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महाराष्ट्र शासन
गृह विभाग,
मंत्रालय (मुख्य इमारत), दु सरा मजला,
मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 400 032.
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वदनांक- 03 नोव्हें बर, 2021.
पवरपत्रक

छठपूजा उत्सि, 2021 मागगदशगक सूचना
या िर्षी वद. 9 नोव्हेंबरच्या सुयास्तापासून ते वद. 10 नोव्हेंबर, 2021 रोजीच्या सुयोदयापयंत छठपूजा
उत्सि साजरा करण्यात येणार आहे . कोविड रोगाचा प्रादुभाि विचारात घेऊन गेल्या दीड िर्षापासून सिग धमीय
सण/उत्सि अत्यंत साध्या पध्दतीने ि लोकांनी एकवत्रत न येता साजरे केले आहेत. कोरोनाची दु सरी लाट
ओसरली असली तरी अजूनही कोरोनाचा धोका कायम आहे . त्यामुळे नागवरकांनी मोठ्या प्रमाणात एकत्र येऊन
गदी करुन उत्सि साजरा करणे उवचत होणार नाही. उत्सि साजरा करताना सिग नागरीकांनी आरोग्याच्या
दृष्ट्टीकोनातून योग्य ती खबरदारी घेणे अत्यािश्यक आहे. कोविड-19 मुळे उद्भिलेल्या संसगगजन्य
पवरस्स्ितीचा विचार करता नागवरकांनी या िर्षीचा छठपूजा उत्सि साधेपणाने साजरा करणे आिश्यक आहे .
त्या अनुर्षंगाने खालीलप्रमाणे मागगदशगक सूचना वनगगवमत करण्यात येत आहे त. :1. कोिीड-19 च्या संसगगजन्य पवरस्स्ितीचा विचार करता महाराष्ट्र शासन महसूल ि िन, आपत्ती
व्यिस्िापन, मदत ि पुनिगसन विभागाचे पवरपत्रक क्र.-DMU/2020/CR.92/DisM-1, वद.4/6/2021,
सािगजवनक आरोग्य विभाग आदे श क्र.- Corona 2021/C.R.366/Arogya-5, वद. 11/8/2021 तसेच
आदे श क्र.- Corona 2021/C.R.366/Arogya-5, वद. 24/9/2021 अन्िये “ब्रेक द चेन” अंतगगत
वदलेल्या सुधारीत मागगदशगक सूचनांचे तंतोतंत पालन करािे.
2. कोविड संसगामुळे बंद करण्यात आलेली राज्यातील धार्ममक स्िळे खुली करण्यात आलेली असली
तरीही छठपूजा उत्सि घरगुती स्िरुपात मयावदत राहील याची दक्षता घेण्यात यािी.
3. नागवरकांनी नदी, तलाि अििा समुद्राच्या काठी एकत्र न येता गदी टाळािी ि घरीच िांबन
ू साध्या
पद्धतीने छठपूजा साजरी करािी. विशेर्ष करुन ज्येष्ट्ठ नागवरक तसेच लहान बालके यांनी घराबाहे र
पडण्याचे शक्यतो टाळािे.
4. महानगरपावलका/स्िावनक प्रावधकरण, लोकप्रवतवनधी, स्ियंसेिी संस्िा इत्यादीच्या मदतीने छठपूजा
कायगक्रमाच्या वठकाणी कृवत्रम तलािाची वनर्ममती करािी ि त्या वठकाणी स्िच्छतेच्या दृष्ट्टीने
वनजंतुकीकरण इ.उपाययोजना कराव्यात तसेच सुरक्षा ि स्िच्छतेच्या उपाययोजना याबाबत जनजागृती
करािी. छठपूजा कायगक्रमाच्या वठकाणी मास्कचा िापर आवण सोशल वडस्टन्सगगचे पालन करािे,
जेणेकरुन कोरोनाचा संसगग/संक्रमण िाढणार नाही.
5. सािगजवनक आरोग्य विभाग आदे श क्र. Corona 2021/C.R.366/Arogya-5, वद. 24/9/2021 अन्िये
“ब्रेक द चेन” च्या सुधारीत मागगदशगक सुचनांनुसार कोरोनाचे वनयम काही प्रमाणात वशिील करण्यात
आले असले तरी दे खील नागवरकांनी मोठ्या प्रमाणािर एकवत्रत येण्यािरील वनबंध कायम ठे िले आहेत.
त्यामुळे सािगजवनक/धार्ममक/सांस्कृवतक कायगक्रम आयोवजत कराियाचे झाल्यास सदर मागगदशगक
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सूचनांमधील वनयमांचे काटे कोर पालन होईल याची दक्षता घ्यािी. शक्यतोिर अशा कायगक्रमांचे
ऑनलाईन, केबल नेटिकग, फेसबुक इत्यादी माध्यमांद्वारे प्रसारण करण्यािर भर दे ण्यात यािा.
6. छठपूजा उत्सिाच्या वठकाणी कोणत्याही स्िरुपाचे मंडप उभारण्यात येऊ नयेत.
7. िरील सूचनांव्यवतवरक्त स्िावनक पवरस्स्िती पाहू न वनबंध अवधक कडक करण्याचे अवधकार संबवं धत
महापावलका/पोलीस/स्िावनक प्रशासनाला असतील.
8. कोविड-19 चा प्रादु भाि रोखण्यासाठी शासनाच्या मदत ि पुनिगसन, आरोग्य, पयािरण, िैद्यकीय
वशक्षण विभाग, तसेच संबवं धत महानगरपावलका, पोलीस, स्िावनक प्रशासन यांनी िेळोिेळी विहीत
केलेल्या वनयमांचे काटे कोर पालन करािे. तसेच या पवरपत्रकानंतर ि प्रत्यक्ष उत्सिाच्या वदिसाच्या
मधल्या कालािधीत काही सूचना नव्याने प्रवसध्द झाल्यास त्यांचे दे खील अनुपालन करािे.
सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळािर उपलब्ध
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक 202111031657580429 असा आहे. हे पवरपत्रक वडजीटल स्िाक्षरीने
साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Sanjay Dagadu
Khedekar
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c64cd218e709c1b4de20bdf4f85, cn=Sanjay Dagadu
Khedekar
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( संजय खेडेकर )
उप सवचि, गृह विभाग.
प्रत मावहती तिा 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.
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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