
 
 

महाराष्ट्र पययटन विकास महामंडळातील अवधकारी / कमयचारी यांची  
कतयव्ये ि जबादारी 

 
 

अ.
क्र. 

 
पदनाम 

 
कतयव्ये ि जबाबदारी 

 
1. सह व्यिस्थापकीय संचालक 

15600-39100 (7600) 
1. पययटन विषयक धोरणात्मक प्रस्ताि  तसेच त्याांची अांमलबजािणी 

करुन व्यिस्थापकीय सांचालक याांना सादर करणे. 
2. िवरष्ठ व्यिस्थापक/ व्यिस्थापक याांच्याकडून प्रभािीपणे कामे 

करुन घेणे. 
3. महामांडळाचे कायालये प्रमखु म्हणनू जबाबदारीने कामे करणे. 
4. महामांडळातील पययटक वनिासाच्या व्यिस्थापकाांशी सांपकात राहून 

त्याांना योग्य मागयदशयन करणे आवण पययटकाांना जास्तीत जास्त 
चाांगल्या स ुविधा उपलब्ध करुन देणे. 

5. महामांडळात महत्त्िाच्या प्रकल्पाची प्रकरणे पययटन मांत्री/ राज्यमांत्री/ 
सवचि / व्यिस्थापकीय सांचालक याांना सादर करुन सिय विषयाांिर 
योग्य मावहती देणे. 

6. सांचालक मांडळाच्या बैठकीतील वनणययाबाबतची  पतूयता विभाग 
प्रमखुाांकडून करुन घेणे. 

7. महामांडळास विविध योजनाकवरता कें द्र शासनाकडून  वमळणाऱ्या 
आर्थथक सहाय्यातनू  योग्य तऱ्हेने आखणी करणे. महामांडळात 
डेक्कन ओवडसी, हाऊसबोट, सागरी पययटन विकास प्रकल्प या 
कामािर देख्ररेख ठेिणे. 

8. अवधिेशन काळात ताराांवकत प्रशनाांना उत्तरे देणे. मावहतीचा अवधकार 
न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे िेळेिर सादर करणे. 

9. महामांडळातील जवमन ि मालमत्ता,लेखा, वनिास कायय, विधी, 
मावहतीचा अवधकार, आस्थापना, प्रशासन, साहसी विडा, एईडीपी, 
एजन्सी  रवजस्टेशन, आरक्षण या शाखेतील कामािर विशेष लक्ष 
देणे. 

10. मा. व्य. स. याांना कामाविषयीचे प्रस्ताि सादर करणे. 
11. विभागप्रमखुाांच्या कामािर वनयांत्रण ठेिणे ि त्याांच्याकडून कामे 

करुन घेणे. 
 



 
 

2. महाव्यिस्थापक 
15600-39100 (7600) 

1. पययटन विषयक धोरणात्मक प्रस्ताि तसेच त्याांची 
अांमलबजािणी करुन व्यिस्थापकीय सांचालक याांना 
सादर करणे. 

2. िवरष्ठ व्यिस्थापक, व्यिस्थापक याांच्याकडून 
प्रभािीपणे कामे करुन घेणे. 

3. महामांडळाचे कायालय प्रमखु म्हणनू जबाबदारीने काम 
करणे. 

4. महामांडळातील` पययटक वनिासाच्या व्यिस्थापकाांशी 
सांपकात राहून त्याांना योग्य मागयदशयन करणे आवण 
पययटकाांना जास्तीत जास्त चाांगल्या सवुिधा उपलब्ध 
करुन देणे. 

5. महामांडळात महत्त्िाच्या प्रकल्पाची प्रकरणे पययटन मांत्री 
/राज्यमांत्री/ सवचि / व्यिस्थापकीय सांचालक याांना 
सादर करुन सिय विषयाांिर योग्य मावहती देणे. 

6. सांचालक मांडळाच्या बैठकीतील वनणययाांबाबतची पतूयता 
विभाग प्रमखुाांकडून करुन घेणे. 

7. महामांडळास विविध योजनाांकवरता कें द्र शासनाकडून 
वमळणाऱ्या आर्थथक सहाय्यातनू योग्य त-हेने आखणी 
करणे. महामांडळात डेक्कन ओडीसी, हाऊस बोट, 
सागरी पययटन विकास  प्रकल्प या कामािर देखरेख 
ठेिणे. 

8. अवधिेशन का ळात ताराांवकत प्रशनाांना उत्तरे देणे. 
मावहतीचा अवधकार न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे िेळेिर सादर 
करणे. 

9. प्रवसध्दी ि जनसांपकय , स्नेक होल्डर, मावहती तांत्रज्ञान, 
डेक्कन ओडीसी, विकास, बीच पॉलीसी, प्रवशक्षण, बे्रड 
ॲड बे्रकफास्ट, महाभ्रमण, महोत्सि कामािर विशेष 
लक्ष देणे. 

10. मा. व्य. सां. याांना कामाविषयीचे प्रस्ताि सादर करणे. 
11. शाखेतील विभागप्रमखुाांच्या कामािर वनयांत्रण ठेिणे. 

 
 3. उपमहाव्यिस्थापक 

15600-39100 (6900) 
1. महाव्यिस्थापकाांप्रमाणे सिय महत्त्िाची कामे जबाबदारीने करणे 

तसेच त्याांच्या गैरहजेरीत कामािर वनयांत्रण ठेिणे. 
2. विभाग प्रमखु म्हणनू विभागातील अवधकारी / कमयचारी याां च्या 

कामािर वनयांत्रण ठेिणे. 
3. अवधिेशन काळात ताराांवकत प्रशनाांना उत्तरे देणे. मावहतीचा 

अवधकार न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे िेळेिर सादर करणे. 
 



 
 

4. काययकारी अवभयंता 
15600-39100 (6600) 

1. बाांधकाम विषयक कामािर विभागप्रमखु म्हणनू वनयांत्रण ठेिणे. 
2. बाांधकाम विषयक कामाचा दजा, प्रगती याबाबींिर सल्लागार ि 

क्षेत्रीय अवधकारी याांचेमाफय त सांवनयांत्रण ठेिणे. 
3. हामांडळाच्या वनिासातील बाांधकामाची स्स्थती विषयक  

पाहणी करणे. 
4. बाांधकाम विभागातील विविध कामाांची अांदाजपत्रके  

तयार करणे. 
5. एईडीपीसाठी िवरष्ठ व्यिस्थापक, औरांगाबाद ि  काययकारी 

अवभयांता-1 याांनी सांयकु्तवरत्या काम पहािे. 
6. प्रोजेक्ट, वरसॉट मेंटेनन्स, वरपेररग प्रस्ताि व्य. सां. याांना  

सादर करणे. 
7. महामांडळाच्या वनिासातील बाांधकाम विषयक बाबीसांबांधी  

विविध शाखाांमाफय त प्राप्त प्रस्ताि तपासणे. 
8. सल्लागारामाफय त ि क्षेत्रीय अवधकाऱ्याांमाफय त तयार केलेली 

बाांधकाम विभागातील विविध कामाांची अांदाजपत्रके मांजरुीसाठी 
सादर करणे. 

9. महामांडळातील स्थापत्य ि विद्यतु याांवत्रकी कामाांना प्रशासकीय 
मांजरुीचे प्रस्ताि सादर करणे. 

10. अरजठा - िेरुळ प्रकल्पाांतगयत अभ्यागत कें द्राच्या चाल ु
असलेल्या बाांधकाम विषयक बाबींिर सल्लागारामाफय त 
वनयांत्रण ठेिणे. 

11. विभाग प्रमखु म्हणनु विभागातील अवधकारी / कमयचारी याांच्या 
कामािर वनयांत्रण ठेिणे. 

12. अवधिेशन काळात ताराांवकत प्रशनाांना उत्तरे देणे. मावहतीचा 
अवधकार न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे िेळेिर सादर करणे. 

13. मा. व्य.सां. / सह व्य. सां. याांना कामासांबधीचे प्रस्ताि  
सादर करणे. 
 



 
 

5. मखु्य लेखा अवधकारी 
(प्रवतवनयकु्तीने) 

1.  लेखा शाखेिर ि लेखाविषयक सिय कामाांिर वनयांत्रण ठेिणे. 
2. सांपणूय लेखा ि वित्त विभागािर वनयांत्रण ठेिणे. 
3. महामांडळाचा अथय सांकल्प तयार करणे. 
4. वनिासासांबधीत सिय कर वनयवमत भरले की नाही याांची पाहणी 

करणे. 
5. महामांडळास कें द्र शासनाकडून वमळाणाऱ्या विकास कामाच्या 

वनधीचे प्रभािी वनयांत्रण ठेिणे. 
6. महामांडळास आर्थथक ि वित्तीय बाबीबाबत मागयदशयन करणे. 
7. महामांडळाचे िार्थषक लेखे पणूय करुन सांचालक मांडळाच्या 

मांजरूीने विधीमांडळास सादर करणे. 
8. महामांडळाचे िार्थषक अथयसांकल्प तयार करणे. 
9. महामांडळाच्या जमा ि खचािर वनयांत्रण ठेिणे. 
10. सिय प्रकारची प्रदाने िेळेत करणे. 
11. लेखा ठेिण्याच्या बाबतीत अांतगयत लेखा तपासणी याांच्याशी 

समन्िांय साधणे. कोणतीही वित्तीय अवनयवमतता होऊ नये, 
याबाबत दक्षता घेणे. 

12. काटकसरीच्या धोरणाची अमांलबजािणी करुन अथयसांकल्प 
तयार करणे. 

13. कोणत्याही कामासाठी घेतलेल्या अग्रीम ( Advance) रक्कमेचा 
िेळेिर भरणा करणे आिशयक असल्याची पाहणी करणे. 

14. लेखा विषयाशी सांबांवधत कामे भविष्य वनिाह वनधी, टकॅ्सेशन  
इ. यािर वनयांत्रण ठेिणे. 

15. विभागप्रमखु म्हणनू विभागातील अवधकारी / कमयचारी याांच्या 
कामािर वनयांत्रण ठेिणे. 

16. व्यिस्थापक (लेखा), मखु्य लेखापाल , उपलेखापाल ि लेखा 
वलवपक याांच्या कामाांची विभागणी करणे. 

17. िवरष्ठाांनी साांवगतलेली कामे करणे. 
18. अवधिेशन काळात ताराांवकत प्रशनाांना उत्तरे देणे. मावहतीचा 

अवधकार न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे िेळेिर सादर करणे. 
19. शासनामाफय त करासांबांधी प्राप्त जी.आर./पवरपत्रक प्रादेवशक 

व्यिस्थापक ि वनिास व्यिस्थापक याांना िेळेत अिगत करणे. 
 



 
 

6. िवरष्ट्ठ व्यिस्थापक (आस्थापना) 
15600-39100 (6600) 

1. महामांडळातील प्रशा सकीय आवण आस्थापना विषयक प्रकरणे 
हाताळणे. 

2. महामांडळातील कमयचारी सांघटना सांबांधीत प्रकरणे. 
3. धोरणात्मक प्रकरणाचे सांपणूय पययिेक्षण करणे. 
4. सरळसेिा / पदोन्नतीचे प्रस्ताि िवरष्ठाना मांजरूीकवरता सादर 

करणे. 
5. अवधकारी / कमयचाऱ्याांचे  बदलीचे प्रस्ताि सादर करणे. 
6. िवरष्ठाांनी साांवगतलेली कामे त्िवरत करुन देणे. 
7. महामांडळात कोणाकडून गैरितयन झाल्यास त्याच्या विरुध्द 

वशस्तभांगाची काययिाही प्रस्तावित करणे. 
8. विभाग प्रमखु म्हणनू विभागातील अवधकारी / कमयचारी याांच्या 

कामािर वनयांत्रण ठेिणे. 
9. अवधिेशन का ळात ताराांवकत प्रशनाांना उत्तरे देणे. मावहतीचा 

अवधकार न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे िेळेिर सादर करणे. 
 

7. िवरष्ट्ठ व्यिस्थापक (विधी) 
15600-39100 (6600) 

1. महामांडळातील कायदे -विधी विषयक ि न्यायालयीन प्रकरणे 
हाताळणे, प्रस्ताि तयार करणे. 

2. महामांडळाच्या विविध विषयाची तपासणी करुन कायदेवि षयक 
सल्ला देणे. 

3. न्यायालीन प्रकरणामध्ये महामांडळातफे बाज ूमाांडणे. 
4. िकीलाच्या वनयकु्तीबाबत प्रकरणे सादर करणे. 
5. विभाग प्रमखु म्हणनू विभागातील अवधकारी / कमयचारी याांच्या 

कामािर वनयांत्रण ठेिणे. 
6. अवधिेशन काळात ताराांवकत प्रशनाांना उत्तरे देणे. मा वहतीचा 

अवधकार न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे िेळेिर सादर करणे. 
7. जवमनीबाबत न्यायालयीन प्रकरणे प्रादेवशक कायालयास प्राप्त 

प्रकरणी मागयदशयन करणे. 
8. जवमनीबाबत ( Land reference) िाढीि मोबदला वमळणेबाबत 

जमीन मालकाने मागणी केल्याप्रमाणे विशेष भसूांपादन 
अवधकारी/प्रादेवशक व्यिस्थापक याांना िेळोिेळी मागयदशयन करणे 
ि प्रादेवशक कायालयामाफय त पाठविण्यात येणाऱ्या सांबांवधत 
विषयाची कागदपते्र उच्च न्यायालयात सादर करुन समन्िय ठेऊन 
दांड/शास्तीबाबत महामांडळाला नाहक भुदांड सोसािा लागतो तो 
कमी करण्याचा प्रयत्न करणे. 

 



 
 

8. िवरष्ट्ठ व्यिस्थापक (प्रशासन) 
15600-39100 (6600) 

1. पययटन विषयक धोरणाची प्रभािी अांमलबजािणी करणे. 
2. महामांडळ / प्रादेवशक कायालयाशी होणारा पत्र व्यिहार साांभाळणे. 
3. पॉलीसी प्रकरणे हाताळणे. 
4. कायालयाता येणारे दैनांवदन टपालािर जातीने लक्ष देणे. 
5. महामांडळाची विद्यतु ि टेवलफोन बीले िेळेिर भरणा करणे. 
6. अवधकारी / कमयचारी याांच्या हजेरीबाबत िवरष्ठाांना सादर करणे. 
7. सांचालक मांडळ ि इतर कोणत्याही वमरटग सांदभात तयारी करणे. 
8. चतथुयश्रेणी कमयचारी िाहनचालक याांना डयटुी देणे. 
9. महामांडळाने घेतलेल्या जागेचा मेंटेनन्स पहाणे. 
10. महामांडळाच्या िाहनाांिर वनयांत्रण ठेिणे. 
11. विभाग प्रमखु्  म्हणनु विभागातील अवधकारी / कमयचारी याांच्या 

कामािर वनयांत्रण ठेिणे. 
12. अवधिेशन काळात ताराांवकत प्रशनाांना उत्तरे देणे. मावहतीचा  

अवधकार न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे सादर करणे. 

9. िवरष्ट्ठ व्यिस्थापक (विकास) 
15600-39100 (6600) 

1. पययटन विकास धोरणची प्रभािी अांमलबजािणी करणे. 
2. शासनाच्या विकास विषयक योजनाांसाठी प्रस्ताि तयार करणे, 

वमरटगला हजर राहणे. 
3. िवरष्ठाांनी वदलेली कामे िेळेिर करुन देणे. 
4. विभाग प्र मखु म्हणनू विभागातील अवधकारी / कमयचारी याांच्या 

कामािर वनयांत्रण ठेिणे. 
5. अवधिेशन काळात ताराांवकत प्रशनाांना उत्तरे देणे मावहतीचा 

अवधकार न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे सादर करणे. 
10. 

 
 

िवरष्ट्ठ व्यिस्थापक (जिमा) 
15600-39100 (6600) 

1. पययटन विषयक धोरणाची प्रभािीपणे अमांलबजािणी करणे. 
2. नागरी जवमन धारणा कायदा विषयक प्रकरणे आवण जवमनीचे 

सातबारा अद्याित ठेिणे. 
3. शासनाकडून महामांडळाकडे नाममात्र भाडेपट्यािर िगय झालेल्या 

जवमनी/ मालमत्ता याच्याांिर वनयांत्रण ठेिणे. 
4. महामांडळाच्या अल्प ि वदघय मदुतीिरील मालमत्ता भाडे तत्त्िािर 

देणे ि वनयांत्रण ठेिणे. 
5. जवमनीचे मलु्याांकन ि मोजणीची प्रकरणे वनकाली काढणे आवण 

मालमत्ताांचे नतुणीकरण करणे. 
6. विभाग प्रमखु म्हणनु विभागातील अवधकारी / कमयचारी याांच्या 

कामािर वनयांत्रण ठेिपणे. 
7. अवधिेशन काळात ताराांवकत प्रशनाांना उत्तरे देणे  मावहतीचा 

अवधकार, न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे िेळेिर सादर करणे. 
 



 
 

11. 
 
 

िवरष्ट्ठ व्यिस्थापक 
(िसलुी/टकॅ्सेशन/आय.एच.एम) 
15600-39100 (6600) 

1. पययटन विषयक धोरणाची प्रभािीपणे अमांलबजािणी करणे. 
2. महामांडळाच्या अल्प ि वदघय मदुतीिर असलेल्या मालमत्ताांचा 

भाडेपट्टा िसलू करणे. 
3. सांबांधीत भाडेपटे्टधार क मालमत्ता कर, िीज, पाणी, विमा वनयवमत 

भरतात रकिा नाही यािर वनयांत्रण ठिणे. 
4. टकॅ्सेसनची कामे िेळेिर  पणूय करुन अहिाल  मखु्य लेखा 

अवधकारी याांना सादर करणे. 
5. आय.एच.एम ची कामे िेळेिर करुन व्य . सां/ सह व्य. सां  याांना 

सादर करणे. 
6. विभाग प्रमखु म्हणनु विभागातील अवधकारी / कमयचारी याांच्या 

कामािर वनयांत्रण ठेिणे. 
7. अवधिेशन काळात ताराांवकत प्रशनाांना उत्तरे देणे  मावहतीचा 

अवधकार, न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे िेळेिर सादर करणे. 
 

12. िवरष्ट्ठ व्यिस्थापक 
(आरक्षण / वनिास कायय /  
डेक्कन ओडीसी) 
15600-39100 (6600) 

1. पययटन विषयक धोरणाची प्रभािीपणे अमांलबजािणी करणे. 
2. मावहती ि आरक्षण कें द्रािर वनयांत्रण ठेिणे. 
3. देशी / विदेशी पययटकाांना योग्य मावहती देणे. 
4. पययटकाांच्या तिारीचे वनराकरण करणे. 
5. महामांडळ चालवित असलेल्या प ययटक वनिासाची मावहती ि 

आरक्षण करणे. 
6. इतर राज्याची पययटक सांस्थाांची मावहती त्या राज्यातील पययटक 

सांस्थाकडून उपलब्ध करुन घेणे. 
7. वनिासातील पययटकाांना देण्याांत येणाऱ्या सोयी सवुिधाांकडे विशेष 

लक्ष देणे. 
8. प्रादेवशक व्यिस्थापक / वनिास व्यिस्थापक याांच्या  अडचणी 

लक्षात घेिनु योग्य मागयदशयन िेळोिेळी कामात सचुना देणे. 
9. डेक्कन  ओवडसी सांदभातील कामाांिर पणूय लक्ष कें द्रीत करणे. 
10. विभाग प्रमखु म्हणनू विभागातील अवधकारी /कमयचारी याांच्या 

कामािर वनयांत्रण ठेिणे. 
11. अवधिेशन काळात ताराांवकत प्रशनाांना उत्तरे देणे  मावहतीचा 

अवधकार, न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे िेळेिर सादर करणे. 
12. पययटक वनिासामध्ये िेळोिेळी होणारे नतुनीकरण/सधुारणा/बदल 

रकिा ठराविक कालािधीसाठी रुम्स ब्लॉरकगबाबत प्रादेवशक 
कायालय, वनिास व्यिस्थापक ि मावहती आरक्षण कक्ष याांना 
िेळेत अिगत करणे. 

13. वनिासामध्ये रुम्स दजानसुार उपलब्ध साधनसामगु्री याबाबत एक 
सारखेपणा असािा. 

14. मपविम सांकेत स्थळ मुांबईप्रमाणे इतर प्रादेवशक कायालयातनू ि 
मावहती आरक्षण कक्षामध्ये शीघ्र/जलद प्रयत्न करणे. 

  



 
 

13. िवरष्ट्ठ व्यिस्थापक 
(प्रवसध्दी ि जनसंपकय ) 
15600-39100 (6600) 

1. पययटन विषयक धोरणाची प्रभािीपणे अमांलबजािणी करणे. 
2. विदेशी गुांतिणकुीसांबांधी मा. मांत्री /राज्यमांत्री /सवचि (पययटन) ि 

इतर अवधकारी याांच्या विदेश दौऱ्याची  पणूय तयारी, आयोजन ि 
पाठपरुािा करणे. 

3. पययटकाांना आकर्थषत स्थळासांबधी मावहतीपत्रके छापणे. 
4. प्रवसध्दीसाठी योग्य प्रस्ताि सादर करणे ि पाठपरुािा करणे. 
5. विभाग प्रमखु म्हणनू विभागातील अवधकारी / कमयचारी याांच्या 

कामािर वनयांत्रण ठेिणे. 
6. अवधिेशन का ळात ताराांवकत प्रशनाांना उत्तरे देणे. मावहतीचा 

अवधकार, न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे िेळेिर सादर करणे. 
7. पययटकाांना आकर्थषत स्थळासांबांधी तसेच स्थावनक पातळीिर 

प्रा.का.मागणीनसुार मराठी/इांग्रजी मावहती पत्रके छापणे ि 
प्रा.का.स्तरािर िेळेत वितरण करणे. 

14. व्यिस्थापक (साहसी वक्रडा) 
9300-34800 (4400) 

1. पययटन विषयक धोरणाची प्रभािीपणे अांमलबजािणी करणे. 
2. सागरी प्रकल्प आवण 12 व्या वित्त आयोगाांतगयत योजना 

िवरष्ठाांना सादर करणे. 
3. विभाग प्रमखु म्हणनू विभागातील अवधकारी / कमयचारी याांच्या 

कामािर वनयांत्रण ठेिणे 
4. अवधिेशन काळात ताराांवकत प्रशनाांना उत्तरे देणे. मावहतीचा 

अवधकार, न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे िेळेिर सादर करणे. 
5. बोटींग/स्नॉकय रलग ि स्कूबा डायरिग प्रकल्प आधवुनकतेबाबत 

प्रा.का. पातळीिर अिगत करणे. 
6. सी-िल्डय प्रकल्पासाठी प्रकल्पासांदभातील सांपणुय कामे करणे. 
7. साहसी विडा अांतगयत साहसी उपिमाांचा मावहती प्रस्ताि 

कायास्न्ित करणे. 



 
 

15. 
 

िवरष्ट्ठ व्यिस्थापक     
15600-39100 (6600) / 
व्यिस्थापक (प्रादेवशक 
कायालये)  
9300-34800 (4400) 

(I) आस्थापना / प्रशासन 
 

1. पययटन विषयक धोरणाांची प्रभािीपणे अांमलबजािणी करणे. 
2. आस्थापना /  प्रशासन विषयासांदभात आपल्या आखत्यावरतील 

अवधकारी / कमयचारी याांची प्रकरणे तपासनु त्यािर काययिाही 
करणे. 

3. विभाग प्रमखु म्हणनु कमयचाऱ्याांच्या गैरितयणकुीबाबत वशस्तभां गाची 
काययिाही सांदभातील प्रकरणे प्रधान कायालयास सादर करणे. 

4. आपल्या अखत्यावरत वनिासाची पहाणी करुन त्यानसुार योग्य 
काययिाही करणे. 

5. आपल्या अवधनस्त असलेल्या कमयचाऱ्याांची सेिापसु्तके, 
िेतनिाढ, रजा मांजरू करणे आवण िैयस्क्तक नस्ती नयार करणे. 

6. प्रादेवशक कायालये ि वनिासे येथील अवधकारी / कमयचारी याांचे 
गोपनीय अहिाल वलवहणे ि प्रधान कायालयास पाठविणे. 

7. वनिासाचा ऐषाराम कर ि इतर कराांबाबत त्या आर्थथक िषात 
भरणा वनयवमतपणे करणे. 

8. विभाग प्रमखु म्हणनु विभागातील अवधकारी / कमयचारी याांच्या 
कामािर वनयांत्रण ठेिणे. 

9. स्िेटर, रेनकोट, गमबटु, छत्री, चामडयाचे बटु, पायमोजे अशा 
सवुिधा अनजेु्ञय कमयचाऱ्याांना योग्य मदुतीत िाटप करणे. 

10. अवधिेशन काळात ताराांवकत प्रशनाांना उत्तरे देणे. मावहतीचा 
अवधकार, न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे िेळेिर सादर करणे. 

11. एईडीपीसाठी, िवरष्ठ व्यिस्थापक औरांगाबाद ि काययकारी 
अवभयांता-1, याांनी सांयकु्त वरत्या काम पहािे. 

 
(II) लेखा ि वित्त 

 
1. पययटन विषयक धारेणाांची प्रभािीपणे अांमजबजािणी करणे. 
2. जमा - खचय रवजस्टर ि इतर लेखाविषयक कामािर वनयांत्रण.  
3. िार्थषक अांदावजत खचाचा तपवशल  
4. दैवनक प्रिास भत्ता ि पाटीची वबले िेळेिर तयार करणे. 
5. सांपणूय वित्त ि लेखा विभागािर वनयांत्रण 
6. िार्थषक लेखे पणूय करुन िवरष्ठाांना अहिाल सादर करणे. 
7. लेखा विषयक वनयमाकां डे काटेकोरपणे लक्ष देणे. 
8. कोणतीही वित्तीय अवनयवमतता होऊ नये याबाबत काळजी घेणे. 

अवनयवमतता आढळल्यास सांबधीताांिर वशस्तभांगाच्या काययिाही 
करणे. 

9. काटकसरीच्या धोरणाशी ससुांगत राहील अशी तरतदू करुन ठेिणे. 
10. अग्रीम रक्कमेचा भरणा िेळेिर केला रकिा नाही याबाबत खात्री 

करणे. 
11. िार्थषक अथयसांकल्पािर वनयांत्रण ठेिणे. 
12. भविष्य वनिाह वनधी, टकॅ्सेशन याांचा िेळेिर भरणा करणे. 
13. ऑडीट वरपोटयला उत्तर देणे. 



 
 

14. धनादेश, मावसक लेखे, आयकर प्रमाणपत्र तयार करणे. 
15. मावसक जमा - खचय ताळेबांद करणे. 
16. विभाग प्रमखु म्हणनु विभागातील अवधकारी / कमयचारी याांच्या 

कामािर वनयांत्रण ठेिणे. 
17. अवधिेशन काळात ताराांवकत प्रशनाांना उत्तरे देणे. मावहतीचा 

अवधकार, न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे िेळेिर सादर करणे. 
 

(III) जवमन ि मालमत्ता 
 

1. पययटक विषयक धोरणाांची प्रभािीपणे अांमलबजािणी करणे. 
2. भाडेपट्टयािर वदलेल्या जवमन मालमत्ता याांचे िेळोिेळी वनरीक्षण 

करुन िवरष्ठाांना अहिाल सादर करणे. 
3. जवमनीचे योग्य िेळी मलु्याांकन करुन घेणे. 
4. प्रादेवशक कायालयाच्या अखत्यावरतील अल्प ि वदघय मदुतीिर 

वदलेल्या मालमत्ताांच्या भाडेपट्टया िसलुीबाबत पाठपरुािा करणे. 
5. भाडेपट्टाधारक विमा, कर, िीज, पाणी इ. भरणा िेळेत करतात की 

नाही यािर वनयांत्रण ठेिणे. 
6. जमीनीची मोजणी प्रकरणे िेळेिर वनकाली काढणे. 
7. शासनाकडून महामांडळाकडे िगय झालेल्या जवमनी नािािर करुन 

घेणे. 
8. विभाग प्रमखु म्हणनू विभागातील अवधकारी /कमयचारी याांच्या 

कामािर वनयांत्रण ठेिणे. 
9. अवधिेशन काळात ताराांवकत प्रशनाांना उत्तरे देणे. मावहतीचा 

अवधकार, न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे िेळेिर सादर करणे. 



 
 

16. िवरष्ट्ठ व्यिस्थापक (लेखा) 
15600-39100 (6600)/ 
व्यिस्थापक (लेखा) 
9300-34800 (4400) 

1. पययटक विषयक धोरणाांची प्रभािीपणे अांमलबजािणी करणे. 
2. कें द्र शासनाकडून उपलब्ध होणाऱ्या अथयसहाय्यािर सपणूय वनयांत्रण 

आिशयक. 
3. वित्तीय आवण लेखा विषयक सिय कामे िेळेिर करुन त्यािर योग्य 

वनयांत्रण ठेिणे. 
4. हाताखालील कमयचाऱ्याांना मागयदशयन करुन िेळेत कामे करुन घेणे. 
5. िार्थषक अथयसांकल्प तयार करणे. 
6. महामांडळाच्या िसलुीबाबतचे प्रस्ताि तयार करुन िसलुी िेळेिर 

करुन घेणे. 
7. दैनांवदन जमा-खचय रक्कमेिर वनयांत्रण तसेच धनादेश बकेँत िेळेिर 

जमा करणे. 
8. मावसक िेतन, प्रिासभत्ता देयके, िैयस्क्तक खचाची देयके, 

िैयस्क्तक खचाची देयके, अग्रीम रक्कम, सेिावनितृ्ती उपदान ि 
वशल्लक अर्थजत रजा रोखीकरण याांचे िेळेिर धनादेश तयार करणे. 

9. भविष्य वनिाह, आयकर ऐषाराम ि इतर कर त्या आर्थथक िषात 
िेळेिर भरणा करणे. 

10. िवरष्ठ अवधकाऱ्याांनी सोपविलेली सिय कामे िेळेिर पणूय करणे. 
11. विभाग प्रमखु म्हणनु विभागातील अवधकारी / कमयचारी याांच्या 

कामािर वनयत्रांण ठेिणे. 
12. अवधिेशन काळात ताराांवकत प्रशनाांना उत्तरे देणे. मावहतीचा 

अवधकार, न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे िेळेिर सादर करणे. 
17. कंपनी सवचि 

 
1.  पययटक विषयक धोरणाांची प्रभािीपणे अांमलबजािणी करणे. 
2. महामांडळातील सांचालक मांडळाच्या बैठकीस विविध प्रस्तािाचा 

समन्िय साधणे. 
3. सांचालक मांडळाच्या बैठकीचे इतीितृ्त तयार करुन त्यास मांजरूी घेणे 

ि इतर महत्त्िाची कामे साांभाळणे. 
4. िवरष्ठाांच्या सचुनेनसुार कामे िेळेत पणूय करणे. 
5. विभाग प्रमखु म्हणनू विभागातील अवधकारी / कमयचारी याांच्या 

कामािर वनयत्रांण ठेिणे. 
6. अवधिेशन काळात ताराांवकत प्रशनाांना उ त्तरे देणे. मावहतीचा 

अवधकार, न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे िेळेिर सादर करणे. 

18. व्यिस्थापक (वनिास कायय /  
डेक्कन ओवडसी) 
9300-3400 (4400) 

1. पययटक विषयक धोरणाांची प्रभािीपणे अांमलबजािणी करणे. 
2. वनिास व्यिस्थापकाच्या सिय अडचणीचे वनराकरण करणे. 
3. प्रादेवशक कायालयाशी होणारे पत्र व्यिहार साांभाळणे. 
4. चतथुयश्रेणी कमयचा-याांसाठी गणिेश इ. योग्य मदुतीत िाटप करणे. 
5. वनिास व्यिस्थापकाांकडून िार्थषक जमा खचाचा तपवशल घेणे. 
6. डेक्कन ओवडसी कामकाजािर पणूय वनयांत्रण ठेिणे. 
7. िवरष्ठ अवधकाऱ्याांनी सोपविलेली सिय कामे िेळेत पणूय करणे. 
8. विभाग प्रमखु म्हणनू विभागातील अवधकारी / कमयचारी याांच्या 

कामािर वनयांत्रण ठेिणे. 
9. अवधिेशन  काळात ताराांवकत प्रशनाांना उत्तरे देणे, मावहतीचा 

अवधकार, न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे िेळेिर सादर करणे. 



 
 

19. व्यिस्थापक (आस्थापना) 
9300-3400 (4400) 

1. पययटन विषयक धोरणाांची प्रभािीपणे अांमलबजािणी  करणे 
2. रजा, िेतन िाढ, िैद्यकीय देयक सादर करणे 
3. निीन भरती – पदोन्नती  प्रकरणे सादर करणे 
4. सेिावनितृ्त/स्िेच्छावनित्त ि इतर कमयचाऱ्याांचे सेिावनितृ्त, उपदान, 

वशल्लक अर्थजत रजा रोखीकरणाचे आदेश मांजरूीसाठी सादर 
करणे. 

5. महामांडळातील आस्थापना विषयक कामे करणे तसेच शासनाशी 
िेळेिर पत्रव्यिहार करणे 

6. िवरष्ठाांनी सोपविलेली सिय कामे करणे 
7. विभागप्रमखु म्हणनू विभागातील अवधकारी/ कमयचारी याांच्या 

कामाांिर वनयांत्रण ठेिणे 
8. अवधिेशन काळात ताराांवकत प्रशनाांना उत्तरे देणे, मावहतीचा 

अवधकार, न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे िेळेिर सादर करणे. 
 

 
20. 

 
व्यिस्थापक (प्रा.का.मुंबई) / 
9300-3400 (4400) 

1. पययटन विषयक धोरणाांची प्रभािीपणे अांमलबजािणी करणे. 
2. विविध विषयाचे प्रस्ताि तयार करणे 
3. वनिास ि न्याहरी योजना विषयक सिय कामे िेळेिर करणे 
4. शासनाकडून महामांडळाकडे नाममात्र भाडेपट्टयािर िगय 

झालेल्या जमीन/ मालमत्ता महामांडळाच्या नाांि ेदाखल करणे. 
5. अल्प ि दीघय मदुतीिर महामांडळाच्या मालमत्ता भाडेतत्िािर 

देणे ि वनयांत्रण ठेिणे 
6. जमीनीचे 7/12 उतारे अद्ययाित ठेिणे 
7. जमीन मोजणी प्रकरणे वनकाली काढणे 
8. िवरष्ठ अवधकाऱ्याांनी सोपविलेली सिय कामे िेळेत पणूय करणे 
9. विभागप्रमखु म्हणनू विभागातील अवधकारी/ कमयचारी याांच्या 

कामािर वनयांत्रण ठेिणे 
10. अवधिेशन काळात ताराांवकत प्रशनाांना उत्तरे देणे, मावहतीचा 

अवधकार, न्यायप्रविष्ट प्रकरणे िेळेिर सादर करणे. 
21. व्यिस्थापक (महाभ्रमण) 

9300-3400 (4400) 
1. महाभ्रमण विषयक सिय कामे िेळेिर करणे. 
2. वनिास ि न्याहारी योजनेचे धोरणात्मक प्रस्ताि तात्काळ सादर 

करुन शासनास पाठविणे. 
3. सिय प्रादेवश कायालयाकडून दरमहा प्रमाणपत्राची नोंदणी/ चोख 

अमलबजािणी नतुनीकरणाचा आढािा घेणे. 
4. वनिास ि न्याहारी बाबतच्या तिारीचे वनराकरण करणे. 
5. िवरष्ठानी वदलेली सिय कामे िेळेत पणूय करणे. 
6. अवधिेशन काळात ताराांवकत प्रशनाांना उत्तरे देणे, मावहतीचा 

अवधकार, न्यायप्रविष्ट प्रकरणे िेळेिर सादर करणे. 
 

  



 
 

 
22. 

 
व्यिस्थापक लेखा 
(लेखा)-1 (वनयमीत) 
9300-3400 (4400) 

1. कमयचाऱ्याांचे िेतन ि इतर भते्त ि सेिा वनितृ्तीचे देणे याांचे प्रदाने िेळेत 
करणे. तसेच कमयचाऱ्याांच्या िेतनातील कपातीचा भरणा िेळेत करणे. 

2. कमयचाऱ्याांचे भविष्य वनिाह वनधी ि पेन्शन याांचे कामे िेळेिर 
कमयचाऱ्याांकडून करुन घेणे. 

3. गरजेप्रमाणे रोख रकमेची व्यिस्था करणे तसेच प्रादेवशक कायालये ि 
पययटक वनिास याांना लागणारा वनधी िेळेिर वितरीत करणे. 

4. महामांडळाचे िार्थषक अांदाजपत्रक िेळेत तयार करणे. तसेच महामांडळाचे 
मालमत्ता नोंदिही अद्ययाित करुन घेणे. 

5. विविध शाखाांकडून येणाऱ्या देयकाांची अदागी िेळेत करणे. 
6. जमा ि खचाच्या नोंदी टलॅीमध्ये व्यिस्स्थत होतात का यािर वनयांत्रण ठेिणे 

ि त्या अद्ययाित करुन घेणे. 
7. कें द्र ि राज्य शासनाकडून प्राप्त वनधीच्या नोंदी अद्याित ठेिणे. 

प्रकल्पवनहाय खचाच्या नोंदी अद्याित ठेिणे. 
8. महामांडळाचे बकॅ खाते उघडणे ि बांद करणे याबाबतचे सिय काम पाहणे ि 

यवुनटमधील महामांडळाच्या बकँ खात्यात गरजेपेक्षा जास्त वनधी राहणार 
नाही याची दक्षता घेणे ि गरजेपेक्षा जास्त वनधी ठेिींमध्ये ठेिणे. 

9. बकँकडे ठेिलेल्या ठेिीिरील व्याजाच्या नोंदी  Grand वनहाय ि प्रकल्प 
वनहाय ठेिणे. 

10. महामांडळाने प्रदान कराियाच्या कर विषयक मावहती (TDS etc)  कर 
शाखेस िेळेत देणे. 

11. A.G. Regular Audit या सांबांधीची सिय कामे पहाणे. ि A.G. Regular 
Audit चा अहिाल सिय शाखाांना देऊन त्याांचा Compliance Report 
तयार करणे. 

12. अांतगयत लेखा पवरक्षणाबाबत सिय कामे पहािे तसेच अांतगयत वहशोब 
तपासणीस याांचा अहिाल प्रादेवशक कायालय ि यवूनटमध्ये पाठिनु त्याांचा 
Compliance Report िेळेत मागिनु घेऊन त्याांना ऑडीटरने 
सचुविलेल्या मदु्याांचे स्पष्टीकरण मागविण्यात यािे. 

13. अवधिेशन काळात ताराांवकत प्रशनाांची  उत्तरे देणे, मावहतीचा अवधकार, 
न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे िेळेिर सादर करणे. 

14. विभागातील अवधकारी/कमयचारी याांच्या कामािर वनयांत्रण ठेिणे. 
15. महामांडळाकडे आलेल्या िेगिेगळया वनधीचे मदुत ठेिी (Fixed Deposit) 

मध्ये ठेऊन त्यािर वनयांत्रण ठेिणे. 
16. डेक्कन ओवडसी ट्रेनचे लेखे अद्ययाित ठेिणे. िार्थषक लेखे पणुय करणे. 

जमा ि खचय इ.िर वनयांत्रण ठेिणे, डेक्कन ओवडसी ट्रेन सांदभातील 
आर्थथक बाबींिर मागयदशयन करणे. देयकाांची िेळेिर अदागी करणे. तसेच 
बकँ खात्याचा ताळमेळ घेणे. 

17. महामांडळाच्या आरक्षण शाखेतील ऑनलाईन बकुींगचे लेखे अद्ययाित 
ठेिणे ि वनधीचे व्यिस्थापन करणे. तसेच AOC चे लेखे प्रदान करणे, 
एजांटचे कवमशन देणे ि  AOC चे लेखे अद्ययाित ठेिणे. 



 
 

 
23. 

 
व्यिस्थापक लेखा 
(लेखा) – 2 
(लेखा अंवतमीकरण) 
9300-3400 (4400) 

1. महामांडळाचे लेखे अांवतमीकरण करण्यासाठी प्रादेवशक 
कायालयाकडून ि यवुनट मधनु िेळेत Trail Balance ची मागणी 
करुन तो पणुय करणे. 

2. प्रधान कायालयाकडुन टलॅी लेख्याांमधील  H.O. Accounts 
सांबांधीत कमयचाऱ्याांकडुन पणुय करुन घेणे. 

3. यवुनटमधील ि प्रादेवशक कायामधील Trail Balance सांबांधीत 
कमयचाऱ्याकडून पणुय करुन घेणे. 

4. महमांडळाची Balance Sheet सांबांधीत कमयचाऱ्याांकडून िेळेत 
तयार करुन घेणे. 

5. सांचालक मांडळाच्या बैठकीसाठी मदेु्य सांबांधीत कमयचाऱ्याांकडून 
तयार करुन तपासनू सादर करणे. 

6. अांवतम लेखे सांचालक मांडळाच्या बैठकीत मांजरूीसाठी सादर करणे. 
7. कां पनी सवचिाांसह िार्थषक लेखे अकाऊां ट जनरल वमटींगमध्ये सादर 

करणे. 
8. A.G. Audit नांतर िार्थषक लेख्याांचे मदु्रण ( Printing) करुन त्याचे 

सीडीमध्ये रुपाांतर करणे. 
9. अांवतम लेख्याबाबतचा पत्रव्यिहार पाहणे. 
10. िैधावनक लेखा पवरक्षक (Statutory Audit) याांची प्रधान 

कायालय, प्रादेवशक कायालय ि यवुनट येथे व्यिस्था करणे.  
11. िैधावनक लेखा पवरक्षनाचे समन्िय करणे. 
12. िैधावनक लेखा पवरक्षक याांचा  Audit Compliance Report 

िेळेत तयार करणे. 
13. A.G.Audit चे समन्िय करणे ि Compliance करणे. 
14. A.G.Final Audit चा Report  सिय शाखाांना Compliance साठी 

देणे. 
15. िेळेत A.G.Audit पणुय होण्यासाठी पाठपरुािा करणे. 
16. प्रोत्साहन शाखेचे  Provisional Registration, N.O.C.,E.O.  

याांचे काम Tourism Policy नसुार होत रकिा नाही याबाबत 
सांबांधीत कमयचाऱ्याला मागयदशयन करुन ते पणुय करणे. 

17. सांबांधीत प्रोत्साहन फाईली तपासनु मखु्य लेखा अवधकारी याांना 
सादर करणे. 

18. पययटन प्रकल्पाांचा तै्रमावसक अहिाल तयार करणे.  
19. पययटन धोरणाबाबतचे शासना सांबांधीचे पत्रव्यिहार करणे.  
20. पययटन प्रकल्पाांनी केलेल्या गुांतिणकूीचे लेखापवरक्षण करुन घेणे. 
21. पययटन प्रकल्पाांनी केलेल्या गुांतिणकूीचे लेखापवरक्षण करण्यासाठी 

लेखापवरक्षकाांची नेमणकु करणे ि त्याांचे देयके अदा करणे. 
22. विभागातील अवधकारी/कमयचारी याांच्या कामािर वनयांत्रण ठेिणे.  

  



 
 

24. उपअवभयंता / 
व्यिस्थापक 
(बांधकाम) 
9300-3400 (4400) 

1. पययटन विषयक धोरणाची प्रभािीपणे अांमलबजािणी करणे. 
2. महामांडळातील नविन बाांधकामाांच्या दरुुस्तीच्या कामाांची 

अांदाजपत्रके तयार करुन मांजरुीसाठी काययकारी अवभयांता याांचेकडे 
सादर करणे. सल्लागाराने तयार केलेली अांदाजपत्रके तपासनू 
िवरष्ठाांकडे सादर करणे. 

  3. महामांडळातील निीन बाांधकाम / दरुुस्ती कामाांच्या 
अांदाजपत्रकाांप्रमाणे वनविदा तयार करुन सादर करणे ि तद्नांतर 
वनिेदेप्रमाणे / कामाप्रमाणे 100 %  काम पणूय करुन घेणे. 

  4. काययकारी अवभयांता याांचे सचुनेनसुार कामे करणे. 
  5. विभाग प्रमखु म्हणनू विभागातील अवधकारी / कमयचारी याांच्या 

कामािर वनयांत्रण ठेिणे. 
  6. कामाची देयके / पवरमाणे ि दजा तपासणे देयके तयार करुन 

काययकारी अवभयांता याांचेकडे सादर करणे. 
  7. अवधिेशन काळात ताराांवकत प्रशनाांना उत्तरे देणे, मावहतीचा 

अवधकार, न्यायप्रविष्ट प्रकरणे िेळेिर सादर करणे. 
 

25. कवनष्ट्ठ अवभयंता 1. पययटनविषयक धोरणाांची प्रभािीपणे अांमलबजािणी करणे 
 5200-20200 (2800) 2. बाांधकाम ि अवभयाांवत्रकी कामाच्या वठकाणी प्रत्यक्ष पहाणी करुन 

काम करुन घेणे 
  3. अांदाजपत्रके, देयके इत्यादी सादर करणे 
  4. काययकारी अवभयांता/व्यिस्थापक (बाांधकाम) याांच्या सचुनेनसुार 

कामे करणे 
5. महामांडळातील निीन बाांधकाम / दरुुस्ती कामाच्याां 

अांदाजपत्रकाांप्रमाणे वनविदा तयार करुन सादर करणे. ि तद्नांतर 
वनविदेप्रमाणे /िािाप्रमाणे 100% काम पणूय करुन घेणे. 

6. कामाची देयके / पवरमाणे ि दजा तपासणे, देयके तयार करुन 
काययकारी अवभयांता याांचेकडे सादर करणे. 

  7. अवधिेशन काळात ताराांवकत प्रशनाांना उत्तरे देणे, मावहतीचा 
अवधकार, न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे िेळेिर करुन देणे 

 
26. व्यिस्थापक  

(मावहती तंत्रज्ञान) 
1. पययटनविषयक धोरणाांची प्रभािीपणे अांमलबजािणी करणे 
2. िवरष्ठाांनी सोपविलेली कामे िेळेत पणूय करणे 
3. महामांडळातील मावहती तांत्रज्ञान ि सांगणकीय कामािर सांपणूय 

वनयांत्रण ठेिणे 
4. मावहती तांत्रज्ञान/ सांगणक विषयक प्रकरणाचा पाठपरुािा करणे 

 9300-3400 (4400) 
  
  
  5. िेबसाईटिर सांकेतस्थळाांचा विकास करणे. 
  6. अवधिेशन काळात ताराांवकत प्रशनाांना उत्तरे देणे, मावहतीचा 

अवधकार, न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे िेळेिर करुन देणे 
 

  



 
 

 
27. 

 
लघलुेखक (वनिडश्रेणी) 

 
1. पययटनविषयक धोरणाांची प्रभािीपणे अांमलबजािणी करणे. 

 9300-3400 (4600) 2. मा. व्य.सां./ सह व्य.सां./ महाव्यिस्थापक याांचे श्रुतीलेखन घेऊन 
टांकवलवखत करणे 

  3. िवरष्ठाांच्या बैठका, भेटीगाठी आवण दौऱ्याांच्या तारखाांची नोंद घेणे 
  4. िवरष्ठाांचे दरूध्िनीिर सांपकय  साधनू जोडून देणे 

5. िवरष्ठाांच्या सचुनेनसुार काम करणे 
 

  
  
28. लघलुेखक (उच्चश्रेणी) 1. पययटनविषयक धोरणाांची प्रभािीपणे अांमलबजािणी करणे. 
 9300-3400 (4400) 2. मा. व्य. सां. / सह व्य. सां./ महाव्यिस्थापक याांचे श्रुतीलेखन घेिून 

टांकवलवखत करणे. 
  3. िवरष्ठाच्या बैठका, भेटीगाठी आवण दौऱ्याांच्या तारखाांची नोंद घेणे. 
  4. िवरष्ठाचे दरुध्िनी सांपकय  साधनु जोडून देणे. 

5. िवरष्ठाांच्या सचुनेनसुार काम करणे. 
 

  
  
29. लघलुेखक (वनम्नशे्रणी) 1. पययटन विषयक धोरणाांची प्रभािीपणे अांमलबजािणी करणे 
 9300-3400 (4300) 2. मा. व्य.सां./ सह व्य.सां. / महाव्यिस्थापक याांचे श्रुतीलेखन घेऊन 

टांकवलवखत करणे 
  3. िवरष्ठाांच्या बैठका, भेटीगाठी आवण दौऱ्याांच्या तारखाांची नोंद घेणे 
  4. महामांडळातील सिय शाखाांच्या नस्त्याांबाबत ये-जा नोंदिही ठेिणे 
  5. िवरष्ठाांचे दरूध्िनीिर सांपकय  साधनू जोडून देणे 
  6. िवरष्ठाांच्या सचूनेनसुार काम करणे. 

 
30. अवधकारी 

(महामंडळाच्या प्रधान 
कायालय मुंबई/ 
प्रादेवशक कायालये, 
वनिासे येथील 
सिांसाठी) 
9300-34800 (4300) 

1. पययटनविषयक धोरणाांची प्रभािीपणे अांमलबजािणी करणे 
2. िवरष्ठ अवधकाऱ्याांनी वदलेली कामे करुन त्याांना कामात मदत 

करणे 
3. शाखेशी वनगडीत असलेली सिय कामे जबाबदारीने करणे 
4. अवधिेशन काळात ताराांवकत प्रशनाांना उत्तर देणे, मावहतीचा 

अवधकार, न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे िेळेिर करुन देणे 

  



 
 

 
31. 

 
प्रमखु लेखापाल 
(प्रधान कायालय) 

    
1. नेमणकू वदलेली लेखाविषयक सिय कामे करणे. 
2. कमयचा-याांना मागयदशयन करुन त्याांच्या कामािर वनयांत्रण ठेिणे. 
3. कॅशबकु, लेजर तपासणे ि अद्ययाित ठेिणे. 
4. देयकाांची िेळेत प्रदाने करणे. 
5. सिय जमा ि खचाच्या नोंदी टलॅीमध्ये अद्ययाित करणे. 
6. अांतगयत लेखापवरक्षक, महालेखाकार, साियजवनक उपिम सवमती 

इत्यादीबाबतची कामे करणे. 

9300-34800 (4300) 
 
 
 
 
 7. िार्थषक लेखा अांवतम करणे याबाबतची कामे  
 8. कर विषयक कामे 
 9. कमयचाऱ्याांचे िेतन ि भते्त, सेिावनितृ्तीनांतरचे देणे याांचे प्रदान िेळेत 

करणे. 
 10. कमयचाऱ्याांच्या िेतनातील कपातींचा भरणा िेळेत करणे. 

11. व्यिस्थापक (लेखा) याांनी ि मखु्य लेखावधकारी याांनी साांवगतलेली 
सिय कामे करणे. 

12. पययटनविषयक धोरणाांची प्रभािीपणे अांमलबजािणी करणे 
13. लेखाविषयक सिय कामे करणे 
14. हाताखालील कमयचाऱ्याांना मागयदशयन करुन त्याांच्या कामािर 

वनयांत्रण ठेिणे. 
15. वनयवमत देयके/ कॅशबकु तपासणे 
16. ऑवडटसयना अटेंन्ड करणे 
17. िार्थषक ि भाांडिली अथयसांकल्प तयार करणे 
18. िवरष्ठाांच्या सचुनेनसुार त्याांनी वदलेली कामे करणे 
19. अवधिेशन काळात ताराांवकत प्रशनाांना उत्तरे देणे, मावहतीचा 

अवधकार, न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे िेळेिर करुन देणे. 

 
 

 
  
  
  
  
  
 
 

 

  
 
32. 

 
प्रमखु लेखापाल 
प्रादेवशक कायालये / 
पययटक वनिासे 

 
1. नेमनू वदलेली  लेखाविषयक सिय कामे करणे. 
2. कमयचाऱ्याांना मागयदशयन करुन त्याांच्या कामािर वनयांत्रण ठेिणे. 
3. कॅशबकु, लेजर तपासणे ि अद्ययाित ठेिणे. 
4. देयकाांची िेळेत प्रदाने करणे. 
5. सिय जमा ि खचाच्या नोंदी टलॅीमध्ये अद्ययाित करणे. 
6. अांतगयत लेखापवरक्षक, महालेखाकार, साियजवनक उपिम सवमती 

इत्यादीबाबतची कामे करणे. 
7. िार्थषक लेखा अांवतम करणे याबाबतची कामे  
8. कर विषयक कामे 
9. कमयचाऱ्याांचे िेतन ि भते्त, सेिावनितृ्तीनांतरचे देणे याांचे प्रदान िेळेत 

करणे. 

 9300-34800 (4300) 
  
  
  
  
  
  
  
  10. कमयचाऱ्याांच्या िेतनातील कपातींचा भरणा िेळेत करणे. 
  11. मखु्य लेखाअवधकारी ि प्रादेवशक व्यिस्थापक याांनी साांवगतलेली 

सिय कामे करणे. 
 



 
 

 

33. 
 
सहाय्यक 
महामंडळाच्या प्रधान 
कायालय, मुंबई/ 
प्रादेवशक कायालये ि 
वनिासे येथील 
सिांसाठी 
9300-34800 (4200) 

 
1. पययटनविषयक धोरणाांची प्रभािीपणे अांमलबजािणी करणे 

 2. महामांडळातील विविध विषयाांचा पत्रव्यिहार साांभाळणे 
 3. विषयाच्या प्रस्तािास अनसुरुन नोटींग/ड्राफ्टींग/ काययसचूी तयार 

करणे 
 4. सिय रेकॉडय विषयानरुुप व्यिस्स्थत ठेिणे 
       5.  िवरष्ठाांच्या सचुनेनसुार त्याांनी वदलेली कामे करणे 
       6.   अवधिेशन काळात ताराांवकत प्रशनाांना उत्तरे देणे, मावहतीचा   

           अवधकार, न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे िेळेिर करुन देणे. 
 

 
34. 

 
उपलेखापाल 
महामंडळाच्या प्रधान 
कायालय, मुंबई/ 
प्रादेवशक कायालये ि 
वनिासे येथील 
सिांसाठी 
9300-34800 (4200) 
 

      
1 पययटनविषयक धोरणाांची प्रभािीपणे अांमलबजािणी करणे. 

         2   महामांडळातील लेखाविषयक कामे करणे 
         3   महामांडळातील जमा-खचय याचा वहशोब ठेिणे 
        4   िार्थषक आवण भाांडिली अांदाजपत्रके तयार करणे 
        5   लेखा पवरक्षक याांच्या आक्षेपाांना िेळेिर उत्तरे देणे 
        6   िवरष्ठाांच्या सचुनेनसुार त्याांनी वदलेली कामे करणे 
        7  अवधिेशन काळात ताराांवकत प्रशनाांना उत्तरे देणे, मावहतीचा     

              अवधकार, न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे िेळेिर करुन देणे 
 

 
35. 

 
िवरष्ट्ठ वलवपक 
महामंडळाच्या प्रधान 
कायालय, मुंबई/ 
प्रादेवशक कायालये ि 
वनिासे येथील 
सिांसाठी 
5200-20200 (2400) 
 
 

 
1.  पययटनविषयक धोरणाांची प्रभािीपणे अांमलबजािणी करणे 

 2. महामांडळातील विविध विषयाचे पत्रव्यिहार करणे 
 3. िवरष्ठाांना दैनांवदन सिय कामात मदत करणे 
 4. शाखेचे रेकॉडय व्यिस्स्थत ठेिणे 
 5. िवरष्ठाांच्या सचुनेनसुार त्याांनी वदलेली कामे करणे 
 6. अवधिेशन काळात ताराांवकत प्रशनाांना उत्तरे देणे, मावहतीचा 

अवधकार, न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे िेळेिर करुन देणे 
 

 
36. 

 
स्िागतक 
महामंडळाच्या प्रधान 
कायालय, मुंबई/ 
प्रादेवशक कायालये ि 
वनिासे येथील 
सिांसाठी 
5200-20200 (2400) 
 
 

 
1. पययटनविषयक धोरणाांची प्रभािीपणे अांमलबजािणी करणे. 

 2. पययटकाांचे स्िागत करुन त्याांना योग्य मावहती देणे 
 3. पययटकाांना अटेंड करुन त्याांना आिशयक असलेले बकुींग देणे 
 4. दरूध्िनीिरुन आलेले फोन घेऊन योग्य मावहती देणे 
 5. िवरष्ठाांच्या सचुनेनसुार त्याांनी वदलेली कामे करणे 
 6. अवधिेशन काळात ताराांवकत प्रशनाांना उत्तरे देणे, मावहतीचा 

अवधकार, न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे िेळेिर करुन देणे 
 7. अवधिेशन काळात ताराांवकत प्रशनाांना उत्तरे देणे, मावहतीचा 

अवधकार, न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे िेळेिर करुन देणे. 
 
 



 
 

 
 

37. 

 
 
वनिास व्यिस्थापक/ 
सहाय्यक वनिास 
व्यिस्थापक 
 

 
1. पययटनविषयक धोरणाांची प्रभािीपणे अांमलबजािणी करणे. 
2. वनिासातील कमयचाऱ्याांच्या कामािर पणूय वनयांत्रण ठैिणे. 
3. पययटकाांचे स्िागत करणे त्याांच्या अडचणी समजनु घेणे ि त्याची 

पतुयता करणे. 
4. पययटकाांच्या तिारी येणार नाहीत याकडे विशेष लक्ष देणे. 
5. पययटकाांना रुम्स देणे, बरुकग देणे बरुकग रवजस्टर ठेिणे. 
6. पययटन क्षेत्राशी सांबांवधत असलेले  लोकप्रवतवनधी  इतर महत्त्िाच्या 

क्षेत्रातील व्यक्ती ि पययटक याांच्याशी िागणकु सौजन्यशील ि 
आदरपिुयक ठेिणे. 

7. पयंटकाांना देण्यात येणा-या सोई सवुिधाांकडे विशेष लक्ष देणे. 
8. वनिासाचे ऐषाराम कर ि इतर कर त्या त्या िषात भरणे.  
9. वनिास व्यिस्थापनाच्या सिय अडचणीचे वनराकरण करणे. 
10. कर / टकॅ्स / लेखा विषयक सिय कामे करणे. 
11. प्रधान कायालय ि प्रादेवशक/ स्थावनक कायालयाशी होणारे पत्र 

व्यिहार साांभाळणे / सहकायय करणे. 
12. वनिासातील खोल्या, कॉटेज, पवरसर स्िच्छ ि ससु्स्थतीत 

असल्याची खात्री करुन भेट देणाऱ्या पययटकाांना आरक्षणानसुार 
उपलब्ध करुन देणे. 

13. पययटकाांच्या तिारी वनिारण करणे. 
14. मावसक जमा-खचय ताळेबांद ठेिणे वनिासासांबांधीत सिय कर वनयवमत 

भरणे. 
15. वनिास व्यिस्थापक म्हणनू वनिासातील अवधकारी / कमयचारी याांचे 

कामािर वनयांत्रण ठेिणे. 
16. अवधिेशन काळात ताराांवकत प्रशनाांना उत्तरे देणे, मावहतीचा 

अवधकार, न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे िेळेिर करुन देणे. 
 

 
38. 

 
अनरेुखक 
महामंडळाच्या प्रधान 
कायालय, मुंबई/ 
प्रादेवशक कायालये ि 
वनिासे येथील 
सिांसाठी 
5200-20200 (1900) 
 

 
1. पययटनविषयक धोरणाांची प्रभािीपणे अांमलबजािणी करणे 
2. बाांधकाम शाखेतील कामाचे नकाशे काढणे, मोजमाप घेणे 
3. बाांधकाम विषयक सिय कामे करणे 
4. िवरष्ठाांच्या सचुनेनसुार त्याांनी वदलेली कामे करणे 
5. अवधिेशन काळात ताराांवकत प्रशनाांना उत्तरे देणे, मावहतीचा 

अवधकार, न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे िेळेिर करुन देणे. 
 

  



 
 
 

39. वलवपक/लेखा वलवपक 
महामंडळाच्या प्रधान 
कायालय, मुंबई/ प्रादेवशक 
कायालये ि वनिास ेयेथील 
सिांसाठी 
5200-20200 (1900) 
 
 

1. पययटनविषयक धोरणाांची प्रभािीपणे अांमलबजािणी करणे 
2. शाखेतील नस्त्याांचे जतन करणे 
3. फाईल्सच्या नोंदी रवजस्टरमध्ये घेणे 
4. आिक-जािक नोंदिही ठेिणे 
5. िवरष्ठाांना कायालयीन कामात मदत करणे 
6. िवरष्ठाांच्या सचुनेनसुार त्याांनी वदलेली कामे करणे 
7. अवधिेशन काळात ताराांवकत प्रशनाांना उत्तरे देणे, मावहतीचा 

अवधकार, न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे िेळेिर करुन देणे. 
 

1. मराठी ि इांग्रजी टांकलेखन करणे 
2. िवरष्ठाांना कायालयीन कामात आिशयक ती मदत करणे 
3. िवरष्ठाांच्या सचुनेनसुार त्याांनी वदलेली कामे करणे 
4. अवधिेशन काळात ताराांवकत प्रशनाांना उत्तरे देणे, मावहतीचा 

अवधकार, न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे िेळेिर करुन देणे 
 

40. िाहनचालक 
महामंडळाच्या प्रधान 
कायालय, मुंबई/ प्रादेवशक 
कायालये ि वनिास ेयेथील 
सिांसाठी 
5200-20200 (1900) 
 

1. पययटनविषयक धोरणाांची प्रभािीपणे अांमलबजािणी करणे 
2. िाहनाांची वनयवमत देखभाल करणे, लॉगबकु वलवहणे 
3. िाहनाांमध्ये दरुुस्तीची गरज भासल्यास िवरष्ठाांच्या नजरेस 

आणनू देणे 
4. िवरष्ठाांच्या सचुनेनसुार त्याांनी वदलेली कामे करणे 

 
 

41. दरूध्िनीचालक 
महामंडळाच्या प्रधान 
कायालय, मुंबई/ प्रादेवशक 
कायालये ि वनिास ेयेथील 
सिांसाठी 
5200-20200 (1900) 

1. पययटनविषयक धोरणाांची प्रभािीपणे अांमलबजािणी करणे 
2. टेवलफोन कॉल सांदभात रवजस्टर ठेिणे 
3. पययटकाांचे आलेले दरूध्िनी घेऊन त्याांना योग्य मावहती देणे 
4. विभागप्रमखुाांना आलेले दरूध्िनीशी सांपकय  करुन देणे 
5. िवरष्ठाांच्या सचुनेनसुार त्याांनी वदलेली कामे करणे. 

42. स्ियंपाकी/सहा. स्ियंपाकी 
महामंडळाच्या प्रधान 
कायालय, मुंबई/ प्रादेवशक 
कायालये ि वनिासे येथील 
सिांसाठी 
5200-20200 (1900) 

1. पययटनविषयक धोरणाांची प्रभािीपणे अांमलबजािणी करणे 
2. महामांडळाच्या वनिासातील उपहारगहृात स्िच्छता ठेिणे  
3. पययटकाांच्या मागणीनसुार पदाथय उत्तम प्रकारे करुन देणे 
4. िवरष्ठाांच्या सचुनेनसुार त्याांनी वदलेली कामे करणे. 

43. यांवत्रक/सहा. यांवत्रक 
महामंडळाच्या प्रधान 
कायालय, मुंबई/ प्रादेवशक 
कायालये ि वनिास ेयेथील 
सिांसाठी 
5200-20200 (1900) 
 

1. पययटनविषयक धोरणाांची प्रभािीपणे अांमलबजािणी करणे 
2. िाहनाांची दरुुस्ती आवण देखभाल करणे 
3. विषयानरुुप सिय कामे करणे 
4. िवरष्ठाांच्या सचुनेनसुार त्याांनी वदलेली कामे करणे 

 



 
 

44. िीजतंत्री 
महामंडळाच्या प्रधान 
कायालय, मुंबई/ प्रादेवशक 
कायालये ि वनिास ेयेथील 
सिांसाठी 
5200-20200 (1900) 

 
1. पययटनविषयक धोरणाांची प्रभािीपणे अांमलबजािणी करणे 
2. वनिासात ि इतर सिय वठकाणी िायररगची कामे करणे तसेच 

िीजेची उपकरणे व्यिस्स्थत ठेिणे 
3. िवरष्ठाांच्या सचुनेनसुार त्याांनी वदलेली कामे करणे 

 
 
45. 

 
नळकारावगर 
महामंडळाच्या प्रधान 
कायालय, मुंबई/ प्रादेवशक 
कायालये ि वनिास ेयेथील 
सिांसाठी 
5200-20200 (1900) 

 
1. पययटनविषयक धोरणाांची प्रभािीपणे अांमलबजािणी करणे 
2. वनिासात ि इतर सिय ठकाणी नळ ि प्लांरबग कामे करणे तसेच 

त्याची उपकरणे व्यिस्स्थत ठेिणे 
3. िवरष्ठाांच्या सचुनेनसुार त्याांनी वदलेली कामे करणे 

 

 
46. 

 
िेटर 
महामंडळाच्या प्रधान 
कायालय, मुंबई/ प्रादेवशक 
कायालये ि वनिास ेयेथील 
सिांसाठी 
5200-20200 (1900) 

 
1. पययटनविषयक धोरणाांची प्रभािीपणे अांमलबजािणी करणे 
2. महामांडळाच्या वनिास/ उपहारगहृात विविध कामे करणे 
3. उपहारगहृात िाढपीचे काम जबाबदारीने करणे 
4. िवरष्ठाांच्या सचुनेनसुार त्याांनी वदलेली कामे करणे 

 

 
47. 

 
सफाईगार 
महामंडळाच्या प्रधान 
कायालय, मुंबई/ प्रादेवशक 
कायालये ि वनिास ेयेथील 
सिांसाठी 
4440-7440 (1300) 

 
1. पययटनविषयक धोरणाांची प्रभािीपणे अांमलबजािणी करणे 
2. वनिासातील टॉयलेट/बाथरुमची साफसफाई करणे 
3. वनिासातील रुम्स ि तेथील पवरसर स्िच्छ ठेिणे 
4. िवरष्ठाांच्या सचुनेनसुार त्याांनी वदलेली कामे करणे 

 

 
48. 

 
वनिास कमयचारी 
महामंडळाच्या प्रधान 
कायालय, मुंबई/ प्रादेवशक 
कायालये ि वनिास ेयेथील 
सिांसाठी 
4440-7440 (1300) 

 
1. पययटनविषयक धोरणाांची प्रभािीपणे अांमलबजािणी करणे 
2. वनिासातील रुम्स तपासनू पययटकाांना आिशयक असणाऱ्या 

िस्त ुतेथे परुविणे 
3. पययटकाांना रुम्स उघडून देऊन त्याांचे सामान रुम्समध्ये 

व्यिस्थीत ठेिणे 
5. पययटकाांनी रुम्स वरक्त केल्यािर रुम्सची तपासणी करुन, 

पययटकाांच्या रावहलेल्या िस्त ुकाऊां टरिर जमा करणे 
6. िवरष्ठाांच्या सचुनेनसुार त्याांनी वदलेली कामे करणे 

 
 
  



 
 
 

 
49. 

 
माळी 
महामंडळाच्या प्रधान 
कायालय, मुंबई/ प्रादेवशक 
कायालये ि वनिास े
येथील सिांसाठी 
4440-7440 (1300) 

 
1. पययटनविषयक धोरणाांची प्रभािीपणे अांमलबजािणी करणे 
2. प्रादेवशक कायालये, वनिासे येथील भरेूखाांकन (Landscaping) 

काम करणे 
3. पययटकाांना आकर्थषत करण्यासाठी िेगिेगळी फुलझाडे लािणे 
4. बाग कामािर पणूय लक्ष कें वद्रत करुन स्िच्छता ठेिणे 
5. झाडाांना खतपाणी, वकटकनाशक फिारे करणे 
6. िवरष्ठाांच्या सचुनेनसुार त्याांनी वदलेली कामे करणे. 

 
50. 

 
वशपाई 
महामंडळाच्या प्रधान 
कायालय, मुंबई/ प्रादेवशक 
कायालये ि वनिास े
येथील सिांसाठी 
4440-7440 (1300) 
 

 
1. पययटनविषयक धोरणाांची प्रभािीपणे अांमलबजािणी करणे 
2. नस्ती ि कागदपते्र याांची योग्य देिाण-घेिाण करणे 
3. कामाचे पवरसरात टेबल/खचु्या ि इतर स्िच्छता ठेिणे 
4. िवरष्ठाांच्या सचुनेनसुार त्याांनी वदलेली कामे करणे 

 

 
51. 

 
पहारेकरी 
महामंडळाच्या प्रधान 
कायालय, मुंबई/ प्रादेवशक 
कायालये ि वनिास े
येथील सिांसाठी 
4440-7440 (1300) 
 

 
1. पययटनविषयक धोरणाांची प्रभािीपणे अांमलबजािणी करणे 
2. महामांडळाच्या मालमते्तचे रक्षण करणे 
3. पययटकाांच्या सामानाची दखल घेणे 
4. िवरष्ठाांच्या सचुनेनसुार त्याांनी वदलेली कामे करणे. 

 


