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वदनांक- 11 मे, 2021.

पवरपत्रक
रमजान ईद- 2021 मागगदशगक सूचना
महाराष्ट्र राज्यात कोरोनाचा िाढता प्रादु भाि पाहता महसूल ि िन विभाग, आपत्ती
व्यिस्थापन, मदत ि पुनिगसन, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडू न वदनांक 13/4/2021 रोजी 'ब्रेक द चेन'
या आदे शान्िये कडक वनबंध लागू करण्यात आले आहे त. सदर पवरपत्रकान्िये संपर्
ू ग महाराष्ट्रात
जमािबंदी ि संचारबंदी असून कोर्त्याही सामावजक, धार्ममक, राजकीय ककिा सांस्कृवतक
कायगक्रमासाठी एकत्र येण्यास मज्जाि करण्यात आलेला आहे . सदर आदे शामध्ये वद. 29/4/2021
रोजीच्या आदे शान्िये काही सुधारर्ा करण्यात आल्या आहे त.
यािर्षी वद. 13/4/2021 पासून मुस्लीम धर्ममयांच्या पवित्र रमजान मवहन्याचा प्रारंभ झाला
असून

वद. 13 ककिा 14/5/2021 (चंद्रदशगनािर अिलंबन
ू ) रोजी रमजान ईद (इद उल वित्र)

साजरी केली जार्ार आहे . सध्या कोविड- 19 च्या दु सऱ्या लाटे मुळे उद्भिलेली अवतसंसगगजन्य
पवरस्स्थती ि िाढत्या कोरोना रुग्र्संख्येचा विचार करता शासनाच्या वद. 13 एवप्रल, 2021 च्या
आदे शामधील मुद्दा क्र. 1, 2, 7 ि 10 मध्ये नमूद तरतुदींच्या अवधन राहू न विशेर्ष खबरदारी घेत
रमजान ईद साजरी करर्े आिश्यक आहे .
त्यास अनुसरून रमजान ईदच्या वनवमत्ताने खालीलप्रमार्े मागगदशगक सू चना दे ण्यात येत
आहे त.:1. कोरोना विर्षार्ूचा संसगग टाळण्यासाठी पवित्र रमजान ईद करीता मुस्स्लम बांधिांनी वनयवमत
नमाज पठर्, तरािीह तसेच इफ्तारसाठी मवशदीमध्ये अथिा सािगजवनक वठकार्ी एकत्र न
येता सिग धार्ममक कायगक्रम आपआपल्या घरातच साजरे करुन 'ब्रेक द चेन' आदे शाचे काटे कोर
पालन करर्े उवचत ठरे ल.
2. नमाज पठर्ाकरीता मवशदीत तसेच मोकळ्या जागेत एकत्र येऊ नये.
3. रमजान ईद वनवमत्ताने बृहन्मुंबई महानगरपावलकेने तसेच स्थावनक प्रशासनाने सामान
खरेदीसाठी िेळेचे बंधन घालून वदले असून त्याचे तंतोतंत पालन करण्यात यािे. त्या िेळे
व्यवतवरक्त बाजारामध्ये सामान खरेदीकवरता गदी करु नये ककिा एकत्र जमू नये.
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4. कोिीड-19 या विर्षार्ूच्या िाढत्या संसगास प्रवतबंध करण्याच्या अनुर्षंगाने राज्यात
िौ.दं .प्र.सं.कलम 144 लागू असल्याने तसेच रात्रीची संचारबंदी असल्यामुळे संचारबंदीच्या
कालािधीत िेरीिाल्यांनी रस्त्यािर स्टॉल लािू नयेत तसेच नागवरकांनी विनाकारर्
रस्त्यािर विरू नये.
5. रमजान ईद वनवमत्ताने कोर्त्याही प्रकारे वमरिर्ुका, धार्ममक, सामावजक, सांस्कृतीक अथिा
राजकीय कायगक्रमांचे आयोजन करण्यात येऊ नये.
6. धार्ममक स्थळे बंद असल्याने मुस्लीम समाजातील धमगगुरु, सामावजक कायगकते, राजकीय नेते
आवर् स्ियंसेिी संस्थांनी पवित्र रमजान ईद साधेपर्ाने साजरी करण्याच्या अनुर्षंगाने
जनजागृती करािी.
7. रमजान ईदच्या वदिशी सोशल वडस्टन्न्सगच्या वनयमांचे काटे कोरपर्े पालन करर्े तसेच
मास्क ि सॅवनटायझरचा िापर करण्याबाबत काळजी घेर्े अत्यंत आिश्यक आहे .
8. कोिीड-19 च्या विर्षार्ूचा प्रादु भाि रोखण्यासाठी शासनाच्या मदत ि पुनिगसन, आरोग्य,
पयािरर्, िैद्यकीय वशक्षर् विभाग तसेच संबवं धत महापावलका, पोलीस, स्थावनक प्रशासन
यांनी विहीत केलेल्या वनयमांचे अनुपालन करर्े बंधनकारक राहील. तसेच या पवरपत्रकानंतर
ि प्रत्यक्ष रमजान ईदच्या मधल्या कालािधीत अजून काही सूचना प्रवसध्द झाल्यास
त्यांचद
े े खील अनुपालन करािे.
सदर

शासन

पवरपत्रक

महाराष्ट्र

शासनाच्या
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या

संकेतस्थळािरही उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक 202105111348524729 असा
आहे . हे पवरपत्रक वडवजटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करून काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Sanjay Dagadu
Khedekar
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(संजय खेडेकर)
उप सवचि, गृह विभाग.
प्रत मावहती तथा 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.
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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.
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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