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महाराष्ट्र शासन
उच्च व तंत्रशशक्षण शवभाग

ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य
नागशरकांची सनद- माशहती पुस्ततका
 ग्रंथालय संचालनालयाच्या तथापनेचा उद्दे श:1.

शिक्षणाच्या प्रसारासाठी, ज्ञान, माशिती आशण मनोरं जन यांचे प्रमुख केंद्र म्िणून “सार्वजशनक ग्रंथालय”
प्रणाली शर्कशसत करणे अपशरिायव आिे . राज्यातील ग्रामीण आशण ििरी शर्भागातील जनतेला सामाशजक,
राजकीय, िैक्षशणक र् इतर सर्व क्षेत्रातील शर्शर्ध बाबींची आशण शर्षयांची पशरपूणव माशिती शमळार्ी यासाठी
सार्वजशनक ग्रंथालयांचे मित्त्र् ओळखून मिाराष्ट्र िासनाने “मिाराष्ट्र सार्वजशनक ग्रंथालय अशधशनयम,
1967” मंजरू केला आिे . या अशधशनयमातील तरतुदीनुसार मिाराष्ट्र सार्वजशनक ग्रंथालये अशधशनयम,
1967 ची अंमलबजार्णी करण्याकशरता "ग्रंथालय संचालनालय" या स्र्तंत्र शर्भागाची स्थापना 2 मे,
1968 रोजी करण्यात आली आिे .

2.

राज्यात सार्वजनिक ग्रंथालयांची स्थापिा, पनररक्षण, संघटि र् नर्कास करणे हे ग्रंथालय
संचालिालयाचे प्रमुख उनिष्ट आहे . िोंदणीकृत स्र्यंसेर्ी संस्थांिी तसेच ग्रामपंचायती, िगर पनरषदा आनण
महािगरपानलका यांिी स्थापि केलेल्या सार्वजनिक ग्रंथालयांिा शासि मान्यता र् अिुदाि दे ण्यासाठी
महाराष्र सार्वजनिक ग्रंथालये अशधशनयम, 1967 मधील तरतुदीिुसार "महाराष्र सार्वजनिक ग्रंथालये"
(सहाय्यक अिुदाि आनण इमारत साधिसामग्री यासाठी मान्यता) शनयम, 1970 मंजूर करण्यात आले
आहे त. या नियमातील तरतुदींची अंमलबजार्णी करण्याची जबाबदारी ग्रंथालय संचालिालयाकडे
सोपनर्ण्यात आली आहे .

ग्रंथालय संचालनालयाकडू न जनतेस पुरशवण्यात ये णाऱ्या सेवा :1.

राज्यात सार्वजशनक ग्रंथालय स्थापन करु इच्च्िणाऱ्या गार्ांतन
ू , संस्था नोंदणी अशधशनयम, 1860
र्ा मुंबई सार्वजशनक शर्श्र्स्त व्यर्स्था अशधशनयम, 1950 अन्र्ये नोंदणीकृ त असणाऱ्या अथर्ा
ग्रामपंचायतीं र्ा नगर पाशलका या स्थाशनक स्र्राज्य संस्थाव्दारे चालशर्ल्या जाणाऱ्या ग्रंथालयांना िासन
मान्यता र् सिाय्यक अनुदानासाठी असणाऱ्या शनकषांच्या पूतवतेनंतर िासन मान्यता प्रदान करण्यात येते.

2.

शासि मान्यताप्राप्त ग्रंथालयांिा प्रथमर्षी तदथव र् तद्िंतर नियनमत पनररक्षण अिुदाि दरर्षी
पनररक्षणाथव दे ण्यात येते. शासिमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांिा मागील र्षात केलेल्या मान्य बाबींर्रील
अिुज्ञेय खचाच्या 90% ककर्ा त्या ग्रंथालयाच्या दजा/र्गाला अिुज्ञेय कमाल अिुदाि यापैकी जी कमी
रक्कम असेल नततके पनररक्षण अिुदाि दे ण्यात येते. हे अिुदाि सामान्यत: दोि हप्त्यात म्हणजे पनहला हप्ता
ऑगस्ट/सप्टें बर र् दुसरा र्ा अंनतम हप्ता फेब्रुर्ारी/माचवमध्ये दे ण्यात येतो. ग्रंथालयांचा गतर्षीचा र्ार्षषक
अहर्ाल र् सिदी लेखापालािे प्रमानणत केलेले मागील र्षाचे जमाखचाचे लेखापनरनक्षत नर्र्रणपत्र आनण
ताळे बंद प्राप्त झाले तरच ग्रंथालयांिा अिुदाि अदा करण्यात येते. ग्रंथालयाला नमळणाऱ्या सदर
अिुदािातील 50% रक्कम र्ेति र् उर्वरीत 50% रक्कम र्ेतिेतर अिुज्ञेय बाब म्हणूि नदली जाते.
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3.

या मान्यता प्राप्त सार्वजशनक ग्रंथालयांनी जनतेस ग्रंथालयीन र् माशिती सेर्ा, उत्तमोत्तम ग्रंथ र्ाचकांना
दे ण्यात यार्ेत. तसेच, स्थाशनक जनतेला दै नंशदन जीर्नात लागणारी माशिती िी या ग्रंथालयांनी उपलब्ध
करुन द्यार्ी, असे अपेशक्षत आिे . ग्रंथालयाने सेर्ा दे णे बंद केल्यास र्ा समाधानकारक सेर्ा शदल्या जात
नािीत, अिी संचालनालयाची खात्री झाल्यास पशररक्षण अनुदान शदले जात नािी प्रसंगी सेर्ादष्ट्ृ टया
अकायवक्षम ग्रंथालयाची शनयमानुसार शरतसर िासन मान्यतािी रद्द करण्यात येते.

4.

ग्रंथालय संचालनालयांतगवत 1 राज्य मध्यर्ती, 6 शर्भागीय र् 35 शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी
कायालयांमार्वत जनतेला ग्रंथ र् ग्रंथेतर साशित्य, शनयतकाशलकांमधील माशितीसेर्ा गरजेनस
ु ार पुरशर्ण्यात
येते. संचालनालयां तगवत ग्रं थालयांमधून र्ैयच्ततक र्गवणीदार सभासदांना घरी ग्रंथ दे र्घे र् र् संदभवसेर्ा
तसेच र्गवणीदार संस्था सभासदांसाठी NGOs मार्वत ग्रंथ संच पुरर्ून ग्रंथ सेर्ा पुरशर्ण्यात येतात.

5.

अन्य अनुदान योजना :राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालये सक्षम करण्यासाठी ग्रंथालय संचालिालय शासिमान्यता प्रदाि
करणे र् पनररक्षण अिुदाि दे णे यानशर्ाय ही अन्य योजिा राबनर्ण्यात येतात. त्या खालीलप्रमाणे:
1) साधन सामुग्री अनुदान योजना :- ग्रंथालयाला उपयुक्त असणारे फर्षिचर कपाटे , रॅ क्स, टे बल-खुच्या र्
ग्रंथालयीि उपयुक्त अन्य सानहत्य खरे दी करण्यासाठी प्रस्तार् सादर केल्यास ग्रंथालयाचा 50% नहसा र्
शासि 50% अिुदाि या प्रयोजिासाठी दे ते.
2) इमारत बांधकाम वा शवततारासाठी अनुदान :- प्रस्तार् सादर केल्यास नर्नहत नियमांच्या अधीि राहू ि
ग्रंथालयांिा दे ण्यात येते. सार्वजनिक ग्रंथालयातील 1970 च्या तरतुदीिुसार “अ” र्गव ग्रंथालय
रु.75000/- “ब” र्गव ग्रंथालय रु.48000/- र् “क” र्गव ग्रंथालय रु.24000/- दे ण्याची तरतुद आिे .
3) अशतशरक्त वगगणीदार व ग्रंथ खरे दीवर प्रोत्साहक अनुदान :- नर्नहत नियमांच्या अधीि राहू ि अनतनरक्त
र्गवणीदार सभासदांर्र र् शासिमान्य ग्रंथांच्या यादी मधूि खरे दी केल्या जाणाऱ्या अनतनरक्त ग्रंथांच्या
ककमतीर्र संचालिालयाकडू ि प्रोत्साहक अिुदाि दे ण्यात येते.
4) शवशेष महोत्सवी अनुदान :- मान्यता प्राप्त ग्रंथालयािे 25, 50, 75, 100 र्षे र् त्या अशधक प्रमाणात
सेर्ेचे मिोत्सर्ी र्षव साजरे केल्यास शर्िेष मिोत्सर्ी अनुदान रु.10,000/- च्या मयादे त नर्शेष महोत्सर्ी
अिुदाि दे ण्यात येते.
5) उत्कृ ष्ट्ट ग्रंथालये /कायग कते व कमगचारी यांना दरवषी पुरतकार रोख बक्षीस व मानपत्र :- राज्यातील
उत्कृ ष्ट्ट “अ”, “ब”, “क”, र् “ड” र्गव अिा एकेक ग्रंथालयाची ििरी र् ग्रामीण भागातून शनर्ड करुन
त्यांना डॉ. बाबासािे ब आंबेडकर उत्कृ ष्ट्ट ग्रंथालय पुरस्कार रतकम अनुक्रमे 50,000/-, 30,000/-,
20,000/- र् 10,000/- र् डॉ. एस.आर. रं गनाथन यांच्या नार्ाने राज्यातील उत्कृ ष्ट्ट ग्रंथालय कायवकता र्
सेर्क यांना राज्यस्तरार्र प्रत्येकी एक असे दोन र् प्रत्येक मिसुली शर्भागातून 2/2 असे एकूण 14
पुरस्कार दे ण्यात येतात. यासाठी राज्यस्तरार्र रु.25000/- र् शर्भागस्तरार्र प्रत्येकी 15,000/- अिी
रतकम सन्मान शचन्ि र् प्रमाणपत्र दे ऊन डॉ. बाबासािे ब आंबेडकर पुरस्कार शर्तरण समारं भामध्ये पुरस्कार
प्रदान करण्यात येतात. यासाठी शर्शित अटी पूणव करणारी ग्रंथालये प्रस्तार् सादर करु िकतात. त्यार्र
कायवर्ािी करण्यात येते र् समारं भपूर्वक ते प्रदान करण्यात येतात.
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6) राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रशतष्ट्ठानच्या योजना :- हे प्रनतष्ठाि दे शातील सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या
नर्कासासाठी कायव करते; केंद्र शासिाच्या सांस्कृनतक नर्भागांतगवत राजा राममोहि रॉय ग्रंथालय
प्रनतष्ठािकडू ि मॅकचग र् िॉि मॅकचग स्र्रुपाच्या योजिा राबर्ूि राज्यातील मान्यता प्राप्त ग्रंथालयांिा नर्नहत
अटींच्या अधीि राहू ि सहाय्यक स्र्रुपात केंद्रीय पध्दतीिे खरे दी करुि र्ा स्र्तंत्र प्रस्तार् सादर करुि
योजिेचा लाभ दे ता येतो.
7)

OÉÆlÉÉ±ÉªÉ ºÉÆSÉÉ±ÉxÉÉ±ÉªÉÉEòbÚ÷xÉ ®úÉ¤ÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ-ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉºÉÉ`öÒ {ÉÉjÉ `ö®ú±Éä±ªÉÉ ±ÉÉ¦ÉÉlÉÕSÉÒ xÉÉ´Éä
ºÉÆSÉÉ±ÉxÉÉ±ÉªÉÉSªÉÉ www.dol.maharashtra.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiÉºlÉ³ýÉ´É®ú |ÉÊºÉvnù
Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉiÉ.

 शवशवध सेवा योजनांचा लाभ जनतेला प्राप्त होण्यासाठी असणाऱ्या अटी, शनकष, त्यासाठी सादर
करावी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे याबाबतची थोडक्यात माशहती :-

अ. क्र.
सेवेचे तवरुप
(1)
(2)
सार्वजशनक ग्रंथालयांची
1.
नोंदणी

आवश्यक कागदपत्रे
(3)
1. ग्रंथालयाची घटना तयार करणे. त्यामध्ये ग्रंथालयाचे प्रिासन र् व्यर्स्थापन
कसे चालणार याची माशिती अपेशक्षत असते.

2. सदर घटना संबंशधत धमादाय आयुतत कायालये र् संस्था नोंदणी
करण्यासाठी संबंशधत रशजस्टार कायालयाकडे सादर करार्ी लागते.

2.

नोंदणीकृ त सार्वजशनक
ग्रंथालयांसाठी मान्यता र्
अनुदान प्राप्त करणे

3. त्यांच्याकडू न संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र नोंदणी क्रमांकासि शदले जाते.
4. संस्था नोंदणी झाल्यानंतर मान्यतेसाठी इच्िू क असणाऱ्या ग्रंथालयांनी ग्रंथ
र् ग्रंथेतर साशित्य, र्गवणीदार सभासद, र्ृत्तपत्रे-शनयतकाशलके यासि
संस्थेने ग्रंथालय सेर्ा सुरु करार्याच्या आिे त. त्यानंतर दुसऱ्या र्षी
िासन मान्यतेसाठी शर्शित मुदतीत मे-जूनमध्ये प्रस्तार् संबंशधत शजल्िा
ग्रंथालय अशधकारी कायालयाकडे रू.500/-प्रोसेससग र्ी साठीचे चलन,
घटना, नोंदणी प्रमाणपत्र, संस्थेचा ठरार्, ग्रंथ, शनयतकाशलके, र्ृत्तपत्रे,
र्गवणीदार सभासद याद्या, कायालयाच्या जागेच्या (स्र्त:ची /भाडयाची)
पशरपूणव माशितीसि सादर करार्याचा असतो. त्या प्रस्तार्ाची िाननी र्
पात्र असल्यास प्रत्यक्ष तपासणी करुन त्या आथिकथक र्षात मान्यता
/अमान्यतेबाबतचा शनणवय कळशर्ला जातो.

5. ग्रंथालय मान्यतेबाबत, शद. 7 जून, 2014 च्या िासनशनणवयान्र्ये नर्ीन
ग्रंथालयांना िासनमान्यता दे र्ू नये, असा शनणवय घे ण्यात आलेला आिे .

3.

सार्वजशनक ग्रंथालयांसाठी

1. मान्यतेनंतर ग्रंथालय सेर्ारत असल्यास ग्रंथालयांच्या गतर्षीच्या सेर्ा

असणाऱ्या अन्य शर्शर्ध

कायाचा र् जमा खचाचा र्ेतन र् र्ेतनेतर खचाचा बाबर्ार अिर्ाल शर्शित

सिाय्यक योजनांचा लाभ घे णे

मुदतीत सादर केल्यास पशररक्षण अनुदान समान दोन िप्त्यात शदले जाते.

अ) दरर्षी पशररक्षण अनुदान

2. त्यासाठी सनदी लेखपालाने लेखा पशरक्षीत केलेला अिर्ाल शर्शित मुदतीत

प्राप्त करणे

द्यार्ा लागतो.

3. ग्रंथालयाची तपासणी िी संचालनालयामार्वत संबंशधत शजल्िा र्ा शर्भाग
कायालयाकडू न त्या र्षात केली जाऊ िकते. त्यासाठी तपासणीकशरता
सर्व कागदपत्रे सादर करार्ी लागतात त्यानंतर अनुदान शदले जाते.
3

अ. क्र.
(1)

सेवेचे तवरुप
(2)
ब) साधन सामग्री अनुदान

आवश्यक कागदपत्रे
(3)
1. साधन सामग्रीची गरज का आिे याची माशिती
2. ते खरे दी करण्याबाबत संस्थेच्या कायवकारणीचा ठरार्.
3. संबंशधत साशित्याच्या खरे दीसाठी 3 सकर्ा त्या पेक्षा अशधक शनशर्दा त्यासाठी
संस्थेचा 50% शिस्सा र् त्याबाबत ब ँक ब ॅलन्स शर्श्र्ासािव तेची कागदपत्रे
यासि शर्भागाच्या र्ा शजल्िाच्या कायालयात प्रस्तार् शर्शित मुदतीत सादर
करार्याचा असतो.

क) अनुदान प्राप्त सार्वजशनक

एखादे अनुदान प्राप्त ग्रंथालय स्थाशनक जनतेला ग्रंथालयीन सेर्ा दे त नसेल तर

ग्रंथालयांकडू न जनतेला

त्याबाबतची तपिीलर्ार तक्रार संबंशधत शजल्िा/शर्भाग कायालयाकडे करार्ी र्

ग्रंथालय र् माशिती सेर्ा

त्याची प्रत संचालकांकडे पाठर्ार्ी जेणेकरुन त्याबाबत सेर्ा शमळण्याबाबत
आर्श्यक कायवर्ािी केली जाईल.

ड) िासनाच्या

यासाठी संबंशधत शजल्िा शर्भाग ग्रंथालयाकडे र्ाचकांनी माशितीची मागणी

संचालनालयांतगवत

केल्यास ग्रंथालयांच्या आर्ारात ती मोर्त शमळू िकेल. घरी र्ाचनसाशित्य

ग्रंथालयाकडू न ग्रंथालय र्

दे र्घे र्ीसाठी र्गवणीदार सभासद व्िार्े लागते. सेर्ा शमळत नसल्यास याबाबत

माशिती सेर्ा

तक्रार संबंशधत साखळीतील र्शरष्ट्ठ अशधकाऱ्याकडे तपिीलासि कळर्ार्ी.

इ) पुरस्कार योजनेचा

यासंबंधी शनच्श्चत केलेल्या मुदतीत शर्शित नमुन्यात प्रस्तार् सादर करार्ा.

ग्रंथालये, कायवकते र्

त्यासाठीच्या सशमतीच्या अंशतम शनणवयानुसार कायवर्ािी केली जाते.

कमवचारी यांनी लाभ घे णे
ई) राजा राममोिन रॉय

या योजनांचा लाभ घे ण्यासाठी शर्शित नमुन्यातील अजव र्ृत्तपत्रात र् प्रशतठानच्या

ग्रंथालय प्रशतष्ट्ठानच्या म ॅसचग

संकेत स्थळार्रील सूचनांनस
ु ार शर्शित तारखेच्या आत र् त्यासोबत

र् नॉन म ॅसचग योजनांचा लाभ

1. संस्थेची घटना

घे णे

2. प्रमाणपत्र प्रती
3. संबंशधत साशित्याच्या खरे दीसाठी 3 सकर्ा त्यापेक्षा अशधक पुरर्ठादारांच्या
शनशर्दा

4. योजनेचा लाभ घेण्यासाठीची आर्श्यकता र् मंजरु ीनंतर त्याचे काय लाभ
िोणार त्याबाबतची माशितीची? शटपण्णी

5. ग्रंथालयाची अन्य माशिती इ. शर्शित मुदतीत भरुन सादर करार्ी लागते.
बक
ँ बल
ॅ न्स प्रमाणपत्र द्यार्े लागते. खरे दीसाठी अनुदाना व्यशतशरतत उर्वशरत
रतकम कोठू न शमळशर्ण्यात येईल याची माशिती कागदपत्रासि द्यार्ी लागते.

6. प्रशतष्ट्ठान कडू न मंजरु ी प्राप्त झाल्यानंतरच त्याबाबतची कायवर्ािी
सूचनांनस
ु ार करणे अपेशक्षत आिे .

4.

OÉÆlÉ{ÉÉ±ÉxÉ |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉ {É®úÒIÉÉ

OÉÆlÉ±ÉªÉ ºÉÆSÉÉ±ÉxÉÉ±ÉªÉÉ¨ÉÉ¡ÇòiÉ OÉÆlÉÉ±ÉªÉ |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉ +¦ªÉÉºÉGò¨ÉÉSÉä +ÉªÉÉäVÉxÉ
Eäò±Éä VÉÉiÉä. nù®ú´É¹ÉÔ OÉÆlÉ{ÉÉ±ÉxÉ |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉ ´ÉMÉÇ BÊ|É±É/¨Éä ¨ÉÊ½þxªÉÉiÉ SÉÉ±ÉÊ´É±Éä
VÉÉiÉÉiÉ ´É iªÉÉSÉÒ {É®úÒIÉÉ VÉÚxÉ ¨ÉvªÉä PÉäiÉ±ÉÒ VÉÉiÉä. ºÉnù®ú {É®úÒIÉÉ ®úÉVªÉÉiÉÒ±É
ºÉÖ¨ÉÉ®äú 32 EåòpùÉiÉÚxÉ SÉÉ±ÉÊ´É±ÉÒ VÉÉiÉä. ºÉnù®ú +¦ªÉÉºÉGò¨ÉÉºÉÉ`öÒ 10 ´ÉÒ
=kÉÒhÉÇ Ê½þ ¶ÉèIÉÊhÉEò {ÉÉjÉiÉÉ +É½äþ.
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 विविध सेिालाभाांकविता प्रस्तार् सादि किण्यासाठी कालमयादा:-

ग्रांथालय सांचालनालयातर्फे विविध योजनाांतर्गत अनुदान वमळण्यासाठी ज्या अांवतम कालमयादा
वनश्चचत किण्यात आल्या आहे त, त्या पुढीलप्रमाणे
1. पशररक्षण अनुदानासाठी प्रशतर्षी र्ाथिकषक अिर्ाल पाठशर्ण्याचा शदनांक

:-

30 जून

2. सनदी लेखापालाचा अिर्ाल पाठशर्ण्याचा शदनांक

:-

31 सप्टें बर

3. िासन मान्यतेसाठी नर्ीन ग्रंथालयाचा प्रस्तार् सादर करण्याचा अंशतम शदनांक

:-

10 मे 30 जून

:-

10 मे 30 जून

:-

31 ऑगस्ट

:-

31 ऑतटोबर

4. र्गव र्ाढीसाठी िासनमान्य सार्वजशनक ग्रंथालयांनी प्रस्तार्
दाखल करण्याचा अंशतम शदनांक
5. राजा राममोिन रॉय ग्रंथालय प्रशतष्ट्ठानच्या योजनांसाठी अजव
सादर करण्याचा अंशतम शदनांक
6. दरर्षी डॉ. बाबासािे ब आंबेडकर उत्कृ ष्ट्ट ग्रंथालय पुरस्कार अजव
सादर करण्याचा अंशतम शदनांक
7. साधनसामुग्री अनुदानासाठी प्रस्तार् पाठशर्ण्याचा अंशतम शदनांक

:-

31 शडसेंबर

8. इमारत अनुदानासाठी प्रस्तार् पाठशर्ण्याचा शदनांक

:-

31 शडसेबर

 सेवा दे णारे संबंशधत कायालय, कायालय प्रमुख व सेवा शकती कालावधीत शदली जावी याची माशहती
व त्याप्रमाणे कायग वाही न झाल्यास दाद कोणाकडे मागावी याबाबत माशहती
अ.
क्र.

सेवेचा
तपशील

सेवा दे णारे संबंशधत
कायालय व तेथील
अशधकारी

सेवा शकती कालमयादे त
शदली पाशहजे

सेवा अपेक्षेप्रमाणे शदली
गेली नाही तर तक्रार
कोणाकडे करावी

शेरा

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

नोंदणीकृ त
सार्वजशनक
ग्रंथालयांना
िासन
मान्यता र्
प्रथमर्षी
तदथव अनुदान
दे णे

संबंशधत शजल्ियाचे
शजल्िा ग्रंथालय
अशधकारी कायालय

नर्ीन प्रस्तार् मे-जून या दोन
मशिन्यात मागशर्ले जातात.
त्यांची जुलै-ऑगस्ट मध्ये िाननी
केली जाते र् जानेर्ारी पयंत
समक्ष भे ट दे ऊन तपासणी केली
जाते. जिा तपासण्या िोतील तसे
प्रस्तार् संचालकांकडे पाठर्ून
मान्यता आदे ि काढले जातात र्
31 माचव च्या आत तदथव अनुदान
दे ण्यात येते

त्या त्या शर्भागाचे सिाय्यक
ग्रंथालय संचालक तद्नंतर
ग्रंथालय संचालक, मिाराष्ट्र
राज्य, नगर भर्न, मुंबई र्
त्यांच्याकडू न दाद न
शमळाल्यास मा. प्रधान
सशचर्, उच्च र् तंत्र शिक्षण
शर्भाग, मंत्रालय, मुंबई -32

2.

मान्यता प्राप्त
ग्रंथालयांना
पशररक्षण
अनुदान
दरर्षी दोन
िप्त्यात दे णे

संबंशधत शजल्ियाचे
शजल्िा ग्रंथालय
अशधकारी कायालय र्
त्या कायालयातील
शजल्िा ग्रंथालय
अशधकारी

शनयमांनस
ु ार 30 जून पयंत प्राप्त
गतर्षीच्या जमा र् खचाचे शर्र्रण
पत्रासि कामाचा र्ाथिकषक अिर्ाल
पाठशर्लेला असला पाशिजे त्यार्र
अनुदान
पशिला
िप्ता
मािे जुलै/ऑगस्ट मध्ये र् गतर्षीचे जमा
खचाचे
सनद
लेखापालाचे
लेखापशरशक्षत शर्र्रण पत्र 31
ऑतटोबर पयंत पाठशर्लेले असल्यास
दे य उर्वरीत सर्व अनुदान र् अंशतम
अनुदान र्ेब्रुर्ारी-माचव मध्ये अदा केले
पाशिजे

संबंशधत शजल्ियाचे शजल्िा
ग्रंथालय अशधकारी, त्यानंतर
त्या त्या शर्भागाचे सिाय्यक
ग्रंथालय संचालक र्
तदनंतर ग्रंथालय संचालक
र् त्यानंतरिी दाद न
शमळाल्यास मा. प्रधान
सशचर्, उच्च र् तंत्र शिक्षण
शर्भाग, मंत्रालय, मुंबई-32
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अ.
क्र.

सेवेचा
तपशील

सेवा दे णारे संबंशधत
कायालय व तेथील
अशधकारी

सेवा शकती कालमयादे त
शदली पाशहजे

सेवा अपेक्षेप्रमाणे शदली
गेली नाही तर तक्रार
कोणाकडे करावी

शेरा

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3.

मान्यता र्
अनुदान प्राप्त
ग्रंथालयामधून
ग्रंथालय र्
माशिती सेर्ा
प्राप्त करणे

संबंशधत स्थाशनक
ग्रंथालय र् तेथील
कमवचारी र्
कायवकारीणी

4.

िासनाच्या
ग्रंथालयांमधून
ग्रंथालय र्
माशिती सेर्ा
घे णे
साधन सामग्री
र् अन्य
प्रोत्सािक
अनुदाने

संबंधीत ग्रंथालयामधील
ग्रंथपाल र् अन्य
कमवचारी

6.

शर्िेष
मिोत्सर्ी
अनुदान

त्या त्या शर्भागाचे
सिाय्यक ग्रंथालय
संचालक कायालय र्
सिाय्यक ग्रंथालय
संचालक

7.

राजा राममोिन
रॉय ग्रंथालय
प्रशतष्ट्ठानच्या
शर्शर्ध
योजनांचा
लाभ

त्या त्या शर्भागाचे
सिाय्यक ग्रंथालय
संचालक र् ग्रंथालय
संचालक, मिाराष्ट्र
राज्य, मुंबई

5.

संबंशधत शजल्ियाचे
शजल्िा ग्रंथालय
अशधकारी

ग्रंथालयामधील
उपलब्ध
ग्रंथालयात बसून अभ्यासासाठी
तसेच एखादा ग्रंथ सकर्ा माशिती
संबंशधत ग्रंथालयात उपलब्ध
नसल्यास
तालुका/शजल्िा
/शर्भाग
र्ा
मध्यर्ती
ग्रंथालयाकडू न
मागर्ून
घे ण्यासाठी जास्तीत जास्त 15
शदर्स ते 1 मशिना

िासनाच्या त्या त्या
शजल्ियाचे , र् तदनंतर
शर्भागाचे , मध्यर्ती
ग्रंथालयांचे ग्रंथपाल र्
अंशतमत: ग्रंथालय
संचालक, मिाराष्ट्र राज्य

-- ”--

-- ”--

मािे
शडसेंबर
अखेर
जी
साधनसामग्री
ग्रंथालयामध्ये
आर्श्यक आिे त्याबाबतचा
पशरपूणव
प्रस्तार् र्र नमूद
केल्याप्रमाणे कागदपत्रासि प्राप्त
झाल्यानंतर त्या आथिकथक र्षा
अखेरीस त्यसाठी शनधी उपलब्ध
असल्यास त्या आथिकथक र्षाच्या
माचव अखेर दे ण्यात येते.
राज्य ग्रंथालय पशरषदे ने शिर्ारस
केल्यानंतर मिोत्सर्ी र्षव साजरे
करण्याबाबतचा प्रस्तार् सादर
झाल्यानंतर 6 मशिन्यात

संबंशधत शजल्ियाचे शजल्िा
ग्रंथालय अशधकारी, त्यानंतर
त्या त्या शर्भागाचे सिाय्यक
ग्रंथालय संचालक र् तदनंतर
ग्रंथालय संचालक र्
त्यानंतरिी दाद न शमळाल्यास
मा. प्रधान सशचर्, उच्च र्
तंत्र शिक्षण शर्भाग, मंत्रालय,
मुंबई-32
संबंशधत शजल्ियाचे शजल्िा
ग्रंथालय अशधकारी, त्यानंतर
त्या त्या शर्भागाचे सिाय्यक
ग्रंथालय संचालक र् ग्रंथालय
संचालक, मिाराष्ट्र राज्य
आशण अंशतमत: मा. प्रधान
सशचर्, उच्च र् तंत्रशिक्षण
शर्भाग, मंत्रालय, मुब
ं ई-32
संबंशधत शजल्ियाचे शजल्िा
ग्रंथालय अशधकारी, त्यानंतर
त्या त्या शर्भागाचे सिाय्यक
ग्रंथालय संचालक र् ग्रंथालय
संचालक, मिाराष्ट्र राज्य
आशण अंशतमत: मा. प्रधान
सशचर्, उच्च र् तंत्रशिक्षण
शर्भाग, मंत्रालय, मुब
ं ई-32

सदर प्रस्तार् अंशतमत: केंद्र िासनाच्या
सांस्कृ शतक कायव खात्यातंगवत राजा
राममोिन रॉय ग्रंथालय प्रशतष्ट्ठान,
कोलकत्ता यांच्याकडे पाठर्ार्याचे
असतात. त्यांच्याकडू न समान शनधी
योजनांची मान्यता र् साशित्याचे , अथव
सिाय्यचे शर्तरण त्यार्षी माचव अखेर
अथर्ा लगतच्या र्षाच्या दरम्यान
िोते. प्रस्तार्ास मान्यता प्राप्त
झाल्यनंतरच खरे दी प्रशक्रया ग्रंथालयाने
करार्याची असते. प्रस्तार् केल्याच्या
र्ा लगतच्या आथिकथक र्षात िी
कायवर्ािी पूणव िोणे अपेशक्षत असते
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अ.
क्र.

सेवेचा
तपशील

सेवा दे णारे संबंशधत
कायालय व तेथील
अशधकारी

सेवा शकती कालमयादे त
शदली पाशहजे

सेवा अपेक्षेप्रमाणे शदली
गेली नाही तर तक्रार
कोणाकडे करावी

शेरा

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

8.

अनुदान प्राप्त
उत्कृ ष्ट्ट
ग्रंथालये,
कायवकते र्
कमवचारी यांना
पुरस्कार
योजना

प्राप्त प्रस्तार् शडसेंबर अखेर िाननी
करुन
शर्भागाच्या
सिाय्यक
ग्रंथालय संचालक यांच्याकडू न
ग्रंथालय संचालकांकडे येतात
त्यानंतर माचव अखेर शनर्ड
सशमतीची बैठक िोऊन पुरस्कार
प्राप्त कत्यांची नार्े एशप्रल मध्ये
जाशिर केली जातात र् ितयतो 14
एशप्रल पयंत पुरस्कार शर्तरणाचे
काम िोणे अपेशक्षत आिे

संबंशधत शजल्ियाचे शजल्िा
ग्रंथालय अशधकारी, त्यानंतर
त्या त्या शर्भागाचे सिाय्यक
ग्रंथालय संचालक र् ग्रंथालय
संचालक, मिाराष्ट्र राज्य
आशण अंशतमत: मा. प्रधान
सशचर्, उच्च र् तंत्रशिक्षण
शर्भाग, मंत्रालय, मुब
ं ई-32

त्या त्या शर्भागाचे
सिाय्यक ग्रंथालय
संचालक कायालय र्
ग्रंथालय संचालनालय,
मिाराष्ट्र राज्य

 नवीन मान्यता व दजोन्नतीसाठी “अ”, “ब”, “क”, व “ड” अशा वगगवारीसाठी
ग्रंथालयांना खालीलप्रमाणे शनकष वा अटींची आवश्यकता आहे :ग्रंथालयांचे वर्गननहाय ननकष:वर्ग

ग्रंथसंख्या

सदस्य

वृत्तपत्रे/
ननयतकानलके

बालनवभार्

मनहला
नवभार्

सांस्कृ नतक
कायग क्रम

जार्ा

वेळ

वार्षषक
पनििक्षण
अनुदान
(10)

प्रनिनक्षत
ग्रंथपाल

संदभग
नवभार्

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(11)

(12)

अ

15001

301

16/51

आर्श्यक

--

शकमान 10

स्र्तंत्र र्
स्र्त:ची
पुरेिी

6
तास

इतर
रू. 2,88,000
तालुका
रू. 3,84,000
शजल्िा
रू. 7,20,000

आर्श्यक

आर्श्यक

ब

5001

101

6/16

आर्श्यक

आर्श्यक

शकमान 4

स्र्तंत्र
स्र्रुपाची
र् पुरेिी

6
तास

इतर
रू. 1,92,000
तालुका
रू. 2,88,000
शजल्िा
रू. 3,84,000

आर्श्यक

--

क

1001

51

4/6

--

--

--

स्र्तंत्र
स्र्रुपाची

3
तास

इतर
रू. 96,000
तालुका
रू. 144,000

--

--

ड

300

26

4/6

--

--

--

स्र्तंत्र
स्र्रुपाची

3
तास

रू. 30,000

--

--
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 ग्रंथालयांना तयांच्या वर्गवािीनुसाि पनििक्षण अनुदान मयादा (नद. 1 एनप्रल 2012 पासून)
िासन शनणवय क्र.मराग्र.2009/प्र.क्र.236/साशि-5, शदनांक 21 र्ेब्रुर्ारी, 2012 अन्र्ये शदनांक 01.04.2012 पासून
पशररक्षण अनुदानाची कमाल मयादा पुढीलप्रमाणे ठरशर्ण्यात आली आिे .
ग्रंथालयाचा दजा/वर्ग

कमाल वार्षषक पनििक्षण अनुदान रु.

(1)

(2)

शजल्िा अ

7,20,000

तालुका अ

3,84,000

इतर अ

2,88,000

शजल्िा ब

3,84,000

तालुका ब

2,88,000

इतर ब

1,92,000

तालुका क

1,44,000

इतर क

96,000

र्गव ड

30,000

शर्रते ग्रंथालय केंद्र

*8,000

(प्रत्येक िाखा घटकासाठी एका ग्रंथालयाची जास्तीत जास्त चार केंद्रे )
 संचालनालयांतर्गत संपकासाठी कायालयीन/ प्रिासकीय नवभार् व िाजािाम मोहन िॉय ग्रंथालय
प्रनतष्ठान कोलकत्ता यांचे पत्ते व दूिध्वनी क्रमांक :
अ.
क्र.
(1)
1.
2.
3.
4.

5.

कायालयाचे नाव व पत्ता

दूिध्वनी, फॅ क्स व ई-मेल आयडी

(2)

(3)
दूरध्र्नी क्रमांक- 22025301/22885845
मा. प्रधान सशचर्, उच्च र् तंत्र शिक्षण शर्भाग, चौथा
र्ॅ तस- 22022606
मजला, मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई- 400032
psec.higheredu@maharashtra.gov.in
राजा राममोिन रॉय ग्रंथालय प्रशतष्ट्ठान, ब्लॉक डी. डी.
34,सेतटर-1,साल्क लेक शसटी, कोलकत्ता 700064

दूरध्र्नी र् र्ॅ तस- 2337-3463/64/65
rrrlf-wb@nic.in
022/22664638 र् 022/22644638
ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, मिाराष्ट्र
र्ॅ तस- 022/22671333
राज्य, नगर भर्न, मुंबई-23.
director.dol@maharashtra.gov.in
ग्रंथपाल-गट-अ, राज्य मध्यर्ती ग्रंथालय, नगर भर्न,
022/22611994
scl.mumbai.dol@maharashtra.gov.in
मुंबई-400 023.
िासकीय नवभार्ीय ग्रंथालय
ग्रंथपाल-गट-ब, िासकीय शर्भागीय ग्रंथालय, संत 0721/2666670
ज्ञाने श्र्र सांस्कृ शतक मंडळाच्या बाजूला मोिी रोड, gdlamravati.dol@maharashtra.gov.in
अमरार्ती -444 602
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6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

ग्रंथपाल-गट-ब, िासकीय शर्भागीय ग्रंथालय, सार्रकर 0240/2331645
चौक, शसल्ले खाना रोड, समथवनगर, औरं गाबाद-431 001. gdlaurangabad.dol@maharashtra.gov.in

ग्रंथपाल-गट-अ, िासकीय शर्भागीय ग्रंथालय, शजल्िा 0712/2561171
पशरषद इमारतीच्या मागे, शसव्िील लाईन्स, आयुतत gdlnagpur.dol@maharashtra.gov.in
कायालय पशरसर, नागपूर 440 001.
ग्रंथपाल गट-ब, िासकीय शर्भागीय ग्रंथालय, जर्ािर 0253/2465682
gdlnashik.dol@maharashtra.gov.in
माकेट, नगरपशरषद इमारत, नाशिक 422 101.
ग्रंथपाल-गट-अ, िासकीय शर्भागीय ग्रंथालय, 796, 020/24455571
gdlpune.dol@maharashtra.gov.in
सदाशिर् पेठ, शर्श्रामबागर्ाडा, पुणे 411 030.
ग्रंथपाल-गट-ब, िासकीय शर्भागीय ग्रंथालय, लोकमान्य 02352/222807
शटळक स्मारक मंशदर, उपकेंद्र खारे घाट रोड, रत्नाशगरी gdlratnagiri.dol@maharashtra.gov.in
415 612.
ग्रंथपाल-गट-ब, डॉ. बाबासािे ब आंबेडकर स्मृती
02358/284727
ग्रंथालय, मिालक्ष्मी रोड, इच्छापुती र्णेश मांवदिासमोि
dbasg.ratnagiri.dol@maharashtra.gov.in
दापोली, शज. रत्नाशगरी. 415612
सहाय्यक ग्रंथालय संचालक कायालय
सिाय्यक ग्रंथालय संचालक, सार्रकर चौक, 0240/2331067
शसल्ले खाना
रोड,
गांधी
भर्न
समोर, adlaurangabad.dol@maharashtra.gov.in
औरं गाबाद 431 001.
सिाय्यक ग्रंथालय संचालक, शजल्िा पशरषद इमारतीच्या 0712/2565134
मागे, प्रिासकीय इमारत क्र. 2 पाचर्ा मजला शसच्व्िल adlnagpur.dol@maharashtra.gov.in
लाईन्स, आयुतत कायालय पशरसर, नागपूर 440 001.
सिाय्यक ग्रंथालय संचालक, नर्ीन मध्यर्ती इमारत, 020/26126624
adlpune.dol@maharashtra.gov.in
दुसरा मजला, पुणे 411 001.
सिाय्यक ग्रंथालय संचालक, रुम नां.218 दुसरा मजला,
प्रिासकीय इमारत, कोकण भर्न, नर्ी मुंबई 400 614
सिाय्यक ग्रंथालय संचालक, अमरार्ती, संत ज्ञानेश्र्र
सांस्कृ शतक भर्न िेजारी, मोिी रोड, अमरार्ती 444
602
सिाय्यक ग्रंथालय संचालक, बरॅ े क नं . 9, मिसूल आयुतत
कायालय पशरसर, नाशिक रोड, नाशिक 422 101

022/27574719
adlkonkan.dol@maharashtra.gov.in
0721/2552375
adlamravati.dol@maharashtra.gov.in
0253/2454362
adlnashik.dol@maharashtra.gov.in

नजल्हा ग्रंथालय अनिकािी कायालय

18.
19.
20.
21.

शजल्िा ग्रंथपाल, शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी कायालय
र्संत दे साई शक्रडांगणा जर्ळ, दामले चौक, स्टे िन रोड
अकोला 444 006.
शजल्िा ग्रंथपाल, शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी कायालय,
तिशसल चौक, यर्तमाळ 445 001.
शजल्िा ग्रंथपाल, शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी कायालय,
जयस्तांभ चौक वजल्हा पविषदेसमोि बुलढाणा 443 001.
शजल्िा ग्रंथपाल, शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी कायालय,
पटर्धवन मैदाना जर्ळ, धंतोली, नागपूर 440 012.

0724/2436948
dloakola.dol@maharashtra.gov.in
07232/245505
dloyavatmal.dol@maharashtra.gov.in
07262/242464
dlobuldhana.dol@maharashtra.gov.in
0712/2420194
dlonagpur.dol@maharashtra.gov.in
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22.

23.
24.

25.

26.

शजल्िा ग्रंथपाल, शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी कायालय, ज्युशबली
िायस्कूल जर्ळ, कस्तूरबा रोड, चं द्रपूर 442 401
चं द्रपूर 442 401.

07172/253617
dlochandrapur.dol@maharashtra.gov.in

शजल्िा ग्रंथपाल, शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी कायालय,
वजल्हा पविषद र्ाांधी शाळे जिळ र्धा 442 001.
शजल्िा ग्रंथपाल, शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी कायालय,
मन्नो शाळे जिळ, स्टे शन िोड, शास्री चौक
भंडारा 441 904.
शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी, शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी
कायालय, मुंबई उपनगर, सर शर्रोजििा मेिता
ु
ग्रंथालयाची इमारत, पी. के. रोड, मुलं ड
(प.),
मुंबई 400 080.

07152/243447
dlowardha.dol@maharashtra.gov.in

022/25646908
dlo.msuburban@dol.maharashtra.gov.in

शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी, शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी 022/227706704
कायालय, प्लॉट नं. 12, सेतटर नं . 11, सेंट ऑर्स्टीन dlothane.dol@maharashtra.gov.in
हायस्कुल समोि नेरूळ,(पुिग) नर्ी मुंबई 400 706.

शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी, शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी
कायालय, िरसोरा पाकव, सिगाडा तलार्, अच्ननिामक
दला िेजारी, नाशिक 422 001.
शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी, शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी
28.
कायालय, ग्रंथ भर्न, र्ीर सार्रकर पुतळयाजर्ळ, स्काऊट
गाईड कायालयासमोर, नकाने रोड, दे र्पुर, धुळे 424 001.
शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी, शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी
29. कायालय, सामाशजक न्यायभर्न िेजारी, कुर्ारबांर्,
पोस्ट:- एम.आय.डी.सी., रत्नाशगरी 415 639
शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी, शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी
30.
कायालय, डोंगरे िॉलच्या र्रती, पोस्ट ऑर्ीससमोर,
ता.अशलबाग शज. रायगड 402 201
शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी, शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी
31.
कायालय, पुणे 966/1, सरदार शबल्डींग दुसरा मजला
गुरूद्वारा रोड, रशर्र्ार पेठ, पुणे 411 003
शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी, शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी
32. कायालय, कोल्िापूर 2078, श्रीराम शनर्ास, राजारामपूरी,
11 र्ी गल्ली आकािगंगा अपाटव मेंटसमोर,
कोल्िापूर 416 008
शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी, शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी
33.
कायालय, पत्रकार भर्न िेजारी, एस.टी. ऑर्ीस िेजारी,
जालना 431 203
शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी, शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी
34. कायालय, मुंबई ििर राज्य पशरर्िन सेर्ा, जी. टी. एस.
शबल्डींग, र्रळी सी- र्ेस सर पोचखानर्ाला रोड, मुंबई
ििर 400 025
शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी, शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी
35.
कायालय, श्री. शिर् ित्रपती र्ाचनालयाच्या समोर, असजतय
कॉलनी प्लॉट नं.23, सदर बाजार, सातारा
27.

07184/252459
dlobhandara.dol@maharashtra.gov.in

0253/2506717
dlonashik.dol@maharashtra.gov.in
02562/241437
dlodhule.dol@maharashtra.gov.in

02352/228397
dloratnagiri.dol@maharashtra.gov.in

02141/225592
dloraigad.dol@maharashtra.gov.in
020/24463626
dlopune.dol@maharashtra.gov.in

0231/2521404
dlokolhapur.dol@maharashtra.gov.in

02482/224467
dlojalna.dol@maharashtra.gov.in

022/24919336
dlomsuburban.dol@maharashtra.gov.in

02162/237138
dlosatara.dol@maharashtra.gov.in
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी, शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी 02442/226435
कायालय, इमाित क्रमाांक1-3-156 (चं दन लॉज), पंचायत dlobeed.dol@maharashtra.gov.in
सशमती समोर, नगर रोड, बीड 431122
शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी, शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी
कायालय, र् शडशजटल उपकेंद्र, बिु उद्दे शिय सांस्कृ शतक 02462/236228
संकुल, पशिला मजला, िंकररार् चव्िाण प्रेक्षागृिाच्या dlonanded.dol@maharashtra.gov.in
बाजुला, श्री. गुरु गोसर्दससगजी स्टे शडयम पशरसर,
नांदेड 431 601

शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी, शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी
कायालय, जय अंबे सुपर िॉपीच्या मागे र्ॉटर टँक
जर्ळ, वसश्हहल लाईन्स र्ाशिम 444 505
शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी, शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी
कायालय, गडशचरोली आय. टी. आय. चौक, एल.
आ..य. सी. रोड, गडशचरोली-442605
शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी, शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी
कायालय, नशर्न प्रिासकीय इमारत, चौथा मजला
खोली क्रं.48 जयस्तंभ चौक शज. गोंशदया 441 601.
शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी, शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी
कायालय, लातूर वजल्हा नगर पशरषद, मुख्य इमारतीच्या
मागे तळमजला, लातूर 413 531.
शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी, शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी
कायालय, वििाज प्लॉट नां.45 नेहरु नर्ि, विसाला नाका
सिगोली 431 513.
शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी, शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी
कायालय, अिमदनगर शत्रर्ेणी, कोटव कॉलनी, पंशपग
स्टे िन रोड, मिालक्ष्मी उदयानाजर्ळ, भुतकरर्ाडी,
अिमदनगर-414 003.
शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी, शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी
टोकरतलार् रोड, शजल्िा आरोनय प्रशिक्षण केंद्राच्या
बाजुला, नर्ीन न्यायालयीन इमारतीच्या पाठीमागे
नं दरु बार-425 412

dlowashim.dol@maharashtra.gov.in

07132/222208
dlogadchiroli.dol@maharashtra.gov.in

07182/295041
dlogondia.dol@maharashtra.gov.in

02382/248074
dlolatur.dol@maharashtra.gov.in

02456/220013
dlohingoli.dol@maharashtra.gov.in

0241/2430180
dloanagar.dol@maharashtra.gov.in

02564/210201
dlonandurbar.dol@maharashtra.gov.in

शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी, शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी
0233/2332122
कायालय, सांगली द्वारा- पदमभुषण कै. र्संतदादा पाटील
dlosangli.dol@maharashtra.gov.in
स्मारक, बी.एस.एन.एल. ऑर्ीस िेजारी, एस. एर्.सी.
मॉलच्या जर्ळ जुने रे ल्र्े स्टे िन चौक, सांगली-416 416

शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी, शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी
कायालय, सोलापूर सिस्त्राजुवन मंगल कायालय, 124,
शसध्दे श्र्र पेठ, सोलापूर-413 001
शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी, शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी
कायालय, ससधुदग
ु व मुख्य प्रिासकीय इमारत, ए ब्लॉक,
47.
म ॅझे शनन
प्लॉथर,
ससधुदग
ु व
नगरी,
ओरस,
ससधुदग
ु व-416812
46.

07252/231076

0217/2320350
dlosolapur.dol@maharashtra.gov.in

02362/228112
dlosindhudurg.dol@maharashtra.gov.in
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शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी, शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी
48. कायालय,प्लॉट नं. 26, ग्रंथालय सदन, राधामोिन
कॉलनी, खोकडपूरा, औरं गाबाद 431001
शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी, शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी
49.
कायालय, साशर्त्रीबाई र्ु ले र्सतीगृिाच्या बाजूस
कल्याण नगर, र्स रोड, परभणी-431 401
शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी, शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी
50. कायालय, जळगार्, द्वारा- शजल्िा दे खरे ख सिकारी संस्था
मयाशदत, पशिला मजला, युशनटी चेंबसव, गणेि कॉलनी
रोड, जळगार्-425 001
शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी, शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी
51.
कायालय, संत ज्ञानेश्र्र सांस्कृ शतक भर्न जर्ळ मोशी
रोड, अमरार्ती- 444 602
शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी, शजल्िा ग्रंथालय अशधकारी
52.
कायालय, जलस्र्राज्य िॉल, जूनी शजल्िा पशरषद पशरसर,
उस्मानाबाद-413 501

0240/2346434
dloaurangabad.dol@maharashtra.gov.in

02452/221433
dloparbhani.dol@maharashtra.gov.in

0257/2251313
dlojalgaon.dol@maharashtra.gov.in

0721/2550994
dloamravati.dol@maharashtra.gov.in

02472/226455
dloosmanabad.dol@maharashtra.gov.in
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मा. मंत्री(उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग)
मा. राज्य मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग)
मा.सशचव (उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग)
मा.ग्रंथालय संचालनालय,नगर भवन, मुंबई
मा.ग्रंथालय संचालक गट-अ (1)

ग्रंथालय उपसंचालक
गट-अ (1)

ग्रंथपाल गट-अ(1) गट-ब(1)

ग्रंथपाल गट-अ(1) गट-ब(1)

राज्य मध्यवती ग्रंथालय, मुंबई

शवभागीय ग्रंथालय, नागपूर

ग्रंथपाल गट-अ(1) गट-ब(1)
शवभागीय ग्रंथालय, पुणे

शवभागीय ग्रंथालय,ग्रंथपाल ब-अ(4+1)

सहाय्यक ग्रंथालय संचालक कायालय
सग्रंसं गट-ब(7)

मुख्यालयü औरं गाबादü

हस्तशलशित अशिकरी लेिाशिकारी
गट-ब(1)

पुणे

नागपूरü

गट-ब(1)

नाशिक अमरावती

†Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü

नाशिक

रत्नाशगरी

अमरावती

गट-ब(1)

गट-ब(1)

गट-ब(1)

गट-ब(1)ü

मुंबई शवभाग

मुंबई

डॉ.बाबासाहे ब आंबड
े कर स्मृतीü
संदभभ ग्रंथालय दापोली गट-ब(1)

शिल्हा ग्रंथपाल गट क अरािपशत्रत (७)

कोकण शवभाग

शिल्हा ग्रंथालय अशिकारी कायालय

नागपूरü भंडारा

विा

चंद्रपूरü

अकोला

बुलढाणा

यवतमाळ

शिल्हा ग्रंथालय अशिकारी (रािपशत्रत) (28)
शिल्हा ग्रंथालय अशिकारी कायालय
रायगड

पुणे

नाशिक

ठाणे रत्नाशगरी कोल्हापूर

ü

िुळे

िालना

मुंबई िहरü

बीड ü

मुंबई उपनगर सातारा

नांदेड

नंदुरबार

ü

लातूर ü

हसिुदूगÔ

सोलापूर ü

गोंशदया

अहमदनगर ü

गडशचरोली

हहगोंली

सांगली

अमरावती

वाशिम

उस्मानाबाद

िळगाव

औरं गाबाद

परभणी
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