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वदनांक- 02 जुलै, 2021.
पवरपत्रक

बकरी ईद-2021 बाबत मागगदशगक सूचना.
कोविड-19 च्या संसगगजन्य पवरस्थितीचा विचार करता मागील िर्षापासून विविध उपक्रम, कायगक्रम,
सािगजवनक उत्सि, सण अत्यंत साध्या पध्दतीने साजरे करण्यात आले आहेत. कोविडचा प्रादु भाि कमी झालेला
असला तरीही धोका अद्यापही कायम आहे . त्यादृष्ष्ट्नीने सिीनी मोया प्रमाणत एकवत्रत येऊन उत्सि साजरा करणे
उवचत होणार नाही. या िर्षी वद. 21 जुलै, 2021 रोजी “बकरी ईद” (चंद्र दशगनािर अिलंबन
ू ) असुन ती अत्यंत
साधेपणाने साजरी करणेआिश्यक आहे. त्यास अनुसरुन खालीलप्रमाणे मागगदशगक सूचना दे ण्यात येत आहेत.:1. कोविड-19 मुळे उद्भिलेल्या संसगगजन्य पवरस्थितीमुळे राज्यात सिग धार्ममक कायगक्रमांना बंदी आहे . त्यामुळे
बकरी ईदची नमाज मस्थजद अििा ईदगाह अििा सािगजवनक विकाणी अदा न करता, नागवरकांनी
आपल्या घरीच अदा करािी.
2. सध्या कायान्िीत असणारे जनािरांचे बाजार बंद राहतील. नागवरकांना जनािरे खरे दी कराियाची
असल्यास त्यांनी ऑनलाईन पध्दतीने अििा दूरध्िनीिरुन जनािरे खरे दी करािी.
3. नागवरकांनी शक्यतो प्रवतकात्मक कुबानी करािी.
4. लागू करण्यात आलेले Level of Restrictions for Breaking the Chain, Dated 4/6/2021 आवण
त्यानंतर िेळोिेळी वनगगवमत केलेल्या सूचनांनुसार इतर वनबंध कायम राहतील. त्यामध्ये बकरी ईद वनवमत्त
कोणतीही वशिीलता दे ता येणार नाही.
5. बकरी ईदच्या वनवमत्ताने नागवरकांनी कुिल्याही सािगजवनक विकाणी गदी करु नये ककिा एकत्र जमू नये.
6. कोविड या विर्षाणूचा प्रादु भाि रोखण्यासािी शासनाच्या मदत ि पुनिगसन, आरोग्य, पयािरण, िैद्यकीय
वशक्षण विभाग तसेच संबवं धत महापावलका, पोलीस, थिावनक प्रशासन यांनी विवहत केलेल्या वनयमांचे
अनुपालन करणे बंधनकारक राहील. तसेच या पवरपत्रकानंतर ि प्रत्यक्ष सण सुरु होण्याच्या मधल्या
कालािधीत अजून काही सूचना प्रवसध्द झाल्यास त्यांचे देखील अनुपालन करािे.
सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतथिळािर उपलब्ध
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक 202107021110428729 असा आहे. हे पवरपत्रक वडजीनल थिाक्षरीने
साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.
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( संजय खेडेकर )
उप सवचि, गृह विभाग.
प्रत मावहती तिा आिश्यक कायगिाहीसािी अग्रेवर्षत,
1. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सवचि, मंत्रालय, मुंबई.
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2. मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सवचि, मंत्रालय, मुंबई.
3. सिग मंत्री/राज्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन
4. मुख्य सवचि, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
5. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
6. सिग अपर मुख्य सवचि, प्रधान सवचि, सवचि, मंत्रालय, मुंबई.
7. सवचि ि महासंचालक, मावहती ि जनसंपकग, मुंबई.
8. सिग विभागीय आयुक्त.
9. सिग आयुक्त, महानगरपावलका.
10. सिग पोलीस आयुक्त.
11. आयुक्त, राज्य गुप्तिाता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
12. सिग वजल्हावधकारी.
13. सिग पोलीस अधीक्षक.
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