
महाराष्ट्र विधानमडंळ ग्रथंालयाकररता वनयम:- 
 

१. विधानपररषदेच्या ककंिा विधानसभेच्या सदसयांच्या उपयोगाकरीता 

ग्रंथालयाची योजना आह.े परंतु प्रधान सवचिांची पूिवपरिानगी घेिून 

सरकारच्या कोणाही राजपवित अवधकाऱयांना ग्रंथालयातून पुसतके वमळू 

शकतील. 

२. (अ) कामकाजाच्या ददिशी सकाळी ११.00 ते सायंकाळी ५.00 िाजेपयंत 

ग्रंथालयातून केव्हाही पुसतके वमळू शकतील. 

(ब) ज्या ददिशी विधान पररषेदची ककंिा विधानसभेची बैठक असेल त्या 

ददिशी विधान पररषदचेे ककंिा विधानसभेचे अवधिेशन तहकूब होईपयंत 

ग्रंथालय सुरू राहील. 

३. ग्रंथालयातून पुसतक घेतल्यानंतर ग्रंथ दिेघेि काडाविर ग्रंथ वमळाल्याची 

सही करािी ि ग्रंथ परत केल्यानंतर काडाविरील नोंद कमी केल्याची खािी 

करािी. 

४. सदसयांनी –  

 विधान पररषदेचे ककंिा विधानसभेचे अवधिेशन चालू असताना 

घेतलेली पुसतके, ती घेतल्यापासून सात ददिसांचे आत परत केली 

पावहजेत. 

(ब) अन्य कोणत्याही िेळी घेतलेली पुसतके ती घेतल्यापासून १५ ददिसांचे 

आत परत केली पावहजेत. 

५. कोणत्याही िेळी कोणतेही पुसतक प्रधान सवचिांना परत मागविता येईल. 

६. कोणाही सदसयांकडून आलेले पुसतक, ते दसुऱया कोणाही सदसयांस नको 

असेल तर ते त्यास पुन्हा दतेा येईल. 

७. वनयम ४ मध्ये ददलेल्या मुदतीपेक्षा अवधक ददिस कोणाही सदसयाकडे 

पुसतक ककंिा पुसतके असतील तर त्यास आणखी दसुरे पुसतक देण्यात येणार 

नाही. 



८. कोणत्याही सदसयास एकाच िेळी ग्रंथालयाची दोनपेक्षा अवधक पुसतके 

आपणाजिळ ठेिता येणार नाहीत. जर एखाद्या सदसयास दोनपेक्षा अवधक 

परंतु एकूण चार पुसतके पावहजे असल्यास प्रधान सवचिांचे आदेश घेण्यात 

यािेत. 

९. प्रधान सवचिांची पूिवपरिानगी घेतल्यावशिाय संदभवग्रंथ ग्रंथालयाबाहरे 

दणे्यात येणार नाहीत. 

१०. दोन समरणपिानंतर जर पुसतके परत करण्यात आली नाहीत तर त्या 

पुसतकांची ककंमत ही, सदसयांच्या पुढील मवहन्याच्या पवहल्या ददिशी 

वमळणाऱया िेतनामधून िसूल करण्यात यािी. 

११. ग्रंथालयातील पुसतकांिर रिपा वलवहता ककंिा खूणा करता कामा नये. 

१२. प्रेक्षकांना ग्रंथालयात प्रिेशाची परिानगी नाही. 

१३. ग्रंथालयात शांतता राखली पावहजे. 

१४. ग्रंथालयातील िेबलािर "सूचना पुसतक" ठेिण्यात येईल आवण त्या 

पुसतकात निीन पुसतके विकत घेण्याबाबत ककंिा ग्रंथालयासंबंधातील अन्य 

कोणत्याही गोष्टीबाबत कराियाच्या असतील त्या सूचना नमूद करता 

येईल. 

१५. विधानसभेचे ककंिा विधानपररषदेचे अवधिेशन चालू असताना 

पुढील प्रकाशने ग्रंथालयाच्या िेबलािर ठेिण्यात येतील :- 

(अ)  ददिसाच्या कामकाजाचा क्रम  

(ब) अवधिेशनातील अध्यादशेांच्या प्रती 

(क) महाराष्ट्र वसवव्हल वलसि. 

(ड) विधानपररषदचेे ककंिा विधानसभेचे मागील अवधिेशन समाप्त 

झाल्यानंतर आलेल्या सिव प्रशासन     

      अहिालांच्या प्रती. 

(ई) दोन्ही सभागृहांसमोर प्रलंवबत असलेल्या विधेयकांच्या प्रती. 

(फ) ग्रंथालयात येणाऱया ितवमानपिांचे आवण वनयतकावलकांचे अगदी 

अवलकडील अंक. 



१६. ह्या वनयमांत, प्रधान सवचि म्हणजे महाराष्ट्र 

विधानसभेचे/विधानपररषदेचे प्रधान सवचि. 
 

*** 

 


