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वदनांक- 24 माचग, 2021.

पवरपत्रक
गुड फ्रायडे आवि ईस्टर सन्डे -2021 मागगदशगक सूचना.
यािर्षी विश्चन बांधिांचा गुड फ्रायडे हा वदिस वद. 2/4/2021 रोजी तसेच ईस्टर सन्डे
वद. 4/4/2021 रोजी साजरा करण्यात येिार आहे. या वदिशी चचगमध्ये विशेर्ष प्रार्गनांचे आयोजन केले
जाते. कोविड- 19 च्या िाढत्या प्रादुभािाच्या पार्श्गभम
ु ीिर सिगधमीय सि साधेपिाने साजरे करण्यात
आले आहे त. सध्या राज्यात तसेच मोठ्या शहरांमध्ये रुगिांच्या संख्येत पुन्हा एकदा िाढ होताना वदसत
आहे . कोविड- 19 चा प्रादुभाि अद्यापही असल्याने सिांनी मोठ्या प्रमािात एकवत्रत येऊन उत्सि
साजरा करिे उवचत होिार नाही. त्यामुळे उद्भिलेल्या पवरस्स्र्तीचा विचार करता वद. 28/3/2021 ते
4/4/2021 या 'होली िीक' दरम्यान येिारे “गुड फ्रायडे ि ईस्टर सन्डे ” हे सि साधेपिाने साजरे
करण्यासंदभात खालीलप्रमािे मागगदशगक सूचना करण्यात येत आहे त :-

1. वद. 28 माचग ते 4 एवप्रल, 2021 या दरम्यान 'होली िीक' मध्ये प्रत्येक प्रार्गना सभेच्या
िेळी चचगमधील जागेनुसार लोकांच्या उपस्स्र्तीचे वनयमन करािे. मोठे चचग असल्यास
त्यामध्ये जास्तीत जास्त 50 लोकांची उपस्स्र्ती ि चचगमधील जागा कमी असल्यास वतर्े
10 ते 25 लोकांच्या उपस्स्र्तीत विशेर्ष प्रार्गनासभेचे आयोजन करािे. जेिेकरुन चचगमध्ये
कोित्याही प्रकारे गदी न होता सोशल वडस्टन्सींग (सामावजक अंतर) राहील.
आिश्यकतेनुसार 4 ते 5 खास प्रार्गना सभांचे (Multiple Masses) आयोजन करािे.
2. विश्चन धमीय भािीक लोक हे प्रार्गना सभेच्या िेळी मास्क ि सॅवनटायझरचा िापर
करतील याकडे विशेर्ष लक्ष दे िे आिश्यक आहे . चचगमध्ये वनजं तुकीकरिाची व्यिस्र्ा
करण्यात यािी.
3. चचगचे व्यिस्र्ापक यांनी प्रार्गना सभेच्या ऑनलाईन प्रक्षेपिाची सुविधा उपलब्ध करून
दे ण्याची व्यिस्र्ा करािी. तसेच या सिांसाठी वदले जािारे संदेश व्हॉटसअॅप, फेसबुक,
युट्यूब यासारख्या सोशल वमडीया माध्यमांतून प्रसारीत करािे.
4. चचगच्या बाहे र सािगजवनक वठकािी अगर रस्त्यािर मोठया संख्येने एकत्र येिे िा गदी
करिे टाळािे.
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5. कोित्याही प्रकारे गदी आकर्षर्षत होईल अशा धार्षमक कायगक्रमाचे आयोजन करू नये
तसेच वमरििूका काढण्यात येऊ नयेत.
6. कोविड- 19 च्या विर्षािूंचा प्रादुभाि रोखण्यासाठी शासनाच्या मदत ि पुनिगसन, आरोगय,
पयािरि, िैद्यकीय वशक्षि विभाग तसेच संबवं धत महानगरपावलका, पोलीस प्रशासन,
स्र्ावनक प्रशासन यांनी विवहत केलेल्या वनयमांचे काटे कोर पालन करािे. तसेच या
पवरपत्रकानंतर ि प्रत्यक्ष सि सुरु होण्याच्या मधल्या कालािधीत अजून काही सूचना
प्रवसध्द झाल्यास त्यांचे देखील अनुपालन करािे.
सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळािरही
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक 202103241846376629 असा आहे हे पवरपत्रक
वडवजटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करून काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने
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(संजय खेडेकर)
उप सवचि, गृह विभाग.
प्रत मावहती तर्ा आिश्यक कायगिाहीसाठी अग्रेवर्षत,
1. मा. राज्यपाल यांचे सवचि.
2. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपवरर्षद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मुंबई.
3. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मुंबई.
4. मा. विरोधीपक्ष नेता, विधानपवरर्षद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मुंबई.
5. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपवरर्षद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मुंबई.
6. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मुंबई.
7. सिग सन्माननीय विधानसभा, विधानपवरर्षद ि संसद सदस्य, 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 स्िीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
13. सिग अपर मुख्य सवचि/प्रधान सवचि/सवचि, मंत्रालय, मुंबई.
14. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
15. प्रधान सवचि, विधानमंडळ सवचिालय, विधानभिन, मुंबई.
16. सवचि ि महासंचालक, मावहती ि जनसंपकग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
पृष्ट्ठ 3 पैकी 2
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17. सिग आयुक्त, महानगर पावलका.
18. सिग पोलीस आयुक्त.
19. सिग वजल्हावधकारी.
20. सिग पोलीस अधीक्षक.
21. सिग मुख्यावधकारी, नगरपावलका.
22. वनिडनस्ती.
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