महारा शासन

िजहा ंथालय अ धकर कायालय, तहसल चौक, यवतमाळ –445001.
दरु #वनी &.:- 07232-245505

E-Mail Id :-dlo.yavatmal@dol.maharashtra.gov.in
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सं त महती :ंथालय संचालनालय, महारा01 रा2य
ंथालय संचालनालय हे रा2य शासना5या उ5च व तं7श8ण या :शासक;य <वभागांतगत संचालनालय
आहे . महारा01 सावज@नक ंथालये अ ध@नयम 1967 अंतगत तरतद
ु नस
ु ार रा2यातील सावज@नक ंथालयाचे
@नयोजन, आDथापना, संघटन आHण <वकास यासाठJ 1

मे 1968 पासन
संचालनालय कायरत आहे .
ू

संचालनालयाची आजरोजी रा2यात 51 कायालये आहे त, Mयाम#ये 481 अ धकार व कमचार कायरत आहे त.
Mयाम#ये

 संचालनालयाचे मN
ु यालय
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 रा2य म#यवतO ंथाल
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 शासक;य <वभागीय ंथालय
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 िजहा ंथालये अ धकार कायालय
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 <वभागीय सहाPयक ंथालय संचालक कायालय
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 एकूण Dटाफ

:

481

 शासनमाRय अनद
ु ान :ाSत सावज@नक ंथालये

:

11754

एकूण

संपण
ू  दे शाम#ये अRय कोणMयाह रा2यापे8ा शासनमाRय सावज@नक ंथालयासाठJ महारा01 हे अ धक
अथसक
ं पीय तरतद
ू करणारे रा2य आहे .

िजहा ंथालय अधकार काया!लयाचा #वास 

म#य:दे श रा2यातन
ू 1955 म#ये <वदभ <वभागातील 8 शासक;य िजहा ंथालये महारा01ात वग

करTयात आल Mयापैक; यवतमाळ येथील िजहा ंथालय अ धकार कायालय हे एक होय. सरु वातीला ंथालयात
अ@तशय कमी पD
ु तके होती व तहसील चौकातील िजहा माVहती कायालया समोर एका छोXयाशा जागेत
वाचनालय मागील 55 वषापासन
ू सेवा दे त होते. VदवसZVदवस ंथांची संNया वाढत असयाने व वाचक वग तथा
सभासदांना यो\य:कारे सेवा दे णे श.य होत न]हते. Mयामळ
ु े िजहा @नयोजन समती, यवतमाळ येथे न<वन
इमारत बांधकामकरता `. 82,97,400/- चा :Dताव सादर करTयात आला व सन 2010-11 म#ये न<वन सस
ु 2ज
तीन मजल इमारतीचे बांधकाम पण
ू  होऊन ंथालय न<वन वाDतत
ू तहसल चौक, यवतमाळ येथे सेवारत आहे ,
शासक;य िजहा ंथालय Dथापन करTयाचा शासनाचा उcेश िजdया5या :मख
ु Vठकाणापासन
ू शहर व ामीण
शहर भागातील जनतेम#ये वाचनाची आवड जोपासणे, वाचन संDकृती वाढवणे व अhयास होTयासाठJ <वनाम
ु य
ंथालय सेवा उपलiध क`न दे णे हा होय. यवतमाळ िजdयाम#ये असणाjया 353 शासनमाRय ंथालयाची सव
कामे याआधी <वभागीय Dतरावर होत होते माहे ए<:ल 2014 म#ये शासक;य कामाचे <वकZVkकरण झायामळ
ू े
सावज@नक ंथालयांचे तपासणी, तसेच अनद
ु ान वाटपाचे व राजाराम मोहन रॉय ंथालय :@त0ठान, कोलकाता
तफn राब<वTयात येणाjया सव योजनांबाबत सावज@नक ंथालयांना दे Tयात येणाjया अनद
ं ीची सव कामे
ु ानासंबध
िजहा Dतरावर वग करTयात आयामळ
ं ीत
ु े ह कामे िजहा ंथालय अ धकार कायालया माफत संबध
िजdयाम#ये केल जातात. ंथालयात आजमतीस <व<वध <वषयावरल 87,445/- ंथ असन
ू 30 दै @नके व 65
@नयतकालके @नयमत येत असन
ू Mयांचा सरासर 250 ते 300 एवढा वाचकवग लाभ घेत आहे त. सन 2013-14
म#ये िजहा @नयोजन समती, यवतमाळ माफत ना<वRयपण
ू  योजनेतन
ू सौर उजा सयं7ाकरता 9.50 ल8 `पये
मंजरु झाले व @नधीoवारे ंथालयाम#ये 1 pक.वॅ.

x 3 चे सौर उजा सयं7 व कायालयीन पqरसराम#ये 10 पथ

Vदवे आले आहे त, व सन 2014-15 म#ये िजहा @नयोजन समती, यवतमाळ माफत ना<वRयपण
ू  योजनेतन
ू
मVहला स<ु वधा कZkाकरता 15.23 ल8 `पये मंजुर झाले असन
ू काम :गतीपथावर आहे .



rंथलयाoवारे सु` असलेया सेवा :-

1. ४–

योजना :-िजहा

ंथालयाoवारे शहरातच न]हे तर ामीण भागातह सेवा परु <वल जात असन
ू ामीण

भागात वाचकांत वाचनाची आवड @नमाण होTया5या s0टने 4 – क (साखळी योजना) योजना राब<वल जाते या
योजनेअंतगत

ामीण

भागातील

शासनमाRय

सावज@नक

ंथालय,

शाळा,

महा<व'◌ालये,

नxदणीकृत

संDथा,

ामपंचायत यांना नाममा7 शुक आका`न उसणवारने न<वन ंथाचा संचा5या Dव`पात पुर<वTयात येत असन
ू
यवतमाळ िजdयात अशी 108 कZk असन
ू Mयांना िजहा ंथालय अ धकार कायालयाoवारे साखळी योजने अंतगत
ंथ पुर<वTयात येतात. या कqरता `पये 500/- अनामत र.कम yहणून व 2 वषाकqरता `पये 150/- एवढा शुक
आकारTयात येतो.

2. (पधा!

प*रा अ+या,सका :-यवतमाळ िजzयाचे िजहा धकार तथा सदDय स चव

िजहा @नयोजन समती, यवतमाळ यांनी सन 2014-2015 या आ थक वषात `पये 10 ल8 चा @नधी
मंजूर केला असन
ू Mया अंतगत ंथ खरे द व फ@नचर घेTयात आले. वाचक, <व'◌ाथO, अhयासक, संशोधक
यांना मोलाचे सहकाय केले आहे . आपले औपचाqरक श8ण पूण क`न नोकर ]यवसाया5या शोधात
असणाjया त`ण <व'◌ा|या}ना य.ू पी.एस.सी., एम.पी.एस.सी. तसेच कZk व रा2य शासना5या बँका, उ'◌ोग
]यवDथापन 8े7ातील नोकर करता Dपधा पर8ांचे व मुलाखतींची तयार करTयासाठJ व ]यि.तगत
<वकासासाठJ आवयक असणाjया <व<वध <वषयावरल, उपयु.त, सामाRयानाचे ंथ, अhयासकेत
उपलiध कन Vदले जातात.

एस.ट.आय./पी.एस.आय./अससटं ट पूव पर8ा व एम.पी.एस.सी. लपीक या

पर8े5या मागदशनासाठJ चचास7े, कायशाळा, ]याNयाने यांचे आयोजन केले जाते. मVहला व
<व'◌ाथOनींकरता Dवतं7 अhयासकेची ]यवDथा दे खील करTयात आल आहे . अhयासकेत 32 मल
ु  व 38
मुले यांकqरता Dवतं7 अ'◌ायावत फ@नचरसह अhयासका उपलiध.

3. -/ु /प0े,

2नयतका,लके, 3वभाग :-मराठJ,

Vहंद व इंजी भाषांमधील एकूण 27

वMृ तप7े, 65 5या दरyयान @नयतकालके सवसामाRय वाचकांना मोफत उपलiध क`न दे Tयात येतात.

4. नाग*रकांसठ7

वाचन क :-शहरातील

वयोव#
ु ष यांना <वरं गळ
ु ा होTयासाठJ
ृ द प

ंथालयातफn खास बैठक ]यवDथा @नमाण क`न कथा, कादं बर, आMमचqर7े, धामक इ. <वषयांवरल
पD
ु तके उपलiध क`न Vदलेल आहे त.

5. वैयि9तक

सभासद :-शहरातील

नागqरकांसाठJ `पये 100/- अनामत र.कत व `पये 20/- ह

2 वषाकqरताचा श
ु क असे एकूण `पये 120/- भन सेवेचा लाभ घेणे श.य केले आहे . या योजने
अंतगत सभासदास 14 Vदवसांकरता Mयां5या आवडीचा ंथ घर नेTयाची मभ
ु ा Vदल आहे . स':िDथतीत
वैयि.तक सभासदांची संNया 1240 एवढ आहे .

6. ;ंथालय<या

काम<या वेळा :-शासक;य

स
ु या सोडून सकाळी 10:00 ते सायंकाळ 07:00

या वेळेत वरल सव स<ु वधांचा लाभ दे Tयात येतो.

7. शासनमा>य

साव!ज2नक ंथालय :-

यवतमाळ िजdयाम#ये 16 ताल.
ु यांम#ये

एकूण 353 शासनमाRय सावज@नक ंथालय कायरत आहे त.

(@न. यं. सोनोने)
िजहा ंथपाल,
िजहा ंथालय अ धकार कायालय,
यवतमाळ.

