमे पगरगर्ष्ट्ट अ, ब, क व ड मध्र्ये अंतगभत
ू
केल्र्याप्रमाणे राहील.
2.

सदरचा र्ासि गिणगर्य हा व्र्यावसागर्यक कारणाकतव जगमि, हवाई व जल र्यामर्धील साहसी

क्रीडाप्रकार आर्योगजत करणारे व्र्यावसागर्यक संक्ा लािू राहील र्यांिा केंद्र र्ासिाच्र्या पर्यगटि
मंत्रालर्याच्र्या गदिांक 02/01/2012 अन्वर्ये गििगगमत झालेली व र्यापुढे होणारी मािगदर्गक तत्वे र्यासाठी
लािू राहतील व त्र्या अिुषंिािे त्र्यांिी र्या र्ासि गिणगर्यातील तरतूदीिुसार िोंदणी करणे आवश्र्यक
राहील. िोंदणी करण्र्यासाठी अजाचा िमूिा प्रपत्र- 2 मध्र्ये जोडले आहे.
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3.

ॲडव्हेंचर टू र ऑपरेटरसाठी असलेल्र्या मािगदर्गक सूचिा राज्र्यात बंर्धिकारक कराव्र्यात तसेच

साहसी क्रीडा प्रकार आर्योगजत करणारे व्र्यावसागर्यक र्यांिी आवश्र्यक ती िोंदणी केंद्रीर्य पर्यगटि
मंत्रालर्याकडे करावी. केंद्र र्ासिािे गदिांक 02 जािेवारी, 2012 च्र्या पत्रािुसार प्रसागरत केलेल्र्या
मािगदर्गक सूचिा पगरगर्ष्ट्ट-इ मध्र्ये जोडले आहे.
4.

जगमिीवरील क्रीडा प्रकारातील गिर्यारोहण, गिरीभ्रमण अर्ा उपक्रमांचे राखीव संरगक्षत विे,

सावगजगिक उद्यािे व अभर्यारण्र्ये र्या गठकाणी जर उपक्रम राबवावर्याचा असल्र्यास वि खात्र्याची
परवाििी बंर्धिकारक राहील. हवाई साहसी क्रीडा प्रकाराकरीता DGCA (डार्यरेत टोरेट जिरल ऑर्
गसस्व्हल एस्व्हएर्ि) िािरी गवमाि महागिदे र्ालर्य, िवी गदल्ली र्यांची परवाििी घेणे बंर्धिकारक आहे.
जल साहसी क्रीडा प्रकारात समुद्र व खाडीवरील साहसी क्रीडा प्रकार र्याकरीता महाराष्ट्र मेरीटाईम
बोडग (MMB) र्यांची त्र्यांचे जलक्रीडा र्धोरणातील िमूद गिर्यम व गिर्यमावली बंर्धिकारक राहील. केंद्र
र्ासि पर्यगटि गवभाि र्यांचेद्वारे गद.२.१.१२ रोजी गदलेली मान्र्यता प्राप्त साहसी पर्यगटि आर्योजक(ATO)
म्हणूि मान्र्यता/िुतिीकरण रकवा गवकतार करणेबाबतची मािगदर्गक तत्वे सोबत गिर्यमावली पगरगर्ष्ट्टइ मध्र्ये िमूद केल्र्यािुसार राहतील.
5.

सदर र्ासि गिणगर्य, पर्यगटि व सांककतगतक कार्यग गवभािाच्र्या सहमतीिे त्र्यांच्र्या अिौ.स.क्र.

गटडीसी-2018/6/प्र.क्र.565/पर्यगटि, गदिांक 10.07.2018 अन्वर्ये गििगगमत करण्र्यात र्येत असूि तो
महाराष्ट्र र्ासिाच्र्या www.maharashtra.gov.in र्या संकेतक्ळावर उपलब्र्ध करण्र्यात आला असूि
त्र्याचा संकेताक 201807261300085321 असा आहे . हा आदे र् गडजीटल कवाक्षरीिे साक्षांगकत करुि
काढण्र्यात र्येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्र्यपाल र्यांच्र्या आदे र्ािुसार व िावािे.

Rajendra
Shankarrao Pawar

Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School
Education and Sports Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=679184b88f7019ef64ad6ddc2495ca280267c0d4
755ce63fa70c45cf755d9373, cn=Rajendra Shankarrao
Pawar
Date: 2018.07.26 15:42:55 +05'30'

( राजेंद्र पवार )
उपसगचव, महाराष्ट्र र्ासि
प्रत,
१) मा.राज्र्यपाल र्यांचे प्रर्धाि सगचव.
२) मा.मुयार्यमंत्री र्यांचे प्रर्धाि सगचव.
३) मा.अध्र्यक्ष, महाराष्ट्र गवर्धािसभा र्यांचे सगचव.
४) मा.सभापती, महाराष्ट्र गवर्धािपगरषद र्यांचे सगचव.
५) मा.गवरोर्धी पक्षिेता, गवर्धािसभा / गवर्धािपगरषद र्यांचे सगचव.
६) सवग मा.मंत्री/मा.राज्र्यमंत्री र्यांचे खाजिी सगचव.
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७) सवग गवर्धािसभा सदकर्य, महाराष्ट्र गवर्धािसभा.
८) सवग गवर्धािपगरषद सदकर्य, महाराष्ट्र गवर्धािपगरषद.
९) मा.मुयार्य सगचव र्यांचे वगरष्ट्ठ कवीर्य सहाय्र्यक,मंत्रालर्य, मुंबई.
१०) प्रबंर्धक, उच्च न्र्यार्यालर्य (मूळ र्ाखा), मुंबई.
११) प्रबंर्धक, उच्च न्र्यार्यालर्य (अगपल र्ाखा), मुंबई.
१२) प्रर्धाि सगचव,पर्यगटि व सांककतगतक कार्यग गवभाि, मंत्रालर्य, मुंबई.
१३) सगचव,पर्यगटि मंत्रालर्य,भारत सरकार, िवी गदल्ली
१४) प्रर्धाि सगचव,पगरवहि व बंदरे गवभाि
१५) प्रर्धाि सगचव, महसूल व वि गवभाि, मंत्रालर्य, मुंबई.
१६) प्रर्धाि सगचव, जलसंपदा गवभाि,मंत्रालर्य, मुंबई
१७) प्रर्धाि सगचव, सावगजगिक आरोग्र्य गवभाि, मंत्रालर्य, मुंबई
१८) सवग अपर मुयार्य सगचव/ प्रर्धाि सगचव /सगचव, मंत्रालर्य, मुंबई.
१९) प्रर्धाि सगचव, महाराष्ट्र गवर्धािमंडळ सगचवालर्य, मंत्रालर्य, मुंबई.
मुयार्य कार्यगकारी अगर्धकारी, महाराष्ट्र मेगरटाईम बोडग , इंडीर्यि मकगन्टाईल चेंबसग, ३ रा मजला,
१४ रामजीभाई कमािी मािग, बेलाडग इकटे ट, मुंबई ४०० ०३८.
२०) पोगलस महासंचालक, महागिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्र्य, मुंबई
२१) सवग गवभािीर्य आर्युत त,
२२) आर्युत त, क्रीडा व र्युवक सेवा, पुणे
२३) पोलीस आर्युत त(सवग),
२४) प्रबंर्धक, लोकआर्युत त व उपआर्युत त र्यांचे कार्यालर्य, मुंबई.
२५) संचालक, आरोग्र्य सेवा, मुंबई.
२६) सवग गजल्हागर्धकारी.
२७) सवग पोगलस अगर्धक्षक, महाराष्ट्र राज्र्य,
२८) सवग अगतगरत त गजल्हा दं डागर्धकारी
२९) व्र्यवक्ापकीर्य संचालक, महाराष्ट्र पर्यगटि गवकास महामंडळ मुंबई.
३०) सवग गजल्हा पगरषदांचे मुयार्य कार्यगकारी अगर्धकारी.
३१) सवग गवभािीर्य उप संचालक, क्रीडा व र्युवक सेवा.
३२) सवग गजल्हा / तालुका क्रीडा अगर्धकारी.
३३) सवग प्रादे गर्क व्र्यवक्ापक, महाराष्ट्र पर्यगटि गवकास महामंडळ.
३४) महालेखापाल (लेखा व अिुज्र्य
े ता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/िािपूर.
३५) महालेखापाल (लेखा व पगरक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/िािपूर.
३६) गिर्योजि गवभाि (का.१४७१), मंत्रालर्य, मुंबई.
३७) गवत्त गवभाि (व्र्यर्य-५), मंत्रालर्य, मुंबई.
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३८) अध्र्यक्ष/सगचव, अगखल

महाराष्ट्र

गिर्यारोहक

महासंघ,

२०६

गर्ल्पीि सेंटर,

जी.डी.आंबेकर मािग,वडाळा, मुंबई ४०० ०३१.
३९) ग्रं्पाल, गवर्धीमंडळ ग्रं्ालर्य, गवर्धािभवि, मुंबई.
४०) अवर सगचव, (क्रीर्युसे - २, क्रीर्युसे -३)
४१) गिवडिकती, क्रीर्युसे-१.
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प्रपत्र-१
र्ासि गिणगर्य, र्ालेर्य गर्क्षण व क्रीडा गवभाि क्र.न्र्यार्याप्र-२०१८/प्र.क्र.१०५/क्रीर्युस-े १, गद. 26 जुल,ै २०१८ चे
जोडपत्र
साहसी क्रीडा प्रकार आर्योजिाबाबतची गिर्यमावली
गिर्यम क्र.1
जगमिीवरील साहसी क्रीडा, जल साहसी क्रीडा, हवाई साहसी क्रीडा प्रकाराचा वापर करुि सर्ुल्क व
जाहीरपणे आर्योगजत केलेले सवग उपक्रम गिर्यारोहण (प्रकतरारोहण, ककीईंि, किो बोडींि इ.) हवाई क्रीडा
(पॅरासेलींि, हँ ग्लार्यडींि, पॅरा मोटरींि, पॅराग्लार्यडींि, ककार्य डार्यरवि / पॅरा र्ुटींि इ.) जल क्रीडा प्रकार
(राफ्टींि, ककुबा डार्यव्हींि इ.) र्या तीिही साहसी क्रीडा प्रकारातील कोणत्र्याही तंत्राचा वापर करुि केलेले
उपक्रम (उदा. गिर्यारोहणाच्र्या एखाद्या तांगत्रक बाबीचा कवतंत्रपणे वापर करुि केलेले पुढील उपक्रम - रॅ परलि,
वॉटरर्ॉल रॅ परलि, व्हॅ ली क्रॉरसि, टार्यरोलीि रॅव्हसग, जार्यंट स्कवि इ.) आर्योगजत करणा-र्या संक्ांिी र्या
गिर्यमाखाली िोंदणी करणे बंर्धिकारक आहे .
संक्ा - ज्र्या संक्ेची िोंदणी संक्ा अगर्धगिर्यम 1860 अन्वर्ये र्धमादार्य आर्युत तांकडे िोंदणी झालेली /कंपिी
कार्यदा 2013 च्र्या कलम 8 प्रमाणे िा िर्ा तत्वावर झाली आहे अर्ा उपरोत त कोणताही साहसी क्रीडा उपक्रम
आर्योगजत करणारी संक्ा / रकवा व्र्यावसार्यीक संक्ा.
गजल्हा क्रीडा अगर्धका-र्यािे उपरोत त क्रीडा संक्ेची िोंदणी कवतंत्र िोंदवहीत करावी. िोंदणी झाल्र्यािंतर
संबगं र्धत संक्ेस िोंदणी प्रमाणपत्र दे ण्र्यात र्यावे.
गजल्हा क्रीडा अगर्धका-र्याकडे िोंदणी झालेल्र्या सवग संक्ांचे संगिर्यंत्रण गजल्हा सगमतीकडे असेल.
गजल्हा सगमती रचिाअ.क्र.

संक्ा/पदिाम

सगमती मर्धील पद

१

गजल्हागर्धकारी

अध्र्यक्ष

२.

पोलीस आर्युत त/गजल्हा पोलीस अर्धीक्षक

सदकर्य

३.

कार्यगकारी अगभर्यंता, रसचि गवभाि

सदकर्य

४.

गवभािीर्य वि अगर्धकारी

सदकर्य

५.

गवभािीर्य उप संचालक, क्रीडा व र्युवक सेवा, संचालिालर्य

सदकर्य

६.

गजल्हा क्रीडा अगर्धकारी

७.

संबर्ध
ं ीत
महाराष्ट्र

महसूल
पर्यगटि

सह सगचव

गवभािातील
गवकास

प्रादे गर्क

महामंडळ

व्र्यवक्ापक,
/

सदकर्य सगचव

अगतगरत त

गजल्हादं डागर्धकारी
८.

गजल्हा र्ल्र्य गचगकत्सक

सदकर्य

९.

साहसी क्रीडा प्रगतगिर्धी

सदकर्य

(जमीिीवरील साहसी क्रीडा प्रकार, जल साहसी क्रीडा
प्रकार आगण हवाई साहसी क्रीडा प्रकारातील राज्र्यकतरीर्य
गर्खर क्रीडा संघटिेचे संबर्ध
ं ीत गजल्हर्याचे प्रत्र्येकी दोि
प्रगतगिर्धी राज्र्यकतरीर्य गर्खर संघटिा िसेल तर
गजल्हर्यातील सभासद क्रीडा संक्ेच्र्या अिुभवी प्रगतगिर्धीची
गिर्युत ती करावी.)
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उपरोत त प्रकारे िोंदणी झालेल्र्या संक्ा उपरोत त कोणताही साहसी उपक्रम आर्योगजत करतािा सदर
र्ासि गिणगर्यातील संबगं र्धत साहसी क्रीडा प्रकारात िमूद केलेली मािगदर्गक तत्वे लािू होतील.
वरीलप्रमाणे िोंदणी ि करता जी संक्ा उपरोत त साहसी उपक्रमांचे आर्योजि करत असेल तर गतच्र्या
गवरुद्ध प्रचगलत कार्यद्यािुसार कारवाई करण्र्याचे अगर्धकार गजल्हा सगमतीस राहतील.
साहसी खेळ प्रकार गजल्हा सगमतीची कार्यगकक्षा
1. र्या र्ासि गिणगर्यातील तरतूदींच्र्या बाबत प्राप्त आक्षेप व सूचिा र्यांचा अभ्र्यास करुि त्र्याची र्योग्र्य ती
दखल घेणे / वा आपल्र्या अगभप्रार्यासह राज्र्य सगमतीकडे पाठवणे.
2. गजल्हर्यातील सवग साहसी खेळांचा सवांिीण गवकास, र्योग्र्य व सुरगक्षत पध्दतीचा वापर व प्रसार व्हावा
र्यासाठी संबगं र्धत साहसी खेळाच्र्या राज्र्य संघटिेद्वारे त्र्यांच्र्या साहसी खेळांच्र्या पध्दती, सार्धिे,
मािके,सुरक्षा पध्दती,प्रगर्क्षण इत्र्यादी बाबतची मािगदर्गक तत्वे तर्यार करुि घेऊि सवग साहसी
खेळांच्र्या मािगदर्गक तत्वांचे संकलि करणे.
3. सवग साहसी खेळांची गजल्हर्यातील सुरुवात,प्रसार,प्रिती,महत्वपूणग कामगिरी इत्र्यादी मागहतीचे संकलि
करणे.
4. साहसी खेळात होणा-र्या अपघातांची संबर्ध
ं ीत खेळाच्र्या राज्र्य संघटिेमार्गत मागहती संकगलत करण्र्याची
व आवश्र्यक असेल तर अपघातांची चौकर्ी करण्र्याची पद्धती व प्रगक्रर्या राज्र्य सगमतीच्र्या
मािगदर्गिािुसार ठरगवणे.
5. साहसी क्रीडा संघटिा व र्ासि र्यामध्र्ये समन्वर्य सार्धणे.
6. िोंदणीकतत संक्ांद्वारे केद्राच्र्या मािगदर्गक सूचिांचे पालि झाल्र्याबाबत / होत असल्र्याबाबत गजल्हा
सगमतीिे र्हागिर्ा करावी.
7. सदर क्रीडा र्धोरणाची र्योग्र्य अंमलबजावणीसाठी र्ासिास सवगतोपरी सहाय्र्य करणे.
8. र्या सगमतीच्र्या वेळोवेळी बैठका आर्योगजत करूण अंमलबजावणीबाबत आढावा घेणे.
9. साहसी क्रीडा प्रकाराबाबतच्र्या संक्ा िोंदणीबाबतच्र्या कार्यगपध्दतीबाबत आवश्र्यकतेिुसार सुर्धारणा
सुचगवणे.
10. साहसी उपक्रमाबाबतची मोगहम ते्ील भौिोगलक पगरस्क्ती व त्र्यासाठी लािणाऱ्र्या मेगडकल
बाबगिहार्य कोणत्र्या सुगवर्धा तसेच बचावासाठी लािणारे खेळगिहार्य पॅरामेडीकल सेवासाहीत्र्य संबगं र्धत
आर्योजकाकडे असावे र्याबाबतचा गिणगर्य गजल्हाकतर सगमतीिे घेण्र्यात र्यावा .
गिर्यम क्र.2
गजल्हा सगमत्र्यांवर गिर्यंत्रण ठे वणे व त्र्यासाठी गवगिमर्य तर्यार करण्र्याकरीता राज्र्य कतरावर
खालीलप्रमाणे एक गर्खर सगमती क्ापि करण्र्यात र्येत आहे .
राज्र्यकतरीर्य सगमती रचिा अ.क्र.

पदिाम

सगमती मर्धील पद

१

सह संचालक, क्रीडा व र्युवक सेवा संचालिालर्य, पुणे

अध्र्यक्ष

२

पोलीस उप आर्युत त,पुणे

सदकर्य
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३

अर्धीक्षक अगभर्यंता, रसचि गवभाि,पुणे

सदकर्य

४

उपवि संरक्षक अगर्धकारी, वि गवभाि,पुणे

सदकर्य

५

सहार्यक संचालक, क्रीडा व र्युवक सेवा संचालिालर्य, पुणे

सदकर्य

६

उप संचालक, क्रीडा व र्युवक सेवा संचालिालर्य, पुणे

७

व्र्यवक्ापकीर्य संचालक, महाराष्ट्र पर्यगटि गवकास महामंडळ, मुंबई

सदकर्य

८

सह संचालक, आरोग्र्य संचालिालर्य, महाराष्ट्र राज्र्य,पुणे

सदकर्य

९

साहसी क्रीडा प्रकार प्रगतगिर्धी-जगमिीवरील साहसी क्रीडा प्रकार,

सदकर्य

सदकर्य सगचव

जल साहसी क्रीडा प्रकार आगण हवाई साहसी क्रीडा प्रकारातील राज्र्य
कतरीर्य गर्खर क्रीडा संघटिेचे संबगं र्धत प्रत्र्येकी दोि प्रगतगिर्धी राज्र्य
कतरीर्य गर्खर संघटिा िसेल तर त्र्या क्रीडा प्रकारातील राज्र्यातील
दोि राष्ट्रीर्य कतरावरील अिुभवी प्रगतगिर्धी
साहसी खेळ प्रकार राज्र्य सगमतीची कार्यगकक्षा
1. र्या र्ासि गिणगर्यातील तरतूदींच्र्या बाबत आक्षेप व सूचिा मािवूि त्र्यािुसार प्राप्त आक्षेप व सूचिा र्यांचा
अभ्र्यास करुि त्र्याची र्योग्र्य ती दखल घेणे.
2. र्ासि गिणगर्यािुसार साहसी खेळांच्र्या संक्ांच्र्या िोंदणी अजाचा िमुिा तर्यार करणे.
3. साहसी खेळांच्र्या संक्ांच्र्या िोंदणी अजाच्र्या छाििीची व िोंदणीची पध्दत व प्रक्रीर्या ठरगवणे.
4. राज्र्यात सवग साहसी खेळांच्र्या सवांिीण गवकास, र्योग्र्य व सुरगक्षत पद्धतीचा वापर व प्रसार व्हावा
र्यासाठी संबगं र्धत साहसी खेळाच्र्या राज्र्य संघटिेद्वारे त्र्यांच्र्या साहसी खेळांच्र्या पध्दती, सार्धिे, मािके,
सुरक्षा पध्दती प्रगर्क्षण इत्र्यादी बाबतची मािगदर्गक तत्वे तर्यार करुि घेऊि सवग साहसी खेळांच्र्या
मािगदर्गक तत्वांचे संकलि करणे.
5. सवग साहसी खेळांच्र्या सवांिीण वाढ व प्रसारासाठी त्र्या त्र्या खेळांच्र्या राज्र्य संघटिा र्योग्र्यगरत्र्या कार्यगक्षम
असणे आवश्र्यक आहे . त्र्यामुळे अर्ा संघटिा कार्यगक्षमपणे कार्यगरत राहण्र्यासाठी त्र्यांिा र्योग्र्य ते
प्रोत्साहि दे णे.
6. सवग साहसी खेळांची राज्र्यातील सुरुवात, प्रसार, प्रिती, महत्वपूणग कामगिरी इत्र्यादी मागहतीचे संकलि
करणे.
7. साहसी खेळात होणा-र्या अपघातांची संबर्ध
ं ीत खेळाच्र्या राज्र्य संघटिेमार्गत मागहती संकगलत करण्र्याची
व आवश्र्यक असेल तर अपघातांची चौकर्ी करण्र्याची पद्धती व प्रगक्रर्या ठरगवणे.
8. जितेला आवाहि करुि आर्योगजत केलेल्र्या साहसी खेळांच्र्या आर्योजकांच्र्या त्रुटींबाबत त्र्यात सहभािी
सदकर्यांच्र्या रकवा त्र्यांच्र्या पालकांकडू ि प्राप्त तक्रारीच्र्या गिवारणासाठी राज्र्य संघटिेमार्गत करावर्याची
प्रक्रीर्या व पद्धती ठरगवणे.
9. गजल्हा कतरीर्य साहसी क्रीडा सगमतीच्र्या कार्यगकक्षेमध्र्ये आवश्र्यक असल्र्यास सुर्धारणा सुचगवणे.
10. साहसी क्रीडा संघटिा व र्ासि र्यामध्र्ये समन्वर्य सार्धणे.
11. सदर क्रीडा र्धोरणाची र्योग्र्य अंमलबजावणीसाठी र्ासिास सवगतोपरी सहाय्र्य करणे.
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12. सवग साहसी खेळांच्र्या सवांिीण वाढ व प्रसारासाठी र्धोरणाचा आराखडा तर्यार करणे.
13. कालािुरूप व आवश्र्यकतेिुसार र्याबाबत िवीि र्योजिा तर्यार करूि मान्र्यता दे णे व सुर्धारणा सूचगवणे.
14. र्या र्योजिेची व्र्यवस्क्त कालबध्द अंमलबजावणी करणे व त्र्यासाठी सवग उपार्यर्योजिा सुचगवणे.
15. र्या सगमतीच्र्या वेळोवेळी बैठका आर्योगजत करूण अंमलबजावणीबाबत आढावा घेणे.
16. साहसी क्रीडा प्रकाराबाबतच्र्या संक्ा िोंदणीबाबतच्र्या कार्यगपध्दतीबाबत आवश्र्यकतेिुसार सुर्धागरत
कार्यगपध्दती गवहीत करणे.
गिर्यम क्र.3
उपरोत त प्रकारे िोंदणी झालेल्र्या संक्ांकडील िेता / मािगदर्गक /प्रगर्क्षक र्यांची पात्रता आगण
आवश्र्यक सार्धिसामुग्री खालीलप्रमाणे असेल :3.1 - उपरोत त साहसी उपक्रम आर्योगजत करतािा त्र्या-त्र्या उपक्रमाचा िेता, मािगदर्गक, प्रगर्क्षक आगण
सहभािी सदकर्यांकडे सोबतच्र्या पगरगर्ष्ट्टातील संबगं र्धत क्रीडा प्रकारांत िमूद केलेले प्रगर्क्षण प्राप्त करणे
आवश्र्यक राहील.
3.2 - र्या र्ासि गिणगर्यािुसार िोंदणी झालेल्र्या उपरोत त साहसी उपक्रमांच्र्या आर्योजकांिी प्रगर्क्षण आगण
सार्धिसामुग्री र्या आर्धारे सुरक्षा पद्धतीचा आढावा घ्र्यावा. संबगं र्धत मागहती सोबतच्र्या पगरगर्ष्ट्ट-“अ” “ब” “क” व
“ड” मध्र्ये क्रीडा प्रकारांिुसार िमूद केली आहे .
3.3 -उपरोत त साहसी क्रीडा उपक्रमांच्र्या आर्योजकांकडे वैर्यस्त तक बचाव सार्धि सामग्री, संबगं र्धत क्रीडा
प्रकारांच्र्या राज्र्य /राष्ट्रीर्य/ आंतरराष्ट्रीर्य कतरावरील गर्खर संघटिांच्र्या मािकांिुसार र्य्ोगचतगरत्र्या प्रमागणत
केलेली असणे आवश्र्यक आहे . तसेच सदर खेळाचे सागहत्र्य वरीलप्रमाणे संबगं र्धत गर्खर संघटिेकडू ि कवत:
प्रमागणत करुि घेणे आवश्र्यक आहे. अर्ा सार्धि सामग्रीबाबतचा तपगर्ल सोबतच्र्या पगरगर्ष्ट्ट-“अ” “ब” व “क”
मध्र्ये क्रीडा प्रकारांिुसार दे ण्र्यात आला आहे.
3.4 -उपरोत त कोणत्र्याही साहसी उपक्रमांचे आर्योजि एक गदवसांपक्ष
े ा अगर्धक कालावर्धीसाठी केले असेल तर
अर्ावेळी पर्यावरणीर्य दृष्ट्टीकोिातूि कवर्यंपाकाच्र्या इंर्धिाची र्योग्र्य ती तजवीज करावी.
3.5 -उपरोत त साहसी क्रीडा उपक्रम आर्योगजत करतािा त्र्या-त्र्या उपक्रमाचा िेता आगण प्रगर्क्षक हे
मान्र्यताप्राप्त संक्ेचे प्रमागणत प्र्मोपचार सहाय्र्यक (Certified First Aider) असले पाहीजे आगण जर
त्र्यांच्र्याकडे असे प्रमाणपत्र िसेल तर उपरोत त साहसी उपक्रम आर्योगजत करणा-र्या आर्योजकांिी असे प्रमाणपत्र
र्धारण केलेली व्र्यत ती त्र्या िटाबरोबर असेल र्याची खात्री केली पाहीजे. असे प्रगर्क्षण दे णा-र्या सरकारमान्र्य
प्र्मोपचार प्रगर्क्षण संक्ांची मागहती खालीलप्रमाणेA)Red Cross (in multiple locations)
B)St. John Ambulance (in multiple locations)
C)Home Guards (in multiple locations) or Guards (in multiple locations)
3.6 -उपरोत त साहसी उपक्रम आर्योगजत करतािा त्र्या-त्र्या उपक्रमाचा िेता, प्रगर्क्षक आगण सहभािी
सदकर्यांकडे सोबतच्र्या पगरगर्ष्ट्टातील संबगं र्धत क्रीडा प्रकारांत िमुद केल्र्यािुसार वैद्यकीर्य र्ीटिेसचे प्रमाणपत्र
असल्र्याची खात्री आर्योजकांिी करावी.
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3.7 -उपरोत त साहसी क्रीडा उपक्रमांच्र्या आर्योजकांकडे त्र्यामध्र्ये भाि घेणा-र्या सवांची र्यादी असणे आवश्र्यक
राहील. ज्र्यामध्र्ये िाव, पूणग पत्ता, संपकाचा तपगर्ल(दूरध्विी/भ्रमणध्विी, पालकांचा दू रध्विी/भ्रमणध्विी, ईमेल पत्ता (वेिळा असल्र्यास) इ.) आणीबाणीतील संपकाचा तपगर्ल इत्र्यादी मागहतीचा समावेर् असला पाहीजे.
3.8 उपरोत त साहसी उपक्रमांच्र्या आर्योजकांकडे प्र्मोपचार संच असणे आवश्र्यक राहील. तसेच संबगं र्धत
क्रीडा प्रकारांच्र्या गिकषािुसार अर्ा मोहीमांच्र्यावेळी आवश्र्यक ती औषर्ध सार्धिसामग्रीसह पात्र वैद्यकीर्य
व्र्यावसागर्यकास िेमणे उगचत राहील. र्या साहसी खेळाच्र्या प्रकारामध्र्ये प्रत्र्येक खेळ गिहार्य प्र्मोपचपार/पॅरा
मेडीकल सुगवर्धा वेिवेिळर्या लािू र्कतात. तसेच आर्योगजत करण्र्यात आलेल्र्या मोगहमे दरम्र्याि र्धोकादार्यक
पगरक्ती उद्भवू र्कते व त्र्यामध्र्ये दजेदार प्र्मोपचार व्र्यवक्ा व अपघातग्रकत व्र्यत तीस तातडीिे र्योग्र्य त्र्या
रुग्णालर्यात पोहचण्र्यासाठी लािणारी व्र्यवक्ा केली असणे िरजेचे आहे .
3.9 -उपरोत त साहसी उपक्रमांच्र्या आर्योजकांिी अर्ा उपक्रमाची वकतूस्क्तीदर्गक मागहती म्हणजेच त्र्यासाठी
केलेली व्र्यवक्ा, त्र्यातील अडचणी आगण र्धोके र्यांचा खराखुरा तपगर्ल त्र्यामध्र्ये भाि घेणा-र्यांिा िाव
िोंदणीपूवी लेखी/ई-मेलद्वारे उपलब्र्ध करुि गदला पाहीजे. र्यागर्वार्य प्रत्र्येक क्रीडा प्रकारांत खेळातील र्धोके हे
संकेतक्ळावर तसेच क्रीडा प्रकाराच्र्या गठकाणी दर्गिी भािावर प्रदर्ीत करण्र्यात र्यावेत.
3.10 -उपरोत त साहसी उपक्रमांच्र्या आर्योजकांकडे आपत्कालीि प्रसंिी करावर्याच्र्या उपार्यर्योजिांचा लेखी
तपगर्ल संबगं र्धत क्रीडा प्रकारांच्र्या राज्र्य/ राष्ट्रीर्य/ आंतरराष्ट्रीर्य कतरावरील गर्खर संघटिांच्र्या मािगदर्गक
तत्वािुसार असावा.
3.11 -उपरोत त साहसी उपक्रमांमध्र्ये भाि घेणा-र्यांचे संपण
ू ग गवम्र्याचे संरक्षण उपक्रमाच्र्या कालावर्धीसाठी
आर्योजकांिी घेणे अपेगक्षत आहे व त्र्याबाबतचा तपगर्ल सहभािी व्र्यत तींिा उपलब्र्ध करुि द्यावा.
3.12 -दे र्ातील/राज्र्यातील काही ठरागवक भािात उपरोत त साहसी उपक्रमांचे आर्योजि करण्र्यासाठी
पूवप
ग रवाििी आवश्र्यक असते , अर्ा गठकाणी उपरोत त साहसी उपक्रम आर्योगजत केले जाणार असतील तर
केवळ ते्ील िरजेिुसार त्र्या राज्र्यातील /दे र्ातील गिर्यमांिुसार आर्योजकांिी ते्ील सक्षम प्रागर्धका-र्यांची पूवग
परवाििी घेणे आवश्र्यक राहील.
3.13 - अठरा वषाखालील मुलांचा समावेर् करण्र्यासाठी त्र्यांच्र्या पालकांची लेखी संमती घेणे आवश्र्यक असेल.
प्रत्र्येक दहा मुलांमािे त्र्या उपक्रमाचे ज्ाि असणारी सज्ाि व्र्यत ती उपक्रमाच्र्या संपण
ू ग कालावर्धीसाठी
“काळजीवाहक” म्हणूि िेमणे बंर्धिकारक राहील.
3.14 -उपरोत त साहसी उपक्रमांच्र्या आर्योजिाची कार्यगप्रणाली, मािगदर्गक सूचिा र्यांचे पालि हे संबगं र्धत साहसी
क्रीडा प्रकारातील राज्र्य/ राष्ट्रीर्य/ आंतरराष्ट्रीर्य गर्खर संघटिांच्र्या अद्यर्यावत मािगदर्ग क तत्वािुसार करावे.
त्र्याबाबतची मागहती सोबतच्र्या पगरगर्ष्ट्टातील संबगर्धत क्रीडा प्रकारांत िमूद केलेली आहे .
3.15 - उपरोत त साहसी उपक्रमांचे आर्योजि करणा-र्या संक्ांिी त्र्यांच्र्या उपक्रमांची मागहती, वैर्यस्त तक बचाव
सार्धि सामग्रीची र्यादी व त्र्यांचे लॉि बुक र्याचा अहवाल प्रत्र्येक आर्थ्क वषग संपल्र्यािंतर सहा महीन्र्यात त्र्यांिी
िोंदणी केली आहे त्र्या अगतगरत त गजल्हा दं डागर्धकारी व गजल्हा क्रीडा अगर्धका-र्यांिा देणे बंर्धिकारक राहील.
3.16 -र्या र्ासि गिणगर्यान्वर्ये गदलेल्र्या मािगदर्गक सूचिांचा उपरोत त साहसी क्रीडा उपक्रम आर्योगजत करणार्यांिी अवलंब करणे बंर्धिकारक राहील. सदर गिर्यमावलीचा भंि करणा-र्या संक्ांगवरुद्ध प्रचगलत कार्यद्यािुसार
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कारवाई करण्र्यात र्येईल. गिर्यमावलीचे पालि ि करणा-र्या संक्ेची गजल्हा क्रीडा अगर्धका-र्याकडे केलेली
िोंदणी रद्द करण्र्याचा अगर्धकार राज्र्य सगमतीस राहील.
गिर्यम क्र.4
िोंदणीची कार्यगपद्धती संक्ा िोंदणी र्ुल्क - रुपर्ये 1000/- (रुपर्ये एक हजार र्त त)
िोंदणी केलेली संक्ा उपरोत त साहसी उपक्रम त्र्यांच्र्या वैर्ध कालावर्धीत आर्योगजत करु र्कतील.
कलम 3 (पंर्धरा) िुसार सादर करावर्याची वार्थषक मागहती गजल्हा क्रीडा अगर्धका-र्यािे पाठपुरावा करुिही सादर
ि केल्र्यास संक्ेची िोंदणी रद्द करण्र्याचा अगर्धकार राज्र्य सगमतीस राहील.
सवग संबगं र्धतांिा सूगचत करण्र्यात र्येते की, साहसी क्रीडा प्रकार आर्योगजत करणा-र्या संक्ांिी गजल्हा
सगमतीिे हा र्ासि गिणगर्य गििगगमत झाल्र्यािंतर िोंदणी करणे बंर्धिकारक राहील. त्र्यासाठी त्र्यांिी संबगं र्धत
गजल्हा क्रीडा अगर्धका-र्याकडे र्या र्ासि गिणगर्यािुसार आवश्र्यक ती सवग कािदपत्रे/प्रमाणपत्रे र्यासह गवहीत
िमुन्र्यात अजग सादर करावा. (िमूिा प्रपत्र-2 र्ये्े जोडला आहे ) िोंदणीसाठी अजग सादर झाल्र्यािंतर गजल्हा
क्रीडा अगर्धका-र्यांिी एक मगहन्र्याच्र्या आत गिकाली काढावा.
********
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प्रपत्र - 2
साहसी उपक्रमाअंतिगत संक्ेची िोंदणी करण्र्यासाठी अजग
1.

अजगदार संक्ेचे िांव ------------- :

----------------------------------------------------

2.

अजगदार संक्ेचा िोंदणीचा पत्ता:

------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------- ----------------------------अजगदार संक्ेचा पत्रव्र्यवहाराचा पत्ता:

-------------------------------------------------------

------------------ ----- .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.

अजगदार संक्ेचा ईमेल आर्य.डी:

अ)----------------------------------------------ब)-------------------------------------------------4.

अजगदार संक्ेचा दू रध्विी क्रमांक:

अ)-----------------------------ब)--------------------------------क)-------------------------------5.

अजगदार संक्ेचा भ्रमणध्विी क्रमांक :

अ)-----------------------------ब)--------------------------------ब)-------------------------------6.

अजगदार संक्ेचा िोंदणी क्रमांक : (कतपर्या र्योग्र्य पर्यार्य गिवडा व बरोबरची खूण करा) ( √/X)
अ.क्र

7.

प्रकार

(√ /X)

१

र्धमादार्य संक्ा

२

सोसार्यटी कार्यद्यािुसार िोंदणी केलेली संक्ा

३

कंपिी कार्यद्यािुसार िोंदणी केलेली सेत र्ि ८ कंपिी

४

इतर --------------------------- -------

अजगदार संक्ा जर साहसी खेळातील/परदे र्ातील सवोच्च संक्ेत िोंदणीकतत असेल तर त्र्याबाबत मागहती द्यावी
व र्याबाबत कािदपत्रे (साक्षांगकत सत्र्य प्रत) सोबत जोडावीत :
िोंदणी प्रकार :
िोंदणी क्रमांक

िोंदणीची तारीख

िोंदणी संपण्र्याची तारीख
8.

अजगदार संक्ेिे खालीलप्रमाणे कािदपत्रे (सांक्षांगकत सत्र्य प्रत) सोबत जोडावीत : (लािू असणारी सवग कािदपत्रे
जोडावीत)
संक्ा िोंदणी अगर्धगिर्यम १८६० िोंदणी प्रमाणपत्र
िोंदणी क्रमांक ---------------------------- िोंदणीची तारीख--------------------------------- ---मुंबई पब्लीक रकट ॲत ट १९५० िोंदणी प्रमाणपत्र
िोंदणी क्रमांक ---------------------------- िोंदणीची तारीख--------------------------------------संक्ेचे िोंदणी प्रमाणपत्र (कंपिी कार्यदा-सेत र्ि ८)
िोंदणी क्रमांक ------------------- --------- िोंदणीची तारीख---------------------------------------मेमोरं डम ऑर् आटीकल्स/पाटग िरगर्प डीड व त्र्याचे प्रमाणपत्र/घटिा,गिर्यमावली
पत्र्याच्र्या पुराव्र्यासाठी चालू इलेत रीगसटी गबल/टे गलर्ोि गबल/मालमत्ता टॅ त स ची पावती/भाडे करारपत्र/मालकाचे
िा हरकत प्रमाणपत्र
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9.

अजगदार संक्ा आर्यकर गवभािात िोंदणीबाबत माहीती :
पॅि िंबर आहे अ्वा िाही (√ /x)
असल्र्यास खाली गदलेल्र्या रकान्र्यात क्रमांक गलहावा व त्र्याची साक्षांगकत सत्र्य प्रत सोबत जोडावी.
टॅ ि िबर आहे अ्वा िाही (√/x)
असल्र्यास खाली गदलेल्र्या रकान्र्यात क्रमांक गलहावा व त्र्याची साक्षांगकत सत्र्य प्रत सोबत जोडावी.
८० जी िबर आहे अ्वा िाही (√ /x)
असल्र्यास खाली गदलेल्र्या रकान्र्यात क्रमांक गलहावा व त्र्याची साक्षांगकत सत्र्य प्रत सोबत जोडावी.

10.

अजगदार संक्ा सेवाकर गवभािात िोंदणीकतत आहे अ्वा िाही (√ /x)
सेवाकर गवभािात िोंदणीकतत असल्र्यास खाली गदलेल्र्या रकान्र्यात क्रमांक गलहावा व िोंदणी प्रमाणपत्राची
साक्षांगकत प्रत सोबत जोडावी.
संक्ेच्र्या वतीिे प्रगर्क्षण दे ण्र्यासाठी गिवड केलेल्र्या प्रगर्क्षकांची एकूण संयार्या

11.

र्या सवग प्रगर्क्षकांची र्यादी व त्र्यांच्र्या पात्रतेची मागहती पगरगर्ष्ट्ट-I मध्र्ये द्यावी.
12.

संक्ेच्र्या वतीिे प्र्मोपचारासाठी प्रमागणत अभ्र्यासक्रम पूणग केलेल्र्या प्रगर्क्षकांची एकूण संयार्या
र्या सवग प्रगर्क्षकांची र्यादी व त्र्यांच्र्या पात्रतेची मागहती पगरगर्ष्ट्ट-II मध्र्ये द्यावी.

13.

संक्ेकडे प्र्मोपचारासाठी वापरावर्याचे सागहत्र्य आहे अ्वा िाही ( √ /X ):
र्या सवग सागहत्र्याची र्यादी पगरगर्ष्ट्ट-III मध्र्ये द्यावी.

14.

संक्ेकडे साहसी उपक्रमासाठी वापरावर्याचे सार्धिसामुग्री व सागहत्र्य आहे अ्वा िाही ( √ /X ):
र्या सवग सागहत्र्याची र्यादी पगरगर्ष्ट्ट-IV मध्र्ये द्यावी.

15.

संक्ेद्वारे ित 3वषात राबगवलेल्र्या उपक्रमांची मागहती पगरगर्ष्ट्ट इ मध्र्ये द्यावी .

16.

संक्ेद्वारे राबगवलेल्र्या उपक्रमात िेल्र्या 3 वषात कोणत्र्या प्रकारची दु घगटिा घडली आहे कार्य (√ /X )?

17.

गजल्हा सगमतीकडे िोंदणी करण्र्यासाठी िोंदणी र्ुल्क र्धिाकषाबद्दल मागहती (संक्ांिी रु.1000/- चा र्धिाकषग गजल्हा क्रीडा अगर्धकारी र्यांचे िावे द्यावा. )
अ) र्धिाकषग क्रमांक
आ) बँकेचे िाव
इ) पत्ता
ई) गदिांक
प्रगतज्ापत्र
मी/आम्ही असे प्रमागणत करतो की, सोबत िमुद सागहत्र्य साहसी क्रीडा प्रकारांसाठी वापरण्र्यास सुर्योग्र्य

असूि प्रगर्क्षणा्ीच्र्या सुरक्षेच्र्या दृष्ट्टीिे सागहत्र्याची स्क्ती चांिली व दजेदार आहे. उपक्रमासाठी सुस्क्तीतील
सागहत्र्य वापरार्यची जबाबदारी संक्ेची राहील. तसेच मी / आम्ही सादर केलेली उपरोत त सवग मागहती बरोबर व
सत्र्य आहे. तरी वरील मागहतीच्र्या आर्धारे कतपर्या आमच्र्या संक्ेच्र्या िोंदणीची प्रक्रीर्या पूणग करावी ही िम्र गविंती.
गठकाण :

िाव :

गदिांक :

कवाक्षरी व संक्ेचा गर्त का
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प्रपत्र - 2
(पुढे चालू)
पगरगर्ष्ट्ट- I
संक्ेच्र्या वतीिे प्रगर्क्षण दे ण्र्यासाठी गिवड केलेल्र्या प्रगर्क्षकांिी र्ासि मान्र्यता प्राप्त प्रगर्क्षण संक्ेचे
अभ्र्यासक्रम/प्रगर्क्षण पूणग केले बाबत मागहती द्यावी.
( सदर प्रगर्क्षकांची प्रगर्क्षण पूणग केल्र्याबाबतची प्रमाणपत्र जोडावीत )
प्रगर्क्षकांची र्यादी:अ.क्र.

प्रगर्क्षकाचे िाव

र्ासिमान्र्य संक्ांमर्धूि घेतलेले प्रगर्क्षण (उदा.
गिर्यारोहणातील बेगसक कोसग, ॲडव्हान्स कोसग इ. )

मागहती भरण्र्यासाठी वरील रकािे ि पुरल्र्यास सदर पािाची प्रत काढावी व त्र्यात मागहती भरावी सदर
प्रतींिा अ1, अ2, अ3 इत्र्यादी उपक्रमांक द्यावे.
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प्रपत्र - 2
(पुढे चालू)
पगरगर्ष्ट्ट - II
संक्ेच्र्या वतीिे प्र्मोपचारासाठी प्रमागणत अभ्र्यासक्रम पुणग केलेल्र्या प्रगर्क्षकांची र्यादी व मागहती
द्यावी. (सोबत सदर प्रगर्क्षकांची प्रमागणत अभ्र्यासक्रम पूणग केल्र्याबाबतची प्रमाणत्र जोडावीत.)
अ.

प्रगर्क्षकाचे

प्रमागणत

प्रगर्क्षण घेतलेले

क्र.

िाव

अभ्र्यासक्रमाचे िाव

गठकाण

वषग

श्रेणी

वैर्धता आहे
अ्वा िाही

मागहती भरण्र्यासाठी वरील रकािे ि पुरल्र्यास सदर पािाची प्रत काढावी व त्र्यात मागहती भरावी सदर
प्रतींिा ब1, ब2, ब3 इत्र्यादी उपक्रमांक द्यावे.
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प्रपत्र - 2
(पुढे चालू)
पगरगर्ष्ट्ट- III
संक्ेच्र्या वतीिे प्र्मोचारासाठी वापरण्र्यात र्येणाऱ्र्या सार्धिांची र्यादी
( सोबत सदर सार्धिांची र्यादी तसेच इतर काही मागहती असल्र्यास सदर मागहती जोडावी )
अ.क्र.

सार्धिाचे िाव

तपगर्ल

मागहती भरण्र्यासाठी वरील रकािे ि पुरल्र्यास सदर पािाची प्रत काढावी व त्र्यात मागहती भरावी सदर
प्रतींिा क1, क2, क3 इत्र्यादी उपक्रमांक द्यावे.
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प्रपत्र - 2
(पुढे चालू)
पगरगर्ष्ट्ट- IV
संक्ेकडे साहसी उपक्रमासाठी वापरण्र्यात र्येणाऱ्र्या सार्धिांची संयार्या, सागहत्र्य प्रमागणत आहे अ्वा
िाही इत्र्यादी मागहतीची र्यादी.
( सोबत सदर सार्धिांची इतर काही मागहती असल्र्यास सदर मागहती जोडावी )
अ.क्र.

सार्धिाचे िाव

संयार्या

कपेगसगर्केर्ि

सार्धि र्ासि

प्रगणगत

(उदा. लांबी,

गिर्यमािुसार

असल्र्यास त्र्याचा

अकार, क्षमता इ. )

प्रमागणत आहे

प्रकार

अ्वा िाही

(उदा. UIAA,

( √ /X )

CE)

मागहती भरण्र्यासाठी वरील रकािे ि पुरल्र्यास सदर पािाची प्रत काढावी व त्र्यात मागहती भरावी सदर
प्रतींिा ड1, ड2, ड3 इत्र्यादी उपक्रमांक द्यावे.
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प्रपत्र - 2
(पुढे चालू)
पगरगर्ष्ट्ट - V
संक्ेद्वारे ित 1 वषात राबगवलेल्र्या उपक्रमांची मागहती
(सदर रकान्र्यात सदकर्य संयार्या गदलेली आहे गकती सदकर्यांमािे गकती प्रगर्क्षक होते हे गलहावे.)
अ

उपक्रमाचा

उपक्रमाचे

क्र.

प्रकार

गठकाण

.

कालावर्धी

सदकर्य

साहसी

प्र्मोपचारासाठी

संयार्या

प्रगर्क्षकांची

प्रगर्क्षकांची

संयार्या

संयार्या

मागहती भरण्र्यासाठी वरील रकािे ि पुरल्र्यास सदर पािाची प्रत काढावी व त्र्यात मागहती भरावी सदर
प्रतींिा अ,ब,क इत्र्यादी उपक्रमांक द्यावे.
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पगरगर्ष्ट्ट-अ
गिर्यारोहण
गिर्यारोहण उपक्रमाबाबत जािगतक गर्खर संघटिा म्हणूि कार्यगरत असलेली इंटरिॅर्िल
माउं टेगिर्यररि अँड त लाइंरबि र्ेडरे र्ि (र्युआर्यएए) र्या संघटिेची क्ापिा १९३२ मध्र्ये करण्र्यात आली.
भारतातील गिर्यारोहण क्षेत्राची गर्खर संघटिा असलेली इंगडर्यि माउं टेगिर्यररि र्ाउं डेर्िची क्ापिा
१९५७ मध्र्ये करण्र्यात आली. तर महाराष्ट्रातील गिर्यारोहण संक्ांची राज्र्य गर्खर संघटिा म्हणूि कार्यगरत
असलेली अगखल महाराष्ट्र गिर्यारोहण महासंघ ही संघटिा १९९२ मध्र्ये क्ापि झाली आहे . गिर्यारोहण
साहसी क्रीडा प्रकारचे तंत्र, प्रगर्क्षण,सार्धिे, त्र्यांचे प्रमागणकरण, त्र्यांची दे खभाल अर्ा सवग बाबींबाबतची
मािगदर्गक तत्वे उपरोत त आंतरराष्ट्रीर्य, राष्ट्रीर्य व राज्र्य संघटिेिे वेळोवेळी ठरवूि गदली आहे त.
गिर्यारोहण साहसी क्रीडा प्रकाराची व्र्याप्ती खालीलप्रमाणे:1) गिरीभ्रमण - अगत उं चीवरील गिरीभ्रमण (हार्य अल्टीटर्यूट रेकींि)-डोंिरावरील पार्यवाट/रेक मािग/डोंिर
उतार र्यांवर केलेली पार्यी भटकंती म्हणजे गिरीभ्रमण (रेरकि) ज्र्यात गिर्यारोहणाचे कोणतेही तंत्र रकवा
सुरक्षा सार्धिे र्यांची आवश्र्यकता िसते. तर सवगसार्धारणपणे समुद्रसपाटीपासूि २४४० मीटर (८००० र्ूट)
पेक्षा जाकत उं चीवरील डोंिररांिांत पार्यवाट/रेक मािग/डोंिर उतार र्यांवर केलेली पार्यी भटकंती म्हणजे
अती उं चावरील गिरीभ्रमण (हार्य अल्टीटर्युड रेकींि) ज्र्यात गिर्यारोहणाचे कोणतेही तंत्र रकवा सुरक्षा सार्धिे
र्यांची आवश्र्यकता िसते.
2) प्रकतरारोहण - प्रकतरखंड /प्रकतर सुळके /प्रकतर रभती र्यावर प्रकतरारोहणाचे तांगत्रक कौर्ल्र्य आगण
सार्धिांचा वापर करुि केलेले आरोहण.
3) गिर्यारोहण- अगतउं चीवरील गर्खरांवर गिर्यारोहणाचे तांगत्रक कौर्ल्र्य आगण सुरक्षा सार्धिांचा वापर
करुि केलेले आरोहण.
गिर्यारोहणाच्र्या तांगत्रक बाबीचा कवतंत्रपणे वापर करुि पुढील उपक्रम आर्योगजत केले जातात.
रॅ परलि, वॉटरर्ॉल रॅ परलि, व्हॅ ली क्रॉरसि, टार्यरोलीि रॅव्हसग, जार्यंट कवींि इत्र्यादी. सदर उपक्रम
कवतंत्रपणे आर्योगजत केले जात असले तरी ते उपक्रम गिर्यारोहणाचा भाि आहे त.
गिरीभ्रमण (रेरकि), अगत उं चीवरील गिरीभ्रमण, प्रकतरारोहण व गिर्यारोहण र्यासाठीची पात्रता,
प्रगर्क्षण, कार्यगप्रणाली र्याबाबतची मािगदर्गक तत्वे खालीलप्रमाणे:१.१ प्रकतरारोहण - प्रकतरारोहण उपक्रमांचे आर्योजि इंगडर्यि माउं टेगिअरींि र्ाउं डेर्ि र्या राष्ट्रीर्य गर्खर
संघटिेच्र्या/ अगखल महाराष्ट्र गिर्यारोहण महासंघ र्या राज्र्य गर्खर संघटिेच्र्या मािगदर्गक तत्वांिुसार
करावे.
1.2 गिर्यारोहण - गहमालर्यातील गिर्यारोहण मोहीमांचे संपण
ू ग गिर्यमि इंडीर्यि माउं टेगिअरींि र्ाउं डेर्ि र्या
राष्ट्रीर्य संघटिेमार्गत केले जाते. अर्ा मोहीमांचे िेततत्व करणारे व त्र्यात भाि घेणारे गिर्यारोहक र्यांची
पात्रता, प्रगर्क्षण, अिुभव र्याबाबतचे गिकष इंडीर्यि माउं टेगिअरींि र्ाउं डेर्ििे ठरगवलेले आहे त. त्र्या
गिकषांिुसार गहमालर्यातील गिर्यारोहण मोहीमांचे आर्योजि करावे.
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१.3 आर्योजकाची पात्रता -

गिर्यारोहण मोहीमांमध्र्ये भाि घेण्र्याबाबत आवश्र्यक प्रगर्क्षण इंडीर्यि

माउं टेगिअरींि र्ाउं डेर्िच्र्या (आर्यएमएर्) मान्र्यताप्राप्त प्रगर्क्षण संक्ांमर्धूि पूणग करावे लािते. सध्र्या
आर्यएमएर्ची मान्र्यता असणा-र्या दे र्ातील प्रगर्क्षण संक्ा खालीलप्रमाणे.
१.गहमालर्यि माउं टेगिर्यरींि इस्न्कटटर्यूट, दार्थजरलि, पगिम बंिाल.
२.िेहरु इस्न्कटटर्यूट ऑर् माउं टेगिर्यरींि, उत्तरकार्ी, उत्तरांचल.
३.अटल गबहारी वाजपेर्यी इस्न्कटटर्यूट ऑर् माउं टेगिर्यरींि अँड अलाइड कपोटग स, मिाली, गहमाचल प्रदे र्.
४.जवाहर इस्न्कटटर्यूट ऑर् माउं टेगिर्यरींि अँड रवटर कपोटग स, पहलिाम, जम्मू-काश्मीर.
५. इंगडर्यि इस्न्कटटर्यूट ऑर् स्ककइंि अँड माउं टेगिर्यरींि, िुलमिग,जम्मू-काश्मीर
आर्यएमएर् मान्र्यतेसंदभात अद्यर्यावत मागहतीसाठी http://www.indmount.org ही वेबसाईट
तपासावी.
1.4

आर्यएमएर् मान्र्यताप्राप्त प्रगर्क्षण संक्ांर्ी संलग्ि असणाऱ्र्या प्रगर्क्षण संक्ा - िाडीर्यि गिरीप्रेमी

इंस्न्कटटर्यूट ऑर् माउं टेगिर्यरींि पुणे ही संक्ा आर्यएमएर्र्ी व गहमालर्यि माउं टेगिर्यरींि इस्न्कटटर्यूट,
दार्थजरलि, पगिम बंिाल आगण अटल गबहारी वाजपेर्यी इस्न्कटटर्यूट ऑर् माउं टेगिर्यरींि अँड अलाइड
कपोटग स, मिाली, गहमाचल प्रदे र् र्या प्रगर्क्षण संक्ार्ी सलग्ि असलेली प्रगर्क्षण संक्ा आहे .
१.5 गिर्यारोहणाचे अन्र्य प्रकार - गिर्यारोहणासाठी गिकष तसेच गिर्यारोहणात तांत्रीक बाबींचा कवतंत्रपणे
वापर करुि आर्योगजत केलेले रॅ परलि, वॉटरर्ॉल रॅ परलि, व्हॅ ली क्रॉरसि, टार्यारोलीि रॅव्हसग, जार्यंट
स्कवि इत्र्यादी सारयार्या उपक्रमांसाठी गिर्यारोहणाचे जे तंत्र वापरावे लािते त्र्या तंत्राचे आवश्र्यक गिकष व
गिर्यम त्र्या उपक्रमांिा लािू होतील.
१.6 सार्धिसामुग्री- गिर्यारोहणातील सार्धि सामुग्रीचे प्रमाणीकरण करण्र्याचे कार्यग इंटरिॅर्िल
माउं टेगिर्यररि अँड त लाइंरबि र्ेडरे र्ि (र्युआर्यएए www.theuiaa.org) मार्गत केले जाते. त्र्यांिी प्रमागणत
केलेली वैर्यस्त तक बचाव सार्धिे गिर्यारोहण करतािा वापरणे आवश्र्यक आहे. गिर्यारोहणासाठी वापरली
जाणारी सार्धिसामुग्रीची देखभाल, साठवणूक आगण तपासणी ही अत्र्यंत िरजेची आहे . हे कार्यग त्र्या त्र्या
सार्धि सामुग्रीच्र्या उत्पादकािे गदलेल्र्या सूचिेप्रमाणे व गिर्यारोहणाच्र्या आंतरराष्ट्रीर्य, राष्ट्रीर्य राज्र्य गर्खर
संघटिा र्यांिी गदलेल्र्या मािगदर्गक सूचिांिुसार करावे. तसेच सदर खेळाचे सागहत्र्य वरीलप्रमाणे संबगं र्धत
गर्खर संघटिेकडू ि कवत: प्रमागणत करुि दे णे आवश्र्यक आहे .
१.7 सवगसार्धारण मािगदर्गक सूचिा - 1) उपरोत त साहसी उपक्रमांच्र्या आर्योजकांकडे प्र्मोपचार संच असणे
आवश्र्यक राहील.
2) संबगं र्धत क्रीडा प्रकारांच्र्या गिकषािुसार अर्ा मोहीमांच्र्यावेळी आवश्र्यक ती औषर्ध सार्धिसामग्रीसह पात्र
वैद्यकीर्य व्र्यावसागर्यकास िेमणे उगचत राहील.
3) साहसी खेळाच्र्या प्रकारामध्र्ये प्रत्र्येक खेळ गिहार्य प्र्मोपचार/पॅरा मेडीकल सुगवर्धा वेिवेिळर्या लािू
र्कतात.
4) आर्योगजत करण्र्यात आलेल्र्या मोगहमे दरम्र्याि र्धोकादार्यक पगरक्ती उद्भवू र्कते त्र्याकगरता दजेदार
आवश्र्यक ती प्र्मोपचार व्र्यवक्ा व अपघातग्रकत व्र्यत तीस तातडीिे र्योग्र्य त्र्या रुग्णालर्यात पोहचण्र्यासाठी
लािणारी व्र्यवक्ा केली असणे िरजेचे आहे .
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5) जगमिीवरील साहसी क्रीडा प्रकारात र्ागररीक दु खापत रकवा मतत्र्यू सुध्दा र्येऊ र्कतो आगण प्रत्र्येक
सहभािी र्या खेळात कवत:च्र्या जबाबदारीवर सहभािी होत असल्र्याचे हमीपत्र घेण्र्यात र्यावे.
6) जोखमीबाबतची मागहती पत्रकाद्वारे सवग सहभािी सदकर्यांिा व कुटु ं बातील सदकर्यांिा गदली पागहजे.
7) आवश्र्यकते िुसार सहभािी सदकर्याचा गवमा उतरगवला असणे आवश्र्यक आहे.
********
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पगरगर्ष्ट्ट - ब
हवाई साहसी क्रीडा
1)

पॅराग्लाईरडि
1) आर्योजकाची पात्रता
अ) प्रगर्क्षक/सहप्रगर्क्षक पॅराग्लाईडर प्रगर्क्षक (Chief Flying Instructor-CFI)/ सहप्रगर्क्षक
(Assistant Instructor) र्यांचेकडे पॅराग्लाईडर प्रगर्क्षकाचे मान्र्यताप्राप्त राष्ट्रीर्य रकवा
आंतरराष्ट्रीर्य संक्ेचे प्रमाणपत्र असणे आवश्र्यक आहे .
आ)

त्र्यांिी मान्र्यताप्राप्त संक्ेचे गकमाि दजाचे प्र्मोपचार प्रगर्क्षण घेतलेले असले पागहजे.

इ) त्र्यांिी गकमाि ३ वषे उड्डाण व र्या तीि वषांत कमीत कमी २०० तास हवेत उड्डाणाचा अिुभव
असले पगहजे.
त्र्यांिी FAI आंतरराष्ट्रीर्य संक्ेच्र्या मािगदर्गक तत्वािुसार प्रगर्क्षण पूणग केलेले असले पागहजे.
२) सार्धिसामुग्री
अ) पॅराग्लाईरडिसाठी वापरण्र्यात र्येणारे रवि, हािेस, रे कत र्यू / गरझव्हग पॅरार्ुट, हे ल्मेट ही सार्धिे
LTF, DHV, EN रकवा FAI र्या आंतरराष्ट्रीर्य संक्ेिे प्रमागणत केलेली असली पागहजे.
आ)

सवग सार्धि सामग्रीसाठी र्योग्र्य ते लॉि बुक ठे वण्र्यात आले पागहजे.

इ) प्रगर्क्षक म्हणूि पात्र असलेल्र्या गिरीक्षकामार्गत र्या क्रीडा प्रकारात वापरण्र्यात र्येणा-र्या
सागहत्र्याच्र्या पात्रतेबाबत /त्र्याच्र्या हवेतील िुणवत्तेबाबत (Air Worthiness) वार्थषक गिरीक्षण
करण्र्यात आले पागहजे.
ई) र्या सार्धि सामग्रीची व त्र्याच्र्या वापराबाबतची मागहती प्रगर्क्षणा्ीिा दे ण्र्यात र्यावी.
उ) प्रगर्क्षण संक्ेिे र्या क्रीडा प्रकारासाठी सवांिीण लॉि बुक आगण दकताऐवज ठे वले पागहजेत.
३) हवामािाची पगरस्क्ती (Weather Condition)
सार्धि सामग्रीच्र्या उत्पादकािे ठरवूि गदलेल्र्या हवामािाच्र्या पगरस्क्ती प्रमाणे हा साहसी
क्रीडा प्रकार चालगवला पागहजे.
४) दकतऐवज
I) प्रर्ासकीर्य
अ) उड्डाणाची जािा (Flying site), प्रगर्क्षण संक्ा र्यांचा तपगर्ल.
आ) पॅराग्लाईरडि असोगसएर्ि ऑर् इंगडर्या (PAI) र्यांच्र्या वार्थषक गिरीक्षणासाठी आवश्र्यक
कािदपत्रे, प्रगर्क्षकांची र्यादी व त्र्यांच्र्या संबगर्धत प्रमाणपत्राच्र्या प्रती.
इ) सावगजगिक व अन्र्य दार्यीत्वाबाबत काढलेल्र्या गवम्र्याचे पुरावे.
(II)

कार्यात्मक (Operational)

अ) दै गिक कार्यगवाही दर्गगवणारे लॉि बुक.
आ) अपघात / घटिा अहवालाची कािदपत्रे.
इ) सार्धि सामग्रीची तपासणी केल्र्याची िोंदवही आगण करावर्याचा रोजिामा.
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ई) पॅराग्लाईड सार्धि सामग्रीच्र्या प्रमाणपत्रांचे दकतऐवज.
उ) र्धोत र्याचे आकलि आगण व्र्यवक्ापि आराखडा.
ऊ) आणीबाणीच्र्या कार्यगपद्धतीची मागहती पुस्कतका.
ऋ) सार्धि सामग्रीच्र्या उत्पादिाबाबतची मागहती पुस्कतका.
(III) र्या मोगहमेत भाि घेणा-र्यांिा आगण भेटी दे णा-र्यांिा द्यावर्याची मागहती.
अ) घडामोडींचे वणगि आगण सुरगक्षतते बाबत सूचिा.
आ) हवामाि, वैद्यकीर्य आगण वर्योमर्यादा आगण अन्र्य बंर्धिे.
इ) वैर्यस्त तक व सावगजगिक गवम्र्याबाबतची मागहती.
ई) पॅराग्लाईरडि हा साहसी खेळ असूि त्र्यात र्ारीगरक दुखापत रकवा मतत्र्यू सुद्धा र्येऊ र्कतो आगण प्रत्र्येक
सहभािी र्या खेळात कवत:च्र्या जबाबदारीवर सहभािी होत असल्र्याचे हमीपत्र घेण्र्यात र्यावे .
५) सवगसार्धारण मािगदर्गक सूचिा1.

पार्यलटकडे पॅराग्लार्यरडि असोगसएर्ि ऑर् इंगडर्या (PAI) िे जारी केलेले वैर्ध PG4 रे रटि काडग

रकवा FAI क्रॉस कंरी (ब्राऊि) तत्सम प्रमाणपत्र असावे.
2.

र्या प्रमाणपत्र अ्वा रेटकाडग बरोबरच पार्यलटकडे कमीत कमी १५० तासांच्र्या eri riAअिुभवाचा

गलगखत पुरावा असावा.
3.

पार्यलटिे SIV अभ्र्यासक्रम पूणग केले पागहजे त्र्याचा पुरावा सादर करणे आवश्र्यक आहे .

4.

उड्डाण करण्र्यासाठी पार्यलट वैद्यकीर्यदृष्ट्या सक्षम असावे.

5.

पार्यलटिे दारू, अंमली पदा्ांचे रकवा इतर तत्सम उत्तेजक द्रव्र्यांचे सेवि करू िर्ये.

6.

टॅ न्डम ऑपरेटर / पार्यलटिे व त्र्यांच्र्याबरोबर उड्डाण करणाऱ्र्या व्र्यत तीिे Paragliding साठी प्रमागणत

सार्धिसामग्री व गर्रस्त्राणाचा वापर केला पागहजे.
7.

Passenger च्र्या जीवाला र्धोका प्राप्त होईल अर्ा कोणत्र्याही पगरस्क्तीत उड्डाण करू िर्ये तसेच

passenger च्र्या इच्छे गवरुद्ध अर्ी कोणतीही कतती करू िर्ये.
8. Passenger ला र्या खेळातील जोखीम व र्धोके र्यांची मागहती गदली आहे र्याची खात्री करूि घ्र्यावी. तसेच
पार्यलटिे कोणत्र्याही प्रवार्ाला खाली उतरार्यचे असल्र्यास उड्डाण सुरु ठे वण्र्यासाठी भाि पडू िर्ये.
2) पॅरासेलींि (Parasailing):- भारतामध्र्ये हवेतील खेळासाठी Airo Club of India ही गर्खर संक्ा असूि ती FAI
र्या आंतरराष्ट्रीर्य गक्रडा संक्ेर्ी संलग्ि आहे .
Parasailing र्या क्रीडा प्रकाराचे गिर्यंत्रण राष्ट्रीर्य अ्वा आंतरराष्ट्रीर्य Airo Sports संक्ेकडू ि मान्र्यता प्राप्त
आर्योजकांमार्गत चालवले जाते.
1) आर्योजकांची पात्रता :अ) Parasail चालक रकवा मािगदर्गक र्यांचक
े डे राष्ट्रीर्य अ्वा आंतरराष्ट्रीर्य मान्र्यताप्राप्त संक्ेचे
प्रमाणपत्र असले पाहीजे.
आ) मान्र्यताप्राप्त आगण र्योग्र्य ती पात्रता र्धारण करणा-र्या संक्ेकडू ि प्र्मोपचाराचे गकमाि प्रगर्क्षण
घेतलेले असले पाहीजे.
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2) सार्धिसामुग्रीअ) Parasail Wing हे APCUL, DHV, CEN

रकवा

FAI र्या आंतरराष्ट्रीर्य संक्ेचे कोणतेही

मान्र्यताप्राप्त प्रमाणपत्र असले पाहीजे. सदर प्रमाणपत्र Parasail Wing वर दर्गिी भािात लावले
पाहीजे आगण ते गिरीक्षणासाठी गदसेल असे वाचावे. र्या काळात वापरण्र्यात र्येणारे हािेस सुध्दा
प्रमागणत केलेल्र्या असल्र्या पाहीजेत. तसेच सदर खेळाचे सागहत्र्य वरीलप्रमाणे संबगं र्धत गर्खर
संघटिेकडू ि प्रमागणत करुि दे णे आवश्र्यक आहे .
ब) पॅरासेलींिच्र्या उपक्रमात भाि घेणा-र्यांिी,पाण्र्यावरुि हवेत तरं ित असतािा र्योग्र्य बांर्धणीचे
मान्र्यताप्राप्त लाईर् जॅकेट घातले पाहीजे. तसेच जगमिीच्र्या वर हवेत तरं ित असतािा आर्यएसआर्य
मान्र्यताप्राप्त हे ल्मेट घालणे आवश्र्यक आहे.
क) सवग सार्धि सामग्रीसाठी र्योग्र्य ते लॉिबुक ठे वण्र्यात आले पाहीजे.
ड) प्रगर्क्षक म्हणूि पात्र असलेल्र्या गिगरक्षकामार्गत र्या गक्रडा प्रकारात वापरण्र्यात र्येणा-र्या
साहीत्र्याची त्र्याच्र्या हवेतील िुणवत्तेबाबत /पात्रतेबाबत वार्थषक गिगरक्षण करण्र्यात आले पाहीजे.
इ) र्या सार्धि सामग्रीची वापरण्र्यासाठीची माहीती पुस्कतका आगण पगररक्षण पुस्कतका गिमात्र्यामार्गत
तर्यार करण्र्यात र्येऊि त्र्याच्र्या प्रती संबगं र्धतांिा दे ण्र्यात र्येतील .
ई) आर्योजकांिी पॅरासेल , टो रोप र्यांचे सवगसार्धारण लॉिबुक आगण दकतऐवज ठे वले पाहीजेत.
३) हवामािाची पगरस्क्ती:- सार्धि सामुग्रीच्र्या उत्पादकािे ठरवूि गदलेल्र्या हवामािाच्र्या पगरस्क्ती प्रमाणे हा
साहसी क्रीडा प्रकार चालगवला पागहजे.
४) दकतऐवजाबाबत I) प्रर्ासकीर्य अ) मािग आगण आर्योजक (ऑपरेटर) र्यांचा तपगर्ल .
आ) गिगरक्षण करणा-र्या संक्ांिी वार्थषक गिगरक्षण केल्र्याचे दर्गगवणारे कािदपत्रे, मािगदर्गकांची
त्र्यांच्र्या संबगं र्धत प्रमाणपत्राच्र्या प्रतींसह र्यादी.
इ) सावगजगिक आगण अन्र्य दार्यत्वाबाबत काढलेल्र्या गवम्र्याचे पुरावे.
II) कार्यात्मक (Operational) अ) दै गिक कार्यगवाही दर्गगवणारे लॉिबुक
आ) अपघात/घटिा अहवालाची कािदपत्रे .
इ) सार्धि सामग्रीची तपासणी केल्र्याची िोंदवही आगण करावर्याचा रोजिामा.
ई) पॅरासेल प्रमाणपत्राचे दकतऐवज.
उ) र्धोत र्याचे आकलि आगण व्र्यवक्ापि आराखडा .
ऊ) आणीबाणीच्र्या कार्यगपध्दतीची माहीती पुस्कतका .
ऋ) गिमात्र्याच्र्या उत्पादिाबाबतची माहीती पुस्कतका .
ऌ) चालु तपासणी अहवाल .
III) र्या मोहीमेत भाि घेणा-र्यांिा आगण भेटी दे णा-र्यांिा दर्यावर्याची माहीती:
अ) घडामोडींचे वणगि आगण सुरगक्षततेबाबत सूचिा.
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आ) हवामाि,वैदर्यकीर्य आगण वर्योमर्यादा आगण अन्र्य बंर्धिे.
इ) वैर्यत तीक व सावगजगिक गवम्र्याबाबतची माहीती.
५) कार्यगप्रणाली (Operations) :अ) ऑपरेटरला उड्डाण घेण्र्यासाठी सुरगक्षत आगण खुली जािा उपलब्र्ध असणे आवश्र्यक आहे .
आ) उड्डाण करावर्याची गठकाणे अड्ळा गवरहीत असली पाहीजेत आगण उड्डाणाच्र्या मािात
मोठे दिड अ्वा कोणत्र्याही प्रकाराची गपके विैरे काहीही असता कामा िर्ये ज्र्याच्र्यामुळे र्या
मोहीमेत भाि घेणा-र्याला इजा होऊ र्कते.
इ) आकार्ातूि खाली उतरण्र्याचा मािगसुध्दा उं ची, झाडे , इमारती, गवदर्युत वार्यर अर्ा
अड्ळर्यांपासूि मुत त असला पाहीजे.
ई) उड्डाण तसेच उतरण्र्याच्र्या गठकाणी पात्र प्र्मोपचार मािगदर्गकासह (अर्ा गक्रडा प्रकारातूि
घडणा-र्या अपघातांचे ज्ाि असलेला ) प्र्मेापचाराची सोर्य उपलब्र्ध असली पाहीजे. तसेच
तातडीच्र्या सेवस
े ाठी जवळच्र्या हॉकपीटलला जाण्र्यासाठी व्र्यवक्ा असली पाहीजे.
उ) हवेचे अड्ळे - ऑपरे टरकडे हवामािाचे मोजमाप र्यंत्र असले पाहीजे आगण जे्े हवेचा वेि
तार्ी 25 गक.मी.पेक्षा जाकत आहे त्र्या गठकाणी हे गक्रडा प्रकार करू िर्येत.ऑपरेटरिे िेहमीच
समुद्र गकिारे रकवा गिगित केलेली क्ळे र्यांच्र्या पासूि 500 र्ुटापेक्षा कमी िाही इतत र्या
अंतरावरूि ऑपरे ट केले पाहीजे.
3) पॉवडग पॅराग्लार्यडर /पॉवडग हँग्लार्यडर
१) आर्योजकांची पात्रता - (ORGANIZER & INSTRUCTOR)
पार्यलट /मािगदर्गक/पर्यार्यी पार्यलट
अ) पॉवडग पॅराग्लार्यडर /पॉवडग हँ ग्लार्यडर हे अदर्यर्यावत असले पाहीजेत आगण पार्यलट /मािगदर्गक/
पर्यार्यी पार्यलट र्यांचक
े डे पार्यलट /मािगदर्गक/ पर्यार्यी पार्यलट र्यांचे मान्र्यताप्राप्त राष्ट्रीर्य रकवा
आंतरराष्ट्रीर्य संक्ेचे प्रमाणपत्र असणे आवश्र्यक आहे .
आ) त्र्यांिी र्योग्र्यता प्राप्त आगण मान्र्यताप्राप्त संक्ेचे गकमाि दजाचे प्र्मोपचाराचे प्रगर्क्षण केलेले असले
पाहीजे.
इ) त्र्यांिी गकमाि 200 गदवस उडडाण आगण कमीत कमी 200 तास हवेत तरं िलेले असले पाहीजे.
२) सार्धि सामुग्री :
अ) र्या प्रकारच्र्या उपक्रमात भाि घेणा-र्यांिी, पाण्र्यावरुि हवेत तरं ित असतािा र्योग्र्य बांर्धणीचे
मान्र्यताप्राप्त लाईर् जॅकेट घातले पाहीजे. तसेच जगमिीच्र्या वर हवेत तरं ित असतािा आर्यएसआर्य
मान्र्यताप्राप्त हे ल्मेट घालणे आवश्र्यक आहे.तसेच सदर खेळाचे सागहत्र्य वरीलप्रमाणे संबगं र्धत गर्खर
संघटिेकडू ि प्रमागणत करुि घेतल्र्याबाबत कवत: प्रमागणत करुि दे णे आवश्र्यक आहे.
आ) सवग सार्धि सामुग्रीसाठी र्योग्र्य ते लॉि बुक ठे वण्र्यात आले पाहीजे.
इ) प्रगर्क्षक म्हणूि पात्र असलेल्र्या गिरीक्षकामार्गत र्या क्रीडा प्रकारात वापरण्र्यात र्येणा-र्या साहीत्र्याची
त्र्याच्र्या हवेतील िुणवत्तेबाबत /पात्रतेबाबत वार्थषक गिरीक्षण करण्र्यात आले पाहीजे.
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ई) र्या सार्धि सामुग्रीची वापरण्र्यासाठीची माहीती पुस्कतका आगण पगररक्षण पुस्कतका गिमात्र्यामार्गत
तर्यार करण्र्यात र्येऊि त्र्याच्र्या प्रती संबगं र्धतांिा दे ण्र्यात र्येतील.
उ) आर्योजकांिी र्या क्रीडा प्रकारासाठी सवांगिण लॉिबुक आगण दकतऐवज ठे वले पाहीजेत.
३) हवामािाची पगरस्क्ती (Weather Condition)
हवामािाच्र्या पगरक्ीतीचे सत तपणे संगिर्यंत्रण करूि हवामािाच्र्या पगरस्क्तीप्रमाणे उत्पादकाकडू ि
ठरवूि गदल्र्याप्रमाणे हे साहसी गक्रडा प्रकार चालवले पाहीजेत.
४) दकतऐवज
i) प्रर्ासकीर्य अ) मािग आगण आर्योजक (ऑपरेटर) र्यांचा तपगर्ल
आ) गिगरक्षण करणा-र्या संक्ांिी वार्थषक गिगरक्षण केल्र्याचे दर्गगवणारे कािदपत्रे, मािगदर्गकांची त्र्यांच्र्या
संबगं र्धत प्रमाणपत्राच्र्या प्रतीसह र्यादी.
इ) सावगजगिक आगण अन्र्य दागर्यत्वाबाबत काढलेल्र्या गवम्र्याचे पुरावे.
II) कार्यात्मक (Operational) अ) दै गिक कार्यगवाही दर्गगवणारे लॉिबुक
आ) अपघात/घटिा अहवालाची कािदपत्रे.
इ) सार्धि सामग्रीची तपासणी केल्र्याची िोंदवही आगण करावर्याचा रोजिामा.
ई) र्धोत र्याचे आकलि आगण व्र्यवक्ापि आराखडा.
उ) आणीबाणीच्र्या कार्यगपध्दतीची माहीती पुस्कतका.
ऊ) गिमात्र्याच्र्या उत्पादिाबाबतची माहीती पुस्कतका.
ऋ) चालु तपासणी अहवाल .
र्या मोहीमेत भाि घेणा-र्यांिा आगण भेटी दे णा-र्यांिा दर्यावर्याची माहीती:
अ) घडामोडींचे वणगि आगण सुरगक्षततेबाबत सूचिा.
आ) हवामाि, वैदर्यकीर्य आगण वर्योमर्यादा आगण अन्र्य बंर्धिे.
इ) वैर्यत तीक व सावगजगिक गवम्र्याबाबतची माहीती.
४. पॅरार्ुरटि / ककार्यडार्यस्व्हि (Parachuting / Skydiving)
भारतामध्र्ये हवेतील खेळासाठी ॲरो त लब ऑर् इंगडर्या ही गर्खर संक्ा असूि, ती एर्.अे.आर्य. र्या
आंतरराष्ट्रीर्य क्रीडा संक्ेर्ी संलग्ि आहे. (F. A. I. Federation Aeronautic International)
पॅरार्ुरटि/ककार्यडार्यस्व्हि र्या क्रीडा प्रकाराचे गिर्यंत्रण राष्ट्रीर्य अ्वा आंतरराष्ट्रीर्य ॲरो कपोर्टसग संक्ा
(एर्. अे. आर्य) संक्ेकडू ि मान्र्यता प्राप्त आर्योजकामार्गत चालवले जाते.
१) आर्योजकांची व प्रगर्क्षकाची पात्रता - (Organizer & Instructor)
अ) पॅरार्ुट चालक रकवा पॅरार्ुरटि रकवा ककार्यडार्यस्व्हि मािगदर्गक रकवा पॅरार्ुट पॅरकि करणारे पॅकर
र्यांचेकडे राष्ट्रीर्य रकवा आंतरराष्ट्रीर्य मान्र्यता प्राप्त संक्ेचे प्रमाणपत्र असले पागहजे. (Valid F.A.I.
Federation of Aeronautic International or USPA Recognized Licenses)
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ब) मान्र्यता प्राप्त आगण र्योग्र्य ती पात्रता र्धारण करणाऱ्र्या संक्ेकडू ि गकमाि प्रगर्क्षकाची पात्रता असलेले
प्रगर्क्षण घेतलेले असले पागहजे.
क) आर्योजकांिी जर गह मोहीम व्र्यवक्ीत प्रर्योजिा्ग आर्योगजत केली असेल तर मािगदर्गक प्काची
Biographical मागहती दे ण्र्यात र्यावी.
ड) पॅरार्ुरटिसाठी लािणाऱ्र्या सार्धि सामग्रीची वापरण्र्यासाठीची मागहती पुस्कतका आगण परीक्षण पुस्कतका
गिमात्र्यामार्गत तर्यार करण्र्यात र्येऊि त्र्यांच्र्या प्रती संबगं र्धतांिा दे ण्र्यात र्येतील.
२) सार्धि सामुग्री (Equipments)
अ) पॅरार्ुटमर्धील गरझव्हग ड पॅरार्ुट 180 गदवसांचे आत केलेले असावे. त्र्या सोबत पॅरार्ुट गरपॅरकिचे
मान्र्यता प्राप्त प्रमाणपत्र असले पागहजे. सदर प्रमाणपत्र पॅरार्ुटच्र्या आतील भािात परीक्षणासाठी गदसेल
असे असावे. पॅरार्ुरटि करतािा वापरण्र्यात र्येणारे हेल्मे ट, अल्टीगमटर, गडटर इत्र्यादी सार्धिे प्रमागणत
केलेल्र्या कंपिीचेच असावेत. F. A. I. (Federation Aeronautic International) चे गिर्यम पाळले पागहजे.
ब) पॅरार्ुरटिच्र्या कुठल्र्याही प्रकारात भाि घेणाऱ्र्यांिी जम्पला जातािा व हवेत असतािा हेल्मेर्टस,
अल्टीगमटर, गडटर घालणे आवश्र्यक आहे.
क) सवग सार्धि सामग्रीसाठी र्योग्र्य ते लॉिबुक ठे वण्र्यात आले पागहजे.
ड) F.A.I.Federation Aeronautic International मान्र्यता प्राप्त प्रगर्क्षक म्हणूि पात्र असलेल्र्या
गिरीक्षकामार्गत र्या क्रीडा प्रकारात वापरण्र्यात र्येणाऱ्र्या सागहत्र्याची त्र्यांच्र्या हवेतील िुणवत्तेबाबत /
पात्रतेबाबत सहामाही गिरीक्षण करण्र्यात आले पागहजे. तसेच सदर खेळाचे सागहत्र्य वगरल प्रमाणे संबगर्धत
गर्खर संघटिेकडू ि प्रमागणत करूि घेणे आवश्र्यक आहे .
३) हवामािाची पगरस्क्ती - (Weather Conditions)
हवामािाच्र्या पगरस्क्तीचे सत तपणे संगिर्यंत्रण करूि हवामािाच्र्या पगरस्क्तीप्रमाणे उत्पादकाकडू ि ठरवूि
गदल्र्याप्रमाणे हे साहसी क्रीडा प्रकार चालगवले पागहजेत. हवामाि पॅरार्ुरटि खेळास अिुकूल
िसल्र्यास, पॅरार्ुरटि सुरगक्षततेच्र्या दृष्ट्टीिे पुढे ढकलण्र्यात र्यावेत रकवा रद्द करण्र्यात र्यावेत.
४) दकत ऐवजाबाबत -(Documentations)
I) प्रर्ासकीर्य (Official)
अ) गिरीक्षण करणाऱ्र्या संक्ांिी वार्थषक गिरीक्षण केल्र्याचे दर्गगवणारे कािदपत्रे, मािगदर्गकांची त्र्यांच्र्या
संबगं र्धत प्रमाणपत्राच्र्या प्रतीसह र्यादी बिवलेली असावी.
ब) क्ागिक गजल्हागर्धकारी रकवा पोलीस आर्युत त/ पोगलस अगर्धक्षक र्यांचक
े डू ि आवश्र्यक ती परवाििी
घेतलेली असावी.
क) क्ागिक एअर रॅगर्क कंरोल (ए. टी. सी.) कडू ि आवश्र्यक ती परवाििी घेतलेली असावी.
ड) िजीकच्र्या भारतीर्य वार्युसेिा गवमाितळावरूि (एअरर्ोसग ) कडू ि आवश्र्यक असेल ती परवाििी
आवश्र्यक असेल तरच घ्र्यावी.
II) कार्यात्मक (Operational Documents)
अ) दै गिक कार्यगवाही दर्गगवणारे लॉिबुक सोबत असावे.
आ) अपघात / घटिा अहवालाची कािदपत्रे सोबत असावीत.
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इ)

सार्धि सामग्रीची तपासणी केल्र्याची िोंदवही सोबत असावी.

ई)

पॅरार्ुट व इतर सार्धि सामग्री प्रमाणपत्राचे दकतऐवज सोबत असावेत.

उ) चालू मोगहमेच्र्या आवश्र्यक त्र्या परवािग्र्या अिुज्प्तींच्र्या सवग प्रती सोबत असाव्र्यात.
III) पॅरार्ुरटि चालू मोगहमेत भाि घेणार्यां-िा आगण भेटी देणाऱ्र्यांिा द्यावर्याची मागहती.
अ) सुरगक्षततेबाबत सूचिा देणारे दकत ऐवज दे ण्र्यात र्यावेत.
आ) हवामाि, वैद्यकीर्य आगण वर्योमर्यादा आगण अन्र्य बंर्धिे दर्गगवणारे दकत ऐवज दे ण्र्यात र्यावेत.
इ) ओळखपत्राच्र्या प्रती, गवमा काढल्र्याचे कािदपत्र आगण भाि घेणाऱ्र्यांच्र्या मािगदर्गकांच्र्या आगण
प्रगर्क्षकांच्र्या जवळच्र्या िातलिांचा तपर्ील असणे आवश्र्यक राहील.
आकस्कमक संपकग क्रमांकाची अद्यर्यावत र्यादी बिगवण्र्यात र्यावी.
5) कार्यगप्रणाली (Operations)
अ) पॅरार्ुटरला उडी घेण्र्यासाठी सुरगक्षत खुली जािा उपलब्र्ध असावी. गवमािातूि ककार्यडार्यस्व्हि
करण्र्यासाठीच्र्या सवग आवश्र्यक परवाििी (गड. जी. सी. ए. प्रमागणत) घेतलेल्र्या असाव्र्यात. (Follow
guidelines of F. A. I. & D.G.C.A)
ब) लॅण्डींि करण्र्याचे गठकाण अड्ळा गवरगहत असले पागहजेत. लॅण्डींिच्र्या मािात मोठे दिड अ्वा
कोणत्र्याही प्रकारची गपके, कंु पण व पाण्र्याचे र्धरण, डोंिर, रे ल्वेलाईि, इमारती विैरे असता कामा िर्ये.
ज्र्यामुळे पॅरार्ुट लॅण्डींि करणाऱ्र्याला इजा होणार िाही.
क) आकार्ातूि खाली उतरण्र्याच्र्या मािात सुद्धा उं च झाडे , इमारती, गवद्युत वार्यरी व खांब अर्ा प्रकारचे
अड्ळे िसावेत.
6) र्धोके कमी करणे - (Risk Mitigation)
अ) वॉकीटॉकी - कोणताही पॅरार्ुरटि प्रकार हवेत करीत असतािा, वॉकीटॉकी लावल्र्यागर्वार्य करू
िर्ये. वॉकीटॉकी वापरकत्र्याच्र्या र्रीरावर र्योग्र्य त्र्या गठकाणी बांर्धलेले पागहजे.
ब) अल्कोहोल रकवा ड्रग्ज घेतलेले आढळल्र्यास, त्र्या व्र्यत तीस पॅरार्ुरटि करण्र्यास परावतत्त करण्र्यात र्यावे.
क) साईिबोडग - कोणताही पॅरार्ुरटि प्रकार गवद्या्ी खेळाडू िे प्रगर्क्षकागर्वार्य करू िर्ये असा कपष्ट्ट गिर्यम
असलेला सूचिा र्लक लावलेला असावा.
ड) कोणताही पॅरार्ुरटि प्रकार अंर्धारात करू िर्ये आगण अंर्धार पडण्र्याच्र्या एक तास आर्धी सवग हवाई खेळ
्ांबवावेत (सूर्याकतािंतर हवाई खेळ करावर्याचे असतील तर, आवश्र्यक त्र्या परवािग्र्या घेणे जरुरी आहे.)
इ) पॅरार्ुरटि क्रीडा प्रकारात भाि घेणाऱ्र्यांिा वैद्यकीर्य तपासणी प्रमाणपत्र घेणे सत तीचे असावे.
७) आणीबाणी आगण बचावकार्यग - (Emergencies & Rescues)
अ) उड्डाण तसेच लॅण्डींिच्र्या गठकाणी पात्र प्र्मोपचार मािगदर्गकासह (अर्ा क्रीडा प्रकारातूि घडणाऱ्र्या
अपघातांचे ज्ाि असलेला) प्र्मोपचाराची सोर्य उपलब्र्ध असली पागहजे, तसेच तातडीच्र्या सेवस
े ाठी
जवळच्र्या हॉस्कपटलला जाण्र्यासाठी व्र्यवक्ा असली पागहजे. (On board Doctor, Ambulance & Fire
Truck - Compulsory)
ब) पॅरार्ुरटिच्र्या वेळी दे ण्र्यात र्येणाऱ्र्या मागहती पुस्कतकेमध्र्ये वापरण्र्यात र्येणारी सार्धि सामग्री व पॅरार्ुरटि
करतािा कार्य करार्यचे व कार्य िाही (Do`s & Dont's ) र्याची मागहती गदलेली असावी.
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क) पॅरार्ुरटिमध्र्ये भाि घेण्र्यापूवी त्र्यामध्र्ये असलेल्र्या तीव्र र्धोत र्याची जबाबदारी आर्योजकाची राहणार िाही,
र्याबाबत ठळक कवरूपाचे बंर्धपत्र र्या क्रीडा प्रकारात भाि घेणाऱ्र्यांकडू ि गलहू ि घेण्र्यात र्यावे.
ड) पॅरार्ुरटि र्या क्रीडा प्रकारात भाि घेणारा खेळाडू एखाद्या वैद्यकीर्य कारणाकतव भाि घेण्र्यास वैद्यकीर्य
दृष्ट्या सक्षम िसेल, तर त्र्याला तसे पॅरार्ुरटि सुरु होण्र्यापूवी सांिि
ू त्र्याला भाि घेण्र्यापासूि परावतत्त केले
पागहजे.
इ) उपरोत त साहसी उपक्रमांच्र्या आर्योजकांकडे प्र्मोपचार संच असणे आवश्र्यक राहील. तसेच संबगं र्धत
क्रीडा प्रकारांच्र्या गिकषािुसार अर्ा मोहीमांच्र्यावेळी आवश्र्यक ती औषर्ध सार्धिसामग्रीसह पात्र वैद्यकीर्य
व्र्यावसागर्यकास िेमणे उगचत राहील. र्या साहसी खेळाच्र्या प्रकारामध्र्ये प्रत्र्येक खेळ गिहार्य प्र्मोपचपार/पॅरा
मेडीकल सुगवर्धा वेिवेिळर्या लािू र्कतात. तसेच आर्योगजत करण्र्यात आलेल्र्या मोगहमे दरम्र्याि
र्धोकादार्यक पगरक्ती उद्भवू र्कते व त्र्यामध्र्ये दजेदार प्र्मोपचार व्र्यवक्ा व अपघातग्रकत व्र्यत तीस
तातडीिे र्योग्र्य त्र्या रुग्णालर्यात पोहचण्र्यासाठी लािणारी व्र्यवक्ा केली असणे िरजेचे आहे .
*********
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पगरगर्ष्ट्ट - क
जल साहसी क्रीडा प्रकार
िैसर्थिक व कतगत्रम जलार्र्यामध्र्ये िौकांच्र्या साहर्यािे केलेले गवगवर्ध प्रकार, ककुबा डार्यस्व्हि, वॉटर
राफ्टींि, कपोटग सचे गवगवर्ध प्रकार उदा.वॉटर स्ककइंि, किोव्हे रलि, बोट टाईंिचे गवगवर्ध प्रकार, वॉटर
पॅरासेरलि, फ्री डार्यस्व्हि, त लीर् डार्यस्व्हि, केव्ह डार्यस्व्हि इ. सवग जल साहसी क्रीडा प्रकारांसाठी संबगं र्धत
क्ागपत राज्र्य, राष्ट्रीर्य, आंतरराष्ट्रीर्य संघटिांचे गिर्यम व मािगदर्गक तत्वे र्यांचे पालि करावे.
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोडाचे, महाराष्ट्र राज्र्यातील समुद्र गकिारा व खाडी र्या गठकाणी आर्योगजत
करण्र्यात र्येणा-र्या जल क्रीडा उपक्रमांवर अगर्धकार व गिर्यंत्रण आहे . त्र्यामुळे राज्र्यातील समुद्र गकिारा व
खाडी र्या गठकाणी आर्योगजत करण्र्यात र्येणा-र्या जल क्रीडा उपक्रमांसाठी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोडाचे गिर्यम
व मािगदर्गक तत्वे र्यांचे पालि करावे लािेल.
तसेच महाराष्ट्र मेरीटाईम बोडाच्र्या जलक्रीडा र्धोरणात िमूद केलेले जल क्रीडा प्रकार राज्र्यातील
इतर कोणत्र्याही गठकाणच्र्या जलार्र्यात, िदीत आर्योगजत करावर्याचे असतील तर महाराष्ट्र मेरीटाईम
बोडाच्र्या जलक्रीडा र्धोरणात िमूद केलेल्र्या मािगदर्गक तत्वांिुसार सदर जलक्रीडा प्रकाराचे आर्योजि
करण्र्यात र्यावे.
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोडाच्र्या अगर्धकारात असलेले जल क्रीडा प्रकार1) मोटोराइज -पॉवर क्राफ्ट रेसींि, वॉटर पॅरासेरलि, बेअर र्ुट स्ककईंि, सगर्िंि, वेक बोडींि, वॉटर
स्ककईंि, रवड सगर्िंि.
2) िॉिमोटोराइज - वॉटर राफ्टींि, रडिी सेरलि, काईट सर्ींि, कटँ ड अप पॅडल सर्ींि, ककीम
बोडींि.
(एक) मािगदर्गक/प्रगर्क्षक:अ) र्योग्र्यता प्राप्त व मान्र्यता प्राप्त संक्ेचे कमीत कमी 16 तासांचे (2 गदवसांचे) प्र्मोपचार प्रमाणपत्र.
आ) जलक्रीडे तील गवगर्ष्ट्ट प्रकाराबाबत राष्ट्रीर्य अ्वा आंतरराष्ट्रीर्य मान्र्यता प्राप्त संक्ेची अहग ता प्राप्त
असली पाहीजे. आगण आर्योजकाचे सदर व्र्यत तीस जलक्रीडे तील गवगर्ष्ट्ट प्रकारात सहाय्र्य करण्र्याच्र्या
3 वषाचा अिुभव असल्र्याचे व िटांिा कवतंत्रपणे मािगदर्गि करण्र्याची क्षमता असल्र्याचे प्रमाणपत्र पाहीजे
इ) इंटरिॅर्िल मेरीटाईम रेकत र्यू र्ेडरे र्ि च्र्या मािगदर्गक तत्वािुसार बेगसक ॲत वाटीक लाईर् सेव्हींि
चे प्रगर्क्षण पुणग केलेले असावे.
3)

(दोि) सार्धि सामुग्री (Equipment):अ) आर्य एस आर्य, अमेगरकि कोकटिाडग , गब्रटीर् किॉर्य रकवा तत्सम संक्ांिी मान्र्य /प्रमागणत केलेली
लाईर् जॅकेटस रकवा तरं िती उपकरणे असली पाहीजेत. तसेच सदर खेळाचे सागहत्र्य वगरल प्रमाणे
संबगर्धत गर्खर संघटिेकडू ि प्रमागणत करूि घेणे आवश्र्यक आहे.
आ) तात्काळ वापरासाठी र्ेकता र्येण्र्याजोिी बचाव उपकरणे उपलब्र्ध असली पाहीजेत.
इ) बचाव कार्यगवाहीसाठी /सुरगक्षततेसाठी तात्काळ उपर्योिात आणण्र्यासाठी िजरे च्र्या टप्र्यात असेल
इतत र्या जवळच्र्या अंतरावर बोट, त्र्यावर बचाव कार्यगवाही पार पाडण्र्यासाठी र्योग्र्य अहग ता र्धारण
करणा-र्या व्र्यत तीसह उपलब्र्ध असली पाहीजे.
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(तीि) कार्यगप्रणाली : जलक्रीडे चे सवग प्रकार सुरगक्षततेबाबत सगवकतर माहीती गदल्र्यावरच सूरू केले पाहीजेत.
दे ण्र्यात र्येणा-र्या माहीतीमध्र्ये वापरण्र्यात र्येणारी सार्धि सामुग्री, कार्य करार्यचे व कार्य िाही (Do’s and
Don’ts) जलक्रीडा प्रकारांसाठी सीमा रे षा आखुि घेणे , बचाव आगण आणीबाणीच्र्या प्रसंिीची
कार्यगपध्दती ठरगवणे. जलक्रीडे त भाि घेण्र्यापूवी त्र्यामध्र्ये असलेल्र्या तीव्र र्धोत र्याची जबाबदारी
आर्योजकाची राहणार िाही र्याबाबत ठळक कवरूपाचे बंर्धपत्र र्या क्रीडा प्रकारात भाि घेणा-र्यांकडू ि
गलहू ि घेण्र्यात र्यावे. जलक्रीडा प्रकारात भाि घेणारा एखादा वैद्यकीर्य कारणाकतव भाि घेण्र्यास वैद्यकीर्य
दृष्ट्टर्या सक्षम िसेल तर त्र्याला तसे जलक्रीडा सुरू होण्र्यापूवी सांिूि त्र्याला भाि घेण्र्यापासूि परावतत्त
केले पाहीजे.
र्धरण क्षेत्रामध्र्ये र्धरणाच्र्या रभतीपासूि 2 गक.मी. अंतराच्र्या पुढे किोर्यीि कर्याकींि र्या सारयार्या
Non Motorise Sports कगरता संबगं र्धत अगर्धक्षक अगभर्यंता र्यांची परवाििी घेण्र्यात र्यावी. हे क्षेत्र ज्र्या
पोलीस कटे र्िच्र्या हद्दीत र्येते त्र्या पोलीस कटे र्िला अर्ा कपर्धाची मागहती दे वूि त्र्याची NOC घेण्र्यात
र्यावी.
(चार) र्धोके कमी करणे :
1. लाईर् जॅकेट - कोणतीही जलक्रीडा पाण्र्यात असेपर्यगत लाईर् जॅकेट लावल्र्यागर्वार्य करू िर्ये.
लाईर् जॅकेटला तरं िण्र्याची क्षमता असली पाहीजे आगण ते र्योग्र्य रीतीिे बांर्धले पाहीजे व र्योग्र्य
रीतीिे तपासले पाहीजे. ते वापरकत्र्याच्र्या र्योग्र्य त्र्या आकाराचे असले पाहीजे.
2. लाईर् िाडग स :- प्रगर्क्षीत लाईर् िाडग गर्वार्य कोणतीही जलक्रीडा सूरू करू िर्ये.
3. जलक्रीडा करतािा अल्कोहोल/ड्रग्जचे सेवि / वापर करण्र्यास मिाई करावी.
4. साईि बोडग :- कोणतीही जलक्रीडा पर्यगवक्ष
े क असल्र्यागर्वार्य सूरू करू िर्ये असा कपष्ट्ट गिर्यम
असलेला सुचिा र्लक लावावा.
5. कोणतीही जलक्रीडा प्रकार अंर्धारात करू िर्ये आगण अंर्धार पडण्र्याच्र्या 1 तास आर्धी जलक्रीडा
्ांबवावी.
६. जल साहसी क्रीडा प्रकारात र्ारीगरक दु खापत रकवा मतत्र्यू सुद्धा र्येऊ र्कतो आगण प्रत्र्येक सहभािी
र्या खेळात कवतच्र्या जबाबदारीवर सहभािी होत असल्र्या:चे हमीपत्र घेण्र्यात र्यावे .
(पाच) गवहीत संचलि प्रणाली आगण कालावर्धीबाबत सूचिा
1. सवग जलक्रीडा आर्योजकांिी त्र्यांच्र्या कार्यगप्रणालीबाबत अद्यर्यावत गवहीत संचालि प्रणाली (SOP)
ठे वावी.
2. संक्ेिे जलक्रीडा आर्योगजत करतािा स्कवकारलेल्र्या कार्यगपध्दती बरोबरच सदकर्याचा अिुभव व
वैद्यकीर्य अवक्ा र्याचा अंदाज घ्र्यावा. जलक्रीडा सुरू करण्र्यासाठीची कार्यगपध्दती Avoidance of
Injury, सुरगक्षततेचे उपार्य, दळणवळण, हवामाि, आपत्कालीि कार्यगपध्दती, अपघात समर्यीचे बचाव
कार्यग, घडलेला अपघात व घटिांचा तपगर्ल दे णे, माहीती घेणे (feedback) र्याबरोबरच SOP मध्र्ये
खालील बाबींचा समोवर् असावाअ) जलक्रीडा क्षेत्राच्र्या पगरसरातील वैद्यकीर्य सुगवर्धा गिगित करण्र्यात र्याव्र्यात.
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आ) कार्यगक्षम बचावाच्र्या कार्यगक्षम उपार्यर्योजिा पुवगग िगित कराव्र्यात.
इ) आर्योजकांिी जाहीरातीमध्र्ये र्या जलक्रीडा मध्र्ये असलेल्र्या सवग अडचणी व र्धोत र्यांचे वाकतवगचत्र
कपष्ट्ट करावे आगण अर्त र्य दावे करू िर्ये.
ई) आर्योजकांिी जर ही मोहीम व्र्यावसागर्यक प्रर्योजिा्ग आर्योगजत केली असेल तर मािगदर्गक
प्काची Biographical माहीती दे ण्र्यात र्यावी.
(सहा) दकतऐवज
र्या क्रीडा प्रकाराच्र्या आर्योजकांकडे खालील कािदपत्रे/दकतऐवज असावेत:
1) सवग मािगदर्गक आगण प्रगर्क्षक र्यांचा पूणग तपगर्ल ज्र्यामध्र्ये प्रमाणपत्राची प्रत, मोहीमेच्र्या अिुभवाचे
अगभलेख आगण भाि घेणा-र्यांिा गदलेल्र्या माहीतीचा समावेर् असेल.
2) चालू मोहीमेच्र्या परवािग्र्या व अिुज्प्तींच्र्या सवग प्रती.
3) ओळखपत्राच्र्या प्रती, गवमा काढल्र्याचे कािदपत्र आगण भाि घेणा-र्यांच्र्या मािगदर्गकाच्र्या आगण
प्रगर्क्षकांच्र्या जवळच्र्या िातलिांचा तपगर्ल असणे आवश्र्यक राहील.
4) Standard Operating Procedure ची प्रत.
5) आकस्कमक संपकग क्रमांकाची अदर्यर्यावत र्यादी.
(सात) आपत्काल व बचाव कार्यग
अ) प्काकडे प्र्मोपचार व वैदर्यकीर्य सार्धि सामग्री पुरेर्ी असावी.
आ) मािगदर्गक/प्रगर्क्षक आगण सहभािी र्यांिा बचावाचे मािग व ज्ाि असावे.
इ) प्काकडे बचावाचे आगण आपत्कालीि कार्यगव्र्यवक्ेचा सगवकतर आगण दकतऐवजी कार्यगक्रम उपलब्र्ध
असला पाहीजे. त्र्यामध्र्ये अत्र्यंत िगजकच्र्या आपत्कालीि सेवच
े ी माहीती असावी, जेणेकरूि त्र्यांिा
आवश्र्यकतेिुसार बोलवता र्येईल.
ई) र्या साहसी खेळाच्र्या प्रकारामध्र्ये प्रत्र्येक खेळ गिहार्य प्र्ोमपचार /पॅरामेडीकल संगवर्धा वेिवेिळर्या
लािू र्कतात. तसेच आर्योगजत करण्र्यात आलेल्र्या मोगहमे दरम्र्याि र्धोकादार्यक पगरस्क्ती उद्भवू
र्कते ज्र्या प्रकारचे अपघात होवूि त्र्यािुसार होणा-र्या गवगर्ष्ट्ट प्रकारच्र्या इजांिा दजेदार प्र्मोपचार
करुि अपघाताचा बळी ठरलेल्र्या व्र्यत तीस तातडीिे र्योग्र्य त्र्या रुग्णालर्यात पोहचण्र्यासाठी सवग
प्र्मोपचार/पॅरा मेडीकल सेवा तसेच अपघातग्रकत व्र्यत तींिा हालगवण्र्यासाठी लािणारे वाहि र्याची
व्र्यवक्ा असणे िरजेचे आहे . पॅरा मेडीकलमध्र्ये लािणा-र्या सुगवर्धा/औषर्धोपचार कार्य असाव्र्यात
र्याबाबत आरोग्र्य गवभािािे कवतंत्रपणे कार्यगवाही करावी.

उ) उपरोत त साहसी उपक्रमांच्र्या आर्योजकांकडे प्र्मोपचार संच असणे आवश्र्यक राहील. तसेच
संबगं र्धत क्रीडा प्रकारांच्र्या गिकषािुसार अर्ा मोहीमांच्र्यावेळी आवश्र्यक ती औषर्ध सार्धिसामग्रीसह
पात्र वैद्यकीर्य व्र्यावसागर्यकास िेमणे उगचत राहील. र्या साहसी खेळाच्र्या प्रकारामध्र्ये प्रत्र्येक खेळ
गिहार्य प्र्मोपचपार/पॅरा मेडीकल सुगवर्धा वेिवेिळर्या लािू र्कतात. तसेच आर्योगजत करण्र्यात
आलेल्र्या मोगहमे दरम्र्याि र्धोकादार्यक पगरक्ती उद्भवू र्कते व त्र्यामध्र्ये दजेदार प्र्मोपचार
व्र्यवक्ा व अपघातग्रकत व्र्यत तीस तातडीिे र्योग्र्य त्र्या रुग्णालर्यात पोहचण्र्यासाठी लािणारी
व्र्यवक्ा केली असणे िरजेचे आहे .
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पगरगर्ष्ट्ट-ड
साहसी खेळातील सुरक्षा आगण सुटका र्याबाबत मािगदर्गक तत्त्वे
ओळख :
1.1 साहसी पर्यगटि आर्योजक म्हणजे भारतात साहसी पर्यगटिार्ी संबगर्धत जसे जल क्रीडा, हवाई क्रीडा,
गिर्यारोहण आगण रेरकि, वेिवेिळ्र्या कवरूपाच्र्या सर्ारी इत्र्यादी उपक्रमात कार्यगरत असलेला.सवग साहसी
खेळांसाठी सवगसार्धारण मािगदर्गक तत्त्वे
2.1 साहसी क्रीडे त भाि घेणाऱ्र्या व्र्यत तींच्र्या प्रत्र्येक िटासोबत िेता र्या पदावर गिर्युत त केलेली व्र्यत ती
असली पागहजे.
2 .२ िमूद केल्र्याप्रमाणे र्योग्र्य अहग ता व कौर्ल्र्य प्राप्त असावा.
2.3 साहसी खेळात कार्यगरत असलेल्र्या िटात सामील होणाऱ्र्या प्रत्र्येक व्र्यत तीला प्रा्गमक प्रगर्क्षण प्राप्त
झालेले असले पागहजे आगण त्र्यांिी सहभािी होण्र्यासाठी आवश्र्यक कौर्ल्र्य प्राप्त केले आहे र्याबाबत िेता
समार्धािी असला पागहजे.
2.4 िेत्र्याकडे प्र्मोपचार प्रमाणपत्र असले पागहजे आगण करेचरचा उपर्योि केला जात असतािा प्र्मोपचार
प्रगर्क्षण दे ण्र्याची क्षमता असली पागहजे.
2.5 र्ोर्ध कार्यगप्रणालीर्ी िेता पगरगचत असावा आगण त्र्यािे िटातील सवग सदकर्यांिा सदर कार्यगप्रणालीबाबत
मागहती गदली पागहजे.
2.6 जर कोठे रे डीओ वापरला जाणार असेल तर िटातील सवग सदकर्य त्र्याच्र्यार्ी पगरगचत असावेत.
2.7 हे गलकॉप्टर कार्यगप्रणालीबाबत िेता पगरगचत असावा, त्र्याला हे गलकॉप्टरर्ी कसा संपकग सार्धावा र्याची
मागहती असावी आगण त्र्याच्र्या खाली सोडणे आगण वर उचलण्र्याच्र्या कार्यगप्रणालीची मागहती असावी.
2.8 कोणत्र्याही हवामािात, गदवसा रकवा रात्री, िकार्ा व होकार्यंत्र र्यांचा वापर करण्र्यात िेता गिष्ट्णात
असावा.
2.9 साहसी खेळात भाि घेण्र्यास सवग सभासद वैद्यकीर्य दृष्ट्या सक्षम असल्र्याची िेत्र्याची खात्री असली
पागहजे.
2.10 प्रत्र्येक साहसी खेळासाठी वापरली जाणारी सवग सार्धिे सुरगक्षततेची सवग पगरमाणे पूणग करणारी
असल्र्याबाबत िेत्र्यािे कवतःचे समार्धाि केलेले असले पागहजे.
2.11 कोणत्र्याही पगरस्क्तीत,सार्धि सामुग्रीच्र्या उत्पादकािे त्र्यांच्र्या प्रमागणत केलेल्र्या क्षमतेचे उल्लंघि
होता कामा िर्ये, अगतगरत त सुरगक्षतता र्याव्र्यगतगरत त कोणतागह अिगर्धकतत बदल करण्र्यात र्येऊ िर्ये रकवा
कगिष्ट्ठ दजाची सार्धिे वापरण्र्यात र्येऊ िर्येत.
2.12 उपक्रमाचे कवरूप, उपक्रमाचा पगरसर, उपक्रमाचा कालावर्धी, संभागवत अडचणी, आपात्कालीि
संपकाच्र्या व्र्यत ती आगण सहभािी सदकर्यांची र्यादी र्याची मागहती संबगर्धत सुरक्षा व सुटका सगमतीला दे ण्र्यात
र्यावी.
2.13 हातािे हाताळता र्येणारे, आपत्ती विगवारी गसग्िल दे ण्र्याची क्षमता असलेले र्योग्र्य सार्धि भारतात र्योग्र्य
गकमतीत उपलब्र्ध झाले तर ते साहसी पर्यगटकांच्र्या िटाला उपलब्र्ध करूि गदले पागहजे.
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2.14 अहग ताप्राप्त डॉत टर बोलावल्र्यावर र्येण्र्यासाठी उपलब्र्ध असावा.
2.15 भ्रमणध्विी / वॉकीटॉकी इत्र्यादी संपकाची सार्धिे उपलब्र्ध असली पागहजे.
गिर्यारोहण आगण रेरकिसाठी मािगदर्गक तत्त्वे:3.1 गिर्यारोहण मोगहमेतील सवग सदकर्य र्या खेळात भाि घेण्र्यासाठी पुरेसे अहग ताप्राप्त असणे आवश्र्यक आहे.
र्यासाठी राष्ट्रीर्य प्रगर्क्षण प्रर्ालेिे गदलेले प्रा्गमक प्रगर्क्षण प्रमाणपत्र पुरसे मािले जाईल.
3.2 गिर्यारोहण मोगहमेचा िेता भारतीर्य पवगतारोहण संक्ेिे मान्र्यता गदलेली पुरेर्ी अहगता प्राप्त केलेला
असावा.
3.3 गिर्यारोहण मोगहमेचे आगण रेरकि िटाचे सदकर्य र्ारीगरक दृष्ट्या तंदुरुकत असले पागहजे.
3.4 गिर्यारोहण आगण रेरकिसाठी वापरली जाणारी सार्धिे र्यु.आर्य.ए.ए. प्रमागणत रकवा भारतीर्य पवगतारोहण
संक्ेिे मान्र्यता गदलेली असावीत.
3.5 सुटकेची सार्धिे उदा. दोर, हािेस, पुली गसकटम आगण पोटे बल करेचर हे र्योग्र्य आवरणात त्र्यावर मोठ्या
अक्षरात सुटकेची सार्धिे असे गलहू ि कवतंत्र उपकरणासारखी राखली पागहजे.
जल क्रीडे साठी मािगदर्गक तत्त्वे:4.1 सवग िेते व मािगदर्गक र्यांच्र्याकडे र्योग्र्य प्रमाणपत्र रकवा मान्र्यताप्राप्त संक्ा रकवा असोगसएर्ि र्यांचे
लार्यसेन्स असणे आवश्र्यक आहे . त्र्यांिा संबगं र्धत खेळाचा पुरेसा अिुभव असावा.
4.2 सवग िेते व मािगदर्गक उत्कतष्ट्ट पोहणारे असावेत आगण जल सुटका, प्र्मोपचार आगण सी.पी.आर
(काडीओ पल्मिरी गरसत सीटॅ र्ि) प्रणालीत उत्तम प्रकारे प्रगर्गक्षत असावेत.
4.3 सुटका बोट िेहमी दृष्ट्टीक्षेपात असली पागहजे रकवा जल क्रीडे त कार्यगरत असलेल्र्या व्र्यत तीर्ी
रे गडर्योद्वारे संपकात असली पागहजे. खेळाच्र्या आवश्र्यकतेिुसार सुटका बोट र्यांगत्रक रकवा अर्यांगत्रक असू
र्केल परंतु त्र्यात प्र्मोपचार सार्धिे, अगतगरत त लाईर् जॅकेट आगण र्ेकण्र्यासाठी दोरी / सुटका गपर्वी
असावी. िदीतील क्रीडा प्रकारासाठी, गकमाि दोि बोटी (उदा. दोि राफ्ट रकवा एक राफ्ट आगण एक/दोि
सुरगक्षतता/सुटका कर्याक) आवश्र्यक आहे.
4.4 सवग सभासदांिी तरं ित राहणारे र्योग्र्य सार्धि आगण जे्े आवश्र्यकता असेल ते्े डोत र्याची उपकरणे
घालणे आवश्र्यक आहे. िदीतील क्रीडा प्रकारासाठी गर्रस्त्राण आवश्र्यक आहे .
4.5 पाण्र्यात पडण्र्याची र्त र्यता असेल अर्ा जल क्रीडे त सहभािी सवग सदकर्य पोहणारे असणे आवश्र्यक
आहे .
4.6 सवग सार्धिे र्योग्र्य व्र्यत तीच्र्या मार्गत रकवा उत्पादकामार्गत प्रत्र्येक मोसमात रकवा सहा मगहन्र्यात, जे
कमी असेल ते, तपासणे आवश्र्यक आहे.
4.7 प्रत्र्येक बोटीसाठी / क्राफ्टसाठी िोंद पुस्कतका ठे वणे आवश्र्यक आहे . ज्र्याच्र्यामध्र्ये वापर, तपासणी,
दु रुकती आगण बदल र्याच्र्या िोंदी असतील. िदीतील िोंद पुस्कतका गह िदीतील राफ्टींि उपक्रमाच्र्या
िोंदीसाठी ठे वण्र्यात र्यावी.
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4.8 उपक्रम क्ािापासूि लांब असणाऱ्र्या सवग बोटींमध्र्ये प्र्मोपचार सार्धिे, आपत्कालीि सार्धिे आगण
दु रुकती सार्धिे असणे आवश्र्यक आहे. त्र्यांिी जे्े आवश्र्यक असेल ते्े गदर्ा दर्गक सार्धिे सोबत घेणे
आवश्र्यक आहे.
4.9 सवग बोटींमध्र्ये उत्पादकािे गर्र्ारस केलेली गकमाि सार्धिे आगण उपसार्धिे र्यांची र्यादी प्रदर्थर्त करावी.
4.10 संभागवत र्धोत र्यांची सूचिा र्याच्र्यासह बोटीची क्षमता विगवारी सवग वापरकत्र्यांिा प्रामुयार्यािे गदसतील
असे प्रदर्थर्त करावेत.
4.11 गिगषद्ध औषर्धे आगण मादक द्रव्र्ये र्यांच्र्या अंमलाखाली असलेल्र्या कोणत्र्याही व्र्यत तीस सहभािी
होण्र्यास परवाििी दे ण्र्यात र्येऊ िर्ये.
4.12 घटिा आगण अपघात र्यांची मागहती ताबडतोब संबगर्धत सुरक्षा सगमतीला दे ण्र्यात र्यावी.
4.13 वैद्यकीर्य बाबी : जे िंभीर आजारािे त्रकत आहे त उदा. कमजोर ह्रदर्य, मेंदूचा गवकार, पाठ / मणत र्याचा
त्रास (जसे कलीप गडकक) आगण िरोदर मगहला र्यांिा िदीतील क्रीडा / ककुबा डार्यस्व्हि सारयार्या उपक्रमात
सहभािी करूि घेऊ िर्ये.
4.14 वर्योमर्यादा : जल क्रीडा प्रकारासाठीची वर्योमर्यादा सवग छापील सागहत्र्यात आगण उपक्रमाच्र्या मुयार्य
क्ािात प्रामुयार्यािे प्रदर्थर्त करणे आवश्र्यक आहे. िदीतील सवग क्रीडा प्रकारासाठी वर्योमर्यादा 14 वषे रकवा
अगर्धक, तरं िते उपक्रम (कतर-2) साठी 10 वषे रकवा अगर्धक. िदीतील गवभाि / स्क्ती र्यािुसार उपक्रमाच्र्या
िेत्र्याला वर्योमर्यादा 1 रकवा 2 वषािे गर्ग्ल करता र्येईल.
4.15 जबादारीतूि मुत तता पत्रक ग्राहकािे िदीतील सहलीपूवी सही करणे आवश्र्यक आहे. त्र्यात कपष्ट्टपणे
िमूद केले पागहजे की र्या खेळात मूलतः र्धोके अंतभूगत आहे त.
4.16 िदीतील खेळामध्र्ये, िदीत असतािा लाईर् जॅकेट सतत घातलेले असले पागहजे. लाईर् जॅकेट र्योग्र्य
प्रकारे बांर्धलेले असावेत आगण गकमाि 8-9 गक.ग्रा. तरं िण्र्याची क्षमता असणारे र्योग्र्य लाईर् जॅकेट
वापरण्र्यात र्यावेत. र्ुिगवले जाणारे लाईर् जॅकेट िदीतील उपक्रमात वापरण्र्यात र्येऊ िर्येत.
हवाई क्रीडे साठी मािगदर्गक तत्त्वे:5.1 सवग हवाई क्रीडा प्रकार मान्र्यताप्राप्त संक्ा, त लब रकवा असोगसएर्ि र्यांचे लार्यसेन्स रकवा र्योग्र्य
प्रमाणपत्र र्धारक प्रगर्क्षक रकवा मािगदर्गक र्यांच्र्या अगर्धपत्र्याखाली आर्योगजत करण्र्यात र्यावेत.
5.2 पार्यलट आगण पॅरार्ूटच्र्या साह्यािे उतरणारे सवग र्यांची वैद्यकीर्य तपासणी करण्र्यात आलेली असावी
आगण ते हवाई क्रीडे त भाि घेण्र्यासाठी पात्र असल्र्याचे प्रमागणत करण्र्यात आलेले असावेत.
5.3 वैद्यकीर्य दृष्ट्या प्रवासी पात्र असावा आगण त्र्याला आपत्कालीि प्रणालीची मागहती गदलेली असावी.
5.4 सवग हवाई क्रीडा प्रकार गदवसा उजेडी आर्योगजत केले जावेत.
5.5 र्यांगत्रक उड्डाण परवाििी, उदा. मार्यक्रो लाईट आगण र्यांगत्रक हँि ग्लार्यडर अर्ांच्र्या गिर्यंगत्रत हवाई
क्षेत्रातील उड्डाणासाठी संबगर्धत हवाई वाहतूक गिर्यंत्रण गवभािाची परवाििी घेणे आवश्र्यक आहे . अगिर्यंगत्रत
हवाई क्षेत्रातील उड्डाण भरण्र्यासाठी व खाली उतरण्र्यासाठी परवाििी दे ण्र्यास जबाबदार व्र्यत ती क्ािावर
उपलब्र्ध असली पागहजे.
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5.6 र्यंत्र गवरहीत उड्डाणासाठी, उदा. हँ ि ग्लार्यरडि आगण पॅराग्लार्यरडि करतािा लाँच माकटर उड्डाणाच्र्या
क्ािावर आगण उतरण्र्याच्र्या क्षेत्रात, उतरण्र्याचा गवभाि सुरक्षा अगर्धकारी हजर असावा.
5.7 र्योग्र्य प्रगर्गक्षत व्र्यत तीसह प्र्मोपचार सार्धिे िेहमी उपलब्र्ध असली पागहजेत.
5.8 पार्यलट, प्रवासी आगण पॅरार्ूटच्र्या साह्यािे उतरणारे र्या सवांिी बचाव गर्रस्त्राण घालणे आवश्र्यक आहे.
5.9 सवग हवाई क्रीडा उपक्रम आकार् ढि गवरगहत असतािा, पतष्ट्ठभाि दृष्ट्टीक्षेपात असतािा आगण एक
िॉगटकल माईल दृश्र्यमािता असतािा करणे आवश्र्यक आहे .
5.10 गिगषद्ध औषर्धे आगण मादक द्रव्र्ये र्यांच्र्या अंमलाखाली असलेल्र्या कोणत्र्याही व्र्यत तीस हवाई क्रीडे त
सहभािी होण्र्यास परवाििी दे ण्र्यात र्येऊ िर्ये.
5.11 टत कर टाळण्र्यासाठी गिर्यम : (र्या गिर्यमांकगरता मार्यक्रो लाईट आगण र्यांगत्रक हँ ि ग्लार्यडर इत्र्यादी
हवाई जहाज असे वाचण्र्यात र्यावेत)
1. कोणतेही हवाई जहाज त्र्यांची टत कर होण्र्याचा र्धोका गिमाण होईल अर्ा पद्धतीिे उडवू िर्ये.
2. रचिाकार पद्धतीिे उड्डाणाची गर्र्ारस करण्र्यात र्येत िाही.
3. दु सऱ्र्या हवाई जहाजापासूि पुरेसे अंतर िसेल तर त्र्याच्र्या खालूि, वरूि रकवा समोरूि जाणे सवग हवाई
जहाजांिी टाळले पागहजे.
4. खालील उं चीवरीलहवाई जहाजाला िेहमीच प्र्म मािगक् होण्र्याचा हत क असतो, अपवाद आपत्कालीि
पगरस्क्तीतील हवाई जहाज.
5. जर दोि हवाई जहाज एकमेकांच्र्या गदर्ेिे पुढे जात असतील तर त्र्यांिी त्र्यांच्र्या उजव्र्या बाजूला वळण
घेतले पागहजे.
6. कोणत्र्याही पगरस्क्तीत ओलांडूि पुढे जाण्र्यास परवाििी िाही.
5.12 सवग हवाई जहाज, पॅरार्ूट आगण हवेवर तरं ित जाणारे कोणतेही सार्धि लार्यक व्र्यत तीिे रोज तपासले
पागहजे आगण र्योग्र्य असल्र्याचे प्रमागणत केले पागहजे.
5.13 सवग हवाई जहाज, पॅरार्ूट आगण हवेवर तरं ित जाणारे कोणतेही सार्धि र्यांच्र्यासाठी िोंद पुस्कतका
ठे वणे आवश्र्यक आहे, ज्र्याच्र्यात वापर, तपासणी, बदल आगण दु रुकती र्याच्र्या िोंदी असतील.
5.14 हवाई क्रीडे तील हवेवर तरं ित जाणाऱ्र्या कोणत्र्याही सार्धिाची दु रुकती आगण बदल उत्पादकाच्र्या
परवाििीिे करण्र्यात र्यावेत.
5.15 हवाई क्रीडा सुगवर्धा देणारे सवग त लब, असोगसएर्ि, सरकारी आगण इतर संक्ा र्यांिी उपक्रमाची
गिर्यमावली पुस्कतका तर्यार ठे वणे आगण ती हवाई क्रीडा उपक्रमाच्र्या क्ािावर उपलब्र्ध ठे वणे आवश्र्यक आहे.
त्र्याची एक प्रत संबगर्धत सुरक्षा सगमतीला पाहणीसाठी पाठगवण्र्यात र्यावी. र्या गिर्यमावली पुस्कतकेत प्रमाणभूत
कततीची कार्यगप्रणाली, सार्धिांच्र्या आवश्र्यक तपासण्र्यांची र्यादी, सार्धिे आगण आपत्कालीि कार्यगप्रणाली र्यांचा
तपर्ील आगण वैगर्ष्ट्ठ्यांची मागहती अंतभूगत असावी.
सुरक्षा आगण सुटका सगमतीची क्ापिा
6.1 साहसी खेळात र्धोका हा घटक असतो, त्र्यात ते दू रच्र्या, बहु तांर्ी रकत्र्यािे जाणे र्त र्य िसलेल्र्या
प्रदे र्ात आर्योगजत केले जातात. अर्ा स्क्तीत पर्यगटक सहभािी होतात तेव्हा साहसी क्रीडे चे आर्योजि
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करणाऱ्र्या सवांिी र्धोका कमी करण्र्याच्र्या दृष्ट्टीकोिातूि पुरेसे सुरक्षेचे उपार्य अंगिकारले आहे त र्याची खात्री
केली पगहजे.
6.2 त्र्यामुळे पर्यगटकाची सुरक्षा व सुटका र्यासाठी राज्र्य कतरीर्य सगमती िठीत करणे आवश्र्यक आहे . सुरक्षा
उपार्यांची अंमलबजावणी आगण सुटकेचे र्योग्र्य प्रर्यत्ि र्यावर दे खरे ख करू र्कणारी कगमटी असावी.
6.3 सुरक्षा व सुटका सगमतीिे राज्र्यातील सवग साहसी उपक्रमाच्र्या मध्र्यवती संक्ेचे कार्यग केले पागहजे.
6.4 अर्ीच सगमती गजल्हा कतरावर गजल्हा प्रर्ासिाच्र्या अगर्धपत्र्याखाली िठीत करण्र्यात र्यावी.
तातडीची सुरक्षा िोटीस
अर्ा िोटीसा, प्राप्त झालेल्र्या सूचिा आगण अहवाल र्यांच्र्या आर्धारािे सदर मािगदर्गक तत्त्वे
अद्यर्यावत करण्र्यासाठी, जेव्हा िरज असेल तेव्हा, मािाहू ि काढण्र्यात र्येतील.
**********
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पगरगर्ष्ट्ट - इ
भारत सरकार,पर्यगटि मंत्रालर्य
मान्र्यता प्राप्त साहसी पर्यगटि आर्योजक (ए.टी.ओ.) म्हणूि मान्र्यता / िुतिीकरण रकवा गवकतार करणेबाबत
मािगदर्गक तत्वे
(गद.2 जािेवारी 2012 पासूि सुर्धागरत)
१. उगद्दष्ट्ट व हे तू र्या र्योजिेचे उगद्दष्ट्ट व हे तू, साहसी पर्यगटि आर्योजक (ए.टी.ओ) र्यांिा मान्र्यता प्राप्त

करूि देणे आगण दे र्ात पर्यगटि वतरद्धित व्हावे र्यासाठी र्या प्रकारात प्रमाणभूत िुणवत्ता व सेवा
दे ण्र्यासाठी प्रोत्सागहत करणे आहे . गह र्योजिा ऐस्च्छक असूि सवग अगर्धकतत साहसी पर्यगटि
आर्योजकांिा खुली असूि त्र्यांिा गिर्योजिबद्ध क्षेत्रात आणण्र्यासाठी आहे.
२. व्र्यायार्या - साहसी पर्यगटि आर्योजक (ए.टी.ओ) म्हणजे जो भारतात साहसी पर्यगटिात उदा. जल

क्रीडा, हवाई क्रीडा, गिर्यारोहण, पदभ्रमण/रेरकि आगण वेिवेिळ्र्या प्रकारच्र्या सर्ारी इत्र्यादी क्षेत्रात
कार्यगरत आहे . र्या व्र्यगतगरत त तो प्रवास व गिवास इत्र्यादी व्र्यवक्ा र्यांच्र्या आर्योजिातही कार्यगरत असू
र्केल.
३. मान्र्यतेसाठीचा अजग सहाय्र्यक संचालक सवगसार्धारण, पर्यगटि व्र्यवसार्य गवभाि, पर्यगटि मंत्रालर्य,

भारत सरकार, खोली क्र. 23, सी-1 हटमेंट, डलहौसी मािग, िवी गदल्ली - 110011, टे गलर्ोि
क्र.011 23012805, र्ॅत स क्र. 011 23019476, इमेल -sanjay.singh1@nic.in र्यांिा सादर
करण्र्यात र्यावा. िुतिीकरण/गवकतार अजग संबगं र्धत क्षेगत्रर्य संचालकांिा उद्देर्ूि खालील पत्त्र्यावर
पाठगवण्र्यात र्यावेत.
अ) क्षेगत्रर्य संचालक (पूव)ग , कोलकाता ब) क्षेगत्रर्य संचालक (पगिम), मुंबई. क) क्षेगत्रर्य संचालक
(उत्तर), िवी गदल्ली, ड) क्षेगत्रर्य संचालक (दगक्षण), चेन्नई्.
४. क्षेगत्रर्य संचालक (पूवोत्तर), िुवाहाटी मान्र्यता प्राप्त साहसी पर्यगटि आर्योजक (ए.टी.ओ) हा दजा

पर्यगटि मंत्रालर्य, भारत सरकार, िवी गदल्ली र्यांच्र्यामार्गत संबगं र्धत क्षेगत्रर्य संचालक भारतीर्य साहसी
पर्यगटि आर्योजक असोगसएर्ि सदकर्य (ए.टी.ओ.आर्य) र्यांच्र्या सगमतीचे अगभप्रार्याच्र्या अिुषंिािे पाच
वषांसाठी प्रदाि करण्र्यात र्येईल. पुढील िुतिीकरण / गवकतारासंबर्ध
ं ी क्षेगत्रर्य संचालक भारतीर्य
साहसी पर्यगटि आर्योजक असोगसएर्ि सदकर्य (ए.टी.ओ.आर्य) र्यांच्र्या सगमतीचे अगभप्रार्याच्र्या
अिुषंिािे पाच वषांसाठी करण्र्यात र्येईल. अजगदाराकडू ि प्राप्त झालेली कािदपत्रे तपासूि
झाल्र्यावर पर्यगटि मंत्रालर्यातील पर्यगटि व्र्यवसार्य गवभाितर्े (टी.टी.गडस्व्हजि) प्र्म मान्र्यतेची व
संबगर्धत क्षेगत्रर्य संचालकातर्े िुतिीकरण / गवकताराची पोचपावती गदली जाईल. प्र्म मान्र्यता /
िुतिीकरण रकवा गवकतार र्याची तपासणी पगरपूणग अजग प्राप्त झाल्र्यापासूि 60 कामाच्र्या गदवसाच्र्या
आत तपासणी िटातर्े करण्र्यात र्येईल.
५. साहसी पर्यगटि आर्योजकांिी पर्यगटि मंत्रालर्याकडू ि मान्र्यता / िुतिीकरण रकवा गवकतार प्राप्त

करण्र्यासाठी खालील अटींची पूतगता करणे आवश्र्यक राहील.
i) मान्र्यता / िुतिीकरण रकवा गवकतार प्राप्त करण्र्याबाबतचा अजग गवगहत िमुन्र्यात, दोि प्रतीत
सोबतच्र्या आवश्र्यक कािदपत्रांसह सादर करावा.
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ii) साहसी पर्यगटि आर्योजकाकडे गकमाि रु. 3 लाख रकमेचे पेड अप कॅगपटल (कॅगपटल एम्प्लाईड)
असावे आगण त्र्याच्र्या पुष्ट्ठ्य्ग लेखापरीक्षकािे लेखा परीगक्षत केलेले अलीकडील काळातील लेखा
अहवाल असावे.
iii) व्र्यावसागर्यकाची र्त त साहसी पर्यगटि आगण साहसी खेळार्ी गििडीत खेळामर्धील मािील वषातील
उलाढाल गकमाि रु.10 लाख असावी आगण त्र्याच्र्या पुष्ट्ठ्य्ग लेखा परीक्षकािे लेखा परीगक्षत केलेले
अलीकडील काळातील लेखा अहवाल असावे.
iv) व्र्यवसार्याची जािा भारताच्र्या इतर भािात गकमाि 150 चौ र्ुट व समुद्र सपाटीपासूि 1000 मीटर
पेक्षा जाकत उं चीवरील डोंिरी भािात 100 चौ र्ुट असावी. व्र्यवसार्याची जािा कवच्छ व िीटिेटत र्या
पगरसरात असावी आगण ते्े टे लर्
े ोि, र्ॅत स आगण कॉम्प्र्युटर / कॉम्प्र्युटर आरक्षण प्रणाली इत्र्यादी
असावे. ते्े कवाित कक्षाची पुरेर्ी जािा व कवच्छताितहाची सोर्य असावी.
v) साहसी पर्यगटि आर्योजकाकडे गकमाि चार लार्यक कमगचारी, त्र्यापैकी गकमाि एक मान्र्यताप्राप्त
गवद्यापीठाचा, IITTM रकवा AICTE मान्र्यताप्राप्त कोणत्र्याही अन्र्य संक्ेचा पर्यगटि व पर्यगटि व्र्यक्ापि
र्यातील गडप्लोमा / पदवी र्धारक असावा रकवा दजेदार तज् खाजिी / सरकारी संक्ेतूि प्रगर्गक्षत
असावा. व्र्यवसार्याच्र्या मालकाचा समावेर् लार्यक कमगचाऱ्र्यांपक
ै ी एक म्हणूि करता र्येऊ र्केल.
मालक / संचालक कवतः रकवा त्र्यांचे व्र्यवसार्य चालगवणारे प्रमुख कमगचारी, साहसी पर्यगटि
आर्योजकास जो उपक्रम राबवावर्याचा आहे त्र्यासाठी सवग प्रकारे लार्यक असावेत. त्र्यासाठी सदर
उपक्रमाच्र्या कोणत्र्याही राष्ट्रीर्य रकवा आंतरराष्ट्रीर्य संक्ेिे प्रमागणत केलेली अहगता रकवा गकमाि आठ
वषांचा प्रत्र्यक्ष कततीचा व्र्यवहार्यग अिुभव असणे आवश्र्यक आहे .
जर इतर दोि कमगचारी हे हवाईमािग, जलमािग, वाहतूक, जिसंपकग व्र्यवसार्य, हॉटे ल आगण इतर
व्र्यवसागर्यक संक्ा र्ये्ील अत्र्युत्तम अिुभवी व्र्यत ती असतील आगण त्र्यांिा पर्यगटि मंत्रालर्य मान्र्यता
प्राप्त पर्यगटि आर्योजाकांकडील दोि वषाचा अिुभव असेल तर सदर प्रगर्क्षण अहगता र्यात सुट देता
र्येऊ र्केल.
पूवोत्तर राज्र्य, दु िगम व ग्रामीण गवभाि र्ये्ील व्र्यावसागर्यक र्यांच्र्याकडे गकमाि अहग ता प्राप्त दोि
कमगचारी त्र्यापैकी एक मान्र्यताप्राप्त गवद्यापीठाचा, IITTM रकवा AICTE मान्र्यताप्राप्त कोणत्र्याही अन्र्य
संक्ेचा पर्यगटि व पर्यगटि व्र्यक्ापि र्यातील गडप्लोमा / पदवी र्धारक असावा रकवा दजेदार तज्
खाजिी / सरकारी संक्ेति
ू प्रगर्गक्षत असणे आवश्र्यक आहे .
vi) व्र्यवसागर्यकािे त्र्याची उपक्रमातील गवर्ेषता रकवा जे उपक्रम उदा. रेरकि, जल क्रीडा, हवाई
क्रीडा, ककुबा डार्यस्व्हि, सर्ारी इ. व्र्यवसार्य म्हणूि आर्योगजत करू इस्च्छतो ते कपष्ट्टपणे दर्गगवणे
आवश्र्यक आहे.
vii) व्र्यवसागर्यकाकडे कवतःची साहसी उपक्रमाची सार्धि सामुग्री तसेच तज् प्रगर्गक्षत कमगचारी असणे
आवश्र्यक आहे.
viii) प्राचीि कमारक आगण पुरातत्वीर्य क्ािे आगण अवर्ेष कार्यदा, 1958 (1958 चा 24) अन्वर्ये
संरगक्षत कमारके र्याबाबत, साहसी पर्यगटि आर्योजकािे भारत सरकारच्र्या पर्यगटि गवभािाचे प्रगर्गक्षत व
परवािा र्धारक क्ागिक पातळीवरील पर्यगटि मािगदर्गकाची रकवा भारत सरकारिे मान्र्यता गदलेले
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इतर मािगदर्गक रकवा माििीर्य न्र्यार्यालर्याच्र्या आदेर्ािुसार मािगदर्गक र्यांची िेमणूक / गिर्युत ती करणे
आवश्र्यक राहील. इतर कमारके व क्ािे र्यासाठी संबगर्धत कमारक / क्ाि र्यांचे परवािार्धारक
मािगदर्गकर्योग्र्य अगर्धकाऱ्र्याच्र्या आदे र्ािुसार जर असतील तर त्र्यांची मािगदर्गक म्हणूि िेमणूक /
गिर्युत ती करणे आवश्र्यक राहील.
ix) कार्यगक्षेत्र कमगचारी िट हा उपक्रमाच्र्या आर्योजिासाठी र्योग्र्य अहगता प्राप्त रकवा गकमाि पाच वषांचा
प्रत्र्यक्ष कततीचा व्र्यवहार्यग अिुभव असणारा असणे आवश्र्यक आहे . कमगचाऱ्र्यािे गवर्ेष संक्ांकडू ि उदा.
आर्य.एम.एर्. (पदभ्रमण/रेरकि, गिर्यारोहण र्यासाठी) आगण एि.आर्य.डब्ल्र्यू.एस. िोवा (जल
क्रीडा/हवाई क्रीडा र्यासाठी) साहस प्रमाणपत्र घेणे आवश्र्यक आहे.
x) व्र्यावसागर्यकाचे कार्यगक्षेत्र कमगचारी रे ड क्रॉस रकवा समकक्ष संक्ेचा अहग ता प्राप्त प्र्मोपचारक /
सी.पी.आर. रकवा भारतीर्य साहसी पर्यगटि आर्योजक असोगसएर्ििे आर्योगजत केलेला प्रमाणपत्र
प्रगर्क्षण पूणग केलेला असणे आवश्र्यक आहे.
xi) सदर िटािे पर्यगटि मंत्रालर्य / भारतीर्य साहसी पर्यगटि आर्योजक असोगसएर्ि र्यांचे पर्यावरणीर्य
पर्यगटि आगण बचाव आगण सुरगक्षतता र्या बाबतची मािगदर्गक तत्त्वे र्यांच्र्या अिुषंिािे गिसिग जति प्र्ा
आगण पर्यावरण रक्षण पालिाचे हमीपत्र सही केले पागहजे.
xii) प्रत्र्येक ग्राहकाला पर्यावरण पर्यगटि मािगदर्गक तत्त्वांची प्रत दे ण्र्याची गर्र्ारस करण्र्यात र्येत आहे .
xiii) व्र्यवसागर्यकाला जो उपक्रम व्र्यवसार्य म्हणूि करावर्याचा मािस आहे , त्र्या उपक्रमार्ी संबगर्धत सवग
िकार्े व संदभग सागहत्र्य त्र्याच्र्या कार्यालर्याच्र्या जािेत उपलब्र्ध असणे आवश्र्यक आहे .
xiv) व्र्यवसागर्यकािे मागहती पुस्कतका छापलेली असावी रकवा वेबसाईटवर कपष्ट्टपणे िमूद केले पागहजे
- 1) सद्याचे उपक्रम 2) उपक्रमांचे कार्यगक्षेत्र 3) त्र्यांची पर्यावरण पर्यगटि मािगदर्गक तत्त्वे पालिाबाबतची
बांगर्धलकी.
xv) व्र्यवसागर्यकािे त्र्यांचे गवर्ेष क्षेत्र सवग प्रचार व प्रदर्गिीर्य सागहत्र्यांवर कपष्ट्टपणे िमूद केले पागहजे.
xvi) PATA Green Leaf च्र्या सभासदत्वामुळे ATOAL िे कवीकारलेली पर्यावरण पर्यगटि तत्वे गह
ऐस्च्छक असतील.
xvii) साहसी पर्यगटि आर्योजकािे चालू गिर्धारण वषाचे प्राप्तीकर गववरणपत्र भरलेले असावे.
xviii) साहसी पर्यगटि आर्योजक अजाच्र्या गदिांकापूवी गकमाि एक वषग आर्धीपासूि कार्यगरत असावा.
६. साहसी पर्यगटिात जरी अिेक प्रकारचे उपक्रम र्येत असले तरी पर्यगटि मंत्रालर्यािे सध्र्या प्रा्गमक

कतरावर खालील चार प्रकारच्र्या साहसी पर्यगटि आर्योजकांिा मान्र्यता दे ण्र्याचा गिणगर्य घेतला आहे .
i) जलगक्रडे चा व्र्यवहार करणारे आर्योजक.
ii) हवाईगक्रडे चा व्र्यवहार करणारे आर्योजक.
iii) गवगवर्ध प्रकारच्र्या सर्ारीचा व्र्यवहार करणारे आर्योजक.
iv) गिर्यारोहण व पदभ्रमण/रेरकिचा व्र्यवहार करणारे आर्योजक.
७. सुरक्षा मािगदर्गक तत्त्वे

i) जलगक्रडा, हवाईगक्रडा, सर्ारी, गिर्यारोहण व पदभ्रमण र्यासाठीची सुरक्षा मािगदर्गक तत्त्वे ज्र्यांचे
साहसी पर्यगटि आर्योजकािे आचरण करावर्याचे आहे ती संदभासाठी जोडपत्रात गदली आहे त. साहसी
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उपक्रमात र्धोका हा अंतभूगत असतो र्याची िोंद घ्र्यार्यला हवी. आगण म्हणूि साहसी पर्यगटि आर्योजकािे
सुरक्षा मािगदर्गक तत्त्वांचे काटे कोरपणे पालि केले जाते आहे र्याची खात्री केली पगहजे. जर साहसी
पर्यगटि आर्योजक दुसऱ्र्या उप-आर्योजकामार्गत उपक्रमाची व्र्यवक्ा करीत असेल तर मुयार्य साहसी
पर्यगटि आर्योजकाची जबाबदारी असेल की दुसरा उप-आर्योजक ग्राहकाला र्योग्र्य सार्धिे दे तोर्य आगण
सवग सुरक्षा तत्त्वांचे पालि करीत आहे र्याची खात्री करणे.
ii) साहसी पर्यगटि आर्योजकािे त्र्याच्र्या परदेर्ातील सहकाऱ्र्यािे त्र्याच्र्या परदेर्ी पर्यगटकाकडू ि त्र्यांिा
जर काही िुकसाि, दु खापत / अपघात इत्र्यादी झाले तर त्र्यासाठी प्रवास प्रगतगिर्धी जबाबदार असणार
िाही र्याचे हमीपत्र घेतले आहे आगण सदर ग्राहक वैद्यगकर्य गवम्र्याच्र्या संरक्षणाखाली आहे आगण त्र्यात
त्र्याला/गतला जर दौरा पुढे चालू ठे वावर्याचा असेल तर त्र्याच्र्या कवदेर्ाला परत जाण्र्याच्र्या रकमेचा
समावेर् आहे र्याची सुद्धा खात्री केली पागहजे.
iii) गवमा : साहसी पर्यगटि आर्योजकाकडे सवग कतती हाताळण्र्यासाठी लार्यक कमगचारी असावेत. साहसी
उपक्रमात र्धोका अंतभूत
ग असल्र्यािे ग्राहक / साहसी कार्यगक्रम आर्योजक र्यांिा गवम्र्याचे संरक्षण असावे.
सदर गवमा गवर्ेष तरतूद गवमा संबोर्धला जातो. तो ग्राहक / साहसी कार्यगक्रम आर्योजक र्यांिा खास
गवम्र्याचे संरक्षण दे तो. उदा. त्र्यात अपघाती मतत्र्यू, हात-पार्य आगण / रकवा डोळे िमावणे आगण कार्यमचे
/ अंर्तः अपंित्व र्यांचा समावेर् होतो.
iv) िकार :मान्र्यता प्राप्त साहसी पर्यगटि आर्योजकाच्र्या ग्राहकािे केलेल्र्या कोणत्र्याही मािणीस पर्यगटि
मंत्रालर्य, भारत सरकार जबाबदार असणार िाही.
८.

अजग सादर करतािा, जर ग्राहकाला अपघात झाला तर त्र्याला आपत्कालीि मदत व क्लांतगरत
करण्र्यासाठी करण्र्यात आलेली व्र्यवक्ा र्याची मागहती साहसी पर्यगटि आर्योजकािे दे णे आवश्र्यक
आहे .

९.

साहसी पर्यगटि आर्योजकास त्र्याचे मुयार्य कार्यालर्य तसेच र्ाखा कार्यालर्य र्याची मान्र्यता आगण
िुतिीकरण र्यासाठी अजग करतािा िा-परतावा रत कम रू. 3,000/- भरावे लाितील. सदर रत कम
अगर्धदाि व लेखा अगर्धकारी, पर्यगटि मंत्रालर्य र्यांिा बँक ड्राफ्टच्र्या रुपात दे ण्र्यात र्यावी.

१०. साहसी पर्यगटि आर्योजकािे सुरगक्षत व सन्मािगिर्य पर्यगटि तत्वाचे पालि करणे आवश्र्यक आहे .
त्र्यासाठी खालील कार्यगवाही करणे आवश्र्यक आहे .
i) सुरगक्षत व सन्मािगिर्य पर्यगटि तत्वाच्र्या बांगर्धलकीचे रहदी रकवा इंग्रजी भाषेतील कवाक्षांगकत
र्प्पत्र अजासोबत सादर करणे आवश्र्यक आहे. रहदी व इंग्रजी र्प्पत्र अिुक्रमे जोडपत्र 2 व 3
िुसार जोडलेले आहे.
ii) कमगचारी सदकर्य र्यािे साहसी पर्यगटि आर्योजकाकडे रुजू होण्र्याच्र्या गदवर्ी, त्र्यािे / गतिे र्प् घेणे
/ सही करणे आवश्र्यक आहे . सदर र्प्ेबाबत कमगचाऱ्र्याच्र्या गिर्युत ती पत्रात / रुजू अहवालात िमूद
करता र्येईल.
iii) ज्र्या संक्ेकडे 25 पेक्षा जाकत व्र्यत ती आहे त त्र्याच्र्या साहसी पर्यगटि आर्योजकास मान्र्यतेसाठी अजग
करतािा दोि मुयार्य िटाचे मुद्दे (उदा. मिुष्ट्र्य बळ गवकास, सुरक्षा इ.) सुचगवता र्येतील. जर साहसी
पर्यगटि आर्योजकाकडे 25 पेक्षा कमी व्र्यत ती असतील तर एक मुयार्य िटाचा मुद्दा सुचगवता र्येईल.
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iv) सुरगक्षत व सन्मािगिर्य पर्यगटिाच्र्या अिुषंिािे कपॅगसटी गबस्ल्डि ऑर् सर्व्व्हस प्रोव्हार्यडर
(सीबीएसपी) र्योजिे अंतिगत पर्यगटि मंत्रालर्य मान्र्यताप्राप्त साहसी पर्यगटि आर्योजकाच्र्या कमगचाऱ्र्यांिा
प्रगर्क्षण देऊ र्केल. साहसी पर्यगटि आर्योजकाचा मुयार्य िट पर्यगटि मंत्रालर्याच्र्या मान्र्यतेच्र्या पगहल्र्या
सहा मगहन्र्यात प्र्म प्रगर्गक्षत करण्र्यात र्येईल.
v) साहसी पर्यगटि आर्योजकािे सुरगक्षत व सन्मािगिर्य पर्यगटि बांगर्धलकीची र्प् त्र्याच्र्या मुयार्य
कार्यालर्याच्र्या पगरसरात / प्रवेर् पगरसरात ठळकपणे लावावी.
vi) गिर्यमािुसार वतगणक
ु ीवर कवाक्षरी करणाऱ्र्यांिी त्र्या मुद्यांच्र्या पूतगतेसाठी त्र्यांिी केलेल्र्या कार्यगवाहीची
िोंद ठे वणे आवश्र्यक आहे .
११. साहसी पर्यगटि आर्योजकाच्र्या मुयार्य कार्यालर्यास मान्र्यता / िुतिीकरण रकवा गवकतार दे ण्र्यात
र्येईल. साहसी पर्यगटि आर्योजकाच्र्या र्ाखा कार्यालर्याची मान्र्यता मुयार्य कार्यालर्यासह रकवा िंतर
दे ण्र्यात र्येईल. त्र्याकगरता र्ाखा कार्यालर्याची मान्र्यतेसाठीची

मागहती पर्यगटि मंत्रालर्याला आगण

िुतिीकरण व गवकतार र्यासाठी संबगं र्धत प्रादे गर्क संचालक र्यांिा मागहती सादर केली व त्र्यांिी ती
कवीकारलेली असावी.
१२. साहसी पर्यगटि आर्योजकाची मान्र्यता / िुतिीकरण रकवा गवकतारासाठी, त्र्या गवषर्यात तज्
असलेले ए.टी.ओ.ए.आर्य. प्रगतगिर्धी र्यांिा गिरीक्षण सदकर्य िटात घेण्र्यात र्येईल.
१३.

मान्र्यता / िुतिीकरण रकवा गवकतार प्राप्त साहसी पर्यगटि आर्योजकास भारत सरकारिे

वेळोवेळी प्रदाि केलेल्र्या प्रोत्साहि आगण सवलत र्योजिा प्राप्त करण्र्याचा हत क प्राप्त होईल आगण
पर्यगटि मंत्रालर्य, भारत सरकार र्यांिी वेळोवेळी गिगित केलेले मान्र्यता प्राप्तीचे गिर्यम व अटी र्यांचे
पालि करावे लािेल.
१४. साहसी पर्यगटि आर्योजकािे त्र्यांच्र्या वार्थषक अहवालात त्र्यांिी केलेल्र्या कार्यगवाहीचा अहवाल
समागवष्ट्ट करावा आगण तो त्र्यांच्र्याकडे ठे वावा आगण सगमतीला िूतिीकरणाच्र्या वेळी दाखवावा.
१५.

पर्यगटि व्र्यवसार्यातील सेवा पुरगवणारे र्यांिा मान्र्यता / िुतिीकरण रकवा गवकतार मंजूर

करण्र्याच्र्या र्योजिेचे कवरूप ऐस्च्छक असले तरी, जाकतीत जाकत पर्यगटि व्र्यवसागर्यकांिी प्र्म मान्र्यता
घ्र्यावी आगण त्र्यांितर पर्यगटकांिा सेवा द्यावी. र्यासाठी पर्यगटि मंत्रालर्य आगण पर्यगटि व्र्यवसागर्यकांिी
सकारात्मक भूगमका गिभावण्र्याची आवश्र्यकता आहे. तसेच अमान्र्यताप्राप्त सेवा प्रदाि करणाऱ्र्यांकडू ि
सेवा घेण्र्यात असलेल्र्या संभागवत र्धोत र्याबद्दल त्र्याचे गहतसंबर्ध
ं ी व ग्राहक र्यांिाही गर्गक्षत करण्र्याची
आवश्र्यकता आहे .
१६. पर्यगटि व्र्यवसार्यातील मान्र्यताप्राप्त सेवा प्रदाि करणाऱ्र्यास पर्यगटि मंत्रालर्यािे गदलेले मान्र्यता /
िुतिीकरण रकवा गवकतार प्रमाणपत्र संभागवत ग्राहकाला ठळकपणे गदसेल अर्ा रीतीिे कार्यालर्यात
र्लकावर गचकटवूि रकवा गचत्र तसगबरीत प्रदर्थर्त करणे बंर्धकारक असेल.
१७.

मान्र्यता / िुतिीकरण रकवा गवकतार र्याबाबत पर्यगटि मंत्रालर्य, भारत सरकार र्यांचे गिणगर्य

अंगतम असतील. त्ागप, पर्यगटि मंत्रालर्यास कोणत्र्याही संक्ेस मान्र्यता / िुतिीकरण रकवा गवकतार
िाकारण्र्याचा अगर्धकार असेल रकवा सक्षम अगर्धकाऱ्र्याच्र्या मान्र्यतेिे प्रदाि करण्र्यात आलेली मान्र्यता /
िुतिीकरण रकवा गवकतार कोणत्र्याही क्षणी काढू ि घेणे / रोखूि र्धरणे र्याचा अगर्धकार असेल. असा
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गिर्यगर्य घेण्र्यापूवी र्योग्र्य कारणे दाखवा िोटीस दे ण्र्यात र्येईल आगण प्रगतसादाच्र्या िुणवत्तेिुसार गिणगर्य
घेण्र्यात र्येईल. मान्र्यता रद्द करण्र्याचा गिणगर्य काळजीपूवक
ग गवचार करूि व सवगसार्धारणपणे केवळ
र्ेवटचा पर्यार्य म्हणूि करण्र्यात र्येईल. कारणे दाखवा िोटीस व अंगतम आदेर्ात मान्र्यता काढू ि
घेण्र्याची कारणे िमूद करण्र्यात र्येतील. राज्र्याच्र्या सुरक्षेला र्धोका इत्र्यादी गवर्ेष पगरस्क्तीत कारणे
िमूद करणे राखूि ठे वण्र्यात र्येईल.
*********
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