
 वाचले-१) महारा  शासन, सावजनीक आरो य वभाग, न वन मं ालय, मु ंबई -४००० ००१   
         यांचे कडील .करोना २०२०/ . .५८/आरो य ५ द.१४ माच २०२० 
       २) महारा  शासन, महसूल व वन वभाग,यांचे कडील आदेश .DMU/2020/CR.92/ 
          DISM-1/ द.२९ जून २०२० 
       ३) महारा  शासन, महसूल व वन वभाग,यांचे कडील आदेश .डीएमयू/२०२०/ . .९२/डी 
          आयएसएम-१ द.२९ जुलै २०२० 
       ४)आदेश .वै य/०९/का व /४१५२/२०२० द.०४/०८/२०२०  
       ५)मा.अ त र त आयु त(२) यांचेकडील द.१६ /१०/२०२० चा मा य ताव  

पंपर  चंचवड महानगरपा लका  
डा वभाग  
. डा/  ०६ /का व/३५८ /२०२०  
द. १६ /१०/२०२० 

  
  वषय - पंपर  चंचवड महानगरपा लका प रसरातील मैदानावर मैदानी शार रक कसरती   
          (िज यॅि टक),टे नस व म लखांब यांसार या बगर सां घक मैदानी डा कार  

          सु  करणेस परवानगी देणेबाबत   
आदेश , 
      महारा  शासन, सावजनीक आरो य वभाग, न वन मं ालय, मु ंबई -४००० ००१  यांचे 

कडील .करोना २०२०/ . .५८/आरो य ५ द.१४ माच २०२० या आदेशा वये,महारा  शासन, 

सावज नक आरो य वभाग, न वन मं ालय, मु ंबई -४००० ००१ यांचे कडील .करोना २०२०/ 

. .५८ /आरो य ५ द.१४ माच २०२० चे आदेशा वये, “रा य शासनाने कोरोना वषाणूचा 

(कोि हड १९) ादुभाव रोख यासाठ  रा यात साथरोग तबंधा मक कायदा १८९७ द.१३ माच 

२०२० पासून लागू क न खंड २, ३ व ४ मधील तरतुद नुसार अ धसुचना नग मत केलेल  आहे. 

या बाबतची नयमावल ह  तयार कर यात आल  असून वतं र या नग मत कर यात येत 

आहे. 

     करोना वषाणचूा दूभाव रोख यासाठ  तबंधा मक उपाययोजनेचा एक भाग हणून 

आप या काय े ातील खाल ल अ थापना द.१३ माच २०२० पयत साथरोग तबंधा मक कायदा 

१८९७ अ वये नग मत कर यात आलेल  अ धसूचना व नयमावल  मधील तरतूद  नुसार स म 

धका-या या मा यतेने बंद ठेव याबाबत या वारे सु चत कर यात आले आहे.  

       १. च पटगृ हे,     २. तरणतलाव,     ३. यायामशाळा,    ४. ना यगृ हे  
      यानुसार पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वतीने चाल व यात येणारे सव जलतरण 
तलाव, सव मैदाने व सव लॉनटे नस कोट (चाल व यास दलेले सु दा) तसेच सव बॅड म ंटन कोट 
व यायामशाळा या सव डा सु वधा द.१६/३/२०२० पासून नाग रकांसाठ  बंद ठेव यात आले या 
आहेत.   
     महारा  शासन, महसूल व वन वभाग,यांचे कडील आदेश .DMU/2020/CR.92/DISM-

1/ द.२९ जून २०२० मधील अ. . ९ ब) म ये डा संकुले, टेडीयम यांचे बा य भाग व खुल  

सावज नक ठकाणे,महापा लकेची मैदाने व उ याने, सं था/सोसायट ची मैदाने,उ यान नाग रकां 

साठ  खुल  राहतील.तथा प आशा ठकाणी फ त वैयि तक र या करावयाचे यायाम कार, 

एक याने खेळावयाचे खेळ उदा.सायकल,जॉ गंग धावणे,चालणे ,योगासने दोर वर या उ या 

इ याद ंना मुभा राह ल असे नमूद आहे . 



      यानुसार पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची मैदानावर योगा,चालणे,धावणे व दोर वर ल 
उ या या खेळासाठ  नाग रकांना परवानगी दे यात आलेल  आहे. 
     महारा  शासन, महसूल व वन वभाग,यांचे कडील आदेश .डीएमयू/२०२०/ . .92/डी 
आयएसएम-१ द.२९ जुलै २०२० मधील जोड प -दोन ,एकोणीस म ये –गो फ कोस,मैदानावर ल 
नेमबाजी प र े  (फाय रंग रज),मैदानी शार रक कसरती (िज यॅि टक),टे नस ,मैदानावर ल  

बॅड म ंटनव म लखांब यांसार या बगर सांघक मैदानी डा कारांना ,सामािजक आंतर व 
व छता/ नजु तु ककरणा या उपाय योजनांसह द.५ ऑग ट,२०२० पासून परवानगी 

असेल.जलतरण तलाव सु  कर यास परवानगी असणार नाह .असे नमूद आहे.  
       यानुसार पंपर  चंचवड महानगरपा लका प रसरातील मैदानावर, मैदानी शार रक 
कसरती (िज यॅि टक),टे नस व म लखांब यांसार या बगर सां घक मैदानी डा कारांना 
,सामािजक आंतर व व छता/ नजु तु ककरणा या उपाय योजनांसह सु  करणेस परवानगी देणे 
आव यक आहे . 
      सबब ,मी अ त र त आयु त(२) पंपर  चंचवड महानगरपा लका , पंपर  ४११०१८ या 
आदेशा वये , महारा  शासन, महसूल व वन वभाग,यांचे कडील आदेश 
.डीएमयू/२०२०/ . .९२/डी आयएसएम-१ द.२९ जुलै २०२० चे अधीन राहू न पंपर  चंचवड 

महानगरपा लका प रसरातील मैदानावर, मैदानी शार रक कसरती (िज यॅि टक),टे नस व 
म लखांब यांसार या बगर सां घक मैदानी डा कार ,सामािजक आंतर व 
व छता/ नजु तु ककरणा या उपाय योजनांसह सु  करणेस मा यता देत आहे.  

 
सह /- 

(अिजत पवार) 

अ त र त आयु त(२) 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  ४११०१८ 

त-१)संबं धत डा पयवे क  

     अ /ब /क /ड /इ /फ /ग /ह े ीय कायालय 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका  

         २/-सव संबं धत डा पयवे क यांनी आपले नयं णाखाल ल आदेश नमूद केले माणे  

डा सु वधा आदेशाचे तारखेपासून सु  कर याची कायवाह  करावी व तसा अहवाल डा 

वभागास सादर करावा . 
     

सह /- 

(संद प खोत ) 

उप आयु त ( डा) 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  ४११०१८ 

 
 
 
 
 



वाचले-१) महारा  शासन, सावजनीक आरो य वभाग, न वन मं ालय, मु ंबई -४००० ००१   
         यांचे कडील .करोना २०२०/ . .५८/आरो य ५ द.१४ माच २०२० 
       २) महारा  शासन, महसूल व वन वभाग,यांचे कडील आदेश .DMU/2020/CR.92/ 
          DISM-1/ द.२९ जून २०२० 
       ३)आदेश .वै य/०९/का व /४१५२/२०२० द.०४/०८/२०२०  
       ४) मा.आयु त यांचेकडील द.  /१०/२०२० चा मा य ताव  

पंपर  चंचवड महानगरपा लका  
डा वभाग  
. डा/ ०६ /का व/ ३६४/२०२०  
द.  २७/१०/२०२० 
 

       वषय - पंपर  चंचवड महानगरपा लका प रसरातील मैदानावर बँड मटन, कॉश  

              कोट, केट, खो खो, के टंग वैयि तक मैदानी खेळ सु  करणेस परवानगी     

             देणेबाबत.    

आदेश , 
      महारा  शासन, सावजनीक आरो य वभाग, न वन मं ालय, मु ंबई -४००० ००१  यांचे 

कडील .करोना २०२०/ . .५८/आरो य ५ द.१४ माच २०२० या आदेशा वये,महारा  शासन, 

सावज नक आरो य वभाग, न वन मं ालय, मु ंबई -४००० ००१ यांचे कडील .करोना २०२०/ 

. .५८ /आरो य ५ द.१४ माच २०२० चे आदेशा वये, “रा य शासनाने कोरोना वषाणूचा 

(कोि हड १९) ादुभाव रोख यासाठ  रा यात साथरोग तबंधा मक कायदा १८९७ द.१३ माच 

२०२० पासून लागू क न खंड २, ३ व ४ मधील तरतुद नसुार अ धसुचना नग मत केलेल  आहे. 

या बाबतची नयमावल ह  तयार कर यात आल  असून वतं र या नग मत कर यात येत 

आहे. 

     करोना वषाणूचा दूभाव रोख यासाठ  तबंधा मक उपाययोजनेचा एक भाग हणून 

आप या काय े ातील खाल ल अ थापना द.१३ माच २०२० पयत साथरोग तबंधा मक कायदा 

१८९७ अ वये नग मत कर यात आलेल  अ धसूचना व नयमावल  मधील तरतूद  नुसार स म 

धका-या या मा यतेने बंद ठेव याबाबत या वारे सु चत कर यात आले आहे.  

       १. च पटगृ हे,     २. तरणतलाव,     ३. यायामशाळा,    ४. ना यगृ हे  
      यानुसार पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वतीने चाल व यात येणारे सव जलतरण 
तलाव, सव मैदाने व सव लॉनटे नस कोट (चाल व यास दलेले सु दा) तसेच सव बॅड म ंटन कोट 
व यायामशाळा या सव डा सु वधा द.१६/३/२०२० पासून नाग रकांसाठ  बदं ठेव यात आले या 
आहेत.   
     महारा  शासन, महसूल व वन वभाग,यांचे कडील आदेश .DMU/2020/CR.92/DISM-

1/ द.२९ जून २०२० मधील अ. . ९ ब) म ये डा संकुले, टेडीयम यांचे बा य भाग व खुल  

सावज नक ठकाणे,महापा लकेची मैदाने व उ याने, सं था/सोसायट ची मैदाने,उ यान नाग रकां 

साठ  खुल  राहतील.तथा प आशा ठकाणी फ त वैयि तक र या करावयाचे यायाम कार, 

एक याने खेळावयाचे खेळ उदा.सायकल,जॉ गंग धावणे,चालणे ,योगासने दोर वर या उ या 

इ याद ंना मुभा राह ल असे नमूद आहे . 

     सां घक डा कार या खेळाला महारा  शासन परवानगी दलेल  नाह  तर  पुणे 
महानगरपा लका कडील आदेशास अनुस न पंपर  चंचवड महानगरपा लका देखील बँड मटन, 



कॉश कोट, केट, खो खो, के टंग व वैयि तक खेळ इ याद  डा कारास सु  करणे कामी 
खाल ल माणे अट  शत  राहतील. 

१) सामािजक आंतर व व छता/ नजु तु ककरणा या उपाय योजनांसह व वय वष १० वषा या  
आतील   मुलांना तसेच ६५ वषावर ल य तीना वेश देता येणार नाह .  

२) खेळासाठ   वापर यात येणा -या डा सा ह याचे वापरापुव  व वापरानंतर नजतुक करण 

कर यात यावे. 

३) मैदानावर   / इनडोअरहॉल येथे वारंवार नजतुक करण कर यात यावे . 
४) सोशल ड टि संग या नयमाचे पालन करणे आव यक राह ल . 
५) सदर गद   टाळ यासाठ  व सोशल ड टि संग या नयमांचे पालन कर यासाठ  

सरावाक रता आव यक तेव याच / मया दत खेळाडूंना वेश दे यात यावा व सवाना 
मा कचा वापर करणे बंधनकारक राह ल. 

६) येक खेळाडूनी सँ नटायझर वापर करणे व वखचाने आणने बंधनकारक राह ल. 
७) सव कारा या  डा पधा  / उप म / संमेलने घे यास बंद  राह ल. 
८) फ त सरावाक रता परवानगी दे यात येत आहे. 
९) कोवीड – १९ या तबंधासाठ  या कायालया दारे नग मत करणेत आले या आदेशांचे 

उ लघंन करणारा य ती, आपती यव थापन अ ध नयम २००५ चे कलम ५१ ते ६० 
तसेच भारतीय दंड स हतेचे कलम १८८ अ वये दंड नय अपराध केला असे समजून 
कारवाईस पा  राह ल. 

१०) वतः या जबाबदार वरसदर खेळ कार सु  कर यास मा याता घेणेबाबत सोबत या 
तानुसार मा .आयु त यां या मा यतेने परवानगी कामी आदेश होणेस वनंती आहे . 

 वर ल सां घक मैदानी डा कारांना ,सामािजक आंतर व व छता/ नजु तु ककरणा या उपाय 
योजनांसह सु  करणेस परवानगी देणे आव यक आहे . 
      सबब ,मी आयु त पंपर  चंचवड महानगरपा लका , पंपर  ४११०१८ या आदेशा वये अट  
शत  अधीन राहू न पंपर  चंचवड महानगरपा लका प रसरातील मैदानावर, बँड मटन, कॉश कोट, 

केट, खो खो, के टंग व वैयि तक खेळ इ याद  डा कारास, सामािजक आंतर व 
व छता/ नजु तु ककरणा या उपाय योजनांसह सु  करणेस मा यता देत आहे.  

                                                             सह /- 
( ावण हड कर) 

आयु त 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  ४११०१८ 

त-१)संबं धत डा पयवे क  

     अ /ब /क /ड /इ /फ /ग /ह े ीय कायालय, पंपर  चंचवड महानगरपा लका  

         २/-सव संबं धत डा पयवे क यांनी आपले नयं णाखाल ल आदेश नमूद केले माणे  

डा सु वधा आदेशाचे तारखेपासून सु  कर याची कायवाह  करावी व तसा अहवाल डा 

वभागास सादर करावा .                                         सह /- 

(संद प खोत ) 

उप आयु त ( डा) 
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