
प्रशासकीय रचना तक्ता 
महाराष्ट्र पययटन विकास महामंडळ मयावदत 

व्यिस्थापकीय संचालक :  श्री. सहुास के. वदिसे, भा.प्र.से. 
सह व्यिस्थापकीय संचालक : श्री. आशुतोष राठोड (प्रतततनयकु्तीने)  

                                                  महाव्यिस्थापक :  श्रीमती स्िाती काळे (प्रतततनयकु्तीने)                            वद.16/07/2018 
 

वनिास कायय ि साहसी विडा 
(तनवास कायय, पययटन तवकास व  

साहसी क्रीडा) 
बांधकाम 

 
लेखा  

      
विधी/ मावहतीचा 

अवधकार/ जमीन ि 
मालमत्ता 

(जमीन व मालमत्ता, 
वसलुी) 

सामान्य प्रशासन-1 
ि 2, आरक्षण  

(लेखा व 
प्रोत्साहन) 

(लेखे अंततम करण) 
प्रवसध्दी ि 
जनसंपकय ,  

(डेक्कन ओडीसी, 
कंपनी सतिव) 

उपमहाव्यिस्थापक 
श्री. िंद्रशेखर जयस्वाल 

काययकारी अवभयंता-1 
श्री. शैलेंद्र बोरसे 
(प्रतततनयकु्तीने) 

काययकारी अवभयंता-2 
श्री. हेमंत जगताप 
(प्रतततनयकु्तीने) 

मखु्य लेखा 
अवधकारी 

श्री.सतुनल छ. मोरे 
(प्रतततनयकु्तीने) 

िवरष्ट्ठ व्यिस्थापक 
(लेखा) 

श्री. तदनेश कांबळे 

िवरष्ट्ठ व्यिस्थापक 
श्री. संजय ढेकणे 

िवरष्ट्ठ व्यिस्थापक 
श्रीमती तिप्रा बोरा 

 

सामान्य प्रशासन पययटन विकास ि साहसी िीडा 

कंपनी सवचि सामान्य प्रशासन-1 
(आस्थापना)       

ि जवमन-मालमत्ता 

सामान्य प्रशासन-2 
(लेखा, मातहती तंत्रज्ञान) 

पययटन तवकास व  साहसी क्रीडा 

व्यिस्थापक 
श्री. सशुील पवार 

व्यिस्थापक 
श्री.अतखलेश शकु्ला 

व्यिस्थापक 
श्री. रववद्र पवार  

कंपनी सवचि 
श्रीमती मकु्तार शानबाग 
(सल्लागार कंपनीमार्य त) 

  



 
प्रादेवशक कायालये 

          वद.11/06/2018 

 -- पणेु औरंगाबाद रत्नावगरी नावशक नागपरू अमरािती 

-- 
प्रादेवशक व्यिस्थापक 

श्री. तदपक हरणे 
(अतततरक्त काययभार) 

िवरष्ट्ठ व्यिस्थापक 
श्री.तनतीन मुंडावरे 

(अतततरक्त काययभार) 
(प्रतततनयकु्तीने) 

प्रादेवशक व्यिस्थापक 
श्री. ज.घ. िव्हाण 

प्रादेवशक व्यिस्थापक 
श्री.तनतीन मुंडावरे 
(प्रतततनयकु्तीने) 

िवरष्ट्ठ प्रादेवशक 
व्यिस्थापक 

श्री. हनमंुत हेडे 

प्रादेवशक व्यिस्थापक 
श्री. प्रशांत सवई 

-- 

पययटक वनिासे 
महाबळेश्वर, काला, 

पानशेत, माथेरान 

माळशेज घाट 

पययटक वनिासे 
अजंठा पययटक तनवास, 
अजंठा-एलोरा, र्दापरू, 

टी-जंक्शन अजंठा, 

पययटक वनिासे 
गणपतीपळेु, तारकली, 
वेळणेश्वर, हतरहरेश्वर 

पययटक वनिासे 
भंडारदरा, तशडी 

पययटक वनिासे 
ताडोबा-मोहली, 

नागपरू पययटक तनवास, 
टीआरसी-नागपरू 

पययटक वनिासे 
तिखलदरा 

-- 

आरक्षण ि मावहती कें द्र 
कोल्हापरू 

पणेु रेल्वे स्थानक 
लोहगांव तवमानतळ 

आरक्षण ि मावहती कें द्र 
हैद्राबाद 

आरक्षण ि मावहती कें द्र 
वसधदुगुय नगरी, ओरस, 
रत्नातगरी रेल्वे स्थानक 

-- -- -- 

भाडेपट्टयािर वदलेले 
वनिास े

दीघय मदुतीसाठी 
आक्शी नागांव,               

तकहीम-अतलबाग,                
मरुुड जंतजरा, गणेशपरुी, 
माथेरान स्कॉट बंगला 
 अल्प मदुतीसाठी 
तदवेगार तनवास, 

रायगड र्ोटय तनवास, 
घोडबंदर तनवास 

भाडेपट्टयािर वदलेले 
वनिासे 

दीघय मदुतीसाठी 
पन्हाळा, लोणावळा,                

खेनगार-1 व 2 (पंिगणी), 
महाबळेश्वर,                  

पंढरपरू (भक्त तनवास) 

भाडेपट्टयािर वदलेले 
वनिासे 

दीघय मदुतीसाठी 
हरसलु, पैठण 

अल्प मदुतीसाठी 
औरंगाबाद तनवास, तसलॉड 

तनवास, कन्हैया कंुज तनवास, 
औंधा-नागनाथ 

तळुजापरू 

भाडेपट्टयािर वदलेले 
वनिासे 

दीघय मदुतीसाठी 
भंडारपलेु-1, भाटये-1, हरनाई 
र्ोटय-मरुुड, अंबोली, अरवली-

टक, वेलगर तशरोडा 
अल्प मदुतीसाठी 

भाटये-2, अंबोली, धामापरू 
तनवास, खारेपाटण तनवास, 
तकनारा सागरेश्वर तनवास-

उभादांडा, तवजयदगुय 

भाडेपट्टयािर वदलेले वनिासे 
दीघय मदुतीसाठी 

जळगांव, येवला-अंगणगाव 
अल्प मदुतीसाठी 

वत्रबकेश्वर तनवास, ज्योततबा 
यात्रीतनवास, वसहगड, कोयना 

सरोवर-तनवास, काला हेल्थ स्पा, 
महाबळेश्वर हेल्थ स्पा 

भाडेपट्टयािर वदलेले 
वनिासे 

दीघय मदुतीसाठी 
तसताबडी (सत्कार), वधा 

अल्प मदुतीसाठी 
खेकरनाला तनवास, 

तसल्लारी पेंि तनवास, बोर 
डमॅ तनवास, रामटेक-

गडमंतदर, वखडसे-मेघदतू, 
साकोली तनवास, माहूर 

भाडेपट्टयािर वदलेले 
वनिासे 

दीघय मदुतीसाठी 
तिखलदरा-1 व 2 
अल्प मदुतीसाठी 

लोणार तनवास, शेगांव 
तनवास, मोझरी पॉईंट, 

वातशम, बालापरू वेसाईड 
अमेंटीझ 

 
 


