
साहसी ��डा 	कारात वशषे उ�लेखनीय काम�गर� करणा-यांना 	ो साहना मक आ�थ#क मदत करणे: 

 

नवी मंुबई महानगरपा�लका काय��े�ातील साहसी खेळ �कारात रा�य,रा�� य व आंतररा�� य 

पातळीवर "वशषे उ&लेख'नय काम(गर  क)न नवी मंुबई शहराच ेनाव लौक,क केले अस&यास अशा 

.य/तींना �ो1साहना1मक आ(थ�क मदत करणे आव5यक आहे. �यामुळे 1यांना �ो1साहन �मळून 

अ(धक उ1कृ�ट काय� करता येईल. 1यामुळे अशा ;व)पाची <,डा व त1सम �े�ात "वशषे 

उ&लेख'नय काम(गर  करणा-या .य/तींकर ता शासन प?रप�क <ं.जीईन1098/�.<.-21/98/न"व-24, 

Hद.09 माच� 1998 मधील तरतुद नुसार शु<वार Hद.24 ऑग;ट 2018 रोजीJया भरले&या सव� 

साधारण तहकूब सभेमLये सहासी खेळ�काराकर ता "वशषे �ो1साहन Mहणुन आ(थ�क मदत करNयास 

मंजुर  �मळालेल  आहे.  

 

साहस : एखादया 'य(तीने जल, +थल व आकाश या ,ठकाणी 	.तकुल प1रि+थतीवर मात 

क3न  तसेच  या5या िजवतास असणा-या धो(याची जाणीव असुनह� प1रपुण# केलेल� काम�गर� 

8हणजे साहस होय. 

 

 साहसी <,डा �कारामLये 1) खाडी/समुP पोहणे 2) (गया�रोहण 3) सायकल वर जग�वास करणे  

4)�शडाJया होडीतून समुP �वास करणे 5) पॅराTलायUडगं/पॅराजं"पगं �काराकर ता �थम 

टVVयातील 1यांची काम(गर  "वचारात घेऊन पुढ ल काम(गर कर ता "वशषे �ो1साहन Mहणून एका 

Hठकाणाकर ता एकदाच तसेच वषा�तुन एका वेळेस या�माणे खाल ल नुसार अथ� सहा\य देय 

राह ल. 

1) साहसी �कारामधील खाडी/समुP पोहणे - जाग'तक ओपन वाटर ि;व�मगं असो�सएशन यांनी 

'नधा�?रत केलेले जाग'तक मा_यता �ाVत मानां`कत असे 7 समुP /खाडी पोहNयासाठb एका 

Hठकाणाकर ता एकदाच तसेच वषा�तुन एका वेळेस �ो1साहन Mहणून र/कम ).40,000/- 

इतक, आ(थ�क सहा\य देय राह ल. 

2) देशांतग�त `कमान 21 `क.मी. पे�ा अ(धक अतंराचे समुP /खाडी पोहNयासाठb एका 

Hठकाणाकर ता एकदाच तसेच वषा�तुन एका वेळेस �ो1साहन Mहणून 1याचबरोबर साहसी 

जलतरण ;पधdत भारतीय जलतरण महासंघा.दारे आयोिजत/पुर;कृत करNयात येणा-या 14 

`क.मी. पे�ा अ(धक अतंर असले&या अeखल भारतीय सागर  जलतरण ;पधाfमLये �ा"वNय 

�मळ"वले&या (�थम तीन <मांकास) खेळाडूसं र/कम ).20,000/- इतक, आ(थ�क सहा\य देय 

राह ल. 

3) (गया�रोहण- अ'तउंचावर ल �शखरावंर (गया�रोहणाच ेतांh�क कौश&य आeण सुर�ा साधानांचा 

वापर क)न केलेले आरोहण. यामLये जगातील मानां`कत अशा �शखराची चढाई करणा-यांस 

साहसी <,डा �कारातील वै�श�यपूण� काम(गर  बjदल र/कम ).40,000/- इतक, र/कम 

�ो1साहन Mहणून आ(थ�क सहा\य देय राह ल. 

4) देशांतग�त (गया�रोहण करणा-यांस साहसी �कारातील वै�श�ठपूण� काम(गर  बjदल ).20,000/- 

इतक, र/कम �ो1साहन Mहणून आ(थ�क सहा\य देय राह ल.  



5) सायकलवर जग�वास करणे या साहसी �कारात वै�श�ठपूण� काम(गर  क)न नवी मंुबई 

शहराच े नाव लौक,क के&यास 1याबjदल  ).40,000/- इतक, र/कम �ो1साहन Mहणून 

आ(थ�क सहा\य देय राह ल. 

6) सायकलवर देश �वास देशांतग�त सायकल.दारे पुव�,पि5चम,दl�ण,उmर व मLय या 

"वभागातील रा�यांमधनु �वास क)न सामािजक बां(धलक, जपणे,समाज "वकासाJया n�ट ने 

संदेश घेऊन �बोधना1मक काम केले अस&यास �यामुळे नवी मंुबई शहराच ेनाव लौक,क केले 

अस&यास 1याबjदल  ).20,000/- इतक, र/कम �ो1साहन Mहणून आ(थ�क सहा\य देय 

राह ल. 

7) �शडाJया होडीतून समुP �वास करणे- या साहसी �कारामLये एकाच .य/तीन ेजगभरातील 

समुPपय�टन कोण1याह  थांoया�शवाय,थांoयासह, `कंवा <ु सोबत कोण1याह  थांoया�शवाय, <ु 

सोबत थांoयासह �वास क)न नवी मंुबई शहराच े नाव लौक,क केले अस&यास 1याबjदल 

).40,000/- इतक, र/कम �ो1साहन Mहणून आ(थ�क सहा\य देय राह ल. 

8) पॅराTलायUडगं/पॅराजं"पगं- रा�� य पातळीवर एअरो /लब ऑफ इंUडया यांनी 'नि5चत केले&या 

'नकषांनुसार आयोिजत केले&या पॅराTलायUडगं/पॅराजं"पगं हवाई साहसी  �कारात सहभागी 

होऊन नवी मंुबई शहराच ेनाव लौक,क केले अस&यास 1याबjदल  ).40,000/- इतक, र/कम 

�ो1साहन Mहणून आ(थ�क सहा\य देय राह ल. 
 

 


