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आयोभित करण्यात येणाऱ्या मोडी भलपी प्रभिक्षण
वर्गास कायम स्वरुपी मंिूरी दे ण्याबाबत...
महाराष्ट्र िासन
पयफटन व सांस्कृभतक कायफ भविार्ग
िासन भनणफय क्रमांक : मपुभव 2014/प्र.क्र.200/सां.का.2
मंत्रालय, मुंबई 400 032.
भदनांक : 18 मे ,2015.
वाचा: 1. िासन भनणफय, पयफटन व सांस्कृभतक कायफ भविार्ग, क्रमांक :
मपुभव-2007/प्र.क्र.43/सां.का.2, भद.14.5.2008.
2.संचालक, पुराभिलेख संचालनलाय पत्र क्र.टीआरएन5014/4399, भद.15.12.2014.
प्रस्तावना :
महाराष्ट्र राज्यातील िासकीय कायालयात मोठ्या स्वरुपात मोडीभलपीतील अभिलेख आहेत. सदर
अभिलेख प्रिासकीयदृष्ट्या महत्वाचे असल्याने ते वाचण्यासाठी वाचक भनमाण करण्याच्या दृष्ट्टीकोनातून
तसेच िारतीय ऐभतहाभसक कार्गदपत्र आयोर्ग, नवी भदल्ली यांच्या 46 व्या अभिवेिनातील ठराव क्रमांक 7
नुसार पुराभिलेख संचालनालयामार्फत मोडी भलपी प्रभिक्षण वर्गफ येािना कायमस्वरुपी राबभवण्यास या
भविार्गाच्या संदिफ 1 येथील भद.14 मे 2008 च्या िासन भनणफयान्वये मान्यता दे ण्यात आली. सदर िासन
भनणफयान्वये प्रत्येक आर्थथक वर्षात िास्तीत िास्त 4 प्रभिक्षण भिबीरे आयोभित करण्याचा तसेच या प्रत्येक
मोडी भलपी प्रभिक्षण भिबीरासाठी रु.30,000/- पयंत खचफ करण्याचा भनणफय घेण्यात आला. त्यानुसार सन
2008 पासून पुराभिलेख संचालनालयामार्फत मोडी भलपी प्रभिक्षण वर्गफ िासनाच्या मान्यतेने आयोभित
करण्यात येतात. तथाभप, मार्गील काही वर्षांपासून राज्यातील भवभवि िार्गातील इभतहास प्रेमी, अभ्यासक,
संिोिक, भवद्याथी, िाळा, महाभवद्यालय यांचेकडू न मोडी भलपी भिकण्याकरीता पुराभिलेख
संचालनालयाकडे मोडी भलपी प्रभिक्षण वर्गफ आयोभित करण्याची वारंवार होत असलेली मार्गणी भवचारात
घेता, मोडी भलपी प्रभिक्षण वर्गफ आयोिनामध्ये वाढ करण्याची बाब िासनाच्या भवचारािीन होती.
िासन भनणफय :भवचाराअंती िासन या िासन भनणफयान्वये मोडी भलपी प्रभिक्षण वर्गफ येािनेमध्ये सुिारणा करुन
पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई यांचेमार्फत खालील अटींच्या अिीन राहू न सदर योिना कायम स्वरुपी
राबभवण्यास मान्यता दे त आहे :1. एका आर्थथक वर्षात प्रत्येक महसूली भविार्गात एक याप्रमाणे एकूण 6 मोडीभलपी प्रभिक्षण वर्गफ
आयोभित करण्यात यावेत.
2. प्रत्येक मोडी भलपी प्रभिक्षण वर्गाचा खचफ कमाल रु.30,000/- इतक्या रकमेच्या मयादे त असावा.
3. यासाठी प्रत्येक प्रभिक्षणाथींकडू न रु.250/- प्रमाणे िुल्क आकारावे व िुल्काची रक्कम संबंभित
िमा भिर्षाखाली िमा करावी व त्याचा अहवाल िासनास सादर करावा.

शासन ननर्णय क्रमाांकः मपुभव 2014/प्र.क्र.200/सां.का.2

2.

याबाबतचा खचफ “मार्गणी क्र. झेडडी-2, 2205, कला आभण संस्कृती (00) 104, पुराभिलेख (01)

(02) पुराभिलेख कायालये (2205 1795) 13 कायालयीन खचफ” या लेखाभिर्षाखाली त्या त्या भवत्तीय वर्षात
उपलब्ि करण्यात आलेल्या मंिूर तरतूदीतून िार्गभवण्यात यावा.
3.

हा िासन भनणफय भवत्तीय अभिकार भनयम पुस्तीका, 1978 िार्ग-पभहला, उप भविार्ग-तीन मिील

अ.क्र.4 पभरच्छे द क्र. 27 (2) मिील तरतूदीनुसार भनर्गफभमत करण्यात येत आहे.
सदर िासन भनणफय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ि
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201505181056128423 असा आहे . हा आदे ि भडिीटल
स्वाक्षरीने साक्षांभकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार व नावाने,
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(प्रभदप रा.मोरे)
कायासन अभिकारी, महाराष्ट्र िासन.
प्रभत,
1) संचालक, पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई.
2) महालेखापाल,महाराष्ट्र-1(लेखा व अनुज्ञय
े ता / लेखा पभरक्षा), मुंबई.
3) अभिदान व लेखा अभिकारी, मुंबई
4) भनवासी लेखा पभरक्षा अभिकारी, मुंबई.
5) भवत्त भविार्ग, मंत्रालय, मुंबई.
6) अवर सभचव (अथफसंकल्प) पयफटन व सांस्कृभतक कायफ भविार्ग,मंत्रालय,मुंबई.
7) भनवड नस्ती, सां.का.2.
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