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सांदभय :-  िृह तवभाि, शासन तनर्यय क्र.एमटीसी -0399/प्र.क्र.201/पययटन, तद.7/4/1999. 
 

प्रस्िावना :    

आदरातिथ्य क्षेत्र हा पययटन व्यवसायािील मुख्य सवेा उद्योि आहे आतर् महाराष्ट्र 

राज्याच्या  आर्थिक  तवकासाच्या सांदभाि महत्त्वाची भतूमका बर्जावि आहे. याद्वारे मोठ्या प्रमार्ावर 

रोर्जिार तनर्थमिी होिे. िसेच हा व्यवसाय राज्याला परकीय चलन तमळवून देण्याच े एक 

पतरर्ामकारक साधन आहे.  कोतवड-19 च्या नांिर राज्याची आर्थिक स्स्ििी पवूयपदावर येण्यास या 

क्षेत्राचा तनतििच मोठा हािभार लािर्ार आहे. मात्र कोतवड-19 मुळे सद्यस्स्ििीि या क्षेत्रावर 

अत्यांि प्रतिकुल पतरर्ाम झाला असनू अांदार्ज े2.8 लाख इिकी रोर्जिार हानी झाली आहे.  

2. राज्याि पययटन व्यवसायाची तनयोर्जनबध्द व योग्य वाढ साध्य करण्यासाठी व राज्याि 

उच्चिम पययटन साधन सांपत्ती असलेल्या क्षेत्राांचा अग्रक्रमाने, र्जलदििीने तवकास होण्याच्या 

दृष्ट्टीने उद्योर्जकाांना आकर्थिि करण्यासाठी िृह तवभाि, शासन तनर्यय क्र. एमटीसी 0399/ 

प्र.क्र.201/पययटन, तद. 07 एतप्रल, 1999 अन्वये राज्यािील पययटन व्यवसायाांिियि काही पययटन 

घटकाांना उद्योिाचा दर्जा देण्याि आला आहे. परांि ूकाही कारर्ास्िव त्याची अांमलबर्जावर्ी झाली 

नाही. 

3.  प्रतिविी 8.5% दराने वाढ होण्याची िसेच राज्याच्या सकल उत्पन्नाि अांदार्ज े 55  

तबतलयन डॉलसय इिकी वाढ होण्याची क्षमिा पययटन क्षेत्रामध्ये आहे. त्याचबरोबर या क्षेत्रामध्ये सन 

2030 पयंि 60 लाख नवीन रोर्जिार तनर्थमिी होऊ शकिे. आदरातिथ्य क्षेत्र हे पययटन व्यवसायाच े

सवाि महत्वाचे अांि आहे. कोतवड-19 मुळे क्षेत्रावर तवपतरि पतरर्ाम झाला असून पययटन या क्षते्रास 

पनुरुज्र्जीतवि करण्यासाठी ठोस उपाययोर्जना करण्याची िरर्ज आहे. त्यादृष्ट्टीने पतहल्या टप्पप्पयाि 

कें द्र शासनाच्या पययटन मांत्रालयाकडे नोंदर्ीकृि असलेल्या हॉटेल व्यावसातयकाांकडून तद.1 

एतप्रल, 2021 पासून वीर्ज दर, वीर्ज शुल्क, पार्ी पट्टी , मालमत्ता कर, तवकास कर, वाढीव चटई 

क्षेत्र तनदेशाांक व अकृतिक कराची आकारर्ी औद्योतिक दराने करण्याची बाब शासनच्या 

तवचारातधन होिी. 
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शासन तनर्यय :-  
1) कें द्र शासनाच्या पययटन मांत्रालयाकडे नोंदर्ीकृि असलेल्या हॉटेल व्यावसातयकाांकडून 

तद.1 एतप्रल, 2021 पासून वीर्ज दर, वीर्ज शुल्क, पार्ी पट्टी, मालमत्ता कर, तवकास कर, वाढीव 

चटई क्षेत्र तनदेशाांक व अकृतिक कराची आकारर्ी औद्योतिक दराने करण्याि यावी. 

2) कें द्र शासनाच्या पययटन मांत्रालयाकडे नोंदर्ीकृि नसलेल्या हॉटेल व्यावसातयकाांनी तकमान 

मुलभिू दर्जा (Basic Minimum Standards) प्राप्पि करण्यासाठी तवतहि तनकिाांची पिूयिा केल्यानांिर 

औद्योतिक दराने कर / शुल्क आकारर्ी करण्याि यावी. त्याकरीिा एक िज्ञ सतमिी नेमून राज्याच े

तनकि तनतिि करण्याची काययवाही दोन मतहन्याि परू्य करण्याि यावी. 

3) त्यानांिर ऑनलाईन अर्जय प्रतक्रया राबवून तनकिाांची पिूयिा करर्ाऱ्या हॉटेल व्यावसातयकाांना 

औद्योतिक दराने कर / शुल्क आकारर्ी लािू करण्याि यावी. 

4)  हा शासन तनर्यय, मांत्रीमांडळाच्या तदनाांक 5.11.2020 रोर्जी झालेल्या बठैकीस तदलेल्या 

मान्यिेस अनुसरुन तनियतमि करण्याि येि आहे. 

5)  सदर शासन तनर्यय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेिस्िळावर 

उपलब्ध करण्याि आला असून त्याांचा सांकेिाांक 202012041711596623 असा आहे. हा आदेश 

तडर्जीटल स्वाक्षरीने साक्षाांतकि करुन काढण्याि येि आहे. 

    महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नाांवाने, 
 

 

              ( वल्सा नायर-ससह ) 
        प्रधान सतचव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रति, 
1. मा. राज्यपाल याांच ेप्रधान सतचव, रार्जभवन,मलबार तहल, मुांबई. 

2. मा. मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सतचव, मांत्रालय, मुांबई. 

3. मा. उप मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सतचव , मांत्रालय, मुांबई. 

4. मा. मांत्री(पययटन) याांच ेखार्जिी सतचव, मांत्रालय, मुांबई. 

5. मा. सवय मांत्री याांच ेखार्जिी सतचव, मांत्रालय, मुांबई. 

6. मा. राज्यमांत्री (पययटन) याांचे खार्जिी सतचव,मांत्रालय, मुांबई. 

7. मा. सवय राज्यमांत्री याांच ेखार्जिी सतचव,मांत्रालय, मुांबई. 

8. मा. तवरोधी पक्षनेिा, तवधानपतरिद, तवधानभवन, मुांबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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9. मा. तवरोधी पक्षनेिा, तवधानसभा, तवधानभवन, मुांबई. 

10. मा. सवय तवधानपतरिद सदस्य, तवधानमांडळ, मुांबई 

11. मा. सवय तवधानसभा सदस्य, तवधानमांडळ, मुांबई 

12. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 1, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञयेिा), मुांबई 

13. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञयेिा), नािपरू 

14. महालेखापाल, (स्िातनक तनकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुांबई. 

15. सवय अपर मुख्य सतचव/ प्रधान सतचव / सतचव, सवय मांत्रालयीन तवभाि, मांत्रालय, मुांबई. 

16. सांचालक, पययटन सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 

17. व्यवस्िापकीय सांचालक, महाराष्ट्र पययटन तवकास महामांडळ, मुांबई. 

18. सवय तवभािीय आयकु्ि. 

19. सवय तर्जल्हातधकारी. 

20. सवय महानिरपातलका आयुक्ि. 

21. अतधदान  व लेखा अतधकारी, मुांबई. 

22. तनवासी लेखा परीक्षा अतधकारी, मुांबई. 

23. तनवड नस्िी, कायासन-पययटन.   

                                                        **** 
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