महारा ॲड हचर

पोट स सटरची

थापना

 तावना –
महारा रायाची भौगोलक प"रि थती साहसी $%डा कारासाठ' परू क आहे . महारा
रायाला साहसी उप$मांकर.ता आव/यक नैस1गक घटकांचा सम4
ृ द असा वारसा लाभलेला
आहे . याम4ये 720 :कलोमीटरचा सम<
:कनारा, स>या<.?या पवत रांगा,
ा, सातपड
ु :कनारा,
ु ा पवत
याम4ये 1648 मीटर उं चीचे कळसब
शखर, पाचगणीचे पठार,
पठार, 1चखलदरा,
1चखलदरा, लोणारचे
ू ाई शखर,
सरोवर,
सरोवर, मेळघाट,
घाट, ताडोबा,
ताडोबा, नागJझरा इMयाद. महपण
ू  Nठकाणॆ आहे त. या भौगोलक
PवPवधतेचा वापर साहसी $%डा कारां?या Pवकासासाठ' करता येणॆ शRय आहे . रा.य व
आंतररा.य

तरावर साहसी $%डा काराला Pवशेष महMMव दे Tयात आलेले आहे . या

साहसी $%डा कारातन
महारा रायातील अनेक खेळाडून
ं ी रा.य आंतररा.य
ू
तरावर :कUतमान

थाPपत केलेले आहे .

साहसी $%डा कारामळ
वगण
Pवकास, धैय, 1चकाट.,
1चकाट., कVपकता,
कVपकता, साहसी वMृ ती,
ती,
ु ॆ नेतMृ वग
ु ांचा Pवकास,
Uनसगाशी एकXपता,
एकXपता, सकाराMमक Pवचारसरणी,
Pवचारसरणी, सांUघक भावना,
भावना, समYवय इMयाद. बाबींचा
Pवकास होतो.
होतो.

Pवदे शाम4ये साहसी खेळांचा वापर शाळांम4ये तसेच आंतररा.य

कंपYयाम4ये PवZयाथ[ व कमचाा-यां?या ]मतां?या वाढ.साठ' केला जातो.
जातो. आपMती
यव थापनासाठ' साहसी खेळांची अUतशय गरज आहे व यातील तं`े जगभरातील पोलस
दले लकर तसेच सव Uनमलकर. दले शकतात व याचा वापर करतात.
करतात.
रायातील खेळाडून
ं ा या श]णाची सPु वधा रायात उपलaध नसVयाने वं1चत रहावे
लागते या कर.ता रायात ॲड हचर

पोट स ् सटरची

थापना करणॆ आव/यक आहे .

 ताPवत ॲड हचर पोट स ् सटरचे

थळ –

महाराा?या वाय येस स>या<.?या डcगर रांगांम4ये deह1गर.?या पायfयाशी , गोदावर.
नद.चे काठावर वसलेVया नाशक िजV>यास पौराJणक,
पौराJणक, ऐUतहासक, सामािजक व
सां कृUतक वारसा ाhत झालेला आहे . गोदावर. नद.?या काठावर वसलेले असVयाने व
कंु भमेiया?या आयोजनाने नाशकला धामक महMव दे खील ाhत झालेले आहे . पौराJणक
कथांनस
ु ार अयो4येचा राजा रामाने

Mया?या 14 वषाj?या वनवास काळात नाशकला

वत:चे घर केलेले होते तसेच राजा रामा?या आदे शानस
 खेचे नाक
ु ारच लlमणाने शप
ु ण
येथेच कापलेले असVयाने या शहराला नाशक नाव चलत झाVयाची दं तकथा mढ आहे .
भौगोलक noया Pवचार केVयास नाशक हे शहर दग
ु ा, गणेश, 1च` घंटा, पांडव,
pडंगरअल., eहसXल, जोगवाडा,
जोगवाडा, पठाणपरु ा आJण कोकणी या नऊ डcगरां?या कुशीत
वसलेले असन
ु भोवताल. असलेVया PवPवध तलांवामळ
ु े शहरा?या सrदयात अ1धकच भर
पडलेल. आहे .
नाशक िजV>यात शवकालन गड व :कVले, गोदावर. सारखी मोठ' नद., अनेक मोठ'
धरणे असVयाने या िजV>यात
िजV>यात साहसी उप$मांकर.ता उपय
उपयR
ु त वातावरण Uनमाण झालेले
आहे .

Mयामळ
ु े , नाशक शहरालगत sयंबके/वर तालR
ु यात अंजनेर. पवत (हनम
ु ानाचे जYम थान)
शखरा?या पायfयाशी नयनरeय वातावरणात तीन एकर शासक%य जागा े :कंग सटर या
योजनाकर.ता िजVहा $%डा अ1धकार. कायालयास उपलaध झालेल. आहे
आहे . Mयाचबरोबर या
जागे?या शेजार. तालक
ु ा $%डा संकुलाकर.ता तीन एकर जागा उपलaध झालेल. आहे .
जागेम4ये रायाचे ॲड हचर

पोट स ् सटर

या

थापन करTयाची बाब  ताPवत आहे. सदर

जागेपासन
ू साधारण 4-5 :कमी अंतरावर बॅकवॉटर उपलaध असVयाने वॉटर

पोट स

उपक् रम आयोिजत करणे दे खील शRय होणार आहे .

 ताPवत ॲड हचर पोट स ् सटरचे

वmप -

साहसी $%डा कार खाल.लमाणे तीन भागात PवभागVया जातातजातात1. जल $%डा कार
2. वायु $%डा कार
3. थल $%डा कार
 ताPवत क< हे ॲड हचर

पोट स ् ]े`ाम4ये

Uनयं`ण सं थे?या Xपाने काय करे ल. या

क<ा?या मा4यमातन
ू खाल.ल उप$म राबPवTयात येतील • एरो

पोट स,्,् वॉटर

पोट स ् व माऊंटUनअ"रंग ऍ़Yड अलाईड

पोट स ् , पोट Rला{|बंग या

सव साहसी खेळां?या मागदशनासाठ' श]ण अ}यास$म
अ}यास$म कायािYवत करणे.
• साहसी खेळां?या सPु वधा सटरम4ये Pवकसत करणे
• साहसी $%डा व पयटन महोMसव आयोिजत करणॆ व पयटनाला चालना दे ण.ॆ

• रायाम4ये साहसी $%डाकारांना चालना दे णाा-या

वयंसेवी सं थाना
थाना माYयता,
माYयता, परवाना

दे ण.ॆ
• साहसी $%डा

पधाjचे आयोजन
आयोजन व Uनयमन करणॆ.

• नाग"रकांना आपMकाल.न प"रि थतीचा सामना करTयासाठ' श~]त करणॆ.
• साहसी खेळांचा सार व चार करणॆ. इ.
• लाईफ सेि हं ज ( जीवन र]क)
र]क) अ}यास$म राबPवणे.
• तXणांम4ये साहस Pवषयी भावना XजPवणे
• सवसामाYय यव
कारा?या सPु वधांची उपलaधता कXन दे णे
ु कांसाठ' साहसी $%डा कारा?या
• आंतररा.य

तरा?या साहसी

पधाjसाठ' यव
ु कांना तयार करणे

• छोटया छोटया साहसी पयटनाला चालना दे णे, साहसी पयटना?या मा4यमातन
ू यव
ु कांना
सेवासंधी उपलaध कXन दे णे
• पोल.स अनीशामक व औZयो1गक

यवसायांना
ना अUतताMकालन व आपMकाल.न

सेवा

दे णार. तक
ु डी तयार करTयासाठ' श]ण दे णे.

या क<ा?या मा4यमातन
ू ॲड हचर

पोट स या $%डा काराचा चार व सार करTयात येईल.
ल.

तसेच सदर $%डा काराशी संबं1धत PवPवध कौशVयांम4ये पारं गत होTयासाठ' आव/यक श]ण
दे Tयाची
Tयाची सPु वधा उपलaध कmन Nदल. जाईल.
जाईल.
यRतींना पाचारण करTयात येईल.
ल.

हे श]ण दे Tयाकर.ता मानधन तMवावर त

 ताPवत ॲड हचर पोट स ् सटरकर.ता आव/यक मल
ु भत
ू सPु वधा –
1. PवPवध कार?या साहसी उप$मांचे श]ण दे Tयासाठ' आव/यक असलेला अZययावत
अZययावत
हॉल.
2. साहसी उप$मांसाठ' आव/यक असलेVया PवPवध साNहMयाची
साNहMयाची माNहती
माNहती तसेच रायातील व
दे शातील पयटन व साहसी

थळांची माNहती
माNहती उपलaध कXन दे Tयासाठ' eयJु झयम.
झयम.

3. अZययावत लायdर.
4. कॅफेटे र.या
5. :कमान 150 यRती बसु शकतील असे सव सो{नी यR
ऑडीटोर.यम.
ु त अZययावत ऑडीटोर.यम.
6. अZययावत Pव ामगह
ृ
7. :कमान 150 यRती राहू शकतील असे सस
ु ज वसUतगह
ृ
8. Rला{|बंग वॉल (आNट :फशयल)
9. "र हर $ॉसंगसाठ' आव/यक सPु वधा
10.

पॅरालायpडंगकर.ता आव/यक सPु वधा

11.

वॉटर

पोट सकर.ता आव/यक सPु वधा

 ताPवत ॲड हचर पोट स ् सटरकर.ता आव/यक साNहMय –
•

 ताPवत सटरकर.ता आव/यक साNहMयाची याद. सोबत प"रशट अ, ब व क अYवये
जोडल. आहे .

 ताPवत ॲड हचर पोट स ् सटरकर.ता अपे~]त आ1थक तरतद
ू –
•  ताPवत क<ाचे

थापनेकर.ता आवत[ व अनावत[ आ1थक तरतद
ू आव/यक आहे .

क<ाचे  ताPवत
ताPवत Nठकाणी पयटन Pवभागामाफत m.200.00 ल] इतक% आ1थक तरतद
ू
उपलaध झालेल. आहे .
• उपरोRत क<ाकर.ता अनावत[ खच eहणन
:कमान m.1000.00 ल] इतक% तरतद
ू
ू
आव/यक आहे . पयटन Pवभागाने केलेVया तरतद
ू .

यUत"रRत अंदाजे m.800.00 ल]

इतक% तरतद
ू ाhत होणे आव/यक आहे .
• दै नंNदन

दे खभाल

व

यव थापनाकर.ता

चालPवTयाकर.ता
चालPवTयाकर.ता दरवष[
दरवष[ आवत[

तसेच

PवPवध

कारचे

अ}यास$म

वmपात m.50
m.50.00 ल] इतका खच अपे~]त आहे .

•  ताPवत क<ाचे Nठकाणी अपे~]त पयटन, श]ण वग व इतर उप$मांचे
चे मा4यमातन
ू
आवत[ खचाकर.ता अपे~]त खचा?या 50 टRके तरतद
ू उपलaध होईल अशी अपे]ा आहे .
उवर.त 50 टRके खचाची तरतद
ू ह. शासनामाफत करTयात यावी असे  ताPवत आहे .

 ताPवत ॲड हचर पोट स ् सटरकर.ता आव/यक कमचार. वगाचा आकृUतबंध –
 ताPवत क<ाचे दै नंNदन

यव थापन पाहTयासाठ', PवPवध श]ण काय$मांचे Uनयोजन

करTयासाठ' व सदर क<ाचे Nठकाणी Uनयोिजत काय$म सUु नयोिजत पतीने राबPवTयासाठ' $%डा
Pवभागामाफत :कमान गट ब दजा?या अ1धकायाची UनयR
ु ती / UतUनयR
ु ती करTयात यावी.
इतर कमचार.
ार. हे मानधन तMवावर उपलaध कmन घेTयात यावेत.

 ताPवत ॲड हचर पोट स ् सटर?या कामकाजाचे संUनयं`ण करTयासाठ' समती –

 ताPवत

सटरची

थापना

कmन

सदर

Nठकाणी

 ताPवत

काय$म

राबPवTयाकर.ता

राय तरावर उ?च तर समती व नाशक येथे सदर सटर  ताPवत असVयाने नाशक िजVहा
तरावर दै नंNदन कामकाज समती खाल.लमाणे  ताPवत आहे –
 ताPवत उ?च तर समतीची रचना
1

मा. मं`ी, $%डा व यव
ु क कVयाण, महारा राय

अ4य]

2

मा. रायमं`ी, $%डा व यव
ु क कVयाण, महारा राय

उपा4य]
उपा4य]

3

मा. अपर म
ु य स1चव, शालेय श]ण व $%डा Pवभाग

सद य

4

मा. Pवभागीय आयR
ु त, नाशक Pवभाग, नाशक

सद य

5

मा. आयR
ु त / संचालक, $%डा व यव
ु क सेवा, महारा सद य
राय

6

मा.िजVहा1धकार., नाशक

सद य

7

Pवभागीय उपसंचालक, $%डा व यव
नाशक सद य
ु क सेवा, नाशक
Pवभाग

8

साहसी $%डा कार ]े`ातील दोन त

सद य

9

िजVहा $%डा अ1धकार., नाशक

सद य स1चव

 ताPवत दै नंNदन कामकाज समतीची रचना
1

मा.िजVहा1धकार., नाशक

अ4य]

2

Pवभागीय उपसंचालक, $%डा व यव
ु क सेवा, नाशक सद य
Pवभाग

3

साहसी $%डा कार ]े`ातील दोन त

सद य

4

महारा पयटन Pवकास महामंडळाचे UतUनधी

सद य

5

उपPवभागीय अ1धकार., sयंबके/वर

सद य

6

िजVहा $%डा अ1धकार., नाशक

सद य

7

तालक
ु ा $%डा अ1धकार., sयंबके/वर

सद य स1चव

