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प्रस्तावना :-    
महाराष्ट्राला जवळपास सातशे वीस तकलोमीटर लाांबीचा कोकण तकनारपट्टीचा प्रदेश 

आतण त्याला समाांतर अशी सह्याद्री पवयतराांग लाभली आहे. सह्याद्रीच्या जोडीला महाराष्ट्रात 
सातपुडा आतण ववध्य अशा पवयतराांगा आहेत. प्राचीन दुगयवभैव, पवयताांमधून उगम पावणाऱ्या नद्या 
तसेच तवदभातील घनदाट जांगले असा वतैवध्यपूणय आतण समृद्ध तनसगय लाभलेल्या राज्यात 
जमीन, हवा आतण पाणी या तीनही प्रकारातील साहसी पययटन उपक्रम आयोतजत करण्यास 
मोठ्या प्रमाणावर वाव आहे. पययटन धोरण 2016 अांतगयत साहसी पययटन उपक्रमाांना चालना देणे 
तसेच तवतवध साहसी उपक्रम आयोजक आतण साहसी उपक्रमाांचे प्रतशक्षण देणाऱ्या सांस्था याांची 
नोंदणी, तवतनयमन, सतनयांत्रण, तनयोजन, प्रोत्साहन, प्रतशक्षण देणे इत्यादी बाबींचा समावशे 
करण्यात आला आहे.  

 

त्यानुसार जमीन, हवा आतण पाणी यावर साहसी क्रीडा आयोजन करणाऱ्या सांस्थाांसाठी 
मागयदशयक सूचना सांदभय क्रमाांक 1 येथील  पययटन व साांस्कृततक कायय तवभागाच्या 
तद.26.06.2014 च्या शासन तनणययान्वये तनगयतमत करण्यात आल्या होत्या. सदर शासन 
तनणययाच्या सांदभात री.ी. वसांत तलमये व इतर याांनी मुांबई उच्च न्यायालयामध्ये तरट यातचका क्र. 
8304/2014 दाखल केली. त्यानुसार तद.26.06.2014 च्या शासन तनणययामध्ये तवतवध त्रटुी 
असल्याने त्याच्या अांमलबजावणीमध्ये व्यावहातरक अडचणी उद्भवून सदर शासन तनणययाची 
अांमलबजावणी करणे शक्य होणार नसल्याची बाब सदर यातचकेमध्ये प्रामुख्याने उपस्स्थत 
करण्यात आली होती. पययटन व साांस्कृततक कायय तवभागाच्या तद.26.06.2014 च्या शासन 
तनणययामध्ये आवश्यक सुधारणा करून जमीन, हवा आतण पाणी या माध्यमातील तवतवध साहसी 
उपक्रम आयोतजत करणाऱ्या सांस्था/व्यक्ती याांच्याबाबत तनयम/मागयदशयक सचूना तवतहत 
करण्याच्या दृष्ट्टीने शासनास तशफारशी करण्याकतरता आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा याांच्या 
अध्यक्षतेखाली सतमती गतठत करण्यात आली होती. सदर सतमतीने सुधातरत शासन तनणययाचा 
मसुदा शासनास सादर केला. या अनुषांगाने सांदभय क्रमाांक 3 येथील शालेय तशक्षण व तक्रडा 
तवभागाने तद.26 जुलै, 2018 चा शासन तनणयय तनगयतमत केला. या शासन तनणययाच्या सांदभात 
री.ी. वसांत तलमये व इतर याांनी मुांबई उच्च न्यायालयामध्ये पुन्हा तरट यातचका क्र.490/2019 
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दाखल केली. मा. उच्च न्यायालयाने सदर तरट यातचकेसांदभात सुनावणी घेऊन योग्य काययवाही 
करण्याचे तनदेश तदले होते.  

मा.मुांबई उच्च न्यायालयाच्या तनदेशाांनुसार तद. 05.02.2020 रोजी अतततरक्त मुख्य 
सतचव (क्रीडा) याांच्या अध्यक्षतेखाली प्रधान सतचव (पययटन) व सांबांतधत यातचकाकते याांच्या समवते 
सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणी दरम्यान यातचकाकता तथा अध्यक्ष, महा ॲडव्हेंचर कौंतसल 
याांनी तद. 26 जुलै 2018 रोजीच्या शासन तनणययासांदभातील तवतवध सूचना आतण त्यातील 
त्रटुींमुळे तनमाण होऊ शकणाऱ्या व्यावहारीक अडचणींबाबत तवस्तृत तनवदेन सादर केले. सदर 
सुनावणीत साहसी उपक्रमाांचे आयोजन हा पययटन तवभागाशी सांबांतधत तवषय असल्याने त्याबाबत 
योग्य ती काययवाही करण्यासाठी सदरचा तवषय पययटन तवभागाकडे वगय करण्याचा तनणयय झाला. 
तद. 5 मे, 2020 रोजी प्रधान सतचव (पययटन) याांच्या अध्यक्षतेखाली ॲडव्हेंचर टूर ऑपरेटसय 
असोतसएशन ऑफ इांतडयाचे(ATOAI) प्रतततनधी आतण या क्षते्रातील इतर सांस्थाांचे प्रतततनधी याांच्या 
समवते बैठक पार पडली. ATOAI माफय त तयार करण्यात आलेल्या मागयदशयक सूचनाांना पययटन 
मांत्रालय, भारत सरकारची तशफारस आहे. सदर मागयदशयक सचूनाांमध्ये महाराष्ट्रातील साहसी 
उपक्रमाांच्या अनुषांगाने आवश्यक ते बदल करून साहसी उपक्रमाांशी सांबांतधत ISO 21101 आतण 
BIS IS/ISO 21101:2014 मानके तवचारात घेऊन महाराष्ट्रासाठी मागयदशयक सूचना तयार 
करण्याचे ठरले. त्यानुसार राज्यात साहसी पययटन उपक्रम धोरण राबतवण्याची बाब शासनाच्या 
तवचारातधन होती. 
 

शासन तनणयय :-  

राज्यातील साहसी पययटन उपक्रम राबतवणाऱ्या  आयोजकाांकरीता तनयमावली तयार 
करणे व त्यायोगे राज्यात सुरतक्षत साहसी पययटनासाठी सुतनयोतजत व्यवस्था तनमाण 
करण्यासाठी  खालीलप्रमाणे “साहसी पययटन उपक्रम धोरण” राबतवण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

2. साहसी पययटन उपक्रम धोरण :-  

 साहसी पययटन उपक्रम धोरण फक्त महाराष्ट्र राज्याकरीता लागू रातहल. सध्या 
आयोतजत होणाऱ्या व भतवष्ट्यात नव्याने सुरु होणाऱ्या जमीन, हवा व पाणी यावरील सवय साहसी 
पययटन उपक्रमाांसाठी हे धोरण लागु राहील. 

 सदर धोरण आयोतजत साहसी पययटन उपक्रमाांसाठीच (Organised Adventure 
Tourism Activities) लागु असेल. ज्या सांस्था, व्यक्ती अथवा व्यक्तीसमूह जमीन, हवा वकवा 
पाणी या माध्यमातील  मागयदशयक सचूनाांमध्ये नमूद असलेल्या साहसी पययटन उपक्रम आयोतजत 
करण्यात काययरत असतील, तजथे आयोजक आतण सहभागी अशी सुस्पष्ट्ट तवभागणी असेल आतण 
तजथे साहसी पययटन उपक्रमात सहभागी झालेल्या व्यक्तीच्या सुरतक्षततेच्या जबाबदारीचे 
हस्ताांतरण प्रामुख्याने आयोजकाांकडे झालेले असते अशा सवय साहसी पययटन उपक्रमाांना सदर 
धोरणातील तरतुदी लागु असतील. अशा साहसी पययटन उपक्रम आयोजकाांनी या धोरणानुसार 
नोंदणी करणे व नमूद केलेल्या मागयदशयक सुचनाांचे पालन करणे बांधनकारक रातहल. अशी 
नोंदणी केलेल्या आयोजकाांना पययटन धोरण 2016 अन्वये साहसी पययटन उपक्रमाकतरता 
अनुज्ञये असणारी तवतवध प्रोत्साहने लागु राहतील. 
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3. साहसी पययटन उपक्रम धोरणाांतगयत खालील प्रकारच्या साहसी पययटन आयोजनाशी 
सांबांतधत घटकाांना नोंदणी करणे बांधनकारक राहील.  

1) साहसी पययटन उपक्रम आयोजन करणाऱ्या व्यक्ती. (ऑनलाईन अथवा इतर) 
2) साहसी पययटन उपक्रम आयोतजत करणाऱ्या सवय प्रकारच्या सांस्था (Adventure Tour 

Operator) - वयैस्क्तक मालकी (Proprietary Concerns), भागीदारीतील व्यवसाय 
(Partnership Concerns), कां पनी कायदा 2013 अांतगयत नोंदणीकृत असलेल्या 
सांस्था. 

3) ना नफा तत्त्वावर चालणाऱ्या सांस्था/धमादाय सांस्था/हौशी आयोजक/क्लब. 
4) साहसी पययटन उपक्रम आयोतजत करण्यासाठी आपल्या सेवा उपलब्ध करून देणारे 

सांबांतधत सेवा दाते. 
5) साहसी पययटन सांकलक (व्यक्ती आतण सांस्था) (Aggregators). 
6) साहसी पययटन उपक्रम आयोतजत करणारे कॅम्पस् /तरसॉटयस(Camps/Resorts 

Organising Adventure Activities).  
7) साहसी पययटनासांबांधी प्रतशक्षण देणाऱ्या सांस्था (Training Institutes and 

Organisations).  
 

4. सदर धोरण खालील प्रकारच्या साहसी उपक्रमाांना आतण त्याांच्या आयोजकाांना लागू 
नसेल.  

1) सवय प्रकारच े स्पधात्मक साहसी खेळ (उदा. प्रस्तरारोहण स्पधा, कृतत्रम वभतींवरील 
स्पधात्मक प्रस्तरारोहण, हवाई खेळाांच्या स्पधा इत्यादी) आतण त्याांचे आयोजक.  

2) स्वयांक्षमता आतण स्वयांजबाबदारी या तत्त्वावर आयोतजत साहसी पययटन मोतहमा 
आयोतजत करणाऱ्या सवय प्रकारच्या अनुभवी व्यक्ती अथवा सांस्था. परांत ु अशा 
उपक्रमाांबरोबरच कुठलीही सांस्था अथवा व्यक्ती नवख्या वकवा अननुभवी अशा 
लोकाांसाठी प्रतशक्षण वकवा इतर साहसी पययटन उपक्रम राबवत असेल (ज्याची 
व्याप्ती/व्याख्या या आधीच्या पतरच्छेदात तदली आहे) तर अशा सांस्थाांना सदर 
धोरणानुसार नोंदणी करावी लागेल. 

3) वयैस्क्तकतरत्या, स्वयांक्षमतेवर आतण स्वतःच्या जबाबदारीवर आयोतजत साहसी 
पययटन उपक्रम (उदा. सह्याद्रीतील तगयारोहण मोतहमा, प्रस्तरारोहण मोतहमा) 
ज्यातील सहभागी अनुभवी असतील आतण ज्याांची सांख्या 15 पेक्षा जास्त नसेल.  

4) शालेय सांस्थाांनी आयोतजत केलेले साहसी पययटन उपक्रम  

5) वन्य जीव अभयारण्यातील जीप सफारी व तनसगय सहली आतण त्याांचे आयोजक 
(तजथे प्रवशेद्वाराने प्रवशे तनयांतत्रत केला जातो आतण जेथील भ्रमणासाठी वन 
खात्याच्या स्वतांत्र मागयदशयक सूचना आहेत, उदा. व्याघ्र प्रकल्प). परांतु अशा 
अभयारण्याच्या बाहेरील तनसगयभ्रमण हे जतमनीवरील साहसी पययटन उपक्रमात 
अांतभूयत होईल.  
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5. साहसी पययटन उपक्रम राबतवताना घ्यावयाची सुरक्षा तवषयक दक्षता :- 

1. साहसी पययटन उपक्रम हा बृहन्मुांबई मध्य े राबतवण्यात येणार असल्यास सुरक्षा, 
कायदा व सुव्यवस्था, वाहतूक व्यवस्था आतण इतर महत्वाच्या बाबींच्या अनुषांगाने 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुांबई तसेच इतर पोलीस कायालयाची परवानगी घेणे 
बांधनकारक राहील. सदर पययटन उपक्रमामध्ये अपघात झाल्यास सदर अपघाताची 
चौकशी करुन, चौकशी / तपासणी अांती सांबांतधताांतवरुध्द उतचत कायदेशीर कारवाई 
करण्यात येईल. तसेच साहसी पययटन उपक्रम धोरणाच्या अनुषांगाने वारांवार 
अनतधकृत व्यवसाय होत असल्याचे तनदशयनास आल्यास सांबांतधताांतवरुध्द भारतीय 
दांड सांतहतेनुसार कारवाई करण्यात येईल. 

2. साहसी पययटन तठकाणाबाबत एखादा धार्ममक, राजकीय, सामातजक वकवा इतर वाद 
असल्यास त्याबाबत पोलीसाांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घ्याव.े 

3. साहसी पययटनाचे तठकाणी सुरक्षा व्यवस्थेच्या अनुषांगाने साहसी पययटन उपक्रमाच्या 
प्रकारानुसार सांबांतधत तवभागाचे ना-हरकत प्रमाण घ्याव.े 

4. साहसी पययटनात सहभागी होणाऱ्या सवय उमेदवारामध्ये 18 वषाखालील बालकाांचा 
समावशे असल्यास त्याांच्या पालकाांची ना-हरकत प्रमाणपत्र / लेखी परवानगी घेणे 
आवश्यक असेल,  

5. सदर उपक्रमाबाबत पययटकाांनी नोंदणी केली असता, सदर उपक्रमात सहभागी 
झाल्यास होणाऱ्या प्राथतमक त्रासाबाबत सूचना तसेच त्या साहसी पययटन 
उपक्रमाबाबत घ्यावयाची काळजीबाबत सूचनाांचा ऑनलाईन / टेक्स्ट मेसेज 
पययटकास प्राप्त झाला पातहजे. तसेच काययक्रमाच्यावळेी लोकाांचे सुरतक्षततेस व 
तजवीतास धोका तनमाण होणार नाही याची काळजी घेणे आयोजकाांवर बांधनकारक 
रातहल. 

6. उपक्रमाच्या तठकाणी पययटकास मागयदशयक नेमण्यात याव,े पययटकाांच्या मदतीसाठी 
तफरते पथक नेमण्यात याव.े 

7. साहसी पययटनासाठी आवश्यक असणारी साधनसामुग्री, उपकरणे, यांत्रे इत्यादी 
सुस्स्थतीत ठेवून त्याांची योग्यतरत्या देखभाल ठेवण्यास व साहसी पययटन करताांना 
तज्ञ मागयदशयक हजर ठेवणे आवश्यक रातहल. त्यामुळे साहसी पययटनादरम्यान 
होणाऱ्या अपघाताांचे प्रमाण कमी करणे वकवा पूणयपणे अपघात टाळणे शक्य होईल. 

 

तनतित स्थळी आयोतजत करावयाच्या साहसी पययटन उपक्रमासाठी उपरोक्त अटी 
व्यतततरक्त खालील सुरक्षा सूचना लागू राहतील:- 

1. साहसी पययटनाचे उपक्रमाबाबत तदशा दशयक नकाशे, उपक्रमाबाबतचे सांभातवत 
धोके व सुचनाांच े फलक लावणे बांधनकारक आहे. तसेच सदर उपक्रमाच्या 
तठकाणी टेहळणी मनोरे उभारण्यात यावते, धोक्याच्या तठकाणी सायरन 
लावण्यात यावते. 

2. उपक्रमाच्या तठकाणी बचावासाठी पुरेशा सुरक्षसेांदभातील उपाययोजना असणे 
बांधनकारक राहील. (उदा.सुरक्षा जाळया इत्यादी) 
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3. अपूणय / अधयवट / गरजेपेक्षा कमी दजाच्या सुरक्षा उपाययोजना / सातहत्य 
इत्यादी आढळल्यास सांबांतधत चालक / मालक याांच्यावर कारवाई करण्यात 
येईल. 

4. साहसी पययटन उपक्रमाच्या तठकाणी आग लागू नये यासाठी पुरेशा उपाययोजना 
अस्ग्नशामक दलाच्या तनदेशाप्रमाणे करणे बांधनकारक रातहल. तसचे 
अस्ग्नशामक दल / बचाव दल याांच्या सांपकात राहून आवश्यकता पडल्यास 
ताबडतोब मदत उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी आयोजक / चालक / 
मालक याांच्यावर रातहल. 

5. उपक्रमाच्या तठकाणी प्राथतमक उपचार कें द्र असणे अपेतक्षत आहे. 
6.  ज्या तठकाणी साहसी पययटन काययक्रम होणार आहे, त्या भागात काययक्रमामुळे 

रहदारीस अडथळा तनमाण होणार नाही, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. 
7. ज्या तठकाणी साहसी पययटन काययक्रम होणार आहे, त्या तठकाणी बेटींगचा प्रकार 

घडू नये, याकतरता दक्षता घेणे गरजेचे आहे. 
8. ज्या तठकाणी साहसी पययटन काययक्रम होणार आहे, त्या तठकाणी कोणतेही 

अनतधकृत व्यवसाय करु नये, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. अनतधकृत 
व्यवसाय होत असल्याचे तनदशयनास आल्यास त्याबाबत पययटन तवभागाच्या 
सांबांतधत अतधकाऱ्याांनी तक्रार दाखल करुन भारतीय दांड सांतहतेनुसार उतचत 
कारवाई करावी. 

9. शासनाने घालून तदलेले तनयम व अटींचे पालन न करता साहसी पययटन 
काययक्रम केल्यास आतण त्या पासून लोकाांचे तजवीतास धोका झाल्यास 
सांबांतधताांवर सदोष मनुष्ट्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात येईल. 

10.  साहसी पययटनाचे उपक्रम राबतवताांना प्रसांगानुरुप इतर अनुषांतगक व ताांतत्रक 
बाबी, प्रचतलत तनयम, सामातजक व भौगोतलक पतरस्स्थती इत्यादी सवय बाबींचा 
तवचार करणेत यावा. 

11.  साहसी पययटन उपक्रम राबतवताांना फायर आमयस् ॲक्ट व एक्सप्लोतजव्ह ॲक्ट 
या कायद्याांचे उल्लांघन होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

12.  साहसी पययटन उपक्रम राबतवताांना अपघात झाल्यास, सदर उपक्रम आयोतजत 
करणाऱ्याांना पूणयपणे जबाबदार धरण्यात येईल. 

6.  नोंदणी काययपध्दती : 

साहसी पययटन उपक्रम नोंदणीकतरता खालील प्रमाणे तद्वस्तरीय काययपध्दती राहील.  

6.1 तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र:  

साहसी पययटन उपक्रम धोरणातील तरतुदी लागू असणाऱ्या सवय साहसी पययटन उपक्रम 
आयोजकाांनी तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र सांचालक, पययटन सांचालनालय याांच्याकडून 
प्राप्त करणे बांधनकारक आहे.  

i) जमीन, हवा व पाणी या माध्यमातील साहसी पययटन उपक्रम आयोजनाकतरता सध्या 
काययरत असलेल्या सवय साहसी पययटन उपक्रम आयोजकाांनी याबाबत शासन तनणयय 
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तनगयतमत झाल्याच्या तदनाांकापासून सहा मतहन्याांच्या आत तात्पुरती नोंदणी करणे 
आवश्यक आहे. एक तवशेष बाब म्हणनू तात्पुरते नोंदणीकरण करण्यासाठी तदलेल्या 
सदर सहा मतहन्याच्या कालावधीत आयोजकाांना पययटन उपक्रम सुरू ठेवण्याची सूट 
देण्यात येईल.  

ii) शासन तनणयय तनगयतमत केल्याच्या तदनाांकानांतर साहसी पययटन उपक्रम आयोजनाला 
नवीन सुरवात करणाऱ्या आयोजकाांनीही तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे बांधनकारक 
आहे.   

ii) तात्पुरत्या नोंदणीसाठी अजय केल्यानांतर साहसी पययटन उपक्रम आयोजनासाठी सशतय 
परवानगी देण्यात येईल. तात्पुरत्या नोंदणी प्रमाणपत्राच्या वधैता कालावधीत साहसी 
पययटन उपक्रम आयोजकाांनी मागयदशयक सूचनाांचे पालन कराव.े 

iv) वरील दोन्ही प्रकारच्या आयोजकाांसाठी शासन तनणयय तनगयतमत केल्याच्या 
तदनाांकापासून 18 मतहन्याच्या आत अांततम प्रमाणपत्र घेणे बांधनकारक राहील.  

v) तात्पुरत्या नोंदणी प्रमाणपत्राकतरता सांबांतधत साहसी पययटन उपक्रम आयोजकाांनी 
तवहीत नमुन्यात ऑनलाईन अजय आवश्यक कागदपत्राांसह सांचालक, पययटन 
सांचालनालयाकडे सादर करावा. अजासोबत रु.500/- नोंदणी शुल्क ग्रास प्रणालीद्वारे 
ऑनलाईन भराव ेलागेल. ज्या साहसी पययटन उपक्रम आयोजकाांना स्वतःहून ऑनलाईल 
अजय करणे शक्य नसेल अशाांकतरता पययटन सांचालनालयाचे मुख्यालय व उपसांचालक 
(पययटन) प्रादेतशक कायालयाअांतगयत ऑनलाईन अजय करण्याची सुतवधा उपलब्ध करून 
देण्यात येईल. ही नोंदणी वषयभरासाठी आहे.  

vi)  प्राप्त अजाची छाननी करून सांचालक कायालया माफय त तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र 
तनगयतमत करण्यात येईल. सदर नोंदणी प्रमाणपत्राची वधैता तनगयतमत केल्याच्या 
तदनाांकापासून 1 वषय राहील. 

vii) तात्पुरती नोंदणी ही साहसी पययटन उपक्रम आयोजकाांना आवश्यक त्या क्षमता प्राप्त 
करण्यासाठी आतण अांततम नोंदणीसाठी तयारी करण्यासाठी केलेली एक अपवादात्मक 
सोय असून ही तरतूद कमाल एक वषय उपलब्ध राहील. 

viii) तात्पुरत्या नोंदणीनुसार तदलेल्या एक वषाच्या कालावधीत सांबांतधत नोंदणी धारकाांनी 
मागयदशयक सूचनाांमध्ये नमूद केलेल्या सांबांतधत साहसी पययटन उपक्रम प्रकल्पासाठी 
आवश्यक असलेल्या तवतवध अहयता (प्रमातणत साहसी उपक्रम सातहत्य, साधन-सामग्री, 
प्रतशतक्षत कमयचारी वगय/नेते याांची नेमणकू, आवश्यक असलेल्या पायाभतू सोयी-सुतवधा 
इत्यादी) प्राप्त करणे आवश्यक आहे.   

ix) तात्पुरत्या नोंदणी प्रमाणपत्रास अपवादात्मक पतरस्स्थतीत कारणमीमाांसा तपासून 6 
मतहन्याांची एकदाच मुदतवाढ देण्यात येईल. या बाबत सांचालक, पययटन सांचालनालय 
याांचा तनणयय अांततम राहील.  
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x) स्नॉकय वलग,स्कुबा, प्रवासी वाहतूक / नौकातवहार / नौकातवहार प्रकल्प / खेळाचे क्षते्र 
व जलतक्रडा प्रकल्प डायव्हींग याांचे तठकाण एकच झाल्यास सांबांतधत प्रकल्प चालकाने 
जागेची तनतिती महाराष्ट्र सागरी मांडळाकडून करुन घेणे बांधनकारक आहे. 

xi) पतरच्छेद 4 मध्य ेनमूद बाबी वगळता जतमन, हवा, पाणी या ततनही माध्यमातील सवय 
प्रकारच्या साहसी पययटन उपक्रम प्रकाराांना पययटन सांचालनालयाकडे नोंदणी करणे 
बांधनकारक राहील. 
 

तात्पुरत्या नोंदणी अजासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे: 
1) आयोजकाची वगयवारी दशयवणारा एक दस्तववज (धमादाय सांस्था/कां पनी कायद्यान्वये 

नोंदणी झालेली सांस्था/भागीदारी सांस्था/गुमास्ता परवाना इ. - यापैकी लागू असेल 
ते).  

2) अजयदाराची वयैस्क्तक ओळख पटवणारा एक दस्तववज (आधार काडय/ वाहन 
परवाना/ तनवडणकू ओळख पत्र यापैकी कोणतेही एक).   

3) पॅनकाडय (आयकर परुावा) आवश्यक. 
4) धमादाय सांस्था/कां पनी कायद्यान्वये नोंदणी झालेली सांस्था/भागीदारी सांस्था अशा 

सांस्थाांसाठी अजय करताना अजयदारास असा अजय करण्यास प्रातधकृत केल्याबाबत 
सांबांतधत सांस्थेच्या ठरावाची प्रत. 

5) अजयदार साहसी पययटन उपक्रम आयोजकाच्या मुख्य कायालयीन जागेचा पत्ता आतण 
त्याचा ताबा दशयवणारा एक दस्तावजे (वीज बील/प्रॉपटी टॅक्स तबल/ पाणीपट्टी/ 
टेलीफोन तबल यापैकी कोणतेही एक). 

6) मागील दोन वषांचे आयकर तववरण प्रमाणपत्र. (उपलब्ध असल्यास) 
7) GST प्रमाणपत्र (उपलब्ध असल्यास). 
8) कायालय भाड्याने असल्यास नोंदणीकृत भाडे करारपत्र. 
9) साहसी पययटन उपक्रम आयोजनाकरीता सुरक्षा सूचनाांचे पालन करण्याचे घोषणापत्र.  
नोंदणी शुल्क 

 तात्पुरत्या नोंदणी प्रमाणपत्राकतरता प्रती साहसी प्रकार  (रेवकग, रॅपवलग, नेचररेल, 
कँम्पींग तात्पुरते, रॉकक्लॅवबग याांना एक प्रकार समजण्यात येईल यापैकी एक वकवा 
अनेकासाठी) एकच अांवतम प्रमाणपत्र देण्यात येईल.  तसेच झीप लाईन, बाईक टुर, सायकवलग, 
ऑल तटरेयन व्हेईकल (ATV) या प्रकाराांना स्वतांत्र साहसी प्रकार म्हणनू प्रत्येक साहसी 
प्रकाराकतरता स्वतांत्र  अांततम  प्रमाणपत्र देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे वॉटर स्पोटयस युतनट मध्ये 
बनाना बोट, जेट स्की, परॅातसवलग, सी वॉटर राफवटग, काईट सतफिं ग, कॅनॉइांगवॉटर स्कुटर, 
स्पीड बोट, कयार्मकग, पॅडल सतफिं गपॉवर बोटच्या मदतीने बोवटग  इ. चा समावशे असेल व या 
कतरता एकच तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येईल. नोंदणी शुल्क प्रत्यकेी    रु.500/- 
असेल.   

6.2 अांततम नोंदणी प्रमाणपत्र 

सवय साहसी पययटन उपक्रम आयोजनासाठी अजयदाराांना मागयदशयक सूचनाांमध्ये सांबांतधत 
साहसी पययटन उपक्रम प्रकारासाठी  आवश्यक असलेल्या तवतवध अहयता जसे, प्रमातणत साहसी 
उपक्रम सातहत्य, साधन-सामग्री, प्रतशतक्षत कमयचारी वगय / नेते याांची नेमणकू, आवश्यक 
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असलेल्या पायाभतू सोयी सुतवधा इत्यादी व स्थळ पाहणी अहवालाच्या आधारे अांततम मान्यता 
प्रमाणपत्र तनगयतमत करण्यात येईल. 

तात्पुरत्या नोंदणी प्रमाणपत्राचा कालावधी सांपण्याच्या कमीत कमी 60 तदवस आधी 
सांचालक, पययटन  सांचालनालय याांचे कायालयाकडे आवश्यक त्या सवय कागदपत्राांसह अांततम 
नोंदणी प्रमाणपत्रा कतरता अजय करावा. तात्पुरत्या नोंदणी प्रमाणपत्राचा कालावधी सांपल्यानांतर 
अांततम नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी प्राप्त झालेल्या अजावर प्रकरणपरत्व े तनणयय घेण्याचा अतधकार 
सांचालक, पययटन सांचालनालय याांच्याकडे राखून ठेवण्यात येईल. 

अांततम नोंदणी प्रमाणपत्राकतरता प्राप्त झालेल्या अजाची छाननी (आवश्यकते नुसार स्थळ 
पाहणी) करुन तवभागीय सतमतीमाफय त करण्यात येईल. प्राप्त अजावर 30 तदवसाांच्या आत 
काययवाही करून तशफारसीसह अजय सांचालक, पययटन सांचालनालयाकडे अांततम नोंदणी 
प्रमाणपत्राकतरता पाठवतील.  

अांततम प्रमाणपत्राबाबत करावयाची काययवाही : 

पययटन सांचालनालयात साहसी पययटन उपक्रमाकतरता एका स्वतांत्र कक्षाची स्थापना 
करण्यात येईल. सांचालक, पययटन सांचालनालय हे या कक्षाचे प्रमुख राहतील. उपसांचालक 
कायालयाकडून प्राप्त अजांची या कक्षाांमाफय त छानणी करुन सदर अजय मान्यतेकरीता व साहसी 
पययटन उपक्रम नोंदणीकतरता गतठत सतमतीकडे सादर केले जातील. 

सदर कक्षास काही त्रटुी आढळल्यास सदर अजय सूचनाांसह 15 तदवसाांत सांबांधीत 
उपसांचालक कायालयास त्रटुींच्या पूतयतेकतरता परत पाठतवण्यात येईल. अशा अजांवर 
उपसांचालक कायालय 15 तदवसाांत त्रटुींची पूतयता करून अजय सांचालक, पययटन सांचालनालय 
कायालयास पुन्हा सादर करतील. 

उपसांचालक कायालयामाफय त प्राप्त झालेल्या परीपूणय अजास अजय प्राप्त झाल्याच्या 
तदनाांकापासून 30 तदवसाांत कक्षामाफय त नोंदणी देण्यात येईल. 

तवभागीय सतमतीने तशफारसीसह अांततम प्रमाणपत्राकरीता पाठतवण्यात आलेल्या 
प्रस्तावाची छाननी करून गतठत केलेल्या साहसी पययटन उपक्रम कक्षाच्या अांततम तनणययानांतर 
अांततम प्रमाणपत्र तनगयतमत करणेबाबत उतचत काययवाही करण्यात येईल. 

नोंदणी कालावधी 

साहसी पययटन उपक्रम अांततम नोंदणी प्रमाणपत्राचा कालावधी प्रमाणपत्र तनगयतमत 
केल्यापासून प्रथम 3 वषे एवढा असेल.  

नोंदणी शुल्क 

 अांततम मान्यता प्रमाणपत्राकतरता प्रती साहसी प्रकार  (रेवकग, रॅपवलग, नेचररेल, 
कँम्पींग तात्पुरते, रॉकक्लॅवबग याांना एक प्रकार समजण्यात येईल यापैकी एक वकवा 
अनेकासाठी) एकच अांवतम प्रमाणपत्र देण्यात येईल.  तसेच झीप लाईन, बाईक टुर, सायकवलग, 
ऑल तटरेयन व्हेईकल (ATV) या प्रकाराांना स्वतांत्र साहसी प्रकार म्हणनू प्रत्येक साहसी 
प्रकाराकतरता स्वतांत्र  अांततम  प्रमाणपत्र देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे वॉटर स्पोटयस युतनट मध्ये 
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बनाना बोट, जेट स्की, परॅातसवलग, सी वॉटर राफवटग, काईट सतफिं ग, कॅनॉइांगवॉटर स्कुटर, 
स्पीड बोट, कयार्मकग, पॅडल सतफिं गपॉवर बोटच्या मदतीने बोवटग  इ. चा समावशे असेल व या 
कतरता एकच अांततम प्रमाणपत्र देण्यात येईल. नोंदणी शुल्क प्रत्येकी                        रु. 1,500/- 
असेल.  

7. अजयदार जर एकापेक्षा जास्त साहसी प्रकारासाठी नोंदणी अजय करत असेल तर त्यास 
प्रतत साहसी प्रकार रु 1500/- प्रमाणे नोंदणी शुल्क आकारण्यात येईल.  

व्यवसाय / कायालयासाठी नोंदणी तदल्यास सदर व्यावसायीकाला महाराष्ट्रात 
कोणत्याही तठकाणी नमुद साहसी प्रकार (जस े नेचररेल, कँम्पींग तात्पुरते, रेवकग, कॅस्म्पगां, 
रॅपतलग)  आयोतजत करता येईल. या व्यतततरक्त जमीन, हवा, पाण्यावरील अन्य प्रकाराकरीता 
प्रत्येक तठकाणासाठी स्वतांत्र नोंदणी प्रमाणपत्र अतनवायय राहील. 

सदर शुल्काचा Gras प्रणालीद्वारे भरणा करावा लागेल. 

8. नूतनीकरण शुल्क 

1) प्रती साहसी प्रकारासाठी नूतनीकरण शुल्क रु.1000/- असेल.  
2) अजयदार जर एकापेक्षा जास्त साहसी प्रकारासाठी नुतनीकरण अजय करत असले तर 

त्यास प्रतत साहसी प्रकार रु 1000/- प्रमाणे नुतनीकरण शुल्क आकारण्यात येईल.  
3) सदर शुल्क Gras प्रणालीद्वारे भरणा करावा लागेल.  
4) नूतनीकरण कालावधी दोन वषे असेल. नूतनीकरण दर दोन वषांनी करावयाचे आहे. 

 

 9. तवमा सांदभातील तरतुदी:  

साहसी पययटन उपक्रमात सहभागी होणाऱ्या व्यक्ती तसेच प्रत्यक्ष पययटन उपक्रमाच्या 
जागी असणाऱ्या आयोजकाांकडे पुरेसे तवमा सांरक्षण असणे आवश्यक आहे. सुरक्षा तनयमावलीत 
तशफारस केल्याप्रमाणे साहसी पययटन उपक्रमातील सवय धोके, पुरेसे तवमा सांरक्षण आतण त्याची 
गरज याची पूणय मातहती आयोजकाांनी सहभागींना पययटन उपक्रम सुरु होण्यापूवी देणे गरजेच े
आहे. उपक्रमात सहभागी होणारे कमयचारी, आयोजक आतण व्यावसातयक (स्थायी, कराराधीन 
अथवा इतर) याांच्या तवमा सांरक्षणाबाबत सुरक्षा तनयमावलीचे पालन करणे ही आयोजकाांची 
जबाबदारी असेल.  

10. बचावकायय आतण बचाव मोहीमाांसांबांधी : 

महाराष्ट्रात साहसी पययटन उपक्रम सुरु असताना काही वळेा अपघात घडतात. अशा 
वळेी तातडीने बचाव मोहीम हाती घेणे आवश्यक ठरते. असे बचाव कायय, तवशेषतः दुगयम दऱ्या-
डोंगरात जेव्हा अपघात होतात तेव्हा तातडीने बचाव कायय हाती घेऊन शासनाला मदत करण्यात 
स्वयांसेवी सांस्था आतण वयैस्क्तक दृष्ट्या साहसी व्यक्ती पुढे येतात. असे बचाव कायय करण्यासाठी 
स्वयांसेवी गटाांना प्रोत्साहनात्मक व्यवस्था उभारणे तसेच बचावकायय आतण तवम्याची साांगड 
घालणे गरजेचे आहे. बचाव कायात भाग घेणाऱ्या सांस्था/व्यक्तींना आवश्यक ती साधन-सामग्री, 
प्रतशक्षण, आर्मथक सहाय्य आतद तमळण्यासाठी पययटन तवभाग तज्ञ व्यक्तींच्या सल्ल्याने कृती 
आराखडा (Action Plan) तनतित करेल. 
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11. वार्मषक अहवाल 

प्रत्येक नोंदणी धारकाला दरवषी 30 जूनपयिंत  मागील आर्मथक वषात (1 एतप्रल ते 31 
माचय) आयोतजत साहसी पययटन उपक्रमाचा अहवाल तवतहत नमुन्यात ऑनलाईन पध्दतीने  सादर 
करणे बांधनकारक आहे. 

12 . नातमका सूची 

जमीन, हवा  व पाणी या माध्यमातील साहसी पययटन उपक्रम प्रकारातील तज्ञाांची एक 
नातमका सूची सांचालक, पययटन सांचालनालया तयार करतील. या तज्ञाांची तनवड तवतशष्ट्ट 
तनकषाांवर आधातरत असेल. अशा नातमका सूचीतील तज्ञ राज्यस्तरीय आतण तवभागीय 
सतमत्याांवर सदस्य म्हणनू नेमले जातील. अशी नातमका सूची शासन तनणयय झाल्यापासून सहा 
मतहन्याच्या आत जाहीर करण्यात येईल. 

अशी नातमका सूची आतण ततचे तनकष तयार करण्यासाठी ततन्ही माध्यमातील साहसी 
प्रकारातील तज्ञाांची एक सतमती गतठत करण्यात येईल. 

13. राज्यस्तरीय सतमती  

साहसी पययटन उपक्रम धोरणाच्या पतरणामकारक अांमलबजावणी कतरता राज्यस्तरीय 
सतमती गतठत करण्यात येत आहे. राज्यस्तरीय सतमतीची रचना व काययकक्षा खालीलप्रमाणे 
राहील. 

रचना :- 
1 अपर मुख्य सतचव/प्रधान सतचव/सतचव, पययटन. अध्यक्ष 
2 पोलीस महासांचालक,  महाराष्ट्र राज्य अथवा त्याांनी प्रातधकृत केलेला 

वतरष्ट्ठ दजाचा प्रतततनधी 
सदस्य 

3 क्रीडा आयुक्त/ अथवा  त्याांनी प्रातधकृत केलेला वतरष्ट्ठ दजाचा 
प्रतततनधी 

सदस्य 

4 प्रधान मुख्य वन सांरक्षक (वन्यजीव) अथवा त्याांनी प्रातधकृत केलेला 
वतरष्ट्ठ दजाचा प्रतततनधी 

सदस्य 

5 मुख्य काययकारी अतधकारी, महाराष्ट्र मॅतरटाईम बोडय (MMB CEO) सदस्य 
6 सह/उप सतचव, जलसांपदा तवभाग सदस्य 
7 सांचालक, पययटन सांचालनालय सदस्य 
8 पययटन सांचालनालयाच्या नातमका सूचीतील तज्ञ. (3+2+2) अनुक्रमे 

जमीन, हवा, पाणी क्षते्रातील तज्ञ 
सदस्य 

9 सह सांचालक, पययटन सांचालनालय सदस्य सतचव 
 

साहसी पययटन उपक्रम धोरण व अांमलबजावणी कतरता राज्यस्तरीय सतमतीची काययकक्षा- 

1) राज्यात सवय साहसी पययटन उपक्रम  प्रकाराांचा सवांगीण तवकास, योग्य व सुरतक्षत 
पध्दतीचा वापर करणे व उपाययोजना आखणे.  
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2) साहसी पययटन उपक्रम प्रकारात होणाऱ्या अपघाताांची चौकशी करण्याची पध्दती व 
प्रतक्रया ठरतवणे. 

3) तक्रारीच्या तनवारणासाठी करावयाची काययपध्दती ठरतवणे.  

4) तवभागीय साहसी पययटन उपक्रम सतमतीच्या काययकक्षमेध्ये आवश्यक असल्यास 
सुधारणा सुचतवणे. 

5) साहसी पययटन उपक्रम धोरणाची योग्य अांमलबजावणीसाठी शासनास सवयतोपरी 
सहाय्य करणे.  

6) साहसी पययटनाची सवांगीण वाढ व प्रसारासाठी धोरणाचा आराखडा तयार करणे.  

7) कालानुरुप व आवश्यकतेनुसार नवीन साहसी पययटन उपक्रमाांना मान्यता देणे व 
सुधारणा सुचतवणे.  

8) या धोरणाची व्यवस्स्थत कालबध्द अांमलबजावणी करण्यासाठी उपाययोजना करणे. 

9) या सतमतीच्या त्रैमातसक बैठका आयोतजत करुन अांमलबजावणी बाबत आढावा घेणे. 

10) साहसी पययटन उपक्रम क्षेत्रात घडणारे बदल लक्षात घेऊन शासनातफे वळेोवळेी 
सूचना प्रकातशत करण्यात येतील. हे बदल तज्ञाांच्या सल्ल्याने करण्याचा अतधकार 
राज्यस्तरीय सतमतीला असेल.  

11)  महाराष्ट्रातील नातवन्यपूणय साहसी पययटन उपक्रमाांना राष्ट्रीय-आांतरराष्ट्रीय स्तरावर 
तवतवध माध्यमाांद्वारे प्रतसध्दी बाबत मागयदशयन करणे.  

12)  नोंदणीकृत साहसी पययटन उपक्रम सांस्थाांना दजा मानके सांदभातील मागयदशयक तत्त्व े
तनतित  करणे.  

13)  या धोरणाांतगयत साहसी पययटन उपक्रम नोंदणी/नूतनीकरण व त्याकतरता तवतवध 
तवभागाांच्या (वन, पुरातत्व, पाटबांधारे, गृह, इ.) परवानगी तमळणे सुलभ होण्याकतरता एक 
तखडकी यांत्रणा तनमाण करणे. 

14) तज्ञ लोकाांची नातमका सूची तयार करताना पययटन सांचालनालयास मागयदशयन 
करणे व साहसी पययटन उपक्रम कक्षामाफय त प्राप्त नातमका सुचीस अांतीम मान्यता देणे. 

14. तवभागीय सतमती : 

1.  सांबांतधत उपसांचालक (पययटन), पययटन सांचालनालय अध्यक्ष 
2.  सांबांतधत पोलीस उपअधीक्षक याांनी प्रातधकृत केलेला वतरष्ट्ठ दजाचा 

प्रतततनधी 
सदस्य 

3.  क्रीडा आयुक्त याांनी प्रातधकृत केलेला वतरष्ट्ठ दजाचा प्रतततनधी सदस्य 
4.  वनपतरक्षते्र अतधकारी  याांनी प्रातधकृत केलेला वतरष्ट्ठ दजाचा 

प्रतततनधी 
 

सदस्य 
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5.  सांबांतधत काययकारी अतभयांता याांनी प्रातधकृत केलेला वतरष्ट्ठ दजाचा 
अतधकारी (जलसांपदा/सावयजतनक बाांधकाम/महाराष्ट्र मॅतरटाईम 
बोडय) 

सदस्य 

6.  पययटन सांचालनालयाच्या नातमका सूचीतील तज्ञ. (3+2+2) 
अनुक्रमे जमीन, हवा,पाणी क्षते्रातील तज्ञ 

सदस्य 

7.  उपसांचालक तवभागीय पययटन कायालय सदस्य सदस्य सतचव 
 

तवभागीय सतमतीची काययकक्षा- 

1) तात्पुरत्या नोंदणी प्रमाणपत्राच्या आधारे अांततम प्रमाणपत्राकतरता प्राप्त झालेल्या अजाची 
सवयसाधारण सूचना व ज्या साहसी पययटन उपक्रम प्रकाराकरीता अजय प्राप्त झाला आहे, 
त्या साहसी पययटन उपक्रम प्रकाराच्या मागयदशयक सूचनाांनुसार छाननी करणे.  

2) आवश्यकतेप्रमाणे प्रत्यक्ष स्थळी जाऊन साहसी पययटन उपक्रम सातहत्याांची/प्रतशक्षक 
कमयचारी वगय/मूलभतू सोयी-सुतवधा व इतर अनुषांतगक बाबींची स्थळ पाहणी करणे.  

3) स्थळ पाहणी अहवालासह अांततम प्रमाणपत्राकतरता पात्र घटकाांचा अहवाल अतभप्रायासह 
साहसी  कक्षाकडे सादर करणे.  

4) अनतधकृत साहसी पययटन उपक्रम आयोजन करणाऱ्या सांस्था बांद/फौजदारी कारवाई 
करणे. याबाबतचा अहवाल सांचालक, पययटन सांचालनालय याांना सादर करणे.  

5) साहसी पययटन उपक्रम आयोजना दरम्यान अपघात झाल्यास सदर अपघाताची चौकशी 
करणे, चौकशी/तपासणी अांती सांबांतधता तवरुध्द उतचत कारवाई करणे.  

6) तवभागीय/तजल्हा स्तरावरील साहसी पययटन सांघटना व शासन याांच्यामध्ये समन्वय 
साधणे. 

7) साहसी पययटन उपक्रम धोरणाच्या योग्य अांमलबजावणीसाठी सवयतोपरी सहाय्य करणे.  

8) साहसी पययटन उपक्रमाांचे तवभागातील/तजल्ह्यातील प्रारांभ, प्रसार, प्रगती व महत्त्वपूणय 
कामतगरी इ. मातहतीचे सांकलन करणे. 

15. साहसी पययटन उपक्रम कक्ष :- 

1 सांचालक (पययटन), पययटन सांचालनालय अध्यक्ष 
2 सहसांचालक, पययटन सदस्य 
3 पययटन सांचालनालयाच्या नातमका सूचीतील तज्ञ. (3+2+2) 

अनुक्रमे जमीन, हवा, पाणी क्षते्रातील तज्ञ (बैठकी दरम्यान 
वगयवारीच्या कामानुसार तकमान एक तज्ञ उपस्स्थत राहणे 
आवश्यक. 

सदस्य 

4 सहाय्यक सांचालक (तवकास) सदस्य 
सतचव 
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साहसी पययटन उपक्रम कक्षाची काययकक्षा :- 

1) तवभागीय सतमतीमाफय त प्राप्त प्रस्तावाांची सविंकष छाननी करणे. 

2) छाननी अांती तात्पुरते व अांततम प्रमाणपत्र देण्यासांदभात तनणयय घेणे. 

3) साहसी पययटन उपक्रम धोरण राबतवण्या सांदभात येणाऱ्या अडीअडचणी 
सोडतवण्याकरीता राज्यस्तरीय सतमतीस तशफारस करणे. 

4) साहसी पययटन उपक्रम धोरणाची प्रतसध्दी व प्रचालनाबाबत काययवाही करणे. 

5) साहसी पययटन उपक्रम क्षते्रातील तज्ञ व्यक्तींच्या नातमका सूचीकरीता मागयदशयक सचूना 
तयार करणे व नातमका सूची तयार करणे व मान्यते कतरता राज्यस्तरीय सतमती पुढे 
ठेवणे. 

6) नोंदणीकृत साहसी पययटन सांस्थाांना ताराांकीत दजा बहाल करण्याची काययवाही करणे. 

7) तात्पुरते व अांततम प्रमाणपत्र नोंदणी करण्याकतरता एक तखडकी योजना राबतवणे. 

16. तपासणी व शासन तनणययातील तरतुदींचे उल्लांघन झाल्यास त्यावर कारवाई 

सांचालक अथवा उपसांचालक, पययटन सांचालनालय याांनी स्वत: वकवा त्याांनी प्रातधकृत 
केलेले अतधकारी याांना आवश्यकता भासल्यास साधन सामुग्री व साहसी पययटन उपक्रमाच्या 
सुरक्षा उपाययोजनाांची पाहणी करू शकतील. 

तवना नोंदणी अशा साहसी पययटन उपक्रमाची आखणी व काययवाही केल्यास त्यावर 
अनतधकृत व्यवसायाबाबतची कारवाई करण्यात येईल. 

17. उल्लांघनाचे स्वरूप 

1) शासन तनणयय लागू असलेल्या सांस्थाांनी तरतुदींप्रमाणे नोंदणी न करता साहसी पययटन 
उपक्रमाचे आयोजन केल्यास.  

2) सुरक्षा उपाययोजनाांबाबत ठरतवण्यात आलेल्या मानकाांचे गांभीर स्वरूपाचे उल्लांघन. (उदा. 
मानकापेक्षा कमी दजाचे/दजा नसलेले सातहत्य वापरल्यास) 

3) साहसी पययटन उपक्रम आयोतजत करताना शासन तनणययातील अन्य तरतुदींचे गांभीर 
उल्लांघन केल्यास. 

4) मागयदशयक सुचनानुसार तज्ञ प्रतशक्षकाची नेमणकु न केल्याचे आढळुन आल्यास.  

वरील बाबी आढळून आल्यास आयोजक  खालीलप्रमाणे शास्तीस पात्र राहतील :- 

1) तकरकोळ ते मध्यम स्वरुपाचे उल्लांघन - 2,000/- ते 10,000/- पयिंत. 

2) नोंदणी न करता साहसी पययटन उपक्रमाच े आयोजन केल्यास रु.10,000/- शास्ती व 
साहसी पययटन उपक्रमाकतरता आयोतजत करण्यात येणारे सातहत्य तसल बांद करण्यात 
येईल.  
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3) तोच आयोजक दुसऱ्याांदा तवना नोंदणी वकवा अनतधकृत आयोजन करताना आढळल्यास 
रु.15,000/-शास्ती व साहसी पययटन उपक्रम आयोतजत करण्यासाठी वापरण्यात येणारे 
सातहत्य जप्त करण्यात येईल/कायालय सील बांद करण्यात येईल.  

4) तोच आयोजक ततसऱ्याांदा तवनानोंदणी वकवा अनतधकृत आयोजन करताना आढळल्यास 
त्यातवरुध्द रु.25,000/- शास्ती व गुन्हा दाखल करण्यात येईल. 

18. अन्य कारवाई 

वरीलप्रमाणे उल्लांघन तसद्ध झाल्यास नोंदणी प्रमाणपत्र तनलांतबत/रद्द करण्याचा अतधकार 
सांचालक, पययटन सांचालनालय याांना असेल. अशा आयोजकाांना काळ्या यादीत टाकून त्याांना 
भतवष्ट्यात महाराष्ट्रात साहसी पययटन उपक्रम आयोजनापासून प्रततबांधीत करण्याचा अतधकार 
त्याांना असेल. या अांतगयत पययटन सांचालनालयामाफय त कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यापूवी 
सांबांतधत साहसी पययटन उपक्रम आयोजकास त्याांचे म्हणणे माांडण्याची वाजवी सांधी देण्यात 
येईल.  

साहसी पययटन उपक्रम आयोजकाांना आतण त्यातील सहभागींना लागू होणाऱ्या भारतीय 
दांडतवधान, ग्राहक सांरक्षण कायदा वकवा अन्य कोणत्याही कायद्यातील तरतुदींवर या धोरणा 
अांतगयत केलेल्या कारवाईचा कोणत्याही प्रकारे पतरणाम होणार नाही. 

19. अपील 

नोंदणी परवाना तनलांबन करण्याबाबत उपसांचालक (पययटन) याांच्यामाफय त करण्यात 
आलेल्या तशफारशी सांदभात सांचालक, पययटन सांचालनालय याांच्याकडे 30 तदवसाांच्या आत 
अपील करता येईल.  

सांचालक, पययटन सांचालनालय याांनी तदलेल्या तनणयया तवरुध्द 30 तदवसाांच्या आत प्रधान 
सतचव (पययटन) याांच्याकडे अपील करता येईल. प्रधान सतचव (पययटन) याांनी तदलेला तनणयय 
अांततम राहील. 

महाराष्ट्राबाहेरील आयोजकाांना महाराष्ट्रातील भौगोतलक सीमेअांतगयत साहसी पययटन 
उपक्रम राबवायचा असल्यास या धोरणा अांतगयत नोंदणी करणे वकवा नोंदणीकृत 
सेवादात्यामाफय त पययटन उपक्रम करणे बांधनकारक राहील. महाराष्ट्रातील आयोजक 
महाराष्ट्रातील सदस्याांसाठी राज्याबाहेर पययटन (उदा. तहमालयातील रेक, राफ्टटग आतण 
पॅराग्लायवडग इत्यादी.) आयोतजत करत असले तर अशा आयोजकाांनी कें द्रीय पययटन 
मांत्रालयाच्या, ATOAI च्या सुरक्षा मागयदशयक सुचनाांच ेव त्या त्या राज्यातील तनयमावलीचे पालन 
कराव.े  

जतमनीवरील क्रीडा प्रकारातील तगयारोहण, तगरीभ्रमण अशा पययटन उपक्रमाांचे आयोजन 
राखीव सांरतक्षत वने, सावयजतनक उद्याने व अभयारण्ये या तठकाणी करायचे असल्यास वन तवभाग 
तसचे, कें द्रीय पुरातत्व तवभाग व राज्य पुरातत्व तवभाग याांच्या अखत्यारीतील स्थळाांबाबत त्या 
त्या तवभागाचे प्रचतलत कायदे व तनयमाांचे पालन करणे बांधनकारक राहील. त्याचप्रमाणे 
राज्यातील धरणाांमधील साहसी पययटन प्रकाराकतरता जलसांपदा/जलसांधारण तवभाग/स्थातनक 
स्वराज्य सांस्था याांची परवानगी घेणे आवश्यक राहील. साहसी पययटन उपक्रम प्रकाराच्या 
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अनुषांगाने कें द्र/राज्य सरकारच्या ज्या तवभागाांची परवानगी आवश्यक असेल त्या सवय परवानग्या 
घेणे बांधनकारक राहील.  

भतवष्ट्यात अशा तवतवध तवभागाांच्या लागणाऱ्या परवानग्याांसाठी एक तखडकी योजने 
माफय त Online पद्धतीची व्यवस्था उभारण्यासाठी पययटन तवभाग आवश्यक ती काययवाही करेल. 
पययटन तवभाग ततन्ही वगयवारीतील साहसी पययटन उपक्रम प्रकाराांकतरता प्रतशक्षण कें द्र 
उभारण्यासाठी आवश्यक ती सवय काययवाही करेल. 

20. सुरक्षा व्यवस्थापन- 

जमीन, हवा व पाणी या तठकाणी आयोतजत करण्यात येणारे तवतवध साहसी पययटन 
उपक्रम सुरतक्षत व तशस्तबध्दतरत्या आयोतजत करण्यासाठीच्या सतवस्तर आतण तपशीलवार 
सुरक्षा मागयदशयक सूचना पययटन तवभागाच्या www.maharashtratourism.gov.in या सांकेत 
स्थळावर उपलब्ध करुन तदल्या जातील. सतवस्तर सुरक्षा मागयदशयक सूचनाांची प्रपत्र ेतवषयानुसार 
साहसी पययटन उपक्रम आयोजकाांना मातहतीसाठी पययटन तवभागाच्या 
www.maharashtratourism.gov.in या सांकेत स्थळावर पहाता येतील.  

प्रपत्र अ - मागयदशयक अनुक्रमतणका 

प्रपत्र ब - सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली 

प्रपत्र क - जतमनीवरील साहसी पययटन उपक्रमाांसाठी सुरक्षा मागयदशयक सूचना 

प्रपत्र ड - पाण्यातील साहसी पययटन उपक्रमाांसाठी सुरक्षा मागयदशयक सूचना 

प्रपत्र इ - हवतेील साहसी पययटन उपक्रमाांसाठी सुरक्षा मागयदशयक सूचना 

प्रपत्र फ - साहसी पययटन उपक्रमाांसाठी प्रारूप आतण नमुने  

सदर शासन तनणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 202108241644238923 असा आहे.   हा 
आदेश तडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांतकत करून काढण्यात येत आहे. 
 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
 

(र.ज.कदम) 
अवर सतचव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रतत, 
1. मा. राज्यपाल याांचे प्रधान सतचव, राजभवन, मुांबई. 
2. मा. मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सतचव, मांत्रालय, मुांबई-32. 
3. मा. उपमुख्यमांत्री याांचे सतचव, मांत्रालय, मुांबई-32. 
4. मा. मांत्री(पययटन) याांचे खाजगी सतचव, मांत्रालय, मुांबई-32. 
5. मा. राज्यमांत्री (पययटन) याांचे खाजगी सतचव,मांत्रालय, मुांबई-32. 
6. मा. सवय मांत्री / राज्यमांत्री याांचे खाजगी सतचव,मांत्रालय, मुांबई-32. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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7. मा. तवरोधी पक्षनेता, तवधानपतरषद, तवधानभवन, मुांबई. 
8. मा. तवरोधी पक्षनेता, तवधानसभा, तवधानभवन, मुांबई. 
9. मा. सवय तवधानपतरषद सदस्य, तवधानमांडळ, मुांबई. 
10. मा. सवय तवधानसभा सदस्य, तवधानमांडळ, मुांबई. 
11. मा. मुख्य सतचव, मांत्रालय, मुांबई. 
12. अपर मुख्य सतचव / प्रधान सतचव / सतचव, सवय मांत्रालयीन तवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
13. सांचालक, पययटन सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 
14. व्यवस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र पययटन तवकास महामांडळ, मुांबई. 
15. सवय तवभागीय आयुक्त. 
16. सवय तजल्हातधकारी. 
17. सवय महानगरपातलका आयुक्त. 
18. सवय मुख्य काययकारी अतधकारी, सवय तजल्हा पतरषद. 
19. सवय पोतलस आयुक्त. 
20. सवय तजल्हा पोतलस अतधक्षक. 
21. तनवड नस्ती, कायासन-पययटन.   

**** 
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