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महाभ्रमण 
 महाराष्ट्रात भ्रमुंती करुन महाराष्ट्राच्या मातीची, सुंस्कृतीची व िरुंिराुंची ओळख करुन घेता यावी म्हणनू 
िारुंिापरक ियचटनािेक्षा वेगळी अन भतूी िेणारुं असुं काही तरी ियचटकाुंना पिलुं िापहजे या कल्िनेतनू ि ढे आली एक 
सुंकल्िना : महाभ्रमण. 
 
 महाराष्ट्रात काही शेतकरी, खाजगी उद्योजक तसेच अशासकीय सुंस्था ियचटनाच्या क्षेत्रात वेगवेगळे प्रयोग करीत 
आहेत. त्यातनू ियचटकाला महाराष्ट्राच्या बहूरुंगी अस्स्तत्वाची ओळख होते. मातीशी नाळ जोडलेल्या शेतकऱ्याची 
जीवनशैली, डोंगर-िऱ्यातनू ििभ्रमण करताना िानाफ लाुंची सळसळ, वाऱ्याने घातलेली शीळ पगयारोहणातनू 
अन भवास येणारे सह्याद्रीच्या कडयाकिारींचे साहसी आव्हाने घनिाट जुंगलाुंच्या िाणथळ जागाुंवर श्वाििाचा अलगि 
वावर, अवखळ नद्याुंच्या प्रवाहाशी खेळ, सम द्र तहाच्या अनोख्या पवश्वाचा शोध, आपिवासींच्या कला, 
लोककला,हस्तकला-सण उत्सवातनू पिसणारा उत्साह व रुंगोत्सव, आिली खाद्य सुंस्कृती  ह्या सवच बाबी एक वेगळा 
अन भव िेणाऱ्या आहेत. 
 ियचटन क्षेत्रात नेहमीच्या ियचटनािेक्षा वेगळा अन भव िेणा-याुंना एका छत्राखाली (महाभ्रमण)  
आणनू त्याुंच्या प्रयत्नाुंची िखल घेणे. त्याुंना प्रोत्साहन िेणे, त्याुंचा प्रचार व प्रसार करणे व ियायाने महाराष्ट्रातील 
ियचटनाला एक वेगळे िपरणाम प्राप्त करुन िेणे यासाठी महाभ्रमण ही सुंकल्िना महाराष्ट्र ियचटनामाफच त राबपवली जात 
आहे. 
 महाभ्रमण योजनेखाली नोंिणीसाठी आवश्यक बाबी- 
 

1) अजचिाराच्या नावे जागेचा सातबारा उतारा/ प्रॉिटक काडच/ मालकाचे सुंमतीित्र. 
2) जेथे योजना राबपवली जाते त्या जागेचे मालकीित्र अथवा वािर िरवाना वा मालकाचे सुंमत्तीित्र 

(आवश्यक असेल तेथे) 
3) जागेची सद्यस्स्थतीतील भरलेली घरिट्टी आपण वीज/िाणी/ि रध्वनी िेयक भरल्याची िावती. 
4) अजचिाराचा स्थापनक िोपलस िाटील/िोपलस पनरीक्षक/ िोपलस अपधक्षक याुंचेकडून चापरत्र्य      िडताळणी  

िाखला. 
5) पवहीत नमनू्यातील नोंिणी अजच :- 
6) अजातील प्रकल्िाची मापहती व वैपशष्ट्टे (िारुंिापरक ियचटनािेक्षा वेगळे) व रुंगीत छायापचते्र. 
7) स रक्षा, आरोग्य व प्रकल्िाबाबत अपधकृत मापहती याबद्दल थोडक्यात तिशील 
8) ियचटकाुंना ि रपवण्यात येणाऱ्या स पवधाुंचा तिशील व कें द्रात आिरापतथ्य करणारे सेवकवगच असावेत, 

जेणेकरून ियचटक कें द्रामध्ये आनुंिमयी व समाधानाच्या वातावरणात राहतील. 
9) ियचटकाुंसाठी िेण्यात येणारे टूर िकेॅज/ अथवा अन भवात्मक उिक्रम, अभ्यासाचे कायचक्रम त्याुंच्या 

िरित्रकासह. 
१0) अर्जदाराचे व प्रकल्पाच्या ठिकाणी व्यवस्था पहाणा-या व्यक्तीचे रंगीत छायाठचत्र / बदललेल्या व्यक्तीची 
माठहती वेळोवेळी कायालयाला कळवावी.  
 

 



ठळक मार्यदर्यक तत्िे 

1) योजना महाराष्ट्र राज्यात राबपवली असली िापहजे. 
2) ियचटकाुंना उिलब्ध करुन िेण्यात येणारी िकेॅजेस, सेवा-स पवधा, अन भव खालील पवषयाुंवर आधारीत असावीत. 

अ) शेती 
आ) पनसगच 
इ) िरुंिरा, लोककला   
ई) ऐपतहापसक वारसा 
उ) कला, हस्तकला, िाककला 
ऊ) जुंगले व ियावरण 
ऋ)  आरोग्य व जीवनशैली 
ऌ)  समाजसेवा अन भव 
ऍ) उद्योग सहली 
ऎ) अभ्यास सहल 
ए) ठिल्म टूर 
ऐ) पसटी टूर  
ग) साहसी क्रीडा (यासाठी पजल्हा क्रीडा अपधकारी याुंच्याकडील नोंिणी प्रमाणित्र आवश्यक आहे) 
 

3) िकेॅजेस ियचटनाच्या रुढ सुंकल्िनेिेक्षा वेगळी अनभू ती िेणारी असावीत. 
4) योजनेसुंबधी अपधकृत मापहती िेणारे प्रपशपक्षत सेवक / मागचिशचक असावेत. 
5) ियचटकाुंची वैयस्क्तक स रक्षा तसेच त्याुंच्या सामानाची काळजी घेतली जावी. 
6) स्वच्छता व आरोग्य याुंची िक्षता व उिाययोजना असावी. 
7) प्रसाधनगहृ, खानिान, पनवास व्यवस्था िजेिार असावी. 
8) महाराष्ट्र कला, लोककला, िाककला िरुंिरा याबद्दल मापहती असावी व त्याुंच्या प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष प्रचारासाठी प्रयत्न 

व्हावेत. 
9) महाराष्ट्र ियचटन पवकास महामुंडळाच्या पनय क्त अपधकाऱ्याुंना प्रकल्ि / योजनेला भेट िेण्याचा अपधकार असेल व 

त्या सुंबपधत अपधकाऱ्याने मापगतलेली मापहती िेणे बुंधनकारक असेल. 
10)नोंिणी केलेल्या योजनेबाबत तक्रारी आल्यास व िाहणी अुंती त्या योग्य व खऱ्या आढळल्यास पिलेले नोंिणीित्र रद्द 

करण्याचा महाराष्ट्र ियचटन पवकास महामुंडळाला अपधकार असेल; तथापि तत्िवूक अशा तक्रारी िरू करण्यापवषयी 
व त्याबाबत स्िष्ट्टीकरण िेण्यापवषयी नोंिणी धारकाला सुंधी िेण्यात येईल. 

11) महाभ्रमण योजनेंतगचत नोंिणी 1 वषाकपरता व त्यानुंतरचे न तनीकरण 3 वषाच्या कालावधीकपरता िेण्यात येईल. 
12) या योजनेमध्ये नोंिणी करण्यासाठी स्थळ िाहणी व अहवाल बनपवणेसाठी  रू. 3000/-  (अक्षरी – रूिये तीन 

हजार मात्र) आपण न तनीकरणाकपरता  रू. 9000/- (अक्षरी – रूिये नऊ हजार मात्र) श ल्क आकारण्यात येत 
आहे. 

13) योजनेसाठी इतर सवच कायद्याुंच्या औिचापरकते सुंिभात आवश्यक त्या बाबींची ितूचता करण्याची जबाबिारी 
अजचिाराची राहील अश्या उल्लेख प्रपतज्ञाित्रात समावेश करणे. 

14) अजचिाराने ियचटकाुंसाठी कमीत कमी एक ते िोन पिवसाचे वेगळा अन भव िेणारे अन भवात्मक उिक्रम उिलब्ध 
करून िेणे आवश्यक असावे तत्तसुंबुंधी सपवस्तर पववेचन सािर करावे. 

15) जर हा अन भव एखाद्या घरात हॉटेलमध्ये, खाद्यगहृात िेण्यात येत असेल तर त्या property व व्यवसायासुंिभात 
असलेल्या सवच िरवानग्या घेणे पह प्रकल्िधारकाची जबाबिारी असेल. 

१६ ) अर्ासोबत सादर करण्यात येणारी  सवज कागदपते्र  अर्जदाराने स्वयं साक्ांठकत (self attested) करणे आवश्यक 
आहे . 



नोंदणीपत्र धारकास वमळणारे फार्दे 
 

 ियचटन महामुंडळातफे नोंिणीकृत योजनाुंची  प्रपसध्िी केली जाईल त्यास प्रपसध्िी सापहत्य, इुंटरनेटवर 

सुंकेतस्थळ व कालाुंतराने ऑनलाईल आरक्षण स पवधा याुंचा समावेश असेल. 

 अर्थथक उलाढालीत वाढ-ियायाने आर्थथक फायद्यात वाढ व महाराष्ट्राच्या ियचटन पवकास कामाला हातभार. 

 उद्योगाची व्याप्ती वाढेल. 

 शासकीय मान्यतेम ळे ियचटकाुंत पवश्वासाहचता वाढेल व उद्योजकाुंची एकूण ित वाढण्यात मित होईल. 

 सहसिस्याुंशी सुंवाि (सभा, िपरसुंवाि इ.द्वारे) साधनू योजनेत स धारणा तसेच नवनवीन सुंकल्िना राबपवता 

येतील. 

 स्थापनक उत्िािनाुंस बाजारिेठ पमळू शकेल. 

 स्थापनक रोजगार पनर्थमती होईल. 

  स्थापनक कला, लोककला, हस्तकला व िाककला याुंना उते्तजन पमळेल. 

  ियचटनाचा आर्थथक लाभ ग्रामीण भागात व सामान्य नागपरकाुंियंत िोहोचेल. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



    महाभ्रमण नोंदणी / नतुनीकरण* अजय 
(अजच िोन प्रतीत सािर करावा) 

  नोंिणी क्र.* :               पिनाुंक : 
   (न तनीकरणासाठी)  

1 अजचिाराचे नाव : :  
२ अजचिाराचा आधार काडच क्र. :  
3 अजचिाराचा िनॅ काडच क्र. :  
4 अजचिाराचा सुंिणूच ित्ता : 

सुंिकच  क्र., इमेल  : 
 

:  

5 प्रकल्िाचे नाव (M/s.) :  
6 प्रकल्िाचा सुंिणूच ित्ता : 

सुंिकच  क्र. : 
इमेल / वेबसाईट: 

:  

7 आिल्याकडे ियचटकाुंसाठी उिलब्ध 
असलेले अन भवजन्य 
उिक्रम(खालीलिैकी) :  
शेती, पनसगच, िरुंिरा, कला, लोक कला, 
हस्तकला, िाककला, आरोग्य व जीवनशैली, 
ऐपतहापसक वारसा,जुंगले व ियावरण, 
समाजसेवा अन भव, शैक्षपणक सहल, 
अभ्यास सहल, उद्योग सहल, पफल्म टूर, 
सहल, पसटी टूर, साहसी क्रीडा इ. 

  

8 प्रकल्िाची सुंिणूच मापहती, अन भव : 
 

: (सिर अन भवासाठी आिल्या प्रकल्िात 
वर नमिू केल्या प्रमाणे ियचटकाुंना कोणत्या 
प्रकारचा वेगळा अनभूव पमळेल याबाबत 

1 ते 2 िानामध्ये मापहती रुंगीत 
छायापचत्रासह द्यावी)  

9 आिल्या प्रकल्िाच्या पठकाणी ियचटक 
साधारण पकती वेळ घालवू शकेल 
याचा तिपशल 

  

१० 
 

अजचिार ियचटकाुंना त्याुंच्या प्रकल्िात 
कोणत्या प्रकारच्या स पवधा उिलब्ध 
करुन िेऊ शकतात त्याचे वणचन 
(नमिू केल्याप्रमाणे अपधक 
मापहतीसाठी वेगळी मापहतीित्रक व 
िरित्रक सोबत जोडावी) 

 
: 

  चहा/ कॉफी /िधू 
  नाश्ता 
 जेवण   
 राहण्याची स पवधा  
 ियचटकाुंसाठी उिलब्ध असलेल्या रुमचे 
व घराचे रुंगीत छायापचत्र    

वर पिलेली मापहती खरी असनू मी महाभ्रमण योजनेच्या सुंिणूच अटी व शतक तसेच पनयम वाचले आहे व ते  मला 
मान्य आहेत आपण या पनयमाचे िालन करण्याची जबाबिारी माझी असनू यासाठी मी बाुंधील आहे. 

 

पठकाण :        अजचिाराचे नाव आपण सही  
पिनाुंक: 



 
 

अ.क्र. नोंदणी अजासोबत आिश्र्क कार्दपते्र (दोन प्रतीत)  आहे / नाही 

1 पवपहत नम न्यातील अजच  

2 सत्यप्रपतज्ञाित्र, प्रित्र ‘अ’ आपण  प्रित्र ‘ब’   

3 जागेचे मालकीित्र / िरवाना / मालकाचे समुंत्तीित्र / सातबारा उतारा / 

करारित्र  (7/12 वर अजचिाराव्यपतपरक्त इतर व्यक्तींची नावे असल्यास त्याुंची 

सुंमतीिते्र आवश्यक आहे अथवा सोबत जोडलेल्या हमीित्राच्या  नम न्याप्रमाणे 

अजचिाराने रु.६०० च्या Stamp Paper  वर नोटरी करून सािर करणे आवश्यक 

आहे.) 

 

4 योजनेची मापहती व वैपशष्ट्टये रुंगीत छायापचत्राुंसपहत   

5 ियचटकाुंना िरूपवण्यात येणाऱ्या स पवधाुंचा तिपशल  

6 ियचटकाुंच्या स रक्षा, आरोग्य याबाबतचा तिपशल  

7 प्रकल्िाच्या जागेची सद्यस्स्थतीत भरलेली कर िावती आपण वीज / िाणी / 

िरूध्वनी िेयक भरल्याची िावती 

 

8 अजचिाराचा िोपलस  पवभागामाफच त चापरत्र्य  िडताळणी िाखला  

9 ियचटकाुंसाठी उिलब्ध असलेल्या अन भवजन्य उिक्रमाुंची  सपवस्तर मापहती 

िरित्रकासहीत 

 

10 अजचिाराचे व प्रकल्िाच्या पठकाणी व्यवस्था िाहणाऱ्याचे रुंगीत छायापचत्र  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

अ.क्र. नतुनीकरण अजासोबत आिश्र्क कार्दपते्र (दोन प्रतीत) 

1 पवपहत नम न्यातील अजच, सत्यप्रपतज्ञाित्र, प्रित्र ‘अ’ आपण  प्रित्र ‘ब’ 

2 महाभ्रमण योजनेचे यािवूक िेण्यात आलेले प्रमाणित्राची मळू प्रत 

3 जागेचे मालकीित्र / िरवाना / मालकाचे समुंत्तीित्र / सातबारा उतारा / करारित्र (7/12 वर 
अजचिाराव्यपतपरक्त इतर व्यक्तींची नावे असल्यास त्याुंची सुंमतीिते्र आवश्यक आहे अथवा सोबत जोडलेल्या 
हमीित्राच्या  नम न्याप्रमाणे अजचिाराने रु.६०० च्या Stamp Paper  वर नोटरी करून सािर करणे आवश्यक 
आहे.) 

4 प्रकल्िात काही बिल झाला असल्यास त्याची मापहती व वैपशष्ट्टये रुंगीत छायापचत्राुंसपहत 

5 ियचटकाुंना िरूपवण्यात येणाऱ्या स पवधाुंचा तिपशल 

6 ियचटकाुंच्या स रक्षा, आरोग्य याबाबतचा तिपशल 

7 प्रकल्िाच्या जागेची सद्यस्स्थतीत भरलेली कर िावती आपण वीज / िाणी / िरूध्वनी िेयक भरल्याची 
िावती 

8 ियचटकाुंसाठी उिलब्ध असलेल्या अन भवजन्य उिक्रमाुंची  सपवस्तर मापहती िरित्रकासहीत 

9 अजचिाराचे व प्रकल्िाच्या पठकाणी व्यवस्था िाहणाऱ्याचे रुंगीत छायापचत्र 

१०  अजचिाराचा िोपलस  पवभागामाफच त चापरत्र्य  िडताळणी िाखला 

 
 



सत्यप्रपतज्ञाित्र /UNDERTAKING  

प्रित्र “अ” आपण “ब” सपहत 
 

1.  मी अजचिार मे. (नाव आपण ित्ता) ____________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________  

2. शिथेवर पलहून िेतो की, पिनाक------------ रोजी महाराष्ट्र ियचटन पवकास महामुंडळाच्या “महाभ्रमण” योजनेत 

नोंिणीसाठी केलेल्या अजातील सोबतची मापहती खरी आहे. महाभ्रमण ही योजना राबपवताना ियचटकाुंसाठी खाली नमिू 

केलेल्या सोईस पवधा इत्यािींची ितूचता करणे मला बुंधनकारक आहे 

अ. अजात नम ि केल्याप्रमाणे ियचटनातील वेगळा अन भव. 
ब. ियचटकाुंना राहण्याचे रूम्स स रपक्षत व स्वच्छ ठेवण्याची जबाबिारी 
क. उिक्रम राबपवताना ियचटकाुंच्या वैयस्क्तक स रपक्षततेची व  त्याुंच्या सामानाची काळजी 

घेण्याची सुंिणूच जबाबिारी 
ङ महाभ्रमण योजनेंतगचत िेत असलेले िकेॅज, अन भव याुंची मापहती िेण्यासाठी िपरिणूच 

ज्ञान असलेला मागचिशचक असेल 
इ. अजामध्ये नमिू केलेल्या इतर सवच स पवधा. 
  
 

3.  महाभ्रमण या योजनेत नोंिणी करण्यासाठी मी स्वत:चा चापरत्र्य िडताळणी िाखला व पनवास स रपक्षततेसाठी 

लागणारे कागिित्र सोबत जोडत आहे. तसेच माझ्या प्रकल्िाच्या पठकाणी कायचरत असलेल्या कमचचाऱ्याुंचे चापरत्र्य 

िडताळणी करुन घेण्याची जबाबिारी माझी राहील. त्याचप्रमाणे सिर प्रकल्ि राबपवण्यासाठी, ियचटकाुंच्या 

व्यवस्थेसाठी व स रपक्षततेसाठी आवश्यक असणाऱ्या सवच कायद्याुंचे िालन करणे मला बुंधनकारक आहे. यासुंबुंधी 

स्थापनक िोपलस स्टेशन, स्थापनक प्रशासन, इतर सुंबुंपधत शासकीय पवभाग व ियचटकाुंकडून काही आक्षेि अथवा 

तक्रार असल्यास महाराष्ट्र ियचटन पवकास महामुंडळाला नोंिणीित्र रद्द करण्याचा अपधकार आहे याची मला जाणीव 

आहे. 

4. मी महाराष्ट्र ियचटन पवकास महामुंडळाला खात्री िेतो की, सिर प्रकल्ि सरूु असलेल्या जागेच्या मालकी व 

हक्काबाबत कोणतीही तक्रार असल्यास ती पमटपवण्याची जबाबिारी माझी स्वत:ची राहील. जर काही तुंटे स रू झाले 

व त्याचा ियचटकाुंना त्रास झाला ककवा नमिू केलेली मापहती खोटी अथवा च कीची आढळल्यास महाराष्ट्र ियचटन 

पवकास महामुंडळामाफच त महाभ्रमण अुंतगचत िेण्यात आलेली नोंिणी कोणत्याही टप्प्यात रद्द करण्यात येईल याची 

मला जाणीव आहे.  

5. मी या जागेच्या सुंबुंपधत सवच कायिेशीर  बाबींची ितूचता केली आहे. सवच कर व पवजेचे िेयक वेळोवेळी भरत असतो. 

 

स्थळ :                नाव आपण स्वाक्षरी 
पिनाुंक :  



 
प्रपत्र – “अ” 

 
स्िरं्घोषणापत्र 

 
 
 
 
 
 

 
  
मी.________________________________________________श्री.____________________

_________________________________________याुंचा म लगा / म लगी वय__________आधार 

क्र.(असल्यास)_________________________व्यवसाय__________________________ राहणार 

_______________________________________________________________________ 

 
 _______________________________________________________________________ 
 
या द्वारे घोपषत करतो / करते की, वरील सवच मापहती माझ्या व्यस्क्तगत मापहती माझ्या समजतूीनसूार खरी आहे. 

सिर मापहती खोटी आढळून आल्यास, भारतीय िुंड सुंपहता अन्वये आपण / ककवा सुंबुंपधत कायद्यानसूार माझ्यावर 

खटला भरला जाईल व त्यानसूार मी पशक्षेस िात्र राहीन. याची मला ि णच जाणीव आहे. 

 
 
पठकाण : _______________   अजचिाराची सही ______________________ 
  
पिनाुंक :________________   अजचिाराचे नाव  ______________________ 

  

 

 

अर्जदाराचा फोटो 
 

 



 
 

प्रपत्र – “ब” 

 
स्िरं्साक्षकनासाठी स्िरं्घोषणापत्र 

 
 
 
 
 
 

 
 
मी._______________________________________________श्री._____________________

________________________________________याुंचा म लगा / म लगी  वय__________आधार 

क्र.(असल्यास)_________________________व्यवसाय___________________ राहणार 

_______________________________________________________________________ 

 
 
________________________________________________________________________ 
 
या द्वारे घोपषत करतो / करते की, मी स्वयुंसाक्षापकत केलेल्या प्रती या म ळ कागिित्राुंच्या सत्य प्रती आहेत. त्या 

खोटया असल्याचे आढळून आल्यास , भारतीय िुंड सुंपहता अन्वये आपण / ककवा सुंबुंपधत कायद्यानसूार माझ्यावर 

खटला भरला जाईल. व त्यानसूार मी पशक्षेस िात्र राहीन याची मला िणूच जाणीव आहे. 

 
 
पठकाण : _______________   अजचिाराची सही ______________________ 
  
पिनाुंक :________________   अजचिाराचे नाव  ______________________ 
 

 
  

 

 

अर्जदाराचा फोटो 
 

 



हमीपत्र नमनुा 
(रु ६०० च्या       िेिर वर नोटरी करणे) 

 
मे. कार्यकारी दंडावधकारी साहेब,  ………… र्ांचे कोटात 

 
                     मी श्री/श्रीम.-------------------------- वय--------- रा---------शिथेवर  पलहून िेतो की , प्लॉट   . ---

-----  मी ---------                           /माझ्या मालकीची आहे.       ------------ अन भवजन्य 

उिक्रमाुंअुंतगचत महाराष्ट्र ियचटन पवकास महामुंडळाची महाभ्रमण ही योजना राबपवणार आहे. तरी मी स्वत: श्री/श्रीम----

------महाराष्ट्र ियचटन पवकास महामुंडळास हमीित्र पलहून िेतो/िेते की, माझे 7/12 मधील सहपहस्सेिार व इतर कोणीही 

महाभ्रमण योजनेत भपवष्ट्यात अडथळा/हरकत पनमाण केल्यास अथवा कोणत्याही प्रकारच्या कायिेशीर अडचणी पनमाण 

केल्यास त्याला सवचस्वी जबाबिार मी श्री./श्रीम.----------------------स्वत: राहीन व याची कोणतीही जबाबिारी ियचटन 

महामुंडळावर असणार नाही. तसेच त्याम ळे भपवष्ट्यात काही अडचणी पनमाण झाल्यास अथवा महाभ्रमण योजनेच्या 

अटींचा भुंग झाल्यास माझी  महाभ्रमण योजनेची नोंिणी कोणतेही िवूच सचूना न िेता रद्दबातल करण्याचा व प्रमाणित्र 

िरत घेण्याचा सुंिणूच अपधकार ियचटन महामुंडळाचा राहील याची मला जाणीव आहे व त्यास माझी कोणतीही हरकत 

राहणार नाही याची मी हमी िेत आहे.  

वरील सवच मजकूर माझे मापहती व समज ती प्रमाणे खरा व बरोबर असनू, खोटा अगर च कीचा आढळल्यास 

भारतीय िुंड सुंपहता कायद्याप्रमाणे होणा-या पशक्षेस व िुंडास मी िात्र राहीन. म्हणनू राजीख शीने व मनाच्या चाुंगल्या 

समज तीने पलहून पिले हमीित्र. 

 

 
स्थळ :- 
वदनांक 
                                                                                                                                          
                                                            (श्री./श्रीम.                                 ) 

                                                        हमीपत्र वलहून देणार 
 

 

 

 

 

 

 



 

अवधक मावहतीसाठी ि नोंदणीसाठी संपकय : 
 

प्रधान कार्ालर्: 
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ मर्ावदत 
महाभ्रमण  शाखा  
एपिजे हाउस, 4 था मजला, 
पिनशा वच्छा रोड,  के.सी.महापवद्यालया जवळ 
चचचगेट, म ुंबई - 400020. 
िरूध्वनी : 022- 2204 4040 
फॅक्स : 022-2202 4521, 2285 2182 
 

नागपरू : 
वठरष्ि प्रादेठिक व्यवस्थापक  - म.प.ठव.म.,  
वेस्ट हायकोटज मागज, ग्रामीण तहसील कायालया  
र्वळ 
ठसव्हील लाईन्स  
नागपरू – ४४०००१  
दरूध्वनी :०७१२-२५३३३२५  
 िॅक्स: ०७१२- २५६०६८०  

रत्नावर्री : 
प्रािेपशक व्यवस्थािक -  म.ि.पव.म., 
पजल्हापधकारी कायालय आवार, 
जयस्तुंभाजवळ, रत्नापगरी – 415 612 
िरूध्वनी : 02352-221508/227977 
फॅक्स : 02352-223847 
 

पणेु : 
प्रािेपशक व्यवस्थािक-  म.ि.पव.म.,  
‘I’ ब्लॉक, सेंरल पबल्ल्डग, 
ि णे – 411 001 
िरूध्वनी : 020-26126867- 26128169 
फॅक्स : 020-26119434 
 

नाशिक:  
प्रादेठिक व्यवस्थापक - म.प.ठव.म.,  
पयजटन भवन , िासकीय ठवश्राम गहृ आवार  
गोल्ि क्लब , ग्राउंड र्वळ  
नाठिक – ४२२ ००२  
दरूध्वनी : ०२५३- २५७००५९  
िॅक्स : ०२५३- २५७०३५२   
 

औरंगाबाद : 
वठरष्ि प्रादेठिक व्यवस्थापक -  म.प.ठव.म.,  
हॉठलडे ठरसोटज, स्टेिन रोड  
औरंगाबाद – ४३१ ००१  
दरूध्वनी : ०२४० -२३४३१६०/ २३३४२५९  
 

अमरावती : 
प्रादेठिक व्यवस्थापक  - म.प.ठव.म.,  
प्रादेठिक कायालय , बरेॅक नं ३  
अन्नधान्य ठवतरण कायालया िेर्ारी  
ठर्ल्हाठधकारी कायालय आवार  
अमरावती – ४४४६०१  
दरूध्वनी : ०७२१ – २६६१६११  
 
 

सिंधदुगुग : 
प्रकल्प व्यवस्थापक  - म.प.ठव.म., 
प्रकल्प कायालय,पयजटक सठुवधा कें द्र , राष्रीय 
महामागज - १७ ,ससधदुगुज नगरी (ओरस) -४१६ ५२०  
दरूध्वनी : ०२३६२ – २२८११५  
िॅक्स : ०२३६२ – २२८७८५  
 

 




