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जा. .15/पिरप क/2020-21/138
ई-मे ल ारे

िदनांक :- 31/05/2020
रा यात कोरोना िवषाणू (को हड-१९) चा ादु भ व
रोख यासाठी ितबंधा मक उपाययोजना कर याबाबत

वाचा:- १) ंथालय संचालनालयाकडू न यापूव िनगिमत पिरप के

. 15/पिरप क/2019-20/20221, िद.१४/03/2020,

.15/2019-20/24147, िद. 31/03/2020,

. 15/पिरप क/2020-21/56, िद. १3/04/2020,

. 15/पिरप क/2020-21/58, िद. १8/04/2020,

. 15/पिरप क/2020-21/87, िद. 03/05/2020,

. 15/पिरप क/2020-21/106, िद. 17/05/2020

२) महारा

शासन महसूल आिण वन िवभाग, आप ी यव थापन मुदत आिण पुनवसन क , मं ालय मुंबई

यांची अिधसूचना

. DMU/2020/CR.92/DisM-1, िदनांक 31/05/2020

पिरप क
उपरो त िवषयाचे अनुषंगाने संचालनालयाचे वर नमूद पिरप कां वये अ वये कोरोना िवषाणूचा
रोख यासाठी

ितबंधा मक उपाय योजना हणून रा यातील सव शासकीय

ादुभ व

ंथालये, सव शासनमा य सावजिनक

ंथालये, रा य, िवभाग, िज हा ंथालय संघ, संशोधन सं थांनी चालिवलेली शासनमा य ंथालये यांनी ंथालय सेवा,

अ यािसका, वाचन क , इ यादी सेवा िदनांक 31 मे, २०२० पयत बंद ठे व यात या यात व अिधवेशन, कायशाळा,
चच स , ंथो सव इ यादी सार या काय मांचे आयोजन क

नये असे संचालनालयाचे पिरप कां वयेसूिचत कर यात

आले आहे . सावजिनक ंथालये ही अनौपचािरक िश णाचे काम करत आहेत. ंथालय सेवा सु
क ात व वृ प

वाचन क ात येणारे वाचकांमुळे

के याने ंथ देव-घेव

ंथालयांत गद हो याची श यता आहे. यामुळे कोरोना िवषाणूचा

संसग हो याची श यता नाकारता येत नाही. अशा पिर थतीम ये ंथालयात येणारे वाचक, ंथालय सेवक यांना कोरोना
िवषाणू संसग हो याची श यता िवचारात घेऊनच ंथालय सेवा व सां कृितक काय म, कायशाळा, चच स ,े अिधवेशन,
इ. सावजिनक व पाचे काय म घे यास िदनांक 30 जून, 2020 पयत ितबंध कर यात येत आहे.
उपरो त वाचा

. 2 या शासन अिधसूचनेतील मु ा

. ८ या उपबंधांम ये िदले या बाबी बंद ठे व याचे नमूद

आहे . रा यातील कोरोना िवषाणूचा ादुभ व रोख यासाठी ितबंधा मक उपाय योजना हणून रा यातील लॉक डाऊन

कालावधी िदनांक 30 जून, २०२० पयत वाढिव यात आला आहे . सदर लॉकडाऊन कालावधी वाढिवतांना, कोरोना
िवषाणूचा सार रोख यासाठी ितबंधा मक उपाय योजनांची काटे कोर पणे अ मलबजावणी कर याचे िनदश शासनाने
िदले आहे त. या अनुषंगाने रा यातील शासकीय व शासनमा य सावजिनक ंथालयांनी उपरो त पिर छे द १ म ये नमूद
सेवा ३0 जून, २०२० पयत बंद ठे वा यात. तसेच, वर नमूद
शासकीय

ंथालये व सव शासनमा य सावजिनक

चालिवलेली ंथालये यांनी पालन करावे.

सहप : - उपरो त वाचा

. २ ची अिधसूचना.

. 2 या अिधसूचनेत िदले या िनदशांचे रा यातील सव

ंथालये, रा य िवभाग, िज हा

ंथालय संघ, संशोधन सं थांनी

त मािहती व आव यक कायवाहीसाठी: १) सव सहा यक ंथालय संचालक काय लये
२) ४३ शासकीय ंथालये
३) रा यातील सव शासनमा य सावजिनक ंथालये (िज हा ंथालय अिधकारी काय लयांमाफत.)
४) शासनमा य रा य ंथालय संघ
५) शासनमा य िवभाग ंथालय संघ

(सहा यक ंथालय संचालक काय लयांमाफत.)

६) शासनमा य िज हा ंथालय संघ
७) शासनमा यता ा त संशोधन सं थांनी चालिवलेली ंथालये. (िज हा ंथालय अिधकारी काय लयांमाफत.)
त मािहतीसाठी सादर१) मा. सिचव, उ च व तं िश ण िवभाग, मं ालय िव तार, मुंबई ४०० ०३२
२) मा. िवभागीय आयु त, ६ महसूली िवभाग (सहा यक ंथालय संचालक काय लयांमाफत.)
३) मा. िज हािधकारी, ३६ िज हे (िज हा ंथालय अिधकारी काय लयांमाफत.)

