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पवरपत्रक 
श्रीरामनिमी,  2021 मागगदशगक सूचना. 

 
श्रीरामनिमी उत्सि संपूर्ग महाराष्ट्र राज्यात मोठ्या प्रमार्ात ि उत्साहाने साजरा केला जातो. 

चालू िर्षी वद. 21 एवप्रल, 2021 रोजी श्रीरामनिमी उत्सि साजरा करण्यात येर्ार आहे. कोविड- 19 
च्या अनुर्षंगाने यािर्षी सिग धमीय सर्/उत्सि तसेच सिग कायगक्रम अवतशय साधेपर्ाने साजरे करण्यात 
येत आहेत. सध्या कोविड- 19 च्या दुसऱ्या लाटेमुळे उद्भिलेल्या अवतसंसगगजन्य पवरस्थितीचा विचार 
करता ि िाढत्या कोरोना रुगर्ाचं्या संख्येचा विचार करता महसूल ि िन विभाग, आपत्ती व्यिथिापन, 
मदत ि पुनिगसन, मंत्रालय, मंुबई याचं्या वदनाकं 13 एवप्रल, 2021 च्या आदेशामधील मुद्दा क्र. 1, 2, 7  
ि 10 मध्ये नमूद तरतुदींच्या अवधन राहून या िर्षी श्रीरामनिमी उत्सि साजरा कररे् आिश्यक आहे. त्या 
अनुर्षंगाने खालीलप्रमारे् मागगदशगक सूचना देण्यात यते आहेत:- 

1. श्रीरामनिमी लोक मोठ्या प्रमार्ात एकवत्रत येऊन साजरी करतात. परंतु यािर्षी कोविड- 
19 चा प्रादुभाि टाळण्यासाठी लोकानंी एकत्र न येता साधेपर्ाने आपआपल्या घरी 
श्रीरामनिमी उत्सि साजरा कररे् अपेवित आहे. 

2. दरिर्षी श्रीरामनिमी साजरी करताना संपूर्ग महाराष्ट्रात विविध कायगक्रमाचंे आयोजन केल े
जाते. परंतु कोविड- 19 चा िाढता प्रादुभाि पाहता सिग धार्ममक थिळे बंद ठेिण्यात आली 
असल्याने मंवदरात पूजा अचा ि दशगनासाठी जाता येर्ार नाही. तसेच यािर्षी मंवदरात भजन, 
वकतगन, पठर् इत्यादींचे ककिा कोर्त्याही प्रकारे धार्ममक, साथंकृवतक अििा सामावजक 
कायगक्रमाचंे सािगजवनक आयोजन करण्यात येऊ नय.े  

3. मंवदरामधील व्यिथिापक/विश्वथत यानंी शक्य असल्यास दशगनाची ऑॅनलाईन सुविधा, 
केबल नेटिकग , िबे साइट ि फेसबुक इत्यादी द्वारे उपलब्ध करुन द्यािी. 

4. श्रीरामनिमीच्या उत्सिावनवमत्त कोर्त्याही प्रकारे प्रभात फेरी, वमरिर्कुा काढण्यात येऊ 
नयेत.  

5. कोविड- 19 च्या विर्षार्ूंचा प्रादुभाि रोखण्यासाठी शासनाच्या मदत ि पुनिगसन, आरोगय, 
पयािरर्, िदै्यकीय वशिर् विभाग तसेच संबंवधत महानगरपावलका, पोलीस प्रशासन, 
थिावनक प्रशासन यानंी विवहत केलेल्या वनयमाचंे काटेकोर पालन कराि.े तसेच या 
पवरपत्रकानंतर ि प्रत्यि सर् सुरु होण्याच्या मधल्या कालािधीत अजून काही सचूना प्रवसध्द 
झाल्यास त्याचंे देखील अनुपालन कराि.े 

 



शासन पवरपत्रक क्रमांकः आरएलपी- 0421/प्र.क्र.114/विशा- 1 ब 

 

पृष्ट्ठ 2 पैकी 2 

सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतथिळािर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सकेंताक 202104201139064729 असा आहे. हे पवरपत्रक 
वडजीटल थिािरीने सािावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने 
 

 
                (संजय खेडेकर) 
                         उप सवचि, गृह विभाग. 
 
प्रत मावहती तिा आिश्यक कायगिाहीसाठी अगे्रवर्षत, 

1. मा. राज्यपाल याचंे सवचि. 
2. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपवरर्षद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मंुबई. 
3. मा. अध्यि, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मंुबई. 
4. मा. विरोधीपि नेता, विधानपवरर्षद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मंुबई. 
5. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपवरर्षद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मंुबई. 
6. मा. उपाध्यि, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मंुबई. 
7. सिग सन्माननीय विधानसभा, विधानपवरर्षद ि संसद सदथय, महाराष्ट्र राज्य. 
8. मा. मुख्यमंत्री महोदयाचंे प्रधान सवचि, मंत्रालय, मंुबई. 
9. मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सवचि, मंत्रालय, मंुबई. 
10. सिग मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मंुबई. 
11. सिग मा. महापौर, महानगर पावलका. 
12. मा. मुख्य सवचि याचंे िवरष्ट्ठ थिीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई. 
13. सिग अपर मुख्य सवचि/प्रधान सवचि/सवचि, मंत्रालय, मंुबई. 
14. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
15. प्रधान सवचि, विधानमंडळ सवचिालय, विधानभिन, मंुबई. 
16. सवचि ि महासंचालक, मावहती ि जनसंपकग  संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
17. सिग आयुक्त, महानगर पावलका. 
18. सिग पोलीस आयुक्त. 
19. सिग वजल्हावधकारी. 
20. सिग पोलीस अधीिक. 
21. सिग मुख्यावधकारी, नगरपावलका. 
22. वनिडनथती. 
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