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वदनांक- 29 जून, 2021.
पवरपत्रक

विषय- सािगजवनक गणेशोत्सि 2021 मागगदशगक सूचना
कोविड- 19 मुळे उद्भिलेल्या संसगगजन्य पवरस्थितीचा विचार करता या िषीचा गणेशोत्सि साध्या पध्दतीने
साजरा करण्याचा वनणगय घेण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने खालीलप्रमाणे मागगदशगक सूचना करण्यात येत आहे त.:1. सािगजवनक गणेशोत्सिासाठी गणेशोत्सि मंडळांनी महापावलका/थिावनक प्रशासन यांची त्यांचे धोरणानुसार
यिोवचत पूिप
ग रिानगी घेणे आिश्यक राहील.
2. कोविड-19 मुळे उद्भिलेल्या संसगगजन्य पवरस्थितीचा विचार करता महापावलका तसेच संबवं धत थिावनक
प्रशासनाचे मंडपांबाबतचे धोरण यांचश
े ी सुसंगत असे मयावदत थिरुपाचे मंडप उभारण्यात यािेत. या िषीचा
गणेशोत्सि साध्या पध्दतीने साजरा करणे अपेवित असल्याने घरगुती तसेच सािगजवनक गणपतींची सजािट
करतांना त्यात भपकेबाजी नसािी.
3. श्रीगणेशाची मुती सािगजवनक मंडळांकवरता 4 फूट ि घरगुती गणपतीकवरता 2 फूटांच्या मयादे त असािी.
4. या िषी शक्यतो पारंपावरक गणेशमुतीऐिजी घरातील धातू/संगमरिर आदी मुतीचे पूजन करािे. मुती शाडू ची/
पयािरणपूरक असल्यास त्याचे विसजगन शक्यतो घरच्या घरी करािे. विसजगन घरी करणे शक्य नसल्यास
नवजकच्या कृत्रीम विसजगन थिळी विसजगन करण्यात यािे.
5. उत्सिाकवरता िगगणी/दे णगी थिेच्छे ने वदल्यास त्यांचा थिीकार करािा. जावहरातींच्या प्रदशगनामुळे गदी आकर्षषत
होणार नाही असे पहािे. तसेच आरोग्य विषयक ि सामावजक संदेश असलेल्या जावहराती प्रदर्षशत करण्यास
पसंती दे ण्यात यािी.
6. सांथकृवतक कायगक्रमांऐिजी आरोग्य विषयक उपक्रम/वशबीरे (उदा. रक्तदान) आयोवजत करण्यास प्राधान्य
दे ण्यात यािे आवण त्याद्वारे कोरोना, मलेवरया, डें ग्यू इ. आजार आवण त्यांचे प्रवतबंधात्मक उपाय तसेच थिच्छता
यांबाबत जनजागृती करण्यात यािी.
7. लागू करण्यात आलेले Level of Restrictions for Breaking the Chain बाबत िेळोिेळी वनगगवमत केलेल्या
पवरपत्रकानुसार इतर वनबंध कायम राहतील. त्यामध्ये गणेशोत्सिावनवमत्त कोणतीही वशिीलता दे ता येणार
नाही.
8. आरती, भजन, वकतगन िा अन्य धार्षमक कायगक्रम आयोवजत करतांना गदी होणार नाही याची दिता घ्यािी. तसेच
ध्िनी प्रदु षणासंदभातील वनयमांचे ि तरतूदींचे काटे कोरपणे पालन करण्यात यािे.
9. श्रीगणेशाचे दशगनाची सुविधा ऑनलाईन, केबल नेटिकग, िेबसाईट ि फेसबुक इत्यादीद्वारे उपलब्ध करुन
दे ण्याबाबत जाथतीत जाथत व्यिथिा करण्यात यािी.
10. गणपती मंडपांमध्ये वनजंतुकीकरणाची तसेच िमगल थक्रीननगची पयाप्त व्यिथिा करण्यात यािी. प्रत्यि येऊन
दशगन घेऊ इस्च्छणाऱ्या भाविकांसाठी शवररीक अंतराचे (वफवजकल वडथटन्सींग) तसेच थिच्छतेचे वनयम (माथक,
सॅनीटायझर इत्यादी) पाळण्याकडे विशेष लि दे ण्यात यािे.
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11. श्रींच्या आगमन ि विसजगन वमरिणूका काढण्यात येऊ नयेत. विसजगनाच्या पारं पावरक पध्दतीत विसजगन थिळी
होणारी आरती घरीच करुन विसजगन थिळी कमीत कमी िेळ िांबािे. लहान मुले आवण िरीष्ट्ठ नागवरकांनी
सुरिेच्या दृष्ट्टीने विसजगनथिळी जाणे टाळािे. संपण
ू ग चाळींतील/इमारतीतील सिग घरगुती गणेशमुतींच्या
विसजगनाची वमरिणूक एकवत्रतवरत्या काढण्यात येऊ नयेत.
12. महापावलका, विविध मंडळे , गृहवनमाण संथिा, लोक प्रवतवनधी, थियंसेिी संथिा इत्यादींच्या मदतीने
गणेशमुतींच्या विसजगनाकवरता कृत्रीम तलािांची वनर्षमती करण्यात यािी.
13. कोविड- 19 या विषाणूचा प्रादु भाि रोखण्यासाठी शासनाच्या मदत ि पुनिगसन, आरोग्य, पयािरण, िैद्यकीय
वशिण विभाग तसेच संबवं धत महापावलका, पोलीस, थिावनक प्रशासन यांनी विवहत केलेल्या वनयमांचे अनुपालन
करणे बंधनकारक राहील. तसेच या पवरपत्रकानंतर ि प्रत्यि सण सुरु होण्याच्या मधल्या कालािधीत अजून
काही सूचना प्रवसध्द झाल्यास त्यांचे दे खील अनुपालन करािे.
सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतथिळािरही उपलब्ध
करण्यात आली असून त्याचा सांकेतांक 202106291308364729 असा आहे . हे पवरपत्रक वडजीटल थिािरीने
सािांवकत करून काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने
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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 विधान पवरषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मुंबई.
3. मा. अध्यि, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मुंबई.
4. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधान पवरषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मुंबई.
5. मा. उपाध्यि,
महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मुंबई.
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6. मा. विरोधी पिनेता, विधान पवरषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मुंबई.
7. सिग सन्मानवनय विधान पवरषद / विधानसभा सदथय / संसद सदथय महाराष्ट्र राज्य
8. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सवचि, मंत्रालय, मुंबई.
9. मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सवचि, मंत्रालय, मुंबई.
10. मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंबई.
11. सिग मा. महापौर, महानगर पावलका
12. मा. मुख्य सवचि यांचे िरीष्ट्ठ थिीय 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, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
17. सिग आयुक्त, महानगरपावलका
18. सिग वजल्हावधकारी
19. सिग पोलीस आयुक्त
20. सिग पोलीस अधीिक
21. सिग मुख्यावधकारी, नगरपावलका
22. वनिडनथती.
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