


पर्यटकाांसाठी निवास आनि न्र्ाहारी र्ोजिा 
 
 
 महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने राज्र्ात विविध विकाणी पर्यटन संकुले बांधली आहेत.  तथावप, 

पर्यटन विकासाच्र्ा संदर्भात वनश्चित केलेल्र्ा सियि विकाणी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्र्ा विद्यमाने 

पर्यटकांसािी वनिास व्र्िस्था उपलब्ध करून देणे आर्थथक आवण प्रशासकीर्दषृ्ट्या शक्र् होत नाही कारण 

बऱ्र्ाि विकाणी पर्यटकांिा ओघ  बहुधा पर्यटन हंगामात असतो ककिा िर्षातील काही मवहन्र्ापरुताि असतो.  

त्र्ािा पवरणाम म्हणजे राज्र्ाच्र्ा अंतर्भागात असलेली पर्यटक संकुले, तेथे एकूण केलेली गुंतिणकू आवण 

देखर्भाल करण्र्ािा खिय लक्षात घेता व्र्ापारीदषृ्ट्या वकफार्तशीर होत नाही.  त्र्ािबरोबर जे पर्यटक शहरापासनू 

दरू असलेल्र्ा पर्यटनस्थळास जाऊ इश्च्ितात त्र्ांच्र्ासािी राज्र्ातील पर्यटन क्षेत्रातील िोया गािांमध्रे् ि इतर 

विकाणी पर्यटकांसािभ   एक तर जागा उपलब्ध नाहीत ककिा फार थोड्या प्रमाणात उपलब्ध असनू पर्यटकांना 

समाधान देऊ शकणारी नाही. 

 

 राज्र्ात महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्र्ा प्रर्त्नाने स्थावनक ि राज्र्ाबाहेरील तसेि परदेशी 

पर्यटकांिी संख्र्ा िाढत आहे.  राज्र्ातील विविध धार्थमक स्थळे, ऐवतहावसक महत्िाच्र्ा जागा, समदु्र वकनारे, 

डोंगरदऱ्र्ा आवण जंगले र्ा विकाणी पर्यटकांिा ओघ िाढत आहे, परंतु त्र्ासािी लगेि पर्यटक संकुले 

बांधण्र्ािर खिय करणे फार्देशीर िरणार नाही.  महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने अशा स्थळांिा अभ्र्ास 

केल्र्ानंतर असे वदसनू आले की, बऱ्र्ाि विकाणी बंगले, घरे ि फ्लटॅस   कोणीही रहात नसल्र्ाने वरकामे पडून 

आहेत ककिा अशा जागांिा उपर्ोग वनिासासािी पणूयपणे आवण कार्मस्िरूपात घरमालकांकडून केला जात 

नाही.  काही घरमालक आपले घर, बंगले ककिा काही खोल्र्ा विद्यार्थ्र्ांना काही काळाकरीता पेईंगगेस्ट तत्िािर 

देतात.  महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळािी अशी धारणा आहे की अशा प्रकारच्र्ा पर्यटन क्षेत्राजिळील 

बंगले/घरे/िाडे की जे वनिासासािी िापरले जात नाहीत ककिा बंद िेिले जातात अशा वनिास व्र्िस्थेिा 

पर्यटकांसािी उपर्ोक करून घेता रे्ईल.  विशेर्षत: ज्र्ा विकाणी पर्यटकांिा ओघ फक्त काही हंगामापरुता 

असतो, अशा विकाणी पर्यटकांिी उत्तम प्रकारे राहण्र्ािी ि र्भोजनािी व्र्िस्था करता रे्ईल ि कार्मस्िरूपी 

पर्यटन संकुले सरकारी खिाने बांधण्र्ािी नवजकच्र्ा काळात आिचर्कता र्भासणार नाही. 

 ही र्ोजना संपणूय महाराष्ट्रात राबविली जात असल्र्ाने राज्र्ातील विविध विकाणी पर्यटकांिी सवुिधा 

िाढविण्र्ासािी स्थावनक नागरीकांना लार्भ घेता रे्ईल. 

 िर नमदू केल्र्ाप्रमाणे स्थावनक घरमालकांिी घरे/बंगले पर्यटकांच्र्ा सोर्ीसािी उपलब्ध करून वदल्र्ास 

िार फार्दे संर्भितात. 



 एक म्हणजे स्थावनक घरमालकांच्र्ा वरकाम्र्ा जागेिा फार्देशीर उपर्ोग आवण पर्यटन विकास कामाला 

हातर्भार लािून पर्यटकांसािी वकफार्तशीर पध्दतीिर स्िच्ि राहाण्र्ािी आवण वनिासािी घरगतुी सोर् 

उपलब्ध होईल ि स्थावनक घरमालक आवण त्र्ांच्र्ा नातेिाईकांसािी स्िरं्रोजगार वनमाण होईल. 

 दसुरा महत्िािा फार्दा म्हणजे राज्र्ाबाहेरील ककिा परदेशी पर्यटकांना मालकांसमिेत राहून स्थावनक 

संस्कृती, राहणीमान, िालीवरती आवण खाद्यपदाथय र्ांिी िांगल्र्ा प्रकारे ओळख होईल. 

 महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ स्थावनक घरमालकांच्र्ा जागेसंबंधीिा पर्यटकांच्र्ा मावहतीसािी 

प्रवसध्द होणाऱ्र्ा वनदेवशकेमध्रे् विनाशलु्क समािेश करेल आवण महामंडळाच्र्ा िेबसाईटिर अशा 

वनिासांिी मावहती एकवत्रतवरत्र्ा वमळू शकेल. 

र्ोिजेची ठळक मार्यदर्यक तत्वे 

 

1. पर्यटकांसािी “वनिास आवण न्र्ाहारी र्ोजना” र्ा र्ोजनेंतगयत महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळािी 

नोंदणी वमळालेल्र्ा पर्यटनस्थळांमध्रे् पर्यटक वनिासरूपाने असतील त्र्ामध्रे् पर्यटकांसािी तात्परुती 

राहण्र्ािी आवण र्भोजनािी व्र्िस्था होईल. 

2. पर्यटकांना िापरण्र्ासािी देण्र्ात रे्णारी जागा/बंगले/िाडे अशी वनिासस्थाने अजयदाराच्र्ा अवधकृत 

मालकीिी असािीत.  अजयदार जर अवधकृत मालक नसेल तर वनिासस्थानाच्र्ा अवधकृत मालकािा, 

अजयदारास र्ोजनेस सहर्भागी होण्र्ास हरकत नसल्र्ासंबंधीत दाखला सादर करािा लागेल.  

घरमालकाला फक्त एकाि व्र्क्तीला असा दाखला देता रे्ईल. 

3. मान्र्ताप्राप्त जागी अजयदार-घरमालक पर्यटकांसािी कमीतकमी िार आवण जास्तीत जास्त दहा 

वबिान्र्ांिी सोर् वनमाण करतील. 

4. जे वनिासस्थान/िाडा/बंगला पर्यटकांच्र्ा वनिासासािी उपलब्ध करून देण्र्ात रे्णार आहे, अशी िास्त ु

स्िच्ि ि टापवटपीत असािी आवण अशा वनिासस्थानी सहजवरत्र्ा जाणे शक्र् व्हािे. 

5. उपलब्ध होणारा िाडा/घर/बंगला उत्तम आवण मजबतू बांधकामािा असािा आवण सरुवक्षततेच्र्ा दषृ्ट्टीने 

र्ोग्र् असािा. 

6. जे घर/बंगला/िाडा र्ा र्ोजनेखाली पर्यटकांसािी उपलब्ध होणार असेल त्र्ा घरािी/बंगल्र्ािी ककिा 

अशा घरमालकांिी अवधकृत व्र्क्ती अशा घरात/बंगल्र्ात स्ित: रहात असािी.  जागेिरील 

देखर्भालीसािी आवण पर्यटकांिी सोर् पाहण्र्ासािी अशा व्र्क्तींिी उपश्स्थती आिचर्क असािी ककिा 

त्र्ांनी एखाद्या जबाबदार व्र्क्तीिी नेमणकू केलेली असािी. 



7. र्ा र्ोजनेअंतगयत घर/बंगला/िाड्यामध्रे् पर्यटकांना आिचर्क असलेले फर्थनिर-वफकटग्ज, बेड, 

इलेक्रीकल कनेक्शन, पडदे, वदिे िगैरेिी सोर् असािी.  तसेि घर/बंगला/िाडा हिेशीर असािा. 

8. खोल्र्ांमध्रे् बेडिी आिचर्कतेपेक्षा जास्त गदी नसािी आवण पर्यटकांना आरामदार्ी आवण सखुकारक 

अनरु्भि र्ािा.   

9. उपलब्ध जागेत पर्यटकांिा वनिास असेपरं्त घरमालकांनी त्र्ांच्र्ा िैर्श्क्तक सरंक्षणािी आवण 

सामानािी परेुशी काळजी घ्र्ािी. 

10. जागेच्र्ा नोंदणी काळात महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्र्ा अवधकाऱ्र्ांना ककिा त्र्ांच्र्ा प्रावधकृत 

व्र्क्तींना वनिासस्थानाला रे्भट देण्र्ािा आवण तेथील व्र्िस्थेिी कधीही पाहणी करण्र्ािा अवधकार 

रावहल. 

11. घरमालक त्र्ांच्र्ा वनिासस्थानी राहणाऱ्र्ा सिय पर्यटकांिी नांिे, पते्त, राहण्र्ािी िेळ इत्र्ादी मावहतीसह 

नोंद करील, तसेि पर्यटकांिी तक्रार िगैरे नोंदविण्र्ासािी नोंदणी पसु्तक िेिील, अशी नोंदणी पशु्स्तका 

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्र्ा अवधकाऱ्र्ांनी त्र्ांच्र्ा रे्भटीच्र्ा िेळी मावगतल्र्ास पाहणीसािी 

उपलब्ध करून देण्र्ात र्ािे. 

12. मागयदशयक तत्िांच्र्ाबाबतीत अथिा असभ्र् अथिा अर्ोग्र् ितयनाबाबत अजयदाराविरूध्द पर्यटकांकडून 

काही तक्रारी आल्र्ास आवण पाहणीअंती त्र्ा र्ोग्र् आवण खऱ्र्ा िरल्र्ा तर घरमालकास वदलेले 

नोंदणीपत्र रद्द करण्र्ािा अवधकार महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास रावहल. अशा तक्रारी दरू 

करण्र्ाविर्षर्ी ककिा त्र्ाबाबत स्पष्ट्टीकरण देण्र्ाविर्षर्ी नोंदणीपत्रक रद्द करण्र्ापिूी घरमालकाला संधी 

देण्र्ात रे्ईल. 

 

 

 

 

  



 

 

 

िोंदिीपत्र देण्र्ापवूीच्र्ा अटी 

1. अजयदार घरमालक जे घर/बंगला/िाडा र्ा र्ोजनेंतगयत पर्यटकांसािी उपलब्ध करून देऊ इश्च्ितो त्र्ा 

संदर्भात तो स्ित:च्र्ा मालकीिा परुािा महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला सादर करील.  अजयदार 

जर अवधकृत मालक नसेल तर वनिासस्थानाच्र्ा अवधकृत मालकािा, अजयदारास र्ोजनेत सहर्भागी 

होण्र्ास हरकत नसल्र्ासंबंधी “ना हरकत दाखला” सादर करािा लागेल.  घरमालकाला फक्त   एकाि 

व्र्श्क्तला असा दाखला देता रे्ईल.ग 

2. जर घरमालकांिी जागा एखाद्या हाऊकसग सोसार्टीिा सर्भासद असेल तर अशा सोसार्टीतील जागा 

पर्यटकांच्र्ा िापरासािी उपलब्ध करून देण्र्ासािी सोसार्टीिी लेखी पिूयसंमंती आिचर्क असेल.  

पर्यटकांच्र्ा राहण्र्ाने सोसार्टीतील इतर सर्भासदांना कोणत्र्ाही प्रकारिी अडिण अगर त्रास होणार 

नाही र्ािी घरमालक र्ोग्र् ती दक्षता घेईल. 

3. र्ा र्ोजनेसािी कमीतकमी िार ि जास्तीत जास्त दहा वबिाने उपलब्ध असािेत, तसेि दोन 

वबिान्र्ांसािी खोलीिे क्षेत्रफळ वकमान 120 िौ.फू. इतके असािे. 

4. जागेिी नोंदणी करण्र्ापिूी सदर जागा पर्यटकांच्र्ा दषृ्ट्टीने र्ोग्र् आहे ककिा कसे र्ा विर्षर्ी पाहणी पथक 

पाहणी करील.  र्ा पाहणी पथकात महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळािे संबंवधत अवधकारी/प्रादेवशक 

अवधकारी र्ांिा समािेश असेल. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

िवीि िोंदिीपत्र देण्र्ापवूीच्र्ा अटी व आवश्र्क कार्दपते्र 

1. विवहत नमनु्र्ाप्रमाणे संपणूय मावहती र्भरलेली नोंदणी अजय. 

2. शासन वनणयर् 1प्रसधुा/1614/345/प्र.क्र.71/18-अ नसुार प्रपत्र “अ” स्िरं् घोर्षणापत्र ि “ब” स्िरं्-

साक्षकनासािी स्िरं् घोर्षणापत्र, सत्र्प्रवतज्ञापत्रासह. 

3. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ कागदपत्रांिी िाननी, पाहणी ि नोंदणी विर्षर्क वनणयर् घेऊन 

प्रमाणपत्र देणेसािी अजयदारास रू.5,000/- (रूपरे् पाि हजार फक्त) इतक्र्ा शलु्कािा वडमांड ड्राफ्ट 

“Maharashtra Tourism Development Corporation Ltd.” च्र्ा नािे अजासोबत र्भरािा लागेल. 

4. पाि िर्षानंतर नतुनीकरण करणेसािी अजयदारास रू.5,000/- शलु्क पढुील पाि िर्षांसािी र्भरािे लागेल. 

5. िीज/पाणी ककिा दरूध्िनी देर्क र्भरल्र्ाबाबतिी मागील मवहन्र्ािी पािती. 

6. िाल ूिर्षािा 7/12 िा उतारा/ प्रॉपटी काडय (7/12 िर अजयदाराव्र्वतवरक्त इतर व्र्क्तींिी नािे असल्र्ास त्र्ांिी 

संमतीपते्र आिचर्क आहे अथिा सोबत जोडलेल्र्ा हमीपत्राच्र्ा  नमनु्र्ाप्रमाणे अजयदाराने रु.६०० च्र्ा Stamp Paper  िर 

नोटरी करून सादर करणे आिचर्क आहे.). 

7. जागेिा अवधकृत आराखडा (नकाशा) Attested Architect Plan. 

8. दोन स्थावनक शेजाऱ्र्ांिे (शेजारी ककिा समारिे) नाहरकत पत्र. 

9. पर्यटकांसािी उपलब्ध असलेल्र्ा खोल्र्ांिे, र्ोजनेसािी िापरण्र्ास देण्र्ात रे्णारे घर बाहेरून पणूयपणे 

वदसेल असे िारही बाजनेू काढण्र्ात आलेली िार्ावित्र, अजयदाराच्र्ा पवरिारािे (Family Photo) ि 

व्र्िस्थापकांिे िार्ावित्र. 

10. खोल्र्ांिे र्भाडे तक्ता (विवहत नमनु्र्ात) 

11. खाद्यपदाथय दरपत्रक. 

12. पर्यटकांना परुविण्र्ात रे्णाऱ्र्ा सवुिधाबाबत मावहती (विवहत नमनु्र्ात) 

13. स्थावनक स्िराज्र् संस्थेत सद्य:श्स्थतीत िाल ूिर्षी र्भरलेल्र्ा करािी पािती. 

14. अजयदाराच्र्ा िावरत्र्र् पडताळणीिा स्थावनक पोवलस पाटील/पोवलस वनवरक्षक/पोलीस अवधक्षक 

र्ांच्र्ाकडील दाखला. 

15. जागेिी नोंदणी करण्र्ापिूी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळािे संबंवधत अवधकारी/ प्रादेवशक 

अवधकाऱ्र्ांिे पथक सदर जागा पर्यटकांच्र्ा दषृ्ट्टीने र्ोग्र् आहे ककिा कसे र्ा विर्षर्ी पाहणी करतील ि 

पाहणीनंतर सिय नमदु केलेल्र्ा बाबी र्ोग्र् असल्र्ास नोंदणी प्रमाणपत्र देण्र्ात रे्ईल. 

  



 

16. नोंदणी नंतर पाि िर्षाने प्रमाणपत्रािे पढुील पाि िर्षासािी नतुनीकरण करण्र्ासािी उपरोक्त 

कागदपत्रांसह खाली नमदू केलेल्र्ा तक्त्र्ामध्रे् पर्यटकांच्र्ा नोंदीिी मावहती देणे अवनिार्य आहे: 

मवहने गेल्र्ा िर्षी आलेल्र्ा पर्यटकांिी 
संख्र्ा (िर्षय         ) 

िाल ूिर्षात आलेल्र्ा पर्यटकांिी 
संख्र्ा (िर्षय        ) 

 देशी पर्यटक विदेशी पर्यटक देशी पर्यटक विदेशी पर्यटक 

जानेिारी     

फेब्रिुारी     

मािय     

एवप्रल     

मे     

जनू     

जलैु     

ऑगस्ट     

सप्टेंबर     

ऑक्टोबर     

नोव्हेंबर     

वडसेंबर     

 

१७.अर्जासोबत सादर करण्यात येणारी  सर्व कागदपते्र  अर्जवदाराने स्र्यं साक्ांककत (self attested) करणे 
आर्श्यक आहे .  



महाराष्ट्र पर्यटि नवकास महामांडळ मर्ानदत 
पर्यटकाांसाठी “निवास व न्र्ाहारी र्ोजिा” 

वनिास आवण न्र्ाहारी र्ोजनेंतगयत नोंदणी / नतुनीकरण करािर्ािा अजय 
 

नोंदणी क्र. _________     वदनांक : _________ 

1.  अजयदारािे संपणूय नांि  
2.  अजयदारािा आधार काडय क्र.  
3.  अजयदारािा पनॅ काडय क्र.  
4.  अजयदारािा संपणूय पत्ता 

(दरूध्िनी/मोबाईल/ईमेल/िबेसाईट इ.) 
 

5.  र्ोजनेखाली पर्यटकांसािी उपलब्ध 
होणाऱ्र्ा पणूय र्भखंूडािे िणयन (गांि, 
नगरपावलका) 

 

6.  जागेिे के्षत्रफळ  
7.  खोल्र्ांिी आवण बेडिी संख्र्ा तसेि 

(प्रसाधनगहेृ/स्नानगहेृ/दरूध्िनी इ.) 
 

8.  इतर सवुिधा  
9.  र्ोजनेसािी उपलब्ध असलेल्र्ा जागेिे 

अजयदाराशी असलेले नाते 
मालक/र्भाडेकरू/एकत्र कुटंुबािा सदस्र् इ. 

10.  अजयदार स्ित: राहतात कार्? होर्/नाही 
11.  प्रत्र्क्ष अवतथीगहृात िालविण्र्ास 

जबाबदार असणाऱ्र्ा व्र्क्तींिी 
महत्िानसुार नोंद. 
(व्र्िस्थापकािी/घरमालकािी मावहती) 

 

12.  अजयदार पर्यटकांना त्र्ांच्र्ा उपलब्ध जागेत 
कोणत्र्ा प्रकारिी सवुिधा परुिू शकेल 
त्र्ािे िणयन (िहा, न्र्ाहारी, जेिण, वनिास, 
24 तास गरम पाणी) 

 

13.  उपलब्ध जागा कें व्हा बांधण्र्ात आली 
आवण जागेच्र्ा बांधकामािी सरुवक्षततेच्र्ा 
आवण सवुिधचे्र्ा दषृ्ट्टीकोनातनू सद्य:श्स्थती. 

 

14.  वडमांड ड्राफ्ट िी मावहती डीडी नं.___________ वदनांक ________ 

बकेँिे नांि ____________________ 

शाखा __________   रक्कम ________ 

 

 
( अजयदारािे नांि ि स्िाक्षरी )  



निवास व न्र्ाहारी र्ोजिेंतर्यत पर्यटकाांिा देण्र्ात रे्िाऱ्र्ा सोई-सनुवधाांची चेकनिस्ट 

अ.क्र. तपशीलिार मावहती वनिास ि न्र्ाहारी 
र्ोजना सरुू 
करण्र्ासािी 

अश्स्तत्िात असलेल्र्ा 
सोई-सवुिधा आहेत 

ककिा नाही 

शेरा 

 अ.  पाहुण्र्ाांची खोिी   
1.  पाहुण्र्ांच्र्ा खोलीमधील परंपरागत पध्दतीच्र्ा सिय 

मलुर्भतू सवुिधा आहेत का? (सपाट जमीन, जजुबी 
फर्थनिर) 

होर् / नाही  

2.  पर्यटकांसािी वकमान दोन खोल्र्ा ि जास्तीत जास्त 5 
खोल्र्ा 10 वबिाने आहेत का? तसेि सिय खोल्र्ा 
स्िच्ि, वनटवनटक्र्ा, हिेशीर ि वकटाणमूकु्त आहेत 
का? 

होर् / नाही  

3.  िापरलेले बेडशीट ि टॉिेल रोज बदलले जातात का? होर् / नाही  
4.  विद्यतु परुििा अिानक खंडीत झाल्र्ानंतरिी पर्ार्ी 

उपार्र्ोजना आहे ककिा कसे उदा. मेणबत्ती 
काड्यापेटी/इन्व्हटयर/ कंदील इ. 

होर् / नाही  

5.  एका व्र्क्तीसािी िार हगँर ि ते िेिण्र्ासािी एक 
कपाट (Wardrobe) आहे का? 

होर् / नाही  

6.  खोलीत स्िच्ि ि साफ किऱ्र्ािा डबा आहे का? होर् / नाही  
7.  खोलीमध्रे् खिुी, टेबल ि कपाट आहे का? होर् / नाही  
8.  शधु्द पाण्र्ािी बाटली ककिा पाणी शधु्द करण्र्ािी 

रं्त्रणा आहे का? 
होर् / नाही  

9.  खोल्र्ांमध्रे् वनर्वमत वकटकनाशकांिी फिारणी होते 
ककिा कसे 

होर् / नाही  

 ब.  स्िािर्हृ व र्ौचािर् होर् / नाही  
1.  दोन खोल्र्ां मागे एक स्नानगहृ की ज्र्ामध्रे् मग, साबण 

ि  बसण्र्ासािी व्र्िस्था आहे ककिा नाही. 
होर् / नाही  

2.  र्भारतीर् पध्दतीने शौिालर्/ विदेशी पध्दतीिे स्िच्ि ि 
दगंुधीमुक्त शौिालर् आहे का? (िौघांसािी वकमान एक 
तरी) 

होर् / नाही  

3.  शौिालर्ामध्रे् पाण्र्ाने र्भरलेली एक लहान बादली/ 
पाण्र्ािी व्र्िस्था आहे ककिा नाही. 

होर् / नाही  

4.  स्नानगहृात प्रत्रे्क व्र्क्तीस एक स्िच्ि टॉिेल आहे 
का? 

होर् / नाही  

5.  खोल्र्ांच्र्ा ि स्नानगहृाच्र्ा कडी कोरं्ड्या लागतात 
का? दारे-वखडक्र्ा नीट बंद होतात का? 

होर् / नाही  

6.  प्रिेश करण्र्ापिूी सोर्ीबद्दल ि िेळेबद्दल पर्यटकांना 
अिगत केले जाते का? 

होर् / नाही  

7.  िापरलेल्र्ा पाण्र्ािा वनिरा होतो ककिा कसे होर् / नाही  
8.  स्नानगहृ ि शौिालर्ािी कर्भत ि जमीन सपाट आहे 

का? 
होर् / नाही  

9.  घराबाहेर मोकळी जागा असल्र्ास दर वदिशी झाडझडू 
ि किऱ्र्ािी जागा विल्हेिाट लािण्र्ािी व्र्िस्था आहे 
का? 

होर् / नाही  

 क.  भोजि व्र्वस्था   
1. र्भोजनगहृासािी परेुशी िेगळी जागा आहे का? होर् / नाही  



2. परेुशी र्भांडी (ताटे, िाया, िमिे, पाणी, वपण्र्ाकरीता 
र्भांडी) 

होर् / नाही  

 ङ   स्वर्ांपाकर्हृ   
1.  र्भोजन (शाकाहारी/मांसाहारी) होर् / नाही  
2.  रोजच्र्ा रोज केर काढला जातो ि फरशी पसुली जाते 

का? 
  

3.  स्िरं्पाकािी ि िाढार्िी र्भांडी स्िच्ि आहेत का? होर् / नाही  
4.  स्िरं्पाकगहृ हिेशीर आहे का? होर् / नाही  
5.  वपण्र्ािे पाणी वनजंतकु आहे का? होर् / नाही  
6.  स्िरं्पाकगहृात वदिसातनू दोनदा किऱ्र्ािी विल्हेिाट 

लाितात का? 
होर् / नाही  

7.  खोल्र्ांमधील किऱ्र्ािी विल्हेिाट रोज लािण्र्ािी 
तरतदु होते ककिा कसे? 

होर् / नाही  

 इ.  इतर आवश्र्क बाबी   
1.  पर्यटकांिे आिक ि जािक नोंदिही, तक्रार नोंदिही 

तसेि मखु्र्त: विदेशी पर्यटकांसािी Passport No., 
“C” Form र्ािी नोंदिही मध्रे् नोंद घेतात ककिा कसे? 

होर् / नाही  

2.  प्रथमोपिार पेटी आहे का? होर् / नाही  
 फ.  इतर बाबी   

1.  खोल्र्ांच्र्ा बाहेर बैिकीसािी मोकळी जागा आहे का? होर् / नाही  
2.  खोल्र्ांच्र्ा बाहेर मलुांना खेळण्र्ासािी सरुवक्षत अशी 

जागा आहे का? 
होर् / नाही  

3.  वनसगािा आस्िाद घेण्र्ासािी घराच्र्ा बाहेर शेती ककिा 
बाग आहे का? 

होर् / नाही  

4.  पर्यटकांच्र्ा आग्रहाखातर परंपरागत विशेर्ष स्थावनक 
र्भोजन वदले जाते का? 

होर् / नाही  

5.  पर्यटकांना र्भोजन त्र्ांच्र्ा मागणीनसुार ि िेळेत वमळते 
का? 

होर् / नाही  

 

 

                               
( अजयदारािे नांि ि स्िाक्षरी )                                                       संबंधीत म.प.वि.म अवधकारी  
 

 
 
  



सत्र् प्रनतज्ञापत्र 
 

प्रपत्र “अ” आनि “ब” सनहत 
 

1. मी (अजयदारािे नांि) : __________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
2. शपथेिर वलहून देतो की, वदनांक ------------- रोजी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडे वनिास ि 

न्र्ाहारी र्ोजनेत नोंदणीसािी केलेल्र्ा अजातील सोबतिी मावहती खरी आहे.  वनिास ि न्र्ाहारी ही 
र्ोजना राबविताना पर्यटकांसािी खाली नमदू केलेल्र्ा सोर्ी ि सवुिधा परुविणे मला बंधनकारक आहे. 
 
अ. वनिास, न्र्ाहारी, र्भोजन ि घरगतुी खाद्यपदाथय इ. 
ब.  वपण्र्ासािी स्िच्ि पाणी ि िापरासािी िेगळ्र्ा पाण्र्ािी सोर्. 
क. पवरसर ि खोल्र्ा झाडून स्िच्ि िेिणे. 
ङ  पर्यटकांिी ि त्र्ांच्र्ा सामानाच्र्ा संरक्षणािी संपणूय जबाबदारी. 
इ.  अजात नमदू केलेल्र्ा इतर सवुिधा. 

 
3. वनिास ि न्र्ाहारी र्ा र्ोजनेत नोंदणी करण्र्ासािी मी स्थावनक पोवलस स्टेशन ि वनिास सरुवक्षततेसािी 

लागणारे कागदपत्र सोबत जोडत आहे.  तसेि र्ा संदर्भात आिचर्क त्र्ा सिय शासकीर् विर्भागाच्र्ा 
परिानगी घेण्र्ािी जबाबदारी ही माझी आहे.  त्र्ािप्रमाणे पर्यटकांच्र्ा व्र्िस्थेसािी ि सरुक्षेसािी 
आिचर्क असणाऱ्र्ा सिय कार्द्यािे पालन करणे मला बंधनकारक आहे.  र्ासंबंधी स्थावनक पोलीस 
स्टेशन, स्थावनक प्रशासन ककिा पर्यटकांकडून काही आक्षेप अथिा तक्रार असल्र्ास महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळाला नोंदणीपत्र रद्द करण्र्ािा अवधकार आहे र्ािी मला पणूय जाणीि आहे. 
 

4. मी महामंडळाला खात्री देतो की, जागेच्र्ा मालकी अथिा हक्काबाबत कोणतीही तक्रार असल्र्ास ती 
वमटिण्र्ािी पणूय जबाबदारी माझी रावहल.  जर असे काही तंटे सरुू झाले ि त्र्ािा पर्यटकांना त्रास झाला 
तर माझे प्रमाणपत्र रद्द करण्र्ािा अवधकार महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला रावहल र्ािी मला पणूय 
जाणीि आहे. 
 

मी र्ा जागेच्र्ा संबंवधत सिय कार्देशीर बाबींिी पतुयता केली आहे ि सिय कर ि विजेिे देर्क िेळोिेळी र्भरत 
असतो. 
 
स्थळ :  ______________   ( अजयदारािे नांि आवण स्िाक्षरी ) 
 
वदनांक : _____________ 

 
 
 
 

  



प्रपत्र-अ 
 

स्वर्ां घोषिापत्र 
 
 
 
 
 
मी, ____________________________________________________________ 

श्री. ________________________________ र्ांिा मलुगा/मलुगी, िर् _____ आधारकाडय क्रमांक 

(असल्र्ास) ______________ व्र्िसार् _______________ रहाणार _________ 

_________________________________________________________________ 

र्ाद्वारे घोवर्षत करतो/ करते की, िरील सिय मावहती माझी व्र्क्तीगत मावहती ि समजतूीनसुार खरी आहे.  सदर 

मावहती खोटी आढळून आल्र्ास, र्भारतीर् दंड संवहता अन्िरे् आवण/ककिा संबंवधत कार्द्यानसुार माझ्र्ािर 

खटला र्भरला जाईल ि त्र्ानसुार मी वशक्षेस पात्र राहीन र्ािी मला पणूय जाणीि आहे. 

 

विकाण : ___________    अजयदारािी सही ________________ 

वदनांक :  __________    अजयदारािे नांि _________________ 

  

 

अर्जदाराचा फोटो 



प्रपत्र-ब 
 

स्वर्ां साक्ाांकिासाठी स्वर्ांघोषिापत्र 
 
 
 
 
 
मी, ____________________________________________________________ 

श्री. ________________________________ र्ांिा मलुगा/मलुगी, िर् _____ आधारकाडय क्रमांक 

(असल्र्ास) ______________ व्र्िसार् _______________ रहाणार _________ 

_________________________________________________________________ 

र्ाद्वारे घोवर्षत करतो/ करते की, मी स्िरं् साक्षांवकत केलेल्र्ा प्रती र्ा मळू कागदपत्रांच्र्ा सत्र्प्रती आहेत.  त्र्ा 

खोया आढळून आल्र्ास, र्भारतीर् दंड संवहता अन्िरे् आवण/ककिा संबंवधत कार्द्यानसुार माझ्र्ािर खटला 

र्भरला जाईल ि त्र्ानसुार मी वशक्षेस पात्र राहीन र्ािी मला पणूय जाणीि आहे. 

 

विकाण : ___________    अजयदारािी सही ________________ 

वदनांक :  __________    अजयदारािे नांि _________________ 

  

 

अर्जदाराचा फोटो 



पर्यटकाांसाठी निवास आनि न्र्ाहारी र्ोजिा :  (खोलर्ाांचे अद्यावत दरपत्रक) 

1. अजयदारािे नांि _________________________________ 

2. घरािे नांि _________________________________ 

3. संपणूय पत्ता, दरूध्िनी क्रमांक _________________________________ 

4. मोबाईल क्रमांक, ई-मेल इत्र्ादी _________________________________ 

5. खोल्र्ांिे अद्यर्ाित दरपत्रक  वदनांक ____________ ते वद. ____________ 

 

खोली 
नंबर 

बेडिी 
संख्र्ा 

वनिास 
सवुिधा 
प्रकार 

(एसी/नॉन 
एसी) 

खोलीिे 
क्षेत्रफळ 

व्र्क्ती 
क्षमता 

अवतवरक्त 
व्र्क्ती ि दर 

दर 
 वसजन  ऑफ वसजन  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

एकूण खोल्र्ा (        )   एकूण बेडस   (         )    िेक इन िेळ: (            )   िेक आऊट िेळ :  (           ) 

वदनांक :   

 

(अजयदारािे नांि ि स्िाक्षरी) 

 

  



हमीप  नमनुा 
(  ६०० या टॅ प पेपर वर नोटरी करणे) 

 
मे. कायकारी दंडािधकारी साहेब,  ………… यांचे कोट त 

 
                     मी ी/ ीम.-------------------------- वय--------- रा---------शपथेवर  िलहून देतो की , सदिनका . 

--------  मी --------- यांचेकडून खरेदी केलेले आहे/मा या मालकीची आहे..  यात ------------ खो यांसाठी महारा  

पयटन िवकास महामडंळाची िनवास व याहरी ही योजना राबिवणार आहे. तरी मी वत: ी/ ीम----------महारा  

पयटन िवकास महामडंळास हमीप  िलहून देतो/देते की, माझे 7/12 मधील सहिह सेदार व इतर कोणीही िनवास व 

याहरी योजनेत भिव यात अडथळा/हरकत िनम ण के यास अथवा कोण याही कार या कायदेशीर अडचणी िनम ण 

के यास याला सव वी जबाबदार मी ी./ ीम.---------------------- वत: राहीन व याची कोणतीही जबाबदारी पयटन 

महामडंळावर असणार नाही. तसेच यामळेु भिव यात काही अडचणी िनम ण झा यास अथवा िनवास व याहरी 

योजने या अट चा भंग झा यास माझी  िनवास व याहरी योजना कोणतेही पवू सचूना न देता र बातल कर याचा व 

माणप  परत घे याचा संपणू अिधकार पयटन महामडंळाचा राहील याची मला जाणीव आहे व यास माझी कोणतीही 

हरकत राहणार नाही याची मी हमी देत आहे.  

वरील सव मजकूर माझ ेमािहती व समजतुी माणे खरा व बरोबर असनू, खोटा अगर चकुीचा आढळ यास 

भारतीय दंड संिहता काय ा माणे होणा-या िश ेस व दंडास मी पा  राहीन. हणनू राजीखशुीने व मना या चांग या 

समजतुीने िलहून िदले हमीप . 

 

 
थळ :- 
िदनांक 
                                                                                                                                         
                                                             ( ी./ ीम.                                 ) 

                                                        हमीप  िलहून देणार 
 



 

आिेलर्ा पर्यटकाांची िोंद करण्र्ासाठीच्र्ा पसु्तकाचा िमिुा 

 

 

 

महाराष्ट्र पर्यटि नवकास महामांडळ 

अ.क्र. नाि ि एकूण 
व्र्क्तींिी 

संख्र्ा 

पत्ता ि दरूध्िनी 
क्रमांक 

खोली नं. िाहन क्रमांक ओळखपत्र/ 
पासपोटय नंबर 

सही 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

  



ताराांनकत दजा (स्टार कॅटेर्री) 

 

 वनिास ि न्र्ाहारी र्ोजना संपणूय महाराष्ट्रात अगदी उत्तमवरत्र्ा सरुू आहे.  सदर र्ोजनेतील एकक 
स्थावनक लोकांबरोबरि रे्णाऱ्र्ा अनेक पर्यटकांच्र्ा पसंतीस उतरत आहे.  उच्िस्तरीर् पर्यटक ककिा विदेशी 
पर्यटक र्ांनाही र्ा सवुिधांिा लार्भ घेता र्ािा ि िांगल्र्ा सवुिधा देणाऱ्र्ा वनिास ि न्र्ाहारी र्ोजनाधारकांच्र्ा 
खोल्र्ा िेगळ्र्ा ओळखता र्ाव्र्ात म्हणनू स्टार कॅटेगरी लाग ू करण्र्ात रे्त आहे.  सदर स्टार कॅटेगरी ही 
अजयदाराकडून पर्यटकांना पुरविण्र्ात रे्णाऱ्र्ा सोईसवुिधांिर आधारीत आहे.   र्ामध्रे् सहर्भागी होण्र्ासािी 
नोंदणीकृत र्ोजनाधारकाला विवहत अजय ि विवहत केलेले शलु्क र्भरािे लागेल.  त्र्ानंतर म.प.वि.म. च्र्ा 
अवधकाऱ्र्ांमाफय त नमदू केलेले सियसामान्र् प्रमाण (Norma) बघनू एककािी पहाणी होईल ि संबंवधत अवधकारी 
त्र्ािा अहिाल प्रधान कार्ालर्ास सादर करतील.  त्र्ानंतर प्रधान कार्ालर्ामाफय त स्टार कॅटेगरीिे सर्थटवफकेट 
वितरीत करण्र्ात रे्ईल.  स्टार कॅटेगरीसािी लाग ू करण्र्ात आलेले सिय सामान्र् प्रमाण (Norma) 
खालीलप्रमाणे. 
 
अ.क्र. क्षेत्रफळ  सवुिधा 

1.  पाहुण्र्ांिी खोली/ Guest Room 1.  दोन बेड / Double Bed 
  2.  बेडशीट ि बेड कव्हर उशी (2+2)/Pillow (2 on 

bed and 2 extra) 
  3.  1 बेड साईड टेबल/ 02 bed side table 
  4.  डे्रकसग टेबल ि 1 खिुी / Dressing table with 1 

chair 
  5.  कपाट ि वकमान 4 हगँर/ Wardrobe table with 4 

hangers 
  6.  ब्लकेँट (उत्तम दजा) / Standard quality blanket 
  7.  बेड शीटस   (2 पांढरा रंग)/ 2 bed sheets per bed 

(white colour) 
  8.  किरा पेटी (2 लहान)/ Two Dustbin (01 in 

room + 01 in toilet) 
  9.  डोअर मटॅ / Door Mat 
  10.  मच्िरदाणी / Mosquito Refill 
  11.  घड्याळ / Wall Clock  
  12.  वपण्र्ािा जार (2 ग्लास ि रे सोबत) Water Flask 

(2 Glasses & Tray) 
  13.  फुलदाणी / Flower Pot 
  14.  ितयमान पत्र (इंग्रजी, मरािी इ.)/ News Papers 

(Marathi, English, etc.) 
  15.  मावसक (महाराष्ट्र अनवलवमटेड आिचर्क) (इंग्रजी, 

मरािी इ.) Magazines (Maharashtra Unlimited 
Mandatory) (Marathi, English, etc.) 

  16.  वटव्ही (एलसीडी)/ Television Set (LCD) 
    
2. ईलेक्रीक कनेक्शन/ 

Electric Connection 
1. पंखा / Ceiling Fan 

  2. कनेक्शन (लाईट, पंख्र्ासािी)/ Connection for light, 
fan, etc. 



    
3. शौिालर्/स्नानगहृ/Toilet 1.  थंड ि गरम पाण्र्ािी सोर्/ Steel fittings of 

amenities with separate hot & cold taps. 
  2.  शॉिर (थंड ि गरम पाणी)/ Shower  (attached to hot 

& cold taps) 
  3.  साबण (साबणाच्र्ा र्भांड्यासह)/ Standard Soap with 

stands 
  4.  जेट स्पे्र/ Jet Spray 
  5.  वटचर् ुपेपर / Tissue papers with steel stand 
  6.  बादली, मग, स्टुल/ Standard Bucket with Mug and 

Bathstool 
  7.  स्नानगहृात न घसरणाऱ्र्ा फरशी/ Non sleeper tiles in 

toilet 
  8.  कमोड/ Commode (Ceramic) 
  9.  बेसीन इलेश्क्रक कनेक्शन सहीत (गरम/थंड पाणी 

सवुिधा) 
  10.  साबण (2), शमॅ्प,ू मॉचच्र्रार्झर, हडँ िॉश/ 

2 soap, shampoo, hand wash 
  11.  हडँ टॉिेल, फेस टॉिेल/ Hand Towel, face towel 
    
4. जेिणािी सवुिधा/ Food Facilities 1.  वकमान 10 लोकांिी आसन व्र्िस्था असलेले रेस्टॉरंट/ 

Restaurant with at least 10 seating 
capacity 

  2.  स्थावनक ि र्भारतीर् जेिण/ Local and Indian food 
menu 

  3.  हंगामी फळांिा रस (3 प्रकार) / Seasonal Fruit 
Juice (3 types) 

  4.  वमनरल िॉटर / Mineral Water 
  5.  व्र्िश्स्थत स्िच्ि आवण गणिेशधारी कमयिारी िगय/ 

Attentive & helpful staff 
    
5. स्िरं्पाक खोली/ Kitchen  1.  स्टेनलेस स्टील स्िरं्पाक श्रेणी/ Stainless Steel 

Cooking Range  
  2.  एक्झॉस्ट फॅन ि डक्टस   / Exhaust Fans 
  3.  Fire Extinguishers (A,B,C Type) 
  4.  बेसीन / Wash Basins 
  5.  24 तास पाणी परुििा/ 24 hours water supply 
  6.  डीश स्िच्िता जागा/  Dish Washing Space 
  7.  फ्रीज / Fridge  
  8.  साििणकू सवुिधा/ Storage facility 
  9.  व्र्िश्स्थत ि आरोग्र्दार्ी स्िरं्पाकी/ Cook with good 

skills 
    
6. वरसेप्शन डेस्क / Reception Desk 1. घड्याळ / Clock  
  2. म.प.वि.म. विर्षर्ी मावहती पशु्स्तका ि रवजस्रेशन 

सर्थटवफकेट ि वनिास ि न्र्ाहारी नोंदणी सर्थटवफकेट/ 
Displayed information about MTDC (Brochure, 
Standy etc.) of Registration Certificates of  
B & B 



  3. सी.सी.वट.व्ही. कॅमेरा/ CCTV Camera 
  4. सिय मावहतीसह रे्णाऱ्र्ाजाणाऱ्र्ांिी नोंदणी/ 

Check-in and Check-out register with all 
information of guest 

  5. “सी” फॉमय रवजस्टर/  “C” Form Register 
    
7. आरोग्र् ि सरुवक्षतता/ Health & 

Safety 
1.  परिाना-अन्न, अग्नी इ./ License Food, fire, etc. 

  2.  सल्लागार मावहती फलक/ Advisory Signage 
  3.  िैद्यकीर् सवुिधा (डॉक्टर)/ Medical facilities on call 
  4.  प्रथमोपिार सवुिधा/ First Aid Box 
    
8. इतर सवुिधा/ Other Facility 1.  Proper Signages 
  2.  पाकींगसािी र्भरपरू जागा/ Ample space for parking 
  3.  लहान मलुांना खेळण्र्ासािी बगीिा/ Garden to play 

the children 
  4.  काडय स्िपॅ मशीन/ Card Swap Machine 
  5.  खोली ि स्नानगहृ स्िच्ितेिी व्र्िस्था वदिसातनू दोन 

िेळा/ Cleaning Schedule for rooms and toilet 
(twice a day) 

  6.  बेड शीटस   ि बेड कव्हसय बदलणे/ Cleaning of Bed 
Sheets/ Bed Covers 

  7.  केअर टेकर (कहदी ि इंग्रजी जाणणारा) 
Staff with good knowledge of Hindi & English 

 

CATEGORY NORMS FOR B & B (GOLD) 

अ.क्र. क्षेत्रफळ  सवुिधा 
1. पाहुण्र्ांिी खोली/ Guest Room 1.  दोन बेड / Double Bed 

  2.  बेडशीट ि बेड कव्हर उशी (2+2)/Pillow (2 on bed 
and 2 extra) 

  3.  2 बेड साईड टेबल/ 02 bed side table 
  4.  अभ्र्ास टेबल ि 2 खिुी/ Study table with 2 chairs 
  5.  डे्रकसग टेबल ि 1 खिुी / Dressing table with 1 chair 
  6.  कपाट ि वकमान 4 हगँर/ Wardrobe table with 4 

hangers 
  7.  ब्लकेँट (उत्तम दजा) / Standard quality blanket 
  8.  बेड शीटस   (2 पांढरा रंग)/ 2 bed sheets per bed 

(white colour) 
  9.  किरा पेटी (2 लहान)/ Two Dustbin (01 in room + 

01 in toilet) 
  10.  डोअर मटॅ / Door Mat 
  11.  मच्िरदाणी / Mosquito Refill 
 

  12.  िार्-फार्/ इंटरनेट कनेक्शन/  
Wi-Fi-/ Internate connection 

  13.  कारपेट/ Carpet 



  14.  घड्याळ / Wall Clock  
  15.  वपण्र्ािा जार (2 ग्लास ि रे सोबत) Water Flask (2 

Glasses & Tray) 
  16.  िहा ि कॉफी मेकर / (2 ग्लास ि र सोबत) Water Flask 

(2 Glasses & Tray) 
  17.  फुलदाणी / Flower Pot 
  18.  ितयमान पत्र (इंग्रजी, मरािी इ.)/ News Papers (Marathi, 

English, etc.) 
  19.  मावसक (महाराष्ट्र अनवलवमटेड आिचर्क) (इंग्रजी, मरािी इ.) 

Magazines (Maharashtra Unlimited Mandatory) 
(Marathi, English, etc.) 

  20.  वटव्ही (एलसीडी)/ Television Set (LCD) 
  21.  हेअर ड्रार्र / Hair Dryer  
    
2. ईलेक्रीक कनेक्शन/ 

Electric Connection 
1.  पंखा / Ceiling Fan 

  2.  कनेक्शन (लाईट, पंख्र्ासािी)/ Connection for light, fan, 
etc. 

  3.  वद्व मागी कनेक्शन (लाईट, एसी, पंखा सािी) Two way 
connection for light, fan, AC etc. 
िोटा वफ्रज / Mini Fridge 

  4.  डीजी सेट/ इन्व्हटयर/ईलेक्रीकल बकॅअप/ 
DG set/inverter/back-up 
D2H connection/ cable connection, set-top 
box 

  5.  EPABX connection in room (calling facility) 
    
3. शौिालर्/स्नानगहृ/Toilet 1.  थंड ि गरम पाण्र्ािी सोर्/  

Steel fittings of amenities with separate hot & cold 
taps. 

  2.  शॉिर (थंड ि गरम पाणी)/ Shower  (attached to hot & 
cold taps) 

  3.  साबण (साबणाच्र्ा र्भांड्यासह)/ Standard Soap with 
stands 

  4.  जेट स्पे्र/ Jet Spray 
  5.  वटचर् ुपेपर / Tissue papers with steel stand 
  6.  बादली, मग, स्टुल/ Standard Bucket with Mug and 

Bathstool 
  7.  स्नानगहृात न घसरणाऱ्र्ा फरशी/ Non sleeper tiles in toilet 
  8.  स्नागहृाच्र्ा संपणूय कर्भतीिर टाईल्स/ Wall with complete tile 

covering 
  9.  आरस/ Bath Mirror 
  10.  कमोड / Commode (Ceramic) 
  11.  बेसीन इलेश्क्रक कनेक्शन सहीत (गरम/थंड पाणी सवुिधा) 
  12.  िॉश बेसीन (आरसा वदव्र्ासहीत)/ 

Wash basis (Mirror with lamp) 
  13.  साबण (2), शमॅ्प,ू मॉचच्र्रार्झर, हडँ िॉश/ 2 soap, 

shampoo, hand wash 



  14.  02 bath towel (white colour only) 
  15.  हडँ टॉिेल, फेस टॉिेल/ Hand Towel, face towel 
    
4. जेिणािी सवुिधा/ Food Facilities 1.  वकमान 10 लोकांिी आसन व्र्िस्था असलेले रेस्टॉरंट/ 

Restaurant with at least 10 seating capacity 
  2.  स्थावनक ि र्भारतीर् जेिण/ Local and Indian food menu 
  3.  बहु पदाथांमध्रे् वकमान 3 र्रुोवपर्न थाळी/ 3 Continental 

dishes 
  4.  थंड पेर् (3 प्रकार)/ Two variety of soft drink 
  5.  हंगामी फळांिा रस (3 प्रकार) / Seasonal Fruit Juice 

(3 types) 
  6.  वमनरल िॉटर / Mineral Water 
  7.  पारंपावरक स्िागत/ Traditional Welcom 
  8.  वशतपेर्-शाकाहारी-मांसाहारी सािी िेगिेगळे मेन्र्कुाडय 

दरांसहीत/  
Clear print & separate menu card for 
beverages/veg/non-veg food with rates 

  9.  व्र्िश्स्थत स्िच्ि आवण गणिेशधारी कमयिारी िगय/Attentive 
& helpful staff 

  10.  बसण्र्ासािी टेबल ि खचु्र्ांिी सोर्/ 
Comfortable seating arrangement with table and chair 

  11.  स्िरं्पाकासािी लागणारे सावहत्र्/ 
Water jugs+crockery+cutlery of standard size 

  12.  स्टीलिे िमिे, काटा िमिा, सरुी/ 
Steel spoon, forks and knife 

  13.  टेबल कपडा ि मटॅ सवहत/ 
Table cloth & Napkin 

  14.  मीि ि मीरेपडू बाटली/  
Cruet set (Salt + peppear)  

  15.  संगीत िाद्य संवगत (सौम्र् स्िरूपािे)/ 
Silent Music 

    
5. स्िरं्पाक खोली/ Kitchen  1.  स्टेनलेस स्टील स्िरं्पाक श्रेणी/ Stainless Steel Cooking 

Range  
  2.  एक्झॉस्ट फॅन ि डक्टस   / Exhaust Fans 
  3.  Fire Extinguishers (A,B,C Type) 
  4.  फ्लार् कॅिर मशीन / Fly Catcher Machine 
  5.  बेसीन / Wash Basins 
  6.  24 तास पाणी परुििा/ 24 hours water supply 
  7.  डीश स्िच्िता जागा/  Dish Washing Space 
  8.  आिचर्क सरुक्षा उपकरणे/  

Necessary safety equipments 
  9.  फ्रीज / Fridge  
  10.  साििणकू सवुिधा/ Storage facility 
  11.  व्र्िश्स्थत ि आरोग्र्दार्ी स्िरं्पाकी/ Cook with good 

skills 
    
6. वरसेप्शन डेस्क / Reception Desk 1.  घड्याळ / Clock  



  2.  म.प.वि.म. विर्षर्ी मावहती पशु्स्तका ि रवजस्रेशन सर्थटवफकेट ि 
वनिास ि न्र्ाहारी नोंदणी सर्थटवफकेट/ 
Displayed information about MTDC (Brochure, 
Standy etc.) of Registration Certificates of  
B & B 

  3.  सिय ॲवटकेटस   सवहत गणिेशधारी कमयिारी/ Attentive Staff 
  4.  सी.सी.वट.व्ही. कॅमेरा/ CCTV Camera 
  5.  सिय मावहतीसह रे्णाऱ्र्ाजाणाऱ्र्ांिी नोंदणी/ Check-in and 

Check-out register with all information of guest 
  6.  “सी” फॉमय रवजस्टर/  “C” Form Register 
    
7. आरोग्र् ि सरुवक्षतता/ Health & Safety 1.  परिाना-अन्न, अग्नी इ./ License Food, fire, etc. 
  2.  सल्लागार मावहती फलक/ Advisory Signage 
  3.  िैद्यकीर् सवुिधा (डॉक्टर)/ Medical facilities on call 
  4.  प्रथमोपिार सवुिधा/ First Aid Box 
    
8. इतर सवुिधा/ Other Facility 1.  स्थावनक मनोरंजन कार्यक्रम व्र्िस्था/ 

Arrangement of local entertainment programme 
  2.  सोडण्र्ािी ि आणण्र्ािी सवुिधा/ 

Arrangement of pick up and drop facility. 
  3.  स्थावनक स्थळ दाखिण्र्ािी सोर्/ Arrangement of local 

sightseeing  
  4.  Proper Signages 
  5.  पाकींगसािी र्भरपरू जागा/ Ample space for parking  
  6.  लहान मलुांना खेळण्र्ासािी बगीिा/ Garden to play the 

children 
  7.  काडय स्िपॅ मशीन/ Card Swap Machine 
  8.  खोली ि स्नानगहृ स्िच्ितेिी व्र्िस्था वदिसातनू दोन िेळा/ 

Cleaning Schedule for rooms and toilet (twice a day) 
  9.  बेड शीटस   ि बेड कव्हसय बदलणे/ Cleaning of Bed Sheets/ 

Bed Covers 
  10.  केअर टेकर (कहदी ि इंग्रजी जाणणारा) 

Staff with good knowledge of Hindi & English 
 

 

CATEGORY NORMS FOR B & B (DIAMOND) 

अ.क्र. क्षेत्रफळ  सवुिधा 
1. पाहुण्र्ांिी खोली/ Guest Room 1.  दोन बेड / Double Bed 

  2.  बेडशीट ि बेड कव्हर उशी (2+2)/Pillow (2 on 
bed and 2 extra) 

  3.  2 बेड साईड टेबल/ 02 bed side table 
  4.  अभ्र्ास टेबल ि 2 खिुी/ Study table with 2 

chairs 
  5.  डे्रकसग टेबल ि 1 खिुी / Dressing table with 1 

chair 



  6.  कपाट ि वकमान 4 हगँर/ Wardrobe table with 4 
hangers 

  7.  ब्लकेँट (उत्तम दजा) / Standard quality blanket 
  8.  बेड शीटस   (2 पांढरा रंग)/ 2 bed sheets per bed 

(white colour) 
  9.  किरा पेटी (2 लहान)/ Two Dustbin (01 in 

room + 01 in toilet) 
  10.  डोअर मटॅ / Door Mat 
  11.  मच्िरदाणी / Mosquito Refill 
  12.  िार्-फार्/ इंटरनेट कनेक्शन/  

Wi-Fi-/ Internate connection 
  13.  कारपेट/ Carpet 
  14.  घड्याळ / Wall Clock  
  15.  वपण्र्ािा जार (2 ग्लास ि रे सोबत) Water Flask 

(2 Glasses & Tray) 
  16.  िहा ि कॉफी मेकर / (2 ग्लास ि र सोबत) Water 

Flask (2 Glasses & Tray) 
  17.  फुलदाणी / Flower Pot 
  18.  ितयमान पत्र (इंग्रजी, मरािी इ.)/ News Papers 

(Marathi, English, etc.) 
  19.  मावसक (महाराष्ट्र अनवलवमटेड आिचर्क) (इंग्रजी, 

मरािी इ.) Magazines (Maharashtra Unlimited 
Mandatory) (Marathi, English, etc.) 

  20.  वटव्ही (एलसीडी)/ Television Set (LCD) 
  21.  हेअर ड्रार्र / Hair Dryer  
    
2. ईलेक्रीक कनेक्शन/ 

Electric Connection 
1.  पंखा / Ceiling Fan 

  2.  कनेक्शन (लाईट, पंख्र्ासािी)/ Connection for light, 
fan, etc. 

  3.  वद्व मागी कनेक्शन (लाईट, एसी, पंखा सािी) Two way 
connection for light, fan, AC etc. 
िोटा वफ्रज / Mini Fridge 

  4.  डीजी सेट/ इन्व्हटयर/ईलेक्रीकल बकॅअप/ 
DG set/inverter/back-up 
D2H connection/ cable connection, set-
top box 

  5.  EPABX connection in room (calling facility) 
    
3. शौिालर्/स्नानगहृ/Toilet 1.  थंड ि गरम पाण्र्ािी सोर्/  

Steel fittings of amenities with separate hot & 
cold taps. 

  2.  शॉिर (थंड ि गरम पाणी)/ Shower  (attached to hot 
& cold taps) 

  3.  साबण (साबणाच्र्ा र्भांड्यासह)/ Standard Soap with 
stands 

  4.  जेट स्पे्र/ Jet Spray 
  5.  वटचर् ुपेपर / Tissue papers with steel stand 



  6.  बादली, मग, स्टुल/ Standard Bucket with Mug and 
Bath stool 

  7.  स्नानगहृात न घसरणाऱ्र्ा फरशी/ Non sleeper tiles in 
toilet 

  8.  स्नागहृाच्र्ा संपणूय कर्भतीिर टाईल्स/ Wall with 
complete tile covering 

  9.  आरस/ Bath Mirror 
  10.  कमोड / Commode (Ceramic) 
  11.  बेसीन इलेश्क्रक कनेक्शन सहीत (गरम/थंड पाणी 

सवुिधा) 
  12.  िॉश बेसीन (आरसा वदव्र्ासहीत)/ 

Wash basis (Mirror with lamp) 
  13.  साबण (2), शमॅ्प,ू मॉचच्र्रार्झर, हडँ िॉश/ 2 soap, 

shampoo, hand wash 
  14.  02 bath towel (white colour only) 
  15.  हडँ टॉिेल, फेस टॉिेल/ Hand Towel, face towel 
    
4. जेिणािी सवुिधा/ Food Facilities 1.  वकमान 10 लोकांिी आसन व्र्िस्था असलेले रेस्टॉरंट/ 

Restaurant with at least 10 seating 
capacity 

  2.  स्थावनक ि र्भारतीर् जेिण/ Local and Indian food 
menu 

  3.  बहु पदाथांमध्रे् वकमान 3 र्रुोवपर्न थाळी/ 3 
Continental dishes 

  4.  थंड पेर् (3 प्रकार)/ Two variety of soft drink 
  5.  हंगामी फळांिा रस (3 प्रकार) / Seasonal Fruit 

Juice (3 types) 
  6.  वमनरल िॉटर / Mineral Water 
  7.  पारंपावरक स्िागत/ Traditional Welcom 
  8.  वशतपेर्-शाकाहारी-मांसाहारी सािी िेगिेगळे मेन्र्कुाडय 

दरांसहीत/  
Clear print & separate menu card for 
beverages/veg/non-veg food with rates 

  9.  व्र्िश्स्थत स्िच्ि आवण गणिेशधारी कमयिारी 
िगय/Attentive & helpful staff 

  10.  बसण्र्ासािी टेबल ि खचु्र्ांिी सोर्/ 
Comfortable seating arrangement with table and 
chair 

  11.  स्िरं्पाकासािी लागणारे सावहत्र्/ 
Water jugs+crockery+cutlery of standard size 

  12.  स्टीलिे िमिे, काटा िमिा, सरुी/ 
Steel spoon, forks and knife 

  13.  टेबल कपडा ि मटॅ सवहत/ 
Table cloth & Napkin 

  14.  मीि ि मीरेपडू बाटली/  
Cruet set (Salt + peppear)  

  15.  संगीत िाद्य संवगत (सौम्र् स्िरूपािे)/ 
Silent Music 



    
5. स्िरं्पाक खोली/ Kitchen  1.  स्टेनलेस स्टील स्िरं्पाक श्रेणी/ Stainless Steel 

Cooking Range  
  2.  एक्झॉस्ट फॅन ि डक्टस   / Exhaust Fans 
  3.  Fire Extinguishers (A,B,C Type) 
  4.  फ्लार् कॅिर मशीन / Fly Catcher Machine 
  5.  बेसीन / Wash Basins 
  6.  24 तास पाणी परुििा/ 24 hours water supply 
  7.  डीश स्िच्िता जागा/  Dish Washing Space 
  8.  आिचर्क सरुक्षा उपकरणे/  

Necessary safety equipments 
  9.  फ्रीज / Fridge  
  10.  साििणकू सवुिधा/ Storage facility 
  11.  व्र्िश्स्थत ि आरोग्र्दार्ी स्िरं्पाकी/ Cook with good 

skills 
    
6. वरसेप्शन डेस्क / Reception Desk 1.  घड्याळ / Clock  
  2.  सजिलेला वरसेप्शन डेस्क (फुलांनी) 
  3.  म.प.वि.म. विर्षर्ी मावहती पशु्स्तका ि रवजस्रेशन 

सर्थटवफकेट ि वनिास ि न्र्ाहारी नोंदणी सर्थटवफकेट/ 
Displayed information about MTDC (Brochure, 
Standy etc.) of Registration Certificates of  
B & B 

  4.  सिय ॲवटकेटस   सवहत गणिेशधारी कमयिारी/ Attentive 
Staff 

  5.  सी.सी.वट.व्ही. कॅमेरा/ CCTV Camera 
  6.  सिय मावहतीसह रे्णाऱ्र्ाजाणाऱ्र्ांिी नोंदणी/ Check-in 

and Check-out register with all information of 
guest 

  7.  “सी” फॉमय रवजस्टर/  “C” Form Register 
    
7. आरोग्र् ि सरुवक्षतता/ Health & Safety 1.  परिाना-अन्न, अग्नी इ./ License Food, fire, etc. 
  2.  सल्लागार मावहती फलक/ Advisory Signage 
  3.  िैद्यकीर् सवुिधा (डॉक्टर)/ Medical facilities on call 
  4.  प्रथमोपिार सवुिधा/ First Aid Box 
  5.  आग वनरं्त्रण सवुिधा  
8. इतर सवुिधा/ Other Facility 1.  स्थावनक मनोरंजन कार्यक्रम व्र्िस्था/ 

Arrangement of local entertainment programme 
  2.  सोडण्र्ािी ि आणण्र्ािी सवुिधा/ 

Arrangement of pick up and drop facility. 
  3.  स्थावनक स्थळ दाखिण्र्ािी सोर्/ Arrangement of 

local sightseeing  
  4.  मावहती फलक/ Proper signages 
  5.  पाकींगसािी र्भरपरू जागा/ Ample space for parking  
  6.  लहान मलुांना खेळण्र्ासािी बगीिा/ Garden to play 

the children 
  7.  सरुक्षा व्र्िस्था/ Security Arrangement 
  8.  काडय स्िपॅ मशीन/ Card Swap Machine 
  9.  खोली ि स्नानगहृ स्िच्ितेिी व्र्िस्था वदिसातनू दोन 



िेळा/ Cleaning Schedule for rooms and toilet 
(twice a day) 

  10.  बेड शीटस   ि बेड कव्हसय बदलणे/ Cleaning of Bed 
Sheets/ Bed Covers 

  11.  केअर टेकर (कहदी ि इंग्रजी जाणणारा) 
Staff with good knowledge of Hindi & English 

 
 
स्टार कॅटेर्री साठीच्र्ा अजांसाठी पहािी करिे व प्रमािपत्र नवतरीत करिे र्ासाठी खािीि प्रमािे 
र्ुलक आकारिी करण्र्ात रे्िार आहे. 
 
(1)   नसलव्हर श्रिेी  रू.1,000/-    (2)  र्ोलड श्रेिी रू.2,000/-    (3) डार्मांड श्रेिी रू.3,000/- 
 
  



 
 

 

महाराष्ट्र पर्यटि नवकास महामांडळ 

 
निवास आनि न्र्ाहारी र्ोजिेअांतर्यत ताराांनकत दजा (Star Category) साठीचा अजय 

 
1. नोंदणी क्रमांक    : 

2. संपणूय नांि    : 

3. पत्ता     : 

4. दरूध्िनी / मोबाईल क्रमांक  : 

5. उपलब्ध खोल्र्ांिी संख्र्ा   :  ए.सी. (          )   नॉना-ए.सी. (            ) 

6. कुिल्र्ा श्रेणीसािी अजय केला आहे : 

 

मी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्र्ा “वनिास आवण न्र्ाहारी” र्ोजना” र्ोजनेतील श्रेणीसािी  

आिचर्क असणाऱ्र्ा सिय वनर्म ि अटी पणूयपणे िािले असनू मला ते पणूयपणे मान्र् आहे.  त्र्ासािी 

वनर्ामनसुार शलु्क र्भरण्र्ास मी तर्ार असनू पहाणीअंती उपरोक्त माझे वनिास ि न्र्ाहारी एकक अपात्र 

िरल्र्ास र्भरलेले शलु्क परत वमळणार नाही र्ािी मला पणूय जाणीि आहे. 

 

 

वदनांक :       सही 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



अनधक मानहतीसाठी व िोंदिीसाठी सांपकय  
 

प्रधाि कार्ािर्: 
महाराष्ट्र पर्यटि नवकास महामांडळ मर्ानदत 
वनिास ि न्र्ाहरी शाखा  
एवपजे हाउस, 4 था मजला, 
वदनशा िच्िा रोड,  के.सी.महाविद्यालर्ा जिळ 
िियगेट, मुंबई - 400020. 
दरूध्िनी : 022- 2204 4040 
फॅक्स : 022-2202 4521, 2285 2182 
 

नागपरू : 
र्करष्ठ प्रादेकिक व्यर्स्थापक  - म.प.कर्.म.,  
र्ेस्ट हायकोटव मागव, ग्रामीण तहसील कायालया  
र्जर्ळ 
कसव्हील लाईन्स  
नागपरू – ४४०००१  
दरूध्र्नी :०७१२-२५३३३२५  
 फॅक्स: ०७१२- २५६०६८०  

रत्िानर्री : 
प्रादेवशक व्र्िस्थापक -  म.प.वि.म., 
वजल्हावधकारी कार्ालर् आिार, 
जर्स्तंर्भाजिळ, रत्नावगरी – 415 612 
दरूध्िनी : 02352-221508/227977 
फॅक्स : 02352-223847 
 

पणेु : 
प्रादेवशक व्र्िस्थापक-  म.प.वि.म.,  
‘I’ ब्लॉक, सेंरल वबल्ल्डग, 
पणेु – 411 001 
दरूध्िनी : 020-26126867- 26128169 
फॅक्स : 020-26119434 
 

नाशिक:  
प्रादेकिक व्यर्स्थापक - म.प.कर्.म.,  
पयवटन भर्न , िासकीय कर्श्राम गहृ आर्ार  
गोल्फ क्लब , ग्राउंड र्जर्ळ  
नाकिक – ४२२ ००२  
दरूध्र्नी : ०२५३- २५७००५९  
फॅक्स : ०२५३- २५७०३५२   
 

औरंगाबाद : 
र्करष्ठ प्रादेकिक व्यर्स्थापक -  म.प.कर्.म.,  
हॉकलडे करसोटव, स्टेिन रोड  
औरंगाबाद – ४३१ ००१  
दरूध्र्नी : ०२४० -२३४३१६०/ २३३४२५९  
 

अमरावती : 
प्रादेकिक व्यर्स्थापक  - म.प.कर्.म.,  
प्रादेकिक कायालय , बरेॅक नं ३  
अन्नधान्य कर्तरण कायालया िेर्जारी  
कर्जल्हाकधकारी कायालय आर्ार  
अमरार्ती – ४४४६०१  
दरूध्र्नी : ०७२१ – २६६१६११  
 
 

सिंधदुगुग : 
प्रकल्प व्यर्स्थापक  - म.प.कर्.म., 
प्रकल्प कायालय,पयवटक सकुर्धा कें द्र , राष्रीय 
महामागव - १७ ,ससधदुगुव नगरी (ओरस) -४१६ ५२०  
दरूध्र्नी : ०२३६२ – २२८११५  
फॅक्स : ०२३६२ – २२८७८५  
 

 






