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वदनांक- 9 फेब्रुिारी, 0401.

पवरपत्रक
विषय- माघी गणेशोत्सि 0401 मागगदशगक सूचना
कोविड- 19 मुळे उद्भिलेल्या संसगगजन्य पवरस्थितीचा विचार करता या िषी वद. 15 फेब्रुिारी,
0401 रोजी सुरु होणारा माघी गणेशोत्सि साध्या पध्दतीने साजरा करण्याचा वनणगय घेण्यात आला
आहे . त्याअनुषंगाने खालीलप्रमाणे मागगदशगक सूचना करण्यात येत आहे त.:1. सािगजवनक माघी गणेशोत्सिासाठी मंडळांनी महापावलका/थिावनक प्रशासन यांची त्यांच्या
धोरणानुसार यिोवचत पूिग परिानगी घेणे आिश्यक राहील.
2. मा. न्यायालयाने वनगगवमत केलेले आदेश आवण महापावलका तसेच संबवं धत थिावनक प्रशासनाचे
मंडपांबाबतचे धोरण यांच्याशी सुसंगत असे मयावदत थिरुपाचे मंडप उभारण्यात यािेत.
3. कोविड-19 मुळे उद्भिलेल्या संसगगजन्य पवरस्थितीमुळे मागील िषी "गणेश मुतीचे विसजगन पुे े
े कलणे शक्य असल्यास माघी गणेशोत्सि विसजगनाच्या िेळी ककिा सन 2021 च्या भाद्रपद
मवहन्यात विसजगनाच्या िेळी गणपती विसजगन करणे शक्य आहे " असा वनणगय घेण्यात आला
होता. परंतु अद्यापही कोरोनाच्या प्रादुभाि असल्याने माघी गणपती आगमन ि विसजगन
वमरिणुका काे ण्यात येऊ नयेत.
4. माघी गणेशोत्सिामध्ये मुतीची उं ची सािगजवनक मंडळांकरीता 4 फूट ि घरगुती गणपती मुतींची
उं ची 2 फूटांच्या मयादेत असािी.
5. या िषी शक्यतोिर पारंपावरक गणेशमुतीऐिजी घरातील धातू/संगमरिर आदी मुतीचे पूजन
करािे. मुती शाडू ची/पयािरणपूरक असल्यास त्याचे विसजगन शक्यतो घरच्या घरी करािे.
विसजगन घरी शक्य नसल्यास सािगजवनक विसजगन थिळी विसजगन करण्या-संदभात थिावनक
प्रशासनाशी समन्िय ठे िािा.
6. माघी सािगजवनक गणेशोत्सिादरम्यान सांथकृवतक कायगक्रमांऐिजी आरोग्य विषयक उपक्रम/
वशबीरे (उदा. रक्तदान) आयोवजत करण्यास प्राधान्य देण्यात यािे आवण त्याद्वारे कोरोना,
मलेवरया, डें ग्यू इ. आजार आवण त्यांचे प्रवतबंधात्मक उपाय तसेच थिच्छता यांबाबत जनजागृती
करण्यात यािी.
7. श्रीगणेशाचे दशगनाची सुविधा ऑनलाईन, केबल नेटिकग, िेबसाईट ि फेसबुक इत्यादीद्वारे
उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत जाथतीत जाथत व्यिथिा करण्यात यािी.
8. गणपती मंडपांमध्ये वनजंतक
ु ीकरणाची तसेच िमगल थक्रीकनगची पयाप्त व्यिथिा करण्यात यािी.
प्रत्यक्ष येऊन दशगन घेऊ इस्च्छणाऱ्या भाविकांसाठी शवररीक अंतराचे (वफवजकल वडथटन्सींग)
तसेच थिच्छतेचे वनयम (माथक, सॅनीटायझर इत्यादी) पाळण्याकडे विशेष लक्ष देण्यात यािे.
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9. मंडपात एकािेळी 10 पेक्षा जाथत कायगकत्यांची उपस्थिती नसािी. तसेच एकािेळी फक्त 15
भाविकांना दशगनासाठी मंडपामध्ये प्रिेश देण्यात यािा.
14. महानगरपावलका, लोकप्रवतवनधी, थियंसेिी संथिा इ. च्या मदतीने वनयमांचे काटे कोर पालन
करुन तलाि, नदी अििा समुद्र वकनारी गणेशमुतींचे विसजगन करण्यात यािे. मूती
विसजगनाच्या िेळी त्या वठकाणी जाथतीत जाथत 5 कायगकते असािेत. संबवं धत प्रशासनाने
कोरोनाचा प्रादुभाि होऊ नये याकरीता सुरक्षा ि थिच्छतेच्या दृष्ट्टीने योग्य त्या उपाययोजना
कराव्यात.
11. कोविड- 19 या विषाणूचा प्रादुभाि रोखण्यासाठी शासनाच्या मदत ि पुनिगसन, आरोग्य,
पयािरण, िैद्यकीय वशक्षण, तसेच संबवं धत महापावलका, थिावनक प्रशासन यांनी विवहत
केलेल्या वनयमांचे अनुपालन करणे बंधनकारक राहील. तसेच या पवरपत्रकानंतर ि माघी
गणेशोत्सि प्रत्यक्ष सुरु होण्याच्या मधल्या कालािधीत अजून काही सूचना प्रवसध्द झाल्यास
त्यांचे देखील अनुपालन करण्यात यािे.
सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतथिळािर
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक 040140491303534009 असा आहे . हे शासन
पवरपत्रक वडजीटल थिाक्षरीने साक्षांवकत करुन काे ण्यात येत आहे .
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(संजय खेडेकर)
उप सवचि, गृह विभाग.
प्रत मावहती तिा आिश्यक कायगिाहीसाठी अग्रेवषत,
1. मा. राज्यपाल यांचे सवचि.
2. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपवरषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मुंबई.
3. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मुंबई.
4. मा. विरोधीपक्ष नेता, विधानपवरषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मुंबई.
5. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपवरषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मुंबई.
6. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मुंबई.
7. सिग सन्माननीय विधानसभा, विधानपवरषद ि संसद सदथय, महाराष्ट्र राज्य.
8. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सवचि, मंत्रालय, मुंबई.
9. मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सवचि, मंत्रालय, मुंबई.
10. सिग मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंबई.
11. सिग मा. महापौर, महानगर पावलका.
12. मा. मुख्य सवचि यांचे िवरष्ट्ठ थिीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
13. सिग अपर मुख्य सवचि/प्रधान सवचि/सवचि, मंत्रालय, मुंबई.
पृष्ट्ठ 3 पैकी 2
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10. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
15. प्रधान सवचि, विधानमंडळ सवचिालय, विधानभिन, मुंबई.
16. सवचि ि महासंचालक, मावहती ि जनसंपकग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
17. सिग आयुक्त, महानगर पावलका.
18. सिग पोलीस आयुक्त.
19. सिग वजल्हावधकारी.
20. सिग पोलीस अधीक्षक.
21. सिग मुख्यावधकारी, नगरपावलका.
00. वनिडनथती.
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