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मुद्दा

कार्ाासन क्रमाांक-दोन
र्ा कार्ाासनाशी सांबांधित माधिती

आपली रचना, कार्े व कताव्ये र्ा कार्ाासनाशी सांबांिीत नािी.
र्ाांचा तपशील
आपले अधिकारी व कमाचारी अधिकारी/कमाचारी नाांव
अधिकार व जबाबदा-र्ा
र्ाांचे अधिकार व कताव्ये
1 कला उपसांचालक
कार्ाासनामार्ात सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाांचे, पत्रव्यविाराच्या अवलोकन करुन
(प्रशा.) कार्ाासन
धनर्मानुसार िोरणात्मक व ताांधत्रक बाबी तपासून त्यावर त्याांचे अधिप्रार् नमूद करुन
अधिकारी
सांचालकाांच्या अांधतम मान्यतेसाठी प्रस्ताव, पत्रव्यविार सादर करणे.
2 प्रमुख धलधपक
कार्ाासनातील धिप्पणी सिार्क र्ाांचेकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाांचे, पत्रव्यविाराचे
अवलोकन करुन धनर्मानुसार िोरणात्मक व ताांधत्रक बाबी तपासून त्यावर त्याांचे अधिप्रार् नमूद
करुन वररष्ठ अधिका-र्ाांकडे प्रस्ताव, पत्रव्यविार सादर करणे. तसेच वररष्ठ अधिका-र्ाांकडून
वेळोवेळी सोपधवण्यात र्ेणारी कामे करणे.
3 धिप्पणी सिार्क
 कला सांचालनालर्ाच्या अधिपत्याखालील शासनमान्य अशासकीर् अनुदाधनत कला
मिाधवद्यालर्ाांच्या प्रशासकीर् व शैक्षधणक बाबी िाताळणे.
 कला सांचालनालर्ाच्या अधिपत्याखालील शासनमान्य अशासकीर् धवनाअनुदाधनत /कार्म
धवनाअनुदाधनत कला मिाधवद्यालर्ाांच्या प्रशासकीर् व शैक्षधणक बाबी िाताळणे.
 राज्यातील धवधवि गावाांत / शिरात / सावाजधनक धठकाणी राष्ट्रपुरुष/थोर व्यक्ती र्ाांचे पुतळे
उिारताना पुतळर्ाच्या क्ले मॉडे लला मान्यता दे ण्यासांदिाातील कार्ावािी करणे.
 साांस्कृधतक शाखा(कार्ाासन क्रमाांक-दोन) र्ा कार्ाासनाकडे प्राप्त झालेल्या माधिती
अधिकार अजाांनुषांगाने कार्ावािी करणे.
 दृककला क्षेत्रातील कलाकराांना कलाकार प्रमाणपत्र धनगाधमत करण्याबाबतची कार्ावािी
करणे.
 कला सांचालनालर्ामार्ात राबधवण्यात र्ेणारे पदधवका/प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरु
करण्यासाठी शासनमान्यता प्रदान करण्याबाबतची कार्ावािी करणे
 दृककला क्षेत्रातील धवधशष्ट् पदधवकािारक धवद्यार्थ्ाांना समकक्ष प्रमाणपत्र धनगाधमत
करण्याबाबतची कार्ावािी करणे.
 कला सांचालनालर्ाकडून राबधवण्यात र्ेणाऱ्र्ा पदधवका/प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पूणा
केलेल्या धवद्यार्थ्ाांना पुढील धशक्षणासाठी ना-िरकत प्रमाणपत्र धनगाधमत करण्याबाबतची
कार्ावािी करणे.
 कला सांचालनालर्ाच्या अधिपत्याखालील कला मिाधवद्यालर्ाांचे व्यवस्थापन िस्ताांतरण व
मिाधवद्यालर् स्थलाांतरण करण्यास मान्यता दे ण्याबाबतची कार्ावािी करणे.
 दृककला क्षेत्रातील धशक्षकाांना राज्य धशक्षक पुरस्कार प्रदान करणेबाबतची कार्ावािी
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करणे.
राज्यातील धवधवि धवद्यापीठाांतगात चालधवण्यात र्ेणाऱ्र्ा कार्म धवनाअनुदान तत्त्वावरील
बी.एर्.ए. पदवी अभ्यासक्रमाांना शासनमान्यता प्रदान करणेबाबतची कार्ावािी करणे.
दृककला क्षेत्रातील धशक्षकाांना / कलाकाराांना पद्म पुरस्कार प्रदान करणेबाबतची
कार्ावािी करणे.
अनुदाधनत कला सांस्थाांतील धशक्षक व धशक्षकेतर कमाचाऱ्र्ाांंांच्या िधवष्य धनवााि धनिी
अांधतम प्रदानाबाबतचे आदे श धनगाधमत करण्याबाबतची कार्ावािी करणे.
धवद्यार्थ्ाांच्या बदली प्रवेशासांदिाात कार्ावािी करणे.
वाधषाक र्ोजनाांतगात र्ोजनाांबाबत कार्ावािी करणे.
वाधषाक र्ोजनाांंांतगात र्ोजनाांमध्ये मांजूर धनिी अथासांकल्पित करण्याबाबतची कार्ावािी
करणे.
अथासांकल्पित धनिीतून धवकासात्मक कामे करण्यासाठी सांबांधित सांस्थाांकडू न प्रस्ताव
मागधवणेबाबत कार्ावािी करणे
सांस्थाांच्या मागणीनुसार धवकासात्मक कामे करण्यासाठी शासनाची मांजूरी घेणेबाबत
कार्ावािी करणे.
पदधवका/प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाांचे शुल्काचे दर ठरधवणेबाबतची कार्ावािी करणे.
शासनमान्य अशासकीर् अनुदाधनत व धवनाअनुदाधनत कला मिाधवद्यालर्ाांच्या दजाा
धनधितीबाबतची तपासणीचे आर्ोजन करणेबाबतची कार्ावािी करणे.
धवनाअनुदाधनत कला मिाधवद्यालर्ाांना अनुदान धमळणेबाबतचे प्रस्ताव शासनास सादर
करणे.
उपरोक्त कामाांधशवार् कार्ाासनाशी सांबांधित इतर कामे व वररष्ठ अधिकारी र्ाांनी वेळोवेळी
सोपधवलेली इतर कामे.
कार्ाासनास नोांदणी शाखेकडून अांधकत केलेले शासन/इतर िपाल नोांदणी शाखेतून घेऊन
र्ेणे.
सदर िपाल कार्ाासन अधिकारी र्ाांचे स्वाक्षरीसाठी सादर करणे तसेच श्ंां ंासन व
मित्त्वाची पत्रे वररष्ठ अधिका-र्ाांच्या स्वाक्षरीसाठी सादर करणे.
कार्ाासन अधिकारी र्ाांनी कार्ाासनातील कार्ारत कमाचा-र्ाांना त्याांच्या धवषर्धनिार् िपाल
अांधकत केल्यानांतर सदर िपालाची कार्ाासनातील आवक नोांदविीत नोांद घेणे.
आवक नोांदविीत नोांद घेणेत आल्यानांतर सदर िपाल सांबांधित कमाचा-र्ाांना दे णे.
कार्ाासनातील कमाचा-र्ाांनी धनकाली काढलेल्या प्रकरणाांच्या नस्ती कार्ाासन अधिकारी,
उपसांचालक, सांचालक र्ाांचे स्वाक्षरीसाठी सादर करणे.
स्वाक्षरीसाठी पाठधवण्यात आलेली नस्ती स्वाक्षरी िोऊन आल्यानांतर पत्रे धनगाधमत
करावर्ाची असल्यास त्याांची जावक नोांदविीत नोांद घेऊन धनगाधमत करण्यासाठी नोांदणी
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धनणार् घेण्याच्या प्रधक्रर्ेत 
अनुसरण्यात
र्ेणारी
कार्ापध्दती, तसेच पर्ावेक्षण 
आधण उत्तरदार्ीत्व प्रणाली.
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स्वत:ची कार्े पार पाडण्यासाठी
त्याच्याकडून ठरधवण्यात
आलेली मानके

5.

त्याच्याकडे असलेले धकांवा
त्याच्या धनर्ांत्रणात असलेले
धकांवा त्याची कार्े पार
पाडण्यासाठी
त्याच्या
कमाचारीवगााकडून वापरण्यात
र्ेणारे धनर्म, धवधनर्म, सुचना,
धनर्मपुल्पस्तका आधण अधिलेख

6.

त्याच्याकडे असलेल्या धकांवा
त्याच्या
धनर्ांत्रणाखाली
असलेल्या
दस्तऐांवजाांच्या
प्रवगााचे धववरण

शाखेकडे पाठधवणे.
कार्ाासनातील कमाचा-र्ाांच्या कार्ाालर्ीन नस्ती िाताळणे, त्याांची धवषर्धनिार् नोांद ठे वणे
तसेच सदर नस्त्या सुल्पस्थतीत ठे वणे.
उपरोक्त कामाांधशवार् कार्ाासनाशी सांबांधित इतर कामे व वररष्ठ अधिकारी व कमाचारी
र्ाांनी वेळोवेळी सोपधवलेली इतर कामे.

नोांदणी शाखेकडू न कार्ाासनातील कधनष्ठ धलधपक कार्ाासनास प्राप्त झालेले िपाल प्राप्त करुन ते कार्ाासन अधिकार्ाांकडून धनांदणी करुन सांबांधित प्रमुख धलधपक/धिप्पणी सिार्क र्ाांना वािप करतात.
प्राप्त झालेल्या प्रकरणाांचा धिप्पणी सिार्क अभ्यास करुन सदर प्रकरण धनर्मानुसार प्रमुख धलधपकाांकडे सादर करतात.
प्रमुख धलधपकाांकडे सादर करण्यात आलेले प्रकरण त्याांचम
े ार्ात तपासण्यात र्ेते. धवत्तीर्/िोरणात्मक धनणार् घ्यावर्ाचे
असल्यास मा.सांचालकाांची मान्यता घेण्यासाठी त्याांचेकडे सादर करण्यात र्ेते. अन्यथा प्रकरण मा.उपसांचालक र्ाांचेकडे
सादर करण्यात र्ेऊन धनकाली काढण्यात र्ेते.
 शासनाने प्रदान केलेल्या शक्ती/अधिकाराांचा वापर करुन मा.सांचालक प्रकरणाांवर धनर्मानुसार र्ोग्य तो धनणार् घेतात.
अन्यथा प्रकरण शासनाच्या मान्यतेसाठी शासनास सादर करण्यात र्ेते.
 कार्म धवनाअनुदाधनत पदधवका अभ्यासक्रमाांच्या सांस्था सुरु करणे, नवी अभ्यासक्रम सुरु करणे र्ाबाबतची कार्ावािी
शासनाने ठरवून धदलेल्या मानके व प्रमाणकानुसार करण्यात र्ेते.
 शासनमान्य अनुदाधनत व धवनाअनुदाधनत पदधवका अभ्यासक्रमाांची धवद्याथी सांख्या वाढधवणे इ.बाबतची कार्ाचािी
शासनाने ठरवून धदलेल्या अनुदान सांधितेनुसार करण्यात र्ेते.
 पदधवका अभ्यासक्रम उत्तीणा धवद्यार्थ्ाांना शासन धनर्मानुसार समकक्ष प्रमाणपत्र दे ण्याबाबतची कार्ावािी करण्यात र्ेते.
 कला मिाधवद्यालर्ाचे व्यवस्थापन िस्ताांतरणाबाबतची कार्ावािी शासनाने ठरवून धदलेल्या अनुदान सांधितेनुसार
करण्यात र्ेते.
कार्म धवनाअनुदाधनत पदधवका अभ्यासक्रमाांच्या सांस्था सुरु करणे, नवी अभ्यासक्रम सुरु करणे र्ाबाबतची कार्ावािी
शासनाने ठरवून धदलेल्या मानके व प्रमाणकानुसार करण्यात र्ेते.
शासनमान्य अनुदाधनत व धवनाअनुदाधनत पदधवका अभ्यासक्रमाांची धवद्याथी सांख्या वाढधवणे इ.बाबतची कार्ाचािी शासनाने
ठरवून धदलेल्या अनुदान सांधितेनुसार करण्यात र्ेते.
पदधवका अभ्यासक्रम उत्तीणा धवद्यार्थ्ाांना शासन धनर्मानुसार समकक्ष प्रमाणपत्र दे ण्याबाबतची कार्ावािी करण्यात र्ेते.
कला मिाधवद्यालर्ाचे व्यवस्थापन िस्ताांतरणाबाबतची कार्ावािी शासनाने ठरवून धदलेल्या अनुदान सांधितेनुसार करण्यात
र्ेते.
र्ा सांचालनालर्ाची स्वतांत्र वेबसाईि नािी.
 कला सांचालनालर्ाच्या अधिपत्याखालील शासनमान्य अनुदाधनत कला मिाधवद्यालर्ाांच्या प्रशासकीर् व शैक्षधणक
बाबी ांच्या नस्ती.
 कला सांचालनालर्ाच्या अधिपत्याखालील शासनमान्य अशासकीर् धवनाअनुदाधनत /कार्म धवनाअनुदाधनत कला
मिाधवद्यालर्ाांच्या प्रशासकीर् व शैक्षधणक बाबी ांच्या नस्ती
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 राज्यातील धवधवि गावाांत / शिरात / सावाजधनक धठकाणी राष्ट्रपुरुष/थोर व्यक्ती र्ाांचे पुतळे उिारताना पुतळर्ाच्या क्ले
मॉडे लला मान्यता दे ण्यासांदिाातील नस्ती.
 साांस्कृधतक शाखा(कार्ाासन क्रमाांक-दोन) र्ा कार्ाासनाकडे प्राप्त झालेल्या माधिती अधिकार अजाांनुषांगाने कार्ावािी
केलेल्या नस्ती.
 दृककला क्षेत्रातील कलाकराांना कलाकार प्रमाणपत्र धनगाधमत करण्याबाबतची कार्ावािीबाबतची नस्ती.
 कला सांचालनालर्ामार्ात राबधवण्यात र्ेणारे पदधवका/प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी शासनमान्यता प्रदान
करण्यासांदिाातील कार्ावािीची नस्ती.
 दृककला क्षेत्रातील धवधशष्ट् पदधवकािारक धवद्यार्थ्ाांना समकक्ष प्रमाणपत्र धनगाधमत करण्याबाबतची कार्ावािीची नस्ती
 कला सांचालनालर्ाकडून राबधवण्यात र्ेणाऱ्र्ा पदधवका/प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पूणा केलेल्या धवद्यार्थ्ाांना पुढील
धशक्षणासाठी ना-िरकत प्रमाणपत्र धनगाधमत करण्याबाबतची कार्ावािीची नस्ती.
 कला सांचालनालर्ाच्या अधिपत्याखालील कला मिाधवद्यालर्ाांचे व्यवस्थापन िस्ताांतरण व मिाधवद्यालर् स्थलाांतरण
करण्यास मान्यता दे ण्याबाबतची कार्ावािीची नस्ती.
 दृककला क्षेत्रातील धशक्षकाांना राज्य धशक्षक पुरस्कार प्रदान करणेबाबतची कार्ावािीची नस्ती.
 राज्यातील धवधवि धवद्यापीठाांतगात चालधवण्यात र्ेणाऱ्र्ा कार्म धवनाअनुदान तत्त्वावरील बी.एर्.ए. पदवी अभ्यासक्रमाांना
शासनमान्यता प्रदान करणेबाबतची कार्ावािीची नस्ती.
 अनुदाधनत कला सांस्थाांतील धशक्षक व धशक्षकेतर कमाचाऱ्र्ाांंांच्या िधवष्य धनवााि धनिी अांधतम प्रदानाबाबतचे आदे श
धनगाधमत करण्याबाबतची कार्ावािीची नस्ती.
 धवद्यार्थ्ाांच्या बदली प्रवेशासांदिाात कार्ावािीची नस्ती.
 वाधषाक र्ोजनाांतगात र्ोजनाांबाबत कार्ावािीची नस्ती.
 पदधवका/प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाांचे शुल्काचे दर ठरधवणेबाबतची कार्ावािीची नस्ती.
 शासनमान्य अशासकीर् अनुदाधनत व धवनाअनुदाधनत कला मिाधवद्यालर्ाांच्या दजाा धनधितीबाबतची तपासणीचे आर्ोजन
करणेबाबतची कार्ावािीची नस्ती.
 धवनाअनुदाधनत कला मिाधवद्यालर्ाांना अनुदान धमळणेबाबतचे प्रस्ताव शासनास सादर करणेबाबतच्या कार्ावािीची नस्ती.
आपले िोरण तर्ार करण्याच्या र्ा कार्ाासनामार्ात नवीन पदधवका अभ्यासक्रम सुरु करणे, नवीन कला मिाधवद्यालर् सुरु करण्यास मान्यता दे णे तसेच
धकांवा त्याची अांमलबजावणी शासनमान्य अनुदाधनत व धवनाअनुदाधनत कला सांस्थाांच्या शेक्षधणक व प्रशासकीर् बाबी िाताळल्या जातात. त्यामुळे
करण्याच्या सांबांिात, लोकाांशी जनमताची चाचणी घेणे अथवा थेि जनतेशी सांबांधित असे कोणतेिी िोरणात्मक धनणार् घेतले जात नािीत.
धवचारधवमर् करण्यासाठी धकांवा
लोकाांकडून धनवेदने केली
जाण्यासाठी
अल्पस्तत्वात
असलेल्या कोणत्यािी व्यवस्थेचा
तपशील
आपल्या एक िाग म्हणून धकांवा र्ा कार्ाासनामार्ात थेि जनतेशी सांबांधित असे कोणतेिी िोरणात्मक धनणार् घेतले जात नािीत.
सल्ला दे ण्याच्या प्रर्ोजनासाठी

9.
10.

11.

12.

13.

म्हणून घधित केलेले दोन धकांवा
अधिक व्यक्ती ांच्या धमळू न
बनलेलर्ा मांडळाचे, पररषदाांचे,
सधमत्याांचे आधण अन्य धनकार्ाांचे
धववरण आधण त्या मांडळाांच्या,
पररषदाांच्या,
सधमत्याांंांच्या
आधण अन्य धनकार्ाांच्या बैठकी
लोकाांसाठी खूल्या आिेत धकांवा
कसे धकांवा अशा बैठकीची
कार्ावृत्ते जनतेला पिावर्ास
धमळण्याजोगी आिेत धकांवा
कसे र्ाबाबतचे धववरण.
आपल्या अधिका-र्ाांची आधण
कमाचा-र्ाांची धनदे धशका
आपल्या प्रत्येक अधिका-र्ाला
व कमाचा-र्ाला धमळणारे
माधसक
वेतन,
तसेच
प्राधिकरणाच्या
धवधनर्माांचे
तरतूद
केल्याप्रमाणे
नुकसानिरपाई
दे ण्याची
पध्दती.
सवा
र्ोजनाांचा
तपशील,
प्रस्ताधवत खचा दशाधवणारा,
आपल्या प्रत्येक अधिकरणाला
नेमून धदलेला अथासांकि आधण
सांधवतररत केलेल्या रकमाांचा
अिवाल.
अथासिाय्य
कार्ाक्रमाच्या
अांमलबजावणीची रीत तसेच
वािप केलेल्या रकमा आधण
अशा
कार्ाक्रमाांंांच्या
लािाधिका-र्ाांचा तपशील.
ज्या व्यक्ती ांना सवलती, परवाने

श्री.रो.ज.झोांबाडे , कार्ाासन अधिकारी, श्री.सु.म.पवार, प्रमुख धलधपक, धिप्पणी सिार्क- ररक्त, श्री.सु.ब.नागणे,
धलधपक िांकलेखक
र्ा कार्ाासनाशी सांबांधित नािी.

र्ा कार्ाासनामार्ात र्ोजनाांतगात र्ोजनाांच्या अनुषांगाने कार्ावािी करण्यात र्ेते. त्यामुळे र्ोजनाांतगात र्ोजनेत मांजूर धनिी, खचा
झालेला धनिी इ. बाबतच्या कार्ावािीची माधिती र्ा कार्ाासनाकडे उपलब्ध आिे.

र्ा कार्ाासनामार्ात थेि जनतेला अथासिाय्य दे ण्यासांदिाातील कोणतीिी र्ोजना राबधवली जात नािी.

र्ा कार्ाासनाशी सांबांधित नािी.

14.

15.

16.
17.

धकांवा प्राधिकारपत्रे
धदलेली
आिेत अशा व्यक्ती ांचा तपशील.
इलेक्ट्रॉधनक स्वरुपात त्यास
उपलब्ध असलेल्या धकांवा
त्याच्याकडे
असलेल्या
माधितीच्या सांबांिातील तपशील.
माधिती
धमळधवण्यासाठी
नागररकाांना उपलब्ध असणा-र्ा
सुधविाांचा तपशील, तसेच
सावाजधनक
वापरासाठी
चालधवण्यात र्ेत असलेल्या
ग्रांथालर्ाच्या
धकांवा
वाचनालर्ाच्या कामकाजाच्या
वेळाांचा तपशील.
जन माधिती अधिका-र्ाची नावे,
पदनामे, आधण इतर तपशील.
धवधित करण्यात र्ेईल अशी
इतर माधिती.
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र्ा कार्ाासनाशी सांबांधित नािी.

र्ा कार्ाासनाशी सांबांधित नािी.

श्री.सु.म.पवार, माधिती अधिकारी, श्री. सु.ब.नागणे, सिार्क माधिती अधिकारी
धनरां क

कार्ाासन क्रमाांक-दोन
कार्ाासनाकडील अधिलेखाांची धनदे शसूची
नस्ती
क्रमाांक
1

2

3

4

5
6

7

8

9

धवषर्
अनुदाधनत कला मिाधवद्यालर्ाांतील धशक्षक व धशक्षकेतर पदाांच्या
धनर्ुक्त्ाांना मान्यता दे णेबाबतची नस्ती.
अनुदाधनत व धवनाअनुदाधनत कला मिाधवद्यालर्ाांना सत्रारां ि,
सत्रसमाप्ती व दीघासुट्टर्ाांचे वेळापत्रक व पदधवका अभ्यासक्रमाांना
प्रवेश दे ण्याबाबतची कार्ावािी कळधवणेबाबतची नस्ती.
राज्यातील धवधवि गावाांत / शिरात / सावाजधनक धठकाणी
राष्ट्रपुरुष/थोर व्यक्ती र्ाांचे पुतळे उिारताना पुतळर्ाच्या क्ले
मॉडे लला मान्यता दे ण्यासांदिाातील नस्ती.
साांस्कृधतक शाखा(कार्ाासन क्रमाांक-दोन) र्ा कार्ाासनाकडे प्राप्त
झालेल्या माधिती अधिकार अजाांनुषांगाने कार्ावािी करणेबाबतची
नस्ती
दृककला क्षेत्रातील कलाकराांना कलाकार प्रमाणपत्र धनगाधमत
करण्यासांदिाातील कार्ावािीबाबतची नस्ती.
कला सांचालनालर्ामार्ात राबधवण्यात र्ेणारे पदधवका/प्रमाणपत्र
अभ्यासक्रम
सुरु
करण्यासाठी
शासनमान्यता
प्रदान
करण्यासांदिाातील कार्ावािीची नस्ती.
दृककला क्षेत्रातील धवधशष्ट् पदधवकािारक धवद्यार्थ्ाांना समकक्ष
प्रमाणपत्र धनगाधमत करण्याबाबतची कार्ावािीची नस्ती
कला सांचालनालर्ाकडून राबधवण्यात र्ेणाऱ्र्ा पदधवका/प्रमाणपत्र
अभ्यासक्रम पूणा केलेल्या धवद्यार्थ्ाांना पुढील धशक्षणासाठी ना-िरकत
प्रमाणपत्र धनगाधमत करण्याबाबतची कार्ावािीची नस्ती.
अनुदाधनत कला मिाधवद्यालर्ाांतील कमाचा-र्ाांना लागू करण्यात
र्ेणा-र्ा िधवष्य धनवााि धनिी धनर्मावलीस मान्यता धमळण्याबाबत
केलेल्या कार्ावािीबाबतची नस्ती.

नस्ती
क्रमाांक
10

11

12

13

14

धवषर्
कला सांचालनालर्ाच्या अधिपत्याखालील कला मिाधवद्यालर्ाांचे
व्यवस्थापन िस्ताांतरण व मिाधवद्यालर् स्थलाांतरण करण्यास
मान्यता दे ण्याबाबतची कार्ावािीची नस्ती.
दृककला क्षेत्रातील धशक्षकाांना राज्य धशक्षक पुरस्कार प्रदान
करणेबाबतची कार्ावािीची नस्ती.
राज्यातील धवधवि धवद्यापीठाांतगात चालधवण्यात र्ेणाऱ्र्ा कार्म
धवनाअनुदान तत्त्वावरील बी.एर्.ए. पदवी अभ्यासक्रमाांना
शासनमान्यता प्रदान करणेबाबतची कार्ावािीची नस्ती.
अनुदाधनत कला सांस्थाांतील धशक्षक व धशक्षकेतर
कमाचाऱ्र्ाांंांच्या िधवष्य धनवााि धनिी अांधतम प्रदानाबाबतचे
आदे श धनगाधमत करण्याबाबतची कार्ावािीची नस्ती
वाधषाक र्ोजनाांतगात र्ोजनाांबाबत कार्ावािीची नस्ती.

15

पदधवका/प्रमाणपत्र
अभ्यासक्रमाांचे
ठरधवणेबाबतची कार्ावािीची नस्ती.

शुल्काचे

दर

16

शासनमान्य अशासकीर् अनुदाधनत व धवनाअनुदाधनत कला
मिाधवद्यालर्ाांच्या दजाा धनधितीबाबतची तपासणीचे आर्ोजन
करणेबाबतची कार्ावािीची नस्ती.

17

धवनाअनुदाधनत कला मिाधवद्यालर्ाांना अनुदान धमळणेबाबतचे
प्रस्ताव शासनास सादर करणेबाबतच्या कार्ावािीची नस्ती.

18

सांकीणा नस्ती.

