केंद्रिय माद्रिती अद्रिकार अद्रिद्रियम 2005 कलम 4(1)(ब) मिील 17 बाबींवरील माद्रिती
कलम 4 (1) (ख) (एक)
पयय टि व साांस्कृ द्रतक कायय द्रवभाग, मिाराष्ट्र शासि, मांत्रालय, द्रवभागातील काये व कतयव्ये याांचा
तपशील
कायालयाचे िाव :

पर्यटन व साांस्कृ तिक कार्य तवभाग (खुद्द), मांत्रालर्, मुांबई.

पत्ता :
द्रवभाग प्रमुख :

अतभलेख कक्ष क्र.22, िळमजला, मांत्रालर् (मुख्र् इमारि), मादाम कामा
मागय, हु िात्मा राजगुरु चौक, मुांबई-400 032.
प्रधान सतचव/सतचव

शासकीय द्रवभागाचे िाव :

पर्यटन व साांस्कृ तिक कार्य तवभाग (खुद्द), मांत्रालर्, मुांबई

कायय क्षेत्र :

प्रशासकीर् तवभाग महाराष्ट्र राज्र् /कार्ानुरुप : महाराष्ट्र राज्र्

सवय सांबांद्रित कमयचारी :

प्रधान सतचव/सतचव(भाप्रसे) -1, वगय अ -8, ब(राजपतत्रि) -6,
ब(अराजपतत्रि)-18, क - 14, ड - 7 = एकूण - 54

कायय :-

राज्र्ािील पर्यटन स्थळाांना प्रतसध्दी दे वून अशा तिकाणी मूलभूि
सोर्ीसुतवधा उपलब्ध करुन त्र्ाचा तवकास करणे व त्र्ाद्वारे राज्र्ािील
पर्यटनास चालना दे णे हे पर्यटन तवभागाचे प्रमुख कार्य आहे . र्ाचप्रमाणे
राज्र्ािील साांस्कृ तिक वारसाांची लोकाांना जाणीव व्हावी व त्र्ाचे सां रक्षण
व सांवधयन व्हावे र्ादष्ट्ृ टीने साांस्कृ तिक कार्य तवभागाकडू न तवतवध र्ोजना
राबतवण्र्ाि र्ेिाि.

साांस्कृ तिक कार्यक्रमाच्र्ा माध्र्मािून लोकाांमध्र्े

भावनात्मक ऐक्र् तनमाण करण्र्ाचा प्रर्त्न र्ा तवभागामार्यि केला जािो.
तवभागाच्र्ा

कार्ातवषर्ी

तवस्िृि

www.maharashtra.gov.in

मातहिी

महाराष्ट्र

शासनाच्र्ा

र्ा सांकेिस्थळावर िसेच तवभागाच्र्ा

cultural.maharashtra.gov.in र्ा सांकेिस्थळावर उपलब्ध आहे .
कामाचे द्रवस्तृत स्वरुप :

तवभागाच्र्ा कार्ातवषर्ी तवस्िृि मातहिी महाराष्ट्र शासनाच्र्ा

www.maharashtra.gov.in र्ा सांकेिस्थळावर िसेच तवभागाच्र्ा
cultural.maharashtra.gov.in र्ा सांकेिस्थळावर उपलब्ध आहे .
कायालयीि दूरध्विी क्रमाांक

22025608

व वेळा :-

सकाळी 9.45 िे सांध्र्ाकाळी 6.15

साप्ताद्रिक सुट्टी व द्रवद्रशष्ट्ट
सेवेसाठी ठरद्रवलेल्या वेळा :-
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शतनवार/ रतववार शासकीर् सुट्टी व्र्तितरक्ि कार्ालर्ीन कामाचे तदवस

1

पर्यटन व साांस्कृतिक कार्य तवभागाचे (मांत्रालर् खुद्द) रचनात्मक तववरणपत्र
मा.मांत्री, साांस्कृतिक कार्य

´ÖÖ.राज्र्´ÖÓ¡Öß, साांस्कृतिक कार्य
सतचव, साांस्कृ तिक कार्य
(अतितरक्ि कार्यभार)

उप सतचव (२ पदे )

´ÖÖ.´ÖÓ¡Öß, पर्यटन
मा.राज्र्मांत्री, पर्यटन

प्रधान सतचव,पर्यटन

उप सतचव (१ पद)

साांस्कृतिक कार्य

(पर्यटन)

अवर सतचव (3 पदे )

अवर सतचव (१ पद) (पर्यटन)

साांस्कृतिक कार्य

कक्ष अतिकारी (५ पदे )
साांस्कृतिक कार्य

कक्ष अतिकारी (१ पद) (पर्यटन)

सहार्क कक्ष अतिकारी (10 पदे )

सहार्क कक्ष अतिकारी (2 पदे )

तलतपक टां कलेखक (११ पदे )

तलतपक टां कलेखक (१ पद)

उच्चश्रेणी लघुलेखक (3 पदे )
तनम्नश्रेणी लघुलेखक (१ पद)

उच्चश्रेणी लघुलेखक (2 पदे )

तिपाई (2 पदे )

लघुटांकलेखक (१ पद)
वाहनचालक (2 पदे )
नाईक (१ पद)
तिपाई (4 पदे )
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कलम 4 (1) (ख) (दोि) िमुिा(अ)
पर्यटन व साांस्कृ तिक कार्य तवभाग, (खुद्द) मांत्रालर्, मुांबई. कार्ालर्ािील अतधकारी
व कमयचारी र्ाांच्र्ा अतधकाराांचा िपशील.
क
अिु.

पदिाम

अद्रिकार

कोणत्या कायदा/द्रियम/

आर्थिक

शासि द्रिणयय/पद्ररपत्रकािुसार

प्रधान सतचव/

आर्थथक

सामान्र् प्रशासन तवभाग अतधसूचना

सतचव

अतधकार

क्र.शाकातन-1006-प्र.क्र.23/2006/

क्र.
1

अद्रभप्राय

18(र व का), तद.31.05.2006
अन्वर्े एक स्विांत्र मांत्रालर्ीन
प्रशासकीर् तवभाग म्हणून तनर्थमिी
ख
2

प्रधान सतचव/
सतचव

प्रशासकीर्
अतधकार

महाराष्ट्र नागरी सेवा
(सेवेच्र्ा सवयसाधारण शिी) तनर्म
1981
ग

3

प्रधान सतचव/

र्ौजदारी

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वियणक
ू )

सतचव

अतधकार

तनर्म 1979.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (तशस्ि व
अपील) तनर्म 1979
घ

4

प्रधान सतचव/
सतचव

4

प्रधान सतचव/
सतचव

अधयन्र्ार्ीक
अतधकार

सामान्र् प्रशासन तवभाग
तवभागीर् चौकशी तनर्मपुस्स्िका,
1991
र्

न्र्ातर्क
अतधकार

सामान्र् प्रशासन तवभाग
तवभागीर् चौकशी तनर्मपुस्स्िका,
1991
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कलम 4 (1) (ख) (दोि) िमुिा(ब)
पर्यटन व साांस्कृ तिक कार्य तवभाग, (खुद्द) मांत्रालर्, मुांबई. र्ा कार्ालर्ािील अतधकारी व कमयचारी
र्ाांच्र्ा कियव्र्ाचा िपशील.
अ.

पदिाम

कतयव्ये व जबाबदाऱ्या

कोणत्या
कायदा/द्रियम/शासि

क्र.
1

अद्रभप्राय

द्रिणयय/पद्ररपत्रकािुसार
प्रधान सतचव/ तवभागाशी सांबांधीि राज्र् शासनाच्र्ा तवतवध 1. सामान्र् प्रशासन तवभाग
सतचव

र्ोजनाांची

अांमलबजावणी

करणेसािी अतधसूचना

क्र.शाकातन-

राज्र्ािील पर्यटन स्थळाांना प्रतसध्दी दे ऊन अशा 1006-प्र.क्र.23/2006/18
तिकाणी मूलभूि सोर्ीसुतवधा उपलब्ध करून (रवका), तद.31.05.2006
त्र्ाचा तवकास करणे व त्र्ाद्वारे राज्र्ािील

2. मुांबई तवतिर् तनर्म
1959
साांस्कृ तिक वारसाांची लोकाांना जाणीव व्हावी व
3. महाराष्ट्र आकस्स्मक
त्र्ाचे सांरक्षण व सांवधयन व्हावे र्ा दष्ट्ृ टीने
खचय तनर्म 1965
साांस्कृ तिक कार्य तवभागाकडू न तवतवध र्ोजना 4. तवतिर् अतधकार तनर्म
पर्यटनास चालना दे णे. र्ाचप्रमाणे राज्र्ािील

राबतवणे. साांस्कृ तिक कार्यक्रमाच्र्ा माध्र्मािून

पुस्स्िका 1978

लोकाांमध्र्े भावनात्मक ऐक्र् तनमाण करणे. 5. महाराष्ट्र नागरी सेवा
इत्र्ादी उतद्दष्ट्टे साध्र् करण्र्ासािी तवभागाच्र्ा (वियणक
ू ) तनर्म 1979.
प्रशासकीर्

तनर्ांत्रणाखालील

तवभाग/

महामांडळाांवर तनर्ांत्रण िे वणे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा
(तशस्ि व अपील) तनर्म
1979
6.
सा.प्र.तव. तवभागीर्
चौकशी पुस्स्िका- 1991

2

सह / उप

तवभागाच्र्ा तनम्न नमुद तवभाग/ महामांडळाांवर सेवाप्रवेश तनर्मानुसार

सतचव, पर्यटन

प्रशासकीर् तनर्ांत्रण िे वणे. तवभागाशी सांबांधीि कियव्र् व जबाबदाऱ्र्ा पार

व साांस्कृ तिक

राज्र्

कार्य तवभाग

अांमलबजावणी करणे.

शासनाच्र्ा

तवतवध

र्ोजनाांची पाडणे.

1. महाराष्ट्र राज्र् पर्यटन तवकास
महामांडळ, मर्ा. मुांबई.
2. पर्यटन सांचालनालर्, मुांबई
3. महाराष्ट्र तचत्रपट रां गभूमी आतण
साांस्कृ तिक तवकास महामांडळ, मर्ा.
दादासाहे ब र्ाळके तचत्रनगरी,
गोरे गाव, मुांबई.
4. कोल्हापूर तचत्रनगरी महामांडळ
मर्ातदि, कोल्हापूर
5. पुराित्त्व व वस्िुसांग्रहालर्
सांचालनालर्, महाराष्ट्र राज्र्, मुांबई.
6. साांस्कृ तिक कार्य सांचालनालर्,
महाराष्ट्र राज्र्, मुांबई.
7. पुरातभले ख सांचालनालर्, मुांबई.
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सह / उप
सतचव, पर्यटन
व साांस्कृ तिक
कार्य तवभाग

3

अवर सतचव

8. पु.ल.दे शपाांडे महाराष्ट्र कला
अकादमी, मुांबई.
9. दशयतनका तवभाग, मुांबई.
10. रां गभूमी प्रर्ोग पतरतनरीक्षण मांडळ,
मुांबई.
11. महाराष्ट्र राज्र् हहदी सातहत्र्
अकादमी, मुांबई
तवभागािील तवषर्ाच्र्ा वाटपानुसार नेमन
ु

सेवाप्रवेश तनर्मानुसार

तदले ली कामे

कियव्र् व जबाबदाऱ्र्ा पार

कियव्र् व जबाबदाऱ्र्ा पार
पाडणे.

सेवाप्रवेश तनर्मानुसार
पाडणे.

4

कक्ष

तवभागािील तवषर्ाच्र्ा वाटपानुसार नेमन
ु

सेवाप्रवेश तनर्मानुसार

अतधकारी

तदले ली कामे

कियव्र् व जबाबदाऱ्र्ा पार
पाडणे.

5

सहार्क कक्ष

तवभागािील तवषर्ाच्र्ा वाटपानुसार नेमन
ु

सेवाप्रवेश तनर्मानुसार

अतधकारी

तदले ली कामे

कियव्र् व जबाबदाऱ्र्ा पार
पाडणे.

6

उच्चश्रेणी-

तवभागािील तवषर्ाच्र्ा वाटपानुसार नेमन
ु

सेवाप्रवेश तनर्मानुसार

लघुलेखक

तदले ली कामे

कियव्र् व जबाबदाऱ्र्ा पार
पाडणे.

7

तनम्नश्रेणीलघुलेखक

8

लघुटांकले खक

तवभागािील तवषर्ाच्र्ा वाटपानुसार नेमन
ु

सेवाप्रवेश तनर्मानुसार

तदले ली कामे.

कियव्र् व जबाबदाऱ्र्ा पार
पाडणे.

तवभागािील तवषर्ाच्र्ा वाटपानुसार नेमन
ु

सेवाप्रवेश तनर्मानुसार

तदले ली कामे

कियव्र् व जबाबदाऱ्र्ा पार
पाडणे.

9

तलतपक-

कार्ालर्ीन तलतपक वगीर् व टां कले खनाचे

सेवाप्रवेश तनर्मानुसार

टां कले खक

काम करणे

कियव्र् व जबाबदाऱ्र्ा पार
पाडणे.

10

वाहन चालक

शासकीर् वाहन चालतवणे.

11

तशपाई

सेवाप्रवेश तनर्मानुसार
कियव्र् व जबाबदाऱ्र्ा पार
पाडणे.
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कलम 4 (1) (ख) (तीि)
तनणयर् प्रतक्रर्ेिील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उिरदातर्त्व तनस्चचि करुन कार्यपध्दिीचे प्रकाशन
(कामाचा प्रकार/नाांव)
कामाचे स्वरुप : प्रशासकीर् तवभाग म्हणून असलेली जबाबदारी पार पाडणे.
सांबांद्रित तरतूद : सवयसाधारणपणे तनणयर् प्रतक्रर्ेिील पर्यवेक्षण अ.मु.स./प्र. स./ सतचव /सह /उप सतचव
र्ाांचे स्िरावर करण्र्ाि र्ेिे.
तवभागाि कार्यरि असलेल्र्ा अतधकारी/कमयचारी र्ाांचेकडू न सवयसाधारणपणे खाली नमूद केल्र्ाप्रमाणे
कियव्र्े पार पाडली जािाि :कायासि

कामाचे स्वरुप

कामासाठी जबाबदार

अद्रभप्राय

अद्रिकारी / कमयचारी
पयय टि

साां.का.1

साां.का.2

साां.का.3

1. पर्यटन धोरण िरतवणे व त्र्ाची अांमलबजावणी
करणे
2. पर्यटन तवकासाच्र्ा दष्ट्ृ टीने पार्ाभूि सुतवधा
उपलब्ध करून दे णे.
3. पर्यटन स्थळाांना तवतहि दजा बहाल करण्र्ाचे
तनकष िरतवणे त्र्ा अनुषांगाने कार्यवाही करणे.
4. महाराष्ट्र पर्यटन तवकास महामांडळाकडू न तवतवध
र्ोजना राबवून घे णे व त्र्ाांची आस्थापना.
5. पर्यटन सांचालनालर् र्ोजना – आस्थापना
1. तचत्रनगरी-र्ोजना व आस्थापना
2. रां गभूतम प्रर्ोग पतरतनतरक्षण मांडळ-र्ोजना व आस्थापना
3. मरािी तचत्रपट महोत्सव, पुरस्कार सोहळा
4. महान व्र्क्िींच्र्ा जीवनावर तचत्रपट तनर्थमिीस
अथयसहाय्र्
5. दजेदार मरािी तचत्रपटाांना अथयसहाय्र्
6. नाटर्गृह बाांधकामासािी अथयसहाय्र्
7. राजा तदनकर केळकर सांग्रहालर्, पुणे र्ाांचे व्र्वस्थापन
तवषर्क बाबी
8. एक तखडकी र्ोजना
1. पुरातभलेख सांचालनालर्-र्ोजना व आस्थापना
2. दशयतनका तवभाग-र्ोजना व आस्थापना
3. पु.ल.दे शपाांडे महाराष्ट्र कला अकादमी-र्ोजना
व आस्थापना
1. पुराित्व व वस्िुसांग्रहालर् सांचालनालर्-र्ोजना व
आस्थापना
2. राज्र् सांरतक्षि स्मारक घोतषि करण्र्ाची कार्यवाही
3. राज्र्ाि सांरतक्षि स्मारक कार्यक्रम परवानगी दे णेबाबि
4. महाराष्ट्र - वैभव सांगोपन र्ोजना
5. रार्गड तकल्ला व पतरसर तवकास आराखडा
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सह/उप सतचव
अवर सतचव
कक्ष अतधकारी
सहार्क कक्ष अतधकारी
तलतपक-टां कलेखक

उप सतचव
अवर सतचव
कक्ष अतधकारी
सहार्क कक्ष अतधकारी
तलतपक-टां कलेखक

उप सतचव
अवर सतचव
कक्ष अतधकारी
सहार्क कक्ष अतधकारी
तलतपक-टां कलेखक
उप सतचव
अवर सतचव
कक्ष अतधकारी
सहार्क कक्ष अतधकारी
तलतपक-टां कलेखक

6

साां.का.4

आस्िापिा

समन्वय

1. साांस्कृ तिक कार्य सांचालनालर्-र्ोजना व
आस्थापना
2. हहदी/गुजरािी/हसधी सातहत्र् अकादमीशी सवय
सांबांधीि बाबी
3. साांस्कृ तिक धोरणाची अांमलबजावणी
1. पर्यटन व साांस्कृ तिक कार्य तवभाग (मांत्रालर्
खुद्द) आस्थापनातवषर्क सवय बाबी
2. नोंदणी शाखा
3. सांगणक समन्वर् शाखा
4. तवभाग व क्षेतत्रर् कार्ालर्ाांचा वाहन आढावा
5. गोपनीर् अहवाल
1. तवभागाांिगयि एक पेक्षा अनेक कार्ासनाशी
सांबांधीि कामकाजाचे समन्वर्
2. तवधानमांडळाशी तनगडीि सवय कामकाजाचे
समन्वर्
3. तवकाक प्रकरणाांचा आढावा
4. प्रलांतबि प्रकरणाांचा आढावा
5. आचवासनाचा आढावा

रोख शाखा 1. रोख शाखेशी सांबांतधि सवय प्रकारच्र्ा नोंदवह्या
अद्यर्ावि िे वणे
2. तवभागािील अतधकारी/कमयचारी वेिन अदा करणे ,
कार्ालर्ीन खचाची दे र्के अतधदान व लेखा
अतधकारी कार्ालर्ास सादर करणे .
3. अतधदान व लेखा कार्ालर्/महालेखापालाशी
सांबांधीि खचाचे िाळमेळ.
4. लेखा परीक्षणाबाबि सवय प्रकारची कामे.
5. तवभागािील अतधकारी/कमयचारी सेवा पुस्िके
अिय सांकल्प 1. सांपण
ू य तवभागाच्र्ा अथयसांकल्प तवषर्क बाबींवरील
कार्यवाही
2. लोकलेखा सतमिी
3. अांदाज सतमिी
4. महालेखापालाांकडू न प्राप्ि होणाऱ्र्ा सवय अहवालािील
कार्यवाही (उदा.तवतनर्ोजन लेखे, नागरी अहवाल,
वातणस्ज्र्क अहवाल इ.)
5. सवय वैधातनक सतमत्र्ाांचे कामकाज
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उप सतचव
अवर सतचव
कक्ष अतधकारी
सहार्क कक्ष अतधकारी
तलतपक-टां कलेखक
उप सतचव
अवर सतचव
कक्ष अतधकारी
सहार्क कक्ष
अतधकारी
तलतपक-टां कलेखक
सह/उप सतचव
अवर सतचव
कक्ष अतधकारी
सहार्क कक्ष
अतधकारी
तलतपक-टां कलेखक
सह/उप सतचव
अवर सतचव
कक्ष अतधकारी
सहार्क कक्ष
अतधकारी
तलतपक-टां कलेखक

उप सतचव
अवर सतचव
कक्ष अतधकारी
सहार्क कक्ष
अतधकारी
तलतपक-टां कलेखक

7

कलम 4 (1) (ख) (चार) िमुिा(अ)
िमुन्यामध्ये कामाचे प्रकटीकरण
क्र.

काम/कायय

अद्रभप्राय

पयय टि
1
2

थांड हवेच्र्ा तिकाणाांचा व सुटी तशबीराांचा तवकास तवभागाशी सांबांधीि राज्र् शासनाच्र्ा धोरणानुसार
करणे.

र्ोजनाांची अांमलबजावणी करणेसािी

ध्वनीप्रकाश कार्यक्रम.

तवभागाशी सांबांधीि राज्र् शासनाच्र्ा धोरणानुसार
र्ोजनाांची अांमलबजावणी करणेसािी

3

महाराष्ट्र राज्र्ाची आर्थथकदष्ट्ृ या भरभराट तवभागाशी सांबांधीि राज्र् शासनाच्र्ा धोरणानुसार
होण्र्ाच्र्ा दष्ट्ृ टीने पर्यटन क्षेत्राचा तवकास करणे र्ोजनाांची अांमलबजावणी करणेसािी
आतण राज्र्ाच्र्ा आर्थथक तवकासामध्र्े पर्यटनाचे
र्ोगदान वाढतवणे.

4

एकास्त्मक पर्यटनाचा तवकास करण्र्ाच्र्ादष्ट्ृ टीने तवभागाशी सांबांधीि राज्र् शासनाच्र्ा धोरणानुसार
उतद्दष्ट्टे िर्ार करणे आतण अस्स्ित्वाि असलेल्र्ा र्ोजनाांची अांमलबजावणी करणेसािी
साधन सामुग्रीच्र्ा पतरक्रमेि वाढ करणे -तकल्ले ,
सागरी पर्यटन, पर्ावरण आतण वन पर्यटन
इत्र्ादी.

5

महाराष्ट्र राज्र् पर्यटनाचा एकास्त्मक भाग म्हणून तवभागाशी सांबांधीि राज्र् शासनाच्र्ा धोरणानुसार
राज्र्ाचा वारसा, सांस्कृ िी, कला, तशल्पे र्ाांचा र्ोजनाांची अांमलबजावणी करणेसािी
तवकास करणे.

6

तनसगय, सांस्कृ िी, वारसा र्ाांचे सांरक्षण आतण तवभागाशी सांबांधीि राज्र् शासनाच्र्ा धोरणानुसार
सांवधयन र्ासािी साधनसांपिीचा प्रमाणबध्द र्ोजनाांची अांमलबजावणी करणेसािी
उपर्ोग करून घे णे.

7

पर्यटन स्थळाांवरील साधनसामुग्रीचा तवकास तवभागाशी सांबांधीि राज्र् शासनाच्र्ा धोरणानुसार
करणे आतण पर्यटन सुतवधाांमध्र्े सुधारणा करणे. र्ोजनाांची अांमलबजावणी करणेसािी

8

तवतवध प्रदशयने, मेळे आतण उत्सव र्ामधून तवभागाशी सांबांधीि राज्र् शासनाच्र्ा धोरणानुसार
महाराष्ट्रािील पर्यटन तवषर्क बाबींचे दशयन र्ोजनाांची अांमलबजावणी करणेसािी
घडतवणे.

9

पर्यटकाांच्र्ा सुरतक्षििेच्र्ा दष्ट्ृ टीने आवचर्क तवभागाशी सांबांधीि राज्र् शासनाच्र्ा धोरणानुसार
पावले उचलणे.
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र्ोजनाांची अांमलबजावणी करणेसािी

8

अ. क्र.

काम/कायय

अद्रभप्राय

साांस्कृ द्रतक कायय द्रवभाग
1

मरािी तचत्रपट महोत्सवाचे आर्ोजन करणे, उत्कृ ष्ट्ट तचत्रपट तवभागाशी
तनर्थमिीसािी प्रोत्साहन दे णे व त्र्ाांना पुरस्कार दे णे.

धोरणानुसार

सांबांधीि

राज्र्

र्ोजनाांची

शासनाच्र्ा

अांमलबजावणी

करणेसािी.
2

मरािी नाय महोत्सव, भारिरत्न पांतडि भीमसेन जोशी तवभागाशी
शास्त्रीर् सांगीि महोत्सव, महाराष्ट्र राज्र् िमाशा महोत्सव धोरणानुसार
र्ाांचे आर्ोजन करणे.

3

सांबांधीि

राज्र्

र्ोजनाांची

शासनाच्र्ा

अांमलबजावणी

करणेसािी

साांस्कृ तिक व मनोरां जन क्षेत्रामध्र्े काम करणाऱ्र्ा तवतवध तवभागाशी
कलापथकाांना व साांस्कृ तिक सांस्थाना सहार्क अनुदान दे णे. धोरणानुसार

सांबांधीि

राज्र्

र्ोजनाांची

शासनाच्र्ा

अांमलबजावणी

करणेसािी
4

महाराष्ट्रािील वृध्द सातहस्त्र्क व कलाकार र्ाांना मानधन तवभागाशी
दे णे.

धोरणानुसार

सांबांधीि

राज्र्

र्ोजनाांची

शासनाच्र्ा

अांमलबजावणी

करणेसािी
5

भारि सरकारच्र्ा वाधयक्र् व एकास्त्मकृ ि र्ोजनेखाली तवभागाशी
कलाकाराांना व लेखकाांना अथयसहाय्र् दे णे.

धोरणानुसार

सांबांधीि

राज्र्

र्ोजनाांची

शासनाच्र्ा

अांमलबजावणी

करणेसािी
6

नाय व सांगीि क्षेत्रािील वृध्द हकवा मृि झालेल्र्ा श्रेष्ट्ि तवभागाशी
सांगीिकाराांच्र्ा जुन्र्ा व दुर्थमळ असलेल्र्ा ग्रामोर्ोन धोरणानुसार
िबकड्ाांची ध्वतनर्ीि िर्ार करणे.

7

राज्र्

र्ोजनाांची

शासनाच्र्ा

अांमलबजावणी

करणेसािी

राष्ट्रीर् नाय महोत्सवामध्र्े भाग घे ण्र्ासािी नाय पथके तवभागाशी
पाितवणे.

सांबांधीि

धोरणानुसार

सांबांधीि

राज्र्

र्ोजनाांची

शासनाच्र्ा

अांमलबजावणी

करणेसािी
8

तवतवध प्रकारच्र्ा दे ण्र्ाि र्ेणाऱ्र्ा पुरस्काराांची र्ादी :-

1. महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार,

2. ज्ञानोबा िुकाराम जीवन गौरव पुरस्कार,
3. लिा मांगेिकर जीवन गौरव पुरस्कार,

तवभागाशी
धोरणानुसार

सांबांधीि

राज्र्

र्ोजनाांची

शासनाच्र्ा

अांमलबजावणी

करणेसािी

4. नटवर्य प्रभाकर पणिीकर महाराष्ट्र रां गभूमी जीवन
गौरव पुरस्कार,
5. सांगीिाचार्य कै. बळवांि पाांडूरांग िथा अण्णासाहे ब
तकलोस्कर सांगीि रां गभूमी जीवन गौरव पुरस्कार,
6. राज्र् साांस्कृतिक पुरस्कार,
7. राजकपूर जीवन गौरव व तविेष र्ोगदान पुरस्कार,
8. तचत्रपिी व्ही. िाांिाराम जीवन गौरव व तविेष र्ोगदान
पुरस्कार,
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9

9. िमािा सम्राज्ञी कै. तवठाबाई नारार्णगाांवकर जीवन
गौरव पुरस्कार,
10. भारिरत्न पां. भीमसेन जोिी िास्त्रीर् सांगीि जीवन
गौरव पुरस्कार,

9

नवी तदल्ली र्ेथे आर्ोतजि करण्र्ाि र्ेणाऱ्र्ा प्रजासिाक तवभागाशी
तदनाच्र्ा सोहळ्र्ाि भाग घे ण्र्ासािी लोकनृत्र् पथके धोरणानुसार
पाितवणे/तचत्ररथ िर्ार करणे

10

प्रोत्साहन दे णे त्र्ाांचे जिन करणे इत्र्ादी बाबि धोरणात्मक धोरणानुसार
11

राज्र्

र्ोजनाांची

शासनाच्र्ा

अांमलबजावणी

करणेसािी

नायगृहे व नायप्रर्ोग िसेच तवतवध रां गमांचीर् कलाांना तवभागाशी
तनणयर् घे णे.

सांबांधीि

सांबांधीि

राज्र्

र्ोजनाांची

शासनाच्र्ा

अांमलबजावणी

करणेसािी

महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराित्त्वीर् स्थळे व अवशेष तवभागाशी
अतधतनर्म 1960 (1961 चा अतधतनर्म 12 वा) मधील धोरणानुसार

सांबांधीि

राज्र्

र्ोजनाांची

शासनाच्र्ा

अांमलबजावणी

कलम 30 व महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराित्त्वीर् स्थळे करणेसािी.
व अवशेष तनर्म 1962 मधील तनर्म 45 िे 49 र्ामधील
िरिूदीनुसार राज्र् सांरतक्षि स्मारकाांचे जिन सांवधयन व
सांरक्षण करणे र्ाबाबि धोरणात्मक तनणयर् घे णे.
12

महाराष्ट्र राज्र् हहदी /हसधी/गुजरािी अकादमी.

तवभागाशी
धोरणानुसार

सांबांधीि

राज्र्

र्ोजनाांची

शासनाच्र्ा

अांमलबजावणी

करणेसािी
13

महाराष्ट्र राज्र्ािील सवय तजल्हर्ाांचे मरािी व इांग्रजी भाषेि तवभागाशी
तजल्हा गॅझेतटर्र प्रकातशि करणे.

धोरणानुसार

सांबांधीि

राज्र्

र्ोजनाांची

शासनाच्र्ा

अांमलबजावणी

करणेसािी
https://gazetteers.maharashtra.gov.in
14

राज्र् सरकारच्र्ा अतभलेख्र्ाांचे जिन व्र्वस्थापन करणे, तवभागाशी
ऐतिहातसक महत्वाच्र्ा अतभलेखाांचे जिन, सांपादन व धोरणानुसार
सवेक्षण करणे. र्ाबाबि धोरणात्मक तनणयर् घे णे.

15

सांबांधीि

राज्र्

र्ोजनाांची

शासनाच्र्ा

अांमलबजावणी

करणेसािी

तचत्रपट तनर्थमिी उद्योगास प्रोत्साहन दे ण्र्ासािी, तचतत्रकरण तवभागाशी
स्थळे तनमाण करणे र्ासािी आधुतनक सोर्ी सुतवधा धोरणानुसार

सांबांधीि

राज्र्

र्ोजनाांची

शासनाच्र्ा

अांमलबजावणी

उपलब्ध करून दे ण्र्ासािी महाराष्ट्र तचत्रपट, रां गभूमी आतण करणेसािी
साांस्कृ तिक तवकास महामांडळ, गोरे गाव, मुांबई व कोल्हापूर
तचत्रनगरी महामांडळ, कोल्हापूर र्ाांचे कामकाजावर तनर्ांत्रण
िे वणे.
16

रां गभूमी प्रर्ोग पतरतनतरक्षण मांडळामार्यि सांतहिा िपासून तवभागाशी
प्रमातणि करुन दे णे.

धोरणानुसार

सांबांधीि

राज्र्

र्ोजनाांची

अांमलबजावणी

करणेसािी
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शासनाच्र्ा

10

17

तवतवध रां गमांचीर् कला व इिर कलाांचे सांगोपन, जिन व तवभागाशी
सांवधयन

करण्र्ासािी

पु.ल.दे शपाांडे

महाराष्ट्र

अकादमीची स्थापना, धोरणात्मक तनणयर् घे णे.
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कला धोरणानुसार

सांबांधीि

राज्र्

र्ोजनाांची

शासनाच्र्ा

अांमलबजावणी

करणेसािी

11

कलम 4 (1) (ख) (चार) िमुिा(ब)
कामाची कालमर्ादा प्रत्र्ेक काम स्विांत्रपणे हािी घे िल्र्ापासून कार्य तनर्मावलीनुसार
प्रत्र्ेक कामाची कालमर्ादा :
अनु. क्र.

काम/कार्य

कामाचे प्रमाण

आर्थथक लक्ष

अतभप्रार्

1

वरीलप्रमाणे

वरीलप्रमाणे

--

--

कलम 4 (1) (ख) (पाच) िमुिा(अ)
कामाशी सांबांतधि तनर्म/अतधतनर्म
अ.क्र.

सुचना पत्रकानुसार तदलेले तवषर्

तनर्म क्रमाांक व वषय

अतभप्रार्
(असल्र्ास)

1

महाराष्ट्र शासनाच्र्ा

सामान्य प्रशासि

कार्यतनर्मावलीनुसार प्रशासकीर्

द्रवभाग आदे श

तवभागास नेमन
ू तदलेले तवषर्

क्र.आरओबी

--

1075/ओ ॲन्ड एम,
द्रद.26.06.1975

कलम 4 (1) (ख) (पाच) िमुिा (ब)
कामाशी सांबांतधि शासन तनणयर्
अनु.

शासन तनणयर्ानुसार तदलेले तवषर्

शासन तनणयर् क्रमाांक व वषय

अतभप्रार्

क्र.
1.

तवभागाचे शासन तनणयर्, महाराष्ट्र शासनाच्र्ा https://cultural.maharashtra.gov.in
सांकेिस्थळावर उपलब्ध केले आहे ि.

कलम 4 (1) (ख) (पाच) िमुिा (क)
कामाशी सांबांतधि पतरपत्रके
अनु. क्र.

शासन पतरपत्रकानुसार तदलेले

पतरपत्रक क्रमाांक व वषय

अतभप्रार् (असल्र्ास)

तवषर्
1.
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कामाशी सांबांतधि शासन पतरपत्रके, तवभागाि उपलब्ध आहे ि.

12

कलम 4 (1) (ख) (पाच) िमुिा (ड)
पर्यटन व साांस्कृ तिक कार्य र्ा तवभागाशी सांबांधीि कार्ालर्ीन/धोरणात्मक पतरपत्रके
अनु. क्र.

तवषर्

क्रमाांक

अतभप्रार् (असल्र्ास)

-- तनरां क --

कलम 4 (1) (ख) (पाच) िमुिा (इ)
पर्यटन व साांस्कृ तिक कार्य र्ा तवभागामध्र्े उपलब्ध दस्िाऐवजाांची र्ादी /दस्िाऐवजाांचा तवषर्
अनु.

दस्िाऐवजाांचा प्रकार

तवषर्

सांबांधीि व्र्क्िी

व्र्क्िींचे तिकाण उपरोक्ि
कार्ालर्ाि उपलब्ध

क्र.

नसल्र्ास

1
तवभागाशी सांबांतधि अतधतनर्म, तनर्म, शासन तनणयर्, पतरपत्रके तवभागाि उपलब्ध आहे ि.
िसेच तवभागाचे शासन तनणयर् https://cultural.maharashtra.gov.in र्ा सांकेिस्थळावर
उपलब्ध आहे ि.
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कलम 4 (1) (ख) (सिा)
पयय टि व साांस्कृ द्रतक कायय या द्रवभागामध्ये दस्ताऐवजाांची वगयवारी
अ.क्र.

तवषर्

1

2

1

लेखातवषर्क

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2

आस्थापना

1.
2.
3.
4.

3

ग्रांथपाल तन
भाांडारपाल

4

आवक-जावक
तलतपक

दस्िाऐवजाचा प्रकार
नस्िी/मस्टर/नोंदपुस्िक,
व्हाउचर इ.

प्रमुख बाबीचा

सुरतक्षि

िपशीलवार

िे वण्र्ाचा

3

4

5

अनु.3 प्रमाणे

5
5
20
5
5
5
5
5

वेिन दे र्के
दौरा दे र्के
कॅ शबुक
कार्ालर्ीन खचय
तवतनर्ोजन लेखे
खचय मेळ
अथयसांकल्प
भ.तन.तन.

कालावधी वषे

अर्थजि रजा प्रकरणे.
सेवा प्रवेश तनर्म प्रकरणे.
सेवा तनवृिी शासन तनणयर्
सेवातनवृिी कमयचाऱ्र्ाांची
सेवापुस्िके
5. वेिन तनस्चचिी र्ाईल
6. सवय प्रकारची अतग्रम नस्िी
7. कार्ालर्ीन आदे श
8. प्रतशक्षण
9. ऑडीट
10. मुदिवाढी सांबांधीि
11. शासकीर् तनवासस्थान
12. िाराांतकि प्रचन इ.

अनु.3 प्रमाणे

1.
2.
3.
4.

अनु.3 प्रमाणे

पुस्िके खरे दी
स्टे शनरी
लेखन सामुग्री व प्रपत्रे
पेस्ट कांरोल पत्रव्र्वहार इ.

1. आवक जावक नोंदवही
2. मुव्हमेंट रतजस्टर
3. मुद्ाांक नोंदवही

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

अनु.3 प्रमाणे

5
5
5

------
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कलम 4 (1) (ख) (सात) लागू िािी.

कलम 4 (1) (ख) (आठ) िमुिा (अ)
पयय टि व साांस्कृ द्रतक कायय द्रवभागाच्या सद्रमतीची यादी प्रकाद्रशत करणे
अ.

सतमिीचे नाव

सतमिीचे सदस्र्

क्र.

सतमिीचे

तकिी वेळा

उतद्दष्ट्टे

घे ण्र्ाि
र्ेिे

सतमिी
जनसामान्र्ाां

सतमिीचा
कार्यप्रवृिाांि
(उपलब्ध)

सािी
1

मतहला िक्रार
तनवारण सतमिी
तवभागाचा
कार्ालर्ीन
आदे श
क्र.आस्था2016/प्र.क्र.125
/आस्थापना
तद.21/10/2020

उप सतचव –अध्यक्ष
अवर सतचव/कक्ष
अतधकारी –सदस्य

तनर्माांची

आवचर्किे

अांमलबजावणी

नुसार

नाही

आहे

नाही

आहे

करणे

कक्ष अतधकारी -सदस्य
सद्रचव
टाटा इस्न्स्टयूट ऑर् सार्न्स
दे वनार, मुांबई र्ाांचे प्रतितनधी अशासकीय सदस्य

अन्वर्े सतमिी
गतिि
2

तवभागीर् पदोन्निी उप सतचव (आस्था.)सतमिी
(तवभागािील
तवषर्ाांसािी)
तवभागाचा

अध्यक्ष
अवर सतचव-सदस्य तिा

तनर्माांची

आवचर्किे

अांमलबजावणी

नुसार

करणे

मद्रिला प्रद्रतद्रििी

कार्ालर्ीन

अवर सतचव /कार्ासन

आस्थापना

क.अ./ अवर सतचव

आदे श क्र.सांकीणय - अतधकारी- सदस्य तिा
2014/प्र.क्र.152/ मागासवगीय प्रद्रतद्रििी
तद.23/07/2014 (आस्था.)-सदस्य सद्रचव
अन्वर्े सतमिी
गतिि
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3

50/55 वषा
पतलकडील
कमयचाऱ्र्ाांची

सतचव- अध्यक्ष
उप सतचव(आस्था)- सदस्य

पात्रपात्रिा

उपसतचव (साां. का)-सदस्य

िपासणी गट

अवर सतचव/कक्ष

“अ” व गट “ब”
राजपतत्रि
पुनर्थवलोकन

तनर्माांची

आवचर्किे

अांमलबजावणी

नुसार

नाही

आहे

नाही

आहे

करणे

अतधकारी, (आस्था.)सदस्य

सतमिी
तवभागाचा
कार्ालर्ीन
आदे श क्र.
पदस्था2014/प्र.क्र.129
/आस्थापना,
तद.9/7/2014
अन्वर्े सतमिी
गतिि
4

50/55 वषा
पतलकडील
कमयचाऱ्र्ाांची
पात्रपात्रिा
िपासणी
पुनर्थवलोकन
सतमिी
तवभागाचा

उप सतचव- अध्यक्ष
तवभागािील ज्र्ेष्ट्ि उप
सतचव- सदस्य

नुसार

करणे

मुक्ि जािी व भटक्र्ा
जमािी र्ा मागासवगापैकी)

आदे श क्र.

अवर सतचव/कक्ष

आस्थापना,

अांमलबजावणी

अतधकारी(अ.जा./अ.ज./तव

- सदस्य

2021/प्र.क्र.25/

आवचर्किे

अवर सतचव/कक्ष

कार्ालर्ीन
सांकीणय -

तनर्माांची

अतधकारी (आस्था.)सदस्य सद्रचव

तद.9/2/2021
अन्वर्े सतमिी
गतिि
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कलम 4 (1) (ख) (आठ) िमुिा (ब)
पयय टि व साांस्कृ द्रतक कायय द्रवभागाच्या अद्रिसभाांची यादी प्रकाद्रशत करणे
अिु.

सद्रमतीचे

सद्रमतीचे

क्र.

िाव

सदस्य

सद्रमतीचे उद्रिष्ट्टे

द्रकती वेळा
घेण्यात
ये ते

---

--

लागू िािी

--

सभा जि-

सभेच्या
कायय प्रवृत्ताांत

सामान्याांसाठी

(उपलब्ि)
--

--

कलम 4 (1) (ख) (आठ) िमुिा (क)
पयय टि व साांस्कृ द्रतक कायय द्रवभागाच्या पद्ररषदाांची यादी प्रकाद्रशत करणे
अनु.

सतमिीचे नाव

क्र.

सतमिीचे

सतमिीचे उतद्दष्ट्टे

सदस्र्

तकिी वेळा
घे ण्र्ाि र्ेिे

सभा जनसामान्र्ाांसािी

सभेच्र्ा
कार्यप्रवृिाांि
(उपलब्ध)

---

--

लागू िािी

--

--

--

कलम 4 (1) (ख) (आठ) िमुिा (ड)
पयय टि व साांस्कृ द्रतक कायय द्रवभागाच्या कोणत्यािी सांस्िे ची यादी प्रकाद्रशत करणे
अनु.

सतमिीचे नाव

क्र.

सतमिीचे

सतमिीचे उतद्दष्ट्टे

सदस्र्

तकिी वेळा
घे ण्र्ाि र्ेिे

सभा जनसामान्र्ाांसािी

सभेच्र्ा
कार्यप्रवृिाांि
(उपलब्ध)

---

--
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कलम 4 (1) (ख) (िऊ)
पयय टि व साांस्कृ द्रतक कायय द्रवभागातील अद्रिकाऱ्याांची व कमयचाऱ्याांची यादी
अ.क्र.

पदिाम

अद्रिकारी/

वगय

िोकरीवर रुजू

दुरध्विी

झाल्याचा

क्रमाांक

कमयचाऱ्याांचे िाव

द्रदिाांक
1.

प्रधान सतचव(पर्यटन)

2.

सतचव (साां.का.)

3.

श्रीमिी वल्सा नार्र

सांवगय पद (भाप्रसे)

---

22023472

श्री. सौरभ तवजर्

सांवगय पद (भाप्रसे)

---

22617410

श्रीम.उज्ज्वला सां.
दाांडेकर
श्री.तव.रा.थोराि

गट-अ

20-07-1988

22022702

गट-अ

04-03-1989

22025612

श्री.शै.िु.जाधव

गट-अ

08-03-1985

22025609

हसह

(अतितरक्ि कार्यभार)

4.

उप सतचव
(पर्यटन)
उप सतचव

5.

उप सतचव

6.

अवर सतचव

श्री.र.ज.कदम

गट-अ

11-09-1985

22026029

7.

अवर सतचव

श्री.प्र.म.महाजन

गट-अ

02-12-1991

22026900

8.

अवर सतचव

श्री.सु.तद.पाष्ट्टे

गट-अ

07-03-1995

22026900

9.

अवर सतचव

श्री.बा.ई.सावांि

गट-अ

28-02-1995

22794094

10.

कक्ष अतधकारी

श्रीम.तव.व.कदम

गट-ब(राजपतत्रि)

26-07-1988

22025608

11.

कक्ष अतधकारी

श्री.सु.तन.लाांबािे

वगय-2

22-07-1992

22026029

12.

कक्ष अतधकारी

श्रीम.तश.स.कवळे

गट-ब (राजपतत्रि)

30-08-2007

22025607

13.

कक्ष अतधकारी

तरक्ि

गट-ब (राजपतत्रि)

----

----

14.

कक्ष अतधकारी

तरक्ि

गट-ब (राजपतत्रि)

----

----

15.

कक्ष अतधकारी

तरक्ि

गट-ब (राजपतत्रि)

----

----

16.

उच्चश्रेणी लघुलेखक

श्री.गो.सा.हचचोले

गट-ब

17.

उच्चश्रेणी
लघुलेखक(मरािी)

(साांस्कृ तिक कार्य)
(साांस्कृ तिक कार्य)

(ब-राजपतत्रि)

(मरािी)

F:\RTI प्रसिध्द करावयाच्या 17 बाबी 2021.docx
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22617410

29-10-1992

22024094

(अराजपतत्रि)
श्रीम. स्ने. प्र. गावडे

गट-ब
(अराजपतत्रि)
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18.

उच्चश्रेणी लघुलेखक

श्रीम.स्वािी सावांि

(इांग्रजी) (सतचव,

गट-ब

23-02-2011

22023472

29-11-2018

22022702

(अराजपतत्रि)

पर्यटन)

19.

उच्चश्रेणी

श्री.अतमि भा. कोरे

लघुलेखक(मरािी)

गट-ब
(अराजपतत्रि)

(पर्यटन)

20.

उच्चश्रेणी लघुलेखक

श्रीम. मर्ुरी पाांगशे

गट-ब

21.

तनम्नश्रेणी लघुलेखक

22.

लघुटांकले खक

23.

सहार्क कक्ष अतधकारी

24.

सहार्क कक्ष अतधकारी

25.

सहार्क कक्ष अतधकारी

26.

सहार्क कक्ष अतधकारी

27.

सहार्क कक्ष अतधकारी

28.

सहार्क कक्ष अतधकारी

29.

सहार्क कक्ष अतधकारी

30.

सहार्क कक्ष अतधकारी

31.

सहार्क कक्ष अतधकारी

32.

सहार्क कक्ष अतधकारी

33.

सहार्क कक्ष अतधकारी

34.

सहार्क कक्ष अतधकारी

35.

तलतपक टां कले खक

श्री.ओांकार मस्के

गट-क

30-05-2012

22025608

36.

तलतपक टां कले खक

श्री.तद्व.तक.वानखडे

गट-क

07-08-2015

22025608

37.

तलतपक टां कले खक

श्री.द.म.गावडे

गट-क

18-02-2016

22026029

38.

तलतपक टां कले खक

श्रीम. अ.तव.कोर्ले

गट-क

01-10-2016

22794094

39.

तलतपक टां कले खक

श्री. राहु ल सावांि

गट-क

01-06-2017

22024095

27-11-2015

22025612

(अराजपतत्रि)
तरक्ि

गट-ब

----

-----

(अराजपतत्रि)
तरक्ि

गट-ब

----

-----

(अराजपतत्रि)
श्री. अतनरुध्द दे शपाांडे

गट-ब

09-03-1995

22025607

24-05-2014

22794095

06-08-2015

22026029

01-09-1989

22794094

10-02-2017

22794097

05-02-2010

22025608

09-07-2008

22085608

11-06-2019

22026029

06-05-1991

22025607

(अराजपतत्रि)
श्री.न.आ. कदम

गट-ब
(अराजपतत्रि)

श्री.ज्ञा.अ.जाधव

(पर्यटन)

गट-ब
(अराजपतत्रि)

श्री.तव.रा.वैद्य

/ रोख ले खापाल

गट-ब
(अराजपतत्रि)

श्री. राहु ल पवार

गट-ब
(अराजपतत्रि)

श्री. अ.रा.गावडे

गट-ब
(अराजपतत्रि)

श्रीम. उ.सां. धावणे

गट-ब
(अराजपतत्रि)

श्री.ओांकार ढोले

(पर्यटन)

गट-ब
(अराजपतत्रि)

श्री.प्रशाांि पुजारे

गट-ब
(अराजपतत्रि)

तरक्ि

गट-ब

-

-

-

-

-

-

(अराजपतत्रि)
तरक्ि

गट-ब
(अराजपतत्रि)

तरक्ि

गट-ब
(अराजपतत्रि)
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40.

तलतपक टां कले खक

श्री. अतमि चव्हाण

गट-क

01-06-2017

22794094

41.

तलतपक टां कले खक

श्री. सागर पाांचाळ

गट-क

08-06-2018

22023472

42.

तलतपक टां कले खक

श्री. ओमप्रकाश

गट-क

16-07-2018

22025607

43.

तलतपक टां कले खक

श्री. सुधीर चापले

गट-क

19-07-2018

22025607

44.

तलतपक टां कले खक

श्री.सांदीप उबाळे

गट-क

30-09-2019

22794097

45.

तलतपक टां कले खक

श्रीम.सीमा पोवार

गट-क

03-11-2020

22025608

46.

तलतपक टां कले खक

तरक्ि

गट-क

--

--

47.

वाहन-चालक

तरक्ि पद

गट-क

--

--

48.

वाहनचालक

तरक्ि पद

गट-क

--

--

49.

नाईक

तरक्ि

गट-ड

--

--

50.

तशपाई

श्री. बाळकृ ष्ट्ण चव्हाण

गट-ड

22-07-1985

22025608

51.

तशपाई

श्री.दशरथ भदरगे

गट-ड

08-11-1997

22025608

52.

तशपाई

श्री.कृ ष्ट्णा घाटे

गट-ड

14-06-2013

22023472

53.

तशपाई

श्रीम.उषा गार्कवाड

गट-ड

14-06-2013

22026029

54.

तशपाई

श्री.तव.ना.काांबळे

गट-ड

05-05-2015

22025608

55.

तशपाई

तरक्ि

गट-ड

वाबळे
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कलम 4 (1) (ख) (दिा)
पयय टि व साांस्कृ द्रतक कायय द्रवभागातील अद्रिकारी व कमयचारी याांच्या द्रद.30.09.2021 च्या वेतिाचा तपद्रशल
अ.क्र.

अद्रिकारी/ कमयचाऱ्याांचे
िाव

1

घरभाडे भत्ता

द्रवशे ष
शिर भत्ता

द्रवशे ष
भत्ता,प्रवास भत्त,
व प्रकल्पभत्ता

NPS
EMPLOYER
CONTRIBUTION

एकू ण रक्कम

अद्रिकार पद

मूळ पगार

मिागाई
भत्ता

श्रीमिी वल्सा नार्र हसह

प्रधान सतचव(पर्यटन)

224100

62748

0

0

0

0

286848

2

श्रीम.उज्ज्वला दाांडेकर

उप सतचव (पर्यटन)

105900

18003

0

0

2400

0

126303

3

श्री.तव.रा.थोराि

उप सतचव (साांस्कृ तिक कार्य)

105900

18003

25416

0

2400

0

151719

4

श्री.शै.िु.जाधव

उप सतचव (आस्थापना)

99800

16966

23952

0

2400

0

143118

5

श्री.र.ज.कदम

अवर सतचव

88400

15028

21216

300

2400

0

127344

6

श्री.प्र.म.महाजन

अवर सतचव

88400

15028

21216

300

2400

0

127344

7

श्री सु. तद.पाष्ट्टे

अवर सतचव

85573

14548

20537

300

2400

0

123358

8

श्री.बा.ई.सावांि

अवर सतचव

85800

14586

0

300

4800

0

105486

9

श्रीम.तव.व.कदम

कक्ष अतधकारी

77700

13209

18648

300

2400

0

112257

10

श्री.सु.तन.लाांबािे

कक्ष अतधकारी (पर्यटन)

71100

12087

17064

300

4800

0

105351

11

श्रीम.तश.स.कवळे

कक्ष अतधकारी

53600

9112

12864

300

1200

8780

85856

श्री.गो.सा.हचचोले

उच्चश्रेणी लघुलेखक
(मरािी)(सतचव, साां.का.)

50000

8500

12000

300

2400

8190

81390

श्रीम. स्ने. प्र. गावडे

उच्चश्रेणी लघुलेखक(मरािी)

81200

13804

19488

300

1200

0

115992

श्रीम.स्वािी सावांि

उच्चश्रेणी लघुलेखक(इांग्रजी)
(सतचव, पर्यटन)

51500

8755

12360

300

1200

8436

82551

श्री.अतमि भा. कोरे

उच्चश्रेणी लघुलेखक(मरािी)
(पर्यटन)

45700

7769

10968

300

1200

7486

73423

श्रीमिी मर्ुरी पाांगशे

उच्चश्रेणी लघुलेखक(मरािी)

47100

8007

11304

300

1200

7715

75626

12
13
14
15
16
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अ.क्र.

अद्रिकारी/ कमयचाऱ्याांचे
िाव

अद्रिकार पद

मूळ पगार

मिागाई
भत्ता

घरभाडे भत्ता

द्रवशे ष
शिर भत्ता

द्रवशे ष
भत्ता,प्रवास भत्त,
व प्रकल्पभत्ता

NPS
EMPLOYER
CONTRIBUTION

एकू ण रक्कम

17

श्री. अतनरुध्द दे शपाांडे

सहार्क कक्ष अतधकारी

56900

9673

0

300

1200

0

68073

18

श्री न आ. कदम

सहार्क कक्ष अतधकारी

47500

11400

8075

300

2000

7781

77056

श्री.ज्ञा.अ.जाधव

सहार्क कक्ष अतधकारी
(पर्यटन)

46100

7837

11064

300

400

7552

73253

श्री.तव.रा.वैद्य

सहार्क कक्ष अतधकारी /
रोख ले खापाल

71100

12087

17064

300

2400

0

102951

श्री. राहु ल पवार

सहार्क कक्ष अतधकारी

43500

7395

10440

300

400

7126

69161

श्री. अ.रा.गावडे

सहार्क कक्ष
अतधकारी(आस्थापना)

43500

7395

0

200

400

7126

58621

श्रीम. उ.सां. धावणे

सहार्क कक्ष अतधकारी
(नोंदणी शाखा) (आस्थापना
अतिरक्ि)

43500

7395

0

200

400

7126

58621

श्री.ओांकार शां.ढोले

सहार्क कक्ष अतधकारी
(पर्यटन)

41000

6970

9840

200

400

6716

65126

25

श्री. प्र.तभ. पुजारे

सहार्क कक्ष अतधकारी

53600

9112

0

300

1200

0

64212

26

श्री ओांकार ब. म्हस्के

तलतपक टां कले खक

26800

4556

6432

200

400

4390

42778

27

श्री.तद्व.तक.वानखडे

तलतपक टां कले खक

23800

4046

5712

200

400

3899

38057

28

श्री.दशयन.म.गावडे

तलतपक टां कले खक

23100

3927

5544

200

400

3784

36955

29

श्रीम. अपणा.तव.कोर्ले

तलतपक टां कले खक

23100

3927

5544

200

400

3784

36955

30

श्री. राहु ल सावांि

तलतपक टां कले खक

22400

3808

5400

200

400

3670

35878

श्री. अतमि चव्हाण

तलतपक टां कले खक /
रोखपाल

22400

3808

5400

200

400

3670

35878

19
20
21
22

23
24

31
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अ.क्र.

अद्रिकारी/ कमयचाऱ्याांचे
िाव

अद्रिकार पद

मूळ पगार

मिागाई
भत्ता

घरभाडे भत्ता

द्रवशे ष
शिर भत्ता

द्रवशे ष
भत्ता,प्रवास भत्त,
व प्रकल्पभत्ता

NPS
EMPLOYER
CONTRIBUTION

एकू ण रक्कम

32

श्री. सागर पाांचाळ

तलतपक टां कले खक

21700

3689

5400

200

400

3555

34944

33

श्री. ओमप्रकाश वाबळे

तलतपक टां कले खक

21700

3689

5400

200

400

3555

34944

34

श्री. सुधीर चापले

तलतपक टां कले खक

21700

3689

5400

200

400

3555

34944

35

श्री.सांदीप उबाळे

तलतपक टां कले खक

21100

3587

5400

200

400

3457

34144

36

श्रीम.सीमा पोवार

तलतपक टां कले खक

20500

3485

5400

200

400

3358

33343

37

श्री. बाळकृ ष्ट्ण चव्हाण

तशपाई

33000

5610

7920

200

450

0

47180

38

श्री.दशरथ भदरगे

तशपाई

28000

4760

6720

200

2050

0

41730

39

श्री.कृ ष्ट्णा घाटे

तशपाई

19100

3247

0

200

400

3129

26076

40

श्रीम.उषा गार्कवाड

तशपाई

19100

3247

5400

200

400

3129

31476

41

श्री.तव.ना.काांबळे

तशपाई

18000

3060

5400

200

400

2949

30009

salary paid to Mr. Sumant Pashte as for 2 days @ 82400/- basic & for 28 days @ 85800/- basic as promotion from DO to US
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कलम 4 (1) (ब) (अकरा)

पयय टि व साांस्कृ द्रतक कायय द्रवभागाचे मांजरू अांदाजपत्रक व त्यासांदभात या खचाच्या तपद्रशलाची
द्रवस्तृत माद्रिती प्रकाद्रशत करणे
अ.क्र.

प्रिाि
द्रशषय

अांदाजपत्रकीय शीषाचे
वणयि

मां जरू रक्कम

द्रियोद्रजत वापर

अद्रभप्राय

(क्षे त्र व कामाचा
तपद्रशल)

1
1

2

3

झे डडी-1

झे डडी-1

झे डडी-1

2

3

4

6

2070-इतर प्रशासद्रिक
सेवा
20700791-(00)(01)
महाराष्ट्र तजल्हा दशयतनका
सांपादक मांडळ(अतनवार्य)

https://beams.mahak

(साां.का.2)

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

–दशयतनका

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

2020-माद्रिती व
प्रद्रसद्धी
222000491-(01)(01)भारिीर् स्वािांत्र्र्
आांदोलन इतिहास सतमिी,
महाराष्ट्र राज्र्(कार्यक्रम
2251-सद्रचवालयीि –
सामाद्रजक सेवा
22510955-(00)(01)
शासकीर् कमयचाऱ्र्ाांना
प्रतशक्षण(कार्यक्रम)
50, इिर खचय

मध्र्े ZD Tourism

osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्

तवभाग, महाराष्ट्र
राज्र्

अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा

सांपण
ू य

प्रत्र्ेक वषी एतप्रल िे

द्रवभागासाठी

ऑक्टोबर पर्ंि
झाले ला खचय िसेच

मथळ्र्ाखाली Budget

नोव्हें बर िे माचय

Books मथळ्र्ाखाली

पर्ंिचा सांभाव्र् खचय

Department Book

तवचाराि घे ऊन जादा

मध्र्े ZD Tourism

अनुदानाची मागणी

अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्

करण्र्ाि र्ेिे.

अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

4

झे डडी-1

2251-सद्रचवालयीि –
सामाद्रजक सेवा
22510632-(01)(01)
पर्यटन व साांस्कृ तिक कार्य
तवभाग(अतनवार्य)
01, वेिन
02, मजुरी
03, अतिकातलक भिा
06, दुरध्वनी, वीज व
पाणी शुल्क
10, कांत्राटी सेवा
11, दे शाांिगयि प्रवास खचय
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https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism
अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि

सांपण
ू य

प्रत्र्ेक वषी एतप्रल िे

द्रवभागासाठी

ऑक्टोबर पर्ंि
झाले ला खचय िसेच
नोव्हें बर िे माचय
पर्ंिचा सांभाव्र् खचय
तवचाराि घे ऊन जादा
अनुदानाची मागणी
करण्र्ाि र्ेिे.

दशयतवल्र्ानुसार

24

5

झे डडी-1

12, तवदे श प्रवास खचय
13 कार्ालर्ीन खचय
17, सांगणक खचय
24, पेरोल, िेल व वांगण
28, व्र्ावसातर्क सेवा
50, इिर खचय
2251-सद्रचवालयीि –
सामाद्रजक सेवा
22510893-(01)(02)
इ-गव्हनयन्स प्रकल्पाच्र्ा
अांमलबजावणीसािी
िरिुद(कार्यक्रम)
17, सांगणक खचय

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा

सांपण
ू य

प्रत्र्ेक वषी एतप्रल िे

द्रवभागासाठी

ऑक्टोबर पर्ंि
झाले ला खचय िसेच

मथळ्र्ाखाली Budget

नोव्हें बर िे माचय

Books मथळ्र्ाखाली

पर्ंिचा सांभाव्र् खचय

Department Book

तवचाराि घे ऊन जादा

मध्र्े ZD Tourism

अनुदानाची मागणी

अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्

करण्र्ाि र्ेिे.

अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

6

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
(2205 1959) (01)(01)
साांस्कृ तिक कार्य
सांचालनालर् (अतनवार्य)
वेिन व इिर कार्ालर्ीन
खचय

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism

साां.का.4

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

साांस्कृ तिक कार्य

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

सांचालनालर्

अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

7

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
(2205 1383) (02)(01)
रां गभूमी प्रर्ोग
पतरतनरीक्षक मांडळाचे
कार्ालर् (अतनवार्य)
वेिन व इिर कार्ालर्ीन
खचय

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism
अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्

साां.का.1

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

रां गभूमी प्रर्ोग

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

पतरतनरीक्षक
मांडळ

अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

8

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
(2205 1418)
(01)(02) तकियन व
शातहरीबाबि चचासत्र
तशतबराांचे आर्ोजन
करणे(कार्यक्रम)
50, इिर खचय

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism

साां.का.4

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

साांस्कृ तिक कार्य

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

सांचालनालर्

अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार
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झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
(2205 1436)
(05)(01) अतभनर् कला
क्षेत्राि उल्ले खनीर्
कार्ाबद्दल पातरिोतषके
(कार्यक्रम)
05, बतक्षसे

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism

साां.का.4

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

साांस्कृ तिक कार्य

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

सांचालनालर्

अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

10

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
(2205 1445)
(06)(01) ध्वनीमुतद्ि
सांगीि सांग्रहालर्
(कार्यक्रम)
50, इिर खचय

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism

साां.का.4

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

साांस्कृ द्रतक कायय

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

सांचालिालय

अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

11

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
(2205 1463)
(07)(01) पु.ल.दे शपाांडे
कला अकादमी, मुांबई
(अतनवार्य)
50, इिर खचय

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism
अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्

(साां.का.2)

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

पु.ल.दे शपाांडे

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

कला अकादमी,
मुांबई

अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

12

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
(2205 1741)
(01)(01) शासकीर्
प्रेक्षागृहे व सभागृहे
(अतनवार्य) वेिन व इिर
कार्ालर्ीन खचय

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा

साां.का.1

-----

कार्ासन

मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism
अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

13

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
(2205 1481)
(01)(02) शासकीर्
प्रेक्षागृहे व सभागृहे
(कार्यक्रम)
31, सहार्क अनुदाने
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https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा

साां.का.1

-------

कार्ासन

मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism
26

अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

14

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
(2205 3321) (01)(03)
भारिरत्न पांतडि भीमसेन
जोशी शास्त्रीर् सांगीि
प्रोत्साहन र्ोजना
(कार्यक्रम)
05, बतक्षसे, 31, सहार्क
अनुदाने, 50, इिर खचय

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism

साां.का.4

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

साांस्कृ द्रतक कायय

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

सांचालिालय

अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

15

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
(2205 3359)
(01)(04) राज्र्
साांस्कृ तिक
तनधी(कार्यक्रम)
31, सहार्क अनुदाने

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism

साां.का.4

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

साांस्कृ द्रतक कायय

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

सांचालिालय

अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

16

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
(2205 3368)
(01)(05) कोल्हापूर
तचत्रनगरी महामांडळास
व्र्वस्थापन अनुदान
(कार्यक्रम)
35, भाांडवली मिेच्र्ा
तनर्थमिीकरीिाअनुदान

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism

साां.का.1

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

कोल्िापूर

करुन अनुदानाची

द्रचत्रिगरी

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

मिामां डळ

अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

17

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
(2205 1492)
(02)(01) राज्र् नृत्र्,
नाय, िमाशा व सांगीि
महोत्सव (कार्यक्रम)
26, जातहराि व प्रतसद्धी
50, इिर खचय

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism

साां.का.4

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

साांस्कृ द्रतक कायय

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

सांचालिालय

अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

18

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
(2205 1507)
(02)(02) राज्र् नृत्र्,
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https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा

साां.का.4

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी
27

नाय, िमाशा व सांगीि
महोत्सव (कार्यक्रम)
50, इिर खचय

मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

साांस्कृ द्रतक कायय

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

सांचालिालय

अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

19

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
(2205 1525)
(02)(05) व्र्ावसातर्क
नाय स्पधा व सांगीि
महोत्सव (कार्यक्रम)
50, इिर खचय

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism

साां.का.4

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

साांस्कृ द्रतक कायय

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

सांचालिालय

अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

20

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
(2205 1534)
(02)(01) कला व
साांस्कृ तिक सांस्थाांना
सहार्क अनुदान
(कार्यक्रम)
31, सहार्क अनुदाने

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism

साां.का.4

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

साांस्कृ द्रतक कायय

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

सांचालिालय

अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

21

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
(2205 1543)
(03)(01) मरािी तचत्रपट
महोत्सव (कार्यक्रम)
50, इिर खचय

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism

साां.का.1

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

साांस्कृ द्रतक कायय

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

सांचालिालय

अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

22

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
(2205 1561)
(03)(04) उत्कृ ष्ट्ि मरािी
नाटकाचे पुरातभले ख
(कार्यक्रम)
50, इिर खचय

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism

साां.का.1

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

साांस्कृ द्रतक कायय

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

सांचालिालय

अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
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अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

23

24

झे डडी-2

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
(2205 1572)
(03)(05) ऐतिहातसक,
सामातजक व शैक्षतणक
क्षेत्रािील महत्वपूणय
व्र्क्िींच्र्ा जीवनावर
आधातरि तचत्रपटाांना
अनुदान (कार्यक्रम)
31, सहार्क अनुदाने

https://beams.mahak

2205, कला व सांस्कृ िी
(2205 1581)
(03)(06) आांिरराष्ट्रीर्
तचत्रपट
महोत्सव(कार्यक्रम)
31, सहार्क अनुदाने

https://beams.mahak

osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism

साां.का.1

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

साांस्कृ द्रतक कायय

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

सांचालिालय

अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism

साां.का.1

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

साांस्कृ द्रतक कायय

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

सांचालिालय

अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

25

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
(2205 1581)
(03)(06) आांिरराष्ट्रीर्
तचत्रपट
महोत्सव(कार्यक्रम)
31, सहार्क अनुदाने

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism

साां.का.1

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

साांस्कृ द्रतक कायय

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

सांचालिालय

अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

26

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
(2205 1605)
(04)(01) इिर महोत्सव,
(कार्यक्रम)
50, इिर खचय

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism

साां.का.1

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

साांस्कृ द्रतक कायय

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

सांचालिालय

अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

27

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
(2205 1623)
(05)(01) कला व
साांस्कृ तिक कार्य सांस्थाांना
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https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget

साां.का.4

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी
29

सहार्क अनुदान,
(कार्यक्रम)
26, जातहराि व प्रतसद्धी
31, सहार्क अनुदाने

Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism
अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

साांस्कृ द्रतक कायय

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

सांचालिालय

अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

28

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
(2205 1688)
(08)(01) हहदी सातहत्र्
अकादमीची आस्थापना
(कार्यक्रम)
वेिन व इिर खचय

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism

साां.का.4

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

साांस्कृ द्रतक कायय

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

सांचालिालय

अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

29

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
(2205 1697)
(09)(01) हहदी सातहत्र्
अकादमीची आस्थापना
(कार्यक्रम)
वेिन व इिर खचय

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism

साां.का.4

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

साांस्कृ द्रतक कायय

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

सांचालिालय

अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

30

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
(2205 1721)
(12)(01) गुजरािी
सातहत्र् अकादमीची
आस्थापना (कार्यक्रम)
वेिन व इिर खचय

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism

साां.का.4

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

साांस्कृ द्रतक कायय

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

सांचालिालय

अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

31

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
(2205 1732)
(01)(01) पुराित्वशास्त्र
सांचालनालर् (अतनवार्य)
वेिन व इिर खचय

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism

साां.का.3

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

साांस्कृ द्रतक कायय

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

सांचालिालय

अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार
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32

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
(2205 1338)
(01)(02) पुराित्वशास्त्र
सांचालनालर् व
वस्िुसांग्रहालर् (राज्र्)
(अतनवार्य)
वेिन व इिर खचय

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism

साां.का.3

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

साांस्कृ द्रतक कायय

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

सांचालिालय

अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

33

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
(2205 1786)
(01)(01) राज्र्
पुरातभले ख मांडळ
(अतनवार्य)

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism

साां.का.2

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

पुराद्रभलेख

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

सांचालिालय

अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

34

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
(2205 1795)
(01)(01) पुरातभले ख
कार्ालर्े (अतनवार्य)
वेिन व इिर खचय

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism

साां.का.2

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

पुराद्रभलेख

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

सांचालिालय

अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

35

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
(2205 1801) (01)(03)
पुरातभले ख
कार्ालर्(कार्यक्रम)
13, कार्ालर्ीन खचय

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism

साां.का.2

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

पुराद्रभलेख

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

सांचालिालय

अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

36

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
(2205 3152)
(02)(01) मरािी नाय
सांतहिाांचे सांगणकीकरण
(कार्यक्रम)
20, इिर प्रशासकीर् खचय
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https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book

साां.का.1

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

रां गभूमी प्रयोग

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

मध्र्े ZD Tourism
31

अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

37

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
(2205 1812)
(01)(01) शासकीर् वस्िू
सांग्रहालर्े (अतनवार्य)
वेिन व इिर खचय

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism
अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्

पद्ररद्रिरीक्षण
मां डळ
साां.का.3

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

पुरातत्व व

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

वस्तुसांग्रिालये
सांचालिालय

अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

38

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
(2205 1329)
(01)(01) तवतवध वस्िू
सांग्रहालर्ािील तवतशष्ट्ट
तवभागाची पुनरय चना व
तवकास(राज्र्) (कार्यक्रम)
वेिन व इिर खचय

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism
अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्

साां.का.3

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

पुरातत्व व

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

वस्तुसांग्रिालये
सांचालिालय

अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

39

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
अशासकीर् सांस्थाांना
सहाय्र्
(2205 1839)
(02)(01) नाणकशास्त्र
सांस्था (कार्यक्रम)
31,सहार्क अनुदाने

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism
अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्

साां.का.3

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

पुरातत्व व

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

वस्तुसांग्रिालये
सांचालिालय

अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

40

41

झे डडी-2

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
अशासकीर् सांस्थाांना
सहाय्र्
(2205 1848)
(02)(02) मुांबई न ॅचरल
तहस्टरी सोसार्टी(मुांबई
तनसगेतिहास सांस्था)
(कार्यक्रम)
31,सहार्क अनुदाने

https://beams.mahak

2205, कला व सांस्कृ िी
अशासकीर् सांस्थाांना
सहाय्र्

https://beams.mahak
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osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism
अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्

साां.का.3

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

पुरातत्व व

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

वस्तुसांग्रिालये
सांचालिालय

अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा

साां.का.3

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी
32

(2205 1857)
(02)(03) जहाांगीर आटय
गॅलरी (कार्यक्रम)
31,सहार्क अनुदाने

मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism
अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

पुरातत्व व

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

वस्तुसांग्रिालये
सांचालिालय

अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

42

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
अशासकीर् सांस्थाांना
सहाय्र्
(2205 1866)
(02)(03) ऐतिहातसक
स्मारकाांचे जिन
(कार्यक्रम)
31,सहार्क अनुदाने

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism
अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्

साां.का.3

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

पुरातत्व व

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

वस्तुसांग्रिालये
सांचालिालय

अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

43

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
अशासकीर् सांस्थाांना
सहाय्र्
(2205 1875)
(02)(05इिर सहार्क
अनुदाने (कार्यक्रम)
31,सहार्क अनुदाने

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism
अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्

साां.का.3

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

पुरातत्व व

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

वस्तुसांग्रिालये
सांचालिालय

अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

44

45

झे डडी-2

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
अशासकीर् सांस्थाांना
सहाय्र्
(2205 1884)
(02)(06) राजा केळकर
वस्िू सांग्रहालर्, पुणे
(कार्यक्रम)
14, भाडे पट्टी
31,सहार्क अनुदाने

https://beams.mahak

2205, कला व सांस्कृ िी
अशासकीर् सांस्थाांना
सहाय्र्
(2205 1893)
(02)(08) राजा केळकर
वस्िू सांग्रहालर्, पुणे
(कार्यक्रम) 14, भाडे पट्टी
31,सहार्क अनुदाने

https://beams.mahak
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osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism
अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्

साां.का.1

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

राजा द्रदिकर

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

केळकर
वस्तुसांग्रिालय

अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism
अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्

साां.का.1

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

राजा द्रदिकर

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

केळकर
वस्तुसांग्रिालय

33

अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

46

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
(2205 1901)
(01)(01) सातहत्र्, कला
क्षेत्रािील मान्र्वर
व्र्क्िींना आर्थथक सहाय्र्,
(अतनवार्य)
50, इिर खचय

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism

साां.का.4

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

साांस्कृ द्रतक कायय

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

सांचालिालय

अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

47

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
(2205 1919)
(02)(01) मौल्र्वान
कलाकृ िी व पुरािन
वस्िूांबाबि अतधतनर्म
1972, (अतनवार्य)
वेिन व इिर कार्ालर्ीन
खचय

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism

साां.का.4

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

साांस्कृ द्रतक कायय

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

सांचालिालय

अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

48

झे डडी-2

2205, कला व सांस्कृ िी
(2205 1928)
(03)(01) सातहत्र्, कला
इ. क्षेत्रािील मान्र्वर
व्र्क्िींना आर्थथक सहाय्र्,
(कार्यक्रम)
50, इिर खचय

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism

साां.का.4

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

साांस्कृ तिक कार्य

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

सांचालनालर्

अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

49

50

झे डडी-4

झे डडी-4

2406, वनीकरण व
वन्र्जीवन
(2406ए381)
(00)(01) शाचवि तवकास
ध्र्ेर् (ध्र्ेर् 15जतमनीवरील सजीव)
अांिगयि वृक्ष लागवड
आतण सांवधयन (100 टक्के
राज्र् कार्यक्रम)
02 मजुरी,
21, पुरविा व सामग्री
3452 – पयय टि
(34522981)
(00)(01) श्रीक्षेत्र तनरा
नृहसहपूर िा.इांदापूर

F:\RTI प्रसिध्द करावयाच्या 17 बाबी 2021.docx

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा

सांपण
ू य

प्रत्र्ेक वषी एतप्रल िे

तवभागासािी

ऑक्टोबर पर्ंि
झाले ला खचय िसेच

मथळ्र्ाखाली Budget

नोव्हें बर िे माचय

Books मथळ्र्ाखाली

पर्ंिचा सांभाव्र् खचय

Department Book

तवचाराि घे ऊन जादा

मध्र्े ZD Tourism

अनुदानाची मागणी

अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्

करण्र्ाि र्ेिे.

अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार
https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget

पर्यटन उपतवभाग
व

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील
मागणीनुसार सांबांतधि
कार्ासनाकडु न छाननी
34

तज.पुणे िीथयक्षेत्र तवकास
आराखड्ाची
अांमलबजावणी (राज्र्
कार्यक्रम)
31, सहार्क अनुदाने
101 - पर्यटन केंद्े
51

झे डडी-4

3452 – पयय टि
(34521994)
(01)(01) पर्यटन केंद्
उघडणे(कार्यक्रम)
31, सहार्क अनुदाने

Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism
अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्

सांबांतधि तजल्ह्याचे
तजल्हातधकारी
कार्ालर्

करुन अनुदानाची
मागणी करण्र्ाि र्ेिे

अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार
https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा

पर्यटनासािी
पार्ाभूि सुतवधा

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील
मागणीनुसार सांबांतधि
कार्ासनाकडु न छाननी

मथळ्र्ाखाली Budget

करुन अनुदानाची

Books मथळ्र्ाखाली

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

Department Book
मध्र्े ZD Tourism
अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

52

झे डडी-4

3452 – पयय टि
(34521842)
(01)(02) तचखलदरा
नगरपातलकेला सहार्क
अनुदान (कार्यक्रम)
31, सहार्क अनुदाने

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book

पर्यटन उपतवभाग
व
सांबांतधि
नगरपातलका
कार्ालर्

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील
मागणीनुसार सांबांतधि
कार्ासनाकडु न छाननी
करुन अनुदानाची
मागणी करण्र्ाि र्ेिे

मध्र्े ZD Tourism
अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

53

झे डडी-4

3452 – पयय टि
(34521842)
(01)(02) तचखलदरा
नगरपातलकेला सहार्क
अनुदान (कार्यक्रम)
31, सहार्क अनुदाने

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book

पर्यटन उपतवभाग
व
सांबांतधि
नगरपातलका
कार्ालर्

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील
मागणीनुसार सांबांतधि
कार्ासनाकडु न छाननी
करुन अनुदानाची
मागणी करण्र्ाि र्ेिे

मध्र्े ZD Tourism
अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

54

झे डडी-4

3452 – पयय टि
(3452 1851)
(01)(03) थांड हवेचे
तिकाण असलेल्र्ा
पन्हाळा नगरपातलकेला
सहार्क अनुदान
(कार्यक्रम)
31, सहार्क अनुदाने

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book

पर्यटन उपतवभाग
व
सांबांतधि
नगरपातलका
कार्ालर्

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील
मागणीनुसार सांबांतधि
कार्ासनाकडु न छाननी
करुन अनुदानाची
मागणी करण्र्ाि र्ेिे

मध्र्े ZD Tourism
अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार
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55

झे डडी-4

3452 – पयय टि
(3452 1869)
(01)(04) सेवाग्राम
आश्रम प्रतिष्ट्िानला
सहार्क अनुदान
(कार्यक्रम)
31, सहार्क अनुदाने

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book

पर्यटन उपतवभाग
व
सांबांतधि
नगरपातलका
कार्ालर्

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील
मागणीनुसार सांबांतधि
कार्ासनाकडु न छाननी
करुन अनुदानाची
मागणी करण्र्ाि र्ेिे

मध्र्े ZD Tourism
अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

56

57

झे डडी-4

झे डडी-4

3452 – पयय टि
(3452 1902)
(02)(01) केंद्ीर्
अथयसहाय्र् अांिगयि
करण्र्ाि र्ेणाऱ्र्ा
पर्यटनस्थळ तवकासासािी
राज्र् शासनाचे सहार्क
अनुदान (कार्यक्रम)
31, सहार्क अनुदाने

https://beams.mahak

3452 – पयय टि
(3452 1931)
(02)(04) प्रतसद्धी
(कार्यक्रम)
इिर कार्ालर्ीन खचय

https://beams.maha

osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book

पर्यटन
उपतवभागाच्र्ा
अतधपत्र्ाखालील
महाराष्ट्र पर्यटन
तवकास महामांडळ

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील
मागणीनुसार सांबांतधि
कार्ासनाकडु न छाननी
करुन अनुदानाची
मागणी करण्र्ाि र्ेिे

मध्र्े ZD Tourism
अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

kosh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS
र्ा मथळ्र्ाखाली
Budget Books

पर्यटन
उपतवभागाच्र्ा
अतधपत्र्ाखालील
पर्यटन
सांचालनालर्

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील
मागणीनुसार सांबांतधि
कार्ासनाकडु न छाननी
करुन अनुदानाची
मागणी करण्र्ाि र्ेिे

मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism
अांिगयि अथयसांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार
58

झे डडी-4

3452 – पयय टि
(3452 1958)
(02)(18) तवतवध
तिकाणी पर्यटन
तवकासासािी मूलभूि
सुतवधाांकतरिा अनुदान
(कार्यक्रम)
31, सहार्क अनुदाने

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book

पर्यटन उपतवभाग
व
सांबांतधि तजल्ह्याचे
तजल्हातधकारी
कार्ालर्

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील
मागणीनुसार सांबांतधि
कार्ासनाकडु न छाननी
करुन अनुदानाची
मागणी करण्र्ाि र्ेिे

मध्र्े ZD Tourism
अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

59

झे डडी-4

3452 – पयय टि
(3452 2972)
(01)(01) पर्यटन
सांचालनालर्(कार्यक्रम)
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https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली

पर्यटन
उपतवभागाच्र्ा
अतधपत्र्ाखालील
पर्यटन
सांचालनालर्

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील
मागणीनुसार सांबांतधि
कार्ासनाकडु न छाननी

36

वेिन व इिर कार्ालर्ीन
खचय

करुन अनुदानाची

Department Book
मध्र्े ZD Tourism

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

60

61

झे डडी-4

झे डडी-5

3452 – पयय टि
(3452 2992)
(01)(01) पर्यटन
धोरणाांिगयि पात्र पर्यटन
प्रकल्पाांना तविीर्
प्रोत्साहनाच्र्ा
सवलिीपोटी वस्िू व सेवा
करािील राज्र्ाच्र्ा
तहचर्ाच्र्ा रकमेचा
परिावा (अतनवार्य)
50, इिर खचय
4202, कला व सांस्कृ िी
सहाय्र्
(4202 6462)
(00)(01) शासकीर् वस्िु
सांग्रहालर्ाची नवीन
इमारि बाांधकामाबाबि
(कार्यक्रम)
54, गुांिवणुका

https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

पर्यटन
उपतवभागाच्र्ा
अतधपत्र्ाखालील
पर्यटन
सांचालनालर्

कार्ासनाकडु न छाननी

साां.का.3

क्षेतत्रर् कार्ालर्ािील

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

पुराित्व व

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

मागणीनुसार सांबांतधि
करुन अनुदानाची
मागणी करण्र्ाि र्ेिे

मध्र्े ZD Tourism
अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार
https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism
अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्

वस्िुसांग्रहालर्े
सांचालनालर्

अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

62

झे डडी-5

4202, कला व सांस्कृ िी
सहाय्र्
(4202 0785)
(00)(02) कोल्हापूर
तचत्रनगरी महामांडळाला
भागभाांडवली अांशदान
(कार्यक्रम)
54, गुांिवणुका

https://beams.maha

साां.का.1

महामांडळाच्र्ा

कार्ासनाच्र्ा

मागणीनुसार सांबांतधि

अतधपत्र्ाखालील

कार्ासनाकडु न छाननी

र्ा मथळ्र्ाखाली

क्षेतत्रर् कार्ालर्

करुन अनुदानाची

Budget Books

कोल्हापूर

मागणी करण्र्ाि र्ेिे

मथळ्र्ाखाली

तचत्रनगरी

Department Book

महामांडळ

kosh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS

मध्र्े ZD Tourism
अांिगयि अथयसांकस्ल्पर्
अांदाजपुस्स्िकेि
दशयतवल्र्ानुसार

63

झे डडी-6

7610, शासकीय
कमय चारी इत्यादींिा कजे
201, घरबाांधणी
अतग्रमे(अतनवार्य)
(76102016)
202, मोटारवाहन
खरे दीसािी
अतग्रमे(अतनवार्य)
(7610 2025)
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https://beams.mahak
osh.gov.in र्ा
सांकेिस्थळावर MIS र्ा
मथळ्र्ाखाली Budget
Books मथळ्र्ाखाली
Department Book
मध्र्े ZD Tourism
अांिगयि अथय सांकस्ल्पर्

सांपण
ू य
तवभागासािी

प्रत्र्ेक वषी एतप्रल िे
ऑक्टोबर पर्ंि
झाले ला खचय िसेच
नोव्हें बर िे माचय
पर्ंिचा सांभाव्र् खचय
तवचाराि घे ऊन जादा
अनुदानाची मागणी
करण्र्ाि र्ेिे.
37

अांदाजपुस्स्िकेि
203, इिर वाहन
दशयतवल्र्ानुसार
खरे दीसािी
अतग्रमे(अतनवार्य)
(76102034)
204, सांगणक खरे दीसािी
अतग्रमे(अतनवार्य)
(7610 2043)
https://beams.mahakosh.gov.in र्ा शासनाच्र्ा सांकेिस्थळावर तवभागाच्र्ा अथयसांकल्पीर् िरिुद व खचय

र्ाबाबिची

मातहिी

िसेच

अथयसांकल्पीर्

पुस्िके

र्ा

मथळ्र्ाखाली

उपलब्ध

आहे .

िसेच

https://cultural.maharashtra.gov.in र्ा सांकेिस्थळावर कार्यक्रम अांदाजपत्रक उपलब्ध आहे .

**************
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कलम 4 (1) (ख) (बारा)

िमुिा (क)

र्ा तवभागािील र्ोजना व त्र्ासांदभाि आवचर्क असलेली सवय िपशील तनहार् मातहिी तवभागाच्र्ा
https://cultural.maharashtra.gov.in र्ा सांकेिस्थळावर उपलब्ध आहे . िसेच शासन तनणय र् र्ा सदराि
तवभागािील सवय शासन तनणयर् उपलब्ध आहे ि.

कलम 4 (1) (ख) (बारा) िमुिा (ख)
अनुदान वाटप कार्यक्रमािील लाभाथींचा िपशील
र्ोजनेचे नाांव:- सातहत्र्, कला क्षेत्रािील मान्र्वर व्र्क्िींना आर्थथक सहाय्र् (वृद्ध कलावांिाांना मानधन)
अ.क्र.

लाभिारकाचे सांपण
ू य िाव
द्रदलेल्या अिुदािाची रक्कम
आद्रण पत्ता
र्ा तवभागािील साां.का.4 र्ा कार्ासनाच्र्ा अतधपत्र्ाखालील, साांस्कृ तिक कार्य सांचालनालर् र्ा क्षेतत्रर्
कार्ालर्ाच्र्ा अतभलेखाि सांबांतधि र्ोजनेच्र्ा लाभार्थ्र्ांचा िपशील उपलब्ध आहे .

कलम 4 (1) (ख) (तेरा)
तवभागािून कोणिीही सवलि, परवाना अथवा अतधकार पत्र तमळालेल्र्ा लाभाथींचा िपशील :परवाना/परवानगी/सवलि र्ाांचा प्रकार:परवाना दे णारी अतधकारी व्र्क्िी :
अ.क्र.

परवािािारकाचे परवािा
िाव
क्रमाांक
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परवािा
द्रदल्याची
तारीख
लागू नाही.

द्रकती
काळासाठी
वैि

सवयसामान्य
अटी

परवान्याचा
तपशील

39

कलम 4 (1) (ब) (चौदा)

िमुिा (ब)

इलेक्रॉिीक स्वरुपात साठद्रवलेली माद्रिती प्रकाद्रशत करणे. चालू वषाकरीता (2021-2022)
अ.

दस्तऐवजाचा प्रकार

क्र.
1

द्रवषय

कोणत्या

माद्रिती

जबाबदार

इलेक्रॉद्रिक

द्रमळद्रवण्याची

व्यक्ती

िमुन्यात

पध्दती

मातहिीचा अतधकार 2005 चे कलम 4 (1) (ब) नुसार 1 िे 17 मुद्याांबाबिची मातहिी
www.maharashtra.gov.in सांकेिस्थळावर उपलब्ध करून दे ण्र्ाि आली आहे .



टे प



तर्ल्म



तसडी



फ्लॉपी



इिर कोणत्र्ाही स्वरुपाि - झेरॉक्स मशीन, आवचर्क मातहिी उपलब्ध होऊ शकिे.
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कलम 4 (1) (ब) (पांिरा)

मांत्रालर् र्ेथील पर्यटन व साांस्कृ तिक कार्य र्ा प्रशासकीर् तवभागाि
उपलब्ध सुतवधाांचा िक्िा प्रकातशि करणे.
उपलब्ि सुद्रविा  भेटण्र्ाच्र्ा वेळे सांदभाि मातहिी

दु. 2.00 िे सांध्र्ा. 5.00

 वेबसाईट तवषर्ी मातहिी

www.maharashtra.gov.in

 कॉलसेंटर तवषर्ी मातहिी

सुतवधा उपलब्ध नाही.

 अतभलेख िपासणीसािी उपलब्ध सुतवधाांची मातहिी
 कामाच्र्ा िपासणीसािी उपलब्ध सुतवधाांची मातहिी

मातहिी अतधकार अतधतनर्मािील
िरिुदीनुसार

 सूचना र्लकाची मातहिी
 ग्रांथालर् तवषर्ी मातहिी
अ.क्र.

1

सुद्रविे चा
प्रकार

वेळ

कायय पध्दती

द्रठकाण

जबाबदार
व्यक्ती/
कमयचारी

तक्रार द्रिवारण

--

--

--

--

--

तवभागाच्र्ा
https://cultural
.maharashtra.g
ov.in सांकेि

स्थळावर
उपलब्ध
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कलम 4 (1) (ब) (सोळा)

मांत्रालय

ये िील

पयय टि

व

साांस्कृ द्रतक

कायय

द्रवभागातील

शासकीय

माद्रिती

अद्रिकारी/सिाय्यक शासकीय माद्रिती अद्रिकारी/अद्रपलीय प्राद्रिकारी (तेिील लोक प्राद्रिकारीच्या
कायय क्षेत्रातील ) याांची द्रवस्तृत माद्रिती प्रकाद्रशत करणे
अ. शासकीय माद्रिती अद्रिकारी
अ.
क्र.
1

शासकीय माद्रिती
अद्रिकारीचे िाांव

पदिाम

श्री.र.ज.कदम

अवर

कायय क्षेत्र

पर्यटन

सतचव

पत्ता/फोि

ई-मेल

अद्रपलीय
प्राद्रिकारी

पर्यटन व साांस्कृ तिक
कार्य तवभाग,
मांत्रालर्,मुांबई.

tca-

उप सतचव

mh@nic.in

(पर्यटन)

22026029
2

श्री.प्र.म.महाजन

अवर

साां.का 4,

सतचव

अथयसांकल्प,

पर्यटन व साांस्कृ तिक
कार्य तवभाग,
मांत्रालर्,मुांबई.

tcamh@nic.in

उप सतचव
(साां.का.4,
अथयसांकल्प )

22026900
3

श्री.बा.ई.सावांि

अवर

साां.का.1,

पर्यटन व साांस्कृ तिक

सतचव

समन्वर्

कार्य तवभाग,

tcamh@nic.in

उप सतचव (साां.का
-1, समन्वर्)

मांत्रालर्,मुांबई.
22025607
4

श्री.सु.दी.पाष्ट्टे

अवर

साां.का.3 व

पर्यटन व साांस्कृ तिक

सतचव

साां.का.2

कार्य तवभाग,

tcamh@nic.in

मांत्रालर्,मुांबई.

उप सतचव
( साां.का.2 व
साां.का.3

22026900
5

श्रीम. तव.व.कदम

कक्ष
अतधकारी
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tca-

आस्थापना/

पर्यटन व साांस्कृ तिक

नोंदणी

कार्य तवभाग,

शाखा/रोख

मांत्रालर्,मुांबई.

नोंदणी

शाखा/

22025608

शाखा/रोखशाखा)

mh@nic.in

उप सतचव
(आस्थापना/
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ब. सिाय्यक शासकीय माद्रिती अद्रिकारी
अ.
क्र.
1.

शासकीय माद्रिती

पदिाम

कायय क्षेत्र

पत्ता/फोि

ई-मेल

अद्रिकारीचे िाांव
श्री.सु.तन.लाांबािे

कक्ष अतधकारी

पर्यटन

पर्यटन व साांस्कृ तिक कार्य तवभाग

tca-mh@nic.in

22794189

2.

श्रीमिी तश.स.कवळे

कक्ष अतधकारी

साां.का.1 /
अथयसांकल्प

3.

4.

श्री.न.आ.कदम

श्री.रा.शा.पवार

सहार्क कक्ष

साां.का.2/

अतधकारी

समन्वर्

सहार्क कक्ष

साां.का.3

अतधकारी
5.

श्री.अ.सु.दे शपाांडे

कक्ष अतधकारी

पर्यटन व साांस्कृ तिक कार्य तवभाग

tca-mh@nic.in

22025607
पर्यटन व साांस्कृ तिक कार्य तवभाग

tca-mh@nic.in

22794095

पर्यटन व साांस्कृ तिक कार्य तवभाग
22794097

साां.का.4

पर्यटन व साांस्कृ तिक कार्य तवभाग

tca-mh@nic.in

22025607

6.

7.

श्रीमिी उर्थमला सां.

सहार्क कक्ष

धावणे

अतधकारी

श्री.तव.रा.वैद्य

सहार्क कक्ष
अतधकारी
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आस्थापना

पर्यटन व साांस्कृ तिक कार्य तवभाग
22025608

रोखशाखा

पर्यटन व साांस्कृ तिक कार्य तवभाग

tca-mh@nic.in

22794094
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क. अद्रपलीय अद्रिकारी
अ.
क्र.

अद्रपलीय

पदिाम

कायय क्षेत्र

पत्ता/फोि

ई-मे ल

अद्रिकारीचे

अद्रपलीय
अद्रिकाऱ्याांच्या

िाांव

अद्रििस्त
शासकीय
माद्रिती
अद्रिकारी

1

श्रीम.उज्ज्वला

उप सतचव

उप सतचव

पर्यटन व

दाांडेकर

(पर्यटन)

(पर्यटन)

साांस्कृ तिक कार्य
तवभाग

अवर सतचव
tcamh@nic.in

22022702
2

श्री.तव.रा.थोराि

उप सतचव

उप सतचव

पर्यटन व

(साां.का.1,3,4/

साांस्कृ तिक कार्य

अथयसांकल्प)

तवभाग

अवर सतचव

22025612
3

श्री.शै.िु.जाधव

उप सतचव

उप सतचव

पर्यटन व

अवर

(आस्थापना/

साांस्कृ तिक कार्य

सतचव/कक्ष

नों.शा./समन्वर्/

तवभाग

अतधकारी

रोखशाखा/

22025609

साां.का.2)
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कलम 4 (1) (ब) (सतरा)

मांत्रालर् र्ेथील पर्यटन व साांस्कृ तिक कार्य तवभागािील प्रकातशि मातहिी

1. कलम 4 (1) क अन्वर्े तवभागाची मातहिी प्रकातशि केली असून िी महाराष्ट्र शासनाच्र्ा
www.maharashtra.gov.in र्ा सांकेिस्थळावर उपलब्ध आहे .
2. कलम 4 (1) ड तवशेषत्वाने लागू होि नाही.
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